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༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།3

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ད་ལ་ྟདང་མ་འངོས་པའྱི་ཡ་རབས་
དང་སྤདོ་བཟང་སྐརོ་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚྲེས་ ༢ རྲེས་གཟའ་པ་
སངས་ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་བྷལ་ཊྱིག་མངའ་ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མྱི ་དང་ཤྲེས་ཡོན་མྱི ་སྣའྱི་སྐུ ་ཚབ་ཁག་གཅྱིག་དང་
ལྷན་ད་ལྟ་དང་མ་འངོས་པའྱི་ཡ་རབས་དང་སྤདོ་བཟང་སྐརོ་
ད་ལམ་བརྒྱྱུད་བག་ོགླ ྲེང་མཛད་ཡོད། དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་
གྱི་སྔ་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཙམ་ལ་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་
༸རྒྱལ་བའྱི་གཟྱིམ་ཆྱུང་ཕ ོ་བང་ནས་བཀའ་སླབོ ་གནང་
ཡུལ་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ངསོ་རང་
ཐྲེངས་འགའ་ཤས་ལཱཏ་ཝྱི ་ཡཱར་ (Latvia) སླ ྲེབས་པ་
རྲེད། ལཱཏ་ཝྱི ་ཡཱར་སླ ྲེབས་སངས་ནྱི་ངསོ་ཀྱིས་ར་ུསུའྱི་ནང་
པ་རྣམས་ལ་ཆོས་འབྲེལ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། དྲེ་སྔ་ལྡྱི་ལྱིར་ཆོས་
འབྲེལ་སྐབས་ར་ུསུའྱི་ཆོས་ཞུ་བ་ཅྱིག་གྱིས་ངསོ་ལ་སྤྱིར་ར་ུ
སུའྱི་མྱི ་མང་མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆྲེའྱི་༸སྐུ་མདནུ་
ནས་བཀའ་ཆོས་ཞུ་འདདོ་ཡོད། འནོ་ཀང་རྒྱ་གར་ད་ུཚྱུར་
གསུང་ཆོས་ཞུ་རྒྱྱུར་ཡོང་བར་འག་ོགནོ་ཆྲེན་པ་ོཡོད་སབས་
ར་ུསུའྱི་མང་ཚོགས་དཀྱུས་མ་རྣམས་རྡ་སར་སླ ྲེབས་ཐུབ་ཀྱི་
མྲེད་སྐརོ་གསུངས་སོང་། དྲེར་བར ྲེན་ངསོ་ལ་སྲེམས་ཁུར་
ཆྲེན་པ་ོསླ ྲེབས་ནས་ལཱཏ་ཝྱི ་ཡཱ་ར་ུསླ ྲེབས་པ་རྲེད།

ལཱཏ་ཝྱི ་ཡཱ་ར་ུཆོས་འབྲེལ་སྐབས་ར་ུསུའྱི་མྱི ་མང་མང་དག་
ཅྱིག་སླ ྲེབས་ཐུབ་པ་ཡོང་གྱི ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལཱཏ་ཝྱི ་ཡཱའྱི་
མང་ཚོགས་ནས་ངསོ་ལ་རྣམ་འགྱུར་བཟང་པ་ོདང་གོ་སྒྱིག་
ཧ་ཅང་ག་སྒྱིག་པ་ོགནང་འདགུ དྲེ་སྔ་ངསོ་རང་ལོ་རྲེར་ས་
གནས་སུ་སླ ྲེབས་ཏྲེ་ཆོས་འབྲེལ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། ཆོས་འབྲེལ་
གྱི་མཐུན་རྐྲེན་ཡོངས་རགོས་ལཱཏ་ཝྱི ་ཡཱ་ས་གནས་གཞུང་
ནས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པར་བར ྲེན་ར་ུསུའྱི་མྱི ་མང་དང་སོག་
པའོྱི་མྱི ་མང་མང་པ་ོཞྱིག་གསུང་ཆོས་ཞུ་བར་སླ ྲེབས་ཐུབ་
པ་བྱྱུང་ཡོད། ངསོ་རང་ལཱཏ་ཝྱི ་ཡཱ་དང་འབྲེལ་བའྱི་འདས་
པའྱི་གནས་ཚྱུལ་རྣམས་ད་དངུའང་དན་པའྱི་ཡུལ་ལ་འཆར་
བཞྱིན་ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་ད ྲེ་སྔ་ངསོ་རང་ས་གནས་སུ་སླ ྲེབས་
སྐབས་གོ་སྒྱིག་གནང་མཁན་གྱི ་འབ ྲེལ་ ཡོད་ ཡོངས་ལ་

ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།

ད ྲེ་རྱིང་གྱི ་བརདོ་གཞྱི་ནྱི་ད་ལྟ་དང་མ་འངོས་པའྱི་ཡ་རབས་
དང་སྤདོ་བཟང་གྱི ་ཉམས་ལྲེན་སྐརོ་རྲེད། བཟང་སྤདོ་དམ་
ཚྱུལ་ཁྱིམས་ཞྲེས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འགྲེལ་བཤད་
རྒྱག་ཡོང་དསུ་དད་པ་དང་འབྲེལ་ནས་ཡོང་གྱི ་ཡོད། འནོ་
ཀང་ངསོ་ཀྱིས་དསུ་རྒྱྱུན་བཟང་སྤདོ་སྐརོ་ཤོད་སྐབས་རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཆོས་ལུགས་རྱིས་མྲེད་ཀྱི་བཟང་
སྤདོ་སྒ་ོནས་ཞུ་གྱི ་ཡོད། དྲེ་ཡང་རྒྱྱུ ་མཚན་ལ་གཙོ་བ་ོབར ྲེན་
པ་ཞྱིག་རྲེྲེད། འག་ོབ་མྱིའྱི་གནས་སངས་སྐརོ་ཞུ་ཚྲེ། འཛམ་
གླྱིང་འདྱིའྱི་ས ྲེང་འག་ོབ་མྱི ་ཐྲེར་འབུམ་བདནུ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་
པ་ད ྲེ་དག་འག་ོབ་མྱི ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུཤྲེས་འཛྱིན་དགསོ་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཚང་མ་མཉམ་རབུ་ཐགོ་གནས་དགསོ་
པ་ནྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ཡང་རྲེད། འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱྱུས་
ནང་དམག་འཁུག་དང་དག་སྤདོ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་དག་
ཅྱིག་བྱྱུང་ཡོད། གོ་མཚོན་བཟ་ོསླད་དསུ་ཚོད་དང་དཔལ་
འབྱརོ་གྱི་འག་ོསོང་ཕནོ་ཆྲེ་བཏང་བ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱ་ོཔ་ོ
རྲེད། སྤྱིར་འག་ོབ་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བར ྲེན་
པའྱི་སྲེམས་ཅན་ཡྱི ན། ད་ཆ་ཚན་རྱིག་པས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་
བར ྲེན་པའྱི་སྲེམས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱི ན་ཕྱིན་སྲེམས་ཅན་ད ྲེ་དག་
ལ་བར ྲེན་དགོས་དནོ་གཙོ་བ་ོནྱི་རང་གང་ད་ུགཏགོས་པའྱི་

སྤྱི་ཚོགས་དྲེ་ལ་བར ྲེན་ནས་འཚོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད། ཐགོ་མར་
སྐྱྲེས་པ་ཉྱིད་ནས་བཟུང་གཞན་ལ་བསནུ་ནས་འཚོ་བ་དཔྲེར་
ན། དང་ཐགོ་ནང་མྱི ་དང་སུྤན་མཆྲེད། དྲེ་ནས་ཚོགས་སྡ ྲེ་
བཅས་ཡོང་གྱི ་ཡོད། གང་ལྟར་གཞན་ལ་བར ྲེན་ནས་འཚོ་
བ་སྐྱྲེལ་གྱི་ཡོད། ཆྱུང་བྱྱིས་པའྱི་དསུ་ནས་རང་བཞྱིན་ལྷན་
སྐྱྲེས་སུ་ཡོད། སྐབས་རྲེ་འག་ོབ་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་སྤྱི་ཚོགས་
ལ་བར ྲེན་པའྱི་འད་ུཤྲེས་ཆྱུང་དགས་པའྱི་དབང་གྱིས་ང་དང་
ཁ།ོ ཁྱྲེད་ཚོ་དང་ང་ཚོ་སོགས་ཕགོས་རྱིས་ལ་བསྙད་ད ྲེ་ཕན་
ཚྱུན་གསོད་རྲེ་ཡོང་གྱི ་ཡོད།  ང་ཚོ་ཚང་མ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་
བར ྲེན་པའྱི་སྲེམས་ཅན་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དསུ་རབས་ ༢༡ 
ནྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་བདྲེ་སྡུག་ཕན་ཚྱུན་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བར ྲེན་
དགསོ་སབས། ཕན་ཚྱུན་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བར ྲེན་དང་གཅྱིག་
ཕན་གཅྱིག་གགོས་ཀྱི་སྒ་ོནས་འཚོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད། བདག་
དང་གཞན་ཞྲེས་དབྱྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོ་འག་ོབ་མྱི ་
ཐྲེར་འབུམ་བདནུ་ཚང་མ་མཉམ་རབུ་དང་ཕན་ཚྱུན་གཅྱིག་
ཕན་གཅྱིག་གགོས་ཀྱི་ངང་འཚོ་བ་སྐྱྲེལ་དགོས། མཆྲེད་
གགོས་ཕ་ོམོ་ཡོངས་ཀྱིས་བདྲེ་སྐྱྱིད་ལ་སྲེམས་ཁུར་ཡོད་པའྱི་
ཐགོ་མྱི ་ཚྲེ་དནོ་དང་ལྡན་པ་བྱྲེད་རྒྱྱུར་སོ་སོའྱི་མྱི ་ཚྲེ་བདྲེ་སྐྱྱིད་
ལྡན་པ་ཡོང་རྒྱྱུའྱི་ཐབས་གཙོ་བ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད།  དྲེ་དག་
ཆོས་ཕགོས་དང་འབྲེལ་བའྱི་དཀོན་མཆོག་འདདོ་མཁན་
དང་མྱི ་འདདོ་མཁན་སོགས་ཀྱི་བཟང་སྤདོ་སྐརོ་ལ་བཤད་ཀྱི་
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མྲེད། འག་ོབ་མྱི ་ཐྲེར་འབུམ་བདནུ་རྣམས་མཆྲེད་གགོས་
ཕ་ོམོའྱི་འད་ུཤྲེས་དགོས་པ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་བདྲེ་དནོ་ལ་ཧ་ཅང་
ཕན་ཐགོས་ཆྲེན་པ་ོཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མ་བ ྲེད་སྐྱྱིད་ངང་ནས་
འཚོ་བ་སྐྱྲེལ་ཐུབ་ཚྲེ་ཡག་པ་ོཡོད། ངསོ་ཀྱིས་དསུ་རྒྱྱུན་ད་ུ
སྲེམས་པ་བཟང་པ་ོབྱྲེད་དགསོ་སྐརོ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ད་ཆ་ང་
ཚོར་གོ་ལའྱི་ཚ་དདོ་རྐྲེན་པས་གནས་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡགོ་གྱི ་
དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆྲེ་འཕད་ཀྱི་ཡོད། མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་སྤྱི་ལ་
དཀའ་ངལ་དྲེ་འད་ཞྱིག་འཕད་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་སྒང་དམག་

འཁུག་སོགས་ཀྱི་བརྒྱྱུད་སྡུག་བསྔལ་དང་དཀའ་ངལ་འཕར་
མ་བཟ་ོདགསོ་རྒྱྱུ ་མྲེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདྲེ་
ལྡན་པ་ཞྱིག་འདདོ་ཀྱི་ཡོད་སབས་འག་ོབ་མྱི ་ཚང་མ་གཅྱིག་
གྱུར་དང་གཉ ྲེན་གྱི ་འད་ུཤྲེས་འཛྱིན་ཐུབ་ཚྲེ ་འཛམ་གླྱིང་
འདྱི་བཞྱིན་ཞྱི་བདྲེ་ལྡན་པ་འགྱུར་ཐུབ། བྷལ་ཊྱིག་མངའ་
ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཨྲེ ས་ོནྱི་ཡཱ་ (Estonia) དང་ལཱཏ་ཝྱི ་
ཡཱ། (Latvia) ལྱི ་ཐུ་ནྱི་ཡཱ་ (Lithuania) བཅས་ཀྱི་
མང་ཚོགས་ཡོངས་ལ་གོ་ལ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུཤྲེས་གོང་

