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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་འགྲ་ོབཞིན་པར་
སྣང་མྲེད་ཐགོ་བདོ་ད་ུཞིང་བན་ཁ་ིཚོ་བརྒྱ་བཅིངས་བཀལོ་བཏང་བའ་ིའཁབ་སནོ་བྱས་པ།
༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ས་དབང་སྒྱུར་བྱས་པར་
བདོ་མི་སངོ་ཕག་མང་པསོ་མ་གྲསོ་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་
གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༡༠ ཉནི་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་
ལ་ྷསར་ཞི་བའ་ིགྲེན་ལངས་བྱས་པ་ནས་བཟུང་།  ལོ་ལརྟ་ད ྲེ་
ཉནི་འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་སར་གནས་པའི་བདོ་མི་དང་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་བའ་ིརྔམ་སནོ་
ལས་འགུལ་སྤ ྲེལ་དང་སྤ ྲེལ་མུས་རྲེད།  དང་བདྲེན་ལ་དགའ་
བའི་རྒྱལ་སིྤའི་མི་མང་ཚོས་བདོ་དང་བདོ་མིའི་འཐབ་རདོ་ལ་
རྒྱབ་སྐྱརོ་ཤུགས་ཆྲེར་གནང་བཞིན་པ་ད ྲེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ང་ོཚ་ཁ་སྐྱྲེངས་ཧ་ཅང་ཡོང་བཞིན་ཡོད་སབས།  བདོ་མིའ་ི
གསུམ་བཅྱུའི་དསུ་དན་གི་ལས་འགུལ་ནསུ་མྲེད་ད་ུགཏངོ་
ཆྲེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བསམ་བཏང་དན་སྐྱྲེད་ཀིས་ལས་
འགུལ་འད་མིན་སྤ ྲེལ་བཞིན་པའ་ིཁདོ་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ 
༡ ནང་། ཞིང་བན་ཁ་ིཚོ་བརྒྱར་བཅིངས་འགྲལོ་ཐབོ་པའ་ི
དན་གསོའ་ིཉནི་མོ། ཟྲེར་བ་ཞིག་ཆྲེད་མངགས་བཟསོ་ནས་
ལོ་ལརྟ་ཕི་ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༢༨ ཉནི་སུང་བརི་བྱྲེད་དགསོ་པ་
བཙན་བཀའ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།  ལས་འགུལ་དྲེ་
ལརྟ་སྤ ྲེལ་བ་བརྒྱྱུད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་བདོ་ས་
དབང་སྒྱུར་བྱས་པ་ད ྲེར་ཁིམས་མཐུན་གི་བདག་དབང་ཐབོ་
ཐབས་བྱྲེད་བཞིན་པ་མ་ཟད།  ཉནོ་མོ་ད ྲེ་ན་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་ད ྲེ་
བདོ་མི་ཚོར་ཇི་ཙམ་བཀའ་དནི་ཆྲེན་པ་ོཡིན་པ་སྡགུ་ཡུས་ཤོད་
རྒྱྱུའ་ིཉནི་མོ་ཞིག་ཀང་ཆགས་པ་རྲེད།

འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༢༨ ཉནི་མོར་མཚོན་ན་རྒྱ་ནག་
གི་གྲངོ་ཁྱྲེར་ཝུ་ཧན་ནས་ཁྱབ་གདལ་བྱྱུང་བའི་ཏགོ་དབིྱབས་
ནད་ཡམས་ཀི་གོད་ཆགས་འཛམ་གླིང་ས་ཕགོས་གང་སར་
ཁྱབ་གདལ་ཕིན་ནས་མིའ་ིའཕདོ་བས ྲེན་ལ་གནདོ་འཚྲེ་ཧ་ཅང་
བཟསོ་པ་མ་ཟད།  མི་གྲངས་ཁ་ིཕག་མོང་པའོ་ིཚྲེ་སགོ་ཤོར་
བའ་ིཛ་དག་གི་དསུ་སབྐས་ཞིག་འཁྲེལ་ཡོད།  དྲེ་ལརྟ་ནའང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་སིད་ཀི་དགོས་མཁོ་ཁོ་ན་བསུྒབ་
ཆྲེད་ད ྲེ་ཉནི་བདོ་མིའ་ིཐགོ  ཞིང་བན་ཁ་ིཚོ་བརྒྱར་བཅིངས་
འགྲལོ་ཐབོ་པའ་ིདན་གསོའ་ིཉནི་མོ། ཟྲེར་བ་ལ་ྷསར་སུང་བརི་

ཞུ་འཇུག་པ་དང་།  འད་ིལོའ་ིདསུ་དན་ཉནི་ད ྲེར་བདོ་རང་
སྐྱངོ་ལྗངོས་ཟྲེར་བའི་ཀུའུ་ཞི་ཆྲེ་དགྲ་ལ་ྷཁ་ོཔས་གཏམ་བཤད་
བྱྲེད་དནོ། 

རྒྱ་ནག་བཅིངས་བཀལོ་དམག་མིས་བདོ་ཞི་བའི་བཅིངས་
བཀལོ་བཏང་ནས་ལོ་ང་ོ ༦༠ རིང་ད ྲེར་བདོ་མི་བན་གཡོག་
རྣམས་གཞན་གི་དབང་འགོ་ལས་བལོ་ཏ ྲེ་རང་ཉདི་བདག་པརོ་
འགྱུར་ཐུབ་པ་མ་ཟད།  དམངས་གཙོའ་ིབཅསོ་སྒྱུར་དང་
དཔལ་འབྱརོ་འཛུགས་སུྐན་གི་འཕྲེལ་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཕིན་ཡོད། 
ཅྲེས་བཤད་པ་མ་ཟད།  ཆོས་དད་རང་མོས་ཡིན་པ་དང་།  
ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའ་ིལས་དནོ་ན།ི མི་སོ་སོའ་ིསྒ ྲེར་གི་
རང་དབང་ཡིན་སབས།  བདོ་མི་ཚོས་ཀང་ལོ་ང་ོ ༦༡ དསུ་
སྐབས་ད ྲེའི་རིང་ཆོས་དད་རང་དབང་ལོངས་སུ་སྤདོ་ཐུབ་
ཚྱུལ་བཤད། རུན་གཏམ་དྲེ་དག་ན་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་མག་ོ
སྐརོ་བསླུ་བདི་བྱྲེད་ཐབས་ཁ་ོན་ཡིན།  བདོ་མིར་མཚོན་ན་ལོ་
ང་ོ ༦༡ དསུ་སབྐས་ད ྲེའ་ིརིང་རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིདབང་སྒྱུར་
འགོ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་སྡུག་སྦངོ་མནར་གཅདོ་འད་མིན་
མྱངས་དང་མྱངོ་མུས་ཡིན།  རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུམང་གཙོའ་ིརིང་
ལུགས་ཀི་ད་ིཙམ་ཡང་མྲེད་བཞིན་ད་ུཆྲེ་དགྲ་ལ་ྷཁ་ོཔས་བདོ་ད་ུ

མང་གཙོའི་བཅསོ་སྒྱུར་བཏང་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་ན་ིསྨ་ོཧམ་བཤད་པ་
མིན་ན་གང་རྲེད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དལི་བསྒགས་བྱས་པའི་ཁྱནོ་ཡོངས་ཀི་
དཔལ་འབྱརོ་ཐནོ་སྐྱྲེད་ཡར་རྒྱས་སནྙ་ཐ་ོདང་།  བདོ་ནང་
དཔལ་འབྱརོ་འཛུག་སུྐན་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་དག་རྒྱྱུན་ལནྡ་དམར་པའོ་ི
སདི་གཞུང་གིས་བསྐྱར་ལབྡ་ཡང་ལབྡ་བྱྲེད་པའ་ིའཁྱགོ་བཤད་
ཀི་ལས་འགུལ་འབ་ཞིག་ཡིན།   བདོ་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་ནག་
དམར་པའོི་དབང་སྒྱུར་མ་བྱས་གངོ་ནས་བདོ་མི་ཚོར་བཟའ་
རྒྱྱུ ་འཐུང་རྒྱྱུ ་སོགས་འཚོ་བའ་ིདཀའ་ངལ་ར་བ་ནས་མྲེད་པར་
ཆོས་ཕགོས་སོགས་ཀི་བྱ་བར་རང་དབང་བདྲེ་སིྐྱད་ཀི་དཔལ་
ལ་ལོངས་སུ་སྤདོ་བཞིན་ཡོད།  བདོ་ནང་མུ་གྲེ་བྱྱུང་ནས་
བདོ་མི་ལྟགོས་ཤི་ཐྲེབས་པའི་ལོ་རྒྱྱུས་ར་བ་ནས་ག་ོམྱངོ་མྲེད།  
འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་དབང་སྒྱུར་བྱས་རྐྲེན་
བདོ་མི་མང་པ་ོལྟགོས་ཤི་ཐྲེབས་པ་བྱྱུང་ཡོད།   

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁྱནོ་ཡོངས་ཀི་དཔལ་འབྱརོ་ཐནོ་སྐྱྲེད་
ཡར་རྒྱས་སནྙ་ཐ་ོལརྟ་ན་རྒྱ་སྒརོ་ཐྲེར་འབུམ་ ༡༦༠ ས་གནས་
ཀིམ་ཐནོ་སྐྱྲེད་བྱྱུང་ཚྱུལ་བཤད་ཡོད། གཏམ་དྲེ་བདྲེན་པ་ཡིན་
ན་ང་ོམཚར་ལནྡ་པ་ཞིག་རྲེད། འནོ་ཀང་དངུལ་འབརོ་ད ྲེ་དག་
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འགྲ་ོགྲནོ་གང་ད་ུབཏང་བ་རྲེད་དམ། ཞིབ་ཚགས་པ་ོབྱས་
ནས་བལསྟ་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དངུལ་འབབ་དྲེ་དག 
༡༽  བདོ་ནང་དམག་དནོ་རྒྱ་སྐྱྲེད། ༢༽  རྒྱ་མིའ་ིདམག་
མི་དང་། ཉ ྲེན་རགོ་མི་སྣ།  གཞུང་གི་ལས་བྱྲེད་ཕནོ་ཆྲེ་བདོ་
ནང་གསོག་འཇགོ་བྱྲེད་ཆྲེད་དང་།   ༣༽ བདོ་ཀི་གཏྲེར་
ཁ་སྔགོ་འདནོ་བྱས་རྲེས་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུའརོ་འད ྲེན་བྱྲེད་ཆྲེད་
གཞུང་ལམ་དང་། མྲེ་འཁརོ་ལགྕས་ལམ། གནམ་ཐང་ལས་
གཞི་རྒྱ་སྐྱྲེད་བཏང་བ།  ༤༽ བདོ་ཀི་གཙང་ཆྱུ་ཁག་ལ་ཆྱུ་
མཛོད་ཚད་མྲེད་བརྒྱབ་ནས་གཙང་ཆྱུ་རྒྱ་ནག་ཕགོས་སུ་ཁ་
སྒྱུར་བྱས་པ་དང་།  ༥༽ བདོ་ནང་རྒྱ་རིགས་ཕནོ་ཆྲེ་འརོ་
འད ྲེན་བྱས་པ་སོགས་ཀི་ཆྲེད་ད་ུའགྲ་ོགྲནོ་ད ྲེ་དག་བཏང་ཡོད། 

ཕགོས་མཚྱུངས་བདོ་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་ཚྱུལ་
བཤད་པ་ད ྲེར་དཔྱད་ནའང་། རྒྱ་ནག་དམར་པསོ་དབང་སྒྱུར་
བྱས་རྐྲེན་བདོ་ནང་དགནོ་པ་སངོ་ཕག་དུག་ལགྷ་གཏརོ་བཤིག་
བཏང་བ་མ་ཟད། དྲེང་སབྐས་སུའང་གསྲེར་ར་བ་ླརངུ་སརྒ་
དང་ཡ་ཆྲེན་ཆོས་སརྒ་ནང་གཏརོ་བཤིག་དང་དམ་བསྒགས་
ཧ་ཅང་བྱས་དང་བྱྲེད་མུས་རྲེད།   ལགྷ་པར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་གཙོས་བདོ་བརྒྱྱུ ད་
ནང་བསན་གི་བ་ླསུྤལ་གི་ཡང་སདི་ལམ་ལུགས་ཐག་གཅདོ་ཞུ་
རྒྱྱུར་ཁིམས་མཐུན་གི་བདག་དབང་ཐབོ་ཐབས་བྱྲེད་བཞིན་
ཡོད།  

ད་ལ་ྟགནས་ཚྱུལ་ག་ོཐསོ་བྱྱུང་བ་ལརྟ་ན།  སིྤ་ལོ་ ༢༠༡༩ 
ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ བའ་ིཟླ་མཇུག་དགའ་ལནྡ་ལ་ྔམཆོད་ཤར་ལ་
ཉ ྲེ་བའ་ིསྔནོ། ཆབ་མད་ོས་ཁུལ་ཚ་བ་མཛོ་སངྒ་རངོ་སངོ་
འབར་ཡུལ་ཚོ་ཅནོ་བ་གྲངོ་ཚོའི་བརོ་ཆྱུང་ཚང་གི་ཕ་རྒན་ལོ་

ན་ ༧༥ ཡིན་པ། འཇམ་དཔལ་ར་ོརྲེ་འམ་ཡུལ་མི་ཚོས་བརོ་
ཆྱུང་འཇམ་དཔལ་ཞྲེས་འབདོ་པ་ཁངོ་གིས། ཁ་པར་བརྒྱྱུད་
༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གི་གསུང་ཆོས་ཞུས་
བའ་ིདགོས་གཞི་དང་། རྒྱ་གར་ད་ུཡོད་པའ་ིརང་ཉདི་ཀི་བུ་
མོ་དང་འབྲེལ་བ་བྱས་བའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་གིས་ཁངོ་དང་ཁངོ་གི་བུ་
ཚྲེ་དབང་འགྱུར་མྲེད་གཉསི་མཛོ་སངྒ་རངོ་གི་རྒྱ་ནག་གི་ཉ ྲེན་
རགོ་པས་ཁིྱམ་ནས་བཙན་ཁདི་ཀིས་མཛོ་སངྒ་རངོ་ད་ུད་ོདམ་
བཀག་ཉར་འགོ་འད་ིརད་བྱས་ཡོད་པ་ཤྲེས་རགོ་བྱྱུང་། བདོ་
ནང་གི་བདོ་མི་ཚོས་རང་གི་ར་བའི་བླ་མ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གི་༸སྐུ་པར་ཙམ་ཡང་
དད་མོས་ཀིས་སིྒག་གཤོམ་བྱ་རྒྱྱུའ་ིཐབོ་ཐང་མྲེད།  ཉ ྲེ་ཆར་
ཕི་ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༡༦ ཉནི་སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་བདྲེ་ལྲེགས་
རིན་པ་ོཆྲེ་དམ་པ་མཆོག་གིས་ཕག་བཏབ་པའ་ིཁམས་ནཱ་ལྲེནྡྲ་
ཐྲེག་ཆྲེན་བྱང་ཆྱུབ་ཆོས་གླིང་དགོན་པའི་དགྲེ་བསྐསོ་ཡིན་
པ་བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་རྒྱ་ནག་གིས་མནར་གཅོད་
ཚད་མྲེད་བཏང་རྐྲེན་ནད་གཅངོ་ད་ུགྱུར་ནས་སྐ་ུགྲངོས་འདགུ  
དྲེས་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཤད་པའི་ཆོས་དད་རང་དབང་
ཟྲེར་བ་ད ྲེ་གང་ན་འདགུ  

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ (བདོ་མི་བན་གཡོག་ཚོར་བཅིངས་
བཀལོ་བཏང་) ཟྲེར་བ་ད ྲེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དང་བདྲེན་ཞིག་
མིན། བདོ་མིར་མཚོན་ན་རྒྱ་ནག་གི་དབང་སྒྱུར་འགོ་ནས་
བཅིངས་བཀལོ་ཐབོ་མྱངོ་མྲེད།  ཉ ྲེས་མྲེད་མི་མང་ཐགོ་
དག་པའོི་མཚོན་ཆ་དང་དམག་ཤུགས་བཀལོ་སྤདོ་བྱས་ནས་
བཅིངས་བཀལོ་བཏང་ཡིན་ཟྲེར་བ་ཞིག་ཇི་ལརྟ་ཡོང་ཐུབ་རྒྱྱུ ་
རྲེད་དམ།  བཙན་དབང་འགོ་བཞག་པའ་ིགྲསོ་མཐུན་ད ྲེར་

གཞི་བཅོལ་ནས་མི་མང་བཅིངས་བཀལོ་བཏང་ཡིན་ཟྲེར་
ན་སུའ་ིརྣ་བར་འགྲ་ོརྒྱྱུ ་རྲེད་དམ།  དནོ་དངསོ་ན་ིབདོ་ད ྲེ་
བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་དང་ཡོངས་སུ་
འགལ་བའི་ཐགོ་ནས་བཙན་པ་ོཧམ་བཟུང་བྱས་ནས་ད་བར་
ལོ་ང་ོ ༦༠ ལགྷ་རིང་བདོ་ནང་ཁམིས་འགལ་གི་དབང་སྒྱུར་
བྱྲེད་མུས་རྲེད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིཐགོ་བཙན་
དབང་འགོ་བཞག་པའི་གྲསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ཟྲེར་
བ་ད ྲེའི་ཁས་ལྲེན་འབུ་དནོ་ད ྲེ་དག་རྲེ་རྲེ་བཞིན་བརལ་བཤིག་
བཏང་ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་ད་ཆ་བདོ་ནང་རང་དབང་ཡོད་ཚྱུལ་ 
དང་། མང་གཙོའ་ིབཅསོ་སྒྱུར་གཏངོ་ཚྱུལ།  དཔལ་འབྱརོ་
ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡིན་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་དག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
འཁྱགོ་བཤད་བྱས་པ་ཁ་ོན་ལས་གཟུར་གནས་བླ་ོལནྡ་སུ་ཞིག་
གི་ཀང་བླ་ོཡུལ་ད་ུགཤོང་དཀའ་བའི་རུན་གི་ཕུང་པ་ོཁོ་ན་ 
རྲེད། །

 

གངོ་རམོ་ད ྲེ་བཞིན་དལི་བསྒགས་དུང་ཆྲེ་ཨརྱ་ཚྲེ་དབང་རྒྱལ་
པ་ོསྒ ྲེར་གི་བསམ་ཚྱུལ་ཡིན་པ་ལས་འདི་ག་ལས་ཁུངས་ཀི་
བསམ་ཚྱུལ་ཡིན་པའ་ིཁྱབ་པ་མྲེད།  ཕི་དལི་བདོ་ཡིག་ཚན་
པས་ཨིན་ཡིག་ནས་བདོ་སྒྱུར་ཞུས། ཨིན་ཡིག་ད ྲེར་ར་འཛིན་
ཡོང་བ་ཞུ། 

༄༅། །ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཀི་བརྙན་འཕིན་ད་རྒྱའི་

ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕིན་དང་གསུང་ཆོས་ཁག་

རྒྱུན་དུ་འཇོག་མུས་ཐོག་བོད་དོན་སོར་གི་བརྙན་འཕིན་གསར་

འགྱུར་ཉིན་ལྟར་འཇོག་མུས་ཡིན། ད་རྒྱའི་ཁ་བྱང། 
www.tibetonline.tv ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།
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བཀའ་ཁ་ིཟུར་པ་མཁས་དབང་ཆྲེན་པ་ོསླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆྲེས་ཀིར་ིབྱྲེས་པ་
གྲྲྭ་ཚང་གི་མཁས་པའ་ིབགྲ་ོགླ ྲེང་ཆྲེན་མོའ་ིཐགོ་གནང་བའ་ིགསུང་བཤད།

༄༅།། འགྲ་ོབ་ཀུན་གི་མ་འདསི་པའ་ིམཛའ་བཤྲེས་ཆྲེན་
པ་ོ༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་༸རྒྱལ་བའི་དབང་པ་ོམཆོག་ལ་
གུས་ཕག་སྔནོ་ད་ུའགྲ་ོབའ་ིཐགོ་ནས། ༸སྐྱབས་རྲེ་ཀིར་ིརིན་
པ་ོཆྲེ་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་སྐྱབས་ཡུལ་དགྲེ་འདནུ་གི་སྡ ྲེ། 
མང་གཙོའ་ིཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། བགྲ་ོགླ ྲེང་
ཚོགས་འདརུ་ཕ ྲེབས་པའ་ིམཁས་དབང་རྣམ་པ། གཞན་ཡང་
འདརི་འདསུ་པ་ཡོངས་རགོས་ལ། ཀིརའི་ིབྱྲེས་པ་གྲྲྭ་ཚང་དང་
ཀིརའི་ིདགྲེ་ར་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་ནས་མ་འངོས་བདོ་ཀི་བསན་
འཛིན་གི་སྐྱྲེས་བུ་རབ་བྱྱུང་ཕ་ོམོ་ན་གཞོན་སྐྱྲེད་སིང་མཛད་
སངས་སྐརོ་མཁས་པའི་བགྲ་ོགླ ྲེང་ཚོགས་འད་ུཞིག་གནང་ས ྲེ། 
དྲེའི་ཐགོ་གཏམ་བཤད་མདརོ་བསྡུས་ཤིག་བྱྲེད་དགོས་ཞྲེས་
སྔནོ་མ་ནས་བཀའ་གནང་བྱྱུང། ཁྱྲེད་རང་ཚོས་བཀའ་གནང་
བ་བཞིན་ཡིག་ཐགོ་ཏུ་བསི་ཐུབ་མ་སོང། དགངོས་འགལ་མྲེད་
པ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། དངསོ་གནས་བྱས་ན་ངའ་ིབསམ་ཚྱུལ་འད་ི
སང་ཉནི་ཞུ་དགསོ་པ་ཞིག་རྲེད། ཡིན་ནའང་སང་ཉནི་དལཱི་ི
ལ་ལས་འཆར་ཞིག་སྔནོ་ནས་ཁས་ལྲེན་ཞུས་ཟནི་པར་བར ྲེན། 
དྲེ་རིང་ས་ྔསྣརུ་བྱྲེད་དགསོ་བྱྱུང་། དྲེ་རིང་ཞགོས་པའ་ིམཛད་
འཆར་རིང་པ་ོཆགས་སབས། ཚོགས་ཐྲེངས་འད་ིགྲལོ་ནས་
བགྲ་ོགླ ྲེང་བ་ཚོ་རྐང་པ་ཚོགས་པའ་ིསབྐས་སུ་ཞུས་ན་བསམ་པ་
བྱྱུང་ཡང་། ག་ོསིྒག་གནང་མཁན་ཚོས་སྔནོ་མ་འཆར་གཞི་
བཟསོ་པ་བཞིན་ད་ལ་ྟཞུ་དགསོ་གསུང་གི་འདགུ དྲེར་བར ྲེན་
ངས་བྱ་གཏངོ་༸སནྙ་སྒནོ་གི་ཚྱུལ་ད་ུམདརོ་བསྡསུ་ཤིག་ཞུས་
ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

དང་པ།ོ  བགྲ་ོགླ ྲེང་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་དགསོ་པ།  བརདོ་
གཞི་དང་བཅས་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱྱུང་འདགུ ད་ལའྟ་ིདསུ་
ཚོད་འདརི་དགསོ་ངྲེས་ཤིག་རྲེད། འཇིག་ར ྲེན་འགྲ་ོབ་སིྤ་
ཡོངས་ཀི་ཕན་བདྲེའི་སགོ་ར་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པ་ོཆྲེ་
ཆགས་བསདྡ་ཡོད། བསན་པ་ལ་དད་པ་ཡོད་མྲེད་ལ་མ་ལྟསོ་
པར་འཇིག་ར ྲེན་གི་ཕན་བདྲེའི་གཞི་ར་ཡིན་པར་ཚང་མས་
ཁས་ལྲེན་པ་ཞིག་རྲེད། བསན་པ་གནས་དང་མི་གནས་རབ་
བྱྱུང་གི་སྡ ྲེ་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་དསུ་རབ་བྱྱུང་ཕ་ོམོ་ཚད་དང་

ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་དགསོ་པ་ད ྲེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། དྲེ་
སྐྱྲེད་སིང་མཛད་ཕོགས་སྔནོ་སལོ་གཞིར་བཞག་ཐོག་ད ྲེང་
རབས་ཀི་ལྲེགས་ཆ་རྣམས་བླངས་ཏྲེ་གནང་དགོས་པ་ཞིག་
རྲེད། དྲེའ་ིཆྲེད་ད་ུང་རང་ཚོའ་ིསྔནོ་སལོ་མ་ཉམས་པ་གནང་
དགསོ་པ་དང་། གསར་གཏདོ་གནང་དགསོ་པ། གཞན་ནས་
ཁྲེ་ཕན་ལྲེན་ཐུབ་པ་ག་རྲེ་ཡོད་པ། དྲེ་ཚོའ་ིཐགོ་ལ་ཞིབ་ཚགས་
པསོ་བགྲ་ོགླ ྲེང་གནང་དགོས་པ་ད ྲེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད་
བསམ་གི་འདགུ ལགྷ་པར་ད་ུགྲྲྭ་བཙྱུན་ན་གཞནོ་ལོ་བདནུ་
ནས་དགུ  བཅྱུ་ནས་བཅ་ོབརྒྱད་སོགས་ཀི་ཆྲེད་ད་ུདམིགས་
ཀིས་བཀར་ནས་གྲསོ་གཞི་བཞག་འདགུ དྲེ་དགངོས་པ་
བཞྲེས་ཕགོས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱྱུང་འདགུ། ཐགོ་མར་ང་ཚོ་རྒྱ་
གར་ལ་གསར་ད་ུའབྱརོ་སབྐས་གདན་ས་དང་བཤད་གྲྲྭ་ཁག་
གི་ནང་དྲེང་རབས་ཀི་སླབོ་སྦངོ་སྤདོ་པའི་གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྲྭ་
དགསོ་དང་མི་དགསོ་ཀི་རདོ་པ་ཆྲེན་པ་ོབྱྱུང་བ་རྲེད། ཡོད་ན་
གནདོ་སྐྱནོ་ཡོང་གི་འདགུ་གསུང་མཁན་དང་། མྲེད་ན་ཚང་
གི་མི་འདགུ་གསུང་མཁན་ཕགོས་གཉསི་ཀ་ཡོད་རྲེད། ཐ་
མ་དགྲེ་སྐྱནོ་ཚང་མར་རགོ་ཞིབ་གནང་བའི་རྲེས་སུ་གདན་ས་
ཁག་གི་ནང་གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྲྭ་དགསོ་ཀི་ཡོད་པར་ངྲེས་པ་རྙ ྲེད་
ནས་ད ྲེའ་ིཐགོ་ཐུགས་མཐུན་བྱྱུང་བ་རྲེད། དྲེ་ས་ྔགཞི་རིམ་

སླབོ་གྲྲྭའི་སླབོ་སྦངོ་མྲེད་པར་སལོ་རྒྱྱུ ན་རྐང་པའི་ཐགོ་ནས་
སླབོ་སྦངོ་གནང་མཁན་གི་མཁས་པ་ད ྲེ་ཚོ་ཡུལ་ལུང་གང་ད་ུ
ཕ ྲེབས་ནའང་ཕ ྲེབས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད་རྲེད། ལགྷ་པར་ད་ུཕི་
ལོ་ ༡༩༦༠ རྲེ་གྲངས་ནང་ནབུ་ཕགོས་ལ་ཐགོ་མར་ནང་པའ་ི
བསན་པ་སྤ ྲེལ་མཁན་གྲས་སུ་གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྲྭ་འགྲམིས་མྱངོ་
བ་དང། ཕིའ་ིསདྐ་ཡིག་ཤྲེས་མཁན་ཧ་ལམ་མྲེད་ཀང་། དྲེ་ཚོ་
གར་བཏང་ག་ོཆོད་ཀིས་བསན་པ་རྒྱ་ཆྲེར་སྤ ྲེལ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་བ་
རྲེད། ཡིན་ནའང་གནས་ཚྱུལ་གཞན་པ་མང་པ་ོཞིག་གི་ཐགོ་
ནས་གྲྲྭ་གཞོན་ད ྲེ་ཚོ་ལ་ད ྲེང་རབས་ཀི་སླབོ་སྦངོ་ཆ་ཚང་ཡོད་
པའི་ཐགོ་ཏུ་ནང་དནོ་རིག་པའི་སླབོ་སྦངོ་ཡོད་པ་ཞིག་བྱྱུང་ན་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་པ་ད ྲེའ་ིཐགོ་མཁས་པ་ཚང་མ་ཐུགས་
མཐུན་ནས་ད་ལའྟི་གནས་སབྐས་སུ་གདན་ས་ཚང་མའི་ནང་
སླབོ་གྲྲྭ་ཚྱུགས་པ་རྲེད། ལགྷ་པར་ད་ུ༸སྐྱབས་མགནོ་ཀིར་ིརིན་
པ་ོཆྲེ་མཆོག་གི་གཟིགས་སྐྱངོ་འགོ་བདོ་ནང་ཡོད་པའི་ཀིརའིི་
དགོན་ཆྲེན་ཁག་གི་ནང་གྲྲྭ་བཙྱུན་ན་གཞོན་མང་པསོ་སླབོ་
སྦངོ་གནང་ཐུབ་པ་ད ྲེས་བསན་འགྲ་ོལ་ཕན་ཐགོས་ཆྲེན་པ་ོབྱྱུང་
འདགུ་ཅྲེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

གཉསི་པ།  སླབོ་ད ྲེབ་རམོ་སིྒག་གནང་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་བྱྱུང་རབས་ཀི་
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དནོ་སྙངི་ལནྡ་པའི་རླབས་ཆྲེན་གི་མཛད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 
སླབོ་སྦངོ་ཚད་ལྡན་ཡོང་དང་མི་ཡོང་ནི་སླབོ་ཚན་ཚད་ལྡན་
ཡོད་མྲེད་ལ་རག་ལས་པ་དང། སླབོ་ཚན་ཚད་ལནྡ་ཡོང་དང་
མི་ཡོང་ན་ིསླབོ་ད ྲེབ་ཚད་ལནྡ་ཡོད་མྲེད་ལ་རག་ལས་པ་རྲེད། 
རིན་པ་ོཆྲེ་སྐུ་རྐང་གིས་ལོ་གསུམ་གི་ནང་ད ྲེབ་གྲངས་དུག་ཅྱུ་
རྲེ་དགུ་ “བླ་ོགསལ་མགུལ་རྒྱན་” གི་མཚན་ཐགོ་ནས་
རམོ་སིྒག་གནང་བ་ད ྲེ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱྱུང་འདགུ ངས་ཆ་
ཚང་ཀླགོ་པའ་ིག་ོསབྐས་མ་བྱྱུང་ནའང་ཆ་ཚང་གི་དཀར་ཆག་
དང་ད ྲེབ་ཁ་ཤས་རོབ་ཙམ་མཇལ་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་། དྲེ་ཚོའ་ིནང་མ་
འགྲིག་ལྷུན་གུྲབ་ཅིག་ལ་སྔནོ་མ་ནས་ངའི་བསམ་བླའོི་ནང་ལ་
ཡོད་པ་ནང་བཞིན་བྱྱུང་འདགུ སྔནོ་མ་ང་ཚོས་སལོ་རྒྱྱུན་གི་
སླབོ་སྦངོ་སྤདོ་སབྐས་སླབོ་ད ྲེབ་ཟུར་ད་ུམྲེད།  སླབོ་ད ྲེབ་ཟུར་ད་ུ
དགསོ་པའ་ིལམ་སལོ་ད ྲེ་རྲེས་སུ་དར་བ་རྲེད། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་
ད་ུའབྱརོ་རྲེས་སིྤ་ཡོངས་ནང་བཞིན་སླབོ་ད ྲེབ་ཟུར་ད་ུདགོས་
པ་ཆགས་པ་རྲེད། སླབོ་ད ྲེབ་ད ྲེ་ཚོའ་ིནང་ད་ུཚིག་སྦརོ་གསར་
རམོ་བྱྲེད་པ་ལས། སྔནོ་གི་གཞུང་ད ྲེ་ཚོ་རང་འཇགས་བཞག་
ནས་ད ྲེ་དམུ་བུ་དམུ་བུར་བཟསོ་ཏ ྲེ་སླབོ་ད ྲེབ་ནང་བསིྒག་ན་
ཡག་པ་ོཡོད་པའ་ིབསམ་ཚྱུལ་ཞིག་སྔནོ་མ་ནས་ཡོད་པ་བཞིན་
རིན་པ་ོཆྲེས་ད ྲེ་རང་གནང་འདགུ

དྲེའ་ིནང་ད་ུཡོད་པའ་ིདཔྱད་རམོ་དང་མཐའ་དཔྱདོ་ཀི་རིགས་
དྲེ་དམིགས་བསལ་གིས་ཡག་པ་ོབྱྱུང་འདགུ སྔནོ་གི་སླབོ་ད ྲེབ་
ད ྲེ་ཚོའི་ནང་ད་ུསིྤ་དནོ་མ་གཏགོས་མཐའ་དཔྱདོ་ཀི་རིགས་ཧ་
ཅང་ཉུང་ཉུང་རྲེད། སིྤ་དནོ་སོ་སོའ་ིའགོ་ཏུ་དཔྱད་རམོ་གི་
ལམ་ནས་མཐའ་དཔྱདོ་ཡོད་པ་ད ྲེ་ཐྲེངས་དང་པ་ོཡིན་དསུ་
ཕན་ཐགོས་ཆྲེན་པ་ོབྱྱུང་འདགུ ལགྷ་པར་ད་ུའཛིན་གྲྲྭ་སོ་སོའ་ི
སླབོ་ད ྲེབ་ཀི་མཇུག་ལ་ཟུར་བཀལོ་གི་སླབོ་ད ྲེབ་ཅིག་འདགུ དྲེ་
ན་ིདམིགས་བསལ་གིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཆགས་འདགུ 
ལགྷ་པར་ད་ུའཛིན་གྲྲྭ་བརྒྱད་པ་དགུ་པའི་ཟུར་བཀལོ་གི་སླབོ་
ཚན་ད ྲེ་ཚོ་དགྲེ་བཤྲེས་ཐནོ་པ་ཚོས་ཀང་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་
ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞིག་དང། སིྤར་བཏང་ཤྲེས་བྱའ་ིཐགོ་
ལའང་ཕན་ཐགོས་ཆྲེན་པ་ོཡོང་རྒྱྱུ ་རྲེད། དྲེར་བར ྲེན་རིན་པ་ོ
ཆྲེ་ལ་དམིགས་བསལ་གིས་ང་རང་སྒ ྲེར་གི་ངསོ་ནས་བཀའ་
དནི་རྲེས་དན་དང་། ལྲེགས་སོ་བསགྔས་བརདོ། ཐུགས་རྲེ་
ཆྲེ་བཅས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། སླབོ་ད ྲེབ་སིྒག་རམོ་གི་བྱ་བ་ད ྲེ་དགསོ་
ཀི་འདགུ་ཟྲེར་མཁན་མང་པ་ོཡོད། དྲེ་བཞིན་མང་པསོ་འབད་
བརནོ་ཡང་གནང་བ་རྲེད། སྲེ་ར་བྱྲེས་ཀི་འབངི་རིམ་སླབོ་

གྲྲྭས་སླབོ་ད ྲེབ་གསར་བཟའོ་ིའབད་བརནོ་གནང་ཡོད། རྲེས་
སུ་མཐར་འཁྱལོ་བྱྱུང་མིན་མ་ཤྲེས།  རིན་པ་ོཆྲེས་མཐའ་
འཁྱལོ་གནང་བ་ད ྲེ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརྲེད།

སླབོ་ད ྲེབ་འདའིི་སྐརོ་ལ་དགོས་གཞི་གཅིག་གཉསི་ཤིག་ཡོད། 
དགོས་གཞི་དང་པ་ོད ྲེ་སྔནོ་འགྲའོི་འཛིན་གྲྲྭ་ནས་འཛིན་གྲྲྭ་
དགུ་པའི་བར་ད་ུད ྲེབ་དུག་ཅྱུ་རྲེ་དགུ་ཆ་ཚང་སླབོ་དསུ་ནང་
འགྲ་ོཐུབ་ཀི་ཡོད་མྲེད་ད ྲེ་གཟགིས་དགསོ། གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྲྭ་
ལ་གདན་སའི་སླབོ་གཉ ྲེར་བཞིན་ཡོང་ཐབས་མྲེད་པར་སིྤར་
བཏང་གི་འགྲ་ོསངས་བཞིན་བྱྲེད་དགསོ་པ་རྲེད། རྒྱ་གར་ནང་
ལོ་གཅིག་ལ་འཛིན་གྲྲྭ་ཚོགས་པའ་ིལས་ཉནི་ད ྲེ་ཉསི་བརྒྱ་ལས་
མ་ཉུང་བ་ཡོང་བའ་ིའབད་བརནོ་བྱྲེད་མུས་རྲེད། དྲེ་བྱྱུང་ན་
ད ྲེའི་ནང་སླབོ་ཚན་དྲེ་ཚོ་ལ་དམིགས་ཀིས་བཀར་ནས་ཚོགས་
ཐྲེངས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་ཐྲེངས་ད ྲེ་ཚོའ་ིནང་ཏག་
ཏག་འགྲ་ོམིན་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པར་ཆ་བགོས་བྱས་ཏྲེ་
སླབོ་ཚན་གི་ཉནི་ད ྲེབ་ཅིག་བཟ་ོཐུབ་ན། ཉནི་རྲེ་ལ་སླབོ་ཚན་
ཇི་ཙམ་འགྲ་ོབ་དང་། ལོ་གཅིག་གི་ཚོགས་ཐྲེངས་ལས་དསུ་
ཉནི་ཉསི་བརྒྱའི་ནང་འདི་འད་ཞིག་ཚར་གི་རྲེད་ཅྲེས་ཡོང་
ཐུབ། གལ་སདི་ད ྲེ་ཚར་གི་མྲེད་ན་རྒྱས་བསྡསུ་གཏངོ་སངས་
ལ་དགངོས་པ་བཞྲེས་དགསོ། གང་ལརྟ་དགྲེ་སླབོ་གཉསི་ཀས་
ལོ་རྲེའི་སླབོ་ཚན་དྲེ་འཛིན་གྲྲྭའི་དསུ་ཡུན་ནང་ཏག་ཏག་འགྲ་ོ
ཐུབ་པའི་འཆར་གཞི་ད ྲེ་དང་པ་ོནས་བསམ་བླའོི་ནང་ཚྱུད་
དགསོ་པ་ད ྲེ་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད།

དགོས་གཞི་གཉསི་པ་སླབོ་ཚན་བཞག་ཕགོས་ད ྲེ་ཡིན། ད་ལ་ྟ
རིན་པ་ོཆྲེས་སླབོ་ཚན་འཇགོ་ཚྱུལ་བར་སྤདོ་དང་། སནྙ་ངག 
ནང་པའ་ིལ་ྟགུྲབ། ཆོས་འབྱྱུང། རྒྱལ་རབས་ཏྲེ་སྡ ྲེ་ཚན་ལ་ྔ
ལ་ཕྲེས་ཏ ྲེ་ཟུར་བཀལོ་བཅས་བཞག་འདགུ སིྤར་བཏང་བར་
སྤདོ་དང་སནྙ་ངག་གཉསི་སདྐ་ཡིག་ནང་མཉམ་ད་ུབཞག་ན་
མ་འགྲགི་པ་མྲེད། དྲེ་བཞིན་ཆོས་འབྱྱུང་དང་རྒྱལ་རབས་
གཉསི་པའོང་ད ྲེ་བྱྱུང་རིག་པའི་ནང་མཉམ་ད་ུབཞག་ན་མི་
འགྲགི་པ་མྲེད། བདོ་ཀི་སརྔ་སལོ་ནང་ཆོས་འབྱྱུང་དང་རྒྱལ་
རབས་ཞྲེས་གསུང་གི་ཡོད་ཀང། ཆོས་འབྱྱུང་ནང་ད ྲེ་ལ་ྟབུའ་ི
བྱྱུང་བ་མ་ཡིན་པའ་ིརགོས་པ་བརདོ་པ་དང་སྐྱྲེས་རབས་ཀི་སྡ ྲེ་
ལ་སོགས་པའང་སླ ྲེབས་ཀི་ཡོད། དྲེ་ལ་ྟབུའ་ིབྱྱུང་བ་ན་ིགསུང་
རབ་ཡན་ལག་བཅྱུ་གཉསི་ནང་ཟུར་ད་ུབཞག་ཡོད། དྲེ་ལ་ྟབུའ་ི
བྱྱུང་བ་ལ་ཨིན་སདྐ་ད་ུ History དང་། སཾསིྐཏའ་ིསདྐ་ད་ུ
ཨིཏཧཱིས་ཞྲེས་བརདོ། དྲེ་ལ་ྟབུའ་ིབྱྱུང་བའ་ིནང་དངསོ་བྱྱུང་གི་

གནས་སངས་མ་གཏགོས་རགོ་པའ་ིསྒ་ོབཏགས་དང། གསང་
བ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་སོགས་སླ ྲེབས་ཀི་མྲེད། 
ལྷག་པར་ད་ུབྱྱུང་རབས་ནང་རྒྱལ་རབས་རྐང་པ་བཞག་པ་
ད ྲེ་འགྲིག་གི་མྲེད་ཚྱུལ་བདག་ཉདི་ཆྲེན་པ་ོགཾཱདྷྷཱ སི་ཡང་ཡང་
གསུངས་ཡོད། ཁངོ་གིས་རྒྱལ་པ་ོམ་གཏགོས་མ་བྱྱུང་བ་
རྲེད་དམ། མི་དཀྱུས་མ་དང་སིྤར་བཏང་སིྤ་ཚོགས་ཀི་གནས་
སངས་དྲེ་བྱྱུང་རབས་ནང་སླ ྲེབས་ཁག་པ་ོཡོད་པ་ད ྲེ་གང་ཡིན་
ནམ་ཞྲེས་གསུངས་ཡོད།  བདོ་ནང་ད ྲེ་བྱྱུང་རིག་པའ་ིམཚན་
ཉདི་སནོ་པའི་གཞུང་མྲེད་པས་ང་ཚོའི་སལོ་རྒྱྱུ ན་གི་ད ྲེ་བྱྱུང་
རིག་པའི་གནས་སངས་ཚད་ལྡན་རང་མྲེད་པ་ཆགས་ཡོད། 
དྲེ་ཚོའ་ིསྐརོ་ལ་མ་འངོས་པར་དགངོས་པ་བཞྲེས་རྒྱྱུ ་མྲེད་འགྲ་ོ
དན་གི་འདགུ

སླབོ་ད ྲེབ་གསར་སིྒག་ད ྲེ་ཚོ་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་གི་སྐརོ་ཁ་ོན་རྲེད། གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྲྭའ་ིསླབོ་ཚན་ན་ི
བདོ་ནང་ལ་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་གི་འགྲ་ོསངས་དང། རྒྱ་གར་ལ་
ཡིན་ན་རྒྱ་གར་གི་འགྲ་ོསངས་བཞིན་འགྲ་ོགི་ཡོད་སབས་སླབོ་
ཚན་གཞན་མང་པ་ོཡོད།  སླབོ་ཚན་གཞན་དག་རྣམས་བདོ་
སདྐ་ཐགོ་སླབོ་ད ྲེབ་བཟ་ོཐུབ་ཀི་ཡོད་དམ། གང་ལརྟ་དགནོ་
པ་ཁག་གི་ནང་ཡོད་པའི་གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྲྭ་ད ྲེ་ཚོའི་ནང་སླབོ་
སྦངོ་གི་བརྒྱྱུད་ལམ་གི་སདྐ་ཡིག་ད ྲེ་བདོ་སདྐ་ནང་གནང་ཐུབ་
དགསོ་པ་ད ྲེ་ཐུགས་གལ་ཆྲེན་པ་ོཆགས་ཡོད། དྲེ་མ་བྱྱུང་བར་
སླབོ་སྦངོ་གི་བརྒྱྱུད་ལམ་སདྐ་ཡིག་གཞན་ཞིག་བས ྲེན་དགསོ་ན། 
འཛིན་གྲྲྭ་དགུ་ལ་སླབོ་ད ྲེབ་རྲེ་དགུ་ཡོད་པ་ད ྲེའི་ཐགོ་སླབོ་ཚན་
གཞན་ཚང་མ་ཁ་སྣནོ་བྱས་པ་ཡིན་ན་མང་པ་ོཞིག་ཆགས་འགྲ་ོ
རྒྱྱུ ་རྲེད། སདྐ་ཡིག་ལས་གཞན་པའ་ིསླབོ་ཚན་ཚང་མ་བདོ་
སདྐ་ཐགོ་བསབླ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ན་ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱྱུ ་རྲེད།  ཁྱད་
པར་རབ་བྱྱུང་གི་སྡ ྲེ་ཚན་ནང་ཡོད་པའི་གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྲྭའི་
སླབོ་སྦངོ་གི་བརྒྱྱུད་ལམ་དྲེ་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་གམ་ཕ་སདྐ་རང་
གི་ཐགོ་ནས་གནང་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱྱུང་ན་ཡག་པ་ོརྲེད།

