


དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས།

བདནེ་དནོ་གསལ་བའ་ིཉ་ིཟརེ།
དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་སངྤ་བངླ་བདེ་སྒའོ་ིཡིག་ཆ་ཕགོས་སིྒག





དཀར་ཆག

༡)	 སྔནོ་གླངེ་།	་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་	༥

རྒྱལ་སིྤའ་ིགསར་ལམ།

༢)	 དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ལ་ང་ོརལོ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་མཚམས་
འཇགོ་རྒྱྱུའ་ིགསལ་བསྒགས་སྤལེ་བའ་ིཐད་ལ་ར་ུཊར་སི་གསར་ལས་ཁང་གི་དཔྱད་
ཞིབ།	་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་	༧

༣)	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ནང་པའི་ཤོག་ཁག་གཅིག་བདམས་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམར་མཚན་
སདྨ་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིལས་འགུལ་ཐགོ་འབད་འབུང་བདེ་བཞིན་པ།	་་་་་་་་་་་་་་་	༡༣

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ།

༢)	 བཀའ་སླབོ་བིན་ཅན་བངླ་དརོ་མིག་འབདེ།	་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་	༤༡

ཆོས་ཚོགས་ཐགོ་གི་གསོ་ཆོད།

༣)		ཆོས་ཚོགས་ཐངེས་བཅྱུ་པའ་ིགསོ་ཆོད།	་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་	༥༥

༤)		ཆོས་ཚོགས་ཐངེས་བཅྱུ་གཉསི་པའ་ིགསོ་ཆོད།	་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་	༥༩

༥)	 ཆོས་ཚོགས་ཐངེས་བཅྱུ་གཉསི་པའ་ིཐགོ་སྤལེ་བའ་ིཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས།	་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་	༦༡

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཆོད།

༦)	 ཕི་ལོ་	༡༩༩༦	ཟླ་	༦	ཚེས་	༦	ཉནི་གི་གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆོད།	་་་་་་་་་་་་་་་་་་	༦༣

༧)	 ཕི་ལོ་	༡༩༩༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༧	ཉནི་གི་གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆོད།	་་་་་་་་་་་་་་་་	༦༩

༨)	 ཕི་ལོ་	༢༠༠༨	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༥	ཉནི་གི་གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆོད།	་་་་་་་་་་་་་་	༧༥



༩)	 ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༧	ཉནི་གི་གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆོད།	་་་་་་་་་་་་་་་	༨༡

བཀའ་ཤག་དང་།	མཛད་གཙོ་རྣམ་པ།	གནད་ཡོད་དང་མཁས་དབང་ཁག་གི་གསལ་
བསྒགས་དང་།	གསུང་བཤད།

༡༠)	 ཕི་ལོ་	༡༩༩༦	ཟླ་	༥	ཚེས་	༣༡	ཉནི་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བསྒགས།	་་་་་་་་	༨༥

༡༡)	 དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གི་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་བའི་ཚྱུལ་མིན་བ་སྤདོ་སྐརོ་
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས།	་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་	༩༧

༡༢)	 དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གི་གསུང་
བཤད།	་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་	༡༠༣

༡༣)	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ག་ེམཆོག་གི་གསུང་བཤད།	་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་	༡༦༣

༡༤)	 དཔལ་ལནྡ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་ཆོས་འབརོ་མཆོག་ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་
ལམ་རིམ་ཁདི་ཆེན་བརྒྱད་ཀི་བཀའ་ཆོས་ཉནི་མཐའ་མར་སིྤ་ཡོངས་དང་དལོ་རྒྱལ་
སྐརོ་གསུང་བཤད།	་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་	༡༧༣

༡༥)	 དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་གིས་གསོ་ཚོགས་སུ་
གནང་བའ་ིདལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བའ་ིགསུང་བཤད།	་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་	༡༨༩

༡༦)	 དཔལ་ལནྡ་བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་འབངོ་ཆྱུང་དངསོ་གུབ་མཆོག་གི་དལོ་རྒྱལ་དང་
འབལེ་སྐརོ་གསུང་བཤད།	་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་	༡༩༥

༡༧)	 དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་རོང་པ་ོབླ་ོབཟང་སྙན་
གགས་ལགས་དང་།	 ཆོས་རིག་དུང་ཆེ་ནརོ་བུ་དནོ་ལནྡ་ལགས་སུ་བདོ་ཀི་ད་བརྙན་
གླངེ་སགེས་ལེ་ཚན་ནས་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་བཅར་འད་ིཞུས་པ།	་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་	༢༢༣

༡༨)	 དཔལ་ལནྡ་བཀའ་བླནོ་ཁི་ཟུར་མཁས་དབང་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་བླ་ོབཟང་བསན་
འཛིན་མཆོག་གི་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་གསུང་བཤད།	་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་	༢༥༣

༡༩)	 དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་པ་ཆེན་པའོི་དུང་ཆེ་བླ་ོབཟང་སིྦན་པ་མཆོག་གིས་
གངས་སིྐད་གཉའ་ཁི་ཚོགས་ཁང་ནང་སི་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་གསུང་
བཤད།	་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་	༢༨༩



༢༠)	༸རྒྱལ་བའི་གསུང་འབུམ་ཕོགས་སིྒག་སྡ་ེཚན་གི་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་ལྷ་
རམས་པ་ཡང་སངེ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བའི་གསུང་བཤད།		
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་	༣༠༧

༢༡)	 དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་པ་ཆེན་པའོི་དུང་ཆེ་བླ་ོབཟང་སིྦན་པ་མཆོག་གིས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་སབྐས་དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བའི་གསུང་བཤད།	
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་	༣༡༣

༢༢)	 ཨི་ཊ་ལིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་གངས་ཉརེ་བཞིས་དལོ་རྒྱལ་
ཚོགས་པར་སྐནོ་བརདོ་ཀི་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།	་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་	༣༣༧

༢༣)	གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོི་མཁན་བ་ླའདསུ་མང་ཡོངས་ནས་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་
དང་དའེ་ིརསེ་འབང་པ་ཚོར་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བ།	་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་	༣༤༥

༢༤)	དལོ་ཚོགས་ཀིས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་བས་པར་བཀའ་གདམས་
གསར་མའ་ིཚོགས་མི་ཟུར་པ་རྣམས་ནས་སྐནོ་བརདོ་ཀི་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།	་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་	༣༥༣

དག་སྤདོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ།

༡)	 ད་ྷསར་མི་གསུམ་བསད་པའི་དནོ་རྐནེ་སྐརོ་ཀང་ར་སིྤ་ཁྱབ་ཉནེ་རགོ་འག་ོདཔནོ་སྐུ་
ཞབས་པ་ིརི་ཐི་ཝི་རཱཇ་	 (Mr.	 Prithvi	 Raj)	 མཆོག་ལ་སུད་སིའ་ིབརྙན་འཕནི་
ཚན་པས་བཅར་འད་ིབས་པའ་ིདམུ་བུ་ཞིག་འདརི་ཟུར་འདནོ་ཞུས་ནས་བཀདོ་པ།	་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་	༣༦༣

༢)	 སྦལེ་ཀབོ་ཉནེ་རགོ་འག་ོདཔནོ་(The	 Station	 House	 Officer)	 སྐ་ུཞབས་ཨེམ་
ཨེམ་མ་ཧཱ་ད་ེབ་ཡ་ལགས་	(Mr.	 M.M.	 Mahadevaya)	 ཀིས་སྦལེ་ཀབོ་བད་ེ
སླར་གཞིས་འགོ་ཕུར་བུ་སི་མཐར་ལགས་ལ་ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པས་རོལ་རངུ་
བཏང་བའ་ིསྐརོ་བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་བ།	་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་	༣༦༥
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༄༅།	 །འདས་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས་ནང་འཐུས་ཤོར་དང་མ་འགགི་པ་གང་བྱུང་
བའི་སྐནོ་གནས་རྣམས་ད་ལ་ྟགསལ་སནོ་གིས་མ་འངོས་པར་ད་ེལརྟ་མི་ཡོང་བ་བ་
རྒྱྱུ ་ན་ིརང་གཞན་ཀུན་ལ་དགསོ་ངསེ་ཀི་བ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 སིྤ་སྒརེ་གཉསི་
ཀ་ཡར་རྒྱས་གངོ་འཕལེ་ཕགོས་སུ་འག་ོརྒྱྱུའ་ིའདམེས་ཁ་བཟང་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པས།	
ད་བར་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་དང་།	 བདོ་ཆོལ་གསུམ་ཡོངས་ལ་ཆོས་དང་འཇིག་
རནེ་གང་གི་ཐད་བཀའ་དནི་བ་ླམེད་བསྐངས་དང་སྐངོ་མཁན་༸རྒྱལ་དབང་ལ་ྔཔ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།	 ༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག	 ད་ེབཞིན་
རིས་མེད་བསན་འཛིན་སྐསེ་ཆེན་དམ་པ་མང་པསོ་དམ་སི་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་ལེགས་
ཉསེ་བངླ་དརོ་བཀའ་སླབོ་མིག་ཕསེ་པ་ལ་ྟབུ་སྩལ་ནས་ར་ཁ་གཡང་ས་ནས་འཐནེ་པ་
ལརྟ་སེམས་ཅན་ཉམ་ཐག་པ་མང་པརོ་ཡང་དག་པའ་ིལམ་བུ་སནོ་གནང་མཛད་ཡོད།	

གཞིས་བཞུགས་རྒྱ་ཆེའི་བདོ་མི་རྣམས་ནི་བདོ་ཀི་དནོ་གི་བདག་པ་ོཡིན་
པ་དང་།	 བསེ་སུ་གནས་པའ་ིབདོ་མི་ཚོ་ན་ིབདོ་ཀི་རང་དབང་ལནྡ་པའ་ིམགནི་ཚབ་
པ་ཞིག་ཡིན་པས་མང་གཙོའ་ིཆ་ལག་ཡོངས་སུ་ཚང་བའ་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་།	 བཙན་བལོ་ནང་གནས་བཞུགས་མཁས་དབང་རྣམ་པས་
དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་ལ་ལེགས་ཉསེ་བདནེ་རུན་གསལ་བའི་གསུང་བཤད་རིམ་པ་གནང་
ཡོད།	 འནོ་ཀང་དལོ་རྒྱལ་གི་མིང་བདེ་སྤད་ནས་དནོ་ད་ུདངུལ་དངསོ་ཆེད་གཞན་
གི་གཡོ་སྒྱུའི་འགོ་ལ་ཚྱུད་པའི་མཁགེས་འཛིན་ཅན་ཆེས་ཉུང་ཤས་ཀིས་བདོ་ཀི་བ་ླ
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ན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།	 བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས།	 ད་ེབཞིན་དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བ་མེད་ཀང་༸གངོ་ས་མཆོག་
ལ་དད་དམ་གཡོ་བ་མེད་པ་བཅངས་མཁན་རྣམས་ལ་གཞི་མེད་སྐནོ་བརདོ་དང་།	
མཚན་སདྨ།	 སྡགི་ར་བསྐལུ་བ་སོགས་བས་དང་བདེ་མུས་ཡིན་པ་ན་ིདནི་ཅན་ལག་
པ་ར་ོབརངུ་དང་།	རང་ཉདི་དམྱལ་བར་ལྷུང་པའ་ིརྒྱྱུ ་ལས་མ་འདས།	

མཚན་སྙན་ཉ་ིཟླ་ལྟར་འཛམ་གླིང་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་སྐསེ་ཆེན་ཞིག་ལ་གཞི་
མེད་སྐནོ་བརདོ་ཇི་ཙམ་བས་ཀང་།	 རི་རྒྱལ་ལྷུན་པརོ་སྦྲང་མས་ཤོག་ཆགས་མི་
ཐབེས་པའི་དཔ་ེལརྟ་ཡིན་པས་རང་ཕགོས་ནས་ཁ་གཏད་གཅོག་དགོས་དནོ་མེད་
ཀང་།	 ད་ལན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་གསོ་ཆོད་
བཞག་པ་ཁག་དང་།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་ནས་དལོ་རྒྱལ་
སྐརོ་གསལ་བསྒགས་བསྐངས་པ་ཁག	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་
དང་།	 བཙན་བལོ་ནང་གནས་བཞུགས་མཁས་དབང་རྣམ་པས་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་བ་ཁག་ལས་ཅྱུང་ཟད་ཕགོས་སིྒག་གིས་<<བདནེ་དནོ་གསལ་
བའི་ཉ་ིཟརེ་>>ཞེས་པའི་དཔ་ེདབེ་འདནོ་སྤལེ་བས་པ་ད་ེཡང་དང་བདནེ་ལ་དགའ་
ཞིང་།	ལས་འབས་ཚྱུལ་བཞིན་སུང་མཁན་རྒྱ་ཆེའ་ིམི་མང་རྣམས་ཀི་མཁྱནེ་རགོས་
སདླ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ལགས།	 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་ལས་
ཁུངས་ནས།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༥	ལ།
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དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་ང་ོརོལ་གི་ལས་
འགུལ་སྤལེ་མཚམས་འཇགོ་རྒྱྱུའི་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བའི་ཐད་

ལ་ར་ུཊར་སི་གསར་ལས་ཁང་གི་དཔྱད་ཞིབ།

ར་ུཊར་སི་	 (Reuters)	གསར་འགདོ་པ་ཌ་ེཝི་ཌི་ལེག་	 (David	Lague)	དང་།	སཊེ་
ཕནི་ིན་ེབ་ེཧ་ེ	(Stephanie	Nebehay)	ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༡	ཉནི།

༄༅།	 །རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ལ་ང་ོརལོ་སུན་གཙེར་བཟ་ོ
མཁན་ནང་པའ་ིཤོག་ཁག་གི་ད་རྒྱའ་ིསངེ་།	 ད་ནས་བཟུང་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་
མཆོག་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐང་སབྐས་ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་ཀི་ལས་
འགུལ་སྤལེ་མཚམས་འཇགོ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད།	 ཆེད་མངགས་ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་ཆེད་
བཙྱུགས་པའ་ིཚོགས་པ་ད་ེཡང་ཕིར་བསྡ་ུབ་རྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་འདགུ		
གསལ་བསྒགས་ད་ེན།ི	ས་ྔལོའ་ིཕི་ཟླ་	༡༢	ནང་འད་ིག་ར་ུཊར་སི་གསར་ལས་ཁང་
གིས་རགོ་ཞིབ་བས་པ་བརྒྱྱུད་རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམར་ང་ོརལོ་མཚན་སདྨ་ཞུ་
མཁན་ནང་པའ་ིཤོག་ཁག་དརེ་རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིསདི་གཞུང་གིས་བརྒྱྱུད་སྐལུ་བདེ་
བཞིན་ཡོད་པ་ར་སྤདོ་བས་རསེ་སྤལེ་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ	 འད་ིག་ར་ུཊར་སི་གསར་
ལས་ཁང་གིས་རགོ་ཞིབ་བདེ་སབྐས་ནང་པའི་ཤོག་ཁག་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལག་
ཆ་གཙོ་བརོ་བཀལོ་ནས་རྒྱལ་སིྤའ་ིསངེ་བདོ་མིའ་ིཆོས་ཕགོས་ཀི་དབུ་ཁདི་ལ་མཚན་
སདྨ་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་པ་དངསོ་ར་འཕདོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

ཁ་ོཔ་ཚོའ་ིད་རྒྱའ་ིསངེ་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པའ་ིའགན་འཛིན་
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རྣམས་ཀིས།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་ང་ོརལོ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
མཚམས་འཇགོ་བ་རྒྱྱུའ་ིཐག་གཅདོ་བས་པ་ཡིན།	ཞསེ་བཀདོ་པ་མ་ཟད།	འད་ིལོའ་ི
ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༠	 ནས་བཟུང་རྒྱལ་སིྤའ་ིཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པ་དང་ཚོགས་པ་
དའེ་ིད་རྒྱ་བཅས་ཚང་མ་ཕིར་བསྡ་ུབ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ཞསེ་བཀདོ་པ་ཙམ་ལས།	 རྒྱྱུ ་མཚན་
འད་ིཡིན་གི་གསལ་བཤད་གང་ཡང་བས་མེད།

ཟླ ་ ཚེས ་གང་ཡང་མི ་གསལ་བའི ་གསལ་བསྒགས་དེ་ ལེན ་ཕ ོ་ ལེའི ་
(Len	Foley)	མིང་ཅན་ཐོག་སྤལེ་བ་དང་།	ཁོ་པ་ནི་རྒྱལ་སིྤའི་ཤུགས་ལྡན་
ཚོགས་པའི་མགིན་ཚབ་པ་རེད།	 ཁོ་པའི་ཁ་པར་ཨང་གངས་ད་ེསྔ་ད་རྒྱའི་
སངེ་ཡོད་ཀང་ད་ཆ་མཐུད་མཚམས་བཅད་འདགུ	 ཧངོ་ཀོང་ད་ུརནེ་གཞི་
བས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པའི་མགིན་ཚབ་པ་ནི་ཀོ་ལ་སི་པི་ཊི་སི་	
(Nicholas	 Pitts)	 ཁོ་པར་དའེི་སྐརོ་གསལ་བཤད་བ་རྒྱྱུ འི་རེ་བ་བཏནོ་ཡང་
གསལ་བཤད་གང་ཡང་བས་མེད།

ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ལ་རྒྱལ་སིྤའ་ིཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པ་ཕིར་བསྡ་ུབ་རྒྱྱུའ་ིཐག་
གཅདོ་བས་པའ་ིསྐརོ་མཁྱནེ་རགོས་བྱུང་ཡོད་ཀང་།	 རྒྱྱུ ་མཚན་གང་ཡིན་སྐརོ་འད་ི
སབྐས།	ངསོ་ཀིས་མི་ཤེས།	ཁྱདེ་ཚོའ་ིརམོ་ཡིག་ད་ེཆ་ཚང་བ་ཞིག་དང་ཕགོས་ཡོངས་
ཀི་གནས་སངས་ལ་ཉམས་ཞིབ་བས་པ་ཞིག་རེད།	 ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་བྱུང་འདགུ	
ཅསེ་ད་ེརིང་གངོ་ཁྱརེ་ཇི་ན་ིཝའ་ིནང་གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་རསེ་འད་ིག་ར་ུཊར་
སི་གསར་འགདོ་པས་ཟུར་མཇལ་ཞུ་སབྐས་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད།	 ད་ེན་ིཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མ་མཆོག་གིས་ད་ེས་ྔར་ུཊར་སི་གསར་ལས་ཁང་གི་རགོ་ཞིབ་བས་པའ་ིརམོ་ཡིག་ལུང་
འདནེ་མཛད་ནས་གསུངས་པ་ཞིག་རེད།	 བསོ་བལོ་ད་ུཕབེས་ནས་མི་ལོ་	 ༥༠	 ལགྷ་
སོང་ཡང་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་ཕལ་ཆེ་བས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་ཆོས་ཕགོས་ཀི་
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དབུ་ཁདི་གཅིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་ནས་བརི་བཀུར་ཧ་ཅང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་དསེ་པ་ེ
ཅིང་སདི་གཞུང་ལ་ཁངོ་ཁ་ོདག་པ་ོསླངོ་བཞིན་ཡོད།	རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱྱུན་ད།ུ	 ཏཱ་
ལའ་ིབ་ླམ་ན་ིཁ་བལ་བ་རེད།	 ཅསེ་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་གཏངོ་མཁན་ཞིག་ལ་
ངསོ་འཛིན་གིས་སྙནོ་འཛུགས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ཨ་རིའ་ིཁ་ེལི་ཕརོ་ན་ིཡའ་ིནང་རྒྱལ་
སིྤའ་ིཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པས་དག་ེར་ཚོགས་པའ་ིམིང་ཐགོ་ནས་དབེ་སྐལེ་བས་འདགུ	
རྒྱལ་སིྤའ་ིཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པའ་ིམགནི་ཚབ་པ་ཚོས་བརདོ་པ་ལརྟ་ན།

ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ལོ་ནས་བཟུང་ཁ་ོཔ་ཚོས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་
ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཡོད་པ་ངསོ་ལེན་བདེ་བཞིན་ཡོད་ཀང་པ་ེཅིང་གཞུང་ངམ་རྒྱ་
ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ངསོ་ལེན་བདེ་ཀི་མེད།	 ང་ོརལོ་
བ་ད་ེདག་བདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་ཁདོ་ར་ོར་ེཤུགས་ལྡན་ཟརེ་བའི་དགེས་པ་བསནེ་
གསོལ་བདེ་མཁན་གི་ཚོགས་མིའ་ིགས་ནས་ཡིན་འདགུ	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་དགེས་པ་
ད་ེའབྱུང་པ་ོའཚེ་བ་ཅན་ཞིག་ཡིན་སབས་བསནེ་གསོལ་བདེ་མི་རུང་བའི་ལམ་སནོ་
མཛད་བཞིན་ཡོད།	 ར་ོར་ེཤུགས་ལནྡ་རསེ་འབང་པ་ཚོས་དགུང་གངས་	 ༨༠	 ལ་
ཕབེས་པའ་ིན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རགས་བཞསེ་མྱངོ་མཁན་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས།	 ཁ་ོ
པ་ཚོར་སྡགུ་སྦངོ་བཏང་བ་མ་ཟད།	 བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་ཁདོ་དབནེ་དཀུྲག་བཟ་ོ
བཞིན་ཡོད་པའ་ིསྐནོ་འཛུགས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གིས།	ངསོ་ནས་
ཀང་ད་ེསྔ་མི་ཤེས་པར་རངོས་པའི་གཞན་དབང་ད་ུསོང་ནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་པ་
རེད།	དལོ་རྒྱལ་བསནེ་པ་དསེ་གནདོ་ཚབས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོའདགུ	ཅསེ་གསུངས།

ནབུ་ཕགོས་ང་ོརལོ་བ།

གནད་དནོ་འདི་ད་ེསྔ་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་གི་གླངེ་གཞི་ཙམ་ལས་ཡོངས་
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གགས་ཤིག་མིན་ནའང་།	 ད་ཆ་ནབུ་ཕགོས་སུ་རདོ་གཞི་འད་ིསླབེས་ཡོད།	 ང་ོརལོ་
བ་ཚོས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་བང་ཨ་རི་དང་།	 ཡུ་རོབ།	 ཨོ་སི་ཊོ་ལ་ཡ་བཅས་ཀི་
གངོ་ཁྱརེ་ཁག་ཏུ་ཡང་ཡང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཆེད་ཆིབས་སྒྱུར་སྐངོ་སབྐས།	 རསེ་
དདེ་བཏང་ནས་ང་ོརལོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད།	 ང་ོརལོ་བདེ་མཁན་ཕལ་
མོ་ཆེ་ཚོགས་པ་ད ེར་གསར་ཞུགས་བེད་མཁན་ན ུབ་ཕོགས་མི ་རིགས་ཡིན་
པ་དང་།	 ཁ་ོཔ་ཚོས་བདོ་རིགས་ང་ོརལོ་བ་ཉུང་ཤས་ཡོད་པ་ཚོ་དང་ལག་འབལེ་
བས་ནས་སདྐ་འབདོ་བས་པ་དང་།	 རྔ་རངུ་བ།	 མཚམས་རེ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིགཏམ་
བཤད་དང་གསུང་ཆོས་ཀི་མཛད་སྒ་ོཁག་ལ་འགགོ་རྐནེ་བཟ་ོབཞིན་ཡོད།	 ཁ་ོཔ་
ཚོས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་ན་ིཆོས་ལུགས་ཀི་རངོས་ཞནེ་བདེ་མཁན་ཞིག་དང་ཟགོ་རུ་རེད།	
ཅསེ་སྙནོ་འཛུགས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ཉ་ེལམ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གི་མཛད་འཆར་
སབྐས་ང་ོརལོ་བདེ་མཁན་ཧ་ལམ་བྱུང་མེད།	 འནོ་ཀང་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་དང་
ཉ་ེཔ་ོཡོད་པའ་ིམི་སྣ་ཁག་གཅིག་གིས།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་བདནུ་ཕག་འདའི་ིའག་ོ
སདོ་ཙམ་ད་ུམེ་ཌི་སན་དང་ཝི་སི་ཀན་སིན་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་སབྐས་ང་ོརལོ་
བདེ་མཁན་ཉུང་ཤས་ཤིག་བྱུང་ཡོད་སྐརོ་བརདོ་བྱུང།	 ད་ེརིང་འདརི་སུད་སི་གངོ་
ཁྱརེ་ཇི་ན་ིཝའ་ིའཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁ་སྤདོ་མདནུ་
ཐང་ད་ུམི་གངས་བརྒྱ་ཕག་མང་པསོ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས།	 རྔ་
རངུ་བཞིན་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་འཚམས་འད་ིདང་སྦྲགས།	 ཁངོ་གི་བཀའ་སླབོ་ཉན་ད་ུ
བཅར་ཡོད་པ་ལས།	 བདོ་མིའ་ིཆོས་ཕགོས་ཀི་དབུ་ཁདི་ལ་ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་བདེ་
མཁན་མཐངོ་རྒྱྱུ ་མི་འདགུ	 ས་ྔལོར་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ཨ་རིར་ཆིབས་
སྒྱུར་སབྐས་ང་ོརལོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བདེ་མཁན་སབྐས་དའེ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཤུགས་ལནྡ་
ཚོགས་པའ་ིམགནི་ཚབ་པ་བདོ་རིགས་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གིས།	 ད་ཆ་ཏཱ་ལའ་ི
བ་ླམར་ང་ོརལོ་གི་ལས་འགུལ་ཕིར་བསྡུ་བ་རྒྱྱུ འི་རྒྱྱུ ་མཚན་གང་ཡིན་ཤེས་རགོས་
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མེད་སྐརོ་བརདོ་བྱུང་།	 ཁ་ོཔ་རྒྱ་ནག་དང་འབལེ་བ་གང་ཡང་མེད་ཚྱུལ་དང་།	 ཁ་ོ
པ་སྒརེ་ངསོ་ནས་ང་ོརལོ་མུ་མཐུད་དགསོ་མིན་ཐད་ཐག་གཅདོ་བྱུང་མེད་པ་མ་ཟད།	
ཁ་ོཔ་དང་ཤུགས་ལནྡ་རསེ་འབང་པ་ཁག་གཅིག་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམས་དལོ་རྒྱལ་ལ་
དམ་བསྒགས་མཛད་པར་བརནེ་གཞིས་བསེ་གཉསི་སུ་བདོ་མི་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་
གསོལ་བདེ་མཁན་ཚོ་ནང་དང་དགོན་པ་སོགས་ནས་ཕིར་འབུད་བས་པའི་གནས་
ཚྱུལ་བྱུང་ཡོད་ཅསེ་བརདོ་བྱུང་།	 འནོ་ཀང་འད་ིག་ར་ུཊར་སི་གསར་ལས་ཁང་
གིས་གནས་ཚྱུལ་ད་ེབདནེ་པ་ཡིན་པའ་ིཁུངས་སྐལེ་བདེ་ཐུབ་མེད།	 རིན་ཆེན་གིས།	
དཀའ་ངལ་མྱངོ་མཁན་ང་ོམ་ད་ེགཞིས་བསེ་གཉསི་སུ་བདོ་མི་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་
པ་ཚོ་ཡིན།	 ཞསེ་བརདོ།	 ཇི་ན་ིཝར་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གིས།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་
གསོལ་མཚམས་འཇོག་སྐརོ་རྒྱྱུ ་མཚན་འགལེ་བརདོ་བ་རྒྱྱུ ་ངསོ་ཀི་འགན་རེད།	
ཉན་དང་མ་ཉན་མི་སྒརེ་སོ་སོའ་ིརང་དབང་རེད།	ཅསེ་བཀའ་སྩལ་ཡོད།

ཏཱ་ལའ་ིར་ུཚོགས་དང་འཐབ་རལོ།

ས་ྔལོའ་ིཕི་ཟླ་	༡༢	ནང་འད་ིག་ར་ུཊར་སི་གསར་ལས་ཁང་ནས་གནས་ཚྱུལ་
སྤལེ་བ་ལརྟ་ན།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ལོར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ལས་བདེ་ནང་ཁུལ་ཡིག་
ཆ་ཞིག་འགམེས་སྤལེ་བས་ཡོད་པ་དང་།	 ཡིག་ཆ་དའེ་ིནང་ཤུགས་ལནྡ་གནས་ཚྱུལ་
ད་ེན་ིཁ་ོཔ་ཚོས་ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་ལ་འཐབ་རལོ་བ་རྒྱྱུའི་མིག་སརྔ་གི་ནསུ་ཤུགས་
གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་འཁདོ་འདགུ	 	 	 ད་ེས་ྔརྒྱ་བལ་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའ་ི
ཤུགས་ལནྡ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་ཟརེ་བའི་ཚོགས་མི་བ་ླམ་ཚེ་བཀྲ་དངེ་སབྐས་ཨ་
རིའ་ིནང་ཡོད་པ་ཁངོ་གིས།	འད་ིག་ར་ུཊར་གསར་ལས་ཁང་ལ།	རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
འཐབ་ཕགོས་གཅིག་གྱུར་ཁང་ཟརེ་བའི་དབང་ཤུགས་ཅན་གི་ཚོགས་པ་དའེི་ལམ་
སནོ་བརྒྱྱུད་སྐལུ་འགོ་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པས།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་མཚན་སདྨ་ཞུ་རྒྱྱུའ་ི
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ང་ོརལོ་རྔམ་སནོ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཁངོ་དང་ཤུགས་ལནྡ་
ཚོགས་མི་ཁག་གཅིག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ང་ོརོལ་གི་ལས་འགུལ་ད་ེའད་སྤལེ་
རྒྱྱུའ་ིའཆར་གཞི་བཀདོ་སིྒག་བདེ་ཆེད་ག་ླཕགོས་སྤད་ཡོད་སྐརོ་བརདོ་བྱུང་།	 འནོ་
ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ང་ོརལོ་ལས་གཞིར་དཔལ་འབརོ་གི་རོགས་རམ་བས་པའ་ི
དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་སོགས་བ་ླམ་ཚེ་བཀྲས་ང་ཚོར་གང་ཡང་སྤད་མ་བྱུང་།

ར་ུཊར་སི་གསར་ལས་ཁང་གིས་ཞིབ་འཇུག་སབྐས།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིབད་ེ
འཇགས་ཐགོ་ཉམས་ཞིབ་བས་པའི་ཡིག་ཆ་ལག་སོན་བྱུང་བའི་ནང་ང་ོརལོ་ལས་
འགུལ་ད་ེདག་ད་ཆ་ཧ་ཅང་ཛ་དག་པ་ོཆགས་ཡོད་སབས།	 ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་
སོགས་ཀི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་སྐ་ུཕྱྭར་ཉནེ་ཁ་ཡོད་པའི་སྔནོ་
བར་ཕུལ་ཡོད་པ་ར་སྤདོ་བྱུང་ཡོད།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིསྐ་ུཕྱྭའ་ིཉནེ་སུང་དང་འབལེ་
བའི་ཉམས་ཞིབ་ཡིག་ཆ་ད་ེདག་ཁངོ་ཨིན་ཡུལ་ད་ུས་ྔལོ་ཆིབས་སྒྱུར་ཐངེས་གཉསི་
མཛད་པ་དའེ་ིསྔནོ་ད་ུཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལ་ཕུལ་བའ་ིཡིག་ཆ་ཞིག་རེད།

ད་ེཡང་འད་ིག་རུ་ཊར་སི་གསར་ལས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་
པས་ར་ོར་ེཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པར་རྒྱབ་སྐརོ་བས་ཚྱུལ་སྐརོ་འད་ིསབྐས།	 རྒྱ་ནག་ཕི་
སདི་ལནྷ་ཁང་གིས།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་ཆོས་ལུགས་ཐགོ་བཙན་གནནོ་བདེ་ཀི་འདགུ	
ཅསེ་བརདོ་བྱུང་།	།

གནས་ཚྱུལ་འགདོ་མཁན།	ཨོ་སི་ཀྲ་ོལི་ཡའ་ིགངོ་ཁྱརེ་པར་ཐི་ནས་ཌ་ེཝི་ཌི་ལེག་	(David	
Lague)	གནས་ཚྱུལ་འཕར་མ་འགདོ་མཁན།	མེ་ཌི་སན་ཝིས་ཀནོ་སིན་ནས་བ་ེརེན་ཌན་ཨོ་བ་ར་

ཡེན་	(Brendan	O’Brien)	རམོ་སིྒག་པ།	པ་ིཏྲར་ཧརི་ཤི་བགྷ་	(Peter	Hirschberg)

༼ཕི་དལི་བདོ་ཡིག་ཚན་པས་ཨིན་ཡིག་ནས་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས།༽
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ནང་པའི་ཤོག་ཁག་གཅིག་བདམས་ནས་
ཏཱ་ལའི་བླ་མར་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱྱུ འི་རྒྱལ་སིྤའི་ལས་འགུལ་ཐགོ་

འབད་འབུང་བདེ་བཞིན་པ།

རུ་ཊར་སི་	(Reuters)	གསར་འགོད་པ་ཌེ་ཝི་ཌི་ལེག་	(David	Lague)	པལོ་
མུ་ནི་	(Paul	Mooney)	བནེ་ཇ་མིན་ཀེང་ལིམ་	(Benjamin	Kang	Lim)	ནས་ཕི་

ལོ་	༢༠༡༥	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༡	ཉིན།

༄༅།	།འད་ིལོ་ཕི་ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༩	ཉནི་ཨལ་ཌར་ཤོ་ཊི་	(Aldershot)	
རྐང་རདེ་སྤ་ོལོའི་ཐང་ཆེན་ནང་ད་ུཨིན་ཡུལ་ཁྱནོ་ཡོངས་ནས་ནང་པ་སངོ་ཕག་མང་
པསོ་ཉ་ིམའི་ཚ་གདངུ་ལ་མ་འཛེམས་པར་ཁ་ཁུ་སིམ་པའོི་ངང་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླ
མ་མཆོག་ཕབེས་སྒགུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ཕགོས་མཚྱུངས་རེད་རའི་ཕི་རོལ་ད་ུནང་པ་ཁག་གཅིག་གིས་༸གོང་ས་ཏཱ་
ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ཕབེས་སྒགུ་ཞུ་བཞིན་ད་ུརྔ་བརངུ་བ་དང་སྦྲགས།	 རྒྱང་གགས་
ཐགོ	ཏཱ་ལ་རུན་མ།	རུན་ཤོད་རྒྱྱུ ་མཚམས་ཞགོ	ཅསེ་སདྐ་ཤུགས་ཆེན་པསོ་བསྐར་
ལབྡ་ཡང་ལབྡ་བས་པར་བརནེ།	རྣ་བར་སུན་གཙེར་ཆེ་བའ་ིབག་ཆའ་ིཁདོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མའ་ིགསུང་སདྐ་ཆྱུང་ཆྱུང་ལས་ཐསོ་མ་ཐུབ་པར་གྱུར།

ད་ེཡང་མེན་ཆེ་སི་ཊར་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་གསུང་ཆོས་ཉན་ད་ུབཅར་བའི་
བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་གི་རསེ་འཇུག་པ་སྐ་ུཞབས་ག་ེརི་བྷ་ིསི་ལེ་	 (Gary	 Beesley)	
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ལགས་ཀིས།	 ལས་འགུལ་འདརི་རྒྱ་ནག་གཞུང་དགའ་པ་ོཡོང་ངསེ་གཏན་རེད་
ཅསེ་གསུངས།

ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་འཛམ་གླངི་ས་གནས་གང་སར་ཆིབས་སྒྱུར་སྐངོ་སབྐས་
ཁངོ་ལ་རསེ་དདེ་ཀིས་ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་བ་རྒྱྱུའ་ིལས་གཞིའ་ིཁངོས་ནས་ཨལ་ཌར་
ཤོ་ཊིར་བྱུང་བའ་ིང་ོརལོ་ད་ེཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་འདགུ	 ཁ་ོཔ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་
ཏང་གི་བདེ་སངས་དང་གཅིག་མཚྱུངས་ཐགོ་ནས་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་
བཞསེ་མྱངོ་མཁན་མཆོག་ལ་མཚན་སདྨ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ཕི་ཚྱུལ་ད་ུགླངེ་གཞི་འད་ི
ལོ་ང་ོབརྒྱ་ཕག་མང་པའོི་རིང་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་གི་རདོ་གཞི་རྙངི་པ་ཞིག་ཡིན་
པ་ལ་ྟབུར་མངནོ་ཡང་།	 འད་ིག་གསར་ལས་ཁང་གིས་རགོ་ཞིབ་བདེ་སབྐས་ང་ོརལོ་
བདེ་མཁན་ནང་པའི་ཤོག་ཁག་དའེི་རྒྱབ་ཏུ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་
ཤེས་རགོས་བྱུང་།

ཆབ་སིད་ཀི་བཙན་བལོ་བ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ལ་རྒྱ་རིགས་ས་ཡ་མང་པསོ་
དད་གུས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཀང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁངོ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་གི་
ངན་བྱུས་གཤོམས་མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་རིས་ཏ་ེཡུན་རིང་ནས་ཁངོ་གི་རྒྱབ་སྐརོ་
གི་ནསུ་པ་ད་ེདག་གཅགོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་པའི་སབྐས་འདརི་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་
རྒྱ་ནག་གི་ལག་ཆ་གཙོ་བརོ་གྱུར་བ་རེད།	ང་ོརལོ་བ་ད་ེདག་ར་ོར་ེཤུགས་ལནྡ་བསནེ་
གསོལ་བདེ་མཁན་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་ཡིན་པ་དང་།	 ཁ་ོཔ་ཚོས་དལོ་
རྒྱལ་ར་ཆེའ་ིསུང་མར་ངསོ་འཛིན་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་དལོ་
རྒྱལ་ད་ེདམ་སི་འབྱུང་པ་ོཞིག་ལ་རིས་ནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བ་རྒྱྱུར་ལམ་
ནརོ་ལྡགོ་ཤེས་མཛད་བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ།	 དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཁ་ོཔ་ཚོའ་ི
ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རགོ་རོལ་བཏང་བྱུང་།	 ཞསེ་བདོ་མིའ་ིཆོས་ཕགོས་ཀི་དབུ་
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ཁདི་ལ་སྐནོ་འཛུགས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

སིྤར་རོད་གཞི་འདི་སྐབས་ཤིག་ལ་མཐ་ོསྒང་བདོ་ཀི་ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་ནང་
རནེ་གཞི་བས་པའ་ིལ་ྷཁང་དང་དགནོ་པ།	 ད་ེབཞིན་ཕིས་སུ་རྒྱ་གར་བཙན་བལོ་
སིྤ་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ལས་མ་འདས་པའ་ིགླངེ་གཞི་གཅིག་ཏུ་གནས་ཡོད་ཀང་།	 ད་ཆ་
བང་ཨ་རི་དང་།	 ཡུ་རོབ།	 ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་སོགས་ཀི་གཞུང་ལམ་དང་རདེ་རའ་ི
ནང་དའུང་གླངེ་གཞི་འད་ིསླབེས་ཡོད།	 ང་ོརལོ་ད་ེདག་ཨ་རིའ་ིཁ་ེལི་ཕརོ་ན་ིཡ་
མངའ་སྡའེ་ིནང་དགེ་ར་ཚོགས་པའི་མིང་ཐགོ་ནས་དབེ་སྐལེ་བས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་
ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་ཅིག་ཡོད་པ་དསེ་གོ་སིྒག་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་
དང་།	 ཚོགས་པ་དའེ་ིཚོགས་མི་ཁ་ོཔ་ཚོས་ཆོས་དད་རང་དབང་ཁ་ོནའ་ིཆེད་འཐབ་
རདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་ལས་ང་ོརལོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱབ་སྐརོ་གང་ཡང་
མེད་སྐརོ་གསལ་བཤད་བས་བྱུང་།

ཕགོས་མཚྱུངས་ང་ོརལོ་ནང་ཡང་སེ་མཉམ་ཞུགས་བདེ་མཁན་ཧངོ་ཀངོ་ད་ུ
རནེ་གཞི་བས་པའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པའ་ིམགནི་ཚབ་པ་ན་ིཀ་ོལ་སི་པཊི་
སིས་	 (Nicholas	Pitts)	བརདོ་པ་ལརྟ་ན།	ར་ོར་ེཤུགས་ལནྡ་དང་རྒྱ་ནག་དམར་
ཤོག་ཚོགས་པའ་ིདབར་འབལེ་བ་གང་ཡང་མེད།	ཅསེ་བརདོ།

འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་གསང་བའི་ཡིག་ཆ་ཕིར་གར་བྱུང་
བ་ལརྟ་ན།	 རདོ་གཞི་དའེ་ིནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐ་ེབྱུས་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་ར་
སྤདོ་བྱུང་ཡོད།	 ས་ྔལོར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ལས་བདེ་ཁདོ་འགམེས་སྤལེ་བས་
པའ་ིཡིག་ཆའ་ིནང་དནོ་ལརྟ་ན།	 ཤུགས་ལནྡ་གནས་ཚྱུལ་འད་ིན་ིང་ཚོས་ཏཱ་ལའ་ིར་ུ
ཚོགས་ལ་འཐབ་རལོ་བ་རྒྱྱུའ་ིམིག་སརྔ་གི་ནསུ་ཤུགས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་རེད།	 ཅསེ་
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འཁོད།	 ད་ེསྔ་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་བཅས་སུ་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིཤུགས་ལནྡ་
ཚོགས་པའ་ིགལ་ཆེའ་ིཚོགས་མི་ཟུར་པ་བ་ླམ་ཚེ་བཀྲ་ལགས་ཀིས།	 འད་ིག་ར་ུཊར་
གསར་ལས་ཁང་ད་ུབརདོ་པ་ལརྟ་ན།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོང་དང་གཞན་ཁག་གཅིག་ལ་གླ་རྔན་སྤད་ནས་རྒྱལ་
སིྤའི་དལོ་རྒྱལ་རེས་འབང་པ་རྣམས་ལ་ངོ་རོལ་བ་རྒྱྱུ འི་འཆར་གཞི་དང་ལས་
འགུལ་བཀདོ་སིྒག་བདེ་དགསོ་པའ་ིལམ་སནོ་བས་ཡོད་པ་དང་།	 ལམ་སནོ་བདེ་
མཁན་རྒྱ་ནག་ཀུྲང་དབང་འཐབ་ཕགོས་གཅིག་འགྱུར་གི་དམིགས་བསལ་ཆབ་
སདི་ལས་དནོ་ཚན་པའ་ིལས་བདེ་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 དཔལ་འབརོ་གི་མཐུན་འགྱུར་
རོགས་རམ་བདེ་མཁན་ཡང་འཐབ་ཕགོས་གཅིག་འགྱུར་ཡིན་པ་དང་།	 རྒྱ་མིའ་ི
ལས་བདེ་ད་ེདག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས།	 ད་ེབཞིན་ནབུ་
ཕགོས་ཡུལ་གུར་ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པའི་གྲྭ་པ་རན་པ་ཚོར་རྒྱྱུ ད་སྐུལ་བས་ནས་
ང་ོརལོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་འཇུག་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 གྲྭ་པ་ད་ེདག་དལོ་རྒྱལ་ཆོས་
ཚོགས་ཁག་གི་འག་ོགཙོ་ཡིན་པ་བརདོ་བྱུང་།	 གཞན་ཡང་བ་ླམ་ཚེ་བཀྲས་ད་ིབ་
དསི་ལན་སབྐས་གསུངས་དནོ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁངོ་ཚོ་ལག་ཆར་བཀལོ་ནས་
ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་རུན་མ་ཡིན་པ་དང་།	 བདོ་རྒྱྱུད་ནང་བསན་ཉམས་རུད་གཏངོ་རྒྱྱུ །	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་མིའ་ིགངོ་བུའ་ིནསུ་པ་ཉམས་དམས་སུ་གཏངོ་རྒྱྱུའ་ིརེ་ངན་ད་ེདག་བསུྒབ་
ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།

ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པའི་གྲྭ་པ་རན་པ་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་
གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒའོི་སྐབས་སུ་གལ་ཆེའི་སྐུ་མགནོ་ལ་རིས་ནས་སྣ་ེལེན་ཞུ་
བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 མང་ཚོགས་ཡོད་སར་གྲྭ་པ་ད་ེདག་པ་ེཅིང་སདི་གཞུང་གིས་
ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ནསུ་པ་ཉམས་དམས་སུ་གཏངོ་རྒྱྱུའི་ལས་གཞིར་རྒྱབ་
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སྐརོ་བདེ་མཁན་རེད།	ཅསེ་འཚམས་འད་ིབདེ་བཞིན་ཡོད་པ་མིག་མཐངོ་ལག་ཟནི་
བྱུང་བའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཙམ་མིན་པར།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་འབལེ་གསར་ཤོག་དང་།	 ར་ོ
ར་ེཤུགས་ལནྡ་ད་རྒྱ་སོགས་ནང་བཀདོ་འདགུ

ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པའི་གྲྭ་པ་རན་པ་ད་ེདག་གིས་ལམ་སནོ་ལརྟ་ཕི་སྡདོ་བདོ་
རིགས་ཁག་གཅིག་གིས་ང་ོརལོ་ལས་འགུལ་ད་ེདག་སྣ་ེཁདི་བཞིན་འདགུ	ཁ་ོཔ་ཚོས་
འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་སར་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་རསེ་དདེ་བས་ནས་ཁངོ་ལ་མཚན་
སདྨ་དང་སྐནོ་བརདོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ཁ་ོཔ་ཚོའ་ིཁདོ་ཁག་གཅིག་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུ
གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་བས་པ་མ་ཟད།	 ཕི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་པའ་ིརྒྱ་
ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་དང་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་ལས་བདེ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་འདགུ	
འནོ་ཀང་ཁ་ོཔ་ཚོས་ཆོས་དད་རང་དབང་ཁ་ོནའི་དནོ་ད་ུརྒྱགས་རང་ཁུར་ཐགོ་ནས་
འཐབ་རདོ་བདེ་བཞིན་པ་མ་གཏགོས་ལས་འགུལ་དརེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐ་ེབྱུས་
གང་ཡང་མེད་སྐརོ་བརདོ་ཀི་འདགུ

ཚབས་ཆེའ་ིཉནེ་ཁ།

ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ང་ོརོལ་བདེ་མཁན་ཕལ་ཆེ་བ་པིཊ་སི་	(Pitts)	ལྟ་བུ་ནབུ་
ཕགོས་པ་ཡིན་པ་དང་།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པའ་ིགྲྭ་པ་རན་པ་ཚོར་
ནབུ་ཕགོས་པ་ང་ོརལོ་བདེ་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་མིང་ཐ་ོབསྡུ་རུབ་བདེ་དགོས་
པའ་ིལམ་སནོ་བས་སྐརོ་བ་ླམ་ཚེ་བཀྲས་འད་ིགར་བརདོ་བྱུང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ང་ོརལོ་ལས་འགུལ་བ་ཚོར་ཐད་ཀར་གླ་རྔན་སྤད་པའི་དཔང་རགས་ང་ཚོར་མེད་
ཀང་།	 རྒྱ་གར་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་རན་པ་ཞིག་གིས་ང་ཚོར་བརདོ་
པ་ལརྟ་ན།	 ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དཔལ་འབརོ་གི་རོགས་
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སྐརོ་ཐབོ་བཞིན་ཡོད་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཤེས་ཀི་ཡོད།	 ཅསེ་ཁངོ་གིས་འགལེ་
བརདོ་གནང་བྱུང།

གཞན་ཡང་མིང་དངསོ་སུ་སྨསོ་འདདོ་མེད་པའི་རྒྱ་གར་གསང་བའི་ལས་
ཁུངས་ཀི་རྒྱལ་ནང་བད་ེའཇགས་ཚན་པའ་ིལས་བདེ་ཞིག་གིས་གསུངས་དནོ།	 ང་
ཚོས་ཀང་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོར་གཟབ་ནན་ངང་ལ་ྟབཞིན་ཡོད།	 གང་ཡིན་
བརདོ་ན་ཁོ་པ་ཚོར་བལ་ཡུལ་བརྒྱྱུ ད་རྒྱ་ནག་ནས་རོགས་དངུལ་ཐོབ་བཞིན་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ཁོ་པ་ཚོ་དམིགས་བསལ་ད་ོསྣང་བདེ་གཞི་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	
ཅསེ་གསུངས།

ད་ེཡང་འད་ིག་རུ་ཊར་སི་གསར་ལས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་
པས་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པར་རྒྱབ་སྐརོ་བས་ཚྱུལ་སྐརོ་འད་ིསབྐས་རྒྱ་ནག་ཕི་སིད་
ལནྷ་ཁང་གིས།	ཏཱ་ལ་སྐ་ེཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པས་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་བཙན་བཤད་
བས་ནས་ཉ་ེལམ་བདོ་མི་ཁག་གཅིག་ལ་སྡགིས་སྐུལ་གི་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་འགོ་
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མི་ཆོག་པའ་ིབཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད།

གསར་ལས་ཁང་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ལ་གནད་དནོ་འདའིི་སྐརོ་བཀའ་
འད་ིཞུ་ཐབས་བས་ཡོད་ཀང་ཁོང་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སུ་གསུང་ཆོས་
སོྩལ་བཞིན་པའ་ིསབྐས་འཁལེ་ཡོད་སབས།	 མཛད་ཁམོས་མེད་སྐརོ་ར་སར་རནེ་
གཞི་བས་པའ་ིཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བྱུང་།

དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོའི་ལས་འགུལ་ད་ེདག་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་མཚན་
སནྙ་ལ་ད་ོཕགོ་ཇི་ཙམ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་མིན་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱྱུ ་མེད་ཀང་།	 ཤུགས་རྐནེ་
ཏན་ཏན་ཐབེས་བཞིན་ཡོད་པ་ན་ིདཔརེ་ན།	ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ།	
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ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་སོགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་པའི་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་རེ་བཞིན་དལོ་
རྒྱལ་རསེ་འབང་པས་ཁངོ་ལ་ཆོས་ལུགས་ཀི་རངོས་ཞེན་བདེ་མཁན་ཡིན་པ་དང་།	
ཁངོ་ལ་བདོ་མིའི་ཚབ་བས་ནས་སདྐ་ཆ་ཤོད་རྒྱྱུའི་ཐབོ་ཐང་མེད་སྐརོ་སྐནོ་འཛུགས་
བས་པ་གསར་ཤོག་ཁག་གི་ནང་འཆར་ཅན་ཐནོ་བཞིན་འདགུ	 དལོ་རྒྱལ་རསེ་
འབང་པའི་ང་ོརལོ་ལས་འགུལ་འད་ིད་ཆ་ངར་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་
སབས།	ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་སོགས་ཀི་གསང་བའ་ིལས་ཁུངས་ནས།	ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ི
སྐ་ུཕྱྭར་ཉནེ་ཁ་ཧ་ཅང་ཡོད་སྐརོ་ཉནེ་བར་བཏང་བའི་ཞུ་སནྙ་ཞིག་འད་ིག་རུ་ཊར་སི་
གསར་ལས་ཁང་ནས་བསྐར་ཞིབ་བས་པའ་ིནང་འཁདོ་འདགུ	 འད་ིལོར་ཏཱ་ལའ་ི
བ་ླམ་མཆོག་ཨིན་ཡུལ་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་ཐངེས་གཉསི་བསྐངས་ཡོད།	 ཁངོ་ཆིབས་
སྒྱུར་མ་བསྐང་གོང་ཙམ་ད་ུཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་ལ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་སྐུ་ཕྱྭའི་
ཉནེ་སུང་དང་འབལེ་བའ་ིཡིག་ཆ་ཤོག་གངས་	 ༡༨	 ཅན་ཞིག་ཡོད་འདགུ་པ་དའེ་ི
ནང་དའུང་སྐ་ུཕྱྭར་ཉནེ་ཁ་ཚབས་ཆེ་ཡོད་པ་གསལ་འདགུ	ད་ེཡང་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་
གིས་ཨིན་ཇིའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཉནེ་སུང་དང་འབལེ་
བའ་ིཡིག་ཆ་ཞིག་ཕུལ་བའ་ིནང་ད།ུ	 ཉ་ེལམ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ཨ་རི་དང་།	 ན་ི
དར་ལེན་ཌི།	 སུད་སི་བཅས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་སབྐས་ཡུལ་གུ་ད་ེདག་གི་སདི་
གཞུང་ཁག་ནས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་སྐ་ུཕྱྭར་ད་ེས་ྔལས་སུང་སྐབོ་ད་ོདམ་ད་ུབཏང་གནང་
ཡོད་སྐརོ་གསལ་འདགུ	 འནོ་ཀང་ཡིག་ཆ་དའེ་ིནང་ད་ུཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིསྐ་ུཕྱྭར་ཉནེ་
ཁ་བཟ་ོམཁན་རྒྱ་ནག་གཞུང་རེད།	ཅསེ་ཉསེ་འཛུགས་བས་མེད།

ཨ་རིའ་ིགཞུང་གི་ལས་བདེ་ཟུར་པ་ཞིག་གིས།	 ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལས་ཁུངས་
ཀི་གཞུང་འབལེ་མི་སྣ་སུང་སྐབོ་ཚན་པར་ར་ོར་ེཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པའ་ིསྐརོ་ལ་རྒྱྱུས་
མངའ་ཡོད་པ་དང་།	 ཁ་ོཔ་ཚོར་དམིགས་བསལ་ད་ོསྣང་བདེ་དགསོ་པའ་ིགནས་
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སངས་ཆགས་ཡོད་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།

ཕི་ལོ་	༢༠༠༧	ནས་	༢༠༠༩	བར་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལས་ཁུངས་སུ་ཨེ་ཤི་ཡ་
དང་བདོ་དནོ་ཐགོ་སླབོ་སནོ་པ་རན་གས་ཡིན་པ་ཀ་ེལི་ཀ་རི་ཡིས་	 (Kelly	 Currie)	
གསུངས་དནོ།

ཤུགས་ལནྡ་རསེ་འབང་པ་ཚོར་གནད་དནོ་འདའི་ིཐགོ་ལ་སེམས་ཚོར་ཧ་ཅང་
དག་པ་ོའདགུ	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁ་ོཔ་ཚོ་གསོ་སྐངོ་བས་པ་བརྒྱྱུད་བདོ་མིའ་ིཆིག་
སིྒལ་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་རྒྱྱུའ་ིལག་ཆར་བཀལོ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་གསུངས།	 ཀ་ེ
ལི་ཀ་རི་ཁངོ་ན་ིད་ེས་ྔརྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་ད་ུཕག་ལས་གནང་མྱངོ་
ཡོད།	ལས་འགུལ་ཁང་ད་ེན་ིབདོ་མིའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་རདོ་ལེན་གནང་མཁན་
ཞིག་ཡིན།

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཨ་རིར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་སྐབས་འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་
ནས་སྐུ་ཕྱྭའི་ཉནེ་སུང་གི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད་པ་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་
མགིན་ཚབ་པས་ངསོ་ལེན་གནང་ཡོད་ཀང་ཞིབ་ཕའི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཉནེ་སུང་ཐགོ་ལས་
དནོ་ཇི་འད་སྤལེ་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་ལ་རྒྱས་བཤད་གང་ཡང་གནང་མ་བྱུང་།

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་ནསུ་མེད་ད་ུགཏངོ་རྒྱྱུའི་འབད་བརནོ་ད་ེན་ིརྒྱལ་
སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀི་ཁ་རངུ་འགགོ་ཆེད་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 འཛམ་གླངི་ནང་རང་གིས་
གང་བཤད་ཅིག་བདེ་ཐུབ་ཆེད།	 གསང་བའ་ིལམ་ནས་སྤལེ་བཞིན་པའ་ིལས་འགུལ་
གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན།	 འད་ིལོར་ར་ུཊར་སི་གསར་ལས་ཁང་གིས་ཞིབ་འཇུག་བས་
འབས་སུ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཆེད་གཉརེ་མི་སྣ་བརྒྱྱུད་གསང་བའ་ིལམ་ནས་རྒྱལ་
སིྤའ་ིརུླང་འཕནི་འབལེ་མཐུད་ཁང་ཆེད་འཛུགས་ཀིས་པ་ེཅིང་སདི་གཞུང་གི་ལངས་
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ཕགོས་རྣམས་སྦརི་བསྒགས་རྒྱ་ཆེ་བས་ཡོད་པ་ཤེས་རགོས་ཐུབ་ཡོད།

ད་ེབཞིན་ཆེད་རམོ་གཉསི་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ནང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཡིན་ཟརེ་ནས་རུན་འབག་གནོ་
པའ་ིཚོགས་པ་ད་ེའདས་རྒྱལ་སིྤའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ལ་སྐནོ་བརདོ་བདེ་མཁན་སུ་ཡིན་རུང་དརེ་ཧམ་པ་ཆེན་
པའོ་ིཐགོ་ནས་ཁ་གཏད་གཅགོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 དནོ་དངསོ་ཚོགས་པ་ད་ེ
དག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བརྒྱྱུད་སྐལུ་བས་པ་ཞིག་རེད།

ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་མཚོན་ན།	པ་ེཅིང་སདི་གཞུང་གིས་ནང་པའ་ིཤོག་ཁག་གཅིག་
བདམས་པ་བརྒྱྱུད་བདོ་མིའི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་དབུ་ཁདི་ལ་གདངོ་ལེན་བས་པ་ཙམ་མ་
ཟད།	 ནབུ་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ལ་དཔལ་འབརོ་དང་རྒྱལ་སིྤའ་ིའབལེ་ལམ་གི་
སབོས་ཤུགས་ངམོས་ནས་དག་བརོ་འཛིན་བཞིན་པའི་བདོ་མི་ད་ེདག་ཉམས་དམས་
སུ་གཏངོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ནབུ་ཕགོས་སདི་གཞུང་ཁག་གཅིག་རྒྱ་ནག་གི་
གནནོ་ཤུགས་འགོ་ཚྱུད་བཞིན་ཡོད།	 དཔརེ་ན།	 འདས་པའ་ིལོ་གཅིག་དང་ཕདེ་
ཀའ་ིནང་ཨིན་ཇིའི་སིད་བླནོ་སྐུ་ཞབས་ཌ་ེཝི་ཌི་ཀམེ་མེ་རོན་	(David	Cameron)	
མཆོག་དང་།	ད་ེསའྔི་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སིད་བླནོ་སྐུ་ཞབས་ཊོ་ནི་ཨེ་བྷ་ོཊི་	(Tony	
Abbott)	མཆོག	ད་ེབཞིན་ནརོ་ཝེའི་སིད་བླནོ་ལྕམ་སྐུ་ཨེར་ན་སོལ་བྷག་	(Erna	
Solberg)	 མཆོག་བཅས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནནོ་ཤུགས་འགོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མ་དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་མེད།	 གནད་དནོ་དའེ་ིསྐརོ་ལ་འད་ིག་ར་ུཊར་སི་གསར་
ལས་ཁང་གིས་ད་ེསྔའི་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སིད་བླནོ་སྐུ་ཞབས་ཊོ་ནི་ཨེ་བ་ོཊི་མཆོག་
དང་ནརོ་ཝའེི་སིད་བླནོ་ལམྕ་སྐུ་ཨེར་ན་སོལ་བགྷ་མཆོག་རྣམ་གཉསི་ལ་བཅར་འད་ི
ཞུ་རིས་བས་ཀང་ཁངོ་གཉསི་ཀིས་ཡ་ལན་གང་ཡང་གནང་མ་བྱུང་།
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ལོན་ཌནོ་ད་ུརསེ་དདེ་བས་པ།

ཨིན་གཞུང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གནནོ་ཤུགས་ལགྷ་པར་ཐབེས་ཡོད།	 ནབུ་
ཕགོས་ཡུལ་གུ་གཞན་དང་མི་འད་བར་ཨིན་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིཆིབས་སྒྱུར་
སབྐས་༸སྐ་ུཕྱྭའ་ིཉནེ་སུང་ཐགོ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་གི་མེད།	 འད་ིལོར་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་
ཨིན་ཡུལ་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་ཐངེས་གཉསི་ག་སིྒག་ཞུ་སབྐས་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་
ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་སྐ་ུཕྱྭའི་ཉནེ་སུང་གི་གནད་དནོ་དང་འབལེ་བའི་ཡིག་ཆ་ཤོག་གངས་	
བཅོ་བརྒྱད་ཅན་ཞིག་ཨིན་གཞུང་ལ་ཕུལ་བ་བརྒྱྱུད་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་༸སྐུ་ཕྱྭར་ཉནེ་
ཁ་ཧ་ཅང་ཡོད་སབས་འགན་མི་བཟདོ་པར་བརནེ།	 ཨིན་གཞུང་གིས་༸སྐའུ་ིསུང་
སྐབོས་ཆེད་མཐུན་འགྱུར་གནང་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་འདགུ	 འནོ་ཀང་ཌ་ེ
ཝིཌ་ཀེ་མེ་རུན་གཞུང་གིས་དརེ་མོས་མཐུན་གནང་མེད་པ་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་
གིས་བརདོ་ཡོད།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིཆིབས་སྒྱུར་ཐངེས་གཉསི་པ་མཇུག་སིྒལ་ནས་
ཆིབས་ཞལ་སྒྱུར་བཞིན་པའི་སབྐས་ང་ོརལོ་བ་ཚོས་ལོན་ཌནོ་གཞུང་ལམ་ཐགོ་ཁངོ་
གི་ཆིབས་འགརོ་རསེ་འདདེ་བས་ཡོད་འདགུ

ད་ེཡང་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གི་ཨིན་ཡུལ་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་ཐངེས་གཉསི་པའི་
མཛད་འཕནི་རྣམས་ཡོངས་སུ་ལེགས་གུབ་ཀིས་ཕི་ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་ལོན་
ཌནོ་གསོལ་མགནོ་ཁང་ནས་ཕབེས་ཐནོ་གནང་སབྐས་སནོ་འཁརོ་ཚོར་སྣམུ་འཁརོ་
ག་གེ་མོ་ཞིག་གིས་ཁངོ་ཚོར་རསེ་དདེ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་འདགུ	
ད་ེཡང་སནོ་འཁརོ་ནང་ཡོད་པའི་ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་
ཆེ་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས་ནི་སྐབས་དརེ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཆིབས་འགའོི་རྒྱབ་
ཏུ་ཡོད་འདགུ	 ཁངོ་གིས་གསུངས་དནོ།	 སབྐས་དརེ་གཞུང་ལམ་འགུལ་བཞུད་ཀི་
ཁིམས་ལུགས་ལརྟ་གླགོ་དམར་པསོ་མོ་ཊ་གཞན་རྣམས་འག་ོམི་ཆོག་པར་བཀག་
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བསྡམོས་བས་ཡོད་ཀང་།	 གླ་ོབུར་ད་ུམོ་ཊ་ཆ་རྒྱྱུས་མེད་པ་ཞིག་གླགོ་དམར་པ་ོདརེ་
རིས་མེད་བཏང་ནས་ང་ཚོའ་ིརྒྱབ་ཏུ་ལགྷས་པར་བརནེ།	 ང་ཚོ་རསེ་དདེ་བདེ་ཀི་
ཡོད་པའ་ིདགོས་པ་བྱུང་ཞསེ་བརདོ་བྱུང།	 ད་ེནས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིསྐ་ུསུང་བ་ཚོས་
ཉནེ་རགོ་ལས་ཁུངས་ལ་ཁ་པར་བཏང་རསེ་སརྐ་མ་བཅྱུའི་ནང་ཚྱུད་ལ་ཉནེ་རགོ་མི་
སྣ་འབརོ་ནས་རསེ་དདེ་གཏངོ་མཁན་མོ་ཊ་ད་ེབཀག་ཡོད་འདགུ	 རསེ་དདེ་གཏངོ་
མཁན་མོ་ཊའ་ིནང་ད་ུཡོད་པའ་ིམི་གཉསི་ལས་གཅིག་ཤུགས་ལནྡ་ང་ོརལོ་བ་ཡིན་པ་
སྐུ་སུང་བ་ཚོས་ང་ོརགས་ཆོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་སྐརོ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་གསུངས་
དནོ།	ང་ཚོས་ཁ་ོཔ་སུ་ཡིན་ཤེས་ཀི་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	ལོན་ཌནོ་ཉནེ་རགོ་ལས་
ཁུངས་ཀི་མགིན་ཚབ་པས་གནས་ཚྱུལ་ད་ེའད་ཞིག་བྱུང་བའི་དཔང་རགས་མེད་
སྐརོ་བརདོ།

ཨིན་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་སྐ་ུཕྱྭའི་ཉནེ་སུང་གི་མཐུན་འགྱུར་མི་ཞུ་བའི་
རྒྱྱུ ་མཚན་སྐརོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཊིམ་ལོབ་ཊོན་	 (Tim	 Loughton)	 མཆོག་
ལ་དསི་པར་ཁངོ་གིས།	 ད་ེན་ིརྒྱ་ནག་གི་གནནོ་ཤུགས་ལ་མག་ོབ་ོསྒརུ་བ་ཞིག་ཡིན་
པ་ཁ་ོན་ལས་རྒྱྱུ ་མཚན་གཞན་གང་ཡང་མཐངོ་གི་མི་འདགུ་ཅསེ་གསུངས།

སིྤར་ཁོང་ནི་སིད་བླནོ་ཌེ་ཝི་ཌི་ཀེ་མེ་རནུ་	 (David	 Cameron)	 མཆོག་
གིས་གཞུང་འཛིན་བཞིན་པའ་ིརྙངི་ཞནེ་ཚོགས་པའ་ི	(Conservative	Party)	གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་འདགུ

ཨིན་ཇིའ་ིནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀིས།	 བད་ེའཇགས་དང་འབལེ་བའ་ིགནད་
དནོ་ཐགོ་ང་ཚོས་འགལེ་བརདོ་བདེ་ཀི་མེད།	ཅསེ་གསུངས།

འད་ིག་ར་ུཊར་སི་གསར་ལས་ཁང་གི་ད་ིབར་ཨིན་ཇིའ་ིསདི་བླནོ་ལས་ཁུངས་
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ནས་ལན་འདབེས་གནང་དནོ།	 ང་ཚོས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ན་ིཆོས་ཕགོས་ཀི་
མི་སྣ་གལ་ཆེ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ཁངོ་ཨིན་ཡུལ་ད་ུད་ེས་ྔཆིབས་
སྒྱུར་ཐངེས་མང་བསྐངས་པར་ང་ཚོས་དསུ་རག་ཏུ་དགའ་བསུ་ཞུས་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་དང་ལྷན་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནད་དནོ་གླངེ་སྐབས་ང་ཚོས་ལངས་
ཕགོས་བརན་པ་ོརྒྱྱུན་སྐངོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།

ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ཨིན་ཡུལ་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་གི་
རསེ་ཏ་ེཕི་ཟླ་	༩	ནང་རྒྱ་ནག་གི་སདི་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕངི་ཐངེས་དང་པརོ་ཨིན་ཡུལ་
ད་ུཕབེས་སབྐས་ཨིན་ཇིའི་སིད་བླནོ་ཀ་ེམེ་རུན་གིས་ས་གདན་དམར་པ་ོབཏངི་ནས་
ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་མ་ཟད།	 ཡུལ་གཉསི་དབར་ཨིན་སྒརོ་ཐརེ་འབུམ་	
༤༠	(ཨ་སྒརོ་ཐརེ་འབུམ་	༦༠)	ཙམ་གི་ཚོང་འབལེ་ཐགོ་གན་རྒྱ་འཇགོ་ཐུབ་ཡོད་
སྐརོ་ཨིན་གཞུང་གིས་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཡོད།

མིག་གསུམ་དང་རལ་ག་ིཞིག

ལོ་ང་ོལྔ་བཅྱུ་ལྷག་ཙམ་གོང་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ས་དབང་བསྒྱུར་བས་པ་དརེ་
གདངོ་ལེན་བས་ཀང་ལམ་ལྷངོ་མ་བྱུང་སབས།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་རྒྱ་གར་ད་ུ
བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་དགསོ་བྱུང་ཡོད།	ད་ཆ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་དགུང་གངས་	༨༠	ལ་	
ཕབེས་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་གིས་གཙོས་བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་ལགྷ་
ལ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིཤུགས་རྐནེ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད།	 ཁངོ་གིས་འཛམ་གླངི་ཡུལ་
གུ་གང་སར་ཕབེས་ཏ་ེབདོ་མི་ཚོར་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབས་ཚད་ལནྡ་ཞིག་ཐབོ་
ཐབས་མཛད་བཞིན་ཡོད་ཀང་།	 པ་ེཅིང་སདི་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་བདོ་ད་ེ
རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་གཏངོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐནོ་འཛུགས་བདེ་ཀི་ཡོད།	
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ད་ཆ་ཆོས་མེད་སྨྲ་བ་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཚོགས་པས་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པར་ནསུ་པ་
ཡོད་ཚད་སྤུངས་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ཤུགས་ལནྡ་ཟརེ་བ་ད་ེདགནོ་པ་
དང་ལ་ྷཁང་གི་ལྡབེས་རིས་ངསོ་སུ་ཁ་ོབའི་རྣམ་འགྱུར་ལནྡ་ཞིང་མིག་གསུམ་དང་
ལག་ཏུ་རལ་ག་ིཐགོ་ནས་སེངརེ་བཞནོ་པའ་ིའབྱུང་པ་ོཞིག་ཡིན།	 ས་ཁྱནོ་ཆེ་ཞིང་
རང་འབྱུང་ཐནོ་སྐདེ་ཕྱུག་པ་དང་།	 ས་བབ་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེ་བའ་ི
བདོ་ནང་དབང་བསྒྱུར་བདེ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུགཏངོ་རྒྱྱུ ་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མཐར་ཐུག་
དམིགས་ཡུལ་ཡིན།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༩	ནས་ད་བར་བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མི་	༡༤༠	ལགྷ་
གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་མཁན་གཙོ་
གས་ཁག་གཅིག་གིས་བརདོ་པ་ལརྟ་ན།	རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིཆེ་མཐངོ་མུ་
མཐུད་ཉམས་མེད་ད་ུགནས་ཡོད་པ་དང་།	 དངེ་སབྐས་སུའང་ཁངོ་གིས་མི་ཚོགས་
ཧ་ཅང་མང་པ་ོའད་ུབསྐངོ་གནང་ཐུབ་ཀི་ཡོད།	 འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་གཉསི་པའ་ིནང་ཨ་
རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ད་ུརྒྱལ་ཡོངས་སྨནོ་ལམ་གསོལ་སནོ་གི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་
སིད་འཛིན་ཨོ་བ་ྷམ་མཆོག་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ནི་ཁོང་གི་གགོས་པ་ོཡག་པ་ོ
ཞིག་ཡིན།	ཞསེ་ཆེ་བསདོ་ཞུས་ཡོད།	ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ད་ུརནེ་གཞི་བས་
པའི་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཏཱ་ལའི་བ་ླམར་རྒྱབ་
སྐརོ་ཞུ་མཁན་རི་ཆ་ཌི་གརེ་	 (Richard	Gere)	 གིས།	ཁ་ོཔ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་བདེ་ཕགོས་དང་གཅིག་མཚྱུངས་ཐགོ་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སདྨ་ཞུ་བཞིན་
པ་ད་ེན་ིཧ་ཅང་ཅལོ་ཆྱུང་གི་བདེ་སངས་ཤིག་ཡིན།	 པ་ེཅིང་གཞུང་གིས་ཤུགས་ལནྡ་
གི་གནད་དནོ་ཐགོ་སདི་བྱུས་ཇི་འད་ཞིག་འཛིན་བཞིན་ཡོད་པ་ན།ི	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ནང་ཏང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་དལོ་རྒྱལ་གནད་དནོ་ལ་སངས་འཛིན་
བདེ་ཕགོས་ཀི་ནང་ཁུལ་ལམ་སནོ་ཡིག་ཆ་འགམེས་སྤལེ་བས་པ་དའེི་ནང་གསལ་
ཡོད།
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ཡིག་ཆ་ད་ེན་ིས་ྔལོ་ཕི་ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་དམར་
ཤོག་ཚོགས་པས་འགམེས་སྤལེ་བས་པ་ད་ེའད་ིལོར་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁང་ལ་ཕིར་གར་བྱུང་འདགུ	 ད་ེཡང་ལམ་སནོ་ཡིག་ཆ་དའེ་ིནང་ཏང་གི་ལས་བདེ་
པ་ཚོས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་ཐགོ་གླངེ་གཞི་ཡོད་སྐརོ་གི་དལི་བསྒགས་མི་ཆོག་པ་
དང་།	འནོ་ཀང་ཏང་གི་ཚོགས་མི་ཚོས།	ཏཱ་ལའ་ིར་ུཚོགས་ཀིས་རདོ་གཞི་དརེ་སདྙ་
འདགོས་བས་ནས་མེས་རྒྱལ་ཁ་བལ་དང་མཐུན་སིྒལ་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་ཐབས་
བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་ངསེ་པར་ད་ུཤེས་པའི་ཐགོ་ནས་བྱུས་ངན་ད་ེདག་ཐལ་བར་རླགོ་
དགསོ།	ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	ཏང་གི་ལས་བདེ་ཚོས་ཀུྲང་དབང་སདི་གཞུང་
ལ་ཁ་ཞ་ེགཉསི་མེད་ཀི་ལ་རྒྱ་ཡོད་པའི་བ་ླཆེན་མི་སྣ་ཁག་གདན་འདནེ་ཞུས་ནས་ཏཱ་
ལའི་བ་ླམས་ཤུགས་ལནྡ་བསནེ་གསོལ་མི་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་བ་ད་ེརང་
ཚང་དམར་རནེ་ད་ུབཏནོ་ནས་སྐནོ་བརདོ་བདེ་དགསོ།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་ཤུགས་ལནྡ་
ཐགོ་འཛིན་པའི་ལངས་ཕགོས་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་བས་ཏ་ེསིྤ་ཚོགས་བརབ་དཀུྲག་བཟ་ོ
མཁན་ཚོར་ཁམིས་ལུགས་ལརྟ་ཁམིས་གཅདོ་ནན་པ་ོགཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	 ཞསེ་འཁདོ་
ཡོད།	ཧངོ་ཀངོ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པའ་ིམགནི་ཚབ་
པ་ན་ིཀ་ོལ་སི་པཊིས་	(Nicholas	Pitts)	ཀིས།	ཁྱདེ་ཚོས་ཡིག་ཆ་འད་ིའཁྱརེ་ནས་
ལྟསོ་དང་།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པར་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་ཀི་འདགུ	 ཟརེ་
ནས་ཁུངས་སྐལེ་ར་སྤདོ་བདེ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་མ་རེད།	ཅསེ་ཟརེ་བ་མ་ཟད།	ད་དངུ་ཁ་ོཔས་
ཡིག་ཆ་དའེ་ིདནོ་ཚན་ཞིག་ལ་དམིགས་འཛུགས་བས་ནས།	 འདརི་རྒྱ་གཞུང་གིས་
ཆོས་ཁས་ལེན་མིན་སུས་ཀང་ཤུགས་ལནྡ་ཁ་འཁྱརེ་བས་ནས་མང་ཚོགས་འད་ུསྐངོ་
བས་ནས་ཟངི་འཁུག་བསངླས་པ་ཡིན་ན་ཁམིས་ཆད་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་གསལ་ཡོད།	
ཅསེ་བརདོ།
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བ་ླམ་ཚེ་བཀྲས་ཉསེ་འཛུགས་བས་པ།

ཆ་འཇོག་འོས་པའི ་བ ོད་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་ཐོག་གི ་མཁས་དབང་ཨ་
རིའི ་ཀོ་ལམ་བྷི་ཡ་མཐོ་སླབོ ་ནས་ཡིན་པའི ་སྐུ ་ཞབས་རོ་བྷར་ཊི་བྷར་ན ེ་ཊི ་	
(Robert	 Barnett)	 དང་།	 ཨ་རིའི་ཨིན་ཌི་ཡ་ན་མཐ་ོསླབོ་ནས་ཡིན་པ་སྐུ་
ཞབས་ཨེལ་ལོ་ཡི་ཊི་སི་པར་ལིང་	(Elliot	Sperling)	རྣམ་གཉསི་ཀིས་ཡིག་ཆ་
དརེ་བསྐར་ཞིབ་བས་མཐར་གསུངས་དནོ།	 ཡིག་ཆ་ད་ེདག་ང་ོམ་རང་ཡིན་པ་ང་
ཚོས་ཡིད་ཆེས་བདེ་ཀི་ཡོད་ཅསེ་བརདོ།

ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཟུར་པ་ཡིན་པ་བླ་མ་ཚེ་བཀྲས།	 འད་ི
ཤུགས་ལནྡ་གི་གནས་ཚྱུལ་ཞིག་མིན་པར་ཆབ་སདི་ཀི་གནད་དནོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	
ཅསེ་བརདོ།	 རང་ལོ་	 ༤༢	 ལ་སོན་པའ་ིབ་ླམ་ཚེ་བཀྲ་ན་ིད་ེས་ྔཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་
པའ་ིལས་སྣ་ེརན་གས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༧	 ནས་	 ༢༠༠༦	 བར་
ཁངོ་གི་ལས་འགན་གཙོ་བ་ོད་ེརྒྱ་ནག་དཔནོ་རིགས་ཚོ་དང་འབལེ་བ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡིན་
འདགུ	ཕི་ལོ་	༢༠༠༨	ལོར་ཁངོ་གིས་ལས་འགུལ་ད་ེམཚམས་བཞག་ཡོད།	འནོ་
ཀང་རྒྱ་ནག་དབུས་འཐབ་ཕགོས་གཅིག་འགྱུར་ལས་ཁུངས་ད་ེན་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
རེ་འདནུ་ལརྟ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་རྒྱ་གར་དང་ནབུ་ཕགོས་ཁུལ་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་
སབྐས་ཁངོ་ལ་མཚན་སདྨ་ཞུ་མཁན་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པར་རྒྱྱུད་སྐུལ་བདེ་མཁན་ལྟ་ེ
བ་ད་ེཡིན་པ་ཁངོ་གིས་ངསོ་འཛིན་བས་ཐུབ་ཡོད།

འཐབ་ཕགོས་གཅིག་འགྱུར་ཁང་ལ་དབང་ཆ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་དང་།	 ཚོགས་
པ་དརེ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་དང་ཕི་རྒྱལ་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་གལ་ཆེའི་མི་སྣའི་བསམ་བླ་ོ
ཏང་གི་ཕགོས་ལ་འགུག་ཐབས་བ་རྒྱྱུའ་ིལས་འགན་བཀདོ་བསྡམོས་བས་ཡོད།	དལོ་
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རྒྱལ་གི་རདོ་གཞི་དརེ་ཉམས་ཞིབ་དང་སླབོ་སྦངོ་གནང་མཁན་བདོ་པའི་དག་ེའདནུ་
པ་དང་མཁས་དབང་གཞན་ཁག་གཅིག་ནས་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་
དབང་ཆ་ས་བརན་ཡོང་སླད་བདེ་སྤདོ་བ་རྒྱྱུ འི་ལས་ཁུངས་གཙོ་བ་ོའཐབ་ཕགོས་
གཅིག་འགྱུར་ཁང་ཟརེ་བ་ད་ེཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་བདེ་བཞིན་འདགུ

“ཉ་ེལམ་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་མཚན་སྨད་ཞུ་དགོས་པའི་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པར་
ལམ་སནོ་བརྒྱྱུད་སྐལུ་བདེ་མཁན་བདེ་གཏའེ་ིཁངོས་ནས་གཙོ་བ་ོགཅིག་ཀུྲའུ་ཝ་ེཆྱུན་
ཟརེ་བ་འཐབ་ཕགོས་གཅིག་འགྱུར་ཁང་གི་ལས་བདེ་གཙོ་གས་ཁངོ་རེད།”	 ཅསེ་
བླ་མ་ཚེ་བཀྲས་གསུངས།	 རང་ལོ་	 ༦༨	 ལ་སོན་པའི་ཀུྲའུ་ནི་ཉམས་མྱངོ་ལནྡ་
པའ་ིཏང་གི་ལས་བདེ་གཅིག་ཡིན་པ་དང་།	 ད་ེས་ྔབ་ླམ་ཚེ་བཀྲ་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་མི་ཡིན་སབྐས་ཀུྲའུ་ཝ་ེཆྱུན་འཐབ་ཕགོས་གཅིག་འགྱུར་གི་ཚོགས་གཙོ་
གཞནོ་པ་ཡིན་འདགུ	 ད་ལའྟ་ིཆར་ཁངོ་མི་རིགས་ཆོས་ལུགས་ལས་དནོ་ཨུ་ཡོན་
ལནྷ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཡིན་པ་དང་།	 ལནྷ་ཁང་དསེ་ཏང་གི་གསོ་ཚོགས་ལ་ལམ་
སནོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	རྒྱ་ནག་གཞུང་འབལེ་གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་
ད་ུཀུྲའུ་ཝེ་ཆྱུན་ཁ་ོཔ་བདོ་ནང་ཀུྲང་དབང་གཞུང་གི་ལས་བདེ་གཙོ་གས་ཤིག་ཡིན་
པ་ཡང་ཡང་བསྒགས་པ་མ་ཟད།	 ཁ་ོཔས་བརྒྱྱུད་ལམ་ད་ེདག་ཏུ་གཏམ་བཤད་དང་
བཅར་འད་ིསོགས་ཀི་ལམ་ནས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་མཚན་སདྨ་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
ཁ་ོཔ་ཞིང་ཆེན་ཁག་གི་སིྤ་ཁྱབ་དང་གནས་རིམ་འད་མཉམ་ཡིན་འདགུ	 ད་ེཡང་
འདི་ག་རུ་ཊར་སི་གསར་ལས་ཁང་ནས་ཀུྲའུ་ཝེ་ཆྱུན་ལ་བཅར་འད་ིབདེ་ཐབས་
བས་ཀང་ཁ་ོཔས་ཡ་ལན་བས་མ་བྱུང་།	 ཚེ་བཀྲས་ཁངོ་དང་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་
པའ་ིགྲྭ་པ་གཞན་ཁག་གཅིག་རྒྱ་ནག་དང་བལ་ཡུལ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་
ཏུ་ཐངེས་མང་བསྐདོ་ནས་ཁ་ོཔ་ཚོས་ཀུྲའུ་ཝ་ེཆྱུན་དང་རྒྱ་ནག་དཔནོ་རིགས་གཞན་
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ཁག་གཅིག་དང་ཐུག་འཕད་ལན་མང་བས་མྱངོ་ཡོད་པ་བརདོ་བྱུང་།	 ད་ེཡང་འད་ི
ག་རུ་ཊར་སི་གསར་ལས་ཁང་གིས་ཚེ་བཀྲར་བཅར་འད་ིབདེ་སྐབས་ཁོང་ལ་རྒྱ་
མིའ་ིཕི་སྐདོ་ལག་ཁྱརེ་གཉསི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ལག་ཁྱརེ་ད་ེདག་ནང་ཁངོ་རྒྱ་ནག་
ཏུ་ཐངེས་	 ༡༥	 ཕིན་པའ་ིདམ་ཕུག་བཀདོ་པ་བཏནོ་རྒྱྱུ ་འདགུ	 ཁངོ་གིས་གསུངས་
པ་ལརྟ་ན་ཁངོ་བདོ་ནང་བསྐདོ་ཐངེས་མཐའ་མ་ད་ེཕི་ལོ་	༢༠༠༦	ལོར་ཡིན་འདགུ	
སིྤར་ཀུྲའུ་ཝེ་ཆྱུན་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབལེ་གསར་ལམ་ནང་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་
མཚན་སདྨ་ཤུགས་ཆེ་ཞུས་ཀང་ནང་པའི་གྲྭ་པ་གཞན་ཞིག་ས་ེགངས་ཅན་བ་ླམ་ཟརེ་
བ་ཁངོ་ལ་ཆེ་བསདོ་ཧ་ཅང་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ཚེ་བཀྲ་དང་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་
ཐགོ་ནབུ་ཕགོས་པའ་ིམཁས་དབང་ཁག་གཅིག་གིས་བརདོ་དནོ་ལརྟ་ན།	 རྒྱ་ནག་གི་
ཕི་ལ་ཡོད་པའི་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པའི་འག་ོཁིད་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་མི་ལན་ད་ུརནེ་གཞི་
བས་པའ་ིགངས་ཅན་བ་ླམ་ཡིན་འདགུ	 ཚེ་བཀྲས་ཁངོ་རང་ཉདི་དང་གངས་ཅན་བ་ླ
མ་ལནྷ་ད་ུཡོད་པའ་ི་འད་པར་རྣམས་བསན་བྱུང་།

ཕ་རན་སི་ནས་ཡིན་པའི་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་ཐགོ་མཁས་པ་དང་།	 Tibet	
Info	 Net	 ཞསེ་པའི་དྲྭ་རྒྱའི་འགན་འཛིན་ཡང་ཡིན་པ་ཐ་ེརི་ཌ་ོཌིན་	 (Thierry	
Doddin)	གིས་བ་ླམ་གངས་ཅན་ན་ིཤུགས་ལནྡ་ལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་ཁདོ་ནསུ་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 ཁོ་པ་ནི་ཏང་ཀུྲང་དབང་སིད་
གཞུང་དང་ཏང་གི་འགོ་ཁིད་ཚོར་ཆོད་སེམས་བརན་པསོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་
ཤོས་བདེ་མཁན་ཞིག་རེད།	 ཅསེ་བརདོ།	 བ་ླམ་ཚེ་བཀྲས་གསུངས་པ་ལརྟ་ན།	 བ་ླ
མ་གངས་ཅན་གིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༧	 ལོར་རྒྱ་གར་ད་ུཡོད་པའི་ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་
པའི་འགོ་ཁིད་དང་རྒྱ་ནག་དཔནོ་རིགས་དབར་ཚོགས་འད་ུཐགོ་མ་ད་ེགོ་སིྒག་
བས་འདགུ
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ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཅན་གི་གྲྭ་པ་ཞིག

བ་ླམ་གངས་ཅན་སྒརེ་གི་ད་རྒྱ་	 Lama	 Gangchen	 Peace	 Publication	
ཟརེ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ་ལརྟ་ན།	 ཁ་ོཔ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༤༡	 ལོར་སྐསེ་ཤིང་།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༦༣	 ལོར་རྒྱ་གར་ད་ུབཙན་བལོ་ལ་མ་ཡོང་གངོ་བདོ་ཀི་དགནོ་སྡ་ེཁག་ཏུ་སླབོ་
གཉརེ་བས་ཏ་ེཕིས་སུ་ཡུ་རོབ་ཁུལ་ད་ུགནས་སྤ་ོབས་རསེ་ད་སབྐས་ཨི་ཊ་ལིའི་མི་
སེར་ཡིན་འདགུ

ཁ་ོཔ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཐངེས་མང་བསྐདོ་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འག་ོ
ཁདི་གཙོ་གས་ཁག་དང་ཡང་ཡང་ཐུག་འཕད་བས་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ག་ོསིྒག་བས་པའི་ཆོས་ལུགས་ཚོགས་ཆེན་ཁག་ཏུའང་ཁ་ོཔར་ཆེ་བསདོ་དང་སྣ་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༥	ཕི་ཟླ་	༡༠	ནང་ཁ་ོཔ་རྒྱ་ནག་གི་ཝུ་
ཞི་	 (Wuxi)	གངོ་ཁྱརེ་ད་ུནང་པའ་ིའག་ོཁདི་གཞན་ཁག་གཅིག་དང་ལནྷ་ད་ུམཛད་
སྒརོ་སླབེས་པའ་ིཔར་ད་ེའད་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབལེ་གསར་ལམ་ནང་ཐནོ་ཡོད།

ད་ེཡང་ཨ་རིའ་ིཨིན་ཌི་ཡ་ན་གཙྱུག་ལག་སླབོ་ཁང་གི་སླབོ་དཔནོ་སི་པར་ལིང་
(Sperling)	དང་།	ལོན་ཌནོ་ཝ་ེསི་མིན་སི་ཊར་མཐ་ོསླབོ་ཀི་ཉ་ེབའ་ིསླབོ་དཔནོ་སྡབི་
ཡེ་ཤི་ཨ་ནན་ཱ	 (Dibyesh	 Anand)	 གཉསི་ཀིས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་འབལེ་མཛད་
སྒ་ོདང་འཐབ་ཕགོས་གཅིག་འགྱུར་གི་མཛད་སྒ་ོསོགས་སུ་བ་ླམ་གངས་ཅན་ལ་གལ་
ཆེའི་སྐ་ུམགནོ་མི་སྣར་སྣ་ེལེན་ཞུས་པ་ལརྟ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་དངསོ་སུ་མཐངོ་ཡོད་
སྐརོ་བརདོ་བྱུང་།

རོམ་ཡིག་འདིའི་བཅར་འདརི་བླ་མ་གངས་ཅན་གི་མགིན་ཚབ་པས་དང་
ལེན་མ་བས་ཀང་ཁ་ོཔས་བརདོ་དནོ།	 ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པའ་ིལས་འགུལ་ནང་བ་ླ
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མ་གངས་ཅན་ལ་ཐ་ེབྱུས་གང་ཡང་མེད་པ་དང་།	 ཁངོ་ན་ིདལོ་རྒྱལ་གི་མཐངོ་བ་
བརྒྱྱུད་པའ་ིཕག་ལེན་ཁ་ོནར་བརནོ་མཁན་ཞིག་ཡིན།	ཞསེ་ཟརེ།

བ་ླམ་ཚེ་བཀྲས་བརདོ་དནོ་ལརྟ་ན།	 རིམ་བཞིན་དལོ་རྒྱལ་ལས་འགུལ་སྤལེ་
སངས་དརེ་ཁངོ་ལ་མི་བད་ེབ་ཞིག་བྱུང་བ་མ་ཟད།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༦	ཙམ་ལ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཁངོ་ལ་དགོས་ཟནོ་བདེ་འག་ོབཙྱུགས།	 ཁངོ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་
ཉནི་གངས་	༢༥	རིང་བཀག་ཉར་བས་ཡོད་ཀང་།	ཁངོ་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
གི་འག་ོཁདི་ཚོར་ཁངོ་དལོ་རྒྱལ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡིད་ཆེས་བླ་ོའགལེ་བདེ་མཁན་
གི་གྲྭ་པ་ཞིག་ཡིན་ཚྱུལ་བཤད་རསེ་གཞི་ནས་གླདོ་བཀྲལོ་ཐབོ་ཡོད་པ་བརདོ་བྱུང་།	
འད་ིག་རུ་ཊར་སི་གསར་ལས་ཁང་ལ་ཚེ་བཀྲ་བཀག་ཉར་བས་པའི་དཔང་རགས་
ཁུངས་སྐལེ་མེད།

ཕིས་སུ་ཕི་ལོ་	༢༠༠༦	ལོར་ཁངོ་ཨ་རིར་བསྐདོ་ཐངེས་ཤིག་གི་སབྐས་སྐབས་
བཅལོ་ཞུས་རསེ་ཕི་ལོ་	༢༠༠༧	ལོར་ཁངོ་ལ་ཆབ་སདི་སྐབས་བཅལོ་ཐབོ་ཡོད་པའ་ི
ཡིག་ཆ་འད་ིག་ར་ུཊར་སི་གསར་ལས་ཁང་ལ་བསན་བྱུང་།	 ཁངོ་གིས་བརདོ་དནོ་
ལརྟ་ན།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་ང་ོརལོ་བས་པ་དསེ་བདོ་མི་ནང་ཁུལ་འགལ་ཟླ་བཟ་ོབཞིན་
ཡོད་སབས།	 ད་ཆ་ཁངོ་གིས་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པའ་ིལས་འགུལ་ནང་འགན་ཇི་འད་
འཁྱརེ་ནས་ལས་ཀ་བས་པའ་ིརྒྱྱུད་རིམ་རྣམ་ཕིར་བསྒགས་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	ཞསེ་བརདོ།

འདི་ག་རུ ་ཊར་སི་གསར་ལས་ཁང་གིས་གསར་ཤོག་དང་འད་པར།	
གཟུགས་མཐངོ་བརྙན་འཕནི་གི་གསར་འགྱུར་ཚན་པ།	 སིྤ་ཚོགས་ད་ལམ་ཁག་ཏུ་
བཞག་པའ་ིབརྙན་འཕནི།	 ད་ེབཞིན་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པའ་ིདལི་བསྒགས་ཡིག་ཆ་
སོགས་བརྒྱྱུད།	ང་ཚོས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་དང་།	ཨིན་ཡུལ།	ཨ་རི།	ཡུ་རོབ་བཅས་སུ་
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ང་ོརལོ་བདེ་མཁན་གི་བདོ་མི་བདེ་གཏ་ེརྣམས་ངསོ་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱུང་།

རང་ལོ་	 ༥༣	 ལ་སོན་པའ་ིབསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ན་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཤུགས་ལནྡ་
ཚོགས་པའི་བདོ་མིའི་མགིན་ཚབ་པ་ཡིན་ཞིང་ང་ོརོལ་ཁག་ཏུ་མངནོ་གསལ་དདོ་
པསོ་མཉམ་ཞུགས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ཁ་ོཔ་ཨ་རིའ་ིམེ་སི་ཅྱུ་སེ་ཊི་མངའ་སྡའེ་ིནང་
རནེ་གཞི་བས་པའི་ལྷ་ོཌི་ཡར་ཕལི་ཌི་ཞསེ་པའི་ནང་ར་ོབཟ་ོབའི་ལས་ཀ་བདེ་བཞིན་
ཡོད་འདགུ

བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གིས་ང་ཚོར་ཁ་པར་ཐགོ་བརདོ་དནོ།	 ངས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་གླ་རྔན་བཟས་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བཀྲངོས་རིས་བེད་བཞིན་ཡོད་པའི་
ཉསེ་འཛུགས་འགོ་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་༸སྐུ་ཕྱྭའི་
གནད་དནོ་ཐགོ་ང་ལ་འད་ིརད་ཐངེས་གཉསི་བས་བྱུང་།	 གཉསི་པ་ད་ེཕི་ལོ་༢༠༡༢		
ལོར་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ཨ་རིའི་བྷ་ོསི་ཊོན་མངའ་སྡའེི་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་
སབྐས་རེད།	 ཉསེ་འཛུགས་བདེ་མཁན་བཙན་བལོ་བདོ་གཞུང་ངམ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀིས་དལོ་རྒྱལ་ང་ོརོལ་བ་ཚོར་མིང་ཤས་བཟ་ོཆེད་ད་ེལྟར་བས་པ་ཞིག་
ཡིན་པ་མ་གཏགོས་དརེ་གཞི་ར་གང་ཡང་མེད།	 ཅསེ་བཤད།	 ཨ་རིའ་ིགསང་བའ་ི
ལས་ཁུངས་ཀིས་གནད་དནོ་འདའི་ིསྐརོ་འགལེ་བརདོ་གང་ཡང་བས་མེད།

འག་ོགནོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོའདགུ

བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གིས་བརདོ་དནོ།	ང་ཚོའ་ིང་ོརལོ་གི་ལས་འགུལ་ནང་
རྒྱ་གཞུང་གིས་ཐ་ེཇུས་གང་ཡང་བདེ་ཀི་མེད།	 ང་ཚོས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་ང་ོརལོ་བས་
པ་དརེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཏན་ཏན་དགའ་པ་ོཡོང་ངསེ་ཀང་ང་ཚོས་རྒྱ་གཞུང་དགའ་པ་ོ
ཡོང་ཆེད་ང་ོརལོ་བས་པ་ཞིག་མིན།	ང་ཚོས་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐབོ་ཆེད་ང་ོརལོ་
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བདེ་ཀི་ཡོད།	ཅསེ་བརདོ།	སིྤར་ཁ་ོཔ་ཨ་རིའ་ིནང་གནས་སྡདོ་བས་ནས་ལོ་ང་ོསུམ་
ཅྱུ་ཙམ་ཕིན་ཡོད་སྐརོ་བརདོ་བྱུང་།

འད་ིལོའི་ཕི་ཟླ་དགུ་པའི་ནང་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་ཨིན་ཡུལ་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་
སབྐས་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གིས་ང་ོརལོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བས་ཡོད་སྐརོ་བརདོ་
དནོ།	 ང་ོརལོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་སབྐས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པས་ས་གནས་
སུ་འགུལ་ག་ླདང་།	 ཁ་ལག་དདོ་སྤད་པ་གཏགོས་གནམ་ག་ླདང་མགནོ་ཁང་གི་ག་ླ
ཆ་ཡོངས་རགོས་ང་ོརལོ་བདེ་མཁན་ཚོས་རྒྱག་རང་འཁུར་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ལས་
འགུལ་དརེ་གདངོ་ལེན་བདེ་དགསོ་པའ་ིདཀའ་ངལ་གཙོ་བ་ོའག་ོསོང་རེད།	 འག་ོ
གནོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོའདགུ	 ཅསེ་བརདོ་བྱུང་།	 འནོ་ཀང་འག་ོསོང་གཏངོ་རྒྱྱུའ་ི
དཀའ་ངལ་ད་ེཚང་མར་འཕད་ཀི་མེད།	 དཔརེ་ན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ཕི་ཟླ་	 ༡༢	
ནང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཨི་ཊ་ལིའི་རྒྱལ་ས་རོམ་ད་ུན་ོབལེ་གཟངེས་རགས་བཞེས་མྱངོ་
མཁན་གི་རྒྱལ་སིྤའ་ིལནྷ་ཚོགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་གཏན་འཁལེ་སབྐས།	ཨིན་
ཡུལ་ནས་རོམ་ནང་ང་ོརལོ་བདེ་ད་ུའག་ོམཁན་ཡོད་ན་མན་ཆེ་སི་ཊར་ནས་རྒྱལ་ས་
རོམ་བར་གནམ་གུའ་ིརུྐབ་སགེས་གངས་	 ༤༠	 འཛིན་ཤོག་རྒྱལ་སིྤའ་ིཤུགས་ལནྡ་
ཚོགས་པས་སིྦན་བདག་བ་རྒྱྱུ འི་གསལ་བསྒགས་ཤིག་ཚོགས་པ་དའེི་ད་རྒྱའི་ཐགོ་
སྤལེ་ཡོད།	ད་རྒྱ་དའེ་ིནང་གསལ་ལརྟ་ན།	ང་ོརལོ་བདེ་མཁན་ཚོར་གནམ་གུ་ཙམ་
མ་ཟད།	 བཟའ་ཆས་དང་མགནོ་ཁང་གི་སིྦན་བདག་ཡོངས་རགོས་ཚོགས་པ་དསེ་
བ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	ཞསེ་དལི་བསྒགས་བས་ཡོད།

རྒྱལ་སིྤའ་ིཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པ་ན་ིཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ལོར་ཨ་རིིའ་ིགངོ་ཁྱརེ་ཁ་ེ
ལི་ཕརོ་ན་ིཡའ་ིནང་དག་ེར་ཚོགས་པའ་ིམིང་ཐགོ་དབེ་སྐལེ་བས་པ་དང་།	དབེ་སྐལེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་ཆའ་ིནང་གསལ་ལརྟ་ན།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པའ་ིཕི་
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ལོ་	༢༠༡༤	ལོའ་ིཁལ་བབ་འགངེས་ཤོག་ནང་ད།ུ	ཚོགས་པ་དརེ་དངསོ་རས་རིན་
ཐང་ཨ་སྒརོ་	༢༧,༤༧༡	ཡོད་པ་དང་།	ཡོང་འབབ་ཨ་སྒརོ་	༦༩,༢༣༥	ཙམ་ཡོད་
སྐརོ་གསལ་འདགུ

ང་ོརོལ་བདེ་མཁན་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་མང་ཚོགས་དཀྱུས་མའི་ཁདོ་
ཕལ་མོ་ཆེ་ནབུ་ཕགོས་མི་རིགས་ཡིན་ཞིང་།	 ཁ་ོཔ་ཚོ་བཀའ་གདམས་གསར་མའ་ི
ཆོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའམ་ཡང་ན་ཆོས་ཚོགས་ཀི་དག་ེཕུག་ཡིན་འདགུ	 འནོ་
ཀང་ང་ོརལོ་ལས་འགུལ་ནང་ཚོགས་པས་ཆ་ཤས་གང་ཡང་བངླས་མེད་སྐརོ་བཀའ་
གདམས་གསར་མའ་ིཚོགས་མིས་བརདོ་བྱུང་།	 ང་ཚོས་བཀའ་གདམས་གསར་
མའི་ཆོས་ཚོགས་ནང་ཚོགས་མི་གངས་ཇི་ཡོད་དསི་ཀང་གསལ་བཤད་བས་མ་
བྱུང་།	 འནོ་ཀང་ཚོགས་མི་རྙངི་པས་ཚོད་དཔག་བས་པ་ལརྟ་ན།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཁྱནོ་
ད་ུཚོགས་མི་གངས་	 ༦༠༠༠	 ཡོད་པ་བརདོ་བྱུང་།	 བཀའ་གདམས་གསར་མ་
འཛུགས་མཁན་དང་ད་ལྟའི་འགོ་གཙོ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ཟརེ་བ་བདོ་པའི་གྲྭ་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 ཁ་ོཔ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༧	 ལོར་རྒྱ་གར་ནས་ཨིན་ཡུལ་ད་ུགནས་སྤ་ོ
བས་འདགུ	 ད་ེཡང་བཀའ་གདམས་གསར་མའ་ིད་རྒྱའ་ིནང་འཁདོ་དནོ་ལརྟ་ན།	
ཚོགས་པ་འད་ིཨིན་ཡུལ་ད་ུདགེ་ར་ཚོགས་པའི་མིང་ཐགོ་ནས་དབེ་སྐལེ་བས་ཤིང་
རྒྱལ་ཁབ་གངས་	 ༤༠	 ནང་ད་ུཚོགས་པའ་ིཡན་ལག་གངས་	 ༡,༢༠༠	 ཙམ་ཡོད་
འདགུ	ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ལོ་མཇུག་བར་ཚོགས་པ་དའེ་ིམིང་ཐགོ་ནས་ཨིན་སྒརོ་ས་ཡ་	
༢༡.༨	ཡོད་པ་ཨིན་ཡུལ་དབེ་སྐལེ་ལས་ཁུངས་ཀི་འགངེས་ཤོག་ནང་གསལ་འདགུ

མི་མཐུན་ཕགོས་ཀི་དལི་བསྒགས།

བཀའ་གདམས་གསར་མའི་ཚོགས་མི་ཟུར་པ་ཀེ་རོལ་མིཀ་ཀེར་(Carol	
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McQuire)གིས་བརདོ་དནོ་ལརྟ་ན།	 ང་ོརལོ་བདེ་མཁན་ཁདོ་མང་པ་ོཞིག་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་མངགས་པའ་ིམི་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ང་ོརལོ་བདེ་མཁན་ནབུ་ཕགོས་པ་
མང་པསོ་སྤང་གུང་མ་བས་པར་བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དགོས་རྒྱྱུ འི་ལས་ཀ་ད་ེ
རིན་མེད་ཐགོ་ནས་བདེ་བཞིན་ཡོད་སབས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་དགའ་པ་ོཡོང་ངསེ་
གཏན་རེད།	 ཅསེ་བརདོ།	 ཀ་ེརོལ་མིཀ་ཀརེ་ཁངོ་མོར་མཚོན་ན་ལོ་ང་ོདགུ་ཙམ་
གངོ་ལམ་ནརོ་ལྡགོ་ཤེས་ཀིས་ལས་འགུལ་ད་ེནས་ཕིར་འཐནེ་བས་ཡོད།	 ཤུགས་
ལནྡ་ཚོགས་པའ་ིང་ོརལོ་ལས་འགུལ་ལ་ད་ོསྣང་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་
མཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༥	ལོར་ཨ་རིར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐང་སབྐས་ར་ུཊར་སིས་གཙོས་	
གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་མང་པསོ་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པའི་ང་ོརལོ་ལ་ད་ོསྣང་
བས་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 ཁ་ོཔ་ཚོའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཚྱུལ་བཤད་པ་ད་ེདག་གསར་
ཤོག་ཁག་ཏུ་བཏནོ་ཡོད།	ཕགོས་མཚྱུངས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༥	ཕི་ཟླ་	༦	ནང་ཏཱ་ལའི་
བ་ླམ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་ཉནི་བཅྱུ་གཉསི་རིང་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་སབྐས་	Sydney	
Morning	Herald	དང་	The	Age	ཞསེ་པའ་ིགསར་ཤོག་སོགས་སུ་རྒྱལ་སིྤའ་ི
ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པ་དང་བཀའ་གདམས་གསར་མའ་ིཚོགས་མི་པཊི་སིས་	 (Pitts)	
བསི་པའ་ིརམོ་ཡིག་ཞིག་ཀང་བཀདོ་འདགུ	རམོ་ཡིག་དའེ་ིནང་ཁ་ོཔས་བཤད་དནོ།

ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་ན་ིལོ་ང་ོབཅྱུ་ཕག་མང་པའོ་ིརིང་ནས་བདོ་མིའ་ིཆབ་སདི་ཀི་དབུ་
ཁདི་གཅིག་ཡིན།	 འནོ་ཀང་ཆབ་སདི་འག་ོཁདི་གཞན་དང་མི་འད་བར་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མས་གང་བཤད་པ་དང་ལག་ལེན་གཉསི་མཚྱུངས་མིན་ཐད་རགོ་ཞིབ་བདེ་མཁན་
སུ་གཅིག་ཀང་མེད་པ་ལ་ྟབུ་འདགུ

ཕི་ལོ་	༢༠༡༥	ཕི་ཟླ་	༩	པར་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་ཨིན་ཡུལ་ནང་མཛད་འཕནི་
བསྐངས་པའི་སབྐས་ཤིག་ལ་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པས་སདྐ་ཤུགས་ཆེན་པསོ་ང་ོརལོ་
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བས་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་གཅིག་སྦ་ིསྦ་ིསི་	(BBC)	དང་།	ཨ་ཡི་ཊི་ཝི་	(ITV)	གཉསི་
ནང་བཀདོ་པ་མ་ཟད།	བརྒྱྱུད་ལམ་གཉསི་ཀས་པཊི་སི་	(Pitts)	ལའང་བཅར་འད་ི
བས་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་བཏནོ་འདགུ

ཨ་ཡི་ཊི་ཝི་	 (ITV)	 གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུད་ལམ་ནང་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་དང་ཁངོ་
ལ་མཚན་སདྨ་ཞུ་མཁན་ཕགོས་གཉསི་ཀའ་ིསྐརོ་ལ་བསི་ཡོད།	 དསེ་གང་མཚོན་
བཞིན་ཡོད་བརདོ་ན།	 ང་ོརལོ་ད་ེདག་གིས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིམཚན་སནྙ་ལ་གནདོ་
སྐནོ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པ་མཚོན།	ད་ེཡང་ཨ་ཡི་ཊི་ཝི་གསར་འགདོ་པ་མེ་ཐའེུ་ཧཌ་
སན་	(Matthew	Hudson)	གིས་བརདོ་དནོ།	འད་ིག་ནབུ་ཕགོས་ཡུལ་གུའ་ིནང་
ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་སནྙ་གགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་དང་ཁངོ་ན་ིགུས་བརི་ཧ་ཅང་ཞུ་ཡུལ་གཅིག་
ཡིན་པ་ང་ཚོས་མཐངོ་བཞིན་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ཁངོ་ལ་ཞ་ེསངྡ་དག་པའོ་ིཐགོ་ནས་ང་ོ
རལོ་བདེ་མཁན་དང་།	 དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པར་ཕར་རལོ་བདེ་མཁན་ཕགོས་
གཉསི་ལ་བལ་ྟསབྐས།	 ཧ་ཅང་འཁུག་ཆ་དདོ་པའ་ིའཇིག་རནེ་འདའི་ིས་བབ་དང་
ཆོས་ལུགས་ཀི་རདོ་རྙགོ་ཁདོ་སྐནོ་བརདོ་བདེ་མི་རངུ་ས་མི་གཅིག་ཀང་མིན་འདགུ་
སམྙ་པ་བྱུང་།	 ཞསེ་བརདོ།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་ང་ོརལོ་བ་རྒྱྱུའ་ིགནས་སངས་དརེ་པ་ེ
ཅིང་སདི་གཞུང་གིས་དགའ་བསུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༣	 པའ་ིནང་
རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གི་ལོ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་གི་ཞར་
བྱུང་ཚོགས་འདའིུ་སབྐས་ཤིག་ཏུ་ཆོས་ལུགས་ལས་དནོ་ཨུ་ཡོན་ལནྷ་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་ཀུྲའུ་ཝ་ེཆྱུན་གིས་དངེ་སབྐས་རྒྱལ་སིྤའི་གསར་འགདོ་པ་ཚོས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམར་
ད་ོསྣང་བ་རྒྱྱུ ་ཤུགས་ཆྱུང་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་བཤད་ཡོད།	 འནོ་ཀང་བདོ་
རིག་པའ་ིམཁས་པ་ཚོས་བརདོ་པ་ལརྟ་ན།	ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིམཚན་སནྙ་དང་སྐ་ུདབང་
ལ་བརནེ་ཁངོ་གིས་དལོ་རྒྱལ་ལ་མོས་མཐུན་མ་མཛད་པ་དའེི་ཤུགས་རྐནེ་འགོ་བདོ་
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དང་རྒྱ་གར་ནང་གི་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་
བདེ་མཁན་ཧ་ཅང་ཇ་ེཉུང་ད་ུཕིན་ཡོད།

བདོ་མི་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཁག་གཅིག་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་རསེ་འབང་
པ་ཚོས་ཁ་ོཔ་ཚོར་ལས་ཀ་ནས་ཕིར་འབུད་བཏང་བ་དང་།	 ཚོང་ཁང་སོགས་ནང་
ལས་ཀ་བདེ་མ་བཅྱུག་པ་སོགས་བས་ནས་ཁ་ོཔ་ཚོའི་ཆོས་དད་ལ་བརནེ་ནས་ཟུར་
འབུད་བས་པ་བཤད་ཀི་ཡོད།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའི་ིརསེ་འབང་པ་འགའ་ཤས་ཀིས་ད་ེ
ལརྟ་དབ་ེའབདེ་ཕན་བུ་བྱུང་ཡོད་པར་ངསོ་ལེན་བདེ་བཞིན་ཡོད།	འནོ་ཀང་ད་ེདག་
ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་བརྒྱྱུད་སྐལུ་བས་པ་ཞིག་དང་།	 ཡང་ན་འཆར་གཞི་ལནྡ་པའ་ིཐགོ་
ནས་བས་པ་ཞིག་ར་བ་ནས་མིན་པ་བརདོ་བཞིན་འདགུ

མིག་ལམ་ད་ུགཟན་པའ་ིསྦར་པང་།

ཕི་ལོ་	༡༩༩༦	ལོར་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པས་ང་ོརལོ་གི་ལས་འགུལ་ཐགོ་མར་
སྤལེ་སྐབས་མངནོ་གསལ་ཆྱུང་ལ་སྐབས་རེ་གུས་བཀུར་དང་བཅས་ཏ་ེསྤལེ་སལོ་
ཡོད་ཀང་།	 ད་ཆ་ཁ་ོཔ་ཚོས་ཞ་ེསངྡ་དག་པའོ་ིལམ་ནས་ང་ོརལོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	
ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་ཆིབས་འགའོི་འགག་མཚམས་རེར་ཁ་ོཔ་ཚོས་འཇབ་རལོ་བདེ་ཆེད་
སྒགུ་ནས་སྡདོ་ཀི་ཡོད།

འདས་པའི་ལོ་གཉིས་ནང་དལོ་རྒྱལ་རེས་འབང་པ་ཚོས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་
གདངོ་ཐུག་བདེ་ཆེད་སྐ་ུསུང་རྲྭ་བའ་ིནང་བཙན་འཛུལ་བས་ཡོད།	 ཨིན་གཞུང་ལ་
ཕུལ་བའི་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་སྐུའི་ཉནེ་སུང་དང་འབལེ་བའི་ལས་བསྡམོས་ནང་གསལ་
ལརྟ་ན།	ས་ྔལོའ་ིཕི་ཟླ་	༥	ནང་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་ན་ིདར་ལེན་ཌིར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་
སབྐས་ཁངོ་གི་བཞུགས་གནས་གསོལ་མགནོ་ཁང་ནང་ད་ུདལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་
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ཚོས་ཉལ་ཁང་ག་ླཐབས་བས་འདགུ	 ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་བརདོ་དནོ་ལརྟ་ན།	
སབྐས་དརེ་གསོལ་མགནོ་ཁང་གི་ལས་བདེ་པ་ཚོས་ཁ་ོཔ་ཚོ་མགནོ་ཁང་ནས་ཕིར་
འབུད་བས་འདགུ

ཕི་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༩	 ཉནི་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་ཨ་རིའ་ིནའིུ་ཡོག་གངོ་ཁྱརེ་ད་ུཉནི་
གངས་གཉསི་ཀི་མཛད་འཕནི་ཆེད་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ཡོད།	 ཁངོ་ཆིབས་སྒྱུར་
མ་བསྐངས་བའ་ིཉནི་ཤས་གངོ་།	 ཏཱ་ལ་རུན་མ།	 རུན་ཤོད་རྒྱྱུ ་མཚམས་ཞགོ	ཅསེ་
འཁདོ་པའ་ིསྦར་པང་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོགཉསི་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་གསུང་བཤད་གནང་སའ་ི
ཉ་ེའགམ་ད་ུབཤམས་ཡོད།	 སྦར་པང་གཅིག་གི་སངེ་ར་ོར་ེཤུགས་ལནྡ་གི་པར་
འདགུ	 འནོ་ཀང་ཕི་ཚེས་	 ༨	 ཉནི་སྦར་པང་ད་ེདག་མར་ཕབ་འདགུ	 ད་ེན་ིཨ་
རིར་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་ཚོས་ཚོང་རས་ཁྱབ་བསྒགས་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་གཏུག་
བས་པར་བརནེ་ནས་ཡིན་སྐརོ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་རསེ་འབང་པ་ཚོས་བརདོ།	 སྦར་
པང་སིྦན་བདག་གིས་སྦར་པང་གཉསི་པ་ོདའེི་རིན་པ་སུས་སྤད་མིན་གསལ་བཤད་
བས་མ་བྱུང་།

ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་མན་ཧ་ེཊན་གི་ཇ་ེཀབོ་ཀ་ེཇ་ེཝི་ཊི་	 (Jacob	 K.	 Javits)	
ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའ་ིནང་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་སབྐས།	ཚོགས་ཁང་
གི་ཕི་རོལ་གཞུང་ལམ་ད་ུདལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་མི་གངས་	 ༡༠༠	 ཙམ་ཚོགས་
ནས་ཁ་ོཔ་ཚོ་འགའ་ཤས་ཀི་ལག་ཏུ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་དམག་མིའ་ིལམྷ་གནོ་ནས།	 དག་
པའོི་རྣམ་འགྱུར་ངང་མུར་མཛོག་སྒངོ་ཞིང་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པའི་གྲྭ་པ་རྣམས་
རགོ་རིས་གཏངོ་བཞིན་པའ་ིའད་པར་འཁྱརེ་ནས་ང་ོརལོ་བས་ཡོད།	 འད་པར་ད་ེ
མཚྱུངས་ཤིག་ཕི་ཟླ་	 ༦	 པའ་ིནང་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོས་ཨལ་ཌར་ཤོ་ཊི་
(Aldershot)	རྐང་རདེ་སྤ་ོལོའ་ིརདེ་རྲྭའ་ིཕི་རོལ་ད་ུའཁྱརེ་ནས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་སརྐ་
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མ་	༤༠	རིང་གསུང་བཤད་གནང་རིང་སདྐ་ཤུགས་ཆེན་པསོ་ང་ོརལོ་གི་འབདོ་ཚིག་
བསྒགས་པར་བརནེ།	ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིགསུང་རྣ་བར་ཐསོ་མ་ཐུབ་པར་གྱུར་ཡོད།།

གནས་ཚྱུལ་འཕར་མ་འགདོ་མཁན།	 ལྡ་ིལི་ནས་ར་ུཔམ་ན་ཡེར།	 (Rupam	 Nair)	 ཨ་
རི་ཝ་ཤིང་ཊོན་ནས་ཇནོ་ཤིཕ་མན་	(John	Schiffman)	དང་།	ཝ་རེན་ས་ཊརོ་བལེ།	(Warren	
Strobel)	པ་ེཅིང་ནས་བནེ་བལེན་ཅར་ཌི།	(Ben	Blanchard)	ལོན་ཌནོ་ནས་ཨེ་ལི་ཛི་བད་པ་ཡི་
པར་	(Elizabeth	Piper)	དང་།	མ་ཡེ་ཀལ་ཧལོ་ཌནེ།	(Michael	Holden)	ཨོ་སོ་ལོ་ནས་ག་

ཝ་ལ་ཌསེ་ཕ་ོཤེ་	(Gwladys	Fouche)	དང་།	ཧནེ་རིཀ་སཊོ་ལེན།	(Henrik	Stolen)
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༄༅།	།བཀའ་སླབོ་བིན་ཅན་བངླ་དརོ་མིག་འབདེ།

༼བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༢	བདོ་ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༢		ལ་ྷབབ་དསུ་ཆེན།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༥	ཟླ་	
༡༡	 ཚེས་	 ༣	 ཉནི་བཞུགས་སརྒ་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུབར་ཁམས་སོག་ཤོད་
དང་རོང་པ།ོ	 ཁ་ིར་ོབཅས་ཀི་བརན་བཞུགས་ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་དང་།	 ར་སར་རནེ་གཞི་བས་
པའ་ིམད་ོསདོ་ཆོལ་ཁའ་ིདབུས་རྒྱྱུན་བཅས་ཐུན་མོང་ནས།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་སྒལོ་དཀར་ཡིད་
བཞིན་འཁརོ་ལོའ་ིབརན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་རསེ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་གཟངེས་རགས་
འབུལ་བཞསེ་མཛད་སྒརོ་༸མགནོ་པ་ོམཆོག་ནས་བངླ་དརོ་བཀའ་སླབོ།༽

བརན་བཞུགས་དང་འབལེ་བའ་ིབཀའ་སླབོ།

༄༅།	།ད་ེརིང་ཁྱདེ་ཚོས་བརན་བཞུགས་ང་ོགདངོ་འད་ཆགས་པ་ོབཤད་པ་
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གང་ཡང་མ་ཡིན་པར་དད་དམ་གཙང་མ།	 ད་ེས་ྔབདོ་ལ་ཡོད་དསུ་ཡིན་ནའང་རེད།	
རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བལོ་ཆགས་ནས་ལོ་	 ༥༦།༥༧	 འག་ོཡི་ཡོད་རེད།	 དའེ་ིརིང་ལ་
དད་དམ་གཡོ་བ་མེད་པ་བས་ནས་བསདྡ་པ་རེད།	ད་ེའདའ་ིཐགོ་ནས་དངསོ་གནས་
བ་ླམ་ལ་བརན་བཞུགས་ཕུལ་ཟརེ་བ་ད་ེནི་འབུལ་དངསོ་ཐགོ་ནས་བརན་བཞུགས་
ཡོང་རྒྱྱུ ་ཞིག་མ་རེད།	 དད་པ་དང་དམ་ཚིག་གཡོ་བ་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན།	
བ་ླམ་དང་སླབོ་མའ་ིདབར་ལ་ལས་དང་སྨནོ་ལམ་གི་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།	ང་
ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་ཧབོ་ས་ེབལསྟ་པ་ཡིན་ན་ཤེས་གསལ་རེད།	ང་སྐསེ་ས་ཨ་
མད་ོསྐ་ུའབུམ་གི་གངོ་གསེབ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞིག་ནང་སྐསེ་པ་རེད།	ཕུ་གུ་ད་ེའད་ཞིག་ལ་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིམིང་ཞིག་ཐགོས།	 ང་རང་གི་ངསོ་ནས་ཡིན་ནའང་ལོ་	 ༨༡	
རིང་ལ་བདོ་སིྤ་པའ་ིདནོ་ལ་སེམས་འཁུར་གཅིག་བངླས་ནས་གང་ཡོང་ཅི་ཡོང་བས་
པ་རེད།	 ད་ེའད་ཡིན་དསུ་གླ་ོབུར་ད་ུསྐ་ུའབུམ་ཉ་ེའཁརོ་ས་ཆ་ཁུག་ཀགོ་ཅིག་ལ་
སྐསེ་པའི་ཕུ་གུ་ཞིག་ལ་ད་ེའད་བྱུང་བ་ད་ེན་ིལས་དང་སྨནོ་ལམ་གི་ཤུགས་རྐནེ་ཆེན་
པ་ོཞིག་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏགོས་ད་ེམིན་ཡོང་གི་མ་རེད།	

ང་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟགིས་ཡིན་ཟརེ་གི་མེད།	 འཕགས་པ་སྤན་རས་
གཟིགས་རྐང་པ་ན་ནས་གང་མཚམས་ནས་སྤན་རས་གཟིགས་འཁར་རྒྱྱུག་འཁྱརེ་
མཁན་ཞིག་བཞངེས་དགསོ་པ་རེད་འདགུ	༼བཞད་མོ་དང་བཅས།༽	ང་མི་ཕལ་པ་
ཞིག་རེད་མ་གཏགོས།	 ལས་དང་སྨནོ་ལམ་གིས་ལགྷ་པའ་ིལ་ྷཡིས་བིན་གིས་རླབས་
པ་ད་ེའདའ་ིཁྱད་པར་ཡོང་གི་རེད།	 ལས་དང་སྨནོ་ལམ་གི་འབལེ་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པར་སོང་།	དད་པ་དང་དམ་ཚིག་ཅསེ་པ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	

སིྤར་བཏང་འཛམ་བུ་གླངི་གི་ཆབ་སདི་རྐང་པའ་ིའག་ོཁདི་ཅསེ་བརདོ་པ་ཡིན་
ན།	 ད་ེལ་ལས་དང་སྨནོ་ལམ་ཕན་བུ་ཡོང་གི་རེད་མ་གཏཌོ།	 ད་ེལ་ྟབུ་ཡོད་མ་རེད།	
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ང་རང་ཚོ་ན་ིཆོས་ཕཌོ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆཌ་ཡོང་གི་ཡོད་དསུ་ལས་དང་
སྨནོ་ལམ་གི་འབལེ་བ་ཏན་ཏན་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད་རེད།	 དའེ་ིཐགོ་ལ་དད་པ་
དང་དམ་ཚིག་ཅསེ་པ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ད་ེའད་ཡིན་དསུ་སླབོ་མའ་ིངསོ་ནས་དམ་
ཚིག་ཉམས་པ་འད་པ་ོབས་པ་ཡིན་ན།	 དམ་སིྒབ།	 འཁནོ་སིྒབ་དང་ཉམས་སིྒབ་
ཅསེ་པ་བཤད་རྒྱྱུ ་ཡོད་རེད།	 ད་ེའད་ཡིན་དསུ་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ཐགོ་མཐའ་བར་གསུམ་
ད་ུབསམ་པ་རྣམ་དག་དང་དད་དམ་གཡོ་བ་མེད་པ་རེད།	 ད་ེརིང་ཀུན་སླངོ་དང་
ལགྷ་བསམ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་གི་ཐགོ་ནས་བརན་བཞུཌ་བས་པས་ནསུ་པ་གང་
མཚམས་ཤིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད།	ད་ེའད་ཡིན་དསུ་ཐུཌ་ར་ེཆེ་ཟརེ་གི་ཡིན།	

གཟངེས་རགས་དང་འབལེ་བའ་ིབཀའ་སླབོ།

ད་ེནས་གསེར་གི་རགས་མ་དང་།	གསེར་གི་འཁརོ་ལོ།	གསེར་གི་རགས་མ་
ད་ེན་ིལྗདི་ཁགོས་ལྗདི་པ་ོའདགུ	 སྔནོ་མ་ཨ་རི་ནས་གསེར་གི་རགས་མའ་ིགཟངེས་
རགས་ཤིག་སྤད་པ་རེད།	 ལས་བདེ་ཁ་ཤས་ཀི་ལག་པ་ནས་ཤོར་ནས་ས་ལ་ལྷུངས་
སོང་།	 རསེ་སུ་གཟངེས་རགས་ད་ེབརབ་ནས་ཅྱུང་ཟད་སྐགོ་འདགུ	 ད་ེརིང་གི་
གཟངེས་རགས་ད་ེའད་བརབ་ཡོད་མ་རེད།	 ཁྱདེ་རང་ཚོ་གཙོ་བ་ོད་ེལ་དད་པ་
དང་།	དམ་ཚིག	གཙོ་བ་ོདད་པ་རེད།	དད་པ་དང་ཞནེ་ཁགོས་ད་ེའདའ་ིཐགོ་ནས་
རང་འགུལ་ཐགོ་ནས་འག་ོསོང་ཆེན་པ་ོབཏང་ནས་བཟསོ་པ་སོགས་དཀའ་ལས་ཞེ་
དག་རྒྱབ་འདགུ	ཐུགས་ར་ེཆེ་ཟརེ་གི་ཡིན།

དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བའ་ིབཀའ་སླབོ།

ད་ེརིང་ཁྱདེ་རང་ཚོས་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་ལ་དངསོ་གནས་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་
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སེམས་ཐག་ཆོད་བསདྡ་མཁན་ད་ེདག་གིས་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་བརན་པ་ོབཟུང་
བསདྡ་པ་གཅིག་དང་།	 ད་ལ་ྟཁྱདེ་རང་ཚོའ་ིཤོག་ཁའ་ིཁུངས་སུ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་
མཁན་ད་ེའད་ཡོང་གི་ཡོད་རེད།	ད་ེན་ིཁག་ཁྱནོ་ནས་ཡོད་མ་རེད།	དཔརེ་ན།	ང་
རང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༠	 དང་།	 ༡༩༥༡	 འག་ོསདོ་ལ་ང་ག་ོ
མོར་སླབེས་པ་རེད།	 ག་ོམོ་དག་ེབཤེས་སྐ་ུགངོ་མས་ཕག་བཏབ་པའ་ིག་ོམོ་དངུ་དཀར་
དགནོ་པར་འདལུ་འཛིན་ཞིག་ཡོད་རེད།	རྒྱལ་ཆེན་ཞི་དག་གམ།	དལོ་རྒྱལ་ཞི་དག་
གཉསི་ཡོད་རེད།	མ་གཞི་ངས་ཞིབ་ཕ་བཤད་དགསོ་པ་མི་འདགུ	སབྐས་ད་ེནས་ང་
དང་འབལེ་བ་བྱུང་བ་རེད།	ད་ེནས་ཕི་ལོ་	༡༩༥༠།༥༡	ནས་བཟུང་ཕི་ལོ་	༡༩༧༠	
ཟནི་མ་ཟནི་བར་ད་ུངས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་པ་རེེད།	 འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བའ་ིབསན་
སུང་གི་སུང་མ་ཞ་ེདག་རེད་ཅསེ་གགས་པ་ཞ་ེདག་ཡོད་རེད།	ངས་བསནེ་པ་རེད།	

དསུ་ཕིས་སུ་སྐབས་ར་ེཕ་བངོ་ཁ་རིན་པ་ོཆེ་ནས་བཟུང་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་པ་
གནང་མཁན་དག་ེལུགས་པའ་ིབ་ླམ་ཚད་ལནྡ་ད་ེའད་ཁ་ཤས་ཡོད་རེད།	 མང་ཆེ་
བས་བསནེ་གི་ཡོད་མ་རེད།	 ད་ེའད་བས་ནས་ངས་ཀང་བསནེ་པ་རེད།	 གང་ལརྟ་
མ་ཤེས་པས་རེད།	 མཐ་ོས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་མ་ཤེས་པའ་ིཐགོ་ནས་ནརོ་
འཁུལ་བྱུང་བས་ཁྱདེ་རང་ཚོར་ཁག་ཁྱནོ་ནས་ཡོད་མ་རེད།	 ཤེས་ཀི་ཡོད་མ་རེད།	
དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ཤེས་ཀི་མེད་པས་ཁག་ཁྱནོ་ནས་ཡོད་མ་རེད།	

ད་ེརིང་ཁ་སང་སྙངི་ར།ེ	 དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པ།	 ང་ཕི་རྒྱལ་ས་ཁུལ་འད་མིན་
ལ་འག་ོསབྐས་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པའ་ིང་ོརལོ་བདེ་མཁན་ཧ་ལམ་ཡོད་ཡོད་པ་འད་པ་ོ
རེད།	ས་ཆ་གང་སར་ཁ་ོཚོ་ཡོང་གི་འདགུ	འཆར་ཅན་འད་པ་ོཆགས་འདགུ	ངས་
ད་ེལརྟ་བཤད་ཀི་ཡོད།	 ས་ཁུལ་སོ་སོར་བདོ་རིགས་སིྤ་བིངས་ཚོས་སོ་སོ་སོ་སོས་
གདངོ་ལེན་འད་པ་ོབས་ནས་ཡོང་གི་འདགུ	 ད་ེརིང་ཁ་སང་ཁྱདེ་རང་ཚོར་ལས་ཀ་
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གསར་པ་ཞིག་ཆགས་འདགུ	 ལས་ཀ་འཕར་མ་ཞིག་སླབེས་འདགུ་ཅསེ་བརདོ་ཀི་
ཡོད།	ད་ེའད་ཆགས་འདགུ	སྙངི་ར།ེ	དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་མང་ཆེ་བས་ཤེས་ཀི་
ཡོད་མ་རེད།	དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་རེད།	རེ་ཟུང་གིས་ཤེས་བཞིན་ད་ུཁྱད་གསོད་
བས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་རེད།	 སནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ལ་ཡང་བསྐརུ་བ་འདབེས་
མཁན་ཡོད་རེད།	 སྤདོ་འཇུག་ནང་ལ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད།	 སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་མགུ་བདེ་པ།	 །རྒྱལ་བ་ཡིས་ཀང་མི་ནསུ་ན།	 བདག་འདས་ཡོང་གི་མ་
རེད་ཅསེ་གསུངས་ཡོད་རེད།	ད་ེབདནེ་པ་རེད།	

ད་ེནས་གད་མོ་ཤོར་རྒྱྱུ ་གཅིག་ན།ི	 དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་དངེ་སབྐས་ང་ོརལོ་
བདེ་སབྐས་ང་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་རུན་མ་རེད།	 ཁ་ཆེ་རེད།	 བདོ་མི་མང་གིས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མའ་ིརསེ་སུ་འག་ོརྒྱྱུ ་ཡོད་མ་རེད་ཅསེ་བཤད་ཀི་འདགུ	 ད་ེདག་ན་ིཚད་ལས་བརལ་
བ་འད་པ་ོརེད།	 སྙངི་ར།ེ	 མ་ཤེས་པས་མ་རེད།	 ད་ེཚོའ་ིགས་བརྒྱྱུད་སྐལུ་འད་པ་ོ
བདེ་མཁན་ཚོ་ན་ིང་སྒརེ་ལ་མི་དགའ་བ་བས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་རེད།	 ད་ེལ་ཁྱད་
པར་ཁྱནོ་ནས་མི་འདགུ	 བདོ་པ་ཚོར་བཤད་ཀི་ཡོད།	 དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་ང་ོརལོ་
བདེ་མཁན་ཚོར་ཁྱདེ་རང་ཚོས་རུླང་མ་བདེ།	 ང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་རུླང་གང་
ཡང་ལངས་ཀི་མི་འདགུ	 དབུ་མ་འཇུག་པའ་ིནང་ལ།	 གང་ཕིར་རྒྱལ་སས་རྣམས་
ལ་ཁསོ་པ་ཡིས།	སིྦན་དང་ཁམིས་འབྱུང་དག་ེབ་བསལྐ་བ་བརྒྱར།	བསགས་པ་སདྐ་
ཅིག་གིས་འཇམོས་ད་ེཡི་ཕིར།	མི་བཟདོ་ལས་གཞན་སྡགི་པ་ཡོད་མ་ཡིན།	ཞསེ་པ་
ཞིག་ཡོད་རེད།	

ད་ེརིང་ཞོགས་པ་བཤད་པ་ནང་བཞིན་ང་བང་ཆྱུབ་སེམས་བརྒྱྱུ ད་ལ་ཡོད་
མཁན་རྒྱལ་སས་མིན་ཀང་།	ཡིན་ནའང་སངོ་ཉདི་ཀི་ལ་ྟབ་དང་།	བང་ཆྱུབ་སེམས་
ལ་མོས་པ་ཡོད་པའི་ཐགོ་ནས་ཉནི་རེ་བཞིན་ད་ུགཟུངས་སགྔས་གསོག་རྒྱྱུའི་ཚབ་ལ་
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ངས་བང་ཆྱུབ་ཀི་སེམས་དང་སངོ་ཉདི་ཀི་ལ་ྟབ་ཧ་ལམ་ཚར་བརྒྱ་བརདོ་ན་ཕན་བུ་
མང་དགས་ཀི་མེད་དམ།	 ལ་ྷཡི་རྣལ་འབརོ་ལ་སོགས་པ་ག་དསུ་ཡིན་ནའང་ངས་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་གི་ཡོད།	 བས་ཙང་ད་ེའད་ཡིན་དསུ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའ་ིལམ་
གི་རིམ་པ་ལ་ཐསོ་བསམ་བས་ནས་ངསེ་པ་ཐབོ་པ་ཞིག་གི་ཐགོ་ནས་ག་ཚོད་ཐུབ་
ཐུབ་ཀི་ཉམས་ལེན་བདེ་མཁན་ཞིག་གི་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཁ་ོཚོར་སྙངི་ར་ེཡི་
འདགུ	ང་ལ་དམིགས་ནས་ཁངོ་ཁ་ོབཟའ་གི་ཡོད་དསུ་སྡགི་པ་བསགས་ཀི་ཡོད་རེད།	
བས་ཙང་སྙངི་ར་ེབསམ་ནས་ཡ་ང་གི་འདགུ་མ་གཏགོས།	ང་ཁངོ་ཁ་ོབཟའ་རྒྱྱུ ་གང་
ཡང་མི་འདགུ	 དངསོ་སུ་མག་ོལ་རྒྱྱུགས་པ་ད་ེའད་ཞུས་པ་ཡིན་ན་གཅིག་བས་ན་
ཁངོ་ཁ་ོབཟའ་མདགོ་ཁ་པ་ོརེད།	༼བཞད་མོ་དང་བཅས།༽	ད་ེའད་ཞིག་མ་བྱུང་གི་
བར་ད་ུགང་ཡང་དན་གི་མི་འདགུ	 སྙངི་ར་ེབསམ་པ་དན་གི་འདགུ	 བས་ཙང་ཁྱདེ་
རང་ཚོའ་ིཕ་ཡུལ་ལ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོར་ཁག་ཁྱནོ་ནས་ཡོད་མ་རེད།	ཤེས་
ཀི་ཡོད་མ་རེད།	 འགལེ་བཤད་རྒྱབ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ང་ལ་ཐགོ་མར་དགོས་
པ་ཞིག་བྱུང་པ་རེད།	 ཞིབ་ཕ་བཤད་དགསོ་པ་གང་ཡང་མི་འདགུ	 དགོས་པ་བྱུང་
ནས་ཧ་ལམ་འདས་པའི་ལོ་བཞི་བརྒྱ་ཙམ་རིང་གི་ལོ་རྒྱྱུས་ལ་ཉམས་ཞིབ་བས་པ་
ཡིན།	 ད་ེབཞིན་ངའ་ིམི་རབས་ད་ེརང་གི་ནང་གི་བ་ླམ་དང་དག་ེབཤེས་མང་པརོ་
དལོ་རྒྱལ་མ་བསནེ་མཁན་དང་།	དལོ་རྒྱལ་ལ་སྐནོ་བརདོ་གནང་མཁན།	ཡང་དལོ་
རྒྱལ་བསནེ་པ་གནང་མཁན་ད་ེདག་ཚང་མར་ཞིབ་འཇུག་བས་ཡོང་སྐབས་དལོ་
རྒྱལ་བསནེ་པ་གནང་མཁན་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ལམ་འག་ོཆེ་བ་དང་།	 དམིགས་
བསལ་གི་སིྤར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ།	 ཡང་སྒསོ་འཇམ་མགནོ་བ་ླམའ་ིབསན་པ་
ལ་ཁྱད་ཐནོ་པའ་ིབསན་པའ་ིབ་བ་ཞ་ེདག་རང་མེད་པ་འད་པ་ོའདགུ	 ཕགོས་གཅིག་
ནས་སྐབས་ར་ེཕ་བངོ་ཁ་རིན་པ་ོཆེ་ངའ་ིབརྒྱྱུད་པའ་ིབ་ླམ་རེད།	 དངསོ་གནས་དང་
གནས་ལམ་རིམ་དང་བླ་ོསྦངོ་གི་བསན་པའ་ིབདག་པ་ོརེད།	 ཧ་ེར་ུཀ་ཡབ་བཀའ་
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ཡུམ་བཀའ་ིབསན་པའ་ིབདག་པ་ོརེད།	 གནས་ཆྱུང་གིས་ཀང་བཤད་ཡོད་རེད།	 ཧ་ེ
ར་ུཀའ་ིདཀིལ་འཁརོ་ལ་འད་ེངའ་ིལག་པ་རྐངོ་དགསོ་བས་ཡོང་ཞསེ་པ་ཞིག་བཤད་
ཡོད་རེད།	བ་ླམ་ཚད་ལནྡ་རེད།	ཡིན་ནའང་།	ཕལ་ཆེར་དང་པ་ོཉདི་ནས་དལོ་རྒྱལ་
རང་གི་ཁ་ནས་ང་དགེ་ལུགས་པའི་དམ་སི་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་ནང་བཞིན་ང་ོཐགོ་
སྐབས་ར་ེཕ་བངོ་ཁ་རིན་པ་ོཆེས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་པ་གནང་བའ་ིརསེ་ལ་དམ་སའི་ིཆོ་
འཕུལ་གིས་སྐབས་ར་ེཕ་བངོ་ཁ་རིན་པ་ོཆེ་མཐའ་མ་བ་ླམ་འགའ་ཤས་ཀིས་བདདུ་
ཀི་སུྤལ་པ་རེད་ཟརེ་བ་ད་ེའད་ཆགས་པ་རེད།	དསེ་དག་ེལུགས་པའ་ིབསན་པར་ཕན་
ཐགོས་བྱུང་ཡོད་རེད་དམ།	དག་ེལུགས་པའ་ིབསན་པར་འགལ་ཟླ་མང་ད་ུཕིན་ཡོད་
རེད་ཟརེ་ན།	འགལ་ཟླ་མང་ད་ུཕིན་ཡོད་རེད།	བར་སབྐས་ཁམས་ཀི་དགནོ་པ་ཞིག་
གི་ལས་སྣ་ེཟུར་པ་ཞིག་དང་ང་ཐུག་བྱུང་།	 ར་ེབཙྱུན་དགནོ་པ་ད་ེས་ྔཁ་ོཚོ་དལོ་རྒྱལ་
བསནེ་གི་ཡོད་ཟརེ་གི་འདགུ	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་པའ་ིསབྐས་སུ་ཁ་ོཚོའ་ིས་ཁུལ་ལ་ས་
སྐའ་ིདགནོ་པ་དང་།	རྙངི་མའ་ིདགནོ་པ།	བཀའ་བརྒྱྱུད་དགནོ་པ་བཅས་དགནོ་ཁག་
ཕལ་ཆེར་	 ༡༧	 ཙམ་ཡོད་འདགུ	 ད་ེས་ྔཁ་ོཚོའ་ིདགནོ་པ་ད་ེནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་
པའ་ིསབྐས་སུ་ཕར་ཚྱུར་འབལེ་བ་མེད་པའ་ིགནས་སངས།	དགནོ་པ་ཚོ་ཆོས་ལུགས་
མི་མཐུན་པ་བས་ནས་འབལེ་བ་མེད་པ་ཡིན་དསུ་སིྦན་བདག་ཚོ་ཡང་འབལེ་བ་མེད་
པ་བས་ནས་བསདྡ་འདགུ	 རསེ་སུ་ངས་འད་ིནས་དལོ་རྒྱལ་དམ་བསྒགས་ཀི་གནས་
ཚྱུལ་བྱུང་བའི་རསེ་སུ་ཁོ་ཚོས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མཚམས་འཇགོ་བས་པའི་
རསེ་སུ་དགནོ་ཁག་	 ༡༧	 ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་དམ་ཚིག་མཐུན་པ།ོ	 ནང་གཙང་
མ་ད་ེའད་ཆགས་སོང་ཞསེ་དང་།	 དགནོ་ཁག་ཚོ་དམ་ཚིག་མཐུན་པ་ོཆགས་པར་
བརནེ་སིྦན་བདག་ཚོ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་དམ་ཚིག་མཐུན་པ།ོ	གཅིག་གིས་གཅིག་
ལ་སེམས་ཐག་ཉ་ེཔ་ོཆགས་པའ་ིགནས་སངས་བྱུང་སོང་ཟརེ་མཁན་བྱུང་།	 ད་ེའད་
རེད།	 བས་ཙང་དངསོ་ཡོད་ལོ་རྒྱྱུས་ལ་ཉམས་ཞིབ་བས་ཡོང་དསུ་ད་ེན་ིཕན་ལས་
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གནདོ་ཆེ་བ་ཡིན་པ་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་འདགུ	 ད་ེནས་ང་རང་སྒརེ་གི་ངསོ་ནས་དལོ་
རྒྱལ་ལོ་	༡༥།༢༠	བསནེ་པ་དང་།	བརག་དཔྱད་རིམ་པ་མང་པ་ོབས་ནས་མཐའ་མ་
ངས་མཚམས་འཇགོ་བས་པ་གཙང་མ་རེད།	 བས་ཙང་ད་ེའད་ཡིན་དསུ་ང་ལ་ཆ་
བཞག་པ་ཡིན་ནའང་མ་ཤེས་པ་བས་ནས་ནརོ་འཁུལ་གི་རསེ་སུ་ཕིན་པ་རེད།	བས་
ཙང་ཁག་ཡོད་མ་རེད།	ཁ་ོཚོའ་ིགས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ཤེས་པ་བྱུང་ན་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་གི་རེད།	 ལགྷ་པར་ད་ུདལོ་རྒྱལ་མཚམས་འཇགོ་བདེ་དང་མི་བདེ་ཟརེ་བ་
ད་ེན་ིསོ་སོོ་སྒརེ་གི་ཇུས་གཏགོས་རེད།	 ང་ལ་ལས་འགན་ག་རེ་ཡོད་རེད་དམ་ཟརེ་
ན།	 དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ།	 ང་རང་གི་ཉམས་མྱངོ་ཐགོ་ནས་དངསོ་ཡོད་གནས་
ཚྱུལ་ག་རེ་བྱུང་བ་ད་ེའགལེ་བཤད་རྒྱབ་རྒྱྱུ ་ད་ེན་ིངའ་ིལས་འགན་རེད།	 འགལེ་
བཤད་རྒྱབ་ནས་ཉན་དང་མི་ཉན་ཟརེ་བ་ད་ེན་ིསྒརེ་སོ་སོས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རྒྱྱུ ་རེད།	
དལོ་རྒྱལ་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་དང་དམ་ཚིག་ཡོད་པ་༸རྒྱལ་བ་ལ་ྔཔའི་རྣམ་ཐར་ནང་
ལ་ལྟསོ་དང་གསལ་ཐག་ཆོད་ཡོད་རེད།	ད་ེའད་ཡིན་དསུ་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་མི་
མཐུན་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་རེད།	མཁྱནེ་བར་ེཆོས་ཀི་བླ་ོགསོ་ཀིས་ཨ་
མདའོ་ིཨ་ལགས་འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས།	 ལེགས་བཤད་སྙངི་པའོ་ིའགལེ་བ་པདོ་
གཉསི་མཛད་གནང་མཁན་ཁངོ་རེད།	 མཁས་པའ་ིདབང་པ་ོརེད་འདགུ	 ད་ེབཞིན་
འཇིགས་བདེ་རགོས་བདནུ་མཛད་ཡོད་རེད།	 ཧ་ལས་པ་རེད།	 ཁངོ་ལ་ཕག་ཡིག་
ཕུལ་བའ་ིནང་ལ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བས་ན་ཆོས་ལུགས་དམ་ཚིག་ཆེན་པ་ོབཟ་ོ
ཡི་འདགུ་ཅསེ་བཀདོ་འདགུ	ད་ེན་ིད་ེསའྔ་ིབདོ་ཀི་གནས་ཚྱུལ་རེད།	༸རྒྱལ་མཆོག་
སྐ་ུཕངེ་བདནུ་པ་ཡིས་རྙངི་མའ་ིཆོས་གནང་གི་ཡོད་མ་རེད།	 དག་ེལུགས་གཙང་མ་
རྐང་རྐང་འད་པ་ོརེད།	 ཁངོ་གི་ཡོངས་འཛིན་ཁ་ིཆེན་ངག་དབང་མཆོག་ལནྡ་གིས་
དལོ་རྒྱལ་ཐགོ་ལ་དམ་བསྒགས་གང་འད་གནང་བ་རྣམ་ཐར་ནང་ལ་གསལ་ཡོད།	
རྣམ་ཐར་ད་ེཡང་བདོ་ལ་པར་རྒྱབ་པ་རེད།	ང་ཚོས་འད་ིཁུལ་ནས་བཟསོ་པ་མ་རེད།	
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སྐབས་ར་ེཕ་བངོ་ཁ་རིན་པ་ོཆེ་བ་ླམ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་རེད།	༸སྐ་ུམདནུ་སྐ་ུགངོ་
མས་སྐ་ུཚེ་སདོ་ལ་ཞ་ེདག་ཆ་འཇགོ་གནང་གི་ཡོད་ཀང་།	 སྐ་ུཚེ་སདྨ་ལ་བཀའ་སྐནོ་
གནང་ས་ཞིག་ཆགས་པ་རེད།	 དལོ་རྒྱལ་ཐགོ་ནས་ཆགས་པ་རེད།	 ད་ེའད་ཡིན་
དསུ་གནས་ཚྱུལ་ད་ེདག་ཚང་མར་བླ་ོགཟུ་བརོ་གནས་པའི་ཐགོ་ནས་ཞིབ་འཇུག་
གནང་བ་ཡིན་ན་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་རེད།	 ཁྱདེ་རང་ཚོ་ཕར་ཚྱུར་འབལེ་བ་ད་ེའད་
ཡོང་བའ་ིསབྐས་སུ་ད་ལ་ྟབར་ད་ུགསལ་བཤད་བས་ནས་ཕན་གི་ཡོད་རེད།	 ད་དངུ་
ཡིན་ནའང་གསལ་བཤད་བདེ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	

ན་ནངི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སུ་བག་གཡབ་པ་ཚོས་བརན་བཞུགས་ཕུལ་ནས་མ་
འངོས་པར་གཞིས་བསེ་མཉམ་འཛོམས་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་བག་གཡབ་ལ་ཡོང་
རོགས་ཞསེ་གསུངས་སོང་།	 ད་ེདསུ་ངས་ས་ྔམོའ་ིལོ་རྒྱྱུས་ཤིག་བགངས་ནས་བརདོ་
པ་ཡིན།	 ས་ྔམོ་དགའ་ལནྡ་ཤར་ར་ེནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་པའ་ིསབྐས་སུ་ངས་འགལེ་
བཤད་ད་ེལརྟ་བརྒྱབ་པ་རེད།	ཁྱདེ་རང་ཚོས་གཙང་མ་བས་པ་ཡིན་ན་ང་ཤར་ར་ེགྲྭ་
ཚང་ལ་ཡོང་གི་རེད།	ཁྱདེ་རང་ཚོས་གཙང་མ་ཞིག་མ་བས་པ་ཡིན་ན་ང་ཤར་ར་ེགྲྭ་
ཚང་ལ་ཡོང་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་ཅསེ་བརདོ་པ་ཡིན།	 ད་ེནང་བཞིན་བདོ་ནང་ལ་གཞིས་
བསེ་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་བའ་ིསབྐས་སུ་དགནོ་པ་དང་ཡུལ་སྡ།ེ	 དཔརེ་ན།	 ཆབ་
མད་ོལ་ྟབུ་དལོ་རྒྱལ་ཞ་ེདག་བསནེ་གི་འདགུ	 ཆབ་མད་ོབདོ་གཞུང་གི་གཞུང་དགནོ་
རེད།	 ཡིན་ནའང་ང་འག་ོརྒྱྱུའ་ིཐབས་ཤེས་ཁྱནོ་ནས་ཡོད་མ་རེད།	 ང་འག་ོཐུབ་ཀི་
མ་རེད།	 བས་ཙང་ཁྱདེ་རང་ཚོའ་ིགཡས་གཡོན་གི་དགནོ་པ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་ནས་
བསདྡ་པ་ཡིན་ན་ང་ཡོང་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཁྱནོ་ནས་ཡོད་མ་རེད།	ད་ེགསལ་པ་ོཤེས་པ་བགིས།	

དལོ་རྒྱལ་འདམེས་ཀི་ཡིན་ནམ།	 ང་འདམེས་ཀི་ཡིན་གཅིག་བདེ་དགསོ་པ་
རེད།	 གངོ་ད་ུབཤད་སོང་།	 དལོ་རྒྱལ་ཡང་བསནེ།	 ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེར་དད་
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པ་ར་ེགཅིག་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ད་ལ་ྟདལོ་རྒྱལ་དང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་འདམེས་རྒྱྱུའ་ི
མཚམས་ལ་སླབེས་ཡོད་རེད།	ཁྱདེ་རང་ཚོས་དལོ་རྒྱལ་འདམེས་པ་ཡིན་ན་འགགི་པ་
རེད།	ངས་གང་ཡང་ཤོད་རྒྱྱུ ་མེད།	ཤེས་སོང་ངམ།	འད་ིགཅིག་བཤད་འདདོ་བྱུང་།

དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྱུས་དང་འབལེ་བའ་ིབཀའ་སླབོ།

ད་ེམིན་གངོ་ད་ུསོག་ཞབས་དུང་གིས་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སྐརོ་བཤད་སོང་།	 ཞ་ེ
དག་ཡག་པ་ོརེད།	 ངས་དབུ་མའ་ིལམ་ཟརེ་བ་ད་ེན་ིལོ་བཅྱུ་དུག་ནས་ངས་འགན་
བངླས།	ད་ེནས་ལོ་	༡༩།༢༠	ལ་ང་རྒྱ་ནག་ལ་ཕིན།	མའ་ོཙེ་ཏུང་གིས་མཚོན་པའ་ི
འག་ོཁདི་ཚོ་ཐུག	 གང་ལརྟ་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོང་བས་པ་རེད།	 གསོ་མཐུན་དནོ་
ཚན་	༡༧	ནང་ལ་བདོ་ལ་དམག་སདི་ཨུ་ཡོན་ལནྷ་ཁང་འཛུགས་དགསོ་རེད་ཟརེ་བ་
དའེི་ཐད་མའ་ོཙེ་ཏུང་རང་གིས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ནས་དམག་སིད་ཨུ་ཡོན་
ལནྷ་ཁང་འཛུགས་མི་དགསོ་པ་བས་ཏ།ེ	 རང་སྐངོ་འཛུགས་རྒྱྱུའ་ིཐད་མའ་ོཙེ་ཏུང་
རང་གིས་བསམ་འཆར་བཏནོ་སོང་།	 སབྐས་ད་ེདསུ་ཡོད་པའ་ིབཀའ་བླནོ་ཚོ་རེད།	
ང་ཚོ་ག་ོབསྡརུ་བས་ནས་ཚང་མས་ཡག་པ་ོའདགུ་ཅསེ་བྱུང་བ་རེད།	ད་ེདག་ཉམས་
མྱངོ་གཅིག་རེད།	

ད་ེནས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༦	 ལོར་ང་རྒྱ་གར་ལ་སླབེས་པ་རེད།	 སབྐས་ད་ེདསུ་ན་ེ
ར་ུལནྷ་ད་ུབཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞ་ེདག་བྱུང་ཡོད་རེད་ལ།	 ག་ོབསྡརུ་ཞ་ེདག་བས་པ་
ཡིན།	མཐའ་མ་ང་རྒྱ་གར་ལ་བསདྡ་ཀི་ཡིན་ཞསེ་ཞུས་པ་ཡིན།	ན་ེརསུ་རྒྱ་གར་ལ་
བསདྡ་པ་ཡིན་ན་ནསུ་པ་ཐནོ་གི་མ་རེད།	 ད་ེལས་བདོ་ད་ུཕར་ཕིན།	 ན་ེར་ུརང་གི་
ཕག་ལ་གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་	 ༡༧	 གི་ང་ོབཤུས་དབེ་གཅིག་བསྣམས་ནས།	 	 ང་
ད་ེདསུ་	Hyderabad	ལ་ཡོད་རེད།	ན་ེརསུ་གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་	༡༧	གི་དནོ་
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ཚན་ཁག་ལས་ཁ་ཤས་ལ་རགས་སྐནོ་ནས་དནོ་ཚན་དའེི་ཐགོ་ནས་བདོ་རང་གི་ནང་
ནས་ཤུགས་རྒྱབ་དགསོ་པ་རེད་ཅསེ་གསུངས་བྱུང་།	 ད་ེམིན་གི་བརག་དཔྱད་ད་ེ
འད་བས་པ་རེད།	 མཐའ་མ་ན་ེརསུ་དགངོས་འཆར་གནང་བ་ནང་བཞིན་ང་བདོ་
ལ་ལོག་པ་རེད།	གང་ཡོང་ཅི་ཡོང་བས་པ་རེད།	ཉམས་མྱངོ་ད་ེདག་བསགས་ཡོད།	

གངོ་ད་ུབརདོ་པ་བཞིན་ང་ག་ོམོར་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་བསདྡ་པ་རེད།	 འབས་སིྤ་
བླནོ་ཆེན་སབྐས་རེ་ལ་ྷསར་ཡོང་གི་ཡོད་རེད།	 ཡིན་ནའང་སབྐས་ད་ེདསུ་ཛ་དག་
གི་གནས་ཚྱུལ་ཆགས་ཡོད་པར་སོང་ལ་ཕར་རྒྱབ་ཚྱུར་རྒྱབ་ཡིན་ནའང་།	 འབས་
ལྗངོས་ལ་ཡོད་པའ་ིའབས་སིྤ་བླནོ་ཆེན་ང་ཐུག་པར་སླབེས་ཡོད་མ་རེད།	 ཕལ་ཆེར་
འབས་སིྤ་བླནོ་ཆེན་ང་ཐུག་པར་ཡོང་གི་རེད་ཅསེ་སདྐ་ཆ་བྱུང་ཡང་སླབེས་ཡོད་མ་
རེད།	 ཆབ་སདི་ཀི་རྙགོ་ག་དའེ་ིཐགོ་ལ་སླབེས་ཀི་ཡོད་རེད།	 ད་ེམིན་ལ་ཕར་རྒྱབ་
ཚྱུར་རྒྱབ་རེད།	 སངྒ་ཏ ོགོ་ནས་ག་ོམོར་ཡོང་རྒྱྱུ ་ལ་ཕར་རྒྱབ་ཚྱུར་རྒྱབ་ཡིན་པ་ལས་
གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད།	 འནོ་ཀང་སབྐས་ད་ེདསུ་འབས་སིྤ་བླནོ་ཆེན་སླབེས་ཡོད་མ་
རེད།	ད་ེདག་ཤེས་དགསོ་པ་རེད།	ང་ག་ོམོར་འག་ོསབྐས་ཆབ་མད་ོཤོར་ཚར་རསེ་
ལ་ྷསར་འག་ོརྒྱྱུའ་ིཐག་གཅདོ་ཚར་རསེ་བད་ེསིྐད་གླངི་ག་ལ་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་གར་གཞུང་
གི་སྐ་ུཚབ་སྐ་ུཞབས་སི་ན་	 (Mr.	 Sinha)	 ཞསེ་པ་ད་ེརེད།	 	 ང་ཚོས་འཛམ་གླངི་
རྒྱལ་ཚོགས་ལ་སནྙ་ཞུ་འབུལ་རྒྱྱུའི་ཐད་སི་ན་ཡིས་ཟིན་བསི་རྒྱབ་པ་སོགས་རོགས་
ཞ་ེདག་བས་པ་རེད།	 མཐའ་མ་ང་ལ་ྷས་ནས་ཐནོ་ཡོང་སབྐས་སི་ན་ཁ་ོརང་མཉམ་
ད་ུཡོང་གི་ཡིན་ཞསེ་དང་པ་ོལན་ད་ེའད་འབརོ་བྱུང་།	 དངསོ་གཞི་ཐནོ་པའ་ིསབྐས་
སུ་འཇམ་ཐིང་ངརེ་བསདྡ་པ་རེད།	 རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བཀའ་འཁལོ་ཞུ་དགསོ་པས་
བཀའ་འཁལོ་མ་ཐབོ་པ་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་རེད།	 བས་ཙང་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༦	 ལོའ་ི
གནས་ཚྱུལ་ད་ེའད་རེད།	 ད་ེནས་བདོ་ལ་སླབེས་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོབྱུང་བ་
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ཚང་མས་ཤེས་ཀི་ཡོད་རེད།	 མཐའ་མ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་ཐབས་གཞན་མེད་
པར་རྒྱ་གར་ལ་བསོ་ཡོང་དགསོ་བྱུང་བ་རེད།	 རྒྱ་གར་ས་མཚམས་ལ་ཡོང་སབྐས་
རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བཏང་ཨེ་ཡོང་སམྙ་ནས་དགོས་པ་ཞིག་བྱུང་།	 གལ་སདི་རྒྱ་
གར་གིས་མ་བཏང་པ་ཡིན་ན་འབུག་ནང་ལ་འཛུལ་ན་ཞེས་གཞུང་ཞབས་གཅིག་
འབུག་ས་མཚམས་དང་།	 གཅིག་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་ལ་བཏང་པ་རེད།	 རསེ་སུ་
རྒྱ་གར་ས་མཚམས་ལ་ཕིན་པའི་གཞུང་ཞབས་ཁ་ོཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་སྣ་ེལེན་
ཨང་གསར་རེད་ཅསེ་ལན་འབརོ་བྱུང་།	ད་ེནས་སི་སངས་སངས་ཆགས་སོང་།	ད་ེ
འད་བས་ནས་རྒྱ་གར་ལ་འབརོ་བ་རེད།	

ད་ེནས་རྒྱ་གར་མ་སུ་རིར་འབོར་ནས་ཉི་མ་གསུམ་ཙམ་རསེ་ལ་ན་ེརུར་
མཛད་འཆར་གཞན་ཡོད་རེད་ཀང་།	 གཙོ་བ་ོང་ཐུག་པར་ཕབེས་པ་རེད།	 བཀའ་
མོལ་ཡུན་རིང་པ་ོཞ་ེདག་བྱུང་།	ངས་ན་ེརརུ་ལོ་རྒྱྱུས་དང་རེ་འདནུ་ཞུས་པའ་ིསབྐས་
སུ་ཐད་ཀར་ཚིག་གཅིག་ཤོད་སངས་མ་འགིག་པར་བརནེ་ཁོང་རུླང་ཡང་ལངས་
སོང་།	 ངས་ད་ལ་ྟགསལ་པ་ོཞ་ེདག་དན་གི་འདགུ	 ཁངོ་སོ་ཕ་	 (Sofa)	 གཅིག་གི་
སངྒ་ལ་ཡོད་རེད།	 ངས་ཤོད་སངས་མ་འགགི་པར་བརནེ་ནས་ན་ེརསུ་སོ་ཕ་དའེ་ི
སངེ་ལ་མུར་མཛོག་བཞུས་ནས་གང་འད་ཟརེ་གི་ཡོད་རེད་དམ་གསུངས་སོང་།	 ང་
གཉསི་ནང་ཚགས་ཞ་ེདག་རེད།	 དངསོ་གནས་ཤ་ཚ་ཡོད་རེད།	 ད་ེནས་འཛམ་
གླིང་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཞུས་ན་ཟརེ་སབྐས་ན་ེརུས་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཞུས་ན་ཕན་གི་མ་
རེད།	 བདོ་བཅིངས་བཀྲལོ་གཏངོ་རྒྱྱུའ་ིདནོ་ད་ུཨ་རིས་རྒྱ་ནག་ལ་དམག་རྒྱབ་ཀི་
མ་རེད།	 ན་ེར་ུརང་གིས་གསུངས་བྱུང་།	 རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཞུས་པ་སོགས་བས་ནས་
ཕན་ཐགོས་ཀི་མ་རེད།	 རིམ་པས་རྒྱ་མི་ཐུག་ནས་སདྐ་ཆ་ཤོད་དགསོ་རེད།	 ན་ེར་ུ
གསུངས་པ་ད་ེདངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་འད་པ་ོརེད།	
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རིམ་པས་ང་ཚོས་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་སོགས་མང་པ་ོབས་པ་རེད།	 མཐའ་
མ་ཕི་ལོ་	༡༩༧༤	ལོར་ང་ཚོ་རང་བཙན་རདོ་ཀི་མིན།	རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབལེ་བ་
བ་རྒྱྱུའ་ིབསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ་ཀི་འདགུ་ཅསེ་ཕི་ལོ་	༡༩༧༤	ལོར་གཏན་ལ་འཁལེ་
བ་རེད།	 སབྐས་ད་ེདསུ་དབང་རརོ་ལགས་དང་།	 ས་སྐ་ར་མགནི་ལགས་སོགས་ཀི་
མི་རབས་རེད།	 སབྐས་ད་ེདསུ་ག་ོབསྡརུ་བས་ནས་མཐའ་མ་ད་ེའད་བས་ནས་གཏན་
ལ་འཁལེ་བ་རེད།	ཕི་ལོ་	༡༩༧༨	ལོ་མཇུག་དང་།	༡༩༧༩	ལོར་ཏངི་ཞའ་ོཕངི་གིས་
ང་ལ་འབལེ་བ་བ་རྒྱྱུའ་ིའདདོ་པ་ཡོད་ཅསེ་བརདོ་ནས་འབལེ་བ་ཞིག་གི་འགོ་ཚྱུགས་
པ་རེད།	 ད་ེནས་བཟུང་བདོ་ལ་གཉནེ་འཕད་ལ་འག་ོརྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་བྱུང་བ་རེད་ལ།	
བདོ་ནས་ཚྱུར་མི་ཡོང་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་བྱུང་བ་རེད།	 ལོ་མང་པ་ོཞིག་གི་ཉམས་མྱངོ་
ཕགོས་བསྡམོས་བས་ནས་བཤད་པ་མ་གཏགོས་བསམ་བླ་ོགང་ཡང་མ་བཏང་པ་
དང་།	ཡང་ན་བླ་ོཁགོ་གིས་མི་འདངེ་བ།	ཡང་ན་རྣམ་དཔྱདོ་ཀིས་མ་འདངེ་བ་ཕལ་
ཆེར་མིན།	ད་ེའད་བས་ནས་ད་ལ་ྟདབུ་མའ་ིལམ་ཟརེ་བའ་ིསདི་བྱུས་ད་ེབྱུང་བ་རེད།	

ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་དསུ་རབས་བདནུ་པ་དང་།	 བརྒྱད་པ།	 དགུ་པ་ད་ེདསུ་
བདོ་རང་བཙན་ཡིན་པ་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་རེད།	 ངས་རྒྱ་མི་ད་ེའད་ཐུག་སབྐས་
བཤད་ཀི་ཡོད།	བདོ་ད་ེས་ྔནས་རྒྱ་འགོ་རེད་ཅསེ་ངས་བཤད་ཐུབ་ཀི་མ་རེད།	ངས་
ལོ་རྒྱྱུས་འགྱུར་བཅསོ་གཏངོ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད།	 ལོ་རྒྱྱུས་ལོ་རྒྱྱུས་ལ་བསདྡ་ཀི་རེད།	
དསུ་རབས་བདནུ་པ་དང་།	བརྒྱད་པ།	དགུ་པ་དའེ་ིསབྐས་སུ་བདོ་རང་བཙན་རེད།	
སྐབས་ད་ེདསུ་རྒྱ་ཧརོ་བདོ་གསུམ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་བཤད་བཞིན་པ་ད་ེནི་རྒྱ་ནག་
རྒྱལ་པ།ོ	ཧརོ་རྒྱལ་པ།ོ	བདོ་རྒྱལ་པ་ོབཅས་རྒྱལ་པ་ོགསུམ་བཤད་ཀི་ཡོད་རེད།	ད་ེ
ཡང་ཨ་རིའི་ཀ་ོལམ་བྷ་ིཡ་གཙྱུག་ལག་མཐ་ོསླབོ་ནང་གི་མཁས་དབང་ཁ་ཤས་ཀིས་
ཞིབ་འཇུག་བས་པ་དང་།	 ཡིག་ཆ་གཙོ་བ་ོརྒྱ་ཡིག་གཞི་ལ་བཞག་ནས་ཞིབ་འཇུག་
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བས་པའ་ིགུབ་དནོ་ལ་Empire	 སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་འདགུ་ཅསེ་པ་ད་ེརེད།	
རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པསོ་ཆབ་སདི་ཐགོ་ལ་བསམ་བླ་ོཞ་ེདག་བཏང་འདགུ་ཅསེ་དང་།	 ཧརོ་
རྒྱལ་པསོ་དམག་གི་ཐགོ་ལ་བསམ་བླ་ོཞ་ེདག་བཏང་འདགུ	 བདོ་རྒྱལ་པསོ་ཆོས་
ཕགོས་ཐགོ་ལ་བསམ་བླ་ོཞ་ེདག་བཏང་འདགུ་ཅསེ་བཀདོ་འདགུ	 ད་ེལརྟ་བཤད་ཀི་
འདགུ	ད་ལ་ྟང་ཚོ་དསུ་རབས་ཉ་ིཤུ་དང་།	ཉརེ་གཅིག་པའ་ིནང་ལ་སླབེས་ཡོད་རེད།	
འཛམ་བུ་གླངི་འགྱུར་བ་ཞ་ེདག་འག་ོགི་ཡོད་རེད།	 ད་ེའད་ཡིན་དསུ་གཉསི་ཕན་གི་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་རྒྱྱུ ་དབུ་མའ་ིལམ་ཟརེ་བ་ད་ེརེད།	 ད་ལ་ྟཁྱདེ་རང་ཚོས་དབུ་མའ་ི
ལམ་གི་སིད་བྱུས་ཡོད་པ་དརེ་ཡིད་ཆེས་གཙང་མའི་ཐགོ་ནས་འགྱུར་བ་མེད་པའི་
ཐགོ་ནས་རསེ་སུ་འཇུག་གི་ཡོད་ཅསེ་པ་དརེ་ང་དགའ་པ་ོཞ་ེདག་བྱུང་།	

ཐུགས་ཕམ་དང་འབལེ་བའ་ིབཀའ་སླབོ།

༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་བདོ་ལ་ཤ་ཚ་གི་རེད།	 བདོ་ལ་ཕན་པའ་ིབསམ་བླ་ོགཏངོ་
གི་རེད།	 བདོ་ཀི་ཆབ་སདི་ཀི་འགན་འཁྱརེ་ནས་ལོ་དུག་ཅྱུ་ཙམ་ལས་ཀ་བས་པ་རེད།	
རན་ཡོལ་བས་ནས་ང་ལོ་	 ༨༠	 ལ་སླབེས་པའ་ིསབྐས་སུ་འགགི་མ་སོང་ཞསེ་བརདོ་
ན་སབྐས་རེ་བླ་ོཏགོ་ཙམ་ཕམ་གི་འདགུ	 བསམ་པ་རྣམ་དག་བས་པ་ཡིན།	 ཡག་བྱུང་
ཟརེ་རྒྱྱུའ་ིཚབ་ལ་འཐུས་ཤོར་བཏང་འདགུ་ཟརེ་ན་བླ་ོཕམ་གི་འདགུ	ཤེས་སོང་ངམ།	

བས་ཙང་ཁྱེད་རང་ཚོས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གིས་ང་རང་ཚོར་ར་བའི་
ལམ་སནོ་ཡོད་པ་དའེི་ཐགོ་ཤར་བསྐདོ་བདེ་ཀི་ཡིན་ཟརེ་བ་དརེ་ང་ཞེ་དག་དགའ་
པ་ོབྱུང་།	ཐུགས་ར་ེཆེ་ཟརེ་གི་ཡིན།	
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བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༣༦	བདོ་ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༠	ནས་	༡༢	ཕི་ལོ་	
༢༠༠༩	ཕི་ཟླ་	༣	ཚེས་	༦	ནས་	༨	བར་ཉནི་གསུམ་རིང་བདོ་
ཀི་ཆོས་རྒྱྱུད་ཆེན་པ་ོབཞི་དང༌།	 གཡུང་དུང་བནོ་བཅས་ཀི་དབུ་
ཁདི་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་དང༌།	 མཁན་པ།ོ	 བ་ླསུྤལ།	 སྐ་ུཚབ་བཅས་
འདསུ་པའ་ིཆོས་ཚོགས་ཐངེས་བཅྱུ་པ་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་ཕ་ོབང་

ཚོམས་ཆེན་ད་ུབསྐངས་པའ་ིགསོ་གཞི་དང་གསོ་ཆོད།

༄༅།	 །གསོ་གཞི་དནོ་ཚན་དགུ་ཅན་གི་ནང་གསེས་དནོ་ཚན་ལ་ྔཔ།	 དམ་
སི་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་གཙོ་བ་ོ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོི་དགོངས་གཞི་དང་
རྒྱལ་སིྤའ་ིདག་ེལནྡ་ལནྷ་ཚོགས།	 གདན་ས་གསུམ་བཅས་པའ་ིགསོ་ཆོད་ནང་དནོ་
ལརྟ་གདན་ས་གསུམ་གཙོས་ཆོས་སྡ་ེཁག་ནས།	 རང་དནོ་རང་གཅསེ་ཀིས་དངེ་
ལེགས་ཕགོས་སུ་འག་ོབཞིན་ཡང་སིྤ་ཡོངས་ཀིས་གནང་ཕགོས་དང༌།	 ལགྷ་པར་
ད་ུདལོ་རྒྱལ་ཕགོས་གཏགོས་པས་བདོ་ཀི་ཆོས་སིད་ལ་འགལ་རྐནེ་དང་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཀི་བ་བ་སྣ་ཚོགས་སྤལེ་དང་སྤལེ་
བཞིན་པར་བ་ཕགོས་ཇི་དགའེ་ིསྐརོ་བཀའ་བསྡརུ་གནང་རྒྱྱུ །

གསོ་ཆོད།

ཀ༽	༸རྒྱལ་མཆོག་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།	༸རྒྱལ་མཆོག་བཅྱུ་གསུམ་པ་
ཆེན་པ་ོམཆོག	ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ།	ཁ་ིཆེན་ངག་དབང་མཆོག་ལནྡ།	
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འཇམ་དབངས་མཁྱནེ་བར་ེཆོས་ཀི་བླ་ོགསོ།	 ངརོ་ཁང་གསར་དམ་པ་ར་ོར་ེའཆང་
ངག་དབང་བླ་ོགསོ་གཞན་ཕན་སྙངི་པ།ོ	 ཁང་གསར་མཁན་པ་ོངག་དབང་ཡོན་ཏན་
རྒྱ་མཚོ།	ར་ོབག་རིག་འཛིན་ཆེན་མོ་སྐ་ུཕངེ་བཞི་པ་པདྨ་འཕནི་ལས།	དགའ་ལནྡ་ཁ་ི
ཐགོ་བརྒྱ་པ་ར་ེབཙྱུན་བླ་ོབཟང་ཉ་ིམ།	 བླ་ོགླངི་མཁན་ཆེན་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་
བདོ་གངས་ཅན་གི་ཚད་ལྡན་སྐསེ་ཆེན་ཤིན་ཏུ་མང་པསོ་རྒྱལ་བསན་གཙང་མ་
འཛིན་སྤལེ་དང་སྐ་ེའགའོ་ིབད་ེདནོ་ལ་དགངོས་ནས་དམ་ས་ིདལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་
ཐད་དམ་བསྒགས་མཛད་པ་དང༌།	 ལགྷ་པར་༸རྒྱལ་མཆོག་ལ་ྔཔ་ཆེན་པསོ་དལོ་
རྒྱལ་གི་རྒྱྱུའ་ིཁྱད་པར་སྨནོ་ལམ་ལོག་པ་ཡིན་པ་དང༌།	 ང་ོབའོ་ིཁྱད་པར་དམ་ས་ི
འབྱུང་པ་ོཡིན་པ།	 བདེ་ལས་ཀི་ཁྱད་པར་བསན་དང་འག་ོབ་ཀུན་ལ་འཚེ་བར་བདེ་
པ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་ལརྟ།	 གངས་ལྗངོས་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་རགོས་ཀི་མངའ་
བདག་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཀང་བདོ་ཀི་བསན་
སིད་ཀི་བད་ེདནོ་ལ་གཅིག་ཏུ་དགངོས་ནས་དམ་སི་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མི་རུང་
བའ་ིབཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་རིམ་ཕབེས་ལ།	དབུ་ཁདི་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་དང༌།	མཁན་པ།ོ	
བ་ླསུྤལ།	 སྐ་ུཚབ་བཅས་འདསུ་པའ་ིཆོས་ཚོགས་ཐངེས་བཅྱུ་པ་སིྤ་ཐགོ་ནས་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་འབལེ་དགེ་ལུགས་ཀི་གདན་ས་ཁག་གི་དགེ་འདནུ་
པ་རྣམ་པས་དམ་པའི་ཆོས་འདལུ་བ་དང་མཐུན་པར་ཚྱུལ་ཤིང་བཞསེ་ཏ་ེདལོ་རྒྱལ་
བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་དང་ཆོས་དང་ཟང་ཟངི་གི་འབལེ་བ་གཙང་གཅདོ་གནང་
བར་ཆོས་ཚོགས་འདའི་ིཐགོ་ནས་རསེ་སུ་ཡི་རང་དང་བསགྔས་བརདོ་ཡོད།

ཁ༽	 འཇིག་རནེ་པའ་ིལ་ྷའད་ེསིྤ་དང་ལགྷ་པར་དམ་ས་ིགདགུ་པ་ཅན་ལ་སྐབས་
སུ་འཆའ་ན།	 ནང་པའ་ིཆོས་ལ་འཇུག་པའ་ིསྒ་ོསྐབས་འག་ོདང་འགལ་བར་བརནེ།	
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་སིྤ་སྒརེ་གང་ཡིན་རངུ༌།	 བདོ་གངས་ཅན་གི་
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ཆོས་བརྒྱྱུད་གང་གིའང་ཁངོས་གཏགོས་མིན་པ་ཆོས་ཚོགས་འདའི་ིཐགོ་ནས་གསལ་
པ་ོབཟ་ོརྒྱྱུ །

ག༽	འདས་པའ་ིལོ་	༣༧༠	ཙམ་གི་རིང་ཆོས་རྒྱྱུད་ཁག་གི་སྐསེ་ཆེན་དམ་པ་
ཚོས་དལོ་རྒྱལ་གི་རྒྱྱུ ་དང་ང་ོབ།ོ	བདེ་ལས་བཅས་ཀི་ཐད་ངསོ་འཛིན་དམ་བསྒགས་
ཇི་གནང་དང༌།	དམ་ས་ིདལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བས་པར་བརནེ་ནས་བསན་སདི་སིྤ་
སྒརེ་ལ་གནདོ་སྐནོ་ཇི་བྱུང་རྣམས་ཆོས་རྒྱྱུད་སོ་སོས་ཞིབ་འཇུག་གིས་གུང་བསིྒགས་
ཏ་ེསདྐ་ཡིག་དང་ད་རྒྱ་སོགས་བརྒྱྱུད་ལམ་འད་མིན་བརྒྱྱུད་པར་འགམེས་དང༌།	 ཕི་
ནང་གི་མི་རིགས་ཁག་ལ་དསུ་རྒྱྱུན་རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ུམའི་སྒ་ོནས་གསལ་བཤད་ཀི་ལམ་
ནས་དངསོ་དནོ་ཇི་ཡིན་གོ་བར་འཕདོ་ཐབས་མཛད་རྒྱྱུ ་བཅས་བདོ་ཀི་ཆོས་བརྒྱྱུད་
ཆེན་པ་ོབཞི་དང་གཡུང་དུང་བནོ་བཅས་ཀི་དབུ་ཁདི་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་དང།	 བ་ླཆེན་
སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ།	མཁན་པ།ོ	བ་ླསུྤལ་རྣམ་པ་བཅས་གདན་འཛོམས་པའ་ིཆོས་ཚོགས་
ཐངེས་བཅྱུ་པའ་ིགསོ་ཆོད་ད།ུ	བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༣༦	བདོ་ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༢	ཕི་ལོ་	
༢༠༠༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༨	ལ།།





59ཆོས་ཚོགས་ཐགོ་གི་གསོ་ཆོད་ཁག

བདོ་རྒྱལ་ལོ་	 ༢༡༤༢	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༨	 ནས་	
༢༠	 བར་ར་ས་སུརྱ་མགནོ་ཁང་ད་ུབསྐངོ་ཚོགས་གནང་བའ་ིབདོ་
ཀི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཆེན་པ་ོབཞི་དང་གཡུང་དུང་བནོ་བཅས་ཀི་ཆོས་

ཚོགས་ཐངེས་བཅྱུ་གཉསི་པའ་ིགསོ་གཞི་གསོ་ཆོད།

༄༅།	 །གསོ་གཞི་བརྒྱད་པ།	 ཕི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་པའ་ིདལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་
པ་རྣམས་ནས་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་སདྨ་ང་ོརལོ་ཞུས་
དང་ཞུ་བཞིན་པར་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ཀི་སྒ་ོནས་གདངོ་ལེན་བ་ཐབས་ཇི་དག་ེ
བཀའ་བསྡརུ་གནང་རྒྱྱུ །

གསོ་ཆོད།

ཀ༽	 དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོས་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པ་ོབདོ་ཀི་བ་ླ
ན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཞལ་རུན་
གསུངས་ཚྱུལ་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་བཀག་འགགོ་གནང་ཚྱུལ་སོགས་གཞི་མེད་
སྐནོ་འཛུགས་ཀི་སྒ་ོནས་མཚན་སདྨ་ང་ོརལོ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པར་བདོ་ཀི་ཆོས་
བརྒྱྱུད་ཆེན་པ་ོབཞི་དང་གཡུང་དུང་བནོ་བཅས་ནས་ཆོས་ཚོགས་ཐངེས་བཅྱུ་གཉསི་
པ་འད་ིབརྒྱྱུད་ང་ོརལོ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བ་རྒྱྱུ ་དང་།	

ཁ༽	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ནས་སིྤར་དམ་པའ་ིཆོས་དང་།	 ཡང་སྒསོ་བདོ་ཀི་
བསན་པ་ཆབ་སདི།	ད་ེཡང་རསེ་འཇུག་གདལུ་བ་རྣམས་ཀི་འད་ིཕི་གཏན་དནོ་རང་
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ལ་ཐུགས་ར་ེཆེར་གཟིགས་ཀིས་དམ་སི་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་གི་སངྤ་བངླ་ལམ་
སནོ་མཛད་དང་མཛད་བཞིན་པར་བཀའ་དནི་རསེ་སུ་དན་ཅིང་ཡི་རངས་མངནོ་
པར་བསདོ་ད་ེཁ་ཞེ་གཉསི་མེད་ཐགོ་ནས་མུ་མཐུད་བརི་སུང་དང་ལེན་ཚྱུལ་བཞིན་
ཞུ་རྒྱྱུ །

ག༽	 དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པའ་ིཕགོས་ནས་༸རྒྱལ་བའ་ིསྐ་ུཕྱྭར་གནདོ་གཞི་
ཡོད་ཚྱུལ་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་དང་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་
པ་ོགསུངས་པ་ལརྟ་དནོ་ལ་གནས་སབས།	 ཆོས་ཚོགས་འད་ིནས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐངོ་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་དང་།	 དཔལ་ལནྡ་བད་ེསུང་ལས་
ཁུངས་བཅས་ལ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པའོ་ིསྐའུ་ིཉནེ་སུང་ཐགོ་ཐུགས་སྣང་
འགན་ཁུར་སརྔ་བས་ཆེ་བར་བཞསེ་ཏ་ེལྷདོ་གཡེང་ནམ་ཡང་མི་ཡོང་བའི་ནན་ཏན་
འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ །

ང༽	 དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པས་བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མངནོ་སུམ་འཛེམས་མེད་ང་ོརོལ་
མཚན་སྨད་ཞུས་པར་ཆོས་ཚོགས་འདིའི་ཐོག་ནས་ངོས་ལེན་མེད་པའི་ལངས་
ཕགོས་གསལ་སནོ་གི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀི་གསོ་གཞི་གསོ་
ཆོད་ད།ུ	 རབ་གནས་ཤིང་ལུག་བདོ་རྒྱལ་ལོ་	 ༢༡༤༢	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༤	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༥	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༠	ལ།།
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གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆོད།

སྔནོ་གླངེ།

༄༅།	 །ལས་སྨནོ་རནེ་འབལེ་རྒྱྱུ ་རྐནེ་ད་ུམའ་ིདབང་ལས་བདོ་མིས་དལོ་
རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བ་རྒྱྱུ ་བདོ་གཞུང་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་གི་ཆབ་སདི་དང༌།	 བདོ་
ལྗངོས་སྐ་ེའགའོ་ིབད་ེསིྐད་ལ་གནདོ་གཞི་ཆེ་བ་ལུང་རིགས་དང༌།	 དག་སྣང་ཉམས་
མྱངོ་ཀུན་མཐུན་ཚད་གུབ་ལ་བརནེ།	 ༸རྒྱལ་མཆོག་ལ་ྔཔ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་དབང་
སྐུ་ཕངེ་རིམ་བནོ་གིས་དབུས་ཚད་ལནྡ་སྐསེ་མཆོག་ད་ུམས་དགག་བ་མཛད་མུས་
ལརྟ།	 ༸གངོ་ས་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་གསུམ་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཀང་བཀག་བསྡམོས་ད་ོ
ནན་མཛད་སབྐས་མཁས་ཤིང་གུབ་པ་བརྙསེ་པའི་རདོ་མེད་ཀི་བསན་འཛིན་སྐསེ་བུ་
ཡོངས་གགས་རྣམས་ནས་བཟུང་ཆབ་འབངས་དཀྱུས་མ་ཡན་ལ་ྷསྡ་ེམི་སྡ་ེསིྤ་ཡོངས་
ནས་བཀའ་གསུང་དྭང་ལེན་གི་སྤང་བླང་འགལ་མེད་ཞུས་པ་ཀུན་གིས་མཁྱེན་
གསལ་ཡང༌།	 སརླ་བདོ་ལྗངོས་ཆབ་སདི་ཉམས་དམས་སབྐས་དགནོ་སྡ་ེདང་བ་ླ
སུྤལ།	 ཡུལ་མི་དཀྱུས་མ་ཚྱུན་དལོ་རྒྱལ་བ་བསནེ་གསོལ་རྒྱ་ཁྱབ་དངསོ་གསལ་ཇ་ེ
ཆེར་གྱུར་སབས།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་བཞི་
པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དགངོས་དཔྱད་རགོ་ཞིབ་ཟབ་ནན་རྒྱྱུན་བསངིས་དང༌།	 སྐའུ་ི
ཡོངས་འཛིན་རྣམ་གཉསི་དང་བཀའ་གསོ་ཞིབ་མོལ་གནང་རསེ་དགག་དགོས་རྒྱྱུ ་
མཚན་གསལ་གཟགིས་བྱུང་བསནུ།	 གཞིས་བསེ་བདོ་རིགས་མཆོག་དམན་ཡོངས་
ལ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བ་རྒྱྱུ ་དགག་བ་ཆེ་ལ་དགེ་མཚན་མེད་པས་ཚང་མས་
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བངླ་དརོ་མ་འཕྱུག་པ་དགསོ་པའ་ིབཀའ་སླབོ་གསལ་རནེ་	 ༡༩༧༨	 ལོ་ནས་སྩལ་
གནང་བཀའ་དནི་ཆེ་བ་བཞིན།	 བདོ་མི་ཆེ་ཕ་ཕལ་མོ་ཆེས་སབྐས་ད་ེདསུ་ནས་སརྔ་
འགདོ་ཕིས་བསྡམོས་ཀིས་བངླ་དརོ་ཞུ་སྒ་ོབཀའ་དགངོས་དང་མཐུན་པ་ཞུ་བཞིན་ད་ེ
ལརྟ་ཡང༌།	 རངོས་ཞནེ་ཅན་བཀའ་འཁུར་དངྭ་ལེན་བྱུང་མིན་གི་གནས་ཚྱུལ་ཉུང་
ཤས་བྱུང་བ་རྣམས་འདས་པའི་ལོ་ཤས་ནང་རིམ་པས་མངནོ་གསལ་ཇ་ེཆེ་དང༌།	
ལྷག་པར་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ཁག་ལའང་དང་ངསེ་ཀི་འགལེ་བརདོ་
རང་སྣང་གང་ཤར་བས་ཏ་ེསྐ་ེབ་ོམང་པ་ོབསླུ་བདི་འགོ་ཚྱུད་རྒྱྱུའ་ིཉནེ་ཁ་དངསོ་བྱུང་
ལ་བརནེ།	 སརླ་ཡང་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པསོ་འད་ིལོ་སྨནོ་ལམ་གསུང་
ཆོས་ས་ྔརསེ་སུ་བཀའ་སླབོ་ཟབ་ནན་ཕབེས་དགོངས་ལ་གཞིགས་ནས་བཙན་བལོ་
བདོ་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་གཞིར་
བཟུང་བླང་དརོ་ཞུ་སྒ་ོཚགས་ཚྱུད་ཡོང་བའི་ལྕམ་ར་ར་ོགནནོ་གི་མཇུག་སྐངོ་ཞུ་
དགསོ་སབྐས་བབས་ཀི་ལས་འགན་འགངས་ཅན་ད་ུསོང༌།	 སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་
དང༌།	བཀའ་ཤག	སྐ་ུསྒརེ་ཡིག་ཚང་བཅས་ནས་གསལ་བསྒགས་ཞིབ་འཇུག་སངས་
འཛིན་ནན་འཐུས་གནང་བ་གང་ལེགས་བྱུང་འདགུ་ཅིང༌།	 ད་ེལ་བརནེ་ནས་རྣམ་
འབདེ་ཤེས་རབ་ཀིས་འཕངོས་པ་རེ་ཟུང་ཙམ་ལས་ད་ེམིན་བདོ་རིགས་ཡོངས་ནས་
རང་དནོ་རང་གཅེས་ཀི་བཀའ་འཁུར་དྭང་ལེན་བངླ་དརོ་འཛོལ་མེད་ཚྱུལ་བཞིན་
ཞུས་འདགུ་པ་ཡི་རངས་བསགྔས་བརདོ་ཀི་གནས་སུ་གྱུར།	 འནོ་ཀང་གཞན་དབང་
ད་ུསོང་བའི་སྐ་ེབ་ོཆེས་ཉུང་ཤས་ཤིག་གིས་རང་ཉདི་ང་ོཐནོ་མ་ནསུ་ཀང་མིང་མེད་
ཡིག་འཁྱམ་འགམེས་སྤལེ་དང༌།	 ཕི་གླངི་པའ་ིམི་རིགས་བླ་ོཆྱུང་རེ་ཟུང་ལ་བརྒྱྱུད་
བསྐལུ་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་གཏམ་འཆལ་ཁྱབ་སྤལེ།	 ༸གངོ་ས་ཆེན་པརོ་མཚན་
སདྨ་ཞུས་པ་སོགས་དང༌།	 ཡང་རངོས་ཞནེ་ཨུ་ཚྱུགས་ཅན་འགའ་རེས་དལོ་རྒྱལ་
བསནེ་གསོལ་ཆོག་འཐུས་བཀའ་འཁལོ་ཞུ་བའ་ི༸གངོ་ས་ཆེན་པརོ་༸སནྙ་ཞུ་འབུལ་
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རིགས་ཀང་བྱུང་འདགུ་པ་བཅས་བྱུང་རིམ་འད་ིདག་ལ་གཞིགས་ན།	 བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་བདོ་གཞུང་གི་འདིའི་སྐརོ་སིད་བྱུས་འཛིན་ཕགོས་ཇི་
ཡིན་གསལ་བཀྲལོ་དང་འབལེ་བངླ་དརོ་ལམ་སནོ་གསལ་འཁདོ་ཀི་གསོ་ཆོད་ཅིག་
བཞག་རྒྱྱུ ་ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་དགསོ་མཁ་ོཡིན་པར་མཐངོ༌།

གསོ་ཆོད།

༡།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པསོ་བདོ་བསན་སདི་ཀི་བད་ེདནོ་
ཁོ་ནར་དགོངས་ཏ་ེདལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མི་རུང་བའི་བཀའ་སླབོ་གསལ་རནེ་
འཛེམས་ཟནོ་མེད་པར་སྩལ་གནང་མཛད་པར་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་གཞིས་
བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ༸གོང་ས་ཆེན་པརོ་ཐུགས་ར་ེདང་བཀའ་དནི་
བ་ླམེད་ད་ུཆེ་ཞེས་གསོལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་བདོ་མི་ཡོངས་ཀིས་ཅི་གསུང་བཀའ་
བསུྒབ་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིདམ་བཅའ་བསྐར་ནན་འབུལ་རྒྱྱུ ་དང༌།

༢།	 སབྐས་བཅྱུ་གཅིག་པའ་ིསིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་དང༌།	 བཀའ་ཤག་བཅས་
ནས་འདིའི་སྐརོ་གསལ་བསྒགས་སྔ་རེས་གནང་བ་རྣམས་ལ་སིྤ་ལྷན་གིས་ངོས་
བཞེས་བསྐར་ནན་དང་འབལེ་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་ད་ེམཐུན་བླང་དརོ་འཛོལ་མེད་
ཡོང་བའ་ིགཞནེ་སྐལུ་ནན་པ་ོཞུ་རྒྱྱུ །

༣།	 ད་ལམ་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་དང༌།	 བདོ་གཞུང་བཀའ་སིྤས་
གསལ་བསྒགས་བྱུང་འཕལ་བཀའ་དགངོས་དྭང་ལེན་བངླ་དརོ་འཛོལ་མེད་གནང་
མཁན་གི་དགནོ་སྡ་ེདང༌།	 སིྒག་འཛུགས་ཁག	 བ་ླསུྤལ་དག་ེབཤེས།	 ཡུལ་མི་སེར་
སྐ་བཅས་སིྤ་སྒརེ་ཚང་མར་ཡི་རངས་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ །



66 བདནེ་དནོ་གསལ་བའ་ིཉ་ིཟརེ།

༤།	 ད་ལ་ྟབངླ་དརོ་ཚྱུལ་བཞིན་མ་ཟནི་ཡང་གནས་ཚྱུལ་ཇི་བཞིན་མ་རགོས་
པར་གཞན་གི་རུན་གཏམ་འགོ་མགོ་བ་ོརངོས་བསྡད་རྣམས་ལ་བདོ་གཞུང་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་སོགས་འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང༌།	 ལས་བདེ་ཁག་གི་མདནུ་
ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ས་ྔརསེ་ཀི་ཕག་དབེ་དང༌།	 སྒ་འཛིན་འཁརོ་
ཐག་སོགས་ཞུས་ཏ་ེཉམས་ཞིབ་དགོས་གཅདོ་ཀི་སྒ་ོནས་ག་ོརགོས་ཡང་དག་སྤལེ་ཏ་ེ
ཐག་གཅདོ་བངླ་དརོ་འཛོལ་མེད་འཕལ་ད་ུགནང་དགསོ་ཀི་འབདོ་བསྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ །

༥།	 རེ་འགའ་བཙན་བལོ་བདོ་གཞུང་གིས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་སྐརོ་དག་ེ
སྐནོ་གསལ་བཤད་གནང་བ་ཆོས་དད་རང་མོས་ཀི་ཐབོ་ཐང་དང་འགལ་ཚྱུལ་གི་
གཞི་མེད་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་མཁན་རྣམས་ལ་ཆོས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་འཇིག་
རནེ་དགེས་པ་བསནེ་གསོལ་འསོ་མིན་ལམ་སནོ་བ་རྒྱྱུ ་ན་ིཆོས་ཀི་སླབོ་སནོ་ཞིག་ལས་
ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནས་ཚྱུལ་ལ་ད་ོཕགོ་གཞར་ཡང་མེད་པའི་བདནེ་དནོ་
གནས་ལུགས་ནན་བརདོ་བ་རྒྱྱུ ་ཞིག་ལ།	 ལུང་རིགས་ཀི་ལམ་ནས་དགེས་པ་བསནེ་
གསོལ་འསོ་མིན་རྣམ་འབདེ་བདེ་པ་ད་ེདག་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ཐབོ་ཐང་ལ་
འགལ་ཟླར་གྱུར་ཚེ།	 ཆོས་བརྒྱྱུད་སོ་སོའ་ིརང་ལུགས་དང་བསནུ་ཏ་ེདཔརེ་ན།	 ཁ་
ཆེའ་ིཆོས་ཁང་ནང་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐ་ུབརྙན་འཇགོ་མི་ཆོག་པ་དང༌།	 ནང་པས་
དབང་ཕྱུག་སོགས་ལ་ྷགཞན་སྐབས་སུ་འཛིན་པ་སྐབས་འག་ོགཏངོ་བའི་རྒྱྱུར་བཤད་
པའང་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འགལ་བར་ཐལ་ཞིང༌།	མད་ོདནོ་སནོ་པ་ཐུགས་ར་ེ
ཅན་གིས་མི་དག་ེབཅྱུ་སྤངོ་གི་ཚྱུལ་ཁམིས་གསུངས་པའང་འདདོ་དབང་དང༌།	 སྨྲ་
བརདོ།	 བསམ་བླའོ་ིརང་དབང་བཅས་དང་འགལ་ཚྱུལ་གི་འཁྱགོ་བཤད་བདེ་པ་
དང་ཀུན་ནས་མཚྱུངས་ཤིང༌།	 བརྒྱ་ལ་རང་དབང་ཐབོ་ཐང་ཞིག་གི་གལ་ད་ུརགོ་
པས་མཐའ་བཟུང་གིས་ཚྱུད་དབང་བཏང་ནའང༌།	 བདོ་མིའ་ིའཕལ་ཕུགས་ཀི་ར་
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དནོ་དང་མང་ཚོགས་ཀི་ཁ་ེཕན་ཆེད་ཁིམས་ལུགས་གང་རུང་འགོ་བཀག་བསྡམོས་
བ་འཐུས་ཀི་ཆ་རྐནེ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་བཅའ་ཁིམས་རིན་པ་ོཆེར་གསལ་ཡོད་
པའང་མཁྱནེ་དགསོ་པ་ཞིག་ཡིན།

༦།	 ཡང་བདནེ་པ་མིན་པའ་ིསྦརི་གཏམ་འགའ་ཞིག་ནང༌།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་
གསོལ་བཀག་འགགོ་བ་རྒྱྱུ ་བ་ླམ་བརྒྱྱུད་པའ་ིཕག་བཞསེ་དང་མི་མཐུན་པ་ཡིན་ཚྱུལ་
བརདོ་མཁན་བྱུང་འདགུ་པ་ད་ེན་ི༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་ན་རིམ་དང༌།	 བདོ་ཀི་བསན་
འཛིན་གགས་ཅན་རིམ་བནོ།	 ལགྷ་པར་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་
གསུམ་པས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བཀག་འགགོ་གནང་སབྐས།	སབྐས་དའེ་ིམཁས་
གུབ་ཀི་སྐསེ་ཆེན་ཡོངས་གགས་ཚང་མས་དགངོས་དབངས་གཅིག་མཐུན་གི་བངླ་
དརོ་དང་ལེན་མཛད་པ་མ་ཟད།	 སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པསོ་ཀང་༸སྐའུ་ིཡོངས་
འཛིན་གཉསི་ཀིས་མཚོན་ཚད་ལནྡ་བ་ླམ་བརྒྱྱུད་པའི་དགོངས་པ་ཚྱུལ་བཞིན་སུྒབ་
གནང་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་སབས་གངོ་འཁདོ་སྦརི་གཏམ་ད་ེརང་འདདོ་ཕགོས་ཞནེ་
ཁ་ོན་ལས་གཞི་ར་གཏན་ནས་མེད་པའ་ིགསལ་བརདོ་ནན་པ་ོབདེ་རྒྱྱུ །

༧།	 ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་བདོ་མི་འགའ་ཤས་ནས་ཁིྱམ་ཚང་དང་གང་ཟག་
བ་ེབག་པ་འགའ་རེར་ལ་ྷསུང་བསནེ་ཕགོས་ལ་བསདྙ་པའ་ིབསདྙ་གཙེར་དང༌།	ལ་ྷསྐ་ུ
རནེ་ཆས་བཙན་འཁྱརེ་བས་པ།	 ལས་བདེ་པ་ལས་འཁུར་ནས་ཕིར་འབུད་བས་པ་
སོགས་ཀི་རུན་གཏམ་སྤལེ་འདགུ་པ་ད་ེདག་དངསོ་བདནེ་ར་འཕདོ་འཕརེ་བ་གཅིག་
ཀང་མི་འདགུ	 གལ་སདི་ད་ེའདའ་ིགནས་ཚྱུལ་བྱུང་དང་འབྱུང་སདི་ཚེ་བ་སྤདོ་ད་ེ
རིགས་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་དགངོས་བཞདེ་དང༌།	 བཙན་བལོ་གཞུང་གི་མཛད་
བྱུས་གཏན་ནས་མིན་པ་མ་ཟད།	 གཞུང་ངསོ་ནས་དགག་བ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་
བདེ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པས།	སིྤ་སྒརེ་སུ་ཐད་ནས་ད་ེརིགས་མི་འབྱུང་བའ་ིའབདོ་བསྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ །
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༨།	 མད་ོདནོ།	 བཙན་བལོ་བདོ་གཞུང་གི་འཛིན་སྐངོ་དབང་བྱུས་འགོ་ཡོད་
པའ་ིསིྒག་འཛུགས་ལས་ཁུངས་ཁག་དང༌།	 སྡ་ེཚན་ཁག་དགནོ་སྡ་ེཁག་མ་ལག་དང་
བཅས་པའི་ནང་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་ནམ་ཡང་མི་ཆོག་པའི་བཀོད་འདམོས་
ཁམིས་སིྒག་གཞིར་བཟུང་བདེ་རྒྱྱུ ་དང༌།	 ཡུལ་མི་བ་ེབག་པ་རྣམས་ལ་དལོ་རྒྱལ་
བསནེ་གསོལ་བདེ་ཚེ་བདོ་ཀི་སིྤ་དནོ་དང༌།	༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཕྱྭར་འགལ་རྐནེ།	
རྒྱ་འདའེི་མགོ་འཕང་མཐ་ོརྐནེ་བཅས་སུ་འག་ོབ་བཅས་ལུང་རིགས་ཀི་ལམ་ནས་
ཚད་གུབ་ཡིན་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་གསལ་བཤད་ཐགོ	 ད་ེརསེ་ཇི་དགའེ་ིཐག་གཅདོ་སོ་
སོར་རང་འདདོ་ལརྟ་གནང་རྒྱྱུ ་ལས།	 བཙན་ཤེར་བ་འསོ་མ་མཆིས་ཀང༌།	 དལོ་
རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཚེ།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུམདནུ་ནས་
སྔགས་ཀི་དབང་ལུང་སོགས་ཞུ་བཅར་མི་འསོ་པའི་འབདོ་བསྐུལ་ནན་པ་ོགནང་
རྒྱྱུ ་བཅས་ཀི་སིྤ་མོས་གསོ་ཆོད་ད།ུ	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	
༡༩༩༦	ཕི་ཟླ་	༦	ཚེས་	༦	ལ།།

གངོ་གསལ་གསོ་ཆོད་འད་ིབཞིན་ཕི་ལོ་	༡༩༩༦	ཟླ་	༦	ཚེས་	༦	ཉནི་སབྐས་བཅྱུ་གཉསི་
པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དང་པརོ་བག་ོགླངེ་ཞིབ་རྒྱས་
ཐགོ་སིྤ་མོས་ཀིས་གཏན་འབབེས་ཞུས་པར་ཚད་འཛིན་བདེ།
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གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆོད།

སྔནོ་གླངེ་།

༄༅།	 །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༦	 ཕི་ཟླ་	 ༦	
ཚེས་	 ༦	 ཉནི་སིྤ་མོས་ཀིས་བཞག་པའ་ིདལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བཀག་འགགོ་བདེ་
ཕགོས་དནོ་ཚན་བརྒྱད་འཁདོ་ཀི་གསོ་ཆོད་ད་ེབཞིན་གནད་དནོ་ཚང་ལ་གསལ་ཁ་
དདོ་པ།	 སིྤ་སྒརེ་ཚང་མས་བངླ་དརོ་ལམ་སནོ་ད་ུབཟུང་ཆོག་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་
དང་།	 ད་ེལ་བརནེ་ནས་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་སུ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བཀག་སྡམོ་
བདེ་ཕགོས་སྐརོ་ག་ོརགོས་གངོ་འཕལེ་དང་།	 དྭགོས་གཞི་བསལ་རྒྱྱུར་ཕན་ཐགོས་
ཆེན་པ་ོབྱུང་འདགུ་ཅིང་།	 གཞན་གི་བསླུ་བདི་འགོ་ཚྱུད་པའ་ིབདོ་མི་ཚད་ལནྡ་མང་
པ་ོདངོས་དནོ་གོ་རགོས་ཀིས་ལམ་ནས་སྔ་འགོད་ཕིས་བསྡམོས་ཀི་སྤང་བླང་ཞུ་
མཁན་ཇི་སྙདེ་ཅིག་བྱུང་འདགུ་པ་ད་ེདག་དགའ་བསུ་དང་བསགྔས་བརདོ་ཀི་ཡུལ་
ཡིན་པ་ད་ེལརྟ་ཡང་།	 སིྤ་ལནྷ་གི་གསོ་ཆོད་ས་ྔམ་འཇགོ་པའ་ིསབྐས་ལ་ྷསུང་བསནེ་
གསོལ་ལ་རངོས་ཞེན་ཙམ་ལས་སིད་ཀི་ཡོ་ལངས་ད་ེཙམ་མེད་ནའང་བར་སབྐས་
དརེ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་ལ་རངོས་ཞེན་ཅན་གི་སྐ་ེབ་ོབསམ་མེད་རེ་ཟུང་རྒྱ་
དམར་གི་ཐད་ཀའ་ིབདེ་སྤདོ་འགོ་སོང་ནས།	 ད་ཆ་དལོ་རྒྱལ་གི་གནད་དནོ་འད་ིརྒྱ་
དམར་གི་སདི་བྱུས་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏ།ེ	 ༸གངོ་ས་མཆོག་དང་།	 བཙན་བལོ་
བདོ་གཞུང་ལ་རལོ་སེམས་འཆང་བའི་རྒྱ་དམར་རསེ་འབང་ཡོད་ཚད་དང་ཁིྱ་སྤང་
ལག་སྦྲལེ་གིས།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པརོ་དངསོ་སུ་མཚན་སྨདོ་དང་།	
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བཙན་བལོ་བདོ་གཞུང་ལ་གཞི་ར་མེད་པའ་ིསྐནོ་བརདོ།	བདོ་མི་ནང་ཁུལ་རྒྱྱུ ་དངུལ་
དང་།	སྡགིས་རྲྭ།	བསླུ་བདི་བཅས་ཐབས་ལམ་རྣམ་པ་ད་ུམས་དབནེ་སྦརོ་དཀུྲགས་
ཤིང་བདེ་བཞིན་པའི་ཐགོ་དལོ་རྒྱལ་གི་རྙགོ་ག་རྒྱལ་ཁབ་མང་པརོ་ཁྱབ་བདལ་
གཏངོ་ཐབས་བས་ཏ་ེབདོ་དང་བདོ་མིའ་ིར་དནོ་ལ་གནདོ་པའ་ིལས་འགུལ་གང་ཐུབ་
ཀི་འཆར་གཞི་དང་།	 དའེ་ིཆེད་ཟད་མཐའ་མེད་པའ་ིདཔལ་འབརོ་གི་རྒྱབ་རནེ་
ངན་བྱུས་ལམ་སནོ་བཅས་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཆགས་པ་མ་ཟད།	 བདོ་ནང་
དའུང་རྒྱ་དམར་གིས་ངསོ་འཛིན་བས་པའི་པཎ་ཆེན་ལ་ངསོ་ལེན་ཆེ་བསདོ་དང་།	
རུན་གཏམ་དལི་བསྒགས་སྣ་ཚོགས་སྤལེ་བཞིན་པ་མ་ཟད།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
སིྤ་ཚོགས་ནས་དངསོ་སུ་འཇིགས་བསྐུལ་རིང་ལུགས་པའི་དག་སྤདོ་ལག་བསར་གི་
ཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་བདེ་བཞིན་པ་འད་ིདག་ལ་བརནེ།	 ད་ཆ་སརླ་ཡང་
ཁོ་ཚོར་གདངོ་ལེན་བདེ་སངས་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ཆབ་སིད་དང་ཁིམས་ཀི་ནསུ་
ཤུགས་ལྡན་པའི་ལས་འགུལ་དལོ་རྒྱལ་ཁར་འཁྱརེ་གིས་བཟསོ་པའི་སིད་དནོ་གི་
ངན་གཡོ་མཐའ་དག་གཙང་སེལ་མ་བྱུང་བར་མུ་མཐུད་བ་གལ་ཆེ་བས་གསོ་ཆོད་
སྔནོ་མའ་ིརྒྱབ་གནནོ་དང་།	 ལས་འགུལ་རྒྱྱུན་འཁྱངོས་ཡོང་ཆེད་སརླ་ཡང་ལམ་
སནོ་གསོ་ཆོད་ཅིག་འཇགོ་དགསོ་གལ་ཆེར་མཐངོ་།

གསོ་ཆོད།

༡།	སིྤ་ལནྷ་གིས་ཕི་ལོ་	༡༩༩༦	ཕི་ཟླ་	༦	ཚེས་	༦	ཉནི་སིྤ་མོས་ཀིས་བཞག་
པའི་གསོ་ཆོད་དནོ་ཚན་ཚང་མར་ངསེ་གཏན་བསྐར་ཟླསོ་ཀིས་རྒྱབ་གནནོ་དང་
སྦྲགས་གསོ་ཆོད་ཀི་འབུ་དནོ་ཐགོ་མང་ཚོགས་ཀི་ཐུགས་སྣང་བསྐར་བསྐལུ་བདེ་རྒྱྱུ །

༢།	དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་གི་ཉསེ་སྐནོ་གསལ་སནོ་གིས་དལི་བསྒགས་མུ་
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མཐུད་རྒྱྱུན་བསངིས་དང་།	 དའེ་ིསྐརོ་ཡིག་ཆ་དང་།	 སྒ་འཛིན་འཁརོ་ཐག	 གླགོ་
བརྙན་འཁརོ་ཐག་བཅས་མང་ཚོགས་ལ་བད་ེབགླ་ཏུ་ཐབོ་ཐབས་དམ་དནོ་བདེ་རྒྱྱུ །	

༣།	དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་ཉུང་ཤས་ཀིས་རྒྱ་དམར་དང་ངན་
པ་ལག་སྦྲལེ་གི་ཕི་ནང་གང་སར་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་སྤལེ་བཞིན་པ་འད་ིདག་ལ་
ཁམིས་མཐུན་གི་གདངོ་ལེན་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་བདེ་རྒྱྱུ །

༤།	བདནེ་པ་མེད་པའི་རུན་གཏམ་གི་དལི་བསྒགས་མང་ཚོགས་མགོ་སྐརོ་
བསླུ་བདི་ཀི་ལས་དནོ་ཁག་ལ་ཚད་ལྡན་གི་གསལ་བཤད་ལན་འདབེས་མུ་མཐུད་
བདེ་རྒྱྱུ །

༥།	དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མི་བདེ་མཁན་རྣམས་ལ་འཇིགས་བསྐུལ་དག་
གནནོ་དང་།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་བརལ་བཤིག་བཏང་དང་གཏངོ་འཆར་ཡོང་
བཞིན་པ་རྣམས་ལ་ཉནེ་སུང་དང་།	 གདངོ་ལེན།	 ཁམིས་མཐུན་སུང་སྐབོ་ཐབོ་
ཐབས་དམ་དནོ་བ་རྒྱྱུ །

༦།	ལགྷ་པར་གདན་ས་ཁག་ཏུ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་ལ་དགག་བ་ད་ོདམ་
སྔནོ་ཡོད་རྣམས་ཉམས་མེད་རྒྱྱུན་གནས་ཡོང་ཐབས་དང་།	 ད་ོདམ་ཚད་ལནྡ་མ་
བྱུང་བ་རྣམས་སུ་རིམ་པས་ད་ོདམ་ཚད་ལྡན་སིྒག་སལོ་སིྤ་མཚྱུངས་ཡོང་ཐབས་
ཁུངས་སོ་སོའ་ིམཁན་བ་ླལས་སྣ་ེདང་།	དཔ་ེཁདི་དག་ེརན་ཁག་བརྒྱྱུད་གཞནེ་བསྐལུ་
མུ་མཐུད་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་།	 ལགྷ་པར་གྲྭ་རྐང་ཉམ་ཆྱུང་འགའ་ཤས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་
གསོལ་བའ་ིབཙན་འགོ་ཏུ་ཚྱུད་ད་ེམི་འདདོ་བཞིན་ད་ུགདན་སའ་ིསིྤ་སིྒག་བརི་འཁུར་
མ་ཐུབ་པ་ཡོད་པ་ད་ེདག་བཙན་འགོ་ལས་ཐར་ཐབས་ཀི་ཁིམས་མཐུན་མཐུན་
འགྱུར་དང་ཕན་གགོས་བདེ་རྒྱྱུ །
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༧།	དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བ་འགའ་ཤས་ལ་རྒྱ་དམར་གིས་སིད་དནོ་ཆེད་
འག་ོའདནོ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་།	 བདོ་ཕི་ནང་ད་ུཁ་ོཚོའ་ིལས་འགུལ་ལ་མཐུན་འགྱུར་
བས་པའི་ངསེ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་དརེ་གདངོ་ལེན་དང་དགག་བ་ནསུ་ཤུགས་ཐནོ་པ་
བདེ་རྒྱྱུ །

༨།	ད་སྔནོ་གནས་ཚྱུལ་མ་ཤེས་པའི་དབང་གིས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་
མཁན་ད་ཆ་རང་འདདོ་ཀིས་མཚམས་འཇགོ་བདེ་འདདོ་ཡོད་རིགས་ལ་ངསོ་ལེན་
དང་།	ཁ་ོཚོར་སིྤ་ཚོགས་ནང་དཀའ་ངལ་མི་འབྱུང་བའ་ིམཐུན་འགྱུར་བདེ་རྒྱྱུ །

༩།	༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སགྔས་ཀི་ཆོས་འབལེ་དང་།	 སོ་ཐར་གི་བསབླ་སྡམོ་
སྩལ་རིགས་རྣམས་སུ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བ་འཛུལ་ཞུགས་མི་ཡོང་བའི་དབ་ེ
གསེས་ལྷདོ་མེད་དམ་དནོ་ཡོང་བ་བདེ་རྒྱྱུ །

༡༠།	 ས་གནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དབུས་འབལེ་ཡོད་ཁག་ལ་ཁ་ོཚོའ་ིགནས་
ཚྱུལ་གསལ་སནོ་བདེ་ཆེད་མང་ཚོགས་ནས་གནས་ཡིག་གང་མང་གཏངོ་རྒྱྱུ །

༡༡།	ལགྷ་པར་མང་ཚོགས་ནང་གཞུང་འབལེ་དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའ་ི
ཚོགས་པའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཁག་དང་གང་ཟག་སྒརེ་བཅས་ཚང་མས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་
གསོལ་བཀག་སྡམོ་ཚད་ལནྡ་ཡོང་ཐབས་ཆེད་༸གངོ་ས་ཆེན་པའོ་ིབཀའ་སླབོ་ས་ྔརསེ་
དང་།	 བཙན་བལོ་བདོ་གཞུང་གི་གསོ་ཚོགས་དང་།	 འཛིན་སྐངོ་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་
ལམ་སནོ་ས་ྔརསེ་ཀི་འབུ་དནོ་དང་འགལ་མེད་ཐགོ་ཞི་འཇམ་ཁམིས་མཐུན་གི་ཐགོ་
ནས་ལས་འགུལ་རྒྱྱུན་སྐངོ་ཡོང་ཐབས་དང་།	 ཕ་རོལ་པའོ་ིངན་གཡོའ་ིདབང་གིས་
ལས་འགུལ་ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ཐལ་ཆ་དང་སྐནོ་གནད་ཡོང་གཞིའ་ིགཡོ་བྱུས་ལ་སྤང་གུང་
འཛོམས་པསོ་ངསོ་འཛིན་དང་།	 གདངོ་ལེན་མ་འཕྱུག་པ་བདེ་རྒྱྱུ ་བཅས།	 གངོ་
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གསལ་དནོ་ཚན་ཁག་ལ་གཞུང་མང་སྒརེ་གསུམ་གི་ཐགོ་ནས་སིྤ་དནོ་ཕ་གུ་མཉམ་
འདགེས་དགོས་པའི་གཞེན་བསྐུལ་དང་ལམ་སནོ་གི་སིྤ་མོས་སམ་མང་མོས་གསོ་
ཆོད་ད།ུ	 	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༧	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༡༧	ལ།

སབྐས་བཅྱུ་གཉསི་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བཞི་
པར་བག་ོགླངེ་ཞིབ་རྒྱས་ཐགོ་སིྤ་མོས་ཀིས་གཏན་འབབེས་ཞུས་པར་ཚད་འཛིན་བདེ།	 སིྤ་འཐུས་

ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	༡༩༩༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༧	ལ།
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གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆོད།

སྔནོ་གླངེ།

༄༅།	 །བདོ་ལྗངོས་སྐ་ེའགའོ་ིའཕལ་ཡུན་བད་ེསིྐད་དང་བསན་སདི་རྒྱས་
ཐབས་ཁ་ོནའི་ཆེད་༸གངོ་ས་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་སྐུ་ཕངེ་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ་ོནས་བཟུང་
གངས་ཅན་ལྗངོས་ཀི་སྔནོ་བནོ་མཁས་གུབ་གཉསི་ལནྡ་རིས་མེད་བ་ླཆེན་མང་པསོ་
དགག་བ་མཛད་པ་ལརྟ།	 ༸གངོ་ས་ལ་ྷམིའ་ིརྣམ་འདནེ་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་
པསོ་ཀང་དཔྱད་པ་གསུམ་གི་སྒ་ོནས་ཆོས་མཐུན་བརག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་ཟབ་ནན་
བསྐངས་རསེ་དགག་དགསོ་རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ུམར་དགངོས་བཞསེ་ཀིས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་
གསོལ་ཐགོ་ལོ་མང་གོང་ནས་དགེ་སྐནོ་བཀའ་སླབོ་རིམ་བསདུ་མཛད་པ་མ་ཟད།	
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་ཕགོས་སྐརོ་སྐབས་བཅྱུ་
གཉསི་པའ་ིགསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དང་པ་ོཕི་ལོ་	༡༩༩༦	ཟླ་	༦	ཚེས་	༦	དང་།	
གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བཞི་པར་ཕི་ལོ་	༡༩༩༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༧	སོ་སོར་གཞུང་
འབལེ་གསོ་ཆོད་ཁག་གཉསི་སིྤ་མོས་སུ་གཏན་འབབེས་ཡོད་པའི་འབུ་དནོ་རྣམས་
ལ་གདན་ས་ཁག་གི་བ་ླསུྤལ་དགེ་བཤེས་རྣམསཀིས་གཙོས་དགེ་འདནུ་པ་མང་ཆེ་
བ་དང་།	 བདོ་མི་བསམ་ཡོད་ཕལ་ཆེ་བས་ས་ྔའགདོ་ཕི་བསྡམོས་ཀིས་༸རྒྱལ་བའ་ི
བཀའ་དགངོས་དང་ལེན་སངྤ་བངླ་ཚྱུལ་བཞིན་ཞུས་པར་བརནེ་བདོ་ཀི་ར་དནོ་ཐགོ་
ཕན་ཐགོས་དག་ེམཚན་གཟངེས་ཐནོ་བྱུང་ཡོད་ཀང་།	བངླ་དརོ་གི་གནས་ལ་རངོས་
ཤིང་གཞན་དབང་སོང་བའ་ིབདོ་མི་ཉུང་ཤས་ནས་བདོ་མིའ་ིསིྤ་དནོ་དང་།	 ༸རྒྱལ་
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བའི་སྐ་ུཕྱྭ ་བཅས་པས་བསམ་ཞིབ་ད་ོསྣང་མེད་པར་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བ་རྒྱྱུར་
མུ་མཐུད་མཁགེས་བཟུང་ཨུ་ཚྱུགས་བས་པ་ན་ིབཀའ་དནི་གསུམ་ལནྡ་གི་ར་བའི་བ་ླ
མའ་ིགསུང་ལ་བསྒ་ོབ་རྣར་གཟནོ་དང་།	 བཤེས་གཉནེ་བསནེ་ཚྱུལ་ལོག་པའ་ིབདེ་བབ་
ཐ་ཤལ་ཅལོ་ཆྱུང་འད་ིརིགས་ལ་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་བླ་ོཕམ་ཚད་མེད་བྱུང་།	

རྒྱལ་སིྤའ་ིདག་ེལནྡ་ལནྷ་ཚོགས་དང་།	 གདན་ས་ཁག་གི་མཁན་ལས་རྣམ་
པའི་སྔ་རསེ་གསོ་ཆོད་རྣམས་ལག་བསར་ཡོང་ཆེད་དགེ་འདནུ་སིྤ་སྒརེ་གི་བསམ་
ཚྱུལ་དང་ལས་འགུལ་བཅས་ལ་གཟིགས་ཏ།ེ	 ཉ་ེལམ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལྷ་ོཕོགས་མོན་གྷ་ོགཞིས་ཆགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་
སབྐས་དགོངས་འཆར་ཇི་ཕབེས་ལ་དགེ་ལནྡ་ཆོས་སྡ་ེཁག་གི་མཁན་ལས་སྣ་ེའདསུ་
མང་དང་བཅས་པས་སིྤ་མོས་ཀིས་ལྷ་ོགཞིས་ཁག་གི་དགེ་ལྡན་པའི་དགོན་པ་གྲྭ་
ཚང་བཅྱུ་བཞིའི་ནང་ཚྱུལ་ཤིང་བཞེས་པའི་ལམ་ནས་མང་མོས་འསོ་བསྡུ་གནང་
བར་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མཚམས་འཇགོ་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་།	 མཚམས་འཇགོ་མི་
བདེ་མཁན་དང་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་ལ་མཉམ་སྤདོ་མི་བདེ་རྒྱྱུ འི་ཐག་གཅོད་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་བྱུང་འདགུ་པ་ན་ིགཏམ་བཟང་གི་གནས་ཚྱུལ་ཞིག་
ཡིན་པ་དང་།

ཡང་ཕགོས་གཞན་ཞིག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སིད་དནོ་གི་ལག་ཆར་དལོ་
རྒྱལ་རསེ་འབང་པའི་བདེ་གཏ་ེརྣམས་ལ་དངུལ་དངསོ་ཀིས་བསླུ་བདི་བས་ཏ་ེཁིྱ་
སྤང་ལག་སྦྲལེ་གིས་ཕི་ནང་གང་སར་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་ཁྱབ་སྤལེ་བདེ་བཞིན་པ་
བཅས་ལ་གཞིགས་ཏ་ེསིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་གསོ་ཆོད་བསྐར་སྣནོ་ཞིག་འཇགོ་
རྒྱྱུ ་དསུ་ཀི་དགསོ་མཁརོ་མཐངོ་།
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གསོ་ཆོད།

༡།	ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༦	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༦	 ཉནི་སབྐས་བཅྱུ་གཉསི་པའ་ིབདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དང་པརོ་བཞག་པའི་སིྤ་མོས་
གསོ་ཆོད་ཨང་	 ༡༢།༡།༩༦།(༤)	 ནང་གསལ་གི་དནོ་ཚན་བརྒྱད་དང་།	 ཡང་ཕི་
ལོ་	༡༩༩༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༧	ཉནི་སབྐས་བཅྱུ་གཉསི་པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བཞི་པར་སིྤ་མོས་ཀིས་བཞག་པའ་ིགསོ་ཆོད་
ཨང་	 ༡༢།༤།༩༧།༣༧	 ནང་གསལ་གི་དནོ་ཚན་བཅྱུ་གཅིག་བཅས་ལ་བསྐར་ནན་
གིས་རྒྱབ་གནནོ་དང་སྦྲགས།	 གསོ་ཆོད་ཀི་འབུ་དནོ་རྣམས་ལ་མང་ཚོགས་ཀིས་
ཐུགས་སྣང་བསྐར་བསྐལུ་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་།	

༢།	དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་འསོ་མིན་གི་ལམ་སནོ་གནང་བ་ན་ིསངས་རྒྱས་ཀི་
བསན་པར་བསསེ་བསདླ་མི་འབྱུང་ཆེད་ཆོས་ཀི་སླབོ་སནོ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡིན་པ་
ལས།	 ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དངསོ་ཤུགས་བརྒྱྱུད་གསུམ་ནས་ད་ོཕགོ་བྱུང་དང་
འབྱུང་གཞི་གཏན་ནས་མེད་པའི་བདནེ་པའི་གནས་ལུགས་ནན་བརདོ་ཐགོ་ལམ་
སནོ་འད་ིདག་གིས་ཆོས་དད་རང་དབང་འཕགོ་ཚྱུལ་གི་ལོག་བཤད་ལ་སྐ་ེབ་ོསུ་ཡང་
དབུ་མི་འཁོར་བར་རང་རང་གི་རྣམ་དཔྱདོ་ཀིས་བླང་དརོ་དབ་ེམཁྱནེ་པ་དགོས་
པའ་ིགསལ་འདབེས་ནན་པ་ོཞུ་རྒྱྱུ །

༣།	དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་རྣམས་ཀིས་མི་གསོད་ཁག་སྦརོ་དང་།	 རངུ་
རགེ	 མེར་སགེ་སོགས་ཁམིས་དང་འགལ་བའ་ིནག་ཉསེ་དང་།	 འཇིགས་སྐལུ་རིང་
ལུགས་ཀི་བ་སྤདོ་སྤལེ་དང་སྤལེ་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་བདོ་མི་དང་།	གནས་ཡུལ་རྒྱལ་
ཁབ་སོ་སོའ་ིཡུལ་མི་རྣམས་ཀིས་སྣང་མེད་བཏང་སྙམོས་སུ་མ་བཞག་པར་།	ད་ོསྣང་
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ངསོ་འཛིན་འཕྱུག་མེད་ཀིས་ཁིམས་མཐུན་གི་གདངོ་ལེན་ནསུ་པ་ཐནོ་པ་མུ་མཐུད་
གནང་དགསོ་ཀི་བསྐལུ་ལགྕ་ཞུ་རྒྱྱུ །

༤།	རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བླ་ོགསོ་དམན་པའི་ལས་ཀི་
སྣ་ེམོ་བ་ཁག་ཅིག་ནས་ཆོས་ལ་དགུ་ལརྟ་ལ་ྟབའི་དམར་པའོི་རིང་ལུགས་ཀི་གདངོ་
འབག་དབལ་ཏ།ེ	ཆོས་བདེ་པའ་ིནང་སིམ་འཛུལ་གིས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བའ་ི
བདེ་གཏ་ེཁག་ཅིག་བདོ་རིགས་ནང་ཁུལ་ཁ་བལ་དང་།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པརོ་ང་ོརལོ་མཚན་སྨདོ་བ་རྒྱྱུའི་ལག་ཆར་བདེ་སྤདོ་བས་དང་བདེ་བཞིན་པ་
ད་ེལ།	 གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	 དང་བདནེ་ལ་དགའ་བའ་ིའཛམ་གླངི་མི་
རིགས་ཚང་མས་ངསོ་འཛིན་འཕྱུག་མེད་ཐགོ་བླང་དརོ་མཛད་ཕགོས་མ་ནརོ་བ་
དགསོ་པའ་ིགསལ་འདབེས་ཞུ་རྒྱྱུ །

༥།	རྒྱལ་སིྤའ་ིདག་ེལནྡ་པ་ལནྷ་ཚོགས་དང་།	 གདན་ས་ཁག་གི་མཁན་སླབོ་
ལས་སྣ་ེལྷན་ཚོགས་ཀིས་གསོ་ཆོད་སྔ་རསེ་རྣམས་ཚྱུལ་མཐུན་ལག་བསར་ཡོང་
ཐབས་སུ་འདསུ་མང་ནས་ལས་འགུལ་ཅི་རིགས་བྱུང་བའི་གླངེ་གཞིའི་ཐགོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླིང་ད་ུཆིབས་སྒྱུ ར་སྐབས་
དགོངས་འཆར་ཇི་གནང་ལ་དགེ་ལནྡ་པའི་གདན་ས་ཁག་གི་དབུ་ལས་འདསུ་མང་
ཡོངས་རགོས་ཀིས་སིྤ་མོས་ལརྟ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མཚམས་འཇགོ་བདེ་མི་
དང་།	 མཚམས་འཇགོ་མི་བདེ་མཁན་དང་ཆོས་དང་ཟང་ཟངི་ལ་མཉམ་སྤདོ་བདེ་
མིན་བཅས་ཀི་སྐརོ་དམ་ཆོས་འདལུ་བའ་ིདགངོས་དནོ་ལརྟ་ཚྱུལ་ཤིང་འགམེས་པའ་ི
ལམ་ནས་མང་མོས་འསོ་བསྡ་ུགནང་ས།ེ	 ཚྱུལ་ཤིང་བཞསེ་མཁན་སིྤ་མོས་ཀིས་དལོ་
རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མི་བདེ་པ་དང་།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་རྣམས་
དང་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་ལ་མཉམ་སྤདོ་མི་བདེ་པའི་ཐག་གཅོད་བྱུང་འདགུ་པར་
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བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་ཡི་རངས་བསགྔས་བརདོ་དང་འབལེ།	མང་
མོས་འསོ་བསྡུའི་གུབ་དནོ་ལག་བསར་བདེ་ཕགོས་བདོ་གཞུང་ཆོས་རིགས་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༠༨	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༣	འཁདོ་པའ་ིགསལ་བསྒགས་ཀི་ནང་
དནོ་རྣམས་འབལེ་ཡོད་ཆོས་སྡ་ེཡོངས་ནས་ལག་བསར་རྒྱྱུན་འཁྱངོས་དགོས་པའི་
གཞནེ་བསྐལུ་ནན་པ་ོཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀི་སིྤ་མོས་སམ་མང་མོས་གསོ་ཆོད་ད།ུ	 བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༠༨	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༥	ལ།།

གོང་གསལ་གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆོད་འདི་བཞིན་སྐབས་བཅྱུ་བཞི་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་ལ་ྔཔར་བག་ོགླངེ་ཞིབ་རྒྱས་ཐགོ་སིྤ་མོས་ཀིས་གཏན་

ལ་ཕབ་པར་ཚད་འཛིན་ཞུས།	སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་	༢༠༠༨	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༥	ལ།།
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གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆོད།

སྔནོ་གླངེ་།

༄༅།	 །རྒྱལ་མཆོག་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་
རིམ་བནོ་དང་རིས་མེད་བསན་འཛིན་གི་སྐསེ་མཆོག་ད་ུམས་བདོ་ཀི་ཆབ་སདི་དང་།	
སྐ་ེའགའོི་བད་ེསིྐད་ལ་གནདོ་གཞི་ཆེ་བའི་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་ལ་དམ་བསྒགས་
མཛད་པ་ལརྟ།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་བཞི་
པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཀང་བརག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་ཟབ་ནན་མཐིལ་ཕིན་མཛད་
རསེ་བདོ་བསན་སདི་ཀི་བད་ེདནོ་ལ་གཅིག་ཏུ་དགངོས་ནས་དམ་ས་ིདལོ་རྒྱལ་བསནེ་
གསོལ་མི་རུང་བའི་བཀའ་སླབོ་གསལ་རནེ་བཀའ་དནི་བསྐངས་དང་སྐངོ་བཞིན་
པར་བརནེ་བདོ་མི་ཆེས་ཉུང་ཤས་ལས་ད་ེམིན་ཚང་མས་བངླ་དརོ་ཞུ་སྒ་ོའཛོལ་མེད་
ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་ད་དངུ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་ལ་རངོས་ཞནེ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་
སྐ་ེབ་ོརྣམས་ཀང་བངླ་དརོ་མི་འཕྱུག་པ་འབྱུང་ཐབས་སོགས་ཀི་སདླ་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	༡༩༩༦	ཟླ་	༦	ཚེས་	༦	དང་།	༡༩༩༧	ཟླ་	༩	
ཚེས་	༡༧	ཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༠༨	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༥	བཅས་སོ་སོར་གཞུང་འབལེ་
གསོ་ཆོད་ཁག་སིྤ་མོས་ཀིས་གཏན་འབབེས་ཡོད་པའ་ིའབུ་དནོ་བཞིན་གདན་ས་ཁག་
གིས་གཙོས་བདོ་མི་སེར་སྐ་ཕལ་མོ་ཆེས་སངྤ་བངླ་ཚྱུལ་བཞིན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་
པར་ཡི་རངས་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་འསོ་ཀི་གནས་སུ་ཡོད་ཅིང་།

ཡང་བངླ་དརོ་གི་གནས་ལ་རངོས་ཤིང་བདོ་བསན་སདི་དང་།	 ༸རྒྱལ་བའ་ི
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སྐ་ུཕྱྭ་དང་བཅས་པར་བསམ་ཞིབ་ད་ོསྣང་མེད་ཁར།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སདི་དནོ་
གི་ལག་ཆར་དངུལ་དངསོ་ཀིས་མག་ོསྐརོ་བསླུ་བདི་འགོ་ཚྱུད་པ་ཉུང་ཤས་ཀིས་རང་
ཉདི་མ་ཟད།	 མི་རིགས་གཞན་ལའང་བརྒྱྱུད་སྐལུ་བཅས་ཀི་ལམ་ནས་ཕི་ནང་གང་
སར་གོ་སྐབས་འད་མིན་བཟུང་ས་ེལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་སྤལེ་དང་སྤལེ་བཞིན་པ་
དང་ཉ་ེབའི་སྔནོ་དའུང་འཛམ་གླངི་ཞི་བདའེི་དདེ་དཔནོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་བསན་འགའོ་ིདནོ་ད་ུཨ་རིར་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དནི་བསྐངས་
སྐབས་ཨ་རིའི་གངོ་ཁྱརེ་སན་ཕ་རན་སི་སི་ཀོ་རུ་ནང་ཆོས་ཀི་གནས་ལུགས་ཇི་
བཞིན་མི་རགོས་པའི་མི་སྣ་ཉུང་ཤས་བདེ་སྤདོ་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་གཞི་མེད་ཀི་མཚན་སྨདོ་ཞུ་བའི་བ་སྤདོ་འདི་རིགས་ལ་
གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	 དང་བདནེ་དང་རྣམ་དཔྱདོ་ལནྡ་པའ་ིའཛམ་གླངི་
མི་མང་ཀུན་གིས་ངསོ་འཛིན་གསལ་པའོི་ཐགོ་ནས་གསོ་ཆོད་ས་ྔམ་རྣམས་མཇུག་
གནནོ་དང་འབལེ་གསོ་ཆོད་བསྐར་སྣནོ་ཞིག་འཇགོ་རྒྱྱུ ་དསུ་ཀི་དགོས་མཁོ་གལ་
ཆེར་མཐངོ་།

གསོ་ཆོད།

༡༽	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༦	 དང་	 ༡༩༩༧	 ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོ་བཅས་
ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་ཁག་གི་ཐགོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་
སིྤ་མོས་ཀིས་བཞག་པའི་གསོ་ཆོད་ཁག་གི་འབུ་དནོ་རྣམས་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པསོ་
བསྐར་བསྐལུ་མཇུག་གནནོ་མུ་མཐུད་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་།

༢༽	ཕི་ལོ་	༢༠༠༩	ལོར་བདོ་ཀི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཆེན་པ་ོབཞི་དང་།	གཡུང་དུང་
བནོ་བཅས་ཀི་དབུ་ཁདི་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་དང་།	 མཁན་པ།ོ	 བ་ླསུྤལ།	 སྐ་ུཚབ་བཅས་



83བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཆོད་ཁག

འདསུ་པའ་ིཆོས་ཚོགས་ཐངེས་བཅྱུ་པའ་ིགསོ་ཆོད་དནོ་ཚན་ལ་ྔཔའ་ིནང་གསེས་	(ཁ)	
པར།	 འཇིག་རནེ་པའ་ིལ་ྷའད་ེསིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་དམ་ས་ིགདགུ་པ་ཅན་ལ་སྐབས་
སུ་འཆའ་ན།	 ནང་པའ་ིཆོས་ལ་འཇུག་པའ་ིསྒ་ོསྐབས་འག་ོདང་འགལ་བར་བརནེ།	
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་སིྤ་སྒརེ་གང་ཡིན་རངུ་།	 བདོ་གངས་ཅན་གི་
ཆོས་བརྒྱྱུད་གང་གིའང་ཁངོས་གཏགོས་མིན་པ་ཆོས་ཚོགས་འདའི་ིཐགོ་ནས་གསལ་
པ་ོབཟ་ོརྒྱྱུ །	”	ཞསེ་གསལ་དནོ་བཞིན་གསོ་ཚོགས་འད་ིཐགོ་ནས་ཀང་ད་ེདནོ་ལརྟ་
ངསེ་ཤེས་གསལ་པསོ་ཕི་ནང་གི་མི་རིགས་ཁག་ལ་དངསོ་དནོ་ཇི་ཡིན་ག་ོབར་འཕདོ་
ཐབས་ལ་ཚང་མས་འཁུར་མཉམ་ལེན་བ་རྒྱྱུ །

༣༽	 དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་རྣམས་ཀི་བདེ་བབ་འད་ིརིགས་ན་ིདངུལ་དངསོ་ཀི་
ཁ་ེཕན་ཁ་ོནའ་ིབསླུ་བདི་འགོ་བདོ་མི་ནང་ཁུལ་དཀུྲག་ཤིང་དང་།	༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་གཞི་མེད་ཀི་མཚན་སདྨ་སྐུར་འདབེས་ཞུ་བ་སོགས་ཆབ་
སདི་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་པ་ལས།	 ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་མེད་
ཀི་གནད་དནོ་དང་འབལེ་བ་སྤུ་ཙམ་མེད་པ་གསོ་ཚོགས་འད་ིཐགོ་ནས་ངསོ་འཛིན་
གསལ་པ་ོབ་རྒྱྱུ ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཆབ་སིད་ཀི་དགོས་མཁོའི་གཡོ་བྱུས་འགོ་
དནི་ལན་ལོག་འཇལ་དང་།	 ལས་འབས་རིས་མེད་ཀིས་བདོ་བསན་སདི་མི་རིགས་
དང་བཅས་པར་གནདོ་ཚབས་ཅན་གི་བསམ་མེད་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་དང་བཅས་
པ་རྣམས་ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་གི་ནག་ཉསེ་ཅན་ལའང་ངསོ་འཛིན་བ་རྒྱྱུ །

༤༽	 ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་གསང་ལས་ཁང་ནས་ཀང་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུ
ཕྱྭར་སརྔ་ལགྷ་གཟབ་ནན་བ་གལ་ཆེ་བའ་ིསནྙ་གསན་བྱུང་ཡོད་པས།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་དང་།	 བདོ་མི་ཡོངས་ཀིས་རི་གསང་རྣནོ་པསོ་ཕར་གུ་མཉམ་འདགེས་བ་
ཕགོས་དང་།	 ལགྷ་པར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཆིབས་
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སྒྱུར་སབྐས་རྒྱ་གར་དབུས་སའ་ིགཞུང་དང་།	 བད་ེསུང་ལས་ཁུངས།	 ས་གནས་སོ་
སོའི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ད་ེབཞིན་ཕིའི་ཡུལ་གུ་གཞན་གང་སར་ཆིབས་སྒྱུར་
བཀའ་དནི་སྐངོ་སབྐས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་སོགས་ཀིས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཡུལ་ལུང་སོ་
སོའི་འབལེ་ཆགས་སོ་སོར་སྔནོ་ཚྱུད་ནས་འབལེ་ལམ་དམ་གཟབ་ཀིས་སྐ་ུཕྱྭའི་སུང་
འདམོས་ཞུ་སྒརོ་སརྔ་ལས་ལགྷ་པའ་ིདམ་གཟབ་བ་རྒྱྱུ །

༥༽	 ཉ་ེསྔནོ་ཨ་རིའ་ིགངོ་ཁྱརེ་སན་ཕ་རན་སི་སི་ཀ་ོར་ུདལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་
པའི་བ་སྤདོ་དནོ་རྐེན་གི་འབྱུང་ར་ཇི་ཡིན་སྐརོ་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་གིས་ཞིབ་
འཇུག་མཐིལ་ཕིན་གནང་ས་ེསདླ་འདི་རིགས་མི་འབྱུང་བའི་ལམ་སནོ་དང་བཀོད་
ཁྱབ་ནན་པ་ོགནང་དགསོ་པ་བཅས་ཀི་སིྤ་མོས་སམ་མང་མོས་གསོ་ཆོད་ད།ུ	བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༧	ལ།

གངོ་གསལ་གསོ་ཆོད་འད་ིབཞིན་སབྐས་བཅ་ོལ་ྔཔའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་	 ༧	 པའ་ིཐགོ་སིྤ་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་ཚད་འཛིན་བདེ།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༤	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༧	ལ།།
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དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་ནས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༦	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༣༡	
ཉནི་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་སྤལེ་པའ་ིགསལ་བསྒགས།

༄༅།	།རང་རེ་གངས་ལྗངོས་བདོ་མི་རྣམས་ནས་འདས་པའ་ིལོ་བཞི་བཅྱུར་
ཉ་ེབའི་རིང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོི་དབུ་ཁིད་འགོ་མི་ལོ་སངོ་
ཕག་གཉསི་ལྷག་ཙམ་གི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཡོད་པའི་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདག་
དབང་ཐབོ་ཐང་བསྐར་གསོ་ཡོང་ཐབས་དང༌།	 ཕན་བདའེ་ིའབྱུང་གནས་སངས་
རྒྱས་ཀི་བསན་པ་རིན་པ་ོཆེ་དར་གནས་ཡོང་ཐབས།	 ད་ེདང་འབལེ་བའ་ིརང་རེའ་ི
རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་མི་ཉམས་གོང་མཐརོ་སྤལེ་ཐབས་བཅས་སུ་སྙངི་སབོས་དང་
རྣམ་དཔྱདོ་ཟུང་འབལེ་གིས་འཐབ་རདོ་བས་པར་བརནེ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ལ་ཉ་ེ
བའ་ིདསུ་བབ་བཟང་པ་ོཞིག་འཆར་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 འཛམ་གླངི་ཐགོ་བཙན་
བལོ་བ་འད་འདའ་ིནང་ནས་གཞན་དང་མི་འད་བའ་ིབསགྔས་བརདོ་ཀི་ཡུལ་ད་ུགྱུར་
པ་འད་ིབྱུང་ཡོད།	 འནོ་ཀང་རང་རེར་ད་ལ་ྟམཐར་ཐུག་གི་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་མེད་པའ་ིཁར།	
ད་དངུ་གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་མེད་ཀི་འགལ་རྐནེ་བར་ཆད་སྣ་ཚོགས་ཡོང་དང་
ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་འད་ིརང་རེས་ངསོ་འཛིན་གསལ་པརོ་ཐུབ་པ་བདེ་དགསོ།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འགལ་རྐནེ་འད་ིདག་
གི་ཐད་ལ་ལོ་ནས་ལོ་བསདུ་རགོ་ཞིབ་མཐར་ཕིན་གནང་བའི་སྙངི་པ་ོགཅིག་ན་ིདལོ་
རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བས་ན་བདོ་གཞུང་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་གི་བསན་སིད་གཉརེ་ད་ུ
གཏད་པའ་ིསུང་མ་དམར་ནག་གཉསི་དང༌།	 རི་བ་ོདག་ེལནྡ་པའ་ིབསན་སུང་དམ་
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ཅན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པ་ོསོགས་ལ་ཕགོ་ཐུག་འག་ོགི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་ཀི་སིྤ་དནོ་
ལ་ཕན་མེད་གནདོ་རྐནེ་ད་ུའག་ོབ་གསལ་པརོ་གཟིགས་ཏ་ེ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་	
༡༩༧༦	ལོ་ནས་མཚམས་འཇགོ་གཙང་མ་གནང་བ་དང༌།	རང་ཅག་རྣམས་ལའང་
ད་ེདག་གནས་བབ་ལས་བརལ་བའི་བསནེ་གསོལ་མི་རུང་བའི་གནད་དནོ་ལོ་རྒྱྱུས་
དང་སྦྲགས་ལམ་སནོ་མིག་ཁ་ཕ་ེབ་ལ་ྟབུ་ཞིག་ལོ་ནས་ལོ་བསདུ་གནང་བ་བཞིན་བདོ་
གཞིས་བསེ་སུ་འཁདོ་པའ་ིབ་ླམ་དང༌།	 མཁན་པ།ོ	 དག་ེབཤེས།	 སེར་སྐ་མང་
ཚོགས་བཅས་མང་པ་ོཞིག་གི་བཀའ་བརི་དང་ལེན་གིས་མཚམས་འཇགོ་བས་པ་
དང༌།	 བདོ་ཀི་སིྤ་དནོ་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོབྱུང་བ་ཚང་མས་མཐངོ་གསལ་ཡིན།	
འནོ་ཀང་ཁག་གཅིག་ནས་བདོ་སིྤ་དནོ་གི་འགག་ར་ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་ཐུག་པ་ངསོ་
འཛིན་མ་ཐུབ་པའམ།	 ཡང་ན་ངསོ་འཛིན་ཇི་བཞིན་མ་བས་པར་མུ་མཐུད་བསནེ་
གསོལ་སྤསོ་པ་ཆེན་པ་ོབདེ་ཀི་ཡོད་པ་དང༌།	ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་རང་གིས་བསནེ་
པས་མ་ཚད་ཆེད་མངགས་གཞན་ལ་དར་སྤལེ་གཏངོ་གི་ཡོད་པ་བཅས་ཀིས་ལ་ྷམི་
དམ་ཚིག་མི་མཐུན་པ་ཆགས་པར་བརནེ་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་དང་མ་འཚམ་
པ་ཆེན་པ་ོཡོང་གི་ཡོད་པ་འད་ིན་ིབདོ་ཀི་སིྤ་དནོ་དང༌།	༸རྒྱལ་བའ་ིསྐ་ུཕྱྭ་བཅས་པའ་ི
འགལ་རྐནེ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

འདི་ལོའི་དཔིྱད་ཆོས་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དངེ་སང་ང་ཚོ་བདོ་སིྤ་
པའི་དནོ་ལ་དཀའ་ལས་རྒྱག་པའི་དསུ་ཚོད་འདི་འདའི་སྐབས་སུ་ལྷ་མི་གང་ཡིན་
ནའང་དམ་ཚིག་མཐུན་པ་ོདགསོ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན།	 མི་དམ་ཚིག་མི་གཙང་བའ་ི
ཐགོ་ནས་སབྐས་རེ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ལ་ྷསུང་གི་ནང་ལའང་
སབྐས་རེ་དམ་ཚིག་མི་གཙང་བ་ཡོང་གི་འདགུ་ཅསེ་ངས་ས་ྔརསེ་མང་པ་ོབཤད་ཡོད།	
ད་ལ་ྟཡང་སྔནོ་མ་བཤད་པའི་སདྐ་ཆ་ད་ེག་རང་འགྱུར་བ་མེད་པར་བསདྡ་ཡོད་ཅསེ་
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གསལ་ཁ་གཏདོ་གནང་བ་དང༌།	 ཡང་གྲྭ་ས་གྲྭ་ཚང་དང༌།	 བ་ླབང་སྒརེ་སུ་དང་སུ་
ཡིན་ནའང་བདོ་སིྤ་པའ་ིདནོ་དག་བསམ་གི་མེད་ན་གནས་ཚྱུལ་ཐ་དད་རེད།	 བདོ་
སིྤ་པའ་ིདནོ་དག་བསམ་གི་ཡོད་པ་དང༌།	 བདོ་སིྤ་པའ་ིདནོ་དག་ལ་ད་ལ་ྟ༸རྒྱལ་བ་
རིན་པ་ོཆེས་འགན་འཁྱརེ་ནས་བསདྡ་ཡོད་པ་འདརི་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་ན་སངྤ་བངླ་མ་
ནརོ་བ་བདེ་དགསོ།	 ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་འགན་འཁྱརེ་བ་འད་ིའདདོ་ཀི་མེད་ན་
གནས་ཚྱུལ་ཐ་དད་རེད་ཅསེ་བཀའ་ནན་པ་ོཕབེས་ཡོད།

ད་དངུ་ཉ་ེཆར་ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་ར་མགནི་ཡང་གསང་གི་བཀའ་
དབང་ས་གནོ་སབྐས་བཀའ་གསལ་པ་ོགནང་དནོ་ལ།	 བར་སབྐས་བསན་སདི་ཀི་
ཞབས་རིམ་མང་པ་ོཞིག་བསུྒབས་པ་ཡིན།	 ད་ལ་ྟདལོ་རྒྱལ་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་འད་ེདང་
འབལེ་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཞིག་ཡོང་གི་འདགུ	 དརེ་བརནེ་ན་
ནངི་ར་མགནི་གི་སུྒབ་པ་ཚོགས་སབྐས་དལོ་རྒྱལ་གི་མིང་དངསོ་སུ་སྨྲསོ་ནས་ཟླགོ་པ་
བས་པ་རེད་ཅསེ་དང༌།	 ད་ེརིང་ར་མགནི་གི་དབང་བསྐརུ་སབྐས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་
མཁན་ཡོད་ན་བད་ེཔ་ོཞིག་ཨེ་ཡོང་སམྙ་པ་དན་བྱུང༌།	 ཁ་སྔནོ་དབང་ཞུ་མཁན་ནང་
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཡོད་ན་འགིག་གི་མ་རེད་ཅེས་བརདོ་པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་འདི་
འད་ཡིན།	 ལ་ྷདམ་ཚིག་མ་གཙང་བའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་གི་ཐགོ་ནས།	 མི་དམ་ཚིག་མ་
གཙང་བ་ཆགས་ན་ཁ་སྔནོ་ཞུས་པ་བཞིན།	དབང་བསྐརུ་མང་པ་ོབསྐརུ་ལགས་སམ།	
དམ་ཉམས་ས་སངེ་བཀང་ལགས་སམ།	ཞསེ་གསུངས་པ་ལརྟ་དམ་ཉམས་བཟ་ོབའ་ི
རྒྱྱུ ་མཚན་ཆགས་ཀི་ཡོད་དསུ།	ད་ལ་ྟདབང་གལ་ནས་ལངས་ཏ་ེཕིན་ན་ཡག་གི་རེད་
མ་གཏགོས་འདརི་བསདྡ་ན་ཡག་པ་ོམེད།	 དསེ་སོ་སོར་ཡང་མ་ཕན།	 སྡགུ་ས་ནས་
བཤད་ན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིཚེ་ཐུང་ད་ུའག་ོབ་ལ་ྟབུ་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོམེད།	 ཡང་
ཁྱདེ་རང་ཚོ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མགགོས་ཙམ་སྡུག་ཤི་བརྒྱབ་ན་སམྙ་པ་ཡོད་ཚེ་
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བསདྡ་ན་འགགིས་ཞསེ་ད་ེལ་ྟབུའ་ིབཀའ་ནན་པ་ོགནང་ཡོད།	 འད་ིལ་ཞིབ་ཏུ་བསམ་
བླ་ོབཏང་ན་བདོ་ཀི་སིྤ་དནོ་དང༌།	༸རྒྱལ་བའ་ིསྐ་ུཕྱྭ་འགངས་ཆེ་ཐུག་པས་དལོ་རྒྱལ་
མཚམས་འཇགོ་བ་རྒྱྱུ ་འད་ིབདོ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀི་ལས་དནོ་གལ་ཆེན་པའོ་ི
གས་སུ་གྱུར་ཡོད།

ཡང་ཕབེས་དགངོས་སུ་ལར་ནས་༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པའོི་སབྐས་ལ་སུྤལ་སྐུ་
གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་མ་འགིགས་པའི་གནས་ཚྱུལ་རྣམ་ཐར་ནང་ལ་གསལ་
ཡོད་ལ།	གསང་བ་རྒྱ་ཅན་གི་ནང་དའུང་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཡོད།	ད་ེདག་ལ་ཁུངས་
གནང་ནས་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་གསུམ་པས་དམ་བསྒགས་གནང་ཡོད།	 ཁངོ་དགངོས་པ་
གཞན་དནོ་གཤེགས་རསེ་ཆབ་སདི་ཀི་ཞབས་འདགེས་ཞུ་མཁན་ཚོའ་ིནང་ནས་ཡིན་
ནའང་འད།	 ཕགོས་གཞན་དག་ནས་ཡིན་ནའང་འད།	 མདརོ་ན་ལ་ྷསུང་བསནེ་
ཕགོས་ཐགོ་ནས་ཡིན་ནའང་འད།	མང་པ་ོཞིག་སྐ་ུམདནུ་སྐ་ུགངོ་མ་འཚོ་ཞིང་བཞསེ་
པའ་ིསབྐས་ལ་བཏང་སྙམོས་སུ་ཡོད་པ་ད་ེདག་གཞི་ནས་འཕག་འཚག་བརྒྱབ་ས་ེམང་
པ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད།	 དལོ་རྒྱལ་ན་ིདའེ་ིགས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།	 ངསོ་རང་༸གངོ་
ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པའོ་ིསྐ་ེགལ་ད་ུཡོད་པ་དང༌།	 ད་ེབཞིན་སྐ་ུམདནུ་སྐ་ུགངོ་མ་དང་ལས་
འབལེ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པས་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པ་ོདང་སྐུ་
མདནུ་སྐ་ུགངོ་མའ་ིསབྐས་ནས་ཕག་ལེན་ཡོད་པ་འདའི་ིམཇུག་བསྐལ་རྒྱྱུ ་ངའ་ིའགན་
ཡིན།	 མི་ཁ་ཤས་ཀི་སྣང་བར་མི་འག་ོབ་ཡོང་གི་ཡོད་ཀང༌།	 འད་ིངསོ་ཀི་འགན་
ཡིན་ཞིང༌།	ད་ེཡང་རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིདནོ་དག་མ་ཡིན་པར།	བདོ་བསན་སདི་ཀི་
དནོ་དག་ཡིན་ཞསེ་དང༌།	 བདོ་སིྤ་དནོ་ལ་ཐུག་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་འདའི་ིསབྐས་ངསོ་
ནས་འགོ་བཙྱུགས་པའི་ལས་ཀ་འདི་མཐའ་བཀར་ནས་བདེ་ཀི་ཡིན་མ་གཏགོས་
མི་རེ་གཉསི་ཀི་བཀན་བཀན་བས་པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་གིས་ངསོ་ནས་ཕིར་འཐནེ་རྒྱག་
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ཐབས་མེད།	 ངསོ་ནས་དང་པ་ོབརག་དཔྱད་ནན་ཏན་བས་ཏ་ེཐག་གཅདོ་བས་པ་
འད་ིལོ་ནས་ལོ་བསདུ་ད་ེམཇུག་སྐལེ་གི་ཡིན་མ་གཏགོས་འཇགོ་གི་མིན།	 གདན་
ས་ཚོའ་ིནང་ཆ་བཞག་ན་མང་ཆེ་བ་སྐནོ་མེད་ཀང༌།	 རེ་ཟུང་གི་ཀདླ་པ་མཁགེས་
པ་ོབདེ་ཀི་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོའདགུ	 ཁྱདེ་རང་སྒརེ་པ་ཚོས་ཨོ་ཚོད་བས་ཏ་ེཨའུ་ཙི་
མིན་ནམ་བསམ་ནས་བསདྡ་ན་ཉ་ིམ་གཅིག་འགདོ་པ་སྐ་ེདགོས་ཆགས་ཡོང་ཞེས་
དན་སྐལུ་ནན་པ་ོགནང་བ་དང༌།	 ཡང་དངེ་སང་རྒྱྱུ ་ཕན་བུ་རག་གི་འདགུ་བསམ་པ་
ལ་ྟབུ་བདེ་པ་དང༌།	 ཁྱདེ་རང་ཕལ་པ་ཚོའ་ིནང་ནས་ཀང་དལོ་རྒྱལ་གསོལ་ན་ཚོང་
ལམ་འག་ོའདགུ་བརདོ་མཁན་ཡོད།	 ད་ེན་ིལསྟ་ངན་གི་སདྐ་ཆ་ཡིན།	 ད་ེཚོའ་ིགས་
ཡག་པ་ོམ་རེད།	 ང་ཚོ་མིའ་ིནང་སྡགི་གགོས་གང་འད་བས་ཏ་ེཡོང་གི་ཡོད་པ་གུང་
ཐང་ཚང་གིས་གསུངས་ཡོད་ཅསེ་དང༌།	 མི་དང་ལ་ྷཀླུ།	 བཙན་དང་རྒྱལ་པ་ོསོགས་
གང་ཞིག་ཡིན་ཀང་མི་ཚེ་འདི་ཁོ་ནའི་ཐགོ་གགོས་དང་འཕནི་ལས་བདེ་ཐུབ་ཙམ་
ད་ེདག་ན་ིསྙངི་རའེ་ིཡུལ་ཡིན་པ་ལས་ཧ་ལས་དགསོ་དནོ་མེད།	 ད་ེལརྟ་བས་ན་རི་
བ་ོདག་ེལུགས་པའ་ིཞབས་འདནེ་ཡིན།	 ར་ེརིན་པ་ོཆེའ་ིལེགས་བཤད་རད་ད་ུབྱུང་
བ་འད་ིདག་བདག་པ་ོརྒྱག་མཁན་ལ་བཀའ་བསྒསོ་གཉརེ་གཏད་ཡོད་པའི་མགནོ་པ་ོ
ཕག་དུག་པ་དང༌།	 དམ་ཅན་ཆོས་རྒྱལ་གིས་ཕན་མ་ཐགོས་པར་ད་ེའད་ཞིག་བསནེ་
དགོས་པ་འདི་ཞབས་འདནེ་ཡིན་ཞེས་ཐུགས་ཕམ་དང་བཅས་བཀའ་གནང་ཡོད།	
མཇུག་ཏུ་བ་ླམ་དག་ེབཤེས་ཚོ་དང༌།	 ད་ེབཞིན་དཔ་ེཆ་བ།	 མི་ནག་བཅས་སུ་ཞིག་
ཡིན་ཀང་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཚམས་བཞག་ན་གནདོ་མི་ཡོང་ངམ་སམྙ་པའི་དགོས་
པ་ར་བ་ནས་བདེ་མི་དགསོ།	 གང་ཡང་བདེ་ཀི་མ་རེད།	 ཁ་མཆྱུ་ངསོ་ནས་བརྒྱབ་
ཆོག	 རི་བ་ོདག་ེལུགས་པ་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་དམིགས་བར་ེམ་ཡག་པ་ོབགང༌།	 ཆོས་
རྒྱལ་གི་བསདོ་པ་བརྐང་བསྐམུ་མ་ཡག་པ་ོབཏནོ་ན་ད་ེགས་འགགིས་པ་ཡིན།	གནདོ་
པ་གང་ཡང་མེད་ཅསེ་བཀའ་བཞསེ་གསལ་པ་ོགནང་ཡོད།
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ད་ེལརྟ་བདོ་སིྤ་དནོ་དང༌།	 ༸རྒྱལ་བའ་ིསྐ་ུཕྱྭ།	 རི་བ་ོདག་ེལུགས་པའ་ིཆེ་བ་
བཅས་ལ་དགོངས་ནས་བཀའ་སླབོ་གསལ་པ་ོཕབེས་པ་འདི་དག་ལ་ཁ་ཞེ་གཉསི་
མེད་ཀི་བརི་བཀུར་ཞུ་རྒྱྱུ འི་ཐགོ་མཇུག་གནནོ་བ་རྒྱྱུ ་བཙན་བལོ་གཞུང་གི་ལས་
འགན་ཡིན་པར་བརནེ།	 དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་ཡོད་མི་ཚན་པ་སིྤ་སྒརེ་ཁག་ནས་
འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པསོ་སལོ་གཏདོ་མཛད་པའི་ཕི་གཙང་ནང་
གཙང་གི་དག་ེལནྡ་བསན་པ་དང༌།	བདོ་ཀི་སིྤ་དནོ་བཅས་ལ་བསམ་ན་སྔནོ་བས་རྒྱབ་
བསྐྱུར་ཕིན་ཆད་སྤང་བླང་ཚྱུལ་བཞིན་གནང་རྒྱྱུ ་སིྤ་སྒརེ་ཚང་མར་འཕལ་ཕུགས་
གང་སར་ཁ་ེཕན་ཆེན་པ་ོཡོད་པའི་གནས་ཚྱུལ་གསལ་པ་ོཤེས་རགོས་ཡོང་ཆེད་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་དང༌།	 སྐ་ུསྒརེ་ཡིག་ཚང༌།	 ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་བཅས་
ནས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོི་བཀའ་སླབོ་གསུང་པར་འཁརོ་ཐག་དང༌།	
ཕབ་བཤུས་ཡིག་ཆ་ཁག་འཕལ་ད་ུལག་ལེན་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་ཕག་བསི་བཅས་
གཅིག་རྒྱབ་གཉསི་སྣནོ་གིས་ཁུངས་སོ་སོར་གནང་བ་དང༌།	 ཆོས་རིག་དུང་ཆེ་བླ་ོ
བཟང་མཁས་གུབ་དང༌།	སྐ་ུསྒརེ་ཡིག་ཚང་གི་སྐ་ུཚབ་བསན་པ་བཟདོ་པ་གཉསི་ནས་
ལྷ་ོཕགོས་གདན་ས་ཁག་ལ་དངསོ་སུ་བཀའ་སླབོ་བརྒྱྱུད་བསྒགས་གནང་བར་བརནེ་
བ་ླམ་དགེ་བཤེས་འདསུ་ཚོགས་དམངས་དང་བཅས་པའི་ནང་ནས་དལོ་རྒྱལ་དང་
འབལེ་བ་ཡོད་མཁན་མང་ཆེ་བས་བདོ་ཀི་སིྤ་དནོ་དང༌།	 ༸རྒྱལ་བའ་ིསྐ་ུཕྱྭ་བཅས་
པར་གནདོ་འཚེ་ཡོད་བཞིན་ད་ུམུ་མཐུད་བསནེ་གསོལ་བས་ཚེ་སིྤ་སྒརེ་གཉསི་གནདོ་
ཀི་ངསེ་ཤེས་བརན་པ་ོརྙདེ་ད་ེད་ནས་མཚམས་འཇགོ་གནང་རྒྱྱུ འི་ཁས་ལེན་ཞུས་
གནང་བ་དང༌།	 ད་ེབཞིན་གྲྭ་ཚང་དང༌།	 ཚོགས་པ་སིྤ་སྒརེ་ཁག་མང་ནས་ཀང་
བཀའ་ཤག་ལ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མི་བདེ་རྒྱྱུའི་ཁས་ལེན་སནྙ་ཞུ་ས་སྦར་རིམ་
འབརོ་བྱུང་བ་ད་ེདག་ན་ིབདོ་སིྤའི་ལས་འགན་རང་འཁ་ིརང་འཁུར་བས་པར་ངསོ་
འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད།	འནོ་ཀང་བ་ླམ་དག་ེབཤེས་དང༌།	སིྤ་སྒརེ་ཚན་པ་རེ་ཟུང་ད་དངུ་
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རེ་དགོས་ཀི་འཆིང་བ་མ་ཆོད་པར་རི་བ་ོདགེ་ལུགས་པ་སོགས་ཀི་ཞེན་ཁོག་ཡིན་
ཁུལ་གིས་མཁགེས་བཟུང་བདེ་པར་མ་ཟད།	 ཆེས་ཉུང་ཤས་ནས་ག་ོསབྐས་འད་ི
ལོག་པར་བདེ་སྤད་ད་ེནང་ཁུལ་འཁུག་སླངོ་གི་བ་བར་འཇུག་པ་དང༌།	 རྒྱལ་སིྤའ་ི
ནང་འདི་སྐརོ་གཞི་མེད་དཀྲགོས་གཏམ་སྤལེ་བ་བཅས་ནི་དག་བའོི་དགོས་འདནུ་
སུྒབ་པ་ཉདི་ཡིན་པས་ལམ་ནརོ་ལྡགོ་ཤེས་བདེ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ནན་པ་ོབདེ་
བཞིན་ཡོད།

བདོ་ཀི་བསན་སིད་རང་དབང་སརླ་གསོ་བ་རྒྱྱུ འི་ལས་དནོ་རླབས་ཆེན་འདི་
དག་ལེགས་པར་འགུབ་ཐུབ་མིན་ནི་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོི་སྐུ་ཚེ་
མཛད་འཕིན་ཁོ་ནར་ལྟསོ་པ་རང་རེའི་འདས་པའི་ལོ་རྒྱྱུ ས་ནས་ར་འཕདོ་ཡོད།	
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བས་ན་སྐུ་ཚེར་འགལ་རྐེན་ཡོང་གི་ཡོད་པ་བཀའ་སླབོ་
གསལ་རནེ་འདི་ལྟ་བུ་གནང་བཞིན་ད་ུད་དངུ་སྐུ་ཚེ་མཛད་འཕནི་གི་འགལ་རྐེན་
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་ཨུ་ཚྱུགས་ཀིས་མཚམས་འཇགོ་མི་བདེ་པ་དང༌།	 དའེ་ིདནོ་
ད་ུསྨྲ་ེསགྔས་འདནོ་པ་ན་ིབདོ་བསན་སདི་ཀི་དནོ་ད་ུལགྷ་བསམ་བཅངས་པ་དང༌།	རི་
བ་ོདག་ེལུགས་པའི་མཚན་ལ་དགུང་འདགེས་སུ་འག་ོཡི་ཡོད་མེད་བ་སྤདོ་འད་ིནས་
ལེགས་པར་ཤེས་ཐུབ་པ་ཡིན།

ད་ེལྟར་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་འདི་བདོ་བསན་སིད་དང་འབལེ་བ་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་ཡོད་སབས་༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་འདས་པའི་ལོ་ཉ་ིཤུ་ལགྷ་ཙམ་རིང་ཐུགས་
ཧ་ཅང་གཟབ་ནན་ཆེན་པསོ་ཞིབ་འཇུག་ཡང་ཡང་གནང་ཞིང༌།	 མཐའ་མཇུག་
༸སྐབས་ར་ེཡོངས་འཛིན་ཁི་བང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལའང་སནྙ་བསྐུལ་གིས་སྐབས་
ར་ེརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་ཀང་མཛད་ཐབས་འད་ིབསླུ་བ་མེད་པ་ཡིན་པ་ཞལ་བཞསེ་
གནང་བ་ཞིག་ཡིན།	དརེ་བརནེ་བསམ་གཞིགས་ནན་ཏན་བདེ་དགསོ༌།
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ཉ་ེཆར་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་གཅིག་ནང་སྐུ་ཕྱྭ ་ཟརེ་དསུ་གི་མེ་
མདའ་དང༌།	 འབམོ་སྐདེ་པར་གཟརེ་ནས་མཆོང་ཡོང་མཁན་ད་ེའད་གཅིག་པུར་
ག་ོརྒྱྱུ ་མེད།	 ད་ེའདའ་ིརིགས་ཧ་ཅང་དཀནོ་པ་ོཡིན།	 ངས་བངླ་དརོ་ལམ་སནོ་
བགིས་པའ་ིཁ་ལ་མ་ཉན་པར་རྒྱབ་འགལ་ཤ་སག་བས་ན།	 ང་ཡིད་ཐང་ཆད་ནས་
བསདྡ་པས་ཕན་ཐགོས་མི་འདགུ་བསམ་པའི་བླ་ོཕམ་ད་ུབཅྱུག་ན་སྐུ་ཕྱྭར་འབལེ་བ་
ཆགས་མི་སདི་པ་མིན་ཞསེ་བཀའ་ཕབེས་པ་དང༌།	 ཡང་ད་ེརསེ་ད་ཆ་ལོ་དུག་ཅྱུ་རེ་
གངས་ལ་སླབེས་ཚར་བའ་ིམི་ཞིག་ཡིན།	 ཚེ་རབས་སྔནོ་མར་བསོད་ནམས་ཕན་བུ་
བསགས་ཡོད་པས་རང་ལ་གནདོ་འགལ་ད་ེཙམ་མཐངོ་གི་མི་འདགུ་ཅསེ་དང༌།	 རྒྱ་
ཆེའི་བདོ་མི་མང་གི་གདངོ་ལ་བལསྟ་ནས་ང་ཚོ་འདི་འདའི་ཐབས་སྐ་ོབ་ོཡོད་པའི་
སབྐས་ལ་སྡགུ་པ་ོམྱངོ་རོགས་དང༌།	 བསམ་བླའོ་ིནང་སེམས་གསོ་ལ་ྟབུའ་ིབླ་ོབག་
སྤ་ོརོགས་ལ་ཕན་ན་བསམ་ནས་ཨུ་ཚྱུགས་བས་ཏ་ེསྡདོ་ཀི་ཡོད་མ་གཏགོས།	 ངས་
སངས་འཛིན་བས་པ་འད་ིང་རང་སྒརེ་ལ་ཁ་ེཕན་ཡོད་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མིན་ཞསེ་
བཀའ་ཕབེས་པ་བཅས་འདི་དག་ལ་བསམ་བླ་ོཞིབ་ཏུ་བཏང་ནས་བདོ་མི་སིྤ་དང༌།	
བ་ེབག་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་རྣམས་ནས་འཕལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་
མ་བས་ན།	 སིྤ་སྒརེ་གང་ཐད་ཉནེ་འགན་མི་བཟདོ་པའ་ིདསུ་ལ་སླབེས་ཡོད་པར་
བརནེ།	ཆོས་དད་རང་མོས་ལ་ཁ་གཡར་ས་གང་ཡང་བསདྡ་མེད།

ང་ཚོས་སྡགུ་ས་ནས་བཤད་ན།	ནང་ཁུལ་དམ་ཚིག་མི་མཐུན་པའ་ིདབང་གིས་
བདོ་བསན་པ་ཆབ་སདི་དང༌།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཕྱྭར་གནདོ་འགལ་ཡོང་གཞི་
ཆགས་ན་ཆོས་དད་རང་དབང་དང༌།	 མང་གཙོ་ཁ་ཁྱརེ་བས་པས་ཅི་ལ་ཕན།	 ད་ེ
རིས་ཕུགས་དནོ་འགདོ་གཞི་ཆེན་པ་ོམ་ཆགས་སྔནོ་ཚང་མས་མན་ོབསམ་ནང་ད་ུ
བཀུག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ས་ྔཕིའི་དགོངས་དནོ་ལ་སངྤ་བངླ་ཚྱུལ་
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བཞིན་སྤདོ་རྒྱྱུ ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ།	 ཆོས་དད་རང་མོས་དང་རང་དབང་མང་གཙོ་
བཤད་ད་ེདནོ་ལོག་ཏུ་སྤདོ་པ་ག་ལ་རངུ༌།	 ལར་ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཆོས་
དད་རང་མོས་ལ་རགོ་རོལ་བརི་མེད་བཏང་གནང་བ་ག་ལ་ཡོད།	 བདོ་མི་སུ་ཡིན་
རངུ་ཕི་ནང་སིྤ་དང༌།	བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་སུ་གཏགོས་པའ་ིཆོས་བརྒྱྱུད་གང་གི་ཁུངས་
སུ་འཛུལ་ཞུགས་ཉམས་ལེན་བས་ཀང༌།	 ད་ེལ་སུ་གཅིག་གིས་དགག་དགསོ་ཤོད་
མཁན་མེད།	 དའེ་ིདབང་གིས་བདོ་མིའ་ིཁདོ་ད་ུཡེ་ཤུ་དང༌།	 ཁ་ཆེ།	 གཞན་ཡང་
ཆོས་བརྒྱྱུད་ཆེན་པ་ོབཞི་དང༌།	 གཡུང་དུང་བནོ་དང་བཅས་པའ་ིཁུངས་སུ་རང་
རང་འདདོ་མོས་ལརྟ་དགའ་སྤ་ོབག་ཕབེས་ཀི་ངང་སྤདོ་བཞིན་པ་ཡིན།	 འནོ་ཀང་
འདརི་གལ་ཆེ་ནན་དཔརེ་བརདོ་རྒྱྱུ ་ཞིག་ལ་ཡེ་ཤུ་དང༌།	 ཁ་ཆེ་ལ་ྟབུའ་ིདགནོ་པ་
ཞིག་ལ་ཆོས་དད་རང་མོས་ཡིན་ཞེས་ནང་པའི་ཆོས་ཀི་བཞེད་གཞུང་དང་མཐུན་
པའ་ིཆོས་སྤདོ་ཀི་རིམ་པ་ལག་བསར་དགསོ་རྒྱྱུ ་བརདོ་ག་ལ་འསོ་ཤིང༌།	 ད་ེབཞིན་
ཆོས་དད་རང་མོས་ཀི་རང་གཞི་བཟུང་ནས་རྙངི་མའི་དགནོ་པའི་ནང་བཀའ་བརྒྱྱུད་
དང༌།	 ས་སྐ།	 དག་ེལུགས་ཀི་ལ་ྟགུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་དང༌།	 དགནོ་སྡ་ེད་ེདང་དརེ་
རན་འཚམས་མེད་པའ་ིཆོས་སྤདོ་ཀི་བཞདེ་སལོ་ཉམས་བསར་དགསོ་ལུགས་བརདོ་
རྒྱྱུའང་ཅི་ལ་རངུ༌།	 ཕགོས་གཞན་ནས་བཤད་ན།	 ཁ་ཆེའམ།	 ཡེ་ཤུའ་ིདགནོ་པའ་ི
ནང་དའེ་ིལ་ྟགུབ་དང༌།	 དའེ་ིཆོས་སྤདོ་རྒྱྱུན་སྐངོ་ཉམས་བཞསེ་བདེ་དགསོ་པ་དང༌།	
ད་ེལ་ཆོས་ལུགས་གཞན་གི་ལ་ྟསྤདོ་དང༌།	 དགནོ་སྡ་ེད་ེདང་དརེ་མ་འཚམས་པའ་ི
ཉམས་ལེན་བས་ན་མི་འགིགས་པའི་ཁིམས་སུ་བཅས་པ་ནི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་ལམ་
ལུགས་དང༌།	 ད་ེབཞིན་རང་དབང་དང༌།	 མང་གཙོ་གནས་ལུགས་བཅས་དང་
མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན།	དསེ་ན་ཆོས་དད་རང་མོས་ཡིན།	ད་ེལརྟ་བཙན་བཀའ་གཏངོ་
བའ་ིཁམིས་དནོ་ད་ེག་ལ་རངུ་ཞསེ་བླ་ོདང་ལནྡ་པ་སུས་བརདོ་ནསུ།	 རང་རེའ་ིབདོ་
ཀི་ཆོས་ཕགོས་སལོ་ནས་བས་ནའང་ཆོས་བརྒྱྱུད་གང་ཞིག་ཏུ་གཏགོས་པའི་དགནོ་
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སྡ་ེདརེ་དབང་ཚད་ཡོད་པའ་ིབ་ླམའམ།	 དགནོ་བདག་དསེ་དགནོ་སྡ་ེད་ེདང་དརེ་
ལ་ྷསུང་གང་བསནེ་འསོ་མིན་དང༌།	 ལ་ྟསྤདོ་གང་ད་ུའཇུག་དགསོ་མིན་སོགས་ཆོས་
ཕགོས་ཀི་སླབོ་སནོ་གནང་རྒྱྱུ ་ན་ིབ་ླམ་དའེ་ིའགན་དབང་ཡིན་པ་ལས།	དགནོ་གྲྭ་དང་
སླབོ་མས་ཆོས་དད་རང་མོས་ཡིན་ཞསེ་བ་ླམར་རདོ་གླངེ་བདེ་སལོ་མེད།	ལར་ནས་
འད་ིདང་འབལེ་བར་ར་བའ་ིདནོ་གནད་གལ་ཆེ་གཞན་ཞིག་བརདོ་རྒྱྱུ ་ལ།	 ༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ཆོས་སདི་གཉསི་ཀི་དབུ་ཁདི་བ་ླན་མེད་པ་ད་ེ
ཡིན།	 ཆོས་ཕགོས་ཀི་དབུ་ཁདི་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་བདོ་ཀི་དགནོ་སྡ་ེདང༌།	 བདོ་མི་
མང་ལ་འད་ིཕི་གཉསི་ཕན་གི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་ལམ་སནོ་གནང་རྒྱྱུ ་དང༌།	 ཆབ་སདི་
ཀི་དབུ་ཁདི་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བདོ་ཀི་ཆབ་སདི་ལ་གནདོ་འགལ་ད་ུའགྱུར་གཞིའི་བ་
སྤདོ་འགགོ་སྡམོ་དང༌།	 ལམ་སནོ་གནང་རྒྱྱུ ་ན་ི༸གངོ་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་འགན་
དང༌།	 སྐ་ུདབང་ཡིན།	 ཆོས་དད་རང་མོས་དང༌།	 མང་གཙོ་དང་འགལ་བ་ག་ལ་
ཡིན།	 ད་ེལརྟ་འགལ་ལོ་ཞསེ་ཀུ་ཅ་ོའདནོ་པ་ན་ིདཔརེ་ན་ཆོས་དནོ་ལོག་སུྒབ་ཀི་ངན་
སགྔས་བས་ན་འད་ིཕི་གཉསི་འཕུང་དང༌།	 བསན་སདི་ལ་གནདོ་ཚབས་འབྱུང་བས་
མི་རངུ་ཞསེ་ལམ་སནོ་བས་པར།	 ཆོས་དད་རང་མོས་ཡིན་ཞསེ་ཀུ་ཅ་ོའདནོ་ན་
ཁམིས་སལོ་དང༌།	 ཆོས་དད་རང་མོས་དང་མཐུན་ནམ་མི་མཐུན།	 རྒྱལ་ཁབ་དང་
སྐ་ེབ་ོསུས་བལསྟ་ཀང་ཤེས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན།

ལྷག་པར་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་པ་འདིའི་སྐརོ་
ལམ་སནོ་གང་གནང་བའ་ིདནོ་གནད་སྙངི་པ་ོའད་ིལ་སོགས་དང༌།	 ཆོས་དད་རང་
དབང་དང༌།	 མང་གཙོ་ལ་འགགོ་རྐནེ་ཡོད་མེད་ད་ེནས་ཤེས་ཐུབ།	 ལམ་སནོ་སྙངི་
པ་ོན།ི	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་པ་འད་ིབདོ་བསན་པ་ཆབ་སདི་ལ་གནདོ་ཚབས་
ཆེ་བ་དང༌།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཕྱྭ་ལའང་ངན་དགོས་ཆེ་བས་དགནོ་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་
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སོགས་དང༌།	 གང་ཟག་སིྤ་བ་ེནས་སིྤ་དནོ་ལ་མན་ོབསམ་ནན་ཟབ་བཏང་ས་ེདལོ་
རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མཚམས་འཇགོ་བདེ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་ཡིན་ཚྱུལ་དང༌།	 བདོ་བསན་
སདི་སོགས་ལ་བསམ་ཞིབ་མ་བས་པར་མུ་མཐུད་བསནེ་གསོལ་བས་ན་ཕིས་འགདོ་
ཆགས་གཞི་ཆེ་བས་ད་ེརིས་ཚང་མས་སངྤ་བངླ་འགལ་སྤདོ་ད་ུམ་སོང་བ་དགསོ་སྐརོ་
ཞིབ་ཆའ་ིབཀའ་སླབོ་ཕབེས་པ་འད་ིརེད།	 མདརོ་སྙངི་པ་ོབསྡསུ་ན་གདན་ས་ཆེན་
པ་ོཁག་དང༌།	 རྒྱྱུད་གྲྭ་སདྨ་སདོ་གཙོ་གྱུར་གིས་སིྒག་འཛུགས་སུ་ཡོད་པའ་ིདགནོ་
སྡ་ེཁག་ནང་བསནེ་གསོལ་ནམ་ཡང་བས་ན་མི་འཐུས་ཤིང༌།	 ད་ེམིན་བདོ་བསན་པ་
ཆབ་སདི་ལ་གནདོ་ཀང་གནདོ།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཕྱྭ་ལ་གནདོ་ཀང་གནདོ་
ཁྱད་པར་མེད།	 ཆོས་དད་རང་མོས་ཡིན།	 མང་གཙོ་ཡིན།	 རང་དབང་ཡིན།	
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་རྒྱྱུ ་ལ་འགྱུར་བ་མི་གཏངོ་ཐག་གཅདོ་ཡིན།	 ཞསེ་ཀུ་
ཅ་ོའདནོ་ནའང་རང་མོས་ཡིན།	 དནོ་འད་ིལ་མཚོན་ནའང་ཆོས་དད་དང༌།	 རང་
དབང་ལ་འགལ་འགྱུར་ལ་ྟཅི་ཇི་བདེ་རང་ལ་གདམ་ང་གནང་བ་ཞིག་རེད།	 འནོ་
ཀང་ད་ེལརྟ་མཁགེས་བཟུང་བས་ཚེ་ངསོ་འཛིན་ཇི་བདེ་བདོ་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གིས་
མང་གཙོའ་ིལམ་ནས་ཐག་གཅདོ་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེརེད།	 ད་ེརིས་འབལེ་ཡོད་ཚང་མས་
ཆེ་ས་བདོ་བསན་སདི་དང༌།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཕྱྭར་བསམ་ས་ེད་ལའྟ་ིབདོ་ཀི་
དསུ་སབྐས་གཉན་འཕང་ཅན་འདརི་གནས་དསུ་ཚོད་རིས་སུ་མ་སོང་བར་སངྤ་བངླ་
འཛོལ་མེད་ཡོང་བ་དང༌།	 འབལེ་ཡོད་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་རྣམ་པ་དང༌།	
གཞན་ཡང་མཁན་པ་ོབ་ླསུྤལ་དང་དག་ེབཤེས་རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་དང༌།	 སིྤ་སྒརེ་འགན་ཡོད་ཀི་མི་སྣ་བཅས་ནས་ད་ལམ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་དལོ་རྒྱལ་གི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་ཇི་ལརྟ་གནང་བ་
ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་མཇུག་གནནོ་རྒྱྱུན་བསིངས་གནང་ས་ེརང་རང་གི་ཚན་པ་སོ་
སོར་མགོ་འགོ་ལུས་ཆྱུག་གི་བཀོད་འདམོས་ཡན་པརོ་མ་སོང་བ་གནང་དགོས་པ་
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དང༌།	 ལགྷ་པར་ད་རེས་ཀི་གནས་ཚྱུལ་འད་ིཕ་རོལ་པསོ་བདེ་སྤདོ་ལོག་པར་གཏངོ་
རྒྱྱུར་ཡིད་གཟབ་དགོས་ཟནོ་གིས་མི་མང་ཐགོ་དནོ་དངསོ་རགོས་པའ་ིགསལ་བཤད་
སླབོ་སནོ་ལེགས་པར་གནང་དགསོ།	 རྒྱ་ཆེའ་ིམང་ཚོགས་ནས་ཀང་ལགྷ་བསམ་
ལངས་ཕགོས་འགྱུར་མེད་ཀི་སྒ་ོནས་བདོ་སིྤ་དནོ་སྙངི་བཅངས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོི་ཐུགས་ཀི་བཞེད་དགོངས་འགུབ་ཐབས་ལ་རང་རང་
བླ་ོརལ་ཐབས་ནསུ་ཡོད་རུ་ལེགས་སྐསེ་སུ་འབུལ་དགོས་པ་བཅས་ཀི་འབདོ་སྐུལ་
གསལ་བསྒགས་སུ།	བཀའ་ཤག་ནས།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༦	ཟླ་	༥	ཚེས་	༣༡	ལ།།
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དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གི་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པའི་ཚྱུལ་
མིན་བ་སྤདོ་སྐརོ་ལ་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས།

༄༅།	 །ཚང་མས་མཁྱནེ་གསལ་ལརྟ།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་མཛད་འཕནི་བསྐངས་དང་སྐངོ་མུས་
རེད།	 དམིགས་བསལ་ནརོ་ཝའེ་ིརྒྱལ་ཁབ་ནང་མཛད་འཕནི་སྐངོ་བཞིན་ཡོད།	
མཛད་འཕནི་ཧ་ཅང་རྒྱས་པ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱནེ་གསལ་རེད།	
དམིགས་བསལ་ནརོ་ཝེ་ནང་ནརོ་ཝེ་མི་དམངས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དགའ་
བསུའ་ིཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 བདནུ་ཕག་གཉསི་ཙམ་གངོ་གསར་
འགྱུར་བརྒྱྱུ ད་ལམ་ཁག་ནང་དམིགས་བསལ་གླངེ་སླངོ་མང་དག་ཅིག་བྱུང་ཡོད།	
གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུ ད་ལམ་ཁག་ནས་ཡིན་རུང་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ནརོ་ཝེར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐང་རྒྱྱུར་དགའ་བསུ་དང་ཕབེས་བསུ་ཞུས་པའི་
ཐགོ་དམིགས་བསལ་གནད་དནོ་གཅིག་ག་རེ་གསུང་གི་འདགུ་ཅ་ེན།	རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་གནནོ་ཤུགས་འགོ་ནརོ་ཝའེི་གཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཚོས་༸གངོ་ས་མཆོག་
དང་མཇལ་འཕད་མ་ཞུས་པ་ད་ེན་ིར་བ་ནས་འགགི་གི་མེད།	 ཅསེ་གསར་འགྱུར་
བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གཅིག་མཚྱུངས་གསུང་གི་འདགུ

མི་དམངས་ནས་ཀང་གཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣས་མཇལ་འཕད་མ་ཞུས་པ་
དརེ་མོས་མཐུན་མེད་པ་དང་།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་ནརོ་ཝ་ེལ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་
པ་ན་ིབཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོཡིན་པའ་ིརྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་སནོ་གི་འདགུ	འནོ་ཀང་བླ་ོཕམ་
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དགསོ་པ་ཞིག་ལ།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཉུང་ཤས་ཤིག་དང་དའེ་ིནང་ནས་ལ་ྔ
བཅྱུ་དུག་ཅྱུ་ཙམ་ཡོད་པ་རྣམས་མང་ཆེ་བ་ཕི་རྒྱལ་གི་མི་རིགས་ཆགས་འདགུ	 ཁ་ོ
པ་ཚོས་གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་ནང་༸གངོ་ས་མཆོག་ནརོ་ཝརེ་ཆིབས་སྒྱུར་
བསྐངས་སྐབས་ནརོ་ཝེའི་གཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣས་མཇལ་འཕད་མ་ཞུས་པ་
དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད།	 ཅསེ་བརདོ་འདགུ	 ད་ེན་ིབླ་ོཕམ་དགསོ་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཡིན་
པ་མ་ཟད།	 ཧ་ཅང་ཐབས་སྐ་ོཔ་ོརེད།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོས་ཆོས་དད་རང་
དབང་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཁར་འཁྱརེ་བ་ཙམ་ལས་ཆབ་སིད་རགས་པ་རང་
འཁབ་བཞིན་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནནོ་
ཤུགས་འགོ་ནརོ་ཝེའི་གཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་
འཕད་མ་ཞུས་པ་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད།	 ཅསེ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཞིག་གིས་
ཤོད་སབྐས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་སདི་ཐགོ་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་གི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་
གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད།	 དརེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོརལོ་ཡོད་ཅསེ་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

ད་ེནས་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་དསུ་ད་ལྟ་བར་ད་ུགླངེ་སླངོ་བདེ་བཞིན་པ་ནི།	
བཙན་བལོ་སིྤ་ཚོགས་ནང་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོར་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་མེད་པ་མ་ཟད།	 སླབོ་གྲྭ་དང་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་དབ་ེ
འབདེ་བདེ་ཀི་ཡོད་པའི་གཞི་མེད་ཀི་སྐནོ་འཛུགས་མང་དག་ཅིག་བདེ་བཞིན་ཡོད།	
ཞིབ་ཚགས་ཐགོ་གཟགིས་ན།	 སིྤར་བཏང་དའེ་ིཐགོ་རྒྱ་གར་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་གི་བས་ིགནས་ཁག་དང་རྒྱལ་སིྤའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཚོགས་པ།	 ལྡ་ིལིའ་ི
ཁིམས་ཁང་བཅས་ནས་ཀང་ད་ེདག་གཞི་མེད་ཡིན་པའི་ཁིམས་ཐག་བཅད་པའི་
གནད་དནོ་ཆགས་ཡོད།	 དའེ་ིནང་ནས་ར་སར་མཚན་ཉདི་གྲྭ་ཚང་གི་དག་ེབཤེས་
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ལགས་བཀྲངོས་པའི་སྐརོ་ལ་རྒྱལ་སིྤའི་ཨིན་ཊར་པལོ་	(Interpol)	ཐགོ་ནས་
ཡིན་རངུ་ཞིབ་འཇུག་བས་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ད་ལ་ྟཁ་ོཔ་ཚོས་གཞི་མེད་སྐནོ་འཛུགས་
རྣམས་ཆོས་དད་རང་དབང་མི་འདགུ་ཅསེ་ཤོད་སབྐས།	 ད་རེས་བཀའ་ཤག་ནས་
དམིགས་བསལ་གསལ་བཤད་ཞུ་འདདོ་ག་རེ་བྱུང་ཞ་ེན།	 བདོ་མི་སུ་ཞིག་ཡིན་རངུ་
དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་
ནས་གནང་གི་ཡོད།	རྒྱ་གར་ལ་གནས་ཐུབ་ཐབས་བདེ་པར་	(R.C)	སྐབས་བཅལོ་
ལག་དབེ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 སྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་གནང་གི་
ཡོད།	འནོ་ཀང་ད་ེཐབོ་པར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱབ་
གཉརེ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	བདོ་མི་སུ་ཞིག་ཡིན་རངུ་ཕི་རྒྱལ་ད་ུའག་ོཆེད་	 (I.C)	དབེ་
སེར་པ་ོདགསོ་ཀི་ཡོད།	 དབེ་སེར་པ་ོརྒྱ་གར་གཞུང་ནས་གནང་གི་ཡོད་ཀང་དརེ་
རྒྱབ་གཉརེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་གནང་དགསོ་ཀི་ཡོད།

དརེ་བརནེ་རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་པའི་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོ་གཞིས་ཆགས་
ཁག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན།	 ཁ་ོཔ་ཚོ་མང་ཆེ་བར་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཡོད་པ་ཆགས་ཀི་
ཡོད།	དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཡིན་དང་མིན་གི་དབ་ེ
བ་འབདེ་ཀི་མེད།	 དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་གཞིར་བཟུང་སླབོ་གྲྭར་ཚྱུད་དང་མ་ཚྱུད།	
ད་ེབཞིན་འཕདོ་བསནེ་དང་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་ལ་མཐུན་རྐནེ་གང་ཞིག་ཡོད་ཀང་གཅིག་
མཚྱུངས་གནང་གི་ཡོད།	 དམིགས་བསལ་རྒྱ་གར་ལ་གནས་པར་སྐབས་བཅལོ་
ལག་དབེ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེཡང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་རྒྱབ་གཉརེ་ཡོད་པའ་ི
ཐགོ་ནས་ཁོ་པ་ཚོར་རག་གི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏགོས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
རྒྱབ་གཉརེ་མེད་ན་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཆགས་ཀི་རེད།	 གལ་སདི་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོར་དབ་ེབ་འབདེ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན།	
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དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་དང་སྐབས་བཅོལ་ལག་དབེ་ཐགོ་དབ་ེའབདེ་བས་ཆོག་ཆོག་
ཡོད་ཀང་དསུ་ད་ལ་ྟབར་ད་ུདབ་ེབ་ཕ་ེབའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཤོད་རྒྱྱུ ་མེད།	 དརེ་བརནེ་
ང་ཚོས་བདོ་མི་གཅིག་མཚྱུངས་ལ་གནང་བ་ལརྟ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོར་བདེ་
ཀི་ཡོད་སབས།	 ཁ་ོཔ་ཚོ་རྒྱ་གར་ད་ུགནས་ཐུབ་ཀི་ཡོད།	 དམིགས་བསལ་ཕི་རྒྱལ་
ད་ུའག་ོམཁན་ཡིན་ན་དབེ་སེར་པ་ོདགསོ་ཀི་ཡོད།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཕི་རྒྱལ་
ད་ུཡོད་མཁན་མང་ཆེ་བ་དབེ་སེར་པ་ོའཁྱརེ་ནས་ཕིན་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ད་ེ
དག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་རྒྱབ་གཉརེ་ཡོད་པའི་ཐགོ་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད།	
ཕལ་ཆེར་ཁ་ོཔ་ཚོ་སྐབས་བཅལོ་ཞུ་སབྐས་བཙན་བལོ་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཆོས་དད་རང་
དབང་མེད་པ་རེད།	ཅསེ་སྐབས་བཅལོ་ཞུ་མདགོ་ཁ་པ་ོརེད།

འནོ་ཀང་རང་ཉིད་ཀི་ལག་པར་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ད་ེདག་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་ད་ེགསལ་པ་ོཡིན་སབས།	 ཆོས་དད་རང་དབང་
མེད་ན་ཨང་དང་པ་ོསོ་སོའི་ལག་པར་ཡོད་པའི་ཕི་རྒྱལ་ད་ུའག་ོརྒྱྱུའི་ཡིག་ཆ་ད་ེག་
ནས་རག་པ་རེད་དམ།	 ཞསེ་ད་ིབ་བཏང་ན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་གནང་
བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་དབ་ེའབདེ་བདེ་ཀི་མེད་པ་ཧ་
ཅང་གསལ་སནོ་བས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ཁངོ་ཚོས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ལ་སྐནོ་
འཛུགས་བས་པ་ད་ེགཞི་མེད་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོས་ཨ་རི་དང་དངེ་སྐབས་ཡུ་རོབ་ཁག་ཏུ་ང་ོརོལ་བདེ་
མཁན་མི་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལས་མེད་ནའང།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ང་ོརལོ་བདེ་སབྐས་
བར་ལན་ཁ་ོཔ་ཚོ་ཆབ་སིད་འཁབ་པའི་ཐགོ་ནས་མཚན་སདྨ་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཆགས་
ཡོད།	 དལོ་རྒྱལ་ན་ིདག་ེལུགས་གཅིག་པུའ་ིགནད་དནོ་མ་ཡིན་པར་ཆོས་བརྒྱྱུད་
ཚང་མའ་ིགནད་དནོ་ཆགས་ཡོད་པར་བརནེ།	 ཆོས་བརྒྱྱུད་ཡོངས་རགོས་དང་བདོ་
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ཕི་ནང་གཉསི་ཀི་བདོ་མི་ཚང་མས་འགན་འཁུར་ལེན་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོ
རེད།	ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་གི་གསང་བའ་ིསནྙ་ཐའོ་ིནང་།	དལོ་རྒྱལ་ཐགོ་ནས་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུཕྱྭར་ཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་གསལ་ཡོད།	 དརེ་
བརནེ་ཕི་ནང་གི་བདོ་མི་ཚང་མས་འགན་ཁུར་ལེན་རོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	

༼ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ཟླ་	༥	ཚེས་	༨	ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་	༡༢།༣༠	ཐགོ་ཕི་དལི་ལགྷ་
པ་ཚེ་རིང་དན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ག་ེམཆོག་གིས་གསར་འགདོ་པ་ཁྱནོ་མི་གངས་	 ༢༠	 བརལ་བ་ལནྷ་འཛོམས་བྱུང་བ་རྣམས་
ལ་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པའི་ཚྱུལ་མིན་བ་སྤདོ་སྐརོ་ལ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་བསྐངས་
པ།༽
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དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་གིས་དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བའ་ིསྐརོ་ལ་གསུང་བཤད།

གླངེ་གཞི།

༄༅།	།ད་ལ་ྟང་ོསྤདོ་གནང་བ་བཞིན།	ལོ་རག་པར་བདོ་ཕུག་ཁིྱམ་སྡའེ་ིནང་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དངསོ་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་
ནས་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་དང་འབལེ་བའ་ིབཀའ་སླབོ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 བཀའ་
སླབོ་དངསོ་སུ་གསན་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་རག་པ་ད་ེཁྱདེ་རང་ཚོ་ལ་ྟབུ་ཡིན་ན།	 དངསོ་
གནས་དང་གནས་ཀི་བསོད་ནམས་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ག་ོ
སྐབས་ད་ེདམ་འཛིན་ཐགོ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་བཀའ་གང་གནང་བ་དའེི་ཐགོ་
འབད་བརནོ་བདེ་དགསོ་པ་ད་ེཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ལོ་ཤས་སྔནོ་ལ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་དང་འབལེ་སླབོ་
ཕུག་ཚོའ་ིངསོ་ནས་ད་ིབ་འགའ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་།	 ཆབ་སདི་དང་འབལེ་
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བ་ཡོད་པའ་ིད་ིབ་ད་ེདག་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་དང་།	ཚོགས་གཙོ་གཉསི་སདྐ་བཏང་
ནས་སྐད་ཆ་བཤད་བཅྱུག་ན་ཞེས་གསུངས་པའི་བརྒྱྱུ ད་རིམ་ཞིག་གི་ཐགོ་ནས་གོ་
སིྒག་གནང་མཁན་ཚོས་ཀང་བཀའ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་།	 བཀའ་གནང་བ་
གཞིར་བཟུང་གིས་འདརི་བཅར་གི་ཡོད་པ་རེད།	 བརདོ་གཞི་འད་ིཚོ་ཡང་ག་ོསིྒག་
གནང་མཁན་ཚོས་དསུ་ཚོད་དང་འཚམས་པའི་བརདོ་གཞི་བཞག་ནས་ང་ཚོས་
འདའིི་ཐགོ་ལ་གཏམ་བཤད་ཅིག་བདེ་ཀི་ཡོད་པས་ངས་གཏམ་བཤད་ཀི་སྔནོ་དརེ་
ག་དསུ་ཡིན་ནའང་ཆོབ་འད་པ་ོབསངླས་ཀི་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ད་ེརིང་བརདོ་གཞི་ད་ེ
ཆོབ་བསངླས་རྒྱྱུའ་ིབརདོ་གཞི་ལ་ྟབུ་མ་རེད།	དརེ་བརནེ་ཁྱདེ་རང་ཚོ་བླ་ོསིྒམ་དགསོ་
པའ་ིགནས་སངས་ཆགས་སདི་པ་རེད་དན་གི་ཡོད།	

ད་ེརིང་འདིར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་པའི་སྐབས་གནས་དགེ་འདནུ་གི་སྡ།ེ	
ལྷག་པར་ད་ུདགེ་བཤེས་རྣམ་པ་ཚོ་ད་ེརིང་ཆོས་འབལེ་དང་འབལེ་ནས་བག་ོགླངེ་
གནང་རྒྱྱུ ་དང་གོ་རགོས་སྤལེ་རྒྱྱུ འི་ཆེད་ད་ུམཉམ་ཞུགས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།	
གཞན་ཡང་།	 ག་ོསིྒག་བདེ་མཁན་སིྤ་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	 བདོ་ཕུག་
ཁིྱམ་སྡའེི་དབུས་དང་ཁྱབ་ཁངོས་སུ་གཏགོས་པའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་
པ་དང་།	 འབལེ་ཡོད་དག་ེརན་རྣམ་པ་ཚང་མ་ཕབེས་ཡོད་པ་དང་།	 སླབོ་གྲྭ་ཁག་
མང་པ་ོཞིག་ནས་ཕབེས་ཡོད་པ་རེད།	 ལགྷ་པར་ད་ུཁྱདེ་རང་ཚོ་ར་རམ་ས་ལའ་ིཉ་ེ
འགམ་ད་ུཡོད་མཁན་ཚོར་དམིགས་བསལ་གི་ག་ོསབྐས་བཟང་པ་ོཞིག་རག་གི་ཡོད་
པ་དང་།	སླབོ་གྲྭ་གཞན་ཁག་ལ་ག་ོསབྐས་ད་ེརག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད།	སྡངིས་ཆ་གལ་
ཆེན་པ་ོའད་ིབདེ་སྤདོ་བཏང་བའི་ཐགོ་ནས་སླབོ་གྲྭ་གཞན་པ་ཚོར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོ
ཆེས་བཀའ་སླབོ་གནང་བཞག་པ་ད་ེའདོ་སྡརེ་དང་།	 ད་རྒྱ་བརྒྱྱུད་ནས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
ལ་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་འདནོ་འགམེ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་
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བསམ་གི་འདགུ	

ད་ེརིང་དངོས་སུ་ཕབེས་པའི་བདོ་ཕུག་ཁིྱམ་སྡའེི ་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་མ་ཁག་
དང་།	 ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་གླངི་གི་སླབོ་ཕུག་རྣམ་པ།	ད་ེམིན་གི་གཙྱུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་ནས་སླབོ་སྦངོ་བདེ་བཞིན་པའི་སླབོ་ཕུག་མང་པ་ོཞིག་ཕབེས་བསདྡ་
ཡོད་ས་རེད།	 ཚང་མ་ལ་ངས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
འཚམས་འདའི་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

རྒྱ་གཞུང་གིས་དསུ་རག་ཏུ་༸གངོ་ས་མཆོག་དང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ལ་
མཛད་དཀའ་སྤདོ་ཐབས་བདེ་ཀི་ཡོད།

ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ད་ུགར་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༥༥	 ཙམ་འག་ོབཞིན་པ་དང་།	 རྒྱ་
ནག་གི་བཙན་འགོ་ཏུ་ཚྱུད་ནས་ལོ་ང་ོདུག་ཅྱུ་རེ་གཉསི་རེ་གསུམ་ཞིག་འག་ོབསདྡ་
ཀི་ཡོད།	 དསེ་ང་ཚོའ་ིའཐབ་རདོ་ཀི་བརྒྱྱུད་རིམ་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་སྣ་ཚོགས་མང་
པ་ོཞིག་འཕད་བསདྡ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེས་ྔཡང་འཕད་ཡོད་པ་རེད་ལ་མ་འངོས་
པར་ཡང་འཕད་ཀི་རེད།	 ད་ེན་ིའག་ོསངས་ཤིག་རེད།	 ཡིན་ནའང་ཕིས་སུ་ལོ་བཅྱུ་
བཅོ་ལྔ་ནང་ལ་ང་ཚོ་བདོ་དནོ་འཐབ་རོད་དང་འབལེ་བའི་གནས་ཚྱུལ་གླངེ་ཡོང་
སབྐས།	 ལགྷ་པར་ད་ུརྒྱལ་སིྤའ་ིནང་དའུང་རང་བཞིན་གི་རྒྱ་ནག་གི་གནནོ་ཤུགས་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱནེ་མཁྱནེ་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་སོང་ཙང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ས་ཕགོས་གང་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་གནང་བ་ཡིན་ནའང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་ངསོ་ནས་དའེ་ི
ལྡགོ་ཕགོས་ཀི་ང་ོརལོ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ནའང་རེད།	 བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་རྒྱྱུའ་ིརིགས་
མང་པ་ོཞིག་ཡོོང་བསདྡ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 འད་ིཚོས་རྐནེ་པས་ཁག་ཅིག་ལ་ཁ་ོཚོའ་ི
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བདེ་སངས་དསེ་དནོ་དག་སུྒབ་ཀི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཀང་ཐནོ་གི་ཡོད་པ་རེད།	
ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞིག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་སྣ་ེལེན་ཞུ་རྒྱྱུས་མཚོན་པའ་ིགནད་ཡོད་མི་སྣ་ཚོས་༸སྐ་ུམདནུ་མཇལ་རྒྱྱུར་དགོས་
ཟནོ་བདེ་མཁན་ད་ེའདའང་མང་པ་ོཞིག་ཡོང་བསདྡ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེཚོ་ཁྱདེ་
རང་ཚོས་ནམ་རྒྱྱུན་ནས་ཐསོ་ཀི་ཡོད་པ་དང་།	 ཕགོས་གཞན་ཞིག་ནས་བལསྟ་པ་
ཡིན་ན།	 ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་བཀའ་གནང་གི་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ང་ཚོས་དསུ་རྒྱྱུན་
ད་ུརདེ་མོ་དང་མཉམ་ད་ུབཤད་བསདྡ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེརིང་ཞགོས་པར་ཡང་༸རྒྱལ་བ་
རིན་པ་ོཆེས་བཀའ་གནང་སོང་།	 ང་རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་སདྐ་གགས་ཆེན་པ་ོཆགས་
དགསོ་རྒྱྱུ ་ད་ེརྒྱ་ནག་གུང་བན་ཏང་གི་བཀའ་དནི་རེད་ཅསེ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན།	
ང་རང་ཚོ་བདོ་པ་རང་གི་དངསོ་སུ་བདོ་དནོ་ཁྱབ་བསྒགས་བ་རྒྱྱུར་འག་ོབ་ཡིན་ན།	
ད་ེཙམ་གིས་ཁྱབ་བསྒགས་ཡོང་གི་ཡོད་དང་མེད་ཟརེ་བ་ད་ེགནས་ཚྱུལ་གཅིག་རེད།	
ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གིས་ང་ོརལོ་རེ་རེ་བདེ་ཡོང་སབྐས།	ཡང་རྒྱལ་སིྤའ་ིཚགས་པར་
ནང་ད་ུམང་པ་ོཐནོ་ཡོང་བ་དང་།	བདོ་དནོ་ཁྱབ་བསྒགས་ཀི་ལས་འགུལ་ད་ེཡང་རྒྱ་
ནག་རང་གིས་སྤལེ་གི་ཡོད་པའ་ིབཟ་ོའད་ཞིག	 གང་ལརྟ་རྒྱ་ནག་གིས་ང་ོརལོ་བས་
པ་དསེ་བདོ་པའི་གནད་དནོ་ད་ེའཛམ་བུའི་གླིང་གི་ནང་ལ་རྒྱ་ཆེ་རུ་འག་ོརྒྱྱུ ་དང་།	
གང་ལརྟ་དནོ་དག་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་ལ་ྟཕགོས་མི་འད་བ་མང་པ་ོཞིག་ཡོོད་
པ་སོང་ཙང་།	 གནད་དནོ་འད་ིའདའ་ིརིགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 གཞན་ཡང་སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཆབ་སིད་ཀི་སྐུ་དབང་དང་འཛིན་
སྐངོ་གི་སྐ་ུདབང་གཉསི་ཀ་རིས་སྤདོ་གནང་ནས།	 ད་ལ་ྟམི་མང་གིས་འསོ་འདམེས་
བས་པའ་ིསདི་སྐངོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེབཞིན་མི་མང་གི་འསོ་འདམེས་བས་པའ་ི
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཤིག་ཀང་ཡོད་པ་རེད།	 ང་ཚོ་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཡིན་
ཀང་ཕི་རྒྱལ་ལ་ཕིན་པའི་སབྐས་སུ་ཡིན་ནའང་མི་སྣ་མཇལ་འཕད་ད་ེཚོར་ད་ོཕགོ་
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གཏངོ་རྒྱྱུ ་དང་གནདོ་སྐནོ་བཟ་ོརྒྱྱུ འི་ལས་གཞི་མང་དག་ཅིག་རྒྱ་གཞུང་གིས་སྤལེ་
བསདྡ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ང་རང་རང་ཉདི་སྒརེ་གི་ཉམས་མྱངོ་ཐགོ་ནས་ཤེས་གསལ་
ལའང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༥	 ལ་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་བཞི་པ་ད་ེག་ོསིྒག་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་།	དའེ་ིསབྐས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ལ་ལས་འགན་སྤད་ནས་ག་ོསིྒག་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་ཞིག་བྱུང་བ་རེད།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༠༥	ལོར་ང་ཚོ་	Scotland	ལ་ཚོགས་པ་རེད།	ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༠༩	ལ་
ང་ཚོགས་གཙོ་ཆགས་ཚར་བའ་ིརསེ་ལ་	Rome	ལ་རྒྱལ་སིྤའ་ིགསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་ལ་ྔཔ་དང་།	དུག་པ་ད་ེཕི་ལོ་	༢༠༡༢	ལོར་	Ottawa	
ལ་ཚོགས་པ་རེད།	 Canada	 ཡི་གངོ་ཁྱརེ་རེད།	 འད་ིཚོ་ཚོགས་པའ་ིསྡངིས་ཆ་རེ་
རེར་ང་ཚོས་གདན་ཞུ་བདེ་སའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་འཛམ་བུའི་གླངི་ནང་ད་ུབདོ་
པར་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་འབལེ་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ད་ེཚོ་
ཁ་ོཚོས་ད་རྒྱའི་ལམ་ནས་མིང་དང་ཁ་བང་རུྐན་མ་རྒྱག་རྒྱྱུས་མཚོན་པའི་ས་ྔམོ་ནས་
བདོ་པ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་པ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་མཁན།	 འད་ིཚོའ་ིགས་ལ་བཤད་
ནས་ཕན་ཐགོས་ཀི་མ་རེད་བསམ་ནས་འབལེ་བ་མ་བས་པ་མ་གཏགོས།	 ང་ཚོས་
འབལེ་བ་བདེ་ས་གསར་པ་ཚང་མར་མི་རེ་རེར་ཁ་པར་བཏང་ནས་གཞུང་ཚབ་ལ་
སདྐ་བཏང་།	 འད་ིའད་བས་ནས་གནནོ་ཤུགས་མང་པ་ོཞིག་སྤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	
ཁྱདེ་རང་ཚོ་བདོ་པའི་ཚོགས་ཆེན་བསྐངོས་བཞག་པ་ད་ེཚོའི་ནང་ག་རེ་བས་ནས་
འག་ོཡི་ཡོད་དམ་ཞསེ་པ་ལ་ྟབུ།	 ཨུ་ར་ུསུ་ལ་ྟབུར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན།	 ང་ཚོ་བདོ་
པར་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་མཁན་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིནང་ཡོད་མཁན་ད་ེཚོ་ཁ་ོརང་ཚོ་
ཆབ་སདི་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོས་སདྐ་བཏང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ངསོ་ནས་ཡི་
ག་ེབཏང་།	 ཁ་ོཚོ་ཆེད་མངགས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ནང་ཡར་སདྐ་བཏང་ནས་མི་
རེ་རེར་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ར་རམ་ས་ལར་འག་ོན་འགགི་གི་མ་རེད་ཟརེ་བ་སོགས་སྡགིས་
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ར་སྐལུ་རྒྱྱུའ་ིརིགས་ཡན་ཆད་ནས་བདེ་ཀི་འདགུ	 དཔ་ེམཚོན་ཙམ་ཞུས་པ་ཡིན་ན།	
༢༠༠༤	ལོར་སྦལེ་ཀབོ་ལ་མང་གཙོ་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་	༥༠	འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་
སུང་བརི་བས་པ་རེད།	དའེ་ིསབྐས་དརེ་ང་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་མི་འད་བ་	༡༧	ཙམ་
ནས་ཆེས་མཐའོ་ིམི་སྣ་འགའ་ཤས་ཤིག་གདན་འདནེ་ཞུས་ནས།	དའེ་ིསབྐས་དརེ་ང་
ཚོ་	Croatia	ནས་ང་ོཤེས་པ་ཞིག་ཡོད།	ཁངོ་སདྐ་བཏང་བའ་ིསབྐས་སུ་ང་ཚོ་སྦལེ་
ཀབོ་མཛད་སྒ་ོད་ེཚར་བའ་ིརསེ་སུ་ང་ཚོ་ཚོགས་འད་ུཞིག་ཚོགས་པ་རེད།	 ཚོགས་
འད་ུཚོགས་པའ་ིརསེ་སུ་ང་ཚོ་འག་ོརན་གི་འདགུ་ཟརེ་དསུ།	 ཁ་ོརང་ལ་ཁ་པར་
ཐགོ་སདྐ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབས་ནས་ཅིག་བཤད་སྡདོ་ཀི་འདགུ	 རསེ་སུ་ང་ལ་ལབ་ཀི་
འདགུ	 Croatia	 ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཀིས་ཁྱདེ་རང་སྦལེ་ཀབོ་ལ་ག་རེ་བདེ་ད་ུ
ཕིན་པ་ཡིན་ནམ་ཞསེ།	 འད་ིལ་ྟབུའ་ིམི་རེ་རེ་ཡིན་ནའང་རེད།	 གཞུང་ལ་གནནོ་
ཤུགས་སྤདོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ནའང་རེད།	 གསོ་ཚོགས་དང་ཕི་སདི་ལས་ཁུངས་ལ་གནནོ་
ཤུགས་སྤདོ་རྒྱྱུ ་དང་།	 སིྒག་འཛུགས་དང་།	 གང་ཟག་རེ་རེ་རེ་རེ་ལ་གནནོ་ཤུགས་
སྤདོ་ཀི་ཡོད།	 དཔརེ་ན།	 ན་ནངི་སྦལེ་ཇམ་ལ་ཕིན་པའ་ིསབྐས་སུ་	 Spainish	 ཡི་
གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ང་ཚོ་དང་ཐུག་སབྐས་ཁ་ོརང་གི་སྒརེ་དུང་ལ་སྦལེ་ཇམ་
གི་ཚོང་པ་གཅིག་གི་ཁ་པར་འབརོ་ནས་ར་རམ་ས་ལ་ནས་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་དརེ་སླབེས་ཀི་ཡོད་པས་ཁྱདེ་རང་མཉམ་ད་ུཐུག་འཕད་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་ག་ོཐསོ་
བྱུང་།	 ཐུག་འཕད་བས་ན་འགགི་གི་མ་རེད།	 འད་ིའད་བས་པ་ཡིན་ན་སྦལེ་ཇམ་
དང་རྒྱ་ནག་གི་དབར་ལ་ད་ོཕགོ་ཡོང་བ་དང་།	 ང་ཚོའ་ིསླབོ་ཕུག་ཚོ་རྒྱ་ནག་ལ་སླབོ་
སྦངོ་བ་རྒྱྱུར་འག་ོདགསོ་ན་ཐངོས་མཆན་རག་གི་མ་རེད།	 ཚོང་པ་ཚོར་ཡིན་ནའང་
དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་རེད།	ཅསེ་བརདོ་ནས་གང་ལརྟ་སིྒག་འཛུགས་དང་མི་གང་ཟག་
ད་ེའད་བརྒྱྱུད་ནས་གནནོ་ཤུགས་མང་པ་ོཞིག་སྤད་སྡདོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	
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རྒྱ་གཞུང་དང་དལོ་རྒྱལ་ཁ་ལ་ཁྱརེ་མཁན་ཚོའ་ིདབར་གི་འབལེ་བ།

དའེི་སྒང་ལ་ཐབས་རགུས་པ་ཞིག་ལ་ང་རང་ཚོ་བདོ་པ་རང་གི་འགན་ཁྱརེ་
ནས་ཤུགས་ལནྡ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་གི་མི་ད་ེཚོས་བར་ལམ་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་
ནང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ས་ཕགོས་གང་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་
གནང་བ་ཡིན་ནའང་ད་ེལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའི་མཚན་སནྙ་གགས་ཆེན་པ་ོཞིག་
དང་།	 མཛད་པ་འཕནི་ལས་ཆེན་པ་ོཞིག་རྒྱས་ཀི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་།	 ད་ེཉམས་
དམས་སུ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་དང་།	 ད་ེརྒྱལ་སིྤའ་ིནང་མཐངོ་ཆྱུང་ད་ུགཏངོ་རྒྱྱུའ་ིཆེད་ད་ུབདོ་
པ་འགའ་ཤས་མ་གཏགོས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཀང་།	 འགའ་ཤས་ད་ེདག་དང་ཕི་རྒྱལ་
གི་མི་སྣ་ནང་ཆོས་ར་བ་ཉདི་ནས་མགོ་མ་འཚོས་མཁན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་
སྐབས་སུ་འག་ོརྒྱྱུ ་ཕར་བཞག་ནས།	 དལོ་རྒྱལ་འད་པ་ོདམ་ས་ིཟརེ་དགསོ་པ་རེད་
དམ།	ཡང་ན་གདནོ་འད་ེཟརེ་དགསོ་པ་རེད་དམ།	གང་ལརྟ་ཡང་ད་ེའདའ་ིརིགས་
ལ་སྐབས་བཅལོ་སྡདོ་མཁན་གི་མི་ད་ེདག་གི་སྣ་ེའཁདི་ནས་ལས་འགུལ་མང་པ་ོཞིག་
བརམས་དང་རམོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།	 ན་ནངི་ང་ཨོ་སི་ཀྲ་ོལི་ཡར་ཕིན་པའ་ིསབྐས་
སུ་༸སྐུ་མདནུ་གི་གསུང་ཆོས་གནང་སའི་ཚོགས་ཁང་ཕི་ལོགས་ད་ེག་རང་ལ་མང་
པ་ོད་ེཙམ་མ་རེད།	 བདོ་པ་གསུམ་ཙམ་མ་གཏགོས།	 རྒྱ་མི་རིགས་ཀི་བཟ་ོལ་ྟབུ་མོ་
གཟུགས་པ་ོཆྱུང་ཆྱུང་བདནུ་བརྒྱད་ཙམ་འདགུ	གང་ལརྟ་ཕདེ་དར་ནང་ད་ུ༸སྐབས་
མགནོ་རིན་པ་ོཆེ་ཞལ་རུན་མ་གནང་རོགས་གནང་	Dalai	Lama	don't	lie	བས་
ནས་ཕདེ་དར་ནང་ད་ུབསི་ཏ་ེསདྐ་འབདོ་བདེ་སྡདོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 སདྐ་འབདོ་བདེ་
པ་ང་རང་གིས་མཐངོ་སོང་།	 འཁསི་ལའང་ཕིན་པ་ཡིན།	 ན་ནངི་ལོ་མཇུག་ལ་	
New	 York	 ལ་ཕིན་པའ་ིསབྐས་སུ།	 ཡང་ཁངོ་ཚོ་སདྐ་འབདོ་བ་རྒྱྱུ ་དང་།	 སདྐ་
ཆ་བཤད་རྒྱྱུའ་ིསྒ་གདངས་ཁ་ོརང་བསྒྱུར་ཚར་འདགུ	 བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་
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བསགེས་གཏངོ་མཁན་ལ་བརྒྱྱུ ད་སྐུལ་བདེ་མཁན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་རེད་ཟརེ་
བ་ལ་ྟབུ།	 འད་ིའདའ་ིགནད་དནོ་རེད།	 ཆབ་སདི་ཀི་ང་ོབ་ོཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་ཐནོ་
བསདྡ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ཉ་ེབའ་ིཆར་	 San	 Francisco	 ཁ་སང་ང་ཚོ་གནས་ཚྱུལ་
མང་པ་ོཞིག་བྱུང་བ་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ད་རྒྱའི་ཐགོ་ནས་མཐངོ་བསདྡ་པ་གཅིག་ཆགས་
བསདྡ་ཡོད་པ་རེད།	མང་ཚོགས་ནང་དའུང་སེམས་འཚབ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་བྱུང་
ནས།	 ད་རེས་ང་ཚོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་
བདནུ་པའ་ིཐགོ་ལ་དནོ་ཚན་ལ་ྔཅན་གི་གསོ་ཆོད་གཅིག་ཀང་བཞག་པ་རེད།	 བར་
ལམ་ནས་དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བའི་གནས་ཚྱུལ་མང་ད་ུགཏངོ་རྒྱྱུ འི་ཐབས་ཤེས་
གཅིག་བདེ་ཀི་འདགུ	

ཉ་ེཆར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་
གཟངེས་རགས་འབུལ་མཁན་གི་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ངསོ་ནས་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་
རགས་བཞསེ་མྱངོ་མཁན་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་རེད་ཀང་།	 ཡིན་ནའང་ད་རེས་རྒྱལ་
བ་རིན་པ་ོཆེ་ལ་དམིགས་བསལ་རང་བས་ནས།	ལོ་	༢༥	འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་གི་
མཛད་སྒའོ་ིསབྐས་དརེ་ང་ཚོས་ཆེད་མངགས་ནརོ་ཝ་ེཡི་རྒྱལ་ས་	Oslo	ལ་ཕིན་པ་
དང་།	 ནམ་རྒྱྱུན་ལས་མང་བ་འག་ོསོང་བཏང་ནས་མི་འཁདི་ཐུབ་པ་བས་ནས་ལས་
འགུལ་གི་ང་ོབ་ོབརམ་རྒྱྱུ ་དང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དང་ན་ོཝེ་ཡི་གཞུང་འཛིན་མི་སྣ་མ་ཐུག་པ་ད་ེདག་ལ་ཁ་ོཚོས་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ལ་
སོགས་པའ་ིལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་སྤལེ་བསདྡ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 དརེ་བརནེ་ང་
རང་ཚོའི་ངསོ་ནས་དའེི་ཐགོ་ལ་ཁྱདེ་རང་ཚོའི་ནང་ལ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་
མཁན་ཡོད་པ་མ་རེད།	 མང་ཚོགས་ནང་ད་ུགནས་ཚྱུལ་ད་ེབྱུང་བ་ནས་བཟུང་ཆ་
ཚང་གཅིག་གཙང་མ་ཆགས།	ད་དངུ་ཡིན་ནའང་བངླ་དརོ་གི་གནས་ལ་དབ་ེའབདེ་
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མ་ཐུབ་མཁན་མི་བླུན་པ་ོམཁགེས་པ་ོའགའ་ཤས་ཤིག་གི་མུ་མཐུད་ནས་དལོ་རྒྱལ་
བསནེ་མཁན་ད་ེའད་ཡོང་གི་ཡོད་པས་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ད་བ་ནང་ད་ུགནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོ
ཞིག་ཐནོ་གི་ཡོད་པར་སོང་།	ཁྱདེ་རང་ཚོས་གནས་ཚྱུལ་དའེ་ིསྐརོ་ལ་ག་ོརགོས་ཕན་
ཙམ་ལས་མེད་པ་ཡིན་ན།	 རསེ་མ་གཞན་པ་ཚོས་བཤད་ཡོང་སབྐས་རང་བཞིན་
གིས་བསླུ་བདི་ཀི་འགོ་ལ་ཚྱུད་ཉནེ་ཡོད་པས།	ད་ེརིང་ག་ོསིྒག་ཞུ་མཁན་རྣམ་པ་ཚོའ་ི
ངསོ་ནས་ཡིན་ནའང་།	 ང་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་ལ་བཤད་
དགསོ་པ་དང་།	 སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ག་ེཡིན་ནའང་སང་ཉནི་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་ལ་
ཡང་བསྐར་ནན་ཙམ་ཅིག་བཤད་དགསོ་པ་གཅིག་རེད།	 ང་རང་གཉསི་ཀར་བརདོ་
གཞི་གཅིག་པ་བཞག་དགསོ་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་ད་ེད་ེའད་ཆགས་པ་རེད།	 ཐགོ་མའ་ི
འཆར་གཞི་ལ་ྟབུ་བས་པ་ཡིན་ན།	 ད་རིང་སདི་སྐངོ་གིས་ཁྱདེ་རང་ཚོར་གསུང་
བཤད་གནང་།	སང་ཉནི་ང་བཤད་རྒྱྱུ ་བང་སིྒག་འདགུ	ངའ་ིབསམ་བླའོ་ིནང་ད་ུཉནི་
དང་པ་ོད་ེསདི་སྐངོ་གི་གསུང་གི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་།	 སདི་སྐངོ་གི་གནས་ཚྱུལ་ཞིབ་
ཅིང་ཕ་བ་ཅིག་མར་བཤད།	 ད་ེནས་ངའ་ིསབྐས་ལ་དསུ་ཚོད་མང་ཆེ་བ་ཅིག་ད་ེད་ི
བ་དསི་ལན་ཐགོ་ལ་གཏངོ་ཐུབ་ན་བསམ་པ་རེད་ད།ེ	ཡང་ཉ་ིམ་འགའ་ཤས་ཤིག་གི་
སྔནོ་ལ་འདརི་ག་ོསིྒག་ཞུ་མཁན་སིྤ་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀི་ཞལ་པར་འབརོ་
ནས།	དའེ་ིག་ོརིམ་དརེ་འགྱུར་བ་འག་ོདགསོ་བྱུང་སོང་།	སདི་སྐངོ་ཕི་ཚེས་	༤	ལ་
ཕབེས་ཐུབ་ཀི་མི་འདགུ	 ཁྱདེ་རང་སྔནོ་ལ་བཤད་ཐུབ་ཀི་རེད་དམ་ཞསེ་བཀའ་གནང་
བ་བཞིན།	ངས་ད་ེརིང་སྔནོ་ལ་བཤད་རྒྱྱུའ་ིགནས་ཚྱུལ་འད་པ་ོའད་ིལརྟ་རེད།	

སྐབས་འགའོ་ིརྣམ་གཞག

སིྤར་བཏང་གི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་བབ་ཐགོ་ནས་ང་ཚོས་བཤད་དགོས་ཀི་
ཡོད་པ་རེད།	 ཡིན་ནའང་ཆབ་སདི་ཀི་གནས་བབ་ཐགོ་ནས་མང་པ་ོཅིག་བཤད་པ་
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ལ།	 དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཏགོ་ཙམ་ཞིག་ཁྱདེ་རང་ཚོས་
མ་མཁྱནེ་པ་ཡིན་ན།	 དའེ་ིརསེ་འབས་ཀི་གནས་ཚྱུལ་ག་རེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མེད་
དང་།	 དབ་ེའབདེ་གང་འད་བདེ་དགསོ་པ་ཡོད་མེད་དའེ་ིསྐརོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རྒྱྱུ ་
ཁག་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་།	 དལོ་རྒྱལ་གི་བྱུང་རིམ་དང་འབལེ་བའ་ིཐགོ་
ནས་ངས་ཆོས་ཕགོས་ཐགོ་ནས་མང་པ་ོཤེས་ཀི་མེད།	 དག་ེབཤེས་ལགས་རྣམ་པ་
ཚོས་མང་བ་མཁྱནེ་གི་ཡོད་པ་རེད།	ཁྱདེ་རང་ཚོ་སླབོ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་ད་ུཡིན་ནའང་
ཆོས་དག་ེཚོས་འགན་བཞསེ་ནས་དའེ་ིསྐརོ་ལ་ཏན་ཏན་གསུངས་ཡོད་ཀི་རེད།	ཡིན་
ནའང་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཀི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་དལོ་རྒྱལ་གི་བྱུང་རིམ་ཕན་བུ་ཤེས་པ་
ཡིན་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་མི་ཡོང་ངམ་སྙམ།	 ད་ེརིང་ཞོགས་པར་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ནང་ཆོས་ཀི་ང་ོསྤདོ་ནང་དའུང་།	
ང་རང་ཚོ་ལུང་རགོས་ཀི་བསན་པའི་སྐརོ་ད་ེདག་བཤད་སུྒབ་གཉསི་ཀིས་འཛིན་
དགོས་པ་དང་།	 སྐབས་འག་ོདང་བཅས་པ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གསུངས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་།	 ད་ེཚོའི་ཐགོ་ལ་ང་ལྟ་བུའི་སྐ་ེ
བ་ོཐ་མལ་པ་གཅིག་གིས་འགལེ་བཤད་མང་པ་ོཞིག་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ནའང་ཕན་
ཐགོས་ག་ཚོད་ཡོད་དམ་སྙམ།	 ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་
གི་ཐགོ་ནས་གཞི་བདནེ་པ་གཉསི་དང་།	 ལམ་ཐབས་ཤེས་གཉསི།	 འབས་བུ་
སྐུ་གཉསི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་འཐབོ་རྒྱྱུ །	 འདི་ཚོ་ལ་གཞི་བཅོལ།	 སྐབས་
འགའོི་རྒྱྱུ ་འདི་ཚོ་ང་ཚོས་ཤེས་པར་བས།	 འཁོར་བ་སིྤ་དང་ཁྱད་པར་ད་ུངན་
སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་གིས་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པ་དང་།	 ད་ེལས་སྐབོ་པའི་ནསུ་པ་
དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཡོད་པར་ཤེས་པ་འདིི་སྐབས་འགའོི་རྒྱྱུ ་རེད།	ད་ེབཞིན་
སྐབས་སུ་འག་ོབའི་ཡུལ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ནའང་།	 སོ་སོ་སོ་སོ་འཇིགས་པ་ཐམས་
ཅད་ལས་གལོ་བ།	 གཞན་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གལོ་བའ་ིཐབས་ལ་མཁས་
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པ།	ཐུགས་ར་ེཆེན་པ་ོཉ་ེརིང་མེད་པར་འཇུག་པ།	སོ་སོ་སོ་སོར་ཚྱུར་ཕན་ཐགོས་ཀི་
ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར།	 ཐམས་ཅད་ལ་དནོ་མཛད་མཁན་གི་སྐབས་འགའོ་ིཡུལ་
ཞིག་དགསོ་པ་དང་།	 སྐབས་སུ་འག་ོབའ་ིཚྱུལ་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཡིན་ནའང་དཀནོ་མཆོག་
གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་ཤེས་པ།	 ཁྱད་པར་ཤེས་པ།	 ཁས་བངླས་པ།	 གཞན་ད་ུམི་སྨྲ་
བ།	རིམ་བཞིན་སངས་རྒྱས་སྐབས་སནོ་པ་པ་ོདང་།	སྐབས་དངསོ་ཆོས།	སྐབོ་ནསུ་
པར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཁས་བངླས་ནས་སྐབས་སུ་འག་ོདགསོ།	 ངའ་ིབཤད་རྒྱྱུ ་གཙོ་
བ་ོད་ེདའེ་ིནང་ནས་སྐབས་འགའོ་ིབསབླ་བ་ད་ེརེད།	 སྐབས་འགའོ་ིབསབླ་བའ་ིནང་
ནས་དགུ་ཤེས་དགསོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 དའེ་ིནང་སངྤ་བ་གསུམ་དང་།	 བསུྒབ་བ་
གསུམ།	ཆ་མཐུན་གསུམ་བས་ནས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	སངྤ་བ་གསུམ་གི་ནང་
ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འཁརོ་བར་འཁརོ་སྡདོ་མཁན་
གི་ལ་ྷཡིན་ནའང་རེད།	 འད་ིཚོའ་ིགས་ལ་སྐབས་བཅལོ་མི་རངུ་བ་ཞིག་དགསོ་ཀི་
ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་སོ་སོ་སོ་སོ་འཁརོ་བའ་ིནང་འཁརོ་སྡདོ་མཁན་འཇིག་རནེ་
འཁརོ་བ་ནས་མ་གལོ་མཁན་གི་ལ་ྷདང་འད་ེད་ེཚོར།	 ཚེ་འད་ིཕི་གཉསི་ཀི་སྐབས་
གནས་ཀི་ཕག་མཆོད་འབུལ་བདེ་ཆོག་གི་མ་རེད་ཅསེ་དལོ་རྒྱལ་བཤད་པའི་སབྐས་
ལ་དནོ་གནད་ད་ེདང་འབལེ་བའི་ཐགོ་ནས་གནད་དནོ་གཅིག་ཁྱདེ་རང་ཚོས་ཤེས་
དགསོ་པ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ལ་ྷདང་ཆོས་སྐངོ་དང་སུང་མ་ལ་ྟབུ་ཕར་
བཞག་ནས།	དཔརེ་ན།	སོ་སོ་མི་སྒརེ་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་སོ་སོ་སོའ་ིའཇིག་
རནེ་གི་བ་གཞག་ནང་ད་ུཡིན་ནའང་གགོས་པ་ོངན་པ་གཅིག་ཐུག་པ་ཡིན་ན།	 དསེ་
བསླུས་ཏ།ེ	དང་པ་ོགགོས་པ་ོད་ེཐུག་པའ་ིསབྐས་ལ་གགོས་པ་ོཆགས་སངས་ད་ེགགོས་
པ་ོདའེ་ིབདེ་སངས་ད་ེམི་འད་བ་ལ་ྟབུ་མཐངོ་ནས།	 དསེ་བསླུས་གགོས་པ་ོཆགས།	
གགོས་པ་ོཆགས་ཚར་བའ་ིརསེ་ལ་ཏག་ཏག་ཅིག་མ་བསནེ་པ་ཡིན་ན།	 གནས་ཚྱུལ་
འད་མིན་རིགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་བཞིན།	 ཆོས་སྐངོ་དང་སུང་མ་ཟརེ་མཁན་གཅིག	
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བ་ླམ་ཡིན་ནའང་ཏག་ཏག་གཅིག་མ་བསནེ་པ་ཡིན་ན།	 བ་ླམ་གང་བྱུང་མང་བྱུང་
བསནེ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅསེ་སྐ་ུམདནུ་ནས་དསུ་ནས་དསུ་སུ་བཀའ་གནང་གི་འདགུ	
བ་ླམ་ཡིན་ནའང་བ་ླམ་བསནེ་པའི་སབྐས་སུ་བ་ླམའི་ཡོན་ཏན་ཚང་བ་ཞིག་ལ་བསནེ་
དགསོ།	 དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་ལ་ལ་ྷདང་འད་ེདང་དམ་ས་ིདང་།	 འགངོ་པ་ོདང་འབྱུང་པ་ོ
སོགས་ཟརེ་བའ་ིམིང་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་རེད།	 འད་ིཚོའ་ིགས་ད་ེབསནེ་མི་བསནེ་
ཟརེ་བ་ད་ེདང་པ་ོནས་དཔྱད་པ་ཡག་པ་ོཞིག་བདེ་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད་འདགུ	 སིྤར་བཏང་ཆོས་སྐངོ་ཟརེ་མཁན་ད་ེསངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་འཛིན་
སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་བདེ་མཁན་གི་གང་ཟག་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་རེད།	 སྐ་ེབ་ོ
དམ་པ་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་རེད།	 འད་ིལ་ཆོས་སྐངོ་ཟརེ་ནས་ལབ་ནའང་
འགགི་གི་ཡོད་པ་རེེད།	 ད་ལ་ྟསབྐས་སུ་བབ་པའ་ིང་ཚོས་ཆོས་སྐངོ་བཤད་སྡདོ་པ་
ད་ེསངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་སིྤ་དང་སངས་རྒྱས་བསན་པའ་ིདམ་ཆོས་དང་།	 འད་ི
འཛིན་མཁན་གི་སྐ་ེབ་ོའདི་ཚོ་ལ་སུང་བར་བདེ་མཁན་ཚོ་ལ་ཆོས་སྐངོ་ཟརེ་ནས་
བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 མིང་བཏགས་རྒྱྱུ ་ད་ེའད་ིའད་ཞིག་ཡིན་པའ་ིསདྐ་ཆ་རེད།	
འཇིག་རནེ་དང་འཇིག་རནེ་ལས་འདས་པའ་ིལ་ྷཟརེ་བ་ད།ེ	 གཅིག་བས་ན་སང་ཉནི་
དང་གནངས་ཉནི་དག་ེབཤེས་ལགས་རྣམ་པ་ཚོ་དང་མཉམ་ད་ུག་ོབསྡརུ་གནང་བའི་
སབྐས་སུ།	དའེ་ིདབ་ེབ་ཕ་ེབ་དང་།	ག་ོབསྡརུ་གནང་སངས་ཐགོ་ལ་ཕན་བུའ་ིགཏངི་
ཟབ་ཙམ་འག་ོཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཁྱད་པར་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདགུ	 སུང་
མའི་ནང་ནས་བཀའ་མད་ོརྒྱྱུད་གཉསི་ལས་བསན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤན་ཡོད་མཁན་
གི་སུང་མ་དང་།	ཡང་སོ་སོ་སོ་སོའ་ིལས་ལས་གུབ་པའ་ིའཇིག་རནེ་དགེས་པའ་ིསུང་
མ་རིགས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད།	 གུ་ར་ུརིན་པ་ོཆེའ་ིསབྐས་ལ་ལ་ྷདང་འད་ེམང་པ་ོཞིག་
དམ་ལ་བཏགས།	ར་ོརའེ་ིདཀིལ་འཁརོ་ད་ུདབང་ད་ུབསྐརུ་ནས།	དམ་ལ་བཞག་ས།ེ	
སུང་མར་བསྐསོ་བཞག་པ་མང་པ་ོཞིག་ཡོང་བསདྡ་ཀི་འདགུ	 འད་ིཡིན་དསུ་བཀའ་
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དང་མད་ོརྒྱྱུད་ལས་གསུངས་བཞག་པའི་ལ་ྷཆོས་སྐངོ་སུང་མ་འད་ིཚོ་ཡིན་པ་ཡིན་
ནའང་ང་ཚོས་བརི་འསོ་པ།	ཡང་མིན་ན་རིག་འཛིན་གི་སྐསེ་ཆེན་དམ་པ་ཚོས་དམ་
ལ་བཏགས་ནས་དབང་བསྐརུ་བཞག་མཁན་ད་ེཡིན་པ་ཡིན་ན།	ང་ཚོས་བརི་འསོ་པ་
དང་།	 ད་ེམིན་གི་ཆོས་སྐངོ་སུང་མ་དང་ལ་ྷདང་རྣམ་པར་དབ་ེདགསོ་བྱུང་བ་ཡིན་
ན་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་རེད།	 མིང་ཙམ་ཡང་མར་བཏནོ་པ་ཡིན་ན་ཤོག་གངས་མང་
པ་ོགཅིག་ཆགས་པའ་ིགནས་སངས་གཅིག་རང་བཞིན་རེད།	 འད་ིཚོའ་ིགས་འད་ིང་
འད་པ་ོཞིག་ཡིན་ན་ཤེས་ཀི་མ་རེད་ཀང་།	 ཡིན་ནའང་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བལསྟ་པ་ཡིན་
ན་འད་ིའད་པ་ོརྣམ་པར་ཕ་ེཐུབ་དགསོ་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	 གཞན་
ཆོས་བརྒྱྱུད་སོ་སོ་སོ་སོ་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཡིན་ན།	དཔརེ་ན་རྙངི་མ་ལ་ྟབུ་ཡིན་ན།	སོ་སོ་སོའ་ི
སལོ་གཏདོ་མཁན་ཚོས་སུང་མ་འད་ིདག་ཡོད་པ་རེད།	དཔརེ་ན།	སགྔས་སུང་ཨེ་ཀ་
ཛ་ཏ་ིཟརེ་བ་དང་།	ཁྱབ་འཇུག་ར་ཧུ་ལ་དང་།	དམ་ཅན་ར་ོར་ེལེགས་པ།	འད་ིའདའ་ི
རྙངི་མ་སིྤའ་ིསུང་མ་བརི་རྒྱྱུའ་ིརིགས་ཡོད་པ་རེད།	 ས་སྐ་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཡིན་ན།	 གུར་
མགནོ་ལམྕ་དལ་ལ་ྷརྒྱལ།	 མགནོ་པ་ོཕག་བཞི་པ་དང་།	 ནརོ་སྐངོ་དརུ་བདག་ཡབ་
ཡུམ་ཟརེ་བ་ལ་ྟབུ་ས་སྐ་པའ་ིསུང་མར་བརི་བསདྡ་རྒྱྱུ །	 བཀའ་བརྒྱྱུད་པ་འད་པ་ོཡིན་
ན།	དཔལ་མགནོ་ཕག་བཞི་པ་དང་མགནོ་པ་ོབརེ་ནག་ཅན།	ཚེ་རིང་མཆེད་ལ་ྔལ་ྟབུ་
རེད།	དག་ེལུགས་ནང་ད་ུཡིན་ན།	ཆོས་སྐངོ་ནང་བརི་བསདྡ་རྒྱྱུ ་ཡི་དམ་གི་ཚྱུལ་ད་ུ
མགནོ་པ་ོཕག་དུག་དང་དམ་ཅན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པ་ོད་ེགཉསི་གཙོ་བ་ོབས།	རྒྱལ་ཆེན་
རྣམ་སས་བཅས་སྐ་ེབུ་གསུམ་གི་སུང་མ་གསུམ་ཞསེ་བརི་སལོ་ཡོད་པ་རེད།	 རིམ་
པ་འད་པ་ོངས་ཁྱདེ་རང་ཚོར་བཤད་ན་བསམ་པ་རེད།	

དལོ་རྒྱལ་གི་བྱུང་རིམ།

དལོ་རྒྱལ་ཟརེ་བའ་ིགནས་ཚྱུལ་ད།ེ	༸རྒྱལ་མཆོག་ལ་ྔཔ་ཆེན་པའོ་ིསབྐས་ནས་
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བྱུང་བའ་ིགནས་སངས་ཤིག་རེད།	 ཁྱདེ་རང་ཚོས་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བ་ལ་ྟདགསོ་ཀི་ཡོད་
པ་ཡིན་ན།	 རི་བ་ོདག་ེལནྡ་པའ་ིདབེ་བཏནོ་བཞག་པ་འད་ིའད་ཡོད་པ་རེད།	 མད་ོ
སདྨ་ཆོལ་ཁའི་ངསོ་ནས་དལོ་རྒྱལ་གི་བྱུང་རིམ་དང་གནས་ཚྱུལ་འད་ིཚོའི་སྐརོ་ལ་
བཏནོ་བཞག་པ་ད་ེའད་ཡོད་པ་རེད།	 སྒརེ་གི་དབེ་བཏནོ་བཞག་པ་འད་ིའདའང་
ཡོང་གི་འདགུ	 ཁྱདེ་རང་ཚོས་ད་ོསྣང་བས་ནས་འད་ིཚོ་ཀླགོ་པ་ཡིན་ན།	 རིམ་པས་
ཞིབ་ཅིང་ཕ་བའ་ིཐགོ་ནས་མཁྱནེ་གི་རེད།	༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་ལ་ྔཔའ་ིསབྐས་སུ་གཟམི་
ཁང་གངོ་འགོ་ཟརེ་བ་ཡོད་པ་དང་།	 གཟམི་ཁང་འགོ་ད་ེད་ལ་ྟང་ཚོས་བཤད་བསདྡ་
པའ་ིདགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་ཟརེ་བ་ད་ེརེད།	 ༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་གཉསི་པ་དག་ེའདནུ་རྒྱ་
མཚོའ་ིབཞུགས་སའ་ིསྔནོ་མའ་ིབཞུགས་ཁང་ད་ེལ་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་དང་།	 གཟམི་
ཁང་འགོ་མ་ཟརེ་ནས་བཤད་བསདྡ་པ་གཅིག་ཆགས་བསདྡ་ཀི་འདགུ	 གཟམི་ཁང་
གངོ་མ་ཟརེ་བ་ད་ེདའེི་སབྐས་ལ་གཙང་པའི་སྣ་ེགདངོ་སྐུ་ངསོ་ཀིས་ཕུལ་བཞག་པའི་
འབས་སྤུངས་ར་ོཁང་སྔནོ་པ་ོཟརེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ད་ེརྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེར་ཕུལ།	
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་དའེི་སབྐས་ཀི་སླབོ་མ་༸པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གགས་པ་ལ་
མར་གནང་ནས།	 ༸པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གགས་པ་ལགས་ཀི་སྐ་ུསྐ་ེཡང་སུྤལ་
ཚང་མ་བཞུགས་ཁང་དརེ་བཞུགས་པ་དང་།	 ས་ཆའ་ིགནས་བབ་ཀི་ཐགོ་ནས་དབ་ེ
བ་ཕ་ེནས་མིང་བཏགས་པ་ཞིག་རེད།	 དའེ་ིསབྐས་སུ་ཆབ་སདི་ཀི་གནས་སངས་ལ་ྟ
བུ་ཡིན་པ་ཡིན་ན།	 སྡ་ེཔ་གཙང་པའ་ིགཞུང་ཟནི་པའ་ིསབྐས་དརེ་ཆོས་བརྒྱྱུད་ནང་
ལོགས་ལའང་གནས་ཚྱུལ་མི་འད་བ་མང་པ་ོཞིག་ཡོང་བསདྡ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 སྡ་ེཔ་
གཙང་པའ་ིསབྐས་ལ་བཀའ་བརྒྱྱུད་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་བས།	 དག་ེ
ལུགས་ལ་དམ་པ་ོཞིག་བས་ནས་དའེ་ིསབྐས་ལ་གནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོཞིག་དང་།	ཡང་
སོག་པསོ་རྒྱབ་སྐརོ་བས་ནས་དབུས་དང་གཙང་བར་ད་ུཆབ་སིད་ཀི་དབང་ཆའི་
ཐགོ་ནས་མ་མཐུན་པ་མང་པ་ོཞིག་ཡོང་བསདྡ་པའི་དསུ་ཚོད་ཅིག་ཆགས་བསདྡ་ཀི་
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ཡོད་པ་རེད།	༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་	candidate	སྐ་ུཕངེ་བཞི་པའ་ི	candidate	འསོ་སུྤལ་
བཞི་བྱུང་ནས་འསོ་སུྤལ་བཞིའི་ནང་ནས་གཅིག་ད་ེཡར་ཀླུང་ཉ་ེའགམ་ནས་ཡིན་པ་
དང་།	 སདོ་ལུང་གད་ཁ་ས་ཟརེ་བ་ད་ེནས་གཅིག་དང་།	 ཉང་པ་ོནས་གཅིག་དང་།	
འཕངོས་རྒྱས་ནས་གཅིག་བས་ནས་ཁྱནོ་འསོ་སུྤལ་བཞི་ཐནོ་པ་རེད།	 གད་ཁ་ས་
ནས་ཡིན་པའ་ིའསོ་སུྤལ་ད་ེམི་ཚང་ཡང་སབོས་ཆེན་པ་ོགཅིག་ཡིན་པ་དང་།	 སབོས་
ཆེན་པ་ོཡིན་པ་དང་འསོ་སུྤལ་དའེ་ིཨ་མའ་ིམིང་ལ་ལགས་ཨ་རྒྱལ་ཟརེ་ཞིང་།	 ཨ་
མ་ལགས་དསེ་སབྐས་དརེ་བརྒྱྱུད་བསྐལུ་འད་པ་ོམང་པ་ོབས་ནས།	 ང་དརེ་ཕུ་གུ་
ཁོག་ནང་ཡོད་སྐབས་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕངེ་བཞི་པའི་རྣམ་སུྤལ་ངའི་འགམ་ད་ུཕབེས་
ནས་ང་ལ་གནས་ཚང་གཡར་རོགས་གནང་ཟརེ་ནས་གསུངས་བྱུང་ཞསེ།	 གང་
ལྟར་ཡང་མོ་རང་གི་ཕུ་གུ་ད་ེ༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕངེ་ལྔ་པའི་ཡང་སིད་ཡིན་པའི་དན་
རགས་བཏནོ་རྒྱྱུའ་ིཆེད་ད་ུཐབས་ཤེས་མང་པ་ོཞིག་བས་འདགུ	 ཕུ་གུ་ད་ེཕིས་སུ་
གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཟརེ་བ་ད་ེཆགས་བསདྡ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་ལ་ྔ
པར་ངསོ་འཛིན་མ་བས་པར་ཐགོ་མ་ཉདི་ནས་འཁུག་ཐབེས་རྒྱྱུ ་དང་དཀའ་ངལ་
འཕད་སངས་ཀི་གནས་སངས་ལ་ྟབུ་འད་ིའད་ཞིག་རེད།	 གང་ལརྟ་ཡང་མཐའ་མ་
དརེ་འསོ་སུྤལ་བཞིའི་ནང་ནས་འཕངོས་རྒྱས་ནས་འཁུངས་པ་ད་ེརྒྱལ་བ་ཡོན་ཏན་
རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་ཡང་སིད་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕངེ་ལྔ་པར་ངསོ་འཛིན་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེ༸པཎ་
ཆེན་བླ་ོབཟང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་དང་དའེི་སབྐས་ཀི་དགའ་ལནྡ་ཁི་པ་གཉསི་ཀིས་
ཐག་གཅདོ་ངསོ་འཛིན་བས་པ་རེད།	གད་ཁ་ས་ནས་ཡིན་པའ་ིམི་ཚང་དའེ་ིཕུ་གུ་ད་ེ
ངསོ་འཛིན་མ་བྱུང་བ་སོང་ཙང་།	 རསེ་ལ་ཨུ་ཚྱུགས་མཐའ་ནན་འད་པ་ོཡར་མར་
བས་ནས།	 ཐབས་ཤེས་ཡོད་རུ་རལ་སུྤགས་ཀིས་དའེ་ིསྔནོ་གི་གཟམི་ཁང་གངོ་མའ་ི
པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གགས་པའ་ིཡང་སདི་རིམ་པ་བས་ནས་ཕབེས་ནས།	 སུྤལ་
སྐུ་བསོད་ནམས་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་གི་ཡང་སིད་ད་ུངསོ་འཛིན་བདེ་དགོས་
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ཐུག་པ་རེད་ཟརེ་བའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།	 ༸པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཞི་པ་བླ་ོ
བཟང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་སུྤལ་སྐུར་ངསོ་འཛིན་བ་རྒྱྱུ ་
འདི་ཡང་འདི་ཡིན་སྙམ་ཟརེ་བ་ཞིག་མ་གཏགོས་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པའི་ཐགོ་ནས་
བདེ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད།	 གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཁ་ོརང་པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་
གགས་པའི་ཡང་སིད་ཡིན་པའི་བརྒྱྱུ ད་རིམ་གི་གནས་སངས་དའེང་ཁ་གསལ་པ་ོ
མེད་པའ་ིགནས་སངས་གཅིག་ཆགས།	 རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་ལ་ྔཔ་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་མི་
ཐུབ་པའ་ིརང་བཞིན་གི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ནས།	གང་ལརྟ་༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་
ལྔ་པ་དང་གཟིམ་ཁང་གོང་མའི་སུྤལ་སྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཟརེ་བའི་བར་ལ་
གནས་སངས་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་རེད།	འད་ིདག་ཚང་མ་ང་ཚོ་འདརི་བཤད་བསདྡ་
པ་ཡིན་ན་ཚར་རྒྱྱུ ་མེད་པ་སོང་ཙང་།	 འད་ིནས་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གངོས་པའ་ི
རསེ་སུ་ལསྟ་ངན་པ་མང་པ་ོཞིག་བྱུང་བ་རེད།	དའེ་ིརསེ་ལ་གང་ལརྟ་རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་
ལྔ་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཁོ་རང་བསྙུན་གཞི་བཞེས་པའི་སྐབས་དརེ་དང་པ་ོདརེ་
ཕབེས་མ་ཐུབ་པ་རེད།	གཉསི་པ་དརེ་གཅིག་ཕབེས་དསུ།	གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་
གཟུགས་པའོི་ནང་ལ་འབྱུང་པ་ོཞུགས་ནས་བཅསོ་ཐབས་མི་འདགུ་གསུངས་འདགུ	
དའེ་ིརསེ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཉ་ིམ་བཅ་ོལ་ྔབཅྱུ་དུག་གི་རསེ་ལ་ཤི་བ་རེད།	 དངེ་
སང་བཤད་ཚྱུལ་ལ་རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་ལ་ྔཔས་བཀྲངོས་པ་རེད་ཟརེ་བ་དང་།	 ཡང་
འཁརོ་སྡ་ེཔ་ཚོས་བཀྲངོས་པ་རེད་ཟརེ་བ་འད་ིའདའི་གནས་ཚྱུལ་གསར་པ་མང་པ་ོ
ཞིག་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོས་བཟསོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 འད་ིཚོའ་ིགས་ད་ེ
བདནེ་པ་མ་རེད།	 གང་ལརྟ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཁ་ོརང་སྨནོ་ལམ་ལོག་པ་གཅིག་
ཆགས་ནས།	 གང་ལརྟ་ཆྱུང་དསུ་ནས་རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་ལ་ྔཔར་ཨ་མ་ལགས་ནས་
ཐབས་ཤེས་བས་ཀང་ཆགས་མ་ཐུབ་པ་དང་།	 ཁ་ོརང་སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་སབྐས་
སུའང་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་ལ་མ་དགའ་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབ་རྒྱྱུ ་དང་།	 འད་ིའདའ་ི
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གནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོཞིག་ཀང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།	གངོས་པའ་ིསབྐས་སུའང་སྨནོ་ལམ་
ལོག་ནས་དགེས་པ་ལ་སྐསེ་པའི་གནས་སངས་ཡོང་བསདྡ་པ་ད་ེལོ་རྒྱྱུས་ཆ་ཚང་བ་
ཞིག་ངས་ཞུ་ཤེས་ཀི་མི་འདགུ་ལ།	དསུ་ཚོད་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད།	སྙངི་བསྡསུ་ལ་ྟབུ་
བཤད་པ་འད་པ་ོཡིན་ན་ད་ེརང་རེད་འདགུ	 གཞན་ཁ་ོརང་གངོས་ཏ་ེཕ་ོབང་གངོ་
མའ་ིནང་ད་ུསདྐ་འད་མི་འད་བརྒྱབས་ཀི་འདགུ་ཟརེ་བ་དང་།	 གཞན་ཡང་ས་ི
ཞུགས་འདགུ་ཟརེ་བའ་ིགནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོཞིག་ཡོང་བསདྡ་ཀི་འདགུ	 རསེ་ལ་ཁ་ོ
རང་གི་གདངུ་མཆོད་མཆོད་རནེ་ནམ་དངུལ་གདངུ་མཆོད་རནེ་དའེི་སྣ་ེད་ེསྤ་ོདགསོ་
ཀི་འདགུ་ཅསེ་གནས་ཆྱུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པསོ་ལུང་བསན་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཀང་།	
གང་ལརྟ་དའེི་སབྐས་དརེ་དསུ་ཚོད་ཏག་ཏག་གཅིག་ལ་སྤ་ོམ་ཐུབ་པའི་རྐནེ་གིས་སྡ་ེ
པ་ལའང་གནདོ་སྐནོ་འགའ་བྱུང་།	 རསེ་སུ་ཁ་ོརང་གི་མཆོད་རནེ་ད་ེམར་བཤིག་
ནས་སྤ་ོདགསོ་བྱུང་བ་རེད།	 པུར་ཐལ་ད་ེཚོའང་གཙང་པའོ་ིཆྱུའ་ིནང་མར་གཡུག་
ནས།	 དལོ་ཟརེ་བའ་ིས་ཆ་དརེ་སླབེས་ཡོང་སབྐས།	 ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་ཞི་བའ་ི
ཐགོ་ནས་བཅསོ་རྒྱྱུའ་ིཐབས་ཤེས་གནང་ནས།	 ཕ་གིར་ས་ཐིག་གསར་པ་ཞིག་
བཟསོ་ནས་ཁ་ོརང་ཕ་གིར་གནས་ས་འད་པ་ོཞིག་དང་།	 དརེ་དལོ་རྒྱལ་ཟརེ་ནས་
མིང་བཏགས་དགསོ་པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ེའད་རེད་ཟརེ་བའི་གནས་ཚྱུལ་ཡོད་པ་རེད།	
རསེ་ལ་ཁ་ོརང་གི་པུར་ཐལ་ད་ེཚོ་བཤིག་རྒྱྱུར་སླབེས་སབྐས།	 ས་ཆ་དརེ་གནདོ་
ཚབས་ཆེན་པ་ོའད་བྱུང་ནས།	 མི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོའཕད།	 འད་ིའདའ་ི
གནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།	 རིམ་པས་ད་ེཚོའ་ིབརྒྱྱུད་ནས་དག་པསོ་
བཅསོ་དགསོ་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ད་ེའདའང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།	 དག་པསོ་བཅསོ་ཟརེ་
དསུ་སིྦན་སགེ་བསགེས་ནས་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱྱུའ་ིཐབས་ཤེས་བ་རྒྱྱུ །	གང་ལརྟ་ལོ་རྒྱྱུས་
ཐགོ་ལ་གནས་སངས་མི་འད་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་འདགུ	 སིྦན་སགེ་བསགེས་པའ་ིསབྐས་
ལ་ཚར་བཅད་ནས་མེད་པ་བཟསོ་པ་རེད།	 སིྦན་སགེ་བསགེས་པའ་ིསབྐས་ལ་བཀའ་
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རྙངི་གི་བ་ླམ་ཚང་མ་ཡོད་པ་རེད།	 གཏརེ་བདག་གླངི་པ་དང་འད་ིའདའ་ིབ་ླཆེན་
མང་པོ་ོཞིག་འཛོམས།	 ༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་ལ་ྔཔའ་ིཟུར་དཔང་མཛད་པའ་ིཐགོ་ནས་
གནང་ས།ེ	 དའེ་ིསིྦན་སགེ་བསགེས་དསུ་མིའ་ིཤ་བསགེས་པའ་ིད་ིམ་ཁ་ཡི་འདགུ་
ཟརེ་བའ་ིགནས་ཚྱུལ་འད་ིའདའང་མང་པ་ོཞིག་བྱུང་བ་རེད།	 ཡིན་ནའང་གགས་པ་
རྒྱལ་མཚན་གངོས་ནས་ལོ་	 ༦༥	 ཙམ་ཕིན།	 སིྦན་སགེ་བསགེས་ནས་དལོ་རྒྱལ་
ཚར་བཅད་པ་རེད་ཟརེ་ནས་ལོ་	 ༤༦	 ཙམ་གི་རསེ་ལ་ཡང་།	 ལོ་རྒྱྱུས་ནང་བཤད་
རྒྱྱུར་དལོ་རྒྱལ་བདག་པ་ོརྒྱག་མཁན་མེད་པར་འཁྱམ་ཕིན་ནས་ས་སྐར་སླབེས་པ་
རེད་ཟརེ་བའ་ིསདྐ་ཆ་ད་ེབཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ས་སྐའ་ིནང་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་སལོ་
བྱུང་དང་མ་བྱུང་ཟརེ་བ་ད།ེ	མཐའ་མའ་ིབསྡམོས་འད་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན།	དཔརེ་ན།	
ས་སྐའ་ིནང་དའུང་	 ༡༧༡༧	 ལོར་ངརོ་ཆེན་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གུབ་ཟརེ་བ་ཞིག་གིས་
བསནེ་གི་ཡོད་པ་དང་།	འདའི་ིལོ་	༤	རསེ་ལ་ས་སྐ་བདག་ཆེན་བསོད་ནམས་རིན་
ཆེན་འགམ་ད་ུདལོ་རྒྱལ་ཡོང་ནས།	 ལསྟ་ངན་པ་རིགས་མང་པ་ོཞིག་བྱུང་།	 དལོ་
རྒྱལ་གི་ལག་པར་ཁག་ཐནོ་པའ་ིརི་ལམ་བཏང་བ་དང་།	 འད་ིའདའ་ིགནས་ཚྱུལ་
རིགས་བྱུང་ས།ེ	ཁྱདེ་རང་སུ་ཡིན་ནམ་ཟརེ་དསུ།	ང་དག་ེལནྡ་པའ་ིདམ་ས་ིཁ་ོཡིན་
ཞེས་དལོ་རྒྱལ་གིས་ལབ་པ་རེད་མ་གཏགོས་ང་དགེ་ལནྡ་པའི་ཆོས་སྐངོ་ཡིན་ཞེས་
ལབ་ཡོད་པ་མ་རེད།	 བས་ཙང་ས་སྐ་ནང་བསནེ་གསོལ་གི་མག་ོབཙྱུགས་པ་རེད་
ཟརེ་ནས་བཤད་སལོ་འདགུ	 ད་ལའྟ་ིས་སྐ་གངོ་མ་ས་སྐ་བདག་ཁ་ིརིན་པ་ོཆེར་
བཀའ་འད་ིཞུས་པའ་ིསབྐས་སུ་གངོ་མ་རིན་པ་ོཆེས་ཀང་ད་ེགསུངས་ཡོད།	 སྔནོ་མ་	
༡༩༩༦	 ལོར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་གསོ་ཆོད་ཅིག་བཞག་པའ་ི
རསེ་ལ་གངོ་མ་རིན་པ་ོཆེས་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་ལ་ཕག་བསི་ཤིག་ཀང་གནང་ཡོད་
པ་རེད།	 ཕིས་སུ་གངོ་མ་རིན་པ་ོཆེས་བཀའ་སླབོ་གནང་བཞག་པ་ད་ེཚོ་དངེ་སང་
ཁྱདེ་རང་ཚོས་བརྙན་འཕནི་གི་ཐགོ་ནས་མཇལ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ད་ེའད་རེད།	 གང་ལརྟ་



121དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་གསུང་བཤད།

ས་སྐའི་ནང་ད་ུསྒརེ་སོ་སོས་བསནེ་བཞག་པ་འགའ་ཤས་ཤིག་བྱུང་ཡོད་པ་མ་
གཏགོས།	 ས་སྐ་སིྤའ་ིཆོས་ལུགས་ཀི་ཐགོ་ནས་སུང་མར་ངསོ་འཛིན་བས་བཞག་པ་
ར་བ་ཉདི་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅསེ་རིན་པ་ོཆེས་བཀའ་གནང་འདགུ	ལགྷ་པར་
ད་ུད་ལའྟི་ས་སྐ་བདག་ཁི་རིན་པ་ོཆེས་ཡོངས་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་།	
དཔ་ེམི་སདི་པའ་ིདལོ་རྒྱལ་ཐགོ་ལ་དམ་བསྒགས་གནང་ནས།	 ས་སྐའ་ིནང་ད་ུཕལ་
ཆེར་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་མེད་པ་དང་།	 སགོ་གཏད་རིགས་ར་བ་ཉདི་ནས་ཞུས་
མ་མྱངོ་བའ་ིགནས་སངས་ཤིག་གསུང་གིན་འདགུ	 འད་ིནས་ས་སྐའ་ིནང་ད་ུགལ་
སདི་དགནོ་ཁག་ཆྱུང་ཆྱུང་ནང་ད་ུབསནེ་མཁན་ཡོད་ན།	འད་ིཚོའ་ིགལ་ད་ེདམའ་པ་ོ
དམའ་པ་ོཞིག་མ་གཏགོས།	 སུང་མའ་ིགངས་ཀ་ནང་ད་ུབརི་ཡི་མེད་པའ་ིགནས་
སངས་ད་ེད་ལའྟ་ིས་སྐ་བདག་ཁ་ིརིན་པ་ོཆེས་བཀའ་ནན་པ་ོགནང་གི་ཡོད་པ་རེད་ལ།	
ལགྷ་པར་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སིྤ་ལོ་	 ༡༩༧༨	
ལོར་མང་ཚོགས་ལ་སིྤ་ཡོངས་ཀི་གསལ་བསྒགས་གནང་བའི་རསེ་སུ་ས་སྐའི་ནང་
གཅིག་ཀང་མེད་ཟརེ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་འགིག་གི་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀི་
འདགུ	 རསེ་སུ་ས་སྐའ་ིབ་ླམ་འད་ིཚོས་དལོ་རྒྱལ་ཟརེ་དསུ།	 ཕལ་ཆེར་གཏརོ་རྒྱག་
རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཡིན་པའི་གནས་སངས་ལ་འགྱུར་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ་ནས་བཀའ་གནང་རྒྱྱུའི་
གནས་སངས་འགའ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།	 ཆོས་བརྒྱྱུད་མི་འད་བའ་ིནང་ད་ུདལོ་རྒྱལ་
བསནེ་གསོལ་དང་འབལེ་བའ་ིསྐརོ་ལ་བཤད་ཡོང་སབྐས།	ས་སྐ་ནང་ད་ུགནས་ཚྱུལ་
ཕན་བུ་བྱུང་ཡོད་ཀང་།	 དངེ་སང་ལ་ྟབུ་ཡིན་ན།	 གནས་ཚྱུལ་ཆ་ཚང་གཙང་རྐང་
ཆགས་བསདྡ་ཡོད་པ་རེད།	རྙངི་མའ་ིནང་དའུང་བསནེ་མཁན་མེད་པ་དང་།	བཀའ་
བརྒྱྱུད་ནང་དའུང་བསནེ་མཁན་མེད་པ།	 འདའི་ིརསེ་སུ་བར་ལམ་ནས་རི་བ་ོདག་ེ
ལནྡ་པའ་ིནང་ད་ུཕན་བུའ་ིབསནེ་མཁན་སླབེས་ནས།	 ༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་ལ་ྔཔ་ནས་
བས་ནས་གང་ལརྟ་ཕི་ལོ་	༡༦༧༦	ནས་དམ་བསྒགས་མཛད་ནས།	དགའ་ལནྡ་ཁ་ི
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པ་རིམ་བནོ་ནས་དམ་བསྒགས་མཛད།	བ་ླཆེན་རྣམ་པས་དམ་བསྒགས་མཛད་པས་
གནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་རེད།	 ཡང་བསྐར་དལོ་རྒྱལ་ཕན་བུ་དར་རྒྱྱུའ་ི
གནས་ཚྱུལ་བྱུང་རྒྱྱུ ་ད་ེན་ིདསུ་རབས་	 ༡༩	 པའ་ིརསེ་དང་དསུ་རབས་	 ༢༠	 པའ་ི
འག་ོསདོ་ལབ་དགསོ་སམ།	 གང་ལརྟ་བཅྱུ་ཕག་གཉསི་པའ་ིནང་ད་ུབྱུང་བཞག་པའ་ི
གནས་ཚྱུལ་རེད།	 འད་ིཡང་སྐབས་ར་ེཕ་བངོ་ཁ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའ་ིགནས་
ཚྱུལ་མང་པ་ོཞིག་གསུང་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་རེད།	 སྐབས་ར་ེཕ་བངོ་ཁ་ལ་ྟབུར་མཚོན་ན།	
ལམ་རིམ་བརྒྱྱུད་པའ་ིབ་ླམ་ཆེན་པ་ོཞིག་རེད།	 ལམ་རིམ་གི་ཐགོ་ལ་གསུང་ཆོས་
གནང་དགསོ་བྱུང་བ་ཡིན་ན།	 དའེ་ིསབྐས་སུ་སྐབས་ར་ེཕ་བངོ་ཁ་ནང་བཞིན་བྱུང་
མེད་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ད་ེའདའང་ཡོད་པ་རེད།	 སིྤར་བཏང་གི་བ་ླམ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞིག་
ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ།	 གཞན་ཡང་སྐབས་ར་ེཕ་བངོ་ཁའ་ིཡང་སདི་འཚོལ་སངས་
སྐརོ་ལའང་གནས་ཚྱུལ་འགའ་ཤས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད་ཀང་།	ད་ལ་ྟདསུ་ཚོད་མང་པ་ོ
མེད་སབས་ཞུ་མི་དགསོ་པ་བས།	 ཡིན་ནའང་སྐབས་ར་ེཕ་བངོ་ཁ་སྐ་ུཆྱུང་དསུ་ནས་
ཆོས་མཆོད་བཟང་བ་དང་།	 འཆད་རདོ་རམོ་གསུམ་གང་ཅིའ་ིཐད་ལ་མཁས་པ་
ཆེན་པ་ོཞིག་དང་།	 ༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་གསུམ་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ངསོ་ནས་
ཀང་དཔ་ེམི་སདི་པའ་ིགཟགིས་སྐངོ་ཆེན་པ་ོགནང་ནས།	 ༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་
གསུམ་པ་ཆེན་པསོ་ལམ་རིམ་གསུང་ཆོས་གནང་བའི་སབྐས་སུ་སྐབས་ར་ེཕ་བངོ་ཁ་
དའེ་ིསབྐས་སུ་ཕན་བུའ་ིབསྙུན་བསདྡ་ཡོད་པ་དང་།	 གལ་གི་མཐའ་ཞིག་ལ་ཡོད་པ་
བས།	 ལམ་རིམ་གནང་སབྐས་གལ་གི་མག་ོལ་ཡར་བསླབེས་ནས།	 གང་ལརྟ་རྒྱལ་
བ་རིན་པ་ོཆེས་གཟིགས་སྐངོ་ཆེན་པ་ོགནང་བའི་ལོ་རྒྱྱུ ས་མང་པ་ོཞིག་གསུང་རྒྱྱུ ་
འདགུ	སྐབས་ར་ེཕ་བངོ་ཁ་ལ་ྟབུ་ཡིན་ན།	སྐ་ུསདོ་འད་པ་ོཡིན་ན་རིས་མེད་རང་བས་
ནས་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་གི་བ་ླམ་གཞན་པ་ཚོ་བསནེ་རྒྱྱུ ་དང་།	 ལགྷ་པར་ད་ུགུ་ར་ུ
རིན་པ་ོཆེར་མཐངོ་དང་བརི་འཇགོ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ།	 འད་ིའདའ་ིགནས་ཚྱུལ་བཤད་
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རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་།	 སྐ་ུཚེའ་ིསདྨ་ལ་དལོ་རྒྱལ་གི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེབྱུང་བའ་ི
རྐནེ་བས་ནས་བ་ླམས་དགེས་པ་གདནོ་འད་ེའད་ིའད་ཞིག་བསནེ་པ་སོང་ཙང་།	བར་
ཆད་མང་པ་ོཞིག་བྱུང་བའ་ིགནས་ཚྱུལ་བྱུང་ཡོད།	ཁྱདེ་རང་ཚོ་དལོ་རྒྱལ་གི་གནས་
ཚྱུལ་སྐརོ་ལ་ཕན་བུའ་ིག་ོཡོད་ན་སགོ་གཏད་ཟརེ་གི་འདགུ	འདའི་ིསྔནོ་ལ་དལོ་རྒྱལ་
གི་སགོ་གཏད་ཟརེ་བའི་སྐརོ་ལ་ཡོད་པའི་གནས་ཚྱུལ་གང་ཡང་འཁོད་མི་འདགུ	
རསེ་སུ་སགོ་གཏད་ཟརེ་བ་ད་ེསྐབས་ར་ེཕ་བངོ་ཁའ་ིསབྐས་ནས་བྱུང་ས།ེ	སགོ་གཏད་
ཟརེ་བ་ད་ེསྐ་ེབ་ོདམ་པ་ད་ེཚོས་ལ་ྷདང་འད་ེདང་གདགུ་པ་ཅན་ད་ེཚོའ་ིརིགས་ད་ེདག་
ཚྱུར་དམ་ལ་བཏགས་ནས།	དབང་བསྐརུ་ནས་ཁ་ོཚོའ་ིསགོ་ད་ེཚྱུར་བངླས་ནས་སགོ་
གཏད་ཟརེ་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།	 འད་ེདང་འབྱུང་པ་ོའད་ིཚོའ་ིསགོ་ཚྱུར་གཏད་
ཀི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏགོས།	 ད་ལའྟ་ིཆར་སགོ་གཏད་ཟརེ་སབྐས་བ་ླམའ་ིསགོ་ཕར་
དལོ་རྒྱལ་ལ་གཏད་ནས།	 རསེ་འཇུག་པ་ད་ེཚོ་ཡིན་ནའང་ཕར་དལོ་རྒྱལ་ལ་གཏད་
ནས་སོ་སོའི་སགོ་ད་ེཕར་སྤད་བཞག་གི་ཡོད་དསུ་མ་འངོས་པར་སྐ་ེབ་ལེན་རྒྱྱུ ་མེད་
པ་དང་དལོ་རྒྱལ་རང་གི་འཁོར་ནང་ད་ུཚྱུད་ནས་ལྷུང་བསདྡ་རྒྱྱུ འི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་
རེད།	སགོ་གཏད་ཟརེ་རྒྱྱུ ་དའེང་དའེ་ིསྔནོ་ལ་མ་བྱུང་བར།	སྐབས་ར་ེཕ་བངོ་ཁ་དང་
དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བའི་སྐརོ་ལ་སདྐ་ཆ་བཤད་ཡོང་སབྐས་ཕིས་སུ་བྱུང་བཞག་པ་
ཞིག་རད།	 ཡང་དགྭས་པ་ོརིན་པ་ོཆེ་དང་སདྐ་ཆ་གཅིག་ཀང་ཡོང་བསདྡ་ཀི་འདགུ	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༡༥	 ཙམ་ལ་དགྭས་པ་ོསལྐ་བཟང་མཁས་གུབ་དང་སྐབས་ར་ེཕ་བ་ོཁ་པ་
འབལེ་བ་བྱུང་བའ་ིཐགོ་ནས་བྱུང་བ་རེད།	 ཡིན་ནའང་དགྭས་པ་ོསལྐ་བཟང་མཁས་
གུབ་རིན་པ་ོཆེས་དལོ་རྒྱལ་ཟརེ་བ་ད་ེསྒ་ོསུང་ལ་བཞག་པ་མ་གཏགོས།	 སུང་མ་
གཙོ་བརོ་བསནེ་ཡོད་པ་མ་རེད།	 སྐབས་ར་ེཕ་བངོ་ཁ་ལ་ག་དསུ་ཡིན་ནའང་དལོ་
རྒྱལ་གིས་བསླུ་བདི་ནས་ཁ་ོརང་ཆྱུང་ཆྱུང་ཡིན་སབྐས་ནས་ཁ་ོརང་གི་བསུ་མ་འམ་
སུང་མ་ལ་དལོ་རྒྱལ་གཅིག་ཡོད་པ་རེད།	ཁ་ོཚོ་ནང་མི་ཚོས་ཁྱདོ་རང་སུ་ཡིན་ནམ་
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ཟརེ་ནས་སདྐ་ཆ་དསི་སབྐས།	 ཁྱདེ་ང་ང་ོཤེས་ཀི་མེད་དམ་ཟརེ་ནས་སྒ་ོལགྕས་ཡན་
ཆད་གཞུས།	སྐབས་ར་ེཕ་བངོ་ཁ་དགུང་ལོ་གཉསི་ཙམ་ཡིན་སབྐས།	དའེ་ིབར་ད་ུམ་
ཤོང་ནས་དལོ་རྒྱལ་གིས་རྐང་བཙྱུགས་ནས་རིན་པ་ོཆེ་ཚྱུར་འཐནེ་ནས་བམས་པ་ོ
འད་བས་ནས་རིམ་པས་བསླུ་བདི་མང་པ་ོབས་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས་ཡོད་པ་རེད།	 ཕིས་སུ་	
༡༩༢༠	ཙམ་ནས་སྐབས་ར་ེཕ་བངོ་ཁ་ཡིན་ནའང་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་རྒྱྱུ ་དང་ཁྱབ་སྤལེ་
བ་རྒྱྱུའ་ིལས་འག་ོའད་ིཚོ་བཙྱུགས་པའ་ིརསེ་སུ་ཡིན་ནའང་།	 དལོ་རྒྱལ་ལ་གཏརོ་
འབལེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་སགོ་གཏད་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་འད་ིཚོའ་ིབསནེ་སལོ་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིརིགས་མང་པ་ོ
ཞིག་དལོ་རྒྱལ་ཁོ་རང་མི་གཞན་གི་གཟུགས་པའོི་ནང་ཞུགས་ནས་བླ་མ་ལ་ཞུས་
བཞག་པའི་གནས་སངས་རྐང་རྐང་གཅིག་ཡིན་པ་གསལ་པ་ོགསལ་རྐང་ཞིག་
སྐབས་ར་ེཕ་བངོ་ཁ་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས་རྣམ་ཐར་ནང་ད་ུགསལ་ཡོང་གི་འདགུ	 གང་ལརྟ་
ད་ེའདའ་ིགནས་ཚྱུལ་འད་པ་ོམང་པ་ོཡོད་པ་རེད།	 དའེ་ིབར་ད་ུབར་ཆད་མང་པ་ོ
ཤོར་ནས་གང་ལརྟ་སྐབས་ར་ེཕ་བངོ་ཁ་པ་ལམ་རིམ་བརྒྱྱུད་པའི་བ་ླམ་ཆེན་པ་ོཡིན་
པ།	ལམ་རིམ་ཁདི་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་།	དསུ་སབྐས་གཅིག་ལ་༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་
བཅྱུ་གསུམ་པའི་དགའ་ལནྡ་ཁ་ིཔའི་ཚབ་བས་ནས་སྐབས་ར་ེཕ་བངོ་ཁ་པ་ལམ་རིམ་
ཁིད་རྒྱྱུ ར་བཏང་གནང་བ་རེད་ཟརེ་ནས་འདི་འདའི་གཟིགས་སྐངོ་ཆེན་པ་ོཞིག་
གནང་ཡོད་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ག་ོཐསོ་འདགུ	 གདནོ་འད་ེའད་ིལ་བསནེ་ནས་རིན་པ་ོ
ཆེའ་ིསྐ་ུཚེ་སདྨ་ལ་དཔ་ེམི་སདི་པའ་ིབར་ཆད་མང་པ་ོབྱུང་།	དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་
ད་ེཤུགས་ཆེ་ར་ུབཏང་།	 ༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་གསུམ་པ་ཆེན་པསོ་འད་ིམཁྱནེ་པའ་ི
རསེ་སུ་བཀའ་འགུག་གནང་ས་ེརསེ་སུ་སངྤ་བངླ་བཤགས་ཆོས་ཚང་མ་བས་པ་རེད།	
ཡིན་ནའང་༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་གསུམ་པ་དགངོས་པ་རགོས་པའ་ིརསེ་སུ།	 རྲྭ་
སྒངེ་རིན་པ་ོཆེའ་ིའགམ་ནས་དགངོས་པ་རག་ས།ེ	 ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིསབྐས་
ནས་སྐབས་ར་ེཕ་བངོ་ཁས་ཆོས་ཁདི་མི་ཆོག་རྒྱྱུའ་ིབཀག་གནང་ཡོད་པ་རེད།	 ཡིན་
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ནའང་རསེ་སུ་རྲྭ་སྒངེ་རིན་པ་ོཆེ་རྒྱལ་ཚབ་ཆགས་པའི་རསེ་སུ་ཁམས་ལ་འག་ོཆོག་
རྒྱྱུའ་ིབཀའ་འཁལོ་སྤད་ནས།	 སྐབས་ར་ེཕ་བངོ་ཁ་ཁམས་ལ་ཕིན་ནས་རྙགོ་ག་མང་
པ་ོཞིག་བཟསོ་ཡོད་པ་རེད།	 ཁམས་ནང་ད་ུརྙངི་མའ་ིདགནོ་པ་འད་ིཚོའ་ིནང་ད་ུགུ་
ར་ུརིན་པ་ོཆེའ་ིསྐ་ུའད་འད་ིཚོ་མར་གཏརོ་རྒྱྱུ ་དང་།	 གཞན་ཡང་རྙངི་མའ་ིདཔ་ེཆ་
འད་ིཚོ་མར་ཆྱུའ་ིནང་ད་ུགཡུག་རྒྱྱུ ་དང་།	 མེར་བསགེས་རྒྱྱུ ་ལ་སོགས་པའ་ིགནས་
ཚྱུལ་མང་པ་ོཞིག་བྱུང་ས།ེ	 དའེ་ིསབྐས་སུ་འཇམ་དབངས་མཁྱནེ་བར་ེཆོས་ཀི་བླ་ོ
གསོ་ཀིས་ཀང་མད་ོསྨད་ཀི་བླ་མ་གཅིག་ལ་ཡི་གེ་བིས་ནས་བླ་མ་ཕ་བངོ་ཁ་པའི་
བླ་སླབོ་ཀིས་འདི་འད་བདེ་ཀི་འདགུ་གོ་ཟརེ་ནས།	དཔརེ་ན།	གུ་རུའི་སྐུ་གཏརོ་
རྒྱྱུ ་དང་།	 རྙངི་མའ་ིདཔ་ེཆ་དག་ཆྱུ་དང་མེར་བསགེས་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ལ་སོགས་པའ་ི
གནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད།	གཞན་ཡང་དལོ་རྒྱལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ཟརེ་ནས་གྲྭ་པ་
མང་པ་ོལ་གནནོ་ཤུགས་སྤད།	 གྲྭ་པ་འད་ིཚོས་གྲྭ་པ་གཞན་པ་ཚོར་བརངུ་བཅྱུག་
ནས་སབྐས་དརེ་རངུ་མཁན་མ་རག་པར་སབྐས་རེར་བུད་མེད་ཡན་ཆད་གླ་དགོས་
བྱུང་བ་རེད་ཟརེ་ནས་གནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོཞིག་ཁྱབ་པ་རེད།	 འད་ིཚོའ་ིབདེ་སངས་
ལ་བལསྟ་པ་ཡིན་ན།	ར་ེཙོང་ཁ་པའ་ིབསན་པ་ལ་ར་སིྦན་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོང་ངསེ་པས་
ད་ལ་ྟམད་ོསདྨ་ཀི་བ་ླམ་དརེ་ཁྱདེ་རང་གིས་དགག་ཡིག་བརམས་ཏ་ེབདོ་མད་ོདབུས་
ཁམས་གསུམ་ཚང་མ་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་པ་ཞིག་བདེ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རེད་
ཟརེ་ནས་ཕག་བསི་ཕུལ་བའ་ིལོ་རྒྱྱུས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།	 དརེ་བརནེ་གང་ལརྟ་དལོ་
རྒྱལ་བསནེ་པ་ཡིན་ན་དལོ་རྒྱལ་ད་ེཁོ་དགེ་ལུགས་པ་གཙང་མ་ཞིག་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
བདེ་མཁན་ཡིན་པའ་ིབཟ་ོའད་པ་ོགཅིག	 དནོ་དག་ད་ེཁ་ོརང་རང་གི་དནོ་དག་
བསུྒབས་ནས་བསདྡ།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་གི་བ་ླམ་ཚང་མ་ལ་བར་ཆད་བྱུང་
བཞག་པ་རྐང་རྐང་གཅིག་མ་གཏགོས།	གགོས་དང་འཕནི་ལས་སུྒབ་རྒྱྱུ ་ཕར་བཞག	
ཚང་མ་ལ་གངོ་གུན་ཆེན་པ་ོཞིག་རག་བསདྡ་ཡོད་པ་རེད།	 ༸ཀུན་གཟགིས་པཎ་
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ཆེན་དགུ་པ་ལ་ྟབུ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་སྐབས་ར་ེཕ་བངོ་ཁ་པ་དང་ཁངོ་གཉསི་ཁམས་
ངསོ་ལ་ཐུག་ནས།	 དའེ་ིརསེ་སུ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བ་རྒྱྱུའ་ིཕ་བངོ་ཁའ་ིབསྐལུ་
མ་འད་པ་ོབཏབ་ནས།	 བདེ་སྤདོ་བཏང་ས་ེརསེ་སུ་ཕ་བངོ་ཁས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོ་ི
ནང་ད་ུཡང་བསྐར་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བ་རྒྱྱུའ་ིགནས་ཚྱུལ་འད་པ་ོམང་པ་ོཞིག་
བྱུང་ཡོད་པ་རེད།	དའེ་ིརསེ་སུ་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་ཡིན་ནའང་བདོ་ལ་ཚྱུར་ལོག་མ་
ཐུབ་པ་བས་ནས་ཁམས་ཁུལ་ལ་དགངོས་པ་རགོས་པའི་གནས་ཚྱུལ་འད་ིའད་བྱུང་
བ་རེད།	 སྐབས་ར་ེཕ་བངོ་ཁ་རང་ཉདི་ཡིན་ནའང་ཁམས་ཀི་ཁུལ་ནས་ཕིར་གཙང་
གི་ཁུལ་དང་དགྭས་པ་ོདང་ཀངོ་པ་ོཁུལ་ནས་ཡར་ཕབེས་པའ་ིསབྐས་སུ་ཕི་ལོ་	༡༩༣༨	
ཙམ་ལ་ཁག་བསྐྱུགས་ནས་དགངོས་པ་རགོས་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་འད་ིའདའང་ཡོད་པ་
རེད།	 འད་ིནས་མར་སྐབས་ར་ེཁ་ིབང་རིན་པ་ོཆེ་ཡིན་ནའང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ི
ཡོངས་འཛིན་རེད།	 འད་ིའད་ཡིན་དསུ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིངསོ་ནས་དམིགས་
བསལ་བཏང་གནང་རྒྱྱུའ་ིགནས་ཚྱུལ་རིགས་བྱུང་བ་རེད།	 ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ད་
ལའྟ་ིཡང་སདི་ལ་ྟབུ་ཡིན་པ་ཡིན་ན།	 ཁྱནོ་ནས་ཁུངས་མ་འཁྱལོ་བའ་ིགནས་སངས་
འད་པ་ོཞིག་གི་ནང་ལྷུང་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་པ།	 འདི་ཚོའི་བྱུང་རིམ་གི་
གནས་སངས་འདི་ཚོའང་རིང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་རེད།	 བར་ལམ་ཞིག་ནས་ང་
ཚོར་གནས་ཚྱུལ་འདི་ཚོ་ཚང་མ་མཁོ་སྤདོ་བྱུང་སོང་།	 བདོ་ཀི་བསན་པ་དང་
ཆབ་སིད་གཉསི་ཀར་གནདོ་མཁན་གི་འགོང་པ་ོཟརེ་ན་འད།ེ	འགོང་པ་ོཟརེ་བ་
ད་ེའདས་པའི་སྐབས་སུ་སོ་སོའི་བླ་མ་དང་དམ་ཚིག་མ་མཐུན་ནས་མཐར་ཤི་
ནས་སྐ་ེབ་གདནོ་འད་ེལ་སྐ་ེབ་ཞིག་ལ་འགོང་པ་ོཟརེ་ནས་ལབ་ཀི་འདགུ	 བས་
ཙང་དལོ་རྒྱལ་ཟརེ་མཁན་འད་ིཚོ་དམ་སི་འགངོ་པ་ོཟརེ་རྒྱྱུའི་གནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོ
ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།	
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༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པསོ་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་ལམ་སནོ་མཛད་སངས།

༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་གནང་མཛད་པ་འདི་ཚོའི་
ནང་ད་ུགསལ་པ་ོབས་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།	 ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་དགུང་ལོ་
བཅྱུ་བཞི་ཡིན་པའི་སབྐས་སུ་ག་ོམོའི་དངུ་དཀར་དགོན་ཟརེ་བ་དརེ་དའེི་སབྐས་སུ་
ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༡	 ལ་གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་	 ༡༧	 ཟརེ་བ་ད་ེམ་བཞག་གངོ་ལ་རེད།	
དའེི་སྐབས་སུ་བདོ་ནང་ད་ུརྙགོ་ག་མང་པ་ོབྱུང་ནས་ག་ོམོ་བར་ད་ུཉནེ་གཡོལ་ལ་
ཕབེས་དགསོ་བྱུང།	 ག་ོམོར་བཞུགས་ནས་སྐ་ུཚབ་ད་ེདག་རྒྱ་ནག་ལ་ཕར་ཕིན།	 ག་ོ
མོར་བཞུགས་པའི་སབྐས་སུ་ལ་ྷས་ལ་ཕར་ཕབེས་དགོས་ཡོད་དང་རྒྱ་གར་ལ་ཚྱུར་
ཕབེས་དགསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོཞིག་བས།	 གནས་ཆྱུང་དང་དགའ་གདངོ་
གཉསི་ཀ་བཞུགས་མེད་པའི་སབྐས་གཅིག་ལ་ཕ་གིར་ག་ོམོ་དངུ་དཀར་དགོན་ཟརེ་
བ་དརེ་སབྐས་དརེ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་།	 ད་ེདསུ་དགུང་ལོ་ཡང་
ཆྱུང་ཆྱུང་ཡིན་པ་དང་།	 གནས་ཚྱུལ་ཆ་ཚང་མ་མཁྱནེ་པའ་ིདསུ་ཚོད་གཅིག་གི་
སྐབས་སུ་ངས་འདི་འདའི་ནརོ་འཁུལ་གཅིག་ཕིན་འདགུ་ཅེས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོ
ཆེས་བཀའ་སླབོ་འད་ིཚོའ་ིནང་གསལ་བསདྡ་ཀི་འདགུ	 འད་ིནས་བཟུང་ས་ེབསནེ་
རྒྱྱུ ་འད་པ་ོའག་ོབཙྱུགས་འདགུ	 བཙན་བལོ་ལ་མར་ཕབེས་པའ་ིརསེ་སུ་ཡིན་ནའང་
གཙོ་བ་ོད་ེགནས་ཆྱུང་དང་དགའ་གདངོ་གཉསི་བསནེ་གནང་བ་རེད།	 ཡིན་ནའང་
བསངྐ་གསོ་འད་ིཚོའི་ནང་ད་ུདལོ་རྒྱལ་གི་སྐརོ་རིགས་ཡར་བཅྱུག་ནས་ལོ་གང་ལ་
གང་འཚམ་གཅིག་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ནས་འགོ་བཙྱུགས་ཏ་ེཚང་མས་འདནོ་བསདྡ་
པའ་ིགནས་ཚྱུལ་འད་པ་ོའད་ིའད་ཆགས་འདགུ	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༨	 ལོར་གནས་ཆྱུང་
ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པསོ་སྤན་འདནེ་གཅིག་གི་སབྐས་སུ་རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེར་དལོ་རྒྱལ་
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བསནེ་ན་འགགི་གི་མི་འདགུ་ཅེསེ་ཞུས་པས།	 སབྐས་དརེ་དགནོ་སྡ་ེཁག་ནང་དལོ་
རྒྱལ་བསནེ་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་སོང་ཙང་།	 ཁྱདེ་རང་ཁ་རོག་བཞུགས་ན་ཡག་
གི་རེད་ཅསེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་གནས་ཆྱུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པའོ་ིཁ་བཀག་གནང་
བ་ཡིན་ཟརེ་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།	 ཡིན་ནའང་རིམ་པས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོ
ཆེས་བརག་དཔྱད་གནང་བའ་ིསབྐས་སུ་	༡༩༧༥	ཙམ་ལ་ལོ་བརྒྱད་ཙམ་གི་རསེ་ལ།	
ངས་ཕགོས་གཅིག་ལ་གང་བྱུང་མང་བྱུང་བཤད་བཅྱུག	 ཕགོས་གཅིག་ལ་བཤད་
མ་བཅྱུག་པར་ཁ་བཀག་བཞག་པ་ཡིན་ན་འད་ིདང་པ་ོཡང་ཆགས་ཀི་མི་འདགུ་ཟརེ་
ནས།	 དརེ་བརག་དཔྱད་བས་པའ་ིསབྐས་སུ་ཡང་གནད་དནོ་མང་པ་ོཞིག་གསལ་
པ་ོཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་དསུ།	 ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་གནས་ཆྱུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པ་ོ
སྤན་འདནེ་གཅིག་གི་སབྐས་སུ་ཁྱདོ་རང་དལོ་རྒྱལ་གི་སྐརོ་ལ་ག་རེ་བཤད་རྒྱྱུ ་ཡོད་
ནའང་བཤད་ཤོག་ཅསེ་གསུངས་པ་རེད།	 གང་ལརྟ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་ཞལ་
བཀག་པ་ནས་བཟུང་ས།ེ	 གནས་ཆྱུང་གིས་ལོ་བརྒྱད་ཀི་རིང་ལ་ཚིག་གཅིག་ཀང་
གསུངས་མ་སོང་།	རསེ་མ་ངས་བཤད་ཤོག་ཟརེ་དསུ།	གནས་ཆྱུང་གིས་དལོ་རྒྱལ་
གི་སྐརོ་ལ་ས་ྔཕི་བར་གསུམ་གི་བྱུང་རིམ་དང་།	 བདོ་བསན་པ་ཆབ་སདི་ཀི་ཐགོ་
ལ་གནདོ་ཀི་ཡོད་མེད།	 གང་འད་གང་འད་བྱུང་ཡོད་མེད།	 ད་ལ་ྟདལོ་རྒྱལ་བསནེ་
སྡདོ་མཁན་ཚོར་ལསྟ་ངན་པ་ག་རེ་ཡོང་གི་ཡོད་མེད།	 ག་མ་འགགི་པ་ག་རེ་ཡོད་
པ་རེད།	 གནས་ཚྱུལ་ཆ་ཚང་ཞིག་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེར་སནྙ་སེང་ཞུས།	 ༸རྒྱལ་
བ་རིན་པ་ོཆེས་དའེི་སྒང་ལ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་དཔལ་
ལནྡ་ལ་ྷམོ་ལའང་འཁནོ་གི་ཡོད་པ།	 འད་ིའདའ་ིགནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོཞིག་གསུངས་
པ་སོང་ཙང་།	 ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་འད་ིཚོ་དཔ་ེརེ་རེ་གཉསི་རེ་བས་ནས་བརག་
དཔྱད་གནང་ས།ེ	 དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་ད་ེགཟགིས་ཡོང་དསུ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༦	
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ནས་བཟུང་ས་ེ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་རྒྱྱུ ་ད་ེམཚམས་བཞག་པ་ཡིན་
ཟརེ་ནས་ད་ེགསུངས་པ་རེད།	 ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་རྒྱྱུ ་མཚམས་
བཞག་པ་རེད་ཀང་།	 ཡང་མང་ཚོགས་ནང་ད་ུགསུངས་དགསོ་ཀི་ཡོད་དང་མེད་
ཀི་གནས་སངས་མང་པ་ོཞིག་གི་འགོ་ནས་ཟན་རིལ་གནང་རྒྱྱུ ་དང་།	 ཡོངས་
འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་དང་དགངོས་སྐརོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་།	 བ་ླམ་གཞན་པ་ཚོར་ག་ོབསྡརུ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་རེད།	 འད་ིའདའ་ིཐབས་ཤེས་མང་པ་ོཞིག་གནང་ས།ེ	 མོ་བསྐནོ་དགསོ་ཀི་ཡོད་
ན་མོ་བསྐནོ་ནས།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༨	 ཀི་མཚམས་ནས་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་
རིན་པ་ོཆེ་དང་ར་རམ་ས་ལ་གཡས་གཡོན་ལ་ཡོད་མཁན་གི་མཁན་པ་ོདང་བ་ླམ་
མང་པ་ོཞིག་གདན་འདནེ་ཞུས་ནས།	འདའི་ིསབྐས་སུ་གསུང་རྒྱྱུ ་དང་།	མང་ཚོགས་
ཁདོ་ལ་དངསོ་སུ་གསུང་རྒྱྱུ ་འད་པ་ོད་ེའད་ིའད་ཞིག་ཡིན་ཟརེ་ནས་གསུངས་པ་རེད།	
འཕལ་ད་ུརྒྱ་ཆེ་ས་ནས་དམ་བསྒགས་མ་གནང་བར།	 རིམ་པས་རིམ་པས་མཁས་
བཙྱུན་བཟང་གསུམ་གི་ཐབས་ཤེས་རང་གི་ཐགོ་ནས།	 བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་ད་ུ
དམ་བསྒགས་བ་རྒྱྱུ ་རིམ་པས་ཡོང་བ་དང་།	 ད་ེནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་མང་
ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་གནང་བཞག་པ།	 འད་ིཚོ་མར་རིམ་པས་སྒགོ་སྦང་གནང་ན་
ཤེས་རྒྱྱུ ་རེད།	

དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པའ་ིལས་ཀ་བདེ་སངས།

སིྤ་ཚོགས་ནང་ཟངི་ཆེ་ཤོས་འད་པ་ོད་ེཕི་ལོ་	 ༡༩༩༦	 གཡས་གཡོན་ལ་བྱུང་
ཡོད་པ་རེད།	༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་དཔིྱད་ཆོས་སབྐས་ལ།	ཕི་ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	
ལ་ར་མགིན་གི་བཀའ་དབང་གནང་བའི་སྐབས་སུ་བཀའ་སླབོ་ནན་པ་ོཞིག་གནང་
ས།ེ	 གནས་ཚྱུལ་བྱུང་བར་བརནེ་ནས་གནས་སངས་འད་ིའད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།	
ལྡ་ིལིར་ལ་ྷམི་སུང་སྐབོ་ཚོགས་པ་ཟརེ་བ་འད་ིའད་བཙྱུགས་ཏ།ེ	 ལས་འགུལ་སྤལེ།	
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བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་ད་ུརྙགོ་ག་མང་པ་ོབསངླས་ནས།	 གནས་ཚྱུལ་ཡང་མང་པ་ོ
ཞིག་བྱུང་ས།ེ	 དལོ་རྒྱལ་ཟརེ་བ་ད་ེགང་ལརྟ་རྒྱྱུ ་ད་ེསྨནོ་ལམ་ལོག་པ་དང་།	 བསན་
པ་དང་བསན་པ་འཛིན་མཁན་གི་སྐ་ེབ་ོའད་ིདག་ལ་གནདོ་བསྐལ་རྒྱྱུའི་བསམ་བླ་ོཁ་ོ
ན་མ་གཏགོས་མེད་པ།	འཚེ་བ་བ་རྒྱྱུའ་ིབསམ་བླ་ོཁ་ོརང་མ་གཏགོས་མེད་པ་གཅིག་
ཆགས།	 ཁ་ོརང་གི་ང་ོབ་ོད་ེདམ་ས་ིདང་།	 འད་ེཡིན་པ་དང་།	 ལས་ཀ་བ་རྒྱྱུ ་ཚང་
མ་འཚེ་བའ་ིལས་ཀ་རྐང་རྐང་གཅིག	 དཔ་ེའད་པ་ོཆ་བཞག་ན།	 ད་ལ་ྟདབེ་གཅིག་
གི་ནང་ལུང་འདནེ་བས་བཞག་པའི་ནང་ནས་གནས་ཚྱུལ་འདི་ཚོ་བྱུང་བའི་རསེ་
སུ།	 འདའི་ིསབྐས་ཀི་ཆོས་རིག་དུང་ཆེ་དང་སྐ་ུསྒརེ་ཡིག་ཚང་གི་བསན་པ་བཟདོ་པ་
ལགས་ཁ་ོརང་ཚོ་ས་གནས་ལ་ཕིན་པའ་ིསབྐས་སུ།	 ཁ་ོཚོ་གསད་རྒྱྱུའ་ིཐབས་ཤེས་
བས་ནས།	 དའེ་ིདགངོ་མོར་མི་མང་གིས་བསུང་བ་བས་ནས་བསདྡ་ཡོད་སབས་གསོད་
མ་ཐུབ་པས།“ད་རེས་མཇལ་ཐུབ་མ་སོང་།	 རསེ་སུ་མཇལ་ཡོང་།”ཞསེ་ཡི་ག་ེད་ེ
འདའང་བཞག་པ་རེད།	 “ད་རེས་མཇལ་ཐུབ་མ་སོང་ཞསེ་པ་ན་ིད་རེས་གསོད་
ཐུབ་མ་སོང་ཟརེ་གི་ཡོད་པ་རེད།	 ད་རེས་གསོད་མ་ཐུབ་ཀང་རསེ་སུ་གསོད་པར་
ཡོང་གི་ཡིན་ཞསེ་པའ་ིཡི་ག་ེད་ེའད་ཡང་བཞག་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེབཞིན་དགའ་ལནྡ་
བང་རའེི་ཏྲ་ེཧརོ་མཁན་ཟུར་རན་བླ་ོབཟང་དབང་རྒྱལ་གིས་བང་ར་ེགྲྭ་ཚང་ད་ུདལོ་
རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅསེ་སངྤ་བངླ་གི་བཀའ་སླབོ་གནང་བའི་རྒྱྱུ ་
མཚན་ལ་བརནེ་ནས།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༦	 ཟླ་	 ༥	 པའ་ིཚེས་	 ༢༧	 གི་མཚན་གི་
ཆྱུ་ཚོད་	 ༢	 པའ་ིཐགོ་ལ་རན་གསོད་རྒྱྱུའ་ིཐབས་ཤེས་བས་ནས་རན་གི་ཤག་ཏུ་ས་
སྣམུ་བཤོས་ནས་མེ་སརྤ་ཏ་ེརན་གངོས་མེད་པ་མ་གཏགོས་སྐ་ུསདོ་ལ་རས་སྐནོ་གང་
ལ་གང་འཚམ་བཟསོ་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེདག་ཚང་མ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ད་ེཚོས་
བས་པ་རེད།	 ད་ེབཞིན་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོས་བང་ར་ེགྲྭ་ཚང་གི་འབུ་མཛོད་
ལ་མེ་བརྒྱབ་པ་ད་ེའདའང་བས་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེནས་ཀུན་བད་ེགླངི་བ་ླབང་དང་
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འབལེ་བ་ཡོད་པའི་ལྷ་ོརོང་གི་སུྤལ་སྐུ་སྒ་ོམང་གྲྭ་སྒམོ་ཀུན་གླིང་ཛ་སག་གིས་དལོ་
རྒྱལ་བསནེ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅསེ་འབལེ་བ་མང་པ་ོགནང་གི་ཡོད་སབས།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༩༦	ལོའ་ིཟླ་	༧	པའ་ིཚེས་	༣༡	ཉནི་རཇ་སྤུ་ར་ུཀུན་བད་ེགླངི་གཟམི་ཤག་ཏུ་མི་
ང་ོརགས་མི་ཆོད་མཁན་གཉསི་ཡོང་ནས་ཀུན་བད་ེགླངི་པར་གི་མང་པ་ོབརྒྱབ་ནས་
རས་སྐནོ་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེའདའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཡང་བྱུང་བ་རེད།	 ད་ེ
བཞིན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀི་མོན་གྷ་ོཌིའ་ིས་གནས་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དགའ་
ལནྡ་བང་རའེི་དགེ་བཤེས་བསན་འཛིན་འཕནི་ལས་ཞེས་པ་ཞིག་གིས་གསོ་ཚོགས་
ཀི་ནང་ད་ུདལོ་རྒྱལ་བསནེ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅསེ་བསམ་ཚྱུལ་བཤད་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་
ལ་བརནེ་ནས།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༧	 ལོའ་ིཟླ་	 ༡	 པའོ་ིནང་ལ་དག་ེབཤེས་ལྡ་ིལི་ནས་
ཡར་ཡོང་བའི་སབྐས་སུ་མན་འཇུ་ཊི་ལར་ནག་ཁུང་ཞིག་ཏུ་བསྒགུས་ཏ་ེདག་ེབཤེས་
ལགས་ལ་ག་ིབརྒྱབ་ས་ེརས་སྐནོ་ཆེན་པ་ོབྱུང་བ་རེད།	ད་ེནས་ཕི་ལོ་	༡༩༩༦	ལོའ་ི
ཟླ་བ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༦	 ཙམ་ལ་ལ་ྷམི་སུང་སྐབོ་ཟརེ་བ་ད་ེཚོས་གནས་ཚྱུལ་མང་
པ་ོསྤལེ་ནས་ད་དངུ་ཁྱདེ་ཚོས་དམ་བསྒགས་མུ་མཐུད་ད་ེབས་པ་ཡིན་ན།	 ང་ཚོར་
ཐབས་ལམ་གཞན་གང་ཡང་མི་འདགུ་པས་ཐབས་ལམ་གཞན་ཞིག་གི་ཐགོ་ལ་འག་ོ
ཡི་ཡིན་ཞསེ།	 གང་ལརྟ་དག་པའོ་ིལས་ཀ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབ་རྒྱྱུར་ག་སིྒག་གི་ཡིན་
ཞསེ་པ་ལ་ྟབུའ་ིཉནེ་བར་ད་ེའདའང་བཏང་ཡོད་པ་རེད།	 ཐག་ཆོད་མ་བྱུང་སབས་འུ་
ཐུག་པའི་ཐབས་ལམ་གཞན་ཞིག་ལག་ལེན་ད་ུབསར་རྒྱྱུ ་ཡིན་ཞསེ་དབེ་ད་ེའད་ཡང་
བཀྲམས་པ་དང་།	 ད་ེནས་ཡི་ག་ེགཞན་ཞིག་ཏུ་མི་གསོད་ཁག་སྦརོ་མ་བྱུང་སྔནོ་ལ་
དང་པ་ོདང་བཞག་བ་དགསོ་ཀི་རེད་ཅསེ་པའ་ིཡི་ག་ེབཀྲམས་པ།	 ད་ེནས་ཁྱདེ་རང་
ཚོ་ཚང་མས་ད་ེག་ོཡོད་པ་རེད།	 ད་ནང་ཞགོས་པར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་རན་
བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚོའ་ིསྐརོ་ཞིག་གསུངས་མ་སོང་ངམ།	 མཚན་ཉདི་གྲྭ་ཚང་གི་རན་
བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལ་ཆ་མཚོན་ན་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ལ་དགག་ལན་གི་
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རམོ་ཡིག་ད་ེའད་བསི་གནང་བའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས།	 རན་དང་རན་གི་དག་ེ
ཕུག་གཉསི་དཔ་ེཆ་འགའ་ཤས་རྒྱ་ཡིག་ཐགོ་སྒྱུར་བཞིན་པའ་ིསབྐས་དརེ།	 ཕ་ོབང་
གི་མདནུ་ངགོས་ད་ེག་རང་གི་ཁང་པ་གཅིག་གི་ནང་ད་ུཁངོ་གསུམ་ཀ་བཀྲངོས་པ་
རེེད།	 ཁངོ་བཀྲངོས་མཁན་གི་མི་ད་ེདག་ལས་འགའ་ཤས་སོ་སོའ་ིལས་མ་དག་པའ་ི
རྒྱྱུ ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་ཤི་ཚར་བ་འད།	 གཞན་ལགྷ་མ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་གི་
མི་ད་ེདག་བདོ་ལ་ཕར་ཕིན་ནས་རྒྱ་མིའ་ིསུང་སྐབོ་ཀི་འགོ་ཏུ་གནས་འདགུ	 ད་ེདག་
ཚང་མའ་ིལོ་རྒྱྱུས་ད་དངུ་ཡིན་ནའང་ཤེས་རྒྱྱུ ་ཞིག་རེད།	 སབྐས་དརེ་རན་བཀྲངོས་
ཚར་བའ་ིརསེ་སུ་ཁངོ་ཚོས་ཡི་ག་ེག་རེ་སྦར་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞ་ེན།	༸རྒྱལ་བ་རིན་
པ་ོཆེའི་མཚན་ཐགོ་དང་སྦྲགས་ནས་ད་ལོའི་ལོ་གསར་གི་དདོ་ད་ུཤ་ཁོག་གསུམ་
ཕུལ་ཡོད་ཅསེ་བརདོ་ཡོད་པ་དང་།	 ད་དངུ་དགསོ་ན་ཤ་ཁགོ་ད་ེལས་མང་བ་ཕུལ་
ཆོག་ཅསེ་ད་ེའདའ་ིཡི་ག་ེསྦར་ཡོད་པ་རེད།	དག་པའོ་ིལས་ཀ་རྐང་རྐང་བས།	གང་
ལརྟ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་བདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་ད་ེའདའི་ལས་ལ་འཇུག་
རྒྱྱུ ་སེམས་ཐག་མ་རེད་དམ།	 ད་ེབས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་ན་ད་ེའད་ཞིག་ལས་ཡོང་རྒྱྱུ ་
མེད་པ་དང་།	 ཡང་ན་དལོ་རྒྱལ་གི་རསེ་སུ་འབངས་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་
ཁངོ་ཚོ་ཁིྱ་སྨནོ་པ་ལརྟ་མི་གསོད་ཁག་སྦརོ་གི་ལས་ལ་འཇུག་གི་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེ
དང་གངོས་ཟིན་པ་དའེི་སབྐས་ཀི་བཀའ་བླནོ་ཁི་པ་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་དང་
ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་སྐུ་ང་ོབཀྲ་ཤིས་དབང་འདསུ་ལགས་ཁོང་ཚོའི་གས་ལའང་
ཉསེ་རངུ་བཏང་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྐུ་སུང་མི་སྣ་གཏངོ་དགོས་པ་ད་ེའདའང་
བྱུང་ཡོད་པ་རེད།	 སེ་ར་བསེ་ཀི་ཕུར་བུ་བསམ་གུབ་ཟརེ་བ་ཞིག་གིས་ཁངོ་རང་གི་
གྲྭ་ཚང་གི་ནང་ད་ུདལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་ཀི་འདགུ་ཅསེ་སྐུལ་སླངོ་
བས་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༦	ཟླ་	༤	པའ་ིཚེས་	༡༢	ཉནི་
དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པའ་ིམི་འགའ་ཤས་ཀིས་ལག་རབུ་བརྒྱབ་ས་ེཁངོ་ལ་ཉསེ་རངུ་དག་



133དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་གསུང་བཤད།

པ་ོབཏང་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེབཞིན་སེར་སདྨ་རྒྱལ་རོང་མཁན་ཟུར་ངག་དབང་ཐགེ་
མཆོག་ཆོས་སིད་གཉསི་གང་ཐད་ལ་བཀའ་དནི་ཧ་ཅང་གི་ཆེན་པ་ོརེད་ཀང་རན་
ལ་ཡང་བརྙས་བཅསོ་བས་ནས།	 རན་གི་ཕག་ནས་འཇུས་ཏ་ེཕར་ཚྱུར་འཐནེ་རེས་
བས་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ད་ེའདའང་བྱུང་འདགུ	 ད་ེབཞིན་ཤར་རའེ་ིམཁན་པ་ོལེགས་
བཤད་མཛོད་འཛིན་བ་ླཏ་ིརིན་པ་ོཆེར་ཡིན་ནའང་སྡགི་བསྐུལ་མང་པ་ོབས་ན་བ་ླམ་
ཁངོ་འུ་ཐུག་ས་ེསྤན་ཆབ་བསིལ་དགསོ་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ད་ེའདའང་ཁངོ་ཚོས་བཟསོ་
འདགུ	 ད་ེབཞིན་སེར་སདྨ་ཐསོ་བསམ་ནརོ་གླངི་གི་སླབོ་དག་ེཐུབ་བསན་ཀུན་མཁྱནེ་
ཞསེ་པ་ཞིག་གིས་ཀང་དལོ་རྒྱལ་སངྤ་བངླ་སྐརོ་འཆད་སབྐས།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༠	ལོའ་ི
ཟླ་	༡༠	པའ་ིཚེས་	༡༦	གི་དགངོ་དའོ་ིཚྱོུད་	༨	པ་ཡས་མས་ཙམ་ལ་ཁ་ོལ་ཉསེ་
རངུ་བཏང་།	 ཁའོ་ིསགྦ་སགྦ་ཡང་བཅག་ནས་སྐནོ་བཏང་བ་ད་ེའདའ་ིགནས་ཚྱུལ་
ཡང་བྱུང་བ་རེད།	 ད་ེབཞིན་སྦལེ་ཀབོ་བད་ེསིྐད་སརླ་གསོའ་ིས་གནས་འག་ོའཛིན་
ཕུར་བུ་ས་ིཐར་ཟརེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ།	 ཁངོ་ལའང་ཉསེ་རངུ་ཚད་མེད་བཏང་བ་རེད།	
དའེ་ིསབྐས་སུ་ང་ཡང་སྦལེ་ཀབོ་ཏུ་སླབེས་ཡོད།	 དའེ་ིསང་ཉནི་དརེ་ང་ཚོ་སནྨ་ཁང་
ལ་འག་ོབའི་སབྐས་སུ་ཁྱ་ོག་དང་སྐསེ་དམན་གཉསི་ཀའི་གཟུགས་པ་ོཆ་ཚང་སྨུག་
ཐིག་རེད་འདགུ	 ཁངོ་སྡདོ་སའ་ིལས་ཁུངས་ཀི་ཐགོ་གི་ར་གཡམ་བཤུས་ཏ་ེགྲྭ་པ་
འགའ་ཤས་སངེ་ནས་མར་མཆོངས།	 འགའ་ཤས་ཀི་མདནུ་ནས་ཡར་སྒ་ོབཅག	
གཡས་གཡོན་ད་ུགངོ་པ་ཁིྱམ་མཚེས་མང་པ་ོཡོད་མ་རེད།	 ཡོད་པ་ད་ེཚོའ་ིམིར་ར་
གཡམ་བཞུས་ཏ་ེམར་དནོ་ད་ུམ་བཅྱུག་པ།	གང་ལརྟ་ཉསེ་རངུ་ཚད་མེད་བཏང་བའ་ི
གནས་ཚྱུལ་ད་ེའདའང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།	ད་ེབཞིན།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༢	ཟླ་	༩	པའ་ི
ཚེས་	༡༩	ལ་ཡང་དགའ་ལནྡ་ཤར་རའེ་ིརན་བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསན་ལ་ཡང་ཉསེ་རངུ་
དག་པ་ོབཏང་བའ་ིགནས་ཚྱུལ་དང་།	 ད་ེནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༤	 ལོ་ལ་ྟབུར་མཚོོན་ན་
ཁི་བང་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེར་ཡང་གནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།	
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རིན་པ་ོཆེས་གསུངས་པའི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེདག་བརྙན་འཕནི་ནང་དའུང་མཇལ་རྒྱྱུ ་
ཡོད་པ་ཞིག་རེད།	 ད་ེབཞིན་ཡིག་ཐགོ་ཏུ་བཀདོ་པ་ད་ེདག་ཀང་ཡོད་པ་རེད།	 གང་
ལྟར་ཁི་བང་རིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་སགོ་ལ་ཉནེ་ཁ་ཧ་ཅང་གི་ཆེན་པ་ོའདགུ་ཅེས་ད་ེའད་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད།	

ཕ་བངོ་ཁའི་ཡང་སིད་ད་ེདག་མཛད་འཕནི་རྒྱས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད།	
མ་འངོས་པར་ཡིན་ནའང་ཧ་ཅང་གི་ཁག་པ་ོརེད།	 བ་ླམ་སྐསེ་ཆེན་དམ་པ་ཞིག་
རེད།	 དཔརེ་ན།	 སྐབས་ར་ེཕ་བངོ་ཁ་རིན་པ་ོཆེ་དང་ཁ་ིབང་རིན་པ་ོཆེ་གཉསི་ཀ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ད་ེཚོའི་ནང་ལ་
ལམ་རིམ་བླ་ོསྦངོ་གི་ཚད་འཛིན་སའི་བཟ་ོའད་པ་ོཞིག་དང་བསན་པའི་བདག་པ་ོ
ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་དང་།	 ཁངོ་ཚོ་དང་ཡང་བ་ླསླབོ་ཀི་འབལེ་བ་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་
པ།	 ལགྷ་པར་ད་ུགསང་སགྔས་ར་ོར་ེཐགེ་པ་སིྤ་དང་ཁྱད་པར་བད་ེམཆོག་ཡབ་ཡུམ་
ཧ་ེརུ་ཀའི་རྣལ་འབརོ་བ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་ཞསེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་གསུང་གི་མི་
འདགུ་གམ།	ད་ེཡིན་དསུ་བ་ླམ་སྐསེ་ཆེན་དམ་པ་ཚོས་བསནེ་སངས་དང་ང་ཚོ་སྐ་ེབ་ོ
ཕལ་པ་ཚོས་སནེ་སངས་ལ་མི་འད་བའ་ིཁྱད་པར་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་འདགུ	༸རྒྱལ་བ་
རིན་པ་ོཆེའ་ིགཟགིས་སྣང་ལ་ཡང་དཔརེ་ན།	 དལོ་རྒྱལ་གི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེགཙོ་བ་ོ
མ་རེེད།	 དཔརེ་ན།	 སྐབས་ར་ེཕ་བངོ་ཁའ་ིམཛད་པ་སྐརོ་དགསོ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཧ་
ཅང་གི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོརེད།	 དལོ་རྒྱལ་གི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེཕལ་པ་ཞིག་རེད་ཅསེ་ད་ེའད་
གསུངས་ཡོད་པ་རེད།	ཡིན་ནའང་འད་ེབསནེ་པའ་ིརསེ་སུ་ལམ་འག་ོམི་འག་ོབ་དང་
གནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོཞིག་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པར་བརནེ་ད་ེའད་རེད།	 ད་ེནས་
སྐབས་ར་ེཁི་བང་རིན་པ་ོཆེ་ལ་ྟབུར་མཚོན་ན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་ཐུགས་རེེ་ཧ་
ཅང་གི་ཆེན་པ་ོགནང་ཡོད་པ་རེད།	 སྐབས་ར་ེཁ་ིབང་རིན་པ་ོཆེ་སྐ་ུཐགོ་འདའི་ིསྔནོ་
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གི་སབྐས་ནས་བས་ཏ་ེདལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བ་བྱུང་ས།ེ	 དམིགས་བསལ་གིས་ཐུན་
མོང་མ་ཡིན་པའི་འབལེ་བ་ཡོད་སབས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་ཀང་དམིགས་བསལ་
བཏང་གནང་རྒྱྱུ ་དང་།	 བྱུང་རིམ་ཆ་ཚང་ལ་བལསྟ་ཡོང་དསུ་ད་ལའྟ་ིཡང་སུྤལ་འད་ི
ལ་ཡང་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རལ་སུྤགས་གནང་འདགུ	དཔརེ་ན།	ཁ་ིབང་རིན་པ་ོ
ཆེས་རྒྱལ་ཆེན་བསནེ་དང་མི་བསནེ་སྐརོ་ལ་ཟན་རིལ་སིྒལ་གནང་དགསོ་པའ་ིགནས་
ཚྱུལ་ད་ེའད་ཡང་བྱུང་འདགུ	 མཐར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་ཐངེས་མང་འབལེ་བ་
གནང་བ་དང་།	 ལགྷ་པར་ད་ུཆོས་འབལེ་ཞིག་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་ཡོངས་འཛིན་
སྐུ་གོང་མའི་མདནུ་ནས་ཞུས་གནང་སབས་ཆོས་འབལེ་ད་ེམར་གནང་རྒྱྱུ ་ཡང་ཁི་
བང་རིན་པ་ོཆེར་གནང་ཐུབ་ན་ཞེས་དགོངས་པ་ཧ་ཅང་གི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབཞེས་ནས་
གནང་འདགུ་ཀང་།	 གང་ལརྟ་ཁ་ིབང་རིན་པ་ོཆེ་ཚྱུར་ཕབེས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད།	
མཐའ་མའ་ིམཐར་ངའ་ིག་ོཚོད་ལརྟ་ན།	ད་ཆ་སྐ་བབས་ནས་བདག་མོ་བཞསེ་ཏ་ེཨ་
རིའི་ཝར་མོན་མངའ་སྡརེ་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད་ཅསེ་པའི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེའད་ཡོང་
གི་འདགུ	 ད་ེཡིན་དསུ་ཁ་ིབང་རིན་པ་ོཆེར་ཡང་གནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོཞིག་ད་ེའད་
བས་ནས་བྱུང་བ་རེད།	

ད་ེབཞིན་དགའ་ལནྡ་བང་རའེ་ིསེར་ཀངོ་དག་ེབཤེས་ངག་དབང་བླ་ོབཟང་གིས་
ཀང་ད་ེའདའ་ིགནས་ཚྱུལ་བས་ནས་དག་ེབཤེས་ལགས་སུའང་།	 ཕི་ལོ་	༢༠༠༩	ཟླ་	
༥	ཚེས་	༣༠	ཉནི་ལ་ཉསེ་རངུ་བཏང་བའ་ིགནས་ཚྱུལ་བྱུང་བ་ལ་ྟབུ་ད་ེའད་མང་པ་ོ
ཞིག་བས།	 ཚྱུར་སྐནོ་འཛུགས་རྒྱྱུར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་ཆོས་དད་རང་དབང་
གནང་གི་མི་འདགུ་ཟརེ་རྒྱྱུའ་ིབཟ་ོའད་པ་ོདང་།	 ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེར་བཤེས་
གཉནེ་བསནེ་ཚྱུལ་མི་འདགུ	 བ་ླམར་དད་ལོག་གནང་གི་འདགུ་ཟརེ་རྒྱྱུའ་ིབཟ་ོའད་
པ་ོདང་།	 ད་ེབཞིན་ཁངོ་ཚོས་སུྒང་མང་པ་ོཞིག་རུན་མ་བཟསོ་ཏ་ེདཔརེ་ན།	 དལོ་
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རྒྱལ་ཟརེ་བ་ད་ེའད་མ་ཡིན་པ།	 ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ།	 ད་ེཡང་ར་ེཙོང་ཁ་པའ་ི
ཐུགས་སས་ཀི་གཙོ་བ་ོནང་གི་འདལུ་འཛིན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་།	 པཎ་ཆེན་
བསོད་ནམས་གགས་པ་བཅས་ཀི་སུྤལ་པ་ཡིན་པ་དང་།	 ད་ེའདའ་ིསྐརོ་ལ་ལོག་
བཤད་འད་མིན་བརྒྱབ་པ་དང་།	 ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་ཐགོ་ལ་ལོག་བཤད་འད་མིན་བརྒྱབ་པ།	
གནས་སངས་ཀི་ཐགོ་ལ་ལོག་བཤད་འད་མིན་བརྒྱབ་ནས་ད་ེའདའི་འཆལ་གཏམ་
མང་པ་ོཞིག་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ནང་ད་ུསྤལེ་གི་ཡོད་པ་རེེད།	 ད་ེཡིན་དསུ་ད་ལ་ྟངས་ཕན་
བུའི་ཞིབ་ཚགས་པ་ོཞུ་དགོས་པ་ད་ེཁྱདེ་རང་ཚོས་ནང་དནོ་ཏགོ་ཙམ་ཡང་མ་ཤེས་
པ་ཡིན་ན།	 དལོ་རྒྱལ་གི་སྐརོ་ལ་ཐག་གཅདོ་བདེ་སངས་ད་ེདཀའ་ལས་ཁག་པ་ོ
ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་དསུ་ད་ེའད་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན།	

དལོ་རྒྱལ་ཁ་ལ་ཁྱརེ་མཁན་ཚོ་རྒྱ་ནག་ནང་འག་ོཆོག་ཆོག་ཡིན་སྐརོ།

གང་ལརྟ་ད་ཆ་དལོ་རྒྱལ་གི་རསེ་འབང་པ་ཚོས་དལོ་རྒྱལ་དངསོ་སུ་བསནེ་གི་
ཡོད་དང་མེད་ད་ེཚོ་ཞིབ་ཚགས་ཤིག་ཤེས་ཀི་མེད།	 འགའ་ཤས་འགའ་ཤས་ཡོད་
སདི་པ་རེད།	 ཡིན་ནའང་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོ་རྒྱ་ནག་དང་བདོ་གང་ད་ུའག་ོ
དགསོ་ནའང་ཧ་ཅང་གི་ལས་ས་ླཔ་ོའདགུ	 གངས་ཅན་བ་ླམ་ཟརེ་མཁན་གི་བཟ་ོའད་
པ་ོདང་།	 ང་བ་ླམ་ཟརེ་མཁན་གི་བཟ་ོའད་པ་ོད་ེཚོའ་ིརིགས་ཕར་རྒྱ་ནག་ལ་འག་ོ
དགསོ་ན་ག་དསུ་ཡིན་རངུ་འག་ོཆོག་ཆོག་བཟ་ོའད་པ་ོམི་འདགུ་གམ།	 གངས་ཅན་
བ་ླམས་ཧུའུ་ཅིན་ཐའ་ོཐུག་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ལའྟ་ིཞི་ཅིན་ཕངི་ཡང་ཐུག་
པའ་ིལོ་རྒྱྱུས་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེཡིན་དསུ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོས་རྒྱ་ནག་མཉམ་
ད་ུཆབ་སདི་ཀི་གནད་དནོ་གི་ཐགོ་ལ་ནང་འབལེ་རང་བས་ཏ།ེ	ནང་ཆོས་ཀི་དནོ་ད་ེ
ཚོ་ཕར་བཞག་ནས་ད་ེཚོ་བརྒྱྱུད་སྐལུ་བས་ཏ།ེ	 གང་ལརྟ་རྒྱ་ནག་ལ་གང་དགསོ་ཀི་
ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞ་ེན།	༸རྒྱལ་རིན་པ་ོཆེའ་ིམཚན་སནྙ་ཆྱུང་ད་ུགཏངོ་རྒྱྱུ །	༸རྒྱལ་
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བ་རིན་པ ོ་ོཆེར་མཚན་སྨདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ད་ེདག་དགསོ་ཀི་ཡོད་སབས་ད་ེཚོ་རང་གིས་ལག་
འབལེ་བས་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ལའྟ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཆོད་
དའེ་ིནང་དའུང་།	 ད་ཆའ་ིདལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པའ་ིམི་ད་ེཚོའ་ིལས་འགུལ་སྤལེ་
སངས་དང་བ་གཞག་ད་ེཚོར་བལསྟ་པ་ཡིན་ན་ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་གི་ནག་ཉསེ་ཅན་གི་མི་
ཡིན་ཅསེ་བཀདོ་ཡོད་པ་རེད།	 མི་ད་ེདག་གིས་ལས་རྒྱྱུ ་འབས་ཕར་བཞག	 དཀནོ་
མཆོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འག་ོརྒྱྱུ ་ཕར་བཞག	 འད་ེལ་སྐབས་བཅལོ་གི་ཡོད་པ་
རེད།	 དམ་ས་ིལ་སྐབས་བཅལོ་གི་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེའད་ཡིན་དསུ་ཆོས་ཕགོས་ཀི་
གནས་ཚྱུལ་གཅིག་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༨	ཙམ་ནས་ཕི་དལི་
ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བསྒགས་བས་ཡོད་པ་རེེད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལངས་ཕགོས་གང་རེད་དམ་ཞ་ེན།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༦	 ལོར་གནས་སངས་ད་ེཤུགས་
ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོང་དསུ་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་གི་ངསོ་ནས་ཀང་དལོ་རྒྱལ་ཞིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆྱུང་ཞསེ་པ་བཙྱུགས་པ་རེད།	དའེ་ིརསེ་སུ་དབེ་ཅིག་ཀང་བཏནོ་ཡོད་
པ་རེད།	 དལོ་རྒྱལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆྱུང་ལ་ཁྱདེ་ཚོར་བད་ེསྡགུ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡོད་
ཀང་ཞུས་ཤོག་ཅསེ་བརདོ་དསུ།	ཞུ་མཁན་སུ་གཅིག་ཀང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེེད།	ད་ེ
ནས་ཕི་ལོ་	༡༩༩༦	ལོར་སྐུ་སྒརེ་ཡིག་ཚང་དང་།	ད་ེབཞིན་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུ ན་ལས་
དང་།	 ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་བཀའ་གནང་བ་ད་ེདག་ཆ་
ཚང་འཁརོ་ཐག་དང་ཡིག་ཐགོ་ཏུ་ཕབ་ས་ེགཞིས་ཆགས་ཁག་དང་།	 འགམེས་
དགསོ་ས་ཆ་ཚང་ལ་མར་བཀྲམས་པ་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༦	 ལོར་གསོ་ཆོད་ཅིག་
ཀང་བཞག་ཡོད་པ་རེད།	 གསོ་ཆོད་ད ེའེ་ིནང་ད་ུགཙོ་བ་ོ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ི
གསུང་ཆོས་སབྐས་དང་།	 ལགྷ་པར་ད་ུསགྔས་ཀི་དབང་ལུང་ཞུ་དགསོ་བྱུང་ཚེ་
བཅར་ཆོག་གི་མ་རེད་ཅེས་པ་སོགས་ནང་དནོ་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་རེད་ཀང་ད་ེ
གཙོ་བ་ོའད་པ་ོཞིག་དང་།	 ལེགས་ཉསེ་ཀི་བསབླ་བ་དང་ལམ་སནོ་ཡོད་པ་རེད།	
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དངསོ་སུ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོར་དམ་བསྒགས་གནང་རྒྱྱུ ་གཙོ་བ་ོད་ེ༸རྒྱལ་བ་
རིན་པ་ོཆེའ་ིསྐ་ུམདནུ་ནས་སགྔས་ཀི་དབང་ལུང་ཞུ་བར་བཅར་ཆོག་གི་མ་རེད་ཅསེ་
སབྐས་དརེ་ད་ེགསལ་ཡོད་པ་རེད།	 ཁངོ་ཚོའ་ིབདེ་ལས་ད་ེདག་ཤུགས་ཆེ་ར་ུབཏང་
ཡོད་སབས།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༧	ལོར་ཡང་བསྐར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
ནང་ད་ུགསོ་ཆོད་ཅིག་བཞག་ས།ེ	 སབྐས་དརེ་ཡང་སགྔས་དང་སོ་ཐར་གི་སྡམོ་པ་ཞུ་
དགསོ་ཀི་ཡོད་ན་བཅར་ཆོག་གི་མ་རེད།	ད་ེབ་ླམ་དང་སླབོ་མའ་ིདམ་ཚིག་དང་ཐད་
ཀར་འབལེ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་སབས་ད་ེཚོའི་གས་འགིག་གི་མ་རེད་ཅེས་
བཤད་ཡོད་པ་རེད།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོར་
ཡང་བསྐར་གསོ་ཆོད་ཅིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད།	ད་ེནས་འད་ིལོ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ལོར་
གསོ་ཆོད་ཅིག་བཞག་པ་འདིར་ཡང་ང་ཚོས་བསམ་བླ་ོམང་པ་ོཞིག་བཏང་ནས།	
སྐབས་རེར་ང་ཚོས་ལས་ཀ་བས་པ་ད་ེའད་བེད་སངས་མ་ཤེས་པ་ཡིན་ན་ཕར་
ཕགོས་དརེ་ཕན་ཐགོས་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ད་ེའད་ཡོང་གི་འདགུ	ད་ེཡིན་དསུ་ད་རེས་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ལོར་སན་ཕ་རན་སི་སི་ཀ་ོར་ུདནོ་རྐནེ་ད་ེབྱུང་བའ་ིརསེ་སུ་ང་ཚོས་
འཇགོ་དགསོ་པའི་གནས་སངས་དརེ་ཡང་བསམ་བླ་ོཞིག་བཏང་ནས་བཞག་པ་རེད་
མ་གཏགོས།	ཡང་སབྐས་རེར་དལོ་རྒྱལ་གི་སྐརོ་འད་པ་ོཞིག་ཡིན་ནའང་ཁྱདེ་ཚོས་
གནས་ཚྱུལ་ཤེས་དགསོ་པ་ཞིག་རེད་ཀང་།	 རྒྱ་ཆེའ་ིམང་ཚོགས་ཀི་ནང་ད་ུཡང་
ནམ་རྒྱྱུན་ད་ོསྣང་མང་པ་ོམེད་མཁན་ཚོས་གནས་ཚྱུལ་ཕན་བུ་ཤེས་ན་བསམས་ཏ་ེ
ལས་རིམ་ད་ེསྤལེ་གི་ཡོད་པ་རེད།	 ཡང་སབྐས་རེར་ང་ཚོས་ཁངོ་ཚོའ་ིལས་ཀ་ད་ེ
ཁྱབ་བསྒགས་བདེ་མཁན་གི་བཟ་ོའད་པ་ོཞིག་ཆགས་འག་ོགི་འདགུ	ད་ེཡིན་དསུ་ང་
ཚོས་དརེ་གཟབ་གཟབ་བདེ་དགསོ་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ ོ་ོརེད་འདགུ	 ཁ་སྔནོ་སན་ཕ་
རན་སི་སི་ཀོ་རུ་བྱུང་བའི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེཚོ་ཡིན་ནའང་ཁྱདེ་ཚོ་སླབོ་གྲྭའི་ནང་ན་
བདེ་སྤདོ་བ་རྒྱྱུ ་མེད་པ་རེད་མ་གཏགོས།	སིྤ་ཚོགས་ཀི་ནང་ད་ུསྐདུ་མེད་ཁ་པར་མང་
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པ་ོའཁྱརེ་རྒྱྱུ ་ཡོད་དསུ་གནས་ཚྱུལ་ཞིག་བྱུང་མ་ཐག་ལམ་སེང་ཕར་ཚྱུར་གཏངོ་གི་
འདགུ	 གལ་སདི་གནས་ཚྱུལ་ཞིག་རང་ཉདི་ལ་འབརོ་བ་ཡིན་ན།	 སརྐ་མ་གཉསི་
གསུམ་ཞིག་བསམ་བླ་ོཞིག་ཐངོས་དང་།	 ངས་གནས་ཚྱུལ་ད་ེཕར་ཁྱབ་སྤལེ་བས་པ་
ཡིན་ན།	 འདསི་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ས་རེད་དམ་གནདོ་ས་རེད་དམ།	 གང་ལརྟ་དལོ་
རྒྱལ་བསནེ་མཁན་གི་གྲྭ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ་གི་འདགུ	 ངས་ད་ེམཐངོ་མྱངོ་
མེད།	 དམངས་ཁདོ་ཁ་བར་ཡིན་ནམ་ཟརེ་བ་ཞིག	 རང་ཉདི་ལ་ཆ་མཚོན་ན་
དམངས་ཁདོ་ཁ་བར་ཉནི་གཅིག་ཀང་བལ་ྟམ་མྱངོ་།	 ང་ཚོའ་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཀི་མི་ཁག་གཅིག་གིས་བལ་ྟདགོས་ན་བལ་ྟགི་རེད་ལ་བལ་ྟ
ཡང་དགསོ་ཀི་རེད།	 གང་ཡིན་ཞ་ེན་ཁངོ་ཚོས་ག་རེ་ཤོད་ཀི་འདགུ	 དརེ་གདངོ་
ལེན་ག་རེ་བདེ་དགསོ་མིན་ཐད་བལ་ྟདགསོ་པ་ཞིག་ཀང་རེད།	ད་ེམ་གཏགོས་སབྐས་
རེར་དམངས་ཁདོ་ཁ་བརའ་ིནང་ད་ུའད་མིན་བསི་བཞག་ཡོད་པ་རེད།	ཁངོ་ཚོའ་ིད་ེ
ཁྱབ་བསྒགས་བདེ་དགསོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ང་ཚོས་དམངས་ཁདོ་ཁ་བརའ་ིནང་ད་ུ
ཕིན་ནས་དའེ་ི	 Like	 དང་	 Dislike	 ད་ེཚོར་མ་བལསྟ་པར་ཚང་མར་	 Like	
བརྒྱབ་ནས་ད་ེའད་བས་ཡོང་དསུ།	 ཁངོ་ཚོའ་ིལག་ཆ་ད་ེང་ཚོ་ཆགས་ཀི་མི་འདགུ་
གམ།	 དཔརེ་ན་པད་ནརོ་རིན་པ་ོཆེའ་ིཡང་སདི་སྐ་ུའཁུངས་པ་དའེ་ིསྐརོ་ལ་མི་
གཅིག་ལ་པར་རག་མ་ཐག་ལམ་སེང་ཚང་མར་བཀྲམས་སོང་།	གལ་སདི་པད་ནརོ་
རིན་པ་ོཆེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཚྱུར་རྒྱ་གར་ལ་གདན་འདནེ་ཞུ་རྒྱྱུ འི་འཆར་གཞི་ལྟ་བུ་ཞིག་
ཡོད་པ་ཡིན་ན།	དའེ་ིལམ་ཚང་མ་བཀག་ཚར་བ་རེད།	དམངས་ཁདོ་ཁ་བརའ་ིནང་
ད་ུཁངོ་ཚོས་རྒྱ་མིའི་ས་ནས་ཕགོས་ལེན་པའི་སབྐས་སུ་དམངས་ཁདོ་ཁ་བརར་བལ་ྟ
མཁན་སངོ་ཕག་གསུམ་ཡོད།	 བཞི་ཡོད།	 ལ་ྔཡོད།	 དུག་ཡོད་ཅསེ་ག་ཚོད་མང་ད་ུ
ཕིན་པ་དའེ་ིཚོད་ཀིས་ཁངོ་ཚོར་ཕགོས་མང་བ་རག་གི་ཡོད་པ་རེད།	ང་ཚོས་བསམ་
བླ་ོཁྱནོ་ནས་མ་བཏང་བར་ག་ཚོད་དགོས་དགོས་བལསྟ་ཏ་ེའགའ་ཤས་ཀིས་ཐངེས་
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གསུམ།	 བཞི།	 ལ་ྔབལ་ྟདསུ་ཁངོ་ཚོས་ད་ེངམོ་རྒྱྱུ ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ང་
ཚོའ་ིད་རྒྱ་འདརི་བལ་ྟམཁན་མང་པ་ོའད་ིའད་ཡོད།	ད་ེཡིན་དསུ་འདསི་ཕན་ཐགོས་
ཀི་ཡོད།	 འདའི་ིནང་ལ་དངུལ་བླུགས་དགསོ་ཀི་ཡོད་ཅསེ་དང་།	 ད་ེནས་ཁ་སྡདོ་
ཚྱུགས་མེད་མཁན་རྒྱྱུ ་མཚན་ར་བ་ཉདི་ནས་མི་ཤེས་ཤིང་སངྤ་བངླ་ཚྱུལ་བཞིན་ད་ུམི་
ཤེས་པ་དང་།	 ལོ་རྒྱྱུས་ལ་འཁྱགོ་བཤད་བདེ་མཁན་ཁ་བད་ེཔ་ོའགའ་ཤས་ཕ་གིའ་ི
ནང་ད་ུབཤད་ད་ུའཇུག་སབྐས།	 ད་ེཡིན་མདགོ་ཁ་པ་ོའད་ཞིག་མཐངོ་།	 སོ་སོས་
གནས་ཚྱུལ་ལ་བརག་དཔྱད་མ་བས་པ་དང་།	 སབྐས་རེར་ཁངོ་ཚོས་བཤད་པ་ད་ེ
མིན་ནམ་སམྙ་པའ་ིགནས་སངས་ད་ེའད་ཆགས་མི་སདི་པ་མ་རེད།	 སན་ཕ་རན་སི་
སི་ཀོ་ལ་བཙྱུན་མ་གཉསི་ཀིས་ད་ེཞུ་བའི་སྐབས་སུ་གཅིག་བྱུང་མ་ཐག་ལམ་སེང་
ཡོངས་བསྒགས་བས་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ང་ཚོའ་ིས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་གནས་
ཚྱུལ་བྱུང་བའི་སབྐས་སུ་བཀའ་ཤག་ལ་སནྙ་ཞུ་འབུལ་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་རེད།	
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཁང་ལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་རེད།	
བཀའ་ཤག་དང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཁང་ལ་མ་འབརོ་གོང་ལ་ད་རྒྱའི་ནང་ལ་ཚང་མ་
བཀྲམས་ཚར་གི་འདགུ	 ད་ེའདའ་ིགནས་ཚྱུལ་ད་ེདག་བཀྲམས་ནས་ཕན་ཐགོས་
ཤིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་གཅིག་རེད།	ད་ེལས་གནས་ཚྱུལ་ནང་དནོ་ཡོད་པ་མང་
པ་ོཞིག་ཕིར་བསྒགས་ཕིན་པ་ཡིན་ན།	 སོ་སོ་རང་ཉདི་ལ་གནདོ་རྒྱྱུའ་ིལས་ཀ་ད་ེསོ་
སོས་བདེ་ཀི་འདགུ	ད་ེཡིན་དསུ་ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ལ་ཧ་ཅང་གི་གཟབ་གཟབ་བདེ་དགསོ་
པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་འདགུ	 འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་གི་ངསོ་ནས་ཡིན་
ནའང་ཕི་ལོ་	༡༩༩༦	ཟླ་	༥	པའ་ིཚེས་	༢༢	ལ་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་ལ་གསལ་བསྒགས་
ཀི་བཀའ་ཧ་ཅང་གི་ནན་པ་ོཞིག་བཏང་གནང་ཡོད་པ་རེད།	 སབྐས་དརེ་མི་མང་གི་
ངསོ་ནས་ཀང་གོ་རགོས་སྤལེ་རྒྱྱུ འི་སྐརོ་ཡང་མང་པ་ོཞིག་བས་ཡོད་པ་རེད་ཀང་།	
དངེ་སབྐས་ད་ནངས་ཞགོས་པར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་བཀའ་གནང་བ་ལརྟ།	 ང་
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ཚོས་སླབོ་སྦངོ་བདེ་པ་ད་ེཚད་དང་ལནྡ་པ་ཞིག་མ་བས་པར་གང་ཞིག་བཤད་པ་དང་
གང་ཞིག་ག་ོབ་ད་ེརང་གི་ཐགོ་ལ་ཕིན་པ་ཡིན་ན།	 ཏག་ཏག་སྡདོ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ར་བ་ཉདི་
ནས་ཡོད་མ་རེད།	 ཆབ་སདི་ཀི་གནད་དནོ་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་རེད།	 དལོ་རྒྱལ་
དང་འབལེ་བའ་ིཆབ་སདི་ཀི་གནད་དནོ་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་རེད།	 གང་བྱུང་མང་
བྱུང་ཞིག་ད་ེའད་བས་ནས་བཏང་ཡོང་དསུ།	 མི་མང་ནང་ད་ུསོ་སོས་བརགས་
དཔྱད་བས་ཏ་ེཁུངས་འཕརེ་བའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཞིག་ཀང་མ་ཆགས་པ་དང་།	 གཞན་
གིས་ཤོད་པའ་ིསབྐས་སུ་ཡང་ཚད་དང་ལནྡ་པ་ཞིག་མ་ཉན་པར་གནས་ཚྱུལ་མག་ོམ་
འཚོས་པ་ད་ེའད་བདེ་དསུ་སིྤ་ཚོགས་ནང་ལ་རང་བཞིན་གིས་འཁུག་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ
ཐབེས་ཡོང་རྒྱྱུའ་ིགནས་ཚྱུལ་ད་ེའད་ཡོད་པ་རེད།	ད་ལའྟ་ིདལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ད་ེ
ཚོས་ཀང་ཆོས་ཕགོས་ཀི་གནས་ཚྱུལ་མ་ཡིན་པ་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བྱུས་དང་མཐུན་
པའ་ིལས་དནོ་ལག་བསར་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་ད་ེབཤད་མི་དགསོ་པ་དང་།	 བདོ་ནང་
ལོོགས་སུ་ཡིན་ནའང་དངེ་སང་ཁམས་ཁུལ་གི་ས་ཆ་འགའ་ཤས་སུ་གནས་ཚྱུལ་མ་
གོ་བའི་དབང་གིས་འགའ་ཤས་ཀིས་ང་ཚོའི་བླ་མས་ད་ེའད་གསུངས་ཡོད་ཀི་མ་
རེད།”ཅསེ་འད་ིའད་ཟརེ་མཁན་འདགུ་ཟརེ།	 གནས་ཚྱུལ་མ་རགོས་པའ་ིདབང་
གིས་ད་ེའད་བཤད་མཁན་ཡོད་པ་ཡིན་ན།	ད་ེགནས་ཚྱུལ་གཞན་ཞིག་རེད།	ད་ེམིན་
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ད་ེཚོ་བདོ་ནང་ལ་ག་པར་ཕིན་པ་ཡིན་ནའང་འག་ོཆོག་ཆོག	
ཚོགས་འད་ུག་པར་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་ཚོགས་ཆོག་ཆོག	 ད་ེའད་མང་པ་ོཞིག་
བདེ་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་དསུ།	རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངསོ་ནས་ད་ེལག་ཆར་བདེ་སྤདོ་གཏང་
ཆོག་གི་ཡོད་པ་ད་ེཁངོ་ཚོས་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	བར་སབྐས་བདོ་ནང་ད་ུགུ་རའུ་ིསྐ་ུ
གཏརོ་བ་དང་།	 ངས་ག་ོབ་ལ་གཞིགས་ན།	 ཕི་རྒྱལ་ནས་བདོ་ནང་ལ་ལོ་མང་རིང་
འག་ོམྱངོ་མཁན་ད་ེཚོས་ཁམས་ཁུལ་གི་རིའ་ིར་ེད་ེའདར།	སྔནོ་མ་ཡིན་ན་གུ་རའུ་ིསྐ་ུ
བཞངེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 དངེ་སབྐས་དལོ་རྒྱལ་གི་གཟུགས་ཧ་ཅང་གི་ཆེན་པ་ོད་ེ
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འད་བཞངེས་པ་དང་།	 མ་འངོས་པར་བདོ་ཀི་ཆབ་སདི་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེཞི་བ་ཡིན་
ནའང་ཆོས་ཕགོས་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེམ་ཞི་བར་བདོ་པའི་ནང་ད་ུདཀུྲག་ཤིང་རྒྱག་
ཐུབ་རྒྱྱུའི་གནས་སངས་ཆ་ཚང་ཞིག་རྒྱ་ནག་རང་གིས་དངུལ་དང་དངསོ་པ་ོསྤད་ད་ེ
བཟ་ོབཞིན་འདགུ	 ད་ེདག་ཚང་མ་ང་ཚོས་ཤེས་པ་བདེ་དགསོ་པ་ད་ེཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད་སམྙ།	འད་ིའད་ཞིག་གི་ཐགོ་ནས་བཤད་མཚམས་འཇགོ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	

ད་ིབ་དསི་ལན།

ད་ིབ།	དང་པ།ོ	

༡༽		གནས་སངས་འད་ིལ་ྟབུའ་ིཉག་ཕ་བའ་ིགནས་ཚྱུལ་འདརི་ང་ཚོ་སླབོ་ཕུག་
ཚོའ་ིངསོ་ནས་ཞབས་འདགེས་གང་ཞིག་ཞུ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡོད་དམ།

༢༽	བདོ་གཞུང་ནས་དལོ་རྒྱལ་བཀག་སྡམོ་དང་ག་ོནརོ་བྱུང་རྐནེ་ཐད་ཐབས་
ལམ་གང་སྤལེ་དགསོ་སམ།	

༣༽	 དལོ་རྒྱལ་གི་གནས་ལུགས་འད་ིཆབ་སདི་དང་འབལེ་བ་ཡོད་དམ་མེད།	
ཡོད་ན་ཡོད་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་དང་མེད་ན་མེད་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་གང་ཡོད་དམ།

ད་ིབ།	གཉསི་པ།	ང་ལ་ད་ིབ་གཉསི་ཡོད།	ད་ིབ་གཅིག་ད་ེ༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོ
ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭ ་དང་འབལེ་བའི་སྐརོ་དང་དལོ་རྒྱལ་ད་ེསྔནོ་མ་བ་ླསླབོ་ཀི་དམ་ཚིག་
དང་འབལེ་བའི་སྐརོ་ཡིན་རུང་དངེ་སབྐས་ཆབ་སིད་ཀི་རྙགོ་ག་ཆིག་སིྒལ་གི་
འགལ་ཟླར་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་འདགུ་པས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཐགོ་
ནས་ད་ེའགགོ་ཐབས་ལ་ཐབས་ལམ་གང་འད་ཡོད་དམ།	 དའེ་ིསྐརོ་གསུངས་
རོགས།
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ད་ིབ།	 གསུམ་པ།	 དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་བ་རྣམས་ང་ཚོའ་ིཁ་གཏད་འད་པ་ོཆགས་
ཀི་ཡོད་པ་འད་པ་ོའདགུ	 ང་ཚོས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་དང་མི་བསནེ་ད་ེཁག་ཁག་
རེད།	 ང་ཚོ་ཆབ་སདི་ཀི་ཐགོ་ནས་ཆིག་སིྒལ་དགསོ་པ་ད་ེང་ཚོ་ཚང་མའ་ི
འགན་འཁ་ིཡིན་ཟརེ་མཁན་ཡང་འདགུ	 ང་ཚོའ་ིནང་ཆིག་སིྒལ་ཡོང་ཐབས་
ག་རེ་བ་རྒྱྱུ ་ཡོད་མེད་སྐརོ་བཀའ་ད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

ལན།		ངས་ལན་སྙངི་བསྡསུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	སབྐས་རེར་ལན་ཧ་ཅང་གི་རིང་པ་ོ
ད་ེའད་ཆགས་ཀི་འདགུ	ད་ིབ་དང་པ་ོསླབོ་ཕུག་ཚོའ་ིངསོ་ནས་ཞབས་འདགེས་ག་རེ་
ཞུ་ཐུབ་ཀི་རེད་དམ་ཞསེ་པ་དརེ།	 སླབོ་ཕུག་ཚོའ་ིངསོ་ནས་གནད་དནོ་ད་ེཚོའ་ིསྐརོ་
ཤོད་པའ་ིསབྐས་སུ་ད་ོསྣང་བས།	 གལ་ཆེ་ཤོས་ད་ེགནས་ཚྱུལ་གང་ཡིན་ནའང་ཆ་
རྒྱྱུས་ལོན་པ་བདེ་དགསོ་རྒྱྱུ ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 གནས་ཚྱུལ་ད་ེངན་པ་ཡིན་དང་
བཟང་པ་ོཡིན།	 ད་ེབདནེ་པ་ཡིན་དང་རུན་མ་ཡིན།	 ཡག་པ་ཡིན་དང་སྡགུ་པ་ཡིན།	
གང་ལྟར་ལེགས་ཉསེ་དབ་ེབ་འབདེ་ཐུབ་རྒྱྱུར་དང་ཐགོ་ལེགས་ཉསེ་གང་ཡིན་གི་
གནས་ཚྱུལ་དའེ་ིདནོ་གི་ང་ོབ་ོད་ེཤེས་དགསོ་པ་རེད།	 དརེ་བརནེ་གནས་ཚྱུལ་ད་ེ
ཚོའ་ིསྐརོ་ལ་ྟབུ་ཡིན་ན།	 བར་ལམ་ནས་ངས་བལསྟ་ཏ་ེགང་ཤེས་པ་དང་མཐངོ་བ་ད་ེ
དག་ཁྱདེ་ཚོར་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ཁྱདེ་ཚོའ་ིཆོས་དག་ེརྣམ་པས་ཀང་ད་ེཚོའ་ི
སྐརོ་ལ་ད་ོསྣང་གནང་ནས་སླབོ་ཕུག་རྣམ་པར་གནས་ཚྱུལ་དའེི་བྱུང་རིམ་དང་བྱུང་
སངས་ད་ེཚོ་ཚང་མ་ང་ོསྤདོ་གནང་རྒྱྱུ ་དང་།	 ཁྱདེ་ཚོར་ཡང་གནས་ཚྱུལ་ཤེས་པའ་ི
ཐགོ་ནས་ལེགས་ཉསེ་ཀི་བླ་ོཞིག་སླབེས་ཀི་རེད།	ད་ེསླབེས་དསུ་སོ་སོས་ཤེས་པ་ཙམ་
ད་ུམ་ཟད་གཞན་མི་ཤེས་མཁན་ཞིག་ལའང་ལམ་སནོ་བདེ་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་།	 འད་ི
ཡིན་དང་ད་ེམིན་གི་དབ་ེབ་འབདེ་ཐུབ་པ་དང་།	ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་ཐགོ་ནས་ཀང་འད་ིའད་
རེད།	 ཆོས་ཀི་ཐགོ་ནས་ཀང་གནས་ཚྱུལ་འད་ིའད་རེད།	 ཆབ་སདི་ཀི་ཐགོ་ནས་
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ཀང་གནས་ཚྱུལ་འད་ིའད་རེད་ཅསེ་གཞན་ལ་ཕར་འགལེ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཞིག་
བས་པ་ཡིན་ན་ཁྱདེ་ཚོའི་ལོ་ནའི་སབྐས་ནས་བས་ཏ་ེཡར་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོང་དསུ་
རང་བཞིན་གིས་རྙགོ་ག་ད་ེདག་ར་བ་ནས་ཆད་འག་ོགི་རེད།	 ད་ལ་ྟབསནེ་མཁན་
འགའ་ཤས་ཤིག་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད།	ད་ེདག་ལ་བདག་པ་ོརྒྱག་མཁན་མེད་པ་ཡིན་
ན་དརེ་བ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།	རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁངོ་ཚོ་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་བའ་ི
སབྐས་སུ་གཏངོ་གི་རེད།	 བཏང་ཚར་བའ་ིརསེ་སུ་བདག་པ་ོརྒྱག་གི་མ་རེད།	 ཡ་
བདེ་ཀི་མ་རེད།	 ནང་པ་ཞིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་སོ་སོའ་ིལས་རྒྱྱུ ་འབས་ལ་ལ་ྟསབྐས་
ད་ེབསླུ་བ་མེད་པ་ཡིན་དསུ།	 མ་འངོས་པར་འབས་བུ་ཞིག་སྐ་ེབ་འད་ིདང་ད་ེམིན་
གང་ཡིན་རུང་ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་བས་ཏ་ེཡོང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་ད་ེགསལ་པ་ོརེད།	
ད་དངུ་གནས་ཚྱུལ་འདའི་ིརིགས་སྐ་ེབ་འད་ིརང་ལ་སྨནི་གི་མི་འདགུ་གམ།	 རགས་
དང་མཚན་མ་ད་ེཚོ་ཡོང་གི་ཡོད་དསུ།	 སླབོ་ཕུག་གི་ངསོ་ནས་ཞབས་འདགེས་ག་
རེ་ཞུ་ཐུབ་ཀི་རེད་དམ་ཟརེ་དསུ་ཁྱདེ་ཚོ་སླབོ་སྦངོ་མ་བས་པར་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་ལ་
ཕར་ཚྱུར་ཤོད་པར་རྒྱྱུགས་ཟརེ་གི་ཡོད་པ་མ་རེད།	 སླབོ་ཕུག་གི་ངསོ་ནས་གནས་
ཚྱུལ་དའེི་སྐརོ་ཤེས་པ་བས་ཏ་ེསོ་སོ་རང་ཉདི་ཀི་ངསོ་ནས་ཧ་ཅང་གི་ཐག་ཆོད་པ་ོ
མི་ཚེ་ཧལི་པརོ་ང་ནང་པའི་ཆོས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་འད་ིདང་ད་ེབདེ་རུང་གི་མི་འདགུ་
ཅསེ་ཐག་བཅད་ད་ེལ་ྷདང་།	 འད།ེ	 སནི་པ་ོཟརེ་བ་ད་ེཚོ་ཐག་རིང་པརོ་བཞག་ས་ེ
བདེ་དགསོ་པའ་ིདནོ་ད་ེགསལ་པ་ོཆགས་པ་ཡིན་ན་དསེ་དནོ་ག་ོཆོད་པ་རེད་སམྙ་གི་
འདགུ	 རིམ་པས་ད་ེཚོའ་ིགནད་དནོ་ལ་བལསྟ་ཏ་ེཕན་བུའ་ིཤུགས་ཆེ་ཙམ་སྦངས་
ནས་གཞན་ལ་ཡང་བཤད་ཐུབ་པ་ཆགས་ན་ཁྱདེ་ཚོ་སླབོ་ཕུག་ཚོས་ཞབས་འདགེས་
ཆེན་པ་ོཞུ་གི་ཡོད་པ་རེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་།

