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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་
མཆོག་༸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།།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་གིས་ལ་
དྭགས་ཁུལ་དུ་མཛད་འཕྲིན་བསྐྱངས་པའི་སྐུ་པར་ཁག་
བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒྲ་བརྙན་སྡེ་ཚན་
ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན༎

དཀར་ཆག

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་གཟེངས་
རྟགས་ཕུལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་4
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དྭགས་སུ་ཆིབས་
སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱངས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་4
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དྭགས་ནུབ་རར་
༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་5
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་ཁུལ་
དུ་མཛད་འཕྲིན་བསྐྱངས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་5
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བསམ་
དགོན་བྱམས་བརྩེ་ཐོས་བསམ་གླིང་གི་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་
ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་6
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནུབ་ར་ཡར་མ་
མགོན་པོའི་དགོན་པར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་7
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱལ་བ་བྱམས་པའི་སྣང་བརྙན་ལ་རབ་
གནས་དང་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་8
ཁྲིག་སེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་བ་བྱམས་པའི་སྐུ་བརྙན་
གྱི་རབ་གནས་མཛད་སྒོར་གསུང་བཤད་གནང་བ།་་་་་་་་་་་་11
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་ནུབ་
ར་ཁུལ་དུ་ཆོས་འབྲེལ་དང་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་རྣམས་ལ་
བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་13
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ནང་ཆོས་བགྲོ་
གླེང་སྐབས་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་14
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ནང་ཆོས་
ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་18
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལྡི་ལི་གཙུག་
ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་སློབ་མ་ཚོར་
བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་21
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལྡི་ལི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་
ཚོགས་བཅར་བའི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་22
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨམ་རིར་སར་གསར་འགོད་པར་
ཁོར་ཡུག་སྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་22

བོད་དང་བོད་མི།
བོད་ལོྗངས་མདོ་སྨད་འབྲུག་ཆུའི་ཡུལ་དུ་ཆུ་ལོག་བརྒྱབ་སྟེ་མི་
རྒྱུ་གཉིས་ཀར་གྱོང་གུན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་པའི་ཡ་ངའི་གནས་
སྟངས་ལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས་གསོའི་
གསལ་བསྒྲགས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་23
སྨོན་ལམ་གསོལ་འདེབས་ཚོགས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་24
ཀན་ལོྷ་འབྲུག་ཆུ་ས་ཁུལ་དུ་ཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆག་བྱུང་བར་སྨོན་
ལམ་གསོལ་འདེབས་ཚོགས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་24
བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གིས་ཐུགས་གསོ་གནང་
བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་24
༸གོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སྨོན་ལམ་གསོལ་འདེབས་
གནང་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་25
བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་
གནང་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་25

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཊུཝི་ཊར་
(Twitter)དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་རྒྱ་རིགས་མི་མང་ནས་ཕུལ་བའི་དྲི་བ་
ཁག་ལ་བཀའ་ལན་ཐེངས་གཉིས་པ་སྩལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་26
བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་སློབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་
སྐུ་ཞབས་པི་ཡན་ཐའོ་ཡིས་ཡིག་ཐོག་བཅར་འདྲི།་་་་་་་་་་་་་་31
མདོ་སྨད་འབྲུག་ཆུའི་ཁུལ་དུ་ཆུ་རུད་ཚབས་ཆེ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་
རྐྱེན་སྐོར་རགས་ཙམ་གླེང་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་34

རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚུལ།

རྒྱ་གཞུང་གིས་དམར་གསོད་བཏང་བའི་དགེ་འདུན་པ་ཀུན་
དགའ་ལགས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་37
དགེ་འདུན་པ་ཞིག་སེམས་སྡུག་གིས་མ་བཟོད་པར་རང་ཤི་
རྒྱག་དགོས་བྱུང་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་37
ཕྱི་ལོ་ 2༠༠8 ལོའི་ཞི་རྒོལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་མུ་
མཐུད་འབྱོར་བཞིན་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་38
ཉེ་ཆར་རྩོམ་པ་པོ་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་38

གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ།

གསལ་བསྒྲགས་ཁག



གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནུབ་ར་ཐོ་ཡེ་
སི་གནམ་ཐང་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་ཁྲིག་སེ་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ས་གནས་རྫོང་དཔོན། ཉེན་རྟོག་
དཔོན་རིགས་བཅས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་དང༌། ཉིན་རྒྱབ་
སུ་མུར་བསམ་གཏན་གླིང་དགོན་པར་༸ཞབས་སོར་
འཁོད་སྐབས་དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང༌། 
བོད་གཞུང་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་མཆོག ས་གནས་འགོ་
འཛིན་སོགས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད༎

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་
གིས་ལ་དྭགས་ལྡུམ་ར་བསམ་དགོན་བྱམས་བརྩེ་ཐོས་
བསམ་གླིང་གི་སློབ་གཉེར་བའི་ནང་ཆོས་བགྲོ་གླེང་
ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་དང་དེ་
བཞིན་བདེ་སྐྱིད་དགོན་དུ་མཐོ་ཚད་ཕི་ཊི་ 1༠༠ ཡོད་
པའི་རྒྱལ་བ་མི་ཕམ་མགོན་པའི་སྣང་བརྙན་མཐོང་གྲོལ་
རིན་པོ་ཆེར་རབ་གནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་བསྐྱངས་ཏེ་
དེར་འདུས་མི་མང་སོགས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་གིས་ལ་
དྭགས་ནུབ་རའི་མངའ་ཁོངས་བདེ་སྐྱིད་དགོན་པར་
མང་ཚོགས་ལ་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་ལམ་
གཙོ་རྣམ་གསུམ་དང་། དགེ་བཤེས་གླང་རི་ཐང་པས་
མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་ཚིགས་བརྒྱད་མའི་གསུང་ཆོས། ཕྱི་
རྒྱལ་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ་དང༌། 
དེ་བཞིན་ལ་དྭགས་ནུབ་རར་ཡོད་པའི་དཔེ་སྟོན་སློབ་
གྲྭའི་ཚ་གློག་ཁང་གསར་པ་དབུ་འབྱེད་མཛད་ཡོད༎

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལྡི་ལི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་
ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་དུ་མི་ཚེའི་གོ་དོན་སྙིང་པོ་གང་ཡིན་
(What Life is all about) ཞེས་པ་དང་དེ་བཞིན་
སོྟང་ལོ་གསར་པའི་བཟང་སོྤྱད་ཅེས་པའི་བརོྗད་གཞིའི་
ཐོག་བཀའ་སོླབ་སྩལ་ཏེ་ཚོགས་བཅར་བའི་དིྲ་བར་བཀའ་
ལན་ཡང་སྩལ་ཡོད། ཕོྱགས་མཚུངས་ཨམ་རི་སར་
ཆིབས་སུྒྱར་བསྐྱངས་ཏེ་གསར་འགོད་པར་ཁོར་ཡུག་ལ་
བདག་གཅེས་བེྱད་དགོས་པའི་བཀའ་སོླབ་ཕེབས་ཡོད༎

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འབྱུང་བའི་གོད་ཆག་ཕོག་པ་
རྣམས་ལ་སེམས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 8 ཚེས་ 14 ཉིན་སྤྱི་
ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐེག་
ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཉེ་ལམ་ཆུ་ལོག་གི་
གོད་ཆག་ཕོག་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་སྨོན་མཛད་ཡོད་པ་མ་
ཟད། སེམས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན་ཞིག་ཀྱང་སྩལ་ཡོད་
པའི་ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་གར་དང་པ་ཀི་སི་ཐན་ནང་ཆུ་
ལོག་གི་གོད་ཆག་འོག་མི་མང་པོའི་ཚེ་སྲོག་ཤོར་བ་དང་
རྒྱུ་དངོས་རྩ་འཐོར་ཕྱིན་པར་ངོས་རང་ཧ་ཅང་བློ་ཕམ་
ཆེན་པོ་བྱུང། ངོས་ནས་རྗེས་ཤུལ་རྣམས་ལ་སེམས་གསོ་
དང་ཚེ་འདས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་སྨོན་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ་ཙམ་མ་
ཟད། ངལ་སེལ་དང་རོགས་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་གཞིར་ཞལ་
འདེབས་ཀྱང་ཕྲན་བུ་ཞིག་སྤྲོད་རྒྱུ་བྱུང། ཕྱོགས་མཚུངས་
ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཀན་ལོྷ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་
ཁུལ་གྱི་ལོྷ་ཤར་མཚམས་སུ་ཡོད་པའི་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་དུ་
ས་རུད་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་བའི་གོད་ཆག་དེའི་འོག་མི་གྲངས་
མང་པོའི་ཚེ་སྲོག་ཤོར་ཡོད། གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་
བྱུང་བར་གཞིགས་ན་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་མང་པོའི་རིང་བྱུང་
མ་མྱོང་བའི་རྐྱེན་ངན་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་
འདུག སྲིད་བློན་ཝུན་ཅ་པའོ་ནས་ངལ་སེལ་དང་རོགས་
སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་གཞིར་གཟིགས་རྟོག་ཆེད་འབེྲལ་ཡོད་ས་
གནས་ལ་གཟིགས་སྐོར་གནང་བ་ངོས་ཀྱིས་ཤེས་བྱུང། 
ངོས་ཀྱིས་འབྱུང་བའི་གོད་ཆག་དེའི་འོག་ཚེ་སྲོག་ཤོར་
བ་རྣམས་ལ་སྨོན་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ་དང། རྗེས་ཤུལ་ནང་མི་
ཚོར་སེམས་གསོ་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཆེད་ལས་པ་ཚོས་གསུངས་པར་གཞིགས་ན་སྔར་མ་
གྲགས་པའི་ས་རུད་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་དང། ཨུ་རུ་སུའི་ནང་
ཤིང་ནགས་ལ་མེ་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་ཤོར་བའི་འབྱུང་རྐྱེན་
གཙོ་བོ་ནི་སྔར་མ་བྱུང་བའི་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་པ་དང་
ཁོར་ཡུག་གི་གནད་དོན་མང་པོར་ཐུག་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག 
དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་ཐུན་མོང་ཐོག་ནས་ཁོར་ཡུག་གནས་
སྟངས་ཉག་ཕྲ་བོ་དེ་དག་བདག་སྲུང་བྱེད་རྒྱུར་རྒྱལ་སྤྱིའི་
རང་བཞིན་ལྡན་པའི་འབད་བརྩོན་དགོས་རྒྱུ་དེ་དུས་ཀྱི་
དགོས་མཁོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེ་རིང་སྔ་དྲོ་སླར་ཡང་
དམིགས་བསལ་སྨོན་ལམ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཏེ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་
གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྟེན་མཆོག་སྤྱན་སྔར་འབྱུང་
བའི་གོད་ཆག་འོག་ཚེ་སྲོག་ཤོར་བ་དང་དཀའ་ངལ་མྱོང་
བཞིན་པའི་རྗེས་ཤུལ་རྣམས་ལ་སྨོན་ལམ་འཚོགས་སྐབས་
ངོས་ཀྱང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཡོད། ཅེས་གསུང་འཕྲིན་
སྩལ་ཡོད།།
བོད་ཡིག་ཚན་པས་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་པས་ཚིག་དོན་ལ་ཧེ་
བག་ཡོད་ཚེ་དབྱིན་ཡིག་ལ་རྩ་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།



2༠1༠ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 4

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བ།
༄༅། །ཕིྱ་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 7 ཚེས་ 27 ཉིན་ཨི་ཊ་ལིའི་གོྲང་ཁེྱར་ཇེལ་སིའི་ (Jelsi) ལོ་འཁོར་རྒྱལ་སིྤྱའི་གཟེངས་རྟགས་ (Traglia) ཞེས་པ་དེ་འདི་ལོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཕུལ་ཡོད། དེ་ཡང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བྱམས་པ་དང་བརེྩ་བ། བཟོད་བསྲན་བཅས་བཟང་པོའི་བསླབ་
བྱ་དེ་དག་གོང་འཕེལ་གཏོང་གནང་མཛད་པའི་མཛད་རེྗས་ལ་ངོས་ལེན་དང་རྒྱབ་སོྐྱར་མཚོན་ཆེད་དུ་གཟེངས་རྟགས་དེ་འབུལ་ལམ་ཞུས་འདུག གཟེངས་རྟགས་དེ་
བོད་གཞུང་སུྐ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཚེ་བརྟན་བསམ་གུྲབ་ཆོས་སྐྱབས་པ་ལགས་ཀིྱས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སུྐ་ཚབ་ཞུས་ཏེ་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་དང༌། 
སྐབས་དེར་སུྐ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀིྱས་ཨི་ཊ་ལིའི་གོྲང་ཁེྱར་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཛད་རེྗས་ལ་རེྗས་སུ་ཡི་རང་དང་རྒྱབ་སོྐྱར་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་མི་ཚོའི་དཀའ་ངལ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེྐྱ་དང་རྒྱབ་སོྐྱར་གནང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་དང་བོླ་སོྤབས་སེྐྱ་ཐུབ་པ་བུྱང་ཞེས་གསུངས། 
གཟེངས་རྟགས་ཀིྱ་མཛད་སོྒ་དེ་ས་གནས་དེའི་ལོ་ལྟར་ཚུགས་བཞིན་པའི་ (Festa del Grano) ཞེས་པའི་དུས་ཆེན་དང་སྟབས་བསུྟན་ནས་གོ་སིྒྲག་གནང་ཡོད་འདུག 
དུས་ཆེན་གིྱ་ཉིན་དང་པོར་ས་གནས་འདྲ་མིན་ནས་མི་གྲངས་ 2༠༠༠༠ ཙམ་འདུ་འཛོམ་བུྱང་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་ལོྷ་ཕོྱགས་དགའ་ལྡན་བྱང་རེྩ་གྭྲ་ཚང་
གི་དགེ་འདུན་པ་བཞིས་རུྡལ་ཚོན་གིྱ་དཀིྱལ་འཁོར་བཞེངས་པ་དང་སྦྲགས་འཛམ་གིླང་ཞི་བདེ་ཡོང་བའི་སོྨན་ལམ་གསུང་འདོན་ཡང་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དྭགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་
མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 7 ཚེས་ 2༠ རེས་
གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ 1༠ པར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བདུན་
ཕྲག་གཅིག་ཙམ་རིང་ལ་དྭགས་ནུབ་ར་ཁུལ་དུ་
འགྲོ་དོན་གྱི་ཆེད་བཞུགས་སྒར་ནས་ཆིབས་སྒྱུར་

སྐྱོང་སྐབས་བོད་མི་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་དད་ལྡན་
མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ལག་ཏུ་སྤོས་སྣེ་དང་དཀར་

གཙང་མཇལ་དར་ཐོགས་ཏེ་ཕེབས་སྐྱེལ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་
གིས་ཕྱི་ཚེས་ 21 ནས་ 22 བར་སུ་མུར་ཁུལ་

དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བསམ་གཏན་གླིང་དགོན་
པར་ཆོས་འབྲེལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་སྩལ། ཕྱི་
ཚེས་ 23 ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་གིས་ཡར་མ་མགོན་པོ་དགོན་པར་ཤེས་
རབ་སྙིང་པོའི་ལྗགས་ལུང་སྩལ། ཕྱོགས་མཚུངས་
བདེ་སྐྱིད་དགོན་པར་རྒྱལ་བ་བྱམས་པའི་སྐུ་བརྙན་
གསར་བཞེངས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་དེར་རབ་
གནས་བཀའ་དྲིན་སྩལ་གནང་མཛད། བདེ་སྐྱིད་
དགོན་པ་ནི་ལ་དྭགས་ནུབ་ར་ཁུལ་གྱི་ནང་པའི་
དགོན་པ་རྙིང་ཤོས་དེ་ཡིན་པ་མ་ཟད། དགོན་པ་
དེའི་གྱང་ངོས་སུ་བྲིས་པའི་ལྡེབས་རིས་རྣམས་བོད་
ཀྱི་གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དགོན་པའི་ལྡེབས་རིས་
རྣམས་ལ་དཔེ་བླངས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ལྡེབས་
རིས་རྣམས་མང་ཚོགས་ཁྲོད་ཧ་ཅང་སྙན་གྲགས་
ཆེན་པོ་ཡོད། 
 ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
གིས་ཕྱི་ཚེས་ 27 ནས་ 28 བར་བདེ་སྐྱིད་ཕོ་
བྲང་དུ་དགེ་བཤེས་གླང་རི་ཐང་པས་མཛད་པའི་བློ་
སྦྱོང་ཚིགས་བརྒྱད་མ་དང་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་
མཛད་པའི་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཆོས་འབྲེལ་
སྩལ་གནང་མཛད་ཡོད་པ་རྣམས་སྙིང་པོ་བསྡུས་ཏེ་
གཤམ་དུ་རིམ་པས་འགོད་རྒྱུ་ཡིན།། 



2༠1༠ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།5

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དྭགས་ནུབ་རར་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ།
༅༅། །ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 7 ཚེས་ 2༠ ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ 12 དང་སྐར་མ་ 1༠ ཙམ་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ནུབ་ར་ཐོ་ཡེ་སི་གནམ་ཐང་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་
སྐབས་ཁྲིག་སེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ས་གནས་རྫོང་དཔོན། ཉེན་རྟོག་དཔོན་རིགས་དང་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ (MLA) དེ་བཞིན་ལ་དྭགས་ནང་པའི་
མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དང་མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་བཅས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། དེ་རྗེས་གནམ་ཐང་ནས་རྒྱང་ཐག་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ 
5༠ ཙམ་ཡོད་པའི་སུ་མུར་བསམ་གཏན་གླིང་དགོན་པར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཆུ་ཚོད་ 2།3༠ ཙམ་ལ་སུ་མུར་བསམ་གཏན་གླིང་དགོན་པར་༸ཞབས་སོར་
འཁོད་སྐབས་དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་མཆོག་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་མཆོག ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་རང་བཙན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ། 
དེ་བཞིན་ལ་དྭགས་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེའི་དབུ་འཛིན་དང་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།། 

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་ཁུལ་དུ་མཛད་འཕྲིན་བསྐྱངས་པ།
༅༅། །ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 7 ཚེས་ 21 ཉིན་
ལ་དྭགས་ནུབ་རའི་ས་ཁུལ་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་
པའི་ལྡུམ་རྭ་བསམ་དགོན་བྱམས་བརྩེ་ཐོས་བསམ་
གླིང་དགོན་པར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་ལ་དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་མཆོག་དང་ཁྲིག་སེ་རིན་
པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཕེབས་བསུ་ཞུས་ཐོག་མགོན་པོ་
གང་ཉིད་མཆོག་དགོན་པའི་ཚོགས་ཁང་གི་བཞུགས་
ཁྲི་རིན་པོ ་ཆེར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས། 
དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་
མཆོག་ལ་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་དང་
སྦྲགས་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་སླད་
བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས། དེ་རྗེས་མགོན་
པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། དེ་
རིང་འདིར་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་རི་
རྫོང་རིན་པོ་ཆེའི་དགོན་པ་ཡོད་ས་ལ་དྭགས་ནུབ་
རར་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང། རི་
རྫོང་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་
དགའ་ལྡན་ཁྲི་ལ་འཁོད་ཡོད། ངོས་ཀྱིས་རིན་པོ་
ཆེའི་སྐུ་མདུན་ནས་གསུང་ཆོས་མང་པོ་ཞུས་ཡོད། 
དེ་རིང་འདིར་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་དགོན་པར་རིན་
པོ་ཆེས་གཙོས་སེར་སྐྱ་མི་མང་མང་པོ་ཞིག་དང་
ཐུག་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང། 
དེ་བཞིན་དུ་ཡུལ་གྲུ་དང་སྐད་མི་འདྲ་བ། ཕྱོགས་
མཚུངས་ཕ་མེས་ནས་ནང་པའི་ཆོས་ཡོད་པ་ཞིག་
མིན་ནའང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་
གསར་པ་བསླེབས་པའི་དབྱིན་ཇི་དང་ཨུ་རུ་སུ། ཀོ་
རི་ཡ་བཅས་འདིར་ཕེབས་པའི་ཆོས་གྲོགས་རྣམས་
ལ་ཆོས་འབྲེལ་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་

དགའ་པོ་བྱུང། དེ་རིང་ཁ་སང་ང་རང་ཚོ་སྤྱིར་ཧི་
མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་པ་ཚོས་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འདི་འདོན་པ་བཏོན་པ་དང་
སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་ཙམ་མིན་པར་སངས་རྒྱས་པའི་
ཆོས་ལ་ཚང་མས་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུར་དོ་སྣང་གསར་
པ་ཞིག་བསླེབས་ཡོད། དེ་བཞིན་དགེ་བཙུན་རྣམ་
པ་དང་སྐྱ་བོ་ཕོ་མོ་ཚོ་ཡིན་ནའང་ནང་ཆོས་ལ་བགྲོ་
གླེང་བྱ་རྒྱུའི་མཚོན་པའི་དོ་སྣང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 
ཕྱོགས་མཚུངས་དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལ་སློབ་སྦྱོང་
བྱ་རྒྱུའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་
ཡོད་པ་དེ་དག་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། མདོར་ན་སེར་
སྐྱ་ཕོ་མོ་ཚང་མས་ཆོས་དང་དེང་རབས་ཤེས་ཡོན་
ལ་དོ་སྣང་གསར་པ་བྱ་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད། ཤེས་ཡོན་

ལ་དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཆགས་ཡོད་པར་
བརྟེན་སྔོན་ལ་ངོས་ནས་རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་རང་

གཟུགས་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་གང་བློ་མའི་
རྗེས་གནང་འདི་འདོན་དགོས་དྲན་བྱུང་ཞེས་བཀའ་
སྩལ་རྗེས་ཆོས་འབེྲལ་དངོས་གཞི་དབུ་འཛུགས་
མཛད། ཉིན་རྒྱབ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བསམ་གཏན་གླིང་
དགོན་པའི་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཐང་ཆེན་ཞིག་ཏུ་བསམ་
གཏན་གླིང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་སློབ་ཕུྲག་རྣམས་
ཀྱིས་རྟགས་གསལ་གྱི་ལམ་ནས་ནང་དོན་རིག་པའི་
བགྲོ་གླེང་གི་དམ་བཅའ་ཚོགས་ཡོད་པར་༸གོང་ས་
མཆོག་གིས་ཐུགས་དགྱེས་ཚོར་ཆེན་པོས་གསན་
གཟིགས་མཛད་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་མནྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུ་བཞིན་པ།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བསམ་དགོན་བྱམས་བརྩེ་ཐོས་བསམ་
གླིང་གི་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 7 ཚེས་ 22 སྤྱི་
ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་
གིས་ལ་དྭགས་ལྡུམ་ར་བསམ་དགོན་བྱམས་བརྩེ་

ཐོས་བསམ་གླིང་གི་སློབ་གཉེར་བའི་ནང་ཆོས་བགྲོ་
གླེང་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་
བསྐྱངས་ཏེ་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་འདི་སྤྱིར་འཛམ་གླིང་འདིའི་

སྟེང་གི་གཅེས་ནོར་བརྗོད་ཀྱང་ཆོག་པ་ཞིག་དང་། 
ཡང་སྒོས་ལ་དྭགས་དང་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་སྤྱིའི་
མཚོན་ཆེད་ཆགས་ཡོད་སྟབས་སྐྱ་སེར་ཚང་མར་

འགན་ཡོད། བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ལ་འདས་པའི་
ལོ་ 6༠ ཙམ་གྱི་རིང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་
དང་འཕྲད་བཞིན་པ་རེད། 
 ཡིན་ནའང་འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་འགྱུར་བ་

དང་སྒོས་སུ་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྱུར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་
རིམ་པས་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཡོང་རུྒྱའི་རེ་
བ་ཏན་ཏན་ཡོད། འོན་ཀྱང་བསྟན་པར་ཆེད་དུ་
གཉེར་ནས་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་
དུས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར་
ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་མི་མང་ཚོར་སློབ་སྦྱོང་བྱ་
རྒྱུའི་རང་དབང་དང་གོ་སྐབས་ཡོད་སྟབས། བོད་
གངས་ཅན་ལོྗངས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཐེག་
པ་ཆེ་ཆུང་སྔགས་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་བ་ཡོད་པ་
དེ་བདག་ཉར་བྱ་རྒྱུ་ཁྱེད་རང་ཚོ་བོད་གངས་ཅན་
ལོྗངས་ཀྱི་བསྟན་པ་གཅིག་གྱུར་ཡིན་མཁན་ཚོས་
ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་རིག་པ་འགྲིམ་རྒྱུའི་དམིགས་
བསལ་འགན་ཡོད། ཅེས་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། 
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
ནུབ་ར་བསམ་གཏན་གླིང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་སྐབས་
དང་བསྟུན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི་བཀའ་
བཞིན་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པའི་ཆ་ཤས་བསྟན་པ་རྒྱས་
པའི་ཆ་རྐྱེན་དམ་ཆོས་ཁྱབ་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་
བགྲོ ་གླེང་ཞིག་བསམ་དགོན་བྱམས་བརྩེ ་ཐོས་
བསམ་གླིང་སློབ་གཉེར་བ་ཚོས་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད་
པ་རེད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
དང་དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་
དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཟབ་
མོ་འདི་ཉིད་མི་ཉམས་ཡུན་གནས་ཡོང་ཐབས་སུ་
ཧི་མ་ལ་ཡའི་ལོྗངས་ཀྱི་མི་མང་རྣམས་ནས་འགན་
འཁུར་ལེན་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་འགྲེལ་བཤད་དང་རང་
རེ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་དུས་རབས་ཉེར་
གཅིག་པའི་ནང་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་བྱེད་དགོས་ཚུལ་
སྐོར་གྱི་བགྲོ་གླེང་གནང་སྐབས་མང་ཚོགས་རྣམས་
ནས་དོགས་དྲི་ཡང་ཞུས་ཡོད་པར་བཀའ་ལན་སྩལ་
ཡོད། བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་འཇམ་མགོན་
རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་སྐྱབས་རྗེ་རི་རྫོང་སྲས་སྤྲུལ་རེྗ་
བཙུན་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་ལུང་རྟོགས་བསྟན་འཛིན་
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ནོར་བུ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་
དང་བཅུ་བཞི་པའི་མཛད་འཕིྲན་སྐོར་དང་ནང་པ་
སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་འདི་བཞིན་མི་ཉམས་
རྒྱུན་འཛིན་གནང་རུྒྱ་དེ་ནི་དགེ་བཙུན་གཅིག་པུར་
མ་ཡིན་པར་སྐྱ་བོ་ཕོ་མོ་ཚོར་ཡང་འགན་ཡོད་པའི་
བཀའ་སློབ་ཀྱང་གནང་ཡོད། བསམ་དགོན་བྱམས་
བརྩེ་ཐོས་བསམ་གླིང་སློབ་གྲྭར་སློབ་ཕྲུག 45 ཙམ་
ཡོད་པ་དང་། སློབ་གྲྭ་དེ་ནས་འཛིན་རིམ་བརྒྱད་
པ་ཐོན་མཚམས་གདན་ས་ཁག་ལ་སློབ་གཉེར་

ཆེད་གཏོང་གི་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ 1༩༩8 ལོར་གསར་
འཛུགས་གནང་བའི་སློབ་གྲྭ་དེར་དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་
ཡོན་ཀམ་པུ་ཊར་ལ་སོགས་པའི་སློབ་ཚན་ཁག་གི་
ཐགོ་མཚན་ཉིད་སློབ་སྦྱོང་གནང་གི་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ 
2༠༠3 ལོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་སློབ་གྲྭ་དེར་ཆིབས་སྒྱུར་སྐྱོང་སྐབས་སློབ་
ཕྲུག་ཚོས་ནང་དོན་རིག་པའི་བགྲོ་གླེང་སྤྱན་བསྟར་
ཞུས་ཡོད། སློབ་གྲྭའི་ནང་དོན་རིག་པའི་མཚན་
ཉིད་དགེ་རྒན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་

གསུང་གསལ། 
 ༸གོང ་ས ་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེན ་པོ ་
མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་སྐབས་བོད་ཀྱི་ནང་
པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་དྲི་མ་མེད་པ་འདི་
བདག་གཅེས་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་མི་
མང་ཚོར་ཡོད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་པ་ལྟར་ད་ལན་
གྱི་བགྲོ་གླེང་འདི་བཞིན་བསྐུལ་མ་ལྟ་བུར་མ་འོངས་
པར་སློབ་གྲྭ་གཞན་གྱི་ནང་དུ་སློབ་སྦྱོང་གནང་རྒྱུའི་
ཆེད་དུ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་ཡོད།། 

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནུབ་ར་ཡར་མ་མགོན་པོའི་དགོན་པར་
ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 7 ཚེས་ 23 ཉིན་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་
དྭགས་ལྡུམ་ར་བསམ་གཏན་གླིང་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་
ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་ཡར་མ་མགོན་པོའི་དགོན་པར་
ཆིབས་༸ཞལ་སྒྱུར། དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཕོ་བྲང་མདུན་དུ་
ཕེབས་སྐྱེལ་ལ་བཅར་བའི་བསམ་གཏན་གླིང་དགོན་
པའི་དགེ་འདུན་པ་ཡོངས་དང་ཆིབས་སྒྱུར་དང་བླངས་
ཞབས་ཞུ་བ་བཅས་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ཚང་མར་ཐུགས་
རེྗ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཉིན་གསུམ་རིང་འདི་གར་སྡོད་རིང་
གཙོ་ཆེ་ཤོས་མི་མང་ཚོ་ཐུག་འཕྲད་དང་ཆོས་འབྲེལ་
བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ཉིན་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་སྐབས་ངོས་
རང་བློ་ཡིད་ཚིམས་པོ་བྱུང་། དེ་བཞིན་རྩོད་རྒྱུགས་
དང་བགྲོ་གླེང་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་དབུ་ཁྲིད་དེ་མི་མང་
ཚང་མས་ཆོས་ཕྱོགས་ཐོག་ཐུགས་ཁུར་དང་དོ་སྣང་ཞེ་
དྲག་ཡག་པོ་བྱས་འདུག་པས་ངོས་རང་ཧ་ཅང་དགའ་
པོ་བྱུང་། སླད་ནས་ཀྱང་ཆོས་ལ་སློབ་གཉེར་དང་
ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུར་མཐའ་མེད་སྟབས་མུ་མཐུད་ཡར་
རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། ཞེས་བཀའ་
སློབ་ཕེབས་རེྗས་ལུྡམ་ར་ཡར་མ་མགོན་པོའི་དགོན་
པས་ལོ་མང་སྔོན་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་
དོན་ལྟར་ཆིབས་སྒྱུར་བཀྲིན་ཆེ་བ་བསྐྱངས་ཡོད། དེར་

ས་གནས་མི་མང་ཚོས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་གི་བཞུགས་གནས་ཕོ་བྲང་གསར་བཞེངས་
གནང་བར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་དབུ་འབྱེད་
རབ་གནས་དང་ཆོས་ཞུ་བ་ 7༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ལ་
ཤེས་རབ་སྙིང་པོའི་ལྗགས་ལུང་དང་བླང་དོར་གྱི་བཀའ་

སློབ་སྩལ། ཡར་མ་མགོན་པོའི་དགོན་པ་ནི་བསམ་
གཏན་གིླང་ནས་རྒྱང་ཐག་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ 65 ཙམ་གྱི་
སར་ཡོད། དེ་ཡང་སྔོན་རྒྱལ་བ་རྒོད་ཚང་པའི་བུ་སློབ་

༸གོང་ས་མཆོག་བསམ་གཏན་གླིང་དགོན་པ་ནས་ཡར་མ་མགོན་པོའི་དགོན་པར་ཆིབས་སྒྱུར་སྐྱོང་སྐབས་ཕེབས་ལམ་དུ་
སྐུ་ངལ་གསོ་གནང་མཛད་བཞིན་པ།

སོགས་ཀྱིས་དད་ཅན་མཇལ་མི་རྣམས་ལ་གནས་མལ་
སོགས་ཀྱིས་ཕན་ཐོགས་དང་རྒྱུན་དུ་མཆོད་གཏོར་
གནང་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་ཕྱག་བཏབ་པ་ཞིག་དང་ཡུལ་
དེར་མགོན་པོ ་ཕྱག་བཞི་པའི་ཡབ་ཡུམ་རང་བྱོན་
མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལ་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་

ཆོས་བྱུང་ནང་གནས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་འདུག 
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གནས་དེར་
ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་པ་བཅས།།
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༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱལ་བ་བྱམས་པའི་སྣང་བརྙན་ལ་རབ་གནས་དང་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 7 ཚེས་ 25 སྤྱི་
ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་
ལ་དྭགས་ལུྡམ་ར་བདེ་སྐྱིད་དགོན་དུ་མཐོ་ཚད་ཕི་ཊི་ 
1༠༠ ཡོད་པའི་རྣམ་འདྲེན་ལྔ་པ་རྒྱལ་བ་མི་ཕམ་

མགོན་པའི་སྣང་བརྙན་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེར་
རབ་གནས་བཀྲིན་ཆེ་བ་བསྐྱངས་ཡོད། རབ་གནས་
རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོའི་ཐོག་དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་
ཆེ་མཆོག་དང་། ཇ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སྡེའི་བློན་
ཆེན་མཆོག ཁྲིག་སེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག བླ་སྤྲུལ་དགེ་
བཤེས་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི། ས་གནས་དཔོན་

རིགས་ཁག དམག་སྒར་ཁག་གི་ལས་སྣེ་ཕྱི་ནང་སྐུ་
མགྲོན། དེ་བཞིན་ཁུལ་དེའི་དད་ལྡན་མི་མང་ཚོས་
རང་རང་སོ་སོའི་རིག་གཞུང་མཚོན་པའི་གཟབ་
མཆོར་ལེགས་པར་སྤྲད་དེ ་མཛད་སྒོར་མཉམ་

ཞུགས་གནང་བ་རྣམས་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། དེ་
རིང་འདིར་ཕུ་ལ་དྭགས་ནས་སྲིད་པ་བཟུང་བ། སྐུ་
ཕྲེང་རིམ་པ་ནས་ལ་དྭགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ། 
འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁྲི་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་མི་

རབས་གསུམ་གྱི་རིང་ནས་ངོ་ཤེས་ཆགས་ཡོད། དེ་
རིང་འདིར་ཁོ་རང་གི་བུ་མི་རབས་བཞི་པ་ངོས་དང་
ཐུག་བྱུང་། དེ་བཞིན་ནང་པའི་ཆོས་བྱེད་དབུ་ཁྲིད་
བླ་མ་དགེ་བཤེས་དང་། དགེ་འདུན་པ། རབ་བྱུང་
མ། མི་མང་ལྷན་རྒྱས། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་ཕེབས་
པའི་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། དེ་རིང་འདིར་
བྱམས་པའི་སྣང་བརྙན་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་
བཞེངས་ཡོད་པ་འདིར་ཁྲིག་སེ་རིན་པོ་ཆེས་ལོ་ནས་
ལོ་བསྟུད་དེ་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ 2༠༠༩ 
ལོར་རབ་གནས་བྱ་རྒྱུ་བྱས་ཡོད་ཀྱང་ལོ་གཅིག་
འགྱངས་དགོས་བྱུང་བ་རེད། དེ་རིང་རབ་གནས་
ཀྱི ་རྟེན ་འབེྲལ་མཛད་སྒོ ་ཚོགས་རྒྱུ ་བྱུང་ཡོད། 
ཐུགས་ཁག་མི་འདུག ཧ་ལས་པའི་སྤུས་དག་པོ་
བཞེངས་འདུག སྤྱིར་སྐུ་ཆེན་པོ་འདི་ལྟ་བུ་བཞེངས་
སྐབས་ཕྲན་བུ་ཞལ་ཁྱིམ་སོགས་ལས་སླ་པོ་མེད། 
ཡིན་ནའང་ཞལ་ཁྱིམ་འདི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བཞེངས་
འདུག ད་གིན་རིན་པོ་ཆེར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། བྱམས་
པའི་སྐུ་མདུན་ནས་མཇལ་སྐབས་སྙན་ཅོག་གཡས་པ་
ཕྲན་བུ་ཆུང་བ་དང་གཡོན་པ་ཕྲན་བུ་ཆེ་བ་འདུག 
གང་ལྟར་རབ་གནས་རྟེན་འབེྲལ་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་
བྱུང་བ་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་དེ་རིང་འདིར་
དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཛད་སྒོའི་ཐོག་མངའ་
སྡེའི་བློན་ཆེན་མཆོག་ཆེད་མངགས་ཕེབས་པར་ཧ་
ཅང་དགའ་བོ་བྱུང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
བྱམས་པའི་སྣང་བརྙན་འདི་ལྟ་བུ་བཞེངས་པ་རེད། 
སྣང་བརྙན་འདི་བཞེངས་ནས་དེའི་གཡས་གཡོན་ལ་
གནས་སྐོར་མཁན་དད་པས་ཀུན་ནས་བླངས་ཏེ་
མཇལ་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་བཞིན་ཡུལ་སྐོར་
སྤྲོ་འཆམ་ཆེད་ཡོང་མཁན་ཞིག་གི་མཐོང་བ་ཡིན་
ནའང་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་བརྩིས་ཀྱི་ཡོད། མགོན་པོ་
ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། བདེ་གཤེགས་སྐུ་གཟུགས་བརྩིགས་
ངོས་བྲིས་པ་ལ། འཁྲུག་ཤེས་པ་ཡིས་སེམས་ཀྱི་
བལྟས་ན་ཡང་། དེ་དག་རེ་ཞིག་སངས་རྒྱས་བྱེ་བར་
མཐོང༌། ཞེས་གསུངས་ཡོད། རྟེན་ཁོ་རང་གང་གི་
རྟེན་ཡིན་རུང་གང་ལྟར་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་

རྒྱལ་བ་བྱམས་པའི་སྣང་བརྙན་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའི་སྐབས་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ནས་ཡུལ་གཞས་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་བཞིན་པ།



2༠1༠ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།༩

སེམས་པ་རང་ཉིད་ཀྱི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་
ཚོགས་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཆེད་དཔག་ཏུ་
མེད་པ་བསགས། མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཙམ་གྱི་
གཞན་ལ་ཕན་བདེ་ཡོང་བར་ཤོག་ཅེས་ཐུགས་ཀྱི་
འདུན་པ་ཧ་ཅང་སྐྱེ་སྐབས་དེའི་ཡུལ་ཅན་སོ་སོའི་
ངོས་ནས་དམིགས་བསལ་དད་པ་མེད་པ། ཐ་ན་
སེམས་འཁྲུག་བསྡད་པའི་སྐབས་སུ་བལྟས་ནའང་། 
ཡུལ་གྱི་ངོས་ནས་དགེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསགས་
པའི་སྟོབས་ཀྱིས་དེ་ཡང་ཕན་ཡོན་ཞིིག་ཡོང་གི་ཡོད་
པ་གསུངས་ཡོད། བྱམས་པ་མགོན་པོ་ཞེས་པ་འདི་
བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་ཡིན་དང་སངས་རྒྱས་ཡིན་མིན་
གྱི་ཐོག་རྩོད་པ་མེད་ལ་རྩོད་དགོས་དོན་ཡང་མེད། 
སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་གང་ཡིན་རུང་
ཁྱད་པར་མི་འདུག ཁོང་གི་མཚན་ནི་རྒྱའི་རྩོམ་པ་
པོ་དེ་ཚོས་རྗེ་བཙུན་བྱམས་མགོན་ཞེས་གསུང་གི་
ཡོད། དེར་བརྟེན་མཚན་འདིའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་
བསླབ་བྱ་གང་ལེན་དགོས་རེད་ཅེ་ན། རང་ཉིད་ཀྱི་
རྒྱུད་ལ་བྱམས་པ་བསྐྱེད་དགོས་པ་དང་། རང་གི་
རྒྱུད་ལ་བྱམས་པ་བསྐྱེད་ན། མ་སྐྱིད་པ་གཙོ་བོ་དེ་
སེམས་འཁྲུག་པས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། སེམས་འཁྲུག་
པ་དེ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གང་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་དེ་
བཅོས་ཀྱི་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད། སྤྱིར་སེམས་ལྡན་
དང་སེམས་མེད་གཉིས་ཡོད། འོན་ཀྱང་མང་ཆེ་བ་
སེམས་ལྡན་གྱི་རྐྱེན་བྱས་ནས་ང་ཚོའི་སེམས་འཁྲུག་
ཡོང་གི་ཡོད། དཔེར་ན། ཕྲག་དོག་དང་། འགྲན་
སེམས། བརྣབ་སེམས། གནོད་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱུ་
མང་ཆེ་བ་སེམས་ལྡན་ལ་དམིགས་ཀྱི་ཡོད། གང་ལ་
དམིགས་ནས་སེམས་འཁྲུག་ཡོང་རྒྱུའི་ཡུལ་དེ་ཉིད་
ལ་བྱམས་པའི་བློ་བསྐྱེད་ན། རང་ཉིད་ལ་སེམས་ཞི་
བདེ་ཡོང་རྒྱུ་དང་སེམས་འཁྲུག་རྒྱུ་དེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་
པའི་སྐབས་སེམས་ཞི་བདེ་ལྡན་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་ ༼མེ་ཊི་ཡ་བྷོ་དྷི་
སཏྭ༽ རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་ཞེས་བརྗོད་པ་དེ་གང་ལྟར་
མེ་ཏྲི་ཟེར་དུས་བྱམས་པ་ཡིན་པ་རེད། བྱམས་པའི་
མཚན་འདི་ཐོས་ཡོང་སྐབས་བྱམས་པ་ཞེས་པ་དེ་
གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་དྲན་གསོ་གནང་
དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། གཙོ་ཆེར་ཁྲིག་སེ་རིན་

པོ ་ཆེས ་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་ཏེ ་རྟེན ་འདི ་ལྟ ་བུ ་
བཞེངས་པ་རེད། འདིར་དངོས་སུ་འཇིམ་བཟོ་བ་
ཀརྨ་ཚེ་རིང་དང་། སྐུ་བཞེངས་མཁན་དང་ཁྱེད་

རང་ཚོ་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། དེའི་
ཆེད་དུ་ཞལ་འདེབས་འབུལ་མཁན་རྣམས་དང་དེ་
བཞིན་ལས་བཟོ་བ་ཚང་མས་དགེ་རྩ་ཞིག་བསྒྲུབས་
ཡོད། ང་ཚོའི་ཕྱོགས་ནས་བཤད་ན། རང་གི་དགེ་
རྩ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་སོ་སོ་མིང་གྲགས་ཡོང་ན་བསམས་
ཏེ་བྱས་ཚེ་དགེ་བ་འཕྲོ་བརླག་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་
བསམ་བློའི་དབང་དུ་མ་སོང་བར་གོང་དུ་རིན་པོ་
ཆེས་ཐུགས་སྨོན་གནང་བ་བཞིན་སྤྱིར་ང་ཚོ་འདིར་
ཡོད་པའི་མི ་རྣམས་ཆོས་ལུགས་དང་སྐད་ཡིག་
རིགས་རུས་སོགས་མི་འདྲ་བ་ཆགས་ཡོད་ནའང། 
ཚང་མར་མིག་གཉིས་དང་རྣ་ཅོག་གཉིས་ཡོད་པའི་
མི་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་ཡོད། གལ་ཆེ་ཤོས་ང་
ཚོ་ཕ་མའི་ཁོག་པ་ནས་སྐྱེས་སྐབས་ཚང་མ་གཅགི་པ་
ཆགས་ཡོད། མཇུག་ཏུ་འཆི་སྐབས་སུའང་གཅིག་པ་
བྱས་ནས་འཆི་རྒྱུ་རེད། དེས་གང་སྟོན་གྱི་ཡོད་དམ་
ཞེ་ན་ང་ཚོ་ཚང་མ་མི་གཅིག་པ་དང་། ཚང་མ་སྡུག་
བསྔལ་མི་འདོད་པ་དང་བདེ་བ་འདོད་པ་གཅིག་
མཚུངས་ཡིན་པ་སྟོན་གྱི་ཡོད། དེ་བཞིན་ང་ཚོ་

