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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་གནས་བརྟན་སྡ ྲེ་པའ་ིལུགས་ཀི་ས་
ག་ཟླ་བའ་ིཚྲེས་བཅ་ོལ་ྔཉནི་གསུང་འཕནི་སྩལ་བ།

༄༅། །གནས་བརྟན་སྡ ྲེ་པའ་ིལུགས་ལརྟ་ན་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ 
ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༧ དང་བདོ་ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༡༥ ཉནི་བདག་
ཅག་གི་སནོ་པ་མཉམ་མྲེད་ཤཀཱ་ཐུབ་པ་མཆོག་སྐ་ུབལམྟས་པ་
དང་། སངས་རྒྱས་པ། སྐ་ུམ་ངན་ལས་འདས་པ་བཅས་དསུ་
ཆྲེན་གསུམ་འཛོམས་འཁྲེལ་ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་བདོ་མིའ་ིབ་ླ
ན་མྲེད་པའི་དབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་གིས་གནས་བརྟན་སྡ ྲེ་པའི་རྲེས་འབང་པ་གཙོ་བརོ་
གྱུར་བའི་ནང་པའི་ཆོས་གགོས་ཕ་ོམོ་ཡོངས་ལ་གསུང་འཕནི་
སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།  དྲེ་རིང་འཛམ་གླངི་ཁྱནོ་ད་ུནང་
པའི་ཆོས་གགོས་ཕ་ོམོ་ཚོས་ས་ག་ཟླ་བའི་དསུ་ཆྲེན་སུང་བརི་
ཞུ་བཞིན་པར་ངསོ་ཀིས་དགའ་ཚོར་ཆྲེན་པསོ་འཚམས་འད་ི
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 

དྲེ་ཡང་བདག་ཅག་གི་སནོ་པ་ཤཀཱ་ཐུབ་པ་མཆོག་ལུམ་བི་
ནརི་སྐ་ུབལམྟས་པ་དང༌། ར་ོརྲེ་གདན་ད་ུམངནོ་པར་རགོས་
པ་སངས་རྒྱས་པ། རྩྭ་མཆོག་གངོ་ད་ུསྐ་ུམ་ངན་ལས་འདས་
ནས་བགང་བྱ་ ༢༦༠༠ འཁརོ་ཡང་།  སངས་རྒྱས་ཀི་
བསན་པ་འད་ིཉདི་ད ྲེང་གི་སིྤ་ཚོགས་སུའང་མུ་མཐུད་ཕི་ནང་
ཀུན་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།  བརྲེ་བ་སྙངི་རྲེ་ཆྲེན་
པསོ་ཀུན་ནས་བླངས་ཏྲེ་ཁིྱམ་ནས་ཁིྱམ་མྲེད་པར་རབ་ཏུ་ 
བྱྱུང་།  མཐར་མངནོ་པར་རགོས་པ་སངས་རྒྱས་ནས་གང་
ལ་གང་འདལུ་གི་ཆོས་སནོ་པ་པ་ོབདག་ཅག་གི་སནོ་པ་འདི་
ཉདི་ཀིས་ཆོས་ཀི་སྙངི་པ་ོན།ི ལ་ྟབ་རྟ ྲེན་འབྱྱུང་དང་སྤདོ་པ་
འཚྲེ་བ་མྲེད་པ་ཡིན་སབས།  ད་ལའྟ་ིའཛམ་གླངི་འདའི་ིནང་
འཚྲེ་བ་སངྤས་ཤིང་གཞན་ཕན་བསུྒབ་རྒྱྱུར་ནསུ་པ་ཁྱད་པར་
ཅན་ཞིག་ཡོད།  ཕན་ཚྱུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟ ྲེན་ནས་འཚོ་
སྡདོ་བྱྲེད་དགོས་པའི་འཛམ་བུ་གླིང་འདིའི་ནང་རང་གི་བདྲེ་
སྡགུ་ད ྲེ་མི་གཞན་ལ་རག་ལས་ཡོད། 

ལགྷ་པར་ད་ལའྟ་ིགཉན་འཕང་ཆྲེ་བའ་ིཛ་དག་གི་གནས་སངས་
ལ་ང་ཚོས་འག་ོབ་མི་གཅིག་གྱུར་གི་འད་ུཤྲེས་འཛིན་ནས་
གདངོ་ལྲེན་བྱྲེད་དགསོ་པ་ཆགས་ཡོད།  ཕི་ཚྱུལ་ཙམ་ལ་
ང་ཚོའི་དབར་མི་འད་བའི་ཁྱད་པར་ཕན་བུ་ཡོད་པར་སྣང་ 

ཡང་།  ང་ཚོ་ཚང་མས་བདྲེ་བ་འདདོ་ཅིང་སྡགུ་བསལྔ་མི་
འདདོ་པ་གཅིག་མཚྱུངས་རྲེད། ནང་ཆོས་ནང་བྱམས་པ་དང་
སྙངི་རྲེ།  བཟདོ་བསན་བཅས་བསྒམོས་ནས་བླ་ོསྦངོ་ཚྱུལ་ 
དང་།  དྲེ་ལརྟ་བླ་ོསྦངས་ནས་ཉནི་རྲེའ་ིའཚོ་བའ་ིཁདོ་ལག་
བསར་བྱྲེད་དགསོ།  

འཛམ་གླངི་ནང་ད་ུནང་པའི་ཚོགས་པ་སིྒག་འཛུགས་མང་པ་ོ
ཡོད་ཀང་ད་བར་ཕན་ཚྱུན་ག་ོརྟགོས་མྲེད་པར་སོ་སོར་གནས་
ཡོད་སབས།  མཐུན་པའ་ིཆོས་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་
བརྲེ་ལྲེན་བྱ་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་མ་བྱྱུང་།  ད་ཆ་དནོ་གཉ ྲེར་
ཅན་གི་སྐྱྲེས་བུ་སུ་ཞིག་གིས་ཀང་ཐྲེག་པ་ཆྲེ་ཆྱུང་སགྔས་དང་
བཅས་པའི་གཞུང་རབ་འབྱམས་ལ་སླབོ་གཉ ྲེར་བྱ་རྒྱྱུ འི་གོ་
སབྐས་ཡོད་པ་རྲེད།  ལགྷ་པར་གཞན་ལ་ནང་ཆོས་འཆད་
ཅིང་རང་གིས་ཀང་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་མཁན་ང་ཚོ་ཕན་ཚྱུན་
དངསོ་སུ་ཐུག་ནས་བླ་ོསྐྱྲེད་ལྲེན་རྲེས་ཀང་བྱས་ཐུབ་ཡོད།  

ངསོ་རང་ནང་པའ་ིདགྲེ་སླངོ་ཞིག་ཡིན་པའ་ིངསོ་ནས་ནཱ་ལྲེནྡྲའ་ི
རིག་གཞུང་རྒྱྱུད་འཛིན་པ་ཞིག་ཡིན་དན་གི་འདགུ  དྲེའ་ི
ཚྲེ ་ད ྲེའི་དསུ་རྒྱ་གར་ནཱ་ལྲེནྡྲའི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་
ད་ུགཙོ་བ་ོཚད་མ་རིག་པ་གཞི་ལ་བཞག་ས ྲེ།  གཏན་ཚིགས་
བཀོད་ནས་ནང་ཆོས་སླབོ་གཉ ྲེར་བྱྲེད་སལོ་ཡོད་སབས་ཕལ་
ཆྲེར་ནང་ཆོས་སླབོ་གཉ ྲེར་རྲེ་མོར་སོན་པའི་དསུ་སབྐས་ཟྲེར་
ཆོག  ང་ཚོས་ཀང་དསུ་རབས་ཉ ྲེར་གཅིག་པའ་ིནང་པ་
གཤའ་མ་ཞིག་བྱྲེད་དགོས་ན་དད་པ་ཙམ་གི་མི་ཆོག་པར་
ནང་ཆོས་ལ་སླབོ་གཉ ྲེར་བྱ་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་གནད་འགག་ཧ་ཅང་འདགུ  
སནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་འཇིག་རྟ ྲེན་འདརི་བྱནོ་པ་ནས་ད་ུད་
བར་འཛམ་གླངི་ནང་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་ཕིན་ཡོད།

དྲེང་དསུ་ཚན་རིག་ལ་མཚོན་ན་ཕི་དངསོ་པ་ོགཟུགས་ཅན་གི་
རྣམ་གཞག་སྐརོ་ལ་ཡར་རྒྱས་ཚད་མཐནོ་པརོ་སོན་ཡང་ནང་
པའ་ིཚན་རིག་ནས་བླའོ་ིརྣམ་གཞག་དང་བྱྲེད་ལས།  སྲེམས་
མངོ་སྐརོ་ལ་དངསོ་སུ་མངོ་བས་བསུྒབས་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་ཧ་
ཅང་ཚད་མཐནོ་པ་ོརྲེད།  དྲེང་དསུ་ཚན་རིག་ནང་པ་དང་
བསྡུར་བ་ཡིན་ན་རྣམ་གཞག་དྲེ་དག་གསར་པ་ལྟ་བུ་རྲེད།    

དྲེར་བརྟ ྲེན་ཕན་ཚྱུན་ཡི་རང་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་དགོས་པའི་
ཤྲེས་བྱ་སྣ་མང་ཡོད།  ཕི་དངསོ་པ་ོགཟུགས་ཅན་གི་རྣམ་
གཞག་དང་ནང་གི་ཤྲེས་པའི་རྣམ་གཞག་སྐརོ་ཟུང་ད་ུའབ ྲེལ་
ཐུབ་པ་བྱྱུང་ན་མིའ་ིལུས་སྲེམས་དང་། སྲེམས་མངོ་གང་ཅིའ་ི
ཐད་ཡར་རྒྱས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོང་རྒྱྱུ ་རྲེད་བསམ་པ་དན་
བཞིན་འདགུ 

ང་རང་ཚོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ནང་ཆོས་
ཉམས་ལྲེན་རྒྱྱུན་འཛིན་བྱ་རྒྱྱུར་འགན་ཡོད། འནོ་ཀང་སནོ་
པའི་གསུང་ལ་མཚོན་ན་ནང་པ་ཙམ་མིན་པར་འག་ོབ་མི་
རིགས་སིྤ་ལའང་འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་ཡོད།  ཆོས་ལུགས་ཚང་
མས་མི་ལ་བདྲེ་སིྐྱད་དགོས་གལ་སྐརོ་གསུངས་པ་གཅིག་
མཚྱུངས་ཡིན་སབས།  དྲེར་གཞི་བཅལོ་ནས་ང་ཚོས་ཆོས་
ལུགས་ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་བྱྲེད་
དགསོ། 

འཛམ་གླངི་ཁྱནོ་ད་ུདཀའ་ངལ་ཆྲེ་བའི་ཛ་དག་གི་དསུ་སབྐས་
འདརི་མིའ་ིའཕདོ་བས ྲེན་ཐགོ་ཉ ྲེན་ཚབས་ཆྲེ་ལ། ནད་ཡམས་
འདའིི་འགོ་ནས་འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བའི་གགོས་པ་ོགགོས་
མོ་དང་། ནང་མི་སྤུན་མཆྲེད་ཚོར་ང་ཚོས་སྲེམས་སྡགུ་ཧ་
ཅང་བྱྲེད་བཞིན་པའ་ིདསུ་སབྐས་ཤིག་ཡིན་སབས། དཀའ་
ངལ་དྲེ་དག་ལ་ང་ཚོས་འག་ོབ་མིའི་ཁིྱམ་ཚང་གཅིག་གི་འད་ུ
ཤྲེས་ཐགོ་ཕན་ཚྱུན་བྱམས་བརྲེའི་བསམ་པ་ཀུན་ནས་བངླས་
ཏྲེ་གཅིག་ཕན་གཅིག་གགོས་བྱས་པ་ཡིན་ན་སརྔ་མ་གགས་
པའ་ིདཀའ་ངལ་འད་ིལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཐུབ།  ཅྲེས་འཁདོ་
འདགུ །

གསུང་འཕནི་ང་ོམ་ཨིན་ཡིག་ནས་ཕི་དལི་བདོ་ཡིག་ཚན་པས་
ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་པས་ཨིན་ཡིག་ལ་ར་འཛིན་གནང་རོགས།



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔ་དང་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 4

ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིདགྲེ་རས་བཞུགས་སརྒ་ཉ ྲེ་འདབས་སནྨ་ཁང་ཞིག་ལ་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་
རིམས་ཉ ྲེན་སུང་ཡོ་ཆས་ལ་ྔབརྒྱ་ཐམ་པ་ཞལ་འདྲེབས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༡༢ ཉནི་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མའི་དགྲེ་རས་བཞུགས་སརྒ་ཉ ྲེ་ཁསི་སུ་རྟ ྲེན་གཞི་བྱས་པའི་ཧ་ི
མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ ྲེའ་ིགཞུང་གི་སནྨ་ཁང་ Tanda Hospital 
ཞྲེས་པར་ད་ལའྟི་ཆར་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ལ་གདངོ་
ལྲེན་གནང་མཁན་སནྨ་པ་དང་སནྨ་ཞབས། འབྲེལ་ཡོད་ལས་
བྱྲེད་དང་བཅས་པར་ཉ ྲེ་བར་མཁ་ོབའི་ཁ་རས་དང་ཉ ྲེན་སུང་

ཡོ་ཆས་ Personal Protective Equipment ཞྲེས་
པ་ལ་ྔབརྒྱ་ཐམ་པ་ཞལ་འདྲེབས་གནང་འདགུ

སིྤར་ད ྲེང་སབྐས་རྒྱ་ནད་ཁྱབ་གདལ་ཆྲེ་བའ་ིདསུ་སབྐས་འདརི་
སིྤ་ཚོགས་ཡོངས་ཀི་འག་ོསྐྱདོ་ལ་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་
བཀའ་རྒྱ་བསམྡས་པར་བརྟ ྲེན།  འཛམ་གླངི་སིྤའ་ིམིའ་ི
སྲེམས་ཁམས་ལ་འཕད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་ལ་ནང་ཆོས་

དང་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་གཉིས་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་
གདངོ་ལྲེན་ཇི་ལརྟ་བྱྲེད་དགསོ་པའ་ིསྐརོ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་གསུང་གི་བདདུ་
རི་ཡང་ཡང་ཕྲེབས་པ་མ་ཟད།  ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིདགྲེ་རའ་ི
ངསོ་ནས་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་དབུལ་ཕངོས་ཉམ་ཐག་དང་། གངོ་
ར ྲེལ་གནས་སྡདོ་རྒྱ་གར་མང་ཚོགས། དྲེ་བཞིན་ས་གནས་
གཞན་ནས་ར་སར་ཡོང་བའ་ིཉནི་གླར་བརྟ ྲེན་ནས་འཚོ་བཞིན་
པའི་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ལ་སྐམ་ཟས་རིགས་བགོ་འགྲེམས་
ཐྲེངས་མང་གནང་ཡོད་འདགུ

དྲེ་ཡང་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་བརལ་བྱྱུང་མ་ཐག་
བདོ་མིའི་མགོན་སྐྱབས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་སིད་བླནོ་ནརྲེནྡྲ་མོ་ཌི་མཆོག་
གི་མཚན་ཐགོ་ངལ་སྲེལ་ཐྲེབས་རར་ PM cares fund 

ཞལ་འདྲེབས་གསོལ་སྩལ་མཛད་པ་མ་ཟད། ༸དཔལ་ལནྡ་
དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གི་ལས་བྱྲེད་ཡོངས་ཀིས་ཉནི་གཅིག་གི་
གསོལ་ཕགོས་ངལ་སྲེལ་ལས་གཞིར་ཞལ་འདྲེབས་སུ་ཕུལ་
འདགུ་པ་བཅས།།

ནད་ཡམས་འད་ིལ་བརྟ ྲེན་ནས་ཉམ་ཐག་མང་པ་ོཞིག་ལྟགོས་ཤི་ཐྲེབས་ཉ ྲེན་འདགུ་པས་
སིྦན་པ་གཏངོ་སབྐས་གུས་པས་སིྦན་དགསོ་པ་གསུང་ཡོད།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༡༦ རྲེས་གཟའ་
སྤ ྲེན་པའ་ིས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༨ ནས་ ༩།༣༠ བར་བཞུགས་སརྒ་
༸རྒྱལ་བའ་ིགཟམི་ཆྱུང་ཕ་ོབང་ནས་ད་ལམ་བརྒྱྱུད།  བདོ་
མིའི་བླ་ན་མྲེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་
ཀིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་རིན་ཆྲེན་ཕ ྲེང་བའི་བཀའ་ཆོས་དབུ་
འཛུགས་མཛད་སོང་། 

དྲེ་ཡང་ཐགོ་མར་ང་ོསྤདོ་ཀི་ཚྱུལ་ད་ུབཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།  

ང་ོཤྲེས་མང་པ་ོཞིག་དང་ང་ོམ་ཤྲེས་ཀང་ད་ོསྣང་བྱྲེད་མཁན་
མི་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞིག་འདགུ  ཁངོ་ཚོ་དང་དསུ་དསུ་ལ་ཐུག་
ནས་བག་ོགླ ྲེང་སོགས་བྱྲེད་ཀི་ཡོད། བར་ལམ་ནད་ཡམས་
འདསི་རྐྲེན་པས་མི་ཐུག་རྒྱྱུར་དམ་བསྒགས་ཟྲེར་དགསོ་སམ་
དཀའ་ངལ་འཕད་པ་རྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ད ྲེ་རིང་འདརི་དནོ་
གཉ ྲེར་ཅན་མང་པ་ོཞིག་གིས་ད་རྒྱའ་ིཐགོ་ནས་ངསོ་ཀི་བསམ་
ཚྱུལ་ཡོད་པ་ད ྲེའི་ཐགོ་གཏམ་བཤད་བྱ་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་ན་ཞྲེས་རྲེ་
འདནུ་བྱྱུང་སོང་། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ   

དྲེ་རིང་འདརི་འཆད་པར་བྱ་བའི་གཞུང་ན་ིམགནོ་པ་ོཀླུ་སུྒབ་
ཀི་གསུང་རྲེད། མགནོ་པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཞུ་བ་ཁངོ་ན་ིལོ་རྒྱྱུས་ཁདོ་
ར་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ཅྲེས་ཞུ་བ་ཙམ་མིན། ཁངོ་རང་ཉདི་ཀིས་
དངསོ་སུ་བསི་པའ་ིདབུ་མ་རིག་ཚོགས་དུག་ལ་སོགས་པར་ད་
ལ་ྟང་ཚོས་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་ས་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། གཞུང་ད ྲེ་དག་
ཐགོ་ལ་རྒྱ་གར་མཁས་པ་མང་པསོ་འགྲེལ་པ་བརམས་ནས་
ཡོད་པའི་གཞུང་ཧ་ཅང་སྤུས་དག་པ་ོདབུ་མ་རིན་ཆྲེན་ཕ ྲེང་བ་
ཞྲེས་པར་ད ྲེ་རིང་དནོ་ཚན་གཉསི་ཕྲེ་ནས་ཞུ་རྒྱྱུ ་རྲེད། སང་
ཉནི་རིན་ཆྲེན་ཕ ྲེང་བའ་ིམཇུག་ད ྲེར། དྲེ་ཕིར་བ་ླན་མྲེད་པ་
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ཡི། །བྱང་ཆྱུབ་ཐབོ་ཀང་གནས་གྱུར་ཅིག ། ཅྲེས་བྱང་ཆྱུབ་
སྲེམས་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་སངས་སྐརོ་གསུང་ཡོད།

སྔནོ་ལ་འཛམ་གླིང་འདིའི་ས ྲེང་ལ་ཡོད་པའི་འག་ོབ་མི་ཐྲེར་
འབུམ་བདནུ་ཡོད་པས་གཙོས་སགོ་ཆགས་འབུ་སིན་ཚྱུན་
ཆད་ཀིས་བདྲེ་བ་འདདོ་ཅིང་སྡུག་བསལྔ་མི་འདདོ་པ་གཅིག་
མཚྱུངས་རྲེད།  མི་འདདོ་པའ་ིསྡགུ་བསལྔ་དང་འདདོ་པའ་ི
བདྲེ་སིྐྱད་ཟྲེར་བ་ལུས་ལ་བརྟ ྲེན་པ་གཙོ་བ་ོཆགས་འདགུ དྲེང་
སབྐས་འཛམ་གླངི་ནང་དངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཕིན་ཡོད། 
དངསོ་གཙོ་སྨྲ་བ་རྐང་རྐང་ཡིན་པ་ལ་ྟབུ་འདགུ སྲེམས་ཀི་
བདྲེ་སིྐྱད་ཉ་ོས་མྲེད། བཟ་ོགྲྭ་ཡང་མྲེད། ང་རང་ཚོས་བསམ་
བླ་ོབཏང་ནས་སྲེམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཉུང་ད་ུགཏང་རྒྱྱུ ་དང་
བདྲེ་བ་མང་ད་ུགཏང་རྒྱྱུ ་མ་གཏགོས་ཐབས་ཤྲེས་གཞན་མྲེད། 
ངསོ་ཀིས་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྒང་ལ་ཡོད་པའི་མི་དངུ་ཕྱུར་
བདནུ་ཅྱུ་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་གི་བདྲེ་སིྐྱད་ཐགོ་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
བཞིན་ཡོད། རྒྱ་གར་ནང་ལོ་ང་ོགསུམ་སངོ་གངོ་ཙམ་ནས་
སྲེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དར་ནས་རིམ་བཞིན་
ཡར་རྒྱས་བྱྱུང་ཡོད། སནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀི་ནང་པའ་ི
ཆོས་ད ྲེའང་ད ྲེ་འད་བྱས་ནས་ཡོང་བ་རྲེད།

རྒྱ་གར་གི་འཚྲེ་བ་མྲེད་པ་ཞྲེས་པ་ད ྲེ་ར་བ་ཐུག་ས་བྱམས་བརྲེ་
ལ་ཐུག་ཡོད། ལོ་ང་ོགསུམ་སངོ་གངོ་ཙམ་ནས་སདྐ་ཆ་འད་ི
སླ ྲེབས་ཡོད། དྲེ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་སྲེམས་ཞི་གནས་དང་སོ་སོར་
རྟགོས་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀིས་དཔྱད་པ་བྱྲེད་རྒྱྱུ འི་ལྷག་མཐངོ་
ཟྲེར་ནའང་མི་འདགུ གང་ལརྟ་དཔྱད་སྒམོ་བྱ་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་རྒྱ་གར་
ནང་ས་ྔམོ་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་རྲེད། དྲེང་སབྐས་རིག་གནས་དྲེ་
དག་ཆོས་ཕགོས་ཁུངས་སུ་མ་བཞག་པར་འདི་ཚྱུར་བླངས་
ནས་ང་ཚོའི་སྲེམས་ཁམས་རིག་པའི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་
སྲེམས་མ་སིྐྱད་པ་བྱྲེད་རྒྱྱུ ་དང་། དྲེར་གཉ ྲེན་པ་ོཇི་ལརྟ་བས ྲེན་
དགསོ་པ། སྐྱྲེ་བ་ཕི་མའ་ིསདྐ་ཆ་བཤད་ཀི་མྲེད། དྲེའ་ིཐགོ་ལ་
ང་ཚོས་ད་ོསྣང་བྱ་རྒྱྱུ ་དང་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ།

རིམ་པ་དང་པ་ོད ྲེ་ངསོ་རང་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ངསོ་ནས་ཆོས་
ཀི་སདྐ་ཆ་མྲེད་པར་མིའི་སྲེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་འབ ྲེལ་
ནས་སྲེམས་ཞི་བདྲེ་ཡོང་བར་གང་འད་བྱྲེད་དགོས་པ་འདི་
ངསོ་ཀི་ལས་འགན་རིམ་པ་དང་པ་ོད ྲེ་རྲེད། འཛམ་གླངི་འདའི་ི
སངྒ་གི་ཆོས་ལུགས་མི་འད་བ་མང་པ་ོཡོད་ཀང་བྱམས་བརྲེ་
དགསོ་པ་ཚང་མས་གཅིག་གྱུར་གསུང་གི་འདགུ    ཆོས་

ལུགས་སོ་སོར་ལ་ྟགུབ་མི་འད་བ་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་གང་ཟག་སོ་
སོའ་ིཁམས་དང་བསནུ་ནས་འག་ོདགསོ་པ་རྲེད། སིྤ་ཡོངས་
ཀི་བྱམས་བརྲེ་ཟ ྲེར་བ་ད ྲེ་དདུ་འག་ོཚྱུན་ཆད་ཀིས་དགའ་མོས་
བྱྲེད་ས་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བྱམས་
བརྲེ་གསུང་བཞིན་ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་གཞི་ར་ད ྲེའ་ིཐགོ་ནས་ང་
ཚོས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་ཡོང་ཐུབ་ངྲེས་རྲེད། ཆོས་ཀི་
མིང་ཐགོ་ནས་ཆོས་པ་ནང་ཁུལ་འཁུག་པ་བརྒྱབ་པ་དང་ཐ་ན་
གསོད་རྲེས་བྱ་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་དག་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱ་ོཔ་ོརྲེད།

གསུམ་པ་ད ྲེར་ངསོ་རང་བདོ་པ་ཞིག་རྲེད།  བདོ་ཀི་དནོ་དག་
ངསོ་ལ་ལས་འགན་ཡོད། བདོ་ཀི་ཆབ་སདི་ཀི་ལས་ཀ་ད ྲེ་ངསོ་
ཀིས་ལོ་བཅྱུ་གངས་གངོ་ནས་བཞག་པ་ཡིན།  ཆབ་སདི་ཀི་
ལས་ཀ་ད ྲེ་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་འསོ་འདྲེམས་བྱྱུང་བའི་དབུ་
ཁདི་ཀིས་འགན་འཁྱྲེར་ནས་ཡོད། ངསོ་ཀིས་བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་སུང་སྐྱབོ་བྱ་རྒྱྱུའ་ིའགན་ད ྲེ་གཙོ་བ་ོཞིག་རི་བཞིན་ཡོད། 
རིག་གཞུང་ད ྲེའང་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་
ཡོད་པ་ད ྲེ་ལ་བརྟ ྲེན་ཡོད། རྒྱ་གར་གི་རིག་གཞུང་རྙངི་ཁུངས་
དྲེའང་དསུ་རབས་བདནུ་པའི་ནང་བདོ་ད་ུཆོས་རྒྱལ་སངོ་
བཙན་སམྒ་པསོ་བདོ་ཡིག་ཟུར་ད་ུབཟསོ་འདགུ བདོ་ཡིག་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ད ྲེའང་རྒྱ་གར་ཡྲེ་གྲེར་དཔྲེ་བལསྟ་ནས་
བཟསོ་འདགུ

དསུ་རབས་བརྒྱད་པའ་ིནང་ད་ུམཁན་ཆྲེན་ཞི་བ་འཚོས་བདོ་ད་ུ
ནང་ཆོས་སྤ ྲེལ་སབྐས་ལྲེགས་སྦར་དང་པཱ་ལིའི་སདྐ་ལ་བརྟ ྲེན་
མི་དགསོ་པར་བདོ་པ་རང་གི་ཡི་གྲེའི་ཐགོ་ལ་སྒྱུར་ཞྲེས་ལམ་

སནོ་གནང་ནས་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་ད ྲེ་ལྲེགས་སྦར་སྐད་ནས་
གཞུང་ད ྲེ་དག་སྒྱུར་གིན་སྒྱུར་གིན་བྱས་ནས་མིང་ཚིག་གསར་
པ་བཟསོ་ནས་མིང་ཚིག་རྙངི་པ་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་འབྲེལ་བ་ཡོད་
མཁན་ཕན་ཐགོས་པ་ད ྲེ་དག་རང་འཇགས་བཞག  དྲེ་དག་
ཐགོ་མིང་ཚིག་གསར་པ་མང་པ་ོཞིག་བཟསོ་ནས་ད ྲེང་སབྐས་
ལྲེགས་སྦར་སདྐ་དང་ཐག་ཉ ྲེ་ཤོས་ཡིན་པའི་སདྐ་ད ྲེ་བདོ་ཡིག་
འད་ིཆགས་ཡོད།

ངསོ་རང་རྒྱ་གར་ད་ུསླ ྲེབས་ནས་ལོ་ད ྲེ་ཙམ་འག་ོབཞིན་ཡོད།  
རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྐ་ུམགནོ་རྲེད།  སྲེམས་ཁམས་རིག་པའ་ི
རྣམ་གཞག་རྒྱ་གར་ནང་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པ་ོའདགུ གངོ་ད་ུཞུས་
པ་ལརྟ་རྲེད།   རྒྱ་གར་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་དར།   རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་ཀི་གཙོ་བ་ོའཚྲེ་བ་མྲེད་པའི་ལ་ྟགུབ་དང་བྱམས་
བརྲེ་དསུ་རབས་གསར་པའ་ིརྒྱ་གར་ནང་ད་ུབསྐྱར་གསོ་བྱ་རྒྱྱུ ་
ད ྲེ་ངསོ་ཀི་འགན་ཞིག་ཡིན། དྲེ་དག་རྒྱ་གར་རང་གི་གནའ་
རབས་ཀི་ལྲེགས་བཤད་རྲེད།  བར་ལམ་ཨིན་ཇིས་དབང་
སྒྱུར་བྱས་རྐྲེན་ཤྲེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་དྲེའང་ཨིན་ཇིས་བཟསོ་
པ་ད ྲེའ་ིའགོ་ནས་འག་ོབཞིན་ཡོད། ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་བྱྱུང་
ཡོད།  དྲེ་དང་ཆབས་ཅིག་རྒྱ་གར་གར་གནའ་རབས་ཀི་
རིག་གཞུང་ཐགོ་ཏགོ་ཙམ་ལྷདོ་ཡངས་ཕིན་པ་ལྟ་བུ་འདགུ  
དྲེར་བརྟ ྲེན་ད ྲེ་རིང་ཁ་སང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་དྲེང་དསུ་ཤྲེས་ཡོན་
ད ྲེ་དག་ཧ་ཅང་སྤུས་དག་པ་ོཡོད།  འཕུལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་
ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད།    དྲེའ་ིསངྒ་ལ་རྒྱ་གར་རང་གི་གནའ་
རབས་ཀི་ཞི་གནས་དང་ལགྷ་མཐངོ་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་དག་དམིགས་
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བསལ་ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བ་བྱས་ནས་ང་ཚོས་སླབོ་སྦངོ་སྤད་
ནས་རྒྱ་གར་གི་རིག་གཞུང་རྙངི་པ་ད ྲེ་བསྐྱར་གསོ་བྱྲེད་ཐུབ་པ་
བྱྱུང་ན་མྲེས་པ་ོདམ་པ་གྷན་ད་ིལ་ྟབུ་མིག་དཔྲེར་འསོ་པ་ཞིག་
བྱྱུང་ཐུབ་ཡོད།   ཞབས་འདྲེགས་མང་ཙམ་བསུྒབ་ཐུབ་རྒྱྱུར་
ངསོ་ཀིས་རྲེ་བ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད།   དྲེ་བཞི་པ་ོངསོ་ཀི་ལས་
འགན་རྲེད། 

མངནོ་པ་མཛོད་ཀི་གཞུང་ནང་ད་ུམཚོན་གི་བསལྐ་པ། ནད་
ཀི་བསལྐ་པ། མུ་གྲེའ་ིབསལྐ་པ་ཞྲེས་གསུང་ཡོད། དྲེ་ལརྟ་
བར་སྐབས་གོ་མཚོན་ལ་དང་འདདོ་ཧ་ཅང་བྱས་ནས་གོ་
མཚོན་བ ྲེད་སྤདོ་བྱས་ནས་མི་ཇི་ཙམ་བསད་ཡོད།  འཛམ་
གླངི་དམག་ཆྲེན་དང་པ་ོདང་གཉསི་པའ་ིསབྐས་མི་གངས་ལས་
འདས་པ་བསད་ཡོད།  འནོ་ཀང་མི་མང་པ་ོཞིག་གིས་ག་ོ
མཚོན་མྲེད་པ་དང་། ག་ོམཚོན་བཀག་སྡམོ་བྱ་རྒྱྱུའ་ིཐགོ་ད་ོ
སྣང་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། མཚོན་གི་
བསལྐ་པ་འདརི་ག་ོམཚོན་བ ྲེད་སྤདོ་བྱས་ནས་མིའ་ིདཀའ་ངལ་
སྲེལ་ཟྲེར་བ་ར་བ་ཉདི་ནས་ཡོང་མི་ཐུབ། འཁུག་པ་བརྒྱབ་
ཟྲེར་བ་ད ྲེ་སྲེམས་ནང་ཞྲེ་སངྡ་སྐྱྲེས་པ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་འཇིགས་
སྣང་སླ ྲེབས།  དྲེ་འདའ་ིཐགོ་ནས་ག་ོམཚོན་སྤད་ནས་གསོད་
རྲེས་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།    ག་ོམཚོན་མྲེད་པའ་ིའཛམ་གླངི་
ཞིག་ཆགས་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོའདགུ  མི་
དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་མཉམ་ད་ུའཚོ་སྡདོ་བྱྲེད་
དགསོ་པ་རྲེད།  ང་ཚོ་འཛམ་གླངི་ཤར་ནབུ་ཚང་མ་ཕན་
ཚྱུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟ ྲེན་ནས་འཚོ་དགསོ་སབས་འག་ོབ་མི་
རིགས་གཅིག་གྱུར་གི་འད་ུཤྲེས་འཛིན་དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆྲེན་པ་ོརྲེད།   ཅྲེས་དང་། 