ད་ེནས་གཞུང་གི་ངསོ་ནས་ཐབས་ལམ་ག་རེ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟརེ་
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བ་ད་ེརེད།	 གཞུང་གི་ངསོ་ནས་ད་ིབ་མཐའ་མ་ད་ེདང་ཡང་འབལེ་བ་ཞིག་ཆགས་
ཀི་འདགུ་ལ།	 ད་ལ་ྟདལོ་རྒྱལ་གི་སྐརོ་ལ་གནས་ཚྱུལ་བཤད་ཡོང་དསུ་མང་པ་ོཞིག་
དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདགུ	 ད་ིབ་མཐའ་མ་ད་ེལ་ྟབུར་ཆ་མཚོན་
ན་གནས་སངས་མི་འད་བ་ཁག་གཉསི་ཆགས་ཀི་འདགུ	 གཅིག་ད་ེདལོ་རྒྱལ་བསནེ་
མཁན་དང་།	 གཞན་ད་ེདངེ་སབྐས་ཆབ་སདི་པས་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་བའ་ིགནས་
སངས་ཤིག་ཆགས་ཡོང་སབྐས་བར་ལམ་ཞིག་ནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོས་ག་
རེ་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན།	 ང་ཚོའ་ིཕུ་གུ་གཞུང་གི་སླབོ་གྲྭ་ནས་ཕུད་ཀི་འདགུ་
ཅསེ་བརདོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།		བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ད་རྒྱའ་ིནང་མི་སུམ་ཅྱུ་སོ་
གངས་ཀི་མིང་ཡོད་པ་ད་ེདག་ནས་གཉསི་ཙམ་ཞིག་སུ་ཇ་ནས་རེད་འདགུ	 ཡང་ན་
ར་ས་བདོ་ཁིྱམ་གི་སླབོ་གྲྭ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའམ་བདོ་ཁིྱམ་གི་ཁྱབ་ཁངོས་ཀི་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་ཏུ་འཇུག་མྱངོ་ཡོད་པའི་ཕ་མ་ད་ེའདས་ཀང་དངེ་སབྐས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོ
ཆེར་ང་ོརལོ་བས་ཏ་ེསདྐ་རྒྱག་མཁན་ད་ེའད་ཡང་ཡོང་གི་འདགུ	 ང་ཚོའ་ིསིྤ་ཚོགས་
རིམ་པ་མང་པ་ོཡིན་དསུ་ད་ེའདའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཡང་ཡོང་གི་འདགུ	ཁངོ་ཚོས་བཤད་
པར་ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་གདགུ་རྱུབ་བདེ་ཀི་འདགུ	དག་གནནོ་བདེ་ཀི་འདགུ	ང་ཚོའ་ི
སླབོ་ཕུག་ཚོ་སླབོ་གྲྭ་ནས་ཕུད་ཀི་འདགུ	 ང་ཚོ་ཕི་རྒྱལ་ལ་འག་ོརྒྱྱུའ་ིརྒྱབ་གཉརེ་ཡིག་
ཆ་སྤདོ་ཀི་མི་འདགུ་ཅེས་སོགས་ཀི་གནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོཞིག་ཁོང་ཚོས་བཤད་ཀི་
འདགུ	ད་ེསིྤ་ཡོངས་ཀི་སདྐ་ཆ་ཡིན།	གངོ་ཞུས་ཐའོ་ིནང་གི་མི་འགའ་ཤས་ད་ཆ་ཧྥ་
རན་སིར་གསར་པ་སླབེས་པའ་ིདལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་མང་པ་ོཞིག་འདགུ	 ད་རེས་
སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནརོ་ཝ་ེལ་ཆིབས་སྒྱུར་གནང་བའ་ི
སབྐས་ཀི་ང་ོརལོ་བདེ་མཁན།	ད་ེཚོའ་ིགས་ད་ེདག་ཕ་རན་སི་ལ་གང་འད་བས་ནས་
སླབེས་པ་རེད་དམ།	IC	ཁྱརེ་ནས་སླབེས་པ་མ་རེེད་དམ།	IC	ཞུ་རྒྱྱུའ་ིརྒྱབ་གཉ ེརེ་
ད་ེང་ཚོའ་ིས་གནས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཡན་ལག་ཅིག་གིས་རྒྱབ་གཉརེ་བས་
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པ་ལ་བརནེ་ནས་འག་ོགི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏགོས།	གཞན་པ་འག་ོས་ཡོད་པ་མ་རེད།	
ད་ེའདའི་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ལ་ང་ཚོས་ཀག་ཀག་བས་ཏ་ེཕར་སིྤ་ཚོགས་ནས་
ཕུད་པའ་ིགནས་སངས་ཆགས་ཡོད་མ་རེད།	 སླབོ་ཕུག་སླབོ་གྲྭ་ནས་ཕུད་པ་ཡོད་མ་
རེད།	 གང་ལརྟ་ཁངོ་ཚོས་ད་ེབརདོ་ཀི་ཡོད་ན།	 སུ་དང་སུ་ཕུད་འདགུ་གམ།	 དསུ་
ཚོད་ག་དསུ་ཕུད་འདགུ	 སུ་ལ་མཐུན་རྐནེ་སྦར་མི་འདགུ	 གནས་ཚྱུལ་ད་ེའདའ་ི
རིགས་བྱུང་བ་ཡིན་ན།	ད་ེལ་དཔག་པའ་ིང་ཚོས་ལན་འདབེས་རྒྱྱུ ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།	

ད་ཆ་དབ་ེབ་གཉསི་ཆགས་ཀི་འདགུ་ཟརེ་བ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀིས་ད་ེལ་ཐབས་ཤེས་ག་རེ་ཡོད་རེད་དམ་ཞསེ་པར།	 བདོ་མི་ཡིན་པ་ལ་དལོ་རྒྱལ་
བསནེ་མཁན་ཡིན་པ།	 ར་བའ་ིཆོས་བདེ་དང་མི་བདེ་ད་ེགང་ཟག་སོ་སོའ་ིའདདོ་པ་
ལརྟ་རེད་ལ།	 འདདོ་པ་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོ
ཆེས་ཆོས་དད་རང་མོས་གསུངས་པའ་ིསབྐས་སུ་ང་ཚོའ་ིམཐངོ་ཚྱུལ་ལརྟ་ན་༸རྒྱལ་
བ་རིན་པ་ོཆེས་ད་ལའྟི་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་དང་འབལེ་བའི་གནས་ཚྱུལ་དརེ་ལོ་
དང་ལོ་བསདུ་ད་ེཐུགས་ཐག་ཆོད་པའོི་ཐགོ་ནས་གནང་བ་དསེ་དམ་པའི་ཆོས་ལ་ཧ་
ཅང་གི་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད་སམྙ་གི་ཡོད་པ་རེད།	 དསེ་དམ་པའ་ི
ཆོས་སུང་སྐངོ་བ་རྒྱྱུའ་ིསདྐ་ཆ་ད་ེཡང་གཅིག་སླབེས་ཡོང་གི་འདགུ	ད་ེའདའ་ིགནས་
ཚྱུལ་ཡང་ཡོད་པ་རེད།	 མི་དཀྱུས་མའ་ིནང་ད་ུཁྱདེ་ཚོས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་ན་ར་བ་
ནས་འགིག་གི་མ་རེད་ཅསེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་དསུ་ནམ་ཡང་གསུངས་ཡོད་པ་
མ་རེད་ལ།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ངསོ་ནས་ཀང་དསུ་ནམ་ཡང་བཤད་ཀི་ཡོད་
པ་མ་རེད།	 གངོ་ད་ུཁྱདེ་ཚོར་ཞུས་པ་ལརྟ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༦	 ལོར་གསོ་ཆོད་དང་པ་ོ
བཞག་པ་དའེ་ིནང་ད་ུགསང་སགྔས་ཀི་སྡམོ་པ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཕབེས་ཆོག་གི་མ་རེད་
ཅསེ་པ་ད་ེདང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༧	 གི་གསོ་ཆོད་དའེ་ིནང་དའུང་གསང་སགྔས་དང་



147དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་གསུང་བཤད།

སོ་ཐར་གི་སྡམོ་པ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་འགགི་གི་མ་རེད་ཅསེ་པ།	 ད་ལའྟ་ིདསུ་ཚོད་ལ་ྟ
བུར་ཆ་མཚོན་ན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་གསུང་ཆོས་ག་པར་གནང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་
ནའང་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་དའེ་ིནང་ད་ུཡོང་ཆོག་གི་མ་རེད་ཅསེ་པ་ད་ེརེད།	

གངོ་ད་ུད་ིབ་གཞན་ཞིག་ཏུ་བ་ླསླབོ་དང་འབལེ་བའ་ིསྐརོ་དརེ།	 དལོ་རྒྱལ་
བསནེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་བླ་མ་ལས་འད་ེར་ཆེ་བ་བརི་མཁན་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་
རེད།	བ་ླམ་ལས་འད་ེར་ཆེ་བར་བསནེ་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་དསུ།	 ཆོས་དད་
རང་མོས་ཀི་སདྐ་ཆ་བཤད་རྒྱྱུ ་ལ་ྟཅི།	 ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་ལས་འད་ེགལ་ཆེ་བ་བརི་
གི་ཡོད་ན།	 ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིདུང་ནས་གསུང་ཆོས་ཞུ་དགསོ་དནོ་མི་འདགུ	
དནོ་དངསོ་སུ་ད་ེལ་ཆོས་དད་ཡོད་མེད་ཀི་སདྐ་ཆ་ཤོད་དགོས་པའི་གནས་སངས་
ཀང་ཆགས་ཀི་མི་འདགུ	 དརེ་བརནེ་ཆབ་སདི་དང་འབལེ་བ་མེད་མཁན་དལོ་རྒྱལ་
བསནེ་མཁན་ཁག་གཅིག་ལ་ཡིན་ནའང་སུ་གང་གིས་དརེ་བཙན་དབང་བདེ་མཁན་
ཡོད་པ་མ་རེད།	 གང་ལརྟ་སོ་སོའ་ིམི་ཚེ་འདརི་དལོ་རྒྱལ་བླསོ་གཏངོ་ཐུབ་ས་མ་
རེད།	 ངས་བ་ླམའ་ིདུང་ནས་སགོ་གཏད་ཞུས་པ་ཡིན།	 བ་ླམས་མཚམས་བཞག་
ཟིན་ཡང་སོ་སོ་རང་ཉདི་ད་དངུ་མུ་མཐུད་ད་ེའག་ོམཁན་གི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེཡོད་པ་
ཡིན་ན།	 དརེ་འག་ོརྒྱྱུ ་རེད།	 འག་ོམཁན་དརེ་ང་ཚོས་ཁྱདེ་ཚོར་རྒྱབ་གཉརེ་ཡིག་
ཆ་སྤདོ་ཀི་མིན།	 བདོ་པ་ཚོ་བདོ་པའ་ིཁངོས་སུ་འཇགོ་གི་མ་རེད།	 ཁྱདེ་ཚོས་དང་
བངླས་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་ཆོག་གི་མ་རེད་ཅསེ་ར་བ་ཉདི་ནས་བརདོ་ཀི་ཡོད་མ་རེད།	
དརེ་བརནེ་ད་ེད་ེག་རང་ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ངསོ་ནས་ལྟ་སངས་ད་ེའད་
ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།	དལོ་རྒྱལ་སནེ་དགསོ་པ་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིགསུང་
ཆོས་ལ་ཡང་ཡོང་དགསོ་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་འགའ་ཤས་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེའགའ་ཤས་
ཀིས་ཀག་ཀག་རང་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	མ་བདེ་ཅསེ་པ་ད་ེརྐང་བཙྱུགས་ནས་བདེ་
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ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེཡིན་དསུ་ད་ེབས་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་བ་ླམ་དང་སླབོ་
མ་གཉསི་ཀའ་ིདམ་ཚིག་ལ་གནདོ་སྐལེ་གི་ཡོད་པ་དང་།	 བ་ླམའ་ིསྐ་ུཕྱྭ་ལ་གནདོ་ཀི་
ཡོད་པ་ད་ེཤེས་ཀིན་ཤེས་ཀིན་ལ་རྐང་བཙྱུགས་ནས་བདེ་མཁན་ད་ེའདའང་ཡོང་
གི་ཡོད་པ་རེད།	 དངེ་སབྐས་མང་ཆེ་བས་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་ག་ཚོད་ཙམ་ཤེས་རགོས་
ཐུབ་ཀི་ཡོད་མེད་གང་ཤེས།	 རང་ཉདི་ཀིས་སྒམོ་རྒྱག་པའ་ིསབྐས་སུ་དལོ་རྒྱལ་
སྒམོ་གི་ཡོད་མེད་གང་ཤེས།	 དལོ་རྒྱལ་དངསོ་གནས་བསནེ་གསོལ་ཞུ་གི་ཡོད་མེད་
གང་ཤེས།	 ཡིན་ནའང་རྒྱ་མིའ་ིཆབ་སདི་ཀི་ལག་ཆ་ཁ་ོན་བས་ཏ་ེའག་ོམཁན་ད་ེ
དག་ན།ི	 གངོ་ད་ུཞུས་པ་ལརྟ་ང་ཚོས་ངསོ་འཛིན་བ་རྒྱྱུར་ལོ་རྒྱྱུས་སུ་ནག་ཉསེ་ཅན་
རེད་ཅསེ་ངསོ་འཛིན་བ་རྒྱྱུ ་ཞིག་ལས་ཁྱདེ་ཚོ་གསད་གཏུབ་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ཞསེ་པ་ཡོང་
ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད།	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོའ་ིལངས་ཕགོས་ད་ེསིྤ་ཚོགས་ནང་ལ་དབ་ེ
བ་གསལ་པ་ོཞིག་ཕ་ེནས་སུས་གང་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་ད་ེདག་ང་ོརགས་ཆོད་པའི་ཐགོ་
ནས་ཉུང་ཉུང་ད་ེམེད་པ་བཟ་ོརྒྱྱུའི་ཐབས་ཤེས་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེགལ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད་པ་
རེད་བསམ་གི་འདགུ	 ཆབ་སདི་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའ་ིབཟ་ོའད་པ་ོཚོ་ཡིན་ནའང་
ཁངོ་ཚོས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་ལ་ང་ོརལོ་བ་རྒྱྱུའ་ིཆོག་མཆན་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ང་ོརལོ་བདེ་
ཆོག་གི་ཡོད་པ་རེད།	 དའེ་ིརང་དབང་གི་ཁ་ེདབང་ད་ེབདེ་སྤད་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་མག་ོ
བཏགས་ཏ་ེའག་ོགི་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེཆོས་གཅིག་པའོ་ིགནད་དནོ་མ་ཡིན་ལ།	 དལོ་
རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཙམ་མ་ཡིན་པ་དལོ་རྒྱལ་མི་བསནེ་མཁན་གི་ནང་ནས་ཀང་རྒྱ་
ནག་ལ་མག་ོབཏགས་ནས་འག་ོམཁན་ད་ེའད་ཡང་ཡོད་པ་རེད།	 ཁྱདེ་ཚོས་ཤེས་
པ་བདེ་དགསོ་པ་རེད།	 དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བ་མེད་པ་ཆབ་སདི་ཀི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་
ནག་ལ་མག་ོབཏགས་ནས་འག་ོམཁན་ད་ེའདའི་གནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོཡོང་གི་ཡོད་པ་
རེད།	སུད་སི་ལན་ཀྲརི་གནས་ཚྱུལ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།	ད་ེབཞིན་དལོ་རྒྱལ་དང་
འབལེ་བ་ཡོད་པའ་ིཐགོ་ནས་ཀང་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེའད་ཡིན་དསུ་སུད་སི་
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རེད།	 བལ་ཡུལ་རེད།	 ཨིན་ཇིའ་ིལུང་པ་རེད།	 ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་རེད།	 ད་ེཚོ་ནས་
ཀང་གནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེཚོའ་ིགས་ལའང་ངས་དསུ་རྒྱྱུན་
ནས་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་གིས་ད་ེཚོར་སིད་བྱུས་གཏན་འབབེས་ཤིག་ཡོད་པ་
ཡིན་ན།	 ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་ཅསེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཀང་ད་ལ་ྟདམིགས་སུ་བཀར་ནས་
འད་ིདང་འད་ིཡིན་ཞསེ་དབ་ེབ་འབདེ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ད་ེཁག་པ་ོརེད།	 བདོ་ལ་འག་ོམཁན་
དང་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་འག་ོམཁན་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་
སནོ་དསུ་ཆེན་ལ་འག་ོམཁན་དང་ད་ེའདའི་རྣམ་གངས་དབ་ེབ་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་
རེད།	 འགའ་ཤས་ཤིག་སོ་སོའ་ིཕ་མ་ཐུག་འཕད་ལ་འག་ོགི་ཡོད་པ་རེད།	 འགའ་
ཤས་བདོ་ནང་ལ་སིྤ་ཚོགས་དང་འཕདོ་བསནེ།	ཤེས་ཡོན་ད་ེའདའ་ིལས་འགུལ་སྤལེ་
རྒྱྱུའ་ིཆེད་ད་ུའག་ོདགསོ་མཁན་ད་ེའད་ཡོད་པ་རེད།	 འགའ་ཤས་རྒྱ་ནག་རང་ལ་
མག་ོབཏགས་ནས་འག་ོམཁན་ད་ེའདའང་ཡོད་པ་རེད།	 འགའ་ཤས་དལོ་རྒྱལ་དང་
འབལེ་བའ་ིཐགོ་ནས་མག་ོབཏགས་ནས་འག་ོམཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད།	ད་ེའད་ཡོད་
པ་ཡིན་དསུ་ཆབ་སདི་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་ང་ཚོས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཆབ་
སདི་ཀི་གནད་འགག་གི་ཐགོ་ནས་དགག་བ་བ་རྒྱྱུ ་དང་།	 མང་ཚོགས་ཀི་ནང་ནས་
ཤེས་པ་བདེ་དགསོ།	 ད་ལའྟ་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ད་རྒྱའ་ིནང་ལ་མིང་བཏནོ་
པ་ད་ེདག་གི་ཐགོ་ལ་བསམ་ཚྱུལ་འད་མིན་ཡོང་གི་ཡོད་པ་འད།	 ཕ་ཡུལ་གི་མིང་
བཀདོ་དང་མ་བཀདོ་ད་ེའདའ་ིགནས་ཚྱུལ་འད་པ་ོཡོང་གི་ཡོད་པ་འད།	ཡིན་ནའང་
གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱྱུ ་ཞིག་ལ་གང་ལརྟ་སྔནོ་མ་ཤར་ར་ེགྲྭ་ཚང་གི་གྲྭ་པ་ཟུར་པ་ཞསེ་བརདོ་
སབྐས་ད་ལའྟ་ིཤར་ར་ེགྲྭ་ཚང་ནང་གང་ཡོད་པ་ད་ེདག་གཙང་མ་གཙང་རྐང་ཆགས་
ཟནི་པ་རེད།	 ད་ེནས་མར་བཏནོ་པ་ད་ེགནས་ཚྱུལ་ཁག་ཁག་རེད།	 སེ་ར་སདྨ་ད་ུ
ཡིན་ནའང་སདྨ་ཀི་སྤམོ་ར་ཁང་ཚན་དང་ད་ེམིན་ཁང་ཚན་གང་ཡིན་ནའང་གཙང་
མ་ཆགས་ཟནི་པ་རེད།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཁ་ོརང་ཚོ་མར་ཟུར་ད་ུཐནོ་ཟནི་
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པ་རྣམས་གནས་ཚྱུལ་ཁག་ཁག་རེད་མ་གཏགོས།	 ཤར་རའེ་ིགྲྭ་ཟུར་བརདོ་པ་ཙམ་
གིས་ད་ལྟའི་སབྐས་སུའང་ཤར་རེ་གྲྭ་ཚང་ལ་སྐནོ་ཡོད་པ་ད་ེའདའི་གནས་སངས་
ཤོད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད།	 ད་ེཡང་ངས་ཞརོ་འཕསོ་ནས་བཤད་ན་སམྙ་བྱུང་།	 སིྤར་བཏང་
ནས་བ་ླསླབོ་ཀི་དམ་ཚིག་གི་ཐགོ་ནས་བ་ླམའི་སྐུ་ཕྱྭ ་ལ་སྐནོ་འག་ོརྒྱྱུ ་ད་ེནམ་རྒྱྱུན་ད་ུ
ཤོད་བཞིན་པ་ད་ེརང་རེད།	 ད་ེམ་ཡིན་པ་དངེ་སབྐས་སྐ་ུཕྱྭའ་ིཐད་ལ་གང་བདེ་ཀི་
ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟརེ་མཁན་ཡོད་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་གསང་བའི་ལས་
ཁུངས་ཀི་ངསོ་ནས་དའེ་ིཐད་ལ་	 IB	 ཡིན་ནའང་རེད།	 RAW	 ཡིན་ནའང་རེད།	
ARC	ཡིན་ནའང་རེད་ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ལ་ད་ོསྣང་ཧ་ཅང་གི་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབདེ་ཀི་ཡོད་
པ་རེད།	དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོས་གང་དང་གང་བདེ་ཀི་ཡོད་མེད་དང་།	ཁངོ་
ཚོས་འཆར་གཞི་གང་དང་གང་སིྒག་གི་ཡོད་མེད།	 ཚོགས་འད་ུགང་ད་ུཚོགས་ཀི་
ཡོད་མེད།	ཚོགས་འད་ུཚོགས་སར་མི་སུ་དང་སུ་སླབེས་ཀི་ཡོད་མེད།	དསུ་ཚོད་ག་
དསུ་དང་ཉནི་གངས་མང་ཉུང་ག་ཚོད་ཚོགས་མིན།	 རྒྱའ་ིམི་རིགས་གང་འད་ཞིག་
སླབེས་ཡོད་མེད།	 དངུལ་གི་འབྱུང་ཁུངས་ད་ེདག་གང་ཞིག་ནས་ཆགས་ཀི་ཡོད་
མེད།	རྒྱ་གར་གཞུང་གི་གསང་བའ་ིལས་ཁུངས་ཀིས་ཧ་ཅང་གི་མང་པ་ོབལ་ྟགི་ཡོད་
པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཨ་རིའ་ིགསང་བའ་ིལས་ཁུངས་ཀིས་ཀང་བཤད་པའ་ིགནས་
ཚྱུལ་བར་སབྐས་ཐནོ་ཡོད་པ་རེད།	 དརེ་བརནེ་རྒྱ་གར་ནང་ལོགས་སུ་ཆ་མཚོན་ན་
རྒྱ་གར་གཞུང་རང་གིས་འགན་བཞསེ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡིན་
ན་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་དབུས་དང་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གིས་སྐ་ུཕྱྭར་མཐུན་རྐནེ་སྦར་དང་
མ་སྦར་གི་གནས་ཚྱུལ་རྒྱ་ཆེ་ཆྱུང་མི་འད་བ་མང་པ་ོཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང་
།	 སབྐས་རེར་ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་ང་ཚོ་རང་ཉདི་དང་གདན་ཞུ་གནང་མཁན་
གིས་ག་ོསིྒག་ཞུ་དགསོ་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 བར་
ལམ་སན་ཕན་སི་སི་ཀ་ོརུ་ཕི་རྒྱལ་བ་བཙྱུན་མ་གཉསི་ཀིས་༸སྐ་ུམདནུ་གི་ཉ་ེའཁསི་
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སུ་བཅར་ནས་ད་ེའད་ཞུ་ཐུབ་པའི་གནས་ཚྱུལ་ཆགས་པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་
ཁ་སྔནོ་བར་ལམ་དནོ་གཅོད་ཁག་ཚོགས་འད་ུའཚོགས་པའི་སབྐས་སུའང་གནས་
ཚྱུལ་འདའི་ིསྐརོ་ལ་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བ་སདྐ་ཆ་བྱུང་ཡོད།	 ལགྷ་པར་ད་ུརྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ཀི་ནང་ད་ུབདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་རེད།	༸རྒྱལ་
བ་རིན་པ ོ་ོཆེ་གང་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་གནང་བ་ཡིན་ནའང་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པ་དང་ད་ེདག་ལ་འགན་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་རེད།	 ཁངོ་ཚོ་ལ་ཡང་གཟབ་གཟབ་ཏགི་
ཏགི་བདེ་དགསོ་པའ་ིལམ་སནོ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཕིན་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེབཞིན་དངེ་
སབྐས་བདོ་རིགས་ཉནེ་རགོ་པའ་ིཁངོས་སུ་ཡོད་པ་ད་ེའད་ཡང་ཡོད་པ་རེད།	 ཁ་ན་
ཊར་ཡོད་པའི་བདོ་པའི་ཉནེ་རགོ་པ་ཞིག་གིས་ཁངོ་རང་ཉནེ་རགོ་པའི་ནང་ད་ུལས་
ཀ་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་སབས་༸སྐ་ུམདནུ་ཆིབས་སྒྱུར་གི་སབྐས་ལ་ྟབུ་ཡིན་ན།	 ཁངོ་
རང་གིས་སྒརེ་དགངོས་ཞུས་ཏ་ེ༸སྐུའི་སུང་བའི་ལས་ཀ་ད་ེའད་བདེ་པའི་སབྐས་སུ་
ཁོ་རང་གིས་ཀང་སེམས་འཚབ་ཆེན་པའོི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོ་ཕ་གིར་ཕིན་པའི་སབྐས་
སུ་བཤད་ཀི་འདགུ	 དཔརེ་ན།	 ང་རང་ཚོ་བདོ་པ་རང་ལ་ང་ཚོས་ཡིད་ཆེས་བས་
ཏ་ེ༸སྐུ་མདནུ་ཆིབས་སྒྱུར་གནང་བའི་སབྐས་སུ་བདོ་པ་བཅྱུ་ཙམ་ཡོད་ན་འགིག་གི་
མེད་དམ་ཞསེ་བརདོ་པའ་ིསབྐས་སུ་ད་ེཚོའ་ིགས་ཀི་རྒྱབ་ལྗངོས་ལ་ཡག་པ་ོབས་ནས་
བལ་ྟགི་མི་འདགུ	 ད་ེཚོའ་ིརྒྱབ་ལྗངོས་ལ་བལ་ྟདགསོ་པ་ད་ེཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད་འདགུ་ཅསེ་དང་།	 ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་སྔནོ་མ་ནས་བཀའ་གནང་གི་ཡོད་པ་
རེད།	༸རྒྱལ་བའ་ིསྐ་ུཕྱྭ་ལ་བར་ཆད་བྱུང་ཟརེ་བ་ད་ེམེ་མདའ་དང་ག་ིད་ེའད་གཅིག་
པསོ་མ་རེད་ཞསེ་དང་།	

བར་སྐབས་ང་ཕ་ོབང་ད་ུ༸སྐུའི་མདནུ་ལ་བཅར་བའི་སྐབས་སུའང་བཀའ་
གནང་གི་འདགུ	 ད་ེབར་སབྐས་ཤིག་ནས་ངས་མང་ཚོགས་ལ་ཡང་མར་མང་པ་ོ
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བཤད་ཡོད།	 བས་ཙང་ང་ཚོ་དམ་ཉམས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཤིག་ཆགས་ཀི་འདགུ་ཅསེ་
པ་ཞིག	 དམ་ཉམས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཞསེ་སིྤ་ཡོངས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་སབས་མང་པ་ོ
ཞིག་ལ་ཕགོ་ནས་ང་ཚོ་དམ་ཉམས་ཅི་ཡང་མིན།	 ཚོགས་གཙོས་ག་རེ་བས་ནས་
བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞསེ་པའ་ིབཟ་ོའད་པ་ོད་ེའད་བཤད་ཡོང་གི་འདགུ	 ད་ེ
རྒྱྱུག་པ་ལེབ་རངུ་གི་སདྐ་ཆ་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རེད།	ཡིན་ནའང་ད་ེསོ་སོས་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་རེད།	 སོ་སོའ་ིར་བའ་ིབ་ླམ་དང་མཉམ་ད་ུདམ་ཚིག་ཉམས་ཀི་
འདགུ་དང་མི་འདགུ་སོ་སོས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་རེད་མ་གཏགོས།	 གཞན་
ཞིག་གིས་ཐག་གཅདོ་རྒྱྱུ ་ཞིག་མ་རེད།	ད་ེའདའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཆགས་རྒྱྱུའ་ིཉནེ་ཁ་ཆེན་
པ་ོཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ད་ེང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་དགསོ་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་སམྙ་གི་
འདགུ	 ད་ེཡིན་དསུ་སྐ་ུཕྱྭའ་ིསྐརོ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཡིན་ནའང་རེད།	 ཕི་རྒྱལ་ད་ུ
ཡིན་ནའང་རེད་ང་ཚོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་ད་ུབད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ལ་
ནམ་རྒྱྱུན་ད་ུའབདོ་བསྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ད་ེག་རང་རེད།	 དཔརེ་ན།	 ཁྱདེ་རང་ཚོ་ད་ལ་ྟསླབོ་
ཕུག་ཡིན་པའི་གནས་སབྐས་སུ་གོང་ད་ུངས་བཤད་པ་ལརྟ་སུ་ཇའི་སླབོ་ཟུར་གཉསི་
ཀིས་ཀང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་ལ་ང་ོརལོ་བདེ་མཁན་གི་གས་སུ་མི་འདགུ་གམ།	ད་ེ
ཚོའ་ིགས་ད་ེདག་སླབོ་ཕུག་ཡིན་པའ་ིསབྐས་སུ་ད་ོསྣང་ཕན་བུ་ཡོད་ཀི་རེད།	 ཁ་ོསླབོ་
གྲྭ་ཐནོ་མ་ཐག་གཞན་ཞིག་གི་བསླུ་བདི་བས་པ་ད་ེགཅིག་པ་ོཡིན་གི་མ་རེད་སམྙ་གི་
འདགུ	ས་བནོ་འད་པ་ོདའེ་ིསབྐས་ནས་ཡོད་ཀི་རེད་སམྙ་གི་འདགུ	ད་ེཡིན་དསུ་སླབོ་
ཕུག་ནང་ཁུལ་ནམ་རྒྱྱུན་ནས་སླབོ་ཕུག་ཁྱད་མཚར་པ་ོབདེ་སངས་དང་ཀུན་སྤདོ་མི་
འད་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན།	 ད་ེཚོའ་ིགས་ད་ེདག་ལ་ད་ོསྣང་བདེ་དགསོ་པ་ད་ེགལ་
ཆེན་པ་ོརེད།	 ད་ེས་ྔབད་ེསུང་གི་དུང་ཆེ་ཞིག་གིས་སླབོ་ཕུག་ཚོ་ལ་ཟབ་སྦངོ་སྤདོ་
པའ་ིསབྐས་སུ་ལབ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།	 ང་ལ་མིག་གཉསི་དང་ལག་པ་གཉསི་མ་
གཏགོས་ཡོད་མ་རེད།	 གལ་སདི་ཁྱདེ་རང་ཚོའ་ིམིག་ང་ལ་གཡར་བ་ཡིན་ན་མིག་
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སངོ་ཕག་ག་ཚོད་ཙམ་ཆགས་ཀི་རེད་དམ།	 ཞསེ་པ་འད་པ་ོཞིག་རེད།	 དརེ་བརནེ་
སླབོ་ཕུག་ཚོའ་ིངསོ་ནས་ཡིན་ནའང་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ནང་ད་ུགང་དང་གང་ཡོང་གི་ཡོད་
མེད་དང་གང་ཆགས་ཀི་ཡོད་མེད་ད་ེཚོའི་ཐགོ་ལ་ད་ོསྣང་དང་གཟབ་གཟབ་བས་
ཏ་ེཕན་བུའ་ིམི་མཐུན་པ་འད་པ་ོཡོང་གི་འདགུ་ན།	 དརེ་དགོས་པ་བདེ་དགསོ་ས་
ཞིག་རེད་སམྙ་པ་འད་བྱུང་ན།	 ད་ེཁུངས་སོ་སོར་ལབ་པ་ཡིན་ན།	 དསེ་དའེ་ིསབྐས་
སུ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གི་རེད།	 ད་ེཡིན་དསུ་གནས་ཚྱུལ་ག་ོབ་དང་མཐངོ་བ་ད་ེདག་
ཚང་མར་མི་མང་གི་ངསོ་ནས་ཀང་འབད་བརོན་བདེ་དགོས་པའི་ཐབས་ལམ་ད་ེ
འད་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད་སམྙ་གི་འདགུ	ཕལ་ཆེར་དསི་ལན་ད་ེའད་ིདག་གི་ནང་ད་ུ
བསྡསུ་པ་ཡོད་སམྙ་གི་འདགུ	གཞན་པ་ཡོད་དམ།	

ད་ིབ།	 དང་པ།ོ	 ངའ་ིད་ིབ་ད་ེགང་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀི་འདགུ་ཅ་ེན།	 ད་ལ་ྟ
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་ལྟར་སན་ཕན་སི་སི་ཀོ་རུ་གནས་ཚྱུལ་
བྱུང་བ་ད་ེདང་འབལེ་བ་ཆགས་འདགུ	 ཕ་གིར་དབིན་ཇིའ་ིབཙྱུན་མ་གཉསི་
ཀིས་༸གོང་ས་མཆོག་མར་ཕབེས་པའི་སྐབས་སུ་ཉ་ེའགམ་ལ་བཅར་ཏ་ེ
༸གངོ་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་གང་གནང་བ་ད་ེརུན་མ་རེད།	 བཀའ་སླབོ་
གནང་རྒྱྱུ ་ད་ེམཚམས་འཇགོ་གནང་རོགས་ཞུས་འདགུ	 སབྐས་དརེ་ཁངོ་
ཚོའ་ིལག་ཏུ་མཚོན་ཆ་དང་རས་ཀི་རིགས་གང་ཡང་འཁྱརེ་མི་འདགུ	 གལ་
སདི་འཁྱརེ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་གནས་ཚྱུལ་ད་ེའཇིགས་སྣང་ཆེན་པ་ོཡོང་རྒྱྱུའ་ིཉནེ་
ཁ་ཆེན་པ་ོའདགུ	 དའེ་ིཐགོ་ནས་ངས་ག་རེ་མཐངོ་གི་འདགུ་ཅ་ེན།	 ཕ་གིར་
ཚོགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།	 བད་ེའཇགས་སུང་སྐབོ་བདེ་མཁན་ད་ེཡག་པ་ོ
ཞིག་བཞག་མི་འདགུ	 སྔནོ་མའ་ིབཀའ་ཤག་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཁ་ཐུག་གི་འགན་
ཁུར་བ་ད་ེལ་ཉསེ་པ་གཏངོ་རྒྱྱུའ་ིལུགས་སལོ་འད་པ་ོཞིག་འདགུ	 ད་ལའྟ་ིཆར་
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གནས་ཚྱུལ་བྱུང་བ་དརེ་ཕར་ཉསེ་པ་འད་པ་ོབཏང་བའི་གནས་ཚྱུལ་མི་འདགུ	
དརེ་རྒྱྱུ ་མཚན་འད་པ་ོཡོད་པ་རེད་དམ།	

ད་ིབ།	 གཉསི་པ།	 ང་ལ་ད་ིབ་གཉསི་ཡོད།	 དང་པ་ོན།ི	 དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་
ཚོས་སདྐ་འཕནི་ད་ེཚོའ་ིནང་ལ་གང་བཤད་ཀི་འདགུ་བརདོ་ན།	 ཁངོ་ཚོར་
ཆོས་ལུགས་ཀི་རང་དབང་སྤདོ་ཀི་མི་འདགུ	 ད་ེབཞིན་བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ནང་ནས་མར་ཕུད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 གལ་སདི་ད་ེའད་ཡིན་ན་བདོ་གཞུང་གི་
ཡིག་ཆའ་ིནང་ད་ུད་ེའད་བསི་ཡོད་པ་རེད་དམ།	 གལ་སདི་བསི་ཡོད་པ་ཡིན་
ན་ཤ་ཁག་གཅིག་པའི་མི་རིགས་གཅིག་ཆགས་ཡོད་དསུ་ཁངོ་ཚོ་ག་རེ་བས་
ནས་མར་ཕུད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་གཅིག་ཡིན།	 ད་ིབ་གཉསི་པ་
ན།ི	 བདོ་གཞུང་གིས་ཁ་ོཚོར་ང་ཚོའ་ིཆབ་སདི་ཀི་ཆ་རྐནེ་མང་པ་ོཞིག་སྤདོ་
ཀི་འདགུ	 ད་ེལ་མ་འངོས་པ་ཁངོ་ཚོ་དང་མཉམ་ད་ུའཆམ་མཐུན་བ་རྒྱྱུའ་ིཁ་
ཕགོས་དང་ལས་གཞི་གསར་པ་འད་ཨེ་ཡོད་དམ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	

ད་ིབ།	གསུམ་པ།	ངའ་ིད་ིབ་ད་ེགང་ཡིན་ཞུས་ན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༠	ཙམ་ལ་དལོ་རྒྱལ་
ཚོགས་པ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུའག་ོགི་ཡོད་པའ་ིརྣམ་པ་འད་པ་ོཚོར་གི་འདགུ	 ད་ེ
འད་ཡིན་དསུ་གལ་སིད་མ་འངོས་པར་ཁོང་ཚོ་ང་ཚོའི་སིྤ་འཐུས་ཀི་ནང་ད་ུ
རུྐབ་སགེས་འད་པ་ོཞིག་སླངོ་ནས་ལངས་པ་ཡིན་ན་མི་སདི་པ་མ་རེད།	 རྒྱ་
ནག་གི་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕིན་ནས་ད་ེའད་ཆགས་པ་ཡིན་ན་མ་འངོས་
པར་ང་ཚོས་འཆར་གཞི་གང་འད་ཞིག་འདངི་རྒྱྱུ ་ཡིན་ནམ།	

ད་ིབ།	བཞི་པ།	ང་ལ་ད་ིབ་གཉསི་ཡོད།	ད་ེན་ིག་དསུ་ཡིན་རངུ་རང་ཉདི་ཀི་སེམས་
ཀི་ནང་ད་ུཤར་གི་འདགུ	 སབྐས་རེར་དགོས་པ་ཤར་བ་ད་ེད་ིབ་བཏང་ན་
གང་འད་ཆགས་ཀི་ཡོད་དམ་སམྙ་ནས་ད་ིབ་བཀདོ་ཐུབ་མ་སོང་།	 ད་ེརིང་
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གི་བརདོ་གཞི་དང་འབལེ་བ་ཡོད་སབས་ད་ིབ་ད་ེཐད་ཀར་བཀོད་ཀི་ཡིན།	
གོང་ད་ུཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཞལ་ཐག་ཆོད་པའོི་ཐགོ་ནས་གང་གསུངས་
སོང་ཞ་ེན།	 ཚོགས་པ་འདའི་ིནང་ལ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཡོད་པ་མ་རེད་
གསུངས་སོང་།	 ཡིན་ནའང་ངར་དའེ་ིཐད་དགོས་པ་ཡོད།	 དགོས་པ་ཡོད་
དནོ་ན།ི	 བདོ་ནས་སླབེས་པ་ཡིན་ནའང་རེད་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་སླབོ་ཕུག་སུ་ཞིག་
གཏངོ་སབྐས་སུ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གི་ཡོད་མེད་དང་འབལེ་བ་ཡོད་མེད་ཐད་
ལ་ད་ིབ་མ་དསི་པར།	 སླབོ་གྲྭ་གང་དང་གང་ལ་གཏངོ་དགསོ་ཀང་དརེ་ཤར་
རེར་གཏངོ་བ་ལས།	གདན་ས་ཁག་གི་སིྒག་གཞི་ལ་ྟབུ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཡོད་མ་
རེད།	ད་ེམེད་པའ་ིརྐནེ་གིས་ཉ་ེཆར་གི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེབྱུང་བ་རེད་སམྙ།	སདླ་
མར་དགོན་སྡ་ེཁག་གཅིག་པ་ོམ་ཡིན་པར་སླབོ་གྲྭ་ཁག་དང་ཚོགས་པ་གཞན་
པ་ད་ེཚོས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གི་མེད་པའི་ཁ་གསལ་དགསོ་པར་གཞུང་གི་ངསོ་
ནས་ཐབས་ལམ་གང་ཞིག་ཡོད་མེད་དང་།	

		 ད་ིབ་གཞན་ད་ེང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་རེད།	ཕི་ལོ་	༡༩༤༩	ལོར་དབིན་
ཇིས་རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་སྤད་པ་ལརྟ་རྒྱ་གར་དང་པ་ཀི་སི་ཐན་གཉསི་ཁ་
བལ་ད་ུཕིན་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེཡང་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཐགོ་ནས་རེད།	 ག་དསུ་
ཡིན་རངུ་ངའ་ིསེམས་པར་གང་དན་གི་འདགུ་ཅ་ེན།	གལ་སདི་བདོ་ཀི་བདནེ་
མཐའ་མ་གསལ་བར་ད་ུདལོ་རྒྱལ་གི་དཀའ་རྙགོ་ད་ེསེལ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།	
བདོ་ད་ེདམུ་བུ་གཉསི་སུ་འག་ོགི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	

ལན།	 སན་ཕན་རན་སི་སི་ཀ་ོར་ུདནོ་རྐནེ་ད་ེབྱུང་བའ་ིརསེ་སུ་ཨ་རིའ་ིནང་
ད་ུཡོད་པའི་བདོ་པ་མང་པ་ོཞིག་ལ་ཧ་ཅང་གི་སེམས་འཚབ་བྱུང་ནས་ར་རམ་ས་
ལར་ཡང་ཁ་པར་གཏངོ་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་བ་རེད་ལ་ད་ེབཞིན་ས་གནས་ཕགོས་
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བཞུགས་སིྤ་འཐུས་ཚོར་ཡང་འབལེ་བ་བདེ་མཁན་མང་པ་ོཞིག་བྱུང་འདགུ	 དའེ་ི
སྐབས་སུ་འབལེ་ཡོད་ཀི་ལས་བེད་ཚོར་ཞིབ་འཇུག་བེད་དགོས་ཀི་འདགུ་ཟརེ་
མཁན་བཅས་གནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོཞིག་བྱུང་བ་རེད།	 ཡིན་ནའང་གནས་ཚྱུལ་དའེ་ི
ཐད་བཀའ་ཤག་གིས་གསོ་ཚོགས་ཀི་ནང་ད་ུའགལེ་བཤད་གནང་བར།	 བཙྱུན་མ་
གཉསི་པ་ོད་ེ༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེ་བཞུགས་སའི་མགནོ་ཁང་ད་ེག་རང་གི་ནང་
ད་ུཡོད་པ་དང་།	 དརེ་ཡོད་དསུ་	 (Lobby)	 ཚོམས་ཀི་ནང་ད་ུསྡདོ་ཆོག་གི་མ་རེད་
ཅསེ་པའ་ིགནས་སངས་ད་ེཡོད་མ་རེད།	 དངསོ་གནས་བས་ན་དའེ་ིརསེ་སུ་ཀྲ་ོརོན་
ཀྲ་ོརུ་བཞུགས་མཁན་ཐ་ེབ་ོརིན་པ་ོཆེ་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་ཁོང་གིས་ཀང་
ཕག་བསི་ཤིག་གནང་སོང་།	 སབྐས་དརེ་ཁངོ་རང་ཉདི་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་བཙྱུན་
མ་གཉསི་ད་ེཕ་གིར་བསདྡ་འདགུ་པས་ར་བ་ན་བླ་ོབད་ེཔ་ོབྱུང་མ་སོང་།	 ཕ་གིའ་ིས་
གནས་ཀི་སུང་སྐབོ་བདེ་མཁན་ད་ེདག་ལ་བརདོ་དསུ་སྔནོ་ལ་ཁྱདེ་རང་ཕར་རྒྱྱུགས་
ཞསེ་བཤད་བྱུང་།	རསེ་སུ་ཁངོ་ལ་དགོས་པ་བྱུང་བ་ལརྟ་བྱུང་སོང་ཞསེ་པའ་ིགནས་
ཚྱུལ་ད་ེའད་ཡང་ཡོང་གི་འདགུ	 ཡིན་ནའང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིམཛད་འཕནི་
ན་ིརླབས་ཆེན་རེད།	 ས་ཆ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་མང་པ་ོཕབེས་དགསོ་ཀི་ཡོད་དསུ།	
ད་ལའྟ་ིའཛིན་སྐངོ་གི་ངསོ་ནས་ལན་འདབེས་བདེ་སངས་ལ་བལསྟ་པ་ཡིན་ན།	 ད་ེ
ལ་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་ལས་བདེ་གཅིག་དང་གཉསི་ཀི་འགགི་དང་མ་འགགི་གི་
གནས་སངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བདེ་དགོས་ཀི་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་མཐངོ་གི་འདགུ་
ལ་གཞན་གིས་བསམ་ཚྱུལ་ད་ེའད་ཡང་ཡོད་མི་སདི་པ་མ་རེད།	 ཡིན་ནའང་གསོ་
ཚོགས་ཀི་ནང་ད་ུགསོ་ཆོད་གང་ཞིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན།	 སན་ཕ་རན་སི་སི་
ཀོ་རུ་བྱུང་བའི་གནས་ཚྱུལ་དང་འབལེ་བའི་ཐགོ་ནས་གནས་ཚྱུལ་དལོ་རྒྱལ་རསེ་
འབང་པའི་བ་སྤདོ་དནོ་རྐནེ་གི་འབྱུང་ར་གང་ཡིན་མིན་ད་ེའཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་
གིས་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་པ་བས་ནས།	 མ་འངོས་པར་ད་ེའད་མི་ཡོང་བ་བདེ་
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དགོས་ཀི་རེད་ཅེས་པའི་གསོ་ཆོད་བཞག་ཡོད་སབས་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་ནས་
ཀང་གསོ་ཆོད་དའེི་དགོངས་དནོ་ཕར་ཕགོས་ཀི་འབྱུང་ར་ད་ེག་རེ་ཆགས་ཡོད་པ་
དང་།	 མ་འངོས་པར་ད་ེརིགས་མི་འབྱུང་རྒྱྱུར་གང་དང་གང་གནང་དགསོ་མིན་གི་
འགན་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད་པའ་ིཆ་ནས་གནང་གི་རེད་སམྙ་གི་འདགུ	 དའེ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་
ལ་བརནེ་ནས་མི་འདསི་ནརོ་བ་རེད།	 ཡང་ན་སིྒག་འཛུགས་འདསི་ནརོ་བ་རེད།	
རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ེལ་བརནེ་ནས་ཉསེ་པ་འད་ིགཏངོ་དགསོ་པ་རེད་ཅསེ་པའི་གནས་ཚྱུལ་
ཆགས་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཞིག་དང་།	

ད་ེནས་ཆོས་དད་རང་དབང་མི་འདགུ	 བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནས་ཕུད་ཀི་
འདགུ་ཅསེ་པ་དརེ།	གངོ་ད་ུཞུས་པ་ད་ེརང་རེད།	 སིྤ་ཚོགས་ནས་ཕུད་པ་རེད་ཅསེ་
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོས་བརདོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ཡིན་ནའང་སུ་དང་སུ་ཕུད་པ་
རེད་དམ་ཞ་ེན།	 ད་ེབརདོ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་རེད།	 གང་ཡིན་ཞ་ེན།	 དཔང་རགས་
ཡོད་མ་རེད།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོས་ལོ་རྒྱྱུས་ཡིན་ནའང་བདནེ་པ་ར་འཕདོ་
ཀི་མེད་སབས་རུན་གཏམ་གིས་ལོ་རྒྱྱུས་བཟསོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 སིྤ་ཚོགས་ཀི་
གནས་ཚྱུལ་ཞིག་ཡིན་ནའང་མ་བས་པ་ཞིག་བས་སོང་ཞེས་བར་སྐབས་ཤིག་ལ་
གནས་ཚྱུལ་བཟ་ོརྒྱྱུ འི་ཆེད་ད་ུདལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ད་ེཚོས་སྦལེ་ཀོབ་ཏུ་བརྙན་
འཕནི་པར་ལེན་གི་འཕུལ་ཆས་འཁྱརེ་ཏ་ེདཔང་རགས་འཚོལ་ཞིབ་ཀིས་ལས་ཀ་ད་ེ
འད་བཟ་ོརྒྱྱུའ་ིཐབས་ཤེས་མང་པ་ོཞིག་བས་པ་རེད་ཀང་།	 ད་ལ་ྟཁྱདེ་རང་གིས་ད་ི
བ་དསི་པ་རེད།	ད་ིབ་ད་ེང་ཚོས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོར་ཕར་ད་ིདགསོ་པ་ཞིག་
རེེད།	ང་ཚོས་སིྤ་ཚོགས་ནས་སུ་ཕུད་སོང་ངམ།	ད་ེདང་འད་ིཟརེ་བ་གཞིས་ཆགས་
དང་གངོ་སྡ།ེ	 ཁང་ཨང་།	 མིའ་ིམིང་དང་བཅས་པ་དསུ་ཚོད་འད་ིའད་ཞིག་གི་ཐགོ་
ལ་ཕུད་སོང་ཞསེ་པ་བཤད་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ཡིན་ན།	 དརེ་ང་ཚོས་ལན་འདབེས་བདེ་ཆོག་
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གི་རེད།	 ད་ེའད་ཞིབ་འཇུག་བས་ཀང་རྙདེ་ཀི་ཡོད་མ་རེད།	 ད་ཆ་ཧནོ་སུར་ད་ུ
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཁག་གཅིག་གིས་སོ་སོ་རང་ཉདི་ཀིས་ཐག་བཅད་ད།ེ	 ད་ལ་ྟ
ཡིན་ནའང་ཁ་ོརང་ཚོའ་ིམིང་གི་ཐགོ་ལ་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏགོས།	 གཞན་སུ་གཅིག་
གིས་འཕགོ་ཡོད་པ་མ་རེད།	 ད་ེབཞིན་ཤིས་ལོང་ལ་ཕིན་པ་ད་ེདག་ཀང་སོ་སོ་རང་
ཉདི་ཀིས་ཐག་བཅད་ད་ེཕིན་པ་རེད་མ་གཏགོས།	 ད་ེདག་ང་ཚོས་ཕུད་པ་རེད་ཅསེ་
བརདོ་ཤེས་ཀི་མ་རེད།	 ད་ེཡིན་དསུ་གནས་ཚྱུལ་ད་ེདག་ང་ཚོས་ཕར་སདྐ་ཆ་འད་ི
རྒྱྱུ ་རེད་མ་གཏགོས་ང་ཚོར་ཚྱུར་ད་ིདགོས་པའི་གནས་སངས་གང་ཡང་ཆགས་ཀི་
ཡོད་མ་རེད།	 ང་ཚོར་ཞིབ་འཇུག་བདེ་པའ་ིསབྐས་སུ་གང་ཡང་ཐནོ་གི་ཡོད་པ་མ་
རེད།	 ད་ེཡིན་དསུ་ང་ཚོས་ལས་གཞི་གསར་པ་རམོ་དགསོ་པའ་ིགནས་སངས་གང་
ཡང་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད།

དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་གི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེདག	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ནས་བཟུང་
ཤུགས་ཆེ་བ་འད་པ་ོམཐངོ་སོང་ཞསེ་པ་དརེ།	ཤུགས་ཆེ་ཤོས་འད་པ་ོམི་གསོད་ཁག་
སྦརོ་བ་རྒྱྱུ ་མང་ཆེ་བ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༦	 ཙམ་ལ་བྱུང་བ་རེད།	 རསེ་སུ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུ
ཕིན་པ་ཟརེ་བ་ད།ེ	 མང་པ་ོཞིག་རྒྱ་གཞུང་གི་དངུལ་དང་དངསོ་པ་ོསྤདོ་ཀི་ཡོད་པ་
ཡིན་སབས།	 གངས་ཅན་བ་ླམ་ཟརེ་བ་ལ་ྟབུ་དང་།	 དག་ེབཤེས་སལྐ་བཟང་ཟརེ་བ་
ལ་ྟབུའ་ིགས་ཀིས་ཆོས་ཚོགས་གསར་པ་མང་པ་ོའཛུགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ང་ཚོའ་ི
དག་ེལུགས་ཀི་ཆོས་ཚོགས་ཡོད་ས་ཞིག་གི་འཁིས་སུ་ཡང་ཁངོ་ཚོས་ཀང་འཛུགས་
རྒྱྱུའ་ིཐབས་ཤེས་བས་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཉ་ེབའི་ཆར་གོ་བར་སི་པནེ་	 (Spain)	
དང་པརོ་ཅྱུ་ཀལ་	 (Portugal)	 ད་ེདག་ཏུའང་ཆོས་ཚོགས་ཧ་ཅང་གི་ཆེན་པ་ོད་ེ
འད་འཛུགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 དརེ་འག་ོསོང་ཕངས་མེད་བཏང་ས་ེཁང་པ་ཆེན་པ་ོ
ད་ེའད་ཉ་ོབའམ་ཁང་པ་ཆེན་པ་ོད་ེའད་བརྒྱབ།	 དག་ེཕུག་ན་ིམག་ོསེར་པ་ོབདོ་པའ་ི
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ཆོས་དང་ནང་པའ་ིཆོས་ལ་ར་བ་ཉདི་ནས་ཤེས་རགོས་གང་ཡང་མེད་མཁན་ལ་ཆོས་
བཤད།	ད་ེཡང་རིན་མེད།	 ཆོས་ཚོགས་གཞན་ཚོར་ཡིན་ན་ང་ཚོའ་ིབ་ླམ་དང་དག་ེ
བཤེས་ཚོ་ཕབེས་ཏ་ེཆོས་འཆད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	ད་ེསྒྱུར་མཁན་ཡོད་པ་རེད།	 ཡིན་
ནའང་བ་ླམ་ལ་ཆོས་ཚོགས་ཀི་ནང་དབང་ཆ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད།	 དའེ་ིཆོས་
ཚོགས་འཛིན་མཁན་ཚོར་རང་ཉདི་ཀིས་ཡུལ་མི་འགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་བཙྱུགས་
པ་ད་ེའད་བདེ་ཀི་ཡོད་དསུ་སོ་སོའི་འཛིན་སྐངོ་གི་འག་ོསོང་གཏངོ་དགོས་ཀི་ཡོད་
དསུ་ཆོས་འཆད་སབྐས་ཉན་མཁན་ཚོས་ཚོགས་ཁང་གི་གླ་ལ་སོགས་པ་དངུལ་ཕ་
ལ་ཕན་བུ་སྤདོ་དགསོ་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 ཡིན་ནའང་དལོ་རྒྱལ་
བསནེ་མཁན་གི་ཆོས་ཚོགས་ད་ེཚོའི་ནང་ད་ུགླ་ཆ་ཅི་ཡང་སྤདོ་མི་དགོས་པར་སླབོ་
ཁིད་བ་རྒྱྱུའི་ཐབས་ཤེས་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་མང་པ་ོཞིག་ང་ཚོས་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	
བདོ་པ་ཧ་ཅང་གི་ཉུང་ཉུང་རེད།	བདོ་པ་ཧ་ཅང་གི་ཉུང་ཉུང་ཡིན་སབས་བདོ་པ་ཚོས་
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ད་ེདག་ཆོས་བརྒྱྱུད་མི་འད་བ་གཞན་ཞིག་ཏུ་ངསོ་ལེན་བདེ་
ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད།	 ས་སྐ་བའ་ིནང་ད་ུདལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ར་བ་ཉདི་ནས་མེད་
ཅསེ་༸གངོ་མ་རིན་པ་ོཆེས་གསུངས་པ་ལརྟ་རེད།	 རྙངི་མ་དང་བཀའ་བརྒྱྱུད་ཀི་
ནང་ད་ུདལོ་རྒྱལ་བསནེ་གི་ཡོད་པ་མ་རེད།	 ད་ཆ་དག་ེལུགས་པ་ཡིན་ཟརེ་མཁན་
གི་ནང་ད་ུའགའ་ཤས་ཤིག་ལགྷས་པ་ད་ེརེད།	 ད་ཆ་སེ་ར་སདྨ་དང་ཤར་ར་ེནས་ཁ་
ཁ་བས་པ་ད་ེཚོའི་དག་ེཕུག་གསར་པ་ད་ེཚོ་ཚང་མ་བལ་ཡུལ་དང་ཧ་ིམ་ལ་ཡའི་རི་
རྒྱྱུ ད་ཀི་ཕུ་གུ་ཆྱུང་ཆྱུང་ད་ེའད་ཕ་མས་བདག་པ་ོརྒྱག་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ་ཀི་གནས་
སངས་ད་ེའདའ་ིའགོ་ནས་མར་ཁདི་ཡོང་ས་ེགསོ་གི་ཡོད་པ་རེད།	རསེ་སུ་ཚྱུར་མག་ོ
ལགྕ་གཞུ་རྒྱྱུའ་ིཉནེ་ཁ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད།	ཁ་ོརང་ཚྱུར་ཕུང་རྒྱྱུའ་ིཉནེ་ཁ་ད་ེཡོད་ཡོད་
པ་རེད།	 བདོ་པ་རང་དའེ་ིནང་ད་ུཡོད་པ་མ་རེད།	 རི་བ་ོདག་ེལནྡ་པ་གཅིག་རེད་
མ་གཏགོས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཞསེ་ཆོས་བརྒྱྱུད་གཞན་ཞིག་ཆགས་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་
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མ་རེད།	 ཆོས་བརྒྱྱུད་གཞན་ཞིག་ཆགས་མི་སདི་པ་རེད།	 ད་ེཡིན་དསུ་སིྤ་འཐུས་
ཀི་ནང་ལ་རུྐབ་སགེས་གསར་པ་བཟ་ོདགསོ་པའི་གནས་སངས་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད།	
ཡིན་ནའང་མི་མང་གི་ངསོ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་ཞལ་མ་བཞུགས་ནའང་འད་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིསྐ་ུཕྱྭ་ལ་གནདོ་ནའང་འད།	 བདོ་ཀི་བསན་པ་ཆབ་སདི་ལ་
གནདོ་ནའང་གནདོ།	 ང་ཚོས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་གི་མི་ཞིག་ལ་སིྤ་འཐུས་ཀི་
འསོ་འཕནེ་གི་ཡིན་ཞསེ་བརདོ་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན།	 ད་ེམི་མང་གི་འདདོ་པ་རེད།	
དའེི་སབྐས་སུ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་ག་རེ་གནང་གི་རེད་ཅ་ེན་སབྐས་དརེ་༸རྒྱལ་
བ་རིན་པ་ོཆེས་དགངོས་པ་བཞསེ་ཀི་རེད།	 ད་ེའདའ་ིདསུ་ཚོད་ཅིག་མི་ཡོང་རྒྱྱུར་
ང་ཚོས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་རེད་མ་གཏགོས།	ད་ེའདའ་ིདསུ་ཚོད་ཅིག་སླབེས་
པ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་ཚང་མའ་ིསུྒང་ད་ེརགོས་ཟནི་པ་རེད།	 སང་ཉནི་གནངས་ཉནི་ཁྱདེ་
རང་ཚོ་འད་ིའད་པ་ོབས་ཏ་ེའཛོམས་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་ཀང་རག་གི་མ་རེད།	 ད་ེཡིན་
དསུ་སིྤ་འཐུས་ཀི་ནང་ལ་མི་མང་གི་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཡིན་པ་མ་ཤེས་པར་
འསོ་འཕངས་ཏ་ེཁ་ོཡ་གིར་སླབེས་པ་ཡིན་ན་གང་ཤེས།	 མི་མང་གིས་ཤེས་ཏ་ེའསོ་
འཕནེ་མཁན་ད་ེའད་ཕལ་ཆེར་ཁག་པ་ོཡིན་གི་རེད་སམྙ་གི་འདགུ	གངས་འབརོ་གི་
ཆ་ནས་ཀང་ཉུང་ཤས་ཤིག་རེད་མ་གཏགོས་མང་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད།	

ད་ེནས་སླབོ་གྲྭའི་ནང་ལ་ད་གིན་ངས་ཁྱདེ་ཚོའི་ནང་ལ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་
བཤད་རྒྱྱུ ་ཡིན།	 གཅིག་བས་ན་ངས་རག་མཐའ་དང་ཆད་མཐའ་གཉསི་མ་
ཡིན་པའི་ཐག་བཅད་པ་ཡིན་གི་རེད།	 ཡོད་ཤས་ཆེ་ད་ེངས་བརདོ་ཐུབ་ཀི་མ་
རེད།	 ང་ལ་མངནོ་ཤེས་ནི་མེད།	 ཡིན་ནའང་རེ་བར་ད་ཆ་ཁྱདེ་ཚོ་ཚང་མ་སླབོ་
ཕུག་ཡིན་པ་དང་།	ད་ེཡང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི་གི་འགོ་ནས་
གསོ་སྐངོ་བས་ཏ་ེད་ཆ་གནོ་རྒྱྱུ ་དང་།	བཟའ་རྒྱྱུ །	བཏུང་རྒྱྱུ ་ཡིན་ནའང་རེད།	བད་ེ
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བད་ེལྷདོ་ལྷདོ་ངང་འཚོ་བ་སྐལེ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ད།ེ	 ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་དང་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི་ལ་བརནེ་ནས་བསདྡ་ཡོད་དསུ།	 ད་ེའད་
ཞིག་བསནེ་ཨེ་ཡོང་ངམ་སམྙ་ས་ེགངོ་ད་ུབཤད་པ་རེད།	 མ་འངོས་པར་སླབོ་ཕུག་གི་
ནང་ལ་དབ་ེབ་འབདེ་རྒྱྱུའི་ལམ་གསར་པ་ད་ེའད་ག་རེ་བཟ་ོརྒྱྱུ ་ཡོད་མེད་ཅསེ་པ་ད་ེ
དག་ཞུ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཁག་པ་ོརེད་སམྙ།	 ང་ཚོས་སླབོ་ཕུག་ཚོར་ལམ་སནོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ད་ེཚོ་ཞུ་
དགསོ་ཀི་རེད།	 ད་ེམ་གཏགོས།	 ཁ་ོདལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་རེད།	 ད་ེརིང་སླབོ་གྲྭ་
ནས་འབུད་ཀི་ཡིན་ཟརེ་རྒྱྱུའ་ིབཟ་ོའད་པ་ོབརདོ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད།	 ད་ེཡིན་དསུ་ད་ེན་ི
གནས་ཚྱུལ་ཐ་དད་རེད།	ད་ེཡིན་དསུ་དགོས་པ་ཡོད་པའ་ིགནས་སངས་ད་ེའད་ཁྱདེ་
ཚོས་མཐངོ་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ།	 ཡང་ན་དགོས་པ་ར་བ་ནས་མེད་པ་ཞིག་ལ་ཡོད་
པ་བཟསོ་པ་ཡིན་ན།	ཏག་ཏག་སྡདོ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད།	ཡོད་པ་ད་ེའད་སོ་སོས་ཤེས་
ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན།	ད་ེལ་བསབླ་བ་རྒྱབ་དགསོ་ཀི་རེད་སམྙ་གི་འདགུ	

ད་ེནས་མ་འངོས་པར་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་མང་ད་ུདང་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕིན་
ནས་བདོ་དམུ་བུ་གཉསི་སུ་འག་ོགི་རེད་དམ་ཞསེ་པ་དརེ།	 དལོ་རྒྱལ་གི་རྒྱྱུ ་མཚན་
ལ་བརནེ་ནས་བདོ་དམུ་བུ་གཉསི་སུ་འག་ོདགོས་པའི་གནས་སངས་གང་ཡང་ཡོད་
མ་རེད་སམྙ་གི་འདགུ	 དལོ་རྒྱལ་གཅིག་པ་ོམ་རེད།	 ང་ཚོའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀི་ནང་ད་ུ
གནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོཡོང་གི་མི་འདགུ་གམ།	བ་ླམ་གཅིག་གངོས་པའ་ིརསེ་སུ་བ་ླམའ་ི
ཡང་སདི་གཉསི་ཕབེས་པའ་ིསབྐས་སུ་སྔནོ་མའ་ིསྤུན་མཆེད་ཡིན་མཁན་དང་།	 ཕ་
ཡུལ་གཅིག་པ་ཡིན་མཁན་གི་ནང་ད་ུཡང་སང་ཉནི་གནངས་ཉནི་ནས་བཟའ་རེས་
བཏུང་རེས་མེད་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ད་ེའད་ཆགས་ཡོང་གི་འདགུ	 ད་ེཡིན་དསུ་དལོ་
རྒྱལ་གི་གནས་ཚྱུལ་དང་འབལེ་བའ་ིཐགོ་ལ་ད་ལའྟ་ིབར་ད་ུབཙན་བལོ་གི་ནང་ད་ུང་
རང་ཚོ་གཙང་མ་ཆགས་དགསོ་པ་ད་ེཚོ་ཆགས་ཚར་བ་རེད་སམྙ།	 རྒྱ་གར་གི་ནང་
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ད་ུད་བར་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོས་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོསྤལེ་མ་ཐུབ་པའི་
རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ེཡང་།	 གཙང་མ་ཆགས་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་རེད།	 ཕི་རྒྱལ་
ལ་དངུལ་དང་དངསོ་པའོ་ིཁ་ེཕན་ལ་བརནེ་ནས་བདེ་ཀི་ཡོད་དསུ།	 ད་ལ་ྟཤུགས་
ཆེན་པའོ་ིརྣམ་པ་འད་པ་ོམཐངོ་གི་ཡོད་པ་རེད།	དཔརེ་ན།	ད་ེརིང་ང་ལ་ྟབུ་ཡིན་ན་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོབཤད་དགསོ་པའ་ིགནད་འགག་མཐངོ་མ་སོང་།	 ཡིན་ནའང་བར་
ལམ་ཞིག་ནས་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ད་ལམ་ད་ུདལོ་རྒྱལ་སྐརོ་མང་པ་ོཞིག་ཕར་ཚྱུར་གཏངོ་
གི་འདགུ་ཅསེ་ལབ་ཀི་ཡོད་དསུ།	གཞནོ་སྐསེ་ཚོའ་ིནང་གནས་ཚྱུལ་མི་ཤེས་པ་ཡོད་
ན།	 ཕན་བུ་གསེད་བཀྲལོ་བས་པ་ཡིན་ན་ཕན་བུ་ཕན་མི་ཡོང་ངམ་སམྙ།	 ཆ་ཚང་
མ་རགོས་པ་ཡིན་རུང་ད་ེརིང་ཚོགས་གཙོས་གང་བཤད་པ་ད་ེབག་ཆགས་འད་པ་ོ
བས་ཏ་ེདའེི་སངྒ་ལ་གནས་ཚྱུལ་གསར་པ་འད་པ་ོདགེ་བཤེས་དང་འདལུ་བ་འཛིན་
པ་ཚོའ་ིདུང་ནས་གསན་པ་ཡིན་ན།	 ད་ེལས་ལགྷ་པ་མཁྱནེ་ཐུབ་རྒྱྱུའ་ིགནས་ཚྱུལ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་སབས་ག་ོསབྐས་ད་ེའད་ཞིག་བས་ཏ་ེཞུས་པ་རེད།	 ང་ཚོའ་ི
ཆབ་སདི་ཀི་ཐགོ་ནས་ཆབ་སདི་ཀི་འགན་འཁྱརེ་མཁན་གི་ངསོ་ནས་རེད།	 འཛིན་
སྐངོ་གི་ངསོ་ནས་རེད།	 གསོ་ཚོགས་ཀི་ངསོ་ནས་རེད།	 ད་ེསྔནོ་ཉནི་གང་པརོ་གསོ་
ཚོགས་ཀི་ནང་ད་ུག་ོབསྡརུ་ཞུས་པ་རེད།	ཚང་མས་སིྤ་མོས་ཀི་ཐགོ་ནས་ཐག་བཅད་
ད་ེསོ་སོ་རང་ཉདི་ཀི་བསམ་ཚྱུལ་གང་བཤད་དགོས་པ་ཚང་མ་བཤད་ཡོད་པ་རེད།	
ད་ེཡིན་དསུ་ད་ིབ་མཐའ་མ་དའེི་ནང་ལ་དལོ་རྒྱལ་གི་རྒྱྱུ ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་
དམུ་བུ་གཉསི་ལ་འག་ོགི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེ་ན་ད་ེར་བ་ཉདི་ནས་འག་ོགི་མ་རེད་
ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	ཐུགས་ར་ེཆེ།

༼ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ཟླ	༦	ཚེས་	༤	ཉནི་ར་སངེ་བདོ་ཁིྱམ་ཚོགས་ཁང་ནང་མཐ་ོསླབོ་ཁག་གི་

སླབོ་ཕུག་ཚོར་གནང་བའ་ིགསུང་བཤད།༽
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ག་ེམཆོག་ནས་དལོ་རྒྱལ་དང་
འབལེ་བའ་ིགསུང་བཤད་གནང་བ་ཁག་ཕགོས་སིྒག་ཞུས་པ།

༄༅།	 །དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བའ་ིསྐརོ་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤིག་ཞུ་འདདོ་
བྱུང།	 ཉ་ེཆར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་རྒྱལ་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་ལ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་སབྐས་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཉུང་ཤས་ཤིག་གིས་
ང་ོརལོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 མང་ཆེ་བ་ཕི་རྒྱལ་མི་རིགས་རེད།	 བདོ་པ་ཉུང་ཤས་ལས་
མེད།	 ཁངོ་ཚོས་སྐནོ་འཛུགས་ཞུས་པའ་ིསདྐ་ཆ་ད་ེདག་ཚང་མར་གཞི་ར་མེད་
པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཚང་མས་མཁྱནེ་དགསོ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 མ་གཞི་ངས་ཆོས་
ཕགོས་ཐགོ་ཡག་པ་ོཤེས་ཀི་མེད་ཀང།	 གཙོ་ཆེ་ཤོས་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ན་ིའཛམ་གླངི་ནང་པ་ཡོངས་ཀིས་གུས་བཀུར་ལམ་སནོ་ཞུ་ཡུལ་དང།	
ཡོངས་རགོས་བསན་པའི་མངའ་བདག་ཆེན་པརོ་གྱུར་པ་སོགས་ཕགོས་དང་རིས་
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སུ་མ་མཆིས་པའི་བསན་འགའོི་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེར་བསྐངས་དང་སྐངོ་བཞིན་པའི་ཐགོ	
སྔནོ་བནོ་རིས་མེད་སྐསེ་ཆེན་ཚད་ཐུབ་ད་ུམས་དམ་བསྒགས་མཛད་པ་དང་རསེ་སུ་
མཐུན་པར་བསན་པ་དག་ཐརེ་གི་མཛད་པ་ཁ་ོནར་དགོངས་ཏ་ེདལོ་རྒྱལ་སྐརོ་བངླ་
དརོ་བཀའ་སླབོ་གནང་ཡོད་པར།	བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་རསེ་འབང་པ་ཡོངས་ཀིས་
རྒྱྱུ ་མཚན་ཤེས་པའི་སྒ་ོནས་སངྤ་བངླ་འཇུག་ལྡགོ་མ་ནརོ་བ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་
པར་ངས་དགའ་གུས་ཡི་རངས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

འནོ་ཀང།	 དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཉུང་ཤས་ཀིས་ག་རེ་ཤོད་ཀི་ཡོད་དམ་
ཞ་ེན།	“ང་ཚོ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོར་ཆོས་དད་རང་དབང་མི་འདགུ	 ཆོས་
བདེ་ཆོག་གི་མི་འདགུ་”ཅསེ་ཁུངས་མེད་ཀི་སྐནོ་འཛུགས་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས།	 “དལོ་རྒྱལ་ན་ིདགེས་པའ་ིནང་ནས་ཀང་རདོ་པ་ཅན་ཞིག་དང།	
༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པསོ་སྨནོ་ལམ་ལོག་པའ་ིདམ་སརི་བརིས་གནང་བ།	 ཕུར་
ལྕགོ་ངག་དབང་བམས་པ་དང།	 ཁ་ིཆེན་ངག་དབང་མཆོག་ལནྡ།	 ཡོངས་འཛིན་
ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན།	 ཐུའུ་བཀྭན་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་སོགས་མང་པ་ོཞིག་གིས་རྒྱལ་
འགངོ་ལ་བརིས་གནང་བ།	 པཎ་ཆེན་བསན་པའ་ིདབང་ཕྱུག་གིས་ཧ་ཅང་གསལ་
པ་ོགསུང་འདགུ་”པ་སོགས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བས་ན་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་
དང་མ་འགགིས་པ་དང་དཔལ་ལནྡ་ལ་ྷམོ་དང་འཁནོ་གི་ཡོད་པས།	 བདོ་ཀི་རྒྱལ་
བསན་སིྤ་དང་བ་ེབག་བདོ་མིའི་ཆབ་སིད་ལ་གནདོ་སྐནོ་ཚབས་ཆེ་ཡོང་གི་ཡོད་
སབས།	༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བའ་ིལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དང་སོྩལ་བཞིན་པ་ད་ེདག་ན་ིནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་པ་ཚོས་ཆོས་ཡང་དག་
པ་གང་འད་ཞིག་བ་དགསོ་མིན་གི་བངླ་དརོ་བཀའ་སླབོ་གནང་བ་ཞིག་རེད།	 བ་ླམ་
དང་སླབོ་མའ་ིདབར་གི་དམ་ཚིག་གཙང་མ་དགསོ་ཀི་ཡོད་དསུ།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་
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མཁན་ཚོ་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་གསུང་ཆོས་དང་བཀའ་དབང་ལ་མ་ཡོང་ཞསེ་བཀའ་
སླབོ་ཕབེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏགོས་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འབལེ་བ་ར་བ་
ནས་མེད།	 དནོ་དངསོ་ཐགོ་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོར་སེ་ར་དང་དགའ་ལནྡ་
གཉསི་སུ་གྲྭ་ཚང་ཟུར་ད་ུཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཕི་རྒྱལ་དང་རྒྱ་བལ་སོགས་བས་ིགནས་
འད་མིན་ཡོད་པའི་ནང་ག་རེ་བདེ་ཀི་ཡོད་ནའང་དརེ་བཀག་སྡམོ་བདེ་མཁན་སུ་
ཡང་མེད་ན།	 དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོས་ཁ་ནས་ཆོས་དད་རང་དབང་མི་འདགུ་
ཅསེ་ཤོད་ཀི་ཡོད་ཀང།	 དནོ་དངསོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཆབ་སདི་ཀི་བདེ་སྤདོ་འགོ་
ཚྱུད་ནས་ཆབ་སདི་ཁ་ོནའ་ིལས་འགུལ་སྤལེ་གི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་དལོ་རྒྱལ་རསེ་
འབང་པས་"ཆོས་དད་རང་དབང་དང་ཆོས་བདེ་ཆོག་གི་མི་འདགུ་"ཟརེ་བ་ད་ེདག་
གཞི་ར་མེད་པ་གསལ་པ་ོརེད།

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནརོ་ཝེ་ལ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་
སྐབས་ནརོ་ཝེ་མི་མང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའི་ཕབེས་བསུ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	 གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་ནས་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ནརོ་ཝེར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་གནང་བར་དགའ་དད་སྤ་ོགསུམ་
གིས་ཕབེས་བསུ་ཞུས་པའི་ཐགོ་དམིགས་བསལ་གནད་དནོ་གཅིག་ག་རེ་གསུངས་
འདགུ་ཅ་ེན།	 “རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གནནོ་ཤུགས་འགོ་ནརོ་ཝའེ་ིགཞུང་གི་གནད་
ཡོད་མི་སྣ་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་མ་ཞུས་པ་ད་ེནི་ར་བ་ནས་མ་
འགགི་པ་རེད།”ཅསེ་གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་ནས་མགནི་དབངས་གཅིག་
གྱུར་གིས་བརདོ་འདགུ	 མི་མང་ནས་ཀང་གཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣས་མཇལ་
འཕད་མ་ཞུས་པ་དརེ་མོས་མཐུན་མེད་པ་དང་༸གོང་ས་མཆོག་ནརོ་ཝེར་ཆིབས་
སྒྱུར་བསྐངས་པ་ན་ིབཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོཡིན་པའ་ིརྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བསན་ཡོད།	འནོ་



166 བདནེ་དནོ་གསལ་བའ་ིཉ་ིཟརེ།

ཀང་བླ་ོཕམ་དགསོ་པ་ཞིག་ལ།	 དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ལ་ྔབཅྱུ་ལགྷ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་
པ་ནས་མང་ཆེ་བ་ཕི་རྒྱལ་མི་རིགས་ཆགས་འདགུ	 ཁངོ་ཚོས་གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུད་
ལམ་ཁག་ནང་"༸གོང་ས་མཆོག་ནརོ་ཝེར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་སབྐས་ནརོ་ཝེའི་
གཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣས་མཇལ་འཕད་མ་ཞུས་པ་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད།"	 ཅསེ་
བརདོ་འདགུ་པ་ད་ེན་ིབླ་ོཕམ་དགསོ་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཡིན་པ་མ་ཟད།	ཧ་ཅང་ཐབས་
སྐ་ོཔ་ོརེད།	དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོས་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་ཁར་འཁྱརེ་བ་ཙམ་ལས་ཆབ་སདི་ཁ་ོན་འཁབ་བཞིན་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོ
ཆགས་ཡོད།	རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནནོ་ཤུགས་འགོ་ནརོ་ཝའེ་ིགཞུང་གི་གནད་ཡོད་
མི་སྣས་༸གངོ་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་མ་ཞུས་པ་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད།"	 ཅསེ་
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཞིག་གིས་ཤོད་སབྐས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་སདི་ཐགོ་
བདེ་སྤདོ་གཏངོ་གི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད།	 དརེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
ང་ོརལོ་ཡོད་ཅསེ་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	 ད་ེནས་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་
པས་དསུ་ད་ལ་ྟབར་ད་ུགླངེ་སླངོ་བདེ་བཞིན་པ་ན།ི	 བཙན་བལོ་སིྤ་ཚོགས་ནང་དལོ་
རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོར་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་མེད་པ་མ་
ཟད།	 སླབོ་གྲྭ་དང་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་དབ་ེའབདེ་བདེ་ཀི་ཡོད་པའ་ིགཞི་མེད་
སྐནོ་འཛུགས་མང་དག་ཅིག་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ཞིབ་ཚགས་ཐགོ་ནས་གཟགིས་ན།	
སིྤར་བཏང་དའེི་ཐགོ་རྒྱ་གར་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་བས་ིགནས་ཁག་དང་རྒྱལ་
སིྤའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཚོགས་པ།	 ལྡ་ིལིའ་ིཁམིས་ཁང་བཅས་ནས་ཀང་ད་ེདག་
ལ་གཞི་ར་མེད་པའ་ིཁམིས་ཐག་བཅད་ཟནི་པའ་ིགནད་དནོ་ཆགས་ཡོད།	 དའེ་ིནང་
ནས་ད་ྷསར་མཚན་ཉདི་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་བཤེས་ལགས་བཀྲངོས་པའི་སྐརོ་ལ་རྒྱལ་
སིྤའ་ིཨིན་ཊར་པལོ་	(Interpol)	ཐགོ་ནས་ཀང་ཞིབ་འཇུག་བས་ཡོད།
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འནོ་ཀང་ད་ལ་ྟཁ་ོཔ་ཚོས་གཞི་མེད་སྐནོ་འཛུགས་ཀིས་"ཆོས་དད་རང་དབང་
དང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་མི་འདགུ་"ཅསེ་ཤོད་སབྐས།	 ད་རེས་བཀའ་ཤག་ནས་
དམིགས་བསལ་གསལ་བཤད་ཞུ་འདདོ་ག་རེ་བྱུང་ཞ་ེན།	 བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་
སུ་ཞིག་ཡིན་རངུ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་གི་ཡོད།	 རྒྱ་གར་ལ་གནས་ཐུབ་ཐབས་སུ་	 RC	
སྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 སྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་རྒྱ་གར་གཞུང་
ནས་གནང་གི་ཡོད།	འནོ་ཀང་ད་ེཐབོ་པར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་བད་ེསུང་ལས་
ཁུངས་ཀི་རྒྱབ་གཉརེ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་སུ་ཞིག་ཡིན་རངུ་ཕི་
རྒྱལ་ད་ུའག་ོཆེད་	 IC	 དབེ་སེར་པ་ོདགསོ་ཀི་ཡོད།	 དབེ་སེར་པ་ོརྒྱ་གར་གཞུང་
ནས་གནང་གི་ཡོད་ཀང་དརེ་རྒྱབ་གཉརེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་གནང་གི་
ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཡིན།

དརེ་བརནེ་རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་པའི་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོ་གཞིས་ཆགས་
ཁག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན།	 ཁ་ོཔ་ཚོ་མང་ཆེ་བར་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཡོད་པ་ཆགས་ཀི་
ཡོད།	དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཡིན་དང་མིན་གི་དབ་ེ
འབདེ་གནང་མེད།	དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་གཞིར་བཟུང་སླབོ་གྲྭར་ཚྱུད་དང་མ་འཚྱུད།	
ད་ེབཞིན་འཕདོ་བསནེ་དང་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་ལ་མཐུན་རྐནེ་གང་ཞིག་ཡོད་ཀང་གཅིག་
མཚྱུངས་གནང་གི་ཡོད།	 དམིགས་བསལ་རྒྱ་གར་ལ་གནས་པར་སྐབས་བཅལོ་
ལག་དབེ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེཡང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་རྒྱབ་གཉརེ་ཡོད་པའ་ི
ཐགོ་ནས་ཁོ་པ་ཚོར་རག་གི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏགོས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
རྒྱབ་གཉརེ་མེད་ན་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཆགས་ཀི་རེད།	 གལ་སདི་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོར་དབ་ེའབདེ་བ་འདདོ་ཡོད་ན།	དཔྱ་



168 བདནེ་དནོ་གསལ་བའ་ིཉ་ིཟརེ།

ཁལ་ལག་དབེ་དང་སྐབས་བཅོལ་ལག་དབེ་ཐགོ་དབ་ེའབདེ་བས་ཆོག་ཆོག་ཡོད་
ཀང་དསུ་ད་ལ་ྟབར་ད་ུདབ་ེབ་ཕ་ེབའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཤོད་རྒྱྱུ ་མེད།	དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་
བདོ་མི་གཅིག་མཚྱུངས་ལ་གནང་བ་ལརྟ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོར་བདེ་ཀི་ཡོད་
སབས།	 ཁ་ོཔ་ཚོ་རྒྱ་གར་ད་ུགནས་ཐུབ་ཀི་ཡོད།	 དམིགས་བསལ་ཕི་རྒྱལ་ད་ུའག་ོ
མཁན་ཡིན་ན་དབེ་སེར་པ་ོདགསོ་ཀི་ཡོད།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཕི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་
མཁན་མང་ཆེ་བ་དབེ་སེར་པ་ོའཁྱརེ་ནས་ཕིན་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ད་ེདག་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་རྒྱབ་གཉརེ་ཡོད་པའ་ིཐགོ་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད།	 ཕལ་ཆེར་
ཁ་ོཔ་ཚོ་སྐབས་བཅལོ་ཞུ་སབྐས་བཙན་བལོ་སིྤ་ཚོགས་ནང་"ཆོས་དད་རང་དབང་མི་
འདགུ་"	ཅསེ་སྐབས་བཅལོ་ཞུ་མདགོ་ཁ་པ་ོརེད།

འནོ་ཀང་རང་ཉིད་ཀི་ལག་པར་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ད་ེདག་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་ད་ེགསལ་པ་ོཡིན་སབས།	 ཆོས་དད་རང་དབང་
མེད་ན་ཨང་དང་པ་ོསོ་སོའི་ལག་པར་ཡོད་པའི་ཕི་རྒྱལ་ད་ུའག་ོརྒྱྱུའི་ཡིག་ཆ་ད་ེག་
ནས་རག་པ་རེད་དམ།	 ཞསེ་ད་ིབ་བཏང་ན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་གནང་བ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 དསེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་དབ་ེའབདེ་བདེ་ཀི་མེད་པ་ཧ་
ཅང་གསལ་སནོ་བས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ཁངོ་ཚོས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ལ་སྐནོ་
འཛུགས་བས་ད་ེགཞི་མེད་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད།	 དལོ་རྒྱལ་
བསནེ་མཁན་ཚོས་ཨ་རི་དང་དངེ་སྐབས་ཡུ་རོབ་ཁག་ཏུ་ང་ོརོལ་བདེ་མཁན་མི་
ཉུང་ཤས་ཤིག་ལས་མེད་ནའང།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ང་ོརལོ་བདེ་སབྐས་ཁ་ོཔ་ཚོ་
ན་ིཆབ་སིད་འཁབ་པའི་ཐགོ་ནས་མཚན་སདྨ་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པའི་བར་
ལན་གསལ་པ་ོའཕདོ་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཉནི་རེ་བཞིན་ཧ་ཅང་རྒྱས་བཞིན་
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ཡོད་པ་དང།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་གང་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་གནང་ཡང་
དགའ་བསུའ་ིརནེ་འབལེ་དང།	 བསགྔས་བརདོ་ཞུ་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པའ་ི
སྐབས་འདིར་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པས་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཁོ་ནར་དམིགས་ཏ་ེང་ོ
རལོ་སདྐ་འབདོ་བས་པ་ད་ེན་ིབླ་ོཕམ་གི་གནས་ཚྱུལ་རེད།	 འད་ིཆོས་དང་འབལེ་བ་
མེད།	 དརེ་བརནེ་གཞནོ་སྐསེ་དང་མི་མང་རྣམས་ནས་མཁྱནེ་དགསོ་པ་དང་ད་ོསྣང་
གནང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།

ཉ་ེདསུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོའི་མིང་དང་
པར་ད་རྒྱར་བཏནོ་པ་རེད།	 བདོ་མིའ་ིསིྤ་དནོ་ལ་ཤ་ཞནེ་ཡོད་མཁན་ཁ་ཤས་ཀིས།	
ད་ེག་རེ་བས་ནས་བཏནོ་དགསོ་པ་རེད་ཅསེ་ཡི་ག་ེའབརོ་ཡོང་གི་འདགུ	 ཡང་མི་
མང་པ་ོཞིག་གིས་ད་ེབཏནོ་དགསོ་ཀི་འདགུ	 དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་སུ་ཡིན་པ་
ཧ་ག་ོདགསོ་ཀི་འདགུ་ཅསེ་བཤད་མཁན་བྱུང་སོང།	 ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནང་ཁུལ་
གསོ་བསྡུར་བས་རསེ་ཉ་ེདསུ་ནས་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་
ཕི་རྒྱལ་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་སབྐས་མགནོ་ཁང་ད་ུཡོང་གི་ཡོད་པ་དང།	 མགནོ་ཁང་ནང་
སྡདོ་ཀི་ཡོད་པ།	 བཀའ་སླབོ་གནང་སའ་ིཚོགས་ཁང་ནང་འཛུལ་བ།	 ཕི་ལོགས་སུ་
སདྐ་འབདོ་བཅས་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་དསེ་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཕྱྭར་ཉནེ་ཁ་མཐངོ་བ་
རེད།	 རྒྱ་གར་དང་ཨ་རིའ་ིགསང་བའ་ིལས་ཁུངས་ཀིས་"དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་
ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭར་ཉནེ་ཁ་བཟ་ོགི་འདགུ་"ཅསེ་གསང་བའི་སནྙ་ཐའོི་
ནང་བཏནོ་ཡོད་སབས།	 དའེ་ིསྐརོ་གསལ་བསྒགས་བས་པ་རེད།	 ད་ེམིན་ཁ་ོཚོའ་ི
པར་དང་མིང་བཏནོ་ས་ེཁོ་ཚོར་གནདོ་སྐལེ་ཞེས་ཞུས་པ་ད་ེའད་སྔནོ་དའུང་ཡོད་
པ་མ་རེད་ལ།	 ད་ལའྟང་མེད།	 པར་བཏནོ་པ་དསེ་ཁངོ་ཚོར་གནདོ་སྐནོ་ར་བ་ཉདི་
ནས་བྱུང་མེད།	 མེད་པའ་ིཁུངས་སྐལེ་གང་ཡོད་ཅ་ེན།	 མིང་དང་པར་བཏནོ་ས་ེཟླ་
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ཤས་འག་ོབཞིན་ཡོད་ཀང།	 ཁངོ་ཚོའ་ིམི་གཅིག་ལ་བདོ་མི་གཅིག་གིས་མཛུབ་མོ་
བཙྱུགས་པ་ཡན་བྱུང་མེད།	དསེ་ག་རེ་མཚོན་གི་ཡོད་དམ་ཞ་ེན།	ང་ཚོས་༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་གཞིར་བཟུང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ལ་འག་ོབཞིན་
ཡོད་པ་དང་ད་ེདངསོ་སུ་ལག་བསར་བདེ་ཀི་ཡོད།	 བདོ་མི་ཚོས་ག་རེ་བདེ་དགསོ་
མིན་རང་འགན་རང་གིས་འཁུར་གི་ཡོད་པའ་ིརགས་རེད།	 མི་མང་ལ་ང་ོསྤདོ་བདེ་
པའ་ིའགན་ད་ེབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ལ་ཡོད་པ་རེད།	 མ་འངོས་པར་གལ་སདི་
གནད་དནོ་ཅིག་ལགྷ་པ་ཡིན་ན་སྔནོ་ནས་ང་ོསྤདོ་མ་བས་པ་ག་རེ་རེད་ཅེས་བཤད་
སདི་པ་རེད།	ང་ོསྤདོ་བས་པ་ད་ེཡང་ང་ཚོས་ཁ་ོཚོའ་ིཔར་གསར་པ་བཏནོ་པ་ད་ེའད་
མ་རེད།	 དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོས་ང་ོརལོ་ལས་འགུལ་ཇི་སྤལེ་བརྙན་འཕནི་
དང་འད་རྒྱའི་ནང་བཀོད་ད་ེཚྱུར་ཁྱབ་བསྒགས་བས་པ་ད་ེཚོ་ནས་ཕགོས་བཏུས་
བས་པ་ཙམ་ཞིག་རེད།

དལོ་རྒྱལ་གི་གནད་དནོ་ནི་བདོ་ཀི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་སིྤ་དང་བདོ་མི་ཡོངས་དང་
འབལེ་བའ་ིགནད་དནོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པར་བརནེ།	 ཆོས་བརྒྱྱུད་ཡོངས་རགོས་
དང་བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་ཀི་བདོ་མི་ཚང་མས་ད་ོའཁུར་གནང་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན།	
ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་གི་གསང་བའི་སནྙ་ཐའོི་ནང་གནད་དནོ་དའེི་ཐགོ་ནས་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུཕྱྭ ་ལའང་ཉནེ་ཁ་ཡོང་སདི་པ་འཁདོ་ཡོད་པས།	
ཕི་ནང་གི་བདོ་མི་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་དང་འགན་འཁུར་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	
ཐུགས་ར་ེཆེ།

༼	༡)	དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཁས་དབང་བླ་ོབཟང་སེང་ག་ེམཆོག་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ཟླ་	
༣	 ཚེས་	 ༢	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིམི་ན་ིསོ་ཊའ་ིབདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིག་ོསིྒག་འགོ་༸གངོ་ས་
མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ལོ་གསར་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་དང།	༢)	ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ཟླ་	༥	ཚེས་	༩	
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ཉནི་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་	 ༡༢།༣༠	 ཐགོ་ཕི་དལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་ཚོགས་ཁང་ནང་བདོ་མིའ་ིགསར་
འགདོ་པ་ཁྱནོ་མི་གངས་	 ༢༠	 བརལ་བའ་ིགསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ	 ༣)	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	
ཟླ	༦	ཚེས་	༦	ཉནི་ར་སངེ་བདོ་ཁིྱམ་ཚོགས་ཁང་ནང་མཐ་ོསླབོ་ཁག་གི་སླབོ་ཕུག་ཚོར་དབུ་མའ་ི
ལམ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་སབྐས།	༤)	ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡	ཉནི་སདི་སྐངོ་གི་
མཛད་ཁུར་བཞསེ་ཏ་ེལོ་གསུམ་འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཚིགས་དང་སབས་བསནུ་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་
ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་སབྐས།	༥)	ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༤	ཉནི་ཀིརའི་ིབསེ་པ་གྲྭ་
ཚང་གི་ཆེས་མཐའོི་བདོ་ཀི་རིག་གནས་སླབོ་ཁང་གིས་སླབོ་ཐནོ་མཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་
སབྐས།	༦)	ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༧	ཉནི་ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ལོ་	༡༦	འཁརོ་བའ་ིམཛད་
སྒའོ་ིཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་སབྐས།	༧)	ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༥	ཉནི་ཇར་མན་ད་ུ
གནས་སྡདོ་བདོ་རིགས་ཚོར་གསུང་བཤད་གནང་སབྐས།	༨)	ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༩	
ཉནི་ཀ་སྦུག་གཏན་སླབོ་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༥༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་གསུང་
བཤད་གནང་སབྐས་བཅས་སུ་དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བའི་གནད་དནོ་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ་

ཁག་ཕགོས་སིྒག་ཞུས་པ།༽
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་ཆོས་འབརོ་མཆོག་ནས་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་ལམ་རིམ་ཁིད་ཆེན་བརྒྱད་ཀི་བཀའ་ཆོས་

ཉནི་མཐའ་མར་སིྤ་ཡོངས་དང་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་གསུང་བཤད།

༄༅།	།ལརྷ་བཅས་སདི་ཞིའ་ིགཙྱུག་རྒྱན།	འཇིག་རནེ་ཞི་བདའེ་ིདདེ་དཔནོ་
སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་སྒ་ོགསུམ་གུས་ཕག་སྔནོ་ད་ུཕུལ་
ནས།	 དགའ་ལནྡ་ཁ་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དབུས་གདན་ས་ཁག་གི་མཁན་པ་ོརྣམ་
པ་དང་།	 བསན་འཛིན་གི་སྐསེ་ཆེན་དམ་པ་རྣམ་པ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོས་དབུས་པའ་ིསིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་དང་སིྤ་ཟུར་རྣམ་པ།	 བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཟུར་སླབོ་
དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེས་དབུས་ས་ིཞུ་བ་རྣམ་པ།	 ལྷ་ོསིྤས་གཙོས་གཞིས་འག་ོ
རྣམ་པ་བཅས་མདརོ་ན་སེར་སྐ་མི་མང་རྣམས་ལ་ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེདགའ་སྤབོས་ཆེན་པསོ་འཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	 	 ཉནི་བཅྱུ་རིང་བ་ླམ་བཀའ་དནི་ཅན་གིས་ལམ་རིམ་བཀའ་
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ཆོས་སྩལ་བ་དང་།	 ཆོས་ཞུ་མཁན་སྐ་སེར་ཚང་མས་འཇིགས་སྣང་གང་ཡང་མེད་
པར་རང་དབང་ཆེན་པའོ་ིཐགོ་ནས་བཀའ་ཆོས་ལ་བཅར་ཐུབ་པ།	བཀའ་ཆོས་སྩལ་
ཡུལ་གདན་ས་ཆེན་པ་ོསེ་ར་ཆོས་སརྒ་ད་ུའད་ིལ་ྟབུའ་ིམཐུན་རྐནེ་འཛོམས་པ་ོཡོད་པ་
ན་ིང་ཚོ་ཚང་མས་བསོད་ནམས་བསགས་པའ་ིའབས་བུ་ཞིག་ཡིན་པའ་ིདགའ་སྤབོས་
ཀི་ཚོར་སྣང་ཡོང་བཞིན་འདགུ	 སོ་སོ་རང་ཉདི་ལ་ྟབུར་མཚོན་ན་ལོ་བཅ་ོལའྔ་ིརསེ་
སུ་༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་སེ་ར་ཆོས་སརྒ་ད་ུསརླ་ཡང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའདརི་ལངས་རྒྱྱུ ་བྱུང་བ་ན་ིསལྐ་
པ་བཟང་པ་ོཡིན་པའ་ིཚོར་སྣང་ཡོང་བཞིན་འདགུ	 ངས་ད་ེརིང་འདརི་བཀའ་ཤག་
གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེགཏམ་བཤད་གཅིག་སྤལེ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ཉ་ེལམ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
ལ་སྨར་ཁམས་གཞིས་བསེ་གཉསི་ཀི་བརན་བཞུགས་ཚོགས་པས་གདན་ཞུ་ཕུལ་
ཡོད་ཀང་ལས་དནོ་གཅིག་གི་ཐགོ་ནས་བཅར་མ་ཐུབ་པ་དང་།	 ང་རང་ཆོས་རིག་
དང་འབལེ་བ་ཡོད་པར་བརནེ་བཅར་བ་ཡིན།	 ཉནི་བཅྱུའ་ིརིང་༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་བཀའ་ཆོས་སྩལ་བ་དསེ་མི་མང་ཚོའ་ིསེམས་ནང་ཞི་བདའེ་ིཚོར་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་
པ་ོཡོད་པའི་སབྐས་འདརི་ངས་འད་ིགར་བདོ་ཀི་གནས་སངས་དང་འབལེ་བའི་ཆབ་
སདི་ཀི་ཚིག་འགའ་ཤས་བཤད་པ་ཡིན་ན།	 གསན་འདདོ་ཡོང་རྒྱྱུ ་ཡིན་མིན་གི་ད་ིབ་
ཞིག་སླབེས་བཞིན་འདགུ	 འནོ་ཀང་ཆོས་སདི་ཟུང་འབལེ་ཡིན་སབས།	 ང་ཚོར་ཆོས་
དར་ས་ལ་སདི་དགསོ་འདགུ	སདི་དར་ས་ལ་ཆོས་དར་དགསོ།

ད་ེབཞིན་ད་ལྟ་བདོ་གངས་ཅན་གི་མི་རིགས་འདི་འཛམ་གླིང་འདིའི་སངེ་
གཞན་དང་མི་འད་བའ་ིདཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞིག་འཕད་བཞིན་ཡོད།	 བདོ་མི་རིགས་
དང་བདོ་ཟརེ་བ་འདི་གནས་དང་མ་གནས་ཀི་ཛ་དག་ཆེ་བའི་དསུ་སབྐས་ཤིག་གི་
འགོ་འག་ོབཞིན་པའ་ིསབྐས་འདརི།	 བདོ་མི་རིགས་ཀི་ར་དནོ་གི་འགན་བདོ་རིགས་
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སིྤ་བ་ོགནམ་བསན་ཚང་མར་ཡོད་པར་བརནེ་འགན་ཁུར་དགསོ་པ་ཞིག་ལ་ང་ཚོས་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེལ་ྟབུའ་ིཐགོ་ནས་ཚིག་འགའ་ཤས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་
ཕལ་ཆེར་གསན་དགོས་པ་དང་གསན་རྒྱྱུ ་རེད་བསམས་པའི་བསམ་བླ་ོགཉསི་པ་
ཞིག་འཁརོ་ནས།	 ད་ེརིང་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཚིག་འགའ་ཤས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	
ད་ེཡང་ཚང་མས་མཁྱནེ་གསལ་ལརྟ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༨	ཉནི་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་མིའི་ཆབ་སིད་ཀི་སྐུ་དབང་ཡོངས་རགོས་
མང་གཙོའི་ལམ་ནས་འསོ་འདམེས་བྱུང་བའི་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ག་ེམཆོག་ལ་
རིས་སྤདོ་མཛད་པ་ལརྟ།	སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་དབུ་ཁདི་པའ་ིབཀའ་ཤག་གིས་བདོ་
བསན་སདི་མི་རིགས་དང་བཅས་པ་ཚང་མའ་ིཐགོ་འགན་ཁུར་བཞསེ་ནས་ལོ་གཉསི་
དང་ཟླ་བ་བཞི་ཕིན་ཡོད།	 དསུ་ཡུན་དའེ་ིརིང་ལས་དནོ་ལ་འཐུས་ཤོར་བྱུང་བསམ་
པ་དང་།	 ལས་དནོ་ཚགས་མ་ཚྱུད་པ་དང་ག་མ་འགགི་པ་བྱུང་སོང་བསམ་པ།	 ད་ེ
བཞིན་མི་མང་ཁདོ་རྙགོ་གླངེ་དང་ལབ་གླངེ་བྱུང་སོང་བསམ་པ་བྱུང་མ་སོང་།	 ད་ེ
བཞིན་བཀའ་ཤག་ཙམ་མ་ཟད།	 བཀའ་སིྤ་གཉསི་ཀིས་ལས་དནོ་མང་པ་ོཞིག་གི་
ཐགོ་ལས་འགུལ་དང་ལས་འཆར་གསར་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་སྤལེ་ཐུབ་ཡོད།

དརེ་བརནེ་ད་ེརིང་འདིར་སྤབོས་པ་ཆེན་པའོི་ཐོག་ནས་ལོ་གཉིས་ཀི་གུབ་
འབས་ལ་ྟབུ་འདརི་སནྙ་སྒནོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེཡང་གཞི་རའ་ི༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བིན་རླབས་དང་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི།	 བདོ་གཞིས་བསེ་
གཉསི་ཀི་ནསུ་མཐུ་དང་རྒྱབ་སྐརོ་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ང་ཚོས་ངསོ་
འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ད་ལ་ྟབཀའ་ཤག་གི་ལོ་གཉསི༌དང་ཟླ་བ་བཞིའ་ི
རིང་ལས་དནོ་སྤལེ་བཞིན་པ་འདི་མུ་མཐུད་ནས་སྤལེ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	
ད་ེཡང་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཆིག་སིྒལ་དང་།	གསར་གཏདོ།	རང་ཁ་རང་གསོའ་ི
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ལ་ྟགུབ་གསུམ་གསར་གཏདོ་གནང་བ་ཕལ་ཆེར་ཚང་མས་མཁྱནེ་གི་རེད།	 ཆིག་
སིྒལ་ནི་བདོ་ཀི་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཆེད་མེད་ད་ུམི་རུང་བའི་ལག་ཆ་ལྟ་བུ་རེད།	
ཆོས་ལུགས་དང་ཆོལ་ཁ་དབརེ་མེད།	 ཕ་ོམོ་འད་མཉམ་ཐགོ་ནས་ལས་དནོ་སྤལེ་
དགསོ་པ་ཡིན།	 འད་ིང་ཚོས་གལ་ཆེན་པ་ོདང་ར་ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་
བཞིན་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་གསར་གཏདོ།	 ཅསེ་ངས་བརདོ་སབྐས་འདརི་སླབོ་དཔནོ་
ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་གཞུང་ཞབས་རྙིང་པ་དབུ་དཀར་པ་ོ
ཆགས་པ་གང་ལ་གང་ཙམ་འདིར་ཕབེས་ཡོད་པ་རྣམས་ཀིས་དངསོ་གནས་དང་
གནས་ད་བར་བདོ་བསན་སིད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་ད་ུསིྒག་འཛུགས་འད་ིཧ་ཐག་ཐག་
ཅིག་ཁངོ་རྣམ་པས་བཙྱུགས་པ་དརེ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།	 ང་ཚོ་ད་
ལ་ྟདསུ་རབས་ཉརེ་གཅིག་ནང་འག་ོབཞིན་ཡོད།	 སིྤར་བཏང་འཛམ་གླངི་ནང་ཆབ་
སདི་ཁརོ་ཡུག་དང་མིའ་ིབསམ་བླ།ོ	 ལ་ྟགུབ་སོགས་ལོ་དང་ཟླ་བའ་ིནང་འགྱུར་བ་
འག་ོབཞིན་ཡོད།	 འགྱུར་བ་ད་ེདག་ལ་གཞི་བཅལོ་ནས་ང་ཚོས་ཀང་གམོ་པ་མཉམ་
སྤསོ་བས་སབས།	 ང་ཚོས་ཀང་གསར་གཏདོ་གང་ལ་གང་ཙམ་བས་དང་བདེ་མུས་
ཡིན།	 ལ་ྟགུབ་གསུམ་པ་འད་ིརང་ཁ་རང་གསོ་ཡིན།	 རང་ཁ་རང་གསོ་ཞསེ་པ་ན་ི
ཕུགས་རྒྱང་རིང་པའོ་ིའཆར་སྣང་ཞིག་ཡིན།	 བདོ་ཀི་བདནེ་མཐའ་མ་གསལ་བར་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མིའི་གནད་དནོ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་ཀི་
ཡོད།	 ད་ེགནས་པར་ད་བར་ང་ཚོས་རོགས་རམ་མང་པ་ོཞིག་ཞུས་ནས་གནས་པ་
རེད།	འནོ་ཀང་ང་ཚོས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པའོ་ིབསམ་བླ་ོགཏངོ་སབྐས་མ་འངོས་པར་
སོ་སོའ་ིརྐང་པའ་ིསངེ་ལངས་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 རང་ཁ་རང་གིས་གསོ་ཐུབ་པའ་ི
འཆར་གཞི་དང་སདི་བྱུས་ཤིག་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ལ་ྟགུབ་གསུམ་པ་ོབབ་ས་ད་ེགཉསི་
སནྨ་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྱུས་ཐགོ་བབ་དགསོ།	 གཉསི་སནྨ་དབུ་མའ་ིལམ་གི་
སདི་བྱུས་འད་ིཕི་ལོ་	 ༡༩༧༤	 ཙམ་ནས་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
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གིས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་སབྐས་དའེི་ཆབ་སིད་ཀི་འགན་འཁྱརེ་མཁན་མཛད་
གཙོ་རྣམ་པས་དབུས་འབལེ་ཡོད་མང་པ་ོཞིག་དང་བཀའ་བསྡརུ་མཛད་མཐར་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་གསོ་ཚོགས་ནང་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སིད་བྱུས་
ཤིག་ཆགས་ཡོད།

དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་སིད་བྱུས་འདི་ཡང་དག་པ་གཅིག་དང་ར་ཆེན་ཞིག་ལ་
ངསོ་འཛིན་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྱུས་འད་ིབརྒྱྱུད་ནས་བདོ་
རྒྱའི་གསོ་མོལ་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ང་ཚོས་དསུ་རྒྱྱུན་ད་ུའབད་བརནོ་
བས་དང་བདེ་མུས་ཡིན།	 བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་ན་ིབདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཆེད་
ཡིན།	བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་བ་ཞསེ་པ་ན།ི	ཆོལ་གསུམ་བདོ་རིགས་རྣམས་
གཅིག་ཏུ་བསིྒལ་བའི་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པའི་རང་སིད་རང་སྐངོ་གི་འཛིན་སྐངོ་
གཅིག་གི་འགོ་གནས་རྒྱྱུ ་ཡིན།	 གཉསི་སནྨ་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྱུས་དརེ་ང་ོལྐགོ་
གཉསི་དང་རྒྱབ་མདནུ་གཉསི་གང་ཡང་མེད་པར་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་ཡིན་པ་ད་ེ
ས་ྔ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ཁ་ིཟུར་སླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཡང་ནས་ཡང་ད་ུབཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།	 ཕགོས་མཚྱུངས་དངེ་
སྐབས་སིད་སྐངོ་མཆོག་དང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་གཉསི་ཀིས་
གཙོས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་སར་དབུ་མའི་ལམ་གི་སདི་
བྱུས་འད་ིབདནེ་པ་དང་འཚེ་བ་མེད་པ།	 ཕི་གསལ་ནང་གསལ་གི་སདི་བྱུས་ཤིག་
ཡིན་པའ་ིགཏམ་བཤད་སྤལེ་དང་སྤལེ་མུས་རེད།	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་འཐབ་རདོ་བ་
རྒྱྱུ ་ན་ིརྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ར་ཁམིས་ཀི་སྒམོ་གཞིའི་འགོ་རང་
སདི་རང་སྐངོ་རདོ་བཞིན་ཡོད་པ་ལས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་རདོ་ཀི་མེད་ལ་བདོ་དང་
བདོ་ཆེན་པའོ་ིཐ་སདྙ་ཡང་བདེ་སྤདོ་བདེ་ཀི་མེད།	 ང་ཚོའ་ིདགསོ་འདནུ་གང་ཡིན་
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བརདོ་ན།	བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསིྒལ་བའ་ིབདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་
མཚྱུངས་པའ་ིརང་སདི་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་རདོ་བཞིན་ཡོད།	འནོ་ཀང་ད་བར་
རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་ཚོས་དསུ་རག་ཏུ་ང་ཚོར་ཁ་བལ་བ་དང་ང་ོལོག་པ་ཡིན་པའི་
སྐནོ་བརདོ་བས་དང་བདེ་མུས་རེད།	 ཉ་ེལམ་རྒྱ་ནག་དབུས་འཐབ་ཕགོས་གཅིག་
གྱུར་གི་འག་ོཁདི་ཀུྲའུ་ཝ་ེཆྱུན་གིས་ཨི་ཊ་ལི་དང་སུད་སིར་ཕིན་ནས་གཏམ་བཤད་
སབྐས་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་གེའི་མིང་ཐངེས་བཞི་བསོ་ནས་ཁ་བལ་རིང་ལུགས་
པའ་ིལ་ྟབ་མཁགེས་འཛིན་པ་རེད།	ཅསེ་སྐནོ་བརདོ་བས་ཡོད།

ང་ཚོའ་ིཕགོས་ནས་འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངེ་ཡིག་ངག་གཉསི་ཐགོ་ནས་ཁ་བལ་
རདོ་ཀི་མེད་པ་བརདོ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེའདའ་ིགནས་སངས་འགོ་ང་ཚོའ་ིགནས་བབ་
འག་ོབཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ཁངོ་ཚོས་གང་བཤད་ཀང་།	 ངསོ་ལེན་ཇི་འད་ཞིག་
གནང་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ང་ཚོས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་
འདི་བདནེ་པ་དང་དང་པརོ་གཞི་བཅོལ་བ་ཞིག་ཡིན་སབས་དརེ་འགྱུར་བ་གཏངོ་
དགསོ་པ་གང་ཡང་མེད།	 ད་ེབཞིན་འཛམ་གླངི་ཐགོ་དབུ་མའ་ིལམ་གི་ལངས་
ཕགོས་ད་ེབདནེ་པ་དང་འཚེ་བ་མེད་པ་རེད།	 ཅསེ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ལོ་རེ་
ནས་ལོ་རེ་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༡	ནས་ད་བར་རྒྱལ་སིྤའ་ིགསོ་
ཚོགས་བཅྱུ་ལྷག་ནང་དབུ་མའི་ལམ་གི་ལངས་ཕགོས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་གསོ་ཆོད་
བཞག་ཡོད།	 གསོ་ཆོད་ད་ེདག་ལས་ས་ླཔ་ོཞིག་ར་བ་ནས་མིན།	 ཡིན་ནའང་ཁངོ་
རྣམ་པས་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེའསོ་ཤིང་འཚམས་པ་ཞིག་མཐངོ་ནས་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་བཞིན་ཡོད།	 འད་ིང་ཚོས་གཟ་ིབརིད་ཆེན་པ་ོཞིག་དང་ར་ཆེན་པ་ོཞིག་
ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ིབདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་ང་ཚོའ་ི
ལངས་ཕགོས།	ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་གི་བདེ་ཕགོས་ད་ེདག་
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དང་།	 བདོ་ནང་ད་ུགཉའ་གནནོ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ད་ེང་ཚོས་འཛམ་གླངི་སྡངིས་ཆ་
འདའི་ིསངེ་འཇགོ་ཐུབ་དགསོ།	 དའེ་ིཆེད་ད་ུསདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ག་ེམཆོག་རྒྱ་
གར་དང་ཨ་རིའི་ས་ཁུལ་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་ཕབེས་ནས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་
ཕི་སདི་ལས་ཁུངས།	ཁམིས་བཟ་ོབ་སོགས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ནས་ཆབ་སདི་
དང་ཤེས་ཡོན།	 དཔལ་འབརོ་གང་གི་ཆ་ནས་ལས་དནོ་གང་ལ་གང་ཙམ་བསུྒབས་
དང་སུྒབ་བཞིན་ཡོད་པ་ད་ེརིང་འདརི་ངས་སནྙ་སེང་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།

ད་ེབཞིན་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་བདོ་སིྤའི་ར་དནོ་ཆེད་འཛམ་གླངི་ཡུལ་
གུ་གང་སར་ཕབེས་དང་ཕབེས་མུས་ཡིན།	ཕགོས་མཚྱུངས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གིས་གཙོས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་རྒྱ་གར་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་མཇལ་རྒྱྱུས་མཚོན་ལས་དནོ་སྤལེ་དང་སྤལེ་མུས་རེད།	 ད་ེབཞིན་བཀའ་བླནོ་ཁ་ི
ཟུར་སླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཆབ་སིད་ཀི་འགན་ཁུར་གནང་མིན་
ལ་མ་ལྟསོ་པར་འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་སར་ཕབེས་བཞིན་ཡོད།	 ཉ་ེལམ་ཁངོ་
སུད་སི་དང་འཇར་མན་སོགས་ཀི་ནང་ཕབེས་ཡོད།	 ང་ཚོ་འཆམ་འཆམ་དང་སྤ་ོ
སིྐད་གཏངོ་བར་འག་ོགི་མེད།	 བདོ་མིའ་ིདཀའ་ངལ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིགནད་དནོ་
འད་ིང་ཚོས་འཛམ་གླངི་སྡངིས་ཆའ་ིསངེ་འཇགོ་ཐུབ་པ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེལརྟ་ཡོང་
རྒྱྱུར་འབད་བརནོ་ཆེད་ང་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་འད་མིན་ནང་ཕིན་ནས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་
འག་ོཁདི་དང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི།	བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་།	ད་ེབཞིན་
ས་གནས་ཁག་ཏུ་གནས་སྡདོ་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོ་དང་ཐུག་ནས་བདོ་ཀི་དཀའ་
ངལ་དང་ར་དནོ་རྣམས་གསལ་བཤད་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ལས་དནོ་འད་ི
གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་བཞིན་ཡོད།	 ང་ཚོ་གང་ད་ུཕིན་ཀང་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་ར་ེབཀྲིན་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་
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དང་ད་ོསྣང་བདེ་མཁན།	 བདོ་དནོ་སྐརོ་ད་ིབ་འད་ིམཁན་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་བཞིན་
མང་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ད་བར་ལམ་དབུ་མའ་ིསདི་བྱུས་ཐགོ་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད།	 ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཁདོ་
མཁས་དབང་དང་རམོ་པ་པ།ོ	 ཆབ་སདི་པ།	 ཁམིས་རདོ་པ་སོགས་ཀིས་དབུ་མའ་ི
ལམ་གི་སདི་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་རམོ་ཡིག་སྤལེ་བ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད།	 རྒྱ་
ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་འདི་སབོས་འབརོ་མངའ་ཐང་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་
ཞིག་ཡིན་པ་ང་ཚོས་ངསོ་འཛིན་བདེ་བཞིན་ཡོད།	འནོ་ཀང་མཐར་བདནེ་པར་རྒྱལ་
ཁ་འཐབོ་རྒྱྱུ ་འད་ིའཇིག་རནེ་གི་ཆོས་ཉདི་རེད།

གནས་ཚྱུལ་གཞན་ཞིག་དགའ་སྤ་ོཆེན་པའོི་ཐགོ་ནས་ཞུ་དགསོ་པ་ཞིག་ལ་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༣	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༢༢	 ཉནི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་གཉསི་སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་ལ་བརནེ་ནས་རྒྱ་བདོ་ཞི་འགགི་ཡོང་རྒྱྱུའི་མཚམས་
བར་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་སྐ་ུཚེ་འཚོ་བཞསེ་བཞུགས་རྒྱྱུའི་བཀའ་བཞསེ་བཟང་
པ་ོཐབོ་ཡོད།	འད་ིང་ཚོས་ཧ་ཅང་དགའ་སྤ་ོསྐ་ེདགསོ་པ་དང་།	ར་ཆེན་ཞིག་ལ་ངསོ་
འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེརིང་འདརི་༸གངོ་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་བསན་
འཛིན་གི་སྐསེ་ཆེན་དམ་པ་མང་པ་ོཞིག་འད་ུའཛོམས་མཛད་ཡོད།	 ད་ེརིང་ངས་
ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་ཡིན་པའ་ིའགན་ཞིག་འཁྱརེ་ནས་ཞུས་ན།	ང་ཚོའ་ིབདོ་བརྒྱྱུད་
ནང་བསན་འདི་བཤད་སུྒབ་ཟུང་འབལེ་ཐོག་ནས་མི་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛིན་མཛད་
བཞིན་པ་ན་ིཧ་ཅང་ར་ཆེན་པ་ོཞིག་དང་རིན་ཐང་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༡	
ལོར་དབུས་གཞོན་ན་ུལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་མར་འཚོགས་སབྐས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་
འཛམ་གླངི་སངྒ་ང་ཚོར་ངམོས་སུ་ཆོག་པ་གཅིག་ཡོད་པ་ན་ིབདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་
ཁ་ོན་ཡིན་པ་ལས་གཞན་ཆབ་སིད་དང་དཔལ་འབརོ་གང་གི་ཆ་ནས་ངམོས་ཆོག་
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པ་གང་ཡང་མེད།	 ཅསེ་བཀའ་སྩལ་ཡོད།	 ད་ཆ་བལ་ྟསབྐས་འཛམ་གླངི་གི་མི་མང་
ཚོས་བདོ་པར་ད་ོསྣང་བ་རྒྱྱུ ་གཙོ་བ་ོནི་བདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་ལ་བརནེ་ནས་ཡིན་
སབས།	 ཧ་ཅང་ར་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	 ང་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་བསྐསོ་རསེ་ཨ་རི་
དང་ཡུ་རོབ།	 ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་ད་ུནང་པའི་བས་ིགནས་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་ཉམས་
ཞིབ་བདེ་སྐབས་ཆོས་ཚོགས་	 ༧༧༨	 བཙྱུགས་འདགུ	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 གོང་
ལ་ཡུལ་གུ་ད་ེདག་ནང་བདོ་མི་རིགས་དང་བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་ལྟ་ཅི་བདོ་ཟརེ་བ་
མང་པ་ོཞིག་གིས་ཤེས་ཀི་མེད།	 འནོ་ཀང་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 རསེ་བསན་འཛིན་
གི་སྐེས་ཆེན་དམ་པ་མང་པ་ོཞིག་གིས་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཐོག་ཡུལ་གུ་གང་
སར་ཕབེས་ནས་བདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་ཆོས་དར་སྤལེ་མཛད་པར་བརནེ་ད་ཆ་གནས་
སངས་འདི་ལྟར་བསླབེས་ཡོད།

ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་དབུ་ཁདི་པའ་ིབདོ་མི་སྐབས་བཅལོ་
བ་ཁ་ིབརྒྱད་ཙམ་རྒྱ་གར་ད་ུབསླབེས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་སབྐས་དརེ་ཐགོ་མར་སགྦ་
ས་ཆོས་སརྒ་ད་ུདག་ེའདནུ་པ་སངོ་ཕག་འགའ་ཤས་ཀིས་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཐགོ་
འབད་བརོན་གནང་འབས་སུ་རིམ་བཞིན་ད་ལྟའི་གནས་སངས་འདི་ལྟ་བུ་ཆགས་
ཐུབ་པར་བརནེ།	 ད་ེརིང་ངས་ག་ོསབྐས་འད་ིབཟུང་ནས་སགྦ་སའ་ིདག་ེའདནུ་པ་
འདས་གསོན་ཡོངས་ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	 ད་བར་ང་ཚོས་ད་ེལརྟ་
བས་ནས་ཕིན་ཡོད་ཀང་ད་ཆ་ང་ཚོའི་མདནུ་ལ་ད་ིབ་ཞིག་སླབེས་བཞིན་ཡོད་པ་ན།ི	
ང་ཚོ་ལོ་བཅྱུ་དང་ཉ་ིཤུའི་མཚམས་སུ་གནས་སངས་ཇི་འད་ཞིག་ཆགས་རྒྱྱུ ་རེད།	
ཅསེ་པ་འད་ིཡིན།

༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེའ་ིབཀའ་དགངོས་གཞིར་བཞག་ཐགོ་ང་ཚོས་ཕི་ཟླ་	
༥	 ནང་བཤད་སུྒབ་བསན་པ་གངོ་འཕལེ་ཆེད་ཆོས་རིག་ལས༌ཁུངས་ཀི་འཛིན་སྐངོ་
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འགོ་ལནྷ་ཚོགས་ཤིག་ཚོགས་ནས་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གི་སླབོ་གཉརེ་བདེ་ས་
ཞིག་གཏན་འབབེས་བས་པ་ཡིན།	ཕགོས་མཚྱུངས་ཉ་ེལམ་མཁས་པའ་ིཚོགས་ཆྱུང་
བཙྱུགས་ནས་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གི་སླབོ་མ་འདམེས་སུྒག་བདེ་སབྐས་སླབོ་མ་
ཉ་ིཤུ་ར་གཉསི་འདགུ

ད་ེརིང་འདརི་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་ལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།	 སིྤར་སངས་རྒྱས་གང་ད་ུ
ཕབེས་ས་དརེ་བདདུ་ཡོད་ཅསེ་བཤད་སལོ་ཡོད།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་དགུང་གངས་བཅྱུ་དུག་ནས་བདོ་བསན་སིད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་ད་ུསྐུ་
ངལ་འཛེམས་མེད་ཀིས་ད་བར་མཛད་འཕནི་བསྐངས་པ་ད་ེདག་བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་
གིས་དསུ་ནམ་ཡང་བརདེ་ཐབས་མེད་པའ་ིབཀའ་དནི་བ་ླན་མེད་པ་ཞིག་ཡིན།	 འནོ་
ཀང་བདོ་མི་རེ་ཟུང་ཞིག་གིས་༸གངོ་ས་མཆོག་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་ཆིབས་སྒྱུར་
བསྐངས་སབྐས་ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་བས་དང་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་ན་ིཧ་ཅང་གི་ཐབས་
སྐ་ོཔ་ོརེད།	 ས་ྔལོ་ནའིུ་ཡོཀ་	 (New	 York)	 དང་ཝི་སི་ཀནོ་སིན་	 (Wisconsin)	
ནང་སདྐ་འབདོ་བས་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 ཨ་རི་ནས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་སདྐ་འབདོ་བདེ་
པར་སོང་ཡོད།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་གང་ད་ུཡོད་ཀང་ཁངོ་ཚོར་ངས་དན་སྐལུ་
ཞིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།

གང་ཡིན་བརདོ་ན།	 ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་སོ་སོའ་ིལུང་པ་བཞག་ནས་བཙན་
བལོ་ལ་གར་དགསོ་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།	སབྐས་ད་ེདསུ་རྒྱ་མི་དམར་པསོ་
བདོ་མི་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་གཉསི་ཙམ་དམར་གསོད་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
ཕིས་སུ་རིག་གནས་གསར་བརའེི་སབྐས་བདོ་ནང་དགོན་སྡ་ེདུག་སངོ་ལགྷ་གང་རོ་
མ་གཏགོས་ར་མེད་བཏང་ཡོད།	 བདོ་ཀི་དགནོ་སྡ་ེཁག་ནང་རནེ་སྐ་ུརིན་ཐང་ཆེ་བ་
དང་ར་ཆེ་བ་ཚང་མ་རྒྱ་ནག་ཏུ་འརོ་འདནེ་བས་ཡོད།	 ད་ལ་ྟདལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་
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པ་རེ་ཟུང་ཡོད་པ་ད་ེདག་གི་ཕ་མ་དང་ནང་མི་སྤུན་ཉ་ེསོགས་རྒྱ་མིས་བསད་པའི་
ནང་ད་ུཏན་ཏན་ཡོད་སདི་པ་རེད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་རྒྱ་མི་བདོ་ནང་འཛུལ་
སབྐས་མད་ོསདོ་སདྨ་ཕགོས་ནས་འཛུལ་བ་རེད།	 དམག་ཁུག་ག་ཚོད་བརྒྱབ་ཡོད་པ་
དང་མི་ག་ཚོད་ཙམ་བསད་ཡོད་པ་རེད།	ཕི་ལོ་	༡༩༥༤	འམ་	༡༩༥༥	ལ་ལི་ཐང་
དགནོ་པ་ལ་འབར་རས་གཡུག་པ་རེད།	 ད་ེདག་ཚང་མས་མཁྱནེ་པའ་ིཐགོ་ནས་
རྒྱབ་མདནུ་མ་ནརོ་བ་བདེ་དགསོ།	 ད་ེལརྟ་བདེ་མཁན་གི་དག་བ་ོཕར་བཞག་ནས་
ཚྱུར་ཕགོས་འདརི་བདོ་བསན་སིད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་ད་ུལས་དནོ་སུྒབ་མཁན་ཚོར་
ང་ོརལོ་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཐབས་སྡགུ་རེད།	 ང་རང་སྒརེ་ལ་ྟབུར་མཚོན་ན་དལོ་རྒྱལ་རསེ་
འབང་པ་ཚོས་ད་རྒྱའི་ཐགོ་ངའི་སྐརོ་འད་མིན་བཤད་ནས་སྐནོ་བརདོ་བས་འདགུ	
བཤད་མ་བཤད་གང་ཡང་མི་འདགུ	 ད་ེལ་ྟབུ་ཚང་མར་སྐནོ་བརདོ་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེའགགི་
ཡོད་དམ་མེད།	 བདོ་མི་ཁ་ིཕག་མང་པ་ོདམར་གསོད་གཏངོ་མཁན་དང་དགནོ་སྡ་ེ
སངོ་ཕག་མང་པ་ོར་མེད་གཏངོ་མཁན་གི་དག་བ་ོདང་མཉམ་ད་ུལག་སྦྲལེ་ནས་བདོ་
བསན་སིད་མི་རིགས་ལ་རྙགོ་ག་བཟ་ོབ་དང་སྐནོ་བརདོ་བདེ་པ་འད་ིའགིག་གི་ཡོད་
དམ་ཞེས་ཁོ་ཚོས་ཤེས་པ་གནང་རྒྱྱུ ་དང་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རྒྱྱུ ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་
བསམ་གི་འདགུ	 མི་ཞིག་དང་ཡང་སྒསོ་བདོ་པ་ཞིག་ཡིན་ན་རང་གིས་རང་ལ་ད་ི
བ་འདནོ་དགསོ།	 དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོས་ཉ་ེལམ་ད་རྒྱའ་ིཐགོ་ཁངོ་ཚོའ་ིརྒྱབ་
ཏུ་སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་ཚྱུལ་བཤད་ཡོད།	 སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཟརེ་བ་ད་ེསུ་
ཡིན་ནམ།	 ངས་ད་ལ་ྟག་རེ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཅ་ེན།	 བདོ་དང་བདོ་མི་རིགས་ཟརེ་བ་ད་ེ
འཛམ་བུ་གླངི་འདའི་ིནང་ད་ུགནས་དང་མ་གནས།	 རང་ཡུལ་ད་ེརྒྱ་ཡུལ་ལ་བསྒྱུར་
རྒྱྱུའ་ིའབད་བརནོ་བདེ་བཞིན་པ་ད་ེཤེས་དགསོ་པ་གཅིག་དང་།	 ཤེས་ནས་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་ཞིག་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 རྒྱ་མིས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་རྒྱྱུ ་དང་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་མེད་ད་ུམི་རུང་བའི་ལག་ཆ་རེད་
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ཅསེ་བཤད་ཡོད།	 བས་ཙང་བདེ་སྤདོ་ཀི་འགོ་ལ་འག་ོཡི་ཡོད།	 ངས་གངོ་ད་ུཞུས་
པ་བཞིན་དགནོ་པ་དུག་སངོ་ལགྷ་ཙམ་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་མཁན་དང་བདོ་མི་ས་ཡ་
གཅིག་དང་འབུམ་གཉསི་ཙམ་གསོད་མཁན་རྒྱ་མི་རེད།	ད་ེདང་མཉམ་འབལེ་བས་
ནས་བདོ་བསན་སིད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་ད་ུསྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཀི་ཐགོ་ནས་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་ད་ེདག་ལ་མཚན་སདྨ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་བསྐནོ་བརདོ་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེའསོ་ཤིང་
འཚམས་པ་རེད་དམ།

ང་ཚོ་ལ་ལག་ཆ་ཆེན་པ་ོཞིག་དང་སེམས་ཤུགས་འཕར་དགོས་པ་གཅིག་ན།ི	
བཙན་བལོ་ནང་བདོ་མི་འབུམ་གཅིག་དང་ཁི་ལྔ་ཙམ་ཡོད་པ་ནས་འབུམ་གཅིག་
ཙམ་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ནང་གནས་ཡོད་པ་དང་ཁི་བཞི་ལྔ་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་
སོགས་ལ་གམ་ཡོད་པ་རེད།	 ཕི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་པའ་ིབདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་ཚོའ་ིསེམས་
ཤུགས་དང་ལགྷ་བསམ་ཧ་ལས་དགསོ་པ་འདགུ	 འད་ིན་ིང་ཚོས་ར་ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་
ངསོ་འཛིན་བདེ་བཞིན་ཡོད།

ད་ེབཞིན་ཞུ་མི་དགསོ་པར་ཚང་མས་མཁྱནེ་གསལ་རེད།	 ད་བར་བདོ་ནང་
ད་ུབདོ་མི་	 ༡༢༤	 ཡིས་བདོ་བསན་སདི་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་ད་ུསྐ་ུལུས་མེར་བསགེས་
གནང་ཡོད་པ་རེད།	 ༡༢༤	 ད་ེཅ་དངསོ་ཀི་གངས་ཤིག་མ་རེད།	 ད་ེམིའ་ིསགོ་གི་
གངས་ཀ་རེད།	 དརེ་བརནེ་ད་ེལ་ྟབུའ་ིབདོ་མི་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་ད་ེདག་གི་སེམས་
ཤུགས་དང་།	 དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་ད་ེདག་གི་ལར་ཞནེ་ཧ་ལས་དགསོ་པ་ཞིག་མ་
རེད་དམ།	ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱནེ་གསལ་རེད།	དབུགས་ཆད་ཁར་ཡང་༸རྒྱལ་བ་
བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།	 ༸རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཞསེ་འབདོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	
བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ།	༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་བདོ་ལ་གདན་འདནེ་ཞུ་དགསོ་ཞསེ་
ཁངོ་ཚོའ་ིསདྐ་འབདོ་ད་ེདབུགས་ཆད་ཁར་ཡང་འབདོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེརྣམས་
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འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལ་ྟགུབ་ཧ་ཅང་གི་ག་ོརགོས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་པ་ོརེད།	
དཔརེ་ན་རང་ཉིད་ཀི་སྐུ་ལུས་མེར་བསགེས་གཏངོ་ཐུབ་མཁན་ཞིག་གིས་མེར་
བསགེས་གཏངོ་དགསོ་པའ་ིརྒྱྱུ ་རྐནེ་བཟ་ོམཁན་དརེ་གནདོ་སྐལེ་ཐུབ་ཀི་རེད།	 ཡིན་
ནའང་ད་བར་སྐུ་ལུས་མེར་བསགེས་གཏངོ་མཁན་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་ད་ེདག་གིས་
རྒྱ་མི་རིགས་ལ་གནདོ་སྐལེ་བ་དང་རྒྱ་མི་རིགས་ཀི་རྒྱྱུ ་ཅ་དངསོ་ལ་གཏརོ་བཤིག་
དང་།	 ཐ་ན་རྒྱ་མི་རིགས་ལ་གནདོ་སྐནོ་ཙམ་མི་ཐབེས་པ་བས་ནས་རང་གི་སྐ་ུལུས་
མེར་བསགེས་གནང་ཡོད་པ་རེད།	 ཧ་ཅང་གི་གཟ་ིབརིད་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གི་
འདགུ་ལ།	ད་ེདག་ཆབ་སདི་ཀི་ག་ོརགོས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་དང་།	འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིལ་ྟ
གུབ་གཏངི་ཟབ་པའོ་ིཐགོ་ནས་ག་ོརགོས་ཡོད་མཁན་རེད་འདགུ

ཚང་མས་མཁྱནེ་གསལ་ལརྟ་དངེ་སབྐས་བདོ་ནང་གི་གཞོན་སྐསེ་གཞས་པ་
ཞིག་ཡིན་ན་ད་ེརིང་གཞས་ཞིག་བཏང་ན་སང་ཉནི་གང་ད་ུབསླབེ་མིན་ཤེས་ཀི་མེད།	
ཡིན་ནའང་བདོ་བསན་སིད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་ད་ུགཞས་དང་བསདོ་དབངས་གཏངོ་
གི་ཡོད།	 རམོ་པ་པ་ོཞིག་ཡིན་ན་ད་ེརིང་རམོ་ཡིག་ཅིག་བསི་ན་སང་ཉནི་གང་ད་ུ
བསླབེ་མིན་ཤེས་ཀི་མེད།	 ཡིན་ནའང་རམོ་ཡིག་འབ་ིཡི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ད་ེལའྟ་ི
གཞནོ་སྐསེ་ད་ེདག་གི་ལགྷ་བསམ་དང་སེམས་ཤུགས།	ཞུམ་པ་མེད་པའ་ིསྙངི་སབོས་
ད་ེང་ཚོའ་ིབདནེ་པའ་ིའཐབ་རདོ་ཀི་མ་ར་དང་ལ་རྒྱ་གཙོ་བ་ོཞིག་ཏུ་ངསོ་འཛིན་བདེ་
བཞིན་ཡོད།

ཉ་ེལམ་ཁམས་འབི་རུ་རོང་ད་ུརྒྱ་མི་དམར་པའོི་དར་ཆ་ཁང་ཐགོ་ཏུ་སྒངེ་
དགསོ་ཞསེ་བཙན་བཀའ་གཏངོ་སབྐས་མི་མང་གིས་འདདོ་པ་མེད་པར་དར་ཆ་ཕིར་
གཡུགས་པ་རེད་ཅསེ་བརདོ་ཀི་འདགུ	 གང་ལརྟ་ཁང་ཐགོ་ཏུ་སྒངེ་འདདོ་མེད་པར་
རྒྱ་མིའ་ིཉནེ་རགོ་པ་དང་རདོ་གླངེ་བྱུང་ས་ེམི་	༤	བཀྲངོས་འདགུ	ད་ེབཞིན་མི་མང་
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པ་ོཞིག་འཛིན་བཟུང་བས་འདགུ	ད་ེལརྟ་མི་ལོ་	༥༣	གི་རིང་ལ་རྒྱ་མི་ཁ་ོརང་ཚོའ་ི
དབང་བསྒྱུར་གི་འགོ་ཏུ་བསདྡ་པ་ཡིན་ནའང་ད་ལའྟ་ིརྒྱའ་ིསདི་བྱུས་དརེ་མོས་མཐུན་
མེད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་མེད་པ།	 དགའ་ཡི་མེད་པ་ཧ་ཅང་གི་གསལ་པ་ོཡིན་པ་
ཆགས་འདགུ	དརེ་བརནེ་ད་ེདག་ལ་འདི་ནས་ད་ེལྟར་བདེ་དགོས་པའི་སླབོ་སནོ་
བདེ་མཁན་དང་བསྐུལ་མ་གཏངོ་མཁན་གཅིག་ཀང་མེད།	སོ་སོ་རང་ཉདི་ཀིས་
མ་བསྐུལ་དང་བླངས་ཐོག་ནས་དགོས་པ་དང་རྒྱྱུ ་མཚན་ཞིག་མཐོང་ནས་བས་
དང་བདེ་བཞིན་པ་རེད།

ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་སེམས་ཤུགས་དང་སྙངི་སབོས་སྐརོ་
ངས་འདརི་ཞུ་བར་དསུ་ཚོད་མི་འདགུ	 ཆོས་བརྒྱྱུད་ཁག་གི་མཐུན་ལམ་དང་རགོ་
ར་ཆིག་སིྒལ་གི་ཚོར་ཤུགས་ཇི་ཆེར་ཕིན་ནས།	 མཉམ་རབུ་ཐགོ་ནས་ཆོས་འཆད་
ཉན་དང་བག་ོགླངེ་མང་པ་ོགནང་གི་འདགུ	 འདརི་ངས་ཞིབ་ཚགས་ཞུ་མི་དགསོ་
པར།	 ད་ེརྣམས་ང་ཚོས་ར་ཆེན་ཞིག་དང་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཏུ་བརི་བཞིན་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་སོ་སོ་རང་ཉདི་ཀི་བསམ་བླརོ་ང་ཞེས་པ་ལས་ང་ཚོ་ཞེས་པ་གལ་ཆེ་བ་
དང་དནོ་ཆེ་བ་འདགུ་ཅསེ་པའ་ིབསམ་ཚྱུལ་ད་ེབདོ་ནང་ད་ུསླབེས་ཡོང་གི་འདགུ	 ད་ེ
ང་ཚོས་ཧ་ཅང་གི་ར་ཆེན་པརོ་བརི་བཞིན་ཡོད།

ད་དངུ་བཀའ་སླབོ་གནང་མཁན་ཡོད་སབས་ངས་མང་པ་ོཞུ་ཡི་མིན།	 ང་ཚོ་
བདོ་གཞིས་བསེ་གཉསི་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་བ་དང་བདོ་མི་རིགས་ཀི་བདནེ་མཐའ་
བསྐར་གསོ་བ་རྒྱྱུའི་འབད་བརོན་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རལ་སུྤག་བ་རྒྱྱུར་ད་ལྟའི་
བཀའ་ཤག་ལ་ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད།	 གང་ཡིན་ཞ་ེན་བདོ་གཞིས་བསེ་གཉསི་
ཀི་མི་མང་གི་སེམས་ཤུགས་དང་སྙངི་སབོས་ད་ེང་ཚོ་ལས་ཀ་བདེ་མཁན་གི་སེམས་
ཤུགས་འཕར་རྒྱྱུའ་ིགཞི་ར་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་འདགུ	 ད་ེང་ཚོས་གལ་ཆེན་པརོ་བརི་
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བཞིན་ཡོད།

ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་འདིར་བང་ཆྱུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་གསུང་ཆོས་གོ་
སིྒག་གནང་མཁན་དང་སིྦན་བདག་རྣམས་ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་དང་བཅས་སྙངི་
དབུས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	ཧ་ཅང་གི་གཟ་ིབརིད་ཆེན་པ་ོདང་སྤུས་དག་
པ་ོརེད་འདགུ	 ལགྷ་པར་ད་ུརིས་ཁ་ད་ེདག་མར་ལགྗས་ཀླགོ་གནང་སབྐས་ཧ་ཅང་གི་
ཡག་པ་ོའདགུ	 ད་ེབཞིན་སརྨ་ཁམས་བདོ་གཞིས་བསེ་གཉསི་ཀི་བརན་བཞུགས་
ཚོགས་པ་ལའང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རོགས་གསུང་
གི་འདགུ	 ཁངོ་འད་ིགར་གདན་འདནེ་ཞུས་ཡོད་ཀང་ལས་དནོ་གི་རྐནེ་པས་ཕབེས་
ཐུབ་མེད།	 སརྨ་ཁམས་གཞིས་བསེ་གཉསི་ཀིས་དམ་ཚིག་དང་དད་པ་ཆེན་པའོ་ི
ཐགོ་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པརོ་བརན་བཞུགས་ཕུལ་བ་དང་།	
འབུལ་སངས་ཀང་ག་སིྒག་པ་ོདང་སྤུས་དག་བྱུང་སོང་བས་སདི་སྐོངོ་མཆོག་གི་ཚབ་
ཞུས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་སེ་ར་ཆོས་སརྒ་གི་དགེ་འདནུ་པ་རྣམས་ཀིས་ཕག་ལས་
གནང་སངས་དང་ག་ོསིྒག་བདེ་སངས་ལ་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ལ།	 མ་
འངོས་པར་ཡང་ད་ེབཞིན་གནང་རོགས་ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	 མཐའ་དནོ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོི་སྐུ་ཚེ་བརན་པ་དང་ཐུགས་ཀི་བཞེད་
དནོ་མཐའ་དག་ལྷུན་གིས་གུབ་པ།	 བསན་འཛིན་གི་སྐསེ་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀི་སྐ་ུ
ཚེ་བརན་པ་དང་མཛད་འཕནི་རྒྱས་པའ་ིསྨནོ་འདབེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	ཐུགས་ར་ེཆེ།	

༼ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༣	 ཉནི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་བསེ་ཀི་གདན་ས་ཆེན་པ་ོསེ་ར་ཐགེ་ཆེན་གླངི་གི་ཡ་རྒྱལ་
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སེར་བསེ་མཁས་སནྙ་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་རར་ལམ་རིམ་ཁིད་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་བཀའ་ཆོས་ཉནི་
མཐའ་མའ་ིཆོས་འབལེ་ལེགས་པར་གུབ་ས་ེསྤན་རས་གཟགིས་ཀི་བཀའ་དབང་བཀའ་དནི་ཆེ་བའ་ི
བཀའ་ཆོས་ཀི་ཉནི་མཐའ་མར།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་ཆོས་འབརོ་
མཆོག་གིས་མང་ཚོགས་སུམ་ཁ་ིབརལ་བའི་འད་ུའཛོམས་ཡོད་སར་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་གསུང་བཤད་

སྙངི་དནོ།༽
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སབྐས་	 ༡༥	 པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་
ཚོགས་ཚོགས་དསུ་	༧	པའི་ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆོད་གསོ་
འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་	 ༢༢	 ཐགོ་བཀའ་བསྡུར་བག་ོགླངེ་སབྐས་
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་གི་

དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བའི་གསུང་བཤད།

༄༅།	 །དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག	 གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆོད་གསོ་
འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་	༢༢	པ་ལ་བཀའ་བསྡརུ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།	བཀུར་འསོ་
སིྤ་འཐུས་མང་པ་ོཞིག་གིས་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པ་ོབཞེས་ནས་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོ
གནང་སོང་།	 བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	 ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་ཕག་རོགས་དཔལ་
ལྡན་བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ནས་ད་ལྟ་བར་ད་ུབྱུང་རབས་ད་ེཞིབ་ཅིང་ཕ་བ་
གསུངས་གནང་སོང་།	ད་ེལས་ལགྷ་པ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མི་འདགུ	ཡིན་ནའང་ཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ་གི་འགན་ཞིག་འཁྱརེ་ནས་བསདྡ་ཡོད་དསུ་ཚིག་གཅིག་གཉསི་ཤིག་མ་ཞུས་ན་
མ་འགགི་པ་འད་པ་ོཞིག་འདགུ	 མ་གཞི་ཚང་མས་མཁྱནེ་གི་ཡོད་ཤག་རེད།	 ད་
ལ་ྟབར་ད་ུརབ་དང་རིམ་པར་བཤད་སྡདོ་མཁན་ཞིག་ཡིན།	 གདངོ་ལེན་བདེ་སྡདོ་
མཁན་ཞིག་ཡིན།	 ཁ་གཏད་གཅགོ་སྡདོ་མཁན་ཞིག་ཡིན།	 དརེ་བརནེ་ད་ལའྟ་ིདལོ་
རྒྱལ་རསེ་འབང་པའ་ིབདེ་སངས་ད་ེཚོས།	 ད་ལ་ྟབར་ད་ུབདོ་པ་ནང་ཁུལ་ལ་མི་
གསོད་ཁག་སྦརོ་བས་པ།	 ཁམིས་མེད་ལུགས་མེད་ལས་ཀ་བས་པ་ད་ེཚོར་ཞིབ་
ཅིང་ཕ་བ་གསུངས་གནང་སོང་།	 ཚང་མས་མཁྱནེ་གསལ་རེད།	 མཁྱེནེ་དགསོ་རྒྱྱུ ་
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གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	 ད་ལ་ྟགནས་སངས་གང་ཆགས་ཀི་ཡོད་ཟརེ་ན།	 འཛམ་
གླངི་རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་གི་གནད་དནོ་ཞིག་ཁ་ོཚོས་བཟ་ོཐབས་བདེ་ཀི་ཡོད།	 བཟ་ོཡི་
ཡང་ཡོད།	 ད་ེད་ེབཞིན་ད་ུང་རང་ཚོས་འགན་འཁྱརེ་ནས་ཚང་མས་གདངོ་ལེན་བ་
རྒྱྱུ ་ད་ེཞ་ེདགས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	 ཉ་ེཆར་ཨ་རི་ལ་༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོ
ཆེ་ཆིབས་སྒྱུར་གནང་བའ་ིསབྐས།	 སོ་སོ་རང་ཉདི་ཨ་རི་ལ་ཡོད།	 ང་ོརལོ་བ་ས་
མཐངོ་སོང་།	San	Francisco	དང་	D.C.	ལ་སླབེས་མ་སོང་ཡང།	L.A.	ལ་ང་ོ
རལོ་བས་སོང་།	ད་ེདསུ་ད་ོསྣང་གང་ཞིག་བྱུང་ཟརེ་ན།	West	Coast	 རེད།	 San	
Francisco	དང་	L.A.	ལ་ང་ོརལོ་བདེ་མཁན་ནང་བདོ་པ་ར་བ་ནས་མི་འདགུ	ང་ོ
རོལ་བ་སར་བདོ་པ་ཡོད་ན་དམའ་ཆགས་ནས་ང་ོཚ་པ་ོའད་ཞིག་ཡོང་གི་འདགུ	
ཡིན་ནའང་སབྐས་ད་ེདསུ་དའེ་ིནང་ལ་བདོ་པ་ར་བ་ནས་མི་འདགུ	 San	 Francisco	
ལ་ཕལ་ཆེར་མི་	༥༠།༦༠	ཞིག་ཡོད་པ་འད།	L.A.	ལ་ང་ཚོས་གངས་ཀ་བརྒྱབས་
པ་ཡིན།	༡༥	མ་གཏགོས་མི་འདགུ	ཚང་མས་མཁྱནེ་གསལ་རེད།	སྔནོ་མ་བང་ཨ་
རིའ་ིབདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པས་༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེར་བརན་བཞུགས་
ཕུལ་དསུ།	Wisconsin	ལ་ཁ་ོཚོས་ང་ོརལོ་བས་ཡོད།	སབྐས་ད་ེདསུ་ཕལ་ཆེར་མི་	
༥༠།༦༠	མིན་འག།ོ	ད་ེའད་ཞིག་ཡོད་འདགུ	དའེ་ིནང་ལ་བདོ་པ་	༨	ཡོད་འདགུ	
ད་ེརསེ་༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེ་ཨ་རི་ལ་ཆིབས་སྒྱུར་གནང་ཡོད།	 གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད།	ན་ནངི་ཆ་བཞག་ན་ནའེུ་ཡོག་ལ་བདོ་པ་	༨	ནས་ང་ོརལོ་བདེ་མཁན་
བྱུང་བ་རེད།	 ཁ་ོརང་ཚོ་ལ་བདོ་མི་ཚོས་རྣམ་འགྱུར་སནོ་མཁན་བྱུང་བས་དམའ་
འད་པ་ོཆགས་ནས་ང་ོཚ་པ་ོཞ་ེདགས་བྱུང་ཞསེ་ཟརེ་གི་ཡོད་པ་ག་ོཐསོ་བྱུང།	 ཉནི་
གཉསི་པར་ང་ོརལོ་ད་ུསླབེས་མི་འདགུ	 ཉ་ེཆར་༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེ་ཨ་རིར་
ཆིབས་སྒྱུར་གནང་དསུ།	 གངས་ཀ་འད་མི་འད་བཤད་ཀི་འདགུ་ས།ེ	 ཕལ་ཆེར་ད་
ལ་ྟབར་ད་ུསླབེས་མ་མྱངོ་བ་ད་ེའད་ཡོང་ནས་	D.C.	དང་	San	Francisco	དང་	
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Los	Angeles	བཅས་ལ་ང་ོརལོ་བས་ཡོད།	འནོ་ཀང་ང་ོརལོ་བ་ད་ེཚོ་ཡུ་རོབ་ནས་
ཡིན་པ་འད།	ཨ་རི་ནས་མ་རེད་ཟརེ་གི་འདགུ	 ཡུ་རོབ་ནས་སླབེས་ན་ཐག་རིང་པ་ོ
ནས་སླབེས་པ་རེད།	དབིན་ལེན་དང་།	ཨི་ཊ་ལི།	ཨོ་སི་ཀྲ་ོལི་ཡ་བཅས་ནས་སླབེས་
འདགུ་ཟརེ་གི་འདགུ	 ད་ེལརྟ་འག་ོསོང་ཆེན་པ་ོབཏང་ནས་མི་ད་ེའད་ཞིག་སླབེས་
དགསོ་ཀི་ཡོད་ན།	 འག་ོསོང་ད་ེཚོ་སུས་གཏངོ་གི་ཡོད།	 ད་ེད་ིབ་ཆེན་པ་ོགཅིག་
ཡིན།	 དརེ་བརནེ་ཁ་ོརང་ཚོའ་ིབདེ་སངས་ད་ེཚོ་ལ་གདངོ་ལེན་བདེ་ཕགོས་ང་ཚོས་
དགངོས་པ་བཞསེ་རྒྱྱུ ་དང་གདངོ་ལེེན་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	 སབྐས་
དརེ་	 Robert	 Thurman	 གིས་	 Article	 ཡག་པ་ོཞིག་བསི་ཡོད།	 ཕལ་ཆེར་
སིྤ་འཐུས་ནང་ནས་གཟགིས་མཁན་བྱུང་ཡོད་ཀི་རེད།	 ཁ་ོརང་གིས་འད་ིཚོས་རྒྱ་
མིའ་ིའཐབ་ཕགོས་གཅིག་གྱུར་ནས	 substantial	 fund	 རག་ནས་བདེ་ཀི་ཡོད་
ཅསེ་གསལ་པ་ོབསི་ཡོད།	ད་ེནང་བཞིན་	 Philippines	 ཏུ་	Kalyani	ཟརེ་བའ་ི	
student	activist	ཞིག་ཡོད།	ཁ་ོརང་ངསོ་ནས་ང་བདོ་པ་མིན་ཏ་ེང་བདོ་པའ་ིནང་
ད་ུབཞུགས་ནས་བདོ་པ་ལ་རྒྱྱུས་མངའ་ཡོད།	 ད་ལ་ྟཁ་ཤས་ཀིས་བས་པ་ད་ེདང་པ་ོ
མ་རེད།	 བདནེ་པ་མ་རེད།	 རྒྱ་མིའ་ིབཀདོ་བྱུས་འགོ་བདེ་ཀི་འདགུ་ཅསེ་	 Article	
བསི་ཡོད་པ་ངས་ཡག་པ་ོམཐངོ་སོང་།	འབ་ིམཁན་གཉསི་ཀ་ཕི་རྒྱལ་བ་རེད།	བདོ་
པ་མ་རེད།	 དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་འཛམ་གླངི་རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་སྤལེ་
ཐབས་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ང་ཚོས་ཀང་ད་ེད་ེབཞིན་གི་དགངོས་པ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབཞསེ་ནས་
གདངོ་ལེན་བདེ་དགསོ།	 གངོ་ད་ུབཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་གཅིག་གིས་གསུངས་གནང་
སོང་།	 བཙན་བལོ་ནང་ད་ུསིྤར་བཏང་རམོ་ཡིག་འབ་ིམཁན་མང་པ་ོཡོད།	 འནོ་
ཀང་ད་ེཚོ་མང་ཆེ་བས་བདོ་པའ་ིགནས་སངས་དང་།	 ནང་ཁུལ་གི་རྙགོ་ད།	 ནང་
ཁུལ་འགིག་མ་འགིག་ད་ེཚོ་གལ་ཆེའི་ནང་གི་གལ་ཆེར་བརིས་ནས་རམོ་ཡིག་འབ་ི
ཡི་ཡོད།	 ད་ེང་ཚོ་བདོ་པའ་ིགམོས་གཤིས་རེད་འདགུ	 ཁ་ཕར་སླགོ་ནས་རྒྱ་མིས་
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གང་བདེ་ཀི་འདགུ་བལསྟ་པ་དང་།	དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་གང་བདེ་ཀི་འདགུ	བདོ་
བསན་སདི་མི་རིགས་ལ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞིག་བརིས་ནས།	 ཀདླ་པ་ཡོད་མཁན་
དང་བསམ་བླ་ོཡོད་མཁན་ད་ེཚོས་བསམ་བླ་ོབཏང།	ཀདླ་པ་བདེ་སྤདོ་བཏང་།	གཞི་
རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཏ་ེརོམ་ཡིག་འབི་རྒྱྱུ ་དང་གཏམ་བཤད་སྤལེ་རྒྱྱུ ་
ན་ིདཔ་ེམི་སདི་པའ་ིགལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	 ད་ེམིན་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་འགགི་དང་
མ་འགགི་གི་གནས་ཚྱུལ་ཁ་ོན་དང་།	 འགགི་ཀང་མི་འགགི་པར་བཟསོ་ནས་ནག་
བསུབ་གཏངོ་ཐབས་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེཡག་པ་ོམི་འདགུ	ཡིན་ནའང་ད་ེཧ་ལས་དགསོ་པ་གང་
ཡང་མི་འདགུ	 མང་གཙོའ་ིའག་ོལུགས་རེད།	 ཆོག་གི་རེད།	 ད་ེལས་བརལ་བ་ང་
ཚོའི་གནད་འགག་ད་ེདལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་དང་ད་ེཚོའི་རྒྱབ་ལ་ཡོད་པ་ད་ེདག་
རེད།	 ཁ་ོརང་ཚོས་གསལ་པོ་ོབཤད་འདགུ	 ང་ཚོའ་ིརྒྱབ་ལ་སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་
ཡོད་ཅསེ་བཤད་འདགུ	སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་སུ་རེད་དམ།	དརེ་བརནེ་ད་ེའདའ་ིཆ་
ནས་གནད་འགག་ཆེ་ར་ུཆེ་ར་ུའག་ོཡི་ཡོད།	 ང་ཚོས་ད་ེནང་བཞིན་གིས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོ
དགངོས་པ་བཞསེ་ནས་གདངོ་ལེན་བདེ་དགསོ།	 ད་ེའདའ་ིཐགོ་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་
རབ་དང་རིམ་པར་བཤད་ཚར་བ་རེད།	 གསོ་ཆོད་མང་པ་ོབཞག་ཡོད།	 ད་ེལརྟ་
གདངོ་ལེན་བདེ་ཕགོས་ཐད་ང་ཚོས་དགངོས་པ་བཞསེ་རྒྱྱུ ་ན་ིཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་
འདགུ	མང་པ་ོཞིག་གསུངས་ཚར་སོང་།	དརེ་བརནེ་མང་པ་ོཞུ་དགསོ་པ་མི་འདགུ	