འདིར་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མས་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་
སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་ལྟར་འཛམ་གླིང་ནང་ཡོད་
པའི་མི་ཚང་མ་གཅིག་གྱུར་རེད། དེས་མཚོན་པའི་

སྲོག་ཆགས་དུད་འགྲོ་ཡང་ཁ་གྲགས་རྒྱུ་མེད་པ་དང་
མིའི་སྐད་མི་ཤེས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་དང་
བདེ་བ་འདོད་པ་གཅིག་པ་རེད། དེ་དང་དེས་མཚོན་
པའི་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུགས་བསྔལ་མི་འདོད་
པའི་སེམས་ཅན་གྲངས་མེད་པ་རྣམས་ལ་དངོས་
དང་བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ནས་ཕན་པ་ཞིག་ཡོང་བར་ཤོག་
བསམ་ནས་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་སྟེ་དགེ་བ་བསྔོ་ན་ཡག་
པོ་ཡོང་གི་རེད། དེར་བརྟེན་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་
བཞེང་རྒྱུར་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་འབྲེལ་ཚོགས་
མཐའ་དག་ནས་རང་གིས་བསགས་པའི་དགེ་བ་དེ་
སྔོ་བ་བྱ་རྒྱུ་རེད། ངོས་རང་ལ་དྭགས་ལ་ཚར་འགའ་
རེ་བསླེབས་ཡོད། ཐེངས་དང་པོ་བསླེབས་པ་ནས་ད་
བར་འགྱུར་བ་དང་ཡར་རྒྱས་ཞེ་དྲག་ཕྱིན་འདུག 
མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་མཆོག་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང༌། མི་
མང་ཚོའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ཏན་ཏན་
ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་འདུག དེ་བཞིན་ཤེས་ཡོན་ལ་དོ་སྣང་
བྱ་རྒྱུ་དང་སློབ་གྲྭ་ཁག་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་
འདུག ཕྱོགས་མཚུངས་དགོན་པ་ཁག་དེ་ཚོའང་

ལ་དྭགས་ལྡུམ་ར་བདེ་སྐྱིད་དགོན་དུ་ཡོད་པའི་མཐོ་ཚད་ཕི་ཊི་བརྒྱ་ལྡན་པའི་རྒྱལ་བ་བྱམས་པའི་སྐུ་བརྙན།



2༠1༠ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 1༠

སློབ་གཉེར་དང་འདུལ་ཁྲིམས་རེད་ཚང་མ་ཡར་
རྒྱས་ ཕྱིན་པའི་རྣམ་པ་གསལ་པོ་འདུག དེར་བརྟེན་
ད་བར་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་དེ་དག་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་
ཁྱེད་རང་ཚོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་རེད། གཉིས་
ནས་འབྲེལ་ཡོད་དབུ ་ཁྲིད་ཚོས་ཤེས་ཡོན་དང་
འཕྲོད་བསྟེན་གང་ལ་ཡིན་ནའང་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་
ཚོས་ཁུར་བླངས་ནས་བྱས་པར་བརྟེན་ཚང་མར་
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱིར་འཛམ་གླིང་རང་
བཞིན་གྱིས་ཚ་དོྲད་ཆེ་རུ་འགོྲ་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ཛ་
དྲག་གི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོད། གནས་སྟངས་དེ་
འཛམ་གིླ༝ང་སིྤྱའི་མ་འོངས་པའི་བདེ་དོན་དང་འབེྲལ་
བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས་ཆེ་ས་རྒྱལ་ཁབ་
ཚོས་དེར་དོ་སྣང་བེྱད་བཞིན་ཡོད་ལ་ང་རང་ཚོ་ཡུལ་
གུྲ་མི་རེ་ངོ་རེས་དེར་དོ་སྣང་བེྱད་དགོས་པ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད། ངོས་ཀིྱ་གོྲགས་པོ་རྒྱའུ་ (Bahuguna) 
ལགས་ཀིྱས་ངོས་ལ་འགན་ཞིག་སྤྲད་ཡོད། ཁོང་
གིས་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རུྒྱད་ཀིྱ་ཁོར་ཡུག་ལ་དམིགས་
བསལ་དོ་ཁུར་གནང་གི་ཡོད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཧི་མཱ་
ལའི་རི་རུྒྱད་གང་དུ་བསེླབས་པ་ཡིན་ནའང་ངེས་པར་
དུ་ཁོར་ཡུག་སོྐར་བརོྗད་རོགས་ཞེས་ཁོང་གིས་ངོས་
ལ་འགན་དེ་སྤྲད་ཡོད་པས་ངོས་ནས་ཀྱང་དེ་དེ་
བཞིན་དུ་བགིྱའོ་ཟེར་ནས་ཁས་བླངས་པ་རེད། དེར་
བརེྟན་དེ་རིང་འདིར་གཞུང་གི་ལས་བེྱད་པ་དང་སེར་
སྐྱ་མི་མང་མང་པོ་འཛོམས་ས་འདིར་ཞུ་འདོད་བུྱང༌།  
འཕྲལ་དུ་ཁ་ཐུག་ཁ་ཐུག་གི་ཚོར་བར་ཆ་བཞག་
ནའང་། དཔེར་ན། རི་སྐམ་པོ་འདིའི་སྒང་ལ་ཤིང་
སོྡང་སོྔན་པོ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་ན་མིག་ལའང་ལྟ་བདེ་བ་
ཡོད། སྐྱ་ཤར་རེར་ཡོད་ན་གནམ་གིྱ་ཚ་བ་གཅིག་
བྱས། དེ་ནས་ས་ཆ་དཀར་པོ་དེས་མིག་ལ་གཟན་པོ་
མི་འདུག་གམ། འདི་ལས་ལྗང་ཐིང་ངེར་སོྡད་རུྒྱ་བུྱང་
ན་ཁར་ཐུག་དེར་སེམས་ནང་སིྐྱད་སྣང་གི་ཚོར་བ་
ཞིག་སེླབ་ཀིྱ་རེད། བེྱ་མའི་དཀིྱལ་ལ་སོྡད་མཁན་གིྱ་
བེྱ་མ་མྱུ་གུ་ཡིན་ནའང་བྱེ་མ་ཡོད་ན་དགའ་བ་ཡོད་
གྲོ། ང་ཚོ་མི་དང་བྱ་བྱིའུ་ལ་ཤིང་ནགས་ཡོད་ན་
ཡག་པ་དང་སྐྱིད་པ་ཡོད། ཤིང་ནགས་མང་པོ་ཡོད་
ན་བྱ་བྱིའུ་ཚོར་ཡང་ལོྟ་ཆས་འབེལ་དུ་འགོྲ་གི་རེད། 
གང་ལྟར་ཤིང་འཛུགས་རུྒྱ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་

རེད་འདུག ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རུྒྱད་ཀིྱ་ས་ཁུལ་ཡོངས་
རོྫགས་ལ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀིྱ་ཤིང་སྣ་འཛུགས་རུྒྱ་
དང༌། གཉིས་ནས་འདིར་ཡོད་པའི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་འདི་
ཚོའི་འབུྱང་ཁུངས་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རུྒྱད་ཀིྱ་སིྲད་པའི་
གངས་རི་དེ་ཚོ་རིམ་པས་ལོ་རེའི་མཚམས་ཀིྱ་བཞུར་
ཚད་དེ་ཆེ་རུ་འགོྲ་བཞིན་ཡོད། ད་ལྟ་ཆུ་མཛོད་གང་
ཙམ་བཟང་པོ་ཡོད་སྐབས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀིྱ་ཤིང་
སྣ་འཛུགས་ཐུབ་ན། ཁོར་ཡུག་དེའང་བཟང་དུ་ཕིྱན། 
ས་ཆ་གཅིག་ནས་འགུལ་བསོྐྱད་དེ་འདྲ་ཞིག་བརྒྱབ། 
ལ་ཧུལ་སིྤྱ་ཏི་ནས་འགུལ་བསོྐྱད་དེ་འདྲ་བརྒྱབ། ཨ་
རུ་ནཱ་ཅལ་བར་ཤིང་སྣ་འདེབས་འཛུགས་ཀིྱ་ལས་
འགུལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕིྱན་ན། ཕོྱགས་གཅིག་ནས་ཧི་
མཱ་ལ་ཡའི་རི་རུྒྱད་སུྲང་སོྐྱབ་ཡོང་རུྒྱར་གཅིག་ཕན། 
དེས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་ཆུ་ཡོང་རུྒྱར་གཅིག་
ཕན། དཔག་ཚོད་ཀིྱས་འཛམ་གིླང་སིྤྱའི་གོ་ལའི་ཚ་
དོྲད་(Global Warming) སྟངས་འཛིན་བྱ་རུྒྱར་
ཕྲན་བུ་ཕན་གིྱ་ཡོད། དཔེར་ན་ལེ་ཊིན་ཨ་མེ་རི་ཀའི་
ནང་ཨེ་མ་ཛོན་ (Amazon area) དེ་ཚོའི་ནང་ཤིང་
སྣ་འདེབས་འཛུགས་བེྱད་བཞིན་པ་དེས་འཛམ་གིླང་
ཚང་མར་ཕན་གིྱ་ཡོད། ང་ཚོ་ཧི་མཱ་ལའི་ས་ཁུལ་ནང་
ཤིང་སྣ་དང་ཁོར་ཡུག་སུྲང་སོྐྱབ་བྱ་རུྒྱ། དེ་བཞིན་
ཤིང་གསར་པ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡིན་
ན་ཡག་པོ་ཡོད། ཤིང་སྣ་མང་པོ་བཙུགས་ཏེ་ཤིང་
འབེལ་པོ་བུྱང་ན། ཤིང་སོྦམ་པོ་དེ་ཚོ་ཁང་པ་རྒྱག་རུྒྱ་
དང་མེ་ཤིང་སོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀིྱ་རེད། དེར་
བརེྟན་ཁེྱད་ཚོས་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ཐུགས་སྣང་མང་ཙམ་
གནང་རོགས་ཞུ་འདོད་བུྱང་ཞེས་སོགས་ཀིྱ་བཀའ་
སོླབ་སྩལ་ཡོད། 
 དེ་ནས་མངའ་སེྡའི་བོླན་ཆེན་མཆོག་གིས་
གསུང་དོན། སུྐ་བརྙན་གསར་བཞེངས་ལེགས་པར་
གུྲབ་པར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
གིས་རབ་གནས་བཀིྲན་བསྐྱངས་པ་དེས་ནུབ་ར་ཙམ་
མ་ཟད། ལ་དྭགས་དང་ཇ་མུ་ཀ་ཤི་མིར། རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས། དེ་བཞིན་འཛམ་གིླང་སིྤྱའི་ཞི་བདེར་
ཕན་པའི་སོྨན་འདུན་ཞུ་རུྒྱ་དང་ཆབས་ཅིག་ངའི་སོྤ་
བོ་ལགས་ཀིྱས་༸གོང་ས་མཆོག་ཐེངས་མང་མཇལ་
མོྱང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ངའི་པཱ་ལགས་ཀྱང་༸གོང་

ས་མཆོག་དང་ཐུགས་ཉེ་པོ་ཡོད། ད་ལན་ང་ཚོའི་
མི་ཐོག་བཞི་པ་ངའི་ཕུྲ་གུ་ཚོ་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་
མཇལ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བུྱང་བས་སྐལ་པ་བཟང་པོ་ཡིན་
བསམ་གིྱ་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོད། དེ་ཉིན་སྔ་དོྲ་
མངའ་སེྡའི་བོླན་ཆེན་མཆོག་གི་ནང་མི་དང་སུྤན་ཉེ་
བཅས་ལའང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཞལ་མཇལ་ཐོབ་
ཡོད། དེ་བཞིན་ཁིྲག་སེ་རིན་པོ་མཆོག་གིས་སུྐ་བརྙན་
བཞེང་སྐབས་མཐུན་འགུྱར་རོགས་རམ་གནང་
མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་རེྗ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གུྲབ་
མཚམས་རིག་གཞུང་འཁྲབ་སོྟན་གནང་ཡོད། རྒྱལ་
བ་བྱམས་པ་མགོན་པོའི་སུྐ་བརྙན་ཐོ་ཚད་ཕི་ཊི་ 1༠༠ 
ཡོད་པ་དེ་ཕིྱ་ལོ 2༠༠5 ལོར་བཞེངས་འགོ་བཙུགས་
པ་དང༌། ཕིྱ་ལོ་ 2༠༠7 ལོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཁུལ་དེར་ཆིབས་སུྒྱར་སོྐྱང་
སྐབས་སུྐ་བརྙན་བཞེངས་སར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་
དེ་ས་གཞིར་བྱིན་རླབས་སྩོལ་སྐབས་མགོན་པོ་གང་
ཉིད་མཆོག་གིས་ད་ལན་སྐུ་བརྙན་གསར་བཞེངས་
ཀྱི ་ལས་ཀ་ཐོག་མ་དེ ་ཡང་ངོས་ནས་བརྩམས་
པ་ཞིག་ཡིན་པས་རེྗས་སུ་གསར་བཞེངས་གྲུབ་
མཚམས་རབ་གནས་ཀྱང་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་
ཞལ་བཞེས་ཐོབ་ཡོད། འགྲོ་གྲོན་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ 
3༠༠ ཙམ་གྱི་སྐུ་བརྙན་དེ་ནི་བདེ་སྐྱིད་རྫོང་ཀུན་
རོགས་ཚོགས་པ་དང་ལྡུམ་ར་བདེ་སྐྱིད་རྫོང་བྱམས་
མགོན་གསར་བཞེངས་མཉམ་རོགས་མཐུན་འབྲེལ་
ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་གིས་གསར་བཞེངས་གནང་བ་
ཞིག་རེད། ཁྲིག་སེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྐུ་བརྙན་
བཞེང་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་ངོ་སོྤྲད་གནང་བའི་ནང་
། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བ་དང་ཡང་
སྒོས་༸རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དབུས་༸རྒྱལ་
དབང་ཡབ་སྲས་རྣམ་གཉིས་དང་རིས་མེད་སྐྱེས་
ཆེན་དམ་པ་རྣམ་སྐུ ་ཚེ་ཡུན་གནས་ཡོང་བ་དང་
འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་ནད་ཡམ་མུ་གེ་རིགས་མི་
ཡོང་བའི་ཆེད་དང་། དེ་བཞིན་དམིགས་ཡུལ་གཞན་
ཞིག་ནི་ནུབ་ར་ནི་རྒྱ་ནག་དང་པ་ཀི་སི་ཐན་གཉིས་
ཀིྱ་ས་མཚམས་སུ་ཡོད་སྟབས་དམག་འཁུྲག་སོགས་
མེད་པར་ཞི་བདེ་ཡོང་ཆེད་བཞེངས་པ་ཞིག་ཡིན། 
ཞེས་གསུངས།།



2༠1༠ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།11

ཁྲིག་སེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་བ་བྱམས་པའི་སྐུ་བརྙན་གྱི་རབ་གནས་མཛད་སྒོར་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 7 ཚེས་ 25 ཉིན་
ལ་དྭགས་བདེ་སྐྱིད་དགོན་པར་༸རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་
མགོན་པོའི་སྐུ་བརྙན་ལ་རབ་གནས་གྲུབ་རྗེས་ཁྲིག་

སེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། 
ལྷར་བཅས་སྲིད་ཞིའི་གཙུག་ནོར། འཛམ་གླིང་
ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན། རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་རྗེའི་རང་
གཟུགས། མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའི་ལྷ་སྐལ། གངས་
ཅན་ལྷ་གཅིག་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བའི་
དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་
པོ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཡེ་
ཤེས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག ལ་དྭགས་ལྡུམ་
རའི་བདེ་སྐྱིད་དགོན་གྱི་བླ་མ་དབུ་ཆོས་དང་ལས་
སྣེ་ལྷན་ཚོགས། ལྡུམ་ར་བདེ་སྐྱིད་བྱམས་དགོན་
གསར་བཞེངས། ཉམས་རོགས་མཐུན་འབྲེལ་
ཚོགས་པ་ལྷན་རྒྱས། ཆོས་སྡེ་དང་མི་མང་ཡོངས་
ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་བཞིན་སྐུ ་ངལ་ལ་མ་
འཛེམས་པར་ཞལ་བཞེས་གནང་བ། ད་ཆ་མ་
འོངས་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་བ་བྱམས་པའི་རབ་གནས་
སུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་ཅིང་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པར་
གུས་འབངས་ཡོངས་ནས་སྒོ་གསུམ་དད་གུས་ཚད་
མེད་དང་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུར། འདི་གར་ཕེབས་

པའི་དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་བླ་སྤྲུལ་མཁན་པོ་དང་
དགེ་བཤེས་དཀའ་ཆེན་དང། ལ་དྭགས་དགོན་སོ་
སོའི་དབུ་ཆོས་ལྷན་རྒྱས་དགེ་འདུན་རྣམས་དང༌། 

མཁས་དབང་རྣམ་པ། ལ་དྭགས་དགོན་ཚོགས་དབུ་
འཛིན་རྟོགས་ལྡན་རིན་པོ་ཆེ། ལ་དྭགས་ནང་ཚོགས་
དབུ་འཛིན་བློ་བཟང་རིན་ཆེན། ཆོས་ལུགས་ཁག་
གི་དབུ་འཛིན་རྣམ་པ། ཇམ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་གྱི་བློན་
ཆེན་ཨུ་མ་ཨབ་རྡུ་ལ་མཆོག མངའ་སྡེའི་བློན་པོ་རྣམ་
པ། ལ་དྭགས་རང་སྐྱོང་ཚོགས་ཆེན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་
ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེས་གཙོས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་རྒྱས། ཁྲིམས་
བཟོ་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ལྷན་རྒྱས། སྲིད་བྱུས་ཁག་
གི་དབུ་འཛིན་ལྷན་རྒྱས། སླེ་རྫོང་དཔོན་དབང་ཕྱུག་
གིས་གཙོས་གཞུང་གི་དཔོན་པོ་ལྷན་རྒྱས། ལས་བྱེད་
སྐུ་མགྲོན་ལྷན་རྒྱས། ལུྡམ་ར་བདེ་སྐྱིད་བྱམས་མགོན་
གསར་བཞེངས་ཚོགས་པའི་སྦྱིན་བདག་དང༌། ལས་
སྣེ་དང་མི་མང་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མར་འཚམས་འདྲིའི་
བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རི་རྫོང་སྲས་
རིན་པོ་ཆེ་བྱང་རྩེ་ཆོས་རེྗ་རེྗ་བཙུན་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་
ལུང་རོྟགས་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་མཆོག་ལ་དགའ་
ལྡན་ཁྲི ་རིན་པོ ་ཆེའི ་ཕྱག་རྟགས་སྩལ་བར་ངོས་

ལ་དྭགས་དགོན་པ་ཡོངས་དང་ལ་དྭགས་མི་མང་
གི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་གི་ཡིན།
    དུས་དེ་རིང་ལྡུམ་ར་བདེ་སྐྱིད་གིླང་ཕོ་བྲང་ཡིད་
དགའ་ཆོས་འཛིན་གནས་མཆོག་འབུར་དུ་མཐོ་བའི་
རི་རྒྱལ་རྩེ་མོ་རུ། རྣམ་འདྲེན་ལྔ་པ་རེྗ་བཙུན་བྱམས་
པ་མགོན་པོའི་སྣང་བརྙན་ཕི་ཊི་ 1༠༠ ཡོད་པའི་
སྐུ་བརྙན་འདི་བཞིན་འཇིམ་བཟོ་བ་ཀརྨ་ཚེ་རིང་གི་
ཕྱག་བཟོ་ལས་ཕྱི་ལོ་ 2༠༠5 ལ་འགོ་བཙུགས་
ནས་ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ལེགས་པར་གྲུབ། སྐུ་བརྙན་
དང་གཙུག་ལག་ཁང་འཁྱམ་ར་བཅས་ལ་ཁྱོན་
བསྡོམས་ཧིན་སྒོར་འབུམ་གསུམ་བརྒྱ་ལྷག་འགྲོ་བའི་
བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་མཆོག་ཁོ་ནར་བསམས་ནས་
སྦྱོར་འཇགས་ཞུས། ད་རེས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་༸ཞབས་སོར་འཁོད་ནས་རབ་གནས་
མཛད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་བདག་གིས་ཇི ་ལྟར་
གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་བཞིན། མགོན་པོ་མཆོག་
ནས་རྗེ་བཙུན་བྱམས་མགོན་གྱི་གསུང་བྱམས་ཆོས་
སྡེ་ལྔའི་བཤད་ལུང་རྟེན་འབྲེལ་ཆེད་དུ་དབུ་འཛུགས་
བཀའ་དྲིན་སྩལ། སེར་སྐྱ་ཡོངས་ལ་ལམ་གཙོ་རྣམ་
གསུམ་དང་བློ ་སྦྱོང་ཚིགས་བརྒྱད་མ་ལྗགས་ལུང་
ཟབ་མོ་བཀའ་དྲིན་སྩལ་རྒྱུའི་བཀའ་བཞེས་ཟབ་མོ་
ཐོབ་པ་ནི། བྱིན་རླབས་གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོ་ཆགས་
པས་བཀའ་དྲིན་གྱི་ཕུང་པོ་བརྗེད་ཐབས་མེད་པ་
ཞིག་ཡིན། ཁྱད་པར་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་
སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་སེམས་ཅན་གྱི་བདེ ་སྐྱིད་འཛམ་
གླིང་ཞི ་བདེ ་སོགས་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་
གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་བདེ་རྒྱ་ཆེན་
པོ་ཐོབ་པའི་དོན་དུ་བྱམས་པའི་སྐུ་བརྙན་བཞེངས་
གྲུབ་པ་རང་ངོས་ནས་ཀྱང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་དང་
དགའ་བསུ་ཚད་མེད་ཡོད། ཅེས་དང་ཡང་ཁོང་
གིས་གསུང་དོན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་
དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་

ཁྲིག་སེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཕེབས་བསུ་ཞུ་བཞིན་པ།
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མཆོག་དང༌། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་
ཀྱི་སྐུ་གེགས་ལ་བར་ཆད་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་མི་བཞེས་
པར་༸ཞབས་པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་བརྟན་ཅིང༌། 
རླབས་ཆེན་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་མཛད་འཕྲིན་མཐའ་དག་
ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་པ་བཞིན་ལུྷན་གྱི་འགྲུབ་པ་དང༌། 
དམ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་བ་བྱམས་པའི་བསྟན་པ་བར་
གནས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་
དགེ་བ་བསགས་པའི་མཐུས་མཆོག་གསུམ་གྱི་བྱིན་
རླབས་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་འགྱུར་བ་དང༌། 
སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས༌དཔའ། དེ་བཞིན་
རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱི་འགོྲ་བ་མ་ལུས་བྱིན་གྱིས་
བརླབས་ཏེ། དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ནད་མཚོན། མུ་གེ 
དམག་འཁྲུག་ཐམས་ཅད་བསལ་ཞིང༌། ཕྲག་དོག་
དང༌། རང་འདོད། ཁོང་ཁྲོ། ང་རྒྱལ་ཉོན་མོངས་
མཐའ་དག་ཞི་བ་དང༌། ལུང་ཚན་དང་ཆོས་ལུགས་
མི་འདྲ་བའི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཞི་བདེ་མཉམ་མཐུན་
ངང་གནས་ཤིང༌། དེ་དག་གིས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་
བའི་རྒྱུ་རྟོགས་པ། འཛམ་གླིང་ཞི་བདེར་གནས་ཤིང༌། 
སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་རང་སར་ཞི་
ཞིང་ཀུན་ལ་བྱམས་དང་རྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ལེགས་པར་
སྐྱེས་ནས། འཛམ་གླིང་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་བདེ་སྐྱིད་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྐལ་པ་རྫོགས་ལྡན་ལྟར་ཡོང་
བ། ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཐུགས་
མཐུན་ཁིྲམས་གཙང་བསླབ་པ་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་
བརྩོན་ཞིང༌། དེ་དག་གི་དགེ་བས་མར་གྱུར་སེམས་
ཅན་རྣམས་འཇིག་རྟེན་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་ཡོངས་
སུ་དག་སྟེ་རྟག་བརྟན་འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་ཐམས་
ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ ་འཕང་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པའི་
ཆེད་དུ་དམིགས། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་ང་ཚོའི་བླ་མ་དུས་འདིའི་མཁྱེན་པ་དང་
བརྩེ་བ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པའི་འཛམ་གླིང་དེད་དཔོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་མ་དགོན་ཁྲིག་
སེ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་གླིང་དང་བདེ་སྐྱིད་དགའ་
ལྡན་བཀྲིས་ཆོས་གླིང་དགོན་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་དགེ་འདུན་
ཡོངས་ནས། དུས་དེ་ནས་བཟུང་དོད་རྒྱལ་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་མི་བསྟེན་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་ཤིང་དམ་བཅའ་

ཞུས། དམ་བཅས་པའི་ཕྱག་བྲིས་མཚན་རྟགས་དང་
བཅས་དེ་སྔ་ཕུལ་ཟིན་པ་ཡིན། མ་ཟད་དགོན་གཉིས་
ཀྱི་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ནས་ཀྱང་དོད་རྒྱལ་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་མི་བསྟེན་རྒྱུ་དམ་བཅའ་ཞུས། སྤྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་རེྗ་བིྱན་
རླབས་ལ་བརྟེན་ནས་གུས་དང་དགོན་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་
དགེ་འདུན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཁས་ལེན་བསྒྲུབས་ཐུབ་
པ་བྱུང༌། ཕྱིས་སུ་ཡང་མགོན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་
བཞེད་བཞིན་བཀའ་སློབ་གནང་བ་དེ་རྣམས་ཇི་སྲིད་
ནམ་གནས་བར་མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་ཞུ་ཡི་
ཡོད། ཅེས་དང་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་
དོན།  སྔོན་མ་ཡིན་ནའང་བོད་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་
གི་ཐུགས་རེྗ་ལ་བརྟེན་ནས་སྤྱིར་འཛམ་གླིང་གི་ནང་
སློབ་སྦྱོང་ལ་ཐུགས་སྣང་ཡོད་པ་དང༌། དམིགས་
བསལ་དུ་ལ་དྭགས་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་
ནང་པའི་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཐོབ་པ་དང་
ཆབས་ཅིག་གྲྭ་གཞོན་རྣམས་ལ་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་
ཡང་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ནི་ཚང་མའི་མཁེྱན་གསལ་རེད། 
དེ་ལྟ་བུའི་བཀའ་དྲིན་རྣམས་དྲན་ན་ནམ་ཡང་བརྗེད་
མི་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། སྔར་མ་ཚད་ད་ལྟའང་རྒྱ་གར་
ལོྷ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ཁག་དང༌། གཞན་ལ་དྭགས་
ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་གྭྲ་གཞོན་རྣམས་ལའང་ནང་པའི་རིག་
གཞུང་རྣམས་ལ་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཐོབ་
སྟེ་གྲྭ་པ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་གོང་གསལ་ཆོས་སྡེ་ཁག་
ཏུ་སློབ་སྦྱོང་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་ནི་༸གོང་
ས་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཤ་སྟག་
ཡིན་པར་མངོན། སྔོན་གྱི་དུས་སུ་རྒྱ་གར་འཕགས་
པའི་ཡུལ་ནས་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པ་མང་པོ་ཞིག་
བོད་ཆོས་ལྡན་གིྱ་ཞིང་ལ་ཕེབས་ཏེ་ནང་པའི་བསྟན་པ་
སྤེལ་བའི་བྱ་བ་ཤིན་ཏུ་རླབས་ཆེན་པོ་མཛད་པ་དང༌། 
དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པ་དེ་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་དང༌། 
བླ་སྤྲུལ། མཁས་པ་མང་པོ་ཞིག་བོད་ནས་རྒྱ་གར་
ལ་ཕེབས་པ་རེད། དེ་ནས་བཟུང་ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་
ཐུགས་རྗེ་ལ་བརྟེན་ནས་དེང་སང་འཛམ་གླིང་ཡོངས་
སུ་ནང་ཆོས་དར་དང་དར་བཞིན་པ་ཡིན། ཞེས་དང་
མཐའ་དོན་གསུང་བཤད་གནང་བའི་ནང། བསྐྱར་དུ་
ཞུ་གསོལ་འདེབས་པ་ནི། མ་འོངས་པར་ཡང་༸གོང་

ས་མཆོག་གི་ལ་དྭགས་ཀིྱ་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཐུགས་
བརྩེ་བས་གཟིགས་ཏེ་ལ་དྭགས་སུ་ཡང་ཡང་ཆིབས་
སྒྱུར་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་དགོངས་དབྱིངས་སུ་མངའ་
བ་དང༌། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་
བརྩེ་བ་ཆེན་པོས། གུས་འབངས་ལ་དྭགས་པ་རྣམས་
ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་བཀྲི་བའི་ཆེད། 
 འདི ་ཕྱི ་གཉིས་ཕན་གྱི ་ཞལ་གདམས་
གསུང་གི་བདུད་རྩི་ཇི་སྲིད་བླང་དོར་གྱི་གནས་ལ་
ལྟ་བའི་མིག་བཟང་མ་ཐོབ་བར་དུ་མཉམ་མཐུན་
ངང་གནས་ཤིང༌། འཛད་མེད་འཇོ་བའི་ཐུགས་རེྗ་
སྐྱབས་འཇུག་རྒྱ་མི་ཆུང་བ་ཞུ་རྒྱུ། མདོར་ན་༸གོང་
ས་མཆོག་བོད་ཙམ་མ་ཟད་འཛམ་གླིང་མི་མང་གི་
རླབས་ཆེན་དབུ་ཁྲིད་ཅིག་ཡིན་པ་དང༌། ཁོང་གི་ལམ་
སྟོན་དང་བྱམས་བརྩེ་ནི་དུས་ནམ་ཡང་འཛམ་གིླང་
དུ་དགོས་མཁོ་ཡོད། ལྷག་པར་ང་ཚོ་ལ་དྭགས་མི་
རྣམས་ལ་མཚོན་ན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོའི་མགོན་སྐྱབས་ལ་མ་བརྟེན་པར་འཚོ་ཐབས་མེད། 
དེ་བས་༸གོང་ས་མཆོག་ནི་འཛམ་གིླང་གི་མི་རིགས་
དང་ཆོས་ལུགས། ལྟ་གྲུབ་མི་འདྲ་བ་ཚང་མའི་སེམས་
ནང་གི་ཞི་བདེ་དང་། བྱམས་བརྩེའི་བདག་ཉིད་ཆེན་
པོར་གྱུར་ཞིང༌། ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་
དང༌། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་
སོགས་ཕུལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་ཡོངས་ཀྱི་འདྲེན་པ་དང༌། 
དེད་དཔོན་ཆེན་པོར་མངའ་གསོལ་གཟེངས་བསྟོད་
ཞུས། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཀུན་སྙོམས་ཀྱི་ཐུགས་
བསྐྱེད་ནི་དགྲ་གཉེན་དང་རང་གཞན་དབྱེ་བ་མེད་
ཅིང་མཐའ་མེད་པའི་སྙིང་རེྗ་ནི་ཕྱོགས་དང་མཚམས་
ཀྱི་བར་དུ་ཆད་པ་མེད། བྱམས་བརྩེ། འགྲོ་བ་མིའི་
བཟང་སྤྱོད་དང་གཞི་རྩའི་རིན་ཐང་སོགས་ཀྱི་ལྟ་
གྲུབ་རྣམས་འཛམ་གླིང་མི་མང་གི་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་
ཡུལ་དུ་གྱུར། 
 ང་ཚོ་ལ་དྭགས་པའི་རྗེས་འཇུག་སློབ་མ་
རྣམས་ནས་ཀྱང་༸གོང་ས་མཆོག་དུས་ནམ་ཡིན་
ཡང་གསང་ཆེན་སློབ་བཤད་ཀྱི་བསྟན་པའི་བདག་
པོ་དང༌། ང་ཚོའི་མགོན་སྐྱབས་སུ་བཞུགས་པར་
འདོད། ང་ཚོས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོའི་བླ་ན་མེད་པའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་བའི་



2༠1༠ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།13

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་ནུབ་ར་ཁུལ་དུ་ཆོས་འབྲེལ་དང་
ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 7 ཚེས་ 26 རེས་
གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་ནུབ་ར་མངའ་ཁོངས་བདེ་
སྐྱིད་དགོན་པར་མང་ཚོགས་ལ་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་
པོས་མཛད་པའི་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་དང་། དགེ་

བཤེས་གླང་རི་ཐང་པས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་ཚིགས་
བརྒྱད་མའི་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་སྩལ། 
ཕྱི་ཚེས་ 27 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་གྱི་སྔ་
དྲོ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ལམ་གཙོ་རྣམ་
གསུམ་གྱི་གསུང་ཆོས་ལྷག་འཕྲོས་རྣམས་སྩལ་གྲུབ་
རྗེས་ཆོས་ཞུ་བ་མི་གྲངས་ 15༠༠༠ ཙམ་ལ་ཚེ་
དཔག་མེད་ཀྱི་ཚེ་དབང་སྩལ། དེ་རྗེས་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བཞུགས་གནས་
ཕོ་བྲང་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་ཕྱི་རྒྱལ་
ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་མི་གྲངས་ 5༠༠ ཙམ་ལ་

མཇལ་ཁ་སྩལ་བ་དང་བསྟུན་རང་གི་ཕ་མེས་ཀྱི་
ཆོས་ལུགས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་གལ་ཆེ་ཡིན་
སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་
མི་འབོར་དུང་ཕྱུར་ 6༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་ཚང་
མ་སེམས་ཚོར་དང་། བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་

པའི་ཆ་ནས་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་ཡོད། དེར་
བརྟེན་ང་ཚོ་ཚང་མར་མི་བཟང་ངན་ཇི་འདྲ་ཞིག་
ཆགས་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། 
མི་ཡག་པོ་ཞིག་ཆགས་པར་དངུལ་དང་དབང་ཆར་
རག་ལུས་མེད། མེ་མདས་གཏོར་བཤིག་གཏོང་རྒྱུ་
དང་དངུལ་གྱི་མཚམས་རེ་ཧ་ཅང་མ་སྐྱིད་པ་བཟོ་
གི་ཡོད། དཔེར་ན་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་དང་བཤུ་
གཞོག་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་ཡོང་བཞིན་ཡོད། མི་ཡག་
པོ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུར་གཞི་རྩའི་ཆ་རྐྱེན་བྱམས་བརྩེའི་
བསམ་པ་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས། སེམས་བཟང་པོ་

དང་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས་བརྗོད་སྐབས་
དེ་ཆོས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་ཆོས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཞིག་
རེད་བསམས་པ་དྲན་རྒྱུ་མེད། དུད་འགྲོ་ཡིན་
ནའང་བྱམས་བརྩེའི་རྣམ་པ་བསྟན་ན་དགའ་པོ་ཞེ་
དྲག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཚན་རིག་པས་བརྟག་དཔྱད་
བྱེད་སྐབས་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པའི་ཕག་ཙིག་ (guinea 
pig) གི་རྨ་ཁ་དེ་ཕག་ཙིག་གཞན་གྱིས་ལྕེ་ལྡག་རྒྱག་
སྐབས་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པའི་ཕག་ཙིག་གཞན་ལས་
དྲག་སྐྱེད་མགྱོགས་པ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དངོས་སུ་ར་
འཕྲོད་ཡོད། དེར་བརྟེན་དབུལ་ཕོངས་དང་འབྱོར་
ལྡན། ཤེས་ཡོན་ཡོད་མེད་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་
མི་ཚང་མ་ཕན་ཚུན་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་
ན། ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོང་
གི་ཡོད། ཡིད་ཆེས་ཡོད་ན་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དོན་
དམ་མཛའ་བརྩེའི་བསམ་པ་ཡོང་གི་ཡོད། ང་ཚོ་
མི་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརྟེན་པའི་སྲོག་ཆགས་ཤིག་
ཡིན་པས་ནང་གཤིས་རྒྱུད་བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་དེ་
དག་ང་ཚོའི་རིགས་རྒྱུན་ས་བོན་ (genes) ནང་ལྷན་
སྐྱེས་སུ་ཡོད། མི་ཚེ་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞིག་བསྐྲུན་
ཆེད་ང་ཚོའི་ལུས་ཁམས་གུྲབ་ཙམ་ནས་བཟང་པོའི་
ཡོན་ཏན་དེ་དག་ལྡན་ཡོད། བོད་མི་ས་ཡ་དུྲག་ཡོད་
པ་རྣམས་གཞི་རྩ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་ནའང་
བོད་མི་ལ་ལ་ཁ་ཆེ་དང་ཡེ་ཤུ་ཡིན་པ་དང༌། ཕོྱགས་
མཚུངས་ནུབ་ཕོྱགས་སུའང་མི་གྲངས་ས་ཡ་མང་
པོ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་མི་ལ་ལས་ནང་ཆོས་དེ་རང་
ལ་འོས་འཚམས་ལྡན་པ་ཞིག་མཐོང་གི་ཡོད། ཆོས་
ལུགས་གང་གི་རེྗས་སུ་འཇུག་མིན་དེ་རང་དབང་ཆ་

ཆེད་དུ་རྒྱལ་བ་བྱམས་པའི་སྐུ་བརྙན་བཞེངས་པ་
དང༌། འདི་བརྒྱུད་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་
བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་
པ་ཆེན་པོ ་རྗེ ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་
བློ ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་
དང༌། སྣང་མཐའ་ཟློས་གར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་

ཆེན་རྗེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བསྟན་འཛིན་
དགེ་འདུན་ཡེ་ཤེས་འཕྲིན་ལས་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་
བཟང་པོ་བཅས་རྒྱལ་མཆོག་ཡབ་སྲས་རྣམ་གཉིས་
ཀྱིས་དབུས་རིས་མེད་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་དམ་
པ་རྣམས་སྐུ ་ཚེ་ཡུན་དུ་བརྟན་ཅིང་མཛད་འཕྲིན་
རྒྱས་པ་དང་། ལྷག་པར་བོད་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་

ཆེན་པོའི་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་སྨིན་ཏེ་གཞིས་བྱེས་
མཉམ་འཛོམས་ཀྱི་ཉི་མ་མྱུར་དུ་འཆར་བ་དང༌། 
མང་ཡུལ་ལ་དྭགས་ཀྱི་མཚོན་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་
ཀུན་ཏུ་ནད་མུག་འཁྲུག་རྩོད་ཞི་ཞིང༌། འཛམ་གླིང་
ཞི་བདེའི་དཔལ་ལ་ཡུན་དུ་གནས་པའི་སྨོན་འདུན་
དང་བཅས། ཞེས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།
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ཚང་ཡོད། ངོས་རང་ནང་པའི་དགེ་སོླང་ཞིག་ཡིན་
པའི་ཆ་ནས་ལས་འགན་གཙོ་བོ་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་
འགོྲ་བ་མིའི་རིན་ཐང་གོང་མཐོར་གཏོང་རུྒྱ་དང་
ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒྲལ་ཡོང་ཐབས་བྱ་རུྒྱ་དེ་རེད། 
ངོས་རང་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ལྷག་པར་ཏྰ་
ལའི་བླ་མའི་མིང་ཞིག་ཡོད་དུས་གཞིས་བྱེས་བོད་
མི་ས་ཡ་དྲུག་གིས་ངོས་ལ་རེ་བ་བཅོལ་བཞིན་
ཡོད། དེར་བརེྟན་བོད་ཀིྱ་གནད་དོན་སེལ་རུྒྱར་
ངོས་ལ་འགན་ཡོད། གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ང་ཚོར་བོད་
ཀིྱ་ནང་ཆོས་དང་འབེྲལ་བའི་རིག་གཞུང་ཕུྱག་པོ་

ཡོད་པ་དེ་བདག་གཅེས་བྱ་རུྒྱ་ཡིན། དེ་ལྟར་བྱས་
ཚེ་རྒྱ་མི་རིགས་ས་ཡ་མང་པོར་ཕན་ཐོགས་ཀྱང་
ཡོང་ངེས་རེད། ཁེྱད་རང་ཚོ་སོ་སོའི་ལུང་པར་
ལོག་ནས་ནང་པའི་རིག་གཞུང་དང་ལེགས་བྱང་ངོ་
སོྤྲད་བེྱད་རོགས། སོྲལ་རུྒྱན་ཐོག་ནས་བཤད་ན་རྒྱ་
ནག་ནང་པ་རེད། བརུྒྱད་ལམ་ཁག་གི་གནས་ཚུལ་
འགར་གཞིགས་ན་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ཆ་རྒྱ་རིགས་
ནང་པ་ས་ཡ་ 2༠༠ ཙམ་ཡོད་ཚོད་འདུག ང་
ཚོས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤྱ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་
ཁ་བྲལ་རོྩད་ཀིྱ་མེད། བོད་ཀིྱ་ནང་ཆོས་དང་འབེྲལ་

བའི་རིག་གཞུང་ཕུྱག་པོ་དེས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་
ས་ཡ་མང་པོར་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོའི་སིྤྱ་ཚོགས་
ཤིག་བསུྐྲན་རུྒྱར་ཕན་ཐོགས་བེྱད་ཐུབ་ཀིྱ་རེད། རྒྱ་
ནག་མི་དམངས་སིྤྱ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བསྡད་
ཚེ་དཔལ་འབོྱར་ཡར་རྒྱས་ཕིྱན་པའི་ཐོག་བོད་དེ་
དེང་རབས་ཅན་དུ་འགུྱར་རུྒྱར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་
པས་ངོས་ཀིྱ་ལངས་ཕོྱགས་དེ་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཕན་ཞིག་ཡིན་སྟབས་ཁྱེད་ཚོས་
མི་གཞན་ཚོར་འགྲེལ་བརོྗད་བྱེད་རོགས། ཞེས་
བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད།། 

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ནང་ཆོས་བགྲོ་གླེང་སྐབས་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 7 ཚེས་ 27 ཉིན་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མཆོག་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལ་

དྭགས་ནུབ་རར་ཡོད་པའི་ལམ་སྒྲོན་དཔེ་སྟོན་སློབ་
གྲྭའི་ཚ་གློག་ཁང་གསར་པ་དབུ་འབྱེད་དང་རབ་

གནས་མཛད། དེ་རྗེས་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་
ཚོགས་འདུར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་མང་ཚོགས་ 
3༠༠ ལྷག་ཙམ་འདུ་འཛོམས་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་
བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། དེ་རིང་ཁྱེད་རང་ཚོས་འདིར་
བགྲོ་གེླང་གི་ཚོགས་འདུ་གྲ་སྒྲིག་ཡག་པོ་བྱས་འདུག 
གྲ་སྒྲིག་གནང་མཁན་ཚང་མར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་
ཞུ་གི་ཡིན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་དུ་
གནས་པར་རབ་བྱུང་ཕོ་མོ་གཅིག་པུ་མིན་པར་མི་
མང་ལའང་འགན་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་བརྟེན། མི་མང་
ནས་ཀྱང་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་དགོས། ཁྱེད་རང་ཚོས་
ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཡོད་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད། དངོས་གནས་འཛམ་གླིང་གི་སྤྱི་ནོར་ཞེས་ཧ་
ལམ་བརོྗད་ཆོག་པ་ཞིག་དང་སྒོས་སུ་ལ་དྭགས་དང་ཧི་
མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་མི་མང་གི་ངོ་བོ་མཚོན་རྒྱུ་དེ་ནི་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 
ལ་དྭགས་པའི་ནང་ལ་ཆོས་མེད་པའང་ཡོད། དེ་
བཞིན་ཁ་ཆེ་དང་ཡེ་ཤུ་སོགས་ཀྱང་ཡོད། དཔེར་ན། 
བོད་པ་དང་སོག་པོར་ཆ་བཞག་ནའང་ཡུལ་མིའི་ནང་
ལ་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་དང་ཆོས་དད་ཡོད་མཁན་སྣ་
ཚོགས་ཡོང་གི་ཡོད་ཀྱང་ཡུལ་སྤྱིའི་མཚོན་ཆེད་དེ་ཕ་
མེས་ནས་ཡོད་པའི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད། དེར་བརྟེན་ལ་དྭགས་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ལ་
དྭགས་སྤྱིའི་མཚོན་ཆེད་ལྟ་བུ་དེ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་
ཆགས་ཡོད་པས་དེའི་ཐད་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བེྱད་དགོས་