ད ྲེ་བཞིན་སླབོ་ད ྲེབ་ནང་སིྤར་བཏང་གོ་བདྲེ་པ་ོབཟ་ོརྒྱྱུ ་ད ྲེ་གལ་
ཆྲེན་པ་ོརྲེད། བདོ་པའ་ིསདྐ་ལ་ཆོས་སདྐ་དང། ཕལ་སདྐ་ཞྲེས་
པའ་ིཐ་སདྙ་ད ྲེ་ཁྱབ་ཆྲེ་དགས་པ་རྲེད། དངསོ་གནས་བྱས་ན་
བར་སྤདོ་དང་མཐུན་པའ་ིགཞུང་ལུགས་ཀི་སདྐ་དང། སནྙ་
ངག་གི་ནང་བཤད་པའི་གྲངོ་པའི་སྐད་ཅྲེས་དབྱྲེ་བ་གཉསི་
བཤད་ཆོག གྲངོ་ཚིག་ད ྲེ་མྲེད་དགསོ་པ་ཞིག་རྲེད། དྲེ་མིན་
ཚིག་བརདོ་རྣམས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་ག་ོབདྲེ་པ་ོཡོང་རྒྱྱུར་



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།7

གཙོ་འདནོ་བྱྲེད་དགསོ་པ་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ཡིན་ནའང་
ཐུགས་སྣང་གནང་དགསོ་པ་ཞིག་ལ། དཔྲེར་ན། གཞུང་
ལུགས་ནང་ཡོང་བའ་ིབར་ཆད་དང། དྲེ་བཞིན་ཡུལ་སདྐ་ནང་
ཡོང་བའི་བར་ཆད་གཉསི་པ་ོད ྲེ་དནོ་མི་འད་བ་ཡོད་ན་གཞུང་
ལུགས་ཀི་བར་ཆད་གཙོ་བརོ་བཟུང་དགསོ་པ་ད ྲེ་ཐུགས་གལ་
ཆྲེན་པ་ོཆགས་ཀི་འདགུ དཔྲེར་ན།  “ལྲྭ་བ་” ཞྲེས་པའ་ི
ཚིག་ལ་ྟབུ་ཡིན་ན། གཞུང་ལུགས་ནང་ “ལྲྭ་བ་” ཞྲེས་པ་
མིས་མ་བཙྲེམ་པའི་སྣམ་བུ་ཞིག་ལ་ལྲྭ་བ་ཞྲེས་བརདོ་ཀི་ཡོད། 
ཡུལ་ལུང་ཁ་ཤས་ནང་ལྲྭ་བ་ཞྲེས་པ་ད ྲེ་ཕྱུ་པའ་ིམིང་རྲེད། ཕྱུ་
པའི་མིང་ལ་བ ྲེད་སྤདོ་བྱྲེད་པའི་ལྲྭ་བ་ད ྲེ་སླབོ་ད ྲེབ་ནང་འཁདོ་
ན། རྲེས་སུ་གཞུང་གི་ནང་ལྲྭ་བ་ཞྲེས་པའ་ིཐ་སདྙ་ད ྲེ་མཐངོ་
བའ་ིསབྐས་སུ་མག་ོའཁུགས་པའ་ིཉ ྲེན་ཁ་ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་
གཞུང་ལུགས་ཀི་སདྐ་ད ྲེ་གཙོ་བ་ོབྱྲེད་དགསོ། ཡུལ་སདྐ་ད ྲེ་
གཞུང་ལུགས་ཀི་སདྐ་དང་འགལ་ཟླ་མྲེད་ན་དཀའ་ངལ་མྲེད། 
འགལ་ཟླ་ཡོད་ན། ཐུགས་སྣང་གནང་དགསོ་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་
ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད། དྲེ་བཞིན་སྔནོ་བདོ་ཀི་སལོ་རྒྱྱུན་གི་ཐ་
སདྙ་ནང་མྲེད་པ་དང་། རྒྱ་མིས་དབང་སྒྱུར་ཟནི་པའ་ིརྲེས་
སུ་ཐ་སདྙ་མང་པ་ོཞིག་སླ ྲེབས་ཡོད། དྲེའ་ིནང་ཁ་ཤས་དགསོ་
པ་ཡོང་སདི། འནོ་ཀང་མང་ཆྲེ་བ་མི་དགསོ་པ་ཤ་སག་རྲེད། 
དཔྲེར་ན། “སིྤ་ཚོགས་རྙངི་པ་” ཞྲེས་པ་ད ྲེ་རྒྱ་མིས་བཟསོ་
པའ་ིསདྐ་ཅིག་རྲེད། ང་རང་ཚོ་ལ་སལོ་རྒྱྱུན་གི་སིྤ་ཚོགས་དང་
ད་ལའྟ་ིསིྤ་ཚོགས་ལ་སིྤ་ཚོགས་རྙངི་པ་དང་། སིྤ་ཚོགས་གསར་
པ་ཞྲེས་ཟུར་ད་ུབཞག་དགསོ་པ་མྲེད། སིྤ་ཚོགས་རྙངི་པ་ཞྲེས་
པའི་ཐ་སདྙ་ད ྲེ་རྒྱ་མིས་ཆྲེད་མངགས་ཀདླ་པ་བཀུས་པའི་རིམ་
པའ་ིནང་བཟསོ་པའ་ིཐ་སདྙ་ཅིག་ཡིན་པ་ད ྲེ་ངསོ་ཟནི་དགསོ་པ་
དང། དྲེ་འདའ་ིརིགས་ལ་དགོས་ཟནོ་གནང་དགསོ།

སིྤར་བཏང་སདྐ་ཡིག་ཉམས་ཆག་དྲེ་སདྐ་ཡིག་གཞན་གི་གནནོ་
ཤུགས་ལ་བར ྲེན་ནས་འགྲ་ོབ་དང་། ཆབ་སདི་ཀི་གནས་
སངས་ལ་བར ྲེན་ནས་འགྲ་ོབ་ད ྲེ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་རྲེད། 
ད་ལ་ྟང་ཚོའ་ིསདྐ་ཡིག་ལ་གཞན་གི་ཉ ྲེན་ཁ་ཡོད་པ་ད ྲེ་བདོ་ནང་
ཡོད་པ་ད ྲེ་ཚོ་རྒྱ་སདྐ་ཀི་གནནོ་ཤུགས་འགོ་ཏུ་ཉམས་ཆག་འགྲ་ོ
བ་དང་། ཕི་རྒྱལ་དང་བཙན་བྱལོ་ལ་ཡོད་པ་ད ྲེ་ཚོ་ཨིན་སདྐ་
ཀི་གནནོ་ཤུགས་འགོ་ནས་ཉམས་ཆག་འགྲ་ོབ་ད ྲེ་གསལ་པརོ་
མཐངོ་ཐུབ། གནས་ཚྱུལ་ད ྲེ་ཚོ་ཞིབ་ཚགས་པ་ོམཁྱྲེན་དགསོ་
པ་ད ྲེ་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད།

ད ྲེ་ནས་དགྲེ་རྒན་གི་ལག་དྲེབ་ད ྲེ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱྱུང་འདགུ 

དགྲེ་རྒན་འསོ་སྦངོ་གི་དགསོ་མཁ་ོཆ་ཚང་ཚང་བ་ལ་ྟབུ་འདགུ 
རིན་པ་ོཆྲེ་དགྲེ་རྒན་འསོ་སྦངོ་ཐགོ་མའ་ིགྲས་སུ་ཡིན་དསུ་ད ྲེས་
ཐུགས་ཁྱད་བྱྱུང་ཡོད་རྲེད་བསམ་གི་འདགུ ལག་དྲེབ་ད ྲེ་ན་ི
ཨ་མད་ོརྔ་པ་ཙམ་མིན་པར་བདོ་ཡོངས་རགོས་ཀི་དགྲེ་རྒན་
སུས་གཟིགས་པ་ཡིན་ནའང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ་བསམས་
པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱྱུ ་རྲེད། དྲེའ་ིནང་དགྲེ་རྒན་གི་འསོ་ཆོས་ཕར་
ཕིན་ཐྲེག་པ་ནས་བཤད་པ་དང་། འདལུ་བ་ནས་བཤད་པ་ད ྲེ་
ཚོ་ཚང་མ་གསལ་པ་ོབཀདོ་འདགུ ནམ་རྒྱྱུན་དགྲེ་རྒན་གི་འསོ་
ཆོས་ནང་གལ་ཆྲེ་ཤོས་ཡོངས་འཛིན་གི་འསོ་ཆོས་ད ྲེ་ཚོ་རྲེད། 
སྲེམས་མི་འགངོས་པ་ཉདི་ལ་སོགས།། ང་ོབ་ོཉདི་མྲེད་སོགས་
སནོ་བྱྲེད།། དྲེ་ཡི་མི་མཐུན་ཕགོས་བརོ་བ།། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་
ཡོངས་འཛིན་ཡིན།། ཞྲེས་པའ་ིཚིགས་བཅད་གཅིག་པ་ོད ྲེའ་ི
ནང་རྒྱ་གར་གི་ཟླ་བ་དགུའ་ིརིང་དགྲེ་རྒན་འསོ་སྦངོ་ལ་བསབླ་
རྒྱྱུའི་སླབོ་ཚན་ཡོངས་རགོས་ཚང་འདགུ་ཅྲེས་རྒྱ་གར་མཁས་
པ་འགས་ང་ལ་བཤད་མྱངོ་། ད་ལ་ྟརྒྱ་གར་གི་དགྲེ་རྒན་འསོ་
སྦངོ་ལོ་གཉསི་ཆགས་ཟནི་པ་རྲེད། ཡོངས་འཛིན་གི་འསོ་
ཆོས་ད ྲེ་དག་དགྲེ་རྒན་གི་ལག་དྲེབ་ནང་བཞག་ན། དྲེང་རབས་
ཀི་དགྲེ་རྒན་གི་དགོས་མཁོ་མང་ཆྲེ་བ་ཞིག་ད ྲེའི་ནང་ཚང་
ཡོད། དལུ་བ་ཞི་བ་ཉ ྲེར་ཞི་བ་སོགས་གལ་ཆྲེན་པ་ོཡིན་པ་ད ྲེ་
བཤད་མི་དགསོ་པ་རྲེད། དྲེའ་ིཐགོ་ད་དངུ་རལ་ད་ུབཏནོ་ཏ ྲེ། 
ཡོངས་འཛིན་གི་འསོ་ཆོས་ད ྲེ་བཞག་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རྲེད་
བསམ་པ་ད ྲེ་ང་རང་གི་རངོས་འཆར་ལ་ྟབུ་ཡིན།

གང་ལརྟ་ང་ཚོས་ངྲེས་པར་ད་ུཐུགས་དན་གསོ་དགསོ་པ་ཞིག་
ལ། རྒྱ་གར་ལ་ྟབུར་མཚོན་ན། ཕི་ལོ་ ༡༨༣༤ ནས་འག་ོ
བཙྱུགས་ཀིས་མྲེ་ཀ་ོལྲེས་ (Macaulay) ཤྲེས་ཡོན་ལམ་སལོ་
གསར་པ་བཏདོ་པ་ནས་བཟུང་ཆིག་སངོ་དགུ་བརྒྱ་ཉ་ིཤུ་ར་
གྲངས་བར་ལོ་བརྒྱ་མ་ཟིན་ཙམ་ཞིག་ནང་རྒྱ་གར་གི་གནའ་
བའོི་ཤྲེས་ཡོན་གི་ལམ་སལོ་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་ད ྲེ་ར་མྲེད་ལ་
ཕིན་པ་རྲེད། ང་ཚོ་རྒྱ་མིའ་ིའགོ་ཏུ་ལོ་དུག་ཅྱུ་སོང་ཟནི་ནའང་
བཙན་བྱལོ་དང་བདོ་གཉསི་ཀའི་ནང་བདོ་པའི་ཤྲེས་ཡོན་གི་
ལམ་སལོ་ར་མྲེད་ད་ུམ་ཕིན་པ་ད ྲེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པའོ་ིབ་ླན་མྲེད་པའ་ིཐུགས་བསྐྱྲེད་དང་། བཙན་བྱལོ་བདོ་
མིས་འབད་བརོན་གིས་བདོ་ནང་ལའང་ཕན་ཐགོས་པ་མང་
པ་ོབྱྱུང་ཡོད་ལ། དྲེ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་བདོ་ནང་ཡོད་པའ་ིམཁས་
དབང་རིམ་བྱནོ་དང་། བདོ་མི་ཚོས་ལགྷ་བསམ་ཟལོ་མྲེད་
ཀི་ཐགོ་ནས་རྒྱྱུན་འཛིན་བྱྲེད་ཐུབ་པ་ད ྲེའི་དབང་གིས་བྱྱུང་བ་

རྲེད། ད་ལ་ྟལོ་དུག་ཅྱུ་གནས་ཐུབ་པ་ལ་བལསྟ་ན། མ་འངོས་
པར་ལོ་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་རིང་གནས་ཐུབ་པའི་འབད་བརནོ་
གནང་བ་ཡིན་ན། ཏན་ཏན་འབད་བརནོ་ཐུབ་ངྲེས་ཤིག་རྲེད། 
དྲེ་ཚོ་སླབོ་ད ྲེབ་དང་སླབོ་ཚན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྐརོ་
རྣམས་ཡིན།

གྲསོ་གཞི་དང་པའོི་ནང་སླབོ་ཕུག་ལོ་བདནུ་ནས་ལོ་དགུ་བར་
གི་ན་གཞནོ་ཚོའ་ིསྐརོ་རྲེད། དྲེ་ལ་དམིགས་བསལ་རགོ་རགོ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཞིག་ལ། སླབོ་སྦངོ་གི་ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་བ་གཏངི་
ཟབ་ཡོད་པའ་ིསྡ ྲེ་ཚན་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད། དང་པ་ོད ྲེ་ཕ་མ་རྲེད། 
གཉསི་པ་ད ྲེ་དགྲེ་རྒན་རྲེད། གསུམ་པ་ད ྲེ་སླབོ་ཕུག་རྲེད། བཞི་
པ་ད ྲེ་འཛིན་སྐྱངོ་རྲེད། ལ་ྔཔ་ད ྲེ་སིྤ་ཚོགས་རྲེད། དྲེ་ལ་ྔཔ་ོསླབོ་
སྦངོ་གི་ལས་རིམ་ག་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཐྲེ་བྱྱུས་ཡོད་པའི་
གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད། ཕུ་གུ་མ་འབྱར་ནས་ལོ་
བརྒྱད་བར་གི་གནས་སྐབས་སུ་ཀླད་པའི་གནས་ཚད་ཡར་
རྒྱས་འགྲ་ོབའི་ག་ོསབྐས་བཟང་ཤོས་ཡིན་པ་ཚང་མས་བཤད་
ཀི་ཡོད། ཕུ་གུ་དགྲེ་རྒན་ས་ལ་མ་སླ ྲེབས་གངོ་ད་ུཕ་མས་གསོ་
སྐྱངོ་བྱྲེད་སངས་དྲེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད་སབས། 
མ་འངོས་པར་རབ་བྱྱུང་བྱྲེད་པའི་ག་ོསབྐས་ཡོད་པའི་ཕུ་གུའི་
ཕ་མ་ད ྲེ་ཚོ་ལའང་རྒྱྱུན་ད་ུཟབ་སྦངོ་དང་ལམ་སནོ་གནང་ཐུབ་
ན་ཡག་པ་ོཡོད་རྲེད།

ད ྲེ་ལ་ད ྲེང་རབས་ཀི་ལ་ྟཚྱུལ་མི་འད་བ་གཉསི་རྲེད། ལོ་བརྒྱད་
ཀི་བར་ད་ུསདྐ་ཡིག་མང་པ་ོབསབླ་ན་ཤྲེས་བདྲེ་ཤོས་ཀི་སབྐས་
ལ་བརི་བ་རྲེད། དྲེ་ཡིན་དསུ་ཆྱུང་དསུ་ནས་སདྐ་མང་པ་ོབསབླ་
དགསོ་རྲེད་ཟྲེར་བའ་ིབསམ་ཚྱུལ་གཅིག་དང། ལོ་གཅིག་ནས་
བརྒྱད་ཀི་བར་ད་ུཀདླ་པ་ཡར་རྒྱས་ཆྲེ་ཤོས་འགྲ་ོབའི་སབྐས་
ད ྲེར་སྐད་ཡིག་གཅིག་མ་གཏགོས་བསླབ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་མ་རྲེད། 
དྲེ་རང་སདྐ་མ་གཏགོས་བསབླ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་མ་རྲེད། སབྐས་ད ྲེར་
སདྐ་ཡིག་མང་པ་ོབསབླ་ན་བསམ་བླ་ོཚང་མ་འཁུགས་འགྲ་ོགི་
རྲེད་ཅྲེས་པའ་ིལ་ྟཚྱུལ་གཅིག་རྲེད། དྲེ་གཉསི་པའོ་ིནང་ནས་
ད་ལའྟི་གནས་སབྐས་སུ་ཆྱུང་དསུ་སབྐས་ལ་སདྐ་ཡིག་མང་པ་ོ
བསབླ་རྒྱྱུ ་མྲེད་པ་ད ྲེའ་ིཐགོ་མཁས་པ་མང་ཆྲེ་བས་མོས་མཐུན་
གནང་གི་ཡོད། གང་ལགས་ཤྲེ་ན། སྒ་དྲེ་རྣམ་རགོ་གི་རྲེས་
སུ་འབངས་པ་དང་རྣམ་རགོ་ད ྲེ་སྒའི་རྲེས་སུ་འབངས་པ་རྲེད། 
སདྐ་ཡིག་གཅིག་གི་ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་བའི་ནསུ་པ་ད ྲེ་
ཕུ་གུ་ལ་ཡོད་ན། འཛིན་གྲྲྭ་བཞི་པ་ཡན་ནས་སདྐ་ཡིག་བཅྱུ་
བཅ་ོལ་ྔག་ཚོད་བསབླ་ནའང་། རང་གི་སདྐ་ཅིག་ཡོད་པའ་ིཐགོ་
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རྒྱའི་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕིན་དང་གསུང་

ཆོས་ཁག་རྒྱུན་དུ་འཇོག་མུས་ཐོག་བོད་དོན་སོར་གི་བརྙན་
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ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

ནས་སདྐ་ཡིག་གཞན་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་པའ་ིགནས་སངས་ཆགས་
ཀི་ཡོད་དསུ། སོ་སོའ་ིལང་ས་ལ་ྟབུ་ད ྲེ་མ་ཤོར་བར་བསདྡ་
ཐུབ་པ་མ་ཟད། བསམ་བླ་ོགཏངོ་དསུ་རང་སདྐ་ཀི་ཐགོ་ནས་
གཏང་ཐུབ་པ་དང་། རང་གི་རྣམ་རགོ་ད ྲེ་རང་སདྐ་ཀི་མཉམ་
ད་ུའགྲ་ོབ། སདྐ་ཡིག་གཞན་པ་ཞིག་ཏུ་ཕར་འགྱུར་མི་འགྲ་ོབ་
བཅས་ཡོང་ཐུབ། དྲེར་བར ྲེན་ལོ་བརྒྱད་ཀི་བར་ད་ུཕ་མ་ཚོ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོཆགས་ཡོད་ཅིང་།  སདྐ་ཀང་རང་སདྐ་ཁ་ོ
ན་བ ྲེད་སྤདོ་བྱ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆྲེ།

ད ྲེང་རབས་ཀི་བཤད་ཚྱུལ་ད་ུདགྲེ་རྒན་ཚོས་ཕུ་གུའི་སྲེམས་
ཁམས་ཀི་གནས་བབ་དྲེ་ཤྲེས་པ་ཞིག་དགསོ་ཞྲེས་པ་ད ྲེ་དངསོ་
ཡོད་གནས་སངས་རྲེད། ཕུ་གུའ་ིསྲེམས་ཁམས་ཡག་པ་ོམ་
ཤྲེས་ན། དགྲེ་རྒན་གིས་ཕུ་གུའ་ིབླ་ོལ་འཇུག་པའ་ིསླབོ་ཁདི་
ཡག་པ་ོཞིག་བྱྲེད་མི་ཐུབ། དྲེར་བར ྲེན་ཕུ་གུའ་ིསྲེམས་ཁམས་
ཤྲེས་དགསོ་ཞྲེས་པ་ད ྲེ་ད ྲེང་རབས་དང་། སརྔ་སལོ་གཉསི་
ལ་མི་མཐུན་པ་མྲེད། གདལུ་བྱའ་ིཁམས་དང་བསམ་པ་དང་
བག་ལ་ཉལ་མ་ཤྲེས་པ་ཡིན་ན་གདལུ་བྱ་བཀ་ིམི་ཐུབ་པ་ད ྲེ་
སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ནང་ཡང་ཡང་ཡོང་བ་ཞིག་རྲེད། དྲེ་
དང་ཆབས་ཅིག་ང་རང་ཚོ་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དགོས་
མཁ་ོད ྲེ་དགྲེ་རྒན་ཚོས་ཕུ་གུའི་སྲེམས་ཁམས་ཤྲེས་པ་ཙམ་ད་ུ
མ་ཟད།  ཕུ་གུའ་ིསྲེམས་ཁམས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་བའམ་
བླ་ོསྦངས་ནས་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་པའི་བརོན་འགུྲས་སླ ྲེབས་ཐུབ་
པ་དང་། བྱ་བ་ངན་ཞྲེན་དང་བདག་ཉདི་ལ་བརྙས་པའ་ིལྲེ་
ལོ་སྤངས་ཐུབ་པ་སོགས་དྲེ་འདའི་བསམ་བླའོི་རྣམ་རགོ་ད ྲེ་
ཚོ་ཕུ་གུའི་ཀླད་པའི་ནང་བླུག་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤྲེས་གནང་
དགསོ། གང་ལརྟ་ཕུ་གུ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཁ་ོརང་ཚོའ་ིསྲེམས་ཁམས་
ཀི་གནས་སངས་དང་བསནུ་ནས་འགྲ་ོདགོས་ཞྲེས་པ་ད ྲེ་ཁས་
ལྲེན་པ་དང་ཆབས་ཅིག དྲེ་ལའང་བཟ་ོབཅསོ་དང་སྣནོ་པ་
རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་དང་།  བསམ་པའ་ིའཁྱྲེར་སོ་ཁྱད་པར་བ་ང་
རང་ཚོས་ཆྲེད་ད་ུགཉ ྲེར་ནས་བསུྐན་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ཞིག་དགྲེ་རྒན་
ཚོས་ངྲེས་པར་ད་ུམཁྱྲེན་དགསོ་པ་ད ྲེ་ཐུགས་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། 
གྲསོ་གཞི་དང་པའོ་ིསྐརོ་ལ་ད ྲེ་ཙམ་ཞིག་ཡིན།

གྲསོ་གཞི་བཞི་པའ་ིནང་། དགྲེ་རྒན་དང་དགྲེ་ཕུག་གི་བར་
དང་། ལགྷ་པར་ད་ུདགནོ་སྡ ྲེ་ཁག་གི་གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྲྭའ་ིནང་
དགྲེ་རྒན་དགྲེ་ཕུག་དབར་བ་ླམ་དང་སླབོ་མའ་ིའད་ུཤྲེས་དགསོ་
མིན་སྐརོ་རྲེད་འདགུ འཛིན་གྲྲྭའ་ིནང་སླབོ་མཁན་དགྲེ་རྒན་
དང་། ཆོས་ཀི་རྒྱྱུན་སྤ ྲེལ་མཁན་དགྲེ་རྒན་གཉསི་པ་ོཐ་དད་

བྱས་ན་ཡག་པ་ོམྲེད་འགྲ་ོབསམ་གི་འདགུ སིྤར་བཏང་ང་ཚོའ་ི
སལོ་རྒྱྱུན་ནང་ཐ་སདྙ་རིག་པ་སླབོ་མཁན་རྣམས་དགྲེ་རྒན་ལ་
བརི་བ་དང་མི་བརི་བ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོང་གི་འདགུ བདོ་ནང་
ལའང་ཐ་སདྙ་རིག་གནས་སླབོ་མཁན་དགྲེ་རྒན་རྣམས་བ་ླམའ་ི
གྲངས་སུ་མི་བརི་བ་མང་པ་ོརྲེད། ལགྷ་པར་ད་ུསགྦ་ས་ད ྲེ་སླབོ་
གྲྲྭའ་ིརྣམ་པ་ལ་བསྒྱུར་གི་ཡིན་ཞྲེས་འཛིན་གྲྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་དགྲེ་
རྒན་གཅིག་བཙྱུགས་ཏྲེ་འཛིན་གྲྲྭ་བརྲེ་པ་ོརྒྱག་པའི་ལམ་སལོ་
བྱྱུང་སབྐས་བཤྲེས་གཉ ྲེན་བས ྲེན་ཚྱུལ་ཁག་པ་ོཡོང་གི་འདགུ་
ཅྲེས་ད ྲེའ་ིསྐརོ་ལ་བགྲ་ོགླ ྲེང་མང་པ་ོབྱྱུང་བ་རྲེད། གཞན་ཡང་
མཁན་པ་ོསོ་སོའ་ིབརི་བཞག་དང་ཆོས་གནང་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་ཚོ་བ་ླམར་
བརི་བ་དང་མི་བརི་བ་ཅི་རིགས་རྲེད། ང་ཚོས་འཛིན་གྲྲྭའ་ི
ནང་ཤྲེས་བྱ་རིག་པའ་ིགནས་ཁ་ོན་བྱས་ནས་བསབླ་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་རྲེད། 
དྲེས་ན་སླབོ་མས་ཕག་འཚལ་བ་དང་མཎྜལ་འབུལ་བ་སོགས་
བ་ླསླབོ་ཀི་འབ ྲེལ་བ་བཞག་མི་དགསོ། སྔནོ་མ་བདོ་པའ་ིགཞི་
རིམ་སླབོ་གྲྲྭ་ཐོག་མ་ཚྱུགས་སྐབས་ཆོས་དགྲེ་ཟྲེར་བ་ཞིག་
ལོགས་སུ་བཙྱུག་པའི་གནས་སངས་ད ྲེ་ཕལ་ཆྲེར་ད ྲེ་འད་ཞིག་
ལ་དགངོས་པ་བཞྲེས་ཡིན་ཚོད་འདགུ

དགྲེ་རྒན་གི་ཁྱད་ཆོས་མང་པ་ོཡོད་པའི་ནང་ནས་གལ་ཆྲེ་
ཤོས་ན་ིདགྲེ་རྒན་སོ་སོའ་ིཀུན་སྤདོ་ད ྲེ་རྲེད། རབ་བྱྱུང་ཡིན་
ན་འདལུ་བ་དང་མཐུན་པ་དང་། ཁིྱམ་པ་ཡིན་ན་ཡ་རབས་
ཀི་སྤདོ་ཚྱུལ་ལནྡ་པ་ཞིག་དགསོ་པ་ད ྲེ་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། དགྲེ་
རྒན་ལ་ཤྲེས་ཡོན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ཡིན་ནའང་ཀུན་སྤདོ་ཚད་
ལནྡ་མྲེད་ན། སླབོ་ཕུག་ཀུན་སྤདོ་ཡག་པ་ོཡོང་བ་དང་བསན་
པ་འཛིན་སྐྱངོ་གནང་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཡོང་བའ་ིགནས་སངས་
ཁག་པ་ོརྲེད། དགྲེ་རྒན་རང་ཉདི་ལུང་རགོས་ཀི་བསན་པ་
འཛིན་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱྱུང་བ་ཡིན་ན་དགྲེ་ཕུག་ཀང་དྲེ་བཞིན་
ཏན་ཏན་ཡོང་ཐུབ་མདགོ་ཁ་པ་ོརྲེད།

ད ྲེང་སང་སིྤར་སླབོ་སྦངོ་དང་།  དམིགས་བསལ་ཆོས་ལ་སླབོ་
སྦངོ་གི་འགལ་རྐྲེན་ཆྲེ་ཤོས་ན་ིའདདོ་རྔམས་སིྤ་དང་།  ཁྱད་
པར་དཔལ་འབྱརོ་ལ་རྔམས་པ་ད ྲེ་རྲེད། དགྲེ་རྒན་གི་རིགས་
དང་། ལགྷ་པར་ད་ུརབ་བྱྱུང་གི་དགྲེ་རྒན་གི་རིགས་དྲེ་ཚོ་དནོ་
ཉུང་བ་བྱ་བ་ཉུང་བ་དང་། དཔལ་འབྱརོ་ལ་ཁྱནོ་ནས་ད་ོསྣང་
མྲེད་པ། དངུལ་ལ་ད་ོསྣང་མྲེད་པ་ཞིག་དགསོ་པ་ད ྲེ་གལ་ཆྲེན་
པ་ོརྲེད། དགྲེ་རྒན་དངུལ་ལ་རྔམས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། དགྲེ་ཕུག་
ལ་དངུལ་ལ་རྔམས་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་མ་རྲེད་ཅྲེས་གསུང་པ་ཡིན་
ན། དྲེ་ན་ིདནོ་མི་མཐུན་པའ་ིསདྐ་ཆ་རྲེད། དྲེས་ཕན་ཐགོས་

གང་ཡང་ཡོད་མ་རྲེད། ད་ལའྟ་ིགནས་སབྐས་ལ། མིང་ལ་
མཐུན་རྐྲེན་ཟྲེར་ཡང་ཆོས་ཕགོས་ལས།། ཉམས་བྱྲེད་འདདོ་
ཡོན་བདདུ་ཀི་གཡབ་མོ་ས ྲེ།། ཞྲེས་གུང་ཐང་གིས་གསུངས་
པ་ད ྲེ་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་རྲེད། ད་ལ་ྟཚང་མ་ལ་གནས་
ཚྱུལ་ཐབས་སྐྱ་ོཔ་ོཡོང་བ་ད ྲེ་དཔལ་འབྱརོ་གི་འདདོ་རྔམས་
དང་། ལགྷ་པར་ད་ུབག་མྲེད་ལོངས་སྤདོ་ལ་བར ྲེན་ནས་སིྤ་
ཚོགས་འདིའི་ནང་དགོས་མཁོ་དང་མཐུན་པའི་ལོངས་སྤདོ་
བྱྲེད་པའི་ག་ོསབྐས་མ་བྱྱུང་བའི་དབང་གིས་གནས་ཚྱུལ་མང་
པ་ོཞིག་འཁུགས་བསདྡ་ཡོད་རྲེད། དགྲེ་རྒན་དགྲེ་ཕུག་གཉསི་
ཀས་རང་རང་སོ་སོའ་ིཆོས་དང་མཐུན་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་གང་
འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ཐགོ་མར་རང་གིས་ཉམས་སུ་ལྲེན་པ་ 
དང་། དྲེ་ནས་གཞན་ལ་བསན་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱྱུང་བ་ཡིན་ན། 
ཡག་པ་ོཡོང་བའ་ིརྲེ་བ་བརྒྱབ་ཆོག

དསུ་ཚོད་ཀི་རྐྲེན་པས་འདིར་མཚམས་འཇོག་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
དྲེ་ནས་ཁྱྲེད་རང་ཚོས་བགྲ་ོགླ ྲེང་ད ྲེ་དནོ་དང་ལྡན་པ་ཡོང་བ་ 
དང་། འད་ིནས་ཐནོ་པའ་ིགུྲབ་དནོ་ད ྲེ་ཚོ་བདོ་རིགས་ཙམ་
མ་ཡིན་པར་བདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་གི་རྲེས་སུ་ཞུགས་པའི་
མི་རིགས་ཚང་མར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་བའི་རྲེ་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ།། 
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལྷ་ོཤར་ཨྲེ ་ཤི་ཡའ་ིདད་ལནྡ་པ་
ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ ༧ ཉནི་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་
ར་ོརྲེ་གདན་གི་བཞུགས་གནས་ཕ་ོབང་ད་ུལྷ་ོཤར་ཨྲེ ་ཤི་ཡའི་
དད་ལྡན་པ་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བླང་དརོ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ། ཐགོ་མར་ངསོ་ཀིས་ནང་པའ་ིཆོས་གྲགོས་ཕ་ོ
མོ་ཁྱྲེད་རང་ཚོར་འཚམས་འད་ིཡོད།  གཞི་རའ་ིཆ་ནས་
ང་ཚོ་ཚང་མ་ལྲེགས་སྦར་སྐད་ནང་བཞུགས་པའི་དཔལ་ནཱ་
ལྲེནྡྲ་ནས་དར་བའི་ནང་ཆོས་རྲེས་འབང་པ་གཅིག་པ་ཆགས་
ཡོད།  པཱ་ལིའ་ིཆོས་བརྒྱྱུད་དང་མི་འད་བ་གང་ཡིན་བརདོ་
ན་པཱ་ལིའི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ད ྲེ་གཙོ་ཆྲེར་སངས་རྒྱས་ཀི་ལུང་གཙོ་
བརོ་འཛིན་བཞིན་ཡོད། ལྲེགས་སྦར་ཆོས་བརྒྱྱུད་ནང་སངས་
རྒྱས་ཀི་བཀའི་དགོངས་དནོ་ལ་རིག་པའི་ལམ་ནས་བརག་
དཔྱས་བྱས་ནས་འགྲ་ོབ་རྲེད།  དྲེར་བར ྲེན་ལྲེགས་སྦར་ཆོས་
བརྒྱྱུད་ནང་རྒྱྱུ ་མཚན་དང་རིག་པའི་ལམ་ལ་བར ྲེན་ནས་འགྲ་ོ
བ་རྲེད།  དྲེ་ཡང་ནཱ་ལྲེནའྜ་ིམཁས་པ་ཆྲེན་པ་ོདཔལ་མགནོ་
འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་དང་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས།  ཟླ་བ་གྲགས་
པ་ལ་ྟབུ་ནཱ་ལྲེནའྜ་ིམཁས་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ད ྲེ་དག་གིས་
རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལ་ཡིན་ནའང་རིག་པས་དཔྱད་པ་བྱས་ནས་
སནོ་པས་འདལུ་བྱའི་ཁམས་དང་མོས་པར་བར ྲེན་ནས་ཆོས་
བསན་པ་ད ྲེ་དག་དང་ངྲེས་དབྱྲེ་བ་ཕྲེ་ནས་ཁས་བླངས་པ་མ་
གཏགོས་སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀི་བཀའ་ཡོད་ཚད་སྒ་
ཇི་བཞིན་པར་ཁས་ལྲེན་བྱྲེད་ཀི་མྲེད།  སནོ་པ་རང་ཉདི་ནས་
ཀང་། དགྲེ་སླངོ་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀིས། །བསྲེགས་
བཅད་བརར་བའ་ིགསྲེར་བཞིན་ད།ུ །ལྲེགས་པར་བརག་ལ་ང་
ཡི་བཀའ། །བངླ་བར་བྱ་ཡི་གུས་ཕིར་མིན། ། ཞྲེས་གསུང་
ཡོད། ང་ཚོའ་ིའགྲ་ོསངས་འད་ིད ྲེང་སབྐས་ཚད་རལུ་དངསོ་
ཁམས་རིག་པ་དང་གཅིག་པ་རྲེད།  ཚད་རལུ་དངསོ་ཁམས་
རིག་པའ་ིཚན་རིག་པ་ཚོས་ཆོས་རྣམས་ཀི་གནས་ལུགས་སྐརོ་
འགྲྲེལ་བརདོ་བྱྲེད་སབྐས་ངའ་ིསྲེམས་ཀི་ཞྲེ་ཕུག་ད ྲེར།  དྲེའ་ི
སྐརོ་ལ་ངསོ་རང་ཁོ་ཚོ་ལས་ཡག་པ་ཤྲེས་ཀི་ཡོད་བསམ་པ་
དན་མྱངོ་ཡོད། ཅྲེས་ཞལ་ཤོབ་མཛད་ནས་མུ་མཐུད་བཀའ་
སླབོ་ཕ ྲེབས་དནོ།

ད ྲེ་སྔ་ངསོ་ཀི་གྲགོས་པ་ོརྒྱ་གར་ཚན་རིག་པ་སྐུ་ཞབས་རཱ་ཇ་
ར་མན་ན་ཞུ་བ་ཅིག་ཡོད།  ཁངོ་གིས། ཚད་རལུ་དངསོ་
ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དྲེ་ནབུ་ཕགོས་ལ་རྣམ་གཞག་
གསར་དར་ཞིག་ཡིན་ཡང་རྒྱ་གར་ནང་ལོ་ང་ོ ༢༥༠༠ གངོ་
ནས་དར་ཟནི་སྐརོ་གསུང་པ་དང་སྦྲགས།  ཀླུ་སུྒབ་ཀི་ར་བ་
ཤྲེས་རབ་ལས་དངས་ནས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་བཏནོ་གནང་
བྱྱུང་།  སནོ་པ་མངནོ་པར་རགོས་པ་སངས་རྒྱས་ནས་གནས་
མཆོག་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིར་བཀའ་དང་པ་ོབདྲེན་བཞིའི་ཆོས་འཁརོ་
ད ྲེ་དག་པཱ་ལའ་ིསདྐ་ཐགོ་གསུང་པ་རྲེད། བསབླ་པ་གསུམ་ཡིག་
ཐགོ་ལ་བཀདོ་པ་ད ྲེ་སྡ ྲེ་སྣདོ་གསུམ་རྲེད།  པཱ་ལའ་ིགཞུང་ད ྲེ་
དག་ནང་པའ་ིཆོས་ཀི་རང་གཞི་རྲེད།  ཤཱི་ལངྐ། འབར་མ། 
ཐྲེ་ལྲེནྜ།ི ཀྲེམ་བྷ་ོཌི་ཡ། ལའ་ོསི། དྲེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་དང་ཝི་
ཏ་ིནམ། ཀ་ོརི་ཡ། ཉ་ིཧངོ་།  སོག་པ།ོ བདོ་དང་བཅས་
པ་ཚང་མ་ནང་པའ་ིཡུལ་གུྲ་རྲེད། རྒྱལ་སས་གཞནོ་ན་ུདནོ་
གུྲབ་ཁིྱམ་ནས་ཁིྱམ་མྲེད་པར་རབ་ཏུ་བྱྱུང་ནས་ལོ་དུག་དཀའ་
དཔྱད་མཛད་ཡོད། དྲེ་ནས་མངནོ་པར་རགོས་པ་སངས་རྒྱས་
པ་རྲེད། 

ད་ལྟའི་འཛམ་གླིང་ནང་གི་གནས་སངས་ལ་གཟིགས་དང་། 
འཚྲེ་བ་ཧ་ཅང་འདགུ འཚྲེ་བ་ད ྲེ་དག་མིས་བཟསོ་པ་རྲེད།  
ཡྲེ ་ཤུའི་ཆོས་པ་ཞིག་གི་ངསོ་ནས་བལྟས་ཀང་ང་ཚོ་ཚང་མ་
འཇིག་ར ྲེན་བཀདོ་པ་པ་ོདཀནོ་མཆོག་གཅིག་གིས་བཀདོ་པ་ཤ་

སག་རྲེད།  འཇིག་ར ྲེན་བཀདོ་པ་འདདོ་མཁན་ཚོས་དཀནོ་
མཆོག་ཁྲེས་ལྲེན་པ་རྲེད།  ལ་ྟགུྲབ་ད ྲེའ་ིརྲེས་སུ་འབང་མཁན་
ཚོས་ང་ཚོ་ཚང་མ་དཀོན་མཆོག་གཅིག་གིས་བཀོད་པ་ཡིན་
སབས། འཛམ་གླངི་གི་མི་འབརོ་ཐྲེར་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་
ཐམས་ཅད་ཕ་གཅིག་ལས་མཆྲེད་པའི་སྤུན་མཆྲེད་ཕ་ོམོ་ལ་ྟབུ་
རྲེད། འནོ་ཀང་སྤུན་མཆྲེད་ནང་ཁུལ་གསོད་རྲེས་གཏངོ་བ་ད ྲེ་
དག་ཧ་ཅང་ཐབས་སྡགུ་རྲེད།

ངསོ་ཀིས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་པ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད། གང་
ཡིན་བརདོ་ན་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གོང་འཕྲེལ་གཏངོ་
རྒྱྱུ ་ད ྲེ་ངསོ་ཀི་ལས་འགན་ཞིག་ཡིན།  ད་ཆ་ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་
རིང་ནས་དར་བའ་ིའཇིག་ར ྲེན་བཀདོ་པ་པ་ོའདདོ་མཁན་ཆོས་
ལུགས་དྲེ་དག་གིས་མིའ་ིདཀའ་ངལ་སྲེལ་མ་ཐུབ་པ་ལ་ྟབུ་ཞིག་
མཐངོ་གི་འདགུ (ཞལ་ཤོབ་མཛད།) ཁ་ནས་དཀནོ་མཆོག་
མཁྱྲེན། ཞྲེས་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་པ་ཙམ་ལས་དངསོ་ཡོད་གནས་
ཚྱུལ་ལ་ང་ཚོ་དང་ཁ་ོཔ་ཚོ། ཟྲེར་ནས་ཕན་ཚྱུན་གསོད་རྲེས་
གཏངོ་བཞིན་པ་རྲེད། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀི་འཇིག་ར ྲེན་
བཀདོ་པ་པ་ོམི་འདདོ། ཐུབ་པ་རང་ཉདི་ཀིས་ཞལ་ནས།

