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<<ཤེས་བྱ་>> དུས་དེབ་འདི་ནི་འདི་ག་བོད་

གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཟླ་རེའི་གསར་འགྱུར་

འགྲེམས་སྤེལ་ཞུ་བཞིན་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་

གི་གཞུང་འབྲེལ་དུས་དེབ་ཅིག་ཡིན། དུས་དེབ་འདིའི་

ནང་བཀའ་ཤག་གིས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ལྟར། ༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་

མཛད་འཆར་ཁག་རྒྱས་གླེང་དང༌། བཙན་བྱོལ་བོད་

གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་རྣམས་རྒྱས་བཤད། བོད་ནང་གི་

གནས་སྟངས། རྒྱལ་སྤྱི་དང་རྒྱ་ནག་གི་འགྱུར་བ་གལ་

ཆེ་ཁག་ཞིབ་རྒྱས་འགོད་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་རྩ་འཛིན་ཐོག་

རྩོམ་སྒྲིག་དང་འདོན་སྤེལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པས་རྒྱ་ཆེའི་

ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ནས་ལེགས་སྤེལ་ཉེས་འགོག་གི་

དགོངས་འཆར་དང་གཞོགས་འདེགས་ཡོང་བ་ཞུ།།

དཀར་ཆག

བོད་དང་བོད་མི།
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕོ་བྲང་

ཚོམས་ཆེན་དུ་བོད་མི་ཁྱད་ལས་པ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་

བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྡོ་རྫོང་

དགོན་ཐུབ་བསྟན་མདོ་སྔགས་རབ་རྒྱས་ཆོས་གླིང་དབུ་འབྱེད་

བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་ཀྱི་

རྒྱལ་ས་སླེ་རུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཆུ་རུད་ཀྱི་གོད་ཆག་ཕོག་

པ་རྣམས་ལ་སེམས་གསོའ་ིབཀའ་སློབ་སྩལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢

༸གོང་ས་མཆོག་ཧང་གྷ་རིར་ཆིབས་སྒྱུར་གྱིས་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་

ཆེ་བསྐྱངས་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཧང་གྷ་རིའི་ཆེ་བསྟོད་མི་སེར་གྱི་ཕྱག་

འཁྱེར་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༦

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཧང་གྷ་རིར་མི་མང་ཁྲི་གཅིག་བརྒལ་བར་

ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཧང་གྷ་རིའི་རྒྱལ་ས་བྷུ་ཌ་པེ་སིར་སྤྱན་

རས་གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་སྩལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཧང་གྷ་རིའི་གྲོས་

ཚོགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨

ཇར་མ་ནིའི་གྲོང་ཁྱེར་པཱ་སུར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་ལ་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༩

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་པོ་ལན་ཌེར་༸ཞབས་

སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༡

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་པོ་ལན་ཌེའི་

གྲོང་ཁྱེར་ཝ་རོ་ཁ་ལོར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༢

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐེ་ཝན་དད་ལྡན་

ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ཆོས་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།་་་་་་་་༢༣ 

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐེ་ཝན་

གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་སྤྱན་རས་

གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་སྩལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༣

བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོའ་ིའགོ་

འཛུགས་མཛད་སྒོའ ་ིཐོག་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཁས་དབང་ཟམ་

གདོང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་མཆོག་གིས་ཚོགས་ཆེན་དང་འབྲེལ་

བའི་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་གནང་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༤

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༤ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ 

ཚེས་ ༢ མང་གཙོའི་དུས་དྲན་ཐེངས་ལྔ་བཅུ་པའི་སྐབས་བཀའ་

ཤག་གི་གཏམ་བཤད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༩

བོད་ལྗོངས་མང་གཙོ་དབུ་བརྙེས་ཏེ་མི་ལོ་ ༥༠ ཧྲིལ་པོ་འཁོར་

བའི་དུས་དྲན་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་གསུང་བཤད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༢

བཀའ་ཁྲི་སྐབས་གསུམ་པ་དང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སྔོན་

འགྲོའ་ིའོས་བསྡུ་བྱས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༥

རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚུལ།
སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་

པ་དེས་རྒྱ་ནག་གི་མང་གཙོའི་ལས་འགུལ་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་

ངེས་ཡིན་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༦

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ཞར་བྱུང་ཚོགས་འདུའི་ནང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གི་གནད་དོན་

གླེང་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༧

སུད་སིར་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྐོར་བགྲོ་གླེང་ཚོཌ་པ།་་་་་༣༧

གསལ་བསྒྲགས།
བཀའ་ཤག་གིས་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་

གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པར་འཚམས་འདྲིའི་གསར་འགོད་གསལ་

བསྒྲགས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༨

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་

འཚམས་འདྲིའ་ིགསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༨

སྲི་ཞུ་བ་བུད་མེད་ཁག་གཅིག་ལ་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་གནང་

གཏན་འཁེལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༨

གཞུང་ཞབས་གསར་འདེམས་གསལ་བསྒྲགས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༩

གསལ་བསྒྲགས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༩



         གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་

ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་

ཐོབ་པར་དགའ་བསུའི་གསར་འགོད་

གསལ་བསྒྲགས་སྩལ་བ། 
༄༅། །ངོས་ཀྱིས་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་

གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པར་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་

ཡོད།  ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པ་དེ་ནི་རྒྱ་

ནག་མི་དམངས་ཀྱི་ནང་དུ་ཆབ་སྲིད་དང་། ཁྲིམས་ལུགས། རྩ་

ཁྲིམས་བཅས་བཅོས་བསྒྱུར་གཏོང་རྒྱུར་འདོད་པ་འཛིན་མཁན་ཇེ་

མང་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་

བ་ཞིག་ཡིན། ལིའུ་ཞའོ་པོ་གཙོས་པའི་རྒྱ་ནག་གི་མཁས་དབང་

དང་། མང་ཚོགས་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིརྩ་

འཛིན་ཡིག་ཆར་ས་རྟགས་བཀོད་ནས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱས་པ་དེས་ངོས་

རང་ཉིད་ལའང་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་སྐྱེས་བྱུང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ི

རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ནས་ཉིན་གཉིས་རྗེས། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ངོས་རང་པོ་ལན་ཌེར་འཚམས་འདྲིར་

བསླེབས་ཡོད་པའི་སྐབས་དེར་ངོས་ནས་ལས་དོན་དེར་ཡིད་སྨོན་

གྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་ཀྱང་སྤེལ་རྒྱུ་བྱུང༌། རྒྱ་ནག་

གི་ད་ལྟའི་མི་རབས་ཚོས་འགན་འཁུར་ལྡན་པའི་སྲིད་གཞུང་ཞིག་

བསྐྲུན་ཐབས་སུ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་དེའི་འབྲས་བུ་མ་འོངས་རྒྱ་

ནག་གི་མི་རབས་གསར་པ་ཚོས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཐུབ་ངེས་ཡིན་པ་

ཞིག་ངོས་ནས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཉེ་སྔོན་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་

ཝུན་ཅ་པའོ་ནས་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མར་མེད་

དུ་མི་རུང་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། མི་མང་གི་རང་དབང་དང་

མང་གཙོའི་མངོན་འདོད་ཡོད་པ་དེ་འགོག་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་

པའི་གཏམ་བཤད་སྤེལ་ཡོད་པ་དེ་ནས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་ནང་རང་དབང་

གི་འདོད་འདུན་ཇེ་ཤུགས་ཇི་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད། 

འདི་འདྲའི་ལེགས་བཅོས་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཞི་མཐུན་དང། 

བརྟན་ལྷིང་། དཔལ་ཡོན་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་འགྱུར་ཐུབ་པ་

མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གི་བསྒྱུར་བཅོས་ལ་བརྟེན་ནས་འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་

ཞི་གནས་ལ་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་བཟོ་ཐུབ། མཐའ་དོན་ངོས་ནས་ད་

རེས་གོ་སྐབས་འདི་བཟུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ལིའུ་ཞའོ་པོ་གློད་

བཀྲོལ་ཡོང་བའི་བསྐྱར་དུ་འབོད་སྐུལ་བྱེད་པ་དང་ཆབས་ཅིག  སྨྲ་

བརྗོད་རང་དབང་གི་གནད་དོན་ཐོག་བཙོན་འཇུག་བྱས་པའི་ཆབ་

སྲིད་བཙོན་པ་གཞན་རྣམས་ཀྱང་གློད་བཀྲོལ་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༨ ཉིན།། 

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་ཚོམས་ཆེན་དུ་བོད་མི་ཁྱད་ལས་

པ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་ཟབ་ཅིང་

རྒྱས་པ་ཕེབས་ཡོད།  དེ་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྡ་

སའི་ཉེ་འཁོར་དུ་གསར་དུ་བཞེངས་པའི་རྡོ་རྫོང་དགོན་

ཐུབ་བསྟན་མདོ་སྔགས་རབ་རྒྱས་ཆོས་གླིང་དབུ་འབྱེད་

བསྐྱངས་ཡོད།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་སླེ་ཁུལ་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་ཏེ་ཆུ་རུད་ཀྱི་གོད་ཆག་ཕོག་པ་རྣམས་ལ་སེམས་

གསོ་དང་ཚེ་འདས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ཐུགས་སྨོན། དེ་

རྗེས་ཧང་གྷ་རིར་ཆིབས་སྒྱུར་གྱིས་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ་

བསྐྱངས་་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཧང་གྷ་རི་གྲོང་ཁྱེར་བྷུ་ཌ་པེ་སིར་

ཆེ་བསྟོད་མི་སེར་གྱི་ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་བཞེས་དང་ཧང་

གྷ་རི་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོད།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཇར་

མ་ནིར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་གྲོང་ཁྱེར་པཱ་སུར་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༠ མེན་སེ་ཆེན་ཡུ་རོབ་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་

མཛད་ཡོད་པ་དང། པོ་ལན་ཌེའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་

ལས་འགུལ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་མི་ལོ་ ༣༠ འཁོར་བའི་དུས་

དྲན་སྲུང་བརྩིའི་སླད་གདན་ཞུས་ལྟར་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་

དྲིན་བསྐྱངས་ཏེ་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་ཐེ་ཝན་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་རྩ་བ་ཤེས་

རབ་དང་ལམ་རིམ་བསྡུས་དོན། རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པ། 

བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྲོན་བཅས་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་ཡོད། 

བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་

དང་པོའ་ིའགོ་འཛུགས་མཛད་སྒོར་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་

མཆོག་གི་ཚོགས་ཆེན་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་ཤག་

གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ། 
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕོ་བྲང་ཚོམས་ཆེན་དུ་བོད་མི་
ཁྱད་ལས་པ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ། 

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ རེས་གཟའ་མིག་

དམར་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་

བརྒྱད་ཙམ་ནས་བོད་མི་ཁྱད་ལས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་

དང་པོར་བཅར་བའི་བོད་མི་ཁྱད་ལས་པ་མི་གྲངས་ ༩༠ 

ཙམ་ལ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་ཕོ་བྲང་ཚོམས་ཆེན་དུ་མཇལ་

ཁ་དང་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ཁྱེད་རང་ཚོ་མང་ཆེ་བ་བཙན་

བྱོལ་ནང་སྐྱེས་པ་རེད། ཚང་མར་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་

བདེ་ལེགས་ཡོད། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ 

༤ ནང་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་བ་རེད། དེ་དུས་ལོ་ ༥༠ ཕྱིན་པའི་

རྗེས་ལ་བཟོ་ལྟ་གང་འདྲ་ཆགས་གྲབས་ཡོད་མེད་སུ་གཅིག་

གི་བསམ་བློའ་ིནང་མེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོར་བདེན་པ་ཡོད་

དུས་བདེན་པའི་ནུས་པ་གསལ་གྱི་རེད་བསམ་ནས་སེམས་

ཤུགས་གཅིག་ཡོད། སེམས་ཤུགས་དེའི་ཐོགས་ཨུ་ཚུགས་

བརྒྱབ་སྟེ་བསྡད་ཡོད། སྐབས་དེར་མི་མང་པོ་ཞིག་གི་

བསམ་བློའ་ིནང་ལོ་འགའ་ཤས་ནང་འགྱུར་བ་ཡོང་གི་རེད་

བསམས་ནས་རེ་བ་རྒྱག་མཁན་ཞེ་དྲག་བྱུང་ཡོད། ཡིན་

ནའང་རེ་བ་བཟང་ས་ནས་བརྒྱབ་གྲ་སྒྲིག་སྡུག་ས་ནས་བྱེད་

དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་དེ་འཁྱེར་ནས་གཞིས་ཆགས་

འཛུགས་རྒྱུ་དེ་བྱས་ཡོད། ལོ་ ༥༡ ཕྱིན་པའི་རྗེས་ང་ཚོ་བོད་

པའི་གནས་སྟངས་དེར་ཕྱིར་བལྟས་ཤིག་སློག་པ་ཡིན་ན། 

ལྔ་བཅུ་ང་དགུའི་ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ས་ཡོངས་

རྫོགས་དྲག་གནོན་བྱེད་སྐབས་ལོ་ལྔ་བཅུའི་རྗེས་བོད་པ་

ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མུ་མཐུད་ནས་བསུན་པོ་བཟོ་གི་

རེད་བསམ་པ་ཕལ་ཆེར་མེད། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཡལ་འགྲོ་

གི་རེད་བསམ་པའི་ཚོད་དཔག་བྱས་ཡོད་ཀྱང་ཡལ་མེད། 

གཙོ་ཆེ་ཤོས་བོད་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་རྣམས་

སེམས་ཤུགས་ཧ་ལས་པ་རེད་འདུག རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ཚོར་

སེམས་ཤུགས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོང་བ་དེའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

བཀའ་དྲིན་རེད། བོད་པར་སྡུག་ཐག་ཆོད་བྱས་པ་ཡིན་ཙང་

བོད་པ་ཚོར་སོ་སོའ་ིལོ་རྒྱུས་དང་སྐད་ཡིག་ཡོད་པའི་མི་

རིགས་ཤིག་རེད། སྐད་ཡིག་དེ་ཡང་སངས་རྒྱ་པའི་ལྟ་གྲུབ་

ཟབ་ཤོས་བོད་ཡིག་ནང་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡོད་མཁན་གྱི་མི་

རིགས་གཅིག་ལ་རྒྱ་མིས་མཛུབ་མོ་གང་བསྟན་ཤར་རེད་

ཟེར་ན་ཉན་གྱི་མ་རེད། དེར་བརྟེན་དྲག་གནོན་བྱེད་སྐབས་

བོད་པའི་སེམས་ནང་ན་ཚ་གཏོང་གི་ཡོད། ང་ཚོ་བོད་པ་

སེམས་ཤུགས་མཁྲེགས་པོ་ཡོང་རྒྱུའི་བཀའ་དྲིན་གཙོ་བོ་དེ་

རྒྱ་མི་རེད། རྒྱ་མིས་བོད་པར་བྱམས་པོ་བྱས་ཡོད་ན་ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་མི་དགོས་རྒྱ་མི་ཡག་པོ་འདུག་ཕལ་ཆེར་ཟེར་མདོག་

ཁ་པོ་རེད། སྔ་མོ་བོད་པའི་བླ་མ་ཚོར་རྒྱ་ནག་གོང་མས་གོ་

ས་དང་རྒྱན་ཆ། དར་གོས་ཆེན་སྤྲོད་སྐབས་བོད་པས་ཀོ་

ཐག་ཏོག་ཙམ་གློད་ཡོད། རྒྱ་མིས་བྱམས་པོ་བྱས་ཡོད་ན་ད་

ལྟ་ནང་བཞིན་བསམ་བློ་དེ་བསླེབས་ཀྱི་མ་རེད། ཡིན་ནའང་

རྒྱ་མི་ཚོས་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་གཏི་ཐུག་རེད། འཕྲལ་

སེལ་དབང་ཆ་ཡོད་དུས་དེ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས་རྡུང་རྡེག་

བཏང་ན་འགྲིག་གི་རེད་བསམ་པ་དེ་མིག་རྒྱང་ཐུང་ཐུང་གི་

བསམ་བློ་ཡིན། བློ་གྲོས་དང་ཡ་རབས་མེད་མཁན་གྱི་བྱེད་

སྟངས་རེད། གཙོ་ཆེ་ཤོས་བོད་ནང་གི་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་

རྣམས་སེམས་ཤུགས་ཧ་ལས་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་སེམས་

ཤུགས་དང་སྙིང་སྟོབས་ཡོད་དུས་ང་ཚོ་འདིར་རང་དབང་

ལུང་པའི་ནང་བོད་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་དངོས་གནས་སྤོབས་པ་

བྱས་ནས་ང་ཚོའི་དོན་གྱི་བདག་པོ་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་

གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ཚོ་རེད། ཁོང་ཚོས་ལྷག་བསམ་

དང་སྙིང་སྟོབས་དེ་འདྲ་ཞིག་འཁྱེར་ནས་ལོ་ ༦༠ ཙམ་ཕྱིན་

ནའང་འགྱུར་བ་མེད་པར་སྡོད་སྐབས་ང་ཚོའི་བསམ་བློའ་ི

ནང་གཞི་ནས་གདེང་ཚོད་དང་སྤོབས་པ་ཞིག་སླེབས་ཀྱི་

འདུག དུས་ཡུན་དེའི་རིང་ང་ཚོ་བོད་པའི་ཕྱོགས་ནས་

བསམ་བློ་མཁྲེགས་སུ་ཕྱིན་ཡོད། རྒྱ་མིའི་ཕྱོགས་ནས་

འགྱུར་བ་ཞེ་དྲག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། ལོ་ ༦༠ ནང་གུང་ཁྲན་

ཏང་གི་གཅིག་སྡུད་དབང་ཆ་བསྡད་ཡོད་ཀྱང་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་

འགྲོ་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཞེ་དྲག་ཕྱིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་རན་

པོ་དང་བདེན་པ་མེད་མཁན་དེར་འགྱུར་བ་མ་བཏང་ཀ་མེད་

རེད། གཏོང་འདོད་མེད་ནའང་གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། 

ང་ཚོའི་འཐབ་རྩོད་དེ་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་དང་དྲང་བདེན་ཞིག་

ཆགས་ཡོད་པས་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་གང་ཡང་མེད། 

ལོ་དེའི་རིང་ང་ཚོའི་ལངས་ཕྱོགས་དང་འཐབ་རྩོད་བྱེད་རྒྱུ་

དེ་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་དང་གསལ་དུ་འགྲོ་བཞིན་

ཡོད། བོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་སྐྱེས་ས་གང་དུ་ཡིན་མིན་ཁྱད་

མེད། ཁ་སེང་ངོས་རང་ཀུ་ལུར་ཡོད་སྐབས་སྔ་དྲོ་སྡོད་སའི་

གཡས་གཡོན་དུ་འཆམ་འཆམ་འགྲོ་སྐབས་བོད་མི་སྐོར་

སྲུང་བ་ཞིག་ཐུག་བྱུང་། ཁོང་ལ་ཁྱེད་རང་སྐྱེས་ཡུལ་གང་

ནས་ཡིན་ཞེས་དྲིས་སྐབས་མ་ནཱ་ལིར་སྐྱེས་པ་རེད་ཀྱང་ངའི་

ཕ་ཡུལ་མཚོ་སྣ་ཡིན་པ་དང་ང་བོད་པ་ཡིན་བརྗོད་བྱུང། 

གཞིས་ཆགས་སུའང་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་གཅིག་ལ་ཕ་ཡུལ་

དྲིས་སྐབས་སྐྱེས་ས་མེ་སོར་གཞིས་ཆགས་ཡིན་ནའང་རང་

གི་ཕ་ཡུལ་ངོ་མ་གང་ཡིན་གསལ་པོ་བརྗོད་རྒྱུ་འདུག ཞེ་

དྲག་ཡག་པོ་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་ངོས་ཀྱི་མང་ཚོགས་

ལའང་བརྗོད་པ་ཡིན། སོ་སོའ་ིལུས་འདི་སྐྱེས་ས་དང་འཚར་

ལོངས་བྱེད་ས་དེ་ལུང་པ་གསར་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ནའང་

ང་ཚོས་ཕ་མའི་རིགས་རྒྱུད་དེ་གཙོ་བོ་རྩི་བཞིན་ཡོད། ཕ་

མའི་རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཆ་ནས་བོད་པ་ཡིན་དུས་སོ་སོའ་ིཤ་

ཁྲག་རུས་གསུམ་དེ་བོད་པའི་ཤ་ཁྲག་རུས་གསུམ་ཞིག་

ཡིན་པས་མ་འཆི་བར་དུ་བོད་པ་ཞེས་པ་དེར་འགྱུར་བ་ནམ་

ཡང་འགྲོ་རྒྱུ་མེད། ཁྱེད་རང་ཚོའི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་དེ་

ཞེ ་དྲག་ཡག་པོ ་བྱུང་འདུག་ཅེས་ངོས་ཀྱིས་ཁོང་ཚོར་

བསྔགས་བརྗོད་བྱས་པ་ཡིན། དེ་ཞེ་དྲག་རྩ་ཆེན་པོ་རེད། ང་

ཚོ་བོད་པ་སྤྱི་བོ་གནམ་བསྟན་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་བོད་

པ་ཡིན་བསམ་པའི་འདུ་ཤེས་དགོས། བོད་པ་ཡིན་བསམ་

པའི་འདུ་ཤེས་དེ་བཅངས་ཏེ་ལྐུགས་པའི་ཞེན་ཁོག་དེ་མ་

རེད། ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཞེན་ཁོག་བྱེད་རིང་ཆོག་པ་

ཞིག་རེད། བོད་པ་ཞེས་པ་འདི་སྐྱོ་པོ་ཞིག་མིན། གྱོང་པོ་ཞེ་

དྲག་རེད། གཙོ་ཆེ་ཤོས་ང་ཚོའི་རིག་གཞུང་གི་ཐོག་ནས་

བསམ་བློ་བཏང་ན། དངོས་གནས་ཧ་ལས་པ་རེད་འདུག དེ་



2010 ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།5
རིང་ཁ་སང་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་

དེ་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་པའི་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་ཆ་བཞག་ན་བོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་

པའི་ཆོས་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་མེད་པ་

གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། བོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་

ཐོག་ནས་ཚན་རིག་པ་དང་དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབ་བྱས་ཏེ་

སྐད་ཆ་ཤོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ཆོས་ལུགས་གཞན་སུ་གཅིག་ལ་

ཧ་ལམ་མེད། ཚན་རིག་པ་ཚོ་ཆོས་པ་ཆགས་ཏེ་རྐུབ་གྲལ་

སྒྲིག་པ་མ་རེད། ཚན་རིག་པ་ཚན་རིག་པ་རང་ལ་བསྡད་

ནས་ཆོས་ཁས་མ་ལེན་མཁན་ཆོས་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས་མཁན་

མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་མིའི་ཤེས་བྱའི་རྣམ་

གྲངས་ཐོག་ནས་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དེ་ཚོ་གཙོ་བོ་རྒྱ་

གར་གྱི་གནའ་རབས་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་དེ་ཞེ་དྲག་ཕྱུག་

པོ་ཡོད། དེའི་ནང་ཚན་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ནང་ཞེ་དྲག་

ཕྱུག་པོ་ཡོད། གཞི་ནས་ཚན་རིག་པ་ཚོས་དེ་ནས་ཚུར་སློབ་

སྦྱོང་ལེན་རྒྱུའི་རེ་བ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད། ངོས་ཀྱིས་དུས་རྒྱུན་

དཔེ་མཚོན་གཅིག་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། ཁང་པ་འདི་མ་བརྒྱབ་སྔོན་

ལོ་གཅིག་སྐབས་ང་ཚོ་འདིར་ཚན་རིག་པ་དང་ཚོགས་འདུ་

ཚོགས་ཡོད། ཚོགས་འདུའི་སྐབས་ཉི་ཧོང་གི་མཁས་པ་ཨ་

ཅག་ལགས་ཤིག་འདུག ཉིན་དང་པོ་གཉིས་པའི་སྐབས་

འཇམ་ཐིང་ངེར་བསྡད་སོང། དེ་རྗེས་ཉིན་གསུམ་པར་ཨ་

ཅག་དེས་ད་བར་ཁོང་གིས་བསམ་བློའ ་ིནང་ང་ཚོ་ཨེ་ཤི་

ཡའི་རིག་གཞུང་གི་ཐོག་ནས་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ལ་

ཕར་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའི་སྤོབས་པ་མེད་བསམ་པ་དྲན་

བཞིན་ཡོད། ནུབ་ཕྱོགས་པའི་ཚན་རིག་གི་ཐོག་ནས་ཨེ་ཤི་

ལ་ཚུར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ས་བྱས་ནས་ཨེ་ཤི་ཡ་ཁྲོམ་ར་ལྟར་

ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ས་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་དེ་ནུབ་

ཕྱོགས་པ་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ད་རེས་

ཚོགས་འདུ་འདིར་ཡོང་ནས་ཉིན་མ་གཉིས་ཕྱིན་རྗེས་ང་ཚོ་

ཨེ་ཤི་ཡ་ལའང་ཕར་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའི་ནུས་པ་དང་ཆ་

རྐྱེན་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་བྱུང་ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་འདུག དེ་བདེན་

པ་རེད། ང་ཚོ་བོད་པ་སྐྱོ་པོ་ཁྱོན་ནས་མ་རེད། ང་ཚོ་བོད་

པའི་རྣམ་དཔྱོད་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཏོན་

ཡོད། སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའི་ལྟ་གྲུབ་ནང་བོད་པས་

རྣམ་དཔྱོད་བཏོན་པ་རེད། དེང་དུས་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་

བའི་སྡེ་ཚན་གཞན་སྔ་མོ་ནས་བོད་ནང་མེད། སྔ་མོ་སྔ་མོའ་ི

གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རེད། འཛམ་གླིང་ཕྱི་ལ་དེང་རབས་

ཀྱི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའི་སྐབས་ང་ཚོའི་བོད་ནང་འགྱུར་བ་གང་

ཡང་མ་ཕྱིན་པར་གནས་ཡོད། ང་ཚོ་བོད་པའི་རྣམ་དཔྱོད་དེ་

རྒྱ་གར་ནས་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དེའི་ནང་བེད་

སྤྱོད་བྱས་ཡོད། བོད་པའི་སྐད་ཡིག་དེའང་དེའི་ནང་བེད་

སྤྱོད་བྱས་ཡོད། དེང་སང་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འགྲེལ་

བཤད་རྒྱག་དགོས་བྱུང་ན་བོད་ཡིག་ཡག་ཤོས་ཆགས་

ཡོད། ལེགས་སྦྱར་སྐད་དེ་དུས་ཚོད་ཡོལ་ཚར་བ་རེད། ད་

ལྟ་ཡོད་བཞིན་པའི་སྐད་ཡིག་ནང་བོད་ཡིག་དེ་ཡག་ཤོས་

ཡིན། དེར་བརྟེན་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཞེ་དྲག་མང་པོ་བྱུང་ཡོད། 

ནང་པའི་ཆོས་བོད་དུ་མ་དར་གོང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ལོ་གསུམ་

བརྒྱ་བཞི་བརྒྱ་སྔོན་ལ་དར་བ་རེད། རྒྱ་ནག་མི་འབོར་མང་

གི་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་གར་ནས༌བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་པའི་

ཆོས་ང་ཚོ་བོད་པར་ཆ་བཞག་ན་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་

པུ་ཏི་གསུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད། པུ་ཏི་གསུམ་བརྒྱ་དེ་གཞི་ལ་

བཞག་ནས་དེ་ཚོའི་དགོངས་འགྲེལ་རྩོམ་མཁན་བོད་པ་ནང་

བཞིན་སུ་གཅིག་བྱུང་མེད། བོད་པས་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་དང་ཧ་

ལམ་སྟོང་ཕྲག་རིང་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་དེ་དག་གི་

དགོངས་འགྲེལ་མཁས་པ་མང་པོས་བརྩམས་ཡོད། དཔེར་

ན། རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་ལྗགས་རྩོམ་གནང་བའི་བསྟན་བཅོས་

ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་ཡོད། སེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མ་

པའི་ལྟ་བའི་སྐོར་གསུངས་ཡོད། མཁྲེགས་པོ་དང། དོན་

ཟབ་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། ཝ་རཱ་ཎ་སིར་རཱམ་ཤང་ཀར་ཏི་རི་པཱ་ཊི་

ཁོང་རང་ཧིན་རྡུའི་བྲམ་ཟེ་དང་ལེགས་སྦྱར་ལ་མཁས་པ་

ཞིག་ཡིན། ཕྱིས་སུ་ནང་ཆོས་བསླབས་ཏེ་ནང་པ་ཆགས་པ་

རེད། ཁོང་གིས་རོགས་རམ་བྱས་ཏེ་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་

ཧིན་ཡིག་ལ་བསྒྱུར་བ་རེད། ད་ཆ་ཧ་ལམ་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་

ཕྱིན་ཡོད། ཁོང་གིས་ཧིན་སྐད་ཐོག་བསྒྱུར་ཚར་ནས་ཉིན་

གཅིག་ངོས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་ཁྱེད་རང་གིས་ལེགས་བཤད་སྙིང་

པོ་ཧིན་སྐད་ཐོག་བསྒྱུར་བ་རེད། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་འབྲི་

མཁན་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན། མཁས་པ་དེ་ནཱ་ལེནྡྲའི་

མཁས་པའི་གྲལ་དུ་ཚུད་པ་འདུག་གམ་ཞེས་དྲིས་པས་ཁོང་

གིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་དཔེ་ཆ་དེ་འབྲི་མཁན་ནཱ་ལེནྡྲའི་

མཁས་པའི་གྲལ་དུ་ཚུད་པ་ཙམ་མ་ཟད། མཁས་པའི་ཡང་

རྩེའི་གྲལ་དུ་བསླེབ་ས་རེད་ཅེས་བརྗོད་བྱུང། དེས་བོད་པའི་

རྣམ་དཔྱོད་ཕལ་ཆེར་མཚོན་བཞིན་ཡོད། ངོས་ཀྱིས་འགྲན་

བསྡུར་བྱས་ནས་བཤད་པ་མིན། རྒྱ་ནག་མཁས་པའི་ནང་

ནས་ཕལ་ཆེར་ལོ་སྟོང་ཕྲག་གཉིས་ལྷག་ཙམ་ནང་དེ་འདྲའི་

སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའི་སྐོར་ལ་བསྟན་བཅོས་བརྩམས་

པ་ཧ་ལམ་གཅིག་ཀྱང་བྱུང་ཨེ་ཡོད། དེ་ལྟར་རྒྱ་ནག་ནང་

མེད་དུས་ཉི་ཧོང་དང་ཀོ་རི་ཡ། ཝི་ཏི་ནམ་སོགས་ཀྱི་ནང་

དུའང་མེད། ཐེ་ར་ཝ་ཐའི་ལུང་པ་ཚོར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི

གཞུང་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་མེད། སྐབས་རེ་བོད་པ་ཏོག་

ཙམ་གླེན་རྟགས་ཚ་པོ་བྱས་ནས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ ་ི

བསམ་བློ་མ་འཁོར་བར་མགོ་ལོག་ཏོག་ཙམ་རྩེ་གི་ཡོད། རྒྱ་

ནག་གོང་མར་བོད་པས་གོ་མིང་དང་དམ་ཕྲུག་ཆེད་བྱབ་

སྐྱེལ་མཁན་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད། རྩ་བའི་ང་ཚོ་མི་རིགས་ལ་ཆ་

བཞག་ན་ཞེ་དྲག་གྱོང་པོ་རེད། རྒྱ་ནག་གི་ས་མཚམས་སུ་

ཡོད་པའི་མདོ་སྟོད་སྨད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དེ་ཚོའི་ནང་ལོ་སྟོང་ཕྲག་
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རིང་བོད་རང་གི་སྐད་ཡིག་བཟུང་ནས་བསྡད་ཡོད། ལོ་སྟོང་

ཕྲག་རིང་ས་མཚམས་བྱས་ནས་བསྡད་ཀྱང་རྒྱ་དང་བོད་

ཅེས་ས་མཚམས་དེ་ལོ་སྟོང་ཕྲག་རིང་ལ་ས་མཚམས་

གསལ་པོ་བཟུང་ནས་བསྡད་ཡོད་ཅེས་ཁམས་པ་དང་ཨ་

མདོ་འགའ་རེས་བརྗོད་པ་དེ་བདེན་པ་རེད། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་དུ་

བསླེབས་ཏེ་རང་དབང་ཞིག་ཐོབ་ཡོང་དུས་བོད་པའི་ཕྲུ་གུས་

དེང ་དུས་ཤེས་ཡོན་ནང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད ་རྒྱུ་འདྲ་འདྲ་

བསླེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ཆ་རྐྱེན་དང་མཐུན་རྐྱེན་འཛོམས་མ་

འཛོམས་དེ ་འདྲའི ་ཁྱད་པར་ཕྲན་བུ་ཡོང ་གི ་ཡོད ་མ་

གཏོགས་གཞན་བོད་པ་གྱོང་ཐག་ཆོད་ཡོད། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་

ང་ཚོ་བོད་པ་ཧ་ལས་པ་རེད་འདུག སོ་སོའ་ིམི་རིགས་ཀྱི་

ཞེན་ཁོག་སྙིང་སྟོབས་དཀའ་ལས་རྒྱག་ཐུབ་མཁན་གྱི་རྣམ་

དཔྱོད་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ང་ཚོས་ཤེས་དགོས། དཔེར་

ན། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་མ་ཐག་བོད་པ་འགའ་རེས་

བོད་པའི་གོས་གྱོན་རྒྱུར་ངོ་ཚ་གི་འདུག་ཟེར་མཁན་བྱུང་

ཡོད། བོད་པར་སྐྱེས་པ་དེས་གྱོང་རག་འདུག་ཟེར་མཁན་

ཡང་བྱུང་ཡོད། དེ་ནས་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་ང་ཚོས་ཕར་

དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ལ་བྱས་ཀྱང་མེད། འོན་ཀྱང་

འཛམ་གླིང་ནང་བློ་གཟུ་བོར་གནས་མཁན་མི་མང་པོས་

བོད་པ་ཞེས་བརྗོད་སྐབས་ཡ་རབས་དང་དྲང་པོ་སེམས་པ་

བཟང་པོ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་པར་བརྟེན་བོད་

པའི་སྤུས་ཚད་དང་ཆེ་མཐོང་ཞེ་དྲག་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད། འོན་

ཀྱང་དེང་སང་བོད་པ་སྐྱག་རྫུན་ཤོད་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་ནས་

ཨ་རི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གིས་མཐོང་མཆན་སྤྲོད་རྒྱུ་དེའང་

དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་ནས་ལྡི་ལི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ངོས་

སྦྱོར་ཡོད་ནའང་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་བརྗོད་ཀྱི་འདུག 

དོན་གཅོད་ནས་ངོས་སྦྱོར་བྱས་ཏེ་བཏང་བའི་མི་འགའ་

ཤས་ཨ་རིར་ཕར་ཕྱིན་ནས་ཚུར་མ་

ལོག་པར་བརྟེན་དོན་གཅོད་ལའང་ཡིད་

ཆེས་བརླག་ཡོད། ན་ནིང་ངོས་རང་ཨ་

རིའི ་གཞུང་ཚབ་གསར་པ་དང་ཐུག་

སྐབས་ངོས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་དེང་སང་བོད་པ་

མགོ་སྐོར་གཏོང་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་

འདྲ། དགོངས་དག་ཅེས་བརྗོད་པ་ཡིན། 

ངོས་ཀྱིས་དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་འཁེལ་བ་

རེད། དགོངས་དག་བརྗོད་ན་ཡག་གི་རེད། 

བོད་པས་ཞབས་འདྲེན་ཞུས་པ་དེ་དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོའི་

སྤུས་ཀ་ཏོག་ཙམ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་

ཡོད་པ་ལྟ་བུ་འདུག སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་

བོད་པ་ཞེས་བརྗོད་དུས་འཛམ་གླིང་

འདིའི་སྟེང་མཐོང་བསླེབས་ཡོད། བོད་

ནང་དུ་རྒྱ་མི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་འགྲོ་

མཁན་དང་དེ་བཞིན་ལས་བྱེད་པ་དེ་འདྲའང་ངོས་དང་ཐུག་པ་

མང་པོ་ཡོད། དེ་ཚོ་ཚང་མས་ཁ་གཅིག་གྲགས་ཐོག་ནས་བོད་

པ་ཞེས་བརྗོད་དུས་སེམས་རྒྱུད་བཟང་པོ་དང་དྲང་པོ། ཡ་

རབས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་བརྗོད་ཀྱི་འདུག ཉེ་

ལམ་ (Lonely Planet) ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་འབྲི་

མཁན་དབྱིན་ཇི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་ངོས་དང་ཐུག་སྐབས་

ཁོང་པེ་ཅིང་ནས་ལྷ་ས་བར་མེ་འཁོར་ནང་ཡོང་དུས་འགྲུལ་པ་

མང་ཆེ་བ་རྒྱ་མི་ཡིན་པ་དང། རྒྱ་མི་སློབ་ཕྲུག་དང་ལས་བྱེད། 

ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་ལས་བོད་མི་ཉུང་ཉུང་

ལས་མི་འདུག་ཅེས་བརྗོད་བྱུང། རྒྱ་མི་དེ་ཚོའི་གཤིས་ཀ་མ་

རབས་དང་གདུག་རྩུབ་བྱེད་མཁན་ཞེ་དྲག་ཡོད་པ་དང་། བོད་

མི་ཉུང་ཤས་དེ་ཚོ་ཡ་རབས་དང་ཉམ་ཆུང་ཡོད་པས་ཕྱོགས་

གཉིས་དབར་ཧེ་བག་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་སྐོར་ངོས་ལ་བརྗོད་

བྱུང། ང་ཚོའི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་དེ་ཇེ་གསལ་ཇེ་གསལ་དུ་

འགྲོ་བཞིན་ཡོད། དེ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་རེད། 

ཞབས་འདྲེན་ཞུ་མཁན་འགའ་ཤས་ཡོང་བ་དེ་ཡང་ང་ཚོས་

མཐོང་དགོས་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་དེ་འདྲའི་རིགས་

མ་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས། ཁྱེད་རང་ཚོས་བོད་པ་ཞབས་འདྲེན་

ཞུ་མཁན་དེ་འདྲ་མ་ཡོང་བར་དངོས་བརྒྱུད་ནས་གང་བྱེད་

དགོས་མིན་དེ་བྱེད་དགོས་པ་རེད། ཡང་ཁྱེད་རང་ཚོའི་ངོས་

ནས་ཆེད་ལས་པ་ཡིན་ཟེར་ནས་དྲང་པོའ་ིཐོག་ལ་ཆེད་ལས་

པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་མེད། དངོས་གནས་དྲང་པོ་

དྲང་ཤག་དང་བདེན་པ་བདེན་གཏུགས་བྱེད་དགོས་པ་རེད། 

འཛམ་གླིང་སྟེང་དཔལ་འབྱོར་དཀའ་ངལ་དེ་དག་ཡོང་དགོས་

པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡིན་ངོས་ཀྱིས་གྲོགས་པ་དེ་ཚོར་དྲིས་པས་

ཁོང་ཚོས་འདོད་རྔམ། དེ་ནས་ (Speculation) དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞེ་དྲག་མ་ཤེས་པར་ཚོང་ཡོང་རྒྱུའི་དོན་དུ་

སྐད་ཆ་སྒྲོ་བཏགས་ཤོད་རྒྱུ། ཕྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

མ་ཤེས་པ་ (Ignorance) དང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་

མི་ཤེས་པ་དེ་ཚོ་ཡིན་སྐོར་བརྗོད་ཀྱི་འདུག ང་ཆེད་ལས་པ་

ཡིན་ཟེར་ནས་ལག་ཤེས་དང་སྦྱོང་བརྡར་ཞེ་དྲག་ཡག་པོ་

ཡོད་ནའང་རྩ་བའི་ལྷག་བསམ་དང་ཕྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་ལྟ་

ཚུལ་དེ་འདྲ་མེད་པ་ཡིན་ན་གྱོང་རག་རྒྱུ་རེད། ཕྱོགས་

ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ལྟ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་བར་སངས་

རྒྱས་པའི་ལྟ་གྲུབ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་བྱུང་བ་ཞེས་གསུང་

བཤད་ནང་བཤད་ཡོད། ང་ཚོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཚོས་

རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ལོ་སྟོང་ཕྲག་རིང་ལ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་

བར་བྱུང་བ་ཞེས་པ་དེ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཚོ་ང་ཚོ་མི་སུ་འདྲ་

ཞིག་ལའང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་བྱུང་བ་ཞེས་པ་དེ་ཤེས་ན་

དེ་ཆོས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཙམ་མིན་པར་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་