2༠1༠ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།15

རུྒྱ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། རིན་པོ་ཆེས་ཀྱང་དེ་འདྲ་
གསུངས་སོང་། ཐུགས་རེྗ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། ངོས་རང་
སོྔན་མ་འདིར་ཡོང་དུས་ཁེྱད་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་རྟགས་
གསལ་བཏང་བ་སོགས་བྱས་པ་རེད། བར་སྐབས་ཁེྱད་
རང་ཚོ་སིྤྱར་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རུྒྱད་ཤར་མོན་ནས་ནུབ་
ལ་དྭགས་བར་ཆོས་སོླབ་སོྦྱང་བྱ་རུྒྱར་དོ་སྣང་ཞེ་དྲག་
ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕིྱན་པའི་རྟགས་གསལ་པོ་འདུག ཁེྱད་
རང་ཚོ་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་ཀྱང་རྟགས་གསལ་ཡག་པོ་
གཏོང་གི་འདུག ཁ་སང་འདིར་དམ་བཅའ་ཚོགས་
སྐབས་རྟགས་གསལ་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་གཏོང་གི་འདུག 
གྭྲ་སའི་གྭྲ་པ་ལྟར་ཆགས་འདུག་པས་ཞེ་དྲག་ཡག་པོ་
རེད། ཡར་རྒྱས་མིག་གིས་མཐོང་རུྒྱ་ཡོད་པ་བུྱང་
འདུག་པས་ཐུགས་རེྗ་ཆེ་ཟེར་གིྱ་ཡིན། ད་དུང་ཡང་
རོྩད་པ་འཕེར་པོ་དང་རིག་པའི་རྣམ་དཔོྱད་སོགས་རྒྱ་
སེྐྱད་རུྒྱར་ཆོས་ར་ཆེན་པོའི་གྲས་དེ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་
ཡོད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་བར་མོན་ནས་ལ་དྭགས་
ས་ཁུལ་བར་སོླབ་གཉེར་བ་གྭྲ་སར་མང་པོ་ཕིྱན་ཡོད། 
དཔེར་ན། ང་ཚོ་བཙན་བོྱལ་བའི་གྭྲ་ཚང་ཁ་ཤས་ནང་ 
1༩5༩ སྐབས་གྭྲ་རུྒྱན་ཉུང་ཉུང་ལས་མེད་སྟབས་ཉག་
ཕྲ་པོ་ཆགས་ཡོད། དེ་དུས་ངོས་ཀིྱས་ད་ལྟ་བརོྗད་རུྒྱ་སོྒ་
མང་གྭྲ་ཚང་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན་ཡིག་ཆ་ཧ་ཅང་སུྤས་
དག་པོ་ཡོད་ཁར་ལོ་རུྒྱས་ལྡན་པའི་གྭྲ་ཚང་ཞིག་རེད། 
ཡིན་ནའང་ 1༩5༩ ལོར་ང་ཚོ་བོད་ནས་བོྲས་བོྱལ་དུ་
ཡོང་སྐབས་ཕོྱགས་གཅིག་ནས་གྭྲ་ཚོགས་ཉུང་ཉུང་
རེད། སོླབ་གཉེར་གང་ཙམ་ཉག་ཕྲ་པོ་ཡོད། དེ་དུས་
ཁེྱད་རང་ཚོ་ལ་དྭགས་ཀིྱ་གྭྲ་རུྒྱན་རྣམས་ཀིྱས་ཧ་ལས་
པའི་ཕན་ཐོགས་བྱས་སོང། ཞེ་དྲག་ཡག་པོ་ཡིན། དེ་
གཉིས་ཕན་རེད། བོད་མི་བཙན་བོྱལ་བའི་སོླབ་གཉེར་
ཁང་དེ་ཚོ་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་
གཏོང་རུྒྱར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རུྒྱ་དང། ཁེྱད་རང་ཚོ་
ཡུལ་ཕོྱགས་སོ་སོ་ནས་ཡོང་བའི་མི་རང་ཉིད་ལ་ཆ་
བཞག་ནའང་སོླབ་གཉེར་ཐོན་ནས་ཡོང་སྐབས་སོ་སོའི་
ཡུལ་གིྱ་དགོན་པ་སོ་སོར་ཞབས་འདེགས་བསུྒྲབ་རུྒྱ་
དང་། ཡུལ་པ་སིྤྱ་ལ་ཡིན་ནའང་ཆོས་ཕོྱགས་ཀིྱ་ཐོག་
ནས་ཞབས་འདེགས་བསུྒྲབ་རུྒྱ། ཁེྱད་རང་ཚོ་ད་ལྟ་གྭྲ་
སར་ཕིྱན་པ་དེ་ཚོ་གོས་གོྱན་སྟངས་དང་གདོང་གི་རྣམ་
འགུྱར་སོྟན་སྟངས་གང་ཙམ་གུྲང་དུ་ཕིྱན་འདུག འདི་

ག་གོྲང་གསེབ་ནང་ལ་འཁུམ་ནས་བསྡད་ན་འཐོམ་
འཐོམ་ལ་སོྡད་རུྒྱ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་གྭྲ་རུྒྱན་ཕིྱན་པ་དེ་
ཚོ་ཞེ་དྲག་ཕན་ཐོགས་བུྱང་སོང། སླད་ཀྱང་དེ་དེ་བཞིན་
བྱས་ཏེ་ཁེྱད་རང་ཚོ་གྭྲ་རུྒྱན་མུ་མཐུད་ནས་འགོྲ་ཐུབ་པ་
ཞིག་དང་འགོྲ་མཁན་ཚོ་སོ་སོའི་སོླབ་གཉེར་བེྱད་ཡོད་
བཞིན་པའི་ཐོག་ལ་དགོན་པའི་ལས་ཀར་ཡར་ཡོང་
དགོས་པ་གལ་ཆེ་ཡིན་ན་གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རེད། 
དེ་འདྲ་མིན་ན་ཏོག་ཙམ་དམིགས་བསལ་ཕུལ་ཏེ་ཁོང་
ཚོ་གདན་སར་ཟླ་བ་གཅིག་སྡད་པ་ཡིན་ནའང་ཟླ་སེྐྱད་
ཞག་སེྐྱད་ཐོན་ཡོང་གི་ཡོད། གལ་སིྲད་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་
སོླབ་སོྦྱང་བྱ་རུྒྱ་མ་བུྱང་བར་ཕིྱན་པ་ཡིན་ན་དེ་རིྩས་ཀིྱ་
སོླབ་སོྦྱང་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོྲ་གི་ཡོད་པས་ཁེྱད་རང་
ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞིག་རེད་འདུག གང་
ལྟར་ངོས་ཀིྱས་ཁེྱད་རང་ཚོས་སོླབ་གཉེར་བྱ་རུྒྱར་
ཤུགས་སོྐྱན་རོགས་གནང་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། ངོས་ཀིྱས་རྟག་
པར་འབོད་སུྐལ་བེྱད་ཀིྱ་ཡོད། བོད་གངས་ཅན་ལོྗངས་
ལ་འདས་པའི་ལོ་ 6༠ ཙམ་གིྱ་རིང་དཀའ་ངལ་ཆེན་
པོ་འཕྲད་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ལྟའང་དཀའ་ངལ་མུ་
མཐུད་ནས་འཕྲད་བཞིན་པ་རེད། གཞི་རྐང་འཛམ་
གིླང་སིྤྱའི་འགུྱར་བ། ཡང་སོྒས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགུྱར་
བ་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་རིམ་པས་བཟང་ཕོྱགས་ཀིྱ་
འགུྱར་བ་ཡོང་རུྒྱའི་རེ་བ་ཏན་ཏན་ཡོད། ཡིན་ནའང་
གང་ལྟར་བསྟན་པར་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་སྟངས་འཛིན་
བྱ་རུྒྱ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་དུས་དཀའ་ངལ་ཞེ་དྲག་ཡོད། 
བོད་གངས་ཅན་ལོྗངས་ཀིྱ་སངས་རྒྱས་ཀིྱ་བསྟན་པ་ཐེག་
པ་ཆེ་ཆུང་སྔགས་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་བ་དེ་ཡང་ཐོས་
བུྱང་ཙམ་མ་ཡིན་པར་བསམ་བུྱང་གི་བདར་ཤ་དཔྱད་
ནས་ངེས་པ་རེྙད་ཐུབ་རུྒྱའི་བོད་གངས་ཅན་གིྱ་སོྲལ་
རུྒྱན་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རུྒྱད་ཁེྱད་
རང་ཚོ་ཚང་མར་སོླབ་སོྦྱང་བྱ་རུྒྱའི་རང་དབང་དང་གོ་
སྐབས་ཡོད། བོད་གངས་ཅན་གིྱ་གནས་སྟངས་ལ་ད་ལྟ་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར་ཁེྱད་ཚོ་ཧི་མཱ་ལ་
ཡའི་རི་རུྒྱད་དང་བོད་གངས་ཅན་ལོྗངས་ཀིྱ་སངས་
རྒྱས་ཀིྱ་བསྟན་པ་གཅིག་གུྱར་ཡོད་མཁན་ཁེྱད་ཚོས་
ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་རིག་པ་འགིྲམ་རུྒྱ་དེ་དམིགས་
བསལ་གིྱ་འགན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེ་རིང་འདིར་ཁེྱད་
རང་ཚོས་བགོྲ་གེླང་གི་གཞི་གེླང་རུྒྱ་དང་ཡི་གེ་རྣམས་ཧ་

ལས་པའི་ཡག་པོ་བུྱང་འདུག དེ་དང་དིྲ་བ་དང་ལན་
འདེབས་བྱ་རུྒྱ་རྣམས་ཞེ་དྲག་ཡག་པོ་བུྱང་སོང་བས་ཧ་
ཅང་དགའ་པོ་བུྱང་། མི་སྐྱ་བོ་ཕོ་མོ་དབེྱར་མེད་ཐོག་
བགོྲ་གེླང་མང་ཙམ་བེྱད་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཡོད་པ་
ཙམ་མ་ཟད། རིགས་ལམ་གིྱ་ཐོག་ནས་རྟགས་གསལ་
གཏོང་རུྒྱ་དེ་ཡང་གྭྲ་པ་རྐྱང་པའི་སྐད་ཆ་མིན་པར་ང་ཚོ་
ཚང་མས་བེྱད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད། ཕོྱགས་གཅིག་
ནས་བཙུན་མའི་དགོན་པ་ཚོ་དང་། དེ་བཞིན་ང་རང་
ཚོའི་ཆོས་བརུྒྱད་ས་སྐྱ། འབིྲ་གུང། འབུྲག་པ། རིྙང་མ། 
དགེ་ལུགས་བཅས་ཆོས་བརུྒྱད་ཚང་མ་གང་ལྟར་
མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་དང་སོླབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་
ཀིྱས་བཙུགས་གནང་བ་ཞིག་རེད། སོྔན་གིྱ་ལོ་རུྒྱས་ནང་
བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་བོད་གངས་ཅན་ལོྗངས་ཀིྱ་ས་དགེ་
བཀའ་རིྙང་རིས་སུ་མ་ཆད་པ། དེ་བཞིན་ཇོ་ནང་ཙམ་
དུ་མ་ཟད་པའི་བོན་གིྱ་གཞུང་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་
མཚན་ཉིད་ཀིྱ་བདར་ཤ་དཔྱད་རུྒྱ་དེ་སྔ་མོ་ནས་ཡོད། 
རྩ་བ་ཚད་མའི་གཞུང་དེ་ཚོ་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་པ་ཚོས་
བརྩམས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན། ཕོྱགས་གླང་ཆོས་གྲགས་
ཀིྱས་ཚད་མའི་གཞུང་བརྩམས་ཏེ་དེ་ནས་མར་བུྱང་བ་
རེད། ཕིྱས་སུ་བོད་ལ་ས་སྐྱ་དང་དགེ་ལྡན་གཉིས་ཀིྱ་
ནང་རིགས་ལམ་གིྱ་འགོྲ་སྟངས་ཐོག་ནས་རོྩད་པ་རོྩད་
རུྒྱ་ཤུགས༌ཆེ་དང་བཀའ་རིྙང་གཉིས་ལ་ཏོག་ཙམ་
ཤུགས་ཆུང་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། ཕྱག་སོྲལ་དེ་འདྲ་ཞིག་
གི་སེྟང་ཕིྱན་པ་རེད་མ་གཏོགས་རྩ་བའི་འབུྱང་ཁུངས་
རིྩས་ན་ང་ཚོ་ཚང་མ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་རུྒྱད་པ་དང་
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཆགས་ཡོད། དཔེར་ན། 
ས་སྐྱ་ལ་ཆ་བཞག་ན་བིར་ཝ་པ་ཡོད། དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་
མཁས་པ་གནས་ལྡན་ཆོས་སོྐྱང་ཟེར་བ་དེ་རེད། བཀའ་
བརུྒྱད་ལ་ཆ་བཞག་ན་ནཱ་རོ་པ་དང་མེེ་ཊི་པ་ལ་ཐུག་གི་
ཡོད། ནཱ་རོ་པ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ནཱ་ལེནྡྲའི་དགེ་བཤེས་
ཆེན་པོ་རེད། རིྙང་མར་ཆ་བཞག་ན་སྔགས་ཕོྱགས་དེ་
ཚོ་སོླབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་མདོ་ཕོྱགས་དེ་ཚོ་མཁན་
ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་དབུ་མ་རྒྱན་གིྱ་སྒང་ལ་སེླབས་ཀིྱ་ཡོད། 
ང་རང་ཚོའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཆེན་པོ་ཚང་མ་རྒྱ་གར་མཁས་
དབང་ལ་གཏུགས་པ་ཤ་སྟག་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་དིྲ་མ་མེད་པ་སོྦྱང་བརྡར་
ཡག་པོ་བེྱད་དགོས་ན་རིགས་ལམ་ལ་མ་བརེྟན་པར་
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ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད། དེང་སང་བོད་ནང་ལའང་
རིྙང་མ། བཀའ་བརུྒྱད། ས་སྐྱའི་དགོན་པ་ཚོས་གཞི་
ནས་རིགས་ལམ་ལ་དོ་སྣང་བྱ་རུྒྱ་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད། 
ཁེྱད་ཚོ་ཟངས་དཀར་དང་ལ་དྭགས་ཁུལ་གིྱ་དགོན་པ་
ཚོས་ཀྱང་རིྙང་མ་བཀའ་བརུྒྱད་དབེྱ་བ་མེད་པར་སོླབ་
གཉེར་རྒྱག་རུྒྱར་དོ་སྣང་གསར་པ་བེྱད་ཀིྱ་འདུག་པས་
ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། རིགས་ལམ་གིྱ་བགོྲད་སོླབ་རུྒྱ་དེ་
གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའི་བོད་
མི་བཙན་བོྱལ་བའི་སོླབ་གྭྲའི་ནང་ལའང་སྔ་མོ་ 1༩6༠ 
ནང་རིགས་ལམ་སོླབ་རུྒྱ་དེ་འགོ་བཙུགས་ཡོད་ཀྱང༌། 
བར་སྐབས་ཏོག་ཙམ་ཉམས་ཆག་ཕིྱན་པ་རེད། འོན་
ཀྱང་ད་ཆ་བསྐྱར་གསོ་བེྱད་ཀིྱ་ཡོད། དེ་བཞིན་ངོས་
རང་ལ་དྭགས་སེླ་ནང་ན་ནིང་གཞེས་ནིང་སེླབ་སྐབས་
སོླབ་གྭྲའི་ནང་ལ་སོླབ་ཚན་སོླབ་སྐབས་རིགས་ལམ་གིྱ་
འགོྲ་སྟངས་འདི་བསླབ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག ཅེས་ངོས་
ཀིྱས་འབོད་སུྐལ་ཞུ་རུྒྱ་བུྱང༌། བར་སྐབས་བོད་མི་བཙན་
བོྱལ་བའི་ནང་ལའང་མི་སྐྱ་ཕོ་མོ་རྒན་འཁོགས་དེ་
འདྲས་ཀྱང་དེང་སང་རྟགས་གསལ་བཏང་སེྟ་ད་ཆ་རྡ་
རམ་ས་ལར་ཁོང་ཚོ་རྟགས་གསལ་གཏོང་མཁན་མི་
ཕལ་ཆེར་བཞི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་མེད་གྲོ། ཁོང་ཚོས་
རྩོད་རྒྱུགས་བཏང་བ་དེ་ངོས་ཀྱིས་མཐོང་བྱུང༌། ཁྱེད་
རང་ཚོ་མ་ཤེས་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་མི་སྐྱ་སྤོ ་རྨོ ་ཚོས་
རྟགས་གསལ་གཏོང་གི ་འདུག་རྣམ་རྟོག་ཟ་ཞེས་
བརོྗད་རྒྱུ་མེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་དེ་འདྲ་དྲན་སྲིད། དེ་ང་
ཚོ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རང་བཞིན་རེད། སྔར་མེད་གསར་
བསྐྱེད་ལ་རྣམ་རྟོག་བྱེད་དགོས་བྱུང་ན་མི་གཅིག་གི་
རྒྱུད་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསེྐྱད་ན་རྣམ་རྟོག་ཟ་ཞེས་
ཧ་ལམ་བརོྗད་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་
བཞིན་མི་སྐྱ་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་སྟོང་ཉིད་ཀིྱ་ལྟ་བ་དང་
ས་དང་པོ་སོགས་རྒྱུད་ལ་བསེྐྱད་ན་སྐབས་དེར་རྣམ་
རྟོག་ཟ་ཞེས་བརོྗད་དགོས་བྱེད་ཀྱི་རེད་དམ། དེ་འདྲ་
མ་རེད། ང་ཚོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་
པ་ཤོག་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་གྲྭ་པ་དང་
བཙུན་མ་རྐྱང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཤོག་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་
མེད། སྤྱིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཡང་སྒོས་ང་
ཚོ ་སངས་རྒྱས་པའི ་ཆོས་བྱེད་མཁན་ཚང་མར་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཤེས་པ་ཤོག་ཅེས་སྨོན་ལམ་

རྒྱག་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་མི་མང་སྤྱི་བྱིངས་དེ་
ཚོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་ཤེས་པ་ཤོག ལུྐགས་པ་
ལུྐགས་རྐྱང་དང་རྨོངས་དད་བྱས་ཏེ་བསྡད་པ་ཤོག་
ཅེས་སུས་སྨོན་ལམ་རྒྱག་གི་རེད། དེར་བརྟེན་མི་སྐྱ་
ཕོ་མོ་ཚོས་ཀྱང་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་རིགས་ལམ་
སྦྱོང་དགོས། ངོས་ཀྱི་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པའི་
ནང་པ་བྱེད་དགོས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་བྱས་པ་དེ་ནང་པ་
བྱས་ན་ནང་ཆོས་ཡག་པོ་བསླབ་དགོས་ཞེས་པ་ལྟར་
ཁྱེད་རང་ཚོས་སེམས་གཏིང་ལ་ངེས་ནས་བགྲོ་གླེང་
བྱས་པ་དེ་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་སོང༌། ངོས་ཀྱིས་ཁྱེད་
རང་ཚོར་གཏམ་གསར་པ་ཞིག་ཤོད་རྒྱུ་ཡོད། དེ་གང་
རེད་ཟེར་ན་ལོ་ཕལ་ཆེར་ 4༠ ཙམ་གྱི་གོང་ནས་
ཚན་རིག་པ་དང་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་བྱ་རྒྱུའི་འདོད་པ་
བྱུང་ལ་འགོ་ཞིག་ཚུགས་པ་རེད། དེ་རེྗས་ཚན་རིག་
པའི་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་བྱེད་སྐབས་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་
མཁན་ཚོས་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་བགྲོ་གླེང་ཞེས་
པའི་ཐ་སྙད་གཅིག་སྦྱར་ཡོང་གི་འདུག དེ་ནོར་བ་
ཞིག་རེད། ང་ཚོས་ཚན་རིག་པའི་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་
བྱ་རྒྱུའི་བརོྗད་གཞི་དེ་ནང་ཆོས་ནང་ཡོད་པའི་ཚན་
རིག་དེ་རེད། དཔེར་ན། ནང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་
དང་། ཕྱིའི་རྡུལ་ཕྲ་རགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག  སེམས་
ཁམས་རིག་པ། དངོས་ཁམས་རིག་པ་ཞེས་ཡོང་གི་
ཡོད། ནང་པའི་ཚན་རིག་ནང་ལ་ནང་པའི་གཞི་
དངོས་པོའི་གནས་ཚུལ་ཞེས་གསུངས་པ་འདི་ཚན་
རིག་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་
ལ་ནང་པའི་ཚན་རིག་གི་མིང་བཏགས་ན་འགྲིག་གི་
འདུག དེར་བརྟེན་ནང་པའི་ཚན་རིག ནང་པའི་ལྟ་
གྲུབ། ནང་ཆོས་ཞེས་སྡེ་ཚན་གསུམ་དུ་ཕྱེ་དགོས། 
ཚན་རིག་པ་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་དེ་ནང་
པའི་ཚན་རིག་དང་དེང་སང་གི་ཚན་རིག་གཉིས་གོ་
སྡུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་ནང་པའི་ཆོས་
གོ་བསྡུར་བྱེད་ཀྱི་མེད། ངོས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བཤད་
པ་ཡིན། དོན་སྙིང་དེ་རེད། གཞན་ང་ཚོས་ནང་ཆོས་
དང་ཚན་རིག་གོ་བསྡུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་ན་
སྐྱེ་བ་སྔ་ཕིྱ་དང་ཐར་པ་ཡོད་མེད་སོགས་ཀིྱ་སྐད་ཆ་
སེླབས་ཡོང་གི་ཡོད། གནས་ཚུལ་ལ་དོ་སྣང་བེྱད་དགོས་
བུྱང་ན་བྱ་རུྒྱ་ལས་གཞན་དེ་འདྲ་མ་རེད། ནང་ཆོས་ལ་

དུམ་བུ་གསུམ་དུ་ཕེྱ་དགོས་པ་དེ་ནང་ཆོས་ཞེས་བརོྗད་
དུས་ཆོས་ལུགས་སེྡ་ཚན་ཆགས་ཀིྱ་ཡོད། དེ་ནང་པར་
མ་གཏོགས་ཡེ་ཤུ་དང། ཁ་ཆེ། གཞན་ཆོས་མེད་
མཁན་ཚོ་ལ་འབེྲལ་བ་མེད། ནང་པའི་ཚན་རིག་གཙོ་
བོ་དང༌། དེ་ནས་ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་འབེྲལ་བའི་ལྟ་
གུྲབ་འགའ་ཤས་དཔེར་ན། རུྒྱ་འབྲས་ལ་བརེྟན་ནས་
བཏགས་པའི་རེྟན་འབུྱང་ཞེས་པའི་ལྟ་གུྲབ་དེ་ཚོར་ཚན་
རིག་པ་ཚོའི་ནང་ནས་ཀྱང་དགའ་པོ་ཞེ་དྲག་བེྱད་ཀིྱ་
འདུག་ལ་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡིན་པ་ཁོང་ཚོས་ཤེས་ཀིྱ་
འདུག གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བརེྟན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་
པ་དེ་ཚན་རིག་པ་ཚོས་བཤད་ཡོང་གི་འདུག དེ་འདྲ་
ཡིན་དུས་དངོས་པོ་གཅིག་ཁོ་ན་རང་དབང་གི་གནས་
ཀིྱ་མེད་པ་དང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རེྟན་ནས་ཡོང་གི་
ཡོད་པ་དེ་ཚན་རིག་པ་ཚོས་མཐོང་བ་དང་ལྷག་པར་ 
(quantum physics) ཞེས་པ་དེའི་སྒང་ནས་བཤད་
ཡོང་དུས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་རེྟན་ཅིང་འབེྲལ་བར་
བུྱང་བ་དང་རེྟན་འབེྲལ་ལོྟས་གུྲབ་ཅེས་པ་དེར་ཞེ་དྲག་
དགའ་པོ་བེྱད་ཀིྱ་འདུག གཙོ་བོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་
པའི་ཚན་རིག སེམས་ཀིྱ་སོྐར། དངོས་ཁམས་རིག་པ། 
སེམས༌ཁམས་རིག་པ། དེ་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་
པའི་ལྟ་གུྲབ་ནང་ད་ལྟ་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་དངོས་ཡོད་
ཀིྱ་གནས་ཚུལ་འགེྲལ་བཤད་རྒྱག་རུྒྱ། ནང་པའི་ཆོས་
ལ་སེླབས་དུས་ལྟ་གུྲབ་དེའི་རྒྱབ་བརེྟན་བཅོལ་ཏེ་ཆོས་ཀིྱ་
སྒང་ལ་སེླབ་ཀིྱ་ཡོད། ངོས་ཀིྱས་དེ་རིང་སྔ་དོྲ་བརོྗད་པ་
བཞིན་རུྒྱ་འབྲས་རེྟན་འབུྱང་བཤད་ན་སིྡག་སོྤང་དགེ་
སུྒྲབ་བེྱད་དགོས་པ་དང། རེྟན་འབེྲལ་བཏགས་ཡོད་
ཙམ་གིྱ་རེྟན་འབེྲལ་དེ་འཆད་ནས་བདག་འཛིན་གིྱ་
འཛིན་སྟངས་འཁུྲལ་ཡོད་སོྐར་ཤོད་ཐུབ། དེ་ཆོས་སྒང་
ལ་སེླབ་ཀིྱ་ཡོད་པས་དེ་ཚོ་མེད་པ་བྱས་ཏེ་ལྟ་གུྲབ་ཁོ་ན་ 
བཤད་ཡོང་དུས་ཚན་རིག་པ་དང་མཉམ་དུ་གོ་བསུྡར་
བེྱད་ཐུབ་ཀིྱ་ཡོད། ནང་ཆོས་ཀིྱ་ཚན་རིག་དང་ནང་
ཆོས་ཀིྱ་ལྟ་གུྲབ་ཅེས་བརོྗད་དུས་ནང་པ་གཅིག་པུའི་སྐད་
ཆ་མིན་པར་འཛམ་གིླང་ཀུན་ལ་ཁྱབ་རུྒྱ་ཞིག་རེད། 
དེང་སྐབས་ཚན་རིག་ཅེས་བརོྗད་དུས་འཛམ་གིླང་སིྤྱ་ལ་
ཁྱབ་རུྒྱ་ཞིག་དང་། ད་ལྟ་འཛམ་གིླང་སིྤྱ་ལ་ཁྱབ་པའི་
ཚན་རིག་ནང་སེམས་ཁམས་རིག་པ་འདང་གི་མེད། 
སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ཚན་རིག་མ་འདང་ས་དེར་
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ནང་པ་སངས་རྒྱས་པས་འཛམ་གིླང་སིྤྱ་ལ་ཞབས་
འདེགས་བསུྒྲབ་སེྟ་མ་ཚང་བར་ཁ་སོྐང་རུྒྱ་ཞིག་ང་ཚོས་
ཏན་ཏན་བེྱད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ཚན་རིག་སེྡ་ཚན་
དེ་ཟུར་དུ་ཕེྱ། ནང་པའི་ཚན་རིག་ལ་སོླབ་སོྦྱང་བེྱད་
མཁན་དེ་ནང་པ་བེྱད་དགོས་ཀིྱ་མེད། ནང་པའི་ཚན་
རིག་སོླབ་སོྦྱང་བེྱད་མཁན་ནང་ལ་ནང་པར་མགོ་མ་
སུྒར་བར་ཡོང་ཆོག་གི་རེད། དེ་བཞིན་ནང་པའི་ལྟ་གུྲབ་
ལའང་ལྟ་གུྲབ་རིགས་འགའ་ཤས། དཔེར་ན། སྒྲ་རོྟག་
སེལ་བའི༌འཇུག་པ་དང་། སྒྲ་རོྟག་གུྲབ་པའི་འཇུག་པ་
ཞེས་པ་དེ་ཚོ་མུ་སེྟགས་པའི་གཞུང་ནང་དུའང་ཤོད་ཀིྱ་ 
ཡོད་པ་དང་ནང་པའི་གཞུང་ནས་ཀྱང་ཤོད་ཀིྱ་ཡོད། 
མུ་སེྟགས་པས་སྒྲ་རོྟག་གུྲབ་འཇུག་བཤད་པ་དང་ནང་པ་
སངས་རྒྱས་པའི་སྒྲ་རོྟག༌སེལ་བའི་འཇུག་པ་ཤོད་ཀིྱ་
ཡོད། དེ་ཚོའི་གྲས་དེ་བླང་དོར་གིྱ་སྐད་ཆ་མིན་པར་ལྟ་
གུྲབ་ཀིྱ་སྐད་ཆ་རེད། དེ་བཞིན་སིྤྱ་དོན་གཞན་ཤོད་
སྐབས་རྟག་དངོས་ཞེས་པ་ཤོད་ཀིྱ་ཡོད། ང་ཚོས་དོན་
སིྤྱ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པའི་ཐོག་ནས་སིྤྱའི་རྣམ་གཞག་
ཤོད་ཀིྱ་ཡོད་པའི་གྲས་དེ་ལྟ་གུྲབ་ཀིྱ་སྐད་ཆ་ཡིན་པ་དང་
ཆོས་ཀིྱ་སྐད་ཆ་མིན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་
དུས་དུམ་བུ་གསུམ་དུ་དབེྱ་བ་ཕེྱ་སེྟ་བུྱང་ན་ནང་ཆོས་ཀིྱ་
གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་གནད་འགག་མང་པོ་ཞིག་
འཛམ་གིླང་སིྤྱ་ལ་ཞབས་འདེགས་བསུྒྲབ་ཐུབ་རུྒྱ་ཡོང་
གི་ཡོད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ནང་ཆོས་ཡིན་ཞེས་བརོྗད་ན་
ནང་པ་མིན་པ་དེ་ཚོར་འབེྲལ་བ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀིྱ་
ཡོད། དེར་བརེྟན་དུམ་བུ་གསུམ་དུ་ཕེྱ་ཡོད། རིམ་པས་
སོླབ་གྭྲའི་ནང་ལ་གཙོ་བོ་སོླབ་དུས་ཤེས་ཡོན་གིྱ་སེྡ་ཚན་ 
(Academic)ནང་ལ་མ་གཏོགས་ཆོས་ཀིྱ་སེྡ་ཚན་མིན་
པ་བྱས་ཏེ་སོླབ་དགོས། ཤེས་ཡོན་གིྱ་སེྡ་ཚན་ནང་ལ་
ནང་ཆོས་ཀིྱ་ཚན་རིག་དང་ནང་ཆོས་ཀིྱ་ལྟ་གུྲབ་བསླབ་
ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས། ད་ལྟ་ཕན་ཆད་ལ་དཔེར་ན། ནང་
པའི་ཚན་རིག་སེམས་ཁམས་རིག་པ་བསླབ་དགོས་ཞེས་
བརོྗད་ན་མངོན་པ་གོང་འོག་གི་གཞུང་ལ་ལྟ་དགོས་རུྒྱ་
དང་ཡང་ན་སྔགས་ཀིྱ་གཞུང་ལ་ལྟ་དགོས་པ་དེ་འདྲ་
འགོྲ་གི་ཡོད། ཡང་ན་རིག་པ་དུྲག་ཅུ་པའི་འགེྲལ་པ་
དང། ཚིགས་གསལ་དང་ཚད་མའི་རྣམ་གཞག་དེ་ཚོའི་
ནང་ལ་སེླབས་ཡོང་གི་ཡོད། ནང་པའི་ལྟ་གུྲབ་ཤོད་
དགོས་བུྱང་ན་དེ་བས་ཀྱང་གཞུང་གཅིག་ལྟ་དགོས་ཀིྱ་

ཡོད། གཞུང་དེ་སྔ་མོ་དཔེར་ན། རྒྱ་གར་ལ་ཆ་བཞག་
ནའང་ཀུླ་སུྒྲབ་ཀིྱ་མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཟེར་དུས་
མདོ་ཚང་མ་སོྔག་མ་དགོས་པར་མདོ་འདྲ་མིན་ནང་གི་
བརོྗད་བྱ་སེྡ་ཚན་སེྡ་ཚན་ཕེྱ་སེྟ་ལུང་དྲངས་ནས་མདོ་
ཀུན་བཏུས་གསུངས་ཀིྱ་ཡོད། དེ་བཞིན་ཐོགས་མེད་ཀིྱ་
མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་ཞེས་པ་དེ་མངོན་པའི་གཞུང་འདྲ་
མིན་ནས་ཚུར་བཏུས། ཐེག་བསུྡས་ཞེས་བརོྗད་དུས་
ཐེག་པ་མཐའ་དག་ནས་ཚུར་ཐེག་ཆེན་བསུྡས་པ་ཞེས་
དེ་འདྲ་ལུགས་སོྲལ་ཞིག་སྔ་མོ་ནས་བུྱང་ཡོད། བོད་ལ་
གུྲབ་མཐའ་བརྩམས་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་དཔེར་ན། མུ་སེྟགས་
པའི་གུྲབ་མཐའ་སོླབ་དུས་རོྟག་གེ་འབར་བ་དང་ཚད་
ཆེན་གིྱ་འགེྲལ་པ་ལྟ་རུྒྱ་དེ་ཚོ་མི་དགོས་པར་དེ་ཚོའི་ནང་
ནས་ཚུར་བཏུས་ཏེ་གུྲབ་མཐའ་དཔེ་ཆ་གཅིག་གི་ནང་
ལ་རྒྱང་འཕེན་པའི་གུྲབ་མཐའ་ནས་དབུ་མ་པའི་གུྲབ་
མཐའ་བར་ཆ་ཚང་གེླགས་བམ་གཅིག་གི་ནང་ལ་ཡོད་
པ་ཞིག་སྔ་མོ་ནས་བུྱང་ཡོད། ང་ཚོས་བསྟན་བཅོས་
གསར་པ་ཞིག་བཟོས་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ད་ལྟ་ངོས་
ཀིྱས་ལས་བགོས་བརྒྱབ་ཡོད་པས་ཟླ་བ་དུྲག་ནང་ཚུན་
ལ་ཕལ་ཆེར་ཚར་གིྱ་རེད། ནང་པའི་ཚན་རིག་ཅེས་
དེབ་གཅིག དེའི་ནང་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དེ་ཚོ་
གཞུང་གང་དུ་ཡོད་ཀྱང་ཚུར་བཏུས་ཏེ་དཔེ་ཆ་ཁོ་རང་
ལ་ནང་པའི་ཚན་རིག་ཟེར་བ་མ་གཏོགས་གཞན་ཆོས་
བྱ་རུྒྱའི་སོྐར་གང་ཡང་མེད་པ་བྱས། གཞན་ཡང་ནང་
པའི་ལྟ་གུྲབ་ཅེས་ཁོ་རང་ཁེ་གཙང་དེབ་གཅིག་བཟོ་རུྒྱའི་
ལས་ཀ་ཞིག་ང་ཚོས་འགོ་བཙུགས་ཚར་བ་རེད། རིམ་
པས་དེབ་དེ་དག་ཐོན་སོང་ན་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རུྒྱད་ཀིྱ་
སོླབ་གྭྲ་ཁག་ཚོའི་ནང་ལ་ནང་ཆོས་སོླབ་ཁིྲད་ཅེས་མ་
ཡིན་པར་ནང་ཆོས་ཀིྱ་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གུྲབ་སོླབ་རུྒྱ། 
ག་ལེར་ག་ལེར་ཁ་ཆེའི་སོླབ་གྭྲ་ཚོ་ཡིན་ནའང་ནང་ཆོས་
ཀིྱ་ཚན་རིག་བསླབ་ཐུབ་ཀིྱ་རེད། ནང་ཆོས་ཀིྱ་ལྟ་གུྲབ་
གང་འདྲ་བེྱད་ཡོང། འཇིག་རེྟན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་
མཁན་ཚོས་དཀོན་མཆོག་བདེན་པ་རྟག་པ་འདོད་
དགོས་དུས་ ཏོག་ཙམ་མ་བདེ་བ་ཆགས་ཡོང་གི་རེད། 
སྔ་མོ་ངོས་ཀིྱ་ངོ་ཤེས་པ་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་པ་ཡག་པོ་ཞིག་
ཡོད། ད་ལྟ་ཁོང་གོྲངས་ཚར་བ་རེད། ནང་པའི་ཆོས་ལ་
དགའ་པོ་ཞེ་དྲག་བེྱད་ཀིྱ་ཡོད། ཉིན་གཅིག་སོྟང་ཉིད་
སོྐར་བཤད་ཡོང་གི་འདུག དེའི་སོྐར་ཁེྱད་རང་བུྱས་

གཏོགས་བྱ་རུྒྱ་མེད་ཅེས་ངོས་ཀིྱས་བརོྗད་པ་ཡིན། དེ་
ནང་པས་བེྱད་དགོས་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས་ཡེ་ཤུའི་
ཆོས་པས་བུྱས་གཏོགས་མ་བེྱད་ཅེས་བརོྗད་པ་ཡིན། 
གནས་ཚུལ་རིགས་འགའ་ཤས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མ་
གཏོགས་གཞན་ནང་པའི་ཚན་རིག་ཅེས་བརོྗད་ན་ཆོས་
ལུགས་གཞན་དག་ཚོས་ཀྱང་ངེས་པར་དུ་ལྟ་རུྒྱ་ཡོང་གི་
རེད་ལ་ལྷག་པར་རྒྱ་གར་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན་ (secular 
education system) དམིགས་བསལ་ཆོས་དང་མ་
འདེྲས་པ་གཅིག་ཏག་ཏག་ཡོད། དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོང་རུྒྱར་
ང་ཚོས་གྲ་སིྒྲག་བེྱད་བཞིན་ཡོད། འཆར་གཞི་བཀོད་
ཚར་སྟབས། ག་ལེར་ག་ལེར་ཐོན་ཡོང་གི་རེད། དེས་
ཁེྱད་རང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་རེད་བསམས་བུྱང། 
ཁེྱད་རང་ཚོ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་གོ་བསྡུར་བྱེད་
སྐབས་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཚན་རིག་དང། ནང་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་
གྲུབ། ནང་ཆོས་ཀྱི་ཆོས་ཞེས་དུམ་བུ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་སྟེ་
གོ་བསྡུར་བྱས་ན་ཡག་པོ་ཡོད། དེ་རངི་ཁ་སང་འཛམ་
གིླང་འདིའི་སྒང་ལ་གཞི་ནས་སེམས་ཀིྱ་སོྐར་ལ་དོ་སྣང་
བེྱད་མཁན་གསར་པ་ཞིག་སེླབས་ཡོང་གི་འདུག ལྷག་
པར་འཕོྲད་བསེྟན་སོྐར་ལ་བཤད་ཡོང་དུས་ལུས་པོའི་
འཕོྲད་བསེྟན། ལུས་པོའི་བདེ་ཐང་ཡག་པོ་ཡོང་བར་
སེམས་ཀིྱ་བདེ་ཐང་དགོས་ཀིྱ་ཡོད་པ་ཞིག སེམས་ལ་
དངངས་འཚབ་དང་འཇིགས་སྐྲག ཁོང་ཁོྲ་དང་དོགས་
པ་ཆེན་པོ་སོགས་བཟས་ན་སེམས་འཁུྲག་པའི་དབང་
གིས་ལུས་ཀིྱ་འབུྱང་བ་འཁུྲག་སེྟ་ལུས་མི་བདེ་བ་ཆགས་
ཀིྱ་ཡོད། དེར་བརེྟན་ལུས་ཀིྱ་བདེ་ཐང་ཐོག་ལ་སེམས་
ལོྷད་ལོྷད་དགོས་རུྒྱ་ཞེ་དྲག་གལ་ཆེན་པོ་རིྩ་བཞིན་འདུག 
མི་སེམས་འཁུྲག་སོྡད་མཁན་དེ་རྣམས་སེམས་ལོྷད་ལོྷད་
ཡོང་རུྒྱར་སྨན་ཟ་བ་དང་ཁབ་བརྒྱབ་ནས་ཕན་རུྒྱ་མེད། 
བསམ་བོླ་བཏང་ནས་བཟོ་དགོས་པ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་
དཔེ་ཆའི་ནང་ཉོན་མོངས་ཀིྱ་མཚན་ཉིད་སེམས་རབ་ཏུ་
མ་ཞི་བར་བེྱད་མཁན་ཤོད་ཀིྱ་ཡོད་པ་དེ་ཏག་ཏག་
འདུག སེམས་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བར་བེྱད་མཁན་དེ་ངོས་
བཟུང་བའི་ཐོག་དེའི་ལོྡག་ཟླ་སེམས་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བེྱད་
མཁན་དེ་གང་འདྲ་ཡོད་མིན་ནང་ཆོས་གཞུང་ནང་ལ་
གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག ཐར་པ་ཐོབ་རུྒྱ་དང་སེྐྱ་བ་ཕིྱ་
མའི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མིན་པར་ཚེ་འདིའི་རིང་སེམས་
སིྐྱད་ལུས་བདེ་ཡོང་རུྒྱའི་དོན་ལ་དོ་སྣང་གསར་པ་ཞིག་
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༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 7 ཚེས་ 27 ཉིན་ཕོ་
བྲང་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་དུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཐོག་
བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ལོ་མང་པོའི་གོང་ནས་ནང་
ཆོས་ལ་དད་པ་ཙམ་དུ་མ་བཞག་པར་ནང་ཆོས་ཀྱི་
གནད་འགག་གང་ཡིན་པ་དང་། ནང་ཆོས་ངོ་འཕྲོད་
པ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག ཅེས་བོད་རིགས་
དང་། ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་མི་མང་། རྒྱ་མི། ཉི་
ཧོང་། སིངྒ་པུར་གྱི་མི་མང་བཅས་ཚང་མར་ངོས་
ཀྱིས་འབོད་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞིན་དུས་རབས་ 
21 པའི་ནང་པ་བྱེད་དགོས། ཞེས་པ་དེ་བོད་པ་ཙམ་
མ་ཡིན་པར་ཚང་མར་ངོས་ཀྱིས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། 
སྤྱིར་བཏང་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་ཚན་རིག་གི་ཐོག་
ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུ་མང་པོ ་ཞིག་དར་ཡོང་
སྐབས་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་ཟེར་བའི་གྲས་ལ་ཐེ་
ཚོམ་སྐྱེ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། ཚན་རིག་དར་ས་ཡེ་
ཤུའི་ཆོས་དར་ཁྱབ་ཡོད་པའི་ཡུལ་དེ་དག་ནས་ཡོང་
གི་ཡོད། ཆོས་པ་རིགས་གཅིག་གིས་ཚན་རིག་ཅེས་
བརོྗད་ན་ཆོས་ལ་འགལ་ཟླ་བཟོ་མཁན་ལྟ་བུ་ཞིག་
མཐོང་གི་འདུག ངོས་ཀྱིས་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་བཤད་ན། 
ལོ་ཉི་ཤུ་གོང་ང་ཚོས་ཚན་རིག་པ་དང་ལྷན་ཨ་རིའི་
གྲོང་ཁྱེར་ཁལ་ལི་ཕོ་ནི་ཡའི་ནང་ཚོགས་འདུ་ཞིག་
ཚོགས་ཡོད། ང་ཚོ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་སྐབས་ཨ་
ཅག་ལགས་ཚན་རིག་པ་སྐད་གྲགས་ཆེན་པོ་ཞིག་

