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དྟོགས་གཞི་བྱུང་པ་དང་། དྟོགས་གཞི་ནས་དྟོགས་ཟྟོན་དུ་གྱུར་པ། དྟོགས་ཟྟོན་ནས་

དྟོགས་འདྟོགས་ཀང་བེད་འགྟོ་བཙུགས་ཡྟོད། དྟོགས་འདྟོགས་ཀི་གནད་དྟོན་འདི་

རྒྱ་རིགས་ཙམ་མིན་ལ་དེང་དུས་ནུབ་ཕྟོགས་སྤི་ཚོགས་ནང་ཡང་མཐྟོང་རྒྱུ་ཡྟོད། རྒྱ་

རིགས་ཁག་ཅིག་དང་ནུབ་ཕྟོགས་པ་ཉུང་ཤས་དེ་དག་དྟོགས་འདྟོགས་ལངས་པའི་

ར་བ་གང་ལ་ཐུག་ཡྟོད་ཅེ་ན། དེ་ནི་རྒྱ་དམར་གི་དཔལ་འབྟོར་དང་དམག་དྟོན་སྟོབས་

ཤུགས་དང་སྟོབས་ཤུགས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྟོད་དྟོན་ཐད་ལྟོག་ཕྟོགས་ཀི་ཁྱབ་



སྐམ་ས་ནས་བྲིས་པའྲི་རྩོམ་ཡྲིག་སྐྩོར།

II

བསྒགས་བས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། 

དེ་བས་ན་ང་ཚོའི་ངྟོས་ནས་བྟོད་དྟོན་ཐྟོག་རྒྱབ་སྐྟོར་གནང་མཁན་རྒྱ་རིགས་

དེ་དག་ལ་མུ་མཐུད་དེ་གྟོ་སྐྟོན་བླྟོ་འགུག་དང་། གཙོ་བྟོ་དྟོགས་པ་ཟ་མཁན་དང་

དྟོགས་འདྟོགས་བེད་མཁན་རྣམས་ལ་དྟོགས་གཅྟོད་བེད་དགྟོས་པ་ནི་ང་ཚོ་བྟོད་

རིགས་སྤི་བྟོ་གནམ་བསན་ཡྟོངས་ཀི་ལས་འགན་ཡིན་པ་ལས། བྟོད་རིགས་རྒྱ་ཡིག་

ཤེས་མཁན་ཁྟོ་ནའི་ལས་འགན་མིན། དེ་བཞིན་གྟོང་སྟོས་ལྟར་མིའི་འདུ་ཤེས་ནི་

འགྱུར་ལྟོག་གི་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས། རྟོག་འཛིང་ཅན་གི་རྒྱལ་སྤིའི་ཁྟོར་

ཡུག་ཆེན་པྟོའི་ནང་དུས་རབས་ཀི་གྟོམ་སབས་དང་བསྟུན་ནས་མིའི་འདུ་ཤེས་ལ་ཕི་

རྐེན་འདི་དག་ལ་བརྟེན་ནས་འགྱུར་ལྟོག་ཐེབས་རྒྱུ་ནི་གཏན་འཁེལ་བ་ཞིག་ཡིན། མ་

འྟོངས་པའི་འགྱུར་ལྟོག་ལ་ཚད་དཔག་འྟོས་འཚམས་ཤིག་དང་ཏག་ཏག་ཅིག་བེད་

དགྟོས་ན་ད་ལྟའི་འགྱུར་ལྟོག་འདི་དག་ལ་རྒྱུས་ལྟོན་གཏིང་ཟབ་བེད་དགྟོས་པས། 

རང་རིགས་རྣམས་ལས་བྟོད་ཡིག་མ་གཏྟོགས་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་བཀྟོལ་སྤྟོད་མི་གནང་

མཁན་རྣམ་པས་འགྱུར་ལྟོག་ཅན་གི་གནས་ཚུལ་འདི་དག་ལ་དྟོ་སྣང་དང་། རྒྱུས་

ལྟོན། རྒྱ་མི་རིགས་ཀི་བྟོད་དྟོན་ཐད་དང་ཕྟོགས་དང་ལྟོག་ཕྟོགས་གཉིས་ཀི་སྒ་སྐད་

ཇི་བཞིན་གྟོ་ཐུབ་པ་ཡྟོང་ཆེད། ཕྲན་གིས་དུས་ཚོད་དང་ནུས་ཤུགས་གང་མང་བཏང་

ནས་དཔེ་དེབ་འདི་བསྒྱུར་བསྒིགས་བེད་པའི་ལས་རིམ་ནང་ཞུགས་ཏེ་འབད་བརྟོན་

བས་པ་ཡིན།

“དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་སྟོད་དུ་རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡྟོན་ཅན་གིས་བྟོད་

དྟོན་ལ་ལྟ་སངས”ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་འདི་སྒྱུར་སྒིག་བས་པའི་ནང་དྟོན་ཐད། སྤིར་རྒྱ་

རིགས་ཤེས་ཡྟོན་ཅན་དག་གི་བྟོད་དྟོན་དང་འབེལ་བའི་རྟོམ་ཡིག་རྣམས་ལས་ཧག་



སྐམ་ས་ནས་བྲིས་པའྲི་རྩོམ་ཡྲིག་སྐྩོར།

III

འདེམས་བས་ཏེ་བྟོད་ཡིག་ཏུ་ཕབ་སྒྱུར་བས་པ་ཡིན། བེ་བག་ཏུ་རྟོམ་ཡིག་འདི་དག་

ལ་ཁྱད་ཆྟོས་དུ་མ་ཡྟོད་པ་སེ། གཅིག རྟོམ་ཡིག་བརམས་པའི་དུས་ཀི་ཆ་ནས། སྟོ་

ཤྟོས་དེ་ ༢༠༡༤ ལྟོ་དང་། ཕི་ཤྟོས་དེ ༢༠༡༧ ལྟོའི་ཟླ་ ༡༢ ནང་བིས་པའི་རྟོམ་ཡིག་

དག་ཡིན། གཉིས། རྟོམ་པ་པྟོའི་བཞུགས་གནས་ཀི་ཆ་ནས། རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ནང་

ལྟོགས་སུ་བཞུགས་མཁན་དང་ཕི་རྒྱལ་རང་དབང་ལུང་པ་བཞུགས་པའི་རྒྱ་རིགས་

ཀི་རྟོམ་པ་པྟོ་ཡིན། གསུམ། རྟོམ་ཡིག་གི་ནང་དྟོན་ཐད། ༡༽ བྟོད་ཀི་ཁྟོར་ཡུག་

སྐྟོར། ༢༽ རྒྱ་གར་ནག་ས་མཚམས་རྟོད་རྟོག་དང་འབེལ་བའི་བྟོད་དྟོན་སྐྟོར། ༣༽ 

༸གྟོང་ས་མཆྟོག་གི་མ་འྟོངས་ཡང་སིད་སྐྟོར། ༤༽ གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་

ལས་མཁས་པས་བྟོད་དྟོན་ཐད་ཉམས་ཞིབ་བས་པའི་སྐྟོར། ༥༽ བཞུགས་སྒར་དུ་

ཕེབས་མཁན་རྒྱ་ནག་སྐམ་སའི་ན་གཞྟོན་ཤེས་ཡྟོན་ཅན་འགས་༸གྟོང་ས་མཆྟོག་

དངྟོས་སུ་མཇལ་བའི་གྟོ་སྐབས་བྱུང་རེས་ཀི་ཚོར་སྣང་ཅི་བྱུང་སྐྟོར། ༦༽ རྒྱ་ནག་གི་

ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅུ་དགུ་པའི་རེས་བྟོད་ཐྟོག་སེལ་བའི་སིད་ཇུས་ལ་འགྱུར་ལྟོག་

ཡྟོད་མེད་སྐྟོར་སྟོགས་ཚུད་ཡྟོད། 

རྟོམ་ཡིག་བདམས་བཀྟོད་བེད་སྐབས། རྒྱ་བྟོད་གཉིས་ལས་གང་གི་ཕྟོགས་

སུའང་མ་ལྷུང་བར་གཟུ་བྟོར་གནས་པའི་ལངས་ཕྟོགས་བཟུང་བ་འམ། ཡང་ན་བར་

གནས་བས་ཏེ་དཔྱད་བརྟོད་སེལ་པ་གཙོ་བྟོར་བཟུང་ནས་འདིར་ཕབ་བསྒྱུར་བས་

ཡྟོད། དེ་ཡང་སར་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས༸གྟོང་ས་མཆྟོག་ལ་གདྟོན་འདེ་ཟེར་བ་དང་

། བྟོད་མི་རྣམས་ཀིས༸གྟོང་ས་མཆྟོག་ནི་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་རྣམ་

སྤྲུལ་ཡིན་པ་ངྟོས་ལེན་བེད། རྒྱ་རིགས་ཀི་ཆེད་ལས་མཁས་པ་ཁག་ཅིག་ལྷ་དང་འདེ་

གཉིས་ཀི་བར་ལ་གནས་ཏེ་བིས་པའི་རྟོམ་ཡིག་དག་གཙོ་བྟོར་བཟུང་བ་ཡིན་ལ། 



སྐམ་ས་ནས་བྲིས་པའྲི་རྩོམ་ཡྲིག་སྐྩོར།

IV

འདི་ང་ཚོར་གལ་གནད་རང་བཞིན་གཞན་ལས་ཆེ་བ་ཡྟོད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ང་ཚོར་

དགྟོས་པ་དང་དཔེ་དེབ་འདི་འད་ཞིག་བྟོད་ཡིག་ཏུ་ཕབ་སྒྱུར་བས་པའི་དམིགས་

ཡུལ་ནི། བྟོད་དྟོན་ཐད་རྒྱ་རིགས་རྣམས་ཀི་ལྟ་སངས་སམ་འདུ་ཤེས་འཛིན་སངས་

དངྟོས་དེ་རྒྱུས་ལྟོན་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་ལས། ༸གྟོང་ས་མཆྟོག་དང་བྟོད་གཞུང་ལ་

བསྟོད་གླུ་ཁྟོ་ན་བླངས་ན་མ་གཏྟོགས་ངྟོས་ལེན་མི་བེད་པ་དེ་མིན་ཞིང་། དེ་བཞིན་

བླྟོ་རིག་རང་ཚོད་ཟིན་པའི་ནུས་པ་བརླགས་པའི་གཞི་མེད་སྐྟོན་བརྟོད་ཀི་རྟོམ་ཡིག་

དེ་དག་ཀང་འདིར་ཕབ་སྒྱུར་བས་མེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཚད་བརལ་གི་བསྟོད་ར་

ཞུ་བ་དང་ཐལ་དགས་ཀི་སྐྟོན་བརྟོད་བས་པ་གང་ཡིན་རུང་། དེ་ནི་མིའི་སེམས་ཚོར་

མངྟོན་པའི་བ་བ་ཞིག་ལས་དྟོན་དངྟོས་དང་གསར་རེད་ཀི་རིན་ཐང་དུ་རི་མི་རུང་

སྙམ།

“དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་སྟོད་དུ་རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡྟོན་ཅན་གིས་བྟོད་

དྟོན་ལ་ལྟ་སངས”ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཕབ་སྒྱུར་དང་པར་བསྐྲུན་འགེམ་སེལ་གི་ལས་

དྟོན་འདི་ནི། རང་གཞུང་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་རྒྱ་སྐད་ཚན་པའི་རིས་ལྟོ ༡༠༡༧ ལྟོ་

ནས་ ༢༠༡༨ ལྟོའི་བར་གི་ལས་འཆར་ཁྟོད་ཀི་ནང་གསེས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། དུས་

ཡུན་ཟླ་བཅུ་ཙམ་གི་ནང་རྟོམ་ཡིག་ཁག་ ༢༧ དང་ཡིག་འབྲུ་འབུམ་གཅིག་དང་ཁི་

གཉིས་ལྷག་ཕབ་བསྒྱུར་བས་ཏེ། ལས་འཆར་ལས་ཚད་བརལ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་

ཡྟོད། འདིར་ཡིག་སྒྱུར་པ་གཙོ་བྟོ་ས་རཱ་མཐྟོ་སྟོབ་ཀི་དགེ་རན་སྐལ་བཟང་དག་

འདུལ་ལགས་ཡིན། ཁྟོང་གིས་ལས་དྟོན་འདིར་ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཧུར་ཐག་

གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་སན་རིས་ཁང་མཐྟོ་སྟོབ་

ཀི་རིག་གནས་དགེ་རན་བླྟོ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་དང་། གུས་པ་བཅས་ཀིས་
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དཔེ་དེབ་འདིར་ཞུ་དག་བཏང་། ལས་གྟོགས་པ་སངས་དྟོན་འགྲུབ་ལགས་ཀིས་དེབ་

གཟུགས་དང་མདུན་ཤྟོག་ཇུས་འགྟོད་སྟོགས་གནང་། དེ་ལྟར་གྟོང་རིམ་ནས་ཚད་

མཐྟོའི་རྒྱབ་སྐྟོར་དང་ལས་གྟོགས་རྣམས་ཀིས་ལྷག་བསམ་དང་མཐུན་འགྱུར་ལ་

བརྟེན་ནས། དཔེ་དེབ་འདི་ཀྟོག་པ་པྟོ་རྣམས་ཀི་སྤན་ལམ་དུ་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་བས། 

འབེལ་ཡྟོད་རྣམ་པར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

འདིར་ཆེད་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། དཔེ་དེབ་འདི་ཕབ་སྒྱུར་དང་པར་སྐྲུན་འགེམ་

སེལ་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྟོད། མ་ཡིག་ནི་རྒྱ་རིགས་ཆེད་ལས་མཁས་པ་དག་གིས་རལ་

བཏྟོན་ནས་བིས་པའི་དཔྱད་རྟོམ་རེ་གས་ཁྟོ་ན་ཡིན་སབས། ཕབ་སྒྱུར་ཁྟོད་དེང་དུས་

ཀི་དྲྭ་དམངས་དང་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་ཁྱབ་ཁྟོངས་སྟོགས་སུ་བཀྟོལ་སྤྟོད་བེད་

བཞིན་པའི་ཐ་སྙད་གསར་པ་དང་བརྟོད་ཚུལ་གསར་པ་དག་ལ་རང་རེའི་སྐད་ཡིག་

ནང་ཇི་བཞིན་ཕབ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གང་འཚམས་འཕྲད་པ་དང་གཅིག གཉིས་ནས་

དེབ་འདིའི་ནང་དྟོན་ཁྱབ་ཁྟོངས་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེ་བ། གསུམ་ནས་དུས་ཚོད་ཐུང་ངུ་ནང་

ཡིག་འབྲུ་འབུམ་གཅིག་དང་ཁི་ཁ་ཤས་ཕབ་སྒྱུར་བེད་པ་ལ། ང་ཚོར་ཡྟོན་ཚད་དང་། 

ནུས་པ། མཐུན་རྐེན་སྟོགས་མ་འདང་བ་དང་ཚད་བཀག་གང་མང་ཡྟོད་སབས། ཞན་

སྐྟོན་དང་ནྟོར་འཛོལ་ཡྟོང་ངེས་ལ་མཁྱེན་ལན་རྣམ་པས་སྐྟོན་བརྟོད་ལེགས་བཅྟོས་

ལྷུག་སྟོལ་གནང་རྒྱུའི་རེ་འདུན་ཞུའྟོ། །

ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་རྒྱ་སྐད་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ཤར་ཙོང་བསན་འཛིན་བདེ་ལན་གིས། 

༢༠༡༨ ལྟོའི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས།
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གུས་པས་༸གྟོང་ས་མཆྟོག་ལ་བཟུང་བའི་མཐྟོང་སྣང་དངྟོས།

(སྐམ་ས)ཀུང་རྟོས་ཀིས།1

ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐྟོར། ང་ཚོས་རྒྱལ་ནང་དུ་ཐྟོས་པའི་ཁྟོང་དང་འབེལ་བའི་

བཤད་རྒྱུན་རྣམས་ནི་ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་ཀིས་ཁ་བལ་བེད་སྒྟོ་སེལ་བ་སྟོགས་ལྟོག་

ཕྟོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཤ་སག་རེད། དེ་བཞིན“གྟོས་མཐུན་དྟོན་ཚན་བཅུ་བདུན་

པ”གང་འད་བས་ནས་རྡྟོག་རྟོལ་བཏང་བ། དེ་རེས་རྒྱ་གར་ལ་བྟོས་བྟོལ་ཕིན་པ། 

མ་ཟད་ཐ་ན་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྟོལ་གཞུང་ཞིག་བཙུགས། ཨ་ཡ་ཡ། འདིར་རྒྱ་མིས་

བལྟས་ན་དངྟོས་གནས་ཉེས་ཅན་སིག་ཏྟོ་ཅན་ཡིན་ཞིང་། ང་ཚོའི་གཅིག་གྱུར་ཆེན་

པྟོའི་བསམ་བླྟོའི་གྟོམས་ཤུགས་དང་རྦད་དེ་འགལ་བ་ཞིག་རེད། འྟོན་ཀང་། ཁྱེད་

རང་གིས་པེ་ཏུའུ་པེ་ཁི་（Baidu Baike百度百科） སྟོགས་རྒྱལ་ནང་གི་དྲྭ་

ཚུགས་འད་མིན་དུ་གནས་ཚུལ་སྟོག་བཤེར་སྐབས། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཐད་ཀི་གནས་

ཚུལ་དངྟོས་ཡྟོད་ཕྲན་བུ་ཞིག་ཡྟོད་པ་ནི་ནམ་ཡང་བསུབ་ཐབས་བལ། དེ་ནི་ཁྟོང་ལ་

དེ་ས་ ༡༩༨༩ ལྟོར་ནྟོ་སྦེའི་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐྟོབ་པ་རེད། ནྟོ་སྦེའི་གཟེངས་

རྟགས་ཐྟོབ་པ་འདི་ཁྟོ་ན་དང་ཁྟོང་གིས་ཁ་བལ་གི་བེད་སྒྟོ་སེལ་ཟེར་བའི་གཟུགས་

བརན་གཉིས་མངྟོན་པར་གསལ་བའི་ལེགས་ཉེས་བསྡུར་བ་ཞིག་ཆགས་ཏེ། ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་ནི་ཆེས་དཔག་དཀའ་བའི་མི་སྣ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡྟོད། འདི་འད་བྱུང་བ་ནི་རྒྱལ་

1 རྟོམ་འདི་འབི་མཁན་སས་མྟོ་སྐུ་ཞབས་ཀུང་རུས་ནི། རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མྟོའི་སི་ཁྟོན་ཞིང་ཆེན་ནས་ཡིན་

ཞིང་། རྒྱ་ནག་ན་གཞྟོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཡང་ཡིན། ༢༠༡༦ ལྟོའི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་རྒྱ་གར་རྡ་

རམ་ས་ལར་ཕེབས་ཏེ ༸གྟོང་ས་མཆྟོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ ཉིན་སི་ཁྟོན་ཁིན་ཏུའུ་ནས་གྟོང་

གསལ་གི་རྟོམ་འདི་བིས། 
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ནང་དུ་འཛམ་གིང་མི་མཐྟོང་བའི་མང་ཚོགས་ལ་དམིགས་ནས་ཡིན་པ་སྟོས་མེད་

ཡིན། 

ངས་ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ངྟོ་མར་བཤད་མི་ཤེས་པའི་

ཚོར་སྣང་ཞིག་བཅང་ནས། ཁུ་སིམ་པྟོའི་ཐྟོག་གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་བརྒྱུད་ལམ་

འད་མིན་བརྒྱུད་ཁྟོང་གི་ངག་དང་བ་སྤྟོད་རེ་རེ་ཚུད་པའི་ཁྟོང་ལ་དྟོ་ཁུར་བེད་བཞིན་

ཡྟོད།  དུས་མཚུངས་ཁྟོང་གི་སྒེའུ་ཁུང་འདི་བརྒྱུད། ཡང་བྟོད་མི་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཕྲན་

བུ་བྱུང་། 

གནད་དྟོན་གསུམ་གིས་ང་ལ་བག་ཆགས་ཟབ་པྟོ་བཞག་པ་སེ། གཅིག་ནི་

ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ ༢༠༡༦ ལྟོའི་ཟླ་ ༤ པར་BBCཆེད་དུ་བཅར་འདི་དང་ལེན་གནང་

སྐབས་ཀི་བླྟོ་ཁྟོག་ཆེ་བའི་གཏམ་བརྟོད་དེ་རེད། ཁྟོང་གིས་གསུངས་པར་ཡང་སིད་

ལམ་ལུགས་ནི་དུས་ཚོད་ཡྟོལ་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དམངས་གཙོའི་འཕེལ་ཕྟོགས་

དང་མཐུན་དགྟོས། འདི་ངས་ཉན་ནའང་ཏྟོག་ཙམ་ཧང་སང་བཅུག་ཅིང་། ཁྟོང་ལ་

སེམས་ཁྟོངས་སུ་གུས་བརི་སྐེས། ཚོར་སྣང་དུ་ཁྟོང་གིས་གནང་བའི་བཀའ་མྟོལ་གྟོ་

རིམ་ལན་ལ་གནད་གཟེངས་སུ་ཐྟོན་པ། ངང་ཚུལ་ཞི་ཞིང་དུལ་ལ་ཟྟོལ་མེད་པ། དེང་

དུས་ཀི་འདུ་ཤེས་ལན་པའི་བསམ་བླྟོའི་དབུ་ཁིད་ཅིག་ཡིན་ཞིང་། རེས་འབང་བ་ཅི་

འདའི་མང་པྟོ་ཡྟོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདིར་ཐུག་པ་རེད་སྙམ། 

ང་ལ་བག་ཆགས་ཟབ་པྟོ་བཞག་པའི་གནད་དྟོན་གཉིས་པ་ནི། ཕི་ཕྟོགས་

བརྒྱུད་ལམ་ལས་ཤེས་རྟྟོགས་བྱུང་བའི་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིའི་གཞུང་གི་འྟོས་བསྡུ་

ཡིན་ཞིང་། ད་ལྟའི་བར་སྐབས་གཉིས་གནང་ཟིན། བཤད་སྟོལ་ལ་ག་འགིག་པྟོ་ཡྟོད་

པར་གགས། ང་ཚོ་རྒྱལ་ནང་དུ་འྟོས་བསྡུ་བརྒྱུད་མྟོང་མེད། དེར་བརྟེན་བྟོད་མིའི་
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བཙན་བྟོལ་གཞུང་གིས་འདི་འདའི་འྟོས་བསྡུ་བེད་པའི་དྟོན་དངྟོས་ལ་ངས་དྟོ་སྣང་ཧ་

ཅང་བས་པ་མ་ཟད། ཡིད་སྟོན་ཀིས་ཁེངས་བཞིན་ཡྟོད། དེའི་ཐྟོག་ངས་བྟོད་མིས་ཅི་

འདའི་གྟོ་རིམ་ལན་པའི་འྟོས་བསྡུ་བེད་ཐུབ་པ་ལ་རང་བཞིན་གིས་ལྟ་སངས་གསར་

པ་ཞིག་སེབས། ཚོར་སྣང་ལ་བྟོད་མིར་དཔལ་ཡྟོན་གི་གཞི་སྤུས་ལན་འདུག་སྙམ། ཏཱ་

ལའི་བླ་མས་ཆབ་སིད་ཀི་དབང་ཆ་མར་བཞག་སེ་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་

ནང་དམངས་གཙོའི་སིད་ལུགས་ལག་བསར་བེད་པ་ལ་གུས་སེམས་ཀིས་ཁེངས་

ཡྟོད། 

གནད་དྟོན་གསུམ་པ་རྟོལ་རེད་སྐྟོར་དང་འབེལ་བ་ཡྟོད། ང་ནི་ཧྟོ་ལིའི་ཨུ་

ཊི(Hollywood 好莱坞)གྟོག་བརན་ལ་བལྟ་རྒྱུར་ཤིན་ཏུ་དགའ་མཁན་ཞིག་

ཡིན། མིང་གགས་ཡྟོད་རུང་མེད་རུང་། ང་ལྟ་འདྟོད་པའི་གྟོག་བརན་གང་ཡིན་ཡང་

རྟག་ཏུ་དྲྭ་རྒྱ་ནས་འཚོལ་བསྡུ་བ་རྒྱུར་དགའ་ཞིང་། དེང་བར་མ་རེད་པ་ནི་ཉུང་ཉུང་

རེད། འྟོན་ཀང་། ངས་རྒྱུན་རིང་གི་གྟོག་བརན་འཚོལ་བསྡུའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྟོད་རྒྱལ་

ནང་བཀག་སྟོམ་གྟོག་བརན་གཉིས་ཡྟོད་ཅིང་།  དེར་ངས་ཐབས་ཤེས་ཧ་ཅང་བཟང་

པྟོ་དང་། ནུས་ཤུགས་ཡྟོད་རྒུ་བཏྟོན་ཏེ་གཞི་ནས་འཚོལ་བསྡུ་ཐུབ།  གྟོག་བརན་དེ་

གཉིས་ལྕགས་རིའི་ཕི་ནང་གཉིས་ཀར་བཀག་སྟོམ་བེད་བཞིན་ཡྟོད། རྒྱུ་མཚན་ནི་

གཉིས་ཀ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་འབེལ་བ་ཡྟོད་པ་ཞིག་རེད།

གྟོག་བརན་དང་པྟོ་《  དམར་པྟོའི་ཁུག་ཀྟོག》    ཅེས་པའི་སྐེས་པའི་འཁབ་མཁན་

གཙོ་བྟོ་རིས་ཅེ་ཀེས(Richard Tiffany Gere)བཙན་བྟོལ་བྟོད་གཞུང་ལ་རྒྱབ་

སྐྟོར་བེད་པ་དང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་འབེལ་བ་དམ་ཟབ་ཀི་རྐེན་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

དགའ་བསུ་མི་ཐྟོབ་པའི་མི་སྣའི་གས་སུ་བཅུག་སེ། མངའ་ཁྟོངས་ནང་འཛུལ་རྒྱུ་གཏན་
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དུ་བཀག གྟོག་བརན་གཉིས་པ་ 《  བྟོད་ནང་ལྟོ་བདུན》  ཞེས་པས་དམག་ཆེན་གཉིས་

པའི་སྐབས་ཨྟོ་སི་ཁྟོ་རིའི་རི་འཛེགས་བ་ལྷ་སར་བྟོས་བྟོལ་བསེབས་རེས་བིས་དུས་

ཀི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་ངྟོ་ཤེས་པ་མ་ཟད། ཁྟོང་གི་མཛའ་མཐུན་ཀི་གྟོགས་པྟོ་དང་དགེ་

རན་གྱུར་བའི་སྒྲུང་ཞིབ་བཤད་བས་ཡྟོད། ཏཱ་ལའི་བླ་མར་རྒྱུས་མངའ་བེད་འདྟོད་པའི་

གྟོགས་པྟོར་ངས་གང་ནུས་ཅི་ནུས་ཀིས་གྟོག་བརན་དེ་ངྟོ་སྤྟོད་བེད་ཀི་ཡྟོད།

དེ་བས་ན། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཡང་སྙིང་མི་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནམ། གྟོང་གི་དེ་

རྣམས་ངས་ཁྟོང་སྐུ་ངྟོ་མ་མ་མཇལ་གྟོང་ཁྟོང་ལ་བཅངས་པའི་ངྟོས་འཛིན་ཡྟོད་ཚད་

རེད། དང་པྟོ་བཤད་ན། ངས་ཁྟོང་དངྟོས་སུ་མཇལ་སིད་པ་ཡིད་ལ་ར་བ་ནས་འཁྟོར་

མྟོང་མེད། འཛམ་གིང་ཅི་འདའི་ཆུང་བ་ལ་ཁྟོང་ཡྟོ་རྟོབ་ཏུ་འཕུར། ཨ་རིར་འཕུར། ཉི་

ཧྟོང་དུ་འཕུར་ནས་འཛམ་གིང་རང་བཞིན་གི་འགྲུལ་བཞུད་གནང་བཞིན་ཡྟོད། ངས་

ག་དུས་ཡིན་ཡང་ངྟོ་དེབ་དང་ཁའེ་ཊ(Twitter)བརྒྱུད་དྟོ་སྣང་བེད་ཐུབ་ཅིང་། གནད་

དང་ཁྱྟོན་ཡྟོངས་ནས་བཤད་ན་ཅི་འདའི་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བའི་སྣང་བརན་ཞིག་རེད་ཨང་།  

ངའི་སེམས་ནང་ཁྟོང་བགེས་སྟོང་དང་ནམ་ཡང་བལ་མེད། འྟོན་ཀང་དཀྟོན་མཆྟོག་

གི་ང་ལ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་གྟོ་སྒིག་ཅིག་གནང་བྱུང་། ༢༠༡༦ ལྟོའི་ཟླ་ ༡༠ 

པའི་མཇུག་ཏུ། བསྟོད་བདེ་ཆེན་པྟོའི་ངང་རྒྱ་ནག་ན་གཞྟོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་མིའི་ཁུངས་ནས་རྒྱ་གར་རྡ་རམ་ས་ལར་འཚམས་འདི་བས་ཤིང་

། ངའི་སེམས་ཁྟོང་གི༸གྟོང་ས་－－ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཇལ་བྱུང་།

ཐེངས་འདིར་༸གྟོང་ས་མཆྟོག་་མཇལ་ཞུ་བེད་པ་ནི་ལས་ས་པྟོ་ཞིག་མིན་ཞིང་

། ༸གྟོང་ས་མཆྟོག་གིས་ལྟོ་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ཤས་ལ་འཚམས་འདི་གནང་གི་

ཡྟོད་པས། སྟོན་ཚུད་ནས་རེ་ཞུ་དང་ཁ་ཆད་བེད་དགྟོས་པ་མ་ཟད། ད་དུང་༸གྟོང་ས་
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མཆྟོག་ཏག་ཏག་རྡ་རམ་ས་ལར་བཞུགས་ཡྟོད་དགྟོས། མཇལ་འཕྲད་གྟོང་གི་འབེལ་

བ། བདེ་འཇགས་ཞིབ་བཤེར་དང་བང་བསྒིགས་པ་སྟོགས་ཚུད་པའི་རིམ་པ་མང་པྟོ་

བརྒྱུད། ང་ཚོས་མཐར༸གྟོང་ས་མཆྟོག་་མཇལ་བྱུང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ངྟོ་མ་དང་ཞལ་

མཇལ་བར་ང་ལ་མཚོན་ན་ངྟོ་མཚར་འྟོས་པ་གང་ཡང་མ་བྱུང་། རྒྱུ་མཚན་ནི་ངས་

དངྟོས་གནས་རྒྱུན་དུ་དྲྭ་ལམ་ཐྟོག་ཁྟོང་མཇལ་ཞིང་། ཁྟོང་གི་གསུང་བཤད་ཉན། ཁྟོང་

སྐུ་ངྟོ་མ་དང་བརན་འཕྲིན་ཐྟོག་མཇལ་བ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མི་འདུག ཁྟོང་

མཇལ་པ་ནི་གྟོགས་པྟོ་རིང་པ་གཅིག་ཐུག་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཀི་བབ་ཆགས། 

ཁྟོང་གི་ཞལ་རས་སེང་གི་རྣམ་འགྱུར་ནི་ངའི་ཨ་ཕ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཀི་བམས་

བརེ་ལན། མཇལ་འཕྲད་ཀི་ངང་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཞི་ལྷྟོད་རེད།  ༸གྟོང་ས་མཆྟོག་གིས་རྒྱ་

ནག་ན་གཞྟོན་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཆིན་ཝེ་ཕིང་གི་བརན་འཕྲིན་བཅར་

འདི་དང་ལེན་གནང་ཞིང་། ངས་ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་༸གྟོང་ས་མཆྟོག་གི་བཀའ་

མྟོལ་ལ་ནན་ཏན་གིས་ཉན། ཁྟོང་གི་དགྟོངས་ཚུལ་ལ་གྟོ་དྟོན་ཧ་ཅང་ལན་ཞིང་། མི་

ལ་མཐྟོང་ཐྟོས་གསར་པ་གང་མང་གནང་བའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། ཁྟོང་གིས་རང་ཉིད་ནི་

མར་ཁེ་སི་རིང་ལུགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། མར་ཁེ་སི་རིང་ལུགས་

ཀི་གཞུང་ལུགས་གཙོ་བྟོར་གདེང་འཇྟོག་གནང་། ཡང་ཞིས་ཅིན་ཕིང་སིད་གཞུང་གི་

ལྟོག་ཟ་རུལ་འགྟོག་ནི་ཡག་པྟོ་རེད་གསུངས་ཤིང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཅྟོས་སྒྱུར་ལ་

ཐུགས་རེ་ཆེན་པྟོ་གནང་། ཁྟོང་གིས་ཞིས་ཅིན་ཕིང་ངྟོས་ནས་ད་ནི་བམས་བརེ་གཙོ་

བྟོར་བཟུང་པའི་བསམ་བླྟོའི་རིག་གནས་གསར་བརེ་ཆེན་པྟོ་ཞིག་སེལ་དགྟོས་པ་རེད་

གསུངས། དེ་མིན་རྒྱ་ནག་གི་གསར་འགྱུར་རང་དབང་དང་ཁིམས་འཛིན་རང་དབང་

གི་གནད་དྟོན་ཡང་གེང་། མཇལ་འཕྲད་དུས་ཡུན་ཕལ་ཆེར་ཆུ་ཚོད་གཅིག་རེད། 
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མཇུག་མཐར། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཕག་གིས་ང་ཚོ་རེ་རེའི་ལག་པར་འཐམས་ཏེ་

དན་རྟེན་ཆེད་ལྷན་བཞུགས་སྐུ་པར་བསྒྟོན་སྐབས། སྐད་ཆ་ཁི་སྟོང་མང་པྟོ་ཡིད་ལ་

འཁྟོར་ཞིང་། གང་ནས་འགྟོ་བཙུགས་ཏེ་གེང་དགྟོས་མིན་མ་ཤེས། ངས་བསམ་པར་

འདི་ནི་ཏག་ཏག་ངས་མཇལ་བའི་༸གྟོང་ས་མཆྟོག་དངྟོས་དེ་རེད་སྙམ།

རྒྱ་ནག་ཕི་སྟོད་སྟོབ་ཕྲུག་དངྟོས་སུ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕིན་ནས་༸གྟོང་ས་

མཆྟོག་ལ་མཇལ་བའི་མྟོང་ཚོར།

དབིས་སུང་ནན་གིས།2 

དེ་ས་རྒྱ་ནག་ཏུ་བརྒྱུད་རིམ་རང་བཞིན་ཐྟོག་རྨང་གཞིའི་ཤེས་ཡྟོན་ཐྟོབ་པའི་

མི་ཐམས་ཅད་དང་འད་བར། རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཕིར་མ་ཐྟོན་གྟོང་ངས་”ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

”ཞེས་པའི་ཚིག་འདིས་བྟོད་མིར་མཚོན་པའི་དྟོན་སྙིང་ལ་རྒྱུས་མངའ་མེད་པ་མ་ཟད། 

ཐ་ན་ངས་ཤེས་པ་གཅིག་པུ་ནི་ཁྟོང་ཀད་པ་བཀྲུས་པའི་རྒྱ་ནག་མི་ཕལ་ཆེ་བའི་མིག་

ལམ་དུ་འཁྟོན་འཛིན་གིས་ཁེངས་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་བང་བུ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་རེད། 

འཚར་ལྟོངས་དང་བསྟུན། སྤིར་ང་ལ་ ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་སིད་དབང་གིས་མི་དམངས་ལ་

བཟྟོས་པའི་དཀའ་སྡུག་ལ་སར་ལས་ཟབ་པའི་རྒྱུས་མངའ་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་མི་རིགས་

གནད་དྟོན་ཐྟོག  ལྷག་པར་བྟོད་མིའི་གནད་དྟོན་ཐྟོག ང་ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རྒྱ་

2 སྐུ་ཞབས་དབིས་སུང་ནན་ནི་ཨྟོ་སི་ཊི་ལི་ཡར་སྟོབ་སྦྟོང་བེད་མཁན་གི་རྒྱ་ནག་སྐམ་སའི་སྟོབ་མ་ཞིག་རེད།
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དམར་གིས་བཞག་པའི་སར་ཡྟོད་བག་ཆགས་ལས་ཐར་ཐབས་བལ། 

རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཐྟོན་རེས། དྲྭ་རྒྱ་བཀག་སྟོམ་གི་སྒིབ་ཡྟོལ་དེ་མ་ཉིད་ཕེས་པ་

དང་བསྟུན། ངས་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་དྲྭ་རྒྱ་དང་དེ་འབེལ་ཁའེ་ཊ་

(Tiwtter)ལ་དྟོ་སྣང་བས་པ་མ་ཟད། རིམ་བཞིན་བྟོད་མིའི་གནས་སངས་དངྟོས་ལ་

རྒྱུས་མངའ་བས། ཡང་རིམ་གིས་༸གྟོང་ས་མཆྟོག་བའི་གསུང་བཤད་དང་ཐུའེ་ཐེ་ཡི་

གེ་ཁ་ཤས་བལྟས་ཤིང་། ངས་ཤེས་རྟྟོགས་བྱུང་བ་ཞིག་ལ་༸གྟོང་ས་མཆྟོག་གི་ནམ་

རྒྱུན་གསུང་བཤད་ཀི་བརྟོད་གཞི་ཚང་མ་ཧ་ཅང་ཡྟོངས་ཁྱབ་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ལས་

བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་བསན་དྟོན་ཁྟོད་མཁེགས་བཟུང་གནང་བ་མ་རེད། འདིས་

དང་ཐྟོག་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ལ་དད་པ་མེད་པའི་ང་ལ་དད་པ་སྐེ་པ་དང་། དད་པ་

དེས་བྟོད་མིར་བཏྟོན་པའི་ནུས་པ་ཡ་མཚན་སྐེ་འགྟོ་བཙུགས།  ཐྟོག་མར་མི་རིགས་

སྐྟོར་གི་འགྱུར་མེད་བག་ཆགས་རིམ་པར་འགྱུར་བ་ཕིན། ཕིས་སུ་ངས་དེ་ས་ཨྟོ་གིང་

དུ་རྒྱ་ནག་ཕི་སྟོད་སྟོབ་མའི་སྐུ་ཚབ་ཐྟོག་༸གྟོང་ས་མཆྟོག་དང་མཇལ་འཕྲད་བས་

མྟོང་བའི་ཀྲང་ཧྲུའུ་རེན་ངྟོ་ཤེས།  ཁྟོང་གིས་ངྟོ་སྤྟོད་འྟོག་རིམ་པས་བྟོད་མི་གྟོགས་པྟོ་

མང་པྟོ་དེ་མ་ཐག་ངྟོ་ཤེས་ཤིང་། དབུས་བྟོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཨྟོ་གིང་བཅའ་སྟོད་

དཔྟོན་རིགས་ཀང་ཚུད། ཕིས་སུ་ང་བསྟོད་བདེ་ལན་པ་ཞིག་ལ་སིད་ནིར་འཚོགས་

པའི་རྒྱ་བྟོད་ཚོགས་འདུར་མཉམ་ཞུགས་བས་པ་མ་ཟད། ༸གྟོང་ས་མཆྟོག་གིས་

བཏྟོན་པའི་དབུ་མའི་ལམ་དང་སྒེར་ལངས་ཉིན་མྟོའི་ལྟོ་རྒྱུས་ལ་རྒྱུས་མངའ་བྱུང་། 

སྐབས་འདིར། ང་ལ་ཚོར་སྣང་སེབས་འགྟོ་ཚུགས་པ་ཞིག་ནི་༸གྟོང་ས་མཆྟོག་ནི་ངའི་

སེམས་ཁྟོང་དུ་དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་ཧ་ཅང་དཀྟོན་ཞིང་མཆྟོག་ཏུ་གྱུར་བའི་མི་སྣ་ཞིག་དང་། 

ང་ཚོའི་བར་ལྟོ་ཚད་ཧེ་བག་ཆེ་བའི་གྟོགས་པྟོ་བཟང་པྟོ་ཞིག་ཡིན་སྙམ་པའི་ཚོར་སྣང་
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བྱུང་། སྟོན་ཆད་རྒྱ་དམར་གིས་བཙན་གིས་བཟྟོས་པའི་འགྱུར་མེད་ཀི་བག་ཆགས་དེ་

ཚོ་ནི་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་པ་ལས་གཞན་གང་ཡང་མ་རེད།  འདི་ལྟར། ང་ལ་སར་བས་

ཚོར་ཤུགས་དགས་པྟོའི་ཐྟོག་ཁྟོང་སྐུ་ངྟོ་མར་མཇལ་ན་སྙམ་པའི་རེ་འདྟོད་སྐྟོམ་པ་

ཆུ་འདྟོད་ལྟར་བྱུང་ཞིང་། ཐ་ན་ཁྟོང་གི་བཞུགས་གནས༼རྡ་རམ་ས་ལ༽་དང་བཅས་

མཇལ་སྐྟོར་འཚམས་འདི་བེད་རྒྱུའི་འདྟོད་པ་ཆེན་པྟོ་བྱུང་། 

ད་ལྟོའི་སུམ་ཅུའི་དུས་དན་ས་རྟོལ་དུ། དབུས་བྟོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་

ཨྟོ་གིང་བཅའ་སྟོད་དྟོན་གཅྟོད་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབེལ་མཐུད་པས་ངྟོ་སྤྟོད་འྟོག ང་

དང་ཀྲང་ཧྲུ་རེན་རྡ་རམ་ས་ལར་རྡྟོག་ཐྟོན་བས། སྤིར་ང་ཚོ་ལམ་ཁར་དཀའ་ངལ་

ཆེ། ཐ་ན་ང་རྒྱ་ནག་གི་ཕི་སྐྟོད་ལག་ཁྱེར་ཡྟོད་པ་དང་བརྟེན་རྒྱ་གར་འགག་སྒྟོས་

དུས་ཐུང་གི་འདི་ཞིབ་བས། འྟོན་ཀང་འདིས་ང་ཚོས་༸གྟོང་ས་མཆྟོག་མཇལ་རྒྱུའི་

རེ་འདྟོད་ལ་བཀག་འགྟོག་གཏན་ནས་བཟྟོ་ཐུབ་མེད། རྡ་རམ་ས་ལར་འབྟོར་སྐབས་

ཞྟོགས་པ་ཟིན་ཞིང་། ལམ་ཐག་རིང་པྟོའི་འགྲུལ་བསྐྟོད་བས་པའི་རླངས་འཁྟོར་ནས་

བབས་རེས་དུས་ཐུང་གི་ངལ་གསྟོ་བརྒྱུད། དེ་ནས་ང་ཚོ་སྣེ་ལེན་བེད་མཁན་བྟོད་

གཞུང་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་རྒྱ་སྐད་ཚན་པའི་འགན་ཁུར་མི་སྣས་གྟོ་སྒིག་འྟོག་༸གྟོང་

ས་མཆྟོག་གི་ཕྟོ་བང་ཕྟོགས་སུ་ཕིན། ང་ཚོ་ཐུག་འཕྲད་ཁང་ཁེ་གཙང་ཞིག་གི་ནང་

དམིགས་བསལ་གིས་གྟོ་སྒིག་གནང་ཞིང་། གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་གི་བེད་སྒྟོར་

མཉམ་ཞུགས་བེད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གྟོས་ཚོགས་འཐུས་མི་མང་པྟོ་དང་

མཉམ་དུ་༸གྟོང་ས་མཆྟོག་མཇལ་ཞུར་སྒུག། ང་ཚོའི་མཉམ་དུ་མཇལ་ཁ་ཞུ་མཁན་

ད་དུང་ཐའེ་ཝེན་ནས་ཡིན་པའི་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ཆྟོས་དད་པ་གཅིག་འདུག་

ཅིང་། ཁྟོང་གིས་༸གྟོང་ས་མཆྟོག་ལ་ཕག་རྟགས་ག་ནྟོམ་པ་དང་སྐུ་འད་ཁྱེར་ཡྟོད་
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པ་མ་ཟད། དེ་སྟོན་༸གྟོང་ས་མཆྟོག་ཐེངས་མང་མཇལ་མྟོང་འདུག འདིའི་སྟོན་དུ་ང་

ཚོ་ལའང་སྐུ་ཞབས་སིད་སྐྟོང་ནས་མཛའ་བརེའི་འཚམས་འདི་ཐྟོབ། སྐུ་ཞབས་སིད་

སྐྟོང་གིས་མཛའ་བརེ་ལན་ལ་བབ་ཆགས་པའི་ཐྟོག་ང་ཚོའི་ཡྟོང་ཁུངས་དིས་ཤིང་། 

ང་ཚོ་ཕི་ཕྟོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་ཕིར་སྟོད་སྟོབ་ཕྲུག་ཡིན་པ་ཤེས་རེས། ཁྟོང་གི་མིག་ནང་

དུ་ཧ་ཅང་ཐུགས་ཁུར་ལན་པའི་མིག་འྟོད་ཅིག་མངྟོན།

ང་ཚོ་བར་ཁྱམས་སུ་སེབས་སྐབས།  ༸གྟོང་ས་མཆྟོག་གིས་ས་ས་ནས་

བར་ཁྱམས་སུ་ང་ཚོ་སྒུག་གནང་ཡྟོད་པ་མཇལ་བྱུང་། ༸གྟོང་ས་མཆྟོག་གི་མདུན་

དུ་འབྟོར་སྐབས། ༸གྟོང་ས་མཆྟོག་གིས་ཁྟོང་གི་བམས་བརེའི་ཞལ་རས་བརྒྱུད་ང་

ཚོར་སྤན་གཟིགས་གནང་། ངས་རང་དབང་མེད་པའི་ཐྟོག་མགྟོ་བྟོ་སྒུར་ནས་ཧ་ཅང་

སྒམ་ནན་གི་གུས་འདུད་ཅིག་ཕུལ་བ་སེ། ཐ་ན་ངས་མགྟོ་བྟོ་ཡར་འདེགས་མ་ཐུབ། 

འདི་ནི་ཕལ་ཆེར་ངས་ང་རང་གིས་དེ་ས་༸གྟོང་ས་མཆྟོག་ལ་རྒྱུས་མངའ་བས་པའི་

བརྒྱུད་རིམ་ཧིལ་པྟོ་ཡིད་ལ་འཁྟོར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོར་སྣང་ཟབ་པྟོ་གང་མང་སྐེས་

པའི་རྐེན་གིས་རེད། དེའང་རྒྱ་དམར་གི་ཤེས་ཡྟོན་ལམ་ལུགས་ཁྟོད་རང་དབང་མེད་

པར”དག་བྟོའི་”གནས་བབ་ཐྟོག་༸གྟོང་ས་མཆྟོག་བླ་མར་ངྟོས་འཛིན་བས་པ་ནས་

གནས་ཚུལ་བཀག་སྟོམ་མེད་པའི་ཁྟོར་ཡུག་བརྒྱུད་༸གྟོང་ས་མཆྟོག་སེ་དྟོན་དངྟོས་

ཀི་གྟོགས་པྟོ་འདི་རྒྱུས་མངའ་བས་པའི་བར། འདི་ལྟར་ཚོར་སྣང་ཟབ་པྟོ་གང་མང་

སྐེ་བཅུག་པ་མ་ཟད། རིག་གཞུང་ཐམས་ཅད་ཀི་འགལ་ཆ་ཞུ་ནུས་པའི་སྣང་ཚུལ་འྟོག 

ངས་བསྐར་དུ་མགྟོ་བྟོ་བཏེགས་ཏེ། སྐུ་ཞབས་ཧྲུ་རེན་ལྷན་དུ་རིམ་བཞིན་༸གྟོང་ས་

མཆྟོག་ལ་སྒམ་ནན་ངང་ཁ་བཏགས་ཕུལ་ཞིང་། ༸གྟོང་ས་མཆྟོག་གིས་ཀང་གཅིག་

མཚུངས་ལྟར་སྒམ་ནན་ངང་ཁ་བཏགས་ང་ཚོའི་སྐེ་ལ་གཡྟོགས། སྐབས་འདིར་ཕལ་
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ཆེར་ཉེ་འཁིས་དཔྟོན་རིགས་ཤིག་གིས་བྟོད་སྐད་སྤད་དེ་ང་ཚོའི་གནས་བབ་ངྟོ་སྤྟོད་

བས་པ་མ་ཟད། ༸གྟོང་ས་མཆྟོག་ནས་ཀང་ཧ་ལམ་ངས་སེམས་ནང་གང་བསམས་

པ་མཁྱེན་ནས། ཨིན་སྐད་ཐྟོག་ང་ཚོར་རང་དབང་ལུང་པར་སྟོབ་སྦྟོང་དང་དངྟོས་

ཡྟོད་རྒྱུས་མངའ་བེད་པའི་གྟོ་སྐབས་ལ་མུ་མཐུད་དེ་གཅེས་འཛིན་བེད་དགྟོས་པའི་

སྐུལ་ལྕག་གནང་ཞིང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་ནང་གི་མི་དམངས་རྣམས་དངྟོས་ཡྟོད་

རྒྱུས་མངའ་བེད་ཐབས་རྦད་དེ་བལ་བའི་གནས་སངས་དང་། དེ་རེས ༸གྟོང་ས་

མཆྟོག་གིས་ད་དུང་མི་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་གང་ནས་ཡྟོང་མིན་ལ་མ་ལྟྟོས་པར། ཚང་

མས་གང་ཐུབ་ཀིས་གཞི་གཅིག་ཏུ་མཉམ་གནས་བེད་དགྟོས་གསུངས།

ང་ལ་བག་ཆགས་ཧ་ཅང་ཟབ་པྟོ་ཞིག་བྱུང་བཅུག་མཁན་ནི། ༸གྟོང་ས་

མཆྟོག་གིས་ཧ་ཅང་ཐད་ཀར་ཐྟོག་རྒྱ་དམར་གིས་བྟོད་ནང་བྟོད་མིར་གནྟོད་འཚེ་

གང་མང་དང་གནས་བབ་ཇེ་སྡུག་ཇེ་སྡུག་ཏུ་བཏང་གི་ཡྟོད་པ་གསུངས་མྟོད། འྟོན་

ཀང་ད་དུང་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འཁྟོན་འཛིན་གི་རྣམ་པ་མི་

སྟོན་ཞིང་། ཐ་ན་ཁྟོང་གིས་ད་དུང་རྒྱ་སྐད་ཐྟོག་མིང་འདི་དག་མིང་འབྟོད་གནང་བ་དེ་

ཡིན། འྟོན་ཀང་དེ་ལས་ལྟོག་པ་ཞིག་ལ་རྒྱ་དམར་དབང་འཛིན་པས་ར་བ་ཉིད་ནས་

གཏན་ཚིགས་ལ་གཞི་མི་འཛིན་པར་”ཏཱ་ལའི་བླ་མ་”ནི་”བྟོད་ཀི་བདག་དབང་”དང་

མཚུངས་པར་ཁ་ཚོན་གཅྟོད། ༸གྟོང་ས་མཆྟོག་གིས་རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་སྐད་ཡིག་

རིག་གཞུང་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་ཆེ་ཡང་མཉམ་གནས་ཡག་པྟོ་ཐུབ་པའི་དྟོན་དངྟོས་

འདི་དངས་ཏེ་རྒྱ་དམར་གིས་རྫུན་བཟྟོ་བས་པའི་དྟོན་དངྟོས་ཟྟོག་པྟོར་ནུས་པ་ལན་

པའི་དགག་ལན་བརྒྱབ་ཡྟོད། མཐར། ང་ཚོ་དང་༸གྟོང་ས་མཆྟོག་རེ་རེ་བཞིན་ལྷན་

བཞུགས་པར་མ་བརྒྱབ་གྟོང་། ༸གྟོང་ས་མཆྟོག་གིས་བསྐར་དུ་རྒྱ་སྐད་ཚིག་གྲུབ་
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གཅིག་གི་ཐྟོག་ཐེངས་འདིའི་མཇལ་འཕྲད་ཀི་རྡྟོ་དྟོན་བསན་པ་སེ། ད་ཐེངས”ཁྱིམ་

ཚང་གཅིག་གི་མི།” ཐུག་འཕྲད་བྱུང་བ་རེད། ཅེས་གསུངས། ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གི་

མི་ཞེས་པ་འདི་ནི་ཏག་ཏག་༸གྟོང་ས་མཆྟོག་གི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྟོག་ཤིང་གི་

རྟེན་གཞི་རེད་ལ། ཁྟོང་གིས་ནམ་རྒྱུན་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་ནམ་ཡང་འབལ་

མི་སིད་པའི་བརྟོད་གཞི་ཞིག་ཀང་རེད།  ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གི་མི་ཞེས་པ་ནི་ཏག་

ཏག་འཁྲུག་རྟོད་ནས་ཞི་བདེ་དང་ས་མཁེགས་ཀི་འཁྱགས་པ་བདུད་རིར་སྒྱུར་ཐུབ་

པ་དེ་རེད། འྟོན་ཀང་རྒྱ་དམར་གི་སེམས་གཏིང་དུ་གནས་ལུགས་འདི་གསལ་པྟོར་

ཤེས་པའི་སྟོན་འགྟོའི་ཆ་རྐེན་འྟོག  བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ་ཐྟོག་མཐའ་

བར་གསུམ་དུ་བྟོད་མིར་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གི་མིར་མི་བརི་བ་མ་ཟད། དེ་ལས་ལྟོག་

སེ་ཚབས་ཇེ་ཆེའི་ཐྟོག་བྟོད་ནང་བྟོད་མིའི་རང་དབང་ཕྲན་བུ་དེའང་མུག་ཟ་བེད། 

ཕྟོགས་མཚུངས་རྒྱ་མིའི་ཀད་པ་འཁྲུད་ནས་བྟོད་མིར་འཁྟོན་འཛིན་ཇེ་ཆེར་གཏྟོང་

། འདི་ཐམས་ཅད་ཁྟོ་ཚོ་རང་ཉིད་ཀི་ཆབ་སིད་དང་དཔལ་འབྟོར་གི་ཁེ་ཕན་འགྲུབ་

ཆེད་ཁྟོ་ན་རེད། འདི་ནི་ཏག་ཏག་༸གྟོང་ས་མཆྟོག་གིས་ཨ་རིའི་ཁེ་ལི་ཧྟོ་ནི་ཡའི་

མངའ་སེའི་གཙུག་ལག་སྟོབ་གཉེར་ཁང་སན་ཏིའི་ཀྟོའི་ཡན་ལག་ཁང་གི་སྟོབ་ཕྲུག་

ལ་སྟོབ་ཐྟོན་ཤིས་ཚིག་གནང་རྒྱུ་ཐག་བཅད་པའི་སྐབས། རྒྱ་དམར་གཞུང་ཚབ་

ཀིས་སངས་འཛིན་བེད་པའི་”རྒྱལ་གཅེས་ཕིར་སྟོད་སྟོབ་ཕྲུག་”ཟེར་བ་ནས་བྱུང་

བའི་ངན་སྟོད་ཕྟོག་པ་མ་ཟད།  ༸གྟོང་ས་མཆྟོག་གི་ཆེད་བཀའ་མྟོལ་གནང་མཁན་

ཕི་སྟོད་སྟོབ་ཕྲུག་ཉུང་ཤས་རེ་འགར་ཐ་ན་ད་དུང་རྒྱ་དམར་ལ་དགའ་བའི་ཕི་སྟོད་

སྟོབ་ཕྲུག་གི་ཉེན་ཁ་ཐེབས་ཤིང་། ནང་མི་ཡང་རྒྱ་དམར་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་

མི་སྣས་སྐྟོང་འགུག་བས་པ་དང་མཚུངས། ཕྟོགས་མཚུངས་སུ་རྒྱ་དམར་གིས་བྟོད་

མིར་ནང་དཀྲུག་ཁ་གཏྟོར་གཏྟོང་ཐབས་ཀང་བེད་པ་སེ། ཕྟོགས་གཅིག་ནས་བྟོད་
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མིའི་དབང་སྐུར་ར་བ་ནས་མ་ཐྟོབ་ལ་ནུས་ཚད་ལས་བརལ་བའི་མ་འྟོངས་དཔལ་

འབྟོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་དཔེ་དབིབས་སྤད་དེ་བྟོད་མིར་མགྟོ་སྐྟོར་བཏང་ནས་བྟོད་ཀི་

འཚོ་གནས་ཁྟོར་ཡུག་གཏྟོར་བཤིག་གཏྟོང་པ་དང་། ཕྟོགས་གཅིག་ནས་”གྟོས་མྟོལ་

འབེལ་ལམ་སྟོར་ཉར་”གི་བཅྟོས་མའི་ཁས་ལེན་སྤད་དེ་མགྟོ་སྐྟོར་བཏང་། ཕྟོགས་

གཅིག་ནས་དིལ་བསྒགས་འཕྲུལ་འཁྟོར་བསྐྟོར་ཏེ་རྡ་རམ་ས་ལའི་བྟོད་མིའི་འཚོ་བའི་

གནས་སངས་ལ་ངན་སྨྲ་བེད། འདི་ལྟར་བས་པའི་མཇུག་འབས་ནི་རྒྱ་བྟོད་དབར་གི་

འགལ་བ་ཚབས་ཇེ་ཆེ། ལྷག་པར་རྒྱུས་མངའ་མ་ལང་བའི་གནས་སངས་འྟོག དང་

ཐྟོག་དགྟོས་མེད་ཀི་འཁྟོན་སེམས་ཀང་རང་བཞིན་གིས་ཚབས་ཇེ་ཆེར་འགྟོ་བ་དང་

།  ཐ་ན་རྒྱ་དམར་དབང་སྒྱུར་ལ་ཁས་ལེན་མེད་པའི་རྒྱ་མིས་ཀང་བྟོད་མིའི་དགྟོས་

མཁྟོ་དང་བསམ་བླྟོ་ངྟོ་མ་གང་ཡིན་ཡྟོངས་སུ་ཤེས་ཀི་མེད་ལ། རྒྱ་དམར་གིས་དེ་ས་

བཙན་གིས་ཁྟོ་ཚོར་བཀལ་བའི་མི་རིགས་ལྟ་བའི་འཆིང་རྒྱ་ལས་གྟོལ་ཐབས་མེད་

པར། ནྟོར་འཁྲུལ་ཐྟོག་”དབུ་མའི་ལམ་”ནི་ཏག་ཏག་རྒྱ་དམར་ལ་འྟོས་མེད་ཀི་བསྟུན་

ཐབས་དང་རྒྱ་དམར་ལ་འགྟོག་རྟོལ་མཐིལ་ཕིན་མི་བེད་པ་ཞིག་རེད་སྙམ། ཡིན་

ནའང་། བྟོད་མིས་ཏག་ཏག་དད་པ་མཚོན་ཆར་སྤད་དེ་༸གྟོང་ས་མཆྟོག་གིས་སྣེ་

ཁིད་འྟོག རྒྱ་དམར་མི་རིགས་སིད་ཇུས་ལ་འགྟོག་རྟོལ་འཐབ་རྟོད་དེ་བཞིན་འཛམ་

གིང་ཡྟོངས་ཀི་མདུན་དུ་བཤམས་པ་མ་ཟད། འཛམ་གིང་ཡྟོངས་ཀི་གུས་བརི་ཐྟོབ། 

འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་ར་སྤྟོད་པ་ཞིག་ནི་དབུ་མའི་ལམ་ཏག་ཏག་རྒྱ་དམར་ལ་

འགྟོག་རྟོལ་ཆེད་མཐིལ་ཕིན་པའི་ལམ་ཁ་དེ་རེད། 

དེ་རེས་ཉིན་གཉིས་ཀི་མཛད་རིམ་ནང་། ང་ཚོས་བྟོད་མིའི་ཆབ་སིད་བཙོན་

ཟུར། གསར་འགྟོད་པ་དང་དབུས་སྒིག་འཛུགས་ཀི་དཔྟོན་རིགས་དང་འབེལ་མྟོལ་



སྐམ་ས་ནས་བྲིས་པའྲི་རྩོམ་ཡྲིག་སྐྩོར།
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བས། དེ་བཞིན་བྟོད་ཁྱིམ་དང་ནྟོར་བུ་གིང་གར་ལྟ་སྐྟོར་བས་པ་བརྒྱུད། འདི་དག་

ཐམས་ཅད་ལས་མྟོང་ཚོར་ཐུབ་པ་ནི་བྟོད་མིས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་ཁས་ལེན། དེ་

བཞིན་ཆྟོས་དད། མི་རིགས་མཐུན་སྒིལ་དང་རང་དབང་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་རྒྱབ་

སྐྟོར་བེད་འདྟོད་བྱུང་བ་མ་ཟད། ལྟ་བ་འདི་རིགས་མི་རབས་རེས་མར་སེལ་ཐུབ་པ་

དེ་རེད།  

དེང་སང་ཁེར་རྐང་རིང་ལུགས་ཀི་གདྟོང་ལེན་འཕྲད་པའི་རྒྱལ་སྤིའི་ཁྟོར་

ཡུག་ཁྟོད། རྒྱུས་མངའ་དང་དྟོན་དངྟོས་ནི་དུས་ནམ་ཡང་གལ་ཆེ། ལྷ་ས་དང་རྡ་སའི་

བྟོད་མི་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གི་མི་རེད། འཛམ་གིང་ཡྟོངས་ཀི་བྟོད་མི་དེ་བས་ཀང་ཁྱིམ་

ཚང་གཅིག་གི་མི་རེད། དེང་སང་ནང་སར་བྟོད་དུ་ཡུལ་སྐྟོར་འགྟོ་ཚད་འཕར་བའི་

སྣང་ཚུལ་འདིས་བསན་ཟིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ནི། རྒྱ་མིས་བྟོད་ཀི་དངྟོས་ཡྟོད་

གནས་ཚུལ་རྒྱུས་མངའ་བེད་ཐབས་བེད་མཁན་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་འགྟོ་འགྟོ་

བཙུགས་པ་དེ་རེད། འྟོན་ཀང་འདི་ལྟ་བུའི་དུས་ཐུང་ཡུལ་སྐྟོར་བ་ནི་རྒྱ་དམར་གིས་

བསྐྲུན་ཟིན་པའི་མཚོ་ཐྟོག་དི་ཟའི་གྟོང་ཁྱེར་ལྟ་བུ་སིག་རྒྱུ་ཆུར་མཐྟོང་ཡིན་ཞིང་།  

འདིའི་སེང་བྟོད་མིའི་དངྟོས་ཡྟོད་གནས་སངས་ཆ་ཚང་བར་རྒྱུས་མངའ་བེད་ཐབས་

བལ། དེར་བརྟེན་ངས་བྟོད་ཀི་ཡུལ་སྐྟོར་ལ་སྤྟོ་བ་ཆེ་བའི་མི་ཚང་མར་གྟོས་འདྟོན་

རྒྱུ་ཞིག་ལ་ཕྟོ་བང་པྟོ་ཏ་ལའི་བརིད་ཉམས་མཇལ་རེས། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་བྟོ་བརལ་

ཐབས་བས་ནས་ཕྟོགས་གཞན་པའི་རྡ་རམ་ས་ལ་ཡང་ཕེབས་ཏེ་བྟོད་མིའི་སེམས་

ཁྟོང་གི་འཇིག་རྟེན་ངྟོ་མ་དེ་ཤེས་རྟྟོགས་བེད་དགྟོས། ངས་དེ་བས་ཀང་གྟོས་འདྟོན་

རྒྱུ་ཞིག་ལ་དེ་ས་༸གྟོང་ས་མཆྟོག་ལ་འཁྟོན་སེམས་བཅངས་མཁན་གི་རྒྱ་ནག་ཕི་

སྟོད་སྟོབ་ཕྲུག་ཚོས་ཀང་འཇིགས་སྣང་ཁྱད་བསད་ཐྟོག་རང་འགུལ་གིས་གནས་
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མཆྟོག་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡྟོང་སེ། གནས་དེའི་ཞི་བདེ་ཉམས་སུ་མྟོང་བ་དང་། ༸གྟོང་

ས་མཆྟོག་ལ་དངྟོས་སུ་མཇལ་འཕྲད་བས་ན་ང་ཚོ་མ་གཞི་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་ཡིན་པ་

དངྟོས་གནས་མྟོང་ཚོར་བེད་ཐུབ། 

དེར་བརྟེན་ངས་ཚོར་བ་ཞིག་ལ་”ཏཱ་ལའི་བླ་མ་”ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་བྟོད་

མིར་མཚོན་ན་གྟོ་གནས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ད་དུང་མཚོན་རྟགས་ཤིག་ཀང་ཡིན་

པ་སེ། ཁྟོང་འཚོ་བ་ཙམ་གིས་བྟོད་མི་རྣམས་ནམ་ཡང་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གི་མི་ཡིན་

ཞིང་། བཙན་བྟོལ་དུ་གར་ཡང་རུང་ཕ་ཡུལ་དུ་ལྟོག་ཀང་རུང་། གང་ལྟར་ནམ་ཡང་

ཤ་རུས་གཅིག་འབེལ་རེད།

༢༠༡༧ ལྟོའི་ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ལ་སྦིར་སི་པན་དུ་བིས།
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གཞུང་ཞབས་ཡིག་རྒྱུགས་སྤྟོད་པར་མི་རིགས་ས་ཁུལ་རང་སྐྟོང་གི་

ལམ་ལུགས་ལེགས་སྒིག་ཡག་པྟོ་བེད་དགྟོས།

མི་རིགས་ས་ཁྟོངས་རང་སྐྟོང་ལམ་ལུགས་ནི་ར་ཁིམས་རྒྱུགས་ལེན་གི་གལ་

ཆེའི་གནད་གཅིག་ཡིན་ཞིང་། ཡིག་རྒྱུགས་ཁྟོད་ཕལ་ཆེ་བར་རྟྟོག་ཞིབ་བེད། ཧྭ་ཐུ་

གཞུང་ཞབས་ཡིག་རྒྱུགས་ཉམས་ཞིབ་ལྟེ་གནས་ཀིས་མི་རིགས་ས་ཁྟོངས་རང་སྐྟོང་

ལམ་ལུགས་ཀི་རྒྱུགས་ལེན་གནད་ལ་ལེགས་སྒིག་བེད་པ་བརྒྱུད། སྟོབ་གཉེར་བའི་

སྟོབ་སྦྟོང་ཆེད་སབས་བདེ་སྐྲུན་གི་ཡྟོད། 

མི་རིགས་ས་ཁྟོངས་རང་སྐྟོང་ལམ་ལུགས་དང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤྟོག་ཚོགས་

པའི་དབུ་ཁིད་འྟོག་གི་ཚོགས་མང་མཉམ་ལས་དང་ཆབ་སིད་གྟོས་མྟོལ་ལམ་

ལུགས། གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་རང་སྐྟོང་ལམ་ལུགས་བཅས་ཐུན་མྟོང་ཐྟོག་རང་རྒྱལ་

གི་གཞི་རའི་ཆབ་སིད་ལམ་ལུགས་ཆགས་ཡྟོད། མི་རིགས་ས་ཁྟོངས་རང་སྐྟོང་ལམ་

ལུགས་ཀི་གྟོ་དྟོན་ལ་ཤེས་རྟྟོགས་དགྟོས་ན། ང་ཚོས་གནད་དྟོན་འདི་འད་གསུམ་

ལ་ངེས་གསལ་དགྟོས་པ་སེ། གཅིག མི་རིགས་ས་ཁྟོངས་རང་སྐྟོང་ལམ་ལུགས་ཀི་

སྟོན་འགྟོའི་ཆ་རྐེན་གང་རེད་དམ། གཉིས། རྒྱ་ནག་ངྟོས་ནས་ས་གནས་གང་དག་

ཏུ་མི་རིགས་ས་ཁྟོངས་རང་སྐྟོང་ལམ་ལུགས་ལག་བསར་བེད་དམ། གསུམ། མི་

རིགས་རང་སྐྟོང་ས་ཁུལ་ངྟོས་ནས་རང་སྐྟོང་ཇི་ལྟར་བེད་དམ།

དང་པྟོ། མི་རིགས་ས་ཁྟོངས་རང་སྐྟོང་ལམ་ལུགས་ཀི་སྟོན་འགྟོའི་ཆ་རྐེན་

ནི། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཅིག་གྱུར་འགྟོ་ཁིད་རེད། དེའང་བདག་དབང་ཆ་ཚང་བར་འགན་
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ལེན་དགྟོས་པ་ལ་ཟེར་ཞིང་། རྒྱ་ནག་ནང་གི་རང་སྐྟོང་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་རང་བཙན་

མིན། གཉིས་པ། རྒྱ་ནག་མངའ་ཁྟོངས་ཀི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་འདུས་སྟོད་ས་

གནས་ཁྟོ་ནར་གཞི་ནས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ས་ཁུལ་རང་སྐྟོང་ལག་བསར་བེད་

བཞིན་ཡྟོད། སྐབས་འདིར”འདུས་སྟོད་”ཅེས་པའི་ཡི་གེ་གཉིས་ལ་དམིགས་བསལ་

གིས་ནན་རྟོད་བེད་ཅིང་། སྟོབ་གཉེར་བས་རྒྱུན་དུ་ཡི་གེ་འདི་གཉིས་ལ་སྣང་མེད་

འཆྟོར། འྟོན་ཀང་ཡི་གེ་འདི་གཉིས་འཆད་ན་ཏག་ཏག་དིས་ལན་ནྟོར་བ་ཞིག་རེད། 

ཧུའེ་རིགས་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ཁྱབ་ཚུལ་ཆེས་རྒྱ་ཁྱབ་ཀི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན། འྟོན་ཀང་

གལ་སིད་བེར་སྟོད་ས་གནས་ཡིན་ན། དཔེར་ན། ལྷྟོ་ཤར་མཚོ་འགམ་ས་རྒྱུད་དུ་

གངས་ཉུང་མི་རིགས་རང་སྐྟོང་ས་གནས་འཛུགས་པའི་དགྟོས་པ་མེད། ཡིན་ནའང་

ཉིང་ཤཱའི་ཧུའེ་རིགས་ཅུང་གཅིག་འདུས་རེད། དེར་བརྟེན་ཉིང་ཤཱ་ཧུའེ་རིགས་རང་

སྐྟོང་ལྟོངས་བཙུགས། འདི་དང་འདི་འདའི་རིགས་ད་དུང་དཔེར་ན་རྒྱ་ནག་གི་སྟོག་

རིགས་གཙོ་བྟོ་ནང་སྟོག་ཏུ་འདུས་སྟོད་བེད། དེར་བརྟེན་ནང་སྟོག་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་

བཙུགས། རྒྱ་ནག་གི་ཀྟོ་རི་ཡའི་རིགས་གཙོ་བྟོ་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་གི་ཤར་ཕྟོགས་

སུ་འདུས། དེར་བརྟེན་ཡན་པེན་ཀྟོ་རི་ཡའི་རིགས་རང་སྐྟོང་ཁུལ་བཙུགས། མཐར་

མི་རིགས་ས་ཁུལ་རང་སྐྟོང་ས་གནས་ངྟོས་ནས་རང་སྐྟོང་ཇི་ལྟར་བེད་དམ། དེ་ནི་

རང་སྐྟོང་ས་གནས་འདི་ཚོ་ལ་རང་སྐྟོང་ལས་ཁུངས་བཙུགས་ནས། རང་སྐྟོང་ལས་

ཁུངས་དེས་ས་གནས་དེ་གའི་རང་སྐྟོང་དབང་ཆ་ལག་ལེན་བེད་དགྟོས། 

དེར་བརྟེན། སྐད་ཆ་ཚིག་གྲུབ་གཅིག་གིས་མི་རིགས་ས་ཁྟོངས་རང་སྐྟོང་

ལམ་ལུགས་ཀི་གྟོ་དྟོན་སྙིང་བསྡུས་བེད་པ་སེ། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཅིག་གྱུར་དབུ་ཁིད་

འྟོག གངས་ཉུང་མི་རིགས་འདུས་སྟོད་ཀི་ས་གནས་སྟོ་སྟོར་ས་ཁྟོངས་རང་སྐྟོང་
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ལག་བསར་བེད་ཅིང་། རང་སྐྟོང་ལས་ཁུངས་འཛུགས་ནས་རང་སྐྟོང་གི་དབང་ཆ་

ལག་ལེན་བེད་དགྟོས། 

རྒྱ་ནག་གི་མི་རིགས་རང་སྐྟོང་ས་ཁུལ་གང་དག་རེད་དམ། རྒྱ་ནག་གི་མི་

རིགས་རང་སྐྟོང་ས་ཁུལ་ངྟོས་ནས་ཁྱྟོན་རང་སྐྟོང་ལྟོངས། རང་སྐྟོང་ཁུལ་དང་རང་

སྐྟོང་རྟོང་བཅས་རིམ་པ་གསུམ་བཙུགས་ཡྟོད། དེའི་ཁྟོད་རིམ་པ་མཐྟོ་ཤྟོས་ནི་རང་

སྐྟོང་ལྟོངས་ཡིན་ཞིང་། ཞིང་ཆེན་རིམ་པ་དང་འད། རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཀི་འཛིན་སྐྟོང་

གཙོ་འཛིན་ལ་ཀྲུའུ་ཞི་ཟེར་ཞིང་། ཞིང་ཆེན་སྤི་ཁྱབ་པ་(ཧེང་ཀྲང་)དང་གནས་རིམ་

འད་མཉམ་ཡིན། རྒྱ་ནག་ལ་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཆེན་པྟོ་ལྔ་ཡྟོད་ཅིང་། དེ་དག་སྟོ་སྟོ་ནི་ 

༡༩༤༧ ལྟོའི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉིན་བཙུགས་པའི་ནང་སྟོག་རང་སྐྟོང་ལྟོངས། ༡༩༥༥ 

ལྟོའི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ཉིན་བཙུགས་པའི་ཤིན་ཅིང་ཡུ་ཀུར་རང་སྐྟོང་ལྟོངས། ༡༩༥༨ 

ལྟོའི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ ཉིན་བཙུགས་པའི་ཀྟོང་ཤིས་ཀྲྟོང་(僮)རིགས་རང་སྐྟོང་ལྟོངས། 

༡༩༦༥ ལྟོར་ཀྟོང་ཤིས་ཀྲྟོང་ (壮)རིགས་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་སུ་བསྒྱུར། ༡༩༥༨ ལྟོའི་

ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་བཙུགས་པའི་ཉིན་ཞ་ཧུའེ་རིགས་རང་སྐྟོང་ལྟོངས། དེ་བཞིན་

༡༩༦༥ ལྟོའི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ཉིན་བཙུགས་པའི་བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་བཅས་རེད། 

སྟོབ་གཉེར་བས་སྣེ་གཉིས་ངེས་དགྟོས་པ་སེ།  བཙུགས་ས་ཤྟོས་ཀི་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་

དང་བཙུགས་ཕི་ཤྟོས་ཀི་རང་སྐྟོང་ལྟོངས། རང་སྐྟོང་ཁུལ་ནི་གྟོང་ཁྱེར་རིམ་པ་དང་

འད་ཞིང་། རང་སྐྟོང་ཁུལ་གི་འཛིན་སྐྟོང་གཙོ་འཛིན་ལ་ཁུལ་དཔྟོན་(ཀྲྟོའུ་ཀྲང་)ཟེར་

ཞིང་། གྟོང་ཁྱེར་སྤི་ཁྱབ་པ་དང་གནས་རིམ་འད། རྒྱ་ནག་ལ་ཁྱྟོན་རང་སྐྟོང་ཁུལ་སུམ་

ཅུ་ཡྟོད། རང་སྐྟོང་རྟོང་ནི་རྟོང་རིམ་པ་དང་འད་ཞིང་། རང་སྐྟོང་རྟོང་གི་འཛིན་སྐྟོང་

གཙོ་འཛིན་ལ་རྟོང་དཔྟོན་ཟེར་ཞིང་། རྒྱ་ནག་ལ་ཁྱྟོན་རང་སྐྟོང་རྟོང་(ཆིས་旗) ༡༢༠ 
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ཡྟོད། སྟོབ་གཉེར་བ་ཁ་ཤས་ཀིས་མི་རིགས་ཤང་ཡང་གངས་ཉུང་མི་རིགས་གནས་

སྟོད་ཀི་ས་གནས་ཡིན་པར་བརྟེན། མི་རིགས་ཤང་ཡང་གངས་ཉུང་མི་རིགས་རང་

སྐྟོང་ས་ཁུལ་ཡིན་པར་ངྟོས་འཛིན་བས། འྟོན་ཀང་འདི་ནི་ནྟོར་བ་རེད། མི་རིགས་

ཤང་དངྟོས་གནས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་འདུས་སྟོད་ས་གནས་ལ་བཙུགས་པའི་

ཤང་རིམ་པའི་འཛིན་སྐྟོང་ས་ཁུལ་རེད། འྟོན་ཀང་རང་སྐྟོང་ལས་ཁུངས་མེད་ཅིང་

། རང་སྐྟོང་དབང་ཆའང་ལྟོངས་སུ་སྤྟོད་རྒྱུ་མེད། དེར་བརྟེན་སྟོབ་གཉེར་བས་རིམ་

པ་གསུམ་གི་མི་རིགས་རང་སྐྟོང་ས་གནས་བརྟན་པྟོར་ངེས་དགྟོས་པ་སེ། རང་སྐྟོང་

ལྟོངས། རང་སྐྟོང་ཁུལ་དང་རང་སྐྟོང་རྟོང་བཅས་ཡིན།

མི་རིགས་རང་སྐྟོང་ས་གནས་ལ་རང་སྐྟོང་དབང་ཆ་ཡྟོད་ན། དེ་ཚོའི་རང་

སྐྟོང་ལས་ཁུངས་གང་དག་ཡིན་ནམ། དེ་ནི་མི་རིགས་རང་སྐྟོང་ས་ཁུལ་གི་སིད་

གཞུང་དང་མི་དམངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་ནི་རང་སྐྟོང་ལས་ཁུངས་རེད། དཔེར་

ན། ནང་སྟོག་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཀི་སིད་གཞུང་དང་མི་དམངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་

ཆེན་ནི་ནང་སྟོག་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཀི་རང་སྐྟོང་ལས་ཁུངས་ཡིན་ཞིང་། ཏ་ལིས་པེ་

རིགས་རང་སྐྟོང་ཁུལ་གི་སིད་གཞུང་དང་མི་དམངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་ནི་

ཏ་ལིས་པེ་རིགས་རང་སྐྟོང་ཁུལ་གི་ལས་ཁུངས་རེད། སིད་གཞུང་དང་མི་དམངས་

འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་ཕུད། དེ་མིན་གི་ལས་ཁུངས་གང་ཡིན་ཡང་རང་སྐྟོང་དབང་

ཆ་མེད།

མི་རིགས་རང་སྐྟོང་ས་ཁུལ་གི་རང་སྐྟོང་ལས་ཁུངས་ལ་ཡང་སྙིང་རང་སྐྟོང་

དབང་ཆ་གང་དག་ཡྟོད་དམ་ཞེ་ན། རེ་རེར་འབེད་ན། གཅིག མི་རིགས་ཁིམས་

བཟྟོའི་དབང་ཆ། གཉིས། ༼སིད་ཇུས༽བབ་བསྟུན་སྒྱུར་བཅྟོས་ལག་བསར་གི་དབང་



སྐམ་ས་ནས་བྲིས་པའྲི་རྩོམ་ཡྲིག་སྐྩོར།
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ཆ། གསུམ། ནྟོར་སིད་དཔལ་འབྟོར་རང་བདག་གི་དབང་ཆ། བཞི། རིག་གཞུང་

དང་། སྐད། ཡི་གེ་བཅས་རང་བདག་གི་དབང་ཆ། ལྔ། སྤི་བདེ་དམག་དཔུང་སྒིག་

འཛུགས་ཀི་དབང་ཆ། དྲུག གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ལས་བེད་པ་དམིགས་བསལ་

གིས་སྟོན་ལ་བསྐྟོ་སྤྟོད་ཀི་དབང་ཆ་བཅས་ཡྟོད།

༢༠༡༤ ལྟོའི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ཉིན།



ཕྱི་རྒྱལ་ནས་བྱིས་བའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་སྩོར།
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ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གསུང་བཤད་ལ་ཕི་སྟོད་རྒྱ་ནག་སྟོབ་མའི་ངྟོ་རྟོལ་ཅིའི་

ཕིར་བྱུང་ངམ།

ཁིན་ཝེ་ཅན།3

ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ལྟོ་ལྟར་ཕི་ཕྟོགས་སུ་གསུང་བཤད་གངས་ལས་འདས་པ་

གནང་ཡྟོད་ཅིང་། གཙུག་ལག་སྟོབ་གཉེར་ཁང་རེ་རེ་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་གདན་ཞུ་གནང་

སེ་གསུང་བཤད་གནང་བ་དེ་ལས་གཟི་བརིད་དུ་རིས། སྟོན་ཆད་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྟོབ་

གྲྭའི་ཁག་ཏུ་ཕེབས་ནས་གསུང་གཤད་གནང་བར་རྒྱ་ནག་སྟོབ་ཕྲུག་གིས་དྟོ་ཁུར་ཆེན་

པྟོ་མི་བེད། 

རྒྱུ་རྐེན་གང་ལ་བརྟེན་ནས་ཐེངས་འདིར་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཁེ་ལི་ཧྟོ་ནི་ཡའི་

གཙུག་ལག་སྟོབ་གཉེར་ཁང་གི་སན་ཏིའི་ཀྟོའི་ཡན་ལག་ཁང་（UCSD）དུ་

གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུར་ཕིར་སྟོད་རྒྱ་ནག་སྟོབ་མས་ངྟོ་རྟོལ་བས་པ་རེད་དམ། “རྒྱ་

ནག་སྟོབ་ཕྲུག་དང་མཁས་པའི་མཉམ་འབེལ་ཚོགས་པ”ཞེས་པས་གསལ་བསྒགས་

སེལ་ཏེ“ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་ཆྟོས་ལུགས་མི་སྣ་ཁྟོ་ན་མ་ཡིན་པར། དེ་བས་ཀང་ཡུན་

རིང་མེས་རྒྱལ་ཁ་བལ་གཏྟོང་མཁན་དང་མི་རིགས་མཐུན་སྒིལ་གཏྟོར་བཤིག་གཏྟོང་

མཁན་གི་ཆབ་སིད་ཀི་ཡུལ་གར་བ་ཞིག་རེད། ཉེ་བའི་ལྟོའི་ནང་ཨ་རི་གཙོས་པའི་

ནུབ་ཕྟོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ཀི་སིད་དྟོན་མི་སྣས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་འཚམས་འདི་

ཐེངས་མང་བེད་བཅུག དཔེར་ན་དེང་སང་ UCSD སྟོབ་གྲྭའི་དབུ་ཁིད་ངྟོས་ནས་ཐ་

ན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་དངྟོས་སུ་ཐུག་པ་ལྟ་བུ་རེད།  བ་སྤྟོད་འདི་དག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་

ནང་སིད་ལ་ཐེ་ཇུས་བས་པ་མ་ཟད་རྒྱ་ཆེའི་ UCSD རྒྱ་རིགས་སྟོབ་ཕྲུག་དང་མཁས་
3 སྐུ་ཞབས་ཁིན་ཝེ་ཅན་ནི་རྒྱ་ནག་ཀྲེ་ཅང་ཡན་ཀྲིག་ནས་ཡིན་ཞིང་། ད་ལྟ་ནེའུ་ཙི་ལན་དུ་གནས་སྟོད་བས་པའི་

རྒྱ་རིགས་ཀི་དམངས་གཙོ་དྟོན་གཉེར་པ་དང་རྟོམ་པ་པྟོ་གགས་ཅན་ཞིག་རེད།



ཕྱི་རྒྱལ་ནས་བྱིས་བའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་སྩོར།
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པའི་སེམས་ལ་ཕྟོག་ཐུག བཏང་། དེ་བས་ཀང་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཚོའི་

འབེལ་ལམ་ལ་ངན་ཕྟོགས་ཀི་ཤུགས་རྐེན་བཟྟོས།”ཚུལ་བཤད།

 གསལ་བསྒགས་ལས་ང་ཚོས་ཡྟོངས་སུ་མཐྟོང་ཐུབ་པ་ནི། ནང་དྟོན་དང་ཐ་

སྙད་ཚིག་སྦྟོར་གང་ཐད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཕི་སིད་གསལ་བསྒགས་དང་ཧ་ལས་

པའི་འད་པྟོ་ཡྟོད། དྟོན་དངྟོས་ལའང་གསལ་བསྒགས་འདི་ནི་སྟོབ་ཕྲུག་གི་བསམ་

ཚུལ་དང་རེ་འདུན་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཡན་ལག་ཁང་ནས་

བྱུང་བ་རེད། སྟོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་ཁྟོ་ཚོའི་བེད་སྒྟོ་ནི་སྤི་ཁྱབ་གཞུང་ཚབ་ཡན་

ལག་ཁང་ནས་བཀྟོད་ཇུས་ཐེབས་ཀི་ཡྟོད་པ་གསལ་སྟོན་བས་ཡྟོད། རྒྱ་ནག་སྟོབ་

ཕྲུག་ཚོགས་པ་ཟེར་བ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཡན་ལག་ཁང་གིས་འགྟོ་གྟོན་དང་

བཀྟོད་ཇུས་གཉིས་ཀ་གཏྟོང་སའི་ཚོགས་པ་ཞིག་རེད། དེ་ནི་དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་རྒྱ་ནག་

གི་ཕི་ཕྟོགས་ལ་ཡྟོད་པའི་གཞུང་སྒིག་རུ་ཁག་ལྔ་པ་རེད།

 རྒྱ་ནག་གི་ཕིར་སྟོད་སྟོབ་མ་ཕལ་ཆེ་བར་མཚོན་ན། ཁྟོ་ཚོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

དང་འབེལ་བ་ཧ་ཅང་ གཏིང་ཟབ་བེད་རྒྱུའི་འདྟོད་པ་མེད་ཚུལ་སྟོན་ཞིང་ 

ཁྟོ་ཚོས་བསམ་བླྟོ་གཏྟོང་ས་གཅིག་པུ་ནི་སྟོབ་སྦྟོང་ཡག་པྟོ་བས་ཏེ་མཐར་ཕིན་རེས་

ཨ་རིར་གནས་སྟོད་ཐུབ་པ། ཕ་མ་བསུས་ནས་ཨ་རིར་འཚོ་བ་སྐེལ་རྒྱུ། ཡང་ན་

སྟོབ་སྦྟོང་གྲུབ་རེས་ཕིར་ལྟོག་ནས་གྟོང་འཕེལ་གཏྟོང་བ་དེ་རེད། འྟོན་ཀང་“སྟོབ་

ཕྲུག་ཚོགས་པ”དེ་བཞིན་རྒྱ་དམར་ངྟོས་ནས་ཕིར་སྟོད་སྟོབ་མར་སངས་འཛིན་བེད་

པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བའི་

ཆབ་སིད་ཀི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཆབ་སིད་དགྟོས་མཁྟོ་ཡྟོད་

སྐབས་ནུས་ཤུགས་འདྟོན་པའི་རེ་བ་བེད། ཐེངས་འདིའི“ཁེ་ལི་ཧྟོ་ནི་ཡའི་གཙུག་



ཕྱི་རྒྱལ་ནས་བྱིས་བའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་སྩོར།

31

ལག་སྟོབ་གཉེར་ཁང”གི་རྒྱ་ནག་སྟོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་གསལ་བསྒགས་ནི་ཏག་

ཏག་དགྟོས་མཁྟོ་འདི་རིགས་སྐྟོང་བའི་མཚོན་རྟགས་ཤིག་རེད། 

  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕིར་སྟོད་སྟོབ་ཕྲུག་སངས་འཛིན་བེད་པར་ཁེ་ཕན་

སྐེལ་འདེན་ཁྟོ་ནར་བརྟེན་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཁག་པྟོ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁེ་ཕན་ཏིལ་

འབྲུ་ཙམ་ནི་སྟོབ་ཕྲུག་ལ་མཚོན་ན་རྦད་དེ་དྟོན་སྙིང་མེད། དེར་བརྟེན་ཁེ་ཕན་ཕུད་

པའི་ད་དུང་ངེས་པར་དུ་ཁེ་གྟོང་གི་འབེལ་བ་ཡྟོད་དགྟོས། ཐེངས་འདིར“ཁེ་ལི་ཧྟོ་

ནི་ཡའི་གཙུག་ལག་སྟོབ་གཉེར་ཁང” གི་སྟོབ་ཕྲུག་ཚོའི་ངྟོས་ནས། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་

གསུང་བཤད་ཀི་རྐེན་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བསབ་པ་མཐར་སྟོན་གི་ལག་ཁྱེར་

ངྟོས་ལེན་མེད་པ་བཟྟོ་སིད་པའི་སེམས་ཁལ་ཆེ་ཤྟོས་བེད་ཀི་ཡྟོད། ཕྟོགས་གཞན་

ཞིག་ནས་སྟོབ་ཕྲུག་ཚོའི་ངྟོས་ནས་ཁྱིམ་བདག་ཚོ་བསབ་པ་མཐར་སྟོན་གི་མཛད་

སྒྟོར་ཞུགས་པ་ནི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གསུང་བཤད་ཉན་པ་དང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས་པས་

རྒྱལ་ནང་དུ་ལྟོག་རེས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སིད་པ་དེར་ཞེད་ཀི་ཡྟོད། དེའི་རྐེན་བསབ་

པ་མཐར་སྟོན་གི་མཛད་སྒྟོའི་སྐབས་ཀི་གསུང་བཤད་དང་སྟོབ་ཕྲུག་གི་ཁེ་ཕན་བར་

འབེལ་བ་བཙུགས་པས། ཕིར་སྟོད་སྟོབ་མས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མགྟོ་སྒུར་རྣ་གཏད། 

གང་བཤད་ལ་ཉན་པར་བེད། 

 “སྟོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས”གསལ་བསྒགས་སེལ་རེས། ཕི་སྟོད་སྟོབ་ཕྲུག་

མང་པྟོ་ཐྟོན་ནས་སྟོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་ཚབ་བས་པ་དེར་ངྟོས་ལེན་མེད་པ་བསྒགས་

ཡྟོད། ཁྟོ་ཚོས་གསུངས་པར། “ཏཱ་ལའི་བླ་མ་གཙུག་ལག་སྟོབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཕེབས་

ནས་གསུང་བཤད་གནང་བ་དེས་ང་ཚོའི་སེམས་ལ་ན་ཚ་བཟྟོ་གི་མེད་པ་མ་ཟད། 

ཏག་ཏག་དེ་ལས་ལྟོག་སེ་འཛམ་གིང་ནང་མཚན་སྙན་ལན་པའི་ཆྟོས་ལུགས་དབུ་
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ཁིད་ཅིག་ཕེབས་ནས་ཚེ་སྟོག་དང་མིའི་རང་གཤིས་གེང་བ་འདི་ནི་རྣམ་དཔྱྟོད་ལན་

པའི་ཐག་གཅྟོད་ཡིན་པར་ངྟོས་འཛིན་ཐྟོབ།” ཅེས་བཤད། དྟོན་དངྟོས་སུའང་གསལ་

བསྒགས་འདིས་ཏག་ཏག་ཕི་སྟོད་སྟོབ་ཕྲུག་དེ་ལས་མང་བའི་བསམ་ཚུལ་དངྟོས་

དེ་མཚོན་ཡྟོད། ཨ་རི་ནི་སྨྲ་བརྟོད་རང་དབང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་ཞིང་། ཁྱེད་རང་

གིས་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ལ་སྐྟོན་བརྟོད་དང་ངྟོ་རྟོལ་བེད་པ་ནི་གནད་འགག་མི་ཆེ་

ལ་འཆར་ཅན་གི་བ་བ་ཞིག་རེད། འྟོན་ཀང་གལ་སིད་ཁྟོང་གིས་གདན་ཞུ་བས་པའི་

མགྟོན་པྟོ། མགྟོན་པྟོ་འདིའང་ཏག་ཏག་སྤི་ཚོགས་ཀིས་བརི་བཀུར་བེད་པའི་མི་སྣ་

ཞིག་རེད། སྤིར་ཁྱེད་རང་གིས་ངྟོ་རྟོལ་བེད་ཆྟོག་མྟོད། འྟོན་ཀང་སྤི་ཚོགས་ཡྟོངས་

ཀི་ཁ་གཏད་ལ་ལངས་པའི་རྐེན་གིས་ཞེ་ལྟོག་དང་མཐྟོང་ཆུང་བེད་ངེས།

ཁྟོམ་ཧྥུ་ཨ་རིའི་གསར་བསྐྟོས་སིད་འཛིན་དུ་གྱུར་རེས། རྒྱ་ནག་དང་ཨ་རིའི་

འབེལ་བ་ཧ་ཅང་བཤད་དཀའ་བའི་འགག་རའི་དུས་ཚོད་གཅིག་ལ་གནས་ཤིང་། རྒྱ་

ནག་དང་འབེལ་བའི་གྟོས་དྟོན་ཧ་ཅང་མང་པྟོའི་ཐྟོག་ཁྟོམ་ཧྥུའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་ཆད་

ཀི་སིད་འཛིན་མང་པྟོ་ལས་མཁེགས་པྟོ་རེད། སྐབས་འདིར། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ཨ་རིའི་དགའ་བསུ་ཆེ་ཤྟོས་ཐྟོབ་སའི་མགྟོན་པྟོ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཐྟོག་རྒྱ་ནག་གི་ཕི་

སྟོད་སྟོབ་ཕྲུག་ཁག་ཅིག་ཉྟོས་ཏེ་ཐྟོན་བཅུག་ན་འཁྲུག་རྐེན་བསངས་ན་ཁུངས་འཁྱྟོལ་

ལམ། 

དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་ཕི་སྟོད་སྟོབ་ཕྲུག་ལག་ཆ་ཞིག་ལ་བརི་བ་ནི་ཧ་ཅང་ཐ་ཤལ་

གི་བ་སྤྟོད་ཅིག་རེད། ཨ་རིར་སྟོད་པའི་སྟོབ་ཕྲུག་ཕལ་ཆེ་བ་ནི“ཨ་རིའི་རྨི་ལམ་

”ཡིད་ལ་འཆང་བཞིན་སྟོབ་ཞུགས་སྟོབ་སྦྟོང་བེད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཁྱྟོད་ཚོས་ཏཱ་

ལའི་བླ་མར་ངྟོ་རྟོལ་བེད་སྐབས་གསར་བསྐྟོས་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གིས་གང་འད་



ཕྱི་རྒྱལ་ནས་བྱིས་བའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་སྩོར།

33

གསུང་པ་ཉན་ཙམ་ཉན་ཙམ་བེད་དགྟོས་ངེས་རེད། ཁྟོམ་ཧྥུས་ཞྟོགས་པའི་གསྟོལ་

ཚིགས་སྟོན་ལམ་འདུ་འཛོམས་ཐྟོག་གསུངས་པར་ “ང་ཚོས་གནས་སྟོས་ཡུལ་མིར་

དགའ་བསུ་ཞུ་གི་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་ང་ཚོས་ཨ་རིར་བསེབས་པའི་གནས་སྟོས་ཡུལ་

མིས་ཨ་རིར་དགའ་ཞེན། ཨ་རིའི་རིན་ཐང་ལྟ་བ་ལ་དགའ་ཞེན་བེད་པའི་རེ་བ་ཡྟོད། 

དེ་ལས་ལྟོག་པའི་ང་ཚོར་འཁྟོན་འཛིན་དང་ང་ཚོའི་རིན་ཐང་ལྟ་བ་ལ་འཁྟོན་འཛིན་

བེད་པ་དེ་མིན། ང་ཚོ་མ་འྟོངས་པར་བདེ་འཇགས་དང་རང་དབང་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་

ཅིག་རེད། རྒྱལ་ཁབ་འདིར་སྤི་དམངས་ཐམས་ཅད་ལ་ཆྟོས་དད་རང་དབང་ཡྟོད། 

འཁྟོན་འཛིན་ནམ་དག་པྟོའི་གནྟོད་འཚེ་ཐེབས་སིད་པའི་སེམས་ཁལ་དགྟོས་དྟོན་

མེད།”

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་རླབས་ཆེན་གི་ཆྟོས་ལུགས་དབུ་ཁིད་ཅིག་ཡིན་ཞིང་། 

བསམ་བླྟོའི་དེད་དཔྟོན་ལ་འཛམ་གིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་དགའ་བསུ་ཐྟོབ་ཡྟོད། ཨ་

རིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་དགའ་བསུ་བེད་པ་ནི་ཨ་རིའི་རིན་ཐང་ལྟ་བ། ཆྟོས་ལུགས་རང་

དབང་གི་དགྟོངས་པ་དང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བམས་བརེས་འགྟོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་འཆང་

པའི་བརེ་བ་ལ་གཞི་བཞག་པ་ཞིག་རེད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རྒྱ་དམར་གི་ཆྟོས་ལུགས་དྟོ་

དམ་དང་ཁྟོང་ལ་འཁྟོན་འཛིན་གི་རྐེན་པས་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ལྟོག་ནས་དམ་ཆྟོས་འཆད་

སེལ་བེད་ཐབས་བལ། རྒྱ་ནག་ཕི་སྟོད་སྟོབ་ཕྲུག་ལ་ད་ཆ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ལེགས་

བཤད་དང་གསུང་ཆྟོས་ལ་ཉན་པའི་གྟོ་སྐབས་ཡྟོད་ཅིང་། རང་ཉིད་ཀིས་དངྟོས་སུ་

ཉན་པ་བརྒྱུད་རང་ངྟོས་ནས་བརྡར་ཤ་བཅད་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ངྟོས་འཛིན་བེད་

ཆྟོག ཏཱ་ལའི་བླ་མས་གསུངས་པའི་ཆྟོས་ཐུན་གཅིག་གམ་གསུང་བཤད་ཐེངས་

གཅིག་ཉན་ན་ཕལ་ཆེར་ཁྱེད་རང་གི་མི་ཚེ་ཧིལ་པྟོར་འགྱུར་བ་ཞིག་གཏྟོང་སིད།
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ཆིན་ཝེ་ཕིང་གིས་ཀུའྟོ་ཝུན་ཀུས་ལ ༧གྟོང་ས་མཆྟོག་གི་སྐྟོར་ཆེད་དུ་

བཅར་འདི་བས་དྟོན་ཡིག་ཐྟོག་ཏུ་བཀྟོད་པ།4

ཆིནཝེ་ཕིང་།5  ཀུའྟོ་ཝུན་ཀུའེ།6

ཆནི་ཝ་ེཕངི་། (ད་ིབ) ངེད་གཉིས་ལ་ཐུན་མྟོང་གི་གྟོགས་པྟོ་གཅིག་ཡྟོད་ཅིང་

། དེ་ནི་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་བསམ་བླྟོའི་དབུ་ཁིད་༧གྟོང་ས་མཆྟོག་རེད། ང་

ཁྟོང་དང་ཐེངས་བཞིར་མཇལ་བའི་གྟོ་སྐབས་བྱུང་ཞིང་། ན་ནིང་ཡང་ང་བསྟོད་བདེ་

ལན་པའི་ངང་༧གྟོང་ས་མཆྟོག་ལ་སྐར་མ་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔའི་རིང་བརན་འཕྲིན་བཅར་

འདི་བས། འྟོ་ན་ཁྱེད་རང་གིས་རང་ངྟོས་ཀི་བརྒྱུད་ལམ་ནང་།  ༧གྟོང་ས་མཆྟོག་དང་

མཇལ་འཕྲད་ཐེངས་ཁ་ཤས་བས་མྟོང་གསུངས། ངས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུར་ཁྱེད་ཀིས་

༧གྟོང་ས་མཆྟོག་ལ་གཟིགས་ཚུལ་གང་འད་ཞིག་ཡྟོད། ཁྱེད་ཀི་བསམ་ཚུལ་ཡིན་ན 

༧གྟོང་ས་མཆྟོག་ཁྟོང་སྐུ་འཚོ་གཞེས་རིང་བྟོད་དུ་ཕིར་ཕེབས་ཐུབ་བམ།

ཀྟོའྟོ ་ཝུན་ཀུས། (ལན)  ཐུགས་རེ་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ཝེ་ཕིང་ལགས། ཁྱེད་རང་གི་

དི་བ་འདི་ཧ་ཅང་ཡག་པྟོ་འདུག དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་ཁྱེད་དང་ང་གཉིས་ཀིས༧གྟོང་ས་

མཆྟོག་ལ་གདེང་འཇྟོག་གང་ཡང་བེད་པའི་འྟོས་བབ་མེད་ལ་བེད་ཀང་མི་འྟོས། ཁྟོང་

ལ་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བརི་བཀུར་བེད་དགྟོས་པ་ཞིག་རེད། འྟོན་

4 ཡིག་ཐྟོག་བཀྟོད་པ་འདི་ ༢༠༡༧ ལྟོའི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༤ ཉིན་ཆིན་ཝེ་ཕིང་གིས་ཀུའྟོ་ཝུན་ཀུས་ལ་ཆེད་དུ་བཅར་

འདི་བས་པའི་ཐད་གཏྟོང་བརན་འཕྲིན་ལ་གཞིགས་ནས་བསྒིགས།

5 སྐུ་ཞབས་ཆིན་ཝེ་ཕིང་ནི་ཨ་རིར་གནས་སྟོད་བས་པའི་ཀྲུང་གྟོའི་གཞྟོན་ནུ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་

དམངས་གཙོ་དྟོན་གཉེར་པ།

6 སྐུ་ཞབས་ཀུའྟོ་ཝུན་ཀུའེ་ནི་ཨ་རིར་གནས་སྟོད་བས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགྟོ་གཙོ་དག་ལ་ངྟོ་རྟོལ་བེད་

མཁན་གི་ཚོང་པ་འབྟོར་ལན་ཅན་ཞིག
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ཀང་ཁྱེད་རང་གིས་དི་བ་འདི་དིས་པའི་དབང་གིས། གནད་དྟོན་འདི་ཁྟོང་དང་ངའི་ད་

ལྟའི་གནས་སངས་དང་། དེ་བཞིན་ཁའེ་ཊ(Twitter)གྟོགས་པྟོ་ཚོས་དྟོ་སྣང་བེད་པའི་

གནད་དྟོན་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་ཞིག་དང་འབེལ་བ་ཡྟོད་པ་ཞིག་ལ་ངྟོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡྟོད་

སབས། འདིའི་སྐྟོར་ངས་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་བཤད་ཀི་ཡིན།

ང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་གཞྟོན་པ་སྐུ་ཞབས་མ་ཅེན་

གིས་བཀའ་མངགས་བས་པ་ལྟར་གྟོང་ས་མཆྟོག་ལ་མཇལ་འཕྲད་བས་པ་ཡིན་ལ། 

ཁྟོང་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཚབ་མཚོན་ཞིང་། དེ་ནི་སྒེར་གི་བ་སྤྟོད་མ་ཡིན་པར་རྒྱལ་ཁབ་

ཀི་དབུ་ཁིད་མཐྟོ་ཤྟོས་ཀི་ཚབ་མཚོན་གི་ཡྟོད། ང་ཨ་རི་དང་ཡུ་རྟོབ་བཅས་ཕྟོགས་

མང་པྟོར་འབེལ་ལམ་ཡྟོད་སབས། ངའི་འབེལ་ལམ་བེད་སའི་ཁྟོང་རྣམ་པ་ལྟོ་མང་

རིང༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ལ་རྒྱབ་སྐྟོར་གནང་མཁན་རེད། ཁྟོ་ཚོ་བརྒྱུད་ང་ཚོ་

མཇལ་འཕྲད་དུས་ཚོད་བཟྟོས་ཏེ་མཇལ་བ་ཡིན།  མཇལ་ཚར་རེས་ང་ལ་བཞག་པའི་

བག་ཆགས་དང་པྟོ༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་ངའི་བླྟོ་ཡུལ་ན་ཡྟོད་པ་དེ་དང་ཕྟོགས་

ཐམས་ཅད་ནས་གཅིག་མཚུངས་རེད། ཁྟོང་ཧ་ཅང་ཞི་ཞིང་དུལ་བ་མ་ཟད། ང་ཚོའི་

ཆྟོས་ལུགས་ཁྟོད་ཀི་ལྷ་བརྫུས་འདེ་བརྫུས་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་དང་རྦད་དེ་མི་འད་བར་ཧ་

ཅང་བབ་ཆགས་ཤིང་གཞུང་སེམས་དང་བ།  ཁྟོང་གི་དགྟོངས་པ་བཞེས་སངས་ནི་

ཚད་མཐྟོ་ཞིང་རིམ་པ་གསར་པ་ཞིག་ལ་སེབས་ཟིན་འདུག རྒྱུ་མཚན་ནི་སྐབས་དེར་

ཁྟོང་གིས་གསུངས་རྒྱུ་མང་ཤྟོས་ནི་ཆྟོས་ལུགས་དང་ཚན་རིག ནང་ཆྟོས་དང་ཚན་

རིག ནང་ཆྟོས་དང་རང་བྱུང་། ཆྟོས་ལུགས་དང་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཡིན་

ཞིང་། ཁྟོང་གིས་གསུངས་པ་ཧ་ཅང་ཁ་གསལ་པྟོ་འདུག དེ་ནི་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་དངྟོས་

ཡྟོད་འཚོ་བའི་ནང་གི་དངྟོས་ཁམས་ཀི་གནས་ཚུལ་རེད། དཔེར་ན་ང་ཚོ་མི་ཞེས་པ་
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ནི་རྐལ་བ་ཞིག་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས་ཤིང་། ཟ་བ་དང་ཉལ་བ་བཤང་གཅི་དྟོར་བ་

གསུམ་དང་སྐེ་ར་ན་འཆིར་ཁ་ཕྟོགས་བཞིན་ཡྟོད། འྟོ་ན་ང་ཚོའི་ཚེ་ཕི་མ་སེ་བསམ་

བླྟོའི་འཇིག་རྟེན་ནི་ང་ཚོས་ཤེས་རྟྟོགས་དབེན་པའི་ཞིང་ཁམས་ཤིག་རེད་ལ། དྟོན་

དངྟོས་ཐྟོག་ཆྟོས་ལུགས་ནི་ཁྱེད་ལ་གནང་བའི་གཞལ་བ་ལྟོག་གྱུར་གནས་ཀི་ཚད་

གཞི་ཞིག་རེད། ང་ཚོ་དེང་རབས་འཚོ་བའི་ཁྟོད་འདི་ནི་དངྟོས་ཁམས་འདུས་བས་ཀི་

འཇིག་རྟེན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། འདུས་བས་ཀི་འཇིག་རྟེན་དང་མ་རྟྟོགས་པ་ནི་འགལ་ཟླ་

མ་ཡིན་ཞིང་། ཆྟོས་ལུགས་ཀིས་འདུས་བས་འཇིག་རྟེན་གི་གནད་དྟོན་རྣམས་ཐག་

བཅད་ཡྟོད། དུས་མཚུངས་སུ་ཁྱེད་རང་ལ་དངྟོས་ཡྟོད་འཇིག་རྟེན་ནང་མ་རྟྟོགས་པའི་

གནད་དྟོན་མང་པྟོ་ཞིག་ལ་ཚད་གཞི་ཞིག་དང་ལན་ཞིག་སྤད་ཡྟོད། གལ་སིད་གྟོ་བ་

དེ་བས་ཟབ་པ་ལྟོན་ན། ཁྟོང་གིས་རང་བྱུང་གི་ཐབས་ལམ་ཐྟོག་ཁྱེད་ཀི་མ་ཤེས་པའི་

གནད་དྟོན་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་ཞིག་ལ་འགེལ་བཤད་གནང་ཡྟོད། ༧གྟོང་ས་མཆྟོག་གིས་

སྤྟོ་སེམས་ཆེན་པྟོའི་ངང་གནད་དྟོན་འདི་དག་ལ་འགེལ་བཤད་བསྐྟོན། དེ་ནི་ཧ་ལས་

དགྟོས་པ་ཞིག་རེད། ཁྟོང་གིས་ཆྟོས་ལུགས་ཏེ་ནང་ཆྟོས་དང་དེང་རབས་སྤི་ཚོགས་

གཉིས་ཕྟོགས་ཐམས་ཅད་ནས་ཟུང་དུ་སྦེལ་འདུག

ངས་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་བརྟོད་པར། ཁྱེད་ཀིས་ང་ལ་ཕག་དབང་ར་བ་ནས་

གནང་མི་དགྟོས་ལ་ཁ་བཏགས་ཀང་སྐེ་ལ་གཡྟོག་མི་དགྟོས།  ཁྱེད་ལ་རང་བྱུང་

ཁམས་ལས་འདས་པའི་ནུས་པ7 ཡྟོད་དམ་མེད། སྟོན་དུ་དི་བ་འདིར་ང་ལ་ལན་ཞིག་

གནང་རྟོགས། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་རང་བྱུང་ཁམས་ལས་འདས་པའི་ནུས་པ་ཡྟོད་ན། ང་

ཡར་ལངས་ནས་འགྟོ་གི་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། རང་བྱུང་ཁམས་ལས་འདས་པའི་

7 超自然能力。Supernatural Ability.
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ནུས་པ་དེ་འད་ཡྟོད་ན། ལྟོ་བཅུ་ཕྲག་ཕིན་པ་རེད། ཁྱེད་རང་ཐད་ཀར་རང་ཡུལ་བྟོད་

ལ་འཕུར་ནས་ལྟོག་ན་མི་འགིག་གམ། ཡང་ན་བྟོད་ལ་ལྟོག་པར་འགྟོག་རྐེན་ཡྟོད་

ན། ཁྱེད་ཀིས་ནུས་པ་སྟོན་ཙམ་བས་ནས་རྒྱུ་རྐེན་དེ་ར་མེད་བཟྟོ་གི་མེད་དམ།  ཁྱེད་

ལ་ནུས་པ་འདི་ཏན་ཏན་མེད། དེ་བཞིན་རང་ལུས་མེར་སེག་བེད་མཁན་ནང་ཚུད་

ཀི་མི་དེ་ཚོ། ཁྱེད་ཀིས་ཁྟོང་ཚོར་མེར་སེག་གཏྟོང་མ་བཅུག་པ་བེད་ཆྟོག ཁྟོང་ཚོས་

ཁྱེད་ཀི་ཁ་ལ་ཉན་གི་རེད་དམ། ཁྟོང་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སེག་བཏང་བ་དེ་ཁྱེད་ཀི་

ཆེད་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མེད། ཅེས་བཤད་སྐབས། ༧གྟོང་ས་མཆྟོག་གིས་ཁྱེད་ཀི་ལྟ་

བ་འདི་ཧ་ཅང་ཡག་པྟོ་འདུག་གསུངས་སྟོང་། དེར་བརྟེན་མི་འགས་བཤད་རྒྱུར་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་ནི་རང་ལུས་མེར་སེག་གི་བཀྟོད་འདྟོམས་པ་རེད་ཟེར་གི་འདུག ང་དེར་

ཡིད་ཆེས་མེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁྱེད་རང་ལ་ནུས་པ་འདི་མེད། དུས་མཚུངས་སུ་

རང་བྱུང་ཁམས་ལས་འདས་པའི་ནུས་པའང་མེད། འདིའི་གྟོ་དྟོན་ནི་ནང་ཆྟོས་ལ་

རང་བྱུང་ཁམས་ལས་འདས་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་དེ་རེད། ཁྱེད་རང་གིས་ད་དུང་ཞལ་

ལག་མཆྟོད་དགྟོས་ཤིང་། བདུན་ཕྲག་གཅིག་ཟས་རིགས་མི་ཟ་དང་། ཡང་ན་ཟླ་བ་

གཅིག་ཟས་མ་བཟྟོས་པ་ཡིན་ན། ཏན་ཏན་ལྟྟོགས་ཤི་ཐེབས་རྒྱུ་རེད། དེ་མིན་ཁྱེད་

རང་ལ་གི་དང་མེ་མདའ་མི་ཟུག་པ་རེད་དམ། ངས་ད་ལྟ་ཚོད་ལྟ་ཞིག་བེད་དགྟོས།  

ཁྱེད་རང་དེ་འད་ཏན་ཏན་མིན། ཞེས་བཤད་སྐབས། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བཞད་མྟོ་བཞད་

ནས་བཞུགས། ཁྟོང་ཧ་ཅང་ཉམས་མཚར་པྟོ་ཞིག་འདུག ཐུག་པ་ཙམ་གིས་གྟོགས་

འདིས་རིང་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་།  ང་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པྟོ་གནང་ཞིང་། ཁྟོང་གིས་དེ་མ་ཐག་

ཉེ་འཁིས་ཀི་མི་ཕིར་འགྟོ་བཅུག་ནས། ང་གཉིས་ཧ་ཅང་གཟི་བརིད་ལན་པའི་བཀའ་

མྟོལ་ཞིག་གི་འགྟོ་བརམས་པ་ཡིན། 
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ངའི་སེམས་པར་༧གྟོང་ས་མཆྟོག་ནི་ཐྟོག་མ་ཉིད་ནས་ནང་ཆྟོས་ཀི་དབུ་ཁིད་

ཙམ་ཞིག་དང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཟེར་བ་ཙམ་ཁྟོ་ན་མ་རེད་ལ། བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་ཐག་

གཅྟོད་རྒྱུ་ཁྟོ་ན་ཙམ་ཡང་མ་རེད། རྒྱལ་ནང་གི་ཐལ་སྐྟོད་ཆྟོས་ལུགས་མི་སྣ་འགའ་

ཤས། དཔེར་ན་ཀྲུའུ་ཝུས་ཆུན་ལྟ་བུས་ཐ་ན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་ལུག་ལྤགས་གྟོན་པའི་

སྤང་ཀི་རེད་ཅེས་ངན་སྨྲ་བས། ཐལ་སྐྟོད་མི་སྣས་ཁྟོང་ལ་ཡང་ཡང་རྟོལ་རྡུང་གཏྟོང་

གི་ཡྟོད་ཀང་། ༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ད་དུང་དེ་ལས་ལྟོག་ཏེ་ཧ་ཅང་ཞི་ལྷྟོད་ཡིན་

པར་ང་རྦད་དེ་ཧང་སངས་སྟོང་། འདི་ནི་ཏག་ཏག་ནང་ཆྟོས་ཀི་ནུས་པ་ཡིན་པ་རེད། 

ཁྟོང་དངྟོས་གནས་ཁེངས་དེགས་ལས་གྟོལ་ཟིན་པ་མ་ཟད། མི་སུ་ལའང་འཁྟོན་

འཛིན་མི་གནང་བ། འདི་ནི་དཔེ་མི་སིད་པ་ཞིག་རེད། དེ་བས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི། 

ངས་མཐྟོང་སྣང་ལ་ཁྟོང་དངྟོས་གནས་བམས་བརེ་ལན་པ་ཞིག་རེད་འདུག  ཁྟོང་བྟོད་

ལ་དགའ་ཞེན་དང་འཛམ་གིང་ཡྟོངས་ཀི་མི་དམངས་ལ་དགའ་ཞེན་གནང་གི་ཡྟོད་པ་

རྟོད་མི་དགྟོས་པ་ཞིག་རེད། ཁྟོང་ནི་༧གྟོང་ས་མཆྟོག་ཅེས་ཞེ་ས་ཞུ་ཡུལ་ནང་པའི་

དབུ་ཁིད་ཅིག་དང་། ཡང་ན་ས་ཞིང་དང་མངའ་ཁྟོངས་ལ་སྟོགས་མཚན་གནས་དང་

རྒྱུ་དངྟོས་འདི་དག་རིགས་ཀི་ས་མཚམས་ལས་རྦད་དེ་བརལ་ཟིན་འདུག ངས་གང་

མཐྟོང་ཡྟོད་དམ་ཞེ་ན། ༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་སྐམ་ས་ཆེན་པྟོའི་དབར་ཕན་ཚུན་

རྒྱུས་མངའི་ཧེ་བག་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་བྱུང་འདུག་པ་དེ་རེད། གྟོ་ཐྟོས་ལ་ཁྟོང་གི་གཅེན་

པྟོ་ཧྟོང་ཀྟོང་ལ་བཞུགས་ཡྟོད་ཅིང་། ད་ལྟ་གྟོང་སྨྲས་སྐྟོར་འབེལ་བ་ཅུང་ཉུང་། དེས་

ན་ཁྟོང་སྐུ་ངྟོ་མ་ཚུད་པའི་གང་ཐྟོས་པ་དང་མཐྟོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཕལ་ཆེ་བ་སར་

བཞིན་རྒྱལ་ནང་གི་མི་སེར་དཀྱུས་མ། ཡང་ན་བྟོད་ནས་ཁྟོང་མཇལ་བར་ཡྟོང་མཁན་

གི་མི་དེ་རྣམས་ལས་བྱུང་ཞིང་། གནས་ཚུལ་འདི་ཚོ་ཏག་ཏག་བསད་ཡྟོད་པའི་

ངེས་པ་མེད། ཁ་ཚུར་སྐྟོར་ན། དེ་བས་སྒྟོ་འདྟོགས་ཆེ་བའི་བ་བ་ནི། ངས་༧གྟོང་ས་
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མཆྟོག་མ་མཇལ་གྟོང་། ང་རང་གི་ཤེས་བ་ཚད་ཡྟོད་པའི་རྐེན་གིས་བྟོད་སྐྟོར་གི་ལྟོ་

རྒྱུས་སྣ་ཚོགས་ལ་ཟུར་སྦྟོང་བས། བྟོད་ལ་ཕིན་ནས་ཉིན་བཅུ་གངས་བསད་པ་ཚུད་

པའི་སྟོབ་སྦྟོང་ཡག་པྟོ་བས། ༧གྟོང་ས་མཆྟོག་དང་མཇལ་རེས། ངས་ཤེས་རྟྟོགས་

བྱུང་བ་ནི་དཔྟོན་རིགས་ཚང་མས་ང་ལ་བརྒྱུད་བསྒགས་བས་པའི་གནས་ཚུལ་ནྟོར་

འཁྲུལ་ཆུང་ངུ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཕྟོགས་ཐམས་ཅད་ནས་ནྟོར་འདུག  གནས་ཚུལ་

འདི་ཚོས་དབུས་སིད་གཞུང་གི་དབུ་ཁིད་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིད་ཇུས་ཐག་

གཅྟོད་རྣམས་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ཡྟོད། ༧གྟོང་ས་མཆྟོག་སྐུ་ངྟོ་མ་མཇལ་རེས། 

དེ་བས་ང་ཧང་སངས་བཅུག་པའི་བ་བ་ཞིག་ནི། ཁྟོང་གིས་རྒྱུས་མངའ་གནང་བའི་

རྒྱལ་ནང་གནས་ཚུལ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་རྫུན་མ་རེད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་དང་

༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཕྟོགས་གཉིས་ཀི་བར་གྟོ་འཛོལ་ཆེན་པྟོ་བྱུང་འདུག ང་དེར་

དངྟོས་གནས་ཧང་སངས་བྱུང་། 

ཕིས་སུ་ང་དང་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བཀའ་མྟོལ་ཡུན་རིང་བྱུང་ཞིང་། ང་

ལ་བག་ཆགས་ཟབ་ཤྟོས་གནད་དྟོན་གསུམ་བྱུང་། དང་པྟོ།  ༧གྟོང་ས་མཆྟོག་དང་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གཉིས་ཀི་དབར་བར་སྟོང་ཞིག་དང་། ཡང་ན་བར་ཐག་ཞིག་ལྷག་པ་

ཁྟོ་ན་མ་ཡིན་པར། སབས་བདེ་བའི་ཆབ་སིད་དམ་ཡང་ན་དེ་དང་ཕྟོགས་མཚུངས་

ཀི་བེད་སངས་སྤད་ནས་ཐག་གཅྟོད་ཐུབ་ཐབས་བལ་བའི་འྟོབས་དྟོང་ཞིག་ལྷག་

འདུག དེ་ནི་ཕན་ཚུན་རྒྱུས་མངའ་ཡྟོད་མེད་ཀི་ནྟོར་འཁྲུལ་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་གཙོ་

བྟོ་གནད་དྟོན་གསུམ་ལ་འབེལ་ཆགས་ཡྟོད་དེ། གཅིག་ནི་བྟོད་ཆེན་པྟོའི་གནད་དྟོན་

ཡིན་ཞིང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གལ་སིད་བྟོད་ཆེན་པྟོ་ངྟོས་ལེན་བས་ན།  དྟོན་

དག་ཆེ་རུ་སྟོང་བ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་གྟོ་བ་ལེན་
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བཞིན་པའི་བྟོད་ཆེན་པྟོ་ཞེས་པ་གཅིག་མཚུངས་མ་རེད། ད་དུང་ཆེས་གལ་ཆེན་ཞིག་

ཡྟོད་པ་ནི་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སིད་སྐྟོར་གི་གནད་དྟོན་ཡིན་ཞིང་། གནད་

དྟོན་འདིར་གྟོ་བ་ལེན་སངས་དང་། དེ་བཞིན་བྟོད་ཀི་ཆེད་ལས་མཁས་པའི་བཤད་

སངས་དང་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་གསུངས་པ་ཡང་གཅིག་མཚུངས་མ་རེད། ད་

དུང་གནད་དྟོན་གཅིག་ཡྟོད་པ་ནི་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཕིར་རྒྱལ་ནང་དུ་ལྟོག་

རྒྱུའི་སྐྟོར་གི་གནད་དྟོན་རེད།  ༧གྟོང་ས་མཆྟོག་གི་གསུང་པ་དང་རེ་བ། རྒྱལ་ནང་

གིས་བསྒགས་པ་དང་རེ་བ་བེད་ཚུལ་བཅས་ནི་རྦད་དེ་མི་འད་བ་འདུག འྟོན་ཀང་

སིད་གཞུང་གི་དཔྟོན་རིགས་ཀིས་ང་ལ་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དང་། ༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་

བླ་མས་གསུངས་པའི་བཀའ་མྟོལ་བཅས་ཕྟོགས་གཉིས་དབར་འདུམ་སྒིག་ཧ་ཅང་

དཀའ། ང་སྒེར་ནས་ ༧གྟོང་ས་མཆྟོག་ཕིར་ལྟོག་གནང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཏན་ཏན་ཡྟོད་པ་

ཞིག་རེད་སྙམ། དེ་ཡང་ཆེས་གལ་ཆེ་བའི་ལྟོ་རྒྱུས་ཀི་གྟོ་སྐབས་ཕྟོགས་གསུམ་ནས་

ཡྟོད་པ་རེད། དང་པྟོ། སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་ཁྟོང་རང་ཉིད་ཀིས་ཆྟོས་ལུགས་ལ་

གྟོ་བ་ལེན་སངས་དང་མི་གཞན་གི་གྟོ་བ་ལེན་སངས་བར་མི་འད་བ་ཡྟོད། ཁྟོང་རང་

ཉིད་ཀི་སེམས་ནང་དུ་གནད་དྟོན་འདི་ཐག་གཅྟོད་འདྟོད་ཞེ་དག་ཡྟོད་པ་དང་། ནང་

ཆྟོས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡང་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་པའི་རྐེན་གིས་མི་འད་བ་

ཞིག་ཡྟོད། གཉིས་པ། རྒྱ་ནག་ད་ཆ་དཔལ་འབྟོར་དར་རྒྱས་ཆེ་ཞིང་། འཛམ་གིང་

སེང་དཔལ་འབྟོར་གི་རྟེན་གཞི་ཆེན་པྟོ་ཨང་གཉིས་པར་གྱུར་ཟིན། འྟོན་ཀང་ང་ཚོར་

དེ་རིང་བཟའ་ཆས་རྫུན་མ། སན་བཅྟོས་རྫུན་མ། ཁྟོར་ཡུག་འབག་བཙོག མི་སེམས་

འབག་བཙོག དཔྟོན་རིགས་ཀི་རུལ་སུངས་བ་སྤྟོད།  སྤི་ཚོགས་ཀུན་སྤྟོད་ཉམས་

ཆག་བཅས་གནད་དྟོན་འདི་ཚོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆྟོས་ལུགས་མ་གཏྟོགས་གཞན་གིས་

ཐག་གཅྟོད་བེད་མི་ཐུབ། འདི་ནི་ཏག་ཏག་སིད་འཛིན་ཞི་ངྟོས་ནས་མཉམ་འབེལ་
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རྒྱལ་ཚོགས་འཛམ་གིང་སྒིག་འཛུགས་ཚོགས་ཆེན་ཐྟོག ཆྟོས་ལུགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་

གི་སྒྱུར་བཅྟོས་སྒྟོ་འབེད་ཀི་གྟོམ་སབས་གཉིས་པ་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཁ་ཕྟོགས། དེ་

བཞིན་རིག་གཞུང་བསྐར་དར་ཐད་ནུས་པ་གལ་ཆེན་འདྟོན་ཐུབ། ཅེས་གསུངས། 

འདི་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྟོ་རེད། རྒྱ་ནག་གི་ད་ལྟའི་ཕྟོགས་ཡྟོངས་དང་། ལྷག་པར་

དུ་བསམ་བླྟོའི་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཆྟོས་ལུགས་ཀི་དགྟོས་མཁྟོ་ཆེ་ཤྟོས་ཆགས་ཡྟོད། 

གསུམ་པ། ༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ལ་འཛམ་གིང་ཐྟོག་དད་མྟོས་བེད་མཁན་དུང་

ཕྱུར་བརལ་བ་ཡྟོད་ཅིང་། ཁྟོང་གིས་རྒྱ་ནག་ནི་འཛམ་གིང་གི་ཕྟོགས་སུ་འགྟོ་བ་དང་

། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བླྟོ་རྒྱ་ཡངས་མིན། དེ་བཞིན་འཛམ་གིང་དང་དངྟོས་གནས་མཐུད་

སྦྟོར་ཐུབ་མིན།  རྒྱལ་ཁབ་ལ་དངྟོས་གནས་བརི་བཀུར་བེད་མིན། འཛམ་གིང་གིས་

རྒྱ་ནག་ལ་ངྟོས་འཛིན་གང་འད་བེད་འཇུག་མིན། རྒྱ་ནག་ལ་གང་འད་ལྟ་མིན་དང་

འབེལ་བ་ཡྟོད།  སིད་འཛིན་ཞི་ལྟ་བུའི་ཆབ་སིད་པ་འདི་འད་ཞིག་གིས་ཡང་དག་

པའི་རླབས་ཆེན་གི་ཐག་གཅྟོད་གཅིག་བེད་འྟོས་པའི་དུས་ལ་བབ་འདུག མ་ཟད་རྒྱ་

ནག་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀི་ཁེ་ཕན་དང་མ་འྟོངས་པར་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེ། 

གྟོང་གི་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་གི་ཐྟོག ངའི་སེམས་པར་འདི་ནི་ལྟོ་རྒྱུས་ཐྟོག་དུས་སྐབས་

ཡག་ཤྟོས་དང་བཟང་ཤྟོས་རེད་ལ། ཐམས་ཅད་ཐལ་བསྐྟོད་ལ་གྟོམས་པའི་རེས་སུ་

ཉིན་ཞིག་ཡང་དག་པའི་འགྟོ་ལམ་ཐྟོག་ལྟོག་དགྟོས་པ་ཆྟོས་ཉིད་ཡིན། དུས་མཚུངས་

སུ་ངས་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་མཇལ་ནས། ༧གྟོང་ས་མཆྟོག་དང་འབེལ་

བའི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་འཁྲུལ་བ་མེད་པར་བརྒྱུད་བསྒགས་བས་ཟིན། དེར་བརྟེན་

ངས༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རྒྱ་ནག་ལ་ལྟོག་རྒྱུ་ཏན་ཏན་རེ་བ་ཡྟོད་པ་ཞིག་ལ་ངྟོས་

འཛིན་བེད་བཞིན་ཡྟོད། ལྟོག་ཐུབ་པ་མ་ཟད་ད་དུང་ཆབ་སིད་ཐྟོག་རྟོག་ད་མི་འབྱུང་

ཞིང་། རྒྱ་ནག་ལ་འཆམ་མཐུན་དང་། མི་སེམས་འབག་བཙོག་ལ་གཙང་བཟྟོ་ཐུབ་པ། 
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དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་ལ་འཛམ་གིང་ཐྟོག་དེ་བས་མང་བའི་བརི་བཀུར་འཐྟོབ་ཐུབ་ངེས་

ཡིན། འདི་ནི་ངའི་ལྟ་ཚུལ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཝེ་ཕིང་ལགས།

 ཧུའུ་ཕིང8་གིས་བྟོད་དྟོན་དང་འབེལ་བའི་དི་བར་ལན་བཏབ་པ། 

 

༡༽ ལྟོ་བཅུ་ཕྲག་རིང་། བྟོད་མིས་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་དབུ་མའི་ལམ་རྒྱུན་

འཁྱྟོངས་བས། ཡིན་ནའང་ཧ་ལམ་གྲུབ་འབས་གང་ཡང་ཐྟོན་མེད་པ་ལྟ་བུ་རེད། 

འདིས་བྟོད་མིའི་འབད་བརྟོན་ནི་འབས་མེད་ངལ་བ་ཡིན་པ་གསལ་བཤད་བེད་ཀི་

ཡྟོད་དམ། 

ལན། བྟོད་མིའི་འབད་བརྟོན་འབས་མེད་ངལ་བ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། འཚེ་

བ་མེད་པ་དང་དབུ་མའི་ལམ་རྒྱུན་འཁྱྟོངས་བེད་པ་ནི་བཟང་སྤྟོད་ཐྟོག་ཡང་དག་པ་

ཡིན་པ་མ་ཟད། ད་དུང་དྟོན་དངྟོས་ཁྟོད་ལག་ལེན་འཁྱྟོལ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཀང་རེད། 

སར་པྟོ་ལན་ཊའི་མི་རྣམས་ཀིས་གཅིག་སྒིལ་བཟྟོ་ཚོགས་ལས་འགུལ་སེལ་

སྐབས། ནུབ་ཕྟོགས་མི་སྣ་དག་གིས་ཀང་ཁྱྟོད་ཚོས་འཚེ་བ་མེད་པར་བརྟེན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གང་ཡིན་ནམ། ཞེས་དིས་སྐབས། སིས་ཅི་ནིག་ (Michnik) ཅེས་པས། 

“ང་ཚོ་ལ་མེ་མདའ་མེད།” དེར་བརྟེན། འཚེ་བ་མེད་པ་རྒྱུན་འཁྱྟོངས་བས་པ་ནི་འཚེ་

8 སྐུ་ཞབས་ཧུའུ་ཕིང་ནི་ཨ་རིར་གནས་སྟོད་བས་པའི་དཔྱིད་ཀི་པེ་ཅིན་ཞེས་པའི་དུས་དེབ་ཀི་རྟོམ་སྒིག་པ་དང་

དམངས་གཙོ་དྟོན་གཉེར་པ་གགས་ཅན་ཞིག
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བ་མེད་པའི་བཟང་སྤྟོད་ཐྟོག་དེ་བས་ཡག་པ་དང་། དེ་བས་ལྷད་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཙམ་ཁྟོ་ན་མ་ཡིན་པར། ང་ཚོར་མེ་མདའ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཀང་རེད། 

ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཀང་གསུངས་དྟོན། ཐེངས་གཅིག་ཁྟོང་དག་སྐྟོད་ཕྟོགས་

ཁག་གི་བྟོད་མི་ཞིག་ལ་ཐུག ཁྟོ་རང་ལ་གསུངས་པར་ད་ལྟ་ང་ཚོས་གལ་སིད་དག་

པྟོའི་ཐྟོག་ནས་ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་པར་བེད་ན། ང་ཚོར་ཐྟོག་མར་མེ་མདའ་

ཡྟོད་དགྟོས། ད་དུང་རས་མདེལ་ཡྟོད་དགྟོས། མེ་མདའ་འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་མི་

འདང་ཞིང་། སྟོང་ཕྲག་ཁ་ཤས་དགྟོས། འྟོན་ཀང་སུས་ང་ཚོར་འཚོང་ངམ། རྒྱ་གར། 

ཨ་རི། ཕལ་ཆེར་ང་ཚོར་གྟོ་མཚོན་ཚོང་མཁན་ཡྟོད་མི་སིད། གཅིག་བས་ན་ཨ་ཧི་

གྷ་ནི་སི་ཐན་དང་ཡང་ན་པ་ཀི་ས་ཐན་ནས་དེ་སའི་ཨུ་རུ་སུའི་གྟོ་མཚོན་ཉྟོ་ཐུབ། མེ་

མདའི་འབྱུང་ཁུངས་ཡྟོད་པ་བས། འྟོན་ཀང་དངུལ་གང་ནས་འབྱུང་ངམ། གྟོང་སྨྲས་

རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོས་སྤྟོད་མི་སིད། གལ་སིད་དངུལ་ཡྟོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་། མེ་

མདའ་ཡང་ཉྟོས་ཐུབ་པའི་དབང་དུ་བཏང་། འྟོན་ཀང་གང་འད་བས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་

དབྟོར་དགྟོས་སམ། རྒྱལ་ཁབ་གང་གི་མཐའ་མཚམས་ལ་བརྟེན་ནས་དབྟོར་དགྟོས། 

མྟོས་མཐུན་བེད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་མེད། སྟོན་ཆད་ཨ་རིའི་དབུས་གསང་བའི་ལས་

ཁུངས་ཀིས་ང་ཚོར་གནམ་ཐྟོག་ནས་གཡུག་རྟོགས་བས་མྟོང་། འྟོན་ཀང་དེ་ནི་

འདས་པ་ཡིན་ཞིང་ད་ལྟ་ར་བ་ཉིད་ནས་དེ་ལྟར་བེད་མི་སིད། དེར་བརྟེན་དག་ཤུགས་

ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོའི་གནད་དྟོན་ཐག་གཅྟོད་ཐབས་མེད།

ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ད་དུང་གསལ་སྟོན་གནང་པར། ཡུ་རྟོབ་དང་ཨ་རིའི་མི་སྣ་མི་

ཉུང་བ་ཞིག་གིས་ཁ་གསལ་འཁྲུལ་མེད་ཀིས་ཁྟོང་ལ་གསུངས་པར། གལ་སིད་བྟོད་

མིས་དག་པྟོ་བེད་སྤྟོད་ཀིས་གནད་དྟོན་སེལ་ན། ཁྟོ་ཚོས་མུ་མཐུད་བྟོད་མིར་རྒྱབ་
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སྐྟོར་བེད་མི་སིད། ཅེས་ཁ་གསལ་པྟོ་གསུངས།

དབུ་མའི་ལམ་ལ་དགེ་མཚན་ཆེན་པྟོ་གཉིས་ཡྟོད་པ་སེ། དང་པྟོ། དེ་བཟང་

སྤྟོད་ཐྟོག་ཡང་དག་པ་ཞིག་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་དབུ་མའི་ལམ་གིས་བྟོད་མིའི་ར་

བའི་ཁེ་ཕན་ཁག་ཐེག་བེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། བྟོད་དང་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་ཀར་ཕན་

ཐྟོགས་ཡྟོད། གཉིས་པ། དབུ་མའི་ལམ་ཆབ་སིད་ཐྟོག་ལག་བསར་ཐུབ་ཅིང་། དངྟོས་

ཡྟོད་དང་མཐུན་པ་ཞིག་རེད། 

དབུ་མའི་ལམ་དངྟོས་ཡྟོད་དང་མཐུན་ཞིང་ལག་བསར་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན། 

གལ་སིད་རང་བཙན་རྟོད་རྒྱུར་ཁ་ཕྟོགས་སྒྱུར་ན།  རྒྱལ་སྤིའི་ཐྟོག་བྟོད་མིའི་བེད་སྒྟོ་

སེལ་ཡུལ་ཆུང་དུ་འགྟོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཧ་ལམ་གཏན་འཁེལ་རེད། ད་ལྟ་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་

ཨ་རིར་འཚམས་འདི་གནང་ནས་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་དང་མཇལ། འཇར་མན་དུ་

འཚམས་འདི་གནང་ནས་འཇར་མན་སིད་བླྟོན་དང་མཇལ། རྒྱ་དམར་དབང་འཛིན་

པས་དེར་ངྟོ་རྟོལ་བས་ཏེ། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཁ་བལ་བ་རེད་ཅེས་སྐྟོན་བརྟོད་བས་ན་ཡང་

། ནུབ་ཕྟོགས་སིད་གཞུང་ནས་བདེན་ཡྟོད་སྟོབས་ཆེའི་ཐྟོག་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཁ་བལ་

བ་མ་རེད། ཏཱ་ལའི་བླ་མས་དྟོན་དམ་གི་རང་སྐྟོང་རྟོད་ལེན་བེད་ཀི་ཡྟོད་པ་རེད་ཅེས་

དགག་གཞག་སངས་གསུམ་གནང་གི་ཡྟོད་པ་མ་ཟད།  ཁྟོང་ཚོས་ད་དུང་ཁ་ཚུར་

སྐྟོར་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་བཀའ་མྟོལ་གནང་ནས་བྟོད་ཀི་དྟོན་དམ་

རང་སྐྟོང་ནན་ཏན་གིས་ལག་བསར་བེད་དགྟོས་ཞེས་འབྟོད་སྐུལ་བེད་ཀིན་ཡྟོད། 

གལ་སིད་བྟོད་མིས་དབུ་མའི་ལམ་གཡུག་ནས་རང་བཙན་འདྟོད་ཚུལ་ལ་བསྒྱུར་ན། 

ནུབ་ཕྟོགས་སིད་གཞུང་ཁག་ཚང་མས་པེ་ཅིང་སིད་གཞུང་ཁས་ལེན་ཞིང་། ཚང་

མ་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་དངྟོས་གཞིའི་ཕི་འབེལ་ཡྟོད་པ་ཡིན་
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སབས། ཁྟོང་ཚོས་ད་དུང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་མཇལ་རྒྱུར་སབས་བདེ་པྟོ་ཡྟོད་དམ། དེ་

མིན་དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱ་ཆེའི་རྒྱ་མི་ཚོའི་མྟོས་མཐུན་འཐྟོབ་རྒྱུའང་དེ་བས་ལས་ས། 

༢༽ ད་བར། བྟོད་མིའི་འབད་བརྟོན་ལ་གྲུབ་འབས་གང་ཐྟོབ་ཡྟོད་དམ། 

ལན། ༡༩༥༩ ལྟོར་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་མི་མང་པྟོ་ཁིད་དེ་ལྷ་ས་ནས་ཕིར་ཐྟོན་

པ་ནས་བཟུང་། རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྟོལ་ལ་འབྟོར་ཞིང་། ད་བར་ལྟོ་ངྟོ་ ༥༨ ཟིན། བྟོད་

མི་ལས་བཙན་བྟོལ་ཚོགས་སྤི་གཞན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཕལ་ཆེར་ས་ས་ནས་

ཐྟོར་ཟིན་ལ།  ཕལ་ཆེར་གང་ཡང་གྟོ་རྒྱུ་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུ་རེད། འྟོན་ཀང་བྟོད་མིས་

ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རྒྱུན་འཁྱྟོངས་བེད་ཐུབ་ཡྟོད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་རྒྱ་ཁྱབ་

ཀི་རྒྱལ་སྤིའི་སྤི་ཚོགས་ཀིས་དྟོ་ཁུར་དང་རྒྱ་མི་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་གིས་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐེད། བསམ་ཤེས་དང་རྒྱབ་སྐྟོར་ཐྟོབ་ཡྟོད། ཉེ་བའི་ལྟོའི་ནང་སྒེར་

གཅྟོད་རྒྱ་ནག་གི་འབུར་ཐྟོན་དང་བཙན་གནྟོན་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བའི་རྐེན་པས། 

ཕི་ཕྟོགས་དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་ཚུད་པའི་རྒྱ་མིའི་འཐབ་རྟོད་ཉམས་བཞིན་

ཡྟོད་ལ་རྒྱལ་སྤིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་སྐྟོན་བརྟོད་ཀང་ཆུང་དུ་འགྟོ་བཞིན་ཡྟོད། འདི་འདའི་

དཀའ་ཚེགས་ཀི་གནས་བབ་འྟོག བྟོད་མིའི་འཐབ་རྟོད་ཀི་གཞི་རྒྱ་དང་ཟིལ་ཤུགས་

སར་བཞིན་རྒྱུན་འཁྱྟོངས་བེད་ཐུབ་ཡྟོད་པ་ནི་དེ་བས་ལས་ས་པྟོ་མིན། རྦ་རླབས་

གེན་ལྟོག་གི་དཔེ་ལྟར་གནས་བབ་ངན་པར་གདྟོང་གཏད་དེ། ང་ཚོས་འཐབ་རྟོད་

པ་རྣམས་ཀི་ལས་དྟོན་འཕེལ་ཚད་ག་ཚོད་བྱུང་ཡྟོད་མེད་ལ་རེ་བ་རྒྱག་མི་རུང་ལ། 

འགིང་ངེར་ལང་ཞིང་ཕིར་ཤིག་མ་རྒྱབ་པ་ནི་ཧ་ལས་དགྟོས་པའི་གྲུབ་འབས་རེད་

སྙམ། 
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༣༽ བྟོད་མིའི་འཐབ་རྟོད་ཁྟོད། ཏཱ་ལའི་བླ་མས་གལ་ཆེའི་ནུས་པ་གང་འད་

ཞིག་ཐྟོན་ཡྟོད་དམ། 

ལན། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ནུས་པ་ནི་འགན་ཟླ་བལ་བ་ཞིག་རེད་ལ། ཡྟོད་རུང་

མེད་རུང་དེ་ལས་ལྷག་པ་མེད། 

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་བྟོད་མིའི་ཆྟོས་ལུགས་དབུ་ཁིད་དང་ཆབ་སིད་དབུ་ཁིད་

ཡིན་ཞིང་། བྟོད་མིའི་རྟོད་གེང་མེད་པའི་མཚོན་རྟགས་ཤིག་རེད། འཇིག་རྟེན་པ་མི་

སྐའི་སྤི་ཚོགས་ནང་ཕུལ་བྱུང་ཅན་འཛོམས་པྟོ་ཡྟོད་མྟོད། ཡིན་ནའང་དེའི་འཇིག་

རྟེན་པའི་རང་བཞིན་གི་རྐེན་པས། འདི་འདའི་རྟོད་གེང་མེད་པའི་མཚོན་རྟགས་ཤིག་

ཐྟོན་དཀའ། 

ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཆྟོས་ལུགས་དབུ་ཁིད་ཀི་མཚན་གནས་ཐྟོག་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་

གི་ཆབ་སིད་མི་སྣ་དང་རིག་གཞུང་དབུ་ཁིད་རྣམས་དང་ཡང་ཡང་མཇལ་ཐུབ་པ་མ་

ཟད། ཡང་བསམ་བླྟོའི་དེད་དཔྟོན་གི་མཚན་གནས་ཐྟོག ཤ་མདྟོག་མི་འད་བ་དད་

མྟོས་མི་འད་བའི་མང་ཚོགས་ཁི་སྟོང་མང་པྟོ་འགུག་ཐུབ། བྟོད་ཀི་མཚོན་རྟགས་

ཤིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། མི་རྣམས་ཀིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཐྟོག་ནས་བྟོད་མཐྟོང་པ་དང་

། ལྟོ་ངྟོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་གི་བཙན་བྟོལ་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་མཐུན་འགྱུར་བས་ཏེ། ཁྟོང་

དུས་རབས་རང་བཞིན་གི་མི་སྣ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་བར་བས་ཤིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྟོད་

བརྒྱུད་ནང་བསན་འཛམ་གིང་ལ་དར་ཁྱབ་བྱུང་བ་མ་ཟད། བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་རྒྱལ་

སྤི་རང་བཞིན་གི་གནད་དྟོན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་བ་རེད། 
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སྤིར་བཏང་བཙན་བྟོལ་བས་ཆེས་སེམས་ཁལ་ཆེ་ཤྟོས་ནི་ཕ་ཡུལ་མི་

དམངས་ཀིས་རང་ཉིད་བརེད་པར་འགྱུར་བ་དེ་རེད། ཁྱེད་རང་ཐྟོག་མར་རང་ཡུལ་

དུ་མིང་གགས་ཅི་འད་ལན་པ་དང་གལ་འགངས་ཅི་འད་ཆེ་བ་ཡིན་ན་ཡང་ལྟོ་ཟླའི་

འདས་སྟོང་དང་བསྟུན། ལྷག་པར་དུ་སྒེར་གཅྟོད་སིད་གཞུང་གི་ཆེད་མངགས་

བཀག་སྟོམ་གི་དབང་གིས། ཁྱེད་རང་གི་ཤུགས་རྐེན་ནུས་པ་ཉིན་རེ་བཞིན་ཉམས་

སིད་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་དེ་ལྟར་མིན་ལ། བྟོད་མི་ཅི་འད་མང་པྟོ་

ཞིག་གིས་སར་བཞིན་ཁྟོ་ཚོའི་སྟོལ་རྒྱུན་ལ་བརི་བཀུར་དང་ཆྟོས་ལུགས་ལ་དད་པ་

བེད་ཀི་ཡྟོད་པ་ན། ཁྟོ་ཚོས་ཏན་ཏན་ལུགས་མཐུན་རང་འགྲུབ་ཐྟོག་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་

ངྟོས་འཛིན་བེད་ཀི་རེད། སྤིར་དེང་སྐབས་བྟོད་ནང་གི་བྟོད་མི་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་བྟོད་ནས་གེས་རེས་གཞི་ནས་སྐེས་པ་ཡིན་མྟོད། འྟོན་ཀང་འདིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

ཁྟོ་ཚོའི་སེམས་ནང་དུ་གནས་པའི་བླ་ན་མེད་པའི་གནས་བབ་ལ་འགྟོག་རྐེན་མི་བེད།  

༢༠༠༦ ལྟོའི་ཟླ་ ༡ པྟོར། ཏཱ་ལའི་བླ་མས་རྒྱ་གར་ལྷྟོ་ཕྟོགས་གྟོང་རྡལ་ཆུང་ངུ་

ཞིག་ལ་གྟོ་སྒིག་གནང་བའི་གསུང་ཆྟོས་ཤིག་གི་ཐྟོག ཚོར་སྣང་ཅན་གི་འབྟོད་སྐུལ་

ཞིག་གནང་སེ་བྟོད་མིས་སྟོག་ཆགས་ཀི་པགས་རིགས་གྟོན་པ་དང་ཉྟོ་འཚོང་མི་བེད་

པ་སྐུལ་མ་གནང་རེས། དེར་ཡྟོད་བྟོད་མིས་དེ་མ་ཐག་དམ་བཅའ་བཞག བྟོད་ནང་དུ་

དེ་བས་ཀང་བྟོད་མི་ཁི་སྟོང་མང་པྟོས་ཐྟོས་པ་ཙམ་གིས་འགུལ་སྐྟོད་བས་ནས། རིན་

གྟོང་མི་ཆུང་བའི་པགས་པའི་ཐྟོན་རས་མེར་སེག་བཏང་། རྒྱ་དམར་དཔྟོན་རིགས་

ཀིས་ལྟོག་ཏུ་སྐྲག་སྐད་ཤྟོར་བ་སེ། “ང་ཚོའི་ཁིམས་སྒིག་ནན་པྟོ་དང་རྡུང་རྡེག་བཏང་

བ་དེ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐད་ཆ་ཚིག་གཅིག་ལའང་མི་དྟོ།” ཏཱ་ལའི་བླ་མར་བྟོད་མི་ལ་

ཡིད་འགུག་འབྟོད་སྐུལ་གི་ནུས་པ་ག་ཚོད་ཡྟོད་མིན་ཐད་འདི་ནས་དཔང་རྟགས་
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གཅིག་བསན་ཡྟོད།

རྒྱལ་པྟོའི་རྒྱལ་ས་ཤྟོར་རེས་མུ་མཐུད་དེ་རྒྱལ་པྟོ་བེད་མི་ཐུབ། འྟོན་ཀང་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་ནམ་ཡང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རེད། ཐ་ན་ཁྟོང་གི་ཁ་གཏད་ཀིས་ཀང་ཁྟོང་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་མི་བེད་ཀ་མེད་རེད། སྒེར་གཅྟོད་སིད་དབང་གིས་

བཙན་བྟོལ་པ་ལ་ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་སྤྟོད་བཞིན་པའི་བེད་ཐབས་ནི། ཆེད་

མངགས་ཀིས་སྣང་མེད་གཏྟོང་བ་དང་།  བཙན་བྟོལ་བའི་སྐུ་ཚབ་མི་སྣ་དང་མཉམ་

དུ་ར་བ་ཉིད་ནས་སྟོད་ཀི་མ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁྟོ་ཚོས་བཙན་བྟོལ་བ་དང་ཡྟོང་

གགས་ཀི་འབེལ་བ་གང་རུང་བེད་པ་ནི་བཙན་བྟོལ་བའི་ཆབ་སིད་ལིད་ཚད་སྣྟོན་

བཞིན་ཡྟོད་པ་ཤེས་ཀི་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་རྒྱ་དམར་དབང་འཛིན་པས་ཐེངས་མང་པྟོར་

ཡྟོང་གགས་ཐྟོག་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ་ཚབ་དང་གྟོས་མྟོལ་མི་བེད་ཀ་མེད་བྱུང་། གྟོས་

མྟོལ་འདི་དག་ཁྟོད། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ་ཚབ་ཀིས་བཙན་བྟོལ་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་བེད་

ཅིང་། གེང་རྒྱུའི་གནད་དྟོན་ནི་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་རེད། འྟོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ཕི་ཕྟོགས་ལ་ཁྟོ་ཚོས་བཙན་བྟོལ་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་དང་གྟོས་མྟོལ་བེད་ཀི་ཡྟོད་པ་

ཁས་ལེན་མ་བས་ལ་གེང་རྒྱུ་གནད་དྟོན་ཡང་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་ཡིན་པའང་ཁས་

ལེན་མ་བས་ཤིང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁྟོ་ཚོས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་སྒེར་གི་སྐུ་ཚབ་དང་

གྟོས་མྟོལ་བེད་ཀི་ཡྟོད་པ་དང་གེང་རྒྱུ་གནད་དྟོན་ནི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རྒྱལ་ནང་དུ་ལྟོག་

རྒྱུའི་གནད་དྟོན་ཡིན་པ་ཙམ་བཤད། འདིས་གང་གསལ་སྟོན་བས་ཡྟོད་ཅེ་ན། སྤིར་

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་ཟེར་བ་ཁས་མི་ལེན་པ་བེད་ཆྟོག་

མྟོད། འྟོན་ཀང་ཁྟོ་ཚོས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རང་ཡིན་པ་ཁས་མི་ལེན་ཀ་

མེད་ཡིན་ཡང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མེད་པའི་བྟོད་ནི་གང་ལྟར་རྒྱུན་ལན་གི་བྟོད་ཞིག་མ་
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ཡིན། 

༢༠༡༣ ལྟོའི་ཟླ་ ༦ པར། ཧྟོང་ཀྟོང་གི་《ཨེ་ཤ་ཡའི་བདུན་རེའི་དུས་དེབ》

ཀིས་ཆེད་འདི་ཞིག་སེལ་བ་སེ།  《  རྒྱ་ནག་དབུས་དམར་ཤྟོག་སྟོབ་གྲྭ་ཆེན་མྟོའི་སྟོབ་

དཔྟོན་ཅིན་ཝུས།-----གྟོས་མྟོལ་བསྐར་མཐུད་ཀིས་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་སེལ》ཞེས་

པའི་ནང་། སྟོབ་དཔྟོན་ཅིན་ཝུས་ཀིས་དབང་འཛིན་པ་དང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བར་གྟོས་

མྟོལ་བེད་པའི་འདྟོད་ཚུལ་བཟུང་། ཁྟོང་གིས་གསུངས་དྟོན། མྟོ་རང་གིས་བྟོད་ལ་

རྟྟོག་ཞིབ་རིམ་བྱུང་ལས་ཤེས་པར་གཞིགས་ན། མི་སེར་དཀྱུས་མས་བཤད་རྒྱུ་ཆེས་

མང་བ་དང་ཆེས་ཐད་ཀར་གི་སྐད་ཆ་གཅིག་ནི་”ཚེ་འདིར་ཀུང་ཁན་ཏང་ལ་བརྟེན་རྒྱུ་

དང་། ཚེ་ཕི་མ་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་བརྟེན་རྒྱུ”ཞེས་པ་དེ་རེད། ང་ཚོས་ཤེས་ཐུབ།  བྟོད་

ཁུལ་དུ་བརྟན་ལྷིང་སྲུང་བའི་དག་གནྟོན་འྟོག། དམར་ཤྟོག་ཚོགས་པ་ཡག་པྟོ་མི་

འདུག་ཅེས་ལབ་རྒྱུར་ཉེན་ཁ་ཡྟོད་ལ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཡག་པྟོ་འདུག་ལབ་རྒྱུའང་ཉེན་ཁ་

ཡྟོད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་གཏན་ཚིགས་དང་མཐུན་པའི་ཐྟོག་རིགས་འགེས་ཆྟོག་པ་

ནི། སྐད་ཆ་འདིའི་དུམ་བུ་ས་མར་ཅི་ནས་ཀང་ལྷད་ཡྟོད། ཕི་མ་ནི་ཏག་ཏག་དངྟོས་

གནས་དང་གནས་རེད། རྒྱ་དམར་དབང་འཛིན་པས་རྟག་ཏུ་རང་ཉིད་ཀིས་བྟོད་ཁུལ་

དུ་དཔལ་འབྟོར་འཛུགས་སྐྲུན་ཐྟོག་ཅི་འདའི་ཧ་ལས་པའི་གྲུབ་འབས་ཐྟོན་ཞེས་ངྟོམ་

འཕར་བས། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྟོད་མིའི་དངྟོས་པྟོའི་འཚོ་བ་ལེགས་བཅྟོས་ཅི་འད་

ཆེན་པྟོ་བྱུང་བ། དེའི་ཐྟོག་ནས་སྟོ་སྟོའི་སིད་ཇུས་ཅི་འད་ལམ་ལྷྟོང་ལན་པ་ཡིན་པ་

དང་བྟོད་མི་ཅི་འདའི་བདེ་སྐིད་ངང་འཚོ་བ་སྐེལ་བཞིན་ཡྟོད་པ་ཁུངས་སྐེལ། འྟོན་

ཀང་སྟོབ་དཔྟོན་ཅིན་ཝུས་ཀིས་མི་རྣམས་ལ་གསུངས་པར། “དམར་ཤྟོག་ཚོགས་

པས་དཔལ་འབྟོར་འཛུགས་སྐྲུན་དང་དངྟོས་པྟོ་འཕར་སྣྟོན་ཐད་ལས་དྟོན་ག་ཚོད་
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མང་པྟོ་བེད་པ་དང་སྤད་པའི་རྒྱུ་ནྟོར་དང་རྟོགས་སྐྟོར་ག་ཚོད་མང་བ་ཡྟོད་མེད་ལ་

མ་བལྟྟོས་པར། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མི་སེར་དཀྱུས་མའི་སེམས་ནང་དུ་གནས་པའི་གནས་

བབ་ནི་སུབ་ཐབས་མེད་ལ། བྟོད་རིགས་མི་སེར་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ལ་དད་གུས་དང་

རེ་བཅྟོལ་བེད་བཞིན་པ་དེར་དེ་བས་ཀང་སྒྱུར་མི་ཐུབ།” ཅེས་གསུངས།

ཏཱ་ལའི་བླ་མས་རང་ཉིད་ཆབ་སིད་ཀི་ཁྱབ་ཁྟོངས་ནས་ཕིར་འཐེན་ཡྟོངས་

བསྒགས་གནང་བ་ནི། བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་རང་མགྟོ་འཐྟོན་ནས་མུ་མཐུད་དེ་ཏཱ་ལའི་

བླ་མར་རྟེན་མི་དགྟོས་པར་རང་ཉིད་ཀི་སྟོབས་ཤུགས་ལ་རྟེན་ནས་ཡར་ལངས་

དགྟོས་ཞེས་སྐུལ་ལྕག་གནང་བ་རེད་ལ། དུས་མཚུངས་སུ་རྒྱལ་སྤིའི་སྤི་ཚོགས་ངྟོས་

ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མེད་པ་བཞིན་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་དང་འབེལ་བ་བེད་ཤེས་དགྟོས་

ལུགས་སྐུལ་བརྡ་གནང་བའང་རེད། མདྟོར་ན། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ངྟོས་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་ཁྟོ་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་ལས་དྟོན་ལེགས་སྒྲུབ་གནང་ཞིང་། དེ་མ་ཟད་ད་དུང་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མེད་ནའང་རྒྱུན་མཐུད་གནས་ཐུབ་པ་དང་འཕེལ་རྒྱས་འགྟོ་ཐུབ་པའི་ལས་

དྟོན་ཞིག་གནང་ཡྟོད་པ་རེད། 

༤༽ རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཀི་བསམ་བླྟོ་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་པའི་རྐེན་ཀིས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་བྟོད་ཐྟོག་བཟུང་བའི་སིད་ཇུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏྟོང་སིད་དམ། 

ལན། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཀི་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐེད་དང་། བསམ་ཤེས། རྒྱབ་སྐྟོར་འཐྟོབ་པ་དེས་རྒྱ་ནག་སྒེར་གཅྟོད་སིད་གཞུང་གི་

སིད་ཇུས་ལ་ད་དུང་རྦད་དེ་འགྱུར་བ་གཏྟོང་མི་ཐུབ། འྟོན་ཀང་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྟོའི་

ཐྟོག་བལྟས་ན་ཏན་ཏན་འགྱུར་བ་གཏྟོང་ཐུབ། རྒྱ་དམར་སིད་དབང་སྒེར་གཅྟོད་འྟོག 

བྟོད་མིར་དྟོན་དམ་གི་རང་སྐྟོང་འཐྟོབ་མི་སིད། རྒྱ་ནག་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་
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སུ་འཕྟོ་འགྱུར་བྱུང་བའི་རེས། བྟོད་མིར་གཞི་ནས་དྟོན་དམ་གི་རང་སྐྟོང་ཐྟོབ་སིད།

༥༽ དེང་སང་རྒྱ་ནག་གི་རང་དབང་ཤྟོག་ཁག་ལ་བཙན་གནྟོན་ནན་པྟོ་ཕྟོག་

ཅིང་། འཛམ་གིང་ས་ཕྟོགས་གཞན་པ་ལའང་རང་དབང་རིང་ལུགས་ཀི་རླབས་རྒྱུན་

ཧ་ལམ་འགིབ་བཞིན་ཡྟོད། གནས་བབ་འདི་ལྟ་བུའི་འྟོག་བྟོད་མིའི་འཐབ་རྟོད་ལ་ད་

དུང་དྟོན་སྙིང་འདུག་གམ། 

ལན། རང་དབང་རིང་ལུགས་འཛམ་གིང་ཡྟོངས་ལ་འགིབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གཙོ་བྟོ་ནི་ཏག་ཏག་སྒེར་གཅྟོད་རྒྱ་ནག་གི་འབུར་ཐྟོན་རྐེན་པས་རེད། རྒྱ་ནག་གི་

གནད་དྟོན་ནི་རྒྱ་ནག་གི་གནད་དྟོན་ཁྟོ་ན་ཙམ་མ་ཡིན་ཞིང་འཛམ་གིང་གི་གནད་དྟོན་

ཡང་ཆགས་ཡྟོད། ལྟོ་ངྟོ་ཉི་ཤུ་ར་གངས་གྟོང་། ཨུ་རུ་སུ་དང་ཤར་ཡྟོ་རྟོབ་ལ་འགྱུར་

བ་ཆེན་པྟོ་བྱུང་ཞིང་། རྒྱལ་སྤིའི་དམར་པྟོའི་དཔུང་ཚོགས་ས་གས་རི་ཉིལ་ལྟར་གྱུར་

ནས། ཨ་རི་འཛམ་གིང་གི་རིམ་འདས་སྟོབས་ལན་རྒྱལ་ཁབ་ཁྟོ་ན་ཉིད་དུ་གྱུར། རང་

དབང་དམངས་གཙོའི་སྟོབས་ཤུགས་ལ་ལྟོ་རྒྱུས་བྱུང་བ་ནས་ཆེས་འྟོད་སྟོང་འབར་

བའི་རྒྱལ་ཁ་ཐྟོབ། སྐབས་དེར་མི་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་དམར་སྒེར་གཅྟོད་སིད་དབང་རིང་

མིན་ཐྟོར་ཞིག་ཏུ་འགྟོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཡྟོངས་ཁྱབ་ཀིས་ཡིད་ཆེས་བས། ཡིན་ནའང་ལྟོ་

ངྟོ་ཉི་ཤུ་ར་གངས་འདས་ཟིན་ཞིང་། རྒྱ་དམར་སྒེར་གཅྟོད་སིད་དབང་ཐྟོར་མེད་པར་

བརྟན་པྟོར་ལང་ཡྟོད་པ་མ་ཟད། སྟོན་ལས་སྟོབས་ཆེར་གྱུར། འདིར་གནད་དྟོན་

ཚབས་ཆེན་ཞིག་ལྷག་ཡྟོད་པ་ནི། རྒྱ་དམར་སིད་དབང་དཔལ་འབྟོར་ཐྟོག་རྒྱལ་ཁ་

ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་ཐྟོབ་རྐེན་དེ་བས་ཞི་འཇམ་དང་གུ་ཡངས་གྱུར་པ་ཕར་ཞྟོག སར་ལས་

ལྷག་པ་སྒེར་གཅྟོད་དང་ཧམ་ཤེད་ཆེ་རུ་སྟོང་བ་མ་ཟད། རྒྱལ་སྤིའི་ལས་དྟོན་ཁྟོད་མུ་

མཐུད་དེ་ཇུས་གསང་ཐབས་དང་ཡྟོན་ཏན་མི་མངྟོན་པ་མི་བེད་པར་སར་ལས་འུར་
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ཤྟོབ་ཆེ་བ་དང་རིག་ཉམས་ཆེ་མདྟོག་སྟོན་བཞིན་པ་རེད། ལྟོ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུའི་རིང་

གི་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་ནང་། ང་ཚོས་འཛམ་གིང་ཧིལ་པྟོར་འགྟོ་བ་མིའི་ལྟོ་རྒྱུས་ཐྟོག་

ཆེས་དཀྟོན་ཞིང་ཧང་སངས་དགྟོས་པའི་ལྟོག་ཕྟོགས་ཀི་འགྱུར་བ་ཐེབས་པ་མཐྟོང་

། སྒེར་གཅྟོད་རྒྱ་ནག་གི་འབུར་ཐྟོན་ནི་དེང་སྐབས་འཛམ་གིང་གི་གནད་དྟོན་ཆེན་

པྟོ་ཨང་དང་པྟོ་དེ་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཅིང་། དེས་ད་བར་ཡྟོངས་ཁྱབ་རིན་ཐང་ལ་

ཆེས་ཚབས་ཆེ་བའི་ཉེན་ཁ་བཟྟོས། ང་ཚོས་རེ་བ་ནི་རང་དབང་འཛམ་གིང་གིས་བླྟོ་

སྟོབས་དང་རྣམ་དཔྱྟོད་དེ་བས་ཆེ་བ་ཞིག་འཁྱེར་ཏེ། འགྟོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་ལས་

དབང་དང་འབེལ་བའི་གདྟོན་ལེན་འདིར་ཁ་གཏད་གཅྟོག་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 

༦༽ ནུབ་ཕྟོགས་མི་ཁ་ཤས་ཀིས་བྟོད་མིའི་འཐབ་རྟོད་ཀི་མདུན་ལམ་ལ་སྤྟོ་

སྣང་མི་འདུག དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱ་རིགས་མི་འབྟོར་དུང་ཕྱུར་ ༡༣ ཡྟོད་

པ་དང་། བྟོད་རིགས་ཀི་མི་འབྟོར་ཤིན་ཏུ་ཉུང་བས། བྟོད་མིའི་སྐད་སྒ་དཔེར་ན་རྒྱ་

མཚོའི་ནང་གི་ཆུ་ཐིགས་ལྟར། ཧ་ཅང་ཉམ་ཆུང་དགས་པས་སྟོ། །

ལན། མ་རེད། བྟོད་མིའི་འདྟོད་ཚུལ་ནི་རྒྱ་མིའི་མྟོས་མཐུན་འཐྟོབ་ཆྟོག་པ་

ཞིག་རེད། དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་རྒྱ་ནག་པས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དབུ་མའི་ལམ་ལ་དང་ལེན་

བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ལས་ས་པྟོ་རེད། 

ལྟོ་རྒྱུས་ཐྟོག་ནས་བལྟས་ན། དབུས་སིད་གཞུང་ཧ་ཅང་སྟོབས་ཆེ་བའི་

སྐབས། རྟག་ཏུ་མཐའ་འཁྟོར་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ས་ཁུལ་ཡང་སྟོ་སྟོའི་སྟོབས་

ཤུགས་ཁྱབ་ཁྟོངས་སུ་བཅུག འྟོན་ཀང་སྤིར་བཏང་ཐྟོག་བཤད་ན། ཡུལ་དབུས་སིད་

གཞུང་མཐའ་ཁུལ་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་གཅིག་གྱུར་བེད་པ་ལས་འཛིན་སྐྟོང་མི་

བེད་པར་ཚིམ་ཞིང་། ཁྱེད་རང་གིས་འབུལ་བ་འབུལ་བའི་སི་ཞུ་བེད་པ་ཙམ་གིས་
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ཆྟོག དབུས་སིད་གཞུང་གིས་རིམ་པ་མི་འད་བའི་ཆབ་སིད་དབང་ལན་ཚོགས་པའི་

ལྟྟོས་བཅས་ཀི་བདག་དབང་ལ་བཟྟོད་སན་བས་པ་སེ། དེ་ཁུལ་གི་གངས་ཉུང་མི་

རིགས་ལ་ཚད་གཞི་མི་འད་བའི་རང་སྐྟོང་ལག་བསར་བེད་བཅུག འབུལ་བ་གེང་བ་

ན། དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་དབུས་སིད་གཞུང་གིས་ཚུར་ཡྟོང་སྒྟོ་མེད་པའི་ཐྟོག་ཕར་རྟོགས་

གསབ་བེད་ཀི་ཡྟོད་རེད། ཅིའི་ཕིར་ཚུར་མེད་ཕར་གསབ་བས་ཤེ་ན། མི་སེམས་

སླུ་བིད་བེད་དགྟོས་ཀི་ཡྟོད་པ་རེད། ཅིའི་ཕིར་མི་སེམས་སླུ་བིད་བེད་དགྟོས་ཟེར་

ན། དབུས་སིད་གཞུང་གིས་ཕ་རྟོལ་ལ་རང་བཙན་གཡུག་བཅུག་ན། ཕ་རྟོལ་པས་

དགའ་པྟོ་མི་བེད་པ་ཤེས་ཀི་ཡྟོད། ཕ་རྟོལ་པས་རང་བཙན་གཡུག་རྒྱུར་བླྟོ་མྟོས་

འབྱུང་འཇུག་དགྟོས་ན།  ཁྱེད་རང་ཁྟོངས་སུ་བསད་ན་ཕ་རྟོལ་པྟོ་ལའང་ཁེ་ཕན་ཡྟོད་

པ་ཁྱེད་ཀིས་ཤེས་འཇུག་དགྟོས། མན་ཇུ་བཙན་རྒྱལ་ལ་མཚོན་ན། ལྟོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་

ཞུས་ཀྲྟོ་ཡུན་གིས་《ཡུན་གནས་གཙང་པྟོ》 (དེབ་འདི་སྐམ་ས་ཆེན་པྟོ་ལའང་ཁྱབ་ཆེ)

ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ནང་གི་འགེལ་བཤད་ལ་གཞིགས་ན། མན་ཇུ་བཙན་རྒྱལ་ནི་ལམ་

ལུགས་གཉིས་ཅན་ཡིན་ཞིང་། རྒྱའི་ས་ཁུལ་མ་ལག་དང་བྟོད་སྟོག་མན་གི་ས་ཁུལ་

མ་ལག་རེད། ལམ་ལུགས་འདི་རིགས་འྟོག བྟོད་ནི་དྟོན་དངྟོས་རང་བཙན་མིན་པའི་

དབང་དུ་བཏང་ཡང་། མ་མཐར་ཡང་ལྟྟོས་བཅས་ཀི་རང་བཙན་དང་ཚད་མཐྟོའི་རང་

སྐྟོང་རེད།   

༡༩༩༢ ལྟོར། ཐའེ་ཝན་ཆིང་ཧྭ་གཙུག་ལག་སྟོབ་གཉེར་ཁང་གི་སྟོབ་སྤི་ཧེན་

ཅུན་ཧན་གིས་ཅང་ཙེ་མིན་དང་ཐུག་འཕྲད་བས་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་ལུགས་

གཉིས་ཀི་གནད་དྟོན་གེང་། ཧེན་ཅུན་ཧན་གིས་བརྟོད་དྟོན། “བྟོད་ལ་དངྟོས་གནས་

རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉིས་ལག་བསར་བེད་འྟོས་པ་རེད་” ཅེས་བཤད་
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དུས། ཅང་ཙེ་མིན་གིས་དེར་ལན་བརྒྱབ། “བཤད་སངས་འགིག་པ་རེད། ཡིན་ནའང་

ད་ལྟ་ལམ་ལ་གྟོམ་པ་བརྒྱབ་ཚར་ཞིང་། བསྐར་དུ་ཁ་ཕིར་སྐྟོར་ནས་བྟོད་ལ་རྒྱལ་

ཁབ་གཅིག་ལམ་ལུགས་གཉིས་བཟྟོ་མི་ཐུབ།” ཅེས་བཤད། འདིར་མཐྟོང་ཐུབ་པ་

ཞིག་ནི། ཐ་ན་ཅང་ཙེ་མིན་ལྟ་བུའི་རྒྱ་དམར་འགྟོ་ཁིད་འདི་འདས་ཀང་བྟོད་ལ་དྟོན་

དམ་གི་ཚད་མཐྟོའི་རང་སྐྟོང་ལག་བསར་བེད་འྟོས་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པྟོར་ཤེས། “ད་

ལྟ་ལམ་ལ་གྟོམ་པ་བརྒྱབ་ཚར་”པའི་རྒྱུ་མཚན་ཙམ་མ་གཏྟོགས། འདིའི་གྟོ་དྟོན་

ནི་རྒྱ་དམར་གིས་བྟོད་ལ”དམངས་གཙོའི་བཅྟོས་སྒྱུར”དང་”ཞི་འཇགས་”སྟོགས་

བཏང་ཟིན་ཞིང་། བྟོད་ལ་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་གཅིག་གི་སྒེར་གཅྟོད་ལམ་ལུགས་

བཙུགས་ཚར་པ་བརྟེན། “ བསྐར་དུ་ཁ་ཕིར་སྐྟོར་ནས་བྟོད་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལམ་

ལུགས་གཉིས་བཟྟོ་མི་ཐུབ་”ཅེས་པ་རེད། གལ་སིད་བྟོད་མིར་རང་སྐྟོར་བེད་འཇུག་

ན། དམར་ཤྟོག་ཚོགས་པས་བྟོད་ལ་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་གཅིག་གི་སྒེར་གཅྟོད་ལམ་

ལུགས་སྲུང་མི་ཐུབ་ཅིང་། འདི་ནི་ཏག་ཏག་རྒྱ་དམར་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བྟོད་ལ་

དྟོན་དམ་རང་སྐྟོང་སྐྟོར་ཁས་མི་ལེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཆེས་གལ་ཆེན་དེ་རེད། 

ངས་ཤེས་པར་གཞིགས་ན། རྒྱ་མི་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གིས་བྟོད་རང་བཙན་དང་