རྟོགས་རྒྱུར་ལྟ་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ན་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་

ཆེན་པོ་ཡོད་པས་ཁྱེད་ཚོས་དོ་སྣང་བྱས་པ་ཡག་པོ་རེད། 

མདོར་ན། ངོས་ཀྱིས་ཁྱེད་ཚོར་བརྗོད་དོན་རིམ་པ་དང་པོ་དེ་

བོད་པ་གཅིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་སོ་སོར་སྤོབས་པ་བྱེད་

དགོས་པ་ལས་ང་བོད་པ་སྐྱབས་མེད་མགོན་མེད་ཡིན་

བསམ་ནས་ཞུམ་སྡོད་རྒྱུ་མེད། བོད་པ་ཞེས་དུས་ཡུན་ལོ་

སྟོང་ཕྲག་རིང་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ། དངོས་གནས་དབུས་

ཨེ་ཤི་ཡའི་བྱས་རྗེས་ཡོད་པའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་བསམ་

པ། འདས་པའི་ལོ་ ༦༠ ནང་བོད་པའི་ཞབས་འདྲེན་ཞུས་

མེད། བོད་པས་རང་ཚུགས་ཟིན་ནས་བསྡད་པ་དེ་ཤེས་པའི་

ཐོག་ནས་སོ་སོར་སྤོབས་པ་བྱ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་

ནས་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་པ་ཚོ་རང་དབང་ལུང་པའི་



2010 ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།7
ནང་བསྡད་ཡོད། ང་ཚོར་རང་དབང་གི་གོ་སྐབས་ཡོད། རང་

དབང་ཡོད་དུས་ལས་རིགས་གང་དང་གང་བྱས་ཀྱང་སོ་

སོས་འཇོན་ན་གོ་སྐབས་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

ནས་འབད་བརྩོན་དང་ལམ་ལྷོང་བཅས་ཕྱོགས་མང་པོའ ་ི

ཐོག་ནས་ཤེས་ཡོན་ཡོད ་མཁན་གཏེ ་པོའ ི་ནང་ནས་

གཟུགས་བཟང་ཆགས་ཡོད། ཇི་ཙམ་གྱི་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་

བྱེད་ཐུབ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་དེའི་ཚོད་ཀྱིས་ལས་འགན་

ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། གཞིས་ཆགས་ནང་སྐྱོ་པོ་ཡིན་མཁན་

ཚོར་ལྷག་བསམ་དང་སེམས་ཤུགས་ཡོད་ནའང་བྱ་རྒྱུ་གང་

ཡང་མེད། ཁྱེད་རང་སོ་སོའ་ིའགྲོ་སྟངས་གང་ལ་གང་ཙམ་ཧྲ་

ཏག་ཏག་ཆགས་ནས་ཏོག་ཙམ་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུའི་ཆ་

རྐྱེན་ཡོད་པའི་སྐབས་དེར་སོ་སོའ་ིའགན་དེ་མ་བརྗེད་པ་བྱེད་

དགོས། སོ་སོ་རང་མགོ་གང་ཐོན་བྱས་ན་གཞིས་ལུས་རྒྱ་

ཆེའི་མི་མང་ང་ཚོར་རེ་བ་བྱས་ནས་སྡོད་མཁན་ཚོས་གང་

དྲན་གྱི་རེད། བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བ་དེ་ཚོས་བོད་སྤྱི་པའི་དོན་

དུ་བསམ་བློ་གང་ཡང་གཏོང་གི་མི་འདུག རང་མགོ་གང་ཐོན་

བྱས་ནས་འགྲོ་གི་འདུག་བསམས་དྲན་པ་ཡིན་ན་ཁོང་ཚོ་བློ་

ཕམ་ཡོང་གི་རེད། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་མ་

འགྲིག་པ་རེད། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་

ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བ་མང་པོ་ཞིག་དཀའ་ངལ་ནང་གནས་ཡོད་

པ་མ་གཏོགས་གྲ་སྒྲིག་པ་གང་ཡང་མེད། དེ་ཚོ་ཤེས་པ་བྱས་

ནས་ཁྱེད་རང་ཚོར་དམིགས་བསལ་འགན་ཞིག་ཡོད་བསམ་

པ་བྱས་ཏེ་འགན་དེ་འཁྱེར་ནས་དངོས་སུ་ལག་ལེན་བྱ་རྒྱུ་

གང་ཡོད་བརྗོད་ན་གོང་དུ་ཁྱེད་རང་ཚོའི་འཆར་གཞི་བཀོད་

པ་དེ་དག་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག ཁྱེད་རང་ཚོས་སྤྱི་ཚོགས་

ནང་ཕན་པ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ། ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་བཙན་

བྱོལ་ནང་སྡོད་མི་དགོས་པར་འཛམ་གླིང་ས་ཆ་གང་སར་བོད་

པའི་མིང་བཟོ་རྒྱུ་དང་མིང་ཐོན་རྒྱུ་ལྟ་བུ་གང་བྱེད་རྒྱུ་འདུག དེ་

བཞིན་དཔལ་འབྱོར་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡོད་ན་ཁྱེད་

རང་ཚོས་ག་ལེར་ག་ལེར་བོད་པ་ས་ཡའི་བདག་པོ་དེ་འདྲ་

ཡོང་དགོས་པ་རེད། དེ་ཞེ་དྲག་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། དངུལ་

མེད་ན་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ངོས་ཀྱིས་དུས་རྒྱུན་རྩེད་མོ་དང་

སྦྲགས་ནས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། བོད་པར་ནོར་ལྷ་ཛམ་བྷ་ལ་སོགས་

ཡོད་ནའང་བོད་པ་ས་ཡ་བདག་པོ་དེ་འདྲ་གཅིག་ཀྱང་མཐོང་

རྒྱུ་མེད། རྒྱ་མི་གུང་ཁྲན་ལ་ནོར་ལྷ་མེད་ཀྱང་ས་ཡ་བདག་པོ་

འདུག ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཚོའང་དེ་བཞིན་རེད། ང་ཚོ་བོད་པ་ཚོར་

ཛམ་བྷ་ལ་གྲོད་ལུག་དེས་ལྷ་ཁོང་རང་ས་ཡ་བདག་པོ་ཡིན་ན་

མ་གཏོགས་ང་ཚོ་ས་ཡ་བདག་པོ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་མེད། དེར་

བརྟེན་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་དངུལ་བཟོ་དགོས་པ་རེད་མ་

གཏོགས་ལྷ་གསོས་ནས་དངུལ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པས་ཁྱེད་

རང་ཚོས་བྱེད་ཐུབ་ན་སྐྱག་རྫུན་དང་ཧམ་པ་མིན་པར་དྲང་པོ་

དྲང་ཤག་ཐོག་ནས་སོ་སོས་ངོས་ནས་ཀམ་པ་ནི་ (Com-

pany) བཟོ་འདྲ་པོ་དེ་འདྲ་བཙུགས་ནས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་

ཀྱི་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་རེད། ཉེ་ལམ་

གཞིས་ཆགས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་༡༣གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་མགྲོན་འགའ་

ཤས་བསླེབས་ཡོད། སྐབས་དེར་ངོས་ནས་ཁོང་ཚོར་ང་ཚོ་

གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཞིང་དེ་ཚོ་ཕྱི་ལོ་༡༩༦༠ཙམ་ནས་

གཏན་འཁེལ་བ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ས་ཆ་མེད་མཁན་སྐྱོ་པོ་

མང་པོ ་ཡོད་པའི ་གནས་སྟངས་འོག་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་

གཞུང་ལ་ས་ཆ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་རོགས་བརྗོད་རྒྱུ་ཁག་པོ་

ཆགས་ཡོད། ང་ཚོར་ས་ཆ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་བེད་སྤྱོད་

བྱས་ནས་འཆར་ཅན་གྱི་ཞིང་ལས་ཁོ་ན་མིན་པར། ཞིང་

ལས་དེ་ཡང་ཨ་ཤོམ་ལྟ་བུ་སོ་སོ་བཟའ་རྒྱུ་དང་ཚོང་རྒྱུ་

ཙམ་མིན་པར་ཐོན་སྐྱེད་དེ་དག་རིན་གོང་ཆེ་ཙམ་གྱི་ཐོན་

སྐྱེད་བྱེད་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་ལག་ཤེས་ཟོ་གྲྭ་ཆུང་ཆུང་དེ་

འདྲ་བཙུགས་ཏེ ་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི ་

ཐབས་ཤེས་བྱས་ཡོད་སྐོར་ངོས་ཀྱིས་སྐུ་མགྲོན་ཚོར་

བརྗོད་ཡོད། ཁོང་ཚོས་ཀྱང་དོ་སྣང་ཞེ་དྲག་གནང་བཞིན་

འདུག འཆར་གཞི་ཏོག་ཙམ་ང་ཚོར་ཡོད། ད་དུང་འཆར་

གཞི་བཟོས་ནས་ཁོང་ཚོར་འབོད་སྐུལ་བྱས་ནས་ཤུགས་

མ་བརྒྱབ་པར་ལོ་སུམ་ཅུ་བཞི་བཅུ་འཆར་ཅན་བྱས་ནས་

བསྡད་ན་ཁག་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཡོད་

མཁན་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་ཧྲ་ཏག་ཏག་ཡོང་

རྒྱུ་དང། དེ་བཞིན་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་གཞི་རྩ་

ཡག་ཐག་ཆོད་བཙུགས་ཡོད། ད་དུང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་

དང། དགོན་པ་ཁག་དེ་ཚོ་མང་ཆེ་བ་ཡག་པོ་ཡོད་པའི་

བཟོ་འདྲ་པོ་འདུག དེའི་ཐོག་ཚན་རིག་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་

དང་བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེ་རུ་དང་གུ་ཡངས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་རྟག་

པར་འབོད་སྐུལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལ་ང་ཚོས་ཚན་རིག་གི་

སློབ་དེབ་དེ་འདྲ་བཟོ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་

ཡག་ཐག་ཆོད་རེད། ད་རེས་ངོས་རང་ལྷོ་ཕྱོགས་དགོན་

པར་བསླེབས་པ་རེད། དགེ་འདུན་པ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བཞི་

ལྔ་ཡོད་པའི་ནང་སློབ་གཉེར་གནང་མཁན་ཧ་ལམ་སྟོང་

ཕྲག་གསུམ་ཙམ་ཧྲ་ཏག་ཏག་འདུག ཁོང་ཚོས་རང་དོན་

རང་གཅེས་གནང་བ་རེད། ད་ཆ་ང་ཚོས་ཕྱོགས་ཡོངས་

ནས་དཔལ་འབྱོར་དང་ཤེས་ཡོན་གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་ཡར་

རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་ཕྱར་བ་གྲུ་འདེགས་ཁུར་མཉམ་ལེན་བྱེད་

རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག ཁྱེད་རང་ཚོ་ས་ཆ་ག་པར་ཡོད་

པ་ཡིན་ནའང་བོད་པ་ཟེར་བའི་མིང་ཞིག་ཡོད་སྟབས་དེ་

དང་འབྲེལ་བའི་བོད་པའི་ཡ་རབས་ཀྱི་གཤིས་ཀ་དེ་སྟོན་

ཐུབ་པ་དགོས། བོད་པའི་མིང་འཁྱེར་ནས་མ་རབས་གཡོ་

སྒྱུ་ཅན་ཐ་ཤལ་གྱི་ལས་ཀ་བྱས་ན་བོད་པ་ཟེར་མཁན་དེ་མ་

རབས་འདུག་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་རེད། དེ་སེམས་ལ་བཞག་ནས་

གཟབ་གཟབ་བྱེད་རོགས། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། ཞེས་

ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་ཟབ་རྒྱས་ཕེབས་ཡོད། ། 
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྡོ་རྫོང་དགོན་ཐུབ་བསྟན་མདོ་སྔགས་རབ་

རྒྱས་ཆོས་གླིང་དབུ་འབྱེད་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་ཁྱིམ་

གྷོ་པལ་པུར་སློབ་གྲྭའི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཆགས་པའི་རྡོ་རྫོང་

དགོན་ཐུབ་བསྟན་མདོ་སྔགས་རབ་རྒྱས་ཆོས་གླིང་གི་

རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གསར་བཞེངས་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་

རྟེན་འབྲེལ་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོར་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་

བསྐྱངས་ཡོད། དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་བཞུགས་

སྒར་ཕོ་བྲང་ནས་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཆུ་ཚོད་ ༨ ཐོག་

རྡོ་རྫོང་དགོན་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་གཙུག་ལག་

ཁང་གི་ཡང་སྟེང་ནས་དུང་རྒྱའི་སྙན་དབྱངས་ཀྱི་གུས་བསུ་

དང་རྒྱལ་སྒོ་གཡས་གཡོན་དུ་བསངས་དུད་ཀྱི་དྲི་བཟང་

གི་མཆོད་པ་དང༌། སློབ་ཕྲུག་མང་པོས་སྙན་འཇེབས་ལྡན་

པའི་རྔ་གླིང་གི་རོལ་ཆ་དཀྲོལ་གཏོང༌། ངུར་སྨྲིག་གི་ཆོས་

གོས་བླ་གོས་ཀྱིས་མཛེས་པར་བཀླུབས་ཤིང་དཔལ་འབྲུག་

པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྒོམ་ཞྭ་དབང་མདོག་བཞེས་པའི་དགེ་

འདུན་བརྒྱ་ཕྲག་གིས་སེར་སྦྲེངས་དང༌། རྡོ་རྫོང་རིན་པོ་

ཆེ་མཆོག་དང་ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྤོས་

སྣེས་སྔོན་བསུས་ཏེ་སྒོ་ཁྱམ་དུ་བླ་སྤྲུལ་དགེ་འདུན་རྣམས་

ཀྱིས་ཤིས་ཚིག་གསུངས་པ་དང་ལྷན་༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསེར་སྒོའ ་ིདར་ཚོན་གཅོད་

འབྲེག་གིས་དབུ་འབྱེད་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་བསྐྱངས་ཏེ་ནང་

དུ་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕྱེ་དང་། རྟེན་གསུམ་ལ་རབ་གནས་

དང་ཐུགས་སྨོན་གྲུབ་མཚམས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཙན་

བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གི་དབུས་བཀའ་བློན་

རྣམ་པ་དང་། སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོ་རྣམ་གཉིས་

ཀྱི་གཙོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ། ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་

པ། བཀའ་ཟུར་རྣམ་པ། དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་དང་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག རྫོང་གསར་མཁྱེན་

བརྩེ་རིན་པོ་མཆོག ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་

ཆོས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་དབུས་བླ་སྤྲུལ་རྣམ་པ་དང་། 

དགོན་པ་གསར་བཞེངས་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་གྱི་

སྦྱིན་བདག་རྣམ་པ། གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་

གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། ཆོས་བརྒྱུད་གཅིག་པའི་དགོན་པ་

ཁག་གི་གྲྭ་བཙུན་དང་། བོད་ཁྱིམ་གྷོ་པལ་པུར་དགེ་ལས་

སློབ་ཕྲུག་རྣམ་པ། བཀྲིས་ལྗོངས་གཞིས་སྒར་གྱི་གཙོས་

ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་ནས་ཕེབས་པའི་མི་མང་བཅས་ཁྱོན་

མི་གྲངས་ ༣༠༠༠ བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་༸གོང་ས་

མཆོག་བཞུགས་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་རྗེས་

བླ་སྤྲུལ་དགེ་འདུན་རྣམས་ནས་ཞལ་འདོན་གསུང་སྐུལ་དང་

རྟེན་འབྲེལ་གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་འདེགས་འབུལ་ཞུས། དེ་

རྗེས་སྔོན་འགྲོའ་ིགསུང་ཆོས་དང་བཅས་བྱ་འཆད་ཀ་བ་ཡེ་

ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་བཀའ་འཁྲིད་

གྲུབ་བསྟུན་དགོན་པའི་དབུ་བླ་རྡོ་རྫོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བཀའ་དྲིན་གཏང་རག་གི་མཎྜལ་

རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་པ་དང་ལྷན་བཀྲ་ཤིས་

འབུལ་མཚོན་ཁག་རིམ་པས་སྤྱན་བསྟར་ཞུས་པ་དགོན་པ་

གསར་བཞེངས་ལ་སོང་ཕྱིར་གསོལ་རལ་སྩལ། 

 ཉིན་དེའི་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༡།༣༠ ཐོག་༸གོང་

ས་མཆོག་སྒོ་འཕྱོར་གྱི་ཞབས་སྟེགས་སུ་༸ཞབས་སོར་

འཁོད་མཚམས་བླ་མ་བློ་གྲོས་ལགས་ཀྱིས་བླ་ཆེན་ཁག་

དང་ས་གནས་རྒྱ་གར་གྱི་དཔོན་རིགས་ཁག་ནས་ཆེད་དུ་

མཛད་སྒོར་གནང་བའི་ཤིས་ཚིག་རྣམས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས། དེ་

རྗེས་དགོན་དེའི་དབུ་བླ་རྡོ་རྫོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་

ཆོས་སྡེ་འདི་བཞིན་ཕྱག་འདེབས་དགོས་པའི་དམིགས་

ཡུལ་དང་བྱུང་རིམ་སྐོར་སྙན་སྒྲོན་གྲུབ་མཚམས་བཀའ་ཁྲི་

ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་

སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་ནས་

རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་

རྗེས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལམ་

སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་པའི་

བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་། གཞུང་ཞབས་པ།  དེ་བཞིན་སྤྱི་འཐུས་

རྣམ་པ། ལྷག་པར་ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་ང་ཚོ་ཚང་

མ་འདིར་རུག་རུག་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་རེད། རྡོ་

རྫོང་རིན་པོ་ཆེས་ལོ་ ༥༠ ལྷག་སོ་སོའ་ིརྣམ་དཔྱོད་དང་

ནུས་པའི་ཐོག་ནས་ཉམས་མྱོང་མང་པོ་ཞིག་བསགས་ཡོད། 

མདོར་བསྡུས་ན་ཚེ་རབས་མང་པོའ་ིབག་ཆགས་ཡོད་པའི་

ཐོག་ནས་སྒོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་

སྒྲུབ་སྟངས་དེ་སློབ་སྦྱོང་གི་ཐོག་ནས་སྒྲུབ་དགོས་རྒྱུ་གཅིག་

དང། དེ་ཡང་ང་ཚོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས་རྟག་པར་

ཤོད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སྐྱེ་བོར་ཕན་

ཐོགས་ཡོང་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་འཛིན་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་

འདི་ལྟ་བུ་བཞེངས་གྲུབ་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག དེ་

རིང་འདིར་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས་རབ་

གནས་དང་རྟེན་འབྲེལ་ཚོགས་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། བཀྲ་ཤིས་

བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དག་ནི་རིན་པོ་ཆེས་ལོ་ནས་ལོ་

བསྟུད་དེ་འབད་བརྩོན་གནང་བའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་
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ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་གི་ཡིན། དེ་དང་འབྲེལ་ཁྱེད་རང་ཚོ་ལས་ཀ་

བྱེད་མཁན་ཚང་མས་དངོས་གནས་སྤྱི་དོན་དེ་སྒེར་དོན་

བཞིན་རང་དོན་རང་གཅེས་བྱས་ཏེ་ཧུར་ཐག་བྱས་པའི་

འབྲས་བུ་ཡིན་པས་ཁྱེད་ཚོར་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཟེར་གྱི་

ཡིན།  ད་གིན་རིན་པོ་ཆེས་བཤད་པ་ལྟར་དངུལ་མེད་ན་

བཟོ་ཐག་ཆོད་སོང་བརྗོད་པ་བཞིན་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། 

འོན་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེར་རིམ་པས་སྦྱིན་བདག་རག་པ་དང་

ལམ་སེང་གྲ་རྒྱས་པོ་བྱེད་རྒྱུའི་བསམ་བློ་མ་བཏང་བར་

བསམ་གཞིགས་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ་མཐར་དེ་རིང་གི་གཙུག་

ལག་ཁང་འདི་བཞེངས་ཐུབ་པ་རེད། དེར་བརྟེན་འདིར་

དངོས་སུ་འཛོམས་པའི་སྦྱིན་བདག་རྣམ་པ་ཚོ་དང་། དེ་རིང་

འདིར་དངོས་སུ་འཛོམས་མེད་ནའང་རིན་པོ་ཆེར་དངོས་

ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་ཚང་

མར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཟེར་གྱི་ཡིན། ཁྱེད་རང་ཚོ་སྦྱིན་བདག་

འགྲོ་སོང་གཏོང་མཁན་དང། འདིར་དངོས་སུ་སོ་སོའ་ིལུས་

པོས་ངལ་རྩོལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་མཁན་

ཡིན་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་

འབྲེལ་བའི་བྱ་བ་ཞིག་ཡིན་པས་སོ་སོའ་ིཀུན་སློང་རྣམ་པར་

དག་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ཚོགས་གསག་གི་རེད། ཚོགས་

བསགས་པ་དེ་འཕྲལ་གྱི་སོ་སོ་ཚེ་རིང་བ་དང། ནད་མེད་པ། 

ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་བ་ལྟ་བུའི་ཆེད་དུ་བསྔོ་བ་མིན་པར་ནམ་

མཁའི་མཐའ་གཏུགས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་

བདེའི་རྒྱུ་དང་གཞན་དོན་ལ་དམིགས་ཏེ་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་

ན་རང་དོན་ཞོར་ལ་འགྲུབ་ཀྱི་རེད། དེར་བརྟེན་དགེ་བ་

བསགས་པ་དེ་དག་བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་

ཡིན། གོང་དུ་རིན་པོ་ཆེས་གཉིས་གསུམ་བྱས་ཏེ་གསུངས་

པ་དེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཚོགས་གཙོས་ཁྱེད་རང་ཚོ་

ཚང་མར་བསྔགས་བརྗོད་གནང་སོང་དེ་ཡིན་ཐག་ཆོད་རེད། 

རྡོ་རྫོང་རིན་པོ་ཆེས་ལོ་མང་ཉམས་མྱོང་བསགས་པའི་

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་གལ་ཆེན་གང་ཡིན་པ་དེ་

གཟིགས་ཏེ་བསམ་བློ་འདི་ལྟར་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དེ་ཧ་ལས་

པའི་ཡག་པོ་རེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཅེས་བརྗོད་

སྐབས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དེ་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་ཆོས་

ལུགས་ལྟ་གྲུབ་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ནང་

ནས་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།  སྤྱིར་ཆོས་ལུགས་ཚང་

མས་བྱམས་པ་དང་། བརྩེ་བ། བཟོད་པ། ཆོག་ཤེས་སོགས་

གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཆོས་ལུགས་སོ་སོའ་ིཉམས་

ལེན་བསམ་པ་རྣམ་དག་བྱེད་མཁན་ཚོ་དངོས་གནས་མི་

འདྲ་བ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད།  གཞན་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུར་རང་དོན་

བློས་བཏང་ནས་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་མཁན་ཆོས་ལུགས་

ཚང་མའི་ནང་ཡོང་གི་ཡོད། འོན་ཀྱང་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་

ནང་ནས་གསུངས་པའི་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བ་དེ་སོ་སོས་

དད་པ་བྱས་ཏེ་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བ་ཉམས་ལེན་བྱས་པ་

ཞིག་མིན་པར། དངོས་ཡོད་གཞིའི་གནས་ཚུལ་གཞིར་

བཞག་ཐོག་ནས་བྱམས་བརྩེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ། རྒྱུ་

མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བ་ཉམས་ལེན་བྱེད་

དགོས་པ་ཞིག་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་

སེམས་ཅན་ཐ་མལ་པའི་གནས་སྐབས་ཤིག་ནས་སངས་

རྒྱས་པ་རེད། དེར་བརྟེན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཆོས་དེ་ང་ཚོ་

ལྟ་བུ་སོ་སྐྱེས་ཐ་མལ་པ་ཉོན་རྨོངས་དུག་གསུམ་གྱིས་

བཅིངས་ཡོད་པ་དེ་དག་ཉོན་རྨོངས་དུག་གསུམ་གྱི་བག་

ཆགས་ཇི་ལྟར་མེད་པ་བཟོ་དགོས་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

རང་ཉིད་ཀྱིས་ཉམས་མྱོང་གི་ཐོག་ནས་བསྟན་ཡོང་དུས་དེ་

ང་ཚོར་རན་པོ་འདུག གཉིས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་

འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་མང་པོ་ཞིག་གསུང་གི་ཡོད་ཀྱང་། དེ་

དག་ལམ་ཐབས་ཤེས་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་

ཀྱི་ཉམས་ལེན་ལ་རྟེན་རྒྱུ་གཅིག་དང་། དེ་ཡོང་རྒྱུར་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་དང་སེམས་ཅན་གྱི་ལས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་

མིན་པར། རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡོད་པའི་གཞིའི་གནས་

ཚུལ་ཐོག་ནས་ལམ་བགྲོད་པའི་རིམ་པ་དང་དེ་ལ་བརྟེན་

ནས་འབྲས་བུ་སྔོན་དུ་བྱེད་ཚུལ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། གཞི་ཡི་

གནས་ཚུལ་ཡོད་སྟབས། དེང་སང་ཚན་རིག་པ་ཚོས་གཞིའི་

དངོས་པོའ་ིགནས་ཚུལ་འཚོལ་གྱི་ཡོད། ཚན་རིག་པས་

ལམ་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་བླང་དོར་སྐད་ཆ་ཤོད་ཀྱི་མེད། 

གཞིའི་གནས་ཚུལ་ཇི་འདྲ་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་

འཚོལ་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཕན་ཆད་ཚན་རིག་པ་ཚོས་གཙོ་ཆེ་

ཤོས་ཕྱིའི་རྡུལ་ཕྲ་རགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཆོས་དེ་ཚོར་ཚད་

གཞི་ཡོད་པ་མཐོང་བའི་ཆོས་དང་ཕྱིའི་གཟུགས་ཅན་དེ་

གཙོ་བོ་རེད། དེ་རིང་ཁ་སང་གཞི་ནས་ནང་སེམས་ཀྱི་

གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཤེས་པ་ཟེར་རྒྱུ་དང་ཕྲ་བའི་རླུང་

དེ་ལྟ་བུའི་ཐོག་དོ་སྣང་གསར་པ་ཞིག་བསླེབས་ཡོད། དེ་ལྟ་

བུའི་གནས་ཚུལ་འཚོལ་ཞིབ་དང་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་ནང་པའི་

ཆོས་ནང་མ་གཏོགས་མེད། མུ་སྟེགས་པའི་གཞུང་ནང་གང་

ཙམ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཞིབ་པ་དང་དངོས་སུ་ནང་སེམས་ཀྱི་

རྣམ་གཞག་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་རྒྱུའི་གྲས་དེ་ད་ལྟ་ཡིན་

ནའང་རྒྱུན་ཡོད་པ་ཕལ་ཆེར་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་སྤྱི་དང་

ལྷག་པར་བོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དེ་ཆགས་ཡོད། 

དེར་བརྟེན་ཆོས་ལ་དམིགས་བསལ་དད་པ་དང་དོ་སྣང་མེད་

མཁན་ཚོས། གཞིའི་གནས་ཚུལ་དང་སེམས་ཞི་བདེ་ཡོང་

རྒྱུའི་ཆེད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

སྟབས་ཕྲན་བུ་མི་འདྲ་བ་ཞིག་རེད་འདུག ང་ཚོས་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་སྤེལ་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་མ་རེད། དུས་རྒྱུན་དུ་ངོས་

ཀྱིས་སོ་སོའ་ིཕ་མེས་ཀྱི་ཆོས་བདག་པོ་རྒྱག་རྒྱུ་གལ་ཆེན་

པོ་རེད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། བོད་དང་ཉེ་འདབས་སུ་ཆགས་

པའི་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་དང་བོད་ཀྱི་བྱང་རྒྱུད། དེ་བཞིན་
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སོག་པོ་ཕྱི་ནང་གི་མཚོན་མདོར་ན་ཨུ་རུ་སུ་ཁོངས་ཀྱི་ནང་

ཆོས་ཀྱི་མི་རིགས་དེ་དག་ཚང་མ་བོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་པའི་

ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཆགས་ཡོད། སྐད་ཡིག་དང་

གོམས་གཤིས་མི་འདྲ་བ་རེད། འོན་ཀྱང་བཀའ་འགྱུར་དང་

བསྟན་འགྱུར་པོ་ཏི་དེ ་དག་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོར་བཞག་སྟེ་

ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་གཅིག་པ་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་

ས་ཁུལ་དེ་དག་གིས་སོ་སོའ་ིཕ་མེས་ཀྱི་ཆོས་ཆགས་ཡོད། 

ཆོས་ལུགས་བསྒྱུར་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་མ་རེད། ཕ་མེས་ཀྱི་གཅེས་

ནོར་ངོ་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས། སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་རྒྱུའི་ཆོས་དེ་

སེམས་ནང་གི་སྐད་ཆ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས་ཕྱིའི་དངོས་པོ་

མིན། ཕྱིའི་མཆོད་རྟེན་དང་སྐུ་རྟེན་དེ་ཚོ་ང་ཚོར་དྲན་གསོ་

གཏོང་རྒྱུ་ཞིག་རེད། ཆོས་ངོ་མ་དེ་སོ་སོའ་ིསེམས་ནང་ནས་

ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ལུང་གི་ཆོས་དང་རྟེན་རིགས་ཀྱིས་

གང་གསུང་གི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན་སེམས་ལ་བཟོ་བཅོས་གང་

འདྲ་རྒྱག་དགོས་ཡོད་མེད་གསུང་གི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཆོས་

ངོ་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་སོ་སོའ་ིསེམས་

ལ་ཐོག་མར་བསླབ། བསླབ་པའི་དོན་ལ་དཔྱད་པ་བྱས་ནས་

ངེས་ཤེས་རྙེད་རྗེས་སོ་སོའ་ིསེམས་རྒྱུད་ལ་སྦྱར་ཏེ་སེམས་

ལ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་གལ་

ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། ད་ལྟ་རིན་པོ་ཆེས་སྤྱིར་བསྟན་པ་

འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་དང། ཡང་སྒོས་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་

ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་རྒྱུ། གཉིས་ནས་ང་ཚོ་ཡུལ་པ་སྐྱ་བོ་

ཕོ་མོ་ཚོས་ནང་ཆོས་བགྲོ་གླེང་གི་ཐོག་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་

རྒྱུ་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་པ་དེ་དུས་དང་འཚམས་པ་ཡིན་པ་

མ་ཟད། དེ་ལྟར་ངེས་པར་དུ་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

ངོས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་ང་ཚོ་དུས་རབས་ ༢༡ ནང་བསླེབས་ཡོད། 

ང་རང་ཚོ་ནང་པ་ཚོ་ཡང་དུས་རབས་ ༢༡ པའི་ནང་པ་བྱེད་

དགོས་ཞེས་བོད་དང་རྒྱ་མིའི་ཆོས་གྲོགས་རྣམས་ལ་བརྗོད་

ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོའི་ཆོས་བསླབ་ཟེར་དུས་འདོན་པ་ཚིག་ཁ་

ཤས་བསླབ་པ་དང། ཕྲེང་བ་འཁྱེར་ཏེ་སྔགས་བགྲངས་པ། 

སྐོར་བ་བརྒྱབ་པ་དེ་དག་ལུས་ངག་གི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་

ཆོས་དགེ་བ་ཡིན་ཡང་གཙོ་བོ་སེམས་ནང་ནས་བསྒྲུབ་

དགོས་པ་ཞིག་རེད། ཨཱ་རྱ་དེ་ཝས་བཞི་བརྒྱ་པའི་ནང་ཕལ་

ཆེར་གསུངས་ཡོད། གང་ལྟར་རྒྱ་གར་ནང་དེ་དང་དེའི་དུས་

ཀྱི་ཆོས་ལུགས་གཙོ་བོ་ལུས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་དང་རིག་བྱེད་

ཀྱི་སྒྲ་ལ་རྟེན་ནས་བྱེད་རྒྱུའི་ཆོས་དང་། གཙོ་བོ་ཡིད་ལུགས་

ལ་རྟེན་ནས་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཆོས་བཅས་ཡོད་པའི་ནང་ནས་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དེ་གཙོ་བོ་ཡིད་ཀྱི་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཆོས་

ཤིག་རེད། དེ་སྔ་ང་ཚོ་བོད་པའི་གོམས་གཤིས་ལ་ཆོས་

བསླབ་དགོས་རེད་ཅེས་བརྗོད་ན་དེ་གྲྭ་པའི་ལས་འགན་

དང། དེ་ཡང་རབ་བྱུང་ནང་ནས་དགེ་འདུན་པ་མ་གཏོགས་

བཙུན་མ་ཚོས་འདོན་པ་བཏོན་པ་ཙམ་ལས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་

རྒྱུའི་སྲོལ་མེད་པ་ལྟ་བུ་འདུག དེ་བཞིན་རབ་བྱུང་ནང་ཆ་

བཞག་ནའང་སྔགས་གྲྭ་ཚོས་ཆོ་ག་འདོན་རྒྱུ་མ་གཏོགས་

སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་མིག་ལྟོས་མེད་པ་དེ་ནོར་འཁྲུལ་རེད། སྐྱ་

བོ་ཕོ་མོ་ཚོས་ཆོས་བྱེད་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་ཆོས་

བསླབ་དགོས་མ་རེད་ཅེས་ཤོད་མཁན་ཡོད། དེ་དག་ནི་ཆེས་

རྗེས་ལུས་ཀྱི་བསམ་བློ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་རབ་བྱུང་ཡིན་མིན་

སྐད་ཆ་མེད་པར་སྐྱ་བོ་ཕོ་མོ་ཚུན་ཆད་ཀྱིས་ནང་ཆོས་སློབ་

སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ནང་ཆོས་སློབ་སྦྱོང་

བྱས་ན་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་སྟེ་ཡིད་ཆེས་བསླེབས་པ་དེ་ཤེས་

ནས་དད་པ་ཐོབ་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ལམ་དང་ལུགས་

སྲོལ་ལྟ་བུར་ཕྱིན་ན་འཕྲལ་སེལ་གྱི་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་

ཤིག་ཡོད་ཀྱང་དེར་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེད། མི་གཞན་

ནས་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ངས་ཀྱང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་ན་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་དག་མིན། དེར་བརྟེན་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ངོ་

སྤྲོད་བྱས་ནས་བསླབ་རྒྱུ་དེ་སྐྱ༌སེར་དབྱེར་མེད་ལ་ངེས་

པར་དུ་བསླབ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ད་ལྟ་

རིན་པོ་ཆེས་བཤད་པ་དེ་དུས་ནས་དུས་སུ་ང་ཚོས་བགྲོ་

གླེང་བྱས་ཏེ་ང་ཚོ་བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ནང་

ནས་དེ་ལྟ་བུའི་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་འབོད་སྐུལ་བྱེད་མཁན་

གང་ཙམ་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་བཞིན་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ལ་
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ཆ་བཞག་ན་ལ་དྭགས་དང་མོན་སོགས་ནང་བགྲོ་གླེང་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། ས་ཆ་

ཁུག་ཀྱོག་གཅིག་ལ་དགོན་པ་ཞིག་གི་ནང་དགེ་འདུན་སྤུས་

དག་ཁ་ཤས་ལྷག་པ་གཅིག་པུས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་

འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱེ་རྒྱུ་ཕལ་ཆེར་ཁག་པོ་རེད། སྤྱི་

ཚོགས་ནང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་གོ་རྟོགས་ཡོད་པའི་ཐོག་

ནས་ཉིན་རེ་ཉིན་རེའི་འཚོ་བ་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་

ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་བྱུང་ན་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གནས་ཀྱི་

རེད། སྤྱི་ཚོགས་ཆོས་དད་ཞེ་དྲག་མེད་མཁན་ཆགས་ན་

དགོན་པའི་གྲྭ་པ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ལྟག་ཆུ་ཆད་པའི་རྫིང་བུ་ལྟ་བུ་

རྫོགས་འགྲོ་གི་རེད་མ་གཏོགས་ཡོང་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། 

མང་ཚོགས་ལ་ཆོས་དད་བྱིན་རླབས་སྤྲད་ནས་ཡོང་རྒྱུ་

མེད། ཆོས་བསླབ་ནས་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་བའི་སྒོ་ནས་དད་པ་

ཞིག་སྐྱེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་

པོ་ཡིན། སྒེར་པ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཆ་བཞག་ནའང་ལུས་ལ་

གྲྭ་ཆས་གྱོན་མཁན་ཚོར་ཡང་རྒྱུ་དངོས་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། 

འོན་ཀྱང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྐབས་བསམ་བློའ ་ིཐོག་ནས་

དཀའ་ངལ་དེར་གདོང་ལེན་བྱེད་སྟངས་ལ་ཁྱད་པར་ཏན་

ཏན་ཡོད། ཆོས་ཡོད་མཁན་ཞིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་

སྐབས་བསམ་བློའ་ིནང་དེ་ཙམ་གྱི་རེ་ཐག་ཆོད་ནས་ག་རེ་

བྱེད་དགོས་ན་བསམ་པ་སོགས་དངངས་སྐྲག་སྐྱེ་རྒྱུ་ཕལ་

ཆེར་ཉུང་བ་ཡོད། ཆོས་དད་མེད་མཁན་བསམ་བློའ་ིའགྲོ་

སྟངས་མ་ཤེས་མཁན་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྐབས་ཛ་དྲག་

ཆགས་ཏེ་དཀའ་ངལ་འཕར་མ་བཟོ་གི་ཡོད། སོ་སོ་སྒེར་གྱི་

མི་ཚེ་སྐྱེལ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་འགྲོ་

སྟངས་ཤེས་ན་སོ་སོའ་ིམི་ཚེ་སྐྱེལ་རྒྱུར་ཕན་གྱི་རེད། དེང་

དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལ་ཚང་མས་དོ་སྣང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་

གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན། ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་དེང་དུས་

ཤེས་ཡོན་གྱི་ཕོངས་ཡོད།  དེ་ནས་ཐར་བར་ང་ཚོས་དེང་

དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས་ཐར་དགོས་པར་

བརྟེན་ཚང་མས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུར་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས། 

དེང་དུས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ཁོ་ན་ག་ཚོད་ཀྱི་ཕྱུག་པོ་ཡིན་ནའང་

སོ་སོའ ་ིསྒེར་ལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ན་ཆགས་སྡང་

རྨོངས་གསུམ་གྱི་རྐྱེན་པའི་རང་མ་སྐྱིད་པ་བྱུང་བའི་ཞོར་ལ་

རོགས་མ་སྐྱིད་པ་བཟོ་གི་ཡོད། བསམ་བློ་དུལ་བ་ཞིག་ཡོད་

ན་ག་ཚོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པ་དེ་དག་གཞན་ཕན་གྱི་རང་

བཞིན་དུ་འགྱུར་རྒྱུ་དང་། མ་རྩ་ཤེས་ཡོན་ཡོད་དུས་རང་གི་

སེམས་དཀྲུག་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་ལ་མི་འགྲོ་མཁན་ཞིག་ཏན་ཏན་

ཡོང་གི་རེད། སེམས་ཞི་བདེ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་

ཐོག་ནས་བཟོ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཨང་རྩིས་བརྒྱབ་སྟེ་སེམས་

ཞི་བདེ་བཟོ་རྒྱུ་མེད། རང་བཞིན་གྱི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་

ཀྱི་ཐོག་ནས་སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དེང་

དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པ་དེ་ཕན་པའི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་

རྒྱུ་དང་། རང་ལ་ཡིན་ནའང་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་རྒྱུ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་

བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆགས་ཡོད། མི་

རིགས་སྤྱིའི་ངོས་ནས་བཤད་ན་ང་རང་ཚོ་མི་རིགས་ཀྱི་

རྣམ་པ་གཙོ་བོ་དེ ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཆགས་ཡོད། 

དཔེར་ན། ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལུང་པའི་ཇེའུ་དང་ཡེ་ཤུ། ཁ་ཆེ་

ཡིན་ནའང་རེད། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རྣམ་པ་མཚོན་རྒྱུ་དེ་ནང་

ཆོས་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་མི་

དེ་དག་ལ་སོ་སོའ་ིརྣམ་པ་མཚོན་རྒྱུར་རང་ཉིད་སྒེར་ལ་དད་

པ་ཡོད་རུང་མེད་རུང་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་གོམས་

གཤིས་ཡོད་ན་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོད། སངས་རྒྱས་པའི་

ཆོས་ལ་དམིགས་བསལ་ཆོས་དད་མེད་ནའང་སོ་སོ་མི་ཚེ་

སྐྱེལ་རྒྱུར་ཕན་གྱི་རེད། ངོས་ཀྱིས་མཚམས་རེ་རྩེད་མོ་དང་

སྦྲགས་འདི་ལྟར་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་

ནང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བ་བྱུང་བ་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད། རྟེན་