འདུག ཨ་ཅག་ལགས་དེས་ང་ཚོ་ཚན་རིག་པ་ཞིག་
གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཆོས་པ་གཅིག་དང་མཉམ་གོ་
བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་ག་རེ་ཡོད་དམ་ཞེས་ཁྲེལ་དགོད་དང་
ཡིད་མ་རང་པ་ལྟ་བུར་བརྗོད་སོང་། དེ་ནས་ང་ཚོ་
སྐད་ཆ་དངོས་གཞི་ཚུགས་སྐབས་ང་ཚོས་སེམས་ཀིྱ་
སྐོར་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། དྲི་བ་ཡོང་སྐབས་འཇིག་རྟེན་
བཀོད་པ་པོ་འདོད་ཀྱི་མེད། རྟག་གཅིག་རང་དབང་
མེད་པའི་བདག་ཀྱང་འདོད་ཀྱི་མེད། དེ་ནས་གནས་
ཚུལ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་དུས་ཚན་རིག་པ་ཨ་
ཅག་ལགས་དེ་ཡ་མཚན་སྐྱེས་ཏེ་ཁོང་རང་གིས་
ཚོགས་འདུ་དེའི་ཐོག་ནང་པའི་ཆོས་དེ་ཧ་ཅང་ཡ་
མཚན་ཞིག་འདུག འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་དང་རྟག་
གཅིག་རང་དབང་མེད་པའི་བདག་ཁས་ལེན་གིྱ་མི་
འདུག་ཅེས་བཤད་སོང་། དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཧ་ཅང་
དོ ་སྣང་བྱས་ཏེ་ཚོགས་འདུའི ་གསོལ་ཇའི ་བར་
གསེང་སྐབས་ང་ཚོའི་སྐད་སྒྱུར་ལ་འདིའི་སྐོར་ལ་
ནང་པས་གང་འདྲ་ཟེར་གྱི་རེད་དམ། འདིའི་སྐོར་ལ་
ནང་པས་གང་འདྲ་བེྱད་ཀིྱ་རེད་ཅེས་དོན་གཉེར་
ཆེན་པོས་དྲི་བ་དྲིས་མཁན་ཞིག་ཆགས་སོང་། ནང་
པའི་ཆོས་ལ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོས་མ་
ཤེས་ན་ནང་པའི་ཆོས་ཞེས་སྤྱིར་བཏང་ཆོས་བེྱད་
མཁན་དེ་འདྲ་ལ་གོ་གི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་མི་མང་པོ་ཞིག་
གིས་མཐོང་གི་ཡོད། དེ་བཞིན་ང་རང་ཚོ་མང་པོ་
ཞིག་གིས་ལྷ་དང་ཀུླ་སོགས་གསོས། སྔོན་མ་ལྷ་ཕེབས་

མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་ལུང་བསྟན་བརྒྱབ་པ་རེད། 
ཁྱེད་རང་ལྷམ་སོྒྲག་དམ་པོ་བཅིངས་པའི་འོག་ལ་ཟ་
འཕྲུག་ལངས་ཏེ་ན་ཚ་གཏོང་གི་འདུག་པ། དེ་འདྲེ་
ངན་གྱིས་གནོད་པ་རེད་ཅེས་བརོྗད་པ་རེད། མཆོད་
བྱེད་དེ་ལྷ་ཕེབས་བར་འགྲོ་སྐབས་སྒོ་རའི་ནང་རྟ་གྲོད་
ཁོག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ལྷ་ཕེབས་པའི་སྐབས་
ངའི་གྲོགས་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ཁྱེད་རང་ཚོའི་རྟ་མ་
གིར་རྟེའུ་ཡག་པོ་ཞིག་སྐྱེ་བ་ཡོད་ཅེས་བརོྗད་སྐབས། 
ལྷ་ཞུ་མཁན་ཚོས་རྟ་དེ་མོ་མ་རེད་བརྗོད་པར་མཆོད་
བེྱད་དེ་འུ་ཐུག་སྟེ་ཕོ་ཡིན་ནའང་རྟེའུ་སྐྱེ་གི་རེད་ཅེས་
བརོྗད་པ་རེད། ང་ཚོའི་ལྟ་སྟངས་དེ་འཇིག་རྟེན་
བཀོད་པ་པོ་འདོད་མཁན་ལྟ་བུ་ཞིག་འདུག  ཐམས་
ཅད་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ཕྲན་བུ་དེ་དག་ཀྱང་ལྷ་དང་དཀོན་
མཆོག་གིས་བྱས་པ་རེད་ཅེས་བརོྗད་ན་འཇིག་རྟེན་
བཀོད་པ་པོ་དང་ཁྱད་པར་མི་འདུག ང་ཚོར་ནང་པ་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཧ་ཅང་གཏིང་ཟབ་པོ་ཞིག་
ཡོད་པ་དེ་མ་ཤེས་པར། ལ་དྭགས་པ་ཁྱེད་རྣམས་
ནས་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་
རེད། ངོས་ཀྱིས་རྒྱ་མི་ཚོར་ཁྱེད་རང་ཚོས་ཨ་མི་ཏཱ་
བྷ་ཞེས་བརོྗད་ན་ཕན་གིྱ་མ་རེད་ཅེས་བརོྗད་ཀྱི་ཡོད། 
ཚན་རིག་པ་དང་མཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་བྱས་ཏེ་ལོ་ཧ་
ལམ་སུམ་ཅུ་ལྷག་འགྲོ་གི་ཡོད། ཚན་རིག་པ་ཚོར་
ནང་ཆོས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་འགྲེལ་བཤད་
རྒྱག་རྒྱུ་དང་། རྟེན་འབྱུང་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་

བེྱད་ཀིྱ་འདུག སྙན་གྲགས་ཡོད་པའི་ཚན་རིག་པ་དེ་
ཚོས་སིྤྱར་བཏང་ཆོས་ཁས་ལེན་གིྱ་མ་རེད། གང་ལྟར་
སངས་རྒྱས་ཀིྱ་ཆོས་ནང་གི་སེམས་ཀིྱ་རྣམ་གཞག་ཤོད་
རུྒྱ་དེར་དམིགས་བསལ་དོ་སྣང་ཞིག་བེྱད་ཀིྱ་འདུག 
དེར་བརེྟན་ང་ཚོའི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དེ་ནང་པའི་
གཞུང་ནས་གསུངས་པ་དེ་དག་ང་ཚོས་ཚུར་རུབ་རུབ་
བཟོས་ཏེ་དབིྱན་ཡིག་དང་རྒྱ་ཡིག དེ་བཞིན་སྐད་ཡིག་
གཞན་ལ་བསུྒྱར་རུྒྱ་དེ་འདྲ་ཞིག་བེྱད་ཐུབ་ན་རིམ་པས་
མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་རེད་བསམ་

བུྱང༌། ཤེས་སོང་ངམ། དེ་དག་ཞོར་འཕོྲས་བརོྗད་
འདོད་བུྱང་། བཀིྲས་བདེ་ལེགས།། ཞེས་བཀའ་སོླབ་
སྩལ་ཡོད། 
 དེ་ཡང་བགོྲ་གེླང་ཚོགས་འདུ་གོ་སིྒྲག་
གནང་མཁན་ནཱ་ལེནྡྲ་དང་ཨ་ཏི་ཤ་ཆོས་ཚོགས་
གཉིས་ཡིན་འདུག ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་ཚོགས་ནི་ཕིྱ་ལོ་ 
2༠༠5 ལོར་གསར་འཛུགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་
པ་དང་། ཆོས་ཚོགས་དེར་དཔལ་ལྡན་སུྐ་སེྒར་ཡིག་
ཚང་ནས་སྐབས་མཚམས་མཐུན་འགུྱར་རོགས་རམ་

སོྩལ་བཞིན་ཡོད། ནཱ་ལེནྡྲ་ཆོས་ཚོགས་ཀིྱ་གོ་སིྒྲག་
འོག་རེས་གཟའ་ཉི་མ་ནམ་ཡིན་ལ་གཞོན་སེྐྱས་ཚོར་
ནང་ཆོས་ངོ་སོྤྲད་ཀིྱ་འཛིན་གྭྲ་གོ་སིྒྲག་ཞུ་བཞིན་པ་
དང། ཕོྱགས་མཚུངས་ཨ་ཏི་ཤའི་ཆོས་ཚོགས་ནི་ཕིྱ་
ལོ་ 1༩88 ལོར་གསར་འཛུགས་གནང་ཞིང་ནང་
ཆོས་ཀིྱ་གཞུང་ཆེན་རྣམས་ཕལ་སྐད་དུ་ཕབ་སུྒྱར་གིྱས་
གཞོན་སེྐྱས་གཙོ་བོ་གུྱར་བའི་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་
ནང་ཆོས་ངོ་སོྤྲད་གནང་མུས་རེད་འདུག 



2༠1༠ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།1༩

ཟེར་བའི་ལྟ་གུྲབ་དེར་ཧ་ཅང་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་འདུག 
ལོ་སུམ་ཅུའི་རིང་ལ་ཚན་རིག་པའི་ནང་ནས་དོ་སྣང་
བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་
མས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་ཤོག་ཅེས་
སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་དང་ཆབས་ཅིག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟན་པར་དད་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དངོས་གནས་དྲང་
གནས་སངས་རྒྱས་ཀིྱ་བསྟན་པ་རྒྱས་ཟེར་རུྒྱ་དེ ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ངོ་མ་ཞིག་ཤེས་ན། དྲི་བ་དྲིས་
མཁན་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ། གཞན་
སོ་སོ་རང་ཉིད་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་ཕ་མེས་
ཀིྱ་ཆོས་ཡིན་ཞེས་དོན་གང་ཡང་མ་ཤེས་པར་སྐྱབས་
སུ་མཆི་བསམ་ནས་བསྡད་ན་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་
པ་ངོ་ཐོག་གི་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་མེད།  
ང་ཚོས་དད་པ་བེྱད་སའི་ཆོས་དེ་དད་པ་གཅིག་པུ་མ་
ཡིན་པར་གཞི་དངོས་པོའི་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་
ལྟ་གྲུབ་ཅིག་བསླེབས་པ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱང་
ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་སྒོམ་རྒྱུའི ་
གཞིའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མ་སྡུག་
བསྔལ་མི་འདོད་པ་དང་། བདེ་བ་འདོད་པ་གཞི་ལ་
བྱས་ཏེ་གཞི་དངོས་པོའི་གནས་ཚུལ་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་
རྣམ་གཞག་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོང་དུས། ང་ཚོའི་
མི་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཇེ་ཉུང་ཇེ་ཉུང་གཏོང་
ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ཇེ་མང་
དང་ཇེ་མཐོར་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་
སྐབས། སོ་སོ་ཡིན་ནའང་སེམས་ནང་འདེང་ཚོད་
སླེབས་ཐུབ་པ། མི་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་
བེྱད་དགོས་བྱུང་ནའང་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་པ་
བྱུང་ན་དེ་བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་ཡིན། སོ་སོ་
རང་ཉིད་ཡིན་ནའང་ཆོས་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཐུབ་རུྒྱ་
ཞིག་ཡོང་གི་རེད། དེར་བརྟེན་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་གལ་
ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། སློབ་སྦྱོང་
གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར། 
ཁྱེད་རང་ཚོས་དོན་གཉེར་བྱས་ནས་དེ་རིང་འདིར་
བགྲོ་གླེང་བྱེད་དུས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག  ཁྱེད་
རང་ཚོ་དགེ་བཤེས་གྲྭ་སར་དཔེ་ཆ་བལྟས་ཏེ་ཡག་

གྲས་རེད།  དེ་བཞིན་དྲི་བ་དྲིས་མཁན་ཚོ་ཡིན་
ནའང་བདེན་བཞི་དང་སྐྱབས་འགྲོ་སོགས་ཀིྱ་ཐོག་དྲི་
བ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་དྲིས་སོང་། དེ་རིགས་གཞི་རྩའི་
ཁྱེད་རང་ཚོས་སློབ་སྦྱོང་ལ་དོ་སྣང་གང་ཙམ་བྱས་
པའི་འབྲས་རྟགས་གསལ་པོ་རེད། ཧ་ཅང་དགའ་བོ་
བྱུང་། ཁྱེད་རང་ཚོ་ཚང་མས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་
དེར་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཡོད། གྲུབ་འབྲས་བཟང་པོ་
ཐོན་པར་ཐུགས་རེྗ་ཆེ་ཟེར་རྒྱུ་ཡིན། སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲི་
བཞི་སྟོང་སོགས་གསུང་རབ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད། 
ང་ཚོ་བོད་པའི་ནང་བསྒྱུར་ཡོད་པ་བཀའ་འགྱུར་པོ་
ཏི་བརྒྱ་ཙམ་དང་བསྟན་འགྱུར་པོ་ཏི་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་
ཙམ་ཡོད། དེ་དག་ང་ཚོས་ཀློག་དེབ་ཡིན་བསམ་པའི་
འདུ་ཤེས་བཞག་སྟེ་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་
འདུག གཉིས་ནས་ང་ཚོ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་
མཁན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་དུས་བསྟན་འགྱུར་ནང་ནཱ་
ལེནྡྲའི་མཁས་པ་ཚོས་མཛད་པའི་གཞུང་དེ་དག་
རྒྱུས་ཡོད་བཟོས་ནས་ལྟ་རྒྱུ་ཞིག་བྱུང་ན། འདི་ས་སྐྱ་
དང་། དགེ་ལུགས། བཀའ་བརྒྱུད། རྙིང་མ་རེད་
ཅེས་ཤོད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ང་ཚོ་ཚང་མ་ས་དགེ་
བཀའ་རྙིང་ཇོ་ནང་དང་བཅས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་པའི་གཞུང་གི་རེྗས་འབྲངས་
པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། སྐབས་རེ་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་
ནང་ཆོས་ཀྱི་འཐེན་འཁྱེར་བྱ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་ཕྱིན་ཏེ་ང་
འབྲུག་པ།  ང་ས་སྐྱ། ང་རྙིང་མ། ང་དགེ་ལུགས་
ཡིན་ཞེས་ཏེ ་ནང་ཁུལ་ལ་འཐེན་འཁྱེར་བྱེད་ཀྱི་
འདུག ཆོས་ལུགས་དེ་དག་ནང་རང་སེམས་འདུལ་
རུྒྱ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་པའི་བསླབ་བྱ་ཡོད་པ་དེ་སྤྱི་
ཚོགས་ནང་འཁྲུག་རྐྱེན་ཡོང་རྒྱུའི་རྐྱེན་ལ་ཕྱིན་ན་
སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་དཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲའི་མཁས་པ་ཚོ་ག་རེ་དགོངས་ཀྱི་རེད་དམ། 
བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་རིས་
སུ་མ་ཆད་པའི་བླ་མ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་ཚོ་སེམས་
ཅན་ལ་ཕན་ཐོགས་པོ་རེད། དེ་གདུལ་བྱ་སོ་སོའི་
ཁམས་དང་མོས་པར་འཚམས་པའི་རང་གི་ཉམས་

མྱོང་ལ་གཞིགས་ནས་བསྟན་པ་ཞིག་རེད། དེ་རྒྱུད་
འདུལ་རྒྱུ་དང་སེམས་ཅན་སྤྱི་ལ་ཕན་རྒྱུའི་དོན་དུ་
རེད་མ་གཏོགས་ནང་ཕན་ཚུན་ཆོས་ཕྱོགས་དང་
ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཤོག་ཁ་ (Party) བཟོ་རྒྱུ་མ་རེད། ང་
ཚོའི་སྤྱི་གཞུང་དེ་རྒྱ་གཞུང་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་ལྟ་གི་
ཡིན་ན་ནུས་པ་ཞེ་དྲག་ཆེན་པོ་རེད། ཚིག་ཕྲན་བུ་
མཁྲེགས་པོ་ཡོད་སྟབས་གོ་ཁག་པོ་རེད་མ་གཏོགས་
ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་སྟེ་བལྟས་ན་རྒྱ་གཞུང་དེ་དག་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་
ཚོས་རྒྱ་གཞུང་གི་འགྲེལ་པ་བརྩམས་པ་དེ་འགྲེལ་
བརྗོད་ཀྱི་གཞུང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ཙང་འགྲེལ་
པའི་ནང་རྒྱ་ཆེན་པོ་སླེབས་ཀྱི་རེད། བོད་ཀྱི་སྔོན་བྱོན་
སློབ་དཔོན་བཀའ་དྲིན་ཅན་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱིས་
བརྩམས་པའི་གཞུང་དེ ་ཚོ ་མང་ཆེ ་བ་བློ ་འདུལ་
ཐབས་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་མདོར་བསྡུས་བྲིས་པ་ལྟ་བུ་
ཞིག་འདུག གཞུང་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་ལྟ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པོ་རེད། བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་ལ་
ཀོླག་དེབ་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བཞག་སྟེ་ལྟ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་
ཡིན། དཔེར་ན། ང་ཚོ་བོད་ལ་དེ་སྔ་ཡིན་ན་སྔགས་
གྲྭ་དང། སྒྲུབ་གྲྭ བཤད་གྲྭ་ཟེར་བ་ཡོད། བཤད་གྲྭ་
དེ་དག་གི་དཔེ་ཆ་ལྟ་རྒྱུའི་ལུགས་སྲོལ་ཡོད། སྒྲུབ་གྲྭ་
དང་སྔགས་པ་གྲྭ་ཚང་ཞེས་བརོྗད་ན་ཆོ་ག་འདོན་རྒྱུ་
མ་གཏོགས་སློབ་གཉེར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་མེད་པ་དེ་
ལུགས་སྲོལ་རྙིང་པ་རེད། སྔ་མོ་ནས་དགོན་པ་ཕྱག་
བཏབ་མཁན་གྱིས་དེ་འདྲ་གསུངས་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། 
ཡིན་ནའང་སློབ་གཉེར་རྒྱག་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། དེ་
བཞིན་འདོན་པ་དང་ཆོ་ག་བློ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ཡང་རྙོག་
གྲ་ཚ་པོ་རེད། དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་མེད་པ་
ཡིན་སྲིད། གང་ལྟར་གཞུང་ལྟ་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ཆོ་ག་
འདོན་གྱིན་སྡོད་མཁན་ཁག་གཅིག་འདུག དེ་ཧ་ཅང་
ནོར་འཁྲུལ་རེད། དེ་སྔ་སྔགས་པ་གྲྭ་ཚང་དང་རྣམ་
རྒྱལ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླིང་གྲྭ་ཚང་ནས་འདོན་
ཆོག་བཏོན་པ་མ་གཏོགས་མཚན་ཉིད་ལྟ་གི་མེད། 
ངོས་ནས་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ལ་མཚན་ཉིད་རྩོད་
དགོས་རེད་ཅེས་བརོྗད་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་རྒྱུད་གྲྭ་
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གཉིས་ལའང་མཚན་ཉིད་ལྟ་དགོས་ཞེས་བརོྗད་པ་
ལྟར་དེང་སང་ལྟ་གི་ཡོད། ལྷག་པར་རྒྱུད་སྨད་ནང་
གཞུང་ཆེན་ལྟ་མཁན་མང་པོ་བྱུང་སོང་། དེ་སྔ་ཡིན་
ན་མཚན་ཉིད་ལྟ་བར་དམིགས་བསལ་གྱི་མིག་ལོྟས་
ཞེ་དྲག་མེད། རྙིང་མར་ཆ་བཞག་ནའང་མེ་སོར་
གཞིས་ཆགས་ལ་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་
དགོན་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད། དེའི་ནང་གྲྭ་པ་སྟོང་ཕྲག་
བརྒལ་བ་ཡོད་པའི་ནང་མཚན་ཉིད་དང་གཞུང་ཆེན་
འཁྲིད་རྒྱུ། རྟགས་གསལ་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་ཚང་མ་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྙིང་མའི་བླ་མ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྙིང་མའི་
ཆོས་ཚོགས་ནང་མཚན་ཉིད་ལྟ་རྒྱུ་དེ་ཐུགས་ལ་བབ་
ཀྱི་མི་འདུག་ཀྱང་མཚན་ཉིད་ལྟ་རྒྱུ་བཙུགས་པ་ཡིན་
ཞེས་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེ་ཞིང་གཤེགས་ཁོང་གིས་
ངོས་ལ་གསུངས་བྱུང་། བཀའ་རྙིང་ཚོས་མཚན་ཉིད་
ལྟ་རྒྱུ་དེ་རྣམ་རྟོག་མང་པོ་རྒྱ་སྐྱེད་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་རེད། 
དེར་བརྟེན་སྒོམ་པ་རྩེ་གཅིག་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུར་
གནོད་ཀྱི ་རེད་ཅེས་གསུངས་སྲོལ་ཡོད་པ་འདྲ།  
ཕྱིས་སུ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གང་ཙམ་དར་སྲོལ་
བྱུང་བ་རེད། དེ་བཞིན་དགེ་སློང་མ་སྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་ངོས་
ལ་དབང་ཆ་མེད། འདུལ་བའི་གཞུང་དང་བསྟུན་
ནས་འགྲོ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་
འདུག ངོས་ལ་དབང་ཆ་ཡོད་པ་དེ་གང་རེད་དམ་ཞེ་
ན། ཇོ་མོའི་དགོན་པའི་ནང་རྟགས་གསལ་དང་
མཚན་ཉིད་ལྟ་དགོས་རེད་ཅེས་ངོས་ཀྱིས་ཐག་བཅད་
པ་ལྟར་རྟགས་གསལ་དང་ཚད་ཉིད་ལྟ་གི་ཡོད། དེ་
ནས་རིམ་པས་རྒྱ་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོང་དུས་མི་སྐྱ་ཕོ་མོ་
ཚོས་ཀྱང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ངོས་
ཀྱིས་འབོད་སྐུལ་བྱས་ཡོད། གང་ཡིན་བརྗོད་ན་
དགོན་པ་ཞེས་པ་དེ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ཡོད། སྤྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་དད་བརྟན་པོ་བསྡད་ན་བཤད་སྒྲུབ་
གཉིས་ཀྱི་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་མཁན་
དགོན་པ་དེ་དག་མུ་མཐུད་དེ་གནས་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 
སིྤྱ་ཚོགས་ནང་གི་དད་པ་རིམ་པས་བརླག་ཕྱིན་ན། 
ཁྱེད་རང་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་
གྲྭ་རྒྱུན་འཁྲིད་ཤོག་བརོྗད་ཐུབ་རྒྱུ་མེད། སྤྱི་ཚོགས་

ནང་དགོན་པར་གྲྭ་པ་བཟོས་ནས་ཕན་ཐོགས་གང་
ཡང་མེད། དེ་ལས་སློབ་གྲྭ་དང་གཙུག་ལག་སློབ་
གྲྭར་ (University) བཏང་ནས་ལོྟ་ཕོགས་ཆེན་པོ་
བཟས་ཏེ་བསྡད་ན་ཡག་གི་རེད་ཅེས་མང་པོས་བརོྗད་
ཀྱི་རེད། པཱ་ལགས་དང་ཨ་མ་ལགས་ཚོས་ནང་ཆོས་
ཀྱི་གནད་འགག་ཤེས་པའི་ཐོག་ཕྲུ་གུར་དེང་དུས་ཀིྱ་
དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་དང་འབེྲལ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་
གནའ་བོ་ཤེས་ཡོན་སྦྱོང་དགོས་པའི་སྐུལ་ལྕག་གཏོང་
དགོས། དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ག་ཚོད་ཀྱི་ཡག་པོ་
ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་དེས་སེམས་ལ་བདེ་སྐྱིད་སྤྲོད་
ཐུབ་ཀྱི་མེད། དེས་ད་དུང་འདོད་རྔམ་དང་ང་རྒྱལ། 
ཕྲག་དོག་ཆེ་རུ་ཕྱིན། འགྲན་སེམས་དེ་ཡང་རྒྱུ་
མཚན་ལྡན་པ་དང་ཡང་དག་པའི་འགྲན་སེམས་ཡོང་
གི་རེད་དེ། ཡང་མ་དག་པའི་འགྲན་སེམས་ཤུགས་
ཆེན་པོ་སླེབས་ཀྱི་འདུག རང་ཉིད་གོང་ནས་གོང་དུ་
འཕེལ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་བར་གཞན་ལ་གནོད་པ་
སྐྱེལ་རྒྱུ་སོགས་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་འགྲན་
སེམས་དེ་ཡང་མ་དག་པའི་འགྲན་སེམས་རེད། རྗེ་
བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོ ་མ་བྱོན་བར་སྒུག་མ་
དགོས་པར་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བསྟན་པ་
འདིར་ང་ཚོས་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འདི་ག་
རང་གི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་ས་ཐོབ་པ་བྱས་ན་བསམ་
པའི་འགྲན་སེམས་སླེབས་དགོས། དེང་སང་འཛམ་
གླིང་ནང་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ཤེས་ཡོན་འདིས་
སེམས་འདུལ་རྒྱུར་ཕན་གྱི་མི་འདུག དེང་དུས་ཀྱི་
ཤེས་ཡོན་ལ་ཚད་གཞི་ཞིག་ཡོད། ཚད་གཞི་ཡོད་
པར་བརེྟན་མ་འདང་བའི་ས་དེར་ཆོས་ལུགས་གཞན་
གྱི་ཕན་ཐོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཚན་རིག་
དང་མཉམ་དུ་འགྲོ་ཐུབ་མཁན་ནང་པའི་ཆོས་འདིས་
ཕར་ཁ་ཞིག་གསབ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག 
དངོས་པོ་དང་སེམས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་ཡོད་པ། དེའི་
ཐོག་ནས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་དོན་དམ་པའི་
བདེ་སྐྱིད་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད། དེར་བརྟེན་མི་སྐྱ་
ཕོ་མོ་ཚོས་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་སླེབས། ཆོས་ཀྱི་བྲོ་བ་
ཤེས་ནས་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་བའི་ཐོག་ནས་དད་པ་སྐྱེ་

རྒྱུ་ཞིག་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཡོད། དེ་བཞིན་ཕྲུ་གུ་ཆུང་
དུས་ནས་ཕ་མས་བདེན་བཞི་དང་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་
སྐོར་རྣ་ཅོག་ལ་གོ་རྒྱུ་ཞིག་བྱུང་ན་ཕྲུ་གུ་དེར་བག་
ཆགས་གསལ་བ་དང། ཕྲུ་གུ་རང་ཉིད་ཀྱི་རང་
སྟོབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ནང་ཆོས་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་ཐར་
ཕྱིན་པ་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ལ་
བཞུགས་མཁན་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད། ང་རང་ཚོའི་
བཤད་རྒྱུན་ནང་སངས་རྒྱས་ཀིྱ་བསྟན་པ་དེ་དགེ་
འདུན་གྱི་སྡེས་འཛིན་གྱིས་རེད་ཅེས་པ་དེ་ལོ་རྒྱུས་
ཐོག་ཡིན་པ་རེད། དེང་སང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་གསར་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་དུས་སངས་རྒྱས་
ཀིྱ་བསྟན་པ་འཛིན་མཁན་རྩ་བ་དེ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཐུག་
ཡོད་པས་མང་ཚོགས་ཀིྱ་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་མཐོ་
རུ ་གཏོང་རྒྱུ ་དེ ་མི ་རང་ཉིད་ལ་ཕན་གྱི ་རེད་ལ། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་
ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་དང་གལ་ཆེན་ཆགས་ཡོད། 
ངོས་ཀྱིས་ལམ་སྒྲོན་སློབ་གྲྭར་རྟགས་གསལ་གཏོང་
རྒྱུ་དང་རིགས་ལམ་སློབ་དགོས་རེད་ཅེས་སྔོན་མ་
ནས་བཤད་ཡོད། བོད་པའི་ནང་པས་ནང་ཆོས་སྦྱང་
སྟེ་ཡུལ་གྲུ་གཞན་གྱི་ནང་པ་ཤེས་ཚད་ཡོད་པ་ཡིན་
ནའང་འགེྲལ་བཤད་བརྒྱབ་ན་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་
ཆེ་བ་ཡོང་གི་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་ཟབ་
ཅིང་རྒྱས་པ་སྩལ་ཡོད།   
 ཕྱི་ཚེས་ 28 རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་
ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་
དྭགས་ནུབ་ར་ཁུལ་གྱི་མཛད་འཕྲིན་རྣམས་ཡོངས་
སུ་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ 8།3༠ ཐོག་
ལ་དྭགས་ནུབ་ར་ཐེའོ་སི་གནམ་ཐང་ནས་རྡ་སར་
ཆིབས་༸ཞལ་སྒྱུར་སྐབས་གནམ་ཐང་དུ་དགའ་ལྡན་
ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ཁྲིག་སེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག 
ལ་དྭགས་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི། ལ་
དྭགས་ནང་པའི་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་གཙོ། ནུབ་
རའི་རྫོང་དཔོན། ནུབ་ར་ས་གནས་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་བཅས་ཀྱིས་ཕེབས་སྐྱེལ་ཞུས་
འདུག་པ་བཅས།།
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༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལྡི་ལི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་
བསྐྱངས་ཏེ་སློབ་མ་ཚོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་ལ་ལྡི ་ལི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་
ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་
བཞེས་བཟང་པོ་སྨིན་སྩལ་ཐོབ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ 
ཟླ་ 8 ཚེས་ 8 ཉིན་རྡ་ས་ནས་ལྡི་ལིར་ཆིབས་
སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཕྱི་ཚེས་ ༩ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ལྡི་ལི་
གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་དུ་མི་
ཚེའི་གོ་དོན་སྙིང་པོ་གང་ཡིན་(What Life is 
all about) ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ལམ་
སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། དེ་ཡང་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ 
1༠ཐོག་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
གིས་ལྡི་ལི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་སློབ་དཔོན་དང་
འདེམས་སྒྲུག་བྱས་པའི་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ 15༠ 
བརྒལ་བར་གོང་གསལ་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་
སློབ་སྩལ་བའི་ནང་། སྤྱིར་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འདོད་ཅིང་སྡུག་
བསྔལ་མི་འདོད་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། འགྲོ་བ་མིའི་
རིགས་ལ་ལྡན་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཤེས་རབ་
དེས་ལེགས་ཉེས་དབྱེ་འབྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་
རྣམ་དཔྱོད་དེ་བཟང་པོའི་ཕྱོགས་སུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་
དགོས་པ་དང༌།  མིའི་རྣམ་དཔྱོད་དེའི་དབང་གི་
རང་ཉིད་ལ་བདེ་བ་འདོད་པའི་ཆེད་དུ་ཆོས་ལུགས་
འདྲ་མིན་ཁག་དང་ཆོས་རྩ་བ་ནས་ཁས་མི་ལེན་
པ་སོགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་འདྲ་མིན་ཡོད་པ་དེ་དག་ཀྱང་
བདེ་བ་འདོད་པ་གཅིག་གྱུར་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་
འཛམ་གླིང་ནང་ཚན་རིག་གི་ལག་རྩལ་སྣ་ཚོགས་
ཀྱི་ལམ་ནས་འཕྲུལ་ཆས་དང་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་
སོགས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཕྱིན་ཡོད་པ་
དེ་དག་ཀྱང་འགྲོ་བ་མིའི་བདེ་བ་འདོད་ཐབས་སུ་
ཡིན་སྐོར་བཀའ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས། དེང་སྐབས་ 
(Secular Ethics) མི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་
རིས་མེད་ཀྱི ་བཟང་པོའི ་ཡོན་ཏན་འཕེལ་རྒྱས་

གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡིན་སྐོར་གྱི་ལམ་སྟོན་བཀའ་
སློབ་ཕེབས་ཡོད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་གྲུབ་བསྟུན་ལྡི་ལིའི་

གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་དགེ་སློབ་རྣམས་
ཀྱིས་བརྗོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དྲི ་བ་
མང་དག་ཅིག་ཕུལ་བར་བཀའ་ལན་མཛད་ཡོད། 
 ཐེངས་འདིའི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པོ ་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་དང་བགྲོ་གླེང་གི ་

ལས་རིམ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་སློབ་
དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ནི་ལྡི་ལི་གཙུག་ལག་
སློབ་ཁང་གི་ངོས་ནས་དམིགས་བསལ་རྩོམ་ཡིག་

འགྲན་བསྡུར་གྱིས་འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་
པ་དང་། སློབ་ཕྲུག་དེ་དག་གི་ཁོངས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི་
སློབ་ཕྲུག་ཙམ་མ་ཟད། བོད་རིགས་དང་ཕྱིའི་རྒྱལ་
ཁབ་མང་པོ་ཞིག་གི་སློབ་ཕུྲག་ཀྱང་ཕེབས་ཡོད་པ་
བཅས།།
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༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨམ་རིར་སར་གསར་འགོད་པར་ཁོར་ཡུག་སྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལྡི་ལི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་དུ་ཚོགས་བཅར་བའི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 8 ཚེས་ 1༠ ཉིན་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལྡི་ལི་
གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་དགེ་ལས་སོླབ་ཕུྲག་
ཁག་གཅིག་དང་ལྷན་བགོྲ་གེླང་གི་ཚོགས་མགོན་དུ་

ཆིབས་སུྒྱར་བསྐྱངས་ཏེ་ལམ་སོྟན་བཀའ་སོླབ་སྩལ་
གུྲབ་བསུྟན་ཚོགས་བཅར་བའི་དིྲ་བར་བཀའ་ལན་
སྩལ་དོན། གལ་སིྲད་ང་ཚོས་ཞི་བདེ་དང་ལྡན་པའི་
འཛམ་གིླང་ཞིག་འདོད་ཀིྱ་ཡོད་ན། ནུས་པ་ཐོན་པ་
དང་ལག་ལེན་བསྟར་རུྒྱ་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་
བེད་སོྤྱད་བེྱད་དགོས། དེ་ཡང་རོྙག་གྲ་དེ་དག་ལ་
གདོང་ལེན་བེྱད་སྐབས་དམག་དཔུང་བེད་སོྤྱད་མ་
བྱས་པར་ཞི་མོལ་བེྱད་དགོས་པ་ཡིན། ང་ཚོ་བོད་
ཀིྱ་གནད་དོན་ལ་ཆ་མཚོན་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་
དང་འཐབ་འཛིང་བྱ་རུྒྱ་མིན་པ་དེ་དམ་བཅའ་བརྟན་
པོ་ཡོད། ང་ཚོས་བསམ་བོླ་གཏོང་ས་གཙོ་བོ་དེ་རིན་
ཐང་ཅན་གིྱ་བོད་མིའི་ནང་ཆོས་དང་འབེྲལ་བའི་རིག་

གཞུང་དེ་ཡིན། ངོས་ཀིྱས་རུྒྱན་དུ་ནང་ཆོས་དང་
ནང་ཆོས་འབེྲལ་བའི་རིག་གཞུང་དབར་དབེྱ་བ་ཕེྱ་གི་
ཡོད། ནང་ཆོས་འདི་ནང་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཡང་ནང་
ཆོས་དང་འབེྲལ་བའི་རིག་གཞུང་དེ་སིྤྱ་ཚོགས་སིྤྱའི་

ཆེད་དུ་རེད། སིྤྱ་ཚོགས་ནང་ཡེ་ཤུ་དང་ཁ་ཆེ། ཆོས་
དད་མེད་མཁན་ཡང་ཡོད། འདས་པའི་ལོ་གཉིས་
ཙམ་གིྱ་ནང་ངོས་ལ་རྒྱ་མིའི་མཁས་དབང་མང་པོ་
ཐུག་བུྱང། དེ་དག་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་
པོ་ནས་རེད། ཁོང་ཚོ་ཁ་ཤས་ཀིྱས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་
ཆིག་སོྟང་གོང་ནས་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་རིག་གཞུང་
གི་རིན་ཐང་དེ་ད་ཆ་མེད་པ་ཆགས་ཀིྱ་འདུག་ཅེས་
མིག་མཆུ་གཏོང་བཞིན་བརོྗད་ཀིྱ་འདུག དེ་བཞིན་
མ་འོངས་པའི་འགོྲ་བ་མིའི་རིན་ཐང་བསྐྱར་གསོ་བྱ་
རུྒྱའི་ཐད་ཁོང་ཚོས་དོ་སྣང་བེྱད་ཀིྱ་འདུག དེའི་ཐད་
ཁོང་ཚོས་བོད་མི་རྣམས་ལ་རེ་བ་ཆེན་པོ་བེྱད་ཀིྱ་
འདུག ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་ཡང་བོད་ཀིྱ་

རིག་གཞུང་སུྲང་སོྐྱབ་བྱ་རུྒྱ་ཡིན། དེ་ནི་བོད་མི་ས་ཡ་
དུྲག་གིས་གནད་དོན་གཅིག་པུ་མིན་པར་རྒྱ་རིགས་
གཞོན་སེྐྱས་ས་ཡ་མང་པོ་དང་འབེྲལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་
རེད། བོད་མི་ཚང་མ་དཔལ་འབོྱར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པོ་བུྱང་ན་བསམ་གིྱ་ཡོད། གནད་དོན་དེ་ལ་ཆ་མཚོན་
ནའང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤྱ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིྱ་
འོག་ལ་བསྡད་ན། རྒྱ་ནག་དེ་དཔལ་འབོྱར་དང་ཕིྱ་
དངོས་པོའི་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཡོད་སྟབས་ང་ཚོར་ཁེ་
ཕན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་དང་ཕོྱགས་མཚུངས་ང་
ཚོར་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སོྐྱང་ཞིག་དགོས་
ཀིྱ་ཡོད། དེ་བརུྒྱད་ནས་བོད་མི་རིགས་དང་རིག་
གཞུང་གི་ངོ་བོ། དེ་བཞིན་བོད་ཀིྱ་སྐད་ཡིག་སུྲང་སོྐྱབ་
བེྱད་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་ཟད། བོད་ཀིྱ་ཁོར་ཡུག་ལའང་
ཡང་དག་པའི་སུྲང་སོྐྱབ་ཐུབ་ཀིྱ་རེད། བོད་ཀིྱ་ཁོར་
ཡུག་ལ་སྣང་མེད་བཏང་ཚེ་རྒྱ་ནག་ནང་ལའང་དཀའ་
ངལ་ཡོང་རུྒྱ་ཡིན། བོད་ནང་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་
ཤིང་ནགས་གཅོད་འབེྲག་བྱས་པར་བརེྟན། བསམ་
ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཆུ་ལོག་ཡོང་གི་ཡོད། རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་སིྤྱ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་སོྟབས་ཤུགས་ག་
ཚོད་ཆེན་པོ་ཡིན་ཡང༌། འཛམ་གིླང་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་
སྟབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་འཛམ་གིླང་སིྤྱའི་འགོྲ་སར་
འགོྲ་དགོས་ཀིྱ་འདུག འཛམ་གིླང་འདི་ཕིྱ་གསལ་
ནང་གསལ་བྱས་ནས་འགོྲ་སྐབས་རྒྱ་ནག་འགོྲ་ལམ་
གཞན་ཞིག་ལ་ཕིྱན་ན། དངོས་ཡོད་ཀིྱ་གནས་ཚུལ་
དང་མི་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན། ཁེྱད་རང་ཚོས་དེའི་ཐོག་
ག་རེ་དྲན་གྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་ཡོད། དེ་
བཞིན་ཉིན་རྒྱབ་སྟོང་ལོ་གསར་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཅེས་
པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོབ་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཏེ་ཚོགས་
བཅར་བའི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་ཡང་སྩལ་ཡོད་པ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 8 ཚེས་ 11 ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལྡི་ལི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་མཛད་འཕྲིན་
ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་པན་ཇབ་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཨམ་རིཊ་སར་ (Amritsar) བརྒྱུད་རྡ་སར་ཆིབས་སྒྱུར་མ་བསྐྱངས་གོང་གྲོང་ཁྱེར་དེར་མཚན་
གཅིག་བཞུགས་གདན་འཇགས་ཡོད། སྐབས་དེར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ (ANI) གསར་འགོད་པར་ཁོར་ཡུག་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་སྐོར་བཀའ་སློབ་
སྩལ་དོན། ང་ཚོས་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་པའི་གནད་དོན་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་བརྩིས་སྟེ་ཁོར་ཡུག་གི་དཀའ་ངལ་དེ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་



2༠1༠ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།23

དགོས། ཞེས་བཀའ་སྩལ། ཕྱོགས་མཚུངས་ཉེ་
ལམ་ལ་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་སླེ་ཁུལ་དུ་ཆུ་སྤྲིན་བརྡོལ་
ཏེ་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེན་ཕོག་མཁན་
ཚོར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའི་
བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ལ་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་སླེ་རུ་
ཆུ་ལོག་གི་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་བ་དེ་ཧ་ཅང་ཡིད་སྐྱོའི་
གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཚོ་ཚང་མ་འབྱུང་བའི་
གོད་ཆག་རེད། ང་ཚོས་བྱེད་ཐུབ་པ་ནི་འབྱུང་བའི་
གོད་ཆག་དེའི་འོག་གནོད་འཚེ་ཕོག་མཁན་ཚོར་

སྨོན་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ་དང༌། རྗེས་ཤུལ་ནང་མི་སྤུན་
མཆེད་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་ཞུ་རྒྱུ་མ་
ཟད། ཁྱིམ་གཞི་བསྐྱར་གསོའི་ལས་གཞིར་རོགས་
དངུལ་ཞལ་འདེབས་འབུལ་རྒྱུ་དེ་རེད། གཞན་བྱ་
ཐབས་གང་ཡང་མེད་ཅེས་བཀའ་སློབ་སྩལ། ཡང་
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། པ་ཀི་
སི་ཐན་ནང་རང་བྱུང་གི་རྐྱེན་ངན་དང་ཨུ་རུ་སུར་
ནགས་ཚལ་ལ་མེ་སྐྱོན་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་
ལའང་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས། སྣོད་བཅུད་དཔྱད་ཞིབ་

པ་ཚོས་རྐྱེན་ངན་དེ་རིགས་ཚང་མ་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་
རྒྱས་པའི་རྟགས་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་འདུག དེ་དག་
ནི་ཧ་ཅང་བློ་ཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། དེར་
བརྟེན་ཁོར་ཡུག་བདག་སྲུང་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ང་ཚོས་ཉིན་
རེའི་ལས་དོན་གྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཆགས་ཐུབ་པ་བྱེད་
དགོས། རྒྱ་གར་གྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ནང་ཡོངས་སུ་གྲགས་
པའི་འཚེ་བ་མེད་པ་ཞེས་པའི་ལྟ་གྲུབ་དེ་དེང་དུས་
འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་ཧ་ཅང་འབྲེལ་བ་ཆེན་པོ་
ཆགས་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱིས་བཀའ་སློབ་སྩལ།།

བོད་ལྗོངས་མདོ་སྨད་འབྲུག་ཆུའི་ཡུལ་དུ་ཆུ་ལོག་བརྒྱབ་སྟེ་མི་རྒྱུ་གཉིས་ཀར་གྱོང་གུན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་
པའི་ཡ་ངའི་གནས་སྟངས་ལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས་གསོའི་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ 2137 རབ་གནས་ལྕགས་
སྟག་ལོའི་བོད་ཟླ་ 6 ཚེས་ 28 ཕིྱ་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 
8 ཚེས་ 8 ཀིྱ་སྔ་དོྲ་ཐོ་རེངས་སྐབས་སུ། དེང་སང་