ལེན་བེད་མི་འདྟོད། འྟོན་ཀང་བྟོད་ལ་ཚད་མཐྟོའི་རང་སྐྟོང་ལག་བསར་བ་རྒྱུར་ཚང་

མས་དང་ལེན་ཐུབ། རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབེལ་ལམ་ལུགས་ཀི་འདྟོད་ཚུལ་འཛིན་པའི་

《   ༢༠༠༨ ལྟོའི་བཅའ་ཁིམས》ལ་ལྟ་སྤྟོད་མི་མཐུན་པའི་རྒྱ་མི་དང་རང་དབང་ཤྟོག་

ཁག་གི་ཤེས་ཡྟོན་པ་ཕལ་ཆེ་བས་ངྟོས་འཛིན་ཐྟོབ་པ་ནི་ར་སྤྟོད་གསལ་པྟོ་ཞིག་རེད།

༧༽ ཏཱ་ལའི་བླ་མས་དེ་ས་ཁའེ་ཊར་ད་ཐྟོག་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ན་གཞྟོན་དང་

ཐེངས་གཉིས་བགྟོ་གེང་གནང་ཡྟོད་ལ། རྒྱ་ནག་གི་ཁིམས་རྟོད་པ་དང་ཡང་བགྟོ་གེང་
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གནང་། འདིའི་ཐད་རྒྱ་ནག་ན་གཞྟོན་ངྟོས་ནས་ཚུར་སྣང་གང་འད་ཞིག་བྱུང་འདུག་

གམ། 

ལན། ངས་ཤེས་པར་གཞིགས་ན། ཁའེ་ཊར་ད་ཐྟོག་བགྟོ་གེང་མཉམ་ཞུགས་

བེད་མཁན་རྒྱ་མིའམ་ཐབས་ལམ་གཞན་ཐྟོག་བྟོད་མིའི་འདྟོད་ཚུལ་རྒྱུས་མངའ་ཡྟོད་

མཁན་གི་རྒྱ་མི་དེ་ཚོའི་ནང་ཕལ་ཆེ་བའི་ཕིར་ལན་བཟང་ཕྟོགས་ཤ་སག་རེད། དེང་

སྐབས་ཀི་དཀའ་ངལ་ནི་རྒྱ་མི་ཕལ་ཆེ་བས་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་ལ་དྟོ་ཁུར་མི་བེད་པ་

དེར་ཐུག་ཅིང་། དེའི་ཁྟོད་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ནི་དྟོ་ཁུར་བེད་མི་ཕྟོད་པ་རེད། གང་ཡིན་

ཟེར་ན་ཁྟོ་ཚོས་གལ་སིད་ཁྟོ་རང་ཚོའི་ངྟོས་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གསུང་བཤད་ཉན་

པ་དང་བྟོད་མི་དང་བགྟོ་གེང་བས་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་མི་དགའ་བ་མ་ཟད། དེའི་རྐེན་

པས་ཁྟོ་ཚོར་རྟོག་ད་ཡྟོང་བ་ཤེས་པས་རེད། 

༨༽ བྟོད་རྒྱ་བགྟོ་གེང་བས་ན་རྒྱ་ནག་དེ་བས་སྒྟོ་འབེད་དང་། དེ་བས་གུ་

ཡངས་སུ་འགྱུར་བར་སྐུལ་འདེད་བེད་ཐུབ་བམ། 

ལན། ཐེ་ཚོམ་མི་དགྟོས།  བྟོད་རྒྱ་བགྟོ་གེང་ལ་རྒྱ་ནག་དེ་བས་སྒྟོ་འབེད་

དང་། དེ་བས་གུ་ཡངས་ཀི་སྤི་ཚོགས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བེད་པར་ཕན་

ཐྟོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་ཡྟོད། ལྷག་པར་དུ་སྒྟོ་འབེད་དང་གུ་ཡངས་ལ་བླྟོ་ཁ་ཕྟོགས་

པའི་རྒྱ་མི་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་ཞིག་གིས་ནམ་ཞིག་རྒྱ་ནག་དེ་བས་སྒྟོ་འབེད་དང་དེ་བས་

གུ་ཡངས་ཆགས་ན། ཟིང་འཁྲུག་དང་ཁ་བལ་འབྱུང་སིད་པའི་སེམས་ཁལ་བེད། 

ཡིན་ནའང་བྟོད་མིའི་དབུ་མའི་ལམ་ལ་ཏག་ཏག་ཁྟོ་ཚོའི་དྟོགས་འཆར་འདི་རིགས་

སེལ་བའི་ཕན་ཐྟོགས་ཡྟོད།
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༩༽ སིད་འཛིན་ཁྟོམ་ཧྥུས་རྒྱ་ནག་འབེལ་ལམ་ཐད་ཚོང་འབེལ་དང་ལས་

ཞུགས་ལ་སར་བས་ནན་བཤད་བེད་པ་ལས། འགྟོ་བ་མིའི་ཐྟོབ་ཐང་དང་དམངས་

གཙོར་དེ་ཙམ་ནན་བཤད་མི་བེད་པ་འདིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཤུགས་རྐེན་གང་འད་ཞིག་

ཐེབས་སིད་དམ། 

ལན། ངས་ངྟོས་འཛིན་ལ་ཁྟོམ་ཧྥུའི་རྒྱ་ནག་སིད་ཇུས་ཀིས་འགྟོ་བ་མིའི་ཐྟོབ་

ཐང་གི་གནད་དྟོན་ལ་གཙིགས་ཆེན་མི་འཛིན་པ་ནི་སྐྟོན་ཆ་ཆེན་པྟོ་ཞིག་རེད། འགྟོ་

བ་མིའི་ཐྟོབ་ཐང་གནད་དྟོན་དེ་ཉིད་ཀི་དྟོན་སྙིང་སྟོས་ཅི་དགྟོས། ཚོང་འབེལ་རྐང་

པའི་ཐྟོག་བལྟས་ནའང། འགྟོ་བ་མིའི་ཐྟོབ་ཐང་གི་གནད་དྟོན་ཡང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

རེད། ཨ་རིས་ཚོང་འབེལ་གི་དམག་འཁྲུག་ཡག་པྟོ་ཡྟོང་དགྟོས་ན། ངེས་པར་དུ་འགྟོ་

བ་མིའི་ཐྟོབ་ཐང་གི་སྦག་དེ་ཡག་པྟོ་རྒྱག་དགྟོས།

ཏག་ཏག་རྒྱ་ནག་གི་མཁས་པ། ཆིང་ཧྭ་གཙུག་ལག་སྟོབ་གཉེར་ཁང་གི་

སྟོབ་དཔྟོན་ཇིན་ཧུས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱ་ནག་གི་ངྟོ་མཚར་ཟེར་བ་ནི་འགྟོ་བ་མིའི་

ཐྟོབ་ཐང་དམན་པའི་ཁྱད་བབ་ལ་བརྟེན་པ་ཞིག་རེད། ཏག་ཏག་འགྟོ་བ་མིའི་ཐྟོབ་ཐང་

དམན་པའི་གནས་བབ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་ནག་འཛམ་གིང་ཐྟོག་ཁག་དང་རྔུལ་ཆུའི་

བཟྟོ་གྲྭ་ཆེ་ཤྟོས་སུ་གྱུར་བ་དང་། དེས་ཐ་ན་ཨ་རིས་ཀང་དྟོ་ཟླ་མི་ཡྟོང་བའི་འགན་

རྟོད་ནུས་པ་བཟྟོས་ཤིང་། མ་ར་རིང་ལུགས་ཡག་པྟོ་དེས་མ་ར་རིང་ལུགས་སྡུག་པ་

དེར་འགན་མི་བཟྟོད། གལ་སིད་རྒྱ་ནག་གིས་སར་བཞིན་སྟོ་སྟོའི་འགྟོ་བ་མིའི་ཐྟོབ་

ཐང་དམན་པའི་གནས་བབ་རྒྱུན་འཁྱྟོངས་ཐུབ་ན། རྒྱ་ནག་གིས་མུ་མཐུད་དུ་ཨ་རི་

ལས་སྟོབས་ཆེ་བའི་དཔལ་འབྟོར་འགན་རྟོད་ཀི་ནུས་པ་རྒྱུན་འཁྱྟོངས་བེད་ཐུབ་ཅིང་

། ཨ་རིའི་ཚོང་འབེལ་དང་ལས་ཤྟོར་སྟོགས་ཀི་གནད་དྟོན་དག་ལ་ར་བའི་ཐྟོག་སེལ་
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དཀའ། སྤིར་ཁྟོམ་ཧྥུའི་འབྟོད་ཚིག་ནི་”ཨ་རི་ཨང་དང་པྟོ་”ཡིན་མྟོད། འྟོན་ཀང་ཏག་

ཏག་སིད་འཛིན་ཁྟོམ་ཧྥུའི་ལས་ཡུན་ནང་། རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་རི་མནན་ནས་འཛམ་

གིང་གི་དཔལ་འབྟོར་རྟེན་གཞི་ཆེ་ཤྟོས་ཨང་དང་པྟོར་འགྱུར་བ་ནི་ཧ་ཅང་སིད་པ་

ཞིག་རེད། 

ཡག་པྟོ་ཞིག་ལ། ད་ལྟའི་ཆར་ཨ་རིའི་དཔལ་འབྟོར་སྟོབས་ཤུགས་སར་

བཞིན་རྒྱ་ནག་ལས་ལྷག་པ་རེད། ཨ་རྒྱ་དབར་ཚོང་འབེལ་དམག་བརྒྱབ་ན། ཨ་རིའི་

ལག་ནས་སྦག་དེ་བས་མང་བ་འདུག འྟོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གི་ཐེག་ཚད་དེ་བས་ཆེ། རྒྱུ་

མཚན་ནི་རྒྱ་ནག་ནི་སིད་དབང་སྒེར་གཅྟོད་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་ཞིང་། གཞུང་གིས་ནང་

ལྟོགས་ཀི་མི་འདྟོད་པ་དང་བསམ་བླྟོ་མི་མཐུན་པའི་རིགས་ཤུགས་དག་ཆེན་པྟོས་

བཙན་གནྟོན་བེད་ཆྟོག དེ་ལས་ལྟོག་པར་ཨ་རི་ནི་དམངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་

ཞིང་། ཁྟོམ་ཧྥུའི་བེད་ཐབས་ཁ་ཤས་དུས་ཐུང་ནང་ཕན་ནུས་མ་ཐྟོན་པ་ཙམ་གིས་

ཚོགས་པ་ཁ་ཤས་ཀི་ཁེ་ཕན་ལ་དྟོ་ཕྟོག་ཐེབས་ནས། ཨ་རི་མི་དམངས་ཀིས་ཐབས་

ལམ་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུའི་ཐྟོག་མྟོས་མཐུན་མེད་པའི་འདེམས་ཤྟོག་འཕེན་གི་རེད། 

དེས་ཀང་བེད་ཐབས་འདི་ཚོའི་གས་མཐའ་མི་འཁྱྟོལ་ཞིང་མུ་མཐུད་དུ་འགྟོ་དཀའ། 

དེར་བརྟེན་ཨ་རིས་ཚོང་འབེལ་དམག་བརྒྱབ་ན། སྟོན་དཔག་ལྟར་གི་གཞི་ཁྱྟོན་དང་

སྟོན་དཔག་ལྟར་གི་ནུས་པ་ཐྟོན་པ་ཞིག་རྒྱག་ཐུབ་པའི་ངེས་པ་མེད། འྟོན་ཀང་གལ་

སིད་འགྟོ་བ་མིའི་ཐྟོབ་ཐང་གི་སྦག་དེ་བརྒྱབ་ན། གནས་སངས་མི་འད་བ་ཡྟོང་གི་

རེད། 

འགྟོ་བ་མིའི་ཐྟོབ་ཐང་གི་སྦག་དེ་ལ་ད་དུང་དགེ་མཚན་གཅིག་ཡྟོད་པ་སེ། 

གལ་སིད་ཁྱེད་ཀིས་ཚོང་འབེལ་དམག་ཁྟོ་ན་རྒྱབ་ན། རྒྱ་ནག་དབང་འཛིན་པས་ཧ་



ཕྱི་རྒྱལ་ནས་བྱིས་བའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་སྩོར།

58

ཅང་ལས་ས་པྟོའི་ཐྟོག་ཨ་རིར་”ང་ཚོ་ར་སྟོངས་འགྱུར་བའི་རེ་ཐག་ཆད་མེདཟེར་བ་

དང་།”ཟེར་བ་དང་། “རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཀི་ཁེ་ཕན་ལ་གནྟོད་”ཅེས་པའི་ཉེས་མིང་

བཀལ་ནས། རྒྱལ་ནང་དུ་རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་ཟེར་བ་དང་། ཨ་རིར་རྟོལ་བའི་

བསམ་བླྟོ་སྐུལ་སེལ་བས་པ་བཅས་ཀི་ཐྟོག་རང་ཉིད་ལ་རང་གིས་རམ་འདེགས་བས་

ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་འགྟོ་གི་རེད། གལ་སིད་ཁྱེད་ཀིས་ད་དུང་འགྟོ་བ་མིའི་ཐྟོབ་ཐང་

གི་སྦག་རྒྱབ་ན། ཁྱེད་རང་ནི་རྒྱ་ནག་གི་འགྟོ་བ་མིའི་ཐྟོབ་ཐང་སྐུལ་སེལ་ཆེད་དུའང་

ཡིན་པ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གི་བཟྟོ་པ་དང་དམའ་རིམ་མི་སེར་གི་ཁེ་ཕན་ཆེད་ཡིན་

པ་འབུར་དུ་མངྟོན་ནས། རྒྱ་དམར་དབང་འཛིན་པས་སྒྟོ་འདྟོགས་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་དཀའ།

མཐའ་མའི་གནད་དྟོན་འདི་ཆེས་གལ་ཆེ་བའི་གནད་དྟོན་ཞིག་ཀང་ཡིན། རྒྱ་

ནག་གི་འགྟོ་བ་མིའི་ཐྟོབ་ཐང་ཡག་ཏུ་གཏྟོང་བར་སྐུལ་སེལ་ཐེབས་པ་ཁྟོ་ནས། གཞི་

ནས་འབུར་དུ་ཐྟོན་པའི་རྒྱ་ནག་དེ་བཞིན་འཛམ་གིང་གི་ཉེན་ཁ་འགྱུར་མི་འཇུག་པ་

བེད་ཐུབ།

༡༠༽ ཁྱེད་ཀིས་བསམ་པར་སིད་འཛིན་ཁྟོམ་ཧྥུའི་ཕི་འབེལ་སིད་ཇུས་

འདིས་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་སྐྟོང་བའི་འྟོག་གི་རྒྱ་ནག་ལ་སྟོན་དཔག་ལྟར་ནུས་པ་

འཐྟོན་ཐུབ་བམ། 

ལན། ཁྟོམ་ཧྥུས་འགྟོ་བ་མིའི་ཐྟོབ་ཐང་གནད་དྟོན་ལ་གཙིགས་ཆེན་བཟུང་ན་

མ་གཏྟོགས། ཁྟོམ་ཧྥུའི་རྒྱ་ནག་སིད་ཇུས་ལ་སྟོན་དཔག་ལྟར་རྒྱལ་ཁ་ཐྟོབ་མི་སིད།

༡༡༽ “བྟོད་ཉུལ་བ”ཞེས་པ་ནི་མི་གང་འད་ཞིག་ལ་ཟེར་གིན་ཡྟོད་དམ། ཁྟོ་

ཚོས་བྟོད་ལ་ལྟ་སངས་གང་འད་ཡིན་ནམ། “བྟོད་ཉུལ་བ”ནི་ཡང་སྙིང་རྒྱ་ནག་གི་ན་
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གཞྟོན་དག་གི་ཁྟོད་དུས་ཐུང་ནང་ཁྱབ་པའི་དར་སྟོལ་ཞིག་རེད་དམ། ཡང་ན་རྒྱུན་

རིང་རྒྱུན་མཐུད་སིད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད་དམ། 

ལན། “བྟོད་ཉུལ་བ”ཞེས་པ་དེར་ད་དུང་རིགས་ཕལ་ཆེར་གསུམ་ཡྟོད་དེ། 

རིགས་གཅིག་ནི”བྟོད་ལ་ཞེན་སེམས་”ཡྟོད་པའི་མིའི་གས་ཡིན་ཏེ། ཁྟོང་ཚོ་བྟོད་ཀི་

མཛེས་ཤིང་སྡུག་པའི་རང་བྱུང་ཁྟོར་ཡུག་དང་། ཐུན་མྟོང་མ་ཡིན་པའི་དམངས་སྟོལ་

གྟོམས་གཤིས་བཅས་ལ་དགའ་ཞིང་། བྟོད་ལ་སེབས་རེས་ཁྟོ་ཚོས་ནང་སར་འཚོ་བ་

སྐེལ་སྐབས་ཀི་བེལ་འཚུབ་དང་སུན་སྣང་དེ་ཚོ་གཡུག་ཆྟོག་ཅིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

སེམས་ཀི་སྦུག་ཏུ་ཞི་འཇགས་ཀི་ཚོར་སྣང་ཞིག་ཡྟོང་གི་ཡྟོད་པ་རེད། ཡང་རིགས་

གཞན་ཞིག་ནི་ཆྟོས་ལུགས་སམ་ཆྟོས་ལུགས་དད་མྟོས་ལ་དམིགས་པ་འཆང་ཡྟོད་

ཅིང་། ཁྟོ་ཚོ་བྟོད་ལ་སེབས་པ་ནི་གནས་མཇལ་བེད་ཆེད་རེད། རིགས་འདི་གཉིས་

བྟོད་ལ་དགའ་སེམས་ཧ་ཅང་ལན་ཞིང་། ཁྟོ་ཚོས་རེ་བ་ལ་བྟོད་ཀིས་སྟོ་སྟོའི་ཁྱད་

ཆྟོས་རྒྱུན་འཛིན་ཐུབ་ན་བསམ་ཡྟོད། མ་འྟོངས་པར། “བྟོད་ཉུལ་བ”རིགས་འདི་

གཉིས་ཡལ་མི་ཐུབ་པར་མུ་མཐུད་དེ་གནས་ཐུབ། ད་དུང་”བྟོད་ཉུལ་བ་”རིགས་

གཅིག་ཡྟོད་པ་ནི་ཆེད་ལས་ལག་རལ་ལན་པའི་མི་ཡིན་ཞིང་། ཁྟོ་ཚོ་བྟོད་ལ་ཡྟོང་

ནས་གཙོ་བྟོ་དངུལ་ཁེ་བཟང་ཆེད་རེད་ལ། རྒྱུན་དུ་དུས་ཚོད་གང་འཚམས་ཞིག་ལ་

ལས་ཀ་བས་རེས་ཕིར་ནང་སར་ལྟོག་འགྟོ་གི་རེད། 

༡༢༽ ན་གཞྟོན་ཞིང་ཤེས་ཡྟོན་ཡྟོད་པའི་རྒྱ་ནག་མི་ཁ་ཤས་ཀིས་བྟོད་

བརྒྱུད་ནང་བསན་ལ་དྟོ་སྣང་ཧ་ཅང་ཆེ་ཞིང་། ཁྱེད་ཀིས་ངྟོས་འཛིན་ལྟར་ན་འདིས་ཁྟོ་

ཚོས་དེ་བས་དང་ཕྟོགས་ཀི་སྤྟོད་ཚུལ་བཟུང་ནས་བྟོད་ལ་ལྟ་བར་རྟོགས་ཕན་ཡྟོད་

སིད་དམ། 
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ལན། སྟོས་མི་དགྟོས། བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ལ་དྟོ་སྣང་ཡྟོད་མཁན་གི་མིར་

ཏན་ཏན་བྟོད་ཀི་རིག་གཞུང་དང་བྟོད་མིར་དེ་བས་དགའ་ཞེན་ཡྟོད། དེར་བརྟེན་བྟོད་

ཀི་གནད་དྟོན་ཐྟོག་ཁྟོ་ཚོས་རྟག་ཏུ་མི་གཞན་ལས་བྟོད་མིའི་འདྟོད་ཚུལ་ལ་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐེད་ཆེ་བ་བེད་ཀི་ཡྟོད་པ་རེད། 

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རྒྱལ་ནང་དུ་ལྟོག་པ་ནི་གཅིག་གྟོ་བཅུ་ཆྟོད་ཀི་ཕན་ཐྟོགས་

ཆེན་པྟོ་རེད།

སྨུ་ཡའྟོ་ཡིས།9 

ལྟོ་ངྟོ་ ༥༥ རིང་བཙན་བྟོལ་དུ་བཞུགས་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཕིར་ཕ་ཡུལ་དུ་

ལྟོག་རྒྱུའི་འདུན་པ་ཡང་ཡང་སྟོན་བཞིན་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བཙན་བྟོལ་དུ་

རྒྱ་ཡན་ངང་གར་བཅུག་སེ”དགར་འཛིན་བེད་སྒྟོ”སེལ་བ་དེས་རྒྱ་དམར་ལ་མཚམས་

མ་ཆད་པར་མགྟོ་ན་འཇུག་གི་ཡྟོད་ན། རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་བརྟེན་ནས་ཐྟོག་མཐའ་བར་

གསུམ་དུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བསམ་དྟོན་མི་འགྲུབ་ཅིང་། ཕིར་ལྟོག་པའི་ལམ་བུར་རྟག་

ཏུ་འགལ་རྐེན་བྱུང་དྟོན་ཅི་ཡིན་ནམ། ཐ་ན་དེ་རིང་བར་ལ་སེབས་ཀང་། མི་འགའ་

ཤས་ཀིས་བཤད་པར། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཕིར་ལྟོག་མིན་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པྟོ་མ་རེད། 

གང་ཡིན་ཟེར་ན། ལྟོ་མང་པྟོར་ཡུལ་གར་བས་པས་ཁྟོང་བྟོད་མི་ཡྟོངས་ཀི་ཚབ་བེད་

9 རྟོམ་པ་པྟོ་འདིའི་མིང་ཐྟོབ་སྟོགས་གསལ་ཁ་མི་འདུག
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ཐབས་དཀའ། རྒྱ་དམར་ལ་མཚོན་ན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཕིར་ལྟོག་ཀང་དེ་ནི་ལག་གི་ཞྟོག་

ཁྟོག་ཚ་པྟོ་ཞིག་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས་ཤིང་། ད་དུང་དེའི་ཆེད་ངེས་མེད་ཀི་ཉེན་ཁ་ཧ་

ཅང་མང་པྟོ་འཁུར་དགྟོས། མིས་བརི་བཀུར་ཐྟོབ་པའི་ཆྟོས་ལུགས་ཀི་དབུ་ཁིད་ཅིག་

ཡིན་གཤིས། ང་ཚོས་ཚད་ལས་བརལ་པའི་ཁེ་ཕན་རིང་ལུགས་ཀི་སྤྟོད་ཚུལ་ཐྟོག་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་ཕིར་རྒྱལ་ནང་དུ་ལྟོག་འྟོས་མིན་དང་། རྒྱ་དམར་གིས་སྣེ་ལེན་འྟོས་མིན་

བཅས་ཀི་ཐད་དབེ་ཞིབ་བེད་པའི་འདུན་པ་མེད། འྟོན་ཀང་ཁེ་གྟོང་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་ཞིག་

དེའི་ཁྟོད་ཡྟོད་པ་ནི་གང་ལྟར་དྟོན་དངྟོས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། 

དང་པྟོ། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་སྒེར་གི་ངྟོས་ནས། ཕིར་ཕ་ཡུལ་དུ་ལྟོག་སེ་མི་རས་

ན་ཡུལ་དན་པའི་འདུན་པ་མངྟོན་འགྱུར་བེད་ཆྟོག་ལ། དུས་ཡུན་རིང་པྟོ་དུས་རབས་

ཕེད་ཀ་ལྷག་གི་བཙན་བྟོལ་གི་འཚོ་བ་མཇུག་སྒིལ་ནས་བསྐར་དུ་ཕི་ནང་གི་བྟོད་

མི་ཡྟོངས་དང་། ཐ་ན་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་རེས་འབང་བ་ཡྟོངས་ཀིས་ཡྟོངས་

གགས་དད་མྟོས་འཐྟོབ་ཆྟོག ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དགུང་ལྟོ་བརྒྱད་ཅུར་ཉེ་བ་སེབས་ཟིན་

ཞིང་།  དུས་རབས་ཕེད་ཀ་ལྷག་ལ་འཛམ་གིང་ཀུན་ཏུ་གར་བའི་བགེས་སྟོང་ཞིག་

ལ་མཚོན་ན། རང་མྟོས་སམ་བཙན་དབང་གང་ཡིན་རུང་། འདི་ནི་མིའི་སེམས་སྤྟོ་

བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ར་བ་ནས་མ་རེད། དེའི་ནང་སྐིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས་དང་མངར་

སྐྱུར་ཁ་ཚ་གང་ཡྟོད་རུང་བགེས་པྟོ་ཁྟོང་ཉིད་ཁྟོ་ནས་མྟོང་ཐུབ་པ་ལས་གཞན་གིས་

མྟོང་དཀའ། དང་ཐྟོག་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་བཙན་བྟོལ་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་བདམས་པ་དེ་ཕིས་

སུ་ཕ་ཡུལ་ལ་བསྐར་དུ་ལྟོག་པའི་ཉིན་དེ་ཡྟོང་བའི་ཆེད་ཡིན་ཞིང་། “དབུ་མའི་ལམ་

”ཟེར་བ་དེ་ཡང་གང་ཐུབ་ཀིས་དབང་འཛིན་པར་འྟོས་མེད་བསྟུན་ཐབས་མི་བེད་པའི་

སྟོན་འགྟོའི་ཆ་རྐེན་འྟོག་ཕིར་ལྟོག་ཐབས་ཞིག་རེད། རྒྱ་དམར་དང་འབེལ་ཐུག་ཁྟོད། 
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༢༠༡༠ ལྟོ་ནས་གྟོས་མྟོལ་ཆད་ནའང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རི་

བྟོ་རེ་ལྔར་ཕེབས་ནས་གནས་མཇལ་ཞུ་རྒྱུའི་འདུན་པ་འཆང་ཡྟོད། 

གཉསི་པ།  བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་འབུམ་གཉིས་ལ་མཚོན་ན། བཙན་བྟོལ་

གི་འཚོ་བ་མཇུག་སྒིལ་ནས་འད་མཉམ་གི་མི་སེར་ཆགས་རྒྱུ་ནི་གནས་གང་དུ་

ཡྟོད་མིན་ལ་མ་ལྟྟོས་པར་རྦད་དེ་ཁེ་ཕན་ཆེན་པྟོ་ཞིག་རེད། ཏཱ་ལའི་བླ་མར་མཚོན་

ན།  མཐར་ཁྟོང་ཚོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མཇུག་འབས་ཤིག་འཐྟོབ་པ་དེ་གང་

ལྟར་རིས་སྤྟོད་རྒྱུ་ཞིག་ཡྟོད་པ་བྱུང་བ་རེད།  ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་རེས་སུ་འབང་མཁན་

བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་ཁི་ཚོ་དེ་དག་གིས་ཚེ་གང་བྟོར་གཞན་ཡུལ་ལ་གར་ཞིང་། ད་

དུང་ཕ་ཚ་བུ་རྒྱུད་ལའང་འཚོ་བའི་རྟེན་ས་མེད་པའི་དཀའ་ལས་མྟོང་དགྟོས་པ་འདི་

ཕལ་ཆེར་དང་ཐྟོག་སྟོན་དཔག་ཐུབ་མེད། ཐྟོག་མར་བྟོད་མི་ཁི་ཚོ་ཁ་ཤས་གཙོ་བྟོ་

རྒྱ་གར་བང་ཕྟོགས་ཀི་རྡ་རམ་ས་ལར་གནས་ཤིང་ཕིས་སུ་འཛམ་གིང་གང་སར་

ཐར་ཐྟོར་དུ་གནས་རེས། ཁིམས་མཐུན་གི་རྒྱལ་ཁྟོངས་མེད་པར་སྐབས་བཅྟོལ་ཁྟོ་

ནའི་གནས་བབ་ཐྟོག་གི་ཁྱུ་ཚོགས་ཤིག་ལ་མཚོན་ན། ལམ་ཁ་འདི་བརྒྱུད་ཡྟོང་དུས་

དཀའ་ཚེགས་ལྷག་པར་ཆེ། དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག”མི་སེར་རིམ་པ་གཉིས་པ”ཡིན་པའི་

ཆ་ནས། སྤིར་ཆྟོས་ལུགས་སེམས་གསྟོའི་ཐྟོག་དཀའ་ལས་དང་ལེན་བེད་ཐུབ་ནའང་

། ཐྟོབ་ཐང་ལག་ཁྱེར་ཤྟོག་བུ་གཅིག་གིས་ཁྟོ་ཚོའི་སྐིད་སྡུག་མངྟོན་ཡྟོད། ༢༠༡༤ 

ལྟོའི་ལྟོ་སྟོད་དུ་རྒྱ་གར་དབང་འཛིན་པས་ཁྟོ་ཚོར་འྟོས་འཕེན་པའི་ཐྟོབ་ཐང་ཐྟོག་མར་

སྤད། འདི་ནི་ཡག་ཉེས་གང་ཡིན་དབེ་བ་འབེད་མི་ཤེས་ཀང་། ཁྟོ་ཚོར་མཚོན་ན། 

ཕ་ཡུལ་དང་གེས་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ཡུལ་མིའི་ལག་ཁྱེར་གཅིག་བརེ་ལེན་

དྟོན་དུ་ཏན་ཏན་མིན། འྟོན་ཀང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཕིར་ཕ་ཡུལ་དུ་ལྟོག་ན་ཁྟོ་ཚོར་སེམས་
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སེག་ཐེབས་ངེས་ཞིག་ཡིན། དེ་ཚོའི་ཁྟོད་མུ་མཐུད་དེ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་རེས་སུ་འབང་

འདྟོད་མཁན་ལ། རྒྱ་དམར་དབང་འཛིན་པས་ཆབ་སིད་ཀི་ཚོད་འཛིན་གུ་ཡངས་སུ་

བཏང་ནས། ཁྟོ་ཚོ་གཅིག་མཚུངས་ཀིས་དང་ལེན་བེད་པ་ནི་མཇུག་འབས་མི་དམན་

པ་ཞིག་རེད། བཙན་བྟོལ་བརྒྱུད་རིམ་ཁྟོད་ར་བ་ཚུགས་ཤིང་ཡལ་ག་རྒྱས་པ་དེ་ཚོ་

དང་། ལྷག་པར་བཙན་བྟོལ་མི་རབས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་སྐེ་འཕེལ་བས་པ་

ལ་མཚོན་ན། རྒྱ་གར་དབང་འཛིན་པའི་གྟོང་གསལ་བེད་ཐབས་དེ་ཐག་གཅྟོད་མ་

ནྟོར་བ་ཞིག་རེད།  བྟོད་རང་བཙན་ལ་ཤུགས་རྒྱག་ཅིང”དབུ་མའི་ལམ་”ངྟོས་ལེན་

མི་བེད་པའི་ཐལ་སྐྟོད་སྟོབས་ཤུགས་དེ་ཚོ། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་གེས་པ་དང་ཁྟོང་གི་རེས་

འབང་བ་ཁ་ཐྟོར་རེས་ཁྟོ་ཚོར”རྡུང་རྡེག”ཅིག་ཐེབས་ངེས་ཤིང་། ཐ་ན་འཚོ་གནས་བ་

ཡུལ་ཤྟོར་ནས་ཁ་ཐྟོར་ཡ་བལ་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ཁྟོ་ཚོ་མཐར་ཉིན་ཞིག”མཁེགས་

བཟུང་”ལས་གྟོལ་ནས་རྒྱུན་གཏན་གི་མིའི་འཚོ་བར་ཁ་ཕྟོགས་སྒྱུར་བའི་རེ་སྟོན་

འབའ་ཞིག་བེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་སྟོས་མེད་ཡིན། 

གསུམ་པ། བྟོད་ནང་གི་བྟོད་རིགས་སྤུན་ཟླར་མཚོན་ན། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཕིར་

ལྟོག་པ་ནི་བྟོད་འབངས་མང་པྟོའི་རེ་བ་ཡིན། དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་

མཐར་ལྷུང་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་ཤུགས་རྐེན་ནམ་ཡམ་ཡྟོམ་ཐེབས་མིན་ལ་མ་བལྟྟོས་

པར། དམངས་ཡྟོངས་ཆྟོས་ལ་དད་པའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་བསམ་བླྟོའི་དབུ་ཁིད་ཡིན་པའི་ཐྟོག་ད་དུང་ཁྟོ་ཚོ་ཐུན་མྟོང་གི་འདུ་ཤེས་ཁྟོད་གཏིང་

ཟབ་གནས་ཡྟོད། ༢༠༠༩ ལྟོ་ནས་ད་བར་སྐམ་ས་ཆེན་པྟོའི་བྟོད་ཁུལ་དུ་བྱུང་བའི་

ཉེས་མེད་བྟོད་མིའི་རང་ལུས་མེར་སེག་དྟོན་རྐེན་ ༡༠༠ ལས་བརལ་བ་བྱུང་། རང་

སེག་བ་ཚང་མས་འབྟོད་ཚིག་གཅིག་སེ”ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བྟོད་ལ་ལྟོག་ཏུ་ཆུགས།”ཞེས་
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སྒྟོག་བཞིན་ཡྟོད། ཡང་དེའི་སྟོན་ལ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས། བྟོད་ཁུལ་

མི་སེར་དཀྱུས་མས་ཁྱིམ་ནང་དང་དགྟོན་པ་སྟོགས་སུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ་པར་ཡྟོངས་

ཁྱབ་ཀིས་བཤམས་ཡྟོད་པ་ཕིར་མངྟོན་ཡྟོད། རྒྱུན་གཏན་གི་སྒིག་གཤྟོམ་སྟོགས་

ཕྟོགས་ཡྟོངས་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་དད་གུས་བེད་པའི་གཟུགས་བརན་མཐྟོང་ཐུབ། 

སྤིར་དབང་འཛིན་པས་བཀག་སྟོམ་བཀའ་ཁྱབ་བསྒགས་ཀིན་ཡྟོད་མྟོད། འྟོན་ཀང་

ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་བཀག་འགྟོག་བེད་དཀའ། དེས་ན་ཉེ་བའི་ལྟོར་ཐད་ཀར་གུ་

ཡངས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་བཟུང་ནས་མཐྟོང་ཡང་མ་མཐྟོང་ཁུལ་བེད། འདིའི་ཐྟོག་ནས་ཏཱ་

ལ་བླ་མའི་བྟོད་ཁུལ་དུ་ཡལ་མི་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་དེ་མཐྟོང་ཐུབ།

མཐར། རྒྱ་དམར་ལ་མཚོན་ན། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཕིར་ལྟོག་མིན་ཕལ་ཆེར་དེ་

ཙམ་གི་ཛ་དག་མིན་ཞིང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དགྟོངས་པ་རྟོགས་རྒྱུར་སྒུག་ནས་རེས་ལ་

བབ་དང་བསྟུན་ནས་རང་གིས་འདེམས་པའི་ཡང་སིད་ངྟོམ་ཞིང་ཐ་ན་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་

ཡང་སིད་མཇུག་སྒིལ་བའང་མ་གནས་ཅུང་ཆུང་བའི་འཕྱུག་པ་མེད་པའི་འདེམས་

ཀའི་རིགས་གཅིག་རེད། འྟོན་ཀང་གྟོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་རྒྱབ་ལ་

ད་དུང་བྟོད་མི་འབུམ་གཉིས་ཀི་འཚོ་ཐབས་ཡྟོད་ཅིང་། ད་དུང་མཐར་ལྷུང་གི་ལམ་

ཕྟོགས་བཟུང་བའི་ཐལ་སྐྟོད་བྟོད་མི་འབྟོར་ཆེན་ཞིག་གི་སྟོབས་ཤུགས་དེ་རྒྱུ་མཚན་

དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁ་སྒྱུར་དཀའ་བའི་གནས་སངས་སུ་འགྱུར་རྒྱུ་དེ་མ་བརེད་པ་

བྟོས། འདི་འདའི་ངེས་མེད་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ལ་ཁ་ཕྟོགས་པ་ལས། གལ་སིད་སྐབས་

བསྟུན་བབ་མཐུན་གིས་ཞི་འདུམ་བས་ནས། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཕིར་ལྟོག་དང་ལེན་བས་

ན་ཕལ་ཆེར་ལས་ས་པྟོའི་ཐྟོག་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིའི་གནད་དྟོན་ཐག་གཅྟོད་བེད་ཅིང་

། རྒྱ་དམར་ལའང་ཆབ་སིད་ཀི་མིང་གགས་སྐྟོབ་ཐུབ། གཅིག བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིའི་
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ཡུལ་གར་བརྒྱུད་རིམ་མཇུག་སྒིལ་ནས། གནས་བབ་དང་བསྟུན་ཏེ་བླྟོ་བཟང་སེང་

གེ་སྟོགས་ཀིས་བཟུང་བའི་ཐལ་སྐྟོད་ཤན་ཞུགས་ཟབ་པའི་དབུས་བྟོད་མིའི་སྒིག་

འཛུགས” བེད་ཐེངས་གཅིག་གིས་ར་གཏྟོར”གཏྟོང་ཐུབ། འགེལ་བརྟོད་བེད་དགྟོས་

པ་ཞིག་ནི་ཐལ་སྐྟོད་ཤྟོག་ཁག་དང་། ཡང་ན”དབུ་མའི་ལམ་”རྒྱབ་སྐྟོར་བ་གང་ཡིན་

རུང་། ཡྟོངས་གགས་ལྟ་ཕྟོགས་ཐྟོག་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་མ་འདྟོད་པ་དང་ཡིད་མི་ཆེས་པ་

ག་ཚོད་ཡྟོད་མིན་ལ་མ་ལྟྟོས་པར། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིར་མཚོན་ན་སར་

བཞིན་དབང་གགས་ཆེ་ཤྟོས་ལན་ཞིང་། བྟོད་ཀི་གཞྟོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་སྟོགས་ཚུད་

པའི་མཐར་ལྷུང་སྟོབས་ཤུགས་ཀིས་ཐྟོག་མར་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཆྟོས་ལུགས་དབང་

གགས་ལ་གུས་བཀུར་བེད་ཀི་ཡྟོད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཕིར་ལྟོག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མཐར་

ལྷུང་རིང་ལུགས་ཀི་ལམ་ཁ་འགྟོ་སིད་ཅིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྟོ་ཚོ་ཁེར་འཇྟོག་བེད་

པ་ཙམ་མ་ཟད་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བསིལ་གིབ་བརླགས་འགྟོ་གི་རེད། 

གཉིས། “བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་”ནུབ་ཕྟོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་རྟག་ཏུ་བེད་སྤྟོད་

བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐུར་འདེབས་བེད་པའི་ལབ་གཞི་འགྟོག་ཐུབ། 

གསུམ། ཕི་ནང་བྟོད་མིའི་ཡིད་ཆེས་འཐྟོབ་ནས། ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་ཞིག་

ཐྟོག་ལྟོག་གཡྟོའི་མཐར་ལྷུང་རིང་ལུགས་ཀི་བེད་སྒྟོས་བཟྟོས་པའི་ཆབ་སིད་གནས་

བབ་ལྷིང་འཇགས་མེད་པ་སྟོན་འགྟོག་བེད་ཐུབ། 

སྟོས་མེད་ཞིག་ལ། ང་ཚོས་དེའི་ཁྟོད་འཕྲད་པའི་འགན་རྟོད་ཡང་མཐྟོང་

དགྟོས། 《དེང་སྐབས་གནད་དྟོན་ལ་བསམ་གཞིགས་ཟིན་ཐྟོ།---ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་

ཕིར་ལྟོག་ལམ་བུ།》ཞེས་པའི་ནང་དེ་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་སྒེར་གི་དྟོགས་འཆར་ལ་

དབེ་ཞིབ་བས་ཤིང་། དཔེར་ན་ཁྟོང་སྒེར་ངྟོས་ཀིས་ལྟོངས་སུ་སྤྟོད་པའི་ཐྟོབ་ཐང་
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དང་རང་དབང་ཚད་གཞི་སྟོགས། ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཕ་ཡུལ་ལ་ཕིར་ལྟོག་རྒྱུར་དྟོན་

གཉེར་བེད་རེས། “རྒྱ་ནག་ཁ་མི་འཕྲལ་བའི”ཁ་དན་བརི་སྲུང་བེད་རྒྱུར་ཁག་ཐེག་

ཐུབ་བམ་མི་ཐུབ། དུས་མཚུངས་སུ་མུ་མཐུད་དེ་ཁྟོ་རང་གི་ཆྟོས་ལུགས་ཤུགས་རྐེན་

གི་ནུས་པ་སྤྟོད་ནས་རྒྱལ་ནང་དང་རྒྱལ་སྤིའི་ཐྟོག་རྟོད་གཞི་གསར་པ་མི་སྟོང་བར་

ཁག་ཐེག་ཐུབ་བམ་མི་ཐུབ། སྤིར་རྒྱ་དམར་ལ་སེམས་ཁལ་འབྱུང་སིད་མྟོད། འྟོན་

ཀང་གལ་སིད་རྒྱ་དམར་གིས་ཁས་ལེན་དྟོན་འཁྱྟོལ་བས་ཏེ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རྒྱལ་ནང་དུ་

ཕིར་ལྟོག་བདེ་འཇགས་ཁག་ཐེག་ཐུབ་ན། དེ་ལྟར་ཉིན་ཞིག་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཕི་ནང་

བྟོད་འབངས་ཀི་མི་འདྟོད་པའི་བླྟོ་ཁར་ངན་སྐུལ་ལམ་བསྐར་དུ་ཕི་ཕྟོགས་སུ་ཕེབས་

ཏེ་ཐལ་ཆེའི་རང་བཞིན་གི་བཀའ་མྟོལ་གནང་ན། དྟོན་དངྟོས་སུ་ཏག་ཏག”དབུ་མའི་

ལམ”གི་གཡྟོ་རྫུས་འཐྟོར་བའི་གྟོ་སྐབས་ཡག་ཤྟོས་དེ་རེད། 

མ་ཟད་ཏྟོ་ཝེ་གསར་ཁང་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་སྒེར་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་བའི་

གནས་ཚུལ་མི་སྣ་ལས་ཤེས་གསལ། ལྟོ་མང་རིང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཆབ་སིད་ཐྟོག་བང་

ཆུབ་ཅིང་སྤང་གྲུང་འཛོམས་ལ། རང་ཉིད་ཀི་བླྟོ་ཐག་ལ་ངྟོས་འཛིན་གསལ་པྟོ་ཡྟོད། རྒྱ་

དམར་དང་གྟོས་ཆྟོད་འཇྟོག་གི་ཡྟོད་པ་ཡིན་ན། རང་གི་ཆབ་སིད་དགྟོས་འདུན་ཡིད་

ཚིམ་པར་འགྲུབ་མ་ཐུབ་པའི་དབང་དུ་བེད་ནའང་། “གང་བཤད་དྟོན་འཁེལ་དང་གང་

བས་མཐའ་འཁྱྟོལ”ལ་ཅིས་ཀང་དྟོགས་འདི་མི་དགྟོས་པ་ཞིག་རེད། མ་ཟད་མཁས་

གྲུབ་གཉིས་ལན་གི་ཆྟོས་ལུགས་དབུ་ཁིད་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ཁྟོང་རྣལ་འབྟོར་

བ་ཕལ་ཆེ་བ་དང་འད་བར་སྙིང་རེ་ལན་ཞིང་། ལྷད་མེད། ཞི་འཇམ། ཐ་ན་གཤིས་ཀ་ཕྲུ་

གུ་ལྟར་རྣམ་དག་ཟྟོལ་མེད་པ་ཞིག་རེད། སྟོས་མི་དགྟོས་པར། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བྟོད་ཁུལ་

ལ་ཕིར་ལྟོག་པ་དེས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་དད་ལན་གིས་མཇལ་ཞུ་བེད་པ་གང་མང་འབྱུང་
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རྒྱུ་ཡིན་པ་སྟོས་མི་དགྟོས། འྟོན་ཀང་འདི་ནི་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་བསན་དྟོན་

ཡིན་ཞིང་། བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་མཛད་སྒྟོ་གཟབ་རྒྱས་ཤིག་རེད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

སྐུ་སྒེར་གིས་གང་འཚམ་གསལ་རྟྟོགས་ཡྟོད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡྟོད། ཆྟོས་དད་པ་ཚོས་

ཕག་དབང་ཞུ་བ་ནི་ཁྟོང་གི་ཆྟོས་ལུགས་དབུ་ཁིད་ཀི་གནས་བབ་ཁྟོ་ནར་རྒྱུ་མཚན་

ཡིན་ཞིང་། ཁྟོང་གིས་ཀང་ཉེན་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོར་མི་འཛེམ་པར་མཇལ་ཞུ་ཆབ་སིད་

ཀི་དྟོན་རྐེན་ལ་བསྒྱུར་ཐབས་ར་བ་ནས་བེད་མི་སིད། རྒྱ་དམར་གིས་རྦད་དེ་བླྟོ་བདེ་

པྟོ་བེད་ཆྟོག་ཅིང་། རང་ཉིད་རང་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་བག་ཕེབས་ཀིས་དང་ལེན་བེད་

པ་ལས། ཧམ་ཤེད་ཀིས་ཐེ་བྱུས་དང་ཡི་མ་རང་བ་བེད་རྒྱུ་དེ་མ་རེད།  དེ་ལྟར་ན་མི་

སྐིད་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཡིད་ཆེས་ཡྟོད། དེར་བརྟེན་ཁྟོང་ལ་ཅིའི་ཕིར་གྟོ་སྐབས་གཅིག་

བསྐར་དུ་མི་སྤྟོད།

 གསལ་པྟོར་ཞུ་ན། རྒྱ་དམར་གིས་བྟོད་ཀི་མི་རིགས་སིད་ཇུས་ནི་ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་དང་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིར་ཐག་གཅྟོད་རྒྱུར་ཁས་ལེན་ཧ་ཅང་དཀའ། གང་ལྟར་

ཡང་རྒྱ་ནག་ལ་ད་དུང་སི་ཁྟོན། ཡུན་ནན། ཀན་སུའུ། མཚོ་སྟོན་བཅས་ཞིང་ཆེན་

བཞིའི་བྟོད་ཁུལ་ཡྟོད་ཅིང་། བྟོད་ལྟོངས་ཀི་དམིགས་བསལ་རང་བཞིན་རྐེན་པས་

བསྐར་དུ་མགྟོ་མཇུག་སྟོག་ནས། བྟོད་ཀི་དུས་ཡུན་རིང་པྟོ་ལྟོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་

རིང་མི་རིགས་ས་ཁུལ་འཕེལ་རིམ་ལ་བར་གཅྟོད་མི་སིད། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཆབ་སིད་

དགྟོས་འདུན་ནམ་ཕུགས་བསམ་ལ་བསམ་ཤེས་བེད་ཆྟོག་ཅིང་། དེའི་དངྟོས་ཡྟོད་

ཤུགས་རྐེན་ལའང་ཁས་ལེན་དགྟོས་ངེས་རེད། འྟོན་ཀང་སྐབས་བབ་ཆབ་སིད་

དངྟོས་ཡྟོད་ཀང་ཁས་མི་ལེན་ཀ་མེད་རེད། དེ་སྟོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་སྒེར་དང་རྒྱ་

དམར་བྟོད་ལྟོངས་དབང་འཛིན་གི་མཐྟོ་རིམ་དཔྟོན་རིགས་གཉིས་ཀས་ཞི་འགིག་གི་

བརྡ་བཏང་། ཏྟོ་ཝེ་གསར་ཁང་གིས་སྟོན་གི་རྟོམ་ཡིག་ནང་ལའང་ཁུངས་ལན་གནས་
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ཚུལ་སེལ་བར། ཐེངས་འདིའི་ལྟོ་ ༤ རེས་བསྐར་དུ་མཐུད་པའི་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་

བའི་གྟོས་མྟོལ་ཐད། ཏཱ་ལའི་བླ་མས་རེ་བཅྟོལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་བེད་ཅིང་། ཕིར་ལྟོག་

གི་འདུན་པ་ཧ་ཅང་དག་པྟོ་བཏྟོན། དངྟོས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀི་ལས་

དབང་ཆེད་དང་། བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་འབུམ་གཉིས་ཀི་བདེ་དྟོན་བཅས་ཀི་ཆེད། དྟོན་

དེ་འགྲུབ་པའི་རེ་བ་བེད་བཞིན་ཡྟོད། 

༢༠༡༤།༩།༡༦ ཏྟོ་ཝེ་ད་བ་ནས།

 གྟོས་མྟོལ་འཕེལ་སྐེད་ཆེས་ཆེར་མངྟོན་ཞིང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རི་བྟོ་རེ་

ལྔར་གནས་མཇལ་ཐྟོག་རྒྱལ་ནང་དུ་ལྟོག་སིད།

སྦྟོའུ་ཤུན་གིས་པེ་ཅིང་དུས་ཚོད་ ༢༠༡༦ ལྟོའི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ཉིན། ཐྟོག་མར་སེལ།

ཉེ་སྟོན་ད་ཐྟོག་ལ་པེ་ཅིང་ཕྟོགས་དང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ་ཚབ་ཀི་གྟོས་མྟོལ་

འགག་གནད་ལས་སྒྟོལ་བའི་ཧ་ལས་དགྟོས་པའི་རྣམ་པ་ཐྟོན་འདུག་པ་དང་། ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་རི་བྟོ་རེ་ལྔར་གནས་མཇལ་ཕེབས་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཐྟོན། སྦྟོའུ་ཤུན་གསར་

ཁང་ལ་གནས་ཚུལ་ཐྟོབ་པར། འདས་པའི་ཟླ་ཤས་ནང་། ཕྟོགས་གཉིས་ཀི་སྐུ་ཚབ་

ལྷྟོ་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡ་སྟོགས་སུ་འབེལ་ཐུག་མཐུན་སྦྟོར་ཡང་ཡང་བྱུང་ཞིང་། གྟོས་མྟོལ་
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འཕེལ་སྐེད་བདེ་བླག་རེད། ཏཱ་ལའི་བླ་མས་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཕིར་ལྟོག་འདུན་པ་དག་པྟོ་

བཏྟོན་ཞིང་། པེ་ཅིང་ཕྟོགས་ནས་ཀང་འདིའི་ཐད་གུ་ཡངས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་བཟུང་འདུག 

ཤེས་རྟྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། ཕྟོགས་གཉིས་ཀིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རྒྱལ་

ཁབ་ཏུ་ཕིར་ལྟོག་དང་བེད་ཐབས། ཕེབས་ལམ་སྟོགས་ཀི་ཐད་གྟོམ་གང་མདུན་

སྟོས་ཀིས་ཁ་ཆད་བེད་བཞིན་ཡྟོད་ཅིང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་གལ་སིད་རྒྱལ་ནང་དུ་ཕིར་

ལྟོག་བེད་ན། རི་བྟོ་རེ་ལྔར་གནས་མཇལ་ཕེབས། ཏཱ་ལའི་བླ་མས་སྟོན་ཆད་ཡྟོངས་

གགས་ཐྟོག་འཚོ་བཞུགས་རིང་རི་བྟོ་རེ་ལྔར་གནས་མཇལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཐེངས་མང་

གསུངས་ཡྟོད། 

ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཉིན་ཆེད་འདི་དང་ལེན་གནང་སྐབས། “འཚོ་

བཞུགས་རིང་བྟོད་ལ་ཕིར་ལྟོག་ཐུབ་པར་དགྟོངས་ཀི་ཡྟོད་མེད”ཀི་གནད་དྟོན་

ཐད་སྤྟོ་སྣང་གི་རྣམ་འགྱུར་བཟུང་། གནད་དྟོན་དེར་ལན་བརྒྱབ་སྐབས། ཏཱ་ལའི་བླ་

མས”འདི་ནི་གང་འཚམ་གསལ་པྟོ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་གནས་བབ་ལ་འགྱུར་བ་

འགྟོ་བཞིན་པ་རེད”ཅེས་གསུངས།

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྤིར་བྟོད་ནས་གེས་ཏེ་དུས་རབས་ཕེད་ཀ་བརལ་མྟོད། འྟོན་

ཀང་བྟོད་ཁུལ་དུ་ཁྟོང་གི་ཤུགས་རྐེན་ད་དུང་ཆབ་སིད་པ་དང་ཆྟོས་ལུགས་མི་སྣ་

གང་རུང་ལས་ལྷག་པ་འདུག ཨ་ཀྱཱ་རིན་པྟོ་ཆེས་ ༢༠༡༡ ལྟོའི་ཐེངས་གཅིག་གསུང་

བཤད་ནང་ཕིར་བསྒགས་གནང་བར། ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཕི་ཕྟོགས་སུ་ཐེངས་གཅིག་

གསུང་བཤད་ཁྟོད། བྟོད་མིས་སེམས་ཅན་རྟོན་རྒྱབ་ནས་དེ་ཚོའི་པགས་པ་རྒྱན་

གྟོས་བེད་པའི་གྟོམས་སྟོལ་ཡག་པྟོ་མིན་པ་གསུངས་རེས། བྟོད་མི་མང་པྟོས་རང་

འགུལ་གིས་པགས་པ་མེར་སེག་པའི་ལས་འགུལ་སེལ་ཞིང་། ཐ་ན་དབང་འཛིན་པ་
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དག་དངྟོས་སུ་ཐྟོན་ནས་བཀག་འགྟོག་བས་ཀང་ཁྟོག་མེད།

ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ལྟོ་མང་རིང་། རྟག་ཏུ་དབུ་མའི་ལམ་དར་སེལ་གནང་ཞིང་། 

མིང་དྟོན་མཚུངས་པའི་བྟོད་ཞི་བའི་གཅིག་གྱུར་གི་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་ཤྟོས་དེ་རེད། 

པེ་ཅིང་དང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གྟོས་མྟོལ་འཕེལ་སྐེད་གསར་ཤྟོས་འདི། རྒྱ་ནག་གཅིག་

གྱུར་ལ་མཚོན་ན་ཧ་ཅང་ཁེ་ཕན་ལན་པའི་དྟོན་ཆེན་གཅིག་རེད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐར་

ཐུག་ཕེབས་ཐུབ་མིན་ད་དུང་བལྟ་དགྟོས། 

སྦྟོའུ་ཤུན་ད་རྒྱས་སྟོན་ཆད་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་བཅར་འདི་ཐེངས་གཉིས་བས། 

མ་ཟད་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གཟུགས་མཐྟོང་བརན་པར་མང་པྟོ་སེལ། 

གྟོ་ལ་ཅན་གི་འཕེལ་རྒྱས་དང་བསྟུན། གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཟམ་མི་ཆད་

པར་མཐར་ཕུད་གཏྟོང་བཞིན་ཡྟོད།

 ཚའྟོ་ཅནེ། གྟོ་ལ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་དང་སྦགས་ཚན་རལ་འཕེལ་རྒྱས་དང་དྲྭ་རྒྱ་

ཟམ་མི་ཆད་པར་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་ནས། ཚང་མའི་ལྟ་བ་ཟམ་མ་ཆད་པར་སྒྱུར་བཞིན་

ཡྟོད། གྟོ་ལ་ཅན་དང་། དམངས་གཙོ་ཅན་གི་རྦ་རླབས། འགྟོ་བ་མིའི་ཐྟོབ་ཐང་གི་ལྟ་བ་

སྟོགས་ཀིས་མི་རིགས་ཀི་གནད་དྟོན་ཞེས་པར་ཟམ་མ་ཆད་པར་རྡེབ་ཐུག་བྱུང་ཡྟོད། 

དུས་མཚུངས་སུ་བརྡ་འཕྲིན་ཅན་གི་འཕེལ་རྒྱས་ཀིས་གང་དམག་རེས་ཀི་མི་རིགས་

རིང་ལུགས་ཀི་རྦ་རླབས་འཕེལ་ཕྟོགས་ལ་རྡེབ་ཐུག་ཟམ་མི་ཆད་པར་བེད་བཞིན་

ཡྟོད། 

 བརྡ་འཕྲིན་ཅན་གིས་ང་ཚོའི་རྒྱལ་སྤིའི་སྤི་ཚོགས་དང་འཛམ་གིང་མི་རིགས་

གནད་དྟོན་ཐད་ཀི་ལྟ་སངས་ལ་འགྱུར་ལྟོག་བཏང་བ་མ་ཟད། དུས་མཚུངས་སུ་རྒྱལ་
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སྤིའི་ཐྟོག་མི་རིགས་ཀི་རིག་གཞུང་ལ་རྒྱལ་ནང་དུ་དྟོ་དམ་དང་རྒྱལ་ནང་དུ་ཐེ་ཇུས་

བེད་པའི་གནྟོན་ཤུགས་ཆེན་པྟོ་སྐེ་འདེད་བས་ཡྟོད། གདྟོང་ཐུག་འདི་རིགས་ནི་ཆབ་

སིད་དཔལ་འབྟོར་གི་རྒྱུ་མཚན་ཕྟོགས་གང་ཐད་དང་འབེལ་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་ཁས་

ལེན་མི་བེད་ཀ་མེད་ཞིག་ལ་མི་རིགས་དང་ཆྟོས་ལུགས་ཀི་ལྟ་བས་དེའི་ཁྟོད་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེའི་ནུས་པ་བཏྟོན་ཡྟོད་པ་འདི་ནི་རྟོད་གེང་བེད་མི་རུང་བའི་དྟོན་དངྟོས་གཅིག་

རེད། 

མི་རིགས་གནད་དྟོན་གི་སྣང་ཚུལ་འདི་དག་གིས་གནད་དྟོན་རིགས་ཆེ་

ཁག་ཁ་ཤས་མངྟོན་པ་སེ། དང་པྟོ། ཆབ་སིད་ཐད། མི་རིགས་རང་རྟྟོགས་ཀི་ལྟ་

བའི་གནད་དྟོན་རེད། ང་ཚོས་བཟང་ཕྟོགས་ཀི་མི་རིགས་རིང་ལུགས་དང་ཁྟོམ་རའི་

དཔལ་འབྟོར། དམངས་གཙོའི་ཆབ་སིད་ལམ་ལུགས་མངྟོན་འགྱུར་དང་མི་སེར་སྤི་

ཚོགས་འཐུས་ཚང་སྟོགས་ཀི་འབེལ་བར་ཇི་ལྟར་ལྟ་དགྟོས་སམ། གཉསི་པ། གངས་

ཉུང་མི་རིགས་མཐར་ཕུད་གཏྟོང་བའི་གནད་དྟོན་རེད། གྟོ་ལ་ཅན་གི་འཕེལ་རྒྱས་དང་

བསྟུན། དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཟམ་མི་ཆད་པར་མཐར་ཕུད་གཏྟོང་

བཞིན་ཡྟོད། གལ་ཏེ་མཐུན་སྦྟོར་ཡག་པྟོ་བྱུང་ན། ཞི་བདེའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་

འདེད་བེད་སིད། གལ་སིད་མཐུན་སྦྟོར་བདེ་བགྟོད་མེད་ཚེ། མི་རིགས་ཆྟོས་ལུགས་

ཀི་གདྟོང་ཐུག་ཏུ་འགྱུར་སིད། 

 གསུམ་པ། དཔལ་འབྟོར་ཐྟོག་གི་མངྟོན་རྟགས་རེད། ཐྟོན་ཁུངས་སྤད་ཟད་

ཀི་རྐེན་པས་ཇི་ལྟར་གསར་འབེད་བེད་པ་དང་། ཁེ་ཕན་བགྟོ་འགེམས་ཇི་ལྟར་སྙྟོམ་

སྒིག་བེད་པའི་གནད་དྟོན་བཟྟོ་བ་མ་ཟད། ཟམ་མ་ཆད་པར་མངྟོན་གསལ་དྟོད་དུ་

འགྟོ་བཞིན་རེད། དཔལ་འབྟོར་ཐྟོག་གི་མངྟོན་རྟགས་གཞན་ཞིག་ནི། གངས་ཉུང་
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མི་རིགས་དབུལ་ཕྟོངས་ཅན་དུ་གྱུར་བ་ཇེ་མགྟོགས་སུ་སྟོང་བ། དེའི་རྐེན་ལས་བྱུང་

བའི་གནད་དྟོན་ནི་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་རེད། 

 བཞ་ིཔ། རིག་གཞུང་ཐྟོག་གི་གནད་དྟོན་ནི་ཆྟོས་ལུགས་རེད། ཆྟོས་ལུགས་

ཀི་རྐེན་དང་མི་རིགས་གདྟོང་ཐུག་གིས་མི་རིགས་ཀི་འབེལ་བ་དེ་བས་རྟོག་འཛིང་

ཅན་དུ་བསྒྱུར། གཞན་ཞིག་ནི་རིག་གཞུང་ཐྟོག་གི་མཐྟོང་ཆུང་ཡིན་ཞིང་། དེང་རབས་

ཅན་གི་དབིབས་འགྱུར་ཁྟོད་འཛིན་པའི་བཙན་དབང་བེད་ཐབས་ཀི་རྐེན་པས། མིའི་

སེམས་ཁམས་ཆ་མི་སྙྟོམ་པ། མི་རྣམས་ཀི་ཆེ་མཐྟོང་དང་འད་མཉམ་གི་འདུ་ཤེས་ལ་

རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ལྟོག་འཕར་བྱུང་གི་ཡྟོད་པ།  དཔེར་ན། མ་གཞི་སྐམ་སའི་དབུས་

ཁུལ་དུ་ཅུང་རྒྱུན་མཐྟོང་གི་སྤི་ཚོགས་ཀི་གནད་དྟོན་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ས་ཁྟོངས་མ་

འད་བའི་རྐེན་པས་མི་རིགས་ཅན་དུ་གྱུར་བ། འདི་ཡང་རིག་གཞུང་ཐྟོག་གི་ཕན་ཚུན་

གུ་ཡངས་དང་འབེལ་བ་ཡྟོད། 

 ལྔ་པ། ཁིམས་ལུགས་དྟོ་དམ་ཐྟོག་རེད། མི་ཉུང་ཤས་ཀི་ཐྟོབ་ཐང་སྲུང་སྐྟོབ་

ཐད་འཐུས་སྒྟོ་མི་ཚང་བ། 

 དྲུག་པ། སྤི་ཚོགས་དྟོ་དམ་ཐད་རེད། འདིའི་ཐད་རྒྱུ་རྐེན་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟྟོས་

པར་བཙན་ཤེད་གནས་པ་ཞིག་རེད།

 བདུན་པ། ཕི་སིད་རིམ་པའི་ཐད་རེད། དཔེར་ན། རྒྱལ་སྤིའི་ཐྟོག་རྒྱལ་ཁྟོངས་

ལས་བརལ་བ་དང་། ལྷག་པར་མི་རིགས་ལས་བརལ་བའི་སྐྟོར་གི་གནད་དྟོན་གིས་

ས་ཁུལ་དབར་ཛ་དག་འབེལ་ལམ་དང་གདྟོང་ཐུག་བྱུང་བ་དང་། ཐ་ན་རྒྱལ་ནང་ལ་

ཤུགས་རྐེན་ཐེབས། གཞན་ཞིག་ནི་རྒྱལ་སྤིའི་ཐེ་བྱུས་ཀི་གནད་དྟོན་ཡིན་ཞིང་། འདི་
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ནི་རྒྱལ་སྤིའི་འབེལ་ལམ་གནས་བབ་ཀི་བརྟན་ལྷིང་ལ་གཡྟོ་འགུལ་ཐེབས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གལ་ཆེན་གི་གས་ཤིག་རེད། 

རྒྱ་རིགས་ཆེན་པྟོའི་རིང་ལུགས་སེམས་ཁམས་ཀིས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་

ལ་ལྟོག་ཕྟོགས་སྤྟོད་ཚུལ་བྱུང་འཇུག

 ཚའྟོ་ཅནེ། དུས་རིམ་སྟོ་སྟོར་ཁྱད་ཆྟོས་གསར་པ་དང་འགལ་ཟླ་གསར་པ། 

དེ་བཞིན་དུས་རིམ་རང་བཞིན་གི་ཁྱད་ཆྟོས་ཡྟོད་སིད། དེ་བས་ན། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གི་

མི་རིགས་གནད་དྟོན་མངྟོན་ཐབས་ཀང་སྣ་མིན་སྣ་ཚོགས་རེད། དཔལ་འབྟོར་འཕེལ་

རྒྱས་ཆ་མི་སྙྟོམས་པ་ཕུད། འགྟོ་བ་མིའི་ཐྟོབ་ཐང་དང་། རིག་གཞུང་། ཆྟོས་ལུགས། 

སྤི་ཚོགས་སྟོགས་ཕྟོགས་མང་པྟོའི་ཐད་ཀི་གནད་དྟོན་དང་འབེལ་བ་ཡྟོད། ཁྱེད་ཀིས་

རྒྱ་རིགས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་བསྐར་བཞེངས་བེད་པའི་གནད་དྟོན་ལ་ཁ་ཕྟོགས་

སྐབས། གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་མི་རིགས་འདུ་ཤེས་དྲྭ་རྒྱ་དར་འཕེལ་དང་། མི་

རྣམས་ཀི་ཤེས་ཡྟོན་གནས་ཚད། འཚོ་བའི་གནས་ཚད་སྟོགས་གྟོང་མཐྟོར་ཕིན་པ་

བསྟུན། ཁྟོ་ཚོས་རང་ཉིད་ངྟོས་འཛིན་གི་འདུ་ཤེས་ཀང་ཆེ་རུ་འགྟོ་རྒྱུ་རེད། 

 ཀྲང་ཧའ་ེཡང་།  ངས་མའྟོ་ཙེ་ཏུང་གིས་ལྟོ་རབས་ ༥༠ ནང་ར་བའི་ཆ་ནས་མི་

རིགས་ཁག་དང་ཕྟོགས་ཡྟོངས་ཀི་ཞི་འདུམ་ཐེངས་གཅིག་མངྟོན་སུམ་དུ་བསྒྱུར་བ་

རེད་བསམ་གི་ཡྟོད། ལྟོ་རྒྱུས་ཐྟོག་གི་མི་རིགས་འབེལ་བར་ཕྟོགས་བསྟོམས་ཐེངས་

གཅིག་བས་ཤིང་། གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཁག་ཚང་མས་རྒྱ་ནག་གཅིག་ལ་ངྟོས་

འཛིན་བས། འདི་ནི་དཔེ་མི་སིད་པའི་གྲུབ་འབས་རེད། རྨང་གཞི་ཁུངས་ཐུབ་པྟོ་གང་

འཚམས་བཏིང་ཡྟོད་པ་འདི་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ཕྟོགས་སུ་ངྟོ་སྤྟོད་བེད་འྟོས་པ་ཞིག་རེད། 
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 རྒྱ་ནག་ལ་ད་ལྟ་སྤིར་དངུལ་གིས་ཕྟོངས་ཀི་མེད་མྟོད། འྟོན་ཀང་ང་ཚོས་

སྐབས་རེར་དངུལ་གིས་ཐམས་ཅད་བེད་ནུས་པར་ངྟོས་འཛིན་བས་ན་ཡིད་ཆེས་ཆེ་

དགས་པའི་སྐྟོན་ཏྟོག་ཙམ་ཡྟོད། རྒྱ་ནག་གི་ཁྱད་ཆྟོས་གལ་ཆེ་ཤྟོས་ཤིག་ནི་ངྟོས་

མཉམ་ཐྟོག་བལྟས་ན། ཏག་ཏག་དགའ་འཁྱིལ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་ནང་ས་ཡྟོད་

ལ་མཐའ་ཁུལ་ཡང་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་མཐའ་ཁུལ་དང་ནང་སའི་གཏན་ཚིགས་མི་འད། 

ནང་ས་ཏག་ཏག་དེང་རབས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུར་དགའ་ཞིང་། ལྷག་པར་མི་ཆྟོས་ཀི་

དབང་ཤུགས་ལ་བཀུར་ནས། དངུལ་ཡྟོད་ན་རང་ཉིད་ཀིས་བཀྟོལ་བ་དང་གང་ཐུབ་

ཀིས་སྟོ་སྟོའི་ཁུག་མའི་ནང་འཇུག མཐའ་ཁུལ་ས་ཆར་མཚོན་ན། ཆྟོས་ལུགས་ཀི་

ཤུགས་རྐེན་ཆེ་བས། ཁྟོ་ཚོས་དད་བཀུར་ཆེ་ས་དེ་བསམ་བླྟོའི་རིམ་པའི་ཐྟོག་ཡིན་

པས། དངུལ་ཡྟོད་ནའང་འདྟོན་ཕྟོད་ནས་དགྟོན་པར་སྤྟོད་ཅིང་། འཚོ་བའི་རྣམ་པ་

རིགས་གཞན་ཞིག་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ནང་སའི་འཚོ་བའི་

གཏན་ཚིགས་སྤད་ནས་ཁྟོ་ཚོར་འད་བཤུ་བེད་ཅིང་། དེ་རེས་ཤན་ཅིང་ཡང་ཧན་ཀྲེན་

ལྟ་བུར་བསྐྲུན་གི་ཡྟོད། དེར་བརྟེན་ངས་བསམ་བླྟོ་འདི་འདྟོར་དགྟོས་སྙམ། 

 ཡང་ཕའེ་ིཏའེ།ེ རྒྱ་རིགས་ནི་རང་རྒྱལ་གི་མི་འབྟོར་སྤིའི་ ༩༠% ཡན་ཟིན་

ཡྟོད་པས། རྒྱ་རིགས་ས་ཁུལ་གིས་ཚན་རལ་དང་དཔལ་འབྟོར་འཕེལ་རྒྱས་སྟོགས་

ཕྟོགས་གང་ཅིའི་ཐད་གནས་བབ་ཡག་པྟོ་ཡྟོད་པ་དང་། རྒྱ་རིགས་ཀི་ལས་བེད་པས་

རིམ་པ་སྟོ་སྟོའི་སིད་གཞུང་ནང་གཙོ་ཁིད་ཀི་གྟོ་གནས་བཟུང་ཡྟོད། དེར་བརྟེན་རང་

རྒྱལ་གི་མི་རིགས་འབེལ་བར་སྙྟོམ་སྒིག་བེད་པའི་རང་འགུལ་གི་ནུས་པ་དང་རང་

རྒྱལ་མི་རིགས་བར་འབེལ་བར་ལེགས་བཅྟོས་བེད་པའི་ལེ་མིག་རྒྱ་རིགས་ཀི་ལག་

ཏུ་བཟུང་ཡྟོད། རང་རྒྱལ་གི་མི་རིགས་འབེལ་བར་སྙྟོམ་སྒིག་བེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་
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ཁྟོད། གནད་འགག་ཆེན་པྟོ་གཅིག་ནི་ང་རང་ཚོའི་སེམས་གཏིང་ནས“རྒྱ་རིགས་ཆེན་

པྟོའི་རིང་ལུགས”ལ་ངེས་པར་དུ་རང་སྐྟོན་རང་བརྟག་བེད་དགྟོས། འདིའི་ཐད་གསར་

བརེ་རན་རབས་པ་ཚོས་ནན་བཤད་ཐེངས་མང་བས་ཟིན། ལས་དྟོན་ཐམས་ཅད་རྒྱ་

རིགས་ལྟེ་བར་འཛིན་པའི་བ་སྤྟོད་ལ་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ངྟོ་རྟོལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་

བེད་དགྟོས། 

 དེར་བརྟེན་རྒྱ་རིགས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་བསྐར་བསྐྲུན་ལས་འགུལ་ལ་འགྟོག་

རྟོལ་བེད་དགྟོས་། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ར་ཁིམས་ནང་ཧ་ཅང་

གསལ་པྟོ་གསུངས་ཡྟོད་དེ། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནི་རྒྱལ་ཡྟོངས་

མི་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་ཀིས་ཐུན་མྟོང་ཐྟོག་གསར་སྐྲུན་བས་པའི་གཅིག་

གྱུར་གི་མི་རིགས་མང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་རེད། དཔེར་ན། རྒྱ་རིགས་ལས་བེད་

ཀིས”གྟོང་མར་མཆྟོད་པ་འབུལ་བའི”གནས་ཚུལ། དེ་བཞིན”མེས་པྟོ་ཡན་ཧྟོང་

གཉིས་ཀི་རྒྱུད་པ”ཞེས་པའི་འབྟོད་ཚུལ་གེང་བའི་གནད་དྟོན་ལ། དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་

གངས་ཉུང་མི་རིགས་མང་པྟོས་དྟོགས་འདི་བེད་བཞིན་ཡྟོད། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནི་ཡང་སྙིང་མེས་པྟོ་ཡན་ཧྟོང་གཉིས་ཀི་རྒྱུད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རེད་

དམ། ཡང་ན་མི་རིགས་ ༥༦ ཐུན་མྟོང་གིས་གསར་སྐྲུན་བས་པའི་གཅིག་གྱུར་གི་མི་

རིགས་མང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་རེད་དམ། དྟོགས་འདི་འདིའི་འྟོག ལྟོག་ཕྟོགས་ཀི་

སྤྟོད་ཚུལ་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་བྱུང་བ་སྟོས་ཅི་དགྟོས། དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་བླྟོ་འགལ་

སེམས་འགལ་གི་ནུས་ཤུགས་འདི་རིགས་ཐྟོག་མར་ཏག་ཏག་རྒྱ་རིགས་ཆེན་པྟོའི་

རིང་ལུགས་ནས་བྱུང་གི་ཡྟོད་པ་རེད། སྟོབ་འབིང་གི་སྟོབ་དེབ་དང་ལྟོ་རྒྱུས་སྟོབ་

དེབ་ཁག་ལ་ལྟྟོས་དང་། དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་ལའང་རྦད་དེ་མེས་པྟོ་ཡན་ཧྟོང་གཉིས་ཀི་



ཕྱི་རྒྱལ་ནས་བྱིས་བའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་སྩོར།

76

རྒྱུད་པར་གཞིར་བཞག་པའི་སེམས་ཁམས་ཐྟོག་སྟོབ་གསྟོ་སྤད་བཞིན་པ་ཞིག་རེད།

 ངས་བསམ་པར་མི་རིགས་ཀི་རང་ངྟོའི་འདུ་ཤེས་ནི་དངྟོས་སུ་ཡྟོད་པ་ཞིག་

ཡིན་པ་ལས། མི་རིགས་ས་ཁུལ་རང་སྐྟོང་ལམ་ལུགས་སམ་གཟིགས་སྐྟོང་སིད་

ཇུས་ལ་བརྟེན་ནས་མི་རིགས་ཀི་འདུ་ཤེས་སྐེ་འདེད་བས་པ་ཞིག་མིན་པར་ངྟོས་

འཛིན་བེད་ཀི་ཡྟོད། འདི་ནི་རྦད་དེ་གནད་དྟོན་མགྟོ་མཇུག་སྟོག་པ་ཞིག་རེད། མི་

རིགས་འདུ་ཤེས་དང་།ལྷག་པར་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་འདུ་ཤེས་ཤུགས་ཆེ་རུ་

འགྟོ་བ་ནི་ཏག་ཏག་མི་རིགས་ཆེན་པྟོས་རང་ཉིད་ལྟེ་བར་བཟུང་བའི་སེམས་ཁམས་

རྒྱ་སྐེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། ཉམ་ཆུང་མི་རིགས་ཁག་གིས་ རང་མི་རིགས་

ཀི་འདུ་ཤེས་ལ་རང་དབང་མེད་པར་མྱུར་དུ་ཤུགས་སྣྟོན་རྒྱབ་པ་ཞིག་རེད།
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རྒྱ་ནག་ཕི་སྟོད་སྟོབ་མའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྟོབ་ཐྟོན་གསུང་བཤད་ལ་ལྟ་

སངས་མི་གཅིག

 ལིས་དབིས་ཧྭ།10

 བཙན་བྟོལ་བྟོད་ཀི་བསམ་བླྟོའི་དབུ་ཁིད་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རེས་གཟའ་སེན་པར་

(ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༧ ཉིན) ཁ་ལི་ཧྟོ་ནེ་ཡའི་གཙུག་ལག་སྟོབ་གཉེར་ཁང་གི་སན་ཏིའི་

ཀྟོའི་ཡན་ལག་ཁང་གི་སྟོབ་ཐྟོན་མཛད་སྒྟོའི་ཐྟོག་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་སྐུ་

མགྟོན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། གསུང་བཤད་འགྟོ་བཙུགས་མ་ཐག་སིངས་ཆའི་འྟོག་མི་

རིང་བར་མི་ཚེའི་དུས་རིམ་གསར་པ་འབེད་མཁན་གི་སྟོབ་ཐྟོན་སྟོབ་མ་རྣམས་ལ། 

“ཁྱེད་ཚོ་ལ་སར་བས་མཛེས་སྡུག་ལན་པ་དང་སར་བས་སྐིད་པའི་འཇིག་རྟེན་ཞིག་

བསྐྲུན་རྒྱུའི་གྟོ་སྐབས་ཡྟོད།” ཅེས་གསུངས།

 ཏཱ་ལའི་བླ་མས་གསུང་བཤད་ཁྟོད་མི་གཞན་ལ་བམས་བརེ་དང་འཆམ་

མཐུན་བེད་པ་བརྒྱུད། མི་རབས་རེས་མ་ཚོས་ཅུང་ཞི་བདེའི་འཛམ་གིང་ཞིག་གསར་

སྐྲུན་བེད་ཐུབ་པར་རེ་བ་རྒྱག་གི་ཡྟོད་པ་ནན་བཤད་གནང་། 

 སྟོབ་གྲྭའི་ངྟོས་ནས་འདི་ལྟོའི་ཟླ་ ༢ པར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་ ༢༠༡༧ ལྟོའི་སྟོབ་

ཐྟོན་མཛད་སྒྟོའི་ཐྟོག་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་གི་གཙོ་བྟོ་ཡིན་པ་ཁྱབ་བསྒགས་

བས་རེས། དེ་མ་ཐག་སྟོབ་གྲྭའི་ནང་རྒྱ་ནག་ཕི་སྟོད་སྟོབ་ཕྲུག་ཁ་ཤས་ཀི་ལྟོག་

ཕྟོགས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་བསན། སན་ཏིའི་ཀྟོའི་ཁ་ལི་ཧྟོ་ནེ་ཡའི་གཙུག་ལག་སྟོབ་

10 མཁྱེན་ལན་མ་ལིས་དབིས་ཧྭ་ནི་ཨ་རིའི་སྒ་སྐད་བརན་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགྟོད་པ་རེད།
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གཉེར་ཁང་ནང་། རྒྱ་ནག་ཕིར་སྟོད་སྟོབ་ཕྲུག་གིས་སྟོབ་གྲྭ་ཡྟོངས་ཀི་སྟོབ་ཕྲུག་

གངས་འབྟོར་གི་ ༡༤% ཉེ་བ་ཟིན་ཡྟོད།

 ཧྥུ་ཅེན་ནས་ཡྟོང་བའི་རྒྱ་ནག་ཕི་སྟོད་སྟོབ་ཕྲུག་གཅིག་གིས་ཨ་རིའི་རླུང་

འཕྲིན་ཁང་ལ་བརྟོད་དྟོན། “སྐབས་དེར་ཧ་ཅང་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་

རེད་བསམས་བྱུང་། ཅིས་ཀང་སྟོབ་གྲྭའི་ངྟོས་ནས་འདི་འདའི་རྟོད་གཞི་ཅན་གི་མི་སྣ་

ཞིག་ང་ཚོའི་སྟོབ་ཐྟོན་མཛད་སྒྟོར་གདན་འདེན་དང་སྐུ་མགྟོན་བེད་ཀི་ཡྟོད་རེད། འྟོན་

ཀང་ཕིས་སུ་བསམ་བླྟོ་ཡག་པྟོ་ཞིག་བཏང་དུས། དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་ང་ཚོའི་ངྟོས་ནས་

བསམ་ཚུལ་མི་འད་བ་དང་ལེན་བེད་རྒྱུ་ཤེས་དགྟོས་ཤིང་། ཁྟོ་ཚོས་བསམ་བླྟོ་གང་

འད་གཏྟོང་གི་ཡྟོད་པ་དེར་ཉན་དགྟོས་པ་ཞིག་རེད།” ཅེས་བཤད།

 འྟོན་ཀང་། རྒྱ་ནག་ཕི་སྟོད་སྟོབ་ཕྲུག་ཁྟོད་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གསུང་བཤད་ལ་

ཡ་མཚན་སྐེ་ཡི་ཡྟོད་སྐྟོར་གསུང་མཁན་ཡང་འདུག ཧང་ཧེ་ནས་ཡྟོང་བའི་རྒྱ་ནག་

ཕིར་སྟོད་སྟོབ་མས། “ངའི་ངྟོས་ནས་ཁྟོ་རང་གིས་ག་རེ་བརྟོད་ཀི་ཡྟོད་པ་དེར་ཉན་

འདྟོད་ཧ་ཅང་ཡྟོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་བདག་གིས་ང་ཚོའི་ངྟོས་ནས་རྒྱུས་མངའ་ཆ་

ཚང་བ་ཞིག་ཡྟོད་སིད་པ་མ་རེད་སེམས་ཀི་འདུག དེར་བརྟེན་ཁྟོ་རང་གིས་བརྟོད་པ་

དེར་ཉན་ན་དེ་བས་ཤེས་རྟྟོགས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡྟོང་གི་རེད།” ཅེས་བཤད།

ཏཱ་ལའི་བླ་མས། རྒྱ་ནག་ལ་བམས་བརེའི་གསར་བརེ་ཞིག་དགྟོས་ངེས་

རེད།ཏཱ་ལའི་བླ་མས་གསུང་བཤད་གནང་སེ་རྒྱ་ནག་སྤི་ཚོགས་ཀི་གནས་སངས་

གེང་སྐབས། རྒྱ་ནག་གིས་དཔལ་འབྟོར་འཕེལ་རྒྱས་གཏྟོང་བ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་

བམས་བརེའི་གསར་བརེ་ཞིག་སེལ་དགྟོས་པའི་དུས་ལ་བབ་འདུག་ཅེས་གསུངས།
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 ཏཱ་ལའི་བླ་མས”ངས་རྒྱ་ནག་གི་ད་ལྟའི་མི་རབས་ཀིས་ཉམས་མྟོང་མི་འད་

བ་ཞིག་བརྒྱུད་བཞིན་ཡྟོད་ཅིང་། དེའང་ཚོད་ལྟ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པར་ངྟོས་འཛིན་གི་

ཡྟོད། དེར་བརྟེན་ད་ལྟ་དུས་ལ་བབ་པ་རེད། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཀིས་དྟོ་སྣང་བེད་

ཤུགས་དེ་བས་མང་བ་བཏང་ནས་འགྟོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་དེ་བས་གཏིང་ཟབ་པའི་

རིན་ཐང་ཞིག་ལ་དྟོ་ཁུར་བེད་དགྟོས་པ་དེ་ནི་བམས་བརེ་རེད།”

 ཏཱ་ལའི་བླ་མས་འདི་འད་བའི་བཅྟོས་སྒྱུར་དེ་རྒྱ་ནག་གི་དབུ་ཁིད་ཞིས་ཅིན་

ཕིང་གིས་བེད་ཐུབ་པར་ཡིད་ཆེས་ཀང་གནང་།

 ཏཱ་ལའི་བླ་མས”ངས་སར་གེང་མྟོང་བས་མྟོང་། གསར་བརེ་འདི་རིག་

གནས་གསར་བརེ་དང་ཏྟོག་ཙམ་འད། འྟོན་ཀང་ད་ལྟའི་གསར་བརེ་ནི་བམས་བརེའི་

རིག་གནས་གསར་བརེ་རེད། དེ་ལྟར་ན་ལྟོག་ཟ་དང་དབུལ་ཕྱུག་ཁྱད་པར་ཚུད་པའི་

གནད་དྟོན་མང་པྟོ་ཞིག་ལས་ས་པྟོའི་ཐྟོག་ཐག་གཅྟོད་ཐུབ་པར་ངས་ངྟོས་འཛིན་བེད་

ཀི་ཡྟོད། དམར་ཤྟོག་ཚོགས་པས་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གི་འགྟོ་ཁིད་འྟོག་ཤེས་ཡྟོན་སྟོབ་

གསྟོ་བརྒྱུད་མི་རྣམས་ཀི་བམས་བརེ་ཡང་གྟོང་མཐྟོ་རུ་གཏྟོང་དགྟོས།” 

 སྤིར་སྟོབ་ཐྟོན་མཛད་སྒྟོའི་གྟོང་ཚོད་དཔག་བས་ནས་རྒྱ་ནག་ཕིར་སྟོད་སྟོབ་

ཕྲུག་གིས་ཡུལ་དངྟོས་དེ་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ངྟོ་རྟོལ་བེད་སིད་པ་བཤད་མྟོད། འྟོན་

ཀང་ཉིན་དེར་སྟོབ་ཐྟོན་མཛད་སྒྟོ་ཧ་ཅང་བདེ་བླག་དང་ཁྟོར་ཡུག་ཞི་འཇགས་རེད།

 ཨ་རིའི་སྟོབ་ཕྲུག་གིས་དང་ཕྟོགས་ཀི་གདེང་འཇྟོག་ལ་རྒྱ་ནག་སྟོབ་ཕྲུག་

གིས་བརི་བཀུར་གི་རྣམ་འགྱུར་བསན།

 སི་ཁྟོན་ནས་ཡྟོང་བའི་རྒྱ་ནག་ཕི་སྟོད་སྟོབ་ཕྲུག་གིས་༼༧གྟོང་ས་མཆྟོག་
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གི༽གསུང་བཤད་ཉན་རེས་ང་ཚོར་ཁྟོ་མྟོའི་ཚོར་སྣང་གེང་བར། “ཨ་རིའི་ལངས་

ཕྟོགས་ཐྟོག་ནས་བརྟོད་ན། ང་ཚོས་བར་གནས་གི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་འཛིན་དགྟོས་

ཤིང་། མི་གཞན་གི་ག་རེ་གནང་བ་དེར་གང་བྱུང་སྐྟོན་བརྟོད་བེད་རྒྱུ་མེད་པར་ངས་

ངྟོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡྟོད། ཁྟོང་ལ་ཁྟོང་རང་ཉིད་ཀི་བསམ་ཚུལ་ཡྟོད། ང་ཚོས་ཁྟོང་

གི་བསམ་ཚུལ་ལ་བརི་བཀུར་བེད་དགྟོས། འྟོན་ཀང་འདིས་ཀང་ངས་ཁྟོང་གིས་

གསུངས་པའི་བཀའ་མྟོལ་ལ་མྟོས་མཐུན་ཡྟོད་པ་མི་མཚོན།”

 གསུང་བཤད་ཉན་རེས། ཨ་རིའི་སྟོབ་ཕྲུག་མང་ཆེ་བས་ཕན་ཐྟོགས་ཆེན་པྟོ་

བྱུང་གསུངས། རབ་འབམས་པ་ཐྟོན་པའི་ཨ་རིའི་སྟོབ་ཕྲུག་ཅིག་གིས། “ང་ཧ་ཅང་

སེམས་འགུལ་ཐེབས་སུ་བཅུག་སྟོང་། དུས་འདིར་ཁྟོང་འདི་རུ་བཞུགས་ཏེ་ང་ཚོ་དང་

ལྷན་དུ་ཁྟོང་གི་རྣམ་དཔྱྟོད་དང་གྟོ་རྟྟོགས་བཅས་མཉམ་སྤྟོད་གནང་བ་རེད། ”

 ཕི་ཕྟོགས་སུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ངྟོ་རྟོལ་དང་རྒྱབ་སྐྟོར་བེད་མཁན་གི་མི་ཉུང་

ཤས་ཤིག་སྒྟོ་ཁར་ཕྟོགས་གཉིས་བས་ནས་འཛོམས་མྟོད། འྟོན་ཀང་སྟོབ་ཕྲུག་གིས་

བཀྟོད་ཇུས་བས་པ་མིན་ཞིང་བེད་སྒྟོའང་རྒྱ་ནག་ཕི་སྟོད་སྟོབ་ཕྲུག་དང་འབེལ་བ་མི་

འདུག སྤིར་སྟོབ་ཐྟོན་མཛད་སྒྟོར་ངྟོ་རྟོལ་རྣམ་པ་གང་ཡང་ཐྟོན་མེད་ལ། སྟོབ་གྲྭའི་

ར་བའི་ནང་ཧ་ལམ་མི་ཚང་མས་བརྒྱུད་ལམ་འད་མིན་ནས་སྟོབ་གྲྭས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

གདན་དངས་ནས་སྟོབ་ཐྟོན་མཛད་སྒྟོའི་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་གི་སྐུ་མགྟོན་

ཡིན་པའི་ཐད། རྒྱ་ནག་སྟོབ་ཕྲུག་གི་མི་འདྟོད་པ་ཤེས་རྟྟོགས་བྱུང་ཡྟོད།

 ཁ་ལི་ཧྟོ་ནི་ཡའི་གཙུག་ལག་སྟོབ་གཉེར་ཁང་གི་སན་ཏིའི་ཀྟོའི་ཡན་ལག་

ཁང་གི་རྒྱ་ནག་སྟོབ་ཕྲུག་དང་མཁས་པའི་མཉམ་འབེལ་ཚོགས་པས་གསལ་

བསྒགས་ནང་བརྟོད་པར། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཆྟོས་ལུགས་ཀི་མི་སྣ་ཡིན་པ་མ་ཟད། རྒྱུན་
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རིང་མེས་རྒྱལ་ཁ་བལ་དང་རྒྱལ་ཁབ་མཐུན་སྒིལ་གཏྟོར་བཤིག་ལ་མཉམ་ཞུགས་

བེད་མཁན་གི་ཆབ་སིད་ཀི་ཡུལ་གར་བ་ཞིག་རེད། རྒྱ་ནག་སྟོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་

ཀང་དེ་ས་སྟོབ་གྲྭའི་ནང་ངྟོ་རྟོལ་བེད་སྒྟོ་སེལ་རྒྱུར་གྟོ་སྒིག་དགྟོས་པའི་རེ་འདུན་

བཏྟོན། 

 འདིའི་ཐད་གསར་འགྟོད་པས་བཅར་འདི་བེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྟོད། ཐུག་

འཕྲད་བས་པའི་རྒྱ་ནག་ཕི་སྟོད་སྟོབ་ཕྲུག་སྤི་ཡྟོངས་ངྟོས་ནས། ངྟོ་རྟོལ་ཞེས་པ་ཡང་

བསམ་ཚུལ་བཏྟོན་པ་དང་བསམ་བླྟོ་བརེ་རེས་ཤིག་ཀང་ཡིན། ཞེས་བཤད། ཨ་རིའི་

སྟོབ་ཕྲུག་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་རྒྱ་ནག་ནང་ཚོར་སྣང་སྐེན་པྟོའི་རང་བཞིན་ཞིག་ཡིན་

པ་ཕལ་ཆེར་རྒྱུས་མངའ་མེད་པས། ངྟོ་རྟོལ་གི་རྣམ་པས་མི་དེ་བས་མང་བ་ལ་རྒྱ་

ནག་ཕི་སྟོད་སྟོབ་ཕྲུག་གི་སྐད་སྒ་གྟོ་འཇུག་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་ཞིག་ཡིན་པར་ངྟོས་

འཛིན་བས་ཏེ་བཤད་རྒྱུར། “(ངྟོ་རྟོལ)འདི་ནི་བ་བ་ཧ་ཅང་ཡག་པྟོ་ཞིག་རེད། ཚང་

མས་རང་ཉིད་ཀི་ཐྟོབ་ཐང་ཆེད་འབད་བརྟོན་དང་། དེ་ནས་རྟོད་ལེན་བེད་རྒྱུ། ཡིན་

ནའང་མཇུག་འབས་གང་འད་ཡྟོང་མིན་དེ་ཚང་མས་དན་ཚུལ་དང་གཅིག་མཚུངས་

ཡིན་མི་སིད།”

 ལྷྟོ་ཀྟོ་རི་ཡ་ནས་ཡྟོང་བའི་ཅིན་དུང་ཞྟོས་ཀིས། “ངས་བསམ་པར་(སྟོབ་གྲྭའི་

ར་བའི་ནང་)མི་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་ཡྟོད་པས། བསམ་ཚུལ་ཡང་མི་འད་བ་མང་པྟོ་ཡྟོད། 

དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་ཕན་ཚུན་བརི་བཀུར་བེད་དགྟོས་ཤིང་། ཁྟོ་ཚོ་ལའང་རང་ཉིད་ཀི་

བསམ་ཚུལ་ཡྟོད་ཆྟོག” ཅེས་བཤད། 

མི་རེ་རེར་བསལ་ཚུལ་མི་འད་བ་ཡྟོད། དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་དང་ནུབ་ཕྟོགས་

གཉིས་དབར་ལྟོ་རྒྱུས་ཐད་འགེལ་བཤད་མི་འད་བར་ཡྟོད་སབས། མི་རེ་རེའི་ལྟ་
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སངས་མི་འད་བ་རེད། དེར་བརྟེན་འདི་ནི་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་རེད།” ཅེས་རྒྱ་

ནག་ཕི་སྟོད་སྟོབ་ཕྲུག་འགའ་ཞིག་གིས་ཀང་དེ་ལྟར་བཤད།

རྒྱ་ནག་ཕི་སྟོད་སྟོབ་ཕྲུག་གིས་སྤི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་མམ་སྟོབ་གྲྭའི་ར་བའི་

ནང་སེལ་པའི་ངྟོ་རྟོལ་ལ་ཨ་རིའི་སྟོབ་ཕྲུག་ཚང་མས་རྒྱབ་སྐྟོར་མེད་མྟོད། འྟོན་ཀང་

ཨ་རིའི་སྟོབ་ཕྲུག་གིས་ངྟོས་ནས་གང་ལྟར་རྒྱ་ནག་སྟོབ་ཕྲུག་ལ་ཡང་ཁྟོ་རང་ཚོའི་

བསམ་ཚུལ་འདྟོན་པའི་ཐྟོབ་ཐང་ཡྟོད་པར་ངྟོས་འཛིན་བས། “འདི་ནི་སྟོབ་གྲྭ་ཡྟོངས་

ཀི་སྟོབ་ཐྟོན་མཛད་སྒྟོ་རེད། མི་ཁ་ཤས་ཀིས་ཁྟོང་༼༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ༽གསུང་

བཤད་གནང་མཁན་སྐུ་མགྟོན་ཡག་ཤྟོས་དེ་མིན་པར་ངྟོས་འཛིན་བས། ངས་ཁྟོ་ཚོའི་

བསམ་ཚུལ་དང་སྐད་སྒའང་གྟོ་དགྟོས་སྙམ། ངས་འདི་ནི་བླང་དྟོར་གི་གནད་དྟོན་

གཅིག་རེད་སྙམ།” ཞེས་བརྟོད།

 རྒྱ་ནག་ཕི་སྟོད་སྟོབ་ཕྲུག་མང་པྟོས་སར་བཞིན་ཆབ་སིད་ཀི་ཚོར་བ་སྐེན་

པྟོ་ཚད་མཐྟོ་པྟོའི་བེད་སངས་ཐྟོག་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ལྟ་གི་ཡྟོད་པ་རེད། འྟོན་ཀང་ཏཱ་

ལའི་བླ་མས་དེ་ས་ཐེངས་མང་གསལ་བརྟོད་གནང་ཡྟོད་ལ། ཐ་ན་ཁ་སྟོན་གི་གསར་

འགྟོད་ལྷན་ཚོགས་ཐྟོག་ལའང་རང་བཙན་ར་བ་ཉིད་ནས་དྟོན་གཉེར་བེད་ཀི་མེད་པ་

ས་ས་ནས་ཐེངས་མང་བསྐར་ཟླྟོས་བས་ཤིང་། འདི་ལྟ་བུའི་ཆབ་སིད་དགྟོས་འདུན་

ནི་སྤི་ལྟོ ༡༩༧༤ ལྟོ་བར་ཕུགས་འདེད་བེད་ཐུབ་ཀི་རེད། 

 ཏཱ་ལའི་བླ་མས་བྟོད་ནི་ས་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ཧ་ཅང་དབུལ་ཕྟོངས་ཀི་ས་ཆ་ཞིག་

ཡིན་ཞིང་། བྟོད་རང་བཙན་ནི་བྟོད་རིགས་མི་དམངས་ཀི་ཁེ་ཕན་དང་མི་མཐུན། རྒྱ་

ནག་མངའ་ཁྟོངས་ཀི་ཆ་ཤས་ཤིག་བེད་པ་ནི་བྟོད་མི་དམངས་ལ་གཞི་ནས་ཕན་

ཐྟོགས་ཡྟོད་པ་ཞིག་རེད། བྟོད་ཀི་ངྟོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གཞྟོགས་འདེགས་
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འྟོག་དེང་རབས་ཅན་དུ་འཕེལ་རྒྱས་གཏྟོང་བ་དང་དབུལ་ཕྟོངས་ལས་བལ་ན། བྟོད་

ཀིས་རང་བཙན་རྟོད་དགྟོས་པ་མེད། དེར་བརྟེན་ཁྟོང་ཁ་བལ་སྟོབས་ཤུགས་མིན་

ཞེས་གསུངས། 

སྟོབ་ཐྟོན་མཛད་སྒྟོ་བླྟོ་བདེ་བག་ཕེབས་ཡིན་ཞིང་། རྒྱ་ནག་ཕིར་སྟོད་སྟོབ་

ཕྲུག་གི་བཅར་འདི་དང་ལེན་བེད་ཚད་ཀང་རྒྱ་ནག་མང་ཚོགས་དཀྱུས་མ་ལས་མཐྟོ།

 ཁ་ཉིན་གསར་འགྟོད་པས་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཡྟོངས་བསྒགས་གསུང་བཤད་

གནང་སྐབས་མི་མང་གསུང་བཤད་ཉན་མཁན་གས་ཀི་རྒྱ་ནག་མང་ཚོགས་ལ་

བཅར་འདི་བེད་ཐབས་བས་ཀང་དང་ལེན་མི་བེད་པའི་སྤྟོད་ཚུལ་དང་བསྡུར་ན། རྒྱ་

ནག་ཕིར་སྟོད་སྟོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀིས་གསར་འགྟོད་པའི་དི་བ་ལ་ལན་འདེབས་ཞེ་

དག་གུ་ཡངས་ཡྟོད་པར་མངྟོན། ཁ་ལི་ཧྟོ་ནི་ཡའི་གཙུག་ལག་སྟོབ་གཉེར་ཁང་གི་

སན་ཏིའི་ཀྟོའི་ཡན་ལག་ཁང་ནི་གྟོ་ལ་ཡྟོངས་ལ་ཨང་རིམ་ ༡༥ ཡིན་པའི་ཞིབ་

འཇུག་རིགས་ཀི་གཙུག་ལག་སྟོབ་གཉེར་ཁང་ཡིན་ཞིང་། འདི་ལྟོའི་སྟོབ་ཐྟོན་སྟོབ་

ཕྲུག་ཕལ་ཆེར་མི་གངས་ ༩༠༠༠ ལྷག་ཡྟོད་པ་དང་། ལྟོ་རྒྱུས་ཟིན་ཐྟོ་བཏྟོད། སྟོབ་

ཐྟོན་མཛད་སྒྟོར་ཞུགས་མཁན་སྟོབ་ཐྟོན་སྟོབ་མའི་ནང་མི་ཁྟོ་ན་མི་ཁི་གཅིག་ལྷག་

ཟིན། བྟོད་ཀི་བསམ་བླྟོའི་དབུ་ཁིད་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་འདི་ལྟོའི་སྟོབ་ཐྟོན་མཛད་སྒྟོའི་

གསུང་བཤད་གནང་མཁན་སྐུ་མགྟོན་གནང་བ་ཕུད། ད་དུང་སན་ཏིའི་ཀྟོའི་ཁ་ལི་

ཧྟོ་ནི་ཡའི་གཙུག་ལག་སྟོབ་གཉེར་ཁང་གི་གཟེངས་རྟགས་ཐྟོབ། འདི་ནི་ཁ་ལི་ཧྟོ་ནི་

ཡའི་གཙུག་ལག་སྟོབ་གཉེར་ཁང་སན་ཏིའི་ཀྟོའི་ཡན་ལག་ཁང་གི་མཚན་སྙན་མཐྟོ་

ཤྟོས་ཡིན་ཞིང་། འདི་ནི་གཟེངས་རྟགས་ཐྟོབ་མཁན་གིས་འཛམ་གིང་མིའི་རིགས་ལ་

ལེགས་སྐེས་འད་མིན་གནང་བར་ཆེ་བསྟོད་བས་པ་མཚོན། 
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ཏཱ་ལའི་བླ་མས་གནང་བའི་སྣང་བ་སྤྟོ་བྟོའི་བཀའ་མྟོལ་ཉམས་འགྱུར་ལ་

བརྟེན་ནས་སིངས་ཆའི་འྟོག་ཏུ་དགྟོད་སྒ་ཡང་ཡང་འབྱུང་། ན་གཞྟོན་དང་ཉེ་པྟོ་བེད་

རྒྱུར་དགའ་བའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ད་དུང་སྟོབ་གྲྭའི་སྐུ་ཚབ་ཀི་ཕག་ནས་ ༢༠༡༧ ལྟོའི་

སྟོབ་ཐྟོན་སྟོབ་མ་ཚོས་ཁྟོང་ལ་ཕུལ་བའི་ཕག་རྟགས་བཞེས། དེ་ནི་UCSD （ཁ་

ལི་ཧྟོ་ནི་ཡའི་གཙུག་ལག་སྟོབ་གཉེར་ཁང་གི་སན་ཏིའི་ཀྟོའི་ཡན་ལག་ཁང་）ཞེས་

བིས་པའི་དབྱུག་རེད་སྟོ་ལྟོའི་ཞྭ་མྟོ་ཞིག་རེད།

བཙན་བྟོལ་བྟོད་ཀི་བསམ་བླྟོའི་དབུ་ཁིད་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་རེས་གཟའ་སེན་

པའི་སྟོབ་ཐྟོན་མཛད་སྒྟོའི་གསུང་བཤད་བརྟོད་གཞི་ནི་”རང་དང་གཞན་གི་བདེ་སྐིད་

ཆེད། ཤེས་ཡྟོན། བཟང་སྤྟོད་དང་བམས་བརེའི་རིན་ཐང་”ཞེས་པ་རེད། ད་ཆ་དགུང་

ལྟོ་ ༨༡ ཡིན་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ ༡༩༨༩ ལྟོར་ནྟོ་བེ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐྟོབ། 

ཨ་རིར་འཚམས་འདིའི་སན་ཏིའི་ཀྟོའི་འགྲུལ་བཞུད་མཇུག་གྲུབ་རེས། ཚེས་ ༡༨ 

ཉིན་ཁེ་ལི་ཧྟོ་ནི་ཡའི་ཨྟོ་རེན་ཅི་ཁུལ་དུ་ཕེབས་རྒྱུ་དང་། དེ་རེས་ད་དུང་ཤར་ངྟོགས་

གྟོང་ཁྱེར་སྦྟོ་སི་ཊྟོན་དུ་ཕེབས་རྒྱུ་རེད། 
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ཞི་ཅིང་ཕིང་དང་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རྣམ་གཉིས་བར་འགིག་

འཇགས་ཡྟོང་རྒྱུར་ཨ་རིའི་སིད་ཟུར་ཨྟོ་སྦ་མ་བར་འདུམ་གནང་མཁན་ཡིན་

ནམ།

  ཁིན་ཕའྟོ་ཁུང་།11

ཡིག་སྒྱུར་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲིས།12

༄༅། ལྟོ་གཅིག་རིང་གྟོ་རྒྱུ་ཐྟོས་རྒྱུ་དེ་ཙམ་མེད་པའི་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་

ཟུར་པ་ཨྟོ་སྦ་མས་ཉེ་ཆར་ས་རེས་སུ་རྒྱ་ནག་དང་། རྒྱ་གར། ཕ་རན་སི་བཅས་ལ་

འཚམ་འདི་ཕེབས། སབས་ཟླ་བ་ ༡༡ ཟླ་མཇུག་དང་། ཟླ་བ་ ༡༢ ཟླ་འགྟོར་ཁྟོང་སར་

ཡང་རྒྱལ་སྤིའི་གར་སེགས་ཐྟོག་ཕེབས་པ་དང་མཚུངས་ཤིང་། རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་

དུ་ཕེབས་པར་མི་ཚོས་དམིགས་བསལ་དྟོ་སྣང་བས་ཡྟོད།

ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ཨྟོ་སྦ་མས་པེ་ཅིང་དུ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཀྲུའུ་ཞི་

ཞི་ཅིང་ཕིང་མཇལ་བ་དང་། ཉིན་གཉིས་རེས་ཏེ། ཟླ་བ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ཉིན་ཨྟོ་སྦ་མས་

ལི་ལི་གསར་པར་བྟོད་ཀི་ཆེས་མཐྟོའི་བསམ་པའི་གཙོ་འཛིན་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཇལ། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་གི་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་ཨྟོ་སྦ་མས་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་

དང་ཞི་ཅིང་ཕིང་དབར་གི་ “བང་ཆེན་” བས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐྟོན་པ་ནི། མི་རྣམས་

བསམ་བླྟོ་ཞིབ་ཏུ་གཏྟོང་དགྟོས་པ་ཞིག་རེད།

11 སྐུ་ཞབས་ཁིན་ཕའྟོ་ཁུང་ནི་ཨ་རིར་གནས་སྟོན་བས་པའི་སྐབས་དྟོན་གི་ཆབ་སིད་དཔྱད་གཏམ་མཁན་དང་

དམངས་གཙོ་དྟོན་གཉེར་པ་གགས་ཅན་ཞིག

12 སྐུ་ཞབས་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ནི་རང་གཞུང་བང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དྟོན་གཅྟོད་རྒྱ་རིགས་འབེལ་མཐུད་པ་

ཡིན།
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ཨྟོ་སྦ་མས་སིད་འཛིན་གི་ལས་རྒྱུན་རིང་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཐེངས་བཞི་

མཇལ་ཡྟོད་པས་ཁྟོང་རྣམ་གཉིས་ནི་འབེལ་བ་ཧ་ཅང་ཟབ་པའི་གྟོགས་པྟོ་རེད། ཨ་

མེ་རི་ཀའི་སིད་འཛིན་ཟུར་པའི་མཚན་གནས་ཡྟོད་པ་དང་། ༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་

མཆྟོག་དང་མཚུངས་པའི་ནྟོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་གི་མཚན་

སྙན་ལན་པའི་ཨྟོ་སྦ་མས་ཞི་ཅིང་ཕིང་དང་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དབར་གི་བང་

ཆེན་ནམ་ཡང་ན་བར་གནས་མི་སྣ་གནང་བ་ནི་ཧ་ཅང་གི་འྟོས་ཤིང་འཚམས་པ་ཡིན། 

ཨ་མེ་རི་ཀའི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཀ་ཌར་གིས་དེ་ས་བར་གནས་མི་སྣ་བས་ཏེ་རྒྱལ་

སྤིའི་ཐྟོག་གི་རྟོད་རྟོག་ཞི་བར་བས་པའི་སྙན་གགས་བྱུང་སེ། ༢༠༠༢ ལྟོའི་ནྟོ་སྦེལ་

ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐྟོབ། སིད་འཛིན་གི་ལས་གནས་ལས་འཁྱུར་ཞིང་དགུང་

ལྟོ་ ༥༦ ཡིན་པའི་ཨྟོ་སྦ་མ་ནི་ད་ལྟ་ཧ་ཅང་གཞྟོན་གཞྟོན་ཡིན་ཞིང་། འཛམ་གིང་ཞི་

བདེའི་སད་གང་སར་ཕེབས་པ་ནི་དུས་ཀི་ཆར་པ་རང་རེད།

༧གྟོང་ས་མཆྟོག་དང་ཞི་ཅིང་ཕིང་འཆམ་མཐུན་ཡྟོང་རྒྱུར། ༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་

བླ་མའི་ཕྟོགས་ལ་སྐུ་ངལ་གང་ཡང་མེད། ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་མཆྟོག་ནས་བྟོད་ནས་འབྟོར་བ་བཞི་བཅུ་ཙམ་ལ་མཇལ་ཁ་བཀའ་སྟོབ་གནང་

སྐབས། “ངས་ཁྱེད་རང་ཚོ་ནམ་ཡང་བརེད་ཀི་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མྟོས་

མཐུན་བས་པ་ཡིན་ན། ང་བྟོད་ལ་ལམ་སེང་ཡྟོང་གི་ཡིན།” ཅེས་གསུང་པའི་བཀའ་

མྟོལ་དུམ་བུ་གསུམ་པྟོ་དེར་དམིགས་གསལ་གི་གྟོ་རྒྱུ་ཡྟོད། “ངས་ཁྱེད་རང་ཚོ་ནམ་

ཡང་བརེད་ཀི་མ་རེད།” ཅེས་གསུང་པ་ནི། གཞིས་ལུས་མི་མང་ནམ་ཡང་མ་བརེད་

པར། སྐུ་ཚེའི་རིང་བྟོད་ལ་ཕིར་ལྟོག་གནང་རྒྱུའི་ཐུགས་རེ་ཡྟོད་པའི་དྟོན་ཡིན། “རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་མྟོས་མཐུན་བས་པ་ཡིན་ན། ”ཞེས་གསུང་པ་ནི། མྟོས་མཐུན་བེད་
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མིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལག་ཏུ་ཡྟོད་པ་དང་། ༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་གིས་རྒྱ་

གཞུང་གི་ཐག་གཅྟོད་ལ་བརི་བཀུར་གནང་བཞེད་ཡྟོད་པ་གསལ་གནང་སེ། མགྟོན་

པྟོ་གང་གི་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཐུགས་སེམས་བཟང་པྟོ་དང་། ཐུགས་བག་ཡངས་ཤིང་

འཁྟོན་འཛིན་མེད་པ། ངན་ལན་བཟང་འཇལ་དང་ཆུ་ལན་ཆང་འཇལ་གི་མཛད་སྤྟོད་

མཚོན་པ་གནང་བའི་དྟོན་ཡིན་ཞིང་། “བྟོད་ལ་ལམ་སེང་ཡྟོང་གི་ཡིན། ”ཅེས་གསུང་

པ་ནི། བཙན་བྟོལ་གི་འཚོ་བ་མཇུག་སྒིལ་སེ་རང་ཡུལ་བྟོད་ལ་ཕིར་ཕེབས་གནང་

རྒྱུའི་དྟོན་ཡིན།

ཞི་ཅིང་ཕིང་དང་༧གྟོང་ས་མཆྟོག་དབར་འཆམ་མཐུན་བྱུང་ན། ཞི་ཅིང་ཕིང་

གི་ཕྟོགས་ལ་ཆ་རྐེན་འཛོམས་ ཡྟོད། གལ་སིད་ཏང་གི་ཚོགས་ཚེན་ ༡༨ པའི་ས་

ནུབ་(ཕི་ལྟོ་ ༢༠༡༢)ཏུ་ཡིན་ན། ཞི་ཅིང་ཕིང་གིས་ལས་འགན་བླངས་རྒྱུར་དབང་

ཆའི་འཐབ་རྟོད་ཀི་རྟོག་ཁ་དང་ཉེན་ཁ་ཆེ་པྟོ་ཡྟོད་པ་ནི་གཡང་ས་ཟབ་མྟོར་བསད་པ་

དང་འད་ཞིང་། གལ་སིད་ཞི་ཅིང་ཕིང་གི་ལས་རྒྱུན་དང་པྟོའི་སྐབས་ཀི་དབང་ཆའི་

འཐབ་རྟོད་འདི་འཁྱག་རྟོམ་སབ་མྟོ་ཞིག་དང་འད་པྟོ་ཡིན་ན། ཁྟོང་གིས་བྟོད་ཀི་གནད་

དྟོན་ཐག་གཅྟོད་བེད་རྒྱུར་ནུས་པ་མེད་པ་ནི་ཁག་མེད་པ་ཞིག་རེད། འྟོན་ཀང་ཏང་གི་

ཚོགས་ཆེན་ ༡༩ ཚར་རེས་ཀི་དེང་གི་དུས་འདིར། ཞི་ཅིང་ཕིང་ལ་དབང་ཆེ་ཆེན་པྟོ་

ཐྟོབ་ཡྟོད་པ་དང་། དེ་ས་ལྟར་སིད་དྟོན་པ་རས་པྟོ་ཚོའི་འཆིང་ཐག་གིས་བསམས་མེད་

ལ། ཏང་ནང་གི་སྟོབས་ཤུགས་གཞན་དག་གི་འགྟོག་རྐེན་ཡང་སྟོན་མ་ནང་བཞིན་

འཕྲད་མེད་པར་ནང་སིད་དང་། ཕི་སིད་གང་ཐད་ནས་རང་ཐག་རང་གིས་གཅྟོད་ཐུབ་

པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཡྟོད་པས། བྟོད་ཐྟོག་འཛིན་པའི་ནྟོར་འཁྲུལ་གི་སིད་

བྱུས་རྣམས་བང་ཀྟོ་རི་ཡར་འཛིན་པའི་ནྟོར་འཁྲུལ་གི་སིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་
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བཞིན་བྟོད་ལ་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་ཀང་འགྱུར་བ་གཏྟོང་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་

ཆགས་ཡྟོད།

འདས་པའི་ལྟོ་གཅིག་གཉིས་ནང་རང་སེག་བེད་མཁན་བྟོད་མིའི་གངས་

འབྟོར་ཉུང་དུ་ཕིན་ཡྟོད་པ་དེ་ནི་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་གི་བསབ་བ་དང་

འབེལ་བ་ཡྟོད་པར་ངྟོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡྟོད། བྟོད་རིགས་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ལ་སར་

ཡང་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་གི་སྐུ་པར་བཀལ་ཡང་རྒྱ་ནག་དམར་པྟོའི་གཞུང་

གིས་བཙན་དབང་གིས་བཀག་འགྟོག་དང་། གང་ཡང་མ་བཤད་པ་དེ་ཡང་ཞི་ཅིང་

ཕིང་གི་བརྡ་གཏྟོང་དང་འབེལ་བ་ཡྟོད་སིད། དེ་དག་ཚང་མ་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་

གཅིག་ལ་བཟང་ཕྟོགས་ཀི་བརྡ་སྟོན་བེད་ཀི་ཡྟོད་པའི་རྟགས་མཚན་རེད།

རྟགས་མཁན་གལ་ཆེ་ཤྟོས་ནི། རྒྱ་གར་གི་བརྒྱུད་ལམ་ནང་བཙན་བྟོལ་བྟོད་

གཞུང་གི་སིད་བླྟོན་ཟུར་པ་ཟམ་གདྟོང་རིན་པྟོ་ཆེ་མཆྟོག་གིས་ཟླ་བ་སྟོན་མའི་ནང་

གདན་ཞུས་ལྟར་རྒྱ་ནག་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གི་ཁུན་མིང་གྟོང་ཁྱེར་དུ་ཕེབས་ཡྟོད་

པ་དང་། མངྟོན་ཆུང་ཟབ་ནན་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྟོགས་དང་འབེལ་བ་བྱུང་ཡྟོད་

པ་རེད། ཅེས་གནས་ཚུལ་ཐྟོན་པ་དེ་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་ད་བར་ར་སྤྟོད་གསལ་པྟོ་

ཞིག་བྱུང་མེད་ན་ཡང་། པེ་ཅིང་དང་རྡ་རམ་ས་ལ་དབར་གི་གྟོས་མྟོལ་དང་། འགིག་

འཇགས་ཀི་འབེལ་བའི་ཐད་ནས་བཤད་ན་དེ་ནི་དགའ་འྟོས་པ་ཞིག་རེད།

གཞན་གིས་བཤད་སྟོལ་ལྟར་ན། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ཁྱིམ་ཚང་ནི་བྟོད་དང་

ནང་ཆྟོས་དང་འབེལ་བ་ཟབ་མྟོ་ཡྟོད་པ་དང་། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་པཱ་ལགས་ཞི་ཀྲུང་ཤུན་  

གིས་དེ་ས་ནུབ་བང་ཁུལ་དུ་ཕག་ལས་གནང་སྐབས་བྟོད་ཀི་ཆྟོས་ཕྟོགས་ཀི་དབུ་

ཁིད་གཉིས་པ་པན་ཆེན་རིན་པྟོ་ཆེ་དང་ལྷན་དུ་མི་ལྟོ་བཞི་བཅུ་ཙམ་གཤིབ་མྟོང་བའི་



ཕྱི་རྒྱལ་ནས་བྱིས་བའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་སྩོར།

89

འབེལ་བ་ཡྟོད་པ། མའྟོ་ཙེ་ཏུང་གི་དུས་སྐབས་སུ་ཞི་ཀྲུང་ཤུན་དང་པན་ཆེན་རིན་པྟོ་

ཆེ་གཉིས་ཀ་ཉེས་མིང་ཕྟོགས་ནས་བཙོན་དུ་ཚུད་མྟོང་ཡང་། མའྟོ་ཤི་རེས་ཁྟོང་རྣམ་

གཉིས་དཀར་འདྟོན་བྱུང་སེ་མུ་མཐུད་མཉམ་ལས་གནང་ཡྟོད་པ་བཅས། ཁྟོང་གཉིས་

ནི་གཅིག་སེམས་གཅིག་གཏད་དང་། སྐིད་སྡུག་མཉམ་མྟོང་གི་གྟོགས་པྟོ་རིང་པ་རེད་

བརྟོད་ཆྟོག་པ་དང་། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ཨ་མལ་ཇི་ཤིན་ Qi Xin ཡང་ཟེར་སྐད་ལ་དད་

གུས་ཆེ་བའི་ནང་པ་རེད་ཟེར།

ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་བཟའ་ཟླ་ཕང་ལི་ཡྟོན་ Peng Liyuan ནང་ཆྟོས་ལ་དད་

གུས་བེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ལྟོ་གཉིས་སྟོན་ད་དུང་ཤི་ཨན་ཚི་ཨན་དགྟོན་པར་

ཆྟོས་མཇལ་དུ་ཕེབས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་རེ་ཞིག་སྐད་གགས་ཆེན་པྟོ་ཆགས། ཁྟོང་

སྐད་གགས་ཆེ་བའི་གཞས་མ་ཞིག་ཡིན་པ་ལྟར་དེ་ས་བྟོད་སྐྟོར་གི་གཞས་བཏང་མྟོང་

ཡྟོད། ཞི་ཅིན་ཕིང་ཁྟོ་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཡང་། ཧ་སྦའེ་ He Bei ཞིང་ཆེན་ཀྲིང་ཏིང་ 

Zheng Ding རྟོང་གི་དམར་ཤྟོག་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་བེད་སྐབས་རྟོམ་པ་པྟོ་ཁ་

ཡུལ་ལུའུ་ Ke Yunlu གི་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ཏེ་དེ་ས་ནང་ཆྟོས་སྦང་མྟོང་ཡྟོད། ཕི་

ལྟོ་ ༢༠༡༤ ལྟོར་ཞི་ཅིན་ཕིང་ཕ་རན་སིར་ནང་ཆྟོས་དང་རྒྱ་ནག་རིག་གཞུང་གི་འབེལ་

བའི་སྐྟོར་གསུང་སྐབས། ནང་ཆྟོས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་རིག་གཞུང་བསྐར་གསྟོའི་ཁྟོད་

གལ་ཆེའི་ནུས་པ་འདྟོན་སེལ་བེད་ཐུབ་ཅེས་གསུང་ཡྟོད།

༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་གིས་མཐའ་འཁྱྟོངས་གནང་བཞིན་པའི་དབུ་

མའི་ལམ་དང་། ཞི་བདེ། ཁུངས་ལུང་རྒྱུ་མཚན། འཚེ་མེད་ཞི་བ་བཅས་ཀིས་བྟོད་

རང་བཙན་གི་འདྟོད་ཚུལ་བཟུང་གི་མེད་པར་མིང་དྟོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྟོང་རྟོད་

ལེན་གནང་གི་ཡྟོད་པ་མ་ཟད། དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
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ར་ཁིམས་ཀི་སྒྟོམ་གཞིའི་འྟོག་གི་མིང་དྟོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྟོང་རྟོད་ལེན་གནང་

གི་ཡྟོད། ༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་གི་ཧམ་སེམས་མེད་པའི་ཐུགས་འདུན་ཆུང་

ཆུང་ཞིག་ཡྟོད་པ་ནི། བྟོད་ཀི་ཆྟོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་དང་ཡུལ་གྟོམས་

སྲུང་སྐྟོབ་གནང་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དང་པྟོར་བཤད་ན། ༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་གི་

ཐུགས་འདུན་དང་། དགྟོངས་པ ལམ་ཕྟོགས་ནི་རྒྱ་ནག་ལ་ཁེ་ཕན་ཡྟོད་པ་ཞིག་ཡིན་

པ་ལས་གནྟོད་སྐྟོན་ཡྟོད་པ་ཞིག་མིན་སབས་ཞི་ཅིང་ཕིང་གིས་ཁས་ལེན་མི་ཐུབ་པ་

གང་ཡང་མེད།

༧གྟོང་ས་མཆྟོག་དགུང་གངས་མཐྟོ་པྟོར་ཕེབས་ཟིན་པ་དང་། གལ་སིད་ཁྟོང་

གི་སྐུ་ཚེའི་རིང་བྟོད་དྟོན་ཐག་གཅྟོད་འྟོས་འཚམས་མ་བྱུང་པ་ཡིན་ན། ཀུན་གིས་རེ་

བ་བཅྟོལ་སའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་མེད་པའི་དུས་སྐབས་སུ་བྟོད་

ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་མི་མང་རྣམས་ལམ་གང་འད་ཞིག་ལ་བསྐྟོད་མིན་སུས་ཀང་ཚོད་

དཔག་དཀའ་བ་ཞིག་རེད་ལ། དབུ་མའི་ལམ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་བརི་འཇྟོག་ཐྟོབ་མིན་

ཀང་ཤེས་རྟྟོགས་དཀའ་བ་ཞིག་རེད། ཀྲུའུ་ཝེ་ཇུན་ལྟ་བུའི་བྟོད་དང་འབེལ་བ་ཡྟོད་

པའི་གཡྟོན་ཐལ་ཅན་གི་རྒྱ་ནག་གི་འགྟོ་ཁིད་ཚོས་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་ཐག་གཅྟོད་

བེད་རྒྱུ་འདི་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་དགྟོངས་པ་མ་རྟོགས་བར་སྒུག་ནས་དུས་

འགངས་བེད་རྒྱུའི་རེ་ངན་བཅངས་པ་ནི། སྒེར་གི་ཁེ་ཕན་ཆེད་དང་མཐྟོང་རྒྱ་ཆུང་

དགས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་དེ་ནི་རྒྱལ་འཕུངས་དམངས་གནྟོད་ཀི་བ་བ་རང་རེད།

གལ་སིད་ཞི་ཅིང་ཕིང་གིས་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་ཐག་གཅྟོད་བེད་རྒྱུའི་བསམ་

བླྟོ་ཡྟོད་པ་ཡིན་ན། ༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་ལ་འཆམ་པྟོ་དང་མཉམ་ལས་

གནང་རྒྱུ་དེ་ནི་ལས་ས་ཤྟོས་དང་། བརྟན་ཤྟོས་ཀི་ཐབས་ལམ་ཞིག་རེད། ༧གྟོང་ས་
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ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་གི་བླ་ན་མེད་པའི་མཚན་སྙན་གགས་ལ་ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་བྟོད་

མི་ཚོས་གུས་བརི་ཆེན་པྟོ་ཞུ་གི་ཡྟོད་ལ། རྒྱལ་སྤིའི་སྤི་ཚོགས་ནས་ཀང་རྒྱབ་སྐྟོར་

ཤུགས་ཆེན་པྟོ་དང་། མྟོས་མཐུན་ཆེན་པྟོ་གནང་གི་ཡྟོད། དེར་བརྟེན་༧གྟོང་ས་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་ནི་བྟོད་ཀི་བསམ་པའི་གཙོ་འཛིན་ཡིན་པ་མ་ཟད། འཛམ་གིང་གི་

བསམ་པའི་གཙོ་འཛིན་ཀང་ཡིན། ཁྟོང་ནི་བྟོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་

མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རྒྱལ་སྤིའི་ཐྟོག་མཚན་དང་སྙན་གགས་ཀང་ཧ་ཅང་

ཆེན་པྟོ་ཡྟོད་པར་བརྟེན། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་ལ་ཡག་པྟོ་གནང་བ་

ཡིན་ན། རྒྱལ་སྤིའི་ཐྟོག་རྒྱ་ནག་གི་གཟུགས་བརན་གྟོང་མཐྟོར་གཏྟོང་ཐུབ།

གལ་སིད་ཞི་ཅིང་ཕིང་དང་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དབར་འབེལ་ལམ་ཡག་

པྟོ་ཆགས་ནས་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་ཐག་གཅྟོད་བྱུང་བ་དང་། རྒྱ་བྟོད་འཆམ་མཐུན་བྱུང་

བ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ཡུ་གུར་མི་རིགས་སྟོགས་མི་རིགས་གཞན་དག་གི་གནད་དྟོན་ཐག་

གཅྟོད་བེད་རྒྱུར་མིག་དཔེ་བཟང་པྟོ་ཞིག་སྟོན་ཐུབ། ༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་

ནི་བམས་བརེའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། བཟང་པྟོའི་ཡྟོན་ཏན་གྟོང་འཕེལ་

གཏྟོང་བ་གནང་རྒྱུར་ནུས་པ་ཆེན་པྟོ་ཡྟོད་མཁན་མཚན་སྙན་འཛམ་གིང་ཡྟོངས་སུ་

ཁྱབ་པ་ཞིག་ཡིན་སབས་ཁྟོང་ཕིར་ཕེབས་གནང་རྒྱུ་དེ་ནི། དེང་སྐབས་ཉམས་རྒུད་དུ་

འགྟོ་བཞིན་པའི་རྒྱ་ནག་སྤི་ཚོགས་ཀི་བཟང་སྤྟོད་སར་གསྟོ་བེད་རྒྱུ་དང་། དངུལ་ཁྟོ་

ན་ཨང་དང་པྟོར་བརི་བ་དང་། ཀུན་སྤྟོད་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྟོ་བཞིན་པའི་རྒྱ་

ནག་སྤི་ཚོགས་ཀི་གནས་སངས་སྒྱུར་བ་གཏྟོང་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་མྱུར་སྐྟོབ་ཀི་ནུས་

པ་ཐྟོན་ཐུབ་རྒྱུ་རེད།
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འཚེ་མེད་ཞི་བའི་དགེ་མཚན། ངས་དངྟོས་སུ་མཐྟོང་བའི༧གྟོང་ས་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཆྟོག

ཆིན་ཝེ་ཕིང་གིས། 

ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས།

ཕི་ལྟོ་ ༢༠༡༣ ལྟོའི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༣ གི་ས་དྟོ་ཚོུད་ ༦ པར། ཡིད་དབང་

འཕྲྟོག་པའི་གྟོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡྟོཀ་ནང་གི་མི་རྣམས་ད་དུང་ཡང་གཉིད་བསད་མེད་པའི་

དུས་ཚོད་ལ། གུས་པ་ནི་མཱན་ཧྭ་ཊན་ Manhattan ས་ཁུལ་གི་སན་ཊར་པཀ་ 

Central park སྤི་གིང་ཉེ་འདབས་སུ་ཆགས་པའི་སྦི་ཁྟོན་ Beacon གསྟོལ་

མགྟོན་ཁང་དུ་འབྟོར། དེ་རིང་ངས་འཛམ་གིང་ཐྟོག་མཚན་སྙན་གིས་ཁྱབ་ཀང་། རྒྱ་

ནག་ནང་མཚན་དམས་ཀིས་ཁེངས་པའི་གཏམ་བརྒྱུད་ཁྟོད་ཀི་གང་ཟག་ཅིག་མཇལ་

གི་ཡྟོད་ཅིང་། ཁྟོང་ནི་བྟོད་ཀི་བསམ་པའི་གཙོ་འཛིན་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་ 

༡༤ པ་ཡིན། ནྟོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྟོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་

ཆ་ནས་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་ལ་འཛམ་གིང་ཡྟོངས་དང་། ལྷག་པར་དུ་ནུབ་

ཕྟོགས་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དགའ་བསུ་ཆེན་པྟོ་དང་། ཆེ་མཐྟོང་དང་བསྟོད་

བསགས་ཆེན་པྟོ་ཐྟོབ་ཀི་ཡྟོད། ཡིན་ན་ཡང་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པྟོར་གཞུང་ཕྟོགས་

ནས་དིལ་བསྒགས་བས་པའི་གནས་ཚུལ་ནང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་ག་དུས་ཡིན་རུང་

བྟོད་རང་བཙན་གེང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་གཏྟོང་མཁན་གི་དགར་འཛིན་མི་སྣ་ཞིག་

དང་། ཡུན་རིང་བྟོད་རང་བཙན་གི་ལྟོག་ཇུས་བཤམས་རྐེན་གིས་ཕི་རྒྱལ་དུ་བཙན་

བྟོལ་ལ་ཕེབས་པའི་ངྟོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡྟོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྟོགས་ཀི་འགེལ་བརྟོད་
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བེད་སངས་ལ་གཞིགས་ན། རྒྱལ་ནང་གི་བྟོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་རང་གིས་སེག་པ་

དང་། ཐ་ན་རྟོག་ཁ་ཡྟོད་ཚད་ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་ཀིས་ངན་བྱུས་བཤམས་ནས་བྱུང་བ་

ཞིག་ལ་འགེལ་བརྟོད་བེད་ཀི་ཡྟོད།

རང་གི་བསམ་བླྟོའི་ནང་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་འགེལ་བརྟོད་བས་པ་ནང་

བཞིན་འགེལ་བརྟོད་བེད་ཡུལ་གི་མི་ཅིག་ཡྟོད་པ་ནི་སྐུ་ཞབས་ཅང་ཅེ་ཧེ་ཡིན། ཕི་

ལྟོ་ ༡༩༨༠ ལྟོའི་རེས་སུ་སྐེས་ཤིང་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པྟོར་འཚར་ལྟོངས་བྱུང་བའི་

གཞྟོན་སྐེས་ང་རང་ལ་མཚོན་ན། ངས་བྟོད་རང་བཙན་ནི་ནམ་ཡང་ཁས་ལེན་བེད་

ཐབས་མེད། དང་པྟོ་བཤད་ན། གཞུང་ཕྟོགས་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པྟོའི་ནང་ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་ནི་བྟོད་རང་བཙན་བེད་མཁན་གི་ཉེས་ཅན་གཏེ་པྟོ་ཡིན་པར་འགེལ་བརྟོད་བེད་

ཀི་ཡྟོད་པར་བརྟེན། ང་རང་གི་སེམས་ནང་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་བག་ཆགས་ཡག་པྟོ་ཞིག་

ཡྟོང་གི་མེད། ལྟོ་འདིའི་ཕི་ཟླ་ ༥ པར་ངྟོས་རང་ཨ་རིར་སྤྟོ་འཆམ་དུ་ཡྟོང་སྐབས། 

རྒྱ་ནག་གི་དུས་བབ་སྐྟོར་ལ་ཕི་ནང་གི་མཁས་པའི་བགྟོ་གེང་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ལ་

མཉམ་ཞུགས་བེད་རྒྱུའི་གྟོ་སྐབས་བྱུང་ཞིང་། སྐབས་དེ་དུས་བྟོད་པའི་འཐུས་མི་སྐུ་

ཞབས་ཀུན་དགའ་བཀྲིས་ཀིས། ༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་དང་། བྟོད་མི་ཚོས་

རང་བཙན་རྟོད་ཀི་མེད་པར། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ར་ཁིམས་

ཀི་སྒྟོམ་གཞིའི་འྟོག་མིང་དྟོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྟོང་རྟོད་ལེན་བེད་ཀི་ཡྟོད་པ་དང་། 

དེ་འདའི་ལངས་ཕྟོགས་དེ་ལ་དབུ་མའི་ལམ་ཟེར་གི་ཡྟོད། ཅེས་འགེལ་བརྟོད་བས་པ་

ངས་གྟོ་བ་ཐེངས་དང་པྟོ་ཡིན།

སྐབས་དེར་ང་རང་ཧ་ལས་ཧང་སང་ནས་ལྟ་ཚུལ་ཡྟོངས་རྟོགས་གཏྟོར་ཏེ་

རྨྟོངས་གཉིད་ལས་སད་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་བྱུང་། རྒྱ་ནག་དམར་པྟོའི་གཞུང་གིས་
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དུས་རྟག་ཏུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་རང་བཙན་དང་། ཁ་བལ་བེད་མཁན་རེད། ཅེས་བརྟོད་

ཀི་ཡྟོད་པ་མ་རེད་དམ། རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པྟོའི་གནས་ཚུལ་ནང་། དབུ་མའི་ལམ་

གི་ཤྟོད་སངས་དེ་གཏན་ནས་མ་མཐྟོང་བ་དང་། མ་ཐྟོས་པ་ག་རེ་ཡིན་ནམ། ཡང་

སྙིང་ག་རེ་ཡིན་ནམ། དངྟོས་ཡྟོད་གནས་ཚུལ་གང་དུ་ཡྟོད་དམ། ཞེས་པའི་དི་བ་དེ་

ཚོ་རང་བཞིན་གིས་ངའི་སེམས་ནང་འཁྟོར།     དངྟོས་ཡྟོད་གནས་ཚུལ་འཚོལ་རྒྱུའི་

ཆེད། ཕི་ཟླ་ ༦ པའི་ཉིན་ཞིག་ལ། ངས་སྐུ་ཞབས་ཀུན་དགའ་བཀྲིས་ཐུག་རྒྱུའི་དུས་

ཚོད་བཟྟོས། ཁྟོང་ནི་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དྟོན་གཅྟོད་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབེལ་མཐུད་ལས་

དྟོན་གི་འགན་འཁུར་བ་ཡིན་པ་དང་། ངས་ངྟོས་ཤེས་པའི་བྟོད་མི་དང་པྟོ་དེ་ཡིན། 

ཁྟོང་ནི་ཞི་ཞིང་དུལ་ལ། ཁེངས་སྐྱུང་ཆེ་ཞིང་གུས་ཞབས་ལན་པ་དང་། ཡྟོན་ཏན་

ཅན་ཞིག་རེད་འདུག ཁྟོང་གིས་ང་ལ་རྒྱ་དམག་གིས་དག་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་བྟོད་

བཙན་བཟུང་བས་རེས་ཀི་ཀག་ཀྟོག་ཆེ་བའི་ལྟོ་རྒྱུས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་སྐྟོར་དང་། བྟོད་

ཀི་ཐུང་མྟོང་མ་ཡིན་པའི་ཆྟོས་དང་། རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྟོབ་ཐུབ་པའི་སད་༧གྟོང་ས་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་གིས་དབུས་བྟོད་མི་འབུམ་གཅིག་ཙམ་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྟོལ་

ཕེབས་དགྟོས་བྱུང་བའི་སྐྟོར་དང་།

ལྟོ་ངྟོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་རིང་དབུས་བྟོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀིས་དུས་ཀི་

འཕེལ་ཕྟོགས་དང་མཐུན་པའི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཕག་བསར་གནང་བའི་

བརྒྱུད་རིམ། ཕི་ལྟོ་ ༢༠༡༡ ལྟོར་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་ནས་ཆབ་སིད་ཀི་སྐུ་

དབང་ཡྟོངས་རྟོགས་རིས་སྤྟོད་མཛད་པའི་སྐྟོར། དེང་སྐབས་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆྟོག་གིས་ཆྟོས་ལུགས་དབུ་ཁིད་ཀི་གནས་བབ་ཐྟོག་ནས་འཛམ་གིང་ས་གནས་

གང་སར་འགྟོ་བ་མིའི་བཟང་པྟོའི་ཡྟོན་ཏན་གྟོང་སེལ་དང་། ཆྟོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་
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འཆམ་མཐུན་ཡྟོངས་ཐབས་ལ་གཙོ་བྟོ་འབད་བརྟོན་གནང་གི་ཡྟོད་པ་བཅས་ཀི་སྐྟོར་

འགེལ་བརྟོད་གནང་བྱུང་། སྐུ་ཞབས་ཀུན་དགའ་བཀྲིས་ཀིས་སེམས་སྐྟོ་བའི་བྟོད་ཀི་

འདས་དྟོན་རྣམས་འགེལ་བརྟོད་གནང་སྐབས།  ངའི་ཡིད་ལ་ཡང་སྐྟོ་སྣང་གི་སེམས་

ཚོར་གཅིག་གྱུར་བྱུང་བ་དང་ཆབས་ཅིག ངས་ཁྟོང་ལ་བརྟོད་དྟོན།  རྒྱ་ནག་དམར་

པྟོའི་དབང་སྒྱུར་འྟོག་གི་ཟང་ཟིང་ཆེ་བའི་དུས་ཚོད་སྐབས་ས་ཞིང་བཅྟོས་སྒྱུར་དང་

། གསུམ་རྟོལ་ལྔ་རྟོིལ། རིག་གནས་གསར་བརེ་ཆེན་པྟོ་སྟོགས་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་

འགུལ་མཚམས་ཆྟོད་མྟོང་མེད་པ་དང་། ད་ལྟ་ཡྟོངས་བསྒགས་ཟིན་པའི་ལྟོ་རྒྱུས་ཀི་

ཡིག་ཆར་གཞིག་ན། དེའི་དུས་རྒྱ་རིགས་ཀང་ས་ཡ་བཅུ་གངས་ཁ་ཤས་ལྟྟོགས་ཤི་

ཐེབས་ཡྟོད།བྟོད་མི་རྣམས་ནི་ངྟོ་རྟོལ་བེད་རྒྱུར་སྙིང་སྟོབས་ཆེ་བས་ལམ་སེང་དག་

གནྟོན་ཕྟོག་གི་ཡྟོད་པ་དང་། རྒྱལ་ནང་གི་ད་ལྟའི་གནས་སངས་ནི་ཧ་ཅང་ཐབས་

སྡུག་ཡིན། རྒྱ་ནག་དམར་པྟོའི་གཞུང་གིས་རྒྱ་བྟོད་མི་རིགས་གཉིས་དབར་ཆེད་

མངགས་འགལ་བ་བཟྟོས་ནས། མི་རིགས་གཉིས་དབར་བར་ཐག་རིང་དུ་བཏང་སེ། 

ཁ་བལ་གིས་དབང་སྒྱུར་བེད་ཀི་ཡྟོད། བྟོད་རང་བཙན་བེད་པའི་ར་དྟོན་གི་གནད་

དྟོན་ཞིག་མིན་ཕིན། རང་སྐྟོང་རྟོད་ལེན་གནང་བ་ནི་ང་ཚོ་རྒྱ་རིགས་ཚོས་ཁས་ལེན་

བེད་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བྟོད་མིས་རང་སྐྟོང་རྟོད་

ལེན་བེད་པའི་ཀུན་སྟོང་ནི་བྟོད་ཀི་ཆྟོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་གྟོམས་སྟོལ་

སྲུང་སྐྟོབ་ཀི་ཆེད་དུ་ཡིན་སབས། བྟོད་མིའི་འདྟོད་ཚུལ་ཁས་ལེན་བེད་མི་ནུས་པ་

གང་ཡང་མེད། ཅེས་ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་བཤད་པ་ཡིན།

འྟོན་ཀང་ནུབ་ཕྟོགས་རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་བྟོད་ཀི་གཞྟོན་ནུ་ཚོགས་

པས་རང་བཙན་རྟོད་ཀི་ཡྟོད་པའི་སྐད་སྒ་ཐྟོས། དེར་བརྟེན་ངའི་སེམས་ནང་བཙན་
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བྟོལ་བྟོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཁྟོད་བསམ་ཚུལ་གཅིག་གྱུར་མེད་པ་མིན་ནམ་སྙམ་པ་མ་

ཟད། ༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་གིས་འདྟོན་གནང་མཛད་པའི་དབུ་མའི་ལམ་

ནི་ཐུགས་གཏིང་གི་དགྟོངས་ཚུལ་ཨེ་ཡིན། གཅིག་བས་ན་གནས་སྐབས་ཀི་བེད་

ཐབས་ཤིག་མིན་ནམ་བསམ་པ་དང་དུས་མཚུངས། ༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཇལ་

ནས་ཁྟོང་སྐུ་ངྟོ་མས་འགེལ་བརྟོད་ཉན་རྒྱུའི་གྟོ་སྐབས་ཐྟོབ་པའི་རེ་བ་བས། སྐུ་

ཞབས་ཀུན་དགའ་བཀྲིས་ཀིས་ཀང་ངའི་རེ་དྟོགས་ལ་བསམ་ཞིགས་གནང་སེ། ང་

ལ་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དངྟོས་སུ་མཇལ་ནས་གང་གི་གསུང་ཐྟོས་རྒྱུའི་གྟོ་སྐབས་

སྐྲུན་རྒྱུར་རེ་བ་གནང་། དེར་བརྟེན་ངས་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཇལ་རྒྱུར་མུ་

མཐུད་རེ་སྒུག་ཆེན་པྟོ་བས་ནས་བསད།

གཅིག་བས་ན་ངས་དེ་ས་གསར་འགྟོད་པའི་ལས་ཀ་ཡུན་རིང་བས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་མིན་ནམ། ང་རང་ག་དུས་ཡིན་རུང་ལྟོ་རྒྱུས་མི་སྣར་རི་གསང་པྟོ་ཡྟོང་

གི་ཡྟོད་ཅིང་། ལྷག་པར་དགུང་གངས་ ༧༨ ལ་ཕེབས་པའི་༸གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆྟོག་ཐག་ཉེ་པྟོ་ནས་མཇལ་སེ། དངྟོས་གནས་ཀི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་འདི་གང་འད་ཞིག་

ཡྟོད་མེད་ཤེས་རྟྟོགས་བེད་རྒྱུར་རེ་བ་བས།   ང་རང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བཞུགས་གནས་

མགྟོན་ཁང་དུ་འབྟོར་སྐབས་བྟོད་མི་བཅུ་གངས་ཁ་ཤས་མགྟོན་ཁང་དུ་སྒུག་གིན་

བསད་འདུག བྟོད་ཀི་ནང་ཆྟོས་ལ་དད་འདུན་ཆེ་བའི་སྐྲ་དུང་ལྟར་དཀར་བའི་བགེས་

སྟོང་དང་། ལྟོ་ཆུང་བིས་པ་དེ་ཚོ་ནི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཇལ་རྒྱུར་སྒུག་ནས་བསད་ཡྟོད་

པ་ལམ་སེང་ཤེས་ཐུབ། ངས་བྟོད་སྐད་མི་གྟོ་བ་དང་། ཁྟོང་ཚོས་ཀང་རྒྱ་སྐད་མ་གྟོ་

སབས། ཁྟོང་ཚོས་ང་ལ་གུས་ཞབས་ཆེན་པྟོས་འཛུམ་མདངས་བསན།
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ངའི་འཁིས་ལ་རྒྱ་རིགས་བུ་མྟོ་ལྟོ་ཆུང་ཞིག་ཀང་སྒུག་གིན་བསད་འདུག 

ཁྟོང་ནི་པེ་ཅིང་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཨ་རིར་སྟོབ་སྦྟོང་བེད་མཁན་ཅིག་ཡིན་ཞིང་

། ༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཇལ་རྒྱུའི་ཆེད་ཆེད་མངགས་མངའ་སེ་གཞན་ནས་ནིའུ་

ཡྟོཀ་ཏུ་གནམ་ཐྟོག་བསེབས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཉིན་ཤས་ནང་སྦྟོང་མང་བའི་རྐེན་

གིས་ཉིན་གསུམ་ནང་ཚོུད་ ༦ ལས་ཉལ་མེད་ཟེར། རྒྱ་རིགས་བུ་མྟོ་དེའི་མཉམ་དུ་

ཡྟོང་མཁན་བྟོད་པའི་བུ་མྟོ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་ནི་ཐད་ཀར་བྟོད་ནས་ཨ་རིར་སྟོབ་སྦྟོང་

དུ་སེབས་པ་ཞིག་རེད་འདུག ཁྟོང་གིས། ༧རྒྱལ་བ་རིན་པྟོ་ཆེ་མཇལ་ཐུབ་རྟོགས་

བས་ན་བསམས་པ་དེ་ནི་ངའི་རྨི་ལམ་དུ་གཏྟོང་བའི་རེ་བ་ཞིག་ཡིན་ཟེར། སྟོན་དུས་

ཀི་ནིའུ་ཡྟོཀ་གྟོང་ཁྱེར་ནི་སྐབས་དེ་དུས་ནམ་བསད་མེད་ན་ཡང་། མི་རྣམས་ཕྟོགས་

བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ནས་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བཞུགས་གནས་མགྟོན་ཁང་དུ་

འབྟོར་བཞིན་འདུག

མགྟོན་ཁང་གི་སྒྟོ་འགམ་དུ་ཉེན་རྟྟོག་པའི་རླངས་འཁྟོར་གཉིས་བཀག་ནས་

བཞག་ཡྟོད་པ་དང་། མགྟོན་ཁང་གི་ཚོམས་ཆེན་དང་། མགྟོན་ཁང་ཉེ་སྐྟོར་དུ་མཚན་

གང་བདེ་འཇགས་མི་སྣའི་སྲུང་བ་བེད་ཀི་འདུག་ཅིང་། ང་རང་ཡང་བདེ་འཇགས་མི་

སྣའི་ཞིབ་བཤེར་ནན་པྟོ་བརྒྱུད། གཞི་ནས་གཏམ་བརྒྱུད་ཁྟོད་ཀི་རྟྟོགས་པར་དཀའ་

བའི་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཇལ་ཐུབ། ང་རང་གི་བསམ་བླྟོའི་ནང་། དགུང་གངས་ 

༧༨ ལ་ཕེབས་པའི་མི་འདི་གྟོམ་བགྟོད་དལ་ཞིང་ལྟོ་ན་མཐྟོ་བས་ལུས་སྟོབས་ཞན་པྟོ་

ཞིག་ཡིན་གི་རེད་བསམས་ཡང་། ངས་ཁྟོང་དངྟོས་སུ་མཇལ་སྐབས། ཁྟོང་ནི་སངས་

རྒྱས་ཀི་ན་བཟའ་བཞེས་ཤིང་། སྙིང་སྟོབས་ཆེ་ལ་ཐ་ན་ཞལ་རས་ལ་སྙེ་མ་ཡང་ཧ་

ཅང་ཉུང་བས། ངས་འུར་གཏམ་མ་ཡིན་པའི་སྒྟོ་ནས་དགུང་གངས་ ༧༨ ལ་ཕེབས་
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པའི་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་ལྟོ་ན་ ༥༨ ལ་སྟོན་པའི་རན་ཁྟོགས་ཤིག་ལས་གཞྟོན་

བཟྟོ་དྟོད་པ་འདུག ཅེས་བརྟོད་ན་མ་འགིག་པ་མེད། ང་ནི་ཧ་ལས་ཧང་སང་བ་ཞིག་

བྱུང་།

ངས་བྟོད་རིགས་ཀི་ལུགས་སྟོལ་ལྟར། ཁྟོང་ལ་དཀར་གཙང་གི་མཇལ་དར་

ཕུལ། ཁྟོང་གིས་ཐུགས་བརེ་ཆེན་པྟོས་ངའི་ལག་གཉིས་བཟུང་བ་གནང་སེ། རྒྱ་ནག་

གང་ནས་ཡིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འདི་གནང་། ངས་རྒྱ་ནག་ཧུའུ་པའེ་ནས་ཡིན་ཞེས་

ཞུས་པར། ཁྟོང་གིས་རྒྱ་སྐད་ཀི་ཐྟོག་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཐེངས་གསུམ་གསུངས། 

ཁྟོང་ནི་ཁེངས་སྐྱུང་ཆེ་ཞིང་། མཛའ་བརེ་ལན་པའི་བགེས་སྟོང་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་

༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་ནས་ང་ལ་སྦིན་གནང་བའི་ཐྟོག་མའི་བག་ཆགས་དེ་

ཡིན། ངའི་འཁིས་ཀི་བྟོད་ནས་བསེབས་པའི་བུད་མེད་ལྟོ་ཆུང་འདི་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་མཇལ་མ་ཐག་ངུས་ནས་མཆི་མས་ཁེངས་པའི་བུད་མེད་ལྟོ་ཆུང་ཞིག་ལ་གྱུར། 

དེའི་ཐྟོག་ནས་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པྟོའི་ཆེས་དམ་བསྒགས་ཆེ་བའི་འྟོག་གི་ཆྟོས་

དད་རང་མེད་པའི་རྣམ་པ་དང་། ཁྟོང་ཚོས་མངས་པའི་དཀའ་སྡུག་དེ་ཅི་འད་ཞིག་

ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པྟོར་མངྟོན།

དེ་ཉིན་ཞྟོགས་པ་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་གིས་བཀའ་ཆྟོས་གནང་གི་

ཡྟོད་སབས་མཇལ་ཁའི་དུས་ཚོད་དཀྟོན། འྟོན་ཀང་ཉིན་རྒྱབ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་དགེ་

མཚན་ཞེས་པའི་བརྟོད་གཞིའི་ཐྟོག་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སྟོབ་གསུང་བཤད་ཅིག་

ཡྟོད་པ་དེ་ངས་ཉན་ཐུབ་ན། ཁྟོང་གི་དགྟོངས་གཞི་ངྟོ་མ་ཇི་ཡིན་ཤེས་རྟྟོགས་བེད་

པའི་གྟོ་སྐབས་མང་ཞིང་། འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་། བམས་དང་སྙིང་རེ་ནི་༧གྟོང་ས་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་གིས་ག་དུས་ཡིན་རུང་དར་སེལ་གནང་རྒྱུའི་དགྟོངས་པ་གཙོ་བྟོ་



ཕྱི་རྒྱལ་ནས་བྱིས་བའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་སྩོར།
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དེ་ཡིན། ཐེངས་འདིའི་བཀའ་སྟོབ་གསུང་བཤད་གནང་ཡུལ་ནི་གྟོང་ཁྱེར་ནིའི་ཡྟོཀ་

ནང་གི་སྙན་གགས་ཆེ་བའི་སྦི་ཁྟོན་ Beacon ཚོགས་ཁང་ཆེན་མྟོའི་ནང་ཡིན་པ་

དང་།

དེ་ཉིན་ཉིན་གུང་ཚུ་ཚོད་ ༡༢ ཙམ་ནས་ཚོགས་ཁང་གི་ཉེ་འཁྟོར་ལམ་ཆུང་

གང་སར་བྟོད་ཆས་སྤད་པའི་བྟོད་མི་མཐྟོང་རྒྱུ་ཡྟོད་པ་དེ་དག་ནི་བཀའ་སྟོབ་གསུང་

བཤད་ཉན་པར་ཡྟོང་མཁན་ཡིན་ཞིང་། ད་དུང་མི་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ལ་བཀའ་སྟོབ་

གསུང་བཤད་ཀི་འཛིན་ཐྟོབ་མེད་པ་དང་། ཐ་ན་ཨ་རི་བ་རས་མྟོ་ཞིག་གིས་བཀའ་

སྟོབ་གསུང་བཤད་ཀི་འཛིན་གྟོང་ཆེ་ཡང་། བིན་རྒྱུགས་ཆེ་བས་ཉྟོ་རྒྱུ་རག་མ་སྟོང་

ཞེས་རླུང་འཚུབ་འཚུབ་བས། བྟོད་མི་དེ་དག་གི་ངྟོ་གདྟོང་རྣམ་འགྱུར་ནས་ངས་མཐྟོང་

བ་ནི་སེམས་བཟང་དང་། དད་སེམས་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་བལྟས་ཚེ། གཅིག་བས་ན་

ཁྟོང་ཚོའི་སེམས་ནང་ཉེ་འཁིས་ནས་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་གི་གསེར་ཞལ་

མ་ཇལ་ཡང་། རྒྱང་ནས་མཇལ་བ་ཙམ་གིས་ཚད་མེད་པའི་བསྟོད་ནམས་ཡིན་སྙམ་

པ་དང་། སྐིད་སྣང་ཞིག་ཚོར་གི་མེད་དམ་སྙམ།

མི་གངས་ ༢༨༠༠ ཙམ་གཤྟོངས་པའི་སྦི་ཁྟོམ་ཚོགས་ཁང་ཆ་ཚང་ཁེངས་

པ་དང་། མི་རྣམས་ས་ས་ནས་ཚོགས་ཁང་ནང་འཛུལ་སེ། ༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆྟོག་ཕེབས་སྒུག་ཞུས་ནས་བསད་འདུག་པ་དེ་དག་ནང་ཨ་རིར་ཡྟོད་པའི་བྟོད་མི་

བཙན་བྟོལ་བ་འདུག་ལ། ཨ་རི་རང་ནས་ཡིན་པའི་ཨ་རི་བ་ཡང་འདུག རྒྱལ་ནང་གི་

གྟོགས་པྟོ་ཚོས་མ་ཤེས་པ་ཞིག་ནི་བྟོད་མི་མང་ཆེ་བའི་དབིན་སྐད་བདེ་པྟོ་ཡྟོད་པ་

དང་། དབིན་སྐད་ཆུ་ཚད་ནས་བཤད་ན། རྒྱ་རིགས་ཀི་དབིན་སྐད་ལས་བྟོད་རིགས་

ཀི་དབིན་སྐད་ཞེ་དགས་ཀི་བདེ་བ་འདུག དེ་ནི་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་ནས་



ཕྱི་རྒྱལ་ནས་བྱིས་བའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་སྩོར།
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རྒྱ་གར་ནང་བྟོད་མིའི་ཤེས་ཡྟོན་སྟོབ་སྦྟོང་གི་སྤུས་ཚད་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པྟོ་གནང་

བའི་འབས་བུ་ཡིན།

ཆུ་ཚོད་ ༢ ཐྟོག་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་ཚོགས་ཁང་ནང་ཞབས་

སྟོར་འཁྟོད་སྐབས། ཚོགས་ཁང་ནང་གི་མི་ཚང་མ་ཡར་ལངས་ནས་སྤྟོ་སེམས་ཆེན་

པྟོས་ལག་པ་བརྡབ་སེ་ཕེབས་བསུ་ཞུས་སྟོང་། ༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་ནས་

ཧ་ཅང་ལྷྟོད་ལྷྟོད་དང་། གཏན་ཤིག་ཚ་བའི་སྒྟོ་ནས་བཀའ་སྟོབ་གསུང་བཤད་དབུ་

འའཛུགས་མཛད་སྟོང་། འཚེ་བ་དང་། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྐྟོར་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆྟོག་ནས་འགེལ་བརྟོད་གནང་དྟོན། སྤིར་བཏང་མི་ཚང་མས་འཚེ་བ་དང་། འཚེ་

བ་མ་ཡིན་པ་ནི་བ་སྤྟོད་གང་རུང་གིས་གནྟོད་ཇི་ཙམ་སྐེལ་ཡྟོད་མེད་ལ་བལྟ་གི་ཡྟོད། 

ཁྟོང་གིས་ངྟོས་འཛིན་གནང་དྟོན། གཙོ་བྟོ་ཀུན་སྟོང་གལ་ཆེན་པྟོ་ཡིན། གལ་སིད་བ་

ཐབས་ཕྲན་བུའི་རྩུབ་ཡང་། མི་གཞན་དང་། སྤི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐྟོགས་བེད་རྒྱུའི་ཀུན་

སྟོང་ཞིག་འཁྱེར་ཡྟོད་ན་དེ་འཚེ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཁྟོངས་སུ་གཏྟོགས་ཤིང་། གལ་སིད་

སྒེར་དྟོན་ཁྟོ་ནའི་ཆེད་གང་ཡང་མི་བཤད་པར་བསད་ཀང་། ཀུན་སྟོང་བཟང་པྟོ་ཞིག་

མེད་པའི་བ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་ནི་འཚེ་བའི་ལས་ཡིན་ཅེས་གསུངས།

༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་ནས་གསུང་དྟོན། འདས་ཟིན་པའི་དུས་རབས་

ཉི་ཤུ་པ་དེ་ནི་མི་རྣམས་སེམས་སྐྟོ་དགྟོས་པའི་དུས་རབས་ཤིག་ཡིན། གང་ཡིན་

ཟེར་ན། འཛམ་གིང་དམག་ཆེན་དང་པྟོ་གཉིས་པར་མིའི་རིགས་ཀི་ཚེ་སྟོག་ལ་གནྟོད་

འཚེ་ཆེན་པྟོ་བཏང་ཡྟོད། ད་ལྟའི་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་དེ་ནི་རྣམ་པ་གསར་རྐང་

གི་དུས་རབས་ཤིག་ཡིན། འྟོན་ཀང་བླྟོ་ཕམ་པ་ཞིག་ལ། ད་དུང་ཡང་རྟོག་ཁ་ཡྟོང་གི་

ཡྟོད། དེང་སང་གི་མིའི་རིགས་ཀི་སྤི་ཚོགས་ནི་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་རྟེན་གི་
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ཐུན་མྟོང་གི་སྤི་ཚོགས་ཤིག་ཡིན། ཁེ་ཕན་གི་ཆེད་དུ་འཚེ་བའི་ལས་བརམས་པ་དང་

དུས་མཚུངས་རྟོད་རྟོག་རྟོགས་རྒྱུ་མེད་པ་ཡྟོང་གི་ཡྟོད། འཚེ་བ་ནི་གནད་དྟོན་ཐག་

གཅྟོད་བེད་པའི་ཐབས་ལམ་མ་ཡིན་པར། དེ་ལས་ལྟོག་སེ། འཚེ་བའི་དབང་གིས་

གནད་དྟོན་རྟོག་འཛིང་ཆེ་རུ་འགྟོ་བ་དང་། རྟོག་ཁ་མང་བ་བཟྟོ་གི་ཡྟོད། ང་ཚོ་སྒེར་

དང་། མི་རིགས། རྒྱལ་ཁབ་སུ་ཡིན་རུང་། བསམ་བླྟོ་གཏྟོང་བའི་སྐབས་ང་ཚོ་ཞེས་

པའི་བསམ་བླྟོ་མང་ཙམ་གཏྟོང་དགྟོས་པ་དང་། ང་ཚོ་དང་ཁྱེད་ཚོ་ཞེས་པའི་བསམ་

བླྟོ་ཉུང་ཙམ་གཏྟོང་དགྟོས།

ལྷག་པར་ཁྱེད་ཚོ་ཞེས་པའི་བསམ་སངས་དེ་མེད་པ་བཟྟོ་དགྟོས། ང་རང་ཚོ་

ཚང་མ་དྟོན་ངྟོ་མའི་ཐྟོག་ཁེ་ཕན་གཅིག་གྱུར་དགྟོས་པའི་ཐུང་མྟོང་གི་གཞི་ཞིག་ཡིན་

པ་དང་། འཛམ་གིང་གི་མི་འབྟོར་དུང་ཕྱུར་བདུན་བཅུ་ཡིན་པ་དང་། ཚན་རིག་པས་

དུས་རབས་འདིའི་དུས་མཇུག་ལ་འཛམ་གིང་གི་མི་འབྟོར་དེ་དུང་ཕྱུར་བརྒྱ་བརལ་

བའི་ཚོད་དཔག་བེད་ཀི་ཡྟོད། གནམ་ཤིས་ཀི་འགྱུར་བ་དང་། སྐེ་ཁམས་ཉམས་ཆག 

དབུལ་ཕྱུག་དྟོ་མི་སྙྟོམ་པ་བཅས་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་གདྟོང་གཏུགས་བེད་དགྟོས་

པའི་དཀའ་ངལ་རེད། སྐབས་མེད་མགྟོན་མེད་ཀི་མི་དབུལ་པྟོ་རྣམས་ལ་སྤི་ཚོགས་

ཁྱྟོན་ཡྟོངས་ནས་དྟོ་སྣང་བས་ཏེ་ཁྟོང་ཚོས་རང་གིས་རང་ལ་ཡིད་ཆེས་འཕེར་བའི་

འཚོ་བ་སྐེལ་ཐུབ་རྒྱུར་སྤི་ཚོགས་ཁྱྟོན་ཡྟོངས་ལ་འགན་ཡྟོད། ཧུའུ་ཅིན་ཐའྟོ་ཡིས་

བཏྟོན་པའི་འཆམ་མཐུན་གི་སྤི་ཚོགས་ཟེར་བའི་བསམ་བླྟོ་དེར་ངྟོས་ནས་རྒྱབ་སྐྟོར་

བེད་ཀི་ཡྟོད། ཡིན་ནའང་ལག་ལེན་ཐྟོག་འཁྱྟོལ་ཐུབ་པ་བྱུང་མེད། འཆམ་མཐུན་ནི་

ཕི་ཚུལ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། གལ་ཆེ་ཤྟོས་ནི་ནང་སེམས་ཀི་ཐྟོག་ནས་འཆམ་མཐུན་

ཡྟོང་བ་ཞིག་དགྟོས་ཀི་ཡྟོད། ཅེས་བཀའ་གནང་སྟོང་།
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ཚོགས་ཁང་ནང་ཡྟོད་པའི་མང་ཚོགས་ཉིས་སྟོང་ལྷག་ཙམ་གིས་༧གྟོང་ས་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་གི་བཀའ་སྟོབ་ཉན་ཞིང་།  ཁྟོང་གི་སྐུ་གཟུགས་ནི་ཧ་ཅང་གི་

ཡག་པྟོ་འདུག  ཡར་བཞེངས་ནས་ཕག་ཚོད་གཅིག་རིང་བཀའ་སྟོབ་གནང་། སྐབས་

དེའི་རྣམ་པ་དེ་ཚོ་ང་རང་གིས་མིག་མཐྟོང་ལག་ཟིན་བྱུང་མེད་པ་ཡིན་ན། དགུང་

གངས་དྟོན་བརྒྱད་ལ་ཕེབས་པའི་མི་ཞིག་གི་སྐུ་གཟུགས་དེ་འདའི་ཡག་པྟོ་ཡྟོད་ཟེར་

ན་ཡིད་མ་ཆེས་པ་ཞིག་འདུག  དེང་སང་ལྟོ་སུམ་ཅུ་བཞི་བཅུར་སྟོན་པའི་མི་ཚོས་

ཀང་ཕལ་ཆེར་དེ་འད་བེད་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་སྙམ།  ༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་

གིས་ཁྟོང་ནི་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན། མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་ལ་དགའ་སྐྟོ་སྤྟོ་གསུམ་ག་རེ་

བྱུང་པ་ནང་བཞིན་ཁྟོང་ལའང་ཚོར་སྣང་གཅིག་པ་ཡྟོང་གི་ཡྟོད། གཞན་ཕན་སྙིང་རེའི་

བླྟོ་ཞིག་སྐེ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། རང་ལ་བདེ་སྐིད་ཡྟོང་ངེས་ཡིན། ཞེས་གསུངས།

ཁྟོང་གིས་གསུང་བཤད་ཆ་ཚང་དབིན་སྐད་ནང་གསུང་ཞིང་། ཁྟོང་གིས་

ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཚོགས་ཁང་ནང་གི་གསུང་བཤད་ཉན་མཁན་དང་མཉམ་དུ་ཕན་

ཚུན་འབེལ་གེང་གནང་གི་འདུག་པ་འདིས་ཚོགས་ཁང་ནང་གི་རྣམ་པ་ཧ་ཅང་འཁྲུག་

ཅིང་། ཉན་མཁན་ཚང་མ་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་གི་རྣམ་དཔྱྟོད་དང་། གཏན་

ཤིག་གིས་ཡིད་དབང་འཕྲྟོག སྐབས་དེར་སེང་ཆའི་འྟོག་ཏུ་ཡྟོད་པའི་ང་རང་ནི་སེང་

ཆའི་སེང་གི་བགེས་སྟོང་བརེད་པ་དང་འད་ཞིང་།  ངའི་སེམས་ནང་དུས་རབས་

གཅིག་ལ་ཉེ་བའི་མི་ཚེ་བརྒྱུད་མྟོང་བའི་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་ནི་མཐྟོ་སར་

ཞུགས་མཁན་ཆྟོས་ལུགས་ཀི་གཙོ་འཛིན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཚོར་སྣང་མེད་པར། ཧ་

ཅང་སེམས་ཐག་ཉེ་བའི་བམས་སེམས་ཅན་གི་སྟོ་བྟོ་ལགས་ཤིག་དང་འད་བའི་མི་

ཞིག་ཡིན་པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། ཁྟོང་གིས་མི་ཚེའི་ལྟ་གྲུབ་གི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་
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འགེལ་བརྟོད་གནང་སངས་ནི་གྟོ་ས་ཞིང་། རྟྟོགས་བདེ་བ་ཞིག་འདུག ནུབ་ཕྟོགས་

མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་མི་ཚོས་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་ལ་དགའ་མྟོས་

ཆེན་པྟོ་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་པ་ངས་ཧྟོབ་སེ་ཤེས་རྟྟོགས་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་

།

༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་གི་དགྟོངས་པ་བཞེས་ཕྟོགས་ཀི་ས་མཚམས་

དེ་ནི། བྟོད་གཅིག་པུའི་དྟོན་དག་ལས་བརལ་ཞིང་། ཁྟོང་གི་དགྟོངས་པ་ནི་བྟོད་

གཅིག་པུའི་མ་ཡིན་པར། རྒྱ་ནག་གི་ཡིན་ལ་འཛམ་གིང་གི་ཡང་ཡིན།  བཀའ་སྟོབ་

གསུང་བཤད་ཀི་རེས་ལ། དི་བ་དི་ལན་འགྟོ་ཚུགས་ཤིང་། ཁྟོང་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་

གི་གགས་ཅན་སྒྱུ་རལ་བ་ཨའེ་ཝེ་ཝེ་ཡི་དི་བར་བཀའ་ལན་མཛད་སྟོང་། ཨའེ་ཝེ་ཝེ་

ཡིས། ༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་ལ་སྐུ་ཉིད་བྟོད་དུ་ཕེབས་འདྟོད་འདུག་གམ། སྐུ་

ཚེའི་རིང་ཕེབས་ཐུབ་བམ་ཞེས་བཀའ་འདི་ཞུས་སྟོང་། དེའི་ལན་དུ་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་མཆྟོག་ནས་གསུང་དྟོན། ང་ལྟོག་འདྟོད་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

མྟོས་མཐུན་བེད་ཀི་མི་འདུག

མ་འྟོངས་པར་ལྟོག་ཐུབ་པ་ཡྟོང་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག་ལ་རི་བྟོ་རེ་ལྔར་

ཡང་གནས་གཟིགས་ལ་ཕེབས་ཐུབ་པའི་ཐུགས་རེ་གནང་གི་ཡྟོད་ཅེས་བཀའ་རལ་

སྟོང་ བྟོད་དྟོན་སྐྟོར་གསུང་སྐབས།  ༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་ནས། ང་ཚོས་

རང་བཙན་རྟོད་ཀི་མེད། དེ་ནི་ཡྟོང་ཡས་མེད་པ་ཞིག་རེད། རང་སྐྟོང་མིང་དྟོན་

མཚུངས་པ་ཞིག་གི་ཐྟོག་ནས་བྟོད་ཀི་ཆྟོས་དང་། རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་བཅས་

པ་སྲུང་སྐྟོབ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན། དེ་ནི་བྟོད་ལ་ཁེ་ཕན་ཡྟོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཅེས་

གསུངས་པ་དང་། ཡང་ཁྟོང་གིས་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་དྟོན། བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་
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མང་ཆེ་བས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྟོར་བེད་ཀི་ཡྟོད་པ་དང་། ཉུང་ཤས་ཤིག་གིས་

བྟོད་རང་བཙན་གི་འདྟོད་ཚུལ་བཟུང་གི་ཡྟོད་པ་དེ་ནི་སྨྲ་བརྟོད་རང་དབང་བེད་སྤྟོད་

བས་པ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས།  རང་བཙན་ནི་ཡྟོང་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཅེས་

བཀའ་གནང་སྟོང་།

བྟོད་ཀི་མ་འྟོངས་པའི་གནས་སངས་ཐད། ༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་

ལ་ལྟོ་རབས་བདུན་བཅུའི་ནང་ནས་དགྟོངས་ཚུལ་དེ་འད་ཞིག་འདུག་པ་ནི། རྒྱ་ནག་

གཞུང་དང་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་བྟོད་ཀི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། འྟོན་ཀང་རྒྱ་

ནག་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་གྟོས་མྟོལ་ཐེངས་མང་གནང་ཡྟོད་ཀང་། རྒྱུ་མཚན་མང་

པྟོར་བརྟེན་ནས་གྲུབ་འབས་གང་ཡང་བྱུང་མེད་ཅེས་དང་། ཁྟོང་གིས་བཀའ་སྟོབ་

གསུང་བཤད་གནང་བའི་སྐབས། དེ་ས་མའྟོ་ཙེ་ཏུང་སྟོགས་རྒྱ་ནག་གི་འགྟོ་ཁིད་དང་

མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བྱུང་བའི་འདས་དྟོན་ཞིབ་ཕྲ་དན་གསྟོ་གནང་ཞིང་། མའྟོ་ཙེ་ཏུང་

ནི་རླབས་ཆེན་གི་གསར་བརེ་པ་རེད་ཅེས་གསུངས། ༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་

གིས་ཀྲུང་དབང་སིད་གཞུང་ལ་འཛིན་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་།  མའྟོ་ཙེ་ཏུང་སྟོགས་

རྒྱ་ནག་གི་འགྟོ་ཁིད་རྣམས་ལ་མཛའ་གྟོགས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་བཟུང་བ་གནང་གི་

འདུག  འྟོན་ཀང་ང་རང་ལ་བསམ་ཚུལ་མི་གཅིག་པ་ཞིག་ཡྟོད་པ་ནི། ངས་རྒྱ་ནག་

འདི་བཞིན་མང་གཙོའི་འཕྟོ་འགྱུར་ཞིག་མ་བྱུང་གྟོང་། མིང་དྟོན་མཚུངས་པའི་རང་

སྐྟོང་མངྟོན་འགྱུར་ཡྟོང་ཐབས་མེད་པར་ངྟོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡྟོད།

ཡིན་ན་ཡང་། ངས་དངྟོས་སུ་ཞལ་མཇལ་བྱུང་བའི་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་

མའི་སྐུ་གཟུགས་ཀི་གནས་སངས་ལ་གཞིགས་ན། ཁྟོང་གིས། རྒྱ་ནག་གི་མང་

གཙོའི་འགྱུར་བ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ནས་བྟོད་ལ་ཡང་མིང་དྟོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྟོང་
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ཡྟོང་རྒྱུར་ཁྟོང་གི་སྐུ་ཚེས་མ་འདང་བ་མེད་པ་ང་རང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡྟོད།   བྟོད་མི་

རིགས་ཀི་ཐད་ནས་བཤད་ན།  ངས་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་ནི་གནད་དྟོན་

ཐག་གཅྟོད་བེད་པའི་ལེ་མིག་ཡིན་པར་ངྟོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡྟོད།  ཁྟོང་སྐུ་ཚེ་ཡུན་

དུ་བརྟན་ཏེ། བྟོད་ལ་མིང་དྟོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྟོང་མངྟོན་འགྱུར་ཡྟོང་བ་དངྟོས་སུ་

གཟིགས་ཐུབ་པའི་རེ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་གིས་དར་སེལ་

གནང་བཞིན་པའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་དགྟོངས་པ་ནི་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་མང་གཙོའི་འགྱུར་