མངནོ་མཐ་ོསུྒབ་པའ་ིཆོས་བཅྱུ་དུག་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།   
དྲེ་རིང་ཁ་སང་དབུལ་ཕངོས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདགུ  སྙངི་རྲེ།  
ཁརོ་ཡུག་དང་དཔལ་འབྱརོ་གི་གནས་སངས།   དྲེང་སབྐས་
ནད་ཡམས་ཀི་གནས་སངས་དྲེ་འདའི་ཐགོ་ནས་མི་སྐྱ་ོཔ་ོམུ་
གྲེས་འཆི་བའ་ིཉ ྲེན་ཁ་ཡོད་མཁན་མང་པ་ོའདགུ  དྲེ་ཚོར་
གང་རོགས་བྱས་ནས་གུས་པས་སིྦན་པ། དྲེར་སིྦན་པ་གཏངོ་
སབྐས་དམན་པར་བལསྟ་ནས་སིྦན་པ་མིན་པར་དྲེ་དག་ལ་བརྲེ་
བ་བྱས། གུས་པ་བྱས་ནས་སིྦན་པ་གཏངོ་དགསོ་པ་གསུང་
ཡོད།   ཅྲེས་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་
ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༢༡ ཉནི་གི་ས་ྔ
དརོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་
ནབུ་བྷང་གལ་མངའ་སྡ ྲེའི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆྲེན་མམ་ཏཱ་བ་ནར་
ཇཱི་མཆོག་དང་། ཨོ་ཌི་ཤཱ་མངའ་སྡ ྲེའ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆྲེན་ན་
ཝཱིན་པཋ་ནཱ་ཡཀ་མཆོག་རྣམ་གཉསི་ལ་གསུང་འཕནི་རྲེ་སྩལ་
ཏྲེ། མངའ་སྡ ྲེ་ད ྲེ་གཉསི་ཀི་རངོ་འགའ་ཞིག་ནང་ཆྱུ་རུླང་གི་
འཇིགས་པས་སྐྱྲེ་འགརོ་འཆི་སྐྱནོ་དང་། སྡདོ་ཁང་མང་པརོ་
གཏརོ་བཤིག་ཐྲེབས་པ་མ་ཟད། མི་ཧ་ཅང་མང་པ་ོལ་དཀའ་
སྡགུ་ཆྲེན་པ་ོའཕད་པ་ལ་ཐུགས་གསོ་མཛད་ཡོད།

གསུང་འཕནི་གཉསི་ཀི་ནང་། “རང་བྱྱུང་གི་འཇིགས་པ་
འདི་མ་ཡོང་སྔནོ་ནས་ག་སིྒག་འཐུས་ཚང་གནང་བ་དང་། 
གོད་ཆག་བྱྱུང་བ་རྣམས་ལ་སྐྱོབ་གསོའི་མཐུན་རྐྲེན་སྦོར་
ཐབས་ལ་འབད་རོལ་གནང་བཞིན་པ་ལ་བསྔགས་བརོད་
ཡོད།” ཅྲེས་དང་།

ཨོ་ཌི་ཤཱ་དང་། ནབུ་བངྷ་གལ་གི་མི་མང་ལ་གདངུ་སྲེམས་
མཉམ་སྐྱྲེ་མཚོན་བྱྲེད་ད་ུཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིདགྲེ་ར་ནས་ངལ་སྲེལ་
ཆྲེད་ད་ུཞལ་འདྲེབས་འབུལ་གི་ཡིན།”ཆྱུ་རུླང་གི་འཇིགས་
པས་གཉ ྲེན་ཉ ྲེ་དསུ་འཆི་སྐྱནོ་བྱྱུང་བའ་ིཁིྱམ་ཚང་རྣམས་དང་། 
གཞན་ཡང་གོད་ཆག་བྱྱུང་བ་ཚང་མ་ལ་མ་ངན་ཐུགས་གསོ་
ཡོད།”

མམ་ཏཱ་བ་ནར་ཇཱི་ལ། “བཙན་བྱལོ་བདོ་པ་རྣམས་མི་ལོ་ 
༦༡ ཙམ་གི་གནས་བཅའ་སའ་ིརྒྱ་གར་གི་ཡུལ་འད་ིན་ིབདོ་
པས་གནའ་ནས་གནས་ར་ཆྲེན་ད་ུབརི་ལ། ལགྷ་པར་བངྷ་
གལ་ན་ིདསུ་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་བདོ་ཀི་དགོན་པ་དང་པ་ོ
བསམ་ཡས་ཕག་འདྲེབས་པ་པ་ོཚད་མ་པ་དང་ལ་ྟགུབ་སྨྲ་བ་
མཁན་ཆྲེན་ཞི་བ་འཚོ་དང་། དསུ་རབས་བཅྱུ་གཅིག་པའ་ི
ནང་བདོ་ལ་བསན་པ་སརླ་གསོ་མཛད་མཁན་ཨ་ཏ་ིཤ་དཱ་ིཔ་ཾཀ་
ར་གཉསི་ཀའ་ིའཁུངས་ཡུལ་ཡིན་པས། བདོ་པའ་ིསྲེམས་ནང་
བངྷ་གལ་ལ་དམིགས་བསལ་གིས་བརི་བཀུར་ཆྲེན་པ་ོཡོད།” 
ཅྲེས་ཆྲེད་ད་ུབཀའ་སྩལ་ཡོད། །
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སནྨ་པ་དང་སནྨ་ཞབས་པ་ཚོས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་བར་རྲེས་སུ་ཡི་རང་ཡོད།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༡༧ རྲེས་གཟའ་ཉ་ིམ་
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༨ ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་
མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་
ནས་ད་ལམ་བརྒྱྱུ ད་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་ཀིས་
མཛད་པའ་ིདབུ་མ་རིན་ཆྲེན་ཕ ྲེང་བའ་ིབཀའ་ཆོས་ཉནི་གཉསི་
པ་དབུ་འཛུགས་མ་མཛད་གངོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།  དྲེ་
རིང་ངསོ་ཀི་གགོས་པ་ོདང་ལགྷ་པར་ཆོས་གགོས་ཚོར་ས་ྔད་ོ
བདྲེ་ལྲེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རྲེད། ང་
ཚོ་ཚང་མས་སྡགུ་བསལྔ་མི་འདདོ་པ་དང་བདྲེ་བ་འདདོ་པ་ཤ་
སག་རྲེད། 

སིྤར་འཛམ་གླངི་འདརི་དདུ་འག་ོཡིན་ནའང་ཆགས་སངྡ་གི་
ཐགོ་ནས་རྙགོ་ག་ཡོང་གི་ཡོད། འནོ་ཀང་ང་ཚོ་མིའ་ིརྣམ་
དཔྱདོ་འདིས་ཆགས་སྡང་ལ་ཞབས་འདྲེགས་བསུྒབས་ནས་
མི་ཁ་ིཕག་འབུམ་ཕག་གི་སགོ་འག་ོརྒྱྱུ ་དང་དཀའ་ངལ་འཕད་

རྒྱྱུ ་རིགས་བཟ་ོབཞིན་ཡོད། རང་ཉདི་སྲེམས་འཁུག་པའ་ི
དབང་གིས་ནང་ཁུལ་རྙགོ་ག་ཡོང་བ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། འཛམ་
གླངི་འདའིི་ས ྲེང་སགོ་ཆགས་གངས་ཀིས་མི་ལངས་པར་མིས་
བརབ་གསིག་བཟསོ་དང་བཟ་ོབཞིན་འདགུ དྲེར་བརྟ ྲེན་རིམ་
པ་དང་པ་ོད ྲེར་མི་རང་ཉདི་ཀིས་ཁ་གཅིག་གག་བྱས་ནས་ཞི་
བདྲེ་ཞྲེས་ཟྲེར་གི་ཡོད་པ་རྲེད། ཞི་བདྲེ་ང་ོམ་ཡོང་བར་གཙོ་
བ་ོམི་ལ་ཐུག་འདགུ འཛམ་གླངི་འདའི་ིས ྲེང་སརྔ་ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་
འཁུག་པ་བརྒྱག་རྒྱྱུ ་ལ་ྟབུ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོང་གི་ཡོད།

དམག་ཆྲེན་གཉསི་པའ་ིབར་འཁུག་པ་ཧ་ཅང་བརྒྱབ་ནས་ཡོང་
བ་རྲེད། དསུ་ད་ལ་ྟཡིན་ནའང་འཁུག་པ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད་
པ་འདི་དག་ང་ཚོ་དང་ཁོ་པ་ཚོ་ཞྲེས་པར་བརྟ ྲེན་ཡོང་བཞིན་
ཡོད། ལོ་རྒྱྱུས་ནང་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་རྒྱལ་པ་ོཚོས་སོ་
སོའི་མངའ་ཐང་སོགས་བསྐྱབ་རྒྱྱུའི་དནོ་ད་ུའཁུག་པ་བརྒྱག་
རྒྱྱུ ་ཞིག་ཡོང་བཞིན་འདགུ དྲེར་བརྟ ྲེན་ངསོ་ཀིས་སབྐས་རྲེ་

དམག་འཁུག་ཟྲེར་རྒྱྱུ ་འད་ིཞིང་བན་ལམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་
བ་འདགུ ཅྲེས་འད་ིལརྟ་ཤོད་ཀི་ཡོད། ཞིང་བན་ལམ་ལུགས་
བྱས་ནས་མི་གཅིག་གིས་དབང་ཆ་ཡོངས་རགོས་བཟུང་། ཁ་ོ
རང་གིས་སྡ ྲེ་ལ་ྟབུ་བཟུང་བའ་ིཐགོ་ནས་ཡོང་གི་ཡོད།

དྲེང་སྐབས་ཀི་འཛམ་གླིང་འདི་བསམ་བླ་ོཆྲེ་ས་ནས་གཏངོ་
ཡོང་སབྐས་མི་སིྤ་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རྒྱྱུ ་དང་། ར་བའ་ིའཛམ་
གླངི་འདའི་ིས ྲེང་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་བྱྱུང་ཡོད། འཛམ་གླངི་
དམག་ཆྲེན་གཉསི་པའ་ིརྲེས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིསདྐ་ཆ་མིན་
པར་འཛམ་གླངི་སིྤའ་ིརྒྱལ་ཚོགས་ཤིག་བཙྱུགས་ཡོད། དྲེ་
བཞིན་ཡུ་རོབ་ལ་ཆ་བཞག་ན་འཁུག་པ་མང་ཤོས་བརྒྱབ་ཡོད། 
ཡོ་རུབ་སིྤ་མཐུན་གི་ཚོགས་པ་བཙྱུགས་པའི་རྐྲེན་གིས་ཞི་
བདྲེ་ཡོང་བར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་བྱྱུང་ཡོད། ངསོ་ཀིས་རྟག་
པར་ཤོད་བཞིན་ཡོད། ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་ལ་ཆ་བཞག་ན། 
གལ་ཏྲེ་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་བཙྱུགས་མྲེད་ན། འདས་པའ་ི
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ལོ་བཅྱུ་ཕག་འགའ་ཤས་རིང་ཏན་ཏན་འཁུག་པ་བརྒྱབ་ཡོད་
སདི།

ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་བཙྱུགས་བར་བརྟ ྲེན་ཡུ་རོབ་མཉམ་
འབྲེལ་གི་ཚོགས་མི་ཡིན་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་ད ྲེ་དག་འཁུག་པ་
བརྒྱབ་ནས་མི་གསོད་རྲེས་ར་བ་ནས་བྱས་མྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་
འད་ིདཔྲེ་མཚོན་རྒྱྱུ ་ཞིག་རྲེད་འདགུ དྲེ་བཞིན་རྒྱ་གར་ལ་དཔྲེ་
བལསྟ་པ་ཡིན་ནའང་། རྒྱ་གར་ལ་རྒྱལ་ཕན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོ
འདགུ འནོ་ཀང་རྒྱ་གར་སིྤ་མཐུན་གི་རྒྱལ་ཁབ་བཙྱུགས་
ནས་རྒྱལ་ཕན་ད ྲེ་དག་ཆྱུང་ཆྱུང་བཞག་པ་མ་གཏགོས་སིྤ་ལ་
ཇུས་གཏགོས་གང་ཡང་མྲེད་པར་ད ྲེ་ལྟར་འག་ོབཞིན་འདགུ 
མཉམ་འབྲེལ་སིྤ་མཐུན་བྱ་རྒྱྱུ ་འདི་ཧ་ཅང་ཁྱད་པར་འདགུ 
ད་ལྟ་ཆ་བཞག་ན་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་འཛམ་གླིང་
འདའི་ིས ྲེང་མིར་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པ་བཙན་བྱལོ་བ་ལ་ྟ
བུར་གང་ཐུབ་ཕན་ཐགོས་དང་ད་ོསྣང་བྱྲེད་བཞིན་འདགུ ཧ་
ཅང་ར་ཆྲེན་པ་ོརྲེད་འདགུ འད་ིདཔྲེ་མཚོན་རྲེད། ང་ཚོས་སིྤ་
ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ།

ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རྲེད། འཛམ་གླངི་འདའི་ིས ྲེང་འག་ོ
བ་མི་ཐྲེར་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་ཚང་མ་གླིང་གཅིག་གི་ས ྲེང་
གནས་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མ་སིྐྱད་ན་སིྐྱད་མཉམ་དང་སྡགུ་ན་
སྡགུ་མཉམ་བྱྲེད་དགསོ་པ་ཞིག་ཆགས་འདགུ དྲེར་བརྟ ྲེན་མི་
གཅིག་གྱུར་གི་འད་ུཤྲེས་བཞག་ནས་མི་ཀུན་ལ་ཕན་པ་དང་
བདྲེ་བ་ཡོང་རྒྱྱུ ། ང་དང་ཁྱདོ། ང་ཚོ་དང་ཁྱདོ་ཚོ་ཟྲེར་རྒྱྱུའ་ི
དསུ་ཚོད་རགོས་པའ་ིསདྐ་ཆ་རྲེད། ཁིྱམ་ཚང་གཅིག་ལ་ཆ་

བཞག་ནའང་ཇི་ཙམ་འཆམ་པ་དང་མཐུན་པ་བྱྱུང་ན་ཕན་གི་
འདགུ དཔྲེར་ན་ཁིྱམ་ཚང་ཞིག་ལ་ཇི་ཙམ་རོགས་པ་དང་བླ་ོ
འཁྲེལ་བའི་གགོས་པ་ོམང་བ་ཡོད་ན་སྲེམས་ནང་རང་བཞིན་
གི་དཀའ་ངལ་འཕད་ན་ལབ་ས་ཡོད་སམྙ་པ་ཞིག་ཡོང་བཞིན་
ཡོད། 

དྲེར་བརྟ ྲེན་མི་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པའི་འད་ུཤྲེས་འཁྱྲེར་ནས་
སིྤ་སྲེམས་དགསོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད་འདགུ དྲེ་ནས་
ཆོས་བརྒྱྱུད་ཁག་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་མིའ་ིཆོས་ལུགས་ཆགས་
ཡོད། མིའ་ིབྱམས་བརྲེ་གངོ་མཐརོ་སྤ ྲེལ་བཞིན་ཡོད་སབས་
མི་ལ་ཕན་གི་ཡོད་པ་རྲེད། ལ་ྟགུབ་འད་མིན་ན་ིཟས་ནང་
བཞིན་རྲེད།  ཟས་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཚྲེ་བ་ོབ་མི་འད་
བ་ལ་དགའ་མོས་བྱས་ཏྲེ་ཡོང་གི་རྲེད། དྲེ་ནང་བཞིན་ཆོས་
ཕགོས་ཀི་ཐགོ་ནས་ལ་ྟགུབ་འད་མིན་ཡོད་ན་མི་མང་པརོ་ད་ོ
སྣང་སླ ྲེབས་པ་དང་། རྣམ་དཔྱདོ་སླ ྲེབས་པར་ཕན་གི་རྲེད། 
གཅིག་རྐང་པ་སྐརོ་བ་བརྒྱབ་ནས་བསདྡ་ཚྲེ་གང་འཚམ་ཞིག་
ནས་ག་ིརྣ་ོམྲེད་པ་ལ་ྟབུ་ཡོང་རྒྱྱུ ་རྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ཆོས་བརྒྱྱུད་
མང་པ་ོཡོད་པ་ད ྲེས་མི་ལ་ཕན་གི་འདགུ་བསམ་གི་འདགུ

གལ་ཆྲེ་ཤོས་ན་ིཆོས་བརྒྱྱུད་ཚང་མའི་བསབླ་བྱ་གཅིག་གྱུར་
ཡིན་པ་ད ྲེ་ལ་ང་ཚོས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་རྲེད། ལོ་རྒྱྱུས་
ཀི་ནང་ད་ུཆོས་ལུགས་ཕན་ཚྱུན་འཁུག་པ་རྒྱག་པ་དང་གསོད་
རྲེས་བཏང་བ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྲེད། འནོ་ཀང་ད ྲེ་ཚོ་གཙོ་བ་ོ
ཆབ་སདི་དང་འབྲེལ་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྲེད། ཆོས་བརྒྱྱུད་
ད ྲེ་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའ་ིརྒྱལ་པ་ོཚོས་བ ྲེད་སྤདོ་བཏང་བ་ལ་ྟབུ་

འདགུ ད་ལ་ྟང་ཚོ་དསུ་རབས་གསར་པ་ཞིག་གི་ནང་ད་ུསླ ྲེབས་
ཡོད་པས་མི་གཅིག་གྱུར་གི་འད་ུཤྲེས་མ་རར་བཞག་པའ་ིཐགོ་
ནས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་མིའི་ཆོས་ལུགས་དང་མི་ལ་ཕན་གི་
ཡོད་པས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་འབྲེལ་བྱྲེད་དགོས་པ་ཁ་སང་
ཞུས་པ་ལརྟ་ཡིན། ཞྲེས་སོགས་དང་།

མཐར་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ། དྲེ་རིང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཞིག་ལ་ནད་ཡམས་འདསི་
འཛམ་གླངི་གང་སར་ཛ་དག་ལ་ྟབུ་ཆགས་འདགུ ད་བར་
དྲེ་དག་གི་ཐགོ་ལ་ཚན་རིག་མཁས་དབང་དང་། ལགྷ་པར་
ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་ནད་པར་ལྟ་རྟགོ་གནང་མཁན་སྨན་པ་
ཁག་དང་། སནྨ་ཞབས་པ་ད ྲེ་ཚོའ་ིགས་ཁ་ཤས་སོ་སོའ་ིསགོ་
ཕིན་པ་ད ྲེ་འད་ཡང་བྱྱུང་བ་རྲེད།  འཛམ་གླངི་འདའི་ིས ྲེང་
ནད་ཡམས་སླ ྲེབས་པ་འདིར་ཚང་མས་ཁུར་ལྲེན་གི་ཡོད་པ་
རྲེད། ལརྷ་པར་སནྨ་པ་དང་སནྨ་ཞབས་པ་ད ྲེ་ཚོའ་ིགས་ཀིས་
ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་བར་རྲེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་ཡི་ཡོད། 
ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞྲེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

ད ྲེ་ལྟ་བུའི་ཛ་དག་གནས་ཚྱུལ་ཡོང་བའི་སྐབས་ཡིད་ཞུམ་ས ྲེ་
འཁུམ་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐགོས་མྲེད། གང་ལརྟ་མིའ་ིདཀའ་ངལ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད། དཀའ་ངལ་འད་ིམིས་མ་སྲེལ་ན་སུས་སྲེལ། 
ཆོས་ཀི་ཐགོ་ནས་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་པ་ཁོ་ནས་སྲེལ་ཐུབ་ཀི་
མྲེད་པ་མ་ཟད་འདང་གི་མྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ང་ཚོའ་ིསྲེམས་ནང་
སྤབོས་པ་ཡོད་པ་དང་ལགྷ་བསམ་དང་། སྙངི་སབོས་སྐྱྲེས་ནས་
ད་བར་གདངོ་ལྲེན་གནང་གི་ཡོད་པ་རྲེད། ད་དངུ་ཡིན་ནའང་
གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། རྒྱ་གར་ནང་དའུང་ནད་ཡམས་
འད་ིགང་ཙམ་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ང་ཚོའ་ི
ཆོས་སྡ ྲེ་ཁག་དང་། དྲེ་བཞིན་དགནོ་པ་ཆྲེ་ཆྱུང་། མི་དམངས་
བཅས་ཚང་མས་ནད་ཡམས་ཀི་ཆྲེད་ད་ུདམིགས་ནས་སྨན་
ལའྷ་ིགཟུངས་སགྔས་བགང་རྒྱྱུ ་དང་། སྒལོ་མའ་ིགཟུངས་
སགྔས་གསོག་རྒྱྱུ ་སོགས་མང་པ་ོཞིག་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། ཅྲེས་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ། །



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔ་དང་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།9

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པ་ོ
ཕག་སངོ་སྤན་སངོ་གི་བཀའ་དབང་དངསོ་གཞི་བཀའ་དནི་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༢༩ ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླ
ན་མྲེད་པའི་དབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་གིས་འཕགས་པ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པའོི་བཀའ་དབང་
གི་ས་གནོ་ལྲེགས་པར་མཛད་ནས་ཕི་ཚྲེས་ ༣༠ རྲེས་གཟའ་
སྤ ྲེན་པའི་ཉནི་བཀའ་དབང་དངསོ་གཞི་བཀའ་དནི་བསྐྱངས་
ཡོད། སབྐས་ད ྲེར་མགནོ་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟགིས་སྙངི་རྲེའ་ིལ་ྷརྲེད། སྤན་
རས་གཟིགས་སྒམོ་བཟླས་བྱས་པ་ཡིན་ན་རང་བཞིན་གིས་
སྲེམས་ནང་ཞི་བདྲེ་ཡོང་བ་རྲེད། སརྔ་བ་ླམ་ད ྲེ་འདས་གསུང་
སལོ་ཡོད། ཡིད་དམ་གི་སགྔས་ད ྲེ་འད་བགངས་པ་ཡིན་ན་
ཞི་སོགས་ཀི་ལས་བསུྒབ་རྒྱྱུའ་ིཀུན་སླངོ་སྐྱྲེ་བ་དང་།  མ་ཎི་
བསྒངས་ན་ཚྲེ་འད་ིདང་ཕི་མ། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅྲེས་
པའི་བསམ་བླ་ོངང་གིས་སྐྱྲེ་བར་གསུང་པ་ད ྲེ་བདྲེན་པ་རྲེད།  
མ་ཎི་བསྒངས་ནས་གཡང་བསུྒབ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་ཟྲེར་བ་དང་
མ་ཎི་བསྒངས་ནས་དབང་འདསུ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་འད་
མྲེད། དགྲེ་བཤྲེས་ད ྲེ་འད་འུ་ཐུག་སབྐས་མ་ཎི་བགང་བཞིན་ད་ུ
དབྱྱུག་པ་གཞུ་བ་ད ྲེ་འད་ཡོང་སདི། (ཞལ་ཤོབ་མཛད། ) དྲེ་
མ་གཏགོས་མ་ཎི་བསྒངས་ནས་ཞི་སོགས་ཀི་ལས་བསུྒབ་ཟྲེར་
བ་ཡོང་ཤྲེས་ཐབས་མྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་སྤན་རས་གཟགིས་ཀི་
གཟུངས་སགྔས་ཡིག་དུག་འད་ིདངསོ་གནས་བིྱན་རླབས་ཆྲེན་
པ་ོཞིག་རྲེད།  ཁ་སང་ཞུས་པ་ལརྟ་བདོ་གངས་ཅན་གི་ལགྷ་
པའི་ལྷ་སྐལ་ཆགས་ནས་དམིགས་བསལ་གི་འབ ྲེལ་བ་ཞིག་
ཀང་ཡོད། 

གསང་སྔགས་ར་ོརྲེ་ཐྲེག་པའི་གསང་ཞྲེས་པ་ད ྲེ་དཔྲེར་ན་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་འཁོར་ལོ་གསུམ་གི་ཆོས་སྐརོ་ལྟ་བུར་
མཚོན་ན། སིྤར་འཁརོ་ལོ་བར་པ་གདལུ་བྱ་དབང་པ་ོརྣ་ོབར་
གསུང་པ་ལས་ཡོངས་གགས་བྱས་ནས་གསུང་པ་ཞིག་ཆགས་
མྲེད། འཁརོ་ལོ་དང་པ་ོད ྲེ་ཡོངས་གགས་བྱས་ནས་གསུང་
ཡོད། འཁརོ་ལོ་བར་པ་མཚན་ཉདི་མྲེད་པའ་ིཆོས་འཁརོ་
ཞྲེས་བླ་ོཤིན་ཏུ་རྣ་ོབ། སངོ་ཉདི་ཀི་ལ་ྟབར་མོས་པ་ཡོད་མཁན།  
སངོ་ཉདི་ཀི་ལ་ྟབ་གསུང་སབྐས་བླ་ོངརོ་མ་ཆྱུབ་པ་མྲེད་མཁན། 

དྲེ་ལྟ་བུའི་གདལུ་བྱར་འཁོར་
ལོ་བར་པ་ཤྲེར་ཕིན་གི་མད་ོ
གསུང་ནས་ཡོངས་གགས་
ལོ་རྒྱྱུ ས་ནང་ལ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་
པ་ོསངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་མ་
རྲེད། ཅྲེས་གསུང་མཁན་ཡོང་
གི་ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ཡོངས་
གགས་བྱས་ནས་གསུང་པ་
ཞིག་མ་རྲེད།

གསང་སྡགས་ར་ོརྲེ་ཐྲེག་པའི་
གསང་ཞྲེས་པ་འད་ིགདལུ་བྱ་ལས་དག་དབང་པ་ོརྣ་ོབ་ད ྲེ་དག་
གིས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་དཔྲེར་ན། ལུས་ལ་ྷསྐརུ་སྒམོ་
དགོས་བརདོ་སབྐས་གནད་འགག་དྲེ་མ་ཤྲེས་ན་ད་ལའྟི་ངསོ་
ཀི་ཤ་རུས་གདསོ་བཅས་ཀི་ཕུང་པ་ོལ་བརྟ ྲེན་ནས་གུབ་པའི་
ཕུང་པ་ོའད་ིདག་ལ་ྷཡིན་ཟྲེར་ན་ལོག་ཤྲེས་ཆགས་པ་རྲེད། ཁ་
སང་ཞུས་པ་བཞིན་སངོ་ཉདི་རྟགོས་པའི་གཟུང་རྣམས་ལྷར་
ཤར་བའ་ིཐགོ་ནས་ལའྷ་ིརྣལ་འབྱརོ་སྒམོ་དགསོ་པ་རྲེད། དྲེ་
ལརྟ་ཡོང་བར་བསོད་ནམས་ཀི་རྒྱབ་འཁྱགོས་པའ་ིདབང་རྣནོ་
ད ྲེ་འད་ཞིག་གིས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རྒྱྱུ ་དང་བྱྲེད་ཐུབ་པ་ཡིན་
སབས་གསང་ཞྲེས་བརདོ། སགྔས་ཞྲེས་པ་ཡིད་སྐྱབོ་པའ་ིདནོ་
རྲེད།

ཡིད་གང་ལས་སྐྱབོ་ཅྲེ་ན། ཐ་མལ་པའ་ིསྣང་ཞྲེན་ལས་སྐྱབོ་པ་
རྲེད། ར་ོརྲེ་ཞྲེས་པས་ཐབས་ཤྲེས་དབྱྲེར་མི་ཕྲེ་བའ་ིདནོ་རྲེད། 
དྲེ་ལ་ྟབུའ་ིསྒ་ོནས་བགདོ་པར་བྱྲེད་པའ་ིལམ་ཡིན་སབས་གསང་
སགྔས་ར་ོརྲེ་ཐྲེག་པ་ཞྲེས་བརདོ།

ས་ྔམོ་རྒྱ་གར་ད་ུཡོངས་གགས་བསན་པ་སིྤ་བཙན་གི་གཞུང་
ད ྲེ་ག་རང་འཆད་གཉ ྲེར་གནང་རྒྱྱུ ་ཞིག་མ་གཏགོས། སགྔས་
ཀི་སྒམོ་བཟླས་བྱ་རྒྱྱུ ་ལ་ྟབུ་གང་ཟག་བྱྲེ་བག་པ་ཉུང་ཤས་ལ་བ་ླ
མ་ཚད་ལྡན་ཞིག་གིས་ལྐགོ་ཆོས་ལྟ་བུ་གནང་བ་མ་གཏགོས་
རྒྱ་ཁྱབ་བྱས་ནས་གནང་སལོ་མྲེད། ཅྲེས་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་རྲེས་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པ་ོཕག་སངོ་སྤན་སངོ་གི་བཀའ་

དབང་དངསོ་གཞི་དང་། སྤན་རས་གཟགིས་སྲེང ྲེ་སྒ་ཡི་རྲེས་
གནང་རིམ་པར་སྩལ་རྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།

ཐྲེངས་འདིའི་བཀའ་ཆོས་བྱྲེད་པ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པའོི་དབང་
ཆྲེན་བསྐརུ་བ་གཙོ་བ་ོདང་། དྲེ་དང་ཆབས་ཅིག་ལམ་སིྤའ་ི
འག་ོསངས་དང་། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་སྲེམས་རྒྱྱུད་བཏུལ་ཏྲེ་
ས་ལམ་རིམ་གིས་བགདོ་པ། ངསོ་ཀི་སྲེམས་ལ་ག་ཚོད་ཅིག་
ངྲེས་པ་དང་འཆར་བ་ད ྲེ་ད་རྲེས་ཞུས་པ་ད ྲེ་ལརྟ་རྲེད། སནོ་
པའ་ིདམ་ཆོས་རྣམ་གཉསི་ད ྲེ། །ལུང་དང་རྟགོས་པའ་ིབདག་
ཉདི་ད།ོ །ད ྲེ་འཛིན་བྱྲེད་པར་སྨྲ་བྱྲེད་པ། །སུྒབ་པར་བྱྲེད་ཁ་ོ
ན་ཡིན། །ཞྲེས་སངས་རྒྱས་ཀི་ལུང་རྟགོས་ཀི་བསན་པ་ད ྲེ་
བཤད་པ་དང་སུྒབ་པ་ཁ་ོན་མ་གཏགོས། ལ་ྷཁང་རིག་པ་དང་
མཆོད་ཆས་སོགས་ཀིས་ཕན་གི་མ་རྲེད། སངས་རྒྱས་ཀི་ལུང་
རྟགོས་ཀི་བསན་པ་ད ྲེ་རང་གཞན་གི་རྒྱྱུད་ལ་གངོ་ནས་གངོ་ད་ུ
རྒྱ་ཆྲེར་སྤ ྲེལ་བ་ལ་གཙོ་བ་ོསོ་སོས་དཔྲེ་ཆ་ཡག་པ་ོཞིག་བལསྟ། 
སླབོ་གཉ ྲེར་བྱསོ། མཁྱྲེན་སོང་ངམ། ཞྲེས་བཀའ་སླལོ་སྩལ་
རྲེས་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་བསྡུ་ཆོག་གནང་བ་དང་
མི་མང་གིས་ཨ་ར་པ་ཙ་བགངས་གསོག་བྱྲེད་དགོས་པའི་
བཀའ་ཕྲེབས་ཏྲེ་གནང་སྒ་ོལྲེགས་པར་གུབ་ཡོད། །
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གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆྲེ་མི་མང་ཚོས་མོས་པ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ད་རྒྱའ་ིལམ་ནས་དབང་ཐབོ་ 
ངྲེས་ཡིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༢༩ ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླ
ན་མྲེད་པའི་དབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༨ ཙམ་ལ་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་
བའི་ཕ་ོབང་ད་ུཐོག་མར་འཕགས་པ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པའོི་
བཀའ་དབང་གི་སུྒབ་ཞག་སྔནོ་ད་ུམཛད་ད ྲེ་སྔནོ་འགའོི་ཆོས་
འབྲེལ་གི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།  ད་རྲེས་དནོ་གཉ ྲེར་ཅན་
མང་པ་ོཞིག་གིས་སྤན་རས་གཟགིས་ཀི་དབང་ཆྲེན་ཞིག་བྱྱུང་
ན་ཞྲེས་སྐལུ་མ་ཡོང་གི་འདགུ དྲེར་བརྟ ྲེན་ད ྲེ་རིང་ད་རྒྱ་བརྒྱྱུད་
ནས་དབང་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡིན། དྲེ་ས་ྔགནས་མཆོག་ར་ོརྲེ་གདན་ད་ུ
སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་དབང་ཆྲེན་ད་རྒྱ་བརྒྱྱུད་ནས་བྱས་པ་
ཡིན། གང་ལརྟ་ངསོ་ཀིས་བདོ་ནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་མི་རྒྱ་ཆྲེའ་ི
མི་མང་ཚོར་ད་རྒྱའ་ིལམ་ནས་དབང་བསྐརུ་རྒྱྱུའ་ིདམིགས་པ་
དང་། ཕར་ཕགོས་ནས་མོས་པ་བྱས་ན་དབང་ཐབོ་ཀི་རྲེད་
ཅྲེས་བརདོ་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་།