རྒྱ་ནག་གིས་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཞེས་པར་བགོས་པའི་
ཀན་ལོྷ་བོད་རིགས་རང་སོྐྱང་ཁུལ་འབུྲག་ཆུ་རོྫང་དུ་གོླ་
བུར་དུ་ཆུ་ལོག་ཚབས་ཆེན་བུྱང་སེྟ། ད་ལྟའི་བར་མི་
གྲངས་ 127 ཙམ་རེྐྱན་ལམ་དུ་ཕིྱན་པ་དང་། མི་ 
2༠༠༠ ལྷག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གུྱར་པ། དུད་ཚང་ 
3༠༠ ཅན་གིྱ་གོྲང་སེྡ་རེྨག་མེད་དུ་དེད་དེ་འབུྲག་
ཆུའི་སྨད་རུྒྱད་ཡུལ་གུྲ་ཁག་གི་མང་ཚོགས་ཀིྱ་བདེ་
འཇགས་ལའང་ཉེན་ཁ་ཚབས་ཆེན་འཕྲད་བཞིན་པའི་

གནས་ཚུལ་སིྐྱ་གཡའ་བ་བརོྗད་ཀིྱས་མི་ལངས་པ་
ཐོན་བཞིན་པར་བོད་མི་མང་སིྤྱ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིྱ་
ངོས་ནས། ད་ཐེངས་ཆུ་ལོག་གི་འཇིག་པའི་ཁོྲད་ནས་

རེྐྱན་ལམ་དུ་ཕིྱན་པའམ། རྨས་སོྐྱན་ཕོག་པའི་བོད་
རིགས་སུྤན་ཟླ་གཙོས་མི་རིགས་ཁག་གི་མི་མང་ལ་
ཐུགས་གསོའི་འཚམས་འདིྲ་ཞུ་རུྒྱ་དང༌། རེྐྱན་འདས་
དུ་ཕིྱན་པ་རྣམས་ལ་དལ་འབོྱར་མི་ལུས་མུྱར་དུ་ཐོབ་
པའི་སོྨན་ལམ་ཡང་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། ཆུ་ལོག་གི་དོན་རེྐྱན་
བུྱང་མ་ཐག རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གིས་མཐོང་ཆེན་
པོའི་ངང་ཛ་དྲག་མུྱར་སོྐྱབ་རིམ་པ་ཨང་གཉིས་པ་
དང༌། འཕྲལ་སོྐྱབ་མ་དངུལ་རྒྱ་སོྒར་དུང་ཕུྱར་ལྔ་

འཕྲལ་མར་གནང་སེྟ་མུྱར་སོྐྱབ་ཀིྱ་ལས་འགོ་བརྩམས་
པ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གི་སིྲད་བོླན་སུྐ་ཞབས་
ཝུན་ཅ་པའོ་མཆོག་དུས་ཚོད་དང་པོའི་སྐབས་སུ་ཆུ་
ལོག་བུྱང་ཡུལ་འབུྲག་ཆུ་ས་ཁུལ་དུ་ཕེབས་འབོྱར་
བུྱང་བ་བཅས་ལ་རེྗས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་ཡི་ཡོད།  
 ཚང་མས་མཁེྱན་གསལ་ལྟར། མདོ་སྨད་
འབུྲག་ཆུ་ས་ཁུལ་ནི་བོད་ཁུལ་དུ་ནགས་ཚལ་རྒྱ་ཁོྱན་
ཆེ་ཤོས་ཀིྱ་ས་གནས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། ལོ་རུྒྱས་ཐོག་
ཆུ་ལོག་བུྱང་བའི་གནས་ཚུལ་མཐོང་ཐོས་དཀའ་
ཡང༌། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་དབང་བསུྒྱར་བྱས་པའི་
རེྗས་སུ་ནགས་ཚལ་སོྨྱན་ཧམ་ལྟར་གཅོད་འབེྲག་བྱས་
པའི་དབང་གིས་བོད་ཀིྱ་སེྐྱ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་
སོྐྱན་ཤིན་ཏུ་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཤིང་
ནགས་གཅོད་ཟིན་མཚམས་གཙོ་བོ་གཏེར་ཁ་སོྔག་
འདོན་དང་། ཆུ་གོླག་གསར་རྒྱག་བཅས་སེྐྱ་ཁམས་
ཁོར་ཡུག་ལ་སུྲང་སོྐྱབ་ཀིྱ་འཆར་གཞི་གང་ཡང་མེད་
པའི་ལས་གྭྲ་འབོར་ཆེན་སེྤལ་བཞིན་པ་སོགས་ནི་ད་
ཐེངས་ཆུ་ལོག་ཚབས་ཆེན་ཡོང་བའི་རེྐྱན་རྩ་གཙོ་
བོ་ཡིན་སྟབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཚན་རིག་དང་
མཐུན་པའི་གོང་སེྤལ་ལྟ་བའི་གཞུང་ལུགས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་གཞིར་བཟུང༌། བོད་ཁུལ་དུའང་དེ་མཚུངས་
ལག་བསྟར་ཐུབ་པའི་རེ་བ་དང༌། ད་ཐེངས་མུྱར་སོྐྱབ་
ཀིྱ་ལས་འགུལ་ཁོྲད་དུའང་གཙོ་བོ་དམག་མི་དང༌། 



2༠1༠ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 24

དྲག་ཆས་ཉེན་རོྟག་པ། ཉེན་རོྟག་པ་སོགས་འབོར་ཆེན་གཏོང་བཞིན་ཡོད་ན། ཁོང་ཚོའི་དཀའ་སྤྱད་འབད་བརོྩན་དང་སུྐལ་སོླང་ལ་དོགས་པ་མེད་ཀྱང༌། ནམ་རུྒྱན་ཀིྱ་
ཉམས་མོྱང་ལས་རྒྱ་ནག་གིས་སིྤྱ་ཚོགས་བརྟན་ལིྷང་སུྲང་སོྐྱབ་དང༌། གསང་བ་ཕིྱར་བསྒྲགས་སོགས་ཀིྱ་སིྲད་བུྱས་འོག་གོྱང་གུན་ཕོག་པའི་མང་ཚོགས་ལ་དགོས་མེད་ཀིྱ་
བརྡབ་གསིག་འཕར་མ་སོགས་མི་ཡོང་བའི་རེ་བ་དང་བཅས། བོད་མི་མང་སིྤྱ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ནས་ཕིྱ་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 8 ཚེས་ ༩ ཉིན།།

བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གིས་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 8 ཚེས་ 8 ཉིན་བོད་ལྗོངས་མདོ་སྨད་འབྲུག་ཆུའི་ཡུལ་དུ་ཆུ་ལོག་བརྒྱབ་སྟེ་མི་རྒྱུ་གཉིས་ལ་གྱོང་གུན་ཚབས་ཆེ་ཕོག་པར་བཙན་བྱོལ་
བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་གསོ་གནང་བའི་ནང་འཁོད་དོན། བོད་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་ཨ་མདོ་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་ཉེ་འགྲམ་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་དུ་ཆུ་ལོག་
གི་འཇིག་པ་བྱུང་སྟེ་མི་གྲངས་ 127 ཙམ་རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་བ་དང། མི་གྲངས་སྟོང་ཙམ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའི་ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བར་བཙན་
བྱོལ་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གིས་བློ་ཕམ་ཞུ་བཞིན་པ་མ་ཟད། རྗེས་ཤུལ་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཚོར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་སེམས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་དང། ལུས་སེམས་དཀའ་ངལ་
འོག་གནས་བཞིན་པ་རྣམས་མྱུར་དུ་དྲག་སྐྱེད་ཐུབ་པ་དང་ཁང་ཁྱིམ་རྩ་གཏོར་ཕྱིན་པ་རྣམས་བསྐྱར་གསོ་གང་མགྱོགས་ཡོང་ཆེད་སྨོན་ལམ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 

ཀན་ལྷོ་འབུྲག་ཆུ་ས་ཁུལ་དུ་ཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆག་བྱུང་བར་སྨོན་ལམ་གསོལ་འདེབས་ཚོགས་པ།

སྨོན་ལམ་གསོལ་འདེབས་ཚོགས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 8 ཚེས་ 5 ཉིན་གྱི་
དགོང་དྲོ་ཆ་ུཚོད་ ༩།3༠ ཙམ་ལ་ལ་དྭགས་ཀིྱ་རྒྱལ་
ས་སེླ་དང་རྩ་ཕུ་སོགས་སུ་ཆུ་སིྤྲན་འཐོར་བ་ལས་བུྱང་
བའི་དྲག་ཆར་ཤུགས་ཆེ་བབས་ནས་ཆུ་ལོག་རུྒྱགས་
ཏེ་མི་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་བ་རེྐྱན་འདས་དང་། མི་གྲངས་
སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ལ་བཟོད་དཀའ་བའི་རྨས་སོྐྱན་ཕོག་
པར་བརེྟན་ཚེས་ 8 ཉིན་བོད་གཞུང་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་གོ་སིྒྲག་འོག་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གིླང་
གཙུག་ཁང་དུ་སྔ་དོྲ་ཆུ་ཚོད་ ༩།3༠ ཐོག་རེྟན་མཆོག་
སྤྱན་སྔར་མཆོད་སིྤྲན་བརྒྱ་ཚར་འབུལ་བཤམས་ཐོག་
ཆོས་རིག་བཀའ་བོླན་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་དང་

དུྲང་འཕར་ནོར་བུ་དོན་ལྡན་ལགས། རྣམ་རྒྱལ་ཕན་
བདེ་ལེགས་བཤད་གིླང་གི་གྭྲ་ཚང་གི་དབུ་མཛད་དང་
དགེ་འདུན་འདུས་མང་གི་དབུས་རྡ་སའི་ཉེ་འཁོར་
གིྱ་རིས་མེད་ཆོས་སེྡ་ཁག་དང་དེ་བཞིན་མིང་མང་
བཅས་ཁོྱན་མི་གྲངས་ 4༠༠ བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོམས་
ཀིྱས་ཆུ་ལོག་གི་འཇིག་པའི་འོག་རེྐྱན་འདས་སུ་གུྱར་
བ་རྣམས་ཀིྱ་མཚོན་སེམས་ཅན་ཚེ་ལས་འདས་པ་
ཡོངས་ཀིྱ་ཚེ་རབས་ཕེྲང་བར་བྱས་བསགས་སིྡག་ལུྟང་
མཐའ་དག་བྱང་ཞིང་དག་ནས་དལ་རེྟན་རིམ་བརུྒྱད་
སུྐ་བཞིའི་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་མུྱར་དུ་འཐོབ་
པ་དང༌། རྨས་སོྐྱན་དང་གོད་ཆག་ཕོག་པ་རྣམས་

ཀྱང་མུྱར་དུ་དྲག་སེྐྱད་ཀིྱས་ཚེ་ལྷག་དོན་ལྡན་ཡོང་བ་
སོགས་འཇིག་རེྟན་ཀུན་ཏུ་སིྙགས་ལྔའི་རུྒད་ཚོགས་སིྤྱ་
དང་ཁྱད་པར་འབུྱང་བཞིའི་འཇིག་པ་མི་འབུྱང་བར་
བདེ་སིྐྱད་རོྫགས་ལྡན་གིྱ་དཔལ་ལ་ལོངས་སུ་སོྤྱད་
ཐུབ་པའི་སོྨན་ལམ་གསོལ་འདེབས་ཚོགས་ཡོད་པ་མ་
ཟད། དེ་ཉིན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འཕགས་
ཚོགས་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོར་བསེྙན་བཀུར་མང་ཇ་
དང༌། དགེ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་ལ་སུྐ་འགེྱད་ཧིན་
སོྒར་ 5༠ རེ་ཕུལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་དགོན་སྡེ་ཁག་
ལའང་སྐྱབས་འཇུག་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་འབོད་
སྐུལ་ཞུས་འདུག་པ་བཅས།།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 8 ཚེས་ 8 ཉིན་
སྔ་དྲོ་ཐོ་རེངས་ཙམ་ལ་མདོ་སྨད་ཀན་ལྷོ ་འབྲུག་
ཆུ་ས་ཁུལ་དུ་ཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆག་འོག་མི་གྲངས་ 
127 རྐྱེན་འདས་དང་། མི་གྲངས་ 13༠༠ ལྷག་
གར་སོང་ཆ་མེད་གུྱར་བ་མ་ཟད། རུྒྱ་དངོས་སོགས་
ལ་གོྱང་གུན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་པར་བརེྟན་ཚེས་ 1༠ 
ཉིན་བོད་གཞུང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིྱས་གོ་སིྒྲག་
འོག་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གིླང་གཙུག་ཁང་དུ་སྔ་དོྲ་ཆུ་
ཚོད་ 8 པའི་ཐོག་རེྟན་མཆོག་སྤྱན་སྔར་མཆོད་སིྤྲན་
བརྒྱ་ཚར་འབུལ་བཤམས་ཐོག་ཆེས་མཐོའི་ཁིྲམས་
ཞིབ་པ་མཆོག་དང༌། བཀའ་བོླན་རྣམ་པ། བོད་མི་

མང་སིྤྱ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་རྒྱ་རི་སོྒྲལ་མ་མཆོག་
གི་དབུས་སིྤྱ་འཐུས་རྣམ་པ། ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དུྲང་
ཆེ་ཆུང་གཙོས་སིྲ་ཞུའི་ལས་བེྱད་རྣམ་པ། རྣམ་རྒྱལ་
ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གིླང་གྭྲ་ཚང་གི་མཁན་རིན་
པོ་ཆེས་དབུས་དགེ་འདུན་འདུས་མང༌། རྡ་སའི་ཉེ་
འཁོར་གིྱ་རིས་མེད་ཆོས་སེྡ་ཁག་དང་དེ་བཞིན་མིང་
མང་བཅས་ཁོྱན་མི་གྲངས་ 5༠༠ བརྒལ་བ་ལྷན་
འཛོམས་ཀིྱས་སིྤྱར་ཆུ་ལོག་གི་འཇིག་པའི་འོག་རེྐྱན་
འདས་སུ་གུྱར་བ་རྣམས་དང༌། ཡང་སོྒས་སེམས་
ཅན་ཚེ་ལས་འདས་པ་ཡོངས་ཀིྱ་ཚེ་རབས་ཕེྲང་བར་
བྱས་བསགས་སིྡག་ལུྟང་མཐའ་དག་བྱང་ཞིང་དག་

ནས་དལ་རེྟན་རིམ་བརུྒྱད་སུྐ་བཞིའི་རྒྱལ་བའི་གོ་
འཕང་རིན་པོ་ཆེ་མུྱར་དུ་འཐོབ་པ་དང༌། རྨས་སོྐྱན་
གོད་ཆག་ཕོག་པ་རྣམས་ཀྱང་མུྱར་དུ་དྲག་སེྐྱད་ཀིྱས་
ཚེ་ལྷག་དོན་ལྡན་ཡོང་བ་སོགས་འཇིག་རེྟན་ཀུན་
ཏུ་སིྙགས་ལྔའི་རུྒད་ཚོགས་སིྤྱ་དང་ཁྱད་པར་འབུྱང་
བཞིའི་འཇིག་པ་མི་འབུྱང་བར་བདེ་སིྐྱད་ཀིྱ་དཔལ་
ལ་ལོངས་སུ་སོྤྱད་ཐུབ་པའི་སོྨན་ལམ་གསོལ་འདེབས་
ཚོགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
འཕགས་ཚོགས་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོར་བསེྙན་བཀུར་
མང་ཇ་དང༌། དགེ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་ལ་སུྐ་འགེྱད་
ཧིན་སོྒར་ 5༠ རེ་ཕུལ་ཡོད།།



2༠1༠ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།25

བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 8 ཚེས་ ༩ ཉིན་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་བཀའ་བློན་སྟག་ལྷ་སྐལ་བཟང་དབྱངས་སྐྱིད་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་ནང་འཁོད་
དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཤིང་ཧྭ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ནས་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཁ་སང་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་སྔ་དྲོ་ཨ་མདོ་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་གི་ས་
ཁུལ་དུ་ཆར་ཤུགས་ཆེན་པོ་བབས་པར་བརྟེན་ཆུ་ལོག་བརྒྱབ་སྟེ་སྡོད་ཁང་མང་པོ་རྩ་མེད་ཕྱིན་པ་དང། མི་མང་པོ་ཞིག་རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་མ་ཟད། མང་
པོ་ཞིག་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དེར་གཞིགས་ན་མི་གྲངས་ 127 ཙམ་རྐྱེན་འདས་སོང་ཡོད་པ་དང། མི་
གྲངས་ 12༩4 གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་འདུག་པས། ངས་བོད་མི་ཚང་མའི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་དང་བློ་ཕམ་ཞུ་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད། ཁོང་ཚོའི་
དཀའ་ངལ་རྣམས་འཕྲལ་དུ་སེལ་ཐུབ་པ་དང་སླར་ཡང་ཆར་ཞོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་རིགས་མི་ཡོང་བའི་སྨོན་ལམ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། རྩ་བའི་གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་
ལམ་ནས་གོ་ཐོས་ལྟར་ན་ང་ཚོས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་སྟངས་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པའི་ཉེར་ལེན་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག གལ་ཏེ་དངོས་འབྲེལ་དེ་
ལྟར་ཡིན་ཚེ་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་འབྱུང་འགྱུར་ཁོར་ཡུག་ཐོག་གཟབ་ནན་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཞེས་གསུངས་ཡོད།།

༸གོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སྨོན་ལམ་གསོལ་འདེབས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 8 ཚེས་ 7 མཚན་
མོའི་ཆུ་ཚོད་ 1༠ ཙམ་ལ་བོད་ལྗོངས་མདོ་སྨད་ས་
ཁུལ་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་དུ་ཆུ་ལོག་གི་རྐྱེན་པས་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་མི་གྲངས་ཚེས་ 12 བར་ 
1144 སྐོར་ཟིན་པ་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་མི་
གྲངས་ 64 ལ་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་ཕོག་པ། མི་
གྲངས་ 6༠༠ ལྷག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཐོག་
མཁར་དངོས་སོགས་ལ་གོད་ཆག་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་
བར་བརྟེན་ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 8 ཚེས་ 14 ཉིན་རྡ་
ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་
བོད་གཞུང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་། མདོ་སྨད་

ཆོལ་ཁ་ཐུན་མོང་ནས་གོ་སྒྲིག་འོག་བོད་ལྗོངས་མདོ་
སྨད་ས་ཁུལ་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་དུ་ཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆག་
ཕོག་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་སྨོན་ལམ་གསོལ་འདེབས་

གནང་ཡོད། དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ 
8 པའི་ཐོག་ཆོས་རིག་དྲུང་ཆེ་མགོན་པོ་ཕུན་ཚོགས་
དང་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་སྐུ་ཚབ་དང་བོད་མི་མང་སྤྱི་
འཐུས་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་༸གོང་ས་
མཆོག་ཕོ་བྲང་ནས་སྤོས་སྣེས་སྔོན་བསུས་ཏེ་གཙུག་
ལག་ཁང་གི་ཡང་སྟེང་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་རེྗས་
མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་རྒྱལ་
བ་ཀརྨ་པ་མཆོག་དང་། རྣམ་གྲྭ་ཕན་བདེ་ལེགས་
བཤད་གླིང་གི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དང་དགེ་འདུན་

འདུས་མང་གིས་དབུས་རྡ་སའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་དགོན་
སྡེ་ཁག་གི་གྲྭ་བཙུན་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་
ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བས་དབུས་ཁྲིམས་
ཞིབ་པ་གཞན་དང་། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་
དབུས་བཀའ་བློན་རྣམ་པ། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་དབུས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
རྣམ་པ། རང་དབང་ཅན་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་
པ། ལས་ཁུངས་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་ཆུང་དང་ལས་
བྱེད། ཕྱི་ནང་གི་སེར་སྐྱ་མི་མང་སོགས་ཁྱོན་མི་
གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བ་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་
རྟེན་མཆོག་སྤྱན་སྔར་མཆོད་སྤྲིན་སྣ་ལྔ་བརྒྱ་ཚར་
འབུལ་བཤམས་དང་འབེྲལ་འཕགས་ཚོགས་འདུས་
པ་རྒྱ་མཚོར་བསེྙན་བཀུར་མང་ཇ་དང་། དགེ་འདུན་
སྔགས་གསུམ་ལ་སུྐ་འགེྱད་ཧིན་སོྒར་ 5༠ རེ་ཕུལ་ཏེ་
ཆུ་ལོག་གི་འཇིག་པས་རེྐྱན་འདས་སུ་སོང་བ་རྣམས་
ཀྱིས་མཚོན་སེམས་ཅན་ཚེ་ལས་འདས་པ་ཡོངས་ཀྱི་
ཚེ་རབས་ཕྲེང་བར་བྱས་བསགས་སྡིག་ལྟུང་མཐའ་
དག་བྱང་ཞིང་དག་ནས་དལ་རྟེན་རིམ་བརྒྱུད་སྐུ་
བཞིའི་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པ་
དང་། རྨས་སྐྱོན་གོད་ཆག་ཕོག་པ་རྣམས་ཀྱང་མྱུར་
དུ་དྲག་སྐྱེད་ཀྱིས་ཚེ་ལྷག་དོན་ལྡན་ཡོང་བ་གཙོས་
འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་སྙིགས་ལྔའི་རྒུད་ཚོགས་སྤྱི་དང༌། 
ཁྱད་པར་འབུྱང་བཞིའི་འཇིག་པ་མི་འབུྱང་བར་བདེ་
སིྐྱད་ཀིྱ་དཔལ་ལ་ལོངས་སུ་སོྤྱད་ཐུབ་པ་སོགས་ཀིྱ་
སོྨན་ལམ་གསོལ་འདེབས་ཚོགས་ཡོད།།



2༠1༠ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཤེས་བྱ།རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚུལ། 26

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཊུཝི་ཊར་(Twitter)དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་རྒྱ་
རིགས་མི་མང་ནས་ཕུལ་བའི་དྲི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་ཐེངས་གཉིས་པ་སྩལ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་གིས་ཉེ་ལམ་ཊུཝི་ཊར་(Twitter)དྲ་རྒྱ་
བརྒྱུད་རྒྱ་རིགས་མི་མང་ནས་ཕུལ་བའི་དྲི་བར་
བཀའ་ལན་ཐེངས་གཉིས་པ་སྩལ་ཡོད། རྒྱ་ནག་གི་
རོྩམ་པ་པོ་གྲགས་ཅན་སུྐ་ཞབས་ཝང་ལི་ཞུང་བརུྒྱད་
རྒྱ་རིགས་མི་གྲངས་ 1558 ཀིྱས་༸གོང་ས་མཆོག་
ལ་དིྲ་བ་ 317 ཕུལ་ཡོད། དིྲ་བ་དེ་དག་ལ་འདེམས་
ཤོག་བུླགས་མཁན་མི་གྲངས་ 117༠5 བུྱང་འདུག་
པ་དང༌། དེ་དག་གི་ནང་ནས་དོ་སྣང་ཆེ་ཤོས་བེྱད་པའི་
གལ་གནད་ཅན་གིྱ་དིྲ་བ་བཅུ་ལ་ཕིྱ་ཟླ་ 7 ཚིས་ 16 
ཉིན་༸གོང་ས་༉༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་
བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་ནས་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་དེ་དག་
ཕིྱ་ཚེས་ 1༩ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གི་རྒྱ་ཡིག་ཊུཝི་
ཊར་དྲ་གནས་ཐོག་བཏོན་ཡོད།
དྲི་བ་དང་པོ། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
བལྟས་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་རིང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་མཉམ་ཞི་འགྲིག་ཡོང་ཐབས་དཀའ་
བས། ༸གོང་ས་མཆོག་དགོངས་པ་རྫོགས་རྗེས་ལྟ་
བ་མཁྲེགས་པོ་འཛིན་མཁན་གཞོན་ནུ་ཚོགས་པར་
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྟངས་འཛིན་མེད་ན་གཞི་རྒྱ་
ཆེ་བའི་འཇིགས་བསྐུལ་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་སྲིད་དམ། 
གཞོན་ནུ་ཚོགས་པ་འཇིགས་བསྐུལ་གྱི་ཕྱོགས་སུ་
བསྐྱོད་རྒྱུར་བཀག་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་ཡོད་དམ།
བཀའ་ལན། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན་ངོས་
འདས་པའི་རྗེས་ལ་ཡིན་ནའང་བཙན་བྱོལ་གྱི་སྒྲིག་
འཛུགས་དང་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཕྱོགས་ནས་
མུ་མཐུད་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་གི་རེད། དེ་ནས་གལ་ཆེ་བ་
གཞན་ཞིག་ནི་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའི་ནང་ནས་ལོ་ཉི་ཤུ་
ནས་སུམ་ཅུའི་བར་སློབ་གཉེར་བྱས་ཏེ་ཡོང་མཁན་
ཚོའི་ནང་ནས་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་གནང་ཐུབ་
ངེས་དེ་འདྲ་ཐོན་ཡོང་གི་འདུག ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྒྲིག་
འཛུགས་ངོས་ནས་བཤད་ན་འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་
ཙམ་རིང་ངོས་རང་ཕྱེད་རྒས་ཡོལ་བྱས་ཏེ་བསྡད་པ་

ཡིན། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཚང་མ་འོས་
བསྡུ་བྱས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་ལ་མ་འོངས་པར་ཡང་མུ་མཐུད་དེ་ལྟར་འགྲོ་
གི་རེད། གཞོན་ནུའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་
བོད་རང་བཙན་གཙང་མ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ང་
ཚོའི་དབུ་མའི་ལམ་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་མཁན་ཡོང་
གི་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཟད་ཕལ་ཆེར་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་
གི་ཡོད་པ་འདྲ་པོ་འདུག དེ་ལ་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད་
ང་ཚོས་གཉིས་སྨན་ཡོང་བའི་འབད་བརྩོན་རིམ་པ་
བྱས་པ་རེད་དེ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གང་
ཡང་ཐོན་ཐུབ་མེད། གནས་ཚུལ་དེ་འདྲའི་འོག་ནས་
བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་འདུག ཡིན་ནའང་
སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་འཚེ་
བ་མེད་པའི་ལམ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཧ་
ཅང་གསལ་པོ་ཡོད། དེར་ཁྱེད་རང་ཚོ་གཡང་ང་
(བློ་གཡེང་)བྱེད་དགོས་དོན་མེད།
དྲི་བ་གཉིས་པ། ཏྰ་ལའི་བླ་མ་མཆོག ཁྱེད་ཉིད་ཀྱི་
འདོད་པའི་བོད་ཆེན་པོ་དང། ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་
ཞིང་ཆེན་གྱི་འཛིན་སོྐྱང་དབེྱ་བགོས་དང་། གཉིས་
རེྩག་ཐེབས་པ་རྣམས་ཇི་ལྟར་ཐག་གཅོད་བེྱད་རུྒྱ་ཡིན་
ནམ། ས་ཁུལ་དེ་དག་གི་མི་རིགས་གཞན་རྣམས་
བོད་ཆེན་པོའི་རང་སོྐྱང་སིྲད་གཞུང་གིས་དོ་དམ་བེྱད་
རུྒྱ་ཡིན་ནམ། བོད་རིགས་མ་ཡིན་པ་དེ་ཚོའི་མངོན་
འདོད་ཇི་ལྟར་འགན་སུྲང་དང་ལག་བསྟར་བེྱད་རུྒྱ།
བཀའ་ལན། ང་ཚོས་བོད་ཆེན་པོ་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་
བེད་སྤྱོད་བྱས་མེད། ཐ་སྙད་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ལས་ཁུངས་སོགས་ཀྱིས་
ཚུར་སྦྱར་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ག་རེ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་
ཅེ་ན། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པའི་བོད་
རིགས་ཚང་མར་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཉམས་པ་
སོར་ཆུད་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བ་བྱེད་པའི་
ཐོབ་ཐང་གཅིག་གྱུར་དགོས་པ་དང༌། བོད་རིགས་
དེ་དག་ལ་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་

ཀྱི་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་དགོས། རྩ་དོན་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ངོས་ལེན་གནང་བ་འདྲ་པོ་རེད། རྒྱ་ནག་
དབུས་གཞུང་གི་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་ཚོགས་
འདུ་ཐེངས་ལྔ་པའི་སྐབས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་ཞིང་
ཆེན་བཞིའི་ནང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་ལྟ་
རྟོག་གཅིག་མཚུངས་བྱེད་དགོས་པ་གསུངས་འདུག 
ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་ཡོངས་མི་མང་འཐུས་མིའི་ཚོགས་
ཆེན་ཐོག་སྲིད་བློན་ཝུན་ཅཱ་པའོ་ཡིས་སྲིད་གཞུང་གི་
ལས་བསྡོམས་ནང་གསལ་པོ་གསུངས་འདུག དེ་
ནི ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་
རེད། གཞན་ཤིའི་ཙང་ཟེར་དུས་བོད་རང་སྐྱོང་
ལྗོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་གཅིག་པུར་གོ་འགྲོ་གི་འདུག དེ་
འདྲ་མ་རེད། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནང་བོད་མི་ས་
ཡ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་ལས་དེ་མིན་བོད་མི་ས་ཡ་བཞི་
ཙམ་ཞིག་ཞིང་ཆེན་ཁག་བཞིའི་ནང་ཡོད་པ་ཡིན་
དུས་དེ་དག་ལ་ཐོབ་ཐང་གཅིག་མཚུངས་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ངོས་རང་ལ་
ཆ་མཚོན་ན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནས་ཡོང་བ་མིན། 
ངོས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་བཅད་ན་མཚོ་སྔོན་ཡིན། 
བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཆ་མཚོན་ནའང་དེང་སྐབས་ཀྱི་
ཞིང་ཆེན་བཞིའི་ནང་ནས་སྔོན་བྱོན་བོད་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་
དམ་པ་མང་པོ་ཞིག་ཕེབས་ཡོད། དཔེར་ན། དེང་
སྐབས་ཀྱང་རྒྱ་གར་ནང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་
སྒར་ཁག་གི་ནང་དགེ་རྒན་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་
ཞིང་ཆེན་ཁག་བཞི་པོ་དེ་དག་ནས་ཕེབས་པ་ཧ་ཅང་
མང་པོ་ཡོད། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནས་ཡོང་བ་
ཉུང་ཉུང་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་དོ་སྣང་
བྱེད་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཆགས་ཡོད་
པར་བརྟེན་ང་ཚོ་གཅིག་གྱུར་དགོས་ཞེས་བརྗོད་
ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་ཁ་བྲལ་དང་རང་བཙན་བཤད་
པ་ཡིན་ན་དེ་ནི་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད། ང་ཚོས་
ཀྲུང་ཧྭ་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་བསྡད་
དེ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། དེ་བཞིན་སོ་སོའི་སྐད་
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ཡིག་སོགས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་མི་ཉམས་གོང་
འཕེལ་ཡོང་བ་བྱེད་དབང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་ལ། དེ་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་རིམ་པས་གོ་
བསྡུར་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་ན། གཙོ་ཆེ་ཤོས་བོད་ནང་ཡོད་
པའི་བོད་རིགས་ཚོས་འགན་འཁུར་དགོས། ཁོང་
ཚོར་ཞེད་སྣང་མེད་པའི་ངང་གོ་བསྡུར་ལུྷག་པོ་བྱེད་
ཆོག་པ་བྱུང་ན་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མ་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག  བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ལ་
ཆ་མཚོན་ནའང་དེ་སྔ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པའི་གོང་ནས་རྒྱ་
རིགས་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་མ་ཟད། མདོ་སྟོད་སྨད་ཀྱི་ས་
ཁུལ་ཁག་དང་། ལྷག་པར་ངོས་རང་སྐྱེ་སའི་ས་ཁུལ་
ལ་རྒྱ་རིགས་གང་འཚམས་ཡོད། དེ་ཚོ་ནི་སྔ་མོ་
ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བོད་མི་ཚོས་བོད་རིགས་
ཁེ་གཙང་དགོས། མི་རིགས་གཞན་དང་ལྷག་པར་
རྒྱ་རིགས་བསྡད་ན་འགྲིག་གི་མི་འདུག་བརྗོད་ཀྱི་
མ་རེད། ག་རེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེ་ན་བོད་རིགས་
རང་སྐྱོང་ཞེས་པའི་མིང་ཞིག་བཏགས་ཕྱིན་ཆད་ས་
གནས་དེའི་མི་རིགས་དམིགས་བསལ་གྱིས་གྲངས་
མང་བའི་མི་རིགས་ཆགས་པ་དང་། མི་རིགས་
གཞན་གྲངས་ཉུང་སྟབས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཞེས་
པའི་མིང་འདི་ཐོབ་པ་ཡིན། ས་ཁུལ་དེར་རྒྱ་མི་
རིགས་སམ་མི་རིགས་གཞན་མང་བ་ཆགས་ཡོད་ན་
བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་གི་མིང་འདོགས་ཐབས་མེད་
པ་རེད། དེ་སྔའི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་རྒྱ་དང་བོད་ཅེས་ལོ་
ངོ་སྟོང་ཕྲག་རིང་འབྲེལ་བ་བྱུང་མྱོང་ལྟར་ང་ཚོས་
མཛའ་མཐུན་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་པོ་ཞིག་འཛུགས་
ཐུབ་པའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞིན་ཀྲུང་ཧྭ་མི་
མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པ་འདི་མི་རིགས་ཚང་
མ་འདྲ་མཉམ་དང་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་ལྟར་འདུ་ཤེས་
ཐོག་གནས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་བའི་རེ་བ་དང་སྨོན་
ལམ་ཚུན་ཆད་རྒྱག་གི་ཡོད།
དྲི་བ་གསུམ་པ། ན་ནིང་ཧྥ་རན་སི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
བརྙན་འཕྲིན་ཞིག་ཏུ་ The Dalai Lama’s De-
mons ཞེས་པའི་གློན་བརྙན་ཞིག་བསྟན་པའི་ནང་རྡོ་
རྗེ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་མཁན་གྱི་བོད་པའི་དགེ་འདུན་
པ་རྣམས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་
ནས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་བ་དང། ཁོ་ཚོ་ཚོང་ཁང་

དང། སྨན་ཁང་། ཐ་ན་དགོན་པའི་ནང་དུའང་འགྲོ་
མི་ཐུབ་པ་ཆགས་འདུག གློག་བརྙན་དེའི་ནང་ད་
དུང་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་མཁན་གྱི་གྲྭ་པ་རྣམས་ངེས་
པར་དགོན་པ་ནས་ཕྱིར་འབུད་གཏོང་དགོས་ཞེས་
ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་བཏང་འདུག དེའི་འཕྲོད་ཀྱི་གྲྭ་
པ་ཞིག་གིས་བཤད་དོན་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ཏྰ་ལའི་
བླ་མས་ཆོས་ལུགས་རང་དབང་དང་བྱམས་བརྩེ་
གསུང་གི་ཡོད་ཀྱང་། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་ང་
ཚོའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རང་དབང་བཀག་སྡོམ་བྱས་
ཏེ་ང་ཚོ་དགོན་པ་ནས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་བྱུང་ཟེར། 
དེའི་ཐོག་ལ་ཁྱེད་རང་གི་ལྟ་ཚུལ་གང་འདྲ་ཡིན།
བཀའ་ལན། རྒྱལ་པོ་ཤུགས་ལྡན་ནི་༸གོང་ས་ལྔ་
པའི་སྐབས་ནས་བྱུང་བ་རེད། སྐབས་དེར་༸གོང་
ས་ལྔ་པས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ཞེས་པ་དེར་ངོས་འཛིན་
གང་འདྲ་ཞིག་གནང་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། བོད་དུ་
༉༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་གསུང་འབུམ་ཤིང་པར་
རྐོས་པ་ཡོངས་གྲགས་པོད་༼ད༽ པའི་ནང་སྨོན་
ལམ་ལོག་པའི་དམ་སྲི་འབྱུང་པོ། ཞེས་གསུངས་
ཡོད། བྱས་ཙང་རྒྱུ་རྐྱེན་སྨོན་ལམ་ལོག་པ་དང༌། 
ངོ་བོ་དམ་སྲི་འབྱུང་པོ། བྱེད་ལས་བསྟན་དང་འགྲོ་
ལ་འཚེ་བ་བཅས་གསུངས་ཡོད། དམ་སྲི་ཡིན་པ་
ནི་དོལ་རྒྱལ་རང་ཉིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ངོས་ལེན་
བྱས་ཡོད། སྔོན་མ་ངོས་ཀྱིས་ཀྱང་བསྟེན་གསོལ་
བྱས་པ་ཡིན། རྗེས་སུ་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་
གང་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་དུས་ང་
ཚོར་ཡིག་ཆ་དེ་རྙེད་པ་རེད། ངོས་ནས་ཀྱང་དེའི་
སྐོར་ལ་བརྟག་དཔྱད་རིམ་པ་བྱས་ཏེ་མཐའ་མ་དེར་
དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་ན་ཡག་པོ་མི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་
དུས་ངའི་ངོས་ནས་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་རྒྱུ་མཚམས་
འཇོག་གཙང་མ་བྱས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་སྐབས་
དེར་བོད་པ་ཚོའི་ནང་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་
རིགས་གཅིག་ཡོད་པ་དེར་ངོས་ནས་དམ་བསྒྲགས་
བྱས་མེད། རྗེས་སུ་དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་ལ་
རྙོག་གྲ་བྱུང་བ་ངོས་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དུས་
དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གིས་དེ་སྔ་མེད་པའི་རྒྱལ་
པོ་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་
བྱུང་བ་གསལ་པོ་ར་འཕྲོད་སོང་། དེར་བརྟེན་ངོས་

ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་པས་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་རེད་
ཅེས་བཤད་པ་ཡིན། དེ་ནས་རིམ་པས་གནས་ཚུལ་
དེ་མང་ཚོགས་ནང་གང་ཙམ་ཕིྱར་བསྒྲགས་བྱས་
པའི་སྐབས་རིགས་ཁ་ཤས་ཀིྱས་ངོས་ནས་རིྙང་མར་
སེྤྲལ་ལད་འཁྲབ་པ་རེད་ཟེར་བ་དང༌། ངོས་ནས་
དོན་དངོས་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ་མ་རེད་འཁྲབ་
སོྟན་ཙམ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་མཁན་བུྱང་སོང༌། དེར་
བརེྟན་ངོས་ནས་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་དང་ཤུགས་ཆེ་
རུ་བཏང་བ་ཡིན། དོལ་རྒྱལ་བསེྟན་མཁན་ཁིྱམ་ཚང་
གི་ཕུྲ་གུ་སོླབ་གྭྲ་ནས་ཕིྱར་འབུད་བཏང་བ་རེད་ཟེར་བ་
དེ་འདྲ་སུ་གཅིག་བྱུང་མེད།
 དགོན་པ་ཁག་ནང་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་
མཁན་དང་མི་བསྟེན་མཁན་མཉམ་དུ་རུབ་རུབ་
བྱས་ཏེ་ཚོགས་པ་ཡིན་ན་ཆོས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཐོག་
ནས་འགྲིག་གི་མི་འདུག དོལ་རྒྱལ་མི་བསྟེན་མཁན་
དེ་དག་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་ཆོས་ཞུས་
པ་ཤ་སྟག་རེད། བསྟེན་མཁན་གྱི་གྲས་ནི་ཆོས་ཞུ་
མཁན་གྱི་བླ་མ་དང་མ་འགྲིག་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་
དུས་བདེ་པོ་མི་འདུག་ཅེས་བཤད་པ་ལས་ང་ཚོས་
གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་བ་
དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། ཁྱོད་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་
ཡོང་སྟེ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ལ་ལྟ་བར་སོང་དང༌། མ་
གིར་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་ཁོ་རང་ཚོས་གྲྭ་ཚང་ཟུར་
དུ་བཙུགས་སྟེ་བོད་མི་སྤྱི་འགྲེ་སྤྱི་མཚུངས་ལྟར་
བསྡད་ཡོད་པ་ལས་དེར་སུ་གཅིག་གིས་རྙོག་གྲ་བཟོ་
མཁན་མེད། གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་རེད། མདོ་དོན་
ངོས་ནས་གང་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེ་ན་སྤྱིར་བཏང་
ཆོས་བྱས་དང་མི་བྱེད་ཅེས་པ་སོ་སོའི་རང་དབང་
རེད། ཆོས་གང་འདྲ་བྱས་དང་མི་བྱེད་སོ་སོའི་རང་
དབང་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ལྷ་དང་འདྲེ་གང་འདྲ་
ཞིག་བསྟེན་དང་མི་བསྟེན་ཞེས་པ་སོ་སོའི་འདོད་པ་
རེད། དེ་བསྟེན་ན་སྐྱོན་འདུག་དགེ་མཚན་མི་འདུག་
ཅེས་གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་ངོས་ཀྱི་ལས་འགན་རེད། 
སྐྱོན་གང་ཡོད་པ་དེ་དག་ངོས་ནས་བཤད་དགོས་ཀྱི་
རེད། བཤད་ནས་ཉན་དང་མི་ཉན་མི་སོ་སོས་བསམ་
བོླ་གཏོང་རུྒྱ་རེད། རྒྱ་རིགས་གོྲགས་པོ་ཞིག་གིས་
སྐད་ཆ་དིྲས་འདུག གལ་སིྲད་ཁེྱད་རང་དེ་ལ་དོ་སྣང་
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ཡོད་པ་ཡིན་ན་སོ་སོའི་རང་དབང་རེད། ཡིན་ནའང་
བརྟག་དཔྱད་ཡག་པོ་བེྱད་དགོས་ཀིྱ་རེད། ནམ་རུྒྱན་
ང་ཚོའི་ཆོས་པ་ཚོས་གང་ཟག་ལ་དག་སྣང་སོྦྱང་བ་
དང་ཆོས་བརྟག་དཔྱད་བེྱད་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་
རེད། ཆོས་ལ་ངེས་པར་དུ་བརྟག་དཔྱད་བེྱད་དགོས། 
དཔེར་ན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིྱ་བཀའ་
ཞིག་ཡིན་ནའང་དེ་དྲང་དོན་རེད་དམ་ངེས་དོན་རེད་
ཅེས་བརྟག་དཔྱད་དགོས་པ་མགོན་པོ་ཀུླ་སུྒྲབ་སོགས་
ཀིྱས་ཕྱག་ལེན་གནང་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་གང་
ཟག་ལ་མི་རོྟན་ཆོས་ལ་རོྟན་ཞེས་པ་རེད། ཁེྱད་རང་
ཚོས་བརྟག་དཔྱད་བེྱད་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།
དྲི་བ་བཞི་པ། ངའི་དྲི་བ་ནི་ 2༠༠8 ལོའི་བོད་ཀྱི་
དོན་རྐྱེན་ནང་ཅིའི་ཕྱིར་གྲྭ་པ་དང་བོད་མི་མང་པོ་
ཞིག་གིས་རྒྱ་རིགས་མི་སེར་དཀྱུས་མའི་ཐོག་ལག་
པ་བརྐྱངས་པ་རེད། ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ་བྱེད་
གཏེ་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་རེད།
བཀའ་ལན། ངོས་ཀྱིས་ཤེས་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ 
2༠༠8 ལོའི་གསུམ་བཅུའི་དོན་རྐྱེན་གྱི་ངོ་རྒོལ་དང་
པོ་ཟླ་ 3 པའི་ཚེས་ 1༠ ཕྱི་དྲོ་ནས་འགོ་ཚུགས་
འདུག དེ་ནས་མུ་མཐུད་ཚེས་ 11 དང་ 12,13 
བཅས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་བྱུང་འདུག དེ་དག་
ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་ཤེས་ཏེ་འབྲས་སྤུངས་ནས་
ལྷ་སར་ཡོང་མཁན་གྲྭ་པ་བཀག་འགོག་བྱས་པའི་
གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད། དེ་ནས་ཚེས་ 14 ཞོགས་
པ་ཚོང་ཁང་ལ་མེ་བརྒྱབ་པ་དང༌། རྡོ་གཞུས་པ། 
དངོས་པོ་བཅག་གཅོག་བྱས་པའི་སྐབས་སྤྱི་བདེའི་
མི་སྣས་པར་བརྒྱབ་པ་ལས་བཀག་འགོག་གང་ཡང་
བྱས་མ་སོང་ཞེས་དེ་ཉིན་ཞོགས་པ་ལྷ་སར་ཡོད་
པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་རྗེས་སུ་ངོས་
ཐུག་པར་ཡོང་སྟེ་ཁོ་པས་དངོས་སུ་མཐོང་བྱུང་ཞེས་
བརྗོད་བྱུང༌། དེ་ཚོའི་གྲས་བསམ་བློ་ཡག་པོ་བཏང་
བ་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསུམ་གཅིག་བཞིའི་
དོན་རྐྱེན་ཞེས་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་ལས་ཟླ་ 3 
པའི་ཚེས་ 1༠ ནས་འགོ་ཚུགས་པ་ཤོད་ཀྱི་མེད། 
ངོ་རྒོལ་དངོས་ཟླ་ 3 པའི་ཚེས་ 1༠ ནས་བྱས་
ཡོད་ཀྱང་ཚེས་ 14 ཞོགས་པར་རྐང་བཙུགས་
ནས་ཟང་ཟིང་བྱེད་བཅུག་སྟེ་དེ་དག་ཆ་ཚང་པར་