བ་ཡྟོང་བའི་འཐབ་རྟོད་ནང་ག་དུས་ཡིན་རུང་དམ་བཟུང་བེད་པའི་ར་དྟོན་ཅིག་ཡིན།

རྒྱ་བྟོད་མི་རིགས་གཉིས་ཕི་ནང་གང་དུ་ཡིན་རུང་འབེལ་ལམ་ལ་ཤུགས་

སྣྟོན་བརྒྱབ་ནས་ཕན་ཚུན་རྒྱུས་ལྟོན་ཤེས་རྟྟོགས་དང་། མི་རིགས་གཉིས་དབར་གི་

མཛའ་གྟོགས་ལ་ཤུགས་སྣྟོན་རྒྱ་དགྟོས། ང་ཚོ་ཚང་མ་ཧྭ་ཤ་མི་རིགས་གཅིག་པ་

དང་། ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གི་མི་ཡིན། མི་ཁི་སྟོང་མང་པྟོས་གུས་བརི་ཞུ་ཡུལ་༧གྟོང་

ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆྟོག་ནི་ང་ཚོ་མིའི་རིགས་ཀི་རྣམ་དཔྱྟོད་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་གས་

ཤིག་ཡིན།  དེ་ནི་ངས་དངྟོས་སུ་མཐྟོང་བའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ངྟོ་མ་དེ་ཡིན།   རྟོམ་ཡིག་

འདི་འབི་མཁན་རྟོམ་པྟོ་པྟོ་ཇིན་ཝེ་ཕིང་(སྨྱུག་མིང་ཇིན་སང་།)ནི་ ༡༩༨༠ ལྟོའི་ཕི་ཟླ་ 

༢ པར་སྐེས་ཤིང་། རྒྱ་ནག་ཧུའུ་པའེ་ཡི་མི་ཡིན། དེ་ས་གསར་འགྟོད་པ་དང་། ལྟོ་

ཆུང་ཁེ་ལས་པ། དཔལ་འབྟོར་རིག་པ་བ་བཅས་བེད་མྟོང་། ཁྟོང་ནི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

འཐབ་རྟོད་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་ནང་གི་དྲྭ་ལམ་ཐྟོག་གནས་ཚུལ་མང་པྟོ་

སེལ་མྟོང་ཞིང་། ཁྟོང་གི་གནས་ཚུལ་ལ་དྟོ་སྣང་བེད་མཁན་དྲྭ་གྟོགས་གསུམ་འབུམ་

ཉིས་ཁི་ཙམ་ཡྟོད། ཁྟོང་འདི་ལྟོ་དབར་ཁར་ཨ་རིར་འབྟོར་ཞིང་། དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་

མང་གཙོར་འགྱུར་རྒྱུའི་ལས་དྟོན་ལ་ཤུགས་སྣྟོན་རྒྱག་མཁན་གི་གས་ཤིག་ཡིན།
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རྒྱ་དམར་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་སྐུར་འདེབས་བེད་མཚམས་བཞག་པ་ནི་

བཟང་ཕྟོགས་ཀི་བརྡ་རྟགས་ཤིག་ཡིན་ནམ།

 ཤར་ཙོང་བསན་འཛིན་བདེ་ལན་གིས།13

 རྒྱ་དམར་གི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་གསར་འགྱུར་ད་རྒྱ་གཙོ་བྟོ་ཆེ་ཁག་བཅུ་

བཞིའི་ནང་གསེས་གཅིག་ཡིན་པའི“ཀྲུང་གྟོའི་བྟོད་ཀི་ད་བ”ཞེས་པ་ཕི་ལྟོ་ ༢༠༠༠ 

ལྟོར་གསར་དུ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་། རྒྱ་ཡིག་དང་། བྟོད་ཡིག ཨིན་ཡིག འཇར་

མན་ཡི་གེ ཧ་རན་སི་ཡི་གེ་སྟོགས་ཡིག་རིགས་མང་པྟོ་དང་། དེ་བཞིན་སྒ་བརན་

བཅས་ཀི་ཐྟོག་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཕི་ཕྟོགས་ལ་ལྟོག་

ཕྟོགས་ཀི་ཁྱབ་བསྒགས་བས། དེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ཆེད་མངགས་ཀིས༧གྟོང་ས་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་དང་བཙན་བྟོལ་བྟོད་གཞུང་ལ་དམའ་འབེབས་སྐུར་འདེབས་བེད་རྒྱུ་ ཡིན་

པ་ཧ་ཅང་གསལ་པྟོ་རེད། ད་རྒྱ་དེའི་སེང་ཉིན་ལྟར་ཁ་རྡུང་དག་པྟོ་གཏྟོང་བ་དང་རྟོམ་

ཡིག་དག་སེལ་གི་ཡྟོད་པ་དང་། དེ་ཚོའི་ནང་དྟོན་བཀགས་རེས་ཕལ་ཆེ་བ་གཏམ་

རིང་བསྐར་གེང་དང་། རྐང་བཙུགས་ནས་སྐུར་བ་འདེབས་པ། ཐ་ན་ཁུངས་མེད་རྫུན་

བཟྟོའི་ཐྟོག་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ལ་ངན་སྨྲ་བས་པ་ཁྟོ་ན་རེད། བལྟས་ཚོད་ལ “ཀྲུང་

གྟོའི་བྟོད་ཀི་ད་བ”ཞེས་པའི་གཞུང་ཕྟོགས་ད་རྒྱ་གལ་ཆེན་འདི་ཧ་ལམ་ཁ་གགས་

ཚད་ཚིག་ངན་གིས་ཁེངས་ཤིང་ངན་སྨྲ་མཚམས་མི་འཇྟོག་པའི་རྒྱ་དམར་གི་དཔྟོན་

རིགས་ཀྲུའུ་ཝེ་ཆུན་དང་ཀྲང་ཆིང་ལིས་སྟོགས་དཔེ་མཚོན་ཅན་གི”མེ་སྒྟོགས”འདི་

ཚོར་མཁྟོ་འདྟོན་བས་པའི་སྒྟོགས་སེགས་དང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས། དང་ཐྟོག་ད་དུང་

13 སྐུ་ཞབས་ཤར་ཙོང་བསན་འཛིན་བདེ་ལན་ནི་རང་གཞུང་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་རྒྱ་སྐད་ཚན་པའི་འགན་འཛིན།
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མཐུན་འགིག་བེད་གཞི་ཡྟོད་པའི་རྒྱ་བྟོད་གནད་དྟོན་དེ། དེ་མ་ཐག་གནས་བབ་ཛ་དག་

གི་ཁེངས་ཤིང་ཕམ་ཉེས་ཕིན་ཏེ་འུབས་སུ་མི་འདུས་པ་དང་། མི་རིགས་ཀི་འགལ་

ཟླ་ཡང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སར་ལས་རྣྟོ་ངར་ཆེ་བ་གྱུར་ཞིང་། བྟོད་རྒྱ་དབར་གི་འཁྟོན་

འགས་དང་གྟོ་ནྟོར་ཉིན་རེ་བཞིན་སྡུག་ཏུ་ཕིན། 

 དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག རྒྱ་དམར་གཞུང་ཕྟོགས་ཀིས༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་

ཡྟོངས་གགས་ཀིས་སྐྟོན་བརྟོད་བེད་པ་ནི་ཅང་ཙེ་མིན་གིས་སིད་བསྐངས་པའི་

སྐབས་ནས་བཟུང་འགྟོ་ཚུགས་པ་ཞིག་རེད། སྟོན་སྤི་ལྟོ་ ༡༩༩༥ ལྟོར། ༧གྟོང་ས་

ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཁྟོང་ལ་ཡྟོད་དགྟོས་པ་དང་། གཞན་གིས་ཚབ་བེད་ཐབས་བལ་བའི་

ཁིམས་མཐུན་གྟོ་གནས་དང་། དེ་བཞིན་ལྟོ་རྒྱུས་ཀི་གཏན་འཁེལ་སྒིག་སྟོལ། བྟོད་

བརྒྱུད་ནང་བསན་ཆྟོ་ག་བཅས་ཀི་ཐྟོག ལྟོ་ན་ ༦ ལ་སྟོན་པའི་བྟོད་རིགས་བིས་པ་

ཞིག་པཎ་ཆེན་རིན་པྟོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་ཡང་སིད་ཡིན་པར་ངྟོས་འཛིན་གནང་

། འྟོན་ཀང་བིས་པ་དེ་འཕྲལ་མར་རྒྱ་དམར་དབང་འཛིན་པའི་བཙན་ཁིད་བས་ཤིང་

། དེ་ནས་བཟུང་གར་སྟོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར། དུས་མི་རིང་བར་རྒྱ་དམར་གིས་བྟོད་

རིགས་བིས་པ་གཞན་ཞིག་བཀྟོད་སྒིག་བས་ཏེ་པཎ་ཆེན་བླ་མའི་རེས་འཛིན་བེད་དུ་

བཅུག དེ་ནས་བཟུང་རྒྱ་དམར་གི་ངྟོ་གདྟོང་ལ་རྦད་དེ་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཏེ༧གྟོང་ས་ཏཱ་

ལའི་བླ་མར་ཡྟོངས་གགས་ཀིས་སྐྟོན་བརྟོད་བེད་པའི་འགྟོ་བརམས་ཤིང་། མ་ཟད་

སྐྟོན་བརྟོད་ཇི་ཙམ་བས་པ་དེ་ཙམ་གིས་གཏམ་དག་ཅིང་རྣྟོ་ངར་ཆེ་རུ་བཏང་། ཚང་

མས་མཁྱེན་གསལ་ལ། ཅང་ཙེ་མིན་ནི་ཉེས་ཅན་ཚབས་ཆེན་དང་གུ་ཡངས་གཏྟོང་

ཐབས་གཏན་ནས་མེད་པའི་ཆབ་སིད་གཡྟོ་ཁམ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། མི་གཤིས་ར་

བ་ནས་མེད་ཅིང་བ་ངན་མ་བས་པ་མེད་པའི་མི་ངན་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་ཨྟོ་སི་ཊི་རི་
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ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་གསར་ཁང་།《ཚད་ལན་ཚགས་པར།》（Der Standard）གིས་

གནས་ཚུལ་སེལ་དྟོན། “ཅང་ཙེ་མིན་དང་ཀྲྟོའུ་ཡུང་ཁང་། པའྟོ་ཤིས་ལེས་སྟོགས་

ཀིས་ཐུན་མྟོང་ཐྟོག་ཧ་ལུན་ཀུང་ངམ་ཆྟོས་འཁྟོར་ར་རླུང་གི་རེས་འབང་བ་(法輪

功 )དང་དང་བདེན་སྲུང་སྐྟོང་ཆེད་བཙོན་དུ་ཚུད་པ་བཅས་ལ་གསྟོན་པྟོར་དབང་

པྟོ་འགྟོག་ལེན་བས་ཏེ་སྟོ་འཛུགས་ཀི་རྒྱུད་རིམ་ལག་ལེན་དང་ཁེ་ཕན་ནང་མཉམ་

ཞུགས་བེད་མཁན་གི་འགྟོ་གཙོ་རེད།” ཅེས་གནས་ཚུལ་སེལ། རྒྱ་ནག་དམངས་

ཁྟོད་དུའང་ས་ས་ནས་ཅང་ཙེ་མིན་གི་”མཚོན་བེད་གསུམ”ལ་ཟུར་ཟ་བེད་པའི་ཁ་

རྒྱུན་སྙན་ཚིག་ཡྟོད་པ་སེ། “མའྟོ་ཙེ་ཏུང་ནི་བཟྟོ་ཞིང་སྤང་གསུམ་མཚོན། ཏེང་ཞའྟོ་

ཕིང་ནི་ས་བདག་ཕྱུག་པྟོ་དང་ངྟོ་ལྟོག་མི་ངན་མཚོན། ཅང་ཙེ་མིན་ནི་ལྟོག་ཟ་རུལ་

སུངས་མཚོན།” ཞེས་ཅང་ཙེ་མིན་སིད་སེགས་ཐྟོག་སེབས་པའི་ལྟོ་བཅུ་ལྷག་དེས་

རྒྱ་ནག་གི་ཤུལ་འཛིན་འགྟོ་ཁིད་ལ་དཔྟོན་རར་སར་བྱུང་མ་མྟོང་པའི་རུལ་སུངས་

དང་སྤི་ཚོགས་དབུལ་ཕྱུག་ཧེ་བག་ཆེ་བའི་གཞི་གདན་གྟོག་ཧྲུལ་ཞིག་བཞག་པ་མ་

ཟད། མི་རིགས་ཀི་གནད་དྟོན་རེག་པ་ཙམ་གིས་འབར་བ་ལྟ་བུའི་ཉེན་ཁའི་གནས་

སུ་བསྐལ་ཡྟོད། འདི་ལྟར་རྟོད་ཆྟོག་སེ། དེ་རིང་རྒྱ་ནག་གི་དཔྟོན་རའི་རུལ་སུངས་

དང་ཀྲུང་གྟོའི་མི་རིགས་ཀི་གནད་དྟོན་ཛ་དག་ཏུ་གྱུར་བའི་ར་བ། ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་

གི་ཐྟོག་བཤད་ན། ཅང་ཙེ་མིན་ནས་བཟྟོས་པའི་མཇུག་འབས་ཤིག་རེད།

 ཡིན་ནའང་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་སིད་བསྐངས་པ་ནས་བཟུང་། གནས་

བབ་ལ་འགྱུར་ལྟོག་གསར་པ་ཐྟོན་ཞིང་། འདི་གཅིག་བས་ན་ཁྟོ་ཚོའི”དུས་སྐབས་

གསར་པ། བསམ་བླྟོ་གསར་པ”ཞེས་པ་ཡིན་སིད། གང་ལྟར་རྒྱ་དམར་དབང་འཛིན་

པས༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་དྟོན་མེད་སྐྟོན་འཛུགས་དང་དམའ་འབེབས་བེད་པ་
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དེ་སྟོན་མཇུག་འབུ་སིན་གི་སྐད་ལྟར་རིམ་གིས་ཡལ་བར་གྱུར། “ཀྲུང་གྟོའི་བྟོད་ཀི་

ད་བས”༧གྟོང་ས་མཆྟོག་ལ་དམའ་འབེབས་སྐུར་འདེབས་བེད་པའི་སྐད་སྒ་ན་ནིང་

ནས་བཟུང་ཐྟོལ་གིས་ཆད་པ་རེད། རྒྱ་དམར་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ལྟོ་ངྟོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་

ལ་སིག་དམྟོད་བས་པའི་རེས། ད་ལྟ་གྟོ་བུར་དུ་སིག་སྐད་མཚམས་བཞག་ན། རང་

ཉིད་ཀི་དབང་པྟོར་ཡང་ཡིད་མི་ཆེས་པ་ཞིག་འདུག འྟོན་ཀང་འདི་ནི་དྟོན་དངྟོས་ཀི་

གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། དེ་ལྟར་ན་རྒྱ་དམར་གིས་༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ལ་སྐུར་

འདེབས་བེད་མཚམས་བཞག་པ་འདི། དབང་འཛིན་པའི་ངྟོས་ནས་བྟོད་ཀི་སིད་ཇུས་

ལ་བསམ་གཞིགས་དང་། ཡང་ན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་བྟོད་མི་དམངས་ལ་བཟང་ཕྟོགས་

ཀི་བརྡ་རྟགས་ཤིག་བསན་པ་ཡིན་ནམ། དེ་ལྟར་ཡིན་པར་སྟོན།  ཉེ་ཆར༧གྟོང་ས་ཏཱ་

ལའི་བླ་མས་བེང་ལྟོར་གྟོང་ཁྱེར་དུ་བྟོད་མི་ན་གཞྟོན་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་སྐབས། 

“དེང་སང་རྒྱ་ནག་མཐྟོ་རིམ་དཔྟོན་རིགས་གང་མང་གིས་སྟོན་ཆད་བྟོད་ཀི་སིད་ཇུས་

ཐད་རང་ནྟོངས་བསམ་གཞིགས་དང་། མུ་མཐུད་དེ་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ངན་སྨྲ་བེད་པ་

ནི་ཁེ་ཕན་གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག་ལ་ངྟོས་འཛིན་བེད་བཞིན་ཡྟོད་བཟྟོ་འདུག” ཅེས་

གསུངས། བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་རིམ་པ་ཁག་ཏུའང་། ཞིས་ཅིན་ཕིང་

གིས་སིད་བསྐངས་པའི་རེས་རྒྱ་དམར་དབང་འཛིན་པའི་ངྟོས་ནས་རིམ་པས༧གྟོང་

ས་མཆྟོག་ལ་སྐུར་འདེབས་བེད་མཚམས་བཞག་ཅིང་། འདི་ནི་ཏག་ཏག༧གྟོང་ས་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་བྟོད་མི་དམངས་ལ་བཟང་ཕྟོགས་ཀི་བརྡ་རྟགས་བསན་པར་ངྟོས་

འཛིན་བེད་མཁན་ཡྟོད། 

 འྟོན་ཀང་། ཕྲན་ལ་ད་དུང་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཡྟོད། སྟོན་ཆད་ཅང་ཙེ་མིན་

གཙོས་པའི་ཀྲང་ཆིང་ལིས་དང། ཀྲུའུ་ཝེ་ཆུན་སྟོགས་ཀིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་སྐུར་
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འདེབས་བས་པ་དང་། ད་ལྟ་ཞིས་ཅིན་ཕིང་སིད་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་སྐུར་

འདེབས་མི་བེད་པའི་གནད་དྟོན་འདི་གཉིས་ལ་བལྟས་ན། ཕི་ཚུལ་གི་རྣམ་པ་རྦད་དེ་

ཐ་དད་ཡིན་མྟོད།  འྟོན་ཀང་ནང་གནས་ཀི་ངྟོ་བྟོ་གཅིག་པ་རེད། ཅང་ཙེ་མིན་གིས་ཏཱ་

ལའི་བླ་མར་སྐུར་འདེབས་བས་པ་ནི་བྟོད་ཁུལ་གི་སྤི་ཚོགས་བརྟན་ལྷིང་དང་། རྒྱལ་

ཁབ་ཞི་བདེ་གཅིག་གྱུར་ཡྟོང་བའི་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ཆེད་རེད་ལ།  ཞིས་ཅིན་

ཕིང་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་སྐུར་འདེབས་མི་བེད་པ་དེའང་བྟོད་ཁུལ་བརྟན་ལྷིང་དང་

རྒྱལ་ཁབ་ཞི་བདེ་གཅིག་གྱུར་ཡྟོང་ཆེད་རེད། བེད་ཐབས་མ་འད་བ་རེད་མ་གཏྟོགས་

དམིགས་ཡུལ་གཅིག་པ་རེད། “སྐུར་བ་འདེབས་པ་”དང་”སྐུར་བ་མི་འདེབས་པ་

”འདི་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། རྒྱ་དམར་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་བཟུང་པའི་བེད་ཐབས་

དང་བེད་ཐབས་དེ་ལས་བྱུང་བའི་མཇུག་འབས་བཅས་ཡིན་ཞིང་། ས་མ་ནི་ཧང་རྒྱག་

ཧྟོལ་རྒྱུག་རིགས་ཀི་རྩུབ་སྤྟོད་ཅིག་རེད། ཕི་མ་ནི་ཅུང་བརྟན་ལ་བང་ཆུབ་པའི་གས་

ཀི་འཇམ་ཐབས་ཤིགརེད། སྟོས་མི་དགྟོས་པ་ཞིག་ལ། “སྐུར་བ་འདེབས་པ་”དང་

”སྐུར་བ་མི་འདེབས་པའི”བེད་ཐབས་འདི་གཉིས་བཀྟོལ་སྤྟོད་ལས་བྱུང་བའི་མཇུག་

འབས་མི་འད་བ་ཡྟོད། “སྐུར་འདེབས”ལས་བྱུང་བའི་མཇུག་འབས་ནི། བྟོད་མི་ཡྟོད་

དྟོ་ཅྟོག་གིས་དར་ཆ་བསྒེངས་ནས་འྟོས་ལངས་དང་། ཕྟོ་མྟོ་རན་གཞྟོན་ཚང་མ་རྒྱ་

དམར་ལ་ཡི་མ་རང་བར་གྱུར་ཡྟོད། ཡང་”སྐུར་བ་མི་འདེབས་པ་”ལས་འབྱུང་བའི་

འབས་བུ་ནི་མི་སེམས་ལ་འཇུག་པ་ཞིག་ཡིན་ངེས། 

 རྒྱ་དམར་དབང་འཛིན་པས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་སྐུར་འདེབས་བེད་མཚམས་

བཞག་པ་འདི་ནི་དགའ་འྟོས་པ་ཞིག་རེད། འྟོན་ཀང་ཕྲན་གིས་ངྟོས་ནས་འདི་ནི་རྒྱ་

དམར་གི་བྟོད་ཐྟོག་བཀྟོད་པའི་གཡྟོ་ཐབས་གསར་པ་ཞིག་ལ་ངྟོས་འཛིན་བེད་བཞིན་
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ཡྟོད། དེ་ཡང་ཁ་དཔེ་ལ། ཀི་ངར་མ་མདུན་ནས་བརྒྱབ། དཔུང་ཆེན་པྟོ་ལྟོག་ནས་

དངས་ཟེར་བ་དང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས། ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་སིད་བསྐངས་པ་ནས་

བཟུང་། དབང་འཛིན་པས་བྟོད་ཐྟོག་སར་ནས་ད་བར་དུ་བཟུང་བའི་ཁ་རྡུང་སིད་ཇུས་

ལ་འགྱུར་བ་བཏང་སེ། ཏཱ་ལའི་བླ་མར་སྐུར་འདེབས་ཀི་སིད་ཇུས་མི་དགྟོས་པ་བཟྟོས། 

ཡིན་ནའང་ཁ་རྡུང་གཏྟོང་རྒྱུ་མར་བཞག་ཀང་ལག་ལེན་བེད་རྒྱུ་དང་དུ་བླངས་ཡྟོད། དེ་

ཡང་བྟོད་ཀི་ལས་དྟོན་བཞུགས་མྟོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་ཚོགས་པ་ནས་བཟུང་

། བྟོད་ཁུལ་དུ་རྒྱའི་སྤི་སྐད་ཁྱབ་སེལ་ལས་འགུལ་ལ་ཤུགས་སྣྟོན་ཆེ་རུ་བཏང་། ཁ་

ལ”སྐད་གཉིས14སྟོབ་གསྟོ”ཡིན་ཁུལ་དང་། དྟོན་དངྟོས་སུ་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་ཁྟོ་ནའི་

སྟོབ་གསྟོ་བས། ད་དུང་བྟོད་ཆྟོལ་ཁ་གསུམ་གི་སྟོབ་སྦྟོང་གྲུབ་འབས་ཕུལ་དུ་བྱུང་

བའི་བྟོད་རིགས་སྟོབ་ཕྲུག་ཚང་མ”ནང་སའི་བྟོད་ལྟོངས་འཛིན་གྲྭ་”ཟེར་བར་འཁིད་

ནས། རྒྱ་རིགས་སུ་སྒྱུར་ཐབས་དང་ཀད་པ་འཁྲུད་པའི་སྟོབ་གསྟོ་སེལ། 

ད་དུང་དེ་ལས་ཚབས་ཆེ་བའི་གནད་དྟོན་ཞིག་ནི། བྟོད་ཀི་ཆྟོས་དང་རིག་

གཞུང་གི་ལྟེ་གནས་སུ་གྱུར་པའི་གདན་ས་ཆེན་མྟོ་གསུམ་གཙོ་བས་པའི་ཆྟོལ་ཁ་

གསུམ་གི་དགྟོན་པ་ཆེ་ཁག ཨ་མདྟོ་ཕྟོགས་སུ་དཔེར་ན། བ་ཁྱུང་དགྟོན། སྐུ་འབུམ་

དགྟོན། རྟོང་བྟོ་དགྟོན། བླ་བང་དགྟོན། ཀིརྟི་དགྟོན་པ་སྟོགས། ཁམས་ཁུལ་དུ། 

དཔལ་ཡུལ་དགྟོན། ལྔ་མཆྟོད་དགྟོན། ལྷ་སྒང་དགྟོན། ཀ༔ཐྟོག་དགྟོན། བླ་རུང་ལྔ་

རིག་ནང་བསན་སྟོབ་གིང་སྟོགས་དང་། དབུས་གཙང་ས་ཁུལ་དུ་གདན་ས་གསུམ་

གི་གཙོས་གཙུག་ལག་ཁང་། གཞིས་ཀ་རེ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པྟོ་དགྟོན། ས་སྐ་དགྟོན། 

བསམ་ཡས་དགྟོན་ལ་སྟོགས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་སྟོན་

དང་གཏན་ནས་མི་འད་བ་བཟྟོས་ཡྟོད། སྟོན་ཆད་བསང་དུད་འཁྱིལ་ཞིང་། ཆྟོས་སྒ་

14 བྟོད་སྐད་དང་རྒྱ་སྐད་གཉིས་ལ་གྟོ་དགྟོས།
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གགས་པ། བརིད་ཅིང་དབེན་པ། རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་འྟོད་སྣང་ཁྟོད་དུ་འཐིམ་པའི་

ནང་བསན་གི་དག་ཞིང་དེ་ཚོ། ད་ཆ་དམར་ཤྟོག་ཚོགས་པ་དང་སིད་གཞུང་གིས་

མངག་གཏྟོང་བས་པའི་དགྟོན་པར་བཅའ་སྟོད་ལས་བེད་ཀིས་འགྟོ་ཁིད་པའི་འྟོག རྒྱུ་

དངྟོས་ལ་རམ་ཞིང་། དངུལ་ལྟོར་མཆྟོག་ཏུ་འཛིན་པ། རྟ་འཁྟོར་འགྲུལ་བཞུད་ཟམ་མི་

ཆད་པ་དང་། འདུ་འཛི་ཟང་ཟིང་གི་ཁེངས་པའི་ཡུལ་སྐྟོར་ལྟེ་གནས་སམ་ཚོང་རར་

གྱུར། དུས་མཚུངས་སུ་དགྟོན་པའི་གྲྭ་བཙུན་ཧ་ལམ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཚོང་པ་རྐང་

རྐང་ཞིག་ལ་སྐེད་སིང་བས་འདུག སར་གྲྭ་བཙུན་གི་མཛུབ་མྟོ་དེ་དཔེ་ཆ་ཨ་ལྟོག་

རྒྱག་བེད་རེད་ལ། དེང་གི་གྲྭ་བཙུན་གི་མཛུབ་མྟོས་དེ་ཤྟོག་དངུལ་གངས་ཀ་བགང་

བེད་ཆགས་འདུག ད་དུང་འུར་སྒས་ཁེངས་བའི་གྟོང་ཚད་སྒིག་པའི་ཅ་ཅྟོ་ཡིས་སྟོན་

ཆད་དགྟོན་པའི་སྐད་གསང་མཐྟོ་བའི་རྟགས་གསལ་འཆད་རྟོད་ཀི་ཆྟོས་སྒའི་ཚབ་

བས། ད་ལྟ་གྲྭ་བཙུན་ཚོས་ཉིན་ལྟར་དགྟོན་པའི་སྒྟོ་ཁར་ཡུལ་སྐྟོར་སྤྟོ་འཆམ་བ་ལ་

སྒྟོ་འཛིན་འཚོང་བ་དང་། གད་ཕིས་རྒྱག་པ། ཟ་ཁང་འཛིན་པ། འགྟོན་ཁང་དང་ཚོང་

ཁང་གཉེར་བ་སྟོགས་ཚོང་ལས་ཞབས་ཞུའི་བེད་སྒྟོ་ལས།  ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་

དུ་ནང་བསན་ཉམས་ལེན་དང་བསྙེན་མཚམས་བཞུགས་པ། དཔེ་ཁིད་ཞུ་བ། རྟགས་

གསལ་གཏྟོང་བ་སྟོགས་ཆྟོས་ཕྟོགས་ཀི་བེད་སྒྟོ་སེལ་བའི་གྟོ་སྐབས་རག་རྒྱུ་མེད།  

རྒྱ་དམར་གི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ནི་ཆྟོས་ལུགས་ཉམས་དམས་སུ་གཏྟོང་བ་དེ་ཡིན་

ཞིང་། མི་དམངས་ཤྟོག་སྒྟོར་གིས་དམ་པའི་ཆྟོས་ཀི་ཚབ་བས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་

བའི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཚོང་ཟྟོག་དཔལ་འབྟོར་གི་སླུ་བིད་འྟོག རང་ཉིད་རབ་བྱུང་བའི་

གནས་བབ་བརེད་བཅུག་གི་ཡྟོད་པ་སྨྲྟོས་མི་དགྟོས། 

སྟོན་ཆད་བྟོད་མཐའ་ཁུལ་གི་དགྟོན་པ་ཆུང་བའི་རབ་བྱུང་བ་རྣམས་ཆྟོས་
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ལུགས་རིག་གཞུང་གི་ལྟེ་གནས་ལྷ་སའི་གདན་ས་གསུམ་དུ་ཕེབས་ཏེ་སྦངས་པ་

མཐིལ་ཕིན་པར་བས་ནས། མཐར་གིང་བསེའི་དགེ་བཤེས་དང་། རྡྟོ་རམས་པའི་

དགེ་བཤེས། ཚོགས་རམས་པའི་དགེ་བཤེས། ལྷ་རམས་པའི་དགེ་བཤེས་བཅས་

ཀི་ཡྟོན་ཚད་མཐྟོ་ཤྟོས་ལེན་གི་ཡྟོད། དེང་སང་ཏག་ཏག་དེ་ལས་ལྟོག་སེ་གདན་

ས་གསུམ་གཙོས་པའི་ལྟེ་བའི་དགྟོན་པ་ཁ་ཤས་ཀི་རབ་བྱུང་བ་རྣམས་དགྟོན་པའི་

འཇིག་རྟེན་ཅན་དང་ཚོང་ལས་ཅན་གི་སྐྟོམ་ཤུགས་ལས་གཡྟོལ་ཆེད། ཁུ་སིམ་པྟོའི་

ངང་ས་མཐའི་རི་ཁྟོད་དགྟོན་ཆུང་དུ་ཕེབས་ནས་ཆྟོས་ཉམས་ལེན་བེད་ཀིན་འདུག 

འྟོན་ཀང་ཁྟོང་ཚོ་ད་དུང་ལམ་ལྷྟོང་བྱུང་དཀའ། ས་གནས་དཔྟོན་རིགས་ཀིས་ཡུལ་

གཞན་ནས་འྟོང་བའི་རབ་བྱུང་བ་འདི་རིགས་མཐྟོང་རེས། ཏཱ་ལའི་ཁ་བལ་རུ་ཚོགས་

ཀི་རེས་འབང་བའི་ཉེས་མིང་འྟོག ཁིམས་གཅྟོད་བཙོན་འཇུག་གི་ལས་དབང་ལས་

ཐར་མི་ཐུབ། 

 ཕྟོགས་གཞན་ཞིག་ལ། རྒྱ་དམར་གིས་ད་དུང་བྟོད་ཁུལ་ཡྟོངས་སུ་རབ་བྱུང་

བའི་གངས་འབྟོར་ལ་ཚོད་འཛིན་ནན་ཏན་བེད་བཞིན་ཡྟོད། དེ་ཡང་རྨང་གཞིའི་ཤེས་

ཡྟོན་སྟོབ་གསྟོ་མ་ཐྟོབ་པ་ཟེར་བ་དང་། ལྟོ་ན་བཅྟོ་བརྒྱད་མ་ལྟོན་པའི་བྟོད་མི་དག་

རབ་ཏུ་བྱུང་མི་ཆྟོག དབང་འཛིན་པའི་འབེལ་ཡྟོད་ཚན་པས་དགྟོན་པ་ཚང་མར་རབ་

བྱུང་བའི་གངས་ཀར་ཚད་བཀག་ཧ་ཅང་ནན་པྟོ་བས་ཏེ་གཞི་གངས་གཏན་འབེབས་

བས་ཡྟོད། གཏན་འབེབས་ཁ་གངས་འདི་སྟོན་ཆད་དགྟོན་སེའི་གྲྭ་བཙུན་ཞལ་གངས་

ཀི་ཕེད་ཀ་ཙམ་དང་། ཐ་ན་དེ་ལས་ཉུང་བ་ཡིན། མིག་སར་བྟོད་ཁུལ་དུ་དགྟོན་སེ་ཁ་

ཤས་ལ་གྲྭ་བཙུན་གི་ཞལ་གངས་དགྟོན་པ་དེ་གར་བཅའ་སྟོད་ལས་བེད་ཀི་མི་གངས་

ལས་ད་དུང་ཉུང་བ་ཆགས་ཡྟོད། དགྟོན་སེ་ཁ་ཤས་ནང་ཡུལ་སྐྟོར་སྤྟོ་འཆམ་པ་ལ་
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སྒྟོ་འཛིན་འཚོང་མཁན་སྟོགས་ཚོང་གཉེར་བེད་མཁན་རིགས་མ་གཏྟོགས། དེ་ལས་

གཞན་པའི་རབ་བྱུང་བ་ལྷག་མ་མེད། ད་ལྟ་བྟོད་ནང་གི་དགྟོན་སེའི་གནས་བབ་འདི་

ལྟ་བུའི་ཐབས་སྡུག་ཆགས། དགྟོན་པའི་གྲྭ་བཙུན་ལ་སྤུས་ཚད་མེད་པ་མ་ཟད་གངས་

འབྟོར་ཡང་མེད་པ་བཟྟོས་འདུག ད་དུང་པཎ་ཆེན་རྫུན་མས་གཙོས་པའི་རིན་པྟོ་ཆེ་

རྫུན་མ་མང་དག་ཅིག་བཟྟོས་པ་དེས་བྟོད་ཀི་ཆྟོས་དང་རིག་གཞུང་གི་མདུན་ལམ་ལ་

དེ་བས་ཀང་མཛེ་ཐྟོག་ཕྟོལ་བརེགས་དང་མུ་གེའི་སེང་ལ་ཟླ་ལྷག་ཟེར་བའི་དཔེ་ལྟར་

ཆགས་ཡྟོད། 

 ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་བའི་ཆབ་སིད་སྙན་སྒྟོན་ནང་། 

“རིག་གཞུང་ནི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་དང་མི་རིགས་གཅིག་གི་བླ་སྟོག་རེད། རིག་གཞུང་

དར་ན་རྒྱལ་ཁབ་དར་བ་དང་། རིག་གཞུང་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་ན་མི་རིགས་སྟོབས་

ཤུགས་ཆེ། རིག་གཞུང་གི་ཡིད་ཆེས་ཚད་མཐྟོ་པྟོ་ཞིག་མེད་ན། རིག་གཞུང་དར་

རྒྱས་གྟོང་འཕེལ་མེད་ལ། ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་ཀི་རླབས་ཆེན་བསྐར་དར་ཡང་མེད།” 

ཅེས་བརྟོད། འདིའི་ཐྟོག་ནས་མཐྟོང་ཐུབ་པ་ཞིག་ནི།  རིག་གཞུང་ནི་དངྟོས་གནས་མི་

རིགས་ཀི་བླ་སྟོག་ཡིན་ཞིང་། རིག་གཞུང་སྟོབས་ཆེ་ན་མི་རིགས་སྟོབས་ཆེན་ཡྟོང་

རྒྱུ་ནི་ཕི་རྟོལ་ཡུལ་གི་འཕེལ་རྒྱས་ཆྟོས་ཉིད་ཡིན་སབས། རྒྱ་དམར་ངྟོས་ནས་བྟོད་

མི་རིགས་ཀི་བླ་སྟོག་སེ་ཆྟོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་ལྟོག་ཕྟོགས་ཀི་བེད་ཐབས་ལག་

བསར་བེད་ཀི་ཡྟོད། ཧ་ཅང་གསལ་པྟོ་ཞིག་ལ། ཞིས་ཅིན་ཕིང་གི་བཞིན་རས་འཛུམ་

མུལ་མུལ་ངང་ཁ་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་སྐུར་འདེབས་མི་བེད་ནའང། ཕག་གཉིས་ཀིས་

ཁུ་སིམ་པྟོའི་ངང་བྟོད་ཀི་མཇིང་པ་ནས་བཙིར་ཚར་འདུག ཡིན་ཡང་ལུས་སྟོག་སྲུང་

སྐྟོབ་ཆེད། བྟོད་ཀིས་མུ་མཐུད་དེ་འཕག་འཚག་མི་རྒྱག་ཀ་མེད་རེད་་་་ ་་་་ 
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ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་ལེན་མི་བེད་པ། པེ་ཅིན་གི་ཕམ་ཉེས་ཅན་གི་མི་

རིགས་སིད་ཇུས།

ཁིན་ཕའྟོ་ཁུང་གིས།

འདི་ལྟོའི་ཟླ་དང་པྟོར། བྟོད་ཀི་ཚོང་པ་ཆུང་ཆུང་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་བྟོད་

ཡིག་སྲུང་སྐྟོབ་སྐུལ་མ་བཏང་པའི་རྐེན་གིས་རྒྱ་དམར་དབང་འཛིན་པས་བཙོན་

འཇུག་བས། བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་གིས་སྟོབ་གྲྭའི་ངྟོས་ནས་དངྟོས་གནས་ཀི་སྐད་

གཉིས་སྟོབ་གསྟོ་སེལ་ཏེ། བྟོད་རིགས་བིས་པར་མ་སྐད་བང་ཆུབ་པ་བེད་འཇུག་

དགྟོས་པའི་འདྟོད་ཚུལ་འཛིན། ཁྟོ་རང་གི་འབྟོད་སྒ་དང་དཀའ་སྡུག་གིས་གཤམ་

གསལ་གི་དྟོན་དངྟོས་མཚོན་པ་སེ། ༢༠༠༢ ལྟོ་ནས་བཟུང་། རྒྱ་དམར་གིས་བྟོད་

ཁུལ་དུ་སྟོབ་ཚན་ཚང་མ་རྒྱ་ཡིག་ཐྟོག་སྟོབ་ཁིད་བེད་དགྟོས་པ་གཏན་འབེབས་བས་

ནས། བྟོད་ཡིག་ནི་སྟོབ་ཚན་མང་པྟོའི་ཁྟོད་ཀི་གཅིག་ཙམ་གྱུར་ཞིང་། གནས་བབ་

ཕིའི་སྐད་ཡིག་དང་གཅིག་མཚུངས་རེད། བྟོད་མི་རྣམས་རང་ཉིད་ཀི་མེས་རྒྱལ་པང་

དུ་ཕི་རྒྱལ་གི་མིར་གྱུར། 

 རིགས་འདའི་གནས་སངས་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་དུའང་འཐྟོན། འདི་ལྟོ་ཤར་

ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ཤེས་རིག་པར་ཁང་གིས་པར་བའི་སྐད་ཡིག་སྟོབ་དེབ་ནང་། ཡུ་གུར་

གི་ས་རབས་རྟོམ་རིག་བསན་བཅྟོས་དང་ཉེ་རབས་རྟོམ་རིག་ཁག་ཡྟོངས་རྟོགས་

མེད་པར་བཟྟོས་ཤིང་། ཡུ་གུར་རྟོམ་པ་པྟོའི་བརམས་ཆྟོས་ཧ་ལམ་རྦད་དེ་ཡལ་

བར་གྱུར། དེའི་ཚབ་ཏུ་རྒྱ་ཡིག་ནས་ཡུ་གུར་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའི་གནའ་བྟོའི་རྒྱ་ཡིག་
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བརམས་ཆྟོས་དང་དེང་རབས་རྒྱ་མིའི་རྟོམ་པ་པྟོའི་རྟོམ་བཀྟོད། ཡུ་གུར་མིས་འདི་ནི་

ཡུ་གུར་རིག་གཞུང་གི་ར་བ་གཅྟོད་པའི་ལས་ཡིན་ཞིང་། རྐང་བཙུགས་ནས་ཡུ་གུར་

མི་རབས་ཕི་མ་རྒྱ་མིར་བསྒྱུར་ནས། རང་ཉིད་མེས་པྟོའི་རིག་གཞུང་དང་། ལྟོ་རྒྱུས། 

རྟོམ་རིག་ཐད་ཀི་ཤེས་རྟྟོགས་དང་རྒྱུན་འཛིན་མེད་པར་བཟྟོ་བ་ཞིག་རེད་སྙམ། 

གསལ་པྟོ་ཞིག་ལ། རྒྱ་དམར་གིས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ས་ཁུལ་དུ་ལག་བསར་བེད་

པ་ནི་རིག་གཞུང་ར་མེད་སིད་ཇུས་རེད། རིག་གཞུང་ར་མེད་བཟྟོ་བ་ནི་ཏག་ཏག་དྟོན་

སྙིང་གཞན་ཞིག་ཐྟོག་གི་རིགས་རྒྱུད་ར་མེད་བཟྟོ་བ་རེད། 

རྒྱ་དམར་གིས་སིད་དབང་བཙུགས་རེས། བྟོད་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་

སྟོགས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ས་ཁུལ་ལ“རང་སྐྟོང་ལྟོངས”ཞེས་འབྟོད། ཡིན་ནའང་

ལྟོངས་དང་གྟོང་ཁྱེར། རྟོང་བཅས་ནས་གཞི་རིམ་བར། ཚང་མར་མགྟོ་འཛིན་དང་པྟོ་

རྒྱ་མིས་བེད་ཅིང་། བྟོད་མིའམ་ཡུ་གུར་བ་ཧ་ལས་ན་མགྟོ་འཛིན་གཉིས་པ་དེ་བེད་

བཅུག་གི་ཡྟོད། གནད་འདིའི་ཐྟོག་ནས་མཐྟོང་ཐུབ་པར། ས་གནས་ས་ཐྟོག་གི་མི་

རིགས་ལ་རང་སྐྟོང་ཟེར་བ་གཏན་ནས་མེད། བྟོད་མིས་བྟོད་སྐྟོང་བ་མེད་ལ་ཡུ་གུར་

བས་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་སྐྟོང་བའང་མེད་ཅིང་། ཡྟོད་པ་ནི་རྒྱ་མིས་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་

ཐན་སྐྟོང་བ་དང་རྒྱ་མིས་བྟོད་སྐྟོང་བ་དེ་རེད། མི་རིགས་འད་མཉམ་ཟེར་བའང་མེད་

ཅིང་། ཡྟོད་པ་ནི་ཆབ་སིད་ཐྟོག་གི་ཁྱད་གསྟོད་ཙམ་རེད། ཆབ་སིད་ཐྟོག་གི་ཁྱད་

གསྟོད་ནི་དྟོན་སྙིང་ཆེ་ཤྟོས་ཀི་རིགས་རྒྱུད་ཁྱད་གསྟོད་རེད།

 རྒྱ་དམར་གི་མི་རིགས་སིད་ཇུས་ལ་ཁྟོ་རང་ཚོའི་ངྟོས་ནས“ཕྟོགས་གཅིག་

ནས་རྩུབ་པ་དང་ཕྟོགས་གཞན་ཞིག་ནས་འཇམ་པ”ཡིན་ཟེར། རྩུབ་པའི་ཕྟོགས་ནི་

ཏག་ཏག་བཙན་འཕྲྟོག་དང་དག་གནྟོན་ཡིན་ཞིང་། གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ཆྟོས་
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ལུགས་དད་མྟོས་དང་སྐད་ཡིག རིག་གཞུང་སྟོགས་སྟོལ་རྒྱུན་བཙན་འཕྲྟོག་བེད་

པ། ཁྟོ་ཚོའི་ཁེ་དབང་གི་རེ་ཞུ་ལ་བཙན་གནྟོན་བེད་པ་རེད། འཇམ་པའི་ཕྟོགས་

ནི“དཔལ་འབྟོར་འཕེལ་རྒྱས”ཟེར་བ་ཡིན་ཞིང་། “བྟོད་ཀི་ལས་དྟོན་ཚོགས་

འདུ”དང“ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ལས་དྟོན་ཚོགས་འདུ”ཟེར་བ་མིན་ལ། བཤད་རྒྱུ་ཚང་

མ་དཔལ་འབྟོར་ཡིན་ཞིང་། དཔལ་འབྟོར་བརྟོད་གཞིས་རྦད་དེ་ཆབ་སིད་དང་སྤི་

ཚོགས། རིག་གཞུང་སྟོགས་ཀི་བརྟོད་གཞིའི་ཚབ་བེད། “དཔལ་འབྟོར་གྟོང་མཐྟོར་

སྟོང་བ”ན། གནད་དྟོན་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་ངྟོས་འཛིན། མཐིལ་བརྟྟོལ་ནས་བཤད་

ན། དངུལ་ལྟོར་འཁྱེར་ནས་མི་སེམས་ཉྟོ་བ་དེ་ཡིན་ཞིང་། “དབུལ་ཞིང་འཕྟོངས་ནས་

དངུལ་ལྟོར་ཙམ་ལས་ལྷག་མེད།”ཅེས་པ་དེ་རེད།

 ཡིན་ནའང་བྟོད་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་གི་དངྟོས་ཡྟོད་ནི་དབུལ་ཕྱུག་

ཕྟོགས་གཉིས་སུ་གེས་པ་དང་དབུལ་ཕྱུག་ཁྱད་པར་ཆེ་བ་དེ་རེད། དཔྟོན་དམངས་

དབུལ་ཕྱུག་ཁྱད་པར་ཆེ་བ། རྒྱ་བྟོད་དབུལ་ཕྱུག་ཁྱད་པར་ཆེ་བ། རྒྱ་དང་ཡུ་གུར་

དབུལ་ཕྱུག་ཁྱད་པར་ཆེ། འདི་ནི་རྒྱ་དམར་གི་ཐྟོན་ཁུངས་འཕྲྟོག་བཅྟོམ་དང་མི་

རིགས་བཤུ་གཞྟོག་སིད་ཇུས་ཀིས་བཟྟོས་པའི་གཡྟོལ་ཐབས་མེད་པའི་མཇུག་

འབས་ཡིན་ལ། རྒྱ་དམར་རིམ་པ་ཁག་གི་དཔྟོན་རིགས་ལྟོག་ཟ་རུལ་སུངས་སུ་གྱུར་

པའི་ཐད་ཀའི་མཇུག་འབས་ཀང་རེད།

 ཆབ་སིད་ཁྱད་གསྟོད། རིག་གཞུང་ར་མེད། དཔལ་འབྟོར་བཤུ་གཞྟོག་ནི་

ཏག་ཏག་རྒྱ་དམར་མི་རིགས་སིད་ཇུས་ཀི་གྲུབ་ཆ་ལྟེ་བ་དེ་རེད། པེ་ཅིན་དབང་སྒྱུར་

པའི་ངྟོས་ནས། ཁྟོ་ཚོའི་སིད་ཇུས་འདི་ནི་ཧ་ཅང་ཡག་ཤྟོས་ཡིན་པར་རླྟོམ། ཡིན་

ནའང་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་གཏིང་ཟབ་པའི་འཁྟོན་འཛིན་དང་ཡུན་རིང་གི་འགྟོག་
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རྟོལ་གིས་པེ་ཅིན་དབང་སྒྱུར་བ་ལ་ལྟོག་ཕྟོགས་ཀི་ལན་འདེབས་སྤད་ཡྟོད། དཔལ་

འབྟོར་བཤུ་གཞྟོག་གིས་མི་རིགས་ཡིད་མི་རངས་བ་འབྱུང་། རིག་གཞུང་ར་མེད་

ཀིས་རིགས་རྒྱུད་འགལ་ཟླ་ཛ་དག་ཏུ་གཏྟོང་། ཆབ་སིད་ཁྱད་གསྟོད་ཀིས་མི་རིགས་

ཀི་འགྟོག་རྟོལ་སྟོང་།

 བྟོད་མིའི་འགན་རྟོད་མཚམས་མི་འཆད་ཅིང་། ཉེ་བའི་ལྟོའི་ནང་དེ་བས་ཀང་

རང་སེག་རྣམ་པའི་ཐྟོག་ནས་ཧ་ཅང་ཉམ་ང་བའི་འགན་རྟོལ་བེད། བྟོད་མི་ ༡༤༤ 

ངྟོས་ནས་རང་སེག་བཏང་སེ་འགྟོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་ལྟོ་རྒྱུས་ཟིན་ཐྟོ་བཏྟོད་ཅིང་

། འདིས་རྒྱ་དམར་གིས་བྟོད་ལ་དབང་སྒྱུར་བེད་པའི་ཕམ་ཉེས་མཚོན་བཞིན་ཡྟོད། 

ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་དུ། ཡུ་གུར་བས་དེ་བས་ཀང་དག་པྟོའི་རང་སྲུང་ཐྟོག་ནས། རྒྱ་

དམར་གི་རྒྱལ་ཁབ་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་ལ་ཡ་ལན་སྟོག་གི་ཡྟོད། ལྟོ་ལྟར་

དང་ཐ་ན་ཟླ་རེར་ཡུ་གུར་བ་དང་རྒྱ་དམར་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟྟོག་པའི་བར་དག་སྤྟོད་

གདྟོང་ཐུག་དྟོན་རྐེན་འབྱུང་ཞིང་། ཤི་རྨས་བགང་དཀའ། འདིས་ཀང་རྒྱ་དམར་གིས་

ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ལ་དབང་སྒྱུར་བེད་པའི་ཕམ་ཉེས་ར་སྤྟོད་བས།

 འདི་ལྟོ་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ནང་བསྐར་དུ་དམངས་གཙོའི་འྟོས་

བསྡུ་བས་ཡྟོད། པེ་ཅིན་ཧམ་བཟུང་བས་ནས་བསད་པའི་རྒྱ་དམར་རུལ་སུངས་རུ་

ཚོགས་ཀིས་བྟོད་མིའི་དམངས་གཙོའི་འྟོས་བསྡུར་གང་ཐུབ་ཀིས་དམའ་ཕབ། འྟོས་

བསྡུའི་ཁྟོད་ལངས་ཕྟོགས་མི་འད་བའི་བརྟོད་ཚུལ་ལ་རྒྱ་དམར་གིས་ནང་འཛིང་དང་

ཁ་གེས་རེད་ཅེས་འུད་སྒྟོག་བས་ཤིང་། ༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི“དབུ་མའི་ལམ”ལ་

མྟོས་མཐུན་མེད་ཅིང་བྟོད་རང་བཙན་འདྟོད་ཚུལ་འཛིན་མཁན་ལ་རྒྱ་དམར་གིས་

ཕིན་ཅི་སྟོག་སེ། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི“བྟོད་རང་བཙན”ལམ་ཕྟོགས་ལ་ངྟོ་རྟོལ་བེད་མཁན་
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རེད་ཅེས་བརྟོད། རྒྱ་དམར་ངྟོས་ནས་ནང་ལྟོགས་དིལ་བསྒགས་དགྟོས་མཁྟོ་དང་

བསྟུན། ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི“དབུ་མའི་ལམ”དེ་བཞིན་“བྟོད་

རང་བཙན”ལམ་ཕྟོགས་རེད་ཅེས་འཁྱྟོག་བཤད་བེད་ཀི་ཡྟོད། 

 རྒྱ་དམར་གིས་བྟོད་མིའི་དམངས་གཙོའི་འྟོས་བསྡུར་བེད་པའི་ངན་སྨྲ་ནི་

དམངས་གཙོའི་རིན་ཐང་ལ་ཐད་ཀར་གི་འཁྟོན་འཛིན་ལས་བྱུང་ལ་སྟོ་སྟོའི་སྒེར་

གཅྟོད་དབང་སྒྱུར་ཐད་ཤུགས་ནས་དག་འབུད་བེད་པ་ལས་བྱུང་བའང་རེད། རྒྱ་

དམར་གིས་ཆེད་མངགས་སྣང་མེད་བེད་པ་ཞིག་ནི་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིའི་བསམ་

བླྟོ་དང་བླྟོ་ཁའི་འགྱུར་ལྟོག་ཡིན། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དགུང་ལྟོ་མཐྟོན་པྟོར་ཕེབས་པ་དང་

བསྟུན། བྟོད་མིས་༧གྟོང་ས་མཆྟོག་གཤེགས་རེས་ཀི་བ་བར་སེམས་ཁལ་བེད་ཅིང་

བྟོད་ཀི་མ་འྟོངས་པར་སེམས་ཁུར་བས། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འདྟོད་ཚུལ་མི་འད་བ་ཐྟོན་

པ། ལམ་ཁ་མི་འད་བ་འཚོལ་ཞིབ་བེད་པ་ནི་དངྟོས་གནས་རྒྱུན་གཏན་ཞིག་རེད། 

པེ་ཅིན་དབང་སྒྱུར་བས་དེའི་ཁྟོད་ནས་འཇིག་ཉེན་ཚོར་དགྟོས་པ་ལས་བླྟོ་དྟོགས་ང་

རྒྱལ་འཆང་རྒྱུ་དེ་མིན། 

 རྒྱ་དམར་གིས་ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ“དབུ་མའི་ལམ”དང་ལེན་མི་བེད་

ལ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའང་དང་ལེན་མི་བེད། འདི་ནི་དབང་ཆའི་ང་རྒྱལ་གི་དཔེ་མཚོན་རེད། 

ཀྲུང་ནན་ཧའེ་ཡི་ཤུགས་བསན་ཚིག་དྟོན་ནི། ང་ནི་དབང་ཤེད་ཅན་ཡིན། སུ་ལ་སྐྲག་

དགྟོས་སམ། ང་ནི་ཁམ་པ་ཡིན། སུ་ལ་སྐྲག་དགྟོས་སམ་ཞེས་པ་དེ་རེད། འདི་ལྟའི་

དབང་ཤེད་སེམས་ཁམས་དང་ཁམ་པའི་སེམས་ཁམས་བཅས་ཀི་དབང་སྒྱུར་ཉིས་

ཅན་འྟོག ཀྲུང་ནན་ཧའེ་ངྟོས་ནས་ང་ཆེ་ང་བཙན་གིས་ང་མིན་ན་སུ་ཡིན་སྙམ་ཞིང་། 

མིག་རྒྱང་ཧ་ཅང་ཐུང་ལ་ཕུགས་རྒྱང་རིང་བའི་མཐྟོང་རྒྱ་མེད། ཤེས་དགྟོས་པ་ཞིག་
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ལ། དབང་ཤེད་ཅན་ཇིན་རྒྱལ་རབས་ལ་མཚོན་ན། ལྟོ་བཅྟོ་ལྔ་བརྒྱུད་རེས་ཐྟོར་ཞིག་

ཏུ་ཕིན། དབང་ཤེད་ཅན་ཐང་རྒྱལ་རབས་ལ་མཚོན་ན། ལྟོ་སུམ་བརྒྱ་བརྒྱུད་རེས་ཚེ་

རྟོགས། དབང་ཤེད་ཅན་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ལ་མཚོན་ན། ལྟོ་ངྟོ་ཉིས་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་

བདུན་བརྒྱུད་རེས་འཁབ་མཇུག་གུས་འདུད་ཞུས། སིད་དབང་བཙུགས་ནས་དུས་

རབས་ཕེད་ཀ་ལྷག་ཕིན་པའི་རྒྱ་དམར་གི་དམར་པྟོའི་དབང་ཤེད་ཡང་སྙིང་ད་དུང་

རྒྱུན་ག་ཚོད་མཐུད་ཐུབ་བམ། ཚིག་ཐག་གཅྟོད་ཆྟོག་པ་ནི་རྒྱ་དམར་གི་དམར་པྟོའི་

རྒྱལ་རབས་ར་མེད་འགྟོ་ཉིན་བྟོད་མི་རིགས་ད་དུང་གསྟོན་བཞིན་གནས་ནས། བྟོད་

མི་རིགས་ཀི་འབྱུང་འགྱུར་འཚོ་ཡུན་ནི་རྒྱ་དམར་གི་ཚེ་ཚད་ལས་རྦད་དེ་བརལ། 

བྟོད་ཕི་ནང་གི་བྟོད་མིས་ཏན་ཏན་རྒྱ་དམར་ར་མེད་འགྟོ་བ་དངྟོས་སུ་མཐྟོང་ཐུབ། 

 པེ་ཅིན་དབང་སྒྱུར་བས༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དགྟོངས་པ་རྟོགས་རྒྱུར་སྒུག་

བཞིན་ཡྟོད་པ་མ་ཟད། བསམ་བླྟོའི་ནང༧གྟོང་ས་མཆྟོག་དགྟོངས་པ་རྟོགས་རེས་

ཀྲུང་ནན་ཧའེ་ངྟོས་ནས“ཏཱ་ལའི་བླ་མ”རྫུན་མ་གཅིག་གཏན་འགེལ་བས་ཏེ་རང་ངྟོས་

ནས་སངས་འཛིན་གིས་གཞན་དབང་ཅན་ཞིག་བཟྟོ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྟོད་ཁུལ་སྤི་

ཡྟོངས་གནས་བབ་ལྷིང་འཇགས་ཤིང་། སྟོ་སྟོ་དུས་བདེ་གཉིད་སྐིད་འབྱུང་ཐུབ་སྙམ། 

དྟོན་དངྟོས་སུ་སྐབས་དེར་པེ་ཅིན་གིས་མ་མཐར་ཡང་བེད་དཀའ་བའི་གནས་བབ་

རིགས་གསུམ་ལ་གདྟོང་ཕྟོགས་དགྟོས། 

 གནས་བབ་རིགས་གཅིག་ནི། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པས་ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅྟོ་ལྔ་འདེམས་ཐག་གཅྟོད་པ་དང་རྒྱ་དམར་ངྟོས་ནས“ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་

ཕྲེང་བཅྟོ་ལྔ་པ”རྫུན་མ་ཞིག་དམིགས་འཛུགས་བས་ཞིང་། འགན་རྟོད་ཡིན་པའི་ཆ་

ནས། པཎ་ཆེན་བླ་མའི་ཡང་སིད་མཚེ་མའི་འཁབ་སྟོན་རེས་སུ་ཡང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་
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ཡང་སིད་མཚེ་མའི་འཁབ་སྟོན་བེད་པ་དེ་རེད། འྟོན་ཀང་ཏག་ཏག་རྒྱ་དམར་གིས་

གཏན་འགེལ་བས་པའི“པཎ་ཆེན་བླ་མའི”ཡང་སིད་ལ་བྟོད་ཕིད་ནང་གི་བྟོད་མི་དང་

རྒྱལ་སྤིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ཁས་ལེན་མི་འཐྟོབ་པ་ལྟར། རྒྱ་དམར་གིས་གཏན་འཁེལ་

བས་པའི“ཏཱ་ལའི་བླ་མའི”ཡང་སིད་ལའང་བྟོད་ཕི་ནང་གི་བྟོད་མི་དང་རྒྱལ་སྤིའི་སྤི་

ཚོགས་ཀི་ཁས་ལེན་གཅིག་མཚུངས་ལྟར་མི་ཐྟོབ། 

 གནས་བབ་རིགས་གཉིས་པ་ནི། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པས་ཏཱ་ལའི་

བླ་མའི་ཡང་སིད་ལམ་ལུགས་མཇུག་སྒིལ་ཞིང་། རྒྱ་དམར་ངྟོས་ནས་སར་བཞིན“ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅྟོ་ལྔ་པ”དམིགས་འཛུགས་བེད་རྒྱུ་དེ་རེད། གནས་སངས་འདི་

རིགས་འྟོག རྒྱ་དམར་གི་བཙན་དབང་དམིགས་འཛུགས་ལ་བྟོད་ཕི་ནང་གི་བྟོད་མི་

དང་རྒྱལ་སྤིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ཁས་ལེན་དེ་བས་མི་ཐྟོབ། 

 གནས་བབ་རིགས་གསུམ་པ་ནི། ཀྲུང་ནན་ཧའེ་ངྟོས་ནས་དྟོགས་ཟྟོན་བེད་

ཐབས་བལ་བ་ཞིག་སེ། རྒྱ་དམར་གིས་དམིགས་འཛུགས་བས་པའི“པཎ་ཆེན་བླ་

མའི”ཡང་སིད་ཡིན་ནའང་འད་ཡང་ན་རྒྱ་དམར་གིས་དམིགས་འཛུགས་བས་པའི“ཏཱ་

ལའི་བླ་མའི”ཡང་སིད་ཡིན་ནའང་འད། ཉིན་གཅིག་ལ་ཕལ་ཆེར་རྟྟོགས་པ་སད་ནས་

རྒྱ་དམར་གི་སངས་འཛིན་ལས་གེས་ཏེ་བྟོད་མིའི་རིག་གཞུང་ལ་ཕིར་ལྟོག་བེད་རྒྱུའི་

ཁྱབ་བསྒགས་བེད་མི་ཡྟོང་བ་སྙམ་པ་དེ་རེད། སྐབས་དེར་པེ་ཅིན་གིས་གཡྟོ་སྒྱུའི་

བ་ཐབས་གང་བས་དག་ནི་སྨྱུག་གཟེབ་ནང་ཆུ་བླུགས་པ་ལྟར་ལས་མ་འདས་ཤིང་། 

མཇུག་འབས་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུ་རེད། 

 ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སིད་ཐད། རྒྱ་དམར་མཐྟོ་རིམ་དཔྟོན་རིགས་ཀྲུའུ་ཝེ་

ཆུན་གིས“ལྟོ་རྒྱུས་ཀི་གཏན་ཁེལ་སྒིག་སྟོལ”ལག་བསར་བེད་དགྟོས། དཔེར་ན་
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ཡང་སྤྲུལ་བཙལ་འཚོལ་ཆྟོག་མཆན་སྤྟོད་པ། གསེར་བུམ་དཀྲུག་འདྟོན་ལག་བསར་

ཆྟོག་མཆན་སྤྟོད་པ། ཡང་སིད་ཁི་འདྟོན་ཆྟོག་མཆན་སྤྟོད་པ་བཅས་ཀི་དབང་ཆ་ཚང་

མ་དབུས་སིད་གཞུང་ལ་ཡྟོད་ཅེས་བཤད།  “དབུས་སིད་གཞུང”ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་

འདི་ལྟོ་རྒྱུས་ཐྟོག་ཡང་ན་སྟོག་པྟོ་ལས་བྱུང་བ་རེད། ཡང་ན་མན་ཆིང་ལས་བྱུང་བ་

རེད། 

 དེ་ནི་ཏག་ཏག་རྒྱ་ནག་མི་རིགས་རྒྱལ་ཁབ་ཤྟོར་བའི་དན་ཤེས་ཤིག་

རེད། ཀྲུའུ་ཝེ་ཆུན་སྟོགས་མི་སྣས་སྟོག་པྟོའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མན་ཆིང་རྒྱལ་ཁབ་

ཀི་སིད་དབང་ལ“དབུས་སིད་གཞུང” བརིས་པ་ནི་དཔེ་མཚོན་ཅན་གི་རྒྱལ་ཤྟོར་

བན་གཡྟོག་གི་སེམས་ཁམས་དང་རྒྱ་མི་ནང་རུལ་བའི་སེམས་ཁམས་རེད། སྟོག་

པྟོའི་རྒྱལ་པྟོ་དང་མན་ཆིང་གྟོང་མར་རང་ཉིད་ཀི་མེས་པྟོར་རིས་པ་ནི་རང་ཁུངས་

བརེད་ཅིང་སྦིན་བདག་གི་ཁེ་ཕན་བསྐྱུར་ནས་རང་ཉིད་ཀི་གཏམ་དྟོན་གཉེར་བ་རེད། 

བསམ་ཚོད་བེད་ཆྟོག་པ་ཞིག་ལ་གལ་སིད་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་ཉི་ཧྟོང་

གིས་རྒྱ་ནག་བཙན་བཟུང་ལམ་ལྷྟོངས་བྱུང་ན། ཀྲུའུ་ཝེ་ཆུན་གིས་ཏན་ཏན་ཉི་ཧྟོང་

དམག་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀི་འགྟོ་གཙོ་མེས་པྟོར་ངྟོས་འཛིན་བེད་དགྟོས་པ་ཐུག་ཡྟོད། 

 ཀྲུའུ་ཝེ་ཆུན་ཟེར་བ་འདིར། སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན་བང་ཉྟོ་ཚོང་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱུ་

ནྟོར་བསྡུ་ལེན་བེད་སྐྟོར་ཉེ་ལམ་ཐེར་འདྟོན་བས་ཡྟོད། སྤིར་ཁྟོས་གཏན་ནས་ཁས་

མི་ལེན་པ་མ་ཟད་ངྟོ་ཚ་ཞིང་རླུང་ལངས་མྟོད། འྟོན་ཀང་ཀྲུའུ་ཝེ་ཆུན་གིས་ཁྟོ་དང་

སྤྲུལ་སྐུ་རྫུན་མ་ཝུ་ཏ་རུང་(གསང་མིང་པདྨ་འྟོད་ཟེར་)གི་འབེལ་བར་འགེལ་བཤད་

བེད་ཐབས་བལ་ལ་རང་ངྟོས་ནས“བླ་མ”ཡིན་ཟེར་བའི་སྤྲུལ་སྐུ་རྫུན་མ་འདིས་གྟོག་

བརན་འཁབ་སྟོན་པ་ཀྲང་ཐེས་ལིན་ལ“ཁི་འདྟོན”དང“སྤྲུལ་སྐུའི”གྟོ་གནས་བསལ་
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བའི་བཞད་གད་ཀི་འཁབ་སྟོན་ལའང་འགེལ་བཤད་བེད་ཐབས་བལ། འདི་ལ་ཀྲུའུ་ཝེ་

ཆུན་གི“བིན་རླབས”ཐྟོབ་ཡྟོད་དམ།

 ལྟོ་རྒྱུས་ཐྟོག བྟོད་སྟོག་དང་བྟོད་མན་བར་ས་རེས་མཆྟོད་ཡྟོན་འབེལ་བ་

བཙུགས་པ་སེ། བྟོད་ཀི་བླ་མ་ནི་སྟོག་པྟོའི་རྒྱལ་པྟོའམ་མན་ཆིང་གྟོང་མའི་བསམ་

བླྟོའི་དེད་དཔྟོན་ཡིན་ཞིང་། སྟོག་པྟོའི་རྒྱལ་པྟོའམ་མན་ཆིང་གྟོང་མ་ནི་བྟོད་ཀི་བླ་མ་

དང་དེའི་མངའ་ཁྟོངས་ཀི་སྲུང་སྐྟོབ་བ་རེད། ཡིན་ནའང་ཡྟོན་རྒྱལ་རབས་(སྟོག་པྟོའི་

སིད་དབང་)དང་ཆིང་རྒྱལ་རབས་(མན་ཆིང་སིད་དབང་)དབར་བཅུག་པའི་མིང་རྒྱལ་

རབས་(རྒྱ་ནག་སིད་དབང་)ཚུད་པའི་རྒྱ་ནག་སིད་དབང་རིམ་བྱུང་སེ་རྒྱ་མིའི་སིད་

དབང་དང་བྟོད་བར་དེ་འདའི་མཆྟོད་ཡྟོན་འབེལ་བ་ར་བ་ནས་བཙུགས་མྟོང་མེད། རྒྱ་

ནག་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་མཚོན་ན། བྟོད་དང་མཆྟོད་ཡྟོན་འབེལ་བ་

ཟེར་རུང་བ་དེ་བས་ཀང་གཏན་ནས་མེད།

 བརྟོད་དགྟོས་པ་ཞིག་ལ། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཚན་འབྟོད་ནི་སྟོག་པྟོའི་རྒྱལ་

པྟོའི་འབུལ་བ་ལས་བྱུང་། དེ་ནི་༡༥༧༨ ལྟོར་ཡིན་ཞིང་། སྟོག་པྟོ་ཨལ་ཐན་རྒྱལ་

པྟོས་མཚན་འབྟོད་འདི་བྟོད་ཀི་ཆྟོས་བརྒྱུད་ཆེ་ཤྟོས་ཏེ་དགེ་ལུགས་པའི་བླ་ཆེན་

བསྟོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཐྟོག་མར་ཕུལ། སྐབས་དེར་སྟོག་པྟོ་དང་རྒྱ་ནག་འབེལ་བ་

མེད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་དེ་བཞིན་མིང་རྒྱལ་རབས་དུས་མཇུག་གི་ཝན་ལིས་དུས་སྐབས་

སུ་བསེབས། མན་ཆིང་དང་བྟོད་མཆྟོད་ཡྟོན་གི་འབེལ་བ་བཙུགས་དུས་ ༡༦༣༩ 

ལྟོར་ཡིན་ཞིང་། སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་སར་བཞིན་མིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་དུས་མཇུག་ཏུ་

གནས། ལྟོ་ ༥ ཡི་རེས་ཏེ་ ༡༦༤༤ ལྟོར་རྒྱ་ནག་གི་མིང་རྒྱལ་རབས་དེ་བཞིན་མན་

ཆིང་གིས་ར་མེད་བཟྟོས། 
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 གལ་སིད་སྟོག་པྟོའི་རྒྱལ་པྟོ་དང་མན་ཆིང་གྟོང་མས་དེ་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་

ཡང་སིད་ལས་དྟོན་ལ་ཐེ་བྱུས་བས་ཡྟོད་ཟེར་ན། དེ་ལ་ད་དུང་ཐུན་མྟོང་གི་ཆྟོས་དད་

ཡྟོད་ཅིང་། ཁྟོ་ཚོ་ཚང་མས་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ལ་ཡིད་ཆེས་བེད། ལྷ་མེད་སྨྲ་

བ་ཡིན་པའི་རྒྱ་དམར་འགྟོ་ཁིད་ནི་ཆྟོས་ལུགས་དད་པ་དང་གཏན་ནས་མི་མཐུན་པ་

མ་ཟད། ལྟོ་རྒྱུས་ཐྟོག་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གཏྟོར་བཤིག་གཏྟོང་མཁན་ཆེ་ཤྟོས་

དེ་རེད། གལ་སིད་ལྷ་མེད་སྨྲ་བའི་རྒྱ་དམར་འགྟོ་ཁིད་ཀིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་

སིད་ངྟོས་འཛིན་བས་ན། ཁིམས་གཞིའི་གཏན་ཚིགས་སྤུ་ཙམ་མེད་པ་མ་ཟད། བྟོད་

བརྒྱུད་ནང་བསན་ལ་ཁྱད་གསྟོད་ཆེ་ཤྟོས་དེ་རེད། 

 ཡ་ང་སྙིང་རེ་མེད་པའི་རྒྱ་དམར་དབང་འཛིན་པས། བྟོད་མི་ ༡༤༤ ཡིས་

རང་སེག་བཏང་ནས་ངྟོ་རྟོལ་བས་པའི་ཐད་སེམས་པ་འགུལ་ཙམ་མི་བེད། ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་དང་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་གེང་བ་ན། རྒྱ་དམར་དཔྟོན་རིགས། དཔེར་ན་ཀྲུའུ་ཝེ་

ཆུན་སྟོགས་ཀིས་ཁ་གདང་ཚད་ངན་སྨྲ་དང་འཕ་སྟོད། དམྟོད་མྟོ་རྒྱག་པ་ཕུད། ར་

བ་ཉིད་ནས་གནས་ལུགས་གང་ཡང་རྟོད་མི་ཐུབ་ཅིང་། ཁྟོ་ཚོས་འགྟོ་བ་མིའི་སྐད་ཆ་

ར་བ་ཉིད་ནས་རྟོད་མི་ཤེས། ངས་བརྟོད་མྟོང་བ་སེ། ༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་རྒྱ་

དམར་དབང་སྒྱུར་བ་སྡུར་ན། ལྷ་དང་བདུད་ཀི་གཤིབ་སྡུར་ཡིན་ཞིང་། བྟོད་མི་དང་

རྒྱ་དམར་དཔྟོན་རིགས་སྡུར་ན། མི་དང་འདེའི་གཤིབ་སྡུར་རེད། 

 ང་མིན་ན་སུ་ཡིན་སྙམ་པའི་རྒྱ་དམར་སིད་དབང་ལ་ད་ལྟ་ཕམ་ཁ་རབ་དང་

རིམ་པ་འཕྲད་བཞིན་ཡྟོད། ཐའེ་ཝན་དུ་དམངས་གཙོའི་འྟོས་བསྡུ་ཆེན་མྟོ་བརྒྱུད་

སིད་འཛིན་དང་གྟོས་ཚོགས་གསར་པ་བྱུང་ཞིང་། ཆབ་སིད་གནས་བབ་འགྱུར་ལྟོག་

དང་བསྟུན། ཐའེ་ཝན་དེ་བཞིན་དམར་ཤྟོག་རྒྱ་ནག་ནས་རྒྱང་རིང་དུ་སྟོང་། ཧྟོང་
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ཀྟོང་དུ་ཧྟོང་ཀྟོང་མི་སྣའི་བདག་པྟོའི་འདུ་ཤེས་སད་པ་དང་ཡྟོངས་ཁྱབ་རིན་ཐང་ལ་

ཡིད་ཆེས་བརྟན་པྟོ་བེད་ཅིང་། པེ་ཅིན་གི་སྒེར་གཅྟོད་བཙན་གནྟོན་མཆིལ་མ་བཞིན་

འདྟོར་ཏེ་བླྟོ་ཐག་ཆྟོད་པྟོས་ཧྟོང་ཀྟོང་རང་བཙན་གཉེར་འགྟོ་ཚུགས། ཤར་ཏུར་ཀི་སི་

ཐན་དུ་ཡུ་གུར་མི་སྣས་མུ་མཐུད་དེ་དཔའ་ངར་ཆེན་པྟོས་འཐབ་རྟོད་བེད་ཅིང་། ཁག་

ལན་ཁག་གིས་འཇལ་ནས་རྒྱ་དམར་གི་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟྟོག་མི་སྣ་འགྟོ་སྟོད་མི་

བདེ་ཞིང་ཉིན་མཚན་མེད་པར་འཇིགས་སྣང་སྐེ་འཇུག་གི་ཡྟོད། 

 འདི་ཐམས་ཅད་ཀིས་གསལ་སྟོན་བེད་པ་ནི། དག་གནྟོན་ཡིན་ནའང་འད་

སླུ་ཉྟོ་ཡིན་ནའང་འད། རྒྱ་དམར་གི་མི་རིགས་སིད་ཇུས་ཡྟོངས་རྟོགས་ཕམ་ཁ་ཡིན་

པ་དེ་རེད། འདིའི་ནང་དེའི་ཧྟོང་ཀྟོང་དང་ཐའེ་ཝན་སིད་ཇུས་ཀང་ཚུད། སྒེར་གཅྟོད་

དང་རུལ་སུངས་ཅན་གི“རྒྱ་ནག་གི་དཔེ་དབིབས”འདི་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་བརལ་ནས་

འགྟོ་མི་ཐུབ་ལ་བྟོད་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་དུ་འགྟོ་མི་ཐུབ། ཧྟོང་ཀྟོང་དང་ཐའེ་ཝན་

ལ་དེ་བས་ཀང་འགྟོ་ས་མེད། གལ་སིད་འབེལ་མཐུད་ད་བ་སྒྟོ་འབེད་ན། མི་རྣམས་

ཀིས“རྒྱ་ནག་གི་དཔེ་དབིབས”འདི་ཐ་ན་ཀྲུང་ནན་ཧའེ་རིག་གང་དམར་པྟོ་ལས་ཐྟོན་

མི་ཐུབ་པ་དེ་མཐྟོང་ཐུབ། “བགྟོད་ལམ་ཡིད་ཆེས་དང་། གཞུང་ལུགས་ཡིད་ཆེས། 

ལམ་ལུགས་ཡིད་ཆེས”ཟེར་བ་ནི་རང་གིས་རང་ལ་བཤད་པའི་གཏམ་ཡིན་ཞིང་། 

རིག་གང་དམར་པྟོ་བརལ་བ་ན་དེ་མ་ཐག“འཆི་ལྟས །”མཐྟོང་རྒྱུ་རེད།

 རྒྱ་དམར་གི་མི་རིགས་སིད་ཇུས་ཀི་ཕམ་ཁ་ནི་གནས་ལུགས་སབས་བདེ་

ཞིག་སེ་མིའི་བླྟོ་ལ་མི་འབབ་པ་ལས་བྱུང་། རྒྱ་ནག་གནའ་བྟོའི་མི་སྣས་གསུངས་

པར“དམངས་ཀི་སེམས་དང་མཐུན་ན་སིད་དབང་ཐྟོབ།  དེ་བཞིན་དམངས་སེམས་

བརླགས་ན་སིད་དབང་བརླགས” རྒྱ་དམར་གིས་ས་ཆ་བཙན་བཟུང་བེད་ཐུབ་ཀང་
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མི་སེམས་བཙན་བཟུང་བེད་ཐབས་མེད། རྒྱ་དམར་གིས་ཕི་ཚུལ་ཐྟོག་བྟོད་དང་ཤར་

ཏུར་ཀི་སི་ཐན་སངས་འཛིན་བས་མྟོད། ཡིན་ནའང་དེ་གའི་མི་སེམས་ར་བ་ཉིད་ནས་

ཐྟོབ་མྟོང་མེད། བརྟོད་ཆྟོག་པ་ཞིག་ལ། རྒྱ་དམར་གི་བྟོད་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་

ནང་གི་དབང་སྒྱུར་ནི་སྟོང་ཞིང་ནུས་མེད་ཀི་དབང་སྒྱུར་ཞིག་རེད། 

 ད་ལྟའི་བར་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་“དབུ་མའི་ལམ”ནི་སར་བཞིན་ཕི་ནང་བྟོད་

མི་གྟོང་བུ་གཅིག་ཏུ་འགིལ་བའི་ཐུན་མྟོང་ངྟོས་འཛིན་ཆེ་ཤྟོས་དེ་རེད། “དབུ་མའི་

ལམ”གི་སྙིང་དྟོན་ནི་བྟོད་ལྟོངས་དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་མངའ་ཁྟོངས་ནང་བསད་ནས། རྒྱ་

ནག་ར་ཁིམས་ནང་གཏན་འབེབས་བས་པའི་དངྟོས་གནས་ཀི་རང་སྐྟོང་ལག་བསར་

བེད་རྒྱུ་ཙམ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྟོད་ཀི་ཆྟོས་དང་། རིག་གཞུང་། སྐད་

ཡིག་སྟོགས་སྟོལ་རྒྱུན་གང་ཐུབ་ཀིས་གནས་ཐབས་དང་སྲུང་སྐྟོབ་བས། 

 གལ་སིད་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་ཁྟོང་གི“དབུ་མའི་ལམ”དང་ལེན་བས་ན། ཀྲུང་

ནན་ཧའེ་དེ་བཞིན་དམངས་ཀི་སེམས་དང་མཐུན་པ་ནས་མཐུན་པར་འགྱུར་ཐུབ་པ་

ཐེ་ཚོམ་མི་དགྟོས་ཤིང་། རྒྱ་བྟོད་འཆམ་མཐུན་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བརྟན་ལྷིང་། རྒྱ་

ནག་གི་རྒྱལ་སྤིའི་ཆེ་མཐྟོང་ལ་ཕན་ཐྟོགས་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་རྒྱ་དམར་འགྟོ་ཁིད་ལ་

མཚོན་ན། ཀད་པ་རེངས་པྟོ་དང་བསམ་བླྟོ་གཡྟོན་ཐལ་ཅན་དུ་འགྱུར་ནས། བབ་

བསྟུན་བེད་མི་ཤེས་ཤིང་བབ་བསྟུན་ཐྟོག་ནས་ཤར་སྐྟོད་བེད་པའི་ནུས་པ་ཤྟོར། 

ཤེས་ཀི་ཡྟོད་པ་སེ“ནད་བརྒྱ་སན་གཅིག”སྤྟོད་པ་ཙམ་རེད། 

 རིག་གསར་རེས་ལྟོ་རབས་བརྒྱད་ཅུའི་ཚད་གཞིར་གཞིགས་ན། དེ་རིང་གི་

རྒྱ་དམར་འགྟོ་ཁིད་ནི་ཆེས་གཡྟོན་ཐལ་ཆེ་ཞིང་། ཁྟོ་ཚོའི་སྐད་ཆ་གཡྟོན་ཐལ་གི་ཚད་

ལས་བརལ་ཟིན། བས་ན་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྟོ་ཚོར་སར་བཞིན་དམར་
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ཤྟོག་ཚོགས་པའི་ནང་དུ་ཁྟོམ་ར་ཡྟོད་པ་རེད་དམ། 

 དྟོན་དངྟོས་སུ། འདི་ལྟར་རེངས་པྟོར་འགྱུར་བ་དང་གཡྟོན་ལྷུང་ནི་བསམ་

བླྟོའི་གནད་དྟོན་ཡིན་པ་ཕུད། རྒྱ་དམར་མཐྟོ་རིམ་ནང་ཁུལ་གི་དབང་ཆའི་འཐབ་

རྟོད་དང་ཁ་འབལ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཀང་རེད། ༡༩༩༢ ལྟོར་ཕི་ཚུལ་དུ་རས་ཡྟོལ་

ཕིན་པའི་རྒྱ་དམར་འགྟོ་ཁིད་ཏིང་ཞའྟོ་ཕིང་གིས་དེ་ས་སྐད་ཆ་གཅིག་བཤད་པ་སེ། 

“གཡས་ཕྟོགས་ལ་དྟོགས་ཟྟོན་བྟོས། འྟོན་ཀང་གཙོ་བྟོ་གཡྟོན་ཕྟོགས་སྟོན་འགྟོག་

བེད་རྒྱུ་དེ་རེད།]” ཅེས་བཤད། སྐབས་དེར་ཏིང་གིས་སྐད་ཆ་འདི་བཤད་པ་ནི་ལས་

སྣེ་འཛིན་མཁན་གི་ཅང་ཙེ་མིན་དང་ལིས་ཕིང་སྟོགས་མི་སྣ་དག་ལ་མི་འདྟོད་པ་

བཏྟོན་པ་རེད། འྟོན་ཀང་ཏིང་ཤི་རེས་རྒྱ་དམར་འགྟོ་ཁིད་མི་སྣའི་སྤྟོད་ཚུལ་གཅིག་

ལས་གཅིག་གཡྟོན་ཐལ་ཆེ་བ་དང་། ཅང་ཙེ་མིན་གཡྟོན་ཐལ་མིང་ཐྟོག་ཏུ་སྐད་

གགས་ཆྟོད། འྟོན་ཀང་ཧུའུ་ཅིན་ཐའྟོ་ཡིས་ལས་གནས་ཁུར་རེས། ཕལ་ཆེར་དེ་བས་

གཡྟོན་ཐལ་ཆེ་བར་མངྟོན། ཞིས་ཅིན་ཕིང་ལ་སེབས་སྐབས། སྤྟོད་ཚུལ་དེ་བས་ཀང་

གཡྟོན་ཐལ་གི་ཚད་ལས་བརལ།

འདིའི་ཐད་ལ་ལྟོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་ནས་བཟུང་གེང་དགྟོས། རྒྱ་དམར་གི་སྤི་

ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་ཧུའུ་ཡའྟོ་པང་དང་ཀྲའྟོ་ཙི་ཡང་གིས་ཆབ་སིད་བཅྟོས་སྒྱུར་དང་

དམངས་གཙོར་སྒྱུར་བའི་འདྟོད་ཚུལ་བཟུང་བ་བརྟེན། དམར་ཤྟོག་ཚོགས་པའི་ནང་

བག་འཁུམ་ཤྟོག་ཁག་གིས་སེབ་གཅིག་ཁ་རུབ་བརྒྱབ་ནས་ཆབ་སིད་བགེས་སྟོང་

གནས་དབྱུང་བཏང་ཞིང་ས་རེས་ཡིད་སྐྟོའི་ངང་སིད་སེགས་ལས་བབས། ཧུའུ་ཡའྟོ་

པང་སེམས་ཞུམ་ཞིང་གྟོ་བུར་སྙིང་ནད་ལངས་ནས་དུས་མིན་འདས་གྟོངས་ཕིན། 

ཀྲའྟོ་ཙི་ཡང་ལ་མཚོན་ན་སྙིང་རེ་མེད་པའི་བཟང་བཙོན་ཁྟོད་ལྟོ་ངྟོ་བཅུ་དྲུག་གི་ཡིད་
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སྐྟོ་དགྟོས་པའི་ཚེ་མཇུག་བསྐལ། ཧུའུ་དང་ཀྲའྟོ་གཉིས་ཀི་ལས་དབང་དང་མཇུག་

འབས་ཀིས་ཕིས་ཀི་ཤུལ་འཛིན་རྒྱ་དམར་འགྟོ་ཁིད་ལ་འཇིགས་སྣང་བསྐུལ། བཅྟོས་

བསྒྱུར་ཤྟོག་ཁག་གྟོ་རྒྱུ་ཚོར་རྒྱུ་མེད་ཅིང་བག་འཁུམ་ཤྟོག་ཁག་ཡར་ལངས་བས་

ནས་དམར་ཤྟོག་ཚོགས་པའི་ནང་གི་ཤྟོག་ཁག་གཙོ་བྟོ་དེ་གྱུར་ཡྟོད།

 དེས་ན། དམར་ཤྟོག་ཚོགས་པའི་ནང་དབང་ཆ་འཛིན་པར་གཡྟོན་ཕྟོགས་

འགན་དགྟོས་ཤིང་། སུ་གཡྟོན་ཕྟོགས་ཆེ་བ་ཡྟོད་ན་དེར་སྟོབས་ཤུགས་ཐྟོབ་ཐུབ། 

གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཇི་ཙམ་གིས་གཡྟོན་ཐལ་ཆེ་བ་ན། དེ་ཙམ་གིས་ཁྟོས་དམར་ཤྟོག་

ཚོགས་པའི་ཐྟོབ་ཟིན་པའི་ཁེ་ཕན་སྲུང་སྐྟོབ་བེད་པར་ར་སྤྟོད་ཅིང་། དེ་ཙམ་གིས་

དཔྟོན་རིགས་དང་དམར་ཤྟོག་ཚོགས་མིའི་བརི་བཀུར་ཐྟོབ། འདི་ནི་རྒྱ་དམར་

གི“སྤྟོད་ཚུལ་འགན་པའི” རིག་གཞུང་ཡིན་ཞིང་། དེ་བས་ཀང་ནག་ཅན་སྤི་ཚོགས་

ཀི་ར་བའི་རིགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་སེ། སུས་ཕི་ཕྟོགས་སུ་ཇི་ཙམ་གིས་གཏུམ་པ་

དང་ཇི་ཙམ་གིས་མི་གསྟོད་རྒྱུ་འཕྲྟོག་བེད་པ་ན། དེ་ལ་ནག་ཅན་སྤི་ཚོགས་ནང་དུ་

དེ་ཙམ་གི་གནས་བབ་ཡྟོད། ཇི་ཙམ་གིས་ཕི་མིར་འཇིགས་སྐུལ་བེད་ཐུབ་པ་ན། དེ་

ཙམ་གིས་རང་མིར་འཇིགས་སྐུལ་བེད་ཐུབ། རྒྱ་ནག་དམར་ཤྟོག་ཚོགས་པའི་ནང་

གི་ལུགས་སྟོལ་ནི་ནག་ཅན་སྤི་ཚོགས་ཀི་ལུགས་སྟོལ་དང་མཚུངས་ཤིང་། མི་རེ་ངྟོ་

རེ་བས་ནས་གདུག་རྩུབ་དང་ཞེ་གནག་སུ་ཆེ་བ་འགན་བསྡུར་བེད་བཞིན་ཡྟོད། 

 བསམ་བླྟོའི་ཐྟོག་ནས་བརྟོད་ན། ཧུའུ་ཅིན་ཐའྟོ་ནི་ཅང་ཙེ་མིན་ལས་དེ་བས་

གཡྟོན་ཕྟོགས་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མེད། འྟོན་ཀང་ཅང་ཙེ་མིན་གིས་ཡྟོལ་བའི་རྒྱབ་

ནས་སིད་ཀི་ཁ་ལྟོ་བསྒྱུར་བ་བརྟེན། ཧུའུ་ཅིན་ཐའྟོ་ཡི་དབང་ཆ་མིང་ཙམ་ལས་མེད་

པ་བཟྟོས་ལ་དམག་གི་འགྟོ་དཔྟོན་དང་སིད་ཁིམས་དབང་འཛིན་པས་གཡས་གཡྟོན་
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ནས་དེ་བས་སངས་འཛིན་ཐེབས། གང་ལྟར་ཡང་ཧུའུ་ཅིན་ཐའྟོ་རང་ཉིད་ཇི་ཙམ་

གཡྟོན་ཕྟོགས་ཡིན་མིན་ལ་མ་བལྟྟོས་པར་སར་བས་གཡྟོན་ཕྟོགས་ཀི་སྤྟོད་ཚུལ་

མ་སྟོན་ཀ་མེད་གྱུར་ཞིང་། “དམར་ཤྟོག་ཚོགས་པའི་ཁེ་ཕན”སར་བས་སྲུང་སྐྟོབ་

བས། ཁྟོས་ཆབ་སིད་བགེས་སྟོང་བའི་མདུན་དུ“སྤྟོད་ཚུལ་བརྟོན་ལེན”བེད་དགྟོས་

ཤིང་། དེ་མ་གཏྟོགས་ཐ་ན་ཁྟོ་རང་ཉིད་ཀི་ཁྱིམ་གཞིས་རང་སྟོག་བཅས་པའང་སྲུང་

མི་ཐུབ། གནས་ལུགས་གཅིག་མཚུངས་ལྟར་བསམ་བླྟོའི་ཐྟོག་བརྟོད་ན། ཞིས་ཅིན་

ཕིང་ནི་ཅང་ཙེ་མིན་དང་ཧུའུ་ཅིན་ཐའྟོ་ལས་དེ་བས་གཡྟོན་ཕྟོགས་ཡིན་པའི་ངེས་

པ་མེད། འྟོན་ཀང་ཁྟོས་ངེས་པར་དུ་ཁྟོ་ཚོ་ལས་གཡྟོན་ཕྟོགས་ཡིན་པའི་སྤྟོད་ཚུལ་

སྟོན་དགྟོས་ཤིང་། མ་མཐར་ཡང་ཁྟོའི་མིང་ལ་རུལ་སུངས་འགྟོག་ཅིང་སག་གསྟོད་

པ་ཟེར་བ་དང་དྟོན་དུ་དབང་ཆ་བཟུང་ནས་ས་བརྟན་གཏྟོང་བའི་ཆབ་སིད་བ་སྤྟོད་ལ་

འགེབས་སྲུང་བེད་དགྟོས། ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་དམར་ཤྟོག་ཚོགས་པ་ཡྟོངས་ཀི་

མདུན་དུ་སྤྟོད་ཚུལ་བརྟོན་ལེན་བེད་ཅིང་། དེའི་ཤུགས་བསན་ཚིག་དྟོན་ནི་ངས་གང་

བེད་པ་འདི་ཐམས་ཅད་ནི་དམར་ཤྟོག་ཚོགས་པ་སྲུང་བ་དང་། སྐྟོབ་པ། དམར་ཤྟོག་

ཚོགས་པའི་ཐྟོབ་ཟིན་པའི་ཁེ་ཕན་སྲུང་སྐྟོང་ཆེད་ཡིན་ཞེས་པ་དེ་རེད། 

 པེ་ཅིན་གི་བགེས་སྟོང་ཆབ་སིད་ནི་དྟོན་དངྟོས་སུ་ལྟ་འཛིན་ཆབ་སིད་རེད། 

རྒྱ་དམར་ལ་མཚོན་ན། དུས་འགྱུར་སྟོན་འགྟོག་བེད་པ་ནི་བགེས་སྟོང་ཆབ་སིད་

གནས་པའི་“ལུགས་མཐུན་རང་བཞིན”དང་“ཁིམས་མཐུན་རང་བཞིན”གྱུར་ཡྟོད། 

དེས་ན། རྒྱ་ནག་ཆབ་སིད་འཕེལ་མེད་སྟོར་གནས་གི་གནས་སུ་ལྟུང་ཞིང་། གཏྟོར་

ཐབས་བལ་བའི་གནས་བབ་རེངས་པྟོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར།  
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ཐའེ་ཝན་ངྟོས་ནས་མ་དབིང་ཅིག་དང་གྟོ་མིན་ཏང་གིས་སིད་བཟུང་བའི་ལྟོ་

བརྒྱད་ནང་། ནུས་ཤུགས་ཡྟོད་རྒུས་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པྟོར་མཐུན་འབེལ་བས། 

འྟོན་ཀང་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པྟོ་ལ་ཆབ་སིད་བཅྟོས་སྒྱུར་དང་དམངས་གཙོ་ཅན་གི་

འགྱུར་ལྟོག་མེད་ཅིང་། ངྟོགས་གཉིས་གཅིག་གྱུར་བཟྟོ་བའི་མཐའ་མའི་གྟོ་སྐབས་

བརླགས།

 ཧྟོང་ཀྟོང་ཕིར་ལྟོག་བས་པའི་ཧྟོང་ཀྟོང་མི་སྣས་ལྟོ་བཅུ་དགུའི་དུས་ཚོད་ནང་

དམར་ཤྟོག་ཚོགས་པ་ནི་ཡིད་ཆེས་མེད་པ་དང་། དང་བདེན་མེད་པ། སྙིང་རེ་མེད་

པ་ཞིག་ཡིན་པའི་བདེན་དཔང་བས་ཤིང་། ཧྟོང་ཀྟོང་མི་སྣ་རྒྱ་ནག་དང་མཐུན་འགིག་

བེད་ཐབས་བལ་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ཐག་ཇེ་རིང་རེད། ༢༠༡༤ ལྟོར་བྱུང་བའི་དབུས་

བཙན་བཟུང་ལས་འགུལ་དང་ཉི་གདུགས་ལས་འགུལ་ནི་ཧྟོང་ཀྟོང་མི་སྣས་པེ་ཅིན་

ལ་རེ་འབྟོད་བེད་ཐེངས་མཐའ་མ་དེ་ཡིན་ཞིང་། པེ་ཅིན་གིས་སྣང་མེད་ཚོར་མེད་ཀི་

དབང་ཆའི་ང་རྒྱལ་རྣམ་འགྱུར་བསན་རེས། ཧྟོང་ཀྟོང་མི་སྣ་རྦད་དེ་རེ་ཐག་ཆད་ནས་

ཁྟོ་ཚོའི་འདེམས་ཀ་གཅིག་པུ་ནི་རྒྱང་ཐག་རིང་དུ་གཏྟོང་བ་དེ་རེད། ཧྟོང་ཀྟོང་མི་སྣ་

ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་གིས་ཡྟོངས་གགས་ཐྟོག་ཧྟོང་ཀྟོང་རང་བཙན་གསལ་བསྒགས་

བས་པ་མ་ཟད་འབེལ་ཡྟོད་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་བཙུགས་པ་འདིས། ཧྟོང་ཀྟོང་མི་

སྣས་རང་བཙན་དྟོན་གཉེར་བས་པ་ནི་དུས་ཀི་འཁྟོར་ཕྟོགས་གྱུར་ཟིན་པ་གསལ་

སྟོན་བས། དྟོན་སྙིང་གང་རུང་ཞིག་གི་ཐྟོག་ནས་བརྟོད་ན། ཧྟོང་ཀྟོང་རང་བཙན་ནི་

ཏག་ཏག་རྒྱ་དམར་རང་ཉིད་གཅིག་པུས་སྐེ་འདེད་བས་པའི་བས་རེས་ཕུལ་བྱུང་

ཞིག་རེད། 
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དྟོན་དངྟོས་སུ། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་ལེན་མི་བེད་པ་དང་། “དབུ་མའི་ལམ”དང་

ལེན་མི་བེད་པ་ནི་རྒྱ་དམར་མི་རིགས་སིད་ཇུས་ཕམ་ཉེས་ཀི་གནད་འགག་དེ་རེད། 

དི་བ་འདི་རྒྱུ་ཞིག་ལ། ཞི་འཇམ་པ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ལྟ་བུའང་པེ་ཅིན་ངྟོས་ནས་དང་

ལེན་བེད་ཐུབ་ཀི་མེད་ན། རྒྱ་དམར་གིས་གང་འད་བས་ནས་བྟོད་ནང་ལ་མི་སེམས་

འགུག་ཐུབ་བམ། གལ་སིད་ཐ་ན་ནང་ཆྟོས་ལ་གཡྟོ་བ་མེད་པར་དད་པ་བེད་མཁན་

གི་བྟོད་རིགས་ཀང་ལྷིང་འཇགས་བཟྟོ་ཐུབ་ཀི་མེད་ན། དཔའ་ཞིང་རྟོད་པའི་དབི་སི་

ལམ་ཆྟོས་ལུགས་ལ་དད་པ་བེད་མཁན་གི་ཡུ་གུར་མི་སྣ་གང་འད་བས་ནས་ལྷིང་

འཇགས་བཟྟོ་ཐུབ་བམ། 

 ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་བྟོད་མཐྟོ་སྒང་གི་ཆྟོས་ལུགས་དབུ་ཁིད་དང་བསམ་བླྟོའི་

དབུ་ཁིད་ཡིན་པ་མ་ཟད། འཛམ་གིང་ཁྱབ་ཁྟོངས་ཀི་ཆྟོས་ལུགས་དབུ་ཁིད་དང་

བསམ་བླྟོའི་དབུ་ཁིད་རེད། དེ་ཙམ་མ་ཟད། ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ད་དུང་རྒྱ་ནག་པའི་

བསམ་བླྟོའི་དེད་དཔྟོན་འགྱུར་བའི་འྟོས་བབ་ཆེན་པྟོ་ཡྟོད། སྤི་ཚོགས་གྟོམས་སྟོལ་

ཉིན་བཞིན་ཇེ་སྡུག་དང་ཀུན་སྤྟོད་ངན་འགྱུར་གི་རྒྱ་ནག་ལ་གདྟོང་ཕྟོགས་པ་ན། 

༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་སྤི་ཚོགས་སྐྟོབ་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་

འགྟོད་པའི་ཐད་གལ་ཆེའི་ནུས་པ་འདྟོན་ཐུབ། 

 གལ་སིད་པེ་ཅིན་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་ཁྟོང་གི“དབུ་མའི་ལམ”དང་ལེན་

བེད་པ་དང་དགུང་ན་མཐྟོ་བའི་༧གྟོང་ས་མཆྟོག་གདན་འདེན་བས་ན། བྟོད་ལྷིང་

འཇགས་ལ་འགྟོད་ཐུབ་པ་མ་ཟད་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ལ་མིག་དཔེ་སྟོན་ཆྟོག་ཅིང་

། འཇམ་འགུག་སིད་ཇུས་ཐྟོག་ཡུ་གུར་བའི་རྨ་ཁ་གསྟོ་ནས་རིམ་པས་ཤར་ཏུར་

ཀི་སི་ཐན་ལྷིང་དུ་འགྟོད་ཐུབ། འདི་ལྟར་རིགས་བསྒེ་བས་ཏེ། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བླ་ན་
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མེད་པའི་དབང་གགས་དང་བཟང་སྤྟོད་ནུས་སྟོབས་ལ་བརྟེན་ནས། ཀྲུང་ནན་ཧའེ་

ངྟོས་ནས་བསམ་བླྟོ་སྙྟོམ་སྒིག་གིས་ཧྟོང་ཀྟོང་གི་ཚད་མཐྟོའི་རང་སྐྟོང་ལ་བརི་འཇྟོག་

དང“ཧྟོང་ཀྟོང་མི་སྣས་ཧྟོང་ཀྟོང་སྐྟོང་བའི”ཆབ་སིད་ཁས་ལེན་ལག་བསར་བས་ན། 

ཧྟོང་ཀྟོང་མི་སྣས་རང་བཙན་རེ་འབྟོད་མཐར་སྐེལ་བེད་སིད་པའི་ངེས་པ་མེད། ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་ངྟོས་ལེན་བས་ན། པེ་ཅིན་དབང་འཛིན་པ་“སྤྟོད་བཟང་འཆང་ནས་ཕུགས་

འདུན་འགྲུབ་པའི”མཐྟོ་ཚད་དུ་སེབ་ཅིང་། དེ་ལྟར་ན་ཐའེ་ཝན་མཚོ་འགག་ངྟོགས་

གཉིས་ཞི་བདེ་མཉམ་གནས་བེད་རྒྱུ་དེའང་བ་བ་ཁག་པྟོ་ཞིག་མ་རེད། 

སུ་སྦྟོ་ལུག་རྒྱུ་རེད་དམ། “ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས” སམ་ཡང་ན་

རྒྱ་དམར་སིད་དབང་།

       དབང་ཅེན་ལིས།15

ལྟོ་འགྟོར་རྒྱ་དམར་གི་བྟོད་ལྟོངས་ད་རྒྱའི་དུས་དེབ་ངྟོས་ནས《༢༠༡༥ ལྟོར་

ཕིར་དན།-- ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་སྦྟོ་ལུག་ལ་ཉེ་བའི་ས་ལྟས་ཆེན་པྟོ་ལྔ།》ཞེས་པ་ཞིག་

བཀྟོད་ནས། དཀྲྟོག་གཏམ་བཟྟོ་བ་དང་གཟུགས་མེད་གིབ་བཟྟོའི་འབི་རལ་ཐྟོག་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་དང་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་གནས་ཁུལ་ལ་སྐྱུག་བྟོ་བའི་དམའ་འབེབ་བས། 

རྟོམ་དེའི་རྟོམ་པ་པྟོའི་མིང་འགྟོད་ནི“ཞ་ཡན”ཞེས་པ་ཡིན་ཞིང་། དབེ་ཞིབ་བས་པར་

15 སྐུ་ཞབས་དབང་ཅེན་ལིས་ཨ་རིར་གནས་སྟོད་བས་པའི་སྤི་དམངས་སྟོབས་ཤུགས་ཚོགས་པའི་འགན་

འཛིན་དང་དམངས་གཙོ་དྟོན་གཉེར་པ་གགས་ཅན་ཞིག
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གཞིགས་ན། འདི་ནི་ཆེད་དུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་དམིགས་ནས་འཁྱྟོག་བཤད་དཔྱད་གེང་

བེད་པའི་སྨྱུག་མིང་ཡིན་པ་མ་ཟད། རིག་གསར་ཁྟོད་ཀི“ལེང་ཞའྟོ”ཞེས་པ་ལྟར༼སྤི་

ལྟོ་ ༡༩༧༣ ལྟོ་ནས་ ༡༩༧༦ ལྟོའི་བར་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་དུ་ལིན་པིའྟོ་དང་ཁུང་ཙི་

གཉིས་ལ་སྐྟོན་བརྟོད་ལས་འགུལ་སྐབས་པེ་ཅིན་སྟོབ་ཆེན་དང་ཆིང་ཧཱ་སྟོབ་ཆེན་གི་

སྐྟོན་བརྟོད་ཚོགས་པའི་སྨྱུག་མིང་ལ་ལེང་ཞའྟོ་(梁效)ཞེས་བརྟོད།༽། ཐུན་མྟོང་

ཐྟོག“རྟོམ་ཡིག”སེལ་མཁན་གི་སྨྱུག་མིང་ཞིག་ཡིན་པའི་ངེས་པ་ཧ་ཅང་ཆེ། རྟོམ་

ཡིག་དེ་དག་གིས་ཕྟོགས་ཁ་ཤས་ནས“ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས”ཀི་སྦྟོ་ལུག་ཉེན་ཁར་དབེ་

ཞིབ་བེད་ཁུལ་བས། དཔེར་ན། ཆབ་སིད་འགྟོ་ཁིད་གསར་པས་རང་གི་དགའ་ཉེ་ཁྟོ་

ན་བསྐྟོ་གཞག་བེད་པ་དང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཆྟོས་ལུགས་ལ་བཙན་ཤེད་བས་ཚུལ། 

གཉེན་ཉེ་མི་མཐུན་པ་བཟྟོས་པ། བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་ནང་ཁུལ་གི་འགལ་ཟླ་དང་། དེ་

བཞིན“ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས”སུ་རུལ་སུངས་ཀིས་ཁྱབ་ཡྟོད་པ་ཞེས། སྐད་ཆ་འདི་དག་

ལ་བདེན་དཔང་སྤུ་ཙམ་མེད་པ་མ་ཟད། རྟོམ་ཡིག་དེ་དག་ལ་རྒྱུན་ཤེས་རང་བཞིན་

གི་ནྟོར་འཁྲུལ་གིས་ཁེངས་ཤིང་། དྟོན་དངྟོས་ལ་གདྟོང་ཕྟོགས་པའི་ནུས་པ་བཅས་

ཕར་ཞྟོག ཐ་ན་བླྟོ་བཟང་སེང་གེའི་མིང་ཙམ་ཡང་གེང་མ་ཕྟོད་པ་རྐང་རྐང་རེད། 

 རྟོམ་ཡིག་འདི་དག་ལ་སུན་འབིན་བེད་རྒྱུ་ངའི་དམིགས་ཡུལ་མིན། དེ་ནི་

རིག་གསར་ཁྟོད་ཀི་ལེང་ཞའྟོ་ཡི་རྟོམ་ཡིག་ལྟར་ལྟོ་རྒྱུས་ཀི་བཞད་གད་སྟོང་བའི་

གཏམ་ཙམ་ལས་མ་འདས་ཤིང་།  རྒྱས་སྤྟོས་ཀི་སྐད་ཆ་ཁི་སྟོང་མང་པྟོ་དེར་ད་ཕན་

སུས་ཀྟོག་གི་ཡྟོད་དམ། ངས་འདིར་རྟོམ་འདི་གེང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ད་ལྟ་སེལ་ཟིན་

ཙམ་ཡིན་ཞིང་ཉིན་ཤས་ལས་ཕིན་མེད་ཅིང་། སྐབས་ ༡༡ པའི་རིགས་ཚོགས་གཞྟོན་

ནུའི་དབུ་ཁིད་ཀི་སྦྟོང་བརྡར་བེད་སྒྟོར་ག་སྒིག་ཆེད། ང་“ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས”ཀི་ལྟེ་
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གནས་ཏེ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕིན། རྡ་རམ་ས་ལར་ཡྟོད་པའི་རིང་། བྟོད་མི་གྟོགས་པྟོ་མང་

པྟོས་ང་ལ་རྟོམ་འདིའི་ཐད་ཀི་བསམ་ཚུལ་དིས་པ་མ་ཟད། དེའི་ཐྟོག་ནས་གལ་ཆེའི་

བརྟོད་གཞི་གཅིག་སེ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་རེས་དུས་ཀི་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་གནས་ཁུལ་

གི་ཆགས་འཇིག་དང་འབེལ་བའི་བགྟོ་གེང་ལས་འཕྲྟོས་ཏེ། གྟོགས་པྟོ་ལ་ལས་བཙན་

བྟོལ་བྟོད་མི་གནས་ཁུལ་དུ་ ༢༠༡༡ ལྟོ་ནས་བཟུང་ཆྟོས་སིད་ཕྲལ་བའི་དམངས་

གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསར་བས་རེས། ནང་ཁུལ་ལྟ་བ་མི་མཐུན་པ་ཇེ་གསལ་དུ་

གྱུར་ཞིང་། ད་ལྟ་བེད་བཞིན་པའི་དབུས་བྟོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས(བཙན་བྟོལ་བྟོད་

གཞུང་གི་སིད་བླྟོན)ཀི་སིད་སྐྟོང་འྟོས་བསྡུའི་ཁྟོད། ལམ་ཕྟོགས་མི་འད་བའི་རྟོད་

གེང་ཧ་ཅང་ཛ་དག་ཆེ། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུའང་འདི་ལྟར་བྱུང་ན། ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་དགྟོངས་པ་རྟོགས་པའི་རེས་ལ་བྟོད་མི་རྣམས་བསམ་བླྟོ་གྟོང་བུར་འགིལ་

ཤུགས་ཀི་སྟོབས་ཤུགས་ཉམས་ཤིང་། བྟོད་མི་ནང་ཁུལ་གི་མི་མཐུན་པ་ཇེ་ཆེར་

འགྱུར་ཏེ་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་གནས་ཁུལ་“ཉམས་རྒུད” ཡྟོང་དྟོགས་ཀི་གྟོགས་པྟོ་

ལ་ལས་མནྟོ་བསམ་བཏང་།  ཆྟོས་སིད་ཕྲལ་བའི་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཀིས་

མི་མཐུན་པ་འབུར་དུ་ཐྟོན་པའི་སིངས་ཆ་བསྐྲུན་ཞིང་། མི་མཐུན་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

ཆེ་རུ་འགྱུར་ཏེ་མཐར་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་གནས་ཁུལ་ཁ་ཕྲལ་ཐྟོར་ཞིག་གི་ཕྟོགས་སུ་

གར་རམ། གནད་དྟོན་འདི་ཚོའི་ཐད། ཁྟོ་ཚོས་ང་རྒྱ་མི་འདིའི་བསམ་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཉན་

འདྟོད་བེད། 

 ངའི་བསྟོམས་ཚིག་ཧ་ཅང་གསལ་པྟོ་ཡིན། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་རེས་དུས་སུ། 

བྟོད་མི་ཁ་ཕྲལ་ཐྟོར་ཞིག་ཏུ་མི་འགྱུར་ལ་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་གནས་ཁུལ་ཉམས་རྒུད་

དུ་མི་འགྟོ བསྟོམས་ཚིག་འདི་ཐྟོབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་ཆེ་ཤྟོས་ནི་ཏག་ཏག་བཙན་
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བྟོལ་བྟོད་མི་གནས་ཁུལ་གི་ཆྟོས་སིད་ཁ་ཕྲལ་བའི་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་

བཙུགས་པ་དང་འཁྟོར་སྐྟོད་ཀི་རྐེན་པས་རེད།

 ངས་སྟོན་ལ་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་གནས་ཁུལ་དུ་ཆྟོས་སིད་ཕྲལ་པའི་དམངས་

གཙོར་འགྱུར་བའི་ཐད་རང་གི་མཐྟོང་རྒྱ་ཕྲན་བུ་དེ་གེང་རྒྱུ་ཡིན།

 ༢༠༡༡ ལྟོར་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིའི་གཞུང་གིས་ཆྟོས་སིད་ཕྲལ་བའི་དམངས་

གཙོའི་འྟོས་བསྡུ་ཐེངས་དང་པྟོ་དེ་བས་ཤིང་། བླྟོ་བཟང་སེང་གེ་དེ་བཞིན་ཏཱ་ལའི་བླ་

མས་ཆབ་སིད་བགེས་ཡྟོལ་གནང་བའི་རེས་དབུས་བྟོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་སིད་

སྐྟོང་ཐྟོག་མ་དེར་འདེམས་ཐྟོན་བྱུང་། དེའི་རེས་ནས། ཏཱ་ལའི་བླ་མས་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་

བསན་དབུ་ཁིད་ཙམ་གི་གནས་བབ་ཐྟོག་བྟོད་མིར་བསམ་བླྟོའི་ལམ་སྟོན་གནང་གི་

ཡྟོད། 

 ང་ཚོས་ཤེས་གསལ་ལ། འཛམ་གིང་ས་ཁུལ་མང་ཆེ་བའི་དམངས་གཙོའི་

བཅྟོས་སྒྱུར་གཙོ་བྟོ་སྤི་ཚོགས་ཀི་གནྟོན་ཤུགས་འྟོག ཆབ་སིད་དབུ་ཁིད་ངྟོས་ནས་

དམངས་ཚོགས་ཀི་རེ་འབྟོད་དང་ལེན་མི་བེད་ཀ་མེད་འགྱུར་ནས་རང་དབང་མེད་

པའི་ཐྟོག་བེད་པ་ཞིག་རེད། ཤར་ཕྟོགས་ལ་སྒེར་གཅྟོད་སྟོལ་རྒྱུན་མཁེགས་པའི་

རྒྱབ་ལྟོངས་འྟོག སྣང་ཚུལ་འདི་དེ་བས་མངྟོན་གསལ་ཡིན། བྟོད་དེ་བཞིན་གངས་

ལྟོངས་མཐྟོ་སྒང་དུ་གནས་ཤིང་། རྒྱ་དམར་གིས་སབས་བདེའི་ཐྟོག་མར་ཁེ་སི་རིང་

ལུགས་ཀི་གལ་རིམ་དབེ་ཞིབ་ཐབས་ལམ་རྒྱས་འགེབས་བས་ནས། བྟོད་དུ་མ་

འཛུལ་གྟོང་གི་བྟོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་ནི་ཞིང་བན་ལམ་ལུགས་ཡིན་པའི་ངྟོ་བྟོར་གཏན་

འབེབས་བས། ངྟོ་བྟོ་གཏན་འབེབས་འདི་སྤིར་བཏང་མི་སྣས་དང་ལེན་མི་བེད་ཅིང་

། ཏག་ཏག་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་གསུངས་པ་ལྟར་རེད། དེ་ཡང་“སྤིར་བྟོད་རིང་པའི་སྤི་
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ཚོགས་ནི་རེས་ལུས་ཡིན་མྟོད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤྟོག་ཚོགས་པས་ལབ་

པའི་ཆེས་མུན་ནག ཆེས་གདུག་རྩུབ། ཆེས་ཀ་ཀྟོ་ཞེས་པ་དང་ར་བ་ནས་མི་འད། 

འདི་འད་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་མིན། བྟོད་རིང་པའི་སྤི་ཚོགས་སུ་འཚར་ལྟོངས་བྱུང་

བའི་མི་སྣ། གལ་སིད་ཁྱྟོད་ཀིས་ཁྟོ་ཚོའི་གདྟོང་པར་བལྟས་ན། ཏན་ཏན་སྤྟོ་སྣང་

གིས་ཁེངས་པ་ཞིག་རེད། འཛུམ་དམུལ་དམུལ་་་་་་རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་བན་ལམ་ལུགས། 

རྒྱ་གར་གི་ཞིང་བན་ལམ་ལུགས་དང་བྟོད་ཀི་ཞིང་བན་ལམ་ལུགས་མི་འད། སྐབས་

འདིའི་མི་འད་བ། བྟོད་ཀི་མི་སྤྟོ་སྣང་གིས་ཁེངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བྟོ་ཆྟོས་ལུགས་

ཀི་རྒྱུ་རྐེན་ཡིན་པས་རེད།” ཡིན་ནའང་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཀང་ཁས་ལེན་པར། “བྟོད་

མི་གཅིག་གིས་ཀང་བྟོད་རིང་པ་ནི་འཐུས་ཚང་སྐྟོན་མེད་ཅིག་ཡིན་པར་ངྟོས་འཛིན་

གི་མེད། ང་སྒེར་ངྟོས་ནས་བྟོད་རིང་པ་ནི་དུས་ཀི་འཕེལ་ཕྟོགས་དང་མི་མཐུན་ཞིང་

། སྒྱུར་བཅྟོས་དགྟོས་པའི་རེས་ལུས་ཀི་ལམ་ལུགས་ཤིག་ཡིན་པར་ངྟོས་འཛིན། 

གནད་འདི་ལ་ངས་ངེས་ཤེས་ཧ་ཅང་གསལ་པྟོ་རེད་བྱུང་།”ཞེས་གསུངས།

 དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་ཡྟོངས་རྟོགས་ཨེ་ཤ་ཡ་ས་ཁུལ་དེ་བཞིན་

ནུབ་ཕྟོགས་དམངས་གཙོའི་དཔལ་ཡྟོན་གི་ཤུགས་རྐེན་འྟོག སྤི་ཚོགས་དང་། ཆབ་

སིད། དཔལ་འབྟོར་བཅས་ལ་འགྱུར་ལྟོག་དག་པྟོ་ཕིན་པའི་དུས་རབས་ཤིག་ཡིན། 

དེའི་སྒུལ་ཤུགས་གཙོ་བྟོ་ནི་མི་ལ་ཆེ་མཐྟོང་དང་འགྟོ་བ་མིའི་ཐྟོབ་ཐང་གི་ཡྟོངས་ཁྱབ་

རིན་ཐང་ལ་བརྟོན་ལེན་མཐིལ་ཕིན་བེད་པ་ཡིན་ཞིང་། ཁ་ཕྟོགས་ནི་ཐྟོན་སྐེད་ནུས་

ཤུགས་དང་སྤི་ཚོགས་ལམ་ལུགས་རེས་ལུས་ནས་དེང་རབས་ཅན་དང་དམངས་

གཙོ་ཅན་གི་ཕྟོགས་སུ་དབིབས་འགྱུར་བཏང་བ་ཞིག་རེད། ནུབ་ཕྟོགས་ངྟོས་ནས་

དུས་རབས་ཉི་ཤུར་ཨེ་ཤ་ཡ་ལ་སྦིན་པའི་བསམ་བླྟོའི་ཤུགས་རྐེན་ནི་གཙོ་བྟོ་རང་
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དབང་རིང་ལུགས་དང་ཨུ་རུ་སུའི་ལུགས་ཀི་དམར་པྟོའི་རིང་ལུགས་ཡིན་ཞིང་། ཨུ་

རུ་སུའི་ལུགས་ཀི་དམར་པྟོའི་རིང་ལུགས་ངྟོ་བྟོའི་ཐྟོག་ལ་དམངས་གཙོར་ངྟོ་རྟོལ་

བེད་པ་ཞིག་རེད། ༡༩༥༡ ལྟོའི་གྟོས་མཐུན་དྟོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ནི་སྒེར་གཅྟོད་

དམར་པྟོའི་རིང་ལུགས་ཀིས་སྟོབས་ཆེ་བའི་དམག་དྟོན་སྟོབས་ཤུགས་ལ་བརྟེན་

ནས་བྟོད་ལ་དབང་སྒྱུར་དང་མི་རིགས་གཉའ་གནྟོན་འགྟོ་ཚུགས་པ་ཞིག་རེད། སྒེར་

གཅྟོད་རིང་ལུགས་འདི་རིགས་ཀིས་ཧ་ཅང་གདུག་རྩུབ་ཀི་ཐབས་ལམ་ཐྟོག་བྟོད་

ཁུལ་དུ་ཁག་དི་བྟོ་བའི་ས་ཞིང་བཅྟོས་སྒྱུར་བས་ཤིང་། འགྟོ་བ་མིའི་རིགས་ཀིས་

རང་དབང་དྟོན་དུ་གཉེར་བའི་ལྷན་སྐེས་རང་བཞིན་དང་གདྟོང་ཐུག་དག་པྟོ་བྱུང་ནས། 

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་རྒྱ་དམར་འབེལ་ཐག་གཙང་གཅྟོད་བེད་དགྟོས་པ་གྱུར། དེའི་རྐེན་

པས་ཕི་ཕྟོགས་སུ་བཙན་བྟོལ་ལ་གར་བའི་བྟོད་མིའི་གནས་ཁུལ་འདི་བྱུང་ཞིང་། 

དེང་བར་གནས་ཁུལ་འདིའི་མི་གངས་ཁི་ ༡༧ ཟིན། 

 རང་དབང་མེད་པར་བཙན་བྟོལ་དུ་གར་བའི་ཚོགས་སེ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་

ནས། ལྟོ་ངྟོ་བཅུ་ཕྲག་འགའི་དུས་ཡུན་ནང་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་དེ་བཞིན་སྤིར་འཛམ་

གིང་གང་སར་ཁྱབ་མྟོད། འྟོན་ཀང་དེའི་གྟོང་བུར་འགིལ་ཤུགས་ཡལ་མྟོང་མེད་པ་

མ་ཟད། དེ་ལས་ལྟོག་སེ་རྒྱ་དམར་དབང་འྟོག་ཏུ་འཚོ་བཞིན་པའི་བྟོད་མི་གངས་ལས་

འདས་པའི་བསམ་བླྟོ་བཅྟོལ་ས་ཞིག་ཏུ་གྱུར། བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིའི་ངྟོས་ནས་བསམ་

བླྟོ་དང་ཤེས་ཡྟོན། རྒྱལ་སྤིའི་རྒྱབ་སྐྟོར་ཐད་གྲུབ་འབས་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་བླངས་ཤིང་

། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་སྒེར་ལ་ནྟོ་བེ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་གནང་བ་མ་ཟད། འཛམ་

གིང་ཡྟོངས་ཀི་དགའ་བསུ་ཆེ་ཤྟོས་ཐྟོབ་པའི་ཆྟོས་ལུགས་དབུ་ཁིད་ཅིག་ཏུ་གྱུར། 

འདི་ནི་བཙན་བྟོལ་ཁྟོད་ཀི་ངྟོ་མཚར་རེད། འདས་པའི་ལྟོ་བཅུ་ཕྲག་འགའི་ནང་། ཏཱ་
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ལའི་བླ་མ་སྒེར་ངྟོས་ནས་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིའི་ཕི་རབས་ཀི་ཤེས་ཡྟོན་དང་འཕེལ་

རྒྱས་གནད་དྟོན་ལ་ཧ་ཅང་མཐྟོང་ཆེན་གནང་པ་མ་ཟད། སྤྟོ་སེམས་འཁྟོལ་བའི་ངང་

ན་གཞྟོན་མི་རབས་དང་ནུབ་ཕྟོགས་དམངས་གཙོའི་སྤི་ཚོགས་མཉམ་འདེས་བེད་

པར་སྐུལ་འདེད་གནང་། ངས་སེམས་པར། འདི་ནི་ཁྟོང་གིས་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིའི་

དམངས་གཙོའི་འྟོས་བསྡུ་སྐུལ་སེལ་བེད་པའི་ས་རྟོལ་དུ། ས་ས་ནས་གནང་ཟིན་པའི་

ཕུགས་དྟོན་ཟབ་པའི་ཐག་གཅྟོད་གཅིག་ཡིན་པ་སེ། བྟོད་མིའང་དམིགས་བསལ་མ་

ཡིན་པའི་འགྟོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་འགྟོ་བ་མིའི་ཐྟོབ་ཐང་གི་ཡྟོངས་ཁྱབ་རིན་ཐང་དང་

འབེལ་བའི་ར་བའི་དགྟོས་མཁྟོ་ཡྟོད་པ་ཕུད། རྒྱ་ཁྱབ་ཀིས་ནུབ་ལུགས་དམངས་

གཙོའི་ཤེས་ཡྟོན་དང་དུ་ལེན་པའི་ཚོགས་སེ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། འབྱུང་འགྱུར་

རང་ངྟོས་བདག་སྐྟོང་དེའང་དམངས་གཙོའི་ཐབས་ལམ་ཐྟོག་ནས་གནང་རྒྱུ་ནི་ལྟོག་

ཏུ་མེད་ཅིང་། འདི་ནི་འདེམས་ཀ་ཉག་གཅིག་དེ་རེད། 

 འདིའི་ཐྟོག་ནས་མཐྟོང་ཐུབ་པར། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་སྟོལ་རྒྱུན་དང་དབིབས་

འགྱུར་གནད་དྟོན་ཐག་གཅྟོད་བེད་པའི་ཐད། ཕལ་ཆེར་དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་ནང་

མཐྟོང་རྒྱ་དང་རྣམ་དཔྱྟོད་ཆེ་ཤྟོས་ལན་པའི་དབུ་ཁིད་མི་སྣ་ཞིག་རེད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

སྒེར་ངྟོས་ཀི་དབང་ཆ་དང་ཤུགས་རྐེན་ནུས་པ་དམངས་གཙོའི་འྟོས་བསྡུ་ལས་ཐྟོབ་

པ་མིན་པར་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་སྟོལ་རྒྱུན་གིས་གནང་པ་ཞིག་ཡིན་མྟོད། འྟོན་

ཀང་འགྟོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་ལྟོ་རྒྱུས་དབིབས་འགྱུར་ཆེན་པྟོ་འདི་འད་ཞིག་གི་དུས་

རབས་ལ། ཁྟོང་གིས་རང་ཉིད་ལ་སྟོལ་རྒྱུན་ལས་བྱུང་བའི་དབང་ཆ་དང་ལྟོ་བཅུ་ཕྲག་

འགའི་ནང་བཙན་བྟོལ་འཚོ་བ་ལས་གྲུབ་པའི་ཤུགས་རྐེན་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་དེ་སྤད་

དེ། བྟོད་མིའི་ལྟོ་རྒྱུས་ཐྟོག་དམངས་གཙོའི་འྟོས་བསྡུ་ཐེངས་དང་པྟོ་དེ་འགྟོ་བཙུགས། 
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བྟོད་མིའི་ལྟོ་རྒྱུས་ཐྟོག་གི་ཐེངས་དང་པྟོ་འདི་རྒྱ་དམར་དབང་སྒྱུར་འྟོག་གི་རྒྱ་ནག་

ནང་དེ་རིང་བར་བླྟོ་ཡུལ་དུ་འཆར་མི་ཐུབ་པབ་ཞིག་རེད། 

 ལྟོ་རྒྱུས་ཞིབ་འཇུག་ལས་ང་ཚོས་ཤེས་ཐུབ་པ་ནི། ཆབ་སིད་དེ་བཞིན་སྟོལ་

རྒྱུན་ནས་དམངས་གཙོའི་དབིབས་འགྱུར་ཕྟོགས་སུ་སྟོང་བ་དེ་དེང་གི་འཛམ་གིང་

གི་འཕེལ་ཕྟོགས་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་ནི་རྟག་ཏུ་དཀའ་ཚེགས་ཅན་གི་ལས་འགན་

གཅིག་ཡིན་ཞིང་། དམངས་གཙོའི་འབད་བརྟོན་ཐམས་ཅད་བགེགས་མེད་བདེ་

བགྟོད་ཅིག་མིན། ཐ་ན་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་སུ་དམངས་གཙོའི་དབིབས་འགྱུར་ཆེད་

འཁུར་བའི་རིན་དྟོད་ནི་ད་དུང་གང་འཚམ་ལིད་པྟོ་རེད། དམངས་གཙོའི་རེ་འབྟོད་

སྤིར་བཏང་ཆ་ནས་གཙོ་བྟོ་མང་ཚོགས་དཀྱུས་མ་ལས་འབྱུང་ཞིང་། ཆབ་སིད་མི་

སྣ་མཐྟོ་ཤྟོས་དམངས་གཙོའི་བཅྟོས་སྒྱུར་གི་འགྟོག་རྐེན་དུ་འགྱུར་བ་ནི་ཧ་ཅང་སིད་

པ་རེད། གྟོང་རིམ་དང་མང་ཚོགས་དཀྱུས་མ་གནད་དྟོན་འདིའི་ཐྟོག་བསམ་ཚུལ་

གཅིག་མཐུན་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ། དབིབས་འགྱུར་གི་རིན་དྟོད་ཧ་ཅང་ཆུང་ལ་རྒྱལ་

ཁ་ལྟོན་ཚད་ཧ་ཅང་མཐྟོ། དེར་བརྟེན་ང་ཧ་མི་ལས་ཀ་མེད་ཅིག་ནི། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་

ངྟོས་ནས་རང་ཉིད་ཀི་སྟོལ་རྒྱུན་དབུ་ཁིད་ཀི་གནས་བབ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོགས་སེ་

དམངས་གཙོར་སྒྱུར་བའི་ལག་ལེན་སྐུལ་སེལ་བེད་ཕྟོད་པ་དང་། ཆྟོས་ལུགས་དབུ་

ཁིད་ཀི་གནས་བབ་ལ་བརྟེན་ནས་བྟོད་མིའི་ཆྟོས་ལུགས་རིས་མེད་སྤི་ཚོགས་ཀི་

ཆབ་སིད་གྟོང་འཕེལ་ལ་འབད་པ་དེ་རེད། འདི་ནི་ཁྟོང་གི་རླབས་ཆེན་གི་མི་གཤིས་

དང་གཟིགས་རྒྱ་ཡངས་པའི་མངྟོན་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་ལ་བྟོད་མིའི་བསྟོད་བདེ་ཆེན་པྟོ་

ཞིག་ཀང་རེད།
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ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུལ་སེལ་དང་གསྟོ་སྐྟོང་ཡྟོད་མྟོད། ངས་བཙན་བྟོལ་བྟོད་

མིའི་དམངས་གཙོའི་ལམ་བུ་དེའང་འགྟོ་ལམ་བདེ་པྟོ་ཞིག་མིན་པ་ཤེས་ཀི་ཡྟོད། 

གང་ཡིན་ཟེར་ན། དམངས་གཙོ་ནི་གསར་ལ་རྟོག་འཛིན་ཅན་གི་ལམ་ལུགས་ཤིག་

ཡིན། མི་རྣམས་ཀིས་དུས་ཚོད་ཅུང་རིང་བའི་སྟོབ་སྦྟོང་བེད་དགྟོས་ཤིང་། དེ་ནས་

གཞི་ནས་དངྟོས་གནས་དང་ལེན་དང་བཀྟོལ་སྤྟོད་བེད་ཐུབ་ཀི་རེད། ཡིན་ནའང་

དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་དེ་བཞིན་དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་ནང་ཧ་ཤིའི་སི་རིང་

ལུགས་དང་དམར་པྟོའི་རིང་ལུགས་དང་གཤིབ་སྡུར་ཁྟོད། ཉི་ཤར་སྦར་མྟོས་མི་

ཁེབས་པའི་སྟོབས་ཤུགས་ལན་པ་དེ་ར་སྤད་བས་ཡྟོད། དམངས་གཙོ་ནི་བཙན་

བྟོལ་བྟོད་མིའི་གནས་ཁུལ་ལ་ལྟོ་རྒྱུས་ཀི་དྟོན་སྙིང་ཧ་ཅང་ལན་པའི་འདེམས་ཀ་ཞིག་

ཡིན་ཞིང་། དེའི་སྟོབས་ཤུགས་དང་རིན་ཐང་ད་ལྟ་རིམ་གིས་མངྟོན་བཞིན་ཡྟོད།

 ད་ལྟ་རྡ་རམ་ས་ལའི་བྟོད་མི་གྟོགས་པྟོས་ལྟོ་འགྟོར་ང་དང་བགྟོ་གེང་བས་

པའི་གནད་དྟོན་ཐྟོག་ཕིར་ལྟོག་བེད་རྒྱུ་ཡིན། 

 སྤི་ཚོགས་གང་དུའང་། མི་རྣམས་ཀི་ལྟ་བ་ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་མི་

སིད་ཅིང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སར་བཞིན་བདེ་ཐང་ཡིན་པའི་བྟོད་མིའི་བཙན་བྟོལ་སྟོད་

ཁུལ་དུའང་དམིགས་བསལ་མེད། གྟོང་དུ་བརྟོད་པ་ལྟར། བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་དམངས་

གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁ་འཐྟོར་དུ་གནས་ཤིང་། སྨྲ་བརྟོད་ཡྟོངས་སུ་རང་དབང་ཐྟོག་

སྟོན་པའི་ཆབ་སིད་ཁྟོར་ཡུག་ཏུ་འཚར་ལྟོངས་དང་འཚོ་བ་སྐེལ་བཞིན་ཡྟོད། ལྟ་བ་དང་

ལམ་ཕྟོགས་མི་འད་བའི་རྟོད་གེང་། ཐ་ན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་འདྟོད་

ཚུལ་ཡིན་ནའང་སྦས་འགེབས་བེད་མི་ཐུབ་ཅིང་། འདིའི་རྐེན་པས་དམངས་གཙོའི་

ལམ་ལུགས་འཛུགས་རྒྱུ་ནི་དགྟོས་ངེས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་རེས་དུས་སུ། 



ཕྱི་རྒྱལ་ནས་བྱིས་བའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་སྩོར།

141

བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིས་དེ་བས་ཀང༧གྟོང་ས་མཆྟོག་ལ་ཕྟོག་ཐུག་ཤྟོར་བའི་འཛེམ་ཟྟོན་

འདྟོར་ནས། ལྟ་བ་འད་མིན་དང་འདྟོད་ཚུལ་འད་མིན་ཚང་མ་དེ་བས་ཆ་ཚང་བའི་ཐྟོག་

འདྟོན་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། ལམ་ཕྟོགས་རྟོད་གེང་དེ་བས་ཡྟོངས་གགས་དེ་བས་ཛ་དག་ཏུ་

འགྱུར་གི་རེད། སྐབས་དེར་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བསམ་བླྟོ་གྟོང་བུར་འགིལ་ཤུགས་དང་

ཆབ་སིད་དབང་གགས་དངྟོས་ཡྟོད་ཁྟོད་མེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ལྟ་བུའི་

དབང་གགས་འདི་འད་གཅིག་གིས་ཚང་མ་མཉམ་འདེས་ཡྟོང་བར་རེ་བ་བརྒྱབ་པ་ནི་

དངྟོས་ཡྟོད་དང་མི་མཐུན། རྒྱུ་མཚན་ནི་རྟོམ་(Rome)དེ་བཞིན་ཉིན་གཅིག་ལ་བསྐྲུན་

པ་མིན་པ་ལྟར། “ཏཱ་ལའི་བླ་མ”ཡང་ཉིན་གཅིག་ལ་བཞེངས་སྐྲུན་བས་པ་ཞིག་མ་རེད། 

གནས་སངས་འདི་འདའི་འྟོག བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིའི་རེ་བ་རྒྱག་ཆྟོག་པ་ནི། ཡྟོངས་

གགས་དང་འད་མཉམ་གི་རྟོད་གེང་བེད་རེས་དང་བདེན་འྟོས་འཚམས་ཐྟོག་ཐབས་

ཇུས་འགྟོད་ཆྟོག་པའི་གནས་གཅིག་རེད། གནས་འདི་ནི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ལམ་སྟོན་འྟོག 

བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིས་ད་ལྟ་བེད་བཞིན་པའི་ས་ཞིང་རླབས་ཆེ་བའི་ལག་ལེན་གཅིག་

སེ། ཆྟོས་སིད་ཁ་ཕྲལ་ནས་བཙུགས་པའི་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཀི་འཁྟོར་སྐྟོད་

རེད།

 དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་འྟོག བསམ་ཚུལ་མི་འད་བའི་མི་མཐུན་པ་

ཉི་འྟོད་འྟོག་ཏུ་བཞག་ནས་གེང་ཆྟོག་ཅིང་། མི་རེ་རེ་དང་ཁྱུ་ཚོགས་རེ་རེའི་བསམ་

ཚུལ་དང་ཁེ་ཕན་ལ་ཁིམས་མཐུན་གི་གསུང་སའི་བར་གསེང་ཡྟོད་དགྟོས། འདི་ནི་

ཚོགས་སེ་གྟོང་བུར་འགིལ་བའི་རྨང་གཞི་དངྟོས་གནས་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ལམ་

ལུགས་འདི་མུ་མཐུད་དམིགས་བསལ་དབང་ཆ་ལན་པ་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལ་སྤད་པ་

ཙམ་མིན་པར། སྨྲ་བརྟོད་དབང་ཆ་དང་འྟོས་འཕེན་དབང་ཆ་ལན་པའི་ཁྟོངས་མི་ཚང་
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མའི་ལམ་ལུགས་རེད། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་རེས་དུས་སུ། དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་

ཁྟོ་ན་མ་གཏྟོགས་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་ནང་ཁུལ་གི་མི་མཐུན་པ་མཉམ་འདེས་བེད་

པའི་དབང་གགས་ཅན་གི་བེད་ཐབས་མེད་ལ། དེ་ནི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཚབ་བེད་ཆྟོག་

ཅིང་བྟོད་མི་གྟོང་བུར་འགིལ་ཤུགས་དང་ལྟེ་བར་ཕྟོགས་པའི་ནུས་ཤུགས་ཀི་མཚོན་

རྟགས་འགྱུར་ཆྟོག་པ་ཞིག་ཀང་ཡིན། དེ་མེད་ན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་གཤེགས་རེས། ཏག་

ཏག་དབང་གགས་སྟོང་རྐང་ཞིག་ཡིན་ཤས་ཧ་ཅང་ཆེ། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་མཐྟོང་རྒྱ་ཆེ་

ཞིང་མིག་རྒྱང་རིང་། ཐྟོག་མར“སྒེར་གཅྟོད”དབང་སྒྱུར་གི་མཚོན་རྟགས་དང་དབང་

ཆ་མཐྟོ་ཤྟོས་དབང་མཁན་ཡིན་པ་ཁྟོང་གིས་བྟོད་མིའི་དམངས་གཙོའི་ཡབ་ཆེན་གི་

ནུས་པ་འདྟོན་གི་ཡྟོད་པ་མ་ཟད། ལྟོ་རྒྱུས་དུས་རིམ་གལ་ཆེན་འདིའི་ཐྟོག་མའི་དུས་

སུ་ད་དུང་དམངས་གཙོ་ལག་ལེན་གི་ལྟ་སྲུང་བའི་ནུས་པ་འདྟོན་པའི་འགན་འཁྱེར་

ནས། ཁྟོང་གི་རེས་ཕྟོགས་ཆེད། བྟོད་མིས་རྒྱབ་རྟེན་བེད་ཆྟོག་པའི་ཆབ་སིད་དབང་

གགས་ཏེ་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ག་སྒིག་གནང་། ང་ཚོས་དགའ་པྟོའི་ངང་

མཐྟོང་ཐུབ་པར་དབང་གགས་འདི་ད་ལྟ་གཟབ་བརླིང་བརྟན་གསུམ་གིས་བཞེངས་

བཞིན་འདུག 

 གཅིག་བས་ན་མི་ལ་ལས་རྟོད་པ་བེད་སིད། དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་

ཀིས་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་ནང་ཁུལ་དུ་རྟོད་པ་ཡྟོང་སིད་པར་སྒྱུར་ནས། ཏཱ་ལའི་བླ་

མའི་རེས་དུས་ལ་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་གནས་ཁུལ“སྦྟོ་ལུག”ཏུ་འགྟོ་སིད་པའི་རང་

བཞིན་ཆེ་རུ་གཏྟོང་། བྟོད་མིའི་དམིགས་བསལ་གི་ཆྟོས་ལུགས་སྟོལ་རྒྱུན་རྐེན་པས། 

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་གཤེགས་རེས་ཆྟོས་ལུགས་དབུ་ཁིད་ཐྟོན་པ་བརྒྱུད་ཆབ་སིད་ཐྟོག་བྟོད་

མི་གྟོང་བུར་ཧ་ཅང་ལས་ས་པྟོའི་ཐྟོག་འགིལ་ཐུབ། འདི་ལྟར་ན་དམངས་གཙོའི་ལམ་
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ལུགས་ལས་དེ་བས་མི་ཡག་གམ། ལྟ་བ་འདི་ཡིད་རྟྟོན་རུང་བ་ཞིག་མིན། ཏན་ཏན་

བྟོད་མིར་དམིགས་བསལ་གི་ཆྟོས་ལུགས་སྟོལ་རྒྱུན་ཡྟོད། ཆྟོས་ལུགས་ཀི་བསམ་

བླྟོའི་འཚོ་བར་གཙིགས་སུ་འཛིན་མཁན་གི་མི་རིགས་གཅིག་ཡིན་ཞིང་། ཆྟོས་

ལུགས་ལ་རྒྱུན་གཏན་ལས་བརལ་བའི་མི་རིགས་གྟོང་བུར་འགིལ་ཤུགས་ལན་པ་

དང་ཆྟོས་ལུགས་དབུ་ཁིད་ཀིས་ཆབ་སིད་སྣེ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་འདྟོན། ཡིན་ནའང་

དེང་གི་འཛམ་གིང་དུ་ཆྟོས་ལུགས་ནི་ས་གནས་གང་དུའང་འཚོ་བའི་ཡྟོངས་རྟོགས་

མིན་ཞིང་། ལྷག་པར་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་ཆྟོས་སིད་ཁ་ཕྲལ་བའི་དམངས་གཙོའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་འཚོ་བཞིན་ཡྟོད། བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་གནས་ཁུལ་དུ་ཡིན་ནའང་

། ཁྟོ་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཆྟོས་ལུགས་རིས་མེད་ཅན་དུ་འགྱུར་བའང་ལྟོག་ཐབས་མེད་པ་

ཞིག་ཡིན་ཞིང་། འདི་ནི་འགྟོ་བ་མིའི་རིགས་ཆབ་སིད་དཔལ་ཡྟོན་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་

འཕེལ་ཕྟོགས་ཆེན་པྟོ་ཞིག་རེད། དེར་བརྟེན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་གཤེགས་རེས་ཆྟོས་

ལུགས་དབུ་ཁིད་ཀི་ཆབ་སིད་ཐྟོག་གི་བེད་ལས་ནུས་ཤུགས་ཆུང་དུ་འགྟོ་བ་ལ་ངེས་

པ་རེད།

 བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་གནས་ཁུལ་གི་ཆྟོས་ལུགས་རིས་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་

མགྟོགས་ཚད་ཧ་ཅང་དལ་བ་དང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་རེས་དུས་སུ་ཆྟོས་ལུགས་དབུ་ཁིད་

ཀིས་སར་བཞིན་ཆེས་གལ་ཆེན་གི་ཆབ་སིད་ནུས་པ་འདྟོན་པའི་དབང་དུ་གཏྟོང་

ནའང་། བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིས་ཆབ་སིད་ཐྟོག་གྟོང་བུ་གཅིག་ཏུ་སྒིལ་བའི་ནུས་པའི་

ལྟ་ཕྟོགས་ཐྟོག་ནས་བལྟས་ན། གནས་སངས་དེའང་ཆྟོས་སིད་ཁ་ཕྲལ་བའི་དམངས་

གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལས་ཞན། གལ་སིད་སྐབས་དེར་མཆྟོག་ཏུ་བཀུར་ཆྟོག་པའི་

ཆྟོས་ལུགས་དབུ་ཁིད་ཅིག་མེད་ན། ཆྟོས་ལུགས་དབུ་ཁིད་དབར་གི་རྟོད་པ་དེ་
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བཞིན་བྟོད་མིའི་ཆབ་སིད་ཁ་བལ་འགྟོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགྱུར་སིད། གནད་འདིའི་

ཐད་བྟོད་ཀི་ལྟོ་རྒྱུས་ཐྟོག་སར་བཤགས་ཕིས་འདྟོམས་དགྟོས་པའི་བསབ་བ་མང་པྟོ་

ཡྟོད། གལ་སིད་སྐབས་དེར་ཆྟོས་ལུགས་དབུ་ཁིད་གང་རུང་ཞིག་གིས་ཆབ་སིད་

ཐྟོག་དབང་ཆ་རང་ཉིད་གཅིག་པུས་བཟུང་། ཡིན་ནའང་བླ་ན་མེད་པའི་ཆབ་སིད་

དབང་གགས་ཀིས་བསམ་ཚུལ་འད་མིན་ལ་གུ་ཡངས་གནང་བ། མི་གཤིས་དང་

མཐུན་པ། ཡྟོངས་ཁྱབ་རིན་ཐང་དང་མཐུན་པ། ལྟོ་རྒྱུས་འཕེལ་ཕྟོགས་དང་མཐུན་

པའི་དགེ་བའི་ལས་ཟམ་མི་ཆད་པར་བསྒྲུབ་པ་འདི་འདའི་བ་བ་འགྟོ་བ་མིའི་རིགས་

ཀི་ལྟོ་རྒྱུས་ཐྟོག་ཧ་ཅང་དཀྟོན། དངྟོས་ཡྟོད་ཐྟོག་ནས་བརྟོད་ན། བྟོད་མི་ཚུད་པའི་ང་

ཚོས“ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ”གཞན་ཞིག་ཐྟོན་རྒྱུར་རེ་སྒུག་བེད་མི་ཕྟོད། 

གལ་སིད་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་མེད་ན། འགྱུར་སིད་པའི་གནས་སངས་ནི་

ཐྟོག་མ་ནས་བསམ་ཚུལ་མི་གཅིག་པ་དང་འདྟོད་བླྟོ་མི་གཅིག་པའི་བཙན་བྟོལ་བྟོད་

མིར་ཡྟོངས་གགས་ཐྟོག་དང་བདེན་གི་ཐབས་ཇུས་བརྟོད་སའི་ཆ་ལག་མེད་ཅིང་

། ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་ལ་ཐ་ན་འད་མཉམ་ཐྟོག“ཁ་རྟོད”རྒྱག་ས་གཅིག་ཀང་མེད་པ་

མི་ཆྟོག་ན། འདྟོད་ཚུལ་དག་པྟོ་ལན་པའི་ཁྱུ་ཚོགས་ལ་སྟོ་སྟོའི་འདྟོད་ཚུལ་ཐད་དང་

བདེན་གི་ལྟ་སངས་དང་ཕན་ཚུན་མཐུན་སྦྟོར་གི་མཉམ་འདེས་མི་འབྱུང་པའི་གནས་

སངས་འྟོག་ཏན་ཏན་ལྟོགས་སུ་ཐྟོན། དེ་ནི་ཏག་ཏག་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་གནས་ཁུལ་

“སྦྟོ་ལུག”ཏུ་འགྟོ་བའི་ཉེན་ཁའི་གཞི་རེད།

 བྟོད་མིའི་དཀའ་སྡུག་ལྟོ་རྒྱུས་དང་དངྟོས་གནས་དང་གནས་ཀི་མི་རིགས་

ཉེན་ཁའི་འདུ་ཤེས། དེ་བཞིན་བྟོད་མིའི་དམིགས་བསལ་ཆྟོས་ལུགས་ཀི་སྟོལ་རྒྱུན་

གིས་བྟོད་མི་རིགས་ལ་རྒྱུན་གཏན་ལས་བརལ་བའི་མི་རིགས་གྟོང་བུར་འགིལ་
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ཤུགས་ཤིག་བསྐྲུན་ཡྟོད། སྤིར་བཏང་གནས་ཚུལ་འྟོག དཀའ་ཚེགས་ཅི་འདའི་ཆེ་

མིན་དང་ནང་ལྟོགས་མི་མཐུན་པ་ཅི་འདའི་ཚབས་ཆེ་མིན་ལ་མ་ལྟྟོས་པར། བྟོད་

མི་རྦད་དེ་ལས་ས་པྟོའི་ཐྟོག་འཐྟོར་མི་སིད། དེའི་ཐྟོག་ད་དུང་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིའི་

དམངས་གཙོའི་སིད་གཞུང་གི་ཆབ་སིད་དབང་གགས་སྣྟོན་ན། བྟོད་མིའི་ངྟོས་ནས་

ནང་ཁུལ་གི་རྟོད་པ་དམངས་གཙོའི་ཆ་ལག་ཐྟོག་ནས་དང་བདེན་གི་ཐག་གཅྟོད་བེད་

ཆྟོག་པར་ཡིད་ཆེས་བེད། དམངས་གཙོས་བྟོད་མི་རིགས་ལ་དེ་བས་བརྟན་ལྷིང་

ཡིད་རྟྟོན་རུང་བའི་མི་རིགས་གྟོང་བུར་འགིལ་ཤུགས་ཤིག་མཁྟོ་འདྟོན་བས་ཡྟོད། 

དེར་བརྟེན་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་རེས་དུས་བཙན་བྟོལ་གནས་ཁུལ“སྦྟོ་ལུག”འགྟོ་བའི་སྟོན་

བརྡ་ཏན་ཏན་ཕམ་ཉེས་འགྱུར།

 བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིའི་དམངས་གཙོ་ད་དུང་འཚར་ལྟོངས་བེད་བཞིན་ཡྟོད། 

དམངས་གཙོ་ནི་ལྟ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ་འཚོ་བ་སྐེལ་སངས་ཤིག་ཀང་ཡིན་ཞིང་། འགྟོ་

ཚུགས་པ་དང་འཐུས་ཚང་ཐྟོག་སྤི་ཚོགས་ཚོགས་སེ་ཚང་མས་བང་ཆུབ་པའི་ངང་

བཀྟོལ་སྤྟོད་ཐུབ་པ་ཞིག་མིན། ༢༠༡༦ ལྟོའི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ ཉིན། སིད་སྐྟོང་འྟོས་

མི་བླྟོ་བཟང་སེང་གེ་དང་སེན་པ་ཚེ་རིང་ཐུན་མྟོང་གིས་གྟོ་སྒིག་བས་པའི་གསར་

འགྟོད་ལྷན་ཚོགས་ཐྟོག འྟོས་མི་གཉིས་ཀས་སྦས་གསང་མེད་པར་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་

ཐེངས་འདིའི་འྟོས་བསྡུའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྟོད་འྟོས་མི་དང་སྟོ་སྟོའི་རྒྱབ་སྐྟོར་བའི་ཁྟོངས་

གཏྟོགས་ཆྟོལ་ཁའི་བར་ཐྟོན་པའི་ཉེ་དགའ་ཕྟོགས་ཞེན་གི་སྣང་ཚུལ་ལ་བླྟོ་ཕམ་

གནང་པ་ཁས་བླངས། མ་ཟད་ཐུན་མྟོང་ཐྟོག་བྟོད་མིར་གཅིག་སྒིག་བེད་དགྟོས་པའི་

འབྟོད་སྐུལ་བས། འདིས་བྟོད་མིའི་དམངས་གཙོ་ལག་བསར་བེད་པའི་ཉམས་དགའ་

བའི་མདུན་ལམ་མངྟོན་པ་སེ། དམངས་གཙོའི་དབིབས་འགྱུར་གི་འགྟོ་སྟོད་དུ། མི་
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རྣམས་ཀིས་དམངས་གཙོ་ལག་ལེན་འཐུས་སྒྟོ་ཚང་བ་ཞིག་དེ་ཙམ་བེད་ཐུབ་མི་

སིད། འྟོན་ཀང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ལྟ་བུ་འདི་འདའི་དམིགས་བསལ་ཅན་གི་ལམ་ལུགས་

རིང་པ་མཇུག་སྒིལ་མཁན་དང་། ལམ་ལུགས་གསར་པ་གསར་འཛུགས་བེད་མཁན་

གི་བེད་ནུས་འྟོག བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིའི་ངྟོས་ནས་དེ་བས་རྡྟོག་ར་གཅིག་སྒིལ་ཐྟོག་

དམངས་གཙོ་དྟོན་གཉེར་གི་གྟོང་བུའི་ནུས་ཤུགས་བཟྟོ་ཐུབ་ལ་དམངས་གཙོའི་མྱུ་

གུའི་ཐྟོག་མའི་འཚར་ལྟོངས་ལ་སྲུང་སྐྟོང་བེད་ཆྟོག

 དམངས་གཙོ་ནི་ལག་ལེན་ཞིག་རེད་ལ་སྦྟོང་བརྡར་ཞིག་ཀང་རེད། ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་དང་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་ཡྟོངས་ཀི་ཐུན་མྟོང་འབད་བརྟོན་འྟོག བཙན་བྟོལ་

གནས་ཁུལ་དུ་རྣམ་པ་གསར་རྐང་ཞིག་ཐྟོག་ནས་ཆབ་སིད་བེད་སྒྟོ་བསྒྲུབས་ཡྟོད། 

མཁེགས་བཟུང་གིས་དམངས་གཙོའི་བཅྟོས་བསྒྱུར་དང་ལེན་མི་བེད་པའི་རྒྱ་དམར་

ལ་མཚོན་ནས་བརྟོད་ན། འདི་ནི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཀི་ཉེན་ཁའི“དག་

བྟོ”ཡིན་ཞིང་། བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིའི་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་རིམ་གིས་སིན་

པའི་སྐབས། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ལྟོག་ཐབས་མེད་པར་གཤེགས་ནའང་། དམངས་གཙོ་དེ་

བཞིན་རྒྱ་དམར་དབང་སྒྱུར་འྟོག་ཏུ་ཡྟོད་པ་ཚུད་པའི་བྟོད་མི་ཡྟོངས་ཀི་བསམ་བླྟོའི་

ལམ་སྟོན་དང་གྟོང་བུར་འགིལ་ཤུགས་གཞན་ཞིག་ལ་འགྱུར་གི་རེད། 

 དམིགས་བསལ་རྟོད་དགྟོས་པ་ཞིག་ནི། བཙན་བྟོལ་གི་དཀའ་ཚེགས་འཚོ་

བའི་ཁྟོད་ཚེ་མཇུག་གི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ངྟོས་ནས་དམིགས་བསལ་གི་གནས་བབ་ཐྟོག 

དམིགས་བསལ་ཁྱུ་ཚོགས་འདིའི་དམངས་གཙོའི་ལག་ལེན་སྐུལ་སེལ་བེད་པ་ནི་

ཡྟོངས་ཁྱབ་དྟོན་སྙིང་ལན། དེས་རྒྱ་དམར་དབང་སྒྱུར་འྟོག་གི་བྟོད་མིར་བླྟོ་སྒྟོ་འབེད་

པ་དང་དགེ་མཚན་ལན་པའི་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་རྒྱུ་མ་ཟད། རྒྱ་དམར་དབང་སྒྱུར་
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འྟོག་གི་མི་རིགས་གཞན་ལའང་བླྟོ་འབེད་བེད་ཐུབ། བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིའི་ངྟོས་ནས་

དམངས་གཙོའི་ལག་ལེན་སྐུལ་སེལ་བེད་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ། ནུས་ཤུགས་

དེ་བའི་ཆེ་བའི་ཐྟོག་རྒྱ་དམར་དབང་སྒྱུར་འྟོག་གི་བྟོད་མི་དང་མི་རིགས་གཞན་

པའི་ཁྟོངས་མིར་འབེལ་ཡྟོད་གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་སེལ་བེད་དགྟོས་ཤིང་། འདིས་རྒྱ་

དམར་དབང་སྒྱུར་འྟོག་གི་མང་ཚོགས་ཁྟོད་ཤུགས་རྐེན་གཏིང་ཟབ་བཟྟོ་ཐུབ། ཐའེ་

ཝན་གིས་དམངས་གཙོ་བེད་ཐུབ་པ་དང་། བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིས་དམངས་གཙོ་

བེད་ཐུབ་ན། རྒྱ་དམར་ལ་ད་དུང་ལྟོ་རྒྱུས་འཁྟོར་ལྟོ་རྒྱབ་སྣུར་བེད་པའི“ཡིད་ཆེས་

གསུམ”ཡྟོད་དམ།

 དེར་བརྟེན“ཞ་ཡན”གི་སྟོན་དཔགས་དང་ཏག་ཏག་ལྟོག་ཕྟོགས་ཡིན་ཞིང་

། མི་ཁི་བཅུ་བདུན་མ་གཏྟོགས་མེད་པའི་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་གནས་ཁུལ་དེ་བཞིན་

དམངས་གཙོར་འགྱུར་བའི་ལམ་བུའི་ཐྟོག་ཐྟོར་ཞིག་མི་འགྟོ་བ་མ་ཟད། ད་དུང་

ཆབ་སིད་ཀི་ཤུགས་རྐེན་ནུས་པ་དེ་བས་ཆེ་བ་དང་དེ་བས་གསལ་བ་འབྱུང་། “ཞ་

ཡན”ཡིན་ནའང་འད། རྒྱ་དམར་གི་རྐུབ་གཡྟོག་ཤེས་ལན་པ་གཞན་ཡིན་ནའང་

འད། སྤིར་རྒྱ་ནག་ནང་གི་བརྒྱུད་ལམ་ཐམས་ཅད་སངས་འཛིན་ཐེབས་པ་མ་ཟད། 

མུ་མཐུད་དེ་ཟམ་མི་ཆད་པར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ལ་དམའ་འབེབས་ཚིག་མཚོན་འདེབས་

མྟོད། བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིའི་དམངས་གཙོའི་འྟོས་བསྡུ་སྐྟོར་བརྟོད་མི་ནུས། རྒྱུ་མཚན་

ནི་ཁྟོ་ཚོའི་སེམས་ནང་ཧ་ཅང་གསལ་པྟོ་ཡིན་ཏེ། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་སར་བཞིན་བྟོད་

མི་རིགས་དང་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་སྐུ་ཚབ་ཙམ་མིན་པར། བྟོད་མིའི་དམངས་

གཙོའི་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་གྱུར། དམངས་གཙོར་བསྒྱུར་བའི་འབད་བརྟོན་

ཐྟོག སྟོལ་རྒྱུན་གི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ངྟོས་ནས་དམངས་གཙོ་དེ་བཞིན་བྟོད་མིའི་སྟོལ་
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རྒྱུན་གི་ཆ་ཤས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུར་འགྟོ་བཙུགས་ཤིང་། འབད་བརྟོན་འདི་འད་རྒྱ་

དམར་ལ་མཚོན་ན་ཉེན་ཁ་དང་གདྟོང་ཐུག་ཉིས་ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡྟོད། 

 རྒྱ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ངས་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིའི་དམངས་གཙོའི་

ལམ་བུར་ཡིད་སྟོན་དང་རེ་བས་ཁེངས་བཞིན་ཡྟོད། བྟོད་མི་ནི་སྟོན་སྐྟོད་བ་ཡིན་

ཞིང་། 

ཏག་ཏག་སྟོན་སྐྟོད་བ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིའི་ལུས་

ཐྟོག་ཏུ་ལྟོ་རྒྱུས་ལས་འགན་དང་ལྟོ་རྒྱུས་མཚན་སྙན་སར་ལས་ཆེ་བ་ཞིག་འཁྱེར་

བཞིན་ཡྟོད། རྐུབ་གཡྟོག་ཤེས་ལན་པ་དེ་ཚོའི་རིན་ཐང་ཆུང་བའི་ཡི་གེར་དྟོ་སྣང་

ཕྲན་བུའང་བེད་མི་དགྟོས་ཤིང་། མཐར་ཐུག་ཐྟོར་ཞིག་ཏུ་འགྟོ་མཁན་ནི་བཙན་བྟོལ་

ཁྟོད་དུ་ལྟོ་རྒྱུས་གསར་པ་འབི་མཁན་གི་བྟོད་མི་མིན་པར་ལྟོ་རྒྱུས་འཕེལ་ཕྟོགས་

ལས་ལྟོག་སེ་འགུལ་བའི་རྒྱ་དམར་སིད་དབང་སྒེར་གཅྟོད་དབང་སྒྱུར་རེད། ཕི་

ཚུལ་བལྟས་ན་སྟོབས་ཆེ་བའི་རྒྱ་དམར་ལ་འཕྲད་པར་འགྱུར་བའི་དབང་སྒྱུར་ཐད་

ཀི་ཉམས་ཉེན་ངའི་རྟོམ་ཡིག་གིས་བགང་མི་དགྟོས། དྟོན་དངྟོས་སུ་ཁྟོ་ཚོ་རང་ཉིད་

ཀིས་གསལ་ཤྟོས་ཤེས་ཀི་ཡྟོད། རྟོག་ཟིང་མང་ནས་མང་དུ་སྟོང་ཞིང་། དུས་དང་

རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྦྟོ་ལུག་རྒྱུར་སེམས་ཁལ་བེད་མཁན་ནི་ཏག་ཏག་རྒྱ་དམར་ཁྟོ་རང་

ཚོ་རེད།  

༢༠༡༦ ལྟོའི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ཉིན། ཝ་ཧིང་ཏུན་དུ།
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རྒྱ་མི་རིགས་ཀི་དབུ་མའི་ལམ་ལ་ལྟ་སངས་དང་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་

དགུའི་རེས་ཀི་བྟོད་ཐྟོག་སིད་ཇུས།

ཞ་རྨིན་གིས།16

 སྐུ་ཞབས་བསན་འཛིན་བདེ་ལན་ལགས་ཀིས་ང་ལ་སྤད་པའི་བརྟོད་གཞི་ནི་

གནད་དྟོན་གལ་ཆེན་པྟོ་གཉིས་ཀི་སྐྟོར་བཤད་རྒྱུ་རེད་འདུག གཅིག་ནི་རྒྱ་མི་རིགས་

ཀིས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་ལྟ་སངས་གང་འད་ཞིག་འཛིན་གི་ཡྟོད་མེད་རེད། ཅིག་ཤྟོས་

ནི། ང་ཚོའི་ཚོགས་འདུ་འདི་གྲུབ་རེས། རྒྱ་དམར་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་འཚོག་

གི་ཡྟོད་པ་རེད། ང་ཚོས་རྒྱ་དམར་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུའི་སིད་ཇུས་དང་བསམ་

བླྟོ་གཏྟོང་ཕྟོགས་ཐད་འགྱུར་ལྟོག་ག་རེ་ཡྟོད་མེད་ལ་ལྟ་རྒྱུ་དེ་རེད། 

རྒྱ་མི་རིགས་ངྟོས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་ལྟ་སངས་ཐད། ཐྟོག་མར་ང་ཚོས་

རྒྱུས་མངའ་དགྟོས་པའི་གནད་འགག་གི་རྒྱབ་ལྟོངས་ཁ་ཤས་ཡྟོད་པ་རེད་སྙམ རྒྱབ་

ལྟོངས་གཅིག་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྟོགས་ཀིས་མཐྟོང་ཕྟོགས་ཟབ་པྟོ་ཞིག་བཟྟོས་ཡྟོད་

པ་དེ་རེད། མཐྟོང་ཕྟོགས་འདིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིས་ཁ་བལ་རིང་

ལུགས་གཉེར་གི་ཡྟོད་པར་ངྟོས་འཛིན་བས། མཐྟོང་ཕྟོགས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས། རྒྱ་

ནག་གི་ཆབ་འབངས་དཀྱུས་མ་ཕལ་ཆེ་བ་དང་། ཐ་ན་ཤེས་ཡྟོན་ཅན་ཕལ་ཆེ་བས་

རྟག་ཏུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་ཏན་ཏན་ཁ་བལ་རིང་ལུགས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ངྟོས་འཛིན་

བེད་ཀིན་ཡྟོད། 

16 སྐུ་ཞབས་ཞ་རྨིན་ནི་ཨ་རིའི་ཉིའུ་ཡུག་གྟོང་ཁྱེར་སྟོབ་ཆེན་གི་ཆབ་སིད་ཚན་པའི་དགེ་རན་ཆེན་པྟོ་རེད།



ཕྱི་རྒྱལ་ནས་བྱིས་བའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་སྩོར།

150

 ཅིག་ཤྟོས་ནི། རྒྱ་ནག་ལ་སེམས་ཁལ་མང་པྟོ་ཞིག་ཡྟོད་ཅིང་། དེ་དག་ཁྟོད་

ཀི་གཅིག་སེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདེ་འཇགས་

གནད་དྟོན་གི་མཐྟོ་ཚད་དུ་བཞག་ཡྟོད་པ་དེ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བྟོད་ཀི་

གནད་དྟོན་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་གནད་དྟོན་ཐད་བེད་ཕྟོགས་འཛིན་སྐབས། 

“རིང་ལུགས་གསུམ་”ཟེར་བ་བསྐར་ཟླྟོས་བེད་རྒྱུ་དགའ་པྟོ་ཡྟོད། དེ་དག་ནི་མཐར་

ལྷུང་རིང་ལུགས་སམ་ཆྟོས་ལུགས་མཐར་ལྷུང་རིང་ལུགས་དང་། འཇིགས་སྐུལ་

རིང་ལུགས། ཁ་བལ་རིང་ལུགས་བཅས་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས”རིང་ལུགས་

གསུམ”ཟེར་བ་འདི་མཚམས་མི་ཆད་པར་ནན་བཤད་བེད་པར་བརྟེན། བྟོད་ཀི་

གནད་དྟོན་ཧ་ཅང་ཚོར་བ་སྐེན་པྟོ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདེ་འཇགས་གནད་དྟོན་ཞིག་

ཏུ་གྱུར་ཡྟོད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གི་མི་སེར་དང་ཤེས་ཡྟོན་པའི་ངྟོས་ནས་བྟོད་ཀི་

གནད་དྟོན་ཐད་ཧ་ཅང་ཡིད་གཟབ་བེད་པ་དང་། སེམས་ཁལ་ཆེན་པྟོ་ཡྟོད་ནའང་། 

གནད་དྟོན་འདིར་ལག་པ་འཆང་བའི་འདུན་པ་མེད། 

 གནད་དྟོན་གཞན་ཞིག་ནི་གྟོང་དུ་ཟླ་སྒྟོན་ལགས་ཀིས་ནན་བཤད་གནང་

སྟོང་། དེ་ནི་རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱ་མི་རིགས་ལ་མི་རིགས་རིང་ལུགས་ཀི་འདུ་ཤེས་ཆེན་

པྟོ་ཡྟོད། ལྷག་པར་འདས་པའི་ལྟོ་སུམ་ཅུའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབྟོར་རིམ་པས་

འཕེལ་རྒྱས་ཕིན་པར་བརྟེན། རྒྱ་མི་རིགས་ཀི་སེམས་ཁམས་ཀང་རྒྱས་བཞིན་ཡྟོད། 

ཁ་སང་ངས་བྟོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་གཞུང་ཞབས་ལ་གཏམ་བཤད་བས་སྐབས། 

དཔེ་ཞིག་བཞག་ནས་ཞིས་ཅིན་ཕིང་དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་ཨ་ལིད་སི་དང་ཤ་མྟོ་མཉམ་

འདུས་ནད་རྟགས་ཕྟོག་ཟིན་ཞེས་བརྟོད། གལ་སིད་ཁྱེད་ཚོའི《 ཨ་ལིད་སི་གཉིད་

ལམ་དུ་ལྷ་ཡུལ་ལ་འཁྱམས་མྱུལ།》 （Alice’s Adventures in Wonder-
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land《爱丽丝梦游仙境》）ཞེས་པ་ཀྟོག་མྟོང་ཡྟོད་ན། ཨ་ལིད་སིས་ཤ་

མྟོ་བཟས་རེས་དེའི་མཐུ་ནུས་ལ་བརྟེན་ནས་མྟོ་ཟམ་མི་ཆད་པར་སྦྟོས་བཞིན་ཡྟོད། 

མྟོས་གཏིང་ཤུགས་མང་ནས་མང་དུ་འགྟོ་བ་ཚོར་ཞིང་།  རྒྱལ་མྟོ་དང་བཀའ་མྟོལ་

གནང་བའི་སྐད་ཤུགས་མཐྟོ་རུ་མཐྟོ་རུ་དང་ཁེངས་དེགས་ཆེ་རུ་ཆེ་རུ་ཕིན། ཕིས་

སུ་ཨ་ལིད་སིས་ཤ་མྟོའི་མཐུ་ནུས་རྟོགས་ཟིན་པ་ཤེས་ཚོར་བྱུང་། ཡིན་ནའང་མུ་

མཐུད་དེ་ཁེངས་དེགས་དང་སྐད་མཐྟོ་པྟོའི་ཐྟོག་རྒྱལ་མྟོ་དང་བཀའ་མྟོལ་གནང་། དེ་

དང་གཅིག་མཚུགས་སུ་ངས་ཞིས་ཅིན་ཕིང་དང་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱ་མི་རིགས་མང་པྟོ་

ཞིག་དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་ཏག་ཏག་ཨ་ལིད་སིས་ཤ་མྟོ་བཟས་ཚར་བའི་རེས་ཀི་མཉམ་

འདུས་ནད་རྟགས་འདིའི་སྐབས་སེབ་པར་ཚོར་གི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་

གི་ད་ལྟའི་གནས་སངས་སྤི་ཡྟོངས་དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་དེ་བས་ཡག་པའི་ཕྟོགས་སུ་འགྟོ་

བ་ཞིག་མིན་ཞིང་། དེ་ལས་ལྟོག་སེ་དཀའ་གནས་རིམ་པ་མང་པྟོའི་ནང་ལྟུང་བཞིན་

ཡྟོད། འྟོན་ཀང་ཁྟོ་ཚོས་ད་དུང་འདི་ཤེས་ཚོར་བྱུང་མེད། གཅིག་བས་ན་ཁྟོ་ཚོས་

གཡྟོ་རྫུ་བེད་ཀི་ཡྟོད་རེད། གཅིག་བས་ན་དངྟོས་གནས་ཤེས་ཚོར་བྱུང་མེད། དེར་

བརྟེར་ཁྟོ་ཚོས་ད་དུང་མུ་མཐུད་ཧ་ཅང་མཁེགས་བཟུང་དང་ཕར་རྟོལ་རང་བཞིན་

ལན་པའི་ཟུག་གཟེར་ཅན་གི་སྐད་བརྡའི་ཐྟོག བྟོད་མ་ཚུད་པའི་མི་གཞན་དང་བཀའ་

མྟོལ་གེང་གི་ཡྟོད།  

 དེ་མིན་ང་ཚོའི་བསམ་བླྟོ་འཁྟོར་དགྟོས་པ་ཞིག་ནི། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གི་གྟོས་

དྟོན་མང་པྟོའི་ནང་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་གི་མཐྟོང་ཚད་དེ་Visibilityདམའ་རུ་འགྟོ་

བཞིན་ཡྟོད། རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་བརྟེན་ནས་འདི་ལྟར་བརྟོད་ཀི་ཡྟོད་ཅེ་ན། གནད་དྟོན་

མང་པྟོ་ཞིག་གིས་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་དང་ལྷན་དུ་འགན་རྟོད་བེད་བཞིན་ཡྟོད། དེས་
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ན་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གི་གནད་དྟོན་ཆེ་ཤྟོས་གང་རེད་དམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་དབང་ཆ་ཆ་བགྟོས་

སམ་དབང་ཆའི་འཐབ་རྟོད་བེད་པ་སེ། སུས་དབང་ཆ་འཛིན་ནམ། ཚོགས་ཆེན་

བཅུ་དགུ་པའི་སྐབས་སྟོགས་ལ་སུ་གྟོ་གནས་འཕར་བ་བེད་དམ་ཞེས་པ་འདི་རེད། 

འདི་ནི་རྒྱ་དམར་ནང་ཁུལ་སེམས་ཁུར་བེད་པའི་གནད་དྟོན་ཆེ་ཤྟོས་དེ་རེད། གང་

ཡིན་ཟེར་ན། གནད་དྟོན་འདི་ཁྟོ་ཚོའི་ཚེ་སྟོག་དང་ཁྱིམ་གཞིས་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་

ཡྟོད། དཔེར་ན། ཁྱེད་རང་གིས་མཐྟོང་གསལ་ལ་ཕམ་ཉེས་ཕྟོགས་ཀི་འགྟོ་ཁིད་དེ་

ཚོ། མཐའ་མར་བཟའ་ཟླ་བུ་ཕྲུག་དང་ཁ་འབལ་ནས་ཁྱིམ་ཚང་འཐྟོར་ཞིང་། ཕན་ཚུན་

ཐུག་དཀའ་བ། མཐའ་མཇུག་བཙོན་ཁང་དུ་བཅུག་སེ་སྡུག་པྟོ་མྟོང་གི་ཡྟོད། སྦྟོ་ཤིས་

ལེ་ལྟ་བུ་དང་། ཀྲྟོའུ་ཡུང་ཁང་། ཀྟོའུ་སྦྟོ་ཞུང་། ལིན་ཅིས་ཧ་སྟོགས་རེད། གང་ལྟར་

གནས་དེར་སེབས་རེས་སུ་ཡིན་ནའང་མངས་དགྟོས་པའི་དཀའ་སྡུག་གཅིག་པ་རེད། 

དེར་བརྟེན་གནས་སངས་འདི་འདའི་འྟོག རྒྱ་དམར་གིས་བསམ་བླྟོ་གཏྟོང་བ་གཙོ་བྟོ་

ནི་དབང་ཆ་སུས་འཛིན་པ་དེ་རེད། རྒྱ་ནག་གི་སིད་དབང་ད་ལྟའི་ཆར་སྤིའི་ཆ་ནས་

མི་ཉུང་ཤས་ཀིས་དབང་ཆ་བཟུང་བའི་ལམ་ལུགས་རེད། མཐྟོ་རིམ་དཔྟོན་རིགས་

དང་ས་གནས་དཔྟོན་རིགས་བཅས་ཁྟོ་ཚོའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཆེན་པྟོ་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་

གིས་དཔལ་འབྟོར་སྟོག་ར་སེ་ཐྟོན་ལས་དང་ཐྟོན་ཁུངས། གསར་དར་ཐྟོན་ལས་ཏེ་

དངུལ་ཁང་དང་བརྡ་འཕྲིན་སྟོགས་གང་ཡིན་ནའང་དེ་ཚོ་བགྟོ་བཤའ་རྒྱག་གི་ཡྟོད། 

གནས་སངས་འདི་འདའི་འྟོག རྒྱ་ནག་གི་དབང་ཆ་བགྟོ་བཤའི་འཐབ་རྟོད་དེ་ཡང་རྒྱུ་

ནྟོར་ཐད་ཀི་འཐབ་རྟོད་དང་བགྟོ་བཤའ་བེད་པའི་ཐྟོག་ནས་མངྟོན། གལ་སིད་ཁྱེད་

ཀིས་ཀྟོའུ་ཝུན་ཀུའེ་ཡི་གསང་བ་རྟྟོལ་བ་ལ་བལྟས་ན། འཐབ་རྟོད་འདི་རིགས་ཀི་ཛ་

དག་རང་བཞིན་གསལ་པྟོར་མངྟོན་ཡྟོད། 
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 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྟོ་ཁུར་བེད་པའི་གནད་དྟོན་མང་པྟོའི་ནང་གི་གཞན་