ཅིང་འབྲེལ་བ་བྱུང་བ་ཞེས་པ་འདི་དེ་རིང་ཁ་སང་ཚན་རིག་

པ་རྣམ་དཔྱོད་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་གིས་དགའ་པོ་བྱེད་
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ཀྱི་འདུག ཁ་ཆེ་དང་། ཡེ་ཤུའི་ཆོས་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བ་བྱུང་བའི་ལྟ་ཚུལ་དེ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་

ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། ཆོས་དད་མེད་མཁན་ཞིག་གི་རྟེན་ཅིང་

འབྲེལ་བ་བྱུང་བ་དེ་ཤེས་པ་ཡིན་ནའང་ཆོས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་

སྐབས་གནད་ཐིག་པ་ཡོང་གི་རེད། རྟེན་བྱུང་གི་འགྲོ་སྟངས་

མ་ཤེས་ན་ཆོས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་སྟངས་དེ་ལྐུགས་པའི་ངོ་རྒོལ་

རེད། ཕྱིས་སུ་སོ་སོའ་ིབསམ་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་ཧ་

ལོག་པ་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བ་བྱུང་བ་ཤེས་

ན་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་

སྤྲོད་ཀྱི་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་ཐབས་

ཤེས་ཤིག་སྤྲད་ན་ནུས་པ་ཐོན་ཆེ་གི་རེད། དེར་བརྟེན་སངས་

རྒྱས་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན། 

ཁྱེད་རང་ཚོ་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་དབྱེ་བ་མེད་པ་ཚང་མས་དོ་སྣང་

མང་ཙམ་བྱེད། ཁྱེད་ཚོ་གཞོན་སྐྱེས་མང་ཆེ་བར་བོད་ཡིག་གོ་

བ་མ་ཆགས་པར་གོ་བདེ་པོ་མེད་པ་ཡོད་མདོག་ཁ་པོ་རེད། 

དབྱིན་ཡིག་ནང་དེ་རིང་ཁ་སང་མང་པོ་ཐོན་ཡོད་པས་དེ་དག་

ཀློག་སྟེ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས། དེ་ལྟ་བུའི་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབ་

རྒྱུ་རིན་པོ་ཆེའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ཏན་ཏན་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཡོང་

གི་རེད། ལས་ཀ་འགོ་འཛུགས་སྐབས་ཆོས་བཤད་ཡག་པོ་

བྱས། དེ་ནས་ལོ་གཅིག་སོང་གཉིས་སོང་ག་ལེར་འབྲེལ་

ཡོད་ཀྱི་མི་ཚོ་འཆར་ཅན་སྒང་ཕྱིན་ཏེ་འགོ་སྟོད་ཡག་པོ་ཡོད་

པ་དེ་དག་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་ཆགས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། དང་པོ་

སེམས་བསྐྱེད་པ་ལྟར་ལག་ལེན་མཐར་འཁྱོལ་བ་ཡོང་རྒྱུར་

གཙོ་བོ་རིན་པོ་ཆེའི་འགོ་ཁྲིད་དེ་དགོན་པའི་ཁུངས་ཡོད་

མཁན་གྲྭ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་དང་པོའ་ིདམིགས་

ཡུལ་མཐར་འཁྱོལ་བ་ཡོང་རྒྱུར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རིག་པ་སྒྲིམ་

སྟེ་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། ཞེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། 

 དེ ་རྗེས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་

མཆོག་གིས་ཆོས་སྡེ་གསར་སྐྲུན་གྱི་སྦྱིན་བདག་གཙོ་བོ་

འགའ་ཞིག་དང་འགན་ཁུར་ལས་བྱེད་ཁག་གཅིག་ལ་

ལེགས་སྐྱེས་བཀའ་དྲིན་སྩལ། དེ་ནས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་

གཞས་སྣ་ཁག་གསུམ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་རྗེས་དགོན་

པའི་ལས་དྲུང་བསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་

རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་མཛད་སྒོ་གྲོལ། རྡོ་རྫོང་

དགོན་པ་ནི་དུ་རབས་ ༡༧ པའི་ནང་མདོ་ཁམས་ཕྱོགས་

སུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཉིས་

བརྒྱ་ལྷག་ཡོད་པའི་ནང་ནས་གཅིག་ཡིན་པ་དང་། རྒྱ་

གར་དུ་དགོན་པ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ནས་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་

ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༡༤ ཙམ་སྤུས་གཟིགས་ཀྱིས་གཙུག་ལག་

ཁང་གསར་བཞེངས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆར་དགེ་

འདུན་གྲངས་ ༢༥ ཡོད་པ་བཅས།།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་སླེ་རུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཆུ་

རུད་ཀྱི་གོད་ཆག་ཕོག་པ་རྣམས་ལ་སེམས་གསོའ་ིབཀའ་སློབ་སྩལ་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ རེས་གཟའ་ཟླ་

བའི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཙམ་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བཞུགས་སྒར་ནས་མཁའ་ལམ་

བརྒྱུད་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༤༥ ཙམ་ལ་ལ་

དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་སླེ་རུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་ཇམ་

མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སྡེའི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་བློན་ཆེན་ངག་

དབང་རིག་འཛིན་ཇོ་ར་ལགས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་

རྒྱས་ཞུས་ཡོད། དེ་ནས་ཐོག་མར་༸གོང་ས་མཆོག་ལྕོག་

ལམ་གསར་གྱི་སོ་ལར་ཀོ་ལོ་ནི་ (Solar Colony) 

ཞེས་པའི་གྲོང་ཚོ་དེར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཆུ་རུད་ཀྱི་

གོད་ཆག་ཕོག་པའི་རྗེས་ཤུལ་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཚོར་

སེམས་གསོའ་ིབཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། དེ་རིང་ངོས་ཁྱེད་རང་

ཚོ་ཐུག་པར་ཡོང་རྒྱུ་འདི་བཀྲ་ཤིས་པ་ཞིག་བྱས་ཏེ་ཡོང་བ་

མ་རེད། འབྱུང་བ་འཁྲུགས་རྐྱེན་ཁྱེད་རང་ཚོར་ཆག་སྒོ་ཆེན་

པོ་འཕྲད་དེ་མི་མང་པོ་ཞིག་རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་ནས་ནང་མི་

ཚོ་དང་གསོན་བྲལ་བྱས་ཏེ་འདས་པོ་ཚོའི་ཤུལ་ལྷག་ཚོ་

སེམས་སྐྱོ་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། དེ་བཞིན་སོ་སོའ་ིཁང་ཞིང་ཡོད་

པ་དེ་དག་ནས་མང་པོ་འཕྲོ་བརླག་ཕྱིན་ཏེ་སེམས་སྐྱོ་བའི་

དུས་ཚོད་ཞིག་ལ་ངོས་རང་འདིར་ཡོང་བ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་

གཙོ་བོ་དེ་ཁྱེད་རང་ཚོ་སེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་དེ་བསྡད་ཡོད་པ་

ཡིན་དུས་ངོས་རང་འདིར་ཁྱེད་ཚོར་སེམས་གསོ་གཏོང་

བར་ཡོང་བ་ཡིན། ལོ་འདིའི་ནང་སྤྱིར་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡོངས་

ལ་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པའི་གནོད་སྐྱོན་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་
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ཡོད། བོད་ནང་ཆུ་ལོག་དང་ས་ཡོམ་གྱི་རྐྱེན་བྱས་ཏེ་མི་མང་

པོ་ཞིག་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པ་དང་། ས་ཁང་མང་པོ་འཕྲོ་

བརླག་ཕྱིན་ཏེ་དཀའ་ངལ་ཞེ་དྲག་འཕྲད་ཡོད། འཛམ་གླིང་

གི་ས་གནས་གཞན་དང་ཁྱིམ་མཚེས་པ་ཀི་སི་ཐན་ནང་ཆ་

བཞག་ན་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གནོད་འཚེ་ཧ་

ལས་པ་ཕོག་ཡོད། དེ་བཞིན་ལྷོ་ཕ་རི་ཀའི་ཡུལ་ལུང་འགའ་

ཤས་དང་ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་དུའང་བྱུང་འདུག རྒྱ་ནག་

ནང་ལའང་བྱུང་ཡོད། ཡང་ས་ཆ་འགའ་ཤས་ལ་ཆར་པ་མ་

བཏང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཆུ་དཀོན་དྲགས་པ། ཨུ་རུ་སུའི་ས་

ཆའི་ནང་ཆར་པ་མ་བཏང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཞིང་ཁ་མང་པོ་

འཕྲོ་བརླག་ཕྱིན་པ་མ་ཟད། ས་ཆ་མང་པོར་མེ་ཤོར་ཏེ་ཤིང་

ནགས་མེས་སྲེག་རྒྱུ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོང་བཞིན་ཡོད། སྤྱིར་

འཛམ་གླིང་གི་ཚ་དྲོད་འཕེལ་ཡོང་གི་ཡོད། ཅེས་ཚན་རིག་

པ་ཚོས་ཤོད་མུས་ལྟར་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་འབྱུང་བའི་འགྱུར་བ་

ཞིག་འགྲོ་དུས་ཡུལ་འགའ་ཤས་ལ་ཐན་པའི་དཀའ་ངལ་

དང། ཡུལ་འགའ་ཤས་ལ་ཆར་ཆུ་མང་དྲགས་ནས་ཆུ་ལོག་

གི་དཀའ་ངལ་སོགས་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ལ་དཀའ་ངལ་ཚབས་

ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་བཞིན་འདུག སྐབས་རེ་མི་སུ་དང་སུ་ཡིན་

ནའང་རང་ཐོག་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་རྐྱེན་ངན་བྱུང་བ་དེ་ཁོ་

ནར་བསམ་བློ་བཏང་ནས་བསྡད་ན་མི་བཟོད་པ་ཡོང་རྒྱུ་

ཡིན་པས་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བསམ་བློ་བཏང་སྟེ་ང་གཅིག་པུ་

མིན་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་མང་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག་བསམ་

ན་སོ་སོར་རོགས་པ་རག་པ་ལྟ་བུ་བྱས་ཏེ་ཏོག་ཙམ་སེམས་

ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོས་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་

བསམ་བློ་བཏང་ན་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡོངས་ལ་འགྱུར་བ་ཞིག་

འགྲོ་གི་ཡོད། དེ་གཅིག་བརྗོད་འདོད་བྱུང་། ད་རེས་འདི་ག་

ལ་དྭགས་ལ་རྐྱེན་ངན་བྱུང་བ་དེ་ང་རང་ཚོ་མང་ཆེ་བ་སངས་

རྒྱས་པའི་ཆོས་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས་སྡུག་བསྔལ་དང་

རྐྱེན་ཆག་སྒོ་ཡོང་རྒྱུ་དེ་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་བྱུང་བ་མ་རེད། མི་

མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་མིན། སྡུག་བསྔལ་ཡོང་རྒྱུའི་རྒྱུ་

རྐྱེན་ལས་ངན་པར་བརྟེན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད། ལས་དེ་རང་

གི་བསགས་ཡོད། རིགས་འགའ་ཤས་སྒེར་སོ་སོས་ལས་

བསགས་པ་དཔེར་ན། གྲོངས་མཁན་ཚོ་སོ་སོ་སྒེར་གྱི་ལས་

བསགས་ནས་ཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆག་བྱུང་བ་དང་མཉམ་དུ་

རིགས་འགའ་ཤས་ཀྱི་སྲོག་ཐར་པ་དང་རིགས་འགའ་ཤས་

རྐྱེན་འདས་སུ་ཕྱིན་པ་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ལྟར་དམག་ལ་ཕྱིན་

པ་གཅིག་པ་ཡིན་ཡང་འགའ་ཤས་མ་ཤི་བར་གསོན་ཐུབ་ཀྱི་

ཡོད། དེ་ཚོའི་གྲས་ལས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡིན། དེར་བརྟེན་

ཁྱེད་རང་ཚོར་རྐྱེན་ངན་བྱུང་བ་དེ་དག་རང་གིས་སྔོན་

བསགས་ལས་ངན་གྱི་འབྲས་བུ་ཐོག་ཏུ་སྨིན་པ་རེད་བསམ་

པའི་བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་ན་སེམས་ལ་སྐབས་རེ་སྡུག་

བསྔལ་གྱི་རྐྱེན་བྱས་ཏེ་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་རྒྱུ་དེ་འདྲ་སྤྱིར་བཏང་

ཡོང་གི་ཡོད། ལས་འབྲས་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་ན་

ཡང་ཁོང་ཁྲོ་ཟ་རྒྱུ་སོགས་མ་བཟོད་པ་དང་མ་སྐྱིད་བ་དེ་འདྲ་

མ་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་གྱི་རེད་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལའང་

དེ་རེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ནས་བཤད་ན་རང་གི་ཚོར་བ་

བདེ་སྡུག་ཟེར་བ་དེ་ལས་བཟང་ངན་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་གི་

ཡོད་པས་དེའི་རྩིས་ཀྱི་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། ཕྱོགས་

གཅིག་ནས་བསམ་བློ་བཏང་ན་མི་སྒེར་སོ་སོའ་ིཁྱིམ་ཚང་

ནང་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པའི་སྐབས་མི་མང་པོ་ཞིག་གི་

དུས་གཅིག་ལ་སྨོན་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ་ཕལ་ཆེར་ཡོང་རྒྱུ་མེད། 

སོ་སོའ་ིདགའ་ཉེ་བློ་དཀར་ཚོར་སྐྱབས་འཇུག་བྱས་པ་ཙམ་

ཡིན། ད་རེས་རྐྱེན་ངན་བྱུང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པའི་

སྐབས་ལ་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྨོན་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་ཚང་

མས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོང་གི་འདུག དེ་སྔོན་

བོད་སོགས་ལ་རྐྱེན་ངན་བྱུང་བ་དེ་ཚོའི་གྲས་ལ་ངོས་ཀྱིས་

འདི་ལྟར་བརྗོད་བཞིན་ཡོད། ཤི་བ་འདྲ་འདྲ་རེད་དེ་སོ་སོའ་ི

ཁྱིམ་ཚང་ནང་རང་བཞིན་གྱི་གྲོངས་ན་མི་མང་པོས་དུས་

གཅིག་ལ་སྨོན་ལམ་རྒྱག་མཁན་ཡོང་གི་མེད། ད་རེས་རྐྱེན་

ངན་བྱུང་སྟེ་གྲོངས་སྐབས་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྨོན་ལམ་

རྒྱག་བཞིན་ཡོད། དཔེར་ན། ང་ཚོ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཆ་བཞག་

ནའང་དམིགས་བསལ་གྱི་སྨོན་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་མཆོད་

འབུལ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་འདྲ་བྱས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཕྱོགས་གཅིག་

ནས་བསམ་བློ་བཏང་ན་སེམས་ཧ་ཅང་སྐྱོ་བའི་སྐབས་སོ་

སོས་སེམས་གསོ་གཏོང་རྒྱུར་ད་རེས་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་
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གསོལ་འདེབས་བྱས་ཡོད་པས་ཡག་པོ་ཡིན་བསམ་པའི་

བསམ་བློ་བཏང་ན་སེམས་མ་སྐྱིད་པ་དེར་ཕན་གྱི་རེད། 

འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པའི་ནང་མི་ལྷག་ཡོད་པ་ཚོས་འདས་

པོ་ཚོའི་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་མ་ཎི་འབུམ་རེ་ཙམ་དང་ལྷོད་

ལྷོད་ཡོད་ན་འབུམ་དྲུག་ཙམ། ཁྱེད་རང་ཚོས་གསོག་ཐུབ་

ན་སོ་སོས་ཞར་དང་ཞོར་ལ་མ་ཎི་བསགས་པའི་དགེ་བ་དེ་

སྤྱིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཡང་སྒོས་འདས་པོ་རྣམས་

ཀྱི་ཆེད་དམིགས་ཏེ་བསྔོ་བ་ཡིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད། སྤྱིར་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་དེ། ལས་མ་བྱས་པ་

དང་མི་འཕྲད་པ། ལས་བྱས་པ་ཆུད་མི་ཟ་བ། ཞེས་གསུང་གི་

ཡོད། འོན་ཀྱང་དམིགས་བསལ་གྱི་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་ཡོད་

པ་ཞིག་ཡིན་ན་འབྲེལ་བ་ཡོད་མཁན་མི ་དེས་དགེ ་བ་

བསགས་ན་འབྲེལ་བ་ཅན་གྱི་མི ་གཞན་དག་དེ ་ལའང་

སྐབས་རེ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་ཡོད། ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་བྱེད་

དུས་ང་ཚོ་མང་ཆེ་བ་བླ་མ་དང་སློབ་མའི་འབྲེལ་བ་ཆགས་

ཀྱི་ཡོད། དངོས་གནས་དད་པ་དམ་ཚིག་གཡོ་བ་མེད་པ་

ཡིན་དུས་ངོས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་ཞིག་བརྒྱབ་ན་ཕྲན་བུ་ཕན་

གྱི་ཡོད། དེ་བཞིན་ཕ་མ་གཅིག་གི་ཕྲུ་གུ་ཡིན་ནའང་འདྲ་གང་

ལྟར་གཉེན་ཉེ་འབྲེལ་ཡིན་དུས་རིགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཆགས་

ཡོད། ཡང་རིགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མེད་ན་སྐྱིད་སྡུག་གཅིག་པ་

ཡིན་ན་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོད། འབྲེལ་བ་

གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་གཅིག་ཤོས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་ན་

གཅིག་ཤོས་ལ་ཕན་ཡོད་པས་ཁྱེད་རང་ཚོའི་ནང་མི་ཤུལ་དུ་

ལྷག་པ་ཚོས་མ་ཎི་ཏོག་ཙམ་གསོག་ཐུབ་ན་ཕན་གྱི་རེད། 

ཆུས་ཉམས་ཉེས་བྱུང་བའི་ནང་ཁྱེད་རང་ཚོ་ཁ་ཆེ་ཁ་ཤས་

ཡོད་པ་ཆ་བཞག་ནའང་རང་སོ་སོའ་ིདཀོན་མཆོག་ཨ་ལྷར་

སྨོན་ལམ་ཡག་པོ་བརྒྱབ། གང་ལྟར་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་

པོས་བཀོད་པ་རེད། རྐྱེན་ངན་དེ་ཚོའི་གྲས་ལ་བཀོད་པ་

པོས་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། རང་རང་གི་ཆོས་

ལུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཐོག་ནས་བཤད་ན་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་

ཞིག་ཡོད་སྲིད། སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་གིས་

མཁྱེན་བསམ་ན་སེམས་ཁྲལ་དེའང་ཏོག་ཙམ་ཉུང་དུ་འགྲོ་

རྒྱུར་ཕན་གྱི་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་སྤྱོད་འཇུག་

ནས། གལ་ཏེ་བཅོས་སུ་མེད་ན་ནི། །དེ་ལ་མི་དགའ་བྱས་ཅི་

ཕན། ཞེས་གསུངས་ཡོད། རྐྱེན་ངན་བྱུང་ཚར་བ་རེད་

སེམས་ཁྲལ་བྱས་ནས་མ་བསྡད་པར་དཀོན་མཆོག་གིས་

མཁྱེན་བསམ་པ་བྱས་ནས་དགེ་སྦྱོར་གང་ཐུབ་སྒྲུབ་རྒྱུ་དང་

ཆབས་ཅིག་ཁྱིམ་ཚང་གསར་པ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུར་

དབུས་གཞུང་དང་ས་གནས་གཞུང་ནས་རོགས་རམ་གནང་

གི་ཡོད། དེར་བརྟེན་བསྐྱར་དུ་ཁྱིམ་ཚང་གསར་པ་འཛུགས་

སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུའི་ཐོག་སེམས་ཤུགས་བསྒྲིལ་དགོས། གལ་

སྲིད་མ་འོངས་པར་ཆུ་ལོག་དེ་འདྲ་འབྱུང་སྲིད་པ་ཡིན་ན་ས་

ཆ་བཙན་ས་དང་མཐོ་ས་ཞིག་ལ་ཁྱིམ་ཚང་གསར་པ་

འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པས་སེམས་

ཤུགས་ཆགས་ནས་མ་སྡོད་ཨང་། ངོས་ཀྱི་དེ་རིང་འདིར་

ཁྱེད་ཚོར་སེམས་གསོ་བཏང་བར་ཡོང་ནས་དགོས་དོན་

གཙོ་བོ་དེ་སེམས་ཞུམ་པ་སེལ་ཆེད་ཡིན། དེ་བཞིན་སོ་

སོའ་ིསེམས་ལ་སྤོབས་པ་དང་། རེ་བ། ཡིད་ཆེས་གསར་པ་

ཞིག་སྐྱེས་ཏེ་མདུན་ནས་མདུན་དུ་བསྐྱོད་ཐུབ་པའི་བསམ་

བློ་གཏོང་རོགས་ཞེས་བརྗོད་རྒྱུ་ཡིན། ངོས་ཀྱིས་ཁ་སེང་

སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་ལ་བསྐུར་ཡོད། དེ་

རིང་ངོས་རང་འདིར་དངོས་སུ་བསླེབས་པ་རེད་ས་ཡ་

གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀ་ཁྱེད་ཚོར་ཞལ་འདེབས་འབུལ་འདོད་

བྱུང་། ཞེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། དེ་རྗེས་ལ་དྭགས་ཀྱི་

རྒྱལ་ས་སླེ་རུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་སླེ་ཇོ་ཁང་དུ་ཉེ་ལམ་

ཆུ་རུད་ཀྱི་གོད་ཆག་འོག་རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་ཀྱི་

ཆེད་དུ་ཐུགས་སྨོན་གསོལ་འདེབས་མཛད་གྲུབ་མཚམས་

རྗེས་ཤུལ་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཚོར་སེམས་གསོ་མཛད་

ཡོད། ཉིན་རྒྱབ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ལམ་སྒྲོན་

སློབ་གྲྭའི་རྩེད་ཐང་དུ་དེར་འདུས་མི་མང་རྣམས་ལ་བཀའ་

སློབ་སྩལ་དོན།  སྔོན་ལ་གཙོ་བོ་གཅིག་བརྗོད་རྒྱུར་སྤྱོད་

འཇུག་ནང་། གལ་ཏེ་བཅོས་སུ་ཡོད་ན་ནི། །དེ་ལ་མི་དགར་

ཅི་ཞིག་ཡིན། །གལ་ཏེ་བཅོས་སུ་མེད་ན་ནི། །དེ་ལ་མི་དགའ་

བྱས་ཅི་ཕན། ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་དེར་བསམ་བློ་གཏོང་

དགོས། འདས་པོ་ཚོ་ནི་གྲོངས་ཚར་བ་རེད་སེམས་ཁྲལ་

བྱས་ཏེ་བསྐྱར་དུ་གསོན་རྒྱུ་མེད། ངོས་འདིར་ཡོང་སྟེ་སྨོན་

ལམ་བརྒྱབ་ནས་འདས་པོ་རྣམས་ཡར་ལོག་ཐུབ་རྒྱུ་མེད། 

དེ་ནི་བཅོས་སུ་མེད་པས་སེམས་ཁྲལ་བྱས་ནས་ཕན་རྒྱུ་

མེད། སོ་སོ་སེམས་མ་སྐྱིད་པ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རང་གི་

འབྱུང་བ་འཁྲུག་ནས་ལུས་མི་བདེ་བ་ཆགས་ན་ཡག་པོ་

མེད། དེ་བཞིན་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མཁན་ཡིན་ན་སློབ་སྦྱོང་

འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ན་ཡག་པོ་མེད། ཁང་པ་ཉམས་ཆགས་

དང་འཐོར་བཤིག་ཕྱིན་པ་དེ་ཚོའི་གྲས་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་

གཞུང་དང་ས་གནས་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་རོགས་རམ་

གནང་གི་ཡོད།  དེར་བརྟེན་བསྐྱར་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་

ཏེ་སྔར་གྱི་ཁང་པ་ལས་ཡག་པ་ཞིག་བརྒྱབ་ཆོག་གི་རེད། 

ས་ཆ་བཙན་ས་ཞིག་དང་ཡག་ས་ཞིག་ཏུ་སྡོད་ཁང་གསར་

པ་ཞིག་བཟོ་ཆོག་གི་རེད་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་དགོས་དོན་

མེད། སེམས་མ་ཞུམ་པར་སྙིང་སྟོབས་བསྐྱེད་དགོས་རྒྱུ་

དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཛམ་གླིང་ཚ་

དྲོད་རྒྱས་པའི་རྐྱེན་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པའི་གནས་ཚུལ་

འཛམ་གླིང་གི་ས་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཡོང་གི་འདུག དཔེར་

ན། འཛམ་གླིང་བྱང་མ་དང་ལྷོ་མའི་འཁྱགས་རོམ་བཞུར་

འགྲོ་གི་ཡོད། བོད་ཀྱི་སྲིད་པའི་གངས་ཆེན་དེ་ཚོ་བཞུར་

ཏེ་འགྱུར་བ་ཞེ་དྲག་འགྲོ་གི་འདུག དེ་འདྲའི་རྐྱེན་པས་མཚོ་
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རླབས་དང་ས་ཡོམ་གྱི་གོད་ཆགས་ཡོང་རྒྱུ་དང་ཡང་ས་

ཆ་འགའ་ཤས་ལ་ཐན་པ་བསྟན་ཏེ་སོ་ནམ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་

ཉམས་རྒུད་འགྲོ་རྒྱུ་སོགས་མང་པོ་ཡོང་གི་འདུག དེ་ཡང་

ཁྱེད་རང་ཚོ་བསམ་བློ་འདི་འདྲ་ཞིག་བཏང་བ་ཡིན་ན་ཏོག་

ཙམ་ཕན་གྱི་རེད། གང་ལགས་ཞེ་ན། སོ་སོ་རང་ཐོག་ཏུ་

བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་གནས་ཚུལ་གཅིག་པུ་བསམ་བློ་བཏང་

ནས་བསྡད་ན་མི་བཟོད་པར། ངའི་ཐོག་ཆག་སྒོ་འདི་འདྲ་ཅི་

ཞིག་བྱས་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ་བསམ་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གི་

རེད། འཛམ་གླིང་ཆེ་ས་ནས་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པའི་གནས་

ཚུལ་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་བསམ་བློ་འཁོར་ན། འཛམ་གླིང་སྤྱི་

ཡོངས་ལ་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་

བཞིན་ཡོད་སྟབས་ང་ཚོ་ལ་དྭགས་ཀྱང་དེའི་ཆ་ཤས་ཤིག་

ཡིན། འཛམ་གླིང་གི་ས་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ལ་འབྱུང་བའི་

གནོད་པ་ཡོང་རྒྱུ་ནི་མིས་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་པའི་ལས་ཀ་

བྱས་རྐྱེན་འབྱུང་བ་འཁྲུག་གི་ཡོད་པ་ཚན་རིག་པ་དང་

མཁས་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། བར་སྐབས་རྒྱ་

ནག་གི་ས་ཞིབ་དང་གནམ་གཤིས་ཀྱི་མཁས་པས་བརྗོད་

དོན་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་དང་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་ལ་ཆུ་ལོག་

དང་ས་ཡོམ་བྱུང་བ་དེ་དག་མིས་བཟོས་པ་རེད། ཅེས་

བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། ཉེ་ཆར་མགོ་ལོག་ཁུལ་གྱི་ས་ཆར་ཆུ་ལོག་

ཐོན་ཏེ་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་བྱུང་ཡོད། དེ་དག་སྔ་མོ་

ཡིན་ན་དེའི་གཡས་གཡོན་གྱི་རི་དེ་དག་ལ་ནགས་ཚལ་

ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་ཀྱང་འདས་པའི་ལོ་ ༦༠ ནང་ཤིང་

ནགས་ཆ་ཚང་བཅད་དེ་ཤུལ་མེད་དུ་ཕྱིན་ཡོད། དེ་བཞིན་

གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དག་ཀྱང་རང་འབྱུང་ཁོར་

ཡུག་ལ་མ་གནོད་པར་སྲུང་སྐྱོབ་ཆ་ཚང་བྱས་ཏེ་གཏེར་ཁ་

སྔོག་ན་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་ཞིག་རེད། དེ་ལྟར་མིན་པར་གང་

བྱུང་གི་གཏེར་ཁ་བསྔོགས་པའི་རྐྱེན་འདི་ལྟ་བུའི་ཆུ་ལོག་

བྱུང་བ་རེད་ཅེས་རྒྱ་མིའི་མཁས་པ་མང་པོས་རྩོམ་ཡིག་

བྲིས་ཡོད། མིས་བཟོས་པའི་འབྱུང་བའི་གནོད་འཚེ་རེད། 

དེ་ནི་བློ་ཕམ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་དྭགས་

ལ་ཆུ་ལོག་བྱུང་བ་ནི་ཁྱེད་ཚོར་ཤིང་ནགས་གཅོད་རྒྱུའི་

ཤིང་ནགས་ནི་མི་འདུག འདིར་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་

སོགས་བྱས་ནས་འབྱུང་བའི་གནོད་པ་བྱུང་བ་ཞིག་མིན། 

རང་བཞིན་གྱི་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བྱུང་བ་

རེད་མ་གཏོགས་ཁྱེད་ཚོས་མི་བྱེད་དགུ་བྱེད་བྱས་ནས་ཆུ་

ལོག་བྱུང་བ་མིན་པ་དེར་བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་ན་ཕྲན་བུ་

ཁྱད་པར་ཡོད། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་པ་ཞིག་གི་

ངོས་ནས་བཤད་ན་འཚོ་བ་བདེ་སྡུག་ཅེས་པ་འདི་རང་རང་

གི་རྒྱུ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པས་རྒྱུ་དེ་ལས་དཀར་

ནག་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། ལས་དཀར་ནག་དེ་སོ་སོས་བསགས་

པ་ཞིག་རེད། ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མྱོང་པ་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་

ལས་དེ་བསགས་པ་ཞིག་ཡིན། དེར་བརྟེན་འདས་པོ་ཚོར་

ཆ་བཞག་ན་ད་ལྟ་རྐྱེན་འདི་ལྟ་བུའི་འོག་ཚེ་འདས་སུ་འགྲོ་

རྒྱུའི་ལས་ངན་ཐོག་ཏུ་བབས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཤུལ་ལུས་

ཚོར་ཆ་བཞག་ནའང་འདས་པོ་ཚོ་གྲོངས་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་

འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་མྱོང་རྒྱུའི་ལས་ཤིག་ཡོད། དེ་ནི་རང་རང་

གི་ལས་ཀྱི་ལྷག་མ་ཡིན་བསམ་པ་བྱས་ཏེ་སྔར་བསགས་

ཀྱི་ལས་ངན་གྱི་འབྲས་བུ་དེ་རིང་དག་སོང་བསམ་པའི་

བསམ་བློ་བཏང་ན་ཕྲན་བུ་སེམས་ལ་ཕན་གྱི་རེད། དེ་

བཞིན་འདི་གར་ཁ་ཆེའི་ཆོས་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལའང་

གོད་ཆག་བྱུང་ཡོད། ཁོང་ཚོར་ཆ་བཞག་ནའང་དེ་དེ་

བཞིན་བྱས་ཏེ་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོའ ་ིརྟག་པ་རང་བྱུང་

གི་སྐྱེས་བུ་འདོད་ཀྱི་ཡོད། ཐམས་ཅད་འཇིག་རྟེན་བཀོད་

པ་པོས་བཀོད་པར་འདོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་དག་གི་ལྟ་གྲུབ་ངོས་

ནས་དེ་རིང་རྐྱེན་ཆག་བྱུང་བ་འདི་བརྩེ་བའི་བདག་ཉིད་ཨ་

ལྷས་མ་དགོངས་པ་དང་མ་མཁྱེན་པ་ཡོང་གི ་མ་རེད། 

དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་ཡོད་ཀྱི་རེད་ཅེས་བསམ་བློ་

བཏང་ན་སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཕྲན་བུ་ཉུང་དུ་འགྲོ་གི་རེད། 

དེ་ནས་ང་རང་ཚོ་བླ་མ་དང་སློབ་མའི་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡོད། 

ཁྱེད་རང་ཚོ་མི་མང་ཚོར་ཆ་བཞག་ན་འདས་པོ་དང་གཉེན་

ཉེ་འབྲེལ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡོད་ལ་ལོངས་སྤྱོད་གཅིག་

གྱུར་གྱི་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། སྤྱིར་ལས་ངེས་པ་

དང་ལས་ཕལ་ཆེ་བ། ལས་མ་བྱས་པ་དང་མི་འཕྲད་པ། 

ལས་བྱས་པ་ཆུད་མི་བཟའ་འོ་ཞེས་གསུངས་ཡོད། རང་

རང་གི་བསགས་པའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་དེ་རང་གི་མྱོང་བ་

མ་གཏོགས་གཞན་གྱི་མྱོང་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་ལས་འབྲས་ཀྱི་

འགྲོ་སྟངས་དང་ཆོས་ཉིད་ཅིག་རེད། ཡིན་ནའང་བླ་མ་དང་

སློབ་མ་ཆོས་དང་དམ་ཚིག་གི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། 

སྤུན་མཆེད་རིགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ། ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་

གི་ནང་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ། དེ་ལྟ་བུ་འབྲེལ་

བ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་གང་ཟག་གཞན་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་

གང་ཟག་གཅིག་ཤོས་དེས་དགེ་བ་བསྒྲུབ་ན་ཕན་ཐོགས་

ཡོད་པ་སྔོན་གྱི་བླ་མ་གོང་མ་ཚོས་འདི་ལྟར་གསུངས་

ཡོད། དེར་བརྟེན་དེ་རིང་འདིར་མི་མང་ཚོར་ཆ་བཞག་ན་

ད་ལྟ་བརྗོད་པ་བཞིན་ཁྱེད་རང་ཚོ་རིགས་དང་ལོངས་སྤྱོད་

ཀྱི ་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡོད་པས་ཁྱེད་རང་ཚོས་འདས་པོ ་

རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དགེ་བ་བསྒྲུབ་སྟེ་དགེ་བ་བསྔོ་ན་འདས་པོ་

ཚོར་ཏན་ཏན་ཕན་གྱི་རེད། འདས་པོའ་ིནང་མི་ཚོས་ཀྱང་

འདས་པོ་ཚོར་དམིགས་ཏེ་རབ་བྱུང་ན་མ་ཎི་འབུམ་དྲུག་

ཙམ་དང་། དེ་ལྟར་མེད་ན་འབུམ་རེ་རེ་གསོག་ཐུབ་ན་ཕན་

གྱིེ་རེད། ད་ལྟ་འདིར་ང་ཚོ་མཉམ་དུ་ཚོགས་ནས་ང་ཚོ་

དབར་ལ་བླ་མ་དང་སློབ་མ་ཟེར་ནའང་འདྲ་གང་ལྟར་ཆོས་

གྲོགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་གཙང་མ་ཞིག་གི་འབྲེལ་བ་ཡོད། 

དེར་བརྟེན་སྤྱིར་ང་ཚོས་འདས་པོ ་རྣམས་ཀྱི ་ཆེད་དུ་

དམིགས་པ་དང། ཡང་སྒོས་ཡུལ་ཁམས་སྤྱི་ལ་དམིགས་

ཏེ་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་ན་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པས་ང་ཚོ་

མཉམ་དུ་སྨོན་ལམ་དེ་དག་འདོན་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་བཀའ་

སློབ་ཕེབས་ཡོད། 

 སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་གྲུབ་མཚམས་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ང་ཚོ་མི་

ཚང་མ་གཅིག་པ་རེད། ཡུལ་གཅིག་གི་ནང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། 

ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་ངང་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་

ལ་རོགས་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། ཐུགས་

རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཟེར་རྒྱུ་ཡིན། ད་དུང་འདིར་ཁང་ཁྱིམ་འཛུགས་

སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུའི་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད། དེ་དག་ས་

གནས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་ཧུར་སྐྱེད་གནང་གི་རེད། ས་གནས་

མི་མང་ཚང་མས་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ནས་བློ་སྤོབས་དང་

བཅས་པའི་ཐོག་ནས་མི་ཚེ་འཛུགས་སྐྲུན་གསར་པ་ཞིག་

གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་ང་ཚོས་དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་དེ་

དང་དུས་རྒྱུན་དུ་རང་གི་དགེ་བ་བསགས་པ་དེ་དག་སྤྱིར་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕན་བདེ་ལེགས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུར་

བསྔོ་རྒྱུ་དང་། ཡང་སྒོས་སྐབས་སུ་བབས་པའི་འདས་པོ་

རྣམས་སྐྱེ་གནས་བཟང་པོ་ཞིག་ལེན་ཐུབ་རྒྱུའི་བསྔོ་བ་བྱེད་

དགོས། ངོས་ནས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུས་རྒྱུན་གཏན་ནས་ཉིན་རེ་

བཞིན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བས་མཚོན་ཁ་

འདོན་དགེ་སྦྱོང་ཕྲན་བུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་དག་གི་དགེ་བའི་རྩ་

བ་དེ་ད་ལྟ་འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པའི་ཡུལ་པ་འདས་གྲོངས་

ཕྱིན་པ་ཚོ་སྐྱེ་གནས་བཟང་པོ་ཞིག་ཐོབ་པར་བསྔོ་བ་བྱེད་ཀྱི་

ཡིན། ང་ཚོ་མཉམ་དུ་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་ཞེས་པ་བཏོན་

ཤོག་ཨང་། ཞེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད།། 
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཧང་གྷ་རིར་ཆིབས་སྒྱུར་གྱིས་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ་

བསྐྱངས་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཧང་གྷ་རིའི་ཆེ་བསྟོད་མི་སེར་གྱི་ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བྷུ་ཌ་པེ་སི་གནམ་ཐང་དུ་

༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་བྷུ་ཌ་པེ་སི་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་ཁྱབ་

པ་གྷ་བྷོར་ཌེམ་སི་ཀི་ (Gabor Demsky) མཆོག་

གིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུ་ཡོད། དེ་ནས་མགོན་པོ་

གང་ཉིད་མཆོག་གནམ་ཐང་ནས་བཞུགས་གནས་མགྲོན་

ཁང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་སྐྱོང་སྐབས་ས་གནས་དེར་ཡོད་པའི་

བོད་རིགས་དང་། སོག་རིགས། ཧང་གྷ་རིའི་ཡུལ་མི་

བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་བས་ཕེབས་བསུ་

ཞུས་ཡོད། སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཧང་གྷ་རིའི་

བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་གི་ཆེད་དོན་དྲི་བར་བཀའ་

ལན་སྩལ་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་ངོས་རང་

བོད་ནང་ཡོད་སྐབས་ཧང་གྷ་རིའི་ཡུལ་མི་ཚོས་དམར་ཤོག་

ལ་ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ་དྲན་གྱི་འདུག དེའི་སྐབས་

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཧང་གྷ་རི་མི་མང་དང་བོད་རིགས་དེ་བཞིན་སོག་རིགས་སོགས་ནས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུ་བཞིན་པ།

མང་གཙོ་དང་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཡོད། ཅེས་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད། 

གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་ཁྱབ་པ་གྷ་བྷོར་ཌེམ་སི་ཀི་མཆོག་དང་མགོན་

པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་མཇལ་

འཕྲད་མཛད་ཡོད། 

 ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༨ རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་

ཉིན་ཧང་གྷ་རིའི་རྒྱལ་ས་བྷུ་ཌ་པེ་སི་ Budapest གྲོང་

ཁྱེར་གྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྐུ་ཞབས་གྷ་

བྷོར་ཊེམ་སི་ཀི་མཆོག་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཆེ་བསྟོད་མི་སེར་གྱི་ཕྱག་འཁྱེར་

འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱག་འཁྱེར་དེའི་ཐོག་གང་

སྐུར་བསྟོད་ཚིག་ཕུལ་ཡོད་པའི་ནང་། བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་

མགོན་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་

རིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་དང་། འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་ཞི་

བདེའི་ཆེད་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱངས་གནང་མཛད་ཡོད་

པར་བྷུ་ཌ་པེ་སིའི་ཆེ་བསྟོད་མི་སེར་གྱི་ཕྱག་འཁྱེར་འདི་

འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཀོད་ཡོད། དེ་བཞིན་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གཟེངས་རྟགས་

འབུལ་བཞེས་མཛད་སྒོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ངོས་

རང་ལ་ཆེ་བསྟོད་མི་སེར་གྱི་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་བར་དགའ་