འདྲ་མིན་བརྒྱབ་རེྗས་པར་དེ་དག་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་
བོད་པས་ཟང་ཟིང་བྱས་སོང་ཞེས་བོད་པར་བསྙོན་
འཛུགས་བྱས་ཡོད། རྗེས་སུ་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་
གྱི་བརོྗད་དོན་སྐབས་དེར་ནམ་རྒྱུན་མཐོང་མྱོང་
མེད་པའི་བོད་པ་དེ་འདྲ་ལྷ་སར་དབོར་འདྲེན་བྱས་
སོང་ལ་ཟིང་སློང་མཁན་གྱི་བྱེད་གཏེ་མི་དེ་དག་རེད་
ཟེར་གྱི་འདུག དངོས་གནས་བྱས་ན་གནད་དོན་དེ་
རང་དབང་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་
ཕྱིན་པ་བྱེད་དགོས། དེ་གཅིག་རེད། དེ་བཞིན་
མདོ་སྟོད་སྨད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་དགོན་པའི་མགོན་
ཁང་ནང་སྔ་མོ་གྲི་དང་། མདུང་། མེ་མདའ་རྙིང་པ་
འཛུགས་པའི་ལུགས་སྲོལ་ཞིག་ཡོད། དེ་དག་མར་
བཏོན་ཏེ་དགོན་པས་དྲག་འཛིང་བྱེད་རྒྱུའི་ལག་ཆ་
བེད་སྤྱོད་བྱས་འདུག་ཅེས་བསྙོན་འཛུགས་བྱས་བྱུང་
ཞེས་ཤོད་མཁན་བྱུང༌། གང་ལྟར་མི་རེ་ཟུང་གིས་
རླུང་ལངས་ཐོག་རྒྱ་རིགས་ལ་སུན་པོ་བཟོས་པ་ཏན་
ཏན་བྱུང་ཡོད་སྲིད། དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་ན་ངོས་ནས་
དགོངས་དག་ཞུ་གི་ཡིན། བོད་མི་འགའ་ཤས་རླུང་
ལངས་ཐོག་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡོང་སྲིད་ཀྱི་རེད། 
གང་ཡིན་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་སྐབས་དེར་
བོད་པས་རྒྱ་རིགས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་
རྣམ་པ་ཞིག་རྫུན་བཟོ་བྱས་ཡོད། གཞན་བོད་པ་སྤྱི་
བྱིངས་དེ་འདྲ་མ་རེད། བོད་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པར་ཁོང་ཚོར་ཁག་མེད། 
བོད་པར་རྡུང་རྡེག་ཚ་ནན་གཏོང་གི་ཡོད་ལ་དེ་ཡང་
རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་བོད་མིས་བོད་པའི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་རང་ཉིད་ཀྱི་བླ་མ་ལ་དགའ་ཞེན་བྱས་པ་ཡིན་
ན་མ་འགྲིག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རེད། དེས་རྐྱེན་པས་
བོད་པའི་སེམས་ནང་གྲང་ཤུར་ཤུར་གྱི་ཚོར་བ་ཞིག་
སླེབས་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་
ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཧ་ཆང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་
པ་རེད། འོན་ཀྱང་ཁྱེད་རང་ཚོས་བོད་པས་རྒྱ་མི་
རིགས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པའི་རྣམ་པར་ངོས་འཛིན་
བྱེད་མི་ཉན། ངོས་ཀྱིས་ཐོས་པ་ལྟར་ན་ 2༠༠8 
ལོའི་གསུམ་བཅུའི་དོན་རྐྱེན་གྱི་རྗེས་སུ་ནམ་རྒྱུན་
རྒྱའི་ས་ཁུལ་ལ་འགྲོ་མཁན་བོད་པ་ཚོར་དཀའ་ངལ་
ཞིག་འཕྲད་པ་ནི་ཁོང་ཚོ་འགྲོ་སའི་གནས་ཚང་དང་

ཚོང་ཁང་། ཟ་ཁང་སོགས་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་ཚོས་
བོད་རིགས་ཡིན་ཕྱིན་ཆད་ལ་རྣམ་འགྱུར་འདྲ་མིན་
བསྟན་པ་དང༌། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་མངགས་གཏོང་བྱས་པའི ་གཞུང་འབེྲལ་
ཚོགས་པ་ཞིག་གི་ནང་བོད་རིགས་གཅིག་རང་ཡོད་
པ་དེར་གནམ་གྲུའི་ཐང་ནས་དམིགས་སུ་བཀར་
ནས་འདྲི་རྩད་བྱས་པ་གོ་རྒྱུ་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་
དུས་བོད་རིགས་ཚོ་སེམས་འཁྱག་གི་རེད།
དྲི་བ་ལྔ་པ། དེ་སྔ་བོད་ཞི་བའི་བཅིངས་བཀྲོལ་བཏང་
བ་དེ་ཐོག་མ་ནས་གཡོ་བྱུས་ཞིག་ཡིན་ནམ། ཡང་
ན་རྗེས་སུ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཞིག་ཡིན།
བཀའ་ལན། དེ་བཤད་ཁག་པོ་རེད། སྔོན་མ་
བཅིངས་བཀྲོལ་དམག་མི་ཆབ་མདོར་འབྱོར་སྐབས་
བོད་དམག་དང་དམག་བརྒྱབ་སྟེ་བོད་དམག་སྟོང་
ཕྲག་བདུན་བརྒྱད་ཅིག་མེད་པ་བཟོས་ཡོད། སྐབས་
དེར་ཆབ་མདོའི་མདོ་སྤྱིའི་ལས་བྱའི་གྲས་སུ་སྨོན་
གྲོང་མཁན་ཆུང་ (ཐུབ་བསྟན་དོན་ཡོད་) ཡོད་
པ་རེད་ཁོང་གིས་ངོས་ལ་བཤད་དོན་སྐབས་དེར་
དམག་དཔོན་ཝང་ཆིའི་མིང་ (ཆབ་མདོ་བཅིངས་
བཀྲོལ་གཏོང་མཁན་) གིས་ང་ཚོ་སྤུན་ཟླ་མི་རིགས་
ནང་ཁུལ་གསོད་རེས་བྱས་པ་རེད་ཅེས་མིག་ཆུ་
གཏོང་ཞོར་ཤོད་ཀྱི་འདུག་ཟེར། རེ་འགའ་ཕལ་
ཆེར་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་མིན་ནམ་དྲན་གྱི་འདུག 
དེ་བཞིན་ཁྲོན་ཙང་ཀུང་ལུའུ་ (ཁམས་དབུས་གཞུང་
ལམ་) དང་ཆིན་ཙང་ཀུང་ལུའུ་ (མདོ་དབུས་གཞུང་
ལམ་) དེ་དག་བཟོ་སྐབས་མི་རེ་འགས་ཆུ་ལོག་
ཡོང་སྐབས་རང་ཉིད་ཀྱི་གཟུགས་པོས་ཆུ་བཀག་པ་ 
སོགས་དངོས་གནས་དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་བྱུང་
ཡོད། དེའི་རིགས་ནི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཡིན་
ས་རེད། གཞན་རིགས་ཤིག་དང་ཐོག་ནས་བསམ་
ཚུལ་གང་འདྲ་ཡོད་མིན་ངོས་ཀྱིས་ཤོད་ཐུབ་ཀྱི་
མེད། ཡག་ཤོས་བྱུང་ན་གཞུང་གི་གསང་བའི་ཡིག་
ཆ་དེ་དག་རིམ་བཞིན་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་འབྲི་
མཁན་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕྱིན་པ་བྱས་ཚེ་ད་
གཟོད་གཞི་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད། གལ་ཆེ་
ཤོས་དེ་རེད། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་བྱས་ན་ཕྱི་ལོ་ 
1༩54 ལོར་ངོས་རང་རྒྱ་ནག་ལ་ཕྱིན་ཏེ་ཟླ་བ་ལྔ་



2༠1༠ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཤེས་བྱ། རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚུལ།2༩

དྲུག་ཞིག་པེ་ཅིང་ལ་བསྡད་པ་ཡིན། སྐབས་དེར་མའོ་
ཙེ་ཏུང་གིས་གཙོས་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཕལ་ཆེ་བ་
ངོས་ནས་མཇལ་བ་ཡིན། མའོ་ཙེ་ཏུང་ཚར་མང་པོ་
མཇལ་བ་ཡིན། ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་ཆེན་ཁག་
མང་པོ་ཞིག་ཏུ་ལྟ་སོྐར་ལ་ཕིྱན་པ་ཡིན། དེ་དུས་རྒྱ་
ནག་དཔོན་རིགས་མང་པོ་ཐུག་བུྱང་ཁོང་ཚོ་གུང་ཁྲན་
ཏང་ཡོན་ཡིན་པ་དེ་དག་དངོས་གནས་གསར་བརེྗའི་
བསམ་བོླ་རྣམ་དག་ཡོད་པ། ངལ་རོྩལ་མི་མང་དང་
རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀིྱས་ཞབས་
འདེགས་སུྒྲབ་མཁན། སེྒར་སེམས་མེད་པར་སིྤྱ་དོན་
སུྒྲབ་མཁན་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་མཐོང་བུྱང༌། དེ་
དག་ཡིད་དབང་འཕོྲག་པ་ཞིག་འདུག མའོ་ཙེ་ཏུང་ལ་
མཚོན་ནའང་ངོས་ལ་ཁས་ལེན་མང་པོ་གནང་ཡོད། 
ཡིན་ནའང་ཕིྱ་ལོ་ 1༩56 དང་ 1༩57 བར་ནས་
གཡོན་ཐལ་སྒང་ལ་ཕིྱན་པ་འདྲ་པོ་མཐོང་བུྱང༌།
དྲི་བ་དྲུག་པ། གལ་སྲིད་འབྱུང་འགྱུར་རྒྱ་ནག་ནང་
ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐ་སྙད་དང་མཐུན་པའི་མང་གཙོའི་
སྲིད་གཞུང་ཞིག་བྱུང་ན་བོད་དང་སྲིད་གཞུང་དེ་
གཉིས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་དགོས། 
ཁྱེད་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་རོགས།
བཀའ་ལན། ད་ལྟ་ཀྲུང་ཧྭ་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་ལས་ཀ་ཡིན་ནའང་རེད། རྒྱལ་
ཁབ་ནང་གི་ལས་ཀ་ཡིན་ནའང་རེད། དོན་མེད་
རྙོག་གྲ་མང་པོ་ཞིག་ནི་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་
ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་པ་དང༌། དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་
དབང་གིས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག 
འདས་པའི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་རིང་ངོས་རང་ཕྱི་
ལ་བསྡད་པ་ཡིན། ཨ་རི་དང་། ཡུ་རོབ། ཉི་ཧོང་། 
དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་བཅས་སུ་ངོས་ལ་ངོ་ཤེས་གྲོགས་
པོ་མང་པོ་ཡོད་པས་ངོས་ནས་རྒྱུས་ཡོད། རྒྱ་ནག་
གིས་འབྲེལ་བ་བཟང་པོ་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུའི་འདོད་པ་
ཡོད་པ་གང་ཞིག་ལ་དོན་དམ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡག་པོ་
ཞིག་ཡོང་མ་ཐུབ་པ་ནི་ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་མེད་པས་
རེད། ཡིད་ཆེས་ཡོང་མ་ཐུབ་པ་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་མེད་པར་ཕྱི་ལ་འདྲ་ཆགས་
པོ་བྱས་པ་ལས་ནང་དུ་དེ་འདྲ་རང་མེད་པ་ཡིན་དུས་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད། བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

ཡིན་ནའང་རེད། ཤིན་ཅང་གི་གནས་ཚུལ་ཡིན་
ནའང་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལ་སྟོན་པའི་
རྣམ་འགྱུར་དང་དོན་དམ་མི་མང་གིས་མྱོང་བཞིན་
པའི་ཚོར་བ་གཉིས་ལ་ཧེ་བག་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་
གསལ་པོ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱི་
གསལ་ནང་གསལ་བདེན་པ་བདེན་ཐུབ། དྲང་བདེན་
གྱི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་བཟུང་བའི་དུས་ཤིག་ཤར་བ་ཡིན་
ན་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་རང་བཞིན་གྱིས་སེལ་
འགྲོ་གི་རེད། བོད་རྒྱའི་དཀའ་ངལ་ཡང་ཕྱི་གསལ་
ནང་གསལ་བསམ་པ་རྣམ་དག་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། 
ང་ཚོས་ཁ་བྲལ་རྩོད་ཀྱི་མེད། རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་
ལ་མཚོན་ན་ང་ཚོར་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལྡན་ཡོད་
ཀྱང་ངོས་ནས་དེ་སྐོར་བསམ་བློ་གང་ཡང་གཏོང་
གི་མེད། འོན་ཀྱང་མ་འོངས་པར་བསམ་བློ་བཏང་
བ་ཡིན་ན་བོད་ཀྱི་ལུང་པ་འདི་ཕྱི་དངོས་པོའི་ཐོག་
ནས་རྗེས་ལུས་རེད། དེར་བརྟེན་ཀྲུང་ཧྭ་མི་མང་
སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་བསྡད་པ་ཡིན་ན་བོད་ཀྱི་
འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཁེ་ཕན་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་སྟེ་ཁ་
བྲལ་རྩོད་ཀྱི་མེད། གལ་ཆེ་ཤོས་གང་རེད་ཅེ་ན་བོད་
ལ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་དམིགས་བསལ་
ཅན་ཞིག་ཡོད། ཆོས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ནང་ནས་བོད་ཀྱི་ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའི་ཆོས་འདི་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་དང་གཏིང་ཟབ་ཤོས་
ཡིན་པ་དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་མཁས་པ་
མང་པོས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའི་ཆོས་
རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་གཏིང་ཟབ་པོ་དེ་བརྗོད་བྱར་བྱེད་
པའི་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་བོད་པའི་ཡི་གེ་དེ་ཧ་ལས་པའི་
ཡག་པོ་ཆགས་འདུག ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ཡིག་སྒྲ་
བསྒྱུར་བྱས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སྒྲ་བསྒྱུར་དང་དོན་
བསྒྱུར་གཉིས་ཀ་ཧ་ཅང་གིས་བཟང་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་ང་ཚོས་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་དེ་ཡག་པོ་བྱས་ནས་བདག་པོ་རྒྱག་ཐུབ་
ན་ཀྲུང་ཧྭ་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱིའི་རིག་
གཞུང་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ་དང༌། སྤྱི་ཡོངས་
ཀྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན་རྒྱ་ནག་རང་གི་ལུང་པའང་ནང་
པའི་ལུང་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་དང་། དེང་སྐབས་
ནང་པ་མང་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པར་བརྟེན་ང་ཚོས་ཏན་

ཏན་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ལ་གཉིས་ཕན་
ཞིག་རེད་བསམ་ངོས་ནས་དེ་ལྟར་དྲན་གྱི་ཡོད།
དྲི་བ་བདུན་པ། གལ་སྲིད་བོད་ལ་ཚད་མཐོའི་རང་
སྐྱོང་དང་ཡང་ན་རང་བཙན་ཐོབ་པ་ཡིན་ན་ཁྱེད་
ལ་བོད་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་མང་གཙོ་ཅན་
དུ་འགྱུར་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་དམ། ཆོས་སྲིད་
གཉིས་ཇི་ལྟར་ཁག་ཁག་བྱེད་རྒྱུ།
བཀའ་ལན། འདྲི་བ་འདིར་དམིགས་བསལ་འགྲེལ་
བཤད་རྒྱག་དགོས་དོན་མི་འདུག་གལ་སྲིད་ཁྱེད་ལ་
དུས་ཚོད་བྱུང་ན་རྒྱ་གར་ལ་ཤོག་དང་། བཙན་བྱོལ་
ལ་སྡོད་རིང་ང་ཚོས་མང་གཙོའི་ལས་འགུལ་གང་
འདྲ་སྤེལ་ཡོད་མེད། ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་རིང་ང་
ཚོས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་དང་མ་འོངས་པའི་བྱེད་
ཕྱོགས་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་ཁྱེད་རང་གིས་དངོས་སུ་
མཐོང་བ་ཡིན་ན་ཤེས་ཀྱི་རེད། ངོས་རང་ཉིད་ལ་
མཚོན་ན་ཕྱི་ལོ་ 1༩6༩ བཟུང་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་
བླ་བྲང་དགོས་དང་མི་དགོས་བོད་མི་མང་གིས་ཐག་
གཅོད་བྱེད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་ངོས་ནས་སེམས་
ཁུར་གང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མེད། གལ་ཆེ་ཤོས་ནི་བོད་
མི་རིགས་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དག་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་
མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཡག་པོ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་དང་། བོད་ཀྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཆ་མཚོན་པ་
ཡིན་ནའང་ཁོར་ཡུག་ལ་སྐྱོན་ཆག་མ་ཤོར་བ་བྱེད་
རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། བོད་ས་མཐོའི་ཁོར་
ཡུག་འཕོྲ་བརླག་ཤོར་ཆོག་ཆོག་ཡིན་པས་སོྐྱན་ཆག་
ཤོར་བ་ཡིན་ན། བོད་ཀིྱ་ས་མཐོན་པོ་དང་རུླང་སྐམ་
པོ་ཡིན་དུས་རང་བུྱང་ཁམས་ཀིྱ་ཆ་གཅིག་ལ་སོྐྱན་ 
ཤོར་བ་ཡིན་ན་སླར་གསོ་བེྱད་པར་དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་
རིང་པོ་འགོར་གིྱ་རེད་ཟེར། དེ་ནི་དམིགས་བསལ་གིྱ་
གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་འདུག བོད་ས་མཐོའི་འཁྱག་
རོམ་དེ་དག་ཨེ་ཤི་ཡའི་དབུས་ཀིྱ་གཙང་པོ་མང་པོ་
ཞིག་གི་འབུྱང་ཁུངས་ཆགས་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་
དེ་ལ་དམིགས་བསལ་གིྱས་ལྟ་རོྟག་བེྱད་དགོས།
དྲི་བ་བརྒྱད་པ། ཏཱ་ལའི་བླ་མས་རང་ཉིད་སྐུ་
གཤེགས་རེྗས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དབང་ནུས་
མཉམ་སིྒྲལ་སྐོར་ལ་གཟིགས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཡོད། 



2༠1༠ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཤེས་བྱ།རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚུལ། 3༠

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དབང་གྲགས་ཀྱིས་
བོད་ཀྱི་མི ་རིགས་རིང་ལུགས་པ་རྣམས་སྟངས་
འཛིན་བྱས་ཏེ་ཞི་བདེ་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་
རྩོད་མངོན་འགྱུར་བྱེད་ཐུབ་བམ།
བཀའ་ལན། ངོས་མེད་པ་ཆགས་པ་ཡིན་ནའང་གང་
ཡང་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་ཆོས་དང་སྲིད་
ཀྱི་འགན་འཁུར་མཁན་ཚོས་ངོས་མེད་པ་ལྟར་བྱས་
ཏེ་འགན་འཁུར་དགོས་རེད་ཅེས་ངོས་ཀྱིས་ལོ་ཉི་ཤུ་
སུམ་ཅུའི་གོང་ནས་བཤད་ཡོད། ཁོང་ཚོས་ཀྱང་དེ་
ལྟར་བྱས་ཏེ་ཉམས་མྱོང་གསག་ནས་འགྲོ་གི་ཡོད། 
ལོ་ལྔ་རེའི་མཚམས་ལ་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་རེ་སླེབས་
ཡོང་གི་ཡོད། ལོ་རྗེས་མར་མི་མང་གིས་འོས་བསྡུ་
བྱས་པའི་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་ཞིག་སླེབས་ཀྱི་རེད། 
ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཆོས་ལུགས་སོ་སོའི་དབུ་
ཁྲིད་ཡོད་པ་རེད་ཁོང་ཚོས་གནང་གི་རེད། ངོས་རང་
ཡོད་དང་མེད་ཁྱད་པར་མེད་པ་འདྲ་པོ་རེད།
དིྲ་བ་དགུ་པ། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཁེྱད་ཀིྱས་བོད་ལ་མང་
གཙོའི་རང་སོྐྱང་དགོས་པ་གསུང་གི་ཡོད། འོན་ཀྱང་
ཁེྱད་དང་ཁེྱད་ཀིྱ་སུྐ་ཕེྲང་གོང་མ་རྣམས་ཀིྱས་བོད་ལ་
དབང་སུྒྱར་བེྱད་སྐབས་མང་གཙོའི་དབང་སུྒྱར་བེྱད་
ཡོད་དམ། གལ་སིྲད་མེད་ན་ཁེྱད་རང་གིས་བོད་དུ་
རྒྱ་དམར་ལས་ལྷག་པའི་མང་གཙོའི་དབང་སུྒྱར་བེྱད་
ཐུབ་པའི་གདེང་ཚོད་ཇི་ལྟར་ཡོད་དམ།
བཀའ་ལན། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་ནས་བཞི་
པ་བར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཇུས་གཏོགས་གང་ཡང་གནང་
མེད། ༉༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་སྲིད་གཉིས་
ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཆགས་པ་རེད། དེ་དུས་ནས་ཤར་རྒྱ་
ནག་དང་། ལྷོ་རྒྱ་གར། བྱང་ཨུ་རུ་སུ་སོགས་ལ་
མང་གཙོ་ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་མེད། ཞིང་བྲན་ལམ་
ལུགས་ཡིན་པ་གཅིག་མཚུངས་རེད། རེད་དེ་བོད་
ནང་ལ་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་ཡང་སྒོས་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱམས་བརྩེ་བྱེད་དགོས་
རེད་ཅེས་པའི་ལྟ་བ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཁྱབ་ཡོད་
པ་ཡིན་དུས་དཔེར་ན། ལྔ་བཅུ་ང་དགུའི་རྗེས་སུ་
བཅོས་བསྒྱུར་བྱས་ཏེ་ས་བདག་ཚོར་འཐབ་འཛིང་
བཏོང་སྐབས་ས་བདག་ཚོའི་ཚེ་གཡོག་ཚོའི་ནང་
ནས་ས་བདག་ཚོའི་སྲོག་སྐྱོབ་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་

བྱུང་འདུག ཕྱིས་སུ་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོང་
མཁན་ས་བདག་མང་པོ་ཞིག་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་གཡོག་ 
ཚོས་སྐབས་འཕྲལ་ལན་བསྐྱལ་ཏེ་བྲོས་ཐར་འདུག 
དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཚེ་གཡོག་གི་མིང་གཅིག་མཚུངས་
རེད་དེ་དོན་ལ་ཕལ་ཆེར་ཁྱད་པར་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ 
1༩55 ལོ་མཇུག་ནས་སི་ཁྲོན་བརྒྱུད་ནས་བོད་
ཁུལ་ལ་དམངས་གཙོའི་བཅོས་བསྒྱུར་བྱས་པ་རེད། 
དམངས་གཙོའི་བཅོས་བསྒྱུར་རྒྱ་ནག་ནང་བྱས་པ་
བཞིན་བྱེད་དུས་བོད་ཀྱི་ས་གནས་སྒང་རན་གྱི་མེད་
པ་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་བྱུང་འདུག དེའི་རིགས་
ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ངོས་
ནས་བཤད་པ་ཙམ་གྱིས་ཁྱེད་ཚོས་ཆ་འཇོག་བྱེད་
དགོས་དོན་མེད། རིམ་པས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུའི་
རང་དབང་འདྲ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་
ཕྱིན་པ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་
འདུག ༸སྐུ་མདུན་སྐུ་གོང་མའི་སྐུ་ཚེ་སྨད་ལ་མང་
གཙོའི་དགོངས་པ་གང་འཚམས་བཞེས་འདུག ཡིན་
ནའང་ལག་ལེན་འཁེལ་ཐུབ་མེད། ཕྱི་ལོ་ 1༩52 
ལོར་ངོས་རང་ལྷ་སར་ཡོད་དུས་ལེགས་བཅོས་སྤྱི་
ཚོགས་ཞེས་ཁྲལ་དང་བུ་ལོན་གྱི་འགྲོ་སྟངས་མང་པོ་
ཞིག་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིན། ཡིན་
ནའང་ལག་ལེན་འཁེལ་ཐུབ་མ་སོང་། དེ་ལྟར་ངོས་
རང་བོད་ལ་ཡོད་དུས་ནས་བཅོས་བསུྒྱར་བེྱད་རུྒྱའི་
བསམ་བོླ་ཞིག་ཡོད་སྟབས། རྒྱ་གར་དུ་སེླབས་མ་ཐག་
མང་གཙོའི་སིྒྲག་འཛུགས་བཟོས་ཏེ་ལག་ལེན་བཀལ་
བ་ཡིན། མ་འོངས་བོད་གཞིས་བེྱས་མཉམ་འཛོམས་
བུྱང་མཚམས་ངོས་ནས་འགན་འཁུར་རུྒྱའི་བསམ་བོླ་
གང་ཡང་མེད། ཕིྱ་ལོ་ 1༩༩2 ལོ་ནས་ངོས་ཀིྱས་
གསལ་པོ་བཤད་ཟིན། ནམ་ཞིག་བོད་ལ་རང་སོྐྱང་
ངམ་རང་དབང་གང་འཚམས་བུྱང་སོང་ན་ང་ཚོ་ལོག་
གི་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་མཚམས་ངོས་ནས་ལོ་རུྒྱས་ཀིྱ་
ཐོག་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་དམིགས་བསལ་གིྱ་འགན་དབང་
ཡོད་པ་ཚང་མ་ས་གནས་གཞུང་དེ་ལ་རིྩས་སོྤྲད་ཀིྱས་
ངོས་ནས་འགན་འཁུར་གང་ཡང་ལེན་གིྱ་མིན་ཞེས་
བརོྗད་ཡོད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་བསམ་བློ་དེ་རང་ཡིན་
མ་གཏོགས་མ་འོངས་པར་ངོས་ནས་འགན་འཁུར་
གྱི་ཡིན་ཞེས་ནམ་ཡང་དྲན་གྱི་མེད།

དྲི་བ་བཅུ་པ། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་
ས་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་རིགས་སྡོད་དམངས་རྣམས་
དང་ལྷག་པར་དུ་བོད་ཁུལ་གྱི་རྒྱ་མི་མི་རབས་གཉིས་
པ་སོགས་ལ་གཟིགས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཡོད། ཚད་
མཐོའི་རང་སྐྱོང་གིས་ཁོ་ཚོ་མཐའ་འཁོབ་ཅན་དུ་
འགྱུར་སྲིད་ལ། དེ་ནི་ཁྱེད་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་
གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་བོད་ཁུལ་གྱི་རྒྱ་
རིགས་རྣམས་ཀྱི་སེམས་འཁྲལ་རེད།
བཀའ་ལན། བོད་ནི་རང་སྐྱོང་གི་ས་ཁུལ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད། དེའི་ནང་བོད་མི་རིགས་གྲངས་ཉུང་
མི་རིགས་ཆགས་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། དེ་མིན་རྒྱ་རིགས་
གྲོགས་པོ་ག་ཚོད་བསྡད་ཀྱང་ང་ཚོས་དགའ་བསུ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་རིགས་གྲོགས་པོ་ཚོའི་ནང་
ནས་བོད་ཀིྱ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་པ་
བྱུང་ན་ང་ཚོས་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངོས་ནས་
ནམ་རྒྱུན་རྩེད་མོ་དང་སྦྲགས་རྒྱ་རིགས་གྲོགས་པོ་
ཚོས་ང་ཚོར་ཁ་ལག་ཞིམ་པོ་བཟོས་ང་ཚོ་བོད་པ་
ཚོས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་
རིགས་གྲོགས་པོ་ཚོར་སེམས་ཀྱི་ཁ་ལག་སྤྲད་ཅེས་
དེ་ལྟར་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་སེམས་འཁྲལ་
རྩ་བ་ནས་བྱེད་དགོས་དོན་མེད། གཞན་རྒྱ་རིགས་
གྲོགས་པོ་བོད་པར་མཐོང་ཆུང་བྱེད་མཁན། བོད་
པའི་ཆོས་བརྗོད་སྐབས་སྡུག་པོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་
བྱེད་མཁན་དང་བོད་པ་བརྗོད་དུས་དྲི་མ་ཚ་པོ་ཞིག་
ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་མཁན་དེ་དག་དྲི་མ་ཚ་པོའི་ནང་
བསྡད་ཀྱང་དགོས་པ་གང་ཡང་མེད་དུས་སོ་སོའི་ས་
ཆ་གཙང་མ་ཡོད་ས་དེར་ལོག་ཕྱིན་ན་བཟང༌། བོད་
ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་གཙོ་བོ་བྱེད་མཁན་ཞིག་རེད། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ནང་མི་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་གང་
ཡང་གསུངས་མེད། སྔར་བོད་ཀྱི་དགོན་པ་ཁག་
གི་ནང་མཁན་པོ་མང་པོ་སོག་པོས་བྱས་མྱོང་ཡོད་
ལ་རྒྱ་རིགས་དཔེ་ཆ་ལྟ་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། 
ང་ཚོ་མི་རིགས་ཁག་ཁག་རེད་དེ་དབྱེ་བ་ཁྱོན་ནས་
ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱ་རིགས་གྲོགས་པོ་ཚོའི་
ནང་ནས་མཁས་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་བོད་ཀྱི་མཁན་
པོ་བྱེད་ཆོག་ལ་བོད་ཀྱི་བླ་མ་ཡང་བྱེད་ཆོག་གི་རེད། 
ཁྱད་པར་ཁྱོན་ནས་མེད།། ༎
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བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་སློབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་སྐུ་ཞབས་པི་ཡན་ཐའོ་ཡིས་
ཡིག་ཐོག་བཅར་འདྲི།

སྐུ་ཞབས་པི་ཡན་ཐའོ་ཡིས།  སྐུ་ཁམས་བཟང༌།  
རྒྱལ་ནང་གི་རྒྱ་རིགས་ཚོས་དོ་སྣང་བྱེད་པའི་གནད་
དོན་འགའི་ཐོག་སྐུ་ཉིད་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་
སྐབས་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་། ངས་བོད་
སྐོར་དོ་སྣང་བྱེད་སྐབས་བོད་ཆེན་པོ་ཞེས་པའི་ཐ་
སྙད་ལ་དམིགས་བསལ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སྐུ་
ཉིད་ཀྱི་བོད་ཆེན་པོའི་སྐོར་གྱི་གསུང་བཤད་དབྱིན་
ཡིག་ཐོག་ཡོད་པའང་ཚུད། དེ་ངས་བསྐྱར་སྐོར་
ཡང་སྐོར་གྱིས་བཀླགས་པ་ཡིན། སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་བོད་
ནི་བོད་རང་རེད། དེ་ལ་ཆེན་པོ་དང་ཆུང་ངུའི་དབྱེ་
བ་འབྱེད་དུ་མེད། ཅེས་གསུངས་འདུག དོན་དངོས་
ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་པེ་ཅིང་དབར་
འབེྲལ་མོལ་སྐབས་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་རང་སྐྱོང་
ལས་ཁུངས་གཅིག་གི་འཛིན་སྐྱོང་སྐོར་གསུངས་
ཡོད། དེ་ནི་ཟི་ཁྲོན་དང་། ཡུ་ནན། མཚོ་སྔོན་
ཞིང་ཆེན་བཅས་ནང་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་
རྣམས་ད་ལྟའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་
བསྒྲིལ་རྒྱུའི་རེ་འདུན་ཡིན་པ་སྨོས་མེད་རེད། འཛིན་
སྐྱོང་རྒྱ་ཁྱོན་གྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན་དེ་ནི་བོད་ཆེན་པོ་
ཆགས་ཡོད། དེའི་ཆ་ནས་པེ་ཅིང་གིས་བོད་ཆེན་པོ་
ཞེས་བཤད་པ་དེ་ནོར་མེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་
ནི་ད་ལྟའི་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟོས་ནས་བཤད་
པ་རེད། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་བོད་ཆེན་
པོ་ཞེས་པའི་ཆེན་པོ་ལ་དགག་བྱ་གནང་གི་ཡོད་
ཅིང༌། ཕྱོགས་གཞན་ནས་ཆེ་ཆུང་གིས་དོན་ལ་ཁྱད་
པར་འགྲོ་གི་མེད། ཅེས་གསུངས་ཡོད། དེ་གཉིས་
ནང་འགལ་མ་རེད་དམ།
བཀའ་ཁྲི་སློབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་
གིས། དྲི་བར་ལན་འདེབས་མ་བྱས་གོང་རྡ་རམ་
ས་ལ་དང་པེ་ཅིང་དབར་ལྟ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་ཡོང་
གཞིའི་གནད་དོན་གལ་ཆེ་གཉིས་གསལ་སྟོན་བྱེད་
འདོད་བྱུང་། དང་པོ་ནི། བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེར་
བོད་རེ་བས་ཕུངས། རྒྱ་དོགས་པས་ཕུངས། ཞེས་
པ་ལྟར་པེ་ཅིང་གི་དབུ་ཁྲིད་ཚོར་ཡིད་ཆེས་དང་
གདེང་ཚོད་མེད་པ་དེ་རེད། གནས་ཚུལ་ཚང་མར་

དོགས་པའི་སྒོ་ནས་ལྟ་བ་དང་། རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་
བཏོན་པའི་གྲོས་འཆར་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་
དེར་ལག་པ་འཆང་ན་མཇུག་འབྲས་ངན་པའམ། 
ངོ་ཚ་ཁ་སྐྱེངས་ཡོང་གཞིའི་འཇིགས་སྣང་ཁོ་ནས་
དོན་དག་ཆུང་ཚགས་ཚུན་ཚང་མར་ཁ་བྲལ་གྱི་ཉེན་
ཁའི་གཞི་རྩར་ལྟ་གི་ཡོད། བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་
དེ་འདྲའི་དབང་གིས་བོད་མིའི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཚོར་
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ཡིད་ཆེས་དང་། རྒྱུ་
མཚན་ལྡན་པའི་འོས་འཚམས་ཀྱི་རེ་འདུན་གང་
འདྲ་ཞིག་བཏོན་རུང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་མེད།གཉིས་
པ་ནི། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
དབུ་ཁྲིད་ཚོར་བོད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུའི་ཆབ་
སྲིད་ཀྱི་ཆོད་སེམས་མེད་པ་དེ་རེད། དབུ་ཁྲིད་ཚོ་
བོད་དོན་ལ་ལག་པ་འཆང་ན་དཀའ་ངལ་ཆེ་རུ་འགྲོ་
ཉེན་ནམ། བོད་ཐོག་དབང་ཆ་ཤོར་ཡོང་སྙམ་པའི་
འཇིགས་སྣང་གིས་མནར་བཞིན་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་
འདི་འདྲའི་དབང་གིས་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་དབར་ལྟ་
ཚུལ་ཡང་དག་པ་ཞིག་དང་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་
གོ་བསྡུར་སྦྱང་བཤད་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད། ཕན་ཚུན་
ཡིད་ཆེས་མེད་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཆིག་སྒྲིལ་ཡོང་ཐབས་
མེད། གལ་སྲིད་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སྤྱི་
དང༌། ཁྱད་པར་བོད་རིགས་ཐོག་འཛིན་པའི་བྱེད་
ཐབས་རྣམས་ད་མུས་བཞིན་འགྱུར་བ་མེད་པར་
གནས་ན་རིམ་བཞིན་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་
ཁ་བྲལ་ལམ། ཡང་ན་སིམ་ཡལ་དུ་འགྲོ་ཉེན་སྣང༌། 
མཇུག་འབྲས་དེ་གཉིས་ཀ་སུ་ལའང་ཁེ་ཕན་མེད་
པ་ཞིག་རེད། གལ་སྲིད་ཕྱོགས་གཉིས་དབར་ཡིད་
ཆེས་དང་གདེང་ཚོད་ཡོད་ན་དཀའ་རྙོག་འདི་བདེ་
བླག་དང་མཛའ་མཐུན་ངང་བསལ་ཐུབ་ཅིང་། དེ་
ནི་ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་རྒྱལ་ཁའི་གནས་ཚུལ་རེད། 
དེ་མཚུངས་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་གལ་ཆེ་གཞན་
ཞིག་ནི་སྐད་ཀྱི་རང་བཞིན་སྐོར་རེད། བོད་སྐད་དང་
རྒྱ་སྐད་ནང་ (Great) དང་ (Greater) ཞེས་པའི་

ཚིག་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ཀྱང་དབྱིན་སྐད་ནང་
ཚིག་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ (Great) 
ཞེས་པ་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་ཚིག་ཡིན་ནའང་ (Greater) 
ཞེས་པའི་ཚིག་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྐབས་གོ་ནོར་ཐེབས་
ཉེན་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཚིག་དེའི་གོ་དོན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ས་མཚམས་སམ། སྐད་ཡིག་དང་ལེགས་
བྱང་གི་ཁྱབ་ཚད་ལའང་གོ་སྲིད། དེར་བརྟེན་
སྐབས་འདིར་ང་ཚོས་དབྱིན་སྐད་དུ་ (Greater)
ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་ (Great) ཞེས་བེད་སྤྱོད་བཏང་ན་
འཚམས་པ་ཡོད། དེ་ནས་དྲི་བ་དངོས་གཞིའི་ཐོག་
ཞུ་རྒྱུར། ངས་བོད་ནི་བོད་རང་རེད་ཅེས་པའི་གོ་
དོན་གང་རེད་ཅེ་ན། རྩ་ཁྲིམས་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་
རིགས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་ཆ་རྐྱེན་
གསལ་བར་བོད་ཆེ་ཆུང་གི་དབྱེ་བ་མེད། རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་
རིགས་ 55 ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་བོད་རིགས་ནི་
གཅིག་རེད། མི་རིགས་གཅིག་ཡིན་པ་དེ་ཆུང་ངུ་
དང་ཆེན་པོ་ཡི་དུམ་བུ་མང་པོར་གཏོང་དགོས་དོན་
མེད། གལ་སྲིད་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་ཚང་མར་འཛིན་
སྐྱོང་གཅིག་བཟོས་ན། དེ་རང་སྐྱོང་འཛིན་སྐྱོང་
དུ་མའི་ནང་དབང་སྒྱུར་བྱེད་སྐབས་ལས་འཛིན་
སྐྱོང་ས་ཁྱོན་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ་གསལ་པོ་རེད། འོན་
ཀྱང་དེས་བོད་མིའམ་བོད་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ་མཚོན་གྱི་
མེད། དེར་བརྟེན་ནང་འགལ་གང་ཡང་མེད། ང་
ཚོའི་སེམས་འཚབ་བྱེད་གཞི་གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་གནད་དོན་འདི་
འཛམ་གླིང་ནང་འགྲེལ་བརྗོད་གང་འདྲ་བྱེད་མིན་
དེ་རེད། དོན་དངོས་ཐོག་བོད་མི་ཚོས་བོད་རིགས་
རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་རྣམས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་ཡོང་
བའི་རེ་འདུན་བཏོན་གྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་དེར་བོད་
ཆེན་པོ་རྩོད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འུར་སྒྲ་བསྒྲགས་སྟངས་
ལ་བལྟས་ན་ཕལ་ཆེར་ཁ་བྲལ་རྩོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟ་
བུའམ། ཡང་ན་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་ས་མཚམས་
བསྐྱར་སྒྲིག་དགོས་ཚུལ་བཤད་པ་ལྟར་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། 
བརྗོད་བབ་འདི་ནི་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་མི་རྣམས་
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མགོ་བོ་རྨོངས་སུ་འཇུག་ཐབས་ཤིག་ཏུ་སྣང་། 
སྐུ་ཞབས་པི་ཡན་ཐའོ་ཡིས། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་
ཚབ་ནས་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་རྣམས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་
གཅིག་གི་རེ་འདུན་བཏོན་མོད། མི་ཚོས་ཐ་སྙད་
འདི་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་དུས་རྙོག་གྲ་ཚ་པོ་མཐོང་གི་
ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་
ཅེས་པའི་ཚབ་ཏུ་དེ་བས་ཁ་གསལ་བ་དང་གོ་བདེ་
བའི་ཚིག་གཞན་གསུང་རྒྱུའི་དགོས་གལ་གཟིགས་
ཀྱི་ཡོད་དམ། པེ་ཅིང་གིས་བོད་ཆེན་པོ་ཞེས་བཤད་
པ་ནི་འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་གི་བསམ་ཚུལ་ལ་མིང་ཞིག་
བཏགས་པ་ལྟ་བུ་རེད། མིང་ཚིག་ཉུང་བའི་དབང་
དུ་བྱེད་ནའང་མཐུན་གྱི་ཡོད། གལ་སྲིད་བཙན་
བྱོལ་བོད་གཞུང་གིས་ཐོག་མ་ནས་མིང་ཚིག་གཅིག་
བེད་སྤྱད་ཡོད་ན། པེ་ཅིང་གིས་དེ་ལ་སླར་ཡང་མིང་
གཞན་བཏགས་དགོས་དོན་མེད། དེར་བརྟེན་བཙན་
བྱོལ་བོད་གཞུང་གིས་མིང་ཚིག་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་བེད་
སྤྱོད་གནང་རྒྱུའི་གལ་འགངས་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་
དམ། མ་འོངས་པར་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཡ་ལན་
གནང་རྩིས་ཡོད།
བཀའ་ཁྲི་སློབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་
གིས། རྩ་ཁྲིམས་ནང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་འདུས་
སྡོད་བྱེད་པའི་ས་གནས་སོ་སོར་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་
ལག་ལེན་བསྟར་ཏེ་རང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་འཛུགས་
རྒྱུ་དང་རང་སྐྱོང་དབང་ཆ་སྤྲོད་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་གསལ་
ཡོད། ཆ་རྐྱེན་འདི་གཞི་བཟུང་བོད་རིགས་ནི་ས་
ཁུལ་བྱེ་བྲག་གཅིག་ལ་མུ་འབྲེལ་ནས་འདུས་སྡོད་
བྱས་པའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་གཞན་
མང་པོར་ཁ་འཐོར་མེད་ཅིང་། བོད་རིགས་ས་ཁུལ་
རྣམས་བོད་རིགས་མ་ཡིན་པའི་མི་རིགས་གཞན་
གྱིས་བར་དུའང་ཆོད་མེད། དེར་བརྟེན་བོད་རིགས་
ཡོངས་ལ་རང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་གཅིག་གིས་འཐུས་
ངེས་ ཡོད་པ་མ་ཟད། དེ་ལྟར་བྱེད་རྒྱུ་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་
སྙིང་དོན་ཡང་རེད། ང་ཚོའི་མངོན་འདོད་གསལ་
སྟོན་བྱེད་སྐབས་རང་སོྐྱང་འཛིན་སོྐྱང་གཅིག་གམ་
སིྲད་གཞུང་གཅིག་ཅེས་པ་ལས་འོས་པའི་ཚིག་གཞན་
མེད་པ་མ་ཟད། ཚིག་གཞན་ཞིག་བེད་སྤྱད་པས་རྒྱ་
ནག་མི་དམངས་སིྤྱ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིྱ་དབང་འཛིན་
པ་ཚོས་ཁས་ལེན་བེྱད་ཀིྱ་རེད་བསམ་གིྱ་མི་འདུག 