ཐུབ་རྣམས་སྡགི་པ་ཆྱུ་ཡིས་མི་འཁུ་ཞིང༌། །

འགྲ་ོབའ་ིསྡགུ་བསལྔ་ཕག་གིས་མི་སྲེལ་ལ། །

ཉདི་ཀི་རགོས་པ་གཞན་ལ་སྤ་ོམིན་ཏ ྲེ། །
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང། དབུས་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚྱུལ། གསལ་བསྒགས་
སོགས་ཞིབ་ཕ་གཤམ་གསལ་ད་རྒྱའ་ིཁ་བྱང་ཐགོ་
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ཆོས་ཉདི་བདྲེན་པ་བསན་པས་གྲལོ་བར་མཛད། །ཅྲེས་གསུང་
ཡོད། དྲེ་བདྲེན་པ་རྲེད། སྲེམས་ཀི་ཞི་བདྲེ་མྲེད་པ་བཟ་ོ
མཁན་ཁངོ་ཁའོ་ིབླ་ོརྲེད། སནོ་པས་ཆོས་བསན་ནས་གདལུ་
བྱ་འཁོར་བ་ལས་གྲལོ་བར་མཛད་པ་མ་གཏགོས་ཆོ་འཕུལ་
བསན་ནས་གདལུ་བྱ་འཁརོ་བ་ལས་འད ྲེན་པ་མ་རྲེད། ཆོས་
ལུགས་གཙོ་ཆྲེ ་བ་ཚང་མས་གཙོ་བ་ོདཀོན་མཆོག་མཁྱྲེན་
ཟྲེར་ནས་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད། འནོ་ཀང་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་
ཀི་ལ་ྟགུྲབ་སིྤ་དང་ལགྷ་པར་དཔལ་ནཱ་ལྲེནྡྲ་ནས་བརྒྱྱུད་པའི་ལ་ྟ
གུྲབ་ད ྲེ་དག་གིས་གཙོ་བ་ོསྲེམས་རྒྱྱུད་དལུ་ཐབས་སྐརོ་གསུང་
བ་རྲེད། དད་པ་ཙམ་གི་རྲེས་སུ་མ་འབངས་པར་རྒྱྱུ ་མཚན་
བཀོད་ནས་རིག་པའི་རྣམ་གྲངས་མཐའ་ཡས་པའི་སྒ་ོནས་
ཆོས་རྣམས་ཀི་གནས་ལུགས་ལ་དཔྱད་པ་བྱྲེད་མཁན་དྲེ་ནཱ་
ལྲེན་ྜནས་དར་བའ་ིབསན་པ་ད ྲེ་ཁ་ོན་རྲེད་འདགུ ང་ཚོ་ཚང་
མ་ནཱ་ལྲེནའྜ་ིགཞུང་རྲེས་སུ་འབང་མཁན་རྲེད། སབྐས་རྲེ་མི་
ཁག་གཅིག་གིས་ཐྲེག་ཆྲེན་དང་ཐྲེག་དམན། ཞྲེས་ཐ་སྣད་ད ྲེ་
བ ྲེད་སྤདོ་བྱྲེད་ཀི་འདགུ ངསོ་རང་ཐ་སདྙ་ད ྲེར་མོས་པ་ོམྲེད། 
གང་ཡིན་བརདོ་ན་ཐ་སདྙ་ད ྲེས་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པ་ོབརདོ་སབྐས་
མཐ་ོབ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཐྲེག་དམན་བརདོ་སབྐས་ཏགོ་
ཙམ་ག་ོས་དམའ་བ་ཡིན་པའ་ིརྣམ་འགྱུར་འདགུ དྲེ་འད་ར་
བ་ནས་མ་རྲེད། གནས་བརན་སྡ ྲེ་པར་མཚོན་ན་སངས་རྒྱས་
པའ་ིཆོས་ཀི་རང་གཞི་རྲེད། ཐྲེག་དམན་ཞྲེས་ཟྲེར་སལོ་ཡོད།  
ལྲེགས་སྦར་ཆོས་བརྒྱྱུད་ལ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པ་ོཞྲེས་ཏགོ་ཙམ་མཐ་ོ

བའ་ིརྣམ་པ་འདགུ དྲེ་འད་ར་བ་ནས་མ་རྲེད།  ནང་ཆོས་ཀི་
རང་གཞི་གནས་བརན་སྡ ྲེ་པའི་ལུགས་ཡིན་ནའང་མི་འད་བ་
ད ྲེ་ལྲེགས་སྦར་ཆོས་བརྒྱྱུད་འཛིན་མཁན་ཚོས་རིག་པའི་ལམ་
ནས་བརག་དཔྱད་ཧ་ཅང་བྱྲེད་ཀི་ཡོད། ངསོ་ཀི་ད ྲེང་སབྐས་
པཱ་ལའི་གཞུང་དང་ལྲེགས་སྦར་གི་གཞུང་ཞྲེས་འབདོ་པ་མ་
གཏགོས་ཐྲེག་ཆྲེན་དང་ཐྲེག་དམན་ཟྲེར་གི་མྲེད། ནཱ་ལྲེནྡྲའ་ི
གཞུང་གི་འགྲ་ོསངས་དྲེ་ཤྲེས་ཡོན་གི་ང་ོབའོི་ཐགོ་ནས་ནང་
ཆོས་ལ་སླབོ་སྦངོ་བྱས་པ་རྲེད། ནཱ་ལྲེནྡྲའ་ིགཞུང་གི་རྲེས་སུ་
འབང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་ལམ་སང་ཡིན་པ་རྲེད། ཟྲེར་ནས་
ཁས་ལྲེན་བྱྲེད་ཀི་མ་རྲེད།  ཡིན་མིན་ཚད་མ་དང་རིག་པའ་ི
ལམ་ནས་བརར་ཤ་བཅད་ནས་ཁས་ལྲེན་བྱས་པ་རྲེད།  ཅྲེས་
བརདོ་ཀི་མ་རྲེད།  དྲེར་བར ྲེན་ནཱལྲེནའྜ་ིམཁས་པ་ད ྲེ་དག་
གིས་ཚད་མའ་ིསྐརོ་ད ྲེབ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབསི་ཡོད། 

མཚམས་རྲེ་ངོས་ཀིས་འབར་མ་དང་ཐྲེ་ལྲེནྜའི་དགྲེ་སླངོ་
ཚོར་རྲེད་མོ་རྲེད་ནས་ཁྱྲེད་ཚོས་སངས་རྒྱས་ཀི་ལུང་ཙམ་ལ་
བས ྲེན་ནས་འགྲ་ོབ་རྲེད།  སོ་མྲེད་མཁན་གིས་ཟ་མ་བཟས་
པ་ལ་ྟབུ་རྲེད། ཟ་མ་སྙ་ིམོ་ཡིན་ན་ལས་ས་ླཔརོ་མིད་ཀང་ཟ་མ་
མཁྲེགས་པ་ོཡོད་ན་སོ་རྒྱག་མ་ཐུབ་པ་རྲེད། འནོ་ཀང་ང་ཚོ་
ནཱ་ལའྲེནྜའི་གཞུང་རྲེས་སུ་འབང་མཁན་ཚོར་སོ་ཡོད་པ་མ་
ཟད།  སོ་ཧ་ཅང་མཁྲེགས་པ་ོཡོད་སབས་ཟ་མ་མཁྲེགས་པ་ོ
ཇི་འད་ཞིག་ཡོད་ཀང་སོས་ལས་ས་ླཔ་ོབྱས་ནས་ལདྡ་པ་རྲེད། 
ཅྲེས་ཞལ་ཤོབ་མཛད་ནས་མུ་མཐུད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།

ད་ཆ་དསུ་རབས་ ༢༡ ནང་སླ ྲེབས་ཡོད། རིགས་པའ་ིལམ་
ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་ཤྲེས་ནས་དད་པ་ཐབོ་པ་ཞིག་
བྱྱུང་ན་བསན་པ་ད་དངུ་ལོ་ང་ོབརྒྱ་ཕག་འགའ་ཤས་གནས་
ཐུབ་རྒྱྱུ ་རྲེད། དད་པ་ཙམ་ལ་བར ྲེན་ནས་འགྲ་ོརྒྱྱུའ་ིདསུ་ཚོད་
ད་ཆ་ཡོལ་ཟནི་པ་རྲེད། དྲེར་བར ྲེན་ནང་པའ་ིཆོས་ལ་སླབོ་
སྦངོ་བྱ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད།  སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་
སུ་མཆིའ།ོ ཟྲེར་ནས་དད་པ་རྐང་རྐང་ཐགོ་ནས་ཕིན་པ་
ཡིན་ན་བསན་པ་ཡུན་རིང་པརོ་གནས་ཐུབ་ཀི་མ་རྲེད། ཅྲེས་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ། ། 

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་བྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡ ྲེའ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆྲེན་
མཆོག་གིས་མཇལ་བཅར་ཞུས་པ།

༄༅། ། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ ༨ རྲེས་གཟའ་ལགྷ་
པ་ཉནི་གི་ཕྲེད་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༡།༣༠ ཙམ་ལ་བྷ་ིཧཱར་མངའ་
སྡ ྲེའ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆྲེན་ན་ིཏ་ིཤི་ཀུ་མཱར་ Nitish Kumar 

མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་བ་ླན་མྲེད་པའི་དབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་ཡོད་
འདགུ

སབྐས་དྲེར་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ། དསུ་རབས་བརྒྱ་ཕག་འགའ་ཤས་རིང་རྒྱ་གར་གི་
དཔལ་ནཱ་ལྲེནྡྲ་རིག་གཞུང་བས་ིགནས་དྲེ་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་རྲེ་

ཕུད་བྱས་ནས་བསདྡ་ཡོད། གཙྱུག་ལག་ཁང་དྲེ་ནས་མཁས་
གུྲབ་གཉསི་ལནྡ་གི་སྐྱྲེས་བུ་དམ་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ད་ུ
མ་བྱྱུང་ཡོད། ཁངོ་རྣམས་ན་ིཆོས་ཙམ་མིན་པར་སིྤར་སངས་
ཤྲེས་ཡོན་གི་ཆ་ནས་ཀང་ཧ་ཅང་མཁས་པ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། 
ཐྲེངས་འདརི་གནས་མཆོག་ར་ོརྲེ་གདན་ད་ུབཀའ་ཆོས་བྱས་
པ་རྲེད། བཀའ་ཆོས་རིང་ད ྲེར་མངའ་སྡ ྲེའ་ིགཞུང་མང་གཉསི་
ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ཧ་ཅང་གནང་བྱྱུང་། ཐུགས་
རྲེ་ཆྲེ།  སརླ་ཡང་མཇལ་ཡོང་། ཞྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ།  
ཐྲེངས་འདརི་དབུ་ཁིད་རྣམ་གཉསི་མཇལ་འཕད་སབྐས་བདོ་

མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱངོ་བླ་ོབཟང་སྲེང ྲེ་
མཆོག་ཀང་ལནྷ་བཅར་ཞུས་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གངོ་ཚྲེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་དགྲེ་ར་ཚོགས་
པའི་ངོས་ནས་གནས་མཆོག་ར་ོརྲེ་གདན་གི་དསུ་འཁོར་
གསུང་ཆོས་ར་བའི་ནང་རརོ་གདན་ཁུལ་ད་ུཡོད་པའི་དབུལ་
ཕངོས་དབང་པ་ོསྐྱནོ་ཅན་ཚོར་ཧནི་སྒརོ་ ༢༠༠ རྲེ་དང་
གཞན་ཚོར་ཧནི་སྒརོ་ ༡༠༠ གསོལ་རས་གནང་ཡོད།  
ཕགོས་མཚྱུངས་ཉམ་ཐག་དྲེ་དག་ལ་ཉནི་གུང་གི་ཞལ་ལག་
ཀང་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།11

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡར་མྲེ་སྐྱནོ་ཚབས་
ཆྲེ་བྱྱུང་བར་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་སྩལ་བ།

༄༅། །ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡར་མྲེ་སྐྱནོ་ཚབས་ཆྲེ་བྱྱུང་ས ྲེ་འགྲ་ོབ་
མི་དང་སགོ་ཆགས་མང་པའོ་ིཚྲེ་སགོ་ཤོར་བར་འཛམ་གླངི་ཞི་
བདྲེའ་ིད ྲེད་དཔནོ། བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མྲེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ 
ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ ༨ རྲེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིཉནི་ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡའ་ི
སདི་བླནོ་སྐ་ུཞབས་སི་ཀཌོ་མོ་རི་སོན་ Scott Morrison 

མཆོག་ལ་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་སྩལ་དནོ།

ངསོ་ཀིས་ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡའི་སིད་བླནོ་མཆོག་གིས་གཙོས་ས་
གནས་ཀི་མི་མང་ཡོངས་ལ་ཐྲེངས་འདའི་ིནགས་ཚལ་མྲེ་སྐྱནོ་
ཤོར་བའི་རྐྲེན་གི་ས་གནས་ཀི་ཡུལ་ལྗངོས་མཛྲེས་པ་ོད ྲེ་དག་
ར་གཏརོ་ཆྲེན་པ་ོབྱྱུང་བར་གདངུ་སྲེམས་མཉམ་སྐྱྲེ་ཡོད།

ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡའི་ནང་མྲེ་སྐྱནོ་ཆྲེན་པ་ོབྱྱུང་བར་སྲེམས་འཚབ་
སྐྱྲེ་དགསོ་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། སབྐས་ད ྲེར་ས་གནས་མང་
ཚོགས་ནས་དང་བླངས་ཐགོ་བླ་ོཁོག་ཆྲེན་པསོ་མྲེ་གསོད་ཀི་
ལས་དནོ་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་ནི་སྲེམས་ཤུགས་སྐྱྲེ་

འསོ་པ་ཞིག་རྲེད།  

ནགས་ཚལ་མྲེ་སྐྱནོ་རྐྲེན་གིས་འདས་གྲངོས་སུ་གྱུར་བའ་ིཤུལ་
ལུས་ནང་མི་སྤུན་མཆྲེད་རྣམས་དང་། རྒྱྱུ ་དངསོ་སོགས་ལ་
མྲེ་སྐྱནོ་གིས་གནདོ་འཚྲེ་ཕགོ་ས ྲེ་ཆགས་ས་ར ྲེན་ས་མྲེད་པའ་ིམི་
མང་ཡོངས་ལ་ངསོ་ཀིས་གདངུ་སྲེམས་མཉམ་སྐྱྲེ་ཞུ་གི་ཡོད། 
མྲེ་སྐྱནོ་རྐྲེན་པས་བྱ་བིྱའུ་དང་སྲེམས་ཅན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོ
ཞིག་ཚྲེ་སགོ་ཤོར་བ་ན་ིཧ་ཅང་ཛ་དག་པའོ་ིགནས་སངས་ཤིག་
ཡིན། དསུ་ཚོད་ད ྲེ་དང་བསནུ། ངསོ་ཀིས་སྐ་ུཉདི་ཀི་གཞུང་ 

དང་། མངའ་སྡ ྲེ་དང་ས་གནས་གཞུང་བཅས་ནས་མྲེ་སྐྱནོ་
གིས་གནདོ་འཚྲེ ་ཕགོ་པ་རྣམས་ལ་དསུ་ཐགོ་མཐུན་འགྱུར་
རོགས་རམ་གནང་བར་ཡི་རང་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་གི་ཡོད།

ཕགོས་མཚྱུངས་རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནས་མྲེ་སྐྱནོ་གིས་གནདོ་
འཚྲེ་ཕགོ་མཁན་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་ས ྲེ་
གདངུ་སྲེམས་མཉམ་སྐྱྲེ་གནང་བར་ངསོ་རང་སྲེམས་འགུལ་
ཆྲེན་པ་ོཐྲེབས་སོང་། ལས་དནོ་ད ྲེ་ལ་ྟབུ་ན་ིའགྲ་ོབ་མི་གཅིག་

གྱུར་དང་བྱམས་སྙངི་རྲེའ་ིརང་བཞིན་གི་དཔྲེ་མཚོན་ཡིན། ང་
ཚོ་མི་རྲེ་ང་ོརྲེ་ངསོ་ནས་ད་ཆ་ག་ོལའ་ིཚ་དདོ་རྒྱས་པར་བར ྲེན་
ནས་ཛ་དག་དཀའ་ངལ་སྲེལ་ཆྲེད་དནོ་ཕན་ལནྡ་པའི་ཐབས་
ལམ་ཞིག་འཚོལ་དགསོ་ཀི་ཡོད།  ཅྲེས་དང་།

ཁྱྲེད་རྣམ་པས་མཁྱྲེན་གསལ་ལརྟ། ངསོ་རང་ད ྲེ་སྔནོ་ཨོ་སི་
ཊི་ལི་ཡར་ཡང་ཡང་སླ ྲེབས་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་དང་། དྲེའ་ིསབྐས་
ས་གནས་མི་མང་ནས་ངོས་ལ་བཅངས་པའི་བརྲེ་སྲེམས་ 
དང་། ངསོ་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའ་ིརིན་ཐང་དང་སྲེམས་ཀི་ཞི་བདྲེ་
གོང་འཕྲེལ་གཏངོ་རྒྱྱུའི་ལས་དནོ་ཐགོ་ད་ོསྣང་ཆྲེན་པ་ོགནང་
བར་ངསོ་རང་སྲེམས་འགུལ་ཆྲེན་པ་ོཐྲེབས་བྱྱུང་། ཞྲེས་
འཁདོ་འདགུ །

གསུང་འཕནི་ང་ོམ་ཨིན་ཡིག་ནས་བདོ་སྒྱུར་ཞུས་པས་ཨིན་
ཡིག་ལ་ར་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐྲེ་ཝན་སདི་འཛིན་མཆོག་ལ་
འཚམས་འད་ིམཛད་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ ༡༢ རྲེས་གཟའ་
ཉ་ིམའི་ཉནི་བདོ་མིའི་བ་ླན་མྲེད་པའི་དབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གནས་
མཆོག་ར་ོརྲེ་གདན་གི་བཞུགས་གནས་ཕ་ོབང་ནས། ཐྲེ་ཝན་
གི་སིད་འཛིན་ལམྕ་སྐུ་ཚའི་ཨིང་ཝིན་མཆོག་སརླ་ཡང་རྒྱལ་
ཡོངས་འསོ་བསྡ་ུཆྲེན་མོའི་ཁདོ་ཚད་མཐའོི་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པར་
འཚམས་འདའིི་གསུང་འཕནི་ཞིག་སྩལ་བའི་ནང་སདི་འཛིན་
མཆོག་གི་དབུ་ཁདི་འགོ ཐྲེ་ཝན་མི་མང་རྣམས་སརྔ་བཞིན་ཞི་
བདྲེ་བརན་ལྷངི་དང་ཡར་རྒྱས་ཀི་ཕགོས་སུ་བསྐྱདོ་ཐུབ་པའི་
ཐུགས་རྲེ་མཛད་དནོ། 

ངསོ་རང་དྲེ་སྔནོ་ཐྲེ་ཝན་ནང་ཐྲེངས་གསུམ་སླ ྲེབས་པ་རྲེད།  
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ཡུལ་མི་ཚོ་དང་ཐུག་འཕད་ཀིས་ཉམས་མྱངོ་བརྲེ་ལྲེན་བྱ་རྒྱྱུའ་ི
ག་ོསབྐས་ཐབོ་པ་མ་ཟད།  མི་མང་གི་མཛའ་བརྲེའ་ིརྣམ་
འགྱུར་ད ྲེ་དག་ཡིད་ལ་དན་སབྐས་དགའ་ཚོར་སྐྱྲེ་བཞིན་འདགུ  
ལགྷ་པར་ཐྲེ་ཝན་ནང་པ་ཚོས་རང་གི་ཕ་མྲེས་ཀི་ཆོས་ལ་དད་
དམ་གཡོ་བ་མྲེད་པ་འཛིན་བཞིན་པ་མཐོང་སྐབས་སྲེམས་
འགུལ་ཐྲེབས་བྱྱུང་།  ངསོ་རང་ནང་པའ་ིདགྲེ་སླངོ་ཞིག་ཡིན་
པའ་ིཆ་ནས་རང་ནསུ་གང་ཡོད་ཀིས་ཐྲེ་ཝན་ནང་པ་ཚོར་ནང་
ཆོས་སླབོ་ཁིད་ཀིས་མཚོན་ཆོས་ཕགོས་ཀི་ལམ་སནོ་ཇི་དགྲེ་
འབད་བརནོ་གང་ཐུབ་ཞུ་ཁུལ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད།

ངསོ་རང་ན་ིགཞི་རིམ་མང་གཙོའ་ིརིང་ཐང་ལ་བརི་བཀུར་ཧ་
ཅང་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན།  ཐྲེ་ཝན་ལ་མཚོན་ན་མི་མང་གིས་
མང་གཙོའི་སིྒག་འཛུགས་ས་བརན་རྒྱྱུ ན་སྐྱངོ་བྱས་པ་ཙམ་
མ་ཟད།  རང་གི་རིག་གཞུང་ཕྱུག་པ་ོད ྲེ་དག་གཅྲེས་འཛིན་
ཐགོ་དཔལ་འབྱརོ་དང་ཤྲེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་བྱྱུང་བར་
ཡི་རང་བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆྲེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  ཅྲེས་འཁདོ་
པ་མ་ཟད།

ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་དང་ཐྲེ་ཝན་དབར་གི་འབྲེལ་ལམ་
ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།  རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་དང་ཐྲེ་ཝན་དབར་གི་འབ ྲེལ་བ་ད ྲེ་མགོ་རྙགོ་ཅན་
ཞིག་དང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཐགོ་ཡོད་པ་ད ྲེ་ངསོ་ཀིས་ཤྲེས་ཀི་
ཡོད།  ངསོ་ཀིས་བསམ་པར་ཕགོས་གཉསི་དབར་འབྲེལ་
ལམ་བཟང་པ་ོརྒྱྱུན་སྐྱངོ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེ་བ་མ་ཟད། 
མི་མང་ཕན་ཚྱུན་དབར་གི་འབ ྲེལ་ལམ་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་
ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆྲེ་བར་མཐངོ་།  ཞྲེས་འཁདོ་འདགུ །

གསུང་འཕནི་ང་ོམ་ཨིན་ཡིག་ནས་བདོ་སྒྱུར་ཞུས་པས་ཨིན་
ཡིག་ལ་ར་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།

བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདམས་པའ་ིཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མའ་ིཡང་སདི་ལ་ནམ་ཡང་ངསོ་ལྲེན་བྱྲེད་ཀི་མ་རྲེད།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ ༡༣ ཉནི་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་
ར་ོརྲེ་གདན་གི་བཞུགས་གནས་དགའ་ལནྡ་འཕྲེལ་རྒྱས་གླིང་
ད་ུརྒྱ་གར་གསར་འགྱུར་ཚན་པ་ Stratnews Global 
ཞྲེས་པའ་ིགསར་འགདོ་པ་སྐ་ུཞབས་ན་ིཏནི་གྷ་ོཀ་ལྲེ་ Nitin 

Gokhale ལགས་ཀིས་བཅའ་འདརི་དང་ལྲེན་མཛད་པ་ 
དང་། སབྐས་ད ྲེར་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་མ་འངོས་པར་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་ཡང་སིད་བདམས་
པ་ཡིན་ན།  བདོ་མི་ཚོས་ད ྲེར་མོས་མཐུན་ནམ་ཡང་བྱྲེད་
ཀི་མ་རྲེད་ཅྲེས་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་མ་ཟད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཕི་ཚྱུལ་ཙམ་ལ་བདོ་ས་དབང་སྒྱུར་བྱས་ཀང་བདོ་མིའི་
བླ་ོསྲེམས་འགུག་ཐུབ་མྲེད་པ་དང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
མིའི་ཐགོ་མཚོན་ཆ་བ ྲེད་སྤདོ་བྱས་ནས་དབང་སྒྱུར་ཐབས་
བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། འནོ་ཀང་བདོ་མི་ཚོས་འཚྲེ་མྲེད་ཞི་བའ་ི
ཐབས་ལམ་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་དབང་སྒྱུར་ལ་གདངོ་ལྲེན་
བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་སབས་ཕུགས་ལ་བདོ་མི་ཚོར་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་
ངྲེས་ཡིན། རྒྱྱུ ་མཚན་ན།ི དག་པའོ་ིསབོས་ཤུགས་ལས་ཞི་བའ་ི
སབོས་ཤུགས་ནསུ་པ་ཆྲེ་བ་ཡོད་སྐརོ་བཀའ་ལན་སྩལ་འདགུ

དྲེ་ཡང་མགནོ་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ངསོ་

རང་ནང་ཆོས་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་མཁན་ནང་པའི་དགྲེ་སླངོ་
ཞིག་ཡིན། དསུ་རག་ཏུ་ཡིད་ལ་ད ྲེ་ལརྟ་ངསོ་འཛིན་བྱས་པ་
མ་གཏགོས་ངསོ་རང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆྲེ་ཡིན་བསམ་པ་ནམ་
ཡང་དན་མྱངོ་མྲེད།  ངསོ་ཀིས་སྐྱྲེ་བ་ཕི་མར་ཡང་བདོ་མིའ་ི
སིྤ་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཏན་ཏན་བྱྲེད་ཐུབ་རྒྱྱུ ་རྲེད། དྲེར་
ངོས་རང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་འདྲེང་ཚོད་ལ་ངོས་ཀིས་
འདནུ་པའང་དྲེ་ལརྟ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད། ཅྲེས་བཀའ་ལན་
སྩལ་བ་དང་སྦྲགས་གསར་འགོད་པས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་
མང་གཙོའི་འཕྲེལ་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་ད་ིབར་བཀའ་ལན་
སོྩལ་སབྐས་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོ་
ནས་བདོ་མིའི་ཆབ་སིད་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞྲེས་རྒྱྱུ ་མཚམས་
འཇགོ་མཛད་པ་དང་། མང་གཙོའ་ིལམ་སལོ་ད ྲེ་ན་ིད ྲེང་སབྐས་
སིྤ་ཚོགས་ནང་དགསོ་མཁ་ོཆྲེ་ཤོས་ཀི་སདི་གཞུང་ལམ་ལུགས་
ཤིག་ཡིན་སབས། བདོ་མི་ཚོས་ཀང་དསུ་ཀི་འགྱུར་འགྲསོ་
དང་བསནུ་ནས་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད་པ་དང་།  མང་གཙོའ་ིརིང་
ལུགས་ལག་བསར་བྱྲེད་སངས་ཐགོ་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སབྐས་
རྒྱ་ནག་སབོས་ཆྲེན་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཀང་བདོ་མི་བཙན་བྱལོ་
བ་ཉུང་ཤས་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་ལགྷ་པ་ཡོད། གང་ཡིན་བརདོ་ན་
ང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཀི་འགོ་ཁིད་ད ྲེ་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་འསོ་



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།13

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང། དབུས་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚྱུལ། གསལ་བསྒགས་
སོགས་ཞིབ་ཕ་གཤམ་གསལ་ད་རྒྱའ་ིཁ་བྱང་ཐགོ་

གཟགིས་པར་འཚལ། 
www.bod.asia

ད ྲེང་སབྐས་རྒྱ་གར་གི་འཚྲེ་བ་མྲེད་པའ་ིལ་ྟགུྲབ་དང་སྙངི་
རྲེའ་ིཉམས་ལྲེན་ན་ིའཛམ་གླངི་ནང་དགསོ་མཁ་ོཧ་ཅང་

ཡོད་པ་ཞིག་རྲེད།

༄༅། ། ཕི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ ༡༤ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་
ཚོད་ ༩།༣༠ ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་གནས་མཆོག་ར་ོརྲེ་གདན་གི་ཉ ྲེ་འགྲམ་ད་ུར ྲེན་གཞི་
བྱས་པའ་ིརྒྱ་གར་གི་ཚོང་ལས་མཐ་ོསླབོ་ཁང་ Indian In-

stitute of Management,Bodh Gaya ཞྲེས་པར་
ཆིབས་སྒྱུར་སྐྱངོ་སབྐས།  རྒྱ་གར་གི་ཚོང་ལས་མཐ་ོསླབོ་
ཁང་གི་ངྲེས་སནོ་པ་ལམྕ་སྐ་ུཝི་ན་ིཏ་ས་ཧ ྲེ་ Vinita Sahay 

ལགས་ཀིས་གཙོས་དགྲེ་ལས་སླབོ་ཕུག་ཡོངས་ནས་ཕྲེབས་
བསུའ་ིསྣ ྲེ་ལྲེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། 

དྲེ་ཡང་ཐགོ་མར་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་མཐ་ོསླབོ་
ཁང་གི་ར་བའི་ནང་བྱང་ཆྱུབ་ལྗནོ་ཤིང་འདྲེབས་འཛུགས་
མཛད་པ་དང་འབྲེལ་ཞབས་ས ྲེགས་ས ྲེང་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་
མཚམས་མཐོ་སླབོ་ཁང་གི་དན་ར ྲེན་དཔྲེ་ད ྲེབ་ས ྲེང་མཚན་
རགས་བཀདོ་ད ྲེ་དབུ་འབྱྲེད་མཛད་ཡོད།  

དྲེ་ནས་མཐ་ོསླབོ་ཁང་གི་ངྲེས་སནོ་པ་ལྕམ་སྐུ་ཝི་ནི་ཏ་ས་ཧ ྲེ་
ལགས་ཀིས་ཕ ྲེབས་བསུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་བསནུ།  སིྤ་

ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་མཐ་ོསླབོ་
ཁང་གི་དགྲེ་ལས་ཁག་གཅིག་དང་ལནྷ་སྐ་ུཔར་བསྒནོ་རྲེས་རྒྱ་
གར་གི་གནའ་བའོ་ིལྲེགས་བཤད་དྲེང་སབྐས་འཛམ་གླངི་ནང་
འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། དགསོ་མཁའོང་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་
ཞིག་ཡིན་སྐརོ་དགྲེ་ལས་སླབོ་ཕུག་གྲངས་ ༢༠༠ ལགྷ་ཙམ་ལ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།

མཆྲེད་གྲགོས་ཕ་ོམོ་ཡོངས་ལ་ཞུ་རྒྱྱུ ། རྣམ་པ་ཚོར་ངསོ་ཀི་
ཉམས་མྱངོ་གཞིར་བཞག་ཐགོ་བསམ་ཚྱུལ་ཁ་ཤས་བཤད་
རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་བྱྱུང་བར་དགའ་པ་ོབྱྱུང་། ང་ཚོ་འགྲ་ོབ་མི་ཞིག་
ཡིན། སྲེམས་ཅན་གཞན་ལརྟ་ང་ཚོས་བདྲེ་བ་འདདོ་ཅིང་སྡགུ་
བསལྔ་མི་འདདོ་མཁན་གཅིག་པ་རྲེད།  འནོ་ཀང་འཛམ་
གླིང་སྒང་གི་མི་ཐྲེར་འབུམ་བདནུ་ལ་དཀའ་ངལ་མང་དག་
ཅིག་འཕད་བཞིན་ཡོད།  དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞིག་ང་ཚོ་མིས་
བཟསོ་པའ་ིདཀའ་ངལ་རྲེད། དྲེ་ན་ིདངསོ་གནས་དང་གནས་
སྲེམས་སྐྱ་ོདགསོ་པ་ཞིག་རྲེད།  ང་ཚོས་སྡགུ་བསལྔ་འདདོ་
ཀི་མྲེད།  ང་ཚོར་མི་ཚྲེ་བདྲེ་སིྐྱད་ལནྡ་པ་ཞིག་དགསོ་པ་རྲེད།  
གཙོ་བ་ོམིག་རྒྱང་ཐུང་དགས་པ་དང་རང་གཅྲེས་འཛིན་གི་

འདྲེམས་བྱས་པ་ཞིག་རྲེད། འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་མཚོན་
ན་ཆབ་སིད་འག་ོཁིད་ད ྲེ་གཅིག་བསྡུས་ལམ་ལུགས་ཐགོ་ནས་
ཡོང་བ་ཞིག་རྲེད། ཅྲེས་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་དང་།

ད་ལའྟི་བདོ་མིའི་མི་རབས་གསར་པ་ཚོའི་སྙངི་སབོས་ན་ིད ྲེ་ས་ྔ
ལས་ལགྷ་པ་ཡོད་སྐརོ་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་མ་ཟད།  བདོ་རྒྱ་
འབྲེལ་མོལ་ཐགོ་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་དང་། ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་ལོ་ང་ོབདནུ་ཅྱུའི་རིང་འཛིན་པའི་སིད་
བྱྱུས་ད ྲེ་རྒྱྱུ ་མཚན་མི་ལནྡ་ཞིང་།  དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་
དང་མ་འཚམ་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་བསམ་ཚྱུལ་འཛིན་མཁན་
དྲེང་སྐབས་རྒྱ་རིགས་དཔནོ་པ་ོཇྲེ་མང་ད་ུའགྲ་ོབཞིན་ཡོད་
སྐརོ་བཀའ་ལན་སྩལ་འདགུ  ལགྷ་པར་གཞིས་བྱྲེས་བདོ་མི་
ཚོར་རང་གི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག་ཟུར་
གསལ་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་མི་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་
སོར་ཆྱུད་བྱ་རྒྱྱུའ་ིཐབོ་ཐང་ཡོད་སབས། རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་
གི་རང་བཙན་མ་རདོ་པར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་ར་ཁམིས་ཀི་སྒམོ་གཞིའ་ིའགོ་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པའ་ི
རང་སིད་རང་སྐྱངོ་གི་གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་ཐབོ་ཐབས་
བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་བཀའ་ལན་སྩལ་འདགུ

མཐར་གསར་འགོད་པས་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་བདོ་ད་ུ
ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་འཆར་ཡོད་མྲེད་ཀི་ད་ིབར་ད་ལྟའི་ཆར་
བརདོ་རྒྱྱུ ་ས་ྔདགས་ཀང་ད་ལའྟི་ཆར་རྒྱ་གར་རང་དབང་ལུང་
པའ་ིནང་ད་ུསིྐྱད་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་དང་། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་ན་ིརྒྱ་གར་ནང་ད་ུདསུ་ཡུན་རིང་ཤོས་བཞུགས་མཁན་
གི་མགྲནོ་པ་ོཞིག་ཡིན་སྐརོ་ཞལ་ཤོབ་མཛད་འདགུ །
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང། དབུས་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚྱུལ། གསལ་བསྒགས་
སོགས་ཞིབ་ཕ་གཤམ་གསལ་ད་རྒྱའ་ིཁ་བྱང་ཐགོ་

གཟགིས་པར་འཚལ། 
www.bod.asia

www.mwa.tibet.net

བསམ་བླ་ོཤུགས་ཆྲེ་དགས་པའི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོང་གི་
ཡོད།  ཚན་རིག་པས་འགྲ་ོབ་མིའ་ིལནྷ་སྐྱྲེས་རང་བཞིན་ན་ི
བྱམས་བརྲེའ་ིརང་བཞིན་རྲེད། ཅྲེས་བརདོ་ཀི་འདགུ ང་ཚོ་
སིྤ་ཚོགས་ལ་བར ྲེན་པའ་ིསགོ་ཆགས་རྲེད། འགྲ་ོབ་མི་གཅིག་
གི་མ་འངོས་བདྲེ་སྡགུ་ད ྲེ་སིྤ་ཚོགས་ལ་བསནུ་དགསོ་པ་རྲེད།

ད ྲེང་སབྐས་འཕུལ་ལས་དང་། བར་འཕནི། འཛམ་གླངི་གི་
དཔལ་འབྱརོ་སོགས་ཀི་རྐྲེན་པས་གོ་ལ་ཧིལ་པ་ོཁིྱམ་ཚང་
གཅིག་ལ་ྟབུའ་ིངང་གནས་ཡོད། འགྲ་ོབ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་
གཅིག་གི་ནང་ཡིན་ཡང་། ང་ཚོ་དང་ཁ་ོཔ་ཚོ། ཟྲེར་ནས་
དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞིག་ང་ཚོ་རང་གིས་བཟ་ོབཞིན་ཡོད། 
འདས་པའི་ལོ་རྒྱྱུས་ནང་བལསྟ་པ་ཡིན་ནའང་འགྲ་ོབ་མི་ཡིས་
འཚྲེ་བའི་ཐགོ་ནས་དམག་འཁུག་མང་པ་ོབརྒྱབ་ཡོད་པ་ལས་
དདུ་འགྲ་ོསྲེམས་ཅན་ཚོས་དམག་འཁུག་ད ྲེ་ལརྟ་བརྒྱབ་མྱངོ་
མྲེད། ང་ཚོ་ད་ལ་ྟདསུ་རབས་ ༢༡ ནང་ཡོད་ཀང་ད་དངུ་
དསུ་རབས་ ༢༠ ནང་བྱས་པ་ནང་བཞིན་ང་ཚོ་དང་ཁ་ོཔ་ཚོ། 
ཟྲེར་ནས་མཚོན་ཆ་བ ྲེད་སྤདོ་བྱས་ནས་གསོད་རྲེས་གཏངོ་གི་
ཡོད།   དསུ་རབས་ ༢༠ ནང་འཚྲེ་བའ་ིལས་བརམས་པ་
ད ྲེ་དག་ད་ལ་ྟང་ཚོས་བསྐྱར་ཟླསོ་བྱྲེད་མི་རངུ་།  འཛམ་གླངི་
གི་དམག་ཆྲེན་དང་པ་ོདང་གཉསི་པ། ཝི་ཏ་ིནམ་དམག་འཁུག 
ཨ་རབ་དམག་འཁུག་སོགས་ཧ་ཅང་ཛ་དག་བྱྱུང་ཡོད།  དྲེ་
དག་ཚང་མ་ང་ཚོ་རང་གིས་བཟསོ་པ་ཤ་སག་རྲེད། དམག་
མི་ཚོས་ཀང་བདྲེ་སིྐྱད་འདདོ་པ་རྲེད།  མི་ཉམ་ཐག་མང་
པ་ོཡོད་བཞིན་ད་ུམཚོན་ཆའི་ཆྲེད་ད་ུདངུལ་ཕནོ་ཆྲེ་གཏངོ་གི་
ཡོད།  དྲེ་ན་ིཧ་ཅང་སྲེམས་སྐྱ་ོཔ་ོརྲེད།  དསུ་རབས་ ༢༠ 
ནང་འཚྲེ་བའ་ིལམ་ལ་ཕིན་པ་རྲེད།  དྲེ་ན་ིདསུ་འདས་ཟནི་པ་
ཞིག་རྲེད།

ད་ཆ་ང་ཚོས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀིས་ཞི་བདྲེ་དང་འཆམ་
མཐུན་ཡོང་ཐབས་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ། ཨ་ཕ་ིརི་ཁ་
དང་། ཨྲེ ་ཤི་ཡ། ཡུ་རོབ་སོགས་ཀི་ནང་དབུལ་ཕྱུག་གི་ཁྱད་
པར་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་དང་། དབུལ་པ་ོཚོས་ཉནི་རྲེའ་ིའཚོ་བའ་ི
ཆྲེད་ད་ུསྲེམས་ཁལ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད།  འཛམ་གླངི་ལ་དབུལ་
ཕྱུག་གི་ཁྱད་པར་ཉུང་ད་ུགཏངོ་རྒྱྱུའ་ིནསུ་པ་ཡོད་བཞིན་ད་ུག་ོ
མཚོན་ལ་དང་དདོ་ཧ་ཅང་བྱས་ནས་ཆྲེད་མངགས་འགྲ་ོསོང་
ཕནོ་ཆྲེ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད། དངསོ་གནས་སྲེམས་སྐྱ་ོཔ་ོརྲེད།  
ཚང་མས་ཁ་ནས་ཞི་བདྲེ་ཟ ྲེར་བཞིན་ཡོད།   ཞི་བདྲེ་ཟ ྲེར་
བ་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་པ་ཙམ་གིས་བསུྒབ་ཐབས་མྲེད།   ང་
ཚོས་ཞི་བདྲེ་ཡོང་བར་འབད་བརནོ་བྱྲེད་དགསོ། བདག་ཉདི་
ཆྲེན་པ་ོགན་དྷྷསི་འཚྲེ ་མྲེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ལག་བསར་
ཇི་ལརྟ་དགསོ་པའ་ིལམ་སནོ་གནང་བ་ལརྟ། དཀའ་ངལ་ཇི་
འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་གྲསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་སྲེལ་ཐུབ་པ་ཞིག་ 
དང་། སྲེལ་དགསོ་པ་ཞིག་ཀང་ཆགས་ཡོད།   རྒྱ་གར་ནང་
ལ་མཚོན་ན་ལོ་ང་ོ ༣༠༠༠ གངོ་འཚྲེ་མྲེད་ཞི་བའ་ིལ་ྟགུྲབ་
དང་སྙངི་རྲེའ་ིཉམས་ལྲེན་དར་འཕྲེལ་ཧ་ཅང་བྱྱུང་ཡོད། དྲེ་
ན་ིརྒྱ་གར་གི་རིག་གཞུང་རྲེད། སནོ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་དང་རྒྱལ་
བ་དམ་པ་ Mahavira སོགས་ཀིས་འཚྲེ་བ་མྲེད་པ་དང་
སྙངི་རྲེའ་ིཉམས་ལྲེན་གནང་ནས་ཕ ྲེབས་པ་རྲེད། དྲེང་སབྐས་
འཛམ་གླངི་ནང་རྒྱ་གར་གི་འཚྲེ་བ་མྲེད་པའི་ལ་ྟགུྲབ་དང་སྙངི་
རྲེའི་ཉམས་ལྲེན་ད ྲེ་དག་དངསོ་འབྲེལ་དགོས་མཁོ་ཧ་ཅང་
ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་འདགུ

བདག་ཉདི་ཆྲེན་པ་ོགན་དྷྷསི་འཚྲེ ་མྲེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་
ལམ་སནོ་གནང་བ་བཞིན། ཨ་ཕ་ིརི་ཁས་གཙོས་ལུང་པ་
མང་པ་ོཞིག་གི་ནང་ད་ུམི་མང་པ་ོམྲེས་པ་ོདམ་པ་གན་དྷྷའིི་

རྲེས་འབང་བ་ཆགས་ཡོད། དྲེ་བཞིན་ཨ་རིའ་ིནང་ལ་མཚོན་
ནའང་མི་རིགས་ནག་པའོ་ིཐབོ་ཐང་འཐབ་རདོ་པ་གྲགས་ཅན་
སྐ་ུཞབས་མར་ཊིན་ལུ་ཐར་ཀིང་ Rev. Martin Luther 

King Jr མཆོག་ན་ིམཐའ་གཅིག་ཏུ་བདག་ཉདི་ཆྲེན་པ་ོ
གན་ངའི་ིའཚྲེ་མྲེད་ཞི་བའ་ིལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུས་ནས་ཕ ྲེབས་
པ་རྲེད།

འཛམ་གླངི་སིྤ་ལ་ཞབས་འདྲེགས་བསུྒབ་སདླ་རྒྱ་གར་བ་ཚོས་
རང་གི་གནའ་བའོི་རིག་གཞུང་ད ྲེ་དག་རྒྱ་གར་ནང་སླར་
གསོ་བྱྲེད་དགསོ། གནའ་དྲེང་ཟུང་འབྲེལ་གི་ཤྲེས་ཡོན་ལམ་
ལུགས་ཤིག་བཟ་ོདགོས་ན་རྒྱ་གར་ཁ་ོནས་བྱྲེད་ཐུབ་པ་ལས་
གཞན་སུས་ཀང་བྱྲེད་ཐུབ་ཀི་མ་རྲེད། ཅྲེས་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་རྲེས་སླབོ་ཕུག་ཁག་གཅིག་གི་ད་ིབར་བཀའ་ལན་
སྩལ་ཏྲེ་ཆྱུ་ཚོད་ ༡༡ ཙམ་ལ་མཛད་རིམ་ལྲེགས་པར་གྲལོ་
ཡོད་པ་བཅས།།



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།15

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ོརྲེ་གདན་ད་ུབདོ་
རིགས་གཞནོ་སྐྱྲེས་ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ ༡༥ ཉནི་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་
ར་ོརྲེ་གདན་གི་བཞུགས་སྒར་དགའ་ལྡན་འཕྲེལ་རྒྱས་གླིང་
ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་རིགས་གཞནོ་སྐྱྲེས་ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།  ང་ཚོ་བདོ་རིགས་བདོ་ནས་ཡོང་བའ་ིསྐྱབས་
བཅལོ་བ་གང་ཙམ་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེ་བཞིན་ཧ་ིམཱ་ལ་ཡ་རི་རྒྱྱུད་
ད ྲེ་དག་ན་ིབདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གཅིག་པ་ཆགས་ཡོད།  
གང་ལརྟ་བདོ་ད་ུམཁན་སླབོ་ཆོས་གསུམ་གདན་འཛོམས་ནས་
སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དར་སྤ ྲེལ་མཛད་པ་ད ྲེ་ཧ་ཅང་གཏངི་
ཟབ་པ་ོརྲེད་འདགུ དསུ་རབས་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པའ་ིསབྐས་
མཁན་ཆྲེན་ཞི་བ་འཚོ་ན་ིམཁས་པའ་ིགཙྱུག་རྒྱན་ལ་ྟབུ་ཆགས་
ཡོད། ཆོས་རྒྱལ་ཁ་ིསངོ་ལྡ ྲེའུ་བཙན་གིས་ཁངོ་བདོ་ད་ུགདན་
ཞུ་གནང་བ་རྲེད། ལ་ྷཁང་ཁག་གི་ནང་མཁན་སླབོ་ཆོས་
གསུམ་ཡོད། མཁན་སླབོ་ཆོས་གསུམ་བརདོ་སབྐས། མཁན། 
ཞྲེས་པས་མཁན་ཆྲེན་ཞི་བ་འཚོ་ལ་ག་ོཞིང་། སླབོ། ཞྲེས་པས་
སླབོ་དཔནོ་རིན་པ་ོཆྲེ་རྲེད། དྲེ་ནས་ཆོས། ཞྲེས་པས་ཆོས་
རྒྱལ་བཅས་རྲེད། ཆོས་རྒྱལ་ན་ིསིྦན་བདག་རྲེད། སངས་
རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ང་ོཐགོ་སྤ ྲེལ་མཁན་ན་ིསྡམོ་པ་གནང་བ་དང་
། དྲེ་བཞིན་གཞུང་ཆྲེན་གི་བཀའ་ཁདི་གནང་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་དག་མཁན་
ཆྲེན་ཞི་བ་འཚོ་གཙོ་བ་ོརྲེད།