ཞིག་ནི་རྒྱལ་སྤིའི་གནད་དྟོན་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་ལ་ད་ལྟ་ཨ་རིའི་ཕྟོགས་

ནས་གནད་ཆེ་བའི་གདྟོང་ལེན་དགྟོས་པ་ཁ་ཤས་འཕྲད་ཡྟོད། དུས་མཚུངས་ཨ་རིས་

གྟོ་ལ་ཡྟོངས་ལ་དབུ་ཁིད་པའི་ནུས་པ་རིམ་བཞིན་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན། 

ཨེ་ཤ་ཡའི་ཉེ་འཁྟོར་རྒྱལ་ཁབ་ཁྟོད་དམངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་རིགས་ཤིག་སེབས་

ཡྟོད། ཁྟོ་ཚོས་སར་ལས་ཧུར་ཐག་ཐྟོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁ་གཏད་ལངས་པའི་འདྟོད་

པ་བེད་ཅིང་། དམངས་གཙོ་དང་འགྟོ་བ་མིའི་ཐྟོབ་ཐང་ཐྟོག་ལངས་ཕྟོགས་སར་ལས་

མཁེགས་པ་གྱུར། ཁྟོ་ཚོ་ནི་ཉི་ཧྟོང་དང་ལྷྟོ་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་མཐུན་ཚོགས། 

རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞིང་། སར་ལས་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་ནུས་པ་གསར་པ་ཞིག་

ཆགས་ཡྟོད། རྒྱ་ནག་ལ་མཚོན་ན། གནད་དྟོན་འདི་དག་ནི་བེད་མི་ཤེས་པ་དང་མགྟོ་

ན་བའི་གནད་དྟོན་ཞིག་ཆགས་ཡྟོད།  

 གལ་སིད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་ཐད་བསམ་བླྟོ་གཏྟོང་ན། 

བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་ནི་རྒྱ་ནག་ནང་འཐབ་ཕྟོགས་གཅིག་གྱུར་གི་དྟོ་དམ་ཁྱབ་ཁྟོངས་

སུ་ཡྟོད་ཅིང་། དེ་ནི་ཧྟོང་ཀྟོང་དང་། ཐའེ་ཝན། མ་ཁའྟོ། ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་བཅས་

ཀི་གནད་དྟོན་དང་ལྷན་དུ་བཞག ད་ལྟ་མཐྟོང་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་ཧྟོང་ཀྟོང་དང་ཐའེ་ཝན། 

མ་ཁའྟོ་བཅས་ཀི་གནད་དྟོན་གི་ཤུགས་རྐེན་ནི་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་དང་བསྡུར་ན། དེ་

བས་ཛ་དག་པ་ཡྟོད། ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་གི་གནད་དྟོན་རྣྟོ་ངར་དེ་བས་ཆེ་བ་དང་

གདྟོང་ཐུག་རང་བཞིན་དེ་བས་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡྟོད། དེར་བརྟེན་གནས་སངས་

འདི་འདའི་འྟོག་རྒྱ་ནག་གི་ཐབས་ཇུས་འགྟོད་པའི་ཐྟོ་གཞུང་ནང་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་

གི་གྟོ་གནས་མཐྟོ་ཤྟོས་མིན། དེར་བརྟེན་ངའི་བསམ་བླྟོར་གནད་དྟོན་འདི་ང་ཚོས་
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ཤེས་དགྟོས་རེད་སྙམ། 

 ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་ཤེས་ཡྟོན་པ་དང་རྒྱ་མི་རིགས་ལ་འབེལ་བ་བེད་སྐབས། 

དབུ་མའི་ལམ་ཐད་ཁྟོ་ཚོའི་ལྟ་སངས་མི་འད་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་འདུག གཙོ་རྒྱུན་གི་ལྟ་

སངས་ནི་རྨྟོངས་ལྟ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁྟོ་ཚོས་དབུ་མའི་ལམ་ཞེས་པ་ཞིག་གྟོ་

མྟོང་མེད། ངས་ཁྟོ་ཚོ་ལ་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་རྒྱ་ནག་ལས་ལྟོགས་སུ་རང་བཙན་བེད་རྒྱུ་

རྟོད་ཀི་མེད། རྒྱ་ནག་གི་ར་ཁིམས་འྟོག་མིང་དྟོན་མཚུངས་པའི་རང་སིད་རང་སྐྟོང་

རྟོད་ཀི་ཡྟོད་ཅེས་འགེལ་བརྟོད་བེད་སྐབས། ཁྟོ་ཚོ་ལམ་སང་ཧང་སངས་ཤིང་། འདི་

འད་ཡྟོད་རེད་དམ་ཟེར་གི་འདུག ཧང་སངས་པ་འདིའང་མགྟོགས་མྱུར་ངང་དགའ་སྤྟོ་

ཞིག་ལ་འགྱུར་འགྟོ་གི་འདུག འདིའི་ཐྟོག་སེམས་ཁལ་བེད་མི་དགྟོས་ཤིང་། གནད་

དྟོན་འདི་སེལ་ཐུབ་ཀི་འདུག་སྙམ་ནས་དབུ་མའི་ལམ་དང་ལེན་བེད་ཀི་འདུག ངས་

བརྟོད་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་རྒྱ་མི་རིགས་དང་ཤེས་ཡྟོན་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་རྣམ་འགྱུར་འདི་

འད་ཞིག་འདུག ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་མཐྟོང་ཐུབ་པ་ཞིག་ནི། འདིའི་ཐད་རྒྱ་མི་རིགས་

ཁྟོད་སྐྟོན་བརྟོད་ཀི་སྐད་སྒ་རིགས་གཉིས་ཀང་འདུག 

 སྐྟོན་བརྟོད་རིགས་གཅིག་ནི། དེ་ལ་བླྟོས་མི་འཁེལ་བ་དང་། ཡིད་བརྟན་མི་

རུང་། སྐག་རྫུན་རེད། མགྟོ་སྐྟོར་རེད། ང་ཚོས་ཁྟོ་རང་གི་ལྷག་བསམ་ལ་ཡིད་ར་བ་

ནས་ཆེས་ཀི་མི་འདུག་ཅེས་པ་འདི་རེད། འྟོན་ཀང་ཐེངས་འདིར་ང་འདིར་ཚོགས་འདུ་

ཡྟོང་ནས། ང་ལ་མཚོན་ན་ངས་བེད་དགྟོས་པའི་ལས་འགན་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་ཞིག་ནི་

རྒྱ་མི་རིགས་ལ་གསལ་པྟོ་བཤད་དགྟོས་པ་ཞིག་འདུག དེ་ནི་༧གྟོང་ས་མཆྟོག་དང་

སིད་སྐྟོང་ནས་བཟུང་། གྟོང་དུ་ཟླ་སྒྟོན་ལགས་ཀིས་བརྟོད་པ་ལྟར། བཙན་བྟོལ་བྟོད་

གཞུང་ཡྟོངས་རྟོགས་ལ་བརིད་ཉམས་ཆེ་བའི་དམ་བཅའ་ཞིག་འདུག དེ་ནི་ང་ཚོའི་
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ངྟོས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་ཐད་ནན་ཏན་ཡིན་ལ། ཡིད་ཆེས་བེད་ཆྟོག་པ་དང་ཧ་ཅང་

ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཡིན་པ་ལས། སྐབས་བསྟུན་བེད་ཐབས་ཤིག་མིན། གང་ཡིན་

ཟེར་ན། འདི་ནི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཡག་ཤྟོས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། དངྟོས་ཡྟོད་

གནས་སངས་ཀིས་ང་ཚོར་འདེམས་བཅུག་པའི་གཉིས་ཕན་གི་ཐབས་ལམ་ཡག་

ཤྟོས་རེད་ཅེས་པ་དེ་རེད།  དེར་བརྟེན་འདིའི་ཐད་རྒྱ་མི་རིགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་

ནས། ཕར་རྒྱ་མི་རིགས་ལ་སར་ལས་མང་བའི་ལས་དྟོན་སེལ་ཆྟོག འདི་ནི་སྐབས་

བསྟུན་གི་བེད་ཐབས་ཤིག་མིན་པར། གལ་འགངས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་དམ་བཅའ་ཞིག་

ཡིན་པ་མ་ཟད། ༧གྟོང་ས་མཆྟོག་དང་བཙན་བྟོལ་བྟོད་གཞུང་བཅས་པའི་ཡྟོངས་

ཁྱབ་ཀི་དམ་བཅའ་ཞིག་རེད། དེར་བརྟེན་འདི་ནི་ང་ཚོས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཆྟོག་པ་

ཞིག་རེད་སྙམ།

 རིགས་གཞན་ཞིག་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དབུ་མའི་ལམ་ནི་རྒྱ་མི་ལ་འྟོས་མེད་

ཀི་བསྟུན་ཐབས་བེད་པ་དང་བྟོད་བླྟོས་གཏྟོང་བེད་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་བརྟོད་མཁན་

ཡྟོད། འདི་ནི་ཐ་ན་རྒྱ་ནག་དབང་འྟོག་ཏུ་ཡྟོད་པའི་བྟོད་མི་གང་འཚམས་ཤིག་དང་། 

དེ་བཞིན་བཙན་བྟོལ་དུ་ཡྟོད་པའི་བྟོད་མི་ཉུང་ཤས་ཤིག་གི་བརྟོད་ཚུལ་རེད། ཐ་ན་ཁ་

ཤས་ཀིས་དབུ་མའི་ལམ་ནི་ཁྱྟོད་ཚོ་རྒྱ་མི་དེ་ཚོས༧གྟོང་ས་མཆྟོག་ལ་བཙན་འགེལ་

བས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་བརྟོད་མཁན་ཡང་འདུག ཧ་ལམ་ང་ཚོས་ལྟོག་གཡྟོ་བཤམས་

ཏེ༧གྟོང་ས་མཆྟོག་བཙན་ཁིད་བས་པ་ལྟ་བུའི་དྟོགས་པ་དེ་འད་འདུག དེར་བརྟེན་

ངས་འགེལ་བཤད་བེད་དགྟོས་མཐྟོང་བ་སེ། ༧གྟོང་ས་མཆྟོག་གི་རྣམ་དཔྱྟོད་ནི་ང་

ཚོས་བཙན་ཁིད་བེད་ཐུབ་པ་ཞིག་མིན་ཞིང་། ཁྟོང་གིས་ས་ས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་

བཏྟོན་ཡྟོད། ང་ཚོ་ནི༧གྟོང་ས་མཆྟོག་གི་དབུ་མའི་ལམ་ལ་ཡིད་འཕྲྟོག་ནས་ཡྟོང་བ་
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ཞིག་རེད། དེར་བརྟེན་དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ནུས་པ་བཏྟོན་ནས་དབུ་མའི་

ལམ་ལ་ཞབས་འདེབས་སྒྲུབ་པ་ལས། ང་ཚོས༧གྟོང་ས་མཆྟོག་ལ་ཤུགས་རྐེན་སྤྟོད་

ནས་ཁྟོང་ལ་དབུ་མའི་ལམ་དང་ལེན་བེད་འཇུག་པའི་གནས་ཚུལ་མེད་ལ། ང་ཚོས་

རྒྱ་མི་རིགས་ཀི་ཁེ་ཕན་ཆེད་དུ་བྟོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་ཤུགས་རྐེན་བཟྟོས་ནས། ཁྱེད་

ཚོས་ངེས་པར་དུ་དབུ་མའི་ལམ་དང་ལེན་བེད་དགྟོས་རེད་ཟེར་བའི་གནས་ཚུལ་

ཡང་མེད།

 འྟོན་ཀང་ངས་རྣམ་པ་ཚོར་འགེལ་བཤད་ཅིག་བེད་འདྟོད་བྱུང་། རྒྱུ་མཚན་

གང་ལ་བརྟེན་ནས་འདི་འདའི་གནས་སངས་རིགས་གཉིས་བྱུང་ངམ། གཅིག་གིས་

གཡྟོན་ཕྟོགས་ནས་ཁྱེད་རང་ལ་རྟོལ་རྡུང་བཏང་ནས། དེ་ནི་ཏན་ཏན་རྫུན་མ་རེད་

ཅེས་བརྟོད་པ་དང་། ཅིག་ཤྟོས་དེས་ཀང་གཡས་ཕྟོགས་ནས་ཁྱེད་རང་ལ་རྟོལ་རྡུང་

བཏང་ཞིང་། ཁྱེད་རང་ད་དུང་ངར་ཤུགས་འདང་གི་མི་འདུག དབུ་མའི་ལམ་རྦད་དེ་

གཡུག་དགྟོས། དབུ་མའི་ལམ་ནི་རྒྱ་མི་རིགས་ཀི་ཡིན་ཞིང་། བྟོད་མིའི་ཁེ་ཕན་དང་

འབེལ་བ་མེད། དེས་བྟོད་མིའི་ཁེ་ཕན་བླྟོས་གཏྟོང་ཞིང་བྟོད་འཚོང་བ་རེད་ཟེར། འདི་

འདའི་གནས་སངས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་དམ། དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་ངའི་བསམ་

པར་ང་ཚོས་ཤེས་དགྟོས་པ་ཞིག་ལ་དབང་སྒྱུར་བེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྟོད། རྒྱ་ནག་

གཞུང་ནི་ཧ་ཅང་ཇུས་མང་བཀྟོད་ཟབ་དང་མགྟོ་བདེ་གཡྟོ་སྒྱུ་ཞིག་རེད་སྙམ། རྒྱུ་

མཚན་གང་ལ་བརྟེན་ནས་འདི་ལྟར་རྟོད་ཀི་ཡྟོད་ཟེར་ན། ང་ཚོར་དབིན་ཡིག་ནང་

ལ་བཤད་ཚུལ་ཞིག་ཡྟོད་པ་ནི་གཞུང་སྒིག་རུ་ཁག་ལྔ་པ་སེ(The Fifth column)

ཞེས་པ་འདི་རེད། ངས་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སིད་ལ་རྟྟོག་ཞིབ་དང་ཞིབ་འཇུག་བས་

པར་གཞིགས་ན། རྒྱ་ནག་ཁྟོ་རང་ལ་རྒྱབ་སྐྟོར་བེད་མཁན་གཞུང་སྒིག་རུ་ཁག་ལྔ་
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པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ད་དུང་དྲུག་པ་བདུན་པའང་ཡྟོད་ངེས། གལ་སིད་ང་ཚོས་རྒྱ་

ནག་གི་སིད་ཇུས་འད་མིན་ལ་རྒྱབ་སྐྟོར་དང་ཁྱབ་བསྒགས་བེད་མཁན་ཧ་ཅང་སྐད་

གགས་ཆེན་པྟོ་དེ་འདར་བལྟས་ན། དཔེར་ན་ཁིད་སིན་ཀེར་（Henry Alfred 

Kissinger）དང་ཕའྟོ་ལེ་སན་（Henry Merritt “Hank” Paulson）ཚུད་

པའི་སྐད་གགས་ཅན་གི་ཆབ་སིད་པ་དང་དངུལ་ཁང་ལས་གཉེར་བ་ཁྟོ་ཚོས་སྐད་ཆ་

འདི་རིགས་བཤད་ཀི་འདུག 

 དེ་མ་ཟད་ང་ཚོས་ད་དུང་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་ཞིག་མཐྟོང་ཐུབ་ཅིང་། གཅིག་ནི་རྒྱ་

ནག་གི་དཔྟོན་རིགས་རེད། འཐབ་ས་དང་པྟོའི་ལས་དྟོན་གཉེར་མཁན། ཁྟོ་ཚོས་རྟག་

ཏུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་ཡིད་ཆེས་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། རྦད་དེ་ཁ་བལ་གཏྟོང་དགྟོས་

སེམས་ཀི་ཡྟོད་རེད་ཅེས་ལབ་ཀི་ཡྟོད། གཉིས་པ་དེ་ནི་བེད་སྤྟོད་བས་པའི་མཁས་པ་

དེ་ཚོ་ཡིན་ཞིང་། ཁྟོ་ཚོས་དབུ་མའི་ལམ་ནི་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་སེལ་གི་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་

བྟོད་མིས་དེར་ངྟོ་རྟོལ་བེད་བཞིན་ཡྟོད། ཁྱེད་རང་ལྟྟོས་དང་། མི་ཆེ་གེ་མྟོ་ཞིག་གིས་

ཡྟོངས་གགས་ཐྟོག་དབུ་མའི་ལམ་ལ་ངྟོ་རྟོལ་བས་ཡྟོད་ཅེས་བརྟོད། དེའི་འྟོག་ལ་

ཡང་མི་གཞན་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡྟོད་ཅིང་། བྟོད་མི་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐེད་བེད་

ཀི་ཡྟོད་པའི་བཟྟོ་འད་པྟོ་ཡྟོད། ཡིན་ནའང་ཁྟོ་ཚོས་ཡང་ཟུར་དུ་གཞན་པ་ཞིག་ནས་

ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དབུ་མའི་ལམ་ལ་བཙོག་པ་བཟྟོ་བཞིན་ཡྟོད། ཁྟོ་ཚོས་དབུ་མའི་ལམ་

ནི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་རྒྱ་མི་དེ་ཚོས་བཙན་ཁིད་

བས་པ་ཡིན་ཞིང་། དབུ་མའི་ལམ་གིས་ང་ཚོ་བྟོད་མིའི་ཁེ་ཕན་འཚོང་གི་ཡྟོད་ཅེས་

བཤད། དེར་བརྟེན་འདི་ཚོ་ཐམས་ཅད་ལ་ར་བའི་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་ཡྟོད་པ་ནི། 

༧གྟོང་ས་མཆྟོག་གི་རྣམ་དཔྱྟོད་ལ་གཏྟོར་བཤིག་དང་། ༧གྟོང་ས་མཆྟོག་ལ་ཡྟོད་
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པའི་ཆ་འཇྟོག་ལ་གཏྟོར་བཤིག་གཏྟོང་རྒྱུ་དེ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་ལས་དྟོན་བེད་

སྐབས། རྒྱུན་དུ་གཡས་གཡྟོན་སེང་འྟོག་བཅས་ཕྟོགས་ཚང་མ་ནས་ང་ཚོ་ལ་རྟོལ་

རྡུང་འཕྟོག་གི་ཡྟོད། 

 གལ་སིད་ང་ཚོས་རྒྱ་དམར་གི་ཐབས་ཇུས་དང་སིད་ཇུས་ལག་བསར་གི་

ཁྱད་ཆྟོས་ཁ་ཤས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡྟོད་ན། ང་ཚོའི་ངྟོས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་ཐད་ཀི་

ཡིེད་ཆེས་དང་ཁས་ལེན་འདྟོར་གི་མ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། རྒྱུན་དུ་ང་ཚོའི་བསམ་

བླྟོའི་ནང་ངའི་ངྟོས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་ཀི་ཡྟོད། ཡིན་ནའང་རྒྱུ་

མཚན་གང་ལ་བརྟེན་ནས་བྟོད་མི་ཁ་ཤས་ཀིས་ཀང་ང་ལ་ངན་སྨྲས་བེད་ཀི་ཡྟོད་

རེད་དམ་སེམས་ཀི་ཡྟོད། བྟོད་མི་ཁ་ཤས་ཀིས་ཀང་ང་ལ་ངན་སྨྲས་བེད་ཀི་ཡྟོད་

ན། ཕལ་ཆེར་རྒྱབ་ལྟོགས་ལ་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལས་ཀ་མང་པྟོ་ཞིག་བེད་ཀི་

ཡྟོད་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཁྱད་ཆྟོས་ཆེ་ཤྟོས་གཅིག་ནི་

དངུལ་ཡྟོད་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་། དེ་བེད་སྤད་ནས་ང་ཚོའི་ཞན་ཆ་ཆེ་ཤྟོས་དེ་བཟུང་སེ་

ང་ཚོ་རུལ་འཇུག་གི་ཡྟོད། དཔེར་ན། གལ་སིད་ཁྱེད་རང་དངུལ་ལ་དགའ་པྟོ་ཡྟོད་

ན། ཁྟོས་ཁྱེད་རང་ལ་དངུལ་སེར། གལ་སིད་ཁྱེད་རང་སྟོ་སྟོའི་ཕ་མ་ཐུག་འདྟོད་ཡྟོད་

ན། ཡང་ཁྟོས་འགིག་གི་རེད། ཐུག་འཇུག་དགྟོས། གལ་སིད་ཁྱེད་རང་ང་དང་མཉམ་

འབེལ་མ་བས་ན། ཐུག་འཇུག་གི་མིན་ཞེས་བརྟོད་ཀི་ཡྟོད། ཡང་མིན་ན། ཁྟོས་ཁྱེད་

རང་གིས་ཕ་མ་ཐུག་ཐབས་མེད། ང་སྟོང་ནས་ཐུག་དགྟོས་ཞེས་ཐབས་ལམ་འདི་བེད་

སྤྟོད་གཏྟོང་གི་ཡྟོད། གལ་སིད་ཁྱེད་རང་བུད་མེད་མཛེས་མ་ལ་དགའ་པྟོ་ཡྟོད་ན། 

ཡང་ཁྟོས་ཁྱེད་རང་ལ་བུད་མེད་མཛེས་མ་སྤྟོད་ཀི་ཡྟོད། གལ་སིད་ཁྱེད་རང་མཚན་

སྙན་དང་གྟོ་གནས་ལ་དགའ་པྟོ་ཡྟོད་ན། ཡང་ཁྟོས་ཁྱེད་རང་ལ་དེབ་དཔར་སྐྲུན་བེད་
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པ་དང་སྟོབ་དཔྟོན་འད་མིན་གི་མཚན་འདྟོགས་ཀི་ཡྟོད། དེར་བརྟེན་ཁྟོས་ཐབས་

རལ་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་ཞིག་གི་ཐྟོག་ནས། ཁྱེད་རང་སླུ་ཉྟོ་དང་འགུག་ཐབས་བེད་ཅིང་

། མི་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་ཞིག་གིས་ཁྟོ་རང་ལ་རྒྱབ་སྐྟོར་ཡང་བེད་ཀི་ཡྟོད། འདི་ནི་ད་ལྟ་

རྒྱ་མི་རིགས་ཁྟོད་ཀི་གནས་སངས་ལ་ཆེས་གཞི་རའི་ཚོར་ཤེས་ཤིག་ཡིན། གཤམ་

ལ་ངས་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུའི་རེས་བྟོད་ཐྟོག་འཛིན་པའི་སིད་ཇུས་སྐྟོར་བཤད་རྒྱུ་

ཡིན།

 ངའང”ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ”ལ་མཉམ་ཞུགས་བས་ཤིང་། ལྔ་དང་ལྔ་

བཅུ་ནི་མ་འྟོངས་ལྟོ་ལྔ་དང་མ་འྟོངས་ལྟོ་ལྔ་བཅུའི་སྐྟོར་རེད། ངས་མ་འྟོངས་ལྟོ་ལྔའི་

ནང་རྒྱ་དམར་གི་སིད་ཇུས་ལ་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་ཞིག་འགྟོ་ཡི་མ་རེད་སེམས་

ཀི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། ད་ལྟའི་གནས་སངས་ལ་བལྟས་ན། ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་

བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་ཐྟོག་གལ་ཆེའི་འགག་བརལ་ཞིག་བེད་སེམས་ཀི་མེད། ཁྟོ་རང་

གིས་ད་དུང་བབ་ལྟ་བེད་བཞིན་པའི་སྒང་རེད། ཁྟོ་ལ་དེ་བས་གལ་ཆེ་བའི་གྟོས་གཞི་

ཡྟོད་ཅིང་། ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབྟོར་ཟམ་མི་ཆད་པར་མར་ཉིལ་བཞིན་

ཡྟོད། འདི་ནི་ཁྟོ་རང་གི་གནད་དྟོན་གཙོ་བྟོ་ཞིག་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། གལ་སིད་

ཁྱེད་ཚོས་དྟོ་སྣང་ཞིག་བས་ན། ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་སིད་བཟུང་བའི་ལྟོ་ལྔའི་ནང་། 

རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབྟོར་ལྟོ་རེར་འཕར་ཚད་མར་ཆག་གི་ཡྟོད། ༢༠༡༡ ལྟོར་རྒྱ་ནག་

གི་དཔལ་འབྟོར་འཕར་ཚད་ ༡༣% ཡིན་ཞིང་། ༢༠༡༣ ལྟོར་སེབས་རེས ༩% བར་

ཟགས་ཡྟོད། དེ་ནས་དཔལ་འབྟོར་འཕར་ཚད་ ༨% དང ༧% ལ་ཟགས་ཤིང་། ད་

ལྟ་དེ་བས་ ༦% ལ་ཟགས་ཡྟོད། རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབྟོར་ཐད། དཔལ་འབྟོར་རིག་

པ་བ་མང་པྟོ་ཞིག་དང་རྒྱ་ནག་གི་ནྟོར་སིད་ལྷན་ཁང་གི་བླྟོན་ཆེན་ལྟོའྟོ ་ཅིད་འུལ་ཡང་



ཕྱི་རྒྱལ་ནས་བྱིས་བའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་སྩོར།

160

ཚུད་པ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གི”ཡྟོང་འབབ་འབིང་རིམ་དྟོང་རི་” (Middle Income 

Trap)ནང་ལྟུང་སིད་པར་རྟོད་ཀི་ཡྟོད། འདིའི་གྟོ་དྟོན་ནི་རྒྱ་ནག་ཕལ་ཆེར་དཔལ་

འབྟོར་འཕེལ་རྒྱས་གནས་ཚད་འདིའི་ཐྟོག་ཏུ་གནས་པ་ལས། མུ་མཐུད་དེ་ཡར་རྒྱས་

སུ་སྟོང་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ཕིན་ཟིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ་དེ་རེད། གཞན་

ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབྟོར་རིག་པ་བ་མང་པྟོ་ཞིག་གིས། རྒྱ་ནག་ལ་ཕལ་ཆེར་

ད་ལྟ་ནས་དཔལ་འབྟོར་”འགག་སྦྟོས”(滯漲Stagflation)གནས་སངས་ཤུགས་

ཆེ་འབྱུང་གི་ཡྟོད་པ་རྟོད་ཀི་ཡྟོད། “འགག་སྦྟོས”ཀིས་དཔལ་འབྟོར་མི་འཕེལ་བར་

སྟོར་གནས་བེད་པ་མ་ཟད་རྒྱུག་དངུལ་སྟོང་འཕར་(Inflation)འབྱུང་། ང་ཚོས་

ཤེས་གསལ་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཁེ་ཨན་ཧེན་དཔལ་འབྟོར་

རིག་པ་（Keynesian Economics）བཀྟོལ་སྤྟོད་བེད་ཅིང་། ཁེ་ཨན་ཧེན་

དཔལ་འབྟོར་རིག་པའི་མིང་ངན་ཆེ་ཤྟོས་ནི་”Stagflation”( འགག་སྦྟོས)ཞེས་པ་

རེད། དེ་ནི་Stagnation(འགག་པ་)དང་ Inflationམཉམ་དུ་འཛོམས་པ་ཞིག་

རེད།  

 དེ་མིན་པ་ཞིག་ནི། འདས་པའི་དུས་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་གཞུང་དངུལ་ཡྟོད་པར་

བརྟེན་བསམ་དྟོན་གྲུབ་ནས་དགའ་སྤྟོ་འཕེལ་ཡྟོད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་དངུལ་ལ་འགྱུར་ལྟོག་ཆེན་པྟོ་ཞིག་བྱུང་། སྟོན་ཆད་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་ཡྟོང་འབབ་ཀི་འཁྱྟོག་ཐིག་དེ་སྒང་ལ་ཡར་འགྟོ་ཞིང་། ཐྟོན་ཁུངས་བཀྟོལ་སྤྟོད་ཀི་

འཁྱྟོག་ཐིག་མར་ཡྟོང་གི་ཡྟོད། སྐབས་དེར་ཉམས་ཉེན་འད་མིན་ཐག་གཅྟོད་བེད་

པར། ཟམ་མི་ཆད་པའི་ཐྟོན་ཁུངས་ཡྟོད། ཡིན་ནའང་དེ་རིང་འགྱུར་ལྟོག་བྱུང་སེ། 

ཡྟོང་འབབ་ཀི་འཁྱྟོག་ཐིག་མར་འབབ་ཅིང་། ཐྟོན་ཁུངས་འགྟོ་གྟོན་གི་འཁྱྟོག་ཐིག་
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ཡར་འཛེགས། འདི་ལྟར་ང་ཚོས་འཁྱྟོག་ཐིག་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འབར་བ་མཐྟོང་ཐུབ་

ཅིང་། འབར་ནས་འཁྱྟོག་ཐིག་གཉིས་ཀིས་ཁ་ཤྟོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་ཞིག་ལྷག ཁ་ཤྟོ་འདི་

ཇི་ཙམ་ཆེ་བ་ཡྟོད་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སིད་ཇུས་འད་མིན་ལག་བསར་བེད་སྐབས་

ཐྟོན་ཁུངས་དེ་ཙམ་གིས་ཉུང་དུ་འགྟོ་ཞིང་། ཐྟོན་འབབ་ཀང་ཉུང་དུ་འགྟོ་གི་རེད། དེར་

བརྟེན་ང་ཚོས་ཤེས་དགྟོས་པའི་ར་བའི་གནད་དྟོན་གཅིག་ནི། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཐྟོན་

ཁུངས་རིམ་པས་ཉུང་དུ་འགྟོ་བཞིན་ཡྟོད། ནུབ་ཕྟོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མར་ར་བའི་

ཆ་ནས་དཔལ་འབྟོར་འཕར་སྣྟོན་ཧ་ཅང་ཡག་པྟོ་འགྟོ་བའི་སྐབས། ནྟོར་སིད་མཚལ་

ཡིག་(Financial Deficit/财政赤字)ར་བ་ཉིད་ནས་ལྷག་གི་མ་རེད། ནྟོར་

སིད་མཚལ་ཡིག་ལྷག་པ་ནི་དཔལ་འབྟོར་ཉམས་ཉེན་སྐབས་ཙམ་ཡིན་ཞིང་། དེ་

ནས་དཔལ་འབྟོར་འཕར་སྣྟོར་ཡག་པྟོ་བྱུང་སྐབས་དེ་མེད་པ་བཟྟོ་ཡི་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདས་པའི་ལྟོ་བཅུ་གངས་ནང་དུས་ཚོད་ཕལ་ཆེ་བར་ནྟོར་སིད་

མཚལ་ཡིག་ལྷག་བསད་ཡྟོད། ཉེ་བའི་ལྟོ་གཉིས་གསུམ་ནང་། རྒྱ་ནག་གི་ནྟོར་སིད་

མཚལ་ཡིག་ལྟོ་ལྟར་ ༣% ཟིན། དེར་བརྟེན་ནྟོར་སིད་མཚལ་ཡིག་འདི་ནི་ཧ་ཅང་

མཐྟོ་པྟོ་རེད། འདིའི་རྐེན་པས་རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་ལ་བུ་ལྟོན་(Debt)བྱུང་། རྒྱ་ནག་

ལ་མཚོན་ན། སིད་གཞུང་གིས་ཐད་ཀར་འཁུར་བའི་བུ་ལྟོན་དང་རྒྱལ་ནང་ཐྟོན་སྐེད་

སྤི་ཐང་(GDP)གི་བསྡུར་ཚད་ནི་ ༢༣༠% བརལ་ཟིན། འདིའི་གྟོ་དྟོན་ནི་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་བུ་ལྟོན་ནི་རྒྱལ་ནང་ཐྟོན་སྐེད་སྤི་ཐང་གི་ལབ་གཉིས་ལྷག་ཡིན་པ་དེ་རེད། 

ཡིན་ནའང་མིས་ཆིལ་ཀི་ར་སིས(Michele Geraci) ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཐྟོ་ལྟར་

ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བུ་ལྟོན་དང་རྒྱལ་ནང་ཐྟོན་སྐེད་སྤི་ཐང་གི་བསྡུར་ཚད་ ༢༧༠% 

ལྷག་ཟིན་ཚར་ཞིང་། ལབ་གསུམ་ཉེ་བ་རེད། 
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 མདྟོར་ན། འདས་པའི་ལྟོ་གསུམ་ནས་ལྔའི་རིང་རྒྱ་ནག་གི་ནྟོར་སིད་མཚལ་

ཡིག་དང་བུ་ལྟོན་འཕར་ཚད་ཧ་ཅང་མཐྟོ་པྟོ་ཡྟོང་གི་རེད། དེར་བརྟེན་གནས་སངས་

འདི་འདའི་འྟོག་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་ལ་དཔལ་འབྟོར་གི་དཀའ་ངལ་སྣ་མང་

ཞིག་འཕྲད་ཀི་ཡྟོད་པ་མཐྟོང་ཐུབ་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་ནང་ལྟོགས་ལ་སྤིར་བཏང་གི་

དཀའ་ངལ་དང་ཉམས་ཉེན་འཕྲད་པ་ཙམ་མིན་པར། གྟོ་ལའི་དཔལ་འབྟོར་ལྕགས་ཐག་

ལའང་གཡྟོ་འཁྱྟོམ་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་ཞིག་བྱུང་བཞིན་ཡྟོད། དེའི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤྟོས་

ནི་ནུབ་ཕྟོགས་རྒྱལ་ཁབ་བསྐར་དུ་བཟྟོ་ལས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་འདི་རེད། དེར་བརྟེན་གྟོ་

ལའི་ཐྟོན་སྐེད་ལྕགས་ཐག་གི་ཆ་ཤས་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་ཞིག་ནུབ་ཕྟོགས་ལ་ཚུར་ལྟོག་

ཡྟོད། དཔེ་མཚོན་སབས་བདེ་ཤྟོས་ནི། IPAD རེད། ཧྟོ་ཀི་སི་ཁན་(FOXCONN)

མཚོན་ན་བཟྟོ་གྲྭ་ཨ་རིར་སྟོས་ཡྟོད། ཡང་ནུབ་ཕྟོགས་ཁྟོམ་རར་གྟོན་ཆས་བཟྟོ་གྲྭ་

སྐད་གགས་ཆེ་ཤྟོས་ཙ་ར་(ZARA)ལྟ་བུ། དེ་ནི་སི་པན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཡིན་ཞིང་། གྟོ་

ལའི་ཁྱྟོན་དུ་གྟོན་ཆས་ཀི་ཐྟོན་ལས་ཆེ་ཤྟོས་རེད། དེ་བཞིན་སིད་འཛིན་ཁྟོམ་ཧྥུས་ཨ་

རི་བསྐར་དུ་བཟྟོ་ལས་ཅན་དུ་སྒྱུར་བ་སྟོགས་ཀི་རྐེན་པས། བཟྟོ་སྐྲུན་ལས་རིགས་ཧ་

ཅང་མང་པྟོ་ཞིག་བསྐར་དུ་ཚུར་ནུབ་ཕྟོགས་རྒྱལ་ཁབ་དང་འཇར་པན་སྟོགས་སུ་ཕིར་

ལྟོག་བས་ཡྟོད།  

 གཉིས་པ་དེ་ནུབ་ཕྟོགས་རྒྱལ་ཁབ་ངྟོས་ནས་རང་ཉིད་ཀི་ཐྟོན་ལས་ལྕགས་

ཐག་དེ་ཡང་བསྐར་ཁག་བགྟོས་བས་ནས། གསར་དར་གི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའི་ནང་

དུ་འཛུལ་གི་ཡྟོད། ངས་གྟོང་དུ་བརྟོད་ཟིན་པའི་རྒྱ་ནག་གི”ཡྟོང་འབབ་འབིང་རིམ་

དྟོང་རི་”ནང་ལྟུང་བ་ཞེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གལ་ཆེ་ཞིག་ནི། རྒྱ་ནག་གི་ཐྟོན་སྐེད་མ་

གནས་ཤུགས་ཆེ་འཕར་བཞིན་པས་རེད། མ་གནས་ཤུགས་ཆེ་འཕར་བའི་རྒྱུ་མཚན་
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གཙོ་བྟོ་ནི། རྒྱ་ནག་མི་འབྟོར་གི་ཁེ་སྟོགས་（Demographic Dividend　

／人口紅利）མེད་པར་གྱུར་བའི་རྐེན་གིས་ཡིན། དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གི་ངལ་

རྟོལ་ནུས་ཤུགས་གྟོང་ཚད་ཆེན་པྟོ་ཆགས་ཡྟོད། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞིག་ནི། འདས་

པའི་ལྟོ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ས་ཞིང་དང་ཐྟོན་ཁུངས་བཀྟོལ་སྤྟོད་

ཟམ་མི་ཆད་པར་བས་པར་བརྟེན། ད་ཆ་རིན་གྟོང་ཁེ་བའི་ཐྟོན་ཁུངས་གང་བྱུང་ནུབ་

ཕྟོགས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཤུག་རྒྱུ་མེད། དེས་ན་ད་ལྟ་མཐྟོང་ཐུབ་པ་ལ་ནུབ་ཕྟོགས་རྒྱལ་

ཁབ་ར་བའི་ཆ་ནས། རྒྱ་ནག་ནས་ཁ་གེས་ཏེ་ཝུ་ཊི་ནམ་དང་། འབར་མ། ཨིན་ཏུ་ནེ་

ཤི་ཡ། རྒྱ་གར། བང་ལ་ཊེ་ཧི་སྟོགས་སུ་འཛུལ་གི་ཡྟོད། 

 གནས་སངས་འདི་འདའི་འྟོག་མཐྟོང་ཐུབ་པ་ཞིག་ནི། རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་

འབྟོར་ནི་དུས་འཁྟོར་རང་བཞིན་གི་ཉམས་ཉེན་ནང་སེབས་པ་མིན་པར། གྲུབ་ཚུལ་

རང་བཞིན་གི་ཉམས་ཉེན་ནང་སེབས་པ་ཞིག་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་གལ་སིད་རྒྱབ་

ལྟོངས་སམ་གནས་བབ་ཆེན་པྟོ་འདི་འད་ཞིག་ཤེས་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གང་བེད་

མིན་དང་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་ཐྟོག་གང་བེད་མིན་ཤེས་རྒྱུར་ཕན་ཐྟོགས་ཡྟོད། 

 དཔལ་འབྟོར་འཕེལ་རྒྱས་རང་སྟོར་འགག་པའི་རྐེན་གིས།  རྒྱ ་ ན ག ་

གཞུང་གི་སིད་དབང་ལ་ཁིམས་མཐུན་རང་བཞིན་གི་ཉམས་ཉེན་ངེས་ཅན་ཞིག་

འཕྲད་ཀི་ཡྟོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་དམར་ཤྟོག་ཚོགས་པས་འདས་པའི་ལྟོ་

ཉི་ཤུ་ལྷག་ནང་། ཡང་ཡང་བརྟོད་བཞིན་པ་ཞིག་ནི་ང་ཚོར་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་བརྟེན་

ནས་ཁིམས་མཐུན་གི་སིད་སྐྟོང་བའི་དབང་ཆ་ཡྟོད་རེད་དམ་ཞེ་ན། དེའི་ཁྟོད་ཀི་རྒྱུ་

མཚན་གལ་ཆེ་ཤྟོས་ནི་ང་ཚོས་དཔལ་འབྟོར་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་བས་རེད་ཅེས་པ་

དེ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་དཔལ་འབྟོར་མར་ཟམ་མི་ཆད་པར་ཟགས་ཤིང་། ལྷག་
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པར་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གི་ལྟོ་ལྔའི་ནང་ཟམ་མི་ཆད་པར་མར་ཟགས་པ་དང་། ཞིས་ཅིན་

ཕིང་ངྟོས་ནས་མ་རྐང་ཁྟོམ་ར་གཏན་རྡིབ་ཀི་ཉམས་ཉེན་ཐད་བེད་ཐབས་ནུས་ལན་

གང་ཡང་མེད་པ་མ་ཟད། སིད་ཇུས་མང་པྟོ་ཞིག་བཏྟོན་ནས་ཁྟོམ་རའི་དཔལ་འབྟོར་

དང་ཁིམས་ཀིས་སྐྟོང་བའི་ར་འཛིན་གཏྟོར་ཡྟོད། གནས་སངས་འདི་འདའི་འྟོག་ངས་

ཞིས་ཅིན་ཕིང་དང་ཁྟོའི་སིད་དབང་གི་ཁིམས་མཐུན་རང་བཞིན་ཟམ་མི་ཆད་པར་

ཉམས་དམས་སུ་འགྟོ་བཞིན་པར་ངྟོས་འཛིན་བེད་ཀིན་ཡྟོད།

 ང་ཚོས་བསམ་བླྟོ་འཁྟོར་དགྟོས་པ་གཞན་ཞིག་ནི། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བྟོད་

ཀི་གནད་དྟོན་ལ་བསམ་བླྟོ་གཏྟོང་སྐབས། གནད་དྟོན་གཞན་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་དང་

མཉམ་དུ་འབེལ་ཡྟོང་གི་ཡྟོད། དེ་ཚོ་ནི་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་དང་། ཧྟོང་ཀྟོང་། ཐའེ་

ཝན་། ཐ་ན་ནང་སྟོག་བཅས་རེད། ནང་སྟོག་གི་གནད་དྟོན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཕི་

སྟོག་ལ་དམངས་གཙོ་ཅན་གི་གནས་སངས་བྱུང་ཟིན་ཞིང་། དམངས་གཙོར་འགྱུར་

བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཡང་ཡྟོད། ནང་སྟོག་གི་མི་ཁ་ཤས་ཐ་ན་ཕི་སྟོག་ཏུ་བྟོས་ནས་ཆབ་

སིད་ཀི་སྲུང་སྐྟོབ་འཚོལ་བཞིན་པ་དང་། གནས་སངས་འདི་འདའི་འྟོག་མཐྟོང་ཐུབ་

པ་ཞིག་ལ། རྒྱ་ནག་ནི་མི་རིགས་མང་བའི་བཙན་རྒྱལ་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་

ནས། ས་གནས་རིམ་པར་གདྟོང་ལེན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་འཕྲད་ཀི་ཡྟོད། རྒྱ་ནག་ལ་

མཚོན་ན། གདྟོང་ལེན་སྣ་ཚོགས་འདི་རིགས་ལས་ལམ་སེང་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་ཁྟོ་

རང་གི་དྟོ་ཁུར་བེད་ཡུལ་ཆེ་ཤྟོས་ཀི་གལ་གནད་ཅིག་ཏུ་བརིས་བའི་བཟྟོ་མེད། 

 ཡིན་ནའང་འདིས་ང་ཚོས་དབུ་མའི་ལམ་སེལ་བ་དང་ཞི་བའི་གྟོས་མྟོལ་

བེད་པའི་གྟོ་སྐབས་མེད་ཟེར་བའི་དྟོན་མིན། གལ་སིད་དབུ་མའི་ལམ་གིས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་ཡིད་ཆེས་བེད་འཇུག་ཐུབ་ན། དང་པྟོ་དེར་དབུ་མའི་ལམ་ནི་བརྟན་ལྷིང་
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སྲུང་སྐྟོབ་ཀི་ཐྟོན་ཁུངས་ཁུར་པྟོ་ཡང་དུ་གཏྟོང་བ་སེ། ཉེན་རྟྟོག་པ་དང་དམག་མིའི་

གནྟོན་ཤུགས་ཡང་དུ་གཏྟོང་མཁན་ཞིག་འགྱུར་ཐུབ། གཉིས་པ། གལ་སིད་དབུ་

མའི་ལམ་མངྟོན་འགྱུར་བྱུང་ན། དེ་ནི་མིག་དཔེ་ཞིག་འགྱུར་ཐུབ་ཅིང་། ཤར་ཏུར་ཀི་

སི་ཐན་གནད་དྟོན་སེལ་བར་རྟོགས་རམ་བེད་ཐུབ། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཤར་ཏུར་ཀི་

སི་ཐན་གི་བཙན་བྟོལ་བ་ཚོས་ཧ་ཅང་གསལ་པྟོ་བརྟོད་ཡྟོད། དེའང་ཁྟོ་ཚོས་ད་ལྟ་ང་

ཚོས་དག་པྟོར་བརྟེན་ནས་འགན་རྟོལ་བེད་དགྟོས་ཤིང་། གལ་སིད་ང་ཚོས་དག་པྟོ་

འདྟོར་དགྟོས་ན། དཔྱད་བསྡུར་བེད་ས་གལ་ཆེ་ཤྟོས་ནི་བྟོད་མིར་གྲུབ་འབས་འབྱུང་

མིན་ལ་ལྟ་རྒྱུ་དེ་རེད། གལ་སིད་བྟོད་མིའི་དབུ་མའི་ལམ་ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་

གྲུབ་འབས་མ་ཐྟོན་ན། ང་ཚོས་དག་པྟོའི་འགན་རྟོལ་ནམ་ཡང་འདྟོར་མི་སིད། གལ་

སིད་བྟོད་མིར་གྲུབ་འབས་ཐྟོབ་ན། ང་ཚོས་ཀང་དག་པྟོ་འདྟོར་ནས་བྟོད་མིའི་དབུ་

མའི་ལམ་ཐྟོག་འགྟོ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བརྟོད། 

 རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མཚོན་ན། བྟོད་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་ཐན་ནང། དྟོན་དངྟོས་

ཐྟོག་ ༢༠༠༨ ལྟོ་དང་༢༠༠༩ ལྟོར་དངྟོས་སུ་དམག་གི་དྟོ་དམ་བས་ཡྟོད། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་དངྟོས་སུ་དམག་གི་དྟོ་དམ་བེད་པར་ཉེན་རྟྟོག་ནུས་ཤུགས་དང་དམག་

གི་ནུས་ཤུགས་འབྟོར་ཆེན་ཞིག་གཏྟོང་ནས་བརྟན་ལྷིང་སྲུང་སྐྟོབ་བས། གལ་སིད་

རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབྟོར་ལ་གནད་དྟོན་ཐྟོན་ན། འགྟོ་གྟོན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཉེན་རྟྟོག་

ནུས་ཤུགས་དང་དམག་གི་ནུས་ཤུགས་ཀང་རྒྱུན་མཐུད་མི་རུང་བའི་རང་བཞིན་

ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བར་ངས་ངྟོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡྟོད། 

 ངས་གྟོགས་པྟོ་དང་འབེལ་བ་བེད་སྐབས་ཤེས་རྟྟོགས་བྱུང་བ་ཞིག་ལ། ཁྟོ་

ཚོའི་ནང་གི་ཁ་ཤས་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ནམ་བྟོད་ལ་རྟོགས་འདེགས་བེད་དུ་བཏང་
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འདུག ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་དང་བྟོད་ནང་ཉེན་རྟྟོག་པའི་ནུས་ཤུགས་འདང་གི་མེད། 

དེར་བརྟེན་མཚོ་འགམ་གི་འཕེལ་རྒྱས་ཕིན་ཟིན་པའི་ས་ཁུལ་གི་ཉེན་རྟྟོག་ནུས་

ཤུགས་ནས་ཁྟོ་ཚོ་འཐེན་ཞིང་། གསབ་སྣྟོན་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་ཞིག་སྤད་དེ་ཤར་ཏུར་ཀི་

སི་ཐན་དང་བྟོད་ནང་དུ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བར་ལྟོ་ཕེད་དམ་ལྟོ་གཅིག་བཏང་འདུག་པ་

མ་ཟད། ཡང་ཚུར་ཕིར་འཐེན་ནས་རེས་འཁྟོར་བེད་ཀི་འདུག བརྒྱུད་རིམ་འདི་འཕེལ་

རྒྱས་ཕིན་ཟིན་པའི་ས་ཁུལ་ཏེ་སི་ཁྟོན་དང་ཧང་ཧེ་སྟོགས་ལ་མཚོན་ན། གཅིག་ནི་

ཁུར་པྟོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་ཞིག་རེད། གཉིས་ནི་འགྟོ་གྟོན་གཏྟོང་སྒྟོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་རེད། 

གསུམ་ནི་སིད་ཇུས་འདིས་གནད་དྟོན་དངྟོས་གནས་ཐག་གཅྟོད་ཐུབ་ཀི་མེད། གང་

ཡིན་ཟེར་ན། མི་འདི་ཚོ་ཕར་ཕིན་ན་ཁྟོ་ཚོར་ཁུལ་དེའི་གནས་སངས་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཆེན་

པྟོ་ཞིག་མེད་ལ། ཁྟོ་ཚོར་གནད་དྟོན་ཐག་གཅྟོད་བེད་ཐུབ་པའི་སེམས་ཤུགས་ཀང་

མེད། མདྟོར་ན། ངས་རྒྱ་ནག་དཔལ་འབྟོར་གནད་དྟོན་དང་བསྟུན་ནས། སིད་ཇུས་

འདི་ཚོ་ཚང་མ་རྒྱུན་མཐུད་ཐུབ་པའི་རང་བཞིན་མེད་པར་ངྟོས་འཛིན་གི་ཡྟོད། དེར་

བརྟེན། བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་ཐག་གཅྟོད་བེད་པ་དང་དབུ་མའི་ལམ་ཁས་ལེན་བེད་པའི་

ཐད། དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་གྟོ་སྐབས་ཧ་ཅང་བཟང་པྟོ་ཞིག་མཁྟོ་འདྟོན་བེད་ཀི་ཡྟོད་ཅེས་

བརྟོད་ཆྟོག

 གནད་དྟོན་གཞན་པ་ཞིག་ནི། རྒྱ་ནག་ལ་དམར་པྟོའི་རིང་ལུགས་ཀི་འདུ་

ཤེས་འཛིན་སངས་ཐད་ཡིད་ཆེས་ཉམས་ཉེན་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་ཞིག་འཕྲད་ཀི་ཡྟོད། དེར་

བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས”ཆབ་སིད་ལ་སྣང་ཆེན”དང་”མིག་ལྟྟོས་ཀི་འདུ་ཤེས།” 

“སྟོག་ཤིང་ལ་དགའ་ཞེན”ལ་སྟོགས་པ་མང་པྟོ་ཞིག་དགྟོས་སྐྟོར་མཚམས་མི་ཆད་

པར་གེང་གི་ཡྟོད། འདི་ཚོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་རྒྱ་ནག་མཐྟོ་རིམ་ངྟོས་ནས་ཁྟོ་ཚོའི་དབང་
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གགས་ལ་ཉམས་ཉེན་ངེས་ཅན་ཞིག་སེབས་བསད་ཡྟོད་པ་གསལ་བཤད་ཐུབ་ཡྟོད། 

དབང་གགས་ཉམས་ཉེན་འདི་རིགས་ལ་གདྟོང་ལེན་ཆེན་པྟོ་འབྱུང་ས་ནི། རྒྱ་ནག་མིའི་

བསམ་བླྟོ་བསྐར་དར་འབྱུང་བ་དེ་རེད། རྒྱ་ནག་མིའི་བསམ་བླྟོ་བསྐར་དར་ཐད། ད་ལྟ་

རྒྱ་ནག་ནང་བསྟོམས་རིས་འད་མིན་བས་པ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་ཏུ་ནང་པའི་ཆྟོས་ལུགས་

ལ་དད་མྟོས་བེད་མཁན་མི་གངས་དུང་ཕྱུར་ ༣ ནས་ ༤ བར་ཟིན་ཞིང་། དེས་རྒྱ་

ནག་ལས་ས་པྟོའི་ཐྟོག་འཛམ་གིང་སེང་ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཤྟོས་དེ་འགྱུར་ཐུབ་པ་

མཚོན། སྟོས་མི་དགྟོས་པར། ནང་ཆྟོས་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནང་བསན་དང་བྟོད་

བརྒྱུད་ནང་བསན་བཅས་གཉིས་ཡྟོད། ཡིན་ནའང་ཁྱེད་རང་གིས་མཐྟོང་ཐུབ་པ་ཞིག་

ལ་ད་ལྟ་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་ཤུགས་རྐེན་ཆེ་རུ་ཆེ་རུ་འགྟོ་བཞིན་ཡྟོད་པ་མ་

ཟད། ང་ཚོས་འབད་བརྟོན་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་བེད་པ་བརྟེན། ནང་པའི་རེས་འབང་བ་ཚོས་

ཤེས་རྟྟོགས་འབྱུང་དགྟོས་པ་ཞིག་ནི། འདས་པའི་ལྟོ་དྲུག་ཅུའི་ནང༧གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་དང་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིས་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་ཚད་ལན་དཔེ་ཆར་ཕྟོགས་

བསྒིགས་དང་། ཡིག་སྒྱུར། བགྟོ་གེང་བཅས་གནང་ཡྟོད། འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ནང་

ཆྟོས་སྤི་ཡྟོངས་དེ་ཆྟོས་ལུགས་ནས་མཚན་ཉིད་རིག་པ་དང་ཚན་རིག་བར་ཕྟོགས་

ཚང་མར་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་། གལ་སིད་གནས་ཚུལ་འདི་དག་རྒྱ་མི་རིགས་ལ་གསལ་

བརྟོད་མང་ཙམ་བེད་ཐུབ་ན། བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་བརམས་ཆྟོས་མང་པྟོ་ཞིག་

རྒྱ་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་ར་བའི་བརམས་ཆྟོས་སུ་འགྱུར་བར་ངས་ཡིད་ཆེས་བེད་ཀི་

ཡྟོད། 

 ཡིན་ནའང་ངས་དན་སྐུལ་བེད་དགྟོས་རྒྱུ་ཞིག་ལ། ཟླ་བ་ལགས་ཐའེ་ཝན་

དུ་ཡྟོད་པར་བརྟེན། ཁྟོང་གིས་ཀང་མཁྱེན་གི་རེད། དེ་ནི་ཐའེ་ཝན་གི་རྒྱ་བརྒྱུད་
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ནང་བསན་དར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་མ་ཟད། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ལའང་དེའི་ཤུགས་

རྐེན་རིམ་གིས་ཆེ་རུ་འགྟོ་བཞིན་ཡྟོད། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཤིང་ཡུན་(星云)

གི་ཤུགས་རྐེན་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པྟོར་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་ཐེབས་ཡྟོད། དེར་

བརྟེན་དྟོ་སྣང་བེད་དགྟོས་པ་ཞིག་ལ། གལ་སིད་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གིས་རྒྱ་མི་

ལ་ཤུགས་རྐེན་ཆེན་པྟོ་ཞིག་ཐེབས་ན། གདྟོང་ལེན་དེ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤྟོག་ཚོགས་

པ་ཁྟོ་ན་ནས་ཡྟོང་བ་ཙམ་མིན་པར། ད་དུང་གདྟོང་ལེན་གཞན་པ་ཞིག་ནི་རྒྱ་བརྒྱུད་

ནང་བསན་གིས་སྟོ་སྟོའི་ཤུགས་རྐེན་རྒྱ་སྐེད་བས་ནས། བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་རྒྱ་

མི་རིགས་ཀིས་ལས་ས་པྟོར་དང་ལེན་མི་བེད་པ་འབྱུང་སིད། དེ་དང་སྦགས་ཁྱེད་

ཚོས་ཀང་དྟོ་སྣང་བྱུང་ཡྟོད་སིད། ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་ཐེངས་གཅིག་མཉམ་འབེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་དང་འབེལ་བའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་གི་གཏམ་བཤད་སྐབས། ཁྟོ་རང་

གིས་ནང་ཆྟོས་ལ་དྟོ་སྣང་བེད་དགྟོས་ཤིང་། འདི་ནི་ང་ཚོའི་རིག་གཞུང་རྒྱུན་སྟོལ་

རེད་ཅེས་བརྟོད་ཡྟོད། སྨྲས་མི་དགྟོས་པར། ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་བཤད་པའི་ནང་

ཆྟོས་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མེད་ཅིང་། གཙོ་བྟོ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནང་

བསན་ལ་ནན་བཤད་བས་པ་ཡིན་སིད། ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་ཚད་གཞི་ག་ཚོད་ཀི་

ཐྟོག་ནས་རྒྱ་བརྒྱུད་ནང་བསན་བེད་སྤད་ནས་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་ཤུགས་རྐེན་

འགྟོག་ཐབས་བས། དུས་མཚུངས་སུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཤུགས་རྐེན་ཉམས་དམས་སུ་

གཏྟོང་སིད་དམ། གནད་དྟོན་འདི་ནི་ངའི་བལྟས་ན་ང་ཚོས་བསམ་བླྟོ་གཏྟོང་དགྟོས་

པའི་གནད་དྟོན་ཞིག་རེད་སྙམ། འདིའི་གྟོ་དྟོན་ནི་ཁྟོ་རང་གིས་དམར་ཤྟོག་ཚོགས་

པའམ་སིད་གཞུང་གིས་རྦད་དེ་སངས་འཛིན་བེད་ཐུབ་པའི་ནང་ཆྟོས་ཤིག་གིས་བྟོད་

བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་ཚབ་བེད་པ་དེ་ལ་ཟེར་གི་ཡྟོད། དེ་ལྟར་ན་རྒྱ་ནག་ནང་པའི་

དགྟོས་མཁྟོ་སྐྟོང་ཐུབ་ཅིང་། ཡིན་ནའང་༧གྟོང་ས་མཆྟོག་གི་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་
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སྣང་ཆུང་དུ་གཏྟོང་བར་འགྱུར། དེར་བརྟེན། ངས་གནད་འདི་ལའང་བསམ་བླྟོ་གཏྟོང་

དགྟོས་ཀི་འདུག་སྙམ། 

   ད་དུང་གཞན་ཞིག་ནི། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱལ་སྤིའི་ཆེ་མཐྟོང་ཉམས་

ཉེན་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་ཞིག་འཕྲད་ཀི་ཡྟོད། ལྷག་པར་འདས་པའི་དུས་སུ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་རྟག་ཏུ་”མཉེན་པའི་སྟོབས་ཤུགས”ལ་ཤུགས་སྣྟོན་རྒྱག་དགྟོས་པར་

གེང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ངྟོས་ནས་རང་ཉིད་ལ་”མཉེན་པའི་སྟོབས་

ཤུགས”མེད་པ་ཚོར་གི་ཡྟོད། སྤིར་དཔལ་འབྟོར་འཕེལ་རྒྱས་ཕིན་པ་དང་། དམག་

ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕིན་པ། དངུལ་ཡྟོད་པ། ཕི་ཕྟོགས་སུའང་མཁེགས་པྟོ་བེད་པ་བཅས་

ཡིན་མྟོད། འྟོན་ཀང་ཁྟོ་རང་ངྟོས་ནས་རང་ཉིད་ལ་མིའི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་

དགའ་ཞེན་དང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཡིད་སྟོན་འཐྟོབ་ཀི་མེད་པ་ཤེས་ཤིང་། སྟོ་

སྟོ་ལ”མཉེན་པའི་སྟོབས་ཤུགས”མེད་པ་ཚོར་གི་ཡྟོད། དེར་བརྟེན་གནས་སངས་

འདི་འདའི་འྟོག་ངས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་གྟོ་སྐབས་ངེས་ཅན་ཞིག་མཁྟོ་འདྟོན་བེད་ཀི་

ཡྟོད་པར་ངྟོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡྟོད། 

 རྒྱུ་མཚན་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི”མཉེན་པའི་སྟོབས་ཤུགས”མེད་པ་གྱུར་བ་

དེ་ཚད་གཞི་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་ཞིག་གི་ཐྟོག་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་གི་རྐེན་ཀིས་རེད། ལྷག་

པར་འདས་པའི་དུས་སུ་བྟོད་ཁུལ་ལ་དག་གནྟོན་བས་ནས་བྱུང་བའི་རང་ལུས་མེར་

སེག་གི་དྟོན་རྐེན་ཟམ་མི་ཆད་པར་བྱུང་བ་ལྟ་བུ། འདི་ཚོ་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱ་གཞུང་

གིས་རིན་དྟོད་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་ཞིག་གཏྟོང་དགྟོས་ཐུག་གི་ཡྟོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ད་

ལྟ་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ཁྟོམ་ཧྥུས་བཟྟོས་པའི་ངེས་གཏན་མེད་པ་འད་མིན་ཚུད་པའི་

གྟོ་ལ་རང་བཞིན་གི་གདྟོང་ལེན་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་ཞིག་འཕྲད་ཀི་ཡྟོད་ལ། སྟོ་སྟོའི་ངྟོས་
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ནས་ཨ་རི་དང་། འཇར་པན། རྒྱ་གར་སྟོགས་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་བྱུང་བའི་

བཀག་སྐིལ་ངེས་ཅན་དེ་ལས་ཐར་འདྟོད་བེད་ཅིང་། དབུས་ཨེ་ཤ་ཡའི་ནང་དུ་འཛུལ་

ནས་རང་ཉིད་ཀི་ཤུགས་རྐེན་རྒྱ་སྐེད་ཐབས་བེད་ཀི་ཡྟོད། བྟོད་མིའི་ཤུགས་རྐེན་

ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྟོ་རེད། དེས་ན་འདིར་ཡང་གྟོ་སྐབས་ཤིག་མཁྟོ་སྤྟོད་བས་པ་

ལ་ངས་ངྟོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡྟོད། གལ་སིད་དབུ་མའི་ལམ་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

སྟོ་སྟོའི་”མཉེན་པའི་སྟོབས་ཤུགས”གྟོང་མཐྟོར་གཏྟོང་བ་ལ་བྟོད་མིའི་རེ་འདུན་དང་

བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་སེལ་རྒྱུར་བསམ་བླྟོ་གཏྟོང་དགྟོས་པ་ངེས་ཤེས་རེད་འཇུག་ཐུབ་

ན། ངའི་བསམ་པར་འདི་ནས་འགག་བརལ་ཞིག་འབྱུང་ཐུབ་ཀི་རེད་སྙམ།

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མ་འྟོངས་ལྟོ་ལྔའི་ནང་ར་བའི་ཆ་ནས་ད་དུང་བབ་ལྟ་

བེད་རྒྱུ་རེད། ཁྟོ་ཚོ་ལ་གལ་ཆེ་བའི་འཆར་གཞི་ཞིག་ཡྟོད་པ་དེ་ནི། ༧གྟོང་ས་མཆྟོག་

དགྟོངས་པ་རྟོགས་རེས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བར་སྟོང་ཆེན་པྟོ་ཞིག་འབྱུང་ཞིང་། དེའི་

ཐྟོག་ནས་ཁྟོ་ཚོས་པཎ་ཆེན་བླ་མའི་ཡང་སིད་ཁ་ལྟོ་བསྒྱུར་བ་ལྟར། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་

ཡང་སིད་ཀང་རྦད་དེ་ཁ་ལྟོ་སྒྱུར་བསམ་པ་དེ་རེད། འདི་ནི་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

ར་བའི་འཆར་གཞི་ཞིག་རེད། དེར་བརྟེན་ཁྟོ་ཚོས་རྟག་ཏུ་དུས་ཚོད་ཁྟོ་ཚོའི་ཕྟོགས་

སུ་ཡྟོད་པར་བརྟོད་ཀི་ཡྟོད། ངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིད་ཇུས་ཚང་མ་དུས་ཐུང་ནང་

བལྟས་ན་ཁེངས་རེངས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། ཡིན་ནའང་ཉམས་ཉེན་འཕྟོག་པའི་འདེད་

སྐུལ་དག་པྟོ་ཞིག་བེད་རྒྱུ་ཡྟོད་པར་ངྟོས་འཛིན་གི་ཡྟོད། དེར་བརྟེན་གལ་སིད་ང་

ཚོས་ཉམས་ཉེན་ངེས་ཅན་ཞིག་དང་གནྟོན་ཤུགས་ངེས་ཅན་ཞིག་བཟྟོས་ན། ཁྟོའི་ད་

ལྟའི་གཏན་འཁེལ་བའི་བེད་ཕྟོགས་དེ་ཚོ་རིམ་པས་བཟྟོ་བཅྟོས་རྒྱག་གི་རེད། དེར་

བརྟེན་ང་ཚོས་ཇི་ལྟར་ཉམས་ཉེན་དང་གནྟོན་ཤུགས་བཟྟོ་ཐུབ་བམ། ངའི་བསམ་པར་
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ང་ཚོས་བརྟོད་ཐུབ་པའི་གནད་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡྟོད་སྙམ།

 དང་པྟོ། གལ་སིད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཞལ་བཞུགས་པའི་

སྐབས་གནད་དྟོན་འདི་མ་སེལ་ན། མི་རབས་གསར་པའི་བྟོད་མི་རྣམས་ཀིས་ནམ་

ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བཟྟོད་བསན་སྒྟོམ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། ངས་འདི་ནི་བརྡ་ལན་ཧ་

ཅང་ཆེན་པྟོ་ཞིག་རེད་བསམ། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་འདི་རྒྱ་མི་རིགས་དང་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་བརྒྱུད་བསྒགས་བེད་དགྟོས། བརྡ་ལན་ཆེན་པྟོ་གཞན་ཞིག་ནི། ངས་ཀང་

བརྒྱུད་བསྒགས་བེད་བཞིན་ཡྟོད་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་བེད་ཆྟོག དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ལ་གསལ་པྟོར་རྟོད་དགྟོས་པ་ཞིག་ནི་དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་ཡང་སིད་ཕེབས་བཞིན་པ་མ་

ཟད། གྟོ་སྒིག་ཀང་ཧ་ཅང་གི་ཞིབ་ཚགས་པྟོ་རེད། ངས་རྟག་ཏུ ༧གྟོང་ས་མཆྟོག་

གིས་ཆྟོས་སིད་ཁ་ཕྲལ་ནས། ཆབ་སིད་ཀི་བེད་ནུས་སིད་སྐྟོང་ལ་རིས་སྤད་པ་ལྟར། 

ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་ཞིག་ཐྟོག་བརྟོད་ན། སིད་སྐྟོང་ནི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སིད་ཀི་ཆ་

ཤས་ཤིག་ཕེབས་པ་རེད་སྙམ། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁྟོང་གི་ཆབ་སིད་ཀི་བེད་ནུས་

བརྟན་པྟོའི་ཐྟོག་རིས་སྤྟོད་གནང་ཡྟོད་ཅིང་། འདི་ལྟར་ན་ཉམས་ཉེན་ཡང་འབྱུང་མི་

སིད་པ་ཞིག་རེད། 

 གཞན་ཞིག་ནི། ༧གྟོང་ས་མཆྟོག་གིས་རྟག་ཏུ་ཚང་མར་ངའི་ཡང་སིད་ནི་ང་

རང་ཉིད་ཀི་བ་བ་ཡིན་ཞིང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཆྟོས་ལ་དད་པ་མེད་པས། ཡང་སིད་ལ་

ཇུས་གཏྟོགས་བེད་པའི་འྟོས་བབ་མེད། གལ་སིད་ཡང་སིད་གེང་དགྟོས་ན། ཐྟོག་

མར་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་ཆྟོས་དད་པ་ཞིག་ཆགས་དགྟོས་པ་དང་། དེ་ནས་ང་

ཚོའི་བགྟོ་གེང་ལ་མཉམ་ཞུགས་བེད་དུ་ཤྟོག་ཅེས་གསུང་གི་ཡྟོད། དེར་བརྟེན༧གྟོང་

ས་མཆྟོག་གིས་ཧ་ཅང་གསལ་པྟོའི་ཐྟོག་སུས་བགྟོ་གེང་བེད་དགྟོས་པ་དང་སུས་



ཕྱི་རྒྱལ་ནས་བྱིས་བའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་སྩོར།

172

གྟོ་སྒིག་བེད་པ་སྟོགས་ཡང་སིད་ལས་དྟོན་ག་སྒིག་ཧ་ཅང་ཡག་པྟོ་གནང་ཟིན། དེ་

བཞིན༧གྟོང་ས་མཆྟོག་གིས་གྟོ་ལའི་ཁྱྟོན་དུ་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས། ངའི་ཡང་

སིད་བུད་མེད་ཅིག་ཀང་ཡིན་སིད་ཅེས་ཡང་ཡང་གསུང་གི་ཡྟོད། དེ་ལྟར་ན་གྟོ་ལའི་

བུད་མེད་རྣམས་ཀིས་ཀང་དྟོ་ཁུར་བེད་ཀི་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། མི་ཕལ་ཆེ་བར་

མཚོན་ན། གང་འད་བས་ནས་ནང་པའི་དབུ་ཁིད་ཀི་ཡང་སིད་བུད་མེད་ཅིག་ཕེབས་

པ་རེད་དམ་སེམས་སིད། རྒྱུ་མཚན་ནི། གང་ལྟར་ཡང་ནང་པའི་གསུང་རབ་འབྟོར་

ཆེན་ཞིག་ནང་བུད་མེད་ཡང་སིད་དུ་ཕེབས་པ་དང་སངས་རྒྱས་པ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཐད་

ཀར་ཡྟོང་རྒྱུ་ཞིག་མ་རེད། ཡིན་ནའང་༧གྟོང་ས་མཆྟོག་གིས་སྟོལ་རྒྱུན་འདི་འད་

ཞིག་ལས་བརལ་གནང་ནས། ངའི་ཡང་སིད་ཕལ་ཆེར་བུད་མེད་ཅིག་འབྱུང་སིད་པ་

རེད་ཅེས་གསུང་གི་ཡྟོད། དེ་ལྟར་ན་གྟོ་ལའི་བུད་མེད་ཀི་དྟོ་ཁུར་ཡྟོང་བར་སྐུལ་སྟོང་

གནང་ཡྟོད། ༧གྟོང་ས་མཆྟོག་གིས་ད་དུང་ངའི་ཡང་སིད་ཕལ་ཆེར་བུད་མེད་སྐྲ་སེར་

པྟོ་དང་མིག་སྟོན་པྟོ་ཞིག་ཡིན་སིད་ཅེས་གསུང་གི་ཡྟོད། འདིའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་

ནས། ཡང་ནུབ་ཕྟོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ཡང་སིད་ལ་དྟོ་སྣང་ཆེན་པྟོ་བེད། ངའི་བསམ་

པར༧གྟོང་ས་མཆྟོག་གིས་འདི་ལྟར་ཟམ་མི་ཆད་པར་བ་བ་འདི་གེང་བ་ཁྟོ་ནས། 

གཞི་ནས་ཡང་སིད་བརྒྱུད་རིམ་ཧིལ་པྟོ་ལྟོག་ལྟོག་སུད་སུད་ནག་ཁུང་ནང་བེད་མི་

ཐུབ། དེ་ལྟར་ན་ངས་ཡང་སིད་དེ་ཅུང་བརྟན་པྟོ་དང་ཧ་ཅང་ལམ་ལྷྟོང་ལན་པའི་ཐྟོག་

བེད་ཐུབ་ཀི་རེད་སྙམ། 

 དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གསལ་པྟོ་བརྟོད་དགྟོས་པ་ཞིག་ནི། 

གལ་སིད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ངྟོས་ནས༧གྟོང་ས་མཆྟོག་གིས་ད་ལྟ་མཁྟོ་སྤྟོད་གནང་བའི་

དབུ་མའི་ལམ་གི་གྟོ་སྐབས་འདི་དམ་འཛིན་མ་བས་ན། མ་འྟོངས་པར་ཁྟོ་རང་ངྟོས་
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ནས་གཏྟོང་དགྟོས་པའི་རིན་དྟོད་ཧ་ཅང་མཐྟོ་པྟོ་རེད། བྟོད་མིའི་མི་རབས་གསར་པར་

རིན་དྟོད་གཏྟོང་དགྟོས་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་སྤིའི་སྤི་ཚོགས་ལ་རིན་དྟོད་གཏྟོང་དགྟོས་པ་

དང་འཛམ་གིང་ཡྟོངས་ཀི་ནང་པ་དད་ལན་པ་ལ་རིན་དྟོད་གཏྟོང་དགྟོས། དེར་བརྟེན་

ང་ཚོས་འདི་ཚོའི་ཐད་ལས་དྟོན་སེལ་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བྟོད་ཀི་སིད་ཇུས་ལ་ངང་

སྒུག་བེད་པ་ཙམ་མིན་པར། ང་ཚོའི་ངྟོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བྟོད་ཀི་སིད་ཇུས་ལ་

འགྱུར་བ་གཏྟོང་ཐུབ་པར་ངས་ཡིད་ཆེས་བེད་ཀི་ཡྟོད། 

 ང་རང་གི་མྟོང་ཚོར་ལྟར་ན། ང་ཚོ་རྒྱ་མི་རིགས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ང་ཚོས་

བྟོད་མིས་བེད་མི་ཐུབ་པའི་བ་བ་མང་པྟོ་ཞིག་བེད་ཆྟོག བྟོད་མིའི་བཙན་བྟོལ་བྟོད་

གཞུང་ངྟོས་ནས༧གྟོང་ས་མཆྟོག་གིས་གནང་མི་ཐུབ་པའི་བ་བ་མང་པྟོ་ཞིག་བེད་

དགྟོས། དེར་བརྟེན་ངའི་བསམ་པར། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ལས་དྟོན་བེད་མཁན་གི་

གཞུང་སྒིག་རུ་ཁག་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་ཞིག་ཡྟོད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ལའང་ང་རང་ཚོའི་

རྣམ་དཔྱྟོད་དང་སྣ་མང་རང་བཞིན་ཐྟོག་ངེས་པར་དུ་ཁྟོ་རང་དང་དྟོ་མཉམ་དགྟོས། 

ང་ཚོ་ཚང་མས་ཐུན་མྟོང་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་ཐུན་མྟོང་གི་ཁེ་ཕན་ཏེ། ༧གྟོང་ས་

མཆྟོག་ཕྟོ་བང་པྟོ་ཏ་ལ་རུ་ཕེབས་ཐུབ་པ་དང་བྟོད་མིར་དྟོན་དངྟོས་ཀི་རང་དབང་ཐྟོབ་

ཆེད། ཐུན་མྟོང་གི་ཡིད་ཆེས་འཆང་ནས་ཡུལ་དུས་མི་འད་བ་དང་། བེད་ནུས་མི་འད་

བ། ལས་བགྟོས་མི་འད་བའི་ཁྟོད་བསམ་གཞིགས་བས་ན། ངའི་བསམ་པར་ང་ཚོ་

ལ་གྲུབ་འབས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཐྟོབ་ཀི་རེད་སྙམ། ཡིན་ནའང་ངའི་བསམ་པར་ང་ཚོས་

ཐུན་མྟོང་གི་དམིགས་ཡུལ་ཆེད་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་མིན་གི་བརྟག་དཔྱད་བེད་ཐབས་གལ་

ཆེ་ཤྟོས་ཤིག་ནི། ང་ཚོ་ཚང་མས༧གྟོང་ས་མཆྟོག་གི་དབུ་མའི་ལམ་གི་རྣམ་དཔྱྟོད་

ཁས་ལེན་མིན་དེ་རེད།  བེད་པའི་བ་བ་མང་དག་ཅིག་ཡྟོད་པ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་དབུ་མའི་
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ལམ་དང་དེའི་རྣམ་དཔྱྟོད་ཆེད་བེད་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་ལ་གནྟོན་ཤུགས་ཧ་ཅང་མང་

པྟོ་ཞིག་སྤྟོད་ཐུབ་ཀི་རེད་བསམ། གནས་སངས་འདི་འདའི་འྟོག ངས་རིམ་པ་མི་འད་

བའི་བེད་ཐབས་ཡྟོད་དགྟོས་པ་རེད་ཟེར་གི་ཡྟོད་པ་ལས། རྦད་དེ་སྐད་སྒ་གཅིག་ཁྟོ་

ན་མ་གཏྟོགས་ཡྟོད་མི་ཆྟོག་ཞུ་བ་མིན། 

 རིམ་པ་མི་འད་བ་དང་ལས་བགྟོས་མི་འད་བའི་ཐད་ང་ཚོ་རྒྱ་མི་རིགས་ཚོར་

མཚོན་ན། ང་ཚོས་ངར་ཙམ་བེད་ཆྟོག ཡང་བཙན་བྟོལ་གཞུང་ངྟོས་ནས་དེ་བས་

ཆབ་སིད་ཅན་ཞིག་བེད་ཆྟོག  ཡིན་ནའང་༧གྟོང་ས་མཆྟོག་ཡིན་ན། ཁྟོང་བསམ་

བླྟོའི་དབུ་ཁིད་ཡིན་པར་བརྟེན། ཁྟོང་གིས་སར་བས་བཏང་སྙྟོམ་དང་། དང་ཕྟོགས་

དང་ཆྟོས་ལུགས། ཀུན་སྤྟོད། ཡང་ན་མི་ཆྟོས་ཀུན་སྤྟོད་ཐྟོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་

ན་ལེགས། དེར་བརྟེན་གལ་སིད་ང་ཚོ་ལས་བགྟོས་བས་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིད་

ཇུས་ལ་གནྟོན་ཤུགས་དང་ཤུགས་རྐེན་འད་མིན་ཐེབས་པར་ངས་ཡིད་ཆེས་བེད་ཀི་

ཡྟོད།རྒྱལ་སྤིའི་རྒྱབ་ལྟོངས་ཁྟོད་ཀི་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་ལ་དབེ་ཞིབ།17

17 རྟོམ་ཡིག་འདི་ནི་སྐུ་ཞབས་ཞ་རྨིན་ལགས་ང་ཚོས་རྒྱ་རིགས་དང་འབེལ་བའི་ལས་དྟོན་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་

ལྔ་པའི་ཐྟོག་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་གདན་ཞུ་བས་ཏེ་ཚོགས་འདུ་དེའི་སེང་གནང་བའི་གསུང་བཤད་ཡིན་

ལ། རྒྱ་སྐད་ནས་བྟོད་ཡིག་ཏུ་ཕབ་སྒྱུར་བས་པ་ཡིན།



བོད་དོན་ཐོག་བར་གནས་པས་བྲིས་པའྲི་རོམ་ཡྲིག་སོར། 
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རྒྱལ་སྤིའི་རྒྱབ་ལྟོངས་ཁྟོད་ཀི་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་ལ་དབེ་ཞིབ།

《  ཡྟོ་རྟོབ་དུས་བབ》ཀི་བཅར་འདི།

                                                                     ཧིན་ཝེ་རུང་།18

གནད་བསྡུས། རྒྱ་ནག་ནི་ཐྟོག་མ་ཉིད་ནས་རྒྱ་མི་གཅིག་པུ་ལས་

གྲུབ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་མིན་པར་མི་རིགས་མང་པྟོ་དང་རིག་གཞུང་སྣ་མང་ལས་

གྲུབ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་རེད། དེར་བརྟེན་ཕིར་སྟོད་རྒྱ་མི་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཀང་

ཕི་ཕྟོགས་སུ་གནས་སྟོད་བེད་པའི་རྒྱ་རིགས་སྤུན་ཟླ་གཅིག་པུ་མིན། སྤིར་བྟོད་ཀི་

གནད་དྟོན་ཐྟོག་ཕིར་སྟོད་བྟོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་དང་རྦད་དེ་ཁ་

གཏད་ཀི་ལང་ཕྟོགས་ཐྟོག་ཏུ་ལང་ཡྟོད་ནའང་། ཕིར་སྟོད་རྒྱ་མིའི་ངྟོས་ནས་རྒྱུ་མཚན་

དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྟོ་ཚོ་མཐར་འབུད་གཏྟོང་བ། ཚབས་ཆེ་བའི་འགན་རྟོལ་གཏན་ནས་

18 སྐུ་ཞབས་ཧིན་ཝེ་རུང་ནི་ ༡༩༦༢ ལྟོའི་ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༢༠ ཉིན་ཅང་སུའུ་འུས་ཤིས་ལ་སྐེས་ཤིང་། ནན་ཅིང་

སྟོབ་ཆེན་ལྟོ་རྒྱུས་ཚན་པའི་རབ་འབམས་པ་དང་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ། འཇར་མན་པའྟོ་ཨིན་སྟོབ་ཆེན་དབུས་ཨེ་

ཤ་ཡའི་སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་ཚན་པའི་འབུམ་རམས་པ་བཅས་རེད། ད་ཆ་སྟོབ་གསྟོ་པུའུ་ཡི་འབི་ཆུའི་མཁས་པ་ཞེས་པའི་

དམིགས་བསལ་གདན་ཞུས་སྟོབ་དཔྟོན། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྟོབ་ཆེན་གི་སྟོབ་དཔྟོན། ནུབ་ཁུལ་ལྟོ་རྒྱུས་སྐད་ཡིག་ཞིབ་

འཇུག་ཁང་གི་འགན་འཛིན། རྒྱ་བྟོད་ནང་བསན་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀི་འགན་འཛིན། ཆིང་ཧྭ་སྟོབ་ཆེན་གི་འགྟོ་བ་མིའི་

རིགས་དང་སྤི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་གཅིག་ལྕྟོགས་སྟོབ་དཔྟོན་རེད། དེ་ས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྟོབ་ཆེན་

གནའ་བྟོའི་རིག་གནས་སྟོབ་གིང་གི་འགན་འཛིན་གཞྟོན་པ་དང་། ཆྟོས་ལུགས་མཐྟོ་རིམ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་འགན་འཛིན་

གཞྟོན་པ་བས། དེ་སྟོན་ཧྟོང་ཀྟོང་སྟོབ་ཆེན་ནང་བསན་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་དང་ཐའེ་ཝན་ཧྟོ་ཀྟོང་སྟོབ་ཆེན། ཐའེ་ཝན་དབུས་

ཞིབ་འཇུག་སྟོབ་གིང་ལྟོ་རྒྱུས་སྐད་ཡིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་མགྟོན་ཞུས་སྟོབ་དཔྟོན། ཧྭ་ཝར་ཊ་སྟོབ་ཆེན་གི་ལྷྟོ་ཨེ་ཤ་ཡའི་

ཚན་པའི་མཉམ་སྦེལ་ཞིབ་འཇུག་པ་སྟོགས་ཀི་ལས་གནས་ཁུར། རིག་གཞུང་གཅིག་ལྕྟོགས་ལས་འགན་གཙོ་བྟོ་ནི། པེ་

ཅིང་སྟོབ་ཆེན་རྒྱ་ནག་གནའ་བྟོའི་ལྟོ་རྒྱུས་ཉམས་ཞིབ་ལྟེ་གནས་ཀི་རིག་གཞུང་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་མི། རྒྱ་ནག་བྟོད་རིག་

པའི་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀི་རིག་གཞུང་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་མི། རྒྱ་ནག་བྟོད་རིག་པའི་དཔར་སྐྲུན་ཁང་གི་ཨིན་ཡིག་སྤི་

ཁྱབ་རྟོམ་སྒིག་པ། ནུབ་བང་མི་རིགས་སྟོབ་ཆེན་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་དགེ་འྟོས་སྟོབ་ཆེན་གི་གཅིག་ལྕྟོགས་སྟོབ་དཔྟོན་

བཅས་རེད།



བོད་དོན་ཐོག་བར་གནས་པས་བྲིས་པའྲི་རོམ་ཡྲིག་སོར།
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བེད་མི་རུང་། དེ་ལས་ལྟོག་སེ་ཁྟོ་ཚོ་ལ་བསམ་ཤེས། བརི་བཀུར། བེད་སངས་ཡག་

པྟོ་འཛིན་པ་དང་མཐུན་སྒིལ་བེད་དགྟོས། ཁྟོ་ཚོའང་ང་ཚོ་དང་ཕ་མ་གཅིག་གི་སྤུན་

མཆེད་རེད།

 ཡང་སདི་ཐྟོག་མ་ཉདི་ནས་ཆྟོས་ལུགས་གནད་དྟོན་གཅགི་པུ་མནི།

 《 ཡྟོ་རྟོབ་དུས་བབ》ཀི་དི་བ། ཉེ་བའི་ལྟོ་འགའི་ནང་ཡང་སིད་གནད་དྟོན་ཐྟོག་

ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དེ་ཐད་ཀི་བཀའ་མྟོལ་ལ་འགྱུར་ལྟོག་མང་བ་བྱུང་ཡྟོད། ཁྱེད་ཀིས”ཡང་

སིད་གེང་སྟོང་”འད་མིན་ཐད་ལྟ་སངས་གང་འད་འཛིན་གི་ཡྟོད་དམ།

 ཧིན་ཝེ་རུང་གི་ལན། དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཁྟོང་རང་ཉིད་ཀི་ཡང་སིད་

གནད་དྟོན་ཐྟོག་བླྟོ་རེ་གཉིས་ཡིན་ཞིང་། ཐ་ན་ས་ཚིག་ཕི་འགལ་ཞིག་རེད། འདི་ནི་ཉེ་

བའི་ལྟོའི་ནང་གཞི་ནས་ཡྟོད་པའི་དྟོན་དག་ཅིག་མ་ཡིན་པར་སར་ནས་ཡྟོད་པ་ཞིག་

རེད། དན་སྟོས་པ་ཞིག་ལ་དུས་རབས་ས་མའི་ལྟོ་རབས་བརྒྱད་ཅུའི་འགྟོར། ངས་

འཇར་མན་སྐད་སྦང་འགྟོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་དེར་སེས་དབང་ཞིག་གིས་འཇར་མན་

གི་བདུན་རེའི་དུས་དེབ་སྙན་གགས་ཅན་《སྐར་ཆེན་》 (Stern)ཞེས་པ ༡༩༧༩ ལྟོར་

པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་འདྟོན་ཐེངས་དང་པྟོའི་ཐྟོག ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ལ་བཅར་འདི་བས་པའི་

རྟོམ་གཅིག་བཀྟོད་ཡྟོད་པ་དེ་བཀགས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་འགྟོ་བརྟོད་ལ”ང་ནི་ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་མཐའ་མ་དེ་ཡིན་”ཟེར། སྐབས་དེར་ང་ཧ་ཅང་ཧང་སངས་པའི་ངང་ནན་ཏན་བས་

ཀྟོག་པ་མ་ཟད། ད་དུང་དེ་ནང་སྦྟོང་དུ་བརིས་ནས་རྒྱ་ཡིག་ལ་ཕབ་སྒྱུར་བས་པ་ཡིན། 

འྟོན་ཀང་ད་ཆ་དེའི་ཞིབ་ཕྲའི་ནང་དྟོན་ཧ་ཅང་གསལ་པྟོ་ཞིག་དན་གི་མི་འདུག ངེས་པ་

གཅིག་ཡྟོད་པ་ནི་ཁྟོ་རང་གིས་ཁྟོ་ནི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐའ་མ་དེ་ཡིན། 
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རྩྭ་ཕྲན་རྐང་གཅིག་གམ་རྡྟོ་རྡྟོག་པྟོ་གཅིག་ལ་སྐེ་བ་ལེན་དགྟོས་རུང་བསྐར་དུ་

འཇིག་རྟེན་འདིར་ཕིར་ལྟོག་བེད་པའི་འདྟོད་པ་མེད་ཅེས་བརྟོད་ཡྟོད་པ་དེ་རེད། 

 བཤད་སྟོལ་ལ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བརྟོད་སངས་འདིར་སྐབས་དེའི་བཙན་བྟོལ་

བྟོད་མིའི་ཚོགས་སེ་དང་དེའི་རྒྱབ་སྐྟོར་བའི་ཁྟོད་དངངས་འཚབ་དང་སྐྟོན་བརྟོད་གང་

འཚམས་བྱུང་ནས། ཁྟོ་རང་གིས་མགྟོགས་མྱུར་ལྟ་ཚུལ་དེར་འགྱུར་བ་མ་བཏང་ཀ་

མེད་གྱུར་ཞིང་། སར་བཞིན་ད་དུང་འཇིག་རྟེན་འདིའི་ཐྟོག་ཕིར་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་པ་

བརྟོད། མི་ལ་ལས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ངྟོས་ནས་རང་འགུལ་ཐྟོག་ཁྟོ་རང་གི་ཡང་སིད་

ཕེབས་བརྒྱུད་འདི་མཚམས་འཇྟོག་བེད་པར་སྐྟོན་བརྟོད་བེད་པའི་གཞི་ར་གལ་ཆེན་

གཅིག་ནི། ནང་པའི་ཆྟོས་ལུགས་ཀི་ཡང་སིད་དང་འབེལ་བའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་གཞིགས་

ན། སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སིད་ནི་འཇིག་རྟེན་འདིའི་ཐྟོག་བསྐར་དུ་ཕིར་ཕེབས་མིན་རང་

ཉིད་ཀིས་གང་བྱུང་ཐག་གཅྟོད་ཆྟོག་པ་ཞིག་མིན་པ་དེ་རེད། དེ་རིང་ང་ཚོར་བྟོད་ཀི་

བླ་མའི་ཡང་སིད་ལ་”སྤྲུལ་སྐུ་”(活佛)ཞེས་འབྟོད་པའི་གྟོམས་གཤིས་ཆགས་ཚར་

ཞིང་། ཐ་ན་རྟག་ཏུ་བླ་མའི་ཡང་སིད་འདི་དག་དྟོན་དངྟོས་སུ་”སྤྲུལ་སྐུ་”མིན་པར་

བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ཡང་སིད་ཙམ་ཡིན་པ་རྟོད་ཀི་ཡྟོད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་བྟོད་

ཀི་བླ་མའི་ཡང་སིད་གཞན་མང་དག་ཅིག་དང་འད་བར། ཁྟོ་ཚོ་ཚང་མ་སྤན་རས་

གཟིགས་ཀི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན་པ་ལས་འཚོ་བཞིན་པའི་སངས་རྒྱས་མིན། སངས་རྒྱས་

ནི་འཁྲུངས་རྒྱུ་མེད་ལ་འདས་རྒྱུའང་མེད་ཅིང་། མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ཆྟོས་སྐུ་གྲུབ་

རེས་བསྐར་དུ་འཇིག་རྟེན་འདིའི་ཐྟོག་ཕིར་མི་ཕེབས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁྟོ་

ནར་སྤིར་སངས་རྒྱས་པའི་ཆ་རྐེན་ཚང་མྟོད། འྟོན་ཀང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་

བསལ་ལས་སྒྟོལ་ཆེད་རང་མྟོས་ཐྟོག་འཁྟོར་བའི་ནང་གནས་པ་མ་ཟད། འཁྟོར་བར་
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འཁྟོར་བ་ཆུད་མི་ཟ་བས། སངས་མི་རྒྱས་པའི་དམ་བཅའ་མཛད་ཡྟོད།

 བྟོད་ནི་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གདུལ་ཞིང་ཡིན་ཞིང་། སྤན་རས་

གཟིགས་བྟོད་ཀི་ནང་པ་དད་ལན་བ་ཚོའི་ཐད་ཀི་དྟོན་སྙིང་ནི་སྤན་རས་གཟིགས་

དབང་ཕྱུག་རྒྱ་མི་དང་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའི་མི་རིགས་འད་མིན་གཞན་པའི་ཐེག་ཆེན་ནང་པ་

དད་ལན་བ་ཚོའི་ཐད་ཀི་དྟོན་སྙིང་ལས་རྦད་དེ་བརལ་ཡྟོད། དེར་བརྟེན་བྟོད་ཀི་སྤྲུལ་

སྐུའི་ཡང་སིད་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་ཚང་མ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་རྣམ་སྤྲུལ་

རེད། ལྟ་ཕྟོགས་འདིའི་ཐྟོག་ནས་རྟོད་ན། ཁྟོ་ཚོ་དང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གྟོ་གནས་དང་དྟོན་

སྙིང་ནི་གཅིག་མཚུངས་རེད། བཤད་མི་དགྟོས་པ་ཞིག་ལ། དེ་རིང་གི་བྟོད་ནི་ད་དུང་

མི་ཡུལ་གི་དག་ཞིང་གཅིག་མིན་ཞིང་། འཁྟོར་བར་འཁྟོར་བའི་འཇིག་རྟེན་ནང་སྡུག་

བསལ་མྟོང་མཁན་སར་བཞིན་གངས་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཡྟོད། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན་པའི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སིད་དེ་ཚོ་རང་བཞིན་གིས་ད་དུང་སྡུག་

བསལ་གི་འཇིག་རྟེན་འདི་ལས་འདི་ལྟར་གེས་མི་རུང་། དེར་བརྟེན་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་

ངྟོས་ནས་ཕིས་སུ་རྟག་ཏུ་ཁྟོ་རང་ད་དུང་འཇིག་རྟེན་འདིའི་ཐྟོག་ཕིར་ཕེབས་དགྟོས་

ཡྟོད་པ་བརྟོད། 

 བརྟོད་མི་དགྟོས་པ་ཞིག་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ”འཁྟོར་བར་འཁྟོར་བ་

ཆུད་མི་ཟ། སངས་རྒྱས་པར་མི་བེད་དྟོ”ཞེས་དམ་བཅའ་མཛད་པ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་གང་རུང་གཅིག་གི་ཡང་སིད་ཕྲེང་བརྒྱུད་ངེས་པར་དུ་ནམ་ཡང་གནས་དགྟོས་

པའི་དྟོན་མིན། སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སིད་ལམ་ལུགས་མ་གཞི་ནས་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་

ལ་དམིགས་བསལ་དུ་ཡྟོད་པའི་ལྟ་ཚུལ་གསར་པ་གཅིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་འཛམ་གིང་

ཐྟོག་ནང་བསན་སྟོལ་རྒྱུན་གཞན་པའི་ཁྟོད་དུ་མཐྟོང་རྒྱུ་མེད། སྤིར་འཛམ་གིང་ཐྟོག་ད་
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དུང་སྡུག་བསལ་མྟོང་མཁན་གི་མི་ཡྟོད་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ངེས་པར་དུ་ཕིར་

ཕེབས་ནས་སྡུག་བསལ་ལས་སྐྟོབ་དགྟོས་མྟོད། འྟོན་ཀང་འདིས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རེ་རེ་བཞིན་ཚང་མ་ཡང་སྤྲུལ་ཡིན་དགྟོས་པའི་དྟོན་སྟོན་གི་མེད། སྤན་རས་

གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕག་སྟོང་སྤན་སྟོང་ཡྟོད་པ་དང་འད་བར། ཁྟོང་གི་རྣམ་སྤྲུལ་

ཡང་གཅིག་མཚུངས་ལྟར་གངས་ལས་འདས་པ་ཡྟོད་རུང་། ཁྟོང་གི་ངྟོས་ནས་ལས་

སྐལ་གི་དམིགས་བསལ་དགྟོས་མཁྟོ་འད་མིན་ལ་གཞིགས་ཏེ་སྐབས་བསྟུན་འགྱུར་

ལྟོག་བཏང་ནས། ལས་གནས་དང་ངྟོ་གདྟོང་འད་མིན་སྣ་ཚོགས་ཐྟོག་མི་ཡུལ་དུ་འཐྟོན་

ཏེ་སེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་ལས་སྒྟོལ་ཆྟོག ལྟ་ཕྟོགས་འདིའི་ཐྟོག་ནས་བརྟོད་ན། གལ་

སིད་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བསྐར་དུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་སྐུ་སྐེ་འཁྲུངས་མི་འདྟོད་པ། ཡང་ན་ཁྟོ་རང་

བུད་མེད་དང་ནུབ་ཕྟོགས་པ་ཞིག་དང་། ཐ་ན་རྩྭ་ཕྲན། རྡྟོ་ལ་སྟོགས་པར་སྐུ་སྐེ་ལེན་

པའི་འདྟོད་པ་དེ་བས་ཆེ་བ་ཡྟོད་ན། འདིའང་མི་འཚམས་པ་མེད་ཅིང་། སྤན་རས་

གཟིགས་ཀི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན་པའི་ཁྟོ་རང་ལས་གནས་དང་ངྟོ་གདྟོང་མི་འད་བ་མིས་མི་

ཤེས་པའི་རྣམ་པ་གཞན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་གི་ཐྟོག་འཇིག་རྟེན་འདིའི་ཐྟོག་ཕིར་ཕེབས་

ནས། མུ་མཐུད་དེ་སེམས་ཅན་བདེ་བར་འགྟོད་ཆྟོག 

 བླྟོ་ཕམ་པ་ཞིག་ནི། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ངྟོས་ནས་མུ་མཐུད་དེ་ཡང་སིད་ཕེབས་

འྟོས་དང་མི་འྟོས་ཀི་གནད་དྟོན་ཐྟོག་མ་ཉིད་ནས་ཆྟོས་ལུགས་ཀི་གནད་དྟོན་གཅིག་

པུ་མ་རེད། ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་ཞིག་ལ། ལྟོ་མང་རིང་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཁྟོ་རང་ངྟོས་ནས་

རང་ཉིད་མུ་མཐུད་དེ་ཡང་སིད་ཕེབས་མིན་དང་ཡང་སིད་ཇི་ལྟར་ཕེབས་མིན་གི་ལྟ་

ཚུལ་ལ་ཡང་ཡང་འགྱུར་བ་གཏྟོང་བ་ནི་དངྟོས་ཡྟོད་ཆབ་སིད་ཀི་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་

པ་ཞིག་རེད། དེང་སྐབས་གྟོ་ལ་ཅན་རྒྱབ་ལྟོངས་འྟོག་གི་ཧ་ཅང་རྒྱལ་སྤི་ཅན་གི་བྟོད་
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ཀི་གནས་བབ་ཁྟོད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་ཆྟོས་ལུགས་མི་སྣ་གཅིག་ཡིན་པ་ཙམ་མ་ཟད་

ཤུགས་རྐེན་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་ལན་པའི་ཆབ་སིད་མི་སྣ་གཅིག་ཀང་རེད། ཁྟོ་

རང་མུ་མཐུད་གནས་པ་དང་རྣམ་པ་གང་འད་ཞིག་གི་ཐྟོག་གནས་མིན་དེ་མ་འྟོངས་

བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་ཁ་ཕྟོགས་ཐད་ཤུགས་རྐེན་ཆེ་ལ་འགན་ཟླ་བལ་བ་ཞིག་ཡྟོད། དེར་

བརྟེན་ཁྟོ་རང་མུ་མཐུད་ཡང་སིད་ཕེབས་མིན་དང་ཡང་སིད་ཇི་ལྟར་ཕེབས་མིན་གི་

གནད་དྟོན་ནི་རྒྱལ་ཕམ་ལ་ཐུག་པ་ཞིག་རེད། ད་ལྟའི་བར་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་བཏྟོན་པའི་

བེད་ཐབས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ལ་ཕྟོགས་སྟོ་སྟོའི་ལྟོག་འཕར་དག་པྟོ་བྱུང་ཡྟོད་པ་མ་

ཟད། དྟོན་དངྟོས་སུ་ཁྟོ་རང་རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་མཐར་ཐུག་ཁྟོ་རང་རང་ཉིད་འདྟོད་བླྟོ་

ཚིམ་པར་བེད་པའི་ཐག་གཅྟོད་བེད་ཐབས་གཅིག་འདྟོན་ཐུབ་མེད། དེར་བརྟེན་ཏཱ་

ལའི་བླ་མའི་ཡང་སིད་མུ་མཐུད་དེ་ཕེབས་མིན་དང་། ཡང་སིད་ཇི་ལྟར་ཕེབས་མིན་ནི་

མ་འྟོངས་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་ཁྟོད་ཕྟོགས་སྟོ་སྟོས་རྟོད་གེང་དག་པྟོ་མུ་མཐུད་དེ་བེད་

སའི་གནད་ཅིག་ལ་འགྱུར་རྒྱུ་ནི་གཏན་འཁེལ་པ་ཞིག་རེད། 

 “བྟོད་ལ་སྤྟོ་སམེས”འཕར་བ་དང་འཇགས་པ། 《  ཡྟོ་རྟོབ་དུས་བབ》  ཀི་དི་བ། 

ཏཱ་ལའི་ཡྟོ་རྟོབ་ཏུ་དགའ་བསུ་འཐྟོབ་པ་འདི་ཕལ་ཆེར་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་

ནམ་བྟོད་ཀི་རིག་གཞུང་ཡྟོ་རྟོབ་ནང་དགའ་མྟོས་ཐྟོབ་པ་དང་འབེལ་བ་དམ་ཟབ་

ཡྟོད། ཁྱེད་ཀིས་ཡྟོ་རྟོབ་”བྟོད་ལ་སྤྟོ་སེམས”འཕར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བྟོ་གང་ཡིན་

དབེ་ཞིབ་ཅིག་གནྟོངས་དང་།

 ཧིན་ཝེ་རུང་གི་ལན། ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ཡྟོ་རྟོབ་ནང་དགའ་བསུ་ཐྟོབ་ནས་

དུས་ཡུན་རིང་པྟོ་སྟོང་ཡྟོད། ཡྟོ་རྟོབ་ཡང་ན་ནུབ་ཕྟོགས་ཡྟོངས་སུ། “བྟོད་ལ་སྤྟོ་

སེམས”ཀི་མཐྟོ་རླབས་ཐྟོན་པ་ནི་དུས་རབས་གྟོང་མའི་ལྟོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་དགུ་
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བཅུ་ལ་ཡིན་དགྟོས། ངས་བལྟས་ན། དེང་སྐབས་ཡྟོ་རྟོབ་ཀི་”བྟོད་ལ་སྤྟོ་སེམས”ནི་

མཇུག་འགིལ་འགྟོ་ཚུགས་ཟིན་ཞིང་། ཉེ་དུས་འཛམ་གིང་གང་སར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ལ་

འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརི་གཟབ་རྒྱས་ཀི་བེད་སྒྟོ་སེལ་བ་ནི་ཕར་ལྟ་ན་འཁབ་མཇུག་

གུས་འདུད་གཟབ་རྒྱས་ཞུ་བ་དང་ཏྟོག་ཙམ་འད་པྟོ་འདུག དེ་ས་ནུབ་ཕྟོགས་མི་

འབྟོར་ཆེན་ཞིག་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་བྟོད་ལ་སྨྟོ་བ་ལྟར་དགའ་མྟོས་བས་པ་དང་

བསྡུར་ན། དེང་སང་ཡྟོ་རྟོབ”བྟོད་ལ་སྤྟོ་སེམས་”གཟི་འྟོད་མེད་པ་གསལ་པྟོ་ཡིན་

ཞིང་། འདི་ནི་ང་སྦེ་ལིན་ལ་སྟོབ་དུས་ལྟོ་ཧིལ་པྟོ་གཅིག་བསད་ནས་བྱུང་བའི་བག་

ཆགས་ཧ་ཅང་གསལ་པྟོ་ཞིག་རེད། ལྟོ་རབས་དགུ་བཅུའི་མགྟོར། ངས་འཇར་མན་

ནང་མཐྟོང་བའི་ནུབ་ཕྟོགས་མང་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་དང་། ཆབ་སིད། རིག་གཞུང་

ཚོགས་པ་འད་མིན་གིས་བྟོད་དང་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་རིག་གཞུང་། ཚོགས་པ་

བཅས་ཁྱབ་བསྒགས་གནང་རྒྱུར་སྤྟོ་བ། དེ་བཞིན་བྟོད་དང་འབེལ་བའི་བེད་སྒྟོ་འད་

མིན་ཐད་ཀི་སྤྟོ་སེམས་འཁྟོལ་ལ་འཁྲུག་ཆ་དྟོད་པའི་རྣམ་པ་དེ་དེང་སྐབས་དེ་ཙམ་

མཐྟོང་རྒྱུ་མེད་པ་གྱུར་ཟིན། 

 དེ་ལས་ལྟོག་པ་ཞིག་ལ། འཇར་མན་ལས་རྟོགས་དང་གྟོགས་པྟོ་ལྷན་བཀའ་

མྟོལ་ཁྟོད། ཁྟོ་ཚོས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྒེར་ལ་སྐྟོན་བརྟོད་བེད་པའི་སྒ་སྐད་རྟག་ཏུ་གྟོ་ཐུབ་

ཅིང་། ཐྟོག་མར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ལ་ཧ་ཅང་རྒྱབ་སྐྟོར་བེད་མཁན་གི་གཞུང་འབེལ་དང་

ཕེད་གཞུང་འབེལ་གི་ལས་ཁུངས་ཀིས་ད་ལྟ་གསལ་པྟོའི་ཐྟོག་ནས་ཁ་ཕྟོགས་འགྱུར་

བ་བཏང་བའང་མཐྟོང་བྱུང་། བྟོད་ཀི་རིག་གཞུང་ཁྱབ་བསྒགས་དང་བྟོད་ལ་རྒྱབ་

སྐྟོར་བེད་མཁན་གི་དམངས་ཁྟོད་ཚོགས་པ་ཁ་ཤས་ལ་དང་ཐྟོག་གི་སྤྟོ་སེམས་དང་

ནྟོར་སིད་རྟོགས་སྐྟོར་འདང་ངེས་མེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྣམ་པ་ཧ་ཅང་སྒིད་ལུག་དང་
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ཉྟོབ་ཏྟོ་ཆགས།  དན་སྟོས་པ་ཞིག་ལ། ལྟོ་རབས་དགུ་བཅུའི་དུས་དཀིལ་དུ། དེ་ས་

ཨྟོ་སི་ཊི་རི་ཡའི་བཟའ་ཟླ་གཅིག་གིས་གསང་མིང་ཐྟོག་ཁ་བང་ལ《ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་

གིབ་ནག》ཅེས་པའི་དེབ་གཅིག་སེལ་ནས། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་

ལ་རྣྟོ་ངར་ཆེ་བའི་སྐྟོན་བརྟོད་དང་སྙིང་རེ་མེད་པའི་ཟུར་ཟ་བས་ཤིང་། སྐབས་དེར་

མི་རྣམས་ཀིས་དེ་ནི་སྨྟོ་སྤྟོད་ཡིན་པར་ངྟོས་བཟུང་། ཡང་ན་ནིང་འཇར་མན་སྟོབ་

འབིང་དགེ་རན་གཅིག་གིས་དེབ་བཏྟོན་ཏེ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྒེར་གི་གཤིས་རྒྱུད་དང་ཁྟོ་

རང་གི་བསམ་བླྟོ་ལ་ཧ་ཅང་རྣྟོ་ངར་ཆེ་བའི་སྐྟོན་བརྟོད་བས། ཡིན་ནའང་དེ་ལ་ཐལ་

མྟོའི་རྡེབ་སྒ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཐྟོབ། འཇིག་རྟེན་གི་བ་བ་ནི་ཕལ་ཆེར་ཚང་མ་འདི་ལྟར་

རླབས་འཕྱུར་བ་དང་རླབས་འཇགས་པ། དེ་བཞིན་ཆེས་ངྟོ་མཚར་བའི་ཟླྟོས་གར་

ཡང་མཐའ་མར་མཇུག་འགིལ་བའི་དུས་ཤིག་ཡྟོད་པ་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས། 

 སྟོན་མ་ནུབ་ཕྟོགས་གིང་དུ་སར་བྱུང་མ་མྟོང་བའི”བྟོད་ལ་སྤྟོ་སེམས”ཐྟོན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བྟོ་ནི། ནུབ་ཕྟོགས་ལ་རང་ཉིད་དང་བསྡུར་ས”གཞན་

ཞིག”དགྟོས་ཤིང་། ཁྟོ་ཚོའི་མཐྟོང་ཡུལ་གི་བྟོད་ནི་དངྟོས་ཡྟོད་ཀི་བྟོད་མ་ཡིན་པར་

བསམ་པའི་འཆར་སྒྟོ་ཞིག་དང་རྟྟོག་བཟྟོའི་བྟོད་（Virtual Tibet）ཅིག་རེད། 

དེར་དེང་རབས་ནུབ་ཕྟོགས་གིང་གིས་རེ་འདྟོད་བེད་པའི་སྤྟོད་བཟང་དང་ཕུགས་

བསམ་ཡྟོངས་རྟོགས་འདུ་ཞིང་། དེ་ནི་ལྷ་སྒྲུང་ལྟ་བུའི་འཇིག་རྟེན་ཤམ་བ་ཟེར་བ་དེ་

རེད། ནུབ་ཕྟོགས་པས་དྟོ་འཁུར་བེད་བཞིན་པའི་བྟོད་ཅེས་ལབ་པ་ལས་ཁྟོ་ཚོས་

རང་ཉིད་ཀི་མདུན་ལམ་དང་ཕུགས་བསམ་ལ་དྟོ་འཁུར་བེད་ཀི་ཡྟོད་ཅེས་ལབ་ན་

ཡག  ཁྟོ་ཚོས་བྟོད་ལ་བཅངས་བའི་འཆར་ཅན་མ་ཡིན་པའི་སྤྟོ་སེམས་ནང་ཕེད་ཀ་

ཁྟོ་ཚོ་རང་ཉིད་ཀི་ཕུགས་བསམ་ཐད་ཀི་འཚོལ་སྙེག་ཅིག་ཡིན་ཞིང་། དངྟོས་ཡྟོད་



བོད་དོན་ཐོག་བར་གནས་པས་བྲིས་པའྲི་རོམ་ཡྲིག་སོར། 

183

ཀི་བྟོད་དང་འབེལ་བ་དེ་ཙམ་ཆེན་པྟོ་མེད། དེང་སྐབས”བྟོད་ལ་སྤྟོ་སེམས”འཇགས་

པ་འདིས་ཁྟོ་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་དེ་འདའི་སྤྟོ་སེམས་ཐྟོག་རང་ཉིད་ཀི་ཕུགས་བསམ་

འཚོལ་སྙེག་བེད་ཀི་མེད་པའི་དྟོན་མིན་པར། ད་ལྟ་ཁྟོ་ཚོས་ཆེས་དངྟོས་ཡྟོད་དང་

ཆེས་སྤྟོ་སེམས་འཁྟོལ་སའི་ཡུལ་དེ་གནས་སྟོ་བ་རྒྱུ་འགྟོ་ཚུགས་པ་རེད། དུས་

རབས་འདི་ནས་བཟུང་། འཛམ་གིང་ཆབ་སིད་དང་དཔལ་འབྟོར་གནས་བབ་ཀི་

འཕེལ་རྒྱས་དང་འགྱུར་ལྟོག་ཤིན་ཏུ་མགྟོགས་པ་དེས་ཁྟོ་ཚོ་ལ་དངྟོས་ཡྟོད་དང་ཁ་

བལ་བའི”ཨུ་ཐའྟོ་ཕེ“19འདུན་པ་ཆེན་པྟོས་འཚོལ་སྙེག་བེད་པ་དེ་ཤུགས་ཆུང་དུ་

མ་བཏང་ཀ་མེད་ཆགས། དེ་ལས་ལྟོག་སེ་སར་བས་དངྟོས་དྟོན་གཉེར་བ་དང་སར་

བས་དངྟོས་ཡྟོད་དང་མཐུན་པར་འགྱུར་བ་རེད། དཔེར་ན། ལྟོ་ངྟོ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔའི་གྟོང་

ང་འཇར་མན་ལ་སྟོབ་སྦྟོང་བེད་པར་ཡྟོང་སྐབས་ཀི་རྒྱ་ནག་དང་དེ་རིང་གི་རྒྱ་ནག་

ནི་རྦད་དེ་མི་འད་བའི་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཡིན་ཞིང་། ཟམ་མི་ཆད་པར་སྟོབས་ཆེ་རུ་

འགྟོ་བའི་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་ཕྟོགས་པ་ན། དངྟོས་ཡྟོད་ཀི་ཆབ་སིད་དང་ཁེ་ཕན་གི་ལངས་

ཕྟོགས་གཞིར་བཟུང་པའི་ཐྟོག ནུབ་ཕྟོགས་གིང་གིས་ཀང་རང་བཞིན་གིས་ཁྟོ་ཚོས་

རྒྱ་ནག་ཐད་ཀི་ལྟ་སངས་འད་མིན་ལ་འགྱུར་བ་གཏྟོང་བ་མ་ཟད། ཁྟོ་ཚོ་དང་རྒྱ་ནག་

གི་འབེལ་ལམ་འད་མིན་ལ་ཕྟོགས་ཡྟོངས་ནས་སྙྟོམ་སྒིག་བེད་ཀི་ཡྟོད། འདི་འདའི་

རྒྱབ་ལྟོངས་འྟོག ཁྟོ་ཚོའི་བྟོད་ཐད་ཀི་དྟོ་འཁུར་དང་སྤྟོ་སེམས་ལའང་རང་བཞིན་

གིས་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ནས། “བྟོད་ལ་སྤྟོ་སེམས”འཇགས་པ་ནི་རང་ཤུགས་སུ་

འབྱུང་རྒྱུའི་བ་བ་ཞིག་རེད། བྟོད་ལ་དགའ་ཞེན་དང་བྟོད་ཀི་རིག་གཞུང་ལ་དགའ་

ཞེན་ལན་པའི་བྟོད་རིག་པ་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ངས་བེད་ནུས་པ་ནི་ཁྟོ་ཚོ་

མཐར་ལྷུང་གཅིག་ནས་མཐར་ལྷུང་གཞན་ཞིག་ལ་མི་འགྟོ་བར་རེ་བ་རྒྱག་རྒྱུ་ཙམ་

19 (Utopia) མངྟོན་འགྱུར་བེད་ཐབས་མེད་པའི་རེ་འདུན་ལ་ཟེར།
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ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན་བྟོད་དང་བྟོད་ཀི་རིག་གཞུང་ལ་དྟོ་འཁུར་དང་དགའ་ཞེན་བེད་

པ་དེ་ནི་སྟོས་མི་དགྟོས་པར་དང་དྟོན་སྙིང་ཤིན་ཏུ་ལན་པའི་བ་བ་གཅིག་རེད། 

 ཏཱ་ལའ་ིབླ་མས་ཆུའ་ིའབབ་ཕྟོགས་དང་བསྟུན་ནས་གྲུ་གཏྟོང་རྒྱུ་ད་ེཡནི།

 《 ཡྟོ་རྟོབ་དུས་བབ》ཀི་དི་བ། ཁྱེད་ཀིས་བལྟས་ན། ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ནུབ་

ཕྟོགས་ལ་བྟོད་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་དིལ་བསྒགས་བེད་ཀི་འདུག་གམ། རྒྱལ་ནང་གི་མཁས་

པ་མང་པྟོས་དེར་རྫུན་གཏམ་དང་མགྟོ་སྐྟོར་བཅས་བེད་སྤད་ནས་ཚིག་རྒྱན་རྒྱག་

གི་འདུག ཁྱེད་ཀི་ལྟ་ཚུལ་གང་འད་ཡིན་ནམ། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྒེར་གི་དིལ་བསྒགས་

ཀིས”བྟོད་ལ་སྤྟོ་སེམས”སེབས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྟོད་སྟོབས་དང་ལན་པའི་ནུས་པ་

ཞིག་ཐྟོན་ཡྟོད་དམ། 

 ཧིན་ཝེ་རུང་གི་ལན། ངས་བལྟས་ན། ནུབ་ཕྟོགས་ལ་དུས་རབས་གྟོང་

མའི་ལྟོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་ནས་འགྟོ་ཚུགས་ཏེ་འཛམ་གིང་རང་བཞིན་གི”བྟོད་ལ་སྤྟོ་

སེམས”ཤིག་འཕྱུར་བ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བྟོ་ནི། ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ནུབ་ཕྟོགས་ལ་

བྟོད་གང་འད་ཞིག་དིལ་བསྒགས་བས་པ་མ་ཡིན་པར་ནུབ་ཕྟོགས་པ་རང་ཉིད་ཀི་

ངྟོས་ནས་ཕུགས་བསམ་ཅན་གི་བྟོད་ཅིག་འཆར་འགྟོད་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མགྟོ་

འཁྟོར་བ་རེད། རྟྟོག་བཟྟོའི་བྟོད་འདིའི་ཁྟོད་དུ་ཐ་ན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་སྒེར་ཡང་འཁབ་

ཆས་ཙམ་ཞིག་ལས་གཞན་གང་ཡང་མིན་ཞིང་། བཤད་སངས་གཞན་ཞིག་ཐྟོག་རྟོད་

ན། ནུབ་ཕྟོགས་བྟོད་རིག་པ་བས་འབྟོད་པ་ལྟར”ཤམ་བ་ལའི་བཙོན་པ”གཅིག་ཡིན་

པ་ཙམ་རེད། རྒྱ་ནག་དང་ནུབ་ཕྟོགས་རིག་གཞུང་སེལ་རེས་ལྟོ་རྒྱུས་ལ་ལྟ་ན། ནུབ་

ཕྟོགས་པ་རྣམས་ལ་ཤར་ཕྟོགས་གང་འད་ཞིག་དགྟོས་མིན་འདི་རྟག་ཏུ་ཤར་ཕྟོགས་



བོད་དོན་ཐོག་བར་གནས་པས་བྲིས་པའྲི་རོམ་ཡྲིག་སོར། 
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པ་རང་ཉིད་ཀིས་ཐག་གཅྟོད་པ་མིན་པར་གཙོ་བྟོ་ནུབ་ཕྟོགས་པའི་སྐབས་དེར་འཚོ་

གནས་བེད་སའི་དུས་རབས་ཀི་དགྟོས་མཁྟོས་ཐག་གཅྟོད་ཀི་ཡྟོད་པ་ཞིག་རེད། ང་

ཚོས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བཙན་བྟོལ་མི་ཚེའི་སྟོད་ཀི་ལྟོ་ཉི་ཤུའི་ནང་དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་ནུབ་

ཕྟོགས་གིང་གི་དྟོ་འཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྟོར་ཐྟོབ་པ་ཧ་ཅང་ཉུང་བ་འདི་མ་རེད་པ་བེད་

དགྟོས། འདི་ནི་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་སྐབས་དེར་ནུབ་ཕྟོགས་ཀི་དྟོ་འཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྟོར་

ཐྟོབ་རེ་མ་བས་པའི་དྟོན་མིན་ལ། ཁྟོ་རང་གིས་ནུབ་ཕྟོགས་ལ་བྟོད་དིལ་བསྒགས་མ་

བས་པའང་མིན་པར་སྐབས་དེའི་བྟོད་ནི་ནུབ་ཕྟོགས་མི་ལ་དགྟོས་པའི”མེད་ཐབས་

མེད་པའི་གཞན་པ”མིན་པས་རེད། རེས་སུ་ནུབ་ཕྟོགས་གིང་ལ་ལྷ་སྒྲུང་ཅན་གི་བྟོད་

དེ”ཤམ་བ་ལ”གཅིག་དགྟོས་མཁྟོ་དག་པྟོ་ཡྟོད་པའི་སྐབས། ཏཱ་ལའི་བླ་མས་རང་ཉིད་

དང་ཐ་ན་བྟོད་ལའང་ནུས་ཤུགས་ཆེན་པྟོ་བཏྟོན་ནས་ཐལ་ཆེའི་དིལ་བསྒགས་གང་

ཡང་བེད་མི་དགྟོས། དེ་ལས་ལྟོག་སེ་ཁྟོ་རང་གིས་ཡང་ཡང་ཁེངས་སྐྱུང་བས་ནས་

མི་རྣམས་ལ་འདི་ལྟར་རྟོད་ཆྟོག་པ་སེ། “ང་ནི་ཤཀའི་དགེ་སྟོང་དཀྱུས་མ་གཅིག་རང་

ཡིན”  འྟོན་ཀང་མི་རྣམས་ཀིས་ཁྟོང་དངྟོས་འབེལ་ཧ་ཅང་དཀྱུས་མ་རེད་ཅེས་ངྟོས་

འཛིན་བེད་མཁན་མེད་པར་ཡིད་ཆེས་ཡྟོད། ནུབ་ཕྟོགས་གིང་དུ་ཐྟོན་པའི”བྟོད་ལ་

སྤྟོ་སེམས”ནི་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཁྟོ་པ་རྣམས་ལ་གྟོ་འཛོལ་ཐེབས་བཅུག་པ་རེད་ཅེས་

སྟོམ་རྒྱབ་ན། འདི་དྟོན་དངྟོས་མིན་པ་གསལ་པྟོ་རེད། 

 འྟོན་ཀང་ང་ཚོས་ཁས་མི་ལེན་ཀ་མེད་ཅིག་ནི། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྒེར་གི་རྣམ་

དཔྱྟོད་དང་། འབད་བརྟོན། ཁྟོ་རང་མི་དང་ལྷ་གཞི་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་སྤྲུལ་སྐུའི་

ཡང་སིད་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་ཤུགས་རྐེན་ནུས་པས་ནུབ་ཕྟོགས་པ”བྟོད་ལ་སྤྟོ་

སེམས”སྐེས་པ་དང་འཕེལ་བའི་ཐད་ཚབ་བེད་ཐབས་བལ་བའི་སྐུལ་འདེད་ཀི་ནུས་



བོད་དོན་ཐོག་བར་གནས་པས་བྲིས་པའྲི་རོམ་ཡྲིག་སོར།
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པ་ཐྟོན་ཡྟོད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་ནུབ་ཕྟོགས་ཀི”བྟོད་ངྟོས་ལེན”ཁྟོད་དུ་རྒྱུ་རྐེན་གལ་

ཆེ་ཤྟོས་དེ་ཡིན་ཞིང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མེད་པར་བྟོད་དང་བྟོད་ཀི་རིག་གཞུང་གིས་

ནུབ་ཕྟོགས་སུ་བཞེངས་པའི་ལྷ་སྒྲུང་གི་བྟོད་（Mythos Tibet）ནི་བསམ་བླྟོ་

གཏྟོང་ཐབས་བལ་བ་ཞིག་རེད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་རྣམ་དཔྱྟོད་ཧ་ཅང་ལན་པའི་བླ་མ་

གཅིག་ཡིན་པ་ནི་གསལ་པྟོ་ཡིན་ཞིང་། ཁྟོ་རང་ངྟོས་ནས་ནུབ་ཕྟོགས་པས་བཞེངས་

པའི”བྟོད་ཕྟོགས་ཀི་སྐད་ཆ”འདི་རིགས་ལ་ཤེས་རྟྟོགས་དང་གདེང་ཚོད་ཧ་ཅང་ཟབ་

པྟོ་ཡྟོད། དེར་བརྟེན་ཁྟོ་རང་དང་ནུབ་ཕྟོགས་པའི་བར་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་ཐྟོག་གི་

འབེལ་མཐུད་ཧ་ཅང་ཤར་མར་ཡིན་ཞིང་། ངས་བསམ་བླྟོ་ལ་འུད་སྒྟོག་ཧ་ཅང་བས་

ཟིན་པའི་ནུབ་ཕྟོགས་མིའི་བྟོད་ཀི་རྟྟོག་འགྟོད་ལ་ཁྟོ་རང་ངྟོས་ནས་དེ་བས་སྐུལ་སེལ་

དང་གྟོ་ནྟོར་ཐེབས་འཇུག་པའི་དགྟོས་པ་དངྟོས་གནས་ཡྟོད་མ་རེད་སྙམ། ཁྟོ་རང་

གིས་བྟོད་དང་བྟོད་ཀི་རིག་གཞུང་གི་རང་བཞིན་བརྟོད་བེད་སྐབས། ཚད་གཞི་ངེས་

ཅན་ཞིག་ཐྟོག་ནུབ་ཕྟོགས་མིའི་རེ་འདྟོད་ལ་འདྟོད་བསྟུན་བེད་པ་ཙམ་གིས་ཁྟོ་ཚོའི་

དགའ་ཞེན་དང་བརི་བཀུར་འཐྟོབ། བརྟོད་ཆྟོག་པ་ཞིག་ལ། མིག་སར་ནུབ་ཕྟོགས་

ལ་དར་ཞིང་ཁྱབ་པའི”བྟོད་ཕྟོགས་ཀི་སྐད་ཆ”འདི་རིགས་ནི་ནུབ་ཕྟོགས་པ་དང་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་དབུས་པའི་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་བཅས་ཀིས་ཐུན་མྟོང་ཐྟོག་བཞེངས་པ་

ཞིག་ཡིན་ཞིང་། གཏམ་བརྟོད་འདིར་བཙན་དབང་གི་རང་བཞིན་ཤུགས་ཆེ་བ་འདུག 

འདིས་ཕྟོགས་གཅིག་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་རྒྱལ་སྤི་ཅན་གི་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་ཐྟོག་རྒྱ་

ནག་དང་ནུབ་ཕྟོགས་དབར་རྒྱལ་ཕམ་ལ་ཐུག་པའི་མི་སྣ་གཅིག་ལ་གྱུར་བཅུག་ཡྟོད་

པ་རེད། དེ་དང་ཕྟོགས་མཚུངས་འདི་རྒྱ་ནག་དང་ནུབ་ཕྟོགས་དབར་བྟོད་ཀི་གནད་

དྟོན་ཐྟོག་འཛུགས་སྐྲུན་རང་བཞིན་གི་གྟོས་མྟོལ་བེད་པའི་འགྟོག་རྐེན་ཆེན་པྟོ་ཞིག་

ཀང་ཆགས་ཡྟོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གལ་སིད་རྒྱལ་སྤིའི་ཆབ་སིད་གར་སེགས་
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ཐྟོག་ཕྟོགས་གཅིག་ལ་འགེལ་བའི་བྟོད་ཀི་གནས་བབ་འདི་རིགས་གཏྟོར་དགྟོས་

ན། ཐྟོག་མར་གཏམ་འདི་རིགས་ལ་གྟོ་བ་ཟབ་པྟོ་ལེན་དགྟོས་པ་དང་། གཏམ་འདི་

རིགས་ཀི་བ་འགུལ་ལ་མཉམ་ཞུགས་བེད་དགྟོས། དེ་ནས་གཏམ་འདི་རིགས་ཀི་

བཙན་དབང་གཏྟོར་དགྟོས། ཕྟོགས་གཅིག་ནས་གདྟོན་འདེ་དང་ཕྟོགས་གཞན་ནས་

ལྷ་ལ་རི་བ། འདི་གཉིས་ཀར་ཐལ་དགས་པ་རེད།

 《 ཡྟོ་རྟོབ་དུས་བབ》ཀི་དི་བ། སར་ཁྱེད་ཀི་ལྟ་ཚུལ་རྟོད་སྐབས། ནུབ་ཕྟོགས་

པའི་ངྟོས་ནས་བྟོད་གྟོ་རྟྟོགས་ཐད་ལྟོག་ཕྟོགས་ཀི་སྟོལ་རྒྱུན་རིགས་གཉིས་ཡྟོད་ཅིང་

། རིགས་གཅིག་ནི་ལྷ་ལ་བསྒྱུར་བ་དང་། རིགས་གཞན་གཅིག་ནི་འདེ་རུ་བསྒྱུར་བ་དེ་

རེད་ཅེས་གསུངས། ཁྱེད་ཀིས་ཕྟོགས་འདི་གཉིས་སྟོ་སྟོ་ནས་ཞིབ་ཕྲའི་ཕིར་མངྟོན་

ཚུལ་དང་དེ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གེང་རྟོགས་གནང་། 

 ཧིན་ཝེ་རུང་གི་ལན།  གནད་དྟོན་འདིའི་ཐད་ངས་དེ་སྟོན་མང་པྟོ་བཤད་ཚར་

བ་རེད། འདིར་བསྐར་ཟླྟོས་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་བེད་འདྟོད་མེད། སབས་བདེའི་ཐྟོག་རྟོད་

ན། བྟོད་དང་ཤར་ཕྟོགས་སྤི་ཡྟོངས་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཞིང་། ནུབ་ཕྟོགས་མི་

སྣས་རང་ཉིད་ལ་ལྟ་སའི་ཤེལ་སྒྟོ་གཅིག་ཡིན་པ་ཙམ་རེད། ནུབ་ཕྟོགས་རིག་གཞུང་

ཁྟོད་ཀི་དེའི་སྣང་བརན་ནི་རྟག་ཏུ་ནུབ་ཕྟོགས་རང་ཉིད་ཀི་དུས་རབས་དང་འཕེལ་

ཕྟོགས་ཀི་འགྱུར་ལྟོག་དང་བསྟུན་ནས་འགྱུར་ཞིང་། འདེ་རུ་སྒྱུར་ནའང་འད། ལྷ་ལ་

སྒྱུར་ནའང་འད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ནུབ་ཕྟོགས་རང་ཉིད་ཀི་སྤི་ཚོགས་དང་རིག་གཞུང་གི་

འགྱུར་ལྟོག་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡྟོད། དེ་རིང་བར་ནུབ་ཕྟོགས་མི་སྣའི་བྟོད་ཐད་

ཀི་བཤད་སངས་འད་མིན་སྣ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ་དང་པྟོ་དང་དངྟོས་བདེན་མ་རེད། 

ལྷག་པར་དུ་འཛམ་གིང་གི་སྣེ་གསུམ་པ་འབྟོད་པའི་བྟོད་ནི་དུས་ཡུན་རིང་པྟོ་ཞིག་ལ་
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ནུབ་ཕྟོགས་མི་སྣ་སེབ་ཐབས་བལ་བའི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། སྒྱུར་བཅྟོས་སྒྟོ་དབེ་མ་

བས་པའི་སྟོན་དུ་དངྟོས་གནས་སྐལ་པ་བཟང་པྟོ་ལན་ནས་བྟོད་མཐྟོ་སྒང་ལ་གྟོམ་པ་སྟོ་

ཐུབ་མཁན་གི་ནུབ་ཕྟོགས་པ་མཛུབ་རིས་རྒྱག་ཆྟོག་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་འདིས་

དེ་ལས་ལྟོག་སེ་ནུབ་ཕྟོགས་པས་བྟོད་བླྟོ་ཡུལ་དུ་ཤར་ཚུལ་ལ་བར་སྟོང་ཧ་ཅང་ཆེན་

པྟོ་ཞིག་མཁྟོ་སྤྟོད་བས་ཡྟོད། སྤི་ཡྟོངས་ནས་བརྟོད་ན། ཉེ་བའི་ལྟོ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུའི་ས་

རྟོལ་དུ། ནུབ་ཕྟོགས་རིག་གཞུང་ཁྟོད་ཀི་བྟོད་ཀི་སྣང་བརན་ནི་རྟག་ཏུ་ཅུང་ངན་ཕྟོགས་

ཤིག་ཡང་ན་འདེ་རུ་སྒྱུར་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ནུབ་ཕྟོགས་པའི་བསམ་པའི་འཆར་སྒྟོའི་

ནང་བྟོད་ནི་ཤར་ཕྟོགས་ཀི་བླུན་རྨྟོངས་དང་། རེས་ལུས། བླྟོ་རིག་རང་ཚོད་ཟིན་པའི་

ནུས་པ་མེད་མཁན། མཁེགས་བཟུང་། སྒེར་གཅྟོད་བཅས་ཀི་མཚོན་བེད་རེད། ཡང་

ལྷ་སྒྲུང་ལ་སྒྱུར་བའི་ནུབ་ཕྟོགས་ཀི་བྟོད་ཀི་སྣང་བརན་ཁྟོད་དུ་བྟོད་ནི་མི་ཡུལ་གི་དག་

ཞིང་མཐའ་མ་དེར་སྒྱུར་ཞིང་། དི་ཟའི་ཡུལ་ལྟ་བུའི་མི་ཡུལ་གི་བདེ་བ་ཅན་ཞིང་ཁམས་

ཏེ་ཤམ་བ་ལ་རེད། བྟོད་ནི་རྣམ་དཔྱྟོད། སྙིང་སྟོབས། རང་དབང་། འད་མཉམ། ཁྟོར་

ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ། འཚེ་མེད་ཞི་བ་སྟོགས་མི་ཡུལ་གི་སྤྟོད་བཟང་ཐམས་ཅད་འཛོམས་

ས་ཞིག་ལ་ངྟོས་འཛིན་བས། གང་ལྟར་འདེ་རུ་སྒྱུར་བའི་བྟོད་ཡིན་ནའང་འད། ལྷ་ལ་

སྒྱུར་བའི་བྟོད་ཡིན་ནའང་འད། དེ་ཚོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དངྟོས་ཡྟོད་ཀི་བྟོད་ལ་སབས་

མ་ལེགས་པ་དང་གྟོད་ཆག་ཁྟོ་ན་བཟྟོས་ཤིང་། མི་སེར་སེལ་བའི་དུས་རབས་སུ་ཐལ་

དགས་འདེ་རུ་སྒྱུར་བའི་བྟོད་ཀི་སྣང་བརན་གིས་ནུབ་ཕྟོགས་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་

ལ་ཐད་ཀར་དམག་དྟོན་བཙན་འཛུལ་བེད་རྒྱུའི་གྟོ་སྐབས་སྤད་པ་རེད། ཡང་དེ་རིང་

རྦད་དེ་དངྟོས་ཡྟོད་དང་ཁ་བལ་བའི་ལྷ་སྒྲུང་ལ་སྒྱུར་བའི་བྟོད་ཀི་སྣང་བརན་འདི་རིགས་

ནི་བྟོད་ལ་བསམ་བླྟོའི་མི་སེར་སེལ་བ་དང་ཁྱད་པར་མེད་ཅིང་། དངྟོས་ཡྟོད་གནད་

དྟོན་འད་མིན་གིས་ཁེངས་པའི་བྟོད་དེ་བཞིན་ཚད་མཐྟོའི་བསམ་བླྟོ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་
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ཏེ་འཇིག་རྟེན་དང་བལ་བའི་མི་ཚང་མས་ཡིད་སྟོན་བེད་སའི་ཤམ་བ་ལར་གྱུར་ནས། 

དངྟོས་ཡྟོད་ཀི་འགལ་ཟླ་དང་གནད་དྟོན་སྣ་ཚོགས་ཛ་དག་ཏུ་བཏང་བ་མ་ཟད། འགལ་

ཟླ་དང་གནད་དྟོན་འདི་དག་ཐག་གཅྟོད་བེད་རྒྱུ་ཐབས་མེད་པའི་གནས་སུ་བརངས།

 བྟོད་ཀ་ིཕ་ིནང་གནད་དྟོན། 《 ཡྟོ་རྟོབ་དུས་བབ》རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ལྟོ་མང་རིང་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་བཀྟོད་སྒིག་དང་ཐག་གཅྟོད་བེད་རྒྱུར་མགྟོ་རྟོག་པྟོ་

ཆགས་ནས་བསད་ཡྟོད། དེ་བཞིན་དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་གནད་དྟོན་དེ་ཐྟོག་མཐའ་བར་

གསུམ་དུ་ཐག་གཅྟོད་ཡག་པྟོ་ཞིག་བྱུང་མེད། ཁྱེད་ཀིས་དེའི་ར་བ་གང་ལ་ཐུག་པར་

དགྟོངས་ཀི་ཡྟོད་དམ།

 ཧིན་ཝེ་རུང་གི་ལན། སྤིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ཕྟོགས་དིལ་བསྒགས་

ནང་ཐ་ན་རྟག་ཏུ་བྟོད་ལ་གནད་དྟོན་ཡྟོད་པ་ཁས་མི་ལེན། འྟོན་ཀང་དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་

ཁྟོ་ཚོར་དུས་གཅིག་ལ་འཕྲད་པ་དང་། ངེས་པར་དུ་ཐག་གཅྟོད་དགྟོས་པའི་བྟོད་ཀི་

གནད་དྟོན་རིགས་རྦད་དེ་མི་འད་བའི་གཉིས་ཡྟོད། གཅིག་ནི་ད་ལྟའི་གནས་སངས་

འྟོག་བྟོད་དུ་བྱུང་བསད་པ་དང་ཐག་གཅྟོད་བེད་རྒྱུར་ལྷག་པའི་དངྟོས་ཡྟོད་ཀི་གནད་

དྟོན་འད་མིན་ཡིན་ཞིང་། གནད་དྟོན་རིགས་གཞན་ནི་རྒྱལ་སྤིའི་སིངས་ཆའི་ཐྟོག་

ནུབ་ཕྟོགས་གིང་གིས་ཚད་མཐྟོའི་དྟོ་འཁུར་དང་། སྐྟོན་བརྟོད། ཐ་ན་བཙན་གནྟོན་

ཐེབས་པའི”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན”ཞེས་པ་དེ་རེད། གནད་དྟོན་རིགས་འདི་གཉིས་ཀི་

ངྟོ་བྟོ་དང་ནང་དྟོན་རྦད་དེ་མི་འད། འྟོན་ཀང་ཕན་ཚུན་འཁི་བ་དང་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་

ནས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བྟོད་སྐྟོར་གི་གནད་དྟོན་གང་རུང་བཀྟོད་སྒིག་དང་ཐག་

གཅྟོད་བེད་པར་དཀའ་ཚད་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བསྣན་ཡྟོད། དེར་བརྟེན་ཁྱེད་རང་གིས་

རྟོད་པའི”རྒྱ་ནག་གཞུང་ལྟོ་མང་རིང་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་བཀྟོད་སྒིག་དང་ཐག་གཅྟོད་
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བེད་རྒྱུར་མགྟོ་ན་ནས་གནས་ཡྟོད”ཅེས་པ་ཏག་ཏག་དྟོན་དངྟོས་རེད།

 གེང་རིན་ཡྟོད་པ་གཅིག་ནི། ཨིན་ཡིག་ནང་གི་ issue、question 

problem ལ་སྟོགས་པའི་ཐ་སྙད་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་སྒྱུར་དུས”གནད་དྟོན”ཞེས་སྒྱུར་ཆྟོག  

ཡིན་ནའང་ཨིན་ཡིག་ནང་དེ་ཚོའི་གྟོ་དྟོན་ཧ་ཅང་མི་འད་ཞིང་། དེའི་ཁྟོད་ problem 

ཁྟོ་ན་གཞི་ནས་རྒྱ་ཡིག་ནང་གི་”གནད་དྟོན”དང་ར་བའི་ཆ་ནས་དྟོ་མཉམ། Issue 

ཞེས་པ་ནི”བརྟོད་གཞི་”རེད། དཔེར་ན Tibet Issue ཞེས་པ་དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་

ཐད་ཀར་བྟོད་དང་འབེལ་བའི་གནད་དྟོན་བེ་བག་ལ་ཟེར་བའི་ངེས་པ་མེད་པར་བྟོད་

དང་འབེལ་བའི་བརྟོད་གཞི་ཞིག་ལ་གྟོ  བྟོད་ཁ་ལ་འཁྱེར་ཏེ་རྟོག་ད་གེང་བ་དེའི་གྟོ་

དྟོན་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་ནུབ་ཕྟོགས་པས་བྟོད་འཁྱེར་ནས་ཚབ་བེད་པ་དང་ལབ་པའི་བ་བ་

ལ་གྟོ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐྟོག་མར་ཁ་ཕྟོགས་དགྟོས་པ་དང་འཕྲལ་དུ་ཐག་གཅྟོད་

དགྟོས་པའི་”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན”ནི་བྟོད་ཅེས་པའི་ས་ཁུལ་འདི་དང་བྟོད་མི་རིགས་

འདི་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བའི་གནད་དྟོན་ བེ་བག་སྣ་ཚོགས་ཡིན་དགྟོས་ཤིང་། ད་

ལྟ་གྟོ་ལ་ཅན་དང་དེང་རབས་ཅན་གི་བརྒྱུད་རིམ་འདིའི་ཁྟོད། བྟོད་ལ་བེད་དཀའ་

བའི་དངྟོས་ཡྟོད་གནད་དྟོན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཐྟོན་ཡྟོད། དཔེར་ན་དེང་རབས་ཅན་

གི་དཔལ་འབྟོར་འཕེལ་རྒྱས་དང་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ། སྟོལ་རྒྱུན་རིག་གཞུང་རྒྱུན་

མཐུད་ཐད་ཀི་འགལ་རྐེན། རྒྱ་བྟོད་མི་རིགས་གཉིས་དབར་གི་མཉམ་འདེས་དང་

བྟོད་མི་རིགས་ཀི་ངྟོ་བྟོ། མི་རིགས་སྐད་བརྡ་སྲུང་འཛིན་རྒྱུན་འཁྱྟོངས། རྒྱ་ནག་མི་

རིགས་ཀི་ངྟོས་འཛིན་སྐྲུན་པ་དང་ས་གནས་མི་རིགས་རང་སྐྟོང་། ས་གནས་སྟོ་སྟོའི་

དཔལ་འབྟོར་རིག་གཞུང་འཕེལ་རྒྱས་ཆ་མི་སྙྟོམ་པ་དང་ས་གནས་མི་རིགས་རིང་

ལུགས་རྒྱ་ཆེར་འགྟོ་བ་ལ་སྟོགས་པའྟོ། ཡང་རྒྱལ་སྤིའི་རྒྱབ་ལྟོངས་ཁྟོད་ཀི”བྟོད་ཀི་
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གནད་དྟོན”ནི་བེ་བག་གི་དྟོན་དངྟོས་གནད་དྟོན་འདི་དག་ལས་ཞེ་དག་གིས་ཆེ་བ་

ཡྟོད་པ་གསལ་པྟོ་ཡིན་ཞིང་། བྟོད་ཅེས་པའི་མིང་ཚིག་འདི་ནུབ་ཕྟོགས་སྤི་ཚོགས་

ཁྟོད་འགྟོ་བ་མིའི་ཐྟོབ་ཐང་། ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ། ཕྟོ་མྟོ་འད་མཉམ། ཞི་བདེ། འཚེ་

བ་མེད་པ། རིག་གཞུང་ངེས་ཤེས། མི་རིགས་རང་བཙན་སྟོགས་འཛམ་གིང་མི་

དམངས་ཡྟོངས་ཀི་ཕུགས་བསམ་ཁྟོད་ཀི་ཡིད་དུ་འྟོང་བའི་འཆར་སྣང་དང་སྤྟོས་

པའི་རྒྱས་བཤད་20བཅས་ཀི་མཚོན་བེད་ཡིན་ཞིང་། འཛམ་གིང་སྤི་དང་འགྟོ་བ་མིའི་

རིགས་དང་འབེལ་བའི་གནད་དྟོན་ཆེན་པྟོ་འདི་དག་བྟོད་བརྒྱུད་ནས་ཐག་གཅྟོད་ཐུབ་

པའི་གནད་དྟོན་མིན། འྟོན་ཀང་བྟོད་ཀི་དངྟོས་ཡྟོད་གནད་དྟོན་ཐད་ཀི་ཐག་གཅྟོད་ལ་

བརྟོད་གཞི་ཆེན་པྟོ་འདི་དག་གི་ཤུགས་རྐེན་དང་ཚོད་འཛིན་མ་ཐེབས་པ་མེད་པར་

བརྟེན། བྟོད་ཀི་བེ་བག་དང་དངྟོས་ཡྟོད་གནད་དྟོན་གང་རུང་ཞིག་ཐག་གཅྟོད་པར་དེ་

ཚོས་ཕིར་མངྟོན་པའི་དེ་བས་གནད་ཆེའི་བརྟོད་གཞི་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པའི་རྐེན་

གིས་དཀའ་ལས་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོར་གྱུར་ཡྟོད། ངས་འདི་ནི་ཏག་ཏག་བྟོད་ཀི་གནད་

དྟོན་རྟོག་འཛིང་ཇེ་ཆེར་འགྟོ་བ་དང་ཐག་གཅྟོད་རྒྱུ་ཇེ་ཁག་ཏུ་འགྟོ་བའི་གལ་ཆེའི་རྒྱུ་

མཚན་གཅིག་རེད་སྙམ།

 ཀྲུང་གྟོའབིྟོད་རགིས་རགི་པ་ཅའི་ིཕརི་རསེ་ལུས་ཐབེས་པ་རདེ། 

 《 ཡྟོ་རྟོབ་དུས་བབ》ཀི་དི་བ།  བྟོད་རིག་པ་དང་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་སྟོགས་

ཀི་ཞིབ་འཇུག་ཐད།  ཐག་ཉེའི་ཀྲུང་གྟོའི་ཆེད་ལས་པ་ལས་རྒྱང་རིང་དུ་གནས་པའི་

ནུབ་ཕྟོགས་ཆེད་ལས་པས་གྲུབ་འབས་བླངས་འདུག ཁྱེད་ཀིས་འདིའི་རྒྱུ་མཚན་

གང་རེད་དགྟོངས་ཡྟོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་མཁས་པར་ཞིབ་འཇུག་ཐད་ཚད་བཀག་གང་

20 宏大叙事 。Grand Narratives.
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ཐེབས་ཡྟོད་དམ། ཡང་ན་རྒྱ་ནག་དང་ནུབ་ཕྟོགས་བར་མི་མཐུན་པ་གང་འདུག་གམ། 

 ཧིན་ཝེ་རུང་གི་ལན། དེང་རབས་རིག་གཞུང་གི་རྨང་གཞི་ནི་ནུབ་ཕྟོགས་

རིག་གཞུང་སར་སྟོལ་ཡིན་ཞིང་། བྟོད་རིག་པ་དང་བྟོད་བརྒྱུན་ནང་བསན་ཡང་གཅིག་

མཚུངས་ལྟར་ནུབ་ཕྟོགས་རིག་གཞུང་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེན་དགྟོས་ཤིང་། ནུབ་

ཕྟོགས་ཀི་རིག་གཞུང་སར་སྟོལ་ཐྟོག་བཞེངས་ཡྟོད། དེར་བརྟེན་སྤིར་བྟོད་རིག་པའི་

ཕ་ཡུལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཡྟོད་ཀང་དེང་རབས་རིག་གཞུང་དྟོན་སྙིང་ཐྟོག་གི་བྟོད་རིག་པའི་

ཞིབ་འཇུག་ཀང་ནུབ་ཕྟོགས་ནས་འགྟོ་ཚུགས་པ་རེད། བྟོད་ཀི་རིག་གཞུང་མི་སྣ་

ཐམས་ཅད་སྐེ་དུས་ནས་བྟོད་རིག་པ་བ་མ་རེད། དེང་རབས་ནུབ་ཕྟོགས་རིག་གཞུང་

ལ་སྦྟོང་བརྡར་ནན་པྟོ་གནང་མྟོང་མེད་པའི་བྟོད་རིགས་རིག་གཞུང་མི་སྣ་གཅིག་གི་

བྟོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཐད་ཀི་ལེགས་སྐེས་ཀང་ཧ་ཅང་ཚད་ཡྟོད་པ་ཞིག་རེད། 

ཡང་ཀྲུང་གྟོའི་མི་རིགས་གཞན་གི་བྟོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་པར་མཚོན་ན། ར་

བའི་དེང་རབས་རིག་གཞུང་སྦྟོང་བརྡར་དགྟོས་པ་མ་ཟད། ད་དུང་བྟོད་ཀི་སྐད་ཡིག་

ཐྟོགས་མེད་དུ་མཁྱེན་ན་གཞི་ནས་དངྟོས་གནས་བྟོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་བེད་ཐུབ། 

ལྟ་ཕྟོགས་འདིའི་ཐྟོག་ནས་བརྟོད་ན། ཀྲུང་གྟོའི་བྟོད་རིག་པ་བ་དང་ནུབ་ཕྟོགས་བྟོད་

རིག་པ་བ་གཉིས་བསྡུར་ན་རང་བཞིན་གི་ལེགས་ཆ་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་ཡྟོད་པའི་ངེས་

པ་མེད། གྲུང་གིའི་རིག་ཚན་གཞན་པ་དང་འད་བར། ཀྲུང་གྟོའི་བྟོད་རིག་པའི་ཞིབ་

འཇུག་ནི་ནུབ་ཕྟོགས་བྟོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ལས་རིགས་དང་དེ་ས་དུས་ཡུན་

རིང་པྟོའི་ནང་བར་བཅད་བྱུང་མྟོང་བ་མ་ཟད། དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་རིང་པྟོ་བར་མཚམས་

ཆད་པའང་བྱུང་ཡྟོད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་བྟོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་དང་། ལྷག་པར་

དུ་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ཞིབ་འཇུག་ཐད་ཀི་གྲུབ་འབས་ནུབ་ཕྟོགས་བྟོད་རིག་པའི་
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ལས་རིགས་ཐད་ཀི་གྲུབ་འབས་དག་ལ་ར་བ་ཉིད་ནས་བསྡུར་མི་ཐུབ་པ་ནི་ཧ་ཅང་བླྟོ་

ཡུལ་ལས་འདས་པའི་བ་བ་གཅིག་མ་རེད། ཉེ་བའི་ལྟོ་བཅུ་ཕྲག་རིང་། ཀྲུང་གྟོའི་བྟོད་

རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་འཕུར་སྐྟོད་ལྟ་བུའི་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་། འྟོན་ཀང་ཕྟོགས་ཞེན་ཡང་

གནས་བཞིན་ཡྟོད། སྤི་ཡྟོངས་ནས་བརྟོད་ན། དེས་བྟོད་ཀི་ལྟོ་རྒྱུས་ལ་དེ་བས་མཐྟོང་

ཆེ་བ་བེད་ཅིང་། ལྷག་པར་རྒྱ་བྟོད་འབེལ་ལམ་ལྟོ་རྒྱུས་ཐད་ཀི་ཞིབ་འཇུག དེ་བཞིན་

བྟོད་ཀི་དངྟོས་ཡྟོད་དཔལ་འབྟོར་དང་སྤི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཐད་ཀི་བརྟག་དཔྱད་དང་

ཞིབ་འཇུག་སྐྟོར་རེད། འདི་ནུབ་ཕྟོགས་བྟོད་རིག་པའི་ལས་རིགས་ཀིས་བལྟས་ན་ཧ་

ཅང་ཆབ་སིད་ཅན་གི་བ་སྤྟོད་གཅིག་རེད། དེར་བརྟེན་ཀྲུང་གྟོའི་མཁས་པས་འདི་ཐད་

ཀི་ཞིབ་འཇུག་གྲུབ་འབས་ལ་ནུབ་ཕྟོགས་པས་ངྟོས་འཛིན་དང་ཁས་ལེན་ཐྟོབ་དཀའ། 

བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ཐད་ཀི་ཞིབ་འཇུག་འདི་རྒྱ་གར་རིག་པ་དང་ནང་བསན་རིག་པ་

སྟོགས་ནུབ་ཕྟོགས་མི་སྣར་མཚོན་ན་ཧ་ཅང་བང་ཆུད་པ་དང་ཡུན་རིང་རིག་གཞུང་

སར་སྟོལ་ལན་པའི་ཁྱབ་ཁྟོངས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཡྟོད། རྒྱ་ནག་རིག་གཞུང་དེ་

བཞིན་ཁྱབ་ཁྟོངས་འདི་དག་ནང་དང་ཐྟོག་ནས་ཏྟོག་ཙམ་རེས་ལུས་ཡིན་ལ་དེ་ཚོ་ལ་

ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་བྟོད་ཀི་ཆབ་སིད་ལྟོ་རྒྱུས་དང་། རྒྱ་བྟོད་འབེལ་ལམ་ལྟོ་

རྒྱུས་ཐད་ཀི་ཞིབ་འཇུག་ལྟ་བུའི་སིད་གཞུང་དང་སྤི་ཚོགས་ཀི་མཐྟོང་ཆེན་དང་སྐུལ་

ལྕག་ཐྟོབ་མེད། དེར་བརྟེན་ཀྲུང་གྟོའི་བྟོད་རིག་པ་ཕྟོགས་འདི་དག་ཐད་ཀི་འཕེལ་ཚད་

ནུབ་ཕྟོགས་བྟོད་རིག་པའི་ལས་རིགས་ལས་རེས་སུ་ཞེ་དག་ལུས་ཡྟོད། 

 《 ཡྟོ་རྟོབ་དུས་བབ》ཀི་དི་བ། རྒྱ་མི་རིགས་ཀི་རིག་གཞུང་ཁྟོད་བྟོད་མི་

རིགས་ཀི་རིག་གཞུང་ལ་གྟོ་ནྟོར་ཐེབས་པ་ཡྟོད་དམ། 
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ཧིན་ཝེ་རུང་གི་ལན།  དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་རྒྱ་མི་རིགས་ཀི་རིག་གཞུང་གིས་

བྟོད་ཀི་རིག་གཞུང་ཐད་འབེལ་ལམ་འཛིན་ཕྟོགས་དང་། ནུབ་ཕྟོགས་པས་བྟོད་ཀི་

ལྟོ་རྒྱུས་གདྟོན་འདེ་རུ་སྒྱུར་བ་དང་། ཡང་ན་ལྷ་སྒྲུང་ཅན་དུ་སྒྱུར་བ་བཅས་ལ་འད་ས་

ཧ་ཅང་མང་པྟོ་ཡྟོད། མི་རིགས་མི་འད་བ་དང་རིག་གཞུང་མི་འད་བའི་དབར་གི་ཕན་

ཚུན་སེལ་རེས་བེད་སྒྟོ་ལ་ལྟོ་རྒྱུས་ཐྟོག་གྟོ་ནྟོར་དང་འཁྱྟོག་བཤད་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་

འབྱུང་སིད། བྟོད་མི་རིགས་ཀི་རིག་གཞུང་ཁྟོད་དུའང་གཅིག་མཚུངས་ལྟར་རྒྱ་མི་

རིགས་ཀི་རིག་གཞུང་ཐད་ས་མྟོ་ནས་བྱུང་བའི་གྟོ་ནྟོར་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་ཡྟོད། དེར་

བརྟེན་མི་རིགས་མི་འད་བའི་དབར་ཕན་ཚུན་བསམ་ཤེས་དང་ཡི་རང་གྟོང་སེལ་

གཏྟོང་ཆེད། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ལྟོ་རྒྱུས་ཐྟོག་དེ་ས་བྱུང་ཟིན་པའི་རིག་གཞུང་ལས་

བརལ་བ་དང་ཆྟོས་ལུགས་ལས་བརལ་བའི་གྟོ་ནྟོར་གསལ་སྟོན་བེད་རྒྱུར་འབད་

དགྟོས་ཤིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ར་བའི་སྒྱུར་བཅྟོས་ཡྟོང་བ་དང་ཟིང་སེལ་ཡྟོ་བསང་

གི་ནུས་པ་ཐྟོན་པ་བེད་དགྟོས། 

 རྒྱའི་རིག་གཞུང་རྒྱུན་སྟོལ་ཁྟོད་བྟོད་ཀི་རིག་གཞུང་ཐད་གྟོ་ནྟོར་ཆེ་ཤྟོས་ནི། 

བྟོད་བརྒྱུན་ནང་བསན་ཐད་ཀི་གྟོ་ནྟོར་རེད། སྤིར་ཤིས་ཞ21དང་ཡྟོན་རྒྱལ་རབས་ནས་

འགྟོ་ཚུགས་ཏེ་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ནུབ་ཁུལ་དང་རྒྱ་མི་རིགས་ས་ཁུལ་དུ་ཁྱབ་

ཅིང་། ཡྟོན་རྒྱལ་རབས་ནས་བཟུང་གྟོང་མ་རྣམས་ཀིས་ཀང་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་

ལ་ཡིད་སྟོན་དད་པ་བས། འྟོན་ཀང་རྒྱའི་རིག་གཞུང་རྒྱུན་སྟོལ་ཧིལ་པྟོའི་ཁྟོད་དུ་བྟོད་

བརྒྱུད་ནང་བསན་ནི་རྟག་ཏུ་ལྷ་འདེ་ཅན་དང་ཆགས་སེད་ཅན་དུ་བསྒྱུར་ཡྟོད། དེར་

བརྟེན་རྟག་ཏུ་དེ་ལ་བླ་མའི་ཆྟོས་ལུགས་ཞེས་འབྟོད་པ་ལས་ནང་ཆྟོས་ངྟོ་མ་ལུགས་

མཐུན་རྒྱུན་འཛིན་བེད་མཁན་ཞིག་ཏུ་མི་བརིས། 

21 མི་ཉག་རྒྱལ་རབས་ལ་ཟེར།
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 ཐ་ན་ཉེ་དུས་སུའང་། མི་རྣམས་ཀིས་རྟག་ཏུ་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ནི་རེས་

ལུས་དང་ཀ་ཀྟོའི་ཆྟོས་ལུགས་ཀི་རིགས་གཅིག ཐ་ན་དེ་ལྷ་འདེའི་རིགས་ཤིག་ཏུ་

ངྟོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡྟོད། ཉེ་བའི་ལྟོ་བཅུ་ཉི་ཤུ་འདིའི་རིང་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་རྒྱ་

མིའི་ས་ཁུལ་དུ་ནུབ་ཕྟོགས་ཡུལ་དང་འད་བར་ཧ་ཅང་འུད་སྒྟོག་ཐྟོག་ལྷ་སྒྲུང་ཅན་དུ་

བསྒྱུར་ཞིང་། བྟོད་ཀི་བླ་མ་ལ་རྒྱ་ཁྱབ་བཀུར་སི་བས་ཏེ་ཐ་ན་པེ་ཅིང་ཁའྟོ་ཡང་ས་

ཁུལ་ལ་རིན་པྟོ་ཆེའི་གངས་ཁི་ག་ཚོད་ཡྟོད་མེད་ཀི་ཡ་མཚན་པའི་བཤད་སྟོལ་བྱུང་

། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པའི་མགུར་གླུ་དར་ཁྱབ་ཆེ་ཤྟོས་ཀི་བསམ་བླྟོ་དང་བརེ་

དུང་གི་བདུད་རི་ཞིག་གྱུར་ཞིང་། མི་རྣམས་ཀིས་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་

དང་མངྟོན་ཤེས་ལན་པའི་ཆྟོས་ལུགས་ཤིག་ལ་ངྟོས་བཟུང་ནས་དེ་ལས་ཁེ་ཕན་

བསྐྲུན་པ་དང་སྨྟོ་བ་ལྟར་གི་དད་པ་བས།  འདི་ནི་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ཐད་ཀི་གྟོ་

ནྟོར་དང་འཁྱྟོག་བཤད་ཀི་རྣམ་པ་གཞན་ཞིག་ཡིན་པ་ཐེ་ཚོམ་མེད།

 བྟོད་ཀ་ིཆྟོས་རྒྱུད་ནང་ཁུལ་ག་ིའཐབ་རྟོད།

 《 ཡྟོ་རྟོབ་དུས་བབ》 དེ་སྟོན་དབིན་ཡུལ་དུ་ཤུགས་ལན་གི་རེས་འབང་བ་བརྒྱ་

སྐྟོར་ཞིག་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གསུང་བཤད་ལ་ངྟོ་རྟོལ་བས། ཁྱེད་ཀིས་ཤྟོག་ཁག་

འདི་གཉིས་ཀི་འབྱུང་ར་དང་འཐབ་རྟོད་རྒྱུ་མཚན་ངྟོ་སྤྟོད་བས་ན་འགིག་གམ། ཡང་

ན་ཤུགས་ལན་གི་ངྟོ་རྟོལ་བ་སྤྟོད་ལ་ངྟོས་འཛིན་ཇི་ལྟར་བེད་དགྟོས་སམ། 

 ཧིན་ཝེ་རུང་།  ངས་ཉེ་བའི་ལྟོ་འགའི་ནང་ཤུགས་ལན་གི་རེས་འབང་བ་དང་

ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དབར་གི་འགན་རྟོད་ལ་དྟོ་སྣང་དེ་ཙམ་བས་མེད། དེར་བརྟེན་གནད་

དྟོན་འདི་ལ་མང་པྟོ་བཤད་རྒྱུ་མེད། སྤིར་བཏང་གི་མཐྟོང་སྣང་ནི། ནམ་རྒྱུན་ཤུགས་

ལན་གི་རེས་འབང་བ་ཚོས་འཛམ་གིང་ས་ཆ་ཁག་ཏུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཁྟོ་ཚོར་ཆྟོས་



བོད་དོན་ཐོག་བར་གནས་པས་བྲིས་པའྲི་རོམ་ཡྲིག་སོར།
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ལུགས་སེང་གནྟོད་འཚེ་བཏང་བ་ལ་སྟོགས་བཤད་ནས་ངྟོ་རྟོལ་བེད་ཀི་འདུག འྟོན་

ཀང་འདིས་ནུབ་ཕྟོགས་མང་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ངྟོས་ནས་སར་བཞིན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

ནི་ཆྟོས་ལུགས་ཞི་མཐུན་དང་དཀེལ་ཡངས་ཀི་ཚབ་མཚོན་མི་སྣར་བརི་ནས་དིལ་

བསྒགས་བེད་པ་ལས་དེར་གནྟོད་སྐྟོན་ཐེབས་མེད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་ཤུགས་ལན་

གི་རེས་འབང་བ་བར་གི་འགལ་བ་ནི་ཐྟོག་མར་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་དེ་བསེན་རྒྱུ་བཀག་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བྱུང་བ་རེད། ཡང་འདི་ཁྟོ་རང་གིས་རང་ཉིད་ལ་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་

བསན་སྤི་སེ་ཆྟོས་རྒྱུད་ཚང་མའི་དབུ་ཁིད་ཀི་གྟོ་གནས་བཞེངས་པ་དང་འབེལ་བ་

ཡྟོད།  ཤུགས་ལན་དང་ཐྟོག་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་དགེ་ལུགས་པའི་སྲུང་མ་ཞིག་

ཡིན་ཞིང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རང་ཉིད་དབུ་ཁིད་ཡིན་པའི་ཆྟོས་རྒྱུད་དེ་གའི་སྲུང་མ་རེད། 

སྤིར་འཇིག་རྟེན་གི་ལྟ་ཚུལ་ཐྟོག་བཤད་ན་དེའི་ཡྟོང་ཁུངས་ཕལ་ཆེར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་དང་སྒེར་འཁྟོན་ཕྲན་བུ་ཡྟོད་པ་དང་འབེལ་བ་འདུག འྟོན་ཀང་འདུམ་

སྒིག་བས་པ་བརྒྱུད་ཁྟོ་ནི་དགེ་ལུགས་པའི་སྲུང་མ་གྱུར་ཞིང་། དངྟོས་གནས་བས་

ན་དགེ་ལུགས་པའི་དབུ་ཁིད་ཡིན་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་ཚབས་ཆེའི་འགལ་ཟླ་འདི་

འབྱུང་མི་འྟོས། འྟོན་ཀང་ཤུགས་ལན་ལ་དད་པ་བེད་པ་དང་བསེན་པ་དེ་ཧ་ལམ་བྟོད་

བརྒྱུད་ནང་བསན་ཆྟོས་རྒྱུད་གཞན་དང་འགལ་བ་བྱུང་ཞིང་། ཕི་ཕྟོགས་སུ་བཙན་

བྟོལ་དུ་གར་བའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་དགེ་ལུགས་པའི་ཆྟོས་ལུགས་དབུ་

ཁིད་གཅིག་པུ་མིན་པ་མ་ཟད། ཕི་ཕྟོགས་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གིས་ཐུན་མྟོང་ངྟོས་

འཛིན་ཐྟོབ་པ་གཅིག་པུ་དེར་གྱུར་ཡྟོད། དེར་བརྟེན་ཁྟོ་རང་གིས་ངེས་པར་དུ་ཕྟོགས་

མཚུངས་ཆྟོས་རྒྱུད་གཞན་པའི་ཁེ་ཕན་ལ་ལྟ་རྟྟོག་བེད་དགྟོས། ཕལ་ཆེར་རྒྱབ་ལྟོངས་

འདི་འདའི་འྟོག ཏཱ་ལའི་བླ་མས་སྲུང་མ་ཤུགས་ལན་ལ་དད་པ་དང་བསེན་རྒྱུ་བཀག་

ཅིང་། དེ་ནས་བཟུང་རང་ཁྱིམ་གི་སྲུང་མ་དག་ཟླའི་དཔུང་ཚོགས་སུ་འཕུལ་འདེད་
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བས་པ་རེད། 

 ཤུགས་ལན་རེས་འབང་བས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ཐྟོག་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་

འགན་རྟོད་བེད་པའི་དཔེ་མཚོན་འདིའི་ཁྟོད། ང་ཚོས་ཕལ་ཆེར་ཤེས་ཐུབ་པ་ཞིག་ནི། 

བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་ནང་ཁུལ་དུ་ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ནུབ་ཕྟོགས་བརྒྱུད་

ལམ་ཁག་ནས་རྒྱུན་དུ་དིལ་བསྒགས་བེད་པ་བཞིན་དེ་འདའི་སྟོས་དལ་དང་། འཆམ་

མཐུན། གུ་ཡངས་ཤིག་མ་ཡིན་པར། དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ཧིལ་པྟོ་

གྲུབ་པ་དང་འཕེལ་བའི་ལྟོ་རྒྱུས་ཁྟོད། འགལ་ཟླ་དང་གདྟོང་ཐུག ཐ་ན་ཁག་ཤྟོར་བའི་

དྟོན་རྐེན་བཅས་བརྒྱུད་མྟོང་བ་ཞིག་རེད། དུས་རབས་བཅུ་བདུན་ནས་འགྟོ་ཚུགས་

ཏེ། དགེ་ལུགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་མཁན་ཞྭ་སེར་པས་རིམ་བཞིན་སྟོབས་ཆེ་

བའི་དབང་སྒྱུར་གནས་བབ་བཞེངས་ཤིང་། འདི་ལ་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ཆྟོས་རྒྱུད་

གཞན་པའི་མི་འདྟོད་པ་དང་འགྟོག་རྟོལ་བྱུང་། དགེ་ལུགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཆྟོས་

རྒྱུད་གཞན་པས་དེ་ས་མཉམ་འབེལ་ཐྟོག་ཆྟོས་ལུགས་ཞི་མཐུན་གི་ཆྟོས་རྒྱུད་མི་

དབེ་བའི་ལས་འགུལ་དར་སེལ་བས་ཏེ་དགེ་ལུགས་ཆྟོས་རྒྱུད་ཁྟོ་ནར་བཀུར་བའི་

གནས་བབ་ལ་འགན་རྟོད་བས། 

 དུས་རབས་གྟོང་མའི་ལྟོ་རབས་དྲུག་ཅུ་ནས་འགྟོ་ཚུགས་ཏེ། བྟོད་བརྒྱུད་

ནང་བསན་རིམ་བཞིན་ནུབ་ཕྟོགས་སྤི་ཚོགས་སུ་དར་ཁྱབ་བས་ཤིང་། སྤིར་ཆྟོས་

རྒྱུད་ཚང་མ་ནུབ་ཕྟོགས་སུ་ཚད་གཞི་མི་འད་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཡྟོད་མྟོད། འྟོན་ཀང་

ལྟྟོས་བཅས་ཐྟོག་བརྟོད་ན། ཐྟོག་མར་རིང་མའི་ཆྟོས་རྒྱུད་དང་བཀའ་བརྒྱུད་ཆྟོས་

རྒྱུད་ནུབ་ཕྟོགས་སྤི་ཚོགས་ནང་ཤུགས་རྐེན་ཅུང་ཆེ། ཁྟོ་ཚོའི་རྒྱལ་ཁ་དེས་སྐབས་

ཤིག་སར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནུབ་ཕྟོགས་གིང་དུ་འཇུག་པར་ཕན་རྟོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་
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བས་ཡྟོད། གསལ་པྟོ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ། བྟོད་རིང་པར་དགེ་ལུགས་ཆྟོས་རྒྱུད་ཁྟོ་ནར་

བཀུར་བའི་གནས་བབ་ས་ས་ནས་གཏྟོར་ཟིན། ནུབ་ཕྟོགས་སྤི་ཚོགས་ནང་ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་སྤི་ཡྟོངས་ཀི་ཆེས་སྙན་གགས་ཅན་གི་ཚབ་མཚོན་མི་

སྣ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ཁྟོ་རང་ངྟོས་ནས་དགེ་ལུགས་ཆྟོས་རྒྱུད་རང་ཉིད་ཀི་འཕེལ་

རྒྱས་དང་ནང་ཁུལ་གི་འཆམ་མཐུན་གཅིག་པུར་ལྟ་རྟྟོག་བེད་མི་རུང་བ་ནི་བཤད་མི་

དགྟོས་ཤིང་། སྐབས་རེ་ཁྟོང་གིས་ཀང་ཐ་ན་ཆྟོས་རྒྱུད་གཞན་པའི་འཆམ་མཐུན་དང་

མཉམ་འདེས་ཆེད་རང་ཉིད་ཆྟོས་རྒྱུད་ཀི་ཁེ་ཕན་བླྟོས་མི་གཏྟོང་ཀ་མེད་ཆགས། 

 ཕརི་སྟོད་ཀྲུང་གྟོ་བས་བྟོད་རགིས་སྤུན་ཟླར་བདེ་སངས་ཡག་པྟོ་འཛནི་དགྟོས།

 《 ཡྟོ་རྟོབ་དུས་བབ》ཉེ་ཆར་འཇར་མན་གི་རྒྱ་ནག་པས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ལ་ངྟོ་

རྟོལ་བེད་པའི་དྟོན་རྐེན་བསངས། འྟོན་ཀང་ངྟོ་རྟོལ་དེར་གྲུབ་འབས་གསལ་པྟོ་ཞིག་

ཐྟོན་མེད་པ་འད། དེ་ལྟར་ན་ཕི་སྟོད་རྒྱ་རིགས་ཀི་ལངས་ཕྟོགས་དང་བ་སྤྟོད་ཐད་ཁྱེད་

ལ་དགྟོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡྟོད་དམ། 

 ཧིན་ཝེ་རུང་། འདི་ནི་ཕིར་སྟོད་རྒྱ་མིའི་ཚོགས་སེའི་ཁྟོད་ཐྟོན་པའི་སྣང་ཚུལ་

གསར་པ་གཅིག་ཡིན་ཞིང་དྟོ་སྣང་བེད་འྟོས། དན་སྟོས་པ་ཞིག་ལ།  དེ་སྟོན་ང་

འཇར་མན་དུ་སྟོབ་སྦྟོང་བེད་སྐབས་རྒྱུན་དུ་རྒྱ་ནག་མི་སེར་ཡིན་པའི་ཕི་སྟོད་རྒྱ་མི་

དང་བྟོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོགས་པ་བཅས་ཀི་ངྟོ་རྟོལ་ལས་འགུལ་འདི་འད་མཐྟོང་རྒྱུ་

ཡྟོད། སྤིར་རྒྱ་ནག་མི་སེར་ཡིན་པའི་ཕིར་སྟོད་རྒྱ་མི་དང་ཕིར་སྟོད་བྟོད་རིགས་སྤུན་

ཟླ་བཅས་རྦད་དེ་དཔུང་ཚོགས་གཅིག་གི་ནང་ལངས་པའི་ངེས་པ་མེད། འྟོན་ཀང་

ཁྟོ་ཚོ་རུ་སྒིག་ངྟོ་རྟོལ་བེད་སའི་ཡུལ་རྒྱུན་དུ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་རེད། དེ་ནས་

རྒྱ་ནག་མི་སེར་ཡིན་པའི་ཕིར་སྟོད་རྒྱ་མིས་ཕིར་སྟོད་བྟོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་དང་འགྟོ་



བོད་དོན་ཐོག་བར་གནས་པས་བྲིས་པའྲི་རོམ་ཡྲིག་སོར། 

199

ལམ་ཐ་དད་བེད་འགྟོ་བཙུགས་ནས། ཁ་གཏད་ཀི་དཔུང་ཚོགས་ནང་དུ་ལངས་པ་ནི་

ཕལ་ཆེར་ ༢༠༠༨ ལྟོར་པེ་ཅིང་ཨྟོ་རལ་འགན་ཚོགས་འགྟོ་མ་བཙུགས་གྟོང་འཛམ་

གིང་ས་ཆ་གང་སར་དཔལ་འབར་བརྒྱུད་སྤྟོད་སྐབས་ཐྟོན་པའི་ངྟོ་རྟོལ་རྦ་རླབས་

ཁྟོད་འགྟོ་ཚུགས་པ་ཞིག་རེད། ངྟོ་རྟོལ་རྦ་རླབས་འདིའི་ཁྟོད”བྟོད་རང་དབང་”ལས་

འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྟོར་བེད་པ་ནི་གལ་ཆེའི་སྟོབས་ཤུགས་ཤིག་ཡིན་པ་བཤད་མི་

དགྟོས་པ་རེད། སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་མི་སེར་ཡིན་པའི་ཕིར་སྟོད་རྒྱ་མིས་རང་འགུལ་