རྣལ་འབྱརོ་བ་ླམྲེད་ཀི་དབང་དྲེ་ཚོའི་གས་ནི་ཕག་ལྲེན་ཕན་
བུ་ད་ོདམ་པའ་ིབཟ་ོའད་ཞིག་རྲེད།  གཉསི་ནས་བྱང་ཆྱུབ་
སྲེམས་དཔའི་སྡམོ་པ་ཐགོ་ལ་སགྔས་ཀི་སྡམོ་པ་ཡོད་པ་རྲེད། 
ར་ལྟུང་བཅྱུ་བཞི་སུང་དགསོ་པ་ཆགས་ཡོད།   གནས་
མཆོག་ར་ོརྲེ་གདན་ད་ུའཇམ་དབྱངས་ཆོས་སྐརོ་གི་སྔནོ་

འགརོ་སླབོ་མ་ཉུང་ཤས་ལ་འཇིགས་བྱྲེད་ཀི་དབང་བྱས་པ་
རྲེད། དྲེ་རིང་ན་ིསྤན་རས་གཟགིས་ཀི་དབང་ཆྲེན་རྲེད། ད་
རྒྱའི་ཐགོ་ནས་དད་པ་ཅན་ཕགོས་དང་མཚམས་གང་ད་ུཡོད་
ནའང་སོ་སོས་མོས་པ་བྱས་པ་དང་། ངསོ་ཀིས་སྨནོ་ལམ་
བརྒྱབ་ན་དབང་ཐབོ་ཀི་རྲེད། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟགིས་
ན།ི  སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་རབ་ཏུ་སགྔས། །ཡོན་ཏན་དམ་པ་
ཀུན་ནས་བསགས། །སྤན་རས་གཟགིས་ཞྲེས་མཚན་གསོལ་
པའ།ི །རྟག་པར་བརྲེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་འཕགས་པ་
སྤན་རས་གཟགིས་ན་ིགཙོ་བ་ོསྙངི་རྲེའ་ིལ་ྷརྲེད་འདགུ 

སྙངི་རྲེ་ཆྲེན་པ་ོརྒྱྱུད་ལ་སྐྱྲེ་བར་གཙོ་བ་ོདམིགས་རྣམ་བསྐྱངས། 
བླ་ོསྦངས་ནས་སྙངི་རྲེ་སྐྱྲེ་དགསོ་པ་རྲེད། གཞན་ཡང་ལགྷ་
པའི་ལ་ྷའབ ྲེལ་ཡོད་ད ྲེ་འད་བསུྒབ་རྒྱྱུ ་བྱྲེད་ན་སྙངི་རྲེ་གངོ་ནས་
གངོ་ད་ུའཕྲེལ་རྒྱྱུ ། ལགྷ་པའ་ིལ་ྷསྤན་རས་གཟགིས་ལ་ྟབུར་
གསོལ་བ་བཏབ་ནས་སྙངི་རྲེ་སྐྱྲེ་སབྐས། སྙངི་རྲེ་ད ྲེ། དཔྲེར་
ན། སྙངི་རྲེས་སྲེམས་ཅན་ལ་དམིགས། ཤྲེས་རབ་ཀིས་བྱང་
ཆྱུབ་ལ་དམིགས། །ཞྲེས་གསུང་པ་ནང་བཞིན་ཤྲེས་རབ་དང་
ལནྡ་པ། རྣམ་དཔྱདོ་དང་ལནྡ་པ། འཆལ་བའ་ིཤྲེས་རབ་མིན་
པར། ཤྲེས་རབ་དང་ཟུང་ད་ུསྦྲེལ་བའ་ིསྙངི་རྲེ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་
པའ་ིགནད་འགག་ཡོད།

དྲེང་སྐབས་ཀི་དསུ་ཚོད་ལ་འཛམ་གླིང་ནང་མི་དངུ་ཕྱུར་
བདནུ་ཅྱུ་ཙམ་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་ཚང་མས་སྡུག་བསལྔ་མི་འདདོ་
པ་དང་། བདྲེ་བ་འདདོ་པ་ཤ་སག་ཡིན། འནོ་ཀང་ད ྲེང་སབྐས་
རུླང་འཕནི་ནང་ལ་ལྟསོ་དང་།  མི་རིགས་དཀར་ནག་དབྱྲེ་
འབྱྲེད་ཀི་གནས་ཚྱུལ། དྲེ་བཞིན་ཆོས་ལུགས་དབྱྲེ་འབྱྲེད་ཀི་
ཐགོ་ནས་མི་གསོད་རྲེས་གཏངོ་རྒྱྱུ །  མི་བསད་ཐུབ་པ་ཡིན་
ན་ཧ་ལམ་བྱས་རྲེས་བཞག་པ་ལ་ྟབུར་རླམོ་མཁན་ཡོང་བཞིན་
འདགུ ཁ་སང་ངསོ་ཀིས་གཟུགས་མཐངོ་རུླང་འཕནི་ནང་ཨ་
རིའ་ིམི་ན ྲེ་སོ་ཊ་ Minnesota ས་གནས་ཡིན་པ་ཡོད། མི་
རིགས་ནག་པ་ོཞིག་མོ་ཊའ་ིའགོ་ཏུ་འགྲེལ་འདགུ ཉ ྲེན་རྟགོ་པ་
མི་རིགས་དཀར་པ་ོཞིག་གིས་མི་རིགས་ནག་པ་ོད ྲེའི་མཇིང་
པའི་ས ྲེང་ལ་པུས་མོས་བསྣན་ནས་ཧ་ཅང་དངངས་སྐག་ཚ་
བ་ོའདགུ མི་རིགས་དཀར་ནག་དབྱྲེ་བ་ཕྲེ་ནས་ད ྲེ་ལརྟ་ཡོང་
བཞིན་འདགུ ཕགོས་མཚྱུངས་ཆོས་ལུགས་ཐགོ་ནས་འཐྲེན་
འཁྱྲེར་བྱས་ནས་འཚྲེ་བ་ཧ་ཅང་ཡོང་བཞིན་ཡོད།

སིྤར་མི་ཚང་མ་བྱམས་བརྲེའ་ིརང་བཞིན་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་
ཟད། ཧ་ལམ་སགོ་ཆགས་ཚང་མ་འཚོ་རྒྱྱུ ་འད་ིབྱམས་བརྲེའ་ི
འཚོ་དགསོ་ཀི་འདགུ འབུ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཐགོ་མར་འ་ོམ་
འཐུང་རྒྱྱུ ་མྲེད་ཀང་ཨ་མས་ལ་ྟརྟགོ་བྱྲེད་པ་ལ་ྟབུ་ཡོང་བཞིན་
འདགུ གང་ལརྟ་བདྲེ་སྡགུ་གི་ཚོར་བ་མངོ་མཁན་སགོ་ཆགས་
ཚང་མ་བརྲེ་བས་འཚོ་བཞིན་པ་གསལ་པ་ོརྲེད་འདགུ  དྲེར་
བརྟ ྲེན་ཆོས་ཀི་སདྐ་ཆ་གང་ཡང་མ་རྲེད། མི་སྲེམས་པ་བཟང་
པ་ོཞིག་བྱ་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འཚྲེ ་བ་མི་བྱས་པར། 
ཕན་ཚྱུན་རོགས་ཕན་བྱས་པ་ཡིན་ན། སོ་སོ་རང་ཉདི་ཡིན་
ནའང་སིྐྱད་པ་མ་ཟད། ཁརོ་ཡུག་ད ྲེ་ཡང་བྱམས་བརྲེ་ལནྡ་པ་
ཞིག་བྱྱུང་ན་དངསོ་འབ ྲེལ་ཞི་བདྲེ་བག་ཕ ྲེབས་དང་། འཇིགས་
སྣང་མི་ཡོང་བ་ད ྲེ་འད་ཡོང་རྒྱྱུ ་འདགུ བྱམས་བརྲེ་མྲེད་པར་
ཕན་ཚྱུན་ཕག་དགོ་དང་འགན་སྲེམས། ང་རྒྱལ་ཐགོ་ནས་
ཕིན་པ་ཡིན་ན། སོ་སོ་རང་ཉདི་མ་སིྐྱད་པ་དང་ཁརོ་ཡུག་
ཀང་མི་བདྲེ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་བྱམས་བརྲེ་ཟ ྲེར་
རྒྱྱུ ་འད་ིཧ་ཅང་ར་ཆྲེན་པ་ོརྲེད་འདགུ
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ངསོ་ཀི་ལས་འགན་དང་པ་ོན།ི འཛམ་གླངི་འདའི་ིས ྲེང་མི་
དངུ་ཕྱུར་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་བྱམས་བརྲེ་ལནྡ་པ་ཞིག་
ཡོང་བ་བྱ་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་ཡིན། བྱམས་བརྲེ་ཟ ྲེར་བ་མི་གཞན་ལ་ཕན་
གདགས་རྒྱྱུ ་ཁ་ོནའ་ིསདྐ་ཆ་ད ྲེ་འད་གང་ཡང་མིན། སོ་སོ་རང་
ཉདི་སྲེམས་སིྐྱད་པ་ཡོང་གི་འདགུ དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་
ལ་ཇི་ཙམ་ཁངོ་ཁ་ོདང་ང་རྒྱལ། ཕག་དགོ འགན་སྲེམས་
ཡོད་ན་ད ྲེ་ཚོད་སོ་སོ་མ་སིྐྱད་པ་ཡོང་གི་རྲེད། དྲེ་ཡང་ཇི་སདྐ་
ད།ུ  རང་གཞན་དནོ་ན་ིརབ་བསུྒབ་ཕིར། །བྱང་ཆྱུབ་སྲེམས་
ན་ིབསྐྱྲེད་པར་བགི། །ཅྲེས་གསུང་པ་ད ྲེ་ལརྟ་རྲེད། རང་དནོ་
བསུྒབས་པ་ཡིན་ནའང་སྲེམས་པ་བཟང་པ་ོབྱྲེད་དགསོ་པ་དང་
བྱང་ཆྱུབ་ཀི་སྲེམས་སྒམོ་དགསོ་པ་རྲེད། དྲེ་བཞིན་གཞན་
དནོ་བསུྒབས་པ་ཡིན་ནའང་བྱང་ཆྱུབ་ཀི་སྲེམས་སྒམོ་དགསོ། 
སྲེམས་པ་བཟང་པ་ོཟྲེར་རྒྱྱུ ་འདི་ནང་པའི་གཞུང་ནང་གལ་
ཆྲེན་པ་ོབྱས་ནས་གསུང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཆོས་ལུགས་ཚང་
མས་བྱམས་བརྲེ་དགསོ་པ་གསུང་བཞིན་འདགུ བརྲེ་བ་ཟྲེར་
རྒྱྱུ ་འདི་སིྤར་སྲེམས་ཅན་ཚང་མར་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཞིག་
དང་། བྱྲེ་བག་ཏུ་མི་ལ་རྣམ་དཔྱདོ་དང་རྣམ་དཔྱདོ་ད ྲེ་ཡང་
ཆགས་སངྡ་གི་གཞན་དབང་ད་ུཕིན་པ་ཡིན་ན། རྣམ་དཔྱདོ་ད ྲེ་
མག་ོལོག་རྲེད་ཉ ྲེན་ཡོད་པ་རྲེད། རྣམ་དཔྱདོ་ད ྲེ་བྱམས་བརྲེའ་ི
རང་བཞིན་ལནྡ་པ་ཞིག་བྱྱུང་ན། རང་ལའང་ཕན། གཞན་
ལའང་ཕན། གནས་སབྐས་དང་མཐར་ཐུག་གི་བདྲེ་སིྐྱད་ཚང་
མ་ཡོང་ཐུབ། 

འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ནི་སྙངི་རྲེའི་ལྷ་ཡིན་སབས། 
ཆོས་ཁས་ལྲེན་མཁན་ཞིག་གིས་འཕགས་པ་སྤན་རས་
གཟིགས་ལ་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་ནས་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་
གཟུངས་སགྔས་ཡི་གྲེ་དུག་པ་བགང་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་བ་ཡིན་ན། སྙངི་
རྲེའ་ིབླ་ོགངོ་ནས་གངོ་ད་ུའཕྲེལ་རྒྱྱུར་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་རྲེད། 
དྲེར་བརྟ ྲེན་ད ྲེ་རིང་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པའོི་དབང་ཆྲེན་བྱྲེད་རྒྱྱུའི་
དགསོ་པ་རྒྱྱུ ་མཚན་གཙོ་བ་ོའད་ིརྲེད།

ངྲེས་པར་ད་ུནང་པའ་ིཆོས་བྱྲེད་པ་གང་ཡང་མ་རྲེད། གང་
ལརྟ་མི་ཡ་རབས་དང་སྲེམས་པ་བཟང་པ་ོཞིག་ཡོང་རྒྱྱུ ་ང་ཚོ་
ཚང་མས་ལས་འགན་རྲེད། ངསོ་ཀིས་གང་ཡོང་བྱྲེད་བཞིན་
ཡོད། དྲེ་དང་འབྲེལ་ནས་ཆོས་ལུགས་གཙོ་ཆྲེ་བ་ཚང་མར་
སོ་སོའི་ལ་ྟགུབ་མི་འད་བ་ཡོད་ནའང་བྱམས་པ་དང་བརྲེ་བ། 
བཟདོ་པ། ཆོག་ཤྲེས་བཅས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་གསུང་
བཞིན་འདགུ འདའི་ིཐགོ་ནས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་མཐུན་པ་ོ

བྱྲེད་རྒྱྱུའ་ིགཞི་ར་ཡོད་པ་རྲེད། མཐུན་པ་ོབྱྲེད་རྒྱྱུའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་
ཡོད་པ་རྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་བྱམས་བརྲེ་གངོ་མཐརོ་སྤ ྲེལ་རྒྱྱུའ་ི
དནོ་དག་དང་འབ ྲེལ་ནས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་མཐུན་སིྒལ་
བྱྲེད་དགསོ། གཞན་མི་ཚོས་བྱམས་པ་དང་བརྲེ་བ་ཞྲེས་ཆོས་
ལུགས་ཚོས་བཤད་ཀི་ཡོད་ནའང་རྒྱག་རྲེས་དང་གསོད་རྲེས་
ཁ་ོརང་ཚོས་གཏངོ་གི་འདགུ ཅྲེས་ཟྲེར་ན་ཇི་ལརྟ་བྱྲེད་དགསོ་
སམ། ཕན་གི་མ་རྲེད། སིྤ་ཡོངས་ནས་ཆོས་ཡོད་ནའང་རྲེད། 
མྲེད་ནའང་རྲེད་བྱམས་བརྲེ་ཟྲེར་རྒྱྱུ ་འདི་བདྲེ་སིྐྱད་ཀི་ར་བ་
ཡིན་པ་ད ྲེང་སབྐས་ཚན་རིག་ཐགོ་ནས་ཀང་འད་ིལརྟ་བཤད་
ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྲེད།

གང་ལྟར་ལུས་པ་ོབདྲེ་ཐང་ཡོང་བར་སྲེམས་ཞི་བདྲེ་དང་
བྱམས་བརྲེ་དགོས་རྒྱྱུ ་ངསོ་ཀི་ང་ོཤྲེས་པ་ཚན་རིག་པ་མང་
པསོ་ད ྲེ་འད་བཤད་ཀི་འདགུ མིའ་ིལནྷ་སྐྱྲེས་རང་བཞིན་
བྱམས་བརྲེའ་ིརང་བཞིན་ཅན་རྲེད་ཅྲེས་ཚན་རིག་པས་བཤད་
ཀི་འདགུ འད་ིཆོས་ཀི་སདྐ་ཆ་མ་རྲེད། ཧ་ལམ་མཐངོ་བ་
མངནོ་གྱུར་བཟ་ོའད་ཞིག་ཆགས་ཡོད།  ཅྱུང་ཟད་ལྐགོ་གྱུར་
དང་ཤིན་ཏུ་ལྐགོ་གྱུར་གི་སདྐ་ཆ་མ་རྲེད། མཐངོ་བ་མངནོ་
གྱུར་ཇི་ཙམ་སྲེམས་བཟང་པ་ོདང་སྲེམས་ལ་བྱམས་བརྲེ་ཡོད་
པ་ཞིག་བྱྱུང་ན་སིྐྱད་པ་ཡོང་ཐུབ། ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་
བྱམས་བརྲེ་གསུང་གི་ཡོད་སབས། མི་ལ་བྱམས་བརྲེ་བཏནོ་
པར་སོ་སོ་རང་ཉདི་ཞི་ཞིང་དལུ་བ་དང་བཟདོ་བསན་ཡོད་
པ་ཞིག་དགསོ། ངསོ་ཀིས་རིམ་པ་གཉསི་པ་ད ྲེ་ཆོས་ལུགས་
མཐུན་སིྒལ་སྐརོ་བཤད་ཀི་ཡོད། འད་ིཡོང་མི་སདི་པ་ཞིག་
དང་མ་སུྒབ་པ་ཞིག་རྲེད་མི་འདགུ རྒྱ་གར་ལ་བལསྟ་པ་ཡིན་
ན། རྒྱ་གར་ནང་ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་གསུམ་ཙམ་གི་རིང་ཆོས་
ལུགས་འད་མིན་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་རྲེད། ཐགོ་མར་ཕལ་
ཆྲེར་གངས་ཅན་པ་མིན་ནམ། དྲེ་ནས་མར་ལ་ྟགུབ་མི་འད་བ་
ཡོད་པའ་ིཆོས་ལུགས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབྱྱུང་ཡོད།

རྒྱ་གར་ནང་ཆོས་ལུགས་གུབ་མཐའ་མི་འད་བ་ག་ཚོད་འདགུ 
དྲེ་དག་མཐུན་པ་ོའདགུ རྒྱ་གར་ནང་གསོད་རྲེས་གཏངོ་
མཁན་མི་འདགུ ཕི་ནས་ཛོ་ར་སི་ཊིན་ Zorastrian དང་། 
འཇིའུ། ཁ་ཆྲེ། ཡི་ཤུ་ཆོས་ལུགས་བཅས་སླ ྲེབས་པ་རྲེད། སིྤ་
ཡོངས་ནས་ད ྲེ་དག་ཚང་མ་ཕན་ཚྱུན་གུས་བརི་བྱས་ནས་ཡག་
ཐག་ཆོད་འདགུ མི་འབརོ་ཧ་ཅང་ཆྲེ་བའ་ིརྒྱ་གར་ལུང་པའ་ི
ནང་ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་ལགྷ་རིང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་ད ྲེ་ལརྟ་
གནས་ཡོད་སབས། ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་ཡོང་

སདི་པ་ཞིག་རྲེད་འདགུ

རིམ་པ་གསུམ་པ་ངསོ་རང་བདོ་པ་ཞིག་རྲེད། བདོ་རྒྱ་ཆྲེ་མི་
མང་གིས་ངསོ་ལ་རྲེ་བ་དང་ཡིད་ཆྲེས་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད། 
ལས་དང་སྨནོ་ལམ་གི་འབ ྲེལ་བ་ཡོད་པ་མ་ཟད། དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚྱུལ་ལ་ངསོ་ལ་ཡིད་ཆྲེས་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། ཐྲེངས་
ཤིག་རྒྱ་གར་ཤར་ཕགོས་ལ་རྲེད། གནམ་གུ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞིག་
གི་ནང་འག་ོབའ་ིསབྐས་གནམ་གུ་ད ྲེས་ཧ་ཅང་དཀུགས་བྱྱུང་། 
སབྐས་ད ྲེར་སྲེམས་ནང་འཇིགས་སྣང་གང་ཙམ་བྱྱུང་། བླའོ་ི
ཟུར་ད ྲེར་ངསོ་རང་འཆི་བ་ཡིན་ནའང་མི་གཅིག་རྲེད། འནོ་
ཀང་བདོ་རྒྱ་ཆྲེ་མི་མང་ད ྲེ་དག་གིས་ངསོ་ལ་རྲེ་བ་རྒྱག་བཞིན་
ཡོད་སབས། ད་གང་དག་སམྙ་པ་བྱྱུང་།  གཞིས་ལུས་རྒྱ་
ཆྲེ་མི་མང་གིས་ངསོ་ལ་རྲེ་བ་དང་ཡིད་ཆྲེད་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་
སབས་བདོ་སིྤ་པའི་དནོ་ད་ུཚྱུར་ད ྲེ་ཙམ་རྲེ་བ་རྒྱག་སབྐས་ད ྲེ་
དག་གི་དནོ་ད་ུཕར་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་གང་ཐུབ་ཕན་ཐགོས་
བྱྲེད་དགསོ་པ་ད ྲེ་ངསོ་ཀི་ལས་འགན་རྲེད། ཚྱུར་ད ྲེ་ཙམ་གུས་
བརི་བྱྲེད་དསུ་ད ྲེའི་ཚོད་ཀིས་ངསོ་ལ་འགན་ཞིག་ཀང་ཡོད་
པ་རྲེད། ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་ད་ུསླ ྲེབས་ཡོད། ཕགོས་གཅིག་
ནས་བཙན་བྱལོ་བ་ཆགས་ནས་ལུང་པ་བལ་བ་རྲེད། ཕགོས་
གཞན་ཞིག་ནས་བསམ་བླ་ོགཏང་ན་རྐྲེན་ངན་གགོས་ལ་ཤར་
བ་ལ་ྟབུ་བྱྱུང་ཡོད། ཅྲེས་སྐའུ་ིརླབས་ཆྲེན་གི་མཛད་ཁུར་གཙོ་
བ་ོབཞིའ་ིསྐརོ་བཀའ་སླབོ་གཟབ་རྒྱས་སྩལ། ད་ལམ་བརྒྱྱུད་
ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པའོ་ིདབང་ཆྲེན་འད་ིབཞིན་དགའ་ལནྡ་ཁ་ིརིན་
པ་ོཆྲེ་མཆོག་དང་མི་རིགས་རིས་མྲེད་ཀི་བླ་ཆྲེན་ཁག་གིས་
གཙོས་འཛམ་གླིང་ས་ཁུལ་འད་མིན་གི་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་
མང་པསོ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ཨིན་སདྐ་དང་རྒྱ་སདྐ། ཧནི་
སདྐ། ཝི་ཏ་ིནམ། ར་ཤཱི་ཡའ་ིསདྐ། སོག་སདྐ། ཀ་ོརི་ཡའ་ི
སདྐ། ཉ་ིཧངོ་སདྐ། སི་པནི་ན ྲེ་ཤྲེའ་ིསདྐ། འཇར་མན་སདྐ། 
ཕརོ་ཅི་གདྷ་ཀི་སདྐ། ཧྥ་རན་སིའ་ིསདྐ། ཨི་ཏྲ་ལི་ཡི་སདྐ་
བཅས་སུ་འབ ྲེལ་ཡོད་ད་ལམ་སོ་སོ་ནས་གསུང་བསྒྱུར་གིས་
ཐད་གཏངོ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།   
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འབྱྱུང་འགྱུར་ལོ་ང་ོཉ་ིཤུ་ར་གངས་རིང་ངསོ་རང་འཚོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་སབས་ལོ་ལརྟ་ས་ཟླའ་ི
དསུ་ཚིགས་ཉནི་སྲེམས་བསྐྱྲེད་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ཚྲེས་ ༥ ས་ག་ཟླ་བའ་ི
དསུ་ཆྲེན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་བསནུ་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཙམ་ལ་
བདོ་མིའི་བ་ླན་མྲེད་པའི་དབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་
མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་
ད་ུད་ལམ་བརྒྱྱུད་བྱང་སྲེམས་སྡམོ་པ་སྩལ། དྲེ་ཡང་ཐགོ་མར་
མགནོ་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། དྲེ་རིང་འཛམ་
གླངི་ས་ཕགོས་གང་སར་བཞུགས་པའ་ིཆོས་གགོས་ཕ་ོམོ་ཚང་
མར་བརདོ་རྒྱྱུར། དྲེ་རིང་འདརི་བཅམོ་ལནྡ་འདས་མངནོ་
པར་རོགས་པ་སངས་རྒྱས་པའི་དསུ་ཚིགས་ཁྱད་པར་ཅན་
ཞིག་ང་ཚོས་བརི་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོ་སནོ་པའ་ིརྲེས་སུ་འབང་
མཁན་ཡིན་པར་བརྟ ྲེན་དསུ་ཚིགས་ཁྱད་པར་ཅན་རྲེས་དན་
བྱ་རྒྱྱུ ་འད་ིའབ ྲེལ་ཡོད་ཅིག་རྲེད། དྲེ་རིང་གི་དསུ་འདརི་གཙོ་
བ་ོསངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡོན་ཏན་ལས་གཙོ་བ་ོ
ཐུགས་རྒྱྱུད་ཀི་ཡོན་ཏན་རྲེད་འདགུ དཔལ་མགནོ་འཕགས་
པ་ཀླུ་སུྒབ་ཀི་དབུ་མ་ར་བ་ཤྲེས་རབ་ཀི་མཇུག་ད ྲེར་སནོ་པའི་
བཀའ་དནི་དན་ནས་བསདོ་ཕག་མཛད་པ་ད ྲེར།  གང་གིས་
ཐུགས་བརྲེས་ཉ ྲེར་བཟུང་ནས། །ལ་ྟབ་ཐམས་ཅད་སངྤས་
པའ་ིཕིར། །དམ་པའ་ིཆོས་ན་ིསནོ་མཛད་པ། །གོ་ོཏམ་དྲེ་ལ་
ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་ཐུགས་བརྲེ་བ་ཆྲེན་པའོ་ིགཞན་དབང་

ད་ུགྱུར་བའི་སྒ་ོནས་ང་ཚོ་གདལུ་བྱའི་རྒྱྱུད་ལ་ལ་ྟམིན་གི་ཉནོ་
མོངས་དང་ཤྲེས་རབ་ཉནོ་མོངས་ཅན་ཡོད་པའི་ནང་ནས་
འགན་ལྗ་ིབ་ད ྲེ་ཤྲེས་རབ་ཉནོ་མོངས་ཅན་རྲེད། དྲེ་སྲེལ་བར་
ཡིན་ལུགས་ཀི་གནས་ཚྱུལ་ས ྲེང་ནས་ཤྲེས་རབ་ཉནོ་མོངས་
ཅན་དྲེ་སྲེལ་དགསོ་པ་རྲེད། དྲེ་འདའ་ིསྒ་ོནས་མགནོ་པ་ོཀླུ་
སུྒབ་ཀིས་སནོ་པར་བསདོ་བསགྔས་གནང་ཡོད།

ཕགོས་མཚྱུངས་དཔལ་ལནྡ་ཟླ་བ་གགས་པས་དབུ་མ་འཇུག་
པའ་ིནང་ད།ུ གང་ཕིར་རྲེ་ཉདི་རྒྱལ་བའ་ིལོ་ཏགོ་ཕུན་
ཚོགས་འདའི།ི །ས་བནོ་དང་ན་ིསྤ ྲེལ་ལ་ཆྱུ་འད་ཡུན་རིང་ 
ད།ུ །ལོངས་སྤདོ་གནས་ལ་སྨནི་པར་ལ་ྟབུར་འདདོ་གྱུར་
པ། །དྲེ་ཕིར་བདག་གིས་ཐགོ་མར་སྙངི་རྲེར་བསདོ་པར་བགི། 
།ཞྲེས་སྙིང་རྲེ་ཆྲེན་པའོི་གཞན་དབང་ད་ུགྱུར་བའི་སྒ་ོནས་
གདལུ་བྱར་ཕན་ཐགོས་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན། དྲེའ་ིཐདོ་ད ྲེར།   
ཉན་ཐསོ་སངས་རྒྱས་འབངི་རྣམས་ཐུབ་དབང་སྐྱྲེས། །སངས་
རྒྱས་བྱང་ཆྱུབ་སྲེམས་དཔའ་ལས་འཁུངས་ཤིང་། །སྙངི་རྲེའ་ི
སྲེམས་དང་གཉསི་སུ་མྲེད་བླ་ོདང་། །བྱང་ཆྱུབ་སྲེམས་ན་ི
རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀི་རྒྱྱུ ། །མངནོ་པར་རགོས་པ་སངས་རྒྱས་
ཀི་ག་ོའཕང་འཐབོ་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་གཙོ་བ་ོསྙངི་རྲེ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ཤྲེས་

རབ་ཀིས་བྱང་ཆྱུབ་ལ་དམིགས། སྙངི་རྲེས་སྲེམས་ཅན་ལ་
དམིགས། ཞྲེས་གསུངས་པ་ལརྟ་བྱས་ནས་གང་ལརྟ་ད ྲེ་ཁ་ོན་
ཉདི་ཀི་ལ་ྟབ་ད ྲེས་གགོས་བྱས་ནས་སྙངི་རྲེ་ད ྲེ་སྲེམས་ཅན་ཙམ་
ལ་དམིགས་པའ་ིསྙངི་རྲེ། ཆོས་ལ་དམིགས་པའ་ིསྙངི་རྲེ། དྲེ་
ཁ་ོན་ཉདི་ཀི་ལ་ྟབ་དང་སྦྲེལ་བའ་ིསྙངི་རྲེ་གསུང་ཡོད། དྲེར་
བརྟ ྲེན་ང་ཚོས་སནོ་པ་རྲེས་དན་བྱ་རྒྱྱུ ་གཙོ་བ་ོད ྲེ་ང་ཚོའི་ངསོ་
ནས་སངོ་ཉདི་ཀི་ལ་ྟབ་དང་བྱང་ཆྱུབ་ཀི་སྲེམས་ལ་ཡང་ཡང་
བསམ་བླ་ོབཏང་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ན་སནོ་པའ་ིརྲེས་དན་མཆོག་འད་ི
རྲེད། སནོ་པར་བཀའ་དནི་བསབ་རྒྱྱུ ་མཆོག་ཀང་དྲེ་རང་
རྲེད། དྲེ་རིང་ཁྱྲེད་ཚོས་སོ་སོའ་ིས་གནས་སུ་མཆོད་འབུལ་
རིགས་གནང་གི་ཡོད་ཤག་རྲེད། གཙོ་ཆྲེར་སངོ་ཉདི་ཀི་ལ་ྟབ་
དང་འབྲེལ་བའ་ིབྱང་ཆྱུབ་ཀི་སྲེམས་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། དྲེ་རིང་འདརི་སྲེམས་བསྐྱྲེད་ཅིག་
བྱྲེད་ན་བསམ་བྱྱུང་། ངསོ་ཀིས་མར་འཆད་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་འད་ཞིག་
མིན་པར་ང་ཚོ་ཚང་མས་བྱ་རྒྱྱུ ་རྲེད། འདརི་བརྙན་འཕནི་
ལམ་ནས་ཉན་མཁན་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཚང་
མས་དྲེ་རིང་སནོ་པའ་ིརྲེས་དན་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་སབས། བྱང་
ཆྱུབ་ཀི་སྲེམས་ལ་ཡག་པ་ོབྱས་ནས་བསམ་བླ་ོཐངོ་། སནོ་
པའི་བཀའ་དནི་དན་པའི་སྒ་ོནས་སནོ་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པའོི་
སྣང་བརྙན་སོ་སོའི་མདནུ་ད ྲེར་ཡོད་བསམ་པ་དན་ནས་བྱང་
ཆྱུབ་མཆོག་ཏུ་སྲེམས་བསྐྱྲེད་པ་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ང་ཚོ་ཚང་མས་
མཉམ་ད་ུབྱ་རྒྱྱུ ་མ་གཏགོས་ངསོ་ཀིས་ཁྱྲེད་ཚོར་སྲེམས་བསྐྱྲེད་
འབགོ་ཆོག་བྱ་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་འད་མིན། ང་ཚོ་ཚང་མ་གཅིག་པ་བྱས་
ནས་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ངསོ་ལ་མཚོན་ནའང་བཅམོ་ལནྡ་འདས་
ཀི་རྲེས་འབང་མཁན་དགྲེ་སླངོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དགྲེ་སླངོ་
གི་ཐབོ་ཐང་ཞིག་ཡོད་པ་མ་གཏགོས་གལ་འགོར་སྡདོ་རྒྱྱུ འི་
ཐབོ་ཐང་མྲེད། སིྤ་ཚོགས་ཀི་ལམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་ནས་
ཡོང་བ་ཞིག་མ་གཏགོས་ད ྲེ་ཙམ་གནད་འགག་མི་འདགུ ང་
ཚོ་ཚང་མ་འད་མཉམ་གུ་བཞི་བྱས་ནས་སྲེམས་བསྐྱྲེད་བྱ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ཞྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རྲེས་རྒྱྱུན་ཆགས་གསུམ་པ་དང་ 