མཁན་ཆྲེན་ཞི་བ་འཚོས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་བཤད་སུྒབ་
གཉསི་ཀི་ཐགོ་ནས་དར་སྤ ྲེལ་གནང་བའི་སབྐས་འགལ་རྐྲེན་
སྲེལ་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་སླབོ་དཔནོ་རིན་པ་ོཆྲེས་གནང་གི་ཡོད་པ་རྲེད། 
སྐབས་དྲེར་ཆོས་རྒྱལ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོཡོད་པ་རྲེད། དསུ་རབས་བདནུ་པའ་ིནང་སངོ་བཙན་
སམྒ་པསོ་རྒྱ་བཟའ་དང་ཁུང་ས་བསྐྱནོ་ནས་ཇ་ོབ་ོཤཱཀ་མུ་ན་ི
ལ་ྷསར་གདན་དངས་པ་རྲེད། རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་
ཡོད་ནའང་ནང་པའི་ཆོས་འད་ིནཱ་ལྲེན་ྜརང་ནས་ཚྱུར་བཞྲེས་
དགོས་ཞྲེས་ཐོག་མར་རྒྱ་གར་ནས་མཁན་ཆྲེན་ཞི་བ་འཚོ་
གདན་ཞུ་གནང་། དྲེའ་ིགངོ་དསུ་རབས་བདནུ་པའ་ིནང་ཆོས་
རྒྱལ་སངོ་བཙན་སམྒ་པསོ་རྒྱ་ནག་གངོ་མའ་ིསས་མོ་དང་ཁུང་

ས་བསྐྱནོ་ནས་ལ་ྷསའི་ཇ་ོབ་ོ
ཕ ྲེབས་པ་རྲེད།

ངོས་ཀི་བསམ་པར་ཆོས་
རྒྱལ་སངོ་བཙན་སྒམ་པསོ་
རྒྱ ་ནག ་གོང ་མའི ་སས ་
མོ་དང་ཁུང་ས་བསྐྱོན་ཏ ྲེ་
འབ ྲེལ་བ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
ཡོད་ནའང་རྒྱ་ཡིག་འད་ིཧ་
ཅང་རྙགོ་གྲ་ཚ་པ་ོཞིག་ཡིན་
པར་ཕལ་ཆྲེར་གཟིགས་པ་
འད་འདགུ ཆོས་རྒྱལ་སངོ་
བཙན་སྒམ་པསོ་བདོ་ཡིག་
གསར་བཟ་ོདང་། རྒྱ་གར་
གི་ཡི་གྲེར་དཔྲེར་བྱས་ནས་
དབྱངས་དང་གསལ་བྱྲེད་
བཟསོ་པ་ དྲེ་གངོ་པ་ོཞིག་བྱྱུང་མི་འདགུ་གམ།   དཔྲེར་
ན། དསུ་ད་ལ་ྟཡིན་ནའང་རྒྱ་དང་བདོ་ཟྲེར་དསུ་སདྐ་ཡིག་གི་
ཐགོ་ནས་ཐ་དད་ཆགས་ཡོད་ཅྲེས་ང་ཚོས་བཤད་རྒྱྱུ ་ཞིག་ཡོང་
བཞིན་ཡོད། དྲེ་བདྲེན་པའང་རྲེད།

དསུ་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་མཁན་ཆྲེན་ཞི་བ་འཚོ་གདན་ཞུ་
གནང་ས ྲེ་ལ་ྷསར་ཕྲེབས་ཟིན་པའི་རྲེས་མཁན་ཆྲེན་ཞི་བ་འཚོ་
རང་ཉདི་ཀིས། ཁྱྲེད་རང་ཚོར་བདོ་ཡིག་ཟུར་ད་ུཡོད་སབས། 
ནང་ཆོས་བསླབ་པར་ལྲེགས་སྦར་དང་པཱ་ལིའི་སྐད་སྦང་མི་
དགསོ། བདོ་ཡིག་ནང་དཔྲེ་ཆ་སྒྱུར་ཤོག  ཅྲེས་ད ྲེ་ལརྟ་བཀའ་
འགྱུར་བསན་འགྱུར་པ་ོཏ་ིགསུམ་བརྒྱ་ཙམ་ང་ཚོར་ཡོད་པ་ད ྲེ་
རྲེད། མཁྱྲེན་སོང་ངམ།

ང་ཚོར་སོ་སོ་རང་གི་སྐད་ཡིག་ཟུར་གསལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
སོ་སོ་རང་གི་སྐད་ཡིག་འདིའི་ཐགོ་ནས་དྲེང་སྐབས་འཛམ་
གླིང་འདིའི་ས ྲེང་སུ་གང་ལ་ཡིད་སྨནོ་བྱྲེད་མི་དགོས་པའི་
སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་སིྤ་དང་། ལགྷ་པར་དཔལ་ནཱ་ལྲེནའྜ་ི
ཆོས་བརྒྱྱུད་བདོ་སདྐ་དང་བདོ་ཡིག་ནང་ཡོད་པ་འད་ིཧ་ལས་

པ་ཞིག་རྲེད་འདགུ  འད་ིབདོ་མི་རིགས་ཀིས་སྤབོས་པ་བྱྲེད་
རྒྱྱུ ་རྲེད། དྲེ་ལ་ྟབུ་སོ་སོའ་ིསདྐ་དང་རིག་གཞུང་ཕྱུག་པ་ོཡོད་
སབས་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རིམ་པས་
ནསུ་པ་གཅོག་རྒྱྱུའི་ཐབས་ཤྲེས་རིམ་པ་བྱས་ཡོད་ཀང་ལམ་
ལྷངོས་ར་བ་ནས་བྱྱུང་མྲེད།  ནང་ཆོས་འགྲྲེལ་བཤད་བརྒྱག་
དགསོ་ན་རྒྱ་ཡིག་ལས་བདོ་ཡིག་བཟང་བ་ཡོད། ང་ཚོ་བདོ་
མིར་སྤབོས་པ་འདགུ

དྲེ་ནས་དསུ་རབས་དགུ་པའི་སྐབས་ཆོས་རྒྱལ་ཁི་སངོ་ལྡ ྲེའུ་
བཙན་གིས་སྐ་ུཚྲེའ་ིསདྨ་ལ་རྒྱ་ནག་གི་མཁན་པ་ོད ྲེ་འདས་སྒམོ་
ཁ་ོན་བརྒྱག་ན་འགྲགི་གི་རྲེད། སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་དགསོ་མ་རྲེད། 
ཅྲེས་གསུང་མཁན་ཤུགས་ཆྲེན་པ་ོབྱྱུང་འདགུ  མཁན་ཆྲེན་
ཞི་བ་འཚོའ་ིབཀའ་སླབོ་ལརྟ། མཁན་ཆྲེན་ཞི་འཚོའ་ིདགྲེ་ཕུག་
སླབོ་དཔནོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་རྒྱ་གར་ནས་བདོ་ད་ུགདན་ཞུ་གནང་
། ཆོས་རྒྱལ་ཁ་ིསངོ་ལྡ ྲེའུ་བཙན་གིས་སིྦན་བདག་གནང་ནས་
དབུས་སུ་བཞུགས། རྒྱའ་ིམཁན་པ་ོདང་སླབོ་དཔནོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་
ལ་རདོ་པ་རདོ་པའ་ིསབྐས། རྒྱའ་ིམཁན་པ་ོཚོས་སྒམོ་བརྒྱག་
རྒྱྱུ ་ཁ་ོནའ་ིའགྲགི་གི་རྲེད། སླབོ་སྦངོ་དགསོ་མ་རྲེད་ཅྲེས་དང་
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། སླབོ་དཔནོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་ཡིས་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་དགསོ་ཞྲེས་
སབྐས་ད ྲེར་རྒྱའི་མཁན་པ་ོདང་ལནྷ་གོ་བསྡུར་དང་བགྲ་ོགླ ྲེང་
གནང་། རདོ་པ་རདོ་པ་ད ྲེ་དག་ཕིས་སུ་ཡིག་ཐགོ་བཀདོ་པ་
སྒམོ་རིམ་ཐགོ་མཐའ་བར་གསུམ།  ཞྲེས་པ་འད་ིད ྲེང་སབྐས་
ང་ཚོ་མཇལ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ད ྲེ་རྲེད།

རྒྱའི་མཁན་པ་ོད ྲེ་དག་རདོ་པ་རདོ་ནས་བགྲ་ོགླ ྲེང་བྱྲེད་སབྐས་
ད ྲེ་ཙམ་བཤད་རྒྱྱུ ་མྲེད་པར་བར ྲེན་རདོ་པ་ཤོར་བ་རྲེད། ཁ་ོ
ཚོ་ལ་ྷས་ནས་ཕར་ཕུད་འདགུ  དྲེ་གངོ་པ་ོལ་ྟབུ་ཞིག་བྱྱུང་མི་
འདགུ་གམ། ང་ཚོ་བདོ་ཀི་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་འད་ིམཁན་
ཆྲེན་ཞི་བ་འཚོས་ང་ོསྤདོ་གནང་བའི་དཔལ་ནཱ་ལྲེནྜའི་ཆོས་
བརྒྱྱུད་ད་ིམ་མྲེད་པ་ད ྲེ་ག་རང་བཙྱུགས། རྒྱའ་ིམཁན་པ་ོཚོས་
སྒམོ་བརྒྱག་རྒྱྱུ ་ཁོ་ན་འགྲིག་གི་རྲེད་ཟྲེར་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་དགོས་ཀི་མི་
འདགུ ཅྲེས་དསུ་ད་ལརྟ་ཆ་བཞག་ནའང་རྒྱ་ནག་གི་ཆོས་པ་
དང་། དྲེ་བཞིན་ཉ་ིཧངོ་གི་ཆོས་པ་མང་པསོ་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་
མི་དགསོ། སངས་རྒྱས་ཀི་ག་ོའཕང་ཐབོ་པར་སྒམོ་བརྒྱབ་པ་
གཅིག་པུའ་ིའགྲགི་གི་རྲེད། ཅྲེས་ཟྲེར་མཁན་ངསོ་ལ་མང་
པ་ོཐུག་མྱངོ་། དྲེར་བར ྲེན་སངས་རྒྱས་ཀི་ག་ོའཕང་ཐབོ་པར་
སྒམོ་ཁ་ོནའ་ིའགྲགི་གི་མ་རྲེད་དམ། སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་དགསོ་
སམ། ཞྲེས་ཉ་ིཧངོ་གི་མི་མང་པསོ་ངསོ་ལ་དསི་མྱངོ་ཡོད། 
དྲེའ་ིཁདོ་སླབོ་ཕུག་ད ྲེ་འདའང་ཡོང་གི་འདགུ ངསོ་ཀིས་ད ྲེའ་ི
ལན་ད་ུད ྲེ་ལརྟ་ཡོང་གི་མ་རྲེད། ཅྲེས་ཟྲེར་གི་ཡོད།

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ལ་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་དགསོ། སངས་རྒྱས་
ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པའི་ཡྲེ ་ཤྲེས་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་མཁྱྲེན་
པ་བ་ླན་མྲེད་པ་ཞིག་རྲེད། མཁྱྲེན་པ་བ་ླན་མྲེད་པ་ཞིག་ཡོང་
བར་བསམ་བླ་ོགང་ཡང་མ་བཏང་བར་དྲེ་ལརྟ་བསདྡ་པ་ཡིན་
ན་མཁྱྲེན་པ་བ་ླན་མྲེད་པ་ཡོང་གི་མྲེད། མིའ་ིཀདླ་པར་བསམ་
བླ་ོཧ་ཅང་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡོད། ཀདླ་པ་བ ྲེད་སྤདོ་ཆ་ཚང་བྱས་
ནས་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱྲེད་ཀི་ཤྲེས་རབ་གོང་ནས་གོང་ད་ུ
འཕྲེལ་ནས་མཐར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ད ྲེ་
ལརྟ་ཡོང་གི་ཡོད། ད་ལ་ྟང་ཚོར་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱྲེད་ཀི་
ཤྲེས་རབ་ཡོད་པ་འད་ིགངོ་ནས་གངོ་ད་ུསྤ ྲེལ་ཏ ྲེ་འད་ིལརྟ་འགྲ་ོ
དགསོ། དྲེར་བར ྲེན་ད ྲེང་སབྐས་བདོ་ལ་ཡོད་པའ་ིསངས་རྒྱས་
པའ་ིཆོས་ནཱ་ལྲེནའྜ་ིཆོས་བརྒྱྱུད། མཁན་ཆྲེན་ཞི་བ་འཚོས་ང་ོ
སྤདོ་གནང་། མཁན་ཆྲེན་ཞི་བ་འཚོ་རང་ཉདི་ལ་ཆ་བཞག་
ནའང་ཚད་མ་རིག་པར་ཧ་ཅང་མཁས་པ་རྲེད། བདོ་ད་ུཚད་
མ་རིག་པར་སླབོ་གཉ ྲེར་ཧ་ཅང་བྱྲེད་སལོ་ཡོད།  སླབོ་དཔནོ་

ཕགོས་གླང་དང་ཆོས་གྲགས་ཀི་ཚད་མའི་གཞུང་ད ྲེ་དག་བདོ་
ཡིག་ནང་ཆ་ཚང་བསྒྱུར་ཡོད། འནོ་ཀང་རྒྱ་ཡིག་ནང་ཚད་
མའ་ིགཞུང་ད ྲེ་དག་བསྒྱུར་མི་འདགུ རྒྱ་མིས་སྒམོ་བརྒྱག་རྒྱྱུ ་
མ་གཏགོས་རིག་པས་དཔྱད་པ་བྱྲེད་རྒྱྱུར་ད ྲེ་ཙམ་ད་ོསྣང་བྱས་
མྲེད།

དསུ་ད་ལ་ྟཡིན་ནའང་བདོ་ཀི་སངས་རྒྱས་པའི་བསན་པ་འད་ི
ནཱ་ལྲེནའྜ་ིཆོས་བརྒྱྱུད་ད་ིམ་མྲེད་པ་ཚད་མ་རིག་པ་དང་འབ ྲེལ་
ནས་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་དགསོ། བཅམོ་ལནྡ་འདས་རང་ཉདི་ལ་
ཆ་བཞག་ནའང་། ངས་བསན་པའ་ིཆོས་ལ་ཁྱྲེད་རང་ཚོས་
དད་པ་དང་ཡིད་ཆྲེས་ཁ་ོན་མ་བྱས་པར། ངས་བསན་པའ་ི
ཆོས་ལ་ཁྱྲེད་རང་ཚོས་བརག་དཔྱད་དང་ཚོད་ལ་ྟབྱསོ་གསུང་
འདགུ ང་ཚོས་ད ྲེ་ལརྟ་བརག་དཔྱད་བྱས་ནས་ཕིན་པ་རྲེད། 
དྲེའི་ལག་རྲེས་སུ་ད ྲེང་སབྐས་འཛམ་གླིང་འདིའི་ས ྲེང་ནང་པ་
དངུ་ཕྱུར་མང་པ་ོཡོད། འནོ་ཀང་དཔལ་ནཱ་ལྲེནའྜ་ིཆོས་བརྒྱྱུད་
འཛིན་མཁན་བདོ་གཅིག་པ་ོརྲེད། རྒྱ་ནག་དང་སོག་པ་ོསོགས་
ནང་པའ་ིཡུལ་གུྲ་གང་ཙམ་ཡོད་ཀང་ཚད་མའ་ིགཞུང་སྦངས་
ནས་རིག་ལམ་གི་ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོགཏང་རྒྱྱུ ་དང་། འགྲྲེལ་
བཤད་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ད ྲེ་ཕལ་ཆྲེར་བདོ་གཅིག་པ་ོཆགས་
འདགུ ང་ཚོ་ཡག་ཤོས་རྲེད་འདགུ  ས་ྔམོ་རྒྱ་མིས་བདོ་
པར་མཐངོ་ཆྱུང་བྱྲེད་ཀི་རྲེད། བདོ་པ་རམ་པ་ཟ་མཁན་རམ་
ཁུག་དང་གཅིག་པ་རྲེད། བདོ་པས་གང་ཡང་ཤྲེས་ཀི་མ་རྲེད། 
ཅྲེས་ཁ་ོརང་ཚོ་གང་ཡང་མ་ཤྲེས་པར་བར ྲེན་ང་ཚོར་མཐངོ་
ཆྱུང་ད ྲེ་ལརྟ་བྱས་པ་རྲེད། 

དྲེ་བཞིན་ཆབ་སདི་ཀི་གནས་ཚྱུལ་ལ་མཚོན་ན། དྲེ་རིང་ཁ་
སང་གི་དསུ་ཚོད་ལ་རྒྱ་མིའི་མཁས་པ་མང་པ་ོཞིག་གིས་བདོ་
ཀི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འད་ིདངསོ་འབ ྲེལ་ནཱ་ལྲེནའྜི་སངས་
རྒྱས་པའ་ིཆོས་རྲེད་འདགུ ནཱ་ལྲེནའྜ་ིསངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་
འད་ིཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་རྲེད་འདགུ ཅྲེས་ད ྲེང་སབྐས་
རྒྱ་མའ་ིམཁས་པ་ད ྲེ་འདས་དྲེ་ལརྟ་བཤད་ཀི་འདགུ དྲེང་
སབྐས་རྒྱ་རིགས་ནང་བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱྲེད་མཁན་
ཇྲེ་མང་ད་ུའགྲ་ོབཞིན་ཡོད། བདོ་ཀི་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་
འད་ིནཱ་ལྲེནའྜ་ིཆོས་བརྒྱྱུད་ཡིན་པ་དང་། བཅམོ་ལནྡ་འདས་
རང་ཉདི་ནས་ཀང་། དགྲེ་སླངོ་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀིས། 
།བསྲེགས་བཅད་བརར་བའ་ིགསྲེར་བཞིན་ད།ུ །ལྲེགས་པར་
བརག་ལ་ང་ཡི་བཀའ། །བངླ་བར་བྱ་ཡི་གུས་ཕིར་མིན། ། 
ཞྲེས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་རང་ཉདི་ཀིས། ངའ་ིསླབོ་མ་ཚོས་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་དད་པ་བྱས་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆི། 
ཞྲེས་ཁས་ལྲེན་བྱྲེད་མི་དགསོ། ངས་བསན་པ་འད་ིལ་ཁྱྲེད་
རང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་དང་ཚོད་ལ་ྟབྱས་ནས་ཕན་ཐགོས་འདགུ་
ན་དད་པ་བྱསོ། ཞྲེས་གསུང་པ་ད ྲེ་ཧ་ལས་པའ་ིགཟ་ིབརིད་
ཅན་ཞིག་རྲེད་འདགུ 

སིྤར་ཆོས་ལུགས་གཞན་རྣམས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརྲེད། དཔྲེར་
ན་ཡི་ཤུ་མ་ཤི་ཀ་ལ་ྟབུ་དང་། དྲེ་བཞིན་ཁ་ཆྲེའ་ིབ་ླམ་ད ྲེ་ཚོའ་ི
གྲས་ཀིས། ངས་གང་བཤད་པ་ད ྲེར་ཁྱྲེད་རང་ཚོས་ཡིད་ཆྲེས་
བྱྲེད་དགསོ། ཞྲེས་གསུང་པ་མ་གཏགོས་ངས་བཤད་པ་ད ྲེར་
བརག་དཔྱད་བྱསོ། ཞྲེས་གསུང་མཁན་གཅིག་ཀང་མྲེད། 
བརག་དཔྱད་བྱས་ཟྲེར་རྒྱྱུ ་འདི་སངས་རྒྱས་པའི་དམིགས་
བསལ་ཁྱད་ཆོས་རྲེད་འདགུ དྲེའ་ིརྲེས་སུ་འབངས་ནས་རྒྱ་
གར་པཱ་ལིའ་ིཆོས་བརྒྱྱུད་ནང་སངས་རྒྱས་ཀིས་གང་གསུང་པ་
ད ྲེར་ཡིད་ཆྲེས་བྱྲེད་པ་མ་གཏགོས་བརག་དཔྱད་དྲེ་ཙམ་བྱྲེད་
ཀི་མྲེད། ནཱ་ལྲེན་ྜགཙྱུག་ལག་སླབོ་ཁང་ད་ུསངས་རྒྱས་པའ་ི
ཆོས་ལ་ཧ་ཅང་བརག་དཔྱད་བྱྲེད་རྒྱྱུའ་ིསལོ་དར་ཡོད།  ནམ་
རྒྱྱུན་ཡོངས་གྲགས་སུ་རྒྱན་དུག་མཆོག་གཉསི་ཟྲེར་རྒྱྱུ ་ཞིག་
ཡོད། ས་ྔམོ་བདོ་ནས་རྒྱན་དུག་མཆོག་གཉསི་ཟྲེར་རྒྱྱུ ་ཞིག་
ཡོད་པ་རྲེད། ངསོ་ཀིས་རྒྱ་གར་ནང་འབྱརོ་རྲེས་རྒྱན་དུག་
མཆོག་གཉསི་ས ྲེང་ཁ་སྣནོ་བརྒྱབ་ནས་པཎ་སུྒབ་བཅྱུ་བདནུ་
ཞྲེས་བཤད་བཞིན་པ་ད ྲེ་དག་ནཱ་ལྲེན་ྜནས་ཐནོ་པའ་ིམཁས་པའ་ི
དབང་པ་ོརྲེད། ཁངོ་ཚོས་བརམས་པའ་ིགཞུང་ད ྲེ་དག་ཧ་ལས་
པ་རྲེད་འདགུ བདོ་ལ་པཎ་སུྒབ་བཅྱུ་བདནུ་གིས་མཛད་པའ་ི
གཞུང་ད ྲེ་དག་སླབོ་གཉ ྲེར་བརྒྱག་རྒྱྱུའི་གཞུང་གལ་ཆྲེ་ཤོས་སུ་
བརིས་ནས་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད།

ངསོ་ཀིས་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ ༤༠ ཙམ་ནས་ཚན་རིག་པ་དང་
ལནྷ་ཐུག་ནས་ག་ོབསྡརུ་ཧ་ཅང་བྱས་པ་ཡིན། ཚན་རིག་པ་
མང་པསོ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱྲེད་ཀི་འདགུ ནཱ་ལྲེནའྜ་ིགཞུང་གི་
སྲེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་ལ་ྟགུྲབ། ཚད་རལུ་དངསོ་ཁམས་
རིག་པ།  རིག་ལམ་གི་འགྲ་ོསངས་བཅས་ནཱ་ལྲེན་ྜནས་བསབླ་
པ་ད ྲེ་དག་ཧ་ལས་པ་རྲེད་འདགུ ཚན་རིག་པ་མང་པ་ོདང་
ལནྷ་ག་ོབསྡརུ་དང་བགྲ་ོགླ ྲེང་གང་ཙམ་བྱྲེད་སབྐས་ཁངོ་ཚོས་ཧ་
ཅང་དགའ་པ་ོབྱས་ནས། ནང་པའ་ིགཞུང་ནས་སྲེམས་ཁམས་
རིག་པའི་སྐརོ་གསུངས་པ་ད ྲེར་ང་ཚོས་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་དགསོ་
ཀི་འདགུ ཅྲེས་ད ྲེ་ལརྟ་བཤད་མཁན་ཡང་འདགུ ཅྲེས་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།
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ངསོ་ལ་བསམ་བླ་ོགསར་པ་ཞིག་ཡོད།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ ༡༦ ཉནི་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་
ར་ོརྲེ་གདན་གི་བཞུགས་སརྒ་དགའ་ལནྡ་འཕྲེལ་རྒྱས་གླངི་གི་
མཇལ་འཕད་ཁང་ད་ུཨ་རི་བ་དང་། བདོ་རིགས། འབུག་
པ། ཧ་ིམ་ལ་ཡ་རི་རྒྱྱུད་ཀི་མི་རིགས། དྲེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་སམྐ་
ས་ཆྲེན་པ་ོདང་ཐའྲེ་ཝན་གི་རྒྱ་རིགས། རྒྱ་གར་བ་སོགས་
ཁྱནོ་མི་གྲངས་ ༢༦༠ བརྒལ་བར་དམིགས་བསལ་མཇལ་
ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ཐྲེངས་འདརི་ར་ོརྲེ་གདན་ལ་
བསདྡ་ནས་སང་ཉནི་ངསོ་རང་པཱཌ་ནར་ཕིན་ནས་མངའ་སྡ ྲེའ་ི
སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆྲེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཅིག་ཡོད། ངསོ་
ལ་བསམ་བླ་ོགསར་པ་ཞིག་ཡོད། ར་ོརྲེ་གདན་གི་ཉ ྲེ་འཁརོ་ད་ུ
བ་ླམ་བཟདོ་པ་རིན་པ་ོཆྲེའ་ིས་ཆ་ཞིག་ཡོད་པ་རྲེད། ངསོ་རང་
ད ྲེ་ས་ྔད ྲེར་ཕིན་པ་ཡིན། དྲེའ་ིཉ ྲེ་འཁརོ་ད་ུརིམ་བཞིན་ཏཱ་ལའ་ི
བ་ླམའི་ནཱ་ལྲེནྡྲའི་རིག་གནས་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་ཞིག་འཛུགས་
རྒྱྱུ ་དང་།  གང་ལརྟ་ཆོས་གཅིག་པུ་མིན་པར་སྲེམས་ཁམས་
རིག་པ་དང་། ཚད་མ་རིག་པ། ལ་ྟགུྲབ་སོགས་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་
ས་ཡོད་པའི་སླབོ་གཉ ྲེར་བས་ིགནས་ཁང་ཞིག་ཡོང་རྒྱྱུ ་ཕལ་
ཆྲེར་གཏན་འཁྲེལ་བ་ཡིན།   དྲེ་ལ་ྟབུ་ཞིག་བང་རིམ་སིྒག་
བཞིན་ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་སང་ཉནི་པཱཌ་ན་ལ་མངའ་སྡ ྲེའ་ིསིྤ་
ཁྱབ་བླནོ་ཆྲེན་དང་བཀའ་མོལ་ལྷདོ་ལྷདོ་ཞུ་རིས་ཡོད།

སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་མངནོ་པར་རགོས་པར་སངས་
རྒྱས་པའ་ིགནས་ཧ་ཅང་ར་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། དྲེའ་ིཉ ྲེ་འདབས་
ལ་དཔལ་ནཱ་ལྲེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཤྲེས་ཡོན་གི་སྡ ྲེ་ཚན་ནང་ལ་
བཞག་ནས་སླབོ་སྦངོ་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངསོ་ཀིས་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་གི་ཡོད་པ་རྲེད། ས་གནས་གཞུང་གིས་ཀང་ཐུགས་
ཁུར་ཧ་ཅང་བཞྲེས་ཀི་འདགུ སདི་སྐྱངོ་དང་ངསོ་རང་སྔནོ་མ་
སདྐ་ཆ་ཡང་བྱྱུང་བ་རྲེད། ཁ་ོརང་སྲེམས་ཤུགས་འཕར་ནས་
དྲེའ་ིས ྲེང་ལ་རྐང་ལས་ཀ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད། རིམ་བཞིན་བཅམོ་
ལྡན་འདས་སངས་རྒྱས་པའི་གནས་ར་ཆྲེན་པ་ོཡིན་པ་ཙམ་
ད་ུམ་ཟད། དྲེའ་ིཉ ྲེ་འདབས་ལ་སྔནོ་གི་ནཱ་ལྲེནྡྲ། ཞྲེས་སནྙ་
གྲགས་ཡོད་པ་ད ྲེར་ནཱ་ལྲེནྡྲ་གཉསི་པ་ཞིག་ཆོས་ཕགོས་ཀི་སདྐ་
ཆ་གཅིག་པུ་མིན་པར་ཤྲེས་ཡོན་གི་སྡ ྲེ་ཚན་བྱས་ནས་འཛུགས་
རྒྱྱུའ་ིབང་སིྒག་ཡོད་པ་རྲེད། རིམ་བཞིན་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་སའ་ི

བསི་གནས་ཤིག་ཆགས་སོང་ན་
ད ྲེར་སླབོ་སྦངོ་ལ་ཡོང་མཁན་མང་
པ་ོཞིག་ཡོང་གི་རྲེད་ལ། ངསོ་
ཀང་དྲེར་དསུ་ནས་དསུ་སུ་སླ ྲེབ་
ཀི་རྲེད། ར་ོརྲེ་གདན་ལའང་ཡོང་
གི་རྲེད། ཤྲེས་ཡོན་གི་བས་ིགནས་
གསར་པ་ཞིག་འཛུགས་ཐུབ་པ་
ད ྲེས་ངོས་རང་འདིར་ཡོང་རྒྱྱུ ར་
འབྲེལ་བ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་
རྲེད། 

ར་ོརྲེ་གདན་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་
ཆགས་ཡོད། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་
འདས་ཞྲེས་དད་པ་བྱྲེད་སའི་ཡུལ་གཙོ་བ་ོཞིག་ལ་རི་བཞིན་
ཡོད་པ་རྲེད། བཅམོ་ལནྡ་འདས་རང་གིས། ཐུབ་རྣམས་སྡགི་
པ་ཆྱུ་ཡིས་མི་འཁུ་ཞིང༌། །འགྲ་ོབའ་ིསྡགུ་བསལྔ་ཕག་གིས་མི་
སྲེལ་ལ། །ཉདི་ཀི་རགོས་པ་གཞན་ལ་སྤ་ོམིན་ཏ ྲེ། ། ཆོས་
ཉདི་བདྲེན་པ་བསན་པས་གྲལོ་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་སྲེམས་
ཅན་གི་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱྱུ ་སྡགི་པ་ད ྲེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་
ཆྱུ་ཡིས་འཁུ་ཐུབ་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རྲེད། སྡགུ་བསལྔ་ད ྲེ་ཕག་
གིས་སྲེལ་ཐུབ་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རྲེད། བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀི་
ཐུགས་རྒྱྱུད་ཀི་རགོས་པའ་ིཡོན་ཏན་ད ྲེ་ང་ཚོ་མར་སིྦན་རྒྱྱུ ་ཡོད་
པ་མ་རྲེད། བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་གང་གནང་ཐུབ་ཀི་རྲེད་
ཅྲེ་ན། བངླ་དརོ་ཡིན་ལུགས་ཀི་གནས་བསན་ནས་གདལུ་
བྱའི་བླང་དརོ་གི་གནས་ལ་རོངས་པའི་མུན་པར་སོ་སོས་
བསམ་བླ་ོབཏང་། སླབོ་སྦངོ་བྱས་ནས་བངླ་དརོ་གི་གནས་ལ་
རངོས་པའ་ིམུན་པ་སྲེལ་ནས་མཐར་སྡགུ་བསལྔ་གི་རྒྱྱུ ་གཙོ་བ་ོ
ཀུན་འབྱྱུང་བདྲེན་པར་གཉ ྲེན་པ་ོབས ྲེན་པའི་ཐགོ་ནས་སངྤས་
པའ་ིབལ་བའ་ིཡོན་ཏན་འགགོ་བདྲེན་ཐབོ་པ་ཞིག་བཅམོ་ལནྡ་
འདས་ཀིས་ཆོས་འཁོར་དང་པ་ོགསུང་པའི་སྐབས་སུ་སྡུག་
བསལྔ་བདྲེན་པ། ཀུན་འབྱྱུང་བདྲེན་པ། འགགོ་པའ་ིབདྲེན་པ། 
ལམ་གི་བདྲེན་པ་ཞྲེས་བདྲེན་པ་བཞི་གསུངས་འདགུ

བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀི་ཆོས་ཀི་འགྲ་ོསངས་ར་བ་འད་ིརྲེད། སླབོ་
སྦངོ་བྱས། རད་གཅདོ་བྱས་ཏྲེ་སྲེམས་ཁམས་རིག་པའ་ིཐགོ་

ནས་ནང་བསམ་བླརོ་རད་གཅདོ་བྱས་ཏྲེ་ཉནོ་མོངས་ཆགས་
སངྡ་སྐྱྲེས་པའི་རྒྱྱུ ་དང་རྐྲེན་ཇི་ལརྟ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཤྲེས་པར་
བྱས་ཏྲེ་བླ་ོལ་འགྱུར་བ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཞིག ཆོས་ཉདི་བདྲེན་པ་
བསན་པས་གྲལོ་བར་འགྱུར། ཞྲེས་པ་ད ྲེ་ལརྟ་རྲེད།

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་དད་པ་བྱྲེད་མཁན་ཚོས་སངས་རྒྱས་
པའ་ིཆོས་ལ་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་རྒྱྱུ ་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། དད་པ་
གལ་ཆྲེན་པ་ོདང་ར་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། འནོ་ཀང་དད་པ་ལ་གཉསི་
ཡོད། དབང་རྣནོ་ཆོས་ཀི་རྲེས་འབང་གི་དད་པ་གཅིག་ 
དང་། དབང་རུལ་དད་པའ་ིརྲེས་འབང་གི་དད་པ་གཅིག་
བྱས་ཏྲེ་དད་པ་ལ་རིགས་མི་འད་བ་གཉསི་འདགུ དབང་རྣནོ་
ཆོས་ཀི་རྲེས་འབང་གི་དད་པ་ན་ིསངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་རྒྱྱུ ་
མཚན་དང་གནད་འགག་ག་འད་རྲེད་འདགུ་དཔྱད་པ་བྱས་
ཏྲེ་དད་པ་སྐྱྲེས་ཡོང་བ་ད ྲེ་དབང་རྣནོ་ཆོས་ཀི་རྲེས་འབང་གི་
དད་པ་རྲེད། སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ར་ཆྲེན་པ་ོརྲེད་
ཟྲེར་བའི་གྲགས་པ་ཙམ་གི་རྲེས་སུ་འབངས་ནས་བཅམོ་ལནྡ་
འདས་ལ་དད་པ་བྱྲེད་རྒྱྱུ ་ན་ིདབང་རུལ་དད་པའི་རྲེས་འབང་
ཟྲེར་བ་ད ྲེ་རྲེད། 

ང་ཚོ་དསུ་རབས་ ༢༡ པའ་ིནང་པ་རྲེད། དྲེར་བར ྲེན་སངས་
རྒྱས་པའ་ིཆོས་ཀི་གནད་འགག་ཕན་བུ་ཤྲེས་པ་བྱས་ཏྲེ་སངས་
རྒྱས་པའ་ིཆོས་ལ་དད་པ་བྱྱུང་བ་ཡིན་ན། དད་པ་ད ྲེ་རྒྱྱུ ་མཚན་
ལནྡ་པའི་དད་པ་དང་དད་པ་བརན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད།  
དྲེང་སང་གིས་དསུ་ཚོད་ལ་ནང་པའི་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་ཡོད་
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མཁན་ཚོས་ནང་པའི་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་རྒྱྱུ ་
དང་། སྔནོ་ལ་སྤདོ་འཇུག་ལས་ས་ླབ་ོརྲེད། བྱང་ཆྱུབ་སྲེམས་
དཔའི་སྤདོ་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྤདོ་འཇུག་གི་ད ྲེབ་ད ྲེ་བདོ་ཡིག་
ཙམ་མ་ཟད། ཧནི་ད་ིདང་ཨིན་ཇི། རྒྱ་ཡིག་ནང་དའུང་ཡོད་
པ་རྲེད། སྤདོ་འཇུག་ཕན་བུ་བལ་ྟཐུབ་ན། སྤདོ་འཇུག་གི་ལྲེའུ་
དུག་པ་བཟདོ་པའི་ལྲེའུ་ནང་ཁོང་ཁ་ོལ་སྐྱནོ་གང་ཡོད་པ་ཧ་
ཅང་ཤུགས་ཆྲེན་པ་ོགསུངས་ཡོད། འདརི་བསམ་བླ་ོཏགོ་ཙམ་
གཏངོ་ཐུབ་ན་ཁངོ་ཁ་ོཟྲེར་བ་ད ྲེ་རྒྱྱུ ་མཚན་མི་ལནྡ་པ་ཡིན་པར་
སོ་སོའ་ིསྲེམས་དཀུགས། མི་ལའང་མི་བདྲེ་བ་ཡོང་མཁན་
ཞིག་ཡིན་པར་བར ྲེན་བཟདོ་པའི་ལྲེའུ་ད ྲེ་སྲེམས་ནང་ཁངོ་ཁ་ོ
ཆྱུང་ད་ུགཏངོ་སདླ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་འདགུ

དྲེ་ནས་ལྲེའུ་བརྒྱད་པ་བསམ་གཏན་གི་ལྲེའུ་རྲེད། དྲེས་རང་
གཅྲེས་འཛིན་ལ་སྐྱནོ་ཇི་འད་ཡོད་པ་དང་། གཞན་གཅྲེས་
འཛིན་ལ་ཕན་ཐོགས་གང་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཡོད། 
དྲེར་བར ྲེན་སྤདོ་འཇུག་གི་གཞུང་ནང་ནས་གཙོ་བ་ོལྲེའུ་དུག་པ་
དང་བརྒྱད་པ་གཉསི་གང་ཐུབ་བཀགླས་ནས་བསམ་བླ་ོཕན་བུ་
བཏང་བ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཕན་གི་རྲེད། ངསོ་ཀིས་ར་ོརྲེ་གདན་
ད་ུཁུ་ན་ུབ་ླམ་རིན་པ་ོཆྲེ་བསན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་གི་སྐ་ུམདནུ་
ནས་སྤདོ་འཇུག་གི་བཤད་ལུང་ཞུས་ནས་ཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་
བྱྱུང་། ཁྱདོ་རང་ཚོའང་ད ྲེ་ད ྲེ་བཞིན་རྲེད། སྤདོ་འཇུག་གི་
གཞུང་ལ་ད་ོསྣང་ཏགོ་ཙམ་བྱསོ་ཤོག་ཨང་། 

གོང་ད་ུབརདོ་པ་ལྟར་ངོས་རང་སང་ཉིན་འདི་ནས་འཐོན་
འགྲ་ོགི་རྲེད། ཁྱདོ་རང་ཚོ་ཡང་འདརི་གནས་སྐརོ་ནས་
བག་ཆགས་ཧ་ཅང་བཞག་ཡོད་པ་མ་ཟད་ལས་བཟང་པའོང་
བསགས་ཡོད་པ་ད ྲེ་འཁྱྲེར་ནས་སོ་སོའ་ིནང་ལ་ལོག སོ་སོའ་ི
ནང་ལ་ཕར་ལོག་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆྲེས་སྤདོ་འཇུག་ལྟསོ་
ཞྲེས་འབདོ་སྐུལ་བྱས་པ་ད ྲེ་སྲེམས་ལ་ཉར་ནས་སྤདོ་འཇུག་
ངྲེས་པར་ད་ུལྟསོ་ཨང་། མཁྱྲེན་སོང་ངམ། བཀ་ཤིས་བདྲེ་
ལྲེགས། ཞྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ། །

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་བྷ་ིཧར་
གི་རྒྱལ་ས་པཱ་ཊི་ནར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ ༡༧ ཉནི་གི་ས་ྔ
ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ ཡོལ་ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་
མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ོརྲེ་གདན་གི་བྱང་
ཆྱུབ་མཆོད་ར ྲེན་ཆྲེན་མོའ་ིནང་སནོ་པ་ཐུབ་པའ་ིདབང་པའོ་ིསྐ་ུ
བརྙན་གི་དུང་ད་ུམཆོད་མཇལ་དང་ཐུགས་སྨནོ་མཛད་ཡོད།

དྲེ་ཡང་སྔ་ད་ོམགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་དང་སྐུ་འཁོར་ལྷན་
རྒྱས་དགའ་ལནྡ་འཕྲེལ་རྒྱས་གླིང་ནས་ཆིབས་འཁོར་བརྒྱྱུད་
བྱང་ཆྱུབ་མཆོད་ར ྲེན་ཆྲེན་མོའི་སྒ་ོའགྲམ་བར་ཆིབས་སྒྱུར་
མཛད་སབྐས། ཕྲེབས་ལམ་གི་གཡས་གཡོན་ད་ུའཛམ་གླངི་གི་
རྒྱལ་ཁབ་འད་མིན་གི་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་དང་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོ
འཆམ་པ་སོགས་སྲེར་སྐྱ་མི་མང་སངོ་ཕག་བརྒལ་བས་ལག་ཏུ་
དཀར་གཙང་མཇལ་དར་དང་། མྲེ་ཏགོ བདགུ་སྤསོ་སོགས་
བཟུང་ནས་ཕྲེབས་བསུ་ཞུས།  མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ཀིས་ར ྲེན་
གཙོ་ཐུབ་པའི་སྐུ་བརྙན་རིན་པ་ོཆྲེའི་དུང་ད་ུབཞུགས་གནང་
མཛད་དྲེ་ཐགོ་མར་སྣང་གསལ་མར་མྲེ་ཞལ་ཕྲེ་མཛད་རྲེས། 
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་དབུས་སྐ་ུའཁརོ་ལནྷ་རྒྱས་ནས་
བདྲེན་ཚིག་སྨནོ་ལམ་སོགས་གསུང་འདནོ་དང་ཐུགས་སྨནོ་རྒྱ་
ཆྲེར་མཛད། 

མཆོད་མཇལ་གུྲབ་གུྲབ་བསནུ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་ཀིས་བྱང་
ཆྱུབ་མཆོད་ར ྲེན་ཆྲེན་མོའི་མདནུ་ད་ུརྒྱ་གར་གི་གསར་འགདོ་
པ་ཞིག་གིས། ཐྲེངས་འདརི་ས་གནས་ཡུལ་མི་དང་། ཡང་
སྒསོ་འཛམ་གླིང་མི་མང་སིྤ་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་གནང་ཡོང་
བའ་ིགསོལ་འདྲེབས་ཞུས་པའ་ིབཀའ་ལན་ད།ུ  མི་ཚྲེ་བདྲེ་
སིྐྱད་ལནྡ་པ་ཞིག་མི་ཚང་མས་འདདོ་པ་རྲེད། བདྲེ་སིྐྱད་དགསོ་
ན་སྲེམས་བཟང་པ་ོབྱྲེད་དགསོ།  དྲེ་ན་ིབདྲེ་སིྐྱད་ཀི་ར་བ་
ཡིན། འཚྲེ་བ་མྲེད་པ་དང་སྙངི་རྲེའ་ིཉམས་ལྲེན་ན་ིའདས་པའ་ི
ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་རིང་རྒྱ་གར་ནང་དར་བའི་རིག་གཞུང་ཞིག་
ཆགས་ཡོད། བདྲེ་སིྐྱད་ཀི་ར་བ་ད ྲེ་ཁུངས་གཏུགས་པ་ཡིན་ན་
སྙངི་རྲེ་རྲེད།  ཆོས་དད་ཡོད་མྲེད་སདྐ་ཆ་མིན། 

གང་ལརྟ་ང་ཚོས་ངྲེས་པར་ད་ུསྲེམས་པ་བཟང་པ་ོཡོང་བར་ད་ོ
སྣང་བྱྲེད་དགསོ། ཚན་རིག་པས་འགྲ་ོབ་མིའ་ིལནྷ་སྐྱྲེས་རང་