གིས་གཞི་རྒྱ་ལན་པའི་ངྟོ་རྟོལ་ལས་འགུལ་གྟོ་སྒིག་བས་ཏེ་རིག་རམ་ཆེ་བའི་ངྟོ་རྟོལ་

རྦ་རླབས་འདི་དང་འགན་རྟོལ་བས་ནས། རྒྱ་ནག་མི་སེར་ཡིན་པའི་ཕིར་སྟོད་རྒྱ་མི་

དང་མེས་རྒྱལ་དབར་ཤ་ཁག་གཅིག་ཏུ་འབེལ་བའི་སྤུན་ཉེའི་འབེལ་བ་དང་ཕིར་སྟོད་

རྒྱ་མིའི་ཤུགས་རྐེན་ནུས་པ་སར་བྱུང་མ་མྟོང་བ་མངྟོན་ཞིང་། པེ་ཅིང་ཨྟོ་རལ་འགན་

ཚོགས་རྒྱལ་ཁའི་ངང་གཉེར་རྒྱུར་དགེ་མཚན་ལན་པའི་བས་རེས་བཞག་ཡྟོད། 

 ཁས་མི་ལེན་ཀ་མེད་ཞིག་ནི། མིག་སར་ཕི་ཕྟོགས་མང་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་

གཙོ་རྒྱུན་ཁྟོད། བྟོད་སྐྟོར་གི་གེང་ཕྟོགས་སར་བཞིན་ཕྟོགས་གཅིག་ལ་འགེལ་བའི་

གནས་བབ་ཐྟོག་གནས་ཡྟོད། རྒྱ་ནག་མི་སེར་མིན་པ་དང་ཡིན་པའི་ཕིར་སྟོད་རྒྱ་

མིའི་ཚོགས་སེ་ཡར་ལངས་ནས་ངྟོ་རྟོལ་བེད་ཅིང་། དེའི་ཤུགས་རྐེན་ནུས་པ་ཚད་

ཡྟོད་པ་ནི་སྟོན་དཔག་བེད་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། འྟོན་ཀང་སྤི་ཡྟོངས་ནས་རྟོད་ན། རྒྱ་

ནག་མི་སེར་ཡིན་པ་དང་མིན་པའི་ཕིར་སྟོད་རྒྱ་མི་ནུབ་ཕྟོགས་སྤི་ཚོགས་ནང་གི་

གནས་བབ་དང་ཤུགས་རྐེན་ལྟོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་སྟོན་དང་བསྡུར་ན། འགྱུར་ལྟོག་

ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་ཕིན་ཟིན་པ་ནི་གསལ་པྟོ་ཡིན་ཞིང་། འདི་རྒྱ་ནག་འབུར་ཐྟོན་འབྱུང་བ་

དང་སྟོབས་ཆེ་རུ་འགྟོ་བ་དང་འབེལ་བ་ཡྟོད་པ་ནི་ཐེ་ཚོམ་མི་དགྟོས་པ་ཞིག་རེད། རྒྱ་
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ནག་མི་སེར་ཡིན་པ་དང་མིན་པའི་ཕིར་སྟོད་རྒྱ་མིས་མེས་རྒྱལ་ལ་དགའ་ཞེན་བེད་

པ་འདི་ནི་བདེན་དྟོན་གི་བ་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། རྒྱུན་དུ་རྒྱལ་ཁབ་དང་སིད་གཞུང་གི་

ཁ་གཏད་ཕྟོགས་སུ་ལངས་པ་ནི་རྒྱུན་ལན་མ་ཡིན་པའི་དུས་སྐབས་སུ་གཞི་ནས་

བྱུང་བའི་བ་བ་ཞིག་རེད། ང་ཚོས་དྟོགས་ཟྟོན་བེད་དགྟོས་པ་ཞིག་ནི། རྒྱ་ནག་མི་

སེར་མིན་པ་དང་ཡིན་པའི་ཕིར་སྟོད་རྒྱ་མི་ཚུད་པའི་རྒྱ་རིགས་ཚང་མས་གུ་དྟོག་མི་

རིགས་རིང་ལུགས་ཀི་བསམ་བླྟོའི་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ཏེ་རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་

ཀི་ལྟོག་ཕྟོགས་སུ་འགྟོ་བ། ཐ་ན་རྒྱ་རིགས་མིན་པའི་ཕིར་སྟོད་སྤུན་ཟླར་མཐྟོང་ཆུང་

དང་ཕིར་འབུད་བེད་མི་འྟོས་པ་དེ་རེད། ང་ཚོས་གཞི་རའི་གནས་ལུགས་འདི་འད་

གཅིག་ཤེས་དགྟོས་ངེས་ཡིན་པ་སེ། རྒྱ་ནག་ཐྟོག་མ་ཉིད་ནས་རྒྱ་མི་གཅིག་པུ་ལས་

གྲུབ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་མིན་པར་མི་རིགས་མང་པྟོ་དང་རིག་གཞུང་སྣ་མང་ལས་

གྲུབ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡིན་པ་དེ་རེད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་མི་སེར་ཡིན་པའི་

ཕིར་སྟོད་རྒྱ་མི་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདིའང་ཕི་ཕྟོགས་སུ་སྟོད་མཁན་གི་རྒྱ་རིགས་སྤུན་

ཟླ་གཅིག་པུར་ཟེར་གི་མེད། སྤིར་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་ཐྟོག ཕིར་སྟོད་བྟོད་རིགས་

སྤུན་ཟླ་མིག་སར་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་རྦད་དེ་ཁ་གཏད་ཀི་ལངས་ཕྟོགས་ཐྟོག་ལངས་

ཡྟོད། འྟོན་ཀང་རྒྱ་ནག་མི་སེར་ཡིན་པའི་ཕིར་སྟོད་རྒྱ་མིས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྟོ་ཚོ་

ཕིར་འབུད་དང་ཁྟོ་ཚོ་དང་ཚབས་ཆེའི་འགན་རྟོད་གཏན་ནས་བེད་མི་རུང་། དེ་ལས་

ལྟོག་སེ་ཁྟོ་ཚོར་བསམ་ཤེས། བརི་བཀུར། བེད་སངས་ཡག་པྟོ་འཛིན་དགྟོས་པ་དང་

མཐུན་སྒིལ་བེད་དགྟོས། ཁྟོ་ཚོའང་ང་ཚོ་དང་ཕ་མ་གཅིག་གི་སྤུན་མཆེད་རེད། 
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ཧིན་ཝེ་རུང་གིས་ཀང་ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས་དང”བྟོད་ཀི་གནད་

དྟོན”གེང་བ།

    ཧིན་ཝེ་རུང་གིས།

 གནད་བསྡུས། ཀྲུང་གྟོའི་མངའ་ཁྟོངས་ཆེ་བ་དང་དཔལ་འབྟོར་

སྟོབས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། འཛམ་གིང་གང་སར་གཏམ་བརྟོད་

དབང་ཆའི་མ་འདང་བ་མེད། འྟོན་ཀང་ང་ཚོ་དུས་ཡུན་རིང་པྟོ་ཞིག་གི་ནང་ནུབ་ཕྟོགས་

གཙོ་རྒྱུན་དང་གཏམ་བརྟོད་འབེལ་མྟོལ་གི་གྟོ་སྐབས་དང་བརྒྱུད་ལམ་མེད་པའི་རྐེན་

གིས། ང་ཚོར་ད་དུང་གཅིག་མཚུངས་ཀི་སྐད་བརྡ་སྤད་ནས་ཁྟོ་ཚོས་གྟོ་བ་ལེན་ཐུབ་

པ་དང་ངྟོས་ལེན་ཐུབ་པ་བཟྟོ་རྒྱུའི་བེད་ཐབས་ཐྟོག་ནུབ་ཕྟོགས་པ་དང་ལྷན་གེང་མྟོལ་

བས་ཏེ།  གྟོམ་གང་མདུན་སྟོས་ཀིས་འཛམ་གིང་གཙོ་རྒྱུན་གི་གཏམ་བརྟོད་ནང་

མཉམ་ཞུགས་དང་ཐེ་བྱུས་བེད་པའི་ནུས་པ་འདང་ངེས་མེད་ལ། གཏམ་བརྟོད་འདི་

དག་ལ་འགྱུར་ལྟོག་དང་འཕེལ་རྒྱས་བཅས་ཀི་ཐད་དགེ་མཚན་ལན་པའི་ཤུགས་རྐེན་

བཟྟོ་རྒྱུ་དང་སྣེ་འཁིད་ཀི་ནུས་པ་དང་། ནུབ་ཕྟོགས་ཀི་གཏམ་བརྟོད་བཙན་དབང་

གཏྟོར་ཐབས་བཅས་དེ་བས་ཀང་མེད། 

 གཅིག ༢༠༠༩ ལྟོར་དེ་ས《་ གནམ་མཐའ》འདྟོན་ཐེངས་བཞི་པའི་ཐྟོག་

རྨིན་ཝང་ཧུས་ཀི་ལགས་རྟོམ་《ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས། མི་རིགས་ས་ཁུལ་རང་

སྐྟོང་དང་ལ་རྒྱའི་ཆབ་སིད།》ཅེས་པ་ཀྟོག་རྒྱུ་བྱུང་། ཉེ་ཆར་ཡང་སྐུ་ཞབས་ཝང་

ཧུས་རང་གིས་བཟྟོ་བཅྟོས་བས་པའི་རྟོམ་རིང་《ཤར་ནུབ་དབར་གི”བྟོད་ཀི་གནད་
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དྟོན”ཏེ། ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས། མི་རིགས་ས་ཁུལ་རང་སྐྟོང་དང་ལ་རྒྱའི་ཆབ་

སིད།》ཅེས་པ་བཀགས་རེས་སེམས་ལ་གཡྟོ་འགུལ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པྟོ་ཐེབས་ཤིང་

། བླྟོ་སྐེན་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་བྱུང་། སྐུ་ཞབས་ཝང་ཧུས་ནི་བྟོད་རིག་པའི་ཆེད་ལས་

ཞིབ་འཇུག་པ་མིན་ནའང་། ཆེད་ལས་བྟོད་རིག་པས་རེས་ཟིན་དཀའ་བའི་ཆེད་ལས་

བརམས་ཆྟོས་བིས་ཤིང་། དེའི་ཁྟོད་ངས་རྟོམ་པ་པྟོའི་བླྟོ་སྦྟོང་དང་ཡྟོན་ཏན་ཀྟོག་

ཐུབ་པ་མ་ཟད། རྟོམ་པ་པྟོའི་རེས་དཔག་དང་གཞུང་དང་ཡང་ཀྟོག་ཐུབ་བྱུང་། དེང་

སྐབས་འཛམ་གིང་ནང་ཆེད་ལས་བྟོད་རིག་པ་བས་བིས་པའི”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་

”གེང་བའི་བརམས་ཆྟོས་མང་པྟོ་མེད། ངས་ཤེས་པ་ལ་ཁེ་སི་ནུབ་གསྟོག་འཇྟོག་

སྟོབ་ཆེན་（Case Western Reserve University）གི་མིའི་རིག་པའི་

སྟོབ་དཔྟོན་སྐུ་ཞབས་གྷྟོལ་སི་ཐན་（Melvyn C. Goldstein) གིས་ལྟོ་བཅུའི་

གྟོང་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི《 གངས་སེང་དང་འབྲུག ཀྲུང་གྟོའི་བྟོད་དང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ》

ཞེས་པའི་དེབ་ཆུང་དེ་གཅིག་པུ་ཡྟོད། 《  གངས་སེང་དང་འབྲུག》ས་ས་ནས་དུས་

ཚོད་ཡྟོལ་ཟིན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། ཡིན་ནའང་ཝང་ཧུས་ཀི་རྟོམ་འདིས་ཤར་ནུབ་

མིས་རེས་དཔག་ཐྟོག”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན”ལ་རྟྟོག་ཞིབ་དང་བསམ་གཞིགས་བེད་

པར་དེ་བས་རམ་འདེགས་བས་པ་དང་བླྟོ་སྒྟོ་ཕེས་ཏེ། ནུབ་ཕྟོགས་མི་ལ་རྒྱ་ནག་

ཤེས་ཡྟོན་པའི་བླྟོ་རིག་དང་དགེ་མཚན་ལན་པའི་སྐད་སྒ་གྟོ་བཅུག མ་ཟད”བྟོད་ཀི་

གནད་དྟོན”གི་མཐའ་མའི་ཐག་གཅྟོད་ལ་རིག་ལམ་དང་གྟོ་སྐབས་གསར་པ་ཞིག་

མཁྟོ་འདྟོན་བས་ཡྟོད། 

 ངས་བསམ་བླྟོར་སྐུ་ཞབས་ཝང་ཧུའི་ལགས་རྟོམ་གི་ཆེས་ངྟོ་མཚར་བའི་ཆ་

ནི་ཁྟོང་གིས་དེང་སྐབས་ཤར་ནུབ་མཐྟོང་རྒྱའི་ཟུར་འྟོག་གི་བྟོད་དང་”བྟོད་ཀི་གནད་
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དྟོན།” ལྷག་པར་བྟོད་ལ་མིག་སར་འཕྲད་པའི་སྤི་ཚོགས་དང་ཆྟོས་ལུགས་གནད་

དྟོན་ཐད་རྟྟོག་ཞིབ་དང་དབེ་ཞིབ་ཟབ་པྟོ་བས་པ་དེ་རེད་སྙམ། ཁྟོང་གིས་རྟོམ་ནང་

”(3·14དྟོན་རྐེན་རེས།) རྒྱ་ནག་བརྒྱུད་ལམ་གིས་ནུབ་ཕྟོགས་གེང་ཕྟོགས་ལ་

འགྟོག་རྟོལ་བེད་པ་དང་དུས་མཚུངས་གནད་དྟོན་བྟོད་སྤི་ཚོགས་ཀི་གཏིང་ཟབ་པའི་

ཉམས་ཉེན་ཐྟོག་ཏུ་མ་བཞག་ཅིང་། སྤི་ཚོགས་སྤི་ཡྟོངས་ནས་དེ་གྟོ་སྐབས་མ་བས་

པར་དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་སྤི་ཚོགས་ཀི་འཕེལ་རྒྱས་གཏན་ཚིགས་དང་བྟོད་ཀི་ཉམས་

ཉེན་དབར་གི་འབེལ་བར་བསམ་ཞིབ་གཏིང་ཟབ་བས། དེར་བརྟེན་བྟོད་ཀི་ཉམས་

ཉེན་གི་གནད་དྟོན་ལས་ཨྟོ་རལ་དཔལ་འབར་བཙན་འཕྲྟོག་བེད་རྒྱུར་ལས་འགུལ་ལ་

འགྱུར་བ་དང་བསྟུན། བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་ཟུར་འཇྟོག་བས”ཞེས་བརྟོད། དྟོན་དངྟོས་

དེ་ག་རང་རེད། 3·14དྟོན་རྐེན་རེས། བརྒྱུད་ལམ་ནས་བཟུང་མང་ཚོགས་བར་

ཚང་མས་འགན་འཁི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་ཕི་ཕྟོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་ལ་རྟོལ་མཁན་སྟོབས་

ཤུགས་ཀི་ཟིང་སྟོང་ཐྟོག་ཏུ་སྤུང་རྒྱུར་ལྷག་པར་སྤྟོ། ཡིན་ནའང་ནན་ཏན་ངང་”བྟོད་

ཀི་གནད་དྟོན་”ཡང་སྙིང་ཕིའི་གནད་དྟོན་ཙམ་ཞིག་རེད་ཡང་ན་ནང་གི་གཏིང་ཟབ་

པའི་སྤི་ཚོགས་དང་ཆྟོས་ལུགས་ཀི་ཉམས་ཉེན་རྒྱབ་ལྟོངས་སུ་བས་པ་ཞིག་རེད། 

འདིའི་ཐད་བསམ་བླྟོ་གཏྟོང་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་། ང་ཚོས་ནུབ་ཕྟོགས་གིང་གི་གྟོ་ལྟོག་

ལ་ནུས་པ་ལན་པའི་འགན་རྟོད་བེད་དགྟོས་ལ། བྟོད་ཀི་དངྟོས་ཡྟོད་ལ་འཕྲད་པའི་

གལ་ཆེའི་གནད་དྟོན་ཁག་ལ་ཁ་གཏད་གཅྟོག་པའི་སྙན་ཐྟོ་དང་དབེ་ཞིབ་དེ་བས་ཀང་

འཁྱེར་ཡྟོང་དགྟོས། སྐུ་ཞབས་ཝང་ཧུས་ཀིས”མི་ཆྟོས་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་བརྒྱུད་

རིམ་ཁྟོད་ཀི་ཆྟོས་ལུགས་རྒྱ་སྐེད།” “ཁྟོམ་ར་ཅན་འགྱུར་བ། གྟོ་ལ་ཅན་འགྱུར་བ་

དང་སྐད་བརྡའི་ཉམས་ཉེན།” “ཉིན་རེའི་འཚོ་བ་སྐེལ་སངས་ཐད་ཀི་འགྱུར་ལྟོག་ཆེན་

པྟོ།” “སྤི་ཚོགས་འཁྟོར་རྒྱུག ཡུལ་མི་གནས་སྟོའི་ཐྟོབ་ཐང་དང་མི་རིགས་ས་ཁྟོངས་
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ཀི་སྤི་ཚོགས་ཉམས་ཉེན།” “ཆབ་སིད་ཁས་ལེན་པ’དང་མི་རིགས་མང་བའི་སྤི་

ཚོགས་ཀི་འད་མཉམ་གནད་དྟོན”སྟོགས་ཕྟོགས་ཁ་ཤས་ནས། ཕི་ཕྟོགས་ཀིས་ངན་

སྐུལ་བས་པའི་ཁ་བལ་བེད་སྒྟོ་དང་འབེལ་བའི་”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན”གི་རྒྱབ་ལྟོགས་

སུ་ཡིབ་པའི་དེ་བས་ཚབས་ཆེ་བ་དང་གཏིང་ཟབ་པའི་སྤི་ཚོགས་དང་ཆྟོས་ལུགས་

ཀི་རྒྱབ་ལྟོངས་ལ་དབེ་ཞིབ་བས་ཡྟོད། ཁྟོང་གི་རྟྟོག་ཞིབ་དང་དབེ་ཞིབ་ནི་གནད་

འཁེལ་དྟོན་ཟབ་ལ་བསམ་གཞིགས་ཟབ་པྟོ་བེད་དགྟོས་པ་ཞིག་རེད། “བྟོད་ཀི་

གནད་དྟོན”དང་ཨྟོ་རལ་དཔལ་འབར་བཙན་འཕྲྟོག་གཅིག་པ་མིན་ཞིང་། དེ་ནི་ཤར་

ནུབ་དབར་གནས་སྐབས་རིང་གི་བླྟོ་སྟོབས་འགན་པ་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། 

ནུབ་ཕྟོགས་བརྒྱུད་ལམ་གིས”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན”ཐྟོག་ཕྟོགས་གཅིག་ལ་ཕྟོགས་

པའི་གེང་ཕྟོགས་ཁིད་སྟོན་བྱུང་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པྟོ་སྟོང་ཡྟོད། ནུབ་ཕྟོགས་བརྒྱུད་

ལམ་གི་མ་དང་བ་ལ་རྟོལ་ལན་སྟོག་པའི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤྟོས་ནི་ཁྟོ་ཚོ་ལ་སིད་

དར་ཞིང་འབངས་བདེ་ལ་འཁྟོད་པའི་བྟོད་ཅིག་སྐྲུན་རྒྱུ་དེ་རེད། དྟོན་འདི་བེད་ཐུབ་པ་

ལ། ང་ཚོས་ཐྟོག་མར་ངེས་པར་དུ་བྟོད་ནང་ལྟོགས་ཀི་མི་མངྟོན་པའི་སྤི་ཚོགས་དང་

ཆྟོས་ལུགས་ཀི་ཉམས་ཉེན་ལ་ཤེས་རྟྟོགས་གསལ་པྟོ་དགྟོས་ལ། ཉམས་ཉེན་འདི་

དག་མེད་པར་བཟྟོ་བའི་ཐབས་ལམ་དང་བརྒྱུད་ལམ་རེད་དགྟོས། 

 སྐུ་ཞབས་ཝང་ཧུས་ལགས་རྟོམ་གིས་གེང་བའི་གནད་དྟོན་ཁྟོད། ཁ་ཤས་

ཀང་ངས་དྟོ་ཁུར་བས་ཏེ་དུས་ཡུན་རིང་པྟོ་ཕིན་པའི་གནད་དྟོན་རེད། དཔེར་ན་

ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས་དང་”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན།” ཁ་ཤས་ངས་ཉེ་བའི་ལྟོའི་ནང་

གཞི་ནས་དམིགས་བསལ་དྟོ་སྣང་བས་པའི་གནད་དྟོན་རེད། དཔེར་ན་ཀྲུང་གྟོའི་མི་

རིགས་ངྟོས་འཛིན་དང་མི་རིགས་ས་ཁུལ་རང་སྐྟོང་གནད་དྟོན། ཁྟོང་གི་རྟོམ་ཡིག་
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ནས་བླྟོ་སྐེད་ཐྟོབ་ནས་ངས་གནད་དྟོན་འདི་དག་ཐད་རང་ཉིད་ལ་ཐྟོག་མ་ནས་ཡྟོད་

པའི་ལྟ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཕྟོགས་བསྒིགས་བེད་འགྟོ་རྟོམ་ཞིང་། དེ་བས་གཏིང་ཟབ་པའི་

བསམ་བླྟོ་གཏྟོང་ཐབས་བས་མ་ཟད། སྐུ་ཞབས་ཝང་ཧུས་ཀིས་འགྟོ་བརམས་ཤིང་ཧ་

ཅང་དྟོན་སྙིང་ལན་པའི་བགྟོ་གེང་འདིར་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བས། 

 གཉིས།  “བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན”མ་གཞི་ཀྲུང་གྟོའི་ནང་སིད་གནད་དྟོན་

གཅིག་ཡིན་དགྟོས། འྟོན་ཀང་མིག་སར་གི་”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན”ནི་ཐེ་ཚོམ་མེད་

པར་རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་དང་མི་སེར་ལ་རྟག་ཏུ་འཕྲད་པའི་བེད་ཧ་ཅང་དཀའ་བའི་

རྒྱལ་སྤིའི་གནད་དྟོན་གཅིག་རེད། འདིའི་ཁྟོད་ཧ་ཅང་རྟོག་འཛིང་ཆེ་བའི་རྒྱལ་སྤིའི་

ཆབ་སིད། སྤི་ཚོགས་དང་རིག་གཞུང་རྒྱབ་ལྟོངས་ལན་བཞིན་ཡྟོད། ནུབ་ཕྟོགས་

སྤི་ཚོགས་ཀི”ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས”འཕེལ་ཕྟོགས་འདི་ནི་དེ་རིང་གི་གནས་བབ་

འདི་བཟྟོ་མཁན་སྣང་མེད་གཏྟོང་ཐབས་བལ་བའི་གལ་ཆེའི་རྒྱུ་རྐེན་གཅིག་རེད། སྐུ་

ཞབས་ཝེང་ཝུས་ངྟོས་ནས”ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས”ཐད་ཀི་མཐའ་དཔྱྟོད་དེ་ཤར་

ནུབ་དབར་དུ་གནས་པའི”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན”ཐད་ཁྟོང་གི་རྟྟོག་ཞིབ་དང་དབེ་ཞིབ་

ཁྟོད་བཅུག་འདུག འདི་ནི་ཧ་ཅང་དགེ་མཚན་ལན་པའི་བེད་ཐབས་གཅིག་རེད། 

“བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན”ཐད”ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས”ཀི་ཤུགས་རྐེན་གེང་བ་ལ་ངས་

མ་མཐར་ཡང་གཤམ་འྟོག་ཕྟོགས་གཉིས་ཐད་ཀི་དྟོན་སྙིང་ལན་པར་ངྟོས་འཛིན་གི་

ཡྟོད། དང་པྟོ། དེས་ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མི་རྣམས་ལ་ཡང་སྙིང་བྟོད་དང”བྟོད་ཀི་

གནད་དྟོན”རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་བརྟེན་ནས་ནུབ་ཕྟོགས་མི་ཅི་འདའི་སེམས་འགུལ་

དང་མཁེགས་བཟུང་བེད་བཅུག་པའི་གནད་དྟོན་གཅིག་ཏུ་གྱུར་བ་དེ་ཤེས་བཅུག་

གི་ཡྟོད། གསལ་ཞིང་མཐྟོང་ས་བ་ཞིག་ནི། མི་དམངས་ཕལ་ཆེ་བས་འདིའི་ཁྟོད་ཀི་
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རྒྱུ་རྐེན་ཐད་ཧ་ཅང་གསལ་པྟོ་ཞིག་ཤེས་ཀི་མེད་ཅིང་། ཁྟོ་ཚོས་འདིའི་ཐད་ཚོད་མ་

ཐིག་པ་མིན་ཞིང་ཤེས་ཡྟོན་ཡག་པྟོ་ཐྟོབ་ཟིན་པའི་ནུབ་ཕྟོགས་པས་ཅི་འདའི་”རེས་

ལུས་ཅན་”གི་བྟོད་ལ། ལྷག་པར་བྟོད་ཀི”བླ་མའི་ཆྟོས་ལུགས”ལ་དབིངས་ཆེན་

པྟོ་དེ་འད་ཡྟོད་པ་ནི་ཏན་ཏན་མ་རུང་ཁྟོག་བཅངས་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ཁྟོད་ཏན་ཏན་

ཆབ་སིད་ལྟོག་གཡྟོ་ཡྟོད་པ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངྟོས་འཛིན་བས། དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་

གལ་སིད”ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས”ཞེས་པའི་སྐྱུག་བྟོ་བ་འདི་མེད་ན། གལ་སིད་དེ་

རིང་གི་ནུབ་ཕྟོགས་པས་ནྟོར་འཁྲུལ་ཐྟོག་བྟོད་དེ”ཤམ་བ་ལ”ཞེས་དེང་རབས་རེས་

དུས་ཀི་བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་ཁམས་ཤིག་ལ་རིས་ཀི་མེད་ན་དང་། བྟོད་ཁྟོ་ཚོའི་འཚོ་

བའི་ཁྟོད་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བའི”གཞན་ཞིག”ལ་རིས་ཀི་མེད་ན། འཛམ་གིང་ཐྟོག་ཧ་

ལས་པའི་འཇྟོན་ཐང་འདི་འད་ཆེན་པྟོ་ལན་ཞིང་། འདི་འདའི་རྒྱལ་སྤི་རང་བཞིན་ལན་

པའི”བྟོད་རང་དབང་”ལས་འགུལ་ཞིག་སེལ་ཐུབ་མཁན་གི་ཆབ་སིད་པ་སུ་ཡང་

མེད། 

 དེ་རིང་གི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་འཛམ་གིང་རིམ་པའི་བསམ་བླྟོའི་དབུ་ཁིད་འད་

པྟོ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་དུས་རབས་གྟོང་མའི་ལྟོ་རབས་བརྒྱད་ཅུའི་སྟོན་དུ་ཁྟོ་རང་

ལ་ཤིན་ཏུ་དྟོ་དབིངས་འཆང་མཁན་གི་ནུབ་ཕྟོགས་མི་སྣ་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་མེད། དེའི་

རྐེན་པས་ཁྟོ་རང་དེ་ས་ཧ་ཅང་རེ་ཐག་ཆྟོད་པའི་ཐྟོག་རང་ཉིད་ནི་མི་ཡུལ་གི་ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་མཐའ་མ་དེ་ཡིན་ཞིང་། ཁྟོ་རང་ལ་བླྟོ་ཕམ་གི་ཁེངས་པའི་འཇིག་རྟེན་འདིའི་

སེང་མུ་མཐུད་དེ་བསྐར་ལྟོག་བེད་འདྟོད་མེད་ཅེས་བསྒགས། ཁྟོ་རང་དང་བསྡུར་ན། 

སིད་འཛིན་མའྟོ་ལ་དེ་ས་ཡིད་དབང་འཕྲྟོག་ཤུགས་དེ་བས་ཆེ་བ་ལན་པ་གསལ་པྟོ་

ཡིན་ཞིང་། ནུབ་ཕྟོགས་མི་སྣ་དེ་བས་མང་བའི་བཀུར་སི་ཐྟོབ་ཅིང་། ཁྟོང་གི་རེས་



བོད་དོན་ཐོག་བར་གནས་པས་བྲིས་པའྲི་རོམ་ཡྲིག་སོར། 

207

འབང་བའི་ཁྟོད་ཐ་ན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རང་ཉིད་ཀང་ཚུད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་བྟོད་ལ་ནུབ་

ཕྟོགས་ཀི་བརི་འཇྟོག་ཐྟོབ་པ་ནི་ཉེ་བའི་ལྟོ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུའི་ནང་བྱུང་བའི་བ་བ་ཙམ་

རེད། དེང་སྐབས་ཀི་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་གི་གནད་དྟོན་རྒྱ་ནག་ལ་མཚོན་ན། བྟོད་

ཀི་གནད་དྟོན་ལས་གནད་འགག་ཆུང་བ་གཏན་ནས་མེད། འྟོན་ཀང་འཛམ་གིང་

ཐྟོག་མི་ཧ་ཅང་མང་པྟོས་ཡུ་གུར་ཞེས་པའི་རིགས་ཚོགས་འདི་འད་གཅིག་ཡྟོད་པ་

ཤེས་ཀི་མེད། གལ་སིད་དེ་རིང་ནུབ་ཕྟོགས་པས་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་གི་གནད་

དྟོན་ལ་ཧ་ཅང་དྟོ་ཁུར་བེད་ཀི་ཡྟོད་ན། ཁྟོ་ལ་མི་ལ་བཤད་མི་རུང་བའི་ཆབ་སིད་

ཀུན་སྟོང་ཡྟོད་མེད་ཤེས་རྟྟོགས་བེད་རྒྱུའི་དགྟོས་གལ་ཧ་ཅང་ཆེ། ཡིན་ནའང”བྟོད་

ཀི་གནད་དྟོན”ནི་མི་འད་ཞིང་། སྤིར་ནུབ་ཕྟོགས་པས་དངྟོས་ཡྟོད་ཀི་བྟོད་ལ་རྒྱུས་

མངའ་ག་ཚོད་ཡྟོད་མིན་ལ་མ་བལྟྟོས་པར། བྟོད་ནི་ཁྟོ་ཚོའི་སེམས་ནང་གི་དགའ་

ཤྟོས་དེ་རེད། “བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན”གིས་དེང་སྐབས་འཛམ་གིང་སེང་ཆེས་གལ་ཆེ་

བའི”གཏམ”ཚང་མ་ཞྟོར་འདྲུད་ཐེབས། དཔེར་ན་འགྟོ་བ་མིའི་ཐྟོབ་ཐང་། བམས་པ། 

ཞི་བདེ། ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ། འཚེ་བ་མེད་པ། རིག་གཞུང་རྒྱུན་སྟོལ་རྒྱུན་མཐུད་

པ། ཕྟོ་མྟོ་འད་མཉམ། ཆྟོས་ལུགས་རང་དབང་། མི་རིགས་དང་རིག་གཞུང་རང་

ཐག་རང་གཅྟོད་སྟོགས། ནུབ་ཕྟོགས་མི་སྣར་མཚོན་ན། “བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན”ནི་

ལངས་ཕྟོགས་ཀི་གནད་དྟོན་གཅིག་ཡིན་ཞིང་། ཆབ་སིད་ཡང་དག་དང་མ་དག་

པའི་གནད་དྟོན་ལ་ཐུག་ཡྟོད། བྟོད་ཐད་ཀི་ལངས་ཕྟོགས་དང་རྣམ་འགྱུར་གིས་ཁྱེད་

རང་སྟོན་ཐྟོན་དང་བླྟོ་རྒྱ་ཆེ་བའི་དེང་རབས་མི་གཅིག་ཡིན་མིན་གསལ་པྟོར་མཚོན་

ཞིང་། དེ་ལ་བགྟོ་གེང་གང་ཡང་མི་དགྟོས་ལ་ཡིན་དང་མིན་ཕྲན་བུ་ཙམ་ཡང་འགྟོ་

ས་མེད། དེར་བརྟེན་ངས”བྟོད་རང་དབང་ལས་འགུལ”ལ་མཉམ་ཞུགས་བེད་མཁན་

ནུབ་ཕྟོགས་མི་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་རྒྱ་ནག་མགྟོ་རྟིང་སྟོག་པ་དང་རྒྱ་ནག་ལ་གནྟོད་སྐེལ་
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བའི་ཆབ་སིད་རེ་ངན་མེད་པར་ཡིད་ཆེས་བེད་འདྟོད་ཡྟོད། སྤིར”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་

”ཐད་ཁྟོ་ཚོའི་ལང་ཕྟོགས་ནི་ཧ་ཅང་འགྱུར་བ་མེད་ཅིང་། ཁྟོ་ཚོའི་བ་སྤྟོད་ཀིས་ཀང་

རྒྱུན་དུ་བླྟོ་རིག་རང་ཚོད་ཟིན་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་མངྟོན་མྟོད། ནུབ་ཕྟོགས་པས་དྟོ་

ཁུར་བེད་པ་ནི་བྟོད་རེད་ལབ་པ་ལས་ཁྟོ་ཚོས་རང་ཉིད་ལ་སེམས་ཁུར་དང་རང་ཉིད་

གསལ་པྟོར་མཚོན་པར་བེད་ཀི་ཡྟོད་ཅེས་ལབ་ན་དགའ། གནད་འདི་ངྟོས་འཛིན་

བྱུང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་རྒྱལ་སྤིའི་འབེལ་ལམ་ཁྟོད་ཀི”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན”ལ་རྒྱུས་

མངའ་བེད་པར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐྟོགས་ཡྟོད། གནད་འདི་ངྟོས་འཛིན་བྱུང་བ་ཁྟོ་ནས། 

གཞི་ནས་ང་ཚོས་འགིག་དང་མ་འགིག་ཙམ་གིས་བྟོད་ལ་དྟོ་དབིངས་འཆང་མཁན་

དང་དགའ་པྟོ་ཡྟོད་མཁན་གི་མི་ཚང་མ་རང་ཉིད་ཀི་ཁ་གཏད། ཐ་ན་དག་བྟོར་བརིས་

ནས། བྟོད་དང་འབེལ་བའི་བེད་སྒྟོ་ཐམས་ཅད་ཆབ་སིད་ལྟོག་གཡྟོར་མི་བརིས་པ་

བེད་ཐུབ། འདི་འད་བེད་པ་ཁྟོ་ནས། གཞི་ནས་ང་ཚོར་ཐག་པར་སྦྲུལ་འཛིན་གི་བླྟོ་

དང་ཕྟོགས་བཞི་དག་བྟོས་བསྐྟོར་བའི་སྐྲག་སྣང་མི་འབྱུང་། 

 གཉིས་པ། “ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས”དང་”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན”གི་འབེལ་

བ་དམར་རེན་དུ་འདྟོན་པ་འདིས། མི་རྣམས་ཀིས་ནུབ་ཕྟོགས་མང་ཚོགས་ལ་ཤར་

ཕྟོགས་རིང་ལུགས་ཀི་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་པར་བརྟེན། བྟོད་ཀི་ཐད་མངྟོན་པའི་

བླྟོ་རིག་རང་ཚོད་ཟིན་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་སྤྟོ་སེམས་འདི་རིགས་ཀིས”བྟོད་ཀི་

གནད་དྟོན”བླྟོ་རིག་རང་ཚོད་ཟིན་པའི་ནུས་པ་ཡྟོད་པའི་ཐྟོག་ཐག་གཅྟོད་བེད་པའི་

འགྟོག་རྐེན་ཆེན་པྟོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཟིན་པ་ཤེས་རྟྟོགས་བེད་ཐུབ། ཏག་ཏག་བླྟོ་རིག་

རང་ཚོད་ཟིན་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་སྤྟོ་སེམས་འདི་རིགས་ཀིས་ཀྲུང་གྟོ་དང་ནུབ་

ཕྟོགས་གཉིས་བར”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་”ཐྟོག་བླྟོ་རིག་རང་ཚོད་ཟིན་པའི་ནུས་པ་
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ལན་པའི་ངང་བཀའ་མྟོལ་གནང་རྒྱུ་ནི་ཧ་ལམ་མི་སིད་པའི་བ་བ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་མ་

ཟད་”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་”གི་ལྟེ་བའི་ཁ་ཕྟོགས་རྦད་དེ་འཁྱྟོག་བཅུག་ཡྟོད། གནད་

འདི་ངྟོས་འཛིན་གང་ལེགས་བྱུང་བ་ཁྟོ་ནས། གཞི་ནས་ཀྲུང་གྟོ་དང་ནུབ་ཕྟོགས་

བཅས་ཕྟོགས་གཉིས་ཀིས་བླྟོ་རིག་རང་ཚོད་ཟིན་པའི་ནུས་པ་་ཡྟོད་པའི་ཐྟོག་”བྟོད་

ཀི་གནད་དྟོན”གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་འགྟོ་ཕྟོགས་ལ་ཞིབ་ལྟ་བས་ཏེ། བབ་བརླིང་

ཐྟོག”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན”ཐད་དགེ་མཚན་ལན་པའི་བཀའ་མྟོལ་གནང་ཐུབ་པ་མ་ཟད། 

མཐར”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན”ཐག་གཅྟོད་བེད་པར་ནུས་པ་ལན་པའི་བརྒྱུད་ལམ་བཅས་

བརེད་ཐུབ་ཀི་རེད། 

 ནུབ་ཕྟོགས་པས་སྟོན་ཆད་ཀི་བྟོད་ནི་ཞི་བདེ་དང་། རང་དབང་། བམས་

བརེ། རྣམ་དཔྱྟོད། ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ། ཕྟོ་མྟོ་འད་མཉམ་སྟོགས། གལ་རིམ་མེད་

པ་དང་། མཐྟོ་དམའ་མེད་པ། འཚེ་བ་མེད་པ། དངྟོས་པྟོ་ལས་མ་གྲུབ་པའི་མི་ཡུལ་

གི་དག་ཞིང་ཞིག་ལ་བསམ་ཚོད་བས་པ་མ་ཟད། དེང་རབས་རེས་དུས་ཀི་ཨུ་ཐའྟོ་

ཕེ(Utopia /乌托邦) བསྐར་བཞེངས་བེད་རྒྱུ་དེ”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་”ཐག་

གཅྟོད་བེད་རྒྱུའི་སྟོན་འགྟོ་ཆ་རྐེན་དང་གནད་འགག་ཞིག་ལ་རིས་ཀི་ཡྟོད་པ་རེད། 

དེ་ལྟར་ན”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན”གི་ལྟེ་བ་དེ་བརླགས་ཚར་མ་ཟད། “བྟོད་ཀི་གནད་

དྟོན་”ཐག་གཅྟོད་བེད་རྒྱུར་བརལ་དཀའ་བའི་འགྟོག་རྐེན་འཕྲད་ཀི་རེད། རྒྱུ་མཚན་

ནི་ང་ཚོས་ཐག་གཅྟོད་དགྟོས་པ་ནི་མུ་མཐུད་དེ་དངྟོས་ཡྟོད་བྟོད་ཀི་མདུན་དུ་ལྷག་

པའི་གནད་དྟོན་དང་ཉམས་ཉེན་མིན་པར། ལེགས་གྲུབ་བེད་ཐུབ་མི་སིད་པའི་འགན་

ཁི་གཅིག་ལེགས་གྲུབ་བེད་དགྟོས་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་། མངྟོན་གྱུར་བེད་ཐབས་མེད་པའི་

ཕུགས་བསམ་ཞིག་བཞེངས་རྒྱུ་མངྟོན་གྱུར་བེད་དགྟོས། ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས་
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ཀི་གནྟོད་སྐྟོན་ནི་ཏག་ཏག་བྟོད་རྦད་དེ་བསམ་བླྟོ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་། བྟོད་དངྟོས་

པྟོ་ཞིག་ཡིན་པ་གཏན་ནས་མི་རིས་བ་དེ་རེད། དངྟོས་ཡྟོད་ཆབ་སིད་ཁྟོད། ཁྟོ་ཚོས་

ཡང་བསམ་བླྟོ་ཅན་དེ་དངྟོས་པྟོ་ཡིན་པའི་རེ་བ་བཏྟོན་ནས། རི་བྟོང་གི་རྭ་ལྟར་གི་

མངྟོན་གྱུར་བེད་ཐབས་མེད་པའི་རེ་འདུན་དེ་བྟོད་ཀི་དངྟོས་ཡྟོད་ལ་བསྒྱུར། འདེ་

ཤར་དུ་བཞག་ཅིང་གཏྟོར་མ་ནུབ་ལ་བཏང་བ། འདི་ལས་ལྷག་པ་གང་ཡང་མེད། 

བཤད་མི་དགྟོས་པར་ལྟོ་རྒྱུས་ཐྟོག་འདི་འདའི་བྟོད་གཅིག་གནས་མྟོང་ག་ལ་ཡྟོད། 

མ་འྟོངས་པའི་འཛམ་གིང་དུའང་འདི་འདའི་བྟོད་ཅིག་ཏན་ཏན་ཐྟོན་མི་སིད། འྟོན་ཀང་

ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཧུར་བརྟོན་ཆེན་པྟོའི་ཐྟོག་ནུབ་ཕྟོགས་ཀི་ཉན་མཁན་འདི་ཚོ་ཆ་རྒྱུས་

དང་དགའ་མྟོས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི”གཏམ”བསྐྲུན་རྒྱུར་མཉམ་ཞུགས་བས་ནས། གང་

སར་ཁྟོ་རང་གིས་དྟོ་ཁུར་ཆེ་ཤྟོས་ནི་བྟོད་རང་བཙན་བེད་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ་ཅེས་པ་

མིན་པར། བྟོད་ཀི་སྟོལ་རྒྱུན་རིག་གཞུང་རྒྱུན་མཐུད་ཐུབ་མིན་ཡིན་ཟེར། ཁྟོ་རང་

གིས་འཆར་འགྟོད་བས་པའི་མ་འྟོངས་བྟོད་ཀི་ལྟོངས་རིས་ནི་ཏག་ཏག་ནུབ་ཕྟོགས་

མི་སྣའི་བསམ་འགྟོད་ཁྟོད་ཀི་མངྟོན་གྱུར་བེད་ཐབས་མེད་པའི་བསམ་བླྟོའི་རེ་འདུན་

བསྐར་དུ་མངྟོན་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་། ཁྟོ་རང་ནུབ་ཕྟོགས་གིང་དུ་འདི་ལྟར་དགའ་བསུ་

ཐྟོབ་པ་ནི་ཁག་མེད་པ་ཞིག་རེད། 

 གསལ་ཞིང་མཐྟོང་ས་བ་ཞིག་ནི། ནུབ་ཕྟོགས་མི་ལ་ཤར་ཕྟོགས་རིང་

ལུགས་ཀི་གནྟོད་འཚེ་ངྟོས་འཛིན་བཅུག་སེ”ཤམ་བ་ལའི “སེམས་ནད་ལས་བརལ་

བ་ཁྟོ་ནས། གཞི་ནས”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན”ཐག་གཅྟོད་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡྟོད། འྟོན་

ཀང་ས་ས་ནས”ཤམ་བ་ལའི་བཙོན་པ”གྱུར་ཟིན་པའི་ནུབ་ཕྟོགས་པ་རྣམས་འཕྲལ་

མར་རྟྟོགས་སད་བེད་རྒྱུ་ལས་ས་བའི་བ་བ་ཞིག་མིན། ཨ་རིའི་གཞུང་ཕྟོགས་ནས་



བོད་དོན་ཐོག་བར་གནས་པས་བྲིས་པའྲི་རོམ་ཡྲིག་སོར། 

211

ཁྟོ་ཚོའི་བྟོད་ཀི་སིད་ཇུས་ནི་བྟོད་རང་བཙན་དགྟོས་པའི་རེ་བ་མིན་པར་རྒྱ་ནག་སིད་

གཞུང་དང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་གྟོས་མྟོལ་ཅྟོག་ཙེའི་ཐྟོག་ཏུ་ཕིར་ལྟོག་བཅུག་ནས། གང་

འད་བས་ཏེ་ཕྟོགས་གཉིས་ཀས་ཁས་ལེན་ཆྟོག་པའི་ཐག་གཅྟོད་བེད་ཐབས་རེད་

རྒྱུར་བགྟོ་གེང་བེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ཞེས་ཡང་ཡང་གསལ་སྟོན་བས། འྟོན་ཀང་གལ་སིད་

ཕྟོགས་གཉིས་ཀིས་བགྟོ་གེང་བེད་དགྟོས་པའི་སྟོན་འགྟོའི་ཆ་རྐེན་ནི་ཤམ་བ་ལ་

ཞིག་ཇི་ལྟར་བཞེངས་དགྟོས་མིན་དེ་ཡིན་ན། གྟོས་མྟོལ་འདི་རིགས་ཀིས་ཕུགས་

རེའི་འབས་བུ་བསྐྲུན་མི་ཐུབ་པ་ཐག་ཆྟོད། ཨ་རི་པས་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་སེལ་བའི་

ཐབས་ལམ་འཚོལ་བཞིན་འདུག་ལབ་པ་ལས། ཁྟོ་ཚོས་རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་ལ་དཀའ་

ངལ་བཟྟོ་བཞིན་འདུག་ལབ་ན་དགའ། ནུབ་ཕྟོགས་པས་ཕུགས་བསམ་ཅན་གི་བྟོད་

དེ་མངྟོན་གྱུར་བེད་ཐབས་མེད་པའི་རེ་འདུན་ཞིག་ལ་བསྒྱུར་བ་དང་སྦགས། ད་དུང་

ཀྲུང་གྟོ་འདེ་རུ་བསྒྱུར་ནས་དེ་དང་ཁ་གཏད་ཀི་ཨུ་ཐའྟོ་ཕེ་(Uotopia /乌托邦)

ཞིག་བཟྟོས་ནས། བ་བ་ཡག་པ་ཐམས་ཅད་བྟོད་དང་བྟོད་མིས་ཡུག་ལེན་བེད་ཅིང་། 

སྡུག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲུང་གྟོ(རྒྱ་མིའི་རྒྱལ་ཁབ)དང་རྒྱ་མི་རིགས་ཀིས་འཁུར་རྒྱུ་བེད་

ཀི་ཡྟོད། དེང་སང་གི་ནུབ་ཕྟོགས་པས་དུས་སྐབས་དང་ཕྟོགས་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་ཞིག་

ལ། རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་མི་རིགས་ལ་མཛའ་མཐུན་མིན་པ་དང་། ཐ་ན་དགར་འཛིན་གི་

བླྟོ་ཡྟོད་པ་ནི་མཐའ་གཉིས་ཀི་བསམ་བཀྟོད་འདི་རིགས་དང་རྦད་དེ་འབེལ་བ་ཡྟོད། 

ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས་ཀི་གནྟོད་འཚེ་དེས་ང་ཚོ”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན”ཐྟོག་ཧ་ཅང་

ཁ་སྐེངས་བཅུག་པ་མ་ཟད། ད་དུང་རྒྱ་ནག་དང་། རྒྱ་མི་རིགས། རྒྱའི་རིག་གཞུང་གི་

རྒྱལ་སྤིའི་སྣང་བརན་ལ་གནྟོད་པ་ཐེབས་ཡྟོད་པ་རེད། 
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གསུམ། སྐུ་ཞབས་ཝང་ཧུས་ཀི་ལགས་རྟོམ་ཁྟོད་ནས། ཁྟོང་གིས་དེ་

ས་ནུས་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་བཏང་སེ”ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས”དང་”བྟོད་ཀི་

གནད་དྟོན”གི་འབེལ་བ་གསལ་པྟོ་བཟྟོས་པ་ལས་ས་པྟོའི་ཐྟོག་མཐྟོང་ཐུབ། ལྟོ་རྒྱུས་

དང་བསམ་བླྟོ་བཅས་རིམ་ངྟོས་གཉིས་ནས་འགྟོ་བཙུགས་ཏེ་ཧ་ཅང་ཞིབ་ཚགས་

པའི་ཉམས་ཞིབ་བས་པ་བརྒྱུད། ཁྟོང་གིས་མཐར་ནུབ་ཕྟོགས་ཀི་ཤར་ཕྟོགས་

རིང་ལུགས་ཀིས”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན”ལ་འཁྱེར་ཡྟོང་བའི་ཤུགས་རྐེན་ཐད་ཧ་ཅང་

གཏིང་ཟབ་པའི་གྟོ་བ་རེད་ཡྟོད། ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་ཞིག་ལ། ཁྟོང་གི་ཉམས་ཞིབ་འདི་

རིག་གཞུང་ཐྟོག་ནས་ཡིན་ནའང་རུང་། ཡང་ན་ཆབ་སིད་ཐྟོག་ནས་ཡིན་ནའང་རུང་

། ཧ་ལས་རིན་ཐང་ཡྟོད་པའི་གྲུབ་འབས་ཤིག་རེད། བྟོད་རིག་པར་ཆེད་སྦྟོང་བེད་

པའི་རྐེན་གིས། ཉེ་བའི་ལྟོ་བཅུ་ཉི་ཤུའི་རིང་ངས་ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས་དང་ནུབ་

ཕྟོགས་མི་སེར་སེལ་བའི་དུས་རབས་རེས་ཀི་རིག་གཞུང་ལ་སྐྟོན་བརྟོད་ཐད་ཐྟོག་

མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དྟོ་ཁུར་གང་འཚམས་བས་པ་མ་ཟད། ནུབ་ཕྟོགས་ཀི་ཤར་

ཕྟོགས་རིང་ལུགས་ལ་ང་ཚོ་ཤར་ཕྟོགས་མིའི་མཐའ་དཔྱྟོད་རྒྱུན་དུ་ངར་ཤ་ཐལ་

དགས་པ་ཞིག་མིན་ཞིང་། བླྟོ་རིག་རང་ཚོད་ཟིན་པའི་ནུས་པ་ལན་པའི་ཚོར་བ་མང་

བ། གཏིང་ཟབ་པྟོ་མེད་པ། ཟ་འཕྲུག་ལངས་སར་འཕུར་མི་ཐུབ་པ་བཅས་ཀི་ཚོར་

སྣང་དག་པྟོ་ཡྟོད། ནུབ་ཕྟོགས་པའི་རང་ཉིད་ཀི་མེས་པྟོ་ལ་མཐའ་དཔྱྟོད་དེ་གཞི་ནས་

དངྟོས་གནས་མདའ་འཕེན་པ་དང་འབེན་ལ་འཕྟོག་ཅིང་། གནད་ལ་འཁེལ་ཞིང་དྟོན་

ལ་འཇུག་པ་ཞིག་རེད། སྟོན་ཆད་ལྟོད་པེ་ཙི་（Donald Lopez Jr.）ཡིས་རྟོམ་

སྒིག་གནང་བའི《སངས་རྒྱས་ཀི་དྟོན་བེད་གཙོ་བྟོ།---མི་སེར་སེལ་བའི་རིང་ལུགས་

འྟོག་གི་ནང་བསན་ཞིབ་འཇུག》ཅེས་པ་བཀགས་པ་ནས་ ༢༠༠༩ ལྟོའི་དབར་ཁར་

སྟོབ་དཔྟོན་ཨེར་པན་（Hugh B. Urban）གི་ཆེད་དྟོན་བརམས་ཆྟོས《གསང་
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སགས། --- ཆྟོས་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་ཁྟོད་ཀི་འཁིག་སྤྟོད། གསང་བ། ཆབ་སིད་

དང་དབང་ཆ》ཞེས་པ་བཀགས་པའི་བར། ཚང་མས་ང་ལ་ནུབ་ཕྟོགས་པའི་རང་ཉིད་

རིག་གཞུང་ཐད་ཀི་མཐའ་དཔྱྟོད་དང་རིས་རྒྱག་ང་ཚོ་ཤར་ཕྟོགས་པས་བས་པ་ལས་

ཞེ་དག་གཏིང་ཟབ་པ་དང་རྣྟོ་ངར་ཆེ་བ་ཡྟོད་པ་ཡིད་ཆེས་བཅུག་སྟོང་། གྟོང་གསལ་

བརམས་ཆྟོས་གཉིས་སྟོ་སྟོས་ནུབ་ཕྟོགས་ནང་བསན་ཞིབ་འཇུག་ཁྟོད་ཀི་ཤར་

ཕྟོགས་རིང་ལུགས་དང་མི་སེར་སེལ་བའི་རིང་ལུགས་འཕེལ་ཕྟོགས་ཐད་གཏིང་ཟབ་

པའི་ཐེར་འདྟོན་དང་མཐིལ་ཕིན་པའི་རིས་བརྒྱབ་ནས། ནུབ་ཕྟོགས་ཀིས་གསང་

སགས་ནང་འདེན་དང་ཞིབ་འཇུག་བེད་པ་དང་། ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས་དབར་གི་

འབེལ་བ་ལ་འགེལ་པ་གསལ་པྟོ་གསལ་རྐང་བརྒྱབ་ཡྟོད། ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མི་

དམངས་ཁྟོད་དུ། དངྟོས་གནས་ཀྲུང་གྟོ་དང་ནུབ་ཕྟོགས་ལ་བང་ཆུབ་པའི་མཁས་པ་

ཆེན་པྟོ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཞིང་། ནུབ་ཕྟོགས་རིག་གཞུང་ཐད་ཀི་ཤེས་རྟྟོགས་ནུབ་ཕྟོགས་

པ་རང་ཉིད་དང་འད་བའི་གཏིང་ཟབ་པའི་ཚད་གཞིར་སེབས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀའ། དེར་

བརྟེན་ང་ཚོའི་ནུབ་ཕྟོགས་ལ་སྐྟོན་བརྟོད་ཚ་དག་པ་ཡྟོད་ནའང་རྣག་ཐྟོག་བཙག་

འཁེལ་ཞིག་ཧ་ཅང་ཡྟོང་དཀའ། ཝང་ཧུས་ལ་སུད་སི་མཁས་པ་སྐུ་ཞབས་སྦི་རྟོན་

（Martin Brauen）གིས་ཇུས་འགྟོད་བས་པའི་འགྟོ་བརྟོད་ལ《གཉིད་ལམ་

གིང་གི་བྟོད། --- ནུབ་ཕྟོགས་དང་ཀྲུང་གྟོའི་འཁྲུལ་སྣང་།》ཞེས་པའི་འགེམས་

སྟོན་གི་བླྟོ་སྐེད་ཐྟོབ(ཕིས་སུ་སྐུ་ཞབས་སྦི་རྟོན་གིས་བརྟོད་གཞི་དེ་གའི་ཆེད་དྟོན་

བརམས་ཆྟོས་དཔར་དུ་བསྐྲུན)སེ། ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས་དེ་ནུབ་ཕྟོགས་མཐྟོང་

རྒྱའི་སྣེ་ཟུར་ཁྟོད་ཀི”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན”ལ་ཞིབ་འཇུག་བེད་པའི་འགྟོ་འཛུགས་ས་

བས་ནས། རིག་པ་བསྒིམས་ཏེ་ནུབ་ཕྟོགས་མཐྟོང་རྒྱའི་སྣེ་ཟུར་ཁྟོད་ཀི་བྟོད་དང་

བྟོད་ཀི་རིག་གཞུང་ལ་རྟྟོག་ཞིབ་དང་ཞིབ་འཇུག་བས་ཤིང་། དེའི་གྲུབ་འབས་ནི་མི་
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རྣམས་ཡིད་སྟོན་སྐེ་དགྟོས་པ་ཞིག་རེད། 

 ཁས་མི་ལེན་ཀ་མེད་ཅིག་ནི། ནུབ་ཕྟོགས་མཁས་པའི་ཤར་ཕྟོགས་རིང་

ལུགས་དང་”ལྷ་སྒྲུང་གི་བྟོད”（Mythos Tibet）ཐད་ཀི་ཐེར་འདྟོན་དང་མཐའ་

དཔྱྟོད་ཀང་ས་ས་ནས་ང་ཚོའི་སྟོན་ལ་སྐྟོད་བཞིན་ཡྟོད། དུས་རབས་གྟོང་མའི་ལྟོ་

རབས་དགུ་བཅུའི་འགྟོར། ང་ནུབ་ཕྟོགས་སུ་སྟོབ་སྦྟོང་བེད་པར་སྟོང་། རིང་པྟོར་

མ་འགྟོར་བར་ཧ་ལས་ཧང་སངས་བའི་ཐྟོག་ཤེས་རྟྟོགས་བྱུང་བ་ཞིག་ལ། བྟོད་ལ་

ཤེས་རྟྟོགས་མང་པྟོ་མེད་པའི་ནུབ་ཕྟོགས་མི་དེ་ཚོས་བྟོད་ཀི་ཐད་ང་ཆེད་ལས་ཀི་

བྟོད་རིག་པ་བ་ལས་ལྷག་པའི་སྤྟོ་སེམས་མངྟོན། འདིས་ཀང་དེ་ས་ངས་ཚོད་མི་ཐིག་

པ་ཞིག་བཟྟོས་ཤིང་། དེའི་ཁྟོད་ཀི་ལྟོག་གྱུར་གསལ་རྟྟོགས་བེད་པར་དུས་ཚོད་ཧ་

ཅང་རིང་པྟོ་འགྟོར་སྟོང་། ༡༩༩༦ ལྟོའི་དཔྱིད་ཀར། པྟོ་ཨིན་སྟོབ་ཆེན་ནང་གི་ངའི་

སྟོབ་གྟོགས་སྟོ་ཀྲིན་(Thierry Dodin)དང་རེ་ཐེ་(Heinz Raether)གཉིས་

ཀིས་པྟོ་ཨིན་ལ་མིང་བང་དུ”ལྷ་སྒྲུང་གི་བྟོད”ཅེས་པའི་རྒྱལ་སྤིའི་རིག་གཞུང་བགྟོ་

གེང་ཚོགས་འདུ་གཅིག་གྟོ་སྒིག་བས་ནས། འཛམ་གིང་གི་སྙན་གགས་ལན་པའི་

བྟོད་རིག་པ་བ་མང་པྟོས་ཚོགས་འདུ་འདིར་མཉམ་ཞུགས་བས་ཤིང་། དེའི་ཁྟོད་

ཨ་རིའི་ཆེས་སྙན་གགས་ཅན་གི་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་

ཧྟོབ་ཀིན་སི་(Jeffrey Hopkins)དང་ཐར་མན་（Robert Thurman）

གཉིས་ཀང་ཕེབས་ཡྟོད་པ་དང་། མི་རྣམས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ནི། 

ནུབ་ཕྟོགས་སུ་འཚོ་བཞིན་པའི་བྟོད་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་མཁས་དབང་ཁ་ཤས་ཚུད་པའི་

ནུབ་ཕྟོགས་ཀི་བྟོད་རིག་པའི་མཁས་དབང་འདི་ཚོས་གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་

ཀིས་རྒྱུན་ཚུལ་ལས་ལྟོག་སེ། ཁྟོ་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་སྐད་གསང་མཐྟོན་པྟོའི་སྙན་ངག་
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གི་བསྟོད་གླུ་ལེན་སའི་བྟོད་དང་བྟོད་ཀི་རིག་གཞུང་ལ་སྐྟོན་བརྟོད་དག་པྟོ་བས། དེ་

ཡང་ཐྟོག་མར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ནི་དག་ཤུགས་ལ་ཧ་ཅང་སྤྟོ་ཞིང་དག་ཤ་

ལེན་སེམས་ཤུགས་ཆེ་ལན་པའི་སེར་མྟོ་བ་གཏུམ་པྟོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། བྟོད་ཀི་

དགེ་ལུགས་པའི་དགྟོན་པའི་ནང་ཕན་ཚུན་སླུ་རེས་ཀིས་ཁེངས་ཤིང་། ཡང་སིད་

སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་དངྟོས་གནས་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་སྤྲུལ་བ་ཡིན་པའི་ངེས་པ་

མེད། སྣང་བརན་འདི་ཚོ་ཐམས་ཅད་ནུབ་ཕྟོགས་པས་དུས་ཚོད་མི་འད་བ་དང་རྒྱབ་

ལྟོངས་མི་འད་བའི་འྟོག རང་སྣང་དུ་བསྐྲུན་པ་དང་། ཇུས་འགྟོད། གསར་བཟྟོ་བས་

པ་ཞིག་ཡིན་པ། ད་དུང་ས་དབིས་ཏེ་（Edward W.Said）ཡི་སྐད་ཆ་ཞིག་

གཡར་བཀྟོལ་བེད་ནས་བརྟོད་ན། ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས་ཀི་རྐེན་པས། བྟོད་

ནི”འདས་དང་ད་ལྟའི་སྐབས་བཅས་གཉིས་ཀར་བསམ་བླྟོ་འམ་བ་སྤྟོད་བཅས་ཀི་

ཐྟོག་རང་དབང་གི་བརྟོད་བ་གཙོ་བྟོ་ཞིག་མ་རེད།” “ལྷ་སྒྲུང་གི་བྟོད་”མ་གཞི་ནུབ་

ཕྟོགས་མི་སྣ་རང་ཉིད་ཀི་ཇུས་འགྟོད་དང་འཆར་སྣང་ཡིན་ཞིང་། བྟོད་དང་འབེལ་བ་

སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད། ད་ལྟ་ཆྟོས་སེལ་མཁན། བླྟོ་འབེད་བསམ་བླྟོ་བ། ལྷའི་ཡེ་ཤེས་

(Theosoph /神智)ལ་ཡིད་ཆེས་མཁན། དབེན་སྟོད་རིང་ལུགས་ཀི་བརམས་

སྒྲུང་འབི་མཁན། དུས་རབས་གསར་པའི་མི། ཧི་སྦི་སི་(Hippies)  བྟོད་རིག་པ་

བ་དང་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་བཅས་མཉམ་སྦེལ་ཐྟོག་གསར་བཟྟོ་བས་པའི”ལྷ་སྒྲུང་གི་

བྟོད”འདི་བཤིག་གཏྟོར་དང་རིས་རྒྱག་དགྟོས་པའི་དུས་ལ་སེབས་ཡྟོད་ཅེས་བཤད། 

སྙན་ཐྟོ་འདི་དག་ལ་ཉན་ན་དངྟོས་གནས་རྣ་བ་གསང་ཞིང་མིག་གསལ་བར་བེད། ང་

ལ་མཚོན་ན་དབང་བསྐུར་བ་དང་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། མཐར་ང་ལ་དེ་རིང་གི་

ནུབ་ཕྟོགས་མི་སྣས་བྟོད་ཐད་ཀི་སྤྟོ་སེམས་འདི་ཡང་སྙིང་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་བརྟེན་

ནས་བྱུང་བ་ཤེས་བཅུག་སྟོང་། ཚོགས་འདུ་དེའི་ལྟོ་གཅིག་རེས་ལ། “ལྷ་སྒྲུང་གི་
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བྟོད”ཅེས་པའི་རིག་གཞུང་བགྟོ་གེང་ཚོགས་འདུའི་དཔྱད་རྟོམ་ཕྟོགས་བསྒིགས་ཏེ《ལྷ་

སྒྲུང་གི་བྟོད། --- དབང་ཚོར། གིབ་གཟུགས་དང་འཆར་སྣང་།》ཞེས་པ་ཁྟོའུ་ལན་

( Koeln)ལ་དཔར་སྐྲུན་བས་ཤིང་། དེ་ནི་ནུབ་ཕྟོགས་མཁས་པས་ཐུན་མྟོང་ཐྟོག་

ནུབ་ཕྟོགས”བྟོད་ལ་སྤྟོ་སེམས”ཁྟོད་ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས་འཕེལ་ཕྟོགས་ལ་རིས་

རྒྱག་བས་པའི་ཤུགས་རྐེན་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་ལན་པའི་བརམས་ཆྟོས་དང་པྟོ་

རེད། 

 སྟོས་མེད་ཅིག་ལ། “ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས”དང་”ལྷ་སྒྲུང་གི་བྟོད”ལ་

ཆེས་མཐིལ་ཕིན་པའི་ཐེར་འདྟོན་དང་ཆེས་སྙིང་རེ་མེད་པའི་སྐྟོན་བརྟོད་བེད་མཁན་

གི་བརམས་ཆྟོས་ནི་སྐུ་ཞབས་ལྟོད་པེ་ཙིའི་《ཤམ་བ་ལའི་བཙོན་པ་ཚོ། --- བྟོད་

བརྒྱུད་ནང་བསན་དང་ནུབ་ཕྟོགས།》ཞེས་པ་དེ་རེད། ལྟོད་པེ་ཙི་ནི་ཨ་རིའི་རྨིན་ཆི་

ཀན་(Michigan)སྟོབ་ཆེན་གི་བྟོད་རིག་པ་དང་ནང་བསན་རིག་པའི་སྟོབ་དཔྟོན་

ཡིན་ཞིང་། མིག་སར་ཤུགས་རྐེན་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་ལན་པའི་ཨ་རིའི་ནང་

བསན་མཁས་དབང་དང་རིག་གཞུང་སྐྟོན་བརྟོད་པ་ཞིག་རེད། ཁྟོང་དང་གྟོང་དུ་གེང་

བའི་སུད་སིའི་མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་སྦི་རྟོན་（Martin Brauen）ནི་དུས་

རབས་གཅིག་གི་བྟོད་རིག་པ་བ་ཡིན་ཞིང་། ཁྟོ་གཉིས་ཀས་བྟོད་དང་བྟོད་ཀི་རིག་

གཞུང་ལ་སྨྟོ་བ་ལྟར་དད་མྟོས་བས་པ་ནས་”ལྷ་སྒྲུང་གི་བྟོད”བཤིག་གཏྟོར་བེད་འགྟོ་

འཛུགས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་བརྒྱུད་མྟོང་ཡྟོད། ལྟོད་པེ་ཙིས་དེ་ས་གཙོ་འགན་བཞེས་

ཏེ་རྟོམ་སྒིག་བས་པའི《 སངས་རྒྱས་ཀི་དྟོན་བེད་གཙོ་བྟོ། --- མི་སེར་སེལ་བའི་

རིང་ལུགས་འྟོག་གི་ནང་བསན་ཞིབ་འཇུག》ཅེས་པས་ནུབ་ཕྟོགས་ནང་བསན་ཞིབ་

འཇུག་ཁྟོད་ཀི་ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས་འཕེལ་ཕྟོགས་ཐད་ཧ་ཅང་མཐིལ་ཕིན་པའི་
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རིས་རྒྱག་བས་ཤིང་། དེའི་ནང་ཁྟོང་རང་ཉིད་ཀི་རྟོམ《བླ་མའི་ཞབས་ལ་སྤི་བྟོས་

འདུད་མཁན་གི་ཕི་རྒྱལ་པ།》ཞེས་པ་ནི་ཁྟོང་རང་ཉིད་ཚུད་པའི་མི་རབས་འདིའི་བྟོད་

ཀི་སེམས་ནད་ཐད་ཀི་དབེ་ཞིབ་དང་མཐའ་དཔྱྟོད་ཅིག་རེད། ཁྟོང་ནི་ཕལ་ཆེར”ཤར་

ཕྟོགས་རིང་ལུགས”ལ་མཐའ་དཔྱྟོད་བེད་པའི་ལྟ་ཕྟོགས་ཐྟོག་ནས”བྟོད་ཀི་གནད་

དྟོན”ལ་རྟྟོག་ཞིབ་བེད་མཁན་གི་ནུབ་ཕྟོགས་མཁས་པ་ས་ཤྟོས་དེ་ཡིན་ཞིང་། དེ་

ས ༡༩༩༤ ལྟོར་ཁྟོང་གིས་ཁ་བང་ལ་《དུས་རབས་གསར་པའི་ཤར་ཕྟོགས་རིང་

ལུགས། --- བྟོད་ཀི་དཔེ་མཚོན།》ཞེས་པའི་རྟོམ་གཅིག་སེལ་མྟོང་།

 ལྟོད་པེ་ཙིས《ཤམ་བ་ལའི་བཙོན་པ་ཚོ།》ཞེས་པའི་དེབ་དེའི་ནང་། བྟོད་

ཀི་ཚབ་མཚོན་རང་བཞིན་ཆེས་ལན་པའི་རིག་གཞུང་མཚོན་རྟགས་བདུན་བདམས་

ཤིང་། དེ་དག་ཁྟོང་གིས”ལྷ་སྒྲུང་གི་བྟོད”ལ་རྟྟོག་ཞིབ་དང་། དབེ་ཞིབ། བཤིག་

གཏྟོར་བེད་འགྟོ་འཛུགས་ས་བས། རིག་གཞུང་མཚོན་རྟགས་འདི་ཚོ་ཁ་ཤས་བྟོད་

ནས་ནུབ་ཕྟོགས་སུ་ཁྱེར་བ་ཡིན་ཞིང་། ཡང་ཁ་ཤས་ནུབ་ཕྟོགས་པས་བྟོད་ཇུས་

འགྟོད་བས་པ་རེད། དེ་ཚོ་ནི།

 ༡. མིང་། --- བླ་མའི་ཆྟོས་ལུགས། 

༢. དེབ། ---《  བྟོད་ཀི་འཆི་བའི་བསན་བཅྟོས།》 

 (The Tibetan Book of the Dead)  

༣. འཕྲུལ་སྣང་། --- རམ་པའི་བརམས་སྒྲུང་《མིག་གསུམ་པ།》 

（T. Lobsang Rampa, The Third Eye） 

༤. སགས། --- མ་ཎི་ཡིག་དྲུག 
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༥.སྒྱུ་རལ། --- ཐང་ག  

༦. རིག་ཚན། --- ཨ་རིའི་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ཞིབ་འཇུག 

༧. བཙོན་ཁང་། --- ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་ཤམ་བ་ལའི་བཙོན་པ་བཅས་རེད། 

རིག་གཞུང་མཚོན་རྟགས་བདུན་པྟོ་འདི་ནུབ་ཕྟོགས་སུ་ནང་འདེན་དང་། 

ཇུས་འགྟོད། བཞེངས་སྐྲུན། ཞིབ་གེང་། གྟོ་ལྟོག་ཐེབས་པ་བཅས་ཀི་བྱུང་བ་བརྒྱུད། 

ལྟོད་པེ་ཙིས་མི་རྣམས་ཧ་ཅང་ཡིད་འགུག་ཐུབ་པའི་འབི་རལ་སྤད་ཅིང་། དེའི་ཐྟོག་བླྟོ་

ཡུལ་ལས་འདས་པའི་སྒྲུང་མང་པྟོ་བསྣན་ཏེ་ཀྟོག་པ་པྟོ་ཁིད་ནས་མགྟོ་འཐྟོམ་པའི་རིག་

གཞུང་ཕྟོ་བང་གཅིག་དཀིལ་བཤགས་བཏང་ནས། ཡྟོ་རྟོབ་དང་། ཨ་རི། བྟོད་དབར་

ཧ་ཅང་ཟླྟོས་གར་རང་བཞིན་གི་འབེལ་འགྟོག་འབེལ་བ་ལ་ཕིར་དན་བས་ཤིང་། བྟོད་

ཇི་ལྟར་ནུབ་ཕྟོགས་འཆར་ཡན་རིང་ལུགས་དང་། རིག་གཞུང་གཡྟོ་སྤྟོད། རིག་གཞུང་

ཁིད་ནྟོར། ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས། མི་སེར་སེལ་བའི་རིང་ལུགས་བཅས་ཀི་མཉམ་

གཞས་ཆེན་མྟོའི་ཁྟོད། མཐར་སྟོ་སྟོའི་ལྟོ་རྒྱུས་དང་། ས་ཁམས། དུས་ཚོད། ཆྟོས་

ལུགས། དངྟོས་ཡྟོད་བཅས་ཀི་ར་བ་བརླགས་ཤིང་། མཐའ་མར་བསམ་བླྟོ་ཅན། སྒྱུ་

འཕྲུལ་ཅན། མི་ཡུལ་མིན་པའི་ཤམ་བ་ལ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཐེར་འདྟོན་

བས་ཡྟོད། ལྟོད་པེ་ཙིས་ནུབ་ཕྟོགས་ཆྟོས་སེལ་མཁན་དང་། འགྲུལ་བཞུད་བ། ལྷའི་

ཡེ་ཤེས་ལ་ཡིད་ཆེས་མཁན། བརམས་སྒྲུང་བ། ཧི་སྦི་སི། བྟོད་རིག་པ་བ། ནང་

བསན་རིག་པའི་མཁས་པ་ཚོས་ཇི་ལྟར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་དེའི་རྒྱབ་སྐྟོར་བ་དང་མཉམ་

འབེལ་བས་ནས”ལྷ་སྒྲུང་གི་བྟོད”དེ་ཤམ་བ་ལ་ཞིག་བཟྟོ་བསྐྲུན་བས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་

ཡྟོངས་རྟོགས་ཐེར་འདྟོན་བས་པ་མ་ཟད། ད་དུང་ཧ་ཅང་རྣྟོ་ངར་ཆེ་བའི་ཐྟོག་ཤམ་བ་

ལ་རུ་བསྒྱུར་བའི་བྟོད་དེའི་དངྟོས་ཡྟོད་ཀི”བྟོད་ཀི་ལས་དྟོན”སྐུལ་སེལ་བེད་པའི་ཐད་
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ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེ་བའི་ཉེན་ཁའི་རང་བཞིན་དེ་ཡང་བསན་ཡྟོད། 

 ལྟོད་པེ་ཙིས་ངྟོས་འཛིན་བེད་དྟོན། བསམ་འགྟོད་བས་པ་དང་ལྷ་སྒྲུང་འད་

བའི་བྟོད་ཀི་སྣང་བརན་འདི་རིགས་སྤིར་ཧ་ཅང་ཡིད་དབང་འཕྲྟོག་པ་ཞིག་ཡིན་

མྟོད། འྟོན་ཀང་དེས་བྟོད་ཀི་ཆབ་སིད་དང་། ལྟོ་རྒྱུས། ཆྟོས་ལུགས་བཅས་ཧ་ཅང་

རྟོག་འཛིན་ཆེ་བའི་དངྟོས་ཡྟོད་ནང་དྟོན་ཚབས་ཆེའི་ཐྟོག་སྦས་འགེབས་བས་ཡྟོད། 

བསམ་བླྟོ་དང་རྟྟོག་བཟྟོ་ཡིན་པའི་བྟོད་ཅིག་འགྲུབ་པ་དང་སྦགས། དངྟོས་ཡྟོད་དང་

དངྟོས་པྟོ་ཡིན་པའི་བྟོད་དེ་མི་རྣམས་ཀི་མཐྟོང་རྒྱའི་ཁྟོད་ཡལ་བཞིན་ཡྟོད། བྟོད་ལྷ་

སྒྲུང་ཅན་དུ་སྒྱུར་ནས་ཤམ་བ་ལ་ཞིག་བཟྟོས་པ་འདི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་བཙན་བྟོལ་

བྟོད་མིའི་གྟོགས་པྟོ་ཚོར་མཚོན་ན། རང་གི་རྐང་ལག་རང་གིས་བསམས་པ་དང་

ཁྱད་པར་མེད་ཅིང་། ཁྟོ་ཚོ་གྟོ་མེད་ཚོར་མེད་ཁྟོད”ཤམ་བ་ལའི་བཙོན་པ”གྱུར་ཟིན། 

ཁྟོ་རང་གིས་བྟོད་ཀི་མངའ་ཁྟོངས་ཕིར་བཙན་འཕྲྟོག་བེད་པར། ནུབ་ཕྟོགས་དད་

ལན་ཚོའི་རྒྱབ་སྐྟོར་ཐྟོབ་ཆེད། ཏཱ་ལའི་བླ་མས་གཞན་གི་དགའ་ཕྟོགས་ལ་མ་བསྟུན་

ཀ་མེད་གྱུར་ཞིང་། འཇིག་རྟེན་ཡྟོངས་ཁྱབ་ཀི་བམས་སྙིང་རེ་དང་། བརེ་བ། འཚེ་བ་

མེད་པ། ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་བཅས་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་སྟོག་ཤིང་ཏུ་བརིས་

ནས་དིལ་བསྒགས་བས། ཡིན་ནའང་སྒྟོམ་རྒྱག་པ་དང་། སྟོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ། བམས་

བརེ་བཅས་པ”མིའི་ཞག་རིས་བཟྟོས་ཞིང་མིས་སྐྲ་སྟོང་རས་བས་ནས་མཆྟོད་མེ་

འབུལ་བའི་ཐྟོག་བསྙེན་བཀུར་ཆྟོ་ག་བསྒྲུབས་པ”དང་ཁ་བལ་ཐབས་མེད་པ་ལྟར། 

ཞི་བདེ་དང་དག་སྤྟོད་ནི་མ་གཞི་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ཉམས་ལེན་ཁྟོད་མེད་ཐབས་

མེད་པའི་གདྟོང་གཉིས་ཡྟོད་པ་དེ་རེད། ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ནུབ་ཕྟོགས་ལ”ལྷས་ཕྟོ་ཉ་

ལྟ་བུའི་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན”ཞིག་མཁྟོ་སྤྟོད་བས་ཤིང་། ནུབ་ཕྟོགས་པས་ཁྟོ་རང་
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ལ”གཙོ་དྟོན་གིང་གའི་（Theme park ／主题公园）རྣམ་པ འི”བྟོད་

ཞིག་ཇུས་འགྟོད་བས་ཡྟོད། “ཁྟོ་རང་གི་མེས་རྒྱལ་བཅིངས་འགྟོལ”འཐྟོབ་ཆེད། ཏཱ་

ལའི་བླ་མས་ངེས་པར་དུ་ཁས་ལེན་དགྟོས་པ་ནི། བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་དེ་རང་ས་

ནས་ཡུལ་སྟོ་བེད་དགྟོས་པ་དེ་ཡིན། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་དེའི་རྒྱབ་སྐྟོར་བས་མིག་

སར་འཛམ་གིང་ལ་བྟོད་ཞིབ་བརྟོད་བེད་སངས་འདི་རིགས་གཅིག་བས་ན་མཐའ་

མར”བྟོད་རང་སྐྟོང་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་བ་གཞག་”མངྟོན་འགྱུར་བེད་པའི་ལྟོག་

ཕྟོགས་ལ་འགྟོ་སིད། 

 བཞི། སྐུ་ཞབས་ལྟོད་པེ་ཙིའི《 ཤམ་བ་ལའི་བཙོན་པ་ཚོ།》ཞེས་པ་མགྟོགས་

མྱུར་ངང་གནས་སྐབས་སྙན་གགས་ཆེ་བའི་བརམས་ཆྟོས་གགས་ཅན་ཞིག་གྱུར་

ནས། དགའ་འབྟོད་ཞེ་གཅིག་ཐྟོབ་ཅིང་། དེའི་ཤུགས་རྐེན་བྟོད་རིག་པའི་ཁྱབ་

ཁྟོངས་ལས་བརལ་ཏེ། ནུབ་ཕྟོགས་སྤི་ཡྟོངས་མི་སེར་སེལ་བའི་དུས་རབས་རེས་

ཀི་རིག་གཞུང་སྐྟོན་བརྟོད་ཐད་ལའང་ངར་སྟོང་གང་འཚམས་ཐེབས་ཡྟོད། ནུབ་

ཕྟོགས་པས”ལྷ་སྒྲུང་གི་བྟོད”བཞེངས་པའི་ཁྟོད་མངྟོན་པའི་ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས་

འཕེལ་ཕྟོགས་ཐད་ལྟོད་པེ་ཙིའི་སྐྟོན་བརྟོད་ནི་ཚིག་གྲུབ་ཚང་མས་འབེན་ལ་འཕྟོག་

ཅིང་། གནད་ལ་འཁེལ་བ། དྟོན་ལ་འཇུག་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཅིང་། ཀྟོག་

སྐབས་མི་རྣམས་ཡིད་ཚིམ་འཇུག་པའི་ཚོར་སྣང་སྤྟོད་ཐུབ། འྟོན་ཀང་ཁྟོང་གིས”ལྷ་

སྒྲུང་གི་བྟོད”བཤིག་གཏྟོར་དང”ལྷ་སྒྲུང་གི་བྟོད”བཞེངས་པའི་ལས་འགུལ་ལ་ཐད་

ཀར་མཉམ་ཞུགས་བེད་མཁན་འཇྟོན་ཐང་ཅན་ཚོར་སྐྟོན་བརྟོད་བས་པ་དེས། མི་

ཧ་ཅང་མང་པྟོར་མི་བདེ་བ་དང་ཁྟོང་ཁྟོ་ཡང་བསངས་ཡྟོད། དེའི་ཁྟོད་དམིགས་

བསལ་ལྟོད་པེ་ཙིའི་སྐྟོན་བརྟོད་དག་པྟོ་འཕྟོག་པའི་ཀྟོ་ལིམ་སྦི་སྟོབ་ཆེན་གི་ཆྟོས་
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ལུགས་ཚན་པའི་ཙོང་ཁ་པ་འཆད་འཁིད་སྟོབ་དཔྟོན་སྐུ་ཞབས་ཐར་མན་（Rob-

ert Thurman）གིས་སྤད་པའི་ཡ་ལན་དེ་ཤུགས་ཆེ་ཤྟོས་རེད། དེ་ས་ཨ་རི་

ཡྟོངས་སུ་ཤུགས་རྐེན་ནུས་པ་ཆེ་ཤྟོས་ལན་པའི་མི་སྣ་གགས་ཅན་ཉི་ཤུ་ར་ལྔའི་

གས་ཀི་གཅིག་ཡིན་པའི་སྐུ་ཞབས་ཐར་མན་ཞེས་པ་འདི། བཟྟོད་སྒྟོམ་བེད་ཐབས་

བལ་ཏེ་ཡྟོངས་གགས་སུ་ཐྟོན་ནས། ལྟོད་པེ་ཙིས”གནྟོད་འཚེ་འཕྟོག་མཁན་ལ་སྐྟོན་

འདྟོགས་པ”ཞེས་ཁ་རྡུང་དག་པྟོ་བཏང་སེ། ཁྟོ་ནི་ངན་པའི་རྐུབ་གཡྟོག་ཡིན་ཞིང་

། སྐུ་ཞབས་ཐྟོམ་རེ་ལུན་(Tom Grunfeld)དང་གྷྟོལ་སི་ཐན་གཉིས་མཉམ་དུ་རྒྱ་

ནག་དག་འབུད་བེད་མཁན་གི་རུ་ཁག་ཁྟོད་དུ་ལང་ཟིན་ཞེས་སྐྟོན་བརྟོད་བས། 

 ཐར་མན་ངྟོས་ནས་ལྟོད་པེ་ཙི་ཁྟོ་གཉིས་དང་མཚུངས་པར་སྨྲ་བ་ནི་མི་

འཚམས་པ་གསལ་པྟོ་རེད། ཐྟོམ་རེ་ལུན་དང་གྷྟོལ་སི་ཐན་གཉིས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་

ཆེད་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་ཕྟོད་ཅིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་མིའི་བརི་མཐྟོང་

ཐྟོབ། འྟོན་ཀང་ནུབ་ཕྟོགས་རིག་གཞུང་ལས་རིགས་སུ་མིག་ལྟོག་ཚད་མེད་རེག་གི་

ཡྟོད། ཁྟོ་གཉིས་ཀིས་ཕི་ལྟོ་ ༡༩༩༠ ལྟོའི་འགྟོ་སྟོད་དུ”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན”ཐད་ཅུང་

དྟོན་ལ་གནས་པའི་བཀའ་མྟོལ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་སེལ་ཞིང་། དཀར་ནག་གཉིས་ཀི་བར་

ཐལ་མདྟོག་ས་ཁུལ་ཞིག་འཚོལ་ཐབས་བས་ཏེ། གཞུང་དང་མཁས་པའི་རྒྱུ་དག་དང་

བླྟོ་སྟོབས་མངྟོན། ཡིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་པེ་ཅིང་གི་ཁྟོ་གཉིས་ལ་ཐལ་ཆེའི་མཛའ་བརེའི་

རྐེན་བས་ནས་ཁྟོ་གཉིས་ནུབ་ཕྟོགས་རིག་གཞུང་ལས་རིགས་ཁྟོད་ཀི་གནས་བབ་

ག་བེད་འདི་བེད་མེད་པར་གྱུར་ཏེ། ཁྟོ་གཉིས་ཀི་ཤུགས་རྐེན་ནུས་པ་ཞེ་དག་ཆག་

ཡྟོད། ལྟོད་པེ་ཙི་དང་ཁྟོ་གཉིས་རྦད་དེ་མི་འད་ཞིང་། སྤིར་ནུབ་ཕྟོགས་”ལྷ་སྒྲུང་གི་

བྟོད”བཤིག་གཏྟོར་བེད་པའི་ཐད་ཁྟོང་གི་ལེགས་སྐེས་གྟོང་བཀྟོད་སྐུ་ཞབས་གཉིས་
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ཀི་ཤུགས་རྐེན་ལས་ཞེ་དག་ཆེ། འྟོན་ཀང་ཁྟོང་ལ་རྒྱ་ནག་ཆེད་དག་འབུད་བེད་པའི་

འདྟོད་བླྟོ་སྤུ་ཙམ་མེད། གསལ་པྟོ་ཞིག་ལ་ཁྟོང་གི་ངྟོས་ནས་ཁྟོ་རང་སྟོན་གི་བྟོད་རིག་

པའི་མཁས་དབང་དེ་ཚོ་ཕམ་ཉེས་གཏྟོང་རྒྱུར་དམིགས་འདུན་གཙོ་ཆེ་བ་བཟུང་ཡྟོད། 

ཨ་རིའི་བྟོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་གི་སྣེ་ཁིད་པ་དང་ཚབ་མཚོན་མི་སྣ་གེང་དགྟོས་ན། 

ཧྟོབ་ཀིན་སི་དང་ཐར་མན་ཐྟོག་མར་འྟོས་སྦྟོར་བེད་རྒྱུ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། སྐད་གགས་

ཆེ་བའི་བྟོད་རིག་པའི་སྟོབ་དཔྟོན་འདི་གཉིས་དུས་རབས་གྟོང་མའི་ལྟོ་རབས་དྲུག་

ཅུར་ས་རེས་སུ་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ལ་སྐབས་སུ་ཕིན་པ་མ་ཟད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

དང་འབེལ་ལམ་ཧ་ཅང་ཟབ་པྟོ་ཆགས་ནས། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིའི་

ཨ་རིའི་ནང་གི་མགིན་ཚབ་པ་གྱུར། ཁྟོ་ཚོས་ནུས་ཤུགས་ཡྟོད་རྒུས་ནུབ་ཕྟོགས་སུ་

བྟོད་བཟྟོ་བསྐྲུན་དང་། ལྷག་པར་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་ལྷ་སྒྲུང་བཟྟོ་བཞིན་ཡྟོད། 

ཐར་མན་དེང་སྐབས་ནུབ་ཕྟོགས་སུ་ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་

དིལ་བསྒགས་བ་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཅིང་། ཁྟོས་བྟོད་ཀི་བླ་མ་ནི་ཤེས་པའི་ཚན་

རིག་གི་འཇིག་རྟེན་འཕུར་སྐྟོད་པ་ཡིན་པར་འུད་བསྟོད་བས་ནས། བྟོད་བརྒྱུད་ནང་

བསན་གིས་ཤེས་པའི་ཚན་རིག་ཐྟོག་ཏུ་བླངས་པའི་གྲུབ་འབས་ནི་ནུབ་ཕྟོགས་མཁའ་

དབིངས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་བླངས་པའི་གྲུབ་འབས་ལས་ཞེ་དག་བརལ་ཟིན་པར་

བསྒགས། ཧྟོབ་ཀིན་སི་ནི་དེ་བས་ཀང་དབིངས་རྦད་དེ་ཞུགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་

། དེ་ས་མ་གཞི་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་དང་འབེལ་བ་སྤུ་ཙམ་མེད་པར། “གྲྭ་པ་སྨྟོན་

པ”དགེ་འདུན་ཆྟོས་འཕེལ་གིས་བིས་པའི་《འདྟོད་པའི་བསན་བཅྟོས།》དེ་བྟོད་བརྒྱུད་

ནང་བསན་གི་འཁིག་སྤྟོད་དང་བསམ་བླྟོའི་རྨད་བྱུང་གསུང་རབ་ཅིག་ཏུ་བསྒྱུར་འབི་

བས་ནས། བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ཉམས་ལེན་བེད་ན་མི་རྣམས་ལུས་ཕུང་གི་སྤྟོ་བདེ་

དང་བསམ་བླྟོའི་ཐར་པ་དུས་གཅིག་ལ་འཐྟོབ་ཐུབ་པར་བསྒགས། ལྟོད་པེ་ཙི་དང་ཧྟོབ་
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ཀིན་སི་གཉིས་ལ་དགེ་སྟོབ་ཀི་མཛའ་འབེལ་ཡྟོད་པའི་རྐེན་གིས་སྨྱུག་འྟོག་ཏུ་སྙིང་

རེ་བསྒྟོམས་ཐབས་བས་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་ཁྟོང་གིས་ཐར་མན་ལ་འཕ་སྟོད་དང་ཟུར་ཟ་

མཐར་ཐུག་པ་བེད་པའི་ནུས་རལ་ནི་རེར་སྟོན་པ་ཞིག་རེད། དེས་ན་ཐར་མན་ལྟ་བུའི་

མི་ཆེན་པྟོ་འདི་འདའང་སྐུ་ངྟོ་མ་ཁབ་རྨྟོག་གྟོན་ནས་དམག་སར་མི་སྐྟོད་ཀ་མེད་གྱུར་

ཏེ། ཧ་ཅང་ཆབ་སིད་ཅན་གི་སྐད་ཆ་སྤད་ཅིང་། ར་དྟོན་དང་ལམ་ཕྟོགས་སེང་དུ་བསྐལ་

བའི་ཐྟོག་ལྟོད་པེ་ཙི་ལ་ཁ་རྡུང་དག་པྟོ་ཞིག་བཏང་བར་ཡ་མཚན་རྒྱུ་ཅི་ཡྟོད། 

 ལྟོད་པེ ་ཙི ་མཚོན་པའི ་ནུབ་ཕྟོགས་བྟོད་རིག་པ་བས”ལྷ་སྒྲུང་གི ་

བྟོད”བཤིག་གཏྟོར་བེད་པའི་འབད་བརྟོན་དེར། ཕི་ལྟོ་ ༡༩༩༠ ལྟོའི་ལྟོ་མཇུག་ནུབ་

ཕྟོགས་གིང་དུ་རྒྱུན་མཐུད་དྟོད་ཚད་འཕར་བའི”བྟོད་ལ་སྤྟོ་སེམས”ལ་དྟོད་ཚད་གང་

འཚམས་དམའ་རུ་གཏྟོང་བའི་ནུས་པ་ལན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་ལ། བྟོད་ལ་སྤྟོ་སེམས་

རྒྱས་བའི་གྟོགས་པྟོ་སྨྟོ་བ་ལྟ་བུ་དེ་ཚོ་ལའང་མང་ཉུང་ལ་མ་བལྟྟོས་པར་ཀད་པའི་གྟོ་

རྟྟོགས་སད་པའི་ནུས་པ་ཅུང་ལན་ཞིང་། ཁྟོ་ཚོས་མུ་མཐུད་དེ་ཨུ་ཚུགས་ཀིས”ལྷ་

སྒྲུང་གི་བྟོད”རང་ཉིད་ཀི་བསམ་བླྟོ་བཅྟོལ་ས་ཞིག་ཏུ་རི་བའི་སྐབས། མཚམས་རེ་

ལག་པ་བང་ཁར་བཞག་ནས་རང་གིས་རང་ལ་སྐད་ཆ་ཞིག་ཀང་མི་འདི་ཀ་མེད་གྱུར་

བ་སེ། “ང་ཚོ་ད་དུང་ཤམ་བ་ལའི་བཙོན་པ་རེད་དམ།” ཞེས་དང་། འྟོན་ཀང་བརྟོད་

དགྟོས་པ་ཞིག་ནི། དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་འདི་འདའི་ཕན་ནུས་ནི་”ལྷ་སྒྲུང་གི་བྟོད”བཤིག་

གཏྟོར་བས་པའི་ཞྟོར་དུ་ཐྟོན་པའི་དངྟོས་རས་ཤིག་ཡིན་པར་བརྟོད་ཆྟོག་པ་ཙམ་

ཡིན་ཞིང་། ལྟོད་པེ་ཙི་སྟོགས་ནུབ་ཕྟོགས་རིག་གཞུང་ལས་རིགས་ཀི་མཁས་པ་

གསར་པ་ཚོས་ནུས་ཤུགས་ཡྟོད་རྒུས་བྟོད་ཅེས་པའི་དམིགས་བསལ་དཔེ་མཚོན་

འདི་དམ་པྟོར་འཛིན་ཏེ། ཤུགས་དག་ཆེན་པྟོའི་ཐྟོག་ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས་ལ་སྐྟོན་
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བརྟོད་བས་ནས་ཁྟོང་གི་མི་རབས་སྟོན་མས་བཞེངས་པའི”ལྷ་སྒྲུང་གི་བྟོད”བཤིག་

གཏྟོར་བས། དེའི་ཆེས་ཐད་ཀར་གི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ཁྟོང་གི་མི་རབས་སྟོན་མའི་

རིག་གཞུང་དབང་གགས་ཕམ་པར་བརྒྱབ་ཅིང་། དེའི་ཐྟོག་ཁྟོ་ཚོ་རང་ཉིད་ཀི་དབང་

གགས་གྟོ་གནས་བཞེངས་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པ་ལས་གཞན་གང་ཡང་མ་རེད། བརྒྱུད་རིམ་

འདིའི་ཁྟོད་དུ། “ཤར་ཕྟོགས”ཡང་ན་”ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས”ནི་ཁྟོ་ཚོས་དམིགས་

ཡུལ་འདི་འགྲུབ་པར་བེད་སྤྟོད་གཏྟོང་བའི་ལག་ཆ་ཙམ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཚོ་ས་ས་

ནས་ནང་ཅན་（Internalization内化）དུ་གྱུར་ཏེ་ནུབ་ཕྟོགས་རིག་གཞུང་

གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཆགས་ཤིང་། ཤར་ཕྟོགས་དང་འབེལ་བ་མེད། ང་ཚོ་ཤར་ཕྟོགས་

མིས”ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས”ལ་སྐྟོན་བརྟོད་བེད་པ་དང་ཤར་ནུབ་དབར་གི་ཆབ་

སིད་དང་། རིག་གནས། རིག་གཞུང་（Academic学术）སྟོགས་ཕྟོགས་

མང་པྟོའི་གདྟོང་ཐུག་དང་ཐད་ཀར་གི་ཁེ་གནྟོད་འབེལ་བ་ཡྟོད་པ་དང་མི་འད། ཁྟོ་

ཚོར་མཚོན་ན། འདི་ནི་གཙོ་བྟོ་ནུབ་ཕྟོགས་ནང་ལྟོགས་ཀི་ཤེས་བ་དང་། བསམ་

བླྟོ། རིག་གཞུང་གི་རེད་མྟོ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཤར་ཕྟོགས་དང་ཤར་ཕྟོགས་པའི་བདེ་

སྡུག་དང་འབེལ་བ་མེད། ཁྟོ་ཚོའི་ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས་ཐད་སྐྟོན་བརྟོད་དེས་ཁྟོ་

ཚོའི་ངྟོས་ནས་ཁྟོ་རང་ཚོའི་མི་རབས་ས་མའི་ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས་སྤྟོད་ཚུལ་ལ་

འགྱུར་བ་གཏྟོང་བ་ཐ་ན་སྐྱུར་འཇྟོག་བས་ནས། དེ་བས་དྟོན་ལ་གནས་པ་དང་དེ་བས་

ཡང་དག་པའི་ཐྟོག་ཤར་ཕྟོགས་ལ་བེད་སངས་འཛིན་པ་དང་རྒྱུས་མངའ་བེད་ཐུབ་

པ་མཚོན་གི་མེད། དེ་ལས་ལྟོག་སེ་ཁྟོ་ཚོ་ཕྟོགས་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་ཞིག་ལ་ཁྟོ་ཚོས་

སྐྟོན་བརྟོད་བེད་སའི་མི་ཐྟོག་ས་མ་ལས་ཞེ་དག་ཐལ་ཆ་ཆེ་ཞིང་། ཤར་ཕྟོགས་ལྷན་

སེལ་རེས་དང་འབེལ་འགྟོག་གི་རིམ་ངྟོས་འདིའི་ཐྟོག ཁྟོ་ཚོ་རྒྱུན་དུ་ཤར་ཕྟོགས་དང་

དེ་བས་མི་མཐུན་པ། དེ་བས་ཁྱུ་མི་འདིས་བ་ཞིག་རེད། བཤད་སངས་གཞན་ཞིག་
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ཐྟོག་བརྟོད་ན། ཁྟོ་ཚོ་ཁྟོ་རང་ཚོའི་མི་རབས་སྟོན་མ་ལས་དེ་བས”ཤར་ཕྟོགས་རིང་

ལུགས”ཆེ་བ་ཡྟོད། ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས་ཤུགས་རྐེན་འྟོག་གི་ནུབ་ཕྟོགས་ཀི་

ཤར་ཕྟོགས་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་བཤིག་གཏྟོར་བེད་པ་དང་སྦགས། ཁྟོ་ཚོས་

ཤར་ཕྟོགས་ལ་རྒྱུས་མངའ་དང་ཞིབ་འཇུག་བེད་པའི་ཐབས་ལམ་དེ་བས་ཡག་པ་

རིམ་པ་བཞིན་གེང་མེད་པར། རྒྱུན་དུ་ཆུ་བཙོག་པ་དང་ཕྲུ་གུ་དམར་འབར་མཉམ་

འབྟོ་བས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས་བཤིག་གཏྟོར་བས་པ་དང་

སྦགས་ཧ་ལམ་ཤར་ཕྟོགས་ཀང་མཉམ་དུ་བཤིག་གཏྟོར་བས་པ་ཞིག་རེད། ཏག་

ཏག་ཐར་མན་གིས་བརྟོད་པ་ལྟར། ལྟོད་པེ་ཙིས”ལྷ་སྒྲུང་གི་བྟོད”གཏྟོར་བ་ནི”བྟོད་

ཀི་བ་གཞག”ལ་ཤུགས་སྣྟོན་རྒྱག་ཆེད་ཡིན་ཞེས་བསྒགས། འྟོན་ཀང་ཁྟོང་གི་དེབ་

ནང་”མི་གང་རུང་ཞིག་གིས་བེད་ཐབས་གང་རུང་ཞིག་ཐྟོག་བྟོད་ལ་དགའ་མྟོས་བེད་

པར་གྱུར་བའི་བ་དངྟོས་གང་ཡང་མེད།”ཅེས་བརྟོད།

 གནད་འདིར་མཚོན་ན། ལྟོད་པེ་ཙི་ཚོས་གཅིག་བས་ན་དངྟོས་གནས་ཤེས་

ཚོར་བྱུང་མེད་སིད། ཡང་མིན་ན་ཤིན་ཏུ་ནས་ཁས་ལེན་འདྟོད་མེད། ལྟོད་པེ་ཙི་རང་

ཉིད་ཀིས་བརྟོད་པར་གཞིགས་ན། ཐེངས་གཅིག་ཁྟོང་གདན་ཞུས་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་སྤི་

སྤྟོད་རྒྱང་སྒྟོག་ལས་ཁུངས་ཀིས་གྟོ་སྒིག་བས་པའི(ཤམ་བ་ལའི་བཙོན་པ་ཚོ།)ལ་

དམིགས་པའི་རྟོད་གེང་ཞིག་ཏུ་མཉམ་ཞུགས་བས། གདན་ཞུས་ལྟར་ཡྟོང་ནས་ཁྟོང་

དང་གདྟོང་དང་གདྟོང་གཏུག་ནས་ར་སྤྟོད་བེད་མཁན་དེ་ནི་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་

ཞིག་ལ་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་ཡིན་པ་ཤེས་སྐབས། ཁྟོང་ཧ་ཅང་ཧང་སངས། 

ཐ་ན་མི་ལ་མ་ཉེས་ཁག་གཡྟོགས་བས་པའི་ཚོར་སྣང་སྐེས། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཆབ་

སིད་ཐྟོག་ལྟོད་པེ་ཙི་ཐྟོག་མ་ཉིད་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིའི་ཕྟོགས་
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སུ་ལངས་ཤིང་། ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ”བྟོད་རང་སྐྟོང་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་བ་

གཞག”མངྟོན་འགྱུར་བེད་རྒྱུར་དྟོ་ཁུར་བེད་བཞིན་ཡྟོད། དེར་བརྟེན་ཁྟོང་གིས་ཐྟོག་

མར་རྒྱ་ནག་པ་ཞིག་ཡར་ལངས་ཏེ་ཁྟོ་རང་དང་འཐབ་རྟོད་བེད་ཀི་རེད་སྙམ། ལྟོད་

པེ་ཙི་ངྟོས་ནས་རང་ཉིད་ཀིས་ནུབ་ཕྟོགས་ཀི”ལྷ་སྒྲུང་གི་བྟོད”བཤིག་གཏྟོར་བས་པ་

དེ་དངྟོས་གནས་བཤིག་རྒྱུ་མང་དགས་ཞིང་། ཆབས་ཅིག་ཏུ་བྟོད་དང་བྟོད་ཀི་རིག་

གཞུང་ཡང་སྙིང་རེ་མེད་པའི་ཐྟོག་བཤིག་ཟིན་པ་དེ་ཧ་ལམ་ཚོར་མེད། ཡང་འདིས་

གསལ་པྟོ་ཞིག་ལ་ནུབ་ཕྟོགས་སུ་ཧུར་བརྟོན་ཐྟོག་རྒྱབ་སྐྟོར་འཚོལ་བཞིན་པའི་

བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་ཚོར་གནྟོད་འཚེ་ཚབས་ཆེ་བཏང་། དེར་བརྟེན་ཁྟོ་ཚོ་དང་ཐར་མན་

ལྟ་བུའི་ཁྟོ་ཚོའི་རྒྱབ་སྐྟོར་བའི་དྟོགས་གཞི་མི་བདེ་བ་དང་མི་འདྟོད་པ་དག་པྟོ་བྱུང་

ཡྟོད། མཐར་གཏུག་ན་ལྟོད་པེ་ཙིས་དྟོ་སྣང་ཆེ་ཤྟོས་ནི་ཁྟོང་རང་ཉིད་ཀི་ཁེ་ཕན་དེ་རང་

རེད། མ་ཟད་ཁྟོང་གི་ཁེ་ཕན་ནམ་ཡང་ཁྟོང་གིས་སྤྟོ་སེམས་ངང་རྒྱབ་སྐྟོར་བེད་སའི་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་དང་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིའི་ཁེ་ཕན་དང་རྦད་དེ་གཅིག་མཐུན་ཡིན་པའི་ངེས་

པ་མེད་པ་དེ་ཚོར་མེད། མདྟོར་བསྡུས་ནས་བརྟོད་ན། “ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས”དང་

”ལྷ་སྒྲུང་གི་བྟོད”ཐད་ལྟོད་པེ་ཙི་སྟོགས་མི་སྣའི་མཐའ་དཔྱྟོད་དེ་ནུབ་ཕྟོགས་ཀི་ཤར་

ཕྟོགས་རིག་པའི་ལས་རིགས་ནང་མགྟོ་རྟིང་སྟོག་པའི་དྟོན་སྙིང་ལན་པའི་གསར་བརེ་

ཞིག་རེད་ཅེས་བརྟོད་ཆྟོག འྟོན་ཀང་ཁྟོ་ཚོའི་བསམ་བླྟོ་གཏྟོང་གཞི་ནི་ཤར་ནུབ་དབར་

གི”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན”ཐག་གཅྟོད་པའི་ཆེད་རྟོགས་རམ་མཁྟོ་འདྟོན་བེད་པ་མིན། 

སྤིར་ཁྟོ་ཚོའི་ཞིབ་འཇུག་གྲུབ་དྟོན་ལ་ང་ཚོས་ཤར་ནུབ་དབར”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན”གི་

རྟོག་འཛིན་རང་བཞིན་ལ་རྒྱུས་མངའ་བེད་པར་མི་རྣམས་རྨྟོངས་པ་འཕྲལ་སད་ཀི་བླྟོ་

སྐེད་ཡྟོད་མྟོད། 
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 ལྔ། 《 ཤམ་བ་ལའི་བཙོན་པ་ཚོ།》ཞེས་པ་ཕུད། ཤར་ཕྟོགས་རིང་

ལུགས་དང་”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་”ལ་སྐྟོན་བརྟོད་བས་པའི་སྐྟོར་གི་ནུབ་ཕྟོགས་

ཀི་བརམས་ཆྟོས་ད་དུང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡྟོད། གལ་སིད་ནུབ་ཕྟོགས་རྟོམ་རིག་

བརམས་ཆྟོས་ཁྟོད་ཀི་བྟོད་ཀི་སྣང་བརན་ལ་དྟོ་དབིངས་ཡྟོད་པའི་མི་ཡྟོད་ན། སྐུ་

ཞབས་སྦིད་ཧྟོབ་(Peter Bishop)ཀིས་ཕི་ལྟོ་ ༡༩༨༠ ལྟོའི་མཇུག་ཏུ་བིས་པའི《  

ཤམ་བ་ལའི་བླ་ན་མེད་པའི་ལྷ་སྒྲུང་། --- བྟོད། ཡུལ་སྐྟོར་ཟིན་ཐྟོ་དང་ནུབ་ཕྟོགས་

ཀི་གནས་མཆྟོག་གསར་སྐྲུན།》ཞེས་པ་ནི་གཞུང་ལུགས་ནས་ཁུངས་སྐེལ་བར་ཚང་

མ་ཕུལ་དུ་བྱུང་ཞིང་། ཧ་ཅང་ཀྟོག་རིན་ཡྟོད་པའི་དེབ་ཡག་པྟོ་ཞིག་རེད། ནུབ་ཕྟོགས་

མང་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་དང་རིག་གཞུང་སྐྟོན་བརྟོད་གཞུང་ལུགས་ཐད་རྟོམ་པ་པྟོའི་

བཀྟོལ་སྤྟོད་དང་བས་རེས་ནི་ཐ་ན་ཕིས་སུ་ཐྟོན་པའི་ལྟོད་པེ་ཙིའི་བརམས་ཆྟོས་ཚུད་

པའི་འབེལ་ཡྟོད་བརམས་ཆྟོས་ཕལ་མྟོ་ཆེ་ལས་ལྷག་པ་ཡྟོད་ཅིང་། ནུབ་ཕྟོགས་

པས”གནས་མཆྟོག”ཇི་ལྟར་བཞེངས་མིན་ཐད་ཁྟོ་རང་གི་ཞིབ་འབི་དང་མཐའ་དཔྱྟོད་

ཀིས་མི་རྣམས་ལ་བླྟོ་སྐེད་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་སྦིན་ཏེ། ཕིས་ཀི་མིས་ཤམ་བ་ལའི་ལྷ་སྒྲུང་

འཇྟོམས་པར་གསར་བཏྟོད་རང་བཞིན་གི་དྟོན་སྙིང་ལན། སྐུ་ཞབས་སྦིད་ཧྟོབ་ཀིས་

ཕིས་སུ་ད་དུང་《དབང་ཆའི་རྨི་ལམ། --- བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་དང་ནུབ་ཕྟོགས་

ཀི་བསམ་འགྟོད།》ཅེས་པའི་དེབ་གཅིག་བིས་ནས། རུང་རེ་སྟོགས་ནུབ་ཕྟོགས་

བསམ་བླྟོ་བའི་བྟོད་ཀི་ནང་བསན་ཐད་གྟོ་ལྟོག་ལ་ཧ་ཅང་གཏིང་ཟབ་པའི་སྐྟོན་བརྟོད་

བས་ཤིང་། དེ་ཚོས་ལྟོད་པེ་ཙི་སྟོགས་མཁས་དབང་གིས་ཕིས་སུ་བས་པའི་རིགས་

འདའི་ཉམས་ཞིབ་ལའང་བླྟོ་སྐེད་ཧ་ཅང་ཟབ་པྟོ་ཞིག་སྤད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། ཨ་རིའི་

ཀ་ལི་ཧྟོ་ནི་ཡའི་སྟོབ་ཆེན་སྦེ་ཁེ་ལིས་ཡན་ལག་ཁང་གསར་འགྱུར་སྟོབ་གིང་གི་དབུ་

འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཨྟོར་འུལ་སི་ཁེལ་(Orville Schell)གི་《རྟྟོག་བཟྟོའི་བྟོད། ཧི་
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མ་ལ་ཡ་ནས་ཧྟོ་ལིའི་ཝུ་ཊི་བར་ཤམ་བ་ལ་འཚོལ་བ།》ཞེས་པའི་དེབ་དེས། ཨ་

རིའི་གྟོ་བདེ་བའི་རིག་གཞུང་། ལྷག་པར་ཧྟོ་ལིའི་ཝུ་ཊི་གྟོག་བརན་ཁྟོད་མཐྟོང་བའི་

བྟོད་ཀི་སྣང་བརན་བཞེངས་སྐྲུན་དང་དེའི་རྒྱབ་ལྟོངས། ཤུགས་རྐེན་བཅས་ལ་ཧ་

ཅང་དམར་རེན་གི་ཐེར་འདྟོན་དང་སྐྟོན་བརྟོད་བས་ཏེ། དེང་སྐབས་ནུབ་ཕྟོགས་པའི་

སེམས་ནང་གི་བྟོད་ནི་དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག”རྟྟོག་བཟྟོའི་དངྟོས་ཡྟོད” (Virtual reality 

/ 虚拟的现实) ཙམ་ཡིན་པ་གསལ་སྟོན་བས་ཡྟོད།

 ཉེ་ཆར་ཡང་སྐུ་ཞབས་ཨ་ནན་(Dibyesh Anand) གི་བརམས་ཆྟོས《ས་

ཁམས་ཆབ་སིད་ཀི་གཞན་ཡུལ་ཉམས་འགྱུར། --- ནུབ་ཕྟོགས་བསམ་འགྟོད་ཁྟོད་

ཀི་བྟོད།》  《   地缘政治的异国情调：西方想象中的西藏》(Geo-

political Exotica: Tibet in Western Imagination)ཅེས་པ་ཐྟོན་ཞིང་། 

དེས་ཐེངས་དང་པྟོར་རྒྱལ་སྤིའི་འབེལ་ལམ་ཉམས་ཞིབ་ཀི་ལྟ་ཕྟོགས་ཐྟོག་ནས་བྟོད་

དང་བྟོད་མི་ལ་ནུབ་ཕྟོགས་ཀི་གཞན་ཡུལ་ཉམས་འགྱུར་ཅན་གི་ཞིབ་བརྟོད་དང་། རྒྱ་

ནག་དང་འབེལ་བའི་བྟོད་ཀི་གནས་བབ་གནད་དྟོན་གི་རྟོད་གེང་ལ་སྐྟོན་བཤེར་བས་

ཡྟོད། དེས་ནུབ་ཕྟོགས་ཀི་དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་གྟོག་བརན་དང་། བརམས་སྒྲུང་། 

ཡུལ་སྐྟོར་ཟིན་ཐྟོ། དན་ཐྟོ་སྟོགས་མང་ཚོགས་རིག་གཞུང་བརྒྱུད་ལམ་ཁྟོད་དུ་མངྟོན་

པའི་བྟོད་ཀི་དམིགས་བསལ་གི་རིག་གཞུང་སྣང་བརན་ལ་གཅིག་བསྡུས་བགྟོ་གེང་

བས་ནས། “གཞན་ཡུལ་ཀི་བྟོད”22 དང་”བྟོད་ཀི་དམིགས་བསལ་རང་བཞིན”23ཟེར་

བ་མིས་བཟྟོས་ནས་བཞེངས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་དང་བཞེངས་སྐྲུན་འདི་དག་གིས་ཞིབ་

22 Exotica Tibet“异域西藏”。

23 Tibetanness“西藏特性”。
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གེང་བེད་ས་དེ་ཚོ་ལ་བཟྟོས་པའི་ཤུགས་རྐེན་བཅས་ཐེར་འདྟོན་བས། སྐུ་ཞབས་

ཨ་ནན་ངྟོས་ནས་དེང་སྐབས་རྒྱལ་སྤིའི་འབེལ་ལམ་གཙོ་རྒྱུན་གི་གཞུང་ལུགས་དང་

ལག་ལེན་གི་གུ་དྟོག་པའི་བེད་ལུགས་ལ་ཁ་གཏད་བཅག་ཅིང་། རིག་ཚན་འདིའི་

གཞི་རའི་གནས་ཐིག་གཏན་ཁེལ་སར་བཞིན་གཙོ་བྟོ་ནུབ་ཕྟོགས་སུ་རྐང་ཚུགས་

ཡྟོད་པར་སྐྟོན་བརྟོད་བས། ཁྟོ་རང་ངྟོས་ནས་སྟོལ་རྒྱུན་རྒྱལ་སྤིའི་འབེལ་ལམ་གཞུང་

ལུགས་ཀིས་མཁྟོ་འདྟོན་ཐུབ་པའི་ཐ་སྙད་ལ་སྐྟོན་བཤེར་ཞིབ་ཚགས་བས་པའི་ཐྟོག་

རྒྱ་ནག་དང་འབེལ་བའི་བྟོད་ཀི་གནས་བབ་ལ་དབེ་ཞིབ་བས་ཤིང་། བཙན་རྒྱལ་རིང་

ལུགས། ལྟོ་རྒྱུས། ཕི་ཕྟོགས་སུ་གམ་སྟོད། ཞིབ་གེང་དང་ངྟོས་འཛིན་སྟོགས་བྟོད་

དང་འབེལ་བ་ཆགས། འྟོན་ཀང་དེང་བར་རྒྱལ་སྤིའི་འབེལ་ལམ་ཉམས་ཞིབ་ཁྟོད་ད་

དུང་གཞུང་ལུགས་ཀི་ཐག་གཅྟོད་ཅུང་ལེགས་པྟོ་མ་འཐྟོབ་པའི་གནད་དྟོན་སྣ་ཚོགས་

ལ་གྟོས་གེང་བས་ཡྟོད། 

 བསམ་བླྟོའི་ལྟོ་རྒྱུས་ཀི་མཁས་པ་ཡིན་པའི་ཝང་ཧུས་ངྟོས་ནས་ཁྟོང་གི་

རྟོམ་ཡིག་ཁྟོད་ནུབ་ཕྟོགས་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བའི་བྟོད་ཀི་ལྟ་བ་ལ་ཧ་ཅང་གཏིང་

ཟབ་པའི་གེང་སྟོང་དང་ཞིབ་འཇུག་བས། གཅིག་མཚུངས་ཀི་ཞིབ་འཇུག་སྟོན་ཆད་

ཀང་ནུབ་ཕྟོགས་མི་སྣས་བས་མྟོང་ཞིང་། དེའི་ཁྟོད་ད་ལྟ་ཉི་ཧྟོང་རྒྱལ་སར་གནས་

ཞུགས་མཁན་སུད་སིའི་སྒྟོམ་སྒྲུབ་རིག་པའི་མཁས་པ་སྐུ་ཞབས་ཨ་སྦ་(Urs App)

ཡིས་ཉེ་ཆར་སེལ་བའི་རྟོམ་རིང་གཅིག་ཡྟོད་པ་དེ་ནི་ཞིབ་ཚགས་ཤྟོས་རེད། རྟོམ་

འདིའི་ཁ་བང་ནི《མཚན་ཉིད་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་བྟོད། --- ཁན་ཌི། ཧེ་སྒེར་དང་ཧྟོ་

པན་ཧྟོ།》 （“The Tibet of the Philosophers: Kant, Hegel, and 

Schopenhauer”）ཞེས་ཡིན་ཞིང་། ཁྟོང་གི་ལྕམ་ཨེ་སི་སྦྟོ་སི་ཐྟོ་(Moni-
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ca Esposito)ཡིས་གཙོ་སྒིག་བས་པའི《དུས་རབས་བཅུ་དགུ་ཉི་ཤུའི་བྟོད་ཀི་སྣང་

བརན།》ཞེས་པའི་དེབ་ཀི་པྟོད་དང་པྟོའི་ནང་དུ་བཀྟོད་ཡྟོད། གསར་དུ་དཔར་བའི་

ཆེད་རྟོམ་ཕྟོགས་སྒིག་འདི་ནི་ཡང་ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས་དང་ཤར་ནུབ་ཀི་བྟོད་

ཀི་སྣང་བརན་ལ་གཅིག་བསྡུས་ཀིས་མཐའ་དཔྱྟོད་བས་པའི་བརམས་ཆྟོས་གཅིག་

ཡིན་ཞིང་། དེའི་ཁྟོད་ང་ཚུད་པའི་ཤར་ཕྟོགས་མཁས་པའི་ཤར་ཕྟོགས་རིག་གཞུང་

རྒྱུན་སྟོལ་ཁྟོད་ཀི་བྟོད་ཀི་སྣང་བརན་ཐད་ཀི་རྟྟོག་ཞིབ་དང་ཞིབ་འཇུག་ཀང་བསྡུ་

སྒིག་བས། ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས་ནི་བསམ་བླྟོ་གཏྟོང་ལུགས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཆ་

ནས། ནུབ་ཕྟོགས་མི་སྣ་ཁྟོ་ནར་དབང་བའི་ཁེ་ཕན་གཏན་ནས་མིན། ནུབ་ཕྟོགས་

ཞིབ་འཇུག་ཁྟོད་རྒྱ་ནག་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་མིའི་རིག་པ་བ་ཚོས་དེ་ས”ནང་

ངྟོས་ཀི་ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས”24ཞེས་འབྟོད་པའི་ཐ་སྙད་གཅིག་བཏྟོན་མྟོང་། རྒྱ་

མིའི་རིག་གཞུང་རྒྱུན་སྟོལ་ཁྟོད་ཀི་བྟོད་དང་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་སྣང་བརན་ལ་

ཞིབ་འཇུག་བེད་ན་ཕལ་ཆེར་ང་ཚོར་གང་འད་ཞིག་ལ་”ནང་ངྟོས་ཀི་ཤར་ཕྟོགས་

རིང་ལུགས”ཟེར་བའི་ཐད་རྒྱུས་མངའ་བེད་པར་འགེལ་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པྟོ་མཁྟོ་འདྟོན་

བེད་སིད། 

 《 དུས་རབས་བཅུ་དགུ་ཉི་ཤུའི་བྟོད་ཀི་སྣང་བརན།》ཞེས་པའི་དེབ་དེའི་ནང་

ཀྟོག་འྟོས་པའི་རྟོམ་ཡག་པྟོ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་འདུག་ཅིང་། དེའི་ཁྟོད་རྟོམ་ཁ་ཤས་ཀིས་

སྟོན་ཆད་ཁྱབ་ཆེ་བའི་བཤད་སངས་འགའ་ལ་བཟྟོ་བཅྟོས་བས་འདུག དཔེར་ན་ཨན་

ཀེ་ཧར་ཐེད་(Isrun Engelhardt)ཀི་ན་ཙི་(Nazi)དང་བྟོད་ཀི་འབེལ་ལམ་སྐྟོར་

གི་བརམས་ཆྟོས་ལ་ནང་དྟོན་གསར་པ་ཞེ་དག་ལན་ཞིང་། རྟོམ་པ་པྟོས་ལྟོ་བཅུ་

24 Inner orientalism“内在的东方主义”。
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ལྷག་རིང་བླྟོ་རེ་གཅིག་སྒིམ་གིས་ན་ཙི་དང་བྟོད་ཀི་འབེལ་བར་ཞིབ་འཇུག་བས་ཏེ། 

མྟོའི་《བྟོད་ཀི་ན་ཙི། --- དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་ལྷ་སྒྲུང་གཅིག》ཅེས་པའི་རྟོམ་འདི་

དང་མྟོས་ཉེ་ཆར་སེལ་བའི་རྟོམ་གཞན་ཁ་ཤས་མཉམ་དུ་ཐུན་མྟོང་ཐྟོག་མིག་སར་

ཁྟོམ་ལམ་དུ་ཧ་ཅང་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ན་ཙི་དང་བྟོད་སྐྟོར་གི་ལྷ་སྒྲུང་ལ་ཞིབ་འཇུག་བེད་

པར་ཤུགས་རྒྱག་གི་ཡྟོད། ལྟོ་བཅུ་ལྷག་གི་སྟོན་དུ་ང་དེ་ས་ལྕམ་ཨན་ཀེ་ཧར་ཐེད་

ལྷན་དུ་མིའུ་ནིག་（Munich）ལ་པ་ཝ་རི་ཡ་（Bavaria）མངའ་སེའི་རྒྱལ་

ཁབ་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་ཧི་ཐི་ལེ་(Hitler)དང་རྭ་སྒེང་རིན་པྟོ་ཆེ་དབར་ཡིག་འབེལ་

འཕྲིན་ཡིག་གི་མ་ཡིག་ལ་ཀྟོག་བཤེར་བས་མྟོང་།  དེའི་རེས་སུ་མྟོས་རྦད་དེ་ཡི་གེ་

འདི་ཚོ་དང་འདི་ཚོ་ནུབ་ཕྟོགས་སུ་རྐང་བཙུགས་ནས་གྟོ་ལྟོག་དང་ལྟོག་བསྒགས་

བས་པའི་སྒྲུང་ལ་ཞིབ་འཇུག་བས་པ་ནི་ཡིད་ལ་འཁྟོར་མྟོང་མེད། མྟོའི་ཞིབ་འཇུག་

འབས་བུའི་གྲུབ་དྟོན་གིས་མི་རྣམས་ལ་བླྟོ་སྐེད་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་ཐེབས་ཡྟོད། 

 ན་ཙི་དང་བྟོད་ཀི་འབེལ་ལམ་ཐད། ཝང་ཧུས་ཀིས་རྟོམ་ཡིག་ཁྟོད་ནུབ་

ཕྟོགས་སུ་སྙན་གགས་ཆེ་བའི་བྟོད་ཀི་ཐད་ཆེད་མཁས་པ་དང་《བྟོད་ནང་ལྟོ་བདུན།

》 ཞེས་པའི་རྟོམ་པ་པྟོ་སྐུ་ཞབས་ཧ་རིལ་(Heinrich Harrer)གི་ན་ཙིའི་ངྟོ་བྟོའི་

གནད་དྟོན་གེང་ཡྟོད། ཧ་ཅང་གྟོ་རྒྱུ་ཡྟོད་པ་ཞིག་ནི། ཁྟོ་རང་དང་དུས་ཚོད་གཅིག་ལ་

བྟོད་ནང་རེ་ཞིག་བསད་ཅིང་གྟོ་མིན་སིད་གཞུང་གི་བྟོད་སྟོད་དྟོན་གཅྟོད་ཁང་དུ་ལས་

འཁུར་བས་པའི་རྒྱ་མིའི་གྲྭ་པ་ཤེས་ལན་པ་སྐུ་ཞབས་ཞིང་སྟོའུ་ཀྲིད་(邢肃芝)ཀིས་

ཕིར་བསྒགས་པ་ལྟར་ན། ཕིས་སུ”བྟོད་ཁྟོང་དུ་ཆུད་མཁན”འཛམ་གིང་ཐྟོག་ཨང་

དང་པྟོ་དང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཛའ་གྟོགས་སུ་གྱུར་བའི་སྐུ་ཞབས་ཧ་རིལ་འདི། དེ་ས་

གཟའ་འཁྟོར་གཉིས་རེར་བྟོད་སྟོད་དྟོན་གཅྟོད་ཁང་དུ་ཡྟོང་ནས་ཁྟོ་རང་གིས་འཚོལ་
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བསྡུ་བས་པའི་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་སྙན་ཕུལ་དང་ཟླ་རེར་དངུལ་སྒྟོར་རྡཱ་ཡང་

བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཟླ་ཕྟོགས་ལེན་མཁན་གི་གྟོ་མིན་ཏང་གི་མི་ཞིག་ཀང་རེད། (ནང་

དྟོན་ཐད། ཞིང་སྟོད་ཀྲིད་ཀིས་ངག་ནས་བརྟོད་ཅིང་། ཀྲང་ཅན་ཧེ་དང་ཡང་ཉན་ཇུན་

གིས་ཡི་གེར་ཕབ་པའི་《གངས་ལྟོངས་སུ་ཆྟོས་ཞུས་པའི་ཟིན་ཐྟོ། --- རྒྱ་མིའི་བླ་

མ་གཅིག་གི་ངག་བརྟོད་ལྟོ་རྒྱུས།》ཞེས་པར་གཟིགས།  པེ་ཅིང་སན་ལེན་དེབ་ཁང་

། ༢༠༠༣ལྟོར།)

 འདི་ཉན་ཡྟོང་དུས་ཏྟོག་ཙམ་བླྟོ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཡྟོད་ཅིང་། ཤེས་

ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་ཧྟོ་ལིའི་ཨུ་ཊིས་ལྷ་སྒྲུང་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་དཔའ་བྟོ་མི་སྣ་འདིར། 

ཁྟོའི་མི་ཚེ་ལ་དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་གཟི་བརིད་མིན་པ་མང་པྟོ་ལན་པའི་ངྟོས་གཅིག་ཡྟོད། 

དེ་རིང་ནུབ་ཕྟོགས་སུ་དར་བའི”ལྷ་སྒྲུང་གི་བྟོད”བཤིག་གཏྟོར་ཐད་ལེགས་སྐེས་

འབུལ་མྟོང་མཁན་གི་མཁས་པ་ད་དུང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡྟོད། དཔེར་ན་འཇར་མན་

ཧམ་སྦྟོལ་ཀྲི་（Humboldt）སྟོབ་ཆེན་གི་སྟོབ་དཔྟོན་ཧུའུ་སྦེད་(Toni Hu-

ber)ཀིས་དེ་ས་ཁ་བང་དུ་《བྟོད་ཀི་མི་ཇི་ལྟར་ལང་མདྟོག་ཏུ་གྱུར་རམ།》ཞེས་པའི་

རྟོམ་གཅིག་བིས་མྟོང་ཞིང་། བྟོད་ཀི་མིའི”ལང་མདྟོག”གི་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་སྣང་

བརན་བཤིག་གཏྟོར་བས་པ་མ་ཟད། ད་དུང་ནུབ་ཕྟོགས་ཀིས་གང་འད་བས་ནས་

བཙན་བྟོལ་བྟོད་མི་ལྷན་སྣང་བརན་འདི་བཞེངས་པའི་ཞིབ་ཕྲའི་བརྒྱུད་རིམ་ཐེར་

འདྟོན་བས་ཤིང་། ཧ་ཅང་གྟོ་དྟོན་ལན་པ་དང་བླྟོ་སྐེད་ལན་པའི་རྟོམ་ཡག་པྟོ་གཅིག་

རེད། 

 དྲུག  གལ་སིད་སྐུ་ཞབས་ས་དབིས་ཏེས་ ༡༩༧༨ ལྟོར《ཤར་ཕྟོགས་རིང་

ལུགས།》ཞེས་པའི་དེབ་དེ་བརམས་པ་ནས་རིས་ན། ནུབ་ཕྟོགས་རིག་གཞུང་ལས་
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རིགས་ཀིས་ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས་ཐད་མཐའ་དཔྱྟོད་བས་ནས་དེང་བར་ལྟོ་སུམ་

ཅུ་ལྷག་གི་ལྟོ་རྒྱུས་ཡྟོད། ནུབ་ཕྟོགས་བྟོད་རིག་པ་བ་རྣམས་ཀིས“ཤར་ཕྟོགས་རིང་

ལུགས”ཞེས་པའི“མཐའ་དཔྱྟོད་ཀི་གྟོ་མཚོན”འདི་འཁྱེར་ནས། མདུང་རེ”ལྷ་སྒྲུང་

གི་བྟོད”ལ་གཏད་དེ་ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས་ཀིས་བྟོད་དང་བྟོད་ཀི་རིག་གཞུང་ལ་

བཟྟོས་པའི་གནྟོད་འཚེར་རིས་རྒྱག་བས་ནས་ཀང་ལྟོ་བཅུ་ལྷག་གི་ལྟོ་རྒྱུས་ཡྟོད་

ཟིན། འྟོན་ཀང་བསམ་བླྟོ་གཏྟོང་ལུགས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ཤར་ཕྟོགས་རིང་

ལུགས་སར་བཞིན་མེད་ས་མེད་ཅིང་། ང་ཚོའི་མཐྟོང་རྒྱའི་ཁྟོད་དུ་གཏན་ནས་ཡལ་

མེད། དེ་ལ་དེ་རིང་གི་རྒྱལ་སྤིའི་ཁྟོད་ཀི”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན”ཐད་སར་བཞིན་ཤུགས་

རྐེན་ཆེན་པྟོ་ཡྟོད་ཅིང་། དེའི་ཤུགས་རྐེན་རྦད་དེ་མེད་པར་བཟྟོ་རྒྱུ་ནི་ཕལ་ཆེར་དུས་

ཐུང་གི་བ་བ་ཞིག་མ་རེད། ང་ཚོས་དེ་རིང་ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས་ལ་སྐྟོན་བརྟོད་

བས་ཤིང་། དེས”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན”ལ་བཟྟོས་པའི་ཐད་ཀར་ཤུགས་རྐེན་གསལ་

རྟྟོགས་བེད་ཀི་ཡྟོད། ནུབ་ཕྟོགས་པས་ལམ་ནྟོར་ལྟོག་ཤེས་བེད་ཅིང་། འཕྲལ་

མར་ལུགས་སྒྱུར་ཐབས་སྒྱུར་བེད་རྒྱུར་རེ་བ་འཆང་མི་རུང་། དེ་ལས་ལྟོག་སེ་ང་ཚོ་

རང་ངྟོས་ལ་ནུབ་ཕྟོགས་ཀི”བྟོད་ཀི་གཏམ”ཐད་དེ་བས་གསལ་བའི་རྒྱུས་མངའ་

དང་ངྟོས་འཛིན་འབྱུང་འཇུག་དགྟོས་ཤིང་། དེ་ནས་ཧུར་ཞིང་དགེ་མཚན་ལན་པའི་

ཐྟོག”གཏམ”འདི་རིགས་ཀི་འབེལ་འགྟོག་དང་འཛུགས་སྐྲུན་ཁྟོད་འཛུལ་ཞུགས་བེད་

དགྟོས། མཐར”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན”ཐྟོག་གི་ནུབ་ཕྟོགས་ཀི་གཏམ་གི་བཙན་དབང་

གཏྟོར་ནས། “བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན”སེལ་བའི་དུས་སྐབས་ཡག་པྟོ་ཞིག་རེད་དགྟོས། 

 “གཏམ་བརྟོད་དབང་ཆ”ཞེས་པ་ནི་ཉེ་བའི་ལྟོའི་ནང་ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་

མིས་གསར་བཏྟོད་དང་རྒྱུན་སྤྟོད་བས་པའི་ཐ་སྙད་གཅིག་ཡིན། འྟོན་ཀང་བཤད་
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མཁན་གིས་ཧ་ལམ”གཏམ”ཞེས་པ་ནི་གང་ཡིན་པ་ཤེས་རྟྟོགས་མེད་ཅིང་། རྒྱུན་

དུ”གཏམ་བརྟོད་དབང་ཆ”དང་”སྐད་ཆ་ལབ་པའི་དབང་ཆ”ཉ་ཉུང་མཉམ་བསེས་

བས། དྟོན་དངྟོས་སུ། “གཏམ”（Discourse）ནི་སབས་བདེའི”སྐད་ཆ་ལབ་

པ” (Speaking) མིན་ཞིང་། ཧྥུ་ཁེའི（Michel Foucault）བཤད་སངས་

ལྟར་ན། “གཏམ”ཞེས་པ་ནི་བཀའ་མྟོལ་གནང་སྐབས་བཤད་མཁན་གིས་སྟོ་སྟོའི་

ལྟ་བའམ་བརྡ་འཕྲིན་ངྟོས་འཛིན་ཆྟོག་ལ། ཡང་ལྷུ་སྒིག་ཆ་ཚང་བའི་ཐབས་ལམ་

ཐྟོག་ཉན་མཁན་ལ་བརྒྱུད་སྤྟོད་བེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་ཟེར་ཞིང་། དེ་མིའི་རིགས་

སྤི་ཚོགས་ཁྟོད་བརྡ་འཕྲིན་ཡྟོད་ཚད་ཀི་གཟུགས་ཡྟོད་དམ་གཟུགས་མེད་ཀི་བརྒྱུད་

སྤྟོད་སྤི་ལ་གྟོ  སྤི་ཚོགས་ཀི་རིམ་ངྟོས་འད་མིན་ཚང་མར་སྟོ་སྟོའི”གཏམ”ངེས་ཅན་

ཡྟོད་ཅིང་། དེ་ཚོ་ཕན་ཚུན་རིགས་འདེད་རྒྱས་བཀྲྟོལ་གིས་མུ་འབེལ་ནས་གཏམ་

གི་སྒིག་གཞི་ཞིག་གྲུབ་ཡྟོད། གཏམ་གི་སྒིག་གཞི་འདིའི་འྟོག ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་

འཐྟོབ་པ་དང་དེ་ཚོའི་བསམ་གཞིགས་ཀི་འགུལ་སངས་བཅས་ཚང་མར་རེས་ཤུལ་

ངེས་གཏན་ཞིག་འཚོལ་རྒྱུ་ཡྟོད་ཅིང་། དེའི་ཐྟོག་ནས་དམིགས་བསལ་གི་རིག་

གཞུང་དང་ངྟོས་འཛིན་མ་ལག་གཅིག་བྱུང་བ་སེ”ཤེས་བའི་ཁྱབ་ཁྟོངས”ཟེར་བ་དེ་

རེད། “གཏམ”ཞེས་པ་ནི་མཁེགས་ཤིང་འགུལ་མེད་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་གཅིག་མིན་

ཞིང་། དེའི་མཐའ་གཉིས་ཏེ་བཤད་མཁན་དང་ཉན་མཁན་དབར་རྒྱུན་དུ་རྟོག་འཛིང་

ཆེ་བའི་འགྱུར་ལྟོག་འབྱུང་། “གཏམ”རེ་རེའི་འྟོག་གི་མཚོན་དྟོན་སྒིག་གཞི་སྣེ་མང་

རྟོག་འཛིང་ཆེ་ཞིང་། དེའི་ངྟོ་བྟོ་ནི་ནམ་ཡང་འགུལ་བའི་རྣམ་པ་དང་རེ་འདྟོད་ཡྟོད་པ་

ཞིག་རེད། “གཏམ”ལ་གཞན་པ་ཕིར་ཕུད་ཀི་རང་བཞིན་ལན་ཞིང་། “གཏམ”གིས་

ནང་དུ་ཚུད་པའམ་ཕིར་ཕུད་པའི་དངྟོས་པྟོའི་རྣམ་པ་ནམ་ཡང་ཕན་ཚུན་ཁ་གཏད་ཀི་

འགན་རྟོད་གནས་བབ་ཁྟོད་དུ་གནས་ཤིང་། དེར་ཤུགས་སུ་དབང་ཤུགས་ཐ་ན་དག་
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ཤུགས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་ཚུད་ཡྟོད།

 དེང་གི་འཛམ་གིང་དུ”གཏམ”འད་མིན་སྣ་ཚོགས་ཁྱབ་བཞིན་ཡྟོད་ཅིང་། དེ་

ཚོ་ནི་རྒྱལ་སྤིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་རིག་གཞུང་གྲུབ་པའི་རྨང་རྡྟོ་རེད། “གཏམ”གིས་མིའི་

རིགས་ཀི་བསམ་གཞིགས་བ་འགུལ་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་འཛིན་བེད་ཐུབ་ཅིང་། 

འཛམ་གིང་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐ་ན་ཡྟོ་འཁྱྟོམས་གཏྟོང་བའི་ནུས་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་

དབང་ཡྟོད། འྟོན་ཀང”གཏམ”ནི”སྐད་ཆ་ལབ་པའི་དབང་ཆ”དང་མི་འད་ཞིང་། དག་

ཤུགས། བཙན་དབང་ཡང་ན་དངུལ་ལྟོར་བཀྟོལ་སྤྟོད་བེད་པའི་ཐྟོག་འཕྲྟོག་རེས་

དང་སླུ་ཉྟོ་ཆྟོག་པའི་དབང་ཤུགས་ཀི་རིགས་ཤིག་རེད། གལ་སིད་བཤད་མཁན་

ལ་ཉན་མཁན་གིས་གྟོ་ཐུབ་པའི་སྐད་བརྡ། ཤེས་རྟྟོགས་དང་དང་ལེན་ཐུབ་པའི་

ཐམས་ལམ་བེད་སྤད་པའི་ཐྟོག  ཁྱེད་རང་གིས་བརྒྱུད་སྤྟོད་བེད་དགྟོས་པའི་གནས་

ཚུལ་དང་ལྟ་བ་ཉན་མཁན་ལ་བརྒྱུད་སྤྟོད་བེད་པའི་ནུས་པ་མེད་ན། འདིས་བཤད་

མཁན་ལ”གཏམ”ཞིག་བཞེངས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ལེགས་གྲུབ་བེད་པའམ་ད་ཡྟོད་

”གཏམ”ཞིག་གི་བཞེངས་སྐྲུན་ལ་མཉམ་ཞུགས་བེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་མཚོན། 

དེ་ལས་ལྟོག་སེ། གལ་སིད་ཁྱེད་རང་གིས་དགེ་མཚན་ལན་པའི་ཐྟོག”གཏམ”འདི་

ཚོའི་འབེལ་འགྟོག་ཁྟོད་དུ་ཐེ་ཇུས་དང་མཉམ་ཞུགས་བེད་པ་མ་ཟད། ཧུར་པྟོའི་

ཐྟོག”གཏམ”འདི་རིགས་ཀི་འཕེལ་རྒྱས་ཁ་ཕྟོགས་ལ་ཤུགས་རྐེན་བཟྟོ་བ། ཐ་ན་

འགྱུར་བ་གཏྟོང་ཐུབ་ཚེ། ཁྱེད་རང་ལ”གཏམ”འདི་དག་རང་ཉིད་ཆེད་དུ་བཀྟོལ་

སྤྟོད་དང་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་འཇུག་པའི་ནུས་པ་ཞིག་ལན་ཡྟོད། དེ་མ་གཏྟོགས་ཁྱེད་

རང”གཏམ”འདི་དག་གི་བཀག་སྐིལ་དང་ཡྟོ་འཁྱྟོམས་མ་ཐེབས་ཀ་མེད་ཡིན་ཞིང་། 

ཐ་ན་དེ་ཚོའི་འགན་ཟླ་བལ་བའི་སྟོབས་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་དེས་གཏྟོར་བརླག་ཏུ་
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བཏང་། མཐར་གཏུག་ནས་བརྟོད་ན་འཛམ་གིང་འདིར”གཏམ་བརྟོད་རང་དབང”ཟེར་

བ་ཞིག་མེད། ཡྟོད་པ་ནི”གཏམ་བཞེངས་པ། ཐེ་ཇུས་བེད་པ་དང་ཁ་ལྟོ་སྒྱུར་བའི་

ནུས་པ་དང་ད་ཡྟོད”གཏམ”གི་སྟོབས་ཆེ་བའི”གཏམ་གི་བཙན་དབང”ཙམ་རེད། 

 ཀྲུང་གྟོ་ས་ཁྟོངས་ཆེ་བ་དང་དཔལ་འབྟོར་སྟོབས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་

ཡིན་པའི་ཆ་ནས། གསལ་པྟོ་ཞིག་ལ་འཛམ་གིང་ས་ཆ་གང་སར་ཀྲུང་གྟོར་སྐད་ཆ་

བཤད་པའི་དབང་ཆའི་ཐད་མི་འདང་བ་མེད།  འྟོན་ཀང་ང་ཚོ་རྒྱུན་རིང་ནུབ་ཕྟོགས་

གཙོ་རྒྱུན་དང་གཏམ་བརྟོད་འབེལ་འགྟོག་དང་གེང་མྟོལ་གི་གྟོ་སྐབས་བརྒྱུད་ལམ་

མེད་པའི་རྐེན་གིས། ང་ཚོར་ད་དུང་གཅིག་མཚུངས་ཀི་སྐད་བརྡ་སྤད་ནས་ཁྟོ་ཚོས་

གྟོ་བ་དང་དང་ལེན་ཐུབ་པའི་བེད་ཐབས་ཐྟོག་ནུབ་ཕྟོགས་པ་དང་ལྷན་གེང་མྟོལ་བེད་

པ། དེ་བཞིན་དེ་བས་གྟོམ་གང་མདུན་སྟོས་ཐྟོག་འཛམ་གིང་གཙོ་རྒྱུན་དང་གཏམ་

གི་འབེལ་འགྟོག་དང་བ་འགུལ་ཁྟོད་མཉམ་ཞུགས་དང་ཐེ་བྱུས་བེད་པའི་ནུས་པ་

འདང་ངེས་མེད་ལ། གཏམ་འདི་ཚོའི་འགྱུར་ལྟོག་དང་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཧུར་སྐེད་ཀིས་

ཤུགས་རྐེན་བཟྟོ་བ་དང་སྣེ་འཁིད་དེ་ནུབ་ཕྟོགས་གཏམ་གི་བཙན་དབང་གཏྟོར་

ཐབས་དེ་བས་ཀང་མེད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག ང་ཚོས་དེ་ས་ཤར་ཕྟོགས་རིང་ལུགས་

ཤུགས་རྐེན་འྟོག་གི་ནུབ་ཕྟོགས་ཀི་ད་ཡྟོད་ཆ་འགིག་འདིའི”བྟོད་ཀི་གཏམ”གི་མ་

ལག་དང་དེའི་འཁྟོར་རྒྱུག་ཆྟོས་ཉིད་ལ་ཆ་རྒྱུས་མེད་ཅིང་། སར་ཡྟོད་གཏམ་འདི་

ཚོའི་འབེལ་འགྟོག་དང་འཁྟོར་རྒྱུག་ཁྟོད་ཐེ་ཇུས་བེད་པའི་གྟོ་སྐབས་དང་ནུས་པ་

མེད། རང་ཉིད་ལ་ཕན་པའི་གཏམ་གི་སྒིག་གཞི་གསར་པ་ཆ་འགིག་གཅིག་བཞེངས་

པའི་ནུས་པ་དེ་བས་ཀང་མེད། དེར་བརྟེན”བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན”ཐྟོག་ནུབ་ཕྟོགས་

གཏམ་གི་བཙན་དབང་གི་བཀག་སྐིལ་ཐེབས་པ་ལྟོག་ཐབས་མེད་པར་རྒྱུན་དུ་ཁ་ལྕེ་
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རྟུལ་ཞིང་བས་ཚད་དང་བཤད་ཚད་མི་འགིག་པར་སྣང་། ར་རྡུང་དར་འཕར་བའི་ཐྟོག་

ང་ཚོས་བྟོད་ནང་བེད་བཞིན་པའི་དེང་རབས་ཅན་གི་དཔལ་འབྟོར་འཛུགས་སྐྲུན་

གིས་བླངས་པའི་གྲུབ་འབས་ཆེན་པྟོ་དིལ་བསྒགས་བེད་པ་ཡིན་ནའང་འད། ཡང་ན་

ཚིག་བརྟོད་དག་པྟོའི་ཐྟོག་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་དང་དེའི་རེས་འབང་བའི་རྒྱ་ནག་ཁ་བལ་

གཏྟོང་བའི་སྤང་ཀིའི་ངན་སེམས་ལ་སྐྟོན་བརྟོད་བེད་པ་ཡིན་ནའང་འད། ཐམས་ཅད་

ནུབ་ཕྟོགས་གཙོ་རྒྱུན་གི”བྟོད་ཀི་གཏམ”དང་རྒྱབ་འགལ་ཕིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་

ང་ཚོས་བས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་བྟོང་བུའི་རྣ་བར་གསེར་བླུག་པ་ལྟ་བུར་མངྟོན་ཞིང་། 

འབེན་མེད་སར་མདའ་འཕེན་པ་རང་རེད། དེའི་དིལ་བསྒགས་ཀི་ཕན་ནུས་ནི་རྒྱུན་དུ་

བས་འབས་དང་རེ་འདུན་གཉིས་རྦད་དེ་ལྟོག་ཅིང་། ནུབ་ཕྟོགས་ཉན་པ་པྟོའི་བསམ་

ཤེས་དང་རྒྱབ་སྐྟོར་ར་བ་ཉིད་ནས་མི་ཐྟོབ། ནུབ་ཕྟོགས་ཀི་སྟོབས་ཆེ་བའི་གཏམ་

གི་བཙན་དབང་གི་བཀག་སྐིལ་དང་བཙན་གནྟོན་ཐེབས་པར་བརྟེན་ག་བེད་འདི་

བེད་མེད་པའི་ཅི་བ་གཏྟོལ་མེད་ཀི་གནས་བབ་འདི་རིགས་ཀིས། རྒྱ་ནག་པའི་རྒྱལ་

སྤིའི་སྣང་བརན་ལ་གནྟོད་པ་ཆེན་པྟོ་གཏྟོང་བ་མ་ཟད། རང་གཞན་གཉིས་ཀ་ཧ་ལམ་

མཐར་ལྷུང་གི་ལམ་བུ་དེ་རང་ལ་འགྟོ་རྒྱུ་ལས་གཞན་ལྷག་མེད་པའི་གནས་སུའང་

བསྐེལ། 

 དེ་ལས་ལྟོག་སེ། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་ནུབ་ཕྟོགས་མི་མཉམ་ལས་དམ་ཟབ་

བས་ནས། ནུབ་ཕྟོགས་ཀི་གཙོ་རྒྱུན་གཏམ་ཁག་དང་ཧ་ཅང་འཚམས་པའི”བྟོད་

ཀི་གཏམ”ཆ་འགིག་གཅིག་གསར་སྐྲུན་བས་ཤིང་། རྒྱལ་སྤིའི་ཐྟོག”བྟོད་ཀི་

གཏམ”འཁྟོར་རྒྱུག་གི་རང་འགུལ་དབང་ཆ་དང་གཏམ་བཤད་དབང་ཆ་དམ་པྟོར་

འཛིན་བཞིན་ཡྟོད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནུབ་ཕྟོགས་སུ་དགའ་བསུ་ཆེན་པྟོ་ཐྟོབ་པའི་རྒྱུ་
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མཚན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་གཅིག་ནི། ཁྟོ་རང་གིས་ནུབ་ཕྟོགས་གཙོ་རྒྱུན་གཏམ་ཁག་

ཧ་ཅང་ཡག་པྟོ་ཁྟོང་དུ་ཆུད་པས་ཡིན་ཞིང་། དེར་བརྟེན་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ནུབ་

ཕྟོགས་ཀི་ཉན་མཁན་དག་ལ་མཚོན་ན། ངག་རེ་རེ་བཞིན་ཡིད་ལ་འབབ་པ་དང་

སྒ་རེ་རེ་བཞིན་རྣ་བར་འཇུག་པ་ཞིག་རེད། དེང་སྐབས་ཀི”ལྷ་སྒྲུང་གི་བྟོད”ནི་ནུབ་

ཕྟོགས་པའི་ཕྟོགས་གཅིག་གི་འདྟོད་བླྟོའི་གསར་སྐྲུན་ཞིག་གཏན་ནས་མིན་ཞིང་། ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་དང་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིས་རམ་འདེགས་ཧུར་ཐག་བས་པའི་བས་རེས་ནི་

སུབ་ཐབས་བལ་བ་ཞིག་རེད། ཡྟོ་རྟོབ་དང་ཨ་མི་རི་ཁར་དུས་རབས་གསར་པའི་

མིས་ཤུགས་རྒྱག་ནས་བྟོད”ཤར་ཕྟོགས་ཅན”དུ་བསྒྱུར་བ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ཏཱ་

ལའི་བླ་མས་ཀང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ཐབས་མཁས་པྟོའི་ཐྟོག་”རང་ཉིད་ཤར་

ཕྟོགས་ཅན”དུ་བསྒྱུར་ཞིང་། ནུབ་ཕྟོགས་པས་བྟོད་ལ་ཞིབ་ཚགས་ཀིས་འཆར་

འགྟོད་བས་པ་ཐྟོ་གཞུང་ལྟར་ཚང་མ་ཉྟོས་པ་མ་ཟད། ད་དུང་རང་ངྟོས་ནས་ཇུས་

འགྟོད་དང་། གསར་བཏྟོད། སྒྱུར་བཅྟོས། ཐ་ན་བྟོད་ཀི་སྟོལ་རྒྱུན་ལ་གང་བྱུང་འགྱུར་

བ་བཏང་ནས། ནུབ་ཕྟོགས་པའི་བྟོད་ལ་རེ་འདུན་ཆེན་པྟོར་བསྟུན་ཐབས་བེད་ཅིང་

། མཐར་མི་ཚང་མས་ཡིད་སྟོན་བེད་པའི་བསམ་བླྟོ་དང་། རྣམ་དཔྱྟོད། བམས་བརེ། 

ཞི་བདེ། རང་མྟོས། འད་མཉམ།  ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་བཅས་ལན་པའི་བྟོད་ཀི་སྣང་

བརན་གཅིག་བཞེངས་ཡྟོད། བྟོད་འགྱུར་ལྟོག་གཅིག་གིས་ཤམ་བ་ལ་ཆགས་པ་

དང་བསྟུན། ཏཱ་ལའི་བླ་མའང་གྟོམ་པ་གང་གིས་དུས་རབས་གསེར་པར་མཆྟོངས་

ཏེ། དེང་རབས་་འཛམ་གིང་སྣེ་འཁིད་མཁན་གི་བསམ་བླྟོའི་དབུ་ཁིད་པར་གྱུར། དེང་

སྐབས་འཛམ་གིང་གི”བྟོད་ཀི་གཏམ”ནི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཞེས་པའི་ཤར་ཕྟོགས་ནས་

ཡྟོང་བའི་བགེས་སྟོང་། བླྟོ་གྟོས་ཅན། སྐེས་བུ་དམ་པ་འདི་དང་ཤམ་བ་ལའི་ལྷ་སྒྲུང་

ལ་མཐའ་བསྐྟོར་ནས་བཞེངས་པ་ཞིག་རེད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་ཤམ་བ་ལའི་ལྷ་སྒྲུང་
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མ་གཏྟོར་གྟོང་། “བྟོད་ཀི་གཏམ”ཆ་འགིག་འདི་ནུས་ཤུགས་ཆེ་ཞིང་འགན་ཟླ་བལ་

བ་ཞིག་ལ། གྟོ་ལ་རང་བཞིན་གི”བྟོད་རང་དབང”ལས་འགུལ་གི་རླུང་རླབས་ཆེན་པྟོ་

འདི་འད་ལངས་ཐུབ་ནས། ནུས་ཤུགས་ཡྟོད་རྒུས་དཔལ་འབྟོར་འཕེལ་རྒྱས་གཏྟོང་

ཞིང་། བྟོད་ཚུད་པའི་ས་ཁུལ་ཡྟོངས་རྟོགས་གང་མགྟོགས་དེང་རབས་ཅན་མངྟོན་དུ་

འགྱུར་བར་བེད་བཞིན་པའི་ཀྲུང་གྟོའི་མི་རྣམས་དངངས་སྐྲག་མི་འཇགས་པ་དང་བ་

ལྟོང་བེད་ལྟོང་མེད་པ་ཞིག་བཟྟོས་ཡྟོད། 

 ཡིན་ནའང་། ཏག་ཏག་ལྟོད་པེ་ཙིས་སེམས་ཁལ་དང་ཉེན་བརྡ་བཏང་བ་

ལྟར། “ལྷ་སྒྲུང་གི་བྟོད”ནི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་ཁྟོ་རང་གི་རྒྱབ་སྐྟོར་བར་མཚོན་ན་རང་

གི་རྐང་ལག་རང་གིས་བསམས་པ་དང་ཁྱད་པར་མེད་ཅིང་། ཁྟོ་ཚོས་ཤམ་བ་ལའི་ལྷ་

སྒྲུང་གསར་སྐྲུན་བེད་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ། “ཤམ་བ་ལའི་བཙོན་པར”གྱུར་ཟིན། 

ཁྟོ་ཚོས་གཙོ་སྐྲུན་བས་པའི”བྟོད་ཀི་གཏམ”ཆ་འགིག་འདིས་ཀང་ཁྟོ་ཚོ་རང་ཉིད་ཀི་

བསམ་བླྟོ་དང་བ་སྤྟོད་ལ་བརལ་ཐབས་བལ་བའི་ར་སྐྟོར་ཞིག་བཀྟོད་སྒིག་བས་ཡྟོད། 

དང་ཐྟོག་ཕལ་ཆེར་དག་ཤུགས་ལ་རྟེན་པ་ཚུད་པའི་བེད་ཐབས་གང་ལའང་འཛེམས་

མེད་ཐྟོག རང་བཙན་རང་སྐྟོང་གི་བྟོད་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་འཛུགས་རྒྱུར་རེ་བ་བརྒྱབ་

ཡྟོད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ཞི་བ་དང་འཚེ་བ་མེད་པའི་བེད་ཐབས་ཐྟོག དེང་རབས་ནུབ་

ཕྟོགས་མི་སྣར་སར་སྟོང་རེས་དན་དང་། བླྟོ་བདེ་བག་ཕེབས་འབྱུང་འཇུག་པ། ལུས་

གསྟོ་བ། སེམས་གསྟོ་བར་བེད་སའི་གཙོ་དྟོན་གིང་ག་ཞིག་སྐྲུན་རྒྱུར་འདྟོད་པ་མ་

ཚིམ་ཀ་མེད་དུ་གྱུར། ལྟོད་པེ་ཙི་ཚོ་དེ་བས་སེམས་ཁལ་སྟོང་བ་ཞིག་ནི། ནམ་ཞིག་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་ཤམ་བ་ལའི་ལྷ་སྒྲུང་གཏྟོར་རེས། བྟོད་ཡང་ཕྟོགས་གང་དུ་འགྟོ་

འྟོས་སམ། ཡང་སུས་མཛེས་པའི་གངས་ལྟོངས་ཡུལ་འདིར་དྟོ་ཁུར་བེད་དམ། ངས་
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སྐབས་དེར་ཏན་ཏན་ང་ཚོ་ཀྲུང་གྟོ་བ་རང་ཉིད་ཀིས་འཛམ་གིང་ལ་མཛེས་སྡུག་དང་

། འབྟོར་ཕྱུག ཞི་བདེའི་བྟོད་ཞིག་ཕིར་སྤྟོད་བེད་པར་ཡིད་ཆེས་བེད་ཀི་ཡྟོད། དེང་

སྐབས་ང་ཚོས་ཁ་ཚ་དགྟོས་གཏུགས་བེད་དགྟོས་པ་ནི་ནུབ་ཕྟོགས་པ་དང་ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་མཉམ་ལས་ཐྟོག་བཟྟོས་པའི་ཤམ་བ་ལའི་ལྷ་སྒྲུང་གཏྟོར་བ་དང་། “བྟོད་ཀི་

གནད་དྟོན”ཐྟོག་ནུབ་ཕྟོགས་ཀི་གཏམ་གི་བཙན་དབང་མགྟོ་རྟིང་སྟོག་བཅུག་པ། 

དུས་མཚུངས་སུ་ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལྟོགས་མི་རྣམས་ཀིས་ཀང་བྟོད་ལ་ཤམ་བ་

ལ་ལྟ་བུའི་འུད་སྒྟོག་ཐེངས་གཉིས་པ་བེད་པར་དྟོགས་ཟྟོན། “རང་ཉིད་ཤར་ཕྟོགས་

ཅན”གི་ལམ་རིང་ལ་མི་འགྟོ་བ། གུ་ཡངས་དང་རང་ཉིད་ལ་ཡིད་ཆེས་ལན་པའི་ཐྟོག་

དངྟོས་ཡྟོད་ཀི་བྟོད་དེ་འཛམ་གིང་ལ་འགེམས་སྟོན་བེད་པ་མ་ཟད། ང་ཚོའི་ངྟོས་ནས་

དེང་རབས་དང་སྟོལ་རྒྱུན། དངྟོས་པྟོ་དང་བསམ་བླྟོ་ཟུང་འབེལ་ལེགས་པྟོ་བས་པའི་

མ་འྟོངས་བྟོད་ཀི་འཆར་འགྟོད་དང་ཇུས་གཞི་ནུབ་ཕྟོགས་པས་གྟོ་ཐུབ་པའི་སྐད་

བརྡ་དང་། དང་ལེན་ཐུབ་པའི་བེད་ཐབས་ཐྟོག་ཁྟོ་ཚོར་བརྒྱུད་སྤྟོད་བེད་རྒྱུ་བཅས་

རེད། ང་ཚོས་ནུབ་ཕྟོགས་པ་དང་ལྷན་མཉམ་ལས་བས་ནས”བྟོད་ཀི་གཏམ”ཆ་

འགིག་གསར་པ་གཅིག་སྐྲུན་དགྟོས་པ་ཙམ་མིན་པར། ད་དུང་འཛམ་གིང་ཡྟོངས་ཀི་

རྣམ་དཔྱྟོད་དང་། ལྷག་པར་དུ་ནུབ་ཕྟོགས་ངྟོས་ནས་དེང་རབས་ཅན་དང་སྟོལ་རྒྱུན་

རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྟོབ་བེད་པའི་འགལ་ཟླའི་ཆ་འདི་ཐག་གཅྟོད་བས་པའི་ཉམས་མྟོང་

བསྡུ་ལེན་དང་། དེར་བརྟེན་པའི་ཐྟོག་མཛེས་སྡུག་ལན་ལ་དངྟོས་འབེལ་གི་བྟོད་ཅིག་

འཛུགས་སྐྲུན་བེད་དགྟོས།25 

 《 གནམ་མཐའ》ཞེས་པའི་དུས་དེབ། 《 天涯》 ༢༠༡༤ ལྟོར།

25 སྐུ་ཞབས་ཧིན་ཝེ་རུང་གིད་ལྟའི་བཞུགས་གནས་པེ་ཅིང་ཡིན་པ་དང་། བརམས་ཆྟོས་གཙོ་བྟོ་《རྒྱུད་གསང་

བ་སྙིང་པྟོ།》  དང་《ཏཱ ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པྟོའི་རྣམ་ཐར།》སྟོགས་བརམས།



བོད་དོན་ཐོག་བར་གནས་པས་བྲིས་པའྲི་རོམ་ཡྲིག་སོར། 

241

གྟོས་མྟོལ་གི་ལམ་ནས་བྟོད་དྟོན་ཐག་གཅྟོད་བེད་དགྟོས།

  ཅིན་ཝེས།26

ཨེ་ཤ་ཡའི་གཟའ་འཁྟོར་རེའི་དུས་དེབ་ཀི་གསར་འགྟོད་པས་ལྟོ་འདིའི་ཟླ་ 

༥ བའི་ནང་ང་བཅར་འདིའི་སྐབས་ངས་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་ཐད་བསམ་གཞིགས་དང་

གྟོས་གཞི་འགའ་བཏྟོན་པ་ཡིན། དེར་རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ནང་ནས་དྟོ་སྣང་རྒྱ་ཁྱབ་གནང་

འདུག་སྐབས་དེར་ཚིག་ཚོགས་མང་དྟོགས་ཀིས་གནད་དྟོན་འགའ་ཤས་ཞིབ་ཕྲའི་

ངང་གེང་མྟོལ་བེད་ཐུབ་མེད། ད་ཐེངས《རླུང་སྒ》 དུས་དེབ་ཀིས་གདན་ཞུ་གནང་བར་

བརྟེན་ཅུང་གཏིང་ཟབ་གེང་རྒྱུ་ཡིན། 

གསར་འགྟོད་པའ་ིད་ིབ། བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་ནི་མི་རིགས་ཀི་གནད་དྟོན་དང་

རིག་གནས་ཆྟོས་ལུགས་ཀི་གནད་དྟོན་ཡང་ན་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་དྟོན་ཞིག་རེད་

དམ།

ཅནི་ཝའེ་ིལན། བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་ཞེས་པ་འདིར་ཧ་ཅང་ལས་ས་པྟོའི་ངང་

ངྟོ་བྟོ་གཏན་འཁེལ་བེད་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་རེད་ལ། ཚིག་གཅིག་གིས་དྟོན་གི་རྡྟོག་ཁ་

སྟོན་དཀའ་ཞེས་བཤད་ཆྟོག་དེ་ས་ ༡༩༥༢ ལྟོར་མའྟོ་ཙེ་ཏུང་གིསབྟོད་ལ་ཆབ་སིད་

ཀི་ཐྟོག་ངེས་པར་དུ་ཧ་ཅང་གཟབ་ནན་གི་སྤྟོད་ཚུལ་འཛིན་དགྟོས།་་་་་་ བྟོད་རིགས་

གནད་དྟོན་གི་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེའི་རང་བཞིན་དེ་ངེས་པར་དུ་ངྟོས་འཛིན་བེད་དགྟོས། 

26 མཁྱེན་ལན་མ་ཅིན་ཝེ་ལགས་ནི་ཀྲུང་དབང་ཏང་གི་སྟོབ་ཆེན་གི་དགེ་རན་ཆེན་མྟོ་དང་འབུམ་རམས་པའི་

སྟོབ་དཔྟོན་བཅས་ཡིན་ཞིང་། མྟོའི་ཞིབ་འཇུག་ཁྱབ་ཁྟོངས་ནི། མི་རིགས་ཀི་གནད་དྟོན་ཐད་ཀི་གཞུང་ལུགས་

དང་སིད་ཇུས། སྤིའི་འཕྲྟོད་བསན་དང་སྤི་ཚོགས་ཀི་སིད་ཇུས། བརམས་ཆྟོས་གཙོ་བྟོ 《 བྟོད། རྟོགས་སྐྟོར་དང་

འཕེལ་རྒྱས།》    ཞེས་པ་ཡིན།
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ཁ་གཏད་གཅྟོག་སངས་ངེས་པར་དུ་འྟོས་འཚམས་ཡིན་དགྟོས། ནམ་རྒྱུན་འབེལ་

ལམ་ཐག་གཅྟོད་བེད་སངས་དང་གཅིག་མཚུངས་སུ་ལྟ་མི་རུང་།” ཞེས་བཤད་འདུག 

མགི་སར་པ་ེཅངི་གསི་མཚན་ཉདི་འཇྟོག་སངས་གང་འད་རདེ།

ལན། ལྟོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་ནས་བཟུང་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་ཐད་མངྟོན་གསལ་

དྟོད་པའི་བླྟོ་ཁ་གཏྟོད་ཕྟོགས་ཤིག་བྱུང་ཡྟོད་པ་རེད། དེ་ཡང་བྟོད་འབེལ་གི་གནད་

དྟོན་ཡྟོད་ཚད་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་དྟོན་ཞིག་ལ་ངྟོས་འཛིན་འདུག དཔེར་ན་བྟོད་ཀི་

འཕེལ་རྒྱས་ཀི་གནད་དྟོན་ནི་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་དྟོན་དང་། འཐབ་ཇུས་ཀི་གནད་

དྟོན། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མངའ་ཁྟོངས་ཆ་ཚང་བའི་གནད་དྟོན་རེད་ཅེས་བླང་བ་བཏྟོན་པ་

རེད། ཉེ་བའི་ལྟོ་འགའི་ནང་སིད་གཞུང་གི་འབེལ་ཡྟོད་ཚན་པའི་དབུ་ཁིད་ཀིས་བྟོད་

ལ་གནད་དྟོན་མེད། གནད་དྟོན་ནི་ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་ཀི་ཁ་བལ་གཉེར་བའི་གནད་

དྟོན་ཁྟོ་ན་ཡིན་ཞེས་ཁ་གསལ་པྟོ་བརྟོད་འདུག མིག་སར་རྒྱལ་ནང་དུ་འབེལ་ཡྟོད་

གནད་དྟོན་ལ“བྟོད་འབེལ་གནད་དྟོན”ཞེས་རྟོད་ཀིན་ཡྟོད། དེའི་གྟོ་དྟོན་ནི་བྟོད་

ལྟོངས་དང་། ཡུན་ནན། མཚོ་སྟོན། ཀན་སུའུ། སི་ཁྟོན་བཅས་ཞིང་ཆེན་དང་ལྟོངས་

ལྔའི་ནང་གནས་སྟོད་བེད་པའི་བྟོད་རིགས་དམངས་ཚོགས་ས་ཡ་དྲུག་ལྷག་གི་སྤི་

ཚོགས་དྟོ་དམ་དང་སྤི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་དང་འབེལ་བའི་གནད་དྟོན་ཁ་ཤས་ཡིན་

པ་རེད།

ཁྱདེ་རང་ག་ིཉམས་ཞབི་གྲུབ་དྟོན་ཐྟོག་ནས་ངྟོས་འཛནི་གང་འད་བདེ་དམ།

ལན། ང་སྒེར་ངྟོས་ནས་བྟོད་འབེལ་གནད་དྟོན་ཚང་མ་འད་མཚུངས་སུ་རི་མི་

རུང་བར་ངྟོས་འཛིན་བེད་ཀིན་ཡྟོད། དཔེར་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ནང་གི་བྟོད་རང་བཙན་
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ཐལ་སྐྟོད་སྟོབས་ཤུགས་ཀིས་ལྷྟོད་མེད་རྒྱུན་འཁྱྟོངས་བེད་བཞིན་པའི་བྟོད་རང་

བཙན་ཀི་གནད་དྟོན་དང་། སིམ་འཛུལ་གི་བ་ཐབས་བརྒྱུད་དེ་གཏྟོར་བརླག་དང་ཁ་

བལ་གཏྟོང་བཞིན་པའི་གནད་དྟོན། ཏཱ་ལའི་བླ་མས་བཏྟོན་པའི“ཚད་མཐྟོ་བའི་རང་

སྐྟོང”དང“བྟོད་ཆེན་པྟོའི”གནད་དྟོན་བཅས། ཐེ་ཚོམ་མི་དགྟོས་པ་ཞིག་ནི་འདི་དག་

ཆབ་སིད་ཀི་གནད་དྟོན་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལྟོགས་ཀི་ས་ཆ་ཁ་ཤས་སུ་བྱུང་བའི་

འགལ་ཟླ་གདྟོང་གཏུག་ནི་མང་ཆེ་བ་མི་རིགས་ཆྟོས་ལུགས་ཀི་གནད་དྟོན་ཞིག་

རེད། གལ་ཏེ་དེས་མང་ཚོགས་ཀི་རྒྱུ་ནྟོར་ཚེ་སྟོག་ལ་གནྟོད་སྐྟོན་བཟྟོས་སྟོང་ན། དེ་

ཉེས་དྟོན་གི་བས་ཉེས་བསགས་པའི་གནད་དྟོན་ཞིག་ཆགས་པ་རེད། གནད་དྟོན་བེ་

བག་ལ་དབེ་ཞིབ་ཀང་བེ་བག་བེད་དགྟོས། ཆེད་ལས་མཁས་པ་དག་གིས་ཀང“བྟོད་

འབེལ་གནད་དྟོན”ཡྟོད་ཚད་ལ་སབས་བདེའི་ངང་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་དྟོན་ཞེས་ངྟོ་

བྟོ་གཏན་ཁེལ་བས་ན་དེར་འཐད་པ་མི་འདུག ཁྟོང་རྣམ་པས་དགྟོངས་ཚུལ་ནི། འདི་

ལྟར་རང་སྣང་གང་ཤར་གིས་ཐག་ཁར་སྦྲུལ་འཛིན་གི་བླྟོ་སྐེས་ན་ས་ཁུལ་གཅིག་དང་

མི་རིགས་གཅིག་ཡང་ན་ཆྟོས་ལུགས་ག་གེ་མྟོ་ཞིག་ལ་དད་མྟོས་བེད་མཁན་རྣམས་

བཅས་ཡྟོད་ཚད་དག་བྟོ་ཆགས་རྒྱུ་རེད། མཐའ་མཇུག་མང་པྟོར་མཐུན་སྒིལ་དང་ཁ་

བལ་པ་ཉུང་ཤྟོས་གྟོགས་མེད་ཁེར་རྐང་དུ་འཇྟོག་རྒྱུར་ཤིན་ཏུ་གནྟོད་ཀི་རེད་ལ། ས་

ཁུལ་གི་བརྟན་ལྷིང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདེ་འཇགས་ལའང་ཧ་ཅང་གནྟོད་ཀི་རེད། 

བྟོད་ཀི་ལས་དྟོན་བཞུགས་མྟོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་པས་ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་

དང་བྱུང་བའི་འགལ་ཟླ་ནི་དམིགས་བསལ་ག་ིའགལ་ཟླ་ཡིན་པའི་ངྟོ་བྟོར་གཏན་འབེབས་

བས་འདུག འད་ིའདའ་ིདམགིས་བསལ་ག་ིརང་བཞནི་ཡནི་སངས་གང་དུ་མངྟོན་ཐུབ་ཀ་ི

ཡྟོད་དམ། 
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ལན། བཞུགས་མྟོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་བའི་ཐྟོག་ངྟོ་བྟོ་གཏན་འབེབ་འདི་

འད་གནང་བ་དེ་ཅུང་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་དང་ཡང་དག་པ་རེད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་

ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ནི་བྟོད་ཆྟོས་སིད་ཟུང་འབེལ་ས་གནས་སིད་གཞུང་གི་དབུ་ཁིད་

ཡིན་ཞིང་། ༡༩༥༩ ལྟོར་ཕིར་སྟོང་རེས་དུས་ཡུན་རིང་པྟོར་བྟོད་རང་བཙན་གི་ཁ་

བལ་བེད་སྒྟོར་འབད་ནས། རྒྱ་ནག་གི་མངའ་ཁྟོངས་དང་བདག་དབང་ཆ་ཚང་བར་

ཐད་ཀར་འགན་རྟོད་བས་པ་རེད། གནད་དྟོན་འདིའི་སེང་ང་ཚོ་དང་ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་

བར་གི་འགལ་བ་ནི་ལྟག་སྤྟོད་དང་འདུམ་སྒིག་བེད་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད། འྟོན་

ཀང་དུས་མཚུངས་ཡང་མཐྟོང་དགྟོས་པ་ཞིག་ནི། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་བྟོད་རིགས་ས་

ཡ་དྲུག་ལྷག་གིས་དད་མྟོས་བེད་སའི“ལྷ་གསྟོན་པྟོ”ཞིག་དང་ཁྟོ་ཚོའི་བསམ་བླྟོས་

དད་གུས་བ་ཡུལ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། འབྟོད་སྐུལ་ནུས་པ་གང་འཚམས་ཡྟོད་པ་རེད། 

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ལ་བཟུང་བའི་རྣམ་འགྱུར་དང་འབེལ་ཡྟོད་གནད་དྟོན་ཐག་གཅྟོད་བེད་

ཐབས་ཀིས་བྟོད་རིགས་མང་ཚོགས་ཁི་ཕྲག་མང་པྟོའི་སེམས་ཁམས་ལ་ཤུགས་

རྐེན་ཐེབས། དེར་བརྟེན་ཡང་ལས་ས་པྟོའི་ཐྟོག་ཁྟོ་རང་དག་བྟོར་རི་བའི་སྤྟོད་ཚུལ་

འཛིན་མི་རུང་། 

དམིགས་བསལ་རང་བཞིན་ཡྟོད་པར་བརྟེན། ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་

དུ་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་དང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གནད་དྟོན་གཉིས་ཀ་འཐབ་ཕྟོགས་

གཅིག་གྱུར་ཁང་གིས་ཐག་གཅྟོད། ཁྱེད་རང་གིས་བཤད་པའི་དམིགས་བསལ་

རང་བཞིན་འདི་ཚོར་གཞིགས་ནས། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དག་བྟོར་བརི་མི་རུང་བ་

ཕུད་ཐག་གཅྟོད་བེད་ཐབས་དེ་ལས་ལེགས་པ་ཡྟོད་དམ།

ལན། ས་ལྟོ་ཟླ་ ༡༡ པའི་ནང་ཀྲུང་གུང་༼དམར་ཤྟོག་ཚོགས་པ༽འཐུས་མི་
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ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅྟོ་བརྒྱད་པའི་ཐྟོག་བླྟོ་མཐུན་ཧུའུ་ཅིན་ཐའྟོ་ཡིས་ཚོགས་ཆེན་