༼འཕསོ་ཤོག་ངསོ་ ༡༣ གཟགིས།༽
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ལྷ་ོཤར་ཨྲེ ་ཤི་ཡའ་ིགཞནོ་སྐྱྲེས་རྣམས་ལ་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
མ་ཡིན་པར་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་དང་རང་གི་གཉ ྲེན་
ཉ ྲེ་རྣམས་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་པར་འདདོ་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་དང་

འབལ་བར་འདདོ་པ་མཚྱུངས་པ་ཡིན། འནོ་ཀང་འག་ོབ་མི་
ལ་སྲེམས་ཅན་གཞན་ལ་མྲེད་པའི་རྣམ་དཔྱདོ་ཁྱད་པར་བ་
ཞིག་ཡོད་སབས། རྣམ་དཔྱདོ་ད ྲེས་འཕུལ་ཆས་དང་། ཚན་
རིག་སོགས་གསར་གཏདོ་བྱས་ཐུབ་ཡོད་ཀང་། རྣམ་དཔྱདོ་
ད ྲེ་ཉནོ་མོངས་པ་དང་ཟུང་ད་ུསྦྲེལ་ནས་གོ་མཚོན་འད་མིན་
བཟསོ་པས་འཛམ་གླངི་ནང་དམག་འཁུག་དང་འཚྲེ་བ་འཕྲེལ་
ཡོད། འག་ོབ་མི་མ་གཏགོས་སྲེམས་ཅན་གཞན་གིས་བྱྲེད་མི་
ཐུབ་པ་འད་ིལ་ྟབུ་ན་ིཉནོ་མོངས་པའ་ིགཞན་དབང་ད་ུགྱུར་པའ་ི
རྣམ་དཔྱདོ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་བྱྱུང་བ་ཡིན།

དྲེང་སབྐས་ང་ཚོར་འཕད་བཞིན་པའ་ིདཀའ་ངལ་འད་ིདག་ན་ི
འག་ོབ་མིའ་ིབྱྲེད་བབ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་བྱྱུང་བ་ཡིན་པས། འག་ོ
བ་མི་ལ་རང་བཞིན་གིས་དཀའ་ངལ་སྲེལ་བའི་འསོ་འགན་
ཡོད་པ་མ་ཟད། བྱྲེད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཀང་ཡིན། འག་ོབ་མི་དངུ་
ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ལགྷ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འག་ོབ་མི་གཅིག་
གྱུར་གི་འད་ུཤྲེས་ཡོད་གྱུར་ན་ཕན་ཚྱུན་འཚྲེ་བ་བྱྲེད་པའ་ིགཞི་
ར་གཏན་ནས་མྲེད་པར་འགྱུར། གནས་དབྲེན་པ་ཞིག་ཏུ་
རང་ཉདི་གཅིག་པུར་འཁྱམ་སབྐས་འག་ོབ་མི་ཞིག་དང་ཐུག་
མ་ཐག་རང་དང་འད་བ་ཅིག་དང་ཐུག་བྱྱུང་སམྙ་ས ྲེ་དགའ་བ་

སྐྱྲེ་བ་ལས། དྲེའ་ིརིགས་རསུ་དང་། ཆོས་བརྒྱྱུད། ལུང་ཚན་
གང་ཡིན་མི་ལ་ྟབ་ན་ིརང་བཞིན་ཡིན། ཞྲེས་སོགས་ཀི་བཀའ་

སླབོ་སྩལ།

དྲེ་ནས་སླབོ་གཉ ྲེར་དང་ཉམས་ལྲེན་ཡ་མ་བལ་བར་བྱ་ཚྱུལ་
བཀའ་འད་ིཞུས་པར། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ། ངསོ་རང་ལོ་ན་བདནུ་བརྒྱད་ལ་སོན་པའ་ི
སྐབས་ནས་བཟུང་སླབོ་གཉ ྲེར་བྱྲེད་པ་དང་ལྷན་ཉམས་ལྲེན་
བྱྲེད་འག་ོབརམས་པ་ཡིན། སླབོ་གཉ ྲེར་དང་ཉམས་ལྲེན་
མཉམ་ད་ུའག་ོཐུབ་པ་ཉམས་མངོ་གི་སྒ་ོནས་བཤད་ཐུབ། ལོ་
ན་ ༨༦ ལ་སོན་པའ་ིསབྐས་འདརི་ཡང་ག་ོསབྐས་ནམ་བྱྱུང་
ལ་གསུང་རབ་ཀླགོ་བཞིན་སླབོ་གཉ ྲེར་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་ལ། 
བསམ་པ་མྲེད་པའི་ཐསོ་པ་ནི་ཤྲེས་ཡོན་ཙམ་ལས་བརྟན་པ་ོ
མྲེད་པས། ཐསོ་བསམ་བསྒམོ་པ་ཡ་མ་བལ་བ་དགསོ། ཞྲེས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།

གཞན་ཡང་འཆི་བ་ལ་གདངོ་ལྲེན་བྱྲེད་ཚྱུལ་བཀའ་འད་ིཞུས་
པར། སངས་རྒྱས་སོགས་སརྔ་བྱྱུང་བའ་ིསྐྱྲེས་ཆྲེན་ཐམས་
ཅད་གཤྲེགས་ཚར་ལ། བདག་ཅག་ཀང་མཐར་འཆི་ངྲེས་པ་
ཡིན། འནོ་ཀང་འཚོ་བའ་ིརིང་མི་ཚྲེ་དནོ་དང་ལནྡ་པ་ཞིག་
སྐྱྲེལ་ཐུབ་ན། དྲེས་ཡིད་ཚིམ་པ་དང་འགདོ་པ་མྲེད་པ་ཞིག་
འངོ་། བདནུ་ཕག་རྲེས་མར་འཆི་རྒྱྱུ ་ཡིན་ནའང་ཉནི་ཤས་

ཡན་ལག་བདནུ་པ་གསུང་འདནོ་མཛད།

གདན་ས་གསུམ་གཙོ་བརོ་གྱུར་བའི་རིས་མྲེད་ཀི་ཆོས་སརྒ་
ཁག་ནང་དའུང་ལོ་ལྟར་ས་ག་ཟླ་བའི་དསུ་ཚིགས་སྐབས་
སྲེམས་བསྐྱྲེད་གཟུང་རྒྱྱུ ་ཞིག་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཡག་པ་ོམྲེད་དམ་
སམྙ་བྱྱུང་། ངསོ་རང་འབྱྱུང་འགྱུར་ལོ་ངི་ཉ་ིཤུ་ར་གངས་རིང་
ཕལ་ཆྲེར་འཚོ་རྒྱྱུ ་རྲེད།  དྲེར་བརྟ ྲེན་འབྱྱུང་འགྱུར་ལོ་ང་ོབཅ་ོ
ལ་ྔཉ་ིཤུའི་རིང་ལོ་བསར་ཆགས་སུ་ས་ཟླའི་དསུ་ཚིགས་ཁྱད་
པར་ཅན་དང་བསནུ་སྲེམས་བསྐྱྲེད་རྲེ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཡག་པ་ོ
མྲེད་དམ་སམྙ། 

ཆོས་ཁས་ལྲེན་མིན་ཇི་ལརྟ་ཡང་སྲེམས་པ་བཟང་པ་ོབྱ་རྒྱྱུ ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། སྲེམས་པ་བཟང་པ་ོབྱས་ན་དདུ་འག་ོ
ཚྱུན་ཆད་ཀིས་དགའ་མོས་བྱ་རྒྱྱུ ་རྲེད། ཅྲེས་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ། །

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ཚྲེས་ ༧ ཉནི་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་ར་རམ་ས་ལའ་ི
བཞུགས་སརྒ་ཕ་ོབང་གི་གཟིམ་ཆྱུང་ནས་ད་ལམ་ཐད་གཏངོ་
བརྒྱྱུད་ལྷ་ོཤར་ཨྲེ ་ཤ་ཡའ་ིརྒྱལ་ཁབ་སིང་པརོ་དང་། མ་ལྲེ་ཤཱི་
ཡ། ཐའྲེ་ལན་ཌི། ཝི་ད་ིནམ། མྲེ་མར། ཁམ་པ་ོཌི་ཡ། ལའ་ོ
སི། ཧངོ་ཀངོ་བཅས་ཀིས་གཙོས་ལྷ་ོཤར་ཨྲེ ་ཤི་ཡའ་ིགཞནོ་
སྐྱྲེས་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་དང་ད་ིབར་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད། 

དྲེ་ཡང་གངོ་ཚྲེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༨ ཙམ་ལ་གཟམི་
ཆྱུང་ནས་བཀའ་སླབོ་གནང་ཡུལ་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་གིས་ཐགོ་
མར་མད་ོའཛིན་པས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཞལ་བཞྲེས་བཟང་པ་ོཐབོ་པ་དང་། དགའ་
ལྡན་ཕ་ོབང་གི་ལྷ་ོཤར་ཨྲེ ་ཤ་ཡའི་འབ ྲེལ་མཐུད་པ་སིྦན་པ་
རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས་གསོལ་འདྲེབས་ཞུས་ཏྲེ་བག་ོགླ ྲེང་གོ་
སིྒག་ཞུས་པར་བཀའ་དནི་ཆྲེ་ཞུས་པ་དང་། དྲེ་རྲེས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ། འག་ོབ་མི་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ལགྷ་ཡོད་པ་ཐམས་
ཅད་སྡུག་བསྔལ་མི་འདདོ་པ་དང་བདྲེ་བ་འདདོ་པར་གཅིག་
གྱུར་ཡིན་ལ། ནང་པའ་ིའདདོ་ཚྱུལ་ལརྟ་ན། འག་ོབ་མི་ཙམ་

༼ཤོག་ངསོ་ ༡༢ འཕསོ།༽
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འཚོ་བའི་རིང་གཞན་ལ་བྱམས་སྙངི་རྲེའི་ཉམས་ལྲེན་སྐརོ་
ཤོད་དང་འགདོ་པ་མྲེད་པར་འཆི་བར་འགྱུར། ཞྲེས་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ། 

མཐར་ག་ོསིྒག་པས་མ་འངོས་པར་ཡང་མཛད་བ ྲེལ་མྲེད་པའི་
སབྐས་ཤིག་ལ་གཞནོ་སྐྱྲེས་རྣམས་དང་ལནྷ་ད་ུའད་ིལ་ྟབུའ་ིབག་ོ
གླ ྲེང་གི་གོ་སྐབས་སྩལ་གནང་ཡོང་བ་ཞྲེས་གསོལ་བ་བཏབ་
པར། ནང་ཆོས་ཉམས་ལྲེན་པ་ཞིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་བདག་
གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྲེམས་ཅན་གི་དནོ་ད་ུབསྔསོ་ཟིན་
པས་ཡིན་དང་ཡིན། ལགྷ་པར་ད ྲེང་རབས་ཀི་འཕུལ་ཆས་ལ་
བརྟ ྲེན་ནས། ས་གནས་གཞན་ད་ུའག་ོམི་དགསོ་པར། འདརི་
བདྲེ་བར་བསྡད་ནས་བསམ་ཚྱུལ་བཤད་པ་ལ་དཀའ་ངལ་
མྲེད་སབས། ནམ་ཡིན་ཡང་ག་སིྒག་ཨང་གསར་ཡིན། ཞྲེས་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རྲེས། གཞནོ་སྐྱྲེས་བཅྱུ་གསུམ་གི་
ད་ིབར་བཀའ་ལན་སྩལ། ཐྲེངས་འདརི་སིང་པརོ། མ་ལྲེ་
ཤཱི་ཡ། ཐའྲེ་ལན་ཌི། ཝི་ད་ིནམ། མྲེ་མར། ཁམ་པ་ོཌི་ཡ། 
ལའ་ོསི། ཧངོ་ཀངོ་སོགས་ལྷ་ོཤར་ཨྲེ ་ཤ་ཡའ་ིགཙྱུག་ལག་སླབོ་
ཆྲེན་གགས་ཅན་ཁག་གཅིག་གིས་གཙོས་མཐ་ོསླབོ་སླབོ་ཕུག་
སངོ་ཕག་བརྒལ་བར་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་། 
དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་ཡིག་ཚང་གི་གཞུང་འབྲེལ་སདྐ་རིགས་འད་
མིན་གི་ད་ལམ་ཁག་ནས་བདོ་སདྐ་དང་རྒྱ་ནག རྒྱ་གར། ཝི་
ད་ུནམ། ར་ཤི་ཡ། ཀ་ོརི་ཡ། ཉ་ིཧངོ་། སི་པ ྲེན། འཇར་མན། 
པརོ་ཇུ་ཀལ་དང་། ཨུ་ར་ུསི། ཨི་ཊ་ལི། ཐའྲེ་བཅས་ཀི་ཡུལ་
སྐད་ནང་གསུང་སྒྱུར་གིས་སྐབས་ཐོག་ལ་གསན་གཟིགས་
གནང་མཁན་ས་ཡ་གཅིག་ལགྷ་བྱྱུང་ཡོད་པ་བཅས། །

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གི་
གཟུངས་སགྔས་བཟླས་ལུང་རོལ་དབྱངས་ཀིས་ 

བརྒྱན་པའ་ིསྒ་སམྒ་ཆྲེད་སིྒག

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ཚྲེས་ ༩ ཉནི་ཨ་རིར་
རྟ ྲེན་གཞི་བྱས་པའ་ི (Albuquerque Journal) ཞྲེས་
པའ་ིགསར་ལས་ཁང་གིས་བཏནོ་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ནང་། དྲེང་
སབྐས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་གདལ་ཇྲེ་ཆྲེར་འག་ོ
བཞིན་པའི་ཛ་དག་གི་དསུ་སྐབས་འདིར་མིའི་བསམ་བླརོ་
དངངས་སྐག་དང་། སུན་སྣང་།  ཁངོ་ཁ་ོབཅས་ཆགས་སངྡ་
གིས་རྒྱྱུད་དཀུག་པའ་ིསབྐས་འདརི་སྲེམས་ཞི་བདྲེ་བག་ཕྲེབས་
ཡོང་བར་དམིགས་ནས། ནའིུ་ཛི་ལྲེནྜརི་བཅའ་བཞུགས་ལམྕ་
སྐ་ུན ྲེ་ལྲེ་ཁུ་ནནི་ (Junelle Kunin) ལགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་མཆོག་གིས་༸ཞལ་དདོ་མོ་ནས་
གཟུངས་སགྔས་བཟླས་ལུང་ལ་རོལ་དབྱངས་ཀིས་བརྒྱན་ནས་
མཚན་བྱང་ད་ུ ༼ནང་གི་འཇིག་
རྟ ྲེན།༽ ཞྲེས་པ་གསར་བསིྒགས་
གནང་བ་ད ྲེ་འད་ིལོའ་ི༸རྒྱལ་བའ་ི
འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆྲེན་ཉནི་དབུ་
འབྱྲེད་ཞུ་གཏན་འཁྲེལ་འདགུ 

རོལ་དབྱངས་ཆྲེད་སིྒག་པ་ཁོ་མོ་
དངུལ་ཁང་ད་ུལས་ཀ་བྱྲེད་མཁན་
ཞིག་ཡིན་འདགུ  རོལ་དབྱངས་
དྲེ་འད་ཞིག་ཆྲེད་སིྒག་ཞུ་དགོས་

དནོ་སྐརོ་གསུང་དནོ།  ༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ི
བ་ླམ་མཆོག་གིས་གཟུངས་སགྔས་བཟླས་ལུང་གི་ཞལ་འདནོ་
རོལ་དབྱངས་ཕགོས་སིྒག་ཞུ་དགསོ་དནོ་ན།ི ནང་པ་ཡིན་
མིན་ཁྱད་མྲེད་ཐགོ་ང་རང་འད་བའི་ཉནི་རྲེའི་འཚོ་བའི་ཁདོ་
སྲེམས་ངལ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་རིགས་རྣམས་
ལ་སྲེམས་ནང་ངལ་གསོ་སིྦན་ཆྲེད་ཕགོས་སིྒག་ཞུས་པ་ཞིག་
ཡིན།  ད་ལའྟ་ིདསུ་སབྐས་འདརི་ཧ་ཅང་འསོ་འཚམས་ལནྡ་
པ་ཞིག་རྲེད། ཅྲེས་གསུངས། 

སྒ་སྒམ་བཙོངས་ནས་ཁྲེ་བཟང་བྱྱུང་བའི་མ་དངུལ་ད ྲེ་དག་
སྲེམས་དང་སགོ་གི་བས་ིགནས་ཁང་དང་། དྲེང་དསུ་ཤྲེས་
ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་སིྤ་ཚོགས་དང་། སྲེམས་མངོ་། བཟང་
སྤདོ་བཅས་སྤ ྲེལ་བའི་ཤྲེས་ཡོན་སླབོ་གསོའམ་སཱི་ཤྲེས་ཡོན་
སླབོ་གསོའ་ིབསབླ་གཞི་ SEE Learning ཞྲེས་པར་ཞལ་
འདྲེབས་འབུལ་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ  ལས་གཞི་ད ྲེར་ལོ་ལ་ྔཙམ་
འགརོ་འདགུ །
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་ས་ག་ཟླ་བའ་ིཚྲེས་བཅ་ོལ་ྔཉནི་
སོག་རིགས་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ཚྲེས་ ༥ ཉནི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་སོག་པ་ོསིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་ས་ཨུ་ལན་བ་ྷདརྷ་ད་ུས་ག་ཟླ་བའི་
ཚྲེས་བཅ་ོལའྔ་ིདསུ་དན་སུང་རིའ་ིསབྐས། རྒྱ་གར་ཧ་ིམཱ་ཅལ་
མངའ་སྡ ྲེའི་ཀངྐ་ར་རངོ་ཁངོས་བཞུགས་སརྒ་ར་སའི་༸རྒྱལ་
བའ་ིགཟམི་ཆྱུང་ནས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།  དྲེ་རིང་སོག་
པའོི་རྒྱལ་སར་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
ཆྲེན་འཚོགས་གནང་གི་ཡོད་པ་རྲེད། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མར་
འཚམས་འད་ིཡོད། ཆྲེན་པ་ོཧརོ་གི་ཡུལ་ཞྲེས་སོག་པ་ོརང་
བཙན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཙམ་མིན་པར་ནང་སོག་དང་། བྷུར་ཡ་
ཏ།ི ཐུ་ཝ་སོགས་སོག་རིགས་ཀི་ཡུལ་ཁམས་རྒྱ་ཆྲེན་པ་ོཞིག་
ཆགས་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་ཕ་མྲེས་ནས་ནང་པའ་ིཆོས་ལ་དམིགས་
བསལ་ད་ོསྣང་བྱས་ནས་མཁས་དབང་མང་པ་ོཐནོ་ཡོད་པ་
མ་ཟད།  དངསོ་འབ ྲེལ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་སིྤ་དང་། 
ལྷག་པར་དཔལ་ནཱ་ལྲེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ལ་སོག་པའོི་མཁས་
དབང་མང་པ་ོཞིག་གིས་བསན་པའི་ཞབས་འདྲེགས་རླབས་པ་ོ
ཆྲེ་བསུྒབས་ཡོད། བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་ངའ་ིབསན་པ་འད་ི
བྱང་ནས་བྱང་ད་ུདར་གི་རྲེད། ཅྲེས་གསུང་ཡོད། དྲེའ་ིག་ོབ་
ན།ི རྒྱ་གར་གི་བྱང་བདོ་དང་། དྲེའ་ིབྱང་ཧརོ་གི་ཡུལ་ད ྲེ་དག་
རི་བཞིན་ཡོད་པ་རྲེད། ཧརོ་ཡུལ་ད ྲེ་དག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་
བསན་པར་ཞབས་འདྲེགས་རླབས་པ་ོཆྲེ་བསུྒབས་ཡོད། དཔྲེར་
ན། དསུ་ཕིས་སུ་སོག་པ་ོདཔལ་ལནྡ་ཆོས་རྲེ་བསམ་གི་མི་ཁྱབ་
པའ་ིམཁས་པ་རྲེད།

ངོས་ཀི་དན་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་སྒ་ོམང་དགྲེ་བཤྲེས་
མང་ཆྲེ་བ་སོག་པ་ོརྲེད། དྲེ་བཞིན་སྲེ་ར་བྱྲེས་ཀི་དགྲེ་བཤྲེས་
མང་དག་ཅིག་སོག་པ་ོརྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་སརྔ་སངས་རྒྱས་ཀི་
བསན་པ་སིྤ་དང་། ལགྷ་པར་འཇམ་མགནོ་བ་ླམའ་ིབསན་པར་
བྱས་རྲེས་ཆྲེན་པ་ོབཞག་གནང་བ་ད ྲེ་ལརྟ་རྲེད། ངསོ་ཀི་དགྲེ་
རྒན་དངསོ་གུབ་ཚོགས་གཉསི་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་སོག་པ་ོ
ནང་སོག་ནས་ཕྲེབས་པ་རྲེད། གང་ལརྟ་སརྔ་སངས་རྒྱས་ཀི་
བསན་པར་བྱ་བ་ཆྲེན་པ་ོབྱྲེད་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་ཡོད། ད་ལའྟ་ིདསུ་སུ་

སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་སིྤ་དང་། ལགྷ་པར་དཔལ་ནཱ་ལྲེནྡྲའ་ི
ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ལ་ང་ཚོས་སླབོ་གཉ ྲེར་བརྒྱབ་ནས་ཉམས་ལྲེན་
བྱྲེད་བཞིན་པའི་ནཱ་ལྲེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱྱུད་འད་ིའཛམ་གླངི་སིྤ་ལ་
ད་ོསྣང་གསར་པ་ཞིག་སླ ྲེབ་རྒྱྱུའ་ིདསུ་ལ་སླ ྲེབས་ཡོད། དྲེ་ས་ྔ
ཡིན་ན་བདོ་སོག་གི་ཡུལ་གུ་ཁག་མ་གཏགོས་ཕི་ལ་གང་ཡང་
མྲེད། འནོ་ཀང་ད ྲེང་སབྐས་འཛམ་གླངི་ནབུ་ཕགོས་དང་ཤར་
ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུའང་བདོ་ཀི་ཐསོ་བསམ་སྒམོ་གསུམ་
ཡ་མ་བལ་བ་ད ྲེ་ལ་ད་ོསྣང་གསར་པ་ཞིག་སླ ྲེབ་བཞིན་ཡོད། 
དྲེར་བརྟ ྲེན་ད ྲེ་རིང་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཚོགས་ཏྲེ་ཕིན་ཆད་
སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་བཤད་སུྒབ་ཟུང་སྦྲེལ་ཐགོ་ནས། སནོ་
པའ་ིདམ་ཆོས་རྣམ་གཉསི་ཏ ྲེ། །ལུང་དང་རྟགོས་པའ་ིབདག་
ཉདི་ད།ོ །ད ྲེ་འཛིན་བྱྲེད་པ་སྨྲ་བྱྲེད་དང་། །སུྒབ་པར་བྱྲེད་
པ་ཁ་ོན་ཡིན། ། ཞྲེས་མཁས་མཆོག་དབིྱགས་གཉ ྲེན་གིས་
གསུངས་པ་ནང་བཞིན་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པར་ལུང་གི་
བསན་པ་དང་རྟགོས་པའ་ིབསན་པ་བཅས་གཉསི་ཡོད་པ་རྲེད།

ད ྲེ་འདའ་ིབསན་པ་གཉསི་པ་ོའད་ིའཛིན་སྐྱངོ་སྤ ྲེལ་གསུམ་བྱྲེད་
རྒྱྱུ ་བཤད་པ་དང་སུྒབ་པ་གཉསི་ཀི་ཐགོ་ནས་འཛིན་དགོས་
པ་མ་གཏགོས་དྲེ་ལས་ལོགས་སུ་བསན་པ་འཛིན་སྐྱངོ་བྱྲེད་
སངས་གང་ཡང་མྲེད་ཅྲེས་གསུངས་པ་འདི་བདྲེན་པ་རྲེད། 
དྲེར་བརྟ ྲེན་སོག་པའོི་ཆོས་གགོས་ཚོས་བསབླ་པ་སླབོ་གཉ ྲེར་

བྱྲེད་དགསོ། ད་ཆ་ཁྱྲེད་རང་ཚོས་གང་ཡོང་ཅི་ཡོང་བྱྲེད་
བཞིན་ཡོད། གྲྭ་རྒྱྱུན་མང་དག་ཅིག་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པ་ད ྲེ་
དག་གིས་སླབོ་གཉ ྲེར་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱྲེད་ཀི་འདགུ ནང་
ཆོས་བྱྲེད་དང་མི་བྱྲེད་སོ་སོའ་ིརང་དབང་རྲེད། ནང་ཆོས་
ཀི་ལ་ྟགུབ་ད ྲེ་དག་ཤྲེས་བྱའ་ིའད་ུཤྲེས་སུ་བཞག་ནས་བསབླ་པ་
ཡིན་ན་ཏན་ཏན་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གི་རྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ཧརོ་
གི་ཡུལ་ཁག་གི་སླབོ་གྲྭ་ཚོའི་ནང་དའུང་བླ་ོརིག་དང་རྟགས་
རིག་སོགས་འཁིད་ཐུབ་ན་ཕན་ཐགོས་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རྲེད། 
འདིར་རྒྱ་གར་ནང་ང་ཚོའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་བླ་ོརིག་དང་
རྟགས་རིག་འཁདི་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད། མི་ཚྲེ་བསྐྱལ་རྒྱྱུར་ཕན་
ཐགོས་ཡོང་གི་རྲེད། ཧརོ་གི་ཡུལ་གུ་ཁག་ཚོས་རིམ་པས་ཨྲེ ་
ཤི་ཡའི་ལུང་པའི་ནང་མིའི་ཤྲེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་བར་
ཞབས་འདྲེགས་ངྲེས་པར་ད་ུསུྒབ་ཐུབ་པ་ངསོ་ཀིས་མཐངོ་གི་
འདགུ

དྲེར་བརྟ ྲེན་ད ྲེ་རིང་ཁྱྲེད་རང་ཚོས་ཚོགས་ཆྲེན་འཚོགས་པའི་
སབྐས་མ་འངོས་པར་ད་ལ་ྟཡོད་བཞིན་པ་འད་ིམུ་མཐུད་འཛིན་
སྐྱངོ་སྤ ྲེལ་གསུམ་བྱྲེད་རྒྱྱུ ་དང་། མ་འངོས་པར་ནང་པའ་ིཡུལ་
གུ་ཁག་གིས་ང་ཚོའི་ཤྲེས་ཡོན་འདི་འཛམ་གླིང་སིྤ་ལ་ཕན་
ཐགོས་ཇི་ཙམ་བྱྲེད་ཐུབ་པ་འདགུ དྲེ་བཞིན་ཨུ་ར་ུསུའ་ིནང་ད་ུ
ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱྲེད་མཁན་གང་ཙམ་ཤུགས་ཆྲེན་པ་ོཡོད་
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པའ་ིབཟ་ོའད་ཞིག་འདགུ རྒྱ་ནག་ནང་ཆ་བཞག་ནའང་དྲེང་
སྐབས་རྒྱ་ནག་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་གི་ནང་པ་མང་ཤོས་ཡོད་
པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཆགས་ཡོད། དྲེ་དག་གི་ནང་དའུང་ཁྱྲེད་
རང་ཚོས་ཞབས་འདྲེགས་བསུྒབ་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་ཏན་ཏན་ཡོད་
པ་རྲེད། དྲེ་ནས་ཉ་ིའངོ་དང་ཝྲེཏ་ནམ། ཀ་ོརི་ཡ་ད ྲེ་ཚོའ་ིགས་
ང་ཚོ་དང་ཆོས་བརྒྱྱུད་གཅིག་པ་ཆགས་ཡོད། ནཱ་ལྲེནྡྲའ་ིཆོས་
བརྒྱྱུད་འཛིན་མཁན་གཅིག་པ་ཆགས་ཡོད།

འནོ་ཀང་ད ྲེ་དག་གིས་གཞུང་ཆྲེན་སླབོ་གཉ ྲེར་བརྒྱག་རྒྱྱུ ར་
དམིགས་བསལ་ད་ོསྣང་དྲེ་ཙམ་མྲེད་པའ་ིབཟ་ོའད་ཞིག་འདགུ 
རིམ་པས་ཡར་རྒྱས་འག་ོརྒྱྱུ ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེ་དག་གི་
ཐགོ་ཁྱྲེད་རང་ཚོས་ཏན་ཏན་ཞབས་འདྲེགས་སུྒབ་ཐུབ་པའ་ིག་ོ
སབྐས་ཡོད། གངོ་ད་ུཞུས་པ་ནང་བཞིན་རྒྱ་ནག་ལ་ཆ་བཞག་
ནའང་ནང་པ་འབརོ་ཆྲེ་ཤོས་ཡོད་པའི་ལུང་པ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད་སབས། དྲེ་དག་ལ་ཁྱྲེད་རང་ཚོས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་
པ་སླབོ་ཁདི་བྱྲེད་རྒྱྱུར་ག་ོསབྐས་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེ་
བཞིན་ཐྲེ་ལྲེནྜ་ི Thailand དང་འབར་མ། Burma སིན་
ཧ་ལ་ Sri Lanka དྲེ་དག་པཱ་ལིའ་ིཆོས་བརྒྱྱུད་འཛིན་མཁན་
རྲེད། པཱ་ལིའ་ིཆོས་བརྒྱྱུད་འཛིན་མཁན་ཡུལ་གུ་ཁག་ད ྲེ་དག་
གིས་ནཱ་ལྲེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་སོགས་

ལ་ཐུགས་སྣང་གསར་པ་ཞིག་སླ ྲེབ་ཡོང་གི་འདགུ འདལུ་བའ་ི
ཉམས་ལྲེན་ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་ཚྱུར་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་རྒྱྱུ ་ཏན་ཏན་
ཡོད་པ་རྲེད།

གང་ལརྟ་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆྲེན་ལ་ྟ
བུ་ཚོགས་པའ་ིསབྐས་ཐྲེག་པ་ཆྲེ་ཆྱུང་ཞྲེས་དབྱྲེ་མཚམས་ཕྲེ་བ་
མིན་པར་ངསོ་ཀིས་ནམ་རྒྱྱུན་ Mahayana དང་ Hinayana 
ཞྲེས་པའ་ིཚིག་འད་ིབ ྲེད་སྤདོ་བྱྲེད་ཀི་མྲེད། ལྲེགས་སྦར་གི་
ཆོས་བརྒྱྱུད་དང་པཱ་ལིའ་ིཆོས་བརྒྱྱུད་ཅྲེས་ཤོད་ཀི་ཡོད། ཕན་
ཚྱུན་གཉསི་ཀར་བསབླ་བྱ་བངླ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་གཞན་དང་མི་འད་
བ་ཞིག་ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ཐྲེངས་འདའི་ིཚོགས་ཆྲེན་གི་ག་ོ
སབྐས་དང་བསནུ་སྔནོ་ལ་ནང་པའ་ིཡུལ་གུ་ཁག་ད ྲེ་དག་འབྲེལ་
བ་དམ་ཟབ་ཅིག་དང་། ལུང་རྟགོས་ཀི་བསན་པ་བཤད་སུྒབ་
གཉསི་ཀི་ཐགོ་ནས་འཛིན་རྒྱྱུར་ཇི་ཙམ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱྱུ ་
འདགུ དྲེའ་ིཐགོ་ནང་པའ་ིཡུལ་གུ་མིན་པ་ཚོ་ལའང་ཤྲེས་ཡོན་
གི་སྡ ྲེ་ཚན་ནང་ནས་ཕན་ཐགོས་བྱྲེད་ཐུབ་པ་ཞིག་དགསོ། འད་ི
རང་གི་ཆོས་ལུགས་ལ་ཞྲེན་འཁགོས་བྱས་ནས་སྤ ྲེལ་བའི་སདྐ་
ཆ་མ་རྲེད། མི་ལ་ཞབས་འདྲེགས་ཇི་ལརྟ་སུྒབ་ཐུབ་པ་འདགུ 
ང་ཚོ་ཚང་མས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་མ་གསུང་གི་ཡོད་པ་
མ་ཟད། བྱང་ཆྱུབ་སྲེམས་མཆོག་ཚང་མས་གསུང་གི་ཡོད་