བཞིན་ད ྲེ་བྱམས་བརྲེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་བརདོ་ཀི་འདགུ 
ང་ཚོ་སིྤ་ཚོགས་ལ་བར ྲེན་པའ་ིསགོ་ཆགས་རྲེད། དྲེར་བར ྲེན་
སིྤའ་ིབདྲེ་དནོ་ལ་སྲེམས་ཁུར་བྱ་རྒྱྱུས་མཚོན་སྙངི་རྲེའ་ིས་བནོ་
ད ྲེ་ང་ཚོར་ཡོད་པ་རྲེད། དཔྲེར་ན་རྒྱལ་བ་དམ་པའ་ིJainism 
རིག་གཞུང་ལ་མཚོན་ནའང་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ ༣༠༠༠ ལགྷ་
གི་རྒྱ་གར་གི་རིག་གཞུང་ནས་མཆྲེད་པ་ཞིག་རྲེད།  གཅྲེར་
བུ་བ་ཚོས་འཚྲེ ་བ་མྲེད་པའི་ཉམས་ལྲེན་གཙོ་འདནོ་བྱྲེད་ཀི་
ཡོད། ཕིས་སུ་སནོ་པ་སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་
ཀང་དྲེ་ལརྟ་གནང་ཡོད།  འནོ་ཀང་ད ྲེ་གཉསི་དབར་ལ་ྟགུྲབ་
ཀི་ཐགོ་ནས་ཁྱད་པར་ཡོད། སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་
རང་ཉདི་ཀིས།  དགྲེ་སླངོ་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀིས། 
།བསྲེགས་བཅད་བརར་བའ་ིགསྲེར་བཞིན་ད།ུ །ལྲེགས་པར་
བརག་ལ་ང་ཡི་བཀའ། །བངླ་བར་བྱ་ཡི་གུས་ཕིར་མིན། ། 
ཞྲེས་གསུངས་ཡོད།

གསུང་ད ྲེ་ན་ིཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་ཞིག་རྲེད། རིམ་པས་
དཔལ་ནཱ་ལྲེནྡྲའ་ིགཙྱུག་ལག་ཁང་ཚྱུགས། སནོ་པ་སངས་རྒྱས་
བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་བཀའ་གནང་བ་ལརྟ། ང་ཚོས་དད་པ་
གཅིག་པུའ་ིཐགོ་ནས་མ་ཕིན་པར་གཙོ་བ་ོརྒྱྱུ ་མཚན་ལ་བསམ་
བླ་ོབཏང་ནས་ཚད་མ་རིག་པར་སླབོ་སྦངོ་གཏངི་ཟབ་བྱྲེད་ཀི་
ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་ལྲེགས་སྦར་གི་སདྐ་ལ་གཙོ་བརོ་བར ྲེན་
པའི་དཔལ་ནཱ་ལྲེནྡྲའི་རིག་གཞུང་ད ྲེང་སང་ཚན་རིག་དང་
མཉམ་ད་ུདཔུང་པ་མཉམ་གཤིབས་བྱས་ནས་འགྲ་ོཐུབ་མཁན་
ཆགས་ཡོད། ཅྲེས་བཀའ་ལན་སྩལ་རྲེས་ཆྱུ་ཚོད་ ༡༠།༣༥ 
ཙམ་ལ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་གནས་མཆོག་ར་ོརྲེ་གདན་ནས་
ཆིབས་འཁརོ་བརྒྱྱུད་བྷ་ིཧར་གི་རྒྱལ་ས་པཱ་ཊི་ནར་ཆིབས་སྒྱུར་
བསྐྱངས་ཡོད་པ་བཅས།།



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།19

ཁྱྲེད་རང་ཚོ་ཆྲེད་ལས་པ་ཞིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་སིྤ་ཚོགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་བདྲེ་སིྐྱད་ལནྡ་
པ་ཞིག་བསུྐན་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད།

༄༅། ། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ ༡༨ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་
ཚོད་ ༨།༢༠ ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་བྷ་ིཧར་མངའ་སྡ ྲེའ་ིརྒྱལ་ས་པཱ་ཊི་ནར་ར ྲེན་གཞི་བྱས་
པའ་ིམངའ་སྡ ྲེ་གཞུང་གི་བྷ་ིཧར་ཁམིས་ལུགས་སྦངོ་བརར་བས་ི
གནས་ཁང་ Bihar Judicial Academy ད་ུཆིབས་
སྒྱུ ར་སྐྱོང་སྐབས་པཱ་ཊི་ནའི་ཁིམས་ཁང་གོང་མའི་ཁིམས་
དཔནོ་སྐ་ུཞབས་སན་ཇྲེ་ཀ་རོལ་ Sanjay Karol,Chief 

justice Patna High Court ལགས་ཀིས་གཙོས་པཱ་
ཊི་ནའི་ཁིམས་ཁང་གོང་མའི་ཁིམས་རོད་པ་རྣམ་པ་དང་བྷ་ི
ཧར་ཁམིས་ལུགས་སྦངོ་བརར་བས་ིགནས་ཁང་གི་འབ ྲེལ་ཡོད་
ལས་བྱྲེད་སོགས་ནས་ཕ ྲེབས་བསུའི་སྣ ྲེ་ལྲེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད།

དྲེ་ཡང་ཐོག་མར་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་བྷི་ཧར་
ཁིམས་ལུགས་སྦངོ་བརར་བས་ིགནས་ཁང་གི་ར་བའི་ནང་
བྱང་ཆྱུབ་ལྗནོ་ཤིང་འདྲེབས་འཛུགས་གནང་གུྲབ་མཚམས་
ཚོགས་ཁང་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་གིས་སྣང་གསལ་མར་མྲེ་ཞལ་ཕྲེ་
མཛད་པ་དང་འབ ྲེལ་ཞབས་ས ྲེགས་ས ྲེང་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་
བསནུ་པཱ་ཊི་ནའ་ིཁམིས་ཁང་གངོ་མའ་ིཁམིས་དཔནོ་སྐ་ུཞབས་
སན་ཇྲེ་ཀ་རོལ་ལགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་ཕ ྲེབས་བསུའ་ིགསུང་བཤད་
གནང་།

ད ྲེ་ནས་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་བྷ་ིཧར་ཁམིས་ལུགས་
སྦངོ་བརར་བས་ིགནས་ཁང་ད་ུཁམིས་རདོ་པ་ ༢༠༠ ལགྷ་ལ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། བཀུར་འསོ་མཆྲེད་གྲགོས་ཕ་ོམོ་རྒན་
གཞནོ་རྣམས་ལ་ཞུ་རྒྱྱུ ། ནམ་རྒྱྱུན་ངསོ་ཀིས་འད་ིལརྟ་བརདོ་
ཀི་ཡོད། རྒྱྱུ ་མཚན་ན་ིར་བའ་ིཆ་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་གཅིག་པ་
རྲེད། འཛམ་གླངི་གི་མི་ཐྲེར་འབུམ་བདནུ་ཚང་མ་གཅིག་པ་
ཡིན་པའ་ིའད་ུཤྲེས་འཛིན་དགསོ། ཕུ་གུ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཚོར་ཆོས་
ལུགས་དང་མི་རིགས་ཀི་དབྱྲེ་བ་མྲེད། ཁངོ་ཚོར་བྱམས་
བརྲེ་དང་འཛུམ་མདངས་ཡོད་ན་མཉམ་ད་ུརྲེད་མོ་རྲེ་ནས་
སྡདོ་ཀི་རྲེད། རིམ་པས་མི་རིགས་དང་། རིགས་རསུ། ཤ་

མདགོ ཆོས་ལུགས་ཀི་དབྱྲེ་
བ་འབྱྲེད་ཀི་ཡོད། དཀའ་
ངལ་གཙོ་བ་ོང་ཚོ་རང་གིས་
བཟ་ོཡི་ཡོད། ལུས་སྲེམས་
དང་མྱངོ་ཚོར་གི་ཆ་ནས་ང་
ཚོ་ཚང་མ་འགྲ་ོབ་མི་ཡིན་
པ་གཅིག་གྱུར་ཡིན།  ང་
ཚོ་ཚང་མ་བདྲེ་བ་འདདོ་པ་
དང་སྡུག་བསལྔ་མི་འདདོ་པ་
གཅིག་པ་རྲེད། ང་ཚོར་ཞི་
བདྲེ་དང་འཆམ་མཐུན་ལྡན་
པའི ་ སིྤ ་ ཚོགས་དགོས་ཀི ་
ཡོད། མི་སྒ ྲེར་གི་མི་ཚྲེ་དང་
ཁིྱམ་ཚང་། མཐར་ཐུག་ན་འཛམ་གླངི་བདྲེ་སིྐྱད་ལནྡ་པ་ཞིག་
ཡོང་བར་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ ༣༠༠༠ ལགྷ་གི་རྒྱ་གར་གི་འཚྲེ་
བ་མྲེད་པའ་ིལ་ྟགུྲབ་དང་སྙངི་རྲེ་གཞི་ར་ཆགས་ཡོད།

ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་ལྷག་གི་རྒྱ་གར་གི་འཚྲེ ་བ་མྲེད་པའི་ལྟ་གུྲབ་
དང་སྙངི་རྲེ་འཛམ་གླིང་ལ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད། དཀའ་ངལ་ཚང་མ་གྲསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་སྲེལ་དགསོ་
པ་ལས་ག་ོམཚོན་གི་ལམ་ནས་སྲེལ་མི་ཐུབ། རྒྱ་གར་ན་ིམང་
གཙོའ་ིརྒྱབ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཁམིས་ཀིས་དབང་
སྒྱུར་འགོ་གནས་ཡོད། རྒྱ་གར་འཛམ་གླངི་གི་མི་འབརོ་མང་
ཤོས་ཨང་གཉསི་པ་རྲེད། འནོ་ཀང་མི་ཚང་མ་ཞི་བདྲེའ་ིངང་
གནས་ཡོད། རྒྱ་ནག་ན་ིའཛམ་གླངི་ནང་མི་འབརོ་མང་ཤོས་
ཆགས་ཡོད། མི་ཚང་མ་གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་འགོ་གནས་
ཡོད། ཁྱྲེད་རང་ཚོ་ཆྲེད་ལས་པ་ཞིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་སིྤ་
ཚོགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་བདྲེ་སིྐྱད་ལནྡ་པ་ཞིག་བསུྐན་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད།

ཁིམས་རོད་པ་ཞིག་གི་ངསོ་ནས་དངུལ་གཅིག་པུའི་ཆྲེད་ད་ུ
བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་ཕིན་ན་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་རྲེད། ཕི་
ལོ་ ༡༩༥༩ ལོ་ནས་བཟུང་ངསོ་རང་བཙན་བྱལོ་བ་ཆགས་

པ་རྲེད། ཕགོས་གཞན་ནས་ངསོ་རང་བཙན་བྱལོ་བ་རྲེད། 
ཕགོས་གཅིག་ནས་ངསོ་རང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མགྲནོ་པ་ོཡུན་
རིང་ཤོས་སྡདོ་མཁན་དྲེ་ཆགས་ཡོད། དྲེ་རིང་ཁ་སང་ངསོ་
རང་རྒྱ་གར་གི་གནའ་བའོི་ལྲེགས་བཤད་ཀི་མགྲིན་ཚབ་པ་
ཡིན་ཞྲེས་བརདོ་ཀི་ཡོད། ངསོ་རང་འཛམ་གླངི་གི་ས་ཕགོས་
གང་ད་ུཕིན་ཡང་དསུ་རག་ཏུ་བྱམས་སྙངི་རྲེ་དང་འཚྲེ་བ་མྲེད་
པའ་ིསྐརོ་བཤད་ཀི་ཡོད། ཅྲེས་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
རྲེས་ད་ིབ་ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་ལན་བསྩལ་ཏྲེ་ཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ 
ཡོལ་ཙམ་ལ་མཛད་རིམ་ཁག་ལྲེགས་པར་གྲལོ་ཡོད། དྲེ་རྲེས་
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་པཱ་ཊི་ན་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱྱུ ད་
རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཆིབས་སྒྱུ ར་བསྐྱངས་ཡོད་པ་ 
བཅས། །
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ངསོ་ཀིས་མང་ཚོགས་ཁདོ་ཀུ་ཤུར་སོ་བརྒྱབ་པ་ད ྲེར་རྒྱྱུ ་མཚན་གཉསི་ཡོད།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ ༡༡ ཉནི་གི་ཞགོས་
པ་ཆྱུ་ཚོད་ ༧།༣༠ ཙམ་ལ་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མྲེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་གནས་
མཆོག་ར་ོརྲེ་གདན་གི་བཞུགས་སརྒ་དགའ་ལནྡ་འཕྲེལ་རྒྱས་
གླིང་ནས་ད་ལམ་ཐད་གཏངོ་བརྒྱྱུད་ཨ་རིའི་ཤར་ཕགོས་ཀི་
མཐ་ོརིམ་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་ ༧༠ ནས་རྒྱ་མི་དང་བདོ་པའ་ིསླབོ་
ཕུག་གྲངས་སུམ་བརྒྱ་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་མ་ཟད། སླབོ་
ཕུག་གི་ད་ིབར་བཀའ་ལན་སྩལ་དནོ།

ཁྱྲེད་ཚོའི་གནས་ཡུལ་ལ་བསནུ་ན་ཉནི་མོ་བདྲེ་ལྲེགས་བརདོ་
དགོས་ཀང་འད་ིག་ངསོ་རང་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་ནས་ས་ྔད་ོ
བདྲེ་ལྲེགས་བརདོ་དགསོ་པ་རྲེད།  དྲེས་གང་མཚོན་པར་
བརདོ་ན།  ས་ྔད་ོདང་ཉནི་གུང་། ཕྲེད་ཡོལ་ཟྲེར་བ་དསུ་ཀི་
ཆ་ཤས་དྲེ་དག་ཕན་ཚྱུན་ལྟསོ་ནས་འགྲ་ོདགོས་པ་ལས་ལྟསོ་
མྲེད་ཀི་དསུ་ཚོད་རང་རྐ་བ་ཞིག་འཇོག་མི་ཤྲེས་པ་གསལ་
པརོ་མཚོན།  ཞྲེས་ཞལ་ཤོབ་མཛད་རྲེས་མུ་མཐུད་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།  ངསོ་རང་ནང་པའ་ིདགྲེ་སླངོ་ཞིག་ཡིན།  
ཉནི་ལྟར་ར ྲེན་བྱྱུང་གི་དནོ་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་བཞིན་ཡོད།  
ལྟསོ་མྲེད་རང་དབང་གིས་གུྲབ་པའི་ཆོས་རལུ་ཙམ་ཡང་མྲེད་
པ་རྲེད། གཞི་རའ་ིཐགོ་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲ་ོབ་མི་གཅིག་
གྱུར་ཡིན།  ལུས་སྲེམས་དང་སྲེམས་མྱངོ་གང་གི་ཆ་ནས་

འགྲ་ོབ་མིའི་འད་ུཤྲེས་འཛིན་མཁན་གཅིག་མཚྱུངས་ཆགས་
ཡོད།  ལགྷ་པར་ང་ཚོ་ཚང་མས་མི་ཚྲེ་བདྲེ་ཞིང་སིྐྱད་པ་ཞིག་
འདདོ་པ་གཅིག་མཚྱུངས་རྲེད།  ཕི་དངསོ་པའོ་ིའཛུགས་
སུྐན་ཡར་རྒྱས་ཐགོ་ནས་བརདོ་ན་ཁྱྲེད་རང་ཚོ་ཡོད་སའི་ས་
ཆ་ད ྲེ་ཡར་རྒྱས་ཚད་མཐནོ་པརོ་སོན་ཡོད།  རྒྱ་གར་ནང་
དའུང་ཕི་དངསོ་པའོི་གནས་སངས་ཐགོ་ཡར་རྒྱས་གང་ཙམ་
ཕིན་ཡོད།  འནོ་ཀང་རྒྱ་གར་ཡུལ་འདརི་ལོ་ང་ོསུམ་སངོ་
ཙམ་ནས་འཚྲེ ་བ་མྲེད་པ་དང་སྙངི་རྲེའི་ལྟ་གུྲབ་དར་འཕྲེལ་
བྱྱུང་ཡོད།  ལགྷ་པར་དཔལ་ནཱ་ན་ལྲེནྡྲའ་ིགཙྱུག་ལག་སླབོ་
ཁང་གིས་ལྟ་གུྲབ་ད ྲེ་དག་རིག་ལམ་ལ་ཁུངས་གཏུགས་ནས་
ཡར་རྒྱས་རྒྱ་ཆྲེར་བཏང་ཡོད།

ངསོ་རང་ནཱ་ན་ལྲེནྡྲ་ནས་དར་བའི་ལྲེགས་སྦར་ཆོས་བརྒྱྱུད་
ལ་ཁུངས་གཏུག་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་རག་པར་བརདོ་ཀི་ཡོད།  
དྲེར་བར ྲེན་དཔལ་ནཱ་ན་ལྲེནྡྲའི་སལོ་རྒྱྱུ ན་འགྲ་ོསངས་དྲེ་རག་
པར་རྒྱྱུ ་མཚན་གང་ཡིན་ལ་བརག་དཔྱད་བྱས་ནས་འགྲ་ོབ་མ་
གཏགོས་ད ྲེ་ད ྲེ་བཞིན་ན།ོ  ཟྲེར་ནས་ལམ་སང་ཁས་ལྲེན་ཀང་
བྱྲེད་མཁན་ཞིག་མ་རྲེད།   རྒྱྱུ ་མཚན་བཀདོ་ནས་འགྲ་ོརྒྱྱུ ་ད ྲེ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོའདགུ  དྲེའ་ིཐགོ་ནས་དངསོ་པའོ་ིགནས་
ལུགས་ལ་ད་དངུ་བརག་དཔྱད་བྱས་ནས་འགྲ་ོདགསོ་པ་རྲེད།  
ཕི་དངསོ་པའོི་འཛུགས་སུྐན་ཁོ་ནས་མི་ཚྲེ ་བདྲེ་སིྐྱད་ལྡན་པ་

ཞིག་དང་།  འཛམ་གླངི་བདྲེ་སིྐྱད་ལནྡ་པ་ཞིག་བཟ་ོཐུབ་བམ་
ཞྲེས་དསི་པ་ཡིན་ན།  ངསོ་ཀིས་བསམ་པར་ད ྲེའ་ིལན་ད་ུམི་
ཐུབ་ཅྲེས་བརདོ་རྒྱྱུ ་རྲེད།  ཁྱྲེད་ཚོ་ཡོད་སའ་ིས་གནས་སུ་ཕི་
དངསོ་པའོ་ིའཛུགས་སུྐན་ཁ་ོནའ་ིཐགོ་ནས་ཕིན་པ་མ་གཏགོས་
བླ་ོསྦངས་ནས་ནང་གི་གཤིས་རྒྱྱུད་འདལུ་ཐབས་སྐརོ་སདྐ་ཆ་
གང་ཡང་བཤད་ཀི་མྲེད།  བླ་ོསྦངོ་གི་རྣམ་གཞག་དྲེ་དག་
སིྤར་རྒྱ་གར་དཔལ་ནཱ་ན་ལྲེནྡྲ་ནས་དར་བའི་ནང་པའི་རིག་
གཞུང་ཞིག་ཡིན་ནའང་།  ད་ཆ་རིག་གཞུང་ད ྲེར་སིྤར་སངས་
ཤྲེས་ཡོན་གི་སྡ ྲེ་ཚན་ནང་བཞག་ནས་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་དགསོ་པ་
ལས་ཆོས་ཕགོས་ཀི་སྡ ྲེ་ཚན་ཞིག་ཏུ་བརིས་ནས་བཞག་པ་ཡིན་
ན་མ་འགྲགི་པ་རྲེད། 

སྲེམས་ཁམས་རིག་པའ་ིརྣམ་གཞག་དང་བླ་ོསྦངོ་སངས། དྲེ་
བཞིན་ལ་ྟགུྲབ་ཐགོ་ནས་ཀང་ད ྲེ་ལརྟ་རྲེད། དཔྲེར་ན་ཚད་རལུ་
དངསོ་ཁམས་རིག་པའ་ིརྣམ་གཞག་ལ་ྟབུར་མཚོན་ན་ང་ཚོ་ལ་
ད ྲེ་ས་ྔནས་རྒྱྱུས་ཡོད་རྲེད། ངསོ་ཀི་གྲགོས་པ་ོརྒྱ་གར་གི་རལུ་
ཕན་ཚན་རིག་པ་རཱ་ཇ་ར་མན་ཱ Raja Ramanna ཞུ་བ་
ཁངོ་གིས་གསུང་གསལ་ལརྟ། ཚད་རལུ་དངསོ་ཁམས་རིག་
པའི་རྣམ་གཞག་དྲེ་ནབུ་ཕགོས་པའི་ནང་རིག་གནས་གསར་
པ་ཆགས་ཡོད་ཀང་། རྒྱ་གར་ནང་ད་ུསངས་རྒྱས་བཅམོ་
ལནྡ་འདས་ཀིས་ལོ་ ༢༥༠༠ གངོ་ནས་གསུང་ཟནི་ཡོད་སྐརོ་
གསུང་མྱངོ་ཡོད། དྲེ་བདྲེན་པ་རྲེད།

ལྟ་གུྲབ་ཐགོ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་ཆོས་རྣམས་ཇི་ལྟར་
སྣང་བ་ལརྟ་ད་ུགུྲབ་མྲེད་པ་གསུང་ཡོད།  ཆོས་རྣམས་ཀི་སྣང་
ཚྱུལ་དང་གནས་ཚྱུལ་དབར་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་གསུང་
ཡོད།  ཚད་རལུ་དངསོ་ཁམས་རིག་པས་ཀང་ད ྲེ་ལརྟ་བརདོ་
ཀི་འདགུ  ཆོས་རྣམས་ཀི་སྣང་གནས་མི་མཐུན་པ་ཡོད་པ་ད ྲེ་
ཤྲེས་རྒྱྱུ ་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། གང་ཡིན་བརདོ་ན།  ང་རང་ཚོའ་ི
རྒྱྱུད་ལ་ཆགས་སངྡ་སོགས་ཉནོ་མོངས་པའི་བླའོམ་ཚྱུལ་མིན་
ཡིད་བྱྲེད་ཀི་རྣམ་རགོ་ཕལ་མོ་ཆྲེ་ཕིའ་ིསྣང་ཚྱུལ་ལ་བར ྲེན་ནས་
སྐྱྲེ་བཞིན་ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་ད་ཆ་ཚད་རལུ་དངསོ་ཁམས་རིག་
པའ་ིཚན་རིག་པ་ཚོས་ཀང་ཆོས་རྣམས་བླ་ོཡུལ་ད་ུཇི་ལརྟ་སྣང་
བ་ལྟར་ད་ུཞྲེན་པར་བར ྲེན་ཆགས་སྡང་སོགས་ཀི་བླ་ོཤུགས་
དག་པ་ོསྐྱྲེས་ནས་མཐུན་ཕགོས་ལ་ཧ་ཅང་ཆགས་པ་སྐྱྲེ་ཞིང་
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།  མི་མཐུན་ཕགོས་ལ་ཧ་ཅང་སངྡ་བ་སྐྱྲེ་བཞིན་ཡོད་སབས་
ཇི་ཙམ་སྣང་གནས་མི་མཐུན་པ་ཡོད་པ་རགོས་པ་ད ྲེ་ཚོད་ཀིས་
ཆགས་སངྡ་གི་བླ་ོཆྱུང་ད་ུའགྲ་ོརྒྱྱུར་ཕན་ཐགོས་ཏན་ཏན་ཡོད་
པ་ངསོ་འཛིན་བྱྲེད་ཀི་འདགུ 

དྲེང་སྐབས་རྒྱ་གར་སལོ་རྒྱྱུ ན་གི་བླའོི་རྣམ་གཞག་དང་བྱྲེད་
ལས་སྐརོ་གི་ལྲེགས་བཤད་དྲེ་དག་འཛམ་གླིང་ལ་དགོས་
མཁ་ོཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ད་ལའྟ་ིའཛམ་གླངི་གི་གནས་
སངས་ལ་མཚོན་ན་ཕི་དངསོ་པའོི་འཛུགས་སུྐན་ཡར་རྒྱས་
ཧ་ཅང་ཕིན་ཡོད། འནོ་ཀང་ངསོ་ཀི་ཞགོས་པ་ཉནི་ལརྟ་བྷ་ིབྷ་ི
སི་གསར་ལས་ཁང་གི་གནས་ཚྱུལ་ལ་ཉན་སབྐས་དཀའ་ངལ་
རྐང་རྐང་བཤད་ཀི་འདགུ  དནོ་དངསོ་ལ་དཀའ་ངལ་དྲེ་
དག་ང་ཚོ་མི་རང་ཉདི་ཀིས་བཟསོ་པའ་ིདཀའ་ངལ་རྲེད། ད་
ཆ་ད་ིབ་ཞིག་ཡོད་པ་ན།ི འགྲ་ོབ་མིའ་ིགཞི་རའ་ིལནྷ་སྐྱྲེས་
རང་བཞིན་ད ྲེ་ཅི་འད་ཞིག་ཡིན་ནམ།  ཞྲེས་པ་འད་ིརྲེད།  
དྲེའི་ལན་ད་ུཚན་རིག་པ་ཁག་གཅིག་གིས་ང་ཚོ་མི་རྣམས་
སིྤ་ཚོགས་ལ་བར ྲེན་པའི་སགོ་ཆགས་ཡིན་སབས་མིའི་ལྷན་
སྐྱྲེས་རང་བཞིན་ད ྲེ་བྱམས་བརྲེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་བརདོ་
ཀི་འདགུ  རང་གི་བདྲེ་སྡགུ་ད ྲེ་གཞན་ལ་བར ྲེན་ཡོད་སབས་
གཞན་གི་བདྲེ་སྡགུ་ལ་རང་བཞིན་གིས་སྲེམས་ཁུར་སླ ྲེབས་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་རྲེད། ང་ཚོ་སྐྱྲེ་ཙམ་ཉདི་ནས་མས་བྱམས་བརྲེའ་ི
འགོ་ནས་འཚོ་སྐྱངོ་བྱས་པ་རྲེད།  ང་ཚོ་གསོན་པརོ་གནས་
རྒྱྱུའ་ིགཞི་ར་ད ྲེ་མའ་ིབྱམས་བརྲེ་ཡིན། བཙས་མ་ཐག་པའ་ིཕུ་
གུ་ད ྲེའི་ངསོ་ནས་ཀང་རང་གི་མ་ད ྲེ་སུ་ཡིན་ངསོ་འཛིན་བྱས་
མ་ཐུབ་ཀང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མའ་ིཕགོས་སུ་བླ་ོགཏད་བྱས་པ་
ད ྲེ་ན་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ིགཞི་རའ་ིརང་བཞིན་རྲེད།

དཀའ་ངལ་འཕད་ས་དྲེ་ད ྲེང་དསུ་ཤྲེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་
མིའི་ལནྷ་སྐྱྲེས་བྱམས་བརྲེའི་རིན་ཐང་སྐརོ་གི་གནས་སངས་
དྲེར་ད་ོསྣང་ར་བ་ནས་མ་བྱས་པར་ཕི་དངསོ་པ་ོདཔལ་འབྱརོ་
འཛུགས་སུྐན་ཁ་ོནར་དང་དདོ་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།  དྲེར་བར ྲེན་
དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་ཡོད།  ད་ཆ་ད ྲེང་དསུ་ཤྲེས་ཡོན་
ལམ་ལུགས་ནང་ད་ུམིའི་གཤིས་རྒྱྱུད་དང་འབྲེལ་བའི་བྱམས་
བརྲེ་གོང་འཕྲེལ་དང་བླ་ོསྦངོ་སྐརོ་སོགས་སླབོ་ཚན་ད་ུགཞག་
ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆྲེན་པརོ་མཐངོ་བཞིན་ཡོད།  ངསོ་རང་
ཉདི་ཙམ་མ་ཟད་ངསོ་ཀི་གྲགོས་པ་ོམང་པ་ོཞིག་ལའང་བསམ་
ཚྱུལ་གཅིག་མཚྱུངས་ཡོང་བཞིན་འདགུ

སྔནོ་འགྲའོ་ིསླབོ་གྲྲྭ་ནས་བཟུང་ང་ཚོས་ལུས་པའོ་ིའཕདོ་བས ྲེན་

གལ་ཆྲེའི་སྐརོ་སླབོ་སནོ་བྱས་པ་ལརྟ་ད་ཆ་སྲེམས་མྱངོ་འཕདོ་
བས ྲེན་དགསོ་གལ་ཆྲེ་བའ་ིསྐརོ་སྔནོ་འགྲ་ོནས་མཐ་ོསླབོ་དབར་
སླབོ་ཁདི་བྱྲེད་དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོའདགུ  དྲེ་ལརྟ་
བྱས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ལུས་པའོི་འཕདོ་བས ྲེན་དང་ཕི་དངསོ་པ་ོ
དཔལ་འབྱརོ་འད་ུའགདོ་ཁ་ོན་མིན་པར་ནང་གི་གཤིས་རྒྱྱུད་
དང་འབྲེལ་བའི་རིན་ཐང་ད ྲེ་དག་ཀང་གོང་མཐརོ་གོཏང་
ཐུབ། དྲེས་ཕན་ཐགོས་ཏན་ཏན་ཡོང་རྒྱྱུ ་རྲེད། སྲེམས་ཀི་ཞི་
བདྲེ་དཀུག་མཁན་ང་ོམ་ད ྲེ་ཁངོ་ཁའོ་ིབསམ་པ་ད ྲེ་རྲེད། ཕིའ་ི
དགྲ་མ་རྲེད། ནང་གི་དགྲ་བ་ོཁངོ་ཁ་ོད ྲེ་རྲེད། སྲེམས་ནང་
ཁོང་ཁའོི་བླ་ོསྐྱྲེ་མ་ཐག་སྲེམས་ཀི་ཞི་བདྲེ་མྲེད་པར་གྱུར་བ་
རྲེད།  ཁངོ་ཁའོ་ིབླ་ོད ྲེ་མུ་མཐུད་སྲེམས་ནང་བཅངས་པ་
ཡིན་ན་ལུས་པའོ་ིའཕདོ་བས ྲེན་ལའང་ཧ་ཅང་གནདོ་སྐྱནོ་ཡོད་
རྲེད། སནྨ་པའ་ིཚན་རིག་པ་ཁག་གཅིག་གིས།  དསུ་རག་ཏུ་
སྲེམས་ནང་ཞྲེ་སངྡ་དང་འཁནོ་འཛིན་བྱས་ནས་བསདྡ་པ་ཡིན་
ན། ལུས་པའོ་ིནད་འགགོ་བྱྲེད་ཀི་ཟུངས་ཤུགས་ཉམས་རྒྱྱུ ་
ཡིན་སྐརོ་གསུང་གི་འདགུ  དྲེ་ན་ིཆོས་ཀི་སདྐ་ཆ་ཞིག་མིན། 
ཚན་རིག་པས་བཤད་པའ་ིསདྐ་ཆ་རྲེད། 

ངསོ་རང་ཉདི་ལ་མཚོན་ནའང་ཉནི་ལརྟ་གཞན་ཕན་བྱང་ཆྱུབ་
ཀི་སྲེམས་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་བཞིན་ཡོད། དྲེས་ཞྲེ་སངྡ་གི་བླ་ོ
ཆྱུང་ད་ུའགྲ་ོརྒྱྱུར་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་འདགུ དྲེར་བར ྲེན་ངསོ་
ཀི་གདངོ་པར་ལྟསོ་དང་།  དསུ་རག་ཏུ་འཛུམ་མདངས་ཡོད། 
(བཞད་མོ་བཞད་) ངསོ་རང་གང་ད་ུཡོད་ས་ད ྲེར་ཁརོ་ཡུག་
ཕན་བུ་ཞི་བདྲེ་བག་ཕ ྲེབས་ཡོང་བ་ལ་ྟབུ་འདགུ  དྲེ་ན་ིངསོ་
རང་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་ཡིན་པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་ལ་བར ྲེན་ནས་བྱྱུང་བ་
ཞིག་ར་བ་ནས་མ་རྲེད།   ངསོ་རང་ཁྱྲེད་རང་ཚོ་དང་འད་
བར་འགྲ་ོབ་མི་ཞིག་ཡིན། ངསོ་ཀི་སྲེམས་རྒྱྱུད་ལའང་ཁངོ་
ཁའོ་ིས་བནོ་ཡོད། འནོ་ཀང་ཆགས་སངྡ་སོགས་ཉནོ་མོངས་
པའི་བླརོ་གཉ ྲེན་པ་ོཇི་ལརྟ་བས ྲེན་དགསོ་མིན་ཐད་སྦང་བརནོ་
བྱས་འབས་སུ་མི་སྲེམས་པ་སིྐྱད་པ་ོཞིག་ཆགས་ཐུབ་པ་རྲེད།

ངོས་ཀི་བསམ་པར་ད་ལྟའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་འགྲན་རོད་ཆྲེ ་
དགས་པ་དང་། རང་གཅྲེས་འཛིན་གི་བླ་ོཤུགས་ཆྲེ་དགས་
པའ་ིརྐྲེན་གིས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའཕད་བཞིན་འདགུ  
དམག་འཐབ་ཀིས་མཚོན་མི་གསོད་ཁག་སྦརོ་སོགས་དཀའ་
ངལ་མང་དག་ཅིག་མི་རང་ཉདི་ཀིས་བཟསོ་པའི་དཀའ་ངལ་
རྲེད་འདགུ   མིས་བཟསོ་པའ་ིདཀའ་ངལ་དྲེ་དག་མི་རང་
ཉདི་ཀིས་སྲེལ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་ད ྲེ་ཆོས་ཉདི་རྲེད།  གཙོ་ཆྲེར་

ཀུན་སླངོ་ལ་རག་ལས་པ་རྲེད། ང་ཚོ་སིྤ་ཚོགས་ལ་བར ྲེན་པའ་ི
སགོ་ཆགས་ཡིན།  མི་ལ་ཕུལ་བྱྱུང་གི་ཀདླ་པ་ཡོད། མིའ་ི
རྣམ་དཔྱདོ་དང་བྱམས་བརྲེའ་ིབླ་ོགཉསི་ཟུང་འབྲེལ་ཐགོ་ནས་
འགྲ་ོཐུབ་པ་ཞིག་བྱྱུང་ན་མིའི་རྣམ་དཔྱདོ་ད ྲེའང་མཐུན་པའི་
རྐྲེན་ད་ུའགྲ་ོངྲེས།  དྲེ་ལས་ལྡགོ་ས ྲེ་མིའ་ིརྣམ་དཔྱདོ་དང་ཞྲེ་
སངྡ་གཉསི་ཟུང་འབ ྲེལ་བྱས་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་ན་ཕུང་བྱྲེད་ཀི་
རྒྱྱུར་འགྲ་ོབ་རྲེད།  མི་སྒ ྲེར་པ་ཡིན་ནའང་འད། ནང་མི་ཡིན་
ནའང་རྲེད།  དྲེ་བཞིན་སིྤ་ཚོགས་ཁྱནོ་ཡོངས་དང་། ཆྲེ་ས་
ནས་འགྲ་ོབ་མི་སྡ ྲེའི་སིྤ་ཚོགས་ཁྱནོ་ལ་བདྲེ་སིྐྱད་ཡོང་དང་མ་
ཡོང་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་གཙོ་ཆྲེར་བྱམས་བརྲེའ་ིབསམ་པར་རག་ལས་
ཡོད། ཆོས་ཁས་ལྲེན་མིན་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་གང་ཟག་སྒ ྲེར་གི་ཇུས་
གཏགོས་རྲེད།  འགྲ་ོབ་མི་ཞིག་དང་སིྤ་ཚོགས་ལ་བར ྲེན་པའ་ི
སགོ་ཆགས་ཤིག་ཡིན་ཕིན་གཞན་གི་བདྲེ་སྡུག་ལའང་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་རྲེད།  དྲེ་ན་ིའཇིག་ར ྲེན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའ་ི
བཟང་སྤདོ་ཀི་འསོ་འགན་ཞིག་ཀང་ཡིན།

ཆོས་ན་ིགང་ཟག་སྒ ྲེར་གི་བྱྲེད་སྒ་ོཞིག་རྲེད།  རྒྱ་གར་ལ་
མཚོན་ན་ཆོས་ལུགས་རིས་མྲེད་ཀི་ལ་ྟཚྱུལ་ཞིག་ཡོད། དྲེ་
དང་འད་བར་ཆོས་ཀི་སདྐ་ཆ་གང་ཡང་མིན་པར་སིྤར་བཏང་
ཀདླ་པའ་ིརྣམ་གཞག་དང་སྲེམས་མྱངོ་སྐརོ།  དྲེ་བཞིན་རྒྱ་
གར་གི་ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་རིང་ནས་དར་བའ་ིའཚྲེ་བ་མྲེད་པ་དང་
སྙངི་རྲེའ་ིཉམས་ལྲེན་ད ྲེ་དག་དྲེང་དསུ་འཛམ་གླངི་ནང་དགསོ་
མཁ་ོཧ་ཅང་ཡོད་པ་ཞིག་རྲེད་འདགུ  སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་པ་
ཙམ་མིན་པར་རིགས་པའི་ལམ་ནས་བརག་དཔྱད་བྱས་ནས་
གཙོ་ཆྲེར་ཤྲེས་ཡོན་གི་འད་ུཤྲེས་འཛིན་ནས་འགྲ་ོརྒྱྱུ ་ད ྲེ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆྲེན་པ་ོའདགུ  ཅྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བསནུ་ཚོགས་ཁང་
ནང་བདོ་མི་དང་རྒྱ་མི་ཇི་ཙམ་ཡོད་མྲེད་བཀའ་རད་མཛད་
རྲེས་མུ་མཐུད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།

ད ྲེ་རིང་བདོ་མི་དང་རྒྱ་མི་ཧན་མི་རིགས་དང་ལནྷ་ད་ུསདྐ་ཆ་
བཤད་རྒྱྱུ འི་གོ་སྐབས་བྱྱུང་བར་ངསོ་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོ
བྱྱུང་།  དསུ་རབས་བདནུ་པའ་ིནང་ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་
སམྒ་པསོ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པའོི་སས་མོ་དང་ཁུང་ས་བསྐྱནོ་པར་
བར ྲེན་རྒྱ་ནག་དང་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་བ་བྱྱུང་ཡོད།  
ནང་ཆོས་ད ྲེའང་ཐོག་མ་བདོ་ད་ུརྒྱ་ནག་ནས་སླ ྲེབས་པ་མ་
ཟད།  བདོ་ད་ུསནོ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའ་ིར ྲེན་གཙོ་ར་བ་ཆྲེ་ཤོས་
ད ྲེའང་རྒྱ་ནག་ནས་གདན་དངས་པ་རྲེད།  ངསོ་རང་གནའ་
བའོ་ིརྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་ཤིའ་ིརྔན་ལ་ད ྲེ་ས་ྔཕིན་པ་ཡིན།  དྲེར་
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ནང་པའ་ིལ་ྷཁང་ཞིག་འདགུ་པ་ད ྲེའ་ིནང་ད་ུབཞུགས་ཁ་ིསངོ་པ་
ཞིག་བཞག་འདགུ  ཉ ྲེ་འཁརོ་ཚོས་ངསོ་ལ་བརདོ་པ་ལརྟ་ན། 
བཞུགས་ཁ་ིསངོ་པ་ད ྲེར་ཇ་ོབ་ོཤཀཱ་མུ་ནའི་ིསྐ་ུབརྙན་ཡོད་པ་ད ྲེ་
ལ་ྷསར་གདན་འད ྲེན་ཞུས་འདགུ  ཇ་ོབ་ོཤཱཀྱུ ་མུ་ནའི་ིསྐ་ུབརྙན་
ད ྲེ་ཐགོ་མར་རྒྱ་གར་གནས་མཆོག་ར་ོརྲེ་གདན་ནས་རྒྱ་ནག་
རྒྱལ་ས་ཤིའ་ིརྔན་ལ་གདན་དངས་པ་རྲེད་འདགུ 

གལ་ཆྲེ་བ་ཞིག་ལ་ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་ནས་ཁྱྲེད་རང་ཚོ་རྒྱ་ནག་ལ་
མཚོན་ན་ནང་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་རྲེད།  ཕི་ལོ་ ༡༩༥༤།༡༩༥༥ 
ནང་ངསོ་རང་རྒྱ་ནག་ལ་ཕིན་པ་ཡིན། ཞིང་ཆྲེན་འགའ་ཤས་
ནང་ད་ུནང་པའ་ིལ་ྷཁང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདགུ  དྲེར་བར ྲེན་
རྒྱ་མི་ཚོའ་ིབསམ་བླའོ་ིནང་སནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་དང་ནང་
ཆོས་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་དག་རྒྱྱུས་མངའ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་སྲེམས་ཐག་
ཉ ྲེ་པ་ོཡོད་པ་རྲེད། དྲེ་ལས་གལ་ཆྲེ་བ་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་ནང་
དར་བའི་ནང་ཆོས་ད ྲེ་ནཱ་ན་ལྲེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཆགས་ཡོད། 
རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུནང་ཆོས་ཐགོ་མར་དར་འཕྲེལ་གནང་མཁན་
ཞནོ་ཙང་རྲེད། ང་ཚོས་ཐང་སྲེན་བ་ླམ་འབདོ་པ་རྲེད། ཁངོ་
ལ་མཚོན་ན་ཐགོ་མར་ནཱ་ན་ལྲེནྡྲར་ཕྲེབས་ནས་ནང་ཆོས་སླབོ་
གཉ ྲེར་གནང་འདགུ  བདོ་ལ་མཚོན་ན་ནཱ་ན་ལྲེནྡྲའ་ིམཁས་
པ་མཁན་ཆྲེན་ཞི་བ་འཚོ་དསུ་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་བདོ་
ད་ུཕ ྲེབས་ཡོད།  བདོ་དང་རྒྱ་གཉསི་ཀ་ནང་པ་ཡིན་པ་མ་
ཟད།  ལྲེགས་སྦར་སདྐ་ལ་བར ྲེན་པའ་ིནཱ་ན་ལྲེནྡྲ་ནས་དར་
བའ་ིནང་ཆོས་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་མཁན་ཡིན།  མི་འད་བའ་ི
ཁྱད་པར་གང་ཡོད་བརདོ་ན། ཁྱྲེད་ཚོ་ཧན་མི་རིགས་ཚོས་
ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ལ་ད་ོསྣང་དྲེ་ཙམ་
གནང་མི་འདགུ  ང་ཚོ་བདོ་ལ་དསུ་རབས་བརྒྱད་པའ་ིནང་
བྱནོ་པའི་བདོ་ད་ུསངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དར་སྤ ྲེལ་མཛད་པ་ོ
མཁན་ཆྲེན་ཞི་བ་འཚོ་རང་ཉདི་ལ་མཚོན་ན་ཚད་མའ་ིགཞུང་
ལ་ཧ་ཅང་མཁས་པ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད།  ཁངོ་གི་ལམ་སནོ་འགོ་
བདོ་མི་ཚོས་ཚད་མའ་ིགཞུང་ལ་སླབོ་སྦངོ་ཤུགས་ཆྲེན་པ་ོབྱས་
དང་བྱྲེད་མུས་ཡིན།  གཞི་རའ་ིཆ་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་ནཱ་ན་
ལྲེནྡྲ་ནས་བརྒྱྱུད་པའ་ིནང་ཆོས་རྲེས་འབང་པ་གཅིག་མཚྱུངས་
ཆགས་ཡོད།  དྲེར་བར ྲེན་ང་ཚོས་ཕན་ཚྱུན་སྤུན་མཆྲེད་ཕ་ོམོ་
ཞྲེས་འབདོ་ཆོག་པ་ཞིག་རྲེད།  བདོ་མི་དང་ཧན་མི་རིགས་
དབར་ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་རིང་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོད།  ཆབ་སདི་
ཀི་གནད་དནོ་ད ྲེ་ངསོ་ཀིས་ད ྲེ་ཙམ་གནད་འགག་ཆྲེ་བར་བརི་
ཡི་མྲེད། གལ་ཆྲེ་ཤོས་ན་ིང་ཚོ་འགྲ་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་གྱུར་