སྤ ྲེལ་གཏངོ་ཆྲེད་ནསུ་པ་ཕནོ་ཆྲེ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཞབས་
འདྲེགས་གང་མང་ཞུ་དགསོ། ངསོ་རང་ལུང་པ་ད ྲེ་དག་ནང་
སླ ྲེབས་ཡོད། ངསོ་རང་ལོ་ན་ཆྱུང་དསུ་ནས་པར་རྱིས་དང་
འབྲེལ་བའྱི་དཔྲེ་ད ྲེབ་ཀླགོ་རྒྱྱུར་དགའ་པ་ོཡོད། ལྷག་པར་
འཛམ་གླྱིང་དམག་ཆྲེན་གཉྱིས་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ད ྲེ་འདའྱི་
ཐགོ་ཤྲེས་རགོས་ཡོང་གྱི ་ཡོད། བྷལ་ཊྱིག་མངའ་ཁུལ་གྱི་
རྒྱལ་ཁབ་དྲེ་དག་སྐརོ་ཤྲེས་ཀྱི་ཡོད། སྐབས་ད ྲེ་དསུ་རྒྱལ་
ཁབ་ཆྲེ་བས་ཆྱུང་བར་མཐངོ་ཆྱུང་ངམ་མྱི ་བརྱི ་བའྱི་དཀའ་
ངལ་འདགུ ཕྱིས་སུ་ཁྱྲེད་རང་ཚོར་རང་དབང་ཐབོ་ནས་ངསོ་
རང་ས་གནས་སུ་སླ ྲེབས་སྐབས་སྲེམས་ནང་ཧ་ཅང་དགའ་
པ་ོབྱྱུང་སོང་།

འག་ོབ་མྱི ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་བདྲེ་སྐྱྱིད་ཡོང་དགོས་
རྒྱྱུ ་གཙོ་བ་ོནྱི་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུཤྲེས་རྲེད། དམག་དང་གོ་
མཚོན་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་སྲེལ་རྒྱྱུའྱི་དསུ་ཚོད་ཡོལ་ཟྱིན་
པ་རྲེད། སྐབས་རྲེ་ངསོ་ཀྱིས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདྲེ་གོང་འཕྲེལ་
གཏངོ་བར་རྒྱལ་ཁབ་ཆྱུང་བ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་ནསུ་པ་
ཆྲེན་པ་ོཡོད་བསམ་པར་དན་གྱི་འདགུ ཅྲེས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་ཏྲེ་དྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ། །

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་མཆོག་ལ་
འཚམས་འཕྱིན་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༣༡ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་
བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་སྐུ ་ཞབས་རཱམ་
ནཱཐ་ཀོ་ཝྱིན་ྜ (Shri Ram Nath Kovind) མཆོག་
གྱི ་སྙྱིང་གྱི ་གཤག་བཅོས་ལྲེགས་གུབ་བྱྱུང་བར་འཚམས་
འདྱིའྱི་གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་སྩལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། ངསོ་
ཀྱིས་སྐུ་ཉྱིད་མགགོས་མྱུར་དག་བསྐྱྲེད་ཡོང་བའྱི་སྨནོ་འདནུ་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཅྲེས་དང་། ངསོ་ཀྱིས་སྐུ་ཉྱིད་ང་ོཤྲེས་ནས་ལོ་
མང་སོང་བར་དགའ་སྤ་ོཆྲེན་པ་ོདང་སྐུ་ཉྱིད་གགོས་པ་ོརྙྱིང་པ་
ཞྱིག་ལ་བརྱི ་བཞྱིན་ཡོད། ཅྲེས་འཁདོ་འདགུ །
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༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚྲེས་ ༩ ཉྱིན་ཨྱི ན་ཡུལ་གྱི་
རྒྱལ་མོ་ཨྲེ ་ལྱི ་ཛྲེ་བྷ ྲེ་ཐྱི་ (Queen Elizabeth) མཆོག་
གྱི ་སྐུ་ཟླ་ཕྱི་རན་སྱི ་ཕྱི་ལྱི ་ཕྱི་ (H.R.H. Prince Philip, 

Duke of Edinburgh) མཆོག་དགུང་ལོ་ ༩༩ ཐགོ་སྐུ་
ཚྲེའྱི་འཕྲེན་པ་རགོས་པའྱི་གསལ་བསྒགས་ཐནོ་པར་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚྲེས་ ༡༠ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་
དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་ཨྱི ན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་མོ་ཨྲེ ་ལྱི ་ཛྲེ ་བྷ ྲེ་ཐྱི ་ (Queen 

Elizabeth) མཆོག་དང་རྒྱལ་སས་ཕྱི་རྱིན་སྱི ་ཆར་ལྲེ་སྱི ་ 
(Prince Charles) མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་གསོའྱི་
གསུང་འཕྱིན་སྩལ་ཡོད།

དྲེ་ཡང་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་ཨྱི ན་ ཡུལ་གྱི ་རྒྱལ་མོ ་ཨྲེ ་ལྱི ་ཛྲེ ་ བྷ ྲེ་ཐྱི ་མཆོག་ལ་
ཐུགས་གསོ་བསྩལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། ལྕམ་སྐུ་མཆོག་
གྱི ་སྐུ་ཟླ་ཕྱི་རན་སྱི ་ཕྱི་ལྱི ་ཕྱི་མཆོག་སྐུ་ཚྲེའྱི་འཕྲེན་པ་རགོས་
པའྱི་ཡྱི ད་སྐྱོའྱི ་གནས་ཚྱུལ་གོ ་ཐོས ་བྱྱུང་བས་བླ ོ་ཕམ་ 
བྱྱུང་། ཡྱིད་སྐྱ་ོབའྱི་སྐབས་འདྱིར་ངསོ་ཀྱིས་འདས་པ་ོདམ་

པ་ད ྲེ་ཉྱིད་ལ་ཐུགས་སྨནོ་དང་
རྒྱལ་མོ ་མཆོག་གྱིས་དབུས་
ནང་མྱི ་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཐུགས་
གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།

དམ་པ་ད ྲེ་ཉྱིད་ཀྱིས་མྱི ་ཚྲེ་དནོ་
དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བསྐྱལ་ཡོད་
པས་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཁོང་དན་
གསོ་བྱྲེད་སྐབས་དགའ་བ་སྐྱྲེ་
འསོ་པ་རྲེད། ཅྲེས་དང་། 

དྲེ་བཞྱིན་མགོན་པ ོ་གང་ཉྱིད་
ཀྱིས ་རྒྱལ་སས་ཆར་ལྲེ ་སྱི ་
མཆོག་ལ་ཐུགས་གསོ་བསྩལ་
བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། ཡྱིད་སྐྱ་ོབའྱི་སྐབས་འདྱིར་ངསོ་ཀྱིས་
སྐུ་ཉྱིད་མཆོག་གྱི ་མ་ཡུམ་རྒྱལ་མོ་མཆོག་ལ་ཐུགས་གསོའྱི་
འཕྱིན་ཡྱིག་ཅྱིག་བྱིས་ཡོད། བླ་ོཐག་ཉ ྲེ་པ་ོདང་བཀུར་འསོ་
ཀྱི་གགོས་པ་ོཞྱིག་ལ་རྱི ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ངསོ་ཀྱིས་
རྒྱལ་སས་མཆོག་གྱིས་དབུས་ནང་མྱི ་ལྷན་རྒྱས་ལའང་

ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིྱི ན། ཕྱི་རྱིན་སྱི ་ཕྱི་ལྱི ་སྱི ་མཆོག་གྱིས་
མྱི ་ཚྲེ་དནོ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བསྐྱལ་ཡོད། ཅྲེས་བསྐྱར་ད་ུ
རྲེས་སུ་ཡྱི ་རང་མཛད།། 

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཐྲེ་ཝན་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་མཆོག་ལ་
ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཨྱི ན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་མོ་མཆོག་གྱི་སྐ་ུ
ཟླ་སྐ་ུཚྲེའྱི་འཕྲེན་པ་རགོས་པར་ཐུགས་གསོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚྲེས་ ༢ ཉྱིན་ཐྲེ་ཝན་
ནང་མྲེ ་འཁརོ་གདངོ་ཐུག་བརྒྱབ་ས ྲེ་ཉུང་མཐར་མྱི ་གངས་ 
༥༠ རྐྲེན་ལམ་ད་ུཤོར་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་གསན་རྲེས་བདོ་
མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༧སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚྲེས་ 
༣ ཉྱིན་ཐྲེ་ཝན་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ལྕམ་སྐུ་ཚྲེ་ཨྱི ན་ཝྲེན་ (Tsai  

Ing-wen) མཆོག་ལ་ཐུགས་གསོའྱི་གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་
བསྩལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། ཁ་སང་ཧ་ྭལྲེན་ (Hualien) 

གངོ་ཁྱྲེར་གྱི་ཉ ྲེ་འགམ་ད་ུམྲེ ་འཁརོ་གདངོ་ཐུག་བརྒྱབ་ས ྲེ་
ཉུང་མཐར་མྱི ་གངས་ ༥༠ རྐྲེན་ལམ་ད་ུཤོར་བ་དང་། མྱི ་

མང་པ་ོཞྱིག་ལ་རྨས་སྐྱནོ་ཕགོ་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་གོ་ཐསོ་བྱྱུང་
བས་ངསོ་རང་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་བྱྱུང་། སབས་མ་ལྲེགས་པའྱི་
དནོ་རྐྲེན་འདྱིའྱི་རྐྲེན་གྱིས་སྐུ ་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་གཙོས་རྐྲེན་
ལམ་ད་ུསོང་བ་དང་རྨས་སྐྱནོ་ཕགོ་པའྱི་ཤུལ་ལུས་གཉ ྲེན་ཉ ྲེ་
ད་ུཡོངས་ལ་ངསོ་ཀྱིས་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།

ཐྲེ་ཝན་མྱི ་མང་ངསོ་དང་སྲེམས་ཐག་ཉ ྲེ་པ་ོཡོད། རྐྲེན་ངན་
འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འབྱྱུང་སྐབས་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐགོ་གདོ་ཆག་
ཆྲེན་པ་ོཞྱིག་བྱྱུང་སོང་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱྱུང་། ཐུགས་སྨནོ་
དང་བཅས། ཞྲེས་འཁདོ།།



༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 6

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ན་གཞནོ་བཅྱུ་གཉྱིས་ལ་བཀའ་
ལན་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚྲེས་ ༡༢ ཉྱིན་སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་འཛམ་
གླྱིང་སརྔ་ལས་བཟང་བ་ཞྱིག་དང་བྱམས་བརྲེའྱི་བདག་ཉྱིད་
བགྱིས་ཞྲེས་པའྱི་ཚོགས་པས་གསོལ་འདྲེབས་དང་གོ་སྒྱིག་
ཞུས་དནོ་ལྟར་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་རྒྱ་གར་གྱི་སྔ་དའོྱི་ཆྱུ་ཚོད་ ༩ 
ནས་ ༡༠ བར་བཅསོ་བསྒྱུར་དང་ཤུགས་རྐྲེན་ཆྲེ་བའྱི་ན་
གཞོན་བཅྱུ་གཉྱིས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད་པ་དང་། སྤྱི་
ཚོགས་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་དང་། རྲེ་བ། 
སྙྱིང་རྲེ། གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡགོ་བཅས་ཀྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་
ཐགོ་འག་ོབ་མྱི ་རྣམས་འཇྱིག་ར ྲེན་སྤྱི་ལ་ལྷག་བསམ་འགན་

ཁུར་དང་དན་ཤྲེས་ཆྲེས་ཆྲེར་བས ྲེན་ཐབས་བཅས་སུ་ཁ་
ཕགོས་བསྒྱུར་བར་སྨན་པའྱི་ཆྲེད་བཀའ་འདྱི་ཞུས་ཡོད།

དྲེ་ཡང་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ། ངསོ་རང་ད་ལྟ་ལོ་ན་བརྒྱད་ཅྱུ་ག་དུག་ལ་སོན་ཡོད། 
འཛམ་གླྱིང་དམག་ཆྲེན་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་བྱྱུང་ནས་མྱི ་
གསོད་ཁག་སྦརོ་ཧ་ལས་པ་བྱྱུང་ཡོད། འཛམ་གླྱིང་དམག་
ཆྲེན་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་བྱྱུང་བའྱི་ཉ ྲེར་ལྲེན་ལ་བར ྲེན་ནས་
མྱི ་མང་པསོ་དཀའ་སྡུག་མངས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕན་ཚྱུན་
ཧ་ཅང་འཁནོ་འཛྱིན་བྱས་ཡོད། ངསོ་ཀྱིས་དསུ་རག་ཏུ་ཡུ་

རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པར་ཡྱི ད་སྨནོ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། འཛམ་
གླྱིང་གྱི ་ཤར་ལྷ་ོདང་ནབུ་བྱང་ཁུལ་ད་ུགནས་པའྱི་མྱི ་རྣམས་
ནས་འཛམ་གླྱིང་དང་འག་ོབ་མྱི ་སྤྱིའྱི་བདྲེ་སྡུག་ལ་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་དགསོ། གོ་ལའྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡགོ་དང་དཔལ་
འབྱརོ་གྱི་ཆ་ནས་ཀང་ང་ཚོ་ཚང་མ་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བར ྲེན་
ནས་འཚོ་དགསོ། འཛམ་གླྱིང་དང་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་གྱི ་
ཆྲེད་ད་ུབསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས་པ་ལས་སོ་སོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་
དང་མྱི ་མང་གཅྱིག་པུར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རྒྱྱུ ་མྲེད། ཁ་དགོ་
དང་གཟུགས་དབྱྱིབས་མྱི ་འད་བ་ཡོད་པ་མ་གཏགོས་ང་ཚོ་
ཚང་མ་འག་ོབ་མྱི ་ཡྱི ན་པ་གཅྱིག་གྱུར་རྲེད། དནོ་དངསོ་
སུ་ང་ཚོ་ཚང་མ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་མཉམ་ད་ུའཚོ་
དགསོ། ངསོ་ཀྱི་ལས་འགན་དང་པ་ོའཛམ་གླྱིང་ས ྲེང་འག་ོ
བ་མྱི ་ཐྲེར་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་
གྱི་འད་ུཤྲེས་གོང་མཐརོ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་ཡྱི ན། ཁྱྲེད་རང་ཚོས་
ཀང་ངསོ་དང་མཉམ་ད་ུའག་ོབ་མྱི ་ཐྲེར་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་
ད ྲེ་དག་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུཤྲེས་གོང་མཐརོ་གཏངོ་
དགསོ། ཁྱྲེད་རང་ཚོས་འཛམ་གླྱིང་འདྱི་བཞྱིན་བདྲེ་སྐྱྱིད་ལྡན་
པ་ཞྱིག་བསུྐན་རོགས། ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རྲེས་
དྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་བསྩལ་ཡོད།།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བླནོ་ཟུར་པ་སྐ་ུ
ཞབས་མན་མོ་ཧན་སྱིངྒ་མཆོག་ལ་གདངུ་སྲེམས་མཉམ་སྐྱྲེའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བ།

༄༅། །རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བླནོ་ཟུར་པ་སྐུ ་ཞབས་མན་མོ་
ཧན་སྱིངྒ་ (Dr. Manmohan Singh) མཆོག་ལ་ཏགོ་
དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་འགོས་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་པར། 
བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚྲེས་ 
༢༠ ཉྱིན་སྱིད་བླནོ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་མན་མོ་ཧན་སྱིངྒ་མཆོག་
ལ་གདངུ་སྲེམས་མཉམ་སྐྱྲེའྱི་གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་བསྩལ་བའྱི་
ནང་འཁདོ་དནོ། ངསོ་ཀྱིས་སྐུ ་ཉྱིད་མཆོག་མགགོས་མྱུར་

དག་སྐྱྲེད་ཡོང་བའྱི་སྨནོ་ལམ་འདྲེབས་ཀྱི་ཡོད། སྐུ ་ཉྱིད་
མཆོག་གྱིས་མཁྱྲེན་གསལ་ལྟར། ངསོ་ཀྱིས་སྐུ་ཉྱིད་མཆོག་
ངསོ་ཀྱི་གགོས་པ་ོརྙྱིང་པ་ཞྱིག་ཏུ་རྱི ་ཡྱི ་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐུ་
ཉྱིད་མཆོག་ལ་བརྱི ་བཀུར་ཧ་ཅང་ཞུ་གྱི ་ཡོད། ཏགོ་དབྱྱིབས་
གཉན་རྱིམས་ཀྱི་རྐྲེན་པས་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་
མར་ཉ ྲེན་ཁ་ཇྲེ་ཆྲེར་འཕད་བཞྱིན་ཡོད་སབས། ངསོ་ཀྱིས་
ནམ་ཡམས་འདྱི་གང་མགགོས་ཞྱི་བའྱི་རྲེ་བ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། 
ཐུགས་སྨནོ་དང་བཅས། ཞྲེས་འཁདོ།།



༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།7

༸གོང་ས་མཆོག་གྱི ་མཛད་འཕྱིན་ཁག་དང། བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ། གསལ་བསྒགས་སོགས་

ཞྱིབ་ཕ་གཤམ་གསལ་ད་རྒྱའྱི་ཁ་བྱང་ཐགོ་ 
གཟྱིགས་པར་འཚལ། 
www.bod.asia

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ག་ོལའྱི་ཉྱིན་མོར་གནང་བའྱི་
གསུང་འཕྱིན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའྱི་གོ་ལའྱི་ཉྱིན་མོ་དང་བསནུ། 
འཛམ་གླྱིང་ས་ཕགོས་གང་སར་བཞུགས་པའྱི་མཆྲེད་གགོས་
ཕ་ོམོ་ཡོངས་ལ་རང་ཅག་ཐུན་མོང་གྱི ་ར ྲེན་གཞྱིར་གྱུར་པའྱི་
གོ་ལ་འདྱིའྱི་གདངོ་ལྲེན་བྱྲེད་དགོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་། 
གོ་སྐབས་གཉྱིས་ཀར་ད་ོསྣང་ཆྲེ་ཙམ་གནང་རོགས་ཞྲེས་རྲེ་
སྐུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།

ཟླ་བ་དང་སྐར་མ་རྣམས་མཐངོ་སྣང་ལ་མཛྲེས་ཀང་། དྲེ་
དག་གྱི ་ས ྲེང་འཚོ་ཐབས་བྱས་ན་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི ་རྲེད་
ཅྲེས་ངསོ་ཀྱིས་རྲེད་མཚར་དང་སྦྲགས་ཡང་ཡང་བཤད་
ཡོད། སའྱི་གོ་ལ་འདྱི་ནྱི་ཡྱི ད་ད་ུའངོ་བའྱི་རང་རྲེའྱི་ར ྲེན་
གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱི ན་ལ། འདྱིའྱི་འཚོ་གནས་དང་འདྱིའྱི་མ་འངོས་
པ་ང་ཚོའྱི་འཚོ་གནས་དང་ང་ཚོའྱི་མ་འངོས་པ་ཡྱི ན། སའྱི་
གོ་ལ་འདྱི་ནྱི་ཨ་མ་དང་འད་ས ྲེ། བུ་ཕུག་རྣམས་ཨ་མ་ལ་
བར ྲེན་པ་དང་མཚྱུངས་པར་ང་ཚོའང་གོ་ལ་འདྱིར་བར ྲེན་
ཡོད། གོ་ལའྱི་ཚ་དདོ་རྒྱས་བཞྱིན་པ་དང་། རང་བྱྱུང་བླ་བ ྲེ་
ཉམས་རུད་ད་ུསོང་ས ྲེ་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་
པའྱི་དསུ་སྐབས་འདྱིར་ཚོགས་སྒ ྲེར་བྱྲེ་བག་པ་དང་། རྒྱལ་
ཁབ་རྲེ་ཟུང་ཞྱིག་གྱིས་ཕན་རླབས་ཐནོ་དཀའ་བས། ང་ཚོས་
མཉམ་རབུ་ཀྱིས་ལས་དནོ་མ་སུྒབ་པར་ཐབས་ལམ་གཞན་
རྙ ྲེད་ད་ུམྲེད། མ་ཡུམ་གོ་ལ་འདྱིས་ཀང་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུ
ཤྲེས་སླབོ་སནོ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད།

ཆྱུའྱི་དཀའ་ངལ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། སརྔ་དང་མྱི ་འད་བར་
འཛམ་གླྱིང་གྱི ་ས་ཕགོས་གང་སར་མྱི ་མང་སྤྱི་དང་། ལྷག་
པར་མ་དང་བྱྱིས་པ་རྣམས་ལ་ཆྱུ་མྱི ་འདང་བ་སོགས་ཀྱིས་
འཕདོ་བས ྲེན་ལ་དཀའ་ངལ་ཆྲེ་བ་དང་། དཀའ་ངལ་འདྱི་
དག་ལྡགོ་ཐབས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་ཡང་། འཛམ་གླྱིང་སྤྱིའྱི་
མྱི ་འབརོ་ཐྲེར་འབུམ་གཉྱིས་ཙམ་ལ་གཞྱི་རའྱི་མཐུན་རྐྲེན་
འདང་ངྲེས་མྲེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་རྱིགས་འཕད་བཞྱིན་
པ་ནྱི་སྲེམས་འཚབ་སྐྱྲེ་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱི ན། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དུང་ཆྲེས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱནོ་ཡོངས་ནས་ཁརོ་

ཡུག་སུང་སྐྱབོ་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཛ་དག་ངང་སྤ ྲེལ་དགསོ་པའྱི་
སྐུལ་མ་གནང་བ་ལ་ཡྱི ་རང་ཡོད།

གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་ར ྲེན་ནྱི་དངསོ་པའོྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱི ན་ལ། ཆོས་
ཉྱིད་འདྱི་མ་རགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་རང་བྱྱུང་ཁརོ་ཡུག་ཙམ་
ད་ུམ་ཟད། འག་ོབ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལའང་གནདོ་སྐྱནོ་ཆྲེན་པ་ོ
བཏང་ཡོད་པས། རང་རྲེ་འག་ོབ་མྱིས་ངྲེས་པར་ད་ུགཅྱིག་
གྱུར་གྱི་འད་ུཤྲེས་སྤ ྲེལ་དགསོ་པ་དང་། རང་གཞན་ཚང་མས་
རང་ཉྱིད་གཅྱིག་པུ་དང་། ཁྱྱིམ་ཚང་། རྒྱལ་ཁབ་བྱྲེ་བག་
པ་ལྟ་བུ་ཕགོས་རྲེ་བའྱི་དནོ་ཙམ་མ་ཡྱི ན་པར་འག་ོབ་མྱི ་
སྤྱིའྱི་བདྲེ་དནོ་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ། འདྱི་དང་འབྲེལ་
བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་བྷ་ཡྱི ་ཌྲེན་གྱི་གོ་སྒྱིག་
འགོ་གོ་ལའྱི་ཉྱིན་མོ་དང་བསནུ་ཏ ྲེ་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་དབུ་ཁྱིད་
རྣམ་པས་ཁརོ་ཡུག་གྱི ་དཀའ་ངལ་ཐད་བག་ོགླ ྲེང་གནང་རྒྱྱུ ་
ཡྱི ན་པ་ལ་དགའ་བསུ་ཡོད།

གལ་ཏྲེ་གོ་ལ་འདྱི་མུ་མཐུད་གནས་དགསོ་ན། ཁརོ་ཡུག་གྱི ་
ཤྲེས་བྱ་དང་། ད་ོབདག་རང་ཉྱིད་ལ་འཁྱི་བའྱི་ལས་འགན་
གྱི་ཤྲེས་རགོས་གང་མཐརོ་གཏངོ་དགསོ་ལ། ཁརོ་ཡུག་སུང་
སྐྱབོ་བྱྲེད་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་ཉྱིན་རྲེའྱི་བྱ་གཞག་གྱི་ཆ་ཤས་གལ་ཆྲེན་ཞྱིག་
ཏུ་འགྱུར་བར་བྱ་དགསོ།

དྲེ་རྱིང་གོ་ལའྱི་ཉྱིན་མོར། རང་ཅག་ཐུན་མོང་གྱི ་ཁྱྱིམ་གཞྱི་

ལྟ་ བུའྱི་མཛྲེས་སྡུག་ལྡན་པའྱི་གོ་ལ་འདྱིར་བཟང་ཕགོས་
ཀྱི་འགྱུར་བ་གཏངོ་ཐབས་སུ་རང་རང་གྱི ་འཁསོ་བབ་དང་
བསནུ་ཏ ྲེ་འབད་བརནོ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་དམ་བཅའ་འཇགོ་དགསོ་པའྱི་
རྲེ་སྐུལ་དང་བཅས། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ 
ཚྲེས་ ༢༢ ལ། །
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བླནོ་ན་རྲེནྡྲ་མོ་དྱི་
མཆོག་གྱི་ཛ་དག་ངལ་སྲེལ་རོགས་སྐྱརོ་ཐྲེབས་རར་ཞལ་འདྲེབས་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚྲེས་ ༢༧ རྲེས་གཟའ་
མྱིག་དམར་ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་
སྱིད་བླནོ་ན་རྲེནྡྲ་མོ་དྱི་ (Narendra Modi) མཆོག་
ལ་གདངུ་སྲེམས་མཉམ་སྐྱྲེའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བའྱི་ནང་

འཁདོ་དནོ།

ཏ ོག ་ དབྱྱི བ ས ་ ག ཉ ན ་
རྱི མས ་ཀྱི ་རྐྲེན་པས ་རྒྱ་
གར་ཚྱུ ད་ པའྱི ་ འ ཛམ ་
གླྱི ང་ གྱི ་རྒྱལ ་ཁབ ་ཚང་
མར་ཉ ྲེན་ཁ་ཇྲེ་ཆྲེར་འགོ་

བཞྱིན་ཡོད་སབས། ངསོ་ཀྱིས་སྲེམས་འཚབ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། 
ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཁྱབ་བརྡལ་ཤུགས་ཆྲེ་འགོ་
བཞྱིན་པའྱི་དསུ་ཚོད་གཉན་འཕང་ཅན་གྱི་སྐབས་འདྱིར། 
རྒྱ་གར་གྱི་མཆྲེད་གགོས་ཕ ོ་མོ་ ཡོངས་ལ་གདངུ་སྲེམས་