སྙན་སྒྟོན་གནང་ཡྟོད། ཁྱེད་རང་གིས་དྟོ་སྣང་བྱུང་ཡྟོད་སིད། སྙན་སྒྟོན་ནང་ཀྲུང་གུང་

གིས་ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་གི་སིད་ཇུས་ར་འཛིན་རྒྱུན་མཐུད་བས་ཏེ་མི་རིགས་ཀི་

གནད་དྟོན་དང་། ཆྟོས་ལུགས་ཀི་གནད་དྟོན། དེ་བཞིན་འཐབ་ཕྟོགས་གཅིག་གྱུར་

གི་ལས་དྟོན་ཆ་ཤས་སུ་བཞག་ཡྟོད། རྒྱལ་ཁབ་ལས་དྟོན་གི་དྟོ་དམ་ཁྟོད། མི་རིགས་

དང་ཆྟོས་ལུགས་ལས་དྟོན་འགན་འཁུར་མཁན་རྒྱལ་སིད་སྤི་ཁྱབ་ཁང་ཁྟོངས་སུ་

གཏྟོགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་མི་རིགས་ལྷན་ཁང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཆྟོས་ལུགས་ཚན་པ་

ཡྟོད་ལ། ཡང་ཀྲུང་གྟོའི་གུང་ཁན་ཏང་གི་དབུས་ཚོགས་མིའི་ལྷན་ཁང་གི་འཐབ་

ཕྟོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་ཡང་ཡྟོད། རྒྱ་ནག་གི་ད་ལྟའི་རྒྱལ་ཁབ་གནས་སངས་རྐེན་

པས། ཀྲུང་དབང་ཨུ་ཡྟོན་ལྷན་ཁང་ཁྟོངས་གཏྟོགས་ཀི་འཐབ་ཕྟོགས་གཅིག་གྱུར་

གིས་དེ་བས་གལ་ཆེའི་འགྟོ་ཁིད་ནུས་པ་འདྟོན་བཞིན་ཡྟོད། ད་ལྟའི་དྟོ་དམ་འགན་

ཁི་ཆ་བགྟོས་ཆ་ནས། བྟོད་འབེལ་གནད་དྟོན་དབུས་འཐབ་ཕྟོགས་གཅིག་གྱུར་གིས་

འགན་འཁུར་བ་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་གི་གནད་དྟོན་དབུས་སིད་ཁིམས་ལྷན་ཁང་

གིས་འགན་འཁུར། འདི་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་ཆེན་དང་ལྟོངས་སུམ་ཅུ་སྟོ་གཅིག་ཁྟོད་

ཆེས་དམིགས་བསལ་ཡིན་ཞིང་། འདིའི་ཐྟོག་ནས་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབང་དང་དབུས་

སིད་གཞུང་ངྟོས་ནས་ས་ཁུལ་འདི་གཉིས་ལ་གཙིགས་ཆེན་བཟུང་བ་མཐྟོང་ཐུབ། 

ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གནད་དྟོན་ཐག་གཅྟོད་བེད་ཐབས། དགར་འཛིན་བེད་ཐབས་

ཕུད་པའི་ཐག་གཅྟོད་བེད་ཐབས་གཞན་ལྟོས་ཡྟོད། ༢༠༡༠ ལྟོའི་བར་དབུས་སིད་

གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ་ཚབ་བར་ཐེངས་དགུ་གྟོས་མྟོལ་གནང་ཟིན། 
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ཕྟོགས་གཉིས་ཀིས་གཟབ་ནན་དང་ལྷག་བསམ་ཟྟོལ་མེད། ཐུན་མྟོང་ཐྟོག་མ་འྟོངས་

པར་འཛུགས་སྐྲུན་རང་བཞིན་གི་གྟོས་མྟོལ་ལ་ཁ་ཕྟོགས་རྒྱུ་ནི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གནད་

དྟོན་དང་བྟོད་འབེལ་གནད་དྟོན་ཐག་གཅྟོད་བེད་པའི་འགྟོ་ལམ་ཡག་ཤྟོས་དེ་རེད། 

ཏཱ་ལའ་ིབླ་མས་ཀང་གྟོས་མྟོལ་མུ་མཐུད་ད་ེབདེ་དགྟོས་ཞསེ་གསུང་བཞནི་ཡྟོད། 

དྟོན་འད་ིའགྲུབ་ཐུབ་ཚོད་ཅ་ིཙམ་འདུག 

ལན། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་བྟོད་འབེལ་གནད་དྟོན་གི་གནད་འགག་མི་སྣ་ཞིག་

རེད། ང་སྒེར་ནས་ཕྟོགས་གཉིས་ཀིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་། དངྟོས་འབེལ། 

འཛུགས་སྐྲུན་རང་བཞིན་གི་གྟོས་མྟོལ་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དགྟོས་ངེས་ཡིན་པར་ངྟོས་

འཛིན་བེད་ཀིན་ཡྟོད། ༢༠༡༠ ལྟོར་དབུས་སིད་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་

སྐུ་ཚབ་ཀིས་གྟོས་མྟོལ་ཐེངས་དགུ་པ་གནང་ཞིང་། ཕྟོགས་གཉིས་ཀས་དྟོན་དམ་

གི་འཕེལ་སྐེད་མེད་པར་ངྟོས་བཟུང་། ཡིན་ནའང་བྟོད་འབེལ་ལས་དྟོན་ཇུས་འགྟོད་

ཆེད། ང་སྒེར་ངྟོས་ནས་གྟོས་མྟོལ་བསྐར་གསྟོ་བེད་དགྟོས་པའི་གྟོས་གཞི་འདྟོན་གི་

ཡིན། 

ཏཱ་ལའ་ིབླ་མ་དང་མུ་མཐུད་ད་ེགྟོས་མྟོལ་གནང་རྒྱུའ་ིདགྟོས་ངསེ་འདུག་གམ།

ལན། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་བྟོད་འབེལ་གནད་དྟོན་ཐྟོག་གལ་གནད་ཅན་གི་མི་སྣ་

ཞིག་ཡིན་གཤིས། ང་རང་ཉིད་ཀི་བསམ་ཚུལ་ཡིན་ན། ཕྟོགས་གཉིས་ནས་ལྷག་

བསམ་ཟྟོལ་མེད་དང་། དངྟོས་འབེལ། དགེ་མཚན་ལན་པའི་གྟོས་མྟོལ་གནང་རྒྱུ་ཧ་

ཅང་དགྟོས་ངེས་ཤིག་རེད། བྟོད་འབེལ་གནད་དྟོན་ཐག་གཅྟོད་ཡྟོང་ཆེད། ང་རང་
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སྒེར་གི་ངྟོས་ནས་སར་ཡང་གྟོས་མྟོལ་བེད་དགྟོས་ཞེས་རྟོད་ཀི་ཡིན་ལ། ཞིབ་ཕྲའི་

ནང་དྟོན་འདི་ལྟ་སེ། 

གྟོས་མྟོལ་བེད་ཐུབ་པའི་གནད་དྟོན་གང་དང་གང་འདུག་གམ། བསམ་བླྟོ་

གཏྟོང་ཆྟོག་པའི་ཕྟོགས་ཁ་ཤས་ཡྟོད་པ་སེ།

གཅགི༽ རྟོད་རྟོག་ཅན་གི་གནད་དྟོན་གཞག་སེ། ཕན་ཚུན་མཁེགས་འཛིན་

གི་རྣམ་པ་ལས་བརལ་ནས་གྟོས་མྟོལ་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏྟོང་དགྟོས། “སྟོན་ལ་ས་བ་

དང་རེས་སུ་དཀའ་བའི”ཐབས་ལམ་ལ་གཞིགས་པའི་ཐྟོག “དབུ་མའི་ལམ”སྟོགས་

ཆབ་སིད་ཀི་གྟོས་དྟོན་སྐྱུར་ནས། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཆྟོས་ལུགས་དབུ་ཁིད་ཁྟོ་ནའི་ཐྟོག་

ཧྟོང་ཀྟོང་ཡང་ན་མཱ་ཁྟོལ་ལ་འཚམས་འདི་གནང་འཇུག་རྒྱུར་གྟོས་མྟོལ་བེད་དགྟོས། 

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཧྟོང་ཀྟོང་དུ་བཞུགས་འཇུག་རྒྱུར་མ་འྟོངས་པར་བསམ་བླྟོ་གཏྟོང་ཆྟོག 

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ ༢༠༡༡ ལྟོར་ཆབ་སིད་གར་སེགས་ནས་ཕིར་ཐྟོན་རེས། གྟོ་ས་ཆྟོས་

ལུགས་དབུ་ཁིད་ཙམ་ཡིན་པས་ཆབ་སིད་ཀི་ཚོན་མདངས་རྦད་དེ་ས་རུ་གཏྟོང་ཆྟོག་

ཅིང་། ཆྟོས་ལུགས་ཀི་གྟོ་སའི་ཐྟོག་ལས་དྟོན་གཉེར་རྒྱུ། གལ་སིད་འཕེལ་སྐེད་བདེ་

བླག་ཡིན་ན། 

མ་འྟོངས་པར་གཅིག་བས་ན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཕིར་བྟོད་ཁུལ་དུ་ལྟོག་ནས་

འཚམས་འདི་གནང་རྒྱུའི་གྟོ་སྒིག་ཐད་བསམ་བླྟོ་གཏྟོང་ཆྟོག་གྟོ་ཐྟོས་སུ་ལྟོ་སུམ་ཅུའི་

སྟོན་ལ་ཏེང་ཞའྟོ་ཕིང་གིས། “རང་བཙན་མ་གཏྟོགས་ག་རེ་ཡིན་རུང་གྟོས་མྟོལ་བེད་

ཆྟོག” ཅེས་གསུངས། དེས་ཀང་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་བྟོད་རང་བཙན་བཞག་སེ་གསར་

གཏྟོད་རང་བཞིན་གི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་ཇུས་བཏྟོན་པ་དང་། ཀྲུང་དབང་སིད་
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གཞུང་ལ་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་པ་དང་། ཕན་ཚུན་ས་འཛིན། དག་ཟླར་ལངས་པ་བཅས་

ཀི་རྣམ་པ་ལས་གྟོས་མྟོལ་གི་ཐྟོག་བསྒྱུར་པ་རེད། ད་ལྟ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གནད་དྟོན་རང་

འཇགས་སུ་ལུས་པ་འདི་ཇི་ལྟར་སེལ་དགྟོས་ཞེ་ན། ང་ཚོའི་དབུ་ཁིད་མི་རབས་གསར་

པར་ཆབ་སིད་ཀི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་རལ་མཐྟོ་བྟོ་དང་རྣམ་དཔྱྟོད་དགྟོས་ཀི་རེད། 

གཉསི༽ ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སིད་རྒྱལ་ནང་ཁྟོ་ནར་འཁྲུང་རྒྱུར་རྟོད་ལེན་

བེད་དགྟོས། 

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་དགུང་ལྟོ་མཐྟོན་པྟོ་སེབས་ཚར་ཞིང་། བྟོད་

བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་ཆྟོ་ག་ལྟར་ན་ཡང་སིད་གནད་དྟོན་ཁ་ཚ་དགྟོས་གཏུག་ཏུ་གྱུར་

ཟིན།  མིག་སའི་གནས་སངས་ཡིན་ན། “ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཚེ་མ”འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་པ་

སེ། ཕི་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་ནང་དུ་ཡང་སིད་སྟོ་སྟོས་ངྟོས་འཛིན་རེ་བ་རྒྱུ་རེད། དེ་ལྟར་ན་

གནད་དྟོན་སར་ལས་རྟོག་འཛིང་ཅན་དུ་འགྟོ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། དེས་ཀང་བྟོད་ཁུལ་གི་

བརྟན་ལྷིང་དང་བདེ་འཇགས་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་ཐེབས་རྒྱུ་རེད། གལ་

སིད་“ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་འགག་གནས”འདི་བཤང་སེལ་བེད་དགྟོས་ན། ཏཱ་ལའི་བླ་

མའི་ཡང་སིད་རྒྱལ་ནང་དུ་འབྱུང་བར་རྟོད་ལེན་བེད་དགྟོས། སྤིར་ང་ཚོས“གསེར་

བུམ་དཀྲུག་འདྟོན”ལ་བརྟེན་ནས་ཡང་སིད་ཕི་རྒྱལ་དུ་འབྱུང་བར་སངས་འཛིན་བེད་

ཆྟོག་མྟོད། འྟོན་ཀང་ལྟོ་རྒྱུས་ཐྟོག་སྤྲུལ་སྐུས་རྒྱུན་འཛིན་པ་རང་ངྟོས་ནས་དམིགས་

འཛུགས་བས་པའི་སྟོན་དཔེ་ཡང་ཡྟོད། “པཎ་ཆེན་མཚེ་མའི”བེད་དཀའི་གནས་

སངས་ལས་གང་ཐུབ་ཀིས་གཡྟོལ་ཐབས་བེད་དགྟོས། ལྟོ་རྒྱུས་སྟོལ་རྒྱུན་ལྟར་ན། 

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་པཎ་ཆེན་རིན་པྟོ་ཆེ་གཉིས་ཀིས་བླ་སྟོབ་གནང་རེས་བེད་ཀི་ཡྟོད་
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པ་དང་། གལ་ཏེ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅྟོ་ལྔ་པ་རྒྱལ་ནང་དུ་ངྟོས་འཛིན་བས་པ་ཡིན་

ན།པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་ཁྟོང་གི་བླ་མ་ཆགས་ཀི་རེད། དེ་བས་ན་པཎ་ཆེན་

རིན་པྟོ་ཆེ་ནས་ཁྟོང་ལ་དགེ་མཚན་ལན་པའི་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ངེས་ཡིན། 

བཙན་བྟོལ་ནང་ལྟོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་དང་ནྟོ་བེ་ཞི་བདེ་གཟེངས་རྟགས་ཐྟོབ་པ། 

སྐུ་ཚེ་གང་བྟོར་བྟོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་དང་རིག་གནས་དར་སེལ་གནང་བཞིན་ཡྟོད་

པ་སྟོགས་ཀི་འྟོད་ཀྟོར་འྟོག་གི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་སྣང་གཟུགས་ཡན་

གར་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཚར་བ་རེད། 

ཁྱྟོད་རང་ངྟོས་ནས་དྟོན་སྙངི་གང་དུ་ཡྟོད་སདི་པར་དགྟོངས་ཀ་ིཡྟོད་དམ།

ལན། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དུས་སད་ལ་ནུབ་ཕྟོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དམངས་ཚོགས་

ངྟོས་ནས་འཇིག་རྟེན་ཡྟོངས་ཁྱབ་ཀི་རིན་ཐང་སྟོགས་འདུ་ཤེས་ཐྟོག“ཏཱ་ལའི་བླ་མར་

ཞེན་ཆགས”དེ་རིམ་གིས་སྤྟོ་སེམས་མེད་པར་འགྱུར་རྒྱུ་དང་། བྟོད་འབེལ་གནད་

དྟོན་ཐད་ཀི་རྒྱལ་སྤིའི་གནྟོན་ཤུགས་ཀང་ཆུང་དུ་འགྟོ་རྒྱུ་རེད། དེ་བཞིན་ནང་སའི་

བྟོད་རིགས་ཚོར་རྒྱལ་ནང་དུ་ཆྟོས་ལུགས་ཀི་ཆྟོ་ག་ཕག་ལེན་ལ་གཞིགས་ནས་

དད་མྟོས་བེད་སའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་སེམས་ཁལ་དང་དག་སྤྟོད་ཀི་

སེམས་ཁམས་དེ་ཞི་འཇགས་སུ་འགྟོ་ངེས་ཡིན། 

ཕི་ཕྟོགས་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིའི་སིད་གཞུང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་རེས་ནས་ཐལ་

ཆེའི་དག་སྤྟོད་ཀི་ལམ་དུ་འགྟོ་བ་མ་ཟད། མཐར་ལྷུང་ཚོགས་པ་གཞན་དང་མཉམ་

འདེས་བ་བ་ནི་ཧ་ཅང་སིད་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་གལ་སིད་ང་ཚོས“ཏཱ་ལའི་བླ་
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མའི་ཐད་ཀི་དཀའ་གནད”འདི་ཐག་གཅྟོད་བེད་ཐུབ་ན། སང་བཞི་ཡིས་རྒྱ་མ་སྟོང་

སྒུལ་བའི་ནུས་པ་འཐྟོན་ཐུབ་ལ།27 ཕི་ལྟོགས་ཀི་བྟོད་རང་བཙན་སྟོབས་ཤུགས་ཀང་

ཐྟོར་ཞིག་ཏུ་འགྟོ་རྒྱུ་རེད།          

ཏཱ་ལའ་ིབླ་མ་རྒྱལ་ནང་དུ་ཕརི་ཕབེས་འཇུག་པའ་ིབཟྟོ་འདུག་གམ་མ་ིའདུག

ལན། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཕིར་རྒྱལ་ནང་དུ་ཕེབས་པའི་གནད་དྟོན་གེང་བ་ན། ངས་

ཐྟོག་མར་ངེས་པར་དུ་དཔྱད་དཔག་གཉིས་བེད་དགྟོས་པར་ངྟོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡྟོད། 

དེ་ཡང་གནད་དྟོན་གཉིས་ལ་དཔྱད་དཔག་དང་། འགལ་རྐེན་གཉིས་སེལ་ཐབས། 

ཐུན་མྟོང་གི་ངྟོས་འཛིན་གཅིག་ཡྟོང་ཐུབ་པ་བེད་དགྟོས།

 དང་པྟོ། བྟོད་རིགས་དམངས་ཚོགས་ས་ཡ་དྲུག་གིས་དམར་ཤྟོག་ཚོགས་

པར་བཅངས་པའི་ཡིད་ཆེས་དང་མཛའ་སེམས་ལ་གཟབ་ནན་ངང་དཔྱད་ཞིབ་བེད་

དགྟོས། གཉིས་པ། བྟོད་རིགས་དམངས་ཚོགས་ཀིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་བེད་པའི་དད་

པ་དང་བརེ་སེམས་ལ་དཔྱད་དཔག་ཡང་དག་པ་བེད་དགྟོས། དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་བས་

ནས་དྟོན་གནས་ཐྟོག་ཡང་དག་པའི་དཔྱད་ཞིབ་བེད་དགྟོས་ཤེ་ན།  “ཚེ་འདི་དམར་

ཤྟོག་ཚོགས་པར་བརྟེན་དགྟོས། ཕི་མ་རྒྱལ་བ་རིན་པྟོ་ཆེ་ལ་བརྟེན་དགྟོས།” ཞེས་

པ་ནི། ངས་བྟོད་ཁུལ་དུ་རྟྟོག་ཞིབ་རིམ་བྱུང་བས་པའི་ཁྟོད།

 དམངས་ཚོགས་དཀྱུས་མས་བཤད་མང་ཤྟོས་དང་ཆེས་ཐད་ཀར་གི་སྐད་

ཆ་གཅིག་ཡིན་པ་རེད་འདིས་དཔྱད་ཞིབ་ཀི་གནད་འགག་ཆ་ཚང་བརྟོད་ཟིན་པ་རེད་

ཅེས་རྟོད་ཆྟོག 

27 རྒྱལ་བ་རིན་པྟོ་ཆེ་ཁྟོང་མི་གཅིག་ལ་བྟོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་འགུལ་སྐྟོད་གཏྟོང་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཡྟོད་པའི་དྟོན། 
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དཔྱད་ཞིབ་ཀི་གནད་དྟོན་ཐྟོག་ལྟོ་རབས་ལྔ་བཅུ་པའི་ནང་བྟོད་ཞི་བའི་

བཅིངས་འགྟོལ་བཏང་རེས།  དམར་ཤྟོག་ཚོགས་པས་བྟོད་དང་བྟོད་ཁུལ་གི་རྒྱ་

ཆེའི་དམངས་ཚོགས་ལ་ཐུགས་ཁུར་དང་གཟིགས་སྐྟོང་གང་མང་གནང་ཡྟོད་པ་རེད་

ལ། དཔལ་འབྟོར་འཛུགས་སྐྲུན་ཐད་རྒྱབ་སྐྟོར་དང་རྟོགས་རམ་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་གནང་

ཡྟོད།

བྟོད་ཁུལ་གི་སྤི་ཚོགས་དཔལ་འབྟོར་འདས་པའི་ལྟོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་གི་རིང་

འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པྟོ་བྱུང་སེ་དངྟོས་པྟོའི་འཚོ་བ་དང་། སན་བཅྟོས་འཕྲྟོད་བསེན། 

སྟོབ་གསྟོ། འགིམ་འགྲུལ་སྟོགས་ལེགས་བཅྟོས་ཆེན་པྟོ་བྱུང་ཡྟོད་པ་རེད། དེར་

བརྟེན་བྟོད་རིགས་དམངས་ཚོགས་ཀིས་གུང་ཁན་ཏང་ལ་སེམས་གཏིང་ནས་བཀའ་

དིན་དན་པ་དང་། ཚེ་འདིར་གུང་ཁན་ཏང་ལ་བརྟེན་ན་གཞི་ནས་དངྟོས་པྟོའི་འཚོ་བ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡྟོང་རྒྱུར་ཡིད་ཆེས་བེད་བཞིན་ཡྟོད།  གུང་ཁན་ཏང་གི་དབུ་

ཁིད་དང་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བཅས་ལའང་ངྟོས་ལེན་གང་ལེགས་

ཡྟོད་པ་རེད། 

ཡིན་ནའང་གུང་ཁན་རིང་ལུགས་ལྷ་མེད་སྨྲ་བ་ལ་ཡིད་ཆེས་བེད་མཁན་

གི་གུང་ཁན་ཏང་གིས་བྟོད་རིགས་རྣམས་ལ་ཡྟོད་པའི་སྟོལ་རྒྱུན་གི་སྐེ་བ་ཕི་མའི་

བསམ་བླྟོའི་དགྟོས་མཁྟོ་དེར་འདྟོད་བླྟོ་ཚིམ་པ་བེད་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། 

དེར་བརྟེན་གནད་དྟོན་འདི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཞེས“ལྷ་གསྟོན་པྟོ”འདི་ཉིད་ཁྟོ་ནར་

བརྟེན་ནས་ཁྟོ་ཚོའི་མི་ཚེ་འདི་རྟོགས་པ་དང་ཕི་མའི་སྐབས་གནས་བེད་དགྟོས། 
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འྟོན་ཀང་དུས་མཚུངསསུ་གུང་ཁན་ཏང་གིས་དཔལ་འབྟོར་འཛུགས་སྐྲུན་

དང་དངྟོས་པྟོ་འཕེལ་རྒྱས་ཐད་ཀི་ལས་དྟོན་གང་མང་བསྒྲུབས་ཡྟོད་མྟོད། འྟོན་ཀང་

རྒྱུ་ནྟོར་དང་རྟོགས་སྐྟོར་གང་འད་མང་པྟོ་གནང་ཡྟོད་ནའང་བྟོད་རིགས་མི་དམངས་

ཀི་སེམས་སེང་གི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གྟོ་གནས་དེ་སུབ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། དེ་བཞིན་བྟོད་

རིགས་ཚོས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ཡྟོད་པའི་དད་གུས་དང་རེ་བཅྟོལ་བཅས་ལ་འགྱུར་བ་

དེ་བས་ཀང་གཏྟོང་ཐབས་མེད། བྟོད་རིགས་དམངས་ཚོགས་དཀྱུས་མ་རྣམས་ལ་

མཚོན་ན།  ཏཱ་ལའི་བླ་མར་དད་མྟོས་བེད་པ་དེར་ཆབ་སིད་ཀི་ནང་དྟོན་དང་རེ་བ་སྤུ་

ཙམ་ཡང་མེད་ལ། ཁྟོ་ཚོར“བྟོད་རང་བཙན”ལབ་ན་སྟོང་གསེང་གསེང་གི་ཚིག་ཅིག་

ཡིན་པ་ལས་སྤྟོ་སྣང་མེད་ཅིང་ནང་དྟོན་ཡང་ཅི་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ཀི་མི་འདུག བྟོད་

རིགས་དམངས་ཚོགས་ནས་གུང་ཁན་ཏང་གི་བཀའ་དིན་ཚོར་ཞིང་། ཁས་ལེན་ཀང་

ཆེན་པྟོ་བེད། ཁྟོ་ཚོར་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ཆྟོས་ཕྟོགས་ཀི་དད་པ་ཙམ་ལས་ཆབ་སིད་ཀི་

དམིགས་ཡུལ་མེད། ང་ཚོའི་རིམ་པ་སྟོ་སྟོའི་དབུ་ཁིད་དང་འབེལ་ཡྟོད་ལས་ཁུངས་

བཅས་ལ་ངེས་པར་དུ་འདིའི་ཐྟོག་རང་ཡིད་རང་ཆེས་དང་བསམ་ཤེས་འདང་ངེས་

ཡྟོད་དགྟོས། ཡང་དག་པའི་དཔྱད་ཞིབ་ཀི་རྨང་གཞི་འདིའི་སེང་གཞི་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་ཕིར་རྒྱལ་ནང་དུ་ཕེབས་རྒྱུའི་གནད་དྟོན་གེང་མྟོལ་བ་དགྟོས།

འགལ་རྐེན་གཉིས་སེལ་ཐབས་ཏེ། ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་

དུ་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་ནི་རྒྱལ་སྤི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་བཏང་སེ་ཀྲུང་གྟོར་གདྟོན་འདེ་

དང་དམའ་འབེབས་མི་ཉུང་བ་བས་པ་རེད། ད་ལྟ་ཁྟོང་རྒྱལ་ནང་དུ་ལྟོག་རྒྱུ་བས་ན་

བསམ་ཤེས་དང་མཐུན་ཐབས་བེད་རྒྱུ་ཆེ་དགས་པ་རེད་དམ། གཞན་ད་དུང་བྟོད་

རིགས་མང་ཚོགས་ཀིས་ཁྟོང་ལ་དད་སེམས་ཆེན་པྟོ་དང་སེམས་ཆགས་ཆེ་པས། 
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ཁྟོང་རྒྱལ་ནང་དུ་ལྟོག་ན་བྟོད་ཁུལ་གི་བརྟན་ལྷིང་དང་བདེ་འཇགས་ལ་ཤུགས་རྐེན་

ངན་པ་ཐེབས་ཡྟོང་གི་རེད་དམ་ཞེ་ན།

མཐུན་ཐབས་བེད་རྒྱུའི་གནད་དྟོན་ཐྟོག་ཀྲུང་གྟོ་གུང་ཁན་ཏང་དབུ་བརེས་པ་

ནས་བཟུང་དུས་ཡུན་རིང་པྟོར་འཐབ་ཕྟོགས་གཅིག་གྱུར་གི་ལས་དྟོན་རྒྱུན་འཁྱྟོངས་

བས་ཏེ་ཉམ་ཆུང་ནས་སྟོབས་ཆེན་དང་ཆུང་ངུ་ནས་ཆེན་པྟོར་གྱུར་ནས་མཐར་རྒྱལ་

ཡྟོངས་ཀི་སིད་དབང་བཟུང་བ་རེད། བརྒྱུད་རིམ་འདིའི་ནང་དག་བྟོ་གྟོགས་སུ་བསྒྱུར་

བའི་གཏམ་སྙན་བཤད་རྒྱུ་གང་མང་མང་ཡྟོད། དེ་བཞིན་ང་ཚོ་མི་རབས་གསར་པའི་

དབུ་ཁིད་པར་སར་ལས་ལྷག་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་རྣམ་དཔྱྟོད་ལན་པའི་ཐྟོག་མིག་སའི་

ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དཀའ་གནད་འདི་སེལ་ཐུབ་རྒྱུའི་ཡིད་ཆེས་ཡྟོད། གལ་ཏེ་བྟོད་རིགས་

མང་ཚོགས་གུང་ཁན་ཏང་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་བཀའ་དིན་དན་པ། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་

སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གཞི་རའི་བརེ་སེམས་ཡྟོད་པ་ངྟོས་ལེན་གང་ལེགས་དང་། དེ་

བཞིན་སྒིག་འཛུགས་ལན་པའི་ཐྟོག ཁྟོ་ཚོར་ལམ་སྟོན་གནང་ན་ཕྟོགས་ཙམ་ནས་

གཡྟོ་འགུལ་ཡྟོང་བ་དེ་མ་བྱུང་སྟོན་འགྟོག་བེད་ཐུབ་ལ་བརྟན་ལྷིང་དང་བདེ་འཇགས་

ལ་ཉེན་ཁ་འཕྲད་མི་སིད།

ཐུན་མྟོང་གི་ངྟོས་འཛིན་གཅིག་སེ་ཀྲུང་གྟོ་གུང་ཁན་ཏང་དང་ཏཱ་ལའི་བླ་

མའི་བར་གནད་དྟོན་གཅིག་གི་ཐྟོག་ཐུན་མྟོང་གི་ངྟོས་འཛིན་གཅིག་ཡྟོང་ཐུབ་པར་

བེད་དགྟོས། དེ་ཡང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་ཆྟོས་ལུགས་དད་མྟོས་དང་མི་རིགས་ཀི་རིག་

གནས་བཅས་ཀི་སེང་བྟོད་མི་མང་ཆེ་བས་སྙིང་ནས་བརེ་སེམས་བཅྟོལ་ཡུལ་ཡིན་

ཞིང་། ཀུན་གིས་སྣང་ཡུལ་དུ་ཡྟོད་པའི་འཐུས་ཚབ་ཅིག་ཡིན་པ་རེད། འྟོན་ཀང་ཁྟོང་
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ནི་ཆྟོས་ལུགས་སེང་གི་སྐབས་གནས་ཤིག་དང་དད་མྟོས་བ་ཡུལ་གི་འཐུས་ཚབ་

ཅིག་ཡིན་པ་ལས་ཆབ་སིད་ཀི་འཐུས་ཚབ་ཀང་མིན་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་གཙོ་འཛིན་དེ་

བས་ཀང་མིན། དེ་ནི་ད་ལྟོའི་ཟླ་ ༦ པའི་ནང་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཨྟོ་སི་ཊ་ལི་ཡའི་ནས། 

“བྟོད་ནང་བྟོད་མི་རྣམས་ཀིས་ད་དུང་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་རེ་བ་བཅྟོལ་བཞིན་བསད་

ཡྟོད། དེ་བཞིན་བཙན་བྟོལ་ནང་གི་བྟོད་མི་ཚོ་ཡིན་ནའང་ང་ལ་རེ་བ་བཅྟོལ་བཞིན་

ཡྟོད།”ཅེས་གསུང་པ་ནང་བཞིན་རེད། ཕྟོགས་གཉིས་ཀིས་གྟོས་མྟོལ་གནང་བ་ལ། 

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཞེས་པ་དང་ཁྟོང་གི་ཆབ་སིད་ཀི་མིང་ཐྟོབ་གཉིས་བར་རྦད་དེ་འབེལ་

ཐག་གཅྟོད་ཐུབ་ཀི་ཡིན་མིན་དེ་ཁྟོང་རྒྱལ་ནང་དུ་ལྟོག་ཐུབ་མིན་གི་གནད་འགག་

ཐུག་ས་དེ་རེད། 

ཉ་ེལམ་རང་ལུས་མརེ་སགེ་མང་པྟོ་བཏང་སྟོང་། མརེ་སགེ་གཏྟོང་མཁན་མང་ཆ་ེ

བ་ན་གཞྟོན་རདེ་འདུག དའེ་ིརྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརདེ། 

ལན། བྟོད་མིས་རང་ལུས་མེར་སེག་ ༢༠༠༩ ལྟོར་སི་ཁྟོན་ཞིང་ཆེན་ར་པ་

ཁུལ་ནས་འགྟོ་བཙུགས་པ་རེད། འདི་ལྟོའི་ཟླ་བརྒྱད་པ་བར་དུ་མི་བརྒྱ་ལྷག་གིས་

གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སེག་བཏང་འདུག་ངས་ཕྟོགས་སྟོམ་

བརྒྱབ་པའི་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་གི་དཀའ་གནས་ནི།

གཅགི་ རང་སེག་ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རྒྱུན་མཐུད་པ་མ་ཟད་འཕེལ་

རྒྱས་ཇེ་མགྟོགས་སུ་འགྟོ་ཞིང་། ཧ་ལམ་ཐུན་མྟོང་གི“བསམ་བླྟོའི་ནད་གཞི”ཞིག་

དང་འགྟོས་ནད་ལྟ་བུའི་ལས་འགུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར།

བྟོད་རིགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ནི་ ༢༠༠༩ ལྟོར་མི་ ༡ དང་། ༢༠༡༡ 
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ལྟོར་མི་ ༡༢ ། ༢༠༡༢ ལྟོར་ ༨༠ ལྷག ༢༠༡༣ ལྟོར་ཡང་མི་འགའ་རང་ལུས་མེར་

སེག་བཏང་འདུག་མི་རེ་རེ་བཞིན་འཆི་ལམ་དུ་ཕིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་རད་གཅྟོད་བས་ན་

གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ནའང་། མུ་མཐུད་བེད་བཞིན་ཡྟོད་པ་འདི་མགྟོགས་མྱུར་ངང་

གངས་ཇེ་མང་དུ་སྟོང་སེ་ཐུན་མྟོང་གི་སྨྟོ་ནད་ལྟ་བུ་དང་འགྟོས་ནད་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་

པ་དང་། ལས་འགུལ་ཞིག་ཀང་ཆགས་འདུག ཀྲུང་གྟོའི་ཕི་འབེལ་པུའུ་དང་། སྤི་བདེ་

པུའུ། ཆེས་མཐྟོའི་ཁིམས་ཁང་། ཆེས་མཐྟོའི་ཞིབ་དཔྱྟོད་ཁང་བཅས་ཀིས་གཞུང་ཡིག་

གཏྟོང་བ་དང་གསུང་བཤད་གནང་སེ། རང་ལུས་མེར་སེག་ནི་རྣམ་པ་འགྱུར་བའི་དག་

སྤྟོད་དང་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས། ཉེས་བསགས་སྤྟོད་ཚུལ་ཡིན་ཚུལ་དང་། ཏཱ་

ལའི་རུ་ཚོགས་ཀིས་རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ལྟོགས་ནས་ངན་སྐུལ་དང་ཇུས་འགྟོད་བས་པ་ཡིན་

ཚུལ་བཅས་བཤད། དེ་བཞིན་ཀན་སུའུ་དང་། མཚོ་སྟོན། སི་ཁྟོན། བྟོད་ལྟོངས་བཅས་

སིད་གཞུང་གིས་ཐབས་འད་མིན་ལག་བསར་བས་ཏེ་འཛིན་སྐྟོང་བེད་བཞིན་ཡྟོད་པ་

དང་། བྟོད་ལྟོངས་ཀིས“མཁར་སྲུང་ཆུ་འྟོབས་ཀི་ལས་གཞི”28ལྟ་བུའི་བ་ཐབས་ལ་

བརྟེན་ནས་ཞིང་ཆེན་གཞན་གི་བྟོད་རིགས་ལྷ་སར་ཡྟོང་བ་བཀག་འགྟོག་དང་མཚོ་

སྟོན་ཞིང་ཆེན་གིས་ད་དུང་བརན་འཕྲིན་གི་གནམ་སྐུད་མེད་པ་བཟྟོ་བ་སྟོགས་ཀི་བ་

ཐབས་སྣ་ཚོགས་སྤྟོད་བཞིན་ཡྟོད། ཡིན་ནའང་རང་ལུས་མེར་སེག་རྦད་དེ་མཚམས་

འཇྟོག་བེད་ཐུབ་མེད།

གཉསི། བཀག་འགྟོག་བེད་ཐབས་ཐྟོག་ནས་ད་དུང་ནུས་པ་མངྟོན་གསལ་

ཞིག་འཐྟོན་མེད།

28  City moat project 护城河工程 。
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གསུམ། རང་སེག་གིས་སར་ལས་གཏིང་ཟབ་བའི་འགལ་ཟླ་སྟོང་སིད། 

རང་སེག་སྐྟོར་གི་གནས་ཚུལ་སེལ་པ་དང་འབི་འགྟོད་བེད་པ་སྟོན་ལམ་ཚོགས་

པ་སེམས་གསྟོ་བེད་པ་སྟོགས་བ་སྤྟོད་ཀིས་དེའི་སྤི་ཚོགས་ཤུགས་རྐེན་ཟམ་མི་

ཆད་པར་རྒྱ་སྐེད་ཅིང་། བྟོད་མི་རྣམས་ཀི་ངར་སེམས་དང་ཡུལ་དེའི་སིད་གཞུང་གི་

བཀག་འགྟོག་བ་སྤྟོད་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་ནས་སར་ལས་མང་པའི་

འགལ་ཟླ་ཡྟོང་གི་ཡྟོད། དེ་ཡང་ཆྟོས་ལུགས་ཀི་སྐུལ་སྟོང་ཞིག་ནས་ཆབ་སིད་ཀི་

སྐུལ་སྟོང་དང་འཁྟོན་འཛིན་གི་སྐུལ་སྟོང་ལ་གྱུར་ཏེ་འགལ་ཟླ་དེ་བྟོད་ཁུལ་ཡྟོངས་

རྟོགས་ལ་ཁྱབ་ཅིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དབུས་སིད་གཞུང་དང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཁ་

བལ་རིང་ལུགས་རུ་ཚོགས་དབར་གི་ཆབ་སིད་གདྟོང་གཏུག་དེ་བཞིན་རྒྱ་བྟོད་མི་

རིགས་བར་ཀི་གདྟོང་གཏུག་ཏུ་འགྱུར་གི་ཡྟོད། 

བཞི།རང་སེག་ནི་ཞེ་འཁྟོན་དག་པྟོར་ངར་སྟོང་ངན་སྐུལ་ལས་བྱུང་བའི་རེས་

འབས་མངྟོན་ཚུལ་ཞིག་རེད། 

གྟོས་མྟོལ་ཐེངས་དགུ་གནང་བར་འབས་མེད་ཆགས་རེས། བྟོད་མི་ཁ་ཅིག་

གིས་དེར་ཀྲུང་དབང་སིད་གཞུང་གིས་འགན་འཁུར་དགྟོས་པ་དང་། སིད་གཞུང་

གིས་ཀང་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་བྟོད་རང་བཙན་མ་གེང་ན་གཞན་ཅི་ཡིན་ཡང་གྟོས་མྟོལ་

བེད་ཆྟོག་ཅེས་བཤད་ཡྟོད་ན། ཏཱ་ལའི་བླ་མས་བྟོད་རང་བཙན་དྟོན་གཉེར་བེད་ཀི་

མེད། ཀྲུང་གྟོའི་བཅའ་ཁིམས་སྒྟོམ་གཞིའི་འྟོག་དྟོན་དངྟོས་ཀི་རང་སྐྟོང་དགྟོས་ཞེས་

ཡང་ཡང་གསུངས་ཡྟོད། ད་ལྟ་གྟོས་མྟོལ་ལམ་དུ་མི་འགྟོ་བ་དང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཕིར་

རྒྱལ་ནང་དུ་ལྟོག་མི་ཐུབ་པ་སྟོགས་བྱུང་བའི་གནད་དྟོན་ཡྟོངས་རྟོགས་རྒྱ་མིའི་སིད་
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གཞུང་གིས་འགལ་རྐེན་བཟྟོས་པ་རེད་ཅེས་ངྟོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡྟོད་པ་རེད། བྟོད་

མིའི་ཆྟོས་ལུགས་དད་མྟོས་ཀི་མ་ལག་ནང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་ལྷ་གསྟོན་པྟོ་ཞིག་ཡིན་

པ་དང་། བསམ་བླྟོའི་སྐབས་བཅྟོལ་ས་ཞིག་རེད། ད་ལྟ་བྟོད་མི་རྣམས་ཀི་དངྟོས་བྟོའི་

འཚོ་བའི་ཐད་མངྟོན་གསལ་ལེགས་བཅྟོས་བྱུང་ཡྟོད་ནའང་། བསམ་བླྟོའི་ཐད་ཀི་

དགྟོས་མཁྟོ་ཉིན་རེ་བཞིན་འབུར་དུ་ཐྟོན་ཡྟོད། ༢༠༡༡ ལྟོར་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་བགེས་

ཡྟོལ་གནང་བ་བསྒགས་པ་དེས་ཀང་བྟོད་མི་རྣམས་ལ་སེམས་ཁལ་དང་ངང་འཚབ་

བླྟོ་གཡེང་སྟོགས་བྱུང་འདུག་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཕིར་ལྟོག་ཐུབ་པའི་རེ་བ་མེད་པ་དང་། ཏཱ་

ལའི་བླ་མའི་གནད་དྟོན་ལ་སྒྟོ་ལྕགས་དམ་པྟོ་བརྒྱབས་པ་བཅས་ཀིས་མི་དམངས་ཀི་

འཁྟོན་སེམས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཆེ་རུ་སྟོང་འདུག 

ལྔ། རང་སེག་ནི་ཞེ་འཁྟོན་དག་པྟོར་ངན་སྐུལ་ལས་བྱུང་བའི་མངྟོན་ཚུལ་

ཞིག་རེད། རང་སེག་བེད་མཁན་ན་གཞྟོན་ནང་བྱུང་བ་དེ་དམར་ཤྟོག་ཚོགས་པར་

བརེ་སེམས་བཅང་མཁན་མི་རབས་བར་མཚམས་མི་འད་བ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། 

དེ་ཡང་བྟོད་རིགས་ལྟོ་ན་རན་པ་རྣམས་ཀིས་དམར་ཤྟོག་ཚོགས་པས་ཁྟོང་ཚོར་

རྟོགས་སྐྟོར་བས་ཏེ་ཡར་ལངས་བཅིངས་འགྟོལ་དང་ས་ཞིང་ནྟོར་ལུག་ཐྟོབ་པས་

སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དིན་ཚོར་ཤེས་བེད་ཀི་ཡྟོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ན་གཞྟོན་

རྣམས་ཀི་སིད་གཞུང་གསར་རིང་དཔྱད་སྡུར་མ་བས་པ་དང་། འཚོ་བ་ཡར་རྒྱས་

གཏྟོང་བ་དེ་ལུགས་མཐུན་གི་དྟོན་ཞིག་ཡིན་བསམ་བསད་ཡྟོད་པ་མ་ཟད། ན་གཞྟོན་

གི་རིགས་ནི་ངར་ལངས་ས་བ་དང་སེམས་ཚོར་རང་བཞིན་གི་སེང་བ་སྤྟོད་མངྟོན་

སྟོན་བེད་མཁན་གས་ཡིན་པས་སྟོ། ། 
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རྒྱ་ནག་གིས་ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གཟི་བརིད་དུ་བརི་བཞིན་པའི་མི་

རིགས་སིད་ཇུས་དེའི་ཁྱད་འཕགས་དགེ་མཚན་དག་གང་དུ་མངྟོན་ཐུབ་ཀི་ཡྟོད་

དམ། དུས་རབས་ཀི་འཕྟོ་འགྱུར་དང་བསྟུན་ཀྲུང་གྟོའི་མི་རིགས་སིད་ཇུས་ལ་སར་

ལས་ལྷག་པའི་ལེམ་ཤུགས་དང་སར་ལས་ལྷག་པའི་འཇམ་མཉེན་ཡྟོང་བའི་བར་

གསེང་ཞིག་ཡྟོད་དམ། 

ལན། ཀྲུང་གྟོའི་ནང་སའི་སྟོབ་གསྟོའི་ལས་རིགས་ཁྱབ་ཁྟོངས་ནས་ཀྲུང་

གྟོ་གུང་ཁན་ཏང་གི་མི་རིགས་སིད་ཇུས་ནི་ཀྲུང་གྟོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གནས་ཚུལ་དང་

མཐུན་པ་རེད་ཅེས་ངྟོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡྟོད་པ་རེད། ཚན་རིག་འདིའི་ར་བའི་རིགས་

པ་གཙོ་བྟོ་མཱ་ཁི་སི་རིང་ལུགས་ཀི་མི་རིགས་གནད་དྟོན་གཞུང་ལུགས་དང་སུའུ་

ལེན(The Soviet苏联) གི་མི་རིགས་གཞུང་ལུགས་ཀི་སིད་ཇུས་དང་། ཀྲུང་

གྟོའི་རྒྱལ་རབས་རིམ་པ་གྟོང་མའི་སིད་གཞུང་གི་འཛིན་སྐྟོང་ཉམས་མྟོང་བཅས་

ལས་བྱུང་བ་རེད། དུས་རབས་གྟོང་མའི་ལྟོ་རབས་བརྒྱད་ཅུའི་མཇུག་དང་དགུ་བཅུ་

བའི་འགྟོ་ལ་སུའུ་ལེན་དང་ཡྟོ་རྟོལ་ཤར་མ་ས་ཁུལ་ལ་འགྱུར་ལྟོག་ཆེན་པྟོ་བྱུང་བ་

དང་སྤི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་དཔུང་ཚོགས་ཐྟོར་ཞིག་ཏུ་སྟོང་། སྐབས་དེར་ནུབ་

ཕྟོགས་ཀི་ཆབ་སིད་པ་དང་མཁས་པ་མང་པྟོ་ཞིག་གིས་ཀྲྟོ་སི་ནྟོ(Domino 多

米诺骨牌) ཡི་ནུས་པ་ཐྟོན་རེས་དེས་སྤི་ཚོགས་རིང་ལུགས་མི་རིགས་མང་པྟོའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྲུང་གྟོ་ལའང་གནད་དྟོན་འབྱུང་ངེས་ཡིན་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆ་ཚང་

རང་བཞིན་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཚོད་དཔག་བས། དུས་ཚོད་འདས་པ་

ཡིན་ནའང“ཆབ་སིད་ཀི་མ་འྟོངས་ལུང་བསན”འདི་མངྟོན་སུམ་དུ་གྱུར་ཡྟོད་པ་མ་

རེད། འདིས་ཀང་ཕྟོགས་གཅིག་ནས་ཀྲུང་གྟོའི་གུང་ཁན་ཏང་གི་མི་རིགས་སིད་ཇུས་
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ཀིས་མི་རིགས་ཀི་འགལ་ཟླ་སེལ་པ་དང་། མི་རིགས་ས་ཁུལ་གི་སྤི་ཚོགས་དྟོ་དམ་

བཅས་ལ་འདས་པའི་ལྟོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ནང་ཕན་ནུས་ཐྟོན་པ་རེད། འདི་ང་ཚོའི་

སིད་ཇུས་ཀི་དགེ་མཚན་ཞིག་རེད། 

དུས་རབས་མདུན་སྐྟོད་བེད་བཞིན་པ་དང་ཀྲུང་གྟོའི་ས་ཁུལ་སྟོ་སྟོའི་དཔལ་

འབྟོར་འཕེལ་རྒྱས་དང་སྤི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དང་བསྟུན་ཀྲུང་གྟོ་གུང་ཁན་ཏང་གི་མི་

རིགས་སིད་ཇུས་ཀང་དུས་རབས་དང་མཉམ་སྐྟོད་དང་། འཐུས་སྒྟོ་ཇེ་ཚང་། ཡར་

རྒྱས་གཏྟོང་དགྟོས་པ་སྟོས་མེད་ཡིན། ང་སྒེར་གི་བསམ་ཚུལ་ཡིན་ན། མིག་སར་

གནད་དྟོན་གཉིས་ཀི་ཐད་མྱུར་དུ་ཐག་གཅྟོད་བེད་དགྟོས། 

དང་པྟོ། ང་ཚོའི་མི་རིགས་སིད་ཇུས་ཀིས་མི་རིགས་ཀི་མིང་ཐྟོབ་གཏན་

འཇགས་ཅན་བས་པ་མ་ཟད། ཆབ་སིད་ཀི་དབང་ཆ་དང་དཔལ་འབྟོར་གི་ཁེ་ཕན་

བཅས་དམ་དུ་སྦེལ་ནས་མི་རིགས་སྟོ་སྟོའི་ཁྱད་པར་ཚད་བརལ་འབུར་དུ་ཐྟོན་

བཅུག་པ་དང་། ནན་ཏན་བས་པ་དེ་མི་རིགས་མཐུན་སྒིལ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཆ་ཚང་བ་

ལ་ཕན་ཐྟོགས་གཏན་ནས་བྱུང་ཡྟོད་པ་མ་རེད། 

གཉསི། རིག་གནས་སྣ་མང་ཅན་གི་དགྟོས་མཁྟོ་དང་མི་རིགས་རིང་ལུགས་

ཀི་འདུ་ཤེས་ཉིན་རེ་བཞིན་འཕར་བ་འདི་གཉིས་ཀིས་ཕན་ཚུན་ནུས་པ་ཐྟོན་རེས་

བས་པས། རྒྱལ་ནང་གི་མི་གངས་མང་བ་དང་ལྟོ་རྒྱུས་རིག་གནས་ཕྱུག་པྟོ་ཡྟོད་པའི་

མི་རིགས་ཁག་ཅིག་དང་རྒྱ་མི་རིགས་བར་དྟོན་དངྟོས་ཀི་འགལ་བ་ཁ་སྤྟོད་ཆགས་

པ་རེད། འྟོན་ཀང་ང་ཚོའི་མི་རིགས་སིད་ཇུས་ལྟྟོས་བཅྟོས་འཕེལ་མེད་དུ་གནས་པ་
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དང་། ཉིན་རེར་རྣྟོ་ངར་ཅན་དུ་འགྱུར་བཞིན་པའི་གནད་དྟོན་འདིར་ཤེས་རྟྟོགས་འདང་

ངེས་མེད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་ལན་འདེབས་དང་སེལ་ཐབས་ཀང་དེ་ལས་མི་འདུག་

རྒྱུན་དུ་འདི་ལྟར་ལྷག་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདེ་འཇགས་དང་གཅིག་གྱུར་ལ་འཇིགས་

སྐུལ་ཐེབས་ངེས་ཡིན།

དེར་བརྟེན་སྤི་ལྟོ་ ༡༩༤༩ ལྟོ་ནས་ལག་བསར་བེད་བཞིན་པའི་མི་རིགས་

སིད་ཇུས་ལ་ནན་ཏན་གི་སྒྟོ་ནས་ལེགས་སྒིག་དང་། གྲུབ་འབས་ཕྟོགས་བསྟོམས། 

འདང་ངེས་མེད་ས་ངྟོས་འཛིན་བས་པའི་ཐྟོག་འཐུས་སྒྟོ་ཇེ་ཚང་དུ་གཏྟོང་དགྟོས། 

ལྷག་པར་དུ་སྤི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལས་བྱུང་བའི་མི་རིགས་ཀི་འབེལ་བ་ལ་མཐྟོང་

ཆེན་གནང་སེ་དམིགས་ས་ཡྟོད་པའི་སིད་ཇུས་གསར་པ་གཏན་འབེབས་བེད་

དགྟོས། “ལེམ་ཤུགས”དང“འཇམ་མཉེན”ཟེར་བ་ཡང་འཐུས་སྒྟོ་ཇེ་ཚང་དུ་གཏྟོང་

རྒྱུའི་ཕྟོགས་ཡིན་པ་སྟོས་མེད་ཡིན། ཀྲུང་གྟོའི་གནའ་རབས་ཀི་དབང་འཛིན་པས་

ཀང“གུ་ཡངས་དང་དག་གཅུན་ཟུང་འབེལ”དང“སྟོལ་བསྟུན་འཛིན་སྐྟོང”བེད་ཤེས་

ཀི་ཡྟོད་པ་རེད། ང་ཚོ་གུང་ཁན་ཏང་མི་རྣམས་ལ་དེ་ལས་ཀང་དུས་རབས་དང་

མཐུན་པའི་འཛིན་སྐྟོང་གི་རིག་ལམ་དང་བ་ཐབས་ཡྟོད་དགྟོས། 

ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅྟོ་བརྒྱད་པའི་རེས་ཀི་དབུས་མཐྟོ་རིམ་མི་སྣ་སར་ལས་བླྟོ་

རྒྱ་ཆ་ེཞངི་བཀག་སྟོམ་ཚོད་འཛནི་མདེ་པ། བྟོད་ཀ་ིགནད་དྟོན་ཐྟོག་རགི་ལམ་གསར་སྒྱུར་

དང་ད་ེབས་དག་ེམཚན་ལན་པ་ཡྟོད་སདི་དམ། 

ང་ཚོས་སྐབས་གསར་པའི་ཀྲུང་དབང་གི་དབུ་ཁིད་རྣམ་པ་ཚོར་ཆབ་སིད་

ཀི་རྣམ་དཔྱྟོད་གསར་པ་ལན་པའི་ཐྟོག་དཀའ་གནས་ནང་གི་བྟོད་འབེལ་གི་གནད་
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དྟོན་འདི་ཐག་གཅྟོད་ཡྟོང་བར་རེ་སྒུག་བེད་བཞིན་ཡྟོད། ཡུས་ཀྲེང་ཧིན་གིས་འགན་

གནས་བཞེས་རེས་ཅུང་མ་འགྟོར་བར་བྟོད་ཁུལ་དུ་གཟིགས་སྐྟོར་དུ་ཕེབས་འདུག་

འདིའི་སེང་དབུ་ཁིད་གསར་པས་བྟོད་འབེལ་གི་གནད་དྟོན་ལ་མཐྟོང་ཆེན་གནང་གི་

ཡྟོད་པ་མཚོན་ཡྟོད། 

ང་སྒེར་གི་བསམ་ཚུལ་ཡིན་ན། བྟོད་འབེལ་གི་ལས་དྟོན་ལ་ངེས་པར་དུ་

གཟབ་ནན་གི་སྤྟོད་ཚུལ་འཛིན་དགྟོས། སིད་དབང་བཙུགས་ནས་ལྟོ་ངྟོ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་

སྟོང་ཚར་བ་རེད། ཡིན་ནའང་མའྟོ་ཙེ་ཏུང་གིས“བྟོད་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་ཐྟོག་ངེས་པར་

དུ་ཧ་ཅང་གཟབ་ནན་གི་སྤྟོད་ཚུལ་འཛིན་དགྟོས།་་་་་་ བྟོད་རིགས་གནད་དྟོན་གི་ཧ་

ཅང་ཚབས་ཆེའི་རང་བཞིན་དེ་ངེས་པར་དུ་ངྟོས་འཛིན་བེད་དགྟོས། ཁ་གཏད་གཅྟོག་

སངས་ངེས་པར་དུ་འྟོས་འཚམས་ཡིན་དགྟོས། ནམ་རྒྱུན་འབེལ་ལམ་ཐག་གཅྟོད་

བེད་སངས་དང་གཅིག་མཚུངས་སུ་ལྟ་མི་རུང་།” ཞེས་ཁྟོང་གི་གསུང་ཚིག་འདིར་

ད་དུང་ཡིན་ནའང་རིན་ཐང་ལན་འདུག   ངས་བསམ་པར་བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན་ཐག་

གཅྟོད་ཡག་པྟོ་ཡྟོང་བ་ལ་ངེས་པར་དུ་བྟོད་ཁུལ་ལས་དྟོན་ལ་གཟབ་ནན་བེད་དགྟོས། 

ལྷག་པར་དུ་ཆྟོས་ལུགས་དང་འབེལ་བའི་ལས་དྟོན་སྐྟོར།

༡༽ དུས་དཔགས་བབ་བསྟུན་གནང་སེ་ཚན་རིག་གི་འཕེལ་རྒྱས་ལྟ་བ་ལག་

བསར་བེད་དགྟོས། 

 བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཀི་དྲུང་ཆེ་དག་གིས་ལས་གནས་འཁུར་རིང་ལ་ཆྟོས་

ལུགས་ལས་དྟོན་ཐད་བེད་སངས་འགའ་ཤས་དང་པྟོ་བས་མི་འདུག་དེས་ཀང་ད་ལྟ་

བྟོད་རིགས་མི་དམངས་ལ་ཁྟོང་ཁྟོ་སྟོང་བའི་ས་བྟོན་བཞག་ཚར་བ་རེད། བྟོད་འབེལ་
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གནད་དྟོན་ལ་དུས་དཔགས་བབ་བསྟུན་བེད་དགྟོས་ཤིང་། དེ་མ་གཏྟོགས་དམ་ལྷྟོད་

གཉིས་ཀ་ནྟོར་བ་ཆགས་ཀི་རེད།

འགྟོ་ཁིད་ཁ་ཅིག་གིས་སིད་འཛིན་གི་སྟོབས་ཤུགས་བཀྟོལ་སྤྟོད་བས་ཏེ་

ཆྟོས་ལུགས་དར་སེལ་གིས“ཟིང་བཅྟོས་ཡྟོ་བསང”བེད་བཞིན་འདུག་ད་དུང་འགྟོ་

ཁིད་ཁག་གཅིག་གིས་མཁེགས་འཛིན་གི་བེད་ཐབས་ཚད་མ་ཟིན་པ་བེད་ཀི་འདུག་

དེ་ཡང་བྟོད་ཡིག་གི་སྟོབ་ཚན་མི་དགྟོས་པ་བཟྟོས་པ་དང་། ཡང་ན“འཛིན་དགྟོས་ན་

བཟུང་། གསྟོད་དགྟོས་ན་བསད། འཇུག་དགྟོས་ན་བཅུག”ཅེས་བཀའ་ཁྱབ་བསྒགས་

བས། ད་དུང་འགྟོ་ཁིད་འགས“བརྟན་ལྷིང་གི་ལས་དྟོན་ནི་ཛ་དག་དམག་རྒྱག་ཁའི་

རྣམ་པ་ལྟ་བུའི་སེང་འཇྟོག་དགྟོས”ཞེས་བརྟོད་འདུག ཚད་བརལ་མཁེགས་འཛིན་གི་

གེང་ཚུལ་དང་བ་ཐབས་འདིས་ཀང་ས་ཁུལ་ཞིག་དང་མི་རིགས་ཤིག་ཐག་ཁར་སྦྲུལ་

འཛིན་གི་བླྟོ་སྐེས་པ་དང་། ཁ་གཏད་ཕྟོགས་སུ་འབུད་རྒྱག་བཏང་འདུག་འདི་འགལ་

ཟླ་སེལ་བ་ཞིག་མ་ཡིན་ལ་དེ་ལས་ལྟོག་སེ་འགལ་ཟླ་བཟྟོས་པ་རེད། ལེ་ཉིན་གིས་

གསུངས་པ་ལྟར་ན“དག་བྟོར་རྟོགས་རམ་བས་པ་རེད།”བྟོད་འབེལ་གི་གནད་དྟོན་

ཐྟོག་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་ལྟ་བ་ལག་བསར་བས་ཏེ་བྟོད་ཁུལ་

གི་མང་ཚོགས་ལ་ཀྲུང་གྟོའི་ཕུགས་འདུན་མངྟོན་སུམ་དུ་གྱུར་རྒྱུའི་ཁིད་སྟོན་བེད་

དགྟོས། རྒྱ་ཆེ་བའི་འགྟོ་ཁིད་དང་མང་ཚོགས་ལ་ཡིད་ཆེས་གང་ལེགས་གནང་སེ་ཁ་

བལ་རིང་ལུགས་ཉུང་ཤས་ལ་རྡུར་རྡེག་དང་ཁེར་རྐང་དུ་ཕུད་དགྟོས། 

༢༽ཆབ་སིད་དང་ཆྟོས་ལུགས་དབེ་མཚམས་བཅད་དེ་བྟོད་རིགས་མི་

དམངས་ཀི་སེམས་ཁམས་རེ་འདྟོད་ལ་དྟོ་སྣང་ཡིད་འཇྟོག་བེད་དགྟོས། 
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བྟོད་རིགས་རྣམས་ལ་ལྟོ་ངྟོ་བརྒྱ་སྟོང་མང་པྟོར་ཆྟོས་ལུགས་ཀི་བག་ཆགས་

གཏིང་ཟབ་ཐེབས་ཤིང་། “དངྟོས་པྟོ་ལས་བསམ་བླྟོ་གལ་ཆེ་བ་དང་། ཚེ་འདི་ལས་ཕི་

མ་གལ་ཆེ་བའི”མི་རིགས་ཀི་ཁྱད་ཆྟོས་ཤིག་ཆགས་ཡྟོད། འདི་དང་རྒྱ་ནག་གི་གཙོ་

རྒྱུན་མི་རིགས་རྒྱ་མི་རིགས་དང་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་ཡྟོད། སིད་དབང་འཛིན་

མཁན་ཀྲུང་གྟོའི་གུང་ཁན་ཏང་གིས་གནས་ཚུལ་འདིར་ངེས་པར་དུ་ཤེས་རྟྟོགས་

གསལ་པྟོ་ཡྟོད་དགྟོས། 

བྟོད་རིགས་དཀྱུས་མ་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་ཁྟོ་ཚོའི་ཚེ་འདི་

ཕི་གཉིས་ཀི་སྐབས་གནས་དང་ཟམ་པ་ལྟ་བུ་རེད། གལ་ཏེ་གནད་དྟོན་འདི་མགྟོ་

འཚོས་པ་ཡིན་ན་བྟོད་རིགས་རྣམས་ཀིས་བསྙེན་བཀུར་བ་ཡུལ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ་

པར་ཕིར་བསྡུས་པ་དང་། བཙན་དབང་གིས་གྲྭ་བཙུན་དང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བར་དབེ་

མཚམས་གསལ་པྟོ་བཟྟོ་དགྟོས་པ་ཞེས་ཚད་བརལ་གི་བ་སྤྟོད་འདི་དག་སེལ་གི་མ་

རེད། ཆྟོས་ལུགས་དང་ཆབ་སིད་གཉིས་མཉམ་དུ་བསམས་བཀིགས་བེད་པ་དང་

། ཏཱ་ལའི་བླ་མར་དད་མྟོས་བེད་མཁན་དང་ཁ་བལ་རིང་ལུགས་པའི་བར་མཚུངས་

རྟགས་བཀྟོད་ན་མི་རིགས་ཀི་འཁྟོན་འགས་བཟྟོ་བ་དང་མི་རིགས་ཀི་སང་སེམས་ཆེ་

རུ་གཏྟོང་བ་ལས་མེད། ང་ཚོ་གུང་ཁན་ཏང་མི་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་ནས་

ལྟོ་ངྟོ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་

རིང་ལྷྟོད་གཡེང་མེད་པར་མི་དམངས་ཀི་ཕན་བདེ་དྟོན་གཉེར་གནང་སེ་ཁྟོང་

ཚོའི་དངྟོས་བྟོའི་འཚོ་བ་ལེགས་བཅྟོས་ཆེན་པྟོ་བས་ཡྟོད་མྟོད། འྟོན་ཀང་དུས་མཉམ་

དུ་ཁྟོང་ཚོའི་བསམ་བླྟོའི་དགྟོས་མཁྟོ་ལའང་ཐུགས་སྣང་གནང་དགྟོས། 
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བྟོད་འབེལ་གནད་དྟོན་མིག་སར་གི་རྒྱ་ནག་ལ་མཚོན་ན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ། 

རིག་ལམ་གསར་པ་དང་། ས་འཛིན་བརལ་གཏྟོར་བེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། སྤི་ཚོགས་

བརྟན་ལྷིང་ལ་སྐུལ་འདེད་ཐེབས་རྒྱུ་མ་ཟད། དག་སྐེད་དཀའ་བའི་མི་རིགས་ཀི་རྨ་ཁ་

ཆགས་པར་སྟོན་འགྟོག་བེད་ཐུབ་ཅིང་། རྒྱལ་ནང་གི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་གཞན་

དག་ལའང་བཟང་ཕྟོགས་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་རྒྱུ་རེད། དུས་མཚུངས་ཐའེ་ཝན་གཅིག་

གྱུར་བེད་པར་ཕན་ཐྟོགས་ཡྟོད་ལ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་སྤིའི་སྣང་བརན་ཡང་གྟོང་མཐྟོར་

གཏྟོང་ཐུབ།  

བྟོད་རང་བཙན་སྟོབས་ཤུགས་གཅིག་བསྡུས་བས་པ་དང་སར་ལས་ལྷག་པར་

དག་པྟོའ་ིཕྟོགས་སུ་འགྟོ་བཞནི་པ་དེས་ཀང་བྟོད་འབེལ་གནད་དྟོན་ཐག་གཅྟོད་ལ་འགལ་

རྐནེ་ཡྟོད་དམ།

ལན། ཏཱ་ལའི་བླ་མས་བགེས་ཡྟོལ་གནང་བ་དང་བྟོད་རང་བཙན་སྟོབས་

ཤུགས་གཅིག་བསྡུས་དང་དག་པྟོའི་ཕྟོགས་སུ་འགྟོ་བཞིན་འདུག “བྟོད་རྒྱལ་ཡྟོངས་

ཚོགས་ཆེན”དང“གཞྟོན་ནུ་ཚོགས་པས” ༢༠༡༢ ལྟོའི་ཟླ་ ༦ པའི་ནང་རྡ་རམ་ས་

ལར་ཚོགས་འདུའི་ཐྟོག“བྟོད་རང་བཙན་མནའ་འབེལ་ཚོགས་པ”བཙུགས་ནས་ 

༢༠༡༣ ལྟོའི་ཟླ་ ༩ པའི་ནང་འགྟོ་ཁིད་ལྟེ་བ་འདེམས་བསྐྟོ་བེད་འཆར་རེད་འདུག 

འདིས་ཀང་སིད་དབང་དུ་ཞུགས་མེད་པའི་ཏང་ཤྟོག་དངྟོས་སུ་འཁབ་སེགས་ཐྟོག་

ཐྟོན་པ་མཚོན་ཡྟོད། 

བཙན་བྟོལ་སྤི་ཚོགས་ནང་བྟོད་རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སྐྟོར་བེད་མཁན་གི་གྟོས་

ཚོགས་འཐུས་མི་ཇེ་མང་དུ་སྟོང་བ་དང་། གཞྟོན་ནུ་ཚོགས་པ་སྟོགས་རང་བཙན་

ཚོགས་པ་ཁག་གིས་འྟོས་འདེམས་ཁྟོད་སྐུལ་སྟོང་གི་ནུས་པ་ཡང་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་
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ཆགས་འདུག མ་འྟོངས་པར་གྟོས་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་སིད་གཞུང་ནང་བྟོད་རང་

བཙན་ལ་རྒྱབ་སྐྟོར་བེད་མཁན་གི་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྟོ་རྒྱུ་རེད། དེ་ལྟར་བྟོད་

རང་བཙན་ཚོགས་པ་གཅིག་བསྡུས་བས་རེས་ཀྲུང་གྟོ་སིད་གཞུང་གིས་བྟོད་འབེལ་

གནད་དྟོན་ཐག་གཅྟོད་པ་ལ་སར་ལས་ལྷག་པའི་རྟོག་འཛིང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་གདྟོང་

གཏྟོད་དགྟོས་པ་ཆགས་འདུག་དེ་བཞིན་ཀྲུང་གྟོའི་ས་གནས་སིད་གཞུང་གིས་བྟོད་

ཁུལ་གི་བརྟན་ལྷིང་སྲུང་སྐྟོང་ལས་དྟོན་ལ་གནྟོན་ཤུགས་སར་ལས་ཆེ་བ་འཕྲད་ཀི་

རེད།

བྟོད་རང་བཙན་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་རུ་སྟོང་བ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ང་ཚོས་

སྒ་སྐད་གསར་པ་གཞན་འགའ་ལའང་དྟོ་སྣང་བྱུང་སྟོང་། ༢༠༡༣ ལྟོའི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ 

༨ ཉིན་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་སིད་འཛིན་དཔྟོན་རིགས། “རྒྱལ་ཁབ་ཀི་

གཙོ་བདག”བླྟོ་བཟང་སེང་གེའི་ཝ་ཤིན་ཊྟོན་དུ་གསུང་བཤད་ཅིག་གི་ནང་།”

དང་པྟོ། བྟོད་དུ་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་མུ་མཐུད་དུ་ལག་ལེན་བེད་

རྒྱུ་མིན་ཞིང་གུང་ཁན་ཏང་གི་དབང་སྒྱུར་ལ་ངྟོས་ལེན་བེད་ཆྟོག གཉསི་པ། བྟོད་

ཀི་དྟོན་དངྟོས་རང་སྐྟོང་ལ་དུས་བཀག་ཀང་ཡྟོད་ཆྟོག གསུམ་པ། བྟོད་ནང་གི་ཀྲུང་

གྟོའི་དམག་དྟོན་སྒིག་གཤྟོམ་ལ་རང་དབང་གི་སྒྟོ་ནས་ཉུང་འཕྲི་བེད་རྒྱུའི་དབང་

ཆ་ཡྟོད་དགྟོས།”ཞེས་བཤད་འདུག གལ་ཏེ་གྟོང་གསལ་གི་བརྡ་འཕྲིན་འདི་དྟོན་

དངྟོས་ཡིན་ན། འདི་ནི་བཙན་བྟོལ་བྟོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀིས་དྟོན་དངྟོས་ལ་ཆེས་

གདྟོང་གཏད་པའི་ཤེས་རྟྟོགས་ཤིག་ཡིན་དགྟོས་ཤིང་། བྟོད་འབེལ་གནད་དྟོན་

ཐག་གཅྟོད་ཕྟོགས་སུ་བསྟོད་བསགས་བེད་འྟོས་པའི་གཟབ་བརླིང་གི་གྟོམ་པ་གང་

སྟོས་པ་རེད། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་ ༣༡ 
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གི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན་པའི་བྟོད་ལྟོངས་དང་ཞིང་ཆེན་གཞན་ཁག་བཞིར་གནས་

པའི་བྟོད་རིགས་རྣམས“རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལྟོགས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ”ཅིག་ཆགས་ཏེ“རང་

བཙན”དང“དམངས་གཙོའི”ལམ་ལུགས་སྟོགས་དྟོན་གཉེར་ཐུབ་ཐབས་མེད་ལ། 

དམག་དྟོན་སྒིག་གཤྟོམ་གི་དབང་ཆ་སྒེར་སྤྟོད་དེ་ལས་ཀང་བེད་ཐབས་མེད། འདི་

ལྟར་གནད་འགག་ངྟོས་ཟིན་པ་ཡིན་ན་གཞི་ནས་གྟོས་མྟོལ་ཁྟོད་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཕིར་

རྒྱལ་ནང་དུ་ལྟོག་རྒྱུའི་གནད་དྟོན་དང་གཞན་བྟོད་འབེལ་གནད་དྟོན་ཐག་གཅྟོད་

བཅས་ཀི་ཐད་ངྟོས་འཛིན་གཅིག་གྱུར་ཡྟོང་ཤས་ཆེ། 

དྟོན་དངྟོས་ལ་གདྟོང་གཏད་དེ་འབྱུང་འགྱུར་ལ་བསམ་གཞིགས་དང་། བྟོད་

ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་བྟོད་རིགས་རྣམས་ཀིས་ལྷན་དུ་ཧུར་བརྟོན་གནང་ན། ང་ཚོར་བྟོད་

འབེལ་གི་དཀའ་གནད་འདི་སེལ་ཐུབ་པའི་རྣམ་དཔྱྟོད་ཡྟོད་པ་གཏན་འཁེལ་ཡིན་

པའི་ཡིད་ཆེས་ཡྟོད།  ཅེས་བཤད་འདུག
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མཁས་པས་མི་རིགས་ཀི་གནད་དྟོན་ཡ་གལ་ཞིག་གེང་བ་སེ། གངས་

ཉུང་མི་རིགས“མཐར་ཕུད་བཏང་བར” ཡིད་གཟབ་བེད་དགྟོས།

མི་རིགས་མང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤི་ཚོགས་དབིབས་འགྱུར་སྐབས་ཀི་འགལ་ཟླ་མངྟོན་ཚུལ།

 ཡན་ཆིང་གིས།29      

 ང་ཚོས་སྤི་ཚོགས་ཀི་ལྟ་ཕྟོགས་ཐྟོག་ནས་འགལ་ཟླར་ལྟྟོས་ན། འདི་ནི་ས་

ས་ནས་ང་རང་ཚོའི་འཚོ་བའི་ཁྟོད་རྒྱུན་ཚུལ་གི་གནད་དྟོན་ཞིག་རེད། དེར་བརྟེན་

ང་ཚོས་སྤི་ཚོགས་དབིབས་འགྱུར་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་རིམ་པའི་ཐྟོག་ནས་འགལ་ཟླ་སྣ་

ཚོགས་ཁྟོད་དུ་གནད་དྟོན་འདིར་ལྟ་དགྟོས་པ་ལས། མི་རིགས་ཀི་གནད་དྟོན་འདུག་

ཅེས་བརྟོད་མ་ཐག་ཐམས་ཅད་ངྟོ་བྟོ་ཐ་ཤལ་གི་གདྟོང་ཐུག་ལ་ངྟོས་འཛིན་བེད་རྒྱུ་

མེད། 

ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་གཡྟོལ་མི་རུང་བ་ཞིག་ལ། ཕྟོགས་གཅིག་ནས་དཔལ་

འབྟོར་འཕེལ་རྒྱས་ཐྟོག་ང་ཚོར་རྒྱལ་སྤིའི་སེང་བཀྲག་མདངས་ཅན་གི་གྲུབ་འབས་

ཐྟོབ་པ་དང་། ཕྟོགས་གཞན་ཞིག་ནས་ང་ཚོར་གནད་དྟོན་གཉིས་དངྟོས་སུ་འཕྲད་པ་

སེ། གཅིག་ནི”ང་འཆི་བ་ཁྱེད་རང་གིས་ལྟྟོས་དང་།” ཅིག་ཤྟོས་ནི་”ང་ཚོ་མཉམ་དུ་

འཆི།”བཅས། ས་མ་ནི་རང་ལུས་མེར་སེག་ཡིན་ཞིང་། ཕི་མ་ནི་འཇིགས་སྐུལ་དག་

སྤྟོད་ཀི་དྟོན་རྐེན་ཡིན། འདི་ནི་ང་ཚོ་ཧ་ཅང་ཁ་སྐེངས་པའི་བ་བ་ཞིག་རེད།  

 རྒྱ་ནག་གི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆྟོས་གང་རེད་དམ། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁྱད་པར་

བསྡུར་བའི་ཐྟོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་རེར་རྣམ་པ་རེ་ཡྟོད་ལ། དཔེར་ན་ཡྟོ་རྟོབ་དང་ཨ་མི་

29 དབུས་མི་རིགས་སྟོབ་ཆེན་གི་སྟོབ་དཔྟོན།  
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རི་ཁའི་གིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ས་ས་ནས་ཁྟོམ་རྭ་ཅན། དེང་རབས་ཅན། རྒྱལ་སྤི་ཅན་གི་

འཕེལ་རྒྱས་བརྒྱུད་རིམ་བརྒྱུད་ཟིན། དེར་བརྟེན་ཁྟོ་ཚོས་སྤིར་བཏང་ཆ་ནས་ཞི་བ་

དང་ཅུང་དམངས་གཙོའི་བེད་སངས་ཐྟོག་ཁྱུ་ཚོགས་ཀི་རེ་འདྟོད་དམ་མི་སེར་སྒེར་

གི་རེ་འདྟོད་ཞུ་ཡི་ཡྟོད། དང་པྟོ་བརྟོད་ན། ཁྟོ་ཚོའི་དམར་གསྟོད་ཀི་དུས་རབས་ས་

ས་ནས་ཡྟོལ་ཟིན། དེ་ལས་ལྟོག་པར་ཨ་ཧི་རི་ཁའི་རྒྱལ་ཁབ་ཕལ་ཆེར་ད་དུང་ཚོ་

ཁག་མི་རིགས་ཀི་སྤི་ཚོགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། ང་ཚོར་མངྟོན་པ་ནི་ཏག་ཏག་དག་

སྤྟོད་སྤི་ཚོགས་ཤིག་དང་། བག་འཁུམས། སྟོལ་རྒྱུན་ཅན་ཞིག་རེད། དེས་ན་མི་

རིགས་མང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་དེང་རབས་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཕྟོགས་སུ་དབིབས་འགྱུར་

དུས་སྐབས་ལ་གནས་པས། དཔེར་ན་ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། དངྟོས་གནས་

འགན་རྟོད་སྣ་མིན་སྣ་ཚོགས་འཕྲད་བཞིན་ཡྟོད། 

 ད་ལྟ་ང་ཚོའི་སྤི་ཚོགས་དབིབས་འགྱུར་དུས་ལ་སེབས་ཡྟོད་སབས། གདྟོང་

ཐུག་ཆེན་པྟོ་ཁ་ཤས་ཡྟོད་པ་རེད། དང་པྟོ་དེ་ནི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སངས་ཀི་འགན་རྟོད་

རེད། ང་ཚོའི་གཙོ་རྒྱུན་གི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སངས་དང་ས་ཁུལ་རང་བཞིན་གི་ཆྟོས་

ལུགས་གཙོ་བས་ཀི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སངས་འདི་གཉིས་དབར་བར་བརལ་གི་དངྟོས་

པྟོ་མེད། དེར་བརྟེན། འདུ་ཤེས་འཛིན་སངས་དབར་རྐྟོང་ཤུགས་ཤིག་གནས་ཤིང་

། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆྟོས་ལུགས་ཀི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སངས་རིམ་བཞིན་དགེ་མཚན་

མེད་པར་འགྱུར་བ་དང་ང་ཚོའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སངས་རིམ་བཞིན་དར་ཁྱབ་ཆེ་རུ་

འགྟོ་རྒྱུ་རེད། 

 གཉསི་པ་ནི་རིམ་གས་ཀི་འགན་རྟོད་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་སྤི་ཚོགས་གྲུབ་ཆ་

ཕན་ཚུན་འབར་བའི་ཚད་མཐྟོ་པྟོ་མིན་པས། སྤི་ཚོགས་ནང་དམའ་རིམ་དང་མཐྟོ་
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རིམ་དབར་གནད་དྟོན་ཁ་ཤས་ལས་ས་པྟོའི་ངང་འཐྟོན་གི་རེད། 

 གསུམ་པ་དེ་ནི་ང་རང་ཚོའི་གཞུང་ལུགས་དང་དངྟོས་ཡྟོད་དབར་གི་འགན་

རྟོད་རེད། ང་ཚོས་ཉིན་ལྟར་མི་རིགས་མཐུན་སྒིལ་རྟོགས་རེས་ཟེར་གི་ཡྟོད། དྟོན་

དངྟོས་ཐྟོག་ང་ཚོའི་མི་སེར། ལྷག་པར་ཤར་ཕྟོགས་ས་ཁུལ་མི་སེར་ལ་རང་རྟྟོགས་

ཀི་མི་འདང་ཞིང་། མི་རིགས་ལ་བསམ་ཤེས་དང་མི་རིགས་ལ་བརི་བཀུར་ཐད་ལག་

བསར་གི་ཐྟོག་འདང་གི་མེད། ང་ཚོས་འདིའི་རིགས་མི་སེར་སྟོ་སྟོའི་རང་རྟྟོགས་

བསམ་པའི་ནང་བཅུག་མེད། ལྷག་པར་དུ་ཤར་ཕྟོགས་ས་ཁུལ་དུ་གནད་དྟོན་འདི་

འབུར་དུ་ཐྟོན་བསད་ཡྟོད།

 བཞི་པ་དེ་ནི་ང་ཚོར་མི་རིགས་དིལ་བསྒགས་ཐད་ཀི་དང་ཕྟོགས་ནུས་ཚད་

ཧ་ཅང་ཉུང་བ། མི་སྣ་དང་བས་རེས་འཇྟོག་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་བ། མི་རིགས་དང་

འབེལ་བའི་དྟོན་དག་ཡྟོད་དྟོ་ཅྟོག་ལྟོག་ཕྟོགས་ཡིན་པ་དང་གནད་དྟོན་ཅན་ཡིན་པ།

 དེ་བཞིན་གནད་དྟོན་ཐྟོན་མ་ཐག་མི་རིགས་དེར་འདི་རད་བེད་ཀི་ཡྟོད་པ་མ་

ཟད། དཔར་སྐྲུན་ཁང་དང་བརྒྱུད་ལམ་སྟོགས་ཚུད་པའི་མཚམས་སྦྟོར་བེད་ཁ་ཤས་

ཀིས་མི་རིགས་གནད་དྟོན་གེང་བ་དང་གནས་ཚུལ་མི་སེལ་ཞིང་། ཇི་ཙམ་གིས་མ་

སེལ་ན་ང་ཚོ་འདིའི་ཐད་དེ་ཙམ་གིས་ཤེས་རྟྟོགས་ཐུབ་ཀི་མེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོའི་

བརྒྱུད་ལམ་དང་ང་ཚོའི་གེང་ཕྟོགས་ངྟོས་ནས། མི་རིགས་ཀི་ཤེས་བ་དང་མི་རིགས་

ཀི་ཆེ་མཐྟོང་བཅས་ལ་དང་ཕྟོགས་ནུས་ཚད་ཐད་ཀི་བརྒྱུད་སེལ་ཤུགས་ཚད་ཆེ་རུ་

གཏྟོང་དགྟོས།
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ཧའྟོ་ཧི་ཡྟོན30་དང་ཀྲང་ཧའེ་དབང་།31 --- མི་རིགས་འབེལ་ལམ་གི་

རྣམ་པ་གསར་པ་གཏྟོད་པ།

                                             

 མི་རིགས་གནད་དྟོན་རྒྱ་ནག་ནང་ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གལ་འགངས་

ཆེ་བ་མ་ཟད་ཚོར་བ་སྐེན་པྟོའི་གནད་དྟོན་ཞིག་རེད། མི་རིགས་གནད་དྟོན་གི་འབྱུང་

ཁུངས་དང་། མངྟོན་སངས། ཐག་གཅྟོད་སངས་ཀི་ལམ་ཁ་གང་རེད་དམ། དུས་དེབ་

《འགྟོ་འཁིད་མཁན》དང་ཐུན་མྟོང་ངྟོས་འཛིན་དྲྭ་བའི་ངྟོས་ནས་ཇུས་འགྟོད་དང་གྟོ་

སྒིག་བས་པའི”ཐུན་མྟོང་ངྟོས་འཛིན། མི་སྣ་གསུམ་གི་གེང་མྟོལ”ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་

ནང་། མི་རིགས་གནད་དྟོན་གི་ཆེད་མཁས་པ་གསུམ་གདན་ཞུས་ཀིས་བརྟོད་གཞི་

འདིར་བགྟོ་གེང་བས།

དེ་རིང་གི་བརྟོད་གཞི་ནི”མི་རིགས་འབེལ་ལམ་གི་རྣམ་པ་གསར་པ་གཏྟོད་

པ”ཞེས་པ་རེད། འྟོན་ཀང་བརྟོད་གཞི་འདི་ཉིད་ལ་གྟོལ་ས་ཞིག་ཡྟོད་པ་སེ། མི་རིགས་

འབེལ་ལམ་གསར་པ་ནི་རྒྱ་ནག་གསར་པ་དབུ་བརེས་རེས། ས་ཕི་བར་གསུམ་དུ་

བསྐྲུན་བཞིན་པའི་འབེལ་ལམ་ཞིག་ཡིན་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ངྟོས་ནས་མི་རིགས་འབེལ་

ལམ་ཐད་ལའང་ར་བའི་ཞིབ་གེང་ཅིག་ཡྟོད་ཅིང་། ༡༩༧༨ ལྟོར་དབུས་ནས་འབེལ་

30 སྐུ་ཞབས་ཧའྟོ་ཧི་ཡྟོན་ནི་སྟོག་རིགས་ཡིན་ཞིང་། སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱལ་ཡྟོངས་སིད་གྟོས་ཀི་ཨུ་

ཡྟོན་དང་། ཀྲུང་གྟོའི་སྤི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་གི་དྲུང་ཡིག་གཞྟོན་པ། མི་རིགས་དང་ཆྟོས་ལུགས་ཨུ་ཡྟོན་ལྷན་

ཁང་གི་ཨུ་ཡྟོན་བཅས་རེད།

31 སྐུ་ཞབས་ཀྲང་ཧའེ་དབང་ནི་ཐེན་ཅིན་ཝུའུ་ཆིན་ནས་ཡིན་ཞིང་། ཀྲུང་དབང་མི་རིགས་སྟོབ་ཆེན་གི་དགེ་

རན་ཆེན་མྟོ་དང་། འབུམ་རམས་པའི་སྟོབ་དཔྟོན། ཀྲུང་གྟོའི་མི་རིགས་རིག་པ་དང་མིའི་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་

གི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡྟོན་བཅས་རེད།
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ལམ་འདི་རིགས་གྲུབ་ཟིན་པ་གསལ་པྟོར་བརྟོད། དེའི་ཁྱད་ཆྟོས་ནི་འད་མཉམ། མཐུན་

སྒིལ། རྟོགས་རམ་བཅས་ཡིན་ཞིང་། འཆམ་མཐུན་སྤི་ཚོགས་ཞེས་གེང་རེས། འཆམ་

མཐུན་ཞེས་པའི་ནང་དྟོན་འདིར་བསྣན། 

ངའི་ངྟོས་ནས་ཀང་དེ་རིང་གི་བཤད་སངས་མི་རིགས་འབེལ་ལམ་གི་རྣམ་པ་

གསར་པ་ཞེས་པ་ནི་ང་ཚོའི་མི་རིགས་འབེལ་ལམ་ལ་ད་ལྟ་གནད་དྟོན་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་

ཞིག་འཕྲད་པ་ལ་ཟེར་གི་ཡྟོད་པར་ཤེས་རྟྟོགས་མི་ཉུང་བ་ཡྟོད་གནད་དྟོན་འདི་ཚོར་

མཚོན་ན་གང་འད་བས་ནས་གནད་དྟོན་ཁ་ཤས་མེད་པ་བཟྟོ་ཐུབ་པ་དང། དེ་བཞིན་

གསར་ཐྟོག་གསར་སྣྟོན་བས་ཏེ་སར་ལས་མཐྟོ་བའི་ཚད་གཞི་ཞིག་ལ་སེབས་ཐུབ་

བེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། མི་རིགས་སིད་ཇུས་ཧིལ་པྟོ་ལག་བསར་གནས་སངས་ཐད། ངས་ར་

བའི་ཆ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འདུན་པ་ལག་བསར་བས་པར་ངྟོས་འཛིན་བེད་ཀིན་ཡྟོད། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འདུན་པ་འདི་དེ་རིང་བར་མངྟོན་ཡྟོད་ཅིང་། སྤིར་དམིགས་བསལ་འབུར་

ཐྟོན་གི་གནད་དྟོན་ཁ་ཤས་འཕྲད་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་དེ་བས་ཡྟོངས་ཁྱབ་ཆེ་བ་ནི་ཕལ་

ཆེར་དཔལ་འབྟོར་སྤི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་གནད་དྟོན་རེད། གནད་འདི་ངེས་པར་

དུ་རྒྱུན་མཐུད་དགྟོས། མ་ཟད་བླྟོ་འགྱུར་མི་རུང་། གང་ལྟར་ཡང་མི་རིགས་གནད་དྟོན་

ཐག་གཅྟོད་པར་ད་དུང་ཆེས་རྨང་གཞི་ནས་འགྟོ་འཛུགས་ཏེ་འཇུག་དགྟོས།

 ཤར་ཏུར་ཀི་ས་ཐན་དང་བྟོད་ལ་མཚོན་ན། ད་ལྟ་ཅུང་དམིགས་བསལ་གི་

གནད་དྟོན་ཁ་ཤས་ལ་གདྟོང་གཏྟོད་དགྟོས། དྟོན་དངྟོས་སུ་དམིགས་བསལ་ཟེར་

ནའང་མིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ང་ཚོས་ས་ཁྟོངས་འདི་ཚོ་ཕི་ནང་དབར་ལ་ཕན་ཚུན་

འབེལ་བ་ཡྟོད་པའི་རྐེན་གིས་དག་སྤྟོད་རང་བཞིན་དང་ཁྱུ་ཚོགས་རང་བཞིན་གི་

དྟོན་རྐེན་ཁ་ཤས་ཐྟོན་པ་མཐྟོང་བ་དེ་རེད། དྟོན་དངྟོས་སུ་རྒྱ་ནག་ཧིལ་པྟོར་མཚོན་
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ན། ཁྱུ་ཚོགས་རང་བཞིན་གི་དྟོན་རྐེན་ནི་ཧ་ཅང་ཡྟོངས་ཁྱབ་ཡིན་ཞིང་། མ་ཟད་ཤར་

ཕྟོགས་དང་ནང་སར་དེ་བས་མང་བ་བྱུང་གི་ཡྟོད། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཤར་ཕྟོགས་གང་

ལྟར་འཕེལ་རྒྱས་མགྟོགས་ཤིང་། སྤི་ཚོགས་འཕེལ་རིམ་གི་འགྱུར་བའི་བརྒྱུད་རིམ་

ཁྟོད། ས་ཞིང་གཞུང་བསྡུས་བེད་སྤྟོད་དང་ཞིང་པ་ས་ཞིང་ཤྟོར་བ་སྟོགས་མཚོན་པའི་

གནད་དྟོན་ཧ་ཅང་མང་བར་བརྟེན། གནད་དྟོན་འདི་ཚོའང་ལྟྟོས་བཅས་ཀིས་ཅུང་

མང་། འྟོན་ཀང་གནད་དྟོན་འདི་དག་ནང་མི་རིགས་ཀི་རྒྱུ་རྐེན་ཧ་ལམ་མེད་སབས་

མི་རྣམས་ཀིས་དྟོ་སྣང་བེད་ཀི་མེད། 

 དེ་ལ་མི་རིགས་ཀི་རྒྱུ་རྐེན་མེད་ཅིང་། རྒྱབ་ཏུ་འང་རང་བཙན་དྟོན་གཉེར་

གི་རྒྱབ་ལྟོངས་མེད། འྟོན་ཀང་འབྱུང་རྐེན་འགའ་ཤས་ཐྟོག་ནས་བརྟོད་ན་གཅིག་

མཚུངས་རེད། ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་གི་ཡུ་གུར་མི་རིགས་འདུས་སྟོད་ནི་ཞིང་ལས་

ཁུལ་ཡིན་ཞིང་། ཞིང་ལས་ཧ་ཅང་རེས་ལུས་རེད། ཞིང་ལས་ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་

དཔལ་འབྟོར་འཕར་སྣྟོན་གི་རྟེན་ས་གཙོ་བྟོ་མིན་ཚར་པའི་ད་ལྟའི་དུས་རབས་འདིར། 

ཞིང་ལས་འདི་རིགས་ཀིས་ཡྟོང་འབབ་འཕར་སྣྟོན་དང་ཁུལ་དེའི་དཔལ་འབྟོར་འཚོ་

བ་བཟང་དུ་གཏྟོང་བའི་དྟོན་སྙིང་ལ་ཚད་བཀག་ཐེབས་ཡྟོད། ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་གི་

ལྷྟོ་ཁུལ་གཞི་རའི་ཆ་ནས་འགྱུར་བ་གསར་པ་མེད་ཅིང་། ཞིང་ལས་ཀང་རིམ་འཕར་

བྱུང་མེད། གནས་སངས་འདི་ལྟ་བུའི་འྟོག་དབུལ་ཕྟོངས་ནི་ལྟོག་ཏུ་མེད་ཅིང་། ད་

དུང་མི་འབྟོར་མང་བ་དང་ཁྟོམ་རའི་འཁྟོར་རྒྱུག་བསྣན་པར་བརྟེན། ཞིང་པ་ལས་ཤྟོར་

གནད་དྟོན་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེ་བར་གྱུར། 

 ངས་ཉེ་ཆར་གངས་ཐྟོ་ཚོམ་བུ་ཞིག་མཐྟོང་བྱུང་། ཕི་ལྟོ་ ༢༠༠༢ ནས་ ༢༠༡༢ 

ལྟོའི་བར། ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་གི་བང་ཕྟོགས་དང་ཐེན་ཧན་གསར་སེལ་ཁུལ་འདི་
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གཉིས་དང་བསྡུར་ན་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་གི་ལྷྟོ་ཕྟོགས་ས་ཁུལ་གི་འཕེལ་རྒྱས་སྐྟོ་བྟོ་

ཞེ་དག་རེད། དེ་དང་རྒྱ་རིགས་ས་ཁུལ་གི་ཧེ་བག་ཕི་ལྟོ་ ༢༠༠༢ ནས་ ༢༠༡༢ ལྟོའི་

རིང་ལབ་གསུམ་བཞི་ཞིག་མང་དུ་ཕིན་འདུག གལ་སིད་ང་ཚོས་ར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་

གཙིགས་ཆེན་མི་འཛིན་ཞིང་། ཞིང་པའི་ཡྟོང་འབབ་མ་སར་པར། ཕྟོགས་མཚུངས་

ད་དུང་གྟོང་རྡལ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་བརྒྱུད་རིམ་མགྟོགས་སུ་གཏྟོང་དགྟོས་ན། ནུབ་

བརྒྱུད་ས་ཁུལ་ལའང་ཤར་བརྒྱུད་དང་གཅིག་མཚུངས་ཀི་གནད་དྟོན་འགའ་ཤས་

འཕྲད་ཀི་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནི་ནུབ་བརྒྱུད་ས་ཁུལ་ལ་ད་ལྟ་དེ་བས་གལ་ཆེ་བ་ནི་སྐེ་

ཁམས་སྲུང་སྐྟོབ་ཡིན་ཞིང་། སྐེ་ཁམས་སྲུང་སྐྟོབ་ནི་རྨྟོ་སྐྱུར་ནགས་སྐྟོང་དང་འབྟོག་

སྐྱུར་རྩྭ་སྐྟོང་དང་འབེལ་བ་ཡྟོད་ཅིང་། ཞིང་འབྟོག་མི་སེར་ལས་ཞུགས་ཁྱབ་ཁྟོངས་

གསར་པ་ཞིག་ཏུ་འཛུལ་དགྟོས་པའང་མཚོན། ལས་ཞུགས་ཁྱབ་ཁྟོངས་འདི་ཚོ་ཡུལ་

དེའི་སིད་གཞུང་དང་ཁྟོམ་རར་མཚོན་ན། ག་སྒིག་ཡག་པྟོ་ར་བ་ནས་བས་མེད་ཅིང་

། དེ་ཚོ་ལ་འདི་འདའི་རྨང་གཞི་མེད། གྟོང་རྡལ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཚད་ཧ་ཅང་དམའ་ལ་

གྟོང་ཁྱེར་གངས་འབྟོར་ཡང་ཧ་ཅང་ཉུང་། དེར་བརྟེན་ངལ་རྟོལ་ནུས་ཤུགས་འདི་ཚོ་

བསྡུ་ལེན་བེད་པར་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་ཡྟོད། ང་ཚོས་ཀང་སྐེ་ཁམས་གནས་

སྟོ་ཡུལ་མིའི་གྟོང་ཚོ་བསྐྲུན་རེས་གྟོང་རྡལ་ཆུང་ངུའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བསམ་

ཚོད་བེད་མི་སིད་ཅིང་། འདི་ནི་རྦད་དེ་མི་སིད་པ་ཞིག་རེད། སྐེ་ཁམས་གནས་སྟོ་

ཡུལ་མིའི་གྟོང་ཚོ་འདི་དག་ལ་ང་ཡང་ཕིན་མྟོང་། སྐེ་ཁམས་གནས་སྟོ་སྐབས་སུ་

ཁ་གསབ་དང་འཚོ་སྣྟོན་ཡྟོད་མྟོད། ལྟོ་གཉིས་པ་སེབས་རེས་གྟོང་མིས”ད་ངས་ག་

རེ་བེད་དགྟོས་ཀི་རེད་དམ”ཞེས་པའི་ཅི་བ་གཏྟོལ་མེད་ཀི་གནད་དྟོན་འཕྲད་ཅིང་

། ནྟོར་ལུག་བཙོང་ཚར་ཞིང་། ངས་ག་རེ་བེད་དགྟོས་སམ། སྐེལ་འདེན་དང་ཁྱིམ་
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ཚང་གི་ལག་ཤེས་བཟྟོ་ལས་ཆུང་ངུ་གཉེར་ན། སུས་ཉྟོ་འམ། སུས་ཁྟོ་ཚོའི་ཆེད་ཚོང་

འགེམ་བེད་དམ། སྤིར་ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁ་ཤས་ཀང་ཡྟོད་

ཅིང་གནས་དེར་སྦྟོང་བརྡར་ཡང་གནང་མྟོང་ཡྟོད། ཡིན་ནའང་ཐག་རིང་ཁྟོན་པས་ད་

ལྟའི་སྐྟོམ་པ་མི་སེལ་ཟེར་བ་བཞིན། དུས་ཐུང་ནང་གནས་སངས་འདི་ཚོར་འགྱུར་བ་

གཏྟོང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀའ།

 དྟོན་སྙིང་འདིའི་ཐྟོག་ནས་བརྟོད་ན། ངས་ད་དུང་ནན་བཤད་བེད་རྒྱུ་ཞིག་ལ་

ང་ཚོས་དཔལ་འབྟོར་དང་སྤི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་ཆེས་གཞི་རའི་སྒུལ་ཤུགས་རྒྱུ་

རྐེན་ལ་མཐྟོང་ཆེན་བེད་དགྟོས་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཕིའི་སྟོབས་ཤུགས་ལས་ཐེབས་

པའི་ཤུགས་རྐེན་ལ་འུད་སྒྟོག་མང་བ་གནང་རྒྱུ་མེད། ཕི་ཕྟོགས་སུ་དངྟོས་གནས་

འདི་འདའི་སྟོབས་ཤུགས་ཡྟོད་པ་མ་ཟད། དེ་ཚོར་ནུབ་ཕྟོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱབ་

སྐྟོར་ཐྟོབ་ཀི་ཡྟོད། དཔེར་ན་རྒྱལ་སྤིའི་ཐྟོག་བྟོད་སྐྟོར་སྟོབས་ཤུགས་དང་ཤར་ཏུར་

ཀི་སི་ཐན་ལ་རྒྱབ་སྐྟོར་གི་སྟོབས་ཤུགས། འྟོན་ཀང་སྟོབས་ཤུགས་འདི་ཚོའི་བེད་

སྒྟོ་ལ་ཚད་ཡྟོད་པ་རེད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་རྒྱལ་སྤིའི་མི་སྣ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། གང་སར་

རྒྱུག་པ་དང་གང་སར་གཏམ་བཤད་སེལ། དེའི་ཁྟོད་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་མཛའ་མཐུན་རྣམ་

པའི་ཀུན་སྟོང་ཡང་ཚུད། འདི་འདའི་ཤུགས་ཚད་རེས་བེད་པའི་ཁྟོད་རྒྱལ་ཁབ་འདི་

ཚོ་ལའང་ཁེ་ཕན་མི་འཐྟོབ། དཔེར་ན་ད་ལྟའི་ཨིན་ཡུལ་གི་ཁཱ་མེ་རུན་(Cameron) 

རྒྱ་ནག་ལ་འཚམས་འདི་བེད་འདྟོད་ཀང་ཡྟོང་མི་ཐུབ། ང་ཚོས་ཀང་དེ་ནི་ཁྟོ་རང་

གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་མཇལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་རེད་ཅེས་བརྟོད་ཀི་མེད། འྟོན་ཀང་ཁྟོ་རང་

ངྟོས་ནས་གསལ་པྟོ་གསལ་རྐང་ཤེས་ཀི་རེད། ཁྱེད་རང་གིས་ང་ལ་ཕྟོག་ཐུག་བཏང་

ན་ཁྱེད་རང་ལའང་གྟོང་ཡྟོད་པ་རེད། ང་ཚོ་སྟོ་སྟོའི་ངྟོས་ནས་ཁེ་གྟོང་བཤིབ་བསྡུར་
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བེད་དགྟོས།

 ཀྲུང་གུང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅྟོ་བརྒྱད་པས་རང་ཡིད་རང་ཆེས་ཀི་གནད་དྟོན་

ལ་ནན་བཤད་བས། ངས་ང་ཚོར་གནད་དྟོན་འདིའི་ཐྟོག་རང་ཡིད་རང་ཆེས་ཡྟོད་

དགྟོས་པ་དང་། མི་རིགས་ཀི་གནད་དྟོན་བཀྟོད་སྒིག་དང་ཐག་གཅྟོད་སྐྟོར་རང་ཡིད་

རང་ཆེས་གང་ལེགས་ཡྟོད་དགྟོས། དེ་མ་གཏྟོགས་ཕི་ཕྟོགས་སྟོབས་ཤུགས་ཀིས་

ང་ཚོ་དྲུད་ནས་འགྟོ་སིད་ཀི་རེད། ནང་ལྟོགས་སུ་གནད་དྟོན་གང་རུང་ལྷག་མ་ཐག་

ཕི་ཕྟོགས་དག་བྟོའི་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་སིམ་འཛུལ་དང་ཤུགས་རྐེན་ཡིན་པའི་ངྟོ་

བྟོར་གཏན་འབེབས་བས། འདི་ལྟར་དྟོན་རྐེན་འདི་དག་གི་ཤུགས་རྐེན་ཟམ་མི་ཆད་

པར་ཆེ་རུ་བཏང་ཞིང་། ཐ་ན་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ར་འཛིན་ཐྟོག”ནང་རྐེན་ནི་འགྱུར་

ལྟོག་གི་གཞི་ར་དང་ཕི་རྐེན་ནི་འགྱུར་ལྟོག་གི་ཆ་རྐེན་ཡིན”ཞེས་པའི་ར་བའི་གཏན་

ཚིགས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་། འུད་སྒྟོག་ཁ་ཤས་ཐྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེའང་ཏག་ཏག་

གདེང་མེད་སྦས་གསང་བེད་པ། རང་ཉིད་ཀི་གཏམ་འདྟོད་སྲུང་སྐྟོབ་ཆེད་གནད་དྟོན་

ཁ་ཤས་ནང་ལྟོགས་ཀི་གནད་དྟོན་ཡིན་པ་མི་གཞན་ལ་ཤེས་འཇུག་གི་མེད། 

 ང་ཚོར་གནད་དྟོན་ཡྟོད་པར་ངྟོས་ལེན་བེད་ཀི་ཡྟོད་ན། གནད་དྟོན་གང་

རེད་འདུག་ང་ཚོས་ཚོགས་ཆེན་བཅྟོ་བརྒྱད་པའི་སྙན་ཐྟོའི་ནང་མི་རིགས་ལས་དྟོན་

ཐད་ཀི་ཞིབ་གེང་དུམ་བུ་གཅིག་ལ་གྟོ་བ་ཡག་པྟོ་ལེན་དགྟོས་ཤིང་། ཞིབ་གེང་དུམ་

བུ་འདིར་སྐད་ཆ་གསར་པ་མེད་ཅིང་བསྐར་སྒིག་བས་པ་ཁ་ཤས་ཡྟོད་པ་ཙམ་རེད་

ཅེས་རྟོད་འྟོས། དེ་སྤིའི་ཆ་ནས་སྐད་ཆ་འདི་འད་ཁ་ཤས་ལ་ཕྟོགས་བསྟོམས་བེད་

ཆྟོག་པ་སེ། དམར་ཤྟོག་ཚོགས་པའི་མི་རིགས་སིད་ཇུས་ཕྟོགས་ཡྟོངས་ནས་ལག་

བསར་ཡང་དག་བེད་པ། ཐུན་མྟོང་གཉིས(མི་རིགས་ཁག་གིས་ཐུན་མྟོང་ཐྟོག་མཐུན་
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སྒིལ་འབད་བརྟོན་དང་། ཐུན་མྟོང་ཐྟོག་དར་རྒྱས་གྟོང་འཕེལ)དམ་པྟོར་འཛིན་པ། སྤི་

ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་མི་རིགས་དུ་མའི་འབེལ་བ་ས་བརྟན་གཏྟོང་བ། མི་རིགས་ས་

ཁུལ་རང་སྐྟོང་ལམ་ལུགས་རྒྱུན་འཁྱྟོངས་དང་ཆ་ཚང་དུ་གཏྟོང་བ། དཔལ་འབྟོར་སྤི་

ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཇེ་མགྟོགས་སུ་གཏྟོང་བ། མི་རིགས་ཁག་མཛའ་མཐུན་མཉམ་

གནས་དང་ཕར་བ་གྲུ་འདེགས། འཆམ་མཐུན་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་སེལ་གཏྟོང་བ་

བཅས་རེད། སྐད་ཆ་འདི་དག་ནང་ཆེས་གནད་འགག་ཆེ་བ་ནི་ཚིག་དུམ་དང་པྟོ་དེ་

རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། “ སིད་ཇུས་ག་གེ་མྟོ་ཕྟོགས་ཡྟོངས་ནས་ལག་བསར་བེད་

པ།”ཞེས་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་ཚིག་འདི་ང་ཚོ་ཚང་མས་རྣ་བར་འཇགས་ཤིང་ངག་ལ་

གསལ་བ་ཞིག་རེད།” འྟོན་ཀང་ཡང་དག”ཅེས་པའི་ཡི་གེ་གཉིས་སྣྟོན་པ་འདིར་གྟོ་

དྟོན་ཟབ་པྟོ་ཡྟོད། “ཏང་གི་མི་རིགས་སིད་ཇུས་ཕྟོགས་ཡྟོངས་ནས་ལག་བསར་ཡང་

དག་བེད་པ།”ཞེས་པའི་སྐད་ཆ་དུམ་བུ་འདིས་ང་ཚོར་དེ་སྟོན་ཏང་གི་མི་རིགས་སིད་

ཇུས་ལག་བསར་སྐབས་ཕྟོགས་ཡྟོངས་མིན་པ་དང་། ཡང་དག་མིན་པ་ཤུགས་ནས་

བསན་ཡྟོད། གནད་དྟོན་གཅིག་ནི་གནད་བབ་ལ་དབེ་བ་གང་ཡང་མི་འབེད་པར་

”གིས་གཏུབ་པ་ལྟར་འད་འད་བེད་པ” དེ་ཡིན། དེ་ཡང་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ས་

ཁུལ་དང་ནུབ་བརྒྱུད་ས་ཁུལ་དུ་སིད་ཇུས་ལག་བསར་མཐིལ་ཕིན་བེད་པའི་བརྒྱུད་

རིམ་ཁྟོད་དྟོན་དངྟོས་ལ་གཞི་མ་བཞག་པར་གིས་གཏུབ་པ་ལྟར་བེད་པའི་གནད་

དྟོན་ལྷག་བཞིན་ཡྟོད། གནད་དྟོན་འདི་རིགས་གང་འཚམས་ཡྟོངས་ཁྱབ་རེད། ང་

ཚོས་འགེམས་སེལ་བས་ཟིན་པའི་《མི་རིགས་ས་ཁུལ་རང་སྐྟོང་བཅའ་ཁིམས》ལག་

བསར་གནས་སངས་ཐད་ཀི་ཞིབ་བཤེར། དཔེར་ན་ ༢༠༠༦ ལྟོར་རྒྱལ་ཡྟོངས་མི་

དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡྟོན་ལྷན་ཁང་གིས་འགེམས་སེལ་བས་

པའི་ཞིབ་བཤེར་སྙན་ཐྟོ། དེའི་ནང་བཀྟོད་པའི་སྐེ་ཁམས་གུན་གསབ་དང་ཐྟོན་ཁུངས་
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ཐྟོན་འབེད་སྟོགས་ཀི་གནད་དྟོན་དེ་རིང་བར་ད་དུང་ནུས་པ་ལན་པའི་ཐག་གཅྟོད་

བྱུང་མེད། 

 ངས་བརྟོད་པའི་“གིས་གཏུབ་པ་ལྟར་བེད་པ་”ཞེས་པ་ནི་ས་ཆ་དེ་གའི་དྟོན་

དངྟོས་ལ་མི་ལྟ་བར་ཟེར་ཞིང་། བཟྟོ་པ་སྡུད་པ། ལས་བེད་སྡུད་པ། སྟོབ་ཆུང་ཟླ་སྒིལ་

གཏྟོང་བ་སྟོགས་ཀི་ཐད་རྦད་དེ་ཚད་གཞི་གཅིག་གི་ཐྟོག་བེད་བཞིན་པ་རེད། མཐའ་

མར་ལྷག་པའི་གནད་དྟོན་ནི་སིད་ཇུས་དེ་ལག་བསར་མི་ཐུབ་པ་དང་། སིད་ཇུས་

ལག་བསར་བེད་དང་མི་བེད་ནི་ཚད་གཞི་གཅིག་ཡིན་ཞིང་། དྟོན་དངྟོས་ལ་གཞི་

འཇྟོག་ས་མེད། དྟོན་དངྟོས་ལ་གཞི་མ་བཞག་པས་གནད་དྟོན་འབྱུང་བ་ནི་ལྟོག་ཏུ་

མེད་པ་ཞིག་རེད།  

གནད་དྟོན་གཉིས་པ་ནི་མི་རིགས་སིད་ཇུས་ཀི་ར་བའི་ར་འཛིན་ཐད་ཀི་

གྟོ་བ་དང་རྟྟོགས་དཔྱད་རེད། ས་གནས་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་ཞིག་གི་མི་རིགས་ལས་

དྟོན་ཚན་པ་ག་བེད་འདི་བེད་མེད་པ་གྱུར་ཞིང་། མི་རིགས་ལྷན་ཁང་གི་མ་ལག་ནི་

སྟོབས་ལན་གི་འགན་ནུས་ཚན་པ་ཞིག་མིན་པར། དེས་གཙོ་བྟོ་མི་རིགས་མཐུན་

སྒིལ། མི་རིགས་བ་གཞག་དར་རྒྱས་གྟོང་འཕེལ། གཟེངས་བསྟོད། རྟེན་འབེལ་བེད་

སྒྟོ་སྟོགས་ཀི་ཐད་ལས་དྟོན་སྒྲུབ་པ་མང་། འྟོན་ཀང་ས་ཁུལ་གི་མི་རིགས་སིད་ཇུས་

ལག་བསར་མཐིལ་ཕིན་བེད་པའི་ཐྟོག་ཏང་སིད་ལས་ཁུངས་དང་། བརྟན་ལྷིང་སྲུང་

སྐྟོབ་ཚན་པར་སྐད་ཆ་བཤད་དབང་དང་ཐག་གཅྟོད་བེད་དབང་དེ་བས་མང་བ་ཡྟོད། 

འདིའི་རྐེན་གིས་ང་ཚོའི་མི་རིགས་སིད་ཇུས་ཐད་ཀི་ར་འཛིན་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་ཞིག་ལ་

སྣང་ཆུང་བཏང་ཡྟོད། 
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 སྣང་ཆུང་འདི་རིགས་ཀི་མཇུག་འབས་ཕིར་མངྟོན་ས་ནི། ནུབ་བརྒྱུད་ཐྟོན་

འབེད་ལྟོ་བཅུ་བས་ཟིན་ཞིང་། དཔལ་འབྟོར་སྤི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་མགྟོགས་

ཚད་ཀང་ཧ་ཅང་མྱུར། འདི་འདའི་སྐབས་སུ། མི་རྣམས་ཀིས་རྒྱུན་དུ་འཕེལ་རྒྱས་

ལ་ཅུང་ཐལ་སྐྟོད་དང་མུན་འཐྟོམས་ཀི་ལྟ་སངས་བཟུང་ཞིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྟོ་

ཚོས་སབས་བདེ་དང་ཐལ་སྐྟོད་ཀི་ཐབས་ལམ་སྤད་ནས་རྟོག་འཛིང་དང་རྒྱུན་རིང་

གི་གནད་དྟོན་ཐག་གཅྟོད་བེད་ཀི་ཡྟོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་མི་རིགས་གནད་དྟོན་ལ་

རྒྱུན་རིང་རང་བཞིན་དང་། རྟོག་འཛིང་རང་བཞིན་ཡྟོད་པ་ནི། ཚང་མས་ཐུན་མྟོང་གི་

ངྟོས་འཛིན་གནང་གི་ཡྟོད། 

 གནད་དྟོན་གསུམ་པ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཕིའི་གནད་དྟོན་དང་། ཆྟོས་ལུགས་ཀི་

གནད་དྟོན་སྟོགས་རྒྱུ་རྐེན་རྟོག་འཛིན་ཅན་ལ་རྡར་ཤ་གཅྟོད་སྐབས། རྒྱུ་རྐེན་འདི་

དག་གི་རྐེན་པས་གནད་དྟོན་ཁ་ཤས་ཐག་གཅྟོད་བེད་དུས་ང་ཚོ་ཐལ་སྐྟོད་ཀི་ཕྟོགས་

སུ་འགྟོ་བཞིན་འདུག

 དཔེ་ཞིག་བཞག་ན། ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་དུ”ཁྱེད་ཀི་མཛེས་པའི་ངྟོ་གདྟོང་

ཕིར་སྟོན་དང་། མུ་མཐུད་དེ་མགྟོ་རེས་མ་འགེབས།”ཞེས་པའི་རིགས་ཀི་སྦར་ཡིག་

གང་སར་སྦར་ཡྟོད། ཆྟོས་ལུགས་རང་བཞིན་གི་གྟོམས་སྟོལ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། 

ཆྟོས་ལུགས་ཀིས་དེའི་སྤི་ཚོགས་འཚོ་བའི་གྟོམས་སྟོལ་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་པ་

གསལ་སྟོན་བེད། འྟོན་ཀང་འདིས་ཡང་སྙིང་གང་མཚོན་བཞིན་ཡྟོད་དམ་ཞེ་ན། ཁྱེད་

ཀིས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ཡུལ་སྟོལ་གྟོམས་གཤིས་ལ་བརི་བཀུར་བེད་དགྟོས་

ཞེས་བརྟོད་ཀི་ཡྟོད། དེ་ད་དུང་ང་ཚོས་ཏང་གི་མི་རིགས་སིད་ཇུས་ཀི་རྨང་གཞིའི་ར་

འཛིན་ཞིག་རེད། དེ་བས་ན་གྟོམས་གཤིས་འདི་ཅིའི་ཕིར་བསྒྱུར་དགྟོས་སམ། འདི་
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ཡུལ་སྟོལ་གྟོམས་གཤིས་ལ་བརི་བཀུར་བས་པ་ཡིན་ནམ། འདིའི་ཐད་བགྟོ་གེང་

བེད་མཁན་བྱུང་ཡྟོད་དམ། 

 ད་དུང་དཔེར་ན། 《 མི་རིགས་ས་ཁུལ་རང་སྐྟོང་བཅའ་ཁིམས》དང་《ར་

ཁིམས》གཉིས་ཀའི་ནང་གངས་ཉུང་མི་རིགས་རང་སྐྟོང་གི་སྙིང་པྟོ་ནི། གངས་ཉུང་

མི་རིགས་ཀིས་རང་དབང་ཐྟོག་མི་རིགས་ནང་ཁུལ་གི་ལས་དྟོན་དག་འཛིན་སྐྟོང་

བེད་རྒྱུ་གཏན་འབེབས་བས་ཡྟོད།  མི་རིགས་ནང་ཁུལ་གི་ལས་དྟོན་གང་དང་གང་

རེད་དམ། སུས་དེར་དབེ་མཚམས་འབེད་དམ། ཡང་ན། ང་ཚོའི་མི་རིགས་ས་ཁུལ་

རང་སྐྟོང་ས་གནས་ནི་མི་རིགས་ཀི་རྒྱུ་རྐེན་དང་ས་གནས་ཀི་རྒྱུ་རྐེན་ཟུང་དུ་སྦེལ་

བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ཁྟོད་ཀི་ས་གནས་རྒྱུ་རྐེན་གང་རེད་དམ། ནང་ཁུལ་ལས་

དྟོན་ལ་མཚམས་འབེད་མེད་ན། གང་འད་བས་ནས་མི་རིགས་དང་ས་གནས་ཀི་ནང་

ཁུལ་ལས་དྟོན་ལ་རང་དབང་ངང་འཛིན་སྐྟོང་བེད་ཐུབ་བམ། དཔེ་མཚོན་འདི་དག་

གིས་ང་ཚོས་མི་རིགས་ཀི་གནད་དྟོན་གཏིང་ཟབ་ཤེས་ཐབས་མི་བེད་པ་མ་ཟད། མི་

རིགས་སིད་ཇུས་ལག་ལེན་ཁྟོད་དྟོན་འཁྱྟོལ་བེད་ཀི་མེད་པ་གསལ་སྟོན་བས་ཡྟོད།   

མཐའ་མར་འབེལ་བ་ཐུག་སའི་གནད་དྟོན་ནི་ཁིམས་ལྟར་ལས་དྟོན་སྒྲུབ་

པ་དེ་རེད། མི་རིགས་བ་བའི་ལས་དྟོན་ལ་ང་ཚོས་བསྡུས་མིང་དུ་མི་རིགས་ལས་

དྟོན་ཞེས་འབྟོད་ཅིང་། ཁིམས་ལུགས་ཀི་གཏན་འབེབ་ནང་དུ་བཅུག་པ་ཞིག་རེད། 

གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེ་ནི་ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ད་ལྟའི་ཆར་ཆབ་སིད་ལམ་ལུགས་ཇུས་

འགྟོད་ཧིལ་པྟོའི་ཁྟོད་ཆེས་ཆ་ཚང་བའི་ཕྟོགས་གཅིག་ཡིན་ཞིང་། ང་ཚོར་མི་རིགས་

རང་སྐྟོང་ས་གནས་ ༡༥༥ ཡྟོད། ཞིང་ཆེན་རིམ་པ་ནས་རྟོང་རིམ་པའི་བར་དུ་མ་

ཟད། མི་རིགས་ས་ཁྟོངས་རང་སྐྟོང་ལམ་ལུགས་དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཞི་རའི་
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ཆབ་སིད་ལམ་ལུགས་ཁྟོངས་སུ་བཅུག ང་ཚོའི་ར་བའི་ལམ་ལུགས་ནི་འཐུས་མིའི་

ཚོགས་ཆེན་རེད། ད་དུང་མི་རིགས་ས་ཁྟོངས་རང་སྐྟོང་གི་ལམ་ལུགས། ཆབ་སིད་

གྟོས་མྟོལ་ལམ་ལུགས། ས་གནས་མང་ཚོགས་རང་སྐྟོང་ལམ་ལུགས་སྟོགས་གཞི་

རའི་ཆབ་སིད་གྲུབ་འབེལ༼དངྟོས་པྟོའི་རང་ཉིད་ཀི་ནང་གི་གྲུབ་ཚུལ་གི་ཆྟོས་ཉིད་

དང་ཕི་རྟོལ་གི་དངྟོས་པྟོ་དང་འབེལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མ་ལག་གྟོ༽་ཡྟོད། དེའི་ནང་

སིད་གྟོས་ལ་སྒིག་ཡིག་གཅིག་ཡྟོད། མི་རིགས་ས་ཁྟོངས་རང་སྐྟོང་ལ《ཀྲུང་ཧྭ་མི་

དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་མི་རིགས་ས་ཁྟོངས་རང་སྐྟོང་བཅའ་ཁིམས》ཡྟོད། 

མང་ཚོགས་རང་སྐྟོང་ལའང་མང་ཚོགས་རང་སྐྟོང་དང་། གྟོང་གསེབ་རང་སྐྟོང་དང་

འབེལ་བའི་སྟོལ་ཡིག་ཡྟོད། དྟོན་སྙིང་འདིའི་ཐྟོག་ནས་རྟོད་ན། མི་རིགས་ས་ཁྟོངས་

རང་སྐྟོང་ནི་གཞི་རའི་ཆབ་སིད་ལམ་ལུགས་ཤིག་རེད་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཞི་རའི་

ཁིམས་ལུགས་ཀང་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ར་ཁིམས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞིག་

རེད།

 《 མི་རིགས་ས་ཁྟོངས་རང་སྐྟོང་བཅའ་ཁིམས》ནི་གཞི་རའི་ཆབ་སིད་ལམ་

ལུགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཞི་རའི་ཁིམས་ཀི་གཏན་འབེབས་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། 

དེའི་ལག་བསར་དང་མངྟོན་འགྱུར་གི་ཚད་གཞི་མི་འདང་བ་འདི་ནི་གནད་དྟོན་ཆེ་

ཤྟོས་ཤིག་རེད། ང་ཚོའི་རང་སྐྟོང་ཚན་པ་ ༡༥༥ ངྟོས་ནས་ཁིམས་ལྟར་རང་སྐྟོང་

སྟོལ་ཡིག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནི་ཁིམས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཆ་ཤས་གཅིག་ཡིན་

ཞིང་། ས་གནས་རང་སྐྟོང་སྟོལ་ཡིག་གཏན་འབེབས་བེད་པ་ཁྟོ་ནས་གཞི་ནས་རང་

སྐྟོང་ཁིམས་ལུགས་ལག་བསར་བེད་ཐུབ། ད་ལྟ་རང་སྐྟོང་སྟོལ་ཡིག་༡༣༩ དང་

ཁེར་སྤྟོད་སྟོལ་ཡིག་ ༦༠༠ ལྷག་ཡྟོད། ད་དུང་ས་གནས་ ༡༦ ལ་རང་སྐྟོང་སྟོལ་
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ཡིག་མེད་ཅིང་། དེའི་ཁྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ ༥ ཡི་རང་སྐྟོང་སྟོལ་ཡིག་ཏག་ཏག་ཚུད་

ཡྟོད། ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་སྟོ་སྟོའི་ནང་གི་རང་སྐྟོང་རྟོང་། རང་སྐྟོང་ཁུལ་

ངྟོས་ནས་རང་སྐྟོང་སྟོལ་ཡིག་གཏན་འབེབས་བེད་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དེ་དབུས་

སིད་གཞུང་དང་འབེལ་བ་བེད་མི་དགྟོས་ཤིང་ས་གནས་ནང་ཁུལ་གི་འབེལ་བ་རེད། 

དེར་བརྟེན་གཏན་ལ་ཕབ་རྒྱུར་ཅུང་སབས་བདེ་བ་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ ༥ 

ཡི་སྟོལ་ཡིག་དབུས་དང་ས་གནས་ཀི་འབེལ་བར་དང་ཐུག་ཡྟོད་ལ་ཆབ་སིད་ལམ་

ལུགས་བཅྟོས་སྒྱུར་གི་གནད་དྟོན་ལའང་ཐུག་ཡྟོད། 

 རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ངྟོས་ནས་ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མི་རིགས་ས་ཁྟོངས་རང་

སྐྟོང་ལམ་ལུགས་ཀི་འཐུས་ཚང་དང་འཕེལ་རྒྱས་ནི་ཆབ་སིད་ལམ་ལུགས་བཅྟོས་

བསྒྱུར་གི་བརྟོད་གཞི་ལྟེ་བ་ཡིན་པར་མི་གཡྟོལ་ཞིང་། སྤི་ཚོགས་རིང་ལུགས་

དམངས་གཙོའི་ཆབ་སིད་ཀི་ཕྟོགས་གཅིག་དང་ཆབ་སིད་དཔལ་ཡྟོན་འཛུགས་སྐྲུན་

གི་གལ་ཆེའི་ནང་དྟོན་ཞིག་རེད། འྟོན་ཀང་། སང་ལྟོ་ནི 《  མི་རིགས་ས་ཁུལ་རང་

སྐྟོང་བཅའ་ཁིམས》འགེམས་བསྒགས་བས་ནས་ལྟོ་ ༣༠ འཁྟོར་བ་ཡིན་ཞིང་། རྒྱལ་

ཁབ་ཀི་གཞི་རའི་ཁིམས་ལུགས་གཞན་དག་འགེམས་བསྒགས་གནང་རེས་ཀི་ལག་

ལེན་འཁྱྟོལ་ཚད་དང་སྡུར་ན།《མི་རིགས་ས་ཁུལ་རང་སྐྟོང་བཅའ་ཁིམས》འགེམས་

བསྒགས་བས་ནས་ལྟོ་ངྟོ་ ༣༠ འཁྟོར་རེས། རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ ༥ ཡི་རང་སྐྟོང་སྟོལ་

ཡིག་ད་དུང་གཏན་ལ་ཕབ་ཐུབ་མི་འདུག 

 དེར་བརྟེན་ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ངྟོས་ནས་ལམ་ལུགས་འདི་རྒྱུན་འཁྱྟོངས་

དང་འཐུས་ཚང་གཏྟོང་དགྟོས་ཞེས་ཡང་ཡང་ནན་བཤད་བེད་པ་དང་། ཐ་ན་ཐེ་

ཚོམ་བེད་མི་རུང་། ཉམས་དམས་གཏྟོང་མི་རུང་། གཡྟོ་འགུལ་གཏྟོང་མི་རུང་ཞེས་
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བཤད། འདི་ནི་༼གྟོག་བརན༽འཁབ་སྟོན་བས་པ་ལྟ་བུ་མིན་པར་གཏིང་ཟབ་བསམ་

གཞིགས་གནང་བ་ཞིག་རེད། མིག་སར་གི་གནས་སངས་ལ་གདྟོང་གཏད་པ་ན། 

དེའི་གཞི་རའི་ཁིམས་ལུགས་ཀི་དགྟོས་འདུན་ནི་རྒྱལ་སིད་སྤི་ཁྱབ་ཁང་གི་འབེལ་

ཡྟོད་ཚན་པའི་ངྟོས་ནས་ངེས་པར་དུ་《མི་རིགས་ས་ཁྟོངས་རང་སྐྟོང་བཅའ་ཁིམས》

ལ་གཞིགས་ནས་ཁིམས་ལུགས་འདིའི་སྟོལ་ཡིག ཁིམས་སྟོལ། བེད་ཐབས། ཐབས་

ལམ་བཅས་གཏན་འབེབས་དང་དྟོན་འཁྱྟོལ་བེད་དགྟོས་པ་དང་། རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ལྔ་

ཀས《མི་རིགས་ས་ཁྟོངས་རང་སྐྟོང་བཅའ་ཁིམས》 ལ་གཞིགས་ནས་རང་སྐྟོང་སྟོལ་

ཡིག་གཏན་འབེབས་བེད་དགྟོས། འྟོན་ཀང་ད་ལྟའི་གནད་དྟོན་ནི་ ༢༠༠༦ ལྟོར་མི་

དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཁང་གི་ངྟོས་ནས་ཁིམས་འཛིན་ཞིབ་

བཤེར་ཁྟོད་འཕྲད་ཅིང་། རྒྱལ་སིད་སྤི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཚན་པ་ཕལ་ཆེ་བས་བ་བ་འདི་

བས་མེད་པའི་རྐེན་གིས་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ ༥ ཡི་སྟོལ་ཡིག་གཏན་འབེབས་བས་

མེད་པ་དེ་རེད། འདི་ནི་ཕན་ཚུན་མཉམ་འབེལ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཕན་ཚུན་བར་གཅིག་

ཕམ་གཅིག་རྒྱལ་གི་རྒྱན་རེད་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་ཐུན་མྟོང་ཐྟོག་ལམ་ལུགས་འདིའི་

ཆ་ལག་ཆ་ཚང་བར་བཟྟོ་དགྟོས་པ་ཞིག་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་ཁེ་ལས་ཀིས་

མི་རིགས་ས་གནས་སུ་ཐྟོན་ཁུངས་ཐྟོན་འབེད་བེད་སྐབས། རང་སྐྟོང་ས་གནས་ཀི་

ཁེ་དབང་གང་རེད་དམ། སིད་ཇུས་གཅིག་གཏན་འབེབས་བེད་རྒྱུ་ཁྟོ་ནར་རེ་སྒུག་

བེད་མི་རུང་། ལྟྟོས་དང་ཐྟོན་ཁུངས་ཐམས་ཅད་འདྟོན་སེལ་བས་ཏེ་སྟོང་བ་དང་། ས་

ཁལ་ཡང་ས་གནས་དེར་མ་སྤད་པར་བཟྟོ་ཚོང་ཀུང་སི་གནས་ཡུལ་ལ་འཇལ་ཏེ་

ས་གནས་ལ་ཅི་ཡང་སྤྟོད་ཀི་ཡྟོད་པ་མ་རེད། ས་གནས་ཀིས་དགའ་བྟོ་དང་ཡི་རང་

བེད་ཀི་རེད་དམ། ཐ་ན་ས་གནས་དེའི་རྒྱ་རིགས་ཀང་མི་དགའ་ལ་འགྟོ་ཁིད་ཀང་
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མི་དགའ། གནས་སངས་འདི་འདའི་འྟོག་ང་ཚོས་གང་བེད་སྤད་ནས་ཚད་ལན་དུ་

སྒྱུར་དགྟོས་སམ། རྟག་པར་སིད་ཇུས་ཡག་པྟོ་ཞིག་ཡྟོང་རྒྱུར་བརྟེན་མི་རུང་ཞིང་། 

ཁིམས་ལུགས་ལ་བརྟེན་དགྟོས་པ་རེད།

 གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་མི་དམངས་ངྟོས་ནས་གནད་དྟོན་འདི་ཚོ་གསལ་པྟོ་

ཤེས་ཀི་མ་རེད། གནད་དྟོན་འདི་གསལ་བྟོ་ཤེས་མཁན་ནི་འགྟོ་ཁིད་ལས་བེད་དང་

ཤེས་ཡྟོན་པ་ཁ་ཤས་རེད། ང་ཚོར་ད་ལྟ་འཕྲད་པའི་གནད་དྟོན་ཁ་ཤས་ལ་མཚོན་

ན། ཧ་ཅང་ཕྲ་མྟོའི་རིགས་ཡྟོད་ལ་སྤི་ཁྟོག་རགས་པའི་རིགས་ཀང་ཡྟོད། གནད་ཆེའི་

ར་འཛིན་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པ་ཡྟོད་ལ་ང་ཚོའི་ར་འཛིན་འདི་ཚོའི་ཐད་ཀི་དཔྱད་

རྟྟོགས་དང་གྟོ་བ་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་པའང་ཡྟོད། དེས་ན་གནད་དྟོན་བྱུང་བ་ཙམ་

གིས་ང་ཚོའི་འགག་སྒྟོ་དང་། མགྟོན་ཁང་། ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་བཅས་ཀིས་ཁྱུ་

ཚོགས་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་དམིགས་ནས་དམིགས་བསལ”བེད་སངས་”ལག་བསར་

བས་ཏེ་ཁྟོང་ཚོའི་གས་ནང་འཛུལ་གནས་སྟོད་བེད་བཅུག་གི་མེད་པ་རེད།

 མི་ལ་ལས་ང་ཚོར་མི་སེར་འད་མཉམ་དགྟོས་གསུངས། གྟོང་གསལ་གནས་

ཚུལ་འདི་ལ་མི་སེར་འད་མཉམ་ཟེར་རམ། མི་སེར་འད་མཉམ་ཞེས་པ་ནི་མི་ཚང་

མར་གཅིག་མཚུངས་ཐྟོག་བདེ་འཇགས་ཞིབ་བཤེར་བེད་པ་ཡིན། འདི་ཐམས་ཅད་

སིད་ཇུས་ལག་བསར་གི་གནད་དྟོན་རེད། གལ་སིད་ཁྱྟོད་ཀིས་འགག་སྒྟོར་ཁྟོས་

ལག་བསར་བེད་བཞིན་པའི་སིད་ཇུས་དེ་ག་རེ་རེད་ཅེས་དང་། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀིས་

མི་རིགས་སིད་ཇུས་ཤེས་ཀི་ཡྟོད་དམ་མེད་ཅེས་དིས་ན། ཁྟོས་ཕལ་ཆེར་ར་བ་ཉིད་

ནས་ཤེས་ཀི་མ་རེད། ཁྟོས་དྟོ་ཁུར་བེད་པ་ནི་ཏག་ཏག་གནད་དྟོན་ལྷག་མི་རུང་བ་

དེ་ཡིན་པ་མ་ཟད། དམིགས་འཛུགས་བས་པའི་མི་འགའ་ཤས་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་
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རེད། འགྟོན་ཁང་གཅིག་ལ་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་ཁང་སྟོང་ཡྟོད་ནའང་། བལྟས་

ཚོད་ལ་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ནམ་བྟོད་ནས་ཡྟོང་བ་ཡིན་ན། “ཁང་སྟོང་མེད”ཅེས་

བཤད་ནས་དང་ལེན་མི་བེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁྟོའི་རྒྱབ་ལྟོགས་ལ་བརྡ་

གཏྟོང་མཁན་གི་མི་ཡྟོད་ཅིང་། ཁྟོ་ལ་གལ་སིད་མི་དེ་འདའི་རིགས་འཛུལ་ཡྟོང་ན། 

འཕྲལ་མར་ཉེན་རྟྟོག་མངག་གཏྟོང་ཁང་ལ་ཁ་པར་གཏྟོང་དགྟོས་ཞེས་བཤད་ཡྟོད། 

འགྟོན་ཁང་གང་ཡིན་རུང་ལས་ཀ་རྟོག་ད་ཚ་པྟོ་འདི་ཚོའི་རིགས་འཚོལ་བའི་འདྟོད་

པ་ཡྟོད་མ་རེད། དེར་བརྟེན་ཁྟོ་ཚོ་ཐད་ཀར་ཕིར་ཐྟོན་བཅུག་ན་ཡག་གི་རེད་བསམ་

བསད་ཡྟོད། འདི་རྦད་དེ་མི་རིགས་སིད་ཇུས་ཐད་ལྷག་པའི་གནད་དྟོན་ཁྟོངས་སུ་

གཏྟོགས། 

 ཁྱེད་ཚོས་དྟོ་ཁུར་བེད་ས་གཙོ་བྟོ་ནི་སིད་ཇུས་དེ་ཉིད་ལ་ཡང་སྙིང་གནད་

དྟོན་གང་ཡྟོད་མེད་དེ་རེད། ངས་གནད་དྟོན་ཏག་ཏག་ལག་བསར་ཐྟོག་ལ་ཡྟོད་པར་

ངྟོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡྟོད། གཞི་རའི་སིད་ཇུས་འདི་དག་སྤིར་ ༡༩༥༠ ལྟོའི་ནང་གཏན་

ལ་ཕབ་པ་རེད། འྟོན་ཀང་རྒྱལ་སྤིའི་སྤི་ཚོགས་ཐྟོག་འཁྱེར་ནས་གཤིབ་བསྡུར་བས་

ན། འགྟོ་བ་མིའི་ཐྟོབ་ཐང་གི་སྒིག་ཁིམས་ཡིན་ནའང་འད། མངའ་འབངས་རིག་གཞུང་

གི་ཐྟོབ་ཐང་ཡིན་ན་འད། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའི་བབ་མཚུངས་ཀི་ཁིམས་ལུགས་སྒིག་

སྟོལ་ཀི་ནང་དྟོན་ལས་ཅུང་ཙམ་མི་དམན་ཞིང་། ཐ་ན་ད་དུང་གང་འཚམས་སྟོན་ཐྟོན་

ཡིན་པའི་ཇུས་འགྟོད་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་ལག་བསར་ཁྟོད། སིད་ཇུས་དྟོན་

འཁྱྟོལ་ཡག་པྟོ་བས་མེད། འདི་ནི་གནད་དྟོན་ཆེ་ཤྟོས་དེ་རེད། 

 དེར་བརྟེན་ངའི་ཕྟོགས་བསྟོམས་ནི་མི་རིགས་ས་ཁུལ་རང་སྐྟོང་ལམ་

ལུགས་ཀི་མཚོན་པའི་མི་རིགས་སིད་ཇུས་མ་ལག་ཡག་པྟོ་རེད། འྟོན་ཀང་ལག་



བོད་དོན་ཐོག་བར་གནས་པས་བྲིས་པའྲི་རོམ་ཡྲིག་སོར། 

285

བསར་བརྒྱུད་རིམ་ཁྟོད་ས་ཆ་འགའ་ཤས་ཀིས་དེ་རྒྱ་སྐེད་དང་། ས་ཆ་འགའ་ཤས་

ཀིས་དེ་ཆུང་དུ་བཏང་ནས། ཕྟོགས་ཡྟོངས་ནས་ལག་བསར་ཡང་དག་བེད་ཐུབ་མེད་

པ་རེད། དེར་བརྟེན་ལམ་ལུགས་ཇུས་འགྟོད་ཡག་པྟོ་མེད་པ་མིན་པར་ལག་བསར་

ནུས་ཤུགས་ཐད་གནད་དྟོན་བྱུང་བ་རེད། 

ཀྲང་ཧའ་ེཡང་། མ་ིརགིས་འབལེ་ལམ་ན་ིཁ་ེཕན་འབལེ་ལམ་མ་རདེ། 

 ཆ་འཇྟོག་གཉིས་བེད་སྤྟོད་པའི་ཐྟོག་ངས་སྣང་ཚུལ་འདིར་འགེལ་བཤད་

བས་ན་གཅིག་ནི་སྤི་ཚོགས་རིག་པའི་ནང་གི”སྒེའུ་ཁུང་གྟོག་ཧྲུལ་གི་གཞུང་

ལུགས”སམ”རླངས་འཁྟོར་གྟོག་ཧྲུལ་གི་ཤུགས་རྐེན”ཞེས་པ་རེད།

 གཅིག་ནི་སྐེ་དངྟོས་འགྟོ་བ་མིའི་རིག་པའི་ཐྟོག་གི”སྐྲུན་པ་པྟོའི་ཤུགས་

རྐེན”ཞེས་པ་བཅས་རེད་མི་རིགས་ས་ཁུལ་རང་སྐྟོང་ལམ་ལུགས་ནི་རྒྱ་ནག་གསར་

པའི་དབུ་ཁིད་ཀིས་དཔྱད་ཞིབ་ཡང་ཡང་བས་པ་དང་དམར་དམག་རྒྱང་བསྐྟོད་

ནས་འཇར་པན་འགྟོག་རྟོལ་གི་དམག་འཁྲུག་བར། དེ་ནས་ལྟོ་གསུམ་ནང་འཁྲུག་

བཅས་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐྟོབ་པའི་ཉམས་མྟོང་བསྡུ་ལེན་བས་པའི་རྨང་གཞིའི་ཐྟོག་བསམ་

བླྟོ་གཏིང་ཟབ་བཏང་བ་བརྒྱུད་བཟྟོས་པའི་གཞི་རའི་ཆབ་སིད་ལམ་ལུགས་ཀི་ཇུས་

འགྟོད་རེད། ད་ལྟ་རྒྱལ་ནང་གི་མཁས་པ་ཧ་ཅང་མང་པྟོས་རྒྱལ་ཁབ་གསར་འཛུགས་

བེད་མཁན་གི་དབུ་ཁིད་པའི་བསམ་བླྟོ་སིན་མེད་པའམ་ཨུ་རུ་སུའི་ཤུགས་རྐེན་

ཐེབས་པའི་རྐེན་གིས་གཞི་ནས་སྐྟོན་ཆ་ཡྟོད་སིད་པའི་ལམ་ལུགས་འདི་བདམས་

པར་ངྟོས་འཛིན་བེད། དེང་རབས་མིས་བསམ་བླྟོ་འདི་ལྟར་གཏྟོང་བ་ནི་ངས་ཏྟོག་

ཙམ་ཁེངས་དེགས་ཡྟོད་པར་ངྟོས་འཛིན་ཞིང་། སྐབས་དེའི་མི་རབས་ཀི་ཉམས་མྟོང་

དང་རྣམ་དཔྱྟོད་ལ་ཚོད་དཔག་དམའ་དགས་པ་རེད། ཁྟོ་ཚོ་ཚང་མ་ཤི་ཉེན་ལས་ཐར་
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བའི་མྟོང་བ་གང་མང་ཡྟོད་པའི་མི་སྣ་ཡིན་ཞིང་། འཛམ་གིང་ཇི་ལྟར་མུན་འབམས་

སུ་འགྱུར་བ། མི་སེམས་ཇི་ལྟར་ཞེ་གནག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཐད་ལ་ང་ཚོ་དྟོད་ཁང་ནང་

འཚར་ལྟོངས་བྱུང་བའི་མི་འདི་ཚོ་ལས་རྒྱུས་མངའ་ཞེ་དག་ཟབ་པྟོ་ཡྟོད། བཤད་

སངས་གཞན་ཞིག་ཐྟོག་བརྟོད་ན། རྒྱ་ནག་གི་མི་རིགས་འབེལ་ལམ་ད་ལྟ་འདི་ལྟ་

བུའི་ཕྟོགས་གཅིག་རྐང་པའི་བརྟན་ལྷིང་སྲུང་སྐྟོབ་ཀིས་དངུལ་ལྟོར་དང་མི་སེམས་

ཁྱུར་མིད་གཏྟོང་བའི་མཐིལ་མེད་ནག་དྟོང་ནང་ལྷུང་བ་འདི། མི་རིགས་ས་ཁྟོངས་

རང་སྐྟོང་སེ་གཞི་རའི་ལམ་ལུགས་འདིའི་ཇུས་འགྟོད་དང་འབེལ་བ་མེད། དེ་ལས་

ལྟོག་སེ་ཡིད་རྟྟོན་དང་། བླྟོ་སྦྟོང་། འཆམ་མཐུན་བཅས་གཙོ་བས་པའི་ཐྟོག་ཏང་གི་

མི་རིགས་སིད་ཇུས་ཕྟོགས་ཡྟོངས་ནས་ལག་བསར་ཡང་དག་བེད་པ་དང་། ལམ་

ལུགས་ཇུས་འགྟོད་ཇི་བཞིན་ཁས་ལེན་དྟོན་ཐྟོག་འགེལ་བའི་ཐད་གནད་དྟོན་ལྷག་

པ་རེད། མ་མཐར་ཡང”རྒྱུ་འཕྲི་ས་བཅྟོས”་དང་ལེགས་ཚབ་ངན་འཇུག་གི་གནད་

དྟོན་བྱུང་ཡྟོད། མཆྟོངས་བསྐྟོད་ཆེན་པྟོའི་རེས་ཀི”ལྟོ་གསུམ་དཀའ་ཚེགས་དུས་

སྐབས”ལ་ཕིར་མིག་བལྟས་པ་ན། རྒྱལ་ཡྟོངས་སུ་མི་ག་ཚོད་ལྟྟོགས་ཤི་ཐེབས་པའི་

ཐད་ད་ལྟ་རིག་གཞུང་ལས་རིགས་སུ་ད་དུང་རྟོད་བཞིན་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་ངས་ལབ་

ཕྟོད་པ་ཞིག་ལ། གངས་ཉུང་མི་རིགས་ས་ཁུལ་དུ་མི་རིགས་ས་ཁྟོངས་རང་སྐྟོང་

ལམ་ལུགས་ཡྟོད་པའི་རྐེན་གིས་མི་དམངས་སྤི་ཁང་འཛུགས་རྒྱུར་དེ་ཙམ་བསྟུན་

མེད། དེར་བརྟེན་ལྟྟོགས་ཤི་ཐེབས་པའི་མི་ཞེ་དག་ཉུང་བ་ཡྟོད། ནང་སའི་མི་ཧ་ཅང་

མང་པྟོ་ཞིག་མཐའ་ཁུལ་མི་རིགས་ས་ཁུལ་དུ་མུག་བྟོལ་བསེབས་པར་བརྟེན་གཞི་

ནས་ལྟྟོགས་ཤི་ལས་ཐར། ནང་སྟོག་གིས་དེ་ས་པེ་ཅིང་གི་རིག་གནས་མཁས་པ་

གདན་ཞུས་བས་ཏེ་ཤ་ཟ་བཅུག་ནས་འཚོ་བཅུད་གསྟོབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྟོད། ད་དུང་

དེ་ས་ཧང་ཧེ་ནས་ད་ཕྲུག་སྟོང་ཕྲག་ཁ་ཤས་དང་ལེན་བས་མྟོང་། མ་ཟད་ཁྟོ་ཚོ་དར་
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མ་ཆགས་པའི་བར་གསྟོ་སྐྟོང་བས། འདི་ཐམས་ཅད་ནི་མི་རིགས་ས་ཁུལ་རང་སྐྟོང་

ལམ་ལུགས་ཀི་དགེ་མཚན་ཡིན་ཞིང་། ད་ལྟ་བཤད་མཁན་མེད་ལ་ཡིད་ཆེས་བེད་

མཁན་ཡང་མེད། བཤད་སངས་གཞན་ཞིག་ཐྟོག་བརྟོད་ན། བླ་ན་མེད་པའི་ཕུགས་

བསམ་ལ་གཞིར་བཟུང་བའི་ལམ་ལུགས་ཤིག་ལ་ཆ་རྐེན་གཉིས་ལན་ན། གཞི་ནས་

འཁྟོར་སྐྟོད་བེད་ཐུབ་པ་སེ། གཅིག་ནི་ནན་ཏན་གིས་ཁས་ལེན་དྟོན་ཐྟོག་ཏུ་འགེལ་

དགྟོས། གཉིས་ནི་ཞིབ་ཚགས་ཀིས་སྟོང་སྐྟོང་བེད་དགྟོས། རྒྱ་ནག་ནང་ ༡༩༨༧ 

ལྟོའི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་གསུམ་པ་ནས་བཟུང་། འཚོགས་མ་ཐག་པའི་ཚོགས་ཆེན་

བཅྟོ་བརྒྱད་པ་ཕུད། ལྟོ་ ༢༠ རིང་ཁྱྟོན་ཏང་གི་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཞི་

ཡྟོད་པ་དེ་ཚོས་མི་རིགས་ལས་དྟོན་ལ་ནན་བཤད་བས་མེད་ལ་མི་རིགས་ས་ཁུལ་

རང་སྐྟོང་ལམ་ལུགས་སྲུང་སྐྟོང་སྐྟོར་ཡང་གེང་མེད། འདིའི་ཐྟོག་ནས་མི་འགའ་ཤས་

ཀིས་དེར་དྟོགས་འདི་བྱུང་བར་ཡ་མཚན་དགྟོས་དྟོན་མེད་ལ། མི་རིགས་འབེལ་

ལམ་ད་ལྟའི་གནས་སངས་སུ་གར་བ་ལའང་ཡ་མཚན་དགྟོས་དྟོན་མེད། 

 ༢༠༡༤།༦།༢༦
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ཀྲུང་གྟོའ་ིམ་ིརགིས་སདི་ཇུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏྟོང་འྟོས་སམ། — མཱ་རུང་ག་ི

རྟོད་གངེ་ལ་དམགིས་ནས་གངེ་བ།

ལིས་ཞན་གིས།32

 ཀྲུང་གྟོའི་ད་ཡྟོད་མི་རིགས་སིད་ཇུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏྟོང་འྟོས་སམ་མི་འྟོས། 

ཉེ་བའི་ལྟོ་བཅུ་ལྷག་ནང་། གནད་དྟོན་འདི་ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རིག་གཞུང་ལས་

རིགས་ཀི་དྟོ་སྣང་བེད་ཡུལ་གི་གེང་གཞི་གཅིག་ཆགས། ༢༠༠༤ ལྟོར། པེ་ཅིང་སྟོབ་

ཆེན་གི་སྟོབ་དཔྟོན་མཱ་རུང་གིས<<མི་རིགས་འབེལ་ལམ་ཤེས་རྟྟོགས་ཡྟོང་བའི་

བསམ་ཚུལ་གསར་པ། — གངས་ཉུང་ཁྱུ་ཚོགས་ཀི་གནད་དྟོན”ལ་ཆབ་སིད་ཅན་

འདྟོར་བ།”>>ཞེས་པའི་རྟོམ་ཡིག་ཅིག་སེལ་ཞིང་། ད་ཡྟོད་མི་རིགས་སིད་ཇུས་ལ་

སྒྱུར་བཅྟོས་གཏྟོང་དགྟོས་ངེས་ཡིན་པ་གེང་། དེ་རེས་ལྟོ་བཅུའི་ནང་རིག་གཞུང་ལས་

རིགས་ངྟོས་ནས་གནད་དྟོན་དེའི་ཐད་ཀི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྟོད་གེང་བྱུང་། 

 ཆབ་སིད་ལྟ་བའི་ཚོགས་པ་ཞེས་པ ༢༠༡༡ ལྟོར་དབུ་བརེས་པ་ནས་བཟུང་། 

རྟོད་གེང་འདིར་རྒྱུན་མཐུད་དྟོ་སྣང་བེད་བཞིན་ཡྟོད། ༢༠༡༢ ལྟོར། ཆབ་སིད་ལྟ་བའི་

རུ་ཁག་གིས་བརྡ་འཕྲིན་རི་མྟོ་སེ<<རྒྱ་ནག་མི་རིགས་ལྔ་བཅུ་ང་དྲུག་ལ་རི་མྟོས་

འགེལ་པ།>>(ཆབ་སིད་ལྟ་བའི་དྲྭ་བའི་ཐྟོག་ཏུ་ལྟ་བཤེར་བེད་ཐུབ།)ཞེས་པ་བཟྟོས། 

མ་ཟད་རི་མྟོའི་ཁྟོད་རྟོད་གེང་ཕྟོགས་གཉིས་ཀི་ལྟ་བ་བརྒྱུད་རིམ་ལན་པའི་ཐྟོག་ངྟོ་

སྤད་བས། ༢༠༡༣ ལྟོར། ཆབ་སིད་ལྟ་བའི་ཚོགས་པས<<རྒྱ་ནག་མི་རིགས་འབེལ་

32 སྐུ་ཞབས་ལིས་ཞན་ནི་ཀྲའེ་ཅང་ཞང་ཧན་ནས་ཡིན་ཞིང་། ཀྲུང་གྟོའི་མི་དམངས་སྟོབ་ཆེན་གི་ནུབ་ཡུལ་སྐད་

ཡིག་ལྟོ་རྒྱུས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་འབུམ་རམས་པའི་སྟོབ་མ་ཞིག་རེད།
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ལམ་ལེགས་སྒིག་གི་ལམ་བུ་གང་དུ་ཡྟོད>>( ཆབ་སིད་ལྟ་བའི་ད་ཐྟོག་ཏུ་ལྟ་བཤེར་

བེད་ཐུབ།)ཅེས་པ་སེལ་ནས། རྒྱལ་ནང་གི་རྟོད་གེང་འདི་བརྟོད་གཞི་བས་པའི་

ཆེད་རྟོམ་ཐྟོག་མ་དེ་དབིན་ཡིག་ཐྟོག་སེལ། དེ་ཡང་ཨྟོ་སི་ཁྟོ་ལི་ཡའི་ལཱ་ཁྲུབ་སྟོབ་

ཆེན（La Trobe University）གི་མཁས་པ་ལེད་པྟོ་ཏེས་(James Lei-

bold)ཨ་རིའི་ཤར་ནུབ་ལྟེ་གནས་སུ་བིས་པའི<<རྒྱ་ནག་གི་མི་རིགས་སིད་ཇུས། 

སྒྱུར་བཅྟོས་བེད་རྒྱུ་ལྟོག་ཐབས་མེད་དམ།>>ཞེས་པ་དེ་རེད།

 ༢༠༡༤ ལྟོའི་ཟླ་ ༢ པར། ཨ་རིའི་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་གི་རིག་པ་བ་འབུམ་

རམས་པ་པའྟོ་ཝུན་ཏི（Gardner Bovingdon）ཡིས་<<ཧུའུ་(ཧུའུ་ཨན་ཀང་

དང་ཧུའུ་ལེན་ཧི་བཅས)ལ་གསར་པ་ཞིག་དགྟོས་ཀི་ཡྟོད་པ་རེད།  རྒྱ་ནག་གི་མི་

རིགས་སིད་ཇུས་ཐད་ཀི་སྐད་ཆ་དང་ཟབ་ཚད་ཀི་གྲུབ་ཚུལ།>>ཞེས་པའི་ཆེད་རྟོམ་

སེལ་ནས། མཱ་རུང་གི་ལྟ་བར་དམིགས་ཏེ་རྟོད་གེང་བསྐར་སྟོངས་བེད་ཐབས་བས། 

འབུམ་རམས་པ་སྐུ་ཞབས་པའྟོ་ཝུན་ཏིནི་ཁྟོར་ནེལ་སྟོབ་ཆེན་（Cornell Uni-

versity）གི་ཆབ་སིད་རིག་པའི་སེ་ཚན་ལས་མཐར་ཕིན་ཞིང་། མིག་སར་ཨིན་

ཏི་ཨན་ན་སྟོབ་ཆེན་གི་སྦི་ལྟོས་མིང་ཐུན་ཡན་ལག་ཁང་གི་དབུས་ཡྟོ་ཨེའི་(Eur-

asian)ཞིབ་འཇུག་ཚན་པ། ཆབ་སིད་རིག་པའི་ཚན་པ། རྒྱལ་སྤིའི་འབེལ་ལམ་

རིག་པའི་ཚན་པ་བཅས་ཀི་སྟོབ་དཔྟོན་གཞྟོན་པ་ཡིན་ལ། ལྟོ་རྒྱུས་རིག་པའི་ཚན་

པ་དང་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའི་ཚན་པའི་གཅིག་ལྕྟོགས་སྟོབ་དཔྟོན་ཀང་རེད། ཁྟོང་གིས་རྒྱ་

སྐད་དང་ཡུ་ཀུར་སྐད། ཧ་སག་སྐད། ཨུ་རུ་སུའི་སྐད་བཅས་ཐྟོགས་པ་མེད་ལ། ཤར་

ཏུར་ཀི་སི་ཐན་གི་ས་ཁྟོངས་ཉམས་ཞིབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཕུད། འབུམ་རམས་པ་པའྟོ་

ཝུན་ཏིས་ཡུན་རིང་རྒྱ་ནག་གི་མི་རིགས་སིད་ཇུས་འགྱུར་ལྟོག་ལའང་དྟོ་སྣང་བས། 
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 ཀྟོག་པ་པྟོར་མཱ་རུང་གི་ལྟ་བ་བཏྟོན་པའི་རྒྱབ་ལྟོངས་ལ་རྒྱུས་མངའ་བེད་

འཇུག་ཆེད། པའྟོ་ཝུན་ཏིགིས་ཆེད་རྟོམ་ཁྟོད་ཡིག་ཚོགས་འབྟོར་ཆེན་སྤད་དེ་རྒྱ་ནག་

མི་རིགས་སིད་ཇུས་གྲུབ་ཚུལ་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་ངྟོ་སྤད་བས། བརྒྱུད་

རིམ་འདིའི་ཁྟོད་དམིགས་བསལ་དྟོ་སྣང་བེད་འྟོས་པ་ཞིག་ནི། ཕི་ལྟོ་ ༡༩༩༠ ལྟོའི་

འགྟོ་སྟོད་དུ། ཨུ་རུ་སུ་ཐྟོར་ཞིག་གིས་པེ་ཅིང་གི་མཁེགས་བཟུང་ཤྟོག་ཁག་གི་བསམ་

པར་ཧུའུ་ཡའྟོ་པང་གི་རང་དབང་ཅན་གི་བསྒྱུར་བཅྟོས་ནི་རྒྱ་ནག་ལ་ཉེན་ཁ་ཞིག་

ཡིན་སྙམ། མ་ཟད་གྟོད་ཆག་རང་བཞིན་གི་མཇུག་འབས་ཡྟོང་རྒྱུར་ངྟོས་འཛིན་བས། 

དབུས་ཨེ་ཤ་ཡའི་ཏུར་ཀིའི་སྐད་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ཀིས་རང་བཙན་བས་པ་དེས་

ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་རང་བཙན་གཉེར་བའི་ཡུ་ཀུར་མི་རིགས་ལའང་རེ་བ་སྦིན་ཞིང་

། ཁྟོ་ཚོས་ཕལ་ཆེར་ཕི་ལྟོ་ ༡༩༩༠ ནང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་གི་ངྟོ་རྟོལ་དང་། འབར་

གས། ཟིང་འཁྲུག་གྟོ་བུར་འཕར་སྣྟོན་བྱུང་བ་དེ་བཟྟོས། ས་གནས་སིད་གཞུང་གིས་

ཀང་ཕི་ལྟོ་ ༡༩༩༠ ལྟོ་ནང་དང་ཕི་ལྟོ་ ༢༠༠༠ ལྟོའི་ནང་འགྟོ་སྟོད་དུ་སིད་ཇུས་དམ་

གཏྟོང་གི་བ་སྤྟོད་མང་པྟོ་སེལ་ནས། ཁིམས་འགལ་ཆྟོས་ལུགས་བེད་སྒྟོར་དམིགས་

པའི་རྡུང་རྡེག་ཚ་ནན་བཏང་། 

 པའྟོ་ཝུན་ཏིས་ངྟོས་འཛིན་ལ། སྤིར་ཕི་ལྟོ་ ༡༩༩༠ ལྟོའི་ནང་རྒྱ་དམར་གིས་

ཚིག་བརྟོད་ཐྟོག་ལྟོ་བཅུ་ཕྲག་རིང་གི་མི་རིགས་སིད་ཇུས་དང་མི་རིགས་ས་ཁྟོངས་

རང་སྐྟོང་མུ་མཐུད་རྒྱུན་འཁྱྟོངས་བས་མྟོད། འྟོན་ཀང་དེས་མཁས་པ་ཁ་ཤས་ལ་

སིད་ཇུས་འདི་དག་བཟྟོ་བཅྟོས་རྒྱག་སིད་པའི་རང་བཞིན་ལ་བགྟོ་གེང་བེད་རྒྱུ་འགྟོ་

བཙུགས། ༡༩༩༨ ལྟོར་རྒྱ་ནག་སྤི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་གིས་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་

ཞིབ་འཇུག་དེབ་ཅིག་གི་ནང་སིད་གཞུང་ལ”རིམ་པས་མི་རིགས་ས་ཁུལ་རང་སྐྟོང་
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གི་ར་འཛིན་ཉམས་དམས་གཏྟོང་བར “གྟོས་གཞི་བཏྟོན། ༢༠༠༢ ལྟོར་རྒྱ་ནག་གི་

མཁས་པ་ཁ་ཤས་ཀིས། རྒྱ་རིགས་ཚུད་པའི་མི་རིགས་ཚང་མའི”མཉམ་སྐྟོང་”གིས་

”རང་སྐྟོང་”གི་ཚབ་བེད་དགྟོས་ཚུལ་གེང་འགྟོ་བཙུགས། སྟོབ་དཔྟོན་མཱ་རུང་གི་སྙན་

གགས་ཆེ་བའི་མི་རིགས་གནད་དྟོན་ལ”ཆབ་སིད་ཅན་འདྟོར་བ་”ཞེས་པ་དེ་ནི་རྒྱབ་

ལྟོངས་འདིའི་འྟོག་ཏུ་ ༢༠༠༤ ལྟོར་བཏྟོན།

 པའྟོ་ཝུན་ཏིས་མཱ་རུང་གསར་སྐྲུན་རིང་ལུགས་(Constructionism)ཀི་

ཤུགས་རྐེན་ཟབ་པྟོ་ཐེབས་ཤིང་། དེའི་རྐེན་པས་རྒྱ་ནག་མི་རིགས་སིད་ཇུས་ཀིས་

ཁྱུ་ཚོགས་ཁྱད་པར་ལ་སྲུང་སྐྟོབ་བེད་པ་ཐ་ན་ཇེ་ཟབ་ཏུ་གཏྟོང་བ་ལས། ཁྟོ་ཚོ་མཉམ་

འདེས་ཀིས་གཅིག་གྱུར་གི་མི་རིགས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་བར་སྐུལ་སེལ་མི་བེད་པར་

འདྟོད། དེ་མིན་ཀྲུང་གྟོའི་མི་རིགས་ས་ཁུལ་རང་སྐྟོང་གིས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ངྟོས་

ནས་རང་ཉིད་ཀི་ཁྱུ་ཚོགས་ལ་ངྟོས་འཛིན་སར་ལྷག་བེད་པར་སྐུལ་སེལ་བེད་པ་མ་

ཟད། རྒྱ་ནག་ལས་ཁ་གེས་པའི་ཐུན་མྟོང་གི་འདུན་པ་ཡང་བྱུང་བཅུག་གི་ཡྟོད། མཱ་

རུང་ངྟོས་ནས་བེད་སངས་འདི་དག་གིས་གངས་ཉུང་མི་རིགས”ཆབ་སིད་ཅན་དུ་

སྒྱུར་བ”ལ་ངྟོས་འཛིན་དང་། “མི་རིགས”ཞེས་པ”རིགས་ཚོགས”ལ་སྒྱུར་བ་དང་ཁྟོ་

ཚོའི་ཐད་ཀི་གཟིགས་སྐྟོང་སིད་ཇུས་མེད་པ་བཟྟོས་པ་བརྒྱུད། རྒྱ་ནག་ངྟོས་ནས་མི་

རིགས་གནད་དྟོན་དེ་བཞིན་སར་བས་བཏང་འཛིན་ཐུབ་པ་དང་། ཨ་རི་དང་རང་དབང་

དམངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་་དག་ལྟར”རིགས་ཚོགས་གནད་དྟོན”དང་འད་བར་

སྒྱུར་ཐུབ་པའི་འདྟོད་ཚུལ་བཟུང་།
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 སྤིར་མཱ་རུང་ནི་རྒྱ་ནག་རེར་སྟོན་རིམ་པའི་སྟོབ་ཆེན་པེ་ཅིང་སྟོབ་གྲྭ་ཆེན་

མྟོའི་སྟོབ་དཔྟོན་ཡིན་པ་མ་ཟད། དཔྟོན་རིགས་ཁ་ཤས་ཀི་རྒྱབ་སྐྟོར་ལ་བརྟེན་ནས་

ཁྟོ་རང་གིས་ར་བའི་ཆ་ནས་ལྟོ་ངྟོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་གི་སིད་ཇུས་ལ་འགན་རྟོད་བེད་

པའི་བརམས་ཆྟོས་དཔར་སྐྲུན་བེད་ཐུབ་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་ཁྟོའི་བསམ་ཚུལ་ཡྟོངས་

བསྒགས་བས་རེས་རིག་གཞུང་ཁྱབ་ཁྟོངས་དང་ཆབ་སིད་ལས་རིགས་ཀི་མཐྟོ་རིམ་

ཁྟོད་ནས་སྐྟོན་བརྟོད་ནན་པྟོ་ཕྟོག མཁས་པས་ཕྟོགས་བསྟོམས་གིས”མཱ་རུང་གི་

འདྟོད་ཚུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྟོར་བེད་པའི་རྟོམ་ཡིག་ཧ་ཅང་ཉུང་”ཞེས་གསུངས། གནད་འདི་

ཐ་ན་མཱ་རུང་རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་ཁས་ལེན། མཁས་པ་འབྟོར་ཆེན་ཞིག་གིས་རིགས་

ཚོགས་ཀིས་མི་རིགས་ཀི་ཚབ་བེད་པའི་གྟོས་ཙམ་ལ་བརྟེན་པ་ནི་རྦད་དེ་མཱ་རུང་

གི་གྟོ་ལྟོག་གམ་ཆེད་མངགས་རྒྱ་ནག་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་དངྟོས་ཡྟོད་གནས་

ཚུལ་ལ་འཁྱྟོག་བཤད་ཡིན་པར་ངྟོས་འཛིན་བས། མཁས་པ་དག་གིས། ང་ཚོས་མི་

རིགས་ཀི”ཆབ་སིད་རང་བཞིན”ལ་སྣང་ཆུང་བེད་མི་རུང་ཞིང་། སབས་བདེའི་ཐྟོག་

མིང་སྒྱུར་བས་པས་ནུས་པ་གང་ཡང་མི་འཐྟོན། ཞེས་ངྟོས་འཛིན་གནང་། ཁྟོ་ཚོས་

མཱ་རུང་གིས་མི་རིགས་གནད་དྟོན་དང་ཆབ་སིད་ཁ་ཕྲལ་བའི་བསམ་ཚུལ་ཨ་རིའི་

ཆབ་སིད་ལས་དཔྱད་གཞི་བས་ཤིང་། འྟོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གི་ལྟོ་རྒྱུས་དང་དངྟོས་ཡྟོད་

ལ་རྦད་དེ་མི་འཚམ་པ་ཞིག་རེད། ཅེས་བརྟོད།

 སྤིར་མཱ་རུང་གི་གྟོས་ལ་སྐྟོན་བརྟོད་ཚད་མེད་ཕྟོག་མྟོད། འྟོན་ཀང་ཕི་ལྟོ་ 

༢༠༠༨ ལྟོ་དང་ ༢༠༠༩ ལྟོ་ལ་བྟོད་ཁུལ་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་དུ་སྟོ་སྟོར་བྱུང་

བའི་ཟིང་འཁྲུག་གིས་ཁྟོའི་གྟོས་བསྐར་དུ་མི་རྣམས་ཀི་དྟོ་སྣང་བེད་ཡུལ་གི་གནད་

ཅིག་ཏུ་གྱུར།  ཟིང་འཁྲུག་སྐབས་རྒྱ་མིར་རྟོལ་བའི་གནས་ཚུལ་མི་ཉུང་བ་ཐྟོན་ཞིང་
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། འདིའི་རྐེན་པས་རྒྱ་མི་འབྟོར་ཆེན་ཞིག་གིས་ཡྟོངས་གགས་ཐྟོག་རྒྱ་ནག་གི་ད་ཡྟོད་

མི་རིགས་སིད་ཇུས་ལ་སྐྟོན་བརྟོད་བས། ཁྟོ་ཚོས་ཕྟོགས་གཅིག་ནས་སིད་གཞུང་

གིས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་དམིགས་བསལ་དབང་ཆ་སྤྟོད་པར་མི་འདྟོད་ཅིང་། དེ་

ཙམ་ཕུལ་བྱུང་མིན་པའི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་མི་སྣ་ཁ་ཤས་ཀིས་ཁྱབ་ཁྟོངས་མང་

པྟོའི་ནང་དམིགས་བསལ་དབང་ཆ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕུལ་བྱུང་རྒྱ་རིགས་མི་སྣའི་གལ་

ཆེའི་གྟོ་སྐབས་འཕྲྟོག་པར་ངྟོས་བཟུང་། ཕྟོགས་གཞན་ཞིག་ནས། ཁྟོ་ཚོས་དམིགས་

བསལ་དབང་ཆ་ལྟོངས་སུ་སྤྟོད་པའི་བྟོད་རིགས་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་མི་རིགས་

ཀི་མི་སྣས་དིན་ལན་ལྟོག་འཇལ་བེད་པ་ལའང་ཁྟོང་ཁྟོ་བཟས། རྒྱུ་མཚན་འདི་གཉིས་

ལ་གཞིར་བཟུང་ནས། ཟིང་འཁྲུག་རེས་རྒྱ་མི་འབྟོར་ཆེན་ཞིག་གིས་ཟིང་འཁྲུག་ནང་

མཉམ་ཞུགས་བས་པ་དང་རྒྱ་མིར་ངྟོ་རྟོལ་བས་བའི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་ཉེས་

ཆད་ནན་པྟོ་གཏྟོང་བའི་རེ་བ་བརྒྱབ། དུས་མཚུངས་མཱ་རུང་གི་འདྟོད་ཚུལ་ལའང་

རྒྱབ་སྐྟོར་གི་རྣམ་འགྱུར་བསན་ཏེ། གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་དམིགས་བསལ་དབང་

ཆ་འཕྲྟོག་པའི་ཐྟོག རྒྱ་མི་རིགས་དང་གངས་ཉུང་མི་རིགས་བར་ཁེ་དབང་འད་མཉམ་

མངྟོན་སུམ་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུར་རེ་བ་བེད། 

 ཟིང་འཁྲུག་གི་རེས་སུ་མཱ་རུང་གི་གྟོས་འགྟོ་བཏྟོན་པ་དེར་ཆབ་སིད་ལས་

རིགས་ཀི་མཐྟོ་རིམ་དཔྟོན་རིགས་ཁ་ཤས་དང་མཁས་པ་ཁག་ཅིག་གི་མྟོས་མཐུན་

བསྟོད་ར་བས་ཡྟོད་པ་འད། ༢༠༡༡ ལྟོར་དབུས་འཐབ་ཕྟོགས་གཅིག་གྱུར་གི་རྒྱུན་

ལས་བླྟོན་ཆེན་གཞྟོན་པ་ཀྲུའུ་ཝེ་ཆུན་གིས་རྟོམ་ཡིག་སེལ་ཏེ་བརྟོད་དྟོན། མིག་སར་

མི་རིགས་མཉམ་འདེས་ཀི་གནད་དྟོན་གེང་མི་ཆྟོག་པའི་འཛེམ་བ་དེ་ལས་བརལ་བའི་

དུས་ཡིན་ཞིང་། སིད་གཞུང་གིས་རང་སྐྟོང་ལས་ཁུངས་གསར་པ་མི་འཛུགས་པ་དང་
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། རྒྱ་རིགས་དང་རྒྱ་རིགས་མིན་པའི་སྟོབ་གྲྭ་ཟླ་སྒིལ་དགྟོས་པ། ཐྟོབ་ཐང་ལག་ཁྱེར་

ཐྟོག་མི་རིགས་དབེ་བ་མེད་པར་བཟྟོ་བའི་གྟོས་གཞི་འདྟོན་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་བརྟོད་འདུག 

མི་རིགས་སིད་ཇུས་བསྒྱུར་བཅྟོས་སྐྟོར་ཆེས་ཐལ་ཆེ་བའི་གྟོས་གཞི་འདྟོན་མཁན་

ནི་ཆིང་ཧྭ་སྟོབ་ཆེན་གི་ཧུའུ་ཨན་ཀང་དང་དབུས་སིད་ཁིམས་ལྷན་ཁང་གི་ཧུའུ་ལན་

ཧི་ལས་བྱུང་། ཁྟོ་གཉིས་མཉམ་འབེལ་ཐྟོག་རྒྱ་ནག་གི་ད་ཡྟོད་མི་རིགས་སིད་ཇུས་

ཕྟོགས་ཡྟོངས་ནས་སྒྱུར་བཅྟོས་བེད་དགྟོས་པའི”མི་རིགས་སིད་ཇུས་རབས་གཉིས་

པ”ཞེས་པ་བཏྟོན་པ་རེད། དེ་ཡང་སིད་གཞུང་གིས་མི་རིགས་ས་ཁུལ་རང་སྐྟོང་ལམ་

ལུགས་ངེས་པར་དུ་འདྟོར་དགྟོས་པ་དང་། མི་རིགས་ཁྱད་པར་ཁས་ལེན་རྒྱུ་མཚམས་

འཇྟོག་པ། རྒྱ་ནག་གི་མི་སེར་ཚང་མ་མཉམ་དུ་འདེས་ནས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདེ་

འཇགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བར་སྐུལ་སེལ་བེད་དགྟོས་པ་བཅས་བཤད། ཧུའུ་

ཨན་ཀང་དང་ཧུའུ་ལན་ཧིས་ད་དུང་མཱ་རུང་སྟོགས་མཁས་པས་ཨུ་རུ་སུའི་མི་རིགས་

སིད་ཇུས་སྐྟོར་གི་ལྟ་བ་ཡར་བསྒྲུགས་ནས། ཨུ་རུ་སུའི་མི་རིགས་སིད་ཇུས་ནི་སེར་

མ་མང་པྟོ་སྣྟོད་གཅིག་གི་ནང་བསྒིགས་པ་ལྟར་བས་རེས། མཐར་རང་ཉིད་ཐྟོར་ཞིག་

ཏུ་ཕིན་པ་རེད། ཅེས་འདྟོད་ཚུལ་བཟུང་། དེར་བརྟེན་ཁྟོ་གཉིས་ཀིས་སིད་གཞུང་ལ་

སྦི་ར་ཙིལ་དང་རྒྱ་གར། ཨ་རི་བཅས་ཀི་མི་རིགས”བཞུ་ཐབ་ཆེན་པྟོའི “སིད་ཇུས་

འདེམས་དགྟོས་པར་སྐུལ་ལྕག་བས། ཁྟོ་གཉིས་ཀིས་གྟོམ་གང་མདུན་སྟོས་ཀིས་ངྟོས་

འཛིན་བས་པ་ནི། རྒྱ་ནག་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ ༥༥ ཁ་བལ་གི་མངྟོན་འདྟོད་ནི་རྒྱལ་