སྤོབས་ཆེན་པོ་བྱུང། ངོས་ལ་ཕྱག་འཁྱེར་འདི་ཐོབ་པར་

དམིགས་བསལ་གྱི་གལ་གནད་ཅིག་ཆགས་ཡོད། གང་

ཡིན་ཞེ་ན་དེ་སྔ་ཧང་གྷ་རིའི་མཁས་དབང་དང་བོད་པའི་

སྐོར་འབྲེལ་མཐུད་གནང་མཁན་ཨེ་ལེཀ་སེན་ཊར་སོ་མ་དྷེ་

ཀོ་རོ་སི་Alexander Csoma de Koros ཁོང་

གིས་དབྱིན་བོད་ཚིག་མཛོད་བརྩམས་ཏེ་འགྲེམས་སྤེལ་

གནང་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་ཕེབས་ཡོད། དེ་

ཉིན་སྔ་དྲོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

བྷུ་ཌ་པེ་སིའི་རྩེད་རའི་ནང་མི་མང་ཆིག་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་བརྒལ་

བ་འདུ་འཛོམས་བྱུང་ཡོད་པར་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་

མཛད་ཡོད་པ་དང། དེ་བཞིན་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ནས་མགོན་པོ་

གང་ཉིད་མཆོག་གི་བཀའ་ཆོས་ཞུ་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་མི་འདྲ་

བ་ཁག་བདུན་ཅུ་དོན་བཞི་ཙམ་ནས་མི་མང་བརྒྱད་སྟོང་

ཙམ་བཅར་ཡོད།  ཉིན་དེའི་ཕྱེད་ཡོལ་༸གོང་ས་མཆོག་

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་ཁྱབ་པས་ཆེ་བསྟོད་མི་སེར་གྱི་ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་ལམ་ཞུ་བཞིན་པ།
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གིས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དྲི་བར་བཀའ་ལན་མཛད་ཡོད། དེ་ཡང་མཇལ་བཅར་བ་ཞིག་གི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་དོན། ང་ཚོས་གནོད་སེམས་དེ་རྣམས་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

པོ་ཡིན། འདས་པའི་ལོ་ངོ་ཉིས་སྟོང་ཙམ་ནས་མིའི་བསམ་བློར་ཕལ་ཆེར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕྱིན་མེད། མིའི་བསམ་བློར་འགྱུར་བ་འགྲོ་དཀའ་བར་བརྟེན་གནའ་རབས་ཀྱི་སློབ་སྟོན་རྣམས་

དེང་དུས་དང་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོད། འཛམ་གླིང་སྟེང་གི་མི་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཙམ་ཡོད་པ་ཚང་མར་ཆགས་ཞེན་དང། ཁོང་ཁྲོ། འདོད་རྔམ། 

བྱམས་པ། སྙིང་རྗེ། མདོར་ན་བདེ་བ་འདོད་པ་ཤ་སྟག་ཡིན། དེ་བཞིན་ནང་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡང་གཞན་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཧང་གྷ་རིར་མི་མང་ཁྲི་གཅིག་བརྒལ་བར་

ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།
༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ལ་ཧང་གྷ་རི་ནང་པའི་མཐུན་ཚོགས་དང་ཧང་གྷ་རི་གྲོས་

ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་ནས་

ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ 

༩ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ཧང་གྷ་རིར་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ཧང་གྷ་རིའི་རྒྱལ་

ས་བྷུ་ཌ་པེ་སི་ Sports Arenaཞེས་པའི་ནང་འཛམ་

གླིང་ཤར་ནུབ་ནས་ཕེབས་པའི་མི་མང་ཁྲི་གཅིག་བརྒལ་

བའི་དབུས་སུ་གྲ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་

ཧང་གྷ་རིའི་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པར་དགའ་བསུའི་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པའི་ནང་། བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་

མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ང་ཚོའི་ཡུལ་ནང་ད་རེས་ཆིབས་

སྒྱུར་སྐྱོང་ཐེངས་བདུན་པ་ཆགས་ཡོད། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ང་ཚོའི་ཡུལ་ནང་

༸ཞབས་སོར་འཁོད་པ་ཙམ་གྱིས་ང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཧ་

ཅང་ཆེན་པོ་འདུག་པས་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ཞེས་སོགས་ཀྱི་གུས་བརྩིའི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། དེ་

ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དེར་

འདུས་མི་མང་ཁྲི་གཅིག་བརྒལ་བ་རྣམས་ལ་ལམ་སྟོན་

བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་

ཡུལ་འདིའི་ནང་དྲག་དམག་གིས་འཐབ་རྩོད་མེ་ལྕེ་འབར་

སྐབས་ངོས་རང་བོད་དུ་ཡོད་ཀྱང་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་པ་

རྣམས་དང་ཧ་ཅང་བློ་ཐག་ཉེ་པོར་གནས་ཡོད། དེ་ནས་རུ་

སུའི་གུང་ཁྲན་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་ཨུ་ལན་བྷ་ཧཱ་དུ་ནས་

ཧང་གྷ་རིའི་ནང་ཁྱབ་སྟེ་མི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་བྱུང་

ཡོད། དེ་བཞིན་ངོས་རང་ཐོག་མར་ཨི་ཊ་ལི་བརྒྱུད་ཧང་གྷ་

རིའི་ནང་ཡོང་སྐབས་གནམ་ཐང་ལ་འབྱོར་བ་ནས་མགྲོན་

ཁང་དུ་མ་སླེབས་བར་ལམ་གྱི་གཡས་གཡོན་དུ་མག་ཁེ་

སི་ལེ་ཉིན་རིང་ལུགས་དང་སི་ཏ་ལིན་གྱི་འདྲ་པར་དེ་འདྲ་

བཀལ་ཏེ་དམར་པོའ་ིལྟ་སྤྱོད་འོག་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་

པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། དེ་ནས་ཨི་ཊ་ལིར་འབྱོར་སྐབས་མི་

ཚང་མ་བློ་བདེ་བག་ཕེབས་ངང་གནས་འདུག ད་ཆ་རིམ་

པས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཏེ་ཡུལ་གྲུ་ཆུང་ཆུང་འདིའི་ནང་མང་གཙོ་

དར་འཕེལ་གྱིས་གང་ཅིའི་ཐད་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་

བཞིན་ཡོད་པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་བས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། 

ངོས་ཀྱིས་ནང་ཆོས་སློབ་གཉེར་བྱས་ནས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་

བ་བྱུང་བ་དང་མཐའ་མེད་པའི་སྙིང་རྗེ་བཅས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ལ་

གོ་རྟོགས་འཕེལ་བའི་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཁུར་བླངས་ཏེ་

འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་དང་། འཚེ་བ་མེད་པ། འགྲོ་བ་མིའི་རིན་

ཐང་གོང་འཕེལ། དེ་བཞིན་འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་ཡོད་པའི་

ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་

ལས་དོན་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་རིམ་གྱི་

བཟང་སྤྱོད་གོང་སྤེལ་གཏོང་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་མུ་མཐུད་

བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད།།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲི་མཛད་བཞིན་པ།

 སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མི་མང་ཁྲི་སྟོང་མང་པོར་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་མཛད་བཞིན་པ།
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༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཧང་གྷ་རིའི་རྒྱལ་ས་བྷུ་ཌ་པེ་སིར་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་སྩལ་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བྷུ་ཌ་པེ་སིར་

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་སྩོལ་སྐབས་བཀའ་

སློབ་ཕེབས་དོན། ཁྱེད་རང་ཚོ་སྒོམ་རྒྱག་སྐབས་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བྷུ་ཌ་པེ་སིར་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་སྩོལ་བཞིན་པ།

བྱམས་སྙིང་རྗེ་དང་སེམས་བཟང་པོ་བྱེད་རྒྱུའི་ཐོག་

བསམ་བློ་གཏོང་ཐབས་དང། འགྲོ་བ་མིའི་རིན་ཐང་དེ་

དག་གོང་སྤེལ་གཏོང་ཐབས་བྱེད་དགོས་ཞེས་སོགས་

ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། ཉིན་རྒྱབ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་གིས་བྱམས་བརྩེ་ནི་བདེ་སྐྱིད་བསྐྲུན་ཐབས་

ཤིག་ཡིན། (Compassion: Art of Hap-

piness) ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་མང་ཚོགས་

ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ཁོང་ཁྲོ་དང། དངངས་སྐྲག 

བློ་དོགས་སོགས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མིའི་འཆར་ཅན་གྱི་མི་

ཚེའི་འགྲོ་སྟངས་ཁག་པོ་བཟོ་གི་ཡོད། གཞན་དོན་སྒྲུབ་

པའི་ཚོར་བ་ཇི་ཙམ་གྱི་མང་བ་ཡོད་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་སོ་

སོའ ་ིའཕྲོད་བསྟེན་ལ་ལེགས་པ་དང་ཞི་བདེ་ཡོང་གི་

ཡོད་པ་མ་ཟད། འགྲོ་བ་མིའི་རིན་ཐང་ཡང་གོང་སྤེལ་

གཏོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་

སློབ་ཕེབས་ཡོད། 

 དེ་བཞིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་མང་ཚོགས་དང་ལྷན་དྲི་བ་དྲིས་ལན་

ཡང་མཛད་ཡོད། དེ་ཉིན་བྷུ་ཌ་པེ་སིར་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་རྒྱ་གར་དང། སོག་པོ། དེ་བཞིན་ཝི་ཨ་ནའི་

(Vienna)གཞུང་ཚབ་བཅས་ཀྱིས་མགོན་པོ་གང་

ཉིད་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཡོད། ཉིན་གཉིས་

རིང་གི་གསུང་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་འཁྱེར་ ༢༢༤༠༠ བརྒལ་

བ་བྲིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། མི་གྲངས་ ༤༥༠༠༠ བརྒལ་

བས་ཐད་ཀར་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་དབྱིན་སྐད་དང། འཇར་

མན། ཨུ་རུ་སུ། རོ་མ་ནི་ཡ། སོ་ལོ་ཝག ཧང་གྷ་རི་

བཅས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ནས་གསུང་ཆོས་ཞུ་ཐུབ་

ཡོད་པ་བཅས།།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཧང་གྷ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཧང་གྷ་རི་

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་ཆབ་

སྲིད་ཚོགས་པ་(Lahet Mas a Politika) ནས་

ཇི་ལྟར་གདན་ཞུའི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་བཞིན་བཀའ་

བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་སྟེ་ཧང་གྷ་རི་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཆིབས་

སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོད། དེ་ཡང་ཧང་གྷ་རི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་འགོ་

ཁྲིད་གཞོན་པས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གྲོས་ཚོགས་

ཀྱི་དབུས་སྒོ་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་མ་ཟད། ཧང་གྷ་རི་

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

གཙོས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཡོད། 

སྐབས་དེར་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་གཞོན་པ་ལྕམ་

སྐུ་(Szabo Timea)ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། ང་

ཚོས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐྱོར་

གྱི་རྣམ་པ་མཚོན་ཆེད་འདིར་འདུ་འཛོམས་ཞུས་ཡོད།  ང་

ཚོ་ཚང་མས་ལོ་སྟོང་ཕྲག་སྔོན་ནས་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་རིག་

གཞུང་དང་བོད་མིའི་ངོ་བོ་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་བོད་མིར་མིང་



2010 ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།19

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཧང་གྷ་རི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་གཞོན་པ་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་ནས་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཕེབས་བསུ་ཞུ་བཞིན་པ།

དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་དགོས་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད།  ང་ཚོར་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་གནམ་གཤིས་འགྱུར་

ལྡོག་གིས་ཤུགས་རྐྱེན་ཐོག་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད། 

ཅེས་གསུངས་ཡོད། དེ་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཧང་གྷ་རི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་

གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་དང་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པར་བཀའ་

སློབ་སྩལ་དོན། ངོས་རང་ལོ་ ༡༦ ཐོག་ངོས་མི་སྒེར་གྱི་རང་

དབང་ཤོར་བ་དང། ལོ་ ༢༤ ཐོག་ངོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཤོར་བ་

རེད། འདས་པའི་ལོ་ངོ་ ༥༡ རིང་ངོས་རང་སྐྱབས་བཅོལ་

བའི་གནས་བབ་ཐོག་གནས་ཡོད། ཅེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་

བ་དང། དེ་བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ 

ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་ཧང་གྷ་རིར་དམར་པོའ་ིརིང་ལུགས་ལ་ངོ་

རྒོལ་བྱེད་སྐབས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་བོད་ནང་ཡོད་

ཀྱང་ཐུགས་ཀྱི་ཚོར་སྣང་ལ་སྐབས་དེར་རང་དབང་འཐབ་

རྩོད་གནང་མཁན་ཁོང་རྣམས་དང་ཐུགས་ཐག་ཉེ་པོ་ཡོད་

སྐོར་བཀའ་སྩལ་ཡོད། ཡང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། མེ་མདའི་ནུས་

སྟོབས་ལས་དྲང་བདེན་གྱི་ནུས་སྟོབས་དེ་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་

བ་ཡོད། མེ་མདའི་ནུས་སྟོབས་ནི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ནུས་

སྟོབས་ཤིག་ཡིན་པ་དང། དེས་དྲང་བདེན་གྱི་ནུས་སྟོབས་

མེད་པ་བཟོ་མི་ཐུབ། བོད་མིའི་གནད་དོན་དེ་བཙན་གནོན་

འོག་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། བོད་མི་རྣམས་ནས་རྒྱ་ནག་དང་

ཁ་བྲལ་རྩོད་ཀྱི་མེད། འོན་ཀྱང་བོད་མིའི་གནད་དོན་སེལ་

ཐབས་ནི་བོད་རྒྱ་གཉིས་སྨན་ཆེད་བོད་མི་ཡོངས་ལ་མིང་

དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་སྤྲོད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ཞེས་སོགས་

ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། གཞན་ཡང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཧང་གྷ་རི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་

འཐུས་མི་རྣམས་ལ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་རྟོག་

ཞིབ་ཆེད་བོད་དུ་ཕེབས་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་ཡང་མཛད་ སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཧང་གྷ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བཀའ་སློབ་སྩོལ་བཞིན་པ།

ཡོད། ཕྱེད་ཡོལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

དབུས་ཡུ་རོབ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་ཏེ་དེ་གའི་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ལམ་སྟོན་

བཀའ་སློབ་ཟབ་མོ་སྩལ་ཡོད།།

ཇར་མ་ནིའི་གྲོང་ཁྱེར་པཱ་སུར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་གཟེངས་རྟགས་

འབུལ་ལམ་ཞུས་པ། 
 ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཇར་མ་ནིའི་གྲོང་ཁྱེར་

པཱ་སུ་ (Passau) ནང་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་

ཡོད། དེ་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ 

མེན་སེ་ཆེན་ཡུ་རོབ་གཟེངས་རྟགས་ (2010 Men-

schen in Europe Award) ཞེས་པ་འབུལ་

ལམ་ཞུ་རྒྱུའི་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་ཧེ་སིའི་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་

ཟུར་པ་རོ་ལན་ཌི་ཀོ་ཅི་ (Roland Koch) མཆོག་

གིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་

གནད་དོན་སེལ་ཐབས་སླད་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་མཆོག་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བརླག་

རྒྱུ་མེད། བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་



2010 ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 20
ལྷན་གྲོས་མོལ་བྱས་ན་རྒྱ་ནག་ལ་ཁེ་ཕན་ཡོད་པ་ངས་ཡིད་

ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་གསུངས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཁོང་

གིས་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་རང་དབང་ཡོད་པའི་མི་མང་

ཡོངས་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཏུ་ལང་སྟེ་རྒྱབ་སྐྱོར་

བྱེད་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་ཡང་གནང་འདུག སྐབས་དེར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་ཀྱི་མཛད་སྒོར་བཀའ་སློབ་སྩོལ་བཞིན་པ།

སྩལ་དོན། ངོས་ལ་གཟེངས་རྟགས་འདི་གནང་བར་དགའ་

སྤོབས་ཆེན་པོ་བྱུང། ངོས་རང་ཆུང་བྱིས་པའི་དུས་ནས་

རྒྱལ་ཁབ་འདི་དང་སེམས་ཐག་ཉེ་པོ་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོས་

དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་རྗེས་ཐལ་བའི་དཀྱིལ་ནས་རྒྱལ་

ཁབ་གསར་པ་ཞིག་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་

འདིར་གཏོར་བཤིག་ཚབས་ཆེན་ཕོག་ཡོད་ནའང་ཁྱེད་རང་

ཚོས་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་སྟོབས་ཆེན་དང་མང་གཙོའི་ལམ་

ལུགས་བཟང་པོ་ཞིག་སྨིན་ཐུབ་ཡོད། ཅེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་

བ་དང་ཆབས་ཅིག་བཀའ་སློབ་ཕེབས་དོན། ཁྱེད་རྣམ་པས་

ཤེས་ཡོན་གྱི་ལམ་ལུགས་དེ་འགྲོ་བ་མིའི་རིན་ཐང་དང་ཁྱད་

ཆོས་ལྡན་པའི་ཐོག་ཤུགས་མང་ཙམ་རྒྱག་དགོས། བཟང་

སྤྱོད་ནི་ཆོས་ལུགས་ལ་གཞི་བཅོལ་བ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་

ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ལ་གཞི་རྟེན་བྱས་ཡོད། ཆོས་ལུགས་

རིས་མེད་ཅེས་བརྗོད་པ་ནི་ཆོས་ལུགས་ལ་གུས་བརྩི་མ་ཞུ་

བའི་གོ་དོན་མིན། ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཡོད། དེ་བཞིན་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བགྲོ་གླེང་གཙོ་

སྐྱོང་གནང་མཁན་གྱི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་དོན། ང་ཚོའི་

དགོས་འདུན་ནི་གོ་བདེ་པོ་ཞིག་ཡིན། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་

ནི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ་སྒེར་གྱི་གནད་དོན་ཞིག་མིན། བོད་མི་

རྣམས་ཀྱི་ངོས་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་

མི་མང་ཆེ་བས་ངོས་ལ་ཉན་འཇོག་བྱེད་ཀྱི་རེད། ངོས་རང་

ཉིད་ནི་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ནི་བོད་

མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། འོན་ཀྱང་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་འདི་ངོས་མི་སྒེར་

གྱི་གནད་དོན་བཟོ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དུས་རབས་ 

༢༠ པ་དེ་དམག་འཁྲུག་གི་དུས་རབས་ཤིག་ཡིན་པ་དང། 

དུས་རབས་ ༢༡ འདི་གྲོས་མོལ་དང་ཞི་བདེའི་དུས་རབས་

ཤིག་བཟོ་དགོས། ཞི་བདེ་ཞེ་ན་རྩོད་རྙོག་མེད་པ་མིན། འོན་

ཀྱང་རྩོད་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ཕན་ཚུན་

གཉིས་ཐད་ནས་ངོས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་གཉིས་སྨན་གྱི་

ཐབས་ལམ་ཞིག་འཚོལ་ཐབས་བྱེད་དགོས། ཞེས་སོགས་

ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། གཟེངས་རྟགས་འདི་བཞིན་དེ་སྔ་

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ཀོ་ཕི་ཨ་ནན་མཆོག་

དང་། ཇར་མན་སྲིད་བློན་ལྕམ་ཨེན་ཇི་ལ་མར་ཁེལ་མཆོག 

དེ་བཞིན་ཨི་སི་རཱ་ཨིལ་གྱི་སྲིད་འཛིན་ཤི་མོན་པེ་རི་སི་

མཆོག་བཅས་ལ་ཐོབ་མྱོང་ཡོད།།
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཕྱི་ལོ་ 2010 མེན་སེ་ཆེན་ཡུ་རོབ་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུ་བཞིན་པ།



2010 ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།21

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་པོ་ལན་ཌེར་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་པོ་ལན་ཌེར་ (Poland) 

༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་གྲོང་ཁྱེར་ཝ་རོ་ཁ་ལོའ་ིསྤྱི་ཁྱབ་

སྐུ་ཞབས་རཱ་ཕལ་(Rafal Dutkiewicz) མཆོག་

གིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། ཉིན་དེའི་མཛད་

འཕྲིན་གྱི་ཐོག་མར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་པོ་ལན་ཌེའི་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ལས་འགུལ་ (Solidarity 

Movement) འགོ་བཙུགས་ཏེ་མི་ལོ་ ༣༠ འཁོར་

བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་སླད་འགྲེམས་སྟོན་ཚོགས་ཁང་

ཞིག་ཏུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས། དེ་རྗེས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མི་མང་ཚོགས་ཁང་དུ་༸ཞབས་

སོར་འཁོད། སྐབས་དེར་ཐོག་མར་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་ཁྱབ་པས་

མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་ངོ་སྤྲོད་གནང་དོན། བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་མཆོག་ནི་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད་

དྲང་བདེན་དང་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་གནང་མཁན་ཞིག་

ཀྱང་ཡིན་ཞེས་སོགས་གསུངས། དེ་ནས་མགོན་པོ་གང་

ཉིད་མཆོག་གིས་རླབས་ཆེན་མཛད་ཁུར་གསུམ་ངོ་སྤྲོད་

མཛད་པ་དང་ལྷན་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་

ནག་ནང་མང་གཙོའི་རིན་ཐང་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུའི་ནུས་

ཤུགས་མ་འདང་པའི་ཁར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཁོ་ནར་

དམིགས་པར་བརྟེན་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་

ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད། གལ་ཏེ་མང་གཙོའི་རིན་

ཐང་དེ་དག་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཚེ་རྒྱ་ནག་ནང་བརྟན་ལྷིང་ཡོང་

ཐུབ། བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམག་དཔུང་ཕོན་ཆེ་

བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པར་བརྟེན་འཛམ་གླིང་ནང་མི་འབོར་མང་

ཤོས་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་དབར་གྱི་

དངངས་འཚབ་དེ་ཆུང་དུ་གཏོང་ཐུབ་མེད། བོད་ཀྱི་ཁོར་

ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་དེ་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་ཁེ་ཕན་ཙམ་

མིན་པར་མི་གྲངས་ཐེར་འབུམ་གྱི་བདེ་དོན་དང་འབྲེལ་བ་

ཡོད་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་གྲུབ་བསྟུན་ཚོགས་

བཅར་བ་མི་གྲངས་ ༨༠༠༠ ཙམ་ཕེབས་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་

ཡར་བཞེངས་ཏེ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་ལ་དགའ་

བསུའི་ཐལ་མོ་དྲག་ཏུ་བརྡབས། མཛད་སྒོ་གྲོལ་མཚམས་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི་གསེར་ཞལ་མཇལ་བར་ཆེད་

མངགས་པོ་ལན་ཌེའི་རྒྱལ་ས་ཝར་སོ་ནས་པོ་ལན་ཌེའི་

གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཁག་གཅིག་

ཕེབས་པ་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད། སྐབས་དེར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་

ལྷན་དཔལ་འབྱོར་གཅིག་པུ་མིན་པར་ཁྲིམས་དང་སྨྲ་བརྗོད་

ཀྱི་རང་དབང། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཡོང་རྒྱུར་འབད་

བརྩོན་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐོར་དང། དེ་འདྲ་བྱུང་ཚེ་

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འོས་འཚམས་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་པོ་ལན་ཌེའི་གྲོང་ཁྱེར་ཝ་རོ་ཁོལོའ་ིསྤྱི་ཁྱབ་པས་ཕེབས་བསུ་ཞུ་བཞིན་པ།

ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གུས་བཀུར་དང་ཡིད་ཆེས་ཐོབ་ཐུབ་

པ་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་ནང་འགན་ཁུར་ལྡན་པའི་ཐོག་ལས་

དོན་གལ་གནད་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་བཀའ་

སློབ་སྩལ་ཡོད། གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ལས་འགུལ་ཞེས་

པ་དེ་ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོར་པོ་ལན་ཌེའི་ནང་འགོ་

བཙུགས་ཏེ་རིམ་བཞིན་དབུས་ཤར་ཡུ་རོབ་དང་ཨུ་རུ་སུ་

བཅས་ཀྱི་ནང་ཁྱབ་བརྡལ་ཕྱིན་ཏེ་མཐར་ཨུ་རུ་སུ་དམར་

པོའ ་ིསྲིད་གཞུང་ཐོར་བཤིག་འགྲོ་རྒྱུར་ཤུགས་སྣོན་ཆེན་

པོ་སྤྲད་ཡོད་པ་བཅས།། 

 སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མི་མང་ལ་བཀའ་སློབ་སྩོལ་བཞིན་པ། 
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་པོ་ལན་ཌེའི་གྲོང་ཁྱེར་ཝ་རོ་ཁ་ལོར་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ དང་ ༢༣ ཉིན་

གཉིས་རིང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་པོ་ལན་ཌེ་ནང་གི་ལོ་ཝར་སི་ལེ་སི་ཡའི་ (Lower 

Silesia) རྒྱལ་ས་ཝ་རོ་ཁ་ལོ་ (Wroclaw) རུ་

གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྐུ་ཞབས་ར་ཕལ་ (Rafal Dut-

kiewicz) ལགས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་གདན་ཞུའི་གསོལ་

འདེབས་ཞུས་དོན་བཞིན་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་སྟེ་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཉིན་པོ་

ལན་ཌེའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་ 

(Solidarity Movement) དབུ་བརྙེས་ཏེ་ལོ་ངོ་ 

༣༠ ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་དེར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞེས་

པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་

ཡོད། ཉིན་གཉིས་ཀྱི་ཆིབས་སྒྱུར་རིང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་པོ་ལན་ཌེ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་བཞིན་པ།

 སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཚོགས་ཁང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་སྐྱོང་བཞིན་པ།

མཆོག་གྲོང་ཁྱེར་དེའི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་

པ་དང་མཇལ་འཕྲད། དེ་བཞིན་ཝ་རོ་ཁ་ལོར་འབྲིང་རིམ་

སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན། 

ཕྱོགས་མཚུངས༌པོ་ལན་ཌེ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་

ཡོད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༨ ལོར་ཝ་རོ་ཁ་ལོ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

ཏེ་གྲོང་ཁྱེར་དེའི་ཆེ་བསྟོད་མི་སེར་གྱི་ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་

བཞེས་མཛད་ཡོད། ཆེ་བསྟོད་མི་སེར་གྱི་ཕྱག་འཁྱེར་དེའི་

ནང་། འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་པོ་ལན་ཌེ་ནང་སྡུག་སྦྱོང་

ཚད་མེད་མྱངས་ཡོད་ཀྱང་སེམས་ཤུགས་ནམ་ཡང་ཆག་

མེད། ད་ལྟ་པོ་ལན་ཌེའི་མི་རིགས་རྣམས་རང་དབང་ལུང་

པའི་ནང་བསྡད་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཝ་རོ་ཁ་ལོ་གྲོང་ཁྱེར་འདིའི་

ནང་རིག་གཞུང་དང་ཆོས་ལུགས་མི་འདྲ་བ་རྣམས་ཆིག་

སྒྲིལ་ངང་གནས་ཡོད། བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆོག་གི་བཞེད་དགོངས་དེ་དག་ང་ཚོའི་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་

རྩ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནི་འཛམ་

གླིང་འདིའི་སྟེང་ཞི་བདེ་དང། རང་དབང་། དེ་བཞིན་ཕན་

ཚུན་གུས་བཀུར་གྱི་དགོངས་བཞེད་མཛད་མཁན་གྱི་དཔེ་

མཚོན་འགྲན་ཟླ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ང་ཚོའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་

ཆེ་བསྟོད་མི་སེར་ཕྱག་འཁྱེར་འདི་སྐུ་ཉིད་མཆོག་ལ་འབུལ་

ལམ་ཞུ་ཐུབ་པར་དགའ་སྤོབས་ཆེན་པོ་བྱུང་། ཞེས་བཀོད་

ཡོད། ཐེངས་འདི་ནི་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གི་པོ་ལན་ཌེར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཐེངས་ལྔ་པ་

ཆགས་ཡོད།།

 སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་མཆོག་

གིས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཧང་གྷ་རིའི་ནང་མང་ཚོགས་ལ་ཆོས་

འབྲེལ་རྒྱ་ཆེ་མཛད་པ་མ་ཟད། ཡུལ་དེའི་ཆེ་བསྟོད་མི་

སེར་གྱི་ཕྱག་འཁྱེར་ཡང་འབུལ་བཞེས་མཛད་ཡོད།  དེ་

རྗེས་ཇར་མ་ནིར་ཆིབས་སྒྱུར་གྱིས་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་

བཞེས་མཛད་པ། ཕྱོགས་མཚུངས་པོ་ལན་ཌེའི་མང་ཚོགས་

སོགས་ལ་ཆོས་འབྲེལ་མཛད་པ་བཅས་རླབས་ཆེན་གྱི་

མཛད་འཕྲིན་ལེགས་པར་བསྐྱངས་གྲུབ་རྗེས་རྒྱ་གར་གྱི་
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རྒྱལ་ལྡི་ལིར་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར། ལྡི་ལིར་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ ཆུ་ཚོད་ ༡༢།༣༠ ཙམ་ལ་གྷ་གལ་གནམ་ཐང་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་དཔལ་

ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག དེ་བཞིན་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གཅིག་གི་འགན་

འཛིན་རྣམ་པ་བཅས་ནས་དཀར་གཙང་གི་མཇལ་དར་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས་ཏེ་ཕེབས་བསུ་ཞུས་ཡོད། དེ་ནས་བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་སྐྱོང་སྐབས་རྡ་སའི་མི་མང་གིས་གཙོས་དད་

ལྡན་པ་རྣམས་ནས་ལག་ཏུ་གཙང་མཇལ་དར་ཐོགས་ཏེ་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ལ་ཐེ་ཝན་གྱི་དད་ལྡན་པ་ཁག་གཅིག་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་

འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨིན་སྩལ་

ཐོབ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༤ ནས་ ༧ བར་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཐེ་ཝན་དད་ལྡན་པ་གཙོ་བོ་གྱུར་བའི་ཕྱི་

ནང་གི་དད་ལྡན་མི་མང་རྣམས་ལ་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་

དང་ལམ་རིམ་བསྡུས་དོན། རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པ། བྱང་ཆུབ་

ལམ་སྒྲོན་བཅས་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད། 

དེ་ཡང་ཚེས་ཕྱི་ ༤ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་ཐེ་

ཝན་དད་ལྡན་རྣམ་པའི་འཐུས་མི་སོགས་ཀྱིས་སྤོས་སྣེས་

སྔོན་བསུས་ཏེ་༸གོང་ས་མཆོག་ཕོ་བྲང་ནས་གདན་ཞུས་

ཀྱིས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བཞུགས་ཁྲིར་

༸ཞབས་སོར་འཁོད་རྗེས་རྒྱ་སྐད་ཐོག་ནས་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་

གསུང་འདོན་གནང་། དེ་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་

དེར་འདུས་ཐེ་ཝན་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ ༡༣༠༠ བརྒལ་བ་

དང་། དེ་བཞིན་བཀའ་ཆོས་ཞུ་མཁན་ཕྱི་ནང་མི་མང་བཅས་

ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༥༠༠༠ ཙམ་ལ་ཐོག་མར་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་

མཛད་དོན།  དེ་རིང་འདིར་གཙོ་བོ་རྒྱ་རིགས་ཆོས་གྲོགས་

ཚོར་ཆོས་འབྲེལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ནམ་རྒྱུན་ངོས་ཀྱིས་ཆོས་

འཆད་སྐབས་སྔོན་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་དང་། དེ་ནས་ཇི་ལྟར་

ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ཞེས་སྡེ་ཚན་གཉིས་སུ་ཕྱེ་གི་ཡོད། དེ་

རིང་འདིར་བཤད་བྱའི་གཞུང་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རབ་བྱེད་

གསུམ་དང་། རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པ་དེ་གཉིས་

ངོ་སྤྲོད་བྱེད་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་ཇོ་བོ་རྗེའི་ལམ་སྒྲོན་དང་རྗེ་རིན་

པོ་ཆེའི་ལམ་རིམ་བསྡུས་དོན་དེ་གཉིས་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་

ལེན་ཚུལ་སྐོར་ལ་ཆོས་འབྲེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། སྔོན་ལ་ང་ཚོས་

ནམ་རྒྱུན་སྨོན་ལམ་འདོན་རྒྱུའི་དུག་གསུམ་ཉོན་མོངས་སེལ་

བར་ཤོག དུག་གསུམ་གྱིས་ང་ཚོའི་སེམས་འཁྲུག་ཡོང་གི་

ཡོད། གཞན་ལ་གནོད་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དག་དུག་གསུམ་དབང་

གིས་ཡོང་གི་ཡོད་པས་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་སེལ་བར་

ཤོག་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། ཤེས་རབ་ཀྱི་སྣང་བ་འབར་བའི་སྒོ་ནས་

ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་སེལ་ཏེ་དགྲ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་

ཐོབ་ཆེད་དུ་དམིགས་པ་མ་ཡིན་པར་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་

ཅན་མཐའ་དག་རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་སར་འགོད་རྒྱུའམ་

གཞན་ཕན་གྱི་བློ་སྦྱོང་ཡོང་དུས་རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་བློ་དེ་སྦྱང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། བློ་དེ་སྦྱོང་པའི་སྒོ་ནས་རང་

གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དེ་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་ནས་

གཞན་དོན་ཁོ་ན་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བློ་སྦྱོང་རྒྱུ་ཞིག་ལ་རྒྱལ་

སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པར་འཇུག་པར་ཤོག་ཟེར་བ་ཡིན། དེ་སྔ་ཆོས་

ཞུར་ཡོང་མྱོང་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ངོས་ཀྱིས་ཆོས་བཤད་བྱེད་

རྒྱུ་དེ་ལྡབ་སྐྱོར་འདྲ་པོ་ཡོང་གི་རེད། གང་ལྟར་ཆོས་ཉན་རྒྱུ་

ཞེས་པ་དེ་ཐེངས་གཅིག་སྒྲུང་ཉན་པ་ལྟ་བུ་མིན་པར་ཡང་ཡང་

ཐོས་དགོས། དཔེར་ན། ང་རང་ཚོའི་གསུང་རྒྱུན་ལ་ནང་

དོན་རིག་པའི་གཞུང་དེ་ཚོ་ཤེས་རྒྱུ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་ཡང་

སྐོར་བསྐྱར་སྐོར་ཀློག་ན་གོ་བ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་

ཡོད།  ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་གྲུབ་བསྟུན་ཆོས་

འབྲེལ་དངོས་གཞི་དབུ་འཛུགས་མཛད།། 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐེ་ཝན་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་སྤྱན་རས་

གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་སྩལ་བ། 
༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ ཉིན་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་

ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཐེ་ཝན་དད་ལྡན་པ་གཙོ་བོ་

གྱུར་བའི་ཕྱི་ནང་དད་ལྡན་མི་མང་གྲངས་ ༥༠༠༠ བརྒལ་

བ་རྣམས་ལ་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་  ༩ པའི་ཐོག་བྱང་ཆུབ་ལམ་

སྒྲོན་དང་ལམ་རིམ་བསྡུས་དོན་གྱི་བཀའ་ཆོས་འཕྲོ་སྐྱོང་

སྩལ་རྗེས་དགེ་བསྙེན་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་

པ་འབོགས་ཆོག་མཛད། དེ་ནས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་

བཀའ་དབང་སྩལ་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་

ཡིན་སྐོར་བཀའ་སློབ་ཕེབས་དོན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

གདུལ་བྱར་ཆོས་སྟོན་སྐབས་ཁོང་གིས་ཉམས་ལེན་གནང་

རྒྱུ་ཟབ་ཤོས་ཤིག་ཁོང་རང་ཉིད་ཀྱི་སྤང་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་

པའི་ཡོན་ཏན་ཞིག་མངའ་ཡོད་པའི་ཐབས་དང་རྐྱེན་གང་ལ་

བརྟེན་ནས་ཐོབ་པ་དེ་གཟིགས་ཡོང་སྐབས། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

སེམས་དེ་གཙོ་བོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ལ་ཐུགས་ཞེ་ས་མ་ཞུས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་

ཉིད་ཀྱིས་སྤང་རྟོགས་རྫོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོང་

རྒྱུའི་ཐབས་གཙོ་བོ་དེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡིན་པ་དགོངས་

ཏེ་ང་ཚོ་གདུལ་བྱ་ཚོར་སྙིང་ནོར་ཚུལ་དུ་གསུང་གི་ཡོད། 

སྤྱོད་འཇུག་ནས། བསྐལ་པ་དུ་མར་རབ་དགོངས་མཛད་པ་

ཡི། །ཐུབ་དབང་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ཉིད་ཕན་པར་གཟིགས། 

ཞེས་གསུངས་ཡོད། དེ་བཞིན་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་

པོས། །ངན་འགྲོ་ལམ་ནས་བཟློག་བགྱིད་ཅིང་། །མཐོ་རིས་

ལམ་ནས་རབ་སྟོན་ལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོ། ཞེས་གསུངས་ཡོད། སྐྱེས་བུ་ཆུང་འབྲིང་གི་སྐབས་

ལ་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཐབས་གཙོ་

ཆེར་གསུངས་ཡོད། དེ་དག་ལ་རིམ་པས་བློ་སྦྱང་སྟེ་དངོས་

གཞིའི་ཉམས་ལེན་བསྒྲིལ་ས་དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་

བསྒྲིལ་ན་མངོན་མཐོ་བདེ་བླག་ཏུ་ཐོབ་ཐུབ། མངོན་མཐོའ་ི

རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐེ་ཝན་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་

ཆོས་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ། 
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བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོའ་ིའགོ་འཛུགས་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་བཀའ་བློན་

ཁྲི་པ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་མཆོག་གིས་ཚོགས་ཆེན་དང་

འབྲེལ་བའི་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །བཀུར་འོས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལོ་འཁོར་ལས་

བསྡོམས་ཚོགས་ཆེན་ལྟ་བུའམ་བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་

ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་ཞེས་པའི་ཚོགས་འདུ་

འདིར་ཚོགས་ཕེབས་གནང་བའི་སྐྱབས་ཡུལ་དགེ་འདུན་ 

གྱི་སྡེ་རྣམ་པ། དཔལ་ལྡན་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་

མཆོག་དང་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས། བཀུར་

འོས་ཚོགས་གཙོ ་སྦྲེལ་པོས་དབུས་པའི ་སྤྱི ་

འཐུས་རྣམ་པ། ཕྱག་སྦྲེལ་བཀའ་བློན་རྣམ་པ། 

ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་

དང་བཅས་པའི་གྲྭ་བཙུན་གྱི་སྐུ་ཚབ། ས་གནས་

འཐུས་ཚོགས་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ས་གནས་མི་

མང་གི་སྐུ་ཚབ། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་

སྐུ་ཚབ། གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་

གི་སྐུ་ཚབ། སློབ་གྲྭའི་འདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པའི་

སྐུ་ཚབ། རང་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ། བོད་སྨན་དང་

ཕྱི་ལུགས་སྨན་པའི་སྐུ་ཚབ། བོད་དོན་ཐོག་ཐུགས་སྣང་

དང་འགན་ཁུར་གནང་མཁན་གྱི་མཁས་དབང་ཆེད་ལས་པ་

དང་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ་སོགས་དྭང་བླངས་ཚོགས་མི་

རྣམ་པ། སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་བཅས་ལ་བཙན་བྱོལ་

བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གིས་གུས་བརྩེའི་འཚམས་འདྲི་

དང་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་བོད་མི་

མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་དུ་མང་གཙོ་

དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་དང་བསྟུན་

བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་

བསྐོང་ཚོགས་གནང་བར་ཡི་རངས་བསྔགས་བརྗོད་དང། 

ཚོགས་འདུ་དོན་ལྡན་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་

རེས་ཚོགས་ཆེན་འདིའི་ནང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་

དང་། གཞུང་ཞབས་རྣམ་པ།  ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ། 

སློབ་གྲྭའི་དགེ་ལས་རྣམ་པ་བཅས་ཚོགས་མིའི་ཐོ་གཞུང་དུ་

གསལ་འདུག་ཀྱང་འཛིན་སྐྱོང་ནས་དགོངས་ཁྲོལ་ཞུས་པ་

ཡིན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཚོགས་འདུ་འདི་གལ་ཆེར་མ་བརྩི་

བའམ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་ལ་བརྩི་བཀུར་མ་ཞུས་

པ་མིན་རུང་། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང། 

གཞུང་ཞབས་ལས་བྱེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་བཅས་ས་

ཐག་རིང་པོར་ཉིན་གྲངས་མང་བའི་ཚོགས་འདུར་བཅར་ན་

དྷ་ས་ལས་ཁུངས་ཁག་གིས་མཚོན་སོ་སོའ ་ིལས་ཁུངས་

ནང་འགན་ཁུར་ཐུབ་པའི་ལས་བྱེད་རྒན་རིམ་མེད་པར་ཉིན་

མང་ལུས་རྒྱུར་བརྟེན། གཞུང་དོན་འཐུས་ཤོར་འགྲོ་ཉེན་

དང། ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་ཆབ་ སྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་