མཉམ་སྐྱྲེའྱི་སླད་ངསོ་ཀྱིས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་དགྲེ་རར་སྱིད་བླནོ་
མཆོག་གྱི ་མྱི ་སྲེར་ཛ་དག་ངལ་སྲེལ་རོགས་སྐྱརོ་ཐྲེབས་ར་  
(PM-CARES Fund) ལ་ཞལ་འདྲེབས་འབུལ་དགསོ་
ཞྲེས་བརདོ་པ་ཡྱི ན། གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱྱུད་ངསོ་ཀྱིས་ཏགོ་
དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་སྔནོ་འགོག་ཆྲེད་ད་ུའབད་འབུངས་
དང་། ལྷག་པར་སྙྱིང་སབོས་ཆྲེ་བསྐྱྲེད་ཀྱིས་མདནུ་ད་ུཐནོ་
ནས་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པ་བཅས་ལ་རྲེས་སུ་ཡྱི ་རང་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། ངསོ་ཀྱིས་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་ཉ ྲེན་
ཁ་གང་མགགོས་ཞྱི་བའྱི་སྨནོ་ལམ་འདྲེབས་ཀྱི་ཡོད། ཅྲེས་
འཁདོ།།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་སྔནོ་
འགགོ་སནྨ་ཁབ་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་བཞྲེས་གནང་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚྲེས་ ༢༦ རྲེས་གཟའ་
ཟླ་བའྱི་ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་
རྱིམས་སྔནོ་འགོག་སྨན་ཁབ་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་ད ྲེ་བཞྲེས་

གནང་མཛད་ཡོད།  

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་༸སྐུའྱི་ཕྱི་ ལུགས་བླ་སྨན་ས་འད་ུ
ཚང་ཚྲེ་བརན་རྡ་ོརྲེ་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་འབྲེལ་ཡོད་བཅས་
བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ད་ུཆྲེད་བཅར་གྱིས་མགོན་

པ ོ་གང་ཉྱིད་མཆོག་ལ་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་སྔནོ་
འགགོ་གྱི ་སྨན་ཁབ་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་ད ྲེ་བསྐྱནོ་ཡོད། 

སྤྱིར་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚྲེས་ ༦ 
ཉྱིན་རྡ་སའྱི་ཛོ་ནལ་སྨན་ཁང་ (Zonal Hospital) ད་ུཏགོ་
དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་སྔནོ་འགགོ་སྨན་ཁབ་རྱིམ་པ་དང་པ་ོ
ད ྲེ་བཞྲེས་གནང་མཛད་ཡོད་པ་བཅས། །
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཤྲེས་རབ་སྙྱིང་པའོྱི་གསུང་ཆོས་
སྩལ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
༒ལ་ཐའྲེ་ཝན་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་ཆོས་ཚོགས་ཐུན་མོང་
ནས་ཇྱི་ལྟར་སྔནོ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༡ ཉྱིན་བཞུགས་སརྒ་རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོ
བང་ནས་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་ཤྲེས་རབ་སྙྱིང་པའོྱི་གསུང་ཆོས་དང་
དྱི་བར་བཀའ་ལན། དྲེ་བཞྱིན་སྲེམས་བསྐྱྲེད་བཅས་ཀྱི་ཆོས་
འབྲེལ་སྩལ་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཙམ་ལ་གསུང་
ཆོས་གནང་ཡུལ་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་གྱིས་བཞུགས་ཁྱིར་འཁདོ་
མཚམས་ཆོས་ཞུ་བ་ཡོངས་ནས་རྒྱ་སྐད་ཐགོ་ཤྲེས་རབ་སྙྱིང་
པ་ོགསུང་འདནོ་དང་། གསུང་ཆོས་གོ་སྒྱིག་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་
འཐུས་ཚབ་ནས་མཎྜལ་ར ྲེན་གསུམ་འདྲེགས་འབུལ་ཞུས་
གུབ་མཚམས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་གསུང་ཆོས་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ། ད་རྲེས་ཐྲེ་ཝན་གྱི་ཆོས་གགོས་ཚོར་ཆོས་འབྲེལ་
བྱྲེད་རྒྱྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱྱུང་བ་རྲེད། ཁྱདོ་ཚོ་དནོ་གཉ ྲེར་ཆྲེན་པ་ོ
རྲེད། ཉན་མཁན་གྱི་གདལུ་བྱ་དནོ་གཉ ྲེར་ཅན་ཡོང་དསུ། 
ཆོས་བཤད་པ་ནྱི་ཤཱཀའྱི་དགྲེ་སླངོ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པའྱི་ངསོ་ནས་
འགན་ཡོད་པ་དང་འསོ་བབ་ཆགས་ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་ད ྲེ་རྱིང་
འདྱིར་ཤྲེས་རབ་སྙྱིང་པའོྱི་ཆོས་འབྲེལ་བྱྲེད་པར་ངསོ་རང་ཧ་
ཅང་དགའ་པ་ོབྱྱུང་། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་འདྱི་འཛམ་གླྱིང་
འདྱིར་ཆོས་ལུགས་མང་པ་ོཡོད་པའྱི་ནང་གྱི ་གཅྱིག་རྲེད། 
ཁྱད་པར་ད་ུབཅམོ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས། དགྲེ་སླངོ་དག་
གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །བསྲེག་བཅད་བརྡར་བའྱི་གསྲེར་
བཞྱིན་ད།ུ །ལྲེགས་པར་བརག་ལ་ང་ཡྱི ་བཀའ། །བླང་བར་
བྱ་ཡྱི ་གུས་ཕྱིར་མྱིན། །ཞྲེས་དགྲེ་སླངོ་དང་མཁས་པ། དྲེ་
བཞྱིན་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་ཡོད་པ་ཚོས་གསྲེར་ལ་བཅད། གཏུབ། 
བསྲེག་ཅྲེས་བསྲེག་བཅད་བརྡར་གསུམ་བྱས་པ་བཞྱིན་ཆོས་
ལ་བརག་དཔྱད་བྱྲེད་དགསོ་པ་རྲེད། བཅམོ་ལྡན་འདས་རང་
གྱི ་གསུང་ལའང་བརག་དཔྱད་བྱས་ཏྲེ། རྒྱྱུ ་མཚན་ལྡན་པར་
མཐངོ་ནས་ཡྱིད་ཆྲེས་ཡོད་ན་ངའྱི་ཆོས་ལ་ཉམས་ལྲེན་བྱསོ་

ཞྲེས་གསུངས་པ་ད ྲེ་ཧ་ལས་པ་རྲེད།

འཛམ་གླྱིང་གྱི ་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བྱམས་བརྲེ་གསུང་
བཞྱིན་ཡོད། མྱིའྱི་རྱིགས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་ཡོད་པས་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོརྲེད། འནོ་ཀང་སོ་སོའྱི་ཆོས་ལུགས་ལ་བརག་
དཔྱད་བྱསོ་ཞྲེས་གསུང་མཁན་ཕལ་ཆྲེར་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ལས་མྲེད། ཆོས་ལུགས་དྲེ་དང་ད ྲེས་ངས་གསུངས་པ་ལ་
ཡྱིད་ཆྲེས་བྱསོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་མ་གཏགོས། བརག་དཔྱད་
བྱསོ་གསུང་མཁན་ཕལ་ཆྲེར་མྲེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
བརག་དཔྱད་ཀྱིས་ངའྱི་བཀའ་ལ་རྒྱྱུ ་མཚན་ལྡན་པ་དང་
རྱིགས་པས་ཅྱི་ཙམ་དཔྱད་ནའང་ངྲེས་པ་ཐབོ་པ་ཞྱིག་ཡོད་
ན་ཉམས་ལྲེན་བྱསོ་གསུངས་པ་རྲེད།    བཅམོ་ལྡན་འདས་
ཀྱིས་རྒྱ་གར་ལ་ཐགོ་མར་བདྲེན་བཞྱི་ཆོས་འཁརོ་གསུངས་
ཏྲེ། འདྱི་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའྱི་བདྲེན་པའ།ོ །འདྱི་
ནྱི་ཀུན་འབྱྱུང་འཕགས་པའྱི་བདྲེན་པའ།ོ །ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་
བདྲེན་བཞྱིའྱི་ང་ོབ་ོལ་བཟླ་བ་དང་། བྱ་བ་ལ་བཟླ་བ། བདྲེན་
པ་བཞྱི་ད ྲེ་འད་ཡྱི ན་ན་བླང་དརོ་ཅྱི་ཞྱིག་བྱྲེད་རྒྱྱུ ་ཡོད་ཅྲེ་ན། 
སྡུག་བསྔལ་ཤྲེས་པར་བྱ། ཀུན་འབྱྱུང་སྤང་བར་བྱ། འགགོ་
པ་མངནོ་ད་ུབྱ་ཞྲེས་སྡུག་བསྔལ་ཤྲེས་པར་བྱས་ན། སྡུག་
བསྔལ་མྱི ་འདདོ་པ་ལ་རྒྱྱུ ་མཚན་དགོས་པ་མ་རྲེད། འབུ་
སྱིན་ཚྱུན་ཆད་སྡུག་བསྔལ་མྱི ་འདདོ་པ་ཤ་སག་རྲེད། སྡུག་

བསྔལ་མྱི ་འདདོ་ན་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱྱུ ་བཙལ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆྲེན་པ་ོ
རྲེད། དཔྲེར་ན། ལུས་པརོ་ནད་ན་ཚ་རྲེ་བྱྱུང་ནའང་དྲེའྱི་རྒྱྱུ ་
དང་རྐྲེན་ག་རྲེ་ཡྱི ན་སྨན་པས་བརག་དཔྱད་བྱས་ནས་དྲེའྱི་རྒྱྱུ ་
སྔནོ་འགགོ་བྱྲེད་པ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་
གྱི་རྒྱྱུ ་དང་ར་བ་ཀུན་འབྱྱུང་དང་། དྲེ་ལ་ལས་ཉནོ་གཉྱིས་
ཡོད་པས་ལས་ཀྱི ་བྱ་སྤདོ་ཀྱི ་ཐོག་ནས་ལས་གསོག་པ་ 
དང་། ལས་གསོག་པ་ནྱི་ཀུན་སླངོ་ལ་ཐུག་གྱི ་ཡོད། སྐྱནོ་
ཅན་གྱི་བྱ་བ་ད ྲེ་དག་ཆགས་སྡང་གྱི ་བླསོ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད་པས་
ཀུན་འབྱྱུང་གསུངས་པ་རྲེད། དྲེར་བར ྲེན་སྡུག་བསྔལ་ཤྲེས་
པར་བྱ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱྱུ ་ཀུན་འབྱྱུང་སྤངས་དགསོ་པ་རྲེད་
ཅྲེས་གསུངས་པ་རྲེད། བདྲེན་བཞྱི་ང་ོབ་ོལ་བཟླ་བ། བྱ་བ་
ལ་བཟླ་བ། བྱ་བ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ལ་བཟླ་བ་ཞྲེས་
པའྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་གུབ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པ་སླ ྲེབ་ཀྱི་ ཡོད། 
སྡུག་བསྔལ་ཤྲེས་པར་བྱ། ཤྲེས་པར་བྱར་མྲེད། ཀུན་འབྱྱུང་
སྤང་བར་བྱ། སྤང་བར་བྱར་མྲེད། འགོག་པ་མངནོ་ད་ུབྱ། 
མངནོ་ད་ུབྱར་མྲེད། ལམ་སྒམོ་པར་བྱ། སྒམོ་པར་བྱར་མྲེད། 
ཅྲེས་པས་སྡུག་བསྔལ་ཤྲེས་དགསོ་ནའང་བརག་དཔྱད་བྱས་
ནས་སོང་ན་ཡུལ་དསུ་ནས་གུབ་པ་ཞྱིག་མྲེད་པར་གསུངས་
པ་རྲེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། སངོ་པ་ཞྱི་བ་སྐྱྲེ་བ་མྲེད་
པའྱི་ཚྱུལ། །མྱི ་ཤྲེས་པས་ན་འག་ོབ་འཁྱམ་འགྱུར་བ། །དྲེ་
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དག་ཐུགས་རྲེ་མངའ་བའྱི་ཐབས་ཚྱུལ་དང་། །རྱིགས་པ་
བརྒྱ་དག་གྱིས་ནྱི་འཛུད་པར་མཛད། །ཅྲེས་གསུངས་ཏྲེ་སྡུག་
བསྔལ་གྱི་ར་བ་ཉནོ་མོངས་པའྱི་ཀུན་འབྱྱུང་། ཉནོ་མོངས་
པའྱི་ཀུན་འབྱྱུང་གྱི་ར་བ་ཆགས་སྡང་གྱི་བླ་ོལས་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པས་སངོ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐརོ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད།