ཁབ་ཡུན་རིང་བདེ་འགྟོད་ཐད་ཉེན་ཁ་གཅིག་ཡིན་ཞིང་། སིད་གཞུང་ངྟོས་ནས་སྐད་

ཡིག་དང་དེ་མིན་གི་སིད་ཇུས་བཟུང་སེ་མི་རིགས་ཁག་དབར་གི་ཁྱད་པར་མེད་པར་

བཟྟོ་དགྟོས་ཤིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྟོ་ཚོ་དྟོན་དངྟོས་ཀི་རྒྱ་ནག་མི་རིགས་ཏུ་འགྱུར་

དགྟོས་པར་འདྟོད། སྤིར་ཧུའུ་ཨན་ཀང་དང་ཧུའུ་ལན་ཧིས་སྟོ་སྟོའི་རྟོམ་ཡིག་ཁྟོད་མཱ་
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རུང་གེང་མེད་མྟོད། འྟོན་ཀང་རྟོད་ཆྟོག་པ་ཞིག་ནི་ཁྟོ་གཉིས་ལ་མཱ་རུང་གི་རྟོམ་ཡིག་

ལས་རིག་པ་རེད་པ་རེད། 

 མཱ་རུང་ལ་ཡི་རང་གི་སྐད་སྒ་ཕུད། ད་དུང་སར་བཞིན་སྐྟོན་བརྟོད་ཀང་དག་

པྟོ་ཕྟོག་ཡྟོད། ༢༠༡༡ ལྟོའི་ཟླ་ ༡༢ པར། དབུས་མི་རིགས་སྟོབ་ཆེན་གི་སྟོབ་དཔྟོན་

ཀྲང་ཧའེ་ཡང་གིས་མཱ་རུང་དང་ཧུའུ་ཨན་ཀང་། ཧུའུ་ལན་ཧིའི་ལྟ་བ་ལ་དམིགས་པའི་

སྐྟོན་བརྟོད་རྟོམ་རིང་གཅིག་སེལ། རྟོམ་ཡིག་ནང་དཔེ་བརྟོད་འབྟོར་ཆེན་བཞག་པ་

མ་ཟད། གལ་སིད་མཱ་རུང་དང་ཧུའུ་ཨན་ཀང་། ཧུའུ་ལན་ཧི་བཅས་ཀི་གྟོས་གཞིར་

དང་ལེན་བས་ན། རྒྱ་ནག་མི་རིགས་ཀི་འཆམ་མཐུན་ར་གཏྟོར་གཏྟོང་རྒྱུ་ཡིན་པར་

གསང་བརྡ་བཏང་འདུག ཀྲང་གིས་ད་དུང་རྒྱ་གར་གི་དཔྱད་གཞིའི་རིན་ཐང་དང་ཨུ་

རུ་སུ་ཐྟོར་ཞིག་གི་གཏམ་རྒྱུད་ལ་དྟོགས་འདི་བས་མ་ཟད། དན་སྐུལ་བས་ཏེ་ཧྟོང་

ཀྟོང་དང་མ་ཀྟོ་ངྟོས་ནས་ད་ལྟ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉིས་

ལག་བསར་བེད་བཞིན་ཡྟོད། ཅེས་དང་། ཀྲང་ཧའེ་ཡང་གིས་ད་དུང་ཨ་རིས”གཞན་པ་

ཕིར་འབུད།” “བཞུ་ཐབ་ཆེན་པྟོ།” “ས་ལ་ཊེའི་ཕྟོར་པ་” (salad bowl)བཅས་

བརྒྱུད་ཅིང་། ད་ལྟའི”མ་ས་ཁེ” (mosaic) བར་དུ་སེབས་ཡྟོད། ཡིན་ནའང་མཱ་

རུང་དང་ཧུའུ་ཨན་ཀང་། ཧུའུ་ལན་ཧེ་བཅས་ནི་ད་དུང”བཞུ་ཐབ་ཆེན་པྟོའི”དུས་རིམ་

ནང་སྟོད་རྒྱུར་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་གི་ཡྟོད་པར་ངྟོས་འཛིན་བས། གཞན་ད་དུང་རྒྱ་ནག་

སྤི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཧའྟོ་ཧི་ཡྟོན་གིས་ ༢༠༡༢ ལྟོར་སེལ་བའི་

རྟོམ་ཡིག་རབ་དང་རིམ་པའི་ནང་མཱ་རུང་དང་ཧུའུ་ཨན་ཀང་། ཧུའུ་ལན་ཧི་བཅས་ཀི་

གྟོས་གཞི་ལ་འགན་རྟོད་བས་ཤིང་། རྒྱ་གར། སྦི་ར་ཙིལ་ལམ་ཨ་རི་བཅས་ཚང་མས་

རྒྱ་ནག་ལ་འགིག་པའི་དཔེ་དབིབས་ཤིག་མཁྟོ་འདྟོན་མི་ཐུབ་པར་འདྟོད། 
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 པའྟོ་ཝུན་ཏིས་དྟོ་སྣང་བྱུང་དྟོན། མཱ་རུང་གི་ལྟ་བ་ལ་སྐྟོན་བརྟོད་བེད་མཁན་

གི་མཁས་པ་གཙོ་བྟོ་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཁྱུ་ཚོགས་(སྤིར་མཱ་རུང་ཁྟོ་རང་རྒྱ་རིགས་

མིན)ལས་བྱུང་། ཀྲང་ཧའེ་ཡང་ནི་མན་ཇུའི་རིགས་རེད། (ཆབ་སིད་ལྟ་བར་ལྟ་དཔྱད་

པའི་མཆན། སྟོབ་དཔྟོན་ཀྲང་ཧའེ་ཡང་གིས་རྟོམ་འདི་འབི་མཁན་ལ་ཁྟོ་རང་མན་ཇུའི་

རིགས་མིན་ཞིང་རྒྱ་རིགས་ཡིན་པ་བརྟོད།) ཧའྟོ་ཧི་ཡྟོན་ནི་སྟོག་པྟོའི་མི་རིགས་ཡིན་

པ་དང་། ཅིན་པིན་ཀའྟོ་ནི་ཁྟོ་རུ་ཡའི་རིགས་རེད། པའྟོ་ཝུན་ཏིས་ཨ་རིའི་ཆིང་རྒྱལ་

རབས་ཀི་ལྟོ་རྒྱུས་མཁས་པ་གཅིག་གི་སྐད་ཆ་བཀྟོལ་ནས་སྣང་ཚུལ་འདིར་འགེལ་

བཤད་བརྒྱབ། དེ་ཡང་”ང་དང་བཀའ་མྟོལ་གནང་མྟོང་མཁན་གི་གངས་ཉུང་མི་

རིགས་ཀི་མི་སྣ་ཡྟོད་དྟོ་ཅྟོག་གིས་མཱ་རུང་གི་ལྟ་བ་ལ་ངྟོ་རྟོལ་བས། ཁྟོ་ཚོས་མཱ་རུང་

གི་ལྟ་བ་ནི་སིད་ཇུས་ཁ་ཤས་མེད་པར་བཟྟོ་བ་དང་གཅིག་མཚུངས་སུ་ལྟ། མེད་པར་

བཟྟོ་རྒྱུའི་སིད་ཇུས་འདི་དག་གིས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་རང་སྐྟོང་གང་འཚམ་ཞིག་

དང་། ཁྟོ་ཚོའི་སྐད་ཡིག ཆྟོས་ལུགས། སྟོལ་རྒྱུན་བཅས་ལ་སྲུང་སྐྟོབ་ཀི་ཆ་རྐེན་ངེས་

ཅན་ཞིག་མཁྟོ་སྤྟོད་བེད་ཐུབ།”
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“བྟོད་ཀི་གནད་དྟོན”ཏེ། རྒྱ་གར་གིས་བདེ་འཇགས་ཐད་སེམས་ཁལ་

དང་རྒྱ་གར་ནག་བར་

ས་མཚམས་ཐག་མི་ཆྟོད་པའི་ར་བ།

 ལུང་ཤིང་ཁྲུན་གིས།33

 ༢༠༡༧ ལྟོའི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༢ ཉིན། རྒྱ་ནག་ཕི་འབེལ་བླྟོན་ཆེན་ཡང་ཅེ་

ཁེས་དང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་སྲུང་བླྟོ་འདི་ཡུལ་རྡྟོས་ཝལ་(Ajit Doval)གཉིས་

གཙོ་བས་པའི་རྒྱ་གར་ནག་ས་མཚམས་གནད་དྟོན་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་

དག་ཐུག་འཕྲད་ཐེངས་ ༢༠ གནང་ཞིང་། འདི་ནི་འདི་ལྟོའི་དབར་ཁར་དྟོག་ལམ་

（Doklam洞朗）ཁ་གཏད་དྟོན་རྐེན་བྱུ

ང་བའི་རེས་ཀི་ཐུག་འཕྲད་ཐྟོག་མ་དེ་རེད། རྒྱ་གར་བརྒྱུད་ལམ་གིས་གནས་

ཚུལ་སེལ་བར། རྒྱ་གར་ངྟོས་ནས་ད་དུང་དྟོག་ལམ་གནད་དྟོན་ས་མཚམས་གནད་

དྟོན་ནང་དུ་འཇྟོག་ནས་མཉམ་དུ་གྟོས་མྟོལ་བེད་པའི་རེ་བ་བས། 

 ༢༠༡༧ ལྟོའི་ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༡༨ ཉིན། རྒྱ་གར་དམག་གིས་འབྲུག་དང་

། རྒྱ་ནག རྒྱ་གར་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་ས་འབེལ་གི་དྟོག་ལམ་ས་ཁུལ་དུ་འཛུལ། 

རྒྱ་ནག་ངྟོས་ནས་ས་ཁུལ་དེ་ནི་སར་ནས་ཡྟོད་པའི་མངའ་ཁྟོངས་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན་པ་

33 སྐུ་ཞབས་ལུང་ཤིང་ཁྲུན་ནི་ཤིས་ཧྭ་དགེ་འྟོས་སྟོབ་ཆེན་གི་རྒྱ་གར་ཉམས་ཞིབ་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་དང་། ཆ་གའི་རིག་གཞུང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མཐྟོ་རིམ་ཉམས་ཞིབ་པ་རེད། 
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མ་ཟད། དངྟོས་སུ་སངས་འཛིན་བེད་པའི་འདྟོད་ཚུལ་འཛིན་གི་ཡྟོད། འབྲུག་ངྟོས་

ནས་ས་ཁུལ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་དང་རྟོད་གཞི་ཡྟོད་པའི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན་པའི་འདྟོད་ཚུལ་

བཟུང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་དམག་བཏང་བ་དེ་གཅིག་ནི་འབྲུག་སིད་གཞུང་གི་རེ་

བ་ལྟར་རྒྱ་ནག་གིས་ད་ལྟའི་གནས་སངས་ལ་འགྱུར་བ་གཏྟོང་བར་བཀག་འགྟོག་

བེད་པ་དང་། གཉིས་ནི་ས་ཁུལ་དེ་རྒྱ་གར་གི་བདེ་འཇགས་བླྟོ་འཚབ་དང་འབེལ་བ་

ཆགས་སྐྟོར་བསྒགས་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་འབྲུག་སིད་གཞུང་གི་གསལ་བསྒགས་ནང་

ས་ཁུལ་དེ་རྒྱ་ནག་དང་རྟོད་གཞི་ཡྟོད་པ་གཅིག་པུ་གེང་ཞིང་། རྒྱ་གར་གིས་དམག་

བཏང་ནས་ཐེ་བྱུས་བེད་དགྟོས་པའི་རེ་བ་བས་སྐྟོར་གེང་མེད། འདིའི་ཐྟོག་ནས་

མཐྟོང་ཐུབ་པ་ཞིག་ནི། རྒྱ་གར་གིས་དམག་བཏང་བའི་ར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི”བདེ་

འཇགས་བླྟོ་འཚབ”རེད།

 ཕིས་སུ་རྒྱ་གར་དཔྟོན་རིགས་དང་མཁས་པའི”བདེ་འཇགས་བླྟོ་འཚབ”ཐད་

ཀི་འགེལ་བརྟོད་ལ་གཞིགས་ན། དྟོག་ལམ་ས་ཁུལ་རྒྱ་གར་མངའ་ཁྟོངས་ཨ་མ་དང་

བང་ཤར་ཁུལ་གི་ཤིས་རི་རྒུ་རིའི་ས་རྒྱུད་ནར་རིང་དང་མཐུད་པར་བར་ཐག་ཕལ་

ཆེར་ཀི་ལྟོ་མི་ཌར་ ༥༠ ཡྟོད། ཤིས་རི་རྒུ་རིའི་ས་རྒྱུད་ནར་རིང་ནི་དཀྱུས་དང་ཞེང་

གཉིས་ཀ་ཀི་ལྟོ་མི་ཌར་ ༢༠ ལྷག་མ་གཏྟོགས་མེད་པའི་དྟོགས་ཤིང་རིང་བའི་འགྟོ་

ལམ་གཅིག་ཡིན་པ་སེ། རྒྱ་གར་གིས”བ་དེའི་སྐེ་”ཞེས་འབྟོད་ཀི་ཡྟོད། གལ་སིད་

རྒྱ་ནག་དམག་དཔུང་གིས་དྟོག་ལམ་ས་ཁུལ་ནས་ཕར་རྟོལ་བས་ན། ཧ་ཅང་ལས་

ས་པྟོའི་ཐྟོག”བ་དེའི་སྐེ”གཅྟོད་ཐུབ་ཅིང་། རྒྱ་གར་ས་ཁྟོངས་གཙོ་བྟོ་དང་ཁ་བལ་གི་

འདུ་ཤེས་ཚབས་ཆེ་ཡྟོད་པའི་བང་ཤར་རྒྱུད་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་གེས་རྒྱུ་རེད། དེར་

བརྟེན་རྒྱ་ནག་གིས་དྟོག་ལམ་ས་ཁུལ་ལ་དབང་བསྒྱུར་ན། རྒྱ་གར་ལ་བདེ་འཇགས་
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ཉེན་ཁ་ཆགས་ཀི་ཡྟོད། 

 ༡༩༩༨ ལྟོར། རྒྱ་གར་སིད་བླྟོན་ཝ་ཅི་པཱད་ཀིས་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ཁེ་ལིན་

ཊུན་ལ་ཡི་གེ་བཏང་ནས། “རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་ཁ”ནི་རྒྱ་གར་གིས་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་

གསར་འབེད་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་ཞེས་བརྟོད་ཅིང་། རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་སྲུང་བླྟོན་

ཆེན་ཧེ་ནན་ཊེད་ངྟོས་ནས་ཡྟོངས་གགས་ཐྟོག་”རྒྱ་ནག་ནི་རྒྱ་གར་གི་ཉེན་ཁ་དང་

པྟོ་དེ་རེད”ཅེས་བརྟོད། སྐབས་དེའི་དབེ་ཞིབ་ཀིས་འདི་ནི་རྒྱ་གར་གི་ཁ་གཡར་ས་

ཙམ་ཡིན་པར་ངྟོས་བཟུང་ཡྟོད། ཕིས་ཀི་འཕེལ་རྒྱས་ཐྟོག་ནས་ལྟ་ན། རྒྱ་གར་ངྟོས་

ནས་རྒྱ་ནག་དེ་བདེ་འཇགས་ཉེན་ཁ་དང་པྟོར་རིས་བ་ནི་རྟོད་པ་མེད་པའི་དྟོན་དངྟོས་

ཤིག་རེད། 

 དཔལ་འབྟོར་འཕེལ་རྒྱས་གཏྟོང་བར་འབད་བཞིན་པའི་ཨེ་ཤ་ཡའི་རྒྱལ་

ཁབ་ཆེན་པྟོ་གཉིས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། རྒྱ་གར་ངྟོས་ནས་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་བརྟེན་

ནས་རྒྱ་ནག་གིས་རང་ཉིད་ལ་དམག་དྟོན་ཚུར་རྟོལ་བེད་པར་སེམས་ཁལ་བེད་དམ། 

རྒྱུ་མཚན་ནི་རྒྱ་ནག་གིས་དབིན་ཡུལ་ལྟར་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བཟུང་དང་དབང་སྒྱུར་

བར་སེམས་ཁལ་བེད་པ་མིན་པར། རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་བར་ས་ཁྱྟོན་ཆེ་ལ་ཀི་ལྟོ་མི་

ཌར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༡༢ ལྷག་གི་མངའ་ཁྟོངས་རྟོད་རྟོག་ཡྟོད་པས་ཡིན་ཞིང་། རྒྱ་གར་

གིས་རྒྱ་ནག་ངྟོས་ནས་དག་ཤུགས་ཐྟོག་རྟོད་རྟོག་མངའ་ཁྟོངས་ཕིར་ལེན་བ་བར་

སེམས་ཁལ་བས། རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་བར་མངའ་ཁྟོངས་རྟོད་རྟོག་ཤར་ནུབ་བཅས་

དུམ་བུ་གཉིས་ཡྟོད་ཅིང་། ནུབ་ཀི་དུམ་བུ་ཨ་ཁེ་ས་ཅེན་ཞེས་པའི་ཀི་ལྟོ་མི་ཌར་གྲུ་

བཞི་ཁི་ ༣.༥ དེ་རྒྱ་ནག་གིས་དངྟོས་སུ་སངས་འཛིན་བས་ཡྟོད། རྟོད་རྟོག་ཆེ་ཤྟོས་

ནི་ཤར་གི་དུམ་བུའི་ཐྟོག་ཡྟོད་ཅིང་། ཕལ་ཆེར་ཀི་ལྟོ་མི་ཌར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༩ ཡིན་པ་
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དང་། དེ་རྒྱ་གར་གིས་དངྟོས་སུ་སངས་འཛིན་བས་ཡྟོད། རྒྱ་ནག་གིས་དེ་ལ”ལྷྟོ་

བྟོད”ཞེས་འབྟོད་ཅིང་། རྒྱ་གར་གིས་༡༩༨༧ ལྟོར་ཁུལ་དེ་རྨང་གཞིར་བས་ནས”ཨ་

རྟོལ་ན་ཅ་མངའ་སེ”ཞེས་པ་བཙུགས། 

 དུས་རབས་གྟོང་མའི་ལྟོ་རབས་ལྔ་བཅུའི་དུས་འགྟོར། རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་

གིས་ས་མཚམས་གནད་དྟོན་ཐད་བཀའ་མྟོལ་བེད་འགྟོ་བཙུགས། ཤར་གི་དུམ་བུའི་

བདག་ཁྟོངས་ཐད། རྒྱ་གར་ངྟོས་ནས་རྟོད་གེང་མེད་པར་ངྟོས་འཛིན་ཞིང་། གཞི་

ར་ནི་ ༡༩༡༤ ལྟོར་དབིན་ཡུལ་ཁྟོངས་ཀི་རྒྱ་གར་དང་བྟོད་ཀི་དབང་འཛིན་པས་

བཞག་པའི《 སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག》ནང་འཐེན་པའི”མེས་ཁི་མ་ཧུང་ཐིག”ཡིན་ཞིང་

། གྟོས་མྟོལ་བེད་པའི་དགྟོས་པ་མེད། 《 སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག》ལ་སྐབས་དེའི་རྒྱ་

ནག་དབུས་སིད་གཞུང་གི་མྟོས་མཐུན་དང་མིང་རྟགས་བཀྟོད་མེད་པ་བརྟེན། རྒྱ་

ནག་སིད་གཞུང་རིམ་བྱུང་ཚང་མས་ཆིངས་ཡིག་དེའི་ཁིམས་མཐུན་རང་བཞིན་ལ་

ངྟོས་ལེན་མི་བེད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་ངྟོས་ནས་རྒྱུན་སྟོལ་གྟོམས་གཤིས་ཐྟོག་གི་ས་ཐིག་

དེ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀི་མཐའ་མཚམས་ས་ཐིག་བེད་རྒྱུར་མཐའ་སྐེལ་བེད། རྒྱ་ནག་

སིད་བླྟོན་ཀྲའྟོ་ཨན་ལེའི་ངྟོས་ནས་རྒྱ་གར་སིད་བླྟོན་ནེའུ་རུ་ལ། གསར་དུ་བྱུང་བའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པྟོ་གཉིས་ཀི་མཛའ་མཐུན་སྲུང་སྐྟོབ་ཆེད། སྤིར་དང་པྟོ་མིན་ནའང་

། རྒྱ་ནག་ངྟོས་ནས”མེས་ཁེ་མ་ཧུང་ཐིག”རྨང་གཞི་བས་ནས་གྟོས་མྟོལ་བེད་པའི་

འདུན་པ་ཡྟོད། ཅེས་བརྟོད། འྟོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གིས་《སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག》དང་

ལེན་མི་ཐུབ་ཅིང་། རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ངྟོས་ནས་ཆིངས་ཡིག་

གསར་པ་ཞིག་འཇྟོག་པའི་ཐྟོག་གཏན་འཁེལ་བེད་དགྟོས། རྒྱ་ནག་ཕྟོགས་ཀི་བསམ་

བླྟོ་གཏྟོང་གཞི་ནི། གལ་སིད《སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག》དང་ལེན་བས་ན། བྟོད་ས་
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གནས་དབང་འཛིན་པ་ལ་ཕི་རྒྱལ་སིད་གཞུང་དང་ཆིངས་ཡིག་བཞག་པའི་དབང་ཆ་

ཡྟོད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་གི་བྟོད་ཐད་དབང་ཆ་ནི་མིང་ཙམ་གི་དབང་སྒྱུར་(Suzerainty 

宗主权)ཡིན་པ་ལས་བདག་དབང་མིན་པར་མཚོན་པ་དེ་རེད། འདི་ལྟར་བྟོད་ལ་

རྒྱ་ནག་ནས་ཁ་འབལ་ཏེ་རང་བཙན་གི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཐྟོབ་ཐང་ཡྟོད། 

ནེའུ་རུས་རྒྱ་ནག་གི་འདྟོད་བླྟོའི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པ་ནི་གསལ་པྟོ་ཡིན། འྟོན་ཀང་སར་

བཞིན་<<སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག>>ནི་ཁིམས་མཐུན་གི་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་ཡིན་པར་

རྒྱུན་བསྐངས་ཏེ་རྒྱ་ནག་ཕྟོགས་ཀི་འདྟོད་བླྟོ་ཁས་བླངས་མེད། འདིས་ནེའུ་རུའི་ངྟོས་

ནས་ལྷྟོ་བྟོད་རྟོད་གེང་ས་ཁུལ་འཛིན་དགྟོས་བསམས་པ་མ་ཟད། ད་དུང་བྟོད་རང་

བཙན་བས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་རྒྱུར་སྐུལ་སེལ་བས་ནས། བྟོད་དེ་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་

གར་བར”བར་ཆྟོད་རྒྱལ་ཁབ”བེད་པའི་འདྟོད་བླྟོ་དམར་རེན་དུ་མངྟོན་ཡྟོད། 

 ༡༩༥༩ ལྟོའི་ཟླ་ ༣ པར། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་གདྟོང་ཐུག་བྱུང་

རེས་རྒྱ་གར་དུ་བྟོས་ཏེ་རྒྱ་གར་གི་འགེབས་སྲུང་ཐྟོབ་ཡྟོད། རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱ་གར་

ངྟོས་ནས་བྟོད་མིའི་ངྟོ་ལྟོག་ཟིང་འཁྲུག་ལ་ཞུགས་པ་དང་རྒྱབ་སྐྟོར་བས་པ་བརྟེན་

རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀི་འབེལ་ལམ་དག་ཟླ་ལངས་པའི་གནས་སུ་གར་བར་ཡིད་ཆེས་

བས། ༡༩༥༩ ལྟོ་ནས་ ༡༩༦༢ ལྟོ་བར། རྒྱ་གར་ངྟོས་ནས་རྒྱ་ནག་ཨ་རི་དང་འགན་

རྟོད་ལ་ལངས་ཤིང་། ཨུ་རུ་སུ་ལྷན་འབེལ་ལམ་སྡུག་ཏུ་སྟོང་བ། དེའི་ཐྟོག་རྒྱལ་

ནང་གི་དཀའ་སྡུག་དང་བསྟུན། “མེས་ཁི་མ་ཧུང་ཐིག”བརལ་ནས་ཟམ་མི་ཆད་པར་

བང་ཕྟོགས་སུ་དཔུང་འཇུག་བས། ༡༩༦༢ ལྟོར། ནེའུ་རུས་མུ་མཐུད་དེ་ཁྟོ་རང་

གི”མདུན་སྐྟོད་སིད་ཇུས”（forward policy）ལག་བསར་བས་ཤིང་། རྒྱ་

ནག་གིས་རྟོལ་ལན་བསྟོགས་ཏེ་རྒྱ་གར་དམག་ཕམ་ཉེས་བྱུང་། རྒྱ་ནག་གིས་དམག་



བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱ་གར་ནག་གི་ས་མཚམས་རོད་རོག་སོར།
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མཚམས་འཇྟོག་རྒྱུ་བསྒགས་པ་མ་ཟད། “མེས་ཁི་མ་ཧུང་ཐིག”གི་བང་ཕྟོགས་སུ་

ཕིར་འཐེན་བས། 

 ༡༩༨༨ ལྟོར་རྒྱ་གར་སིད་བླྟོན་ར་ཅིའུ་གྷན་དིད་ཀིས་རྒྱ་ནག་ལ་འཚམས་

འདི་བས་ནས། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀི་འབེལ་ལམ་དངྟོས་སུ་རྒྱུན་ལན་ཅན་དུ་བསྒྱུར། 

༡༩༩༣ ལྟོར་ཕྟོགས་གཉིས་ཀིས་གྟོས་མཐུན་བཞག་ནས་མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་

གི་ཞི་བདེ་དང་ཞི་འཇམ་རྒྱུན་འཛིན་བས་པ་དང་ཞི་བའི་གྟོས་མྟོལ་གི་ཐབས་ལམ་

ཐྟོག་རྟོད་རྟོག་སེལ་རྒྱུར་ཁས་ལེན་བས། “མེས་ཁི་མ་ཧུང་ཐིག”ནང་ད་དུང་དབིན་

ཡུལ་ཁྟོངས་ཀི་རྒྱ་གར་གི་འབར་མ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གི་ས་མཚམས་ས་ཐིག་ཀང་

ཚུད་པ་བརྟེན། རྒྱ་གར་ངྟོས་ནས་རྒྱ་ནག་དང་འབར་མའི་མཐའ་མཚམས་ཀི”འབར་

མའི་དུམ་བུ”དེས”མེས་ཁི་མ་ཧུང་ཐིག”ཁས་ལེན་བེད་ཀི་ཡྟོད། ཡིན་ནའང་”རྒྱ་གར་

དུམ་བུ”ལ་ཁས་ལེན་གི་མི་འདུག་ཅེས་གེང་སེ། རྒྱ་ནག་གིས་ཚད་གཞི་གཉིས་ལན་

ལག་བསར་བེད་པར་སྐྟོན་བརྟོད་བས།

 རྒྱ་ནག་ངྟོས་ནས་རྒྱ་ནག་དང་འབར་མའི་མཐའ་མཚམས་གཞི་རའི་ཆ་

ནས”མེས་ཁི་མ་ཧུང་ཐིག”ལྟར་འཐེན་རྒྱུ་ཁས་བླངས་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་ས་ཐིག་འཐེན་

པའི་ཁིམས་ལུགས་རྨང་གཞི་ནི་རྒྱ་ནག་དང་འབར་མའི་སིད་གཞུང་གཉིས་ཀིས་

བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་ཡིན་པར་ནན་བཤད་བས་པ་ལས《སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག》

མིན།《སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག》གི་ཐིག་ལམ་རྨང་གཞིར་བཟུང་ནས་ས་མཚམས་

འབེད་པའི་གྟོས་མྟོལ་བས་པ་དེས། རྒྱ་ནག་ཕི་སིད་ཀི་བབ་བསྟུན་རང་བཞིན་མངྟོན་

ཡྟོད་ཅིང་།《སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག》དང་ལེན་མི་བེད་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་ར་



བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱ་གར་ནག་གི་ས་མཚམས་རོད་རོག་སོར།
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དྟོན་རང་བཞིན་མངྟོན། ར་དྟོན་རང་བཞིན་ནི་རྒྱ་ནག་ལ་བྟོད་ནང་གི་བདག་དབང་

ཐད《སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག》གི་དགག་པ་དང་ལེན་བེད་མི་རུང་བ་དེ་རེད།

 ༢༠༠༣ ལྟོར། རྒྱ་གར་སིད་བླྟོན་ཝ་ཅི་པཱད་ཀིས་རྒྱ་ནག་ལ་འཚམས་འདི་

བེད་སྐབས། བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ནི་རྒྱ་ནག་མངའ་ཁྟོངས་ཀི་ཁ་བལ་ཐབས་མེད་

པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པ་ངྟོས་ལེན་བས་པ་དང་། བྟོད་མིས་རྒྱ་གར་ནང་རྒྱ་ནག་

ཁ་བལ་གཏྟོང་བའི་བེད་སྒྟོ་གཉེར་མི་འཇུག་རྒྱུ་ཁས་བླངས་ནས། རྒྱ་ནག་གིས་

འབས་ལྟོངས་རྒྱ་གར་མངའ་ཁྟོངས་ཡིན་པ་ངྟོས་ལེན་བེད་རྒྱུ་དང་བརེ་ལེན་བས། 

རྒྱ་གར་ངྟོས་ནས《སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག》གི་ནུས་ལན་རང་བཞིན་ལའང་མུ་མཐུད་

དེ་མཐར་སྐེལ་མི་བེད་ཅིང་། ཧ་ལམ་བྟོད་ཀི་གནས་བབ་གནད་དྟོན་མུ་མཐུད་དེ་

རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་གྟོས་མྟོལ་བེད་པའི་འགྟོག་རྐེན་མིན་པར་སྣང་

། ཕྟོགས་གཉིས་ཀིས་ས་མཚམས་གནད་དྟོན་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་གྟོས་མྟོལ་

ལམ་ལུགས་བཙུགས་ནས། ༢༠༡༦ ལྟོ་བར་གྟོས་མྟོལ་ཐེངས་ ༡༩ བས་ཟིན་ཞིང་

། ཚང་མར་དྟོན་དམ་རང་བཞིན་གི་འཕེལ་སྐེད་བྱུང་ཐུབ་མེད། རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་

མཐའ་མཚམས་གྟོས་མྟོལ་ལ་གྲུབ་འབས་འཐྟོབ་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅེ་

ན།

 རྒྱ་གར་རྒྱལ་ནང་གི་མི་ཕལ་ཆེ་བས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྟོད་ནི་རྒྱ་ནག་གིས་

ཁྱུར་མིད་བཏང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པར་ངྟོས་འཛིན་བས། དེའི་སེང་རིག་གཞུང་

དང་ཆྟོས་ལུགས་ཐྟོག་རྒྱ་གར་དང་འབེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡྟོད་པ་བསྣན་ནས། རྒྱ་གར་

པས་བྟོད་རང་བཙན་རྒྱབ་སྐྟོར་བེད་རྒྱུ་ལ་རང་བཞིན་གི་ལུགས་མཐུན་རང་བཞིན་

ཡྟོད་པ་མ་ཟད། བྟོད་རང་བཙན་བྱུང་རེས་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་མེད་པར་
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ངྟོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡྟོད། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབེལ་སིད་གཞུང་གིས་ཕི་ཚུལ་

ལ་བྟོད་རང་བཙན་རྒྱབ་སྐྟོར་མི་བེད་པའི་ཁས་ལེན་བརི་སྲུང་བེད་མྟོད། འྟོན་ཀང་ས་

གནས་སིད་གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁ་ཤས་ཀིས་ཐྟོག་མཐའ་

བར་གསུམ་དུ་རྣམ་པ་འད་མིན་ཐྟོག་བྟོད་རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སྐྟོར་བེད་ཅིང་། དེའི་

ཐད་རྒྱ་གར་ཏེ”འཛམ་གིང་སེང་དམངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཤྟོས”འདིས་བཀག་

འགྟོག་མི་བེད། དེ་དང་སྦགས་རྒྱ་གར་ངྟོས་ནས་སྟོ་སྟོས་སངས་འཛིན་བེད་པའི་

ས་ཁུལ་གི་ཁིམས་མཐུན་རང་བཞིན་མཐྟོར་འདེགས་ཆེད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རྟོད་རྟོག་

ས་ཁུལ་དུ་ཡང་ཡང་འཚམས་འདི་གྟོ་སྒིག་བས་ཤིང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བརྒྱུད་དེ་རྟོད་

རྟོག་ས་ཁུལ་ནི་རྒྱ་གར་གི་མངའ་ཁྟོངས་རེད་ཅེས་བརྟོད། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས”བྟོད་

རང་བཙན”ཚོགས་པའི་འགྟོ་གཙོ་བླྟོ་བཟང་སེང་གེ་མུ་ཏིད་ཀི་སིད་བླྟོན་ལས་འཁུར་

མཛད་སྒྟོར་གདན་ཞུ་བས། དྟོག་ལམ་ཁ་གཏད་དུས་ཡུན་རིང་། ཡང་ཁྟོ་རང་རྒྱ་ནག་

དང་རྒྱ་གར་རྟོད་རྟོག་ཅན་གི་དཔལ་མགྟོན་མཚོའི་ས་ཁུལ་དུ་ཕིན་བཅུག་ནས་བེད་

སྒྟོ་གྟོ་སྒིག་བས་ཡྟོད། རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱ་གར་ངྟོས་ནས་བྟོད་རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སྐྟོར་

བེད་པའི་འདྟོད་པ་འདྟོར་མེད་པར་ངྟོས་འཛིན་བས་ནས། རྒྱ་གར་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་པ་

མང་དུ་ཕིན་ཞིང་། དེའི་རྐེན་པས་རྒྱ་ནག་ངྟོས་ནས་ས་མཚམས་གྟོས་མྟོལ་ཁྟོད་རྒྱ་

གར་ལ་བསྟུན་མཁས་བེད་རྒྱུ་དེ་བས་ཁག་ཏུ་ཕིན། 

 སྤིར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་རྡ་རམ་ས་ལའི”བྟོད་རང་བཙན”གི་བཙན་བྟོལ་དབང་

འཛིན་པས་བྟོད་ལྷྟོ་ཕྟོགས་རྟོད་རྟོག་ས་ཁུལ་ནི་རྒྱ་གར་གི་མངའ་ཁྟོངས་ཡིན་པར་

ཁས་ལེན་མྟོད། འྟོན་ཀང་རྒྱ་ནག་དབང་སྒྱུར་འྟོག་བྟོད་ནང་གི་བྟོད་མིས་ལྷྟོ་བྟོད་ནི་

བྟོད་ཀི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། རྒྱ་ནག་གི་མངའ་ཁྟོངས་ཡིན་པར་མཐའ་འཁྱྟོངས་
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བས་ནས། རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་ལ་དེ་ཕིར་ལེན་བེད་དགྟོས་པའི་རེ་བ་འདྟོན་བཞིན་

ཡྟོད། མ་མཐར་ཡང་ ༡༩༥༡ ལྟོར་བཙན་བཟུང་བས་པའི་རྟ་དབང་ཕིར་ལེན་དགྟོས་

པའི་རེ་བ་འདྟོན་གིན་ཡྟོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། རྟ་དབང་ནི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་

པ་ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོའི་འཁྲུངས་ཡུལ་ཡིན་པ་དང་། བྟོད་མིའི་སེམས་ཚོར་དང་

རེ་བ་ལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངེས་པར་དུ་བསམ་བླྟོ་གཏྟོང་དགྟོས། དེ་མ་གཏྟོགས་

རྒྱལ་ནང་བྟོད་མིས་བྟོད་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པའི་ངྟོས་འཛིན་ཉམས་

དམས་སུ་འགྟོ་རྒྱུ་རེད།  རྟ་དབང་ཕིར་ལེན་རྒྱུ་ནི་རྒྱ་ནག་ངྟོས་ནས་རྒྱ་ནག་དང་

རྒྱ་གར་ས་མཚམས་གྟོས་མྟོལ་ཁྟོད་ཀི་རེ་བ་དམའ་ཤྟོས་དེ་ཆགས་ཡྟོད། རྒྱ་གར་

གིས་རྒྱ་ནག་གི་རེ་བ་འདི་ལ་དང་ལེན་མི་བེད་ཅིང་། གྟོས་མྟོལ་འཕེལ་མེད་འཁེངས་

རེངས་ཀི་གནས་སུ་ལྟུང་ཡྟོད།

 མཐའ་མཚམས་རྟོད་རྟོག་སེལ་མི་ཐུབ་པ་བརྟེན། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀི་མི་

རིགས་རིང་ལུགས་ཀི་རྦ་རླབས་འཕྱུར་ཞིང་། དེའི་སེང་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་

ཁབ་སྟོབས་ཤུགས་ཧེ་བག་ཆེ་རུ་སྟོང་སེ། རྒྱ་གར་གི་GDPརྒྱ་ནག་གི་ལྔ་ཆ་གཅིག་

ཙམ་ཡིན་པ་མ་ཟད། དམག་གྟོན་སྟོན་རིས་རྒྱ་ནག་གི་གསུམ་ཆ་གཅིག་མ་གཏྟོགས་

མེད། ཉེ་བའི་ལྟོ་ ༢༠ རིང་རྒྱ་ནག་གིས་བྟོད་དུ་ལྕགས་ལམ་དང་། གཞུང་ལམ། གནམ་

ཐང་སྟོགས་རྨང་གཞིའི་སྒིག་བཀྟོད་འཛུགས་སྐྲུན་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པྟོ་བས་པས། རྒྱ་གར་

ཐད་གནས་བབ་ཧ་ཅང་ཛ་དག་ཏུ་སྟོང་ཡྟོད། དེར་བརྟེན་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ས་མཚམས་

ས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་ནག་གི་འགུལ་སྐྟོད་གང་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་རྒྱ་གར་གི་ཚོར་བ་ཧ་ཅང་

རྣྟོ་ཞིང་། རྒྱ་ནག་གིས་ཤིས་རི་རྒུ་རིའི་ས་རྒྱུད་ནར་རིང་དང་ཉེ་བའི་དྟོག་ལམ་ཁུལ་དུ་

གཞུང་ལམ་རྐང་གཅིག་བཟྟོ་བ་དེར་རྒྱ་གར་གི་བདེ་འཇགས་ལ་ཉེན་ཁ་འཕྲད་རྒྱུར་
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ངྟོས་འཛིན་བས།  

 རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་གི་ས་མཚམས་གནད་དྟོན་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་

ཐུག་འཕྲད་ལམ་ལུགས་ ༢༠༠༣ ལྟོར་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་། ཐུག་འཕྲད་ཐེངས་ 

༡༩ བས་ཟིན་ཞིང་། ཕྟོགས་གཉིས་དབར་གྟོས་མཐུན་གཅིག་རང་བྱུང་བ་ནི་གྟོས་

མྟོལ་ནང་དྟོན་ཕིར་བསྒགས་མི་བེད་པ་དེ་རེད། ཡྟོངས་གགས་བས་པའི་གནས་ཚུལ་

ཐྟོག་ནས་བལྟས་ན། དངྟོས་གནས་དྟོན་དམ་རང་བཞིན་གི་གྲུབ་འབས་ཐྟོབ་མེད། འྟོན་

ཀང་གྟོས་མྟོལ་ད་དུང་མུ་མཐུད་དེ་བེད་པའི་དགྟོས་མཁྟོའི་རང་བཞིན་ཡྟོད། གང་ཡིན་

ཟེར་ན། འདིས་ཕྟོགས་གཉིས་ཀས་རྟོད་རྟོག་སེལ་ཐབས་ཞི་བདེར་བརྟེན་པ་ལས་དག་

ཤུགས་ལ་མི་བརྟེན་པའི་འདུན་པ་འཆང་བ་མཚོན་ཞིང་། འདིས་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་

བར་འཐབ་ཇུས་ཡིད་ཆེས་ངེས་ཅན་ཞིག་སྐྲུན་པ་དང་རིས་ནྟོར་གི་རྐེན་པའི་དག་པྟོའི་

གདྟོང་ཐུག་འབྱུང་བར་བཀག་འགྟོག་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་བར་རྒྱུན་གཏན་གི་ཆབ་

སིད་དང་དཔལ་འབྟོར་འབེལ་ལམ་རྒྱུན་མཐུད་པ་བཅས་ལ་ཕན་ཐྟོགས་ཡྟོད། 
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གཞི་གངས་རིག་པྟོའི་རྒྱབ་ལྟོགས་སུ་ཡིབ་པའི་རྒྱ་ནག་དང་བྟོད་ཀི་སྐེ་

ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་གི་གནས་ཚུལ་དངྟོས།

  --- རྒྱ་ནག་དང་བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ཀི་

རིམ་འགྱུར་གནས་ཚུལ།

སྦྟོ་ཤུན་ད་བས་ ༢༠༡༦ ལྟོའི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ཐྟོག་མར་སེལ། 

ཝང་ཝེ་ལྟོས།34

 རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གམ་ས་ཁུལ་ཞིག་གི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ཀི་གནས་

སངས་དང་དེ་འགྱུར་ལྟོག་བརྒྱུད་རིམ་ནི། སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་སྤུས་ཚད་ཀི་དམིགས་

ཚད་ཅིག་དང་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་སིད་ཇུས་ལག་བསར་གྲུབ་འབས་ཐད་

ཀི་ཞིབ་བཤེར་ཞིག་ལ་ངྟོས་འཛིན་གི་ཡྟོད། བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཀི་ནགས་ཚལ་

ཁེབས་ཚད་ནི་ ༡༩༥༡ ལྟོའི་ ༡% མ་ཟིན་པ་ནས་༢༠༡༡ ལྟོའི་ ༡༡.༩༡% བར་

འཕར་ཡྟོད། ཀྲུང་གྟོའི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་དེ་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་མ་བརེས་

གྟོང་གི ༨.༦% ནས་ ༢༠༡༤ ལྟོའི་ ༢༡.༦༣% བར་འཕར་ཡྟོད། གཞི་གངས་རིག་

པྟོ་དང་དབེ་ཞིབ་གྲུབ་འབས་འདི་འད་སིད་ཇུས་དཔྱད་ཞིབ་དང་ཇུས་འགྟོད་ཀི་གཞི་

འཛིན་ས་བེད་རུང་ངམ་མི་རུང་། 

གཅགི ཉིན་བདུན་ནང་བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཀི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད 

༢.༠༣% འཕར།

34 སྐུ་ཞབས་ཝང་ཝེ་ལྟོ་ནི་ཆུ་བེད་བཟྟོ་སྐྲུན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ད་ལྟ་འཇར་མན་དུ་གནས་སྟོད་བས།
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 ༢༠༡༥ ལྟོའི་ལྟོ་མཇུག་དང་ ༢༠༡༦ ལྟོའི་ལྟོ་འགྟོར། བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་

ཀི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་གྟོ་བུར་དུ་བརྒྱུད་ལམ་གིས་དྟོ་ཁུར་བེད་སའི་གནད་ཅིག་

ཏུ་གྱུར། སྟོན་ལ་གནས་འཕྲིན་གཉིས་ལ་གཟིགས་དང་།

 ༢༠༡༦ ལྟོའི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༡ ཉིན《བྟོད་ལྟོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར》གིས་

གནས་ཚུལ་སེལ་དྟོན། གསར་འགྟོད་པས་བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ནགས་ལས་ལས་

ཁུངས་ནས་ཤེས་རྟྟོགས་བྱུང་བར། ༢༠༡༥ ལྟོར་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཀིས་རྒྱལ་ཁབ་

ནས་སྤད་པའི་ནགས་ཚལ་མུའུ་ཁི་ ༣༦.༨ སྙྟོར་སྐྟོང་བ་རྒྱུའི་ལས་འགན་བསྒྲུབས་

ཟིན། ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་ཐེངས་བརྒྱད་པའི་གྲུབ་འབས་ལས་

གསལ་བར། ལྟོངས་ཡྟོངས་ཀི་ནགས་སའི་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་(གཤིབ་

བསྡུར་བེད་བདེ་ཆེད། རྟོམ་འདིའི་ནང་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཚང་མ་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ཞེས་

པ་བེད་སྤྟོད་ནས་མཚོན་པར་བེད། )༡༧.༨༣༦༤ དང་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་

ཊར་གྲུ་བཞི་( Square kilometer)ཁི ༡༤.༧༡༥༦ །  ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ 

༡༡.༩༨% ། ནགས་ཚལ་གསྟོག་ཉར་འབྟོར་ཚད་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ་(Cubic 

meter)དུང་ཕྱུར་༢༢.༦༢ བཅས་རེད། 

 ཉིན་བདུན་སྟོང་རེས། ༢༠༡༦ ལྟོའི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ཤིན་ཧྭ་གསར་ཁང་

གི་གསར་འགྟོད་པ་ལིའུ་ཧུང་མིང་གིས་ལྷ་ས་ནས་གནས་ཚུལ་སེལ་དྟོན། བྟོད་ཀི་

ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༡༦.༨༤༨༦ དང་། ནགས་ཚལ་ཁེབས་

ཚད་ ༡༤.༠༡% ། ལྟོ་བཅུ་ལྷག་རིང་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༡.༩༥ འཕར་ཞིང་། 

ནགས་ཚལ་གསྟོག་ཉར་འབྟོར་ཚད་ ༡༠.༢༡% འཕར་ཡྟོད། ཅེས་བཤད། ཤིན་ཧྭ་

གསར་ཁང་གི་གསར་འགྟོད་པ་ལིའུ་ཧུང་མིང་གི་གནས་ཚུལ་ཡང་བྟོད་རང་སྐྟོང་
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ལྟོངས་ནགས་ལས་ལས་ཁུངས་ནས་བྱུང་བ་རེད། 

 དུས་ཐུང་གི་ཉིན་བདུན་གི་དུས་ཡུན་ནང་། དཔྱད་གཞི་ཚང་མ་བྟོད་རང་སྐྟོང་

ལྟོངས་ནགས་ལས་ལས་ཁུངས་ནས་བྱུང་བའི་རྒྱབ་ལྟོངས་འྟོག བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་

ཀི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༡༤.༧༡༥༦ ནས་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་

གྲུ་བཞི་ཁི་ ༡༦.༨༤༨༦ བར་འཕར་ཡྟོད་ཅིང་། ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༢.༡༣༣༠ 

འཕར་ཡྟོད། ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡༡.༩༨% ནས་༡༤.༠༡% བར་འཕར་ཞིང་། 

༢.༠༣% འཕར་ཡྟོད། འདི་ནི་ངྟོ་མཚར་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ། 

 གཉསི། ༡༩༥༡ ལྟོར་བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡% མི་ཟིན་ཞིང་། 

༢༠༡༡ ལྟོར་༡༡.༩༡% བར་འཕར་ཡྟོད། 

 ཉིན་བདུན་ནང་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༢.༠༣% འཕར་བ་ལས་དེ་བས་

ཁྱད་མཚར་བའི་བཤད་སངས་ཤིག་ནི། ༡༩༥༡ ལྟོར་བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ 

༡% མ་ཟིན་པ་ནས་༢༠༡༡ ལྟོར་ ༡༡.༩༡% བར་འཕར་བ་དེ་རེད། ནགས་ཚལ་རྒྱ་

ཁྱྟོན་དང་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ཟམ་མི་ཆད་པར་འཕར་བ་དེ། བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་

ཀི་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་ཡག་པྟོ་ཐྟོབ་པའི་གལ་ཆེའི་དཔང་རྟགས་ཤིག་ཡིན་

པར་བརྟོད་ཡྟོད།

 ༢༠༡༡ ལྟོའི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༡ ཉིན། རྒྱལ་སིད་སྤི་ཁྱབ་ཁང་གསར་འགྱུར་

ལས་ཁུངས་ངྟོས་ནས་《བྟོད་ཞི་བའི་བཅིངས་འགྟོལ་བཏང་ནས་ལྟོ་ ༦༠ འཁྟོར་བའི 》

རྒྱབ་ཤ་དཀར་པྟོའི་དེབ་འགེམས་སེལ་བས། རྒྱབ་ཤ་དཀར་པྟོའི་དེབ་ནང་བཀྟོད་

པར། ཁྟོར་ཡུག་སྤི་བསྒགས་གསར་ཤྟོས་ལས་ཀང་གསལ་བར་བྟོད་ཀི་ཆུའི་ཁྟོར་
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ཡུག་དང་རླུང་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་གཞི་རའི་ཆ་ནས་སྦགས་བཙོག་འཕྟོག་མེད་ལ། བྟོད་

ར་བའི་ཆ་ནས་ཅུང་རང་བྱུང་གི་གདྟོད་མའི་རྣམ་པར་སྟོར་གནས་ཐུབ་ཅིང་། འཛམ་

གིང་རང་བྱུང་ཁྟོར་ཡུག་ཡག་ཤྟོས་ས་ཁུལ་གི་གས་ཤིག་རེད། རྒྱབ་ཤ་དཀར་པྟོས་ད་

དུང་དམིགས་བསལ་གིས་བརྟོད་དྟོན། ལྟོ ༦༠ རིང་བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་

ཞི་བའི་བཅིངས་འགྟོལ་བཏང་སྐབས ༡% མ་ཟིན་པ་ནས་མིག་སའི་ ༡༡.༩༡% བར་

འཕར་ཡྟོད། འདི་ནི་འཛམ་གིང་ཡྟོངས་ཀིས་དྟོ་སྣང་བེད་དགྟོས་པའི་རླབས་ཆེན་གི་

གྲུབ་འབས་ཤིག་ཏུ་རིས་འྟོས། 

  《  བྟོད་ཞི་བའི་བཅིངས་འགྟོལ་བཏང་ནས་ལྟོ་ ༦༠ འཁྟོར་བའི 》  རྒྱབ་ཤ་

དཀར་པྟོའི་དེབ་མ་སེལ་གྟོང་གི་ཟླ་གཉིས་ཀི་སྟོན་དུ། བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་དམར་

ཤྟོག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དྲུང་ཆེ་ཀྲང་ཆིང་ལིད་དང་བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་མི་དམངས་སིད་

གཞུང་གི་སིད་འཛིན་པད་མ་འཕྲིན་ལས་ཀིས་《བདེན་འཚོལ》ཞེས་པའི་དུས་དེབ་

ཐྟོག་《བྟོད་ཞི་བའི་བཅིངས་འགྟོལ་བཏང་ནས་ལྟོ་༦༠ འཁྟོར་བའི་དན་གསྟོའི 》རྟོམ་

ཡིག་སེལ་ཞིང་། དེས་ཀང་“ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡% མ་ཟིན་པ་ནས་ ༡༡.༩༡% 

བར་འཕར་བ”དེ”ཞི་བའི་བཅིངས་འགྟོལ”སྟོན་དང་རེས་དབར་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་ཆེ་

བའི་གཤིབ་སྡུར་དཔེ་མཚོན་གི་གས་ཤིག་ཏུ་རིས།

 གཅིག་མཚུངས་ལྟར་གནས་ཚུལ་སེལ་བར་གཞིགས་ན། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་

སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་མ་བརེས་གྟོང་། ཀྲུང་གྟོའི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༨.༦% 

མ་གཏྟོགས་མེད། ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་བརྒྱད་པ་མཇུག་འགིལ་

ནས་ ༢༠༡༤ ལྟོར་མཇུག་འབས་ཁྱབ་བསྒགས་བས་སྐབས་ ༢༡.༦༣% ཡིན་ཞིང་། 

ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༢༠༨ རེད། 
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 མིང་ལ་ཕ་ཡུལ་ལང་མདྟོག་ཏུ་སྒྱུར་བ་ཞེས་པའི་གཟབ་ནན་ཅན་གི་ད་ཐྟོག་

གནས་ཚུལ་སེལ་མཁན་ཞིག་གིས་ས་ས་ནས་ ༢༠༡༠ ལྟོར་རྒྱ་ནག་ཞིང་ཆེན་དང་། 

གྟོང་ཁྱེར། རང་སྐྟོང་ལྟོངས་བཅས་ཀིས་ཕིར་བསྒགས་པའི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཟིན་

ཐྟོར་བཀྟོད་མ་ཟད། མཉམ་དུ་བསྟོམས་ནས་བྱུང་བའི་གྲུབ་དྟོན་ནི་རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་

ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་ཀི་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་༢༣༨ རེད། ནགས་ཚལ་ཁེབས་

ཚད་ ༢༤% ཟིན། དེའི་ཁྟོད་བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཕལ་ཆེར་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་

གྲུ་བཞི་ཁི་ ༡༥ ཡིན་ཞིང་། ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡༢% རེད། བྟོད་ཀི་ནགས་

ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཕལ་ཆེར་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༡༥ དང་ ༢༠༡༦ ལྟོའི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ 

༢༡ ཉིན་《བྟོད་ལྟོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར》གི་གསར་འགྟོད་པས་སེལ་བའི་ནགས་

ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༡༤.༧༡༥༦ བར་ཁྱད་པར་ཕྲན་བུ་ལས་མེད། 

ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡༡.༩༨% དེ་དང་ཡང་མཐྟོ་དམའ་མི་གཅིག་པ་མེད། འདི་

ལྟར་རིགས་འགེ་བས་ན། ལྟོ་ལྔ་པྟོ་འདིའི་ནང་། བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་

ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ལ་དྟོན་དམ་རང་བཞིན་གི་འཕར་སྣྟོན་བྱུང་མེད། དེས་ན་རྒྱ་

ནག་དང་ལྷག་པར་བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ཡང་སྙིང་

འགྱུར་ལྟོག་གང་འད་ཞིག་བརྒྱུད་ཡྟོད་དམ། 

 གསུམ། གདྟོན་འདེ་ཞིབ་ཆའི་ཁྟོད་དུ་ཡིབ་བསད་ཡྟོད།

 ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་རེས་ཁྱྟོན་རྒྱལ་ཡྟོངས་

ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་ཐེངས་བརྒྱད་བས་ཤིང་། དེ་དག་སྟོ་སྟོ་ནི། 

 རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་ཐེངས་དང་པྟོ། ༡༩༧༣ 

ལྟོ་ནས་༡༩༧༦ ལྟོ་བར། ༡༩༧༧ ལྟོར་བསྟོམས་རིས་ཕྟོགས་བསྡུས་ལས་དྟོན་
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ལེགས་གྲུབ་བྱུང་།

 རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་ཐེངས་གཉིས་པ། ༡༩༧༨ 

ལྟོ་ནས་༡༩༨༡ ལྟོ་བར། ༡༩༨༢ ལྟོར་བསྟོམས་རིས་ཕྟོགས་བསྡུས་ལས་དྟོན་ལེགས་

གྲུབ་བྱུང་།

 རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་ཐེངས་གསུམ་པ། ༡༩༨༤ 

ལྟོ་ནས་༡༩༨༨ ལྟོ་བར། ༡༩༨༩ ལྟོར་བསྟོམས་རིས་ཕྟོགས་བསྡུས་ལས་དྟོན་ལེགས་

གྲུབ་བྱུང་།

 རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་ཐེངས་བཞི་པ། ༡༩༨༩ 

ལྟོ་ནས་༡༩༩༣ ལྟོའི་བར་མཇུག་འགིལ། 

 རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་ཐེངས་ལྔ་པ། ༡༩༩༤ ལྟོ་

ནས་༡༩༩༨ ལྟོའི་བར་མཇུག་འགིལ།

 རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་ཐེངས་དྲུག་པ། ༡༩༩༩ 

ལྟོ་ནས་༢༠༠༣ ལྟོའི་བར་མཇུག་འགིལ།

 རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་ཐེངས་བདུན་པ། ༢༠༠༤ 

ལྟོ་ནས་༢༠༠༨ ལྟོའི་བར་མཇུག་འགིལ།

 རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་ཐེངས་བརྒྱད་པ། ༢༠༠༩ 

ལྟོ་ནས་༢༠༡༣ ལྟོའི་བར་མཇུག་འགིལ།

 འདིའི་སྟོན་དུ་ནགས་ལས་ལྷན་ཁང་གིས་དེ་ས་ ༡༩༦༢ ལྟོར་རྒྱལ་ཡྟོངས་
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ཞིང་ཆེན་(ལྟོངས་དང་། གྟོང་ཁྱེར།)ཁག་ཏུ་རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་

ཕྟོགས་སྒིག་བསྟོམས་རིས་ལས་དྟོན་སེལ་ནས། ༡༩༥༠ ལྟོ་ནས་ ༡༩༦༢ ལྟོའི་བར་

ལྟོ་ ༡༢ རིང་གི་རྒྱུ་ཆ་ཕྟོགས་སྒིག་དང་བསྟོམས་རིས། ཕྟོགས་བསྡུས་བཅས་བས། 

འདི་ལྟར་བརྟོད་ཆྟོག་སེ། ༡༩༥༠ ལྟོ་ནས་ ༡༩༦༢ ལྟོའི་རིང་། ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་

གནས་སངས་དང་འཕར་ཆག་སྐྟོར་གཞི་གངས་ཕྟོགས་ཡྟོངས་ཡིན་ལ་རྒྱུད་རིམ་ལན་

པ་ཞིག་མེད་པར། རྒྱལ་ཡྟོངས་སུ་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༣༠༠ ཁྱབ་ཁྟོངས་ནང་

གི་ཕྟོགས་ཡྟོངས་མིན་ལ་རྒྱུད་རིམ་ལན་པ་མིན་པའི་དཔྱད་གཞི་གཅིག་པུ་ཡྟོད། དེར་

བརྟེན་ཕྟོགས་བསྡུས་གྲུབ་འབས་ཀིས་གནད་ལ་འཁེལ་ཞིང་ཆ་ཚང་བའི་ཐྟོག་དུས་

ཡུན་འདིའི་ནང་གི་རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གནས་སངས་མངྟོན་མི་ཐུབ། 

ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ནགས་ལས་བླྟོན་ཆེན་དང་པྟོ་ལེང་ཤིས་

ཀིས་ ༡༩༥༠ ལྟོར་བརྟོད་པར། “རྒྱ་ནག་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ལ་བསྟོམས་རིས་ཡང་

དག་པ་ཞིག་མེད།” འདིས་བྟོད་ལ་ ༡༩༥༡ ལྟོར་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡% མ་

ཟིན་པ་དང་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་མ་བཙུགས་གྟོང་ནགས་ཚལ་

ཁེབས་ཚད་ ༨.༦% མ་གཏྟོགས་མེད་སྐྟོར་གི་གཞི་གངས་ཚུད་དགྟོས། ༡༩༦༢ ལྟོ་

ནས་ ༡༩༧༣ ལྟོར་རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་ཐེངས་དང་

པྟོའི་འགྟོ་བརམས་པ་ནས་བཟུང་། དེའི་བར་དུ་ལྟོ་ ༡༡ གི་སྟོང་ཆ་འདུག

 རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ནགས་ལས་ཚན་པས་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་བརྒྱད་ཀི་གྲུབ་

འབས་ནང་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་རི་མྟོར་བཀྟོད་པ་གཤམ་

གསལ། 
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 དཔྱད་གཞི་འབྱུང་ཁུངས།《རི་མྟོའི་ཐྟོག་རྒྱ་ནག་ནགས་ཚལ་འགེལ་བ། 

ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ཧྥུ་ཅེན་རྒྱལ་ཡྟོངས་སུ་ཨང་དང་པྟོ་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་

ཐན་མཐའ་མ་རེད།》  མི་དམངས་ད་བའི་ཁྟོར་ཡུག་འཕྲིན་ལམ། ༢༠༡༤ ལྟོའི་ཟླ་ ༤ 

ཚེས་ ༢༠ ཉིན། http://env.people.com.cn/n/2014/0420/c1010-

24918045.html

 རི་མྟོ་གཉིས་ནང་ནས་མཐྟོང་ཐུབ་པ་ནི། ཀྲུང་གྟོའི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་

ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་ཐེངས་གཉིས་པའི་

སྐབས་ཕྲན་བུ་མར་ཆག་པ་ཕུད། དེ་རེས་ཐྟོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རྒྱུན་མཐུད་བརྟན་

པྟོའི་ངང་འཕར་ཡྟོད། དཔེར་ན་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ཐེངས་བཞི་པའི་ ༡༣.༩༢% 

ནས་ཐེངས་ལྔ་པའི་ ༡༦.༥༥% བར་འཕར་ཞིང་། ༢.༦༣% འཕར་ཡྟོད། 

 གལ་སིད་རི་མྟོ་འདི་གཉིས་བཟྟོ་མཁན་ནི་གཞི་རིམ་བར་མའི་སྟོབ་ཕྲུག་

གཅིག་ཡིན་ན། དེ་ནི་ད་དུང་དང་ལེན་ཐུབ་པའི་གྲུབ་འབས་ཤིག་རེད། འྟོན་ཀང་རི་མྟོ་

འདི་གཉིས་ཀི་རྟོམ་པ་པྟོ་ནི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ནགས་ལས་ཚན་པ་ཡིན་ཞིང་། རི་མྟོ་

འདི་གཉིས་ཀི་ནྟོར་འཁྲུལ་ནི་གཞི་གངས་རྫུན་བཟྟོ་དང་རྐང་བཙུགས་ནས་དམངས་

ཚོགས་ལ་མགྟོ་སྐྟོར་བཏང་བ་རེད། 

 ༡༩༩༤ ལྟོ་ནས་ ༡༩༩༨ ལྟོ་བར་རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་

བཤེར་ཐེངས་ལྔ་པ་བས་སྐབས། སྐབས་དེའི་ནགས་ལས་ལྷན་ཁང་སེ་ད་ལྟའི་རྒྱལ་

ཁབ་ནགས་ལས་ཚན་པས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་བེད་པའི་གཏན་

འབེབས་ལག་རལ་ལ་བཟྟོ་བཅྟོས་བས་ཤིང་། ཆེས་གལ་ཆེ་བའི་གནད་ནི་ནགས་

ཚལ་གི་མཐུག་ཚད་ཚད་གཞི་ ༠.༣ ནས་ ༠.༢ མར་ཆག་པ་དེ་རེད། བཟྟོ་བཅྟོས་འདི་
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ལྟོ་གསུམ་རེས་ཁྱབ་བསྒགས་བས་པའི<<ནགས་ཚལ་བཅའ་ཁིམས་ལག་བསར་

སྟོལ་ཡིག>>ཅེས་པས་གཞི་ནས་དངྟོས་སུ་གཏན་ལ་ཕབ། རྒྱ་ཁྱྟོན་ཐད་རང་བྱུང་

ནགས་ཚལ་ཡིན་ན་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི ༠.༡ ལས་མི་ཉུང་བ། མིས་བཟྟོས་

ནགས་ཚལ་ཡིན་ན་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ ༠.༠༦༧ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་། རྒྱུ་

ཆའི་ཤིང་ནགས་དང་། འགྟོག་སྲུང་ཤིང་ནགས། བུད་ཤིང་། སྟོལ་བ་ཐྟོན་སའི་ནགས་

ཚལ།(སྟོང་རིང་ལྟོན་ཤིང་) དམིགས་བསལ་སྤྟོད་མཁྟོའི་ནགས་ཚལ་དང་སྨྱུག་མའི་

ནགས་ཚལ་བཅས་ཚུད་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་ནགས་ཚལ་ཐར་ཐྟོར་དང་སྟོང་ཐུང་ལྟོན་ཤིང་

ནགས་སའི་གནས་སངས་གཉིས་ཀ་འདིའི་ནང་ཚུད་མེད།

 གཏན་འབེབས་ལག་རལ་ལ་བཟྟོ་བཅྟོས་ཀི་རྐེན་པས། ཐེངས་ལྔ་པ་དང་

དེའི་རེས་ཀི་རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་ལ་བྱུང་བའི་ནགས་

ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ཀི་གྟོ་དྟོན་ནི། དེའི་སྟོན་ཐེངས་དང་པྟོ་ནས་

ཐེངས་བཞི་པའི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ཀི་གྟོ་དྟོན་དང་མི་

འད་ཞིང་། ཐེངས་བཞི་པ་དང་ཐེངས་ལྔ་པར་བྱུང་བའི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་ནགས་

ཚལ་ཁེབས་ཚད་དབར་དང་ཐིག་གིས་འབེལ་མཐུད་བེད་མི་རུང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན་

འཕར་སྣྟོན་འདི་གཙོ་བྟོ་གཏན་འབེབས་ལག་རལ་བཟྟོ་བཅྟོས་ལས་བྱུང་ཞིང་། མ་གཞི་

ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཁྟོངས་སུ་མི་གཏྟོགས་པ་དེ་ཐེངས་ལྔ་པ་དང་དེའི་རེས་ཀི་རྒྱལ་

ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་ཁྟོད་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ལ་བརིས་

ཡྟོད། གལ་སིད་ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་ཐེངས་བཞི་པ་དང་ཐེངས་ལྔ་པའི་ཞིབ་བཤེར་

ལས་བྱུང་བའི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་དབར་དང་ཐིག་གིས་

མཐུད་དགྟོས་ན། ངེས་པར་དུ་ཐེངས་དང་པྟོ་ནས་ཐེངས་བཞི་པའི་གཞི་གངས་ལ་ཡྟོ་
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བསང་བེད་དགྟོས་ཤིང་། ཐེངས་ལྔ་པའི་གཏན་འབེབས་ལག་རལ་ལ་གཞིགས་ནས་

ཁ་གསབ་བེད་དགྟོས། ཡང་མིན་ན་སྟོན་གི་མཚན་ཉིད་ལ་གཞིགས་ནས་ཐེངས་ལྔ་པ་

དང་དེའི་རེས་ཀི་རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་ལ་བྱུང་བའི་གཞི་

གངས་ལ་ཡྟོ་བསང་བེད་དགྟོས། མཚན་ཉིད་གཅིག་པ་བྱུང་བ་ཁྟོ་ནའི་འྟོག་ཏུ། གཞི་

ནས་གཞི་གངས་ལ་ཐད་ཀར་གཤིབ་བསྡུར་བེད་ཆྟོག 

 ད་གྟོགས་གཅིག་གིས་པེ་ཏུའུ་(百度)ཡིས་ཧ་གྟོ་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་

། གལ་སིད་རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་ཐེངས་བཞི་པར་

ཐེངས་ལྔ་པའི་གཏན་འབེབས་ལག་རལ་བཀྟོལ་སྤྟོད་བས་ན། ནགས་ཚལ་ཁེབས་

ཚད་ ༡༥.༡༢% ཡིན་དགྟོས་ཤིང་། དང་ཐྟོག་ཁྱབ་བསྒགས་བས་པ་ ༡༣.༩༢% 

ལས་ ༡.༢% མཐྟོ་བ་ཡྟོད་ཅེས་བརྟོད། དེ་ལྟར་ན་རྒྱ་ནག་ནགས་ལས་ལྷན་ཁང་གིས་

ངལ་རྟོལ་གང་ཡང་མི་བེད་པར་གཏན་འབེབས་ལག་རལ་བཟྟོ་བཅྟོས་བེད་པ་ཙམ་

ལ་བརྟེན་ནས་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡.༢% སར་ཡྟོད། གཞི་གངས་འདི་དངྟོས་

འབེལ་ཡིན་མིན་བདག་གིས་ར་སྤྟོད་བེད་ཐབས་བལ།

 ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གིས་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་རི་སྐབས། སྟོང་ཐུང་ལྟོན་ཤིང་

རྒྱ་ཁྱྟོན་ཆེན་པྟོ་གང་འཚམས་ཤིག་ཀང་རིས་བར་བེད། འྟོན་ཀང་ཕིར་བསྒགས་པའི་

གཞི་གངས་ཐྟོག་ནས་བལྟས་ན། རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་

ཐེངས་ལྔ་པའམ་ཐེངས་དྲུག་པ་ནས་འགྟོ་བཙུགས་ཏེ་སྟོང་ཐུང་ལྟོན་ཤིང་རྒྱ་ཁྱྟོན་གང་

འཚམས་ཤིག་མཉམ་དུ་རིས་པ་ཡིན་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་དམིགས་བསལ་

གཏན་འབེབས་བས་པའི་སྟོང་ཐུང་ལྟོན་ཤིང་ནགས་ས་རེད་ཅེས་དམིགས་བསལ་

གིས་ནན་བཤད་བས། འདི་ལྟར་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ལ་
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སྟོང་ཐུང་ལྟོན་ཤིང་ནགས་ས་རྒྱ་ཁྱྟོན་གང་འཚམས་ཤིག་ནང་འཇུག་བས་པའི་ཐྟོག་

རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏྟོང་ཆྟོག 

 དེ་བཞིན་གྟོང་འགམ་དང་། ལམ་འགམ། ཆུ་འགམ། སྟོད་ཁང་འགམ་གི་ནགས་

ཤིང་ཡང་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ནང་དུ་འཇུག་པ་དང་རིས་བརྒྱབ། འདི་ལྟར་དང་

ཐྟོག་ནས་ཧ་ཅང་དམའ་པྟོ་ཡིན་ཟིན་པའི་རྒྱ་ཁྱྟོན་དགྟོས་འདུན་དེ་དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་མེད་

པར་གྱུར་ཡྟོད།  

 རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་ཐེངས་དྲུག་པས་བཀྟོལ་

སྤྟོད་བས་པའི་གཏན་འབེབས་ལག་རལ་དང་ཐེངས་ལྔ་པའི་དབར་ལའང་མི་འད་

བ་བྱུང་སིད། ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་

བཤེར་ཐེངས་བཞི་པའི་གྲུབ་འབས་ལ་གཞིགས་ན་ ༡༣.༩༢% ཡིན་ཞིང་། རྒྱལ་

ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་ཐེངས་དྲུག་པ་མཇུག་འགིལ་སྐབས་ 

༡༨.༢༡% གྱུར། འཕར་སྣྟོན་འདི་གཙོ་བྟོ་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་གི་དངྟོས་འབེལ་འཕར་

སྣྟོན་ལས་བྱུང་བ་མིན་པར། ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ཀི་

མཚན་ཉིད་བཟྟོ་བཅྟོས་བཏང་བ་ལས་བྱུང་བ་རེད། 

དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་ལག་རལ་ཚད་གཞི་འགྱུར་བ་གཏྟོང་བའི་བེད་ཐབས་འདི་

རིགས་ཆུ་སྦགས་བཙོག་བཅྟོས་སྐྟོང་བེད་པའི་ཐྟོག་ཏུའང་སྤད་མྟོང་། རྒྱ་ནག་གིས་

འཐུང་ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་ལག་རལ་ཚད་གཞིར་འགྱུར་བ་བཏང་བ་བརྟེན། སྦགས་

བཙོག་ཕྟོག་ཟིན་པའི་འཐུང་ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས་ཐད་ཀར”སྦགས་བཙོག་མ་ཕྟོག་

པའི”འཐུང་ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས་གྱུར་ཞིང་། ཚད་མ་ཟིན་པའི་འཐུང་ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་

ཚད་ལྟོན་པའི་འཐུང་ཆུར་སྤྟོད་རུང་བའི་ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས་གྱུར་ཡྟོད།    
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 སྟོན་ཆད་ཆུའི་སྤུས་ཚད་རིམ་པ་གསུམ་པ་དེ་སྦགས་བཙོག་ཅུང་ཆེ་བའི་

ཁྟོངས་སུ་གཏྟོགས་ཤིང་། ཞིང་ལས་ཐྟོག་ཞིང་ཆུ་གཏྟོང་བའི་ཆུར་བརིས་རུང་བ་ཙམ་

རེད། ད་ཆ་ཆུ་རིགས་གསུམ་པ་འདི་ཅུང་སྦགས་བཙོག་གི་ཁྟོངས་སུ་གཏྟོགས་ཤིང་། 

འཐུང་ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས་ལ་བརིས་ནས་སྤྟོད་ཆྟོག  

 སྟོན་ཆད་ཆུ་རིམ་པ་བཞི་པ་སྦགས་བཙོག་ཆེ་བའི་ཁྟོངས་སུ་གཏྟོགས་ཤིང་

། རས་འགྱུར་འཚོ་རླུང་དགྟོས་ཚད་(COD)ལིས་ཌར་རེར་གྷ་རམ་སྟོང་ཟུར་ ༨ 

ལས་མང་ཞིང་ ༢༠ ལས་ཉུང་བ་རེད། ད་ཆ་འཐུང་ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས་རིས་རུང་བའི་

ཁྟོངས་སུ་བཅུག་པའི་ཆུ་རིགས་གསུམ་པ་དེར་རས་འགྱུར་འཚོ་རླུང་དགྟོས་ཚད་ཀི་

ཚད་གཞི་ལིས་ཌར་རེར་གྷ་རམ་སྟོང་ཟུར་ ༡༥ ལས་མང་ཞིང་ ༢༠ ལས་ཉུང་བའམ་

མཚུངས་པར་ཡྟོད་ན་ཆྟོག་ཅིང་། སྟོན་ཆད་སྦགས་བཙོག་ཆེ་བའི་ཆུ་རིམ་པ་བཞི་པའི་

ཚད་གཞི་ལས་དེ་བས་ལྷྟོད་པ་ཡྟོད། 

 འདིའི་གྟོ་དྟོན་ནི། ད་ཡྟོད་ཀི་འཚོ་བའི་འཐུང་ཆུའི་ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས་ཚད་

གཞི་དང་མཐུན་པའི་ཆུ་མང་པྟོ་ཞིག་སྟོན་ཆད་ཀི་ཚད་གཞིར་གཞིགས་ན། ཆུའི་སྤུས་

ཚད་ཚད་མ་ཟིན་ཞིང་། ཧ་ལས་ན་ཞིང་ལས་ཀི་ཞིང་ཆུར་བརིས་ནས་སྤྟོད་རུང་བ་

ཙམ་ཡིན་པ་དེ་རེད། 

 ཏག་ཏག་འཇར་མན་མིས་བརྟོད་པ་ལྟར། གདྟོན་འདེ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞིབ་ཆའི་ཁྟོད་

དུ་ཡིབ་ཀི་ཡྟོད། དེར་བརྟེན་གཤམ་ལ་ཆེས་གཞི་རའི་གནད་དྟོན་ཏེ་ནགས་ཚལ་དང་

ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ཀི་མཚན་ཉིད་གེང་བའི་དགྟོས་པ་འདུག

 བཞ།ི ནགས་ཚལ་དང་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ཀི་མཚན་ཉིད།
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 ༤.༡ ནགས་ཚལ་གི་མཐུག་ཚད།

 ནགས་ཚལ་དང་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ཀི་མཚན་ཉིད་ངྟོ་སྤྟོད་མ་བེད་གྟོང་། 

སྟོན་ལ་གྟོང་དུ་འབེལ་བ་ཆགས་ཟིན་པའི་ཐ་སྙད་གཅིག་སེ་ཟུམ་ཚད་ས་ངྟོས་ཀི་ཚད་

ངྟོ་སྤྟོད་བེད་ཀི་ཡིན།

 ཟུམ་ཚད་ས་ངྟོས་ཀི་ཚད་ཅེས་པ་ནི་ནགས་ཚལ་ཁྟོད་སྟོང་རིང་ལྟོན་ཤིང་

ཡལ་འདབ་ཀིས་ས་ངྟོས་སྒིབ་ཚད་ལ་ཟེར་བ་སེ། རིས་གཞི་(unit 单位)རེའི་རྒྱ་

ཁྱྟོན་ཐྟོག་ཏུ་སྟོང་རིང་ལྟོན་ཤིང་ཡལ་འདབ་ཀི་ཐད་དཔྱང་གིབ་གཟུགས་ཕྟོག་པའི་

རྒྱ་ཁྱྟོན་བསྟོམས་འབྟོར་དང་རྒྱ་ཁྱྟོན་དེ་གའི་བསྡུར་ཚད་ཡིན་ཞིང་། བཅུ་ཆའི་གངས་

སྤད་ནས་མཚོན་པར་བེད། 

 ཟུམ་ཚད་ས་ངྟོས་ཀི་ཚད་༡.༠ ~ ༠.༩ ཡིན་སྐབས་མཐུག་ཚད་མཐྟོ་པྟོ་རེད།

 ཟུམ་ཚད་ས་ངྟོས་ཀི་ཚད་༠.༨ ~ ༠.༧ ཡིན་སྐབས་མཐུག་ཚད་འབིང་ཞིག་

རེད།

ཟུམ་ཚད་ས་ངྟོས་ཀི་ཚད་༠.༦ ~ ༠.༥ ཡིན་སྐབས་མཐུག་ཚད་དམའ་པྟོ་

རེད།

 ཟུམ་ཚད་ས་ངྟོས་ཀི་ཚད་༠.༤ ~ ༠.༣ ཡིན་སྐབས་མཐུག་ཚད་ཧ་ཅང་

དམའ་པྟོ་རེད།

 ནགས་བཀྟོད་(林分)ཟུམ་ཚད་ས་ངྟོས་ཀི་ཚད་ ༠.༢ ལས་དམའ་བ་ཡིན་

སྐབས་ནགས་ཐར་ཐྟོར་རེད། 
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 ཟུམ་ཚད་ས་ངྟོས་ཀི་ཚད་ནི་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་ཞིབ་བཤེར་གི་གལ་

ཆེའི་རྒྱུ་རྐེན་གཅིག་ཡིན་ལ། སྤུས་ཚད་གདེངས་འཇྟོག་བེད་པའི་གལ་ཆེའི་དམིགས་

ཚད་ཅིག་ཀང་རེད། 

 ནགས་ཚལ་ལ་མཚན་ཉིད་བཞག་པའི་ནང་། ཟུམ་ཚད་ས་ངྟོས་ཀི་ཚད་ཐད་

ཀི་དགྟོས་འདུན་ཚུད་ཡྟོད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་ཤིང་གི་མཐྟོ་ཚད་ལ་སྟོགས་

པའི་ཐད་ཀི་དགྟོས་འདུན་ཡང་ཡྟོད། 

 ༤.༢ མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འབྲུ་རིགས་དང་ཞིང་ལས་ཚོགས་པའི་

ནགས་ཚལ་དང་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ཐད་ཀི་མཚན་ཉིད།

 ནགས་ཚལ་ནི་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཧེ་ཁི་ཊར་(Hectare) ༠.༥ ཡན། སྟོང་པྟོ་སི་ཊར་ ༥ 

ལས་མཐྟོ་བ། ཟུམ་ཚད་ས་ངྟོས་ཀི་ཚད་ ༠.༡ ལས་བརལ་བ། ཡང་ན་ལྟོན་ཤིང་གདྟོད་

སྐེས་གནས་སུ་ཚད་གཞི་འདི་ལྟོན་པའི་ས་ཆ་ལ་ཟེར། 

 ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ནི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་སྐམ་སའི་སྤིའི་རྒྱ་ཁྱྟོན་

གི་བསྡུར་ཚད་ལ་ཟེར། 

 མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འབྲུ་རིགས་དང་ཞིང་ལས་ཚོགས་པའི་ནགས་

ཚལ་གི་མཚན་ཉིད་འདིས་ཨན་ཤིང་（Eucalyptus桉树）ལྟ་བུའི་སྐེ་ཁམས་

ཐྟོག་དྟོན་སྙིང་སྤུ་ཙམ་མེད་པའི་དཔལ་འབྟོར་ནགས་གིང་འདི་འདའང་ཚུད། དེར་

བརྟེན་དཔེར་ན་ནགས་ཤིང་ལྟ་ཞིབ་དང་ཆར་ཁུལ་ནགས་ཚལ་ཉེན་སྐྟོབ་སྟོགས་

གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་མང་པྟོའི་ངྟོ་རྟོལ་བྱུང་ཡྟོད། ༢༠༡༥ ལྟོར་ཏྟོས་

སྦེད་ལ་འཚོགས་པའི་འཛམ་གིང་ནགས་ལས་ཚོགས་ཆེན་ཐྟོག གཞུང་འབེལ་མིན་
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པའི་ཚོགས་པས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འབྲུ་རིགས་དང་ཞིང་ལས་ཚོགས་པར་

འབྟོད་སྐུལ་བས་ཤིང་། མཚན་ཉིད་ལ་སྒྱུར་བཅྟོས་བཏང་ནས། སྐེ་ཁམས་ཐྟོག་དྟོན་

སྙིང་སྤུ་ཙམ་མེད་པའི་དཔལ་འབྟོར་ནགས་གིང་ནགས་ཚལ་མཚན་ཉིད་ཀི་ཕི་རྟོལ་

དུ་འཕུད་དགྟོས་པའི་རེ་བ་བཏྟོན། 

 འཇར་མན་གི་ནགས་ཚལ་མཚན་ཉིད་ལ་མཚན་ཉིད་བཞག་པའི་ཁྟོད་དུ། 

དཔལ་འབྟོར་ནགས་གིང་དང་མྱུ་གུ་གསྟོ་གནས་སྟོགས་ཕི་ཕྟོགས་སུ་འཕུད་ཡྟོད། 

 ༤.༣  མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཚན་རིག་དང་། ཤེས་ཡྟོན། རིག་གཞུང་

ཚོགས་པའི་ནགས་ཚལ་དང་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ཐད་ཀི་མཚན་ཉིད། 

 ནགས་ཚལ་ནི་ཕི་བཀག་ནང་སྟོམ་གི་ལྟོན་ཤིང་ས་ཆ་ཡུག་གཅིག་ཡིན་ཞིང་། 

ལྟོན་ཤིང་མཐྟོ་ཚད་སི་ཊར་ ༥(གིང་སྣེའི་ས་ཁུལ་དུ་སི་ཊར་ ༣ ། ཚ་ཁུལ་ལ་སི་ཊར་

༨-༡༠)ལས་བརལ་བ་དང་ལྟོན་ཤིང་གི་ཡལ་འདབ་ཁ་ཟུམ་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། སྟོང་པྟོའི་

མཐྟོ་ཚད་སི་ཊར་ ༥ ལས་བརལ་ཞིང་། ཟུམ་ཚད་ས་ངྟོས་ཀི་ཚད་༠.༤ ལས་བརལ་

བ་ཡིན་དགྟོས། 

 མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཚན་རིག་དང་། ཤེས་ཡྟོན། རིག་གཞུང་ཚོགས་

པའི་ནགས་ཚལ་ཐད་ཀི་མཚན་ཉིད་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འབྲུ་རིགས་དང་ཞིང་

ལས་ཚོགས་པ་ལས་ཞེ་དག་ནན་པ་ཡྟོད། 

 ༤.༤  མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྟོག་ཐད་གཞི་

སྒྟོམ་སྤི་ཆིངས།
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 ནགས་ཚལ་ནི་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཉུང་མཐར་ཧེ་ཁི་ཊར་ ༠.༠༥ ནས་ ༡ ཡན། ཟུམ་ཚད་

ས་ངྟོས་ཀི་ཚད་༠.༡ ནས་ ༠.༣ བརལ་བ། ལྟོན་ཤིང་མཐྟོ་ཚད་སི་ཊར་ ༢ ནས་ ༥ 

ཡན་གི་ནགས་ས་རེད། 

 མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྟོག་ཐད་གཞི་སྒྟོམ་སྤི་

ཆིངས་ཀི་ནགས་ཚལ་སྐྟོར་གི་མཚན་ཉིད་འདི་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འབྲུ་རིགས་

དང་ཞིང་ལས་ཚོགས་པ་ལས་ཞེ་དག་ལྷྟོད་པ་ཡྟོད། 

 ༤.༥  《 ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ནགས་ཚལ་བཅའ་ཁིམས་

ལག་བསར་སྟོལ་ཡིག》གི་ནགས་ཚལ་དང་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ཐད་ཀི་མཚན་

ཉིད།   

 རྒྱལ་སིད་སྤི་ཁྱབ་ཁང་གིས་ ༢༠༠༠ ལྟོའི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་བསྐར་

བཅྟོས་བས་པའི་《ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ནགས་ཚལ་བཅའ་

ཁིམས་ལག་བསར་སྟོལ་ཡིག》ཁྱབ་སེལ་བས་ཤིང་། དེའི་ལེའུ་དང་པྟོའི་དྟོན་ཚན་

གཉིས་པར་གཏན་འབེབས་བས་པར། ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་ནང་ནགས་ཚལ་དང་། 

ནགས་ཤིང་། ནགས་ས། དེ་བཞིན་ནགས་ཚལ་དང་ནགས་ཤིང་། ནགས་སར་བརྟེན་

ནས་འཚོ་བའི་རི་སྐེས་སྟོག་ཆགས་དང་། རི་ཤིང་། སྐེ་དངྟོས་ཕྲ་མྟོ་བཅས་ཚུད། 

 ནགས་ཚལ་ནང་སྟོང་རངི་ལྟོན་ཤངི་དང་སྨྱུག་མའ་ིནགས་ཚལ་ཚུད།

 ནགས་ཤངི་ནང་། ཤངི་སྟོང་། སྨྱུག་མ་བཅས་ཚུད།

 ནགས་སའི་ནང་ཟུམ་ཚད་ས་ངྟོས་ཀི་ཚད་ ༠.༢ ཡན་གི་སྟོང་རིང་ལྟོན་ཤིང་
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གི་ནགས་ས་དང་སྨྱུག་མའི་ནགས་ས། སྟོང་ཐུང་ནགས་ས། ནགས་ཚལ་ཐར་ཐྟོར་

ཁུལ། ཤིང་ནགས་བཅད་ཤུལ་ཁུལ། ནགས་ཚལ་མེ་ཤྟོར་ཤུལ་ཁུལ། ནགས་ཚལ་

འཆག་ཉེ་བའི་ཁུལ།( Young afforested land) མྱུ་གུ་གསྟོ་གནས་དང་རྟོང་

རིམ་པ་ཡན་གི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གིས་འཆར་འགྟོད་བས་པའི་ནགས་འཕྲྟོད་ས་

ཆ་བཅས་ཚུད། 

 ལེའུ་བཞི་པའི་དྟོན་ཚན་ཉི་ཤུ་ར་བཞིར། ནགས་ཚལ་བཅའ་ཁིམས་ཀིས་

འབྟོད་པའི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ནི། འཛིན་སྐྟོང་ས་ཁུལ་རིས་གཞི་བེད་པའི་ཐྟོག་

ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་ས་ཆའི་རྒྱ་ཁྱྟོན་གི་བརྒྱ་ཆའི་བསྡུར་ཚད་ལ་ཟེར། ནགས་

ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ནང་ཟུམ་ཚད་ས་ངྟོས་ཀི་ཚད་ ༠.༢ ཡན་གི་སྟོང་རིང་ལྟོན་ཤིང་གི་

ནགས་སའི་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་སྨྱུག་མའི་ནགས་སའི་རྒྱ་ཁྱྟོན། རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་དམིགས་

བསལ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྟོང་ཐུང་ལྟོན་ཤིང་ནགས་སའི་རྒྱ་ཁྱྟོན། ཞིང་སྲུང་ནགས་

ཚལ་དང་། གྟོང་འགམ། ལམ་འགམ། ཆུ་འགམ། སྟོད་ཁང་འགམ་གི་ནགས་ཤིང་གི་

ཁེབས་རྒྱ་བཅས་ཚུད། 

 མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འྟོག་གཏྟོགས་ཚོགས་པ་ཁ་ཤས་ཀི་མཚན་ཉིད་

དང་བསྡུར་ན། ཀྲུང་གྟོའི་མཚན་ཉིད་ལ་གཤམ་འྟོག་གི་རྒྱ་ནག་ཁྱད་ཆྟོས་འགའ་ལན་

ཡྟོད།

 དང་པྟོ། རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཆུང་ཤྟོས་ཀི་དགྟོས་འདུན་མེད་ཅིང་། ཞིང་སྲུང་

ནགས་ཚལ་དང་གྟོང་འགམ། ལམ་འགམ། ཆུ་འགམ། སྟོད་ཁང་འགམ་གི་ནགས་

ཤིང་ཁེབས་རྒྱའང་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ནང་དུ་བརིས་ཆྟོག ནགས་ཚལ་དང་ཞིང་

ཁའམ་ས་ཞིང་བཀྟོལ་སྤྟོད་གཞན་པའང་བསྐར་ཟླྟོས་བེད་ནས་རི་ཡི་ཡྟོད། དཔེར་ན། 
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༢༠༠༩ ལྟོར་རྒྱལ་ཁབ་མངའ་ཁྟོངས་ཐྟོན་ཁུངས་ལྷན་ཁང་གིས་ཕིར་བསྒགས་པའི་

མངའ་ཁྟོངས་བཀྟོལ་སྤྟོད་དཔྱད་གཞིའི་ནང་། ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་

བཞི་ཁི་ ༡༧༤.༩༡(དེ་མཚུངས་ཀི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་༡༨.༢༢%ཡིན)རེད། 

ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་བདུན་པའི་འབས་བུར་ནགས་ཚལ་རྒྱ་

ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༡༩༥ ཡིན་ཞིང་། ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༢༠.༣༦% 

རེད། རྒྱལ་ཁབ་མངའ་ཁྟོངས་ཐྟོན་ཁུངས་ལྷན་ཁང་ངྟོས་ནས་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཡིན་

པར་ཁས་མ་བླངས་པ་མང་པྟོ་ཡྟོད་པ་སེ་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༢༠.༠༩ ཟིན་ཞིང་། 

ནགས་ཚལ་འགྲུབ་པར་མི་བེད་པའི”ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན”འདི་དག་གིས་ནགས་ཚལ་

ཁེབས་ཚད་ ༢.༡༤% སར་ཡྟོད། 

 གཉིས་པ། རྒྱ་ནག་ལ་སྟོང་པྟོའི་མཐྟོ་ཚད་ཀི་དགྟོས་འདུན་མེད་ཅིང་། སྟོང་

ཐུང་ལྟོན་ཤིང་ཡང་ནགས་ཚལ་དང་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ནང་དུ་བརིས་ཆྟོག འྟོན་

ཀང་སྟོང་ཐུང་ལྟོན་ཤིང་གི་རྒྱ་ཁྱྟོན་ག་ཚོད་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ནང་དུ་བརིས་

ཆྟོག་པའི་དབང་ཆ་དབུས་གཞུང་ལ་ཡྟོད། 

 གསུམ་པ། འཆར་འགྟོད་བས་པའི་ནགས་འཕྲྟོད་ས་ཆའང་ནགས་ཚལ་དང་

ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ནང་དུ་བརིས་ཆྟོག་ཅིང་། འཆར་འགྟོད་འདི་རྟོང་རིམ་པ་ཡན་

གི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གིས་བེད་པའི་འཆར་འགྟོད་ལ་གྟོ  ས་གནས་སིད་གཞུང་

གིས་ནགས་འཕྲྟོད་ས་ཆ་འཆར་འགྟོད་བེད་པའི་ཐྟོག ཁུལ་དེའི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་

ཚད་རྒྱ་སྐེད་ཆྟོག

 བཞི་པ། ཀྲུང་གྟོའི་ཟུམ་ཚད་ས་ངྟོས་ཀི་ཚད་སྤིར་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

འབྲུ་རིགས་དང་ཞིང་ལས་ཚོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ལས་རེ་བ་མཐྟོ་བ་ཡྟོད། འྟོན་



བོད་གྱི་ཁོར་ཡུག་སོར།

325

ཀང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཚན་རིག་དང་ཤེས་ཡྟོན། རིག་གཞུང་ཚོགས་པའི་

དགྟོས་འདུན་ལས་དམའ། ཀྲུང་གྟོའི་ཟུམ་ཚད་ས་ངྟོས་ཀི་ཚད་ ༠.༣(༠.༣ མི་ཚུད་)

ནས་ ༠.༢༠(༠.༢ ཚུད)བར་བཅག་ཅིང་། ནན་པ་ནས་ལྷྟོད་པར་གྱུར་བའི་བརྒྱུད་རིམ་

ཞིག་རེད། ཝེ་ཤིས་ཆིན་(韦希勤)གིས་《ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་དང་འབེལ་བའི་

གནད་དྟོན་གེང་བ།》ཞེས་པའི་རྟོམ་ཡིག་ནང་། ཟུམ་ཚད་ས་ངྟོས་ཀི་ཚད་ཐད་ཀི་རེ་

བ་མུ་མཐུད་དམའ་རུ་མ་གཏྟོང་། འདི་ལྟར་བས་ན་ནགས་ཚལ་གྲུབ་ཚུལ་དང་ཐྟོན་

ཁུངས་ལེགས་སུ་གཏྟོང་བར་ཕན་པ་མི་འབྱུང་ཞེས་གྟོས་འགྟོ་བཏྟོན་ཡྟོད། 

 ལྔ་པ། རྒྱ་ནག་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་གི་ཆེ་ཆུང་མཐའ་མར་སིད་གཞུང་གིས་

བཤད་པ་ལ་ཆ་འཇྟོག་ཅིང་། རྟོང་རིམ་པ་ཡན་གི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གིས་རང་

ཉིད་ཀིས་འཆར་འགྟོད་བེད་པའི་ནགས་འཕྲྟོད་ས་ཆ་ནགས་སའི་ཁྱབ་ཁྟོངས་སུ་

འཇུག་ནས། ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ཀི་རིས་རྒྱག་ནང་ཞུགས་ཆྟོག ཡང་སྟོང་ཐུང་

ལྟོན་ཤིང་ས་གནས་གང་དག་ནགས་སའི་ཁྱབ་ཁྟོངས་སུ་འཇུག་ཆྟོག་པ་དེ་དབུས་

གཞུང་གིས་དམིགས་བསལ་གཏན་འབེབས་བས། 

 དྲུག་པ། གྟོང་རིམ་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་བའི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་ནགས་ཚལ་

ཁེབས་ཚད་བཅས་པ་ཚང་མར་ས་གནས་དམར་ཤྟོག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཆྟོག་མཆན་

བརྒྱུད་དགྟོས། ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་ལས་བྱུང་བའི་གཞི་གངས་ཀིས་ཁ་གག་

པར་མི་བརིས་ལ་འཁྟོར་སྐར་འད་པར་ལ་གཞིགས་ནས་བྱུང་བའི་གཞི་གངས་ཀིས་

ཁ་གག་པའང་མི་བརིས དེ་ལས་ལྟོག་སེ་ས་གནས་དམར་ཤྟོག་ལྷན་ཚོགས་དང་

སིད་གཞུང་གིས་མཐའ་མར་ཁ་གག་པ་དེར་བརིས་དགྟོས། བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་

ནགས་ལས་ལས་ཁུངས་ཀི་འགྟོ་འཛིན་ལེའི་ཀུས་ལུང་གིས《བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་
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ཀི་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་རིགས་གཉིས་པར་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་གཉིས་པའི་གྲུབ་

འབས་གསར་འགྟོད་གསལ་བསྒགས་མ་ཟིན》ནང་དམིགས་བསལ་གིས་བརྟོད་

པར། “རང་ལྟོངས་ཀིས་ ༢༠༡༢ ལྟོ་ནས་འགྟོ་བཙུགས་ཏེ། ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་

རིགས་གཉིས་པའི་ཞིབ་བཤེར་ལས་དྟོན་གསར་པ་དེ་སེལ་ཞིང་། མིག་སར་ཞིབ་

བཤེར་ལས་འགན་ཁག་ཡྟོངས་སུ་གྲུབ་ཟིན། ཞིབ་བཤེར་གྲུབ་འབས་༢༠༡༥ ལྟོའི་

ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༦ ཉིན། རང་སྐྟོང་ལྟོངས་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་

འདུས་གྟོས་མྟོལ་གཏན་འབེབས་ཐྟོབ། ད་ཆ་རང་ལྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་

རིགས་གཉིས་པའི་ཞིབ་བཤེར་སྐྟོར་གི་གནས་ཚུལ་ཁྱབ་བསྒགས་བཏང་བ་གཤམ་

གསལ་དུ།” ཀྲང་ཧྭ་ལིང་(张华龄)གིས་ཀང་གནད་དྟོན་འདིའི་ཐད་གེང་བར། “ས་

གནས་ངྟོས་ནས་ཞིབ་བཤེར་གྲུབ་འབས་གྟོང་རིམ་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་བར་ཐེ་གཏྟོགས་

བས་པ་བརྟེན། བེ་བག་གི་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་ཁ་ཤས་དྟོན་དངྟོས་དང་མི་མཐུན་

པ་ཆགས་ཀི་ཡྟོད།”

 འདིར་བདག་གིས་བརྒྱུད་མྟོང་བའི་བ་བ་གཉིས་ངྟོ་སྤྟོད་བེད། བ་བ་དང་པྟོ་ནི། 

དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་ལྟོ་རབས་བརྒྱད་ཅུའི་འགྟོར། རྒྱ་ནག་གིས་མཁའ་ཐྟོག་འད་པར་

བེད་སྤད་ནས་ས་ཞིང་བཀྟོལ་སྤྟོད་གནས་སངས་ཀི་དཔྱད་གཞི་ཐྟོབ་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་

འད་པར་ལས་བྱུང་བའི་ཞིང་ཁའི་རྒྱ་ཁྱྟོན་ནི་གཞི་གངས་བསྟོམས་རིས་ཁྟོད་ཀི་གཞི་

གངས་ལས་ཞེ་དག་ཆེ་བ་ཡྟོད། སྐབས་དེར་ཞིང་ཁའི་རྒྱ་ཁྱྟོན་ལ་གཞིགས་ནས་ཞིང་

ལས་ཁལ་འཇལ་དགྟོས་ཤིང་། ས་གནས་སིད་གཞུང་གིས་མཁའ་ཐྟོག་འད་པར་ལས་

བྱུང་བའི་གཞི་གངས་ལག་ལེན་འགེལ་རྒྱུར་མྟོས་མཐུན་མ་བས་པ་བརྟེན། ལྟོ་ལྔ་ཚན་

འཆར་གཞི་ཚུད་པའི་འཆར་འགྟོད་འད་མིན་ཐམས་ཅད་ས་གནས་སིད་གཞུང་གིས་
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མྟོས་མཐུན་བས་པའི་གཞི་གངས་རྫུན་མ་ལ་གཞི་བཞག་ནས་མ་བས་ཀ་མེད་གྱུར། 

བ་བ་གཉིས་པ་ནི། འགག་གསུམ་ལས་གཞིའི་ཡུལ་མི་གནས་སྟོ་བ་བདེ་འགྟོད་བེད་

པར་རྨྟོ་འདེབས་རུང་བའི་ཞིང་ཁ་དགྟོས་ཤིང་། འགག་གསུམ་ལས་གཞིའི་ཡུལ་མི་

གནས་སྟོ་རིག་སྒྲུབ་ཚན་པའི་འགྟོ་དཔྟོན་ལིས་སྦྟོའི་ཉིང་ལ་བསྟོམས་རིས་གཞི་གངས་

ལ་གཞིགས་ནས་རྨྟོ་འདེབས་རུང་བའི་ས་རྟོད་མུའུ་ཁི་སུམ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་དགུ་

ཡྟོད་པའི་གྲུབ་དྟོན་བྱུང་། འྟོན་ཀང་དྟོན་དངྟོས་སུ་རྨྟོ་འདེབས་རུང་བའི་ས་རྟོད་མུའུ་

ཁི་སུམ་ཅུ་མི་ཟིན། འགག་གསུམ་ལས་གཞིའི་ཐབས་ཇུས་ནི་ལིས་པྟོ་ཉིང་གི་ནྟོར་

འཁྲུལ་གི་གཞི་གངས་ལས་བྱུང་བའི་ཡུལ་མི་གནས་སྟོ་བ་གནས་དེ་ག་རང་དུ་བདེ་

འགྟོད་ཐུབ་པའི་གྲུབ་དྟོན་ལ་གཞིགས་ནས་བཏིངས་ཤིང་། ཐབས་ཇུས་ནྟོར་འཁྲུལ་

ཡིན་པ་ནི་ཧ་ཅང་གསལ་པྟོ་རེད། 

 བདུན་པ། ཀྲུང་གྟོའི་ནགས་ཚལ་དང་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ཐད་ཀི་

མཚན་ཉིད་ལ་འཛིན་སྐྟོང་ཚན་པ་གཞན་དང་ཚན་རིག་ལས་དྟོན་བའི་ངྟོས་འཛིན་མི་

ཐྟོབ། རྒྱལ་ཁབ་མངའ་ཁྟོངས་ཐྟོན་ཁུངས་ལྷན་ཁང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ནགས་ལས་ཚན་

པས་བསྒགས་པའི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་རྒྱུན་དུ་གཅིག་པ་མིན། གལ་སིད་རྒྱལ་ཁབ་

ནགས་ལས་ཚན་པས་བསྒགས་པའི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་བདེན་པར་བཟུང་ན། ཀྲུང་

གྟོའི་ས་ཞིང་བཀྟོལ་སྤྟོད་འད་མིན་གི་སྤི་འབྟོར་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མངའ་ཁྟོངས་རྒྱ་ཁྱྟོན་

ལས་ད་དུང་ཆེ་བ་ཡྟོད། ཧེ་ཧན་ནེང་སྟོགས་ཀིས 《 ལྟོ་ ༣༠༠ ཉེ་བའི་རིང་རྒྱ་ནག་

ནགས་ཚལ་གི་འགྱུར་ལྟོག》ཅེས་པའི་རྟོམ་ཡིག་ཞིག་ནང་། ལྟོ་རྒྱུས་དུས་སྐབས་ཀི་

ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ཐད་རིགས་འདེད་རིས་རྒྱག་བེད་

པར། 《 རྒྱལ་ཁབ་ནགས་ཚལ་གཙང་བཤེར་གི་ལག་རལ་གཙོ་བྟོ་གཏན་འབེབས།》
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བཀྟོལ་སྤྟོད་བེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པྟོ་གྱུར་ཟིན་ཞེས་བརྟོད། དེར་བརྟེན་ཁྟོ་ཚོའི་རྟོམ་

ཡིག་ཁྟོད་བཀྟོད་པའི་ནགས་ཚལ་ནི་འྟོལ་ཚོད་ཀི་གྟོ་དྟོན་ཞིག་ལ་གྟོ་ཞིང་། ཕལ་

ཆེར་རྒྱ་ཁྱྟོན་གང་འཚམས་ཡྟོད་པའི་ནགས་ཡྟོད་ས་ཆ་(有林地)ཞིག་ལ་གྟོ་ཆྟོག 

ནགས་ཚལ་ཞེས་པ་ནི་གང་རེད་དམ། ཀྲུང་གྟོའི་ཆེས་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ཚིག་ཅིག་

བེད་སྤྟོད་བས་ན། “ཁྱེད་ཀིས་ཧ་གྟོ་གི་རེད” ཅེས་པ་དེ་ཡིན།

 ༤.༦ འཇར་མན་ག་ིནགས་ཚལ་དང་འབལེ་བའ་ིམཚན་ཉདི། 

 འཛམ་གིང་ཐྟོག་ནགས་ཚལ་སྐྟོར་རྒྱལ་ཁབ་སྟོ་སྟོའི་མཚན་ཉིད་ལ་ཁྱད་པར་

ཧ་ཅང་ཆེ། ཝེ་ཤིས་ཆིན་གིས་བརྟོད་དྟོན། ནགས་ཚལ་སྟོ་ཁེབས་ལ་སྲུང་སྐྟོབ་ཡག་

པྟོ་བས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ནགས་ཚལ་མཚན་ཉིད་ནན་པ་ཡྟོད་ཅིང་། ནགས་ཚལ་སྟོ་

ཁེབས་སྲུང་སྐྟོབ་ཡག་པྟོ་བས་མེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ནགས་ཚལ་མཚན་ཉིད་ཅུང་

ལྷྟོད་པ་ཡྟོད། 

 འཇར་མན་སྐད་ཀི་ནགས་ཚལ་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ནི་ས་ཁུལ་ཧ་ཅང་ཆེ་ཞིང་

། ཅུང་མཐུག་པྟོའི་ཐྟོག་ཤིང་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་སྐེ་ནས། ཕི་བཀག་ནང་སྟོམ་གི་སྐེ་ཁམས་

སྐེ་དངྟོས་ཚོམ་བུའམ་སྐེ་ཁམས་མ་ལག་གཅིག་འགྲུབ་པ་ལ་ཟེར། 

 རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབེལ་གི་ནགས་ཚལ་བཅའ་ཁིམས་ཀི་དྟོན་ཚན་གཉིས་

པར་ནགས་ཚལ་གི་མཚན་ཉིད་གཏན་ལ་ཕབ་ནས།  ནགས་ཚལ་ནི་ནགས་ཚལ་

རི་ཤིང་འདེབས་འཛུགས་བས་པའི་ས་ཞིང་ལ་ཟེར་ཞིང་། གཅྟོད་འབེག་བས་པའམ་

མཐུག་སེལ་གཅྟོད་འབེག་གི་ནགས་ཚལ། ནགས་ཁྟོད་ལམ་བུ། ནགས་ཚལ་བར་

འབེད་དང་། སྲུང་སྐྟོབ་ཁུལ། ནགས་སེང་ས་སྟོང་། ནགས་སེང་གཙང་བཅད་ཁུལ། 
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ནགས་སེང་སང་ཁ། རི་སྐེས་སྟོག་ཆགས་ཀི་གནས། ཤིང་ཆ་བསྡུ་འགེམ་ གནས། དེ་

བཞིན་ནགས་ཚལ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པ་མ་ཟད། དེ་ལ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་པའི་བཀྟོལ་

སྤྟོད་ས་ཆ་བཅས་པའང་ཚུད།

  ཅུང་དམིགས་བསལ་ཞིག་ནི། རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབེལ་གི་ནགས་ཚལ་བཅའ་

ཁིམས་ཀིས་གཤམ་གསལ་ས་ཞིང་བཀྟོལ་སྤྟོད་ནགས་ཚལ་ཁྟོངས་སུ་མི་གཏྟོགས་

པར་དམིགས་བསལ་གཏན་འབེབས་བས་ཡྟོད། 

 ——དུས་ཐུང་ནང་ཤིང་ཆ་ཐྟོབ་པ་དམིགས་ཡུལ་དུ་འཛིན་ནས་འདེབས་

པའི་ནགས་ས། ལྟོན་ཤིང་འདི་དག་གི་འཚོ་གནས་ལྟོ་ ༢༠ ལས་མི་བརལ་བའི་

རིགས།

 ——ས་ཞིང་ཐྟོག་ལྟོན་ཤིང་ཡྟོད་པ། འྟོན་ཀང་དུས་མཚུངས་ཞིང་ལས་

གཉེར་བའི་རིགས།

 ——འཛུགས་སྐྲུན་གྲུབ་ཁུལ་ཁྟོད་ཀི་ནགས་ས་ཆུང་ངུ་། ལྟོང་ཤིང་གི་མྱུ་

གུ་གསྟོ་གནས། ལམ་འགམ་གི་སྟོང་པྟོ། སྟོང་ཐུང་ལྟོན་ཤིང་། 

 ——ཡེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐར་གི་རྟེན་འབེལ་ལྟོན་ཤིང་འདེབས་ཁུལ། མཛེས་

རྒྱན་ལྟོན་ཤིང་འདེབས་འཛུགས། སྟོད་གནས་ཁུལ་ཁྟོངས་གཏྟོགས་པའི་སྤི་གིང་།

 རྒྱ་ནག་དང་འཇར་མན་གི་ནགས་ཚལ་མཚན་ཉིད་ལ་གཤིབ་སྡུར་ཐྟོག རྒྱལ་

ཁབ་གཉིས་ཀི་ཁ་གཏད་ཕྟོགས་མི་འད་བ་མཐྟོང་ཐུབ། འཇར་མན་ངྟོས་ནས་ནགས་

ཚལ་གི་སྐེ་ཁམས་བེད་ནུས་ལ་ནན་བཤད་བེད་ནས། སྐེ་ཁམས་བེད་ནུས་མེད་
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པའི་ནགས་ས་ནི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ལས་ཕིར་འཕུད་པ་དང་སྦགས། ནགས་ཚལ་

ཁེབས་ཚད་ཀི་སྤུས་ཚད་ལའང་ཁག་ཐེག་བེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གིས་ཐབས་གང་

དག་ཅི་དག་གིས”ཤིང་འཛུགས་ནགས་བཟྟོ”བེད་ཅིང་། ས་ཞིང་གང་མང་མང་གི་རྒྱ་

ཁྱྟོན་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཁྟོད་རི་བ་འདིའི་ཐྟོག་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་མཐྟོ་རུ་གཏྟོང་

ནས། གྲུབ་འབས་ཟེར་བ་འུད་སྒྟོག་བས། 

 ལྔ། ཀྲུང་གྟོའ་ིཆ་ཚང་བའ་ིནགས་ཚལ་སྐ་ེཁམས་མ་ལག

 ནགས་ཚལ་ནི་སའི་གྟོ་ལའི་ཐྟོག་གྲུབ་ཚུལ་ཆེས་རྟོག་འཛིང་ཆེ་བ། བེད་

ནུས་ཆེས་མང་བ་དང་ཆེས་བརྟན་པའི་སྐམ་སའི་སྐེ་ཁམས་མ་ལག་ཅིག་རེད། དེའི་

བེད་ནུས་དཔེར་ན་མེ་ཤིང་མཁྟོ་འདྟོན་དང་། ཤིང་ཆ་མཁྟོ་འདྟོན། ས་ཆུ་སྲུང་འཛིན། 

རླུང་འགྟོག་བེ་འཇགས། གནམ་གཤིས་སྙྟོམ་སྒིག མཁའ་རླུང་གཙང་བཟྟོ། ཁུག་སྣ་

(haze)ཉུང་འཕྲི། ཁྟོར་ཡུག་མཛེས་སྒྱུར། གནྟོད་འཚེ་སྟོན་འགྟོག་སྟོགས་ཚང་

ཡྟོད། ད་ཆ་མི་རྣམས་ཀིས་ནགས་ཚལ་གི་ནག་རས་(carbon)བསྡུ་ལེན་དང་འཚོ་

རླུང་བཟྟོ་ནུས་ཐད་བརི་མཐྟོང་ཆེ་རུ་སྟོང་ཡྟོད། དེ་དང་སྦགས་ནགས་ཚལ་ནི་སྐམ་

སའི་ཐྟོག་ཏུ་སྐེ་དངྟོས་རིགས་ཀི་རྒྱུད་རྒྱུའི་(gene)མཛོད་ཆེ་ཤྟོས་དེ་རེད། དེར་

བརྟེན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གམ་ས་ཁུལ་ཞིག་གི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ཀི་གནས་སངས་

དང་དེའི་འཕེལ་རྒྱས་རིམ་འགྱུར་བརྒྱུད་རིམ་ནི། སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་སྤུས་ཚད་ཀི་

དམིགས་ཚད་ཅིག་དང་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་སིད་ཇུས་ལག་བསར་གྲུབ་

འབས་ཐད་ཀི་ཞིབ་བཤེར་ཞིག་ལ་ངྟོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡྟོད། གྟོང་དུ་གེང་ཟིན་པ་ལྟར། 

འཛམ་གིང་ཐྟོག་ནགས་ཚལ་དང་ཁེབས་ཚད་སྐྟོར་གི་གྟོ་དྟོན་ཧ་ཅང་མང་ཞིང་། ང་ལ་

མཚོན་ན་ནགས་ཚལ་ཡིན་པ་དེ་ཁྱེད་རང་ལ་མཚོན་ན་ནགས་ཚལ་མིན་པ་དང་། ཁ་
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སང་ནགས་ཚལ་ཡིན་པ་དེ་དེ་རིང་ནགས་ཚལ་མིན་བཅས་གང་མང་ཡྟོད། 

 ཡང་སྙིང་གང་ཞིག་ནགས་ཚལ་རེད་དམ། ཡི་གེ་ཤེས་མཁན་གི་རྒྱ་ནག་མི་

ཚང་མས་ཤེས་ཀི་རེད། 森林(ནགས་ཚལ་)ཞེས་པ་འདི་རྒྱ་ཡིག་གི་གཟུགས་ཐྟོག་

ནས་木 (ཤིང་)ལྔ་ལས་གྲུབ། ཚང་ལྕེད་(仓颉)ཀིས་ཡི་གེ་བཟྟོ་སྐབས། 木(ཤིང་།) 

林(ནགས་)དང་森(ཚལ་)བཅས་ཡི་གེ་འདི་གསུམ་ཀ་ཡྟོད། 木ནི་དཀིལ་དུ་སྟོང་

གཞུང་། འྟོག་ཏུ་ར་བ། སེང་དུ་ཡལ་ག་དང་ལྟོ་འདབ་རེད། ཤིང་སྟོང་གཅིག་གིས་

ནགས་ཚལ་མི་འགྲུབ་ཅིང་། ཤིང་སྟོང་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་མཉམ་དུ་ཡྟོད་ན། ཏག་ཏག་

ནགས་ཚལ་གྲུབ་ཡྟོད། 林ནི་木གཉིས་ལས་གྲུབ་ཡྟོད། 木གསུམ་གིས་森གྲུབ་མ་

ཟད། 木གཉིས་འྟོག་དང་གཅིག་སྒང་ལ་ཡྟོད་ཅིང་། 木ཧ་ཅང་མང་པྟོ་ཡྟོད་པ་མཚོན་

པ་མ་ཟད། ཧ་ཅང་མཐྟོ་ཞིང་ཆེ། ནགས་ཚལ 森林ནི་木ལྔ་ལས་གྲུབ། ཚིག་ཁུངས་

ཚིག་མཛོད་ཀིས་ནགས་ཚལ་ཞེས་པ་ལ་འགེལ་པར། “སྟོང་རིང་ལྟོན་ཤིང་སེབ་ཏུ་

སྐེ་ལ་མང་བ་ཞིག་ལ་གྟོ་དགྟོས” ཞེས་དང་།  རི་ཤིང་མང་པྟོ་ཞིག་ནགས་ཚལ་སྐེ་

དངྟོས་ཚོམ་བུའི་ཁྟོད་ཕན་ཚུན་རྟེན་པ་དང་ཕན་ཚུན་སྐྟོར་ནས་གནས་ཤིང་། རང་

བཞིན་གིས་བང་རིམ་མང་པྟོ་ཞིག་འགྲུབ་ཡྟོད། དཔེར་ན་སྟོང་མགྟོའི་རིམ་པ་དང་། 

སྟོང་རིང་ལྟོན་ཤིང་རིམ་པ། སྟོང་ཐུང་ལྟོང་ཤིང་རིམ་པ། རྩྭ་ལྡུམ་རིམ་པ། ས་ཁེབས་

རིམ་པ་སྟོགས། འྟོན་ཀང་མིས་བཟྟོས་ནགས་སྐྲུན་དང་དཔལ་འབྟོར་སྐེད་ཚལ་ལ་

བང་རིམ་དཀྟོན། 

 ལང་མདྟོག་ཞི་བདེ་（Green peace绿色和平）ཚོགས་པས་ཆ་

ཚང་བའི་ནགས་ཚལ་སྐེ་ཁམས་མ་ལག་གཅིག་གི་གྟོ་དྟོན་བཏྟོན་ཡྟོད། ཆ་ཚང་བའི་

ནགས་ཚལ་ས་ཁུལ་ཞིག་ལ་གཤམ་འྟོག་གི་མཚན་ཉིད་ཡྟོད་དེ། 
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 ཐྟོག་མར་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ ༥༠༠ ལས་ཆེ་བའི་ནགས་ས་རེད། 

 གཉིས་པ། ཉེ་བའི་ལྟོ་ ༣༠ ནས་ ༥༠ རིང་། མིས་བཟྟོས་པའི་བེད་སྒྟོའི་བར་

ཆད་གསལ་པྟོ་འཕྟོག་མེད་ཅིང་། བར་ཆད་ནང་གཅྟོད་འབེག་དང་ས་རྟོད་འདུལ་སེག་

སྟོགས་ནགས་ལས་བེད་སྒྟོ་ཚུད་ལ། ལམ་ཁ་དང་ཡུལ་མི་སྟོད་གནས། ཆུ་ཡུར། གྟོག་

སྐུད་ལྕགས་མདྟོང་སྟོགས་རྨང་གཞིའི་སྒིག་བཀྟོད་བཟྟོ་བཅྟོས་ཀང་ཚུད། 

 གསུམ་པ། ནགས་ཚལ་གི་ཐིག་རིས་ཚད་གཞི་( linear scale)ཀི་ལྟོ་སི་

ཊར་ ༡༠ ལས་མི་དམའ་བ། འདིའི་གྟོ་དྟོན་ནི་ནགས་ཚལ་གི་ཁ་ཐིག་(斑块)ཁྟོད་

ཚངས་ཐིག་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་ ༡༠ ལས་མི་དམའ་བའི་སྒྟོར་དབིབས་ཤྟོང་ཐུབ་དགྟོས་པ་

ལ་ཟེར། 

 འཁྟོར་སྐར་འད་པར་ལ་གཞིགས་ནས་གསལ་འབེད་ཐུབ་པར། ཀྲུང་གྟོའི་ཆ་

ཚང་བའི་ནགས་ཚལ་སྤིའི་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༨.༥༣༡༧ མ་གཏྟོགས་

མེད་ཅིང་། རྒྱལ་ཁབ་མངའ་ཁྟོངས་རྒྱ་ཁྱྟོན་གི་ ༠.༨༩% ཙམ་ཟིན། རྒྱ་ཁྱྟོན་ཆེ་ཤྟོས་

ཀི”ཆ་ཚང་བའི་ནགས་ཚལ”ཞིག་ཡྟོད་པ་དེའི་གཙོ་གཞིའི་ཆ་ཤས་བྟོད་ཀི་མེ་ཏྟོག་

རྟོང་། མཚོ་སྣ་རྟོང་། ལྷུན་རེ་རྟོང་སྟོགས་ས་གནས་སུ་གནས་ཤིང་། རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་

ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༡.༡༤༥༩ རེད། 

 ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་ཐེངས་བརྒྱད་པའི་དཔྱད་གཞིར་

གཞིགས་ན། ཀྲུང་གྟོའི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༢༡.༦༣% ཟིན། ཡིན་ནའང་ལང་

མདྟོག་ཞི་བདེ་ཚོགས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་མཐུན་ཐུབ་པའི་ཆ་ཚང་བའི་ནགས་ཚལ་

སྤིའི་རྒྱ་ཁྱྟོན་གིས་རྒྱལ་ཁབ་མངའ་ཁྟོངས་རྒྱ་ཁྱྟོན་གི་༠.༨༩% ཙམ་ཟིན། འདིའི་ཁྟོད་
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ནས་མཚན་ཉིད་གཉིས་བར་གི་བར་ཁྱད་ཆེན་པྟོ་དེ་མཐྟོང་ཐུབ། 

 དྲུག  ནགས་ཚལ་ཁབེས་ཚད་དང་ཆར་པ་འབབ་ཚད་ཀ་ིའབལེ་བ། 

 སྟོ་ལན་ཊིའི་སྟོ་ཙི་ནན་བཟྟོ་རིག་གཙུག་ལག་སྟོབ་གཉེར་ཁང་གིས་ནགས་

ཚལ་ཁེབས་ཚད་དང་ཆར་པ་འབབ་ཚད་ཀི་འབེལ་བ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བས་ནས། 

གཤམ་འྟོག་གི་ཕྟོགས་བསྟོམས་ཐྟོབ་པ་སེ། ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༠% ནས་ 

༥༠% བར་ཡྟོད་སྐབས། ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡༠% རེ་འཕར་ན། ལྟོའི་ཆ་

སྙྟོམས་ཆར་པ་འབབ་ཚད་སི་ཊར་སྟོང་ཟུར་ ༡༦ འཕར་གི་ཡྟོད། རྒྱ་ནག་ཚན་རིག་

ཁང་ས་ཁམས་ཉམས་ཞིབ་ཚན་པའི་ཀི་ཆྟོན་ཧེང་(葛全胜)སྟོགས་ཀིས་ཀང་ 

༡༩༥༠ ལྟོ་ནས་༡༩༩༩ ལྟོ་བར་ཀྲུང་གྟོའི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་དང་ཆར་པ་

འབབ་ཚད་ཀི་འབེལ་བ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བས་ནས། འདི་འདའི་བསྟོམས་ཚིག་ཅིག་

བརྒྱབ་པ་སེ། ཀྲུང་གྟོའི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་༡༩༥༠ ལྟོའི་ ༨.༦% ནས་ ༡༩༨༩ 

ལྟོ་ནས་ ༡༩༩༣ ལྟོའི་ ༡༣.༩% དང་། ༡༩༩༩ ལྟོའི་ ༡༦.༨% བར་འཕར་ཞིང་། 

ཀྲུང་གྟོའི་ལྟོའི་ཆ་སྙྟོམས་ཆར་པ་འབབ་ཚད་འཕར་མེད་པ་མ་ཟད། དེ་ལས་ལྟོག་སེ་

མར་ཆག་ཡྟོད། ཀི་ཆྟོན་ཧེང་སྟོགས་ཀིས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་ཀི་བསྟོམས་རིས་

གཞི་གངས་ལ་གནད་དྟོན་ཡྟོད་པ་ནི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བྟོ་ཞིག་ཡིན་པར་ཚོད་རིས་

བས་ཡྟོད།

 ༢༠༠༩ ལྟོའི་སྟོན་ཁ་ནས་ ༢༠༡༠ ལྟོ་བར་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་ནང་ཐན་པ་ཆེན་

པྟོ་བྱུང་། ཀྲུང་གྟོའི་ ༢༠༠༦ ལྟོའི་ནགས་ཚལ་ཞིབ་བཤེར་བསྟོམས་རིས་ལ་གཞིགས་

ན། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༥༠% ཡིན་ཞིང་། རྒྱལ་ཡྟོངས་

སུ་ཨང་བདུན་པར་གནས། ནགས་ཚལ་ལ་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་ཀི་བེད་
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ནུས་ཡྟོད། དུས་མཚུངས་རང་བྱུང་གནྟོད་འཚེ་འབྱུང་བ་ཉུང་འཕྲི་བེད་པ་དང་རང་བྱུང་

གནྟོད་འཚེའི་ཚད་གཞི་དམའ་རུ་གཏྟོང་བའི་བེད་ནུས་ལན། སྐེ་ཁམས་རིག་པའི་ར་

བའི་རིགས་པར་གཞིགས་ན། རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་གཅིག་གི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་

ཚད་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་ཡན་ཡྟོད་ན། སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་མངྟོན་གསལ་དྟོད་པྟོའི་ལེགས་

སུ་འགྟོ། གལ་སིད་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་ཡན་ཡྟོད་ན། སྐེ་ཁམས་

ཁྟོར་ཡུག་འཁྟོར་རྒྱུག་བཟང་པྟོར་སེབས། རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་འདི་དག་གི་རང་

བྱུང་གནྟོད་འཚེ། ལྷག་པར་ཐན་པའི་གནྟོད་འཚེ་དང་ཆུ་ལྟོག་གནྟོད་འཚེ་འབྱུང་བའི་

ཐེངས་གངས་ཞེ་དག་ཉུང་དུ་འགྟོ་ལ།  ཚབས་ཆེ་ཚད་ཀང་དམའ་རུ་འགྟོ ཚབས་ཆེ་

བའི་ཐན་པའི་གནྟོད་འཚེ་དང་ཆུ་ལྟོག་གནྟོད་འཚེ་རེས་མྟོས་ཐྟོག་འབྱུང་བའི་གནས་

སངས་ར་བ་ཉིད་ནས་ཐྟོན་མི་སིད། རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་བརྟེན་ནས་ནགས་ཚལ་ཁེབས་

ཚད་མཐྟོ་པྟོ་ ༥༠% ཟིན་པའི་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་དུ་ཅི་འདའི་ཚབས་ཆེ་བའི་ཐན་པའི་

གནྟོད་འཚེ་བྱུང་ངམ། ཀྲུང་གྟོའི་མི་དང་སྐེ་དངྟོས་ར་སྐྟོར་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་

ཚོགས་མི། རྒྱལ་ཁབ་ནགས་ལས་ཚན་པའི་མཐྟོ་རིམ་བཟྟོ་བཀྟོད་པ་ཧེན་ཤའྟོ་ཧུལ་

གིས། ཆུ་ལྟོག་སྟོགས་རང་བྱུང་གནྟོད་འཚེ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྟོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བྟོ་ནི་

ནགས་ཚལ་སྤུས་ཀ་ཧ་ཅང་ཞན་པས་རེད་ཅེས་བརྟོད། མི་ལ་ལས་ཐན་པ་ཆེན་པྟོ་དེའི་

རྒྱུ་མཚན་གས་ཀི་གཅིག་ནི་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གིས་ཨན་ཤིང་འབྟོར་ཆེན་ནང་འདེན་

དང་འདེབས་འཛུགས་བས་པ་ལ་གཏུགས་ཡྟོད། སྐེ་ཁམས་རིག་པའི་ཆེད་མཁས་

པའི་ངྟོས་ནས་ཨན་ཤིང་འདེབས་འཛུགས་ཐད་དགག་ཕྟོགས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་བཟུང་། 

ཡུན་ནན་གཙུག་ལག་སྟོབ་གཉེར་ཁང་གི་ཚེ་སྟོག་ཚན་རིག་སྟོབ་གིིང་གི་སྟོབ་དཔྟོན་

ཏྟོན་ཁང་ཆུན་གིས། “ཨན་ཤིང་ནི་ས་ཆུ་སྲུང་འཛིན་དང་རང་ངྟོས་གསར་སྒྱུར་ནུས་

པ་ཞན་ཞིང་། གདྟོད་སྐེས་སྐེ་དངྟོས་རིགས་ལ་ཕིར་འབུད་རང་བཞིན་ལན་པ་དང་ཁྟོར་
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ཡུག་ལ་མཛའ་མཐུན་མེད། རྒྱ་ཁྱྟོན་ཆེན་པྟོ་ཡུག་གཅིག་ཏུ་འདེབས་འཛུགས་བས་

ན། ས་ཞིང་ས་གཤིས་ཞན་དུ་འགྱུར་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ལས་ས་ཞིང་། གདྟོད་སྐེས་སྐེ་དངྟོས་

རིགས་ཉུང་འཕྲི་དང་ཉམས་ཞན་གཏྟོང་བ་སྟོགས་ཚབས་ཆེ་བའི་སྐེ་ཁམས་གནད་

དྟོན་བཟྟོས་ནས། ‘ལང་མདྟོག་བེ་མ་ཅན་’དུ་འགྱུར”ཞེས་བརྟོད་ཡྟོད། མིག་སར་རྒྱ་

ནག་ལ་ཨན་ཤིང་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༤.༤ ཟིན། ནགས་ཚལ་ཁེབས་

ཚད་ ༢༡.༦༣% ཁྟོད་མ་མཐར་ཡང་ ༠.༤༥% ནི་སྐེ་ཁམས་རིན་ཐང་གང་ཡང་

མེད་པའི་ཨན་ཤིང་ནགས་ས་རེད། རྒྱ་ནག་ལ་ད་དུང་འགིག་ཤིང་ནགས་ཚལ་དང་། 

ཤིང་འབས་ནགས་གིང་། མིས་བཏབ་པའི་ཐང་ནག་ནགས་ཚལ་བཅས་ཡྟོད། ནགས་

ཚལ་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་བརྒྱད་པར་བསེབས་སྐབས། ཀྲུང་གྟོའི་མིས་བཟྟོས་ནགས་

ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༦༦.༤༣༣༦ ཟིན་ཚར་ཞིང་། དེ་མཚུངས་ཀི་

ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༦.༩% ལ་སེབས། ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་འཕར་སངས་

འདི་འད་ལ་ཆར་པ་འབབ་ཚད་མང་དུ་གཏྟོང་བར་རྟོགས་ཕན་གང་ཡང་མེད། 

 བདུན།  བྟོད་ཀ་ིནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་ནགས་ཚལ་ཁབེས་ཚད་ཐད་རྒྱ་གར་

སངས་འཛནི་ཁུལ་ག་ིཤུགས་རྐནེ། 

 བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་དང་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་བརི་རྒྱུ་ཅུང་རྟོག་འཛིང་ཆེ་

ལ་ཅུང་དཀའ། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ས་ཁུལ་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་རྒྱ་གར་གི་སངས་འཛིན་

འྟོག་ཡྟོད། བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ནགས་ལས་ལས་ཁུངས་ཀི་འགྟོ་འཛིན་ལེའི་ཀུས་

ལུང་གིས་ ༢༠༡༥ ལྟོའི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ཉིན་བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཀི་ནགས་ལས་ཐྟོན་

ཁུངས་རིགས་གཉིས་པའི་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་གཉིས་པའི་གྲུབ་འབས་སྐྟོར་གི་གསར་

འགྟོད་གསལ་བསྒགས་མ་ཟིན་ཁྟོད་ངྟོ་སྤྟོད་བས་ནས་བརྟོད་དྟོན། ཐེངས་འདིའི་ཞིབ་
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བཤེར་གྲུབ་འབས་ལས་གསལ་བར། ལྟོངས་ཡྟོངས་ཀི་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་

༡༢༠.༢༡གི་མངའ་ཁྟོངས་ནང་། ནགས་སའི་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཧེ་ཁི་ཊར་ཁི་ ༡༩༤༩.༤༠ དང་

ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཧེ་ཁི་ཊར་ཁི་ ༡༦༨༤.༨༦ ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡༤.༠༡% 

།གསྟོན་ཤིང་གསྟོག་ཉར་བེད་ཚད་（活立木总蓄积Woodstorage）སི་

ཊར་གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ་ཁི་ ༢༠༩༠༢༤། ནགས་ཚལ་གསྟོག་ཉར་བེད་ཚད་（森林

蓄积量）སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ་ཁི་ ༢༠༨༥༨༡ བཅས་རེད། ནགས་ཚལ་ཁྟོད་

རང་བྱུང་ནགས་ཚལ་གིས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཐྟོག་ཁྱབ་ཟིན་ཞིང་། དེ་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་གི་ 

༩༩.༢༣% ཟིན། 

 ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཧེ་ཁི་ཊར་ཁི་ ༡༦༨༤.༨༦ ལ་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ 

༡༢༠.༢༡ གིས་བགྟོ་ན། ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡༤.༠༡% ཐྟོབ། 

 བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཀི་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༡༢༠.༢༡ (རྒྱ་ནག་སིད་

གཞུང་ད་བས་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༡༢༢.༨༤ ཡིན་པར་བརྟོད། ཝེ་ཁི་ཕེ་ཊའི་

རིག་མཛོད་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༡༢༠.༢༤ ཡིན་པར་བརྟོད། ཝེ་ཅི་རིག་མཛོད་

ནས་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༡༢༠.༢༢ ཡིན་པར་བརྟོད།)ནང་རྒྱ་གར་གིས་སངས་

འཛིན་བེད་པའི་བྟོད་ལྷྟོ་ཕྟོགས་ས་ཁུལ་ཚུད་ལ། ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཧེ་ཁི་ཊར་ཁི་ 

༡༦༨༤.༨༦ གིས་ཀང་བྟོད་ལྷྟོ་ཕྟོགས་ས་ཁུལ་གི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཚུད་ཡྟོད། 

 ཝེ་ཁི་ཕེ་ཊའི་རིག་མཛོད་བྟོད་ལྷྟོ་ཕྟོགས་ས་ཁུལ་ངྟོ་སྤྟོད་འདི་ལྟར་བས། 

“བྟོད་ལྷྟོ་ཕྟོགས་ཁུལ་ཞེས་པ་ནི་དམིགས་བསལ་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་ས་མཚམས་ཀི་

ཤར་གི་དུམ་བུ་སེ་རྒྱ་གར་གིས་ཨ་རྟོལ་ན་ཅ་མངའ་སེ་ཞེས་འབྟོད་པའི་ས་ཁུལ་ཕལ་

ཆེ་བ་ལ་གྟོ། ས་ཁུལ་དེ་ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་བྟོའི་ལྷྟོ་ངྟོས། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་
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རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ལྷྟོ་ཤར་ཕྟོགས་ཀི་ལྷྟོ་ཁ་ས་ཁུལ་དང་ཉིང་ཁི་ས་

ཁུལ་ལ་གནས་ཤིང་། བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཀི་མཚོ་སྣ་དང་། ལྷུན་རེ། མེ་ཏྟོག ར་ཡུལ་

བཅས་རྟོང་བཞིའི་མངའ་ཁྟོངས་ས་ཆ་ཕལ་ཆེ་བ་ཚུད། ཁུལ་དེ་ནི་མེས་ཁི་མ་ཧྟོང་ས་

ཐིག་གིས་བཅད་ཅིང་། མིག་སར་རྒྱ་ནག་ནང་ས་ནས་པར་མའི་ས་ཁར་གཞིགས་ནས་

རིས་ན། བྟོད་ལྷྟོ་ཕྟོགས་རྒྱ་གར་གིས་བཟུང་བའི་ས་ཁུལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཕལ་ཆེར་ཀི་ལྟོ་སི་

ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༦.༥ རེད།”  “བྟོད་ལྷྟོ་ཕྟོགས་ས་ཁུལ་གི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ 

༩༠% ཡན་ཟིན།” བདག་ ༢༠༡༥ ལྟོར་རྒྱ་གར་ལ་ཡུལ་སྐྟོར་དུ་སྟོང་སྐབས་། ལམ་

དུ་ཨ་རྟོལ་ན་ཅ་དང་འབེལ་བའི་བརན་འཕྲིན་གི་ངྟོ་སྤྟོད་ཅིག་བལྟས། ནགས་ཚལ་སྟོ་

ཁེབས་སྲུང་སྐྟོབ་ཐད་བག་ཆགས་ཟབ་པྟོ་བཞག་བྱུང་། 

 ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༦.༥ མངའ་ཁྟོངས་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་ ༩༠% ནགས་

ཚལ་ཁེབས་ཚད་གཞིགས་ནས་རིས་ན། བྟོད་ལྷྟོ་ཕྟོགས་ས་ཁུལ་གི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་

ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༥.༨༥ ཟིན་འདུག

 ཝང་ཅིན་ཧེན་སྟོགས་ཀིས《བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་སྐེ་ཁམས་མ་ལག་གི་

ཞབས་ཞུའི་རིན་ཐང་།》ཞེས་པའི་རྟོམ་ཡིག་ཞིག་གི་ནང་། ༢༠༠༡ ལྟོའི་བྟོད་ཀི་

ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་གཞི་གངས་ལ་གཞིགས་ན། བྟོད་ཀི་ད་ཡྟོད་

ནགས་ལས་བཀྟོལ་སྤྟོད་ས་ཆའི་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༡༦.༥༧༨༩ ཡིན་

ཞིང་། དེའི་ཁྟོད་ནགས་བཀྟོད་(林分)རྒྱ་ཁྱྟོན་གིས་ ༥༠.༩༨% དང་སྟོང་ཐུང་ལྟོན་

ཤིང་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་གིས་ ༤༦.༡༢% ཟིན་ཞིང་། དེ་འཕྲྟོས་མེས་ཚིག་གནས་

དང་ནགས་འཕྲྟོད་རི་སྟོང་དང་བེ་ས་སྟོགས་རེད། གསྟོན་ཤིང་གསྟོག་ཉར་བེད་

ཚད་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ་དུང་ཕྱུར་ ༢༢.༩ ཡིན་ཞིང་། དེའི་ཁྟོད་དུ་ནགས་བཀྟོད་



བོད་གྱི་ཁོར་ཡུག་སོར།

338

གསྟོག་ཉར་གིས་གསྟོན་ཤིང་སྤིའི་གསྟོག་ཉར་གི་ ༩༨.༧༦% ཟིན། བྟོད་ཀི་ནགས་

ཚལ་(ནགས་ཡྟོད་ས་ཆ་有林地)ཁེབས་ཚད་༦.༨༨% དང་སྟོང་ཐུང་ལྟོན་ཤིང་

ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༦.༢༢% རེད། བྟོད་ཀི་སྤིའི་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཁྟོད་རྒྱ་གར་གིས་རང་

རྒྱལ་གི་མངའ་ཁྟོངས་ཀི་ལི་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༩ སངས་འཛིན་བས་ཤིང་། རྒྱ་གར་

སངས་འཛིན་ས་ཁྟོངས་ཁྟོད་ཀི་ནགས་ཡྟོད་ས་ཆའི་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ 

༥.༤ ཡྟོད། རྒྱ་གར་གིས་སངས་འཛིན་བེད་པའི་རང་རྒྱལ་གི་ནགས་ཚལ་གསྟོག་

ཉར་གིས་བྟོད་ཀི་སྤིའི་གསྟོག་ཉར་གི་ ༤༧.༢% ཟིན་པ་སེ། རྒྱ་གར་གིས་སངས་

འཛིན་བས་པའི་རང་རྒྱལ་གི་མངའ་ཁྟོངས་ནང་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཆེན་པྟོ་ཚུད་

ཡྟོད།

 ༢༠༠༡ ལྟོའི་བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་གི་དཔྱད་གཞིར་

གཞིགས་ན། བྟོད་ཀི་ནགས་ཡྟོད་རྒྱ་ཁྱྟོན་བསྟོམས་འབྟོར་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་

ཁི་ ༨.༤༥༡༤ ཡིན་ཞིང་། དེའི་ཁྟོད་ནགས་བཀྟོད་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་

ཁི་ ༨.༤༤༥༠ དང་། དཔལ་འབྟོར་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ 

༠.༠༠༦༤ རེད། དེ་མིན་སྟོང་ཐུང་ལྟོན་ཤིང་ནགས་སའི་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་

ཁི་ ༧.༦༤༦༢ ཡྟོད། ནགས་བཀྟོད་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༨.༤༤༥༠ 

འདིའི་ནང་རྒྱ་གར་དབང་སྒྱུར་ཁུལ་གི་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༥.༤ འཐེན་ན། དྟོན་

དངྟོས་སུ་ད་དུང་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༣.༠༤༥༠ ལྷག་ཡྟོད། 

 ༡༩༥༡ ལྟོ་ནས་ ༢༠༠༡ ལྟོ་བར་རྒྱ་གར་དབང་སྒྱུར་ཁུལ་གི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་

ཁྱྟོན་ལ་དྟོན་དམ་རང་བཞིན་གི་འགྱུར་ལྟོག་བྱུང་མེད་ཅིང་། སར་བཞིན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་

གྲུ་བཞི་ཁི་ ༥.༤ ཡིན་པའི་དབང་དུ་གཏྟོང་ན། ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་འདི་གཅིག་པུ་
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ཡྟོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ༡༩༥༡ ལྟོའི་བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༤.༥% ཟིན། 

 ཆ་ཚང་བའི་ནགས་ཚལ་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་གེང་བའི་ཀྲུང་གྟོའི་ཆ་ཚང་

བའི་ནགས་ཚལ་སྤིའི་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ ༨༥༣༡༧ མ་གཏྟོགས་མེད་ཅིང་

། དེའི་ནང་རྒྱ་གར་སངས་འཛིན་ཁུལ་གི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་རིས་མེད་པ་གསལ་པྟོ་

རེད། 

 རྒྱ་ནག་ལ་མིག་སར་ཆ་ཚང་བའི་ནགས་ཚལ་ཆེ་ཤྟོས་གཅིག་རང་ཡྟོད་པ་དེ་

བྟོད་ལྷྟོ་ཤར་ས་ཁུལ་དུ་གནས་ཤིང་། རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ ༡༡༤༥༩ རེད། 

ལང་མདྟོག་ཞི་བདེ་ཚོགས་པའི་ཉེ་བའི་ལྟོ་ ༣༠ ནས་ ༥༠ རིང་མིས་བཟྟོས་པའི་བེད་

སྒྟོའི་བར་ཆད་གསལ་པྟོ་འཕྟོག་མེད་པ་ཞེས་པའི་མཚན་ཉིད་ལ་གཞིགས་ན། ནགས་

ཚལ་འདི་ ༡༩༥༡ ལྟོ་ལའང་གནས་ཡྟོད་ངེས། ཆ་ཚང་བའི་ནགས་ཚལ་ཆེ་ཤྟོས་

འདིའི་ཐྟོག་རྒྱ་གར་སངས་འཛིན་ཁུལ་གི་ནགས་ཚལ་སྣྟོན་ན། ༡༩༥༡ ལྟོའི་བྟོད་ཀི་

ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༥.༥% ཙམ་ཡྟོད། 

 དེ་ལྟར་ན ༡༩༥༡ ལྟོའི་བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ཡང་སྙིང་ག་ཚོད་

ཡིན་དགྟོས་ངེས་རེད་དམ། 

 རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ནགས་ལས་ཚན་པའི་ད་བ་སེ་རྒྱ་ནག་ནགས་ལས་ད་རྒྱའི་

ཐྟོག་སེལ་བའི་《བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་མ་ལག་

འཕེལ་རིམ།》ཞེས་པའི་རྟོམ་ཡིག་དེའི་ནང་ལན་འདི་ལྟར་བརྒྱབ་པ་སེ། “བྟོད་རང་

སྐྟོང་ལྟོངས་ཀི་ནགས་ཚལ་ལ། རྒྱ་ནག་གསར་པ་དབུ་མ་བརེས་གྟོང་ཕྟོགས་ཡྟོངས་

ཀི་ཐྟོན་ཁུངས་ཞིབ་བཤེར་ར་བ་ཉིད་ནས་བས་མྟོང་མེད། དེར་བརྟེན་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་
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ཁུངས་གནས་སངས་ཐད་གསལ་པྟོ་མེད་པ་རེད།”

 རྒྱ་ནག་རྒྱལ་དམངས་སིད་གཞུང་གི་སྐབས་སུའང་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་གི་

བསྟོམས་རིས་དཔྱད་གཞི་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་གཞི་གངས་འདི་དག་གི་གནད་འཁེལ་ཚད་

མཐྟོ་པྟོ་མིན། ༡༩༤༧ ལྟོར་རྒྱལ་དམངས་སིད་གཞུང་གིས་《རྒྱ་ནག་ནགས་ཚལ་

ཐྟོན་ཁུངས་བསྟོམས་རིས་ཕྟོགས་བསྒིགས།》ཞེས་པ་སེལ་བ་མ་ཟད། དེ་དང་སྦགས་

ཏེ་བརྟོད་དྟོན”གྟོང་བཀྟོད་གཞི་གངས་གཙོ་བྟོ་ཞིབ་བཤེར་བས་ཟིན་པའི་ནགས་ཁུལ་

ཅུང་ཆེ་བ་ཁྟོ་ནར་ཚད་བཟུང་། ནགས་ཚལ་ཐར་ཐྟོར་གི་དུམ་བུར་རྒྱ་ཁྱྟོན་ལེ་དབར་གྲུ་

བཞི་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཙམ་ལས་མེད་པས། ཕལ་ཆེ་བ་བརིས་མེད། དེ་བཞིན་ནགས་

ཁུལ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་། ཡྟོངས་སུ་རྟོགས་པར་ཞིབ་བཤེར་བེད་མ་ཐུབ་པའི་རིགས་ལའང་

དེའི་ཟིན་ཐྟོ་ཡྟོད་པའི་ས་ཁུལ་གཅིག་པུ་བརིས།”ཞེས་བཀྟོད། མཐྟོང་ཐུབ་པ་ཞིག་ནི། 

སྐབས་དེར་ནགས་ཚལ་ཐད་ཀི་དགྟོས་འདུན་ཧ་ཅང་མཐྟོ་ཞིང་། རྒྱ་ཁྱྟོན་ལེ་དབར་གྲུ་

བཞི་(ལེ་དབར་གྲུ་བཞི་གཅིག་ཧེ་ཁི་ཊར་༢༥དང་མཚུངས)བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཙམ་

ལས་མེད་པའི་ནགས་ཚལ་ཚང་མ་ནགས་ཚལ་ཆུང་ངུ་ཙམ་དུ་བརིས་ཤིང་། ཧ་ཅང་

མང་པྟོ་ཞིག་བསྟོམས་རིས་ནང་བཅུག་མེད། གཞན་ཞིག་ལ། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་དམངས་

སིད་གཞུང་ནས་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བར། རྒྱལ་ཁབ་མངའ་ཁྟོངས་

ཀི་རྒྱ་ཁྱྟོན་འགྱུར་ལྟོག་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་ཕིན་ཞིང་། འཛིན་སྐྟོང་ས་ཁུལ་དབེ་མཚམས་

ལའང་འགྱུར་ལྟོག་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་ཕིན། ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཕལ་ཆེ་བ་འཛིན་སྐྟོང་

མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་དུ་ཁྱབ་ཅིང་། བསྟོམས་རིས་དཔྱད་གཞི་ཕབ་རིས་བེད་རྒྱུར་

དཀའ་ལས་གང་འཚམས་ཡྟོད། ཡིན་ནའང་ད་དུང་ཚན་རིག་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་

ལས་དྟོན་འདིའི་ཐད་ཕག་ལས་གནང་འདུག 
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 མཱ་ཀྲུང་ལེང་སྟོགས་ཀིས《རྒྱ་ནག་ནགས་ཚལ་གི་འཕྟོ་འགྱུར།》ཞེས་

པའི་དེབ་གཅིག་ནང་རྒྱ་ནག་ལྟོ་རྒྱུས་ཐྟོག་གི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་ནགས་ཚལ་

ཁེབས་ཚད་ཐད་ཞིབ་འཇུག་བས་ཤིང་། དེར་མཱ་ལུགས་གཞི་གངས་ཁེབས་ཚད་

(马氏数据覆被率)ཅེས་འབྟོད། མཱ་ལུགས་གཞི་གངས་ཁེབས་ཚད་ལྟར་ན། 

༡༩༤༩ ལྟོར་བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༥.༡% ཡིན་ཞིང་། དེ་ལས་ལྟོག་པའི་ 

༡% མ་ཟིན་པ་མིན། འདི་དང་གྟོང་གི་ཚོད་དཔག “༡༩༥༡ ལྟོའི་བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་

ཁེབས་ཚད་ ༥.༥% ཉེ་བ”ཞེས་པ་དང་ཅུང་མཐུན། 

 ༡༩༤༧ ལྟོར་རྒྱལ་དམངས་སིད་གཞུང་གིས་སེལ་བའི་《རྒྱ་ནག་ནགས་

ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་བསྟོམས་རིས་ཕྟོགས་བསྒིགས།》དང་འཛིན་སྐྟོང་མཐའ་མཚམས་

སྒྱུར་བཅྟོས་ལ་གཞིགས་ནས། ཧེ་ཧན་ནེང་སྟོགས་ཀིས་ ༡༩༤༩ ལྟོའི་བྟོད་ཀི་ནགས་

ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་༡.༤༩ དང་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡.༢% 

ཡྟོད་པར་ངྟོས་འཛིན་བས། གསལ་པྟོ་ཞིག་ལ་ཧེ་ཧན་ནེང་གི་གཞི་གངས་ནང་། མེས་

ཁི་མ་ཧྟོང་ས་ཐིག་ལྷྟོ་ངྟོས་བྟོད་ལྷྟོ་ཕྟོགས་ས་ཁུལ་གི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་བརིས་མེད། 

གལ་སིད་བྟོད་ལྷྟོ་ཕྟོགས་ས་ཁུལ་གི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ནང་དུ་བརིས་ན། ནགས་

ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༥.༧% ཟིན། ད་ཡྟོད་ཀི་ཆ་ཚང་བའི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་

ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༡.༡༤༥༩ ནི། ༡༩༤༩ ལྟོའི་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༡.༤༩ ཡྟོད་

པའི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་གི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བྟོ་ཡིན་དགྟོས་ངེས། 

 ༡༩༦༣ ལྟོར་ནགས་ལས་ལྷན་ཁང་གིས་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརེས་པའི་དུས་འགྟོའི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་གསྟོན་ཤིང་གསྟོག་

ཉར་བེད་ཚད་ཀི་དཔྱད་གཞི་ཕིར་བསྒགས་བས་མྟོང་བ་སེ། བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་
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ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༠.༧༡ དང་གསྟོན་ཤིང་གསྟོག་ཉར་བེད་ཚད་སི་ཊར་

གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ་ཁི་ ༡༧༥༠༢ ཡིན་ཞིང་། དེ་མཚུངས་ཀི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ 

༠.༦% ཟིན་གི་མེད། ནགས་ལས་ལྷན་ཁང་གི་བཟྟོ་བཀྟོད་བ་ཀྲང་ཧྭ་ལིང་(张华龄)

གིས་ ༡༩༦༣ ལྟོའི་ནགས་ལས་ལྷན་ཁང་གི་གཞི་གངས་ཀི་ནྟོར་འཁྲུལ་ཐད་བརྟོད་

དྟོན། ༡༩༧༣ ལྟོར་འགྟོ་བཙུགས་ཤིང་ ༡༩༧༦ ལྟོར་མཇུག་བསྒིལ་བའི་རྒྱལ་

ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་ཐེངས་དང་པྟོར་གཞིགས་ན། བྟོད་ཀི་

ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༡༡.༩༧ དང་གསྟོན་ཤིང་གསྟོག་ཉར་

བེད་ཚད་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ་ཁི་ ༡༤༣༦༢༦ རེད། གཞི་གངས་གཉིས་སྡུར་ན། 

སྟོ་སྟོར་ལབ་ ༡༥.༩ དང་། ལབ་ ༨.༢ ཀིས་ཚོད་དཔག་ཉུང་བ་བས་ཡྟོད། 

 ༡༩༥༡ ལྟོར་བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཀི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡% མ་ཟིན་

པ་ཞེས་པ་ནི་ནགས་ལས་ལྷན་ཁང་གི་ ༡༩༦༣ ལྟོའི་གཞི་གངས་འདི་ནས་བྱུང་བ་

ཡིན་དགྟོས་ངེས། 

 ༡༩༦༣ ལྟོར་ནགས་ལས་ལྷན་ཁང་གི་བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཐད་ཀི་

ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༠.༧༡ ཁྟོ་ན་ཡྟོད་ཅེས་པ་འདི་ནྟོར་འཁྲུལ་ཡིན་པ་གསལ་པྟོ་

ཡིན་ཞིང་། ད་བར་བྟོད་ལ་ད་དུང་ཀྲུང་གྟོའི་ཆ་ཚང་བའི་ནགས་ཚལ་ཆེ་ཤྟོས་ཀི་ལྟོ་སི་

ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༡.༡༤༥༩ དེ་ཡྟོད་ཅིང་། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་

བརེས་པའི་དུས་འགྟོར་ནགས་ཚལ་འདི་ཡྟོད་ཟིན་ཞིང་། ཕལ་ཆེར་རྒྱ་ཁྱྟོན་དེ་བས་ཆེ་

བ་ཡྟོད། ཧི་ཧན་ནེང་སྟོགས་ཀིས་ངྟོས་བཟུང་པའི་ ༡༩༤༩ ལྟོར་བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་

རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༡.༤༩ ཡིན་པ་འདི་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༠.༧༡ 

གི་ལབ་གཉིས་རེད། མཐའ་མར་བྟོད་ལྷྟོ་ཕྟོགས་ས་ཁུལ་དུ་ད་དུང་ནགས་ཚལ་ཀི་ལྟོ་
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སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༥.༤ ཡྟོད། 

 བརྒྱད།  བྟོད་ཀ་ིནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་ནགས་ཚལ་ཁབེས་ཚད་ཀ་ིའགྱུར་ལྟོག

 ༡༩༧༣ ལྟོ་ནས་ ༡༩༧༦ ལྟོ་བར་སེལ་བའི་རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་

ཁུངས་གཙང་བཤེར་ཐེངས་དང་པྟོའི་བསྟོམས་རིས་ཕྟོགས་བསྡུས་ལས་དྟོན་ ༡༩༧༧ 

ལྟོར་མཇུག་འགིལ། ཐེངས་འདིའི་ཞིབ་བཤེར་གིས་མེས་ཁི་མ་ཧྟོང་ས་ཐིག་ལྷྟོ་ཕྟོགས་

ས་ཁུལ་དུ་འཁྟོར་སྐར་འད་པར་བེད་སྤད་ནས་ཉེ་འཁིས་ས་ཁུལ་དང་གཤིབ་བསྡུར་

ཚོད་དཔག་བས། ཕིར་བསྒགས་པའི་གཞི་གངས་ཅུང་གནད་འཁེལ་ཞིང་། ནགས་

ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་གསྟོན་ཤིང་གསྟོག་ཉར་བེད་ཚད་ནང་མེས་ཁི་མ་ཧྟོང་ས་ཐིག་ལྷྟོ་

ཕྟོགས་ཀི་རྒྱ་གར་སངས་འཛིན་ས་ཁུལ་ཚུད་ཡྟོད། 

 ཀའྟོ་ཧྲུའུ་ཁའྟོ་དང་ཝང་ཅིན་ཧེང་གིས་ ༢༠༠༧ ལྟོར་སེལ་བའི《བྟོད་ཀི་ནགས་

ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་ཀི་ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་ལ་དབེ་ཞིབ།》ཅེས་པའི་ནང་གཤམ་འྟོག་གི་

གཞི་གངས་ཕིར་བསྒགས་པ་སེ། 

 ༡༩༧༧ ལྟོར། བྟོད་ཀི་ནགས་ཡྟོད་ས་ཆའི (有林地) རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་

ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༦.༣༢༠༣ རེད། དེའི་ཁྟོད་ནགས་བཀྟོད་ས་ཆ་(林分地)རྒྱ་ཁྱྟོན་

ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༦.༣༢༠༣ ཡིན་ཞིང་། དཔལ་འབྟོར་ནགས་ཚལ་དང་སྨྱུག་

མའི་ནགས་ཚལ་མེད། ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་༥.༢༥% རེད། 

 ༡༩༩༡ ལྟོར། བྟོད་ཀི་ནགས་ཡྟོད་ས་ཆའི་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་

ཁི་ ༧.༡༦༩༩ རེད། དེའི་ཁྟོད་ནགས་བཀྟོད་ས་ཆ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ 

༧.༡༦༨༩ ཡིན་ཞིང་། དཔལ་འབྟོར་ནགས་ཚལ་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༠.༠༠༡༠ ། 
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སྨྱུག་མའི་ནགས་ཚལ་མེད། ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༥.༨༤% རེད། 

 ༡༩༩༧ ལྟོར། བྟོད་ཀི་ནགས་ཡྟོད་ས་ཆའི་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་

ཁི་ ༧.༢༨༧༧ རེད། དེའི་ཁྟོད་ནགས་བཀྟོད་ས་ཆ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ 

༧.༢༨༦༧ ཡིན་ཞིང་། དཔལ་འབྟོར་ནགས་ཚལ་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༠.༠༠༡༠ ། 

སྨྱུག་མའི་ནགས་ཚལ་མེད། ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༥.༩༣% རེད། 

 ༢༠༠༡ ལྟོར། བྟོད་ཀི་ནགས་ཡྟོད་ས་ཆའི་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་

ཁི་ ༨.༤༥༡༤ རེད། དེའི་ཁྟོད་ནགས་བཀྟོད་ས་ཆ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ 

༨.༤༤༥༠ ཡིན་ཞིང་། དཔལ་འབྟོར་ནགས་ཚལ་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༠.༠༠༦༤ 

། སྨྱུག་མའི་ནགས་ཚལ་མེད། ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡༡.༣༡% རེད། 

 བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡༩༩༧ ལྟོའི་ ༥.༩༣% ནས་ ༢༠༠༡ ལྟོའི་ 

༡༡.༣༡% བར་འཕར་ཞིང་། འཕར་སྣྟོན་འདི་ནི་ཧ་ལས་པའི་ཆེན་པྟོ་རེད། བྟོད་ཀི་

ནགས་བཀྟོད་ས་ཆ་རྒྱ་ཁྱྟོན་༡༩༩༧ ལྟོའི་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༧.༢༨༦༧ ནས་ 

༢༠༠༡ ལྟོའི་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་༨.༤༤༥༠ བར་འཕར་བ་དང་བསྡུར་ན། འཕར་

ཚད་འདིས་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་འཕར་ཚད་ཀི་རེས་གཏན་ནས་ཟིན་གི་མེད། འདི་

ནི་ ༢༠༠༡ལྟོའི་ ༡༡.༣༡% གི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ཁྟོད་ནགས་བཀྟོད་ས་ཆས་

བཟུང་བའི་བསྡུར་ཚད་ཚུད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། སྟོང་ཐུང་ལྟོན་ཤིང་གིས་བཟུང་བའི་

བསྡུར་ཚད་ཀི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཀང་ཚུད་ཡྟོད་པས་རེད། 

 ཀའྟོ་ཧྲུའུ་ཁའྟོ་དང་ཝང་ཆུན་ཧེང་ངྟོས་ནས་རྟོམ་དེ་གའི་ནང་དུ། ༢༠༠༡ ལྟོའི་

བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༨.༤༤༥༠ ཡིན་ཞིང་། ནགས་
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བཀྟོད་ས་ཆའི་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་མཚུངས། ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༦.༨༨% རེད་ཅེས་

བརྟོད། ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡༡.༣༡% དང་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༦.༨༨% 

བར་གི་བར་ཁྱད་ ༤.༤༣% རེད། འཕར་སྣྟོན་བྱུང་བའི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ 

༤.༤༣% འདི་ནི་སྟོང་ཐུང་ལྟོན་ཤིང་ནགས་ས་ཆ་ཤས་ཤིག་ལ་སྟོགས་པ་མཉམ་

དུ་བརིས་པའི་བས་རེས་རེད། མཉམ་དུ་བརིས་པའི་སྟོང་ཐུང་ལྟོན་ཤིང་ནགས་ས་

སྟོགས་ཀི་གངས་ཚད་མང་ལ་ཕལ་ཆེར་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༥.༤༣༨ ཟིན། 

སྐབས་དེར་བྟོད་ལ་ཁྱྟོན་བསྟོམས་སྟོང་ཐུང་ལྟོན་ཤིང་ནགས་ས་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་

ཁི་ ༧.༦༤༦༢ ཡྟོད་ཅིང་། ད་དུང་སྟོང་ཐུང་ལྟོན་ཤིང་ནགས་ས་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་

བཞི་ཁི་ ༡.༨༠ ཉེ་བ་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ནང་དུ་རིས་མེད། མ་འྟོངས་པར་བྟོད་ཀི་

ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད”རྒྱུན་མཐུད་འཕེལ་རྒྱས”ཆེད་ལྷག་འཕྲྟོ་བཞག་ཡྟོད།

 འདིར་བརྟོད་དགྟོས་པ་ཞིག་ནི། ཀའྟོ་ཧྲུའུ་ཁའྟོ་དང་ཝང་ཆིན་ཧེང་གི་རྟོམ་

ཡིག་ནང་གཞི་བཞག་པའི་གཞི་གངས་རྒྱབ་ལྟོགས་ཀི་བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཀི་རྒྱ་

ཁྱྟོན་དང་། བྟོད་ལྟོངས་ནགས་ལས་ལས་ཁུངས་འགྟོ་འཛིན་གིས་བརྟོད་པའི་ཀི་ལྟོ་སི་

ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༡༢༠.༢༡ བར་ཐྟོད་མི་ཐུག་པ་ཅུང་ཟད་འདུག 

དགུ  རྒྱ་ནག་ཚན་རགི་ཁང་གི

《 བྟོད་མཐྟོ་སྒང་ཁྟོར་ཡུག་འགྱུར་ལྟོག་ཐད་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་དཔྱད་

དཔྟོག》

 ༢༠༡༥ ལྟོའི་ཟླ་ ༧ པར། རྒྱ་ནག་ཚན་རིག་ཁང་གིས《བྟོད་མཐྟོ་སྒང་ཁྟོར་

ཡུག་འགྱུར་ལྟོག་ཐད་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་དཔྱད་དཔྟོག》ཅེས་པ་ལེགས་གྲུབ་
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བྱུང་ཞིང་།  སྙན་ཐྟོའི་ནང་གི་བྟོད་མཐྟོ་སྒང་ནི་དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་

ཟེར་བ་ཁྟོ་ན་རེད། དཔྱད་དཔྟོག་སྙན་ཐྟོའི་ནང་བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཀི་ནགས་ཚལ་

རྒྱ་ཁྱྟོན་འགྱུར་ལྟོག་ཐད་གཤམ་འྟོག་གི་ཞིབ་འབི་བས་ཡྟོད་པ་སེ། “༡༩༥༠ ལྟོ་ནས་ 

༢༠༡༠ ལྟོའི་བར་གི་ལྟོ་ ༦༠ རིང་། བྟོད་མཐྟོ་སྒང་ནགས་ཚལ་གིས་བརྒྱུད་མྟོང་

བའི་བརྒྱུད་རིམ་སེ། གཅྟོད་འབེག(༡༩༥༠ནས་༡༩༨༥) ། གཅྟོད་འབེག་དང་ནགས་

འཛུགས་མཉམ་གནས།(༡༩༨༦ནས་༡༩༩༨) དེ་ནས་ཉེ་བའི་ལྟོ་༡༠(༡༩༩༨ནས་

༢༠༡༠)ནང་གསྟོ་སྐྟོང་དང་བསྐར་གསྟོ་གཙོ་བྟོར་འཛིན་པ་བཅས་རེད།(པའྟོ་ཝེ་ཁེ་

སྟོགས། ༢༠༠༢ ལྟོ) ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་གསྟོག་ཉར་བེད་ཚད་གཉིས་ཀའི་

འཕར་སྣྟོན་མངྟོན་འགྱུར་བྱུང་།”ཅེས་བརྟོད།

 ༡༩༥༠ ལྟོ་ནས་ ༡༩༨༥ ལྟོ་བར། བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཀི་ནགས་ཚལ་

གཅྟོད་འབེག་བརྒྱུད་རིམ་བརྒྱུད་པ་བརྟེན་མཐྟོ་སྒང་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་ཉམས་

རྒུད་མྱུར་པྟོ་ཕིན། ༡༩༧༧ ལྟོར། བྟོད་ཀི་ནགས་ཡྟོད་ས་ཆའི་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་

གྲུ་བཞི་ཁི་ ༦.༣༢༠༣ དང་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་༥.༢༥% ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་རྒྱུན་

རིང་གཅྟོད་འབེག་བས་པའི་མཇུག་འབས་ཡིན་ངེས། འདི་ལྟར་རིགས་འགེ་བས་ན། 

༡༩༥༡ ལྟོའི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ཏན་ཏན་ ༥.༢༥% ཡན་ལ་ཡྟོད་དགྟོས་ངེས། 

 དཔྱད་དཔྟོག་སྙན་ཐྟོའི་ནང་ད་དུང་ཡི་གེ་དུམ་བུ་གཞན་ཞིག་ཡྟོད་དེ། “༡༩༩༠ 

ལྟོའི་སྟོན་དུ་བྟོད་མཐྟོ་སྒང་གི་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་སྤི་ཡྟོངས་ཆ་ནས་མྱུར་པྟོའི་

ངང་ཉམས་ཆག་ཕིན། དེའང་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཆུང་དུ་ཕིན་པ་དང་གསྟོག་ཉར་

འབྟོར་ཚད་ཉུང་དུ་ཕིན་པའི་ཐྟོག་ནས་མངྟོན། རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརེས་པའི་འགྟོ་སྟོད་

ནས་ ༡༩༨༠ ལྟོའི་བར། ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་གཞི་རའི་ཆ་ནས་བརྟན་པྟོར་གནས་ཤིང་
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། ཕི་ལྟོ་ ༡༩༨༠ ནང་ནས་ ༡༩༩༨ ལྟོ་བར། ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་མར་ཤུགས་ཆེན་པྟོ་

ཆག་ཡྟོད། ཕི་ལྟོ་ ༡༩༩༨ རེས་བྟོད་མཐྟོ་སྒང་སྤི་ཡྟོངས་ཡིན་ནའང་འད། ཡང་ན་བེ་

བག་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཡིན་ནའང་འད། ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་གསྟོག་ཉར་འབྟོར་ཚད་

གཉིས་ཀ་འཕར་བའི་འཕེལ་ཕྟོགས་གསལ་པྟོར་མངྟོན། དཔེར་ན། བྟོད་ཀི་ནགས་

ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ ༡༩༩༧ ལྟོའི་ཧེ་ཁི་ཊར་ཁི་ ༧༢༨.༨ ནས་ ༢༠༡༣ ལྟོའི་ཧེ་ཁི་ཊར་ཁི་ 

༡༤༧༡.༥༦ བར་འཕར། གསྟོག་ཉར་འབྟོར་ཚད་ཀང་ ༡༩༩༧ ལྟོའི་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་

ལྷམ་པ་དུང་ཕྱུར་ ༢༠.༩ ནས་ ༢༠༡༣ ལྟོའི་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ་དུང་ཕྱུར་ ༢༢.༦༢ 

བར་འཕར།” ཞེས་བཤད།

 གདེངས་འཇྟོག་དུམ་བུ་འདི་དང་གདེངས་འཇྟོག་དུམ་བུ་གྟོང་དེ་ནི་འགལ་ཟླ་

ཡིན་ཞིང་། དུམ་བུ་གྟོང་དེས་ ༡༩༥༠ ལྟོ་ནས་ ༡༩༨༥ ལྟོ་བར་གཅྟོད་འབེག་བརྒྱུད་

པ་བརྟོད་ཅིང་། དུམ་བུ་འདིས་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརེས་པའི་འགྟོ་སྟོད་ནས་ ༡༩༨༠ 

ལྟོའི་བར། ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་གཞི་རའི་ཆ་ནས་བརྟན་པྟོར་གནས་ཞེས་བརྟོད། ཡིན་

ནའང་གདེངས་འཇྟོག་དུམ་བུ་གཉིས་ཀས་གཞི་གངས་འདི་འད་ཞིག་སེ་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་

བརེས་པའི་དུས་འགྟོར་བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡% མ་ཟིན་པ་ཞེས་པ་ཁས་

ལེན་ཐབས་མེད། 

 གདེངས་འཇྟོག་དུམ་བུ་འདིས་ཕི་ལྟོ་ ༡༩༨༠ ནང་ནས་ ༡༩༩༨ ལྟོ་བར། བྟོད་

ཀི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་མར་ཤུགས་ཆེན་པྟོ་ཆག་ཅེས་བརྟོད། འྟོན་ཀང་རྒྱལ་ཡྟོངས་

ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་གཞི་གངས་ལ་བལྟས་ན། ༡༩༧༧ ལྟོར་བྟོད་ཀི་

ནགས་ཡྟོད་ས་ཆའི་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༦.༣༢༠༣ དང་ ༡༩༩༡ ལྟོར་

བྟོད་ཀི་ནགས་ཡྟོད་ས་ཆའི་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་༧.༡༦༩༩ །  ཕི་ལྟོ་ 
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༡༩༩༧ ལྟོར་བྟོད་ཀི་ནགས་ཡྟོད་ས་ཆའི་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༧.༢༨༧༧ 

རེད། རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་ལས་མངྟོན་ཚུལ་ལྟར་ན། 

བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་རྒྱུན་མཐུད་འཕར་བ་ལས་མར་ཤུགས་ཆེན་པྟོས་ཆག་

པ་ར་བ་ཉིད་ནས་མིན། ཐག་གཅྟོད་ཐབས་བལ་བ་ཞིག་ནི། རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་

ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་གི་དཔྱད་གཞིར་ནྟོར་འཁྲུལ་ཡྟོད་རེད་དམ། ཡང་ན《བྟོད་

མཐྟོ་སྒང་ཁྟོར་ཡུག་འགྱུར་ལྟོག་ཐད་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་དཔྱད་དཔྟོག》  གི་ཞིབ་

བརྟོད་ལ་ནྟོར་འཁྲུལ་ཤྟོར་བ་རེད་ཅེས་པ་འདི་རེད། 

 མཐའ་རྒྱ་ནག་ཚན་རིག་ཁང་གི་《བྟོད་མཐྟོ་སྒང་ཁྟོར་ཡུག་འགྱུར་ལྟོག་ཐད་

ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་དཔྱད་དཔྟོག》ནང་། ༡༩༩༨ ལྟོའི་རེས་བྟོད་མཐྟོ་སྒང་སྤི་

ཡྟོངས་ཡིན་ནའང་འད། ཡང་ན་བེ་བག་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་བལྟས་བ་ཡིན་ནའང་འད། 

ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་གསྟོག་ཉར་འབྟོར་ཚད་གཉིས་ཀ་འཕར་བའི་འཕེལ་ཕྟོགས་

གསལ་པྟོར་མངྟོན་ཞེས་བརྟོད། དཔེར་ན། བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ ༡༩༩༧ 

ལྟོའི་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༧.༢༨༨ ནས་ ༢༠༡༣ ལྟོའི་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ 

༡༤.༧༡༥༦ བར་འཕར་ཞིང་། གསྟོག་ཉར་འབྟོར་ཚད་ཀང་ ༡༩༩༧ ལྟོའི་སི་ཊར་

གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ་དུང་ཕྱུར་ ༢༠.༩ ནས་ ༢༠༡༣ ལྟོའི་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ་དུང་ཕྱུར་ 

༢༢.༦༢ བར་འཕར།

 བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ ༡༩༩༧ ལྟོའི་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༧.༢༨༨ 

ནས་ ༢༠༡༣ ལྟོའི་མི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༡༤.༧༡༥༦ བར་འཕར་བའི་སྐྟོར། གྟོང་

དུ་འགེལ་བརྟོད་བས་ཟིན་ཞིང་། དེའི་ཁྟོད་མ་མཐར་ཡང་སྟོང་ཐུང་ལྟོན་ཤིང་རྒྱ་ཁྱྟོན་

ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༥.༤༣༨ ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཁྟོད་དུ་རིས་ཡྟོད། ཕི་ཚུལ་
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ཐྟོག ༡༩༩༨ ལྟོའི་རེས་བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་རྒྱ་ཆེན་པྟོ་བསྐེད་ནས ༡༠༢% 

འཕར། འྟོན་ཀང་ཤིང་ཆ་གསྟོག་འཇྟོག་འབྟོར་ཚད་འཕར་སྣྟོན་དལ་ཞིང་། ༡༩༩༧ 

ལྟོའི་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ་དུང་ཕྱུར་ ༢༠.༩ ནས་ ༢༠༡༣ ལྟོའི་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ལྷམ་

པ་དུང་ཕྱུར་ ༢༢.༦༢ བར་འཕར་ནས། འཕར་གངས་ ༨.༢% ཁྟོ་ན་རེད། འདིས་

ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་གི་འཕར་སྣྟོན་འདིའི་ཁྟོད་དུ་འཕར་སྣྟོན་ཐམས་ཅད་ནི་ཤིང་ཆ་

གསྟོག་འཇྟོག་འབྟོར་ཚད་མེད་པའི་སྟོང་ཐུང་ལྟོན་ཤིང་ས་ཆ་ཡིན་པ་ར་སྤྟོད་བས།

 ཀྲང་ཞེན་ཀྲྟོའུ་སྟོགས་ཀིས་ཀང་ ༢༠༡༥ ལྟོར་སེལ་བའི་《མཚོ་བྟོད་མཐྟོ་

སྒང་གི་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་འགྱུར་ལྟོག》ཅེས་པའི་རྟོམ་ཡིག་ནང་། ༡༩༥༠ ལྟོ་ནས་ 

༡༩༨༥ ལྟོ་བར་བྟོད་མཐྟོ་སྒང་གི་ནགས་ཚལ་གཅྟོད་འབེག་བརྒྱུད་མྟོང་བའི་བཤད་

ཚུལ་ལ་མྟོས་མཐུན་བས་ཡྟོད། 

 བཅུ། ལན་མ་བཏབ་པའ་ིད་ིབ་གཅགི

 རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྟོགས་དང་མཁས་པས་ཕིར་བསྒགས་པའི་གཞི་གངས་ཁྟོད། 

ཕྟོགས་གཉིས་ཀས་༡༩༥༡ ལྟོའི་སྟོན་གི་བྟོད་ས་གནས་སིད་གཞུང་གི་ནགས་ཚལ་

རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་སྐྟོར་གི་དཔྱད་གཞི་ཕིར་བསྒགས་སམ་ལུང་

འདེན་བས་མེད་ཅིང་། འདི་ནི་མ་འདང་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་ཞིག་རེད། 

 ད་ཐྟོག་ཏུ་དཔྱད་གཞ་ིཚོམ་བུ་འད་ིའད་ཞགི་འདུག་ས།ེ

 “བཙན་བྟོལ་བྟོད་གཞུང་གིས་བསྟོམས་རིས་བས་པ་ལྟར་ན། བྟོད་ཀི་ནགས་

ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་དང་གཅིག་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་