གང་ཐད་རྒྱུན་དུ་དགོངས་འཆར་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོད་

བཞིན་པར་བརྟེན་ཚོགས་འདུ་འདི་འདྲའི་སྐབས་ཕྱི་ནས་

ཕེབས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་

རྒྱུའི་གོ་སྐབས་མང་བ་འབུལ་དགོས་པ། དེ་སྔོན་ཚོགས་

འདུ་ཁག་ཏུ་གཞུང་ཞབས་མང་བས་མི་མང་སྐུ་ཚབ་རྣམ་

པར་གནོན་ཤུགས་བྱུང་བ་དང་། གོ་སྐབས་ཇི་བཞིན་མ་ཐོབ་

པའི་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་བ། གཞུང་གྲོན་བསྲི་ཚགས་བཅས་

གལ་ཆེའི་རྒྱུ་མཚན་བཞི་ལ་བརྟེན་ནས་དགོངས་

ཁྲོལ་ཞུས་པ་བཞིན་དགོངས་པ་བསྩལ་སོན་བྱུང་

བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཚོགས་ཆེན་འདིའི་

གྲོས་གཞིའི་ནང་ཆབ་སྲིད་དང། མང་གཙོ་འཕེལ་

རྒྱས། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། གཞིས་ཆགས་སྲ་

བརྟན། ཤེས་ཡོན། འཕྲོད་བསྟེན། དཔལ་འབྱོར། 

བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་

ཕུད་ཁ་ཐོར་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་སྐོར། བོད་དོན་

བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་། བཙན་བྱོལ་དུ་

མང་གཙོ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུའི་འདས་པའི་

ཉམས་མྱོང་ལ་བསྟུན་མ་འོངས་ལེགས་སྤེལ་བྱ་ཕྱོགས་ཇི་

དགེའི་སྐོར་བཅས་བཞག་གནང་འདུག གནས་ཚུལ་འདི་

དག་ཕལ་ཆེར་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་པར་སོང། 

ད་ལྟའི་གནས་བབ་མདོར་བསྡུས་རེ་སྙན་གསན་ཞུ་གལ་

ཆེ་བ་དང། དེའི་ཆེད་དུ་གོ་སྐབས་གནང་བར་བཀུར་འོས་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་

མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་དང་བཀྲིན་ཉག་གཅིག་ལ་བརྟེན་བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་། སྤྱི་ཚོགས། ཤེས་ཡོན། 

འཕྲོད་བསྟེན་སོགས་སྒོ་གང་ས་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་བ་

གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་མི་སྨོན་རང་སྐྱིད་ལྟ་བུ་ཡོད་ནའང། 

བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་མིན་དང། བཙན་བྱོལ་བའི་

ཡོང་གི་ཡོད། ངེས་ལེགས་དང་ཐར་པ་ཐོབ་རྒྱུ་ཡིན་རུང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དཔའི་སྟོབས་སྐྱེས། སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བའི་ནུས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་སྤེལ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། དེར་བརྟེན་གནས་

སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དགོས་དོན་ཡོངས་རྫོགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་འགྲུབ་ཡོང་གི་ཡོད། ང་རང་ཚོས་སྡིག་པ་གསོག་རྒྱུ་མང་ཤོས་དེ་སེམས་ཅན་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད། ཡིག་

བརྒྱ་འབུམ་མང་པོ་གསག་པ་ལས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཟབ་ནན་ངང་ཐུན་གཅིག་སྒོམ་ན་ཕལ་ཆེར་ནུས་པ་ཆེ་བ་ཡོད། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་སྟོང་ཉིད་སྒོམ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་བྱེད་དགོས། དེ་ནས་

མ་ཎི་ཕྲེང་སྐོར་གཅིག་ཙམ་འདྲེན་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོ་ཕྱོགས་ཁག་ནས་མང་པོ་ཞིག་འདིར་བསླེབས་འདུག ཆོས་ཞེས་པ་དེ་སེམས་རྒྱུད་འདུལ་རྒྱུའི་དོན་ཡིན་པས་དུས་རྒྱུན་དུ་

ནས་སོ་སོའ་ིསེམས་རྒྱུད་འདུལ་ཐབས་བྱེད་དགོས། སེམས་རྒྱུད་དཀྲུག་མཁན་དེ་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཉོན་མོངས་ཀྱི་གཞན་དབང་དང་ཉོན་མོངས་དང་དུ་མ་བླངས་བ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་གལ་

ཆེན་པོ་རེད། དེ་ཚང་མས་དགོངས་པར་བཅངས་རོགས། ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་ཟབ་རྒྱས་སྩལ་ཏེ་ཉིན་བཞིའི་ཆོས་འབྲེལ་མཇུག་སྒྲིལ་མཛད་ཡོད་པ་བཅས།།



2010 ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།25
གནས་བབ་ད་མུས་བཞིན་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་མིན་སྤྱིར་བོད་

མིའི་སྤྱི་མཐུན་གྱི་བསོད་ནམས་དང་། ལྷག་པར་བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་བསམ་སྤྱོད་ལ་རག་ལས་པ་དང་། ཕྱི་ ལོ་ 

༡༩༥༩ ནས་བཟུང་ ༡༩༧༠ དོན་གྲངས་བར་བཙན་བྱོལ་

བའི་འཚོ་བ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་གང་ས་ནས་

ཐོག་མའི་དཀའ་རྙོག་ཁག་རིམ་སེལ་གྱིས་བརྟན་ལྷིང་གང་

ལེགས་བྱུང་ཡོད་ནའང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ གྱ་གྲངས་ནས་

བཟུང་། ལྷག་པར་འདས་མ་ཐག་པའི་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཉི་ཤུའི་

ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མི་འབོར་དང། བསམ་བློ་འཁྱེར་

ཕྱོགས། སྤྱོད་ལམ། ཕུགས་དམིགས་བཟུང་ཕྱོགས་སོགས་

གང་ཅིའི ་ཐོག་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེ་ཞིག་བྱུང་དང་ཡོང་

བཞིན་པ་དེ་དག་གི་ཐོག་ད་རེས་ཚོགས་ཆེན་འདིའི་ནང་

དཔྱད་ཞིབ་དང་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེ་མཐོང་གི་

འདུག གང་ལགས་ཤེ་ན། འགྱུར་འགྲོས་དེ་དག་ད་ལྟ་ནས་

བོད་མི་མི་རེ་ངོ་རེས་གོ་རྟོགས་དང་ངོས་འཛིན། གདོང་ལེན་

ཚད་ལྡན་ཞིག་གནང་མ་ཐུབ་ན་འབྱུང་འགྱུར་བོད་རིགས་

སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ལས་དབང་ལ་

ཕན་གནོད་ཤུགས་ཆེ་འབྲེལ་རྒྱུར་ངེས་པས། ད་ལྟའི་གྲོས་

གཞི་ཁག་གི་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་དང་དགོངས་འཆར་ཇི་ཙམ་

གནང་ཡང་ནམ་ཞིག་འབྲེལ་མེད་ཆགས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་འདུག 

འགྱུར་འགྲོས་དེ་དག་གི་ནང་གལ་གནད་ཆེ་རིགས་ཁག་

རོབ་ཙམ་ཞུས་ན།

༡   མི་འབོར་

ས་སྟེང་འདིར་འགྲོ་བ་མིའི་བྱུང་རབས་ཀྱི་ནང་། ཆོས་དང་

རིག་གནས་ལེགས་བྱང་བཅས་ཀྱི་ཐོག་འབུར་ཐོན་གྱི་

ལག་རྗེས་ཡོད་པའི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་གྲངས་འབོར་ནི་ས་

ཁྱོན་ལ་ལྟོས་པའི་ཧ་ཅང་ཉུང་ངུ་ས་ཡ་དྲུག་ལས་མ་བརྒལ་

བ་ཞིག་ཏུ་གནས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ནས་བཟུང་

བཙན་འཛུལ་འགོག་རྒོལ་དང་། གྱེན་ལངས་ཟིང་འཁྲུགས། 

རྩད་ཞིབ་དྲག་གནོན། རིག་གནས་གསར་བརྗེ་སོགས་ཀྱི་

སྐབས་བོད་མི་ཕོན་ཆེ་རྐྱེན་ལམ་དུ་སོང་ཞིང་། ཉུང་ཤས་

བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་བ། དེའི་རྗེས་སྐྱེ་སྒོ་བཀག་པའི་

སྲིད་བྱུས་བཅས་ཀྱི་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོའ་ིརྒྱ་ནག་མི་

དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་འབོར་གྲངས་བཤེར་

སྐབས་བོད་རིགས་མི་གྲངས་ ༥༤༡༦༠༣༤ ལས་མེད་

པ་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ནས་ 

༨༩ བར་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་འཕེལ་ཚད་གཞི་ (TFR) ༤་༩ ཡིན་

ཡང་ ༡༩༩༨ ལོར་མི་འབོར་གྲངས་བཤེར་སྐབས་ ༡་

༢༢ བར་མར་ཆག་པ་དང། ༢༠༠༩ ལོའ་ིམི་འབོར་གྲངས་

བཤེར་གཉིས་པའི་སྐབས་སྐྱེ་འཕེལ་ཚད་གཞི་ ༡་༡༨ བར་

ཆག་འདུག གནས་ཚུལ་འདི་ལ་མགྱོགས་མྱུར་བཟང་

ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་མ་ཕྱིན་ན་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ལྔ་བཅུའི་

ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གྲངས་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ནས་ 

༤༥ བར་ཙམ་ཉུང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ། ད་ཡོད་བོད་མིའི་སློབ་

གྲྭ་མང་པོའ ་ིདམའ་རིམ་འཛིན་གྲྭ་སྒོ་བརྒྱབས་ཟིན་ཅིང་། 

འབྱུང་འགྱུར་སློབ་གྲྭ་ཁག་རིམ་བཞིན་སྒོ་ཐེབས་རྒྱུ།བར་

སྐབས་དགོན་སྡེ་དང་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བོད་ནས་གསར་

འབྱོར་གང་ཙམ་ཡོང་བཞིན་ཡོད་རུང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ རྗེས་

གསར་འབྱོར་ཇེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་གནས་

ཚུལ་ཇི་ཆགས་བརྗོད་དཀའ། རྒྱ་གར་ཙམ་མ་གཏོགས་

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དུ་གནས་སྡོད་བོད་མི་ཚང་མས་གནས་

ཡུལ་སོ་སོའ་ིཡུལ་མི་མ་བྱས་ཐབས་མེད་ལ་བརྟེན། འབྱུང་

འགྱུར་བཙན་བྱོལ་བོད་ མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཕྱི་སྡོད་བོད་མིའི་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་ཏེ་བཙན་བྱོལ་བ་གཅིག་ཀྱང་

མེད་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱང་ཡོང་ངེས་པ་དང་། དེ་འདྲ་བྱུང་

སྐབས་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་འཐབ་རྩོད་དང་། བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་

འཛུགས་ཁག་བཅས་ད་ལྟའི་གནས་བབ་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་

ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་ཟུར་བལྟས་ལེབ་མཐོང་དུ་གནས།

༢   ཤེས་ཡོན་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ ་ིབཀྲིན་ཉག་གཅིག་

ལས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་གནས་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་ 

རིགས་ན་གཞོན་ཡོངས་ལ་གཞི་རིམ་དང་མཐོ་རིམ་ཤེས་

ཡོན་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་འགྲན་ཟླ་མེད་པ་ཞིག་ཐོབ་སྟེ་

བོད་ཕྲུག་གཅིག་ཀྱང་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་མ་ཐོབ་པ་མེད་

ནའང་། གཞི་རིམ་སློབ་ཐོན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་གནས་

ཚད་དང་རྒྱུགས་སྤྲོད་བརྒྱ་ཆ་དམའ་བས་ཆེད་ལས་པ་

དང་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ཁྱད་ལས་པ་དཀོན་ཁར། 

གནའ་དེང་གི་ཤེས་ཡོན་གཉིས་ཀའི་ངོ་མཐོང་ཙམ་ལས་

མཐར་སོན་པ་ཆེས་དཀོན་པ་དང་། དེང་རབས་དང་དེང་

རབས་ཤེས་ཡོན་གྱི་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་མ་

འགོས་པར་ཞན་ཆ་རྣམས་འགོས་པ་ཀུན་གྱི་གཟིགས་ལམ་

དུ་གྱུར་བཞིན་པ་འདི་དང་། 

༣   གཞན་བརྟེན་དང་ སྒྱིེད་ལུག་གི་བསམ་བློ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ ་ིརླབས་ཆེན་གྱི ་

འཕྲིན་ལས་ལ་བརྟེན་བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་སྐྱབས་

བཅོལ་དུ་འབྱོར་བ་ནས་བཟུང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་

པོའ་ི གཞུང་མང་དང་། ཚོགས་སྡེ། སྒེར་ཁག་སོགས་ཀྱིས་

བོད་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱིས་རོགས་སྐྱོར་

ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་བརྟེན་ཟས་གོས་གནས་མལ་ཤེས་

ཡོན་འཕྲོད་བསྟེན་གང་ས་ནས་མཐུན་རྐྱེན་འབད་མེད་

ལྷུན་འགྲུབ་ཡོད་པ་དེས་ངན་ལངས་ལྟ་བུས་ད་ཆ་གཞན་

ཡུལ་དུ་འབྱོར་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་བརྒལ་ཡང་ད་

དུང་རོགས་སྐྱོར་འཚོལ་བའི་གཞན་བརྟེན་གྱི་བསམ་བློ་

དང་། དཀའ་ངལ་ཇི་འཕྲད་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་

བསལ་དགོས་པའི་གཞན་བརྟེན་གྱི་བསམ་བློ་སྔར་ལས་

ཤུགས་ཆེར་གྱུར་པ་མ་ཟད། འཚོ་ཐབས་ཀྱང་སོ་ནམ་ཞིང་

ལས་ལྟ་བུ་ལུས་ཀྱི་ངལ་རྩོལ་དགོས་རིགས་ལ་སྒྱིད་ལུག་

དང་དམན་འཛིན་གྱིས་རྐང་ལག་འགུལ་བསྐྱོད་མི་དགོས་

པའི་འཚོ་ཐབས་ལ་རྔམས་པ་དང་། ལམ་ཐག་ཐུང་ངུའང་

གོམ་བགྲོད་བྱེད་འདོད་མེད་པའི་ལེ་ལོའ ་ིགོམས་གཤིས་

ཤིག་བོད་མི་ཕལ་ཆེར་ལ་འཇགས་ཟིན་པ།

༤    འདོད་རྔམས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་དྲིན་ལས་རྒྱ་བལ་

འབྲུག་གསུམ་དུ་གནས་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚོར་སོ་

སོས་འབད་བརྩོན་ཐུབ་ན་མཐའ་གཉིས་སུ་མ་ལྷུང་བའི་འཚོ་

ཐབས་ཤིག་རྙེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། བོད་མི་མི་ཉུང་བ་ཞིག་

དངོས་ཡོད་དགོས་མཁོ་འདང་ངེས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འདུ་ 

འགོད་ཐུབ་པ་ཆགས་ཡོད་ཀྱང་། དེས་འདོད་བློ་མ་ཚིམས་

པར་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་བསྐྱོད་སེམས་འབའ་

ཞིག་བཅངས་ཏེ་རང་ཉིད་དང་སྤྱི་ཚོགས་གཉིས་ཀར་ལྷིང་

འཇགས་མེད་པའི་འགྲོ་སེམས་དང་། ལག་ཏུ་ཡོད་པའི་བྱེད་

སྒོ་རྣམས་འཐུས་ཤོར་བཏང་བ།

༥    བཟང་སྤྱོད་ཉམས་ཆག 

གོང་སྨོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་བལ་

འབྲུག་གསུམ་དུ་གནས་པའི་བོད་མི་ཧ་ཅང་མང་པོས་

ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པར་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བསྐྱོད་ཐབས་ཀྱི་འདོད་

རྔམས་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་མིའི་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་

བཟང་སྤྱོད་དོར་ནས་རྫུན་དང་གཡོ་སྒྱུ། ལྐོག་རྔན་སྤྲོད་

ལེན། གཞན་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་ཐབས་སོགས་བྱས་པ་མ་

ཟད། བོད་མི་རང་གི་ཁྲོད་ནས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་དངུལ་

འབབ་བླངས་ཏེ་ཕྱི་བསྐྱོད་ཡིག་ཆ་རྫུན་བཟོ་བྱེད་མཁན་
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ཡང་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བ་བཅས་ལ་བརྟེན། ལམ་འགྲོ་མ་རྒྱུགས་

པ་མང་པོ་བུ་ལོན་སྤྲོད་རྟེན་བྲལ་བ། བཙོན་ཁང་དུ་ཚུད་པ། 

སྨྱོན་པ་ཆགས་པ། རང་ཤི་བརྒྱབས་པ། ཤུལ་སྡོད་གཉེན་ཉེ་

བུན་འོག་ཏུ་བཅུག་པ་སོགས་སྒེར་སོ་སོར་དཀའ་ངལ་སྨོས་

མེད་ཐོག བོད་རིགས་ཡོངས་ཀྱི་མཚན་མཐོང་དང་ཆ་འཇོག་

རྩ་མེད་བཏང་སྟེ་དེང་སྐབས་ཐོངས་མཆན་ཞུ་ཡུལ་གཞུང་

ཚབ་ཁག་དང་། གནམ་ཐང་། ས་མཚམས་ཀྱི་འབབ་ཚུགས་

སོགས་གང་དུ་ཕྱིན་ཡང་བོད་མི་ཡིན་ཕྱིན་གཡོ་ཁྲམ་ཤོད་

མཁན་ཡིན་ཤག་གིས་ཡིད་དྭོགས་བྱ་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་དང་། 

ཤེས་ཡོན་དང་རིག་གཞུང་། གཞུང་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་

དོན་གལ་ཆེའི་ཆེད་ཕྱི་བསྐྱོད་དགོས་རིགས་རྣམས་ལའང་

ཐོངས་མཆན་འཐོབ་དཀར་གྱུར་པ་མ་ཟད། མཐོང་ཆུང་དང་

དམའ་འབེབས་ཁྱད་གསོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཡང་ཡང་གྱུར་པ་ 

དང་། གཞན་ཡང་ན་གཞོན་ཁྲོད་མྱོས་རྫས་ངན་གོམས་དང་

འཆལ་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་པའི་ནད་ རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་རང་

ཉིད་དང་སྤྱི་ཚོགས་གཉིས་ཀའི་བདེ་འཇགས་དང་། འཕྲོད་ 

བསྟེན། ཆེ་མཐོང་བཅས་ལ་གནོད་གཞིར་གྱུར་པ།

༦  ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གོ་རྟོགས་དང་འཆར་སྣང་ཞན་པ་

སེམས་ཤུགས་དང་དོ་ཁུར་ཆེ་བའི་ན་གཞོན་མང་ཡང་དེ་

དག་རྒྱལ་སྤྱི་དང་། རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་བབ་དང་

འགྱུར་འགྲོས་ལ་གོ་རྟོགས་ཆུང་ཞིང་། གནད་དོན་རྣམས་

ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་མ་ཐུབ་པར་

སྣང་བ་གདོང་དེད་དང་། སེམས་ཚོར་ཁོ་ནར་བརྟེན་པའི་ལྟ་

ཕྱོགས་དང་བྱེད་ཕྱོགས་གྲུབ་འབྲས་མེད་ཅིང་རྒྱུན་གནས་

མི་ཐུབ་པའི་རིགས་ལ་ཧར་རྒྱུགས། ཡང་ན་རང་མིང་གསར་

འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཐོན་པ་ཙམ་གྲུབ་འབྲས་སུ་རློམ་

པའང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་ལྷག་བསམ་ལ་སྐྱོན་

མེད་ཀྱང་། མཇུག་འབྲས་ཕན་མེད་གནོད་སྐྱེལ་ལམ། ཡང་

ན་ངལ་བ་དོན་མེད་དུ་སོང་བ་ཡོང་བཞིན་པ་དང་། དངོས་

དོན་མ་རྟོགས་ཤིང་བློ་རྒྱ་ཆུང་བའི་བསམ་ཚུལ་ཡ་མཚན་

ཅན། དཔེར་ན་༸གོང་ས་མཆོག་མང་ཚོགས་དང་འདྲེས་

ནས་སྲང་བར་གྱི་ལས་འགུལ་དབུ་ཁྲིད་མཛད་དགོས་ཞུས་

པ་ལྟ་བུ་སུས་ཀྱང་བློ་ཡུལ་དུ་མི་ཤོང་བའི་འཆར་སྣང་ཡོད་

མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ། མདོ་དོན་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་

སླད་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྲང་བར་དུ་རྔམ་སྟོན་སྐད་

འབོད་ཁོ་ན་ལས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་རྩོལ་དང། དཀའ་སྤྱད་

དགོས་པའི་སྒྲུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའི་བསམ་

བློ་དང་ཆོད་སེམས་མེད་པ་བཅས། གོང་བཀོད་ཀྱི་གནས་

བབ་ཁག་ལ་བོད་མི་མི་རེ་ངོ་རེས་འགན་ཁུར་ཡོད་པའི་

ཐོག་ནས་བསམ་ཞིབ་དང་བླང་དོར་ཞིག་མ་བྱུང་ན་ནམ་

ཞིག་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་འཐོར་ཞིག་དང་། ད་

ལྟའི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་

ཚོས་ཚོད་དཔག་བྱས་པ་ལྟར་ནམ་ཞིག་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་

རང་ཡལ་དུ་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་མེད་པ་མིན་པ་དང་། ལྷག་

པར་དེང་སྐབས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཕྱིར་འགུགས་བྱེད་

ཐབས་དང་། བོད་ས་ཡོངས་སུ་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་

དང། མི་འབོར་སྤོ་ཤུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་

དོན་རྩ་མེད་གཏང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་སྲིད་བྱུས་

འདི་ལམ་ལྷོང་ཡོང་རྒྱུར་ཕྱི་སྡོད་བོད་མིས་མཐུན་འགྱུར་

བྱེད་མི་སྲིད་པ་མིན་པ་ཡོང་ཉེན་ཆེ། དེ་དང་དེ་འདྲའི་སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་འགྲོས་རྣམས་ཀྱི་སྐོར་ད་རེས་ཚོགས་

ཆེན་འདིའི་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་གྲོས་བསྡུར་གནང་ཐབས་

བྱུང་ཚེ་འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་སྨན་ཡོང་རེ། དེ་ནས་གཞུང་

འབྲེལ་གྲོས་གཞིའི་ནང་། 

དང་པོ་  ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐད་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ ནས་ད་བར་རྒྱུན་འཛིན་གནང་བཞིན་པའི་

གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་འགྱུར་

མེད་ཐོག་ཞིབ་ཆའི་ནང་དོན་ཁག་དུས་བསྟུན་གྱི་འགྱུར་བ་

རིམ་སོང་རྣམས་ཀྱི་མཐའ་དོན་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་

དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བསམ་འཆར་

དང་། དེའི་འགྲེལ་བརྗོད་ཡིག་ཆ་གཉིས་ཀྱི་ནང་གསལ་

འཁོད་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༡༡ ནང་དམིགས་

བསལ་ཚོགས་ཆེན་བརྒྱུད་མང་ ཚོགས་ཀྱི་ཚད་མཐོའ་ིམང་

མོས་དང་། འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་

མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ་བཅས་ལ་བརྟེན་གནས་སྐབས་སྲིད་

བྱུས་ལངས་ཕྱོགས་སྐོར་མང་ཚོགས་ལ་བསྐྱར་དུ་གྲོས་འདྲི་

ཞུ་བའི་དགོས་གལ་མ་མཐོང་། ལག་བསྟར་ཞུ་ཕྱོགས་ཐད་

དོན་ཕན་ཡོད་པའི་ལམ་སྟོན་བྱུང་ན་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དང། 

ད་ལྟ་ང་ཚོས་རྒྱུན་སྐྱོང་ཞུ་བཞིན་པའི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་

སྲིད་བྱུས་ཀྱི་བྱུང་རིམ་དང་ངོ་བོ་གྲུབ་ འབྲས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་

མང་ཚོགས་སུ་གསལ་བཀྲོལ་ཆེད་ཡིག་ཆ་འགྲེམས་སྤེལ་

ཞུས་ཡོད། རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་མང་ཚོགས་དང་གཞུང་ཁག་གི་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚད་མཐོ་དང་རྒྱུན་གནས་ཡོང་ཐབས། རྒྱ་རིགས་

མང་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་ཐབས་དང་། ད་ 

ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་དང་གཞུང་ཚབ་ཁག་ལ་གང་བྱུང་

འབྲེལ་བ་མི་བྱེད་པ་སོགས་ས་གནས་གང་སར་ཡོད་པའི་

མི་མང་གིས་གནང་ཐུབ་པའི་ཆབ་སྲིད་ལས་དོན་རྣམ་མང་

ཞིག་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་སྣང་དགོས་གལ་དང་། སྒྲུབ་

ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཐབས་ལ་གོ་བསྡུར་དགོངས་

འཆར་བྱུང་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ངེས།

གཉིས་པ་   མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་སྐོར་

འཛིན་སྐྱོང་གིས་མང་གཙོའི་འཕེལ་རིམ་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་

གནས་བབ་ལ་གཞིགས་པའི་ཚད་མཐོ་གང་ལེགས་ཡོད་

པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ད་དུང་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་

སུ་མང་གཙོའི་གོམས་གཤིས་དང་། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་གནས་

ཚད། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་ས་འགོ་འོས་འདེམས་

སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་

བྱུང་ན་དོན་ཕན་ཡོང་རྒྱུ། དེང་སྐབས་ངལ་གསོའ་ིཞབས་

སྟེགས་ཐོག་ནས་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་སྐོར་མཚར་སྣང་

བཀྲ་བའི་དགོངས་འཆར་མང་པོ་དང་། ལྷག་པར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིདབུ་ཁྲིད་ལ་ལྟོས་མི་ དགོས་པའི་

བོད་མིའི་མང་གཙོ་ཞིག་དགོས་ཚུལ་གསུང་མཁན་རེ་ཟུང་

ཡོང་བཞིན་འདུག་ན། དེ་དག་ལ་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀྱི་

གཟིགས་ཚུལ་ཇི་ཡིན་གསལ་སྟོན་གནང་གལ་ཆེ་བ་མཐོང་། 

གསུམ་པ་   ཆོས་དང་རིག་གཞུང་

ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་ནི ་མི ་སྒེར་སོ་སོ་

དང། ཆོས་སྡེ་ཁག ཆོས་ཚོགས་ཁག་བཅས་ཀྱིས་གཙོ་ 

བོར་གནང་དགོས་པ་ལས། གཞུང་གིས་དེ་ཙམ་ནུས་

རྩལ་བཏོན་རྒྱུ་མེད་ནའང་། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཆོས་

རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་སྡེ་ཁག་དང་འབྲེལ་

མཐུད་དང་། ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པའི་ཆོས་ཚོགས་གོ་

སྒྲིག ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་དང་སྒོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་

ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་ལ་རམ་འདེགས་ཙམ་ཞུ་བཞིན་པ་

ཡིན། བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་ནས་ད་བར་གཞུང་གྲོན་བཏང་

ནས་བཞེངས་པའི་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་

སོགས་གཅིག་ཀྱང་མེད་རུང་། བཙན་བྱོལ་དུ་གྲྭ་བཙུན་

སྔགས་གསུམ་གྱི་ ཆོས་སྡེ་དང་ལྷ་ཁང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་

རྟེན་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དག་བླ་

ཆེན་ཁག་དང་། འདུས་སྡེ་ཁག མཁན་བླ་དང་སྦྱིན་བདག་

རྣམས་ཀྱིས་རང་འགུལ་གྱིས་བཞེངས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན། རྒྱ་

བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་
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བ་ཡོད་པའི་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་དགོན་པ་༢༠༩ 

དང། བཙུན་དགོན་ ༡༧ བཅས་ཡོད། དེ་དག་ གི་ནང་གྲྭ་

པ་ ༢༧༦༢༨ དང་བཙུན་མ་ ༡༦༩༦ ཡོད། རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་

རིས་མེད་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་ཆོས་ཚོགས་ ༦༢༣ དང་

འབྲེལ་བ་ཡོད། ཆོས་སྡེ་ཁག་ཏུ་ཐོས་བསམ་ཡར་རྒྱས་དང། 

དབང་ལུང་དཀོན་རིགས་ཁྱབ་སྤེལ། བོད་མི་མང་ཚོགས་

ལ་ཆོས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་བགྲོ་གླེང་སོགས་ལ་མཐུན་

འགྱུར་གང་ཐུབ་ཞུ་བཞིན་པ་དང་། རིས་མེད་ཆོས་སྡེ་ཁག་

ཏུ་བོད་ནས་གསར་ཕེབས་གྲྭ་བཙུན་ ༧༡༣༩ དང་རུ་སོག་

གྲྭ་བཙུན་ ༩༣ བཅས་ལ་ འཚོ་སྣོན་སྟོང་མིན་ཙམ་རེ་འབུལ་

མུས་ཐོག བྱ་བྲལ་བ་དང་གྲྭ་བཙུན་ཁ་ཐོར་འཚོ་ངལ་ཅན་ 

༢༠༤ ལ་འཚོ་སྣོན་འབུལ་བཞིན་པ་ཡིན། བཙན་བྱོལ་བོད་

གཞུང་བསྟི་གནས་དྷ་ས་གངས་ སྐྱིད་དུ་ཡིག་མཛོད་གསར་

འཛུགས་ཀྱི་ལས་གཞི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལྟ་སྐྱོང་

ཞུ་མུས་ཡིན། ཆོས་རིག་གི་ཞུ་དོན་གལ་ཆེ་གཞན་ཞིག་ནི་

བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་ཡོངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཡོད་

པའི་ཆོས་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གསར་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའི་

ཁྲིམས་ཡིག་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་

ཟིན་པ་ལྟར་ལག་ལེན་འཁེལ་ཐབས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་

བཞིན་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་སྡེ་

དང་སྒེར་ཁག་བཅས་ལ་མཐུན་འགྱུར་དང་། ཆོས་ལུགས་

ཆོས་བརྒྱུད་དབུ་ཁྲིད་བླ་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཚོགས་སྔ་

རྗེས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལག་བསྟར་

ཞུ་དགོས་རིགས་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན།

བཞི་པ་  གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་

སྐབས་བཅིུས་པའི་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་

དུ་ཡོད་པའི་གཞིས་ཆགས་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་རྒྱ་གར་ 

ཁུལ་ཡོད་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་སྲ་བརྟན་དང་གཞིས་

མི་ཁ་འཐོར་མི་འགྲོ་བའི་ཆེད་གཞིས་ཆགས་སོ་སོའ་ིནང་

འཚོ་ཐབས་དང་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་

ཐབས། ན་གཞོན་རྣམས་གཞིས་ཆགས་ནང་ངམ་གཞིས་

ཆགས་ཀྱི་ཐག་ཉེ་འབྲེལ་མཚུངས་སུ་འཚོ་རྟེན་རྙེད་ཐབས་ 

བཅས་ལ་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་ཡིན། དེའི་ཆེད། ཀ༽ སོ་

ནམ་དང་བཟོ་ལས་ཡར་རྒྱས། ཁ༽ མཉམ་འབྲེལ་རོགས་

སྐྱོར། ག༽ན་གཞོན་ལས་མེད་ལྟ་སྐྱོང་བཅས་ཀྱི་བརྒྱུད་

འབད་བརྩོན་ཞུས་ཤིང་། བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་ཆེ་ཁག་སོ་

ནམ་གཞིས་ཆགས་ཡིན་སྟབས། སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ལས་

གཞི་དང་། ས་ཆུ་བདག་གཅེས། སྦྱར་ལུད་དང་འབུ་ལུད། 

སོན་འབྲུ་བདག་གཅེས། སྒོ་ཕྱུགས་གསོ་སྐྱོང་ལས་གཞི། དེ་ 

དག་གི་ཆེད་དུ་སྦྱོང་བདར་དང་དཔེ་སྟོན། མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་

སྤྲོད། སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ལག་འཁྱེར་དང་ཁྲོམ་རྭ་འཚོལ་

ཐབས་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་སྤེལ་ དང་སྤེལ་

བཞིན་པ་དང་། མཉམ་འབྲེལ་རོགས་སྐྱོར་ཆེད་ཤས་བདག་

མང་ཚོགས་དང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་

རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱོང་། མཉམ་དྲུང་ཆེད་ན་གཞོན་སློབ་ཐོན་ 

རྣམས་ལ་མཉམ་འབྲེལ་སྦྱོང་བདར་རིམ་པ་སྔ་ཕྱི། དཔེ་སྟོན་

མཉམ་འབྲེལ་འདེམས་སྒྲུག སྐོར་རྒྱག་མ་དངུལ་རོགས་

སྐྱོར། ལྷག་པར་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་གསར་འཛུགས་

ཀྱིས་འབྱུང་འགྱུར་མཉམ་འབྲེལ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་

འཛིན་སྐྱོང་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་བརྒྱུད་ཡོང་ཐབས་

ཞུས་ཡོད།  ན་གཞོན་རོགས་སྐྱོར་ཆེད་ལས་རིགས་རྣམ་

གྲངས་ ༡༡ ཙམ་གྱི་དུས་ཡུན་རིང་ཐུང་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྦྱོང་

བདར་དང་དེ་རྗེས་ལས་རིགས་འགོ་འཛུགས་ཆེད་སྐྱེད་

ཆུང་བུན་གཡར། ལས་འཕེར་དབུལ་ཕོངས་ཅན་རྣམས་ལ་

སྐྱེད་མེད་དང་སྐྱེད་ཆུང་བུན་གཡར་གྱི་ལས་གཞི་སོགས་

འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན། གཞིས་ཁག་སོ་ སོའ་ིནང་རྒས་གཅོང་

ཉམ་ཐག་ ༥༧༠༠ ཙམ་ལ་འཚོ་སྣོན་དང་། རྒས་གསོ་ཁང་ 

༡༤ ནང་རྒས་འཁོགས་ ༨༤༠ ཙམ་ལྟ་སྐྱོང་ཞུ་མུས་དང། 

ས་ཞིང་མེད་པའི་བཟོ་གཞིས་ཆུང་ཁག་གི་ཆེད་བཟོ་ལས་

རིགས་འོས་འཚམས་ཐབས་ཤེས་ཞུ་མུས་ཡིན། ད་བར་

གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི་སྣ་མང་ཐོག་

འགྲོ་གྲོན་ཧ་ཅང་འབོར་ཆེན་བཏང་ཡོད་ནའང་གྲུབ་འབྲས་

འདོད་བློ་ཁེངས་ངེས་མ་བྱུང་སྟབས། འབྱུང་འགྱུར་ལས་

གཞི་ཁག་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པ་ཡོང་སླད་ (Techno 

serve) ཞེས་པའི་ཆེད་ལས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་གྲགས་

ཅན་གླ་གཡར་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་གཞིས་ཆགས་ ༢༨ ནང་

ཉམས་ཞིབ་ཟིན་ཏེ་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་བཏང་ཟིན་པ་ལྟར། འདི་

ལོ་ནས་ཨ་རི་གཞུང་སོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ལ་བརྟེན་

ལས་གཞི་ཅི ་རིགས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་འབྱུང་འགྱུར་

ལོ་ལྔའི་ནང་གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་ལས་གཞི་གང་ཐུབ་

ཞུ་རྒྱུའི་འཆར་འགོད་ཟིན་ནའང་གྲུབ་འབྲས་ཇི་ཙམ་ཡོང་

མིན་གཙོ་ཆེ་གཞིས་མི་སོ་སོའ་ིམཉམ་ཞུགས་དང་མཐུན་ 

འགྱུར་ལ་རག་ལུས་པ་ཞིག་རེད། གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་

ས་ཁང་སྒྲིག་གཞི་ལག་བསྟར་ཇི་བཞིན་ཐུབ་མིན་དང། 

མཉམ་འབྲེལ་ཁག་གིས་མཚོན་ཚོགས་པ་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་

རིགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ལྟར་གྱི་ལས་རིམ་མ་བྱུང་བ་སོགས་

དཀའ་ངལ་ཅི་རིགས་འཕྲད་བཞིན་པ་འདི་དག་སེལ་ཐབས་

དགོངས་བཞེས་གནང་གལ།

ལྔ་པ་   ཤེས་ཡོན་

༡༽ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༡༧ ནང་གསལ་ཁག་ལག་བསྟར་

ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་སྒོ་ཀུན་ནས་ཞུ་བཞིན་པའི་ཐོག 

དོན་དམ་བོད་ཀྱི་གཞི་རྩའི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའི་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཡང་

དག་པ་ཞིག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ ཀྱིས་སྤྱི་མོས་གཏན་འབེབས་གནང་

བ་ལག་བསྟར་ཆེད་ཤེས་ལས་ནས། ཀ༽ དཔེ་སྟོན་སློབ་

གྲྭ་གསར་འཛུགས་དང་། ཁ༽ མཐོ་འབྲིང་དམའ་གསུམ་

གྱི་སློབ་དགེ་དང་། སློབ་སྤྱི། དགེ་ཆེ་ ༤༧༧ ལ་ཟབ་སྦྱོང་ 

གནད་སྨིན། ག༽ འོས་ཆོས་ཚང་བའི་མི་འགྲོ་ ༡༢༩ ལ་

དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ཚད་ལྡན། ང༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ནས་

བཟུང་སམ་བྷོ་ཊའི་ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་ཁག་ཡོངས་སུ་ཤེས་

ཡོན་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་དང་། ༢༠༠༨ ནས་དྷ་ས་བོད་

ཁྱིམ་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་སློབ་ཁག་གསུམ་གྱི་

སྔོན་འགྲོ་ནས་ལག་བསྟར་འགོ་འཛུགས། ཅ༽ གཞི་རིམ་

འོག་མ་དང་། གཞི་རིམ་བར་མའི་བསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན་དང་

སློབ་ཚན་འཆར་གཞི་གཏན་འབེབས།   ཆ༽ བཙན་བྱོལ་

བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དང་། ཤེས་ཡོན་སློབ་སྟོན་

ཚོགས་ཆུང་གི་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས། ཇ༽ གཞི་རིམ་

གོང་འོག་བར་གསུམ་གྱི་སློབ་དེབ་སྤྱི་དང་། གཞི་རིམ་བར་

མའི་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་གི་སློབ་དེབ་

གསར་རྩོམ། གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་དང་ཨང་རྩིས་

བཅས་ཀྱི་སློབ་དེབ་བོད་སྐད་དུ་ཕབ་བསྒྱུར། ཉ༽ ཤེས་

ཡོན་སྲིད་བྱུས་དགོངས་དོན་བཞིན་སྔོན་འགྲོ་དང་གཞི་རིམ་

འོག་མའི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ཁག་ནང་འཛིན་རིམ་བཅོ་ལྔ་ 

(B.A)  ངེས་པར་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་ནས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༦ ནས་སྔོན་འགྲོ་དང་གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་

འོས་སྦྱོང་ཁག་གཉིས་གོ་སྒྲིག་གིས་སློབ་ཐོན་རྣམས་སློབ་

གྲྭ་ཁག་ཏུ་དགེ་རྒན་བསྐོ་གཏོང་བྱས་པ་དང་།

༢༽ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་འཕྲད་པའི་དཀའ་

ངལ་གཞན་ཞིག་ནི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་
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འདོད་བློ་ཁེངས་ངེས་མེད་པ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རིགས་

གཅིག་རྐང་འཛིན་དང་། ཆེད་ལས་པ་མང་པོ་འཐོན་མི་ཐུབ་

པ་དེ་ཡིན། དེའི་ཆེད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འབད་

རྩོལ་ཞུས་དང་ཞུ་འཆར་ཁག་གཤམ་གསལ།

ཀ༽ ༸གོང་ས་༸་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བོད་

ཁྱིམ་དང་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཚོགས་བཅར་

བ་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་ཕེབས་ཉིད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་

དྷ་ས་གཡས་གཡོན་གྱི་བོད་རིགས་ཤེས་མྱོང་ཅན་དང་

ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་སྣེ་མོ་བ་རྣམས་ཉིན་གཉིས་

རིང་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གསོ་སྐྱོང་ཡོང་ཐབས་ཆེད་

ཚོགས་འདུ་བསྐྱངས་པའི་ཚིག་ཐོའ་ིསྙིང་དོན་རྣམས་ཤེས་

རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་པའི་ཐོག་ཚོགས་ཆུང་སོ་སོར་

འགྲེམས་ སྤྲོད་ཀྱིས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གྲོས་ཆོད་ཇི་བྱུང་ལག་

བསྟར། ཁ༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་

བསྡོམས་གྲངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༩ ཁྱད་ལས་ སློབ་སྦྱོང་གི་