ཡིན་ནའང་ཉ་ེཆར་དགའ་ལནྡ་ཤར་རའེ་ིམཁན་པ་ོཨ་རིའ་ི	Vermont	མངའ་
ཁུལ་ལ་ཁ་ིབང་རིན་པ་ོཆེ་མཇལ་ཁར་བཅར་བ་རེད།	 སབྐས་ད་ེདསུ་ཁ་ོརང་ཚོས་
མང་དག་ཅིག་བསི་ཡོད།	 དགའ་ལནྡ་ཤར་ར་ེམཁན་པ་ོཁ་ོརང་གིས་ད་ེལ་བདནེ་
པ་མེད་ལུགས་ཀི་ལན་བརྒྱབས་པ་མ་གཏགོས།	 བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་ལ་ད་ེའད་
མ་རེད་འད་ིའད་རེད་ཅསེ་གསལ་བཤད་བདེ་མཁན་ཕལ་ཆེར་བྱུང་མ་སོང་གསུང་
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གི་འདགུ	 ད་ེད་ེབཞིན་གི་ད་ལ་ྟདམངས་ཁདོ་ཁ་བར་ཟརེ་བ་དའེ་ིནང་ཁ་ོརང་ཚོས་
གང་བཤད་ཀི་ཡོད་ཅ་ེན།	 ༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེས་གསུངས་པ་དང་གནང་བ་
རྣམས་དང་།	 ང་ཚོས་བཤད་པ་རྣམས་རུན་ཡིན་ལུགས་དང་།	 ཁུངས་མེད་ལུང་
མེད་ཀི་སྒ་ོབཏགས་ནས་ཁྱབ་བསྒགས་བདེ་ཀི་ཡོད།	ཡིན་ནའང་ད་ེཚོ་ལ་ང་ཚོའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ནང་ནས་གསལ་བཤད་བདེ་མཁན་ཡོད་པ་རེད་དམ།	 ག་ཚོད་ཀིས་ཐུགས་
སྣང་གནང་གི་ཡོད་དམ།	 ག་ཚོད་ཀིས་མཁྱནེ་གི་ཡོད་དམ།	 མཁྱནེ་པའ་ིཐགོ་ནས་
ག་ཚོད་ཀིས་ལན་རྒྱག་གི་ཡོད་དམ།	 འདརི་གསོ་ཚོགས་མདནུ་ལ་གསུངས་པ་ནང་
བཞིན་ཁ་ཕར་བསྐརོ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ལན་རྒྱག་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་
དམ།	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་དགངོས་པ་བཞསེ་པའ་ིདསུ་ལ་སླབེས་ཡོད།	 ཁ་ོརང་ཚོ་
ད་ལ་ྟཉུང་ཤས་ཤིག་རེད།	༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེ་ལ་མཚན་སདྨ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་དང་།	
༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེའ་ིམཛད་རསེ་ལ་མཚན་ཤས་བཟ་ོརྒྱྱུ །	 བདོ་པ་ནང་ཁུལ་
དཀུྲག་ཤིང་བརྒྱབ་རྒྱྱུ །	བདོ་པ་ནང་ཁུལ་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་མཁན་ད་ེསུ་རེད་དམ།	
ཁ་ོཚོ་ལ་མེད་ད་ུམི་རངུ་བའ་ིལག་ཆ་ཞིག་རག་ཡོད།	 ལག་ཆ་ད་ེདལོ་རྒྱལ་རསེ་
འབང་པ་ད་ེཚོ་རེད།	 དརེ་བརནེ་ད་ལ་ྟགནས་སངས་འད་ིའད་ཞིག་ཆགས་པ་རེད།	
འད་ིནས་ཕར་ཕིན་ན།	 གང་ད་ུབསླབེ་ས་རེད་དམ།	 ཉནེ་ཁ་ཆེ་ར་ུའག་ོཡི་འདགུ་
བསམས་ནས་ང་འད་པ་ོཡིན་ན་སེམས་འཚབ་ཡོང་གི་འདགུ	སེམས་འཚབ་ཡོང་བ་
ལརྟ་བཤད་ནས་འག་ོཡི་ཡོད།	 གང་ད་ུསླབེས་ཀང་གདངོ་ལེན་བས་ནས་བཤད་ཀི་
ཡོད།	 རུླང་འཕནི་ནང་ལ་བཤད་པ་ཡིན།	 གང་ས་གང་ལ་བཤད་པ་ཡིན།	 གདངོ་
ལེན་བས་པ་ཡིན།	 ད་ེད་ེབཞིན་ད་ུཚང་མས་ཐུགས་སྣང་བཞསེ་དགསོ་པ་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད་འདགུ	 ད་ལ་ྟགསོ་ཚོགས་འདའི་ིནང་ལ་བཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་མང་པ་ོཞིག་གིས་
ཐུགས་འགན་བཞསེ་ནས་གལ་ཆེའ་ིནང་གི་དནོ་ཆེན་བརིས་ཏ་ེགསུངས་གནང་སོང་།
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གངོ་ད་ུབཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་གཅིག་གིས་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཁག་གི་དབུ་བའླ་ིཚོགས་
འདརུ་གསོ་ཆོད་འཇགོ་དགསོ་འདགུ་ཅསེ་གསུངས་གནང་སོང་།	 ད་ེད་ེབཞིན་
བཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་ཤིག་གིས་བཞག་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་གནང་སོང་།	 ད་ལ་ྟངས་
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་རད་གཅདོ་བདེ་དསུ།	༢༠༠༩	ལོར་སབྐས་བཅྱུ་པའ་ིཆོས་
བརྒྱྱུད་ཁག་གི་དབུ་བ་ླཚོགས་འད་ུའཚོག་དསུ་གསོ་ཆོད་བཞག་གནང་འདགུ	 ཕལ་
ཆེར་ལོ་འདིའི་ནང་ལ་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཁག་གི་དབུ་བ་ླཚོགས་འད་ུའཚོག་འཆར་ཡོད།	
དའེ་ིནང་ལ་གསོ་ཆོད་གསར་པ་ཞིག་འཇགོ་ཐུབ་རྒྱྱུའ་ིའབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	 ད་
ལའྟ་ིགནས་བབ་དང་།	 མིའ་ིབསམ་བླ།ོ	 ལས་ཀ་བདེ་ཕགོས།	 འཛམ་གླངི་རྒྱལ་
སིྤའ་ིགནས་སངས།	 དལོ་རྒྱལ་རསེ་འཇུག་པའ་ིབདེ་སངས་བདེ་ལུགས་བཅས་པར་
འགྱུར་བ་ཕིན་ཡོད་སབས་ད་ེཚོ་གཞི་ལ་བཞག་ནས་ང་ཚོས་གསོ་ཆོད་གསར་པ་
ཞིག་འཇགོ་རྒྱྱུའ་ིའབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	ཐུགས་ར་ེཆེ་གནང་།

༼༢༠༡༣	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༧	ཉནི་སབྐས་	༡༥	པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་

གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་	༧	པའ་ིཐགོ་དཔལ་ལནྡ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གི་གསུང་བཤད།༽
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དཔལ་ལནྡ་བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་འབངོ་ཆྱུང་དངསོ་གུབ་མཆོག་
གི་དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་སྐརོ་གསུང་བཤད།

༄༅།	།གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆོད་གསོ་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་	༢༢	ཐགོ་བག་ོ
གླངེ་ཧ་ལམ་ད་ེརིང་ཉནི་ཧལི་པ་ོགནང་བར་བཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་ཕལ་ཆེ་བས་ཆ་
ཤས་བཞསེ་ནས་ཐུགས་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པསོ་དགངོས་འཆར་དང་།	 བཀའ་སླབོ།	
རེ་འདནུ།	 གཞནེ་བསྐལུ་མང་པ་ོཞ་ེདག་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	 ལགྷ་
པར་ད་ུབད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་སྐུ་ཕྱྭའི་
ཐགོ་ལ་ད་ེབས་ཀང་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པསོ་དགངོས་འཆར་དང།	 གཞནེ་བསྐལུ་
མང་པ་ོགནང་བ་ཁག་གང་ཐུབ་ཀིས་བརདེ་ཐ་ོབརྒྱབ་ཡོད།	 འནོ་ཀང་འདའི་ིཐགོ་
དམིགས་བསལ་བདེ་འཆར་ད་ེའད་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མེད་ཅསེ་སནྙ་སེང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

སིྤ་ཡོངས་ནས་དལོ་རྒྱལ་གི་གནས་ཚྱུལ་ནི་གསོ་ཚོགས་ཀི་བཀུར་འསོ་སིྤ་
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འཐུས་རྣམ་པས་མཁྱནེ་གསལ་ལརྟ་ལགས་ཀང་།	 གསོ་ཚོགས་འད་ིགལ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་ཐགོ	 བར་སབྐས་བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་བརྒྱྱུད་ལམ་འདརི་ཐུགས་སྣང་ཆེན་
པ་ོགནང་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པའི་ཆ་ནས་དནོ་ཚན་གཅིག་གཉསི་ཐགོ་གསལ་པ་ོ
ཡོང་ཆེད་གསལ་བཤད་དང་སྦྲགས་ནས་ཞུ་རྒྱྱུར་འབད་བརནོ་ཞུ་ཡི་ཡིན།

བཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་མང་པསོ་དལོ་རྒྱལ་གི་རྒྱབ་ལྗངོས་ལོ་རྒྱྱུས་དང་།	ང་ོབ་ོ
གང་ཡིན་གསལ་པ་ོགསུངས་སོང་བས་ཞུ་ཡི་མིན།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༦	 ནས་༸སྐབས་
མགནོ་རིན་པ་ོཆེས་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་ལ་བཀའ་སླབོ་གསལ་པ་ོགནང་ཡོད་ཀང་བཀག་
འགགོ་གནང་མེད།	དའེ་ིཐགོ་ལ་དམ་བསྒགས་གནང་བ་རེད།	གངོ་ད་ུགསོ་ཚོགས་
ནང་བཀའ་གནང་མཁན་བྱུང་བ་ལརྟ་རྣམ་པ་ཚོས་ཕི་ལོ་	༡༩༩༦	ལོ་ནས་གང་བྱུང་
བ་མཁྱནེ་གསལ་ལརྟ་རེད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༦	 ནང་གནས་ཚྱུལ་ད་ེདག་དང་འབལེ་
བའ་ིཐགོ་ལ་གསོ་ཆོད་གཉསི་བཞག་གནང་འདགུ

༸སྐབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དཔིྱད་ཆོས་གནང་སབྐས་དལོ་རྒྱལ་
སྐརོ་ལ་བཀའ་སླབོ་གནང་བའི་རསེ་སུ་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པས་ལྡ་ིལིར་ལ་ྷམི་སུང་
སྐབོ་ཚོགས་པ་ཞསེ་པའི་སིྒག་འཛུགས་ཤིག་དབེ་སྐལེ་བས་ནས་བཙྱུགས་པ་མ་ཟད།	
གཞིས་ཆགས་ཁག་དང།	 དགནོ་པ།	 སིྒག་འཛུགས།	 མི་སྒརེ་མང་པརོ་སྡགིས་ར་
དང་།	 འཇིགས་སྐལུ་སྣ་ཚོགས་བས་པ་རེད།	 ལགྷ་པར་ད་ུད་ལ་ྟངས་དན་ཚོད་ལ་
གཞིགས་ན་ཕི་ལོ་	༡༩༩༦	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༧	ཉནི་བང་ར་ེགྲྭ་ཚང་གི་རྩྭ་ཁང་ལ་མེ་
བརྒྱབ་པ་དང་།	 བང་ར་ེགྲྭ་ཚང་གི་མཁན་ཟུར་རན་དབང་དགའ་མཆོག་ལ་ས་སྣམུ་
བཤོས་ནས་མེར་སགེ་གཏངོ་རྒྱྱུའི་འབད་རལོ་བས་ཡོད་པ་ད་ོབདག་གིས་གསལ་པ་ོ
བཀའ་གནང་བ་ཚང་མས་བརྙན་འཕནི་ནང་ལ་མཇལ་རྒྱྱུ ་ཡོད།
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ད་ེནས་ཟླ་བ་གཉསི་ཙམ་གི་རསེ་སུ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༦	ཟླ་	༧	 ཚེས་	༣	ཉནི་
ར་ཇ་པུར་	 (Rajpur)	ས་གནས་སུ་བཙན་བལོ་གཞུང་གི་བཀའ་ཟུར་ཀུན་བད་ེགླངི་
འདོ་ཟརེ་རྒྱལ་མཚན་གི་གཟམི་ཤག་ནང་མི་སླབེས་པ་དང་།	སྐ་ུང་ོཁངོ་ལ་ག་ིབརྒྱབ་
ས་ེསནྨ་ཁང་ལ་ཕབེས་དགསོ་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་བྱུང་ཡོད།	 དའེ་ིསྐརོ་སྐ་ུང་ོཀུན་བད་ེ
གླངི་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་ཁངོ་ལ་བཅར་འད་ིཞུས་པར་མི་ད་ེདག་གང་ནས་ཡོང་བ་
དང་།	 རྒྱྱུ ་མཚན་ག་རེའ་ིཆེད་ད་ུཡོང་བ་གསལ་པ་ོབཀའ་གནང་ཡོད་པ་ད་ལ་ྟབརྙན་
འཕནི་ནང་མཇལ་རྒྱྱུ ་ཡོད།

ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༧	 ཟླ་	 ༢	 ནང་ད་ྷརམ་ས་ལར་མཚན་ཉདི་སླབོ་དཔནོ་གཙོས་
པའ་ིམི་གཉསི་བཀྲངོས་པ་རེད།	 དའེ་ིསྐརོ་ད་ེརིང་ཞགོས་པ་གསོ་ཚོགས་འདའི་ིནང་
ལ་གསལ་པ་ོབས་ནས་བཀའ་གནང་མཁན་བྱུང་སོང་ལ།	 སབྐས་ད་ེདསུ་ས་གནས་
སྐརོ་སུང་སིྤ་ཁྱབ་པས་ལྡ་ིལི་ནས་ཡོང་བའི་མི་ཡིན་པ་བརྙན་འཕནི་ནང་ལ་གསལ་
པ་ོགསུངས་པ་དང་།	 བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གསལ་པ་ོབཟསོ་ཡོད།	 ད་ོབདག་གིས་
གང་གསུངས་པ་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་ནས་མཇལ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པས་ངསེ་པར་ད་ུཐུགས་སྣང་
གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	 གནས་ཚྱུལ་ད་ེདང་འབལེ་བའ་ིམི་གཉསི་ལ་རྒྱལ་སིྤའ་ི
ཉནེ་སུང་ངམ་	Interpol	དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག	ཨིན་ཇིའ་ིནང་ལ་ཞུ་ཆོག་
པ་ཞུ།	 Red	 corner	 notice	 གཏངོ་རྒྱྱུའ་ིལམ་ལུགས་ཡོད་པ་ལརྟ་ད་ེའད་བཏང་
བ་ད་ལ་ྟཡིན་ནའང་འབལེ་ཡོད་ད་རྒྱའ་ིནང་ལ་ཡོད་རེད།	 རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ེདག་ལ་
བརནེ་ནས་བཙན་བལོ་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་བས་པ་རེད་ཅསེ་
ཁུངས་མེད་ཀི་གནས་ཚྱུལ་ཞུ་ཡི་མེད་པ་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད།	 ས་གནས་ས་ཐགོ་
གི་ཁམིས་དང་།	 བད་ེའཇགས་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའ་ིལས་བདེ་ཀི་བཀའ་གནང་
བ།	 རྒྱ་གར་གཞུང་བརྒྱྱུད་ནས་རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་ལ་སནྙ་སེང་ཞུས་ཏ་ེ
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བར་ཐ་ོབཏང་བ་སོགས་ཚང་མ་ཁུངས་ཐུབ་དང་།	ཁམིས་མཐུན།	བདནེ་པ་ཆགས་
ཡོད།	 ངས་སྐནོ་འཛུགས་བདེ་ཀི་མེད།	 དངསོ་ཡོད་གང་བྱུང་བ་རྣམས་གསལ་པ་ོ
ཞུ་ཡི་ཡོད།

ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༠	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་མོན་གྷ་ོས་གནས་སུ་གནས་ཚྱུལ་
ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་ན།ི	 དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་འད་ུཞིག་མོན་གྷ་ོས་གནས་སུ་
ཚོགས་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་མི་མང་གིས་ཤེས་ནས་ཚོགས་འད་ུད་ེའད་མ་འཚོགས་རོགས་
ཞེས་ས་གནས་མི་མང་དགའ་ལནྡ་ཤར་རའེི་ར་ོཁང་ཁང་ཚན་གི་སྒ་ོའགམ་ལ་ཕིན་
ནས་ཞུ་གཏུགས་བདེ་སབྐས་ཁང་པའ་ིཐགོ་ཁ་ནས་ར་ོདང་།	 ས་ཕག་བསགས་ཡོད་
པ་ད་ེདག་མང་ཚོགས་ལ་གཞུས་ཏ་ེམི་མང་པརོ་རས་སྐནོ་བཏང་ཡོད་པས་སནྨ་ཁང་
ལ་འག་ོདགསོ་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་བྱུང་ཡོད།	 ད་ེདག་ཚང་མ་བརྙན་པར་ལམ་ནས་
མཐངོ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།

དའེི་རསེ་སུ་སེ་རར་གནས་ཚྱུལ་ད་ེདང་འད་བ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་ནི་སེ་ར་
སྤམོ་པ་ོརའ་ིནང་ལ་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་འད་ུའཚོགས་ཀི་ཡོད་སྐརོ་མི་མང་
གིས་ཤེས་ཏ་ེམི་མང་ཞུ་གཏུགས་བདེ་པར་འག་ོབའི་སབྐས་སུ་ལམ་བར་ནས་ཉསེ་
རངུ་བཏང་ཡོད།	 ཧ་ལམ་སྐ་ེདམན་སུྦྲམ་མ་ད་ེའད་ལ་ཡང་ཉསེ་རངུ་བཏང་འདགུ	
ད་ེདག་ཡིག་ཆའ་ིཐགོ་ལ་གསལ་གི་མེད།	 ད་ེདང་འད་བ་སེ་ར་སདྨ་ཀི་དག་ེརན་
ཞིག་གིས་དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའི་གནས་ཚྱུལ་གཅིག་སེ་རའི་སླབོ་གྲྭའི་
ནང་ལ་སླབོ་འཁིད་གནང་བའི་སྐབས་སུ་དཔ་ེམཚོན་དང་སྦྲགས་ནས་བཀའ་སླབོ་
གནང་བར་དལོ་ཚོགས་ཀི་ད་ེའདདོ་པར་མ་ཕིན་པར་བརནེ་ཁངོ་ལ་ཉསེ་རངུ་བཏང་
ཡོད།	 ད་ེདང་ད་ེའད་བའ་ིལྡ་ིལིར་ཡར་འག་ོམར་འག་ོབདེ་མཁན་མོན་གྷ་ོས་གནས་
རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་རྒྱྱུ ན་རིང་པ་ོཕག་ལས་གནང་མཁན་བང་རེའི་དགེ་
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བཤེས་གཅིག་ལ་ཉསེ་རངུ་བཏང་བ་དང།	 སེ་ར་བསེ་ཀི་ང་ོསྤདོ་ལག་འཁྱརེ་དང་།	
སླབོ་ཡོན་འགན་འཁྱརེ་མཁན་གཅིག་ལ་ཡང་ཉསེ་རངུ་ཚད་མེད་བཏང་བ་སོགས་
ངས་བྱུང་རིམ་ཁག་ཞུ་ཡི་ཡོད།

དའེ་ིརསེ་སུ་སྦལེ་ཀབོ་ལ་ཕི་ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་བད་ེསིྐད་སརླ་གསོའ་ི
གཞིས་འགོའི་ལས་ཤག་གི་ཐགོ་བརལོ་ནས་གཞིས་འགོར་ཉསེ་རངུ་བཏང་བས་མ་
ཚད།	 ཁ་ོརང་གི་བཟའ་ཟླ་ལ་ཡང་ཉསེ་རངུ་ཞ་ེདག་བཏང་ཡོད།	 ད་ེདག་ཚང་མ་
ས་གནས་ཀི་བརྒྱྱུད་ལམ་ནང་ལ་ཡང་ཐནོ་ཡོད་རེད་ལ།	 ས་གནས་ཀི་ཞིབ་འཇུག་
ཚོགས་པས་གསལ་པ་ོབས་ནས་བཤད་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་རེད།	 ད་ེདག་ངས་དན་
གསོ་ཙམ་ཞིག་ཞུ་ཡི་ཡོད།

ད་ེམིན་གི་གནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་ཀང་།	 དཔ་ེམཚོན་ཆྱུང་
ཆྱུང་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན།	 ད་ྷརམ་ས་ལར་མཚན་ཉདི་རན་ལགས་བཀྲངོས་པའ་ི
རསེ་སུ་སྦལེ་ཀབོ་ནས་ཡི་ག་ེཞིག་བསྐརུ་འབརོ་བྱུང་བའ་ིནང་།	 ཁྱདེ་རང་ཚོར་ལོ་
གསར་ལ་ཤ་ཁགོ་གསུམ་ཕུལ་ཡོད།	 ཞིམ་པ་ོབྱུང་ངམ།	 ཡག་པ་ོམ་བས་ན་ད་དངུ་
རག་གི་རེད།	 ད་དངུ་ཤ་ཁགོ་གཏངོ་གི་ཡིན།	 ཞསེ་༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེའ་ི
མཚན་ཐགོ་ལ་འབརོ་བའ་ིསྡགིས་རའ་ིཡི་ག་ེརེད།

རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་དལོ་རྒྱལ་གནས་ཚྱུལ་གི་ཐགོ་ནས་༸སྐབས་མགནོ་རིན་
པ་ོཆེའ་ིསྐ་ུཕྱྭའ་ིཐགོ་ལ་ཉནེ་ཁ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་མཁྱནེ་གི་ཡོད་རེད།	ད་ེདང་འད་བར་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཁྱརེ་མཁན་བཀའ་བླནོ་བ་ེབག་པའི་མིང་ཐགོ་ལ་སྡགིས་
རའ་ིཡི་ག་ེའབརོ་བ་དང་།	 ཉནེ་བར་བཏང་བ།	 རསེ་དདེ་བཏང་བའ་ིགནས་ཚྱུལ་
རིམ་པ་བྱུང་ཡོད།
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ད་ེདག་ཚང་མ་ཞུ་མི་དགསོ་པའ་ིཐགོ་ནས་དལོ་རྒྱལ་རང་གི་རང་བཞིན་ང་ོབ་ོ
འཚེ་བ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ལས་ཀ་བདེ་སངས་ཀང་དའེི་ཐགོ་ཕིན་ཡོད་པ་
ན་ིང་ཚོ་ཚང་མས་མཐངོ་བ་དང་།	 ཐསོ་པ།	 ཤེས་པ་རྣམས་རེད།	 སབྐས་ད་ེདསུ་
ནས་བདོ་གཞུང་ལ་བསྙནོ་འཛུགས་མང་པ་ོཞིག་བས་ཡོད་ལ་ད་ལ་ྟཡིན་ནའང་བདེ་
ཀི་ཡོད།	གངོ་ད་ུབཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་བཀའ་གནང་སོང་ལ།	ཁ་ཤས་
ཀིས་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་གནད་ད་ུསྨནི་པའི་གསལ་བཤད་ཀང་
གནང་སོང་བས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

དབ་ེའབདེ་བདེ་ཀི་འདགུ་ཟརེ་གི་ཡོད་རེད།	 དབ་ེའབདེ་ག་རེའ་ིཐགོ་ལ་
བས་ཡོད་དམ།	ཆོས་དད་རང་དབང་མི་འདགུ་ཅསེ་བཤད་ཀི་ཡོད།	ཆོས་དད་རེད་
དམ།	 རང་དབང་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་དམ།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་གི་
ཕུ་གུ་ཡིན་ན་སླབོ་གྲྭ་ནས་ཕིར་འབུད་བདེ་ཀི་འདགུ་ཟརེ་བ་དང་།	 ལས་བདེ་ནང་
ནས་ཕིར་འབུད་བདེ་ཀི་འདགུ་ཟརེ་བ།	དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཡིན་ན་འཕདོ་བསནེ་
བལ་ྟསྐངོ་དང་པ་ོམ་བས་པ་དང་བལ་ྟསྐངོ་བདེ་ཀི་མི་འདགུ་ཟརེ་བ་སོགས་བཤད་ཡོད་
ལ།	 ཉ་ེལམ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༣	 ལོ་མཇུག་ལ་མོན་གྷ་ོས་གནས་སུ་ཡོད་པའ་ིཁ་ིབང་བ་ླ
བང་ནང་གི་ཆོས་མཛད་ལགས་ལ་གནས་ཚྱུལ་གཅིག་བྱུང་འདགུ	ད་ེཡང་༸སྐབས་
མགོན་རིན་པ་ོཆེ་དང་བདོ་གཞུང་གིས་བཟསོ་པ་རེད་ཅེས་ནབུ་ཕགོས་ཀི་ཤུགས་
ལནྡ་ཚོགས་པ་ཡིན་ཟརེ་མཁན་ཚོས་ད་རྒྱའ་ིནང་ལ་སྐནོ་འཛུགས་བས་འདགུ

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག	 ངས་བརྒྱྱུད་ལམ་འདའི་ིཐགོ་ག་ོསབྐས་བངླས་
ནས་དསུ་ཚོད་ཅྱུང་ཟད་འགོར་ནའང་དའེི་ཐགོ་ལ་གཞུང་ཕགོས་ནས་ག་རེ་གནང་
ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཞུས་ན་བསམ་བྱུང་།	 ཆ་ཚང་བ་ཞུ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མེད་མི་ཤེས།	
སླབོ་གྲྭ་ནས་ཕིར་འབུད་གཏངོ་གི་འདགུ་ཟརེ་བའི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེལ་གཞི་ར་ར་བ་
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ཉདི་ནས་མེད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༦	 ནས་དལོ་རྒྱལ་གི་གནས་ཚྱུལ་བྱུང་བའ་ིསབྐས་སུ།	
སབྐས་དའེི་ལ་ྷམི་སུང་སྐབོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕུ་གུ་
གཉསི་ད་ྷཤོད་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭའ་ིནང་ལ་སླབོ་སྦངོ་བདེ་བཞིན་པ་རེད།	 སུ་གཅིག་
གིས་རྒྱྱུགས་ཞསེ་བརདོ་མེད་ལ་ཕིར་འབུད་ཀང་བས་མེད།	 ལོ་གཉསི་ཀི་རསེ་སུ་
ད་ོབདག་ཕ་མ་སླབེས་ནས་དགངོས་པ་ཞུས་ནས་འཁདི་ཕིན་པ་རེད།	 ཕ་མས་ཕུ་གུ་
སླབོ་གྲྭ་ནས་དགངོས་པ་ཞུས་པ་ད་ེན་ིཕ་མའ་ིརང་དབང་རེད།	 ཕུ་གུ་འག་ོམཁན་ད་ེ
ན་ིཕུ་གུ་རང་ཡིན་པས་བསམ་བླའོ་ིནང་གང་ཡང་ཡོད་ཀི་མ་རེད།	 སིྒག་འཛུགས་
ཀིས་གནནོ་ཤུགས་སྤད་ནས་ཕིར་འབུད་བས་པ་གང་ཡང་མ་རེད།	 གཅིག་བས་
ན་བདོ་ཕུག་ཁིྱམ་སྡ་ེདང་སླབོ་གྲྭ་ཁ་ཤས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཐད་ཀའི་འཛིན་
སྐངོ་འགོ་ལ་ཡོད་པར་སོང་ཁ་ོརང་ཚོས་བཟསོ་པ་རེད་ཅསེ་བཀའ་གནང་མདགོ་ཁ་
པ་ོརེད།	 བདོ་ཕུག་ཁིྱམ་སྡ་ེདང་།	 མ་སུ་རི་བདོ་ཁིྱམ།	 རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་འཛིན་
སྐངོ་གནང་བའི་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མས་ཡིག་ཐགོ་ནས་
གསལ་པ་ོབཟསོ་ཡོད།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་གི་ཕུ་གུ་ང་ཚོའ་ིསླབོ་གྲྭ་ནས་ད་ལ་ྟ
བར་ད་ུཕིར་འབུད་བས་པ་གཅིག་ཀང་མེད་ཅསེ་གསལ་པ་ོབཟསོ་ཡོད།	 ད་ེདག་
ཚང་མ་རྣམ་པ་ཚོས་གཟགིས་ཀི་ཡིན་ན་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་དང་།	 ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་གནས་ཚྱུལ་བདནེ་པའི་གསལ་བཤད་ཀི་དབེ་ད་ེའད་བཏནོ་ཡོད་ཀང་
དངེ་སབྐས་གཅིག་བས་ན་དཀནོ་པ་ོཆགས་ཡོད་ངསེ་པས་ཐུགས་སྣང་བྱུང་མེད་ངསེ།	
ད་ེཚོའ་ིནང་ཡི་ག་ེཁ་ལེམ་མེར་གསལ་ཡོད་པས་ངསེ་པར་ད་ུགཟགིས་རོགས།

ད་ེབཞིན་ཆོས་སྒར་ཁག་ལ་གཏངོ་རྒྱྱུར་དབ་ེའབདེ་བདེ་ཀི་འདགུ་ཟརེ་གི་
ཡོད་ཀང་།	 དཔ་ེམཚོན་གསལ་པ་ོཞུས་ན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༧	 ལ་བདོ་ནས་ཕུ་གུ་ལོ་
གཞནོ་བཅྱུ་དུག་ད་ྷརམ་ས་ལར་འབརོ་བ་རེད།	 ཕུ་གུ་ད་ེཚོ་ཚང་མས་ང་ཚོ་དལོ་
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རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཡིན།	 ང་ཚོས་དལོ་རྒྱལ་འཇགོ་ཐུབ་ཀི་མེད།	 དགནོ་པར་འག་ོ
དགསོ་ཡོད།	 ཕ་མས་བཞག་ན་འགགི་གི་མ་རེད་ཅསེ་བརདོ་བྱུང་ཞསེ་སྣ་ེལེན་ཁང་
ལ་ཞུ་གཏུགས་བས་པ་རེད།	 ད་ེལ་ཐག་གཅདོ་གང་འད་བས་ཡོད་དམ་དགངོས་པ་
ཡོང་སདི་ཀི་རེད་ལ།	 གཅིག་བས་ན་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་རྒྱྱུ ་མཚན་སནོ་རྒྱྱུ ་མེད་
པར་བརནེ་དའེ་ིསྐརོ་དངསོ་སུ་མིང་སྨྲསོ་ནས་བརདོ་ཐུབ་ཀི་མེད།	 ཡིན་ནའང་བདོ་
གཞུང་གིས་ཆོས་སརྒ་ཁག་ནང་གཏངོ་གི་མི་འདགུ་ཅསེ་ཤོད་ཀི་ཡོད།	 ཆོས་སརྒ་
ཁག་ལ་བཏང་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད།	 བདནེ་པ་རེད།	 གཏངོ་མ་ཐུབ་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་
ན།ི	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༦	 ལོར་འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བའ་ིརྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལནྡ་ཁ་ིརིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་དང།	 ཤར་བང་ཆོས་ར་ེརྣམ་གཉསི་ཀིས་དབུས་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་
གི་མཁན་པ་ོལས་སྣ་ེདང་།	 སྐ་ུཚབ་བཅས་འདསུ་པའ་ིདག་ེལནྡ་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་
ཐགོ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་རི་བ་ོདག་ེལནྡ་པའི་ཆོས་སྡ་ེསིྤ་ལ་ཁྱབ་པའི་བཅའ་ཡིག་ཆེན་
མོའ་ིལེའུ་བཞི་པ།	 བངླ་དརོ་སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་བཅྱུ་གཉསི་པའ་ིནང་གསེས་བདནུ་
པའ་ིནང་ལ།	གདན་སའ་ིནང་ལ་འཛུལ་མཁན་ཡིན་ན་གསར་ཞུགས་པ་རྣམས་དལོ་
རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེན་ིདག་ེལུགས་པས་གཏན་
ལ་ཕབས་པའ་ིསིྒག་གཞི་དང་།	 ཡིག་ཆ་རེད།	 དག་ེལུགས་པའ་ིཡིག་ཆ་གཅིག་གི་
ནང་ལ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་འཇུག་གི་མིན་ཞསེ་བཀདོ་ཡོད་ན།	ད་ེལ་བདོ་གཞུང་
ནས་བཀའ་བཏང་ནས་ཁ་ོདལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་རེད།	 འཇུག་དགསོ་ཀི་རེད་ཅསེ་
ནམ་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད།	 སིྒག་འཛུགས་རེ་ལ་སིྒག་ཁམིས་རེ་ཡོད་པ་དང།	 ཆ་
རྐནེ་རེ་བཞག་གི་རེད།	 ད་ེལ་བརི་བཀུར་ཞུས་པ་རེད།	 ཆོས་བརྒྱྱུད་གཞན་དང་
འབལེ་བ་ཡོད་མ་རེད་ལ།	ད་ེའད་བཞག་པ་བྱུང་ཡོད་མ་རེད།

ད་ལྟ་བར་ད་ུཆོས་བརྒྱྱུད་ད་ེལ་འག་ོདསུ་ཁྱདོ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གི་ཡོད་དམ་



203དཔལ་ལནྡ་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གི་གསྲུང་བཤད།

ཞསེ་སུ་གཅིག་ལ་སདྐ་ཆ་དསི་པ་བྱུང་མེད།	 དབ་ེའབདེ་གང་ཡང་བས་ཡོད་མ་
རེད།	 ཡིན་ནའང་བདོ་གཞུང་གིས་དགངོས་པ་ཆེ་བཞསེ་གནང་ནས་དག་ེལུགས་
པའ་ིདགནོ་པའ་ིནང་ལ་ཁྱེདེ་རང་ཚོ་གཏངོ་ཐུབ་ཀི་མི་འདགུ	བས་ཙང་ཁྱདེ་རང་ཚོ་
ཚང་མ་ལོ་གཞནོ་རེད།	སླབོ་གྲྭ་ལ་འག་ོན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་དང་།	ག་ོསབྐས་ཡོད་པས་
གཞུང་གིས་གཏངོ་གི་ཡིན་ཞསེ་བརདོ་ནས་སླབོ་གསོ་བརྒྱབ་པ་རེད།	 ཉནི་གངས་
མང་པ་ོསྣ་ེལེན་ཁང་ལ་བསདྡ་རསེ་ཁག་ཅིག་སུ་ཇར་ཕིན་པ་དང་།	 ཁ་ཤས་ཤེས་
རབ་དགའ་ཚལ་གླངི་ལ་ཕིན་པ་རེད།

ཡིན་ནའང་བླ་ོཕམ་པར་མི་ད་ེཚོའ་ིགས་རྒྱྱུན་རིང་པ་ོབསདྡ་མ་སོང་།	 མཐའ་
མ་ཁངོ་ཚོས་སྣ་ེལེན་ཁང་ལ་སནྙ་ཞུ་གཅིག་ཕུལ་ཡོད་པ་དའེ་ིནང་།	 ཁ་ོཚོ་གལ་སདི་
ཆོས་སརྒ་ཁག་གི་ནང་ལ་འག་ོཐུབ་ཀི་མེད་པ་ཡིན་ན།	 ང་ཚོ་བདོ་ལ་ཕིར་ལོག་བདེ་
ཀི་ཡིན།	 ལམ་གནོ་གནང་རོགས་གནང་ཞསེ་ཞུས་འདགུ	 ད་ེཡང་འགགི་གི་རེད་
ཅསེ་བཀའ་གནང་བ་རེད།	 བདོ་ནས་ཚྱུར་སླབེས་པ་དང་ཕར་ལོག་གི་ཡོད་ན་ད་ལ་ྟ
བར་ད་ུསིྒག་འཛུགས་ནས་སུ་གཅིག་ལ་དགག་པ་རྒྱབ་ཀི་མེད་པས་འགིག་གི་རེད།	
ལམ་གནོ་ཞུ་ཡི་ཡིན་ན་གནང་གི་ཡིན་ཞསེ་གསུངས་པ་རེད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༧	 ཟླ་	
༢	 ཚེས་	 ༡༧	ཉནི་བཀའ་ཤག་གིས་བཀདོ་ཁྱབ་གཅིག་གནང་ཡོད།	རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ེ
ལ་བརནེ་ནས་དག་ེལུགས་ཀི་དགནོ་པ་ཁག་གི་ནང་ལ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཡིན་
ན་འཇུག་དགོས་ཞེས་ངསོ་སྦརོ་གནང་རྒྱྱུ ་མཚམས་འཇགོ་བས་ཡོད་པས་དསུ་ད་ེ
ནས་བདོ་གཞུང་གིས་ད་ེརིགས་ལ་ངསོ་སྦརོ་གནང་མེད།	 ད་ེབདནེ་པ་རེད།	 ད་ེན་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀིས་བལ་ྟསངས་བས་ནས་བཤད་པ་མ་རེད།	 ངས་གངོ་ད་ུསནྙ་སེང་
ཞུས་པའི་གསོ་ཆོད་དང་ཡིག་ཆ་དའེི་དགངོས་དནོ་འགོ་བཏང་ན་འགགི་གི་མ་རེད།	
རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་གནས་ཚྱུལ་ད་ེབྱུང་བ་རེད།	 སླབོ་གྲྭ་དང་ཆོས་སརྒ་
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ནང་ལ་དབ་ེའབདེ་བདེ་ཀི་འདགུ	 བཏང་གི་མི་འདགུ	 ཕིར་འབུད་བདེ་ཀི་འདགུ་
ཟརེ་བ་ད་ེདག་ལ་གཞི་ར་ར་བ་ཉདི་ནས་ཡོད་མ་རེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

དའེ་ིཐགོ་ལ་གནས་ཚྱུལ་གཞན་གཅིག་ན་ིདལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་དང་།	 ནང་
མི་བུ་ཕུག	 རསེ་འབང་བ་ཚོར་གཞུང་ནས་ཕི་བསྐདོ་ལག་འཁྱརེ་ལ་རྒྱབ་གཉརེ་
སྤདོ་ཀི་མི་འདགུ་ཅསེ་བརདོ་ཀི་ཡོད།	 ར་བ་ཉདི་ནས་བདནེ་པ་མ་རེད།	 ངས་མིང་
གསལ་པ་ོཞུས་པ་ཡིན་ན།	 སབྐས་དའེ་ིལ་ྷམི་སུང་སྐབོ་ཚོགས་པའ་ིདུང་ཆེ་ཡིན་ཟརེ་
མཁན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཞསེ་མིང་འབདོ་ཀི་ཡོད་རེད་ལ།	 དག་ེབཤེས་འཆི་
མེད་ཚེ་རིང་ཞསེ་ཀང་འབདོ་ཀི་ཡོད།	ཁའོ་ིཕི་བསྐདོ་ལག་དབེ་སེར་པ་ོ	(IC)	དསུ་
ཚོད་རགོས་ནས་ཞུ་གཏུགས་བས་པར་རྒྱབ་གཉརེ་གནང་བ་རེད་ལ།	 ཕི་བསྐདོ་
ལག་དབེ་སེར་པ་ོཐབོ་པ་རེད།	 ད་ལ་ྟཕི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་རེད།	 ད་ེདང་ད་ེའད་བ་ད་ལ་ྟ
བང་ཨ་རིའི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་དག་ེལནྡ་སནྙ་རྒྱྱུད་ཀི་དམངས་ཁདོ་ཁ་བརའི་ནང་ལ་
བཤད་མཁན་གི་མི་ད་ེཚོ་ཨ་རི་ལ་གང་འད་བས་ནས་སླབེས་པ་རེད་དམ།	 ལག་
འཁྱརེ་ག་རེའ་ིཐགོ་ནས་ཕིན་པ་རེད་དམ།	 ཁ་ོརང་ཚོས།	 ང་ཚོར་སྐབས་བཅལོ་
ཐབོ་བྱུང་།	ཞསེ་དང་།	སྐབས་བཅལོ་ད་ེཡང་དལོ་རྒྱལ་གི་གནས་ཚྱུལ་བཤད་ནས་
ཨ་རིར་སྐབས་བཅལོ་ཐབོ་བྱུང།	 ཞསེ་བཤད་ཡོད།	 ལག་འཁྱརེ་ཐགོ་ནས་དབ་ེ
འབདེ་མེད་པ་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་རེད།	 ལགྷ་པར་ད་ུདཔ་ེམཚོན་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་
ན་ལ་ྷམི་སུང་སྐབོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་བཟའ་
ཟླ་ལོ་ཁ་ཤས་ཀི་རསེ་སུ་ཁ་ོརང་མཉམ་ད་ུནང་མི་ཟླ་བསིྒལ་ཕིན་པ་རེད།	 IC	 བདོ་
གཞུང་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་བས་པ་རེད།	 སྤད་མཁན་རྒྱ་གར་གཞུང་རེད།	 ད་ེཚོའ་ི
གས་གཞི་ར་མེད་པའ་ིཐགོ་ནས་སྐནོ་འཛུགས་བས་པ་རེད།	 གཅིག་བས་ན་མང་པ་ོ
བཤད་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་བདོ་གཞུང་ངསོ་ནས་ལན་རྒྱག་གི་མི་འདགུ་བསམ་པ་དང་
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གསུངས་ཀི་ཡོད་ཀང་།	 ད་ལ་ྟབར་ད་ུདགསོ་མཁ་ོཡོད་པ་དང་།	 གཞི་ར་མེད་པ་ད་ེ
དག་ལ་ད་ོསྣང་བདེ་ཀི་ཡིན་ན་ལན་ཏག་ཏག་བརྒྱབ་ཡོད།	 ད་ོསྣང་མེད་པ་ཡིན་ན་
དཀིལ་ལ་ལགྷས་ཀི་རེད།	 བས་ཙང་ད་ེརིང་ངས་ག་ོསབྐས་ཞུ་དགསོ་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་
གཙོ་བ་ོན་ིབརྒྱྱུད་ལམ་འད་ིད་ོསྣང་ཆེན་པསོ་བལ་ྟཡི་ཡོད་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་ད་ུད་ེ
རིང་གི་གསོ་ཆོད་གསོ་འཆར་འདིའི་ཐགོ་ལ་མི་མང་པ་ོཞིག་གིས་ད་ོསྣང་བདེ་ཀི་
ཡོད།	ཁ་ོརང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་ད་ལ་ྟམ་ཉལ་བར་བལ་ྟཡི་ཡོད་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདགུ	
བས་ཙང་ངས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་བཤད་དགསོ་པ་གལ་ཆེན་པ་ོམཐངོ་སོང་།

ཕགོས་མཚྱུངས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་སྨན་བཅོས་བལྟ་སྐངོ་ཐགོ་ལ་
དབ་ེའབདེ་བདེ་ཀི་འདགུ	མཐུན་འགྱུར་སྦར་གི་མི་འདགུ་ཟརེ་གི་ཡོད་རེེད།	མི་ད་ེ
འད་བས་པ་དང་།	 གང་ཟག་ད་ེདལོ་རྒྱལ་བསནེ་གི་ཡོད་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་གིས་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ནསསནྨ་བཅསོ་ཐབོ་ཐང་སྤད་མི་འདགུ་ཅསེ་བསན་པ་ཡིན་ན་ཏན་
ཏན་ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་ཞུ་ཆོག་གི་རེད་བསམ་གི་འདགུ	 ད་ལ་ྟབར་ད་ུད་ེའད་གཅིག་
ཀང་བྱུང་མེད།	 ད་ེདང་ཕགོས་མཚྱུངས་ལས་བདེ་ནས་ཕིར་འབུད་བཏང་སོང་ཟརེ་
གི་ཡོད།	 ལས་བདེ་ནང་ནས་སུ་ཕིར་འབུད་བས་པ་མིང་གཅིག་ང་ཚོར་སྤད་པ་ཡིན་
ན།	ང་ཚོས་གང་འད་བས་ནས་ཕིར་འབུད་བས་འདགུ་བལ་ྟཆོག་གི་རེད།

ལས་བེད་ཕིར་འབུད་གཏངོ་རྒྱྱུ འི་དབང་ཆ་ད་ེནི་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་
གཅིག་པུར་ཡོད་པ་ད་ེའད་མ་རེད།	 བཅའ་ཁམིས་དགངོས་དནོ་འགོ་རང་དབང་
ཅན་གི་སྡ་ེཚན་གཅིག་ཡོད་པ་དརེ་སིྒག་དང་ཁམིས་ཡོད།	 ཆ་རྐནེ་གཅིག་གི་འགོ་
ནས་ཕིར་འབུད་གཏངོ་དགསོ་ཀི་ཡོད་ལ།	 ལས་བདེ་པ་གཅིག་གིས་ཉསེ་འཛོལ་
བས་ཡོད་ན་ད་ེལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པའི་གུབ་དནོ་ལ་གཞིགས་ནས་
ཉསེ་པ་དང་ལག་བསར་གནང་གི་རེད།	དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་རེད་ཅསེ་ལས་བདེ་
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སུ་ཕིར་འབུད་བས་ཡོད་དམ།	ད་ལའྟ་ིཆ་ལ་བཙན་བལོ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་བདེ་
དུག་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་པ་སུ་གཅིག་ལ་ད་ོཕགོ་བཏང་བའ་ིགནས་ཚྱུལ་བྱུང་མེད།	 ལས་
བདེ་ནང་ལ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཡོད་མ་རེད་ཅསེ་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	 གལ་
སདི་ད་ེའད་ཕིར་འབུད་གཏངོ་དགསོ་ཀི་ཡོད་ན།	 ལོ་ལརྟ་ལས་བདེ་གསར་པ་བསྡ་ུ
ཡི་ཡོད་པས་ལས་བདེ་གསར་བསྡུའི་ཆ་རྐནེ་ནང་ལ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཡིན་
ན་བདོ་གཞུང་གི་ལས་བདེ་ནང་འཛུལ་ཆོག་གི་མ་རེད་ཅསེ་ཆ་རྐནེ་འགོད་མ་འསོ་
པ་གང་ཡང་མཐངོ་གི་མེད་ཀང་བཀདོ་ཡོད་མ་རེད།	 བཀདོ་དགསོ་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་
གང་ཡང་མཐངོ་གི་མི་འདགུ	 བདོ་མི་ཞིག་བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀི་སིྒག་འཛུགས་
གཅིག་གི་ནང་ལ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་སྒ་ོཕ་ེནས་བཞག་ཡོད་པས་འཛུལ་ས་ཡོད་
རེད།	 ལགྷ་པར་ད་ུད་ེལས་སྡངིས་ཆ་གལ་ཆེ་བ་དང་ག་ོསབྐས་ཡོད་ས་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་ཆོས་སིྒག་གཞིའ་ིནང་ལ་ད་ེའད་ཡོད་དམ།	སིྤ་འཐུས་ཆགས་པར་
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཡིན་ན་ཆ་རྐནེ་མ་ཚང་བའ་ིགནས་སངས་ཡོད་དམ།	 ཡོད་
མ་རེད་བསམ་གི་འདགུ	 ཁམིས་བཟ་ོམཁན་སྡངིས་ཆ་འད་ིརེད།	 བཟ་ོམ་ཤེས་པ་
གང་ཡང་མ་རེད།	 སྒརེ་ངསོ་ནས་བསམ་ཚྱུལ་ད་ེའད་ཡོང་གི་ཡོད་ཀང་ད་ལ་ྟབར་
ད་ུསིྒག་འཛུགས་ཀི་ངསོ་ནས་ཆ་རྐནེ་གང་ཡང་བཏནོ་ཡོད་མ་རེད།	 སིྤ་འཐུས་ནང་
བཞངེས་མཁན་བདོ་པ་གཅིག་ཡིན་ན།	 ཆ་རྐནེ་ཚང་བ་ཡིན་ན་སིྤ་འཐུས་ཞབས་
སགེས་ཐགོ་ལ་ཕབེས་ཆོག་གི་རེད།	 སུ་གཅིག་གིས་འགགོ་མཁན་ཡོད་མ་རེད།	
རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་པའི་ཐགོ་ནས་འསོ་ཐབོ་ཀི་ཡོད་ན་ཕབེས་དགོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་
ཡོད།	 སྡངིས་ཆ་འདའི་ིསངྒ་ལ་ཕབེས་ནས་སདྐ་ཆ་བཤད་དགསོ་ཀི་རེེད་བསམ་གི་
ཡོད།	བས་ཙང་ད་ལ་ྟབར་ད་ུགཞུང་ཕགོས་ངསོ་ནས་དབ་ེའབདེ་དང་།	མ་དང་བ་
བས་པའ་ིགནས་སངས་མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།



207དཔལ་ལནྡ་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གི་གསྲུང་བཤད།

ད་ེབཞིན་ས་ཁང་དང་།	 གཞིས་ཆགས་ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ལ་དབ་ེའབདེ་ཡོད་པ་
དང་།	 ཐབོ་ཐང་སྤད་ཀི་མེད་པའ་ིགནས་སངས་བཤད་ཀི་ཡོད།	 གངོ་ད་ུབཀུར་
འསོ་སིྤ་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་ས་གནས་ས་ཐགོ་གི་གནས་བབ་གསལ་པ་ོམཁྱནེ་པའི་
ཐགོ་ནས་ཞ་ེདག་གསལ་པ་ོབཀའ་གནང་སོང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོར་དག་ེལུགས་
ཀི་གདན་ས་ཁག་གི་ནང་ལ་ཚྱུལ་ཤིང་བཀྲམས་པའི་ལས་རིམ་གཅིག་བྱུང་བ་རེད།	
འདལུ་བ་དང་མཐུན་པ་དང་།	ཆོས་ཀི་དགངོས་པ་དང་མཐུན་པའ་ིཐགོ་ནས་ཁ་དང་
ཁ་སྤུ་དབ་ེའབདེ་བས་པ་རེད།	 སུ་གཅིག་གིས་ཕིར་འབུད་བས་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་
བྱུང་མེད།	 སོ་སོས་ང་སིྒག་འཛུགས་འདའི་ིནང་བསདྡ་ཀི་མིན།	 དའེ་ིནང་བསདྡ་
ཀི་ཡིན་ཞསེ་གདམ་ཀ་བས་པ་རེད།	 གངོ་ད་ུབཀའ་གནང་སོང་།	 བདནེ་པ་རེད་
དན་གི་འདགུ	མི་ཉུང་བ་ལ་ཐབོ་ཐང་ཆེ་བ་བངླས་ནས་བསདྡ་ཡོད་རེད།	ད་ལ་ྟམོན་
གྷརོ་ཤར་དགའ་ལནྡ་ཟརེ་བ་གཅིག་དང་།	སྦལེ་ཀབོ་ལ་སེ་ར་སྤམོ་ར་ཁང་ཚན་ཟརེ་
བ་གཅིག་ཡོད།	 རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེའ་ིཞལ་ལ་གཟགིས་
ནས་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བར་ས་ཁང་གནང་བ་ད་ེལོངས་སུ་སྤད་ནས་བསདྡ་ཡོད།	
ས་ཆ་འདའི་ིསངྒ་ནས་རྒྱྱུགས་ཞསེ་ད་ལ་ྟབར་ད་ུསིྒག་འཛུགས་ངསོ་ནས་སུ་གཅིག་ལ་
ཡང་བཤད་མྱངོ་མེད།	 སོ་སོས་དང་ད་ུབངླ་ནས་འག་ོམཁན་ཡིན་པས་སོ་སོའ་ིརང་
དབང་རེད།	 ད་ེལ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ལས་སུ་གཅིག་གིས་བཀག་འགགོ་བདེ་ཐུབ་ཀི་
མ་རེད།	ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ལ་ན་ནངི་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་རིམ་དང་འབལེ་བའ་ི
ཐགོ་ནས་བདོ་མིའ་ིས་གནས་འག་ོའཛིན།	 བད་ེདནོ་ཚང་མ་འཛོམས་པ་རེད།	 ད་ེ
ཚོའ་ིཐགོ་ལ་བཀདོ་ཁྱབ་གསལ་པ་ོབས་ནས་གནང་ཡོད་རེད།	 སིྤ་འད་སིྤ་མཚྱུངས་
ཀིས་ཐབོ་ཐང་ཞུ་མཁན་ཡོད་ན་ད་ེལ་གནང་དགསོ་ཀི་རེད་ཅསེ་གསུངས་ཡོད་རེད་
ལ་ད་ལ་ྟབར་ད་ུབཀདོ་ཁྱབ་ཀང་ད་ེལརྟ་རེད།	 དའེ་ིཐགོ་ལ་དབ་ེའབདེ་ཡོད་པ་ར་བ་
ཉདི་ནས་མཐངོ་གི་མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
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ཉ་ེཆར་ངས་གོང་ད་ུཞུས་པའི་ནབུ་ཕགོས་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པ་ཞེས་པའི་ད་
རྒྱའི་ཐགོ་ལ་ཉ་ེཆར་མོན་གྷརོ་ཁི་བང་བ་ླབང་གི་ཆོས་མཛད་ལགས་སུ་ཉསེ་བརངུ་
བཏང་སྐརོ་གི་གནས་ཚྱུལ་པར་དང་བཅས་པ་བཏནོ་ནས་ད་ེན་ི༸སྐབས་མགནོ་རིན་
པ་ོཆེ་དང་།	 བདོ་གཞུང་གི་སིྒག་འཛུགས་ནས་བཟསོ་པ་རེད་ཅསེ་བརདོ་འདགུ	 ད་ེ
དངསོ་གནས་ཡིན་ན་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་རྒྱ་གར་རང་དབང་ལུང་པ་དང་།	 ཁམིས་
ཡོད་པའ་ིལུང་པའ་ིནང་བསདྡ་ཡོད།	 ས་གནས་ཀི་འག་ོལུགས་ཀི་ཁམིས་ལ་སནྙ་
སེང་ཞུ་དགསོ་ཀི་ཡོད་རེད།	ས་གནས་ཀི་སྐརོ་སུང་བ་དང།	ཁམིས་ཀི་ལས་ཀ་བདེ་
མཁན་སུ་ལ་ཡང་སནྙ་སེང་ཞུས་མེད།	 ཡིན་ནའང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གི་ཁྱབ་
ཁོངས་ལ་ཡོད་པའི་མི་གཅིག་ལ་གནས་ཚྱུལ་བྱུང་བ་ཡིན་དསུ་མོན་གྷ་ོས་གནས་
འག་ོའཛིན་གིས་སྐརོ་སུང་བ་	(Police)	ལ་གནས་ཚྱུལ་ད་ེའད་ཞིག་ག་ོརྒྱྱུ ་འདགུ་ལ།	
ད་ེའད་ཞིག་བྱུང་འདགུ	ད་རྒྱའ་ིནང་ཐནོ་འདགུ	ད་ེངསེ་པར་ད་ུཞིབ་འཇུག་མཐིལ་
ཕིན་པ་གནང་རོགས་ཞསེ་ཞུས་ཡོད།	 མཐའ་མ་ས་གནས་	 Police	 གཞིས་འག་ོ
དང་།	སིྤ་མི།	ཤར་དགའ་ལནྡ་གི་མི་ད་ེཚོ་ཡང་བསྐངོ་བ་རེད།	ཆོས་མཛད་ལགས་
ཁ་ོརང་ཡང་ཕབེས་རོགས་ཞསེ་ཞུས་ཡོད་ཀང་བགསེ་སོང་ཡིན།	 བཅར་མི་དགསོ་
པ་ཞསེ་ཞུས་འདགུ	 ཤར་དགའ་ལནྡ་གི་མི་ད་ེཚོས་ག་རེ་བཤད་ཡོད་རེད་དམ་ཟརེ་
ན།	དའེ་ིཐགོ་ལ་ང་ཚོས་གང་ཡང་ཞུ་ཡི་མིན།	ཞུ་འདདོ་མི་འདགུ	བད་ེའཇགས་ཀི་
གནས་བབ་ཐགོ་ནས་ཞསེ་སདྐ་ཆ་སནྙ་པ་ོཞིག་བཤད་ནས་ཡིག་ཐགོ་ནས་ཞིབ་འཇུག་
མི་དགསོ་པ་ཞསེ་ཞུས་ཡོད་འདགུ	 Police	 ལ་ཡིག་ཐགོ་ལ་ཕུལ་འདགུ	 ངས་ད་ེ
ཚོ་ཚང་མ་མཁྱནེ་པ་གནང་དགསོ་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཤ་སག་རེད་བསམ་གི་ཡོད།	 ད་ེ
འད་བདོ་གཞུང་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་མི་བཏང་ནས་ཉསེ་རངུ་བཏང་ཡོད་ན་ངསེ་པར་
ད་ུས་གནས་	 Police	 ལ་ཞུ་དགསོ་པ་རེད།	 ཞུ་མི་ཕདོ་པ་ག་རེ་བས་པ་རེད་དམ།	
དའེ་ིརྒྱབ་ལྗངོས་ལ་ག་རེ་ཡོད་དམ།	 ད་ེལ་སྒ་ོམང་པ་ོཡོད་རེད།	 བས་ཙང་ད་ེཚོའ་ི
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སྐརོ་ཚང་མས་མཁྱནེ་དགསོ་པ་གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་འདགུ	 གཞུང་ཕགོས་ནས་ག་
རེ་གནང་བ་ད་ེངས་ད་ེརིང་གསལ་པ་ོབས་ནས་གང་དན་པ་ཞུས་པ་ཡིན།

དའེི་ཐགོ་ནས་ལོ་གཞོན་པ་མང་པ་ོཞིག་ལ་དངསོ་གནས་ལོག་རགོས་དང།	
འགལེ་བཤད་གསལ་པ་ོབྱུང་མེད་པ་ཡིན་ན་ད་ེརིང་བརྒྱྱུ ད་ལམ་འདིའི་ཐགོ་ནས་
ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞསེ་ཞུ་དགསོ་པའི་གནས་ཚྱུལ་རེད་བསམ་གི་
འདགུ	བར་ལམ་ཕི་ལོ་	༡༩༩༠	ག་ོགངས་དང་།	༢༠༠༠	ཡས་མས་བར་ད་ུགངོ་
ད་ུཞུས་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ད་ེདག་རེད།	 མི་ལ་སྡགིས་ར་བསྐལུ་ན་ཨེ་དགས།	 ཉསེ་
རངུ་བཏང་ན་ཨེ་དགས།	 མཚན་ཉདི་དག་ེབཤེས་ལགས་དང་དག་ེཕུག་གཉསི་
བསད་པ་རེད།	 ད་ེའདའ་ིའཇིགས་སྐལུ་རིང་ལུགས་པའ་ིདག་སྤདོ་ཀི་ལས་ཀ་ད་ེ
འད་བས་པ་རེད།	 བར་ལམ་ནས་ལས་ཀ་བདེ་སངས་ཐད་ཏན་ཏན་འགྱུར་བ་ཕིན་
ཡོད།	 ཐབས་མཁས་པའོ་ིཐགོ་ནས་བདེ་ཀི་འདགུ	 ད་ེལརྟ་བདེ་ནའང་རྒྱ་གར་
ཁམིས་ཀི་ལུང་པ་ཞིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་གནས་ཐུབ་པ་དང་།	 བསདྡ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་
པ་གཅིག་མཐངོ་གི་ཡོད་མ་རེད།	 བར་ལམ་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ད་རྒྱ་དང་བརྒྱྱུད་ལམ་
བདེ་སྤདོ་ལོག་པར་བཏང་ནས་དབེ་ག་ཚོད་འབརོ་གི་འདགུ་གམ།	 གངོ་ད་ུབཀའ་
གནང་སོང་།	 དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་རེད།	 བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ག་རེ་བཤད་
ཀི་འདགུ་གམ།	 ཕགོས་གཅིག་ནས་འཁྱགོ་བཤད་དང།	 ལོག་བཤད་བརྒྱབ་ནས་
༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་ད་ེཡང་སདི་རུན་མ་རེད།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་རུན་མ་རེད་
ཅསེ་	<<False	Dalai	Lama>>	ཞསེ་པའ་ིདབེ་བཏནོ་ཡོད།

དལོ་རྒྱལ་རེས་འབང་པས་དམངས་འཁོད་ཁ་བརའི་ནང་བཤད་དནོ།	
“༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་ཁ་སྔནོ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ལ་བཀའ་ད་ེའད་གནང་འདགུ	
རྒྱ་གར་གཞུང་དང་ཨ་རི་གཞུང་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཐགོ་ལ་དལོ་
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རྒྱལ་ཚོགས་པས་ཉནེ་ཁ་ཡོད་པའི་སྐརོ་སྙན་སེང་ཞུ་མཁན་བྱུང་སོང་ཞེས་བཀའ་
གནང་འདགུ	 རུན་མ་རེད།	 ང་ཚོས་ར་བ་ཉདི་ནས་ཉནེ་ཁ་བདེ་ཀི་མེད།	 ༸རྒྱལ་
བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིསྐ་ུཕྱྭའ་ིཐགོ་ལ་ཉནེ་ཁ་བཟ་ོམཁན་ང་ཚོ་མིན།	 རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་
ད་ེབས་ཀང་གསུང་གི་མ་རེད།	 ཨ་རི་ལ་ངས་ཤེས་ཀི་རེད།	 ད་ེལརྟ་ཡིན་ན་ཨ་
རིར་ཡོད་པའི་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་མང་པརོ་སྐབས་བཅལོ་ཐབོ་ཡོད་པ་ད་ེདག་
གང་འད་བས་ནས་ཐབོ་པ་རེད་དམ།”ཅསེ་ད་ེའདའ་ིགནས་ཚྱུལ་བཤད་པ་མ་ཟད།	
ཁུངས་སྐལེ་རྒྱྱུ ་དང་།	མི་ཚང་མས་ཡིད་ཆེས་སླབེས་རྒྱྱུའ་ིཆེད་ད་ུའཁྱགོ་བཤད་བས་
ནས།	ཕ་ོབང་ལ་ཉ་ེཆར་ལགྕས་རི་གཅིག་བརྒྱབ་སོང་།	ད་ེན་ིདལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་
བ་ཡོད་པའ་ིཐགོ་ནས་བརྒྱབ་པ་མ་རེད།	ད་ེན་ིཕི་ལོ་	༢༠༡༣	ལོར་ར་ོར་ེགདན་ལ་
འབར་རས་འགས་པ་ད་ེལ་བརནེ་ནས་བརྒྱབ་པ་རེད་ཅསེ་བཤད་ཀི་འདགུ	 རྣམ་པ་
ཚོ་ཚང་མས་མཁྱནེ་གི་རེད།	བཞུགས་སརྒ་ཕ་ོབང་ད་ེགང་འད་ཞིག་ཡོད་རེད་དམ།	
ཕི་ལོ་	༡༩༦༠	ནས་	༡༩༦༧	བར་ད་ུཕ་ོབང་རྙངི་པའ་ིནང་ལ་བཞུགས་པ་རེད།	ད་
ལ་ྟལགྕས་རི་ད་ེདག་མཐངོ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ད་ེརྙངི་པ་ཆགས་ཡོད་རེད།	 མར་དགའ་ལནྡ་
ཕ་ོབང་ལ་སྤསོ་པའི་རསེ་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་སུང་སྐབོ་གང་འད་ཕུལ་ཡོད་རེད་
དམ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༧	 ལོར་མཚན་ཉདི་རན་ལགས་བཀྲངོས་པའ་ིརསེ་སུ་རྒྱ་གར་
གཞུང་གིས་ཞིབ་འཇུག་གནང་བ་རེད།	 ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིསྐ་ུཕྱྭའ་ིཆེད་ད་ུརྒྱ་
གར་གཞུང་གིས་	recommendation	ན་ིརིག་པ་མཐ་ོཚད་ཕ་ིཊི་	(feet)	དུག་དང་།	
དའེ་ིསངྒ་ལ་ལགྕས་ད་	feet	བཞི་བརྒྱབ་ནས་མཐ་ོཚད་	feet	བཅྱུ་དང་བཅྱུ་གཉསི་
དགསོ་ཀི་འདགུ་ཅསེ་སུང་སྐབོ་ཀི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོས་གསུངས་ཡོད།

ད་ེཡང་དལོ་རྒྱལ་གི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེབྱུང་བ་ལ་བརནེ་ནས་ཞིབ་འཇུག་གནང་
བ་དང་།	 ལགྕས་རི་བརྒྱབ་པ་རེད།	 མཐའ་མ་རིག་པ་ད་ེཙམ་མཐ་ོཔ་ོད་ེན་ིགཅིག་
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ནས་ཕག་གནོ་ཆེན་པ་ོརེད་ལ།	 གཉསི་ནས་༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེའ་ིདསུ་རྒྱྱུན་
གི་དགངོས་པའ་ིཐུགས་གཤིས་དང་།	 དགངོས་པའ་ིནང་ལ་མེད་པ་ཡིན་དསུ།	 ང་
ཚོས་སྐུ་མཁྱནེ་ཞེས་ཞུ་བ་འཐནེ་ནས་རིག་པ་ད་ེཙམ་མཐ་ོཔ་ོམ་རྒྱབ་ན་འགིག་པ་
འདགུ	 རིག་པ་ཕ་ིཊི་	 (feet)	 བཞི་བརྒྱབ་ནས་དའེ་ིཐགོ་ལགྕས་ད་བཟསོ་ན་འགགི་
པ་འདགུ་ཅསེ་ཞུ་དགསོ་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་བྱུང་བ་རེད།	 མཐའ་མ་ཞིབ་འཇུག་བདེ་
མཁན་གི་ཚན་པ་དང་།	 སུང་སྐབོ་ཀི་འགན་ཡོད་མཁན་ཚོས་འགན་འཁུར་མི་ཐུབ་
པར་བརནེ་དབུས་ཀི་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་བར་ད་ུབཀའ་འཁལོ་ཞུ་དགོས་བྱུང་
ཡོད།	 ད་ེན་ིཕི་ལོ་	 ༡༩༩༧	 ལོར་བརྒྱབ་པའ་ིལགྕས་ད་ད་ེརེད།	 རྣམ་པ་ཚང་མ་
ཉ་ེཆར་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུཕབེས་ཡོད་པས་ཐུགས་སྣང་བྱུང་ཡོད་ངསེ་རེད།	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༣	 ནང་ལགྕས་ད་དའེ་ིསངྒ་ལ་ཟ་ེམ་ར་མག་ོ	 (barb	 wire)	 བསྐརོ་བ་
རེད།	 ང་རང་ཚོའ་ིསིྒག་འཛུགས་ངསོ་ནས་བསྐརོ་བ་ལས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་གང་
ཡང་ཞུས་ཡོད་མ་རེད།	 ཆྱུང་ཚག་ང་རང་ཚོས་ཐུབ་པ་ད་ེཚོའ་ིགས་ང་རང་ཚོས་
བདེ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེརེད་མ་གཏགོས་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་དམངས་ཁདོ་ཁ་བརའ་ི
ནང་ལ་ཞེ་དག་ཤེས་ཀི་ཡོད་མདགོ་མདགོ་གིས་བཤད་པ་ད་ེདག་གཞི་ར་མེད་པའི་
གནས་ཚྱུལ་རེད།	ངས་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།	ལགྷ་པར་ད་ུ༸རྒྱལ་བ་
རིན་པ་ོཆེའ་ིསྐ་ུཕྱྭ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའ་ིཐགོ་ནས་གསུང་གི་ཡོད་དསུ་གསལ་པ་ོམ་
བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཁྱནོ་ནས་ཡག་པ་ོཡོད་མ་རེད།	 རྒྱ་གར་གཞུང་དང་།	 སིྤར་བཏང་
རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་གལ་ཆེའི་མི་སྣ་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་སུང་སྐབོ་ཆ་ནས་ཉནེ་ཁ་
ག་རེ་ཡོད་མེད་དསུ་ནས་དསུ་སུ་བསྐར་ཞིབ་བདེ་ཀི་ཡོད་རེད།	 གཟགིས་ཀི་རེད།	
རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཐགོ་ལ་ཉནེ་ཁ་ཆེ་ཤོས་ད་ེ
དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པའི་ཐགོ་ནས་འདགུ་ཅེས་ཡིག་ཐགོ་ནས་བཀའ་གནང་བ་རེད།	
རྒྱ་གར་ནང་ས་ཁུལ་ག་པར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བར་
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ཐའོམ།	 ཡིག་ཆའ་ིནང་གསལ་པ་ོཡོད་པ་རེད།	༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེ་རྒྱ་གར་
ནང་བཞུགས་གདན་འཇགས་ཀི་ཡོད་པའ་ིཆ་ནས་དང།	 ར་བའ་ི༸སྐབས་མགནོ་
རིན་པ་ོཆེ་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ག་པར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ནའང་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོས་སྐ་ུ
ཕྱྭའ་ིཐགོ་ཐུགས་འགན་བཞསེ་ཀི་ཡོད་རེད།	 ཡིན་ནའང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་བཞུགས་
གདན་འཇགས་ཀི་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་སུང་སྐབོ་ག་རེ་ཕུལ་གི་
ཡོད་པ་དང་།	གང་འད་གནང་གི་ཡོད་པ།	ཉནེ་ཁ་གང་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་སོགས་
ག་ོབསྡརུ་གནང་གི་ཡོད།	ཕགོས་མཚྱུངས་ཨ་རི་གཞུང་ནས་ཀང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོ
ཆེའ་ིསྐ་ུཕྱྭའ་ིཐགོ་ལ་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་ནས་ཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོབཟསོ་ཡོད།

ད་ེཡིན་པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་ནི་ད་ོབདག་བཤད་མཁན་ཁོ་པ་ད་ལོ་མི་ནི་སོ་ཀྲ་	
(Minnesota)	 དགུང་གསར་ཚེས་གཅིག་གི་མཛད་སྒའོ་ིསབྐས་སུ་ས་གནས་ད་ེནས་
མི་ན་ིསོ་ཀྲ་	 (Minnesota)	 ལ་ཕིན་ཡོད།	 གསལ་པ་ོཞུས་ན་ང་ཚོས་ཤེས་ཡོད་མ་
རེད།	 ཨ་རིའ་ིགསང་བའ་ིལས་བདེ་ཀིས་མི་ད་ེའད་ཞིག་ས་གནས་ད་ེལ་སླབེས་
ནས་༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེ་བཞུགས་གདན་འཇགས་སའ་ིམགནོ་ཁང་གི་འགོ་ལ་
སྣམུ་འཁརོ་བཞག་སའ་ིགནས་བབ་རད་གཅདོ་བས་པ་ཤེས་ཀི་འདགུ	 ག་རེ་བས་
ནས་ཤེས་ཀི་ཡོད་རེད་དམ་ཟརེ་ན།	 ད་ོསྣང་བདེ་ཀི་ཡོད་རེད།	 ཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་ད་ེ
གཟགིས་ཀི་ཡོད་རེད།	 ད་ེའད་སོང་ཙང་ཁངོ་ཚོས་༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེའ་ི
སྐུ་ཕྱྭའི་ཐགོ་ལ་ཉནེ་ཁ་མེད་ཅསེ་པའི་འཁྱགོ་བཤད་མགོ་བསྐརོ་གཏངོ་བའི་སདྐ་ཆ་
ད་ེན་ིབདནེ་པ་མ་རེད།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་ནས་ཡོད་རེད་གསུངས་པ་མ་ཟད་ཆ་ཚང་
མཁྱནེ་གི་ཡོད་རེད་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།

ད་ེདང་འབལེ་བའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་སྐརོ་ལ་རེད།	 གཅིག་བསྡསུ་དབང་
འཛིན་བདེ་ཀི་འདགུ	 ཞལ་རུན་གསུངས་ཀི་འདགུ	 ད་ེའད་མང་པ་ོཁ་ོཚོས་བཤད་
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ཀི་ཡོད་རེད་ཀང་ཚང་མར་ངས་འགལེ་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་མི་འདགུ	
ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འབལེ་བ་མེད་པ་གོང་ད་ུབཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་ཚོས་
གསལ་པ་ོཞ་ེདག་བཀའ་གནང་སོང་།	 དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ད་ེརང་རེད།	 ཡིན་
ནའང་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགསོ་པ་གཅིག་ལ་ཐགོ་མར་	 ༡༩༩༦།༡༩༩༧།༢༠༠༠	 ཙམ་
ལ་༸སྐབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེས་དབང་གནང་སར་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཡིན་ན་
མ་ཡོང་ཞསེ་བཀའ་གནང་བ་རེད།	 བདནེ་པ་རེད།	 བ་ླམ་དང་སླབོ་མའ་ིདམ་ཚིག་
སུང་དགསོ་པའ་ིཆ་ནས་བདནེ་པ་རེད།	 ཕིས་སུ་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པའ་ིབདེ་སངས་
དང་།	 ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིབཀའ་སླབོ་ལ་ཉན་འཇགོ་གང་འད་ཡོད་པ་ང་ཚོ་ཚང་
མས་གཟགིས་པ་ད་ེརེད།	 ད་ཆ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཡིན་ན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོ
ཆེའ་ིགསུང་ཆོས་ལ་མ་ཡོང་རོགས་གསུང་གི་ཡོད།	 སིྒག་འཛུགས་ངསོ་ནས་ད་ེ
རང་གསལ་བསྒགས་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེམ་གཏགོས་དབང་ལ་བཅར་མི་ཆོག་པ་དང།	
གསུང་ཆོས་ལ་བཅར་ཆོག་པའ་ིགནས་སངས་ད་ེའད་མ་རེད།	 གསལ་པ་ོཞུ་དགསོ་
པ་ན་ིགསུང་ཆོས་ལ་ཡང་བཅར་ན་འགགི་གི་མི་འདགུ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	 ད་ེན་ིཐབོ་
ཐང་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདགུ	 ང་རང་མི་སྒརེ་གཅིག་གི་གནས་བབ་ཐགོ་
ནས་མི་གཞན་གཅིག་གདན་འདནེ་ཞུ་གི་ཡོད་ན།	 སྐ་ུམགནོ་སུ་གདན་འདནེ་ཞུ་
དགསོ་མིན་ང་རང་གི་རང་དབང་རེད་མ་གཏགོས།	 འད་ིགདན་འདནེ་ཞུ་དགསོ་པ་
དང་།	 ད་ེགདན་འདནེ་ཞུ་མི་དགསོ་པ་རེད་ཅསེ་གཞན་གིས་བརདོ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད།	
ཉ་ེལམ་༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེའི་ཆོས་འབལེ་གནང་ས་ཚར་མར་གནས་སངས་
གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད།

གོང་ད་ུངས་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པས་དང་པ་ོབདེ་ཀི་མི་འདགུ་ཅསེ་བརདོ་
པ་ད་ེདག་ཡི་གའེ་ིནང་ལ་བཀྲམས་པ་གཅིག་པུ་མ་རེད།	འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་སྡ་ེ
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ཚན་ད་ེའདའ་ིནང་ལ་ཞུས་ཡོད་རེེད།	Amnesty	 International	ཟརེ་བ་ལ་ཡང་
ཞུས་ཡོད་རེད།	རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སདི་བླནོ་མཚན་ཐགོ་ལ་ཡང་ཕག་བསི་ཕུལ་ཡོད་
རེད་ལ།	 ཕི་སདི་བླནོ་ཆེན་དང།	 ནང་སདི་བླནོ་ཆེན་མཚན་ཐགོ་ལ་ཡང་ཕུལ་ཡོད།	
རྒྱ་གར་གཞུང་གི་	Human	Rights	Commission	ལ་ཡང་གནས་ཚྱུལ་ཕུལ་ཡོད་
རེད།	 ཡིན་ནའང་ཚན་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་བླ་ོགཟུ་བརོ་གནས་པ་དང་།	 དཔྱད་པ་
བདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་གནས་སངས་ད་ེཆོས་དད་རང་དབང་དང་འབལེ་
བ་མི་འདགུ་ཅསེ་སུ་གཅིག་གིས་བདག་སྤདོ་གནང་ཡོད་མ་རེད།	

རྒྱ་གར་གཞུང་གི་	Human	Rights	Commission	གངོ་ད་ུཞུས་པའ་ིསླབོ་
ཕུག་བཅྱུ་དུག་ད་ེདག་གི་གནས་སངས་ཞུ་གཏུགས་བས་ཡོད།	 ཡིག་ལན་ཁ་ོརང་
ཚོར་བཏང་ཡོད།	 ང་ོབཤུས་སྣ་ེལེན་ཁང་ལ་བཏང་ཡོད།	 དའེ་ིནང་ལ་གསལ་པ་ོ
བས་ནས་བཀདོ་ཡོད།	༢༠༠༧	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༩	ལན་གནང་འདགུ	National	
Human	 Rights,	 Law	 Division	 གནས་སངས་ད་ེཚོའ་ིཆ་ནས་གསལ་པ་ོཞ་ེ
དག་རེད།	 ཉ་ེབའ་ིཆར་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་རྣམ་པ་བཅས་
པར་༸སྐབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེས་ལྷ་ོཕགོས་ད་ེའད་བཀའ་གནང་འདགུ་ཀང་ང་ཚོ་
ད་ེའད་མིན་ཟརེ་གི་ཡོད།	 གཅིག་བས་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སུང་སྐབོ་ཀི་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་ཚོ་བཞད་མོ་ཤོར་གི་ཡོད་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདགུ	 ད་ེཚོ་གང་ཡིན་
ཀང་ངས་གངོ་ད་ུཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད།	 ཉ་ེབའ་ིཆར་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་ལ་ཕི་རྒྱལ་
བ་ད་ེའད་ཡིས་བརམས་པའ་ིདབེ་ཡོད་རེད།	རམོ་སིྒག་བས་པའ་ིཉ་ེཆར་བཏནོ་པའ་ི
རམོ་ད་ེའད་འདགུ	 ད་ེདག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས།	 ངས་གཅིག་དང་གཉསི་
ཀི་མིང་འབདོ་མི་དགསོ་པའ་ིཐགོ་ནས།	 ད་ེལརྟ་གནང་བ་ཡིན་ན་གསལ་པ་ོམཁྱནེ་
གི་རེད་བསམ་གི་འདགུ	 གནས་ལུགས་གང་ཡང་མི་ཤེས་པ་ཚོར་མག་ོསྐརོ་བཏང་
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གི་ཡོད་རེད་ལ་མཉམ་ད་ུརྒྱྱུགས་ཀི་ཡོད།	གནས་ཚྱུལ་ད་ེགསལ་པ་ོཆགས་ཡོད་པའ་ི
རེ་བ་ཡོད།

དལོ་རྒྱལ་གནས་སངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་དམ།	 རྒྱ་ནག་མི་མང་སིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་དལོ་རྒྱལ་དབར་གི་གནས་སངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་དམ།	
ད་ེངས་ཞུ་དགསོ་ཀི་མ་རེད་བསམ་གི་འདགུ	 དམངས་ཁདོ་ཁ་བརར་ཐུགས་སྣང་
གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན།	 དམངས་ཁདོ་ཁ་བརའ་ིནང་ལ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་
འབལེ་བ་ཡོད།	རག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཀིས་སདྐ་གཏངོ་གི་འདགུ	འག་ོགི་ཡོད།	
རྒྱ་ནག་ནས་མཐ་ོརིམ་དཔནོ་རིགས་སླབེས་པའི་སྐབས་སུ་གསོལ་ཚིགས་ལ་སྐད་
གཏངོ་གི་འདགུ	 འག་ོགི་ཡོད།	 ཧ་ལམ་ག་རེ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡོད་མདགོ་མདགོ་སདྐ་ཆ་ད་ེ
འད་བཤད་ཀི་ཡོད་རེེད།	བདནེ་པ་རེད།	འག་ོགི་ཡོད་རེད།	༢༠༡༢།༢༠༡༣	ནང་
ལ་བང་ཨ་རིའི་དགེ་ལནྡ་སནྙ་རྒྱྱུད་ཀི་རྒྱྱུན་ལས་ཀི་མིང་འཁུར་མཁན་ག་ཚོད་བདོ་
དང་རྒྱ་ནག་ལ་ཕིན་སོང།	 སྣ་ེལེན་གང་འད་ཞུས་སོང་།	 ཕགོས་གཅིག་ནས་བདོ་
ནང་ལ་དལོ་རྒྱལ་ཐགོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་ཟརེ་གི་ཡོད་རེད།	ཕགོས་གཅིག་ནས་སུང་
སྐབོ་གསླ་ནས་འག་ོདགསོ་པའ་ིགནས་སངས་ང་ཚོས་ད་ོསྣང་ཡོང་གི་འདགུ	 གཅིག་
བས་ན་ཁ་ོརང་ཚོས་བདེ་སྤདོ་བདེ་ཀི་ཡོད་པའ་ིཆ་ནས།	 ཆེ་མཐངོ་སྤད་པའ་ིསདྐ་
ཆ་ཡིན་ནམ།	 གནས་ཚྱུལ་ད་ེར་འཕདོ་པ་གཅིག་བྱུང་མ་སོང་མ་གཏགོས།	 བདོ་
རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཀི་ཆབ་སིད་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདའིུ་ནང་ལ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་
མཁན་གི་མི་ཁ་ཤས་ཟུར་ཉན་ལ་སླབེས་འདགུ་ཟརེ་བའ་ིསདྐ་ཆ་ཡོད་རེད།	 གལ་
སདི་ད་ེའདའ་ིགནས་བབ་ཆགས་ཡོད་པ་ཡིན་ན།	དའེ་ིཐགོ་ལ་འགལེ་བཤད་གསར་
པ་གང་ཡང་རྒྱག་དགསོ་པའ་ིགནས་སངས་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གི་འདགུ	 བ་ླམའ་ི
མིང་ཡོད་པ་མང་པ་ོཕིན་ཡོད་རེད་ལ།	 རྒྱྱུན་ལས་ད་ེའད་མང་པ་ོཕིན་སོང་།	 བས་
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ཙང་གནས་སངས་ད་ེཚོ་ཚང་མར་གཟགིས་དགསོ་པ་རེད།

ཕགོས་མཚྱུངས་བདོ་ནང་གི་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཁ་ཤས་བདེ་སྤདོ་བཏང་
ནས་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་ལ་འཁདི་ཡོང་གི་ཡོད།	 དཔ་ེམཚོན་ཆྱུང་ཆྱུང་གཅིག་
ཞུས་པ་ཡིན་ན།	༢༠༡༢།༡༢།༡༠	འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཉནི་མོར་ནའིུ་ཡོཀ་	(New	
York)	 ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་ཆོས་དད་རང་དབང་སྤདོ་ཀི་མི་འདགུ	 དའེ་ིཉནི་
མོར་ཁོ་ཚོས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་ཞེ་དག་བདེ་ཀི་ཡིན་ཟརེ་ནས་ཁྱབ་
བསྒགས་བས་པ་རེད།	ད་ེཚོའ་ིགས་རྣམ་པ་ཚོས་གཟགིས་རྒྱྱུ ་ཡོད་རེད།	ཁ་ོཚོ་སངྒ་
ལ་རུྐབ་གལ་སིྒག་ནས་ལྕགོ་རའེ་ིམདནུ་ལ་བསདྡ་ཡོད་ཀང་།	 འགོ་ལ་མི་སུ་གཅིག་
ཀང་ཡོད་མ་རེད།	ཚགས་པར་རྒྱག་མཁན་སུ་གཅིག་ཀང་འབརོ་མི་འདགུ	སདྐ་ཆ་
སངོ་པ་བཤད་པ་རྣམས་བརྙན་འཕནི་ནང་བཅྱུག་ནས་གཏངོ་གི་ཡོད་རེད།

ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༣	ཟླ་	༡༢	ནང་ནའིུ་ཡོཀ་མཉམ་སྦྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
སྒ་ོའགམ་ལ་ཕིན་ནས་སནྙ་ཞུ་གཅིག་ཕུལ་བ་དང།	 མཐའ་ན་ཟས་བཅད་བས་ནས་
རདོ་ཀི་ཡིན་ཟརེ་གི་ཡོད་རེད།	 འགགི་གི་རེད།	 ཟས་བཅད་བདེ་ཀི་ཡོད་ནའང་
རེད།	 གང་འད་བདེ་ཀི་ཡོད་ནའང་རེད།	 ད་ེའད་ཡིན་དསུ་བཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་
གཅིག་གིས་བཀའ་གནང་ཕགོས་ད་ེངས་ག་ོནརོ་ཐབེས་མེད་པ་ཡིན་ན།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ངསོ་ནས་ཁ་ོཚོ་མཉམ་ད་ུཞི་བའི་གསོ་མོལ་འད་པ་ོབས་ནས་དཀའ་
ངལ་སེལ་རྒྱྱུ ་མེད་དམ་ཞསེ་དགངོས་ཚྱུལ་ཡོད་པ་འད་པ་ོཚོར་སོང་།	 གཅིག་བས་
ན་ངས་ག་ོསངས་ནརོ་ཡོད་ཀི་རེད།	ད་ེའད་ཡོད་པ་གང་ཡང་ཚོར་གི་མེད།	གནས་
ཚྱུལ་ད་ེབྱུང་བའི་སབྐས་ནས་ལས་ཁུངས་བ་ེབག་པ་དའེི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་	
སབྐས་དའེ་ིབཀའ་བླནོ་དང་དུང་ཆེ་ན་ིའབལེ་ཡོད་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་དང་དུང་ཆེ།	
སབྐས་དའེ་ིབད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་དང་དུང་ཆེ།	 ད་ེམིན་གི་བཀའ་བླནོ་རིམ་པ་གཞིས་
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ཆགས་ལ་ཕབེས་པའི་སབྐས་སུ་ལ་ྷམི་སུང་སྐབོ་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ཡིན་ཟརེ་
མཁན་སོགས་མི་	༢༠།༣༠	ཐུག་པའ་ིསབྐས་སུ་ཚོགས་འད་ུརབ་དང་རིམ་པ་ཚོགས་
པ་རེད།	 བཤད་མྱངོ་བ་རེད་ལ།	 ག་ོབསྐནོ་བས་མྱངོ་བ་རེད།	 ད་ཆ་ད་ེའད་བདེ་
རྒྱྱུའ་ིགནས་བབ་ཁྱནོ་ནས་མཐངོ་མ་སོང་།	བདེ་དགསོ་ཀི་ཡོད་པའ་ིཚོར་བ་ཡོང་གི་
མི་འདགུ	 ད་ེའད་བདེ་དགསོ་ཀི་ཡོད་ན་ལས་ཀ་བདེ་སངས་ད་ེའད་མ་རེད་བསམ་
གི་ཡོད།	 ད་ེཚོ་གསལ་པ་ོབས་ནས་མཁྱནེ་དགསོ་པ་རེད་མ་གཏགོས་ཁ་ོཚོས་གང་
བསྒགས་པ་ད་ེདག་ཡིན་པ་རེད་དགངོས་པ་ཡིན་ན།	 གནས་ཚྱུལ་ཏག་ཏག་མ་རེད་
ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

གནས་ཚྱུལ་ད་ེདང་འབལེ་བའི་ཐགོ་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསན་པ་
རང་ལ་ཁྱད་གསོད་དང་།	 བས་ེལདྷ།	 དམའ་འབབེས་བདེ་པའ་ིགནས་སངས་མང་
པ་ོཞིག་ཡོང་གི་ཡོད།	 དཔརེ་ན།	 བཀའ་གདམས་གསར་མ་ཡིན་ཟརེ་མཁན་ད་ེ
འད་ཡིས་ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤ་ཡའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ནང་བཙྱུགས་ནས་ཁ་ོཚོའ་ིགཟུགས་པརོ་གནོ་
རྒྱྱུའ་ིསདོ་འགག་དང་།	ཚོས་མདགོ་ལངྗ་ཁུ་བཟསོ་པ་ད་ེའད་ཡོད་།

མི་བརྒྱ་ཉསི་བརྒྱ་མངནོ་གསལ་དདོ་པ་ོབས་ནས་འག་ོགི་ཡོད་རེད།	 མིང་ལ་
བཀའ་གདམས་གསར་མ་ཞསེ་བཏགས་ཡོད་ཀང་དངསོ་གནས་དང་གནས་བཀའ་
གདམས་པའི་བསན་པ་འཛིན་མཁན་ཡིན་ན་འདལུ་བའི་ནང་ལ་སངས་རྒྱས་པའི་ན་
བཟའ་མཆོད་སངས་ད་ེགཏན་འབབེ་བས་ཡོད་པ་རེད།	 ག་རེ་ཆོག་གི་ཡོད་པ་དང་
ག་རེ་ཆོག་གི་མེད་པ།	ད་ེཚོར་ད་ོསྣང་ཡོད་མ་རེད།	སྣང་བ་གང་དན་བས་ནས་འག་ོ
གི་ཡོད་རེད།	 དའེ་ིཐགོ་ནས་དངུལ་བཟ་ོཐུབ་ཀི་འདགུ་ན་བཟསོ་ནས་འག་ོམཁན་
ཡོད་རེད།	ད་ེཚོ་ཧ་ལས་པའ་ིཐབས་སྐ་ོཔ་ོརེད་བསམ་གི་ཡོད།
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ད་ལན་ཉ་ེཆར་ལྷ་ོཕགོས་སུ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་གསུང་ཆོས་གནང་བ་དརེ་
ནད་མ་འཁྱགོ་པར་གནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོཞིག་དམངས་ཁདོ་ཁ་བརའི་ནང་ལ་བཤད་
ཀི་ཡོད་པ།	གཅིག་བས་ན་ང་ཚོ་ཚང་མས་གཟགིས་ཡོད་ཀི་རེད།	ཁུངས་ལུང་མེད་
པའ་ིསདྐ་ཆ་མང་པ་ོབཤད་ཀི་འདགུ	 ག་རེ་བས་ནས་ན་ཚ་ད་ེཙམ་བཏང་གི་ཡོད་
རེད་དམ།	 དལོ་རྒྱལ་ད་ེདག་ེལནྡ་པའ་ིབསན་སུང་ཞ་ེདག་ཡིན་ཟརེ་ནས་བཤད་ཀི་
ཡོད་ཀང་དངསོ་གནས་དང་གནས་དག་ེལནྡ་པའ་ིབསན་སུང་ང་ོམ་ཡིན་ན།	 དག་ེ
ལནྡ་པའི་བསན་པར་བདག་པ་ོརྒྱག་མཁན་གདན་ས་གསུམ་གཙོས་པའི་དག་ེལུགས་
པའི་དགོན་པ་མར་ཕགོས་སུ་ཡོད་པ་ད་ེཚོའི་ཐགོ་ནས་གནས་བབ་ད་ེགསལ་པ་ོད་ེ
ཙམ་བཟསོ་ཡོང་དསུ་ཁ་ོདམར་ཧངེ་ཕུད་འག་ོགི་ཡོད་པས་སྡགུ་སདྐ་ཤོར་བ་རེད།

དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་ལ་༸སྐབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེས་དབེ་དབུ་འབདེ་གནང་བ་ད་ེ
ན་ིགང་མིན་ཚད་རེད་ཟརེ་ནས་ཧ་ལམ་དའེི་དནོ་ད་ུམ་གཏགོས་ལམ་རིམ་ཟརེ་བ་
ཡོད་མ་རེད་ཅསེ་བཤད་པ་ད་ེདག་འཁྱགོ་བཤད་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གི་ཡོད།	 རང་
དནོ་རང་གཅསེ་བས་ནས་དག་ེལུགས་ཀི་བསན་བདག་ལནྷ་ཚོགས་དང།	རྒྱལ་སིྤའ་ི
དག་ེལུགས་ལནྷ་ཚོགས་སོགས་ཐུགས་འཁུར་གནང་མཁན་ལ་དངསོ་གནས་ལེགས་
གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་རེད།	ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་ལ་ཡིན་ནའང་དགསོ་པ་ཞིག་རེད།	དཔ་ེཡག་པ་ོབྱུང་
འདགུ	 གཅིག་བས་ན་ན་ཚ་བཏང་ས་རང་ལ་ཕགོས་པ་ཡིན་ན་ངས་འགགི་པ་རེད་
བསམ་གི་འདགུ	དནོ་ཐགོ་ལ་སྨནི་པ་དང་།	གནག་ཐགོ་གཙག་འཁལེ་བྱུང་བ་རེད་
བསམ་གི་འདགུ

འཁྱགོ་བཤད་ག་ཚོད་བས་པ་དང་ང་ོརོལ་ག་ཚོད་བས་པ་ཡིན་ནའང་ངས་
སྡམོ་ད་ེག་རེ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཟརེ་ན།	 རི་རྒྱལ་ལྷུན་པ་ོལ་སྦྲང་མས་གཤོག་ཆགས་ཐབེས་
རྒྱྱུ ་ཡོད་མ་རེད།	ཚང་མས་མཁྱནེ་པ་གནང་དགསོ་ཀི་འདགུ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
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མཐའ་མ་སྐུ་ཕྱྭ ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའི་ཐགོ་ནས་སིྤར་བཏང་གངོ་ད་ུཞུས་པ་
ཡིན།	 དལོ་རྒྱལ་ད་ེ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིསྐ་ུཕྱྭའ་ིཐགོ་ལ་ཉནེ་ཁ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ་
དང་།	 བདོ་མིའ་ིཆིག་སིྒལ་ཐགོ་གནདོ་སྐནོ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད།	 ད་ལན་ཨ་རིའ་ི
ཆིབས་སྒྱུར་ད་ེན་ིནམ་རྒྱྱུན་དང་མི་འད་བར་དསུ་ཡུན་རིང་པ་ོབྱུང་བ་དང་ས་གནས་
མང་པ་ོཞིག་ལ་མཛད་འཆར་བྱུང་ཡོད།	 ཆིབས་སྒྱུར་ཐགོ་མཐའ་བར་གསུམ་ལ་ཧ་
ལས་པ།	ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་དང་།	གསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་གི་འཐུས་མི་མཇལ་རྒྱྱུས་
མཚོན་པའ་ིཞ་ེདག་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་།	 ཁ་ེལི་ཕརོ་ན་ིཡའ་ི	 (California)	 ཟ་ཁང་
གི་གནས་ཚྱུལ་དའེ་ིཐགོ་ལ་དགངོས་ཚྱུལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་སོང།	 ད་ེབྱུང་ནས་
ཆྱུ་ཚོད་གཉསི་གསུམ་རསེ་ལ་ང་རང་སུང་སྐབོ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་ཁ་
པར་གཅིག་སླབེས་སོང་ལ།	 ད་རྒྱ་བལ་ྟཤེས་ཀི་མེད་ཀང་ཆེད་ད་ུམངགས་ནས་ཕིན་
ནས་ད་ེབལསྟ་པ་ཡིན།	 བལསྟ་ཚར་པ་དང་ལམ་སེང་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་འབལེ་
བ་བས་ནས་གནས་ཚྱུལ་དའེི་སྐརོ་ལ་མ་འཐུས་པའི་སྐརོ་ལ་འགལེ་བཤད་བརྒྱབ་པ་
ཡིན།	 ད་ེརསེ་བཀའ་ཤག་ནང་ག་ོབསྡརུ་ས་ྔརསེ་མང་པ་ོབྱུང་བ་རེད།	 ས་གནས་ས་
ཐགོ་ནས་དའེ་ིསྐརོ་ལ་སནྙ་ཐ་ོཡང་འབརོ་ཡོད།

གསོ་ཆོད་ནང་ལ་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་པ་གནང་དགསོ་རེད་གསུངས་ཡོད།	
དའེ་ིཐགོ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱྱུ ་མེད།	 ཞིབ་འཇུག་གནང་ནས་ལག་བསར་ག་རེ་དགསོ་པ་
ད་ེགནང་རྒྱྱུ ་རེད་བསམ་གི་འདགུ	 ཡིན་ནའང་སུང་སྐབོ་རིག་པའ་ིཐགོ་ནས་བལསྟ་
པ་ཡིན་ན།	 སབས་ལེགས་ནས་ད་ེརིང་སདྐ་འབདོ་བས་པ་དང་།	 དམའ་འབབེས་
བདེ་རྒྱྱུའ་ིབསམ་བླ་ོབཏང་ནས་ག་སིྒག་ཡོད་པ་འད་པ་ོཞིག	 ད་ེན་ིང་རང་ཚོ་ཚང་
མས་བརྙན་འཕནི་བལསྟ་པ་ཡིན་ན་མཐངོ་རྒྱྱུ ་ཡོད།	ཡིན་ནའང་ཉ་ེཔ་ོད་ེཙམ་སླབེས་
ཚར་དསུ་སྐ་ུཕྱྭ་ལ་ཉནེ་ཁ་བདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན།	 ག་ོསབྐས་ཆ་ཚང་རག་ཡོད་
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པ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད།	 སབས་ཡག་ནས་ད་ེརིང་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་མ་
རེད།	 ད་ེའདའ་ིགནས་སངས་མ་བྱུང་བ་ད་ེང་རང་ཚོ་ཚང་མའ་ིབསོད་ནམས་རེད་
དན་གི་ཡོད།	དརེ་བརནེ་གསོ་ཆོད་ཐགོ་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མི་འདགུ

མཐའ་མ་འབདོ་བསྐལུ་དང་།	 ད་ེནས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་ད་ལ་ྟ༸སྐབས་
མགནོ་རིན་པ་ོཆེའ་ིངསོ་ནས་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ངསོ་ནས་དའེ་ིསྐརོ་
ལ་སདི་བྱུས་ཁ་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་རེད།	ས་ྔའགདོ་ཕི་སྡམོ་བདེ་མཁན་དང་ལམ་ནརོ་
ལྡགོ་ཤེས་བདེ་མཁན་ཡོད་པ་ཡིན་ན།	སྡགི་པ་ལ་ཡང་བཤགས་ན་དག་རྒྱྱུ ་ཡོད་ཟརེ་
བ་ལརྟ།	 ད་ེའད་ག་དསུ་བདེ་མཁན་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་དགའ་བསུ་ཞུ་ཡི་ཡོད།	 རེ་
གཉསི་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ནང་ལ་ཕར་འག་ོམཁན་ཡོད་ནའང་ད་ེརང་རེད།	
རང་དབང་རེད།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༨	རསེ་ལ་གནས་སངས་གསལ་པ་ོཆགས་པའ་ིརསེ་
སུ་ཡང་མི་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞིག་སངྤ་བངླ་ཚྱུལ་བཞིན་བས་ནས་ཚྱུར་ཡོང་མཁན་
བྱུང་ཡོད་རེད།	 ད་ེའད་བདེ་མཁན་ཚོའ་ིསེམས་ནང་ལ་ཡང་ཞདེ་སྣང་ཞ་ེདག་བདེ་
ཀི་འདགུ	 ད་ེཙམ་ཞདེ་སྣང་བདེ་དགསོ་པ་གང་ཡིན་ནམ་བསམ་བྱུང་ཡང་།	 ཁ་ོ
རང་ཚོ་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པའ་ིནང་ལ་བསདྡ་མྱངོ་ཡོད་པས་ཁ་ོཚོའ་ིབདེ་སངས་ཤེས་
ཀི་ཡོད་པས་རེད།	ཁ་ོཚོའ་ིནང་ལ་བ་ླཆེན་མི་ཆེན་ད་ེའད་ཡོད་རེད།

ར་བའ་ིངས་དམངས་ཁདོ་ཁ་བརའ་ིསྐརོ་གསོ་ཚོགས་ཐངེས་མང་པའོ་ིནང་ལ་
ཐངེས་མང་པ་ོཞུས་ཟནི་པ་རེད།	 དའེ་ིནང་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་དང་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ལ་དམའ་འབབེས་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་།	 ཁ་གཏངོ་མཁན་གཅིག་རག་ན་སུ་
ཡིན་ནའང་གདན་འདནེ་ཞུ་གི་ཡོད།	བཤད་བཅྱུག་གི་ཡོད་རེད།	དལོ་རྒྱལ་དང་ང་
ར་བ་ཉདི་ནས་འབལེ་བ་མེད་ཅསེ་སོ་སོའི་ཁ་ནས་བཤད་ཀིན་སྡངིས་ཆ་ད་ེབདེ་སྤདོ་
བཏང་ནས་ཤོད་མཁན་དའེ་ིནང་ཡོད་རེད།	 རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་སྣང་བྱུང་ཡོད་ཀི་
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རེད།	ང་དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བ་མེད།	འནོ་ཀང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིབཀའ་སླབོ་
གནང་སངས་ཁྱནོ་ནས་ཡག་པ་ོམ་རེད་ཟརེ་བ་སོགས་འབར་རི་འབུར་རི་བཤད་ཀི་
ཡོད་རེད།	ད་ེཚོའ་ིགས་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་གསོ་ཆོད་ནང་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་ལོ་
རྒྱྱུས་ཀི་ནག་ཐིག་ཡིན་པ་གཟགིས་ཀི་ཡོད་ན།	 མི་སུ་དང་སུ་རེད།	 ང་ོཐག་ཆོད་པ་
དང་།	མཁྱནེ་དགསོ་པ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	གཅིག་བས་ན་མི་ད་ེཚོའ་ིགས་སྙངི་རའེ་ི
ཡུལ་རེད།	བས་ཙང་ད་ལ་ྟགསལ་པ་ོཞུ་དགསོ་པ་གང་ཡིན་ཟརེ་ན།	སངྤ་བངླ་ཚྱུལ་
བཞིན་བདེ་མཁན་ཡོད་པ་ཡིན་ན།	 ག་དསུ་ཡིན་ནའང་ཕིས་དགས་ཡོད་མ་རེད་
བསམ་གི་འདགུ

རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གིས་བཤད་པའ་ིསདྐ་ཆ་ཞིག་ཡོད་རེད།	 རྒྱལ་གཅསེ་
བདེ་པར་ས་ྔརསེ་མེད།	 ཟརེ་བ་ཞིག་ཡོད་རེད།	 རྒྱལ་གཅསེ་བདེ་ཟརེ་གི་ཡོད་མ་
རེད་ཀང།	 སོ་སོ་དམྱལ་བར་མི་འག་ོརྒྱྱུའ་ིཆེད་ད་ུལམ་ནརོ་ལྡགོ་ཤེས་བདེ་ཤེས་པ་
ཡིན་ན།	 ཡག་པ་ོརེད་བསམ་གི་ཡོད།	 ག་དསུ་ཡིན་ནའང་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	
ག་ོསབྐས་ཚང་མར་ཡོད་རེད་བསམ་གི་ཡོད།	 ཡིན་ནའང་སིྒག་འཛུགས་འད་པ་ོ
གཅིག་གི་ནང་ལ་བསདྡ་ཡོད་པར་བརནེ་ད་ེནས་ཕིར་དནོ་མི་ཤེས་པའ་ིགནས་སངས་
དང།	 ཕིར་དནོ་རྒྱྱུར་ཞདེ་སྣང་བདེ་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་མཐངོ་གི་འདགུ	 བས་
ཙང་མ་འངོས་པར་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པའི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེད་ཆ་གང་འད་ཡིན་མིན་
ཚང་མས་ད་ེརིང་ཉནི་ཧལི་པ་ོགསོ་ཚོགས་ནང་གསལ་པ་ོབས་ནས་བཀའ་གནང་
སོང།	 སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་བཟ་ོམི་དགསོ་པར་ལག་ཆ་རང་སིྒག་ཆགས་ནས་
ཡོད་པ་དང་།	 བདེ་སྤདོ་ཚྱུལ་བཞིན་ད་ུབདེ་ཀི་ཡོད་པ།	 མཐའ་ན་གུང་ཁན་ཏང་
གིས་བརདོ་མི་བད་ེཔའ་ིགནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོཞིག་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པའ་ིམི་ད་ེཚོའ་ིཁ་
ནས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ།	 རང་ལུས་མེར་བསགེས་སྐརོ་ལ་ཡིག་ཐགོ་ནས་རམོ་ཡིག་
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བསི་པ་དང་འདནོ་ས་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཐནོ་གི་ཡོད་རེད།	 ད་ེ
ཚོ་ཚང་མར་ཐུགས་སྣང་གནང་བ་ཡིན་ན་མ་མཁྱནེ་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་གང་ཡང་ཡོད་
མ་རེད་བསམ་གི་ཡོད།	 བས་ཙང་ད་ེརིང་སྐ་ུཕྱྭའ་ིཐགོ་ལ་འབལེ་བ་ཡོད་པ་བཀུར་
འསོ་སིྤ་འཐུས་མང་པསོ་ཐུགས་ཚོར་ཆེན་པསོ་བཀའ་སླབོ་མང་པ་ོགནང་སོང།	 ད་ེ
དག་སེམས་བཅངས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ད་ེན་ིའསོ་བབ་དང་།	ལས་
འགན་ཡིན་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 དསུ་རྒྱྱུན་ད་ུཞུ་ཡི་ཡོད།	 ང་རང་ཚོ་བདོ་མི་ཚང་
མར་འཁ་ིབའ་ིའགན་ཞིག་རེད།	 མིང་རྒྱབ་འཁུར་གི་འགན་ཞིག་འཁུར་མཁན་ལ་
ཨ་ཅང་བརདོ་མེད།	 ད་ེཚོའ་ིགནས་བབ་གང་འད་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་གསོ་ཚོགས་
མང་པའོ་ིནང་ལ་ངས་ས་ྔརསེ་ཡར་ལངས་ནས་ཞུ་མྱངོ་བ་ཞིག་རེད།	ད་ེདག་བསྐར་
ཟླསོ་མི་དགོས་པའི་ཐགོ་ནས་ད་ེརིང་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པསོ་དགོངས་འཆར་གནང་
བ་དང་།	བཀའ་སླབོ་གནང་བ་ད་ེདག་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	ངས་ལུས་
པ་དང་ཆད་པ་ད་ེའད་ཡོད་ན་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་མདགོ་
ཁ་པ་ོརེད་བསམ་གི་འདགུ་ལ།	 ད་ེརིང་གསོ་ཆོད་ད་ེའད་ཞིག་བསྣམས་ཕབེས་པ་
དརེ་འཛིན་སྐངོ་ངསོ་ནས་ཡག་པ་ོབྱུང་འདགུ་ཅསེ་གནས་ཚྱུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	 ཐུགས་
ར་ེཆེ།	དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

༼༢༠༡༣	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༧	ཉནི་སབྐས་	༡༥	པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་

གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་	༧	པའ་ིཐགོ་དཔལ་ལནྡ་བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གི་གསུང་བཤད།༽
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དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལ་ྷརམས་པ་རོང་
པ་ོབླ་ོབཟང་སནྙ་གགས་ལགས་དང་།	 ཆོས་རིག་དུང་ཆེ་ནརོ་བུ་
དནོ་ལནྡ་ལགས་སུ་བདོ་ཀི་ད་བརྙན་གླངེ་སགེས་ལེ་ཚན་ནས་དལོ་

རྒྱལ་སྐརོ་བཅར་འད་ིཞུས་པ།

ད་ིབ།		ར་བའ་ིདལོ་རྒྱལ་བསནེ་ན་མ་འགགི་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ད་ེཉ་ེཆར་རང་
བྱུང་བ་ཞིག་མ་རེད།	 གནས་ཚྱུལ་ད་ེ༸གངོ་ས་༸སྐ་ུཕངེ་ལ་ྔཔའ་ིསྐ་ུདསུ་ནས་བྱུང་
བ་ཞིག་ཆགས་བསདྡ་ཡོད།	 ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་ནས་དལོ་རྒྱལ་གི་བྱུང་རིམ་དང༌།	ང་ོབ་ོགང་
འད་ཞིག་ཡིན་པ་དའེ་ིསྐརོ་རྒྱབ་ལྗངོས་ཀི་ལོ་རྒྱྱུས་སྙངི་བསྡསུ་ཤིག་གསུང་རོགས་གནང༌།	

དག་ེབཤེས་རོང་པ་ོབླ་ོབཟང་སནྙ་གགས་ལགས་ནས།	 	 དལོ་རྒྱལ་འད་ིཉ་ེ
དསུ་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་མ་ཡིན་པ་དང༌།	 ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་ཐགོ་ནས་རདོ་རྙགོ་ཡོད་བསདྡ་
པ།	 ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་ཐགོ་ནས་བསན་པ་དང༌།	 ལགྷ་པར་ད་ུབདོ་གཞུང་གི་ཆབ་སདི་
བཅས་ཚང་མར་ཕན་ཐགོས་མེད་བསྡད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་ཐགོ་
ནས་གླངེ་སླངོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེའད་ཡིན་དསུ་དལོ་རྒྱལ་གི་བྱུང་རབས་འད་ི
ཤེས་དགསོ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་བསདྡ་འདགུ	 བྱུང་རབས་ཐགོ་ནས་གླངེ་བ་
ཡིན་ན་དལོ་རྒྱལ་ཟརེ་བ་ད་ེཕི་ལོ་	 ༡༦༥༦	 ནས་འག་ོབཙྱུགས་རསེ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	
བར་ད་ུལོ་གངས་	 ༣༥༨	 ཕིན་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས་ནང་སྐརོ་བ་བརྒྱབ་བསདྡ་པ་ཞིག་རེད།	
དའེ་ིནང་ལའང་གླངེ་སླངོ་མང་པ་ོཡོད་པ་ཞིག་རེད་འདགུ	 ལོ་རྒྱྱུས་མདརོ་བསྡསུ་ར་
འཕདོ་དགསོ་ངསེ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན།	ཕི་ལོ་	༡༦༡༦	ལོར་༸རྒྱལ་བ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་
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མཚོ་དགུང་གངས་	༢༨	པར་གླ་ོབུར་ད་ུསྐ་ུམྱ་ངན་ལས་འདས་པའ་ིརསེ་སུ་ཕི་ལོ་	༡༦༡༧	
ལ་ལྷ་ོཁ་འཕངོས་རྒྱས་ལ་༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ་ོསྐ་ུའཁུངས་པ་རེད།	༸རྒྱལ་བ་ཡོན་ཏན་
རྒྱ་མཚོ་སྐ་ུམྱ་ངན་ལ་འདས་པའ་ིལོ་བཞི་པར་སདོ་ལུང་གད་ཁ་ས་ཟརེ་བར་༸རྒྱལ་བ་
ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའ་ིཡང་སདི་ཡིན་པར་སྒ་ོབཏགས་པའ་ིལགས་ཨ་རྒྱལ་ཟརེ་བའ་ིམ་
ཞིག་ལ་བུ་ཞིག་སྐསེ་པ་རེད།	 ལགས་ཨ་རྒྱལ་ཟརེ་བའ་ིམ་དསེ་རང་གི་བུ་ད་ེ༸རྒྱལ་
བ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའ་ིཡང་སདི་ཡིན་ཞསེ་བ་ླམ་ཆེན་པ་ོད་ེའདའ་ིདུང་ད་ུབཅར་ནས་
ཁོང་གི་རི་ལམ་ནང་ད་ུ༸རྒྱལ་བ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་གནས་ཚང་གཡར་རོགས་
ཞསེ་གསུངས་ཡོད་སྐརོ་ཞུས་པ་སོགས་ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་ད་ེའད་རེད་འདགུ

ད་ེདསུ་འག་ོསངས་ཀི་ཐགོ་ནས་པཎ་ཆེན་བླ་ོབཟང་ཆོས་རྒྱན་དང༌།	གླངི་སདྨ་
ཞབས་དུང་རིན་པ་ོཆེ་རྣམ་གཉསི་ལ་ཞུས་རསེ།	མཐའ་དནོ་རྲྭ་སྒངེ་ལ་ཇ་ོབ་ོའཇམ་
དཔལ་ར་ོརའེ་ིདུང་ནས་ཟན་བརག་སིྒལ་གནང་རསེ།	 གད་ཁ་སར་འཁུངས་པ་ད་ེ
དང་འཕངོས་རྒྱས་སུ་འཁུངས་པ་ད་ེགཉསི་ཡོད་པའི་ཐགོ་ནས་སུྤལ་སྐུ་ངསོ་འཛིན་
བདེ་པའ་ིསབྐས།	 འཕངོས་རྒྱས་ལ་འཁུངས་པ་ད་ེ༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་
གཏན་འཁལེ་གནང་བ་རེད།	 དའེ་ིཐགོ་ནས་༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ་ོདང་ལགས་ཨ་
རྒྱལ་གི་བུ་གཉསི་དབར་གནས་སངས་ཤིག་བྱུང་བ་རེད་འདགུ	 གང་ལརྟ་ཡང༌།	
དའེི་རསེ་སུ་ལགས་ཨ་རྒྱལ་གི་འཕུལ་ལ་བརནེ་ནས་སུྤལ་སྐུ་བསོད་ནམས་དགེ་
ལེགས་དཔལ་བཟང་པའོི་ཡང་སིད་རུན་མ་སྨནོ་ལམ་ལོག་པའི་ལམ་ད་ུསོང་བ་དམ་
སརི་གྱུར་ཏ་ེབསན་པ་དང་འག་ོབ་ལ་འཚེ་བ་ཆེན་པ་ོབདེ་མཁན་ཞིག་ཆགས་པ་རེད་
ཅསེ་ད་ེའད་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་རེད།	 གང་ལརྟ་ཡང་སདི་ངསོ་འཛིན་བདེ་སངས་
ཀི་སྐབས་ནས་བཟུང་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པ་ོདང་རགས་དང་རནེ་འབལེ་གི་ཐགོ་
ནས་མ་ལེགས་པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་བྱུང་བ་རེད།	 ཕིས་སུ་སུྤལ་སྐ་ུབསོད་ནམས་
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དག་ེལེགས་ཀི་ཡང་སདི་ད་ུངསོ་འཛིན་བས།	 ངསོ་འཛིན་ད་ེཡང་ལགས་ཨ་རྒྱལ་
གི་འཕུལ་ལ་བརནེ་ནས་ཧ་ཅང་གི་ཐབས་སྐའོ་ིརང་བཞིན་ཅན་ཞིག་དང༌།	 ངསེ་
པ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད།	 ད་ེའདའ་ིགནས་སངས་འགོ་ནས་སུྤལ་སྐ་ུ
གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཞསེ་མིང་ད་ེཐགོས་པ་རེད།	 སུྤལ་སྐ་ུགགས་པ་རྒྱལ་མཚན་
དགུང་ལོ་	༣༨	ལ་སླབེས་པའ་ིསབྐས་སུ་གཉན་ཚད་ཀི་རིམས་ནད་ཅིག་བྱུང་རསེ་སྐ་ུ
མྱ་ངན་ལ་འདས་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་བྱུང་བ་རེད།	 སྐ་ུམྱ་ངན་ལས་འདའ་ཁར་ཧ་ཅང་
གི་བཀྲ་མ་ཤིས་པའ་ིརགས་མཚན་མང་པ་ོབྱུང་ཞིང་།	༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ་ོགདན་
ཞུས་ཀིས་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པསོ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་མགོན་པའོི་རསེ་གནང་
སོགས་མང་པ་ོགནང་ཡང༌།	 ཕན་ཐགོས་མ་བྱུང་བ་དང༌།	 ཁངོ་སྐ་ུགངོས་པ་དང་
བཀྲ་མ་ཤིས་པའི་རགས་མཚན་མང་པ་ོཞིག་བྱུང་བའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་
ཡོད་པ་རེད།	དའེ་ིཡར་སྔནོ་གི་གནས་སངས་ཤིག་ལ་སུྤལ་སྐ་ུགགས་པ་རྒྱལ་མཚན་
གི་སྐ་ུཚབ་སོགས་ཀིས་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་གི་གཞུང་ལ་མ་རན་པ་དང༌།	 མ་ལེགས་
པའི་གནས་ཚྱུལ་དང་ལས་འགུལ་འད་མིན་མང་པ་ོསྤལེ་ཡོད་པའི་གནས་ཚྱུལ་མང་
པ་ོཡོད་པ་ཞིག་བྱུང་འདགུ	 ཁངོ་སྐ་ུམྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་སྐ་ུགདངུ་ད་ེམཆོད་
ཁང་ད་ུབཞག་པའི་སབྐས་སུ་ཡང་བསྐར་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་གནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོཞིག་
བྱུང་ནས་གནས་ཆྱུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པའོ་ིབཀའ་ལུང་ལ་བརནེ་རསེ།	 དའེ་ིསྐ་ུཆས་
རྣམས་སདོ་ལུང་མདའ་དང་ཤིང་ཆ་རྣམས་ཤར་ཆྱུ་སྦུག་ཏུ་བསྐལ།	 སྐ་ུགདངུ་གི་
རསུ་ཐལ་ད་ེཚོ་ཆྱུ་ལ་བསྐྱུར་དགསོ་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ད་ེའད་བྱུང་འདགུ	 ད་ེཆྱུ་ལ་
བསྐྱུར་རསེ་དལོ་ཆྱུ་མིག་ལུང་པ་ཟརེ་བའ་ིས་ཆ་དརེ་གནས་གཞི་ཆགས་པའ་ིགནས་
སངས་ད་ེའད་བྱུང་བ་རེད།	དའེ་ིསབྐས་སུའང་བསན་པ་དང་འག་ོབ་ལ་འཚེ་བ་བས་
པའ་ིརགས་དང་མཚན་མ་མང་པ་ོབྱུང་བའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཞིག་བྱུང་འདགུ	ད་ེནས་ལོ་	
༡༧	 ཙམ་གི་རསེ་སུ་༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པསོ་ཐུགས་བར་ེབ་ཆེན་པའོ་ིགཟགིས་པ་
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གནང་རསེ།	 དལོ་ཆྱུ་མིག་དཀར་མོ་ཞསེ་པའ་ིསར་ཁ་ོའཁརོ་སའ་ིརནེ་རས་སོགས་
གསར་བརིགས་ཤིག་བཙྱུགས་གནང་བ་དའེི་ནང་གནས་གཞི་བཅས་པ་ནས་བཟུང་
གནས་བསདྡ་པ་ཞིག་རེད་འདགུ	 ད་ེའད་ཡིན་ནའང་དལོ་རྒྱལ་གིས་རུ་འཕུལ་འད་
མ་འད་བསན་ནས་གནས་ཚྱུལ་མང་དག་ཅིག་ཡོང་བར་བརནེ།	༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་
པསོ་ཁངོ་གི་མཚམས་ཁག་གཉསི་དང་སུྒབ་ཁང་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་བརིགས་རསེ།	
དལོ་རྒྱལ་ད་ེཨར་ལ་གཏད་པ་དང༌།	ད་ེག་ནང་བཞིན་ཕི་ལོ་	༡༦༧༣	ལོར་སགེ་པ་
ཧམོ་གི་ལས་སྦརོ་ལ་བརནེ་ནས་ལས་སྦརོ་མང་པ་ོགནང་རསེ་ལོ་ང་ོ	 ༤༠	 ཙམ་གི་
རིང་གགས་རྒྱྱུ ་འགུལ་རྒྱྱུ ་མེད་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 དའེ་ིརསེ་སུ་ས་
སྐར་གགས་འགུལ་ཡོད་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད་འདགུ	

དང་པ་ོའག་ོབཙྱུགས་སབྐས་ནས་བཟུང༌།	 ༸གངོ་ས་སྐ་ུཕངེ་རིམ་བནོ་དང༌།	
དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་གཞུང་དང་མཉམ་ད་ུརགས་དང་རནེ་འབལེ་མ་ལེགས་པ་ཞིག་
དང་བཀྲ་མི་ཤིས་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོཞིག་བྱུང་བ་ཞིག་རེད་འདགུ

ད་ིབ།	ཕི་ལོ་	༡༩༧༥	ལོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཕི་ནང་གི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་མང་དག་ཅིག་ལ་བརནེ་ནས་ད་ེས་ྔསྐ་ུསྒརེ་གིས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་
གསོལ་གནང་གི་ཡོད་པ་ད་ེམཚམས་འཇགོ་གནང་བ་རེད།	 ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༨	
ལོར་རྒྱ་ཆེའ་ིབདོ་རིགས་མང་ཚོགས་ལ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་ན་ནརོ་གི་ཡོད་པའ་ི
བཀའ་སླབོ་ཐགོ་མ་ད་ེགནང་བ་རེད།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱྱུ ་
མཚན་གང་ལ་བརནེ་ནས་སྐ་ུསྒརེ་གིས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་གནང་རྒྱྱུ ་ད་ེམཚམས་
འཇགོ་གནང་བ་རེད།	ད་ེབཞིན་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་ད་ེལརྟ་གནང་བ་རེད།

ཆོས་རིག་དུང་ཆེ་ནརོ་བུ་དནོ་ལནྡ་ལགས་ནས།	 ༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོ
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ཆེས་དགོངས་པ་ཆེར་བཞེས་ཀི་ཐགོ་ནས་བདོ་བསན་པ་དང་ཆབ་སིད་གཉསི་ཀི་
ཐོག་ལ་དགོངས་ནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་ད་ེམཚམས་འཇོག་གནང་རྒྱྱུ འི་
དགངོས་བཞསེ་གནང་བ་རེད་བསམ་གི་འདགུ	 ར་བའ་ི༸རྒྱལ་དབང་དག་ེའདནུ་
གུབ་པ་ནས་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པའི་བར་ད་ུདཔལ་ལནྡ་ལ་ྷམོ་དང་རྒྱྱུན་
ལནྡ་གི་འབལེ་ལམ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ད་ེདངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་རེད།	 ད་ེདང་
མཉམ་ད་ུབདོ་བསན་པ་ཆབ་སདི་ཀི་སུང་མའ་ིནང་ནས་གཙོ་བ་ོད་ེབསན་སུང་དམར་
ནག་གཉསི་ཞསེ་དཔལ་ལནྡ་ལ་ྷམོ་དང༌།	 གནས་ཆྱུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་མོ་བཅས་
གཉསི་ལ་ནམ་རྒྱྱུན་ང་ཚོས་གདངོ་གགོས་ག་རེ་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ད་ེཞུ་གི་ཡོད་
པ་རེད།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སབྐས་ད་ེདསུ་དལོ་རྒྱལ་
བསནེ་གསོལ་གནང་བ་ད་ེཡང་ད་ེདསུ་བདོ་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་དཀའ་ངལ་མང་དག་
ཅིག་འཕད་པ་དང༌།	སྐ་ུམདནུ་ག་ོམོར་ཕབེས་པའ་ིསབྐས་སུ་བཀའ་ལུང་ཞིག་ཕབེས་
པར་བརནེ།	 ད་ེནས་བཟུང་༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེ་རྒྱ་གར་ལ་ཕབེས་རསེ་ཕི་
ལོ་	 ༡༩༧༥	 ཙམ་གི་བར་ད་ུདལོ་རྒྱལ་བསནེ་གནང་བའ་ིདངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།	 ཡིན་ནའང་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ད་ེབདོ་བསན་པ་ཆབ་སདི་རང་
ལ་དམིགས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མཚམས་འཇགོ་
གནང་རྒྱྱུའ་ིདགངོས་བཞསེ་གནང་བ་གསལ་པ་ོརེད།	 ད་ེགཞིར་བཟུང་བདོ་མི་མང་
ལའང་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་པ་ཡིན་ན་སིྤ་སྒརེ་གཉསི་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་ཡོད་པ་ད་ེ
གསལ་པ་ོཞིག་ལམ་སནོ་དང་དམ་བསྒགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།	 ཡིན་ནའང་ད་ལ་ྟ
ཁངོ་ཚོས་འགལེ་བཤད་རྒྱག་བཞིན་པ་ད་ེཏག་ཏག་བསདྡ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད།	 གང་
ལགས་ཟརེ་ན།	 སབྐས་ད་ེདསུ་༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེས་དམ་བསྒགས་གནང་
བ་མ་གཏགོས་བཀག་བསྡམོས་ར་བ་ནས་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད།	 མང་ཚོགས་ནས་
དམ་བསྒགས་གནང་ཚྱུལ་དང་བཀག་སྡམོ་གནང་ཚྱུལ་དབར་ལ་ཁྱད་པར་ད་ེམཁྱནེ་
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པ་ཡིན་ན་ད་ེགནད་འགག་ཅིག་ཆགས་ཀི་མེད་འག་ོབསམ་གི་འདགུ	

ད་ིབ།	 ༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མཚམས་འཇགོ་
གནང་བ་ད་ེབདོ་བསན་སདི་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 དལོ་
རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་ན་བདོ་བསན་སདི་ལ་གང་འད་བས་ནས་གནདོ་ཀི་རེད།	

དག་ེབཤེས་རོང་པ་ོབླ་ོབཟང་སནྙ་གགས་ལགས་ནས།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་
གསོལ་བས་ན་བདོ་བསན་པ་དང་ཆབ་སིད་ལ་གནདོ་སངས་གང་འད་རེད་ཟརེ་ན།	
ཨ་སས་འཁྱམ་པ་ོཞསེ་དལོ་རྒྱལ་ད་ེབར་མཚམས་ཞིག་ནས་བདག་པ་ོམེད་ནས་ག་
ས་གར་འཁྱམ་བསདྡ་ནས་ས་སྐར་གཏརོ་བསྔསོ་སིྦན་པ་གཏངོ་སའི་འབྱུང་པ་ོཞིག་
གི་གནས་འབབ་ཐགོ་གནས་པ་ཞིག་རེད།	 ཁསོ་བསན་པ་ལ་གནདོ་པའ་ིའགག་ར་ད་ེ
ག་པར་ཐུག་གི་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ་ན།	 ད་ེའདའ་ིའབྱུང་པ་ོསེམས་ཅན་དམ་ས་ིཞིག་
སྐབས་གནས་མཐར་ཐུག་ལ་རིས་པ་ཡིན་ན།	སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ལུགས་ཀི་ངསོ་
ནས་སྐབས་འག་ོཚད་ལནྡ་ཞིག་མ་བྱུང་བ་དང༌།	 ད་ེམ་བྱུང་བ་ཡིན་ན།	 ནང་པ་
སངས་རྒྱས་པའི་བསན་པ་དང་བསན་པའི་བཤད་སུྒབ་ཀི་རྣམ་གཞག་ད་ེཚོ་ཆ་ཚང་
ཞིག་ལ་འགལ་འག་ོགི་ཡོད་པ་རེད།	 དརེ་བརནེ་སྐབས་འགའོ་ིཐགོ་ནས་ཕི་ནང་གི་
ཁྱད་པར་ཞིག་བཤད་དསུ་མཉམ་མེད་ཇ་ོབ་ོར་ེཡབ་སས་ནས་ཕི་ནང་གི་ཁྱད་པར་
ད་ེསྐབས་འགསོ་འབདེ་དགསོ་པ་ཞིག་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 སྐབས་སུ་འག་ོསའ་ི
ཡུལ་མ་ནརོ་བ་ཞིག་དགསོ་ཀི་ཡོད་དསུ།	 དལོ་རྒྱལ་ད་ེདམ་ས་ིའབྱུང་པ་ོཞིག་ཡིན་
པར་བརནེ།	 སྐབས་གནས་མཐར་ཐུག་ལ་རིས་མི་རངུ་བའ་ིགནས་སངས་ད་ེའད་
ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ད་ེས་ྔ༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པའོ་ིསབྐས་ནས་ད་བར་སྐསེ་ཆེན་
དམ་པ་རིམ་བནོ་གིས་དལོ་རྒྱལ་ད་ེསེམས་ཅན་འབྱུང་པ་ོཞིག་དང༌།	 རྒྱལ་འགངོ༌།	
དམ་ས།ི	 དཀརོ་བདག	 འད།ེ	 དགེས་པ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བས་པ་ཡིན་སབས།	
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ད་ེསྐབས་གནས་མཐར་ཐུག་ལ་རིས་པ་ཡིན་ན་བསན་པ་ལ་གནདོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	
འག་ོསྐབས་འག་ོནས་ནརོ་པ་ཡིན་ན།	 ད་ེནས་མན་ཆད་ཀི་ལམ་གི་རིམ་པ་ནརོ་
འག་ོབ་ད་ེསྨྲ་མི་དགསོ་པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་རེད།	 ལགྷ་པར་ད་ུ༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་
ཆེན་པའོ་ིགསུང་གི་ནང༌།	དམ་མིན་དམ་རུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཞསེ།	སྨནོ་ལམ་
ལོག་པས་རང་གི་ང་ོབ་ོདམ་སརི་སྐ་ེབ་བངླས་པ་དསེ་བསན་དང་འག་ོབ་ཀུན་ལ་འཚེ་
བདེ་ན།	 ཞསེ་བསན་དང་འག་ོབར་འཚེ་བ་བདེ་མཁན་གི་འབྱུང་པ་ོཞིག་སྐབས་
གནས་མཐར་ཐུག་ལ་རིས་པ་ཡིན་ན་བསན་པའ་ིམཇུག་སྒ་ོལ་གནདོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	
བསན་པའི་འཇུག་སྒ་ོནརོ་ན་བསན་པ་སིྤ་དང་བ་ེབག་ལ་གནདོ་པ་ད་ེཨ་ཅང་ཅང་
བཤད་མ་དགསོ་པ་ཞིག་རེད།	

ཆབ་སིད་ལ་གནདོ་སངས་ད་ེ༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པའོི་སབྐས་ནས་དགའ་ལནྡ་
ཕ་ོབང་གི་གཞུང་དང་མཉམ་ད་ུརགས་དང་རནེ་འབལེ་མ་ལེགས་པའ་ིགནས་སངས་
མང་པ་ོཞིག་གི་བརྒྱྱུད་རིམ་ནང༌།	 དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་གི་གཞུང་གི་ཆབ་སདི་དང་ཧ་
ཅང་གི་མ་འཚམས་པའི་གནས་སངས་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་ནས་ཡོད།	
ད་ལའྟ་ིཆར་ཆབ་སདི་ལ་གནདོ་སངས་ད།ེ	 རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་གཞུང་གིས་དལོ་རྒྱལ་
ལམ་ཤུགས་ལནྡ་ད་ེབདེ་སྤད་ནས་བདོ་མིའ་ིའཐབ་ཕགོས་གཅིག་གྱུར་གི་འཐབ་རདོ་
ཀི་གོང་བུའི་ནསུ་པ་ད་ེཁ་ཐརོ་གཏངོ་རྒྱྱུའི་གཞི་ར་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པར་བརནེ།	
དའེ་ིཆ་ནས་ཡང་ནརོ་གི་ཡོད་པ་རེད།	 ཕགོས་གཞན་ཞིག་ནས་དལོ་རྒྱལ་ད་ེདག་ེ
ལུགས་པའ་ིབསན་སུང་ཡིན་ཞསེ་ཁར་ཁྱརེ་ནས།	རྙངི་མའ་ིཆོས་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང༌།	ཆོས་
ལུགས་གཞན་གི་བ་ླམ་ལ་བསནེ་རྒྱྱུ ་སོགས་ལ་གནདོ་སྐལེ་བདེ་པ་ད་ེའདའི་གནས་
ཚྱུལ་མང་པ་ོཞིག་ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་ཐགོ་ནས་ར་འཕདོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 དརེ་བརནེ་
ད་ེལ་བསནེ་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་ཆོས་བརྒྱྱུད་རིས་མེད་ཀི་ཐགོ་ནས་རགོ་ར་ཆིག་སིྒལ་
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ཡོང་རྒྱྱུ ་དང༌།	 བསན་པའ་ིབདག་པ་ོསནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀི་བཤད་སུྒབ་ཀི་
བསན་པ་ཡོངས་རགོས་འཛིན་སྐངོ་བདེ་རྒྱྱུར་བསན་འཛིན་གི་སྐསེ་བུ་ཚོའི་ནང་མི་
མཐུན་པ་དང༌།	ཐུགས་སྣང་མ་མཐུན་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ད་ེའད་ཡོང་གི་ཡོད།	

ད་ིབ།		དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་དརེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ངསོ་ནས་གཞུང་
འབལེ་གི་ལངས་ཕགོས་གང་འད་ཞིག་འཛིན་གི་ཡོད།

ཆོས་རིག་དུང་ཆེ་ནརོ་བུ་དནོ་ལནྡ་ལགས་ནས།	 གཙོ་ཆེ་ཤོས་༸སྐབས་
མགོན་རིན་པ་ོཆེའི་བཀའ་སླབོ་དང་དགོངས་གཞི་གཞིར་བཟུང་ཤར་བསྐདོ་བདེ་
དགསོ་རྒྱྱུའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདགུ	 གཉསི་པ་ད་ེལ་
༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་ལྔ་པ་ནས་བཟུང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གི་ཆབ་སིད་ཀི་ཐུགས་
འགན་བཞསེ་པ་ནས་བཟུང༌།	 དལོ་རྒྱལ་འབྱུང་པསོ་ཆབ་སདི་ལམ་ད་ུམ་འག་ོབའ་ི
བ་བ་མང་པ་ོཞིག་བརམས་དང་རམོ་བཞིན་པ་ད་ེདངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ཡིན་པ་
བརྒྱྱུད་རིམ་མང་པའོ་ིནང་གསལ་ཡོང་གི་ཡོད་པར་བརནེ།	 ད་ེཚོ་ང་ཚོས་ཤེས་པའ་ི
ཐགོ་ནས་ད་དངུ་བསནེ་པ་ཡིན་ན་ཕན་པ་ལས་གནདོ་ཆེ་བ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཚང་མས་
ཤེས་པ་བ་དགསོ་པ་ད་ེགཙོ་བ་ོབས་ནས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལངས་ཕགོས་ད་ེ
འད་ཞིག་འཛིན་གི་ཡོད།	

ད་ིབ།	 དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཁག་གཅིག་གིས་དམངས་ཁདོ་ཁ་བར་ཞསེ་
བརྙན་འཕནི་གི་ལེ་ཚན་ད་ཐགོ་ནས་ལས་རིམ་ཞིག་སྤལེ་གི་འདགུ	 དའེ་ིནང་ལ་
དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཁག་གཅིག་གིས་ཁངོ་ཚོ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཡིན་པའི་
རྒྱྱུ ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཐབོ་སྐལ་ཏག་ཏག་རག་གི་མེད་པ་དང༌།	
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་དང་མི་བསནེ་མཁན་གཉསི་དབར་དབ་ེའབདེ་ཀིས་འད་
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མཉམ་གི་ཐབོ་ཐང་མེད་པ་སོགས་ཀི་བསམ་ཚྱུལ་ཁག་གཅིག་འདགུ	བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ངསོ་ནས་བལསྟ་པ་ཡིན་ན།	 ད་ེའདའ་ིགནས་ཚྱུལ་བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་
ལ་ཡོང་གི་ཡོད་དམ།

ཆོས་རིག་དུང་ཆེ་ནརོ་བུ་དནོ་ལནྡ་ལགས་ནས།	དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ལརྟ་
ན་ད་ེའདའ་ིགནས་སངས་ར་བ་ནས་བྱུང་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གི་འདགུ	 གལ་སདི་
ད་ེའད་བརདོ་མཁན་ཡོད་ན་ད་ེཁངོ་རང་ཚོ་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་ཐགོ་ནས་བཤད་པ་
རང་ལ་ངསོ་འཛིན་བ་རྒྱྱུ ་རེད་མ་གཏགོས།	དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ཡིན་པ་ང་ཚོས་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདགུ	 གང་ལགས་ཟརེ་ན།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་གཙོ་བ་ོབཟུང་བའ་ིཐགོ་ནས་ཁྱབ་ཁངོས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་དང༌།	དགནོ་སྡ་ེ
གྲྭ་ཚང་ཁག	ཚོགས་པ་ཁག	གཞིས་ཆགས་ཁག་སོགས་འབལེ་ཡོད་སོ་སོ་ནས་དལོ་
རྒྱལ་བསནེ་མཁན་རེད་ཅསེ་སླབོ་གྲྭ་སོགས་ནས་ཕུད་པ་ད་ེའད་ར་བ་ཉདི་ནས་བྱུང་
མེད་པ་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་དགནོ་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་གི་ནང་ཁྱདེ་རང་
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཡིན་ཙང་འདི་ནས་འག་ོདགོས་ཀི་རེད་ཅེས་ལབ་མཁན་
ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་ཀི་མ་རེད་བསམ་གི་འདགུ	 ད་ེབཞིན་གཞིས་ཆགས་ནང་ལ་ཐབོ་
སལྐ་ཆ་ནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ལ་མ་རག་པ་དང༌།	 གཞིས་ཆགས་ནས་འག་ོ
དགསོ་རེད་ཟརེ་མཁན་ད་ེའད་ར་བ་ཉདི་ནས་བྱུང་ཡོད་ཀི་མ་རེད་ལ།	 མི་མང་
ངསོ་ནས་ད་ལའྟ་ིབར་ད་ུགནས་ཚྱུལ་ད་ེའད་བརདོ་པ་ཞིག་ངས་ར་བ་ཉདི་ནས་ག་ོཡི་
མི་འདགུ	 ད་ེའད་གནང་ཡོད་ཀི་མ་རེད་བསམ་གི་འདགུ	 དའེ་ིཐགོ་ཁངོ་ཚོར་ཐབོ་
ཐང་ཕུལ་མ་བྱུང་ཟརེ་བ་ད་ེཚོ་ཏག་ཏག་སྡདོ་ཀི་ཨེ་ཡོད་བསམ་གི་འདགུ	 དཔརེ་
ན།	 ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ད་ུབཙན་བལོ་ལ་འབརོ་བའ་ིརསེ་རྒྱ་གར་ད་ུགནས་སྡདོ་ཆོག་
པའ་ིསྐབས་བཅལོ་ལག་ཁྱརེ་	 (RC)	 ལ་ཆ་བཞག་ན་བདོ་མི་ཚང་མར་གཅིག་གྱུར་
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གནང་ཡོད་པ་མ་གཏགོས།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་དང་མི་བསནེ་མཁན་ཞསེ་དབ་ེ
འབདེ་བས་བཞག་པ་ཞིག་ར་བ་ཉདི་ནས་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད།	 ད་ེབཞིན་ང་ཚོས་
མཁྱནེ་དགོས་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་བ་གཅིག་ལ་བར་ལམ་ནས་བདོ་མི་མང་པ་ོཞིག་ཕི་རྒྱལ་
ལ་ཕབེས་སྡདོ་པ་ཞིག་ཆགས་བསདྡ་ཡོད།	 དལོ་རྒྱལ་གི་རྙགོ་ག་བྱུང་བའ་ིརསེ་ལ་
ཡིན་ནའང་མང་པ་ོཞིག་ཕི་རྒྱལ་ལ་ཕབེས་ཡོད་པ་རེད།	 དའེ་ིནང་ནས།	 དཔརེ་ན།	
འཆི་མེད་ཚེ་རིང་ལ་སོགས་པ་ད་ེཚོ་ཁག་ཅིག་ཏན་ཏན་ཕི་རྒྱལ་ལ་ཕབེས་ཡོད་པ་
རེད།	 ཁངོ་ཚོར་བདོ་མི་གཅིག་མཚྱུངས་ཀི་ཕི་བསྐདོ་ལག་ཁྱརེ་	 (IC)	 བཟ་ོརྒྱྱུའ་ི
ཐབོ་ཐང་ཆ་ཚང་ཕུལ་ནས་ཕིན་བསདྡ་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏགོས།	 ང་ཚོས་ཁངོ་ཚོར་
ཐབོ་ཐང་བཅད་ནས་ཁངོ་ཚོ་འག་ོརྒྱྱུར་འགལ་རྐནེ་ད་ེའད་ར་བ་ནས་བཟསོ་ཡོད་པ་
མ་རེད་བསམ་གི་འདགུ	 ད་ེཚང་མས་གསལ་པ་ོཤེས་དགསོ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་
བསམ་གི་འདགུ	དངེ་བརནེ་ང་ཚོས་ཁངོ་ཚོར་ཐབོ་ཐང་མ་ཕུལ་བ་དང༌།	ཐབོ་ཐང་
མ་ཐབོ་པ་སོགས་ཀི་དབ་ེའབདེ་ཆགས་མེད་པ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་གསལ་པ་ོར་
འཕདོ་ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདགུ	 དསེ་ཀང་མ་ཟད་བདོ་མི་ཆིག་སངོ་ནང་ལའང་
ཁངོ་ཚོ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད།	ད་ེཡང་ག་ོསབྐས་གཅིག་མཚྱུངས་ཕུལ་བ་ཞིག་རེད་མ་
གཏགོས་དབ་ེའབདེ་ར་བ་ནས་བས་ཡོད་པ་མ་རེད།	

ད་ིབ།	 ཉ་ེཆར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཡུ་རོབ་ཀི་
རྒྱལ་ཁབ་ནརོ་ཝ་ེདང༌།	 ན་ེདརྷ་ལེན་ཌི།	 ཇར་མ་ན་ིབཅས་ཁག་གསུམ་ལ་ཆོས་
འབལེ་གི་མཛད་འཕནི་བསྐངས་པར་ཕབེས་ཡོད་པ་རེད།	 སབྐས་ད་ེདསུ་༸སྐབས་
མགནོ་རིན་པ་ོཆེའ་ིགསུང་ཆོས་གནང་ས་དང༌།	 བཀའ་སླབོ་གནང་ས་ཚོགས་ཁང་
ད་ེཚོའི་ཕི་ལོགས་ལ་ཕི་རྒྱལ་ནང་གནས་སྡདོ་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཁག་གཅིག་
ཡོང་ནས་སདྐ་འབདོ་རྒྱབ་པའ་ིལས་འགུལ་ད་ེའད་སྤལེ་ཡོད་པ་རེད།	ཁངོ་ཚོས་སདྐ་
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འབདོ་རྒྱག་པའི་སབྐས་སུ་བརདོ་ཚིག་ག་རེ་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་གི་ཡོད་ཞུས་པ་ཡིན་ན།	
ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་རུན་མ་དང༌།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་རུན་མ་ཤོད་ཟརེ་བ་དང༌།	 ད་ེབཞིན་
ཁངོ་ཚོར་ཆོས་དད་རང་དབང་སྤདོ་དགསོ་ཟརེ་བ་སོགས་རེད་འདགུ	 ངའ་ིད་ིབ་
ག་རེ་ཡིན་ཟརེ་ན་༸སྐབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེས་ཁངོ་ཚོའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་
བཀག་འགགོ་གནང་ཡོད་དམ་མེད།

དག་ེབཤེས་རོང་པ་ོབླ་ོབཟང་སནྙ་གགས་ལགས་ནས།	 ཉ་ེལམ་བྱུང་བ་ད་ེ
ཚང་མས་ད་ོསྣང་ཡོང་བསདྡ་པ་དང༌།	 སེམས་འཚབ་ཆེ་ཤོས་ཀི་གནས་སངས་
ཤིག་ཆགས་བསདྡ་ཡོད་པ་རེད།	 སིྤར་བཏང་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
དང་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གཟིགས་པ་ཆེན་པའོི་དལོ་རྒྱལ་
བསནེ་མཁན་ཚོ་ལའང་ཆབ་སིད་ཀི་ཐགོ་ནས་རགོ་ར་ཆིག་སིྒལ་གི་གཞི་ར་འད་
མཉམ་གི་ལ་ྟསངས་ད་ེསདི་བྱུས་ཀི་འག་ོསངས་ཆ་ཚང་ལ་གཅིག་པ་ཡིན་པར་བརནེ།	
འད་མཉམ་གི་ལྟ་སངས་གཞིར་བཞག་པའི་ཐགོ་ནས་མཐུན་སིྒལ་རགོ་ར་གཅིག་
སིྒལ་གནང་དགསོ་ཀི་ཡོད་པ་ད་ེསིྤར་བཏང་གི་ཆབ་སིད་འག་ོསངས་ཡོངས་རགོས་
ལ་གཅིག་གྱུར་ཆགས་བསདྡ་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེའདའ་ིཐགོ་ནས་༸སྐབས་མགནོ་
རིན་པ་ོཆེས་ཆབ་སདི་ཀི་སྐ་ུདབང་རིས་སྤདོ་གནང་བའ་ིརསེ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང༌།	 ༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེའ་ིམཛད་
འཕནི།	བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་དང༌།	བདོ་མིའ་ིའཐབ་རདོ་ཀི་ནསུ་པ་ལ་ཟང་ཟངི་བཟ་ོ
རྒྱྱུ ་དང༌།	 ཉམས་དམའ་བ་ོགཏངོ་བ།	 ད་ེབཞིན་གཏརོ་བཤིག་དང༌།	 མཐར་ཐུག་
ར་གཏརོ་ད་ུགཏངོ་བའི་སིད་བྱུས་ཤིག་ས་ྔཕི་བར་གསུམ་ལ་ཟིན་བསདྡ་པ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་འབལེ་ཡིག་ཆ་ཁག་ནང་གསལ་པ་ོརེད།	 ལགྷ་པར་ད་ུཕི་ལོ་	 ༢༠༠༥	 ལོ་
ནས་བཟུང་ཡེ་རརོ་ཞསེ་པའི་རམོ་པ་པ་ོཞིག་གི་མིང་ཐགོ་ནས་༸སྐབས་མགནོ་རིན་