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ ་སུྒབ་ནྱི་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་མཁས་པའྱི་
གཙྱུག་རྒྱན་དང་སནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྲེས་འབང་
རྱིགས་པའྱི་དབང་ཕྱུག་བསམ་གྱིས་མྱི ་ཁྱབ་པ་རྲེད། ཁོང་
གྱི ་སླབོ་མ་མང་པ་ོཡོད་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ་ནྱི། 
རྱིགས་པ་བརྒྱ་དག་གྱིས་འཛུད་པར་མཛད་ཅྲེས་པ་ལྟར་ཀླུ ་
སུྒབ་ཀྱི་དགོངས་པ་རྱིགས་ལམ་ཕ་མོའྱི་ས ྲེང་ནས་གཏན་ལ་
ཕབ་མཁན་གཙོ་བ་ོརྲེད། རྲེ་རྱིན་པ་ོཆྲེའྱི་ར ྲེན་འབ ྲེལ་བསདོ་པ་
ལས། ཀླུ ་སུྒབ་གཞུང་ལུགས་ཀུན་དའྱི་ཚལ། །དྱི་མྲེད་མཁྱྲེན་
པའྱི་དཀྱིལ་འཁརོ་རྒྱས། །གསུང་རབ་མཁའ་ལ་ཐོགས་
མྲེད་རྒྱྱུ ། །མཐར་འཛྱིན་སྙྱིང་གྱི ་མུན་པ་སྲེལ། །ལོག་སྨྲའྱི་
རྒྱྱུ ་སྐར་ཟྱིལ་གནནོ་པ། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའྱི་ལྲེགས་བཤད་
ཀྱི། །འདོ་དཀར་འཕྲེང་བས་གསལ་བྱས་པ། །བླ་མའྱི་དྱིན་
གྱིས་མཐངོ་བའྱི་ཚྲེ། །བདག་གྱི ་ཡྱི ད་ཀྱིས་ངལ་གསོ་ཐབོ། ། 
ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། ར་བ་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་འགྲེལ་བ་མང་པ་ོ
ཡོད་ནའང་། ཚྱིག་འགྲེལ་ཚྱིག་གསལ། དནོ་འགྲེལ་དབུ་མ་
འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་ཧ་ཅང་ར་ཆྲེན་པ་ོརྲེད།་
ངསོ་ལ་མཚོན་ནའང་དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་མངནོ་རགོས་

རྒྱན་ཆྱུང་དསུ་ནས་བླརོ་བཟུང་བ་རྲེད། བྱམས་ཆོས་སྡ ྲེ་ལྔ་
ལས་མངནོ་རགོས་རྒྱན་གྱིས་ཡུམ་ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་སྦས་དནོ་
མངནོ་རགོས་ཀྱི་རྱིམ་པ། ས་ལམ་བགདོ་པའྱི་རྱིམ་པ་གཙོ་
བ་ོགསུང་བཞྱིན་ཡོད། ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་གཞུང་ལས་དངསོ་བསན་
སངོ་ཉྱིད་ཀྱི་རྱིམ་པ་བཀྲལ་བ་ལ་མགོན་པ་ོཀླུ ་སུྒབ་ཀྱི་དབུ་
མ་རྱིགས་ཚོགས་དུག དྲེ་ལས་ཀང་ར་བ་ཤྲེས་རབ་ཧ་ལས་
པ་ཞྱིག་རྲེད། ར་བ་ཤྲེས་རབ་ལས། ར ྲེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་
འབྱྱུང་བ་གང་། །དྲེ་ནྱི་སངོ་བ་ཉྱིད་ད་ུབཤད། །དྲེ་ནྱི་བར ྲེན་
ནས་བཏགས་པ་ས ྲེ། །ད ྲེ་ཉྱིད་དབུ་མའྱི་ལམ་ཡྱི ན་ན།ོ །ཞྲེས་
པའྱི་ཚྱིག་འདྱི་ཧ་ཅང་ནསུ་པ་ཆྲེན་པ་ོདང་གསལ་པ་ོརྲེད།

ད ྲེའྱི་དགོངས་པ་ཨརྱ་དྲེ་བས་དབུ་མ་བཞྱི ་བརྒྱ་པ་ལས་
བཀྲལ་དསུ། ལུས་ལ་ལས་དབང་ཇྱི་བཞྱིན་ད།ུ །གཏྱི་མུག་
ཀུན་ལ་གནས་གྱུར་ཏ ྲེ། །ད ྲེ་བཞྱིན་ཉནོ་མོངས་ཐམས་ཅས་
ཀང་། །གཏྱི་མུག་བཅམོ་པས་བཅམོ་པར་འགྱུར། །ར ྲེན་ཅྱིང་
འབྲེལ་བར་འབྱྱུང་བ་གང་། །མཐངོ་ན་གཏྱི་མུག་མཐངོ་མྱི ་
འགྱུར། །དྲེའྱི་ཕྱིར་འབད་པ་ཀུན་གྱིས་འདྱིར། །གཏམ་དྲེ་
ཐོག་མར་བསྙད་པར་བྱ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ད ྲེ་ཧ་ཅང་
འདསུ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། སདོ་ཉྱིད་གལ་ཆྲེ་བ་ནྱི་ཉནོ་མོངས་ཀྱི་
ར་བ་ཆགས་སྡང་། ཆགས་སྡང་གྱི ་ར་བ་ཨ་འཐས་ཀྱིས་
འཛྱིན་པ་བདྲེན་འཛྱིན་ལ་ཐུག་པ་རྲེད། ར ྲེན་འབྱྱུང་གྱིས་
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སངོ་པའྱི་གོ་བ་ཡག་པ་ོཆགས་ན། སངོ་པ་ཉྱིད་ཀྱི་དནོ་
མཐའ་གཉྱིས་སྲེལ་བ་སངོ་པ་ཉྱིད་ཀྱི་དནོ་ཤྲེས་ཐུབ་ཀྱི་རྲེད། 
མདརོ་ན་ཉནོ་མོངས་བཅོམ་པ་ལ་སངོ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བར་སླབོ་
གཉ ྲེར་བྱས་ཏྲེ། ཡང་ཡང་བསམ། བསམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་
ངྲེས་པ་ཐབོ་པ་ཞྱིག་བྱྲེད་པ་དང་། ངྲེས་པ་ཐབོ་པའྱི་དནོ་ད ྲེ་
རྲེ་གཅྱིག་ཏུ་ཡང་ཡང་བསྒམོས་ནས་སྒམོ་བྱྱུང་གྱི ་ཉམས་
མངོ་སྐྱྲེ་བ་གསུང་བཞྱིན་ཡོད། ཆོས་ཞྲེས་པ་ད ྲེ་སྲེམས་ལ་
འགྱུར་བ་གཏངོ་བ་ཡྱི ན་དསུ། དད་པ་གཅྱིག་པུས་འགྱུར་
བ་ཐྲེབས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི ་འདགུ ཚྲེ་རབས་མང་པརོ་ཉནོ་མོངས་
ལ་གོམས་ཡོད་པས་ལས་སླ་པསོ་ཉནོ་མོངས་སྐྱནོ་ཡྱི ན་པ་ 
དང་། བདྲེན་འཛྱིན་གྱི་སྐྱནོ་རྲེད་ཅྲེས་ཚྱིག་ཙམ་གྱིས་སྲེམས་
ལ་ངྲེས་པ་ཐབོ་རྒྱྱུ ་ཁག་པ་ོརྲེད། ཡང་ཡང་བསམ་བླ་ོབཏང་
ནས་འག་ོདགསོ་པ་ཞྱིག་རྲེད།

མངནོ་རགོས་རྒྱན་དང་དབུ་མ་འཇུག་པ་བླརོ་བཟུང་ནས་
ཆྱུང་དསུ་སུ་ཉྱིན་ལྟར་སྐྱརོ་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་སྲེམས་ལ་
ཚོར་བ་ཡོང་མྱི ་ཐུབ་མོད། རྱིམ་གྱིས་སངོ་པ་ཉྱིད་ཀྱི་གོ་བ་
ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་། ཕར་ཕྱིན་གྱི་བསླབ་བྱ་གཙོ་བ་ོད ྲེ་བྱང་
ཆྱུབ་ཀྱི་སྲེམས་རྲེད། བྱང་ཆྱུབ་ཀྱི་སྲེམས་ལ་ཡུན་རྱིང་པ་ོ
དང་། ལོ་མང་པརོ་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་སྲེམས་ལ་བཟ་ོལྟ་
ཞྱིག་སླ ྲེབས་ཡོང་གྱི ་འདགུ མངནོ་རགོས་རྒྱན་ལས། སྲེམས་
བསྐྱྲེད་པ་ནྱི་གཞན་དནོ་ཕྱིར། །ཡང་དག་རགོས་་པའྱི་བྱང་
ཆྱུབ་འདདོ། ། ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། བྱང་ཆྱུབ་ཀྱི་སྲེམས་
ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་སྲེམས་ལ་དགའ་སྣང་དང་སྐྱོ་སྣང་
ཚང་མ་ཡོང་བ་ཞྱིག་རྲེད། སྤདོ་འཇུག་ལས། བདག་བདྲེ་
གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དག །ཡང་དག་བརྲེ་བར་མ་བྱས་ན། 
།སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ད་ུམྱི ་འགུབ་ཅྱིང་། །འཁརོ་བ་ན་ཡང་བདྲེ་
བ་མྲེད། །ཅྲེས་དང་། དྲེ་བས་སྐྱ་ོངལ་ཀུན་སྲེལ་བའྱི། །བྱང་
ཆྱུབ་སྲེམས་ཀྱི་རར་ཞནོ་ནས། །བདྲེ་ནས་བདྲེ་བར་འག་ོབ་
ལ། །སྲེམས་ཤྲེས་སུ་ཞྱིག་སྒྱིད་ལུགས་འགྱུར། །ཞྲེས་རྱིགས་
པ་བརྒྱ་ཕག་གྱི ་སྒ་ོནས་གཏན་ལ་ཕབ་ཏྲེ་གསུངས་པ་ད ྲེས་
སྲེམས་ལ་སྒུལ་སྐྱདོ་ཐྲེབས་ཀྱི་འདགུ

རང་གཞན་དནོ་ནྱི་རབ་སུྒབ་ཕྱིར། །བྱང་ཆྱུབ་སྲེམས་ནྱི་
བསྐྱྲེད་པར་བགྱི། །ཞྲེས་པའྱི་ཚྱི ག་འདནོ་དསུ་སྲེམས་ལ་
དགའ་སྐྱ་ོཟུང་སྦྲྲེལ་དང་། བཀའ་གདམས་བླ་མ་གོང་མ་
རྣམས་ཀྱིས་བྱང་ཆྱུབ་ཀྱི་སྲེམས་ལ་ཐབས་ཤྲེས་ཡོད་རུ་

རལ་སུྤགས་བྱས་ནས། བྱང་ཆྱུབ་ཀྱི་སྲེམས་མ་སྐྱྲེས་པ་སྐྱྲེས། 
སྐྱྲེས་པ་གོང་ནས་གོང་ད་ུའཕྲེལ་བར་བྱས་ན། ཚོགས་ཀང་
ཁ་ོརང་གྱིས་བསགས། སྡྱིག་སྒྱིབ་ཀང་ཁ་ོརང་གྱིས་སྦངོ་ཞྲེས་
གསུངས་པ་ལརྟ་ཧ་ཅང་ར་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། གང་ལརྟ་བྱང་ཆྱུབ་
ཀྱི་སྲེམས་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད།  ངསོ་ཀྱིས་དབུ་མ་
འཇུག་པ་དང་འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་ཉྱིན་ལྟར་ཀླགོ་གྱི ་ཡོད། 
དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། དྲེ་ཉྱིད་བཤད་ཟྱིན་ཟབ་མོ་འཇྱིགས་
རངུ་འདྱི་ནྱི་སྔནོ་གོམས་ཉྱིད་ལས་སྐྱྲེ་བ་ོཡྱིས། །ངྲེས་པར་
རགོས་འགྱུར་འདྱི་ནྱི་གསན་རྒྱ་ཆྲེ་ཡང་གཞན་གྱིས་ཐུགས་
སུ་ཆྱུད་མྱི ་འགྱུར། །ཞྲེས་དང་། དབུ་མ་འཇུག་པའྱི་རང་
འགྲེལ་ལས། སླབོ་དཔནོ་དབྱྱིག་གཉ ྲེན་དང་ཕགོས་གླང་
སོགས་ཀྱིས་ད ྲེ་ཁ་ོན་ཉྱིད་ཀྱི་གནད་དནོ་ཟབ་ཅྱིང་ཕ་བ་སྤངས་
སོང་ཟྲེར་ན། དྲེ་སྐད་ད་ུསྨྲའ་ོཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྲེད།