ཡིན་སབས་ཕན་ཚྱུན་སྤུན་མཆྲེད་ཕ་ོམོའ་ིའད་ུཤྲེས་འཛིན་ནས་
ཕན་ཚྱུན་དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབ་ཐགོ་བསདྡ་ནས་རིག་གཞུང་
བརྲེ་ལྲེན་དང་ཕ་རོགས་ཚྱུར་རོགས་བྱ་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་ན་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོཡོང་གི་རྲེད། 

ངསོ་ཀིས་རག་ཏུ་བདོ་རྒྱ་མཐུན་འབྲེལ་དགོས་པ་བརདོ་ཀི་
ཡོད།  དྲེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོའདགུ ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ འག་ོ
སདོ་སབྐས་ང་ཚོས་འཛམ་གླངི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་
བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུགས་བྱས་པ་རྲེད།  རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་ཟུར་
པ་པནྜ་ིཏ་ན ྲེ་རུ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཞུ་གཏུགས་བྱས་
ནས་དྲེ་ཙམ་ཕན་རྒྱྱུ ་མྲེད་པ་དང་།  བདོ་རང་བཙན་ཆྲེད་ཨ་
མྲེ་རི་ཀས་རྒྱ་ནག་དང་དམག་བརྒྱག་གི་མ་རྲེད།  དྲེ་ལས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་བྱྲེད་ན་ལྲེགས་ཚྱུལ་
ཁངོ་གིས་ངསོ་ལ་ལམ་སནོ་གནང་བ་རྲེད།   ཕི་ལོ་ ༡༩༧༤ 
ཙམ་ནས་ང་ཚོས་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་མཚམས་
འཇགོ་བྱས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཐད་ཀར་འབ ྲེལ་བ་བྱྲེད་
འག་ོབཙྱུགས་པ་རྲེད། དསུ་སབྐས་ད ྲེ་ཙམ་ནས་ང་ཚོས་རྒྱ་
ནག་དང་ཁ་བལ་གི་རང་བཙན་མ་རདོ་པར་དབུ་མའ་ིལམ་གི་
སདི་བྱྱུས་རྒྱྱུན་སྐྱངོ་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།  དྲེར་བར ྲེན་ང་ཚོས་
བདོ་རང་བཙན་རདོ་ཀི་མྲེད། 

འནོ་ཀང་ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་གནས་སངས་དྲེའང་ང་ཚོས་ཁས་
ལྲེན་ཐུབ་ཐབས་ར་བ་ནས་མྲེད། ཏང་ཡོན་འག་ོགཙོ་མཁྲེགས་
འཛིན་པ་འགའ་ཤས་ཀིས་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་ར་མྲེད་གཏངོ་
ཐབས་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད།  དྲེ་ལ་ྟབུའ་ིཏང་ཡོན་འག་ོཁདི་
མཁྲེགས་འཛིན་པ་ཚོའ་ིམིག་རྒྱང་ཐུང་ཐུང་གི་སདི་བྱྱུས་ལ་ང་
ཚོས་ངསོ་ལྲེན་བྱ་ཐབས་ར་བ་ནས་མྲེད། རྒྱ་ནག་གི་ར་ཁམིས་
ནང་བདོ་རིགས་གནས་སྡདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ངསོ་འཛིན་བྱས་ཡོད། 
རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་དང་རང་སྐྱངོ་ཁུལ། རང་སྐྱངོ་རངོ་བཅས་
འཁདོ་ཡོད། ར་ཁམིས་རང་གི་ནང་ད་ུབདོ་རིགས་གནས་སྡདོ་
ཀི་ས་ཁུལ་ཞྲེས་ངསོ་འཛིན་བྱས་ཡོད།  དྲེར་བར ྲེན་ས་ཁུལ་
ད ྲེ་དག་ནང་བདོ་མི་ཚོས་རང་གི་ཕ་མྲེས་ཀི་རིག་གཞུང་དང་
ཆོས་ལུགས། སདྐ་ཡིག་སོགས་ཐུན་མིན་ང་ོབ་ོསུང་སྐྱབོ་བྱ་
རྒྱྱུའ་ིཐབོ་ཐང་སྤདོ་དགསོ། ང་ཚོས་རང་བཙན་རདོ་ཀི་མྲེད།  
བདོ་ད ྲེ་དཔལ་འབྱརོ་གི་གནས་བབ་ཐགོ་ནས་བརདོ་ན་སྐྱ་ོཔ་ོ
རྲེད། དྲེར་བར ྲེན་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
བསྡད་པ་ཡིན་ན་དཔལ་འབྱརོ་གི་ཁྲེ་ཕན་ཆྲེ་བ་ཐབོ་ཐུབ་པ་
དང་།  བདོ་མིས་རྒྱ་རིགས་ནང་པ་མང་པ་ོཞིག་ལའང་ཕན་

ཐགོས་བྱྲེད་ཐུབ། དྲེང་སབྐས་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུརྒྱ་རིགས་ནང་
པ་ས་ཡ་བཞི་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་པ་རྲེད་འདགུ  ནང་པ་ད ྲེ་དག་
ངསོ་དང་ཡང་སྲེ་འབ ྲེལ་བ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད།  ཁངོ་ཚོ་རྒྱ་གར་
ནང་ད་ུཡོང་གི་རྲེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་བྱྲེད་
བཞིན་ཡོད་ཀང་ཁངོ་ཚོ་གནས་མཆོག་ར་ོརྲེ་གདན་སོགས་རྒྱ་
གར་ནང་ཡོང་གི་འདགུ  དྲེར་བར ྲེན་ནང་ཆོས་ཀི་ཐགོ་ནས་
ང་ཚོས་རྒྱ་རིགས་མཆྲེད་གྲགོས་ཕ་ོམོ་ཚོར་ཕན་ཐགོས་ཏན་
ཏན་བྱྲེད་ཐུབ་རྒྱྱུ ་རྲེད།  ཐད་ཀར་བརདོ་ན་ནང་ཆོས་སངྒ་
ལ་སདྐ་ཆ་བཤད་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་མི་ནང་པ་ལས་བདོ་མི་ཚོས་
ནང་ཆོས་ཡག་པ་ཤྲེས་ཀི་ཡོད།  ཁྱྲེད་ཚོས་སྒམོ་བརྒྱབ་པ་མ་
གཏགོས་ནང་ཆོས་སླབོ་སྦངོ་བྱ་རྒྱྱུར་ད་ོསྣང་ད ྲེ་ཙམ་བྱས་མྲེད།  
(བཞད་མོ་བཞད་) བདོ་མི་ཚོས་མཁན་ཆྲེན་ཞི་བ་ཚོས་ལམ་
སནོ་གནང་བ་ལྟར་ནང་ཆོས་ལ་སླབོ་སྦངོ་ཧ་ཅང་བྱས་ཡོད་
སབས་རྒྱ་རིགས་ཚོ་ལའང་ཕན་ཐགོས་བྱྲེད་ཐུབ།

དྲེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཏ ྲེང་ཞའ་ོཕིང་གིས་དངསོ་ཐགོ་
བདྲེན་འཚོལ་གི་ལམ་ནས་འཛམ་གླིང་ཕི་ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་
པ་རྲེད།  དྲེར་བར ྲེན་རྒྱ་རིགས་སླབོ་ཕུག་མང་པ་ོཞིག་ཨ་རི་
དང་ཨོ་གླངི་། ཉ་ིཧངོ་སོགས་ནང་སླབོ་སྦངོ་ཆྲེད་བསྐྱདོ་ཐུབ་
ཡོད།  དྲེ་ས་ྔསབྐས་ཤིག་ཨ་རིའ་ིམཐ་ོསླབོ་ཞིག་གི་ནང་ངསོ་
ཀིས་གཏམ་བཤད་བྱས་པ་ཡིན། གཏམ་བཤད་གུྲབ་རྲེས་རྒྱ་
རིགས་སླབོ་ཕུག་གཅིག་ངསོ་ཀི་སར་ཐད་ཀར་ཡོང་ནས་རྒྱ་
ནག་ཏུ་ཡོད་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་ཟྲེར་བ་
ད ྲེ་ཀདླ་རྙངི་མཁྲེགས་བཟུང་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་འཁྱགོ་བཤད་བྱས་
པ་ད ྲེར་ཡིད་ཆྲེས་བྱས་ནས་བསདྡ་ཀང་།  ཕིས་སུ་ཕི་རྒྱལ་
ད་ུའབྱརོ་རྲེས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་དངསོ་སུ་ཐུག་ནས་སདྐ་ཆ་བཤད་
སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཤད་པ་དང་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་དངསོ་
སུ་ཐུག་པ་གཉསི་དབར་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་ཆྲེན་པ་ོའདགུ ཅྲེས་
ཟྲེར་བྱྱུང་། ( ཞལ་འཛུམ་མཛད་ )

ད་ཆ་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུགནས་སངས་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་འགྲ་ོ
བཞིན་ཡོད།  རྒྱ་ནག་གི་འག་ོཁདི་འགའ་ཤས་དང་ངསོ་རང་
ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད།  ཡོངས་གྲགས་ཐགོ་ནས་མིན། 
སྒ ྲེར་ཐགོ་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོང་གི་འདགུ  རྒྱ་ནག་གི་འག་ོཁདི་
དང་ངསོ་རང་རག་ཏུ་འབ ྲེལ་བ་ཡོད།  དྲེར་བར ྲེན་གནས་
སངས་འགྱུར་བ་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་གི་འག་ོཁདི་མཐ་ོ
ཤོས་གྲས་ཀི་ནང་དའུང་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ ༦༠ ལགྷ་ཙམ་
རིང་བདོ་ནང་ལག་བསར་བྱས་པའི་སིད་བྱྱུས་ད ྲེ་དག་དངསོ་
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ཡོད་གནས་སངས་དང་འཚམས་པ་ཞིག་མིན་པར་ཡིད་ཆྲེས་
བྱྲེད་བཞིན་འདགུ  ཁངོ་ཚོས་བདོ་མིའ་ིཐགོ་དམ་བསྒགས་
ཅན་གི་སདི་བྱྱུས་ལག་བསར་བྱྲེད་བཞིན་པ་ད ྲེར་ད་ཆ་འགྱུར་
བ་བཏང་ནས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་དང་འཚམས་པའ་ིསདི་
བྱྱུས་འཛིན་དགསོ་པའ་ིབསམ་ཚྱུལ་འཛིན་བཞིན་འདགུ  ང་
ཚོས་བལསྟ་ཆོག 

ངསོ་རང་ནང་པའ་ིདགྲེ་སླངོ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ༸རྒྱལ་དབང་
གངོ་མ་ཚོ་ལརྟ་ངསོ་རང་ཉདི་ཀང་རི་བ་ོརྲེ་ལརྔ་གནས་མཇལ་
ད་ུའགྲ་ོའདདོ་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༤།༥༥ ལོར་ངསོ་རང་པ ྲེ་
ཅིང་ད་ུཡོད།  སབྐས་ད ྲེར་ངསོ་རང་རི་བ་ོརྲེ་ལརྔ་འཇམ་
དཔལ་དབྱངས་མཆོད་མཇལ་ཞུ་འདདོ་ཡོད་པ་བརདོ་སབྐས་
རྒྱ་མིའ་ིས་གནས་འབྲེལ་ཡོད་དཔནོ་རིགས་ཚོས་ལམ་ཀ་ཡག་
པ་ོམྲེད་སྐརོ་བརདོ་བྱྱུང་། དྲེ་དངསོ་འབ ྲེལ་རྲེད། ལམ་དྲེ་ཙམ་
ཡག་པ་ོམྲེད།  རི་བ་ོརྲེ་ལརྔ་གནས་མཇལ་འགྲ་ོའདདོ་ཡོད། 
ད་ཆ་གནས་སངས་ལ་ང་ཚོས་ལ་ྟརྒྱྱུ ་རྲེད། གནས་སངས་ལ་
འགྱུར་བ་ཏན་ཏན་འགྲ་ོབཞིན་འདགུ  འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ
དུག་ཅྱུ་ཙམ་རིང་ངོས་རང་རྒྱ་གར་རང་དབང་ལུང་པའི་
ནང་བསདྡ་པ་ད ྲེས་ཚན་རིག་པས་གཙོས་མི་མང་པ་ོཞིག་དང་
ཐུག་ནས་ཕན་ཚྱུན་བསམ་ཚྱུལ་བརྲེ་ལྲེན་བྱ་རྒྱྱུ འི་གོ་སྐབས་
ཧ་ཅང་བཟང་པ་ོཞིག་ཐབོ་བྱྱུང་།  རྒྱ་རིགས་མཁས་དབང་
དང་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་དཔནོ་ད ྲེ་འདས་ང་ཚོས་འད་ིནས་བཏནོ་
པའ་ིནང་པའ་ིཚན་རིག་སྐརོ་གི་ད ྲེབ་ད ྲེ་འད་མཐངོ་སབྐས་བདོ་
པའི་ནང་ཆོས་ད ྲེ་ནཱ་ལྲེནྡྲའི་ནང་ཆོས་གཤའ་མ་ཞིག་ཡིན་པ་ 
དང་།  ནཱ་ལྲེནྡྲའ་ིབཞྲེད་སལོ་ད ྲེའང་ཚན་རིག་གི་འགྲ་ོསངས་
ཤིག་ཡིན་པ་བརདོ་ཀི་འདགུ དྲེ་ཧ་ཅང་བདྲེན་པ་རྲེད།  རྒྱ་
ནག་ནང་ད་ུརྒྱ་རིགས་ནང་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་ད ྲེ་དག་
ལ་ཞབས་འདྲེགས་ཕན་བུ་བསུྒབ་ཐུབ་ན་བསམ་པའ་ིའདནུ་པ་
ཧ་ཅང་ཡོད། ངསོ་རང་བདོ་མི་དང་རྒྱ་ནག་ཧན་མི་རིགས། 
ཉ་ིའངོ་པ་སོགས་ནང་པ་ཚོ་དང་ཐུག་སབྐས་ང་ཚོ་ད་ཆ་དསུ་
རབས་ ༢༡ ནང་པ་ཞིག་བྱྲེད་དགསོ་པ་བརདོ་ཀི་ཡོད།  དད་
པ་ཙམ་གིས་རྲེས་སུ་མ་འབངས་པར་ནང་པའ་ིཆོས་ལ་བརག་
དཔྱད་བྱས། སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་དགསོ་པ་བརདོ་ཀི་ཡོད། སནོ་པ་
རང་ཉདི་ནས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ལ་བརག་དཔྱད་བྱྲེད་
དགསོ་པ་གསུང་ཡོད། ཅྲེས་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བསནུ་
ད་ིབ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་འདགུ

སབྐས་ད ྲེར་རྒྱ་རིགས་སླབོ་མ་ཞིག་གིས།  འབྱྱུང་འགྱུར་ཏཱ་

ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་སིད་ད ྲེ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་
སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཕི་ནང་གང་ད་ུའཁུངས་མིན་དང་
།  རྒྱ་རིགས་ཚོས་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཇི་ལརྟ་བྱྲེད་ཐུབ་
མིན། མགནོ་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་རིགས་ཚོར་བཟང་ཕགོས་ཀི་
དགོངས་པ་བཞྲེས་སངས་ཇི་ཡིན་དསི་པར་བཀའ་ལན་སྩལ་
དནོ།  ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིབ་ླབང་ལ་མཚོན་ན། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༩ 
ཙམ་ནས་ངོས་ཀིས་མང་ཚོགས་ཁདོ་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་
ནས་འབྱྱུང་འགྱུར་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བླ་བང་ད ྲེ་མུ་མཐུད་དང་
མ་མཐུད་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་བདོ་མི་ཚོས་ཐག་གཅོད་བྱྲེད་དགོས་པ་
བརདོ་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་།  དྲེ་གནད་འགག་ཆྲེན་པ་ོཞིག་མིན།  འགའ་
ཤས་ཀིས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིབ་ླབང་ད ྲེ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པར་
ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆྲེན་པ་ོཡིན་པ་ལ་ྟབུ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་
བྱྲེད་མཁན་འདགུ དྲེ་འད་ར་བ་ནས་མ་རྲེད།  སངས་རྒྱས་
བཅམོ་ལནྡ་འདས་རང་ཉདི་ལ་མཚོན་ན་ལ་བ་ླབང་ཞིག་མྲེད།  
མགནོ་པ་ོཀླ་ོསུྒབ་ཀི་བ་ླབང་ཟྲེར་བའང་མྲེད།  འནོ་ཀང་ཁངོ་
རྣམ་པས་གསུང་པའི་ཆོས་ད ྲེ་དག་ལ་ང་ཚོས་སླབོ་སྦངོ་བྱས་
ནས་ད་བར་བསན་པ་འཛིན་སྐྱངོ་སྤ ྲེལ་གསུམ་བྱས་ཡོད། འགྲ་ོ
སངས་དྲེ་ལརྟ་རྲེད།  སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་དང་
མགནོ་པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀི་བ་ླབང་མྲེད་ཀང་ཁངོ་རྣམས་ཀིས་གསུང་
པའི་ཆོས་ད ྲེ་དག་མུ་མཐུད་གནས་ཡོད་སབས་གཙོ་ཆྲེར་ཁངོ་
རྣམ་པའ་ིགསུང་ལ་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་དགསོ།  ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ི
བ་ླབང་དྲེ་ཡང་དསུ་སབྐས་གཅིག་ལ་བྱྱུང་བ་ཡིན་སབས་དསུ་
ཚོད་རིམ་སོང་རྲེས་ནམ་ཞིག་མྲེད་པར་འགྱུར་རྒྱྱུ ་རྲེད། བདོ་
ཀི་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ད ྲེ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིབ་ླབང་ལ་བར ྲེན་པ་
ཞིག་ར་བ་ནས་མ་རྲེད། 

༸རྒྱལ་དབང་༸སྐ་ུཕ ྲེང་དང་པ་ོདང་གཉསི་པ། གསུམ་པ་
བཅས་ཧ་ལས་པ་བྱྱུང་ཡོད།  ༸རྒྱལ་དབང་༸སྐ་ུཕ ྲེང་དུག་
པ་ཏགོ་ཙམ་འཚྱུབ་པ་ོབྱྱུང་བ་རྲེད།  ( བཞད་མོ་བཞད་ ) 
ཁངོ་ལ་ལྟསོ་ན་ངསོ་རང་ཧ་ཅང་དག་པ་ཡོད། (སརླ་ཡང་
བཞད་མོ་བཞད།) དྲེར་བར ྲེན་འབྱྱུང་འགྱུར་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་སྐྱྲེ་
ཕ ྲེང་བཅ་ོལ་ྔཕ ྲེབས་ཀང་བརན་པ་བཤིག་མཁན་ཞིག་བྱྱུང་ན་
ཕན་ཐགོས་གང་ཡང་མྲེད། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་སིྤ་དང་
ལགྷ་པར་དཔལ་ནཱ་ན་ལྲེནྡྲའི་བསན་པ་གནས་པར་སླབོ་གཉ ྲེར་
བ་དང་མཁས་དབང་། ཉམས་ལྲེན་པ་དགསོ་པ་རྲེད།  གངོ་
ད་ུབརདོ་པ་ལརྟ་ནཱ་ན་ལྲེནྡྲའི་པཎ་གུྲབ་ད ྲེ་དག་ད་ཆ་བཞུགས་
མྲེད་ལ་ད ྲེ་དག་གི་བ་ླབང་འད་ིརྲེད་ཟྲེར་བ་ཞིག་སནོ་རྒྱྱུ ་གང་

ཡང་མྲེད།  འནོ་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་བཤད་སུྒབ་
བཟུང་འབྲེལ་སྒ་ོནས་དསུ་ད་ལ་ྟབར་གནས་ཡོད།  ངསོ་ཀིས་
དགའ་སྤབོས་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱྱུར།  རྒྱ་གར་ནང་ད་ུདགྲེ་འདནུ་
པ་ཁ་ིགཅིག་ཙམ་གིས་ནང་ཆོས་ལ་སླབོ་གཉ ྲེར་གནང་བཞིན་
ཡོད།  ལོ་ང་ོབཅྱུ་ཕག་འགའ་ཤས་གངོ་ནས་ངསོ་ཀིས་བཙྱུན་
མ་ཚོས་ཀང་དགྲེ་འདནུ་པ་ཚོ་དང་གཅིག་མཚྱུངས་ཀི་མཚན་
ཉདི་གཞུང་ལ་ལ་ྟདགསོ་པ་བརདོ་ཡོད།  ད་ཆ་དགྲེ་འདནུ་
པ་ཙམ་མ་ཟད་བཙྱུན་མའི་མཁས་དབང་འཐནོ་བཞིན་ཡོད།  
ང་ཚོའི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་ནང་ད་ུཚད་མའི་གཞུང་དང་སྲེམས་
ཁམས་རིག་པ།  ནང་པའ་ིལ་ྟགུྲབ་སྐརོ་སླབོ་ཁདི་བྱྲེད་བཞིན་
ཡོད།  བསན་པ་འཛིན་སྐྱངོ་སྤ ྲེལ་གསུམ་བྱྲེད་སངས་དྲེ་འད་
རྲེད།  བ་ླབང་བཟུང་ནས་བསན་པ་འཛིན་མི་ཐུབ།  ཏཱ་ལའ་ི
བ་ླམའི་བ་ླབང་གནས་མིན་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་བདོ་མིའི་ལག་ཏུ་ཡོད།  
ངསོ་ཀིས་བསམ་པར་ངསོ་རང་འཆི་བའ་ིརྲེས་སུ་བདོ་མི་ཚོས་
ཐག་གཅདོ་བྱ་རྒྱྱུ ་མ་གཏགོས་དྲེའ་ིཐད་ངསོ་ལ་སྲེམས་འཚབ་
གང་ཡང་མི་འདགུ  ལོ་ང་ོབརྒྱ་ཕག་འགའ་ཤས་ལོ་རྒྱྱུས་
ཡོད་པའ་ིཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིབ་ླབང་འད་ིབཞིན་ད་ལ་ྟཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་
སྐྱྲེ་ཕ ྲེང་བཅྱུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པའོ་ི ( བཞད་མོ་བཞད་ ) དསུ་
སབྐས་སུ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་ནས་མཇུག་བསིྒལ་ན་བཟང་བ་ལས་
མ་འངོས་པར་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་ཞབས་འད ྲེན་ཞུ་མཁན་ཞིག་བྱྱུང་
ནས་མཇུག་བསིྒལ་དགོས་བྱྱུང་ན་མི་དགོས་པ་ཞིག་རྲེད། 
ཅྲེས་ཞལ་ཤོབ་དང་སྦྲགས་མུ་མཐུད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།

གངོ་ད་ུབརདོ་པ་ལརྟ་ང་ཚོས་རང་བཙན་རདོ་ཀི་མྲེད། ང་
ཚོའི་སྲེམས་འཚབ་གཙོ་བ་ོན་ིདཔལ་ནཱ་ན་ལྲེནྡྲ་ནས་དར་བའི་
ལྲེགས་བཤད་དྲེ་དག་རྒྱྱུན་འཛིན་བྱ་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་ཡིན། ལྲེགས་
བཤད་དྲེ་དག་ད ྲེང་དསུ་འཛམ་གླིང་སིྤའི་གནས་སངས་ཇྲེ་
བཟང་ད་ུགཏངོ་རྒྱྱུར་འབ ྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།  རྒྱ་
གར་ནང་དགྲེ་འདནུ་པ་ཁི་གཅིག་ཙམ་དང་བཙྱུན་མ་གང་
ཙམ་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་གིས་སླབོ་གཉ ྲེར་གནང་བཞིན་ཡོད།  
ངསོ་ཀི་རྲེ་བར་མ་འངོས་པར་རྒྱ་ནག་སམྐ་སའ་ིནང་དའུང་ད ྲེ་
ལ་ྟབུའ་ིཤྲེས་ཡོན་བས་ིགནས་ཁང་ཞིག་འཛུགས་ཐུབ་ན་བསམ་
པ་འདགུ  སྐྱ་སྲེར་དབྱྲེ་བ་མྲེད་པས་སླབོ་གཉ ྲེར་གནང་ཐུབ་
པ་ཞིག་དགསོ། ཤྲེས་ཡོན་གི་འད་ུཤྲེས་ཐགོ་ནས་ལོ་ང་ོཉ་ིཤུ་
སུམ་ཅྱུའ་ིརིང་སླབོ་གཉ ྲེར་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ཞིག་བྱྱུང་ན་བསམ་པ་
དན་གི་འདགུ 

ལོ་ཤས་གོང་ནས་ང་ཚོས་འདིར་གནས་མཆོག་ར་ོརྲེ་གདན་
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དའུང་ད ྲེ་འདའི་བས་ིགནས་ཁང་ཞིག་འཛུགས་རྒྱྱུའི་བསམ་བླ་ོ
འཁརོ་བྱྱུང་། དྲེ་འད་བྱྱུང་ན་ཁྱྲེད་རང་ཧན་མི་རིགས་ཚོས་
ཀང་འདིར་ཡོང་ནས་ནང་ཆོས་ལ་ཤྲེས་ཡོན་གི་འད་ུཤྲེས་
འཛིན་ནས་སླབོ་གཉ ྲེར་གནང་ཆོག་རྒྱྱུ ་རྲེད།   རྒྱ་ནག་ལའང་
དྲེ་འདའི་བས་ིགནས་ཁང་འཛུགས་ཐུབ་ཚྲེ ་དགྲེ་རྒན་ང་ཚོས་
འད་ིནས་མཐུན་འགྱུར་སྦར་ཆོག  བསམ་བླ་ོད ྲེ་འད་ཞིག་
ཡོད་པར་བར ྲེན་ལོ་ང་ོའགའ་ཤས་གངོ་ནས་ང་ཚོའ་ིདགནོ་པའ་ི
ནང་དགྲེ་བཤྲེས་མཁས་དབང་ཚོར་རྒྱ་སདྐ་སླབོ་ཁདི་བྱྲེད་འག་ོ
བཙྱུགས་ཡོད།

ངསོ་ཀིས་ཨ་རི་དང་ཡོ་རོབ་ནང་ཚན་རིག་པ་དང་ལནྷ་བགྲ་ོ
གླ ྲེང་ཐྲེངས་མང་བྱས་མྱངོ་ཡོད། ངསོ་ཀི་རྲེ་བར་མ་འངོས་
པར་རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་དང་། ལགྷ་པར་པ ྲེ་ཅིང་གཙྱུག་ལག་སླབོ་
གྲྲྭ་སོགས་རྒྱ་ནག་གི་མཐ་ོསླབོ་ཁག་ཏུ་བགྲ་ོགླ ྲེང་ད ྲེ་ལརྟ་བྱྲེད་
ཐུབ་རྒྱྱུའ་ིརྲེ་བ་བཅངས་བཞིན་ཡོད།  ངསོ་རང་ད་ཆ་ལོ་
བརྒྱད་ཅྱུ་ག་བཞིར་སླ ྲེབས་ཡོད།   ཁྱྲེད་རང་ཚོས་ངསོ་ཀི་
གདངོ་པར་བལྟས་ན་ལོ་ཇི་ཙམ་སོན་མིན་ཚོད་དཔག་བྱསོ་
དང་། ཞྲེས་ཞལ་ཤོབ་མཛད་སབྐས་ཚོགས་བཅར་བ་རྒྱ་
རིགས་གཅིག་གིས་མགོན་པ་ོམཆོག་དགུང་གྲངས་བཞི་བཅྱུ་
ཞྲེ་བརྒྱད་ལ་ྟབུ་འདགུ  ཅྲེས་སནྙ་སྲེང་ཞུས་པར་བཞད་མོ་
བཞད་ནས་མུ་མཐུད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།  ངསོ་ཀི་སོ་ཐང་
ཐག་ཆོད་ཡོད།  ཁ་སྔནོ་ངསོ་ཀིས་མང་ཚོགས་ལ་ཆོས་བཤད་
བྱྲེད་སྐབས་ཚོགས་རས་ཁདོ་ཀུ་ཤུ་ཞིམ་མདགོ་ཁ་པ་ོགཅིག་
མཐངོ་བྱྱུང་།   ངསོ་རང་འད་ཆགས་པརོ་དགའ་མོས་བྱྲེད་
མཁན་ཞིག་མིན་སབས་དྲེ་མ་ཐག་ཀུ་ཤུ་ད ྲེ་ཡར་བངླས་ནས་སོ་
བརྒྱབ་པ་ཡིན།  ཕགོས་གཅིག་ནས་ཀུ་ཤུ་ད ྲེ་ལ་ྟསྣང་ལ་ཞིམ་
མདགོ་ཁ་པ་ོདང་། ངསོ་རང་ཡང་ཀུ་ཤུར་དགའ་པ་ོཡོད།  
གཉསི་ནས་མང་ཚོགས་ལ་ངསོ་རང་ལོ་བརྒྱད་ཅྱུ་ག་བཞིར་
སོན་ཡོད་ཀང་ལོ་བརྒྱད་ཅྱུ་ག་བཞི་ཅན་གི་མི་ད ྲེའ་ིསོ་འད་ིའད་
ཞིག་ཡོད། ཅྲེས་ངསོ་ཀི་སོ་ཐང་ཐང་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་གདནོ་
ཆྲེད་ཡིན།  ཞྲེས་ཞལ་ཤོབ་མཛད། །  

ཁྱྲེད་ཚོས་ནང་པའ་ིལ་ྟགུྲབ་ཀུན་བཏུས་ངྲེས་པར་ད་ུཀླགོ་
དགསོ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ ༢༧ ཉནི་བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མྲེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་བལ་ཡུལ་ད་ུར ྲེན་གཞི་བྱས་པའི་རྣམ་
རྒྱལ་སླབོ་གྲྲྭའི་དགྲེ་སླབོ་ཁག་གཅིག་ལ་གཟིམ་ཆྱུང་མཇལ་
ཁའི་སབྐས་སྲེམས་ཀི་ཞི་བདྲེ་བསུྐན་པར་ནང་ཆོས་ལས་ལགྷ་
པ་མྲེད་ཚྱུལ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། སླབོ་ཕུག་ཚོས་དསུ་
ཚོད་ཡོད་སབྐས་ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལ་ྟགུྲབ་ཀུན་བཏུས་
ཞྲེས་པའ་ིདཔྲེ་ད ྲེབ་འད་ིངྲེས་པར་བཀགླ་དགསོ། དྲེབ་འད་ིན་ི
ཆྲེད་མངགས་ཕགོས་བསིྒགས་བྱས་པ་ཞིག་རྲེད། ཆོས་བྱ་
རྒྱྱུའ་ིསདྐ་ཆ་གང་ཡང་མིན།  དྲེང་སབྐས་ཤྲེས་ཡོན་ mod-

ern education ཟྲེར་བ་ན་ིནབུ་ཕགོས་ནས་དར་བ་རྲེད། 
དྲེང་དསུ་ཤྲེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ཁོ་ནར་བར ྲེན་པ་ཡིན་ན་མི་
ཚྲེ་སིྐྱད་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརྲེད། དྲེ་བརྒྱྱུད་ནས་
སྲེམས་ནང་ཕག་དགོ་དང་འགྲན་སྲེམས། ང་རྒྱལ། རང་
གཅྲེས་འཛིན་བཅས་ཀི་བསམ་བླ་ོཤུགས་ཆྲེན་པ་ོཆགས་ཀི་
ཡོད་སབས། ང་རང་ཚོའ་ིནང་པའ་ིགཞུང་ནས་གསུང་པའ་ི
ཚན་རིག་དང་ལ་ྟགུྲབ་ད ྲེ་དག་གཞི་རའི་ཡོང་ཁུངས་ནང་པའི་
གཞུང་ཡིན་ཡང་། བརདོ་བྱ་ད ྲེ་དག་སིྤར་བཏང་ཤྲེས་ཡོན་གི་
སྡ ྲེ་ཚན་ཁངོས་སུ་གཞག་དགསོ། སིྤར་བཏང་ཤྲེས་ཡོན་ཙམ་
ད་ུམ་ཟད་ནང་གི་བསམ་བླ་ོཞི་བདྲེ་ཡོང་བའ་ིཐབས་ལམ་ཞིག་
ལའང་བརི་དགསོ། དྲེའ་ིཐགོ་ཁྱྲེད་ཚོས་ད་ོསྣང་བྱསོ། ངསོ་
ཀིས་ནང་པའ་ིཚན་རིག་དང་ལ་ྟགུྲབ་ཀུན་བཏུས་ད ྲེ་བཞིན་ཆྲེད་
མངགས་བཀའ་འགྱུར་དང་བསན་འགྱུར་པུ་ཏི་སུམ་བརྒྱའི་
བརདོ་བྱ་ད ྲེ་དག་ཚན་རིག་དང་ལ་ྟགུྲབ། ཆོས་ཕགོས་ཀི་སྡ ྲེ་
ཚན་བཅས་དམུ་བུ་གསུམ་ད་ུདབྱྲེ་ཐུབ་ཀི་འདགུ ཆོས་ཕགོས་
ཀི་སྡ ྲེ་ཚན་ནི་ནང་པ་ཁོ་ནའི་བྱྲེད་སྒ་ོཡིན་སབས་ནང་པ་དང་
འབྲེལ་བ་ཡོད། འནོ་ཀང་ནང་ཆོས་ནས་གསུང་པའ་ིཚན་རིག་
དང་ལ་ྟགུྲབ་སྡ ྲེ་ཚན་གཉསི་ན་ིཆོས་དད་ཡོད་མྲེད་ཆ་ཚང་ལ་
འབྲེལ་བ་འདགུ་ཅྲེས་བརདོ་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་། 

བཀའ་འགྱུར་དང་བསན་འགྱུར་པུ་ཏི་སུམ་བརྒྱའི་ནང་ནས་
ཚན་རིག་དང་ལྟ་གུྲབ་བཅས་ཀི་སྐརོ་ཕགོས་སིྒག་བྱས་ཐུབ་
ན་བསམྙས་ནས་དྲེབ་འད་ིབྱྱུང་བ་རྲེད། དྲེབ་འད་ིབཀགླ་ཐུབ་

པ་བྱྱུང་ཚྲེ ་བདོ་པའི་རིག་གཞུང་ཡང་འདིས་མཚོན་ཐུབ་ཀི་
ཡོད། འད་ིབཤད་ཐུབ་མཁན་བདོ་པ་ཁ་ོན་ལས་གཞན་མྲེད། 
ད་ཆ་འཛམ་གླིང་སངྒ་ལ་ནང་པའི་ལུང་པ་མང་པ་ོཡོད་པའི་
ནང་ནས་ཧ་ལམ་ཚན་རིག་ཐགོ་ནས་འགྲྲེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་
མཁན་བདོ་པ་གཅིག་པུ་རྲེད།

སྔནོ་གི་ཆོས་རྒྱལ་ཚོས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པརོ་དགོངས་པ་
བཞྲེས་རྲེས་ནང་པའི་ཆོས་ལ་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་དགོས་པ་གལ་
ཆྲེར་བརིས་གནང་འདགུ དྲེར་བར ྲེན་ད ྲེང་སབྐས་དཔལ་ནཱ་
ལྲེནྡྲ་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ལ་མུ་མཐུད་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་མཁན་བདོ་པ་
གཅིག་པུ་རྲེད། ཤྲེས་སོང་ངམ། འད་ིལ་བར ྲེན་ནས་བདོ་མི་
རིགས་ཀི་སྤབོས་པ་སླ ྲེབ་ཀི་འདགུ

རྒྱ་མིས་བཙན་གནནོ་འགོ་བདོ་མི་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་
བསད་ཡོད་ཀང་བདོ་མིའི་སྲེམས་ཤུགས་ནམ་ཡང་མ་ཆག་
པར་མུ་མཐུད་གནས་ཡོད། བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
གཏངི་ཟབ་པ་ོཞིག་དང་རྒྱ་ཆྲེན་པ་ོཡོད་པར་བར ྲེན་གུང་ཁན་
རིང་ལུགས་ཀི་ཁ་ནས་འད་ཆགས་པ་ོཇི་འད་བཤད་ཀང་
སྲེམས་གི་གཏངི་ནས་བདོ་མིར་མཐངོ་ཆྱུང་བྱ་རྒྱྱུ ་ཙམ་རྲེད། 
ང་རང་ཚོར་ཡོད་པའི་སྲེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་
རིག་གཞུང་གཏངི་ཟབ་ཡོད་པ་ད ྲེས་ང་ཚོའ་ིསྲེམས་ནང་སྤབོས་
པ་སྐྱྲེ་གཞིར་གྱུར་ཡོད། བླ་ོབདྲེ་པ་ོབྱསོ། བཀ་ཤིས་བདྲེ་
ལྲེགས། ཞྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ། །



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།25

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཧར་པ་སྤུར་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྲྭ་
དབུ་བརྙ ྲེས་ནས་ལོ་ང་ོ ༥༠ འཁརོ་བར་གསུང་འཕནི་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ ༢༡ ཉནི་བདོ་ཀི་བ་ླ
ན་མྲེད་པའི་དབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཧར་པ་སྤུར་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྲྭ་དབུ་བརྙ ྲེས་ནས་
ལོ་ང་ོ ༥༠ འཁརོ་བར་གསུང་འཕནི་ཞིག་བསྩལ་བའ་ིནང་
འཁདོ་དནོ།

འད་ིལོ་ཧར་པ་སྤུར་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྲྭ་དབུ་བརྙ ྲེས་ནས་ལོ་ང་ོ 
༥༠ འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་སུང་བརི་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཤྲེས་
རགོས་བྱྱུང་བས་ངསོ་རང་དགའ་པ་ོབྱྱུང་། འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ 
༥༠ ལགྷ་རིང་ཧར་པ་སྤུར་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྲྭ་ཡར་རྒྱས་དང་
གུྲབ་འབས་སྲེམས་འགུལ་ཐྲེབས་པ་ཞིག་བྱྱུང་འདགུ་སབས། 
སླབོ་གྲྲྭ་དབུ་བརྙ ྲེས་ནས་ལོ་ང་ོ ༥༠ འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་
སུང་བརི་ཞུ་འསོ་པ་ཞིག་རྲེད། ཧར་པ་སྤུར་གཏན་ཉནི་སླབོ་
གྲྲྭ་ན་ིབཙན་བྱལོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་ཤྲེས་ཡོན་གི་དགོས་མཁ་ོ
སྐངོ་ཆྲེད་ད་ུབཙྱུགས་པའ་ིསླབོ་གྲྲྭ་ཐགོ་མའ་ིགྲས་རྲེད། དགྲེ་
རྒན་དང་ལས་བྱྲེད་ཚོས་བླསོ་གཏངོ་ཆྲེན་པ་ོབྱས་ནས་དཀའ་
ལས་བརྒྱབ་པར་བར ྲེན་སླབོ་ཕུག་རྣམས་སླབོ་གྲྲྭར་འགྲིམས་
ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁངོ་ཚོར་བདོ་མིའ་ིསལོ་རྒྱྱུན་དང་ད ྲེང་
དསུ་ཤྲེས་ཡོན་ཐབོ་ཐུབ་རྲེས་རྒྱ་གར་དང་ཕི་རྒྱལ་ཁག་གི་
མཐ་ོསླབོ་འད་མིན་ནང་ཕིན་ནས་མུ་མཐུད་སླབོ་སྦངོ་གནང་
མཐར། རྒྱ་གར་དང་ཕི་རྒྱལ་ས་གནས་འད་མིན་ནང་གི་
བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་ཞབས་འདྲེགས་ཞུས་དང་
ཞུ་མུས་རྲེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་
མུ་མཐུད་རྒྱྱུན་སྐྱངོ་གནང་བའ་ིདནི་ལ་བར ྲེན་ནས་གུྲབ་འབས་
འད་ིལ་ྟབུ་ཞིག་ཐནོ་ཐུབ་པར་ང་ཚོས་བཀའ་དནི་སྙངི་བཅང་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།

ཤྲེས་ཡོན་སྤད་པའི་དགསོ་དམིགས་དྲེ་སྒ ྲེར་གི་མི་ཚྲེའི་མདནུ་
ལམ་བཟང་པ་ོཞིག་བཟ་ོཆྲེད་མིན་པར་སིྤ་ཚོགས་ནང་བཟང་
ཕགོས་ཀི་ཤུགས་རྐྲེན་བསུྐན་ཐུབ་ཆྲེད་ཡིན། ང་ཚོ་འགྲ་ོབ་
མིར་སྐྱྲེས་སབོས་ཀི་ཤྲེས་རབ་ཡོད།  ང་ཚོ་ཆྱུང་བིྱས་པའ་ི
གནས་སབྐས་བསམ་བླ་ོཕན་བུ་རང་དབང་དང་གུ་ཡངས་པ་ོ
ཡོད་པ་ད ྲེར་མུ་མཐུད་སླབོ་གསོ་བཟང་པ་ོཞིག་དང་ལམ་སནོ་

ཚྱུལ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་བྱྱུང་ན་དནོ་སྙངི་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་
ཐུབ། 

 དྲེར་བར ྲེན་དགྲེ་རྒན་ཚོས་ཀླགོ་ད ྲེབ་སླབོ་ཁདི་གནང་བའ་ིཞརོ་
ད་ུགཞི་རའི་འགྲ་ོབ་མིའི་རིན་ཐང་སྐརོ་སླབོ་ཚན་ནང་འཇགོ་
དགསོ། ཕུགས་ལ་འདསི་སླབོ་ཕུག་ཚོའ་ིམི་ཚྲེ་དང་། སིྤ་
ཚོགས་ལའང་ཕན་ཐགོས་ཆྲེན་པ་ོའབྱྱུང་ངྲེས། མིའ་ིཆོས་རབ་
ཏུ་རྣམ་འབྱྲེད་ཀི་ཤྲེས་རབ་ད ྲེ་ཚྱུལ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་བ ྲེད་
སྤདོ་གཏང་བར་ཤྲེས་ཡོན་གིས་གྲགོས་བྱྲེད་དགསོ། མི་ཚྲེའ་ི
ནང་གནས་སངས་ཇི་འད་ཞིག་འཕད་ཀང་། དྲེར་རྒྱྱུ ་མཚན་
ལནྡ་པའི་ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས་པ་མ་གཏགོས་རྒྱྱུ ་
མཚན་དང་ར་བ་ནས་མི་འཚམ་པའི་རྲེ་བ་བརྒྱབ་ནས་ཕིན་
པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐགོས་མྲེད། ཕགོས་ཡོངས་ཀི་གནས་སངས་
ལ་བལསྟ་ནས་འགྲ་ོརྒྱྱུ ་ད ྲེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚྱུལ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་བྱྲེད་དགོས་པ་མ་ཟད། 
གདྲེང་ཚོད་ཡོད་པའ་ིཐགོ་ནས་དནོ་དག་བསུྒབ་དགསོ་པ་རྲེད།  
གལ་ཏྲེ་ད ྲེ་ལརྟ་བྱྲེད་ཐུབ་ཚྲེ། ཁྱྲེད་ཚོས་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་
དང་ཡང་སྒསོ་འཛམ་གླངི་སིྤའ་ིཕན་བདྲེ་བསུྒབ་པ་ལའང་མིང་
དནོ་མཚྱུངས་པའ་ིཞབས་འདྲེགས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་རྲེད།

ཧར་པ་སྤུར་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྲྭ་དབུ་བརྙ ྲེས་ནས་ལོ་ང་ོ ༥༠ 
འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་མཛད་སྒ་ོདང་བསནུ་ངསོ་ཀིས་སླབོ་གྲྲྭའ་ི
འདས་པ་དང་ད་ལའྟི་དགྲེ་ལས་སླབོ་ཕུག་ཡོངས་ལ་འཚམས་
འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཧར་པ་སྤུར་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྲྭ་ཆྲེ་ཆྱུང་ལ་
མ་ལྟསོ་པར་སླབོ་གྲྲྭའ་ིགུྲབ་འབས་དྲེ་གལ་ཆྲེན་པ་ོཆགས་ཡོད། 
བཀ་ཤིས་བདྲེ་ལྲེགས། ཞྲེས་འཁདོ་འདགུ །