234 བདནེ་དནོ་གསལ་བའ་ིཉ་ིཟརེ།

པ་ོཆེ་ལ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་རུན་མ་རེད་ཟརེ་བའ་ིགཞི་ར་མེད་པའ་ིརམོ་ཡིག་མང་པ་ོཞིག་
བསི་ཀི་ཡོད།	 ད་ེནང་བཞིན་༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེས་བཀའ་སླབོ་གནང་བཞག་
པ་ད་ེཚོའི་ནང་ནས་བརྙན་འཕིན་དང་གསུང་བཤད་མགོ་མཇུག་བཅད་བཏུབས་
ཀིས་སྐདེ་མཚམས་དམུ་བུ་རེར་འཇུས་ནས་ཁྱནོ་ཡོངས་ལ་མ་བལསྟ་པ་དང༌།	 ཆེད་
མངགས་འཁྱགོ་བཤད་བཟ་ོསིྒག་གིས་༸སྐབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེས་རུན་མ་གསུང་
གི་འདགུ་ཟརེ་བ་དང༌།	 ཆོས་དད་རང་དབང་འཕགོ་གི་འདགུ་ཟརེ་བ་སོགས་སདྐ་
ཆ་ད་ེའད་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གི་འཆར་གཞི་དང་གོ་སིྒག་ཡོད་པའི་ཐགོ་ནས་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ནསུ་པའ་ིཐགོ་ནས་བདེ་ཀི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ཉ་ེལམ་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་དའེི་བརྒྱྱུ ད་ལམ་ད་ེཐབས་ཤེས་ཡོད་རུ་རལ་སུྤགས་བས་ཏ་ེལམ་ཁ་
གགས་ཆེ་བ་ད་ེདལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་དངུལ་དང་དངསོ་པའོ་ིརསེ་སུ་འཇུག་མཁན་
ཁ་ཤས་ཐབོ་པ་དང་དའེ་ིཐགོ་ལ་ཁ་བསྐརོ་ཏ།ེ	 བརདོ་ཚིག་ད་ེཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་སྔནོ་མ་ནས་བཤད་པའ་ིཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་རུན་མ་ཟརེ་བ་དང༌།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་རུན་
བཤད་རྒྱྱུ ་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་ཟརེ་བ་དང༌།	ཆོས་དད་རང་དབང་དགསོ་ཟརེ་བ་
སོགས་བརདོ་ཚིག་གསུམ་པ་ོད་ེབདེ་སྤདོ་བཏང་ནས་བརདོ་ཚིག་ད་ེའགྱུར་ལྡགོ་མ་
ཕིན་པའ་ིཐགོ་ནས་བསྐར་ཟླསོ་བས་པ།	 དནོ་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བརདོ་ཚིག་ཡིན་
པ་གང་ཞིག་ལ་གོང་ད་ུགསུངས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཚོའི་ནང་༸སྐབས་མགོན་རིན་
པ་ོཆེས་ཆོས་ཀི་འཁརོ་ལོ་རྒྱ་ཆེན་བསྐརོ་རསེ་ཧ་ཅང་གི་རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་དགའ་བསུ་
ཆེན་པ་ོཐབོ་བཞིན་པའ་ིགནས་སངས་འདའི་ིཐགོ་ནས་བདོ་ཀི་བདནེ་དནོ་འཐབ་རདོ་
ལའང་རྒྱབ་སྐརོ་མི་འད་བ་ཞིག་ཐབོ་ཀི་ཡོད་པ་དང༌།	 ནསུ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུའག་ོགི་
ཡོད་པ་ད་ེམཐངོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བརདོ་ཚིག་ད་ེདལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པར་
དངུལ་དང་དངསོ་པའོ་ིརསེ་སུ་འཇུག་མཁན་ད་ེཚོའ་ིཁ་ལ་བཞག་ས།ེ	 ཁངོ་ཚོས་
ཚྱུར་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་ད་ེདངསོ་འབལེ་རེད།	 དའེ་ིནང་ནས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཆོས་
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དད་རང་དབང་གི་སདྐ་ཆ་ད་ེརེད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གང་བཤད་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་
པར་ང་ཚོ་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀི་ཤེས་དགསོ་རྒྱྱུ ་ད་ེཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་དང་
རང་དབང་མེད་ཟརེ་བ་ད་ེཆབ་སདི་ཀི་སདྐ་ཆ་ཞིག་གི་ཐགོ་ནས་རེད།	 སིྤར་བཏང་
ཆོས་ལུགས་ཀི་ལྟ་གུབ་ཐགོ་ནས་ཆོས་ལུགས་ཀི་དད་པའི་རང་དབང་ད་ེསོ་སོའི་
བསམ་བླའོ་ིནང་ནས་དཔྱད་རྒྱྱུ ་ཞིག་རེད་མ་གཏགོས།	 སིྤ་ཚོགས་དང་ཆབ་སདི་
ཀི་སྒམོ་གཞི་དང་བ་ེབག་གང་ཟག་སྒརེ་གི་ངསོ་ནས་འབལེ་བ་མེད་པ་རང་དབང་
རེད།	ཡིན་ནའང་ཆབ་སདི་ཀི་སདྐ་ཆའ་ིཐགོ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་རང་དབང་ཡོད་
པ་རེད།	 ང་ཚོར་རང་དབང་ཡོད་པ་ད་ེཧ་ག་ོདནོ་གསལ་རེད།	 རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
ལ་བལསྟ་པ་ཡིན་ན།	 སེ་ར་སདྨ་ནས་ཁ་གསེ་ནས་ཕར་འག་ོམཁན་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་
གསོལ་བདེ་མཁན་ཚོས་དགནོ་པ་ཆེན་པ་ོཞིག་རྒྱབ་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེབཞིན་མོན་
གྷརོ་ལའང་དགནོ་པ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་རེད།	 ཁངོ་ཚོ་རང་དབང་གི་ཐགོ་ནས་
ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་དང་ག་རེ་བདེ་དགསོ་ཀི་ཡོད་ན་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེཚོ་
དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་ཤིག་རེད།	 ད་ལ་ྟདལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་སདྐ་
འབདོ་བདེ་མཁན་མི་ཚོའ་ིརྣམ་འགྱུར་གི་ཐགོ་ནས་བལསྟ་པ་ཡིན་ན།	དངསོ་གནས་
དང་གནས་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་རོད་ས་ཆེད་ད་ུཆིག་སིྒལ་ག་ཚོད་འདགུ་བལྟ་
བ་ཡིན་ན།	 ཁངོ་ཚོ་གསོ་ཐུང་གནོ་ནས་རྒྱབ་ལ་གྲྭ་ཆས་དཀྲསི།	 སྐྲ་རིང་པ་ོབཞག	
རྣམ་འགྱུར་ཆ་མ་ཆོད་ཡ་མ་ཟུང༌།	 དག་ེབཤེས་ཡིན་ཟརེ་མཁན་ད་ེཚོས་སྐ་ཆས་
གནོ།	 དའེ་ིཐགོ་ཤམ་ཐབས་དཀྲསི་པ་ད་ེའད་བས་ནས་འག་ོགི་འདགུ	 གང་ལརྟ་
ཁིྱམ་པ་མི་ནག་པའ་ིགསོ་དང༌།	རབ་བྱུང་གི་གསོ་ཐགོ་འགོ་བརགེས་མར་གནོ་ནས་
ཡར་རྒྱྱུག་མར་རྒྱྱུག་བདེ་ཀི་འདགུ	 དནོ་ང་ོམའ་ིཐགོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་
པ་དང༌།	 འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བའ་ིབསན་པ་ཆ་ཚང་ལ་མ་ནརོ་པ་ཉམས་ལེན་བདེ་
མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན།	 ར་ེརིན་པ་ོཆེའ་ིབསན་པ་ཟརེ་བ་ད་ེདམ་ཆོས་འདལུ་བ་
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ནང་གཙང་ཕི་གཙང་པདྨའི་སྦུབས་ནང་བཞིན་གཙང་མ་ཞིག་ཀུན་སྤདོ་ཚྱུན་ཆད་
ཀི་ཐགོ་ནས་དམ་ཆོས་འདལུ་བ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་དགསོ་པར་བརནེ།	 ད་ེ
འདའ་ིཐགོ་ནས་ཀུན་སྤདོ་ད་ེཡག་པ་ོབཟ་ོདགསོ་པ་ལ།	 ཁངོ་ཚོའ་ིརྣམ་འགྱུར་ད་ེ
ཚོར་བལསྟ་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་ཧ་ལས་པ་དང༌།	 ཧང་སང་དགསོ་པའ་ིགནས་སངས་
ཤིག་རེད།	 ཁངོ་ཚོས་གང་རདོ་ཀི་ཡོད་པ་ཆོས་དད་རང་དབང་རེད།	 རྣམ་འགྱུར་
ད་ེཚོ་རྦད་ད་ེལོག་ཁ་ཡིན་པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།	 ༸སྐབས་
མགནོ་རིན་པ་ོཆེས་རང་དབང་གི་སྐརོ་ལ་ཧ་ཅང་གི་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཞིག་ཏུ་རིས་
ནས་མང་ཚོགས་ཡིན་ནའང་རང་དབང་གི་མང་གཙོའ་ིལམ་ལ་འཁདི་ཐུབ་རྒྱྱུ ་དང༌།	
ཆོས་ལུགས་ཡིན་ནའང་བསན་པ་རང་དབང་བདེ་རྒྱྱུར་སོ་སོའི་ཐགོ་ནས་ཧ་ཅང་གི་
གུ་ཡངས་པ།ོ	 འཛམ་བུ་གླངི་གི་དབུ་ཁདི་དང་ལགྷ་པར་ད་ུཆོས་ལུགས་ཀི་དབུ་ཁདི་
ཅིག་གི་ཐགོ་ནས་རིས་པ་ཡིན་ན།	 རང་གི་འཁརོ་སླབོ་ཏུ་གཏགོས་པའ་ིམི་ལ་ཆོས་
ལུགས་ཀི་རང་དབང་སྤདོ་མཁན་དང་དའེི་ཐགོ་ལ་སུང་སྐབོ་བདེ་མཁན་༸རྒྱལ་
དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་ལས་ལགྷ་པ་ཞིག་ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་ཐགོ་ནས་བཙལ་ན་མེད་པ་
ཞིག་དང༌།	 ད་ལ་ྟའཛམ་བུ་གླངི་གི་སིྤ་ཚོགས་འདའི་ིཐགོ་ནས་བལསྟ་པ་ཡིན་ནའང་
ད་ེའད་མེད་པའ་ིགནས་སངས་འད་ིཀུན་གིས་མཁྱནེ་གསལ་རེད།	 ད་གལ་ཆེ་བ་ད་ེ
ཁངོ་ཚོས་རང་གི་མཚང་ད་ེརྒྱལ་སིྤའི་སངྒ་བསན་བཞག་པ་ཞིག་དང་ཤི་ཁའི་འཕག་
ཚགས་ཀི་བཟ་ོའད་ཞིག་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་དངསོ་འབལེ་རེད།

ད་ིབ།	ཉ་ེཆར་ཕི་ཟླ་	༥	ནང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ནརོ་ཝ་ེལ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་སབྐས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གནནོ་ཤུགས་འགོ་ལ་
ནརོ་ཝེའི་སིད་བླནོ་དང་ཕི་སིད་བླནོ་ཆེན་རྣམ་གཉསི་ཀིས་༸སྐབས་མགོན་རིན་པ་ོ
ཆེ་དང་མཇལ་འཕད་གནང་རྒྱྱུ ་མིན་ཟརེ་བའི་གནས་ཚྱུལ་ཞིག་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་གི་
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ནང་ཐནོ་ཡོད་པ་རེད།	 གནས་ཚྱུལ་འད་ིལ་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཁག་ཅིག་གིས་
དརེ་དགའ་བསུ་ཞུས་ཡོད།	 རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་ཀི་ཡོད་ཟརེ་བའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཞིག་བརྒྱྱུད་
ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐནོ་པ་རེད།	 གང་ལརྟ་གནས་ཚྱུལ་ད་ེཕགོས་གང་ས་ནས་བལསྟ་ཀང་
ཆབ་སདི་ཀི་གནས་ཚྱུལ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 གཉསི་པ་དརེ་རྒྱ་ནག་དང་ཐད་
ཀར་འབལེ་བ་ཆགས་པའ་ིཆབ་སདི་ཀི་གནས་ཚྱུལ་ཞིག་ཆགས་དསུ།	 དལོ་རྒྱལ་རསེ་
འབང་པ་ཚོས་དགའ་བསུ་ཞུས་ཡོད།	རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་ཟརེ་བ་ད་ེག་རེ་སནོ་གི་ཡོད།

ཆོས་རིག་དུང་ཆེ་ནརོ་བུ་དནོ་ལནྡ་ལགས་ནས།	 ད་ེརྒྱ་མི་དང་འབལེ་བ་ཡོད་
པ་གསལ་པ་ོམཚོན་ཐུབ།	 ཁངོ་ཚོས་བཤད་པ་དང་ལག་ལེན་གཉསི་པ་ོད་ེཕལ་ཆེར་
གནས་ཚྱུལ་ཐ་དད་ཞིག་ཆགས་ཡོད་བསམ་གི་འདགུ	དནོ་དངསོ་སུ་ཆོས་དད་རང་
དབང་ཟརེ་བ་མ་གཏགོས་རྒྱབ་ཏུ་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཆོས་ལུགས་ནང་ཕན་ཚྱུན་དབར་
ཆབ་སིད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག་ལ་འཁྱརེ་ནས་དཀུྲག་ཤིང་གི་གནད་དནོ་ཞིག་ལ་ལག་
ཆ་འཛིན་ནས་ཁོང་ཚོའི་དགོས་མཁོ་བསུྒབ་རྒྱྱུ འི་ཆེད་ད་ུདགའ་བསུ་ཞུ་གི་ཡོད་པ་
གསལ་པ་ོམཚོན་གི་འདགུ	

སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་རོང་པ་ོབླ་ོབཟང་སནྙ་གགས་ལགས་ནས།	 སིྤ་ཡོངས་
ཀི་ཆ་ནས་བདོ་བསན་པ་ཆབ་སིད་ཆགས་དང་འཇིག་གི་མཚམས་ལ་སླབེས་ཀི་
ཡོད་པ་ད་ེའཛམ་བུ་གླངི་ལ་ཡོངས་གགས་ཤིག་ཆགས་བསདྡ་ཡོད།	 བདོ་རིགས་
གཅིག་པུ་མ་རེད།	 ད་ེཡོངས་གགས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པའ་ིསབྐས་ལ་ང་ཚོ་བདོ་
པ་མི་རིགས་ནང་ཁུལ་ནས་རེ་ཟུང་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འཐབ་ཕགོས་དང་
ཁ་གཅིག་སིྒལ་གི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ནམ་རྒྱྱུན་བཤད་བསདྡ་པ་ད་ེཚོ་གང་ཡིན་
པ་ད་ེའཁྱརེ་ཡོང་ས་ེརྒྱལ་སིྤའི་སངྒ་ལ་མངནོ་སུམ་འཛེམས་མེད་ཀི་ཐགོ་ནས་ཡོང་
བསདྡ་པ་ད་ེཧ་ཅང་གི་ཐབས་སྐ་ོབ་ོཞིག་རེད།	 ད་ེཙམ་ད་ུམ་ཟད་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་
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གསོལ་བདེ་མཁན་བདོ་ནང་གི་མི་རེ་ཟུང་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་༸སྐབས་མགནོ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་བདོ་བསན་པ་ཆབ་སིད་ཀི་དནོ་ད་ུམཛད་འཕནི་དང་སྐུ་ངལ་ད་ེ
འད་བསྐནོ་བཞིན་པའི་སབྐས་ལ་ད་ེའད་ཞིག་བས་ནས་ནརོ་ཝེའི་དབུས་གཞུང་གི་
ཆེས་མཐའོི་མི་སྣ་དང་མཇལ་འཕད་མ་བྱུང་པ་དརེ་དགའ་བསུ་ཡོད་ཟརེ་ནས་སདྐ་
འབདོ་བས་པ་དསེ་བདོ་ནང་གི་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་རེ་ཟུང་ཡིན་
ནའང་ཧ་ཅང་གི་བླ་ོཕམ་གི་གནས་ཚྱུལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ཀི་རེད་བསམ་བཞིན་
ཡོད།	 ཡིན་ནའང་དའེ་ིཐགོ་ནས་ཁངོ་ཚོས་རྒྱྱུ ་མཚན་གང་ཡིན་པ་ད་ེཆོས་དད་དང་
འབལེ་བ་མེད་པ་ཞིག་དང༌།	 ཆབ་སདི་རང་གི་ང་ོབརོ་འག་ོགི་ཡོད་པ་དསེ་ཁངོ་
ཚོས་གསལ་པ་ོབཟ་ོཡི་ཡོད་པ་རེད།	 	 སབས་བད་ེར་ུབཤད་པ་ཡིན་ན་བདོ་པའ་ིམི་
རིགས་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཆབ་སིད་ཀི་ཐབས་བྱུས་གང་ཡིན་པ་
དསེ་མངནོ་སུམ་འཛེམས་མེད་ཀི་ཐགོ་ནས་རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་ལ་བསན་པ་ད་ེརྒྱལ་སིྤའ་ི
སངྒ་གི་ལུང་པ་དང༌།	 མི་རིགས།	 རྒྱལ་ཁབ་གང་ཡིན་ནའང་དསེ་བལསྟ་པ་ཡིན་
ནའང་ཧ་ཅང་གི་ང་ོཚ་བ་ོཞིག་རེད།	 ད་ེའདའ་ིསབྐས་ལ་སོ་སོའ་ིམི་རིགས་ཀི་དནོ་
ཆེན་སུྒབ་མཁན་གི་དབུ་ཁིད་ཅིག་ལ་ནརོ་ཝེའི་གནད་ཡོད་དབུ་ཁིད་དང་མཇལ་
འཕད་མེད་པ་ད་ེལ་དགའ་བསུ་བདེ་ཀི་ཡིན་བརདོ་པ་ད་ེན་ིཧ་ཅང་གིས་མི་རིགས་
ནང་ཁུལ་གི་ཆེས་ཐ་ཤལ་དང༌།	 ཡ་ང་ཡིད་སྐའོ་ིགནས་སངས་ཤིག་ཡིན་པ་རྒྱལ་
སིྤའ་ིནང་གི་མིའ་ིརིགས་ཚང་མས་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད་ལ།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཀང་རང་བཞིན་གི་འཕལ་སེལ་འཕལ་སེལ་གི་འགན་ཁུར་ད་ེའད་སྤདོ་
ཀི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏགོས་ད་ེའདའི་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་མཁན་གི་མི་ད་ེཚོའི་ངསོ་ནས་
བལསྟ་པ་ཡིན་ནའང་མི་རིགས་ནང་ཁུལ་གི་རུལ་སུངས་པ་ད་ེཚོ་ལ་རིན་ཐང་གང་
ཡང་བཞག་གི་མེད་པ་འག་ོབ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀི་ལ་ྟསངས་ཐགོ་ནས་ཐག་བཅད་ནས་
བཤད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།	
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ད་ིབ།	བདོ་ནང་ལ་དངེ་སབྐས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་གི་ཐགོ་ལ་
གནས་སངས་གང་འད་ཞིག་ཆགས་བསདྡ་ཡོད་པ་རེད།	

སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་རོང་པ་ོབླ་ོབཟང་སནྙ་གགས་ལགས་ནས།	 བདོ་ནང་
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བེད་རྒྱྱུ འི་གནས་སངས་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དལོ་རྒྱལ་
བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་ཚོའ་ིཐགོ་ལ་སདི་བྱུས་འཛིན་སངས་ཤིག་དང༌།	བདོ་རང་
གི་ནང་ལ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་བཅས་སྡ་ེཚན་གཉསི་ཀི་ཐགོ་ལ་ཞུས་
པ་ཡིན་ན།	 དང་པ།ོ	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ལ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་
མཁན་རེ་ཟུང་གིས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་ཐགོ་ལ་སིད་བྱུས་འཛིན་སངས་གང་
འད་ཡོད་ཅ་ེན།	 སིྤར་བཏང་ད་ེས་ྔ༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དལོ་རྒྱལ་
བསནེ་གསོལ་དང་འབལེ་བའི་བཀའ་སླབོ་ས་ྔརསེ་རིམ་པ་གནང་བའི་འགོ་བཙྱུགས་
པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གོ་སབྐས་ད་ེབཟུང་ནས་དབུས་གཞུང་གི་བཀོད་
ཁྱབ་ཀི་འགོ་ལ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་དང་ད་ེཕན་ཆད་ཀི་ལྗངོས་གཞན་གི་ནང་ལ་དལོ་
རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་ཚོར་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་རྒྱྱུ འི་སིད་བྱུས་རབ་དང་རིམ་
པ་ཞིག་ལག་བསར་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ལགྷ་པར་ད་ུམངནོ་གསལ་དདོ་པ་ོགཅིག་ན་ིཕི་
ལོ་	༢༠༡༣	དང་	༢༠༡༤	སབྐས་ལ་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་ཆགས་ཡོད།	 སིྤར་
བཏང་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༧་་་༩༨	 བར་ལ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀི་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་
བདེ་མཁན་གི་སྡ་ེཚན་ཚོ་དང་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་པའི་
དབར་འབལེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐནོ་དང་ཐནོ་བཞིན་པ་ཡིག་
ཆ་དང་བཅས་པ་གསལ་པ་ོརེད།	 དརེ་གཞིགས་ན་གཞུང་ཚབ་པ་ཚོ་ལྷ་ོཕགོས་སུ་
ཕིན་ནས་དལོ་རྒྱལ་པ་ཚོ་དང་མཉམ་ད་ུག་ོབསྡརུ་བས་པ་ད་ེཚོ་གསལ་པ་ོརེད།	 ད་ེ
བཞིན་ད་ལའྟ་ིཆར་མངནོ་གསལ་དདོ་པའོ་ིངང་ནས་མཐངོ་རྒྱྱུ ་ཞིག་ལ།	 ཉ་ེལམ་	
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༢༠༡༤	ལོའ་ིཕི་ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༠	ཉནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ནས་
དནོ་ཚན་དུག་བདནུ་ཅན་གི་རྒྱལ་སིྤའི་ཤུགས་ལནྡ་གི་གནད་དནོ་ཐག་གཅདོ་ཡང་
དག་པ་བ་རྒྱྱུའི་སྐརོ་གི་བསམ་འཆར་ཡི་གེ་ཟརེ་བ་ཞིག་གཏན་འབབེས་བས་ཡོད།	
དནོ་ཚན་དའེ་ིནང་༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེ་སྐ་ུཕངེ་	 ༡༤	 པས་ཆབ་སདི་ཀི་ལོག་
སྤདོ་རང་བཞིན་དང༌།	 ཆོས་ལུགས་ཀི་གཡོ་ཐབས་ཀི་རང་བཞིན།	 མག་ོསྐརོ་རང་
བཞིན་གསུམ་བདེ་སྤདོ་བཏང་ནས་ང་ཚོའ་ིབདོ་ནང་ལ་མཐུན་སིྒལ་ལ་གཏརོ་བཤིག་
གཏངོ་གི་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ་བའ་ིསདྐ་ཆ་ཞིག་ཤོད་ཀི་ཡོད།	 ཁ་ོཚོས་རང་ངསོ་ནས་
གང་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་ད་ེཚྱུར་ཤོད་ཀི་ཡོད།	 དངསོ་ཡོད་ལ་ཁངོ་ཚོས་ག་རེ་བདེ་ཀི་
ཡོད་ཟརེ་ན་ཆབ་སདི་ཀི་ལོག་སྤདོ་རང་བཞིན་ཐགོ་ནས་ཆོས་ལུགས་ཀི་དབ་ེའབདེ་
བ་རྒྱྱུ ་ད་ེདལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་ཁངོ་ཚོས་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་གི་ཡོད།	 བ་
ཐབས་དའེ་ིཐགོ་ནས་མག་ོསྐརོ་བཏང་ནས་དངུལ་དངསོ་སྤདོ་ཀི་ཡོད།	 དལོ་རྒྱལ་
བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་ཚོའི་བདེ་སངས་ད་ེཚོ་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཧ་ག་ོདནོ་
གསལ་རེད།	ཁངོ་ཚོ་ཉ་ིཧངོ་དང༌།	ཨ་རི།	ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་གང་སར་སླབེས་ཐུབ་
ཀི་ཡོད།	 དངུལ་ད་ེཚོ་ག་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ད་ེའདའི་ཡིག་ཆ་གཏན་འབབེས་བགིས་ནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་
ཚོའ་ིརྒྱབ་ལ་ལངས་ནས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པ་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་དགསོ་
ཀི་ཡོད།	 དརེ་ཕགོ་ཐུག་དང་གནདོ་སྐནོ་བཏང་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་ཉསེ་ཆད་གཏངོ་
རྒྱྱུ ་ཡིན་ཟརེ་བ་ལ་སོགས་པའ་ིཡིག་ཆ་བཟསོ་ཡོད།	དཔ་ེམཚོན་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་
ན།	 ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ཟླ་	༤	 ཚེས་	༢༥	ཉནི་ཆབ་མད་ོས་ཁུལ་གི་ཁམིས་ལུགས་
གཞིར་བཟུང༌།	 ཁམིས་འགལ་གི་སིྒག་འཛུགས་དང་སིྤ་ཚོགས་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཁིམས་ཀི་བ་སྤདོ་ལ་བརངུ་བརགེ་ནན་མོ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་དང་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱྱུ ་ཞེས་པའི་
སནྙ་ཐ་ོཞིག་བཏནོ་ཡོད།	དའེ་ིནང་གི་དནོ་ཚན་	༩	དང་	༡༡	ནང་གསལ།	དལོ་
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རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོ་ལ་རང་བཞིན་གི་ཆབ་སིད་ཀི་འགན་འཁུར་ཐགོ་ནས་ཁམིས་
མཐུན་སུང་སྐབོ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ཞསེ་བརདོ་ཡོད།	དབུས་གཞུང་དང་རང་སྐངོ་ལྗངོས།	
ཆབ་མད་ོས་ཁུལ།	 ཟ་ིཁནོ་བཅས་སུ་ཡིག་ཆ་བཏནོ་ནས་སུང་སྐབོ་བ་རྒྱྱུའ་ིཐབས་
ཤེས་འད་མིན་བདེ་ཀི་ཡོད།	དརེ་བལསྟ་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང༌།	རང་སྐངོ་
ལྗངོས།	 ཞིང་ཆེན།	 ཁུལ་དང༌།	 རངོ་རིམ་པ་ཡན་ཆད་ཀིས་དལོ་རྒྱལ་གི་གནས་
བབས་ད་ེབདེ་སྤདོ་བཏང་ནས་བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་ཀི་བདོ་མིའི་དབར་དཀུྲག་ཤིང་
རྒྱག་པ་དང༌།	 ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིམཚན་མཐངོ་དང་མཛད་འཕནི་ཐགོ་གངོ་
ནས་བཤད་པ་ཇི་བཞིན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིམཛད་འཕནི་རྒྱ་ཆེ་ར་ུའག་ོབ་ད་ེགཙོ་
བ་ོག་རེ་ཡིན་པ།	༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་གང་གསུངས་པ་ད་ེབདནེ་པ་གསུང་གི་ཡོད་
པ་དང༌།	 རྒྱྱུ ་མཚན་དང་རྒྱབ་ལྗངོས་མང་པ་ོཞིག་རིགས་ལམ་གི་ཐགོ་ནས་གཞན་
དང་མི་འད་བ་ཞིག་གསུང་གི་ཡོད་པར་བརནེ་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་ཀི་ཡོད་པ་མཐངོ་ནས་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་སྐག་རུན་ལབ་ཀི་འདགུ	 ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་རུན་མ་རེད་
ཟརེ་བ་འ་ཆད་འུ་ཐུག་གི་སདྐ་ཆ་ཞིག་ཤོད་ཀི་ཡོད།	 ལགྷ་པར་ད་ུ༸སྐབས་མགནོ་
རིན་པ་ོཆེའི་སྐརོ་ལ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞིག་ང་ཚོས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་ད་ེང་ཚོས་མཐངོ་
གསལ་ལརྟ་ན།	 ༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེ་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པའ་ིམཛད་པ་རྣམ་
ཐར་འདི་ནང་བཞིན་སྔནོ་གི་བཙན་པའོི་སྐབས་ནས་བཟུང་དསུ་ད་ལྟའི་བར་ཡུལ་
དསུ་གནས་བབ་ལ་དཔགས་པའ་ིབདོ་ལ་བཀའ་དནི་ཆེ་བ་དང༌།	 བདོ་ཀི་བསན་པ་
ཆབ་སིད་ཐགོ་ལ་སྐུ་ལས་བསྐནོ་པ་འདི་འད་ཅིག་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཐགོ་ནས་བྱུང་མེད་པ་
གསལ་པ་ོརེད།	 ལགྷ་པར་ད་ུ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་གཞིར་
བཞག་ཐགོ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་རྒྱྱུན་གནས་ཐུབ་རྒྱྱུ ་དང༌།	 ཡུན་རིང་ད་ུགནས་
རྒྱྱུ །	 ད་ེཡང་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའ་ིཆོས་ཚྱུལ་ད་ེགཙང་མ་གཙང་རྐང་ཉར་ཐུབ་རྒྱྱུའ་ི
ཆེད་ད་ུ༸སྐབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེས་ཆོས་ལུགས་ནང་ལ་ྟགུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་དང༌།	
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ཚན་རིག་གི་རྣམ་གཞག	 ཉམས་ལེན་གི་སྡ་ེཚན་གསུམ་ད་ུཕསེ་ནས་ལ་ྟགུབ་ཀི་སྡ་ེ
ཚན་དང་ཚན་རིག་གི་སྡ་ེཚན་ད་ེརྒྱལ་སིྤའི་སངྒ་གི་ཤེས་ཡོན་ལ་ད་ོསྣང་བདེ་མཁན་
གི་ཚད་མཐ་ོབའི་ཤེས་ཡོན་གི་སྡངིས་ཆའི་ཐགོ་ལ་ཕར་སྐལེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་
བསན་པར་ད་ོསྣང་གནང་ཐུབ་རྒྱྱུའ་ིལམ་ཁ་ཞིག་བཟ་ོཡི་ཡོད།	 ལགྷ་པར་ནང་ཆོས་
ནང་གི་ཚན་རིག་གི་བདེ་ཐབས་གལ་གནད་ཆེ་བ་ད་ེཚོ་འཛམ་བུ་གླིང་སྡངིས་ཆའི་
སངྒ་ལ་བསྐལེ་རྒྱྱུ ་ལ་སོགས་པ་ད་ེའདའི་གནས་སངས་ཀི་ཐགོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་
བསན་པར་བཀའ་དནི་ཆེ་བ་དང༌།	 ལགྷ་པར་ད་ུསངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་དག་
ཐརེ་གནང་ནས་གདན་ས་གསུམ་གིས་གཙོས་པའི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཁག་རིས་སུ་མ་ཆད་
པའི་ནང་ལ་སྔནོ་མ་སུྒབ་སྡ་ེཁག་གི་ནང་ལ་བཤད་གྲྭ་མེད་སར་བཤད་གྲྭ་བཙྱུགས།	
བཤད་གྲྭ་ཡོད་ཀང་སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་ལེན་ད་ེཙམ་མེད་སར་སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་ལེན་
གི་མཛད་རསེ་གཙང་མ་བཙྱུགས།	 ལགྷ་པར་གངོ་ལ་བཤད་པ་ནང་བཞིན་སངས་
རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་འཇུག་སྒ་ོསྐབས་འག་ོརྣམ་དག་ཅིག་མ་ཡོང་བ་ཡིན་ན་སངས་
རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ད་ེཆ་ཚང་བ་ཞིག་དང༌།	 	 གཏངི་ཟབ་པ་ོཞིག་དང༌།	 རྒྱ་ཆེན་པ་ོ
སྤུས་དག་པ་ོཞིག་ཡོང་རྒྱྱུར་འཇུག་སྒ་ོད་ེཡང་ནརོ་གི་ཡོད་པ་ད་ེཚོ།	དག་ཐརེ་གནང་
ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པར་དག་ཐརེ་རད་ད་ུབྱུང་བ་ཞིག་མཛད་པའི་མཛད་
རསེ་གཅིག་པ་ོད་ེདལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་འདའི་ིཐད་ལ་ལམ་སནོ་གནང་བཞག་པ་ད་ེ
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཧ་ག་ོནས་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་གི་ཡོད་དང་མེད་ཕིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་
ལ་ཕབེས་སབྐས་གསལ་པ་ོཡིན་ནའང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྔནོ་མ་བདོ་ལ་བཙན་
འཛུལ་དང་བཙན་གནནོ་བས་པའ་ིསབྐས་བདེ་སྤདོ་ག་རེ་བཏང་ཡོད་ཅ་ེན།	རྒྱ་ནག་
གི་མི་རིགས་ཡོངས་ནས་བདེ་ཀི་མེད།	 སོ་སོའ་ིམི་རིགས་ནང་གི་བསམ་བླ་ོརལུ་
སུངས་ཅན་ད་ེཚོ་ལྐགོ་གཡོ་དང་བདེ་སྤདོ་བཏང་བ་ད་ེའད་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ད་ེག་
རང་ཡིན།	 མི་རིགས་ནང་ཁུལ་གི་རལུ་སུངས་ཅན་ད་ེཚོ་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་གི་ཡོད།	
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ད་ེབཞིན་དལོ་རྒྱལ་བདེ་སྤདོ་བཏང་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་སངྒ་ལ་༸སྐབས་མགོན་རིན་པ་ོ
ཆེ་ལ་ནརོ་ཝའེ་ིགལ་གནད་ཆེ་བའ་ིམཛད་གཙོ་རྣམ་པས་ཐུག་འཕད་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཚོའ་ི
སྐརོ་སདྐ་ཆ་བཤད་པ་ལ་ཧ་ཅང་གི་དགའ་བསུ་ཡོད་ཟརེ་བ་ལ་སོགས་པའ་ིསདྐ་ཆ་ད་ེ
འད་ཕི་ནང་སུ་ཡིན་རངུ༌།	 མི་རིགས་གང་གིས་བལསྟ་ན་ཧ་ཅང་གིས་ང་ོཚ་དགསོ་
པ་ཤིག་དང༌།	ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་ནས་མི་དགསོ་པ་དང༌།	མི་རིགས་ཀི་དག་ཟླ་ཆགས་པ་
ད་ེའདའ་ིགནས་སངས་ཆགས་ཀི་ཡོད་པར་བརནེ།	 ཧ་ཅང་གིས་གཟབ་གཟབ་བདེ་
དགསོ་རྒྱྱུའ་ིགནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	

ད་ིབ།	 ད་ལའྟ་ིཆར་རྒྱ་གར་ནང་གི་དགནོ་སྡ་ེཁག་ལ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་
བདེ་རྒྱྱུའ་ིགནས་སངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད།

ཆོས་རིག་དུང་ཆེ་ནརོ་བུ་དནོ་ལནྡ་ལགས་ནས།	 གངོ་ད་ུགསུངས་པ་བཞིན།	
དཔརེ་ན་ང་ཚོའི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱྱུས་ནས་ད་ལའྟི་བར་ད་ུསྐུ་ཕངེ་རིམ་བནོ་གི་ཐགོ་
ནས་བཀའ་དནི་ཆེ་ཤོས་དང་མཛད་འཕནི་རྒྱས་ཤོས་ད་ེ༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་བཞི་
པ་ལས་ལགྷ་པ་མཛད་པ་འཕནི་ལས་ཆོས་སིད་གཉསི་ཀའི་ཐགོ་ནས་བྱུང་མེད་པ་
ཤིག་ཆགས་ཡོད།	 	 ད་ེགཞིར་བཟུང་གིས་༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེས་ཐགོ་མའ་ི
སབྐས་ནས་དལོ་རྒྱལ་ཐགོ་དམ་བསྒགས་གནང་བ་ནས་བཟུང་ད་བར་ད་ུདཔ་ེམི་སདི་
པའི་བཀའ་སླབོ་གཞིར་བཟུང་གི་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ནང་ལ་སོ་སོའི་སངྤ་བངླ་འཛོལ་
མེད་གནང་ནས་ཁུངས་སོ་སོས་བཙན་པ་ོབཟུང་ས་ེཕག་ལས་གནང་དང་གནང་
བཞིན་པ་རེད།	དའེ་ིསངེ་ཕི་ལོ་	༢༠༠༨	ལོར་བླ་ོགསལ་གླངི་གི་འད་ུཁང་ཆེན་མོའ་ི
དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོི་སབྐས་༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེས་དམིགས་བསལ་གི་ད་ལ་ྟ
བར་ད་ུཉ་དང་ཉུང་མ་འདསེ་ནས་ཡོད་པ་ད་ེཏག་ཏག་བསདྡ་ཀི་མེད་པ་དང༌།	 ཁ་
དང་ཁ་སྤུ ་དབ་ེའབདེ་གསལ་པ་ོབས་ཏ་ེགཙང་མ་བཟ་ོབ་ཡིན་ན་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་
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མཁན་ད་ེཚོ་ཁངོས་གཏགོས་གཅིག་དང༌།	 མི་བསནེ་མཁན་ཁངོས་གཅིག་བས་
ནས་ལམ་ཁ་གསལ་པ་ོཆགས་ཀི་རེད་ཅེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་སྐབས་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་
ཚང་ཚང་མར་ཚྱུལ་ཤིང་འགམེས་སྤལེ་གནང་ཡོད།	 ད་ེའད་གནང་བའ་ིཐགོ་ནས་
བསནེ་མཁན་དང་མི་བསནེ་མཁན་ཚྱུལ་ཤིང་འགམེས་སྤལེ་གི་ཐགོ་ནས་སབྐས་དརེ་
གསལ་པ་ོབཟསོ་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་ཚྱུལ་ཤིང་འགམེས་སྤལེ་གི་ཐགོ་ནས་ཁས་ལེན་
དམ་བཅའ་ཡང་བས་ཏ་ེབསནེ་གི་མེད་ཟརེ་མཁན་གི་དམ་བཅའ་ཞུ་མཁན་ཡོངས་
རགོས་ཀིས་ཧ་ལམ་ད་ེརསེ་དགནོ་པ་གྲྭ་ཚང་སོ་སོས་ཁ་ཤས་ག་རྒྱས་པ་ལ་འགངེས་
ཤོག་ད་ེའད་བཟསོ་པ་མ་ཟད།	 འགངེས་ཤོག་སངྒ་ལ་འད་པར་དང་ལོ་རྒྱྱུས་བཅས་
བཀོད་ད་ེད་ནས་བཟུང་བསནེ་གི་མིན་ཟརེ་བའི་ས་རགས་བཅས་པ་བཀོད་ནས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཚྱུལ་ཤིང་དང་འབལེ་བའི་ཡིག་
ཆ་ཕུལ་པ་ཁྱནོ་ཡིག་སྣདོ་བཞི་ཙམ་ཆགས་ཡོད།	 དའེ་ིཐགོ་ནས་དགནོ་པ་གྲྭ་ཚང་
སིྤ་དང་ལགྷ་པར་ད་ུགདན་ས་གསུམ་གཙོས་པའི་རྒྱྱུད་གྲྭ་སདོ་སདྨ་བཅས་སུ་བསནེ་
མཁན་དང་མི་བསནེ་མཁན་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད།	 དཔརེ་ན།	 སེ་ར་སདྨ་ལ་ཆ་
བཞག་ན་སེར་སྤམོ་ཁང་ཚན་ཟརེ་དསུ་སེར་སྤམོ་ཁང་ཚན་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་
ཁ་ོརང་ཚོ་གླངི་གཅིག་གསར་པ་ལརྟ་ཆགས་ནས་ལོགས་སུ་ཐནོ་ཡོད་པ་དང༌།	 ད་ེ
བཞིན་ཤར་དགའ་ལནྡ་གྲྭ་ཚང་ཁ་ོརང་ཚོའང་ལོགས་སུ་ཐནོ་ནས་གསལ་པ་ོཆགས་
ཡོད།	 ད་ེའད་གསལ་པ་ོཆགས་པར་བརནེ་ད་ལའྟ་ིཆར་དགནོ་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གི་
ནང་བསནེ་མཁན་དང་མི་བསནེ་མཁན་གི་གནས་ཚྱུལ་ཧ་ལམ་གསལ་པ་ོཆགས་
ཡོད།	 ད་ེབཞིན་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་དའུང་སོ་སོ་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་
ད་ུགནས་འདདོ་མེད་པའ་ིཐགོ་ནས་ཐནོ་འག་ོམཁན་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་ཀི་རེད།	 ད་ེ
མ་ཡིན་པའི་གཞིས་ཆགས་ནང་ད་ུབཀའ་སླབོ་ཕབེས་པ་གཞིར་བཟུང་གིས་གཞིས་
ཆགས་སོ་སོའི་ནང་ད་ུགངོ་སྡ་ེཁག་ལ་སོགས་པའི་ཚང་མས་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་
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བརྒྱྱུད་ནས་ཡིག་ཆ་ཕུལ་བ་རབས་དང་རིམ་པ་བྱུང་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་དལོ་རྒྱལ་
བསནེ་གསོལ་བདེ་རྒྱྱུ འི་གནས་སངས་ཐགོ་ལ་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུའང་གནས་
ཚྱུལ་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་ཡོངས་གགས་ཆགས་ཡོད།	 བཀའ་གསུང་ཅི་སུྒབ་
ཞུས་ནས་མི་བསནེ་མཁན་ཆགས་པ་གནས་སངས་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད།	

ད་ིབ།	 མང་ཚོགས་ནང་ལ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་
པའི་ཐགོ་ནས་སདླ་ཕིན་མཚམས་འཇགོ་བདེ་དགོས་བསམས་ནའང་དལོ་རྒྱལ་གི་
གནདོ་པ་ཡོང་གི་རེད་ཟརེ་བའི་ཞེད་སྣང་དང་རྣམ་རགོ་བདེ་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་
འད།	གང་ཟག་ད་ེའད་ཞིག་གིས་རྒྱྱུ ་མཚན་ཚང་མ་ཤེས་ནས་མཚམས་འཇགོ་བས་
པ་ཡིན་ན་དལོ་རྒྱལ་གི་གནདོ་པ་ཡོང་གི་ཡོད་དམ།	

སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་རོང་པ་ོབླ་ོབཟང་སནྙ་གགས་ལགས་ནས།	 དའེ་ིལན་
མ་ཞུ་བའ་ིགངོ་ལ།	 ད་གིན་ལན་ཁ་ཤས་ཤིག་གསལ་པ་ོབས་དཔ་ེམཚོན་ཞིག་ཞུ་བ་
ཡིན་ན།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་དང་འབལེ་བའ་ིཐགོ་ནས་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་
སོགས་ལ་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་འབལེ་བ་ལྷན་གཅིག་ཏུ་ལོངས་སྤདོ་པ་དའེི་ཐགོ་
ནས་དམ་ཆོས་འདལུ་པའི་ཐགོ་ལ་མ་འཚམས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་འདལུ་བ་
རང་གི་ཐགོ་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པར་བརནེ་འདལུ་བ་རང་གི་ནང་ལ་རདོ་པ་ཞི་བར་
བ་བའ་ིཆོས་གཅིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 གཞི་	 ༡༧	 གི་ནང་ལ་རདོ་པ་ཞི་བར་བ་
བའ་ིཆོས་གཅིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེལ་ཐབས་ཤེས་ད་ེག་རེ་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་
ན།	 གང་མང་གི་རདོ་པ་ད་ེཞི་བར་བདེ་དགསོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 གང་མང་བ་དའེ་ི
ཐགོ་ལ་བཞག་དགོས་ཀི་ཡོད་པར་བརནེ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་པ་དང་མ་བསནེ་པ་དའེི་
ཐགོ་ལ་གང་མང་བ་ད་ེཚྱུལ་ཤིང་བངླས་ནས་བལསྟ་སབྐས་དཀར་ནག་གི་ཁྱད་པར་
ད་ེཤེས་ཡོང་གི་ཡོད།	ཚྱུལ་ཤིང་བངླས་ནས་དལོ་རྒྱལ་མི་བསནེ་མཁན་ཡིན་ན་ཚྱུལ་
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ཤིང་ད་ེལེན་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 བསནེ་མཁན་ཡིན་ན་ཚྱུལ་ཤིང་ལེན་དགསོ་རེད་ཅསེ་
ཚྱུལ་ཤིང་བླངས་པའི་དམ་ཆོས་འདལུ་བའི་ལག་ལེན་གི་ཐགོ་ནས་ཡོང་བསྡད་པ་
ཅིག་ཡིན་པ་ལས་ཆབ་སདི་ཀི་གནས་སངས་ད་ེའད་མིན།	 སིྤ་ཚོགས་ནང་ཁ་ཤས་
ཀིས་ཆབ་སདི་ད་ེའདའི་ཐགོ་ནས་སེར་སྤམོ་གྲྭ་ཚང་དང་ཤར་དགའ་ལནྡ་གྲྭ་ཚང་ད་ེ
ཚོ་སོ་སོར་བས་པ་ད་ེའད་དན་མཁན་ཡོད་ས་རེད།	ད་ེའད་གང་ཡང་མིན།	ད་ེདམ་
ཆོས་འདལུ་བའི་ཕག་ལེན་གི་ཐགོ་ནས་རདོ་པ་ཡོང་སབྐས་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་
ལོངས་སྤདོ་ལནྷ་གཅིག་ཏུ་བསནེ་མ་ནསུ་པའི་དསུ་ཚོད་ལ་བསླབེ་པ་ཡིན་ན་རདོ་པ་
ཞི་བར་བདེ་པའི་ཚྱུལ་ཤིང་བངླས་ནས་བདེ་པའི་ལམ་ལུགས་ཤིག་ཡོད་པར་བརནེ་
ད་ེལརྟ་གནང་ནས་ཡིག་ཐགོ་ནས་ཡར་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་བ་བྱུང་ཡོད།	
གཅིག་ད་ེབདོ་ནང་ལ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་རྒྱ་ཆེ་ལོས་དང་གནས་
སངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་མེད་ཐད་སིྤར་བཏང་ཁིྱམ་རྒྱྱུད་ནས་བསནེ་པའི་གནས་
སངས་ད་ེའད་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་༸སྐབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེའི་བངླ་དརོ་ལམ་སནོ་གི་
ཐགོ་ནས་ར་མ་འཕདོ་པའི་འགོ་ནས་ཁག་ཅིག་བསནེ་པ་ད་ེའད་ཡོང་གི་ཡོད་བཟ་ོ
འདགུ	 འནོ་ཀང་ཁངོ་ཚོ་ན་ིད་ལ་ྟདལོ་རྒྱལ་ཁ་ལ་འཁྱརེ་ནས་རྒྱལ་སིྤའ་ིསངེ་རྒྱྱུག་
སྡདོ་མཁན་དང་རསེ་འབང་པ་ད་ེའད་མིན།	 དལོ་རྒྱལ་ཁ་ལ་འཁྱརེ་ནས་རང་གི་
མི་རིགས་དང་རང་གི་མི་རིགས་ཀི་སིྒག་འཛུགས།	 རང་གི་མི་རིགས་ཆགས་དང་
འཇིག་གི་གནས་སངས་ལ་བསླབེ་པར་སུང་སྐབོ་བདེ་མཁན་གི་དབུ་ཁིད་ལ་ང་ོརལོ་
བདེ་པའ་ིམི་ད་ེའད་ཞིག་གིས་གནས་སངས་ད་ེའད་མཐངོ་བ་ཡིན་ན་ང་ཚོའ་ིརེ་བར་
ད་ེའད་ཡོང་གི་མ་རེད་བསམ་པའི་ཚོད་དཔག་ཅིག་དང་ངསེ་ཤེས་ཤིག་སླབེས་སདྡ་
ཀི་རེད་བསམ་བསམ་གཅིག་འདགུ	 ཡིན་ནའང་གནས་སངས་ད་ེག་ོབར་མི་འཕདོ་
པའ་ིའགོ་ལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ས་གནས་ཁག་ཅིག་ལ་ལགྷ་བསདྡ་པའ་ིབཟ་ོའདགུ	 འནོ་
ཀང་ད་ོསྣང་གནང་དགསོ་པ་ཞིག་ལ་ཁངོ་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐགོ་མཐའ་བར་



247བདོ་ཀྱི་དྲྭ་བརྙན་གླངེ་སགེས་ལེ་ཚན་གྱི་བཅར་འདྱི།

གསུམ་ད་ུཆབ་སདི་ཀི་ལོག་སྤདོ་ད་ུབདེ་སྤདོ་གཏངོ་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་པའ་ིང་ཚོར་
སེམས་འཚབ་ཡོད་བསདྡ་པ་གཅིག་རེད།	དའེ་ིསྐརོ་བདོ་ནང་གི་རྒྱ་ཆེའ་ིམང་ཚོགས་
ཀིས་ཧ་ག་ོདགསོ་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད།	

ད་ེནས་ད་ལྟའི་ད་ིབའི་ལན་ད་ུསྔནོ་ལ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཡིན་པ་གང་
ཞིག་ལ་ད་ལ་ྟངསེ་ཤེས་རྙདེ་པའི་ཐགོ་ནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མཚམས་འཇགོ་
བས་པ་ཡིན་ན་དལོ་རྒྱལ་གི་གནདོ་ཀི་ཡོད་མེད་ད་ེཡིན།	 ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་ཐགོ་ནས་
ང་ཚོས་བལསྟ་པ་ཡིན་ན་སྔནོ་ལ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་ཡིན་པ་ཕིས་
སུ་དལོ་རྒྱལ་གི་རྒྱྱུ ་དང་ང་ོབ་ོདང་བདེ་ལས་བཅས་ཧ་གོ་བའི་ཐགོ་ནས་མཚམས་
བཞག་པ་ད་ེའད་ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་ཐགོ་ནས་ཡོད་པ་རེད་ལ།	 དསུ་ད་ལའྟང་ད་ེའད་ཡོད།	
༸རྒྱལ་བ་སྐུུ་ཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཡིན་ན་ཡང་ད་ེསྔནོ་ཕན་བུ་བསནེ་པའི་
གནས་སངས་བྱུང་ནས་ཕིས་སུ་བརག་པ་ནན་ཏན་དང༌།	 ས་ྔཕི་བར་གསུམ་གི་
གནས་སངས།	སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའ་ིལ་ྟགུབ་སིྤ་ཡོངས།	ད་ེབཞིན་དམ་པ་གངོ་
མ་ཚོའ་ིམཛད་པ་རྣམ་ཐར།	བརག་དཔྱད་གནང་སངས།	ལ་ྷདང་བ་ླམའ་ིབཀའ་ལུང་
བཅས་ཕགོས་གཅིག་ཏུ་བསིྒགས་ནས་བརག་པ་ནན་ཏན་མང་པ་ོགནང་ནས་མཐའ་
མ་མཚམས་བཞག་པ་སོགས་ཀི་གནས་སངས་བྱུང་ཡོད།	 དརེ་གནདོ་པ་བྱུང་བ་ད་ེ
འད་བྱུང་མེད་ལ།	 ད་ེབཞིན་དམ་པ་གངོ་མ་མང་པ་ོཞིག་གིས་གདན་ས་ཁག་ནང༌།	
ཆོས་བརྒྱྱུ ད་རིས་སུ་མ་མཆིས་པའི་ནང་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བླང་དརོ་བཀའ་
སླབོ་གཞིར་བཟུང་མཚམས་བཞག་པ་ད་ེཚོ་ལ་ཁ་ེཕན་བྱུང་བ་མ་གཏགོས་གནདོ་པ་
སྐལེ་སོང་ཟརེ་བ་དསུ་ད་ལ་ྟབར་ད་ུགཅིག་ཀང་བགང་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་བྱུང་མེད།	 དརེ་
བརནེ་ད་ེའདའི་ཐགོ་ནས་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་གཅིག་གིས་མཚམས་
བཞག་པར་བརནེ་གནས་སངས་ད་ེའད་བྱུང་བ་རེད་ཟརེ་བ་གནས་ཚྱུལ་བྱུང་མེད།	
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༸སྐབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དསུ་གསུམ་གསལ་གཟིགས་ཀིས་ཐུགས་
བར་ེབ་ཆེན་པསོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་ད་ེཚོ་བསམ་ཞིབ་དང་དངསོ་ཡོད་དཀའ་
ངལ་གི་གནས་སངས་ད་ེའདའ་ིཐགོ་ནས་གང་ཉདི་མཆོག་གི་སྐ་ུསགོ་དང་བདོ་བསན་
སདི་ཀི་དནོ་ད་ུའབལེ་བ་ཡོད་པ་དང༌།	 སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའ་ིབདེ་སྒ་ོདང་
འབལེ་བ་ཡོད་པའི་གནས་སངས་ཧ་ག་ོབའི་ཐགོ་ནས་བསནེ་གསོལ་མཚམས་འཇགོ་
བས་པ་ཡིན་ན་དསེ་གནདོ་པ་ད་ེའད་ཡོང་གི་མེད་སྐརོ་༸སྐབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེ་
རང་གིས་ཀུན་ཁྱབ་ཀི་ལམ་སནོ་བཅས་ཀི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོས་གསལ་པ་ོམཇལ་ཐུབ་
པ་ཞིག་རེད།	 ད་ེབཞིན་དཔ་ེམཚོན་ད་ེའད་མང་པ་ོཡོད།	 གདན་ས་ཁག་གི་ནང་ལ་
ཆ་བཞག་ན་སྔནོ་མ་བསནེ་པ་གང་ཞིག་ལ་ཕིས་སུ་མ་བསནེ་པ།	 ད་ེབཞིན་སྔནོ་མ་
བསནེ་པའི་བ་ླམ་སུྤལ་སྐུ་ད་ེཚོ་ཕིས་སུ་ཡང་སིད་འཁུངས་པའི་གནས་སབྐས་ལ་མ་
བསནེ་པ་ད་ེའད་བས་ཏ་ེགནདོ་པ་སྐལེ་འདགུ་ཟརེ་བ་ད་ེའདའི་ལོ་རྒྱྱུས་ཀང་བྱུང་
མེད་པ་ཡོངས་གགས་གསལ་པ་ོརེད།

བརདོ་གཞི་དང་འབལེ་བའ་ིནང་མ་ཚྱུད་པ་ཁ་སྣནོ་གསུང་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས།

ཆོས་རིག་དུང་ཆེ་ནརོ་བུ་དནོ་ལནྡ་ལགས་ནས།	 ངས་གངོ་ད་ུཞུས་པ་བཞིན་
༸སྐབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་རྒྱྱུ ན་ད་ུགདན་ས་གསུམ་གིས་གཙོས་པའི་
ཆོས་སྡ་ེཁག་གི་ནང་ད་ུཚྱུལ་ཤིང་འགམེས་སྤལེ་གནང་བ་དའེི་སྐརོ་དགེ་བཤེས་
ལགས་ཀིས་གསུངས་པ་བཞིན་ད་ལ་ྟགསལ་པ་ོཆགས་པ་དང༌།	 བ་ླསླབོ་ཀི་དམ་ཚིག་
ད་ེཡང་གཙང་མ་དགསོ་རྒྱྱུ ་ད་ེབཀའ་གསལ་པ་ོསྩལ་ཡོད།	 བར་ལམ་ནས་༸སྐབས་
མགནོ་རིན་པ་ོཆེས་གསུང་ཆོས་མང་པ་ོགནང་གི་ཡོད།	 དག་ེཚྱུལ་སླངོ་གི་སྡམོ་པ་
མང་པ་ོགནང་གི་ཡོད།	 བཀའ་དབང་མན་ལུང་མང་པ་ོགནང་གི་ཡོད།	 ད་ེའདའ་ི
ཐགོ་ལ་དམ་ཚིག་གཙང་མ་ཞིག་གི་ཐགོ་ནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཡིན་ན་ངའི་
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མདནུ་ནས་གསུང་ཆོས་ཞུ་བར་མ་ཡོང༌།	 བཀའ་དབང་ཞུ་དགསོ་མ་རེད།	 དག་ེཚྱུལ་
སླངོ་གི་སྡམོ་པའང་ཞུ་དགསོ་མ་རེད།	 ད་ེན་ིབ་ླམའ་ིསྐ་ུདབང་ཐགོ་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་
པ་ཡིན།	 དརེ་ཡོང་ཆོག་གི་མེད་ཅསེ་གསུངས་པ་ད་ེབ་ླམའ་ིསྐ་ུདབང་ཡིན་པས་དརེ་ཁངོ་
ཚོས་ཕགོས་གཞན་གི་ལོག་སྤདོ་བསམ་བླ་ོའཁརོ་མཁན་ཡིན་ན་ད་ེན་ིཏག་ཏག་བསདྡ་ཀི་
ཡོད་དང་མེད་གང་ཡིན་ངས་མང་ཚོགས་ལ་འགལེ་བཤད་ཞུ་འདདོ་བྱུང༌།	ད་ེག་ཡིན།	

སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་རོང་པ་ོབླ་ོབཟང་སནྙ་གགས་ལགས་ནས།	གལ་ཆེ་བ་ད་ེ
ར་ེརིན་པ་ོཆེའི་བསན་པ་ལ་ཤ་ཚ་བའི་ཐགོ་ནས་དལོ་རྒྱལ་ལ་འཇམ་མགོན་བ་ླམའི་
བསན་སུང་ཞསེ་སྒ་ོབཏགས་ཏ་ེདངསོ་གནས་དང་གནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པར་
ཤ་ཚའི་ཐགོ་ནས་བདེ་ཀི་ཡོད་ན་བསམ་བླའོི་ནང་གང་ཉར་དགོས་ཀི་རེད་ཟརེ་བ་
ཡིན་ན།	 འཇིག་རནེ་གི་དགེས་པ་རདོ་གཞི་ཅན་འག་ོབཙྱུགས་པ་ནས་བཟུང་དསུ་
ད་ལའྟི་བར་ད་ུརདོ་གཞི་ཅན་གི་འབྱུང་པའོམ་དམ་སི་གཅིག་གི་ཆེད་ད་ུདགའ་ལནྡ་
པའི་དམ་སི་ཁ་ོཡིན་ཟརེ་མཁན་སོ་སོས་ཁས་ལེན་བདེ་མཁན་གི་དམ་སི་དའེི་ཆེད་
ད་ུཤི་འཐམ་རོ་འཐམ་བདེ་དགསོ་པ་ལ་སོགས་པ་ད་ེན་ིབསན་པའ་ིཆེད་ད་ུཡིན་ཟརེ་
བ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་གི་ནརོ་འཁུལ་ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བའ་ི
བསན་པར་སྙངི་ནས་ཤ་ཚ་བ་དང༌།	 དགའ་ཞནེ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་དངསོ་ཡོད་
གནས་སངས་ཐགོ་ནས་ར་ེརིན་པ་ོཆེས་ཕི་རབས་ཀི་གདལུ་བ་ཚོར་བཞག་པའི་ཟབ་
རྒྱས་ཀི་མད་ོསྔགས་པ་ོཏི་བཅོ་བརྒྱད་དརེ་བཤད་སུྒབ་སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་བཞེས་ཀི་
ཐགོ་ནས་དངསོ་ཡོད་ཀི་འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བའ་ིབསན་པར་ལག་རསེ་འཇགོ་དགསོ་
པ་ཞིག་དང༌།	 དའེ་ིཐགོ་ནས་སལྐ་པ་བཟང་པའོ་ིའཇུག་སྒ་ོཕ་ེདགསོ་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་
གི་གལ་ཆེ་ཆགས་ཀི་འདགུ་བསམ་གི་འདགུ་མ་གཏགོས་རདོ་གཞི་ཅན་གི་ལ་ྷཞིག་
གི་ཆེད་ད་ུཕར་རྒྱྱུག་ཚྱུར་རྒྱྱུག་བས་ཏ་ེདནི་ཆེན་ལ་དནི་ལན་སླགོ་རྒྱྱུ ་དང༌།	 སོ་སོའ་ི
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རིགས་མཐུན་གི་སྤུན་ཟླ་ཕ་ོམོ་ཚོར་བལ་ྟམ་ཕདོ་པའ་ིབ་སྤདོ་ངན་པ།	 ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་
ཐགོ་ནས་ནག་པ་ོབཟ་ོརྒྱྱུའི་ལས་ཀ་ད་ེའད་བས་པར་མི་རབས་ནས་མི་རབས་ལ་ཧ་
ཅང་གི་ང་ོཚ་དགསོ་པ་དང༌།	 ང་ོགནངོ་དགསོ་པའ་ིགནས་བབ་ཅིག་རེད།	 གལ་
ཆེ་བ་གཅིག་ལ་༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེས་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་འཁརོ་རྒྱ་ཆེ་བ་མང་པ་ོ
ཞིག་གནང་བའི་ཐགོ་ལ་གལ་ཆེ་བ་གཅིག་མད་ོཕགོས་དང་གསང་སགྔས་འཇུག་སྒ་ོ
གང་གི་ཐགོ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནའང་བ་ླམ་དང་སླབོ་མའི་དབར་དམ་ཚིག་བརན་པ་ོ
ཞིག་མེད་པ་ཡིན་ན་དསེ་འགིག་གི་མེད་པ་གསང་སགྔས་ར་ོར་ེཐགེ་པའི་གཞུང་གི་
དགངོས་གཞི་ཨ་མ་ཞིག་རེད།	 གཞན་དམིགས་བསལ་ལ་ྟསངས་ཤིག་གི་ཐགོ་ནས་
༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པས་ལོགས་སུ་རང་ལུགས་ཚྱུགས་བཞག་པ་ཞིག་ར་བ་
ཉདི་ནས་ཆགས་མེད།	 གསང་སགྔས་ར་ོར་ེཐགེ་པའ་ིགཞུང་ད་ུབ་ླམའ་ིརྣལ་འབརོ།	
ལམ་གི་སགོ་ཤིང་འབདེ་དགོས་པའི་དབང་གིས་དམ་ཚིག་ད་ེཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་
པ་ོཞིག་ཡིན་པར་བརནེ་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་ན་རིམ་དང་
འབལེ་བ་ཡོད་པའ་ིདམ་ཚིག་ཉམས་པ་ཞིག་དང༌།	 དམ་ཚིག་སུང་བརི་བདེ་མ་ཐུབ་
མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་དསེ་གསང་སགྔས་ཀི་ཆོས་འཁརོ་སྐརོ་བའི་གསུང་གི་བདདུ་རི་
ད་ེཉར་མི་ཆོག་པའི་གནས་སངས་ཤིག་དམ་ཆོས་རང་གི་ལ་ྟགུབ་ཀི་ཐགོ་ནས་ཐག་
བཅད་བཞག་པ་ཞིག་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེའ་ིམཛད་འཕནི་
ཆེ་བ་གཅིག་ད་ེགོང་ད་ུཞུས་པ་བཞིན་བསན་པར་དག་ཐརེ་གནང་ནས་དགེ་ཚྱུལ་
སླངོ་བསུྒབས་བཞག་པ་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕངེ་ན་རིམ་གི་ནང་ནས་ད་བར་བྱུང་མ་མྱངོ་
བའ་ིགནས་སངས་ཤིག་གངས་འབརོ་གི་ཆ་ནས་ཧ་ལས་པ་དང༌།	 ཡང་སདི་ཐུགས་
ཐག་བཅད་པ་ཧ་ལས་པ་མང་པ་ོཧ་ལམ་སངོ་ཕག་བརལ་བ་བྱུང་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་
དག་ེསླངོ་བསུྒབས་བཞག་པ་ཁ་ིཁག་བརལ་བ།	 དག་ེཚྱུལ་བསུྒབས་བཞག་པའང་
སངོ་ཕག་ཁ་ཤས་བརལ་བ་བཅས་ཀི་གནས་སངས་ཡོང་བཞིན་པ་ཡིན།	 འནོ་ཀང་
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དམ་ཚིག་གི་ཐགོ་ནས་མི་མཐུན་པ་བྱུང་ན་ད་ེརང་བཞིན་གིས་མན་ངག་རུྐ་ཐབས་
སུ་གནས་པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ད་ེའགགི་གི་མེད་པ་དམ་ཆོས་
འདལུ་བའི་དགོངས་དནོ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པས་བཟསོ་
གནང་བ་ད་ེའད་མིན།	 ལགྷ་པར་ད་ུདཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོ་ལ་ྟབུ་ཡིན་ན་ཐངེས་	 ༣༣	
གནང་ཡོད།	འཁརོ་སླབོ་ལ་ྟབུ་ཡིན་ན་༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་ན་རིམ་ཕར་ཞགོ	ཆོས་བརྒྱྱུད་
རིས་སུ་མ་མཆིས་པའི་ར་བའི་སླབོ་དཔནོ་དང་སས་ཀི་ཐུ་བརོ་གྱུར་པ་མང་པསོ་
མཛད་འཕནི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་གནང་བཞག་པ་ད་ེཚོ་བདོ་མི་རིགས་ཀི་ནང་ལ་མ་
ཟད།	 གཞན་གི་སནོ་པ་ཐུགས་ར་ེཅན་ཞལ་བཞུགས་པའ་ིསབྐས་ལའང་ཡུལ་གཅིག་
ལ་འདསུ་པའི་འདལུ་བ་ཐུན་མོང་གི་སྣང་ངརོ་འབུམ་ཕག་མང་པ་ོདསུ་གཅིག་ཏུ་
ཤར་བ་ད་ེའད་ཁག་པ་ོརེད།	 ༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པས་དསུ་གཅིག་ལ་ཡུལ་
གཅིག་ལ་གདལུ་བ་མ་འད་བའ་ིརིགས་དང༌།	 ཁམས་མ་འད་བ་ད་ེའད་འབུམ་
ཕག་མང་པ་ོགནང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་ད་ེཚོ་ང་ཚོ་སྤུན་ཟླ་མི་རིགས་ཤ་ཁག་གཅིག་པ་
ཚང་མས་དགའ་བ་སྒམོ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏགོས་དའེི་ཐགོ་ནས་དསུ་ད་ལ་ྟང་ཚོ་
༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་ཞལ་བཞུགས་པའི་སབྐས་སུ་དམ་ཚིག་དང་མཐུན་པ་
ཚྱུལ་བཞིན་བསུངས་ནས་གསུང་གི་བདདུ་རི་ཉན་དགསོ་རྒྱྱུ ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་མ་
གཏགོས་འཇིག་རནེ་པའི་དགེས་པ་ཞིག་གི་ཆེད་ད་ུབདོ་མི་རིགས་ཀི་བསན་པ་ཆབ་
སིད་དང་བཅས་པ་ཆགས་འཇིག་གི་མཚམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཟླ་སིྒལ་ནས་
འཐབ་ཕགོས་གཅིག་སིྒལ་གནང་བཞག་པ་དང༌།	 ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ནས་ལས་ཀ་འད་
མིན་བདེ་བཞིན་པ་ད་ེཚོས་མི་རབས་རསེ་མ་ཚོར་ང་ོཚ་དགོས་པའི་གནས་སངས་
ཤིག་རེད།	ར་ེརིན་པ་ོཆེའ་ིབསན་པར་ཤ་ཚ་བདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་པ་ོཏ་ི	༡༨	ལ་
བདག་པ་ོརྒྱག་དགསོ་རྒྱྱུ ་དང༌།	 དའེ་ིཐགོ་ནས་བཤད་སུྒབ་སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་བཞསེ་
གནང་དགོས་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་མ་གཏགོས་འཇིག་རནེ་པའི་དགེས་པ་ཞིག་གི་
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ཆེད་ད་ུལས་ཀ་འད་མིན་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཚོའི་རིགས་ན་ིསོ་སོའི་ཤ་ཁག་གཅིག་པའི་སྤུན་
ཟླ་མི་རིགས་ཕི་ནང་གཉསི་ཀར་ད་ལ་ྟཆགས་འཇིག་གི་གནས་སུ་ལྷུང་པ་འདའིི་སངྒ་
ལ་ང་ོཚ་དགསོ་པ་ཞིག་དང༌།	 རྒྱ་ནག་གི་ལས་ཀ་མངགས་མཁན་ཚོའ་ིགདངོ་ལ་
བལསྟ་ནའང་ང་ོཚ་དགསོ་པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་རེད།	 ཁངོ་ཚོའ་ིབསམ་བླའོ་ིནང་
ད་ེའདའི་མི་རིགས་ཤིག་འདགུ་བསམ་པ་ཞིག་དང་བསམ་བླའོི་ནང་དའུང་གད་མོ་
ཤོར་བའི་གནས་སངས་ཤིག་དང་ཧ་ཅང་མཐངོ་ཆྱུང་བདེ་དགསོ་པའི་གནས་སངས་
ཤིག་ཆགས་བསདྡ་པ་རྒྱལ་སིྤའི་སངེ་ལའང་མི་ད་ེའདའི་རིགས་འདགུ་བསམ་པ་ཧ་
ལས་དགསོ་པ།	 ད་ེཚོ་བདེ་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད།	 ད་ེམི་ཉུང་ཤས་
ཤིག་གིས་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ཁངོ་ཚོ་ལོག་ལམ་ད་ུཕིན་ནས་ཚེ་འད་ིཙམ་མིན་པར་ཚེ་
ཕི་མར་ཡང་ལམ་ལོག་ཏུ་འག་ོཡི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཕི་རྒྱལ་མི་རིགས་ཁ་ཤས་ལ་
བརྒྱྱུད་སྐལུ་གིས་ད་ེཚོ་ལམ་ལོག་ཏུ་ཁདི་པ་ད་ེཚོ་ཚང་མ་ཧ་ཅང་གིས་མ་འསོ་པ་ཞིག་
དང་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ད་ེནས་གལ་
ཆེ་བ་འདི་༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་སྐུ་ཕངེ་ན་རིམ་བདོ་བསན་པ་ཆབ་
སིད་ཀི་ཆེད་ད་ུཐུགས་རའེི་སྨནོ་ལམ་རླབས་པ་ོཆེ་མང་པ་ོཞིག་གནང་བ་ཡིན་ཙང་
ལོག་སུྒབ་ག་ཚོད་ཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་ནའང་མ་ཡིས་བུ་ལ་བར་ེཞིང་བར་ེབའི་སྒ་ོནས་
གཟགིས་པ་ནང་བཞིན་བ་དགསོ་པ་དང༌།	 ༸སྐབས་མགནོ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་སྐ་ུ
ཚེ་ཞབས་པད་བསལྐ་བརྒྱར་བརན་དགོས་པ་དང་ད་ེཚོར་གཟིགས་པ་རྒྱ་ཆེན་པའོི་
ཐགོ་ནས་ད་དངུ་ཡིན་ནའང་བདོ་མི་རིགས་ཀི་ནང་ལ་འད་ིལ་ྟབུ་ཉུང་ཤས་ཤིག་ཡོང་
གི་ཡོད་པ་དའེི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་ཕམ་པའི་གནས་ཚྱུལ་ཡོང་གི་ཡོད་ཀང་ཐུགས་སབོས་
ཆེར་བསྐདེ་སྒ་ོནས་ད་དངུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དང༌།	 ང་ཚོའ་ིབདོ་མི་རིགས་
ཀི་བསན་པ་ཆགས་འཇིག་གི་གནས་སངས་ལ་བམས་བརའེི་ཐུགས་སབོས་གནང་
དགསོ་པའ་ིགསོལ་འདབེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།				༼༢༠༡༤	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡	ཉནི།༽
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༢༠༡༤	ཕི་ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༦	ཉནི་བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཟུར་སླབོ་དཔནོ་
ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་སུ་ཇཱ་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭའི་དག་ེ
ལས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ད་ེརིང་འདརི་ཚོགས་འདརུ་ཕབེས་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་རྣམ་པ།	སུ་
ཇ་ཱབདོ་ཕུག་ཁིྱམ་སྡའེ་ིངསེ་སནོ་པ་དང་།	 སླབོ་སིྤ།	 དག་ེལས།	 བར་ེབའ་ིསླབོ་ཕུག་
བཅས་ཚང་མར།	 འདརི་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་བཞིན།	 ཐངེས་འདརི་དམིགས་བསལ་
དགསོ་མཁ་ོཞིག་གི་ཐགོ་ག་ོཔཱལ་པུར་དང་།	 ར་སངེ་བདོ་ཕུག་ཁིྱམ་སྡ།ེ	 ད་ེབཞིན་
སླབོ་གྲྭ་འདི་བཅས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གསུམ་ལ་གནས་ཚྱུལ་འགའ་ཤས་གསལ་བཤད་
བདེ་རྒྱྱུའ་ིཆེད་ད་ུབཅར་བ་ཡིན།	 ཁ་སྔནོ་ཟླ་བ་སྔནོ་མའ་ིཟླ་མཇུག་ལ་བཅར་རྒྱྱུ ་
བས་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་སབྐས་དརེ་གཟུགས་གཞི་བད་ེམིན་ལ་བརནེ་བཅར་ཐུབ་
མ་སོང་བས་དགངོས་སེལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	 ད་ེརིང་འདརི་གསལ་བཤད་དང་ག་ོབསྡརུ་
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ཞུ་རྒྱྱུའ་ིབརདོ་གཞི་ན།ི	 ཉ་ེཆར་ར་སངེ་བདོ་ཕུག་ཁིྱམ་སྡའེ་ིནང་བདོ་རིགས་མང་
པ་ོཞིག་ལ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་བཀའ་
དནི་བསྐངས་སབྐས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་།	 དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉསི་ལ་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་རེ་འདནུ་ཞུས་པ་
བཞིན་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གཟིགས་ཕགོས་དང་སིད་བྱུས།	
བཞེངས་ཕགོས་གང་ཡིན་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་རྒྱྱུ འི་ལས་རིམ་ཞིག་བཟསོ་འདགུ	
སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་རྣམ་གཉསི་ཀིས་གསུང་བཤད་ཟབ་རྒྱས་གནང་འདགུ	 གསུང་བཤད་
དའེི་མཇུག་ཏུ་སླབོ་ཕུག་ཚོས་ད་ིབ་དསི་ལན་སབྐས་ད་ིབ་འད་མིན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་
ཞུས་འདགུ	ཚོགས་གཙོར་ད་ིབ་ཞུ་མཁན་ལ་ྔདང་།	སདི་སྐངོ་ལ་ད་ིབ་ཞུ་མཁན་དུག་
བཅས་ཁྱནོ་ད་ིབ་བཅྱུ་གཅིག་བྱུང་འདགུ	 ད་ིབ་ཚང་མ་འབལེ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད།	
འནོ་ཀང་དའེ་ིནང་ནས་ང་ཚོས་ད་ོསྣང་བདེ་དགསོ་པའ་ིད་ིབ་དུག་འདགུ	 ད་ིབ་དུག་
པ་ོད་ེཚིག་བརདོ་བཟ་ོསངས་འད་མིན་ཙམ་མ་གཏགོས།	 དནོ་སྙངི་ད་ིབ་ཞུ་མཁན་
ཚོའི་བསམ་བླའོི་ནང་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོར་༸གངོ་ས་མཆོག་དང་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ངསོ་ནས་གནང་ཕགོས་ཡང་དག་པ་ཞིག་དང་དང་པ་ོརང་མ་བྱུང་
བའ་ིཚོར་སྣང་ཡོད་པའ་ིབཟ་ོའད་ཞིག་ད་ིབའ་ིནང་འཐནོ་འདགུ	 གང་ལགས་ཤེ་
ན།	 ད་ིབ་འགའ་ཤས་ནང་དངེ་སབྐས་དལོ་རྒྱལ་གནས་སངས་འད་ིཆབ་སདི་དང་
འབལེ་བ་ཆགས་ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་
བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ།	 དརེ་ང་ཚོས་ཁ་གཏད་དང་གདངོ་ལེན་ཤུགས་ཆེ་བས་ཚེ་
བདོ་པའ་ིམང་ཚོགས་ཀི་ཆིག་བསིྒལ་ལ་གནདོ་ཀི་མ་རེད་དམ་ཞསེ་དང་།	མ་འངོས་
པར་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་སབྐས་ཁངོ་ཚོའི་ནསུ་ཤུགས་མུ་མཐུད་བསདྡ་པ་
ཡིན་ན།	 བདོ་པ་ཁ་བལ་ལ་ཕིན་ནས་རྒྱ་གར་དང་པ་ཀི་སི་ཐན་རྒྱལ་ཁབ་གཉསི་
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ཆགས་པ་བཞིན་གནས་ཚྱུལ་ད་ེའད་ཡོང་རྒྱྱུ ་མ་རེད་དམ་ཞསེ་དང་།	སིྤ་ཚོགས་ནང་
ཁངོ་ཚོར་དབ་ེའབདེ་བས་པ་ད་ེདང་བདནེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་དམ་ཞསེ་དང་།	 ལགྷ་
པར་ད་ིབ་གཏངོ་མཁན་སླབོ་ཕུག་དའེི་མཐངོ་ཚྱུལ་ལ་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཁངོ་ཚོར་ཕན་
བུའ་ིདབ་ེའབདེ་བདེ་ཀི་ཡོད་པ།	དཔརེ་ན།	སླབོ་གྲྭའ་ིནང་ད་ུསླབོ་ཕུག་གཅིག་དལོ་
རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཡིན་པ་ཤེས་ན།	 སླབོ་ཕུག་གཞན་ཚོས་ཁ་ོལ་མཐངོ་ཆྱུང་དང་མི་
དགའ་བ་བ་རྒྱྱུའ་ིགནས་ཚྱུལ་དང་།	 ཟ་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་སོགས་ནང་དལོ་རྒྱལ་
རསེ་འབང་པ་མ་ཕབེས་རོགས་ཞེས་སྦར་ཡིག་སྦར་བ་ད་ེདག་ཨིན་ཚིག་	social	
discrimination	ཞསེ་པ་འད་ིབདེ་སྤདོ་བཏང་ནས་སིྤ་ཚོགས་ཀི་དབ་ེའབདེ་ཆགས་
རྒྱྱུ ་མ་རེད་དམ་ཞསེ་དང་།	 སིྤར་བཏང་ནས་མི་ཚང་མར་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་
ཐབོ་ཐང་སྤདོ་དགསོ་ཀི་མ་རེད་དམ།	 ཡང་ཨིན་ཚིག་གཞན་	 s'ecularism	 བདེ་
སྤདོ་བཏང་ནས་རྒྱ་གར་ནང་བཞིན་ཆོས་ལུགས་གང་འད་ཞིག་བས་པའམ་སྤལེ་བ་
ཡིན་ནའང་རང་དབང་སྤདོ་དགོས་པ་མ་རེད་དམ་ཞེས་པའི་ད་ིབ་ཁག་དུག་ཙམ་
བྱུང་འདགུ	 སབྐས་དརེ་གསུང་བཤད་རྒྱྱུན་རིང་གནང་ནས་མཐའ་བསྡམོས་བརྒྱབ་
རྒྱྱུའ་ིདསུ་ཚོད་ལ་བསླབེས་པར་བརནེ།	ལན་འདབེས་འགལེ་བཤད་གསལ་པ་ོགནང་
རྒྱྱུའ་ིདསུ་ཚོད་མ་བྱུང་བ་དང་།	 ད་ེརསེ་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱྱུའ་ིག་ོསིྒག་གནང་
སབྐས་ཚོགས་འད་ུགལོ་ཟནི་པར་བརནེ།	 ད་ེཚོའ་ིཐགོ་གསལ་བཤད་ངསེ་པར་ད་ུ
དགོས་པ་གཟིགས་ནས་དའེི་སྐརོ་གསལ་བཤད་བས་ན་ཞེས་ད་ེརིང་འདིར་ལྷན་
འཛོམས་བྱུང་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ད་ེརིང་ངས་ཁྱདེ་ཚོར་འདརི་སནྙ་གསན་ཞུ་རྒྱྱུ ་ན་ི
ད་ིབ་ད་ེཚོའ་ིནང་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིསྐརོ་ཤ་སག་མ་གཏགོས།	 སིྤར་དལོ་རྒྱལ་
གི་བྱུང་རིམ་དང་དའེ་ིགནས་ཚྱུལ་ང་ོསྤདོ་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་མེད་ལ།	 དསུ་ཚོད་
ཀང་འདང་ངསེ་མེད།	 ད་ེཚོའ་ིསྐརོ་ཁྱདེ་ཚོས་མཁྱནེ་གི་ཡོད་ཤག་རེད།	 གལ་ཏ་ེ
གསལ་པ་ོམཁྱནེ་གི་མེད་པ་ཡིན་ན་ས་ྔཕི་བར་གསུམ་ད་ུདལོ་རྒྱལ་སྐརོ་ཉམས་ཞིབ་
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བས་ནས་གཟགིས་བད་ེཔའོ་ིཕག་དབེ་མང་པ་ོཡོད།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ངསོ་
ནས་གསལ་བསྒགས་དང་གནས་ཚྱུལ་ང་ོསྤདོ་ཀི་དབེ་ས་ྔཕི་རིམ་པས་དཔར་སུྐྲན་
གནང་ཡོད།	གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་གི་ངསོ་ནས་ཆེད་མངགས་རམོ་
སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་བཙྱུགས་ནས་ང་ོསྤདོ་ཀི་དབེ་བསི་པ་དང་གང་ཟག་སྒརེ་ངསོ་ནས་
བསི་པ་ད་ེའདའང་ཡོད།	 ཉ་ེཆར་ལྷ་ོཕགོས་སུ་རི་བ་ོདག་ེལནྡ་པའ་ིགདན་ས་ཁག་གི་
རམོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་བསི་པའ་ིདབེ་ད་ེའད་ཡོད།	 ད་ེདག་གཟགིས་ན་གསལ་
པ་ོམཁྱནེ་རྒྱྱུ ་རེད།	 ང་ད་ེརིང་མི་སྒརེ་གཅིག་གི་ང་ོབའོ་ིཐགོ་ནས་བཅར་བ་ཡིན་
མ་གཏགོས།	 སིྒག་འཛུགས་དང་སྡ་ེཚན་གང་གིའང་སྐ་ུཚབ་མཚོན་གི་མེད།	 དརེ་
བརནེ་ངས་མཐངོ་ཚྱུལ་དང་སིྤར་སངས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་གང་ཡིན་པ་རྣམས་
ང་ོསྤདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	 ཁ་སང་སླབོ་ཕུག་ཁག་གི་ད་ིབ་ད་ེདག་འཁརོ་ཐག་ནས་ངས་ཆ་
ཚང་ཡག་པ་ོབས་ནས་ཉན་སབྐས་ངའི་བསམ་བླའོི་ནང་དགའ་སྐ་ོའདསེ་མའི་ཚོར་
བ་ལ་ྟབུ་བྱུང་།	 དགའ་སྐ་ོའདསེ་མའ་ིཚོར་བ་བྱུང་དགསོ་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་གང་ཡིན་
བརདོ་ན།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་དལོ་རྒྱལ་གི་གནས་ཚྱུལ་སྐརོ་བངླ་དརོ་ལམ་
སནོ་མཛད་ནས་ལོ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའག་ོབཞིན་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༥།༡༩༧༦	 ཙམ་
ནས་༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེས་བངླ་དརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་མག་ོཚྱུགས་ཡོད།	 ད་ེ
ནས་རིམ་བཞིན་ས་ྔཕིར་ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོམང་པ་ོསྩལ་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 བཙན་བལོ་སིྒག་འཛུགས་དང་།	 གདན་ས་ཁག	 བ་ླཆེན་ཁག་སོགས་སིྤ་
སྒརེ་མང་པསོ་དའེ་ིསྐརོ་གསལ་བཤད་ཧ་ཅང་མང་པ་ོགནང་ཡོད་ཀང་།	 ད་དངུ་ན་
གཞནོ་གི་སྡ་ེཚན་ནང་དང་།	 ན་གཞནོ་སྡ་ེཚན་ད་ེཡང་ཤེས་ཡོན་མེད་མཁན་གི་ན་
གཞནོ་སྡ་ེཚན་མིན་པར།	སླབོ་གྲྭ་འགམི་བཞིན་པའ་ིསླབོ་ཕུག་ནང་དང་།	ད་ེཡང་ར་
ས་དང་ར་སའི་ཉ་ེའཁརོ་ལ་ཡོད་པའི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་ཕུག་ཁིྱམ་སྡ་ེ
ལ་སོགས་པའི་འཛིན་སྐངོ་འགོ་ཡོད་པའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ད་ུཡོད་པའི་སླབོ་ཕུག་
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ཚོའ་ིབསམ་བླའོ་ིནང་ད་དངུ་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་མ་ཆོད་པར་ཐ་ེཚོམ་གི་ས་བནོ་ལགྷ་
ཡོད་པ་འདིས་བསམ་བླའོི་ནང་ཅྱུང་ཟད་མ་བད་ེབ་དང་ཡ་མཚན་པ་ོཞིག་བྱུང་།	
འདི་སླབོ་ཕུག་གི་ཞན་ཆ་ཞིག་ལ་བརི་མི་རངུ་།	 འད་ིང་ཚོ་ལས་ཀི་སྣ་ེམོ་བ་དང་།	
བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས།	 སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་དག་ེལས་ཚོས་གསལ་བཤད་
གོ་བསྐནོ་ཡང་དག་པ་ཞིག་མ་བྱུང་བའི་དབང་གིས་སླབོ་ཕུག་ཚོས་དགོས་པ་རྣམ་
རགོ་མ་ཆོད་པ་དང་།	 ད་ེཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་བ་ད་ེཚོས་ཐབས་
ལམ་སྣ་ཚོགས་ཐགོ་ནས་ལོག་པའི་དལི་བསྒགས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབདེ་བཞིན་ཡོད་པ་
དསེ་ཤན་ཤུགས་ལ་ྟབུ་ང་ཚོའི་གཞནོ་སྐསེ་ཚོའི་ནང་བསླབེས་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་ཡོང་
སབྐས།	 འཇིགས་སྣང་དང་བསམ་བླའོ་ིནང་མ་བད་ེབ་ཆེན་པ་ོཞིག་བྱུང་བ་འད་ིན་ི
རང་བཞིན་གི་གནས་སངས་ཤིག་རེད།

དའེི་གོང་དའུང་ཨ་རི་ནས་ཕབེས་པའི་བདོ་མི་བསམ་ཡོད་གཅིག་གིས་ང་
ལ་གནས་ཚྱུལ་གསུངས་བྱུང་།	 ཨ་རིའ་ིནང་ད་ུབདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་མང་པ་ོཞིག་
གི་བསམ་བླའོི་ནང་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པའི་དལི་བསྒགས་ལོག་པ་སྤལེ་བའི་ནསུ་པ་
བསླབེས་ཡོད་པ་དང་།	 ཁངོ་ཚོའ་ིབསམ་བླའོ་ིནང་༸གངོ་ས་མཆོག་དང་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ངསོ་ནས་གནང་ཕགོས་ཕན་བུའི་མི་འགིག་པའི་བསམ་ཚྱུལ་ཡོད་
མཁན་མང་པ་ོའདགུ	 ཁངོ་ཚོར་གསལ་བཤད་བས་ནའང་ལས་ས་ླཔརོ་གསལ་
བཤད་འག་ོས་མེད་མཁན་ད་ེའདའང་འདགུ་ཅསེ་གསུངས་བྱུང་།	 ད་ེདསུ་ངའ་ི
བསམ་པར་ཨ་རིར་ཡོད་མཁན་ཚོར་ཕན་བུ་ཁག་མི་འདགུ་བསམ་པ་བྱུང་།	 གང་
ལགས་ཤེ་ན།	 ཁངོ་ཚོས་གནས་ཚྱུལ་མཁ་ོསུྒབ་བདེ་ས་དྲྭ་རྒྱ་མ་གཏགོས་ཧ་ལམ་
མེད་པ་ལ་ྟབུ་རེད།	 མི་དང་མི་ཐུག་ནས་སདྐ་ཆ་བཤད་ནས་དགོས་གཅདོ་བདེ་ས་
མེད་པ་ལ་ྟབུ་རེད།	 དྲྭ་རྒྱ་རང་ལ་བལསྟ་ནས་བསདྡ་ན་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་བའ་ིདྲྭ་
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རྒྱ་འད་ིའབལེ་པ་ོདང་ཤུགས་ཆེ་བ་དང་ཁྱབ་ཆེ་བ་ཡོད།	 དའེ་ིཁ་གཏད་ལ་ང་ཚོའ་ི
ངསོ་ནས་དྲྭ་རྒྱའི་བརྒྱྱུད་ལམ་ཐགོ་ལ་ད་ེཙམ་གསལ་བཤད་མང་པ་ོམེད་པ་གསལ་
པ་ོརེད།	 གནས་ཚྱུལ་འད་ིརྒྱ་གར་ནང་བྱུང་སབྐས་རྒྱ་གར་ནང་ཨ་རི་དང་མི་འད་
བར་གནས་ཚྱུལ་གང་ཡིན་ནའང་ཁར་ཐུག་དགོས་གཅོད་དང་བཀའ་འད་ིཞུ་ས་
ཡོད་པ་ཞིག་རེད།	སིྒག་འཛུགས་དང་ལས་ཀི་སྣ་ེམོ་བའ་ིངསོ་ནས་དསུ་ནས་དསུ་སུ་
གསལ་བཤད་གནང་འསོ་པ་ཞིག་དང་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་དསུ་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་
ལུས་པ་འད་ིཞན་ཆ་ཞིག་རེད།	བསམ་བླའོ་ིནང་སྐ་ོསྣང་ཞིག་བྱུང་།	ངས་དགའ་སྐ་ོ
འདསེ་མའ་ིཚོར་སྣང་བྱུང་ཞསེ་བརདོ་པ་ཡིན།	 དགའ་དགསོ་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་གང་
ལགས་ཤེ་ན།	 སླབོ་ཕུག་ད་ེཚོའ་ིརང་གི་བསམ་བླའོ་ིནང་ཡོད་པའ་ིདགོས་པ་རྣམ་
རགོ་ད་ེདག་སསྦ་ནས་མ་བཞག་པར་གོ་སབྐས་བྱུང་དསུ་གསལ་སནོ་བས་ཏ་ེབཀའ་
འད་ིཞུས་པ་འད་ིཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད་བསམས་བྱུང་།

གནས་ཚྱུལ་གང་ཡིན་རུང་སངས་པ་ོབས་ནས་བག་ོགླངེ་བ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད།	 ད་ེའད་བདེ་མ་ཐུབ་ཚེ་ལས་ཀི་སྣ་ེམོ་ཚོས་ཁྱདེ་ཚོའ་ིབསམ་བླའོ་ིནང་
གང་ཡོད་པ་མཁྱནེ་གི་མ་རེད།	 མ་མཁྱནེ་ན་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་ད་ེ
ཡང་བརླག་འག་ོརྒྱྱུ ་རེད།	དརེ་བརནེ་སླབོ་ཕུག་ཚོས་ད་ིབ་ཞུས་པ་འད་ིཡང་དག་པའ་ི
གནང་ཕགོས་ཤིག་རེད་བསམ་པ་དན་གི་འདགུ	 ད་ེལ་བརནེ་ནས་ང་ཚོའ་ིབསམ་
བླའོི་ནང་ད་དངུ་ཡང་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་མ་ཆོད་པ་ད་ེའད་ཡོད་རེད་བསམས་ནས་
ང་ོའཕདོ་ཀི་ཡོད།	དརེ་བརནེ་ངས་ད་ིབ་ཞུ་མཁན་ཚོར་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་།	མ་
འངོས་པར་ཡང་ཁྱདེ་རང་ཚོར་ད་ེའདའི་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་བྱུང་སྐབས་སོ་སོའི་
བསམ་བླའོི་ནང་ཉར་ནས་མ་བསདྡ་པར་བཀའ་འད་ིབཀའ་སླབོ་ཞུ་ས་སུ་ཡོད་ནའང་
དརེ་བཀའ་འད་ིབཀའ་སླབོ་ཞུ་དགསོ།	ད་ེའད་མ་རག་ཚེ་དངེ་སབྐས་དབེ་དང་དྲྭ་རྒྱ།	
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ད་ེབཞིན་གནས་ཚྱུལ་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ད་ེདག་ནང་གཟགིས་ཏ་ེ
ཐད་ཀར་དགོས་གཅདོ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་བསམས་ཀི་འདགུ	 ད་ེརྒྱབ་
ལྗངོས་ཀི་གནས་ཚྱུལ་ང་ོསྤདོ་ལ་ྟབུ་རེད།

ད་ལ་ྟངས་གོང་ད་ུཞུས་པའི་ད་ིབ་ལ་ྔདུག་ཅིག་གི་ནང་གནས་ཚྱུལ་བྱུང་བ་ད་ེ
དག་གི་ཐགོ་ང་ཚོའ་ིམཐངོ་ཚྱུལ་ག་རེ་ཡོད་རེད་ཅ་ེན།	 བཀའ་འད་ིཞུ་མཁན་སླབོ་
ཕུག་ཉུང་ཤས་ཤིག་རེད།	 ད་ལ་ྟདངསོ་བྱུང་གི་གནས་སངས་ལ་མཚོན་ན་ངས་ཞུས་
པ་བཞིན་རེད།	སླབོ་ཕུག་དུག་གི་ད་ིབའ་ིནང་གནས་ཚྱུལ་ད་ེདག་ཐནོ་གི་ཡོད།	འནོ་
ཀང་དསེ་གང་མཚོན་གི་ཡོད་ཅ་ེན།	 སླབོ་ཕུག་དུག་གི་བསམ་བླའོ་ིནང་དགོས་པ་
རྣམ་རགོ་ད་ེའད་ཞིག་ཡོད་པ་ད་ེཁངོ་ཚོ་གཅིག་པུ་མ་གཏགོས།	 སླབོ་ཕུག་གཞན་
གི་བསམ་བླའོ་ིནང་མེད་པ་ཞིག་ཐག་གཅདོ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་མེད་པ་ཞིག་རེད།	 ཚོགས་འད་ུ
ཆེན་པའོ་ིནང་ཡར་ལངས་ནས་ད་ིབ་ཞུ་མཁན་ད་ེཕན་བུ་སྤབོས་པ་དང་སྦང་ཆ་ཡོད་
མཁན་ཞིག་མ་གཏགོས།	 ཚང་མས་ཞུ་ནསུ་ཀི་མ་རེད།	 དརེ་བརནེ་མི་དུག་གི་ད་ི
བས་སླབོ་ཕུག་གི་སིྤ་ཚོགས་ནང་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་ཡོད་སིད་པ་དང་ཡོད་པ་མཚོན་
གི་རེད་བསམ་གི་འདགུ	ད་ེལ་ྟབུའ་ིབསམ་ཚྱུལ་དང་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་ཡོད་མཁན་
གཞན་མང་པ་ོཡོད་སདི་པ་རེད།	 སླབོ་ཕུག་ནང་ཕན་ཚྱུན་ལ་ད་ེལ་ྟབུའ་ིབཀའ་མོལ་
ཡོང་སདི་པ་ཞིག་རེད།	 དརེ་བརནེ་ད་ེཚོར་ངསེ་པར་ད་ུདགོས་པ་རྣམ་རགོ་གཅད་
དགསོ་རྒྱྱུ ་དང་གསལ་བཤད་བདེ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་མ་གཏགོས།	 ད་ེབཞག་ན་
རང་བཞིན་གི་གནས་ཚྱུལ་གསལ་པ་ོཆགས་རྒྱྱུའ་ིཚབ་ལ་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་མང་ད་ུ
འག་ོརྒྱྱུའ་ིཉནེ་ཁ་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་བདོ་ཕུག་ཁིྱམ་སྡའེ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་ནང་ཆོས་
ང་ོསྤདོ་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ངསོ་ནས་དའེི་ཐགོ་གསལ་བཤད་དགོས་ཀི་འདགུ་
ཅེས་བཀའ་གནང་བ་ད་ེངསེ་པར་ད་ུདགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་གནས་སངས་ལ་ངས་
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མཐངོ་ཐུབ་ཀི་འདགུ	

རྒྱབ་ལྗངོས་དའེི་ཐགོ་ནས་ད་ལ་ྟའདརི་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱྱུའི་དནོ་ཚན་བསྡམོས་
བརྒྱབས་ནས་ཞུས་ན།	 སླབོ་ཕུག་དུག་གི་ད་ིབ་ད་ེདག་ཚིག་བརདོ་བཟ་ོསངས་
དང་།	 གསལ་པ་ོཡོད་མེད་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོང་སདི་པ་རེད།	 དའེ་ིནང་དནོ་ཞིབ་
ཚགས་བལསྟ་ན་བསམ་བླའོི་རྒྱབ་ལྗངོས་ནང་གང་ཡོད་པ་ཞིག་མཚོན་ཐུབ་ཀི་རེད་
ཅ་ེན།	 ད་ིབ་ད་ེཚོའ་ིནང་ནས་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དལོ་
རྒྱལ་སྐརོ་ས་ྔཕི་བར་གསུམ་ལ་བངླ་དརོ་གི་ལམ་སནོ་ཟབ་ནན་ཡང་ཡང་བསྐངས་
པ་དང་།	 ད་ེལ་བརནེ་ནས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས།	 གདན་ས་ཁག	 དགནོ་སྡ་ེ
ཁག	 གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ་ཁག	 གང་ཟག་སྒརེ་ཁག་མང་པ་ོཞིག་གིས་
༸སྐབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེའི་བླང་དརོ་གི་ལམ་སནོ་ད་ེདག་ལག་བསར་ཆེད་ལས་
རིམ་དང་འབད་རལོ་མང་པ་ོཞིག་གནང་ཡོད།	 ད་ེཚོའ་ིནང་ཕན་བུ་མ་འསོ་པ་དང་
མ་འཚམས་པ།	མ་འདང་བ་ད་ེའད་ཡོད་པའ་ིཚོར་སྣང་ཡོད་པ་ད་ིབ་ད་ེཚོས་གསལ་
པ་ོབསན་ཡོད་རེད་བསམས་ཀི་འདགུ	དའེ་ིནང་དནོ་བསྡམོས་བརྒྱབས་ནས་ཞུས་ན།	

དནོ་ཚན་དང་པ།ོ	དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ད་ེཚོའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་
ཁངོ་ཚོའི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ཐབོ་ཐང་ལ་ད་ོཕགོ་བཏང་ཡོད་རེད་བསམ་པའི་
དགོས་པ་སྐསེ་ཀི་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོམཚོན་ཐུབ།	

དནོ་ཚན་གཉསི་པ།	 སིྒག་འཛུགས་ཁག་དང་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀིས་དལོ་
རྒྱལ་རསེ་འབང་བར་འབལེ་བ་བདེ་ཕགོས་ད་ེནརོ་འཁུལ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་།	 སིྤ་
ཚོགས་ནང་དབ་ེའབདེ་བདེ་ཀི་ཡོད་པའི་ཚོར་སྣང་ཡོད་པའི་བཟ་ོའད་མཐངོ་གི་
འདགུ
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དནོ་ཚན་གསུམ་པ།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་དང་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ངསོ་ནས་དལོ་
རྒྱལ་རསེ་འབང་བ་ད་ེཚོར་བདོ་མི་སིྤ་བིངས་དང་ཆིག་བསིྒལ་ཡོང་རྒྱྱུར་ཐབས་
ཤེས་ད་ེཙམ་མ་གནང་བའམ།	ཐབས་ཤེས་གནང་བ་ད་ེམ་འདང་བའ་ིགཟགིས་ཚྱུལ་
ཡོད་པ་ཞིག་མཐངོ་གི་འདགུ		

དནོ་ཚན་བཞི་པ།	 ཆིག་བསིྒལ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་དང་།	 ཆིག་བསིྒལ་ཡོང་
ཆེད་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བཀག་འགགོ་གནང་རྒྱྱུ ་ད་ེཕན་བུ་ལྷདོ་ད་ུགཏངོ་དགསོ་
པ།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བཀག་འགགོ་གནང་རྒྱྱུ ་དང་བདོ་མིའ་ིནང་ཆིག་བསིྒལ་
ཡོང་རྒྱྱུའ་ིཁ་ེཕན་གཉསི་བསྡརུ་ན་ཆིག་བསིྒལ་ཡོང་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་བ་དང་།	 དལོ་རྒྱལ་
བསནེ་གསོལ་བཀག་འགོག་གནང་རྒྱྱུ ་ད་ེཙམ་གལ་ཆེན་པ་ོམིན་པ་ལ་ྟབུའི་གཟིགས་
ཚྱུལ་ཡོད་འདགུ		

ངས་གོ་སངས་ཤིག་ལ་ད་ིབ་དུག་པ་ོདའེི་རྒྱབ་ལྗངོས་ཀི་གནས་ཚྱུལ་བསྡུས་
ནས་བརདོ་ན།	 དནོ་ཚན་བཞི་པ་ོའདའི་ིནང་འདསུ་པ་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 དནོ་
ཚན་བཞི་པ་ོའད་ིད་ལ་ྟན་གཞནོ་ཚོའ་ིདགངོས་པའ་ིནང་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་གསར་པ་
ཡོང་བ་ཞིག་མ་རེད།	 སྔནོ་མ་ནས་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་ཡང་ཡང་ཕབེས་པ་དང་།	 དརེ་སིྒག་འཛུགས་
ཀིས་མཇུག་སྐངོ་ཞུས་པའ་ིསབྐས།	 དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་དནོ་ཚན་འད་ིདག་གི་
ཐགོ་ལོག་པའ་ིདལི་བསྒགས་མང་པ་ོབས་ཡོད།	 སིྤ་ཚོགས་ནང་གླངེ་གཞི་མང་པ་ོ
ལགྷ་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ད་ེཚོ་ཚང་མ་ཕགོས་བསྡམོས་བརྒྱབས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༦	
ཟླ་	༦	ཚེས་	༦	ཉནི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་
བ་ཡོད་པའ་ིརསེ་འབང་པ་ཚོ་དང་མཉམ་བཙན་བལོ་སིྒག་འཛུགས་དང་།	 གདན་
ས་ཁག	 སིྤ་སྒརེ་ཚང་མར་འབལེ་བ་གནང་ཕགོས་སྐརོ་དནོ་ཚན་བརྒྱད་ཡོད་པའ་ི
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སིྤ་མོས་གསོ་ཆོད་བཞག་ཡོད།	 ལོ་བཅྱུ་དགུ་ཉ་ིཤུ་སྔནོ་གི་སདྐ་ཆ་རེད།	 ད་དངུ་ད་ེ
རསེ་རྙགོ་འཛིངས་མུ་མཐུད་ནས་བསདྡ་པར་བརནེ།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	
༡༧	 ཉནི་དནོ་ཚན་བཅྱུ་གཅིག་ཡོད་པའ་ིསིྤ་མོས་གསོ་ཆོད་བཞག་ཡོད།	 སིྤ་མོས་
གསོ་ཆོད་གཉསི་པ་ོདའེི་དནོ་ཚན་ཁག་དང་དའེི་ང་ོསྤདོ་སྔནོ་འགའོི་བརདོ་ཚིག་ད་ེ
དག་ཡག་པ་ོབས་ཏ་ེཀླགོ་ན།	 ད་ལ་ྟངས་གངོ་ད་ུཞུས་པའ་ིདགོས་པ་རྣམ་རགོ་བཞི་
པརོ་གསལ་བཤད་ལན་ཐབེས་ངསེ་ཤིག་གསོ་ཆོད་ད་ེདག་གི་ནང་འཁདོ་ཡོད།	དརེ་
བརནེ་ད་ེལ་ྟབུའི་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་ཡོད་མཁན་ཡིན་ན་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་གིས་སིྤ་
མོས་ཀིས་བཞག་པའ་ིགསོ་ཆོད་དནོ་ཚན་བརྒྱད་པ་ོདང་།	 དནོ་ཚན་བཅྱུ་གཅིག་
པ་ོགཉསི་ལ་བསྐར་ད་ུཞིབ་འཇུག་གནང་ན་དའེི་ཐགོ་ནས་གསལ་པ་ོཆགས་པའི་
རེ་བ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 གསོ་ཆོད་ད་ེདག་མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་བླ་ོའཁྱརེ་སངས་དང་
ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ལ་འབལེ་བ་ཡོད་པའི་གལ་གནད་ཆེ་བའི་གསོ་ཆོད་ཤ་སག་
རེད།	 དསུ་ཚོད་ཡུན་རིང་ཕིན་སབས་གཅིག་བས་ན་མང་ཚོགས་ཀི་དན་ཡུལ་ནས་
ཡལ་འག་ོབ་ལ་ྟབུ་ཡོང་སདི་པ་རེད།	 དརེ་བརནེ་ད་ེཚོ་ཡང་ནས་ཡང་ད་ུལགྗས་ཀླགོ་
གནང་བ་དང་།	སླབོ་ཕུག་ཚོར་ཡང་ཀླགོ་བཅྱུག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་ན་ཡག་པ་ོ
ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདགུ	 གསོ་ཚོགས་ཀི་ནང་རྒྱ་ཆེ་གཏངི་ཟབ་ཀི་བག་ོགླངེ་ཞིབ་
ནན་གནང་རསེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའ་ིགསོ་ཆོད་ཡིན་པར་བརནེ།	 ད་ེཚོའ་ིཚིག་བརདོ་
རེ་རེའ་ིནང་དནོ་དག་གལ་ཆེན་མང་པ་ོཚྱུད་ཡོད།	 གསོ་ཚོགས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་
ནང་ནས་རག་གི་རེད།	དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་བསི་པའ་ིདབེ་ད་ེཚོའ་ིནང་དའུང་བཀདོ་ཡོད།	
ད་ེདག་སླབོ་ཕུག་ཚོས་ལགྗས་ཀླགོ་གནང་ན་གསལ་པ་ོཆགས་ཀི་རེད།	 ངས་ཡིག་ཆ་
འད་ིལུང་འདནེ་བདེ་དགསོ་དནོ་གང་ཡིན་ཞ་ེན།	 ཡིག་ཐགོ་ཏུ་འཁདོ་ཡོད་པར་
བརནེ་ཡང་ནས་ཡང་ད་ུལགྗས་ཀླགོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡོང་གི་རེད།	དའེ་ིནང་ཚིག་ཉུང་ཉུང་
དང་དནོ་དག་བསྡསུ་པ་ོཡོད་སབས།	དགོས་པ་རྣམ་རགོ་མང་པ་ོཞིག་གི་ལན་ད་ེནས་
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རག་གི་རེད།	 ད་ལ་ྟང་ཚོས་ངག་ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ད་ེདག་ཚང་མས་བླརོ་ངསེ་ཀི་
ཡོད་མེད་དང་ཚོགས་འད་ུགལོ་རསེ་ཕདེ་ཀ་བརདེ་ཚར་བ་ཡོང་སདི་པ་རེད།	 དརེ་
བརནེ་ངས་ཡིག་ཆ་རིང་པ་ོད་ེཚོར་ཁ་འཕང་མ་བས་པར་གསོ་ཆོད་རགོ་རགོ་གཉསི་
ལ་ཁ་འཕང་བས་པ་དསེ་ཁྱདེ་རང་ཚོར་ལགྗས་ཀླགོ་གནང་བད་ེབ་དང་དནོ་ལ་ཕན་
པ་ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདགུ

ད་ེརིང་ངས་དནོ་ཚན་བཞི་ཞུས་པའ་ིནང་ནས་དང་པ།ོ	༸གངོ་ས་མཆོག་དང་
སིྒག་འཛུགས།	གཞུང་འབལེ་དང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིསྡ་ེཚན་ཁག	ཆོས་སྡ་ེཁག་
གིས་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་དང་འབལེ་བ་བདེ་ཕགོས་ལ་བརནེ་ནས་དལོ་རྒྱལ་
རསེ་འབང་པ་ཚོའི་འག་ོབ་མིའི་གཞི་རིམ་གི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་
ཐབོ་ཐང་ལ་ད་ོཕགོ་ཕིན་ཡོད་ཅསེ་ཁངོ་ཚོས་བཤད་པ་ད་ེབདནེ་པ་མ་རེད་ཅསེ་ཞུ་
གི་ཡོད།	 ང་ཚོས་གང་གནང་བ་ད་ེཁངོ་ཚོར་དངསོ་ཤུགས་བརྒྱྱུད་གསུམ་ནས་ས་ྔ
ཕི་བར་གསུམ་ད་ུད་ོཕགོ་ཕིན་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་མེད་པ་ཐག་བཅད་ནས་བརདོ་ཐུབ་
པ་ཞིག་རེད།	 ད་ོཕགོ་ཕིན་ཡོད་ཀི་མ་རེད་ཅསེ་ཚོད་དཔག་བས་པའ་ིགནས་སངས་
ཤིག་མིན།	 ད་ོཕགོ་ཕིན་དང་མ་ཕིན་ཟརེ་བ་ཁམིས་དནོ་གི་ད་ིབ་གཅིག་ཡིན་པ་མ་
ཟད།	ཆབ་སདི་དང་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ད་ིབ་ཡང་རེད།	ད་ེདག་ཞིབ་ཚགས་པ་ོབས་ནས་
གཟགིས་དགསོ་རྒྱྱུ ་ཞིག་རེད།	 ཁངོ་ཚོས་ཨིན་སདྐ་ཐགོ་ནས་ཚིག་གཅིག་བདེ་སྤདོ་
གཏངོ་གི་ཡོད།	བདོ་ཡིག་ཐགོ་བསི་པ་ངས་མཐངོ་མ་བྱུང་།	ཁངོ་ཚོའ་ིདལི་བསྒགས་
མང་ཆེ་བ་ཨིན་སདྐ་དང་ནབུ་ཕགོས་ཀི་སདྐ་ཡིག་གཞན་གི་ཐགོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེ
དག་ནང་ཁངོ་ཚོས་གང་བསི་ཡོད་དམ་ཞ་ེན།	 ༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེས་དལོ་
རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་རྒྱྱུར་	 Ban	 གནང་བ་རེད་ཅེས་ཨིན་ཚིག་འདི་བདེ་
སྤདོ་བཏང་ཡོད།	 ཨིན་ཚིག་འད་ིང་ཚོའ་ིབདོ་སདྐ་ཐགོ་ལ་མི་ཆོག་པ་བཟསོ་པ་ལ་ྟ
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བུ་ཞིག་རེད།	 ༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དགག་བ་དང་བཀག་འགགོ་
གནང་བ་ཞིག་རེད་མ་གཏགོས།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མི་ཆོག་པའ་ིབཙན་བཀའ་
བཏང་མེད།	 དརེ་བརནེ་མི་ཆོག་པ་བཟསོ་མེད་ཅསེ་ང་ཚོས་གསལ་པ་ོཤེས་དགསོ།	
མི་ཆོག་པ་བཟསོ་ཡོད་ན།	 ད་ལ་ྟབསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་ཚོ་གང་འད་བས་ནས་
བསནེ་གསོལ་བདེ་ཀི་ཡོད་དམ།	 ད་ལ་ྟདལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་ཚོས་
རང་དབང་གི་ཐགོ་བསནེ་གསོལ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་
ལ་མཚན་སདྨ་དང་།	 ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ས་ཕགོས་གང་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་
བསྐངས་ཀང་ང་ོརལོ་གི་རྔམ་སནོ་ཁམོ་སྐརོ་བདེ་རྒྱྱུ །	 ༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེའ་ི
སྐའུ་ིཉ་ེའཁསི་ལ་བཅར་ནས་ང་ོརལོ་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་རག་ཡོད།	 ད་ེདག་གིས་དལོ་
རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མི་ཆོག་པ་བཟསོ་གནང་མེད་པ་དང་།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་
མི་ཆོག་པའ་ིབཀའ་ཁྱབ་སྩལ་མེད་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་མཚོན་གི་ཡོད།	 ༸སྐབས་མགནོ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ས་ྔརསེ་བར་གསུམ་གང་ད་ུགཟགིས་ཀང་།	 མ་
བསནེ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་དང་།	 ཁྱདེ་རང་ཚོས་བསནེ་ལུགས་བསནེ་སངས་ད་ེསྐབས་
འགའོ་ིབསབླ་བ་དང་འགལ་ནས་བསནེ་གི་འདགུ	ད་ེནང་པའ་ིཆོས་ཀི་གནས་སངས་
ཞན་ད་ུགཏངོ་རྒྱྱུའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཞིག་རེད།	 དརེ་བརནེ་བདོ་པའ་ིཆོས་བརྒྱྱུད་ནང་
ཕན་ཚྱུན་ལ་འཆམ་མཐུན་མི་ཡོང་རྒྱྱུར་ཆིག་བསིྒལ་དང་བདོ་མིའི་ར་དནོ་ལ་གནདོ་
པའ་ིབ་བ་ཞིག་ཡིན་སབས།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མ་བདེ་ན་ཡག་གི་རེད་ཅསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏགོས།	 ད་ེརིང་ནས་བཟུང་ཚང་མས་དལོ་རྒྱལ་
བསནེ་གསོལ་མཚམས་འཇགོ་བདེ་དགོས་ཡོད་ཅེས་ནམ་ཡང་བཀའ་སྩལ་མེད།	
༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་དང་པ་ོནས་ཉན་ན་བསབླ་བ་བརྒྱབ་རྒྱྱུ ་ད་ེངསོ་ཀི་
ལས་འགན་རེད།	 ཉན་དང་མ་ཉན་ཁྱདེ་རང་ཚོར་རག་ལུས་ཡོད་ཅསེ་ཡང་ཡང་
བཀའ་བསྩལ་ཡོད།	 སབྐས་འགའ་ཤས་ལ་ཁ་ཆེ་ཕ་ལུའ་ིལུང་དངས་ནས་ཁ་ཆེ་ཕ་
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ལུའ་ིསྙངི་གཏམ་བཤད་ཡོད་ད།ོ	 །ཉན་དང་མ་ཉན་སོ་སོར་རག་ལུས་ཡོད།	 །ཅསེ་
ལུང་འདནེ་མཛད་པ་ད་ེཁྱདེ་རང་ཚོས་ཕལ་ཆེར་གཟགིས་ཡོད་ངསེ་རེད།	འད་ིདག་
ཡིག་ཆའ་ིནང་འཁདོ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏགོས།	 ངས་གསར་བཟ་ོབས་པ་ཞིག་
མིན།	 ཉ་ེབའ་ིཆར་གི་གནས་ཚྱུལ་ཞིག་ཞུས་ན།	 ཉ་ེཆར་ཟླ་བ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	 ༡༠	
ཉནི་ལ་དྭགས་ལ་དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་བཀའ་དནི་བསྐངས་སབྐས་ཀི་སྔནོ་འགའོི་
བཀའ་སླབོ་ནང་།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་ཡོད་ན་དབང་ཆེན་ནང་མ་
ཡོང་རོགས།	 ངསོ་ཀིས་རག་ཏུ་བསནེ་གསོལ་མ་བདེ་ཅསེ་བརདོ་ཀི་ཡོད།	 བསནེ་
གསོལ་བདེ་དང་མ་བདེ་སོ་སོའ་ིལག་པ་རེད།	 ང་ཚོས་བཙན་དབང་བདེ་རྒྱྱུ ་གང་
ཡང་མེད།	 ད་ེསོ་སོའ་ིའདདོ་པ་རེད།	 བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་ཡིན་ན།	 ངསོ་ཀི་
མདནུ་ནས་གསང་སགྔས་ཀི་དབང་ལ་སོགས་པའ་ིཆོས་ཞུས་ན།	བ་ླསླབོ་གཉསི་ཀར་
དམ་ཚིག་ཉམས་རྒྱྱུའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་རེད་ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།	
བཀའ་སླབོ་འདིའི་ནང་མཚོན་ནའང་༸སྐབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ར་བ་
ཉདི་ནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་ཆོག་གི་མ་རེད་ཅསེ་གསུངས་མེད།	 དལོ་རྒྱལ་མ་བསནེ་
ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་དང་།	 འནོ་ཀང་ངསོ་ཀིས་བཤད་པ་ད་ེཉན་མ་ཉན་སོ་སོའ་ིའདདོ་
པ་རེད་ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་པར་བརནེ།	 ཕགོས་གཅིག་ནས་ད་ལ་ྟང་ཚོའ་ི
བཙན་བལོ་སིྤ་ཚོགས་ཀི་གནས་བབ་ཐགོ་ནས་༸སྐབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མི་ཆོག་པ་བཟསོ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་མེད་ལ།	 མི་ཆོག་པ་	 (Ban)	
ཞསེ་པ་ད་ེམཛད་མེད།	ད་ེང་ཚོས་གསལ་པ་ོབས་ཏ་ེཤེས་དགསོ་རྒྱྱུ ་ཞིག་རེད།	དརེ་
བརནེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ཉན་དང་མ་ཉན་གི་རང་དབང་ད་ེ
དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་བ་ཚོར་རང་འཇགས་བཞག་ཡོད་པ་མ་གཏགོས།	རང་དབང་
དརེ་གང་དའུང་གནདོ་སྐནོ་བཏང་མེད།	 ཁངོ་ཚོའ་ིབདེ་སངས་དང་བཤད་སངས་
ཕགོས་ནས་བལྟས་ན་ད་ེལས་ལྡགོ་ས་ེབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་དགོན་སྡ་ེཁག	
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༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་
རང་དབང་གི་ཐབོ་ཐང་ལ་ཁངོ་ཚོའི་ངསོ་ནས་ཚྱུར་བརལ་བཤིག་བཏང་བ་ཧ་ཅང་
གསལ་པ་ོཡོད།	 འག་ོབ་མིའ་ིགཞི་རིམ་གི་ཐབོ་ཐང་ཞསེ་པ་ད་ེསིྤར་བཏང་གི་སདྐ་
ཆ་ཞིག་རེད།	 ད་ལ་ྟདལོ་རྒྱལ་བསནེ་དང་མ་བསནེ་ཞསེ་པ་འད་ིགལ་སདི་མ་བསནེ་
གསུངས་ན།	དསེ་བསནེ་མཁན་ཚོས་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ཐབོ་ཐང་ལ་གནདོ་ཀི་
ཡོད་པ་ལ་ྟབུར་འགལེ་བརདོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ཧབོ་ས་ེལ་ྟསབྐས་བསནེ་དང་མ་བསནེ་ད་ེ
ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ད་ིབའ་ིནང་ཚྱུད་ཀི་ཡོད་སབས།	 མ་བསནེ་གསུངས་པ་ད་ེ
ཁངོ་ཚོས་རང་དབང་ཐགོ་ནས་བསནེ་རྒྱྱུར་གནདོ་པའི་བཟ་ོའད་མིན་ནམ་སམྙ་པའི་
དགོས་པ་ཡོང་སདི་པ་ཞིག་རེད།	 འནོ་ཀང་གནས་སངས་འད་ིཞིབ་ཚགས་པ་ོབས་
ནས་ཞིབ་འཇུག་བདེ་དགསོ་པ་ཞིག་རེད།	

རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ཐབོ་
ཐང་ད་ེརྒྱལ་སིྤའ་ིཁམིས་གང་གི་ནང་གསལ་གི་ཡོད་ཅ་ེན།	 མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཀུན་སྤདོ་ཀི་ཐབོ་ཐང་སྐརོ་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་ཞསེ་
པ་ཞིག་ཡོད།	 ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་དའེ་ིདནོ་ཚན་བཅ་ོབརྒྱད་པའ་ིནང་
བདོ་སདྐ་ཐགོ་བརདོ་ན་ཆོས་དད་རང་དབང་བརདོ་ཆོག་གི་ཡོད།	 དའེ་ིནང་དནོ་
དག་གསུམ་གི་རང་དབང་སྐརོ་སདྐ་ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད།	 ད་ེན་ིརྣམ་རགོ་དང་ནང་གི་
སེམས་ཚོར།	ཆོས་ལུགས་	(Thought,	Conscience	&	Religion)	བཅས་ཡིན།	
མི་ཚང་མར་གཅིག་གྱུར་གི་རང་དབང་གི་ཐབོ་ཐང་གང་ཡོད་ཅ་ེན།	 རང་གི་རྣམ་
རགོ་གང་འད་ཞིག་འཁྱརེ་གི་ཡིན་ནའང་ད་ེའཁྱརེ་ཆོག་གི་རེད།	 ནང་གི་སེམས་
ཚོར་གི་འགྱུར་བ་གང་འད་ཞིག་ཡོད་ཀང་དརེ་རང་དབང་ཡོད།	 ཆོས་ལུགས་
གང་འད་ཞིག་ལ་དད་མོས་བདེ་ཀི་ཡིན་ནའང་རང་དབང་ཡོད་ཅེས་རང་དབང་
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གསུམ་པ་ོའད་ིམཉམ་ད་ུཡོད་པ་ལས་ཆོས་རྐང་པའ་ིཚིག་ད་ེམེད།	 དརེ་རང་དབང་
ཡོད་སངས་ད་ེསྒརེ་གི་ཉམས་ལེན་བས་ནའང་འགགི་གི་རེད།	 མི་མང་པ་ོམཉམ་
ད་ུཚོགས་ནས་ཆོ་ག་ཕག་ལེན་དང་།	 གསོལ་འདབེས་སྨནོ་ལམ་བདེ་རྒྱྱུ ་ལ་སོགས་
བས་ནའང་འགགི་གི་རེད།	ཁྱབ་སྤལེ་དང་དལི་བསྒགས་བས་ནའང་འགགི་གི་རེད།	
ཆོས་ལུགས་བར་ེབསྒྱུར་བས་ནའང་འགགི་གི་རེད།	 ཆོས་ལུགས་བར་ེརྒྱྱུ ་ད་ེཡང་
ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ཐབོ་ཐང་ནང་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་
ཐབོ་ཐང་ནང་ལ་ཆོས་ལུགས་བ་ེབག་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་སྐནོ་བརདོ་དང་
ཡོན་ཏན་བརདོ་རྒྱྱུ །	 དརེ་བརནེ་ནས་གང་ཟག་བ་ེབག་པ་སུ་ཡང་རངུ་བ་ཞིག་གིས་
ཆོས་ལུགས་བར་ེཔ་ོབརྒྱབ་རྒྱྱུ ་ཡོངས་རགོས་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་ཀི་ཆོས་
དད་རང་དབང་གི་དནོ་ཚན་དའེ་ིནང་ཚྱུད་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།	 དརེ་བརནེ་ཁངོ་རང་
ཚོ་སྒརེ་ངསོ་ནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བས་པར་ང་ཚོ་སུ་ཞིག་གིས་མ་བསོ་ཞསེ་
བཀག་སྡམོ་བདེ་པར་འག་ོགི་མེད།	བཀའ་སླབོ་གནང་བ་ཙམ་ཞིག་རེད།	ཁངོ་ཚོའ་ི
མཉམ་ཚོགས་ཐགོ་དངུ་དང་རྒྱ་གླངི།	རྔ་སྦུག་རོལ་མོ་དཀྲལོ་ནས་བསངྐ་གསོ་གཏངོ་
སབྐས་སུ་ཞིག་གིས་དརེ་འགགོ་རྐནེ་བཟ་ོགི་མེད།	རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ལ་ཕིན་ན་ཤར་
དག་ེལནྡ་དང་སེར་སདྨ་སྤམོ་ར་ཟུར་ད་ུཕིན་པ་དའེ་ིནང་ལྟསོ་དང་།	ཁངོ་ཚོས་དགནོ་
པ་ཨ་མ་ཚོ་ལས་རིག་པ་དང་ག་རྒྱས་པ་བས་དང་བདེ་མུས་རེད།	ད་ེཚོར་སིྤ་ཚོགས་
དང་སིྒག་འཛུགས་སུ་གང་གིས་ཐ་ེགཏགོས་བདེ་ཀི་མེད།	 ཁངོ་ཚོས་དལི་བསྒགས་
གནང་སངས་ན་ིཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབདེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེཡང་ཁངོ་རང་ཚོར་
རང་དབང་ཡོད་ནས་བས་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏགོས།	 རང་དབང་མེད་པར་བས་པ་
ཞིག་མ་རེད།	 ད་ེདག་ལ་ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་གནདོ་སྐནོ་སྤུ་ཙམ་བཏང་མེད།	 ༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་དལོ་རྒྱལ་བཀག་འགོག་གནང་ན་འགིག་གི་མི་འདགུ་ཅེས་བརདོ་
བཞིན་པ་ད་ེནི་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་སྒརེ་གི་ཆོས་དད་རང་
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དབང་ལ་ད་ོཕགོ་གཏངོ་རྒྱྱུའ་ིཐབས་ཤེས་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་ཁངོ་ཚོར་
དལི་བསྒགས་མ་བདེ་བརདོ་ཀི་མེད།	 ཁངོ་ཚོའ་ིངསོ་ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་དལོ་
རྒྱལ་བཀག་འགགོ་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞསེ་ང་ོརལོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་
ཆོས་དད་རང་དབང་ཕར་གདལ་བཤིག་བཏང་བ་རེད་དམ།	 ཚྱུར་གདལ་བཤིག་
བཏང་བ་རེད།	ད་ེང་ཚོས་གསལ་པ་ོཤེས་དགསོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	ལར་
ནས་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ཐབོ་ཐང་ཞསེ་པ་ན་ིཆ་རྐནེ་མེད་པའ་ིཐབོ་ཐང་ཞིག་མ་
རེད།	 ག་དསུ་ཡིན་རངུ་ཆ་རྐནེ་ཡོད་པའ་ིཐབོ་ཐང་ཞིག་རེད།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་གི་གསལ་བསྒགས་ཀི་དནོ་ཚན་གཉསི་པའ་ིནང་།	 	 གསལ་བསྒགས་འདའི་ི
ནང་བཀོད་པའི་ཐབོ་ཐང་ཚང་མ་འག་ོབ་མི་ཞིག་ཡིན་ཕིན་ཆད་ཚང་མར་གཅིག་
མཚྱུངས་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏགོས།	 ཁ་ཤས་ལ་ཡོད་པ་དང་ཁ་ཤས་ལ་མེད་པ་
མིན་ཞསེ་གསལ་བཤད་བས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ཐབོ་ཐང་
ཡང་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པར་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདང་གཅིག་མཚྱུངས་༸གོང་ས་
མཆོག་དང་བདོ་མི་གཞན་ལའང་ཡོད་དགསོ་ཀི་རེད།	 དརེ་བརནེ་ད་ེགདལ་བཤིག་
ཕིན་མེད་པ་དང་གལ་སདི་གདལ་བཤིག་ཕིན་ཡོད་ན།	 ཚྱུར་ཁ་ལོག་ནས་༸གངོ་
ས་མཆོག་དང་བདོ་མི་གཞན་དག་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ཐབོ་ཐང་ལ་གདལ་
བཤིག་ཕིན་པ་ཡིན་པ་ད་ེཁིམས་དང་ཆབ་སིད་ཐགོ་ནས་ར་སྤདོ་དང་བདནེ་རགས་
ཡོད་པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་ཅསེ་བརདོ་རྒྱྱུ ་ཡིན།		

ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་བསདྡ་ཡོད་པར་བརནེ།	 རྒྱ་གར་ནང་གི་ཆོས་དད་རང་
དབང་གི་གནས་སངས་བཤད་དགསོ་བྱུང་ན།	རྒྱ་གར་གི་ར་ཁམིས་འགོ་ནས་བཤད་
དགསོ་པ་ཞིག་རེད།	 རྒྱ་གར་གི་ར་ཁམིས་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ཐབོ་ཐང་ར་
ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༢༥	 ནང་ཡོད།	 དའེི་ནང་གསེས་དང་པ་ོགཉསི་པ་གསུམ་པ་
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དང་།	དའེ་ིའགལེ་བརདོ་བཅས་ལ་ལྟསོ་དང་།	རྒྱ་གར་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ག་
རེ་ཡོད་པ་ད་ེར་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༢༥	 ནང་གསལ་གི་རེད།	 རྒྱ་གར་གི་ཆོས་དད་
རང་དབང་གི་ཐབོ་ཐང་ད་ེཆ་རྐནེ་མང་པ་ོཡོད་པའི་ཐབོ་ཐང་ཞིག་རེད་མ་གཏགོས།	
ཆ་རྐནེ་གང་ཡང་མེད་པའ་ིཐབོ་ཐང་ཞིག་ཆགས་ཀི་མེད།	ར་ཁམིས་དནོ་ཚན་	༢༥	
ཆོས་དད་རང་དབང་	(Freedom	of	Religion)	ཅསེ་པའ་ིམགརོ་གང་ཞིག་བརདོ་
ཡོད་དམ་ཞ་ེན།	 མག་ོདང་པརོ།	 སིྤ་ཚོགས་ཀི་སིྒག་འཛུགས་དང་མང་ཚོགས་ཀི་
བཟང་སྤདོ།	 འཕདོ་བསནེ་བཅས་ལ་མ་གནདོ་པའ་ིཐགོ་ནས་ཞསེ་ཆ་རྐནེ་གསུམ་
པ་ོའད་ིསྔནོ་ད་ུཡོད།	 ད་ེནས་ད་ེཚོར་གནདོ་ཀི་མེད་པ་ཡིན་ན།	 ཆོས་ལུགས་གང་
འད་ཞིག་ལ་དད་པ་དང་ཉམས་ལེན།	 མཉམ་ཚོགས།	 དལི་བསྒགས་སོགས་ཀང་
བས་ཆོག་གི་རེད།	 གལ་སདི་ཆོས་ལུགས་གཅིག་གི་ཉམས་ལེན་དང་ཆོ་ག་ཕག་
ལེན་ལ་ཁ་གཡར་ཏ་ེམང་ཚོགས་ཀི་སིྒག་འཛུགས་ལ་གནདོ་ཀི་ཡོད་ན།	 དཔརེ་ན།	
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་ལ་ྟབུར་ཆ་མཚོན་ན།	 ད་ལ་ྟང་ཚོ་བདོ་པའ་ིམང་
ཚོགས་དང་སིྒག་འཛུགས་ནང་སབས་མ་བད་ེབ་བཟ་ོམཁན་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཁོང་ཚོ་
ཆགས་ཀི་ཡོད།	བཟང་སྤདོ་དང་འགལ་ནས་འཇིགས་སྐལུ་རིང་ལུགས་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་
མི་གསོད་རངུ་དང་མནར་གཅོད་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡོངས་རོགས་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་
པ་ཚོས་བས་དང་བདེ་མུས་རེད།	 ད་ེདག་ལ་བལསྟ་སབྐས་བཟང་སྤདོ་དང་འགལ་
བ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 འཕདོ་བསནེ་ལ་གནདོ་དང་མི་གནདོ་ཅསེ་པ་ད་ེན་ིསབྐས་
མཚམས་སོ་སོའ་ིགནས་ཚྱུལ་བ་ེབག་པ་ཞིག་རེད།	 དཔརེ་ན།	 ད་ལའྟ་ིཁངོ་ཚོའ་ི
བདེ་བབ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་ཕིན་ན།	 རྒྱ་གར་གཞུང་ཕགོས་ནས་ཁམིས་དང་སིྒག་
གཞིའ་ིཐགོ་ནས་བཀག་བསྡམོས་བདེ་ན་བདེ་ཆོག་པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་
ཡོད།	 ལགྷ་པར་ཁངོ་ཚོའ་ིའག་ོསངས་དང་ལས་ཀ་བདེ་སངས་རྣམས་ནབུ་ཕགོས་
པའ་ིལ་ྟསངས་ཐགོ་ནས་བས་ན།	ཆོས་ལུགས་ཀི་ཚབ་ཏུ་ཀལ་ཊི་	(Cult)	རེད་ཅསེ་
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བརདོ་ཀང་མ་ཡིན་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་ཤོད་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད།	 ཨིན་ལེན་ད་ུཡོད་
པའ་ིདག་ེབཤེས་སལྐ་བཟང་གི་ཆོས་ཚོགས་ད་ེཀལ་ཊིའ་ིང་ོབརོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་ལ་ྟ
བུ་ཨིན་ཇིའ་ིགཞུང་གིས་ཐངེས་ཁ་ཤས་མཐངོ་བ་རེད།	 ད་ལ་ྟཁངོ་ཚོའ་ིབདེ་ཕགོས་
ལ་ཕན་བུ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ཁངོ་ཚོར་དཀའ་ངལ་མི་ཡོང་རྒྱྱུའི་ཐབས་ཤེས་མང་
པ་ོབས་པ་རེད།	དངེ་སང་ཕན་བུ་ལྷངི་འཇགས་ཡོད།

བྷབོ་ཐར་མན་	 (Bob	 Thurman)	 གི་རམོ་ཡིག་ད་ེདག་ཀླགོ་ན་	 New	
Kadampa	 ཞསེ་པ་ད་ེཀལ་ཊི་ཡིན་པ་དང་།	 གལ་སདི་ཀལ་ཊི་མིན་ནའང་དའེ་ི
ངསོ་སུ་འག་ོཡི་ཡོད་པ་ད་ེཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད།	 ད་ེལརྟ་སོང་ན་རྒྱ་གར་གི་ཁམིས་
ཐགོ་ནས་བཀག་བསྡམོས་བདེ་ཆོག་རྒྱྱུ ་མ་གཏགོས།	བདེ་མི་ཆོག་པའ་ིགནས་སངས་
ཆགས་ཀི་མེད།	 ར་ཁམིས་དནོ་ཚན་ཉརེ་ལ་ྔཔའ་ིནང་གསེས་དནོ་ཚན་དང་པ་ོདང་
གཉསི་པའ་ིནང་།	 ར་ཁམིས་གཏན་ལ་མ་ཕབ་པའ་ིསྔནོ་གཏན་ལ་ཕབ་ཟནི་པའ་ི
ཆོས་ལུགས་ཁག་དང་ཆོས་ལུགས་ཁག་གི་འཛིན་སྐངོ་དང་འབལེ་བའི་ཁམིས་ཡིག་
གང་ཡོད་པ་ད་ེརང་འཇགས་བསདྡ་ཀི་རེད་མ་གཏགོས།	 འགྱུར་བ་འག་ོཡི་མ་རེད།	
ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ཆ་རྐནེ་དའེི་འགོ་ནས་འགྱུར་བ་འག་ོཡི་མ་རེད་ཅསེ་བསི་
ཡོད།	 དའེ་ིའགོ་གི་དནོ་ཚན་ནང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དབུས་གསོ་ཚོགས་དང་མངའ་
སྡ་ེགསོ་ཚོགས་སོ་སོས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་ལ་ཆོས་ལུགས་ཁག་གི་ཉམས་ལེན་
བདེ་སངས་དང་།	 འཛིན་སྐངོ་བདེ་སངས་ཀི་ཐགོ་ཚོད་འཛིན་དང་བཀག་འགགོ་
བདེ་རྒྱྱུའ་ིཁམིས་བཟསོ་ན་བཟ་ོཆོག་གི་རེད།	 ཁམིས་བཟ་ོརྒྱྱུའ་ིདབང་ཚད་ད་ེགསོ་
ཚོགས་ལ་ཡོད་མུས་རེད་ཅསེ་བསི་ཡོད།	 དཔརེ་ན།	 རྒྱ་གར་གི་ཆོས་ལུགས་མང་
པའོི་ནང་རིགས་དང་ཁ་དགོ་གི་དབ་ེབ་ཕ་ེནས་ལ་ྷཁང་ནང་རིགས་གང་འད་ཞིག་
འག་ོཆོག་པ་དང་།	 རིགས་གང་འད་ཞིག་འག་ོཆོག་གི་མེད་པ།	 ད་ེབཞིན་ཆོས་ཀི་
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སླབོ་སྦངོ་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཡང་རིགས་གང་འད་ཞིག་གིས་བདེ་ཆོག་པ་དང་རིགས་གང་
འད་ཞིག་གིས་བདེ་ཆོག་གི་མེད་པ།	 རིགས་དང་ཁ་དགོ་བ་ེབག་པ་ཁ་ཤས་རེག་ཏུ་
མི་རངུ་བ་	 (Untouchable)	 ལ་ྟབུ་བརི་རྒྱྱུའ་ིཆོས་ལུགས་ཀི་ལམ་སལོ་ཡོད།	 ད་ེ
དག་ཚང་མ་ཆོས་དད་རང་གི་འགོ་རང་དབང་སྤད་མེད།	 ཁམིས་ཐགོ་ནས་ཚང་
མ་མེད་པ་བཟསོ་ཡོད།	 དཔརེ་ན།	 ལ་ྷཁང་ནང་འད་ིའཛུལ་ཆོག་དང་འད་ིམི་ཆོག་
བརདོ་རྒྱྱུ འི་གནས་སངས་ད་ེདག་ཚང་མ་ཁིམས་ཐགོ་ནས་མེད་པ་བཟསོ་པ་རེད།	
དསེ་གང་མཚོན་གི་ཡོད་ཅ་ེན།	 མང་ཚོགས་ཀི་སིྒག་འཛུགས་དང་བཟང་སྤདོ་དང་
འགལ་བའི་གནས་ཚྱུལ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་ན་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་ཐ་ེགཏགོས་
དང་།	ཚོད་འཛིན།	སངས་འཛིན་བདེ་ཆོག་པ་ད་ེཁམིས་ཐགོ་ནས་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོ
རེད།	འད་ིརྒྱ་གར་གི་ར་ཁམིས་ཀི་གནས་སངས་ཤིག་རེད།		

འནོ་ཀང་ང་ཚོའི་ངསོ་ནས་འད་ིལ་ྟབུའི་ཚོད་འཛིན་དང་སངས་འཛིན་གནང་
མེད།	བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་ལ་ྟབུར་མཚོན་ན།	བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་བཅྱུ་པའ་ིནང་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནས་སངས་ད་ེཡོད།	
ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནས་སངས་ནང་དང་པ་ོདརེ་ཆོས་ལུགས་ཡོངས་རགོས་
ཁམིས་ཀི་མདནུ་སར་འད་མཉམ་ཡིན་ཞསེ་བཀདོ་ཡོད་སབས།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་
གསོལ་བདེ་མཁན་ད་ེཆོས་ལུགས་ཤིག་ལ་བརིས་ནའང་།	 ད་ེདང་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་
གསོལ་མི་བདེ་མཁན་གཉསི་ཀ་ཁམིས་ཀི་མདནུ་སར་འད་མཉམ་ཡིན།	དརེ་བརནེ་
གཅིག་གི་ཐབོ་ཐང་ལ་གཞན་ཞིག་གིས་གནདོ་སྐནོ་བཏང་ན་འགགི་གི་མེད།	ང་ཚོའ་ི
ངསོ་ནས་གནདོ་སྐནོ་གཏངོ་གི་མེད།	 ཁངོ་ཚོའ་ིངསོ་ནས་གནདོ་སྐནོ་གཏངོ་རྒྱྱུའ་ི
ཐབས་ཤེས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	གལ་སདི་དའེ་ིསྐརོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ནས་ཚོད་འཛིན་གནང་ན་གནང་ཆོག་རྒྱྱུའི་ཆ་རྐནེ་ད་ེབཅའ་ཁིམས་དནོ་ཚན་བཅྱུ་
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གཉསི་པའ་ིནང་ཡོད།	 མི་རིགས་དང་ར་དནོ་གི་དགསོ་མཁ་ོཆེན་པའོ་ིཆེད་ཁམིས་
ཀི་ཐགོ་ནས་ཚོད་འཛིན་བཀག་འགོག་བས་པ་ཕུད་ཅེས་འཁོད་ཡོད་པར་བརནེ།	
ཚོད་འཛིན་བཀག་འགགོ་བདེ་ཆོག་པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་གསལ་ཡོད།	 ད་ལ་ྟ
གནང་ཡོད་མ་རེད་ད།ེ	 མ་འངོས་པར་གནང་ནའང་ཁངོ་ཚོའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཁ་ཤས་
ལ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་ཁམིས་དང་སིྒག་གཞི་བཟསོ་ཀང་བཟ་ོམ་
ཆོག་པའ་ིགནས་སངས་མེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད།	

ངས་དནོ་ཚན་དང་པ་ོདརེ་བསྡམོས་བརྒྱབས་ནས་ཞུ་རྒྱྱུར།	 ༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་བླང་དརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་
ནས་བཟུང་ད་ཕན་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་བ་ཚོར་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་
དབང་གི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརལ་བཤིག་ད་ོཕགོ་འག་ོརྒྱྱུའི་མཛད་འཕནི་སྣ་གཅིག་ཀང་
བསྐངས་མེད།	 ཁྱདེ་རང་ཚོར་ད་ེལརྟ་བསྐངས་པའ་ིདགོས་པ་རྣམ་རགོ་ཡོད་ན་ད་ེ
གཞི་ར་མེད་པའི་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་ཅིག་རེད་ཅེས་ངས་གསལ་པ་ོཞིག་བཟསོ་ན་
བསམ་བྱུང་།	 གཞི་ར་མེད་པའ་ིདགོས་པ་རྣམ་རགོ་རེད་ཅསེ་ངས་བརདོ་པ་ད་ེཁྱདེ་
རང་ཚོས་ཡིད་ཆེས་བདེ་དགསོ་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་གང་ཡང་མེད།	 ཡིད་མ་ཆེས་པ་
ཡོང་སདི་པ་རེད།	 འཇིག་རནེ་འདའི་ིནང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་
དབང་ལ་བརལ་བཤིག་ཕིན་ན།	 ད་ེབརལ་བཤིག་མི་འག་ོབའ་ིསུང་སྐབོ་ག་ནས་ཞུ་
དགསོ་ཀི་རེད་ཟརེ་ན།	སུང་སྐབོ་ཞུ་ས་ད་ེརྒྱལ་སིྤའ་ིནང་ཆ་བཞག་ན་རྒྱལ་སིྤའ་ིཉསེ་
ཡངས་ཚོགས་པ་	 (Amnesty	 International)	 ཞསེ་པ་ད་ེསིྒག་འཛུགས་ཆེ་ཤོས་
ཤིག་རེད།	གལ་སདི་ད་ེལ་ྟབུའ་ིབརལ་བཤིག་འག་ོཡི་ཡོད་ན་ཞུ་ས་ད་ེརྒྱལ་སིྤའ་ིཉསེ་
ཡངས་ཚོགས་པར་ཞུ་དགསོ།	 རྒྱ་གར་ནང་ཆ་བཞག་ན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འག་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་	(National	Human	Rights	Commission)	ཡོད།	
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རྒྱ་གར་ནང་སུང་སྐབོ་ཞུ་དགསོ་ན་ཚོགས་པ་དརེ་ཞུ་དགསོ།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༨	ལོར་
དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པས་རྒྱལ་སིྤའི་ཉསེ་ཡངས་ཚོགས་པར་ཁམིས་གཏུག་བས་པ་
རེད།	 ད་ེརསེ་རྒྱལ་སིྤའ་ིཉསེ་ཡངས་ཚོགས་པས་ཆ་ཚང་ཞིབ་འཇུག་བས་ནས་ཐག་
གཅོད་ཀིས་བཀའ་ལན་ཞིག་གནང་ཡོད་པའི་ནང་བདོ་ནང་ཡིན་ན་ཆོས་དད་རང་
དབང་བརལ་བཤིག་བཏང་བ་ར་སྤདོ་མང་པ་ོབྱུང་སོང་མ་གཏགོས།	 བཙན་བལོ་
ནང་དང་།	 ལགྷ་པར་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་བ་ཚོར་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརལ་བཤིག་ཕིན་པ་ད་ེའདའི་དནོ་ཚན་གཅིག་ཀང་ར་འཕདོ་
ཀི་མི་འདགུ	 དརེ་བརནེ་ཁྱདེ་རང་ཚོས་ཞུས་པའ་ིདགསོ་འདནུ་འད་ིང་ཚོའ་ིལག་
པ་འཆང་ཐུབ་རྒྱྱུ ་མི་འདགུ་ཅེས་ཚིག་གི་བདག་པསོ་ཚིགས་སུ་བཅད་ནས་བཀའ་
ལན་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོགནང་ཡོད།	 འད་ིཡིག་ཐགོ་ཏུ་ཡོད་པ་ཡོངས་གགས་རེད་མ་
གཏགོས།	 གསང་བའ་ིཡིག་ཆ་ད་ེའད་གང་ཡང་མིན།	 ཁྱདེ་རང་ཚོས་གཟགིས་ན་
དའེ་ིནང་ནས་གསལ་པ་ོཞིག་མཁྱནེ་ཐུབ་ཀི་རེད།	དའེ་ིརསེ་ལ་ཕི་ལོ་	༢༠༠༧	ལོར་
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ལ་ཁངོ་ཚོས་སནྙ་ཞུ་བཏང་
བ་རེད།	 སནྙ་ཞུ་དའེ་ིནང་དནོ་ཚན་དམིགས་སུ་བཀར་བ་བདོ་ནས་གསར་འབརོ་
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་བཅ་ོལ་ྔབཅྱུ་དུག་ཅིག་ལ་གདན་སའ་ིནང་འཛུལ་
ཞུགས་བདེ་རྒྱྱུའ་ིངསོ་སྦརོ་རག་མེད་ལུགས་བཀདོ་ཡོད།	 ཁངོ་ཚོ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གང་
ད་ུའཛུལ་ཞུགས་བདེ་ཀང་སླབོ་གྲྭར་གཏངོ་གི་ཡིན་ཞསེ་ཞུས་ཡོད།	 གདན་སའ་ི
ནང་འཛུལ་ཞུགས་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ན་སྣ་ེལེན་ཁང་གིས་ངསོ་སྦརོ་ཞིག་གཏངོ་དགོས་
ཀི་ཡོད།	 ངསོ་སྦརོ་དའེ་ིནང་མི་འད་ིའད་ཞིག་གདན་ས་དང་གྲྭ་ཚང་།	 ཁང་ཚན་
འད་ིའད་ཞིག་གི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བདེ་རྒྱྱུའི་འདནུ་པ་ཡོད་པ་ལརྟ་འཛུལ་ཞུགས་
བདེ་བཅྱུག་རོགས་ཞསེ་ཆོས་བརྒྱྱུད་རིས་མེད་ཀི་དགནོ་སྡ་ེཁག་ལ་གཅིག་མཚྱུངས་
གཏངོ་གི་ཡོད།	དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པར་གདན་སའ་ིནང་འཛུལ་ཞུགས་བདེ་རྒྱྱུའ་ི
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ངསོ་སྦརོ་ད་ེསྤད་མེད།	 འནོ་ཀང་ཁངོ་ཚོར་ཁྱདེ་རང་ཚོས་སླབོ་གྲྭ་གང་གདམ་ཡང་
དརེ་འག་ོརྒྱྱུར་ངསོ་སྦརོ་སྤདོ་ཀི་ཡིན།	 དགནོ་སྡ་ེཁག་ལ་ངསོ་སྦརོ་སྤདོ་ཐུབ་ཀི་
མ་རེད་ཅསེ་བརདོ་ཡོད།	 དགནོ་སྡ་ེཁག་ལ་ངསོ་སྦརོ་སྤད་མི་ཐུབ་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་
ན།ི	 རི་བ་ོདག་ེལནྡ་སིྤ་ལ་ཁྱབ་པའ་ིབཅའ་ཡིག་རི་བ་ོདག་ེལནྡ་པའ་ིབསན་བདག་
ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབབེས་གནང་བ་དའེི་ནང་དག་ེལུགས་པའི་ཆོས་སྡ་ེགང་ད་ུ
འཛུལ་ཞུགས་བདེ་ཀང་།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མི་བདེ་པའམ་མཚམས་འཇགོ་
བས་ཟནི་པ་ཞིག་དགསོ་ཀི་རེད་ཅསེ་ཆ་རྐནེ་འད་ིབཞག་ཡོད།	 ཆ་རྐནེ་འད་ིབཙན་
བལོ་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་མེད་པ་བཟ་ོཐུབ་ཐབས་མེད།	 སིྤར་བཏང་ནས་དགནོ་པ་
དང་སླབོ་གྲྭ	 མཐ་ོརིམ་སླབོ་གྲྭ་གང་འད་ཞིག་ཡིན་རངུ་འཛུལ་ཞུགས་ཀི་ཆ་རྐནེ་
སིྒག་གཞི་བཟ་ོརྒྱྱུ ་ད་ེསིྒག་འཛུགས་སོ་སོ་རང་གི་རང་དབང་རེད།	 དརེ་ཐབོ་ཐང་
ཡིན་ཞསེ་རདོ་རྒྱྱུ ་མེད།	 སིྒག་འཛུགས་སོ་སོའ་ིསིྒག་གཞི་གང་འད་ཞིག་བཟསོ་པ་
ད་ེསིྒག་འཛུགས་སོ་སོས་སིྒག་གཞི་བཟ་ོསངས་ཀི་ཁམིས་དང་སིྒག་གཞིའི་འགོ་ནས་
འག་ོརྒྱྱུ ་ཞིག་རེད།	 དརེ་བརནེ་སྣ་ེལེན་ཁང་གིས་དག་ེལུགས་སིྤའ་ིབཅའ་ཡིག་ཆེན་
མོ་དང་འགལ་བའི་ངསོ་སྦརོ་ཕུལ་ཐུབ་ཀི་མེད་པར་བརནེ་ངསོ་སྦརོ་ཕུལ་མེད།	
འད་ིདམིགས་སུ་བཀར་ཡོད་པ་དང་།	 གཞན་ཁངོ་ཚོས་དའེ་ིསྔནོ་ལ་སིྤར་བཏང་
བཤད་དང་ཤོད་བཞིན་པ་མང་པ་ོཞིག་ཡོད།	 དཔརེ་ན།	 སླབོ་གྲྭ་ནས་ཕིར་འབུད་
བས་སོང་།	 སནྨ་ཁང་ནང་འག་ོཆོག་གི་མི་འདགུ་ཅསེ་སོགས་གཅིག་ལའང་དན་
རགས་མེད།	གསོ་ཚོགས་ཀི་བག་ོགླངེ་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་གཟགིས་ན་ཚང་མ་རུན་
མ་ཡིན་པ་ཞིག་མ་གཏགོས།	བདནེ་པ་གཅིག་ཀང་མེད་པ་གསལ་པ་ོརེད།	དའེ་ིསྐརོ་
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་ཞིབ་འཇུག་མཐར་ཕིན་
པ་གནང་ས།ེ	 སྣ་ེལེན་ཁང་དང་འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བཀའ་རད་ཕབེས་
ཡོད།	 ཁངོ་ཚོས་ད་ེམ་ཡིན་པའ་ིཞིབ་འཇུག་ཆ་ཚང་གནང་ནས་དའེ་ིནང་ཆོས་དད་
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དང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་བརལ་བཤིག་བཏང་བ་གཅིག་ཀང་མི་འདགུ	 དརེ་
བརནེ་ཁྱདེ་རང་ཚོས་ཞུས་དནོ་དརེ་ང་ཚོས་ཐག་གཅདོ་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་ངསོ་ལེན་བདེ་
རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མི་འདགུ་ཅསེ་ཕི་ལོ་	༢༠༠༧	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༩	འཁདོ་པའ་ིབཀདོ་
ཁྱབ་དའེ་ིནང་གསལ་པ་ོཡོད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཉསེ་ཡངས་ཚོགས་པ་དང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོངས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་གཉསི་ཀིས་ཐག་གཅོད་འདི་དང་བདནེ་
མིན་པའ་ིཐག་གཅདོ་ལ་སུས་ཀང་ངསོ་ལེན་བདེ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད།	 གལ་ཏ་ེའད་ིདང་
བདནེ་མིན་པའི་ཐག་གཅདོ་ཡིན་ན་ད་དངུ་ཁིམས་ཁང་གངོ་མ་ནས་གངོ་མར་འག་ོ
དགསོ་ཀི་རེད་ལ་འག་ོཆོག་གི་རེད།	འནོ་ཀང་ཁངོ་ཚོས་ཕིན་མེད།	དའེ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་
ན་ིགཞི་ར་མེད་པའ་ིདབང་གིས་རེད།	ཁངོ་རྣམ་པའ་ིཐག་གཅདོ་ད་ེཕགོས་ལྷུང་བས་
ནས་ཐག་གཅདོ་བས་པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་མེད།	 ཞིབ་འཇུག་མཐར་
ཕིན་བས་པའ་ིརསེ་གུབ་དནོ་གི་ཐག་གཅདོ་ཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ངས་ད་ལ་ྟབརལ་
བཤིག་ར་བ་ནས་ཕིན་མེད་ཅེས་ཐག་བཅད་ནས་ཞུས་པ་ད་ེཁིམས་དནོ་གི་དབང་
ཚད་ཡོད་པའི་སྡ་ེཚན་ཁག་གིས་ཞིབ་འཇུག་བས་པའི་གུབ་དནོ་ཐག་གཅདོ་གཞི་ལ་
བཞག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན།	 འད་ིབདནེ་པ་མིན་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ར་སྤདོ་གནང་དགསོ་
ཀི་ཡོད་ན།	 གངོ་རིམ་གི་ཁམིས་ཁང་ད་ུཕིན་ནས་བརར་ཤ་གཅདོ་དགསོ་པ་ཞིག་
རེད་མ་གཏགོས།	 ད་ེམིན་སང་ལམ་ཁག་ཏུ་ང་ཚོའ་ིཐབོ་ཐང་བརལ་བཤིག་བཏང་
སོང་ཞསེ་བརདོ་པ་ད་ེགསལ་པ་ོབས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན།	 སྐག་རུན་དང་།	 གཞི་
ར་མེད་པ།	ཆ་གཞག་རྒྱྱུ ་མེད་པ་རེད།	དརེ་བརནེ་ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ལ་ང་ཚོས་དགོས་པ་
རྣམ་རགོ་གནང་དགསོ་དནོ་མེད་ཅསེ་འད་ིགཅིག་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