འོན་ཀྱང་གལ་སིྲད་སུ་ལའང་འོས་འཚམས་ཀིྱ་ཚིག་
གཞན་གསུང་རུྒྱ་ཡོད་ན་དགའ་བསུ་ཡོད། འཛིན་
སོྐྱང་གཅིག་གི་གཞི་རྩའི་མངོན་འདོད་དེ་ཆབ་སིྲད་
དང་དཔལ་འབོྱར་གིྱ་ཁེ་ཕན་ཆེད་མ་ཡིན་པར། བོད་
མི་རིགས་ཀིྱ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐད་ཡིག་དང་། 
ལེགས་བྱང་། ནང་དོན་རིག་པའི་སོྲལ་རུྒྱན་བཅས་
སུྲང་སོྐྱབ་དར་སེྤལ་ཡོང་ཐབས་ཁོ་ནའི་ཆེད་རེད། 
འཛིན་སོྐྱང་གཅིག་བུྱང་ན་ཤེས་ཡོན་དང་། ལེགས་
བྱང་སོགས་ཀིྱ་སིྲད་བུྱས་གཅིག་གུྱར་ལག་བསྟར་
བེྱད་རུྒྱར་སྟབས་བདེའི་ཁྱད་པར་ཡོད།
སྐུ་ཞབས་པི་ཡན་ཐའོ་ཡིས།  སྐུ་ཉིད་ནས་ང་ཚོས་
བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་ནང་ས་ཆ་འཕར་
སྣོན་དགོས་པའི་རེ་འདུན་འདོན་གྱི་མེད། འཛིན་
སྐྱོང་ཁོ་ན་འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ། རང་སྐྱོང་འཛིན་
སྐྱོང་མང་པོའི་ཚབ་ཏུ་རང་སྐྱོང་འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་
འཛུགས་དགོས་པ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་བྱས་
པས་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དབར་གྱི་ས་
མཚམས་ལ་ཧེ་བག་མི་འགྲོ་ལ། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་
ནང་ཁུལ་གྱི་རང་སྐྱོང་དང་རང་སྐྱོང་མིན་པའི་ས་
མཚམས་ལའང་ཧེ་བག་མི་འགྲོ ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་
ནག་གི་ས་ཁྱོན་ཆིག་སྒྲིལ་ལ་དེ་བས་ཀྱང་ཁྱད་པར་
མི་འགྲོ་ཞེས་གསུངས་འདུག ངའི་བསམ་ཚུལ་
ལྟར་ན་འགྲེལ་བཤད་དེས་ཐེ་ཚོམ་མང་བ་བཟོས་
འདུག བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བོད་རིགས་
ཡོངས་རྫོགས་གཅིག་གྱུར་བྱེད་རྒྱུའི་མངོན་འདོད་
དེས་ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ས་མཚམས་
ལ་འགྱུར་བ་གཏང་དགོས་པར་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་དམ་
མེད། མེད་ན་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་
གཅིག་ལག་བསྟར་ཇི་ལྟར་བྱེད་དམ།
བཀའ་ཁྲི་སློབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་
གིས། ད་ལྟའི་ཆར་ཞིང་ཆེན་ཁག་གི་ནང་ཡོད་པའི་
རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་རྣམས་ཀྱི་ས་མཚམས་གཏན་
འཁེལ་ཡོད་པ་དེ་དག་བཅོས་བསྒྱུར་གཏང་དགོས་
མེད་ཀྱང་འཛིན་སྐྱོང་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས། རང་
སྐྱོང་སྲིད་གཞུང་མང་པོའི་ཚབ་ཏུ་རང་སྐྱོང་སྲིད་
གཞུང་གཅིག་བཙུགས་ནས་ཞིང་ཆེན་མང་པོའི་
སྟངས་འཛིན་འོག་མ་ཡིན་པར་དབུས་གཞུང་གི་
ཐད་ཀར་སྟངས་འཛིན་འོག་ཡོད་དགོས། ཞིང་ཆེན་
ཁག་ནང་ཡོད་པའི་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་རྣམས་རང་

སྐྱོང་སྲིད་གཞུང་གཅིག་གི་འོག་བཞག་ན་ཞིང་ཆེན་
གྱི་ས་ཁྱོན་ཆུང་དུ་འགྲོ་ཉེན་གྱི་རྩོད་པ་བྱེད་སྲིད་པ་
བདེན་ཡང་། གལ་སྲིད་མི་རིགས་ས་གནས་རང་
སྐྱོང་གི་ཆ་རྐྱེན་རྣམས་མིང་དོན་མཚུངས་པ་ལག་
བསྟར་བྱེད་ན་རང་སྐྱོང་གི་ས་ཁུལ་ནང་ཞིང་ཆེན་
གྱིས་དེ་ཙམ་ཆ་ཤས་བླང་དགོས་གང་ཡང་མེད། 
དེར་བརྟེན་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་རྣམས་ཞིང་ཆེན་གང་
ཡང་རུང་བའི་ཁོངས་སུ་བཅུག་པའམ་ཕྱིར་བཞག་
པ་གཉིས་ཀྱིས་དེ་ཙམ་ཁྱད་པར་འགྲོ་གཞི་མེད།
སྐུ་ཞབས་པི་ཡན་ཐའོ་ཡིས། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་
སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ས་མཚམས་བཅོས་བསྒྱུར་
བྱས་པའི་ལམ་སྲོལ་ཡོད་པ་དངོས་བདེན་རེད། གལ་
སྲིད་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བོད་ཆེན་པོའི་རེ་འདུན་
ལྟར་བྱེད་ན་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
དབུ་བརྙེས་པའི་རྗེས་ཀྱི་ས་མཚམས་བཅོས་བསྒྱུར་
གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས། དེ་ནི་ཁེ་
ཕན་བསྐྱར་དུ་བགོ་འགྲེམས་བྱས་པ་ཡིན་པས་མང་
ཚོགས་ཀྱི་སེམས་ཚོར་ལ་འབབ་མིན་དང་འབྲེལ་
བའི་གནད་དོན་ཞིག་རང་ཤུགས་ཀྱིས་ཆགས་ཡོད། 
ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་
རང་འཇགས་མུ་མཐུད་འཇོག་རྒྱུ་བཅོས་བསྒྱུར་
གཏོང་རྒྱུ་ལས་འགྲོ་སོང་ཆུང་བ་ཡོད། དེར་བརྟེན་
ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ས་མཚམས་
བཅོས་བསྒྱུར་གཏོང་བར་ཟློག་ཏུ་མེད་པའི་ཤུགས་
རྐྱེན་ཡོད་དགོས། ང་རང་སྒེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལྟར་
ན་དབུས་གཞུང་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཉེན་འགན་ཆེན་
པོ་དེ་ལྟ་བུ་འཁུར་མི་སྲིད་ཅིང་། བཙན་བྱོལ་བོད་
གཞུང་ཁོ་ནར་ས་མཚམས་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་རྒྱུའི་
ནུས་ཤུགས་འདེང་ངེས་མེད། ༸གོང་ས་མཆོག་
དང་རྣམ་པ་ཚོའི་ངོས་ནས་གནད་དོན་དེར་ཞིབ་
འཇུག་ཚོད་དཔག་གང་འདྲ་གནང་གི་ཡོད་དམ།
བཀའ་ཁྲི་སློབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་
གིས། གོང་དུ་དྲི་བ་གསུམ་པའི་ལན་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་
ལྟར་འཛིན་སྐྱོང་འགྱུར་བ་བཏང་བར་ས་མཚམས་
བཅོས་བསྒྱུར་གཏང་དགོས་ངེས་ཡིན་པར་བསམ་
གྱི་མེད། དོན་དངོས་ཐོག་ཞིང་ཆེན་ཕན་ཚུན་ནམ་
རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་ས་མཚམས་ནི་
དེ་ཙམ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་མིན། གང་ལགས་
ཤེ་ན་དེ་དག་ཚང་མ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་
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གཅིག་གྱུར་རེད། འོན་ཀྱང་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་ནས་
རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་མ་ཡིན་པར་ས་མཚམས་བཅོས་
བསུྒྱར་བཏང་ན་ འབེྲལ་ཡོད་རང་སོྐྱང་ལོྗངས་དང་
ཞིང་ཆེན་ལ་ཕན་གནོད་འབེྲལ་གིྱ་ཡོད་པ་དངོས་
བདེན་ཡང་། ང་ཚོས་རང་སོྐྱང་ས་ཁུལ་མ་ཡིན་པ་
ཞིག་བོད་རིགས་རང་སོྐྱང་ལོྗངས་ནང་བཅུག་དགོས་
ཤོད་ཀིྱ་མེད། ང་ཚོའི་མངོན་འདོད་གིྱ་སིྙང་དོན་རང་
སོྐྱང་གི་ས་ཁུལ་དུ་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་
རང་སོྐྱང་ཁུལ་དང་རང་སོྐྱང་རོྫང་རྣམས་ལ་རང་
སོྐྱང་འཛིན་སོྐྱང་གཅིག་དགོས་པ་དེ་རེད།
སུྐ་ཞབས་པི་ཡན་ཐའོ་ཡིས། སུྐ་ཉིད་ནས་པེ་ཅིང་གིས་
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་འདུས་སོྡད་བྱས་པའི་ས་ཁུལ་
རྣམས་དུམ་བུ་མང་པོར་བགོས་པ་རྩ་ཁིྲམས་དང་
འགལ་ཚུལ་གསུངས་འདུག འོན་ཀྱང་རྩ་ཁིྲམས་ནང་
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་འདུས་སོྡད་བེྱད་པའི་ས་གནས་
སོ་སོར་ས་ཁོངས་རང་སོྐྱང་ལག་ལེན་བསྟར་ཏེ་རང་
སོྐྱང་ལས་ཁུངས་འཛུགས་རུྒྱ་དང་རང་སོྐྱང་དབང་ཆ་
སོྤྱད་རུྒྱ། ཞེས་གསལ་འཁོད་ཡོད། དེའི་ནང་གྲངས་
ཉུང་མི་རིགས་ཁག་ལ་རང་སོྐྱང་འཛིན་སོྐྱང་གཅིག་
འཛུགས་དགོས་པའི་གསལ་ཁ་གང་ཡང་མི་འདུག 
ལྷག་དོན་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སོྐྱང་གི་བཅའ་
ཁིྲམས་དོན་ཚན་གཉིས་པར་མི་རིགས་རང་སོྐྱང་ས་
གནས་རྣམས་ལས་རང་སོྐྱང་ལོྗངས་དང་། རང་སོྐྱང་
ཁུལ། རང་སོྐྱང་རོྫང་བཅས་སུ་དབེྱ་རུྒྱ་ཞེས་གཏན་
འབེབས་བྱས་ཡོད། དེར་བརེྟན་ད་ལྟའི་དབུས་གཞུང་
གི་བྱེད་ཕྱོགས་ནི་རྩ་ཁྲིམས་དང་རང་སྐྱོང་བཅའ་
ཁྲིམས་དང་མཐུན་པ་ཡིན། སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་རྩ་ཁྲིམས་
དང་རང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་གོ་བ་བླང་སྟངས་དེ་
སུ་དང་ཡང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་འདུག ཁྱད་པར་འདི་
གང་འདྲ་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་སམ།
བཀའ་ཁྲི་སློབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་
གིས།  མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་ལྟ་གྲུབ་
ཀྱི་གཞི་རྩའི་དམིགས་ཡུལ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་
རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་སྲུང་སྐྱོབ་
དར་སྤེལ་ཡོང་ཆེད་རེད། དེ་ཡོང་བར་ས་ཁད་ཀྱི་
ཆ་ནས་ཡོང་ཐབས་མེད་ན་མ་གཏོགས་མི་རིགས་
གཅིག་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་རྣམས་ལ་འཛིན་
སྐྱོང་གཅིག་གྱུར་ཡོད་དགོས། རྩ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་
བཞི་པའི་ནང་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་གཏོར་བཤིག་

གཏོང་བ་དང་མི་རིགས་ཁ་འཕྲལ་བའི་བྱ་སྤྱོད་
བཀག་སྡོམ་བྱེད་རྒྱུ་ཞེས་འཁོད་ཡོད། མི་རིགས་
ས་གནས་རང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་མི་རིགས་
རང་སྐྱོང་ས་གནས་རྣམས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་། 
ཁུལ། རྫོང་བཅས་སུ་དབྱེ་དགོས་འཁོད་མོད། རང་
སྐྱོང་ལྗོངས་འཛུགས་ཕྱོགས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་
འདུས་སྡོད་ས་ཁུལ་དང་མཐུན་པར་མི་རིགས་བྱེ་
བྲག་པ་དེའི་ས་ཁྱོན་དང་མི་འབོར་གཞི་བཟུང་ཐག་
གཅོད་དགོས། དཔེར་ན་ཞིན་ཅང་ཡུ་གུར་རང་
སྐྱོང་ལྗོངས་དང་། ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ལྟ་བུ་
རེད། མི་རིགས་གཅིག་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་རང་
སྐྱོང་ཁུལ་དང་རང་སྐྱོང་རྫོང་མང་པོ་བཙུགས་ནས་
དུམ་བུར་བཏང་དགོས་དོན་གང་ཡང་མེད། ལོ་ངོ་
བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའི་རིང་བོད་རིགས་རྣམས་ཕ་མེས་
ནས་ས་ཁུལ་བྱེ་བྲག་པ་གཅིག་ཏུ་བར་མཚམས་
མེད་པར་མུ་འབྲེལ་ནས་འདུས་སྡོད་ཡོད་པར་ལོྟས་
མེད་ཀྱིས་དུམ་བུ་མང་པོར་བཏང་བ་ནི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་
དགོངས་དོན་དང་འགལ་བར་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་ནི་
བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་པའི་དུམ་བུར་བགོས་ནས་
དབང་བསྒྱུར་བའི་བྱེད་ཕྱོགས་ཤིག་ཡིན། གལ་
སྲིད་གྲངས་མི་རིགས་གཅིག་ནང་ཁུལ་དུ་ཆིག་སྒྲིལ་
བཟོ་མ་ཐུབ་ན་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་དང་མཉམ་ཆིག་སྒྲིལ་དེ་བས་ཀྱང་ཡོང་དཀའ། 
བསམ་བློའི་ཆིག་སྒྲིལ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཆིག་སྒྲིལ་འགན་
སྲུང་བྱེད་པའི་རྒྱུ་རྩ་ཡིན།
སྐུ་ཞབས་པི་ཡན་ཐའོ་ཡིས། གལ་སྲིད་བོད་ལ་རང་
སྐྱོང་འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་ལག་བསྟར་བྱེད་ན་གྲངས་
ཉུང་མི་རིགས་གཞན་ཚོས་ཀྱང་དེ་ལྟར་རྩོད་ཆོག་
པ་ཡོང་རྒྱུ། དེ་ནི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཐོག་འཛིན་
པའི་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བྱུས་མགོ་རྟིང་སློག་པ་དང་ད་
ཡོད་དབུས་གཞུང་གིས་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ཁག་
ལ་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་ཕྱོགས་དང་ཁྱད་པར་ཤུགས་ཆེ་
འགྲོ་ངེས་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་བོད་རིགས་དང་འདྲ་
བར་རྒྱ་རིགས་རྣམས་ཀྱང་ཞིང་ཆེན་དང་། རང་
སྐྱོང་ལྗོངས། ཐད་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར་སོགས་གང་
དུ་གནས་ཡོད་ནའང་དེ་དང་དེའི་འཛིན་སྐྱོང་འོག་
གནས་ཀྱི་ཡོད། འདིའི་ཆ་ནས་བོད་རིགས་དང་རྒྱ་
རིགས་གཉིས་འདྲ་མཉམ་རེད། གལ་སྲིད་རྒྱ་རིགས་
རྣམས་ད་མུས་བཞིན་བཞག་ནས་བོད་རིགས་རྣམས་

འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་གི་ནང་ལོགས་སུ་བཟོས་ན་དེ་མི་
རིགས་འདྲ་མཉམ་མ་ཡིན་པ་ཆགས་ཀྱི་མེད་དམ། 
དེར་སྐུ་ཉིད་ནས་གང་འདྲ་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།
བཀའ་ཁྲི་སློབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་
གིས།  མི་རིགས་ཕན་ཚུན་དབར་འདྲ་མཉམ་
ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་མར་ཁེ་སིིའི་
རིང་ལུགས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་ལྟ་གྲུབ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ད་
ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱིས་ཀྱང་བརྩི་བཀུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་རེ་བ་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་འདྲ་མཉམ་ཡོང་ཐབས་དང་མི་
རིགས་ཆེན་པོའི་རིང་ལུགས་འགོག་ཆེད་མི་རིགས་
ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་ལྟ་གྲུབ་བྱུང་བ་རེད། དེར་
བརྟེན་རང་སྐྱོང་གི ་གོ ་སྐབས་ནི ་གྲངས་ཉུང་མི ་
རིགས་ཚང་མར་དགོས་ངེས་ཅན་རེད། རང་སྐྱོང་
འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་དང་མང་པོའི་སྐོར་དེ་མི་རིགས་
སོ་སོ་འདུས་སྡོད་ཡོད་སའི་ས་ཁུལ་ལ་གཞིགས་ནས་
ཐག་གཅོད་དགོས། བོད་རིགས་དང་སོག་རིགས་ལྟ་
བུ་ས་ཁུལ་བྱེ་བྲག་པ་གཅིག་ལ་བར་མཚམས་མེད་
པར་མུ་འབྲེལ་ནས་གནས་པ་རྣམས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་
གཅིག་དང་། ས་ཁུལ་གཅིག་ལ་མི་གནས་མཁན་
རྣམས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་མང་པོ་བཟོས་ཆོག དེ་ལྟར་
བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུ་མི་རིགས་འདྲ་མཉམ་གྱི་ལྟ་གྲུབ་
དང་འགལ་བ་མེད། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ས་ཁྱོན་དང་མི་
འབོར་གྱི་དབྱེ་བ་མེད་པར་ཚང་མར་མི་རིགས་འདྲ་
མཉམ་བསྐྲུན་ཐུབ།
སྐུ་ཞབས་པི་ཡན་ཐའོ་ཡིས། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་
སྐུ་ཚབ་ནས་པེ་ཅིང་ལ་སྤྲད་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་
ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་ཡོང་ཐབས་
ཀྱི་བསམ་འཆར་ནང་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་མང་
ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་སྐོར་གླེང་སློང་བྱས་འདུག 
སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་ལྡི་ལི་གསར་པར་བོད་ཆེན་པོའི་སྐོར་
གྱི་གསུང་བཤད་ནང་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་འཛིན་
སྐྱོང་གཅིག་བྱུང་ན་ས་གནས་མི་རིགས་རིང་ལུགས་
བཀག་འགོག་ཐུབ་པ་དང་། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བརྟན་ལྷིང་འགན་སྲུང་ཐུབ་པའི་
དགེ་ཕན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག ངའི་བསམ་པར་
གནད་དོན་འདིར་ལྟ་ཕྱོགས་སམ་ལངས་ཕྱོགས་ཁ་
ཤས་འདུག་སྙམ། དབུས་གཞུང་གི་ངོས་ནས་བོད་ 
ཆེན་པོའི ་འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་འཛུགས་རྒྱུའི་ཕན་
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གནོད་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ཞིབ་རྩིས་བྱེད་སྲིད་པས། 
དེ་སྐབས་དབུས་གཞུང་གིས་བོད་ཆེན་པོའི་འཛིན་
སྐྱོང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཇི་ཙམ་བྱེད་མིན་དེ་འགག་རྩའི་
གནད་དོན་རེད། ངའི་བསམ་ཚུལ་ལྟར་ན་ད་ལྟའི་
ཆར་དབུས་གཞུང་གིས་འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་བཟོས་
པས་ས་གནས་མི་རིགས་རིང་ལུགས་བཀག་འགོག་
དང་། རྒྱ་ནག་གི་བརྟན་ལྷིང་དང་ཆིག་སྒྲིལ་འགན་
སྲུང་ཡོང་རྒྱུར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་དཀའ་སྙམ། གང་
འདྲ་བྱས་ཏེ་སྲ་ཞིང་མཁྲེགས་པའི་འཁྱག་རོམ་དེ་
བརྟོལ་ཐུབ་བམ།
བཀའ་ཁྲི་སློབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་
གིས།  དྲི་བ་འདིར་ལན་འདེབས་བྱེད་རྒྱུ་ཁག་པོ་
རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེ་ནི་དངོས་དོན་དང་ལྟ་
གྲུབ་བཅས་ལ་འབྲེལ་བ་མེད་ཅིང་རྒྱ་ནག་གི་ད་ལྟའི་
དབུ་ཁྲིད་ཚོའི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་ལ་འབྲེལ་བ་
ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ཁོ་ནའི་དབང་དུ་བྱེད་ནའང་གལ་
སྲིད་སེམས་ཀྱི་ཆིག་སྒྲིལ་དང་ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་
ཀྱི་སྒོ་ནས་བརྟན་ལྷིང་ཡོང་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན་འཛིན་
སྐྱོང་གཅིག་གིས་ཆིག་སྒྲིལ་ཡོང་བར་ཕན་ཐོགས་
ངེས་ཅན་ཡོད། དྲག་གནོན་གྱི་ལམ་ནས་ཆིག་སྒྲིལ་
དང་བརྟན་ལྷིང་བསྐྲུན་རྒྱུར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མཁན་
ཞིག་ཡིན་ནའང་འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་གྱུར་ཡོད་ན་

དྲག་གནོན་བྱེད་སླ་བ་ཡོད། ང་ཚོར་འཁྱག་རོམ་
བརྟོལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་སྟབས་བདེ་གང་ཡང་འདོན་
རྒྱུ་མེད། འོན་ཀྱང་འཁྱག་རོམ་དེ་བརྟོལ་ཐུབ་མིན་
ལ་མ་ལོྟས་པར་ང་ཚོའི་མངོན་འདོད་དང་བསམ་
ཚུལ་རྣམས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་གསལ་སྟོན་
བྱེད་དགོས། དེ་ལས་གཞན་པའི་ལམ་ཁ་མེད།
སྐུ་ཞབས་པི་ཡན་ཐའོ་ཡིས། བོད་ཆེན་པོ་ནི་རྒྱལ་
ནང་གི་རྒྱ་རིགས་ཚོས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཤེས་
རྟོགས་ཡོང་བར་འགོག་རྐྱེན་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད་སྙམ། 
དེ ་ལས་གཞན་པའི ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི ་
སེམས་འཚབ་དཔེར་ན། ཆོས་དད་རང་དབང་དང་། 
དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས། སློབ་གསོ་དར་སྤེལ། བོད་
མིའི་ལེགས་བྱང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་སོགས་ལ་བསམ་
ཤེས་བྱེད་ཐུབ་ཅིང་། རྒྱབ་སྐྱོར་ཡང་བྱེད་ཀྱི་རེད་
སྙམ་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད། འོན་ཀྱང་ད་ལྟའི་ཆར་
བོད་རིགས་ས་ཁུལ་ཡོངས་རྫོགས་གཅིག་གྱུར་བྱེད་
རྒྱུ་དེ་པེ་ཅིང་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་དབར་གྱི་
མི་མཐུན་ས་ཆེ་ཤོས་སུ་སྣང་། གལ་སྲིད་འབྲེལ་
མོལ་མདུན་སྐྱོད་མ་ཐུབ་ན་མ་འོངས་པར་བཙན་
བྱོལ་བོད་གཞུང་གིས་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་ཡོངས་ལ་
འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་གི་ལངས་ཕྱོགས་དེར་འགྱུར་བ་
གཏོང་སྲིད་དམ། འདིའི་ཐད་༸གོང་ས་མཆོག་གི་

འབྲེལ་མོལ་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་
ཡོང་སྲིད་དམ།
བཀའ་ཁྲི་སློབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་
གིས། ད་ལྟའི་ཆར་དྲི་བ་འདི་ལ་ལན་འདེབས་བྱེད་
ཐབས་བྲལ་བ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་གདམ་ཁ་
གཞན་གང་ཡང་མདུན་དུ་མེད། ང་ཚོའི་ཕྱོགས་
ནས་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་གི་
དགོས་འདུན་དེ་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་ཞིང་རྩ་ཁྲིམས་དང་
མཐུན་པ་མ་ཟད། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་
ཐོབ་ཐང་ཡིན་པར་བསམ་གྱི་ཡོད། གལ་སྲིད་རྒྱ་
ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་
ཚོར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཆོད་སེམས་ཡོད་ན་དེ་དག་ལག་
བསྟར་བྱེད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད། གོང་
དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ང་ཚོའི་དགོས་འདུན་གྱི་དམིགས་
ཡུལ་བོད་མིའི་སྐད་ཡིག་དང་། ལེགས་བྱང་། ནང་
དོན་རིག་པའི ་སྲོལ་རྒྱུན་རྣམས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་
ཐབས་ཁོ་ནའི་ཆེད་རེད། འོན་ཀྱང་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་
ལ་ངེས་རྙེད་ཐུབ་པའི་བསམ་འཆར་གཞན་འདོན་
མཁན་ཡོད་ན་༸གོང་ས་མཆོག་ནི་དུས་དང་རྣམ་
པ་ཀུན་ཏུ་དྲང་བདེན་དང་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་པའི་
བསམ་འཆར་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུའི་ཐུགས་
མོས་ཡོད་མུས་རེད།། 

མདོ་སྨད་འབྲུག་ཆུའི་ཁུལ་དུ་ཆུ་རུད་ཚབས་ཆེ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྐོར་རགས་ཙམ་གླེང་བ།
               བུ་རྫོང་ལྷ་མོ་ཚང་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག
༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་ཤིན་ཧྭ་གསར་སྤེལ་
ཁང་ནས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་གཞིགས་ན། ཕྱི་ལོ་ 
2༠1༠ ཟླ་བ་ 8 ཚེས་ 7 ཉིན་གྱི་ཚོུད་ 22 
ཐོག་རྒྱ་ནག་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་
རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཞེས་པའི་ནང་བཅུག་པའི་མདོ་སྨད་
ཨ་མདོ་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོད་
པའི་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་དུ་ཉིན་ཤས་རིང་ཆར་ཤུགས་
ཆེན་པོ་བརྒྱབ་སྟེ། དེ་ཉིན་གྱི་མཚན་ནམ་ཕྱེད་ཙམ་
དུ་ཆུ་རུད་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་གྱུར་ནས་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་ 
གི་ས་ཁང་ཕྱེད་ལྷག་ཙམ་གཏོར་བཤིག་ཚབས་ཆེན་
བཟོས་ཏེ་མི་ 137 འདས་གྲོངས་དང་། རྨས་སྐྱོན་
དང་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ་མི་གྲངས་ 2༠༠༠ 
ལྷག་བྱུང་འདུག ད་དུང་ཡང་མི་འཆི་སྐྱོན་གྱི་གྲངས་

འབོར་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་བཤད་འདུག གནས་ཚུལ་
བྱུང་མ་ཐག་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་
དང་སྤྱི་འཐུས། གཞན་ཡང་མང་ཚོགས་ནས་དེ་མ་
ཐག་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་ལ་
དམིགས་བསལ་སྨོན་ལམ་འཚོགས་གནང་བ་དང༌། 
གནོད་འཚེ་ཕོག་པའི་མི ་མང་ལ་སེམས་གསོའི ་
འཚམས་འདྲི་གནང་ཡོད། ཆུ་རུད་བྱུང་རྐྱེན་སྐོར་
ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསལ་བཤད་གང་ཡང་བྱས་
མེད་ཀྱང་། འཇར་མན་དུ་གནས་འཁོད་འཇར་
མན་ལས་གཞིའི་ཆུ་ཤུགས་ལས་དོན་ལ་མཁས་པ་
རྒྱ་རིགས་ཝང་དབུས་ལོ་ཞེས་པས་ད་རེས་ཀྱི་ཆུ་
རུད་འབྱུང་རྐྱེན་འདིའི་སྐོར་ boxun ཞེས་པའི་

རྒྱ་ཡིག་གི་དྲ་རྒྱའི་ནང་ཆེད་རྩོམ་ཞིག་སྤེལ་འདུག་
པའི་ནང་། རྒྱུ་རྐྱེན་ཇི་ཡིན་དོན་ཚན་གཙོ་བོ་གཉིས་
བཀོད་འདུག
དེ་ཡང་། 1༽ པེ་ལུང་གཙང་པོའི་རྒྱུགས་ཤུལ་ཁུལ་
དུ་གསར་སྤེལ་བྱེད་ཤུགས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་དང་། 
2༽ འབྲུག་ཆུ་རྫོང་གི་གྲོང་ཁྱེར་བཀོད་པ་འཛུགས་
སྐྲུན་བྱེད་རིང་གི་ནོར་འཁྲུུལ་གཉིས་རེད།
འབྲུག་ཆུ་རྫོང་དེ་སྔ་རི་མཛེས་ཆུ་དྭངས་ཀྱི་སྙན་པའི་
གྲགས་པས་ཁྱབ་ཅིང་། ཁུལ་དེའི་རི་ཀླུང་མཛེས་
སྡུག་ལྡན་པའི་མཚན་སྙན་ཡོད། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་
པའི་ལོ་རབས་ལྔ་བཅུའི་ནང་ཤིང་ནགས་ཀྱི་ཁྱབ་
ཚད་ཆེ་བས། རི་སྔོ་ཆུ་དྭངས་ཤིང་། མཁའ་རླུང་
གཙང་མ་ཡོད་པ་དེས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཆ་



2༠1༠ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཤེས་བྱ། རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚུལ།35

སྙོམ་པོ་ལྡན་ཡོད། འོན་ཀྱང་། ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་དེ་
ལོ་ངོ་ 5༠ ལྷག་ཙམ་རིང་གསར་སྤེལ་རྒྱ་ཆེ་བྱས་
ཏེ། ཤིང་གཅོད་ནགས་རི་མེད་པ་བཟོས་པ་དང་། 
གང་བྱུང་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོོན་བྱས་རྐྱེན། པེ་ལུང་
གཙང་པོ་རྒྱུགས་ཤུལ་གྱི་ས་ཁུལ་དེ་རྣམས་རྒྱ་ནག་
ནང་གཏེར་ཁུལ་གྱི་གནོད་འཚེ་ཕོགས་ཡུལ་ཚབས་
ཆེ་ཤོས་སུ་གྱུར་ཏེེ། དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་རྗེས་
ལུས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་བ་རེད།
1༽ པེ་ལུང་གཙང་པོ་རྒྱུགས་ཤུལ་ཁུལ་དུ་གསར་
སྤེལ་བྱེད་ཤུགས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ།
ཀན་སུའུ ་ཞིང་ཆེན་ལན་ཀྲའུ་སློབ་ཆེན་གྱི་ཚུད་ 
རུས་ཕིང་ཞེས་པའི་སོླབ་ཐོན་ལག་འཁེྱར་གིྱ་ཆེད་རོྩམ་
༼པེ་ལུང་གཙང་པོའི་རུྒྱགས་ཡུལ་དབུས་ཁུལ་དུ་ཆུ་རུད་
སོྔན་འགོག་གི་མ་ལག་དང་དེའི་ནུས་པ་ཞིབ་འཇུག་༽ 
ནང་བརོྗད་དོན། ” ཉེ་བའི་ལོ་རབས་ལྔ་བཅུའི་ནང༌། 
མིའི་རིགས་ཀིྱ་ཐོན་སེྐྱད་བེྱད་ཤུགས་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕིྱན་
པ་དང་། ཤིང་ནགས་བཅད་དེ་ཞིང་ས་གསར་སོྦལ་
བེྱད་པ་དང་། རི་ཤིང་འདེབས་པ། ལུགས་དང་མི་
མཐུན་པའི་གཏེར་ཁ་བསོྔགས་པ། རི་གཤགས་ཏེ་
ལམ་བཟོས་པ། ཆུ་ཤུགས་གོླག་ཁང་སོགས་འཛུགས་
སུྐྲན་སྣ་ཚོགས་བྱས་པ་དེས། རི་ཉིལ་བ། ས་འདུྲད་པ། 
ཆུ་རུད་ཉིན་རེ་བཞིན་མང་དུ་འགོྲ་བ། ཆུ་རུད་དང་ས་
འདུྲད་ཤོར་པའི་གནོད་འཚེ་བཟོས་པའི་དཔལ་འབོྱར་
གིྱ་གོྱང་གུན་ཉིན་རེ་བཞིན་ཚབས་ཆེ་རུ་འགོྲ་བཞིན་
ཡོད་ཅེས་གསལ་པོ་བཀོད་འདུག
ངེས་པར་དུ་གསལ་སྟོན་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ལ། པེ་
ལུང་གཙང་པོ་སྐད་རིམ་བཞིན་གསར་སྤེལ་བྱས་པ་
དང་པེ་ལུང་གཙང་པོ་ཆུ་ཡུར་དུ་གྱུར་བ་དེ། ད་རེས་
ཀྱི་ཆུ་རུད་ཀྱི་འཇིག་པ་ཡོང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་དེ་
རེད། འབྲུག་ཆུ་རྫོང་ལ་མི་འབོར་བསྡོམས་གཅིག་
འབུམ་གསུམ་ཁྲི་ལྷག་ལས་མེད་ཀྱང་། དེ་ལ་ལྟོས་
པའི་པེ་ལུང་གཙང་པོ་སྐད་རིམ་གསར་སྤེལ་དང་། 
འབྲུག་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་ཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་གི་རྣམ་
གྲངས་མིག་སྔར་ 4༠ ལྷག་ཡོད་ཅིང་། འཛུགས་
སྐྲུན་བྱས་ཟིན་པའི་འབའ་ཁམས་ཆུ་ཤུགས་གློག་
ཁང་ 15 ཙམ་ཡོད། ད་དུང་སྟག་ཚང་བྲག་
རིར་ཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་ 14 འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་
བཞིན་པ་རེད། དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་རྗེས་ལུས་
འཐེབས་པའི་ས་ཁུལ་དུ་ནུས་ཤུགས་གང་ཡོད་ཀྱིས་

གསར་འཕེལ་གྱི་ལས་གཞི་སྤེལ་ནས་རྣམ་པ་འགུྱར་
བ་གཏོང་ཐབས་བེྱད་ཀིྱ་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་
དཔོན་རིགས་ཀིྱས་གསར་འཕེལ་གིྱ་ལས་གཞི་སེྤལ་
བ་བརུྒྱད་རང་གི་བྱས་རེྗས་ངོམ་ཆེད། ག་དུས་ཡིན་
ནའང་རང་གི་མིག་སྔའི་ཁེ་ཕན་ལ་ལྟ་བ་ལས་མི་མང་
གི་རྒྱང་རིང་གི་ཁེ་ཕན་ལ་བསམ་ཞིབ་བྱས་མེད། ཆུ་
ཤུགས་གོླག་ཁང་རྒྱག་རུྒྱར་ཆུའི་མཐོ་ཚད་སྤར་དགོས་
པས། དེ་ལྟར་བྱས་ཚེ་རུྒྱག་ཆུའི་གཡས་གཡོན་གིྱ་རི་
འདབས་ས་འདུྲད་ཤོར་བ་དང་ཆུ་རུད་ཆགས་ཉེན་
ཡོད། ཆུ་ཤུགས་གོླག་ཁང་བརྒྱབ་ནས་བསོྔགས་པའི་
ས་རོྡ་རྣམས་རི་གཤོང་གི་ས་སོྟང་བརྒྱངས་པ་དེས་ས་
འདུྲད་དང་ཆུ་ལོག་རྒྱག་རུྒྱའི་སོྔན་འགོྲའི་ས་སོབ་སོབ་
བཟོས་པའི་ཆ་རེྐྱན་བསུྐྲན་པ་རེད།
2༽ འབྲུག་ཆུ་རྫོང་གི་གྲོང་ཁྱེར་བཀོད་པ་འཛུགས་
སྐྲུན་བྱེད་རིང་གི་ནོར་འཁྲུལ།
འབྲུག་ཆུ་རྫོང་པེ་ལུང་གཙང་པོའི་ངོགས་གཉིས་ 
ཀྱི་གཤོང་ས་རིང་པོ་ཞིག་ཏུ་གནས་ཡོད། འོན་ཀྱང་
རྫོང་དེའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བཀོད་པ་རྒྱ་ནག་དབུས་ཁུལ་
གྱི་ས་ཆ་ཐང་བདེ་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆུ་ངོགས་ཀྱི་དཔེ་
ནང་བསྟར་པ་བཀབ་ནས་བཟོས་ཡོད་པ་མ་ཟད། པེ་
ལུང་གཙང་པོ་ཆུ་ཡུར་ཁ་བཞེངས་ཆུང་ཆུང་རིང་
པོ་ཞིག་ནང་བཅུག་ཐོག ཆུ་ཡུར་ངོགས་གཉིས་སུ་
གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཐོག་བརྩེགས་ཅན་གྱི་ཁང་པ་མང་པོ་
འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་ཡོད་པ་རེད། རི་ཁུལ་གྱི་རྒྱུག་
ཆུ་ཆུའི་ཁ་མཐོ་ཚད་ངེས་གཏན་མེད་ལ་མཚམས་
རེ་ཆུའི་ནང་བབ་རྡོ་ཆེན་པོ་མང་པོ་འཁྱེར་ཡོང་བ་
དང་། ཁ་བཞེངས་ཆུང་བའི་ཆུ་ཡུར་གྱིས་ཆུ་རྒྱུགས་
ཤུགས་ལ་གནོད་པ་མ་ཟད། དེ་བས་ཚབས་ཆེ་བ་
ཞིག་ལ་བབ་རྡོ་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས་ཆུ་ཡུར་བཀག་
ནས་ཆུ་རྒྱུགས་མ་ཐུབ་པའི་ཐོག ཆུ་ངོགས་གཉིས་
ཀྱི་ཐོག་བརྩེགས་ཅན་གྱི་ཁང་པས་ས་བཀག་ནས་ཆུ་
ཁ་ཐུག་རྒྱུགས་མ་ཐུབ་པར་བརྟེན། ཆུ་ཡུར་ནང་
ཆུ་ཁ་མཐོན་པོ་བསགས་ཏེ། ད་གཟོད་ཆུ་རུད་ཀྱི་
འཇིག་པ་ཆེན་པོ་དེ་བཟོས་པ་རེད། པེ་ལུང་གཙང་
པོ་རྒྱུགས་ཡུལ་ས་ཆ་གཤོང་ས་རིང་པོ་ཡིན་སྟབས། 
དེ་ཁུལ་གྱི་ཡུལ་མི་རྣམས་དངོས་འབྲེལ་བྱས་ན་ཁ་
ཐོར་ནས་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་ཀྱང་། འབྲུག་ཆུ་
རྫོང་གི་བཀོད་པ་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་ནི། གཅིག་གིས་
པེ་ལུང་གཙང་པོའི་འགྲམ་དུ་ཁ་གཏད་དེ་ཡོད་པ་

དང་། གཉིས་པོ་དེས་གཞོགས་ལྷོ་ནས་བྱང་ངོས་སུ་
རྒྱུན་མཐུད་པས། གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འཛུགས་སྐྲུན་དེས་
བྱང་ངོས་ས་ཁུལ་རི་འདབས་ཀྱི་རྨང་གཞིར་གཏོར་ 
བཤིག་བཏང་ཡོད་སྟབས། ད་རེས་ཀྱི་ཆུ་རུད་དེ་
ཏག་ཏག་བྱང་ངོས་ཀྱི་རོ་ཅ་ཡུས་དང་། མིག་གསུམ་
གྲོག་རོང་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བཀོད་
པ་ལྟར་གཞོགས་བྱང་ངོས་ནས་ལྷོ་ངོས་སུ་རྒྱུགས་
སླེབས་པ་ཞིག་རེད། རྫོང་སྨན་ཁང་དེ་རྫོང་གི་ས་
ཆ་དམའ་ཤོས་སུ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་དེ་ཡང་གྲོང་ཁྱེར་
བཀོད་པའི་ནོར་འཁྲུུལ་ཞིག་ལ་བརྩི་ཆོག རྫོང་ནང་
གི་ཁང་པ་མང་ཆེ་བ་ད་རེས་ཀྱི་ཆུ་རུད་ཀྱི་འཇིག་
པའི་ཁྲོད་དུ་ཐོག་བརྩེགས་གཉིས་ཆུས་བསྣུབས་ཡོད་
པ་དེ་བཞིན་རྫོང་སྨན་ཁང་གི་ཐོག་བརྩེགས་གསུམ་
ཆུས་བསྣུབས་ཡོད། སྨན་ཁང་གི་ཉེན་སྐྱོབ་ལས་དོན་
ནང་དངོས་འབྲེལ་བྱས་ན་སྨན་བཅོས་ནད་སྐྱོབ་ཀྱི་ 
ནུས་པ་ཐོན་དགོས་ཀྱང་། ད་རེས་སྨན་ཁང་མྱུར་
སྐྱོབ་བྱ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། སྨན་ཁང་ས་འོག་ཏུ་
མནན་ཡོད་པར་བརྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་སྨན་
རྣམས་ཕན་མེད་དུ་གྱུར་ཏེ། ད་རེས་འབྲུག་ཆུ་ཁུལ་
དུ་ཆུ་རུད་ཀྱི་འཇིག་པ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཨང་
དང་པོ་དེ། འབྲུག་ཆུ་རྫོང་ལ་སྨན་མེད་པའི་དཀའ་
ངལ་དེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། གནོད་འཚེ་ཕོག་པའི་
འབྲུག་ཆུ་རྫོང་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ཁྱབ་ཚད་ཆེ་བའི་གཙང་
ཆུའི་འབྱུང་རྩར་ཐུག་ཡོད། པེ་ལུང་གཙང་པོ་ནི་ཅ་
ལིན་གཙང་པོའི་ཡ་གྱལ་ཞིག་རེད། ཅ་ལིན་གཙང་
པོ་ནི་འབྲི་ཆུའི་ཡ་གྱལ་ཞིག་རེད། གཙང་ཆུའི་
འབྱུང་རྩ་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ཆུའི་མཆོད་རྟེན་ལྟ་བུ་ཡིན་
ལ། རྒྱ་ནག་གི་སྣོད་བཅུད་ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག་
ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཀྱང་རེད། འབྲུག་
ཆུ་རྫོང་ལ་ཆུ་རུད་ཀྱི་འཇིག་པ་བྱུང་བ་དེ་གཙང་
ཆུའི་འགྲམ་དུ་གསར་སྤེལ་བྱ་ཐལ་དྲགས་པ་དང་། 
གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བཀོད་པ་ནོར་འཁྲུལ་བྱས་པར་བརྟེན་
ནས་བྱུང་བ་རེད། དེའི་ངོ་བོ་ནི་གཙང་ཆུའི་འབྱུང་
སའི་ས་ཁུལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་འཚེ་ཚབས་
ཆེན་བཏང་བའི་ངན་འབྲས་ཤིག་རེད། དེར་བརྟེན་
ད་རེས་ཀྱི་གནོད་འཚེ་འདི་མི་རྣམས་ལ་དྲིལ་བརྡ་
ཞིག་བཏང་སྟེ་གཙང་ཆུའི་འབྱུང་སའི་ས་ཁུལ་ལ་
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་འདི་ཁྱེད་དང་ང་། མི་
རབས་རྗེས་མའི་བདེ་སྡུག་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད་དོ།།
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བོད་ནང་རྒྱ་རིགས་ཤུགས་ཆེ་གནས་སྤོ་བྱེད་བཞིན་པ་དེས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་འཚོ་གནས་ལ་
དཀའ་ངལ་དང་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ཡོང་གི་མེད་པ།