གསུང་འཕིན་ང་ོམ་ཨིན་ཡིག་ནང་ཡོད་པ་ལས་འདི་ག་ཕི་
དལི་བདོ་ཡིག་ཚན་པས་བདོ་སྒྱུར་ཞུས། ཨིན་ཡིག་ལ་ར་
འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ། 
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིམཛད་པ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མྲེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་དལཱི་ིམངའ་སྡ ྲེའི་སིྤ་ཁྱབ་
བླནོ་ཆྲེན་སྐ་ུཞབས་ཨར་ཝིནྡ་ཀྲེཇི་རི་ཝལ་མཆོག་མངའ་སྡ ྲེའི་
འསོ་བསྡུའི་ནང་ཚད་མཐའོི་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པར་འཚམས་འད་ི
མཛད་དནོ།

སྐ་ུཉདི་ཀི་དབུ་ཁདི་ལམ་སནོ་འགོ་དལཱི་ིམི་མང་ཚོར་མུ་མཐུད་
ཕན་ཐགོས་འབྱྱུང་བཞིན་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚྲེས་ 

༢ ཉནི་བླནོ་ཆྲེན་ཁྱྲེད་རང་དང་ཁྱྲེད་ཀིས་དབུ་ཁདི་པའ་ིསདི་
གཞུང་གིས་དལཱི་ིམངའ་གཞུང་གི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་ནང་ད་ུབདྲེ་
སིྐྱད་སུྐན་ཐབས་ Happiness Curriculum ཞྲེས་པའ་ི

སླབོ་ཚན་( ཁ། ) པ་ཞིག་གཏན་འབྲེབས་གནང་ཡོད།  འགྲ་ོ
བ་མིའི་རིགས་ཀི་ལྷན་སྐྱྲེས་ཀི་བཟང་པའོི་རིན་ཐང་ད ྲེ་དག་
གངོ་མཐརོ་བཏང་བ་བརྒྱྱུད།  བདྲེ་སིྐྱད་ལནྡ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ཤིག་སུྐན་ཐབས་བྱྲེད་པ་ད ྲེར་ངསོ་ཀིས་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཡི་
རང་བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆྲེ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན།  རིན་ཐང་
ད ྲེ་དག་ཕུ་གུའ་ིརྒྱྱུད་ལ་འཇགས་པ་ད ྲེས་ཕུ་གུའ་ིཁྱནོ་ཡོངས་ཀི་
ཤྲེས་ཡོན་ལ་བཟང་ཕགོས་ཀི་ཤུགས་རྐྲེན་ཆྲེན་པ་ོའབྱྱུང་ངྲེས་

པ་མ་ཟད།   དབུལ་ཕངོས་ཉམ་ཐག་ཚོར་
ཡང་དཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་ལྲེན་བྱས་ནས་
ཡར་རྒྱས་ཀི་འཚོ་ཐབས་ལ་གདྲེང་སྤབོས་
ཆྲེན་པསོ་འབད་འབུངས་བྱ་རྒྱྱུར་ཕན་ཐགོས་
བྱྲེད་ཐུབ། 

ངསོ་ཀིས་འགྲ་ོབ་མིའི་བཟང་པའོི་རིན་ཐང་
དང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གོང་མཐོར་
གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གནའ་
རབས་སལོ་རྒྱྱུ ན་ནས་དར་འཕྲེལ་བྱྱུང་བའི་
བླའོི ་རྣམ་གཞག་དང་བྱྲེད་ལས་སྐརོ ་གི ་

ལྲེགས་བཤད་དྲེ་དག་རྒྱ་གར་ནང་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་སདླ་ཆོད་
སྲེམས་བརན་པསོ་འབད་བརནོ་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་
དིལཱ་ིགཞུང་གིས་སླབོ་གྲྲྭའི་སླབོ་ཚན་ནང་ད་ུསྲེམས་རྒྱྱུ ད་ཇྲེ་

བཟང་ད་ུགཏངོ་ཐབས་ཀི་སླབོ་ཚན་བཞག་པ་ད ྲེར་ངསོ་ཀིས་
ཡི་རང་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  ལས་འགུལ་དྲེས་
རྒྱ་གར་ས་གནས་གཞན་ལའང་མིག་དཔྲེ་བཟང་པ་ོཞིག་སནོ་
བཞིན་ཡོད། 

ངོས་ཀིས་གནད་དནོ་འདི་བཞིན་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆྲེན་
པརོ་རི་བཞིན་ཡོད། གང་ཡིན་བརདོ་ན། འཛམ་གླངི་ནང་
གནའ་དྲེང་ཟུང་འབྲེལ་གི་ཤྲེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ཤིག་གཏན་
འབྲེབས་བྱ་དགོས་བྱྱུང་ན་རྒྱ་གར་ཡུལ་འདིར་མ་གཏགོས་
རྲེ་བ་རྒྱག་ས་མྲེད།  དྲེང་སབྐས་རྒྱ་གར་གཞནོ་སྐྱྲེས་ཚོས་
ངསོ་ཀི་ལངས་ཕགོས་ད ྲེར་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་བཞིན་པ་ད ྲེ་དག་
མཐངོ་སབྐས་རྲེ་བ་དང་སྙངི་སབོས་འཕྲེལ་བཞིན་འདགུ ཅྲེས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས་བླནོ་ཆྲེན་མཆོག་གི་ལས་དནོ་
གང་ཅིར་བྱ་བ་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་མཛད་འདགུ

སིྤར་བདྲེ་སིྐྱད་སུྐན་ཐབས་ཞྲེས་པའི་སླབོ་ཚན་ད ྲེ་ནི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་བཞྲེད་
ལརྟ།  འགྲ་ོབ་མིའ་ིབཟང་པའོ་ིརིན་ཐང་བྱམས་པ་དང་བརྲེ་
བ། བཟདོ་བསན། ཆོག་ཤྲེས་སོགས་གཞི་རར་བཟུང་ནས་
རྒྱ་གར་གནའ་རབས་སལོ་རྒྱྱུ ན་ལྲེགས་བཤད་ནས་གསུང་
པའ་ིཞི་གནས་དང་ལགྷ་མཐངོ་ཉམས་ལྲེན་བརྒྱྱུད་མིའ་ིབསམ་
བླ་ོཞི་བདྲེ་བག་ཕྲེབས་ཡོང་ཐབས་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་ 
ཞིང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་
དིལཱ་ིམངའ་སྡ ྲེ་གཞུང་གི་སངས་འཛིན་འགོ་ཡོད་པའི་སླབོ་གྲྲྭ་
ཚང་མའ་ིསྔནོ་འགྲ་ོའཛིན་གྲྲྭ་ནས་འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པའ་ིབར་
སླབོ་ཁདི་གནང་འག་ོཚྱུགས་ཡོད་པ་བཅས།། 

 

གསུང་འཕནི་ཨིན་ཡིག་ནས་བདོ་སྒྱུར་ཞུས་པས་ཨིན་ཡིག་
ད ྲེར་ར་འཛིན་གནང་རོགས། 
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་ནང་ཆོས་དང་དངསོ་ཡོད་ 
གནས་སངས་གཉསི་ལ་གཞི་བཅལོ་ནས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་ 

དཀའ་ངལ་ལས་གྲལོ་ཐབས་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ
༄༅། །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མྲེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་ཧ་
ཅང་གྲགས་ཆྲེ་བའི་དསུ་བབ་ཅྲེས་པའི་དསུ་ད ྲེབ་གསར་ཤོག་ 
Time Magazine ནང་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གྲངོ་ཁྱྲེར་ནས་
མཆྲེད་པའ་ིཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་
གང་སར་ཁྱབ་གདལ་ལ་བར ྲེན་ནས།   མིའ་ིལུས་སྲེམས་
གཉསི་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་བཞིན་པའི་ཛ་དག་གི་
དསུ་སྐབས་སུ་ནང་ཆོས་ནས་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲལོ་ཐབས་
དང་།  དྲེང་དསུ་འཛམ་གླངི་གི་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་
གཉསི་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་ཇི་ལྟར་
དགསོ་པའ་ིལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། 

ངསོ་ཀི་གྲགོས་པ་ོའགའ་ཤས་ཀིས།  ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་རུ་
འཕུལ་བསན་ནས་འཛམ་གླངི་ནང་གི་དཀའ་ངལ་སྲེལ་རོགས། 
ཞྲེས་སབྐས་རྲེ་བརདོ་ཀི་འདགུ  ངསོ་ལ་རུ་འཕུལ་སནོ་རྒྱྱུ ་
གང་ཡང་མྲེད། ཅྲེས་ངསོ་ཀིས་ཁངོ་ཚོར་རག་ཏུ་བརདོ་ཀི་
ཡོད།  གལ་སདི་ཡོད་ཚྲེ་དང་ཐགོ་ངསོ་རང་ཉདི་ཀི་པུས་
མོའ་ིན་ཟུག་དང་། སབྐས་རྲེ་མིད་པའ་ིན་ཟུག་ད ྲེ་དག་ཡོང་
ཤྲེས་ཐབས་མྲེད།  ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲ་ོབ་མི་གཅིག་གྱུར་
ཡིན་སབས་མི་ཚྲེ་ཟ ྲེར་བ་ད ྲེར་ངྲེས་བརན་གང་ཡང་མྲེད་ཅིང་། 
བསམ་བླའོི་ནང་འཇིགས་སྣང་དང་རྲེ་དགོས་ལུ་གུ་རྒྱྱུད་ནས་
ཡོང་བཞིན་པ་ནི་འགྲ་ོབ་མི་ཀུན་ལ་ཐུན་མོང་གི་མྱངོ་ཚོར་
ཞིག་ཡིན།   

ནང་པའ་ིལ་ྟཚྱུལ་ན།ི  སྐྱྲེ་རྒ་ན་འཆིའ་ིསྡགུ་བསལྔ་ན་ིའཁརོ་
བའ་ིཆོས་ཉདི་ཡིན་ཞིང་།  ང་ཚོ་འགྲ་ོབ་མི་ཡིན་སབས་
བསམ་བླརོ་ཆགས་སྡང་དང་འཇིགས་སྣང་གི་བླ་ོསྐྱྲེ་སྐབས་
གཉ ྲེན་པ་ོཇི་ལྟར་བས ྲེན་དགོས་པ་ཤྲེས་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་
གདངོ་ལྲེན་བྱ་རྒྱྱུའ་ིནསུ་པའང་ཡོད།   བར་ལམ་ནས་ངསོ་
ཀིས་ཕིའི་གོ་མཚོན་བཀག་སྡམོ་བྱས་པར་ཐགོ་མར་ནང་གི་
ག་ོམཚོན་སངྤ་དགསོ་པ་རྲེད། ཅྲེས་ནན་གིས་བརདོ་ཀི་ཡོད།  

ངསོ་ཀིས་གནས་སངས་ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་ད ྲེར་དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚྱུལ་གཞི་ལ་བཞག་ནས་དྲེ་དང་མཐུན་པ་བྱས་
ནས་བལྟ་བ་མ་གཏགོས་སྲེམས་ནང་ད་གང་འད་བྱྲེད་ཡོང་
བསམས་པ་དང་།  དངངས་སྐག་བྱྲེད་ཀི་མྲེད།  དཀའ་
ངལ་སྲེལ་རྒྱྱུའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་འདགུ་ན་ད ྲེར་འབད་བརནོ་
བྱྲེད་དགསོ། ཐབས་ལམ་གང་ཡང་མྲེད་ཚྲེ་དཀའ་ངལ་དྲེར་
བསམ་བླ་ོཡང་ཡང་བཏང་ནའང་ཕན་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མྲེད། དསུ་
ཚོད་འཕ་ོབརླག་རྲེད།

ང་ཚོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པས་ར ྲེན་འབྲེལ་གི་རྣམ་གཞག་
འདདོ་པ་རྲེད།  ཆོས་ཐམས་ཅད་ར ྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་
འབྱྱུང་བར་བཞྲེས།  རྒྱྱུ ་མཚན་དྲེ་ལ་བར ྲེན་ནས་ངསོ་ཀིས་
ག་ོལ་ཀུན་ཁྱབ་ཀི་འགན་ཁུར། ཞྲེས་ཡང་ཡང་བཤད་ཀི་ཡོད།  
ད་ཐྲེངས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་འཛམ་གླངི་ཁྱནོ་ད་ུཁྱབ་
གདལ་ཕིན་པ་ད ྲེས་ང་ཚོར་ཕན་ཚྱུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བར ྲེན་
ནས་ཡོད་པ་དན་སྐལུ་བཏང་བ་མ་ཟད།  དཀའ་ངལ་ལས་
གྲལོ་བར་སནྨ་ཁང་གི་ལས་བྱྲེད་ཚོས་འབད་བརནོ་གང་ཡོང་
གནང་བ་ཙམ་མ་ཟད། ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་ཀང་མི་གཞན་དང་
བར་ཐག་རིང་ཙམ་བསདྡ་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ་ད ྲེར་
བརི་བཀུར་དང་ལྲེན་ཞུ་དགསོ། དྲེ་ལརྟ་ང་ཚོ་ཚང་མས་
གཞན་ཕན་བྱམས་བརྲེའི་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏྲེ་ལག་བསར་

ཚྱུལ་བཞིན་བྱ་རྒྱྱུ ་ད ྲེའང་མཉམ་ཁུར་གི་འགན་ཡིན། བྱམས་
བརྲེའ་ིཀུན་ནས་བསངླས་ཏྲེ་སྔནོ་འགགོ་གི་ལས་ལ་མཉམ་ཁུར་
གནང་ཚྲེ་མི་མང་པརོ་ཕན་ཐགོས་རླབས་ཆྲེན་ཡོང་ངྲེས། 

ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་གནས་ཚྱུལ་ཐསོ་མ་ཐག་ངསོ་
ཀིས་རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་ཙམ་མ་ཟད། འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་
སར་གནས་པའི་རྒྱ་རིགས་སྤུན་མཆྲེད་ཕ་ོམོ་ཚོར་སྨནོ་ལམ་
བརྒྱབ་དང་རྒྱག་བཞིན་ཡོད།  ང་ཚོ་མི་སུ་འད་ཞིག་ལའང་
ནད་ཡམས་དྲེ་འགསོ་སདི་པ་ཞིག་རྲེད།  གཉན་འཕང་གི་
དསུ་སྐབས་འདིར་ང་ཚོས་རང་གི་ཕ་མ་སྤུན་མཆྲེད་དང་། 
གཉ ྲེན་ཚན་ནང་མི་བུ་ཕུག་དང་བཅས་པར་སྲེམས་འཕལ་
བྱྲེད་མུས་ཙམ་མ་ཟད། མ་འངོས་པའ་ིགནས་སངས་ཇི་བྱྱུང་
དང་། ལགྷ་པར་ག་ོལ་སིྤའ་ིདཔལ་འབྱརོ་གི་གནས་བབ་དང་
མི་སྒ ྲེར་གི་འཚོ་ར ྲེན་ལའང་སྲེམས་འཕལ་བྱྲེད་དགོས་པའི་
གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། འནོ་ཀང་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་པ་
ཙམ་གིས་དཀའ་ངལ་དྲེ་ལས་གྲལོ་ཐབས་མྲེད།  ནད་ཡམས་
དྲེ་ལས་གྲལོ་བར་ང་ཚོ་ཚང་མས་གང་ཐུབ་མཉམ་རུབ་བྱས་
ན་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརྲེད།

སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་པ་ཚོས་ཚན་རིག་གཞི་ལ་བཞག་ས ྲེ་
དཔའ་མཛངས་སྙངི་སབོས་ཆྲེན་པསོ་ནད་ཡམས་ལས་ཐར་
ཐབས་གནང་བཞིན་ཡོད།  ང་ཚོས་ད ྲེ་ལས་བླ་ོསྐྱྲེ་བསངླས་
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ནས་སླད་ཕིན་ནད་ཡམས་ཀི་ཉ ྲེན་ཁ་ད ྲེ་དག་མི་ཡོང་བར་
འབྱྱུང་འགྱུར་གི་གནས་སངས་ཁ་ཕགོས་བཟང་པ་ོཞིག་ལ་
འཁདི་ཐབས་བྱྲེད་དགསོ། དྲེ་ལརྟ་ཡོང་བར་ང་ཚོ་ཚང་མས་
མཉམ་རུབ་ཀིས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པརོ་གོ་ལ་སིྤའི་བདྲེ་དནོ་
བསུྒབ་ཐབས་དང་།  དཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་ལྲེན་བྱ་རྒྱྱུ ་ལས་
ཐབས་ལམ་གཞན་མྲེད་པ་ཐྲེངས་འདརི་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་
རིམས་འདསི་ཉ ྲེན་བར་བཏང་བ་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད། 

མཁའ་དབིྱངས་ནས་བརྒྱབ་པའི་འཛམ་བུ་གླིང་གི་དཔར་ལ་
བལ་ྟསབྐས་རྒྱལ་མཚམས་མྲེད་པའ་ིག་ོལ་སྔ་ོཟུླམ་གཅིག་ཁ་ོན་
མཐངོ་ཐུབ། དྲེར་བར ྲེན་ང་ཚོ་ཚང་མས་ག་ོལ་གཅིག་གྱུར་
གི་འད་ུཤྲེས་བཅངས་ནས་ག་ོལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་
གིས་གཙོས་དཀའ་ངལ་སོགས་ལ་མཉམ་རུབ་ཀིས་གདངོ་
ལྲེན་བྱྲེད་དགསོ། 

གཉན་འཕང་གི་དསུ་སབྐས་འདརི་སྡདོ་ཁང་དང་ནང་མི་སྤུན་
མཆྲེད་མྲེད་མཁན་ཉམ་ཐག་ཚོར་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་བྱྲེད་
དགསོ།  ང་ཚོ་ས་གནས་འད་མིན་གང་འད་ཞིག་ཏུ་གནས་
ཡོད་ཀང་ཕན་ཚྱུན་བར ྲེན་ནས་འཚོ་དགོས་པ་ནད་ཡམས་
འདསི་དན་སྐལུ་བཏང་ཡོད།  དྲེར་བར ྲེན་ང་ཚོ་ཚང་མས་
བྱམས་བརྲེའི་འད་ུཤྲེས་ཐགོ་ནས་གཞན་ཕན་གང་ཐུབ་བྱ་
རྒྱྱུར་བཟང་སྤདོ་ཀི་འགན་ཞིག་ཡོད།

ངསོ་རང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངསོ་ནས་མི་
རག་པའ་ིརྣམ་གཞག་ཁས་ལྲེན་བྱྲེད་ཀི་ཡོད།  མཐར་ནད་
ཡམས་འད་ིཡང་ཞི་རྒྱྱུ ་རྲེད། ངསོ་ཀི་མི་ཚྲེའ་ིནང་དམག་
འཁུག་གིས་གཙོས་སིྐྱ་གཡའ་དགོས་པའི་གནས་སངས་མང་
པ་ོཞིག་མཐངོ་མྱངོ་། དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་མཐར་ཞི་ནས་སརླ་
འགྲེལ་ས་ནས་ལངས་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད།     

ད་ལ་ྟགཉན་འཕང་གི་དསུ་སབྐས་འདརི་མི་ཀུན་གིས་སྲེམས་
རྣལ་ད་ུཕབ་ནས་ཡིད་ཟབ་དགསོ་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྲེ་ཞིང་། རྲེ་
བ་མ་བརླག་པར་མཉམ་རབུ་ཀིས་འབད་བརནོ་ལ་བར ྲེན་ནས་
བཟང་ཕགོས་ཀི་འགྱུར་བ་ཡོང་རྒྱྱུར་གདྲེང་སྤབོས་དགསོ།།   

ཕི་དལི་བདོ་ཡིག་ཚན་པས་ཨིན་ཡིག་ནས་བདོ་སྒྱུར་ཞུས་པས་
ཨིན་ཡིག་ལ་ར་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་
འཛམ་གླངི་གི་ཉནི་མོར་སྩལ་བའ་ིགསུང་འཕནི།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མྲེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཛམ་གླངི་གི་ཉནི་མོར་
སྩལ་བའ་ིགསུང་འཕནི། དྲེ་ཡང་འཛམ་གླངི་གི་ཉནི་མོ་སུང་
བརིའི་ལོ་ང་ོལ་ྔབཅྱུ་འཁརོ་བའི་སབྐས་འདརི་ག་ོལ་འདརི་སྐྱྲེ་
འགྲ་ོསིྤའི་ཚྲེ ་སགོ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཆྲེ་ཤོས་ཤིག་
འཕད་བཞིན་ཡོད། འནོ་ཀང་འདརི་གདངོ་ལྲེན་བྱྲེད་པའ་ི
སྐབས་སུ་གཞན་ཕན་གི་བྱམས་བརྲེ་དང་ཕན་ཚྱུན་དཔུང་
གྲགོས་ཀི་རིན་ཐང་ཡང་གངོ་མཐརོ་འདྲེགས་བཞིན་ཡོད། ག་ོ
ལ་སིྤ་ལ་ཁྱབ་པའི་ནད་ཡམས་འདིས་རིགས་རུས་དང་རིག་
གཞུང་། དྲེ་བཞིན་ཕ་ོམོ་སོགས་གང་གིའང་བྱྲེ་བག་མྲེད་པར་
ཀུན་ལ་སྡགིས་བཞིན་ཡོད་སབས། ང་ཚོའ་ིགདངོ་ལྲེན་གི་ནསུ་
པ་ཡང་གཅིག་ཏུ་བསིྒལ་ཏྲེ་རང་གཞན་ཀུན་གི་མཁ་ོདགུའ་ིརྲེ་
བ་བསྐངོ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆྲེ།

སིྤར་སོ་སོར་འདདོ་པ་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ང་ཚོ་ཚང་མ་
འཛམ་གླངི་ཁིྱམ་ཚང་ཆྲེན་པ་ོགཅིག་གི་ནང་ད་ུསྐྱྲེས་ནས་ཡོད་
པ་གཅིག་གྱུར་ཡིན། དབུལ་ཕྱུག་གང་ཡིན་དང་། སླབོ་སྦངོ་
ཡོད་མྲེད། དྲེ་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་གང་གི་ཁངོས་སུ་གཏགོས་ཀང་
རངུ་། མཐར་ཐུག་ན་རང་གཞན་ཀུན་འགྲ་ོབ་མིའ་ིརིགས་སུ་
གཏགོས་པ་གཅིག་མཚྱུངས་ཡིན། ཡང་བདྲེ་བ་འཚོལ་བ་དང་
སྡུག་བསལྔ་སྤངོ་བའི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་པ་ཡང་མཚྱུངས་པ་ཡིན་

པ་མ་ཟད། ཚྱུལ་ད ྲེ་ལ་ྟབུའ་ིསྒ་ོནས་འགྲ་ོབ་སྲེམས་ཅན་ཀུན་ལ་
མཉམ་པར་བལ་ྟཐུབ་ན་གཞན་གི་སྡགུ་བསལྔ་ལ་མི་བཟདོ་པའ་ི
སྲེམས་ཁུར་དང་གཞན་ལ་ཉ ྲེ་བའ་ིབསམ་པ་སྐྱྲེ་ཐུབ། དྲེ་ནས་
འཇིག་ར ྲེན་ཀུན་ཁྱབ་ཀི་སྲེམས་ཁུར་བཅསོ་མིན་ཞིག་ས ྲེ། དྲེ་
ཡང་གཞན་དཀའ་ངལ་ལས་གྲལོ་ཆྲེད་ད་ུབརནོ་པའི་བརནོ་
འགུྲས་ད ྲེ་ཡང་ཡོང་ངྲེས་ཡིན། རང་གཞན་ཀུན་གི་འཚོ་ར ྲེན་
ད་ུགྱུར་པའི་འཛམ་བུ་གླངི་འད་ིལས་འཇིག་ར ྲེན་ཀུན་ཁྱབ་ཀི་
སྲེམས་ཁུར་གི་སླབོ་སྦངོ་ཞིག་ཀང་ལྲེན་རྒྱྱུ ་ཡོད། འཛམ་གླངི་
འད་ིརང་གཞན་ཐུན་མོང་གི་སྣདོ་ཀི་འཇིག་ར ྲེན་ནམ་ཡང་ན་
གནས་ཁང་ལརྟ་གྱུར་ཡོད། འདའི་ིསྐྱྲེ་འཇིག་ན་ིརང་རྲེའ་ིཚྲེ་
སགོ་དང་། འདའི་ིམ་འངོས་པ་ཡང་རང་རྲེའ་ིམ་འངོས་པ་
ཡིན། ག་ོལ་འད་ིཉདི་རང་གཞན་ཀུན་ལ་མ་ལརྟ་གྱུར་ནས་
ཡོད་པས། མ་ལས་སྐྱྲེས་པའ་ིབུ་ཕུག་བཞིན་རང་རྲེ་ཀུན་ག་ོ
ལ་འད་ིཉདི་ལ་ལྟསོ་ནས་འཚོ་དགསོ། དྲེར་བར ྲེན་ག་ོལ་སིྤ་ལ་
འཕད་པའི་དཀའ་ངལ་སྲེལ་ཐབས་སུ་རང་གཞན་ཀུན་ནས་
ཕར་གུྲ་མཉམ་འདྲེགས་བྱྲེད་རྒྱྱུ ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྲེ།

ངསོ་རང་ལ་མཚོན་ན་ཡང་བདོ་ནས་བཙན་བྱལོ་ད་ུསླ ྲེབས་
པ་ནས་བཟུང་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐྱབོ་ཀི་ཐད་ད་ོསྣང་གསར་པ་
སླ ྲེབས་པ་མ་གཏགོས་༡༩༥༩གངོ་ད་ུརང་བྱྱུང་ཁརོ་ཡུག་ཡིན་
ཕིན་གཙང་མར་བརི་བཞིན་ཡོད། དྲེ་དསུ་རྒྱྱུག་ཆྱུ་ཞིག་
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མཐངོ་དསུ་བཏུང་ད་ུརུང་མི་རུང་གི་ཐྲེ་ཚོམ་ཙམ་ཡང་བྱྲེད་
ཀི་མྲེད། འནོ་ཀང་བླ་ོཕམ་པ་ཞིག་ལ་ད་ལའྟ་ིཆར་འཐུང་ཆྱུ་
གཙང་མར་ལོངས་སྤོད་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་ཡང་འཛམ་གླིང་གང་སར་
དཀའ་ངལ་ཆྲེ་ཁག་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས་ཡོད། ནད་ཡམས་
རྣམས་ཁྱབ་གདལ་མི་འགྲ་ོབའི་ཆྲེད་འཛམ་གླིང་ས་ཕགོས་
གང་སར་འཐུང་ཆྱུ་གཙང་མ་དང་། དྲེ་བཞིན་གཙང་འཕིའ་ི
ཆ་རྐྲེན་སོགས་ནད་པ་དང་ལགྷ་བསམ་ཅན་གི་འཕདོ་བས ྲེན་
གི་སྡ ྲེ་ཚན་ད་ུགཏགོས་མི་རྣམས་ལ་གཞི་རའ་ིམཐུན་རྐྲེན་ངྲེས་
པར་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱྱུར་འབད་དགསོ། སྔནོ་འགགོ་གི་
གཙང་སྦྲ་བྱྲེད་རྒྱྱུ ་ན་ིའཕདོ་བས ྲེན་གི་རང་གཞི་ཡིན།

འཕུལ་ཆས་ཀི་ཆ་རྐྲེན་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་སྨན་ཁང་གི་
མཐུན་རྐྲེན་ཀུན་གིས་ཐུན་མོང་ད་ུལོངས་སྤདོ་རྒྱྱུ ར་དཀའ་
ཚྲེགས་མྲེད་པ་ཞིག་རྒྱྱུན་ཆགས་པར་བྱྱུང་ན། ད་ལ་ྟའཛམ་བུ་
གླངི་གཉན་འཕང་ཅན་ད་ུགྱུར་པའི་སབྐས་འདརི་དཀའ་ངལ་
ལས་གྲལོ་རྒྱྱུར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ངྲེས་ཡིན། འད་ིལརྟ་བྱྱུང་ན་
མ་འངོས་པར་ཡང་འཛམ་གླིང་འདིར་འབྱྱུང་འགྱུར་འཕདོ་
བས ྲེན་གི་དཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་ལྲེན་སུང་སྐྱབོ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་
པ་ཡོང་ངྲེས་ཡིན། འད་ིཉདི་ན་ིའཛམ་གླངི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་གོ་ལ་འདིའི་འཕདོ་བས ྲེན་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་
ངལ་སྲེལ་ཐབས་ཀི་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པའོི་དམིགས་ཡུལ་
འཆར་གཞིར་བཀདོ་པ་ད ྲེ་ཡང་ཡིན། ད་ལ་ྟའཕད་བཞིན་པའ་ི
ཆྲེས་བཟདོ་པར་དཀའ་བའི་དཀའ་ཚྲེགས་འདརི་གདངོ་ལྲེན་
བྱྲེད་སབྐས་གཅིག་གྱུར་གི་འད་ུཤྲེས་དང་། མཐུན་སིྒལ་གི་སྒ་ོ
ནས་སབྐས་བབ་གང་ལ་གང་དགསོ་དང་། ལགྷ་པར་ཉམ་ཐག་
པའ་ིམཆྲེད་གྲགོས་ཕ་ོམོ་འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་སར་ཡོད་
པ་ད ྲེ་ཚོར་མཐུན་རྐྲེན་སྦརོ་དགསོ། ངསོ་ནས་ཀང་འབྱྱུང་
འགྱུར་གི་དསུ་ད ྲེར་རང་གཞན་ཀུན་གིས་འཛམ་གླངི་འད་ིཉདི་
ཞི་བདྲེ་ཅན་དང་། འད་ིཉདི་ལས་ཆྲེས་འཕདོ་བས ྲེན་ལྲེགས་
པ་ཞིག་ཏུ་བསུྐན་རྒྱྱུར་འབད་བརནོ་ཅི་ནསུ་ཐུབ་པའ་ིརྲེ་བ་དང་
སྨནོ་ལམ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ཕི་
ཟླ་ ༤ ཚྲེས་ ༢༢ ཉནི་ལ། །

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་
བདོ་ཁམས་རའུ་རངོ་གི་ཡུལ་དགནོ་སིྤ་ལ་ 

གསུང་འཕནི་སྩལ་བ།
༄༅། །རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གྲངོ་ཁྱྲེར་ནས་ཐགོ་མར་མཆྲེད་པའ་ིཏགོ་དབིྱབས་ཅན་གི་ནད་ཡམས་དྲེ་བཞིན་ད་ཆ་བདོ་ཁམས་རའུ་
རངོ་དའུང་ཁྱབ་གདལ་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད་པར་བར ྲེན། རའུ་ཡུལ་དགནོ་སིྤ་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་
བརག་ཞུ་ཞུས་པར་མགནོ་པ་ོ༸གང་ཉདི་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༢ ཚྲེས་ ༡༤ ཉནི་བརག་ཞུ་གནང་འབས་སུ། དམིགས་
བསལ་ངན་དགོ་ཆྲེ་བ་མ་ཤར། འནོ་ཀང་སིྤ་མཐུན་ལས་དབང་དང་འབྲེལ་བས་ཡུལ་སིྤ་ནས་འཕདོ་བས ྲེན་སྔནོ་འགགོ་གཟབ་ནན་
དང་། སྒལོ་མ་དང་མ་ཎི་གང་འགྲ་ོགསོག  སནོ་པའ་ིགསུང་གི་སྙངི་པ་ོབྱང་ཆྱུབ་ཀི་སྲེམས་དང་སངོ་ཉདི་ཀི་ལ་ྟབ་གཉསི་ལ་ཐསོ་
བསམ་སྒམོ་པ་ཐུབ་ན་ཚོགས་བསགས་དང་ལས་སིྒབ་སྦངོ་བར་ད ྲེ་བས་གནད་ཆྲེ་བ་མྲེད། ཅྲེས་གསུང་འཕནི་སྩལ་འདགུ །

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཝྲེ་ཏ་ིནམ་གི་བ་ླཆྲེན་ཞིག་དགངོས་
པ་རགོས་པར་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་སྩལ་བ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མྲེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཝྲེ་ཏ་ིནམ་གི་ནང་པའ་ིདགནོ་
པའ་ི Unified Buddhist Church of Vietnam 
དབུ་ཁདི་ཐིག་ཁནོ་ད་ོ Thich Quang Do མཆོག་
དགུང་ལོ་ ༩༢ ཐགོ་དགངོས་པ་རགོས་པའ་ིཡིད་སྐྱ་ོབའོ་ི
གནས་ཚྱུལ་ཐོན་པར་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གི་ཆོས་
གྲགོས་རྒན་པ་ཐིག་ཁནོ་ད་ོམཆོག་གི་རྲེས་འབང་པ་ཡོངས་
ལ་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕིན་ཞིག་སྩལ་བའི་ནང་འཁོད་
དནོ། ངསོ་རང་ཞིང་གཤྲེགས་དམ་པ་ད ྲེ་ཉདི་དང་དངསོ་
སུ་མཇལ་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་མ་བྱྱུང་ཡང་། དམ་པ་ད ྲེ་ཉདི་སྐ་ུ
འཚོ་བཞུགས་རིང་གཞན་དནོ་ལྷུར་བཞྲེས་ཀིས་དམངས་ལ་
ཞབས་འདྲེགས་བསུྒབས་ཡོད་པ་ཤྲེས་ཀི་ཡོད། དམ་པ་ད ྲེ་
ཉདི་ཀིས་མི་ཚྲེ་དནོ་དང་ལནྡ་པ་ཞིག་བསྐྱལ་ཡོད་པས། ང་
ཚོས་དམ་པ་ད ྲེ་ཉདི་དན་པའ་ིསབྐས་དགའ་བ་བསྒམོ་དགསོ་པ་ཞིག་རྲེད། ཅྲེས་གསུང་འཕནི་བསྩལ།

སིྤར་བ་ླཆྲེན་ཐིག་ཁནོ་ད་ོམཆོག་ན།ི ཕི་ལོ་ ༡༩༢༨ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༢༧ ཉནི་ཝི་ཏ་ིནམ་གི་བྱང་ཕགོས་ཐའ་ིབྷནི་ Thai Binh 

མངའ་སྡ ྲེའ་ིནང་འཁུངས། དམ་པ་ད ྲེ་ཉདི་ཀིས་ཝི་ཏ་ིནམ་ནང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་། མང་གཙོ། འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
སོགས་ཀི་སདླ་ད་ུབླསོ་བཏང་གིས་རླབས་ཆྲེན་གི་ཕག་ལས་གནང་མྱངོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལོ་ང་ོ ༢༢ ལགྷ་རིང་བཟང་བཙོན་འགོ་
དཀའ་སྡགུ་གི་མྲེ་ཚྲེ་བསྐྱལ། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༢ ཚྲེས་ ༢༢ ཉནི་ཝི་ཏ་ིནམ་གི་ཧ་ོཆི་མིན་གྲངོ་ཁྱྲེར་ Ho Chi Minh City 

ནང་དགུང་ལོ་ ༩༢ ཐགོ་དགངོས་པ་རགོས་ཡོད་པ་བཅས།། 



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 30

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དཔལ་གཤྲེན་བསན་སནྨ་རིའ་ིགླངི་ད་ུསབྐས་ ༢༠ པའ་ི
དགྲེ་བཤྲེས་མཚན་རགས་ཀི་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བརོ་ང་ོཕ ྲེབས་གནང་བ།

༄༅། ། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༡༠ ཉནི་ཆོས་རིག་
བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀར་དགྲེ་ལྲེགས་མཆོག་བནོ་གཞིས་ཌོ་
ལན་ཇིར་ར ྲེན་གཞི་བྱས་པའི་དཔལ་གཤྲེན་བསན་སནྨ་རིའི་
གླངི་དགནོ་ད་ུསབྐས་ ༢༠ པའ་ིདགྲེ་བཤྲེས་མཚན་རགས་ཀི་
མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བརོ་ང་ོཕ ྲེབས་གནང་ཡོད།

དྲེ་ཡང་ཐགོ་མར་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཐགོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་ཞྭ་དཀར་བསན་པའི་གཙྱུག་རྒྱན་སྐྱབས་རྲེ་རྒྱལ་བ་སནྨ་
རིའ་ིཁ་ིའཛིན་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་ལ་འཚམས་ཞུའ་ིམཇལ་ཕག་
ཕུལ་བ་དང་། དྲེ་རྲེས་རིན་པ་ོམཆོག་དང་ལནྷ་ས་ྔདའོ་ིབཀའ་

རམས་པ་རྣམ་པའི་བཀ་ཤིས་པའི་དམ་
བཅར་ལནྷ་ཞུགས་གནང་ཡོད། མཛད་
སྒའོི་ཐོག་དཔལ་གཤྲེན་བསན་སྨན་རིའི་
གླིང་དགོན་གི་དགྲེ་འདནུ་པ་རིམ་པས་
དགྲེ་བཤྲེས་ཀི་མཚན་རགས་བཞྲེས་མཁན་
རྣམས་ལ་བཀ་ཤིས་ར ྲེན་འབྲེལ་གི་སྨནོ་
ཚིགས་མཆོད་པ་ཕུལ་ཡོད། 

ཉིན་རྒྱབ་མཛད་སྒ་ོདངོས་གཞིའི་ཐོག་
སྐྱབས་རྲེ་སྨན་རིའི་ཁི་འཛིན་རིན་པ་ོཆྲེ ་

མཆོག་གིས་བཀའ་རམས་པ་བཅྱུ་དུག་ལ་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་
གཉ ྲེན་གི་མཚན་གསོལ་བ་དང་སྦྲགས་དགྲེ་བཤྲེས་ཀི་ཕག་
འཁྱྲེར་སྩལ་གནང་ཡོད། 

སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་དགྲེ་
བཤྲེས་གསར་ཐནོ་རྣམ་པས་གཡུང་དུང་བནོ་གི་གཞུང་ཆྲེན་
ཁག་ལ་གསན་བསམ་སླབོ་གཉ ྲེར་མཐར་ཕིན་པ་གནང་ས ྲེ། 
དྲེ་རིང་སྐྱབས་རྲེ་སྨན་རིའི་ཁི་འཛིན་དུང་ད་ུདགྲེ་བཤྲེས་ཀི་
མཚན་རགས་ཐབོ་པར་འཚམས་འད་ིདང་སྦྲགས་ཁོང་རྣམ་

པར་གཡུང་དུང་བནོ་གི་བསན་པ་འཛིན་སྐྱངོ་སྤ ྲེལ་གསུམ་ 
དང་། སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་གུྲབ་པའ་ིདསུ་ལ་སླ ྲེབས་ཡོད་
སབས། ཚང་མས་རང་འཁུར་དང་ད་ུབངླས་ཏྲེ་ཞབས་ཞུ་གུྲབ་
ཐུབ་པ་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། ལགྷ་པར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་
མགནོ་ཆྲེན་པསོ་དབུས་རང་རང་སོ་སོའི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཁག་གི་
བསན་བདག་དབུ་ཁིད་བ་ླཆྲེན་རྣམ་པའི་བཀའ་དང་དགོངས་
པ་བཞིན་བསན་པའི་བྱ་བ་གུྲབ་ཐུབ་པ་གནང་རྒྱྱུ ་གལ་ཆྲེ་ཡིན་
པའ་ིསྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་། 

མཛད་སྒརོ་ལནྷ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཆོས་བརྒྱྱུད་སིྤ་འཐུས་
དགྲེ་བཤྲེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་དང་། སིྤ་འཐུས་
བ་ར་ཚྲེ་དབང་བཀ་ཤིས་ལགས། བནོ་གཞིས་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན། ས་གནས་འཐུས་མིའ་ིཚོགས་གཙོ། ས་གནས་རང་
བདྲེན་ཚོགས་གཙོ། བདོ་ཀི་བནོ་པ་ོཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཞནོ།  
བནོ་གཞིས་སམ་བྷ་ོཊའ་ིསླབོ་སིྤ། དྲེ་བཞིན་སླབོ་ཕུག་དང་། མི་
མང་བཅས་ཕྲེབས་ཡོད།།

ནད་ཡམས་དང་འབྲེལ་བའ་ིདམིགས་བསལ་གསུང་འཕནི།
༄༅། །དྲེང་སང་འཛམ་གླངི་གང་སར་ནད་ཡམས་ཀི་
དཀའ་ངལ་དམིགས་བསལ་ཞིག་འཕད་མུས་དང། སིྤར་
ནས་འཛམ་གླིང་སིྤའི་གནམ་གཤིས་ཚ་དདོ་འགྱུར་ལྡགོ་གི་
གནས་བབ་ཛ་དག་ཏུ་གྱུར་པ་སོགས་དཀའ་ངལ་སྣ་ཚོགས་
ཤིག་འཕད་བཞིན་ཡོད། འནོ་ཀང་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མཚོན་
འཛམ་གླིང་གང་ས་ནས་གདངོ་ལྲེན་གནང་མུས་ལ་ཡི་རང་
དང་བསགྔས་བརདོ་ཞུ། 

རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་རིག་གཞུང་ནང་འཛམ་གླིང་བྱྲེ་བ་
ཕག་བརྒྱ་ཆགས་གནས་འཇིག་སངོ་བར་མ་ཆད་ད་ུབྱྱུང་དང་
འབྱྱུང་མུས་དང་། འཇིག་ར ྲེན་འད་ིའཇིག་པ་ན་མཚོན་དང་
ནད་དག་གིས་འཇིག་པར་ཡང་གསུངས་པ་ད ྲེ་དག་ན་ིད་ཆར་

མངོན ་ སུམ ་ ལྟ ་
བུར་སྣང་། གང་
ལྟར་ཡང་འཇིག་
ར ྲེན་འདིར་གོད་
ཆགས་སྣ་ཚོགས་
འབྱྱུང་བའ་ིསབྐས་
སོ ་ སོ ར ་ སོ ག ་
ཆགས་སིྤ་དང་། 
མིའི་རིགས་ཀིས་
གདངོ་ལྲེན་གིས་
མུ ་མ ཐུད ་འ ཚོ ་



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།31

བཞིན་ཡོད། 

ཞུམ་པས་སྡུག་བསྔལ་ལས་མི་གྲལོ་བས་དཀའ་ངལ་ཇི་འད་
ཞིག་འཕད་ཀང་སྙངི་སབོས་བསྐྱྲེད་ད ྲེ་མིའི་རྣམ་དཔྱདོ་དང་
། དྲེང་དསུ་རིག་འཕུལ་ཟུང་འབྲེལ་གིས་སྲེལ་ཐབས་བྱྲེད་
དགསོ། ཅི་ས ྲེ་སྲེལ་ད་ུམྲེད་པའ་ིདཀའ་ངལ་ཞིག་འཕད་ནའང་
། གལ་ཏྲེ་བཅསོ་སུ་ཡོད་ན་ན།ི། དྲེ་ལ་མི་དགར་ཅི་ཞིག་ཡོད།། 
གལ་ཏྲེ་བཅསོ་སུ་མྲེད་ན་ན།ི། དྲེ་ལ་མི་དགར་བྱས་ཅི་ཕན།། 
ཞྲེས་པ་ལརྟ་ཡིན་པས་དངངས་སྐག་བྱ་དགསོ་མྲེད། 

ནད་ཡམས་ན་ིམིའི་རིགས་སིྤ་ལ་འཕད་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་
དང་། འཛམ་གླངི་འད་ིཕན་ཚྱུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བར ྲེན་ཡིན་
སབས་ཚང་མས་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་བྱ་དགསོ། སིྤར་སིྤ་
སྒ ྲེར་ཀུན་གིས་སྔནོ་འགགོ་ལ་ཧུར་ཐག་དང་། རིམས་ནད་
འད་ིའགགོ་སདླ་རྒྱལ་ཁབ་ད་ུམས་མཉམ་ལས་དང་། རང་རྲེ་
གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་ནས་ཀང་ཁིྱམ་མཚྲེས་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱད་
དང་མཉམ་ལས་བྱ་འཆར་དྲེ་དག་ནི་ཆྲེས་དགོས་གལ་ད་ུ
མཐངོ་། སདླ་མར་དཀའ་ངལ་གཞན་སྲེལ་བ་ལའང་མིག་
དཔྲེར་འསོ་པ་ཞིག་ཏུ་མངནོ། 