དནོ་ཚན་གཉསི་པ།	 སིྤ་ཚོགས་ཀི་འབལེ་བ་བདེ་སངས་ཐགོ་ནས་ཁངོ་ཚོར་
དབ་ེའབདེ་བས་པ་དང་།	 དང་བདནེ་མ་བས་པ་ཟརེ་རྒྱྱུའ་ིདགངོས་ཚྱུལ་ཞིག་
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ཡོད།	 དའེ་ིསྐརོ་ལ་ང་ཚོས་གསལ་པ་ོབས་ནས་མཁྱནེ་དགསོ་པ་ཞིག་ལ།	 དཔརེ་
ན།	 བཙན་བལོ་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་འཛིན་སྐངོ་བས་པའ་ིསནྨ་ཁང་དང་།	 ཚོང་
ཁང་།	 ཟ་ཁང་ལ་སོགས་པ་ད་ེའད་གང་གི་ནང་དའུང་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་བ་
ཡོང་ན་འགགི་གི་མེད་ཅསེ་བཤད་ཡོད་མ་རེད།	ཡི་ག་ེསྦར་མེད།	བཙན་བལོ་སིྒག་
འཛུགས་ངསོ་ནས་དབ་ེའབདེ་གང་ཡང་བཏང་མེད།	 བལ་ཡུལ་སྣ་ེལེན་ཁང་ནས་
བཟུང་ར་རམ་ས་ལ་སྣ་ེལེན་ཁང་གི་བར་ད།ུ	 ར་ས་སྣ་ེལེན་ཁང་ད་ུབསླབེས་ཏ་ེ༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ནང་གཏངོ་རྒྱྱུའ་ི
བར་ད།ུ	 བདོ་མི་གཅིག་མཚྱུངས་བས་ཡོད་མ་གཏགོས།	 ང་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་
པ་ཡིན།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཡིན་ཞསེ་གསལ་བསྒགས་བས་ནས་ཡོང་མཁན་
ད་ེཚོ་ལའང་ང་ཚོས་དབ་ེའབདེ་མ་བས་པར།	 ཁངོ་ཚོར་མཐུན་རྐནེ་དང་འཕདོ་
བསནེ་གང་ཅིའ་ིཐགོ་གཅིག་གྱུར་བས་ཡོད།	 སླབོ་གྲྭ་ཁག་ནང་ངསོ་སྦརོ་བཏང་ས་ེ
སླབོ་གྲྭར་བཏང་བ་རེད།	 ད་ེལརྟ་བཏང་བའ་ིམི་ལགྷ་མ་ད་ེའད་ད་ལའྟང་ཡོད་སདི་
པ་རེད།	 འནོ་ཀང་སིྤ་ཚོགས་ནང་གང་ཟག་སྒརེ་གིས་འཛིན་སྐངོ་བས་པའ་ིཟ་ཁང་
དང་།	ཚོང་ཁང་ད་ེཚོའ་ིནང་ད་ུདལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ད་ེཚོ་མ་ཕབེས་རོགས་ཞསེ་
ཡི་ག་ེསྦར་བ་ད་ེདག་ཚོང་ཁང་བདག་པའོ་ིརང་དབང་རེད།	 ཁངོ་ཚོའ་ིའག་ོབ་མིའ་ི
གཞི་རིམ་གི་ཐབོ་ཐང་རེད།	 ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་ཀི་ནང་ད་ུདནོ་ཚན་བ་ེ
བག་པ་ཞིག་ཡོད།	 གངས་ཀ་ད་ེངས་དན་གི་མི་འདགུ	 སོ་སོ་སྒརེ་བས་ནས་ཟུར་
ད་ུསྡདོ་རྒྱྱུའ་ིཐབོ་ཐང་	 (Right	 to	 Privacy)	 ཡོད།	 ཐབོ་ཐང་དའེ་ིའགོ་ནས་སུ་
དང་སུ་ཡིན་ནའང་འདརི་མ་ཡོང་རོགས་ཞསེ་བརདོ་རྒྱྱུའ་ིཐབོ་ཐང་ད་ེབདག་པ་ོདའེ་ི
གཞི་རིམ་གི་ཐབོ་ཐང་རེད།	 ད་ེལ་ང་ཚོས་བརལ་བཤིག་གཏངོ་ཐུབ་ཐབས་མེད།	
དཔརེ་ན།	 མགནོ་ཁང་ཆེན་པ་ོད་ེའདའ་ིནང་ད་ུསྡདོ་པའ་ིསབྐས་སུ་མགནོ་ཁང་དའེ་ི
སྒ་ོའགམ་ད་ུཤོག་བུ་ཁ་ཤས་འཇགོ་གི་འདགུ	 ཤོག་བུ་གཅིག་གི་ནང་ད་ུ	 Do	 not	
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disturb	 ཟརེ་ནས་ཡོད།	 སོ་སོའ་ིཁང་མིག་ནང་ད་ུགནས་སབྐས་རིང་སུའང་མི་
ཡོང་བའ་ིའདདོ་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ན།	ད་ེཕི་ལོགས་ལ་བཀལ་བ་ཡིན་ན།	འད་ིསུ་གང་
ལ་དབ་ེའབདེ་བཏང་བའ་ིསདྐ་ཆ་མ་རེད།	 གཙང་མ་བཟ་ོམཁན་དང་།	 ཁ་ལག་
སྐལེ་མཁན་རིགས་ཡིན་ནའང་རེད།	 ད་ེདག་ལ་གནས་སབྐས་རིང་མ་ཡོང་ཞསེ་
བརདོ་ཀི་ཡོད།		

ད་ེབཞིན་དགོན་པ་དང་ཆོས་སྡ་ེཁག་གི་ནང་ད་ུདལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོ་
འདརི་འཕནི་བཅལོ་དང་ཞལ་འདབེས་བརྒྱབ་པར་མ་ཡོང་ཞེས་སྒ་ོབང་སྦར་བ་ད་ེ
དག་སྒ་ོབང་སྦར་མཁན་གི་ཁམིས་མཐུན་ཐབོ་ཐང་ཞིག་རེད་མ་གཏགོས།	 ཁམིས་
མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་འགལ་ནས་མི་གཞན་ཞིག་གི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརལ་བཤིག་བཏང་
བ་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རེད།	 གཞན་ཕར་བཞག་སནྨ་ཁང་ཁག་ནང་གཅིག་ནས་
གཅིག་ལ་འགོ་འག་ོབའི་འགོས་ནད་ཡོད་མཁན་གི་ནད་པ་ད་ེདག་ཟུར་བཅད་བདེ་
ཀི་འདགུ	 ཁང་མིག་ཟུར་ད་ུབཞག་ས་ེམི་གཞན་དང་ཐུག་མ་བཅྱུག་པ་ད་ེནད་པ་ཁ་ོ
རང་དང་གཞན་ལ་འག་ོདགོས་ཡོད་པའི་ནད་པ་མིན་པ་གཉསི་ཀའི་ཁ་ེཕན་ཆེད་ད་ུ
བདེ་ཀི་ཡོད་པ་ལས།	 ནད་པ་དང་ནད་པ་མིན་པའ་ིཐབོ་ཐང་འཕགོ་གི་མེད།	 ཨིན་
སདྐ་ནང་	 social	 discrimination	 དང་	 social	 boycott	 ཚིག་མི་འད་བ་
གཉསི་ད་ེམག་ོབད་ེཔ་ོབས་ནས་བསསེ་ནས་ཤོད་ཀི་ཡོད།	 social	 discrimination	
ཟརེ་རྒྱྱུ ་ད་ེགནས་ཚྱུལ་ཐ་དད་རེད།	 social	 boycott	 ཟརེ་རྒྱྱུ ་ད་ེགནས་ཚྱུལ་
ཁྱནོ་ཡོངས་ནས་ཐ་དད་རེད།	 དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ད་ེཚོས་ད་ེགཉསི་མཉམ་
ད་ུབསསེ་ནས་མི་ཚོ་མག་ོསྐརོ་གཏངོ་རྒྱྱུའ་ིཐབས་ཤེས་བདེ་ཀི་འདགུ	 ཁངོ་ཚོར་
སིྤ་ཚོགས་ཀིས་ཟུར་བཅད་	 (social	 boycott)	 བདེ་སབྐས་ང་ཚོར་དབ་ེའབདེ་	
(social	 discrimination)	 བདེ་ཀི་འདགུ་བཤད་ཀི་ཡོད།	 འད་ིདབ་ེའབདེ་	
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(discrimination)	གང་ཡང་མ་རེད།	ཟུར་བཅད་	(boycott)	བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེསུ་ཡིན་
ནའང་ཐབོ་ཐང་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།

ལགྷ་པར་ད་ུའཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་གནས་ཚྱུལ་མ་འསོ་པ་ཞིག་ལ་གདངོ་
ལེན་དང་ངོ་རོལ་བེད་རྒྱྱུ འི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ད་ེཟུར་བཅད་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེརེད།	
བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགཾཱན ཱསི་རྒྱ་གར་རང་བཙན་རདོ་ལེན་གནང་སབྐས་དང་།	 ད་ེམིན་
གནས་ཚྱུལ་མང་པའོི་ཐགོ་ལ་མཐུན་འགྱུར་མི་གནང་རྒྱྱུ ་དང་ཟུར་བཅད་གནང་རྒྱྱུ ་
ད་ེཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ཤིག་ལ་གཟགིས་ཏ་ེཕག་ལེན་བསར་བ་རེད།	 ཟུར་བཅད་	
(boycott)	 ལ་གཾཱན ཱསི་མིང་གསར་པ་ད་ེ	 (Non-cooperation)	 ཟརེ་རྒྱྱུ ་ད་ེརེད།	
མཐུན་འགྱུར་མི་གནང་བ།	 མཉམ་རབུ་མི་བདེ་པ་ལ་ག་ོདགསོ།	 ད་ེདང་	 social	
boycott	གཉསི་དནོ་དག་གཅིག་པ་ལ་ྟབུ་རེད།	དརེ་བརནེ་བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་
ཚོང་ཁང་དང་།	 ཟ་ཁང་།	 དགནོ་པའ་ིབདག་པ་ོབཅས་ཀིས་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་
པ་ཚོ་དང་མཉམ་ད་ུཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་འབལེ་བ་མི་བདེ་པའི་ཆེད་ད་ུཁོ་རང་
ཚོའི་ཚོང་ཁང་དང་ཟ་ཁང་སོགས་གང་ཡིན་ནའང་དའེི་སྒ་ོསངེ་ད་ུདལོ་རྒྱལ་རསེ་
འབང་པ་ཚོ་མ་ཕབེས་རོགས་ཞསེ་སྒ་ོབང་སྦར་རྒྱྱུ ་ད་ེབདག་པ་ོརང་གི་ཁམིས་མཐུན་
གི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་ནས་བས་པ་ལས།	 དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པའ་ིཐབོ་ཐང་འཕགོ་
ནས་བས་པ་ཞིག་མིན་པ་གསལ་པ་ོམཁྱནེ་དགསོ་པ་ཞིག་རེད།	 ང་རང་ཚོ་བདོ་པའ་ི
སིྤ་ཚོགས་ནང་ད་ུསིྤ་ཚོགས་ཟུར་བཅད་ཀི་ལས་དནོ་མང་པ་ོབདེ་ཀི་ཡོད།	 གཞནོ་
ན་ུལནྷ་ཚོགས་སོགས་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་ནས་ཐནོ་
སྐདེ་བས་པའི་ཅ་ལག་ཉ་ོགི་མིན་ཟརེ་ནས་ལས་དནོ་འགུབ་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་
ཚར་མང་པ་ོབདེ་ཀི་འདགུ	ངས་དན་ཐགོ་ལའང་ད་ྷསར་ཇ་དམ་བཅག་པ་དང་།	མལ་
གཟན་མེར་སགེ་བཏང་བ་སོགས་མང་པ་ོབས་པ་རེད།	རྒྱ་མིའ་ིཅ་ལག་ཉ་ོརྒྱྱུ ་བཀག་
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འགོག་སུ་གང་གིས་བདེ་ཐུབ་མེད་ཀང་བཀག་འགོག་གི་ཐབས་ཤེས་བས་པ་རེད།	
ད་ེདག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་པ་དང་།	རྒྱ་ནག་གི་བཟ་ོལས་པ་ད་ེདག་ལ་ང་ཚོས་དབ་ེ
འབདེ་བས་པ་མ་རེད།	social	discrimination	བས་པ་མ་རེད།	social	boycott	
བས་པ་རེད།	ད་ེའསོ་ཤིང་འཚམས་པ་ཞིག་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་ང་ཚོས་བདེ་ཀི་
ཡོད་པ་ལས།	 མ་འསོ་པ་དང་མ་བདནེ་པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་གི་ཐགོ་ནས་བདེ་ཀི་
ཡོད་མ་རེད།	 ལགྷ་པར་ད་ུདལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོ་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ཚང་མས་མཁྱནེ་དགསོ་པ་ཞིག་ལ།	 དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ད་ེཚོས་རང་རང་སོ་
སོ་ཁ་ཁུ་སིམ་པའོ་ིཐགོ་ནས་སྒརེ་གིས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བས་ན།	སུ་གང་གིས་
ད་ེལ་བརྙས་གཙེར་བདེ་མཁན་ཡོང་ཤེས་ཀི་མ་རེད།	 སིྤ་ཚོགས་ནང་ཟུར་བཅད་
བེད་དགོས་པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་གཙོ་བ་ོད་ེདལོ་རྒྱལ་བསནེ་གི་འདགུ་ཟརེ་ནས་ཟུར་
བཅད་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེཉུང་བ་རེད།	 ད་ེལས་མང་བ་སིྤ་ཚོགས་ཀི་བསམ་བླའོ་ིནང་གནནོ་
ཤུགས་གཅིག་ག་རེ་ཡོད་རེད་ཅ་ེན།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
མཚན་སདྨ་ཞུས་པ་དང་།	 མངནོ་གསལ་དདོ་པའོ་ིཐགོ་ནས་བཀའ་ལ་གནེ་ལོག་
བས་པ་ད་ེལ་བརནེ་ནས་སིྤ་ཚོགས་ཀི་མིའ་ིབསམ་བླའོ་ིནང་མི་བད་ེབ་དང་།	 ངསོ་
ལེན་བདེ་མ་ཐུབ་པ་ཡོང་རྒྱྱུའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་གཙོ་བ་ོའད་ིརེད་མ་གཏགོས།	 མི་གཅིག་
གིས་ཁུག་ཏུ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་པ་ཡིན་ན།	 སུས་ཤེས་ཀི་རེད།	 སིྤ་ཚོགས་ཀི་འདདོ་
པར་མི་འག་ོབ་དང་།	 ཁངོ་ཁ་ོཡོང་དགསོ་དནོ་གཙོ་བ་ོན་ི༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེར་
མཚན་སདྨ་དང་།	 ང་ོརལོ་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་དའེ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་ཡོང་གི་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་	 social	 boycott	 བདེ་མཁན་དང་།	 དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་དང་ཐག་
རིང་པ་ོབས་ནས་སྡདོ་མཁན་ད་ེདག་ཡག་པ་ོམ་རེད་ཅསེ་བརདོ་པ་ཡིན་ན།	 ད་ེའསོ་
ཤིང་འཚམས་པ་ཞིག་ར་བ་ཉདི་ནས་ཆགས་ཀི་མེད།	 གང་ལརྟ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་
འད་ིཕི་གཉསི་ཀི་སྐབས་གནས་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་
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སྨད་ཞུ་མཁན་དང་མཚན་སྨད་མི་ཞུ་མཁན་གཉསི་ཀར་སིྤ་ཚོགས་ནང་གཅིག་པ་
འད་མཚྱུངས་བས་ནས་འགགོས་འདསི་བདེ་དགོས་པའི་གནས་ཚྱུལ་དགོངས་ཀི་
ཡོད་པ་ཡིན་ན།	ཏན་ཏན་ནརོ་འཁུལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གི་འདགུ

དཔརེ་ན།	 སླབོ་གྲྭའ་ིནང་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་གི་སླབོ་ཕུག་
ཅིག་ལ་སླབོ་ཕུག་གཞན་པས་དམའ་འབབེས་གཏངོ་བ་དང་བརྙས་གཙེར་བས་པ་ད་ེ
འད་ཡིན་ན་མ་འསོ་པ་རེད།	 ད་ེམིན་ད་ེདང་ཐག་རིང་པ་ོབདེ་ནས་བསདྡ་པ་ཡིན་
ན།	མ་འསོ་པ་གང་ཡང་མ་རེད་བསམ་གི་འདགུ	ཚང་མ་དང་མཉམ་ད་ུཐག་ཉ་ེཔ་ོ
བས་ནས་འདསི་གཤིབས་བདེ་དགསོ་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་གང་ཡང་མེད།	 འགསོ་ནད་
ཡོད་པའ་ིནད་པ་ལས་ཐག་རིང་པ་ོབས་ཏ་ེབསདྡ་པ་ལརྟ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
དང་དམ་ཚིག་འགལ་བའ་ིམི་ད་ེཚོ་དང་ཐག་རིང་པ་ོབསདྡ་པ་ཡིན་ན།	 ད་ེཕགོས་
གཉསི་ཀར་ཕན་ཐགོས་རྒྱྱུ ་རེད་མ་གཏགོས།	 སུ་ལའང་གནདོ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད།	
སུ་གང་གི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརལ་བཤིག་འག་ོརྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད་པར་བརནེ།	 སིྤ་ཚོགས་
དང་།	 སིྒག་འཛུགས་ངསོ་ནས་ད་བར་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོ་དང་འབལེ་བ་
བདེ་ཕགོས་སྐརོ་ལ་ང་རང་གི་བསམ་ཚྱུལ་ཐགོ་ནས་བལསྟ་ན།	 ནརོ་འཁུལ་ཕིན་པ་
གཅིག་ཀང་མེད་བསམ་གི་ཡོད།

དནོ་ཚན་གསུམ་པ།	༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།	ཆོས་
སྡ་ེཁག	 སིྒག་འཛུགས་ཁག་གི་ངསོ་ནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་
དང་།	 མི་བདེ་མཁན་གཉསི་ཀི་དབར་ལ་ཆིག་བསིྒལ་ཡོང་རྒྱྱུའ་ིཐབས་ཤེས་མ་
གནང་བ་ར་བ་ཉདི་ནས་མ་རེད་བསམ་གི་ཡོད།	 ཐབས་ཤེས་དའེ་ིཐགོ་ལ་ཞན་ཆ་
ཡོད་པ་དང་།	མ་འདང་བ།	 ཉུང་དགས་པ་ད་ེའད་གཅིག་ཀང་བྱུང་མེད་པ་ང་རང་
གི་ངསོ་ནས་གསལ་པ་ོབས་ནས་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད།	དའེ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་ག་རེ་རེད་
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ཅ་ེན།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་སངྤ་བངླ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ད་ེལ་དསུ་བཀག་གང་ཡང་བཟསོ་
མེད།	 སངྤ་བངླ་ཞུས་པའ་ིརསེ་སུ་ཁྱདེ་ཀིས་སངྤ་བངླ་ཞུས་པ་ད་ེའགགི་གི་མི་འདགུ་
ཅསེ་སུ་གང་གིས་གསུང་གི་ཡོད་མ་རེད།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་ད་ེ
དག་གིས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བ་རྒྱྱུ ་མཚམས་འཇགོ་བས་ནས་དགནོ་སྡ་ེདང་སིྤ་
ཚོགས་གང་གི་ནང་ཚྱུར་ལོག་ཡོང་རྒྱྱུ ་ད་ེག་དསུ་ཡིན་ནའང་བདེ་ཆོག་པ་ཞིག་རེད།	
ལོག་ཚར་རསེ་ཁྱདེ་རང་སྔནོ་མ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་རེད་ཟརེ་ནས་
སུ་གང་གིས་ད་ེལ་ཟུར་ཟ་དང་ཟུར་བཅད་བདེ་ཀི་མེད།	 གདན་ས་ག་པར་ཕིན་པ་
ཡིན་ནའང་ད་ེདངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་རེད།	དལོ་རྒྱལ་བཀག་འགགོ་གནང་ནས་ལོ་	
༣༠	ཡས་མས་ཤིག་འག་ོཡི་ཡོད།	ད་ེརིང་སང་ཉནི་ཡང་གཞི་ནས་ངས་ནརོ་འཁུལ་
ཕིན་འདགུ་སངྤ་བངླ་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཟརེ་ནས་ཡོང་མཁན་ཡོད་པ་ཡིན་ན།	 གདན་ས་
ཁག་གི་ནང་ད་ུཡིན་ནའང་ངསོ་ལེན་གནང་རྐང་རེད།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུམདནུ་ད་ུཞུ་མཁན་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་ཐུགས་བར་ེབ་ཆེན་པསོ་
ངསོ་བཞསེ་གནང་རྐང་རེད་མ་གཏགོས།	 ད་ཁྱདེ་རང་ཕིས་དགས་པ་རེད།	 ད་
ཡོད་མ་རེད་ཅསེ་ནམ་ཡང་གསུང་གི་མེད།	དརེ་བརནེ་ཁ་ོརང་ཚོ་ནང་ཁིྱམ་ད་ུལོག་
རྒྱྱུ ་དང་།	སིྤ་ཚོགས་བིངས་	(mainstream)	ནང་ཚྱུར་ཡོང་རྒྱྱུའ་ིསྒ་ོད་ེག་དསུ་ཡིན་
ནའང་ཕ་ེཡོད་པ་མ་གཏགོས།	 སྒ་ོནམ་ཡང་བརྒྱབས་མེད།	 སྒ་ོཕ་ེཡོད་པ་ཙམ་མ་
ཟད།	 སངྤ་བངླ་བས་ནས་ལོག་ཡོང་རྒྱྱུ ་ད་ེསུ་ཡིན་ནའང་བདེ་ཐུབ་པ་དང་།	 སུྒབ་
ཐུབ་རྒྱྱུའ་ིགནས་སངས་ཤིག་རེད།	 དརེ་བརནེ་སངྤ་བངླ་བས་པའ་ིཉནི་མོ་དརེ་ག་
དསུ་ཡིན་ནའང་སོ་སོའི་སིྤ་ཚོགས་རྙངི་པ་དའེི་ནང་གཅིག་མཚྱུངས་བས་ནས་ལོག་
ཆོག་ཆོག་ཡོད་པ་ད་ེང་ཚོ་ཆིག་བསིྒལ་བདེ་རྒྱྱུའི་ལམ་ཁ་ཆེ་ཤོས་དང་ཐབས་ལམ་
བཟང་ཤོས་ད་ེརེད་བསམ་གི་འདགུ	 ཕིས་སུ་སངྤ་བངླ་ཞུ་མཁན་ད་ེཚོ་ལའང་སངྤ་
བངླ་ཞུས་རསེ་སུ་གང་གིས་ད་ེལ་ཟུར་ཟ་དང་དམའ་འབབེས་བདེ་མཁན་གདན་ས་
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ཁག་སོགས་ནང་དའུང་ད་བར་བྱུང་མེད།	 གང་ཟག་བ་ེབག་པ་ད་ལའྟང་ཐ་ེཚོམ་
ངང་སྡདོ་མཁན་ད་ེའད་ཡོད་རེད།	 ད་ེདག་གིས་ག་དསུ་སངྤ་བངླ་ཞུ་གི་ཡོད་པ་ཡིན་
ནའང་དསུ་ཚོད་རྒྱས་བཀག་མེད་པར་བརནེ།	ཕིས་འག་ོབ་དང་དསུ་ཚོད་ཡོལ་འག་ོ
བ་ད་ེའད་མེད་པ་ཞིག་རེད།	 ད་ེང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་དགངོས་པ་ཆེ་བཞསེ་ཀིས་བཞག་
ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདགུ

ལགྷ་པར་ད་ུ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལུང་དང་རིགས་
པའི་སུྒབ་བདེ་ཐགོ་ནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བས་དང་མ་བདེ་ཀི་ཁ་ེཉནེ་ད་ེཧ་
ཅང་གསལ་པ་ོབས་ཏ་ེབཀའ་ཕབེས་ཡོད།	བཀའ་ཕབེས་ཡོད་པ་དརེ་བསམ་བླ་ོཡོད་
མཁན་གི་མི་ཞིག་ཡིན་ན།	 བསམ་བླ་ོགཏངོ་མ་ཤེས་པ་དང་།	 བསམ་བླ་ོགཏངོ་མི་
ཐུབ་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་མེད་པ་ཞིག་རེད།	 དརེ་བརནེ་ཆིག་བསིྒལ་ཆེད་འབད་བརནོ་
གནང་དགསོ་པ་ད་ེདག་མ་འདང་བ་དང་ཞན་ཆ་ཡོད་པ་ད་ེའད་ར་བ་ཉདི་ནས་མིན་
པ་ད་ེང་ཚོས་གསལ་པ་ོབས་ནས་རགོས་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཞིག་རེད།		

ཁ་ཤས་ཀི་བསམ་བླའོི་ནང་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མཚམས་འཇགོ་བདེ་མ་
ཐུབ་མཁན་ད་ེཚོ་ལའང་ཕན་བུ་གུ་ཡངས་བས་ནས་ཁོང་ཚོ་ཡང་སིྤ་ཚོགས་ནང་
ཚྱུར་ཡོང་རྒྱྱུའ་ིཐབས་ལམ་ཞིག་བཟ་ོདགསོ་ཀི་རེད་དགངོས་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་དང་།	 མི་བདེ་མཁན་གཉསི་ཀི་དབར་ལ་
འགིག་འཇགས་ཡོང་རྒྱྱུར་གོ་བསྡུར་དང་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱྱུ ་ད་ེའད་ཡོད་དགོས་
ཀི་རེད་བསམས་པ་ད་ེའད་དགངོས་མཁན་ཡོད་ས་རེད།	 དཔརེ་ན།	 ཁ་སང་ཕ་
གིར་བཀའ་འད་ིགནང་མཁན་ཞིག་གིས་སདྐ་ཆ་བཤད་ནས་ག་ོབར་སྤདོ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་
མ་རེད་དམ་ཞེས་སྔནོ་མའི་ད་ིབ་ནང་ད་ུའདགུ་ལ་ད་ལའྟང་ད་ིབ་འད་ིཡོང་གི་ཡོད།	
སིྤར་མི་ཞིག་ཡིན་ན།	 སདྐ་ཆ་བཤད་ནས་ག་ོབར་སྤདོ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ཞིག་དགསོ་ཀི་
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རེད།	 ད་བར་ག་ོབར་མ་འཕདོ་མཁན་གི་མི་ད་ེཚོ་ལ་ད་ལ་ྟང་ཚོས་འབལེ་བ་བདེ་རྒྱྱུ ་
དང་ག་ོབར་སྤདོ་རྒྱྱུའི་གནས་ཚྱུལ་གང་ལགྷ་ཡོད་དམ་དརེ་ང་ཚོས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
དགསོ་པ་ཞིག་རེད།	 དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་དང་བཙན་བལོ་སིྒག་འཛུགས་ལ་ྟབུ་
གཉསི་བར་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱྱུའ་ིའབད་བརནོ་བདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན།	 གསོ་
གཞི་ག་འད་ཞིག་གི་ཐགོ་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱྱུའ་ིའབད་བརནོ་བདེ་ཀི་རེད།	ང་
ཚོའ་ིངསོ་ནས་དགསོ་འདནུ་འདནོ་རྒྱྱུ ་ད་ེལས་ས་ླཔ་ོདང་གསལ་པ་ོརེད།	 དལོ་རྒྱལ་
བསནེ་གསོལ་མཚམས་འཇགོ་བདེ་དགསོ་བརདོ་ཀི་ཡོད།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་
མཚམས་འཇགོ་བས་པའི་ཉནི་མོ་ད་ེསུ་གང་གིས་ང་ོཆེན་ཞུ་དགསོ་ཀི་ཡོད་མ་རེད།	
མག་ོའདནེ་བ་དགསོ་ཀི་ཡོད་མ་རེད།	 ངས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མཚམས་
འཇགོ་བས་པ་ཡིན་བརདོ་ན།	 དའེ་ིཉནི་མོ་དརེ་ཁ་ོརང་སིྤ་ཚོགས་རྙངི་པའ་ིནང་ད་ུ
ལོག་ཤག་ཤག་རེད།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མཚམས་འཇགོ་བདེ་མི་དགསོ་པའ་ི
ཐགོ་ནས་ཁ་ོཚོར་ངསོ་ལེན་རག་རྒྱྱུའི་ཐབས་ཤེས་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡོད་རེད་དམ་བརདོ་ན།	
ད་ེཐབས་ཤེས་བ་རྒྱྱུ ་ཡོད་མ་རེད་ཅསེ་ཐག་གཅདོ་རྒྱྱུ ་རེད།	དརེ་ཐབས་ཤེས་བདེ་ན་
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བས་པའི་ཉསེ་དམིགས་ད་ེདག་ང་ཚོས་ད་བར་བཤད་པ་ད་ེ
དག་དནོ་ལ་མ་གནས་པར་ཆགས་འག་ོཡི་རེད།	 ཕིར་འཐནེ་རྒྱག་དགསོ་པ་ཆགས་
འག་ོཡི་རེད།	 དའེ་ིཐགོ་འགགི་འཇགས་ཡོང་རྒྱྱུ ་དང་མཐུན་འབལེ་བ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་
མེད།	 དརེ་བརནེ་ངས་ཐགོ་མར་ཞུས་པ་ད་ེག་རང་རེད།	 ངས་བསྡམོས་ཀང་དའེ་ི
ཐགོ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ནའང་འགགི་གི་འདགུ	དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མཚམས་འཇགོ་
མི་བདེ་མཁན་ད་ེཚོ་དང་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མཚམས་འཇགོ་བདེ་མཁན་ད་ེ
ཚོའི་དབར་ཆིག་བསིྒལ་ཡོང་རྒྱྱུའི་ཆེད་ད་ུདལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མཚམས་འཇགོ་
མ་བདེ་ནའང་འགིག་རྒྱྱུ ་ཡོད་པའི་ཆག་ཡང་ཞིག་གནང་རྒྱྱུ ་ཡོད་དམ་ཞེས་དསི་
པ་ཡིན་ན།	 སདྐ་ཆ་འད་ིསྐརོ་བ་མ་བརྒྱབ་པར་རགོ་རགོ་བས་ནས་ཁ་གསལ་པརོ་



284 བདནེ་དནོ་གསལ་བའ་ིཉ་ིཟརེ།

ཞུས་ན།	དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བས་པ་འད་ིའགགི་དགསོ་ཀི་འདགུ	འད་ིང་ཚོས་
ཁས་ལེན་བདེ་དགོས་ཀི་འདགུ་ཅེས་པའི་དནོ་དག་འདའིི་སངྒ་ལ་འབབ་དགོས་ཀི་
ཡོད།	 ད་ེའད་བས་ན་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ད་བར་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་བ་ད་ེདག་དནོ་མེད་ཆགས་རྒྱྱུ ་རེད།	 དརེ་བརནེ་ཁངོ་གཉསི་དབར་ལ་ལ་
ཉག་མཛོ་གཟངེས་ཀི་གནས་ཚྱུལ་ཞིག་གི་ཐགོ་ནས་ཆིག་བསིྒལ་ཡོང་རྒྱྱུའི་ཆེད་ད་ུ
དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོར་གུ་བཤང་ཞིག་སྤདོ་དགོས་ཀི་འདགུ་བསམ་པ་ཡིན་
ན།	 གུ་བཤང་བདེ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་ལགྷ་མེད།	 བས་དང་མི་བདེ་ན་ིདནོ་ཚན་གཉསི་
རང་རེད།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མཚམས་འཇགོ་བས་པ་ཡིན་ན།	 ནམ་མཁའ་
གཡའ་དག་ས་གཞི་རལུ་དག་རེད།	 སདྐ་ཆ་ཤོད་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་ལགྷ་མེད།	 མཚམས་
འཇགོ་མ་བས་པ་ཡིན་ན་མཚམས་འཇགོ་བདེ་མཁན་དང་མཉམ་ད་ུཆོས་དང་ཟང་
ཟངི་མཉམ་སྤདོ་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་།	 སིྤ་ཚོགས་གཅིག་ནང་ཆྱུ་དང་འ་ོམ་བཞིན་ད་ུའདསེ་
ནས་སྡདོ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་མེད་པ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	དརེ་བརནེ་ཆིག་
བསིྒལ་དང་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མཚམས་འཇགོ་གཉསི་པ་ོའད་ིགདམ་ཁ་བརྒྱབ་
རྒྱྱུ ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་གཏགོས།	 ད་ེགཉསི་མཉམ་ད་ུའག་ོཐུབ་རྒྱྱུའ་ིགནས་སངས་ཤིག་
མེད་པ་གསལ་པ་ོཡིན་པ་འདི་ང་ཚོའི་བསམ་བླའོི་ནང་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་མེད་པ་
གསལ་པརོ་མཁྱནེ་དགསོ།	ད་ེའད་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན།	གནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོཞིག་གི་
ཐགོ་ནས་གསལ་པ་ོམེད་པ་ཆགས་རྒྱྱུའ་ིཉནེ་ཁ་ཡོད།		

ཁ་སང་ད་ིབའི་ནང་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བ་ད་ེཚོར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་
སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་མི་རྒྱྱུ ་ཟགོ་གསུམ་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	
རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའ་ིནང་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	མ་འངོས་པར་བདོ་དནོ་བདནེ་
མཐའ་གསལ་སབྐས་སྡ་ེཚན་གཉསི་ལ་ྟབུ་ཆགས་ནས་ལགྷ་བསདྡ་པ་ཡིན་ན།	 བདོ་
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པ་འད་ིརྒྱ་གར་དང་པ་ཀི་སི་ཏན་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་གཉསི་ལ་ཁ་བལ་འག་ོརྒྱྱུ ་མ་རེད་
དམ་ཞསེ་པའ་ིབསམ་ཚྱུལ་ཞིག་ཡོད།	 བསམ་ཚྱུལ་འད་ིཧ་ཅང་རྣམ་རགོ་ཤུགས་
ཆེན་པསོ་སྒ་ོབཏགས་ནས་བྱུང་བའི་ཐལ་ཆ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་དངསོ་ཡོད་གནས་
ཚྱུལ་ཐགོ་ལ་འད་ིའད་ཞིག་ཡོང་རྒྱྱུའི་གཞི་ར་དང་རྒྱྱུ ་མཚན་གཉསི་ཀ་མེད་པ་ཞིག་
རེད།	 སྔནོ་དང་པརོ་བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་སུ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་
གངས་ཇི་ཙམ་ཡོད།	 ཧ་ཅང་གངས་ཉུང་ཉུང་རེད།	 ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་སབྐས་
ཡོང་མཁན་ཚོ་མང་ཆེ་བ་ན་ིཉནི་ག་ླསྤད་ནས་གསླ་པ་ཤ་སག་རེད།	 བདོ་ནང་དའུང་
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཉནི་རེ་བཞིན་གངས་ཉུང་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད།	 གང་ཡོད་
པ་ད་ེཚོའང་སེམས་གཏངི་ནས་གང་ཡང་མིན་པར་གནས་སབྐས་རང་གི་འཚོ་རནེ་
སུང་སྐབོ་དང་ལས་དནོ་སུང་སྐབོ།	 རུྐབ་སགེས་སོགས་སུང་སྐབོ་བ༌རྒྱྱུ ་ཁ་ོནའ་ིདནོ་
ད་ུདལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་ཡིན་མདགོ་བདེ་མཁན་མང་ཆེ་བ་རེད་མ་
གཏགོས།	 སྙངི་ཁངོ་རསུ་པའ་ིགཏངི་ནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་ཧ་
ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད།	 ཁངོ་ཚོས་དསུ་རྒྱྱུན་ཤོད་རྒྱྱུའ་ིདལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ས་ཡ་
བཞི་ཡོད་ཟརེ་བ་འད་ིཚད་ལས་བརལ་བའ་ིཧམ་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏགོས།	 ས་ཡ་
བཞི་བཞག་ནས་འབུམ་གཅིག་ཀང་ལོང་རྒྱྱུར་ཡང་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ཐགོ་
ནས་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད་བསམ་དན་གི་འདགུ	 ལར་ནས་རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ད་ལྟ་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་བཞིན་པ་འདི་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་དབུ་ཁིད་འགོ་ཡོད་པའི་བདོ་རིགས་དང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་གཉསི་པ་ོའད་ིཕན་ཚྱུན་དག་ཟླའི་ང་ོབརོ་ལ་ྟབཞིན་ཡོད་པའི་གནས་སབྐས་
ཀི་བདེ་སངས་ཤིག་ཡིན་པ་ལས།	 	 ནམ་ཞིག་༸གངོ་ས་མཆོག་དང་རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབར་འགིག་འཇགས་བྱུང་ནས་བདོ་དནོ་བདནེ་
མཐའ་གསལ་བའ་ིཉནི་མོ་ཞིག་བསླབེས་པ་ཡིན་ན།	 རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་
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རྒྱལ་ཁབ་ངསོ་ནས་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པར་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་ཤེས་ཀི་མ་རེད་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་བདེ་དགསོ་དནོ་ཡང་མེད།	 ཁངོ་ཚོས་མངནོ་འདདོ་གང་ཡང་བསུྒབ་རྒྱྱུ ་མེད།	
ད་ེཉནི་སྙངི་ཁངོ་རུས་པའི་གཏངི་ནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ལམ་
སེང་གསལ་པ་ོཆགས་རྒྱྱུ ་རེད།	 དརེ་བརནེ་འད་ིལ་ྟབུའ་ིདགོས་པ་རྣམ་རགོ་འད་ི
ཧ་ཅང་འུར་སྒགོས་ཤིག་རེད།	 བདོ་པའ་ིགཏམ་དཔའེ་ིནང་ཧམ་པ་རི་ཙམ་བཤད་
ན་བདནེ་པ་གཡག་ཙམ་ཐབོ་ཡོང་ཟརེ་བའ་ིདཔ་ེལརྟ་རེད།	 ཁངོ་ཚོས་ཧམ་བཤད་
བས་པའི་འུར་སྒགོས་ཀི་རསེ་སུ་ཕིན་པའི་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་ཅིག་ཡིན་པ་ལས་
གཞི་ར་ཡོད་པ་ཞིག་ར་བ་ནས་ཆགས་ཀི་མེད།	 ལགྷ་པར་ད་ུདལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་
པས་ད་ལའྟི་གནས་སབྐས་སུ་བདོ་ནང་དང་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་ལས་དནོ་གང་དང་གང་
རམོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 གང་དང་གང་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་བདནེ་པའ་ི
གཞི་ར་དང་དངསོ་དནོ་གི་གནས་ཚྱུལ་དང་མ་མཐུན་པ་ཤ་སག་ཡིན་པ་མ་གཏགོས།	
དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་དང་མཐུན་པ་གཅིག་ཀང་མེད།		

ཁངོ་ཚོས་དལི་བསྒགས་སདྐ་འབདོ་ཆེ་ཤོས་ད་ེཁངོ་ཚོའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་
འཕགོ་སོང་ཟརེ་རྒྱྱུ ་ད་ེརེད།	 ད་ེན་ིངས་ད་ལ་ྟཆོས་དད་རང་དབང་འཕགོ་མེད་པ་
གངོ་ད་ུརྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་ཞུས་ཟནི།	 ཁངོ་ཚོར་དང་བདནེ་མིན་པའ་ིདབ་ེའབདེ་
བདེ་ཚྱུལ་ཟརེ་བ་ད་ེརེད།	 ད་ེའད་མིན་པ་ངས་གསལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཞུས་ཟནི་པ་
ཡིན།	 ཁ་ོརང་ཚོར་སིྤ་ཚོགས་ནང་མཉམ་སྡདོ་བདེ་རྒྱྱུའ་ིའདདོ་པ་ཡོད་ན་དའེ་ིསྒ་ོག་
དསུ་ཡིན་རངུ་ཕ་ེནས་བཞག་ཡོད།	སིྤ་དང་སྒརེ།	སིྒག་འཛུགས་དང་ཚོགས་པ་གང་
གི་ངསོ་ནས་སྒ་ོཕ་ེནས་ཡོད་པ་ངས་གསལ་པརོ་ཞུས་པ་ཡིན།

མ་འངོས་པར་ཁོང་ཚོས་བདོ་ད་ེདམུ་བུ་གཉསི་ལ་བགོས་ནས་ལོགས་སུ་ཕ་ེ
ནས་འག་ོཐུབ་ཀི་མེད་པ་ད་ེཟུར་བལསྟ་ལེབ་མཐངོ་རེད།	 ད་ེསུ་ཡིན་རངུ་དཔགོ་
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ཐུབ་པ་ཞིག་རེད།	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོའ་ིབསམ་བླའོ་ིནང་གངོ་ད་ུཞུས་པའ་ིདགོས་པ་
རྣམ་རགོ་ད་ེདག་གཅིག་ཀང་མེད་པར་གཙང་མ་བཞག་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་
བསམ་གི་འདགུ	 གཙང་མ་བཞག་དགསོ་ཀི་རེད་བརདོ་རྒྱྱུ ་ད་ེདངསོ་ཡོད་གནས་
ཚྱུལ་དང་རྒྱྱུ ་མཚན་ཐགོ་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏགོས།	 ད་ེང་ཚོའ་ིཕགོས་
ཡིན་པར་བརནེ་གཙང་མ་བཞག་དགསོ་པ་དང་།	 ཁངོ་ཚོའ་ིཕགོས་ཡིན་པར་བརནེ་
སྐནོ་བརདོ་བདེ་དགསོ་རེད་ཅསེ་དབ་ེའབདེ་བས་ནས་ཞུས་པ་ཞིག་མིན།	དནོ་ཚན་
རེ་རེ་བཞིན་ང་ཚོས་རྒྱྱུ ་མཚན་དང་མཐུན་པ་དང་།	 ཁམིས་དང་མཐུན་པ་དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚྱུལ་གང་ཡིན་པ་ད་ེཞིབ་ཚགས་པརོ་ཞིབ་འཇུག་བས་ནས་ཕབེས་ན་སུ་
ཡིན་རངུ་ར་འཕདོ་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད།	ཞིབ་འཇུག་བདེ་རྒྱྱུའ་ིའདདོ་པ་མེད་པ་སྣདོ་ད་ི
མ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན་བདེ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད།

དལོ་རྒྱལ་རེས་འབང་པ་ཉུང་ཤས་ཤིག་གིས་ད་ལྟའི་བེད་སངས་འདི་རྒྱྱུ ་
མཚན་དང་རིག་པ།	དངསོ་ཡོད་བཅས་ཀི་གནས་སངས་ཁས་ལེན་གི་མིན།	ང་ཚོས་
བརདོ་རྒྱྱུ ་ད་ེག་རང་ཡིན་ཟརེ་ན་འད་ིལྐགུས་པའ་ིཨུ་ཚྱུགས་ལ་ྟབུ་ཞིག་རེད།	 དརེ་
བརནེ་དརེ་ཁ་གཏད་གཅགོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད།	ཁངོ་ཚོ་བཏང་སྙམོས་ལ་འཇགོ་
རྒྱྱུ ་རེད།	 ད་ེལརྟ་བཞག་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་གིས་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་ནས་ཁ་ཤས་
ཟུར་ད་ུཐནོ་ནའང་།	 ཟུར་ད་ུཐནོ་པའ་ིདབང་གིས་བདོ་པའ་ིར་དནོ་དང་ཕུགས་དནོ་
གཉསི་ཀར་ཁ་ེཕན་ཆེ་བ་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏགོས།	 ཁངོ་ཚོ་ཚྱུར་མཉམ་རབུ་བས་
ནས་ཁ་ེཕན་ཆེ་བ་མེད་པ་མ་ཟད།	དའེ་ིརསེ་འབས་ཀི་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་
གནདོ་ཚབས་ཆེན་པ་ོཡོང་གི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད་ཅསེ་ངས་ཚིག་ཐག་ཆོད་
པའོ་ིཐགོ་ནས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཞིག་རེད།	 དསུ་ཚོད་རེའུ་མིག་གཞིར་བཟུང་བས་ན་ངས་
ཞུ་རྒྱྱུའ་ིདསུ་ཚོད་རགོས་པ་རེད།	 ངས་འདརི་མཚམས་བཞག་གི་ཡིན།	 དསུ་ཚོད་
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ལགྷ་མ་དརེ་ཁྱདེ་རང་ཚོས་དགོས་གཅདོ་དང་ད་ིབ་ཡོད་ན་འཛེམས་ཟནོ་མེད་པར་
གསུངས་རོགས།	ཐུགས་ར་ེཆེ།	ཞསེ་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་སླབོ་ཕུག་
རྣམས་ཀི་ད་ིབར་ལན་འདབེས་ཀང་གནང་ཡོད།
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དཔལ་ལནྡ་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་པ་ཆེན་པའོི་དུང་ཆེ་བླ་ོབཟང་སིྦན་
པ་མཆོག་གི་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་གསུང་བཤད།

༄༅།	 །ཐགོ་མར་ག་ོསིྒག་གནང་མཁན་བདོ་ཀི་སདི་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་དུང་ཆེ་རྣམ་པ།	 ལས་བདེ་
རྣམ་པ་བཅས་པར་འཚམས་འད་ིཞུས་པ་དང་སྦྲགས་དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བའི་
གནས་ཚྱུལ་མདརོ་བསྡསུ་ཤིག་སནྙ་སེང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	 ར་བའ་ིདལོ་རྒྱལ་སྐརོ་རྣམ་
པ་ཚོས་མ་མཁྱནེ་པ་དང་།	 མ་གསན་པ་ཞིག་ང་ལ་གསར་པ་ཞུ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད།		
འནོ་ཀང་རང་རང་སོ་སོར་ཕག་ལས་མི་འད་བ་ཡོད་པར་བརནེ།	 ཐུགས་བསྙལེ་པ་
འད་ཡོད་ན།	 དན་གསོ་ལ་ྟབུ་དང་།	 ཡང་བར་ལམ་ནས་ལས་བདེ་གཞནོ་པ་མང་
པ་ོཕབེས་ཡོད་པར་བརནེ།	 ད་ེདག་གི་མཁྱནེ་རགོས་ཆེད་ངས་གསལ་བཤད་ཕན་
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བུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	 ཚང་མས་མཁྱནེ་གསལ་རེད།	 དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐགོ་མར་ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༨	 ལོར་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་
རེད།	དསུ་ད་ེནས་བཟུང་ད་བར་ཧ་ལམ་མི་ལོ་	༣༥	ལགྷ་ཙམ་འག་ོཡི་ཡོད།	དལོ་
རྒྱལ་གི་གནད་དནོ་ཐགོ་མར་༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པའོ་ིསྐ་ུདསུ་སུ་བྱུང་ཞིང་།	 བདོ་
གཞུང་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་པ་ཆེན་པ་ོསིྤ་ལོ་	༡༦༤༢	ལོར་དབུ་བརྙསེ་པ་རེད།	དལོ་
རྒྱལ་གི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེསིྤ་ལོ་	༡༦༥༦	ལོར་སུྤལ་སྐ་ུགགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གཤེགས་
རསེ་ལགྷས་པ་ཞིག་རེད།	སབྐས་དརེ་དལོ་རྒྱལ་མ་གཏགོས་ཤུགས་ལནྡ་དང་།	རྒྱལ་
ཆེན་ཤུགས་ལནྡ།	 ར་ོར་ེཤུགས་ལནྡ་ལ་སོགས་པའ་ིམིང་མི་འད་བ་མེད།	 དལོ་རྒྱལ་
ཟརེ་བའ་ིམིང་ད་ེཐབོ་ཚྱུལ་ན།ི	 དལོ་ཟརེ་བ་བདོ་ཀི་ལྷ་ོཁའ་ིཁུལ་གི་ས་ཆ་གཅིག་གི་
མིང་རེད།	 ཁ་ོཔ་དལོ་ཆྱུ་མིག་དཀར་པརོ་གནས་པར་བརནེ་དལོ་རྒྱལ་ཞསེ་བརདོ་
པ་རེད།

སིྤར་ལུང་པའ་ིརྒྱལ་པ་ོདང་།	བཙན་པ།ོ	མི་ར།ེ	མིའ་ིགཙོ་བ་ོསོགས་ལ་རྒྱལ་
པ་ོཞསེ་བརདོ་སལོ་ཡོད།	འནོ་ཀང་སབྐས་འདའི་ིརྒྱལ་པ་ོཞསེ་པ་ན་ིམི་མ་ཡིན་དང་།	
འབྱུང་པ།ོ	དམ་ས་ིབཅས་ལ་ག་ོདགསོ།	ཧནི་སདྐ་ད་ུཚིག་མཛོད་ནང་བྷུཏ་	(booth)	
བསི་འདགུ	དའེ་ིདནོ་ན་ིགནདོ་བདེ་གཟུགས་མེད་གདནོ་བགགེས་ལ་ག།ོ	༸གངོ་ས་
ལ་ྔཔ་ཆེན་པསོ་དལོ་རྒྱལ་ཟརེ་བ་ད་ེབསན་པ་དང་འག་ོབར་གནདོ་ཅིང་འཚེ་བ་བདེ་
མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་གཟགིས་ནས་དམ་བསྒགས་ཆེན་པ་ོམཛད་ཡོད།	 འནོ་ཀང་
བར་ལམ་ནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོའི་དལི་བསྒགས་ཡིག་ཆ་མང་པའོི་ནང་
༸རྒྱལ་མཆོག་ལ་ྔཔ་ཆེན་པསོ་དལོ་རྒྱལ་གི་འཕནི་བསྐུལ་ལགྗས་རམོ་མཛད་ཚྱུལ་
དང་།	 བལ་ཡུལ་གཉའ་ནང་འཕལེ་རྒྱས་གླངི་ད་ུཡོད་པའ་ིདལོ་རྒྱལ་གི་འད་སྐ་ུད་ེ
༸རྒྱལ་བ་ལ་ྔཔ་ཆེན་པའོ་ིཕག་བཟ་ོརེད་ཅསེ་འུད་སྒགོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ༸གངོ་ས་
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ལ་ྔཔ་ཆེན་པ་ོདལོ་རྒྱལ་དམ་བསྒགས་མཛད་མཁན་ཐགོ་མ་ད་ེཡིན་ཞིང་།	 གང་གི་
གསུང་འབུམ་ཁག་ནང་ད་ེའད་གནང་བ་ཚིག་ཟུར་ཙམ་ཡང་མི་གསལ།	 བར་ལམ་
རྒྱ་ནག་ནས་ཐནོ་པའ་ིཡིག་ཆ་ཁག་གི་ནང་༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ་ོནས་བཟུང་༸རྒྱལ་
བ་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པའོི་བར་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕངེ་རིམ་བནོ་གིས་བསནེ་པ་
རེད་ཅསེ་བཤད་འདགུ་ཀང་དནོ་དངསོ་ཐགོ་༸རྒྱལ་མཆོག་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ་ོནས་བཅྱུ་
གསུམ་པ་ཆེན་པའོ་ིབར་སུ་གཅིག་གིས་བསནེ་གནང་མཛད་མེད།	 ༸རྒྱལ་དབང་
ཁངོས་ནས་དལོ་རྒྱལ་དང་ཐགོ་མར་འབལེ་བ་བྱུང་ས་ད་ེ༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་བཞི་
པ་ཆེན་པ་ོཡིན།

ཕི་ལོ	 ༡༩༥༠	 ཐམ་པའ་ིལོ་མཇུག་ཏུ་ཆམ་མད་ོརྒྱ་ལག་ཏུ་ཤོར་བ་རེད།	 ད་ེ
ཤོར་བའི་ཛ་དག་གི་གནས་ཚྱུལ་ལ་བརནེ་ནས་༸སྐབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེ་ཉནེ་
གཡོལ་ཆེད་ད་ུག་ོམོར་གདན་འདནེ་ཞུས་ཏ་ེགལ་ཏ་ེགནས་སངས་ད་དངུ་སྡུག་ཏུ་
སོང་ན་རྒྱ་གར་ད་ུཕབེས་ཆོག་དགངོས་བཞསེ་གནང་ཡོད་པ་རེད།	 སབྐས་དརེ་གླ་ོ
བུར་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་དགསོ་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་གི་ཐགོ་ནས་གནས་དགའ་གཉསི་
ཀི་སྐ་ུརནེ་ཆིབས་ཞབས་ལནྷ་རྒྱས་ལ་བཅར་ཐུབ་མེད།	 དསུ་ཚོད་གང་ཙམ་རསེ་སྐ་ུ
འཁརོ་ནང་ནས་ཁག་གཅིག་གིས་ལ་ྷསར་རྒྱ་མི་བསླབེས་ཡོད་པར་བརནེ་རྒྱ་གར་ད་ུ
ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ན་མ་གཏགོས་འགན་བཟདོ་ཀི་མ་རེད།	 ཅསེ་པའ་ིདགངོས་
ཚྱུལ་གཅིག་དང་།	 ཁག་གཅིག་གིས་ལ་ྷལནྡ་ད་ུཞབས་སོར་འཁདོ་ད་ེརྒྱ་མི་དང་ཞི་
མཐུན་ཡོང་ཐབས་བདེ་དགོས་ཞེས་དགོངས་ཚྱུལ་མི་མཐུན་པ་ཁག་གཉསི་བྱུང་བ་
རེད།	ད་ེསབྐས་༸གངོ་ས་མཆོག་དགུང་ལོ་	༡༦	རེད།	ད་ེདང་འབལེ་བའ་ིབཀའ་
སླབོ་ནང་།	དའེ་ིསབྐས་སུ་སྐ་ུན་ཕ་བ་དང་།	འཇིག་རནེ་གི་སདི་དང་།	ཆོས་ཕགོས་
ཀི་འག་ོསངས་རང་མག་ོཐནོ་པ་གང་ཡང་མེད།	ཅསེ་བཀའ་ཕབེས་ཡོད་པ་ལརྟ།	ཛ་
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དག་གི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེའདའི་སབྐས་སུ་ཅི་བས་ཐག་གཅདོ་གནང་རྒྱྱུ ་མཛད་དཀའ་
བྱུང་བའ་ིསབྐས་དརེ།	 བཞུགས་འཇགས་གནང་ཡུལ་ག་ོམོ་དངུ་དཀར་དགནོ་པ་
ཡིན་པ་དང་།	དངུ་དཀར་དགནོ་པའ་ིནང་ད་ུདལོ་རྒྱལ་གི་རནེ་གཞི་ཡོད།	༸སྐབས་
ར་ེཕ་བངོ་ཁ་པ་དང་མཚན་ཞབས་དར་ཧན་༸སྐབས་ར་ེཁི་བང་རིན་པ་ོཆེར་དད་
ཞནེ་སོགས་ཀིས་རྐནེ་པས་འབལེ་བ་ཐགོ་མ་ཆགས་འདགུ

ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་རྒྱ་གར་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ཏ་ེཐགོ་མར་མ་སུ་རི་
དང་།	ད་ེནས་བཞུགས་སརྒ་ཕ་ོབང་རྙངི་པར་བཞུགས་གདན་འཇགས་པ་རེད།	ཕི་
ལོ་	 ༡༩༦༨	 ལོར་ཕ་ོབང་གསར་པར་སྤ་ོགནང་མཛད་རསེ་གནས་ཆྱུང་ཆོས་རྒྱལ་
ཆེན་པསོ་དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བ་གནང་རྒྱྱུ ་མཚམས་འཇོག་གནང་དགོས་པའི་
གསོལ་འདབེས་ཞུས་འདགུ	 འནོ་ཀང་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ད་ོད་ོཏན་ཏན་མཛད་
ནས་ཐག་གཅོད་མཛད་རྒྱྱུའི་དགོངས་བཞེས་མཛད་པ་མ་གཏགོས་གནས་ཆྱུང་གི་
བཀའ་ལུང་ལ་ལམ་སེང་ཆ་འཇགོ་གནང་མེད།	 ད་ེནས་བཟུང་དལོ་རྒྱལ་མུ་མཐུད་
བསནེ་ན་དརེ་སྐནོ་ཞིག་ཡོད་པར་གཟགིས་ཏ་ེསརྔ་གི་ལོ་རྒྱྱུས་དང་།	 ༸རྒྱལ་བ་ལ་ྔ
པ་ཆེན་པའོི་སབྐས་དལོ་རྒྱལ་ཐགོ་མར་བྱུང་སབས་རྣམ་ཐར་ཡོངས་རགོས་དང་།	
འབལེ་ཡོད་སྐསེ་ཆེན་གཞན་གི་རྣམ་ཐར་ཁག་ལ་ཐུགས་ཞིབ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཆོས་
ཕགོས་ནས་ཕག་མོ་དང་།	 ཟན་བརག	 ད་ེབཞིན་གཟམི་ལམ་གི་མཚན་མ་སོགས་
ཐམས་ཅད་ར་ེམཐུན་བྱུང་བ་ལརྟ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༥	 ལོ་མཇུག་ནས་དལོ་རྒྱལ་གི་
བསངྐ་གསོ་འཕནི་བསྐལུ་གསུང་འདནོ་གནང་རྒྱྱུ ་བཞག་ས་ེཕི་ལོ་	༡༩༧༨	ལོར་ཐགོ་
མར་གསལ་བསྒགས་མཛད་པ་ནས་བཟུང་བདོ་པའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་དང་།	ཆོས་
སརྒ་ཁག་བཅས་པར་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བས་ན་ཁ་ེལས་གངོ་ཆེ་བ་དང་།	ཕན་
ལས་གནདོ་ཆེ་བ།	དག་ེལས་སྐནོ་ཆེ་བ་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་ས་ྔཕི་བར་གསུམ་ད་ུབངླ་དརོ་
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གི་བཀའ་སླབོ་རིམ་ཅན་ད་ུཕབེས་ཡོད།	འནོ་ཀང་ཉན་དང་མ་ཉན་མང་ཚོགས་རང་
རང་སོ་སོའི་རང་དབང་གིས་ཐག་གཅདོ་བདེ་རྒྱྱུར་བཞག་པ་གནང་བ་ལས་རལ་ག་ི
གནམ་གཡུག་ལ་ྟབུའ་ིཐག་གཅདོ་གང་ཡང་གནང་མེད།

དམ་བསྒགས་མཛད་དནོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་ཁག་ནས་རགོ་སུྒག་བརྒྱབ་ས་ེ
ཞུས་ན།	 དང་པ།ོ	 ད་ེ༸རྒྱལ་བ་ལ་ྔཔ་ཆེན་པའོ་ིསབྐས་སུ་བདོ་གཞུང་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོ
བང་པ་ཆེན་པ་ོཐགོ་མར་དབུ་བརྙསེ་པ་རེད།	 ད་ེའད་ཡིན་དསུ་ད་ལ་ྟ༸གངོ་ས་སྐ་ུ
ཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་༸རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པའོི་ཁིའི་སངེ་བཞུགས་ཡོད་
པར་སོང་།	 ༸རྒྱལ་བ་ལ་ྔཔ་ཆེན་པསོ་ཕག་ལས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ་ད་ེམཇུག་
སྐངོ་གནང་རྒྱྱུ ་ད་ེཁངོ་གི་ཐུགས་འགན་ཡིན་པ་དགངོས་ཀི་ཡོད།	 གཉསི་པ།	 ང་
ཚོ་ཚང་མ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་རེད།	 ནང་པའ་ིགཞུང་ནས་སྐབས་གནས་དཀནོ་
མཆོག་གསུམ་ཁས་ལེན་ཕིན་འཇིག་རནེ་པའི་ལ་ྷལ་སྐབས་སུ་འག་ོན་སྐབས་འགའོི་
བསབླ་བ་དང་འགལ་ཏ་ེསྐབས་འག་ོསངོ་གི་ཡོད།	སིྤར་གཞུང་བསནེ་སུང་མ་དམར་
ནག་གཉསི་ལ་མཚོན་ན།	དཔལ་ལནྡ་ལ་ྷམོ་འཇིག་རནེ་ལས་འདས་པའ་ིསུང་མ་ཡིན་
དསུ་སྐབས་སུ་འག་ོཆོག་གི་ཡོད།	 གནས་ཆྱུང་རྒྱལ་བ་རིགས་ལའྔམ་བད་ེགཤེགས་
རིགས་ལྔའི་ང་ོབ་ོཡིན་ནའང་རྣམ་པ་འཇིག་རནེ་དགེས་པའི་ཚྱུལ་ད་ུཕབེས་ཡོད་
སབས།	 མི་དང་མ་སོང་ན་གགོས་པ་ོབླསོ་ཐུབ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་གིས་
གགོས་དང་འཕནི་ལས་བསྐལུ་ན་འགགིས་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་ཕག་འཚལ་བ་དང་
སྐབས་སུ་སོང་ན་ནང་པའ་ིགས་ནས་རང་བཞིན་གིས་བུད་འག་ོཡི་ཡོད།

དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོས་ཐགོ་མར་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་བསན་སུང་
ཡིན་ཞསེ་བཤད།	ད་ེརསེ་ཡི་དམ་ཡིན་ཞསེ་གསང་བ་འདསུ་པ་ལ་ྷ	༣༢	དང་དལོ་
རྒྱལ་ལ་ྷསོ་གཉསི་ང་ོབ་ོགཅིག་མཚྱུངས་ཡིན་ལུགས་བཤད།	དངེ་སང་སེང་པུར་ནས་
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བཏནོ་པའ་ིཡིག་ཆ་ད་ེདག་གི་ནང་	(Buddha	of	Campassion,	Intelligence	and	
Healing)	ཞསེ་སྙངི་ར་ེདང་ཤེས་རབ་སོས་བདེ་བཅས་པའ་ིསནོ་པ་ཡིན་ཞསེ་སྨ་ོལབ་
བས་འདགུ	མག་ོའབུལ་ལུས་འབུལ་བས་པ་ད་ེནང་ཆོས་ཀི་འག་ོསངས་དང་ཡོངས་
སུ་འགལ་བ་རེད།	 ༸གངོ་ས་ཆེན་པསོ་གནས་ལུགས་མཁྱནེ་པའ་ིཐགོ་ནས་ལམ་
ནརོ་ཡོ་བསང་གནང་རྒྱྱུ ་གང་གི་ཐུགས་འགན་ད་ུགཟིགས་ནས་ལམ་སནོ་གནང་བ་
ཞིག་རེད།	 གསུམ་པ།	 རི་བ་ོདག་ེལུགས་པའ་ིབསན་པ་ཕི་གཙང་ནང་གཙང་ད་ེབར་
སབྐས་ནས་ལ་ྷཀླ་ུགསོལ་མཆོད་ཀི་ལམ་ད་ུསོང་བར་དག་ཐརེ་དང་།	 བཞི་པ།	 བདོ་
བསན་སིད་སིྤའི་འཕལ་ཕུགས་ཀི་བད་ེརར་དགོངས་ནས་འཛེམས་ཟནོ་དང་སྙན་
ཅགོ་འཇམ་ཐབས་དརོ་ཏ་ེསངྤ་བངླས་བཀའ་སྩལ་བ་ཞིག་རེད།	 ལ་ྔཔ།	 གཞུང་
བསནེ་སུང་མ་དམར་ནག་གཉསི་དང་།	 སྐསེ་བུ་གསུམ་གི་སུང་མ་དང་འཁནོ་གས་
ཡོང་མུས་དསེ་བདོ་བསན་སདི་སིྤར་གདོ་ཆགས་ཡོང་ཉནེ་ཡོད།	 དུག་པ།	 ༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པསོ་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཐགོ་ཐུགས་བརོན་གིས་ཆོས་
ལུགས་རིས་མེད་ཕག་བཞསེ་མཛད་བཞིན་ཡོད།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་རིས་མེད་
ཀི་བ་ླམ་ཉ་ིཤུ་ར་གངས་བསནེ་གནང་མཛད་པའི་ནང་ནས་གཅིག་མ་གཏགོས་ཚང་
མ་དལོ་རྒྱལ་ལ་དགག་པ་གནང་མཁན་ཤ་སག་ཡིན།

དལོ་རྒྱལ་བསནེ་ན་བསན་སདི་ལ་གནདོ་ཀི་འདགུ་ཅསེ་པའ་ིདནོ་ན།ི	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༣༣	 ལོར་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་གསུམ་པ་ཆེན་པ་ོཞིང་གཤེགས་རསེ་
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་ཁྱབ་སྤལེ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཆགས་པ་རེད།	 མད་ོསདྨ་ཁུལ་
ལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མེད།	 འནོ་ཀང་ཁམས་ཕགོས་དང་དབུས་ཀི་ས་ཁུལ་མང་པའོ་ིནང་དལོ་
རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུཕིན་པ་དསེ་བདོ་གངས་ཅན་གི་ལྗངོས་ལ་ལགྷ་པར་
ད་ུབཀའ་དནི་ཆེ་བ་སླབོ་དཔནོ་རིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་བརྙན་མང་པ་ོཆྱུར་གཡུག་ས་ེགཏརོ་
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བཤིག་བཏང་བ།	 ད་ེབཞིན་པདྨ་བཀའ་ཐང་ལ་སོགས་པ་མེར་སགེ་པ།	 བཛྲ་གུ་ར་ུ
བགང་ན་ཕན་ཡོན་མེད་རབས་སོགས་དལི་བསྒགས་བས་པ།	ལྡབེས་རིས་ཐགོ་རྙངི་
མའི་ཞི་ཁའོི་ལ་ྷཚོགས་ཡོད་པ་ད་ེདག་ནག་བསུབ་བཏང་བ་སོགས་བདོ་མི་ནང་ཁུལ་
ལ་རྙགོ་ག་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞིག་བཟསོ་ཡོད།	 གལ་ཏ་ེད་ེསབྐས་དངེ་སང་ནང་བཞིན་
རུླང་འཕནི་དང་ད་རྒྱ།	 ཚགས་པར།	 ཁ་པར་ལ་སོགས་པའ་ིམཐུན་རྐནེ་ཡོད་པ་
ཡིན་ན་རྙགོ་ག་འབ་སུ་མ་འདསུ་པ་ཡོང་སདི་པ་རེད།	 དསེ་རྐནེ་པས་བཅམོ་ལནྡ་
འདས་ཀི་རསེ་འཇུག་དགནོ་སྡ་ེཕན་ཚྱུན་དང་།	 མི་མང་ནང་ཁུལ་མ་མཐུན་པ་དང་།	
གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པ་དང་།	 མ་དགའ་བ་བས་ཏ་ེརྒྱང་ཐག་རིང་ད་ུ
བཏང་བ་སོགས་གང་ལརྟ་བདོ་སིྤའ་ིནསུ་པ་ཁ་བལ་ཏ་ེརགོ་ལ་སིྒལ་མ་ཐུབ་པར་དམུ་
བུ་མང་པ་ོཞིག་ཆགས་ཉནེ་ཡོད་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་གིས་ཡིན།

དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོས་ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ལ་དགེ་ལུགས་པ་ཞིག་གིས་
རྙངི་མ་དང་ས་སྐ།	 བཀའ་བརྒྱྱུད་སོགས་ཆོས་ལུགས་གཞན་གསན་བསམ་བས་
ན།	 དལོ་རྒྱལ་གིས་ཚར་གཅདོ་བདེ་ཀི་རེད།	 ཅསེ་ཞདེ་སྣང་བསྐལུ་བ་ན་ིདནོ་ད་ུ
ནང་འགལ་ཡིན།	 རི་བ་ོདག་ེལུགས་པའ་ིབསན་པའ་ིབདག་པ་ོཁམས་གསུམ་ཆོས་
ཀི་རྒྱལ་པ་ོར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པ་ོརེད།	 དག་ེལུགས་ཀི་བསན་པ་མ་དར་གངོ་རྙངི་མ་
དང་བཀའ་བརྒྱྱུད།	ས་སྐ།	བཀའ་གདམས་པ་བཅས་དར་ཡོད།	ར་ེརིན་པ་ོཆེ་རང་
ཉདི་ཀིས་ཀར་པ་རོལ་པའི་ར་ོར་ེལས་ཡོངས་རགོས་དག་ེབསྙནེ་གི་སྡམོ་པ་བཞསེ་པ་
དང་།	 ས་སྐའ་ིཆོས་ར་ེདནོ་གུབ་རིན་ཆེན་གི་དུང་ནས་དག་ེཚྱུལ་གི་སྡམོ་པ་བཞསེ་
ཏ་ེམཚན་བླ་ོབཟང་གགས་པ་ཞསེ་གསོལ།	 འབ་ིགུང་སྤན་ས་ྔབ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པ་ོ
ལས་ཐགེ་ཆེན་གི་སེམས་བསྐདེ་ཞུས།	 ས་སྐ་བ་དཀའ་བཞི་ཚྱུལ་ཁམིས་རིན་ཆེན་
ལས་བསྙནེ་རགོས་ཀི་སྡམོ་པ་བཞསེ།	ད་ེབཞིན་རི་བ་ོདག་ེལུགས་པའ་ིཐུན་མོང་མིན་
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པའི་ཕག་བཞསེ་དཔལ་ར་ོར་ེའཇིགས་བདེ་ཀི་བཀའ་དབང་ཞུ་ས་ད་ེཡང་ས་སྐའི་བ་ླ
མ་ཞིག་ཡིན།	 གཞན་ཡང་ར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པསོ་གཞུང་ཆེན་གསན་ས་ས་སྐའ་ིབ་ླ
མ་ར་ེབཙྱུན་རེད་མདའ་བ་གཞོན་ན་ུབླ་ོགསོ་ཞེས་མཁས་གུབ་གཉསི་ལནྡ་གི་སྐསེ་
ཆེན་དམ་པ་ད་ེཉདི་དག་ེབའ་ིབཤེས་གཉནེ་གཙོ་བརོ་བསནེ།	 ཇ་ོནང་ཆོས་ར་ེལས་
སྦརོ་དུག་དང་།	 བུ་སནོ་དངསོ་སླབོ་ལས་དསུ་འཁརོ།	 རྙངི་མའ་ིཕགོས་ནས་གུབ་
ཆེན་ལས་ཀི་ར་ོརའེམ་ལྷ་ོབག་གུབ་ཆེན་ལས་བཀའ་གདམས་ལམ་རིམ་སོགས་ཆོས་
བཀའ་མང་པ་ོགསན་ཡོད།

ལགྷ་པར་ཁོང་གིས་ལུང་བསན་པ་ལརྟ་གདན་སའི་མཚན་ལ་རི་བ་ོདགེ་ལནྡ་
པའམ་དག་ེལུགས་ཞསེ་གསོལ་ཡོད།	 རི་བ་ོདག་ེལུགས་པས་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་
པའི་དཔལ་གསང་བ་འདསུ་པ་ཡང་སྒ་སྒྱུར་གི་རྒྱལ་པ་ོམར་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆོས་ཀི་བླ་ོ
གསོ་ལས་བརྒྱྱུད་པ་ཞིག་ཡིན།	 དརེ་བརནེ་ར་ེརིན་པ་ོཆེ་མ་ཕབེས་གངོ་ད་ུརྙངི་མ།	
བཀའ་བརྒྱྱུད།	 ས་སྐ།	 ཇ་ོབ་ོབཀའ་གདམས་པ།	 ཇ་ོནང།	 བུ་སནོ་བཅས་ཀི་བ་ླམ་
བརྒྱ་དང་ལ་ྔབཅྱུ་ཙམ་བསནེ་པ་གནང་ཡོད།	 དག་ེལུགས་པའ་ིབསན་པའ་ིབདག་
པསོ་ཆོས་ལུགས་གུབ་མཐའ་ད་ེདག་སནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་
ལུགས་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པ་གཟིགས་ནས་ཆོས་ལུགས་ད་ེདག་གི་བླ་མ་བརྒྱ་དང་
ལ་ྔབཅྱུ་ཙམ་བསནེ་པ་གནང་ནས་ཉམས་བཞེས་མཛད་མཁན་མཁས་པའི་ཕ་རོལ་
ཏུ་ཕིན་པའི་སྐསེ་ཆེན་ཞིག་གི་རསེ་འཇུག་ཡིན་ཟརེ་མཁན་ད་ེཚོས་ཆོས་ལུགས་
ཕན་ཚྱུན་ཉམས་བཞསེ་གནང་ན་དལོ་རྒྱལ་གིས་གནདོ་ཀི་རེད།	 ཟརེ་རྒྱྱུ ་འད་ིནང་
འགལ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པ་ོཞིག་རེད།	 བདནུ་པ།	 ༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེ་གཞིས་
ཆགས་ཁག་མང་པརོ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་སབྐས་རན་རནོ་དང།	 ནད་པ་སོགས་
མང་དག་ཅིག་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་ཁར་བཅར་སབྐས་ཕལ་ཆེ་བས་དལོ་རྒྱལ་
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གིས་གནདོ་པ་དང་།	 བར་ཆད་སོགས་ཡོང་ཚྱུལ་༸སནྙ་སེང་ཞུ་མཁན་ཇི་སྙདེ་ཅིག་
བྱུང་ཡོད།	 བསན་པ་ད་ེའཛིན་དང་བཅས་པ་སུང་མཁན་དངསོ་གནས་ཤིག་ཡིན་ན།	
མི་མང་ཉམ་ཆྱུང་ད་ེདག་ལ་གགོས་དང་འཕནི་ལས་བདེ་དགོས་པ་ལས་གནདོ་པ་
བསྐལ་དསུ་བསན་པ་སུང་མཁན་ཞིག་མིན་པའ་ིརགས་རེད།	 རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ེདག་ལ་
བརནེ་ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་དམ་བསྒགས་མཛད་དགསོ་བྱུང་བ་རེད།

ད་ེནས་བར་ལམ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆོས་
དད་རང་མོས་སྤདོ་ཀི་མི་འདགུ	 ཅསེ་གནད་དནོ་འདའི་ིཐགོ་སདྐ་ཅརོ་ཤུགས་ཆེན་
པ་ོརྒྱག་བཞིན་ཡོད།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་སྩལ་བའ་ིབཀའ་སླབོ་ས་ྔཕི་བར་གསུམ་
ལ་ཞིབ་འཇུག་བས་ན།	 ཆོས་བདེ་དང་མ་བདེ་རང་རང་སོ་སོའ་ིའདདོ་པ་རེད།	
ཆོས་བས་པའ་ིདབང་ད་ུབཏང་ནའང་ཆོས་ལུགས་གང་ཞིག་བདེ་མིན་སོ་སོའ་ིའདདོ་
པ་རེད།	 ད་ེབཞིན་སུང་མ་གང་བསནེ་དང་མི་བསནེ་ཡང་སོ་སོའ་ིརང་དབང་རེད།	
ཡིན་ནའང་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཕིན་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དུང་ནས་
ཆོས་ཉན་ད་ུམ་ཡོང་ཞསེ་དང་།	ད་ེབཞིན་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུདུང་ནས་དག་ེཚྱུལ་
དང་།	 དག་ེསླངོ་གི་སྡམོ་པ་ཞུ་བར་ཡོང་ན་འགགི་གི་མ་རེད་ཅསེ་བཀའ་སྩལ་བ་བ་ླ
མའ་ིསྐ་ུདབང་ཡིན།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཡང་ཡང་སྐ་ུརདེ་དང་སྦྲགས་ནས།	 ཁ་
ཆེ་ཕ་ལུས་སྙངི་གཏམ་བཤད་ཡོད་ད།ོ	 ཉན་དང་མི་ཉན་སོ་སོའ་ིབསམ་བླ་ོརེད་ཅསེ་
མཇུག་སྡམོ་མཛད་བཞིན་ཡོད།	 འནོ་ཀང་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོས་བར་ལམ་
དགསོ་པའ་ིདབང་གིས་ཆེད་མངགས་བཀག་འགོག་	(ban)	ཅེས་པའི་ཚིག་འད་ི
བདེ་སྤདོ་བས༌ནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བཀག་འགགོ་མཛད་པ་དང་བསནེ་ཆོག་
གི་མེད་པའ་ིབཙན་བཀའ་བཏང་གནང་མཛད་པའ་ིསྐནོ་བརདོ་བདེ་ཀི་ཡོད།

ཕགོས་གཞན་ནས་བཤད་ན།	དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་གིས་༸རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་
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ལ་བརི་གི་མེད་པས་དམ་ཉམས་ཀི་ཉསེ་པ་མི་འབྱུང་ཆེད་བ་ླསླབོ་གཉསི་ཀར་ཐུགས་
འགན་བཞསེ་པ་ཡིན།	 དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ན།ི	 ས་བནོ་མེ་ཡིས་འཚིག་པ་ལ།	 མྱྱུ་
གུ་ལངྗ་ཁུ་མི་འབྱུང་བ་ཇི་བཞིན་ཕན་གནདོ་ཀི་འབལེ་བ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རནེ་འབལེ་
ལྟསོ་གུབ་ཡིན་པ་མཁྱནེ་དགསོ།	ཁ་ཆེའ་ིཆོས་བདེ་མཁན་ཞིག་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཤིཡཱ་
(Shia)	 དང་།	 སུ་ན་ི	 (Sunni)	 གཉསི་ཀ་ཁ་ཆེ་རེད།	 གཉསི་ཀས་ཀུ་རན་ཁས་
ལེན་གི་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ཤི་ཡཱ་རསེ་འཇུག་པས་སུ་ནའི་ིསལོ་ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་གི་
མེད།	དཔ་ེད་ེབཞིན་ད་ུང་ལ་ཁང་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཆ་བཞག	ངས་ཁང་ག་ླགཏངོ་སའ་ི
མོ་ཡན་ད་ེཚོར་ནག་ཚོང་རྒྱག་མཁན་དང་ཉལ་ཐག་འཐནེ་མཁན་ལ་ཁང་གླ་གཏངོ་
གི་མིན་ཞསེ་བཀག་པ་འད་ིཁང་བདག་གི་དབང་ཚད་རེད།	རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིཏང་
གི་སིྒག་འཛུགས་ནང་ཆོས་ལ་དད་པ་བདེ་མཁན་གཅིག་ཡོད་པ་ཤེས་རགོས་བྱུང་བ་
ཡིན་ན།	 ཏང་གི་སིྒག་འཛུགས་ནས་ཕིར་འབུད་དང་སྦྲགས་ཉསེ་པ་གཏངོ་གི་རེད།	
དརེ་བརནེ་ཆོས་ལུགས་གང་དང་གང་བས་ཀང་དརེ་འག་ོསངས་ལམ་ལུགས་ཤིག་
ཡོད་པ་དའེི་མཚམས་ལས་མ་བརལ་བ་འག་ོདགོས་པ་ལས་ད་ེདང་འགལ་བ་ཞིག་
བས་པ་ཡིན་ན་མ་འགགི་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་ཡ་མཚན་ཤོས་ཤིག་ལ་དལོ་རྒྱལ་
རསེ་འབང་པ་ཚོས་ཡང་ནས་ཡང་ད་ུ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་མ་སྩལ་བ་ཞིག་
བཀའ་སྩལ་སོང་ཞསེ་ཧམ་པ་ཆེ་མདགོ་བདེ་ཀི་འདགུ	 དཔརེ་ན།	 བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་
གི་འབལེ་བར་ཆ་མཚོན་ན།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་འདས་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་གང་
ཡིན་རུང་མིན་རུང་ད་ལྟའི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ཐགོ་ང་ཚོས་གཉསི་སྨན་དབུ་
མའ་ིཐབས་ལམ་ཐགོ་ནས་རདོ་ཀི་ཡོད།	 ཅསེ་ཞ་ེས་མ་ཞུས་ན་མ་ཎི་ལརྟ་བགང་བ་
གནང་གི་ཡོད།

འནོ་ཀང་རྒྱ་དམར་ནས་ཆེད་མངགས་དགོས་པའི་དབང་གིས་༸གོང་ས་
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མཆོག་གིས་རང་བཙན་དང་།	 ཕདེ་རང་བཙན།	 མངནོ་པར་མི་གསལ་བའ་ིརང་
བཙན།	 རྣམ་པར་འགྱུར་བའ་ིརང་བཙན་བཅས་རདོ་ཀི་ཡོད་ལུགས་རང་སྣང་གང་
དན་གི་འགལེ་བཤད་འད་མིན་སྣ་ཚོགས་རྒྱག་པ་ཇི་བཞིན་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་
པ་ཚོས་ཀང་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་ཆོག་གི་མ་རེད།	 ཅསེ་
བཀག་སྡམོ་མཛད་པའ་ིསྐནོ་འཛུགས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེཚོ་དངསོ་འབལེ་ཡིན་མིན་
མོན་གྷ་ོལ་ྟབུར་མཚོན་ན།	 ཤར་དགའ་ལནྡ་གིས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བས་དང་
བདེ་བཞིན་པ་རེད།	 བསནེ་གསོལ་བདེ་ཆོག་དང་མི་ཆོག་ཟརེ་ནས་རདོ་པ་རྒྱག་
མཁན་སུ་གཅིག་མེད།	 ད་ེབཞིན་སྦལེ་ཀབོ་ཏུ་སེར་སྤམོ་ཟརེ་བའ་ིནང་ད་ུདལོ་རྒྱལ་
བསནེ་གསོལ་བས་དང་བདེ་མུས་རེད།	 ཁངོ་ཚོར་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་ཆོག་གི་
མ་རེད།	 ཅསེ་སུ་གཅིག་གིས་བརདོ་མྱངོ་མེད།	 ཨིན་ཡུལ་སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོའ་ི
ཆོས་ཚོགས་ནང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིསྐ་ུདཔར་བཤམས་ན་འགགི་གི་མེད།	 ངའ་ི
མདནུ་ནས་ཆོས་ཉན་ཕིན་ཆད་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་མདནུ་ནས་ཆོས་ཞུས་ན་
འགགི་གི་མ་རེད།	 ཅསེ་ཁྱབ་བསྒགས་བས་ཡོད།	 ད་ེལ་རདོ་པ་རྒྱག་མཁན་སུ་
གཅིག་མེད།	 ཁ་ོརང་ཚོས་ད་ེལརྟ་བདེ་ཆོག་པ་ཞིག་ལ།	 ༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོ
ཆེས་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་པར་ཁོང་ཚོས་ཆེད་མངགས་གནས་ཚྱུལ་
ཆེན་པ་ོབཟསོ་ནས་བདེ་སྤདོ་ལོག་པ་གཏངོ་གི་འདགུ	 བདེ་སངས་ད་ེཚོ་ང་ཚོས་
གསལ་པ་ོཤེས་པ་བ་རྒྱྱུ ་གནད་འགག་མཐངོ་གི་འདགུ

བར་ལམ་ནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོས་ཁ་ནས་དལོ་རྒྱལ་དང་ཆོས་དད་
རང་མོས་ཟརེ་གི་ཡོད་ཀང་།	 དནོ་དངསོ་ཐགོ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེར་ཐད་ཀར་
དམིགས་ནས་	 (Target)	 ཉསེ་འཛུགས་བདེ་ཀི་ཡོད།	 རྒྱ་གཞུང་གི་སདི་བྱུས་ལ་
ང་ཚོས་ཉམས་ཞིབ་བས་ན།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༣	ལོར་ཟ་ིཁནོ་གི་གངོ་ཁྱརེ་ཁནི་ཏུར་རྒྱ་
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གཞུང་གིས་གསང་བའ་ིཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་གསོ་ཆོད་གཅིག་བཞག་པའ་ིནང་།	ཆོས་
ལུགས་ཀི་སིྒག་འཛུགས་ཁག་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཐ་ེཇུས་ཀིས་བདོ་མིའི་ལས་འགུལ་
ཁ་བལ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཞསེ་གསལ་འདགུ	 ཆོས་ལུགས་ཀི་ལས་འགུལ་ཟརེ་དསུ་དལོ་
རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོས་སྤདོ་པ་སླགོ་ས་ེབདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་རྙགོ་ག་བཟ་ོམུས་ཀི་
སེར་ཀ་གང་ད་ུཡོད་པ་དའེི་དཀིལ་ད་ུའཚང་ནས་ཆེ་རུ་གཏངོ་ཐབས་ཀི་སིད་བྱུས་
བཟུང་བ་ཞིག་ཡིན་།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༨	ལོར་སརླ་ཡང་ཟ་ིཁནོ་གི་གངོ་ཁྱརེ་ཁནི་ཏུར་
གསང་ཚོགས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཨང་	 ༡༡	 ནང་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་དང་འབལེ་བ་དམ་
ཟབ་བ་རྒྱྱུ ་ཞསེ་ཚིག་ཁ་གསལ་པ་ོབཀདོ་འདགུ	ཕི་ལོ་	༢༠༡༠	ལོར་ཀུྲང་གའོ་ིབདོ་
རིག་པའི་དསུ་དབེ་ཅསེ་པ་གཞུང་འབལེ་དསུ་དབེ་འདནོ་ཐངེས་གཉསི་པའི་ནང་ཏཱ་
ལའི་རུ་ཚོགས་དང་འགན་རལོ་བདེ་ཐུབ་པའི་ཕི་སྡདོ་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླའི་སབོས་
ཤུགས་གསོ་སྐངོ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཞསེ་འཁདོ་འདགུ	 ད་ེདག་གིས་ག་རེ་མཚོན་གི་འདགུ་ཅ་ེ
ན།	བདོ་ཕི་ལ་ཡོད་པའ་ིབཙན་བལོ་ནང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་དང་།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ལ་ཁ་གཏད་དང་།	གདངོ་ལེན།	ང་ོརལོ་བདེ་མཁན་ད་ེཚོ་བདག་པ་ོབརྒྱབ་
ས་ེགསོ་སྐངོ་བདེ་དགསོ་ཞསེ་ཁ་གསལ་པ་ོབས་ཏ་ེབཤད་འདགུ

ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོར་པ་ེཅིང་ད་ུཚོགས་འད་ུཞིག་གི་སབྐས་སུ་འཐབ་ཕགོས་
གཅིག་གྱུར་གི་ལས་བསྡམོས་ནང་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་ཐགོ་འབལེ་བ་གང་འད་
བས་པ་དང་།	 འག་ོགནོ་གང་བཏང་བ་སོགས་ཁངོ་ཚོའ་ིལས་བསྡམོས་ནང་གསལ་
ཡོད།	 བར་ལམ་ནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོའ་ིལས་འགུལ་མང་པ་ོཞིག་རྒྱ་
གཞུང་གི་སདི་བྱུས་དང་མཚྱུངས་པ་བདེ་ཀི་འདགུ	 འགལེ་བཤད་རྒྱས་པ་ོདགསོ་
གལ་མི་འདགུ	 ཉ་ེཆར་བདོ་ཀི་བང་ཆེན་ཚགས་པར་ནང་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་རམོ་ཡིག་
ཅིག་མཐངོ་བྱུང་།	 དའེ་ིནང་ཨ་རིར་ཡོད་པའ་ིདལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་སྣག་བ་ོརྒྱ་
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མཚོས་ང་ཚོས་་ཀུྲང་ཧྭ་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་གང་བཤད་པར་ཉན་
དགསོ་ཞསེ་བཤད་པ་ལུང་འདནེ་བས་འདགུ	 དསེ་གང་སནོ་གི་འདགུ	 དཔརེ་ན།	
གཞུང་ཞབས་པ་རྣམས་ཀིས་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་བསུྒབ་དགོས་བརདོ་དསུ་ལས་
བདེ་པ་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་ལས་འགན་ད་ུག་ོཆོག	བདོ་གཞུང་གི་ཕགོས་ཟས་ནས་བདོ་
གཞུང་གི་ལས་དནོ་སུྒབ་པ་ལརྟ།	 ཁ་ོཔ་ཚོ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདེ་སྤདོ་བཏང་བ་ཧ་ཅང་
གསལ་པ་ོརེད་མི་འདགུ་གམ།	 དནོ་དངསོ་སུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་གང་བཤད་པ་རྣམས་
ལ་བརིས་དགསོ་ཀི་རེད་ཅསེ་ཤོད་ཀི་ཡོད།

དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་ཡིག་ཆ་བཀྲམ་པ་དང་།	 གཏམ་བཤད་བས་པ་ཁག་གི་
ནང་འབནེ་ལ་ྟབུ་དམིགས་ས་༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེ་རེད་འདགུ	 བདོ་པའ་ིནང་
འཛམ་གླངི་སིྤས་མཐངོ་ཡོད་པ་དང་།	 ཡིད་ཆེས།	 གུས་བཀུར།	 ཆ་འཇགོ་བཅས་
ཞུ་ཡུལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་ཡིན་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་ཆོལ་
ཁ་གསུམ་གི་ཁྱནོ་ལ་གནས་པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་རགོས་ཀིས་གླ་ོསྙངི་བང་གསུམ་
བསན་ས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་ཡིན་པ་བཅས་ཁངོ་ཚོས་ཤེས་ཀི་ཡོད།	 ཁངོ་སིྤ་
ཚོགས་དང་ཁ་བལ་ཐབས་དང་།	 མཚན་ཤས་བཟ་ོཐུབ་ན་ཁངོ་ཚོའ་ིདམིགས་ཡུལ་
འགུབ་པ་ཙམ་མ་ཟད་རྒྱ་དམར་ལ་དགསོ་རྒྱྱུ ་ཡང་ད་ེརེད།	 ཁངོ་ཚོས་༸སྐབས་
མགནོ་རིན་པ་ོཆེའ་ིསྐ་ུརྒྱྱུད་བདོ་པ་གཙང་མ་མ་རེད་ཟརེ་བ་དང་།	 འཕགས་པ་སྤན་
རས་གཟགིས་ཀི་རྣམ་སུྤལ་མིན་པ།	 ༸གངོ་ས་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་གསུམ་པའ་ིཡང་སདི་
མིན་ལུགས་སོགས་རང་སྣང་གང་དན་བཤད་ཡོད།

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོི་སྐུ་རྒྱྱུ ད་སྔར་ཆོས་རྒྱལ་གི་སྐུ་དསུ་བདོ་
དབུས་འཕན་པའོི་ཕགོས་ནས་ས་སུང་ད་ུབཏང་བའི་དམག་མི་ལས་མཆེད་པ་ཡིན།	
བདོ་གངས་ཅན་གི་ཞིང་འད་ིསྤན་རས་གཟིགས་ཀི་འདལུ་ཞིང་ད་ུ༸རྒྱལ་བའི་ལུང་
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གིས་ཟནི་པ་ཁས་ལེན་བདེ་དམ་མི་བདེ།	 ད་ེབཞིན་རདོ་མེད་ཀི་མཁས་གུབ་པཎ་
ཆེན་ཡེ་ཤེས་ར་ེམོ་དང་།	 ལོ་ཆེན་ཐུགས་ར་ེདཔལ་བ་གཉསི་ཀིས་ར་ེདག་ེའདནུ་
གུབ་པ་འབམོ་སནོ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀི་རྣམ་སུྤལ་ད་ུབསུྒབ་པར་རིས་མེད་
ཀི་སྐསེ་ཆེན་ཀུན་གིས་ཚད་མར་ཞལ་བཞསེ་གནང་ཡོད་པར་མ་ཟད།	 འབམོ་སནོ་
སྤན་རས་གཟགིས་ཀི་རྣམ་སུྤལ་ཡིན་པ་བཀའ་གདམས་བུ་ཆོས་ནང་ཇ་ོབ་ོཆེན་པསོ་
གསུངས་པ་མ་མཐངོ་བ་ག་ལ་སདི།	 ད་ེབཞིན་༸གངོ་ས་ཆེན་པ་ོ༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུ
གོང་མའི་ཡང་སིད་ཡིན་པ་ལ་ྷབའླི་ལུང་བརག་དང་ང་ོམཚར་གི་མཚན་མ་སོགས་
ར་ེམཐུན་བྱུང་ཡོད།	 ཆོས་ཁས་ལེན་ན་ངསོ་འཛིན་ཞུ་སངས་ད་ེའད་རེད།	 ད་ེམིན་
ལས་བདེ་བསྐ་ོགཞག་གི་ལམ་ལུགས་ལརྟ་གནས་སརྤ་གནས་འཕསོ་བས་པ་བཞིན་
མ་རེད།

༸སྐབས་ར་ེཁི་བང་རིན་པ་ོཆེས་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་གོང་མའི་ཡང་སིད་མིན་
པ་ཞིག་གི་ཡོངས་འཛིན་ད་ུདབུ་འཁརོ་བ་ལ་ྟབུ་དནོ་ད་ུ༸སྐབས་ར་ེརིན་པ་ོཆེར་ཡང་
ཤུགས་ལ་དམའ་འབབེས་བས་པ་མ་ཡིན་ནམ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་
སགེ་གཏངོ་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་བ་རེད།	 རང་གི་ལུས་དགའ་བཞིན་སྤ་ོབཞིན་བླསོ་
གཏངོ་མཁན་སུའང་མེད།	འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ད་ེརང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བ་རེད།	
རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་ཚོ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་བཀདོ་མངགས་གནང་
བ་ཡིན་ལུགས་ཁག་དཀྲ་ིབས་ཡོད།	 གཞན་ཡང་བཤེས་གཉནེ་བསནེ་ཚྱུལ་ནརོ་བ་
རེད་ཅསེ་ཤོད་ཀི་ཡོད།	 བཤེས་གཉནེ་བསནེ་ཚྱུལ་ནརོ་བ་རེད་ཅསེ་པ་ད་ེགཞན་
གང་ཡང་མ་རེད།	ཡོངས་འཛིན་སྐ་ུགཞནོ་པས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གི་ཡོད།	༸གངོ་ས་
མཆོག་གིས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཚམས་བཞག་པ་མ་ཟད།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་
ཐགོ་དམ་བསྒགས་གནང་བ་དསེ་རང་གི་ཡོངས་འཛིན་གི་ཕག་སལོ་ཉམས་བཞསེ་
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མ་གནང་བ་ཡིན་ཙང་བཤེས་གཉནེ་བསནེ་ཚྱུལ་ལོག་པ་རེད་ཅསེ་ཤོད་ཀི་ཡོད།	 ད་ེ
རྒྱྱུ ་མཚན་ཡང་དག་མ་རེད།	 སནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་རྒྱ་གར་ད་ུསྐ་ུབལམྟས་པ་
རེད།	 རྒྱ་གར་ད་ུནང་ཆོས་མ་དར་སྔནོ་ད་ུཧནི་རའུ་ིཆོས་དར་ཡོད།	 སནོ་པ་བཅམོ་
ལནྡ་འདས་ཀིས་ཧནི་རའིུ་བ་ླམ་མང་པ་ོབསནེ་པ་གནང་ནས་ད་ེཚོའི་ས་ནས་ལེགས་
བཤད་གང་ཡོད་སུྒག་ས་ེམཐའ་མ་ནང་ཆོས་ཁྱབ་སྤལེ་གནང་བ་རེད།	 ད་ེའད་སོང་
ཙང་སནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཧིན་རའིུ་བ་ླམའི་དགོངས་པ་དང་འགལ་བའི་
ཆོས་གསར་པ་ཞིག་དར་སྤལེ་བས་པར་བརནེ་བཤེས་གཉནེ་བསནེ་ཚྱུལ་ལོག་པ་
རེད་ཅསེ་སུྒབ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད།

ད་ེབཞིན་ཉ་ེཆར་༸གོང་ས་མཆོག་ནརོ་ཝེ་ལ་ཆིབས་སྒྱུར་སྐབས་ནརོ་ཝེའི་
སིད་བླནོ་གིས་མཇལ་འཕད་མ་ཞུས་པར་དགའ་པ་ོབྱུང་ཞེས་གསར་འགོད་གསལ་
བསྒགས་སྤལེ་ཡོད།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་ན་ཁངོ་ཚོར་གནདོ་
ཀི་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོབསན་པ་རེད།		༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཚན་སནྙ་དང་།	མཛད་
འཕནི་རྒྱས་པ་ཡིན་ན།	བདོ་མི་དམངས་ཀི་རྒྱལ་ཁ་རེད།	ད་ེས་ྔཆིག་སངོ་དགུ་བརྒྱ་
དུག་ཅྱུ་རེ་གངས་ནང་ར་སར་ཆོས་ཚོགས་ཚྱུགས་པ་རེད།	 ཆོས་ཚོགས་གུབ་རསེ་
སོ་སོའི་བཞུགས་གནས་སུ་ཕིར་ཕབེས་པའི་སབྐས་སྐབས་ར་ེབདདུ་འཇམོས་རིན་
པ་ོཆེ་ཤི་ལི་གུ་རིར་བཙོན་ད་ུཚྱུད་ནས་སྐ་ུམཉལེ་པ་ོབྱུང་བ་རེད།	 དནོ་རྐནེ་ད་ེར་ས་
ནས་རྒྱ་གར་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་ལོག་ཕུལ་ནས་བཟསོ་པ་རེད་ཅེས་བདེ་
སྤདོ་ལོག་པ་བཏང་ནས་ཆོས་ལུགས་གུབ་མཐའ་ནང་ཁུལ་དཀྲགོ་རྐནེ་བཟ་ོཐབས་
བདེ་ཀི་འདགུ	 ར་ས་ནས་ཟརེ་དསུ་ད་ོདམ་བདེ་འཇུག་མཁན་ད་ེ༸གངོ་ས་མཆོག་
དང་བདོ་གཞུང་ལ་མ་ཉསེ་ཁག་གཡོགས་བས་པ་རེད།	 ད་ེཚོ་གཞི་མེད་པའ་ིགནས་
ཚྱུལ་རེད།
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དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ན།ི	 སབྐས་ད་ེདསུ་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་ལུང་པའ་ིཁམིས་
དང་།	འག་ོསངས།	འག་ོལུགས་སོགས་རེ་རེ་བཞིན་མ་ཤེས་པའ་ིདབང་གིས་སབྐས་
ད་ེདསུ་ཀ་རརོ་སངྒ་གསུམ་སུང་སྐབོ་ཀི་ས་ཁུལ་རེད།	 ལྡ་ིལི་དབུས་ནང་སདི་ལས་
ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁལོ་མེད་པར་ཕིན་ན།	 ད་ོདམ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེདསུ་གནས་
སངས་ཐུགས་རྒྱྱུས་མེད་པར་ཕབེས་པའི་དབང་གིས་ཊི་ཤི་ཊ་ཟམ་པ་ནས་ད་ོདམ་
གནང་པ་རེད།	 མཐར་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་ལ་ཕག་བསི་
ཕུལ་གནང་བའི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི་ལ་བརནེ་ནས་བཙོན་ད་ུཡུན་རིང་བཞུགས་མ་
དགསོ་པར་ལམ་སེང་གླདོ་བཀྲལོ་བཏང་བ་རེད།	ཁངོ་ཚོས་ཕགོས་ཡོངས་ཀི་དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ཡོངས་རགོས་མ་བཤད་པར་ཁ་ོརང་ཚོའ་ིབདེ་སྤདོ་དང་།	 ཁ་ེཕན།	
མཐངོ་ཚྱུལ་བཟ་ོཆེད་འད་ིརིགས་དཀྲགོ་གཏམ་སྤལེ་དནོ་ལ་བསམ་གཞིགས་ནན་པ་ོ
གནང་དགསོ།

ཕི་ལོ་	༡༩༩༦	ལོར་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་
ཆེ་ར་ུབཏང་བའ་ིསབྐས་སུ།	 ཁངོ་ཚོས་བདོ་གཞུང་གི་ལས་བདེ་ཁངོས་དལོ་རྒྱལ་
བསནེ་མཁན་ཡོད་ན་ཕིར་འབུད་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་དང་།	 སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ཕ་མ་
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བའ་ིབུ་ཕུག་སླབོ་གྲྭ་ནས་ཕིར་འབུད་བདེ་ཀི་འདགུ	 གཞིས་
ཆགས་ཁག་གི་ནང་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཡོད་ན་ས་ཞིང་གི་ཐབོ་ཐང་ཕིར་བསྡུ་
བས་ནས་གཞིས་ཁོངས་ནས་ཕིར་འབུད་བདེ་ཀི་འདགུ་ཅེས་ཁུངས་མེད་ཀི་སྐནོ་
འཛུགས་བས་པར་བརནེ།	 བདོ་གཞུང་གིས་ད་ེལརྟ་བས་པ་ཞིག་དངསོ་འབལེ་ཡོད་
ན།	ཕིར་འབུད་བས་པའ་ིསླབོ་ཕུག་གམ་གཞིས་མི་དའེ་ིམིང་དང་།	ཕིར་འབུད་བདེ་
མཁན་གི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་སུ་ཡིན་རེ་རེ་བཞིན་ཁུངས་སྐལེ་བདེ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་
བསྐར་ཞིབ་གནང་གི་ཡིན།	ཞསེ་ས་ྔཕིར་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་ཐངེས་འགའ་
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ཤས་གནང་ཡོད་ཀང་ཁུངས་སྐལེ་ཐུབ་པ་མི་གཅིག་བྱུང་མེད།	ད་ེནས་ལོ་	༡༥།༡༦	
སོང་རསེ་བསམ་བཏང་དན་སྐསེ་བས་ཏ་ེརྙགོ་མ་གཏངི་སླངོ་གིས་དྲྭ་རྒྱ་དང་ཡིག་ཆ་
མང་པའོ་ིནང་བཀདོ་འདགུ	 ད་ེན་ིཕི་རྒྱལ་ལུང་པའ་ིནང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཟརེ་
རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་ར་ཆེན་པ་ོདང་གལ་ཆེན་པ་ོརིས་ཀི་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེའདའ་ིཐགོ་ནས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་མཚན་ཤས་བཟ་ོཆེད་ག་ོསབྐས་ཟིན་ཏ་ེབདེ་སྤདོ་ལོག་པ་
བཏང་བ་གསལ་པ་ོརེད།

ད་ེལྟར་ཁོ་པ་ཚོས་ངོ་ཚ་མེད་པར་ཧམ་པ་ཆེན་པའོི་ཐོག་ནས་ལོ་རྒྱྱུ ས་ལ་
འཁྱགོ་བཤད་བདེ་ཀི་ཡོད།	 མ་བརག་མ་དཔྱད་པར་ཕགོས་གཅིག་གི་གནས་ཚྱུལ་
ལ་ཆ་འཇགོ་བས་ཏ་ེབསྡམོས་བརྒྱབ་ན་ཐལ་ཆ་རེད།	 དངསོ་སུ་མ་བྱུང་བའ་ིགནས་
ཚྱུལ་དང་།	 མ་བས་པ་ཞིག་ལ་ང་ཚོས་བས་སོང་ཞསེ་མཛུབ་མོ་བཙྱུགས་ན།	 ད་ེ
ན་ིང་ཚོའ་ིནརོ་འཁུལ་རེད།	 ད་ེལརྟ་བས་ན་ཁངོ་ཚོ་དང་ང་ཚོའ་ིདབར་ཁྱད་པར་
མ་བྱུང་བ་རེད།	 ཁངོ་ཚོས་རྒྱྱུ ་མཚན་དང་གཞི་ར་མེད་པའ་ིསདྐ་ལོག་རྒྱག་པར་ང་
ཚོའི་ངསོ་ནས་དངསོ་བྱུང་བདནེ་པའི་གནས་ཚྱུལ་གསལ་བཤད་བ་རྒྱྱུ ་བདོ་རིགས་
སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་གཞུང་གི་སིྒག་འཛུགས་མ་ལག་དང་བཅས་པར་དམིགས་
བསལ་གི་འབལེ་བ་ཆགས་ཡོད་པར་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དང་།	 བདོ་སིྤའ་ིབད་ེརའ་ིཆེད་ད་ུལམ་སནོ་གནང་བ་
དརེ་བསྙནོ་འཛུགས་བདེ་སབྐས་སུ་ང་ལ་མཛུབ་མོ་འཛུགས་མཁན་མི་འདགུ་བསམ་
ནས་ཁ་རོག་བཞུགས་ན།	 ད་ེན་ིང་ཚོའ་ིལས་འགན་མ་བསུྒབ་པ་རེད།	 དཔརེ་ན།	
ཕི་རྒྱལ་ནང་པའི་ཁངོས་ནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་གི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེབདོ་པ་ནང་
ཁུལ་གི་གནས་ཚྱུལ་རེད་ཅེས་མ་ཤེས་ཤེས་མདགོ་གི་འགལེ་བཤད་བདེ་ཀི་ཡོད།	
ང་རང་ཚོ་བདོ་མི་ནང་ཁུལ་ལ་ཆ་མཚོན་ན།	 ད་ེན་ིདག་ེལུགས་པ་ནང་ཁུལ་གི་རྙགོ་
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ག་རེད་མ་གཏགོས་ཆོས་ལུགས་གཞན་དང་འབལེ་བ་མི་འདགུ་ཅསེ་ལག་པ་འཆང་
མི་དགསོ་པ་གཙོ་འདནོ་གནང་གི་ཡོད།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་ད་ེསངས་རྒྱས་ཀི་
བསན་པ་དང་།	བདོ་ཀི་ར་དནོ་དང་འབལེ་བ་ཡོད།

ད་ེབཞིན་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བའི་གྲྭ་བཙྱུན་ཁག་གཅིག་གིས་སདོ་འགག་
ལྗང་ཁུ་གནོ་པའི་སལོ་ངན་གསར་གཏདོ་བས་པ་འདི་འདལུ་ཁིམས་དང་འགལ་
ཡོད།	 ད་ེརིགས་ལ་ཁྱདོ་དང་ང་ཞསེ་ཕར་ཁག་ཚྱུར་དཀྲ་ིབས་ཏ་ེདགག་ལན་མ་
བས་ན།	 ནམ་ཞིག་ངན་པ་ལང་ཤོར་ད་ུསོང་ནས་བསན་པ་ད་ེའཛིན་དང་བཅས་
པར་མཐངོ་བརླག་ཉནེ་ཡོད།	 དའེ་ིཐད་ང་ཚོ་སྐ་སེར་ཕ་ོམོ་རན་གཞནོ་ཡོངས་ལ་
ལས་འགན་ཡོད་པ་མཐངོ་གི་འདགུ	 ཁངོ་ཚོའ་ིཕགོས་ནས་གཞི་ར་ཁུངས་ལུང་
བདནེ་འབལེ་མིན་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་སྤལེ་བ་རྣམས་ལ་སབྐས་མཚམས་སོ་སོར་བདནེ་
པའ་ིལན་འདབེས་བདེ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།	ད་ལའྟ་ིགནས་ཚྱུལ་རྣམས་མ་འངོས་པའ་ི
ལོ་རྒྱྱུས་ཆགས་ཀི་ཡོད།	མ་འངོས་པར་༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པསོ་བདོ་
བསན་པ་ཆབ་སདི་དང་།	 བདོ་སིྤའ་ིབད་ེརའ་ིསདླ་སྐ་ུངལ་ད་ེལ་ྟབུ་བཞསེ་འདགུ་ཀང་
སབྐས་ད་ེདསུ་ཁངོ་གི་རསེ་འབང་པ་ཚོས་ཞལ་བཙྱུམས་ནས་བཞུགས་འདགུ	 ཁངོ་
ལ་ཕག་རོགས་དང་།	 དཔུང་རོགས་ཞུས་མི་འདགུ་ཅསེ་གསལ་བ་ཡིན་ན།	 ང་
ཚོའ་ིལོ་རྒྱྱུས་ག་འད་ཞིག་ཆགས་སོང་ངམ།	 དརེ་བརནེ་ཕགོས་མང་པ་ོགཅིག་ནས་
དགོངས་པ་བཞེས་ཏ་ེདངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་བདནེ་པ་བདནེ་སར་འཁྱལོ་བ་ཞིག་
གནང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་མཐངོ་གི་འདགུ་པ་ད་ེལུགས་དགངོས་པར་འཇགས་
པ་ཞུ།

༼༢༠༡༤	ཟླ་	༦	ཚེས་	༧	ཉནི་རྒྱབ་གངས་སིྐད་གཉའ་ཁ་ིཚོགས་ཁང་ད་ུགསུང་བཤད།༽
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༸རྒྱལ་བའི་གསུང་འབུམ་ཕགོས་སིྒག་སྡ་ེཚན་གི་འགན་འཛིན་
དག་ེབཤེས་ལ་ྷརམས་པ་ཡང་སངེ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་དལོ་རྒྱལ་

དང་འབལེ་བའ་ིགསུང་བཤད།

༄༅།	 །ང་རང་ཚོ་ནང་པ་ཞིག་ཡིན་པའ་ིངསོ་ནས་སྐབས་བཅལོ་ས་དཀནོ་
མཆོག་གསུམ་ཡིན་པ་ལས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལས་གཞན་པའི་ང་ཚོར་སྐབས་
གནས་ཤིག་མེད།	 	 འ་ོན་དཀནོ་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འག་ོནས་ངསེ་པར་
སངྤས་དགསོ་པ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་ན།	སངས་རྒྱས་ལ་སྐབས་སུ་འག་ོནས་འཇིག་
རནེ་པའི་ལ་ྷའད་ེདང་ལམ་ལོག་པ་སནོ་པའི་མི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉནེ་ལ་གཏན་གི་
སྐབས་གནས་སུ་བསནེ་མི་རངུ་བ་དང་།	 ཆོས་ལ་སྐབས་སུ་འག་ོནས་སགོ་ཆགས་
གགོ་འབུ་ཚྱུན་ཆད་ཀི་སགོ་ལ་གནདོ་པ་བདེ་མི་རངུ་བ་དང་།	དག་ེའདནུ་ལ་སྐབས་
སུ་འག་ོནས་སྡགི་པའ་ིགགོས་པ་ོདང་འགགོས་མི་རངུ་བ་བཅས་རེད།	དཀནོ་མཆོག་
གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འག་ོནས་ངསེ་པར་བདེ་དགསོ་པ་གསུམ་ཡོད།	སངས་རྒྱས་ལ་
སྐབས་སུ་འག་ོནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་རི་མོར་བསི་པ་ཚྱུན་ཆད་ལ་ལེགས་
ཉསེ་མི་ལ་ྟབར་དད་གུས་བདེ་དགསོ་པ་དང་།	

ཆོས་ལ་སྐབས་སུ་འག་ོནས་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ཡིག་འབུ་ན་གཅིག་ཚྱུན་
ཆད་འདརོ་མི་རངུ་བར་སླབོ་སྦངོ་གང་ཐུབ་བདེ་དགསོ་པ་དང་།	 དག་ེའདནུ་ལ་སྐབས་
སུ་འག་ོནས་དག་ེའདནུ་གི་ཆ་ལུགས་ལའང་གུས་ཞབས་བདེ་དགསོ་པ་བཅས་རེད།	
ད་ེའད་ཡིན་དསུ་སངས་རྒྱས་ལ་སྐབས་སུ་སོང་ནས་འཇིག་རནེ་པའི་ལ་ྷའད་ེག་འད་
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ཞིག་ཡིན་ནའང་སྐབས་སུ་བསནེ་མི་རུང་བ་ད་ེནང་པ་ཡོངས་རགོས་ཀི་གཞི་རའི་
འག་ོསངས་རེད།	ནང་པ་ཡིན་ཟརེ་ནས་ནང་པ་མཐའ་དག་གིས་ངསེ་པར་བརི་སུང་
ཞུ་དགསོ་པ་ད་ེབརི་སུང་མ་ཞུས་ན་ནང་པ་རེད་ཅསེ་ལབ་ཐུབ་ཐབས་མེད།	

དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོས་དལོ་རྒྱལ་ནི་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་རྣམ་
སུྤལ་ཡིན་པས་འཇིག་རནེ་པའ་ིལ་ྷའད་ེམིན་ཞསེ་ཨུ་ཚྱུགས་རྒྱག་གི་ཡོད་མོད།	 དའེ་ི
ཁུངས་ན་ིཕ་བངོ་ཁ་པ་རིན་པ་ོཆེ་སོགས་ཀིས་མཛད་པའ་ིདལོ་རྒྱལ་གི་བསངྐ་གསོའ་ི
ནང་དལོ་རྒྱལ་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་རྣམ་སུྤལ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་ད་ེརེད།	
ད་ེན་ིདང་པརོ་ཞུས་ན་བསམ་བླ་ོར་བ་ནས་མ་བཏང་བའ་ིསྐནོ་རེད།	 གང་རེད་ཞ་ེ
ན།	ནམ་རྒྱྱུན་ཡོངས་གགས་འཇིག་རནེ་པའ་ིལ་ྷལ་བརི་བཞིན་པའ་ིགནས་ཆྱུང་ར་ོར་ེ
གགས་ལནྡ་དང་།	དགའ་གདངོ་།	ཚངས་པ།	བསེ་ཁབ།	སེ་ར་སདྨ་གྲྭ་ཚང་གི་སུང་
མ་ཐ་བ་ོསོགས་ཚང་མའི་བསངྐ་གསོའི་ནང་སུང་མ་ད་ེཚོ་ཚང་མ་རྒྱལ་བ་རིགས་
ལ་ྔསོགས་ཀི་རྣམ་སུྤལ་ཡིན་པར་གསུངས་ཡོད་པས་འཇིག་རནེ་པའི་སུང་མ་ཚང་
མ་སངས་རྒྱས་རེད་ཅསེ་ལབ་དགསོ་པ་ཆགས་ཀི་རེད།	 ཕ་བངོ་ཁ་རིན་པ་ོཆེ་དང་
ཡོངས་འཛིན་ཁི་བང་རིན་པ་ོཆེ་ནས་དལོ་རྒྱལ་གི་བསྐང་གསོ་དང་འཕནི་བཅོལ་
ནང་ད་ུདལོ་རྒྱལ་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་རྣམ་སུྤལ་ཡིན་པའི་བསདོ་པ་ད་ེའད་
ཡོད་པ་མ་གཏགོས་ནམ་རྒྱྱུན་ཡོངས་གགས་ཀི་གསུང་རམོ་ནང་དལོ་རྒྱལ་འཇམ་
དཔལ་དབངས་ཀི་སུྤལ་པ་ཡིན་པ་ར་བ་ནས་གསུངས་མེད།	 སུང་མ་སོ་སོའ་ིའཕནི་
བཅལོ་དང་བསདོ་པའི་ནང་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་སུྤལ་པ་ཤ་སག་རེད་ཅསེ་ཟརེ་
ནས་བིས་ཡོད་པས་དསེ་དལོ་རྒྱལ་འཇམ་དབངས་ཀི་སུྤལ་པ་ཡིན་པའི་ཁུངས་
འཁྱལོ་གི་མ་རེད།	

ཡང་དལོ་རྒྱལ་བ་ཚོས།	ང་ཚོས་འཇམ་དཔལ་དབངས་ལ་བརིས་ནས་བསནེ་
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གི་ཡོད་པས་སྐབས་འགའོ་ིབསབླ་བ་དང་འགལ་གི་མ་རེད་ཟརེ་གིན་ཡོད།	 ད་ེའད་
ཡིན་ན།	སྐབས་ལ་བསནེ་ཆོག་མི་ཆོག་གི་ཁྱད་པར་ར་བ་ནས་མེད་པ་དང་།	དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ལ་མཐར་ཐུག་གི་སྐབས་ཡིན་མིན་གི་ཁྱད་པར་ཡང་བཤད་མི་
ཤེས་པར་ཆགས་ཀི་རེད་ལ།	 འཇིག་རནེ་ལ་ྷའད་ེཡོད་ཚད་སྐབས་མཐར་ཐུག་ལ་
རིས་དགསོ་པ་ཆགས་རྒྱྱུའ་ིཉནེ་ཁ་ཡོད།	གང་ཡིན་ཟརེ་ན།	འཇིག་རནེ་པའ་ིལ་ྷའད་ེ
ཡོད་ཚད་ལ་སྐབས་མཐར་ཐུག་ལ་རིས་ནས་དད་པ་བདེ་མཁན་རེ་རེ་ཡོད་ཆོག་
དསུ་ཡོད་ཚད་སངས་རྒྱས་ཀི་སུྤལ་པ་དང་སྐབས་ལ་བསནེ་དགོས་པར་འགྱུར་གི་
རེད།	

དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོས་དངསོ་གནས་མཁྱནེ་དགསོ་ཚོད་རེད།	 འཇིག་
རནེ་ལས་འདས་པའ་ིསུང་མ་ཚོ་མིའ་ིཁགོ་ནང་ཞུགས་རྒྱྱུ ་མེད་པ་རེད།	 དཔརེ་ན།	
དམ་ཅན་ཆོས་རྒྱལ་མིའ་ིཁགོ་ནང་ཞུགས་ཟརེ་བ་དང་།	 མྱྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀི་
མགནོ་པ་ོམིའ་ིཁགོ་ནང་ཞུགས་ཟརེ་བ་ཡོང་མ་མྱངོ་བ་རེད།	 མ་ཟད་ཡི་དམ་ར་ོར་ེ
འཇིགས་བདེ་མིའ་ིཁགོ་ནང་ཞུགས་རྒྱྱུ ་མེད་པ་ཚང་མས་མཁྱནེ་གསལ་རེད།	 ད་ེ
འད་སོང་ཙང་དལོ་རྒྱལ་འཇིག་རནེ་པའ་ིལ་ྷའད་ེཡིན་པ་ཐ་ེཚོམ་མི་དགསོ་པ་རེད།	

དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོ་གནང་མཁན་ཚོས་དལོ་རྒྱལ་འཇམ་དཔལ་དབངས་
ཡིན་པའི་སུྒབ་བདེ་མཐར་ཐུག་ད་ེསྐབས་ར་ེཕ་བངོ་ཁའི་དལོ་རྒྱལ་གི་འཕནི་བཅལོ་
དང་བསངྐ་གསོའ་ིནང་གསུངས་པ་ད་ེརེད།	 དསེ་ཁུངས་མི་འཁྱལོ་བ་མ་ཟད།	
གོང་ཞུས་ལྟར་ཡོངས་གགས་དལོ་རྒྱལ་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་རྣམ་སུྤལ་ཡིན་
པ་སྐབས་ར་ེཕ་བངོ་ཁས་ར་བ་ནས་གསུངས་མྱངོ་མེད།	 གལ་སདི་དལོ་རྒྱལ་གི་
འཕནི་བཅལོ་ད་ེའདའི་ནང་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་རྣམ་སུྤལ་རེད་གསུངས་པའི་
རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ེཙམ་གིས་དལོ་རྒྱལ་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་རྣམ་སུྤལ་རེད་ཅསེ་ཨུ་
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ཚྱུགས་རྒྱག་བསདྡ་པ་ཡིན་ན།	 ད་ེལས་ཀང་དལོ་རྒྱལ་བ་ཚོས་ངསེ་པར་ཁས་ལེན་
དགསོ་པ་མ་ཟད་ཨུ་ཚྱུགས་རྒྱག་དགསོ་པ་ད་ེག་རེ་རེད་ཟརེ་ན།	 ཕ་བངོ་ཁ་རིན་
པ་ོཆེ་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་གསུམ་པ་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་རྣམ་སུྤལ་
ཡིན་པ་དང་།	 ཡོངས་འཛིན་ཁ་ིབང་རིན་པ་ོཆེ་ནས་ཀང་ཡོངས་གགས་ཐགོ་ནས་
༸གངོ་ས་མཆོག་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟགིས་སྐ་ུརླནོ་པ་ད་ེཡིན་པ་གསུངས་ཡོད།	
ཁངོ་རྣམ་གཉསི་ཀི་གསུང་འབུམ་ནང་གསལ་པ་ོཡོད།	 ལམ་རིམ་རྣམ་གལོ་ལག་
བཅངས་ནང་རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་རིམ་བནོ་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟགིས་ཀི་རྣམ་སུྤལ་
ཡིན་པ་གསལ་པ་ོགསུངས་ཡོད།	 ད་ེའད་ཡིན་དསུ་དལོ་རྒྱལ་བ་ཚོས་ཡོངས་འཛིན་
ཁ་ིབང་རིན་པ་ོཆེས་གསུངས་པ་ཡིན་དསུ་བདག་པ་ོརྒྱག་གི་ཡོད་ཟརེ་ན།	 གསུང་
འད་ིཚོ་ཡང་བདག་པ་ོརྒྱག་དགསོ་པ་རེད།	 གཞན་གསུང་ཁ་ཤས་རང་གི་འདདོ་
པ་དང་མཐུན་ཙང་བདག་པ་ོབརྒྱབ་པ་དང་།	 རང་གི་འདདོ་པ་དང་མི་མཐུན་དསུ་
ཡོངས་འཛིན་ཁི་བང་རིན་པ་ོཆེ་དང་ཕ་བངོ་ཁའི་གསུང་ཡིན་ནའང་བདག་པ་ོརྒྱག་
གི་མིན་ཟརེ་ན་ག་འད་ཆགས་ཀི་རེད།	

དནོ་གནད་གཞན་ཞིག་ལ།	 ༸རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནརོ་བུ་ང་ཚོ་བདོ་མི་
ཡོངས་ཀི་འད་ིཕི་གཉསི་ཀི་སྐབས་གནས་དང་ར་བའ་ིབ་ླམ་ཡིན་པར་མ་ཟད།	 ང་
ཚོ་ཚང་མ་ཡིད་བཞིན་ནརོ་བུའི་སྐུ་མདནུ་ནས་ལམ་རིམ་སོགས་མད་ོཕགོས་ཀི་
ཆོས་དང་།	 དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་གིས་གཙོས་པའ་ིསགྔས་ཀི་ཆོས་ཚང་མ་ཞུས་
ཡོད་དསུ་ང་ཚོས་བ་ླམའ་ིདམ་ཚིག་དང་འགལ་མི་རངུ་བ་རེད།	 བ་ླམས་ངསེ་པར་
ད་ུབདེ་ཤོག་གསུངས་པའ་ིབསབླ་བ་ད་ེཚོ་བ་ླམའ་ིདམ་ཚིག་རེད།	 སོ་སོའ་ིར་བའ་ི
བ་ླམས་གལ་ཆེ་དནོ་ཆེ་ལ་རིས་ནས་བཀའ་སླབོ་གནང་བ་ད་ེམ་བས་པ་དང་ད་དངུ་
ད་ེལས་ལྡགོ་ས་ེང་ོརོལ་ལྟ་བུ་བདེ་བསྡད་པ་ཡིན་ན་བླ་མ་སྐུ་ཚེ་ཡུན་ད་ུབཞུགས་པ་
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ལ་གནདོ་ཀིན་ཡོད།	 རྒྱྱུ ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཞུ་ན།	 ཡིད་བཞིན་ནརོ་བུ་བདོ་གངས་
ཅན་ཞིང་ད་ུབནོ་པ་ཁ་ོརང་ང་ཚོ་ལ་ལམ་སནོ་བསབླ་བ་གནང་བའི་ཆེད་ད་ུབནོ་པ་
རེད།	 གལ་སདི་ང་ཚོས་ལམ་སནོ་ད་ེམ་སུྒབ་པ་ཡིན་ན་བནོ་པའ་ིདགསོ་དནོ་ད་ེམ་
འགུབ་པ་རེད།	 ད་ེཡིན་དསུ་ཡིད་བཞིན་ནརོ་བུ་བཞུགས་པ་ལ་དགསོ་པ་མེད་པ་
ཆགས་ན་བཞུགས་ཀི་མ་རེད།	 ཡིད་བཞིན་ནརོ་བུ་བསམ་བཞིན་ད་ུསྐ་ེབ་བཞསེ་པ་
རེད།	བསམ་བཞིན་ད་ུཞིང་ཁམས་གཞན་ད་ུཕབེས་ཀི་རེད།	ལགྷ་པར་དལོ་རྒྱལ་བ་
ཚོས་ང་ོཚ་ཁལེ་མེད་ཐགོ་མདནུ་ལ་ཐནོ་ནས་ང་ོརལོ་བས་ཡོང་དསུ་ར་བའི་ང་ོརལོ་
བདེ་མཁན་མི་ཁ་ཤས་གཅིག་ལས་མེད་རངུ་།	 ང་ཚོ་མི་མང་ཚོས་ང་ོརལོ་བདེ་པ་
མཐངོ་བཞིན་ད་ུཁུ་སིམ་མེར་བསདྡ་པ་དང་།	 ང་ོརལོ་བདེ་པ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་བདེ་
ད་ུབཅྱུག་པ་འད་པ་ོབས་ནས་བསདྡ་པ་ཡིན་ན་དནོ་ད་ུརྒྱབ་སྐརོ་ལ་ྟབུར་ཆགས་སིད་
པས་ཚང་མས་བདོ་སིྤའི་ར་དནོ་ལ་དགངོས་པ་བཞསེ་ནས་ག་རེ་གནང་དགསོ་མིན་
གཟགིས་དགསོ་པ་རེད།	ལ་ྔབཅྱུ་ང་དགུའ་ིལོར་རྒྱ་གར་ད་ུབསོ་ཡོང་ནས་ང་ོཤེས་པ་
ས་དང་གནམ་ལས་མེད་དསུ་ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོས་སྡགུ་སདྐ་རྒྱག་ས་༸ཡིད་བཞིན་ནརོ་
བུ་གཅིག་པུ་རེད།	གཞན་སུ་གཅིག་ཀང་མེད་པ་བརདེ་མི་ཉན།	

དལོ་རྒྱལ་བ་ཁག་གཅིག་ནས་བཤེས་གཉནེ་བསནེ་ཚྱུལ་སྐརོ་བཤད་ཁུལ་བདེ་
ཀི་ཡོད་མོད།	དནོ་ང་ོཁ་ོཚོར་བཤེས་གཉནེ་བསནེ་ཚྱུལ་སྐརོ་བཤད་པའ་ིཐབོ་ཐང་ར་
བ་ནས་མེད།	རྒྱྱུ ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཟརེ་ན།	ད་ལ་ྟདལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཡིན་ཟརེ་
བའི་མདནུ་ལ་ཐནོ་མཁན་ད་ེཚོ་ཚང་མ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅྱུ་གོ་དགུ་ཡིད་བཞིན་ནརོ་
བུའ་ིསྐ་ུམདནུ་ནས་དབང་དང་སྡམོ་པ་ཞུ་མྱངོ་མཁན་ཤ་སག་རེད།།	

༼	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༢༦	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་
ཚོད་	 ༡།༤༥	 ཐགོ་༸རྒྱལ་བའ་ིགསུང་འབུམ་ཕགོས་སིྒག་སྡ་ེཚན་གི་འགན་འཛིན་ཡང་སངེ་རིན་
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པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་རྒྱ་བལ་ཁུལ་གི་མཐ་ོསླབོ་	༣༧	ནས་སླབོ་
གཉརེ་བ་	 ༡༥༠	 སྐརོ་ལ་འག་ོཁདི་ཟབ་སྦངོ་དང་རྒྱ་བལ་གཉསི་སུ་ཡོད་པའ་ིཤེས་རིག་ཁངོས་
གཏགོས་སླབོ་གྲྭ་	 ༧༣	 ནས་གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིདག་ེརན་	 ༢༥༠	 སྐརོ་ལ་ཤེས་ཡོན་སླབོ་སྦངོ་
སྤདོ་སངས་སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་གོ་སིྒག་བཅས་གནང་སྐབས་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་ཆོས་ཕགོས་དང་འབལེ་
བའ་ིསྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ་ཕགོས་སིྒག་ཞུས་པའ་ིནང་གསལ།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་
བས་ན་སྐབས་འགའོི་བསབླ་བ་དང་འགལ་ཚྱུལ་དང་དམ་ཚིག་སུང་དགོས་པ་གལ་ཆེ་ཚྱུལ་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་བ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 ཟླ་	 ༦	 པའ་ིགཞུང་འབལེ་ཤེས་བ་དསུ་དབེ་ཐགོ་འདནོ་

སྤལེ་བས།༽



313དཔལ་ལནྡ་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་ཡིག་ཚང་གི་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གི་གསྲུང་བཤད།

དཔལ་ལནྡ་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་པ་ཆེན་པའོི་དུང་ཆེ་བླ་ོབཟང་སིྦན་
པ་མཆོག་གིས་དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བའ་ིགསུང་བཤད།

༄༅།	 །དལོ་རྒྱལ་གི་བྱུང་རིམ་དང་འབལེ་བའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཞིབ་ཕ་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་རིམ་ཅན་
ད་ུཕབེས་ཡོད་པའི་ཐགོ་བཀའ་ཁི་ཟུར་པ་སླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ནས་ཀང་དྭགོས་གཅདོ་འགལེ་བཤད་གནང་དགསོ་རིགས་ས་ྔརསེ་སུ་གནང་ཡོད་པ་
ད་ེདག་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་ལ་ྟཀླགོ་དང་ཉམས་ཞིབ་གནང་
རོགས་ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས།	 དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་ཐགོ་མར་ང་ོསྤདོ་དང་
འབལེ་བར་སབྐས་ཀི་གནས་ཚྱུལ་ཡོང་སངས་སོགས་གནད་དནོ་ཁ་ཤས་ཐགོ་རང་
གིས་གང་ཤེས་གསལ་བཤད་ཕན་བུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	

དལོ་རྒྱལ་ཟརེ་བ་ད་ེམི་ལོ་	༤༠༠	ཙམ་རིང་རདོ་གཞི་ཅན་བས་ཏ་ེགནས་ཡོད།	
ཇི་ལརྟ་མེ་ལ་གནས་པའ་ིམེ་ལ་ྷདང་།	 ཐབ་ལ་གནས་པའ་ིཐབ་ལ།ྷ	 རུླང་ལ་གནས་
པའི་རུླང་ལྷ་ཞེས་འབདོ་སལོ་ཡོད་པ་ལྟར་བདོ་ཀི་ལྷ་ོཁ་དལོ་ཆྱུ་མིག་དཀར་པརོ་
གནས་པའི་རྒྱལ་འགོང་ད་ེལ་གནས་ཡུལ་གི་ཆ་ནས་དལོ་རྒྱལ་ཞེས་མིང་ཐགོས་
པ་རེད།	 དངེ་སང་དལོ་རྒྱལ་ལ་འཇམ་མགནོ་༸རྒྱལ་བའ་ིབསན་སུང་ཡིན་ཚྱུལ་
གགས་ཆེན་པ་ོབདེ་ཀི་ཡོད་ཀང།	 	 ད་ེན་ིསྔནོ་༸རྒྱལ་མཆོག་ལ་ྔཔ་ཆེན་པའོ་ིསྐ་ུདསུ་
སུ་བྱུང་བའ་ིསུྤལ་སྐ་ུགགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཟརེ་བ་ཕི་ལོ་	 ༡༦༥༦	 ལོར་རང་ལོ་སོ་
བརྒྱད་ཐགོ་གདནོ་ནད་ཀིས་ཟིན་ཏ་ེའདས་སབྐས་སྨནོ་ལམ་ལོག་པས་དགེས་པར་
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སྐསེ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ན་ི༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པའོ་ིརྣམ་ཐར་དང་།	 སྡ་ེསདི་སངས་
རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའ་ིཆོས་འབྱུང་།	 གཏརེ་བདག་འགྱུར་མེད་གླངི་པའ་ིརྣམ་ཐར་
སོགས་ལས་ར་སྤདོ་གསལ་པ་ོབདེ་ཐུབ་པ་ཡིན།	 དསུ་ད་ེནས་བཟུང་ཕི་ལོ་	 ༡༧༢༡	
ལོར་ས་སྐའི་བདག་ཆེན་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གིས་བདག་པ་ོམ་བརྒྱབ་བར་ལོ་	
༦༥	 རིང་དག་ེལུགས་པའ་ིསྐསེ་ཆེན་དམ་པ་སུས་ཀང་བདག་སྤདོ་གནང་མཁན་མ་
བྱུང་པ་ལོ་རྒྱྱུས་ཀིས་ཁ་གགས་ཀི་ཡོད།	

༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ་ོཞིང་ད་ུགཤེགས་ནས་ལོ་	༢༢	སོང་རསེ་ས་སྐའ་ིབདག་
ཆེན་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་འཁུངས་པ་རེད།	 བདག་ཆེན་དགུང་ལོ་	 ༡༧	 ལ་
ཕབེས་སབྐས་དལོ་རྒྱལ་མགནོ་པ་ོཞལ་གི་བན་ད་ུའཇགོ་པ་གནང་བ་༸སྐབས་ར་ེཕ་
བངོ་ཁ་དང་ཁ་ིབང་རིན་པ་ོཆེ་རྣམ་པ་གཉསི་ཀས་ཞལ་གིས་བཞདེ་ཀི་ཡོད།	ད་ེལརྟ་
༸རྒྱལ་མཆོག་ལ་ྔཔ་ཆེན་པསོ་དལོ་རྒྱལ་གི་འཕནི་བཅལོ་གསར་རམོ་མཛད་པ་དང།		
འད་སྐ་ུགསར་བཞངེས་གནང་བ།	 སྤ་ོབད་ེཁང་གསར་བཞངེས་གནང་བ་རེད་ཟརེ་
བ་ད་ེདག་༸གོང་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པའོི་གསུང་གང་དའུང་མེད་པ་རགོ་བཟ་ོའབའ་ཞིག་
ཡིན།	 ཅི་ས་ེད་ེལརྟ་གནང་བ་ཞིག་ཁས་བངླས་ན་༸གངོ་ས་ལ་ྔཔའ་ིགསུང་རྣམ་ནང་
ལན་གཅིག་མིན་པར་ཡང་ནས་ཡང་ད་ུདལོ་རྒྱལ་དམ་སིར་ངསོ་འཛིན་གནང་བ་
ཡང་ཁས་བངླས་དགསོ།	

གནས་ཆྱུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པསོ་དལོ་རྒྱལ་ལ་ཨ་སས་འཁྱམས་པ་ོཞེས་
གསུངས་པ་ད་ེཡང་སུྤལ་སྐུ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་ཨ་མའི་མིང་ལ་ལག་ཨ་རྒྱལ་
ཟརེ་བ་དང།	སུྤལ་སྐ་ུགགས་རྒྱན་དགེས་པར་སྐསེ་ནས་མི་ལོ་	༦༥	རིང་སུས་ཀང་
བདག་པ་ོརྒྱག་མཁན་མ་བྱུང་བ་གང་སར་འཁྱམས་ཏ་ེབསྡད་པར་བརནེ་ཨ་སས་
འཁྱམས་པ་ོཞསེ་པའ་ིམིང་འད་ིདནོ་ལ་གནས་པ་ཡིན།	
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༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུཕངེ་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ་ོདང།	 བཅྱུ་གསུམ་པ་ཆེན་པསོ་དལོ་རྒྱལ་
ལ་དགག་པ་ཤུགས་ཆེན་གནང་བ་ཡོངས་གགས་རེད།	 ༸གངོ་ས་བདནུ་པ་བསལྐ་
བཟང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་དགེ་ལུགས་གཙང་མ་ཕག་བཞེས་གནང་མཁན་ཞིག་རེད།	
གང་གིས་མེ་སུྦྲལ་	 ༡༧༣༧	 ལོར་ཆོས་སྡ་ེཆེན་པ་ོསེ་ར་ཐགེ་ཆེན་གླངི་ལ་བཅའ་ཡིག་
སྩལ་བའ་ིནང།	 ལ་ྟགུབ་མི་གཅིག་པའ་ིམི་དང་འབྱུང་པ་ོསོགས་གྲྭ་ཚང་དང་ཁམས་
ཚན་སོ་སོའི་ཐབོ་ཁུངས་ཡིན་པ་རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ུབས་ནས་བསནེ་སྒརོ་བས་ན་ཕན་མི་
ཐགོས་ཤིང་གནདོ་པའི་རྒྱྱུར་འདགུ་པས་མི་བསནེ་ཞསེ་གསལ་འདགུ་པ་འདསི་གང་
གི་ཡོངས་འཛིན་ཁ་ིཆེེེེན་ངག་དབང་མཆོག་ལནྡ་གིས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་དགག་
པ་གནང་བ་དའེ་ིམཇུག་སྐངོ་གནང་བར་མ་ཟད།	 གང་ཉདི་ཀིས་ཆོས་སུང་སིྤའ་ི
འཕནི་བསྐུལ་གསེར་ཞུན་མ་ཞེས་པ་མཛད་པའི་ནང་དལོ་རྒྱལ་གི་མིང་ཟུར་ཙམ་
ཡང་མེད།	 	 དའེ་ིཐགོ་ནས་གངོ་གསལ་འབྱུང་པ་ོཞསེ་པ་དལོ་རྒྱལ་ལ་གསུངས་པ་
ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཡིན།	 དལོ་རྒྱལ་གི་སགོ་གཏད་ཟརེ་བའ་ིཁུངས་	༡༩༣༠	ཡས་
མས་ཤིག་ལ་སག་ཕུ་ར་ོར་ེའཆང་ལ་བྱུང་བའི་དག་སྣང་ཡིན་ཚྱུལ་ལ་ཁུངས་གཏུགས་
བདེ་ཀི་ཡོད་ཀང།	 སག་ཕུའ་ིདག་སྣང་དང།	 གསང་ཆོས་བཅྱུ་གསུམ་ཁངོས་ཀི་
བསན་སུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའ་ིའཕནི་བཅལོ་ཞསེ་པ་སོགས་སག་ཕུའ་ིགསུང་གང་གི་
ནང་ད་ུཡང་དལོ་རྒྱལ་ལམ་ཤུགས་ལནྡ་ཟརེ་བའ་ིཚིག་ཟུར་ཙམ་ཞིག་ཀང་མཐངོ་རྒྱྱུ ་
མེད་པ་ན་ིཆྱུ་འག་ོལ་ཆྱུ་མེད་པར་ཡུར་བུའི་ནང་ཆྱུ་ཡོད་ཚྱུལ་བརདོ་པ་འད་ཆགས་
པ་ོའདགུ་གམ།	 	 སག་ཕུ་རིན་པ་ོཆེ་ན་ིད་ེསབྐས་དག་ེལུགས་པའ་ིབ་ླམ་མཚན་སནྙ་
ཆེ་ཤོས་གས་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་གནང་མཁན་ཞིག་དང།	 ལགྷ་པར་ད་ུས་ྔའགྱུར་
རྙིང་མའི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ལ་དད་པ་དག་སྣང་ཆེན་པ་ོགནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ལྟར།	
ཐངེས་ཤིག་གུ་རུའི་སུྒབ་ཕུག་ཅིག་ལ་སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུགས་སྐབས་གུ་རུ་ཡབ་
ཡུམ་དང་ར་ེའབངས་ཉརེ་ལ་ྔཞལ་གཟགིས་བྱུང་སབས་ད་ེནས་མཚན་ལའང་སག་ཕུ་
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པདྨ་བཛྲ་ཞསེ་གསོལ་བ་གནང་འདགུ

དལོ་རྒྱལ་གི་བསངྐ་གསོ་རྒྱས་པ།	 	 ༸ར་ེཕ་བངོ་ཁ་པས་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུ
ཕངེ་བཅྱུ་གསུམ་པ་ཆེན་པ་ོ	 ༡༩༣༣	 ལོར་དགངོས་པ་རགོས་པའ་ིརསེ་གསར་ད་ུ
བརམས་པ་དང།	 དལོ་རྒྱལ་གི་བསདོ་འགལེ་ཞསེ་པ་	 ༸སྐབས་ར་ེཁ་ིབང་རིན་
པ་ོཆེེས་ར་རམ་ས་ལར་	 ༡༩༦༧	 ལོར་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན།	 དལོ་རྒྱལ་ལ་འཇམ་
མགནོ་རྒྱལ་བའ་ིབསན་སུང་ཞསེ་པའ་ིབར་བདེ་པ་ད་ེཡང་	༡༩༣༠	ཡས་མས་ཤིག་
ལ་སོག་པ་ོབླ་ོབཟང་ར་དབངས་ཀིས་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུཕངེ་གཉསི་པ་དག་ེའདནུ་རྒྱ་
མཚོས་མཛད་པ་མགནོ་པ་ོཞལ་གི་བསདོ་པ་ཚིག་བསྒྱུར་བས་པ་ཡིན་པ་ན་ིདའེ་ིགངོ་
ད་ེལརྟ་བར་བས་པའི་ཡིག་ཆ་དགེ་ལནྡ་པའི་བ་ླམ་སུས་ཀང་མཛད་པར་མི་སྣང་བ་
དསེ་ཤེས་པར་ནསུ།	

རི་བ་ོདག་ེལུགས་པའ་ིབསན་པའ་ིབདག་པ་ོའཇམ་མགནོ་བ་ླམ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་
པ་ོསྐ་ུམྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་	༣༠༡	སོང་རསེ་དལོ་རྒྱལ་བྱུང་བ་རེད།	ར་ེཙོང་
ཁ་པ་ཆེན་པ་ོཞལ་བཞུགས་པའི་སབྐས་རི་བ་ོདག་ེལནྡ་པའི་སུང་མར་རིགས་གསུམ་
མགནོ་པ་ོབསན་སུང་གི་ཚྱུལ་ད་ུདག་པའོི་སྐརུ་བཞངེས་པ་མགནོ་པ་ོཕག་དུག་དང་།	
རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐསོ་སས།	 དམ་ཅན་ཆོས་རྒྱལ་བཅས་གསུམ་ལ་བཀའ་བསྒ་ོགཉརེ་
གཏད་མཛད།	 ད་ེདག་གིས་མ་འཐུས་པ་ལ་ྟབུས་དལོ་རྒྱལ་ལ་འཇམ་མགནོ་༸རྒྱལ་
བའ་ིབསན་སུང་ཞསེ་བསགྔས་བསདོ་བདེ་པ་ན།ི	 ར་ེརིན་པ་ོཆེས་བཀའ་བསྒ་ོགཉརེ་
གཏད་མཛད་པའ་ིསྐསེ་བུ་གསུམ་གི་སུང་མར་བརི་མེད་བས་པ་དང།	 དནོ་གིས་ར་ེ
རིན་པ་ོཆེའ་ིབཀའ་དགངོས་ལ་ལྟསོ་མེད་གནེ་ལོག་བས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ།	 རི་
བ་ོདག་ེལུགས་པར་བཀའ་དནི་ཆེ་བ་སྡ་ེསདི་བསོད་ནམས་རབ་བརན་ནམ།	 བསོད་
ནམས་ཆོས་འཕལེ་བཀྲངོས་མཁན་དལོ་རྒྱལ་ཡིན་ཞེས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་
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བས་བས་རསེ་སུ་བགངས་ཀི་ཡོད།	 རི་བ་ོདག་ེལུགས་པའ་ིབསན་པར་བཀའ་དནི་
ཅན་གི་བསན་པའ་ིསིྦན་བདག་བཀྲངོས་མཁན་ཞིག་ལ་འཇམ་མགནོ་༸རྒྱལ་བའ་ིབསན་
སུང་ཞསེ་འབདོ་ན།	ད་ེན་ིདག་གཉནེ་ག་ོལྡགོ་པའ་ིམ་རབས་ཐ་ཤལ་གི་བ་བ་ཞིག་རེད།

ཡང་།	 བར་སབྐས་ནས་དལོ་རྒྱལ་ཡི་དམ་ད་ུམངའ་གསོལ་ཞུས་པ་ཡིན་ཞསེ་
རང་སྣང་གང་དན་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེན་ིའཇིག་རནེ་གི་ཁ་དཔརེ།	 བསདོ་མི་ཤེས་པ་
ཞིག་གིས་བསདོ་པ་ལས།	 སདྨ་ཤེས་པ་ཞིག་གིས་སདྨ་ན་དགའ་ཟརེ་བ་ལརྟ་ཡིན།	
ཡི་དམ་ཞསེ་པ་ན་ིབསན་པའ་ིབདག་པ་ོསནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀི་གསུང་རྒྱྱུད་སྡའེ་ི
ཁུངས་དང་ལནྡ་པ་ཞིག་དགསོ་པ་ཡིན།	 བསན་པའ་ིབདག་པསོ་གསུངས་པའ་ིརྒྱྱུད་
སྡའེི་ནང་མེད་པ་ཞིག་ངའི་བ་ླམས་གསུང་གི་འདགུ་ཅསེ་ཡི་དམ་ཡིན་ལུགས་བརདོ་
པ་ན་ིནང་པའ་ིཆོས་ཀི་ར་བའ་ིའག་ོསངས་གཏན་ནས་མ་ཤེས་པའ་ིརགས་ཡིན།	

		དལོ་རྒྱལ་རང་ཉདི་ཀིས་ས་སྐའི་བདག་ཆེན་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ལ།	
ང་དག་ེལནྡ་པའ་ིདམ་ས་ིཁ་ོཡིན།	 ཞསེ་རང་གནངོ་ངསོ་ལེན་བས་ཟནི་པ་ཞིག་ལ་
འཇམ་མགནོ་༸རྒྱལ་བའི་བསན་སུང་ཞསེ་བརདོ་ཕདོ་པ་ཧམ་བཤད་ཆེན་པ་ོམིན་ན་
ཅི་ཡིན།	 དམ་ས་ིཟརེ་བ་ན་ིར་བའ་ིབ་ླམ་དང་དའེ་ིཆོས་བརྒྱྱུད་བཅས་པ་དང་དམ་
ཚིག་ཉམས་པ་དང་།	ས་ིན་ིགནདོ་པ་བདེ་མཁན་གི་གདནོ་འད་ེལ་ཟརེ།		གང་ལརྟ་
དའེ་ིབདེ་ལས་ན་ིམཐུན་པ་མི་མཐུན་པ་བཟ་ོབ་ཡིན་པ་ན་ིདལོ་རྒྱལ་དག་ེལུགས་པའ་ི
ཁདོ་ནས་བསནེ་འགོ་བརམས་པ་ནས་བཟུང་བདོ་ནང་ཆོས་ལུགས་ནང་འགལ་གི་
ཕགོས་རིས་ཅན་གི་ཆོས་སྤངོ་གི་ལས་བར་མ་ཆད་པ་བྱུང་བ་ད་ེདག་ཕལ་མོ་ཆེ་དལོ་
རྒྱལ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཤ་སག་ཡིན།		

དངེ་སང་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་མ་ལེ་ཤི་ཡ་སོགས་རྒྱ་རིགས་མང་པ་ོཡོད་
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སའ་ིཡུལ་གུའ་ིནང་ཆོས་ཚོགས་དང་།	ཟ་ཁང།	ཚོང་ཁང་ཆེན་པ་ོའགའ་ཤས་ཀི་སྒ་ོ
རར་དཔལ་འབརོ་འད་ུའགདོ་ཆེད་དལོ་རྒྱལ་གི་འད་གཟུགས་བཞག་ས།ེ	ད་ེལ་མིང་
གསར་པ་ནརོ་ལ་ྷཞསེ་བཏགས་ནས་གསོལ་མཆོད་བས་ན།	 རྒྱྱུ ་ནརོ་ལོངས་སྤདོ་
འཕལེ་བ་དང་བ་བ་ལམ་འག་ོཡོང་ལུགས་ཀི་དལི་བསྒགས་ཤོག་ལྷ་ེའགམེས་སྤལེ་
བདེ་ཀི་ཡོད།	ད་ེན་ིདག་ེལནྡ་པའ་ིབསན་དང་ད་ེའཛིན་བ་ླམ་དག་ེའདནུ་དང་བཅས་པར་
རྒྱབ་གཏདོ་བདེ་པའ་ིདཔལ་འབརོ་གི་རྒྱབ་རནེ་གབས་གསོག་བས་པ་ཞིག་རེད།		

སིྤར་ན་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མི་ཚོས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་ཚྱུལ་ད་ེགསང་སྔགས་
གསར་མའ་ིཁྱད་ཆོས་ལ་ྟབུར་བརདོ་བཞིན་ཡོད།	འནོ་ཀང་གསང་སགྔས་ཀི་ཉམས་
ལེན་ང་ོམ་ན་ིསསྦ་པའ་ིཚྱུལ་གིས་བདེ་དགསོ་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་།	 ད་ེལས་ལྡགོ་ས་ེ
དངུལ་གི་ཆེད་རང་གིས་གང་འཇམ་དཔལ་དབངས་སུ་ཁས་བངླས་པའི་ལ་ྷད་ེཚོང་
ཁང་ཆེན་པའོ་ིམདནུ་སར་སླངོ་ད་ུབཅྱུག་པ་དང་།	 དའེ་ིསགྔས་ཀང་བྱུང་ཚད་ལ་
བསྒགས་བཞིན་པ་ན་ིརང་མཚང་རནེ་པར་བཏནོ་པ་ཡིན་པ་ཤེས་ལནྡ་སུས་བལསྟ་
ཀང་ཤེས་པར་ནསུ།	 སབྐས་འགར་ལ་ྷད་ེབཀའ་གཉན་པས་ཤིན་ཏུ་སསྦ་པའ་ིཚྱུལ་
གིས་བསནེ་དགསོ་པར་བཤད།	 གཞན་ད་ུད་ེཆོས་ཡོད་མེད་དང་ནང་པ་ཡིན་མིན་
ཀུན་ལ་ཁམོ་རྲྭའི་ནང་གི་ཟགོ་ལརྟ་བསིྒལ་ཞིང་བསྒགས་པ་ནི་ཐབས་ཟད་འཆི་ལ་
ཉ་ེབའ་ིགསོན་ཐབས་སམ།	 ཡང་ན་ཚེ་འད་ིསྣང་གི་ཆེད་ཆོས་པར་རླམོས་ཏ་ེརང་
གཞན་ཕུང་ལ་སྦརོ་བའ་ིངང་ཚྱུལ་འད་ིལས་ཐབས་སྐ་ོབ་གང་ན་སདི།

སིྤར་ཆོས་ལ་དད་པ་དག་སྣང་དང་སླབོ་གཉརེ་བས་པར་བསགྔས་བརདོ་ཡོད།	
འནོ་ཀང་ཆོས་བཤད་མཁན་རང་ཉདི་ཀི་ངསོ་ནས་བ་ླམའམ།	 དག་ེབའ་ིབཤེས་
གཉནེ་བསནེ་ཕགོས་མ་ནརོ་བ་དགསོ་རྒྱྱུ ་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཆོས་
ཉན་མཁན་གི་ངསོ་ནས་ཀང་བརག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོམ་བས་པར་ཐགོ་
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མར་ཨ་གསར་ལ་ྟབུས་བ་ླམ་གང་བྱུང་བསནེ་ན་ནརོ་འཁུལ་རེད།				མི་དག་ེབའ་ི
བཤེས་གཉནེ་བསནེ་ན།	 	 ཇི་ལརྟ་སོར་མོའ་ིཕངེ་བས་	 (Angulimala)	 བཤེས་
གཉནེ་བསནེ་ཕགོས་ནརོ་ཏ་ེལམ་ལོག་པར་འཁིད་པ་ཇི་བཞིན་ངན་སོང་གི་རྒྱྱུ ་སུྒབ་
པ་ལས་གཞན་མེད།	བླུན་པ་ོདད་པའ་ིརསེ་འབང་ཟརེ་བ་ལརྟ་བས་ཏ་ེབ་ླམའ་ིམཛད་
པ་ལོ་རྒྱྱུས་སོགས་རད་གཅདོ་ཡག་པ་ོམ་བས་པར་རངོས་དད་བས་ན།	 རསེ་སུ་བླ་ོ
འགདོ་སྐསེ་ཀང་ཕིས་དག་པ་རེད།	ཚོང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཧ་ལོག་རྒྱྱུའ་ིཉནེ་ཁ་ཡོད།།