ཆེད་དུ་སྤྲད་ཅིང། རྗེས་ལོ་ནས་ཆེད་ལས་དང་ཁྱད་ལས་

པའི་སློབ་ཡོན་འབུལ་ཕྱོགས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱིས་སྤར་ཆ་

ཞུ་གཏན་འཁེལ་བ། ག༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ནས་བཟུང་ཤེས་

ལས་ནས་ལོ་རེར་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་སྒྲིག་ཞུགས་

མི་འགྲོ་ ༥ རེ་དང་། སྒྲིག་ཞུགས་མ་ཡིན་པ་ ༥ རེ་ལ་མཐོ་

རིམ་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་སློབ་ཡོན་འབུལ་མུས། འོན་ཀྱང་སྒྲིག་

ཞུགས་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་ནང་ཞུགས་མཁན་ཧ་ཅང་

ཉུང་ཉུང་ཞིག་ལས་མ་བྱུང་། ང༽ འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ནས་

བཅུ་གཉིས་བར་གྱི་རིགས་ལམ་སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་དང་

འབྲེལ། རིགས་ལམ་སློབ་ཁྲིད་སྐད་ཡིག་ཚོགས་ཐུན་ལས་

ལོགས་སུ་ཕྱེ་སྟེ་ཁྲིད་སྦྱོང་དགོས་པ་བཟོས་ཤིང་། འབྱུང་

འགྱུར་སློབ་ཚན་གཞན་རྣམས་ཀྱང་རིགས་ལམ་དང་སྦྱར་

ནས་སློབ་ཐབས་ཞུ་འཆར། ཅ༽ གཞི་རིམ་ནས་རིགས་

གཅིག་རྐང་འཛིན་དང་ཆེད་ལས་པའི་ས་བོན་སྐྲུན་ཐབས་སུ་

དགེ་རྒན་ དང་འདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པས་རྒྱུན་དུ་ལམ་སྟོན་

འབུལ་མུས།  ཆ༽ ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་

བཞིན་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྔོན་འགྲོ་ནས་འཛིན་རིམ་

བརྒྱད་པ་བར་གྱི་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་ནང་། སློབ་ཕྲུག་

རྣམས་ཆུང་དུས་ནས་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་ཐོག་འཇུག་

རྒྱུར་དམིགས་བསལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་ཆེད་འཛིན་རིམ་

ལྔ་པ་ཙམ་ནས་སློབ་ཕྲུག་སོ་སོའ་ིརྣམ་དཔྱོད་དང་སློབ་ཚན་

གང་ལ་འདུན་པ་དང་སྐྱེས་སྟོབས་ཡོད་པ་རྟོག་ཞིབ་དང་

གསོ་སྐྱོང་བྱ་འཆར་བཅས། ༣༽  གཞན་ཡང་བོད་སློབ་

འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་སློབ་ཁག་གི་

དཀའ་ངལ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་སེལ་ཐབས་ཞུ་བཞིན་པ་

ཡིན། གཞི་རྐང་ལོ་ལྟར་སློབ་ཕྲུག་གསར་འཇུག་ཇེ་ཉུང་དུ་

གྱུར་པ་དང་། ཕ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྲུ་གུའི་འདུན་ལམ་ལ་བོད་

ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་། བཟང་སྤྱོད་བཅས་དགོས་

གལ་ཆེན་པོ་མི་བརྩི་བའི་བསམ་སྤྱོད་བཅས་བོད་མིའི་ཤེས་

ཡོན་རྒྱུན་འཛིན་དང་དར་ཁྱབ་ལ་འགོག་རྐྱེན་ཆེ་ཤོས་ཤིག་

ཡིན་པ་དང་། དེ་ནི་ཤེས་རིགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སེལ་

ཐབས་དཀའ་བ་ཞིག་ཏུ་སྣང་།

དྲུག་པ་   འཕྲོད་བསྟེན་

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ ༥༤ 

བརྒྱུད་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་མཐུན་འགྱུར་

ཞུ་བཞིན་པ་ནས་གལ་གནད་ཆེ་བའི་སྔོན་འགོག་དང་སྨན་

བཅོས་ལས་གཞིའི་གྲས། ཀ༽ གློ་ནད་ཊི་སྦི། ཁ༽ མཆིན་

པའི་གཉན་ཚད། ག༽ གཉན་གནད་རེག་དུག ང༽ མྱོས་

རྫས་ངན་གོམས་བཅས་ཡིན་ཞིང་། འདི་དག་བཙན་བྱོལ་

བོད་མིའི ་སྤྱི ་ཚོགས་སུ་ཧ་ཅང་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི ་གནས་

བབ་ཅིག་ཡིན་སྟབས། སྔོན་འགོག་དང་སྨན་བཅོས་ལས་

གཞི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་ཞིག་སྤེལ་དང་སྤེལ་འཆར་ཡིན། དེ་

བཞིན་མཛེ་ནད་ཅན་ལའང་དམིགས་བསལ་ལྟ་སྐྱོང་ཞུ་

མུས།འབྱུང་འགྱུར་མི་རབས་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཆེད་མ་དང་

བྱིས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་དམིགས་བསལ་ཤུགས་སྣོན་

ཞུས་ཀྱི་ཡོད། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་སློབ་གྲྭ་འཛིན་སྐྱོང་དང། 

སྒེར་སྐྱོང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་སློབ་གྲྭ་དང་ཕ་མ་བཅས་ལ་ལམ་ 

སྟོན་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན། སྤྱི་ཚོགས་སུ་གཞི་རིམ་

འཕྲོད་བསྟེན་ཆེད་གཞིས་ཆགས་སོ་སོར་འཐུང་ཆུ་གཙང་མ་

དང་། གསང་སྤྱོད་ཁྲུས་ཁང་། ཡུར་བ་དང་ཆུ་རགས། གད་

སྙིགས་འདུ་འགོད་བཅས་ཀྱི་ལས་གཞིའང་འགྲོ་མུས་ཡིན། 

རྒྱུན་ལྡན་བོད་མི་ཚབས་ཆེའི་ནད་མནར་གྱི་སྨན་གྲོན་དཀའ་

ངལ་འཕྲད་རིགས་ལ་འཕྲོད་ལས་ནས་སྨན་གྲོན་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ 

ནས་ ༨༠ བར་བབ་བསྟུན་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན། 

འདིའི་ཐད་གཞུང་ལ་ལོ་ལྟར་ཧིན་སྒོར་ས་ཡ་བཅུ་ལྷག་འགྲོ་

གྲོན་འགྲོ་བཞིན་ཡང་ནད་པ་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་ཆ་ཚང་མི་

ཡོང་བའི་དཀའ་ངལ་ལ་བརྟེན། འབྱུང་འགྱུར་བཙན་བྱོལ་བོད་

མི་ཚོར་སྨན་བཅོས་ཉེན་སྲུང་ལྟ་བུའི་ལྟ་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་

ཤིག་བཟོ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན། ལག་བསྟར་ལམ་

ལྷོང་ཡོང་མིན་ད་ལྟ་ཞུ་ཚོད་དཀའ། 

བདུན་པ་   དཔལ་འབྱོར་

བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་ཉེན་

ཚབས་ཅན་ལས་བསྐྱབས་ཏེ་ད་ཆ་མི་མང་གི་བུན་དངུལ་

མ་སྐྱེད་ཆ་ཚང་གཙང་སེལ་དང་། ཡོང་བསྡད་ཕོན་ཆེ་བསྡུ་

རུབ། གཞུང་དངུལ་ཆུད་ཟོས་འགྲོ་ལམ་གཙོ་བོ་བཟོ་ཚོང་

སྡེ་ཚན་ཡོངས་རྫོགས་སྒོ་རྒྱག་དང་སྒེར་བདག་ཅན་དུ་

བསྒྱུར་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཆ་ཚང་ཟིན་ཏེ་ད་ཆ་ ༢༠༡༠ 

ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་གཏན་འཇགས་མ་ དངུལ་ཧིན་

སྒོར་ས་ཡ་ ༤༠༢་༦༣ ཉེན་མེད་སྐྱེད་བཅོལ་དུ་ཡོད་པ་

དང། གོང་ཚེས་ཉིན་དཔལ་ལས་སུ་སྔོན་རྩིས་སྐོར་རྒྱག་

མ་དངུལ་ཧིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༠༥་༨༥ ཡོད། དེ་བཞིན་ 

དབུས་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དུ་

བཅུག་མ་ཟིན་པའི་མ་དངུལ་ཧིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༧༤༢་༩༡ 

ཡོད། དེ་ལྟར་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་གཏན་འཇགས་

དང། གཏན་འཇགས་མིན་ཡང་ལས་གཞིའི་མ་ཡིན་པའི་མ་

དངུལ་ཁྱོན་བསྡོམས་ ༢༠༡༠།༣།༣༡ ཉིན་ཧིན་སྒོར་ས་ཡ་ 

༡༣༥༡་ ༣༩ ཡོད།འབྱུང་འགྱུར་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་

ཡར་རྒྱས་ཆེད་རྒྱལ་སྤྱིའི་མང་ཚོགས་ནས་ཞལ་འདེབས་

ཞུ་རྒྱུའི་ལས་དོན་དེབ་སྔོན་པོ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་ཐབས་དང། 

དྭང་བླངས་དཔྱ་ཁྲལ་བསྡུ་འབབ་གོང་མཐོར་གཏོང་བའི་

ལས་གཞི་སྤེལ་འཆར་ཡིན། དཔལ་ལས་ཀྱི་དམིགས་ཚད་

ནི་བཙན་བྱོལ་གཞུང་གི་ལོ་རེའི་རྒྱུན་གྲོན་དྭང་བླངས་དཔྱ་

དངུལ་དང་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་སྐྱེད་འབབ་ནས་

འདང་བ་ཞིག་ཡོང་རེ་ཡིན། 

བརྒྱད་པ་

བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས།ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་སྐུ་ཚབ་

དོན་ཁང་ ༡༡ དང་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་ ༣ ལྡི་ལིར་ཡོད་

པའི་འཕགས་བོད་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་བཅས་བརྒྱུད་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་། དབུས་དྲིལ་

བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ནང་ཟླ་རེའི་ཤེས་བྱ་དུས་དེབ། བདུན་

རེའི་བོད་མིའི་རང་དབང་གསར་ཤོག གལ་ཆེའི་ཆབ་སྲིད་

དྲིལ་བསྒྲགས། དབྱིན་ཡིག་དུས་དེབ། ཟླ་རེའི་ཧིན་ཡིག་

དུས་དེབ། དབྱིན་བོད་རྒྱ་ཧིན་བཞིའི་སྐད་ཡིག་ནང་དྲྭ་

རྒྱ་དང་། དྲྭ་རྒྱ་བརྒྱུད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན། ལྷ་སའི་ཁུལ་བོད་

ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན། འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པ་བཅས་ཀྱི་བརྒྱུད་

དྲིལ་བསྒྲགས་དང་། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་སོ་སོར་



2010 ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།29
དབྱིན་ཇི་དང་། ཇར་མན། ཨི་སི་པེ་ནི་ཤ  ཨུ་རུ་སུ། རྒྱ་ཡིག ཉི་ཧོང་བཅས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ནང་དྲྭ་རྒྱ་དང་། གསར་འཕྲིན་དུས་དེབ་བཅས་ཀྱི་ལམ་ནས་དང་། དེ་བཞིན་དོན་ཁང་ཁག་གསུམ་

ནང་རྒྱ་སྐད་ཐོག་འབྲེལ་མཐུད་ལས་བྱེད་ཟུར་འཛུགས་ཀྱིས་དྲིལ་བསྒྲགས་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན། འབྱུང་འགྱུར་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་ལམ་ནས་གསན་གཟིགས་གཏམ་གླེང་ཐུབ་

པའི་ཐབས་ལམ་Video Conference ཞེས་པའི་བརྒྱུད་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་འཆར་ཡོད། གཞན་ཡང་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་

ཁག་དང་འབྲེལ་མཐུད་དང་། གསར་ འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག རྒྱ་རིགས་མང་ཚོགས། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་དང་ བོད་རིགས་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་འབྲེལ་བ་རྒྱུན་ལྡན་ཞུ་བཞིན་

པ་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་རེ་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གི་གསུང་བཤད་གྲུབ་བསྟུན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་

མཛད་སྒོ་དངོས་གཞི་གྲོལ་བའི་དང། དེ་རྗེས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱད་ལ་ཆ་བགོས་ཀྱིས་ཚོགས་ཁང་སོ་སོར་ ཕེབས་ཏེ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་ཚོགས་

གཙོ་དང་ཚོགས་དྲུང་བདམས་ཏེ་ཚོགས་གཙོས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་བྱ་ཕྱོགས་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་འདུག་པ་བཅས།།

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༤ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ མང་གཙོའི་དུས་དྲན་

ཐེངས་ལྔ་བཅུ་པའི་སྐབས་བཀའ་ཤག་གི་གཏམ་བཤད།
༄༅། །ལྷར་བཅས་སྲིད་ཞིའི་རྣམ་འདྲེན་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་ མཁྱེན་ཅིང་

གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་སྐུའི་ཕྲེང་བ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་

གི་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་འཕྲིན་ལས་ཉག་གཅིག་གི་

མཐུ་ལས་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡང་

དག་པའི་མང་གཙོའི་ལམ་དུ་བསྒྱུར་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་

འཁོར་བའི་སྐལ་བཟང་དུས་སྟོན་གྱི་ཉིན་མོ་འདིར། 

བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གིས་གཞིས་

བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་༸གོང་ས་

མཆོག་ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གུས་ཕྱག་དང་

བཅས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་འཇིག་རྟེན་ཡོངས་ཀྱི་

མང་གཙོའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོར་༸ཞབས་ཟུང་སྲིད་

མཐར་བརྟན་ཅིང་། རྒྱ་ཆེ་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་འཕྲིན་

ལས་ཀྱི་འཇུག་པ་སྔར་བཞིན་སྐྱོང་བའི་གསོལ་

འདེབས་དང་། བོད་དང་བོད་མིར་བརྩེ་གདུང་ཅན་

གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མང་ཚོགས་དང་། གཞུང་དང་གྲོས་

ཚོགས། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་རྒྱ་གར་

འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་གཞུང་མང་ཡོངས་ལ་མཛའ་བརྩེའི་

འཚམས་འདྲི་དང་། ལྷག་པར་དེ་རིང་ཤར་ནུབ་རྒྱལ་ཁབ་

ཁག་གི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རྣམ་པས་མཚོན་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་མང་པོ་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཀྱིས་འདི་

གར་ངོ་ཕེབས་ཐོག བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་དང་

སེམས་ཤུགས་སྤེལ་གནང་མཛད་པར་སྙིང་ནས་ཐུགས་རྗེ་

དང་བཀྲིན་བླ་མེད་དུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱིར་འཇིག་རྟེན་

གྱི་སྲིད་ལུགས་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་སྐྱོན་ཆ་མེད་པ་མེད་ 

ཀྱང་། མི་ལོ་སུམ་སྟོང་བརྒལ་བའི་སྔོན་རྒྱ་གར་དུ་དར་བའི་ 

“ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་བ་”ཞེས་པའི་ལམ་སྲོལ་ལ་རིམ་བཞིན་

ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་མིག་དཔེ་ཡར་བལྟས་

བྱས་པའི་མི་མང་གིས་དབང་སྒྱུར་རམ་མང་གཙོའི་རིང་

ལུགས་ཞེས་པ་འདི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་བཟང་ཤོས་སུ་

བརྩིས་ཏེ། དེའི་ཆེད་མི་མང་གིས་དཀའ་སྤྱད་རྩོལ་སྒྲུབ་

བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་ལྟར་ཡང་། རང་ཅག་བོད་མི་

རྣམས་ལ་དེ་འདྲའི་རྩོལ་བ་ཡེ་ནས་མ་དགོས་པར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་མང་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཚད་སྨིན་

མིན་ལ་མ་གཟིགས་པར་བཙན་ཐབས་སུ་བསྩལ་ནས་ལོ་ལྔ་

བཅུ་སོང་བ་དེའི་རིང་། གྲོས་ཚོགས་གསར་འཛུགས་དང་། 

བཅའ་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས། མང་གཙོའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཁག་ཚགས་ཚུད། འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་དོན་ཕྱི་གསལ་ནང་

གསལ། ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་སྒྱུར་ངེས་གཏན་རྙེད་པ་བཅས་

བྱུང་བ་ནི་དགའ་སྤོབས་འོས་པའི་རླབས་ཆེན་གྱི་གྲུབ་

འབྲས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་དག་༸གོང་ས་མཆོག་གི་

ཐུགས་རྗེ་དང་འཕྲིན་ལས་ཉག་གཅིག་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་

པའང་དེ་རིང་རྗེས་དྲན་ཞུ་འོས་པ་ཡིན། བཀའ་ཤག་སྐབས་

བཅིུས་པ་དང་བཅུ་གསུམ་པས་མང་གཙོའི་དུས་དྲན་གྱི་

གཏམ་བཤད་ཐེངས་བརྒྱད་ཞུས་ཟིན་པའི་ནང་བོད་

མིའི་མང་གཙོའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུན་མིན་གནས་བབ་

དང་། དེའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ཞན་ཆ། བོད་མི་སྤྱི་དང་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིས་བསྒྲུབ་དགོས་ཀྱི ་ལས་

འགན། གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་

གིས་མཚོན་ཞི་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་

འགན་དབང་། བཀའ་ཤག་གི་ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་

སྐྱོང་གི་ལྟ་གྲུབ། སྲིད་བྱུས་ཁག་སོགས་ཀྱི་སྐོར་

གནས་ཚུལ་མང་དག་ཅིག་ཞུས་ཟིན་པ་རྣམས་དྲན་

སྐུལ་བསྐྱར་ནན་དང་འབྲེལ། དེ་རིང་གི་གཏམ་

བཤད་འདི་མང་གཙོ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་

འཁོར་བའི་རྗེས་དྲན་གྱི་སྐབས་འཁེལ་བ་མ་ཟད། 

ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་མང་གཙོའི་དུས་དྲན་གྱི་གཏམ་བཤད་

མཐའ་མ་དེའང་ཡིན་པས། ད་བར་གཞིས་བྱེས་མང་ཚོགས་

ཀྱིས་འཛིན་སྐྱོང་ལ་མཐུན་འགྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། མཛའ་

བརྩེས་ལམ་སྟོན་རླབས་ཆེན་གནང་བར་སྙིང་ནས་ཐུགས་

རྗེ་དང་བཀའ་དྲིན་བླ་མེད་དུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག 

བར་ལམ་དངོས་བྱུང་གི་ཉམས་མྱོང་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་

གནས་ཚུལ་རེ་ཟུང་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བླང་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་

གི་འདུན་ས་ཆེན་པོ་འདིར་བཀའ་ཤག་གིས། ད་ལྟའི་གནས་

སྐབས་སུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རང་བཞིན་

དང་། སྒྲོམ་གཞི་ཡང་དག་པའི་མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་མཚན་
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ཉིད་དང་ཆ་ལག་ཚང་བ་ཞིག་གི་ནང་དུ་སླེབས་ཟིན་ཅིང་། 

མང་གཙོའི་ན་ཚོད་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་

ཡིན། ཞེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོ་དང་། སྐད་གསངས་མཐོན་

པོས་འགན་ཁུར་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་བརྗོད་རྒྱུ་ལ་ཐེ་ཚོམ་

དང་ནེམ་ནུར་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འོན་ཀྱང་ད་

དུང་ལེགས་བཅོས་དང་ཡར་རྒྱས་མུ་མཐུད་དགོས་པ་དང་

ཡོང་རྒྱུའང་ཡིན་པ་སྨོས་མ་དགོས། དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཀྱང་ད་རེས་མང་གཙོའི་དུས་

དྲན་གྱི ་མཛད་སྒོ ་ཟབ་རྒྱས་གོ ་སྒྲིག་གནང་སྟངས་ལ་

གཞིགས་ན་ང་ཚོའི་བསྒྲགས་གཏམ་འདིར་མོས་མཐུན་

གནང་བའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད། བར་སྐབས་རེ་ཟུང་གིས་ད་ལྟའི་

ལམ་སྲོལ་འདི་མང་གཙོ་མིན་པ་དང། མང་གཙོ་ངང་སྒུག་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཚུལ་སོགས་རྣམ་རྟོག་གི་སྤྲོས་པ་ཇི་སྙེད་ཅིག་

སྤེལ་འདུག་པ་དགག་གཞག་གི་དགོས་གལ་མ་མཐོང་ཡང་། 

རང་བཞིན་དྲང་བའི་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་མགོ་བོ་མི་

རྨོངས་པ་དང་། མང་གཙོའི་མིང་ཙམ་ཡང་མི་ཤེས་པའི་རྒྱ་

ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྲན་ གཡོག་ཏུ་

བཀོལ་བའི་རྩོམ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དབུལ་པོས་གསེར་རྙེད་

ལྟ་བུས་ལུང་འདྲེན་ཡང་ཡང་བྱས་པ་རྣམས་སྣང་མེད་ཡན་

པོར་མ་སོང་བའི་ཆེད་གནས་ཚུལ་རེ་ཟུང་བརྗོད་འདོད་

བྱུང། མང་གཙོའི་སྙིང་དོན་ནི་རང་དབང་དང་། འདྲ་མཉམ། 

ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་སྒྱུར། ཆིག་བསྒྲིལ་བཅས་ཡིན་ཞིང་། 

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དེ་དག་ཇི་ཙམ་ཚད་

མཐོར་ཡོད་པ་ནི་རྩོམ་པ་པོ་དེ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་སྤྱོད་དང་སྨྲ་

བརྗོད་ཀྱི་རང་དབང་ལས་ཀྱང་དཔོག་ནུས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ 

ནང་དང་ ༡༩༧༠ འགོ་སྟོད་དུ་བྱུང་བའི་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་རྙོག་འཛིངས་དང་། དེ་དག་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲོ་སྐུར་

གྱི་འཁྱོག་བཤད་རྣམས་ནི་འདས་པའི་བྱུང་རབས་སུ་གྱུར་

ཟིན་པས་ད་ལྟའི་གནས་བབ་དང་འབྲེལ་བ་མེད། ཁྲིམས་

བཟོ་དང་། འཛིན་སྐྱོང་། ཁྲིམས་གཅོད་བཅས་ཀྱི་དབང་ཚད་

ཟུར་དབྱེ་དང་ཆ་བགོས། དེ་དག་ཕན་ཚུན་བཏང་འཛིན་ལྗིད་

མཉམ་དགོས་པ་མང་གཙོའི་སྒྲོམ་གཞི་ཡིན་པ་བཞིན་བཅའ་

ཁྲིམས་རིན་པོ་ཆེའི་ནང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་། བཀའ་

ཤག ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་འགན་

དབང་ཞིབ་གསལ་ཐོག མཐའ་དོན་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཁྲིམས་

ལུགས་དབང་འཛིན་གཉིས་ཀས་གྲོས་ཚོགས་ལ་འགན་

ཁུར་དགོས་པའི་གྲོས་ཚོགས་དབུས་སུ་བཞག་པའི་སྒྲོམ་

གཞི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡོད་བཞིན་པ་ཡིན། དེ་

བཞིན་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་དང་། འོས་བསྡུ། དཔལ་

འབྱོར་གཏོང་ཡོང་བཅས་ཀྱི་ནང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐེ་བྱུས་དང་

རང་སྣང་གང་ཤར་མི་ ཡོང་བའི་ཆེད་རང་དབང་ལྡན་པའི་སྡེ་

ཚན་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་། འོས་བསྡུ་

ལས་ཁང་། རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་བཅས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་བཅའ་

ཁྲིམས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་འོག་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོའ ་ིཁུར་

འགན་སྒྲུབ་བཞིན་པ་བཅས་མདོར་ན། ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་

སྒྱུར་དང་། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ། འགན་ཁུར་དང་རྩིས་

རྒྱག་དགོས་པའི་གུ་ཡངས་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཚང་ལ་

མ་ནོར་བ་ཞིག་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་ད་ཆ་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུར་ཉེ་

བ་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི་ལ་ཕྱི་ནང་གང་ནས་ཞན་ཆ་ཡོད་པ་

དང་། ཆ་མ་ཚང་བའི་སྐོར་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་མཛུབ་སྟོན་

གནང་མཁན་བྱུང་མེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་བླ་ན་མེད་པའི་

དབུ་ཁྲིད་འོག་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པ་དང་བཅུ་

གསུམ་པའི་ལས་རྒྱུན་རིང་ཆབ་སྲིད་དང་། འཛིན་སྐྱོང་། 

དཔལ་འབྱོར་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་གང་ཡང་མང་ཚོགས་ཀྱི་

མངོན་འདོད་དང་མ་མཐུན་པ་དང་། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་

སྒྲིག་དང་འགལ་བ། མང་གཙོའི་ལྟ་གྲུབ་དང་བཟང་སྤྱོད་

ལས་འདས་པ་གང་ཡང་བྱུང་མེད་ཅིང་། དེ་འདྲ་ཡོད་པའི་

ཀླན་ཀ་བྱུང་ན་ཁྲིམས་དང་མང་ཚོགས་གང་གི་མདུན་སར་

ཡང་དག་ཕུད་ཐུབ་ངེས་ཀྱི་གདེང་སྤོབས་ཡོད། ལྷག་བསམ་

བཟང་པོས་སྒྲུབ་ཕྱོགས་ཀྱིས་སྐྱོན་འདོན་དང་དགོངས་

འཆར་གྲོས་ཚོགས་དང་། མང་ཚོགས་གང་ནས་ཕེབས་ཀྱང་

དགའ་གུས་དྭང་ལེན་གྱིས་ལག་བསྟར་ཐུབ་རིགས་ལག་

བསྟར་ དང་། དེ་མིན་འགྲེལ་བརྗོད་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན།གོང་

སྨོས་མང་གཙོའི་བསྒྲུབ་བྱའི་སྙིང་དོན་རྣམས་སྲིད་དོན་གྱི་

ཚོགས་པ་གཉིས་སམ་མང་པོ་མེད་ན་གཏན་ནས་སྒྲུབ་མི་

ཐུབ་པ་མིན་པ་མ་ཟད། སྲིད་དོན་ཚན་རིག་གི་རིག་པའི་

གཞུང་ལུགས་རྣམས་སུའང་དེ་འདྲའི་རྣམ་གཞག་མེད། ད་

བར་སྲིད་དོན་གྱི་ཚོགས་པ་མང་པོ་མ་བྱུང་བ་བཙན་བྱོལ་

གཞུང་ངམ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀག་པ་མིན་པ་ནི་

འཇིག་རྟེན་ཀུན་གསལ་དང་། ད་ལྟ་སྲིད་དོན་གྱི་ཚོགས་པ་

གཅིག་ཡོད་པ་དེ་རང་གིས་ཁུངས་སྐྱེལ་ཐུབ་ངེས་ཡིན། 

བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་སྲིད་དོན་གྱི་ཚོགས་པ་གང་མང་

ཡོང་ཐབས་སུ་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཀྱང་མཐུན་འགྱུར་

དང་སྐུལ་འདེབས་རྒྱུན་མཐུད་གནང་ཡོད་ཀྱང་ཐུགས་

བཞེད་འགྲུབ་པ་མ་བྱུང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་

ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་སྐབས་སྲིད་དོན་གྱི་ཚོགས་པ་མང་

པོ་ མེད་པའི་དབང་གིས་སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་སྐོར་ཆ་རྐྱེན་

གསལ་གཏོད་མེད་ཀྱང་། བཅའ་ཁྲིམས་འདིས་དངོས་

ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཡོང་

རྒྱུར་འགོག་རྐྱེན་གང་ཡང་མི་བྱེད་ཅིང་། སྲིད་དོན་ཚོགས་

པ་ངོས་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་གྲོས་ཚོགས་སུ་

སླེབས་མ་མྱོང་བའང་མིན། སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ནི་མང་

ཚོགས་ནས་རང་འགུལ་གྱིས་ཡོང་དགོས་པ་ཞིག་ལས། 

༸གོང་ས་མཆོག་དང་བཙན་བྱོལ་གཞུང་གིས་བཙན་སྐུལ་

གྱིས་འཛུགས་ཐབས་མེད། སྤྱི་ཚོགས་ག་འདྲ་ཞིག་གི་ནང་

དུའང་མང་གཙོ་ཚད་ལྡན་ཡོང་བར་ཡུལ་མི་སུ་ཞིག་ཡིན་ 

རུང་མང་ཚོགས་ཀྱི་མངོན་འདོད་དང་བཀའ་ལུང་ལ་གུས་

བརྩི་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ཡང་བཟོད་བསྲན་

ཐུབ་པ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་ལས་རང་འདོད་ལ་མང་

མོས་མ་ཐོབ་ན་མང་ཚོགས་ལྐུགས་པ་དང་རྨོངས་དད་ཅན་

ཡིན་པ། འགན་ཁུར་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ན་

རང་ཉིད་ལ་མང་གཙོའི་ལེགས་བྱང་གི་དྲི་མ་ཙམ་ཡང་མེད་

པའི་དངོས་རྟགས་ཡིན། མང་ཚོགས་ཀྱིས་རང་དབང་གིས་

བཏོན་པའི་མངོན་འདོད་ལ་བརྩི་བཀུར་མི་ཐུབ་ཅིང་། མང་

ཚོགས་ཀྱི་བློ་སྣའང་ཁྲིད་མི་ཐུབ་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་མང་

གཙོའི་འདྲེན་པ་བྱ་རྒྱུ་ཕར་བཞག དོན་གཉེར་བ་ཞིག་ཀྱང་

ཡོང་དཀའ། སྐབས་རེ་བཀའ་ཁྲིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་

བཀའ་ལ་བསྟུན་རྐྱང་གིས་རང་གིས་མང་གཙོའི་འགན་

དབང་སྤྱོད་ཀྱི་མེད་ཚུལ་དང་། ཡང་སྐབས་རེ་༸གོང་ས་

མཆོག་དང་བཀའ་ཁྲིའི་དབར་དབང་ཆའི་འཐབ་རྩོད་ཡོད་

ཚུལ་ལྟ་བུ་གཏད་སོ་བྲལ་བའི་བཅོས་སྒྲུང་ཇི་སྙེད་ཅིག་སྤྲོས་

འདུག་པ་དེ་དག་གཞི་མེད་ཡིན་པ་སུས་ཀྱང་རྟོགས་ཐུབ། 

དངོས་བྱུང་དང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་མ་ཤེས་

པའམ། བདེན་པ་མིན་པའི་འཁྱོག་བཤད་ཁག་ལ་བརྟེན་ནས་

བསམ་ཚུལ་བཟོས་པ་དང་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་ནི་གཟུ་བོར་

གནས་པ་དང་། ཤེས་མྱོང་ཡོད་པའི་བྱེད་སྟངས་ཤིག་མིན། 

ད་ལྟ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྱོད་བཞིན་པའི་མང་གཙོའི་འགན་

དབང་ལ་མཉམ་སྤྱོད་མ་གནང་བར་དེ་ལས་གཞན་ཞིག་

ཡོང་རྒྱུར་ངང་སྒུག་གནང་རུང་། རང་གིས་དཀའ་སྤྱད་

འབད་རྩོལ་གང་ཡང་མ་དགོས་པར་དེང་རབས་ཀྱི་མཁོ་

རྒུར་སྤྱད་དེ་ལྷོད་བཞུགས་ངང་ཐུགས་འདོད་དང་མཐུན་
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པའི་མང་གཙོ་ཞིག་ནམ་མཁའ་ནས་འབབ་རེ་བྲལ། གོང་

སྨོས་ལྟར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མང་གཙོའི་

འཕེལ་རིམ་ཚད་མཐོར་སླེབས་ཡོད་པ་མ་ཟད། འདིའི་འཕེལ་

རིམ་མཐའ་དག་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་སྐུ་རྐྱང་

གི་དགོངས་འཆར་དང་སྐུལ་འདེབས་ལས་གྲུབ་པ་ཤ་སྟག་

མ་གཏོགས། དེང་སྐབས་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བར་སྒྲོགས་

པ་རྣམས་ཀྱི་འབད་རྩོལ་ལས་བྱུང་བ་གཅིག་ཀྱང་མེད། 

འདས་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་གི་བྱུང་རིམ་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཅིག་

གནང་ན། བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་མ་ཐག་གཞུང་གི་ལས་

ཁུངས་ཁག་གི་སྒྲིག་འཛུགས་བསྐྱར་བཅོས་༸གོང་ས་

མཆོག་ཉིད་ཀྱིས་བཀས་བཀོད་གནང་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༦༠ ལོ་འགོར་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་གསར་འཛུགས་དགོས་པ་༸གོང་ས་

མཆོག་ཉིད་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་མཛད་པ་ལ། སྐབས་དེར་གྲོས་

ལ་དབང་བ་མང་པོས་ཡོང་ཐབས་དཀའ་བའི་བསམ་ཚུལ་

ཞུ་མཁན་བྱུང་རུང་། ཨུ་ནན་གྱིས་གོ་བསྐོན་གནང་སྟེ་ལོ་

དེའི་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཉིན་སྤྱི་ལྷན་གསར་འཛུགས་ཐུབ་པ་

བྱུང་། དེ་ནས་བཟུང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་

གསོ་སྐྱོང་ལྟར་མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་དང་། གོམས་གཤིས་

ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་མཛད་ནའང་མང་

ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་དང་རྗེས་ལུས་ཤོར་བ་ཇི་

སྙེད་ཅིག་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་སྐབས་དེའི་སྤྱི་

འཐུས་དང་བཀའ་ཤག་ཕྱིར་བསྡུས་ཀྱིས་བར་བརྒལ་བཀའ་

ཤག་འོས་འདེམས་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་

ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས་ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་འཛུགས། སྤྱི་ལྷན་རྒྱ་

བསྐྱེད་གནང་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་ཡང་༸གོང་ས་

མཆོག་རང་གིས་ གནང་བ་ལས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་

སུས་ཀྱང་ཞུ་མཁན་བྱུང་མེད། དེ་དུས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་

ཚོར་སྣང་ཆེན་པོས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་སྐབས་བཅུ་

གཅིག་པའི་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྤྱི་འཐུས་ ༤༦ ཡོད་པ་

དེ་ལ་ད་ལྟ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ཀྱང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

གསོལ་བསྩལ་གནང་ཡོད། ཟིན་བྲིས་དེའི་ནང་ཆོས་ལུགས་

རིས་མེད་ལས་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཚིག་བརྗོད་མེད་

ཀྱང་གྲོས་ཚོགས་སུ་མང་མོས་མ་ཐོབ། མཐའ་མ་བཅའ་

ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས་དོན་ཚན་ ༡༡ པའི་ ཁ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་རྩ་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀྱི་མོས་

མཐུན་བྱུང་ན་༸གོང་ས་མཆོག་གི་འགན་འཛིན་མཛད་ཁུར་

ཕྱིར་བསྡུ་ཆོག་པའི་ཆ་རྐྱེན་གསལ་བ་དེ་དག་གྲོས་ཚོགས་

ཀྱིས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཏེ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཀྱང་༸གོང་

ས་མཆོག་ནས་ཆོག་མཆན་མ་བསྩལ་བར་ལམ་སྟོན་དང་

སྦྲགས་ཕྱིར་སློག་མཛད་པར་བརྟེན་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་རྩ་འབོར་

གྱི་བཞི་ཆ་གསུམ་གྱི་མོས་མཐུན་བྱུང་ན་༸གོང་ས་མཆོག་

གི་འགན་འཛིན་མཛད་ཁུར་ཕྱིར་བསྡུ་ཆོག་པའི་ད་ཡོད་ཆ་

རྐྱེན་དང་། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས། ས་འགོ་ས་གནས་མི་

མང་གིས་འོས་འདེམས་བྱ་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་བཅས་བསྐྱར་

འཇུག་ཞུ་དགོས་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་ལ་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་

ཚན་ ༢༡ པ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་བསྩལ་ཏེ་

བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་ འོས་འདེམས་

བྱ་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་གསར་གཏོད་གནང་ནས་དེང་སྐབས་བོད་

མི་མང་ཚོགས་སུ་བཀའ་ཁྲིའི་འོས་འདེམས་སྐོར་ཚ་ཚ་འུར་

འུར་གྱིས་བགྲོ་གླེང་བྱ་ས་ཡོད་པའི་གཞི་རྩ་དེའང་༸གོང་ས་

མཆོག་རང་ཉིད་ཀྱིས་བསྐྲུན་པ་མ་གཏོགས་སྤྱི་འཐུས་སམ་

མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་སུ་ཞིག་གི་བློ་ཡུལ་དུ་ཤར་མེད། 

གཞན་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་ཆེན་དང་། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་མང་མོས་ཐག་གཅོད་འོས་བསྡུའི་སྔོན་

འགྲོའ་ིལས་རིམ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་དམིགས་བསལ་

ཚོགས་ཆེན་སོགས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་མང་ཚོགས་ལ་

བསམ་ཚུལ་འདོན་པའི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་སླད་ལས་གཞི་སྣ་

ཚོགས་བརྩམས་པ་དེ་དག་ཀྱང་༸གོང་ས་མཆོག་རང་གིས་

ལམ་སྟོན་སྐུལ་འདེད་གནང་བ་ཤ་སྟག་ཡིན། དངོས་བྱུང་གི་

གནས་ཚུལ་འདི་དག་ལ་གཟུ་བོའ་ིབློས་དཔགས་ན་ང་ཚོས་

ད་ལྟ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་བཞིན་པའི་མང་གཙོའི ་ཁེ ་དབང་

ཡོངས་རྫོགས་༸གོང་ས་མཆོག་རང་ཉིད་ཀྱིས་བཙན་

ཐབས་སུ་གསོལ་བསྩལ་གནང་བ་ཡིན་པས་༸གོང་ས་

མཆོག་ནི་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་འགན་

སྲུང་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་མ་ཟད། འཇིག་རྟེན་ཡོངས་ཀྱི་མང་

གཙོའི་དབུ་ཁྲིད་རྩོད་མེད་དང་། གུ་ཡངས་མང་གཙོའི་རིང་

ལུགས་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་ཤིག་ཡིན་པར་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་

སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་ངོས་འཛིན་དང་གུས་

བཀུར་སླད་ཆེ་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་སོགས་འབུལ་བཞིན་

ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དུས་ནས་དུས་སུ་གསར་

གཏོད་དང་སྐུལ་འདེབས་ཀྱི་ལམ་ནས་མང་གཙོའི་གསར་

བརྗེ་རླབས་ཆེན་གནང་བ་དེ་དག་རང་རེའི་མིག་སྔར་རང་དུ་

བྱུང་བ་ཡིན་པས་སུས་ཀྱང་མངོན་སུམ་ལ་བསྙོན་ཐབས་

མེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་འཕྲིན་

དེ་དག་མ་བསྐྱངས་པར་བཙན་བྱོལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་བྱེད་

བབ་སོར་བཞག་མཛད་ཡོད་ན་ད་ལྟ་མང་གཙོ་ལྟ་ཞོག སྤྱིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་གོ་འཕེར་ཞིག་ཀྱང་གནས་ཐུབ་མེད་པ་ནི་

ལོང་བས་བལྟས་ཀྱང་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་དཔེ་ལྟར་རེད། དངོས་

དོན་འདི་དག་ལ་གཞིགས་ན་བསམ་མེད་རེ་འགས་༸གོང་

ས་མཆོག་དང་མང་གཙོ་གཉིས་གང་ གཙོ་བོ་རེད་དམ་ཞེས་

པ་དང། བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ལ་ཧུར་བརྩོན་ཆེ་ཤོས་སུ་རེད་

དམ་ཞེས་པ་སོགས་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་པའི་མི་སྣ་ལས་

བསམ་ཚུལ་བསྡུས་པ་དང་། ཡང་སེང་གེ་གཉིད་ལོག་དང་

ཁྱི་རྒན་ཟུག་ལུའི་དཔེ་དོན་སྦྱར་བ། སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་

ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ལམ་སྟོན་གྱི་རེ་འདུན་ཞུས་པ་

མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་དང་མི་མཐུན་ལུགས་སོགས་འགན་

ཁུར་མེད་པའི་གང་དྲན་གྱི་གཏམ་བཤད་དེ་དག་གིས་

༸གོང་ས་མཆོག་དང་བཙན་བྱོལ་གཞུང་ལ་ཕན་གནོད་གང་

ཡང་མི་འབྲེལ་མོད། རང་ཉིད་ཀྱིས་“དམངས་” དང་ 

“དམངས་”  ཞེས་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་པའི་མང་ཚོགས་

ཀྱི་བསམ་སྤྱོད་ལ་བརྙས་སྨོད་དང་། མང་གཙོའི་གཞི་རིམ་

གྱི་ལྟ་གྲུབ་ལ་གོ་རྟོགས་དང་མོས་པ་གཉིས་ཀ་མེད་པའི་རང་

མཚང་གསལ་སྟོན་ཐོག ཕ་རོལ་པོར་ལུང་འདྲེན་བྱ་རྒྱུའི་རྒྱུ་

ཆ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པ་ཙམ་དུ་ཟད། སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་

ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་སྐོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོར་ལམ་སྟོན་ཡོང་བའི་གྲོས་ཆོད་སྔ་རྗེས་བཞག་པ་ནི་མང་

མོས་ཐག་གཅོད་འོས་བསྡུའི་སྔོན་འགྲོའ ་ིལས་རིམ་དང་། 

དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་སོགས་སྐབས་སོ་སོའ་ིགཞི་

རིམ་མང་ཚོགས་ཀྱི་མངོན་འདོད་ལ་གུས་བརྩི་ཞུས་ཏེ་

བཞག་པ་ལས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ངོ་སྲུང་ངམ། གྲོས་

ཚོགས་ཀྱིས་རང་འདོད་ལྟར་བཞག་པ་མིན་པ་ཀུན་གྱིས་

མཁྱེན་གསལ་ཡིན། བཀའ་ཤག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་

ལམ་སྟོན་ལ་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་སུ་བརྩི་བའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡང་མང་གཙོའི་ལྟ་གྲུབ་ཉིད་ལ་བརྟེན་པ་སྟེ། གཞིས་

བཞུགས་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་ཁྲི་དང་། སྤྱི་འཐུས་

འོས་བསྡུའི་ནང་ཞུགས་ཐབས་བྲལ་བས་ཁོང་ཚོའི་ངོ་ཚབ་

དང་མགྲིན་ཚབ་མཚོན་ཐུབ་མཁན་ནི་༸གོང་ས་མཆོག་

ཉག་གཅིག་ཡིན་པ་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་
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དགོངས་ཚུལ་ཡིན་པས། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་ལུང་

ནི་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་བཀའ་ལུང་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་

ཞུས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནི་དེང་རབས་སྲིད་དོན་ཚན་རིག་པས་

བཤད་པའི་ཐོུང་བའི་མངོན་འདོད་ཟེར་བ་དེ་རང་ཡིན། བོད་

མི་རིགས་རྒྱལ་བསྟན་ཆབ་སྲིད་དང་བཅས་པ་ཆགས་

འཇིག་གི་སོ་མཚམས་སུ་སླེབས་པའི་ཛ་དྲག་གཉན་འཕྲང་

ཅན་གྱི་དུས་སྐབས་འདིར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་སྐུ་

ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུའི་མགོན་དཔུང་དང་དབུ་ཁྲིད་

ཅིག་མ་བྱུང་ན་བོད་རིགས་ཡོངས་ཀྱི་འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་

མངོན་འདོད་གང་ཡང་སྒྲུབ་ཐབས་མེད་པའི་བདེན་དོན་གྱི་

གནས་ཚུལ་འདི་རིས་མེད་བོད་རིགས་བསམ་ཤེས་ཡོངས་

ལ་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་སྟབས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་

ཆོལ་གསུམ་བོད་རིགས་ཡོངས་ཀྱིས་མནའ་གན་ཐུ་མོ་ཆེ་

ཕུལ་བ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་

དང་བཅས་པའི་དབུ་ཁྲིད་བླ་ཆེན་རྣམ་པའི་ཆོས་ཚོགས་སྔ་

རྗེས་དང་། གཞིས་བྱེས་བོད་གཞུང་མང་ལྷ་མི་ཡོངས་ཀྱི་

བརྟན་བཞུགས་རིམ་པའི་ནང་གསོལ་འདེབས་དང་། གཏན་

ཚིགས། ཞུ་སྐུལ་སོགས་བསྐྱར་ལྡབ་ཡང་ལྡབ་ཏུ་ནན་ཏན་

ཆེན་པོ་དང་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

བོད་རིགས་རྣམས་ཐུགས་རྗེའི་སྐྱབས་འོག་ནས་མི་འདོར་

བར་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཡོང་བའི་ཨུ་

ནན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡང་། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཡང་

ཡང་ད་ལྟ་ཕྱེད་བགྲེས་ཡོལ་དང་ནམ་ཞིག་ཆ་ཚང་བགྲེས་

ཡོལ་གནང་བཞེད་ཡོད་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་གསུང་ངག་ཕེབས་

བཞིན་པ་འདི་འདྲའི་གཉན་འཕྲང་ཅན་གྱི་དུས་སྐབས་འདིར། 

ལེགས་ཉེས་འབྱེད་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས་ཕོངས་པའི་བློ་ཆུང་

ཆེས་ཉུང་ཤས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དབུ་ཁྲིད་ལ་ལྟོས་

མི་དགོས་པའི་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་ཞིག་དགོས་

རྒྱུའི་སྐད་ཅོར་འབྱིན་འགོ་ཚུགས་པ་འདི་ནི་བོད་རིགས་

ཡོངས་ཀྱི་འཕྲལ་ཡུན་གྱི་འདུན་མ་གཏན་ཕུང་འགྲོ་གཞིའི་

ཉེན་ཚབས་ཅན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་པས། བོད་མི་

བསམ་ཡོད་ཡོངས་ནས་ཚོར་སྣང་རྐྱེན་པོས་བླང་དོར་མ་

ནོར་བ་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ནན་པོ་བྱ་གཏོང་སྙན་སྒྲོན་གྱི་

ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་གཏམ་

བཤད་ཀྱི་སྡིངས་ཆ་དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་སོགས་

ཀྱི་ནང་དངོས་གསལ་མེད་པའི་མི་དཀྱུས། ལེགས་ཉེས་འབྱེད་

པའི་རྣམ་དཔྱོད་དང་ལྡན་ཞིང་། ཡིན་ལུགས་ཚུལ་མཐུན་

གྱིས་རང་གི་འཚོ་བའི་འདུ་འགོད་དང་སྐབས་བབ་སྤྱི་སྒེར་གྱི་

བྱ་བར་བརྩོན་པ་ལས། དོན་མེད་སྲིད་དོན་གྱི་འཁྲབ་སྟེགས་

ཐོག་འཁྲུགས་ཆ་དོད་པོ་མི་གནང་མཁན་གྱི་སེར་སྐྱ་རྒན་

གཞོན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྱོན་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་

བརྒལ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དག་ནི་ང་ཚོའི་ཡིད་ཆེས་བྱ་ཡུལ་

དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ནུས་ཤུགས་ཡིན། ཁོང་ཚོའི་

བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་མིའི་གོང་བུའི་ནུས་པ་མ་

ཉམས་ཤིང་། མང་གཙོའི་འཕེལ་རིམ་ཐོག་མདུན་བསྐྱོད་གང་

ལེགས་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་ཡང་ཁོང་ཚོའི་དྲང་

ཚུགས་དང་བརྟན་ལྷིང་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

གཞུང་ལམ་སྲོང་པོར་གནས་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ཅིང་། འབྱུང་

ཉེའི་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་གྱི་ནང་དུའང་འོལ་ཚོད་དང་

གཡམ་རྒྱུགས་མིན་པར་རང་དབང་གིས་ཐག་གཅོད་བརྟན་

པོ་ཞིག་གནང་རྒྱུར་ཐེ་ཚོམ་མེད། ༸གོང་ས་མཆོག་ནི་རྣམ་

ཀུན་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀྱི་མངོན་འདོད་ལ་ཐུགས་ཚོར་

ཧ་ཅང་རྐྱེན་པས་དུས་ནས་དུས་སུ་རྩ་དོན་ཐོག་མང་ཚོགས་

ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་བཞེས་ཡང་ཡང་མཛད་བཞིན་པ་ལྟར། 

འབྱུང་འགྱུར་ཡང་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་མང་ཚོགས་

དང་ཐད་འབྲེལ་གནང་ངེས་ཡིན་པ་བཅས་ལ་བརྟེན་བཀའ་

ཤག་གིས་ཆབ་སྲིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གཉིས་ཀའི་ཐོག་མང་

ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་ལུང་གཙང་མ་ཡོད་པའི་གདེང་སྤོབས་ཆེན་

པོས་སྐབས་འཁྲིའི་ཞུ་སྒོ་རྣམས་འཐུས་ཤོར་མེད་ཙམ་ཞུས་

ཐུབ་པ་བྱུང་བས་སླར་ཡང་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ལ་བཀྲིན་

རྗེས་དྲན་ གྱིས་སྙིང་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འབྱུང་

འགྱུར་ཡང་ལོ་ལྔ་རེའི་མཚམས་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་དུ་

ཐེངས་རེ་ཆ་ཤས་བླངས་ཐུབ་པ་ཙམ་གྱིས་མ་ཚིམས་པར་

རྒྱུན་དུ་འོས་ཐོན་གྱི་མི་ཚོས་མང་ཚོགས་ཀྱི་མངོན་འདོད་

དང་མཐུན་པའི ་ལས་དོན་ཕྱག་བསྟར་གནང་མིན་ལ་

གཟིགས་རྟོག་དང་བཏང་འཛིན་ལྷོད་མེད་གནང་བའི་རེ་སྐུལ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མཐའ་དོན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་། ཐུགས་ཀྱི་

བཞེད་དོན་མཐའ་དག་འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང་། 

བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་བའི་སྨོན་འདུན་

བཅས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གིས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཉིན།། 

བོད་ལྗོངས་མང་གཙོ་དབུ་བརྙེས་ཏེ་མི་ལོ་ ༥༠ ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད།
༄༅། །དེ་རིང་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་

སྦེལ་ཀོབ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་འདིར་བོད་ལྗོངས་མང་

གཙོའི་ལམ་བཟང་དབུ་བརྙེས་ཏེ་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༥༠ འཁོར་

བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩིའི་མཛད་སྒོའ ་ིཚོགས་མགོན་དུ་

ཆིབས་བསྒྱུར་བཀྲིན་བསྐྱངས་པའི་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་

དེད་དཔོན་ཆེན་པོ། གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཆོས་

སྲིད་གཉིས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་བླ་ན་མ་མཆིས་པ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སྒོ་གསུམ་གུས་ཕྱག་

སྔོན་དུ་ཕུལ་བའི་ཐོག རང་རེའི་རིས་མེད་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་

གི་དབུ་འཛིན་རྣམ་པ་དང། བླ་ཆེན་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་

དབུས་སྐྱབས་གནས་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་རྣམས་དང་། དཔལ་

ལྡན་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བས་དབུས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ལས་ཟུར་

རྣམ་པ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་དབུས་བཀའ་བློན་

ལས་ཟུར་རྣམ་པ། དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་མཆོག རང་དབང་ཅན་སྡེ་

ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། བཀུར་འོས་ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་

འཐུས་ལས་ཟུར་རྣམ་པ། གཞུང་ཞབས་ཆེ་ཕྲ། ཕྱིའི་ཡུལ་

གྲུ་ཁག་ནས་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་གདན་ཞུ་བྱས་པའི་

བཀུར་འོས་དབུས་སའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྣམ་པ། ད་ལམ་བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་

ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམ་པ། ས་གནས་རང་

བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མི་རྣམ་པ། 

སྦེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་གཉིས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་རྣམ་

པ། སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། ས་གནས་གཞུང་

འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་རྣམ་པ། 

སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་དང་སློབ་སྤྱི་རྣམ་པ། གཞན་



2010 ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།33
ཡང་འདིར་འདུས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་དང་། སློབ་ཕྲུག་རྣམ་

པ་བཅས་ལ་གུས་ཀྱིས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་དགའ་སེམས་འཁོལ་བའི་ངང་འཚམས་

འདྲིའི་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 བོད་འབངས་ལྷ་སྡེ་མི་སྡེ་ཡོངས་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་

གཉིས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་བླ་ན་མ་མཆིས་པ་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་

དེད་དཔོན་ཆེན་པོ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་

པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་མ་ཐག་

བོད་མིའི ་འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་བདེ ་རྩར་དགོངས་

བཞེས་རླབས་ཆེན་གྱིས་ལམ་སྟོན་ཟབ་མོ ་ཇི ་

ཕེབས་ལྟར་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

རང་བཞིན་རང་དབང་དང་། དྲང་བདེན། འདྲ་མཉམ་

བཅས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ལྡན་པའི་མང་གཙོར་འགྱུར་སླད་

མང་ཚོགས་ནས་འོས་འདེམས་ཞུས་པའི་བོད་མི་

མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་དང་པོ་ ༡༩༦༠ 

ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཉིན་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་པའི་

ཉིན་མོ་དེ་ནས་བཟུང་བོད་ལྗོངས་མང་གཙོའི་ལམ་

བཟང་ དབུ་བརྙེས་ཤིང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༥ ལོའ་ིཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ 

ཉིན་མང་གཙོའི་དུས་དྲན་གཞུང་འབྲེལ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་འགོ་

ཚུགས་པ་ནས་ད་བར་དུས་དྲན་མཛད་སྒོ་ཚང་མ་བཞུགས་

སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ་དང་། ད་རེས་མང་

གཙོའི་དུས་དྲན་ཐེངས་ ༥༠ ཐམ་པ་འདི་བོད་མི་འདུ་སྡོད་ས་

གནས་མི་འབོར་ཆེ་བ་སྦེལ་ཀོབ་ཏུ་འཚུགས་ཐུབ་པ་འདི་ 

གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཉིན་དྲུག་རིང་བོད་

གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་དང་། སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བརྟན་

བཞུགས་བསྟར་འབུལ་གྱི་ཞུ་སྒོའ་ིལས་རིམ་ཁྱད་པར་བ་

གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཚུགས་ཏེ་མཛད་སྒོའ་ིགཙོ་མགོན་དུ་སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དངོས་སུ་

༸ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་རྣམ་པར་ བཀོད་པར་གུས་འབངས་ཡོངས་

ནས་ཐུགས་རྗེ་བླ་མེད་དུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ས་གནས་མི་

འབོར་ཆེ་སར་ཚོགས་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་མང་ཚོགས་ནང་

མང་གཙོའི་འཕེལ་རིམ་ཐོག་ཐུགས་སྣང་ཆེ་ཙམ་ཡོང་ཕྱིར་

ཡིན་པས་དམིགས་ཡུལ་གཞིར་བཟུང་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཞུ་

བཞིན་ཡོད། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བཙན་བྱོལ་ནང་མང་གཙོ་

དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༥༠ ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བ་དང་། མང་

ཚོགས་ཀྱིས་མང་གཙོའི་ཁེ་དབང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཐུབ་པར་

དགའ་སྤོབས་འོས་པ་ཞིག་ ཡིན་རུང་། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་

ནས་ད་བར་རྒྱ་ནག་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་ཁེངས་དྲེགས་མཁྲེགས་

བཟུང་འོག་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོ་དམྱལ་བ་མི་ཡུལ་དུ་མྱོང་

བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་དང་། བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་མ་

ཐུབ་པར་རང་རེ་རྣམས་བཙན་བྱོལ་དུ་མུ་མཐུད་གནས་ཏེ་ 

ལོ་ངོ་ ༥༡ ལྷག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་ཡིད་སེམས་སྐྱོ་བའི་

དུས་སྐབས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན། ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་

མང་གཙོ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཕལ་མོ་ཆེའི་ 

ལོ་རྒྱུས་ནང་མིའི་ལུས་སྲོག་བློས་བཏང་གིས་འཐབ་རྩོད་

བྱས་ཏེ་མང་གཙོ་ལོངས་སུ་ སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་མང་གཙོ་ཅན་དུ་

བསྒྱུར་རྒྱུར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གིས་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་འཕྲལ་ལམ་སྟོན་དབུ་

འཁྲིད་མཛད་སྐབས་མི་མང་གིས་འདོད་བབ་དེ་ཙམ་མེད་

རུང་། བོད་མི་རྣམས་མང་གཙོའི་ལམ་བཟང་དུ་འཇུག་གནང་

མཛད་པ་འདི་ལྟ་བུ་འཛམ་གླིང་གི་ལོ་ རྒྱུས་ནང་ཧ་ཅང་མཐོང་

དཀོན་པོ་ཡིན། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་ནས་དེ་སྔའི་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ལམ་

ལུགས་ལ་དེང་རབས་དང་མཐུན་པའི་བསྒྱུར་བཀོད་དགོས་

ངེས་ཡིན་པའི་དགོངས་གཞི་བོད་ས་མ་ཤོར་གོང་ནས་ཡོད་

ནའང་། དེའི་སྐབས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་རྐྱེན་

པས་ལམ་ལྷོངས་སུ་ཕྱིན་མེད། བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་མ་ཐག་

པ་ནས་མི་མང་གི་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་

གསར་འཛུགས་གནང་བ་དང་། དེ་ཡང་འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་

དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེ་བཞེས་ཐོག་བོད་མདོ་དབུས་ཁམས་

གསུམ་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བཅས་པའི་དེང་རབས་

འཛམ་གླིང་གི་མང་གཙོའི་འགྲོ་ལུགས་དང་མཐུན་ཞིང་། བོད་

ཀྱི་སྔར་སྲོལ་བཟང་པོ་རྣམས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་ཏེ་བོད་ཀྱི་རྩ་

ཁྲིམས་རིན་པོ་ ཆེའི་ཟིན་བྲིས་ཤིག་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ཟླ་ ༡༠ 

ཚེས་ ༡༠ ཉིན་གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༦༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་རྩ་ཁྲིམས་རིན་པོ་ཆེ་

དངོས་སུ་གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས་ཏེ་བོད་བསྟན་

སྲིད་སྐྱེ་འགྲོའ་ིའཕྲལ་ཕུགས་བདེ་རྩའི་ཆེད་རྨང་

གཞི་སྲ་བརྟན་ཞིག་འཛུགས་གནང་མཛད་ཡོད། དེ་

སྔ་རང་རེ་ཕལ་མོ་ཆེར་མང་གཙོའི་ཤེས་ཡོན་དང་

གོ་རྟོགས་དེ་ཙམ་མེད་ཁར་འཚོ་བའི་དཀའ་ངལ་

ཡང་ཇི་སྙེད་ཅིག་འཕྲད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་༸གོང་

ས་མཆོག་གི་སྐུ་དབང་ལ་དོ་ཕོག་འགྲོ་གཞིར་

བསམ་ནས་ཐོག་མའི་མི་ལོ་ ༣༠ ཙམ་རིང་༸གོང་

ས་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་ལྟར་བསྐྱོད་ཐུབ་མེད། 

ཡིན་ནའང་མི་ལོ་ ༣༠ དེའི་རིང་༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་ཕ་མས་བུ་ཕྲུག་ལ་བྱམས་སྐྱོང་བྱེད་པ་ལས་

ལྷག་ཙམ་གྱིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མང་གཙོའི་སྐོར་སྤྱི་

དང་།  བྱེ་བྲག་ཏུ་བཀའ་ཤག་གི་བྱེད་སྒོ་དང་། ཁྲིམས་ལུགས་

དབང་འཛིན་གྱི་དགོས་པ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགན། སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་འགན་

འཁུར། བོད་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། ཤེས་ཡོན། དཔལ་

འབྱོར། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་བཅས་དང་། སྐབས་དུས་

སོ་སོའ་ིབོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སོགས་སྐོར་

ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་ལམ་སྟོན་དང་དགེ་སྐྱོན་ཡོ་བསྲང་

གི་བཀའ་སློབ་ཟམ་མ་ཆད་པར་སྩལ་བ་དང་། སྐབས་འགར་

བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཆོས་བརྒྱུད་ཆོལ་ཁ་དང་ལུང་ཚན་

དབར་ནང་ཁུལ་མ་མཐུན་པ་ལ་སོགས་པའི་རྙོག་ཁྲ་ཆུང་

ཚགས་རིགས་ཀྱི་ནང་དུའང་ཐད་ཞུགས་འདུམ་འགྲིག་མཛད་

པ་བཅས་སྐུ་ངལ་ཁྱད་བསད་ཀྱི་མཛད་འཕྲིན་རླབས་པོ་ཆེ་

བསྐྱངས་གནང་བར་བརྟེན་ནས་རིམ་པས་བཀའ་དགོངས་

བཞིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་

ཁག་གཏན་འབེབས། བཀའ་བློན་བསྐོ་གཞག་གནང་ཕྱོགས། 

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་འདི་བཞིན་མིང་དོན་

མཚུངས་པའི་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་སུ་བསྒྱུར་གནང་

མཛད་པ་དང་། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མི་མང་གིས་ཐད་ཀར་འོས་



2010 ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 34
འདེམས་བྱེད་པ་སོགས་མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་ལ་ བོད་མིའི་

ལོ་རྒྱུས་ནང་སྔར་མ་གྲགས་པའི་མདུན་མཆོངས་ཆེན་པོ་

ཞིག་རྒྱབ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ། ད་ལྟའི་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ཐོག་

འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་ཡང་མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་དང་

མཐུན་པའི ་བརྒྱུད་རིམ་ཚད་ལྡན་གྱི ་ཐོག་ནས་གཏན་

འབེབས་གནང་ཡོད། མི་ལོ་ལྔ་བཅུའི་རིང་བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་མང་གཙོའི་འཕེལ་རིམ་དེས་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

འཛམ་གླིང་མི་མང་མགོ་བོ་རྨོངས་བྱེད་དུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་

བཀས་བཀོད་བརྒྱུད་འཛིན་ཞིང་བྲན་ལམ་ལུགས་བསྐྱར་

གསོ་བྱེད་ཚུལ་སྒྲོགས་བཞིན་པ་དེ་ནི་རྦད་དེ་གཡོ་རྫུས་ཀྱི་

གཏམ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པའི་རྫུན་རྐུབ་གསལ་པོར་བརྡོལ་

ཡོད། མདོར་ན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནི་མགོན་

པོ་གང་ཉིད་ཀྱི་བཀྲིན་ཉག་ཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་

ཡིན་ཅིང་། ད་དུང་ཡང་ང་ཚོས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་

དགོངས་གཞི་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བསྒྲུབ་ཐབས་ལ་འབད་རྩོལ་མུ་

མཐུད་གནང་དགོས། འདས་པའི་མི་ལོ་ ༥༠ ཐམ་པའི་རིང་

དཀའ་ངལ་གནས་སྟངས་འདྲ་མིན་བྱུང་ཡོད་ནའང་༸གོང་ས་

མཆོག་གི་ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེའི་མཛད་འཕྲིན་གཙོ་བོར་

གྱུར་པའི་འདས་པའི་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་མང་པོ་ཞིག་ གི་བཀའ་

དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་ལ་མཁོ་བའི་སྒྲིག་

འཛུགས་དགོས་ངེས་ཆ་ཚང་བ་འཛུགས་ཐུབ་ཡོད་པ་དང་། 

བཙན་བྱོལ་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འཚམས་པའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་

ཁག་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་བཞིན་མ་

འོངས་པར་ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་མ་འཆུག་པ་ཞིག་བྱ་ཐུབ་ཚེ་

མང་གཙོའི་གཞི་རྩ་ཆ་ལག་ཚང་བ་ཞིག་གྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་

ཡོད། བོད་པར་དོ་སྣང་དང་དགའ་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་བཅས་བྱེད་

མཁན་གྱི་ཕྱིའི་མི་རིགས་ཁག་མང་ནས་ཀྱང་ང་རང་ཚོའི་

སྒྲིག་འཛུགས་འདིར་བསྔགས་བརྗོད་དང་འབྲེལ་འཛམ་གླིང་

ནང་བཙན་བྱོལ་བའི་སྒྲིག་འཛུགས་གཞན་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་

རྣམས་དང་བསྡུར་ན་འདྲ་འདྲའི་ནང་ནས་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ལ་

ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་

ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིདངོས་ཡོད་

གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་པའི་ལམ་སྟོན་འོག་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་

མོལ་གྱི་བརྒྱུད་ནས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་སུ་

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བགྱི་སྒོ་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་

དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཞུ་སྒོ་ཅི་མཆིས་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་

བསྐྱེད་གནང་མུས་དང་། ད་དུང་ཡང་མུ་མཐུད་ཕྱག་ལེན་

མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དཔེར་ན། ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་

འཛུགས་རྒྱུ་དང་། གཞིས་ཆགས་སྲ་བརྟན་གྱི་ལས་གཞི་ཁག་

ཚགས་ཚུད། བོད་མི་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་པ་གང་མང་

ཐོན་ཐབས། དཔལ་འབྱོར་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་ཐབས། རྒྱལ་

སྤྱིའི་ནང་བོད་དོན་ཁྱབ་སྤེལ་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐབས་སོགས་ལས་

དོན་ཁག་ལ་ཤུགས་ ནུས་འདོན་གནང་དགོས་པ་དང་། དེའི་

ཐད་བོད་མི་གོང་འོག་བར་གསུམ་ཚང་མའི་ནུས་པའང་

མཉམ་འབུངས་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེར་མངོན། ཆབ་སྲིད་དང་

སྤྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་གྱི་ལས་དོན་ཇི་འདྲ་ཞིག་སྒྲུབ་དགོས་ན་

ཡང་། དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱབ་བརྟེན་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན་

སྟབས། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་

ཡར་རྒྱས་ཇི་ཙམ་ཕྱིན་པ་དེ་ཙམ་དུ་གཞུང་གི་འགྲོ་གྲོན་

ལའང་མཐུན་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུའང་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ། དཔེར་ན་ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༧༠ ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་འགྲོ་གྲོན་ཧིན་སྒོར་

འབུམ་ ༥ ཙམ་གྱིས་འདང་གི་ཡོད་ནའང་། ད་ལྟའི་ཆར་

དངུལ་གྱི་ཛ་ཐང་ཆུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་གཞུང་གི་ལས་དོན་གཞི་

རྒྱ་ཆེ་རུ་སོང་སྟབས་ལོ་འཁོར་གཅིག་ནང་རྒྱུན་གྲོན་དང་

དམིགས་བསལ་ལ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ ༤༠༠༠ ཙམ་འགྲོ་སོང་

བྱེད་ཐོག་དམིགས་བཀར་ནང་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་གྱི་འགྲོ་

སོང་ཧིན་ སྒོར་འབུམ་ ༦༠༠༠ ནས་ ༧༠༠༠ བར་ལོ་ལྟར་

འགྲོ་གི་ཡོད་པ་ནས་བོད་མི་རང་གིས་དེ་ལ་སྨན་པའི་ཧིན་

སྒོར་འབུམ་ ༨༠༠ ཙམ་ལས་བསྡུ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་དངོས་ཡོད་

གནས་སྟངས་རེད། སྔོན་མ་ནས་རྩིས་ན་ཡར་རྒྱས་གང་ཙམ་

ཕྱིན་པ་རེད་དེ། ད་དུང་ཡང་འདིའི་ཐོག་ཤུགས་བརྒྱབ་དགོས་

ཀྱི་འདུག རོགས་སྐྱོར་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་བོད་

གཞུང་ནས་རོགས་སྐྱོར་གནང་མུས་ཡིན། ད་ལྟའི་གནས་

སྐབས་སུ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ལ་དགོས་དངུལ་འགྲིག་

ཙམ་ཡོང་གི་ཡོད་རུང་མ་འོངས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོར་བསམ་

གཞིགས་གནང་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ། ལྷག་པར་དུ་བོད་རིགས་

འབྱོར་ལྡན་ཞིག་གིས་བོད་རིགས་དབུལ་པོ་ཞིག་ལ་རོགས་

ཕན་བྱེད་ཐུབ་ན་དོན་དམ་གྱི་གཟི་བརྗིད་རེད། བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་མི་རེ་ངོ་རེའི་ངོས་ནས་

ས་གནས་ས་བགོས་བྱས་ཡོད་པ་ལྟར། སོ་སོའ་ིཁྱབ་ཁོངས་

གཞིས་ཆགས་ཁག་སོགས་ཀྱི་བོད་མི་རྣམས་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

སློབ་གསོས་མཚོན་པའི་མང་གཙོའི་ལེགས་བྱང་གོང་འཕེལ་

གཏོང་བར་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་འདུག ལྷག་པར་དུ་

གཞི་རིམ་གྱི་མང་གཙོའི་ཁེ་དབང་མང་ཚོགས་ནས་དངོས་སུ་

ལོངས་སྤྱོད་ཆེད་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁག་གི་ལས་དོན་

ཚགས་ཚུད་གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག ང་ཚོའི་མང་གཙོའི་

དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་སྦེལ་ཀོབ་དང་མི་

འབོར་ཆེ་སའི་ས་གནས་ཁག་གཅིག་ལ་ས་གནས་འཐུས་

ཚོགས་འཛུགས་མ་ཐུབ་པར་གནས་ཡོད་པས་ས་གནས་དེ་

དག་ཏུ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་དང་། 

དེ་བཞིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ས་གནས་རང་ཁོངས་ནས་

འོས་འདེམས་བྱས་པ་ཆེས་ཉུང་བར་བརྟེན་བཅའ་ཁྲིམས་

དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་བྱ་གལ་ཆེ། ས་གནས་

འཐུས་ཚོགས་ཚུགས་ཟིན་པའི་ས་གནས་ཁག་ ༣༦ ནང་

ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ཡོད་མིན་གནས་སྟངས་ཅི་རིགས་ཡོད་

ནའང་ས་གནས་མང་ཆེ་བས་འགན་འཁུར་ཆེ་བསྐྱེད་དང་

འབྲེལ་འབད་བརྩོན་གནང་མུས་ཡིན། དེ་བཞིན་དེང་གི་ཆར་

བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་འཚོ་བའི་མདུན་ལམ་གྱི་ཆེད་དུ་ནུབ་

ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་བསྐྱོད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། རོབ་

རྩིས་བྱས་ན་བོད་མི་སུམ་ཁྲི་ལས་བརྒལ་བ་ཞིག་ཡུ་རོབ་དང་

བྱང་ཨ་རི་ཁུལ་སླེབས་བསྡད་འདུག ད་དུང་ཡང་མང་དུ་འགྲོ་

ངེས་ཡིན་པ་གདོན་མི་ཟ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་བོད་

རིགས་ཚོར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་མི་འདྲ་བ་འདུ་སྡོད་ས་

གནས་གཅིག་ཏུ་མེད་པས་བོད་མི་དེ་དག་བཙན་བྱོལ་གཞུང་

དང་སེམས་ཐག་ཉེ་བོ་ཡོང་བ་བཟོ་རྒྱུའི་བཙན་བྱོལ་བོད་

གཞུང་ལ་གདོང་ལེན་གནང་རྒྱུའི་ལས་འགན་གསར་པ་ཞིག་

ཆགས་ཡོད། ཡིན་ནའང་ས་གནས་དེ་ཚོའི་ནང་མི་མང་གི་

མོས་འདེམས་བྱས་པའི་བོད་རིགས་ཚོགས་པའམ་བོད་

རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་ལས་དོན་གང་

འཚམས་ལེགས་པོ ་སྒྲུབ་བཞིན་འདུག་པར་ཡི་རངས་

བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མ་འོངས་པར་བོད་རིགས་

ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལས་འགན་སྔར་བས་གལ་འགངས་

ཆེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་སྨོས་མེད་ཡིན་ཅིང་། དེ་ལུགས་

ཀྱིས་ད་ལྟ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས། ས་གནས་སོ་

སོར་མི ་མང་གིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི ་ས་གནས་

འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་དང་། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་

གི་ཚོགས་མི། མཉམ་སྦྲེལ་ཚོགས་མི། སྤྱི་མི་བརྒྱ་དཔོན། 

ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་དང་བོད་རིགས་སྤྱི་

མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་བཅས་ཚང་མས་ང་ཚོའི་

མང་གཙོ་འཕེལ་རིམ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འབྱུང་བཞིན་

ཡོད། ཁོང་རྣམ་པར་གླ་ཕོགས་སོགས་མཐུན་རྐྱེན་འདོད་བློ་
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ཁེངས་པ་གང་ཡང་མེད་ཀྱང་སྤྱི་དོན་ཐོག་དུས་ཚོད་གང་ཙམ་

གཏོང་དགོས་ཐོག་མི་མང་གི་ཁ་བརྡུང་བཟེད་དགོས་པ་

སོགས་དཀའ་ངལ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་ནའང་། ད་དུང་མུ་མཐུད་

ཧུར་བརྩོན་གནང་གི་ཡོད་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་

འོངས་པར་ཡང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན། གཞུང་ཞབས་ལས་བྱེད་པའི་ངོས་ནས་ད་བར་ཧུར་

བསྐྱེད་གནང་མུས་ཡིན་པ་དང་། ལྷག་པར་ཕྱག་ལས་བརྟན་

པོ་རྒྱུན་འཁྱོངས་གནང་མཁན་ཚོར་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། ཡིན་ནའང་ཉེ་བའི་ཆར་གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོངས་འདི་

མཐོ་སློབ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཏེ་ཐོག་མ་གཞུང་ཞབས་སུ་འཛུལ་

མཁན་ཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་བྱས་ནས་ཡོང་བ་དང་། ལོ་གཉིས་

གསུམ་ཉམས་མྱོང་གསོག་ས་ལྟ་བུ་བྱས་ཏེ་དཔེར་ན་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༡༠ བར་ལས་བྱེད་གསར་པ་འཛུལ་མཁན་

མི་གྲངས་ ༣༡༢ ནས་དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་ ༡༤༤ བྱུང་

འདུག་པ་དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་༤༦་༡༥ ཆགས་

ཀྱི་འདུག གཞུང་ཞབས་ནང་འཛུལ་མཁན་ཚོ་ཐོག་མ་ནས་ལོ་

གང་འཚམས་ཤིག་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཐུབ་མཁན་རིགས་འཛུལ་

ཞུགས་བྱས་ན་ལེགས། ལས་བྱེད་ཅིག་གིས་ཉམས་མྱོང་གང་

ཙམ་བསགས་ཏེ་རེ་བ་བསྐྱོན་པའི་དུས་སྐབས་སུ་དགོངས་

ཞུས་ཀྱིས་ཕྱིར་ཐོན་འགྲོ་བ་ཧ་ཅང་ཕངས་པ་ོརེད། ད་ེལས་

གཞུང་ཞབས་སུ་རྒྱུན་མཐུད་ནས་བཞུགས་འདོད་ཡོད་མཁན་

རྣམས་ལ་གོ་སྐབས་སྤྲད་ན་ཕུགས་ཕན་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་ཡོང་

རྒྱུ། ད་ལྟའ་ིཆར་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ནས་ལས་

བྱེད་འདེམས་བསྐོ་བྱེད་སྟངས་སོགས་སོ་སོའ་ིགནས་ཚད་

འགྲན་བསྡུར་གྱི་ལམ་ནས་བསྐོ་གཞག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ལས་

ལྟག་སྒ་ོབརྒྱུད་ས་སོགས་མེད་པ་དང་། གཞུང་ག་ིལས་བྱེད་པ་

དང་སྤྱི་པའི་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བས་གཞུང་དངུལ་སྒེར་ཟོས་བྱས་

པའི་གནས་ཚུལ་ཇེ་ཉུང་གིས་མེད་པར་འགྱུར་བཞིན་པའི་

གནས་སྟངས་བཟང་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དགའ་

སྤོབས་བྱེད་ཆོག་པ་ཡིན། མང་གཙོའ་ིལམ་ལུགས་ནང་གཞུང་

ཁོངས་མ་ཡིན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་གསར་འགོད་བརྒྱུད་

ལམ་ཁག་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་

ཡང་ང་ཚོའ་ིམང་གཙོའ་ིརྒྱན་ཞིག་རེད། མང་གཙོའ་ིསྒྲིག་

འཛུགས་ནང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་ཕུད་པའི་སྒྲིག་

འཛུགས་གལ་ཆེ་ཤོས་གཉིས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཆེ་མོ་སླེབས་ལ་ཉེ་

བའ་ིསྐབས་འདིར་སྤྱ་ིཚོགས་ནང་སྔར་དང་མ་ིའདྲ་བའ་ིབགྲ་ོགླེང་

དང་དོ་སྣང་ཡོང་བཞིན་ཡོད་ནའང་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དེ་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དབུ་ཁྲིད་འོག་

ཆབ་སྲིད་ཀྱ་ིའགན་ཁུར་རྐང་ལེན་པ་དང་། བཀའ་ཤག་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་འགོ་འདོམས་མཛད་པོ་དེ་ཡིན་པས་གཞན་ལས་

ཁྱད་འཕགས་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་དགོས་གལ་ཆེ་བས་གཞན་

ཟེར་རྗེས་འབྲང་ཙམ་མིན་པར་རང་དོན་རང་གཅེས་དང་རང་

དབང་གི་ཐོག་ནས་རང་རང་སོ་སོའ་ིམངོན་འདོད་ལྟར་བསྒྲུབ་

ཐུབ་མཁན་ཞིག་འོས་འདེམས་བྱ་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་

ཡང་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་

པར་བརྟེན་སྤྱི་འཐུས་མི་རེ་ངོ་རེ་ཤེས་འཇོན་གཉིས་ལྡན་ཐོག 

བོད་སྤྱིའི་དོན་དུ་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་གནང་

མཁན་ཞེ་གཅིག་འདེམས་ཐུབ་པ་ཡོང་ཆེད་ད་ལྟ་དབང་ཆ་མི་

མང་རང་རང་སོ་སོའ་ིལག་ཏུ་ཡོད་སྐབས་བེད་སྤྱོད་ངེས་པར་

གཏོང་གལ་ཆེ། མི་འགྲིག་མི་འཐུས་པའི་གླེང་རྩོད་ཇི་ཙམ་

བྱས་ཀྱང་དངོས་སུ་འཐུས་མི་དྲག་འདེམས་ཆེད་འོས་འཕེན་

གྱི་གོ་སྐབས་མ་བླངས་ན་སྟོང་བཤད་ཙམ་ཆགས་རྒྱུ་རེད། 

དེར་བརྟེན་འོས་འཕེན་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་ནང་དངོས་སུ་

མཉམ་ཞུགས་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་

བཅས། མཐའ་དོན་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་མ་འདྲིས་པའི་མཛའ་

བཤེས་ཆེན་པོ། འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཞིས་བྱེས་བོད་

མིའི་དབུ་ཁྲིད་བླ་ན་མེད་པ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་

བརྟན་པ་དང་། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་བའི་

སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཉིན།། །།

བཀའ་ཁྲི་སྐབས་གསུམ་པ་དང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་བསྡུ་བྱས་པ།

༄༅། །གངས་ལྗོངས་བོད་མིའི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་བླ་ན་

མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་རྒྱལ་

དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་གཞུང་

མང་ཡོངས་ལ་མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་གསོལ་སྩལ་

བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་བསྐྱངས་པ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༣ ཉིན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་ལམ་སྟོན་འོག་བཙན་

བྱོལ་དུ་གནས་བཞུགས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ས་

གནས་ཁག་ཏུ་འོས་བསྡུའི་ས་ཚིགས་བཙུགས་ཡོད་པ་བཞིན་

བོད་མི་རང་ལོ་ ༡༨ སོན་པ་ཡན་རྣམས་ནས་མང་གཙོའི་

ཁེ་དབང་ལོངས་སུ་སྤྱད་དེ་བཀའ་ཁྲི་སྐབས་གསུམ་པ་དང་

སྤྱི ་འཐུས་སྐབས་བཅོ ་

ལྔ ་པ ་དེ ་བཞིན ་སྤྱིར ་

༸ གོ ང ་ ས ་ ༸ སྐྱ བ ས ་

མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་

གི ་ ཐུ ག ས ་ ད གོ ང ས ་

གཞིར་བཟུང་དང་ཡང་

སྒོས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་

རྩ་དོན་སྒྲུབ་མཁན་ཤེས་

འཇོན་གཉིས་ལྡན་གྱི་མི་

སྣ་ཤ་སྟག་བསླེབ་རྒྱུའི་རེ་འདུན་བཅངས་ཏེ་རྒྱ་གར་སོགས་

ས་གནས་ཁག་ཏུ་གནས་འཁོད་བོད་རིགས་རྣམས་ནས་

ཉིན་བརྒྱ་དུས་གཅིག་ཏུ་མི་མང་རྣམས་ནས་ཐད་ཀར་འོས་

འདེམས་བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་འོས་ཤོག་རང་དོན་རང་

གཅེས་ཀྱིས་འཕངས་ཡོད།    

 དེ་ཡང་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་གནས་སྡོད་བོད་

མི་རྣམས་ནས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་

ཆོས་རྭ་བའི་ནང་བོད་རིགས་རྒན་དར་གཞོན་གསུམ་གྱིས་མ་

བསྐུལ་དང་བླངས་ཐོག་མང་གཙོའི་ཁེ་དབང་ལོངས་སུ་སྤྱད་དེ་

མ་ལན་མ་འགྱོད་མེད་པའི་སྒོ་ནས་ཤེས་འཇོན་གཉིས་ལྡན་ཐོག་

བོད་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཞབས་

ཕྱི་ཞུ་བློ་ཡོད་མཁན་གྱི་མི་སྣ་དེ་དག་འོས་ཤོག་འཕེན་ཆེད་སྔ་དྲོ་

ཆུ་ཚོད་ ༩།༠༠ འགོ་བཙུགས་ཀྱིས་ཕྱི་དྲོ་ ༥།༠༠ བར་ཚང་ཁ་

ཤིག་ཤིག་གིས་འོས་ཤོག་འཕངས་ཡོད་པ་བཅས།།
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ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པ་དེས་རྒྱ་ནག་གི་མང་གཙོའི་ལས་འགུལ་

ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ངེས་ཡིན་པ། 
             བུ་རྫོང་ལྷ་མོ་ཚང་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག 

༄༅། །རྒྱ་ནག་གི་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་

ཞའོ་པོ་ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པ་དེས། རྒྱ་

ནག་མང་གཙོའི་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་གི་དགའ་

བ་སྐྱེ་འོས་པའི་དོན་ཆེན་དང་། བརྒྱུད་རིམ་དེའི་མཚོན་བྱེད་

རང་བཞིན་གྱི་ལམ་ཚད་རྡོ་རིང་ཞིག་ཀྱང་རེད། དེར་བརྟེན་

བོད་མིའི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་གི་དབུ་ཁྲིད་དང་འཛམ་གླིང་ཞི་

བདེའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དེ་མ་ཐག་ཁོང་ལ་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་

ཀྱི་གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ་མ་ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནས་

ཁོང་ལ་གཟེངས་རྟགས་འདི་ལྟ་བུ་ཕུལ་བ་དེས། ཁོང་གི་ད་

བར་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་སྲིད་བསྒྱུར་བཅོས་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་དེད་

གཏོང་བའི་འབད་བརྩོན་ཡོད་དགུ་བྱས་པར་ཁས་ལེན་གནང་

བ་ཞིག་རེད་ཅེས་གསུང་འཕྲིན་ནང་བསྔགས་བརྗོད་མཛད་

འདུག སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཤའོ་ཕོ་ནི་རྒྱ་ནག་ནང་བློ་དཀར་སེམས་

དཀར་གྱིས་དགེ་སྐྱོན་ཡོ་བསྲང་བྱེད་མཁན་ཤེས་ཡོན་ཅན་

གྱི་གྲས་ཤིག་དང་། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ངང་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་

སྲིད་ལམ་ལུགས་བསྒྱུར་བཅོས་བྱ་ཆེད་ལས་འགུལ་སྤེལ་

མཁན་གྱི་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༨༩ ལོའ་ིཟླ་བ་ ༦ པའི་ནང་གནམ་བདེ་སྒོ་མོའ་ིམདུན་ཐང་

དུ་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིནང་

ཁོང་གིས་གཙོ་གཉེར་བྱས་པའི་ <<ཉིས་སྟོང་བརྒྱད་ལོའ་ི

ཁྲིམས་སྲིད་>> ཞེས་པའི་རྩ་ཁྲིམས་བསྒྱུར་བཅོས་ལ་མཁོ་

བའི་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཞིག་འདོན་སྤེལ་བྱས་ཡོད། ཁོང་ལ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙོན་འཇུག་དོ་དམ་གྱིས་མཚོན་པའི་

བསུན་གཙེར་ག་ཚོད་བཟོས་ཀྱང་ཁོང་གི་བློ་སེམས་ཀྱི་དམ་

བཅར་འགྱུར་བ་སྤུ་ཙམ་བྱུང་མེད། གཙོ་ཆེ་ཤོས་ཁོང་གི་ཉིས་

སྟོང་བརྒྱད་ལོའ་ིརྩ་འཛིན་ཞེས་པ་འདིའི་ནང་ཁོང་གིས་འཇིག་

རྟེན་ཀུན་ཁྱབ་གྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

སྲུང་བརྩི་ཞུ་དགོས་པ་ནན་བཤད་བྱས་ཏེ། མི་མང་གིས་ཐད་

ཀར་འོས་ཤོག་འཕེན་ནས་སོ་སོའ་ིའདོད་མོས་ཡོད་པའི་འགོ་

ཁྲིད་འདེམས་བསྐོ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཁྲིམས་ལུགས་རང་དབང་

དགོས་པ། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཚོགས་པ་གཅིག་གིས་སྲིད་དབང་

སྒེར་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་བཅས་མདོར་

ན་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་མང་གཙོའི་ཕྱོགས་སུ་ཁ་གཏོད་

དགོས་པའི་རེ་བ་བཏོན་ཡོད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་མགོ་གཏིང་སློག་མཁན་ཟེར་བའི་

ཉེས་མིང་བཀལ་ཏེ་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་ལོ་བཅུ་གཅིག་

གི་ཉེས་ཆད་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་ནོ་བེལ་གཟེངས་

རྟགས་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་གནང་བ་

དེའི་སྐོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསར་འགྱུར་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་

ཡོངས་རྫོགས་དང་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་གྱི་དྲ་རྒྱ་ཚང་མར་

བཀག་སྡོམ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་མི་མང་གིས་ཤེས་རྟོགས་མི་

ཡོང་བ་བཟོས་ཡོད་ཀྱང་། ཕྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་

དང་དེང་དུས་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་དྲ་བ་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་མི་མང་ལ་

གཅིག་ལ་གཅིག་བརྒྱུད་ཀྱིས་བཀྲིས་པའི་དོན་ཆེན་འདི་ཤེས་

རྟོགས་བྱུང་རྗེས། ཁོང་ཚོས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་ཡིད་སྨོན་བྱས་

ཏེ། ཁོང་གི་ཆབ་སྲིད་ལྟ་ཚུལ་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་ཤུགས་སྔར་

བས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཏེ། རྒྱ་ནག་ནང་གི་མང་གཙོའི་ལས་འགུལ་

གྱི་ནུས་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་ངེས་རེད། ད་

རེས་ནོ་བེལ་གཟེངས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་སྔ་རྗེས་སྡིགས་སྐུལ་བྱས་པར་དཔའ་མི་ཞུམ་པར་ཆེས་

མཐོའ་ིགཟེངས་རྟགས་བྱ་དགའ་འདི་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་གནང་

བ་དེས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་པ་ཚོར་བདམས་ཁ་བྱེད་

དགོས་པ་ཞིག་བཟོས་ཡོད། དེ་ཡང་། མུ་མཐུད་དེ་མི་མང་

ལ་དྲག་གནོན་བྱེད་དང་། ཡང་ན། རྒྱལ་ཁབ་སྣེ་ཁྲིད་དེ་རང་

དབང་གི་ཕྱོགས་སུ་གོམ་པ་ཆེ་ཙམ་སྤོ་དགོས་པ་འདི་རེད། 

པེ་ཅིན་གཞུང་གིས་ག་རེ་བཤད་ཀྱང་རུང་། ག་རེ་བྱས་ནའང། 

འཛམ་གླིང་མི་མང་གིས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་བརྗེད་མེད་པ་དང། 

མང་གཙོའི་ལས་འགུལ་ཆེད་དུ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་དང་

ད་ལྟ་བཙོན་འོག་ཏུ་གནས་པའི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་རྣམས་

བློས་བཏང་མེད་པར། དེ་བས་ཀྱང་ཁོང་ཚོའི་སྙིང་སྟོབས་ལ་

བསྔགས་བརྗོད་དང་ཁོང་ཚོའི་ཆེད་དུ་མུ་མཐུད་འབད་བརྩོན་

བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་ནི། རང་དབང་ལ་དགའ་བའི་རྒྱལ་

སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་། ལྷག་དོན་དུ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིརྩ་འཛིན་

ཡིག་ཆར་དངོས་སུ་མིང་རྟགས་བཀོད་མཁན་མི་གྲངས་

བརྒྱད་སྟོང་ལྷག་ཙམ་དང་དེའི་རྒྱབ་ཏུ་ཡོད་པའི་གྲངས་ལས་

འདས་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྲ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྱི་དམ་

བཅའ་འདི་རེད། ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པའི་

གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་རྗེས། ཁོང་གིས། བྱ་དགའ་འདི་

ནི་གནམ་བདེ་སྒོ་མོའ་ིམང་གཙོའི་ལས་འགུལ་སྐབས་ཤི་པོའ་ི

རྣམ་ཤེས་ལ་སྤྲད་པ་རེད་ཅེས་ངོས་འཛིན་གནང་བ་ལྟར་ད་

ཕན་རྒྱ་ནག་གི་མང་གཙོའི་ལས་འགུལ་དང། སྤྱི་འབངས་ཀྱི་

ཁེ་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པོའ་ིགཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་

པ་དང་མང་ཚོགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པའི་སེམས་ཤུགས་

འཕར་མ་ཞིག་སྤྲད་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། རྒྱ་ནག་

མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་ཕྱོགས་སུ་ཁ་གཏད་རྒྱུར་གོམ་པ་ཆེ་

ཙམ་སྤོ་ཐུབ་རྒྱུར་ཕན་ནུས་འཐོན་པའི་དུས་ལ་འཁེལ་བ་ཞིག་

རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གི་སྐབས་བཅུ་

བདུན་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅོ་ལྔ་པ་རིང་མིན་འཚོགས་

གཏན་འཁེལ་ཡོད་པས། སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་པ་

ཚོས་ཆབ་སྲིད་ཐད་བཅོས་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུའི་སྐོར་སྲིད་བློན་ཝུན་

ཅ་བའོ་ཡིས་ཉེ་དུས། ཆབ་སྲིད་ཐད་འགྱུར་བ་མ་གཏང་ན་འགྲོ་

ལམ་མེད་ཅེས་བཤད་ཡོད་པ་ལྟར་དངོས་འབྲེལ་གོ་བསྡུར་

སྦྱང་བཤད་ལེགས་པོ་ཞིག་བྱས་ཏེ་འདམ་ཁ་མི་ནོར་བ་བྱ་

རྒྱུའི་དུས་ལ་འབབ་ཡོད། གཞི་རྐང་ཧུའུ་ཅིན་ཐའོ་ཡིས་རྒྱ་

ནག་དམར་གཞུང་གི་ཆེས་མཐོའ་ིའགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ལས་གནས་

ཐོག་འཁོད་དེ་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་མངོན་གསལ་དོད་པོས་

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་དཔུང་ཁག་ནང་། 

ལྷོ་ཨཕེ་རི་ཀའི་འགོ་ཁྲིད་ནལ་སན་མལ་ཌ་ལ་དང་། ཕོ་ལནཌི་

སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཝེ་ཀེ་ལོ་ཧ་ཝེལ་ (VacLov Havel) 

འབར་མའི་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཨང་སན་

སུ་ཅི་ལྟ་བུ་མི་འོང་སྔོན་འགོག་བྱ་དགོས་ཞེས་བཤད་དེ། རྒྱ་

ནག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་འགྲོ་གྲོན་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བཏང་སྟེ། 

དམག་དཔུང་དང་ཉེན་རྟོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལས་ཤུགས་སྣོན་

བརྒྱབ་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཡང་གོང་ལྟར་ཡིན་ནའང། ད་ཆ་

ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་བྱ་དགའ་ཐོབ་པ་མ་ཟད། ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ནང་

དབུས་ཅིན་ཧྲེང་དང་ཧུའུ་ཅ་སོགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྟ་བ་

མི་མཐུན་པའི་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ལ་བྱ་

དགའ་འཐོབ་སྲིད་པའི་མིང་ཐོའ་ིནང་ཚུད་པ་དེ་དག་གིས་ཐོག་
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ནས་དོན་དངོས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མཐོང་འདོད་མེད་

པའི་མི་དེ་རིགས་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་དམར་ཤོག་

ཚོགས་པའི་ནང་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ཇེ་མང་

དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། རྒྱ་ནག་གི་མང་

གཙོའི་ལས་འགུལ་ནི་འཛམ་གླིང་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་

གྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་སྟབས། འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་རིན་

ཐང་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་སྤེལ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེའི་འགུལ་ཤུགས་

འོག ཟློག་ཐབས་མེད་པར་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཡང་གང་

མྱུར་རྨོངས་གཉིད་ལས་གསད་དེ་མང་གཙོའི་ལས་འགུལ་

ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ངེས་རེད། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་

བཀའ་ཤག་ནས་གནང་བའི་འཚམས་འཕྲིན་ནང་། རྒྱ་མི་

རིགས་ཤིག་ལ་འདི་ལྟའི་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་

པ་ནི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ངོས་ནས་སྤོབས་པ་སྐྱེ་དགོས་

པ་ཞིག་ཡིན། འདི་ལོའ་ིགཟེངས་རྟགས་དེ་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་

ཞའོ་པོ་ལ་གནང་བ་དེ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ངོས་ནས་

ཁོང་གིས་རང་དབང་གོང་འཕེལ་དང་། རྒྱ་ནག་ནང་མི་

སྒེར་གྱི་རང་དབང་ཆེད་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ལས་དོན་

གནང་བ་དེ་དག་ལ་ངོས་འཛིན་ཐོབ་པ་ཞིག་རེད། ཁོང་

གིས་རྒྱ་ནག་ནང་རང་དབང་དང་མང་གཙོ་ཡོང་ཆེད་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༨ རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཞེས་བདོན་པ་དེ་ནི་འགྲན་

ཟླ་མེད་པའི་བློས་གཏོང་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ཁོང་གིས་བོད་

དོན་དང་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཇི་ཙམ་

གནང་གི་ཡོད་པ་ནི་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ང་ཚོ་

བོད་མི་ཚོས་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་འོས་ཤིང་འཚམས་

པའི་ནོར་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ 

ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ཁོང་རང་ཉིད་ནས་དངོས་སུ་བཞེས་

ཐུབ་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་བཞི་ཡོད་ཅེས་འཁོད་པ་ལྟར་རོ།། 

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱ་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱ་ིཞར་

བྱུང་ཚོགས་འདུའ་ིནང་བོད་ཀྱ་ིཁོར་ཡུག་ག་ིགནད་དོན་གླེང་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་

ཉིན་སུད་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་བར་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༥ 

པའི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཞར་བྱུང་ཚོགས་དུས་སྐབས་ཤིག་ལ་

བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའི་འགན་

འཛིན་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ལགས་ནས་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་གནམ་

གཤིས་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་དོན། འདས་པའི་ལོ་ ༤༠ 

ནང་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་འཁྱགས་རོམ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ཙམ་བཞུར་

ཡོད། ད་ལྟ་བོད་ནང་གནམ་གཤིས་ཚ་དྲོད་རྒྱས་ཚད་དེ་འཛམ་

གླིང་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནམ་གཤིས་ཚ་དྲོད་འཕར་ཚད་ལས་ལྡབ་

གསུམ་ཙམ་ཆེ་བ་ཡོད། དེར་བརྟེན་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་གནམ་

གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་དཀའ་ངལ་དེ་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ཙམ་

མིན་པར་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་མང་ཐེར་འབུམ་མང་པོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་

ཡིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསང་བའི་ཐོག་ཡར་ཀླུངས་གཙང་

པོ་དང་འབྲི་ཆུ་དེ་བཞིན་སལ་ཝིན་རྒྱུག་ཆུ་བཅས་ལ་ཆུ་རགས་

བརྒྱབ་པ་དེས་རྒྱུག་ཆུ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་གནས་བྱེད་

བཞིན་པའི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཝི་ཏི་ནམ་དང་ལའོ་སི། ཁེམ་

བྷོ་ཌི་ཡ། པ་ཀི་སི་ཐན། བྷར་མ། རྒྱ་གར་བཅས་ལ་ཛ་དྲག་གི་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་ངེས་ཡིན་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གི་

སྐྱེ་དངོས་སྣ་མང་ལའང་དོ་ཕོག་ཤུགས་ཆེ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། གལ་

ཏེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་པ་དང་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་

སེམས་འཚབ་ཡོད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་

ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་མ་ཐུབ་ཚེ་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ཤས་ནང་འཐུང་ཆུ་

མ་འདང་པའི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འཕྲད་ངེས་ཡིན། རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་རྩྭ་ཐང་བདག་གཅེས་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་

ལ་ཁ་གཡར་ནས་བཙན་དབང་གིས་བོད་ནང་བོད་མི་འབྲོག་

ཁྱིམ་ ༧༠༠༠༠༠ ཙམ་གདོད་མའི་འབྲོག་སའི་རྩྭ་ཐང་ནས་སྤོ་

བཞུད་ཀྱི་ས་ཁང་ནང་གནས་སྤོ་བྱས་འཇུག་ཡོད། དཔེར་ན། ཉེ་

ལམ་བོད་ཀྱི་དཔལ་ཡུལ་དང་དཀར་མཛེས་སོགས་ཀྱི་ནང་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་གཏེར་དངོས་སྔོག་འདོན་བྱས་པར་ས་གནས་

བོད་མི་ཚོས་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད། སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་སྐོར་སྲུང་ཉེན་རྟོག་པས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་བོད་མི་

འགའ་དམར་གསོད་བཏང་ཡོད་ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

གནང། བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་སྐར་མ་ ༤༠ ཙམ་

གྱི་རིང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་གོ་

ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་ལ་བརྟེན་ནས་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་

ཁོར་ཡུག་ལ་རྗེས་འབྲས་ཇི་བྱུང་དང་འབྲེལ་བའི་གཙོ་བོ་གནད་

དོན་བཞིའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང།  ༡༽ མཐོ་སྒང་བོད་

ཀྱི་འཁྱགས་རོམ་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ། ༢༽ མཐོ་སྒང་བོད་

ནས་བྱུང་བའི་ཆུ་དང་ཆུ་རགས་སྐོར། ༣༽ མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་

བརྟན་ཆགས་འཁྱགས་རོམ་ཉམས་རྒུད་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་བོད་

ཀྱི་འཁྱགས་རོམ་བཞུར་པར་བརྟེན་གོ་ལའི་ཁོར་ཡུག་གནས་

སྟངས་ལ་རྗེས་འབྲས་ཇི་བྱུང། ༤༽ འབྲོག་པ་རྣམས་གདོད་

མའི་འབྲོག་སའི་རྩྭ་ཐང་ནས་སྤོ་བཞུད་ཀྱི་ས་ཁང་ནང་གནས་སྤོ་

བྱས་འཇུག་པ་སོགས་ཡིན་འདུག ཚོགས་འདུའི་སྐབས་ཨ་རི་

དང་ཅེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། སུད་སི། སྦེལ་ཇམ། འཛམ་གླིང་

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ིའགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

ལྷན་ཚོགས་བཅས་ནས་ཁྱོན་སྐུ་ཚབ་མི་གྲངས་ ༤༠ ཙམ་ལྷན་

ཞུགས་གནང་འདུག་པ་བཅས།། 

སུད་སིར་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་ཁོར་

ཡུག་སྐོར་བགྲོ་གླེང་ཚོཌ་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ རེས་གཟའ་

སྤེན་པའི་ཉིན་སུད་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཛུ་རིག་གི་བོལ་ཧའོ་

སིའི་ (Volkshaus Zurich) ནང་སུད་བོད་མཛའ་

འགྲེལ་ཚོགས་པས་ (Swiss Tibetan Friend-

ship Association) གོ་སྒྲིག་འོག བོད་འཛམ་

གླིང་གི་སྣེ་གསུམ་པ། ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བོད་ཀྱི་

གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་དང་དེས་ད་ལྟའི་དུས་སྐབས་སུ་

རྗེས་འབྲས་ཇི་བྱུང་སྐོར་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་

འདུག ཆུད་ཚོད་གཉིས་ཙམ་རིང་ཁོར་ཡུག་དང་འབྲེལ་བའི་

ཚོགས་འདུ་དེའི་ཐོག་མར་སུད་བོད་མཛའ་འགྲེལ་ཚོགས་

པའི་ཚོགས་གཙོ་བཀྲ་ཤིས་སྟག་ཚང་ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་

བཅར་བ་རྣམས་ལ་ཕེབས་བསུའི་གསུང་བཤད་གནང། དེ་

རྗེས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའི་

འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ལགས་ནས་

བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་ངོ་སྤྲོད་

གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་བསྟུན་ཇར་མན་བོད་དོན་རྒྱབ་

སྐྱོར་བ་མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་ཡུ་བེ་མེ་ཡ་ (Dr Uwe 

Meya) ལགས་ཀྱིས་གཙོ་སྐྱོང་འོག་བགྲོ་གླེང་དངོས་

གཞི་འགོ་འཛུགས་གནང་འདུག  སྐབས་དེར་ཚོགས་

བཅར་བ་གྲངས་ ༤༥  ཕེབས་པ་ཚང་མས་དོ་སྣང་ཆེན་

པོས་དོགས་འདྲི་དང་བསམ་ཚུལ་བརྗེས་ལེན་ལྷུག་པོ་

གནང་འདུག  ཚོགས་འདུའི་སྐབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁོར་ཡུག་

ཆེད་ལས་པ་སྐུ་ཞབས་ཨེ་ལེ་སི་མི་ཤེ་ལོ་ཝ་ (Alex Mi-

chaelowa) ལགས་དང། སྐུ་ཞབས་བསྟན་འཛིན་གམ་

མི་ཊར་ (Tensing Gammeter) ལགས་བཅས་

ཀྱང་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག   
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བཀའ་ཤག་གིས་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པར་

འཚམས་འདྲིའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས། 
༄༅། །བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་འདི་ལོའ་ིནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པར་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱ་མི་རིགས་ཤིག་ལ་འདི་ལྟའི་

ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པ་ནི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ངོས་ནས་སྤོབས་པ་སྐྱེས་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། འདི་ལོའ་ིཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་དེ་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་གནང་བ་དེ་

ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ངོས་ནས་ཁོང་གིས་རང་དབང་གོང་འཕེལ་དང། རྒྱ་ནག་ནང་མི་སྒེར་གྱི་རང་དབང་ཆེད་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་བ་དེ་དག་ལ་ངོས་འཛིན་ཐོབ་པ་

ཞིག་ཡིན། ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་རང་དབང་དང་མང་གཙོ་ཡོང་ཆེད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཞེས་བཏོན་པ་དེ་ནི་འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་བློས་གཏོང་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ཁོང་གིས་བོད་

དོན་དང་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཇི་ཙམ་གནང་གི་ཡོད་པ་ནི་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ང་ཚོ་བོད་མི་ཚོས་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་འོས་ཞིང་འཚམས་པའི་ནོ་

བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ཁོང་རང་ཉིད་ནས་དངོས་སུ་བཞེས་ཐུབ་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། བཀའ་ཁྲི་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༨ ཉིན།། དབྱིན་ཡིག་ནས་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་པས་ཚིག་དོན་ལ་ཧེ་བག་ཡོད་ཚེ་དབྱིན་ཡིག་ལ་རྩ་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།།

བོད་མ་ིམང་སྤྱ་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོལ་འཚམས་འདྲིའ་ིགསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བ། 
༄༅།  །ཉེ་ལམ་ནོ་བེལ་གཟེངས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་

ནས་འདི་ལོའ་ིནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་དེ་བཞིན་

རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་

ལ་ཐོབ་པར་འཚམས་འདྲིའི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཡོད། 

དེ་ཡང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དོན་

གཉེར་བ་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་འདི་ལོའ ་ིནོ་བེལ་ཞི་

བདེ་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པར་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་

ཏེ་དགའ་བསུའི་འཚམས་འཕྲིན་ཞིག་གནང་ཡོད་པའི་ནང་

འཁོད་དོན། སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོའ་ི

ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པར་བོད་མི་ཡོངས་

ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱིས་འཚམས་འདྲིའི་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ནོ་

བེལ་གཟེངས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་ནས་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་

པོ་ལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་གནང་བ་དེས་རྒྱ་ནག་ནང་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་གུས་བརྩི་དང་མང་གཙོའི་འཕེལ་

རིམ་ཐོག་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་ལེའུ་གསར་པ་ཞིག་འགོ་

འཛུགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད། སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོས་ཧ་ཅང་

དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་གནས་བབ་འོག་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་

ནས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་རྒྱ་ནག་མང་གཙོར་

བསྒྱུར་རྒྱུའི་ཞབས་འདེགས་གྲུབ་པ་དེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་དེང་རབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་

ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ཁྲིམས་ལུགས་ལ་གུས་བརྩི་ལག་བསྟར་

བྱ་དགོས་པའི་རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་མངོན་འདོད་

མཚོན་བཞིན་ཡོད་པ་དང། དེ་བཞིན་གཟེངས་རྟགས་དེས་

རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་མང་ཚོའི་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ་ིཁེ་

ཕན་ཆེད་རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་

ཚོས་སྟོབས་ཤུགས་རྒྱས་བཞིན་པའི་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་

གནས་བབ་དང་འོས་འཚམས་ཀྱིས་ཞི་བའི་ལམ་ནས་སྲིད་

བྱུས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་པ་དྲན་སྐུལ་གྱི་བརྡ་

བཏང་བ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། གཞན་ཡང་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་

པོ་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་རྩའི་བསམ་བརྗོད་དང་འདུ་འཛོམས་

ཀྱི་རང་དབང་ཆེད་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་དུ་ལུས་ཡོད་པའི་རྒྱ་

རིགས་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་མང་པོ་ཞིག་གི་སྐུ་ཚབ་ཀྱང་

མཚོན་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོས་གཟེངས་རྟགས་དེས་རྒྱ་ནག་

འགོ་ཁྲིད་ཚོ་རྨོངས་གཉིད་ལས་བསད་དེ་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་

ཞའོ་པོས་གཙོས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བསྙོན་འཛུགས་ཕོག་པའི་རྒྱ་

ནག་མི་མང་དེ་དག་འཕྲལ་དུ་གློད་བཀྲོལ་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཞུ་

བཞིན་ཡོད། ང་ཚོས་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ 

ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ཨོ་སོ་ལོར་འཚོགས་རྒྱུའི་གཟེངས་

རྟགས་མཛད་སྒོར་ཕེབས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་

ཅེས་སོགས་འཁོད་ཡོད།། 

སྲི་ཞུ་བ་བུད་མེད་ཁག་གཅིག་ལ་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་གནང་གཏན་འཁེལ་བ། 
༄༅། །བོད་གཞུང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་

ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཚན་པའི་བེུད་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་ཐབས་

ཀྱི་ཚན་པས་གོ་སྒྲིག་འོག་རང་རེའི་བཙན་བྱོལ་ནང་འཚར་

ལོངས་འབྱུང་བཞིན་པའི་མི་རབས་གསུམ་པའི་བུད་མེད་སྣེ་

འཁྲིད་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་གནང་

ཚུལ་ཐོག་རྨང་གཞིའི་སྦྱོང་བརྡར་རྒྱས་པ་ཞིག་རྒྱ་གར་གྱི་

རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་བའི་ལས་

འགུལ་ཐོག་ཁྱད་མཁས་མི་སྣ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ ༢༠༡༠ ཕྱི་

ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༥ ནས་ ༢༨ བར་ཉིན་བཞིའི་རིང་སྲི་ཞུ་

བ་འགན་འཛིན་སྡེ་ཚན་ཁོངས་དྲུང་ལས་ཡན་གྱི་བུད་མེད་

གྲངས་ ༢༡ ལ་གངས་སྐྱིད་ལས་བྱེད་གསོལ་ཚང་གི་ཡང་

སྟེང་དུ་གནང་གཏན་འཁེལ་བ་དང་། ཟབ་སྦྱོང་འདི་བཞིན་

དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བུད་མེད་

ནུས་ཤུགས་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་

གནང་རྗེས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་

དབུས་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་

པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ། ཁྱད་ལས་པ། བཙུན་དགོན་ཁག་གི་

སྐུ་ཚབ་དང་ས་གནས་ཁག་གི་བུད་མེད་འགན་འཁུར་བ་

བཅས་ནས་ཕྱག་བསྟར་གནང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆེད་དོན་བགྲོ་

གླེང་ཚུགས་རྗེས་ལས་འཆར་གཏན་འབེབས་གནང་ཁོངས་

ལས་གཞི་འགོ་འཛུགས་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་པ་དང་། དེ་རྗེས་མུ་

མཐུད་ལས་རིམ་ལྟར་གྱི་ལས་གཞི་རྒྱུན་སྲིང་སྤེལ་འཆར་

ལགས་པ་བཅས། བོད་གཞུང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་

ནས་  ༢༠༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ ཉིན། ། 
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གསལ་བསྒྲགས། 
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་

རྩ་འཛིན་ཁྲིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༢༨༽ པའི་ཆ་རྐྱེན་གྱི་འོག 

ཟུར་འཛུགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གཉིས་སོ་སོའ་ིཆགས་

ཡུལ་ས་བབ་དང་ཁྲིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་ལ་གཞིགས་པའི་ས་

གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གཉིས་ཀྱི་མིང་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏན་ 

འབེབས་གནང་བ་གཤམ་གསལ། ༡༽ དེ་ཧྲཱ་དཱུན་བོད་མིའི་ས་

གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ཞེས་པའི་མིང་ཚབ་ཏུ། དེ་ཧྲཱ་དཱུན་བྱང་

ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ཞེས་འབོད་རྒྱུ། ༢༽ 

མེ་སཱུར་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ཞེས་པའི་མིང་ཚབ་

ཏུ། སྦེལ་ཀོབ་ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་

ཞེས་འབོད་རྒྱུར་བསྒྱུར་བཅོས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ཡིན་ན་

དེ་དོན་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་གསལ་བསྒྲགས་འདི་གཏོང་ཚེས་

ནས་བཟུང་རྩ་འཛིན་དགོས་པའི་གསལ་བསྒྲགས་སུ་ཆེས་མཐོའ་ི

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ ཉིན།།    

གཞུང་ཞབས་གསར་འདེམས་གསལ་བསྒྲགས། 
༄༅། །རང་གཞུང་ལས་ཁུངས་ཆེད་ལས་བྱེད་ས་མིག་སྟོང་པ་

ཐོན་པར་ཁ་སྐོང་གསར་འདེམས་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ན། 

གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་དོན་དམ་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་དུ་

ཞུགས་ཏེ་ཞབས་ཞུ་མུ་མཐུད་ཞུ་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་གཤམ་

གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་འཚང་སྙན་འབུལ་འཐུས། ༡༽ འགན་འཛིན་

གཞུང་ཞབས་སྡེ་ཚན་ཁོངས་དྲུང་གཞོན་ ༤ དང་། དྲུང་ལས་ ༧ 

ལས་བྱའི་གཞུང་ཞབས་སྡེ་ཚན་ཁོངས་ལས་དྲུང་ ༡༦ དང་། རྒན་

དྲུང་ ༤ གཞོན་དྲུང་ ༣ ལས་བྱ་ ༢ བཅས་ཀྱི་ས་མིག་སྟོང་པ་

གྲངས་ ༣༦ ཡོད། དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན། ཀ༽ ཤེས་ཚད། དྲུང་

གཞོན་དང། དྲུང་ལས་ཀྱི་གནས་རིམ་ལ་ཉུང་མཐར་ཚད་ལྡན་

མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ནས་ (B.A/B.Com/B.Sc) ཐོན་

པའི་ལག་འཁྱེར་ཡོད་པའམ་ཡང་ན་དེ་དང་མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་

ལག་འཁྱེར་ཡོད་པ་དང། ལས་དྲུང་། རྒན་དྲུང་། གཞོན་དྲུང་

བཅས་ལ་འཛིན་རིམ་ ༡༢ ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་ཚད་ལྡན་དང། 

ལས་བྱ་ལ་འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་ཐོན་པ་དགོས། ཁ༽ ལོ་ཚད། 

༢༠༡༠།༡༡།༣༠ བར་དྲུང་གཞོན་དང་དྲུང་ལས་གནས་རིམ་ལ་

རང་ལོ་ ༣༥ ལས་མ་བརྒལ་བ་དང་། ལས་དྲུང་དང་རྒན་དྲུང་

ལ་རང་ལོ་ ༤༠ ལས་མི་བརྒལ་བ། གཞོན་དྲུང་ལ་རང་ལོ་ ༣༠ 

ལས་མི་བརྒལ་བ། ལས་བྱ་ལ་རང་ལོ་ ༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༧ 

ལས་མི་བརྒལ་བ་བཅས་དགོས་རྒྱུ། ག༽ རྒྱུགས་གཞི། རྒྱུགས་

བཞེས་ཨང་རིམ་གནང་ཕྱོགས་གཏན་འབེབས་སྒྲིག་གཞི་ལྟར་བོད་

དབྱིན་གཉིས་ཀྱི་འབྲི་རྒྱུགས་དང་། ངག་རྒྱུགས་ཇི་དགོས་ལྟར་

ལེན་རྒྱུ། རྒྱུགས་བཞེས་ཀྱི་ལས་དོན་སྟབས་བདེ་དུས་ཐོག་མཇུག་

བསྒྲིལ་ཐུབ་ཐབས་སུ་དྲུང་གཞོན་དང་། དྲུང་ལས་ལ་འཚང་སྙན་

འབུལ་མཁན་རྣམས་སྡེ་ཚན་དང་པོ་དང་། ལས་དྲུང་དང་། རྒན་དྲུང། 

གཞོན་དྲུང་བཅས་ལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་མི་རྣམས་སྡེ་ཚན་གཉིས་པ། 

ལས་བྱ་ཡིག་གད་ལ་སྙན་འབུལ་ཞུ་མཁན་རྣམས་སྡེ་ཚན་གསུམ་པ་

བཅས་ཚོ་ཁག་གསུམ་ཆ་བགོས་ཞུས་ཡོད་དོན་འཚང་སྙན་འབུལ་

མཁན་རྣམས་ནས་རང་རང་སོ་སོའ་ིའདོད་མོས་ཇི་བཞིན་གོང་

གསལ་གནས་རིམ་སོ་སོའ་ིསྡེ་ཚན་གང་དགའ་གཅིག་ལས་མང་

བར་འཚང་སྙན་འབུལ་མི་ཆོག ༢༽ རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆེད་

འགན་འཛིན་གཞུང་ཞབས་སྡེ་ཚན་ཁོངས་དྲུང་གཞོན་ ༡ དང་། དྲུང་

གཞོན་ལས་རོགས་ ༡ སྦེལ་ཀོབ་ཡན་ལག་ཏུ་ཁང་སྲུང་། མཚན་

སྲུང་། ཡིག་གད་གཅིག་ལྕོགས་ལས་བྱ་ ༡ བཅས་ཀྱི་ས་མིག་སྟོང་

པ་གྲངས་ ༣ ཡོད། 

དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན། ཀ༽ ཤེས་ཚད། དྲུང་གཞོན་དང་དྲུང་ལས་

ལ་ཉུང་མཐར་ཚད་ལྡན་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ནས་ B.Com 

ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་ཡོད་པའམ་ཡང་ན་དེ་དང་གནས་ཚད་མཉམ་

པའི་རྩ་འཛིན་འཕེར་བའི་ལག་ འཁྱེར་དང་། ལས་བྱ་ལ་འཛིན་

རིམ་བརྒྱད་པ་ཐོན་པའི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱེར་ཡོད་པ། ཁ༽ ལོ་

ཚད། ༢༠༡༠།༡༡།༣༠ བར་དྲུང་གཞོན་དང་དྲུང་ལས་ལ་རང་ལོ་ 

༣༥ ལས་མ་བརྒལ་བ་དང་། ལས་བྱ་ལ་རང་ལོ་ ༢༡ ལས་མི་ཉུང་

ཞིང་ ༤༧ ལས་མ་བརྒལ་བ་དགོས་རྒྱུ། 

ག༽ རྒྱུགས་གཞི། རྒྱུགས་བཞེས་ཨང་རིམ་སྩལ་ཕྱོགས་གཏན་

འབེབས་སྒྲིག་གཞི་ལྟར་བོད་ཡིག་དང་རྩིས་ ཀྱི་འབྲི་རྒྱུགས། བོད་

དབྱིན་ངག་རྒྱུགས་ལེན་རྒྱུ།(དྲུང་གཞོན་དང་དྲུང་ལས་ཀྱི་ཡིག་

རྒྱུགས་སྡེ་ ཚན་གཅིག་ཏུ་བཏང་རྒྱུ་དང་། ལས་བྱ་ལ་བོད་དབྱིན་

ངག་རྒྱུགས་ལེན་རྒྱུ།) 

གོང་གསལ་སྡེ་ཚན་སོ་སོར་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་རིགས་ནས་འདི་ག་

གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་

ལས་ཁང་། རང་གཞུང་གི་དྲ་རྒྱ་ www.tibet.net བཅས་

ནས་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་ཞུས་ཏེ་འགེངས་ཤོག་ནང་གསལ་

འཚེམས་ལུས་མེད་པ་འཐུས་ཚང་བཀང་སྟེ། 

(༡) རང་ཉིད་ཀྱི་ད་ལྟའི་ཕྱེད་དཔར་གཉིས་རེ་དང། (༢) ཤེས་

ཚད་ཨང་ཤོག་དང་། ལག་འཁྱེར་ངོ་བཤུས། (Marksheet 

& Certificate) (༣) འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟིན་

པའི་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང་མཐའ་མའི་

ངོ་བཤུས། (༤) གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁྲིམས་མཐུན་གནས་

སྡོད་ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར་གྱི་ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང་མཐའ་མའི་

ངོ་བཤུས། (༥) བོད་གཞུང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་

རྒྱ་བོད་སྨན་ཁང་ཡོད་ན་དང་། དེ་མིན་སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་གང་

རུང་ནས་ནད་གཅོང་དང་འགོས་ནད་རིགས་མེད་པར་གཟུགས་

བབ་ལས་འཕེར་ཡིནཔའི་སྨན་པའི་ངོས་སྦྱོར་ཁ་གསར་སྟེང་རང་

ཉིད་ཀྱི་འདྲ་དཔར་མཉམ་སྦྱར་ལ་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད་པ། 

(བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་ངོ་སྦྱོར་ཡིན་ན་སྨན་པ་ས་འདུ་ཚེ་བརྟན་

རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱི་མཚན་རྟགས་ཞུ་དགོས།) (༦) སྐྱེས་ཚེས་ལག་

འཁྱེར་ཡོད་ན་དང་དེ་མིན་ཁུངས་སྐྱེལ་ཆེད་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་

ལག་འཁྱེར་ངོ་བཤུས་གང་རུང་། (༧) རང་ཉིད་གཏན་སྡོད་བྱ་

ཡུལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་བྱ་སྤྱོད་ཐལ་སྐྱོན་མེད་པའི་ངོས་

སྦྱོར་ངོ་མ། (Character Certificate) (༨) གལ་སྲིད་

ད་ལྟ་སྤྱི་སྒེར་སྡེ་ཚན་གང་རུང་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མུས་རིགས་ཡིན་

ན་སྡེ་ ཚན་དེའི་འགན་འཛིན་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་

ངོ་མ། གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་ཁག་ལ་འབྲེལ་ཡོད་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་ཟུང་ དྲུང་ཡན་ནས་དག་

ཆན་ལས་དམ་ (Attestation) ཞུས་ཏེ་འཚང་སྙན་མཉམ་ 

༢༠༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ འགྱངས་མེད་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱིམ་

གཞིས་དང་སླད་འབྲེལ་བ་གནང་བདེའི་ཁ་བྱང་དང་། ཁ་དཔར་

ཨང་གྲངས། (E-Mail) ཁ་བྱང་སོགས་གང་ཡོད་ཁ་གསལ་

བཀོད་དེ་གཤམ་གསལ་དྲུང་ཆེའི་མཚན་བྱང་ཐོག་འབུལ་འབྱོར་

ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ། གོང་གསལ་དུས་བཀག་རྗེས་འཚང་སྙན་ནམ་

གོང་འཁོད་ཡིག་ཆ་འབུལ་འབྱོར་བྱུང་རིགས་རང་བཞིན་གྱིས་

རྩིས་མེད་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན། འཚང་སྙན་དུས་ཐོག་འབྱོར་རིགས་

རྣམས་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་འོས་

ཆོས་ལྡན་པ་ཚོར་དུས་ཐོག་འབོད་བརྡ་བྱ་རྒྱུར་སྐབས་བསྟུན་ལག་

འཁྱེར་སོགས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་མཉམ་འཁྱེར་གྱིས་ཡིག་རྒྱུགས་

གཏོང་ཕྱོགས་ཀྱི་འབོད་བརྡ་ལམ་སྟོན་འབྱོར་བསྟུན་འབྱོར་ཐོ་

འགོད་བཅར་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། 

གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༡༤ ཉིན།། 

Secretary 

Public Service Commission 

Central Tibetan Administration 

Gangchen Kyishong, 

Dharamsala-176215, 

Distt.Kangra (H.P) 

Telefax: –01892-226240/222328 

E-mail: psc@gov.tibet.net 
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