པ་རྲེད།

ད ྲེ་ཡང་ཇི་སདྐ་ད།ུ  རང་གཞན་དནོ་ན་ིརབ་བསུྒབ་ཕིར། 
།བྱང་ཆྱུབ་སྲེམས་ན་ིབསྐྱྲེད་པར་བགི། །ཅྲེས་གསུང་པ་ད ྲེ་ལརྟ་
རྲེད། རང་དནོ་བསུྒབ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ནའང་བྱང་ཆྱུབ་ཀི་སྲེམས་
སྒམོ་དགསོ་པ་རྲེད། དྲེ་བཞིན་གཞན་དནོ་བསུྒབ་རྒྱྱུ ་ཡིན་
ནའང་བྱང་ཆྱུབ་ཀི་སྲེམས་སྒམོ་དགསོ། དྲེའ་ིཐགོ་ནས་གཞན་
ལ་ཕན་བདྲེ་བསུྒབ་རྒྱྱུ ་ཡིན་སབས། ང་ཚོས་སྨནོ་ལམ་དསུ་
རྟག་ཏུ་འད་ིལརྟ་རྒྱག་གི་ཡོད། སྨནོ་ལམ་འད་ིཚིག་སམྐ་པརོ་
མ་བཞག་པར་དངསོ་སུ་ལག་ལྲེན་གང་ཐུབ་གཞན་ཕན་སུྒབ་
ཐུབ་པ་ཚང་མས་དགངོས་པ་བཞྲེས་རོགས་གནང་།  སངོ་
གསུམ་གི་སངོ་ཆྲེན་པ་ོའཇིག་རྟ ྲེན་གི་ཁམས་གངས་མྲེད་པ་ད ྲེ་
དག་ང་ཚོས་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཙམ་ལས་གཞན་བྱྲེད་རྒྱྱུ ་གང་
ཡང་མྲེད། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་འཛམ་གླངི་འདའི་ིས ྲེང་གི་མི་
དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ཙམ་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་ལ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་
པ་དང་། ལགྷ་པར་ནཱ་ལྲེནྡྲའ་ིཆོས་བརྒྱྱུད་ཀི་ཤྲེས་ཡོན་ཐགོ་
ནས་ཏན་ཏན་ཞབས་འདྲེགས་སུྒབ་ཐུབ་པའི་གོ་སྐབས་ཡོད་
པའ་ིབཟ་ོའད་ཞིག་འདགུ ཚང་མར་བཀ་ཤིས་བདྲེ་ལྲེགས། 
ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞྲེས་བཀའ་སླབོ་བསྩལ།། 

ང་ཚོས་སྐ་ུཉདི་མཆོག་འབྱྱུང་འགྱུར་ལོ་ ༥༠ བར་༸སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་ཡོང་བའ་ི 
སྨནོ་འདནུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ཚྲེས་ ༡༢ རྲེས་གཟའ་
པ་སངས་ཉནི་གི་དགངོ་དའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཐགོ་རྒྱ་གར་གསར་
འགྱུར་ཚན་པ་གགས་ཅན་ NDTV 24X7 ཞྲེས་པའ་ིསིྤ་
ཁྱབ་འགན་འཛིན་སྐ་ུཞབས་པ་རོན་ན་ོརོའ་ི Prannoy Roy 
ལགས་ཀིས་ད་རྒྱའི་ལམ་ནས་བདོ་མིའི་བ་ླན་མྲེད་པའི་དབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཆྱུ་
ཚོད་གཅིག་ཙམ་རིང་ད་ིབ་ཞུས་པ་རྣམས་ལ་མགནོ་པ་ོམཆོག་
གིས་ལན་འདྲེབས་མཛད་འདགུ

ཐོག་མར་སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༧ ཚྲེས་ ༦ 
ཉནི་དགུང་གངས་ ༨༥ བཞྲེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་
ཆྲེན་འཁྲེལ་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟ ྲེན་འཚམས་འད་ིཞུ་དནོ།

སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན།  ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་སྐ་ུཉདི་
འད་ིལོར་དགུང་གངས་ ༨༥ བཞྲེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིའཁུངས་
སརྐ་ལ་ངས་འཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  ཕལ་ཆྲེར་སྐ་ུཉདི་ལ་
འཚམས་འད་ིཞུ་མཁན་ཐགོ་མ་ད ྲེ་ང་རང་ཡིན་རྒྱྱུ ་རྲེད། སྐ་ུ
ཉདི་ཀིས་འཁུངས་སརྐ་སུང་བརི་ཇི་ལརྟ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ནམ།

༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག  དམིགས་བསལ་
བྱྲེད་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མྲེད།  ནང་མི་སྤུན་མཆྲེད་གང་འཚམ་ལནྷ་
འཛོམས་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཡོང་མདགོ་ཁ་པ་ོརྲེད། དྲེ་ལས་གཞན་
དམིགས་བསལ་གང་ཡང་མྲེད། (བཞད་མོ་བཞད།)

སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན། སྐ་ུཉདི་རྒྱ་གར་གི་བུ་ཞིག་ཡིན། ཞྲེས་
བཀའ་སླབོ་གནང་གི་ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཉམ་

རབུ་ཀིས་ ( རྒྱ་གར་གི་བུ། ) འད་ིལོར་དགུང་གངས་ ༨༥ 
བཞྲེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་ལ་འཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 

༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ། ངསོ་
ཀི་ཀདླ་པའི་རས་རལུ་རྲེ་རྲེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གི་ལྲེགས་བཤད་
ཀིས་ཁྲེངས་ནས་ཡོད། (བཞད་མོ་བཞད།) ནང་ཆོས་ནས་
གསུང་པའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་ལྲེགས་བཤད་དྲེ་དག་
རྒྱ་གར་གི་རྲེད། ངསོ་ཀི་ལུས་པ་ོའདརི་མཚོན་ན་རྒྱ་གར་གི་
འབས་དང་བག་ལྲེབ། ད་ལི་བཅས་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་འཚོ་བཞིན་
ཡོད།  (སརླ་ཡང་བཞད་མོ་བཞད།) དྲེར་བརྟ ྲེན་ལུས་སྲེམས་
གང་གི་ཆ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ཡང་ངསོ་རང་རྒྱ་གར་གི་བུ་
ཞིག་ཡིན།  དྲེ་ལརྟ་ཡིན་པ་ད ྲེར་ངསོ་རང་སྤབོས་པ་ཡོད། 



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔ་དང་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།17

སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན། སྐ་ུཉདི་ཀི་དགངོས་ཚྱུལ་ད ྲེར་ལོ་རྒྱྱུས་
དང་རིག་གཞུང་གི་རྒྱབ་ལྗངོས་ཡོད་པ་ཞིག་མ་རྲེད་དམ། 

༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག དསུ་རབས་བརྒྱད་
པའ་ིནང་བདོ་ཀི་རྒྱལ་པསོ་ (ཁ་ོསངོ་ལྡ ྲེ་བཙན།) རྒྱ་གར་ནཱ་
ལྲེནྡྲའི་མཁས་པ་ཆྲེན་པ་ོམཁན་ཆྲེན་ཞི་བ་འཚོ་བདོ་ད་ུགདན་
འད ྲེན་ཞུས་ཡོད། ཁངོ་ན་ིཚད་མ་རིག་པའ་ིལ་ྟགུབ་སྨྲ་བའ་ི
སླབོ་དཔནོ་ཆྲེན་པ་ོཞིག་རྲེད། དབུ་མའ་ིགཞུང་ལ་ཧ་ཅང་
གི་མཁས་པ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད།  ནཱ་ལྲེནྡྲའ་ིའག་ོསངས་དྲེ་རིགས་
པའི་ལམ་ནས་བརར་ཤ་བཅད་ད ྲེ་གཞུང་གཏན་ལ་འབྲེབས་
བཞིན་ཡོད། སནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་རང་ཉདི་ཀི་ཞལ་ནས་ 
ཀང་། །བསྲེགས་བཅད་བརར་བའ་ིགསྲེར་བཞིན་ད།ུ ། 
ལྲེགས་པར་བརྟག་ལ་ང་ཡི་བཀའ། །བངླ་བར་བྱ་ཡི་གུས་
ཕིར་མིན། །ཞྲེས་གསུང་ཡོད།

མཁན་ཆྲེན་ཞི་བ་འཚོ་བདོ་ལ་ཕ ྲེབས་ནས་ནཱ་ལྲེནྡྲའི་ལུགས་
ལརྟ་ནང་ཆོས་དར་སྤ ྲེལ་མཛད་ཡོད། ང་ཚོས་ཆོས་གང་དང་
གང་ཡིན་ཡང་རིག་པའ་ིལམ་ནས་དཔྱད་པ་བྱས། རྒྱྱུ ་མཚན་
བཀདོ་ནས་འག་ོབཞིན་ཡོད། ང་ཚོས་སངས་རྒྱས་རང་གི་
བཀའ་ཡིན་ནའང་དྲེ་ད ྲེ་བཞིན་ན།ོ ཞྲེས་བརྟག་དཔྱད་མ་བྱས་
པར་ཁས་ལྲེན་བྱྲེད་ཀི་མྲེད། བཀའ་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ཡང་
དྲེར་ང་ཚོས་ཅིའ་ིཕིར་དང་། ཡང་ན་གང་འད་ཡིན་མིན་
རིགས་པའ་ིལམ་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱྲེད་ཀི་ཡོད།  འག་ོ
སངས་དྲེ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་ཆྲེན་པ་ོཞིག་ཀང་རྲེད་འདགུ 

སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན། སིྤ་མཐུན་གི་ལས་སྐརོ་བཤད་པ་ཡིན་
ན་འད་ིལོ་ ༢༠༢༠ ནང་ས་ཡོམ་དང་དག་ཆར་རུླང་འཚྱུབ། 
དྲེ་བཞིན་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ལ་ྟབུ་བྱྱུང་ཡོད། དྲེ་དག་
སིྤ་མཐུན་གི་ལས་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་བྱྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ནམ། ཡང་
ན་གང་ཟག་སྒ ྲེར་གིས་བསགས་པའི་ལས་ཀི་རྣམ་སྨནི་དསུ་
གཅིག་ཏུ་སྨནི་པ་རྲེད་དམ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག  སིྤར་སིྤ་
མཐུན་གི་ལས་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་མི་མང་པསོ་མཉམ་ད་ུབསགས་པའ་ི
ལས་ལ་ཟྲེར་བ་རྲེད། ལས་བཟང་ངན་ཇི་འད་ཞིག་བསགས་
མིན་ན་ིང་རང་ཚོའ་ིབྱ་སྤདོ་ལ་རག་ལས་ཡོད། ལས་གསོག་
མཁན་དྲེ་ང་རང་ཚོ་རྲེད། ཐམས་ཅད་ལས་ལ་ཁག་དཀ་ིརྒྱྱུ ་ན་ི
མི་ལྲེ་ལོ་ཚོའ་ིབྱྲེད་སངས་རྲེད། (བཞད་མོ་བཞད།) 

སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན། ལས་ངན་པ་ཞིག་བཟང་པརོ་ཇི་ལརྟ་

བསྒྱུར་ཐུབ་བམ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག  དཔྲེར་
ན། ཞྲེ་སངྡ་གིས་རྒྱྱུད་བརླམས་པའ་ིའཚྲེ་བའ་ིལས་ངན་ཞིག་
བསགས་ཡོད་ན། བྱམས་བརྲེ་དང་སྙངི་རྲེའ་ིབསམ་པ་ཤུགས་
ཆྲེ་ར་ུགཏངོ་དགསོ། བཟདོ་པ་སྒམོ་དགསོ། བསྒམོས་པ་ཙམ་
ད་ུམ་ཟད་ལག་ལྲེན་བསར་དགསོ་པ་རྲེད། དྲེ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་
ལས་ངན་པའ་ིསིྒབ་པ་སྦངས་བ་རྲེད། ཇི་ཙམ་གིས་ལས་
བཟང་པ་ོབསགས་པ་ད ྲེ་ཚོད་ཀིས་ལས་ངན་པ་རྣམས་དག་
པ་རྲེད།  ལས་ལ་རྣམ་གངས་མང་པ་ོཡོད། བྱང་ཆྱུབ་ཀི་
སྲེམས་དང་རྟ ྲེན་འབ ྲེལ་གི་རྣམ་གཞག་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་
ཡིན་ན་ལས་ངན་རིམ་བཞིན་སྦང་ཐུབ། 

སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན། སྐ་ུཉདི་ཀིས་དསུ་རྟག་ཏུ་བུད་མྲེད་འག་ོ
ཁདི་ཚོ་སྐྱྲེས་པ་འག་ོཁདི་ལས་བཟང་བ་ཡོད་སྐརོ་བཀའ་སོྩལ་
བཞིན་ཡོད། ད་ལ་ྟནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་གི་དསུ་སབྐས་
འདརི་བུད་མྲེད་འག་ོཁདི་ཚོས་ནད་ཡམས་ལ་གདངོ་ལྲེན་བྱ་
རྒྱྱུ ་སྐྱྲེས་པའ་ིའག་ོཁདི་ལས་ཚགས་ཚྱུད་པ་བྱྱུང་ཡོད། དྲེའ་ི
རྒྱྱུ ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། བྱམས་བརྲེའ་ིབསམ་པ་ཤུགས་ཆྲེ་
བར་བརྟ ྲེན་ནས་ཡིན་ནམ་ཡང་ན་རྒྱྱུ ་མཚན་གཞན་ཞིག་ཡོད་
དམ། 

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག ལོ་རྒྱྱུས་ལ་
གཟགིས་དང་། དཔའ་བ་ོཞྲེས་བྱས་རྲེས་ཅན་ཚང་མ་སྐྱྲེས་

པ་ཤ་སག་རྲེད། དཔའ་བ་ོཟྲེར་བ་ཙམ་ལས་དནོ་ད་ུགཞན་
གི་སགོ་གཅདོ་མཁན་ལག་དམར་བ་རྲེད།  ད་ཆ་ཚན་རིག་
པ་ཁག་གཅིག་གིས་ལུས་ཀི་གུབ་ཆའི་ས ྲེང་ནས་གཞན་ལ་
བྱམས་བརྲེའ་ིབླ་ོསྐྱྲེ་རྒྱྱུ ་བུད་མྲེད་ལ་ཤུགས་ཆྲེ་བ་ཡོད་པ་བརདོ།  
དང་ཐགོ་རང་གི་མ་ལ་མཚོན་ནའང་རྟ ྲེན་བུད་མྲེད་རྲེད། ངའ་ི
ཕ་དམ་པར་མཚོན་ན་ཧ་ཅང་རུླང་ལངས་པ་ོཡོད། ངསོ་ལ་
འགམ་ལགྕ་ལན་འགའ་གཞུ་མངོ་། (བཞད་མོ་བཞད།) ཁངོ་
ཕག་ཤར་མཉ ྲེས་པ་ོཡོད་པ་རྲེད། ཕག་ཤ་མཆོད་སབྐས་ཕག་
ཚིལ་ས་ྨརར་བྱྱུག་སལོ་ཡོད། མཚམས་རྲེ་ངསོ་རང་ཁངོ་གི་
གམ་ད་ུབསདྡ་ནས་ཕག་ཤ་ཕན་བུ་གནང་ཡོང་བསམས་ནས་
ངང་སྒགུ་བྱྲེད་མངོ་ཡོད། སབྐས་འགར་ངསོ་ཀིས་ཕ་དམ་
པའི་ས་ྨར་འཐྲེན་སབྐས་ཁངོ་རུླང་ལངས་ནས་ངསོ་ལ་འགམ་
ལགྕ་གཞུ་མངོ་ཡོད། (བཞད་མོ་བཞད།) འནོ་ཀང་ངསོ་ཀི་
མ་དམ་པས་དསུ་ནམ་ཡང་ཁ་ོབའ་ིརྣམ་འགྱུར་ཙམ་ཡང་སནོ་
མངོ་མྲེད།  ངསོ་ལ་བྱམས་བརྲེའ་ིསླབོ་སནོ་གནང་མཁན་
དགྲེ་རྒན་ཆྲེས་ཐགོ་མ་ད ྲེ་ངསོ་ཀི་མ་དམ་པ་ཁོང་ཡིན་ཞྲེས་
རདོ་བཞིན་ཡོད།  དབུལ་ཕངོས་ཉམ་ཐག་དྲེ་འད་ཁིྱམ་ད་ུ
སླངོ་བར་ཡོང་སྐབས་མ་དམ་པས་ནང་ལ་ཁ་ཟས་གང་འད་
ཞིག་ཡོད་ཀང་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་པར་གནང་གི་རྲེད།  ཧ་ཅང་ང་ོ
མཚར་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོད། ལུས་པའོ་ིགུབ་ཆའ་ིས ྲེང་ནས་བུད་
མྲེད་ཚོས་གཞན་གི་སྡགུ་བསལྔ་ལ་མི་བཟདོ་པའ་ིབླ་ོཤུགས་ཆྲེ་
བ་སྐྱྲེ་བཞིན་ཡོད།  དྲེར་བརྟ ྲེན་འཛམ་གླངི་དབུ་ཁདི་ཁདོ་བུད་
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མྲེད་ཀི་དབུ་ཁདི་མང་བ་བྱྱུང་བ་ཡིན་ན་འཛམ་གླངི་ནང་འཚྲེ་
བའི་བྱ་སྤདོ་ཏན་ཏན་ཉུང་ད་ུའག་ོརྒྱྱུ ་ཡིན་པ་ངསོ་ཀིས་དན་
བཞིན་འདགུ

སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན། སྐ་ུཉདི་མཆོག་དགུང་གངས་ ༨༥ 
མངནོ་ད་ུཕགོས་ཀང་༸སྐུའི་འཕདོ་བཞྲེས་ཧ་ཅང་ལྲེགས་པ་ོ
འདགུ དགུང་གངས་ ༢༥ ཡིན་པ་ལ་ྟབུ་མཇལ་གི་འདགུ  
༸སྐུའི་འཕདོ་བཞྲེས་ད ྲེ་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཇི་ལརྟ་ཡོང་ཐུབ་མིན་མང་
ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་གནང་རོགས། ལུས་ཟུངས་མ་ལག་དྲེ་
ལརྟ་ནསུ་པ་ལནྡ་པ་ཞིག་རྒྱྱུན་སངི་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་མང་ཚོགས་
ནས་ཀང་ད་ལ་ྟཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ལ་གདངོ་ལྲེན་བྱྲེད་
ཐུབ། ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་ཡོང་བ་ཞུ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག གཙོ་བ་ོ
སྲེམས་ཀི་ཞི་བདྲེ་རྲེད། བསམ་བླ་ོཞི་བདྲེ་བག་ཕ ྲེབས་བསྐྱངས་
ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་ཇི་འད་ཞིག་འཕད་སྐབས་ལམ་
སང་དངངས་སྐག་དང་འཇིགས་སྣང་སོགས་ཡོང་གི་མ་རྲེད། 
བསམ་བླ་ོཇི་ཙམ་ཞི་བདྲེ་བག་ཕ ྲེབས་ཡོད་པ་ད ྲེ་ཚོད་ཀིས་ལུས་
པའོ་ིའཕདོ་བས ྲེན་ལའང་ཕན་ཐགོས་ཡོད། ངསོ་ཀིས་རྣལ་
འབྱརོ་ (Yoga ) ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་པ་ད ྲེས་ཀང་ཕན་གི་འདགུ 

སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན། ཟས་བཅྱུད་བས ྲེན་སངས་ལ་འབྲེལ་བ་
གང་ཡོད། དཀར་ཟས་དང་དམར་ཟས་གང་ཞིག་བས ྲེན་པ་
ཡིན་ན་ཁྱད་པར་ཡོད་དམ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག  རྒྱ་གར་གི་
དཀར་ཟས་འབས་དང་བག་ལྲེབ། ད་ལི་ད ྲེ་དག་ཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོའདགུ ཕི་ལོ་ ༡༩༦༤ ལོར་ངསོ་ཀིས་དཀར་སྐྱངོ་བས ྲེན་
ནས་ཟླ་བ་ཉ་ིཤུ་ཙམ་རིང་དཀར་སྐྱངོ་ཁ་ོན་བས ྲེན་པ་ཡིན། ཧ་
ཅང་ཡིད་ཚིམ་པ་ོབྱྱུང་། སབྐས་ད ྲེར་ངསོ་རང་ཉ་ིའངོ་ལ་ཚར་
གཅིག་ཕིན་པ་ཡིན། ངསོ་ཀི་གཅྲེན་པསོ་ཉ་ིའངོ་སདྐ་ཤྲེས་ཀི་
ཡོད་སབས་ཁངོ་ཡང་ལནྷ་ད་ུཡོད། ཁངོ་གིས་སབྐས་ད ྲེར་ཉ་ི
འངོ་གི་དམར་ཟས་ལ་ལོངས་སུ་སྤདོ་བཞིན་ད་ུངསོ་ལ་རྲེད་
མོའ་ིཚྱུལ་ད་ུཟས་ད ྲེ་དག་བ་ོབ་ཧ་ཅང་འདགུ་ཅྲེས་བརདོ་མངོ་
ཡོད། (བཞད་མོ་བཞད།) ཟླ་བ་ཉ་ིཤུ་ཙམ་རིང་ངསོ་ཀིས་
དཀར་སྐྱངོ་ཁ་ོནར་བས ྲེན་པ་ཡིན། ཉ་དང་སྒ་ོང་ཚྱུན་ཆད་
སངྤས་ཡིན། དྲེ་ནས་མཁསི་པ་རྒྱས་སོང་། སབྐས་ད ྲེར་ཕི་
ལུགས་སནྨ་པ་དང་གསོ་རིག་སནྨ་པ་གཉསི་ཀས་དམར་ཟས་
གཏན་ནས་མ་སངྤས་ན་ལྲེགས་ཚྱུལ་གསུང་བྱྱུང་། དྲེར་བརྟ ྲེན་

སརྔ་བཞིན་དམར་ཟས་བས ྲེན་པ་རྲེད། ངསོ་རང་ལུས་པ་ོབདྲེ་
ཐག་ཆོད་ཡོད།

དསུ་རབས་སྔནོ་མའི་ནང་ད་ུབ་ླམ་ཞིག་གིས་མ་འངོས་པ་ན་
མི་འད་ིདང་འད་ིའད་བ་ཞིག་ཡོང་གི་རྲེད།  ལོ་ང་ོ ༡༡༣ 
བར་འཚོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་སོགས་ལུང་བསན་ཞིག་ཀང་གནང་ཡོད།  
སབྐས་ཤིག་ངསོ་རང་ལོ་ང་ོ ༡༡༠ བར་འཚོ་རྒྱྱུའ་ིརི་ལམ་
ཞིག་རིས་བྱྱུང་། ངསོ་རང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མགནོ་པ་ོཡུན་
རིང་ཤོས་སྡདོ་མཁན་ཞིག་ཡིན། ད་ལ་ྟཡིན་ནའང་ངསོ་རང་
རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མགནོ་པ་ོབྱས་ནས་བསདྡ་ཡོད། རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་ཀི་ལྲེགས་བཤད་དྲེ་དག་རྒྱ་གར་ནང་ད་ུབསྐྱར་
གསོ་ཡོང་ཐབས་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། 

སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན།  ང་ཚོས་སྐ་ུཉདི་མཆོག་འབྱྱུང་འགྱུར་
ལོ་ ༥༠ བར་༸སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག འགགི་
འདགུ འགགི་འདགུ (བཞད་མོ་བཞད།)

སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན།  སྐ་ུཉདི་ཀིས་དསུ་རྟག་ཏུ་ཚན་རིག་པ་
དང་འབྲེལ་བ་མཛད་བཞིན་ཡོད། ཆོས་དང་ཚན་རིག་ཟུང་
འབྲེལ་ཡོང་བ་ཞིག་ཇི་ལརྟ་མཛད་ཐུབ་ཀི་འདགུ་གམ། ཚན་
རིག་ལས་བླ་ོསྐྱྲེད་གང་འད་ལྲེན་ཐུབ་ཀི་འདགུ  ཚན་རིག་
ལས་སྐ་ུཉདི་ལ་ཤུགས་རྐྲེན་གང་འད་ཞིག་ཐྲེབས་བྱྱུང་། 

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག  ངསོ་རང་
ཆྱུང་ཆྱུང་སབྐས་ནས་ཚན་རིག་ལ་ད་ོསྣང་ཆྲེན་པ་ོཡོད། ཆྱུང་
དསུ་ལག་པར་གཡོ་འགུལ་བྱྲེད་མཁན་གི་རྲེད་ཆས་གང་འད་
ཞིག་ཐབོ་ཀང་ལམ་སང་ཁ་བསྔགོས་ནས་འཕུལ་ཆས་དྲེས་
ལས་ཀ་བྱྲེད་སངས་གང་འད་ཡིན་པ་རྟགོ་ཞིབ་བྱ་རྒྱྱུར་དགའ་
པ་ོཡོད། ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕ ྲེང་ ༡༣ གླགོ་བརྙན་སནོ་བྱྲེད་
རྙིང་པ་ལག་པས་བྲེད་སྤདོ་བྱྲེད་རྒྱྱུ ་ཞིག་ཡོད་པ་ད ྲེ་བཤིགས་
བསིྒགས་ཐུབ་ཀི་ཡོད། དྲེའ་ིནང་ནས་གླགོ་གི་ལས་ཀའ་ིགནས་
ཚྱུལ་ཞིག་རྙ ྲེད་པ་ད ྲེ་ནས་གླགོ་བཞུའི་གནད་ཐགོ་མར་ཤྲེས་
བྱྱུང་། ངསོ་རང་ཚན་རིག་ལ་ཆྱུང་དསུ་ནས་ད་ོསྣང་ཡོད། 

སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན། སྐ་ུགཞནོ་ནའུ་ིདསུ་ནས་ཚན་རིག་ལ་
ཐུགས་སྣང་ཡོད་པ་ད ྲེ་ནར་གསོན་སབྐས་ཐུགས་སྣང་མུ་མཐུད་
ཐུབ་པ་ད ྲེ་གང་འད་བྱྱུང་བ་ཡིན་ནམ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག  ངསོ་རང་
རྒྱ་གར་ད་ུབཙན་བྱལོ་ལ་འབྱརོ་ནས་ལོ་ང་ོ ༦༠ ཕིན་པ་རྲེད། 
རྒྱ་གར་འཕགས་པའ་ིཡུལ་དང་ང་ཚོའ་ིདབར་ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་
རིང་ནས་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ཆོས་ཕགོས་
ཐགོ་ནས་བརདོ་ན་རྒྱ་གར་ན་ིང་ཚོའི་གནས་སར་ངསོ་འཛིན་
ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཕགོས་མཚྱུངས་རྒྱ་གར་ན་ིམི་འབརོ་ཐྲེར་
འབུམ་ཡོད་པའ་ིམང་གཙོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཅིག་རྲེད། ངསོ་རང་
རྒྱ་གར་ད་ུའབྱརོ་རྲེས་མང་གཙོའི་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཐབོ་
བྱྱུང་། ཚན་རིག་པས་གཙོས་མཁས་དབང་མང་པ་ོདང་ཐུག་
རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་ཐབོ་པ་རྲེད། ཚན་རིག་པ་མང་པ་ོདང་བག་ོ
གླ ྲེང་ཐྲེངས་མང་བྱ་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་ཀང་བྱྱུང་། ང་ཚོ་ནཱ་ལྲེནྡྲའ་ི
བརྒྱྱུད་འཛིན་པ་ཡིན་སབས་ཆོས་གང་དང་གང་ལའང་རིགས་
པའ་ིལམ་ནས་དཔྱད་པ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ཚན་རིག་
པས་ཀང་ང་ཚོའི་སར་ནས་བླ་ོསྐྱྲེད་ལྲེན་ཐབས་ཀིས་ད་ོསྣང་
བྱྲེད་ཀི་འདགུ ཚན་རིག་པའ་ིའག་ོསངས་དྲེའང་དཔྱད་པ་
བྱས་ནས་འག་ོརྒྱྱུ ་རྲེད།

སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན།  ཤྲེས་པ་དང་ཀདླ་པའ་ིདབར་ཁྱད་
ཡོད་དམ། ཚན་རིག་པས་ཀདླ་པའ་ིརས་ལས་གཞན་པའ་ི
ཤྲེས་པའ་ིརྣམ་གཞག་ཁས་ལྲེན་བྱྲེད་ཀི་མ་རྲེད། ཆོས་པས་
ཤྲེས་པའ་ིརྣམ་གཞག་ཁས་ལྲེན་བྱས། དྲེ་གཉསི་དབར་ཐུན་
མོང་གི་གཞི་རྟ ྲེན་ཞིག་ཡོད་དམ། 

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག དྲེང་དསུ་
ཚན་རིག་གི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་འབྲེབས་སབྐས་གཙོ་བ་ོཕི་
དངསོ་པའོ་ིརྣམ་གཞག་གཞིར་བཞག་ནས་འག་ོབ་རྲེད། དསུ་
རབས་ ༢༠ མཇུག་མཚམས་བར་ཚན་རིག་པའ་ིའག་ོསངས་
དྲེ་ལརྟ་རྲེད།  ཀདླ་པ་མ་གཏགོས་ཤྲེས་པའ་ིརྣམ་གཞག་སྐརོ་
ཁས་ལྲེན་བྱྲེད་ཀི་མྲེད། འནོ་ཀང་དསུ་རབས་ ༢༠ མཇུག་
ཙམ་ནས་ཚན་རིག་པ་འགའ་ཤས་ཀིས་སྒམོ་རྒྱག་མཁན་
ཁག་གཅིག་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱས་ནས་ལ་ྟསབྐས་ཀདླ་པའི་རས་
ལ་ཤུགས་རྐྲེན་སྤདོ་མཁན་གི་ཆོས་ཤིག་ཡོད་པ་ངསོ་འཛིན་
ཐུབ་ཡོད། དྲེར་བླ་ོཟ ྲེར་ནའང་འད་ཤྲེས་པ་བརདོ་ནའང་འད།  
གང་ལརྟ་ཀདླ་པ་ལས་གཞན་ཞིག་ཡོད་པར་ངསོ་འཛིན་གནང་
ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་དསུ་རབས་ ༢༠ མཇུག་ཙམ་ནང་ཚན་
རིག་པ་འགའ་ཤས་ཀིས་བླ་ོསྦངོ་ད ྲེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོཡིན་
པར་ངསོ་འཛིན་གནང་ཡོད། ཅྲེས་སོགས་ཀི་བཀའ་ལན་སྩལ་
འདགུ །
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་བྷ་ིབྷ་ིསི་ BBC གསར་འགདོ་
པའ་ིད་ིབར་བཀའ་ལན་སྩལ་བ།

ཀང་བཟང་ཕགོས་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡིན་ན། སིྤ་ཚོགས་
གཅིག་ནང་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་སབྐས་ང་
ཚོས་གཞན་གི་སྡགུ་བསལྔ་ལ་མི་བཟདོ་པའི་བླ་ོསྐྱྲེས་ནས་ཁངོ་
ཚོར་ཕན་ཐགོས་གང་འད་བྱྲེད་དགོས་པའི་ཐགོ་བསམ་བླ་ོ
བཏང་བ་ད ྲེ་ན་ིབྱམས་བརྲེའ་ིཀུན་སླངོ་ལས་བྱྱུང་བ་རྲེད། 

གསར་འགདོ་པ།  ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གིས་ད་
ལའྟི་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་གདལ་ཆྲེ་བའི་ཛ་དག་
དསུ་འདརི།  རྒྱལ་སིྤའ་ིམཐུན་ལམ་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་ཐུབ་
རྒྱྱུའ་ིཐུགས་རྲེ་མཛད་བཞིན་འདགུ

༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག དྲེ་ས་ྔང་ཚོས་ ” 
ངའ་ིགླངི་ཆྲེན། ” ” ངའ་ིརྒྱལ་ཁབ། ” “ངའ་ིཆོས་
ལུགས། ”  ཞྲེས་ཧ་ཅང་གཅྲེས་འཛིན་བྱྲེད་སལོ་ཡོད་ཀང་
ད་ཆ་བསམ་བླ་ོད ྲེ་ལརྟ་གཏངོ་རྒྱྱུའ་ིདསུ་ཚོད་ཡོལ་ཟནི་པ་རྲེད། 
ད་ཆ་ང་ཚོས་འག་ོབ་མི་རིགས་ཐྲེར་འབུམ་བདནུ་ཡོངས་
རགོས་ལ་མི་གཅིག་གྱུར་གི་འད་ུཤྲེས་འཛིན་ནས་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་དགསོ་པའ་ིདསུ་སབྐས་རྲེད།

གསར་འགདོ་པ། དྲེང་སབྐས་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་
ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཆྲེ་ཤོས་ཡོད་པ་ནི་ཁོར་
ཡུག་གི་གནད་དནོ་རྲེད།  ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་༸སྐ་ུཕ ྲེང་བཅྱུ་བཞི་
པ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་མད་ོསདྨ་ཨ་མདའོི་གངོ་གསྲེབ་ཁུག་ཀགོ་
གཅིག་ནང་སྐ་ུའཁུངས་པ་རྲེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་གར་

ད་ུབཙན་བྱལོ་ལ་༸ཞབས་སོར་བཀདོ།  ལོ་ད ྲེར་བདོ་མི་ཚོས་
རྒྱ་ནག་གི་དབང་སྒྱུར་ལ་ཞི་རྒལོ་རྔམ་སནོ་བྱས་ཡོད།  ༸སྐ་ུ
ཚྲེའི་རིང་ལ་ཁོར་ཡུག་ལ་འགྱུར་ལྡགོ་ཧ་ཅང་ཕིན་ཡོད་པ་
ཐུགས་ཚོར་བྱྱུང་ཡོད།

༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག  ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ 
ལོར་ངསོ་རང་འདརི་ར་རམ་ས་ལར་འབྱརོ་བ་རྲེད། དགུན་
ད ྲེར་ར་རམ་ས་ལར་ཁ་བ་ཧ་ཅང་བབ་བྱྱུང་། དྲེ་ནས་ལོ་རྲེ་
བཞིན་གངས་ཇྲེ་ཉུང་ད་ུའག་ོབཞིན་འདགུ དྲེར་བརྟ ྲེན་ང་ཚོས་
གོ་ལའི་ཚ་དདོ་རྒྱས་བཞིན་པའི་གནས་སངས་ཐད་བསམ་བླ་ོ
ཤུགས་ཆྲེ་ཙམ་གཏངོ་དགསོ།

གསར་འགདོ་པ། བརདོ་གཞི་ཏགོ་ཙམ་ཛ་དག་པའ་ིསྐརོ་གླ ྲེང་
རྒྱྱུ ་ཡིན། ༸སྐའུ་ིཡང་སདི་ཀི་གནད་དནོ་རྲེད། དྲེ་ས་ྔ༸སྐ་ུཉདི་
ཀིས་འབྱྱུང་འགྱུར་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་ཡང་སིད་མ་ཕ ྲེབས་པའང་
ཡོང་སདི་པའ་ིསྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།  དྲེ་ལརྟ་ན་༸སྐ་ུ
ཉདི་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཐའ་མ་དྲེ་ཆགས་རྒྱྱུ ་མ་རྲེད་དམ།

༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག ལོ་ང་ོབརྒྱ་ཕག་
འགའ་ཤས་ཀི་ལོ་རྒྱྱུས་ལནྡ་པའ་ིཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིབ་ླབང་འད་ིད་
ཆ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕ ྲེང་བཅྱུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པའོི་སབྐས་མཇུག་
བསིྒལ་བ་ཡིན་ན་འསོ་ཤིང་འཚམ་པ་རྲེད། ཅྲེས་ཞལ་ཤོབ་ཀི་
ཚྱུལ་ད་ུབཀའ་ལན་སྩལ་མ་ཐག་བཞད་མོ་བཞད།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ཚྲེས་ ༡༣ ཕྲེད་ཡོལ་ད་ུརྒྱལ་
སིྤའ་ིགསར་འགྱུར་ཚན་པ་གགས་ཅན་བྷ་ིབྷ་ིསི་ BBC གསར་
ལས་ཁང་གི་གསར་འགདོ་པ་སྐ་ུཞབས་ Justin Rowlatt 
ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་བ་ླན་མྲེད་པའི་དབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་བཀའ་འད་ིཞུས་པར་
མགནོ་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་ཁག་གཤམ་གསལ།

གསར་འགདོ་པ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་ངས་བདོ་ཀི་༸གངོ་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་མཇལ་འཕད་ཞུ་
སྐབས་འཛམ་གླིང་གི་གནས་སངས་རྦད་ད ྲེ་མི་འད་བ་ཞིག་
རྲེད།  སབྐས་ད ྲེར་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་གི་དབུ་ཁདི་མཐ་ོ
ཤོས་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གིས་ངའ་ི
མག་ོབརོ་ཕག་གིས་བྱྱུགས་བྱྱུགས་མཛད་མངོ་ཡོད།  འནོ་
ཀང་ད་ལྟ་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་གདལ་ཆྲེ་བའི་
དསུ་སབྐས་འདརི་ངས་ཁངོ་ལ་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་བཀའ་མོལ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན། ཁངོ་གིས་ད་ལ་ྟཐྲེམ་སངྤས་བཀའ་རྒྱ་བསམྡས་པར་
བརྟ ྲེན་གཟམི་ཆྱུང་ད་ུཐུགས་ལྷདོ་ལྷདོ་ངང་བཞུགས་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་བ་
ད ྲེ་སྤ་ོསྣང་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་སོང་། 

༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག ངསོ་རང་སྒ ྲེར་
ལ་མཚོན་ན་འདིར་ཞི་བདྲེ་བག་ཕ ྲེབས་ངང་གནས་ཡོད།  
(བཞད་མོ་བཞད།) ད་ལ་ྟནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་ཆྲེ་བའ་ིཛ་
དག་གི་དསུ་སྐབས་འདིར་མི་མང་པ་ོཞིག་གིས་རང་ཉདི་ཀི་
ཉ ྲེན་སུང་ལ་མ་འཛྲེམས་པར་མི་གཞན་ལ་ཕན་པ་བསུྒབ་རྒྱྱུར་
བླསོ་གཏངོ་གནང་བཞིན་པ་ད ྲེ་དག་དངསོ་གནས་ང་ོམཚར་
ལནྡ་པ་རྲེད།

གསར་འགདོ་པ།  བླསོ་གཏངོ་ད ྲེ་ལརྟ་གནང་བ་ན་ིའག་ོབ་
མིར་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་བཟང་པའོི་ཡོན་ཏན་མངནོ་པར་
བྱྲེད་པ་ཞིག་མིན་ནམ།

༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག  ཕགོས་གཅིག་
ནས་མི་འདདོ་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཐགོ་ཏུ་འབབ་སྐབས་སྲེམས་
ནང་ཁངོ་ཁ་ོདང་དངངས་སྐག་སྐྱྲེ་རྒྱྱུ ་ཆོས་ཉདི་རྲེད། འནོ་

༼འཕསོ་ཤོག་གངས་ ༢༠ གཟགིས།༽
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གསར་འགདོ་པ། དྲེ་ལརྟ་ན་༸སྐ་ུཉདི་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཐའ་མ་
ད ྲེ་ཆགས་རྒྱྱུ ་རྲེད་དམ།

༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག འབྱྱུང་འགྱུར་
ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་བ་ླབང་རྒྱྱུ ན་མཐུད་དང་མི་མཐུད་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་
འབ ྲེལ་ཡོད་ཚོས་ག་ོབསྡརུ་གནང་ནས་ཐག་གཅདོ་བྱྲེད་དགསོ་
པ་ལས་ངསོ་ལ་ད ྲེའི་ཐད་བསམ་ཚྱུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མྲེད།   
ངསོ་ཀི་སྲེམས་འཁལ་ཆྲེ་ཤོས་ད ྲེ་ངསོ་རང་འཚོ་བའི་སབྐས་
འདིར་གཞན་ལ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཕན་ཐགོས་བྱྲེད་ཐུབ་ན་
བསམ་པ་འད་ིཡིན།  དྲེ་ལརྟ་བྱས་ནས་མི་ཚྲེ་རགོས་འག་ོརྒྱྱུ ་
རྲེད། ཅྲེས་བཀའ་ལན་སྩལ།།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཇྲེྲེ་པུར་ལོ་འཁརོ་རམོ་རིག་སྒྱུ ་
རལ་དསུ་སནོ་ཐགོ་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

གསོལ་འདྲེབས་ཞུ་དནོ་ལརྟ་བཀའ་བཞྲེས་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་
གིས། གངོ་ཚྲེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ནས་ ༡༠ བར་
རྒྱ་གར་གི་རོམ་པ་པ་ོགགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་པི་ཀོ་ཨའི་ཡར་ 
Pico Iyer མཆོག་དང་ལནྷ་གསུང་མོལ་མཛད་འདགུ

སྐ་ུཞབས་པ་ིཀ་ོཨའ་ིཡར་མཆོག ༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་
ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་ཐགོ་མར་འཚམས་འད་ིཞུ་བ་དང་
སྦགས། ཐགོ་མར་ངས་སྐ་ུཉདི་ལ་བཀའ་འད་ིཞུ་རྒྱྱུར། འདས་
པའི་ཟླ་ཤས་ནང་༸སྐུ་ཉདི་ཀི་༸སྐུའི་འཕདོ་བཞྲེས་གང་འད་
བྱྱུང་སོང་།

༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག ངསོ་ཀིས་བསམ་
པར་ཁྱྲེད་ནས་ངསོ་ཀི་གདངོ་པར་གཟིགས་ནས་ཚོད་དཔག་
གནང་ཐུབ།   

སྐ་ུཞབས་པ་ིཀ་ོཨའ་ིཡར་མཆོག  ༸ཞལ་རས་མཇལ་སབྐས་
༸སྐ་ུགཟུགས་ཀི་གནས་སངས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་ཚོད་འདགུ    

༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག ངསོ་རང་བདྲེ་ཐང་
ཡིན། ངསོ་ཀི་སདྐ་གདངས་ལའང་ངར་ཤུགས་ཆྲེ་ཐག་ཆོད་
ཡོད། དྲེ་དག་ན་ིགཙོ་ཆྲེར་ངསོ་ཀིས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་
སལོ་རྒྱྱུན་ནས་དར་བའི་བྱམས་བརྲེ་དང་འཚྲེ་མྲེད་ཞི་བའི་ལ་ྟ
གུབ་ཉམས་ལྲེན་བྱས་པ་ལས་བྱྱུང་བ་ཞིག་རྲེད།  ལོ་ང་ོསངོ་
གི་རིང་ནས་དར་བའ་ིརྒྱ་གར་སལོ་རྒྱྱུན་ལྲེགས་བཤད་དྲེ་དག་

གིས་ངསོ་ལ་གདྲེང་སྤབོས་དང་སྙངི་སབོས་སྤ ྲེལ་བཞིན་འདགུ  
ངསོ་རང་ས་གནས་གང་ད་ུབསྐྱདོ་ཀང་སྙངི་རྲེའི་ཉམས་ལྲེན་
བྱྲེད་ཀི་ཡོད། ད་ཆ་ཚན་རིག་པས་ཀང་འག་ོབ་མི་ན་ིསིྤ་
ཚོགས་ལ་བརྟ ྲེན་པའ་ིསྲེམས་ཅན་ཡིན་སབས། བླ་ོལནྷ་སྐྱྲེས་སུ་
གཞན་གི་བདྲེ་སྡགུ་ལ་སྲེམས་ཁུར་ཡོད་པ་དང་།  ང་ཚོ་སྐྱྲེས་
ཙམ་ཉདི་ནས་ཉ ྲེ་འཁོར་མི་གཞན་དང་གགོས་འདསི་བྱྲེད་
དགསོ།  གནའ་ས་ྔམོའ་ིསབྐས་ཡིན་ན་རང་རང་སོ་སོའ་ིལུང་
ཁུག་ནང་གཞན་ལ་དྲེ་ཙམ་བརྟ ྲེན་མི་དགསོ་པར་སྡདོ་རྒྱྱུ ་རྲེད། 
ད་ཆ་རྒྱལ་སིྤའི་དཔལ་འབྱརོ་དང་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་བབ་
ལ་གཟགིས་དང་རྒྱལ་མཚམས་མྲེད་པར་གཅིག་གྱུར་ཆགས་
ཟནི།  འཛམ་གླངི་ཤར་ནབུ་དང་ལྷ་ོབྱང་ཡོངས་རགོས་འག་ོ
བ་མིའ་ིཁིྱམ་ཚང་ཆྲེན་པ་ོགཅིག་ཆགས་ཡོད།  དཔྲེར་ན་ག་ོ
ལའ་ིཚ་དདོ་རྒྱས་བཞིན་པའ་ིདཀའ་ངལ་ལ་མཚོན་ནའང་འག་ོ
བ་མི་གཅིག་གྱུར་གི་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཡོད། ད་ཆ་འག་ོབ་
མི་རིགས་ཐྲེར་འབུམ་བདནུ་ཡོངས་རགོས་ཁིྱམ་ཚང་གཅིག་
གི་འད་ུཤྲེས་ཐགོ་ནས་ལ་ྟདགསོ་པའ་ིདསུ་ལ་བབ་ཡོད། ངསོ་
ཀི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་འད་ིའད་ཡིན།  རྒྱ་གར་གནའ་
རབས་ཀི་བྱམས་བརྲེ་དང་འཚྲེ ་མྲེད་ཞི་བའི་ལྟ་གུབ་ཉམས་
ལྲེན་ད ྲེ་ལརྟ་བྱྲེད་སབྐས་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་འདགུ 

སྐ་ུཞབས་པ་ིཀ་ོཨའ་ིཡར་མཆོག འདས་པའ་ིཟླ་བ་བཞི་ཙམ་
རིང་༸སྐ་ུཉདི་མཆོག་མི་གཞན་ལས་ཐག་རིང་བཞུགས་ཡོད།  
རང་ཉདི་གཅིག་པུར་བཞུགས་སབྐས་བྱམས་བརྲེ་དང་འཚྲེ ་
མྲེད་ཞི་བའ་ིཉམས་ལྲེན་ཇི་འད་གནང་ཐུབ་ཀི་འདགུ ང་ཚོ་
ཡང་རང་ཉདི་གཅིག་པུར་འདགུ་སབྐས་བྱམས་བརྲེ་དང་འཚྲེ་
མྲེད་ཞི་བའི་ཉམས་ལྲེན་ཇི་ལྟར་བྱྲེད་དགོས་པའི་ཐགོ་ལམ་
སནོ་གནང་རོགས།

༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག  བར་ལམ་ནད་
ཡམས་ཁྱབ་གདལ་ཕིན་པར་བརྟ ྲེན་ངསོ་དང་འབྲེལ་ཡོད་པའ་ི
མི་འགའ་ཤས་ཀིས་ངསོ་རང་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་ནས་མ་གཏགོས་
མི་གཞན་དང་དངསོ་སུ་ཐུག་རྒྱྱུ འི་རིགས་ལ་གནས་སྐབས་
འཛྲེམས་དགསོ་པ་གསུང་བྱྱུང་། དྲེར་བརྟ ྲེན་ངསོ་ལ་གུང་སྲེང་

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ཚྲེས་ ༡༧ ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླ
ན་མྲེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆྱུང་ནས་ད་
ལམ་བརྒྱྱུད། འད་ིལོའ་ིཇྲེྲེ་པུར་ལོ་འཁརོ་རམོ་རིག་སྒྱུ ་རལ་
དསུ་སནོ་ Jaipur Literature Festival  ཐགོ་གགས་
ཅན་གི་རམོ་སིྒག་པ་ཞིག་དང་ལནྷ་གསུང་མོལ་མཛད་འདགུ

ཐྲེངས་འདརི་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་གདལ་ཆྲེ་བའི་
ཛ་དག་གི་དསུ་སབྐས་དང་བསནུ། ད་ལམ་བརྒྱྱུད་ནས་མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་ལ་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་ཡོང་བར་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་

༼ཤོག་གངས་ ༡༩ འཕསོ།༽
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ཐབོ་པ་རྲེད།  ( བཞད་མོ་བཞད། ) ངསོ་ཀིས་ཉནི་ལརྟ་
ཆྱུ་ཚོད་བཞི་ཙམ་རིང་ཁ་འདནོ་བཏནོ་པ་དང་། སྒམོ་བརྒྱག་
རྒྱྱུ །  ཞགོས་པ་མལ་ལས་ལང་མ་ཐག་སྙངི་རྲེ་སྒམོ་གིན་
ཡོད། ཐབས་ཀི་ཆ་ནས་སྙངི་རྲེ་དང་།   ཤྲེས་རབ་ཀི་ཆ་
ནས་རྟ ྲེན་ཅིང་བྱྱུང་བའི་ད ྲེ་ཁ་ོན་ཉདི་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་
ཐབས་ཤྲེས་ཟུང་འབྲེལ་ཐགོ་ནས་འག་ོབ་རྲེད། སངོ་ཉདི་ཀི་
ལ་ྟབར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་བཞིན་ཡོད།  རང་ངསོ་ནས་གུབ་
པ་དང་རང་བཞིན་གིས་གུབ་པའི་བདག་ཟྲེར་བ་ཞིག་གཏན་
ནས་མྲེད།  ཆགས་སངྡ་སོགས་ཉནོ་མོངས་པའ་ིབླ་ོད ྲེ་དག་
ལ་རྒྱབ་རྟ ྲེན་གི་ཚད་མ་མྲེད།  ཉནོ་མོངས་པའ་ིབླ་ོད ྲེ་དག་ར་
བ་བདག་འཛིན་ལ་ཐུག་ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་བདག་མྲེད་པའ་ི
དནོ་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྐབས་ཉནོ་མོངས་ཀི་ར་བ་དུངས་
ནས་འབིྱན་པར་བྱྲེད།  ད་ཆ་ཚད་རལུ་དངསོ་ཁམས་རིག་
པའ་ི quantum Physicist  ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཀང་
ཆོས་རྣམས་ཀི་སྣང་གནས་གཉསི་ལ་ཁྱད་པར་ཆྲེན་པ་ོཡོད་
པ་བརདོ། ཆོས་རྣམས་སྣང་ཚོད་ལ་རང་ངསོ་ནས་གུབ་པ་
ལརྟ་སྣང་བཞིན་ཡོད།  འནོ་ཀང་ཞིབ་ཚགས་པའོ་ིཐགོ་ནས་
དཔྱད་པ་བྱྲེད་སབྐས་སྣང་ཚྱུལ་དང་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་
དབར་ལ་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་ཡོད།   སྣང་ཚྱུལ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་
ཆགས་སངྡ་གི་བླ་ོསྐྱྲེ་བཞིན་ཡོད།  དནོ་ང་ོམའ་ིཐགོ་ལ་དཔྱད་
སབྐས་སངོ་པ་ཉདི་རྲེད། ཆོས་རྣམས་བླའོ་ིཡུལ་ལ་ཇི་ལརྟ་སྣང་
བ་ལརྟ་རང་ངསོ་ནས་གུབ་པ་རལུ་ཙམ་ཡང་མྲེད།  ཆོས་
རྣམས་ཀི་དནོ་དམ་གི་གནས་ལུགས་དྲེ་ལརྟ་ཡིན་པ་ཤྲེས་ཚྲེ ་
ཉནོ་མོངས་ཀི་བླ་ོད ྲེ་དག་གཞི་ར་མྲེད་པར་གྱུར། ཅྲེས་སོགས་
ཀི་བཀའ་ལན་སྩལ། ། 

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་
སྲེམས་དང་སགོ་གི་བག་ོགླ ྲེང་ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་ 

བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ཚྲེས་ ༢༠ ཉནི་བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མྲེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་ནས་ད་
ལམ་བརྒྱྱུད།  ཀཱ་རོ་ལའྲེ་ཇྲེ་ཁ་ོཕུ་སུ་ Carolyn Jacobs  
ལགས་ཀི་གཙོ་སྐྱངོ་འགོ ཨ་རིའ་ིགངོ་ཁྱྲེར་མྲེ་ཌི་སན་ནང་
རྟ ྲེན་གཞི་བྱས་པའི་ཝི་སི་ཀོན་སན་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉ ྲེར་
ཁང་གི་སྲེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་དབང་ར་རིག་པའི་སླབོ་
དཔནོ་ཆྲེན་མོ་དང་། སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་ད ྲེའ་ིསྲེམས་ཁམས་བདྲེ་
གནས་ཀི་བས་ིགནས་ཁང་གསར་གཏདོ་གནང་མཁན་དང་
གཙོ་འཛིན་ཡིན་པ་ཚན་རིག་པ་གགས་ཅན་རི་ཆར་ད ྲེ་ཝིཌ་
སན་ Richie Davidson ལགས་དང་ལནྷ་ད་ུབག་ོགླ ྲེང་
མཛད་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གངོ་ཚྲེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༨ ཐགོ་མགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིདང་འབྲེལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ། ལུས་པའོ་ིཆ་ནས་ང་ཚོ་ས་ཐག་རིང་པ་ོཡོད་ནའང་ད་
རྲེས་ད་རྒྱའི་བརྒྱྱུད་མཉམ་འཛོམས་ཐུབ་པ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོ
བྱྱུང་། ནམ་རྒྱྱུན་ངསོ་ཀིས་མི་མང་པརོ་ཐུག་འཕད་སབྐས་
ངསོ་རང་ལོ་ག་ཚོད་ཡིན་འདགུ་གམ་ཞྲེས་དསི་དསུ། མང་པ་ོ
ཞིག་གིས་ལོ་ ༦༠་་་༧༠ ནང་ཡིན་པ་འད་བ་ོའདགུ་ཅྲེས་ལན་

རྒྱག་གི་འདགུ ད་ལ་ྟངསོ་རང་ལོ་ ༨༥ ཡིན་ཡང་གཟུགས་
པའོ་ིགནས་སངས་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་བདྲེ་ཐང་ཡིན། ངསོ་ཀིས་
གཙོ་བ་ོབྱང་ཆྱུབ་ཀི་སྲེམས་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་བཞིན་ཡོད། 

ངསོ་ཀིས་སྨནོ་ལམ་གཙོ་བ་ོན།ི ཇི་སདི་ནམ་མཁའ་གནས་
པ་དང་། །འག་ོབ་ཇི་སདི་གནས་གྱུར་པ། །ད ྲེ་སདི་བདག་
ན་ིགནས་གྱུར་ནས།  །འག་ོབའ་ིསྡགུ་བསལྔ་སྲེལ་བར་ཤོག 
ཅྲེས་སྨནོ་ལམ་འད་ིརྟག་ཏུ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད། མི་ཚྲེ་འདའི་ིནང་
བྱང་ཆྱུབ་ཀི་སྲེམས་བསྒམོས་པ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་ངསོ་རང་དང་། 
ལྷག་པར་མི་མང་པ་ོཞིག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ན་བསམ་པ་
ནང་བཞིན། མི་གཞན་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གི་ཡོད་པའ་ིཚོར་
སྣང་ཡོང་གི་འདགུ པཎ་ཆྲེན་སྐ་ུཕ ྲེང་དང་པ་ོདགུང་ལོ་ ༡༠༨ 
བར་བཞུགས་པ་རྲེད། ངསོ་ཀི་གགོས་པ་ོམང་པ་ོཞིག་གིས་
ངསོ་རང་པཎ་ཆྲེན་བླ་ོབཟང་ཆོས་རྒྱལ་ནང་ལརྟ་སྐུ་ཚྲེ ་བརྟན་
དགསོ་སྐརོ་གསུང་མཁན་ཡོད། འད་ིན་ིཕལ་ཆྲེར་ཁ་ཡོད་
ལག་ཡོད་རྲེད་སམྙ་པ་དན་བཞིན་ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ངསོ་རང་
ལོ་ཉ་ིཤུ་སུམ་ཅྱུ་རིང་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་པའ་ིརྲེ་བ་ཡོད།

སྲེམས་དང་སགོ་གི་ཚོགས་པ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་ལོ་མང་རིང་ང་
ཚོས་ཚོགས་འད་ུམང་པ་ོཚོགས་ནས་ཚན་རིག་པ་མང་པ་ོ
དང་ལནྷ་ད་ུམཉམ་མངོ་དང་ཤྲེས་ཡོན་བརྲེ་ལྲེན་བྱྲེད་རྒྱྱུའི་ག་ོ

༸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



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔ་དང་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 22

སབྐས་བྱྱུང་བ་བརྒྱྱུད་འཇིག་རྟ ྲེན་སིྤ་ལ་ཕན་ཐགོས་དང་ཤྲེས་
བྱ་རྒྱ་སྐྱྲེད་ཡོང་བར་ཕན་ཐགོས་བྱྱུང་ཡོད། དྲེ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་
འག་ོབ་མིའ་ིནང་སྲེམས་ཀི་བདྲེ་སིྐྱད་བསུྐན་ཐབས་སདླ་ཞབས་
འདྲེགས་མང་པ་ོབསུྐན་ཡོད། ད་ལ་ྟང་ཚོ་གཟུགས་པའོ་ིཆ་
ནས་ཐག་རིང་པ་ོཡོད་ནའང་འཕུལ་ཆས་ཀི་གགོས་ལ་བརྟ ྲེན་
ནས་འཇིག་རྟ ྲེན་འདིའི་ནང་གནས་པའི་མི་མང་པ་ོཞིག་ལ་
སྙབོ་ཐུབ་ཀི་ཡོད། དྲེང་དསུ་ཀི་འཕུལ་ཆས་འད་ིཧ་ཅང་ཕན་
ཐགོས་ཆྲེན་པ་ོའདགུ

ད་ལའྟི་དསུ་སུ་ནད་ཡམས་འདི་ཧ་ཅང་ཛ་དག་ཆྲེན་པ་ོཡིན་
པར་བརྟ ྲེན་ཚན་རིག་པ་དང་མཁས་ལས་པ་མང་པ་ོཞིག་གིས་
འག་ོབ་མིའ་ིའཕདོ་བས ྲེན་དང་འབྲེལ་བའ་ིཐགོ་ལ་སྲེམས་ཁུར་
གནང་བཞིན་ཡོད་སབས། དྲེ་དག་ལ་ངསོ་ཀིས་རྲེས་སུ་ཡི་
རང་མ་གཏགོས་གཞན་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མྲེད། 
ལྷག་པར་ཆྲེད་ལས་པ་མང་པ་ོཞིག་གིས་རང་གི་ལུས་སགོ་

ལ་ཉ ྲེན་ཁ་ཡོད་བཞིན་ད་ུཉ ྲེན་ཁ་ལ་མ་འཛྲེམས་པར་གཞན་
གི་སགོ་སྐྱབོ་ཐབས་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་ལ་ཐུགས་
རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། བསམ་བླའོ་ིནང་དངངས་སྐག་སོགས་ལ་
བརྟ ྲེན་ནས་ནད་ཡམས་འད་ིཕགོ་ཉ ྲེན་ཆྲེ་བ་ཡོང་སདི། རྒྱལ་
སས་ཆྲེན་པ་ོཞི་བ་ལསྷ་ཇི་སདྐ་ད།ུ །གལ་ཏྲེ་བཅསོ་སུ་ཡོད་ན་
ན།ི །ད ྲེ་ལ་མི་དགར་ཅི་ཞིག་ཡོད། །གལ་ཏྲེ་བཅསོ་སུ་མྲེད་
ན་ན།ི །ད ྲེ་ལ་མི་དགར་བྱས་ཅི་ཕན། །ཞྲེས་པ་ལརྟ་ཡིན་པས་
དངངས་སྐག་བྱ་དགསོ་དནོ་མྲེད།

ཕགོས་གཞན་ཞིག་ནས་དྲེང་སབྐས་འཛམ་གླིང་ནང་ཚ་དདོ་
རྒྱས་པར་བརྟ ྲེན་ཛ་དག་དཀའ་ངལ་ཇྲེ་ཆྲེར་འག་ོབཞིན་ཡོད། 
མཁས་དབང་ཁ་ཤས་ཀིས་ལོ་བཅྱུ་དང་ཉི་ཤུའི་མཚམས་
སུ་ཚ་དདོ་འཕྲེལ་ནས་བྱྲེ་ཐང་ལ་ྟབུ་འགྱུར་ཉ ྲེན་ཆྲེན་པ་ོཡོད་
སྐརོ་གསུང་བཞིན་ཡོད། འད་ིན་ིསྲེམས་ཁུར་བྱྲེད་དགསོ་
པའ་ིདཀའ་ངལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། འཛམ་གླངི་འདའི་ིནང་

གི་དཀའ་ངལ་ཕལ་ཆྲེ་བ་མིས་བཟསོ་པའི་དཀའ་ངལ་ཆགས་
ཀི་ཡོད། དཔྲེར་ན། དྲེང་སབྐས་ཨ་རིའ་ིནང་མི་རིགས་དབྱྲེ་
འབྱྲེད་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པ་ད ྲེ་དག་ང་ཚོའ་ིབསམ་བླ་ོ
མཁྱྲེར་སོ་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཆྲེན་པ་ོཡོད།  དྲེར་བརྟ ྲེན་
འག་ོབ་མི་གཅིག་གྱུར་གི་འད་ུཤྲེས་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་དགསོ་
རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། འད་ིན་ིངསོ་ཀི་དམ་བཅའ་
བཞིའ་ིནང་གཅིག་ཡིན།

ང་ཚོ་ཚང་མ་ཐགོ་མར་སྐྱྲེས་སངས་དང་མཐར་འཆི་སངས་
ཀང་གཅིག་མཚྱུངས་རྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་འཚོ་བའ་ིརིང་ལ་མི་
འད་བ་ཕན་བུ་ཡོང་ཆོག འནོ་ཀང་གཙོ་ཆྲེ་ཤོས་ང་ཚོ་ཚང་མ་
འག་ོབ་མི་གཅིག་མཚྱུངས་ཡིན།  དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ལ་
ང་ཚོ་དང་ཁ་ོཔ་ཚོ། ཞྲེས་ཟྲེར་ནས་དབྱྲེ་འབྱྲེད་ཤུགས་ཆྲེ་བྱྲེད་
པ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད། དྲེ་
ན་ིརྲེས་ལུས་ཀི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་ཤིག་རྲེད། དྲེ་ས་ྔཡིན་
ན་རང་རང་སོ་སོའི་ལུང་ཁུག་ནང་གཞན་ལ་ད ྲེ་ཙམ་བརྟ ྲེན་
མི་དགསོ་པར་ངའ་ིགླངི་ཆྲེན་དང་། ངའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཅྲེས་ཧ་
ཅང་གཅྲེས་འཛིན་བྱྲེད་སལོ་ཡོད་ཀང་ད་ཆ་བསམ་བླ་ོད ྲེ་ལརྟ་
གཏངོ་རྒྱྱུའ་ིདསུ་ཚོད་ཡོལ་ཟནི་པ་རྲེད། ད་ཆ་རྒྱལ་སིྤའ་ི
དཔལ་འབྱརོ་གནས་བབ་ལ་གཟགིས་དང་རྒྱལ་མཚམས་མྲེད་
པར་གཅིག་གྱུར་ཆགས་ཡོད།  ད་ཆ་ང་ཚོས་འག་ོབ་མི་
རིགས་ཐྲེར་འབུམ་བདནུ་ཡོངས་རགོས་ལ་མི་གཅིག་གྱུར་གི་
འད་ུཤྲེས་འཛིན་ནས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པའི་དསུ་སབྐས་
རྲེད། ཅྲེས་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ། ། 



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔ་དང་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།23

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་ཨ་མི་ཊི་གཙྱུག་
ལག་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་གི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།  །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ཚྲེས་ ༢༦ རྲེས་གཟའ་པ་
སངས་ཉནི་བདོ་མིའི་བ་ླན་མྲེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་རྒྱ་གར་
ཧར་ཡ་ན་མངའ་སྡ ྲེའི་གུ་རུ་གྷ་རམ་ད་ུརྟ ྲེན་གཞི་བྱས་པའི་ཨ་
མི་ཊི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་ Amity University 
གི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།  དྲེ་རིང་རྣམ་པ་ཚོ་
དང་ལནྷ་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་བསམ་ཚྱུལ་བརྲེ་ལྲེན་བྱ་རྒྱྱུའ་ི
ག་ོསབྐས་ཐབོ་པར་ངསོ་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱྱུང་། ངསོ་
ཀིས་རྒྱྱུན་ད་ུརྒྱ་གར་མཆྲེད་གགོས་ཕ་ོམོ་རྣམས་སྙངི་ཉ ྲེ་བ་ོཞིག་
ཏུ་རི་འཇགོ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད། གང་ལ་ཞྲེ་ན། ངསོ་རང་དཔལ་ན་
ལྲེནྡྲའ་ིགནའ་རབས་ཀི་ལྲེགས་བྱང་ལ་སླབོ་གཉ ྲེར་བྱྲེད་མཁན་
གི་སླབོ་ཕུག་ཅིག་ཡིན།

དསུ་རབས་བརྒྱད་པའ་ིནང་བདོ་ཀི་རྒྱལ་པ་ོཆོས་རྒྱལ་ཁ་ིསངོ་
ལྡ ྲེ་བཙན་སབྐས་བདོ་དང་རྒྱ་ནག་གངོ་མ་བར་འབ ྲེལ་བ་གཏངི་
ཟབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་ནང་ནང་ཆོས་ཀིས་ཤུགས་རྐྲེན་
ཧ་ཅང་ཆྲེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད། དསུ་ད་ལ་ྟཡིན་ནའང་ཁངོ་ཚོས་
སྒམོ་བརྒྱབ་པ་མ་གཏགོས་ནང་ཆོས་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་ཀི་མྲེད། 
ཆོས་རྒྱལ་གིས་དཔལ་ནཱ་ལྲེནྡྲ་ནས་མཁན་ཆྲེན་ཞི་བ་འཚོ་
གདན་འད ྲེན་ཞུས་པ་རྲེད། ཁངོ་ན་ིཚད་མ་རིག་པའ་ིལ་ྟགུབ་
སྨྲ་བའ་ིསླབོ་དཔནོ་ཆྲེན་པ་ོཞིག་རྲེད། དབུ་མའ་ིགཞུང་ལ་ཧ་
ཅང་གི་མཁས་པ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད།  མཁན་ཆྲེན་ཞི་བ་འཚོ་སབྐས་
ད ྲེར་རྒྱ་གར་ནཱ་ལྲེནྡྲ་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་ནང་མཁས་
པའ་ིཁྱྱུ་མཆོག་ཡིན་འདགུ དྲེར་བརྟ ྲེན་ང་ཚོ་ན་ིརྒྱ་གར་སལོ་
རྒྱྱུན་དཔལ་ནཱ་ལྲེནྡྲའི་ལྲེགས་བཤད་ལ་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་མཁན་
གི་སླབོ་མ་ཞིག་ཡིན།