ཨ་རིའི་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པའི་སླབོ་སནོ་པ་ཡིན་ཟརེ་མཁན་དགེ་བཤེས་བླ་ོ
བཟང་བཟདོ་པ་ཟརེ་བས་དམངས་ཁདོ་ཁ་བར་ཟརེ་བའི་ནང་གཏམ་བཤད་བས་
དནོ་ཞིག་ལ།		ད་ེས་ྔལ་ྷསུང་བསནེ་ཕགོས་སྐརོ་རྙགོ་ག་ཡོད་སབྐས་ང་ལ་ྷསུང་བསནེ་
ཕགོས་ལ་ཚོར་བ་དང་ད་ོསྣང་མེད།	 	 རསེ་སུ་༸སྐབས་ར་ེརིན་པ་ོཆེའ་ིགསུང་
འབུམ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བདེ་མཁན་གི་ཚོགས་པ་ཞིག་བཙྱུགས་བཞག་ཟརེ་བར་བརནེ།	
ཡག་རགས་རེད་མི་འདགུ་བསམ་ནས་ཆོས་སྐངོ་ཚོགས་པར་འབལེ་བ་བས་ཏ་ེལས་
འགུལ་བརམས་པ་ཡིན།		ད་ེནས་༸སྐབས་ར་ེར་ོར་ེའཆང་ལ་ཁ་བཏང་འག་ོཚྱུགས་
པར་བརནེ་ང་དགའ་མ་སོང།	 གང་ཡིན་ཟརེ་ན།	 ༸སྐབས་ར་ེཁ་ིབང་ར་ོར་ེའཆང་
གང་འད་ཡོད་མེད་མི་སུ་གཅིག་གིས་འགལེ་བཤད་རྒྱག་དགསོ་ཀི་མ་རེད།	ད་ེན་ིང་
རང་གིས་མིག་མཐངོ་ལག་ཟནི་བྱུང་ཡོད།	ཟམ་གདངོ་བ་ླམ་དང་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་ཕར་
བཞག།	 སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཕབེས་ནས་འགལེ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡིན་
ནའང་ངས་ཁས་ལེན་བདེ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད།	 ཅསེ་ཧམ་པ་ཆེ་མདགོ་བས་ཏ་ེཁ་ོརང་
གི་སྤུ་མདགོ་བསན་འདགུ			ཁ་ོརང་གི་བསམ་པར་ངས་སདྐ་ཆ་གང་མིན་ཚད་ཅིག་
བཤད་ཡོད་བསམ་དན་གི་ཡོད་ཀང།	 དནོ་ང་ོམར་རང་གི་རངོས་ནད་ཕི་ལ་བསན་
པ་ཁ་ོནར་ཟད།	 	 ད་ེཡང་༸སྐབས་ར་ེཁ་ིབང་རིན་པ་ོཆེའ་ིགསུང་འབུམ་ལ་ཞིབ་
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འཇུག་བདེ་མཁན་བཙྱུགས་པ་རེད་ཟརེ་ཐད།	 སརྔ་ནས་ད་བར་༸སྐབས་ར་ེརིན་
པ་ོཆེའི་གསུང་འབུམ་ལ་གཞུང་འབལེ་དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པ་གང་ཐད་ནས་
ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པ་བཙྱུགས་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ག་ོམྱངོ་མེད་པ་ཐག་བཅད་ད་ེབཤད་
ཆོག་པ་ཡིན།	

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསན་པའི་བདག་པ་ོསནོ་པ་བཅོམ་ལནྡ་འདས་དང་
བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་ཀི་ལ་ྷསལྐ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོབཅས་
པར་ཁངོ་ཚོའ་ིགས་ཀིས་སྐརུ་བ་བཏབ་པ་ཇི་བཞིན།	 ༸སྐབས་ར་ེརིན་པ་ོཆེར་ཡང་
གང་ཟག་བ་ེབག་པ་བསམ་མེད་རེ་གཉསི་ཀིས་སྐརུ་བ་བཏབ་ཡོད་ན་ལས།	 ཡོངས་
གགས་བས་ཏ་ེསྐརུ་བ་བཏབ་མཁན་མཐངོ་ཐསོ་གཏན་ནས་མ་བྱུང།	 ཆོས་ཁས་མི་
ལེན་མཁན་དངེ་དསུ་ཀི་ཚན་རིག་པ་དང་།	 མཁས་པ་ཀུན་གིས་དངསོ་ཐགོ་བདནེ་
འཚོལ་གི་སྒ་ོནས་བླང་དརོ་ལ་འཇུག་པ་ལས་ཟརེ་ལོ་དང་ཐསོ་ལོ་ཙམ་ལ་ཡིད་
བརན་མི་འཛིན།	 ཁ་ོརང་ཆོས་པ་དང་རིག་པ་སྨྲ་བར་ཁས་འཆེ་ཞིང་དག་ེབཤེས་ཀི་
མིང་འཁྱརེ་མཁན་ཞིག་གིས་བརག་ཅིང་དཔྱད་ད་ེདངསོ་བྱུང་བདནེ་དཔང་གི་ར་
སྤདོ་འད་ིཡིན་ཞསེ་བསན་རྒྱྱུ ་མེད་པར་རང་དང་ཉ་ེབའི་མི་སྣ་འགའ་ཞིག་ནས་བྱུང་
བའི་གོ་ལོ་ཐསོ་ལོའི་སང་ལམ་གི་སྐད་ཆར་ཡིད་ཆེས་བདག་སྤདོ་བས་ཏ་ེགཏན་
འདནུ་རུླང་ལ་བསྐྱུར་བའི་སྨ་ོམཆོངས་རྒྱག་སངས་ད་ེམཚན་ཉདི་པའི་གནང་སངས་
ཡིན་ནམ།	 	 དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པའ་ིསླབོ་སནོ་པའ་ིངང་ཚྱུལ་ལ་བསམ་ན་དལོ་རྒྱལ་
བསནེ་མི་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཀི་གནས་ཚད་བ་ླམའ་ིསྐ་ུཡོན་གིས་སླབོ་མའ་ིརྒྱྱུད་ཚོད་ལེན་
མི་ཐུབ་པ་ཅི་ཡང་མི་འདགུ་སམྙ།

རང་ཉདི་ནང་པ་དང་དའེི་ནང་ནས་དགེ་བཤེས་ཡིན་ཟརེ་མཁན་ཞིག་གིས།	
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕབེས་ཏ་ེའགལེ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ནའང་ངས་
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ཁས་ལེན་ཐུབ་ཀི་མ་རེད།	 ཅསེ་བཤད་པ་འད་ིཚད་ལས་བརལ་བའ་ིསདྐ་ཆ་རབ་
ཆེན་ཞིག་རེད།	 ནང་པ་ཡིན་ཟརེ་མཁན་ཞིག་གིས་ནང་པའ་ིསནོ་པས་འགལེ་བཤད་
གནང་ནའང་ཁས་ལེན་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་ཟརེ་བ་ད་ེཡག་རགས་མ་རེད།	 ༸སྐབས་ར་ེ
ཁི་བང་རིན་པ་ོཆེ་རང་གི་ར་བའི་བ་ླམ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བཀྲནི་ཆེན་པ་ོཡིན་ཞེས་
བཤད་ན་འགགི་པ་རེད།	 ཡིན་དང་ཡིན།	 	 འནོ་ཀང་ད་ེལ་བརནེ་ནས་དལོ་རྒྱལ་
ཡང་དག་ཏུ་སུྒབ་མི་ཐུབ།	 ༸སྐབས་ར་ེཁ་ིབང་རིན་པ་ོཆེས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ི
གཞུང་ཆེན་ལ་ཐསོ་བསམ་སླབོ་གཉརེ་དང་འཆད་རོད་ཉམས་ལེན་ཚྱུལ་བཞིན་
གནང་བར་བརནེ་གུས་བཀུར་ར་ཆེ་བརི་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ད་ེསནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་
འདས་ཀི་བཀྲནི་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པ་ཤེས་དགསོ།

ཁ་ོརང་གིས་དག་ེལུགས་པའ་ིདག་ེབཤེས་ཡིན་མདགོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 རི་བ་ོ
དག་ེལུགས་པའི་བསན་པའི་བདག་པ་ོར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པསོ་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་
རབ་མ་ལུས་པ་གསན་བསམ་མཐར་ཕིན་གིས་ཉམས་ལེན་དང།	 སངས་རྒྱས་ཀི་
དགངོས་པ་ཇི་བཞིན་བཀྲལ་གནང་མཛད་པར་མ་ཟད།	 སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་
འདས་ལ་ཟབ་མོ་རནེ་འབལེ་གི་བསདོ་པ་མཛད་པ་སོགས་གངས་ཅན་མཁས་པའི་
གཙྱུག་རྒྱན་ད་ུགྱུར་པ་ད་ེཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་དནི་རེད།	

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་ལ་མཚོན་ན་ཀླུ་ཡུལ་ནས་འཛམ་བུ་གླངི་གི་
ཆོས་སལྐ་ཤེར་ཕིན་གི་འབུམ་སྤན་དངས།	 སངས་རྒྱས་ཀི་དགངོས་པ་གཞི་བཟུང་
དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་སོགས་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དུག་དང་བསན་བཅསོ་གཞན་
མང་པ་ོགསར་ད་ུབརམས་པ་ལ་བརནེ་ནས་མཚན་སནྙ་གི་གགས་པ་ཕགོས་ཀུན་ཏུ་
ཁྱབ་ཏ་ེའཛམ་གླངི་མཛེས་པའི་རྒྱན་ད་ུགྱུར་པ་ད་ེཡང་ར་བ་ཐུག་ས་སངས་རྒྱས་ཀི་
བཀྲནི་ཡིན་པ་དན་གསོ་ཞུ་འདདོ་བྱུང།
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ད་ེལརྟ་སངས་རྒྱས་ན།ི	 ཤིང་སྡངོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ར་བ་སྡངོ་པ་ོལ་ྟབུ་ཡིན་པ་
འདི་ཁས་ལེན་གི་མིན་ཞེས་ཡལ་ག་དང་ལོ་མ་ལ་འཐམས་ནས་བསྡད་ན་བླུན་པ་ོ
ཡིན་པའ་ིརགས་རེད།	ལར་ནས་རིག་པ་སྨྲ་བའ་ིཆོས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་རྒྱྱུ ་མཚན་གཙོ་
བ་ོཡིན་གི་ལུང་གཙོ་བ་ོམིན་རངུ་།	བླ་ོབཟང་བཟདོ་པ་ན་ིསངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཁས་
ལེན་མི་ཐུབ་ལ་༸སྐབས་ར་ེཁི་བང་རིན་པ་ོཆེས་གསུངས་ཚད་སྒ་ཇི་བཞིན་ད་ུཁས་
ལེན་མཁན་ད་ུརང་གིས་དངསོ་སུ་ཁས་བངླས་པས།	 དསེ་ན་ཁ་ོཔ་ཕགོས་རིས་ཅན་
དང་ནང་པ་ཚད་ལནྡ་མིན་པ་ཡང་དནོ་གིས་ཁས་བངླས་པ་རེད།	 	 ཇི་ལརྟ་བུ་གླནེ་
པས་ཕ་ཡི་ཀདླ་པ་བཅམོ་ཟརེ་བ་ལརྟ་ཁ་ོརང་གི་བ་སྤདོ་ཀིས་༸སྐབས་ར་ེདམ་པར་
ཡང་མཚན་ཤས་བཟ་ོཉནེ་འདགུ	 	 བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་གསུངས་པ་ལ་མངནོ་
པར་བསདོ་ད།ོ	ཞསེ་མ་ག་ོབ་ག་ལ་སདི།	

ཡང་ཁ་ོཔས།		ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་ནས་ད་ེས་ྔཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་
དད་པ་ཡོད།	 ཅསེ་བརདོ་པ་ད་ེནས་ད་ཆ་ཡིད་ཆེས་དང་དད་པ་མེད་པ་གསལ་པ་ོ
བསན་གི་འདགུ	 	 ཡིད་ཆེས་དང་དད་པ་ཞསེ་པ་མི་འདདོ་བཞིན་ད་ུབཙན་འགལེ་
བས་པ་ཞིག་མ་རེད།	 དད་པ་ཞསེ་པ་ན་ིགནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་གསལ་པརོ་རགོས་
ནས་མི་བསླུ་བའ་ིགནས་ལ་དང་བས་ཡིད་ཆེས་པ་ལ་ག་ོདགསོ།	 	 དག་ེབཤེས་
ལགས་ཀི་དད་པ་ན་ིརང་གི་འདདོ་པ་དང་མ་མཐུན་ན་གནམ་གཤིས་ཀི་འགྱུར་ལྡགོ་
ལརྟ་དང་།	རང་གི་དགསོ་མཁ་ོལ་གཞིགས་པའ་ིདད་པ་བདེ་སངས་ན་ིསབྐས་འཚོལ་
བའ་ིབདེ་སངས་ཤིག་རེད།	 	 དག་ེབཤེས་ཀི་མིང་ངམོས་འཕར་གིས་མ་ཤེས་ཤེས་
མདགོ་གི་སླབོ་སནོ་ལོག་པ་བས་པས་རང་གཞན་ལ་ཕན་པ་གང་འདགུ

ར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པསོ།	 དང་པ་ོརྒྱ་ཆེན་ཐསོ་པ་མང་ད་ུབཙལ།	 བར་ད་ུ
གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་གདམས་པར་ཤར།	 ཐ་མར་ཉནི་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཉམས་
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སུ་བངླས།		ཀུན་ཀང་བསན་པ་རྒྱས་པའ་ིཆེད་ད་ུབསྔ།ོ	ཞསེ་གསུངས་པ་ལརྟ་རིས་
མེད་ཀི་སྐསེ་ཆེན་	 ༡༥༠	 ཐམ་པའ་ིཞབས་ལ་གཏུགས་ཏ་ེདབང་ལུང་མན་ངག་ད་ུ
མ་གསན་པ་སོགས་མིག་དཔ་ེབ་ླན་མེད་པར་གྱུར་ནས་ཡོད་མོད།	 འནོ་ཀང་ཁངོ་
གི་རསེ་འཇུག་ཏུ་རླམོ་པ་ཨིན་ཡུལ་ད་ུཡོད་པ་སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དགེ་བཤེས་མིན་
ཡང་དགེ་བཤེས་ཡིན་ཁུལ་བས་ཏ་ེངའི་ར་ནས་ཆོས་ཞུས་ཕིན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོ
ཆེའ་ིདུང་ནས་ཆོས་ཞུ་བ་དང།	 	 བ་ླམ་གཞན་གིས་མཛད་པའ་ིདཔ་ེཆ་ཀླགོ་ན་མི་
འགིགས་ཞེས་ལམ་ལོག་པར་འཁིད་མཁན་མི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉནེ་ད་ེཚོའི་གས་
ཀི་བདེ་སངས་ལ་ནང་པ་སིྤ་ནས་ད་ོསྣང་བདེ་དགསོ་ངསེ་རེད།	 ང་ལ་ྟབུས་དག་ེ
བཤེས་ཀི་མིང་འཁྱརེ་མཁན་ཞིག་ལ་ད་ེའད་ཤོད་རྒྱྱུ ་འཚེར་པ་ོའདགུ་རུང་གསུང་
བནོ་མཁན་གཞན་མེད་སབས་སིྤ་དནོ་ལ་བསམས་ནས་བཤད་དགསོ་བྱུང་།		

ཡང་།	 དག་ེབཤེས་བླ་ོབཟང་བཟདོ་པས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོ་ཏཱ་ལའ་ི
བ་ླམའ་ིགསུང་ཆོས་ཞུ་བར་ཡོང་མི་ཆོག	 	 	 དམ་ཚིག་གཙང་མ་མི་འདགུ་ཟརེ་བ་
དང།	 	 ༢༠༠༨	 ལོར་གྲྭ་ཚང་གཉསི་ཁག་ཁག་བཟསོ་སོང་ཟརེ་ཐད།	 དལོ་རྒྱལ་
བསནེ་མཁན་དང་མ་བསནེ་མཁན་གཉསི་ཀ་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་གཅིག་ནང་མཉམ་
སྡདོ་བས་པ་དང།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་བཞིན་ད་ུ༸གངོ་ས་ཆེན་པའོ་ིདུང་ནས་ཆོས་ཞུ་
རྒྱྱུ ་བཅས།	 བ་ླམའ་ིབཀའ་ལ་ལྟསོ་མེད་བས་ན་ད་ེལ་ཆོས་ཕགོས་ནས་དགག་བ་
གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་དམ་ཆོས་འདལུ་བའ་ིདགངོས་དནོ་ལརྟ་གདན་ས་སོ་སོའ་ི
ནང་དག་ེའདནུ་གིས་ཚྱུལ་ཤིང་བཞསེ་ཏ་ེབསནེ་མཁན་དང་མ་བསནེ་མཁན་གཉསི་
འབལེ་མེད་ཐ་དད་གནང་རྒྱྱུར་མོས་མཐུན་བྱུང་བ་ན་ིཆོས་དང་འཇིག་རནེ་དམངས་
གཙོའ་ིའག་ོལུགས་བཅས་དང་ཡོངས་སུ་མཐུན་པ་ཡིན།	 དཔརེ་ན།	 སིྤ་ཚོགས་ལ་
ཆ་བཞག་ན།	 ཕ་ོམོ་ཕན་ཚྱུན་མཛའ་མཐུན་གིས་ཆང་ས་བརྒྱབ་པའམ།	 	 ཡང་ན་
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ཕ་མས་འག་ོསངས་བཟསོ་ཏ་ེཆང་ས་བརྒྱབ་པ་ཡིན་རངུ།	 ནམ་ཞིག་ཕན་ཚྱུན་ལ་ྟབ་
དང་བསམ་བླ་ོམ་མཐུན་པའ་ིསབྐས་སུ་ཁག་ཁག་བདེ་པ་ན་ིཡོངས་སུ་མཐུན་པ་ཡིན།		
གལ་སདི་ད་དངུ་མི་མཐུན་ར་གཡག་མག་ོསྦྲལེ་ད་ུཨུ་ཚྱུགས་བས་ཏ་ེབསདྡ་ན།	ཐགོ་
མར་ཁ་རདོ་དང།	 ད་ེནས་ལག་པ་འགགོ་རེས་བས་ཏ་ེཁམིས་གཏུགས་བ་དགསོ་
པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཐབས་སྡགུ་ཡོང་གི་རེད།		ད་ེབས་སབྐས་ཤིག་ཁག་ཁག་བས་ཀང་
རང་རང་གི་སྐནོ་དང་ནརོ་འཁུལ་ངསོ་འཛིན་གིས་སརྔ་འགདོ་ཕི་སྡམོས་བས་ཏ་ེ
སརླ་ཡང་མཉམ་སྡདོ་བས་པ་ཡོང་བ་ཇི་བཞིན།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོས་ཀང་
རང་སྐནོ་ངསོ་འཛིན་གིས་སངྤས་བངླ་ཚྱུལ་བཞིན་བས་ན་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་
ས་གཞི་རལུ་དག་ཡོང་རྒྱྱུ ་རེད།	 	 	 	 ༸གངོ་ས་ཆེན་པསོ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་
དམ་བསྒགས་གནང་རསེ་ད་ེས་ྔབསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་ཕལ་མོ་ཆེས་ནརོ་འཁུལ་
ལ་ནརོ་འཁུལ་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་གིས་བངླ་དརོ་ཚྱུལ་བཞིན་བས་ཡོད་པ་དང་
མཐུན་པར་བདེ་འདདོ་ན་ད་དངུ་ཡང་ག་ོསབྐས་ཡོད་པ་ཡིན།	

དམངས་ཁདོ་ཁ་བརའ་ིནང་གཏམ་བཤད་བདེ་མཁན་ཕན་ཚྱུན་མཁས་དབང་
དང་མཁས་དབང་ཞསེ་ང་ོསྤདོ་བདེ་རེས་བདེ་ཀི་འདགུ	 ཁངོ་ཚོས་མཁས་དབང་
ཞསེ་པའ་ིག་ོདནོ་ང་ོམ་ཧ་ག་ོགི་ཨེ་ཡོད་བསམ་པ་དན་བྱུང།	 མཁས་དབང་ཞསེ་པ་
བསྡསུ་ཚིག་ད་ེམཁས་པའ་ིདབང་པརོ་ཟརེ་གི་ཡོད་རེད།	 སིྤར་བཏང་སུམ་རགས་
སནྙ་ངག་ལ་མཁས་པ་དང།	 རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱྱུས་ལ་མཁས་པ།	 བཟ་ོཚོང་ལག་
རལ་ལ་མཁས་པ།	ཁམིས་དང་སདི་དནོ་ལ་མཁས་པ་སོགས་ལས་རིགས་དང་རིག་
གནས་བ་ེབག་པ་གང་ཞིག་ཐགོ་མཁས་པ་ཡོང་གི་ཡོད།			མཁས་པ་བརྒྱ་ཕག་ད་ུ
མའ་ིདབུས་ན་དབང་པའོ་ིནང་གི་མིག་ལ་ྟབུར་ངསོ་འཛིན་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེལས་ས་ླཔ་ོཞིག་མ་
རེད།	 མཁས་དབང་ཞསེ་པ་བཅྱུ་ཕག་གི་རིག་པའ་ིགནས་ལ་མཁས་པ་དང།	 མད་ོ
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སགྔས་ཀི་གཞུང་འཆད་རདོ་རམོ་གསུམ་ལ་མཁས་པ་ལ་ྟབུའ་ིམཚན་བསདོ།	 དཔརེ་
ན།	 ད་ེས་ྔརྒྱ་གར་ལ་མཚོན་ན་དཔལ་མགནོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་གཙོ་གྱུར་པཎ་གུབ་
བཅྱུ་བདནུ་དང།	 བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་ལ་ཆ་བཞག་ན་༸རྒྱལ་བ་ཀླངོ་ཆེན་རབ་
འབམས་པ་དང།	མཉམ་མེད་དགྭས་པ་ོལ་ྷར།ེ	དཔལ་ས་སྐ་པཎ་ིཏ།	འཇམ་མགནོ་
བ་ླམ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པ་ོལ་ྟབུ་སོགས་ལ་ཞུ་ཞིང།	 མཁས་དབང་ད་ེདག་གིས་མཛད་
པའ་ིརད་བྱུང་གི་ལེགས་བཤད་རིས་མེད་ཆོས་སརྒ་ཁག་ནང་སླབོ་གཉརེ་ལོ་ཉ་ིཤུ་ར་
གངས་བས་ཏ་ེདག་ེབཤེས་ཀི་དམ་བཅའ་བཞག་རསེ་དག་ེབཤེས་ཀི་མིང་ཐགོས་པ་
དང།		ད་ེམིན་མཐ་ོསླབོ་ཁག་ནས་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གི་སླབོ་སྦངོ་ཐནོ་པར་
ཌགོ་ཊར་རམ།	 འབུམ་རམ་པ་ཞསེ་བརདོ་ན་འསོ་ཤིང་མཚམས་པ་ཡོད།	 	 	 ད་ེ
མིན་རང་ལྟ་མཆོག་འཛིན་གི་ཁ་བད་ེཔ་ོཁ་ཤས་ལ་སྤལེ་ལད་ཀིས་མཁས་དབང་
ཞསེ་བརདོ་རྒྱྱུ ་མང་དགས་ན།	 	 བརདོ་ཡུལ་གིས་ཀང་རང་གིས་རང་བཀག་ས་ེ
མཁས་དབང་ཡིན་མདགོ་བས་པ་དསེ།	 ཕི་མི་རྣམས་ཀིས་བདོ་པས་མཁས་དབང་
ཟརེ་བ་ལ་ཆ་བཞག་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད།	 	 	 གཏམ་བཤད་རིག་པ་ོབཤད་པ་དང།	
རམོ་བསི་འད་མིན་བས་པ།	 མཐ་ོསླབོ་ཀི་ལག་ཁྱརེ་ཡོད་པ་བཅས་མཁས་དབང་
གས་སུ་ཚྱུད་ཀི་རེད།	 	 བདོ་པའ་ིམཁས་དབང་ཟརེ་བར་བབ་གང་ཡང་ཡོད་མ་
རེད་ཅསེ་འཕ་སྨདོ་བ་བའ་ིཡུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ན།	 	 མཁས་དབང་ཉུང་ཤས་ཡོད་པ་
ད་ེདག་གི་ཞབས་ནས་ཐག་པས་འཐནེ་པའ་ིཉནེ་ཁ་ཡོད།	 	 དནོ་ད་ུདམངས་ཁདོ་ཁ་
བར་ཟརེ་བའ་ིགཏམ་བཤད་པ་ན།ི	 ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་རྒྱབ་རནེ་དང་བདནེ་པའ་ིཁུངས་སྣ་ེ
གཅིག་མེད་པར་བླུན་པ་ོརང་མཐངོ་ཅན་གི་བབ་ཅལོ་ཧམ་བཤད་ཀི་སྨྲ་ངན་ཤ་སག་
ཡིན་པ་ཀུན་གིས་མཁྱནེ་གསལ་ཡིན།

ཡང་།	 ཚེམས་སུྤལ་སྐ་ུཟརེ་བ་ཕི་རྒྱལ་བ་ཞིག་གིས་ཉ་ེཆར་ཆོས་བཤད་ལས་
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འཕསོ་ཏ་ེརམོ་ཡིག་ཅིག་དྲྭ་རྒྱའ་ིཐགོ་སྤལེ་འདགུ	ད་ེདག་སིྤར་བཏང་ནང་ཆོས་ཐགོ་
སླབོ་སྦངོ་ད་ེཙམ་མེད་ཅིང་།	 ཆོས་ཀི་འག་ོསངས་ཀི་གཞི་རའ་ིཤེས་ཡོན་ཡག་པ་ོ
མེད་པ།	 འཛིན་གྲྭར་ཆ་བཞག་ན་སྔནོ་འགའོ་ིསླབོ་ཕུག་ལ་ྟབུའ་ིརྣ་བར་འག་ོཔ་ོཡིན་
མདགོ་ཁ་པ་ོའདགུ	 ཁ་ོརང་གི་རམོ་ཡིག་གི་ནང་དནོ་སྙངི་པ་ོབསྡསུ་ན།	 དལོ་རྒྱལ་
ལ་ྷཚད་ལནྡ་ཡིན་པ་དང།	དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བར་རྒྱབ་སྐརོ།	དལོ་རྒྱལ་བསནེ་
གསོལ་དམ་བསྒགས་གནང་བར་དགག་བ་བཅས་བས་འདགུ	 འབ་ིསངས་ཐད་
བདོ་པའི་གཏམ་དཔརེ་མིག་ལ་བུ་རམ་བསན་ནས་ཁ་ལ་ལ་ཆ་སརེ་བ་ཞེས་པ་ལརྟ་
རེད་འདགུ	རང་ཉདི་དག་ེལུགས་པའ་ིསུྤལ་སྐ་ུཞིག་ཡིན་མདགོ་གིས་གཞན་ལ་ཆོས་
བཤད་བདེ་པར་ཐགོ་མར་རང་ཉདི་ཀིས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པདོ་ལ་ྔལ་ཐསོ་བསམ་
བས་ཏ་ེརང་རྒྱྱུད་དལུ་བ་ཞིག་དགསོ་པ་ཡིན།	 ཁ་ོརང་ལ་དག་ེལུགས་རྒྱྱུགས་སྤདོ་
ཀི་ཐགོ་ནས་མ་མཐར་དགེ་བཤེས་དཀྱུས་མ་ཞིག་གི་དམ་བཅའ་བཞག་པའི་ལག་
འཁྱརེ་བསན་རྒྱྱུ ་ཡོད་དམ་ཞསེ་ད་ིབ་འདནོ་འདདོ་བྱུང།

གང་ལརྟ་མཐའ་བསྐརོ་རི་བསྐརོ་དང་།	 གཡས་བསྐརོ་གཡོན་བསྐརོ་ག་རེ་
བས་ཀང་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པསོ་བསན་པ་སིྤ་དང་ལགྷ་པར་དགེ་ལནྡ་
བསན་པ་ལ་དག་ཐརེ་གིས་དམ་སི་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བས་ན་ཁ་ེལས་ཉནེ་ཆེ་
བས་དམ་བསྒགས་གནང་བར།	བཀག་སྡམོ་གནང་བ་རེད་ཅསེ་ཨུ་ཚྱུགས་ཀིས་ཧམ་
བཤད་འུད་སྒགོ་བས་ཏ་ེགཞན་ལམ་ནརོ་ད་ུའཁིད་ཐབས་ལ་བརནེ་ནས་ཕི་མི་དནོ་
དངསོ་ཀི་གནས་ཚྱུལ་གང་ཡང་མི་ཤེས་མཁན་ཚོས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་
ལ་མཐངོ་ཕགོས་མཚན་ཤས་བཟ་ོཐབས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་བཅངས་པ་ད་ེརེད།

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པསོ་ཆོས་བེད་དང་མི་བེད་སོ་སོའི་རང་
དབང་རེད།	 ཆོས་བདེ་པའ་ིདབང་ད་ུབཏང་ཡང་ཆོས་ལུགས་གུབ་མཐའ་གང་བདེ་
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སོ་སོའ་ིརང་དབང་རེད།	 སུང་མའང་གང་བསནེ་སོ་སོའ་ིརང་དབང་རེད།	 འནོ་
ཀང་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་ཕིན་ཆད་ངའི་ས་ནས་ཆོས་ཉན་པ་དང་དག་ེཚྱུལ་སླངོ་གི་སྡམོ་
པ་ཞུ་བར་མ་ཡོང་ཞསེ་གསུངས་པ་ན་ིརྒྱྱུ ་མཚན་ཡོད།	 	 ད་ེན་ིབ་ླསླབོ་ཀི་དམ་ཚིག་
གཙང་མ་དགསོ་པས་རེད།	 	 དཔརེ་ན།	 བཀའ་དབང་གུབ་རསེ་གཙོ་བསོ་ཇི་ལརྟ་
བཀའ་སྩལ་པ།	ད་ེདག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བགིས།	ཞསེ་ཁས་ལེན་ཐུབ་ཀི་རེད་
དམ།		 སྐབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འག་ོབའི་གང་ཟག་ད་ེ
ནང་པར་འཇགོ་པ་དང།	ཕི་རོལ་པའ་ིལ་ྷལ་སྐབས་སུ་འག་ོབའ་ིགང་ཟག་ད་ེཕི་རོལ་
པར་འཇགོ་གི་ཡོད།	 འཇིག་རནེ་པའ་ིལ་ྷའད་ེརྣམས་ན་ིགཞན་འཁརོ་བའ་ིའཇིགས་
པ་ལས་སྐབོ་རྒྱྱུ ་ཕར་བཞག།	 རང་ཉདི་འཁརོ་བར་གནས་ཏ་ེཡོད་པས་ད་ེརིགས་ལ་
སྐབས་བཅལོ་མི་རངུ།	 ལགྷ་པར་ང་དག་ེལུགས་པའ་ིདམ་ས་ིཁ་ོཡིན།	 ཞསེ་རང་
ཉསེ་རང་གིས་ངསོ་ལེན་བདེ་མཁན་དལོ་རྒྱལ་ན།ི	 རྒྱྱུ ་སྨནོ་ལམ་ལོག་པ་དང།	 ང་ོ
བ་ོདམ་ས་ིའབྱུང་པ།ོ	 	 	 བདེ་ལས་བསན་དང་འག་ོབར་གནདོ་ཅིང་འཚེ་བ་བདེ་
པ་བཅས་ཡིན་པ་ན་ི༸རྒྱལ་བ་ལ་ྔཔ་ཆེན་པསོ་དངསོ་སུ་ཐག་བཅད་ད་ེགསུངས་ཡོད་
པས།	དལོ་རྒྱལ་སྐབས་གནས་སུ་འཛིན་པ་ན་ིཆོས་ཀི་ག་ོདནོ་གང་ཡང་མ་ཤེས་པའ་ི
བླུན་རགས་བསན་པ་ཡིན་ལ།	 འཇིག་རནེ་པའ་ིལ་ྷའད་ེཚེ་འདའི་ིབ་བ་ཕན་ཚེགས་ཀི་
གགོས་སུ་བསནེ་པ་ལས།	མཚམས་ད་ེལས་བརལ་ཏ་ེདད་སེམས་ཀིས་འད་ིཕི་གཉསི་
ཀི་སྐབས་གནས་སུ་བརིས་ཏ་ེསྐབས་སུ་འག་ོན་ནང་པའ་ིགལ་ནས་བུད་པ་ཡིན།

དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བ་ཞིག་ནས་༸གོང་ས་ཆེན་པའོི་དུང་ནས་ཆོས་
འབལེ་ཞུས་ན།	 བཤེས་གཉནེ་བསནེ་ཚྱུལ་གི་ཆ་ནས་འགགིས་ཀི་མ་རེད།	 བཤེས་
གཉནེ་བསནེ་ཚྱུལ་ལོག་ན་སླབོ་མའི་རྒྱྱུ ད་ལ་ཉམས་རགོས་ཀི་ཡོན་ཏན་མི་སྐ་ེཞིང།	
ནད་གདནོ་གིས་གཙེས་པ།	 བ་བ་ལམ་འག་ོམེད་པ།	 ཕི་མ་ངན་འགའོ་ིསྡགུ་བསལྔ་
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མྱངོ་དགསོ་པ་བཅས་གསུངས་ཡོད།	 བ་ླསླབོ་དམ་ཚིག་གཙང་མ་མ་བྱུང་ན།	 ས་
བནོ་རལུ་བ་དང།	 ས་བནོ་སམྐ་པ།ོ	 ས་བནོ་ད་ིམ་ཅན།	 ས་བནོ་མེ་ཡིས་འཚིག་པ་
བཅས་དང་འད་བར་མྱྱུ་གུ་ལངྗ་ཁུ་འབྱུང་མི་སདི་པ་ཡིན།	 ལར་ནས་ཆོས་གསུང་པ་
པའོ་ིབ་ླམར་སུ་ལ་ཆོས་གང་གནང་མི་གནང་གི་ཐབོ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད།

༸གོང་ས་ཆེན་པསོ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བས་ན་སིྤ་སྒརེ་གང་ལའང་ཕན་
ལས་གནདོ་ཆེ་བ་དང།	 དག་ེལས་སྐནོ་ཆེ་བ།	 ཁ་ེལས་གངོ་ཆེ་བའ་ིགནས་ལུགས་
ཆ་ཚང་མཁྱནེ་པ་ལརྟ་གང་གི་རསེ་འཇུག་གི་གདལུ་བ་རྣམས་ལ་བངླ་དརོ་གི་ལམ་
སནོ་བཀའ་སླབོ་གནང་རྒྱྱུ ་གང་ཉདི་ཀི་ཐུགས་འགན་ཆགས་ཡོད།	 འནོ་ཀང་བཀའ་
ལ་ཉན་དང་མི་ཉན་རང་རང་སོ་སོའི་ལགྷ་བསམ་དང་རྣམ་དཔྱདོ་ལ་ཐུག་པ་ལས་
བཙན་བཀའ་གཏངོ་མཁན་སུ་གང་མེད།	 	 དཔརེ་ན།	 ཐ་མག་འཐནེ་ན་ལུས་ལ་
ནད་རིགས་མང་པ་ོའཕགོ་གི་ཡོད་སབས།	 གཞུང་ལ་མི་མང་གི་བད་ེརའ་ིཐགོ་
འགན་ཡོད་པར་བརནེ་ཐ་མག་ཤོག་སམྒ་རེ་རེའ་ིཐགོ་ཉནེ་བརའ་ིཚིག་ཐ་མག་འཐནེ་
ན་རང་གི་འཕདོ་བསནེ་ལ་གནདོ་(Cigarette	smoking	is	injurious	to	health)	
ཅསེ་བསི་ཏ་ེཉནེ་བརའ་ིདན་སྐལུ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ད་ེགཞུང་གི་འགན་རེད།	 ད་ེལ་ཉན་
དང་མི་ཉན་སོ་སོ་རང་ཉདི་ཀི་གཟུགས་པའོ་ིབད་ེཐང་ལ་གཅསེ་པ་ོཡོད་མེད་ལ་ཐུག་
ཡོད།	 ཐ་མག་འཐནེ་ན་གཟུགས་གཞིར་གནདོ་པ་རདོ་མེད་ཡོངས་གགས་རེད།	
འནོ་ཀང་ཚོང་པས་གཞན་གི་ལུས་སགོ་ལ་བསམ་གཞིགས་མེད་པར་ཚོང་གི་ཁ་ེཕན་
ཆེད་ཐ་མག་སྐརོ་དལི་བསྒགས་བས་པ་དང་།	 ཐ་མག་འཐནེ་མཁན་ངསོ་ནས་ཐང་
ཆད་པའི་སབྐས་ཐ་མག་འཐནེ་ན་ངལ་གསོ་ཐབེས་ཚྱུལ་རང་གིས་རང་ལ་མག་ོསྐརོ་
བའ་ིའགལེ་བཤད་ཁྱད་མཚར་ད་ེའད་རྒྱག་གི་ཡོད།	 ད་ེཚོ་ཡང་དག་དང་མ་དག་
དནོ་དངསོ་ལ་དགངོས་པ་བཞསེ་རྒྱྱུ ་རེད།
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༸གོང་ས་ཆེན་པསོ་གང་ཉིད་བླ་མར་བསནེ་ཕིན་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་
སངྤས་བངླ་ཚྱུལ་བཞིན་བདེ་དགསོ་གསུངས་པ་ལས།	 བསནེ་མི་ཆོག་ཅསེ་བཙན་
བཀའ་ནམ་ཡང་གནང་མེད།	 དངེ་སང་ལས་ཁུངས་དང་སླབོ་གྲྭ།	 	 ཟ་ཁང་དང་
ཚོང་ཁང།	ཚོགས་ཁང་སོགས་པར་	 (No	Smoking)	ཞསེ་ཐ་མག་འཐནེ་མི་ཆོག་
པའ་ིསྦར་ཡིག་སྦར་ཡོད་པ།	 ད་ེན་ིགཏན་ནས་འཐནེ་མི་ཆོག་པའ་ིག་ོདནོ་མིན།	
ཁརོ་ཡུག་དའེ་ིནང་གི་མིའ་ིབད་ེཐང་ལ་འགན་འཁུར་བ་ཡིན་པ་ཤེས་དགསོ།	 ཤ་
མེད་དཀར་ཟས་ལ་སྤདོ་པའི་ཟ་ཁང་ནང་ཤ་ཟ་མཁན་རིགས་ཡོང་མི་ཆོག་ཅེས་
བཀག་པ་ཡིན་ན།	 ད་ེན་ིཟ་ཁང་བདག་པའོ་ིརང་དབང་དང་ཐབོ་ཐང་ཡིན་པ་རེད།	
ཟ་ཁང་དརེ་འག་ོདང་མི་འག་ོརང་རང་སོ་སོའ་ིའདདོ་པ་རེད།	 བལ་ཡུལ་ལ་མཚོན་
ན།	དབང་ཕྱུག་ཆེན་པའོ་ིལ་ྷཁང་	(Pashupati	Nath)	གགས་ཅན་དརེ་མཆོད་མཇལ་
ད་ུའག་ོསབྐས་ལམྷ་དང་སྐ་ེརགས་སོགས་པགས་པ་དང་ཀ་ོབ་ལས་གུབ་པའི་དངསོ་
རིགས་ཕུད་ད་ེབཞག་དགོས་པ་ད་ེཡང་ཆོས་སྤདོ་ཀི་འག་ོསངས་ཤིག་གི་ཐགོ་ནས་
དགག་པ་ཡིན།

དཔ་ེད་ེབཞིན་དངེ་སང་གླགོ་བརྙན་མ་བསན་གངོ་ཐ་མག་དང་ཆང་རག་གིས་
མིའ་ིགཟུགས་པརོ་ཇི་འད་གནདོ་ཀི་ཡོད་སྐརོ་གཞུང་འབལེ་ཐགོ་ནས་དལི་བསྒགས་
ནན་པ་ོབདེ་པ་འདི་གཞུང་གིས་དམངས་ཀི་བད་ེཐང་ལ་འགན་ཁུར་ནས་བས་པ་
ཞིག་རེད།		གལ་ཏ་ེགཞུང་འབལེ་གི་དལི་བསྒགས་དསེ་ཐ་མག་འཐནེ་མཁན་དང་
ཆང་རག་འཐུང་མཁན་གི་རང་དབང་དང་ཐབོ་ཐང་འཕགོ་གི་འདགུ་ཅེས་བསྙནོ་
འཛུགས་ཀིས་སདྐ་ཅརོ་བརྒྱབ་ན།	 རང་མདགོ་རང་གིས་བསན་པ་ལས་ཕན་ཐགོས་
གང་ཡང་མེད།

སྔར་རྒྱ་གར་ལ་ཆོས་ལ་བསྙད་ད་ེཁྱ་ོག་ཤི་བའི་རསེ་སུ་བཟའ་ཟླ་མཉམ་ད་ུ
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གསོན་བསགེས་བདེ་པའ་ིསལོ་ངན་ཞིག་བྱུང་བར།	 	 ཆོས་པ་དང་བསམ་ཡོད་མཁྱནེ་
ཡོན་ཅན་གི་མི་སྣས་འགན་འཁུར་བངླས་ཏ་ེལོ་ནས་ལོ་བསདུ་ད་ེགདངོ་ལེན་དགག་པ་
གནང་བའ་ིའབས་བུར་དངེ་སང་ད་ེརིགས་ག་ོརྒྱྱུ ་མེད།			དཔ་ེད་ེབཞིན་༸གངོ་ས་ཆེན་
པསོ་ལམ་ལོག་པ་ལས་སྐབས་པ་གནང་བ་བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་དན་དགསོ།

དཔ་ེགཞན་ཞིག་བརདོ་ན།	 མི་ཞིག་གིས་ང་ཧནི་རའུ་ིཆོས་ལུགས་ལ་ཞུགས་
ཀི་ཡིན།	འནོ་ཀང་གངླ་ཤ་ཟ་ཆོག་པ་དགསོ་ཞསེ་དང་།		ད་ེབཞིན་མི་གཞན་ཞིག་
གིས་ང་ཁ་ཆེའ་ིཆོས་ལུགས་ལ་ཞུགས་ཀི་ཡིན།	 འནོ་ཀང་ཕག་ཤ་ཟ་རྒྱྱུ ་མཚམས་
བཞག་ཐུབ་པ་མི་འདགུ་ཅསེ་བཤད་ན་འགགིས་ཀི་རེད་དམ།	 སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་
བདེ་སྤདོ་བས་ནས་གང་བྱུང་བཤད་ན་མི་འགགིས་ལ།	 སྡམོས་ཁམིས་དང་འགལ་
བའ་ིགཏམ་བཤད་བས་ན་ཡང་མི་འགགིས།	 གལ་ཏ་ེད་ེལརྟ་ཨུ་ཚྱུགས་བས་ན་གླནེ་
རགས་རྒྱྱུགས་སྤདོ་བས་པ་ལས་གང་ཡང་ཡོང་རྒྱྱུ ་མེད་པ་ཤེས་པ་བདེ་དགསོ།

གཞན་ཡང་ཚེམས་སུྤལ་སྐུ་ཟརེ་བས་བླ་མའི་མིང་འཁྱརེ་ནས་ཁིའི་སྒང་ལ་
བསདྡ་ད་ེཆོས་བཤད་པའ་ིའད་པར་ཞིག་འདགུ་པ།	 དའེ་ིརྒྱབ་ཏུ་བསན་པའ་ིབདག་
པ་ོསནོ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའ་ིསྣང་བརྙན་ཞིག་དང་།	 དའེ་ིརྒྱབ་ཏུ་སནོ་པའ་ིསྐ་ུཚད་ལས་
ཆེ་བའ་ིདལོ་རྒྱལ་གི་འད་གཟུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་མངནོ་གསལ་ད་ུསིྒག་འདགུ	ནང་པ་
སངས་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ཕིན་སནོ་པའ་ིསྐ་ུརྒྱབ་ཏུ་ད་ེལརྟ་བཞག་པ་དང་།	ཐ་ན་མག་ོ
མཇུག་གི་གོ་རིམ་གི་འག་ོསངས་གནད་འགག་འད་ིཙམ་ཡང་མི་ཤེས་མཁན་ཞིག་
གིས་ཁ་བད་ེཔ་ོབས་ཏ་ེཆོས་བཤད་བས་པར་མང་ཚོགས་མག་ོའཁརོ་བ་ན།ི		ཆོས་
ཞུ་བ་ད་ེདག་གང་ཡང་མི་ཤེས་མཁན་ཤ་སག་རེད་འདགུ་སྙམ་ནས་སྙངི་ར་ེསྐསེ་
བྱུང།	 བ་ླམའ་ིམིང་སམྐ་པ་ོཡོད་པ་ད་ེརིགས་ཀིས་རང་གི་འད་ིསྣང་ཁ་ེཕན་ཆེད་ནང་
ཆོས་ལ་བས་ེལདྷ་ད་ེལརྟ་བཏང་བ་ན་ིབསན་པའ་ིསྙགིས་མའ་ིརང་མདངས་སུ་མཐངོ།	



331དཔལ་ལནྡ་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་ཡིག་ཚང་གི་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གི་གསྲུང་བཤད།

༸གངོ་ས་མཆོག་འཛམ་གླངི་གི་ས་ཁུལ་གང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁདོ་ནའང་།	 ས་
ཁུལ་སོ་སོར་ཡོད་པའ་ིནང་པ་སྨྲསོ་ཅི།	 ཆོས་ཁས་ལེན་མཁན་དང་མི་ལེན་མཁན་
གི་མི་རིགས་དཀར་ནག་འད་མིན་སྣ་ཚོགས་པས་དགའ་གུས་ཆེན་པསོ་ཕབེས་བསུ་
ཞུ་བ་དང་།	 ཆོས་འབལེ་དང་གསུང་བཤད་མཛད་སྒ་ོགང་སར་མི་ཚོགས་འཚང་ཀ་
ཤིག་ཤིག་བཅར་ཏ་ེཇི་ལརྟ་ནད་པར་ནད་གསོ་བའི་སནྨ་ཐབོ་པ་ལརྟ་གང་གི་གསུང་
གི་བདདུ་རི་མི་ཚེའི་ནང་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བའི་ཐབས་སུ་ལོངས་སུ་སྤདོ་ཀི་ཡོད།	
འནོ་ཀང་རྒྱ་ཕོགས་ནས་འཆར་ཅན་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ཡུལ་གི་གཞུང་དང་
གདན་ཞུ་བར་བསུན་པ་ོབཟསོ་པ་དང།		དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་ལས་མེད་རིགས་ལ་
ཀུ་ལི་ནང་བཞིན་ལས་གླ་སྤད་པའི་གླ་པ་ཁག་གཅིག་གིས་འཆར་ཅན་ང་ོརལོ་བདེ་
ཀི་ཡོད།	དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བས།	དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་བརྒྱ་མ་རེད།	སངོ་
མ་རེད།	 ཁ་ིམ་རེད།	 འབུམ་དང་འབུམ།	 ས་ཡ་མང་པ་ོཡོད་ཅསེ་ཡང་ཡང་འུད་
སྒགོ་བས་ནའང་།	 ས་ཕགོས་གང་དའུང་འཆར་ཅན་གི་ང་ོརལོ་བའ་ིགདངོ་རིས་
གཅིག་པ་ཤ་སག་རེད།	ཁངོ་ཚོས་བརམས་པའ་ིལས་འགུལ་རིགས།	ཀུྲང་གའོ་ིབདོ་
ལྗངོས་ཟརེ་བ་རྒྱ་གཞུང་གི་དསུ་དབེ་ནང་།	 ལངས་ཕགོས་གཅིག་གྱུར་གིས་གཅིག་
ཕན་གཅིག་གགོས་བས་ཏ་ེགསར་གནས་ཁངོས་སུ་ཡང་ཡང་བསྐར་འགདོ་བས་པ་
ནི་སྤའེུས་ཟླསོ་གར་འཁབ་སབྐས་རྒྱབ་ལ་ཌ་རུ་དཀྲལོ་ཏ་ེབཀོད་བྱུས་བདེ་མཁན་
གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་པ་ོརེད།

སིང་པུར་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་བར་ལམ་ཡང་ནས་ཡང་ད་ུཨིན་ཡིག་ཐགོ་
གནས་ཚྱུལ་སྤལེ་བའ་ིནང་མི་ལོ་	 ༤༠༠	 ཙམ་སྔནོ་རྒྱལ་བ་བཀའ་བརྒྱྱུད་པ་དང་རི་
བ་ོདགེ་ལནྡ་པའི་དབར་བྱུང་བའི་གནས་རྙགོ་སྐརོ་དགེ་བཤེས་ལྷུན་གུབ་བཟདོ་པའི་
རང་རྣམ་ལས་དབུལ་པརོ་གཏརེ་རྙདེ་པ་ལྟར་ལུང་དངས་ཏ་ེརྙགོ་མ་རངི་སླངོ་གི་
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དམིགས་ཡུལ་བཟུང་བ་ད་ེདང་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་གཉསི་ཀི་དབར་འབལེ་བ་
ག་རེ་འདགུ	 འད་ིདང་འདསི་མཚོན་པའ་ིསརྔ་བྱུང་གི་ལོ་རྒྱྱུས་རྣམས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་
རབས་ཀི་དབེ་ཐརེ་ཁག་དང་ད་ེབཞིན་འབལེ་ཡོད་མི་སྣའི་རང་རྣམ་ལོ་རྒྱྱུས་ཁག་
ནང་ས་ྔས་ནས་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་འཁདོ་ཡོད།	 བདོ་གཅིག་པུ་མ་གཏགོས་སརྔ་
འཛམ་གླངི་གི་ཡུལ་གུ་གཞན་ནང་ད་ེའདའ་ིགནས་ཚྱུལ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ།	 ཁ་ོ
ཚོའི་དམིགས་དནོ་ནི་བདོ་མི་ནང་ཁུལ་དང་བདོ་ཀི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་གུབ་མཐའ་ཕན་
ཚྱུན།	 གཞུང་དམངས་དབར།	 བ་ླམ་དང་སླབོ་མའ་ིདབར་བཅས་པར་མི་མཐུན་
པའི་འགལ་ཟླ་བཟ་ོསེམས་བདེ་པ་དསེ་ཁོ་པ་ཚོ་བདོ་གཞུང་མང་དང་བདོ་བརྒྱྱུ ད་
ནང་བསན་བཅས་པར་སངྡ་སེམས་མི་དགའ་བ་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད།	 དལོ་རྒྱལ་
བསནེ་གསོལ་བས་ན་བདོ་ཀི་བསན་སིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པར་གནདོ་ཚྱུལ་ན་ི
ཁྱདེ་རང་ཚོའ་ིབ་སྤདོ་ཀིས་ར་སྤདོ་བས་ཡོད།	

བཀའ་བརྒྱྱུ ད་པའི་བླ་ཆེན་རྣམས་བཀའ་བརྒྱྱུ ད་པ་ནང་ཁུལ་གི་བླ་ཆེན་ཕན་
ཚྱུན་ངསོ་འཛིན་གནང་སལོ་ལས་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་གཞན་གི་བླ་ཆེན་གིས་ངསོ་འཛིན་
གནང་བར་ཐ་ེབྱུས་བས་འད་ས་ྔརསེ་ཡང་ཡང་གསལ་བསྒགས་བས་པའི་དམིགས་
དནོ་ན་ིཆེད་ད་ུའཁྱགོ་བཤད་བས་པ་ཞིག་རེད།	 དཔརེ་ན།	 དཔལ་ཀར་པ་སྐ་ུཕངེ་	
བཅྱུ་གསུམ་པ་བདདུ་འདལུ་ར་ོརའེི་རྣམ་ཐར་ནང་༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་བདནུ་པ་བསལྐ་
བཟང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ལ་ཡང་སིད་སྐརོ་༸སནྙ་སེང་གིས་བཀའ་འཁལོ་བྱུང་ལུགས་
གསལ་བ་དང་།	 དཔལ་ཀར་པ་སྐ་ུཕངེ་བཅ་ོལ་ྔཔའ་ིཡང་སདི་ཐད་༸གངོ་ས་སྐ་ུཕངེ་	
བཅྱུ་གསུམ་པ་ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པརོ་འདའ་ཁའི་ཞལ་ཆེམས་དགོངས་དནོ་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་འཐུས་ཆོག་པ་ཞེས་༸སྙན་སེང་བཀའ་འཁལོ་བྱུང་བ་རྣམ་ཐར་ད་ུ
གསལ།	 དཔ་ེད་ེབཞིན་ད་ུ༸རྒྱལ་བ་ཀར་པ་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་དུག་པ་མཆོག་གི་ཡང་སདི་
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སྐརོ་སྐུ་གོང་མའི་འདའ་ཁའི་ཞལ་ཆེམས་དགོངས་དནོ་གཞིས་བསེ་ཀཾ་ཚང་དགོན་
ཁག་གི་བ་ླསུྤལ་འདསུ་དམངས་བཅས་ནས་ར་ེགཅིག་ཏུ་རེ་མོས་ཞུས་པ་ལརྟ་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ངསོ་འཛིན་གཏན་འཁལེ་ཆོག་འཐུས་
ཀི་བཀའ་འཁལོ་སྩལ་ཡོད་པ་རེད།		 དེ་ནི་༸རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པ ོ་ནས་
བཟུང་བདོ་ཀི་ཆོས་སདི་གཉསི་ཀི་དབུ་ཁདི་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུཕངེ་རིམ་བནོ་ཡིན་པ་
ལརྟ་ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁལོ་ཞུས་སྩལ་གི་ཡ་རབས་ལམ་བཟང་ཞིག་ཡོད་པ་ད་ེ
ལས་བྱུང་བ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 ༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུཕངེ་རིམ་བནོ་ལས་མཐ་ོབའ་ིབདོ་
ཀི་བ་ླཆེན་གཞན་མེད་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་གིས་ཀང་ཡིན།

དཔ་ེད་ེབཞིན་ད་ུའབ་ིགུང་༸སྐབས་མགོན་ངསོ་འཛིན་དང་བསྙ ེནེ་རགོས་ཀི་
སྡམོ་པ་སྩལ་བ།	༸སྐབས་ར་ེའབུག་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་ངསོ་འཛིན་དང་བསྙནེ་རགོས་ཀི་
སྡམོ་པ་སྩལ་བ།	༸སྐབས་ར་ེསག་ལུང་མ་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་ངསོ་འཛིན་དང་དག་ེཚྱུལ་
སླངོ་གི་སྡམོ་པ་སྩལ་བ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༥	 ལོར་༸གངོ་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ནས་བདོ་
དབུས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་སབྐས་སི་ཏུ་རིན་པ་ོཆེའ་ིགཙྱུག་ཕུད་འབུལ་བཞསེ་དང་མཚན་
གསོལ་གནང་བ།	 	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༤	 ལོར་༸རྒྱལ་བ་ཀར་པ་སྐ་ུགངོ་མས་གསོལ་བ་
བཏབ་པ་ལརྟ་ཞྭ་དམར་རིན་པ་ོཆེ་ངསོ་འཛིན་དང་དབུ་སྐྲ་གཙྱུག་ཕུད་འབུལ་བཞསེ་
དང་མཚན་གསོལ་བཅས་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པསོ་མཛད་པ་
ཁྱདེ་ཚོས་མ་ག་ོམ་ཐསོ་པ་ག་ལ་ཡིན།	 འད་ིདག་ཐམས་ཅད་འབལེ་ཡོད་རང་
ཁངོས་སོ་སོ་ནས་དགའ་གུས་དང་བས་ཀུན་ནས་བསངླས་ཏ་ེགསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་
ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་དགསོ།	 	 འནོ་ཀང་དཀྲགོ་གཏམ་དཀུྲགས་
ཤིང་གིས་ནང་ཁུལ་མི་མཐུན་པ་བཟསོ་ཏ་ེདམིགས་ཡུལ་ངན་པ་འགུབ་ཐབས་བདེ་
པ་ན་ིང་ོཚའ་ིགནས་ཡིན།	 གསལ་བཤད་གཞན་ཞིག་དགསོ་པ་ལ།	 དཔལ་ཀར་པ་
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ཨོ་རྒྱན་འཕནི་ལས་ར་ོར་ེསྐུ་གོང་མའི་ཡང་སིད་ད་ུརྒྱའི་རྒྱབ་སྐརོ་ལ་བརནེ་ནས་
བྱུང་བ་དརེ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ངསོ་འཛིན་གནང་ལུགས་འཁདོ་འདགུ	 འནོ་
ཀང་ཁོང་བདོ་ལ་བཞུགས་ཐབས་བལ་ཏ་ེཉནེ་ཁར་མ་འཛེམས་པར་རྒྱ་གར་ད་ུ
ཕབེས་དགསོ་བྱུང་ཡོད།	 མཐའ་ཡས་ར་ོར་ེརིན་པ་ོཆེ་ཡང་བདོ་ནས་ཕབེས་པ་རེད།	
གཉསི་ཀ་བདོ་ནས་ཕབེས་པ་གཅིག་པ་ཡིན་ཡང་ཕབེས་སངས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད།

ཡང་།	 བ་ླཆེན་རྣམས་༸གངོ་ས་མཆོག་གཅིག་པུ་ནས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་དགསོ་
མེད་པ།	 དཔརེ་ན་ཞྭ་དམར་རིན་པ་ོཆེས་བདག་སྐངོ་གནང་བའ་ིམཐའ་ཡས་ར་ོར་ེ
རིན་པ་ོཆེ་༸སྐབས་ར་ེབཅོ་བརྒྱད་ཁི་ཆེན་རིན་པ་ོཆེས་དཔལ་ཀར་པ་སྐུ་གོང་མའི་
ཡང་སདི་ད་ུངསོ་འཛིན་གནང་ལུགས་ཟརེ་ཐད།	 བ་ླཆེན་རྣམས་༸གངོ་ས་མཆོག་
ནས་ངསེ་པར་ངསོ་འཛིན་དགོས་པའི་བཙན་འགེལ་བས་རིགས་སུ་གཅིག་བྱུང་
མེད།	 སིྤར་བཏང་རང་ལས་མཐ་ོབའ་ིསྐསེ་བུ་ཞིག་ནས་ངསོ་འཛིན་ཡོང་ཐབས་
བདེ་པ་ན་ིའག་ོསངས་ཤིག་རེད།	 ༸སྐབས་ར་ེབཅ་ོབརྒྱད་ཁ་ིརིན་པ་ོཆེས་ཕི་ལོ་	
༡༩༩༦	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༢༩	 ཉནི་བལ་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལ་ལས་ཤོག་ཐགོ་
གནང་བའ་ིཕག་བསི་ཕག་བསར་མའ་ིབཀའ་ཡིག་ནང་	 ཞྭ་དམར་པས་ངསོ་འཛིན་
མཛད་པའ་ིཀར་པའ་ིཡང་སདི་ད།ེ	 གཙོ་ཆེ་༸གངོ་ས་ཡིད་བཞིན་ནརོ་བུ་བསན་པ་
ཡོངས་རགོས་ཀི་བདག་པ་ོཡིན་པས།	 ༸གངོ་ས་ཆེན་པརོ་ཕགོས་གཉསི་ཀས་ཞུས་
ཡོད་ཤག་ལས།	 ངས་ངསོ་འཛིན་བ་འསོ་གཏན་ནས་མེད་པ་མཁྱནེ་གསལ་རེད།”	
ཅསེ་འཁདོ་པ་ནས་ངསོ་འཛིན་གནང་ཡོད་མེད་གསལ་པ་ོམི་འདགུ་གམ།		

ཡང་།	 ང་ཚོའ་ིལུང་པ་འཕགོ་མཁན་རྒྱ་ཕགོས་ལ་འབལེ་གཏུགས་བས་ཆོག་
པ་ལ།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཚོ་བདོ་མི་ཡིན་ཡང་རྒྱབ་གཏདོ་བས་པའ་ིཉསེ་པ་
ག་རེ་བསགས་ཡོད་ཟརེ་མཁན་ཡང་ཡོང་གི་འདགུ	 གངོ་ད་ུཞུས་པ་ལརྟ་གཙོ་བ་ོ
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དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་དང་མི་བསནེ་མཁན་དབར་དམ་ཚིག་གི་གནད་འགག་ལ་
ཐུག་ཡོད།	 ཁངོ་ཚོའ་ིཕགོས་ནས་ཚྱུལ་བཞིན་སངྤས་བངླ་བས་ན་ང་ཚོའ་ིདབར་
མི་འགགིས་པ་ཡོང་དནོ་མེད།	 	 གཞི་ར་ཆོས་སདི་གཉསི་ཕགོས་ནས་བལ་ྟསངས་
མི་འད་བ་ཡོད།	 དཔརེ་ན།	 རྒྱལ་པ་ོཟརེ་བ་ཞིག་དང་བསོད་ནམས་ཟརེ་བ་གཉསི་
ཁ་རདོ་ཤོར་ཏ་ེམཐར་འཛིངས་རེས་ཀིས་རྒྱལ་པསོ་བསོད་ནམས་བསད།	 བསྐརོ་
བ་བར་བརྔན་པ་ཚིམས་པ་ོསྤད་ད་ེཐར་བའམ།	 ཡང་ན་ཁམིས་སར་ཐུག་སབྐས་
རྒྱལ་པསོ་ངས་ཁ་ོམ་བསད་པ་ཡིན་ན་ཁསོ་ང་བསད་ཉནེ་འདགུ	 	 རང་ཉདི་སགོ་
སྐབོ་ཆེད་ཁ་ོབསད་དགསོ་བྱུང་ཞསེ་དག་སྐལེ་བས་ན།	 སགོ་ཆད་ལས་ཚེ་བཙོན་ལ་ྟ
བུར་ཁམིས་ཀི་འགོ་ཁ་བསྒྱུར་ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་ཡོད།		འནོ་ཀང་ཆོས་ཕགོས་ནས་མི་
བསད་པའ་ིཉསེ་པ་བསགས་པ་ཡིན་ཙང་ཉསེ་པ་འཁྱརེ་རྒྱྱུ ་ལས།	 བར་འདམུ་ཆག་
ཡངས་ཡོང་ཐབས་མེད།	

མདརོ་ན།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པསོ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་
གསོལ་དམ་བསྒགས་གནང་དནོ་ན།ི	 ༸རྒྱལ་མཆོག་ལ་ྔཔ་ཆེན་པསོ་དལོ་རྒྱལ་
བསནེ་གསོལ་དམ་བསྒགས་གི་ཕག་ལས་དབུ་འཛུགས་གནང་བ་དའེི་མཇུག་སྐངོ་
གནང་བ་ཞིག་དང་།	 	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བ་ཚོས་དལོ་རྒྱལ་ལ་མག་ོའབུལ་
ལུས་འབུལ་གིས་སྐབས་གནས་ཀུན་འདསུ་སུ་བརིས་ཏ་ེནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་
སྐབས་འགའོ་ིབསབླ་བ་དང་ཡོངས་སུ་རྒྱབ་འགལ་བས་ཏ།ེ	 རི་བ་ོདག་ེལུགས་པའ་ི
བསན་པ་གསེར་སྦངས་བཙོ་མ་ལ་ྟབུ་འདི་ལ་ྷགསོལ་ཀླུ་གསོལ་གི་ལམ་ད་ུའཁིད་པ་
བཅས་ལ་དག་ཐརེ།	 	 	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་ལ་བསནེ་ནས་ཆོས་བརྒྱྱུད་གཞན་
རིས་སུ་བཅད་ད་ེནང་པའ་ིརསེ་འཇུག་རྣམས་མི་མཐུན་པ་བཟསོ་པ་དང་།	 ༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པསོ་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཕག་བཞསེ་གནང་བ་ལ་འགལ་
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རྐནེ་བཟ་ོབ།	དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཕིན་ཆོས་བརྒྱྱུད་གཞན་
གི་དབང་ལུང་མན་ངག་ཞུས་ན་དལོ་རྒྱལ་གིས་ཚར་བཅད་ཀི་རེད་ཅེས་འཇིགས་
སྣང་བསྐལུ་ཏ་ེཆོས་དད་རང་མོས་ཀི་ཐབོ་ཐང་འཕགོ་པ།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་ཕགོས་
སུ་ཆིབས་སྒྱུར་གནང་སབྐས་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་ཁདོ་ནས་དལོ་རྒྱལ་གི་གནདོ་པས་
རྐནེ་པས་ལུས་སེམས་མི་བད་ེབ་དང་།	 ནད་ཀིས་མནར་བ།	 བར་ཆད་སོགས་ཁ་
ཆག་སྣ་རལ་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་མང་པ་ོབྱུང་ཚྱུལ་ཞུ་མཁན་བྱུང་བ་སོགས་བདོ་བསན་
སིད་མི་རིགས་རང་དབང་དང་བཅས་པ་སིྤའི་བད་ེརར་དགོངས་ཏ་ེདམ་བསྒགས་
གནང་བ་ཞིག་རེད།	མཐའ་དནོ།	ངས་གངོ་ད་ུགང་ཞུས་པ་རྣམས་དགངོས་པའ་ིདཔྱད་
གཞི་ཙམ་ཡིན།	གལ་ཆེ་ཤོས་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཕགོས་ནས་རྒྱྱུ ་
མཚན་ཁུངས་སྐལེ་གི་འགལེ་བཤད་ག་རེ་རྒྱག་གི་འདགུ	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་
མི་བདེ་མཁན་གི་ཕགོས་ནས་ད་ེལ་དགག་བ་དང་གསལ་བཤད་ག་རེ་རྒྱག་གི་འདགུ	
ད་ེགཉསི་ནས་གང་ཞིག་ཁུངས་བཙན་པ་དང།	 གང་ཞིག་རྒྱྱུ ་མཚན་ཡང་དག་དང་
ལནྡ་པ་ཡིན་རང་སོ་སོའི་བླ་ོགསོ་ཀིས་དཔྱད་ཞིབ་ནན་པ་ོགནང་ས་ེརང་ཐག་རང་
གཅདོ་ཀིས་མཇུག་སྡམོ་བརྒྱབ་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་ད་ེལུགས་ཚང་
མའ་ིདགངོས་པར་འཇགས་པ་གནང་རོགས།		བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་བཅས།	།

༼ཕི་ལོ་	༢༠༡༥	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༦	རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
ག་ོསིྒག་འགོ་རྒྱ་བལ་ཁུལ་གི་མཐ་ོསླབོ་ཁག་	༣༧	ནས་སླབོ་གཉརེ་བ་	༡༥༠	སྐརོ་ལ་འག་ོའཁདི་
ཟབ་སྦངོ་དང་རྒྱ་བལ་གཉསི་སུ་ཡོད་པའ་ིཤེས་རིག་ཁངོས་གཏགོས་སླབོ་གྲྭ་	༧༣	ནས་གཞི་རིམ་
འགོ་མའ་ིདག་ེརན་	 ༢༥༠	 སྐརོ་ལ་ཤེས་ཡོན་སླབོ་སྦངོ་སྤདོ་སངས་སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་ག་ོསིྒག་བཅས་
གནང་སབྐས་དཔལ་ལནྡ་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་པའི་དུང་ཆེ་བླ་ོབཟང་སིྦན་པ་མཆོག་གིས་དལོ་རྒྱལ་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ་ཕགོས་སིྒག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 ཕི་ཟླ་དུག་པའ་ིགཞུང་འབལེ་ཤེས་
བ་དསུ་དབེ་ཐགོ་འདནོ་སྤལེ་བས་པ་ལས་དངས།༽
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ཨི་ཊ་ལིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་གངས་ཉརེ་
བཞིས་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པར་སྐནོ་བརདོ་ཀི་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།

༢༠༡༤།༦།༩

༄༅།	 །ང་ཚོ་ཨི་ཊ་ལིར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིགཤམ་འཁདོ་ནང་པའ་ིཆོས་
ཚོགས་ཀིས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དད་གུས་དང་ཡིད་ཆེས་
བླསོ་འགེལ་ཡོད་པ་དང་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེཉནེ་ཚབས་ཆེན་པ་ོཞིག་
ཡིན་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མོས་མཐུན་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཆོས་ཕགོས་ཀི་དབུ་ཁིད་གཅིག་
ཡིན་པའ་ིཐགོ་ནས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༨	 ལོ་ནས་བཟུང་མང་ཚོགས་ལ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་
གསོལ་དར་ཁྱབ་འག་ོབཞིན་པ་དསེ་ཆོས་ལུགས་འཐནེ་འཁྱརེ་ཤུགས་ཆེ་ཡོང་རྒྱྱུ ་
མ་ཟད།	 སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཉམས་སདྨ་ད་ུཕིན་ནས་ལ་ྷགསོལ་ཀླུ་གསོལ་ལ་ྟབུ་
ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱྱུའ་ིཉནེ་ཁ་ཡོད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་ས་ྔཕི་སྩལ་ཡོད།	 ད་ེས་ྔདལོ་རྒྱལ་
སུང་མའ་ིཚྱུལ་དང་ཚེ་འདའི་ིགགོས་འཕནི་ལས་བསུྒབ་ཆེད་གཙོ་བརོ་བསནེ་གསོལ་
བདེ་བཞིན་ཡོད།	 འནོ་ཀང་དལོ་རྒྱལ་གི་ང་ོབ་ོདང་བདེ་ལས་ཐགོ་ལ་དསུ་རག་ཏུ་
བསམ་ཚྱུལ་མི་མཐུན་པའ་ིའགལ་ཟླ་ཆེན་པ་ོཡོད།

སིྤར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ནང་གི་རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ུ
མར་གཟགིས་ཏ།ེ	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་དགུང་གངས་བཞི་བཅྱུ་མ་སོན་བར་



338 བདནེ་དནོ་གསལ་བའ་ིཉ་ིཟརེ།

འཇིག་རནེ་དགེས་པའ་ིཚྱུལ་ད་ུདལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མཛད་ཡོད་ཀང་།	 མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་བརག་དཔྱད་རིམ་པར་མཛད་མཐར་ཕི་ལོ་	༡༩༧༥	ལོར་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་སྐུ་ཉདི་ཀིས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མཚམས་འཇགོ་མཛད་
པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ཆེའ་ིམང་ཚོགས་རྣམས་ལ་དལོ་རྒྱལ་གི་བྱུང་རིམ་ལོ་རྒྱྱུས་དང་ད་ེ
བསནེ་པས་སིྤ་ཚོགས་ནང་གནས་ཚྱུལ་གང་འད་བྱུང་མིན་སྐརོ་གསལ་བཤད་མཛད་
འག་ོབཙྱུགས་གནང་མཛད་ཡོད།

མདརོ་ན།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་ན་གནདོ་སྐནོ་ཇི་ཡོད་གཤམ་གསལ་ལརྟ་ཕགོས་
བསྡམོས་བརྒྱབ་ཆོག

༡༽དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོས་ངསོ་འཛིན་ཇི་ལརྟ་བདེ་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་
དལོ་རྒྱལ་ལམ་ཤུགས་ལནྡ་འཇིག་རནེ་ལས་འདས་པའ་ིསུང་མ་ཞིག་མིན་པ་མ་ཟད།	
རྒྱྱུའ་ིཁྱད་པར་སྨནོ་ལམ་ལོག་པའ་ིདབང་གིས་བྱུང་བ་ཞིག་དང་།

༢༽ང་ོབའོ་ིཁྱད་པར་དམ་ས་ིའབྱུང་པ་ོཡིན་པ།

༣༽བདེ་ལས་ཀི་ཁྱད་པར།	བསན་པ་དང་འག་ོབ་ལ་འཚེ་བ་བདེ་མཁན།

དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བས་ན་ཉནེ་ཁ་ཇི་ཡོད་དནོ་གནད་གསུམ་ནང་བསྡསུ་ཆོག

༡༽ལ་ྷགསོལ་ཀླུ་གསོལ་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ནས་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་ཉམས་
སདྨ་ད་ུའག་ོརྒྱྱུ ་ཡིན།	 གང་ཡིན་བརདོ་ན་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོས་དལོ་རྒྱལ་
སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ལས་ལགྷ་པ་ཞིག་ངསོ་འཛིན་བདེ་བཞིན་ཡོད།

༢༽ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡོང་བར་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་
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བས་པ་དསེ་བགགེས་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་གནང་མཛད་རྒྱྱུའི་སྐུའི་
མཛད་འགན་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བཞིན་ཡོད།

༣༽༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པའོ་ིསྐ་ུདསུ་ནས་བཟུང།	༼དསུ་རབས་བཅྱུ་བདནུ།༽	
གླངེ་གཞི་དང་རདོ་རྙགོ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་བརནེ་མ་འགིག་པའི་གནས་ཚྱུལ་བྱུང་
ཡོད།

རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་གཤམ་འཁོད་ཆོས་ཚོགས་ནང་སླབོ་གཉརེ་
བདེ་བཞིན་པ་རྣམས་ཀིས་ཉམས་ཞིབ་མཐིལ་ཕིན་པ་བས་ནས་མང་ཚོགས་རྣམས་
ལ་དསུ་རག་ཏུ་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ཇི་ཡིན་གསལ་བཤད་ཞུས་
དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རང་ཉདི་ཆོས་
ཕགོས་ཀི་དབུ་ཁདི་གཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རསེ་འཇུག་གདལུ་བ་རྣམས་ལ་ཐུགས་
བརེ་བ་ཆེན་པསོ་བླང་དརོ་གི་ལམ་བཟང་འདནོ་གནང་མཛད་དགོས་པ་ད་ེསྐུའི་
མཛད་འགན་ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་མཛད་བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ།	 དལོ་རྒྱལ་
བསནེ་གསོལ་བ་རྒྱྱུ ་དརེ་དམ་བསྒགས་མཛད་ཡོད།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་དལོ་
རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བས་ན་སྐནོ་གནད་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པརོ་གཟིགས་ནས་
ལམ་སནོ་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་སྐུ་སྒརེ་གི་ཁེ་ཕན་ཆེད་ད་ུད་ེལྟར་ནམ་ཡང་
མཛད་མེད།	 དརེ་བརནེ་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོས་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་གཞི་མེད་སྒ་ོའདགོས་དང་སྐུར་འདབེས་ཀི་མཚན་སྨད་ཞུས་པ་
དརེ་གཤམ་འཁདོ་ཆོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོརལོ་བ་
རྒྱྱུ ་མ་ཟད།	 དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པའ་ིཚོགས་པ་དང་འབལེ་བ་གཏན་ནས་མེད་པ་
གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
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དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
མཚན་སདྨ་ཞུ་བཞིན་པ་དརེ་གཞི་ར་གང་ཡང་མེད་པ་ན།ི

༡༽༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བ་
རྒྱྱུར་བཀག་སྡམོ་མཛད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐནོ་འཛུགས་བདེ་བཞིན་པ་ད་ེབདནེ་པ་ར་
བ་ནས་མ་རེད།	 གང་ཡིན་བརདོ་ན་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བས་དང་མ་བདེ་ཟརེ་
བ་ད་ེགང་ཟག་སྒརེ་སོ་སོས་བརག་དཔྱད་བས་ནས་ཐག་གཅདོ་བདེ་དགསོ་པ་ལས་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་བཀའ་ཕབེས་ཀི་འདགུ	 ཅསེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིམཚན་
ཁ་ལ་འཁྱརེ་ནས་ཕིན་ན་འགགི་གི་མ་རེད།	 ཅསེ་བཀའ་སླབོ་ཡང་ཡང་སྩལ་ཡོད།	
༸གངོ་ས་མཆོག་གིས།	 དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོས་ངསོ་ཀི་སར་ནས་གསུང་
ཆོས་དང་དབང་།	 ད་ེབཞིན་སྡམོ་པ་ཞུ་རྒྱྱུས་མཚོན་ཆོས་འབལེ་བས་ན་འགགི་གི་
མ་རེད།	 ཅསེ་བཀའ་སྩལ་བ་ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོབ་ླསླབོ་དབར་དམ་ཚིག་ཉམས་ན་གཉསི་
ཀར་ཉནེ་ཁ་ཡོང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པར་བརནེ་བཀའ་སླབོ་ད་ེལརྟ་ཕབེས་ཡོད།	 བཀའ་སླབོ་ད་ེ
ལརྟ་ཕབེས་པ་ད་ེཡང་༸གོང་ས་མཆོག་ཆོས་ཕགོས་ཀི་དབུ་ཁིད་གཅིག་ཡིན་པར་
བརནེ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་བཀའ་ཆོས་ཞུ་བར་སུ་ཡོང་ཆོག་མིན་ཐག་
གཅདོ་མཛད་རྒྱྱུའ་ིསྐ་ུདབང་ཆ་ཚང་སྐ་ུཉདི་ལ་ཡོད།

༢༽༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་དམ་བསྒགས་མཛད་བཞིན་
པའ་ིཉསེ་འཛུགས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེན་ིབདནེ་པ་མིན།	 དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་
བདེ་མཁན་གི་དགནོ་པ་གྲྭ་ཚང་ཚོར་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་ཆོག་གི་མ་རེད།	ཅསེ་
སུ་གཅིག་ལ་དམ་བསྒགས་མཛད་མེད།	 འནོ་ཀང་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་
མཁན་ཁག་གཅིག་ད་ེས་ྔསོ་སོས་སིྒག་ཞུགས་ཀི་དགོན་པར་མ་བསདྡ་པར་ཟུར་ད་ུ
དནོ་པ་ད་ེརིགས་བྱུང་ཡོད།	 ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོདམ་ཆོས་འདལུ་བའ་ིགཞུང་དང་མཐུན་
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པའི་ཐགོ་ནས་ཚྱུལ་ཤིང་འགིམས་ནས་མང་མོས་ཐག་གཅོད་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན།	
སབྐས་དརེ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་དག་ེའདནུ་པ་རྣམས་ལ་རང་གི་ཐབོ་
སལྐ་ས་ཁང་དང་དངུལ་དངསོ་སོགས་གང་ཡོད་ཆ་ཚང་སྤད་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རང་
དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་ཐགོ་ནས་དལོ་རྒྱལ་མུ་མཐུད་བསནེ་གསོལ་བདེ་ཆོག་པ་
ཆགས་ཡོད་པ་ལས་སུ་གཅིག་གིས་འགགོ་རྐནེ་བཟསོ་མེད།	 གལ་ཏ་ེཆོས་དད་རང་
དབང་མེད་ཚེ་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོས་འཛམ་གླིང་ས་ཕགོས་གང་སར་ཕིན་
ནས་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་ཁྱབ་བསྒགས་བས་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 གནད་དནོ་དའེ་ིསྐརོ་རྒྱྱུས་
མངའ་གང་ཡང་མེད་པ་རྣམས་ལ་མག་ོསྐརོ་བླུ་བདི་ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་ཐབས་བདེ་
བཞིན་པ་ད་ེདག་ཇི་ལརྟ་བདེ་ཐུབ།

༣༽དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམས་ཞལ་རུན་གསུང་གི་འདགུ	
ཅསེ་སྐནོ་བརདོ་བདེ་བཞིན་པ་དརེ་གཞི་ར་གང་ཡང་མེད།	 དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་
པ་ཚོ་དང་བསམ་ཚྱུལ་མི་མཐུན་པ་བཟུང་གནང་མཛད་རྒྱྱུ ་ད་ེཞལ་རུན་གསུང་པ་
ཞིག་ནམ་ཡང་མིན་ཁར་ད་ེནི་སྐུ་སྒརེ་གི་དགོངས་ཚྱུལ་འདནོ་གནང་མཛད་རྒྱྱུ འི་
ཐབོ་ཐང་ལོངས་སུ་སྤད་གནང་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན།

༤༽དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོས་དལོ་རྒྱལ་ཐོག་གཟིགས་ཕོགས་མཛད་
མཁན་ད་ེཏཱ་ལའི་བ་ླམ་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་སྐནོ་བརདོ་བདེ་བཞིན་
ཡོད།	 ད་ེན་ིར་བ་ཉདི་ནས་བདནེ་པ་མིན།	 གངོ་བརདོ་ལརྟ་དལོ་རྒྱལ་གི་རྙགོ་ག་
ཐགོ་མ་དསུ་རབས་	༡༧	སབྐས་ནས་བྱུང་ཡོད།	དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོས་རིམ་
བཞིན་ཁམིས་འགལ་གི་བ་སྤདོ་སྤལེ་བཞིན་པ་ན་ིད་ེས་ྔཕི་ལོ་	 ༡༩༩༧	 ལོར་ར་ས་
མཚན་ཉདི་སླབོ་དཔནོ་དང་དག་ེཕུག་གཉསི་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོས་བཀྲངོས་
ཡོད།	 ལག་དམར་བ་ད་ེགཉསི་རྒྱལ་སིྤའ་ིཉནེ་རགོ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཉསེ་ཅན་པའ་ི
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གས་སུ་བརིས་ནས་འཛིན་བཟུང་བཀའ་རྒྱ་བཏང་ཡོད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཆབ་སིད་དང་དཔལ་འབརོ་གི་གནནོ་ཤུགས་འགོ་ནབུ་
ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་སིད་གཞུང་འགའ་ཤས་ཀིས་༸གངོ་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
མི་ཞུ་རྒྱྱུ འི་ཐག་གཅོད་དརེ་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོས་རྒྱབ་སྐརོ་ཐངེས་མང་
བས་ཡོད།	 དཔརེ་ན།	 ཉ་ེལམ་ནརོ་ཝའེ་ིནང་བྱུང་བ་ལ་ྟབུ་ཡིན།	 དརེ་བརནེ་དལོ་
རྒྱལ་གནད་དནོ་དརེ་ཆོས་ལུགས་ཙམ་མིན་པར་ད་ེལས་གཞན་པའི་གནད་དནོ་
ཞིག་ཡོད་པ་ར་སྤདོ་གསལ་པ་ོབྱུང་ཡོད།

དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་རྒྱྱུས་མངའ་མེད་མཁན་ཚོས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉནེ་བསནེ་
སབྐས་ཟབ་ནན་ཐགོ་རག་དཔྱད་དང་ཉམས་ཞིབ་གནང་རོགས་ཞསེ་འབདོ་སྐ་ུཞུ་རྒྱྱུ ་
དང་སྦྲགས།	 ང་ཚོས་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ཁངོ་གིས་རྒྱལ་
སིྤའི་སངེ་ལོ་ང་ོལ་ྔབཅྱུ་ལགྷ་རིང་ཐུགས་བརནོ་མཛད་པའི་མཛད་རསེ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ན་ིའཛམ་གླིང་ཞི་བད་ེདང་འཆམ་
མཐུན་སིྤ་ཚོགས་གོང་མཐརོ་གཏངོ་གནང་མཛད་མཁན་གི་རླབས་ཆེན་དབུ་ཁིད་
གཅིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ཞི་བདའེ་ིདདེ་དཔནོ་ཆེན་པརོ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།	

གངོ་འཁདོ་ཨི་ཊ་ལིར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིནང་པའ་ིཆོས་ཚོགས་	༢༤	མཚན་
གཤམ་གསལ།
1)   Istituto Lama Tzong Khapa, Pomaia (PI)

2)   Ghe Pel Ling Istituto Studi Di Buddhismo Ttbetano, Milano
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3)   Centro Milarepa, Torino

4)   Comunita’ Dzog-Chen, Arcidosso (GR)

5) Fpmt Fondazione Per La Preservazione Della Tradizione Mahayana,

 Pomaia (PI)

6)   Centro Studi Kalachakra, Bordighera (IM)

7)   Centro Dharma Visuddha, Verona

8)   Centro Cenresig, Bologna

9)   Centro Buddhista Muni Gyana, Palermo
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གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོི་མཁན་བླ་འདསུ་མང་ཡོངས་ནས་
དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་དང་དའེ་ིརསེ་འབང་པ་ཚོར་བསྒགས་གཏམ་

སྤལེ་བ།

༄༅།	 །གཞིས་བསེ་གཉསི་སུ་གནས་པའ་ིབདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་གཙོ་གྱུར་རྒྱ་
ཆེའ་ིདད་ལནྡ་སེར་སྐ་མི་མང་ཡོངས་ཀི་སནྙ་ལམ་ད།ུ

དངེ་སང་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པའི་ངསོ་ནས་བདག་ཅག་རྣམས་ཀི་བཀའ་དནི་
གསུམ་ལནྡ་གི་ར་བའི་བ་ླམ་འད་ིཕི་ཚེ་རབས་གཏན་གི་༸སྐབས་གནས་དམ་པ་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པརོ་གཞི་མེད་སྐནོ་འཛུགས་གང་བྱུང་སྐུར་
འདབེས་རུན་གཏམ་ནམ་མཁར་མི་གཤོང་བ་བཤད་དང་ཤོད་བཞིན་པ་ད་ེལྟར་
མཐངོ་ཆོས་སུ་ཡོད་པ་འད་ིན་ིརང་ཅག་དད་ལནྡ་སྐ་ེབ་ོཡོངས་ཀི་སྙངི་གི་ཚེར་མར་
གྱུར།

ལགྷ་པར་དལོ་ཚོགས་ཀི་འད་ུར་དང་གཏམ་བརདོ་ཀི་སབྐས་སུ་ཀུན་གཟགིས་
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་གནང་མཁན་ཡིན་
སྐརོ་གི་ལོག་འགལེ་དལི་བསྒགས་བས་ནས།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་ཁ་ོཚོར་བདནེ་རྒྱབ་
ཡོང་ཐབས་བས་དང་བདེ་བཞིན་པར་བདག་ཅག་གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོི་
མཁན་བ་ླདག་ེའདནུ་འབལེ་ཆགས་ཡོངས་རགོས་ཤིན་ཏུ་བླ་ོཕམ་སྐསེ།	 མ་ཟད་
ལོག་བཤད་ད་ེདག་གིས་ལོ་རྒྱྱུས་ང་ོམ་མི་ཤེས་མཁན་ཁག་གཅིག་མགོ་འཁརོ་བསླུ་	
བདི་ནང་ད་ུཚྱུད་སདི་པས།	 ད་ེརིང་འདརི་དལོ་ཚོགས་ལ་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བ་
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དང་འབལེ་གནས་ཚྱུལ་དངསོ་ཀི་འགལེ་བརདོ་སྙངི་བསྡསུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

སིྤར་གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོི་ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་བྱུང་བའི་ནང་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུ
ཕངེ་དང་པ་ོར་ེདག་ེའདནུ་གུབ་པ་དཔལ་བཟང་པསོ་ཕི་ལོ་	 ༡༤༤༧	 ལོར་དགནོ་པ་
ཕག་བཏབ་ནས་གཉརེ་ད་ུགཏད་པའ་ིསུང་མ་དཔལ་ལནྡ་ལ་ྷམོ་དང་།	 གྲྭ་ཚང་ཁག་
གསུམ་གི་ནང་ཤར་ར་ེགྲྭ་ཚང་གིས་སུང་མ་མགནོ་པ་ོདང་།	 ཐསོ་བསམ་གླངི་གྲྭ་
ཚང་གིས་སུང་མ་ལ་ྷམོ།	 དཀིལ་ཁང་གྲྭ་ཚང་གིས་སུང་མ་བགེ་ཙེ་ལམྕ་སངི་བཅས་
སོ་སོར་བསནེ་གསོལ་བདེ་པ་དང་།	 གསང་སགྔས་རྒྱྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་ད་ུརྒྱྱུད་སྡ་ེབཞིའ་ི
ཆོ་ག་དང་།	དམ་ཅན་ཆོས་སུང་ལ་ྷབགེ་ཇ་ོབ་ོགསུམ།	མགནོ་པ་ོདཀར་ནག	རྒྱལ་
ཆེན་རྣམ་ཐསོ་སས།	 ཆོས་རྒྱལ་དང་ཚངས་པ་སོགས་ཀི་བསངྐ་གསོ་གནང་སལོ་
ཡོད་པ་མ་གཏགོས།	 དགནོ་པའ་ིགླངི་ནང་ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་བ་ླབང་དང་གྲྭ་ཚང་ཁག་
ནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་གི་མིང་ཡང་གགས་མྱངོ་མེད།	སུྤལ་སྐ་ུགགས་པ་རྒྱལ་
མཚན་འད་ེལ་སྐསེ་རསེ་པཎ་ཆེན་བླ་ོབཟང་ཆོས་རྒྱན་གི་དུང་ད་ུབཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོི་
སུང་མ་མཛད་རིས་བས་པར་སྐརོ་ལམ་ནས་གསང་བདག་ཕག་རརོ་དག་པའོི་སྐུར་
བཞེངས་པ་རའེི་སྐསེ་བུ་འབངི་གི་བཀའ་སུང་རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐསོ་སས་ར་བདག་
བརྒྱད་ཀིས་བཀག་ས་ེའག་ོམ་བཅྱུག་པ་ཁྱདེ་ཚོས་ད་དངུ་མ་ཤེས་སམ།

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བརྒྱད་པ་བསན་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པསོ་དལོ་རྒྱལ་ལ་
དམིགས་བསལ་གིས་མནན་པ་བསགེ་སྦརོ་དག་ལས་མཛད་ཅིང་།	 པཎ་ཆེན་སྐ་ུ
ཕངེ་དུག་པ་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་ཕབེས་གནང་བའི་རསེ་སུ་དགོན་པའི་ནང་མི་
ཚན་དང་གྲྭ་ཤག་ཁ་ཤས་སུ་ཡུལ་ལ་ྷབསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་ཁག་གཅིག་བྱུང་ཡོད་
པར་ཡང་མི་ཆོག་པའ་ིདམ་བསྒགས་དང་འབལེ།	 དགནོ་པའ་ིབཅའ་ཡིག་ཆེན་
མོའི་ནང་དའུང་༼བར་སབྐས་ཤིག་དགོན་པའི་ཐ་ོཁོངས་སུ་གདགུ་འད་ེར་སྦུགས་
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སུ་འདནེ་པ་ཁ་ཡར་བྱུང་ཡོད་ཚོད་འདགུ་པ།	 ཕིན་ཆད་ལ་མོ་ཆོས་སྐངོ་སོགས་
དམིགས་བསལ་མ་གཏགོས་གང་བྱུང་ཁགོ་ཞུགས་བས་མི་ཆོག	 ཆོས་སུང་ཀང་
ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤན་ལནྡ་ར་ོརའེ་ིསུང་མ་ལས།	 དལོ་རྒྱལ་སོགས་མཁའ་ལ་རྒྱྱུ ་བའ་ིཡི་
དྭགས་འད་ེངན་གི་རིགས་ལ་གསོལ་ཁ་བདེ་པས་མཚོན་བསནེ་ཅིང་སྐབས་སུ་འག་ོ
བ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསན་པའི་འཇུག་སྒ་ོསྐབས་འགའོི་འགལ་ཟླར་འདགུ་
པས་མི་བདེ།༽	 ཅསེ་དམིགས་བསལ་དལོ་རྒྱལ་གི་མིང་དངསོ་སུ་སྨྲསོ་གནང་ནས་
འད་ེངན་གི་རིགས་གསོལ་ཁ་བས་ན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་སྐབས་འགའོི་བསབླ་
བ་དང་དངསོ་སུ་འགལ་ཡོད་སྐརོ་མཛུབ་སནོ་གནང་ནས།	 དལོ་རྒྱལ་སོགས་འད་ེ
ངན་རིགས་བསནེ་གསོལ་ར་བ་ནས་མི་ཆོག་པར་བཀག་གནང་ཡོད།	

འདི་ཐད་པཎ་ཆེན་སྐུ་གོང་མས་རྒྱྱུ ་མཚན་གནད་འགག་ཏུ་གཟིགས་ཏ།ེ	
༡༩༨༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་ཕག་བསར་མའ་ིའག་ོམཚན་གནང་ས།ེ	 ༡༩༨༨	
ལོར་མི་རིགས་དཔ་ེསུྐྲན་ཁང་ནས་པར་བསུྐྲན་གནང་བཞིན་པའི་གངས་ཅན་རིག་
བརྒྱའི་སྒ་ོའབདེ་ལྡ་ེམིག་དབེ་ཕངེ་སུམ་ཅྱུ་སོ་གཅིག་ཡོད་པའི་ནང་ཚན་དབེ་ཕངེ་
བཅྱུ་གཅིག་པའི་ནང་དགནོ་ཁག་གི་བཅའ་ཡིག་ཟརེ་བའི་ནང་དམིགས་བསལ་གིས་
བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོི་བཅའ་ཡིག་ཆེན་མོ་ཕགོས་སིྒག་འགམེ་སྤལེ་གནང་ཡོད་པའང་
གསལ་པརོ་ཤེས་དགསོ།	

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་དགུ་པ་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་སྐ་ེརུ་མདརོ་སྐུ་
གཤེགས་པའི་རསེ་སུ་ར་ེཕ་ཕངོ་ཁ་པས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པ་ོདགོན་པའི་ཕི་ལོག་བད་ེ
ཆེན་ཕ་ོབང་ད་ུགསུང་ཆོས་གནང་སབྐས་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་བཤད་པ་གནང་མྱངོ་ཡོད་
ཅིང་།	 ད་ེརསེ་ར་ེཕ་བངོ་ཁ་པས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོ་ིདགནོ་པའ་ིགླངི་གི་ཕི་ལོག་ཏུ་
ཡོད་པའི་བད་ེཆེན་ཕ་ོབང་གི་རྒྱལ་སྒའོི་ནང་མའི་ཕི་ལོག་ཏུ་དལོ་རྒྱལ་གི་ལྕགོ་ཁང་
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ཏགོ་ཙམ་ཞིག་བཞངེས་ཡོད།	 དའེ་ིཚེ་དགནོ་པའ་ིཕི་ནང་ནས་གཅིག་གྱུར་གི་དད་
གསོལ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཕར་ཞགོ་སེར་སྐ་ཕ་ོམོ་ཕལ་ཆེ་བས་འཇིགས་སྣང་དང་མི་དགའ་བའ་ི
རྣམ་འགྱུར་གསལ་པརོ་བསན་ཡོད།	

དའེི་མཇུག་སྐངོ་གཞུང་ཞབས་བཀྲས་ལྷུན་སྐ་ུདག་ཁག་གཅིག་གིས་བས་ངརོ་
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་དགུ་པ་སྐུ་གཤེགས་པ་ནས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་པ་སྐུ་ན་མ་སོན་
བར་ད་ུབད་ེཆེན་ཕ་ོབང་གི་ར་ེདགནོ་ཁང་སོགས་སུ་ཤུགས་ལནྡ་བསནེ་གསོལ་བདེ་
རྒྱྱུ ་དར་སྤལེ་གཏངོ་ཐབས་བས་ཡོད།	 འནོ་ཀང་དགནོ་པའ་ིགླངི་ནང་ས་ྔཕི་བར་
གསུམ་ད་ུཤུགས་ལནྡ་བསནེ་གསོལ་དར་སྤལེ་ར་བ་ནས་བཏང་ཐུབ་མེད།	དསུ་ཕིས་
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་པའི་གསུང་འབུམ་ཕགོས་སིྒག་བས་པའི་ནང་གི་དལོ་རྒྱལ་
བསངྐ་འཕནི་དའེང་མཁན་དུང་ཏཱ་བ་ླམ་ནརོ་བང་བླ་ོབཟང་རྒྱལ་མཚན་དང་།	 ར་ེ
དགནོ་རརོ་སླབོ་བླ་ོབཟང་བང་ཆྱུབ་གཉསི་ཀིས་ཐང་ག་གསར་བཞངེས་ཀི་སྨནོ་ཚིག་
ཏུ་བསྐལུ་ངརོ་བསི་གནང་བ་མཇུག་བང་ད་ུའཁདོ་ཡོད་པ་དསེ་ཀང་གསལ་པ་ོཤེས་
ཐུབ།

ད་ེམིན་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་སྒརེ་ངསོ་ནས་ཀང་སྐུ་ཚེ་
གང་པརོ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་ར་བ་ནས་གནང་མྱངོ་མེད་ཅིང་།	 ད་ེབས་ཁངོ་
ཉདི་སྐུ་ཚེ་སདྨ་ད་ུབ་ླབང་གཟིམ་ཆྱུང་གོང་འགོ་ཚང་མར་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་
གནང་བའི་རགས་ཙམ་མངནོ་རྒྱྱུ ་མེད་པ་འབལེ་ཡོད་ཞབས་འབངི་དང་བཀྲ་ཤིས་
ལྷུན་པའོ་ིདག་ེའདནུ་བགསེ་གཞནོ་ཚང་མས་མཁྱནེ་གསལ་རེད།	 རསེ་སུ་ཀུན་
གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་པ་མཆོག་དགངོས་པ་རགོས་ནས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ལས་
མ་སོང་བར་དགོན་པའི་ལས་བདེ་འགའ་ཡིས་བད་ེཆེན་ཕ་ོབང་གི་འགོ་ཐགོ་ཏུ་
ཡོད་པའི་དགནོ་ཁང་གི་སྒ་ོརྒྱབ་ཏུ་དལོ་རྒྱལ་འད་སྐ་ུཞིག་གསར་བཞངེས་བས་ཡོད་
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པ།	 སབྐས་དརེ་དགནོ་པའ་ིགནད་ཡོད་མཁན་བ་ླཁག་ནས་བཀག་འགགོ་ཤུགས་ཆེ་
མཛད་ཡོད་ཀང་།	 རྒྱ་གཞུང་དང་འབལེ་ཆགས་འག་ོདཔནོ་དག་གི་དབང་ཤུགས་
འགོ་ནས་དནོ་འབས་མ་སོན།	 འནོ་ཀང་དསུ་ད་ཆའང་གཞིས་ར་ེཁུལ་གི་དད་ལནྡ་
སེར་སྐ་མི་མང་བད་ེཆེན་ཕ་ོབང་ད་ུམཇལ་བཅར་བ་ཚོས་གཟམི་ཆྱུང་ཁག་ཚང་མ་
མཆོད་མཇལ་ཚར་རསེ་དགོན་ཁང་གི་དལོ་རྒྱལ་འད་སྐུ་མ་མཇལ་བར་ཤར་རེར་
ལོག་འག་ོམཁན་ཞ་ེཅིག་རེད།

མ་ཟད་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ན་དར་ལ་
བབ་ཅིང་རང་སབོས་ཀིས་ཐུགས་ནསུ་སནོ་པའ་ིདསུ་ནས་དགངོས་པ་མ་རགོས་བར་
ད་ུབདོ་མི་རིགས་ཀི་བད་ེསྡུག་ཆེད་ད་ུསྐུ་ལས་བསྐནོ་མཁན་གི་སྐསེ་བུ་དམ་པ་བ་ླན་
མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས།	དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་དར་སྤལེ་གནང་ནས་བཞུགས་པ་
བཀའ་སླབོ་དང་མཛད་པ་གང་དའུང་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་མཇལ་རྒྱྱུ ་མེད་པ་ཚང་མས་
མཁྱནེ་གསལ་རེད།	

ལགྷ་པར་བདོ་ལགྕས་བ་ལོར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་པ་ཆེན་པ་ོ
སྐུ་ང་ོམས་བདག་ཅག་བསེ་ཀི་གདན་ས་འདིར་གནང་བའི་ནང་མའི་བཀའ་སླབོ་
ཕག་བསི་ཕག་བསར་མའ་ིནང་།	 ད་ེགའ་ིབ་ླམ་ལས་སྣ་ེདག་ེའདནུ་འདསུ་མང་སིྦན་
བདག་དང་བཅས་ལ།	 ཁྱདེ་ཚོས་དསུ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྙགིས་དསུ་བསན་འགའོ་ི
མགོན་དཔུང་དམ་པ་༸གོང་ས་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྐུ་ཚེ་རྒྱལ་
མཚན་བརན་ཅིང་མཛད་འཕནི་རླབས་ཆེན་རྣམས་ཡར་ངའོི་ཟླ་ལྟར་འཕལེ་ཞིང་
རྒྱས་པ་སོགས་ཀི་ཆེད་ད་ུཕར་བ་གུ་འདགེས་བཅས་ཀི་སྒ་ོནས་མདནུ་ནས་མདནུ་
ད་ུབསྐདོ་རྒྱྱུ ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བས་ད་ེལུགས་སྤང་བླངས་བེད་དགོས་ཞེས་སོགས་
དང་།	 མ་ཟད་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཚབ་དང་ཕི་ལོག་ནས་དད་ལནྡ་མཇལ་བཅར་
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བ་ཚོར་རག་ཏུ་༸རྒྱལ་དབང་ཡིད་བཞིན་ནརོ་བུ་སྐ་ུཚེ་བརན་པ་དང་།	 ཁངོ་གི་བངླ་
དརོ་བཀའ་སླབོ་འགོ་ཤར་བསྐདོ་ཐུབ་པ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་རིམ་
པར་ཕབེས་པ་ད་ེརང་ནས་ཁངོ་གི་དགངོས་པ་ང་ོམ་ད་ེང་ཚོས་རགོས་ཐུབ་ལ།	གལ་
ཏ་ེཔཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེའི་བཀའ་ལ་བརི་མཁན་ང་ོམ་ཞིག་ཡིན་ན་གངོ་གསལ་བཀའ་
སླབོ་ཀི་སྙངི་དནོ་རྣམས་སངྤས་བངླ་ཚྱུལ་བཞིན་བདེ་དགསོ་པའ་ིདསུ་ལ་བབས་ཡོད།	

བར་ལམ་དལོ་ཚོགས་ནས་ང་ཚོར་བཏང་བའི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་པའི་
གསུང་འབུམ་གི་དཔར་བཤུས་ནང་ད་ུ༼ཁ་ོབའོི་དབང་པ་ོར་ོར་ེཤུགས་ཀི་རསེ་ཆོག་
ཡང་ལྷན་ནག་འགསོ་སུ་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ།༽ཟརེ་བར་ཡང་སྨ་ོཧམ་ཆེན་པསོ་
ཤུགས་ལནྡ་སྐརོ་གི་བརམས་ཆོས་ཡིན་པའ་ིམཆན་རགས་བཀདོ་ནས།	 ཕག་དཔའེ་ི
ནང་ར་ོར་ེཤུགས་ཟརེ་འཁདོ་ཡོད་ན་ཤུགས་ལནྡ་ལ་ག་ོབ་ལེན་ཤག་ཤག་བདེ་འདགུ་
པ་ད་ེན་ིལོང་བ་གཡང་མཆོངས་རེད་མ་གཏགོས།	 དནོ་དངསོ་སུ་ཁ་ོབའོ་ིདབང་པ་ོ
ར་ོར་ེཤུགས་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དསུ་ཀི་འཁོར་ལོའི་སབྐས་ཀི་ཁ་ོརྒྱལ་ར་ོ
ར་ེཤུགས་ཡིན་པ་ལས།	 ཁྱདེ་ཅག་གིས་བསམ་པའ་ིར་ོར་ེཤུགས་ལནྡ་ཟརེ་བ་ད་ེམ་
ཡིན་ན་ོཞསེ་ཞརོ་འགལེ་ཙམ་དང་།	 ད་ེལརྟ་མ་ཤེས་ཤེས་མདགོ་གམ་ཡང་ན་རུན་
གཏམ་ལ་ངན་གོམས་སོང་བ་གང་ལྟར་ཡང་ད་ེདག་ནི་ཅོལ་ཆྱུང་གི་བ་བ་འབའ་
ཞིག་ཏུ་མཐངོ་།

པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་པའ་ིཡང་སདི་ངསོ་འཛིན་ཞུ་སངས་ཐད་ཁྱདོ་ཚོའ་ིགས་
བླུན་རངོས་ཐ་ཤལ་འགའ་ཞིག་གིས་མ་ཤེས་ཤེས་ཁུལ་གི་ཀུ་ཅོ་གང་སར་སྒོག་
བཞིན་འདགུ	 ཁྱདོ་ཚོས་༸རྒྱལ་དབང་པཎ་ཆེན་ཡབ་སས་གཉསི་ཀི་མཛད་པ་
དང་།	 བདོ་ཀི་སུྤལ་སྐུའི་ཡང་སིད་ངསོ་འཛིན་ཞུ་སངས་སྐརོ་གི་ལོ་རྒྱྱུ ས་དངསོ་
དང་།	 གནད་ལུགས་དམ་པ་ཅྱུང་ཙམ་ཡང་མ་ཤེས་པར་ཁ་ཤུགས་ཆེན་པསོ་
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ལོག་བཤད་སྤལེ་བ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འདདོ་དནོ་ཁོ་ན་འགུབ་ནས་རང་མདགོ་
ངན་པ་ཁམོ་སར་སནོ་པ་ཙམ་ལས་མ་འདས།	 པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་པའ་ིཡང་སདི་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་སངས་སྐརོ་རྒྱང་རིང་ད་ུབལ་ྟམི་དགསོ་པར་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་པ་
ཆེན་པའོི་མཛད་རྣམ་དང་ལྷག་པར་དགོངས་པ་རོགས་ཁའི་བཀའ་སླབོ་རྣམས་ལ་
ར་ེགཅིག་ཏུ་ཉན་ནས་ག་ོཤེས་ཐུབ་ན་དནོ་ང་ོམ་གང་ཡིན་གཞི་ནས་ཤེས་ངསེ་རེད།	
ཁྱོད་ཅག་དལོ་ཚོགས་རསེ་འབང་པ་ཆེས་ཉུང་ཤས་ཤིག་གིས་ཉིན་མཚན་དསུ་
དུག་ཏུ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་ལ་ཁ་གཡར་ནས་དནོ་ང་ོམར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པའོ་ིསྐ་ུགསུང་ཐུགས་ཀི་མཛད་པར་ཉ་ིཤར་སརྦ་མོས་འགབེས་
ཐབས་བས་དང་བདེ་བཞིན་པ་ན།ི	རང་ཉདི་ནག་ཁུང་ནས་ནག་ཁུང་ཏུ་ལྷུང་བ་ཙམ་
ལས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཉ་ིམ་
འབུམ་གི་འདོ་ཟརེ་ཁ་ཐིང་ངརེ་ཤར་ཡོད་པ་ཤེས་དགསོ་སོ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀང་ཁྱདོ་ཅག་དང་འད་བར་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ད་བར་
ལོ་ང་ོབཅྱུ་ཕག་ཁ་ཤས་རིང་མི་རྒྱྱུ ་ཚོད་མེད་བཏང་ནས་དངསོ་ཤུགས་བརྒྱྱུད་གསུམ་
གིས་མཚན་སདྨ་སྒ་ོབསྐརུ་ཇི་སྙདེ་ཅིག་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད་ཀང་།	 ད་ེདག་
གིས་ཁངོ་གི་མཛད་འཕནི་གི་ཆ་ཕ་མོ་ཙམ་ལའང་ད་ོཕགོས་ཡོང་རྒྱྱུར་ཕར་བཞག	
ད་ེབས་༸གོང་ས་མཆོག་ནི་ད་ཆ་འཛམ་གླིང་ནང་གི་སབོས་ཆེ་ཆྱུང་གི་རྒྱལ་ཁབ་
ཧ་ཅང་མང་པ་ོདང་།	 རྣམ་དཔྱདོ་ལནྡ་པའ་ིམི་མང་ཀུན་གིས་བ་ླན་མེད་པའ་ིགུས་
བཀུར་བརི་འཇགོ་མཐངོ་ཆེན་ཞུ་ཡུལ་གི་སྐབས་གནས་དམ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་
ཅིས་ཀང་ཤེས་དགསོ་སོ།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཁུངས་ལྡན་ལོ་རྒྱྱུས་
ད་ུམའ་ིརྒྱབ་ལྗངོས་གཞི་ལ་བཞག་ཅིང་།	 ལོ་མང་བརག་དཔྱད་ཞིབ་ཚགས་རིམ་
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པར་མཛད་ནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མཚམས་འཇགོ་བས་ན་ལེགས་ཚོགས་ཆེ་
སྐརོ་གི་སངྤ་བངླ་གི་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་པ་ན།ི	 བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་
པར་ཡབ་ར་ེ༸རྒྱལ་བ་གཉསི་པ་འཇམ་མགནོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པསོ་སལོ་གཏདོ་པའི་
དཔལ་མཉམ་མེད་རི་བ་ོདག་ེལནྡ་པའ་ིབསན་པར་ཐུགས་བར་ེབ་ཆེན་པསོ་དག་ཐརེ་
ལེགས་པར་མཛད་པའི་རད་བྱུང་མཛད་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པར་བདག་ཅག་གདན་ས་
འདའིི་མཁན་བ་ླདག་ེའདནུ་འདསུ་མང་དང་བཅས་ནས་སངྤ་བངླ་འཛོལ་མེད་ཚྱུལ་
བཞིན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་དང་།	ཕིན་ཆད་ཀང་འད་ེངན་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་
ཕར་བཞག་ལ་ྟངན་ལོག་རགོ་རསེ་འབང་དང་བཅས་པར་ཆོས་དང་ཟང་ཟངི་འབལེ་
བ་སྤུ ་ཙམ་མི་བདེ་རྒྱྱུ ར་མ་སྐུལ་དང་བླངས་ཀིས་ར་ོརའེི་དམ་བཅའ་བརན་པརོ་
འཇགོ་རྒྱྱུ ་ཡིན།	 ལར་ནས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་སོགས་ཀིས་ཀུན་
གཟིགས་མཆོག་གི་མཛད་པར་ལོག་རགོ་གིས་གང་བྱུང་འགལེ་ལོག་བསི་བཤད་
བས་པ་སོགས་ན་ིཤིན་ཏུ་མ་འསོ་པ་དང་མི་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན་པས།	 གནད་དནོ་ད་ེ
རིགས་ལ་གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོི་མཁན་བ་ླདག་ེའདནུ་འདསུ་མང་དང་བཅས་
ནས་ད་ོའཁུར་ཆེན་པསོ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གདངོ་ལེན་བདེ་ངསེ་ཡིན།	གདན་ས་བཀྲ་
ཤིས་ལྷུན་པའོ་ིམཁན་བ་ླའདསུ་མང་དང་།	 པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏ་ེན་ིཞབས་ཞུ་ལས་དནོ་
ལྟ་ེགནས་ཁང་ཐུན་མོང་གིས་སིྤ་ལོ་	༢༠༡༥	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༣	ལ།།

སྨནོ་ལམ་ལོག་པས་༸རྒྱལ་བའ་ིབསན་པ་ལ།།

འཁུ་བའ་ིནག་ཕགོས་གཟུགས་ཅན་གཟུགས་མེད་སྡ།ེ།

བསམ་སྦརོ་ངན་པའ་ིའཇུག་པ་མ་ལུས་པ།།

མཆོག་གསུམ་བདནེ་པས་རད་ནས་གཅདོ་གྱུར་ཅིག།
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དལོ་ཚོགས་ཀིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ང་ོརོལ་སྐད་འབདོ་བས་
པར་བཀའ་གདམས་གསར་མའི་ཚོགས་མི་ཟུར་པ་རྣམས་ནས་

སྐནོ་བརདོ་ཀི་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།

༄༅།	 །ང་ཚོ་གཤམ་འཁདོ་མིང་ཅན་པ་ཚོས་ད་ེས་ྔབཀའ་གདམས་གསར་
མའ་ིཚོགས་མི་བས་ཏ་ེདལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མྱངོ་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ང་ཚོ་
དང་ཚོགས་མི་གཅིག་པ་ཡིན་མཁན་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་ཁག་གཅིག་གིས་དངེ་
སབྐས་བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ལ་ང་ོརལོ་གིས་མཚན་སདྨ་ཞུ་བ་
མཐངོ་སབྐས་སེམས་འཚབ་དང་བླ་ོཕམ་ཧ་ཅང་སྐསེ་བྱུང་།	འཁྱགོ་བཤད་དང་རུན་
གཏམ་རྣམས་ང་ོམ་ཡིན་ཁུལ་གི་དལི་བསྒགས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 བཀའ་གདམས་
གསར་མ་ཟརེ་བའི་ཆོས་ཚོགས་དསེ་ད་ཆ་རྒྱལ་སིྤའི་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པ་ཟརེ་བ་
དང་།	 ནབུ་ཕགོས་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པ་ཟརེ་བའ་ིམིང་བང་འགོ་བདོ་ཀི་༸སྐབས་
མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ལ་མཚན་སདྨ་དང་སྐནོ་འཛུགས་སོགས་གཞི་ར་མེད་
པའ་ིལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད།

བཀའ་གདམས་གསར་མ་ཟརེ་བ་དང་།	རྒྱལ་སིྤའ་ིཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པ་ཟརེ་
བས་བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་ང་ོརོལ་རྔམ་སནོ་བས་པ་མ་
ཟད།	 ང་ོདབེ་སོགས་ད་རྒྱའ་ིབརྒྱྱུད་ལམ་འད་མིན་ཐགོ་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་མཚན་
སདྨ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ང་ཚོས་ཁ་ོཔ་ཚོར་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་གསལ་བཤད་བས་
ཀང་ཉན་འཇགོ་ར་བ་ནས་བས་མེད།	 དརེ་བརནེ་ད་ཆ་ང་ཚོས་མགནི་དབངས་
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གཅིག་གྱུར་ཐགོ་ནས་བདནེ་པ་བདནེ་གཏུག་བ་རྒྱྱུའི་དསུ་ལ་བབ་པ་བསམ་བཞིན་
ཡོད།

འདརི་བཀའ་གདམས་གསར་མ་ཟརེ་བའི་འག་ོཁདི་སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དང་
ཁ་ོཔའ་ིརསེ་འབང་པ་ཚོས་རུན་སྒགོ་ཁག་གཅིག་ང་ཚོས་གསལ་སནོ་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

༡༽	 བཀའ་གདམས་གསར་མ་ཟརེ་བ་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་
པ་ཟརེ་བ།	 ད་ེབཞིན་ནབུ་ཕགོས་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པ་ཟརེ་བས་བདོ་ཀི་༸སྐབས་
མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ན་ིཞལ་རུན་གསུང་མཁན་ཞིག་རེད།	 ཅསེ་སྐནོ་བརདོ་
ཞུས་ཡོད།	 དནོ་དངསོ་ཐགོ་བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གིས་དལོ་
རྒྱལ་གི་རྒྱྱུ ་དང་།	 ང་ོབ།ོ	 བདེ་ལས།	 འབས་བུའ་ིཁྱད་པར་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་
༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཕྱྭ་དང་།	བདོ་མི་མང་ཚོགས།	ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་འཐབ་རདོ་
བཅས་ལ་གནདོ་གཞིར་ངསོ་འཛིན་མཛད་བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ།	 སལྐ་བཟང་རྒྱ་
མཚོ་དང་བཀའ་གདམས་གསར་མས་དལོ་རྒྱལ་ཐགོ་ངསོ་འཛིན་བདེ་སངས་དང་
མི་མཐུན་པ་ཆགས་ཡོད།	 དགངོས་བཞདེ་མི་མཐུན་པ་ད་ེཙམ་འཛིན་པ་ལ་༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་ཞལ་རུན་གསུངས་ཀི་འདགུ་ཟརེ་བ་དརེ་གཞི་ར་གང་ཡང་མེད།

༢༽		བཀའ་གདམས་གསར་མ་ཟརེ་བ་དང་།	རྒྱལ་སིྤའ་ིཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་
པ་ཟརེ་བ།	 ད་ེབཞིན་ནབུ་ཕགོས་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པ་ཟརེ་བས་བདོ་ཀི་༸སྐབས་
མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་མཚམས་འཇགོ་མཛད་
པར་བརནེ་རང་གི་བ་ླམ་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མ་ཟད།	 འཇམ་མགནོ་བ་ླམ་ཙོང་
ཁ་པ་ཆེན་པའོི་ཕག་སལོ་ལ་ར་སིྦན་ནས་བསན་པ་ཉམས་ཆག་བཏང་བར་ངསོ་
འཛིན་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 འནོ་ཀང་བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་
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གིས་དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་སྔ་ཕི་བར་གསུམ་ད་ུལོ་རྒྱྱུས་ཀི་བྱུང་རིམ་དང་ད་ེབསནེ་པས་
སིྤ་ཚོགས་ནང་རྙགོ་ག་ཇི་བྱུང་སོགས་ལ་དཔྱད་པ་མཐིལ་ཕིན་མཛད་པ་མ་ཟད།	
ཡོངས་འཛིན་སྐུ་གཞོན་ཁི་བང་ར་ོར་ེའཆང་མཆོག་ལ་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་
མཚམས་འཇགོ་མཛད་རྒྱྱུའི་དགསོ་པ་རྒྱྱུ ་མཚན་སོགས་ཞིབ་ཕ་སནྙ་གསེང་ཞུས་ཏ་ེ
མཚམས་འཇགོ་མཛད་ཡོད།

དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བ་རྒྱྱུ ་དསེ་དསུ་རག་ཏུ་གུབ་མཐའ་ཕན་ཚྱུན་དབར་
འཐནེ་འཁྱརེ་བཟ་ོབཞིན་ཡོད་པར་བརནེ་ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་གླངེ་གཞི་ཅན་ཞིག་ཆགས་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ཡོངས་འཛིན་སྐ་ུབགསེ་གླངི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དལོ་རྒྱལ་
དརེ་རྙགོ་ག་ཞིག་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་གནང་བཞིན་ཡོད།	 སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་
རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་དང་།	 སྐསེ་ཆེན་དམ་པའ་ིགསུང་ལ་བརནེ་ནས་རིག་པ་ཡང་དག་
བསུྒབས་ཁུལ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གིས་
དལོ་རྒྱལ་ཐགོ་བཞངེས་ཕགོས་འད་ིདནོ་དངསོ་ཐགོ་༸རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་དང་།	སྐསེ་
ཆེན་དམ་པའ་ིགསུང་གཉསི་ཀ་དང་ཡོངས་སུ་མཐུན་ཡོད།	 ད་ེཡང་སལྐ་བཟང་རྒྱ་
མཚོས་བརམས་པའ།ི	 (Clear	 light	 of	 Bliss)	 ཞསེ་པ་དའེ་ིནང་།	 ང་ཚོས་
གུབ་མཐའ་གང་ཞིག་ལ་ཆ་འཇགོ་བདེ་དགོས་བསམས་ནས་བླ་ོདགོས་སྐ་ེསྐབས་
ཆོས་འཆད་མཁན་གང་ཟག་གམ་བ་ླམའ་ིམཚན་སནྙ་གགས་ཆེ་ཆྱུང་ལ་མི་རནོ་པར།	
གང་འཆད་རྒྱྱུའ་ིཆོས་ལ་རནོ་དགསོ།	གང་འཆད་རྒྱྱུའ་ིཆོས་ད་ེཁུངས་བཙན་པ་ོདང་
ར་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཁས་ལེན་རངུ་ལ།	 གལ་ཏ་ེཡོན་ཏན་ད་ེལརྟ་མི་ལནྡ་ཚེ་ཆོས་
འཆད་པ་ོབ་ླམའི་མཚན་སནྙ་གགས་ཆེན་པ་ོཇི་ཙམ་ཡིན་ཡང་ཆོས་ད་ེཁས་ལེན་མི་
རངུ་།	ཞསེ་བརདོ་ཡོད།	དརེ་བརནེ་སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགནོ་
ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གིས་སྐབས་ར་ེཁ་ིབང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་དམ་ཚིག་འགལ་
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ཡོད།	 ཅསེ་སྐནོ་བརདོ་བདེ་སབྐས་རང་གིས་བཤད་པའ་ིསདྐ་ཆ་དང་རྒྱབ་འགལ་
ཆགས་ཡོད།

༣༽	 ལགྷ་པར་སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་
མཆོག་གིས་སུང་མ་བ་ེབག་པ་གཅིག་བསནེ་གསོལ་མཛད་རྒྱྱུ ་མཚམས་འཇོག་
མཛད་པ་དསེ་འཇམ་མགོན་བ་ླམ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པ་ོནས་བརྒྱྱུད་པའི་དགེ་ལུགས་
པའ་ིཕག་སལོ་ཡོངས་རགོས་ལ་དགག་བ་མཛད་པ་རེད།	 ཅསེ་སྐནོ་བརདོ་བདེ་
བཞིན་ཡོད།	 དནོ་དངསོ་བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གིས་དག་ེ
ལུགས་པའི་བསན་པ་ལ་དགག་བ་ར་བ་ནས་མ་མཛད་པའི་ཁར་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་གི་ར་བརྒྱྱུད་བ་ླམ་རྣམས་ལ་དད་གུས་ཧ་ཅང་མཛད་བཞིན་ཡོད།	 འནོ་ཀང་
སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་རང་ཉདི་ལ་བརྒྱྱུད་པའ་ིབ་ླམ་འད་ིདང་ད་ེཡོད་ཚྱུལ་སོགས་ཇི་
ཙམ་ངམོ་ཡང་མང་ཚོགས་ཁདོ་བ་ླསླབོ་ཞལ་འཛོམས་པའ་ིསལྐ་བ་ད་བར་བྱུང་མེད།	
དརེ་བརནེ་སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལ་རང་གི་བ་ླམ་འད་ིཡིན་ཞསེ་དང་།	 དམ་པ་གངོ་
མ་འདའི་ིསྐ་ུདུང་ནས་བརྒྱྱུད་པ་ཡོད།	 ཅསེ་གཅིག་ཀང་སནོ་རྒྱྱུ ་མེད་པར་རང་ཉདི་
ཁྱརེ་རྐང་འབའ་ཞིག་ཡིན།	ཁ་ོཔ་དབིན་ཡུལ་ད་ུཕི་ལོ་	༡༩༧༧	ལོར་བདོ་པའ་ིཆོས་
ཚོགས་ཤིག་གིས་ཆོས་བཤད་ཆེད་སྐད་བཏང་རསེ་ཆོས་ཚོགས་ད་ེདང་རོད་གླངེ་
བྱུང་ནས་ཁ་ོཔས་ཆོས་ཚོགས་དརེ་དབང་བསྒྱུར་བས་རསེ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༢	 ལོར་
བཀའ་གདམས་གསར་མ།	 ཞསེ་མིང་བཏགས།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༦	 ལོར་ད་ེས་ྔསལྐ་
བཟང་རྒྱ་མཚོས་སླབོ་གཉརེ་བདེ་ས་བསེ་ཀི་གདན་ས་ཆེན་པ་ོསེར་བསེ་མཁས་སནྙ་
གྲྭ་ཚང་གི་དག་ེའདནུ་འདསུ་མང་ནས་ཁ་ོཔར་དམ་ཉམས་དང་ལོག་ལ་ྟསྨྲ་བར་ངསོ་
འཛིན་ཐགོ་གྲྭ་ཚང་ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་བའ་ིདལི་བསྒགས་སྤལེ།	 སལྐ་བཟང་
རྒྱ་མཚོས་བཀའ་གདམས་གསར་མ་ཟརེ་བ་གསར་གཏདོ་བས་ནས་ནང་ཆོས་
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གསར་པ་ཞིག་བཟསོ་ཡོད།	ཁ་ོཔས་བཟསོ་པའ་ིནང་ཆོས་གསར་པ་དའེ་ིནང་སནོ་པ་
བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀི་དམ་ཆོས་འདལུ་བའ་ིལུང་གང་ལའང་ཁུངས་གཏུག་མི་དགསོ་
པར་སྡམོ་པ་འབགོས་ཆོག་བདེ་ཆོག	 ད་ེལརྟ་བདེ་མཁན་ཁ་ོཔ་ཁྱརེ་རྐང་ཡིན་པ་
ལས་བདོ་པའ་ིབ་ླམ་གཞན་སུ་ཡང་བྱུང་མྱངོ་མེད།	 དརེ་བརནེ་ཁ་ོཔ་རང་ཉདི་ཁྱརེ་
རྐང་ད་ུབསདྡ་པ་མ་ཟད།	 ཁ་ོཔའ་ིརསེ་འབང་པ་ཚོའང་འཛམ་གླངི་ནང་པ་སིྤ་དང་
འབལེ་བ་བཅད་ནས་གགོས་མེད་ཁརེ་རྐང་ད་ུཟུར་འདནོ་བས་ཡོད།

༤༽	ཕི་ལོ་	༡༩༩༨	ལོར་སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་ཤུགས་ལནྡ་གི་གནད་དནོ་ད་ེ
ན་ིདནོ་དངསོ་བདོ་མིའ་ིཆབ་སདི་ཀི་གནད་དནོ་ཞིག་ཡིན་སབས།	 བཀའ་གདམས་
གསར་མའི་ཆོས་ཚོགས་ཀིས་བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ལ་སྐནོ་
བརོད་ཞུ་རྒྱྱུ ས་མཚོན་ཚྱུལ་མིན་གི་བ་སྤོད་རིགས་ནམ་ཡང་སྤལེ་རྒྱྱུ ་མིན་སྐརོ་
བཤད་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ད་ེརསེ་སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དང་བཀའ་གདམས་གསར་མ་
ཟརེ་བའི་ཆོས་ཚོགས་ཀིས་བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ལ་ང་ོརལོ་
སདྐ་འབདོ་ད་དངུ་ཐངེས་གཉསི་བས་ཁངོས་ནས་གཅིག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོ་འགའོ་ི
ནང་དང་།	གཅིག་ན་ིདངེ་སབྐས་བདེ་བཞིན་པ་འད་ིརེད།

༥༽	ཕི་ལོ་	༢༠༠༨	ལོར་སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་བཀའ་གདམས་གསར་མའ་ི
འག་ོཁདི་ནས་ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་ཡན་ལག་ཆོས་
ཚོགས་ཚང་མར་ཡི་ག་ེབཏང་བའ་ིནང་འཁདོ་པ་མ་ཟད།	 ད་དངུ་ཡི་ག་ེདའེ་ིནང་ང་ོ
རལོ་སདྐ་འབདོ་ག་ོསིྒག་བདེ་མཁན་ནབུ་ཕགོས་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་ཟརེ་བ་ད་ེཡིན་
སྐརོ་བཤད་འདགུ	 ང་ཚོས་དཔྱད་པ་བས་ན་ཚོགས་པ་དའེ་ིའགན་འཛིན་ཚང་མ་
བཀའ་གདམས་གསར་མ་ཟརེ་བའི་ཆོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཟུར་པའམ་ལས་ཐགོ་
ཤ་སག་ཡིན་པ་ལས་ས་ླཔརོ་ཤེས་རགོས་ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད།	 འནོ་ཀང་བཀའ་གདམས་
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གསར་མས་ནབུ་ཕགོས་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པ་ཟརེ་བ་དང་འབལེ་བ་མེད་ཚྱུལ་རྒྱྱུན་
ད་ུཤོད་བཞིན་ཡོད།	 གསར་འགདོ་པས་སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོའ་ིགསོལ་དཔནོ་ཟུར་པ་
སལྐ་བཟང་པདྨར་ནབུ་ཕགོས་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པ་ཟརེ་བའ་ིའག་ོཁདི་སུ་ཡིན་འད་ི
སབྐས་མིང་འདནོ་བ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད།

༦༽	བཀའ་གདམས་གསར་མ་ཟརེ་བས།	བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མ་མཆོག་ལ་ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་བདེ་མིན་ན་ིཚོགས་མི་སྒརེ་སོ་སོའ་ིརང་དབང་ཡིན་
ཚྱུལ་བཤད་ཀང་།	ང་ཚོས་ཤེས་ཚོད་ལ།	བཀའ་གདམས་གསར་མའ་ིཆོས་ཚོགས་
ཟརེ་བའ་ིནང་རྒྱལ་སིྤའ་ིཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པས་ཆེད་མངགས་ཞལ་འདབེས་དང་ང་ོ
རལོ་བདེ་མཁན་བསྡ་ུབསྐངོ་ཆེད་འབད་བརནོ་ཤུགས་ཆེ་བདེ་བཞིན་ཡོད།

༧༽	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ལོར་བཀའ་གདམས་གསར་མའ་ིལས་འགུལ་ད་ེརྒྱལ་
སིྤའ་ིཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པས་རྒྱྱུན་སྐངོ་བས་འདགུ	 ད་ལའྟ་ིཆར་རྒྱལ་སིྤའ་ིཤུགས་
ལྡན་ཚོགས་པ་ཟརེ་བའི་མིང་བང་འགོ་དབེ་སྐལེ་བས་པའི་ཚོགས་པ་གཉསི་ཡོད།	
ད་ེཡང་རྒྱལ་སིྤའ་ིཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པའ་ིཡིག་ཆའ་ིནང་གསལ་ལརྟ་ན།	 ནརོ་
ཝའེི་ནང་ཡོད་པའི་ཚོགས་པ་དའེི་འཛིན་སྐངོ་འགན་འཛིན་དང་ཚོགས་གཙོ་བཀའ་
གདམས་གསར་མའ་ིཆོས་ཚོགས་ཀི་དག་ེརན་ཡིན་དགསོ།	 ད་ེབཞིན་ཨ་རིའ་ིཁལ་
ལི་ཕརོ་ན་ིཡའི་ནང་ཡོད་པའི་ཚོགས་པ་ད་ེཁ་ེབཟང་མེད་པའི་ཟ་འབུའི་བཟ་ོགྲྭ་ཆེན་
པ་ོཞིག་དང་མཉམ་སྤདོ་ཀིས་བཟ་ོགྲྭ་དའེི་འཛིན་སྐངོ་འགན་འཛིན་ད་ེཡང་བཀའ་
གདམས་གསར་མའ་ིདག་ེརན་ཟུར་པ་ལེན་ཕ་ོལེ་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ཁ་ོཔའ་ིབཟའ་
ཟླ་ར་བྷ་ེཀ་ག་ོཐ་ཡར་ཟརེ་བ་ཁ་ོཔ་ད་ེས་ྔབཀའ་གདམས་གསར་མའི་ནང་དག་ེརན་
བདེ་མྱངོ་ཡོད་ཅིང་།	ཨ་རིའ་ིནང་རྒྱལ་སིྤའ་ིཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པ་ཟརེ་བའ་ིམགནི་
ཚབ་པའང་ཡིན་འདགུ
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ཕགོས་མཚྱུངས་རྒྱལ་སིྤའི་ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པ་ཟརེ་བའི་བདེ་གཏ་ེསྐལ་
བཟང་རབ་བརན་ཡིན་འདགུ	 ཁ་ོཔ་བཀའ་གདམས་གསར་མའ་ིགྲྭ་རན་ཞིག་ཡིན་
འདགུ	 ཁ་ོཔའ་ིཡུ་ཊུབ་ཀི་གསར་འགྱུར་དལི་བསྒགས།	 ཟརེ་བ་དའེ་ིནང་སྐ་ཆས་
གནོ་ནས་ཁ་ོཔ་གསར་འགདོ་པ་ཡིན་ཁུལ་བས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ཁ་ོཔས་རང་གི་
གནས་སངས་དང་ལངས་ཕགོས་ང་ོམ་སསྦ་གསང་བས་ཡོད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཤུགས་
ལནྡ་ཚོགས་པའི་ད་རྒྱའི་ནང་འབར་མའི་ནང་པའི་བཙྱུན་པ་ཞིག་གིས་བསོད་སྙམོས་
སླངོ་བཞིན་པའ་ིབརྙན་འཕནི་གཅིག་བཞག་ས།ེ	 རྒྱ་གར་ནང་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་
གསོལ་བདེ་མཁན་གནས་དབྱུང་བཏང་སྐརོ་གི་འཁྱགོ་བཤད་ཀི་དལི་བསྒགས་ལོག་
པ་བས་ཡོད།	 ཐབས་བྱུས་ད་ེརིགས་འགོ་གཞན་མག་ོསྐརོ་བསླུ་བདི་བཏང་ས་ེབདོ་
ཀི་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ལ་ཚད་ལས་འདས་པའ་ིའུར་ཤོབ་ཀི་མཚན་
སདྨ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

༨༽	 བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གིས་ཆོས་དད་རང་དབང་
ལ་དམ་བསྒགས་མཛད་བཞིན་འདགུ	ཅསེ་སྐནོ་བརདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་ཀང་།	དནོ་
དངསོ་ཐགོ་བཀའ་གདམས་གསར་མའི་བ་སྤདོ་ལ་བལསྟ་ན་སྐནོ་བརདོ་འད་ིབཀའ་	
གདམས་གསར་མའ་ིཆོས་ཚོགས་ལ་ཟུག་རྒྱྱུ ་རེད།	 བཀའ་གདམས་གསར་མའ་ི
ཆོས་ཚོགས་ཟརེ་བ་ད་ེདང་དའེི་ཡན་ལག་ཆོས་ཚོགས་ནང་ད་ུསལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་
ཁ་ོན་ལས་གཞན་སུ་ལའང་དད་གུས་དང་ཡིད་ཆེས་བླསོ་འགལ་བདེ་མི་ཆོག་པ་མ་
ཟད།	 ཆོས་ཚོགས་ད་ེདང་ཡན་ལག་ཆོས་ཚོགས་ད་ེདག་ནང་སླབོ་ཁདི་བདེ་མཁན་
དགེ་རན་ཁོ་པ་ཚོས་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་བརམས་པའི་དཔ་ེདབེ་ཁོ་ན་སླབོ་ཁིད་
བདེ་དགསོ་པ་དང་།	 སླབོ་དག་ེད་ེདག་ཀང་བཀའ་གདམས་གསར་མའ་ིནང་ཟབ་
སྦངོ་ཐནོ་ནས་སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་བསྐ་ོགཞག་བས་པ་ཞིག་ངསེ་པར་ད་ུདགོས།	
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བཀའ་གདམས་གསར་མའ་ིཆོས་ཚོགས་ནང་ཐངེས་གཅིག་འཛུལ་ཞུགས་བས་ཟནི་
པའ་ིསྐ་སེར་སུ་ཡིན་རངུ་ཆོས་ཚོགས་ནས་ཐནོ་པ་ཡིན་ན།	 དམྱལ་བར་སྐསེ་ནས་
མཐར་པའ་ིག་ོའཕང་འཐབོ་རྒྱྱུ ་མིན་པའ་ིསྡགིས་སྐལུ་བདེ་བཞིན་ཡོད།

༩༽	ནང་པའ་ིཆོས་ཚོགས་གཞན་དང་ཡན་ལག་ཆོས་ཚོགས་ཁག	ད་ེབཞིན་
ད་རྒྱའ་ིཐགོ་བག་ོགླངེ་གི་གླངེ་སགེས་ག་ོསིྒག་གནང་མཁན།	ཤེས་ཡོན་ཅན་གི་མི་སྣ།	
རམོ་པ་པ།ོ	 དཔ་ེདབེ་འགམེས་སྤལེ་ཚན་པ་བཅས་ལ་བཀའ་གདམས་གསར་མའ་ི
ཆོས་ཚོགས་ཀིས་ཁམིས་ལ་གཏུག་ནས་ཁ་ོཔར་མིང་ཤས་ངན་པ་བཟ་ོགི་འདགུ་ཅསེ་
ཞུ་གཏུག་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ཚྱུལ་བརདོ་ནས་སྡགིས་ར་ལན་མང་བཏང་བའི་ཡིག་ཆ་དངསོ་
སུ་སནོ་རྒྱྱུ ་ཡོད།

བཀའ་གདམས་གསར་མའི་ཆོས་ཚོགས་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བས་པའི་ཚོགས་
མི་རྣམས་ཀིས་ཆོས་ཚོགས་ཀི་སིད་བྱུས་ལངས་ཕགོས་ལ་གལ་ཏ་ེསྐནོ་བརདོ་བས་
ཚེ་ཚོགས་མི་གཞན་དང་འབལེ་བ་གཅད་རྒྱྱུ ་མ་ཟད།	 ཚོགས་པའ་ིལས་ཤག་ནས་
ཁམིས་འགལ་ཐགོ་གནས་དབྱུང་བཏང་ས།ེ	 ཉནེ་རགོ་པར་རིས་སྤདོ་བ་རྒྱྱུའ་ིརྣམ་
འགྱུར་སནོ་བཞིན་ཡོད་པ་དངསོ་སུ་མཐངོ་ཡོད།	ང་ཚོ་བཀའ་གདམས་གསར་མའ་ི
ཚོགས་མི་ཟུར་པ་ཡིན་པར་བརནེ།	 ཆོས་ཚོགས་དསེ་ཆོས་ཚོགས་རང་གི་ཁ་ེཕན་
ཆེད་སྒརེ་གི་བད་ེདནོ་ལ་རིས་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་རྐང་བདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན།	 མི་
གངས་	༡༢༠༠	བཀའ་གདམས་གསར་མའ་ིཆོས་ཚོགས་ལ་ང་ོལོག་ནས་ཕིར་ཐནོ་
བས་པ་མ་ཟད།	ད་རྒྱ་ཞིག་ཀང་གསར་བཟ་ོབས་ཡོད།	འནོ་ཀང་བདོ་ཀི་༸སྐབས་
མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ལ་ད་ེའད་ཞུ་མཁན་མེད།

༡༠༽	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་བཙན་འཛུལ་བས་རསེ་བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་
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གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་རིས་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་བར་བརནེ།	 བདོ་མི་རྣམས་
དཀའ་སྡགུ་ཧ་ཅང་མྱངས་དང་མྱངོ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་ས་ཡ་གཅིག་
ལགྷ་དམར་གསོད་བཏང་བའ་ིརྒྱབ་ལྗངོས་གནས་སངས་ལ་དཔྱད་སབྐས།	 རྒྱལ་
སིྤའི་ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པས་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་བདོ་མི་ས་ཡ་བཞི་ཡོད་པ་
རྣམས་རྒྱ་ནག་གི་དབང་བསྒྱུར་འགོ་དཀའ་སྡགུ་མྱངོ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་སྒགོ་བཞིན་པ་
ན་ིརུན་གཏམ་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད།

ཚད་ལྡན་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཚོགས་པ་དང་ཁིམས་ཁང་སུ་
གཅིག་ནས་ཀང་བཀའ་གདམས་གསར་མ་ཟརེ་བ་དང་།	 ནབུ་ཕགོས་ཤུགས་ལནྡ་
ཚོགས་པ།	 ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའ་ིཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པ་ཟརེ་བས་བདོ་ཀི་༸སྐབས་
མགནོ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
བརལ་བཤིག་བཏང་བྱུང་།	 ཟརེ་བའ་ིསྐནོ་བརདོ་ད་ེདག་ལ་ངསོ་འཛིན་ནམ་ཡང་
གནང་མེད།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༠	ལོར་རྒྱ་གར་གི་ཁམིས་ཁང་མཐ་ོབས་དལོ་རྒྱལ་རསེ་
འབང་པ་ཚོས་ཁམིས་གཏུག་བས་པ་རྣམས་ལ་རྒྱྱུ ་མཚན་ཁུངས་ལུང་གང་ཡང་མེད་
པར་བརནེ་རིས་མེད་བཏང་ཡོད།	 བདོ་མི་ཚོས་རང་གི་རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་བ་
རྒྱྱུའ་ིའཐབ་རདོ་ལ་ང་ཚོས་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད།	 རིག་གཞུང་འད་ིལ་བརནེ་ནས་
འཚོ་བཞིན་ད་ུརིག་གཞུང་འདིར་རྒྱབ་སྐརོ་མ་བདེ་མཁན་ཚོའི་ཀུན་སླངོ་ལ་ད་ིབ་
འདནོ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

ཕི་ལོ་	༡༩༩༦།༡༩༩༧	ལོ་དང་ཕི་ལོ་	༢༠༠༨	ལོ་བཅས་དསུ་ཚིགས་སོ་སོར་
ཁ་ོཔ་ཚོས་བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ལ་ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་བས་
ཡོད།
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འནོ་ཀང་དསུ་ཚིགས་ད་ེདག་ལ་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་སབྐས་དསུ་སབྐས་དའེི་རིང་
བཀའ་གདམས་གསར་མ་ཟརེ་བའི་ཆོས་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་གཞོན་པས་ཚྱུལ་
མིན་འཁིག་སྤདོ་ཀི་བ་སྤདོ་མ་རུང་བ་སྤལེ་བའི་གནས་ཚྱུལ་རྣམས་ད་རྒྱའི་ཐགོ་
ཕིར་བསྒགས་བྱུང་བའ་ིདསུ་སབྐས་ཤིག་འཁལེ་ཡོད།	 སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དང་ཁ་ོ
པའི་ཆོས་ཚོགས་ཀིས་བ་སྤདོ་མ་རུང་བ་བསདུ་མར་བས་རྐེན་ཁོ་པ་དང་ཁོ་པའི་
དགེ་ཕུག་ཚོས་བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ལ་མཚན་སདྨ་ཞུ་རྒྱྱུའི་
བཟང་སྤདོ་ཀི་ཐབོ་ཐང་ར་བ་ནས་མེད།	 	 ང་ཚོ་བཀའ་གདམས་གསར་མའ་ིནང་
བསདྡ་མྱངོ་ཡོད་སབས།	 དངསོ་བདནེ་མིན་པ་དང་།	 འཁྱགོ་བཤད།	 རུན་གཏམ་
ད་ེདག་ང་ཚོས་རུན་རུྐབ་བརལོ་ནས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་གང་ཡིན་པ་རྣམས་	
བདནེ་ཐགོ་ཏུ་འཁྱལོ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ལས་གཞན་སུས་ཀང་མ་ཐུབ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ཟླ་	༨	
ཚེས་	༡༩	ཉནི།།

༼ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་དབིན་ཡུལ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའ་ིབཀའ་
གདམས་གསར་མ་ཟརེ་བའི་ཆོས་ཚོགས་ནང་ད་ེསྔ་ཚོགས་མི་གནང་མྱངོ་མཁན་ཁག་གཅིག་
གིས་དངེ་སབྐས་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་གཞི་
མེད་ཀི་སྐནོ་འདགོས་དང་མཚན་སདྨ་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་བཞིན་པ་དརེ་ང་ོརལོ་གི་གསར་འགདོ་གསལ་
བསྒགས།༽
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དག་སྤདོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ།

ར་སར་མི་གསུམ་བསད་པའི་དནོ་རྐེན་སྐརོ་ཀང་ར་སིྤ་ཁྱབ་ཉནེ་རགོ་འགོ་
དཔནོ་སྐ་ུཞབས་པ་ིརི་ཐི་ཝི་རཱཇ་	 (Mr.	Prithvi	Raj)	མཆོག་ལ་སུད་སིའ་ིབརྙན་
འཕིན་ཚན་པས་བཅར་འད་ིབས་པའི་དམུ་བུ་ཞིག་འདིར་ཟུར་འདནོ་ཞུས་ནས་
བཀདོ་པ།

Prithvi	Raj	(PR),	Chief	Police	of	Kangra	District:	

སྐ་ུཞབས་པ་ིརི་ཐི་ཝི་རཱཇ་མཆོག་གིས།	 ང་ཚོས་ལག་དམར་བ་གཉསི་རད་
གཅདོ་ཐུབ་བྱུང་།	 ཁ་ོཚོ་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པ་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ང་
ཚོར་ར་སྤདོ་གསལ་པ་ོབྱུང་བ་མ་ཟད།	 མི་གསོད་དནོ་རྐནེ་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་
བ་འདགུ	 འནོ་ཀང་ད་བར་ང་ཚོས་ཁ་ོཔ་ཚོ་འཛིན་བཟུང་ཐུབ་མེད།	 ལག་དམར་
བ་གཉསི་ལས་གཅིག་བསན་འཛིན་ཆོས་འཛིན་ཟརེ་ཞིང་།	གཅིག་ཤོས་ལ་བླ་ོབཟང་
ཆོས་གགས་ཟརེ།	 མཚན་ཉདི་སླབོ་དཔནོ་མ་བཀྲངོས་གངོ་ཁངོ་ལ་ཤུགས་ལནྡ་
ཚོགས་པའ་ིསྡགིས་རའ་ིཡི་ག་ེམང་པ་ོཞིག་འབརོ་འདགུ

དང་ཐགོ་དརེ་དམར་གསོད་གཏངོ་སའི་ས་གནས་ད་ེརང་ནས་ང་ཚོར་ཡི་ག་ེ
ཞིག་ལག་སོན་བྱུང་།	ཡི་ག་ེད་ེའཇམ་མགནོ་བསན་སུང་ར་ོར་ེཤུགས་ལནྡ་ལ་མི་ཕདེ་
དད་སབོས་ལ་ྷམི་སུང་སྐབོ་ཚོགས་པས་བསི་ཏ་ེཚོགས་པ་དའེི་དུང་ཆེ་འཆི་མེད་ཚེ་
རིང་གིས་མིང་རགས་བཀདོ་འདགུ	 ཡི་ག་ེད་ེན་ིམཚན་ཉདི་སླབོ་དཔནོ་བླ་ོབཟང་རྒྱ་
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མཚོར་སྡགིས་ར་བཏང་བའ་ིཡི་ག་ེཞིག་རེད་འདགུ	 དརེ་བརནེ་ལག་དམར་བ་ཚོ་
ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པ་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཁུངས་སྐལེ་བདེ་ཐུབ།	 འད་ི
གནད་དནོ་གཅིག་རེད།	 གཞན་ཡང་ལག་དམར་པ་ཚོ་ལྡ་ིལི་མན་ཇུ་ཊི་ལར་སྡདོ་
མཁན་ཡིན་པར་བརནེ།	 ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཁུངས་སྐལེ་
བདེ་ཐུབ།	 ང་ཚོས་ཁ་མཆྱུ་གཞི་བཞག་སའ་ིགནད་དནོ་གཙོ་བ་ོན།ི	 ལག་དམར་བ་
གཉསི་དང་འཆི་མེད་ཚེ་རིང་དབར་འབལེ་བ་ཇི་འད་ཡོད་མེད་གསལ་སནོ་བ་རྒྱྱུ ་
ད་ེཡིན།	 གང་ཡིན་བརདོ་ན།	 བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚོ་ལགས་སིང་པུར་ནས་ཕིར་ཕབེས་
སབྐས་ལྡ་ིལི་གསར་པར་མཚན་གཅིག་བཞུགས་འདགུ	 ཕི་ཉནི་དརེ་ཁངོ་ར་སར་
ཐནོ་སབྐས་ལག་དམར་བ་ཚོས་རསེ་འདདེ་བས་ནས་ཨམ་བ་ྷལར་འབརོ་སབྐས་ཁ་ོ
པ་ཚོའི་རླངས་འཁརོ་འཕ་ོབརླག་ཕིན་ནས་ལྡ་ིལིར་འཇམ་མགོན་བསན་སུང་ར་ོར་ེ
ཤུགས་ལནྡ་ལ་མི་ཕདེ་དད་སབོས་ལ་ྷམི་སུང་སྐབོ་ཚོགས་པའི་དུང་ཆེ་འཆི་མེད་ཚེ་
རིང་ལ་ཁ་པར་བཏང་ནས་སདྐ་ཆ་བཤད་འདགུ	 ཁ་ོཔ་ཚོའ་ིདབར་སདྐ་ཆ་བཤད་
པའ་ིསྒ་ད་ེང་ཚོས་བཟུང་ཐུབ་པ་བྱུང་།

ད་ེབཞིན་མན་ཌི་རངོ་གི་ཀལ་སུ་ར་	 (Kalsoora)	 ཞསེ་པའ་ིགངོ་ཁྱརེ་ནང་ད་ུ
ལག་དམར་མ་རྣམས་དང་འཇམ་མགནོ་བསན་སུང་ར་ོར་ེཤུགས་ལནྡ་ལ་མི་ཕདེ་དད་
སབོས་ལ་ྷམི་སུང་སྐབོ་ཚོགས་པའ་ིདུང་ཆེ་མཉམ་ད་ུཔར་བརྒྱབ་པ་ཞིག་ལག་སོན་བྱུང་།	
ད་ེན་ིཁུངས་ལནྡ་ཡིན་པར་བརནེ་ལག་དམར་བ་ཚོ་དང་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པའ་ིདབར་
འབལེ་བ་ཡོད་པའ་ིདཔང་རགས་གཞན་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	ལག་དམར་བ་ཚོས་མཚན་
ཉདི་སླབོ་དཔནོ་བཀྲངོས་པ་དརེ་ང་ཚོར་ངསེ་པ་རྙདེ་བྱུང་།	 མཚན་ཉདི་སླབོ་དཔནོ་
ན་ིདསུ་རག་ཏུ་ཤུགས་ལནྡ་བསནེ་གསོལ་བ་རྒྱྱུར་དགག་པ་རྒྱག་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་
དང་།	ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གི་བཀའ་དགངོས་ཅི་གསུང་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན་འདགུ



365དྲག་སྤྱོད་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ།

སྦལེ་ཀབོ་ཉནེ་རགོ་འག་ོདཔནོ་	The	Station	House	Officer	སྐ་ུཞབས་
ཨེམ་ཨེམ་མ་ཧཱ་ད་ེབ་ཡ་ལགས་	Mr.	M.M.	Mahadevaya	ཀིས་སྦལེ་ཀབོ་བད་ེ
སརླ་གཞིས་འག་ོཕུར་བུ་སི་ཐར་ལགས་ལ་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པས་རལོ་རངུ་བཏང་
བའ་ིསྐརོ་བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་བའ་ིནང་འད་ིལརྟ་འཁདོ་འདགུ	 ང་ཚོས་བརག་
དཔྱད་བས་པ་དརེ་གཞི་བཅལོ་ནས་བརདོ་ན།

བད་ེསརླ་ས་གནས་གཞི་འག་ོསྐུ་ཞབས་ཕུར་བུ་སི་ཐར་ལགས་དང་ཁངོ་གི་སྐུ་
ཟླ་གཉསི་ལ་ཉསེ་རངུ་གཏངོ་མཁན་སྤམོ་ར་ཁང་ཚན་གི་གྲྭ་པ་རེད།	 ངས་བདོ་མི་
ཕན་ཚྱུན་དང་བདོ་པའ་ིབ་ླསུྤལ་ཕན་ཚྱུན་དབར་ཤུགས་ལནྡ་བསནེ་གསོལ་བ་རྒྱྱུ ་དརེ་
མཐངོ་ཕགོས་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	ལགྷ་པར་ཤུགས་ལནྡ་བསནེ་གསོལ་
བདེ་མཁན་སྤམོ་ར་ཁང་ཚན་ལ་མཐངོ་ཕགོས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ཤེས་ཀི་ཡོད།	
ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་ཁངོ་གི་སྐ་ུཟླར་ཉསེ་རངུ་གཏངོ་མཁན་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་
པ་རེད།	ཅསེ་ངས་བརདོ་ཆོག	།