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ་ཧ་ཅང་ཞལ་གསལ་པ་ོརྲེད། སྐྱནོ་
བརདོ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོགནང་འདགུ ཟབ་མོ་སངོ་པ་ཉྱིད་
ཅྲེས་པར་རྱིགས་པས་དཔྱད་ན་བླ་ོལ་སྣང་བ་ལྟར་དནོ་གྱི་
ངསོ་ནས་གུབ་ན། འཕགས་པའྱི་མཉམ་བཞག་དངསོ་པའོྱི་
འཇྱིག་རྒྱྱུར་ཐལ་བ། ཐ་སྙད་བདྲེན་པ་རྱིགས་པས་དཔྱད་
བཟདོ་ད་ུཐལ་བ། དནོ་དམ་པར་སྐྱྲེ་བ་མྱི ་ཁྲེགས་པར་ཐལ་
བ། ཆོས་རྣམས་རང་སངོ་ད་ུགསུངས་པ་མྱི ་འཐད་པར་
ཐལ་བ། ཞྲེས་གསུངས་པའྱི་ཐལ་བ་བཞྱི་ད ྲེ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
འདགུ ངསོ་ཀྱིས་ཉྱིན་ལརྟ་ཞགོས་པར་སངོ་ཉྱིད་ལ་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་དསུ་ཚྱིག་ད ྲེ་དག་འཆར་ཅན་སྐྱརོ་བཞྱིན་ཡོད། སྣང་
བ་བཞྱིན་དནོ་ས ྲེང་ནས་ཡོད་ན་འཕགས་པའྱི་མཉམ་བཞག་

དངསོ་པའོྱི་འཇྱིག་རྒྱྱུར་ཐལ་བ་རྲེད། འཕགས་པའྱི་མཉམ་
བཞག་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་བཞྱིན་གཏན་ནས་མྲེད་པ་ཞྱིག་
གཟྱིགས་ནས། སྤསོ་པ་མཐའ་དག་དང་བལ་བའྱི་མཉམ་
བཞག་རྣམ་པར་མྱི ་རགོ་པའྱི་ཡྲེ ་ཤྲེས་སྐྱྲེ་དསུ། དངསོ་པ་ོ
རང་མཚན་ཞྱིག་ཡོད་ན་འཕགས་པའྱི་མཉམ་བཞག་དངསོ་
པའོྱི་འཇྱིག་རྒྱྱུར་ཐལ་བ་རྲེད། ཅྲེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་རྲེས་ཤྲེས་རབ་སྙྱིང་པའོྱི་ཆོས་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་
མཇུག་གུབ་མཚམས་ཐའྲེ་ཝན་གྱི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བའྱི་དྱི་
བར་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་དང་། མཐར་སྲེམས་བསྐྱྲེད་ཀྱི་ཆོས་
འབྲེལ་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས། །
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཚན་རྱིག་གྱི་ཐབས་ལམ་ཐགོ་ནས་
སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་ལྲེན་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱྲེད་སངས་ཞྲེས་པའྱི་བརདོ་གཞྱི་ཐགོ་ 

བག་ོགླ ྲེང་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༥ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་མོ་སུ་ཁོ་བདོ་སྐྱབོ་
ཐྲེབས་ར་དང་བདོ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་
ནས་ཇྱི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་སྒམོ་ཉམས་ལྲེན་དང་
རྣམ་ཤྲེས་སྐརོ་ལ་བདོ་པའྱི་དགོན་སྡ ྲེ་ཁག་ཏུ་ཞྱིབ་འཇུག་
བྱྲེད་མཁན་རཱ་ཤཱྱི ་ཡའྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཁག་དང་ལྷན་ཚན་རྱིག་
གྱི ་ཐབས་ལམ་ཐགོ་ནས་སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་ལྲེན་ལ་ཉམས་
ཞྱིབ་བྱྲེད་སངས་ (How to study meditation by 

scientific methods) ཞྲེས་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་བག་ོ
གླ ྲེང་དང་དྱི་བ་དྱིས་ལན་མཛད་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་དའོྱི་ཆྱུ་ཚོད་ ༩ མ་ཟྱིན་ཙམ་ལ་
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་བཞུགས་
སརྒ་རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ནས་བག་ོགླ ྲེང་གནང་ཡུལ་ད་ུཆྱིབས་
སྒྱུར་གྱིས་བཞུགས་ཁྱིར་འཁདོ་མཚམས་བདོ་སྐྱབོ་ཐྲེབས་
རའྱི་སྐུ་ཚབ་ལྕམ་ (Natalia Inozemtseva) ལགས་
ཀྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་
འཚམས་འདྱི་དང་འབྲེལ་ད ྲེ་རྱིང་འདྱིར་མཇལ་བའྱི་གོ་
སྐབས་བྱྱུང་བ་སྐལ་པ་བཟང་པ་ོཡྱི ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་

ལྡྱི་ལྱི ་ནས་རཱ་ཤཱྱི ་ཡའྱི་ཚན་རྱིག་པ་དང་མཉམ་ད་ུསྲེམས་
ཀྱི ་རང་བཞྱིན་སྐརོ་ལ་ཚོགས་འད་ུཞྱིག་ཚོགས་པ་རྲེད། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་རྡ་སར་རཱ་ཤཱྱི ་ཡའྱི་ཚན་རྱིག་པ་དང་
མཉམ་ད་ུཚོགས་འད་ུགཉྱིས་པ་ཚོགས་པ་རྲེད། ཚོགས་
འད་ུའདྱི་བདོ་སྐྱབོ་ཐྲེབས་ར་དང་རཱ་ཤཱྱི ་ཡར་ཡོད་པའྱི་བདོ་
ཀྱི་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གཉྱིས་ཐུན་མོང་ནས་གོ་སྒྱིག་
ཞུས་པ་རྲེད། ཚོགས་འད་ུའདྱི་སྒམོ་གྱི་ས ྲེང་ནས་ཕན་པ་ག་
རྲེ་ཡོད་མྲེད་དང་ཚན་རྱིག་དང་འབྲེལ་ཉམས་ཞྱིབ་ག་རྲེ་
བྱྲེད་དགསོ་མྱིན་སྐརོ་ཡྱི ན། དྲེ་རྱིང་གནད་དནོ་ད ྲེ་དག་དང་
འབྲེལ་ཚོགས་འདའུྱི་ནང་ད་ུམཉམ་ཞུགས་པ་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་
དྱི་བ་དང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆྲེ་ལ་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་མང་པ་ོཞྱིག་འདགུ་ཅྲེས་གསུང་བཤད་གུབ་མཚམས་
མཁས་དབང་ (Svyatoslav Me) ལགས་ཀྱིས་༸རྒྱལ་
བ་རྱིན་པ་ོཆྲེའྱི་ལམ་སནོ་འགོ རཱ་ཤཱྱི ་ཡའྱི་ཚན་རྱིག་པ་
དང་ཟུང་སྦྲྲེལ་གྱིས་མོན་གྷ ་ོདང་སྦ ྲེལ་ཀོབ་གཉྱིས་སུ་ཚན་
རྱིག་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་བསྱི་གནས་ཁང་གཉྱིས་བཙྱུགས་པ་ 

དང་། རཱ་ཤཱྱི ་ཡའྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཙམ་མྱིན་པར་བསྱི་གནས་
ཁང་དྲེ་དག་ལ་ལས་ཀ་བྱྲེད་པའྱི་ནང་པའྱི་དགྲེ་འདནུ་པ་
མང་པ་ོཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་རཱ་ཤཱྱི ་ཡའྱི་ཚན་རྱིག་པའྱི་ལམ་

སནོ་འགོ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱྲེད་མུས་རྲེད། དགྲེ་འདནུ་པ་ད ྲེ་དག་
གྱི ་གགོས་ལ་བར ྲེན་ནས་ནད་ཡམས་ཛ་དག་པའོྱི་སྐབས་
སུའང་མུ་མཐུད་ཉམས་ཞྱིབ་བྱྲེད་པའྱི་གོ་སྐབས་བྱྱུང་ཡོད། 
དཔྲེར་ན། རྒྱྱུད་སདོ་ད་ུསྔགས་རྱིམ་པ་ཞྱིག་ཉྱིན་སོ་བདནུ་
རྱིང་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་པ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱྲེད་པའྱི་གོ་
སྐབས་བྱྱུང་། ཚན་རྱིག་ཆྲེད་མཁས་པས་ཁངོ་གྱི་སྐུ་གཟུགས་
ལ་བརག་དཔྱད་བྱྲེད་དསུ། གསོན་པའྱི་རྱིང་གྱི ་སྐུ་གཟུགས་
དང་ཁྱད་པར་ཆྲེན་པ་ོའདགུ ཐུགས་དམ་གྱི་སྐརོ་ལ་ཚན་
རྱིག་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་མུ་མཐུད་པ་ནྱི་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆྲེའྱི་
ལམ་སནོ་འགོ་ཚྱུགས་པ་ཞྱིག་རྲེད། ཅྲེས་གསུང་རྲེས་བག་ོ
གླ ྲེང་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་དནོ། ཐུགས་དམ་
གྱི་སྐརོ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་ན་འག་ོབ་མྱི ་སྤྱི་ལ་དགྲེ་མཚན་
གང་ཡོད་དམ། ཞྲེས་ཞུས་པར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་མྱིའྱི་
རྣམ་དཔྱདོ་ཀྱིས་ཐགོ་ནས། གནས་ཚྱུལ་གང་ལའང་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱྲེད་མཁན་ཞྱིག་གྱི ་ངསོ་ནས་བཤད་ན། ཐུགས་
དམ་གྱི་སྐརོ་ད ྲེ་དངསོ་སུ་མཐོང་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེ་ཇྱི་
ལྟར་ཡོང་གྱི ་ཡོད་མྲེད་ཀླད་པ་རྐང་པས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་
ཁག་པ་ོརྲེད། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་དང་། ལྷག་པར་
སྲེམས་ཕ་རག་གྱི ་དབྱྲེ་བ་ཕྲེས་ནས་གསུངས་པ། སྔགས་བླ་
མྲེད་ཀྱི་ནང་ད་ུཤུགས་ཆྲེན་པ་ོཡོད། ཐུགས་དམ་བཞུགས་
མཁན་དག་ཕྱི་དབུགས་ཕལ་ཆྲེར་ཆད་ཚར་བ་རྲེད། དྲེ་ལ་
རང་བཞྱིན་བརྒྱད་ཅྱུའྱི་ཀུན་རགོ་ཅྲེས་པ། སྣང་བའྱི་རང་
བཞྱིན་གྱི་རགོ་པ་སོ་གསུམ། མཆྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རགོ་
པ་བཞྱི་བཅྱུ། ཉ ྲེར་ཐབོ་རང་བཞྱིན་གྱི་རགོ་པ་བདནུ་བཅས་
འགྲེལ་བཤད་མང་པ་ོཡོད། ཞྱིབ་འཇུག་བྱྲེད་དགསོ་པ་ཞྱིག་
རྲེད། ནམ་རྒྱྱུན་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་ཞྲེས་སྐབས་རྲེར་
སྣང་མཆྲེད་ཐབོ་གསུམ་སྐབས་ཨྲེ ་ཡྱི ན་སྙམ། སྣང་མཆྲེད་
ཐབོ་གསུམ་མ་ཤར་གོང་གྱི ་རུླང་སྲེམས་རགས་པ་འཐྱིམ་
པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་མྱི ན་ནམ་སྙམ། དྲེ་དག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
བྱྲེད་དགསོ་པ་རྲེད། ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་མཁན་ཁ་ཤས་
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ལ་ལུས་ཀྱི་དདོ་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདགུ དྲེ་ཡོད་ན་སྣང་མཆྲེད་
ཐབོ་གསུམ་སྐྱྲེ་བའྱི་སྐབས་མ་རྲེད། ས་ཆྱུ་ལ་ཐྱིམ། ཆྱུ་མྲེ ་
ལ་ཐྱིམ། མྲེ་རུླང་ལ་ཐྱིམ། རུླང་རྣམ་ཤྲེས་ལ་ཐྱིམ། རྣམ་
ཤྲེས་ནམ་མཁའ་ལ་ཐྱིམ་ཞྲེས་པའྱི་སྐབས་སུ་རང་བཞྱིན་
བརྒྱད་ཅྱུའྱི་ཀུན་རགོ་འགགས་ནས་འདོ་གསལ་མངནོ་ད་ུ
བྱྲེད་པ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ཐགོ་མའྱི་ས་ཆྱུ་ལ་ཐྱིམ། ཆྱུ་མྲེ ་ལ་
ཐྱིམ་ཞྲེས་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་མྱིན་ནམ་སྙམ། ཞྱིབ་འཇུག་བྱྲེད་
དགསོ་པ་རྲེད།