ཚང་མའ་ིམཁྱྲེན་གསལ་ལརྟ། ལོ་ང་ོགསུམ་སངོ་གངོ་ནས་
རྒྱ་གར་ནང་འཚྲེ་མྲེད་ཞི་བའི་ལ་ྟགུབ་དང་སྙངི་རྲེ་སྐརོ་བཤད་
ཀི་ཡོད། འཚྲེ་མྲེད་ཞི་བའ་ིལ་ྟགུབ་དང་སྙངི་རྲེ་ཉམས་ལྲེན་
བྱྲེད་མཁན་སནོ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ན་ིརྒྱ་གར་ནས་བྱྱུང་བ་རྲེད། 
སྲེམས་ཞི་གནས་དང་སོ་སོར་རྟགོས་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀིས་
དཔྱད་པ་བྱྲེད་རྒྱྱུའ་ིལགྷ་མཐངོ་ཟྲེར་ནའང་མི་འདགུ གང་

ལརྟ་དཔྱད་སྒམོ་བྱ་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་རྒྱ་གར་ནང་ས་ྔམོ་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་
རྲེད།

འཛམ་གླིང་ནང་མི་འབརོ་མང་ཤོས་རྒྱ་ནག་ཡིན་པ་དང་རྒྱ་
གར་ན་ིགཉསི་པ་རྲེད། རྒྱ་ནག་ན་ིརྒྱལ་ཁབ་ཆྲེན་པ་ོཞིག་ཡིན་
ཡང་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སངས་ན་ིསིད་དབང་སྒ ྲེར་འཛིན་གི་
རིང་ལུགས་ཡིན། རྒྱ་གར་ན་ིམི་འབརོ་ཐྲེར་འབུམ་ཡོད་པའ་ི
མང་གཙོ་དང་རང་དབང་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་རྲེད། བདོ་
མི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ལགྷ་ཙམ་ནང་པའ་ིཆོས་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་
ཀི་ཡོད་སབས། ང་ཚོས་རྒྱ་གར་ན་ིའཕགས་ཡུལ་ལ་ྟབུར་
རི་འཇགོ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད། ཁ་ཆྲེ་ཆོས་པ་མང་པ་ོཞིག་ཁ་ཆྲེའ་ི
གནས་ཆྲེན་མ་ཁར་ Mecca གནས་མཇལ་ད་ུའག་ོཡི་ཡོད་
པ་ལརྟ། བདོ་མི་རྣམས་མི་ཚྲེའ་ིནང་ཐྲེངས་གཅིག་རྒྱ་གར་
གནས་མཆོག་ར་ོརྲེ་གདན་ད་ུཆོས་མཇལ་ལ་འག་ོསལོ་ཡོད་པ་
རྲེད། བདོ་དང་རྒྱ་གར་དབར་དམིགས་བསལ་གི་འབ ྲེལ་བ་
གཏངི་ཟབ་ཞིག་ཡོད།

རྒྱ་གར་དང་བདོ་ཀི་འབ ྲེལ་བ་ན་ིཆབ་སིད་དང་དཔལ་འབྱརོ་
གི་འབ ྲེལ་བ་ཙམ་མིན་པར་དགྲེ་རྒན་དང་དགྲེ་ཕུག་གི་འབ ྲེལ་
བ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོཞིག་ཡིན། དྲེ་ས་ྔཡིན་ན་རྒྱ་གར་ན་ིང་
ཚོའ་ིདགྲེ་རྒན་ཡིན། ད་ཆ་དགྲེ་རྒན་ཡིན་མིན་བརདོ་ཐབས་
དཀའ། ༼ བཞད་མོ་ཞད། ༽

ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་ལྲེགས་བྱང་ཐགོ་སླབོ་གཉ ྲེར་
བྱས་ཏྲེ་ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་མང་པའོ་ིརིང་ནས་ད་བར་ལྲེགས་བྱང་
དྲེ་དག་ཉར་ཚགས་བྱས་ཡོད། ད་ཆ་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ནས་
དྲེང་དསུ་ཀི་ཤྲེས་ཡོན་དང་ཕི་དངསོ་པའོི་མཐུན་རྐྲེན་ཡར་
རྒྱས་ཁ་ོནར་དམིགས་པ་མ་གཏགོས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་
ལྲེགས་བྱང་ཐགོ་ད ྲེ་ཙམ་ད་ོསྣང་བྱྲེད་ཀི་མི་འདགུ་ཅྲེས་དང་། 
མཁན་ཆྲེན་ཞི་བ་འཚོས་དཔལ་ནཱ་ལྲེནྡྲའི་ལྲེགས་བྱང་ལ་གཞི་
བཅལོ་ནས་བདོ་ད་ུསངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཐགོ་མ་དར་སྤ ྲེལ་
མཛད་ཡོད་སྐརོ་སོགས་དང་། ང་ཚོས་དད་པ་ཙམ་གིས་
རྲེས་སུ་མ་འབངས་པར་ནང་པའ་ིཆོས་ལ་བརྟག་དཔྱད་དང་། 
སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་དགསོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོཡིན་པ། སནོ་པ་
རང་ཉདི་ནས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱྲེད་
དགསོ་པ་གསུང་ཡོད། ཅྲེས་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བསནུ་
ད་ིབ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ། །
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དནི་མཁྱྲེན་པའ་ིསྒ་ོནས་
བཟདོ་གསོལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༢༨ རྲེས་གཟའ་
ཕུར་བུའ་ིཕྲེད་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༥ ཡོལ་ཙམ་ལ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐྱངོ་བླ་ོབཟང་སྲེང ྲེ་མཆོག་གིས་
ཕི་དལི་ལྷག་པ་ཚྲེ ་རིང་དན་རྟ ྲེན་ཚོགས་ཁང་ནང་གསར་
འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་གསུང་དནོ།  སིྤར་ཐྲེངས་འདརི་
སུྤལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སབོས་རྒྱལ་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུས་པ་ད ྲེར་བཀའ་
ཤག་ནང་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ས ྲེ་གསལ་
བསྒགས་སྤ ྲེལ་གུབ་ཡོད།  འནོ་ཀང་སདི་སྐྱངོ་གི་ལངས་
ཕགོས་ན་ིསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་
སུས་མཚན་སདྨ་ཞུས་ཀང་དྲེར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོརྒལོ་ཡོད། 
དྲེར་བརྟ ྲེན་ཐྲེངས་འདརི་སུྤལ་སྐ་ུཨོ་རྒྱན་སབོས་རྒྱལ་གིས་སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་སདྨ་
ཞུས་པ་ད ྲེར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོརྒལོ་ཡོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ས་ྔཕི་
བར་གསུམ་ད་ུངའ་ིལངས་ཕགོས་འད་ིལརྟ་ཡིན། སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ང་ཚོའི་ར་བའི་བླ་
མ་རྲེད། ཚྲེ་འད་ིཕི་གཉསི་ཀི་སྐྱབས་གནས་རྲེད། མགནོ་པ་ོ
གང་ཉདི་ཀི་བཀའ་དནི་དང་མཛད་འཕནི་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་ང་ཚོ་
ཚང་མ་མག་ོཁྱག་ཁྱག་བྱ་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་ཡོད། 

འད་ིལོར་མགནོ་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་ ༨༥ བཞྲེས་ཚྱུལ་
བསན་ཡོད་སབས། བཀའ་ཤག་ནས་འད་ིལོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་བཀའ་དནི་རྲེས་དན་
ཞུ་རྒྱྱུའ་ིལོར་སུང་བརི་ཞུ་གཏན་འཁྲེལ་ཡོད། མགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གི་བཀའ་དནི་དན་པའི་ཐགོ་ནས་ཁངོ་གི་རླབས་
ཆྲེན་གི་མཛད་རྲེས་ད ྲེ་དག་གང་ཡིན་པ་དང་ཐགོ་རང་གིས་
ཤྲེས་རྟགོས་ཐུབ་དགསོ།  དྲེ་ནས་མི་རབས་གཞནོ་པ་ཚོར་
མགནོ་པ་ོམཆོག་གི་རླབས་ཆྲེན་གི་མཛད་རྲེས་ད ྲེ་དག་ང་ོསྤདོ་
གནང་དགསོ། 

ཕགོས་མཚྱུངས་ཕི་རྒྱལ་བ་ཚོ་ལའང་ང་ོསྤདོ་གནང་དགོས་
པ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། གང་ཡིན་བརདོ་ན་སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་སངས་རྒྱས་ཀི་
བསན་པ་དར་སྤ ྲེལ་མཛད་མཁན་ཡིན་པ་ལས་བསན་པ་བཤིག་
མཁན་ཞིག་ར་བ་ཉདི་ནས་མ་རྲེད།   དྲེ་ལ་ྟབུ་བསན་བཤིག་
ཡིན་པ་བསམ་བླའོ་ིནང་འཁརོ་སདི་དགོས་མྲེད། བསམ་བླ་ོ
འཁརོ་བ་ཙམ་གིས་སྡགི་པའ་ིརྒྱྱུ ་རྲེད།

ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་ནས་གཟགིས་དང་། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་
མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་དུག་ལ་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་

སདི་ད་ུངསོ་འཛིན་ཞུས་པ་རྲེད། དགུང་གངས་ ༡༦ ཐགོ་
བདོ་ཆོས་སིད་གཉསི་ཀི་དབུ་ཁིད་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞྲེས། 
སབྐས་ད ྲེར་བདོ་རྒྱ་མིས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཟནི། མི་རབས་
རྒན་པ་མང་པ་ོཡོད་ཀང་མགོན་པ་ོམཆོག་ལ་བདོ་མིའི་ཆོས་
སདི་གཉསི་ཀི་དབུ་ཁདི་མངའ་གསོལ་བ་རྲེད།  དསུ་ད ྲེ་ནས་
ད་བར་ལོ་ ༧༠ རིང་སྐ་ུངལ་ཧ་ཅང་བསྐྱནོ་པ་མ་ཟད།  ཕི་
ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་ས་ཡོངས་རགོས་རྒྱ་མིས་དབང་སྒྱུར་
བྱས་རྲེས་བཙན་བྱལོ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བཀདོ།  སབྐས་
ད ྲེར་བཙན་བྱལོ་ནང་ལ་ང་ཚོར་ང་ོཤྲེས་པ་གནམ་དང་ས་མ་
གཏགོས་མྲེད། ང་ཚོར་བདག་པ་ོརྒྱག་མཁན་སུ་གང་ཡང་
མྲེད། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ཀི་ཐུགས་རྲེའ་ིབཀའ་དནི་ཉག་
གཅིག་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་བཙན་བྱལོ་ནང་ད་ུགཞིས་ཆགས་ཁག་
དང་དགནོ་པ།  སླབོ་གྲྭ།  སནྨ་ཁང་སོགས་གསར་འཛུགས་
མཛད་པ་དང་། ལགྷ་པར་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
གསར་འཛུགས་མཛད་ནས་འཛམ་གླངི་ནང་རང་བཙན་ཡོད་
མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་གནས་སངས་བཟང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་
ཆགས་ཐུབ་ཡོད། 

དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གི་ཐུགས་རྲེ་
བཀའ་དནི་ཉག་གཅིག་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་བྱྱུང་ཡོད། བདོ་ནང་
བདོ་མིའ་ིཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སདྐ་
ཡིག་དང་བཅས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ར་མྲེད་བཏང་
ནས་གྲྭ་བཙྱུན་མྲེད་པ་བཟསོ་ཡོད་ཀང་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ཀི་
ཐུགས་རྲེའི་བཀནི་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་འཛམ་གླིང་ནང་ད་ུསངས་
རྒྱས་ཀི་བསན་པ་འད་ིཉདི་མི་ཉམས་གོང་འཕྲེལ་དང་ཉམས་
པ་སརླ་གསོ་མཛད་དང་མཛད་མུས་ཡིན།

དྲེར་བརྟ ྲེན་ཐྲེངས་འདིར་སུྤལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སབོས་རྒྱལ་ངསོ་
ནས་མགོན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུས་པ་ད ྲེར་བླ་ོཕམ་
ཚད་མྲེད་བྱྱུང་། དྲེར་མོས་མཐུན་ར་བ་ཉདི་ནས་བྱྲེད་ཐབས་
མྲེད།  ཁངོ་ནས་ཀང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དནི་མཁྱྲེན་པའི་སྒ་ོནས་བཟདོ་གསོལ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད།  ངས་ཆོས་སྐརོ་ད ྲེ་ཙམ་ཤྲེས་



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔ་དང་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།25

ཀི་མྲེད། འནོ་ཀང་སྒ ྲེར་གི་བསམ་ཚྱུལ་ལརྟ་ན། ཆོས་ཕགོས་
སྐརོ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
ལས་ལགྷ་པ་ཞིག་སུ་གང་མྲེད་པར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  
དྲེར་བརྟ ྲེན་མགོན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུས་པ་ཡིན་ན་
འགགི་ཐབས་ར་བ་ནས་མྲེད། ཆབ་སདི་ཐགོ་ལ་ཡིན་ནའང་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལོ་ང་ོ 
༧༠ རིང་ལ་སྐ་ུངལ་འཛྲེམས་མྲེད་ཐགོ་ནས་བདོ། ཅྲེས་པ་
འཛམ་གླངི་ཐགོ་མ་འཆི་བར་གསོན་པརོ་གནས་ཐུབ་ཡོད།

བདོ་མི་སུ་འད་ཞིག་ཕིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་སྐྱདོ་སབྐས་ཕི་རྒྱལ་
བ་ཚོས། ཁྱྲེད་ཚོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིམི་རྲེད། ཅྲེས་བརདོ་སབྐས་
ང་ཚོས་ཀང་གདྲེང་སྤབོས་ཆྲེན་པསོ་ད ྲེ་ལརྟ་ཡིན། ཞྲེས་ལན་
འདྲེབས་བྱྲེད་སལོ་ཡོད། དྲེ་ལརྟ་བྱྲེད་ཐུབ་པ་ད ྲེའང་ཁངོ་གི་
བཀའ་དནི་ཉག་གཅིག་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་བྱྱུང་ཡོད།  དྲེར་བརྟ ྲེན་
ཆོས་སདི་གང་གི་ཐད་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་སུས་མཚན་སདྨ་ཞུས་ཀང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
ང་ོརྒལོ་ཡོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། གཞི་རའ་ིབཀའ་ཤག་ནས་གསལ་
བསྒགས་གནང་ཟིན་ཡང་སིད་སྐྱངོ་གི་ལངས་ཕགོས་གསལ་
པ་ོབཟ་ོའདདོ་བྱྱུང་། ཞྲེས་གསུངས།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྱངོ་བླ་ོབཟང་སྲེང ྲེ་མཆོག་གིས་ཐྲེ་ཝན་
སདི་འཛིན་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིགནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༡༠ རྲེས་གཟའ་
ལྷག་པའི་ཉནི་ཐྲེ་ཝན་གི་སིད་འཛིན་ལྕམ་སྐུ་ཚའི་ཨིང་ཝིན་  
Tsai Ing-wen མཆོག་གིས། ཡུལ་དྲེའ་ིསདི་འཛིན་
ལས་ཡུན་གཉསི་པའི་དམ་འབུལ་བཞྲེས་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐྱངོ་བླ་ོབཟང་སྲེང ྲེ་མཆོག་གིས་
འཚམས་འད་ིཞུ་དནོ།  ཕི་ཟླ་ ༡ ནང་ཐྲེ་ཝན་རྒྱལ་ཡོངས་
འསོ་བསྡུ་ཆྲེན་མོའི་སྐབས་སྐུ་ཉདི་མཆོག་ལ་སླར་ཡང་ཚད་
མཐའོ་ིམང་མོས་ཀི་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་རྲེས།  སདི་འཛིན་གི་དམ་
འབུལ་ཐྲེངས་གཉསི་པའི་སབྐས་འདརི་ངས་འཚམས་འད་ིཞུ་
རྒྱྱུ ་དང་། 

སྐ་ུཉདི་ཀི་འཇནོ་ཐང་དང་དབུ་ཁདི་ལམ་སནོ་འགོ  ཐྲེ་ཝན་
མི་མང་གིས་དཔའ་མཛངས་སྙངི་སབོས་ལྡན་པའི་ཐགོ་ནས་
མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་སུང་སྐྱབོ་གནང་བ་ད ྲེས་རྒྱལ་ཁབ་
མང་པརོ་སྲེམས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཐྲེབས་ཡོད།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦  
བར་ཐྲེ་ཝན་ད ྲེ་བཞིན་འཛམ་གླངི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་
འཕདོ་བས ྲེན་ལས་ཁུངས་ཀི་འབ ྲེལ་ཆགས་ཚོགས་མིའི་གས་

སུ་ཡོད།  ཐྲེངས་འདརི་ཐྲེ་ཝན་གཞུང་གིས་ཏགོ་དབིྱབས་
གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་ལས་གཞི་སོགས་ཧ་ཅང་ཚགས་
ཚྱུད་སྤ ྲེལ་ཡོད། ད་ཆ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འཕདོ་བས ྲེན་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་སུ་ཐྲེ་ཝན་བཅྱུག་འསོ་པ་
ཞིག་ཐྲེངས་འདརི་གསལ་འདནོ་བྱས་པ་རྲེད།

བདོ་མི་ཚོར་ཡང་ཐྲེ་ཝན་མི་མང་དང་འད་བར་དཀའ་ངལ་སྣ་
ཚོགས་ལ་གདངོ་ལྲེན་བྱས་ནས་རང་དབང་དནོ་ད་ུའཐབ་རདོ་
བྱས་པའ་ིཉམས་མངོ་ཡོད།  ཐྲེ་ཝན་མི་མང་ཁདོ་བདོ་མིའ་ིབ་ླ
ན་མྲེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་ལ་དད་གུས་ཞུ་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད།  སྐ་ུ
ཉདི་ཀི་སིད་འཛིན་ལས་ཡུན་རིང་ཐྲེ་ཝན་མི་མང་དང་བདོ་
མིའི་དབར་མཛའ་འབྲེལ་སརྔ་བས་དམ་ཟབ་ཡོང་རྒྱྱུར་ངས་
རྲེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  གཞིས་བྱྲེས་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ཏྲེ་ངས་སླར་ཡང་སྐུ་ཉདི་ཀི་ལས་དནོ་གང་ཅིར་བྱ་བ་
ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་མདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞྲེས་འཁདོ་པ་
བཅས།།
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ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པསོ་ 
ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་མགགོས་མྱུར་གླདོ་བཀལོ་ 

དགསོ་པའ་ིརྲེ་འདནུ་ཤུགས་ཆྲེ་བཏནོ་པ།

༄༅། །ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ནང་གི་རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་གོས་
ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇིམ་མྲེག་གྷ་ོཝན་ Jim  

McGovern མཆོག་དང་།  ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་
ཚོགས་གཞོན་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་མར་ཁ་ོར་ུབྷའི་ོ Marco Rubio 
མཆོག་གིས་བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤ ྲེལ་བ་བརྒྱྱུད།  ཀུན་
གཟགིས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙན་
དབང་འགོ་གར་སོང་ཆ་མྲེད་ད་ུགྱུར་ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ ༢༥ 
འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཚིགས་དང་བསནུ།  ཁངོ་དང་ཁངོ་གི་
ནང་མི་ལནྷ་རྒྱས་ས་གནས་གང་ད་ུབཀག་ཉར་བྱས་པ་དང་། 
གནས་སངས་ཇི་ཡིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངྲེས་པར་གསལ་
བཤད་བྱྲེད་དགསོ་པ་མ་ཟད།  མགགོས་མྱུར་གླདོ་བཀལོ་
གཏངོ་རོགས་ཞྲེས་རྲེ་འདནུ་ཤུགས་ཆྲེ་བཏནོ་པའི་བསྒགས་
གཏམ་སྤ ྲེལ་འདགུ

དྲེ་ཡང་བསྒགས་གཏམ་དྲེའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། ལོ་ང་ོ ༢༥ 
གངོ་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆྲེན་སྐ་ུཕ ྲེང་བཅྱུ་གཅིག་པ་དགྲེ་འདནུ་
ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་དང་ཁོང་གི་ནང་མི་བཅས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བཙན་ཁིད་བྱས་ནས་གར་སོང་ཆ་མྲེད་ད་ུགྱུར་
ཡོད།  ད་བར་ཁངོ་དང་ཁངོ་གི་ནང་མི་ལནྷ་རྒྱས་མཇལ་
རྒྱྱུ ་ལྟ་ཞོག་གནས་སངས་ཇི་འད་ཞིག་ངང་ཡོད་པའི་སྐརོ་
ཙམ་ཡང་ཤྲེས་རྟགོས་མ་ཐུབ།  དྲེར་བརྟ ྲེན་ཁངོ་རྣམས་ན་ི
འཛམ་གླིང་ནང་གི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་ཉ ྲེས་ཆད་དསུ་ཡུན་
རིང་ཤོས་ཕགོ་མཁན་གས་ཆགས་ཡོད།  ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་ཆ་རྐྲེན་གང་ཡང་མྲེད་པར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་
ཆྲེན་དགྲེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་དང་ནང་མི་བཅས་གླདོ་
བཀལོ་གཏངོ་དགསོ་པ་དང་། བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་གི་སླབོ་
གཉ ྲེར་ཁང་ཆྲེ་ཤོས་སུ་གགས་པ་གསྲེར་རྟ་བ་ླརུང་སརྒ་དང་
ཡ་ཆྲེན་ཆོས་སརྒ་གཉསི་ནང་ཆོས་བྱྲེད་དགྲེ་འདནུ་གི་ཆོས་
ཕགོས་ཀི་བྱྲེད་སྒརོ་དམ་བསྒགས་བསུན་གཙྲེར་བཟསོ་པ་མ་
ཟད།  གྲྭ་བཙྱུན་དགནོ་པ་ནས་ཕིར་འབུད་བཏང་བ་དང་། 

གྲྭ་ཤག་གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ། དྲེ་བཞིན་དགནོ་པའ་ིནང་ 
༼མི་རིགས་མཐུན་སིྒལ་ལ་ཤུགས་སྣནོ་བརྒྱབ་ནས་མཛྲེས་
སྡགུ་ལནྡ་པའ་ིབདོ་ལྗངོས་འཛུགས་སུྐན་བྱྲེད་དགསོ།༽ ཟྲེར་
བའི་ལས་འགུལ་སྤ ྲེལ་བཞིན་པ་ད ྲེ་དག་མཚམས་འཇགོ་བྱྲེད་
དགསོ།   ལགྷ་པར་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་གི་བ་ླསུྤལ་

རད་གཅདོ་ཞུ་རྒྱྱུའི་སལོ་རྒྱྱུན་ལམ་ལུགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་དབང་སྒྱུར་བྱྲེད་བཞིན་པར་ང་ཚོས་སྲེམས་འཚབ་དང་
སྦགས་མཚམས་འཇགོ་བྱྲེད་དགསོ་པའི་རྲེ་འདནུ་ཤུགས་ཆྲེ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ད་ུསདི་བྱྱུས་ད ྲེ་དག་ལག་བསར་བྱྲེད་
བཞིན་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག ཡུལ་གམོས་གཤིས་ལུགས་ཟུར་
གསལ་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་ར་མྲེད་གཏངོ་ཆྲེད་རྲེད།  རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་སུང་སྐྱོབ་ཀི་
ཁིམས་འཆར་ལ་བརི་བཀུར་ཞུ་རྒྱྱུ འི་མཚན་རྟགས་བཀོད་
ཡོད་སབས་ཁ་དན་ཚིག་ལ་གནས་དགསོ། 

ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་ཀང་བདོ་ནང་ཕར་འག་ོཚྱུར་འངོ་གི་གོ་
སབྐས་འད་མཉམ་དཔྱདོ་རྒྱྱུའི་ཁམིས་ལུགས་གཏན་འབྲེབས་
ཟནི་པ་དང་།  ཉ ྲེ་ལམ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གི་བསྐྱར་ཞིབ་
ཁིམས་འཆར་གསར་པ་བཅས་ཀི་ནང་ད་ུགསལ་བ་ལྟར།  
བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་
སུང་སྐྱབོ་བྱྲེད་དགསོ། ཞྲེས་འཁདོ་འདགུ 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚྲེས་ ༡༣ དང་ཕི་ཟླ་ ༩ ཚྲེས་ 
༢༤ སོ་སོར་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་ཚན་
པའི་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པསོ་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་ནང་ད་ུབདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གི་བསྐྱར་ཞིབ་ཁིམས་འཆར་བཏནོ་པ་དང་། 
ཁམིས་འཆར་དྲེ་ན་ིད ྲེ་ས་ྔཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་ཨ་རིའ་ིགསོ་
ཚོགས་གངོ་འགོ་ནང་ད་ུབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གི་སདི་བྱྱུས་ཞྲེས་
པ་ཁིམས་ལུགས་གཏན་འབྲེབས་གནང་རྲེས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་ཚད་མཐ་ོཤོས་ཀི་ཁིམས་འཆར་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་
བཅས། །
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ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་གང་ད་ུབཞུགས་ཡོད་མྲེད་འཛམ་གླངི་མི་མང་
ལ་གསལ་བཤད་བྱསོ།

༄༅། །ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆྲེན་དགྲེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་ཁདི་
བྱས་ནས་ད་བར་གར་སོང་ཆ་མྲེད་ད་ུགྱུར་ཏ ྲེ་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ ༢༥ འཁརོ་བཞིན་པའ་ིདསུ་སབྐས་
དང་བསནུ།  ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་དུང་ཆྲེ་སྐ་ུཞབས་མ་ཡིག་པམོ་པ ྲེའ་ོ Mike Pompeo མཆོག་
གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ། ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་གང་ད་ུབཞུགས་ཡོད་མྲེད་དང་
གནས་སངས་ཇི་ཡིན་འཛམ་གླངི་མི་མང་ལ་གསལ་བཤད་མཐིལ་ཕིན་པ་ཞིག་གནང་དགསོ་པའ་ི
རྲེ་འདནུ་ཤུགས་ཆྲེ་བཏནོ་པ་དང་སྦགས།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིཐུན་མིན་ཆོས་དང་སདྐ་
ཡིག ཡུལ་གམོས་གཤིས་ལུགས་ར་མྲེད་བཟ་ོརྒྱྱུའ་ིལས་འགུལ་མུ་མཐུད་སྤ ྲེལ་བཞིན་པ་ད ྲེར་ཨ་
རིའ་ིགཞུང་ལ་སྲེམས་འཚབ་ཆྲེན་པ་ོཡོད་པ་གསལ་འདནོ་གནང་བར།  བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྱངོ་བླ་ོབཟང་སྲེང ྲེ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་དུང་ཆྲེ་མཆོག་ལ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་
ཞུ་དནོ།  ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་ད་བར་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་མུ་མཐུད་གནང་བ་མ་ཟད། ཐྲེངས་
འདརི་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་དགྲེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་མགགོས་མྱུར་གླདོ་བཀལོ་ཡོང་
སདླ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཤུགས་ཆྲེ་འད་ིལ་ྟབུ་གནང་བ་ན་ིདསུ་ཡུན་རིང་པའོི་རྲེས་བྱྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་སབས།  
བདོ་མི་ཚོར་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱརོ་ས་བརྟན་རྒྱྱུན་སྐྱངོ་གནང་བཞིན་པ་གསལ་
འདནོ་གནང་བ་ཞིག་མཚོན་ཐུབ། ཅྲེས་གསུངས། །   

པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་གི་གནས་སངས་ཐགོ་ད་ོསྣང་ཇྲེ་ཆྲེར་འག་ོབཞིན་པ་ན་ིའབྱྱུང་
འགྱུར་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གི་༸སྐའུ་ིཡང་སདི་ཀི་གནད་དནོ་ལ་ཐུག་ཡོད།

༄༅། །ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་སུང་སྐྱབོ་
ཚན་པའ་ིའགན་འཛིན་སྐ་ུཞབས་སྲེམ་བ་ྷརོན་བྷ ྲེག་ Samuel 

D. Brownback མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་པཎ་ཆྲེན་
རིན་པ་ོཆྲེ་མགགོས་མྱུར་གླདོ་བཀལོ་དགོས་པའི་རྲེ་འདནུ་
བཏནོ་འདགུ  དྲེ་ཡང་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་གསར་
འགོད་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་མགིན་ཚབ་
པ་སྐ་ུཞབས་ Morgan Deann Ortagus ལགས་ཀི་
ད་ིབར་ལན་འདྲེབས་གནང་སྐབས་སྐུ་ཞབས་སྲེམ་བྷ་རོན་
བྷ ྲེག་ Samuel D. Brownback མཆོག་གིས།  དྲེང་
སབྐས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་གདལ་ཆྲེ་བའི་དསུ་
སབྐས་དང་བསནུ།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཙོས་གཅིག་བསྡསུ་
དབང་འཛིན་གི་སིད་གཞུང་ཁག་གཅིག་གིས་གངས་ཉུང་མི་



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔ་དང་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 28

རིགས་ཀི་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་ཇྲེ་ཤུགས་
ཆྲེ་རུ་བཏང་ནས་ཁོང་ཚོར་འཕདོ་བས ྲེན་གི་མཐུན་འགྱུར་
ཚད་ལནྡ་ལོངས་སུ་སྤདོ་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་འཕགོ་པ་དང་།  མ་
ཉ ྲེས་ཁ་གཡོག་བྱས་པ། དལི་བསྒགས་ལོག་པ་སྤ ྲེལ་ནས་དམ་
བསྒགས་ཤུགས་ཆྲེ་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། ཅྲེས་གསུངས།

སིྤར་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༤ ནང་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་
རང་དབང་སུང་སྐྱབོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་སྲེམ་
བ་ྷརོན་བྷ ྲེག་ Samuel D. Brownback མཆོག་གིས་
ཏགོ་དབིྱབས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་ཇྲེ་ཆྲེར་འག་ོབཞིན་
པའ་ིགནས་སངས་འགོ  བཙོན་ཁང་ནང་གི་བཙོན་པ་ཚོར་
ནད་ཡམས་དྲེ་མྱུར་པའོ་ིཐགོ་ནས་འག་ོཉ ྲེན་ཆྲེ་བའ་ིཛ་དག་གི་
གནས་སངས་ལ་གཞིགས་ཏྲེ། བཙོན་པ་གླདོ་བཀལོ་དགསོ་
པའ་ིརྲེ་འདནུ་བཏནོ་པ་ལརྟ། ཨི་རཱན་དང་སརྦ་མ། ཁུ་བ།ྷ ར་ུ
སུ་བཅས་ཀིས་བཙོན་པ་ཁག་གཅིག་གླདོ་བཀལོ་བཏང་འདགུ 

དྲེ་ཡང་སྐ་ུཞབས་སྲེམ་བ་ྷརོན་བྷ ྲེག་ Samuel 

D. Brownback མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་
གསུང་དནོ།  ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་ཆྲེ་བའ་ི
དསུ་སབྐས་དང་བསནུ་བདོ་ནང་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཁིྱམ་ཚང་ས་ཡ་བཅྱུ་ལ་ཉ ྲེན་
རྟགོ་མི་སྣ་ས་ཡ་གཅིག་བཏང་ནས་བདོ་མིའ་ིཆོས་
ལུགས་ཀི་བྱྲེད་སྒརོ་དམ་བསྒགས་བྱྲེད་བཞིན་
ཡོད།  ཕགོས་མཚྱུངས་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་
ནང་ལ་མཚོན་ནའང་ཁ་ཆྲེའི་གངས་ཉུང་མི་
རིགས་ཚོར་དམ་བསྒགས་ཚབས་ཆྲེ་བྱྲེད་བཞིན་
པ་ན་ིདཔྲེར་ན།  ནད་ཡམས་འག་ོཉ ྲེན་ཡོད་མིན་
ལ་ལྟསོ་མྲེད་ཁ་ཆྲེ་བ་ཚོར་མུ་མཐུད་ལས་ཀ་བྱྲེད་
བཅྱུག་པ་སོགས་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་ཁ་ཆྲེ་གངས་ཉུང་
མི་རིགས་ཚོར་ནད་ཡམས་དྲེ་འགོ་རྒྱྱུ འི་ཉ ྲེན་ཁ་
ཧ་ཅང་ཡོད་འདགུ  ཅྲེས་ལན་འདྲེབས་གནང་
འདགུ 

ཕོགས་མཚྱུངས ་སྐབས ་ད ྲེར ་ཕ ་རན ་ སིའི ་ 
Agence France-Presse ཞྲེས་པའ་ིགསར་
ལས་ཁང་གི་གསར་འགྱུར་པ་ཤོན་ཊྲེན་ཌནོ་ Shaun  

Tandon ལགས་ཀིས།  འད་ིལོ་ན་ིཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆྲེན་
དགྲེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གར་སོང་ཆ་མྲེད་ད་ུགྱུར་
ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ ༢༥ འཁརོ་བཞིན་ཡོད་སབས།  ད་ལའྟ་ི
ཆར་ཁངོ་གི་གནས་སངས་ཐད་རྒྱྱུས་མངའ་ཇི་ཙམ་ཡོད་མྲེད་
ཀི་ད་ིབ་ཞུས་པར་སྐ་ུཞབས་སྲེམ་བ་ྷརོན་བྷ ྲེག་ Samuel D.  