ཡིན་པ་དང་། ༡༩༨༥ ལྟོར་སེབས་སྐབས་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་བཅུ་གསུམ་དང་
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བཞི་སྟོང་བར་ཆག། རྒྱ་དམར་གི་བསྟོམས་རིས་སམ་ཕིར་བསྒགས་པའི་འབེལ་ཡྟོད་

དཔྱད་གཞི་དང་ཕྟོགས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་ན། བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་བརྒྱ་ཆ་

དྲུག་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ཁྟོད་བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཟེར་བ་ལ་མུའུ་ཁི་ ༩༤༨༠ ཡྟོད་ཅིང་

། ཤིང་ཆ་གསྟོག་ཉར་འབྟོར་ཚད་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ་དུང་ཕྱུར་ ༡༤ ཟིན། དེ་མིན་

རྒྱ་ནག་ཞིང་ཆེན་ཁྟོངས་སུ་བཅུག་པ་དང་འཛིན་སྐྟོང་ས་ཁུལ་ལྟོགས་སུ་བཙུགས་

པའི་ཁམས་ཁུལ་དང་ཨ་མདྟོ་ས་ཁུལ་གི་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་ཁྟོད། ཁམས་ཀི་

བང་ཕྟོགས་ཁུལ་དང་ཨ་མདྟོ་མཚོ་སྟོན་པྟོའི་ས་ཁུལ་(མཚོ་སྟོན་ཞིང་ཆེན་)དུ་མུའུ་

ཁི་ ༢༡༣༣ ཡིན། ཨ་མདྟོ་བླ་བང་དང་ཅྟོ་ནེ་སྟོགས་ས་ཁུལ་(ཀན་སུའུ་ནང་བཅུག་

ཡྟོད་)ལ་མུའུ་ཁི་ ༨༨༧ ། ཤིང་ཆ་གསྟོག་ཉར་འབྟོར་ཚད་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ་

ཁི་ ༡༢༤༧.༧ རེད། ཨ་མདྟོ་ར་པ་ས་ཁུལ་(སི་ཁྟོན་ནང་བཅུག་ཡྟོད་)ལ་མུའུ་ཁི་ 

༡༧༦༣ དང་ནགས་ཚལ་ཤིང་ཆ་གསྟོག་ཉར་འབྟོར་ཚད་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ་ཁི་ 

༢༦༥༧༣ རེད། ཁམས་ཁུལ་དཀར་མཛེས་དང་མི་ལི་ས་ཁུལ་(སི་ཁྟོན་ནང་བཅུག་

ཡྟོད)དུ་མུའུ་ཁི་ ༢༧༤༣ དང་ནགས་ཚལ་ཤིང་ཆ་གསྟོག་ཉར་འབྟོར་ཚད་སི་ཊར་གྲུ་

བཞི་ལྷམ་པ་ཁི་ ༥༠༥༢༤ རེད། ཁམས་ཁུལ་བདེ་ཆེན་ས་ཁུལ་(ཡུན་ནན་ནང་བཅུག་

ཡྟོད)མུའུ་ཁི་ ༡༢༣༡ ཡིན་ཞིང་། ནགས་ཚལ་གསྟོག་ཉར་འབྟོར་ཚད་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་

ལྷམ་པ་ཁི་ ༡༦༥༢༦ རེད། “

 འདིར་བརྟོད་པའི་བྟོད་ནི་བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཀི་ཁྱབ་ཁྟོངས་ལས་ཞེ་དག་

ཆེ་ཞིང་། ད་དུང་མཚོ་སྟོན་ཞིང་ཆེན་ཚུད་པ་མ་ཟད་སི་ཁྟོན་ཞིང་ཆེན་དང་། ཀན་སུའུ་

ཞིང་ཆེན། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གི་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ཚུད་ཡྟོད། ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་

ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་དང་གཅིག་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱའི་ནགས་ཚལ་འདིར་མཚོན་ན། ཞིབ་ཕྲ་
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ས་གནས་གང་དུ་ཁྱབ་པ། དུས་ཚོད་ག་དུས་ཀི་དཔྱད་གཞི་ཡིན་པ་རྟོམ་ནང་གེང་མི་

འདུག ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་དང་གཅིག་སྟོང་

བརྒྱད་བརྒྱ་ནས་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་བཅུ་གསུམ་དང་བཞི་སྟོང་བར་ཉུང་དུ་ཕིན་

ཞིང་། བརྒྱ་ཆ་བཞི་བཅུ་ཉེ་བ་ཉུང་དུ་ཕིན་པ་ནི་གྟོང་གུན་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་ཞིག་རེད། 

རེས་མཐུད་ཀི་རྟོམ་ཡིག་ནང་དུ་དི་བ་འདིར་ལན་རྒྱག་པའི་རེ་བ་བེད་ཀི་ཡྟོད། 

བཅུ་གཅགི  རྒྱལ་སདི་སྤ་ིཁྱབ་ཁང་གསར་འགྱུར་ལས་ཁུངས་ཀ་ིབྟོད་ཀ་ིནགས་

ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་ནགས་ཚལ་ཁབེས་ཚད་རམི་འགྱུར་སྐྟོར།

 ༢༠༠༣ ལྟོའི་ཟླ་ ༣ པར། རྒྱལ་སིད་སྤི་ཁྱབ་ཁང་གསར་འགྱུར་ལས་ཁུངས་

ཀིས《བྟོད་ཀི་སྐེ་ཁམས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ།》ཅེས་པའི་རྒྱབ་ཤ་

དཀར་པྟོའི་དེབ་སེལ། རྒྱབ་ཤ་དཀར་པྟོའི་དེབ་ནང་བརྟོད་དྟོན། བྟོད་ཀི་རང་བྱུང་

ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་ཐད་ནུས་པ་ལན་པའི་སྲུང་སྐྟོབ་དང་ཤིང་འཛུགས་ནགས་སྐྲུན་

བས་པ་བརྒྱུད། བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ཟམ་མི་ཆད་པར་འཕར་ཞིང་། དུས་

རབས་ཉི་ཤུའི་ལྟོ་རབས་ལྔ་བཅུར་ ༡% མ་ཟིན་པ་ནས་མིག་སར་གི་ ༥.༩༣% 

བར་འཕར་ཏེ། སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་ལེགས་བཅྟོས་ཐད་དགེ་མཚན་ལན་པའི་ནུས་པ་

ཐྟོན་ཡྟོད། འབེལ་ཡྟོད་ཚན་པས་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་བས་པར་ལྟར་ན། མིས་བཟྟོས་པའི་

སྟོ་ཁེབས་མང་དུ་ཕིན་པའི་རྐེན་གིས་བྟོད་ཀི་བེ་རླུང་འཚུབས་པའི་གནམ་གཤིས་

མངྟོན་གསལ་དྟོད་པྟོས་ཉུང་དུ་ཕིན། དཔེར་ན། ད་ལྟ་ལྷ་སར་ལྟོ་སུམ་ཅུའི་གྟོང་དང་

སྡུར་ན་ཉིན་ ༣༢ ཉུང་དུ་ཕིན། གཞིས་ཀ་རེ་ལ་སུམ་ཅུ་སྟོན་དང་སྡུར་ན་ཉིན་ ༣༤ 

ཉུང་དུ་ཕིན། རེད་ཐང་དུ་ལྟོ་སུམ་ཅུ་སྟོན་དང་སྡུར་ན་ཉིན་ ༣༢ ཉུང་དུ་ཕིན། 
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༢༠༠༣ ལྟོའི་《བྟོད་ཀི་སྐེ་ཁམས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་ཁྟོ་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ།》

ཅེས་པའི་ཁྟོད་བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༥.༩༣% ཡིན་པའི་གཞི་གངས་

འདི་ ༡༩༩༤ ལྟོར་འགྟོ་བཙུགས་ནས་ ༡༩༩༨ ལྟོར་མཇུག་འགིལ་བའི་རྒྱལ་ཡྟོངས་

ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་ཐེངས་ལྔ་པའི་དཔྱད་གཞི་ལས་བྱུང་བ་རེད་ལ། 

ཀའྟོ་ཧྟོད་ཁའྟོ་དང་ཝང་ལིང་ཧེང་གི་རྟོམ་ཡིག་ནང་ ༡༩༩༧ ལྟོའི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་

ཚད་ཅེས་པའང་རེད། ཀའྟོ་ཧྲུའུ་ཁའྟོ་དང་ཝང་ཅིན་ཧེང་གི་རྟོམ་དེའི་ནང་༢༠༠༡ ལྟོའི་

ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡༡.༣༡% ནི་ ༡༩༩༩ ལྟོར་འགྟོ་བཙུགས་ཤིང་ ༢༠༠༣ 

ལྟོར་མཇུག་འགིལ་བའི་རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་ཐེངས་

དྲུག་པ་ལས་བྱུང་བ་རེད།《བྟོད་ཀི་སྐེ་ཁམས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ།》 

ཅེས་པའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པྟོའི་དེབ་སེལ་སྐབས། རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་

གཙང་བཤེར་ཐེངས་དྲུག་པའི་བསྟོམས་རིས་དཔྱད་གཞི་ད་དུང་བཏྟོན་མེད།

 ༢༠༡༡ ལྟོའི་ཟླ་ ༧ པར། རྒྱལ་སིད་སྤི་ཁྱབ་ཁང་གསར་འགྱུར་ལས་ཁུངས་

ཀིས་སེལ་བའི་《བྟོད་ཞི་བའི་བཅིངས་འགྟོལ་བཏང་ནས་ལྟོ་༦༠འཁྟོར་བའི 》 རྒྱབ་ཤ་

དཀར་པྟོའི་དེབ་ནང་། བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ཞི་བའི་བཅིངས་འགྟོལ་བཏང་

བའི་སྐབས་ཀི་ ༡% མ་ཟིན་པ་ནས་མིག་སའི་ ༡༡.༩༡% བར་འཕར་ཡྟོད། 

 རྒྱལ་སིད་སྤི་ཁྱབ་ཁང་གསར་འགྱུར་ལས་ཁུངས་ཀི་ ༢༠༠༣ ལྟོ་དང་ ༢༠༠༧ 

ལྟོའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པྟོའི་དེབ་སྡུར་ན། བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༢༠༠༣ ལྟོའི་ 

༥.༩༣% ནས་ ༢༠༠༧ ལྟོའི་ ༡༡.༩༡% བར་འཕར་ཞིང་། ལྟོ་བཞིའི་དུས་ཡུན་

ནང་བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ལབ་གཅིག་འཕར་ཡྟོད། འདི་མི་སིད་པའི་བ་བ་

ཞིག་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པྟོ་ཡིན་ཞིང་། ནང་ལ་ཏན་ཏན་རྫུན་རྐུབ་ཡྟོད། བཤད་སྟོལ་
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ལ་སྐབས་དེའི་སིད་བླྟོན་ཝུན་ཅ་པའྟོ་ཡི་ཀད་པ་རིས་འཁྟོར་ཞིག་དང་འད་བར། གཞི་

གངས་ཧ་ཅང་མང་པྟོ་བླུགས་ཡྟོད་ཅིང་། བླྟོ་ཕངས་པ་ཞིག་ལ་ཁྟོ་རང་ངྟོས་ནས་འྟོག་གི་

གསར་འགྱུར་ལས་ཁུངས་སུ་ཐྟོན་པའི་གཞི་གངས་ནྟོར་འཁྲུལ་ཤེས་ཚོར་བྱུང་མེད།  

 ༢༠༡༥ ལྟོའི་ཟླ་ ༩ པར། རྒྱལ་སིད་སྤི་ཁྱབ་ཁང་གསར་འགྱུར་ལས་

ཁུངས་ཀིས་སེལ་བའི་《མི་རིགས་ས་ཁྟོངས་རང་སྐྟོང་ལམ་ལུགས་བྟོད་ལྟོངས་སུ་

གྲུབ་འབས་ལན་པར་ལག་བསར་བས་པ།》ཞེས་པའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པྟོའི་དེབ་ནང་། 

༢༠༡༤ ལྟོའི་རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་ཐེངས་བརྒྱད་པའི་

གྲུབ་འབས་ལྟར་ན། བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡༡.༩༨% ལྟོན་ཟིན་ཞིང་། 

ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༡༤.༧༡༥༦ དང་ནགས་ཚལ་གསྟོག་

ཉར་འབྟོར་ཚད་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ་དུང་ཕྱུར་༢༢.༦༢ རང་བྱུང་ནགས་ཚལ་

གསྟོག་ཉར་འབྟོར་ཚད་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ་དུང་ཕྱུར་ ༢༢.༦༡ ། སྟོང་རིང་ལྟོན་

ཤིང་ནགས་ཚལ་རིས་གཞི་རེའི་གསྟོག་ཉར་ནི་ཧེ་ཁི་ཊར་རེར་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ་ 

༢༦༧ ། གནད་ཆེའི་སྤི་ཕན་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཧེ་ཁི་ཊར་ཁི་ ༡༠༡༡.༢༧ བཅས་

རེད། 

 རྒྱལ་སིད་སྤི་ཁྱབ་ཁང་གསར་འགྱུར་ལས་ཁུངས་ཀི་ ༢༠༠༧ ལྟོ་དང་ ༢༠༡༥ 

ལྟོའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པྟོའི་དེབ་དང་བསྡུར་ན། བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༢༠༠༧ 

ལྟོའི་ ༡༡.༩༡% ནས་༢༠༡༥ ལྟོའི་ ༡༡.༩༨% བར་འཕར་ཞིང་། ལྟོ་ངྟོ་བརྒྱད་ནང་

ཧ་ལམ་འགྱུར་ལྟོག་གང་ཡང་མེད། བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཀི་དམར་ཤྟོག་ལྷན་ཚོགས་

དང་། སིད་གཞུང་། དེ་བཞིན་བྟོད་ཀི་ནགས་ལས་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀིས་ལྟོ་བརྒྱད་

པྟོ་འདིའི་དུས་ཡུན་ནང་ལས་དྟོན་གང་བསྒྲུབས་ཡྟོད་པ་མི་ཤེས། གཅིག་བས་ན། སིད་
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བླྟོན་ལིས་ཁེ་ཆིང་ངྟོས་ནས་གཞི་གངས་ཐད་སྤྟོ་སྣང་མ་སྐེས་ཤིང་། གཞི་གངས་ཁྟོད་

ནས་ཁྟོ་རང་མངའ་ཞབས་ཀིས་ལས་དྟོན་མི་སྒྲུབ་པ་ཤེས་མེད་པ་ཡིན་སིད། 

 བཅུ་གཉསི། བྟོད་ཀ་ིནགས་ཚལ་ཁབེས་ཚད་ ༡༡.༩༨% རདེ་ཡང་ན་ ༡༤.༠༡% 

རདེ། 

 གཤམ་ལ་རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་ལྔ་པ་ནས་

བརྒྱད་པ་བར་བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ཀི་གཞི་གངས་མཉམ་དུ་བཞག་ཡྟོད་

དེ། 

 རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་ལྔ་པ།(༡༩༩༤ལྟོ་

ནས་༡༩༩༨ལྟོར་མཇུག་འགིལ) བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༥.༩༣% །

 རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་དྲུག་པ།(༡༩༩༩ལྟོ་

ནས་༢༠༠༣ལྟོར་མཇུག་འགིལ) བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡༡.༣༡% །

 རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་བདུན་པ།(༢༠༠༤ལྟོ་

ནས་༢༠༠༨ལྟོར་མཇུག་འགིལ་)བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་༡༡.༩༡% །

 རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་བརྒྱད་པ།(༢༠༠༩ལྟོ་

ནས་༢༠༡༣ལྟོར་མཇུག་འགིལ)བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡༡.༩༨% །

 འདས་པའི་ལྟོ་ཉི་ཤུ་རིང་མཐྟོང་ཐུབ་པ་ཞིག་ནི། བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་

ཚད་ནི་རྒྱུན་མཐུད་བརྟན་པྟོའི་ཐྟོག་འཕེལ་རྒྱས་འགྟོ་བ་མིན་པར། སྐབས་རེ་མཐྟོ་བ་

དང་སྐབས་རེ་དམའ་བ་ཞིག་རེད། མཐྟོང་ཐུབ་པ་ཞིག་ནི་གཞི་གངས་འདི་ཚོས་དྟོན་
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དངྟོས་གནས་ཚུལ་མངྟོན་མི་ཐུབ། 

 དེ་ལྟར་ན ༢༠༡༦ ལྟོའི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ཤིན་ཧྭ་གསར་ཁང་གི་གསར་

འགྟོད་པ་ལིའུ་ཧུང་མིང་གིས་སེལ་བའི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡༤.༠༡% ལྟོན་པ་

ཞེས་པ་དེ་ཡང་གང་འད་རེད་དམ།

 བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡༤.༠༡% ཟིན་ཞིང་། འདི་ནི་

བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་རིགས་གཉིས་པའི་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་

གཉིས་པ་ལས་བྱུང་། ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡༤.༠༡% འདི་ ༢༠༡༥ ལྟོའི་ཟླ་ ༤ 

ཚེས་ ༨ ཉིན་བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་སིད་གཞུང་ནགས་ལས་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཁྱབ་

བསྒགས་བས་མྟོང་། འྟོན་ཀང་གཞི་གངས་འདི་ཟླ་བ་ལྔའི་རེས་རྒྱལ་སིད་སྤི་ཁྱབ་ཁང་

གསར་འགྱུར་ལས་ཁུངས་ཀིས་སེལ་བའི《མི་རིགས་ས་ཁུལ་རང་སྐྟོང་ལམ་ལུགས་

བྟོད་ལྟོངས་སུ་གྲུབ་འབས་ལན་པའི་ལག་བསར་བས་པ།》ཞེས་པའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་

པྟོའི་དེབ་ཀིས་བཀྟོལ་སྤྟོད་བས་མེད། བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་སིད་གཞུང་ནགས་ལས་

ལས་ཁུངས་ཀིས་མར་བཏྟོན་ནས་བསྐར་དུ་ས་བསྒགས་གནམ་བསྒགས་བས་པ་ཙམ་

རེད། 

 སྟོན་ལས་རིག་པའི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་འདི་བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་

ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་རིགས་གཉིས་པའི་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་གཉིས་པ་ལས་བྱུང་

ཡྟོད། རྒྱ་ནག་ནང་རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་ཞིབ་བཤེར་དང་ནགས་ཚལ་

ཐྟོན་ཁུངས་རིགས་གཉིས་པའི་ཞིབ་བཤེར་དབར་ལ་ངྟོ་བྟོའི་ཁྱད་པར་ཡྟོད་པ་ཞིག་

རེད། 
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 རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་གཙང་བཤེར་(རིགས་དང་པྟོའི་གཙང་

བཤེར་ཡང་ཟེར་)ནི་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་ཀི་ད་ལྟའི་གནས་སངས་དང་འགུལ་

ཕྟོགས་ཀི་སྤི་ཁྟོག་ཤེས་རྟྟོགས་བེད་རྒྱུ་དམིགས་ཡུལ་དུ་འཛིན་ཞིང་། ཞིང་ཆེན་དང་། 

གྟོང་ཁྱེར། རང་སྐྟོང་ལྟོངས་བཅས་རིས་གཞིར་བས་པ། རྒྱས་བཅད་དཔེ་མཚོན་ས་ཆ་

བཀྟོལ་སྤྟོད་བེད་པ་གཙོ་བྟོར་བཟུང་པ་བཅས་དུས་བཀག་ནང་བསྐར་ཞིབ་བེད་པའི་

ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་ཞིབ་བཤེར་བེད་ཐབས་ཤིག་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ནགས་ལས་

ཚན་པས་ཕིར་བསྒགས་བེད་པའི་གཞི་གངས་ལ་གཞི་འཛིན་གི་ཡྟོད། ཡིན་ནའང་

ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་རིགས་གཉིས་པའི་ཞིབ་བཤེར་ལ་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་

འཆར་འགྟོད་ཇུས་འདིང་ཞིབ་བཤེར་ཡང་ཟེར་ཞིང་། རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་ནགས་

ར་དང་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྟོབ་ཁུལ། ནགས་ཚལ་སྤི་གིང་སྟོགས་ནགས་ཚལ་གཉེར་སྐྟོང་

སེ་ཚན་ནམ་རྟོང་རིམ་པའི་འཛིན་སྐྟོང་ས་ཁྟོངས་ཞིབ་བཤེར་གི་རིས་གཞིར་བས་

ནས། ནགས་ཚལ་གཉེར་སྐྟོང་ཇུས་གཞི། སྤི་ཡྟོངས་ཇུས་འགྟོད། ནགས་ལས་ཁུལ་

འབེད་པ་དང་འཆར་འགྟོད་ཇུས་འདིང་གི་དགྟོས་མཁྟོ་སྐྟོང་བའི་ཆེད་བེད་པའི་ཐྟོན་

ཁུངས་ཞིབ་བཤེར་ཞིག་རེད། ཞིང་ཆེན་དང་། གྟོང་ཁྱེར། རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཀི་ནགས་

ལས་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཕིར་བསྒགས་པའི་གཞི་གངས་ལ་གཞི་བཟུང་། འདི་ནི་འཆར་

འགྟོད་ཇུས་འདིང་གི་ཞིབ་བཤེར་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། འཆར་འགྟོད་ཇུས་འདིང་

གི་ནགས་ལས་བཀྟོལ་སྤྟོད་ས་ཆ། འཆར་འགྟོད་ཇུས་འདིང་གི་ཞིང་སྲུང་ནགས་ཚལ། 

འཆར་འགྟོད་ཇུས་འདིང་གི་གྟོང་འགམ་དང་། ལམ་འགམ། ཆུ་འགམ། སྟོད་ཁང་འགམ་

གི་ནགས་ཤིང་། འཆར་འགྟོད་ཇུས་འདིང་གི་མིས་བཟྟོས་པའི་ནགས་ཚལ། དཔལ་

འབྟོར་ནགས་གིང་ལ་སྟོགས་ཚང་མ་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ནང་དུ་བརིས། གྟོང་

དུ་བརྟོད་པ་ལྟར། བྟོད་ལ་ད་དུང་སྟོང་ཐུང་ལྟོན་ཤིང་ནགས་ཚལ་ཆེན་པྟོ་ཞིག་ནགས་
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ཚལ་ཁེབས་ཚད་ནང་དུ་བརིས་མེད་ཅིང་། ད་དུང་འཕེལ་རྒྱས་འགྟོ་བའི་བར་སྟོང་

ཡྟོད། རིགས་གཉིས་པའི་བརྟག་དཔྱད་སྐབས་ཚང་མ་ནང་དུ་རི་ཆྟོག 

 བཅུ་གསུམ། ཀྲུང་ཧྭ་མ་ིདམངས་སྤ་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་མ་ཐག་ག་ིནགས་

ཚལ་ཁབེས་ཚད། 

 རྒྱལ་དམངས་་སིད་གཞུང་གིས ༡༩༤༧ ལྟོར་ཕིར་བསྒགས་བས་པའི་

ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༨༢.༨༠༢ ཡིན་ཞིང་། ཕབ་རིས་བས་

པའི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༨.༧% རེད། འདི་ནི་ཚོད་དཔག་དམའ་བའི་གཞི་

གངས་ཤིག་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་རྒྱ་ཁྱྟོན་ལེ་དབར་གྲུ་བཞི་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཙམ་

ལས་མེད་པའི་ནགས་ཚལ་ཚང་མ་ནང་དུ་བརིས་མེད། 

 ༡༩༥༠ལྟོར་རྒྱལ་ཁབ་ནགས་ལས་དང་གསར་སྦྟོལ་ལྷན་ཁང་གིས་འགེམས་

བསྒགས་བས་པའི་རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ 

༥༠.༣༩༠ ཡིན་ཞིང་། ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༥.༡༨% རེད་འདུག 

 རྒྱ་ནག་ནགས་ལས་ལྷན་ཁང་གི་《རྒྱ་ནག་ནགས་ལས་ལྟོ་རིམ་མེ་ལྟོང》

(༡༩༤༩ནས་༡༩༨༦ལྟོ་བར)ཞེས་པས་མི་སེར་སིད་གཞུང་གིས་ ༡༩༤༧ ལྟོར་

བསྒགས་པའི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༨༢.༨༠༢ ཡྟོངས་སུ་འད་

བཤུ་བས་ཏེ། རིས་པའི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༨.༦% རེད། 

 དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་ལྟོ་རབས་བདུན་ཅུའི་མཇུག་དང་བརྒྱད་ཅུའི་དུས་སྟོད་

དུ། རྒྱ་ནག་གིས་ཟིང་བཅྟོས་ཡྟོ་བསང་ལ་གལ་ཆེན་བརིས་ཤིང་། ནགས་ལས་ལྷན་

ཁང་གིས་ཞིང་ཆེན་སྟོ་སྟོའི་ནགས་ལས་སེ་ཁག་སྒིག་འཛུགས་བས་ནས་ཡང་བསྐར་
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རིགས་འདེད་རིས་རྒྱག་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་མཐའ་བསྟོམས་ནི། ༡༩༤༩ ལྟོར་ཀྲུང་

གྟོའི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཕལ་ཆེར་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༡༢༠.༠༠༠ ཡིན་ཞིང་། 

ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡༢.༥% རེད།

 ཧི་ཧན་ནེང་སྟོགས་ཀིས་དག་བཅྟོས་བས་པའི་ ༡༩༤༩ ལྟོའི་ཀྲུང་གྟོའི་

ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ནི་ཕལ་ཆེར་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༡༠༩.༠༡ ཡིན་ཞིང་། 

ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡༡.༣% རེད་འདུག

 ནགས་ལས་ལྷན་ཁང་གི་ཐྟོན་ཁུངས་དང་ནགས་ཚལ་ལས་དྟོན་དྟོ་དམ་ཚན་

པས་རྟོམ་བསྒིགས་བས་པའི《 དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་ཀི་གནས་

ཚུལ་རགས་བསྡུས།》  (༡༩༤༩ / ༡༩༩༣ ) (པེ་ཅིང་། ༡༩༩༦)ཞེས་པར་གསལ་

བའི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡༡.༨% རེད། 

 ཕན་པའྟོ་མིན་ཏྟོང་ཡྟོན་གིས་ ༢༠༠༡ ལྟོའི་ཟླ་ ༧ པར། པེ་ཅིང་ནགས་ལས་

སྟོབ་ཆེན་གི་དུས་དེབ་ཐྟོག་སེལ་བའི་《རྒྱ་ནག་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་རིམ་བྱུང་

ཐད་ཀི་ཞིབ་དཔྱད།》ཅེས་པའི་རྟོམ་ཞིག་ནང་། “ཚོད་རིས་བས་པ་བརྒྱུད། ༡༩༤༩ 

ལྟོའི་རྒྱ་ནག་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡༢.༥% རེད།” ཅེས་བཤད། ཧུའུ་ཨན་

ཀང་གིས《སྐེ་ཁམས་དཔལ་ཡྟོན་འཛུགས་སྐྲུན་སྟོན་བྟོན་བ། ཀྲུང་གྟོའི་ནགས་ཚལ་

འཛུགས་སྐྲུན་ལམ་བུ། ༡༩༤༩---༢༠༡༣》ཞེས་པའི་རྟོམ་ཡིག་ནང་། ༡༩༤༩ལྟོའི་

ཀྲུང་གྟོའི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡༢.༥% རེད་ཅེས་བཀྟོད།

 ཀྲེ་ཅང་སྟོབ་ཆེན་གི་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་བསབ་གཞིའི་ལེའུ་གསུམ་པའི་ཚན་

པ་བཞི་པའི་ནང་། “༡༩༤༩ ལྟོར་རང་རྒྱལ་གི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཧེ་ཁི་ཊར་དུང་
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ཕྱུར་ ༡.༨༧ ཡིན་ཞིང་། ཁེབས་ཚད་ ༡༣.༠% རེད། ལྟོ་རབས་ ༧༠ ནང་ཧེ་ཁི་

ཊར་དུང་ཕྱུར་ ༡.༨ བར་ཉུང་དུ་ཕིན་ཞིང་། ཁེབས་ཚད་ ༡༢.༧% རེད། ལྟོ་རབས་ 

༨༠ མཇུག་སེབས་སྐབས། ཁེབས་ཚད་ ༡༢.༩༨% བར་འཕར་ཞིང་། ༡༩༤༩ ལྟོའི་

གནས་ཚད་དང་འད།”  ཞེས་བཀྟོད། རྒྱ་ནག་མཁས་པས་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་མ་ཐག་གི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ལ་དག་བཅྟོས་བས་པ་

ནི། རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་། ཀྲུང་གྟོའི་ནགས་ཚལ་ཆག་སྒྟོ་ཆེན་པྟོ་ཐེངས་

ཁ་ཤས་བརྒྱུད་པའི་རྐེན་གིས་ཡིན་ཞིང་། སྤིར་ལྟོ་ལྟར་མིས་བཟྟོས་པའི་ནགས་ཚལ་

གངས་འབྟོར་ཧ་ཅང་ཆེ་མྟོད། འྟོན་ཀང་གསྟོན་ཚད་མཐྟོ་པྟོ་མིན། གལ་སིད་ཀྲུང་ཧྭ་མི་

དམངས་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་མ་ཐག་གི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༨.༧% 

ཡིན་པ་དང་། ཡང་ན་དེ་ལས་དམའ་བའི་ ༥.༡༨% ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་ནགས་ཚལ་

ཆག་སྒྟོ་ཆེན་པྟོ་ཐེངས་ཁ་ཤས་བརྒྱུད་པའི་ལྟོ་རྒྱུས་དྟོན་དངྟོས་ལ་འགེལ་བཤད་

བེད་ཐབས་བལ། དེར་བརྟེན་ཁྟོ་ཚོས་གཞི་གངས་འདི་ལ་དག་བཅྟོས་བེད་དགྟོས། 

འྟོན་ཀང་”དེང་དུས་སྟོན་ལ་མི་དྟོ”ཞེས་བརྟོད་མི་རུང་བའི་སྤི་ཚོགས་ཤིག་གི་ནང་

། “ལྟོ་རབས་ ༨༠ མཇུག་སེབས་སྐབས། ཁེབས་ཚད་ ༡༢.༩༨% བར་འཕར་ཞིང་

། ༡༩༤༩ ལྟོའི་གནས་ཚད་དང་འད”ཞེས་བརྟོད་པ་ནི་ད་ལྟའི་གནས་སངས་འྟོག་འགྟོ་

ཐུབ་པའི་གྟོམ་པ་ཆེ་ཤྟོས་དེ་རེད།

བཅུ་བཞ།ི གྟོ་ལའ་ིནགས་ཚལ་ལྟ་ཞབི་ས་ཁ་དང་འཁྟོར་སྐར་འད་པར་ཐྟོག་ག་ི

རྒྱ་ནག་ནགས་ཚལ་ཁབེས་ཚད།

 ༢༠༡༤ ལྟོའི་ཟླ་ ༢ པར་འཛམ་གིང་ཐྟོན་ཁུངས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་（World 

Resource Institute）གིས་ཀུའུ་ཀྟོལ་ཚོང་ལས་ཁང་དང་ཟུང་འབེལ་ཐྟོག་མིང་
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ལ་”གྟོ་ལའི་ནགས་ཚལ་ལྟ་ཞིབ་”（Global Forest Watch全球森林监

察གཤམ་དུ་GFWཞེས་བསྡུས་མིང་འབྟོད།）ཅེས་པའི་འབེལ་རེས་ས་ཁ(In-

teractive map)འི་ད་ཚུགས་གཅིག་ད་ཐྟོག་ཏུ་བཞག་འདུག དེས་དུས་ཐྟོག་ཏུ་གྟོ་

ལའི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་གནས་སངས་མངྟོན་ཐུབ། ས་ཁ་འདིའི་གཞི་གངས་

ལ་ཡྟོང་ཁུངས་མང་པྟོ་ཡྟོད་ཅིང་། དེའི་ཁྟོད་NASA (ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་མཁའ་

དབིངས་འཕུར་སྐྟོད་ཁང་)གི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་གཞི་གངས་ཀང་ཚུད། མི་ཁ་

ཤས་ཀིས”འདི་ནི་དངྟོས་གནས་རྒྱ་ནག་མི་ཡིད་སྐྟོ་འཇུག་མཁན་གི་ས་ཁ་གཅིག་

རེད།”ཅེས་བརྟོད། འདི་ནི་ཚོན་ཁ་ཅན་གི་ས་ཁ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ལང་ནག་དང་ལང་

དཀར། ལང་སྐ་བཅས་ཕེས་ཏེ། བརྒྱ་ཆ་ཟིན་ཚད་མི་འད་བའི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་

ཚད་མཚོན་པར་བེད། མི་རྣམས་ཡིད་སྐྟོ་འཇུག་པ་ཞིག་ལ། རྒྱ་ནག་སྐ་ཐིང་ངེར་ས་

གཞི་ཆེན་པྟོ་དངྟོས་གནས་གཙང་མ་གཙང་རྐང་རེད། 

 ཨ་རིའི་མཁའ་དབིངས་མཁའ་སྐྟོད་ལས་ཁུངས་ཀི་བསྟོམས་རིས་ལ་

གཞིགས་ན། ༢༠༠༡-༢༠༡༢ ལྟོ་བར། ཀྲུང་གྟོའི་ནགས་ཚལ་བཀྟོལ་ཟད་རྒྱ་ཁྱྟོན་གྟོ་

ལའི་ཨང་དྲུག་པར་གནས། དེའི་རིང་རྒྱ་ནག་ཕལ་ཆེར་ནགས་ས་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་

བཞི་ཁི་ ༦.༡༡༣ མེད་པར་གྱུར། ཡིན་ནའང་གསར་དུ་འཕར་བའི་ནགས་སའི་རྒྱ་

ཁྱྟོན་ནི་མེད་པར་གྱུར་བའི་ཆ་ཤས་ཀི་གསུམ་ཆ་གཅིག་རེད། 

 ༢༠༠༡ ལྟོ་ནས་ ༢༠༡༢ ལྟོ་བར་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡྟོངས་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་

ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་དྲུག་པ་(༡༩༩༩ལྟོ་ནས་༢༠༠༣ལྟོར་མཇུག་འགིལ)ནས་ཐེངས་

བརྒྱད་པའི་ (༢༠༠༩ ལྟོ་ནས་ ༢༠༡༣ ལྟོར་མཇུག་འགིལ) དུས་ཡུན་རེད། རྒྱ་ནག་

ནགས་ལས་ཚན་པས་སེལ་བའི་གཞི་གངས་ཁྟོད་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཉུང་དུ་ཕིན་པ་
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མཐྟོང་རྒྱུ་མེད་ལ། མཐྟོང་ཐུབ་པ་ནི་འཕར་སྣྟོན་གཅིག་པུ་ཡིན་ཞིང་། རྒྱ་ནག་ནགས་

ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༡༧༥ ནས་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༢༠༨ བར་

འཕར་བ་དང་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡༨.༢༡% ནས་ ༢༡.༦༣% བར་འཕར་ཡྟོད།

 ༢༠༠༡ ལྟོར་དཔར་སྐྲུན་བས་པའི་《རྒྱ་ནག་ར་བརླག་ཏུ་འགྟོ་བ། ——རྒྱ་

ནག་སྐེ་ཁམས་ར་ཐྟོར་གི་ཛ་དག་སྙན་ཐྟོར》ཞེས་པའི་དེབ་ནང་། ཀྲིན་དབི་ངྟོས་ནས་

ནགས་ཚལ་ར་བརླག་ཏུ་འགྟོ་བ་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནས་འགྟོ་བཙུགས་ཏེ་བིས་ཡྟོད། 

“གྟོ་ལའི་ནགས་ཚལ་ལྟ་ཞིབ”ཀི་མཁའ་དབིངས་ས་ཁ་མཐྟོང་བའི་སྐབས། ཀྲིན་དབི་

ལ་ཚོར་སྣང་ཟབ་པྟོ་མང་པྟོ་སྐེས་ཏེ་བརྟོད་དྟོན། “མི་ཁ་ཤས་ཀིས་ཨ་རིའི་མཁའ་

དབིངས་མཁའ་སྐྟོད་ཀི་གྟོ་ལའི་ནགས་ཚལ་ལྟ་ཞིབ་པར་རིས་འདི་ནི་དངྟོས་གནས་

ཀྲུང་གྟོའི་མི་རྣམས་ཡིད་སྐྟོ་འཇུག་པའི་ས་ཁ་ཞིག་རེད་བརྟོད་ཀི་འདུག ཡིན་ནའང་ང་

ཡིད་མི་སྐྟོ། ཡིད་ས་ས་ནས་སྐྟོ་ཟིན། ང་ཧ་ཅང་དགའ་པྟོ་བྱུང་། ངས་ཀྲུང་གྟོའི་ནགས་

ཚལ་ཆེད་རྒྱུན་འཁྱྟོངས་ལྷྟོད་མེད་ཀིས་འབྟོད་སྐུལ་བས་ཏེ་ལྟོ་སུམ་ཅུ་ལྷག་སྟོང་། ལྟོ་

ངྟོ་སུམ་ཅུ་སྟོ་གངས་མི་ཞིག་གི་ཚད་ཡྟོད་ཀི་མི་ཚེའི་ནང་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིག་མིན། 

སྐད་ཆ་ཡག་པ་དང་། སྐད་ཆ་སྡུག་པ། རྣྟོ་ངར་ཆེ་བའི་སྐད་ཆ། ཞུ་བ་འཐེན་པའི་སྐད་

ཆ་བཅས་ཚང་མ་བཤད་ཟིན། ཡིན་ནའང་ངས་གདྟོང་ཕྟོགས་ས་ནི་ནམ་ཡང་བག་ཅ་

གྟོ་རྒྱུ་མེད་པའི་རྒྱ་ནག་དེ་རེད། ད་ལྟ་ཧ་ཅང་ཡག་པྟོ་བྱུང་སྟོང་། མཁའ་དབིངས་ས་ཁ་

གཅིག་གིས་སྐག་རྫུན་ཐམས་ཅད་བརྟྟོལ་སྟོང་ལ། ང་ལ་གཡྟོགས་པའི’རི་བྟོང་གནམ་

རྡིབ་ཀི་སྡུག་བསལ’ཞྭ་མྟོ་དེའང་ཕུད་ཚར་རེད།” ཅེས་གསུངས།
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 བཅྟོ་ལྔ། མཇུག་བསྡུའ་ིགཏམ། 

 རྟོམ་ཡིག་ཧ་ཅང་རིང་པྟོ་ཆགས་སྟོང་ལ་དཀའ་ལས་ཀང་ཧ་ཅང་ཁག་སྟོང་། 

འྟོན་ཀང་ད་དུང་སྣང་མེད་ཆད་ལུས་ཀི་ཆ་མང་པྟོ་ཞིག་ཡྟོད་ཅིང་། ཀྟོག་པ་པྟོ་རྣམ་པས་

བཟྟོད་གསྟོལ་གང་མང་གནང་བར་ཞུ། 

 ༡༩༦༩ ལྟོའི་ཟླ་ ༣ པར་བང་ཕྟོགས་ས་ཐེར་ཆེན་པྟོར་སེབས་ཤིང་རུ་

ཞུགས་བས་ནས་གཞིས་ཆགས། སྐབས་དེར་གནམ་གཤིས་ཧ་ཅང་གང་ཞིང་། ཕ་

ཡུལ་གཅིག་པ་ཚོས་གཞྟོན་ནུ་ཤེས་ཡྟོན་ཅན་མང་པྟོ་འདི་འད་གྟོ་བུར་དུ་འྟོངས་

པ་ལ་ག་སྒིག་ར་བ་ཉིད་ནས་མི་འདུག དྟོད་ཁུག་པའི་གནད་དྟོན་སེལ་ཆེད། ཐྟོན་

སྐེད་རུ་ཁག་ངྟོས་ནས་གཞྟོན་ནུ་ཤེས་ཡྟོན་ཅན་བསྡུ་སྐྟོང་བས་ཏེ་ནགས་རའི་ལྟོན་

ཤིང་གཅྟོད་འབེག་བ་བར་ཕིན། ཕིས་སུ་ཡང་གཞྟོན་ནུ་ཤེས་ཡྟོན་ཅན་ཡྟོང་ནས་

མི་འབྟོར་འཕེལ་བའི་རྐེན་གིས། བརླན་བཤེར་ཅན་གི་ས་རྟོད་སྟོག་བཅུག  གཞྟོན་

ནུ་ཤེས་ཡྟོན་ཅན་གིས་ཧུར་བརྟོན་ཐྟོག་ཞིང་ལས་ངྟོས་ནས་ཏྭ་ཀྲའེ་(大寨)ལ་སྟོབ་

སྦྟོང་བེད་དགྟོས་པའི་སྐུལ་བརྡ་དང་དུ་བླངས་པའི་ཐྟོག གནམ་དང་འཐབ་ཡྟོད་ལ་ས་

དང་ཡང་འཐབ་ཡྟོད། རྒྱ་ནག་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་ཐད་གཏྟོར་བཤིག་ཧ་ཅང་ཆེ་ཞིང་

། དེ་རིང་བར་གནད་དྟོན་འདིར་གྟོས་བསྡུར་བེད་མཁན་མེད། 

 ༡༩༧༧ ལྟོར་མཐྟོ་རྒྱུགས་བསྐར་གསྟོ་བྱུང་ཞིང་། ནན་ཅིང་སྟོབ་ཆེན་ས་

ཁམས་ཚན་པའི་ནང་འཛུལ་ཏེ་སྟོབ་སྦྟོང་བས། སྐབས་དེའི་སྟོབ་ཚན་ནང་རི་ཤིང་

རིག་པ། ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་རིག་པ་སྟོགས་ཡྟོད་ཅིང་། ཟུམ་ཚད་ས་ངྟོས་ཀི་ཚད་

ཅེས་པ་ནི་བླྟོ་ལ་མཁེགས་སྐྟོར་མཁེགས་འཛིན་བ་དགྟོས་པའི་ཐ་སྙད་གཅིག་རེད། 

ནགས་ཚལ་གི་ཟུམ་ཚད་ས་ངྟོས་ཀི་ཚད་དགྟོས་འདུན་ ༠.༤ ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན་
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ཟུམ་ཚད་ས་ངྟོས་ཀི་ཚད་ ༠.༣ ལས་མཐྟོ་ཞིང་། ཡང་ ༠.༣ མི་ཚུད་པ་དང་ ༠.༤ 

ཁྟོ་ན་རེད། ༡༩༨༥ ལྟོར་འཇར་མན་དུ་སྟོབ་སྦྟོང་བ་བར་ཕིན་ཞིང་། སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་

ཡུག་རིག་པ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེ་བའི་སྟོབ་ཚན་ཞིག་རེད། རྒྱ་ནག་དང་མི་འད་

བར། འཇར་མན་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་རིག་པའི་ཁྟོད་སྐེ་ཁམས་སྐེ་དངྟོས་ཚོམ་བུ་

དང་སྐེ་ཁམས་མ་ལག་ལ་མཐྟོང་ཆེན་བེད། ནགས་ཚལ་ནི་སྐེ་ཁམས་སྐེ་དངྟོས་ཚོམ་

བུ་ཞིག་ཡིན་ཆྟོག་ལ་སྐེ་ཁམས་མ་ལག་ཅིག་ཀང་ཡིན་ཆྟོག ཡིན་ནའང་གྟོགས་མེད་

ཁེར་རྐང་གི་ཡན་གར་བ་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་རིག་པའི་

སྟོབ་ཐྟོན་ཡིག་རྒྱུགས་ནི་ངག་རྒྱུགས་ཡིན་ཞིང་། སྟོབ་དཔྟོན་གིས་འདི་བའི་དི་བ་

གཅིག་ནི་རང་བྱུང་ནགས་ཚལ་དང་མིས་བཟྟོས་ནགས་ཚལ་གི་ཁྱད་པར་ཡིན་པས། 

དི་བ་འདིའི་ཐད་ཀི་ངྟོས་འཛིན་དམིགས་བསལ་གིས་ཟབ་པྟོ་བྱུང་། གྟོང་གསེབ་ཏུ་

བསྐྟོད་སྐབས་རི་བྟོ་ཧིང་སྒན་(Hinggan 兴安岭)ཆེ་ཆུང་གཉིས་སུ་ཕིན་མྟོང་

ཞིང་། མཐའ་ཡས་ནགས་ཚལ་སྟུག་པྟོའི་ཡུལ་ལྟོངས་ཉམས་སུ་མྟོང་ཡྟོད། ༢༠༠༦ 

ལྟོར་འཇར་མན་ནས་གྟོང་གསེབ་ཏུ་བསྐྟོད་སའི་བང་ཕྟོགས་ས་ཐེར་ཆེན་པྟོར་ཕིར་

ལྟོག་བས་ཤིང་། གྟོ་ཐྟོས་ལ་སྐབས་དེའི་ནགས་ཁུལ་ཐམས་ཅད་ཐྟོན་ཁུངས་དཀྟོན་

པའི་རིགས་དང་ཐྟོན་ཁུངས་ཟད་པའི་རིགས་ཀི་ས་ཁུལ་དུ་གྱུར་ཡྟོད་འདུག བསྒྱུར་

བཅྟོས་ཀི་དཔྱིད་རླུང་མ་ལང་བའི་ས་གནས་སུ། གཅྟོད་འབེག་གི་རླུང་ཆེན་ས་ས་

ནས་བསེབས་ཚར་འདུག 

  འདརི་རྟོམ་ཡགི་ལ་ཕྟོགས་བསྟོམས་ཤགི་བདེ་རྒྱུ་ས།ེ 

 དང་པྟོ། ༡༩༥༡ ལྟོའི་བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༡% མ་ཟིན་ཞེས་པ་

ནི་རྦད་དེ་ནྟོར་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། ༡༩༥༡ ལྟོར་བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་
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མ་མཐར་ཡང་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༡.༢༣ ཡྟོད་ཅིང་། དེའི་ཐྟོག་རྒྱ་གར་སངས་

འཛིན་ཁུལ་ནང་གི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༥.༤༠ སྣྟོན་ན། 

ཁྱྟོན་བསྟོམས་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༦.༦༣ ཡིན་ཞིང་། ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ 

༥.༧% རེད། ༡༩༥༠ ལྟོ་ནས་ ༡༩༨༥ ལྟོ་བར། བྟོད་མཐྟོ་སྒང་གི་ནགས་ཚལ་གཅྟོད་

འབེག་བརྒྱུད་པར་བརྟེན་ཉུང་དུ་ཕིན་པ་ནི་ལྟོ་རྒྱུས་ལ་ཡང་དག་པའི་ཞིབ་བརྟོད་ཅིག་

རེད། 

 གཉསི་པ། བྟོད་མཐྟོ་སྒང་ས་ཁུལ་གཞན་དང་བསྡུར་ན། བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་

ཀི་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་བལྟྟོས་བཅས་ཐྟོག་སྲུང་སྐྟོབ་ཅུང་ཡག་པྟོ་ཡྟོད་ཅིང་། 

འདིར་ད་དུང་ད་ལྟ་ཀྲུང་གྟོའི་ཆ་ཚང་བའི་ནགས་ཚལ་ཆེ་ཤྟོས་གཅིག་ལྷག་ཡྟོད། བྟོད་

རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཀི་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་སྲུང་སྐྟོབ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞིག་

ནི། དེའི་ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་ཀི་ཆ་ཤས་གཙོ་བྟོ་རྒྱ་གར་གི་སངས་འཛིན་ཁུལ་ནང་

ཡྟོད་པས་རེད། 

 གསུམ་པ། ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་བརྒྱད་པ་ལྟར་ན། བྟོད་

ཀི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༡༤.༧༡༥༦ དང་། ནགས་ཚལ་

ཁེབས་ཚད་ ༡༡.༩༨% རེད། ནགས་ཚལ་མཚན་ཉིད་ལ་བཟྟོ་བཅྟོས་བས་པ་དང་

ལྷྟོད་དུ་བཏང་བའི་རྐེན་གིས་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༡༤.༧༡༥༦ གི་ནགས་ཚལ་

རྒྱ་ཁྱྟོན་འདིའི་ཁྟོད། མ་མཐར་ཡང་ཀི་ལྟོ་སི་ཊར་གྲུ་བཞི་ཁི་ ༥ ཉེ་བའི་སྟོང་ཐུང་ལྟོན་

ཤིང་ནགས་ས་ཚུད་ཡྟོད། ༡༩༥༡ ལྟོ་དང་སྡུར་ན། བྟོད་ཀི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་

ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་གངས་འབྟོར་ཐྟོག་འཕར་སྣྟོན་ཕྲན་བུ་ཡྟོད། འྟོན་ཀང་སྤི་

ཡྟོངས་ལ་དྟོན་དམ་རང་བཞིན་གི་བཟང་ཕྟོགས་འགྱུར་བ་མེད། 
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 བཞ་ིཔ། རྒྱ་ནག་ ༡༩༤༩ ལྟོའི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་དམའ་ཤྟོས་ལའང་ 

༡༣% རེད།

 ལྔ་པ། ནགས་ཚལ་ཐྟོན་ཁུངས་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་བརྒྱད་པ་ལྟར་ན། ཀྲུང་

གྟོའི་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ ༢༡.༦༣% རེད། དེའི་ཁྟོད་མ་མཐར་ཡང་མིས་བཟྟོས་

ནགས་ས་ ༦.༩% དང་། བསྟོམས་རིས་བསྐར་ལབ་བས་པའི་ས་ཞིང་ ༢.༡༤% 

ཚུད་ཡྟོད། ད་ལྟའི་ནགས་ཚལ་མཚན་ཉིད་ ༡༩༤༩ ལྟོའི་ནགས་ཚལ་མཚན་ཉིད་

ལས་ཞེ་དག་ལྷྟོད་པའི་རྐེན་གིས། སྤིར་ཀྲུང་གྟོའི་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་ནགས་

ཚལ་ཁེབས་ཚད་གངས་འབྟོར་ཐྟོག་འཕར་སྣྟོན་ཡྟོད་མྟོད། འྟོན་ཀང་དྟོན་དམ་པར་

ཏྟོག་ཙམ་མར་ཆག་ཡྟོད། 

 དྲུག་པ། གལ་སིད་ནགས་ཚལ་མཚན་ཉིད་ལྷྟོད་དུ་བཏང་བའི་རྐེན་པས་

ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་ནགས་ཚལ་ཁེབས་ཚད་ལ་བྱུང་བའི་གངས་འབྟོར་ཐྟོག་གི་

འཕར་སྣྟོན་ནི། སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་རྒྱུན་མཐུད་འཕེལ་རྒྱས་འགྟོ་བའི་མཚོན་རྟགས་

ཤིག་ལ་ངྟོས་བཟུང་ན་ནྟོར་འཁྲུལ་གི་ཐབས་ཇུས་འབྱུང་། 

 མཐའ་མར། རྒྱ་ནག་དང་ཕི་ཕྟོགས་ཀི་ཚན་རིག་ལས་དྟོན་བ་མང་པྟོ་ཞིག་ལ་

ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ། ཁྟོ་ཚོས་བེད་ཐབས་འད་མིན་ཐྟོག་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁྱྟོན་དང་ནགས་

ཚལ་ཁེབས་ཚད་སྐྟོར་གི་དྟོན་དངྟོས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མི་རྣམས་ལ་བཤད་ཡྟོད། ཁྟོ་ཚོས་

མཁྟོ་འདྟོན་བས་པའི་རྟོམ་ཡིག་ནི་རྟོམ་འདིའི་རྒྱུ་ཆ་འབྱུང་ཁུངས་གལ་ཆེ་ཤྟོས་དེ་

ཡིན། 
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བྟོད་ནི་འཛམ་གིང་ཐྟོག་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་ཡག་ཤྟོས་ཀི་ས་ཁུལ་དེ་

རེད་དམ།

 ཝང་ཝེ་ལྟོས།

སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན35་གིས་སྒྱུར་རྟོགས་གནང་།

 ༢༠༡༧ ལྟོའི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ཉིན་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གིས《བྟོད། ---

སྟོ་ལང་གི་རྒྱུན་བསིང་འཕེལ་རྒྱས་བགྟོད་ལམ་བརྒྱུད་ནས་མདུན་སྐྟོད་བེད།》ཅེས་

པའི་རྟོམ་གཅིག་སེལ་ཏེ། བྟོད་ནི་སར་བཞིན་འཛམ་གིང་ཐྟོག་ཁྟོར་ཡུག་སྤུས་ཚད་

ཡག་ཤྟོས་ས་ཁུལ་གི་གས་གཅིག་ཡིན་ཞེས་བསྐར་དུ་ནན་བཤད་བས།

 ༢༠༡༧ ལྟོའི་ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་ནས་ ༢༩ ཉིན་བར། མཉམ་འབེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་འགྟོ་བ་མིའི་ཐྟོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ངྟོས་ནས་སུད་སིའི་ཅེན་ནེ་ཝ་ལ་

གནས་པའི་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལས་ཁུངས་ལྟེ་བ་རུ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༣༦ 

པ་དེ་ཚོགས་ཤིང་། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་དངྟོས་གཞིའི་ཁྟོངས་ཞུགས་རྒྱལ་

ཁབ་ ༤༧ དང་ཟུར་ཉན་རྒྱལ་ཁབ།རྒྱལ་སྤིིའི་ཚོགས་པ། གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་

ཚོགས་པ་བཅས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ ༡༠༠ ཚོགས་ཞུགས་བས། ཚོགས་འདུའི་ནང་ཕྲན་

གདན་ཞུ་ལྟར”བརེད་ཟིན་པའི་མི་ཚོགས”ཀི་ཚོགས་ཆུང་ནང《ཁྟོར་ཡུག་དང་ཆུའི》

ཐད་ཀི་བགྟོ་གེང་ནང་མཉམ་ཞུགས་བས་པ་མ་ཟད་སྙན་ཐྟོ་ཡང་བསྒྟོན།

35 སྐུ་ཞབས་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནི་རང་གཞུང་ཨྟོ་སི་ཊི་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དྟོན་གཅྟོད་ཁང་གི་རྒྱ་

རིགས་འབེལ་མཐུད་པ་རེད།
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གཅགི  འཁྟོར་སྐར་ག་ིའད་པར་གཅགི་ན་ིསྐད་ཆ་ཁ་ིསྟོང་མང་པྟོ་ལས་ལྷག་པ་

ཡྟོད།

 བདག་གིས་སྙན་ཐྟོའི་ནང་བཏྟོན་པའི་གནད་དྟོན་དང་པྟོ་ནི། བྟོད་ནི་འཛམ་

གིང་ཐྟོག་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་ཡག་ཤྟོས་ཀི་ས་ཁུལ་རེད་དམ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། 

 ཚོགས་ཞུགས་བའི་ངྟོས་ནས་བྟོད་མཐྟོ་སྒང་གི་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་གནས་

སངས་ཐད་ཕི་རྟོལ་ཡུལ་དང་མཐུན་པའི་རྒྱུས་མངའ་ཞིག་ཡྟོང་ཆེད། བདག་གིས་

ཚོགས་ཞུགས་བ་ཚོ་ལ་ཞུས་དྟོན། ལག་ཐྟོག་ཁ་པར་རམ་གྟོག་ཀད་ཡར་འདྟོན་

ནས་སྒུ་རེའི་ས་ཁའི་བེད་ནུས་བེད་སྤྟོད་བྟོས། དེ་རེས་འཚོལ་བཤེར་སྒྟོམ་ནང་དུ་

Maizhokunggar Lhasa, Tibet, China(རྒྱ་ནག་གི་བྟོད་ལྟོངས་ལྷ་ས་གྟོང་

ཁྱེར་མལ་གྟོ་གུང་དཀར་རྟོང་།)ཞེས་པ་ཆུགས།

 མལ་གྟོ་གུང་དཀར་རྟོང་གི་ནུབ་ཕྟོགས་སུ་JIAMAXIANG36ཟེར་བའི་ས་

ཆ་གཅིག་ཡྟོད། དེ་རེས་ས་ཁ་དེ་བཞིན་རྒྱ་མ་ཤང་ཡྟོད་སར་ཆེ་རུ་གཏྟོང་དགྟོས་ཤིང་

། དེ་ནས་དེ་འཁྟོར་སྐར་ས་ཁའི་ཐྟོག་ཏུ་སྒྱུར་དགྟོས། ཅུང་ཞིབ་ཚགས་ཀིས་འཚོལ་

བཤེར་བས་པ་ན། ཚོགས་ཞུགས་བའི་ལག་ཐྟོག་ཁ་པར་བརན་ཤེལ་ཐྟོག་གཤམ་འྟོག་

གི་པར་རིས་གསལ་པྟོར་མངྟོན།སྒུ་རེའི་ས་ཁ།(google maps)

 གལ་སིད་ཀྟོག་པ་པྟོ་དྟོ་དབིངས་སྐེ་ཡི་ཡྟོད་ན། རང་ངྟོས་ནས་ཀང་ཚོད་ལྟ་

བེད་ཆྟོག ངག་རྒྱུན་དུ་འཁྟོར་སྐར་འད་པར་གཅིག་ནི་སྐད་ཆ་ཁི་སྟོང་མང་པྟོ་ལས་ལྷག་

པ་ཡྟོད་ཅེས་བརྟོད། གནས་འདིའི་ཁྟོར་ཡུག་གཏྟོར་བཤིག་ཐེབས་པ་ཚད་གང་དུ་སེབ་

36 ད་ལྟའི་མལ་གྟོ་གུང་དཀར་རྟོང་རྒྱ་མ་ཤང་ཟེར་བ་ནི་བྟོད་ཀི་རྒྱལ་པྟོ་སྟོང་བཙན་སྒམ་པྟོའི་འཁྲུངས་ཡུལ་

ཡིན་པ་བཤད།
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ཡྟོད་མེད་ཚོགས་ཞུགས་པ་སྟོ་སྟོས་ཚོད་དཔག་བེད་ཐུབ།

 གནས་འདི་ནི་བྟོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཏེར་འདྟོན་ཚོགས་པའི་རྒྱ་མ་གཏེར་ཁུལ་

རེད། ༢༠༠༧ ལྟོའི་ཟླ་ ༧ པར་བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཀི་སིད་འཛིན་གཞྟོན་པ་ཏེང་ཞའྟོ་

ཀང་གིས་ཤིན་ཧྭ་གསར་ཁང་གི་གསར་འགྟོད་པའི་བཅར་འདི་དང་ལེན་བེད་སྐབས། 

“བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་སིད་གཞུང་ཚན་པས་ཉེ་སྟོན་བྟོད་ནང་གི་གསེར་གཏེར་སྟོག་

འདྟོན་ཐམས་ཅད་སྒྟོ་རྒྱག་དགྟོས་ཤིང་། ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་བེད་ཐབས་མཉམ་སྐྟོད་

བེད་ཐུབ་མེད་པའི་གནས་སངས་འྟོག གསེར་གཏེར་ཐྟོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་མི་གཏྟོང་

ཡང་ཆྟོག་པར་ཐག་གཅྟོད་བས་ཡྟོད།” ཅེས་བཤད། བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཁྟོར་ཡུག་

སྲུང་སྐྟོབ་ལས་ཁུངས་ཀི་དམར་ཤྟོག་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་ཧུའུ་འུས་མེན་གིས་ཀང་

བརྟོད་མྟོང་བར”བྟོད་ཀི་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་ཆེད།  བསྟོག་རྒྱུ་གསེར་

ཡིན་རུང་ང་ཚོར་མི་དགྟོས།” ད་དུང་མུ་མཐུད་བརྟོད་པར”ཚད་འཛིན་བཙན་པྟོ་དེ་

རུ་བཞག་ཡྟོད་པ་ན། ལག་བསར་ནན་པྟོ་བེད་དགྟོས་ཤིང་། འབག་བཙོག་དངྟོས་པྟོ་

གཏྟོང་ཚད་མཐྟོ་བ། ནུས་གྟོན་ཟད་ཚད་ཆེ་བ། ཐྟོན་ཁུངས་བཀྟོལ་ཚད་དམའ་བ། སྐེ་

ཁམས་གཏྟོར་བཤིག་ཚབས་ཆེ་བའི་ལས་གཞི་བྟོད་ནང་འཛུལ་བའི་གྟོ་སྐབས་གང་

འད་ཞིག་ཡིན་རུང་འགྟོ་ཁུངས་ནས་མཚམས་གཅྟོད་ཀི་ཡིན།”ཞེས་བཤད།

 ༢༠༡༣ ལྟོའི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་གི་ཞྟོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་དྲུག་པར། 

རྒྱ་ནག་གཏེར་འདྟོན་ཚོགས་པའི་རྒྱ་མ་གཏེར་ཁུལ་དུ་རི་ཉིལ་བ་ཚབས་ཆེ་བྱུང་ནས། 

འདས་གྟོངས་དང་གར་སྟོང་ཆ་མེད་གྱུར་པའི་མི་གངས་ ༨༠ བརལ།

 བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཀི་སིད་འཛིན་གཞྟོན་པ་ཏེང་ཞའྟོ་ཀང་གིས ༢༠༠༧ 

ལྟོར་བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་སིད་གཞུང་ཚན་པའི་ངྟོས་ནས་བྟོད་ནང་གསེར་གཏེར་
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སྟོག་འདྟོན་ཐམས་ཅད་སྒྟོ་བརྒྱབ་རྒྱུར་ཉེ་སྟོན་ཐག་གཅྟོད་བས་ཡིན་ཞེས་བཤད་ཡྟོད། 

འྟོན་ཀང་ ༢༠༡༣ ལྟོར་རྒྱ་ནག་གཏེར་འདྟོན་ཚོགས་པའི་རྒྱ་མ་གཏེར་ཁུལ་གི་གསེར་

གཏེར་སྟོག་འདྟོན་སར་ལྟར་བེད་བཞིན་པའི་སྒང་ཡིན། ༢༠༡༧ ལྟོར་སེབ་སྐབས། 

གནས་འདིའི་གཏེར་ཁ་སྟོག་འདྟོན་སར་ལྟར་བེད་བཞིན་པའི་སྒང་རེད། 

 རྒྱ་ནག་གཏེར་འདྟོན་ཚོགས་པའི་རྒྱ་མ་གཏེར་ཁུལ་གི་གཏེར་ཁ་སྟོག་འདྟོན་

དང་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་ཐད་ཀི་གཏྟོར་བཤིག་གིས། བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཀི་སིད་

འཛིན་གཞྟོན་པ་ཏེང་ཞའྟོ་ཀང་གིས་སྐག་རྫུན་བཤད་པ་དང་། བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་

སིད་གཞུང་གིས་སྐག་རྫུན་བཤད་པ། རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་གིས་སྐག་རྫུན་བཤད་པ་ར་

སྤྟོད་བས་ཡྟོད།

 མིས་བེད་པ་ལ་གནམ་གིས་གཟིགས་བསད་ཡྟོད། དེང་སང་འཁྟོར་སྐར་འད་

པར་ཡྟོད་ཅིང་། འཛམ་གིང་མི་དམངས་མགྟོ་སྐྟོར་རྒྱུ་ཅུང་དཀའ། བདག་གིས་ཀང་

པེ་ཏུའུ་ས་ཁའི་བེད་ནུས་སྤད་དེ”རྒྱ་ནག་གི་བྟོད་ལྟོངས་ལྷ་ས་གྟོང་ཁྱེར་མལ་གྟོ་གུང་

དཀར་རྟོང་”ཞེས་འཚོལ་བཤེར་བས་ཤིང་། ས་ཁ་དེ་བཞིན་རྒྱ་མ་ཤང་ཡྟོད་སར་ཆེ་

རུ་བཏང་རེས་འཁྟོར་སྐར་འད་པར་ཐྟོག་ཏུ་འཕྟོ་འགྱུར་བཏང་། བརན་ཤེལ་ཐྟོག”ས་

ཁྟོངས་འདིར་འཁྟོར་སྐར་པར་རིས་མི་འདུག་”ཅེས་གསལ། མཐྟོང་ཐུབ་པ་ནི་པེ་

ཏུའུ་ཡིས་བྟོད་ཀི་ཁྟོར་ཡུག་ཚབས་ཆེའི་གཏྟོར་བཤིག་ཐེབས་པའི་དྟོན་དངྟོས་སྦས་

འགེབས་བེད་པར་སིད་གཞུང་ལ་རྟོགས་རམ་བེད་བཞིན་པ་དེ་རེད།

 ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་བཤད་པར”ང་ཚོར་སྟོ་ལང་རི་ཀླུང་དགྟོས་ལ་གསེར་རི་

དངུལ་རིའང་དགྟོས། གསེར་རི་དངུལ་རི་ལས་སྟོ་ལང་རི་ཀླུང་དགའ། མ་ཟད་སྟོ་ལང་

རི་ཀླུང་ནི་ཏག་ཏག་གསེར་རི་དངུལ་རི་ཡིན།”ཞེས་གསུངས།
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 རྒྱ་ནག་གི་བརྒྱུད་ལམ་དང་གཞི་རིམ་སིད་གཞུང་བཅས་ཚང་མས་སྐག་རྫུན་

ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་ནག་མི་སེར་ལ་མགྟོ་སྐྟོར་བཏང་། དེ་ནས་ཞིས་ཅིན་ཕིང་ལ་མགྟོ་

སྐྟོར་བཏང་ནས། ཚབས་ཆེའི་གཏྟོར་བཤིག་ཐེབས་པའི་ཁྟོར་ཡུག་དེ་བཞིན་འཛམ་

གིང་ཐྟོག་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་ཡག་ཤྟོས་ཀི་ས་ཁུལ་རེད་ཅེས་བརྟོད། དེ་བཞིན་རི་

རྟོད་ས་ཐེར་ནི་སྟོ་ལང་རི་ཀླུང་ཞེས་བཀྟོད་འབི་བེད། ཀྲུང་གྟོར་མ་འྟོངས་པ་ཡྟོད་དམ། 

ཀྲུང་གྟོའི་རྨི་ལམ་མངྟོན་འགྱུར་ཐུབ་བམ།

 བདག་གིས་ད་དུང་ཚོགས་ཞུགས་བ་ལ་དཔེ་དངྟོས་གཉིས་པ་ཞིག་ག་སྒིག་

བས་ཡྟོད། འཚོལ་བཤེར་སྒྟོམ་ནང་དུ་ Gajika Garze, Sichuan, China(རྒྱ་

ནག་སི་ཁྟོན་དཀར་མཛེས་གར་རྒྱས་ཁ་)ཞེས་པ་བཅུག་ནས། ས་ཁ་དེ་བཞིན་གཡྟོན་

ཕྟོགས་སམ་གཡས་ཕྟོགས་སུ་སྒུལ་སྐྟོད་བས། དེ་རེས་ཆེ་རུ་བཏང་། དེ་ནས་འཁྟོར་

སྐར་པར་རིས་སུ་བསྒྱུར་བ་ན། གཤམ་འྟོག་གི་པར་རིས་མཐྟོང་ཐུབ། 

 གནས་འདི་ནི་སི་ཁྟོན་དཀར་མཛེས་བྟོད་རིགས་རང་སྐྟོང་ཁུལ་དར་རེ་མདྟོ་

རྟོང་ལྷ་སྒང་ཤང་རུང་ཏ་ལི་ཐི་ཡམ་(Lithium)ཐྟོན་ལས་ཚད་ཡྟོད་ཁེ་ལས་ཀི་ལི་ཐི་

ཡམ་གཏེར་སྟོག་འདྟོན་ཁུལ་རེད། འཛམ་གིང་ཐྟོག་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་ཡག་ཤྟོས་ས་

ཁུལ་གི་བཟྟོ་ལྟ་འདི་རེད་དམ། 

གཉསི། སབས་བདའེ་ིཐྟོག་ནས་བརྟོད་ན། དྟོད་ཚད་འཕར་ཚད་ཐད། འཛམ་གངི་ ༡ 

ཡནི་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ ༡.༥ ། བྟོད་མཐྟོ་སྒང་ ༨ ལ་སབེས་འདུག

 བྟོད་མཐྟོ་སྒང་ནི་འཛམ་གིང་གི་ཡང་རེ་དང་སྣེ་གསུམ་པ། གཙང་ཆུའི་འབྱུང་

ཁུངས། ཨེ་ཤ་ཡའི་ཆུ་གསྟོག་མཐྟོ་ལྕྟོག ཆར་པ་སྐྲུན་མཁན་བཅས་ཡིན་པ་རེད། 
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མི་ཚང་མས་གྟོ་ལ་དྟོ་རུ་འགྟོ་བའི་འཁྟོར་ཕྟོགས་དང་དེའི་མཇུག་འབས་ལ་ཧ་ཅང་

སེམས་ཁུར་བེད་ཀི་ཡྟོད། དེས་ན་འཛམ་གིང་སྣེ་གསུམ་པའི་དྟོད་ཚད་འཕར་བའི་

གནས་སངས་གང་འད་རེད་ཞེ་ན། དེས་གཙང་ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ཨེ་ཤ་ཡའི་ཆུ་

གསྟོག་མཐྟོ་ལྕྟོག་ཐད་ཀི་ཤུགས་རྐེན་གང་རེད་དམ། 

 ཧེན་ཝུས་ཧྟོད་དང་ལེའུ་པྟོ། ཡན་ཁང་ཀྲེན། ཀྲང་ཧུད་བཅས་ཀིས《མཚོ་བྟོད་

མཐྟོ་སྒང། ---དཔེ་སྟོན་ཁུལ་སྐེ་ཁམས་གནས་སངས་ལ་བར་གསེང་དང་དུས་ཚོད་

འགྱུར་ལྟོག གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྟོག་དང་མཐུན་པའི་ཞིབ་འཇུག》ཅེས་པའི་དཔེ་

དེབ་ནང་། 

 ལྟོ་བརྒྱ་ཉེ་བའི་རིང་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་སྙྟོམས་དྟོད་ཚད་འགྱུར་ལྟོག་ནི་ལྟོ་བཅུ་

རེར་སེལ་སུ་སི(Celsius) ༠.༠༥ ནས་ ༠.༠༨ འཕར་གི་ཡྟོད་ཅིང་། གྟོ་ལ་ཡྟོངས་

ཀི་ཆ་སྙྟོམས་དྟོད་ཚད་འགྱུར་ལྟོག་ནི་ལྟོ་བཅུ་རེར་སེལ་སུ་སི ༠.༠༣ ནས་ ༠.༠༦ 

འཕར་གི་ཡྟོད། རྒྱ་ནག་གི་ཆ་སྙྟོམས་དྟོད་ཚད་འཕར་བའི་མྱུར་ཚད་གྟོ་ལ་ཡྟོངས་ཀི་

ཆ་སྙྟོམས་ཚད་གཞི་ལས་བརལ། སབས་བདེའི་ཐྟོག་ནས་རྟོད་ན། འཛམ་གིང་གི་ཆ་

སྙྟོམས་དྟོད་ཚད་འཕར་བའི་མཚོན་གངས་ ༡ དང་རྒྱ་ནག་ཕལ་ཆེར་ ༡.༥ རེད།

 བྟོད་མཐྟོ་སྒང་གི་གནམ་གཤིས་གཞི་གངས་བསྟོམས་རིས་བས་པའི་དུས་

ཡུན་ཅུང་ཐུང་། ༡༩༦༡ ལྟོ་ནས་༢༠༡༠ ལྟོའི་བར་གི་ལྟོ་དྲུག་ཅུའི་རིང་། བྟོད་མཐྟོ་

སྒང་གི་ཆ་སྙྟོམས་དྟོད་ཚད་འགྱུར་ལྟོག་ནི་ལྟོ་བཅུ་རེར་སེལ་སུ་སི་༠.༣༧ འཕར་

ཞིང་། ཕལ་ཆེར་འཛམ་གིང་ཆ་སྙྟོམས་དྟོད་ཚད་འཕར་བའི་མྱུར་ཚད་ཀི་ལབ་ ༦ ནས་ 

༡༢ རེད། བྟོད་མཐྟོ་སྒང་གི་ལྷྟོ་ཕྟོགས་ཏེ་བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཀི་ཆ་སྙྟོམས་དྟོད་ཚད་

འགྱུར་ལྟོག་ནི་ལྟོ་བཅུ་རེར་སེལ་སུ་སི ༠.༥༨ འཕར་ཞིང་། ཕལ་ཆེར་འཛམ་གིང་ཆ་
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སྙྟོམས་དྟོད་ཚད་འཕར་བའི་མྱུར་ཚད་ཀི་ལབ་ ༡༠ ནས་ ༡༩ བར་རེད། 

 སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་ཐད་ཚད་གང་འད་བས་ནས་འཇལ་དགྟོས་སམ། འདིར་

ཐ་སྙད་གཅིག་ངྟོ་སྤྟོད་བེད་ཀི་ཡིན། དེ་ནི་རང་བྱུང་གི་གཞི་རའི་གངས་སམ་ཁྟོར་ཡུག་

རྒྱབ་ལྟོངས་ཀི་གཞི་གངས་རེད། པེ་ཏུའུ་རིག་མཛོད་ནས་རང་བྱུང་རྨང་གཞིའི་གཞི་

གངས་ལ་འདི་ལྟར་འགེལ་བརྟོད་བེད་པ་སེ”དེ་ནི་འབག་བཙོག་མི་འཕྟོག་པའི་གནས་

སངས་འྟོག ཁྟོར་ཡུག་འགྲུབ་པའི་གྲུབ་ཆ་ཁག དཔེར་ན་རླུང་ཁམས་ཆེན་པྟོ། ཆུའི་

ཕུང་པྟོ། བག་རྡྟོ། ས་གཤིན། རི་ཤིང་། ལྟོ་ཏྟོག ཆུ་གནས་སྟོག་ཆགས་དང་མི་ལུས་

ཕུང་གྲུབ་བཅས་ཀི་ཁྟོད། ཁྟོར་ཡུག་འབག་བཙོག་དང་འབེལ་བ་ཡྟོད་པའི་རས་འགྱུར་

གི་མ་རྒྱུ་ཁག་གི་འདུས་ཚད་དང་དེའི་ར་བའི་རས་འགྱུར་གྲུབ་ཆ་ལ་ཟེར། དེས་ཁྟོར་

ཡུག་སྤུས་ཚད་ཀི་གདྟོད་མའི་རྣམ་པ་མངྟོན།” ཚང་མར་ལས་ས་པྟོའི་ངང་ཤེས་རྟྟོགས་

འབྱུང་འཇུག་ཆེད། རྒྱ་ནག་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་ལས་ཁུངས་ཀིས་བང་ཀྟོ་རི་ཡས་

ཉིང་རྡུལ་ཚ་བའི་མཚོན་ཆ་བཀད་རེས། སྤི་བསྒགས་ཐྟོག་མ་དེ་སེལ་ནས་བརྟོད་པར་

”བང་ཤར་མཐའ་ཁུལ་དང་མཐའ་འཁྟོར་ས་ཁུལ་དུ་བཙུགས་པའི་ཁྱབ་འགེད་ཁྟོར་

ཡུག་རང་འགུལ་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་ས་ཚིགས་ཀི་དུས་ཐྟོག་བསྟུད་མའི་མཁའ་རླུང་བསྡུ་

ལེན་ཐུན་ཚད་ཀི་ཚད་ལེན་གཞི་གངས་དེ་བཞིན་ཡུལ་དེའི་རྨང་གཞིའི་ཁྱབ་ཁྟོངས་

ནང་གནས་འདུག” མཐྟོང་གསལ་ལ། ཚད་འཇལ་བའི་སྐབས་ཐྟོག་ཏུ་ཉིང་རྡུལ་འབག་

བཙོག་ཤེས་རྟྟོགས་བྱུང་མེད། འྟོན་ཀང་ཉིན་ཤས་རེས་ཀི་འཇལ་གངས་ཡུལ་དེའི་རྨང་

གཞིའི་གཞི་གངས་ལས་རིང་དུ་གེས་བ་ཐ་ན་ཚད་གཞི་མཐྟོན་པྟོའི་ཐྟོག་ནས་རིང་དུ་

གེས་མི་སིད་པ་མིན།
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 རང་བྱུང་རྨང་གཞིའི་གཞི་གངས་ནི་ཁྟོར་ཡུག་འགྱུར་ལྟོག་འཇལ་བའི་སྙིང་

པྟོ་དེ་ཡིན་ཞིང་། གལ་སིད་རང་བྱུང་རྨང་གཞིའི་གཞི་གངས་ལས་རིང་དུ་གེས་ན། 

ཁྟོར་ཡུག་འགྱུར་ལྟོག་འབྱུང་བ་མ་ཟད། ངན་ཕྟོགས་ཀི་འགྱུར་ལྟོག་ཡང་འབྱུང་གི་

རེད། གལ་སིད་རང་བྱུང་རྨང་གཞིའི་གཞི་གངས་ཐྟོག་ཕིར་ལྟོག་པའི་ཕྟོགས་སུ་

འཁྟོར་བ་ན། ཁྟོར་ཡུག་དེ་བཞིན་   ཡག་པའི་ཕྟོགས་སུ་འཕེལ་གི་ཡྟོད།

 ཆ་སྙྟོམས་དྟོད་ཚད་འཕར་བ་ནི་ཏག་ཏག་ཡུལ་དེའི་རང་བྱུང་རྨང་གཞིའི་གཞི་

གངས་ལས་རིང་དུ་གེས་བ་ཡིན་ཞིང་། ངན་ཕྟོགས་ཀི་འགྱུར་ལྟོག་རེད། དྟོད་ཚད་

འཕར་བའི་མགྟོགས་ཚད་ཇི་ཙམ་མགྟོགས་ན། སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་གཏྟོར་བཤིག་

ཐེབས་པ་དེ་ཙམ་གིས་ཚབས་ཆེ། དེར་བརྟེན་བྟོད་མཐྟོ་སྒང་། ལྷག་པར་བྟོད་རང་

སྐྟོང་ལྟོངས་ཀི་ཆ་སྙྟོམས་དྟོད་ཚད་འཕར་བའི་མྱུར་ཚད་ལ་བལྟས་ན། བྟོད་ནི་འཛམ་

གིང་ཐྟོག་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་ཡག་ཤྟོས་ཀི་ས་ཁུལ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡིན་མི་སིད་ཅེས་

བརྟོད་ཀི་ཡྟོད།

གསུམ། བྟོད་མཐྟོ་སྒང་སངེ་ག་ིགངས་ར་ིདང་འཁྱགས་རྟོམ་ཡལ་བར་འགྱུར་བ།

 བྟོད་མཐྟོ་སྒང་གི་ཆ་སྙྟོམས་དྟོད་ཚད་འཕར་བའི་ཆེས་ཐད་ཀའི་མཇུག་འབས་

ནི་གངས་རི་དང་འཁྱགས་རྟོམ་ཡལ་བ་དེ་རེད། ཤེ་ཙི་ཁྟོས་དང་། ཝང་ཤིན། ཁང་

ཨ་སི། ཧེང་ཆིང་ཧ། ལིས་ཇའྟོ་ཡྟོན། གེང་ལེས་བཅས་ཀིས《རྒྱ་ནག་འཁྱགས་རྟོམ་

བཞུར་རྒྱུག་ཐད་ཀི་རེས་དཔྟོག་དང་དེའི་མ་འྟོངས་ལྟོ་ ༥༠ ནང་གི་འགྱུར་ལྟོག་ལ་

དཔགས་པ》ཞེས་པའི་རྟོམ་གཅིག་ནང་ཞིབ་འཇུག་གྲུབ་དྟོན་བཏྟོན་ནས་བརྟོད་པར། 

༡༩༨༠ ལྟོར་ཀྲུང་གྟོ་ལ་འཁྱགས་རྟོམ་ཁྱྟོན་བསྟོམས་ ༤༦༣༧༧(གཙོ་བྟོ་བྟོད་མཐྟོ་

སྒང་དུ་འདུས་ཡྟོད།)ཡྟོད། རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་མི་ཌར་གྲུ་བཞི ༥༩༤༢༥ དང་འཁྱགས་རྟོམ་
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བསགས་འབྟོར་མི་ཌར་གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ ༥༦༠༠༠ ཡིན་ཞིང་། འཛམ་གིང་གི་ཨང་བཞི་

པ་དང་ཨེ་ཤ་ཡའི་ཨང་དང་པྟོར་གནས། འཁྱགས་རྟོམ་ནི་མཁེགས་གཟུགས་ཀི་ཆུ་

མཛོད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། རྒྱ་ནག་ནུབ་བང་ཐན་པའི་ས་ཁུལ་གི་གལ་འགངས་ཧ་ཅང་

ཆེ་བའི་ཆུའི་ཐྟོན་ཁུངས་ཤིག་རེད། ལྷྟོ་ནུབ་ས་ཁུལ་དུ་འཁྱགས་རྟོམ་དེ་བཞིན་ཆུའི་

ནུས་པའི་ཐྟོན་ཁུངས་ཡིན་པར་གཞི་འཛིན་པ་ཕུད། དེ་ནི་ད་དུང་ཆུ་བརྡྟོལ་རིགས་ཀི་

ཆུ་ལྟོག་དང་འདམ་རྡྟོའི་ཆུ་རུད་སྟོགས་རང་བྱུང་གནྟོད་འཚེ་ཐྟོན་པའི་འབྱུང་རྐེན་གཙོ་

བྟོ་ཞིག་རེད། དེར་བརྟེན་ཀྲུང་གྟོའི་ནུབ་ཕྟོགས་སུ་འཁྱགས་རྟོམ་ལ་དཔལ་འབྟོར་དང་

ཁྟོར་ཡུག་གི་དྟོན་སྙིང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ལན་བཞིན་ཡྟོད། ཤེ་ཙེ་ཁྟོས་སྟོགས་ཀིས་དྟོད་

ཚད་འཕར་བའི་ཚད་གཞི་མི་འད་བའི་གནས་སངས་རིགས་གསུམ་འྟོག ༢༡༠༠ ལྟོར་

བསེབ་སྐབས་འཁྱགས་རྟོམ་བཞུར་རྒྱུག་འགྱུར་ལྟོག་གི་གནས་སངས་ལ་སྟོན་དཔག་

བས་པ་སེ། 

 ——ཆ་སྙྟོམས་ལྟོ་རེར་དྟོད་ཚད་སེལ་སུ་སི ༠.༠༡ འཕར་བ།(རི་མྟོའི་ནང་

ཐིག་དམར་པྟོས་སྟོན་པ་ལྟར།)

 ——ཆ་སྙྟོམས་ལྟོ་རེར་དྟོད་ཚད་ སེལ་སུ་སི ༠.༠༣འཕར་བ། (རི་མྟོའི་

ནང་ཐིག་ལང་ཁུས་སྟོན་པ་ལྟར།)

 ——ཆ་སྙྟོམས་ལྟོ་རེར་དྟོད་ཚད་སེལ་སུ་སི ༠.༠༥འཕར་བ། (རི་མྟོའི་ནང་

ཐིག་སྟོན་པྟོས་སྟོན་པ་ལྟར།)

 གཡྟོན་ཕྟོགས་རི་མྟོ་a ནི། ཚོར་བ་རྣྟོ་བའི་རིགས་ཀི་འཁྱགས་རྟོམ་རྒྱ་ཁྱྟོན་

(S)དེ་བཞིན་ ༡༩༨༠ ལྟོའི་འཁྱགས་རྟོམ་རྒྱ་ཁྱྟོན་（S0）ལ་བལྟྟོས་པའི་བསྡུར་
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ཚད་ཀི་འགྱུར་ལྟོག་ཡིན་ཞིང་། གཡས་ཕྟོགས་རི་མྟོ་bནི་གཏན་འཇགས་རིགས་

འཁྱགས་རྟོམ་རྒྱ་ཁྱྟོན་གི་འགྱུར་ལྟོག་རེད།

 དྟོད་ཚད་འཕར་བ་དང་འཁྱགས་རྟོམ་ཞུ་བ། རྒྱ་ཁྱྟོན་ཆུང་དུ་འགྟོ་བ། འཁྱགས་

རྟོམ་བཞུར་རྒྱུག་བཅས་ཀིས་སྟོན་ལ་མང་དུ་འགྟོ་བ། དེ་ནས་རེར་སྟོན་པ། དེ་རེས་

མགྟོགས་མྱུར་ངང་ཉུང་དུ་འགྟོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་བརྒྱུད་ཀི་ཡྟོད། 

 ཆ་སྙྟོམས་ལྟོ་རེར་དྟོད་ཚད་སེལ་སུ་སི ༠.༠༣ འཕར་བའི་གནས་སངས་འྟོག 

༢༡༠༠ ལྟོར་བསེབ་སྐབས། ཚོར་བ་རྣྟོ་བའི་རིགས་འཁྱགས་རྟོམ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ ༤༠% 

ལས་ལྷག་གི་མེད་པ་དང་གཏན་འཇགས་རིགས་འཁྱགས་རྟོམ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ ༧༠% ལས་

ལྷག་གི་མེད།

 ཆ་སྙྟོམས་ལྟོ་རེར་དྟོད་ཚད་སེ་ སེལ་སུ་སི་ ༠.༠༥ འཕར་བའི་གནས་སངས་

འྟོག ༢༡༠༠ ལྟོར་བསེབ་སྐབས། ཚོར་བ་རྣྟོ་བའི་རིགས་འཁྱགས་རྟོམ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ ༡༤% 

ལས་ལྷག་གི་མེད་པ་དང་གཏན་འཇགས་རིགས་འཁྱགས་རྟོམ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ ༥༥% ལས་

ལྷག་གི་མེད།

 ཤེ་ཙེ་ཁྟོས་སྟོགས་ཀིས་རྟོམ་ཡིག་མཇུག་ཏུ་ཆ་ཤས་ཤིག་གི་ཐྟོག་ནས་

བརྟོད་པར། ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྟོའི་ཐྟོག་ནས་བལྟས་ན། ཆ་སྙྟོམས་ལྟོ་རེར་དྟོད་ཚད་

སེལ་སུ་སི ༠.༠༣ འཕར་ནའང་འད། ཡང་ན་ ༠.༠༥ འཕར་ནའང་འད། སྐབས་དེར་རྒྱ་

ནག་ནུབ་ཕྟོགས་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་མགྟོགས་མྱུར་ངང་སྡུག་ཏུ་འགྟོ་ཞིང་། འདིས་

ཀྲུང་གྟོའི་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་དང་ཀྲུང་གྟོའི་མི་རིགས་ཀི་མ་འྟོངས་པ་ལ་གནྟོད་པ་

བཟྟོས། 
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 ལིས་ཀྲི་རྟོ་དང་། ཡའྟོ་ཐན་ཏུང་། ཡེ་ཆིང་ཧ། ཐེན་ལིད་ཏེ། ཝང་ཝུས་ཚའེ་

བཅས་ཀིས《བྟོད་ཀི་མང་ཆུ་གཙང་པྟོའི་མན་ལ་ཆུ་མཛོད་སྟོད་རྒྱུད་ཀི་འཁྱགས་རྟོམ་

འགྱུར་ལྟོག་དང་དེའི་ཤུགས་རྐེན།》ཞེས་པའི་ནང་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་གི་གྟོད་ཆག་

ཐད་ཅུང་ཞིབ་ཚགས་པའི་བཀྟོད་འབི་བས་པ་སེ། ཧི་མ་ལ་ཡའི་ས་ཁུལ་གི་ས་ཁྟོངས་

མི་འད་བའི་འཁྱགས་རྟོམ་ཕི་ལྟོ་ ༢༠༠༠ ལྟོའི་རེས་ནས་བཟུང་། ཉེ་བའི་ལྟོ་བཅུ་ཕྲག་

ཁ་ཤས་ནང་བྱུང་མ་མྟོང་བའི་མགྟོགས་ཚད་ཐྟོག་ཆུང་དུ་སྟོང་ཞིང་། གལ་སིད་མ་

འྟོངས་པར་འདི་ལྟར་གནས་ཚུལ་རྒྱུན་མཐུད་པའམ་ཛ་དག་ཏུ་ཕིན་ཚེ། རྒྱ་ནག་དང་

རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ་སྟོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མི་འབྟོར་དུང་ཕྱུར་ཁ་ཤས་ལ་ཆུ་ལྟོག་དང་

། ཐན་པ། འཐུང་ཆུ་མི་འདང་བའི་ཉེན་ཁ་འཕྲད་རྒྱུ་རེད། དུས་མཚུངས་འཁྱགས་པའི་

མཚེའུ་ཆུ་བརྡྟོལ་བའི་ཆུ་ལྟོག་ནི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ས་ཁུལ་གི་རྒྱུན་ཐྟོན་གི་གྟོད་ཆག་རང་

བཞིན་ཉེན་ཁ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེའི་རྐེན་པས་རྟག་ཏུ་རང་རང་ས་ཁུལ་ཡུལ་མིའི་རྒྱུ་

ནྟོར་དང་སྒིག་བཀྟོད། ཚེ་སྟོག་བཅས་ལ་ཚབས་ཆེའི་གྟོང་གུན་འཕྟོག

 ཚབས་ཆེའི་མཇུག་འབས་འདིའི་ཐྟོག་ནས་བལྟས་ན། བྟོད་མཐྟོ་སྒང་ནི་འཛམ་

གིང་ཐྟོག་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་ཡག་ཤྟོས་ཀི་ས་ཁུལ་རེད་དམ།

བཞ།ི ཡར་འབྟོག་གཡུ་མཚོའ་ིཆུ་ཁ་དམའ་རུ་སྟོང་བ་དང་མཚའེུ་ངྟོས་རྒྱ་ཁྱྟོན་

ཆུང་དུ་སྟོང་བ།

 ཡར་འབྟོག་གཡུ་མཚོ་ནི་བྟོད་ཀི་མཚེའུ་ཆེན་པྟོ་གསུམ་གི་གས་གཅིག་

ཡིན་པ་དང་། བཤད་སྟོལ་ལ་མཚེའུ་དེའི་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་ནི་མིག་དཔེ་

ཞིག་ཡིན་ཟེར། གནས་ཚུལ་སེལ་གསལ་ལ། ༢༠༡༢ ལྟོར་དེ་ས་ཐྟོན་འབེད་ཚོང་

པས་མཚེའུ་ཐྟོག་ཏུ་གྲུ་གཟིངས་ཀི་ཡུལ་སྐྟོར་ལས་རིམ་འབེད་རིས་བས། ལྷྟོ་ཁ་གྟོང་
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ཁྱེར་དམར་ཤྟོག་ཚོགས་པ་དང་སིད་གཞུང་གིས་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་བསྡུར་བས་རེས། 

འབེལ་ཡྟོད་ལས་གཞི་གསར་སེལ་མཚམས་བཞག་པ་མ་ཟད། ད་དུང་མི་འཇིགས་རྡྟོ་

རེའི་བཀའ་རྒྱ་ཕབ་པ་སེ། ཕིན་ཆད་ཚན་པ་དང་མི་སྒེར་གང་གིས་ཀང་ཡར་འབྟོག་

གཡུ་མཚོའི་མཚེའུ་ངྟོས་སུ་ཡུལ་སྐྟོར་གསར་སེལ་དང་ཚོང་ལས་གཉེར་བའི་བེད་སྒྟོ་

གང་ཡང་སེལ་མི་ཆྟོག ཧ་ལམ་བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་སིད་གཞུང་གིས་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་

སྐྟོབ་བེད་པའི་ཤུགས་ཚད་ཧ་ཅང་ཆེན་པྟོ་ཡྟོད་པ་ལྟ་བུ་རེད།

 ཡར་འབྟོག་གཡུ་མཚོ་ནི་ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་བྟོའི་བང་འདབས་ཀི་སྐམ་སའི་

མཚེའུ་ཆེ་ཤྟོས་ཡིན་ཞིང་། མཚེའུ་ངྟོས་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་མི་ཌར་གྲུ་བཞི ༦༣༨ དང་

མཚེའུ་ཆུ་ཤྟོང་ཚད་མི་ཌར་གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ་དུང་ཕྱུང་ ༡༤༣ ཆ་སྙྟོམས་མཚེའིུ་

གཏིང་ཚད་མི་ཌར་ ༢༢.༤༡ རེད། ཡར་འབྟོག་གཡུ་མཚོའི་ཆུ་འབྟོར་ཉམས་རྒུད་ནི་

མཚེའུ་ངྟོས་ཀི་རླངས་འགྱུར་ལས་འབྱུང་ཞིང་། མཚེའུ་ཆུའི་ཁ་གསབ་འབྱུང་ཁུངས་

ནི་བཞུར་རྒྱུག་དང་གངས་འཁྱགས་ཞུ་བ། ཐད་ཀའི་ཆར་ཆུ་འབབ་ཚད་བཅས་ལ་རག་

ལས་ཤིང་། ཆུ་འབྟོར་ཉམས་རྒུད་དང་ཁ་གསབ་དྟོ་མཉམ་དུ་གནས། 

 ཡར་འབྟོག་གཡུ་མཚོའི་ཆུ་གྟོག་ས་ཚིགས་བསྐྲུན་པར། ཡར་འབྟོག་གཡུ་

མཚོ་དང་ཡར་ཀླུང་གཙང་པྟོའི་མཐྟོ་ཚད་ཁྱད་པར་བེད་སྤྟོད་དགྟོས་ཤིང་། ཡར་འབྟོག་

གཡུ་མཚོ་ནས་ལྟོ་རེར་ཕལ་ཆེར་ཆུ་མི་ཌར་གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ་དུང་ཕྱུར་༣.༧༥ དངས་

ནས་གྟོག་འདྟོན་རྒྱུར་སྤྟོད་ཀི་ཡྟོད། སྐབས་དེར་པཎ་ཆེན་རིན་པྟོ་ཆེ་སྟོགས་མི་སྣ་

གལ་ཆེན་དག་གིས་ངྟོ་རྟོལ་གནང་། འྟོན་ཀང་དེ་རེས་ཅང་ཙེ་མིན་དང་། ལིས་ཧེང་

། ཧུའུ་ཅིན་ཐའྟོ་སྟོགས་ཀི་ཤུགས་ཆེའི་རྒྱབ་སྐྟོར་ཐྟོབ་ནས། ཆུ་གྟོག་ས་ཚིགས་དེ་

བཞིན་ ༡༩༩༦ ལྟོར་བསྐྲུན་གྲུབ་ཅིང་། ༡༩༩༧ ལྟོར་གྟོག་བཏྟོན་ནས་དེང་བར་ལྟོ་༢༠ 
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འཁྟོར་རྒྱུག་བས།

 གྟོག་འདྟོན་གིས་ཆུ་འབྟོར་ཉམས་རྒུད་མང་དུ་གཏྟོང་བར་བརྟེན། ཡར་འབྟོག་

གཡུ་མཚོའི་མཚེའུ་ངྟོས་རྒྱ་ཁྱྟོན་ལྟོ་རེ་ནས་ལྟོ་རེར་ཆུང་དུ་སྟོང་བ་དང་ཆུ་ཁ་དམའ་

རུ་སྟོང་བ། མཚེའིུ་ཆུ་འབྟོར་ཉུང་དུ་སྟོང་།  གེན་ཤིས་ཕིང་གིས་རིས་བརྒྱབ་པར་

གཞིགས་ན། ཆུ་གྟོག་ས་ཚིགས་འཁྟོར་རྒྱུག་བྱུང་བའི་ལྟོ་ ༢༠ ནང་། ཆུ་ཁ་མི་ཌར་ 

༣.༡ དམའ་རུ་ཕིན་པ་དང་མཚེའུ་ངྟོས་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་མི་ཌར་གྲུ་བཞི་ ༥༤ ཆུང་དུ་

ཕིན། མཚེའིུ་ཆུ་འབྟོར་མི་ཌར་གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ་དུང་ཕྱུར་ ༢༣ ཉུང་དུ་ཕིན། བཤད་

སྟོལ་ལ་ཆུ་གྟོག་ས་ཚིགས་འཁྟོར་རྒྱུག་ལྟོ་ ༦༧ བས་རེས། ཡར་འབྟོག་གཡུ་མཚོའི་

ཆུ་འབྟོར་གཞི་ནས་དྟོ་མཉམ་དུ་སྟོན་ཞིང་། འདི་ནི་མཚེའུ་ངྟོས་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཧ་ཅང་ཆུང་

དུ་ཕིན་པ་དང་མཚེའུ་ངྟོས་རླངས་པ་འགྱུར་ཚད་ཉུང་དུ་ཕིན་པའི་རྐེན་གིས་རེད། ཆུ་

འབྟོར་ཡང་བསྐར་དྟོ་མཉམ་པའི་སྐབས་སུ། ཡར་འབྟོག་གཡུ་མཚོའི་ཆུ་ཁ་མི་ཌར་ 

༡༠.༥ དམའ་རུ་སྟོང་ནས་ཐྟོག་མའི་ཆ་སྙྟོམས་གཏིང་ཚད་ཀི་ཕེད་ཀ་ལས་མེད་ལ། 

མཚེའུ་ངྟོས་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་མི་ཌར་གྲུ་བཞི ༡༢༡.༤ ཆུང་དུ་སྟོང་བ་དང་མཚེའུ་ཆུའི་

འབྟོར་ཚད་མི་ཌར་གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ་དུང་ཕྱུར་ ༥༥ ཉུང་དུ་སྟོང་བ། མཚེའིུ་ཆུ་འབྟོར་

སུམ་ཆ་གཅིག་ཡན་ཉུང་དུ་སྟོང་འདུག  འདི་ནི་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་གི་གྟོད་ཆག་མིན་

ན་གང་རེད་དམ། 

 བསམ་གཞིགས་ཤིག་བྟོས་དང་། དམར་ཤྟོག་ཚོགས་པའི་དབུས་གནས་

ཡུལ་ཀྲུང་ནན་ཧེ་ལ་ཆུའི་གཏིང་ཚད་ཕེད་ཀ་ཉུང་དུ་ཕིན་པ་དང་། ཆུའི་འབྟོར་ཚད་

སུམ་ཆ་གཅིག་ཉུང་དུ་ཕིན་ན། ཀྲུང་གྟོའི་འགྟོ་ཁིད་མི་སྣ་ད་དུང་ཁ་བཙུམསསྟོད་ཐུབ་

ཀི་རེད་དམ། 
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ལྔ། བྟོད་ཀ་ིགཙང་པྟོ་ཚང་མ་དངས་གཙང་རདེ་དམ།

 ད་དུང་བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཀི་སིད་འཛིན་གཞྟོན་པ་ཏེང་ཞའྟོ་ཀང་ཞེས་པ་

དེས། བྟོད་ཀི་གཙང་པྟོ་ཚང་མ་དངས་གཙང་ཡིན་ཞིང་། བྟོད་ནི་འཛམ་གིང་ཐྟོག་ཁྟོར་

ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་ཡག་ཤྟོས་ཀི་ས་ཁུལ་ཡིན་ཞེས་བཤད། བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཁྟོར་

ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་ལས་ཁུངས་ཀིས་སེལ་བའི《 ༢༠༠༧ ལྟོའི་བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཁྟོར་

ཡུག་གནས་སངས་སྤི་བསྒགས།》ཞེས་པས། ད་བར་བྟོད་ལ་ཆུ་བྟོ་འབག་བཙོག་གི་

དྟོན་རྐེན་གཅིག་ཀང་བྱུང་མེད། ཅེས་བཤད།

 ༸གྟོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མས《བྟོད་ཀི་ཁྟོར་ཡུག་ཐད་ཀི་རེ་བ།》 （Hope for 

Tibet’s Environment）ཞེས་པའི་རྟོམ་ཡིག་ནང་དྟོན་རྐེན་གཅིག་གེང་ནས་

གསུངས་པར། ལྟོ་ལྔའི་གྟོང་ས་གནས་བྟོད་མི་གཅིག་གིས་ཁྟོང་ལ་གཙང་ཆུ་དང་

འབེལ་བའི་སྐྟོར་བརྟོད་དྟོན། ས་གནས་བྟོད་མིས་གཙང་ཆུ་དེ་འཐུང་ཆུའི་འབྱུང་

ཁུངས་རིས་ཀི་ཡྟོད། ས་གནས་དེ་རུ་མི་དམངས་བཅིངས་འགྟོལ་དམག་གི་ནང་

མིའང་གནས་སྟོད་བེད་བཞིན་ཡྟོད་ཅིང་། ཁྟོ་ཚོ་ལ་གཙང་ཆུ་འབག་བཙོག་ཕྟོག་ཟིན། 

གཙང་ཆུ་དེ་ད་ནས་བཟུང་འཐུང་ཆུར་མ་སྤྟོད་ཅེས་བཤད། འྟོན་ཀང་ས་གནས་བྟོད་

མིར་བཤད་མེད་ཅིང་། ཁྟོ་ཚོས་སར་བཞིན་འབག་བཙོག་ཕྟོག་པའི་གཙང་ཆུ་འཐུང་

བཞིན་ཡྟོད། 

 བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཁྟོར་ཡུག་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་ས་ཚིགས་ཀི་ཀྲང་ཐན་ཧ་

དང་ཝང་ཇུང་ཀྲུང་གིས《ཁྟོར་ཡུག་ཚན་རིག་གི་རིག་གཞུང་དུས་དེབ།》ཅེས་པའི་

ནང་《བྟོད་ལྟོངས་ཡངས་པ་ཅན་ས་འྟོག་ཚ་ནུས་ཚོད་ལྟའི་གྟོག་ཁང་གི་ས་འྟོག་ཚ་

ནུས་བཙོག་ཆུའི་འབག་བཙོག་ཐད་ཀི་ཞིབ་འཇུག》ཅེས་པའི་རྟོམ་ཞིག་སེལ་ནས། 
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ཡངས་པ་ཅན་ས་འྟོག་ཚ་ནུས་ཚོད་ལྟའི་གྟོག་ཁང་གི་བཙོག་ཆུ་གྟོད་གཏྟོང་གིས་

སྟོད་ལུང་གཙང་པྟོ་དང་ལྷ་ས་སྐིད་ཆུའི་སྤུས་ཚད་ཐད་བཟྟོས་པའི་འབག་བཙོག་གེང་

ཞིང་། དེའི་ཁྟོད་བ་བླ་(Arsenic砷)དང་ཕུ་ལའྟོ་རིན་(Fluorine氟)གིས་འབག་

བཙོག་གཏྟོང་བ་ནི་ཚབས་ཆེ་ཤྟོས་རེད་ཅེས་བརྟོད། དེ་ཡང་གཤམ་གི་པར་རིས་ལ་

གཟིགས།

 བ་བླ་ནི་མི་རྣམས་ཀིས་རྒྱུན་དུ་བརྟོད་པའི་དུག་ཆེན་ཞེས་པ་དེ་རེད། དུག་

ཆེན་གི་དུག་གི་རང་བཞིན་ཐད་ཀྲུང་གྟོའི་མི་ཕལ་ཆེ་བ་དེར་རྒྱུས་མངའ་ཡྟོད། ཕན་

ཅིན་ལན་གིས་ཝུའུ་ཏ་ལང་དུག་ཆེན་སྤད་དེ་བསད། བཤད་སྟོལ་ལ་ཀྟོང་ཤུས་རྒྱལ་

བྟོ་ཡང་དུག་ཆེན་རྐེན་གིས་ཤི་བ་རེད་ཟེར། དྟོན་དངྟོས་ཐྟོག་ཕི་རྒྱལ་པས་དུག་ཆེན་

གི་དུག་གི་རང་བཞིན་ཐད་ལའང་ཕལ་ཆེ་བས་རྒྱུས་མངའ་ཡྟོད་ཅིང་། བཤད་སྟོལ་ལ་

ན་ཕྟོ་ལུན་(Napoleon Bonaparte)དུག་ཆེན་རྐེན་གིས་ཤི་བ་རེད་ཟེར། 

 རེའུ་མིག་ ༢ པས་བསན་པའི་བ་བླ་འདུས་ཚད་ནི་ལི་ཌར་རེར་གྷི་རམ་སྟོང་

ཟུར་ ༢.༢༧ ནས་ ༤.༠༥ ཡས་མས་ཡྟོད་ཅིང་། ཆ་སྙྟོམས་གངས་ཚད་ལི་ཌར་རེར་

གྷི་རམ་སྟོང་ཟུར་ ༢.༦༢ འདུག ཀྲུང་གྟོའི་《འཚོ་བའི་འཐུང་ཆུའི་འཕྲྟོད་བསེན་ཚད་

གཞིའི》 ནང་བ་བླ་འདུས་ཚད་སྐྟོར་གི་གཏན་འབེབ་ནི་ལི་ཌར་རེར་གྷི་རམ་སྟོང་ཟུར་

༠.༠༡ ལས་མཐྟོ་བ་བེད་མི་ཆྟོག་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་། ཀྲུང་གྟོའི་《ས་ངྟོས་ཆུའི་ཁྟོར་ཡུག་

སྤུས་ཚད་ཚད་གཞིའི་》ནང་བ་བླ་འདུས་ཚད་སྐྟོར་གི་གཏན་འབེབ་ནི་ལི་ཌར་རེར་གྷི་

རམ་སྟོང་ཟུར ༠.༠༥ ལས་མཐྟོ་བ་བེད་མི་ཆྟོག་པ་རེད། 

 ཀྲུང་གྟོའི་《ས་ངྟོས་ཆུའི་ཁྟོར་ཡུག་སྤུས་ཚད་ཚད་གཞིའི་》ཐྟོག་ནས་བལྟས་

ན། ཡངས་པ་ཅན་ས་འྟོག་ཚ་ནུས་ཚོད་ལྟའི་གྟོག་ཁང་གི་བཙོག་ཆུ་གྟོད་གཏྟོང་ཁྟོད་ཀི་
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བ་བླའི་འདུས་ཚད་ནི་ཚད་གཞི་ལས་ལབ ༥༠ ལྷག་བརལ་འདུག

 གཅིག་མཚུངས་ལྟར་གྟོང་དུ་གེང་བའི་རྒྱ་ནག་གཏེར་འདྟོན་ཚོགས་པའི་

རྒྱ་མ་གཏེར་ཁུལ་དུ། ཁྟོ་ཚོས་གྟོད་གཏྟོང་བས་པའི་བཙོག་ཆུས་ཡར་ཀླུང་གཙང་

པྟོའི་ཆུ་ལག་ལྷ་ས་སྐིད་ཆུར་འབག་བཙོག་བཏང་ཡྟོད། གྟོང་དུ་གེང་བའི་རུང་ཏ་ལི་

ཐི་ཡམ་ཐྟོན་ལས་ཚད་ཡྟོད་ཁེ་ལས(融达锂业有限公司)ཀིས་སི་ཁྟོན་དཀར་

མཛེས་བྟོད་རིགས་རང་སྐྟོང་ཁུལ་དར་རེ་མདྟོ་རྟོང་གི་གཏེར་རིགས་ལི་ཐི་ཡམ་སྟོག་

འདྟོན་བས་ཏེ་དུག་ཆུ་གང་བྱུང་དུ་གྟོད་གཏྟོང་བས་པ་དང་། ཉག་ཆུའི་ཆུ་ལག་ལི་ཆུ་

ལ་འབག་བཙོག་བཟྟོས། འདི་ནི་ཚབས་ཆེའི་ཆུ་བྟོ་འབག་བཙོག་གི་དྟོན་རྐེན་མ་རེད་

དམ། འཛམ་གིང་ཐྟོག་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་ཡག་ཤྟོས་ཀི་ས་ཁུལ་དུ་འདི་འདའི་ཆུ་བྟོ་

འབག་བཙོག་གི་དྟོན་རྐེན་འབྱུང་སིད་དམ།
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བྟོད་ཀི་ཁ་ཚ་དགྟོས་གཏུགས་ཀི་ལས་འགན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། སྐེ་

ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་བེད་རྒྱུ་དེ་རེད།

ཝང་ཝེ་ལྟོས། 

ཚབས་ཆེའི་བེ་འགྱུར་ས་ཆ་མགྟོགས་སུ་ཆེ་རུ་འགྟོ་བ།  

བྟོད་ལྟོངས་ས་ཁུལ་གི་འཁྱགས་རྟོམ་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཆུང་དུ་འགྟོ་བ།

 བྟོད་ཀི་ཁ་ཚ་དགྟོས་གཏུགས་ཀི་ལས་འགན་གང་རེད་དམ། བྟོད་རང་

སྐྟོང་ལྟོངས་ཀི་དམར་ཤྟོག་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་གསར་པ་ཝུའུ་དབིང་ཅེས”ཏཱ་ལའི་

རུ་ཚོགས་ལ་འཐབ་རྟོད་གཏིང་ཟབ་རྒྱ་ཆེར་སེལ་བ་དང་སྤི་ཚོགས་དུས་བབ་རྒྱུན་

མཐུད་བརྟན་ལྷིང་། ཡུན་རིང་བརྟན་ལྷིང་། ཕྟོགས་ཡྟོངས་ནས་བརྟན་ལྷིང་ཡྟོང་བ་

མངྟོན་འགྱུར་བེད་རྒྱུ”ནི་ཆབ་སིད་ལས་འགན་དང་པྟོ་དེ་ཡིན་པར་ངྟོས་འཛིན་བས། 

འྟོན་ཀང་བདག་གི་ངྟོས་ནས་བྟོད་ཀི་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་བེད་རྒྱུ་དེ་ཁ་

ཚ་དགྟོས་གཏུགས་ཀི་ལས་འགན་རེད་སྙམ། བྟོད་མཐྟོ་སྒང་ནི་འཛམ་གིང་ཐྟོག་སྐེ་

ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་ཀི་ས་གནས་ཡག་ཤྟོས་དེ་མིན་ཞིང་། དེ་ལས་ལྟོག་སེ་

འཛམ་གིང་ཐྟོག་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་གཏྟོར་བཤིག་ཚབས་ཆེ་ཤྟོས་ཀི་ས་གནས་

རེད། དྟོད་ཚད་འཕར་བ་དང་། འཁྱགས་རྟོམ་དང་གངས་རི་ཞུ་བ། རྩྭ་ཐང་ཞན་དུ་

འགྟོ་བ། བེ་འགྱུར་རྒྱ་སྐེད་པ། ཆུའི་སྤུས་ཚད་ཉམས་པ། ས་གཤིས་གནྟོད་འཚེ་མང་

དུ་འགྟོ་བ་ལ་སྟོགས་པས་བྟོད་ལ་གནྟོད་འཚེ་བཟྟོ་བ། རྒྱ་ནག་ལ་གནྟོད་འཚེ་བཟྟོ་བ། 

ཨེ་ཤ་ཡ་ལ་གནྟོད་འཚེ་བཟྟོ་བ། ཐ་ན་འཛམ་བུ་གིང་མིའི་ཁྟོར་ཡུག་ཁེ་དབང་དང་
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འཚོ་གནས་ཁེ་དབང་ལའང་གནྟོད་འཚེ་བཟྟོས། 

 གཅགི བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་དམར་ཤྟོག་ཚོགས་པའ་ིདྲུང་ཆ་ེགསར་པའ་ིམགི་

ནང་ག་ིལས་འགན་དང་པྟོ།

 ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་ནི་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ37དུས་མཇུག་གི་ཧྲུའུ་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཏྟོག་

ཙམ་འད་ཞིང་། དངྟོས་གནས་དམག་རྒྱག་ཐུབ་པའི་དམག་དཔྟོན་ཆེན་པྟོ་དཀྟོན། འདི་

ནི་ཏག་ཏག”ཧྲུའུ་ལ་དམག་དཔྟོན་ཆེན་མྟོ་མེད་པས། ལེའྟོ་ཧས་གདྟོང་ལེན་པ་ཡི་ཁུར་

བླངས”ཟེར་བ་དེ་རེད། དེ་སའི་བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་དམར་ཤྟོག་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་

ཁིན་ཆྟོན་གྟོ་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་དུ་གནས་འཕྟོས་ནས་ཀྲང་ཁྲུན་ཞེན་གི་ལས་རྒྱུན་

འཛིན་པ་དང་། དེ་ས་བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཀི་རྒྱུན་ལས་དྲུང་ཆེ་གཞྟོན་པ་ཡིན་པའི་

ཝུའུ་དབིང་ཅེས་བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཀི་དྲུང་ཆེ་གསར་པའི་འགན་འཁྱེར་གི་ཡྟོད། 

ཝུའུ་དབིང་ཅེ་ནི་ཕ་ཡུལ་ཧན་ཏུང་ནས་ཡིན་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ༡༩༥༨ ལྟོར་

ཁྟོ་ལྟོ་གཉིས་ལྷག་ཡིན་སྐབས་ཕ་མ་ལྷན་དུ་བྟོད་ལ་སེབས། བྟོད་ནང་སྟོབ་གཉེར་དང་

ལས་ཀ་བས་ནས་ད་བར་གནས་ཤིང་།  ཝུའུ་དབིང་ཅེ”བྟོད་རིགས་ཕེད་ཀ”ཙམ་

ཡིན་པར་ངྟོས་འཛིན་བེད་བཞིན་ཡྟོད། སྟོན་ཆད་བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་དམར་ཤྟོག་

ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་རིམ་བྱུང་ཚང་མར་དབུས་སམ་ཞིང་ཆེན་གཞན་པར་ལས་གནས་

ཁུར་མྟོང་བ་རྐང་རྐང་ཡིན་ཞིང་། དེ་རེས་བྟོད་ལ་མར་བབས་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་

ཐེངས་འདིའི“བྟོད་རིགས་ཕེད་ཀའི”ཝུའུ་དབིང་ཅེས་དམར་ཤྟོག་ཚོགས་པའི་དྲུང་

ཆེར་བསྐྟོ་བཞག་བས་པ་ནི་རྒྱུན་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་ཞིང་། ལེའྟོ་ཧ་ལ་གདྟོང་ལེན་པའི་

ཁུར་བསྐུར་བ་དང་འད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཧྲུའུ་ལ་དམག་དཔྟོན་ཆེན་མྟོའི་འབྟོན་ཐང་

37 སྤི་ལྟོ་ ༢༢༠ ནས་ ༢༨༠ ལྟོའི་བར་གི་ཀྲུང་གྟོའི་གནའ་བྟོའི་ལྟོ་རྒྱུས་ཐྟོག་གི་རྒྱལ་རབས་ཤིག་ལ་ཟེར་ཞིང་། 

རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་སེ་ཝེ་དང་། ཧྲུའུ། ཝུའུ་རྒྱལ་ཁབ་བཅས་ཡིན། 
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ཅན་དཀྟོན་པའི་རྐེན་གིས་རེད།

 དྲུང་ཆེ་གསར་པ་འདི་ལ་ཉམས་མྟོང་ཐྟོག་མ་འདང་བ་ཡྟོད། དེར་བརྟེན་འཕྲལ་

དུ་རྣམ་འགྱུར་བསན་པ་དང་ལངས་ཕྟོགས་གསལ་སྟོན་བས་ཤིང་། ཇི་ཙམ་གིས་

གཡྟོན་ཕྟོགས་སུ་ལངས་པ་ན་དེ་ཙམ་གིས་བདེ་འཇགས་ཆེ། དྲུང་ཆེ་གསར་པའི་

མིག་ནང་དུ། བྟོད་ཀི་ཁ་ཚ་དགྟོས་གཏུགས་ཀི་ལས་འགན་དེ་གང་རེད་དམ། ཟླ་ ༨ 

ཚེས་༣༡ ཉིན་གི་ཕི་དྟོར། ལྷ་སར་འཚོགས་པའི་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་དམར་ཤྟོག་ཚོགས་

པའི་རྒྱུན་ལས་རྒྱས་འཛོམས་ཚོགས་འདུའི་ཐྟོག་ཝུའུ་དབིང་ཅེས་བཤད་དྟོན། “ཏཱ་

ལའི་རུ་ཚོགས་ལ་འཐབ་རྟོད་གཏིང་ཟབ་རྒྱ་ཆེར་སེལ་བ་དང་སྤི་ཚོགས་དུས་བབ་

རྒྱུན་མཐུད་བརྟན་ལྷིང་། ཡུན་རིང་བརྟན་ལྷིང་། ཕྟོགས་ཡྟོངས་ནས་བརྟན་ལྷིང་ཡྟོང་

བ་མངྟོན་འགྱུར་བེད་རྒྱུ་དེ་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་འགན་དང་པྟོར་བརིས་དགྟོས།” ཟླ་ 

༩ པའི་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་བྟོད་ལྟོངས་ཀིས་བསྐྟོང་འཚོག་བས་པའི་ལྟོངས་ཡྟོངས་མི་

རིགས་མཐུན་སྒིལ་ཡར་ཐྟོན་གཟེངས་བསྟོད་ཚོགས་འདུའི་ཐྟོག་ཝུའུ་དབིང་ཅེས་

བསྐར་དུ་ནན་བཤད་བས་དྟོན། “ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་ལ་འཐབ་རྟོད་བེད་པའི་ལས་དྟོན་

ནི་གལ་ཆེའི་ནང་གི་གལ་ཆེ་དང་ཡུན་རིང་ལས་འགན་ཡིན། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐེ་ཕྲེང་བཅུ་

བཞི་པའི་ལྟོག་སྤྟོད་ངྟོ་བྟོ་ཐེར་འདྟོན་བེད་དགྟོས། ཁ་ཕྲལ་གཏྟོར་བཤིག་བེད་སྒྟོར་

རྡུང་རྡེག་ཚ་ནན་བཏང་ནས། མི་རིགས་མཐུན་སྒིལ་གཏྟོར་བཤིག་བེད་པའི་འགལ་

རྐེན་ར་བ་ནས་མེད་པར་བཟྟོ་རྒྱུར་ཤུགས་རྒྱག་དགྟོས།”

 རིག་གནས་གསར་བརེ་ཆེན་པྟོའི་ཁྟོད། མའྟོ་ཙེ་ཏུང་དང་དབུས་དམར་ཤྟོག་

ངྟོས་ནས་རྒྱལ་ཡྟོངས་མི་དམངས་ལ་དུས་རབས་ཀི་སྐེས་བུ་དམ་པ་ཁུང་ཙིའི་ལྟོག་

སྤྟོད་ངྟོ་བྟོར་སྐྟོན་བརྟོད་བེད་དགྟོས་པར་སྐུལ་བརྡ་བཏང་སེ། རྒྱལ་ཡྟོངས་ཀིས་
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ཁུང་ཙེའི་ལྷ་ཁང་ལ་རྡུང་གཅྟོག་བས་པ་དང་ཁུང་ཙེའི་དཔེ་ཆ་མེར་བསེགས་བཏང་

། སྐབས་དེར་མི་རྣམས་ཀིས་ཁུང་ཙེ་ནི་རྦད་དེ་ས་ལ་བསྒེལ་ཟིན་པ་མ་ཟད་དེའི་ཐྟོག་

རྡྟོག་རིས་ཁི་སྟོང་མང་པྟོ་བཏང་བས། ནམ་ཡང་ཡར་ལངས་བེད་མི་སིད་པར་ཡིད་

ཆེས་བས། འྟོན་ཀང་རིང་པྟོར་མ་སྟོང་བར། ཁུང་ཙེ་ཡང་བསྐར་ལྟོག་བསེབས། ཁུང་

ཙེའི་ལྟ་བ་ཡང་བསྐར་མའྟོ་ཙེ་ཏུང་གི་ཤུལ་འཛིན་མི་སྣ་དང་དབུས་དམར་ཤྟོག་ངྟོས་

ནས”རྒྱ་ནག་གི་གནའ་བྟོའི་རིག་གནས”ཡིན་པར་འུད་བསྟོད་བས་ཏེ། ཁུང་ཙེའི་

གསུང་ཚིག་ཡིད་ཀི་བདུད་རིར་གྱུར་ཅིང་། ཁུང་ཙེ་སྟོབ་གིང་འཛམ་གིང་ས་ཕྟོགས་

འད་མིན་དུ་ཁྱབ། རྒྱ་ནག་གིས་ད་དུང་ཁུང་ཙེའི་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་གསར་

འཛུགས་བས་ནས། ནྟོ་བེའི་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་དང་མཐྟོ་དམའ་འགན་གི་ཡྟོད། 

ཝུའུ་དབིང་ཅེ་བྟོད་ལྟོངས་མི་རིགས་སྟོབ་གིང་སྐད་ཡིག་ཚན་པའི་རྒྱ་ཡིག་རྟོམ་རིག་

ཆེད་ལས་ནས་བསབ་པ་མཐར་སྟོན་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ཁུང་ཙེ་ལ་རྒྱུས་མངའ་གང་

འཚམ་ཡྟོད་ངེས་ཤིང་། ཁུང་ཙེས་མཚོན་པའི་རིག་གཞུང་ལའང་རྒྱུས་མངའ་ཡྟོད། 

ཁུང་ཙེ་ནི་སྐྟོན་བརྟོད་བེད་མི་རུང་བ་དང་སྐྟོན་བརྟོད་མི་ཟུག་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ཏཱ་ལའི་

བླ་མའང་སྐྟོན་བརྟོད་བེད་མི་རུང་བ་དང་སྐྟོན་བརྟོད་མི་ཟུག་པ་ཞིག་རེད། 

གཉསི།  《  ནུབ་འགུག་པར་རསི་བསྡུས་པ།》  《  西招图略》 ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེ

དབེ་ལྟ་ཀྟོག་བདེ་དགྟོས།

 ༡༩༨༢ ལྟོར་ཡི་གེ་བ་ལམ་སྟོན་སྟོབ་དཔྟོན་ལྷན་དུ་ཧན་ཤིས་ཞིང་ཆེན་དུ་

ཕིན་ནས་རྟྟོག་ཞིབ་བས་ཤིང་། སྐབས་དེར་ཧུའུ་ཡའྟོ་པང་དང་ཀྲའྟོ་ཙི་ཡངས་ཀང་

ཏག་ཏག་ཧན་ཤིས་ཞིང་ཆེན་ལ་རྟྟོག་ཞིབ་བེད་ཀི་འདུག ཧུའུ་ཡའྟོ་པང་ངྟོས་ནས་ཧན་

ཤིས་ཞིང་ཆེན་གི་འགྟོ་ཁིད་ལ་ཁྟོ་རང་གི་གཏམ་བཤད་དགྟོངས་དྟོན་སྟོབ་སྦྟོང་དང་
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གྟོ་བ་ལྟོན་དགྟོས་པའི་རེ་བ་བཏྟོན་མ་སྟོང་། དེ་ལས་ལྟོག་སེ་ཁྟོ་ཚོར་ཐང་རྒྱལ་རབས་

ཀི་ཤེས་ལན་པ་ལིའུ་ཙུང་ཡྟོན་གི་《ཅིན་སྐྟོར་གི་བཀའ་འདི་》ལ་སྟོབ་སྦྟོང་བེད་

དགྟོས་པའི་རེ་བ་བཏྟོན། ལིའུ་ཙུང་ཡྟོན་ངྟོས་ནས་དེབ་དེའི་ནང་ཧན་ཤིས་མིའི་དགེ་

མཚན་ཆེན་པྟོ་ལྔ་ཞིབ་བརྟོད་བས་པ་སེ། དང་པྟོ་ནི་གཞུང་དང་ལ་དཀའ་སྤད་བབ་

ཆགས་པ། བཟས་གྟོས་བསི་ཚགས་བེད་པ་དེ་རེད། གཉིས་པ་ནི”བསམ་བླྟོ་གཏྟོང་

རྒྱུར་དགའ་ལ་བསམ་བླྟོ་གཏིང་རིང་བ”སེ་བསམ་གཞིགས་འཐུས་སྒྟོ་ཚང་ལ་གཟབ་

ནན་ཆེ་བ་དེ་རེད། གསུམ་པ་ནི”ཞི་འཇམ་ཞིང་མི་ཁྟོ་བ”སེ་ལས་ས་པྟོར་ཁྟོང་ཁྟོ་མི་

ཟ་བ་དེ་རེད། བཞི་པ་ནི“རྐེན་ངན་ལ་སེམས་སྡུག་དང་འཇིགས་སྣང་བེད་པ”སེ་རྟོག་

ཟིང་སྟོང་མི་འདྟོད་པ་དེ་རེད། ལྔ་པ་ནི”བག་ཕེབས་ལ་ཡིད་སྤྟོ་བ”སེ་བག་ཕེབས་སྟོས་

དལ་དང་སྤྟོ་སྣང་རིང་ལུགས་དེ་རེད། བདག་ཧན་ཤིས་ས་ཆ་འད་མིན་དུ་བསེབས་

ཤིང་། མི་རྣམས་ཀིས་གེང་བ་ནི་རིག་གསར་ཁྟོད་ཀི་སྐྟོན་བརྟོད་ཡང་ན་དག་འཐབ་

མིན་ལ། ཧན་ཤིས་ཀི་ཏྭ་ཀྲའེ་ལ་སྟོབ་སྦྟོང་བེད་པའང་མ་ཡིན་པར་དེ་ལས་ལྟོག་སེ་

ཧན་ཤིས་མིའི་དགེ་མཚན་ཆེན་པྟོ་ལྔ་དེ་རེད། སྐབས་དེར་ཧན་ཤིས་མི་རྣམས་ཀིས་

ལྷིང་འཇགས་ཡྟོང་རེ་དང་ཡར་སྐེད་ཡྟོང་རེ་གནང་བཞིན་ཡྟོད། 

 བྟོད་ནང་འགྟོ་ཁིད་ལས་འཁུར་བེད་མཁན་ཝའུ་དབིང་ཅེ་ཚུད་པའི་རྒྱ་རིགས་

ལས་བེད་ཀིས་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་《ནུབ་འགུག་པར་རིས་བསྡུས་པ།》སྟོབ་སྦྟོང་

བེད་དགྟོས། དེབ་དེའི་སབས་བདེའི་གེང་བརྟོད་འགྟོ་བཙུགས་མ་ཐག་ཏུ་བརྟོད་དྟོན། 

“མཐའ་ཁུལ་སྲུང་བའི་གནད་ནི། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག ཁ་དན་ཚིག་གནས། གཞུང་

བཟང་ཁྟོག་ཡངས། གུས་ཤིང་བཀུར་བ་བཅས་ཡིན།”ཞེས་བཀྟོད།

 མཐའ་ཁུལ་བཙན་སའི་རང་བྱུང་ཁྟོར་ཡུག་དང་མཐའ་ཁུལ་བཙན་སའི་ཆྟོས་
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ལུགས་རིག་གཞུང་། མཐའ་ཁུལ་བཙན་སའི་བསམ་བླྟོའི་དབུ་ཁིད། མཐའ་ཁུལ་བཙན་

སའི་མི་དམངས་བཅས་ལ་བརི་བཀུར་དང་། བརི་བཀུར། ཡང་བསྐར་བརི་བཀུར་

བེད་དགྟོས་ཤིང་། དེ་ནས་གཞི་ནས་མཐའ་ཁུལ་བཙན་སའི་མི་དམངས་ཀི་ཡིད་ཆེས་

ཐྟོབ་སེ། ལས་དྟོན་ལེགས་པར་སྒྲུབ་ཐུབ།

 《  ནུབ་འགུག་པར་རིས་བསྡུས་པ། བྟོད་འཇམ་འགུག》 《 西招图略 抚

藩》ས་བཅད་ནང་དུ་ངྟོས་འཛིན་བས་དྟོན། “ཏཱ་ལའི་དང་པཎ་ཆེན་ངྟོས་ནས་

བམས་བརེ་ར་བར་འཛིན།” “ཁྟོང་གཉིས་ཀི་རང་བཞིན་ནི་དཔེ་ཆ་ཀྟོག་པ་དང་ཆྟོས་

འཆད་པ་ཁྟོ་ན་རེད།” “ར་ཚིག་ཐམས་ཅད་གྟོང་མའི་བམས་སྐྟོང་སྤྟོད་བཟང་། དེ་

བཞིན་ཏཱ་ལའི་དང་པཎ་ཆེན་གི་བམས་སྙིང་རེའི་ཐྟོག་ནས་བསྒག་དགྟོས། འབངས་

ལ་གཞན་གི་སྤྟོད་བཟང་ཡང་ཡང་ཚོར་འཇུག་དགྟོས། དེ་ལྟར་ན་ཁྟོ་ཚོ་དགའ་བ་སྐེ་

ནས་ང་ཚོས་བདག་སྐྟོང་བེད་པར་འགྟོག་རྐེན་མེད” “ང་ཚོར་སྤེལ་ལད་བེད་ཅིང་ཏཱ་

ལའི་དང་པཎ་ཆེན་ལ་ཁྱད་གསྟོད་བེད་མཁན་དེ་རིགས་ལ་དུས་ཐྟོག་བཀའ་བཏང་

ནས་ཏཱ་ལའི་དང་པཎ་ཆེན་བླྟོ་ཕམ་འཇུག་རྒྱུ་མེད།”

 གནའ་བྟོའི་མིས་ཀང་ཏཱ་ལའི་དང་པཎ་ཆེན་དཔེ་ཆ་ཀྟོག་པ་དང་ཆྟོས་འཆད་པ། 

བམས་བརེ་ར་བར་འཛིན་པ། ཏཱ་ལའི་དང་པཎ་ཆེན་བླྟོ་ཕམ་མ་བཅུག་ན། གཞི་ནས་

བྟོད་ཀི་ལས་དྟོན་ཡག་པྟོ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཤེས་ཀི་ཡྟོད། བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཀི་དམར་

ཤྟོག་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་གསར་པས་དུས་ཚོད་སབས་བདེ་བའི་སྐབས་སུ། ལྟོ་ ༥༧ 

རིང་་རང་ཡུལ་དུ་ལྟོག་མི་ཐུབ་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་འདི་གདན་འདེན་

ཞུ་ནས། ལྟ་སྐྟོར་བེད་འཇུག་རྒྱུ་དང་། མཉམ་དུ་འྟོ་ཇ་འཐུང་ན། བདག་སྐྟོང་བེད་པར་

འགྟོག་རྐེན་མེད། 
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 གསུམ། བྟོད་ན་ིའཛམ་གངི་ཐྟོག་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་ཡག་ཤྟོས་ཀ་ིས་ཆ་རདེ་དམ།

 བདག་གིས་ངྟོས་ནས་བྟོད་ཀི་ཁ་ཚ་དགྟོས་གཏུགས་ཀི་ལས་འགན་ནི་སྐེ་

ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་བེད་རྒྱུ་དེ་རེད་སྙམ། འྟོན་ཀང་བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་

སིད་གཞུང་གིས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་དཀར་ནག་ཕིན་ཅི་ལྟོག་སེ། བྟོད་ནི་འཛམ་

གིང་ཐྟོག་ཁྟོར་ཡུག་སྤུས་ཚད་ཡག་ཤྟོས་ས་ཁུལ་གི་གས་ཤིག་ཡིན་ཚུལ། བྟོད་རང་

སྐྟོང་ལྟོངས་སིད་གཞུང་གི་སིད་འཛིན་གཞྟོན་པ་ཝང་ཧེ་ཀྲིའུ་ཡིས་ ༢༠༡༦ ལྟོར་

རྒྱལ་སིད་སྤི་ཁྱབ་ཁང་གསར་འགྱུར་ལས་ཁུངས་སུ་ཚོགས་པའི་གསར་འགྟོད་ལྷན་

ཚོགས་ཐྟོག་བཤད་དྟོན། “མིག་སར་བྟོད་མཐྟོ་སྒང་གི་སྐེ་ཁམས་མ་ལག་འད་མིན་

གི་གྲུབ་ཚུལ་སྤིའི་ཆ་ནས་བརྟན་པྟོ་ཡིན་ཞིང་། སྐེ་ཁམས་སྤུས་ཚད་བརྟན་པྟོའི་ཐྟོག་

བཟང་ཕྟོགས་སུ་འཕེལ་གི་ཡྟོད། ཆུ་དང་། རླུང་། ཞིང་ས། སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་སྤུས་

ཚད་བཅས་ཚང་མ་བབ་ཚུལ་བཟང་པྟོའི་ཐྟོག་གནས་ཡྟོད། ཡར་ཀླུང་གཙང་པྟོ་དང་

གནམ་མཚོ་སྟོགས་གཙང་ཆུ་དང་མཚེའུ་ཆུའི་སྤུས་ཚད་ཆུ་ཁྟོངས་ཚད་གཞི་རིགས་ 

I འམ་ II པར་སྟོན་ཡྟོད། གཅིག་བསྡུས་རྣམ་པའི་འཐུང་ཆུའི་ཆུ་འགྟོའི་ཁུལ་གི་

ཆུའི་སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤིང་། ལྷ་ས་གྟོང་ཁྱེར་སྟོགས་གྟོང་དང་གྟོང་རྡལ་གཙོ་བྟོའི་

ཁྟོར་ཡུག་དང་མཁའ་རླུང་སྤུས་ཀའི་ལེགས་ཚད་ཚང་མ་༩༠% ཡན་ཡྟོད། ལྟོངས་

ཡྟོངས་ཀི་ནགས་ཚལ་དང་། རྩྭ་ར། བརླན་ས། རི་སྐེས་སྟོག་ཆགས། རི་ཤིང་སྟོགས་

ལ་སྲུང་སྐྟོབ་ནུས་ལན་ཐྟོབ་ཅིང་། ས་ཁྟོངས་ཕལ་ཆེ་བ་སར་བཞིན་གཉུག་མའི་རྣམ་

པར་གནས་ཡྟོད། བྟོད་ནི་སར་བཞིན་འཛམ་གིང་ཐྟོག་ཁྟོར་ཡུག་སྤུས་ཚད་ཡག་ཤྟོས་

ས་ཁུལ་གི་གས་ཤིག་ཡིན།” ཞེས་དང་། ཝང་ཧེ་ཀྲིའུ་ཡིས་ད་དུང་ (བྟོད་རང་སྐྟོང་

ལྟོངས་སིད་གཞུང་ངྟོས་ནས)སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་ཀི་གསང་ཐིག་དམར་
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ཐིག་མཐྟོ་གྟོག་ཐིག་སྐུད་ནན་སྲུང་ཐྟོག “མཐྟོ་བ་གསུམ”གི་རྣམ་གངས་བྟོད་དུ་འཛུལ་

རྒྱུར་ནན་འགྟོག་བེད་པ། གཏེར་ཁའི་ཐྟོན་ཁུངས་ཐྟོན་འབེད་ཐད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་སིད་

གཞུང་གི་“སྨྱུ་གུ་གཅིག”གི་ཞིབ་བཤེར་ཆྟོག་མཆན་ལམ་ལུགས་དང་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་

སྐྟོབ་ཐད་ཀི”འྟོས་གཅིག་གིས་དགག་པའི “ལམ་ལུགས་ལག་བསར་ནན་པྟོ་བེད་ཀི་

ཡིན། ཐྟོན་འབེད་འཛུགས་སྐྲུན་འད་མིན་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྟོད་ཁྟོར་ཡུག་ཁིམས་སྐྟོང་

ལྟ་སྲུང་བེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས། ཐྟོན་འབེད་འཛུགས་སྐྲུན་གིས་ཁྟོར་ཡུག་ལ་

བཟྟོས་པའི་ཤུགས་རྐེན་ཚད་དམའ་ཤྟོས་སུ་འབེབས་པར་འགན་ལེན་ནན་པྟོ་བེད་ཀི་

ཡིན། ཞེས་བརྟོད།

 བཞ།ི བྟོད་ཀ་ིསྐ་ེཁམས་ཁྟོར་ཡུག་ག་ིད་ཡྟོད་གནས་ཚུལ་དངྟོས།

 བྟོད་དངྟོས་གནས་འཛམ་གིང་ཐྟོག་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་ཡག་ཤྟོས་ཀི་ས་

གནས་རེད་དམ།

 རྒྱ་ནག་མཁས་པ་ཁ་ཤས་མིག་ནང་གི་བྟོད་ཀི་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་གི་ད་

ཡྟོད་གནས་ཚུལ་དངྟོས་ལ་ལྟ་ཙམ་གནྟོངས་དང་།

 བླྟོ་བཟང་ལྷུན་གྲུབ་རྡྟོ་རེ་ནི་ཀྲུང་གྟོའི་བྟོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀི་

ལས་འཛིན་གཞྟོན་པ་ཡིན་ཞིང་། ཁྟོང་གིས《བྟོད་ཀི་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་

ཐད་ཀི་བསམ་གཞིགས་འགའ།》ཞེས་པའི་རྟོམ་ཡིག་ནང་བྟོད་ཀི་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་

ཡུག་གི་ད་ཡྟོད་གནས་ཚུལ་སྐྟོར་བརྟོད་དྟོན།

 “འཁྱགས་རྟོམ་ས་ཁུལ་ཆུང་དུ་སྟོང་བ་མངྟོན་པར་གསལ་བ་དང་། ས་ཞིང་

ཞན་འགྱུར་གནས་སངས་ཚབས་ཆེ་བ། ས་ཆུ་ཤྟོར་བ་སྡུག་ཏུ་སྟོང་བ། སྐེ་དངྟོས་སྣ་
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མང་རང་བཞིན་འཇིགས་ཉེན་ཆེ་རུ་སྟོང་བ། ར་ཆེའི་སྐེ་དངྟོས་ཐྟོན་ཁུངས་ཉུང་དུ་སྟོང་

བ། རང་བྱུང་གནྟོད་འཚེ་མང་དུ་སྟོང་བ་ལ་སྟོགས་པ། མཚོ་བྟོད་མཐྟོ་སྒང་ས་ཁུལ་ནི་

རང་རྒྱལ་འཁྱགས་རྟོམ་གི་ཁྱབ་སངས་འདུ་ཚོགས་ཆེ་བའི་ཁུལ་ཡིན་ཞིང་། འཁྱགས་

རྟོམ་འདུས་ཚད་ཀི་ལྟོ་མི་ཌར་ལྷམ་པ་ ༥༥༩༠ ཡྟོད། ཉེ་བའི་ལྟོ་ ༣༠ ནང་འཁྱགས་

རྟོམ་ཞུ་བ་མངྟོན་གསལ་དྟོད་ཅིང་། རྒྱ་ཁྱྟོན་ ༡༥% ཡན་ཆུང་དུ་ཕིན། ད་དུང་བྟོད་

ལྟོངས་ཡྟོངས་སུ་བེ་འགྱུར་མཚམས་མི་ཆད་པར་འཕེལ་བའི་རྣམ་པ་མངྟོན་ཞིང་། བེ་

འགྱུར་དང་མངྟོན་པར་མི་གསལ་བའི་བེ་འགྱུར་ས་ཞིང་ཀི་ལྟོ་མི་ཌར་ལྷམ་པ་ཁི་ ༢༡ 

ཟིན་པ་དང་། ས་རྟོད་དུ་འགྱུར་བའི་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་མི་ཌར་ལྷམ་པ་ཁི་ ༤༣ ཟིན་ཞིང་

། སྟོ་སྟོས་ལྟོངས་ཡྟོངས་ཀི་ས་ཞིང་སྤིའི་རྒྱ་ཁྱྟོན་གི་༡༨.༡% ནས ༣༦.༡%ཟིན། 

བྟོད་ལྟོངས་ཀི་རྩྭ་ཐང་སྤིའི་རྒྱ་ཁྱྟོན་མུའུ་དུང་ཕྱུར་ ༡༢.༤༤ ཡིན་ཞིང་། དེའི་ཁྟོད་རྩྭ་

ར་ཕེད་ཀ་ཡན་ཞན་འགྱུར་ཚབས་ཆེ། ར་རའི་ ༡/༡༠ བེ་འགྱུར་ཧ་ཅང་མངྟོན་གསལ་

ཡིན་པ་དང་། བྟོད་ལྟོངས་ཡྟོངས་སུ་ཁྟོར་ཡུག་ཞན་དུ་གྱུར་ཟིན་པས་སྒྟོ་ཕྱུགས་འཚོ་

མི་རུང་བའི་ར་རའི་རྒྱ་ཁྱྟོན་མུའུ་དུང་ཕྱུར་ ༡.༧ ཟིན། བཟྟོ་ལས་ཅན་འཕེལ་རིམ་གྟོང་

འཕེལ་གཏྟོང་བ། གཞུང་ལམ་དང་མེ་འཁྟོར་ལྕགས་ལམ་སྟོགས་འགིམ་འགྲུལ་ཆ་རྐེན་

བཟང་དུ་གཏྟོང་བ། སྤི་ཚོགས་དཔལ་འབྟོར་འཕེལ་རྒྱས་དང་མི་འབྟོར་རྒྱུན་མཐུད་

འཕར་སྣྟོན་དང་བསྟུན། སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་གནད་དྟོན་ཉིན་རེ་ལས་ཉིན་རེ་མངྟོན་

གསལ་དྟོད་ཅིང་། སྐེ་ཁམས་བདེ་འཇགས་གནས་བབ་སར་བཞིན་ཛ་དག་ཆེ།” ཞེས་

བརྟོད་འདུག

 རྒྱ་ནག་ཚན་རིག་ཁང་ས་ཁམས་ཚན་པའི་ས་ཁྟོངས་རྒྱུན་བསིང་འཕེལ་རྒྱས་

ར་བའི་རིག་པ་དང་ཚོད་འཛིན་སྒྟོ་འབེད་ཚོད་ལྟ་ཁང་གི་ཉིག་ཡ་ཧེ་ངྟོས་ནས《མཚོ་
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བྟོད་མཐྟོ་སྒང་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་གནད་དྟོན་ཞིབ་འཇུག》ཅེས་པའི་རྟོམ་ཡིག་ནང་། 

 “ཉེ་བའི་ལྟོ་ ༤༠ རིང་མཐྟོ་སྒང་གི་མི་འབྟོར་འཕར་ཚད་མགྟོགས་ཤིང་། ཐྟོན་

ཁུངས་ཐྟོན་འབེད་དང་བཀྟོལ་སྤྟོད་ལུགས་མཐུན་མེད་པའི་རྐེན་གིས་མཐྟོ་སྒང་སྐེ་

ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་ལ་གཏྟོར་བཤིག་ཕྟོག་ཡྟོད་པ་མ་ཟད་མྱུར་ཚད་མགྟོགས་སུ་འགྟོ་

བའི་འཕེལ་ཕྟོགས་མངྟོན། སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་སྡུག་ཏུ་སྟོང་བ་དེས་རྩྭ་ཐང་གཞི་

ཁྱྟོན་ཆེན་པྟོ་ཞིག་ཞན་དུ་གྱུར་བ་དང་སྐེ་དངྟོས་ཐྟོན་ཁུངས་ཉུང་དུ་འགྟོ་བ། སྐེ་དངྟོས་

སྣ་མང་རང་བཞིན་ལ་འཇིགས་ཉེན་ཐེབས་པ། རང་བྱུང་གནྟོད་འཚེ་མང་དུ་ཕིན་པ། 

དཔལ་འབྟོར་འཕེལ་རྒྱས་མྱུར་ཚད་དལ་བ། མི་དམངས་ཀི་འཚོ་བ་དབུལ་ཞིང་ཕྟོངས་

པ་བཅས་བཟྟོས་ཡྟོད། མཐྟོ་སྒང་མི་འབྟོར་དང་། ཐྟོན་ཁུངས། ཁྟོར་ཡུག་བཅས་དབར་

གི་འགལ་ཟླ་ཉིན་རེ་བཞིན་ཛ་དག་ཏུ་སྟོང་བ་མ་ཟད། གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྟོག་དང་

ནུས་ཚད་བརེ་རེས། དངྟོས་པྟོ་གནས་སྟོ། ཆུ་འབྟོར་འགྱུར་ལྟོག་སྟོགས་ལ་ཤུགས་

རྐེན་བཟྟོས་པ་བརྒྱུད། སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་རྒྱུ་རྐེན་གིས་གྟོ་ལ་ཡྟོངས་ཀི་སྐེ་ཁམས་

ཁྟོར་ཡུག་ལ་ཤུགས་རྐེན་འབྱུང་གི་ཡྟོད། མཚོ་བྟོད་མཐྟོ་སྒང་གི་སྐེ་ཁམས་དྟོ་མཉམ་

དང་ཐྟོན་ཁུངས་རྒྱུན་བསིང་བཀྟོལ་སྤྟོད་ཐུབ་པར་སྲུང་སྐྟོབ་བེད་རྒྱུ་ནི་འཛམ་གིང་

ཐུན་མྟོང་གིས་དྟོ་འཁུར་བེད་པའི་གནད་དྟོན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཟིན།”

 ཧྟོ་ཧན་སྟོབ་ཆེན་གི་ཡུལ་སྐྟོར་དང་ཐྟོན་ཁུངས་ཁྟོར་ཡུག་ཚན་པ་དང་རྒྱ་ནག་

ཚན་རིག་སྟོབ་གིང་གི་སའི་གྟོ་ལའི་ཁྟོར་ཡུག་ཉམས་ཞིབ་སེ་ཚན་གི་ས་སེར་དང་

དུས་ལྟོ་བཞི་པའི་ས་གཤིས་ཐད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གནད་ཆེའི་ཚོད་ལྟ་ཁང་གི་ལིས་སེན་

དང་། རྒྱ་ནག་ཚན་རིག་ཁང་གི་གང་ཁུལ་ཐན་ཁུལ་ཁྟོར་ཡུག་དང་བཟྟོ་སྐྲུན་ཉམས་

ཞིབ་ཚན་པའི་ཡང་ཕིང་དང་། གེན་ཧྟོའེ་ཧྲུན། ཡའྟོ་ཧ་ཧེན། དེ་བཞིན་པེ་ཅིང་དགེ་འྟོས་
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སྟོབ་ཆེན་གི་ཀྲུང་གྟོ་བེ་འགྱུར་ཉམས་ཞིབ་ལྟེ་གནས་ཀི་ཀའྟོ་ཧང་ཡུས་བཅས་ཀིས། 《 

ཉེ་བའི་ལྟོ་ ༡༠ ནང་བྟོད་མཐྟོ་སྒང་ས་ཞིང་བེ་འགྱུར་གི་འགུལ་ཚུལ་འགྱུར་ལྟོག་དང་

འཕེལ་རྒྱས་གནས་སངས།》ཞེས་པའི་རྟོམ་ཡིག་ནང་། ཆེད་མངགས་ས་ཞིང་བེ་

འགྱུར་གི་གནད་དྟོན་གེང་ནས་བརྟོད་དྟོན། ལྟོངས་ཡྟོངས་བེ་འགྱུར་ས་ཞིང་གི་སྤིའི་

རྒྱ་ཁྱྟོན་ཐྟོག་ནས་བལྟས་ན། ༡༩༩༥ ལྟོའི་ཀི་ལྟོ་མི་ཌར་གྲུ་བཞི་ ༡༩༩༧༤༣.༤༦ 

སེ་ལྟོངས་ཡྟོངས་རྒྱ་ཁྱྟོན་གི་ ༡༦.༦༠% ཟིན་པ་ནས་ ༢༠༠༥ ལྟོའི་ཀི་ལྟོ་མི་ཌར་གྲུ་

བཞི་ ༢༠༡༨༩༥.༤༨ དེ་ལྟོངས་ཡྟོངས་རྒྱ་ཁྱྟོན་གི་ ༡༦.༧༨% ཟིན་ཞིང་། ཀི་ལྟོ་མི་

ཌར་གྲུ་བཞི་ ༢༡༥༡.༦༨ ཆེ་རུ་ཕིན་པ་དང་། ཆ་སྙྟོམས་ལྟོ་རེར་ཀི་ལྟོ་མི་ཌར་གྲུ་བཞི་ 

༣༠༧.༣༨ ཆེ་རུ་ཕིན་ཡྟོད་ཅེས་བཤད། བེ་འགྱུར་འཕེལ་རྒྱས་མྱུར་ཚད་འདི་དང་རྒྱ་

ནག་བང་ཕྟོགས་ས་ཁུལ་གི་བེ་འགྱུར་འཕེལ་རྒྱས་མྱུར་ཚད་ཕལ་ཆེར་འད། འྟོན་ཀང་

བྟོད་ལྟོངས་ས་ཞིང་བེ་འགྱུར་གནད་དྟོན་གི་ཚབས་ཆེའི་རང་བཞིན་ནི་བྟོད་ལྟོངས་

ས་ཁུལ་གི་ཚབས་ཆེ་དང་ཆེས་ཆེ་བའི་ཚད་ལ་སེབས་འདུག དེ་ཡང་ ༡༩༩༥ ལྟོར་

ཚབས་ཆེ་དང་ཆེས་ཚབས་ཆེའི་བེ་འགྱུར་ས་ཞིང་གི་རྒྱ་ཁྱྟོན་ཀི་ལྟོ་མི་ཌར་གྲུ་བཞི 

༣༣༦༤.༦༤ ཡིན་པ་དང་། ༢༠༠༥ ལྟོར་ཀི་ལྟོ་མི་ཌར་གྲུ་བཞི ༤༡༤༢.༩༨ བར་

རྒྱ་བསྐེད་ཅིང་། འཕར་ཚད་ ༢༣.༡༣% རེད། ཚབས་ཆེ་དང་ཆེས་ཆེ་བའི་བེ་འགྱུར་

ས་ཞིང་མྱུར་པྟོར་ཆེ་རུ་ཕིན་པའི་རྐེན་གིས་བྟོད་ལྟོངས་བེ་འགྱུར་གི་ཚད་མངྟོན་

གསལ་དྟོད་དུ་ཕིན། 

 ཀྲང་ཧུའེ་ཡྟོན་དང་། ཝང་ཅིན་ནན། རའྟོ་ཧེང་བཅས་ཀིས《མཚོ་བྟོད་མཐྟོ་སྒང་

ས་ཁྟོངས་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་འཐབ་ཇུས་སྲུང་སྐྟོབ་ཉམས་ཞིབ།》ཅེས་པའི་དེབ་ནང་

། བྟོད་མཐྟོ་སྒང་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་གི་ཚབས་ཆེའི་གནད་དྟོན་ཐད་གཤམ་གསལ་
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ཕྟོགས་བསྟོམས་ཡྟོད་པ་སེ། 

 ས་ཞིང་ཞན་འགྱུར་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེ་ཞིང་། ས་ཁུལ་འགའ་ཤས་ཀི་སྐེ་ཁམས་

མ་ལག་ཞན་འགྱུར་འཕེལ་ཕྟོགས་ཛ་དག་ཏུ་འགྟོ་བར་མངྟོན་པ་སེ། གཙང་པྟོ་འགའ་

ཤས་ཀི་ཆུ་འགྟོའི་ཁུལ་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་ཞན་དུ་འགྱུར་བ། གཙང་པྟོ་བཞུར་རྒྱུག་

ཧ་ཅང་གསལ་པྟོའི་ཉུང་དུ་འགྟོ་བ། ས་ཁུལ་རེ་འགའི་རྩྭ་ཐང་ཞན་འགྱུར་ཛ་དག་ཏུ་འགྟོ་

བ་དང་ས་ཞིང་བེ་འགྱུར་ཚབས་ཆེ་རུ་གྱུར་བ། ས་ཆུ་ཤྟོར་བ་སྡུག་ཏུ་འགྟོ་བ་བཅས་

སྟོ།

 མཚེའི་བརླན་ས་ཆུང་དུ་སྟོང་བ། གཙང་ཆུའི་ཆུ་ཁ་དམའ་རུ་སྟོང་བ། བཞུར་

རྒྱུག་འབྟོར་ཚད་ཉུང་དུ་སྟོང་བ་བཅས་སྟོ། །

 སྐ་ེདངྟོས་སྣ་མང་རང་བཞནི་ལ་འཇགིས་ཉནེ་ཐབེས་པ།

 ས་ཁུལ་རེ་འགའི་འབག་བཙོག་ཚབས་ཆེ་བ་སེ། གཙང་ཆུ་འགའ་ཤས་ཀི་

ཆུའི་སྤུས་ཚད་ལ་སྤྟོ་སྣང་འཆང་མི་འྟོས་པ། གྟོང་ཁྱེར་ཁ་ཤས་ཀི་མཁའ་རླུངས་སྤུས་

ཚད་ཞན་དུ་འགྟོ་བ། ས་གཟུགས་བེད་མེད་དངྟོས་པྟོ་གྟོད་གཏྟོང་སྤི་འབྟོར་མང་དུ་འགྟོ་

བ། 

 ཧིན་ཝེ་ཧིག་དང་། ལིའུ་པྟོ། ཡན་ཁང་ཀྲེན། ཀྲང་ཧུའེ་བཅས་ཀིས《མཚོ་

བྟོད་མཐྟོ་སྒང་དཔེ་མཚོན་ཁུལ་གི་སྐེ་ཁམས་གནས་སངས་དུས་བར་འགྱུར་ལྟོག་དང་

གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྟོག་ཡ་ལན་ཐད་ཀི་ཞིབ་འཇུག》ཅེས་པའི་རྟོམ་གཅིག་ནང་

ཡར་ཀླུང་གཙང་པྟོའི་ཆུ་འགྟོའི་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་གནད་དྟོན་སྐྟོར་བརྟོད་དྟོན། 
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 ས་ཞིང་བེ་འགྱུར་ཐད། འགྟོ་ཁུལ་བེ་འགྱུར་ས་ཞིང་གིས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པྟོའི་

རྒྱུག་ཁུལ་ཡྟོངས་ཀི་བེ་འགྱུར་ས་ཞིང་གི་ ༤༥.༦༢% ཟིན། འགག་འཁྱིལ་མཚེའིུ་བེ་

རླུང་ས་ངྟོས་ཆེ་ཆུང་ཀི་ལྟོ་མི་ཌར་གྲུ་བཞི་བརྒྱ་ཕྲག་འགའ་ཤས་ཟིན་ཞིང་། འདི་འཛམ་

གིང་གཙང་པྟོ་ཆེ་ཁག་ཁྟོད་དངྟོས་གནས་མཐྟོང་དཀའ་བ་ཞིག་རེད། 

 ས་ཆུ་ཤྟོར་བའི་ཐད། གངས་ཐིག་གེན་དུ་འགྟོ་བ། འཁྱགས་རྟོམ་ཕིར་ནུར་

བ། གངས་གསྟོག་ཚད་མངྟོན་གསལ་ངང་ཉུང་དུ་འགྟོ་བ། ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ཀི་ས་འྟོག་

ཆུ་ཁ་དམའ་རུ་འགྟོ་བ། ཆུ་མིག་ཆུ་འབྟོར་ཉུང་དུ་འགྟོ་བ། ཆུ་གཏྟོར་འཕེན་མཐྟོ་ཚད་

དམའ་རུ་འགྟོ་བ་དང་ཐ་ན་ཆུ་མིག་ཡལ་བར་གྱུར་བ་མང་། ཆུ་བྟོ་རྒྱུག་ཁུལ་ནང་རླངས་

པར་གྱུར་ཚད་འཕར་བ། ས་ཞིང་སྐམ་པྟོར་གྱུར་བ། བཞུར་རྒྱུག་འབྟོར་ཚད་ཉུང་དུ་

འགྟོ་བ། “དྟོད་ཚད་འཕར་ཞིང་བརླན་གཤེར་ཉུང་དུ་འགྟོ”བའི་འཕེལ་ཕྟོགས་ཐྟོན། 

ཡར་ཀླུང་གཙང་པྟོའི་བཞུར་རྒྱུག་ཆེ་ཤྟོས་མངྟོན་གསལ་དྟོད་པྟོའི་ཐྟོག་མང་དུ་ཕིན་པ་

དང་བཞུར་རྒྱུག་ཆུང་ཤྟོས་མངྟོན་གསལ་དྟོད་པྟོའི་ཐྟོག་ཉུང་དུ་ཕིན་ནས། བཞུར་རྒྱུག་

ཆུ་འབྟོར་དེ་བཞིན་ཆུ་ལྟོག་དང་ཐན་པ་བཅས་མཐའ་གཉིས་ཀི་ཕྟོགས་སུ་འཕེལ། ལྟོའི་

བཞུར་རྒྱུག་འབྟོར་ཚད་ཉུང་དུ་འགྟོ་བ་དང་གཙང་ཆུར་བེ་མ་ཡྟོང་ཚད་མང་དུ་འགྟོ་

ཞིང་། འདིས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པྟོའི་སྟོད་རྒྱུད་ས་ཁུལ་གི་ཆུ་འཛིན་ནུས་པ་དང་ས་ཆུ་

སྲུང་འཛིན་བེད་ནུས་མངྟོན་གསལ་ཐྟོག་ཉམས་ཆག་ཕིན་པ་གསལ་བཤད་བས། 

  རྩྭ་ས་ཞན་འགྱུར་ཐད། རྩྭ་ས་ཞན་འགྱུར་ཚབས་ཆེ་ཞིང་། དེའང་གང་དུས་

རྩྭ་ར་དང་གྟོང་མི་སྟོད་གནས། འགྟོ་ལམ་གཙོ་བྟོའི་གཞྟོགས་གཉིས་གཙོ་བྟོ་རེད། རྩྭ་

ས་ཞན་འགྱུར་གི་ཁྱད་ཆྟོས་གཙོ་བྟོ་ཕྱུགས་རྩྭའི་ཐྟོན་འབྟོར་དང་རིང་ཚད། ཁེབས་

ཚད་དམའ་རུ་འགྟོ་བ། སྤུས་ཚད་སྐྟོ་རུ་གྱུར་བ། སྐེ་དངྟོས་ཚོམ་བུའི་ཁྟོད་སྤུས་ལེགས་
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ཕྱུགས་རྩྭའི་བསྡུར་ཚད་ཉུང་དུ་འགྟོ་བ། དུག་ལན་པ་དང་སྒྟོ་ཕྱུགས་ཀིས་ཟ་མི་རུང་

བའི་རྩྭ་ཡན་མང་དུ་འགྟོ་བ། རྩྭ་སའི་ཁྟོད་ས་གཅེར་དང་རྡེའུ་རིལ་འབྟོར་ཆེན་ཐྟོན་པ། 

ཨ་བའི་གནྟོད་འཚེ་སྡུག་ཏུ་སྟོང་བ། རྩྭ་ར་བེ་འགྱུར་ཚབས་ཆེ་རུ་སྟོང་བ་བཅས་རེད། 

 ཡར་ཀླུང་གཙང་པྟོའི་ཆུ་འགྟོའི་ཁུལ་དུ་དེང་བར་གནམ་གཤིས་དང་ཆུ་ཁམས་

ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་ས་ཚིགས་མེད་ཅིང་། རང་བྱུང་ཁྟོར་ཡུག་གི་རྒྱབ་ལྟོངས་གཞི་

གངས་ཧ་ཅང་དཀྟོན། 

 ལྔ། སྐ་ེཁམས་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་བདེ་རྒྱུ་ན་ིབྟོད་ཀ་ིཁ་ཚ་དགྟོས་གཏུགས་ཀ་ི

ལས་འགན་དངྟོས་གནས་ད་ེརདེ།

 རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་བེད་རྒྱུ་ནི་བྟོད་

ཀི་ཁ་ཚ་དགྟོས་གཏུགས་ཀི་ལས་འགན་དངྟོས་གནས་དེ་རེད་ཟེར་རམ།

 གཙོ་བྟོ་བྟོད་ཀི་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་ལ་གཏྟོར་བཤིག་ཚབས་ཆེ་ཐེབས་པའིི་

རྐེན་གིས་རེད། གནད་དྟོན་ཚབས་ཆེའི་རང་བཞིན་ལ་ངེས་ཤེས་བྱུང་ན། གཞི་ནས་

གནད་དྟོན་གི་འབྱུང་ར་རེད་ཅིང་འྟོས་འཚམས་ཀི་བེད་ཐབས་འཛིན་ཐུབ། གལ་སིད་

དབུས་དཔྟོན་རིགས་དང་བྟོད་རང་སྐྟོང་ལྟོངས་ཀི་དཔྟོན་རིགས་ཀིས”བྟོད་ལྟོངས་

ནི་འཛམ་གིང་ཐྟོག་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་ཡག་ཤྟོས་ཀི་ས་ཁུལ་ཡིན་པའི “རྫུན་གཏམ་

ནང་དུ་འཐིམ་ན། ཁྟོ་ཚོས་གནད་དྟོན་གི་ཚབས་ཆེའི་རང་བཞིན་ར་བ་ནས་མཐྟོང་ཐུབ་

ཐབས་མེད་ལ། རང་ཉིད་ཐྟོག་ཏུ་རྒྱུ་མཚན་བཙལ་འཚོལ་ཡང་བེད་མི་སིད། ཐབས་

ཤེས་ཡག་པྟོ་དེ་བས་ཀང་འདྟོན་མི་ཐུབ། 
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དེ་ནས་བྟོད་ཀི་རང་བྱུང་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་གི་རང་ངྟོས་བསྐར་གསྟོའི་

ནུས་པ་ཞན་པའི་རྐེན་གིས་རེད། བྟོད་མཐྟོ་སྒང་རྒྱ་མཚོའི་ངྟོས་ཀི་མཐྟོ་ཚད་མཐྟོ་

ཞིང་། ཆ་སྙྟོམས་མི་ཌར་ ༤༠༠༠ ཡན་ཡྟོད། འཛམ་གིང་ཡང་རེ་དང་འཛམ་གིང་སྣེ་

གསུམ་པ་ཞེས་འབྟོད་སྟོལ་ཡྟོད་ཅིང་། གནམ་གཤིས་གང་བ་དང་། སྐམ་པ། འཚོ་

རླུང་ཉུང་བ། ས་ཁྟོངས་ ༩༠% ཡན་མཐྟོ་གང་ཁྟོངས་སུ་ཡྟོད་པ། གནམ་གཤིས་དྟོ་

འཇམ་དང་བརླན་གཤེར་ཡིན་པའི་རྒྱ་མཚོའི་ངྟོས་ནས་མཐྟོ་ཚད་དམའ་ལ་རྒྱ་མཚོར་

བསྙེས་པའི་ས་ཁུལ་དང་སྡུར་ན། རང་བྱུང་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་གི་རང་ངྟོས་བསྐར་

གསྟོའི་ནུས་པ་ཞན་ཞིང་། དགྟོས་གལ་གི་དུས་ཚུད་རིང་། དེར་བརྟེན་སྐེ་ཁམས་

ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་སྐྟོབ་བེད་རྒྱུ་ས་བ་ལས་ཕི་མི་འྟོས།

 དེ་མིན་བྟོད་ཀི་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་གི་སྣ་མང་རང་བཞིན་དང་དཀྟོན་པའི་

རང་བཞིན་གི་རྐེན་པས་རེད། མཐྟོ་སྒང་འབུར་དུ་ཐྟོན་པ་དང་ལུང་གཞུང་གཏིང་རིང་

བའི་རྐེན་གིས། ཚ་ཁུལ་ནས་གང་ཁུལ། དམའ་བའི་གཤྟོང་ས་ནས་མཐྟོ་སྒང་རི་མཐྟོ་

སྟོགས་སྣ་མང་རང་བཞིན་གི་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་གྲུབ་ཡྟོད་པ་མ་ཟད། སྐེ་ཁམས་

ཁྟོར་ཡུག་འདིའི་སྣ་མང་རང་བཞིན་ནི་འཛམ་གིང་ཐྟོག་ཧ་ཅང་དཀྟོན་པ་ཞིག་ཀང་ཡིན་

ཞིང་། གཅིག་པུ་ཁྟོ་ན་དེ་རེད་ཅེས་བརྟོད་ཆྟོག སྐེ་ཁམས་མ་ལག་སྣ་མང་བྟོད་ལ་

དུས་གཅིག་ཏུ་གནས་ཤིང་། མཐའ་འཁྟོར་ཁྟོར་ཡུག་གི་འགྱུར་ལྟོག་ལ་དེའི་ཚོར་བ་ཧ་

ཅང་ རྣྟོ། སྐེ་ཁམས་མ་ལག་གང་རུང་གཅིག་ཉམས་རྒུད་དམ་ཡལ་བ་དེས་སྐེ་ཁམས་

མ་ལག་གཞན་ཉམས་རྒུད་དམ་ཡལ་བར་འགྱུར་བར་ཐད་ཀར་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ཀི་

རེད། སྐེ་ཁམས་མ་ལག་དཀྟོན་པ་གང་རུང་ཞིག་ཉམས་འགྟོ་ཚུགས་ན། ཉམས་རྒུད་

འདི་རིགས་ཁ་སྒྱུར་ནས་རྒྱུན་གཏན་དུ་ཕིར་ལྟོག་པ་བེད་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་ཁག་པྟོ་རེད། 
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ནམ་ཞིག་སྐེ་ཁམས་མ་ལག་དཀྟོན་པ་གང་རུང་ཞིག་ཡལ་ན། བསྐར་གསྟོ་ཐུབ་པའི་

བཟྟོ་མེད། མིག་སར་བྟོད་ཀི་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་གནས་སངས་ནི་ཏག་ཏག་བྟོད་ཀི་

སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་གི་སྣ་མང་རང་བཞིན་དང་དཀྟོན་པའི་རང་བཞིན་ལ་འཇིགས་ཉེན་

ཐེབས་ཡྟོད། དེར་བརྟེན་ས་ས་ནས་བེད་ཐབས་བཟུང་ནས་སྲུང་སྐྟོབ་བེད་དགྟོས། 

 མཐའ་མ་དེ་ནི་ལྷྟོ་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡ་དང་འཛམ་གིང་ལ་བྟོད་ཀི་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་

ཡུག་གི་ཤུགས་རྐེན་ཆེ་ཞིང་། རྒྱ་ནག་ས་གཞི་ཆེན་མྟོར་ཤུགས་རྐེན་ལྷག་པར་ཆེ་

བའི་རྐེན་གིས་རེད། བྟོད་མཐྟོ་སྒང་ལ་ཨེ་ཤ་ཡའི་ཆུ་གསྟོག་མཐྟོ་ལྕྟོག་ཅེས་འབྟོད་

ལ་ཆར་པ་འབེབས་པའི་ལྷ་རེད་ཅེས་ཀང་བརྟོད། འབི་ཆུ། རྨ་ཆུ། ར་ཆུ་སེ་མེ་ཁུང་

གཙང་པྟོ། རྒྱལ་མྟོ་རྔུལ་ཆུ་སེ་སལ་འུན་གཙང་པྟོ། ཡར་ཀླུང་གཙང་པྟོ་སེ་སྦིར་མ་པུ་

ཏི་ར་གཙང་པྟོ། རྒྱ་གར་གཙང་པྟོ། ཆུ་བྟོ་གང་གཱ ཆུ་བྟོ་ཨི་རེ་ཝ་ཏི། ཨ་སམ་གཙང་

པྟོ། ནག་ཆུ་སྟོགས་འཛམ་གིང་ཐྟོག་གཙང་པྟོ་ཆེན་པྟོ་༡༠ བྟོད་ཀི་ས་ཁུལ་འདི་ནས་

བྱུང་བ་དང་། རྨ་ཆུའི་ཆུ་འབྟོར་གི ༤༩% དང་འབི་ཆུའི་ཆུ་འབྟོར་གི ༢༥% ། ར་

ཆུའི (མེ་ཁུང་གཙང་པྟོ་) ཆུ་འབྟོར་གི ༡༠% བཅས་ཚང་མ་བྟོད་མཐྟོ་སྒང་ནས་བྱུང་

། རྒྱ་ནག་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གིས་ ༢༠༡༦ ལྟོའི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ ཉིན་གནས་

ཚུལ་སེལ་བར། རྨ་ཆུའི་སྟོད་རྒྱུད་ནས་ཡྟོང་བའི་ཆུ་བྟོ་ན་ནིང་ཟླ་༤ པ་ནས་བཟུང་

བསྟུད་མར་ཟླ་ ༡༩ དྟོ་མི་མཉམ་པའི་རྣམ་པར་གནས་ཤིང་། དུས་ཡུན་རིང་པྟོ་འདི་

འདའི་དྟོ་མི་མཉམ་པའི་གནས་ཚུལ་ཐྟོན་པ་ནི་ལྟོ་རྒྱུས་ཐྟོག་ཆེས་དཀྟོན་པྟོ་རེད། དུས་

མཚུངས་གནམ་གཤིས་ཟིན་ཐྟོ་ཡྟོད་པ་ནས་བཟུང་། འདི་འདའི་སྣང་ཚུལ་ཐྟོག་མར་

བྱུང་བ་ཞིག་ཀང་རེད། རྨ་ཆུའི་སྟོད་རྒྱུད་ནས་འབབ་པའི་ཆུ་འབྟོར་༢༠% ཉུང་དུ་

ཕིན་ཡྟོད། ངེས་པར་དུ་བརྟོད་དགྟོས་པ་ཞིག་ནི། གཙང་པྟོ་གསུམ་གི་ཆུ་འགྟོ་སྲུང་



བོད་གྱི་ཁོར་ཡུག་སོར།
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སྐྟོབ་འཆར་གཞི་ལག་བསར་བས་པ་དེས་གཙང་པྟོ་གསུམ་འགྟོ་ཁུལ་གི་སྐེ་ཁམས་

ཁྟོར་ཡུག་བཟང་ཕྟོགས་སུ་འཕེལ་བར་ཁག་ཐེག་བེད་ཐུབ་མེད། གལ་སིད་ད་དུང་

སར་ཡྟོད་ཀི་གཙང་པྟོ་གསུམ་འགྟོ་ཁུངས་སྲུང་སྐྟོབ་སྟོགས་པའི་འཆར་གཞིའི་ཐྟོག་

གནས་ན། བྟོད་ཀི་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་གཏྟོར་བཤིག་དེས་རྒྱ་

ནག་ས་ཆེན་ལ་ཐེབས་པའི་ལྟོག་ཕྟོགས་ཀི་ཤུགས་རྐེན་ནི་ཐེག་ཐབས་བལ་བ་ཞིག་

རེད། བྟོད་མཐྟོ་སྒང་གིས་རྒྱ་ནག་ས་ཆེན་གི་ཆར་པའི་ཤུགས་ཚད་དང་ཆར་འབབ་

ཀི་དུས་བར་ཁྱབ་སངས་ལ་ཐད་ཀར་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ཀི་ཡྟོད་པ་དང་། མིག་སར་

འཕེལ་རྒྱས་ཐྟོག་བལྟས་ན། འབི་ཆུ་དང་རྨ་ཆུའི་རྒྱུག་ཁུལ་གི་ཆར་འབབ་དེ་བཞིན་

རྒྱུན་རིང་ཆར་པ་དཀྟོན་པ་དང་དུས་ཐུང་དང་ཡང་ཡང་དག་ཆར་འབྱུང་བའི་ཕྟོགས་

སུ་འཕེལ་ཞིང་། སབས་བདེའི་ཐྟོག་ནས་རྟོད་ན། ཆུ་ལྟོག་དང་ཐན་པ་བཅས་མཐའ་

གཉིས་ཀི་ཕྟོགས་སུ་འཕེལ་བ་སེ་ཆུ་ལྟོག་མིན་ན་ཐན་པར་འགྱུར་ནས། ཡར་ཀླུང་

གཙང་པྟོ་རྒྱུག་ཁུལ་དུ་ཐྟོན་པའི་གནས་སངས་དང་འད། བྟོད་མཐྟོ་སྒང་བེ་འགྱུར་

ཕྟོགས་སུ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འཕེལ་བ། ལྷག་པར་ཚབས་ཆེ་དང་ཆེས་ཚབས་ཆེའི་

བེ་འགྱུར་ས་ཞིང་མགྟོགས་པྟོར་ཆེ་རུ་འགྟོ་བ་དེས། བེ་འགྱུར་དེ་བཞིན་ནུབ་ནས་

ཤར་གི་ཕྟོགས་སུ་བརྟན་པྟོར་དཔུང་སྐྟོད་བེད་པར་སྐུལ་འདེད་བས་ནས། རྒྱ་ནག་

གི་འཚོ་གནས་བར་སྟོང་ཇེ་དྟོག་ནས་ཇེ་དྟོག་ཏུ་གྱུར་བཞིན་ཡྟོད། 

 བྟོད་ཀི་ཁ་ཚ་དགྟོས་གཏུགས་ཀི་ལས་འགན་ནི་སྐེ་ཁམས་ཁྟོར་ཡུག་སྲུང་

སྐྟོབ་བེད་རྒྱུ་དེ་རེད། འདི་ནི་བྟོད་རིགས་དང་། རྒྱ་རིགས་བཅས་ཡྟོངས་རྟོགས་ཀི་

ཁ་ཚ་དགྟོས་གཏུགས་ཀི་ལས་འགན་ཡིན།
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