རྣམ་ཤྲེས་ཕ་ནས་ཕ་ར་ུའག་ོབ་ང་ཚོས་ཤྲེས་གསལ་རྲེད། 
ཐུགས་དམ་བཞུགས་མཁན་འགའ་ཤས་ང་ཚོས་མཐངོ་གྱི ་
ཡོད། དྲེ་ཚོའྱི་གས་ལ་ཚན་རྱིག་གྱི ་ཐགོ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་
བྱྲེད་པ་ཡོད། འག་ོབ་མྱི ་སྤྱི་ལ་དམྱིགས་བསམ་འབྲེལ་བ་
ཞྱིག་ཨྲེ ་ཡོད་སྙམ། སྣང་མཆྲེད་ཐབོ་གསུམ་ཞྲེས་པའྱི་གས་
དྲེ་འཆྱི་བའྱི་སྐབས་རྲེད། སྤྱིར་བཏང་གྱི་མྱི ་ལ་མཚོན་ན་ལས་
ཀ་ཚང་མ་ཚར་བའྱི་སྐབས་རྲེད། ཞྱིབ་རྒྱས་ཤྲེས་དགསོ་པ་
ཨྲེ ་ཡོད་སྙམ། སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་ནས་ཚྲེ་སྔ་ཕྱི་བཤད་
ཀྱི་ཡོད། ཚྲེ་སྔ་ཕྱི་བཤད་ནས་འག་ོདསུ་ཚྲེ་འདྱི་ནས་ཤྱི ་ས ྲེ་ཚྲེ་
ཕྱི་མར་འག་ོདགསོ་པ་རྲེད། གཟུགས་མྲེད་ཁམས་ལ་བར་ད་ོ
ཡོད་མ་རྲེད། འདདོ་ཁམས་དང་གཟུགས་ཁམས་སུ་སྐྱྲེ་བ་ལ་
བར་ད་ོཡོང་གྱི ་ཡོད། ནང་པའྱི་གཞུང་ནས་གསུངས་པ་ད ྲེར་
དམྱིགས་བསལ་ད་ོསྣང་བྱྲེད་མཁན་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྲེད་
དགསོ་པ་ཞྱིག་རྲེད། ཅྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་། གཞན་
ཡང་དབང་རའྱི་འཕྲེལ་རྱིམ་རྱིག་པའྱི་བསྱི་གནས་ཁང་གྱི ་
མཁས་དབང་ (Prof Alexander Kaplan) ལགས་
ཀྱིས་ཚན་རྱིག་པས་ནང་པའྱི་སྒམོ་གྱི་སྐརོ་ཙམ་མྱིན་པར་ལྟ་
གུབ་སྐརོ་ལ་ཤྲེས་འདདོ་ཡོད་པ་རྲེད། ནང་པའྱི་ལྟ་གུབ་སྐརོ་
ནས་ཚན་རྱིག་པས་ཀླད་པའྱི་སྐརོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྲེད་པ་ལ་
ཕན་ཐགོས་པའྱི་ལྟ་གུབ་གང་རྲེད་དམ། ཞྲེས་བཀའ་འདྱི་
ཞུས་པར་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས། འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་བྱྱུང་རྱིམ་ལ་གཞྱིགས་ན། ཚན་
རྱིག་ད ྲེ་ནབུ་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ནས་བྱྱུང་ཞྱིང་ཉམས་ཞྱིབ་
བྱྲེད་ས་གཙོ་བའོང་མཐངོ་ཆོས་ཀྱི་ཕྱི་དངསོ་པའོྱི་ཆོས་རྐང་
པ་རྲེད། རྱིམ་གྱིས་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ཐུགས་སྣང་གནང་ས་
གཙོ་བ་ོནྱི། རྒྱྱུན་ལྡན་གྱི་མྱི ་ཚྲེའྱི་ནང་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་གལ་
ཆྲེ་བ་ར་འཕདོ་པ་མ་ཟད། ཚན་རྱིག་པ་མང་པསོ་སྲེམས་ཀྱི་
ཞྱི ་བདྲེ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བསུྐན་པར་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་

སྣང་གནང་གྱི ་ཡོད།

སྲེམས་ཞྱི་བདྲེ་བག་ཕ ྲེབས་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོད་ན། སོ་སོའྱི་
འཕདོ་བས ྲེན་ལ་ཕན་པ་རྲེད། སྲེམས་ཁལ་ལངས་པ་དང་
ཁོང་ཁ་ོཆྲེན་པ་ོལངས་པ། སྲེམས་ཞུམ་པ་སོགས་ཀྱིས་
གཟུགས་པའོྱི་འཕདོ་བས ྲེན་ལ་གནདོ་ཀྱི་ཡོད། སྲེམས་ཀྱི་
ཞྱི་བད ྲེ་སྐརོ་བཤད་དསུ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐབོ་པ། སྐྱྲེ་བ་ཕྱི་མའྱི་སྐརོ་བཤད་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྲེད། ཚྲེ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་བདྲེ་སྐྱྱིད་སུྒབ་ཐབས་དང་
འཕདོ་བས ྲེན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་བྱྲེད་པ་སྐབས་སུ་
བབ་པ་རྲེད། སྐམ་ས་ལ་བར ྲེན་པའྱི་སགོ་ཆགས་སངོ་ཕག་
མང་པའོྱི་ཚྲེ་ཡྱི ་སྐརོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྲེད་འསོ་པ་རྲེད། མྱིའྱི་
བདྲེ་སྡུག་སྐརོ་ལ་ཚན་རྱིག་པས་ཐུགས་སྣང་གནང་ཡོད་
པས། མྱིའྱི་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་དཀུྲག་པའྱི་རྒྱྱུ ་རྐྲེན་གཙོ་བ་ོ
ཁོང་ཁ་ོསོགས་ཉནོ་མོངས་པའྱི་བླའོྱི་རྱིགས་རྲེད། དྲེ་དག་

བཏང་སྙམོས་སུ་བྱྲེད་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་བསན་ན། སྨན་
ཟ་བ་ནྱི་གླ་ོབུར་བའྱི་འཕལ་སྲེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ལས་སྲེམས་
ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་ལ་ཕན་པ་ཞྱིག་མ་རྲེད།

བྱམས་སྙྱིང་རྲེའྱི་ཉམས་ལྲེན་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ན་སྲེམས་
ཁལ་མང་པ་ོདང་སྲེམས་ཞུམ་པ་ཡོང་གྱི ་མྲེད། ཚན་རྱིག་
པ་ཚོས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་བ་ནྱི་ཚྲེ་ཕྱི་མའྱི་སྐརོ་མྱི ན་པར་
ཚྲེ་འདྱི་ཉྱིད་ལ་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་བསུྐན་ཐབས་སུ་ནང་པའྱི་
གཞུང་ནས་ག་རྲེ་འདགུ་ད ྲེ་སྦངོ་བཞྱིན་ཡོད། འཛམ་གླྱིང་
འདྱིར་མྱི ་ཐྲེར་འབུམ་བདནུ་ལྷག་ཡོད་པ་ཚང་མ་བདྲེ་བ་
འདདོ་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་མྱི ་འདདོ་པ་ཡྱི ན་ནའང་དཀའ་
ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་མྱིས་བཟསོ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཡོད།  

སྲེམས་ཀྱི་ཚོར་བ་ཕ་རགས་སྐརོ་ལ་ (emotion)  ཞྲེས་
པའྱི་ཐ་སྙད་ཅྱིག་བ ྲེད་སྤདོ་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད། ཚན་རྱིག་པར་
སྲེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བླའོྱི་སྐརོ་གྱི་ཐ་སྙད་ཕྱུག་པ་ོཡོད་
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མ་རྲེད། བདོ་ཀྱི་མཁས་པ་སྔ་མ་ཚོས་བླ་ོརྱིག་སྐརོ་མང་པ་ོ
མཛད་ཡོད། ཡུལ་ངྲེས་ལྔ། ཀུན་འག་ོལྔ། དགྲེ་བ་བཅྱུ་གཅྱིག 
ར་ཉནོ་དུག ཉ ྲེ་ཉནོ་ཉྱི་ཤུ། གཞན་འགྱུར་བཞྱི་སོགས་རྣམ་
གཞག་མང་པ་ོཡོད། སྲེམས་ཞྱི་བདྲེ་བག་ཕ ྲེབས་ཡོང་བ་
ལ་ང་རང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་བླ་ོསྤྱིའྱི་འག་ོསངས་ཤྲེས་དགསོ་རྒྱྱུ ་
གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། དྲེ་ཤྲེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཉནོ་མོངས་ཅན་
གྱི་བླ་ོཁོང་ཁ་ོདང་ཞྲེ་སྡང་། སྲེམས་ནད་སྐྱྲེ་བའྱི་སྐབས་སུ་
ཐད་ཀར་གཉ ྲེན་པ་ོབས ྲེན་ནས་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་བསུྐན་ཐུབ། 
རྒྱལ་སས་ཞྱི་བ་ལྷས། སོ་སོ་ལ་གནདོ་པ་བྱྲེད་པའྱི་དག་ད ྲེ་
བཟདོ་པའྱི་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་མཁན་གས་ལ་གཉ ྲེན་གྱི་མཆོག་
ཏུ་གྱུར་པ་རྲེད་ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། བསམ་བླ་ོགཏངོ་
སངས་ལས་སྲེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སྲེལ་ཐུབ་ཀྱི་རྲེད། མྱི ་
ཚྲེའྱི་ནང་ཆྲེད་ད་ུགཉ ྲེར་ནས་སོ་སོར་དཀའ་ངལ་བཟ་ོམཁན་
མང་པ་ོབྱྱུང་དསུ། སྙྱིང་རྲེ་དང་འབྲེལ་བཟདོ་པའྱི་ཉམས་
ལྲེན་བས ྲེན་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་

པ་དང་དགྲེ་མཚན་ཆྲེན་པ་ོཡོད།

མདརོ་ན། སྲེམས་ལ་བདྲེ་སྡུག་གང་ཡོང་བ་སོ་སོ་ལ་རག་
ལུས་པ་རྲེད། ཕྱིའྱི་གནས་ཚྱུལ་ག་རྲེ་བྱྱུང་ནའང་སྲེམས་ཀྱི་
ཞྱི་བདྲེ་ཉར་ཚགས་ཐུབ་མྱིན་སོ་སོའྱི་འབད་བརནོ་ལ་རག་
ལུས་པ་རྲེད། བླའོྱི་བྱྲེད་ལས་དང་བླའོྱི་རྣམ་གཞག སྲེམས་
ཕ་རགས། སྲེམས་བྱྱུང་གྱི ་བྱྲེད་ལས་སྐརོ་སླབོ་སྦངོ་ཡག་པ་ོ
ཡོད་ན་ཕན་ཐགོས་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ཅྲེས་བཀའ་ལན་སྩལ།

གཞན་ཡང་མཁས་དབང་ (Konstantin Anokhin) 

ལགས་ཀྱིས་ཕུ་གུ་སྐྱྲེ་བ་ཚང་མ་སྐྱྲེ་བ་སྔ་མའྱི་རྒྱྱུ ན་ཞྱིག་
ཡོང་བ་རྲེད་དམ། ཕུ་གུ་ད ྲེས་སྐྱྲེ་བ་སྔནོ་མའྱི་དངསོ་པ་ོདང་
ས་ཆ་སོགས་དན་པའྱི་ཐགོ་ནས་སྐྱྲེ་བ་སྔ་མ་བསུྒབ་པ་རྲེད་
དམ། དྲེ་ལས་གཞན་གྱི་སུྒབ་བྱྲེད་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྲེད། ཅྲེས་
བཀའ་འདྱིྱི་ཞུས་པར་མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་ཀྱི་བཀའ་ལན་སྩལ་
དནོ། སྐྱྲེ་བ་སྔ་ཕྱིར་ཡྱི ད་ཆྲེས་དང་ལྟ་གུབ་མྲེད་པའྱི་མྱིའྱི་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་ཕུ་གུ་ཞྱིག་གྱིས་སྐྱྲེ་བ་སྔ་ཕྱི་དན་ཡང་དྲེར་ད་ོསྣང་
ཡོད་པ་མ་རྲེད། རྒྱ་གར་དང་བདོ་ཀྱིས་གཙོས་སྐྱྲེ་བ་སྔ་ཕྱི་
ཁས་ལྲེན་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཕུ་གུ་ད ྲེ་ལོ་གསུམ་དང་བཞྱི་
ཙམ་ལོན་པའྱི་སྐབས་སུ་སྐྱྲེ་བ་སྔ་ཕྱིའྱི་གནས་ཚྱུལ་དན་པ་ད ྲེ་
འད་མང་པ་ོཡོང་གྱི ་ཡོད། དཔྲེར་ན། ལྷ་སར་སྐྱྲེས་པའྱི་ཕུ་
གུ་ཞྱིག་གྱིས་ང་བསྡད་ས་འདྱི་མ་རྲེད། ང་རྒྱ་གར་ལ་འག་ོ
དགསོ་ཞྲེས་བཤད་དྲེ། ཕ་མས་རྒྱ་གར་ལ་བསྐྱལ་ནས་ཡོང་
བ་རྲེད། རྡ་སར་བསྐྱལ་ནས་ཡོང་དསུ་ངའྱི་བསྡད་ས་འདྱི་མ་
རྲེད་ཅྲེས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཤར་རྲེའྱི་ཁམས་ཚན་བྱྲེ་བག་པ་
ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་ནས། ང་བསྡད་ས་འདྱི་རྲེད་ཅྲེས་སྐུ་སྔནོ་མའྱི་
སྒགོ་ཙྲེ་དང་སྤན་ཤྲེལ་ངསོ་འཛྱིན་བྱས་པ་རྲེད།