Brownback མཆོག་གིས།  དྲེ་རིང་གི་ཉནི་མོ་ན་ིཀུན་
གཟགིས་པཎ་ཆྲེན་དགྲེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གར་སོང་
ཆ་མྲེད་ད་ུགྱུར་ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ ༢༥ འཁརོ་བའ་ིདསུ་
ཚིགས་འཁྲེལ་ཡོད།    ང་ཚོས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེ་དགྲེ་
འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་གང་ད་ུཡོད་མྲེད་ད་ལྟའི་ཆར་
ར་བ་ནས་ཤྲེས་ཀི་མྲེད་སབས།  ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་གང་ད་ུཡོད་མྲེད་གསལ་བཤད་དགོས་པ་
དང་།  མགགོས་མྱུར་གླདོ་བཀལོ་དགསོ་པའ་ིརྲེ་འདནུ་མུ་
མཐུད་འདནོ་བཞིན་ཡོད།  རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིསདི་གཞུང་
ལ་ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་ནས་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་
མཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་སིད་ཐག་གཅདོ་ཞུ་རྒྱྱུའི་བདག་ཐབོ་ར་
བ་ནས་མྲེད།  རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འབྱྱུང་
འགྱུར་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གི་༸སྐའུ་ིཡང་སདི་ཐག་གཅདོ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་བར་ལམ་ནས་མུ་མཐུད་བཏནོ་
པར་བརྟ ྲེན།  ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་གི་
གནས་སངས་དྲེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆྲེན་
པ་ོཆགས་པ་མ་ཟད། ཀུན་གིས་ད་ོསྣང་བྱྲེད་ཡུལ་ཞིག་ཀང་
ཆགས་ཡོད། 

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་དགྲེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གི་
གནད་དནོ་ཐད་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་ད་བར་རྒྱ་ནག་དང་གླ ྲེང་
སླངོ་བྱས་པ་མ་ཟད། མ་འངོས་པར་མུ་མཐུད་གླ ྲེང་སླངོ་བྱ་
རྒྱྱུ ་ཡིན།  དྲེང་སབྐས་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ནང་དང་འཛམ་
གླངི་ཁྱནོ་ད་ུཔཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་གི་གནད་དནོ་ཐད་ད་ོ
སྣང་ཇྲེ་ཆྲེར་འག་ོབཞིན་པ་ལ་ྟབུ་འདགུ དྲེ་ན་ིགཙོ་བ་ོ༸གངོ་ས་
༸སྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གི་༸སྐའུ་ིཡང་སདི་ཐག་
གཅདོ་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིགནད་དནོ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་བརྟ ྲེན་ནས་
རྲེད།  གནད་དནོ་ད ྲེའ་ིཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་
ཐབོ་ཐང་མྲེད་བཞིན་ད་ུཡོད་ཁུལ་བྱྲེད་བཞིན་པར་བརྟ ྲེན་རྒྱལ་
སིྤའ་ིནང་སྲེམས་འཚབ་ཆྲེན་པ་ོསྐྱྲེ་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་དམར་
པའོི་སིད་གཞུང་ལ་བདོ་ཀི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་
ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་སིད་ཐག་གཅདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། 
ཡྲེ་ཤུའ་ིབ་ླཆྲེན་པབོ་ The Pope ངསོ་འཛིན་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིཐབོ་
ཐང་ཡང་ར་བ་ཉདི་ནས་མྲེད།  ཅྲེས་ལན་འདྲེབས་གནང་
འདགུ །

༄༅། །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།



༢༠༢༠ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔ་དང་དྲུག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།29

༸ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་བཙན་དབང་འགོ་གར་སོང་ཆ་མྲེད་ད་ུགྱུར་
ཏ ྲེ་ལོ་ང་ོ ༢༥ འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཚིགས་ཐགོ་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད།

༄༅། །ཉ ྲེ་ཆར་ཟླ་ ༤ ཚྲེས་ ༢༥ ཉནི་བདྲེ་ལནྡ་ཞིང་གི་
མགོན་པ་ོའདོ་དཔག་མྲེད་ཀི་རྣམ་སུྤལ་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་
ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེ་སྐུ་ཕ ྲེང་བཅྱུ་གཅིག་པ་དགྲེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ི
མ་མཆོག དགསོ་པ་དང་དནོ་གི་སདླ་ད་ུམཚན་དངསོ་ནས་
སྨསོ་ན། རྲེ་བཙྱུན་བསན་འཛིན་དགྲེ་འདནུ་ཡྲེ་ཤྲེས་འཕནི་
ལས་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་བཟང་པ་ོམཆོག་ཡབ་དཀནོ་མཆོག་
ཕུན་ཚོགས་དང་ཡུམ་བདྲེ་ཆྲེན་ཆོས་སྒནོ་གཉསི་ཀི་སས་སུ་
འཁུངས་ནས་དགུང་ལོ་ ༣༡ ལ་ཕྲེབས་པའ་ིསྐའུ་ིའཁུངས་
སརྐ་གི་ཉནི་མོ་ཡིན་སབས། ངས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཚབ་ཞུས་ཏྲེ་སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་ལ་འཚམས་འདའིི་བཀ་ཤིས་
བདྲེ་ལྲེགས་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག ཁངོ་ད་ལའྟ་ིཆར་སྐ་ུཁམས་
གསལ་ཐང་ཡིན་པའ་ིརྲེ་སྨནོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

ད ྲེ་ཡང་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་དགྲེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་
མཆོག་དགུང་ལོ་དུག་ལ་ཕ ྲེབས་སབྐས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༥ 
ཚྲེས་ ༡༤ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆྲེ་
མཆོག་གིས་༸ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེ་སྐ་ུཕ ྲེང་བཅྱུ་
པའི་ཡང་སིད་ད་ུངསོ་འཛིན་གནང་ནས་ཉནི་གསུམ་གི་རྲེས་
ལ་ཁངོ་དང་ཁངོ་གི་ནང་མི་ལནྷ་རྒྱས་དང་བྱ་བལ་རིན་པ་ོཆྲེ་
བཅས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་འཁདི་བྱས་ཏྲེ་ད་བར་གར་སོང་
ཆ་མྲེད་ད་ུགྱུར་ནས་ད ྲེ་རིང་ལོ་ང་ོ ༢༥ འཁརོ་གི་ཡོད་ཅིང་། 
འཛམ་གླངི་ཁྱནོ་ཡོངས་སུ་གནས་པའི་ནང་པ་དང་ཁྱད་པར་
བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་གིས་ཁངོ་གི་ཞལ་མཇལ་དང་གསུང་ཐསོ་
རྒྱྱུ འི་གོ་སྐབས་ནམ་ཡོང་སྐམོ་པ་ཆྱུ་འདདོ་ལྟར་རྲེ་སྒུག་བྱྲེད་
བཞིན་ཡོད།

ཚང་མས་མཁྱྲེན་གསལ་ཡིན་ཡང་གལ་པ་ོཆྲེ་ལ་ནན་ཏན་གི་
དཔྲེ་ལརྟ། འདརི་ནན་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུར། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐྱབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་གིས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེའ་ི
ཡང་སདི་ངསོ་འཛིན་གནང་སངས་ན།ི བདོ་ཀི་སལོ་རྒྱྱུན་གི་
བ་ླསུྤལ་ངསོ་འཛིན་གནང་སལོ་བཞིན་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
༸རྒྱལ་བ་པཎ་ཆྲེན་རྣམ་གཉསི་དབར་ཡང་སིད་རད་གཅདོ་
གནང་རྲེས་སོགས་བ་ླསླབོ་ཀི་འབ ྲེལ་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་

ཞིག་ཡོད་པ་གཞིར་བཞག་ངསོ་འཛིན་གནང་ཡོད། འནོ་ཀང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་སིད་དགོས་མཁོ་དང་བསནུ་ནས་
འཁྱགོ་བཤད་བྱྲེད་པ་རྒྱྱུན་གཏན་ཞིག་ཡིན་སབས་ཧང་སང་རྒྱྱུ ་
མྲེད་ལ། འཛམ་གླངི་མི་མང་ངསོ་ནས་ཀང་ཡིད་ཆྲེས་གནང་
གི་མྲེད་པའ་ིགདྲེང་སྤབོས་དང་ཡིད་ཆྲེས་ཡོད།

ལར་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ན།ི ནམ་རྒྱྱུན་ཆོས་ལ་དགུ་ཏུ་ལ་ྟ
མཁན་ཞིག་ཡིན་སབས། ཡང་སདི་རད་གཅདོ་ཐད་ལ་ཐྲེ་བྱྱུས་
བྱྲེད་པ་ན་ིཞྭ་དཔྲེ་ལམྷ་འགྲེབས་བཞིན་ཤིན་ཏུ་མི་འསོ་པ་ཞིག་
ཡིན་རངུ་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་སདི་དགསོ་མཁ་ོཁ་ོནར་
དམིགས་ནས་ཆོས་ལ་དགུ་ཏུ་ལ་ྟབའི་ར་བའི་ཁས་ལྲེན་བརྲེད་
ནས་རྒྱལ་མཚན་ནརོ་བུ་ཞུ་བ་པཎ་ཆྲེན་སྐ་ུཕ ྲེང་བཅྱུ་པའ་ིཡང་
སདི་ད་ུབསྐསོ་ཏ ྲེ། མི་མང་ལ་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེའ་ིཡང་སདི་
ད་ུབརི་དགསོ་པའ་ིབཙན་བཀའ་གཏངོ་གི་ཡོད་སབས། བདོ་
མི་ཚོས་ཕི་ལ་རྣམ་འགྱུར་ད ྲེ་ལརྟ་མ་སནོ་ཀ་མྲེད་ཆགས་ཀང་
སྲེམས་གཏིང་ནས་དགྲེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་ཁོ་ནར་
པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེའ་ིཡང་སདི་ད་ུབརི་བཞིན་ཡོད།

༸ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་བཙན་དབང་འགོ་
གར་སོང་ཆ་མྲེད་ད་ུགྱུར་པ་ན།ི བདོ་མིའ་ིཆོས་དད་རང་
དབང་གི་ཐབོ་ཐང་འཕགོ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་

ད་ུཆྱུང་སིད་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་ལ་རང་ཉདི་ཀི་གདན་སར་
ཆོས་ཕགོས་ཀི་གསན་བསམ་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁག་རང་དབང་སྒ་ོ
ནས་གནང་རྒྱྱུའ་ིཐབོ་ཐང་མ་ཕུལ་བ་ན།ི འག་ོབ་མིའ་ིགཞི་
རའ་ིཐབོ་ཐང་འཕགོ་པ་ཡིན་སབས་བླ་ོཕམ་ཚད་མྲེད་ཡོད།

ང་ཚོའ་ིབདྲེན་པའ་ིརྒྱབ་ཏུ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་བིྱས་
པའ་ིཐབོ་ཐང་ཚོགས་ཆྱུང་དང་། བཙན་དབང་འགོ་གར་སོང་
ཆ་མྲེད་ད་ུགྱུར་པའ་ིཞིབ་བཤྲེར་ཚོགས་ཆྱུང་སོགས་དང་། དྲེ་
བཞིན་ཨ་རི་དང་། ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས། ཨིན་ཡུལ། ཁྲེ་ན་
ཌ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པའོ་ིགསོ་ཚོགས་དང་། སདི་གཞུང་། 
རྒྱལ་སིྤའ་ིཚོགས་པ་ཁག བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བ་བཅས་ཀིས་
ལོ་མང་རིང་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་གི་གཞི་རའི་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་ཐད་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆྲེན་པསོ་བསྒགས་གཏམ་
དང་། གསོ་ཆོད། སནྙ་ཐ་ོབཅས་བཏནོ་ནས་འཕལ་ད་ུགླདོ་
བཀལོ་གཏངོ་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་ཡོད།

ལྷག་པར་ད་ུབིྱས་པའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆྱུང་སོགས་ཀིས་
༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེའི་གནས་ཚྱུལ་ད ྲེ་ཉདི་ཕི་
གསལ་ནང་གསལ་ཡོང་ཐབས་སུ་རང་དབང་ཅན་གི་ཚོགས་
པ་ཞིག་ལ་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་མཇལ་རྒྱྱུའི་གོ་སབྐས་
དགསོ་ཚྱུལ་གསུངས་ཀང་འཛམ་གླངི་མི་མང་གི་ཞལ་འགགོ་
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ཐབས་སུ་ཁངོ་སྐུ་གཟུགས་བདྲེ་ཐང་ཡིན་ཞྲེས་ལན་འདྲེབས་
གཅིག་ཁ་ོན་ལས་རྒྱག་རྒྱྱུ ་མྲེད། དྲེ་བཞིན་ས་ྔལོ་ཟླ་ ༩ ནང་
ཇི་ན་ིཝར་འཚོགས་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་བཙན་
དབང་འགོ་གར་སོང་ཆ་མྲེད་ད་ུགྱུར་པའི་ཞིབ་བཤྲེར་ཚོགས་
ཆྱུང་གི་ཚོགས་འད་ུཐྲེངས་ ༡༡༩ པའ་ིཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་སྐུ་ཕ ྲེང་བཅྱུ་གཅིག་པ་མཆོག་དང་
ནང་མི་ལནྷ་རྒྱས་གང་ད་ུཡོད་མྲེད་འད་ིརད་གནང་བར་ལན་
འདྲེབས་གསལ་པ་ོབརྒྱབ་ཐུབ་མྲེད།

གལ་ཏྲེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༸ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོ
ཆྲེ་མཆོག་བཙན་དབང་འགོ་གར་སོང་ཆ་མྲེད་ད་ུགྱུར་མྲེད་པ་
དང་། རྒྱལ་སིྤའ་ིསྡངིས་ཆའ་ིས ྲེང་བདོ་ནང་སྨྲ་བརདོ་དང་ཆོས་
དད་རང་དབང་ཡོད་ཚྱུལ་ཡང་ཡང་བརདོ་པ་བདྲེན་པ་ཡིན་
ཚྲེ། ཁངོ་དང་ནང་མི་ལནྷ་རྒྱས། བྱ་བལ་རིན་པ་ོཆྲེ་བཅས་
ཀི་གནས་སངས་ཇི་ཡིན་སྐ་ུཔར་དང་། བརྙན་ཐུང་སོགས་ཀི་
སྒ་ོནས་བདྲེན་པ་ར་སྤདོ་གནང་དགསོ།

དྲེ་བཞིན་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་སྐུ་ཕ ྲེང་བཅྱུ་པའི་མཛད་
རྲེས་ལ་དན་གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆྲེན་པ་ོཡིན་སབས། དྲེ་རིང་
འདརི་ཁངོ་གི་རླབས་ཆྲེན་མཛད་རྲེས་སྙངི་བསྡུས་ཤིག་ཞུས་
ན། ཁངོ་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་
ག་སིྒག་ཨུ་ཡོན་ལནྷ་ཁང་ཟྲེར་བའི་གཙོ་འཛིན་ལས་ཚབ་ཀི་
ཐུགས་འགན་བཞྲེས་ནས་ལོ་གསུམ་ཕག་ལས་གནང་རིང་
བདོ་ནང་ད ྲེ་ས་ྔབྱྱུང་མངོ་མྲེད་པའི་མུ་གྲེ་དང་ལྟགོས་ཤི་ཐྲེབས་
ཡོད་པ་དང་། བདོ་ཀི་དགནོ་སྡ ྲེ་ཁག་གི་སལོ་རྒྱྱུན་གི་སླབོ་
གཉ ྲེར་ལམ་ལུགས་ར་མྲེད་འག་ོརྒྱྱུའ་ིཉ ྲེན་ཁ་ཡོད་པ་སོགས་རྒྱ་
དམར་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ལག་བསར་བྱས་པའི་སིད་བྱྱུས་
ཀི་ཉ ྲེས་སྐྱནོ་ཡོ་བསང་ཚྱུལ་ད་ུབཀོད་པའི་བདོ་ཡིག་སྙན་ཞུ་

དང་། རྒྱ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་པའ་ིང་ོབཤུས་བཅས་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༢ 
ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༡༨ ཉནི་པ ྲེ་ཅིང་ད་ུསདི་བླནོ་ཀའོུ་ཨྲེན་ལྲེ་ལ་
གནང་ཡོད་པ་རྲེད། སནྙ་ཞུ་ད ྲེ་ལ་ཡོངས་གགས་སུ་ཡིག་འབུ་
ཁ་ིབདནུ་གི་སནྙ་ཞུ་ཞུ་ཡི་ཡོད།

ཐོག་མའི་ཆར་མའ་ོཙྲེ ་ཏུང་གཙོས་པའི་རྒྱ་ནག་གི་དཔནོ་
རིགས་ཚོས་བདོ་ལ་བསྒྱུ ར་བཅོས་གཏངོ་རྒྱྱུ ་གསུངས་པ་
བཞིན་རྲེ་བ་ཆྲེན་པ་ོབྱྱུང་ཡང་རྲེས་སུ་མའ་ོཙྲེ་ཏུང་གིས་ཀང་
སྐྱནོ་བརདོ་བྱས་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོ་མཇུག་ནས་བཟུང་
༸ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་ཚོགས་འད་ུགལ་
ཆྲེའ་ིརིགས་ལ་ཕ ྲེབས་རྒྱྱུར་བཀག་འགགོ་དང་། བདོ་དང་
རྒྱ་ནག་ཏུ་ཧུར་བརནོ་ཅན་ཚོའི་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་
འཐབ་རདོ་དག་པའོི་བྱ་སྤདོ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་ཁངོ་གིས་དཀའ་
སྡགུ་ཚད་མྲེད་མངས་ཡོད་པ་དང་། དྲེ་བཞིན་ཐགོ་མའ་ིཆར་
པྲེ་ཅིང་གི་གཟིམ་ཤག་ཏུ་བཟང་བཙོན་ལ་ྟབུ་བཞུགས་དགོས་
བྱྱུང་བ་མ་ཟད། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༨ ཟླ་ ༢ ནས་ ༡༩༧༧ ཟླ་ 
༡༠ བར་ལོ་དགུ་དང་ཟླ་བ་བརྒྱད་རིང་བཙོན་ཁང་ནང་དཀའ་
སྡགུ་གི་མུན་ནག་འགམིས་དགསོ་བྱྱུང་ཡོད།

འནོ་ཀང་བཙོན་ཁང་ནས་གླདོ་བཀལོ་ཐབོ་པའ་ིརྲེས་སུ། ལས་
ལ་བརོན་ཞིང་དཔའ་ངར་ལྡན་པའི་བདོ་མི་རིགས་ཀི་བུ་
རབས་ཚ་རྒྱྱུད་ཀི་མཚན་སནྙ་ལ་གནདོ་པའི་ཤུལ་རྲེས་ཕ་མོ་
ཙམ་ཡང་ངའི་ལོ་རྒྱྱུས་ནང་མི་འཇགོ་པའི་དམ་བཅའ་བཞག་
ཡོད། ཅྲེས་ཡིག་འབུ་ཁ་ིབདནུ་གི་སནྙ་ཞུའ་ིནང་འཁདོ་པ་
བཞིན། ཁངོ་གིས་ལགྷ་བསམ་སྙངི་སབོས་སརྔ་བཞིན་འགྱུར་
མྲེད་ཐོག་ཐུགས་ཀི་དམ་བཅའ་བརྟན་པསོ་མཛད་འཕིན་
བསྐྱངས་ཡོད་པ་ཀུན་གིས་མཁྱྲེན་གསལ་རྲེད། ལགྷ་པར་ད་ུ
བདོ་ནང་གི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་སླབོ་ཁིད་བརྒྱྱུ ད་ལམ་བདོ་ཡིག་
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མཛད་སྒརོ་བཅར་མཁན་རྒྱ་ནག་གི་དཔནོ་རིགས་སོགས་
མཐོ་འབིང་མི་སྣ་ལྷན་འཛོམས་ཀི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་
འདའུ་ིཐགོ ང་ཚོས་བླསོ་བཏང་བའ་ིགངོ་གུན་གི་རིན་ཐང་
དང་། གུབ་འབས་གཉསི་བསྡརུ་ནས་བཤད་ཚྲེ། ངའ་ིབསམ་
ཚོད་བྱས་ན། བླསོ་བཏང་བའ་ིགངོ་གུན་གི་རིན་ཐང་མང་བ་
ཡོད་པ་རྲེད། ང་ཚོར་ཐབོ་པའ་ིགུབ་འབས་ཀི་རིན་ཐང་ད ྲེ་
གངོ་གུན་གི་རིན་ཐང་ལས་ཆྲེ་བ་བྱྱུང་ཡོད་པ་མ་རྲེད། ཅྲེས་
གསུངས་ཡོད།

དྲེ་བཞིན་ཟླ་ད ྲེའ་ིཚྲེས་ ༢༤ ཉནི་གངོ་གི་མཛད་སྒརོ་བཅར་
མཁན་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ནས་ཆོས་ཕགོས་ཀི་མི་སྣ་དང་། 
དཔནོ་རིགས་ལྷན་འཛོམས་ཀི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདའིུ་
ཐགོ་ཏུའང་། རིག་གནས་གསར་བརྲེ་ཆྲེན་པ་ོཁས་མི་ལྲེན་པ་
མ་ཟད། དྲེར་དགག་པ་བརྒྱབ་དགསོ། ཞྲེས་གསུངས་ཡོད། 
དྲེ་ནས་ཉནི་བཞིའི་རྲེས་ལ་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོ
ཆྲེ་མཆོག་གླ་ོབུར་ད་ུདགངོས་པ་རགོས་པ་རྲེད། དྲེ་ལ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་གཞུང་འབྲེལ་སྐུ་ཕུང་ཞིབ་འཇུག་གང་ཡང་
མ་གནང་བའི་ཐགོ་སྙངི་ཁག་རྒྱྱུ ་བ་ཉམས་ནས་གངོས་པའི་
འགྲེལ་བརདོ་བྱས་ཀང་ང་ཚོའི་ངསོ་ནས་རང་བཞིན་གིས་སྐ་ུ
གཤྲེགས་པར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཐབས་བལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༸ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆྲེན་དགྲེ་འདནུ་ཆོས་
ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་ཀང་དགུང་ལོ་ཆྲེས་ཆྱུང་ངུ་ནས་བཙན་ཁིད་
བྱས་ནས་ད་བར་གླདོ་བཀལོ་བཏང་མྲེད་ཅིང། མིའ་ིམི་ཚྲེའ་ི
ནང་ལོ་ ༢༥ ཉུང་ཉུང་ཞིག་ར་བ་ནས་མིན། ལགྷ་པར་ད་ུ
མི་ཚྲེའི་འཚར་ལོངས་ཀི་བརྒྱྱུད་རིམ་གལ་ཆྲེ་ཤོས་ད ྲེ་བཙན་
དབང་འགོ་བཞུགས་དགསོ་པ་ན།ི གསབ་ཐབས་མྲེད་པའ་ི
གངོ་གུན་ཆྲེན་པ་ོཞིག་ཡིན་ལ། ཡང་སྒསོ་༸ཀུན་གཟགིས་
པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེའ་ིགནས་སངས་དྲེ་ལརྟ་གྱུར་པ་ན།ི ཁངོ་
གཅིག་པུའི་གནས་ཚྱུལ་མིན་པར་བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་གི་ཆོས་
དད་རང་དབང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད།
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ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

གིས་གཙོས་པའི་བདོ་བསན་པ་ཆབ་སིད་ཀི་ཆྲེད་ད་ུདཀའ་
སྡགུ་མངོ་བཞིན་པའ་ིཁངོ་གི་ནང་མི་ལནྷ་རྒྱས་དང་། བྱ་བལ་
རིན་པ་ོཆྲེ། བདོ་ཀི་ཆབ་སདི་བཙོན་པ་བཅས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་བཙན་དབང་འགོ་ནས་གང་མགགོས་གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་
དགསོ་པའ་ིརྲེ་སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

ད ྲེ་རིང་གོ་སབྐས་འདི་བརྒྱྱུ ད་ནས་དང་བདྲེན་ལ་དགའ་བའི་
རྒྱལ་སིྤའ་ིསདི་གཞུང་དང༌། གསོ་ཚོགས། འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་སུང་སྐྱབོ་ཚོགས་པ། སྒ ྲེར་པ་བཅས་ཀིས་ད་བར་ལགྷ་
བསམ་རྣམ་དག་གིས་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་བར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་བ་
དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སརྔ་ལགྷ་གནནོ་ཤུགས་
སྤད་ད ྲེ་སྡུག་བསལྔ་མངོ་བཞིན་པའི་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལོངས་སུ་སྤདོ་ཐུབ་པའི་རོགས་སྐྱརོ་དགསོ་
པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ནན་པ་ོཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

ད ྲེ་བཞིན་བདོ་མིའི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ 
དང་། བྱྲེས་ཀི་གདན་ས་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པ་ོབཅས་ཀིས་ད་བར་
ད་ུ༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་གླདོ་བཀལོ་
ཡོང་ཐབས་སུ་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་སྤ ྲེལ་ཡོད་པར་དགའ་
སྤབོས་དང་བཅས་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་བ་དང་སྦགས། རང་དབང་
ལུང་པའི་ལས་འགུལ་སྤ ྲེལ་བ་ད ྲེ་དག་གིས་ཕན་ཐགོས་ཆྲེན་པ་ོ
བྱྱུང་ཡོད་སབས། ཇི་སདི་བདྲེན་མཐའ་མ་གསལ་བ་ད ྲེ་སདི་
ད་ུལས་འགུལ་རབ་དང་རིམ་པ་སྤ ྲེལ་དགསོ་པའི་སྐལུ་ལགྕ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན།

མཐའ་དནོ། ༸ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆྲེན་དགྲེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ི
མ་མཆོག་གཞིས་ཀ་རྲེར་ཡོད་པའ་ིཁངོ་གི་གདན་ས་བཀ་ཤིས་
ལྷུན་པརོ་གདན་འད ྲེན་གང་མྱུར་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་། པཎ་ཆྲེན་སྐ་ུ
ཕ ྲེང་རིམ་བྱནོ་གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག་
སོགས་མི་ཉམས་རྒྱྱུན་འཛིན་ཡོང་བར་རླབས་ཆྲེན་གི་ཞབས་
འདྲེགས་བསུྒབས་པའི་མཛད་འཕ་ོམུ་མཐུད་སྐྱོང་གནང་
ཐུབ་པ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་པཎ་ཆྲེན་རྣམ་གཉསི་ཞལ་འཛོམས་
ཐགོ གཞིས་བྱྲེས་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་བདྲེ་སིྐྱད་ཀི་ཉ་ིམ་མྱུར་ད་ུ
འཆར་བའ་ིསྨནོ་ལམ་ཤུགས་དག་དང་བཅས། བཀའ་ཤག་
གིས། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༡༧ ལ།། །།

ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་ཚྲེ་རིང་བག་ག་ོལགས་སྐ་ུགངོས་པའ་ི
ཡིད་སྐྱའོ་ིགནས་ཚྱུལ་ཐནོ་པ།

༄༅། །ཆབ་ས་ིབཙོན་ཟུར་ཚྲེ་རིང་བག་ག་ོལགས་རྒྱ་ནག་
གིས་བཙོན་འཇུག་འགོ་སྡུག་སྦོང་མནར་གཅོད་ཚད་མྲེད་
མངས་པར་བརྟ ྲེན་བཙོན་ཁང་ནས་གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་སབྐས་
ལུས་ནད་གཅངོ་ད་ུགྱུར་བར་བརྟ ྲེན་ཟླ་བ་ ༤ ཕི་ཚྲེས་ ༢༦ 
ཉནི་སྐ་ུགངོས་ཡོད་འདགུ

རྒྱལ་གཅྲེས་པ་ཚྲེ་རིང་བག་ག་ོལགས་ན་ིལ་ྷས་གངོ་ཁྱྲེར་མལ་
ག་ོགུང་དཀར་རྒྱ་མ་ཤང་ནས་ཡིིན་པ་དང་། ཆྱུང་དསུ་སུ་
ལྷ་སའི་ཤར་ཕགོས་དགའ་ལྡན་དགོན་ད་ུཆོས་ཞུགས་ཀིས་
གཞུང་ལུགས་ལ་ཐསོ་བསམ་སླབོ་གཉ ྲེར་གནང་སབྐས་ཏྲེ་ཕི་
ལོ་ ༡༩༩༠ ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ད་ུརྒྱལ་གཅྲེས་
ཆོས་གཅྲེས་ཟྲེར་བ་དང་། སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་བསམ་
བླའོ་ིསླབོ་གསོ་ཟྲེར་བའ་ིཆབ་སདི་ཀི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆྲེར་སྤ ྲེལ་
ཏ ྲེ། བདོ་ཀི་རིས་མྲེད་དགནོ་སྡ ྲེ་ཁག་གི་ནང་བདོ་མི་ཡོངས་
ཀི་མགོན་སྐྱབས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་གི་སྐུ་པར་ཙམ་ཡང་སིྒག་བཤོམ་མི་ཆོག་པའི་བཙན་
བཀའ་བཏང་བ་སོགས་ལ་མ་བཟདོ་ནས། རྒྱལ་གཅྲེས་པ་ཁངོ་
དང་ཁངོ་གི་ཕག་རོགས་འགའ་ཤས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢  ཟླ་ 
༦ ཚྲེས་ ༡༠ ཉནི་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་ཞི་རྒལོ་རྔམ་སནོ་
གི་ལས་འགུལ་སྤ ྲེལ་འདགུ  ལག་ཏུ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་ཐགོས་
བཞིན་ངག་ནས་བདོ་རང་བཙན་ཡིན། རྒྱ་དམར་བདོ་ནས་
ཕར་རྒྱྱུགས་ཤིག བདོ་ཀི་བདག་པ་ོབདོ་མི་ཡིན། ༸རྒྱལ་བ་
བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྐ་ུཚྲེ་ཁ་ིལོར་བརྟན་པར་ཤོག  ཅྲེས་
སདྐ་གསང་མཐནོ་པའོི་ང་ོརྒལོ་སདྐ་འབདོ་ཤུགས་ཆྲེ་བྱས་མ་
ཐག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སིྤ་བདྲེ་ཉ ྲེན་རྟགོ་པས་ཁོང་འཛིན་
བཟུང་བཙན་འཁདི་བྱས་འདགུ  ལ་ྷསའ་ིདགུ་ཚ་བཙོན་ཁང་
ད་ུབཙོན་འཇུག་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པ་རྲེད།

བཙོན་ཁང་གི་ཁརོ་ཡུག་དང་ཆ་རྐྲེན་ཧ་ཅང་ཞན་པ་ོཡིན་པའ་ི
ཁར། བཙོན་ལྟརོ་བཅྱུད་མྲེད།  རྟག་ཏུ་བཙོན་སུང་བས་
འད་ིརད་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ལུས་སྲེམས་གཉསི་ཀར་སུན་གཙྲེར་
བཟསོ་མཐར་ལ་ྷས་གངོ་ཁྱྲེར་འབངི་རིམ་མི་དམངས་ཁམིས་
ཁང་། ཟྲེར་བས་མི་ལོ་ ༨ བཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད། 

ཁངོ་གི་ཆབ་སིད་ཀི་དབང་ཆ་ལོ་གཉསི་བཙན་འཕགོས་བྱས་
ཏྲེ་སིྤ་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ ནང་ལ་ྷསའ་ིགྲྭ་བཞི་བཙོན་
ཁང་ད་ུབཙོན་འཇུག་བྱས།  སིྤ་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོའ་ིཟླ་ ༦ 
ཚྲེས་ ༩ ཉནི་དསུ་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ལོ་དསུ་རགོས་
ཏྲེ་བཙོན་ནས་གླདོ་བཀལོ་ཐབོ་ཀང་ལུས་གཅོང་བཟསོ་ཟིན་
སབས། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚྲེས་ ༢༦ ཉནི་སྐ་ུཚྲེའ་ིའཕྲེན་
པ་རགོས་པའ་ིཡིད་སྐྱའོ་ིགནས་ཚྱུལ་ཐནོ་ཡོད་པ་བཅས།། 



ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆྲེན་སྐ་ུཕ ྲེང་བཅྱུ་གཅིག་པ་དགྲེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་དགུང་གངས་ ༣༡ ཕྲེབས་པའ་ིའཁུངས་སརྐ་སུང་བརི་ 
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ཨ་རིའ་ིགཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣས་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་མགགོས་མྱུར་གླདོ་བཀལོ་ཡོང་བ་དང་། ཁངོ་གི་གནས་
སངས་སོགས་ཇི་ཡིན་སྐརོ་གསལ་བཤད་དགསོ་པའ་ིདགསོ་འདནུ་བཏནོ་པ།