༄༅། །འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གྱི་གནས་ཚུལ་
འབྱོར་གསལ། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གང་སར་བོད་སྐྱོར་
ལས་བྱེད་དང་འཛུགས་སྐྲུན་རྣམ་གྲངས་ཞེས་པའི་
ལས་གཞི་མང་དག་ཅིག་སྤེལ་བཞིན་པར་བརྟེན། 
རྒྱ་རིགས་བོད་ནང་གནས་སྤོ ་བྱེད་པའི ་གྲངས་
འབོར་ཉིན་རེ་ལས་ཉིན་རེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་
པ་དང༌། ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་ 2༠༠6 ལོར་མེ་འཁོར་
ལྕགས་ལམ་ཤར་གཏོང་བྱས་རྗེས་བོད་ནང་ཡུལ་
སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པའི་མིང་ཐོག་ནས་རྒྱ་རིགས་ཁྱོན་
ཆེ་ཡོང་སྟེ་བོད་ནང་གཏན་སྡོད་བྱས་ཏེ་ལས་རིགས་
གཉེར་བཞིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ 2༠༠8 
ལོར་བོད་ནང་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ་བྱུང་རྗེས་གྲོང་ཁྱེར་
ཁག་ནང་གཏན་སྡོད་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་མི་མང་པོ་
ཞིག་ལ་གཏན་སྡོད་ཐེམ་ཐོ་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་བསྙད་
བཏགས་ཏེ་ཚོང་གཉེར་དང་ཞོར་ལས་གཉེར་མཁན་
གྱི་ཕྱོགས་མཐའི་བོད་མི་མང་པོ་ཞིང་ཁུལ་དང་
འབྲོག་ཁུལ་ས་གནས་སུ་ཕྱིར་སློག་བཏང་སྟེ་འཚོ་
ཐབས་འཚོལ་རྒྱུར་མུ་མཐུད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
བཞིན་ཡོད་ནའང་། རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་ནས་ཡོང་
བའི་རྒྱ་རིགས་མང་པོ་ཞིག་བོད་ནང་ཡོང་བཞིན་
པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་མེ་འཁོར་དུ་བསྡད་དེ་ཡོང་
མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་སྟབས། ད་ཆ་བོད་ནང་
ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་རིགས་ཚོས་བདག་
བཟུང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ལོ་ལྟར་རྒྱ་ནག་ནས་ཡོང་
བའི་ཉེས་དོན་ཉེས་གསོག་གི་བྱ་ངན་སྤེལ་མཁན་
ཡང་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེས་བོད་ནང་ཆབ་སྲིད་
ཐོག་དམ་བསྒྲགས་དང་སློབ་གསོའི་ལས་འགུལ་
སྤེལ་ཏེ་བོད་རིགས་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་
སུན་གཙེར་དང་དྲག་གནོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང༌། 
རྒྱ་རིགས་བོད་ནང་ལག་འཁྱེར་གང་ཡང་མེད་
པར་གཏན་སྡོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཉེས་དོན་ཉེས་
གསོག་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་གྱི་ཚོ་ཁག་མང་
དུ་འགྲོ་བཞིན་པར་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུར་འདང་ངེས་

ཀྱི་གཅུན་འདོམས་བྱེད་ཀྱི་མེད་པར་བརྟེན། ས་
གནས་བོད་མི་རྣམས་ལ་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་ཉུང་དུ་
འགྲོ་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་རིགས་ནང་ཉེས་དོན་གྱི་ལས་
འགུལ་སྤེལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ནས་བོད་ནང་བདེ་
འཇགས་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་
ཡོད་པའི་དཔེ་མཚོན་གཉིས་ཙམ་བཀོད་ན། དང་
པོ། ཚ་བ་མཛོ་སྒང་རྫོང་དུ་ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 6 
པའི་ནང་ས་གནས་སུ་དངོས་སུ་བསྐྱོད་དེ་བསྡོམས་
ཐོ་བཀོད་པར་གཞིགས་ན། 
 1༽ རྒྱ་རིགས་ནས་གཉེར་བའི་ཚོང་
ཁང་ 24༩ དང་། བོད་རིགས་ནས་གཉེར་བའི་
ཚོང་ཁང་ 53། 2༽ རྒྱ་རིགས་ནས་གཉེར་བའི་
ཟ་ཁང་ 52 དང་། བོད་རིགས་ནས་གཉེར་བའི་ཟ་
ཁང་ 3༠། 3༽ རྒྱ་རིགས་ནས་གཉེར་བའི་གཞང་
ཁང་ 5 དང་། 4༽ རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀས་གཉེར་
བའི་སྦག་ཁང་ 11 ཙམ། 
5༽ བོད་རིགས་ནས་གཉེར་བའི་ནང་མ་ཁང་ 3 
ཙམ་བཅས་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་གཞང་ཁང་
གཉེར་བཞིན་པ་དེས་མི་རིགས་ཀྱི་ཡུལ་སྲོལ་དང་
མ་མཐུན་པའི་གནད་དོན་མང་དུ་འཐོན་བཞིན་པའི་
ཐོག་ནད་རིགས་འདྲ་མིན་ཁྱབ་ཉེན་ཆེ་བའི་དཀའ་
ངལ་དང་། གཞོན་སྐྱེས་ཁོངས་ནས་བག་གཡེང་
གི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་མཁན་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེས་
མང་ཚོགས་ཁྲོད་ཁྱིམ་ཚང་ནང་འཚོ་བ་འཚོལ་
རྒྱུར་དཀའ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། བཟའ་ཚང་
འཆམ་མཐུན་མི་ཡོང་བ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སྣ་
ཚོགས་ཡོང་དང་ཡོང་མུས་ཡིན་པ་རེད། དེ་བཞིན་
རྒྱ་རིགས་ལས་མེད་ཁྱོན་ཆེ་བོད་ནང་ཡོང་བཞིན་པ་
དེས་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་གཏོར་བཤིག་
གཏོང་བཞིན་པའི་དཔེ་མཚོན་གཉིས་པ་ནི། སྔར་
མང་ཚོགས་སྤྲོ་སྐྱིད་སོགས་ལ་བསྐྱོད་ཡུལ་་ལྷ་སའི་
འཇག་མ་གླིང་ཁར། དེང་སྐབས་ཉི་འོད་གླིང་ཕྲན་
སྤྲོ་སྐྱིད་ཁང་ཟེར་བས་གཙོས་མགྲོན་ཁང་དང་ཨར་

ཁང་སོགས་འདྲ་མིན་གཉེར་བཞིན་ཡོད་པའི་ཐོག་
སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་སོགས་ནས་ཡོང་བའི་རྒྱ་རིགས་
ཚོང་གཉེར་བ་རྣམས་ནས་གཙོ་བོར་བདག་བཟུང་
བྱེད་བཞིན་པ་ནི་ 2༠1༠ ལོར་སླེབས་སྐབས་གླིང་
ཁ་དེའི་ནང་མི་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༩3 ཙམ་ཕྱོགས་
མི་ཤ་སྟག་ཆགས་ཏེ་མི་གྲངས་ 6༠ ལས་གྲུབ་པའི་
ཆུ་ཚོད་ 24 བསྐོར་གཡེང་བྱེད་མཁན་གྱི་དྭང་
བླངས་བདེ་སྲུང་མི་སྣའང་འཛུགས་དགོས་བྱུང་ཡོད། 
ཡང་སྙིང་གིླང་ཁ་དེའི་ནང་གང་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
དང་། གླིང་ཁ་དེར་དེ་འདྲའི་དམིགས་བསལ་ཡོད་
པའི་རྒྱབ་ཕྱོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་བསམ་གཞིགས་
ཞིབ་ནན་བྱས་ཚེ་གཞི་ནས་དེ་ནི་གང་ཞིག་ཡིན་པ་
གསལ་རྟོགས་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། ཟླ་ 7 ཚེས་ 3༠ ཉིན་
ལྷ་སའི་དགོང་དྲོའི་ཚགས་དཔར་ཐོག་ལྷ་སར་ཉེས་
ཅན་ཚོ་ཁག་ཞིག་ལ་རྡུང་རྡེག་གཏོང་རྒྱུ་ལེགས་གྲུབ་
བྱུང་བ་ཟེར་བ་འགོ་བརྗོད་དུ་འཁོད་པའི་གསར་
འགྱུར་ཞིག་ཐོན་ཡོད་ཅིང་། ནང་དོན་གཙོ་བོར་
ལྷ་སའི་ཉི་འོད་གླིང་ཕྲན་དང་། རྟ་རྒྱུག་ཐང་ཆེན་
སོགས་སུ་མི་གྲངས་ 28 ལས་གྲུབ་པའི་ཉེས་དོན་
ཉེས་གསོག་པའི་ཚོ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་ཐུབ་སྟེ་
རྡུང་རྡེག་བཏང་བའི་སྐོར་འཁོད་ཡོད། 
 གནད་དོན་དེ་དག་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་
ཕྱི་ལོ་ 2༠༠༩ ཟླ་ 12 ཚེས་ 18 ཉིན་ལྷ་ས་
གྲོང་ཁྱེར་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་
ནག་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གྱོད་དོན་ཞིག་
ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད། གནས་ཚུལ་དེ་དག་
ཐོག་ནས་རྒྱ་རིགས་ལས་མེད་ཁྱོན་ཆེ་བོད་ནང་ཡོང་
སྟེ་ཉེས་དོན་ཉེས་གསོག་གི་གནས་ཚུལ་ལོ་རེ་བཞིན་
ཐོན་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁྲིམས་ལུགས་ཐོག་ནས་སྟངས་
འཛིན་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ ་ཡོད་
སྟབས་བོད་ནང་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་མི་ཡོང་
བའི་འབྱུང་གཞི་གཙོ་བོར་གྱུར་ཡོད།།
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རྒྱ་གཞུང་གིས་དམར་གསོད་བཏང་བའི་དགེ་འདུན་པ་ཀུན་དགའ་ལགས།
༄༅། །འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གྱི་གནས་ཚུལ་
འབྱོར་གསལ་ལྟར་ན། གྲྭ་ཀུན་དགའ་ལགས་ནི། 
ཕྱི་ལོ་ 2༠༠8 ལོར་རང་ལོ་ 2༠ ཙམ་དུ་སོན་
གྱི་ཡོད་པ་དང་།  དཀར་མཛེས་ས་ཁུལ་བྲག་འགོ་
རོྫང་ལོྕག་རི་དགོན་གིྱ་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། 
ཕིྱ་ལོ་ 2༠༠8 ཟླ་ 3 ཚེས་ 24 ཉིན་དཀར་
མཛེས་ཏེྲ་ཧོར་ལོྕག་རི་དགོན་གིྱ་དགེ་འདུན་པ་གཙོས་
སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ཚོས་ཞི་བའི་ངོ་རོྒལ་བེྱད་སྐབས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་ཆས་ཉེན་རོྟག་དམག་མིས་མེ་
མདའ་བརྒྱབ་སེྟ་དྲག་གནོན་བྱས་པར་བརེྟན། བོད་

མི་ཞི་རོྒལ་བ་ཤི་རྨས་ཀིྱ་གནས་ཚུལ་ཐོན་པའི་སོྐར་
དེ་སྔ་སེྤལ་ཟིན་པ་ལྟར། བར་ལམ་དགེ་འདུན་པ་ཀུན་
དགའ་ལགས་སྐབས་དེར་ཞི་རོྒལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་སྐབས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སེྟ་རེྐྱན་འདས་སོང་
ཟིན་པའི་འདྲ་དཔར་དངོས་རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་
ལག་སོན་བུྱང་སེྟ་དེར་བཀོད་ཐུབ་པ་འདིས་རྒྱལ་སིྤྱའི་
སེྟང་ཞི་བདེ་དང་དྲང་བདེན་ལ་དགའ་བའི་སེྐྱ་བོ་ཀུན་
གིྱས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོར་འགོྲ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་ཀིྱ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཤེས་
རྟོགས་ཐུབ་པའི་དཔང་རྟགས་ཤིག་ཏུ་གྱུར། 

དགེ་འདུན་པ་ཞིག་སེམས་སྡུག་གིས་མ་བཟོད་པར་རང་ཤི་རྒྱག་དགོས་བྱུང་བ།
༄༅། །འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གྱི་གནས་ཚུལ་འབྱོར་
གསལ། ནག་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ཤག་རོང་པོ་
དགོན་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ད་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་4 པའི་
ནང་རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གསའིོ་ལས་འགུལ་
སེྤལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ་དང་འབེྲལ་རོང་པོ་ཆོས་རེྗའི་
ཡང་སིྲད་རྩད་གཅོད་ཀིྱ་ཐོག་ཕིྱ་ཕོྱགས་སུ་འབེྲལ་བ་བྱས་
པར་དོགས་གཞི་བྱས་ཏེ་དགོན་པ་དེའི་བླ་མ་ཟླ་བ་རིན་པོ་
ཆེ་མཁེྱན་རབ་དབང་ཕུྱག་བསམ་གཏན་བསྟན་པའི་རྒྱལ་
མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་དང་། དགོན་པའི་ལས་སེྣ་
གྭྲ་དུང་ཕུག་དང་ངག་དབང་ཐོགས་མེད། མི་སྐྱ་བཀིྲས་
དོན་གུྲབ་བཅས་ལྷ་ས་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་དེ་དག་
རིམ་པས་གོླད་བཀོྲལ་བཏང་ཡོད་ཀྱང་། ད་ལྟ་རང་ལོ་ 
35 སོན་པའི་དགོན་པའི་ལས་སེྣ་ཡིན་པ་གྭྲ་ངག་དབང་
ཐོགས་མེད་ཀིྱ་ཤག་ཏུ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སུྐ་པར་ཉར་
བའི་ཉེས་མིང་འོག་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་ལོ་གཉིས་ཀིྱ་
ཁིྲམས་ཆད་བཏང་འདུག དེ་མིན་སོླབ་གསོའི་ལས་འགུལ་
སེྤལ་རིང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་
དགག་རྒྱག་དང༌།  རོང་པོ་དགོན་པའི་བླ་མ་ཟླ་བ་རིན་
པོ་ཆེ་ཏྰ་ལའི་བླ་མའི་རེྗས་འབྲངས་པ་ཡིན་པས་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་དགག་པ་རྒྱག་དགོས་པ། དེ་བཞིན་དགོན་པའི་
ངོས་ནས་བླ་མ་ཟླ་བ་དང་འབེྲལ་བ་བེྱད་མི་ཆོག་པ་དང་
རེྗས་སུ་ཡང་སིྲད་ཀྱང་ངོས་འཛིན་བྱ་ཆོག་གི་མེད་ཟེར་

བ་སོགས་ཚིག་བརོྗད་འདྲ་མིན་བེད་སོྤྱད་བཏང་སེྟ་སོླབ་
གསོའི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་སེྤལ་སྟབས་དགོན་པའི་དགེ་
བསོྐས་བཀིྲས་བསྟན་བཟང་ལགས་དང་། གྭྲ་བྱམས་པ་
ལགས་གཉིས་སེམས་ཁམས་མི་བདེ་བར་གུྱར་ཏེ་དགེ་
བསོྐས་བཀིྲས་བསྟན་བཟང་ལགས་ལས་སེྣ་ཤོར་ནས་ཁིྱམ་
དུ་སོྡད་དགོས་བུྱང་ཡོད། ཕོྱགས་མཚུངས་སོླབ་གསོའི་
ལས་འགུལ་སེྤལ་རིང་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་
བཅུག་པ་དང་། དགོན་པའི་བླ་མ་ཟླ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བཙོན་དུ་
བཅུག་པ་སོགས་ཚད་ལས་འདས་པའི་བྱ་སོྤྱད་སེྤལ་སྟབས། 
སེམས་སུྡག་གིས་མ་བཟོད་པར་ད་ལྟ་དགུང་ལོ་ 7༠ ཙམ་
དུ་སོན་པའི་དགེ་སོླང་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་
ཕིྱ་ཟླ་ 7 ཚེས་ 2༠ ཉིན་ཡི་གེ་བཞག་སེྟ་རང་ཤི་བརྒྱབ་
པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་བརེྟན་རྒྱ་གཞུང་གི་འབེྲལ་ཡོད་
ལས་བེྱད་ནས་ཁོ་པ་ན་ནས་ཤི་བ་རེད་མ་གཏོགས་རང་ཤི་
བརྒྱབ་པའི་སོྐར་སུས་ཀྱང་ཕིྱར་བཤད་མི་ཆོག་པའི་སིྡགས་
ར་བསུྐལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོང་ནས་བཞག་པའི་ཡི་གེ་
དེ་དག་ཀྱང་རྒྱ་གཞུང་འབེྲལ་ཡོད་ལས་བེྱད་ནས་བཙན་
འཁེྱར་བྱས་འདུག ཕིྱ་ཟླ་ 7 ཚེས་ 17 ཉིན་དགོན་པའི་
འགན་འཁུར་བེྱད་མཁན་གྲས་གྭྲ་ངག་དབང་བོླ་བཟང་གི་
གཙོས་དགེ་འདུན་པ་བཅུ་བདུན་གིྱས་༸གོང་ས་མཆོག་
དང་བླ་མ་ཟླ་བ་གཉིས་ལ་དགག་པ་རྒྱག་འདོད་མེད་པ་
དང་། དགོན་པ་དང་བླ་མའི་དབར་འབེྲལ་བ་བྱ་བཅུག་

དགོས་པའི་རུྒྱ་མཚན་དྲངས་ཀྱང་ཁས་ལེན་མ་བྱས་པར་
བརེྟན་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀིྱས་དགོན་པ་ནས་ཕིྱར་ཐོན་
དགོས་བུྱང་འདུག་ཀྱང༌། བདུན་ཕྲག་རེ་རེའི་མཚམས་
ཤང་སིྲད་གཞུང་དུ་ཐེངས་རེ་ཡོང་དགོས་པ་དང་། ལོ་
གཉིས་རིང་ས་ཆ་འདྲ་མིན་ལ་འགོྲ་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་
རྒྱ་བཏང་འདུག དེ་བཞིན་ཕིྱ་ཟླ་ 7 ཚེས་ 21 ཉིན་
དགོན་པར་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དགག་རྒྱག་གི་སོླབ་གསོའི་
ལས་འགུལ་སེྤལ་སྐབས་གྭྲ་མཁེྱན་རབ་ནོར་བུ་ཞུ་བ་ཞིག་
ནས་དགོན་པ་དང་བླ་མའི་དབར་འབེྲལ་བ་བེྱད་མ་ཆོག་ན་
དགོན་པར་བསྡད་ཀྱང་ཅི་ཕན། དེ་ལས་ལེྡ་མིག་ཁེྱད་ཚོས་
བདག་པོ་རོྒྱབ་ཟེར་ནས་དགོན་པའི་འདུ་ཁང་གི་ལེྡ་མིག་
ཕིྱར་འཕངས་ཏེ་ཚོགས་ཐོག་ནས་ལངས་ཏེ་ཕིྱན་པར་
བརེྟན་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ད་ལྟ་གོླད་བཀོྲལ་བཏང་མེད་པ་
དང་། དེ་མིན་སྐབས་དེར་དགེ་འདུན་པ་ངག་དབང་ནོར་
བུ་ཞུ་བ་ཞིག་ནས་ལས་བྱེད་ལ་འབུད་རྒྱག་བཏང་བར་
བསྙད་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཀྱང་གློད་བཀྲོལ་བཏང་
ཟིན་འདུག་པ་བཅས་གང་ལྟར་རོང་པོ་དགོན་དུ་རྒྱལ་
གཅེས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གསོའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་
ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ་གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་དང༌། 
རྒྱུན་གཏན་ཆོས་སྤྱོད་སློབ་གཉེར་གྱི་གོ་སྐབས་མེད་
པར་མི་འདོད་བཞིན་དུ་རྩ་བའི་བླ་མར་སྐུར་འདེབས་
བྱེད་བཅུག་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་དགོན་པའི་ནང་དགེ་
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འདུན་པ་རང་ཤི་རྒྱག་དགོས་བྱུང་བའི་ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ་མུ་མཐུད་འཐོན་བཞིན་པ་དེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་དྲག་ཤུགས་དང་བཙན་ཤུགས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་སློབ་གསོའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཏེ་མི་སེམས་བསླུ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པར་གྲུབ་འབྲས་གང་ཡང་ཡོང་རྒྱུ་མིན་པའི་དོན་དངོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་བཤད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།།

ཕྱི་ལོ་ 2༠༠8 ལོའི་ཞི་རྒོལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་མུ་མཐུད་འབྱོར་བཞིན་པ།
༄༅། །འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གིྱ་གནས་ཚུལ་འབོྱར་གསལ་
ལྟར་ན། ཕིྱ་ལོ་ 2༠༠8 ཟླ་ 3 ཚེས་ 1༠ ནས་བཟུང་བོད་ཀིྱ་
རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་དགེ་འདུན་པ་ཁག་གཅིག་ནས་སྣེ་ཁྲིད་དེ་
ཞི་རྒོལ་བསྟུད་མར་བུྱང་རེྗས་ཕིྱ་ཟླ་ 3 ཚེས་ 11 ཉིན་
སེ་ར་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་དགོན་པའི་ལས་
དོན་རུ་ཁག་དང་དམིགས་བསལ་དྲག་ཆས་ཉེན་རོྟག་པ་
སོགས་ནས་དྲག་གནོན་བྱ་མིན་ལ་མ་ལོྟས་པར་ཞི་བའི་
ངོ་རོྒལ་བྱས་པར་དྲག་ཆས་ཉེན་རོྟག་པས་དྲག་ཤུགས་
བེད་སོྤྱད་བཏང་སེྟ་དགེ་འདུན་པར་ཉེས་རུྡང་བཏང་བའི་
གནས་ཚུལ་ཐོན་སྐབས་སེ་ར་དགོན་པའི་ཉེ་འཁིྲས་སུ་
ཡོད་པའི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀིྱ་ཁོྲད་ནས་གདུང་
སེམས་མཉམ་སེྐྱ་ཀིྱས་ཞི་བའི་ངོ་རོྒལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་གྲས་སུ་ཡོད་པའི་རང་ལོ་ 2༠ ཙམ་དུ་
སོན་པའི་བོད་རིགས་གཞོན་སེྐྱས་རྒྱལ་མཚན་སོགས་
ལ་ཕིྱ་ལོ་ 2༠༠8 ཟླ་ 3 ཚེས་ 11 ཉིན་དྲག་ཆས་
ཉེན་རོྟག་པས་ཉེས་རུྡང་ཚད་མེད་བཏང་སེྟ་འཛིན་
བཟུང་བྱས་རེྗས་ད་བར་ལོ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་སོང་

ཡང༌། རྒྱལ་མཚན་དང་ཁོང་གི་རོགས་པ་ཁག་གཅིག་ད་
དུང་མཐོང་རུྒྱ་མེད་པར་གུྱར་ཡོད། རྒྱལ་མཚན་ནི་རང་
ལོ་ 2༠ ཙམ་དུ་སོན་གིྱ་ཡོད་པ་དང་སེྐྱས་ཡུལ་སེྙ་མོ་
རོྫང་ཕུ་གསུམ་ཤང་ནས་ཡིན་ཞིང༌། རུྒྱན་གཏན་ལྷ་སར་སེ་
རའི་གཤམ་འོག་ཏུ་འཚེམ་བུ་བརྒྱབ་ནས་སོྡད་ཀིྱ་ཡོད། ཕིྱ་
ལོ་ 2༠༠8 ཟླ་ 3 ཚེས་ 11 ཉིན་སེ་རའི་འཁིྲས་སུ་ངོ་རོྒལ་
བྱ་ཡུལ་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་རེྗས་ད་བར་གནས་སྟངས་
གང་ཡང་ཤེས་རོྟགས་མེད་པར་གུྱར་ཡོད་པར་བརེྟན་ནང་
མི་སུྤན་མཆེད་ཚོས་གང་སར་རྩད་གཅོད་བྱས་ཀྱང་རེྙད་སོན་
བུྱང་མེད། དེ་བཞིན་ཕིྱ་ལོ་ 2༠༠8 ཟླ་ 3 ཚེས་ 11 ཉིན་སེ་
རའི་ཉེ་འཁིྲས་ཀིྱ་ཞི་རོྒལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པ་སོགས་
དང་འབེྲལ་བ་ཡོད་པར་བསྙད་དེ་ལྷ་ས་གོྲང་ཁེྱར་ཁེྲང་ཀོན་
ཆུས་དོག་སེྡ་རུ་ཁག་གཉིས་པ་གཙོ་བོར་གུྱར་བའི་དོག་སེྡ་ཤང་
ཁོངས་ནས་མི་གྲངས་བརྒྱ་ལྷག་གི་ཁིྱམ་ཚང་རེ་རེ་བཞིན་སིྤྱ་
བདེ་ཚན་པ་དང་དམིགས་བསལ་ཉེན་རོྟག་པ།  དྲག་ཆས་
ཉེན་རོྟག་པ་སོགས་ཁོྱན་ཆེ་ཡོང་སེྟ་ཕིྱ་ལོ་ 2༠༠8 ཟླ་ 4 
ཚེས་ 13 ཉིན་སྔ་དོྲ་སོྔག་བཤེར་གིྱས་ཉེས་རུྡང་ཚད་མེད་

གཏོང་བཞིན་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ལྟར། མི་ཁག་གཅིག་
དྲག་ཆས་ཉེན་རོྟག་པས་འཛིན་བཟུང་བེྱད་སྐབས་ཉེས་
རུྡང་ཚད་མེད་བཏང་ཡོད་པ་དང་།  དེ་དག་ཁོྲད་ནས་མི་
ཁག་གཅིག་གོླད་བཀོྲལ་བཏང་ཡོད་ཀྱང་ཁག་གཅིག་ད་ལྟ་
གར་ཡོད་ཤེས་རོྟགས་མེད་པར་ཕ་མ་སུྤན་མཆེད་ཚོས་ད་
དུང་རྩད་གཅོད་བེྱད་བཞིན་ཡོད་འདུག་པ་ལྟར། སྐབས་
དེར་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་མིང་གཞུང་ཤེས་རོྟགས་བུྱང་
བ་རྣམས་ནི་གཤམ་གསལ། བསྟན་འཛིན་དང་། བཀྲ་
བཟང་། ཁིྱ་སྐྱག དབང་འདུས། ཕུར་བུ། རྣམ་སྲས། 
མིག་དམར། པདྨ། སྐལ་བཟང༌། བསྟན་འཛིན། ཟླ་བ་
ཚེ་རིང༌། ལྷག་དབང་དབང་འདུས། པ་སངས། ནོར་བུ། 
པ་སངས་ཚེ་རིང༌། པ་སངས། རོྡ་རེྗ་ཚེ་རིང༌། གནམ་
སྒང༌། ཉི་མ་ཚེ་རིང་། བཀིྲས་རོྡ་རེྗ། ཕུར་བུ་དངོས་གུྲབ། 
ལྷག་པ། སེྤན་པ། ཟླ་ཆོས། ཕུར་བུ། ཚེ་རིང་བོླ་བཟང༌། 
མཁའ་འགོྲ་སོགས་ད་དུང་ས་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་བཀག་
ཉར་བྱས་ཡོད་མེད་ཀིྱ་གནས་སྟངས་ཤེས་རོྟགས་མེད་
པར་གུྱར་འདུག 

ཉེ་ཆར་རྩོམ་པ་པོ་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ།
འདི ་གར་ཁུངས་ལྡན་གྱི ་གནས་ཚུལ་འབྱོར་
གསལ་ལྟར་ན། རྩོམ་པ་པོ་སྟག་སྨྲིག་གམ་སྐལ་

བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་སྲིད་དོན་གྱི ་ནག་
ཉེས་འོག་ལོ་གཅིག་གི་རིང་བྲོས་བྱོལ་གྱི་འཚོ་བ་
བསྐྱལ་ནས་བསྡད་པ་དང༌། ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་བདུན་

པའི་ཚེས་ 27 གྱི་དགོང་མོ་སི་ཁྲོན་མཛོ་དགེ་
རྫོང་ཐོག་ཏུ་རྫོང་གི་ཉེན་རྟོག་པ་དང། ཀན་ལོྷ་ཁུལ་
གྱི་ཉེན་རོྟག་མི་སྣ་ཟླ་བསིྒྲལ་གྱིས་འཛིན་བཟུང་
བྱས་ནས་གཙོད་སྤྱི ་བདེ ་ལས་ཁུངས་སུ ་ཁྲིད་
ཡོད་པ་དང། དེ་ནས་ནང་མི་ཉེ་འབྲེལ་གྱིས་རྩད་
གཅོད་གང་མང་བྱས་ཀྱང་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་
འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་མེད། འོན་ཀྱང་ཚོད་དཔག་
བྱས་པ་ལྟར་ན་ཁོང་གིས་མི་ཡུལ་ལ་ཕུལ་བའི་
སེམས་པ་ཞེས་པའི་དེབ་དང་འབེྲལ་བ་ཡོད་པར་
མ་ཟད། བོད་ལ་རང་དབང་མེད་པའི་སྐོར་གྱི་སྙན་
ཞུ་འོད་སྡེར་ཉིས་སྟོང་ལྔ་རྒྱ་ལྷག་ཞིང་ཆེན་གསུམ་
གྱི་ནང་ལ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པའི་དོན་རྐྱེན་ཡིན་
པར་བཤད། ཁོང་ནི་མདོ་སྨད་བསང་ཆུ་རྫོང་སྒྱིས་
ཚང་མང་དབང་ལུང་སྡེ་བའི་ཕ་བསམ་འཕེལ་དང་
མ་སྐྱིད་རིས་གཉིས་ཀྱི་བུར་ 1༩8༠ སྐྱེས། ལོ་

དགུའི་སྟེང་ས་གནས་སློབ་གྲྭར་འགྲིམས་ནས་བོད་
རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་སྦྱངས། རང་ལོ་བཅུ་
གསུམ་སྟེང་སྒྱིས་ཚང་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་གླིང་
དུ་ཆོས་སྒོར་བཞུགས། 2༠༠5 ལོའི་བར་གྲྭ་
ཚང་གི་འདོན་ཆོག་ཀྱི་གཙོས་ཐ་སྙད་རིག་གནས་
སོགས་ལ་སྦྱང་བརྩོན་བྱས། ལོ་དེར་རྒྱུགས་སྤྲོད་
ཀྱི་ལམ་ནས་བསང་ཆུ་རྫོང་ཀན་སུ་ཞིང་ཆེན་ནང་
བསྟན་སློབ་གླིང་དུ་བཞུགས་ཏེ་ 2༠༠༩ ལོར་སློབ་
མཐར་ཕྱིན།
 གཞན་ཡང་། ཁོང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་
དང་མི་རིགས་ལ་བཅིངས་པའི་རྒྱལ་ཞེན་གིྱ་ལྷག་
བསམ་དང་། ལྟ་བ་དང་རང་གཤིས། བསམ་བློའི་
གོ་རྟོགས་སོགས་ལ་འདི་ནས་འགྲེལ་བཤད་མ་
དགོས་པར་ཁོང་གི་འོད་སྡེར་ནང་གསལ་བ་བཞིན་



གསལ་བསྒྲགས།2༠1༠ ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཤེས་བྱ། 3༩

གལ་ཆེའི་འབོད་སྐུལ་གསལ་བསྒྲགས།

ཛ་དྲག་གུན་སྐྱོབ་འབོད་སྐུལ་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །ཕིྱ་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 8 ཚེས་ 5 མཚན་མོའམ་
ཚེས་ 6 ཐོ་རེངས་མཚམས་སུ་ལ་དྭགས་སེླ་ཁུལ་དུ་ཆུ་
སིྤྲན་བརོྡལ་ཏེ་ཆུ་རུད་ཤུགས་དྲག་བུྱང་བ་ལས་དེ་ཁུལ་གིྱ་
ཡུལ་མིའི་སོྡད་ཁང་དང་ལས་ཁུངས། སོླབ་གྭྲ། སེམས་
ཅན་སོགས་ལ་གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེན་ཕོག་པ་མ་ཟད། 
ལྷག་པར་མི་གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་རེ་ཟུང་གི་ཚེ་སོྲག་ཤོར་བ་
སོགས་ཤིན་ཏུ་བོླ་ཕམ་བྱ་ཡུལ་གིྱ་གནས་ཚུལ་བུྱང་འདུག་
པ་འདིའི་ཁོངས་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་གཞིས་ཆགས་
བརྒྱ་ཤོག་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉིས་པ་གཉིས་ཀིྱ་སོྡད་ཁང་
དང། རུྒྱ་ཟོག་ཕལ་མོ་ཆེ་ཆུ་རུད་འོག་ཚུད་དེ་ལྟ་བཟོ་འདི་
ཁུངས་མེད་པར་གཞིས་མི་རྣམས་རི་རེྩར་བོྲས་སོྡད་དགོས་
པའི་གནས་སྟངས་ཡ་ང་བ་བུྱང་འདུག་ཅིང། ད་བར་
བསོད་ནམས་གིླང་བོད་མིའི་གཞིས་ཁོངས་རང་ནས་བོད་
མི་ཤི་སོྐྱན་བུྱང་བ་གོ་རུྒྱ་མི་འདུག་ཀྱང། སེླ་ཁོྲམ་གཞུང་

དུ་གནས་སོྡད་བོད་མི་གཉིས་འདས་གོྲངས་དང༌། གཅིག་
གར་སོང་རེྙད་སོན་བུྱང་མི་འདུག རྒྱ་གར་དབུས་སའི་
གཞུང་དང། གཞུང་འབེྲལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སེྡ་མང་
པོས་གུན་སོྐྱབ་རོགས་སོྐྱར་གང་ཐུབ་གནང་བཞིན་ཡོད་
པ་རྣམས་ཀིྱས་བཙན་བོྱལ་བོད་མི་རྣམས་ལ་ཡང་དབེྱར་
མེད་ཀིྱ་མཐུན་འགུྱར་དགོངས་བཞེས་གནང་བའི་རེ་བ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད། སིྤྱར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་མི་མང་། དེ་
བཞིན་ཇ་མུ་ཀཤི་མིར་མངའ་སེྡ་གཞུང་མང༌། ལྷག་པར་ལ་
དྭགས་རི་ལོྗངས་ཡར་རྒྱས་ས་ཁོངས་ཀིྱ་འགོ་མང་རྣམས་
བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་གི་བཀའ་དིྲན་
ཆེན་པོ་ཡིན་པར་བརེྟན། ད་རེས་ཀིྱ་ཆུ་རུད་ཀིྱ་གོད་ཆག་
རེྐྱན་ངན་ཕྲད་པའི་ཡུལ་བོད་དབེྱར་མེད་ཀིྱ་དཀའ་སེལ་
དང། ལྷག་པར་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁུངས་སོྡད་ཁང་
དང། རུྒྱ་དངོས་རྩ་གཏོར་སོང་བའི་གཞིས་མི་དེ་རྣམས་

ཀིྱ་འཕྲལ་ཕུགས་དཀའ་སེལ་རོགས༌སོྐྱར་སླད་ཕིྱ་རྒྱལ་ཁག་
དང་རྒྱ་བལ་འབུྲག་བཅས་སུ་གནས་པའི་བོད་མི་ཚང་མས་
གདུང་སེམས་མཉམ་བསེྐྱད་མཚོན་ཆེད་རང་རང་འཁོས་
དཔག་གི་རོགས་དངུལ་རྒྱ་མི་ཆུང་བ་ཞིག་སུྐ་ཚབ་དོན་གཅོད་
རྣམ་པ་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན། རང་བདེན་ཚོགས་
ཆུང། འབེྲལ་མཐུད་པ། བོད་རིགས་སིྤྱ་མཐུན་ཚོགས་པ་
བཅས་ནས་ཛ་དྲག་གིས་ཞལ་འདེབས་བསུྡ་སོླང་གནང་སེྟ་ཇི་
བུྱང་གཤམ་གསལ་བཙན་བོྱལ་བོད་གཞུང་ནང་སིྲད་ལས་
ཁུངས་དབུས་བོད་མིའི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་ (CTRC) 
དངུལ་ཁང་ཨང་ 1༠551༠༩5322 (SBI-༠634) 
SWIFT No#SBININBB277 ཐོག་ (Online Bank-
ing) དྭྲ་འཕིྲན་བརུྒྱད་འཕྲལ་འབུལ་ཡོང་བ་ཞུ་རུྒྱའི་འབོད་
སུྐལ་གསལ་བསྒྲགས་སུ། བཙན་བོྱལ་བོད་གཞུང་ནང་
སིྲད་བཀའ་བོླན་གིྱས་ 2༠1༠ ཟླ་ 8 ཚེས་ 11 ཉིན༎

༄༅། །ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་ 2༠1༠ ཕྱི་
ཟླ་ 8 ཚེས་ 7 གིྱ་མཚན་མོའི་ཆུ་ཚོད་ 1༠ ཙམ་
ལ་མདོ་སྨད་ས་ཁུལ་འབུྲག་ཆུ་རོྫང་དུ་དྲག་ཆར་བབས་ཏེ་
ཚེས་ 8 ཉིན་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེན་བུྱང་
རེྐྱན་མི་གྲངས་ཧ་ཅང་མང་པོར་སོྲག་སོྐྱན་དང། དེ་བས་
ཆེས་མང་བ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གུྱར་བ། ཐ་ན་སོྡད་ཁང་
དང་ས་ཞིང་བཅས་པར་གོད་ཆག་ཤུགས་ཆེའི་དཀའ་སུྡག་
བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་མྱངས་དང་མོྱང་བཞིན་པ་དེ་དག་
ལ་རང་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་གནས་པའི་བཙན་བོྱལ་བོད་
མི་སེྤྱ་སེྒར་ཡོངས་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེྐྱད་ཀིྱ་སོྒ་ནས་

ཕན་གོྲགས་རོགས་སོྐྱར་གང་ཐུབ་ཞུ་དགོས་བཟང་སོྤྱད་ཀིྱ་
ལས་འགན་ཞིག་ཡིན་པ་བརོྗད་མ་དགོས་ཤིང། དེ་སོྔན་བོད་
དུ་འབུྱང་བའི་གནོད་འཚེ་བུྱང་སྐབས་རྣམས་སུ་བཙན་བོྱལ་
བོད་མི་སེྒར་དང༌། སིྒྲག་འཛུགས་ཁག་སོ་སོས་བརུྒྱད་ལམ་
འདྲ་མིན་ནས་མཐུན་འགུྱར་རོཌ་སོྐྱར་ཞུས་ཡོད་པ་དང༌། 
བཙན་བོྱལ་བོད་མི་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཀིྱས་ཉེན་སོྐྱབ་
ངལ་སེལ་ལས་གཞི་སེྐྱ་རུྒ་མདོའི་བུྱང་རེྐྱན་ལ་ཐེངས་དང་པོ་
སེྤལ་ཐུབ་པ་བཞིན། ད་ལམ་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་དབུས་སིྤྱ་
ཁྱབ་རུྒྱན་ལས་ཁང་ནས་རོགས་འདེགས་ལས་གཞི་སེྤལ་རུྒྱའི་
སོྐར་འདི་གར་རེ་སུྐལ་འབོྱར་དོན་ལྟར། བཙན་བོྱལ་བོད་མི་

ཡོངས་ཀིྱས་མཉམ་རུབ་ཐུབ་ན་གཞིས་བེྱས་གཉིས་ཀར་
འཕྲལ་ཡུན་ཀུན་ཏུ་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་ཡོང་རེ་མཐོང་བས་
ཕིྱ་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་གང་སར་ཡོད་པའི་བཙན་བོྱལ་བོད་མི་
རྣམས་དང༌། དགོན་སེྡ་བླ་བྲང་། མཉམ་འབེྲལ། དགེ་རྩ་
ཁག སེྒར་ཁག་སོགས་ཚང་མས་བོླས་བཅད་དངོས་དངུལ་
གིྱ་མཐུན་འགུྱར་ཅི་འོས་གོང་གསལ་མདོ་སྨད་དབུས་སིྤྱ་
ཁྱབ་རུྒྱན་ལས་ཁང་ལ་གནང་ཐབས་བུྱང་ན་དགེ་མཚན་
ཆེ་བས་དེ་དོན་བཙན་བོྱལ་བོད་མི་ཡོངས་ཀིྱ་དགོངས་
དབིྱངས་སུ་མངའ་བ་ཞུ།  བཙན་བོྱལ་བོད་གཞུང་བཀའ་
ཤག་གིས་ 2༠1༠ ཕིྱ་ཟླ་ 8 ཚེས་ 13 ཉིན།།

གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །གསར་ཤོག་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ལ་ཆེད་ཞུ། དེ་སྔ་གསར་ཤོག་རྒྱུན་མངགས་ཀྱི་རིན་འབབ་ Cheque འམ་ Draft, Department Information and International Relation. 
Dharamsalaཞེས་པའི་མཚན་ཐོག་ལ་གནང་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 7 ཚེས 1 ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་ཡིན་ཚེ་དངུལ་འཛིན། Cheque འམ་ Draft སྦྲག་འཛིན་ཐོག་ His  
Holiness the Dalai Lama's Charitable Trust (TRUST) དང་། རྒྱ་གར་ནང་ཡིན་ཚེ། Tibetan Administration Welfare Socity' (TAWS) མཚན་ཐོག་བཟོ་གནང་གིས་ཕྱི་དྲིལ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞལ་བྱང་ཐོག་གནང་རྒྱུ་དང་། ཡང་སྦྲག་བརྒྱུད་(Money Order)  གནང་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་དེ་སྔ་བཞིན་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞལ་བྱང་ཐོག་ངེས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། དེ་ཡང་གསར་ཤོག་སོགས་ཀྱི་རིན་འབབ་ནི་གཤམ་གསལ། 1༽ ཤེས་བྱའི་གསར་རིན་རྒྱ་གར་ནང་ལོ་གཅིག་ལ་ཧིན་སྒོར་ 5༠ དང་། དེ་བཞིན་བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་ནང་ཧིན་སྒོར་ 
15༠། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་ཧིན་སྒོར་ 35༠། 2༽བོད་མིའི་རང་དབང་གསར་ཤོག་གི་རིན་འབབ་རྒྱ་གར་ནང་ལོ་རེར་ཧིན་སྒོར་ 75། བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་ནང་ལོ་རེར་ཧིན་སྒོར་ ༩༠༠། 
3༽ཕྱི་དྲིལ་དྲ་བརྙན་ཚན་པའི་འཁོར་ལེབ་ཀྱི་རིན་འབབ་རྒྱ་གར་ནང་ལོ་རེར་ཧིན་སྒོར་ 8༠༠། བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་ནང་ལོ་རེར་ཧིན་སྒོར་ 1༠7༠། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་ལོ་རེར་ཧིན་
སྒོར་ 112༠། 4༽༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་དང་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གི་གཏམ་བཤད་སོགས་ཀྱི་འཁོར་ལེབ་ཀྱི་རིན་འབབ་རྒྱ་གར་ནང་ལོ་རེར་ཧིན་སྒོར་ 8༠༠། བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་
ནང་ལོ་རེར་ཧིན་སྒོར་ 1༠7༠། དབྱིན་ཇིའི་དུས་དེབ་དང་། རྒྱ་ཡིག་དུས་དེབ། ཆབ་སྲིད་དྲིལ་བསྒྲགས་བཅས་ལ་རིན་མེད་ཐོག་ཞལ་འདེབས་འབུལ་མཁན་ཡོད་ན་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་
བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ 2༠1༠ ཟླ་ 6 ཚེས་ 28 ཉིན།།