དསུ་འདརི་ང་ཚོས་སྣང་མྲེད་ད་ུཤོར་མི་རངུ་བ་ཞིག་ན།ི ད་
ཐྲེངས་ནད་ཡམས་སྔནོ་འགགོ་གི་རྐྲེན་པས་བཟ་ོཔ་སོགས་དང་
འཚོ་ར ྲེན་ངྲེས་མྲེད་ཀི་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕར་
མ་འཕད་པར་ཀུན་གིས་ཡིད་གཟབ་ལ་ྟསྐྱངོ་ལྷདོ་མྲེད་ཡོང་བ་
དང་། དཀའ་ངལ་ཆྲེན་པ་ོཞིག་ལ་གདངོ་ལྲེན་གནང་བཞིན་
པའ་ིསནྨ་པ་དང་། སནྨ་ཞབས་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱྲེད་
ཀུན་ལའང་དམིགས་བསལ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ།  

མཐའ་མར། འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་སར་དཀའ་ངལ་
གི་གནས་སུ་ལྷུང་བའི་མཆྲེད་གྲགོས་ཕ་ོམོ་རྣམས་ལ་ད ྲེ་བས་
གདངུ་སྲེམས་མཉམ་བསྐྱྲེད་དང་། ནད་ཡམས་འད་ིམྱྱུར་ད་ུ
ཞི་ནས་འཛམ་གླིང་སརྔ་བཞིན་བདྲེ་སིྐྱད་དང་ལནྡ་པར་ཡོང་
བའ་ིརྲེ་བ་དང་། གསོལ་འདྲེབས་སྨནོ་ལམ་རག་ཏུ་བྱྲེད་མུས་
བཅས།    ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ 
༣༠ ལ།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྱངོ་མཆོག་གིས་ཏགོ་དབིྱབས་ 
གཉན་རིམས་དང་འབྲེལ་བའ་ིགསར་འགདོ་ 

གསལ་བསྒགས་སྤ ྲེལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ 
ཚྲེས་ ༦ ཉནི་གི་ཕི་ད་ོགངས་
སིྐྱད་ཕི་དལི་ལགྷ་པ་ཚྲེ་རིང་དན་
ར ྲེན་ཚོགས་ཁང་དུ་བདོ་མིའི ་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐྱངོ་བླ་ོབཟང་སྲེང ྲེ་མཆོག་
གིས ་ ཕི ་དིལ ་བ ོད ་ ཀི ་བ རྙན ་
འཕིན ་བརྒྱྱུ ད ་ཏ ོག ་དབིྱབས་
གཉན་རིམས་དང་འབྲེལ་གསར་
འགོད་གསལ་བསྒགས་སྤ ྲེལ ་
སབྐས་གསུང་དནོ། ཚང་མར་
བཀ་ཤིས་བདྲེ་ལྲེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཚང་མས་མཁྱྲེན་གསལ་
རྲེད། རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་བྱྱུང་བའ་ིནད་ཡམས་འད་ིའཛམ་
གླངི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ས ྲེ་ད་ལའྟི་ཆར་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རི་སོགས་
ཀི་ནང་ཛ་དག་གི་རང་བཞིན་ཆགས་ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་ངས་
གནད་དནོ་བཞིའ་ིཐགོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ནྲེའུ་ཡོག་དང་། རྒྱ་གར། 
ཕི་རྒྱལ་ནས་ཕ ྲེབས་པའི་བདོ་རིགས་དགུང་ལོ་བགྲྲེས་གཞོན་
སོགས་ཀི་གནས་སངས། དྲེ་བཞིན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་
པ་བཅས་ལ་ངས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

ཨ་རི་ཡོངས་ལ་ནད་ཡམས་ཁྱབ་ས ྲེ་འདས་གྲངོས་སུ་གྱུར་པ་
ཡང་ཡོང་གི་འདགུ ག་ོཐསོ་ལ་ཨ་རིའ་ིགྲངོ་ཁྱྲེར་ན ྲེའུ་ཡོག་
ནང་ཛ་དག་ཤོས་ཆགས་ཡོད། བདོ་མིའ་ིཁདོ་དའུང་ནད་
ཡམས་དྲེ་ཁྱབ་ནས་བདོ་མི་ཁ་ཤས་ལ་ནད་ཡམས་འགསོ་ཡོད་
པ་མ་ཟད་བདོ་མི་གཅིག་འདས་གྲངོས་སུ་གྱུར་ཡོད་སབས། 
ཚང་མས་ཐུགས་སྨནོ་གནང་རོགས། ནད་ཡམས་དྲེའ་ིརྐྲེན་
པས་སནྨ་ཞབས་པ་ ༡༦ འགགོ་དབྱྲེ་ཟུར་འཇགོ་བྱྲེད་ཡོད། 
ཚང་མས་ཁོང་རྣམ་པར་ཐུགས་སྨནོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཤིན་ཏུ་གལ་
ཆྲེན་པ་ོརྲེད།

སནྨ་པ་དང་སནྨ་ཞབས་པ་ཚང་མར་ཞུ་རྒྱྱུར། བདོ་མིའ་ིསནྨ་

པ་དང་སནྨ་ཞབས་པས་ཧ་ལས་པའ་ིའགན་ཁུར་ཆྲེན་པ་ོབཞྲེས་
གནང་གི་ཡོད་པ་རྲེད། ཆོས་ཕགོས་ནས་གསུང་པའ་ིབྱམས་
སྙངི་རྲེ་ཟ ྲེར་བ་ད ྲེ་སནྨ་པ་དང་སནྨ་ཞབས་པ་ཚོས་ལག་བསར་
གནང་ནས་འགསོ་ནད་ལ་མ་འཛྲེམས་པར་སནྨ་ཁང་ལ་ཕྲེབས་
ཏྲེ་ནད་པར་ལ་ྟརགོ་གནང་བཞིན་པ་ན་ིབསགྔས་བརདོ་ཞུ་འསོ་
པ་རྲེད། སནྨ་པ་དང་སནྨ་ཞབས་པ་ཚོས་འགན་ཁུར་གནང་ས ྲེ་
ཕག་ལས་གནང་བཞིན་པ་ད ྲེ་གཟ་ིབརིད་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། དྲེར་
བར ྲེན་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་སོགས་ཀི་ནང་ད་བར་བདོ་མིའ་ིསནྨ་
པ་དང་སནྨ་ཞབས་པ་རྣམ་པས་ས་གནས་སོ་སོའི་སནྨ་ཁང་ལ་
ཕ ྲེབས་ཏྲེ་ཉ ྲེན་ཁར་མ་འཛྲེམས་པར་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གིས་
ཞབས་ཞུ་སུྒབ་བཞིན་ཡོད་པས། ངས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏྲེ་རྣམ་པ་ཚོར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན།

ད ྲེ་བཞིན་བྱང་ཨ་རིས་གཙོས་བདོ་རིགས་གནས་སྡདོ་ཡོད་
སར་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པས་འགན་ཁུར་ཧ་ལས་པ་
གནང་གི་འདགུ མུ་མཐུད་འགན་ཁུར་གནང་རོགས། བདོ་
མིའི་མི་འབརོ་ཉུང་ཤས་མ་གཏགོས་མྲེད་སབས་བདོ་མི་ནང་
ཁུལ་ལ་གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲགོས་གནང་རྒྱྱུ ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྲེན་
པ་ོརྲེད། དསུ་རག་ཏུ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་
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པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་མི་ཚོ་མ་འད་བ་ཞིག་ཡོད་ཅྲེས་བཀའ་སླབོ་
གནང་གི་ཡོད་པ་ལརྟ། བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་
གིས་རང་ལས་གཞན་གཅྲེས་འཛིན་གནང་ས ྲེ་ཧུར་ཐག་གནང་
རོགས། སནྨ་ཞབས་པ་དང་དང་བངླས་པ་ཚོར་སྲེམས་ཁམས་
ཀི་ཐགོ་ནས་སྐུ་ངལ་འཕད་པ་ཡིན་ན་བ་ླམ་དང་དགྲེ་བཤྲེས་
རྣམ་པར་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་ཞུ་རོགས།

བདོ་ཀི་བརྙན་འཕིན་ཚན་པས་བདོ་ཀི་བླ་ཆྲེན་རྣམ་པར་རྲེ་
འདནུ་ཞུས་པ་ལརྟ་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕནི་བརྒྱྱུད་སྲེམས་ཁམས་
དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་སླབོ་གནང་བར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། དགུང་ལོ་བགྲྲེས་སོང་རྣམ་པ་ཚོས་གསན་གཟགིས་
གནང་རོགས། ཕ་མ་དང་དགུང་ལོ་བགྲྲེས་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་
མོལ་དང་འབྲེལ་བ་མང་ཙམ་གནང་རོགས། བ་ླསནྨ་པ་ཚྲེ་
དབང་ར་མགྲནི་ལགས་ཀིས་གསུངས་པ་ལརྟ། བདོ་ཀི་གསོ་
རིག་སྔནོ་འགགོ་གི་སནྨ་བཞུགས་སརྒ་ར་ས་དང་ས་གནས་ཁག་
ལ་བག་ོའགྲྲེམས་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད།  སནྨ་ད ྲེ་དག་
གིས་ལུས་པ་ོཐང་ཆད་པ་དང་། ལུས་ཟུངས་ནསུ་པ་ཉམས་པ། 
གཉདི་མ་ཁུག་པའ་ིདཀའ་ངལ་སོགས་ལ་ཕན་གི་རྲེད། ཅྲེས་
བ་ླསནྨ་པ་ཚྲེ་དབང་ར་མགྲནི་ལགས་ཀིས་གསུངས་ཡོད།  

གཞན་ཡང་ཕི་རྒྱལ་མི་སྲེར་ལག་འཁྱྲེར་ཡོད་པའི་བདོ་མི་
རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པ་རྣམས་ཆྱུ་ཚོད་ ༤༨ ནང་ཚྱུད་མིང་ཐ་ོ
འབུལ་དགསོ་ཞྲེས་བཀའ་ཕ ྲེབས་པ་ལརྟ། ཕལ་ཆྲེ་བ་འབྱརོ་
ཡོད་ས་རྲེད། དྲེ་དག་ལ་ཞུ་རྒྱྱུར། གལ་ཏྲེ་ཏགོ་དབིྱབས་
གཉན་རིམས་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་རགས་རིགས་བྱྱུང་ཚྲེ ་
སབྐས་འཕལ་སནྨ་ཁང་ད་ུཕ ྲེབས་ནས་བརག་དཔྱད་ངྲེས་པར་
ད་ུགནང་དགསོ། དྲེ་བཞིན་མཐངོ་མཆན་རགོས་ལ་ཉ ྲེ་བ་
སོགས་ཡོད་ན། འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་གཞུང་
ཚབ་ཁང་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།  

དྲེང་སབྐས་སླབོ་མ་རྣམས་རང་ཁིྱམ་ད་ུགནས་སྡདོ་བྱྲེད་བཞིན་
ཡོད་སབས། དསུ་ཚོད་ཆྱུད་ཟསོ་སུ་མི་འགྲ་ོབའ་ིསདླ་ཉནི་ལརྟ་
རང་སྦངོ་གནང་དགསོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ཅྲེས་
གསུངས།། 

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཐྲེམ་སངྤ་བཀའ་རྒྱ་ཕར་འགངས་
གནང་འཆར་ཡོད་སབྐས་བདོ་མི་བཙན་བྱལོ་བ་ཚོས་མུ་
མཐུད་བརི་བཀུར་ཞུ་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་བ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གྲངོ་ཁྱྲེར་ནས་ཁྱབ་གདལ་བྱྱུང་
བའི་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ལ་བར ྲེན་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོངས་ཐྲེམ་སངྤ་བཀའ་རྒྱ་བདནུ་ཕག་གཉསི་རིང་ཕར་འགང་
གནང་འཆར་ཡོད་པར་བར ྲེན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་
སྐྱངོ་བླ་ོབཟང་སྲེང ྲེ་མཆོག་གིས་བདོ་མི་བཙན་བྱལོ་བ་རྣམས་
ནས་ཡུལ་ཁིམས་ལ་མུ་མཐུད་བརི་བཀུར་དང་ལྲེན་གནང་
དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་ཡོད།  འཛམ་གླངི་མཉམ་
འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འཕདོ་བས ྲེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཏགོ་
དབིྱབས་གཉན་རིམ་ཁྱབ་གདལ་ཕིན་ཡོད་པ་སནྙ་སྲེང་ཞུས་
ནས་ད་བར་ཉནི་གྲངས་ ༡༠༡ ཕིན་ཡོད་པ་དང་།  རྒྱ་གར་
ནང་ལ་མཚོན་ནའང་རྒྱ་གར་སིད་བླནོ་མོ་ཌི་མཆོག་གིས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༢༥ ཉནི་ནས་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚྲེས་ ༡༤ 
བར་ཁྱནོ་ཉནི་གྲངས་ ༢༡ རིང་ཐྲེམ་སངྤ་བཀའ་རྒྱ་བསམྡས་
ནས་ད་ཆ་བཙང་ལ་ཉ ྲེ་ཡང་། ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་འགྲ་ོ
རྒྱྱུའི་ཚད་གཞི་ཧ་ཅང་མྱྱུར་བའི་ཛ་དག་གི་གནས་སངས་མུ་
མཐུད་ལགྷ་ཡོད་སབས་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་གཞུང་གིས་ཐྲེམ་
སྤང་བཀའ་རྒྱ་བདནུ་ཕག་གཉསི་རིང་ཕར་འགངས་གནང་
འཆར་ཡོད་འདགུ

འཛམ་གླིང་ཁྱནོ་ད་ུཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཕགོ་པ་མི་
གྲངས་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་བཞི་བྱྱུང་ཡོད་ཅིང་། འདས་
གྲངོས་སུ་གྱུར་བ་མི་གྲངས་ ༨༥༥༢༢ བྱྱུང་ཡོད།  དྲེར་
བར ྲེན་བདོ་མི་བཙན་བྱལོ་བ་ཚོས་རྒྱྱུན་ལནྡ་ཆོས་ཕགོས་གཙོ་
བརོ་གྱུར་བའི་མང་ཚོགས་འད་ུའཛོམས་རིགས་གཏན་ནས་
མ་སྤ ྲེལ་བར་རང་གནས་སུ་བཞུགས་དགསོ་པ་དང་།  དྲེ་ས་ྔ
རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའི་མངའ་ཁུལ་ན་ིཛ་མུ་དནི་ནང་ཁ་ཆྲེའི་ཆོས་པ་
ཁག་གཅིག་གིས་གཞུང་གི་བཀའ་རྒྱ་བསྡམས་མིན་ལ་ལྟསོ་
མྲེད་འད་ུའཛོམས་བྱས་རྐྲེན་ཏགོ་དབིྱནས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་
གདལ་ཤུགས་ཆྲེ་བྱྱུང་ཡོད།  ནརོ་འཁུལ་དྲེ་ང་ཚོས་བསྐྱར་
ལབྡ་བྱྲེད་མི་རངུ་བར་བར ྲེན་མི་གཞན་དང་ལནྷ་འད་ུའཛོམས་

རིགས་སངྤས་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་འདགུ

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བས ྲེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཝུ་ཧན་ 
COVID19 ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་བདོ་མི་བཙན་བྱལོ་
བའ་ིཁདོ་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་གནས་སངས་ཇི་བྱྱུང་
གཟའ་འཁརོ་གཅིག་གི་རྲེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ནམ་ཡིན་ལ་བདོ་
ཀི་བརྙན་འཕནི་བརྒྱྱུ ད་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་དསུ་
ཐགོ་སྤ ྲེལ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད།  བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ལས་ཁུངས་
ཁག་གི་དུང་ཆྲེས་གཙོས་པའི་ཛ་དག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་
མི་རྣམས་ནས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ལ་གདངོ་ལྲེན་ཇྲེ་
དགྲེ་ཐབས་ལམ་འཚོལ་སླད་ཚོགས་འད་ུཡང་ཡང་ཚོགས་
པ་བརྒྱྱུད་གནས་སངས་ཛ་དག་ཇི་བྱྱུང་རད་ཞིབ་གནང་མུས་
ཡིན་སྐརོ། གཞན་ཡང་སདི་སྐྱངོ་མཆོག་གིས་བཙན་བྱལོ་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གཙོས་
སྨན་ཞབས་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་
ལ་དངསོ་ཤུགས་བརྒྱྱུ ད་ནས་གདངོ་ལྲེན་གནང་བཞིན་པའི་
དབུས་སའ་ིབདོ་མི་ཡོངས་ལ་བསགྔས་བརདོ་དང་། ལགྷ་
པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤྲེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་མཐུན་
འགྱུར་འགོ་བརྙན་འཕནི་བརྒྱྱུད་སླབོ་ཚན་འད་མིན་སླབོ་ཁིད་
གནང་བའི་ཤྲེས་ཡོན་གོང་འཕྲེལ་གི་ལས་རིམ་ར་ཆྲེ་ད ྲེར་ཡི་
རང་བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆྲེ་གནང་བ་དང་སྦྲགས།  ཕ་མ་ཚོས་
ཕུ་གུར་གོ་སབྐས་ཆྱུད་ཟསོ་སུ་མ་བཏང་བར་ཕུ་གུ་ཚོར་དསུ་
ཐགོ་སླབོ་ཁིད་ཀི་གོ་སྐབས་ལོངས་སུ་སྤདོ་ཐུབ་དགོས་པའི་
འབདོ་སྐལུ་གནང་།  ཕགོས་མཚྱུངས་བདོ་མི་གཞནོ་སྐྱྲེས་
ལུས་སྦངོ་དང་སལོ་རྒྱྱུ ན་སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་ལྲེན་བརྒྱྱུ ད་ལུས་
སྲེམས་གཉསི་ཀར་བདྲེ་ཐབས་ལ་འབུངས་དགོས་པ་མ་ཟད།  
རང་ཁིྱམ་ད་ུབཞུགས་རིང་ཕ་མ་གཉསི་ལ་ས་ིཞུ་སུྒབ་དགསོ་པ་ 
དང་། སྤུན་མཆྲེད་རྣམས་དང་འཆམ་མཐུན་དགསོ་པའ་ིལམ་
སནོ་གནང་ཡོད།། 



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།33

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྱངོ་མཆོག་གིས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་དང་འབྲེལ་བའ་ིགསར་
འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤ ྲེལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚྲེས་ ༡༦ ཉནི་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐྱངོ་བླ་ོབཟང་སྲེང ྲེ་མཆོག་
གིས་ཕི་དལི་ལགྷ་པ་ཚྲེ ་རིང་དན་ར ྲེན་ཚོགས་ཁང་ད་ུཕི་དལི་
བདོ་ཀི་བརྙན་འཕནི་བརྒྱྱུད་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་དང་
འབྲེལ་བའི་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤ ྲེལ་སབྐས་གསུང་
དནོ། འཛམ་གླངི་ཁྱནོ་ཡོངས་ལ་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་
ཁྱབ་བརལ་ཕིན་ཏྲེ་ད་བར་ནད་པ་མི་གྲངས་ས་ཡ་གཉིས་
ལགྷ་ཙམ་དང་། མི་གྲངས་འབུམ་གཅིག་དང་ཁ་ིགསུམ་
ཙམ་འདས་གྲངོས་སུ་ཕིན་ཡོད་སབས། འཛམ་གླངི་ཡོངས་
ལ་ཛ་དག་གི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད། དྲེའ་ིནང་བདོ་མི་
ས་ཡ་དུག་ཀང་ཚྱུད་ཡོད། ཚོད་དཔག་དང་ག་ོཐསོ་ལརྟ་ན་
འཛམ་གླངི་ཁྱནོ་ཡོངས་ལ་བདོ་མི་ཕལ་ཆྲེར་བརྒྱ་ཕག་ལ་ཏགོ་
དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཕགོ་ཡོད་ས་རྲེད། སབས་ལྲེགས་པ་
ཞིག་ལ་མང་ཆྲེ་བ་དག་སྐྱྲེད་འབྱྱུང་བཞིན་འདགུ ཚང་མས་
མཁྱྲེན་གསལ་ལྟར་དགུང་ལོ་བགྲྲེས་པ་ཁག་གཅིག་འདས་
གྲངོས་སུ་ཕིན་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་ལ་ཚང་མས་ཐུགས་སྨནོ་གནང་
རོགས།

དྲེ་རིང་འདིར་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རགོས་སྤ ྲེལ་སླད་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བས ྲེན་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐྱངོ་དབང་
ཕྱུག་མཆོག་དང་། ནང་སདི་དུང་ཆྲེ་ཤོ་ཟུར་ཚྲེ་དབང་སྒལོ་
མ་ལགས། འཕདོ་བས ྲེན་དུང་ཆྲེ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུྲབ་ལགས། 
དལི་བསྒགས་དུང་ཆྲེ་ཨརྱ་ཚྲེ ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་བཅས་
ཕྲེབས་ཡོད། ཁངོ་རྣམ་པ་ན་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཝུ་
ཧན་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་
དང་། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཛ་དག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་
འགན་འཁུར་མཁན་གཙོ་བ་ོཆགས་ཡོད། ཚོགས་ཆྱུང་གཉསི་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་འཕདོ་བས ྲེན་བཀའ་བླནོ་མཆོག་རྲེད། གཞན་
ཡང་༸རྒྱལ་བའི་བ་ླསནྨ་པ་ཚྲེ་དབང་ར་མགྲནི་ལགས་དང་ས་
འད་ུཚང་ཚྲེ་བརན་ར་ོརྲེ་ལགས་རྣམ་གཉསི་སླབོ་སནོ་པ་རྲེད། 
དྲེ་བཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བས ྲེན་ལས་ཁུངས་
ཀི་ཝུ་ཧན་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ དང་འབྲེལ་

བའི་ཚོགས་ཆྱུང་བརྒྱད་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་གི་འགན་འཛིན་དང་
འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱྲེད་བཅས་འདརི་ཕ ྲེབས་ཡོད། ཁངོ་རྣམ་
པས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཙམ་ནས་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་
གནང་བཞིན་ཡོད། བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་
ལ་མཐུན་རྐྲེན་སྦར་རྒྱྱུ ་དང་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱྱུ ་སོགས་ཧུར་
ཐག་གནང་སོང་། དྲེར་བར ྲེན་ཁངོ་རྣམ་པར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན།

སིྤར་འཕདོ་བས ྲེན་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་། འཕདོ་བས ྲེན་དུང་
ཆྲེ། ནང་སདི་དུང་ཆྲེ། དལི་བསྒགས་དུང་ཆྲེ་བཅས་ནས་ད་
བར་ལས་དནོ་ཇི་སྤ ྲེལ་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་གི་རྲེད། དྲེ་དག་
གསན་རོགས་གནང་། རྒྱ་གར་ནང་གནས་ཚྱུལ་བཟང་བ་
ཞིག་ལ་ Red Zone ཞྲེས་མངའ་སྡ ྲེ་ཁག་གི་ཐ་ོགཞུང་སནོ་
གནང་འདགུ་པའ་ིནང་ཧ་ིམཱ་ཅལ་ཚྱུད་མི་འདགུ ད་ལའྟ་ིཆར་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གི་མཇལ་
ཁ་སུ་གང་ལའང་གནང་གི་མྲེད། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་
མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་སྐ་ུཁམས་གསལ་ཐང་ཡིན་པས་ཐུགས་
ཁལ་ར་བ་ཉདི་ནས་མ་གནང་རོགས་ཞྲེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

ད་ལྟའི་ཆར་ར་ས་གངས་སིྐྱད་ཁུལ་གི་སི་ཞུའི་ལས་བྱྲེད་ཚོ་
ཡིན་ནའང་ཏགོས་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཕགོ་པ་གང་ཡང་
བྱྱུང་མྲེད། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཡིན་ནའང་དགསོ་གལ་
ཅན་གི་ལས་དནོ་ཁག་མུ་མཐུད་གནང་མུས་ཡིན། ཞྲེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན།ར་བའ་ིརྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ 
༣ རྲེས་ཐྲེམ་སངྤ་བཀའ་རྒྱ་ཉུང་ད་ུགཏང་གི་ཡིན་ཞྲེས་གསལ་
བསྒགས་གནང་ཡོད། འནོ་ཀང་ད ྲེ་ས་ྔཞུས་པ་ལརྟ་བཙན་
བྱལོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་བདོ་མི་རྣམས་
ལ་རང་བཞིན་གིས་དམ་བསྒགས་སམ་དགོས་པ་ཡོད་སྐརོ་
མ་གསུང་ནའང་བདོ་མི་ཡོངས་ནས་དགོས་པ་ཡོད་ངྲེས་རྲེད་
བསམ་དགསོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད་འདགུ གང་ཡིན་
ཞྲེ་ན། ཕིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་འགྲ་ོམཁན་བདོ་མིའ་ིགཞིས་
ཆགས་ཡོད་སའི་ཉ ྲེ་འཁརོ་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ལས་བདོ་མི་མང་
བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ནས་ཡོང་

མཁན་ཡང་མང་བ་ཡོད་སབས། ཕི་ཟླ་ ༥ རྲེས་རྒྱ་གར་
ནང་ཁུལ་གནམ་གུྲ་འཕུར་འག་ོབཙྱུགས་པ་ཡིན་ནའང་བདོ་མི་
རྣམས་ནས་གང་ཐུབ་དགོས་ཟནོ་གནང་རོགས། ངྲེས་པར་ད་ུ
ཕ ྲེབས་དགསོ་ཀི་ཡོད་ན་མ་གཏགོས་ཕྲེབས་མི་དགསོ་པ་གཙོ་
འདནོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད་འདགུ གལ་ཏྲེ་བདོ་
མིའ་ིགཞིས་ཆགས་གཅིག་གི་ནང་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་
འཐནོ་པ་ཡིན་ན། བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཡོངས་ལ་ད་ོཕགོ་
ཧ་ཅང་ཆྲེན་པ་ོའགྲ་ོགི་རྲེད། འད་ིངྲེས་པར་ད་ུཡིད་ལ་ཉར་
རོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

ད་ལམ་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་འསོ་པ་ཞིག་ལ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
ཁུལ་གི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་གིས་གཙོས་བཙན་བྱལོ་
བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་དང་། ལགྷ་པར་ཆོས་བརྒྱྱུད་
ཁག་གི་བསན་བདག་བ་ླཆྲེན་རྣམ་པ་དང་། དགནོ་སྡ ྲེ་ཁག་
གི་མཁན་པ་ོསོགས་ནས་འགན་ཁུར་བཞྲེས་ཏ ྲེ་ཉ ྲེ་འཁོར་གི་
ཁིྱམ་མཚྲེས་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་དཀའ་ངལ་ཅན་དང་ཉམ་ཐག་
རྣམས་ལ་བཟའ་འབུ་རིགས་རིན་མྲེད་བགོ་འགྲྲེམས་གནང་
བ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་མཆོག་དང་མངའ་སྡ ྲེའ་ིསིྤ་
ཁྱབ་བླནོ་ཆྲེན་སོ་སོའི་ངལ་སྲེལ་ཐྲེབས་རར་ཞལ་འདྲེབས་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོགནང་གི་འདགུ དྲེ་དག་ལ་བསགྔས་བརདོ་དང་
ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ས་ིཞུའ་ི
ལས་བྱྲེད་ཡོངས་ནས་ཀང་རང་གི་ཉནི་གཅིག་གི་གླ་ཕགོས་
དདོ་ཕུལ་ཡོད།

ད་རྲེས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་
རྐྲེན་པས་ཛ་དག་གི་གནས་སངས་སབྐས་འདརི་གནས་ཡུལ་
རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་ནས་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ཕན་ཐགོས་བྱས་
སོང་ཞྲེས་པའི་མིག་དཔྲེ་བཟང་པ་ོསནོ་དགསོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ད་ལམ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ས་ྔདགས་ཀི་འདགུ་ཀང་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་དང་། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་དནི་ལ་བར ྲེན་
ནས་བདོ་མི་མང་ཚོགས་ནས་འགན་ཁུར་བཞྲེས་སངས་དང་། 
ཕག་ལས་གནང་སངས། རོགས་པ་གནང་སངས་བཅས་ལ་
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བསགྔས་བརདོ་གནང་གི་འདགུ དྲེ་བཞིན་མངའ་སྡ ྲེའ་ིསིྤ་ཁྱབ་
བླནོ་ཆྲེན་གིས་གཙོས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣས་འབྲེལ་བ་གནང་གི་
འདགུ ཀང་ར་རངོ་གི་རངོ་དཔནོ་མཆོག་གིས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ནས་འགན་བཞྲེས་ཏྲེ་ཕར་གུྲ་མཉམ་འདྲེགས་གནང་
བར་བསགྔས་བརདོ་གནང་གི་འདགུ བསགྔས་བརདོ་གནང་
མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞྲེས་གསུངས་རྲེས། 
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བས ྲེན་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐྱངོ་
དབང་ཕྱུག་གིས་གསུང་དནོ། 

རྒྱ་གར་དབུས་དང་མངའ་སྡ ྲེ་གཞུང་གིས་གཙོས་རོང་རིམ་
པ་ཁག་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་དང་ལམ་སནོ་གནང་
བ་བཞིན། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ངསོ་ནས་ཀང་ད ྲེ་ལརྟ་
གནང་བར་བར ྲེན་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་མི་
ཚོས་ལག་བསར་གནང་སབས། ད་ལའྟ་ིཆར་རྒྱ་བལ་འབུག་
གསུམ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོར་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་བྱྱུང་
མྲེད། ཕི་ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ ༢༤ ཉནི་ནས་འག་ོབཙྱུགས་ཏྲེ་ད་བར་
འཕདོ་བས ྲེན་ལས་ཁུངས་དང་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ས་
གནས་ཁག་གི་བདོ་མི་ཚོར་ལམ་སནོ་གནང་དང་གནང་མུས་
རྲེད། ཕི་ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༡༩ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་འཕདོ་བས ྲེན་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ཏགོ་དབིྱབས་
གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་བཙྱུགས་ཐུབ་
ཡོད། ཕི་ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༣༡ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་
ཝུ་ཧན་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཛ་དག་ཚོགས་ཆྱུང་ཞྲེས་
ཟུར་ད་ུབཙྱུགས་ཡོད།

ད་བར་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་ཚོགས་འད་ུཐྲེངས་ ༡༩ ཙམ་
ཚོགས་ཏྲེ་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་ཆྲེད་ལས་
གཞི་རབ་དང་རིམ་པ་སྤ ྲེལ་དང་སྤ ྲེལ་མུས་ཡིན། ཞྲེས་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རྲེས་ནང་སིད་དུང་ཆྲེ་ཚྲེ་དབང་སྒལོ་
མ་ལགས་དང་། འཕདོ་བས ྲེན་དུང་ཆྲེ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུྲབ་
ལགས། དལི་བསྒགས་དུང་ཆྲེ་ཨརྱ་ཚྲེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་
བཅས་ནས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལནྷ་ཁང་ཁག་ནས་ཏགོ་
དབིྱབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་
སྐརོ་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས། །

ནད་ཡམས་ཞི་བར་རྲེ་བཙྱུན་སྒལོ་མའ་ིགཟུངས་སགྔས་
བགྲང་ན་ཡག་པ་ོཡོང་གི་རྲེད།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མྲེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ 
༢༩ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཙམ་ལ་བཞུགས་སརྒ་རྒྱལ་བའ་ིཕ་ོབང་ད་ུཐའྲེ་ལན་ཌི་དང་ཝྲེ་ཏ་ིནམ་གི་སྲེར་སྐྱ་མི་མང་བརྒྱ་ལགྷ་
ལ་དམིགས་བསལ་མཇལ་ཁ་སོྩལ་སབྐས་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གྲངོ་ཁྱྲེར་ནས་ཁྱབ་བརལ་བྱྱུང་བའི་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་གམ་ 
Corona virus ཞྲེས་པའ་ིསྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། དྲེ་རིང་ཁ་སང་རྒྱ་ནག་ནང་ནད་ཡམས་ཤིག་སླ ྲེབས་འདགུ རྒྱ་ནག་ལ་
ཆ་བཞག་ན་ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་ཐགོ་ནས་ནང་པའ་ིལུང་པ་རྲེད། དྲེ་རིང་ང་ཚོ་འདརི་ལྲེགས་སྦར་དང་པཱ་ལིའ་ིཆོས་བརྒྱྱུད་འཛིན་མཁན་
མཉམ་ད་ུཡོད།

དྲེར་བར ྲེན་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཐུན་མོང་གི་ཐགོ་ནས་ནད་ཡམས་འད་ིརིམ་པས་ཞི་བར་སྨནོ་ལམ་རྒྱག     ནང་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་
མཁན་དང་གཟུངས་སགྔས་བགྲང་རྒྱྱུའ་ིགམོས་གཤིས་ཡོད་མཁན་ད ྲེ་ཚོ་གྲས་ལ་རྲེ་བཙྱུན་སྒལོ་མའ་ིགཟུངས་སགྔས་བགྲང་དགསོ་
རྲེད་ཅྲེས་ངསོ་ཀིས་བཤད་ཀི་ཡོད། དྲེས་ནད་ན་ཚ་མ་ཡོང་བར་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་བཟ་ོཡི་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེ་རིང་འདརི་ཁྱྲེད་
རང་ཚོའ་ིནང་ལ་གཟུངས་སགྔས་བགྲང་རྒྱྱུར་ད་ོསྣང་ཡོད་ན་ཨཾོ་ཏཱ་རྲེ་ཏུཏཱ་རྲེ་ཏུ་རྲེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞྲེས་སྒལོ་མའ་ིགཟུངས་སགྔས་བགྲང་
གི་ཡིན་ན་ཕན་གི་རྲེད། དྲེ་རིང་འདརི་དངསོ་སུ་མི་ཉུང་ཤས་ཡོད། གང་ལརྟ་ས་ས ྲེང་འདའི་ིསངྒ་ལ་ནད་ཡམས་འདརི་ཏགོ་ཙམ་
དངངས་སྐག་བྱྲེད་མཁན་མང་པ་ོའདགུ ངསོ་ཀིས་ཚང་མར་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གི་ཡོད། ད་ལ་ྟབཤད་མ་ཐག་པ་ནང་བཞིན་གཟུངས་
སགྔས་ད ྲེ་འད་ལ་ད་ོསྣང་ཡོད་ན་སྒལོ་མའ་ིགཟུངས་སགྔས་བགྲང་ན་ཡག་པ་ོཡོང་གི་རྲེད། ཅྲེས་བཀའ་སླབོ་བསྩལ།།

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཛ་དག་གསལ་བསྒགས།
 ༄༅། །འཛམ་གླངི་གང་སར་ཁྱབ་གདལ་འགྲ་ོབཞིན་པའ་ིནད་ཡམས་སྔནོ་འགགོ་དང་བཅསོ་ཐབས་སུ། དཔལ་ལནྡ་དགའ་
ལནྡ་ཕ་ོབང་ཡིག་ཚང་ནས་གངོ་བཀདོ་གསལ་བསྒགས་དགངོས་དནོ་བཞིན།  ཐུབ་པའ་ིམཚན་སགྔས་དང་། མ་ཎི། སྒལོ་མའ་ི
གཟུངས་སགྔས་ཡི་གྲེ་བཅྱུ་པ་བཅས་མི་མང་ཚོགས་སྒ ྲེར་སོ་སོ་ནས་རང་དནོ་རང་གཅྲེས་ཀིས་འཕལ་ད་ུསུྒབ་གསོག་གནང་གལ་
ཆྲེ་ཞིང་།  དགནོ་སྡ ྲེ་ཁག་ནས་བསུྒབ་དགསོ་སིྤ་རིམ་ཁག་འད་ིག་ནས་མཆོད་དདོ་དང་སྦྲགས་འཕལ་འགྲྲེམས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པའ་ི
གསལ་བསྒགས་དང་འབདོ་སྐལུ་ཆབས་ཅིག་ཏུ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ 
ཚྲེས་ ༣༠ ཉནི། 



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།35

བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་བ་ླསུྤལ་ངསོ་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བརི་བཀུར་ཞུ་
དགསོ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་འཛམ་གླངི་ནང་བསམ་བླརོ་
བཟང་ཕགོས་ཀི་ཤུགས་རྐྲེན་ཆྲེ་ཤོས་སུྐན་གནང་མཛད་མཁན་རླབས་ཆྲེན་གི་

མི་སྣ་ཨང་དང་པརོ་བདམས་ཐནོ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཊོན་ད་ུར ྲེན་གཞི་བྱས་
པའ་ིའཛམ་གླངི་གི་ཆྲེས་རྙངི་ཤོས་གྲས་དང་གྲགས་ཅན་ཝ་ཊི་
ཀིན་སི་ Watkins Books ཞྲེས་པའ་ིདཔྲེ་ད ྲེབ་ཁང་གིས་
འད་ིལོ་ཕི་ཟླ་ ༢ ཚྲེས་ ༢༩ ཉནི་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིའཛམ་
གླངི་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་སྲེམས་ཁམས་ལ་བཟང་པའོི་ཤུགས་རྐྲེན་
ཆྲེས་ཐྲེབས་མཁན་གི་མི་སྣ་གྲགས་ཅན་འཚོ་བཞུགས་བརྒྱ་
བདམས་པའི་ཁདོ་ནས་བདོ་ཀི་བླ་ན་མྲེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་
ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ཨང་དང་པརོ་
འདྲེམས་སུྒག་ཞུས་འདགུ

དྲེ་ཡང་ཝ་ཊི་ཀིན་སི་དཔྲེ་ད ྲེབ་ཁང་གི་ལུས་སྲེམས་སགོ་
གི་བརྙན་ད ྲེབ་ Watkins Mind Body Spirit  

magazine དཔིྱད་ཀའ་ིའདནོ་ཐྲེངས་ཨང་ ༦༡ ནང་
གསལ་བ་ལརྟ་ན། དཔྲེ་ད ྲེབ་ཁང་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་འཛམ་གླིང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་
སྲེམས་ཁམས་ལ་བཟང་པའོི་ཤུགས་རྐྲེན་ཆྲེས་ཐྲེབས་མཁན་
གི་མི་སྣ་ཨང་དང་པརོ་འདྲེམས་སུྒག་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། 
ཨང་གཉསི་པ་ཡི་ཤུའ་ིབ་ླཆྲེན་བྷབོ་ཧ་ིརན་སི་སི་ Pope  

Francis མཆོག ཨང་གསུམ་པ་སི་ཝྲེ་ཌྲེན་ Swe-

den གི་ཁརོ་ཡུག་ལས་འགུལ་བ་གྲགས་ཅན་གྷ་ི
རྲེ་ཊ་ཐུན་བརྷ་གྷ་ི Greta Thunberg ལགས་
སོགས་འཛམ་གླིང ་ གི ་ མི ་སྣ ་གྲགས་ཅན་བརྒྱ་ཐམ་པ་
འདྲེམས་སུྒག་གནང་འདགུ ལུས་སྲེམས་སགོ་གི་བརྙན་
ད ྲེབ ་ཅྲེས ་པས་ལོ ་ལྟར ་འཛམ་གླིང ་ནང་ ཆོས ་ཕོགས་ 
དང་། ཆབ་སདི། རམོ་པ་པ།ོ གླགོ་བརྙན་བཟ་ོསུྐན་པ། སྒྱུ ་
རལ་བ་སོགས་འཛམ་གླིང་གི་གྲགས་ཅན་མི་སྣ་བརྒྱ་ཐམ་པ་
འདྲེམས་སུྒག་གནང་བཞིན་ཡོད།།

༄༅། །ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་པ ྲེ་
ཊི་ར་སི་ Petras Auštrevičius མཆོག་དང་། ཨོ་སི་
ར་མཆོག  Aušra Maldeikienė  ཧན་ནྲེ་སི་མཆོག  
Hannes Heide ཧ་ིརན་སི་སི་ཁ་ོམཆོག Francisco 

Guerreiro པྲེ་ཊི་ར་  Petra De Sutter མཆོག་
བཅས་ནས་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཕི་འབ ྲེལ་གཙོ་
འཛིན་དང་ཡུ་རོབ་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞནོ་སྐུ་ཞབས་ཇ་ོ
སིབ་བྷརོ་རྲེལ་ Joesp Borrell མཆོག་ལ་ཉ ྲེ་བའ་ིཆར་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་གི་མ་འངོས་ཡང་སདི་ཐད་ལ་ཐྲེ་བྱྱུས་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པའི་
ཁ་གསལ་བཟསོ་ཡོད་སབས། ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ི
ངསོ་ནས་གནད་དནོ་ད ྲེའི་སྐརོ་ལངས་ཕགོས་ཅི་ཞིག་འཛིན་
བཞིན་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་བཀའ་འད་ིཞུས་པར། སྐ་ུཞབས་ཇ་ོསིབ་
བྷརོ་རྲེལ་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚྲེས་ ༡ ཉནི་
ལན་འདྲེབས་གནང་དནོ། ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིངསོ་
ནས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཁག་དང་། ལགྷ་པར་བདོ་དང་ཡུ་

གུར་མི་རིགས་ཀི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་སོགས་ལ་ཐུགས་འཚབ་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཁག་དང་། ལགྷ་པར་
བདོ་དང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཀི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འགྲ་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སོགས་ལ་བརི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པ་རྲེད། 
ཅྲེས་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད།

དྲེ་བཞིན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་དང་། 
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་དང་། རིག་གཞུང་། 
བདྲེ་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་བཅས་ཀི་ནང་དའུང་གནད་དནོ་ད ྲེའི་
སྐརོ་གླ ྲེང་སླངོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གི་འག་ོཁདི་ཚོ་
དང་མཉམ་གནད་དནོ་ད ྲེའ་ིསྐརོ་གླ ྲེང་སླངོ་གནང་ཡོད། ཅྲེས་
དང་།

ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ཀི་ནང་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡང་སིད་ངསོ་འཛིན་
ལམ་ལུགས་གཞིར་བཞག་ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གི་མ་འངོས་པའི་ཡང་སིད་གནད་དནོ་
ཐད་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་བ་ླསུྤལ་ངསོ་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལ་བརི་
བཀུར་ཞུ་དགསོ་པ་དང་། ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིངསོ་
ནས་མུ་མཐུད་གནད་དནོ་འདའི་ིསྐརོ་གླ ྲེང་སླངོ་གནང་གི་རྲེད། 
ཅྲེས་སོགས་གསུངས།།

གསལ་བཤད། 

འདི་ལོར་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆྲེད་པའི་ཏགོ་དབིྱབས་
གཉན་རིམས་ལ་བར ྲེན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཐྲེམ་སྤང་
བཀའ་རྒྱ་བསམྡས་ཡོད་སབས་པར་སུྐན་དང་འབྲེལ་བའི་
དགསོ་མཁའོ་ིཅ་དངསོ་དང་ཡོ་ཆས་སོགས་མཁ་ོསུྒབ་ཐུབ་
ཐབས་བལ། དྲེར་བར ྲེན་ཤྲེས་བྱ་འདནོ་ཐྲེངས་འགའ་ཚོན་
པར་ཐགོ་པར་སུྐན་མ་ཐུབ།



སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ོརྲེ་གདན་གི་བཞུགས་སརྒ་དགའ་ལནྡ་འཕྲེལ་རྒྱས་གླངི་ནས་ད་ལམ་ཐད་གཏངོ་བརྒྱྱུད་ཨ་རིའ་ིཤར་ཕགོས་ཀི་
མཐ་ོརིམ་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་ ༧༠ ནས་རྒྱ་མི་དང་བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་གྲངས་སུམ་བརྒྱ་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
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གནས་མཆོག་རརོ་གདན་ད་ུགསར་འགདོ་པའ་ི
བཅར་འད་ིདང་ལྲེན་མཛད་པ།

ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་སྩལ་བ།བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཛ་དག་ངལ་སྲེལ་
ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤ ྲེལ་བ།