ངསོ་ཀྱི་ལོ་རྒྱྱུས་ཤྱིག་བཤད་ན། སྐུ་སྔནོ་མའྱི་སུྤལ་སྐུ་འཚོལ་
མཁན་ཚོ་སྐུ ་འབུམ་ལ་ཕ ྲེབས་དསུ་ཁ་ཤས་ངསོ་རང་ཆྱུང་
བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ོཤྲེས་པ་རྲེད། ཁོ་ཚོའྱི་མྱིང་སོགས་ངསོ་
འཛྱིན་ཐུབ་པའྱི་ལོ་རྒྱྱུས་ཡོད། དྲེ་ནྱི་མཐངོ་ཆོས་དང་དངསོ་
ཡོད་ལ་ར་སྤདོ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་རྲེད། ཡང་སྱིད་
འཚོལ་ཞྱིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་མང་པ་ོཡོད་པ་ལས། སྐྱྲེ་བ་སྔ་
མའྱི་དངསོ་ཆས་དག་འཁུལ་མྲེད་ད་ུངསོ་འཛྱིན་བྱྲེད་ཐུབ་པ་
ད ྲེ་ཡང་སྱིད་ངསོ་འཛྱིན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་རྲེད། སྐྱྲེ་བ་སྔ་
མ་དན་པའྱི་ཕུ་གུ་མྱིག་མཐངོ་ལག་ཟྱིན་ལ་མཐངོ་རྒྱྱུ ་ཡོད། 
ལོ་ཁ་ཤས་ལ་སྐྱྲེ་བ་སྔ་མའྱི་དན་པ་བརན་པརོ་གནས་ཐུབ་ཀྱི་
རྲེད། ཀླད་པ་འཚར་ལོངས་དང་ཕྱིའྱི་འཇྱིག་ར ྲེན་གྱི་མཐངོ་
རྒྱ་ཆྲེ་བར་སོང་བ་དང་བསནུ་སྐྱྲེ་བ་སྔ་མའྱི་དན་པ་སབ་ཏུ་
འག་ོགྱི ་ཡོད།

ཁ་གསལ་པསོ་ར་སྤདོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ནྱི། སྐྱྲེ་བ་སྔ་མར་སླབོ་
སྦངོ་གྱི ་བག་ཆགས་ཡོད་པའྱི་ཕུ་གུ་ཞྱིག་ཡྱི ན་ན། སླབོ་སྦངོ་
ལ་དཀའ་ངལ་མྲེད་པར་ལས་སླ་པསོ་ཤྲེས་ཐུབ་ཀྱི་རྲེད། ངསོ་
ལ་ཆ་བཞག་ནའང་། དཔྲེ་ཆ་བླ་ོའཛྱིན་བྱྲེད་པའྱི་སྐབས་སུ་
དཀའ་ངལ་མྲེད་པར་རྲེད་མོ་རྲེད་ཞརོ་ད་ུངག་ཐགོ་ཟྱིན་པ་
རྲེད། དྲེ་ནྱི་སྐྱྲེ་བ་སྔ་མར་རྒྱྱུས་ཡོད་པའྱི་རགས་མཚན་གསལ་
པ་ོཞྱིག་རྲེད། ཅྲེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།
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༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆྲེན་སྐ་ུཕ ྲེང་བཅྱུ་གཅྱིག་པ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གར་སོང་ཆ་མྲེད་ད་ུགྱུར་
ཏ ྲེ་མྱི ་ལོ་ ༢༦ འཁརོ་བའྱི་དསུ་ཚྱིགས་ཐགོ་སྤ ྲེལ་བའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་བཤད།

༄༅། །དྲེ་རྱིང་ནྱི་བདྲེ་ལྡན་ཞྱིང་གྱི ་མགོན་པ་ོའདོ་དཔག་
མྲེད་མྱིའྱི་རྣམ་པར་རོལ་བ་༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆྲེན་སྐུ་ཕ ྲེང་
བཅྱུ་གཅྱིག་པ་རྲེ་བཙྱུན་བསན་འཛྱིན་དགྲེ་འདནུ་ཡྲེ ་ཤྲེས་
འཕྱིན་ལས་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་བཟང་པ།ོ  ཡོངས་གགས་སུ་
དགྲེ་འདནུ་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཙན་
ཁྱིད་ཀྱིས་གར་སོང་ཆ་མྲེད་ད་ུགྱུར་པའྱི་ཉྱིན་མོ་ད ྲེ་ཡྱི ན་ཞྱིང་། 
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༡༤ ཉྱིན་བདོ་ཀྱི་༸རྒྱལ་བསན་
ཡོངས་རགོས་ཀྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕ ྲེང་བཅྱུ་བཞྱི་པ་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་ནས་འསོ་སུྤལ་ས་བནོ་ད་ུམའྱི་ནང་ནས་དགྲེ་འདནུ་
ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག་༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆྲེན་སྐུ་ཕ ྲེང་བཅྱུ་
པའྱི་ཡང་སྱིད་འཁུལ་བལ་ད་ུངསོ་འཛྱིན་གནང་བའྱི་གསལ་
བསྒགས་མཛད་ཡོད་པ་དང་། དྲེ་ནྱི་མྱི ་ལོ་བརྒྱ་ཕག་མང་
པའོྱི་སྔནོ་རོལ་ནས་བྱྱུང་བའྱི་བདོ་ཀྱི་བླ་སུྤལ་ངསོ་འཛྱིན་བྱྲེད་
ཕགོས་ཀྱི་ལམ་སལོ་དང་ཡོངས་སུ་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན། དྲེ་
ལྟར་ངསོ་འཛྱིན་གསལ་བསྒགས་མཛད་རྲེས་ཉྱིན་གསུམ་པ་
ས ྲེ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༡༧ ཉྱིན་པཎ་ཆྲེན་ཆྱུང་
སྱིད་རྱིན་པ་ོཆྲེ་དང་། ཡབ་ཡུམ་དང་ནང་མྱི ། བྱ་བལ་རྱིན་
པ་ོཆྲེ་བཅས་བཙན་ཁྱིད་བྱས་ཏྲེ་གར་སོང་ཆ་མྲེད་ད་ུགྱུར་པ་
ནས་ད་ཉྱིན་བར་མྱི ་ལོ་ ༢༦ ཧྱིལ་པ་ོཕྱིན་ཡོད་པ་རྲེད།

ད ྲེ་སྐབས་ཆྱུང་སྱིད་རྱིན་པ་ོཆྲེ་དགུང་གངས་དུག་ལས་སོན་
མྲེད་པས། འཛམ་གླྱིང་ནང་གྱི ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ལོ་ན་
གཞོན་ཤོས་ད ྲེ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། བྱྱིས་པ་ལོ་གཞོན་
ད ྲེ་འད་ཉ ྲེས་མྲེད་བཙན་ཁྱིད་བྱས་པ་ནྱི་སྤྱིར་མྱི ་སྤདོ་ལས་
འདས་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་
ཁྱད་པར་བྱྱིས་པའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི ་ཁྱིམས་ལུགས་ཁག་དང་
ཡོངས་སུ་འགལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ལྷག་པར་ད་ུརྒྱ་ནག་
གཞུང་ནས་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་དང་༸ཀུན་
གཟྱིགས་པཎ་ཆྲེན་རྱིན་པ་ོཆྲེ་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡང་སུྤལ་ངསོ་
འཛྱིན་བྱྲེད་ཕགོས་སོགས་བདོ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་
ལུགས་དང་སལོ་རྒྱྱུན་གྱི་བྱྲེད་སྒ་ོགང་སར་ཐྲེ་བྱྱུས་ཀྱིས་ད ྲེ་

དག་སྱིད་དནོ་གྱི ་ལག་ཆར་
མཁོ་སྤདོ་བྱྲེད་སླད། བཀའ་
རྒྱ་ཨང་ ༥ པ་ཟྲེར་བ་སོགས་
ཁྱབ་བསྒགས་བྱས་ཡོད་པ་ནྱི། 
བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་
ལ་ཁྱད་གསོད་དང་། བདོ་མྱི ་
ས་ཡ་དུག་གྱི ་ཆོས་དད་དང་
སྲེམས་ཚོར་ལ་བརྱི ་མྲེད་རྡགོ་
རོལ ་བཏང་བ ་ཞྱིག ་ཆགས་
ཡོད་ན། ད་རྲེས་གོ་སྐབས་
འདྱི་བརྒྱྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱི ་བྱ་སྤདོ་ཐ་ཞན་ད ྲེ་དག་ལ་
བླ་ོཕམ་ཚད་མྲེད་དང་སྦྲགས་
ང་ོརལོ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད་
ཅྲེས་བརདོ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།

པཎ་ཆྲེན་དགྲེ་འདནུ་ཆོས་ཀྱི་
ཉྱི་མ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ 
ལོར་བཙན་ཁྱིད་བྱས་པ་ནས་
བཟུང་ད་བར་ད་ུམཉམ་འབྲེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི ་ཆྲེས་མཐོའྱི་
འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་དང་། བྱྱིས་པའྱི་ཐབོ་ཐང་
ཚོགས་ཆྱུང་། བཙན་དབང་འགོ་གར་སོང་ཆ་མྲེད་ད་ུགྱུར་
པའྱི་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་། མནར་གཅདོ་ཁ་གཏད་ཚོགས་
ཆྱུང་སོགས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་ཁག་ 
དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚོགས་པ་གཞན་བཅས་ནས་པཎ་ཆྲེན་དགྲེ་
འདནུ་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག་གྱི ་གནས་སངས་རྒྱྱུས་ལོན་དང་
གླདོ་བཀྲལོ་ཡོང་ཐབས་སུ་ཞུ་གཏུག་ལན་མང་གནང་ཡོད་པ་
མ་ཟད། པཎ་ཆྲེན་རྱིན་པ་ོཆྲེའྱི་གནས་སངས་ཞྱིབ་རད་གནང་
མཁན་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་ཁྱད་མཁས་མྱི ་སྣའྱི་ཚོགས་ཆྱུང་
གཏངོ་དགོས་པའྱི་རྲེ་སྐུལ་ཡང་ཞུས་ཡོད། དྲེ་བཞྱིན་ཡུ་
རོབ་གསོ་ཚོགས་དང་། ཨ་རྱི། ཨྱི ན་ཡུལ། ཁྲེ་ན་ཌ་སོགས་

རྒྱལ་ཁབ་མང་པའོྱི་གསོ་ཚོགས་དང་། སྱིད་གཞུང་། རྒྱབ་
སྐྱརོ་ཚོགས་པ་བཅས་ཀྱིས་པཎ་ཆྲེན་དགྲེ་འདནུ་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་
མ་མཆོག་གྱི ་གནས་སངས་ཇྱི་ཡྱི ན་གསལ་བཤད་དང་གླདོ་
བཀྲལོ་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་གསོ་ཆོད་དང་། སྙན་ཐ་ོསོགས་
བཏནོ་ནས་འབདོ་སྐུལ་གནང་ཡོད། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱི ན་པའྱི་ཚོགས་སྒ ྲེར་མང་པསོ་ཀང་
ལས་འགུལ་རྒྱྱུ ན་མ་ཆད་པར་སྤ ྲེལ་དང་སྤ ྲེལ་མུས་ཡྱི ན་ 
ཡང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ད་བར་ད་ུཚང་མའྱི་ཁ་འགོག་
ཐབས་ཀྱི་ལན་ཐུང་གཅྱིག་ཁོ་ན་བསྐྱར་ཟླསོ་བྱས་པ་ལས། 
དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་དང་མཐུན་པའྱི་འགན་ཁུར་ལན་
འདྲེབས་ཤྱིག་ར་བ་ནས་བྱས་མྲེད།  འདྱི་ལོའྱི་ཟླ་ ༤ ཚྲེས་ 
༢༡ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་
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ཀྱི་ལོ་འཁརོ་སྙན་ཐའོྱི་ནང་བདོ་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་
ཐོག་དམ་བསྒགས་མུ་མཐུད་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད་སྐརོ་གསལ་པ་ོ
འཁདོ་ཡོད།

དྲེ་རྱིང་གྱི ་དསུ་ཚྱི གས་འདྱིའྱི་སར། བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པ་
༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆྲེན་སྐུ་ཕ ྲེང་བཅྱུ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་
མཆོག་གྱི ་མཛད་པ་རྣམ་ཐར་ལའང་རྲེས་དན་ཞུ་དགསོ་པ་
ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པས། གནད་བསྡུས་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་ན། ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་ས་ཡོངས་རགོས་རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱིས་
བཙན་བཟུང་གྱིས་བ ོདོ་མྱི ་རྣམས་གཞྱིས་བྱྲེས་གཉྱིས་སུ་ཁ་
གྲེས་དགསོ་པའྱི་དསུ་ངན་ཤར་སྐབས། ༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་
ཆྲེན་གོང་མ་མཆོག་ནས་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་བདྲེ་ཐབས་དང་
བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སུང་སྐྱབོ་སླད་ད།ུ ཐགོ་མར་
རྒྱའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་འགོ་འཁྱིད་རྣམས་ལ་ཞྱི་འཇམ་ཐབས་མཁས་
ཀྱིས་བླ་ོའགུག་གནང་ཐབས་དང་། བར་ད་ུཡྱི ག་འབུ་ཁྱི་
བདནུ་གྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནས་བདོ་མྱིའྱི་བདྲེན་དནོ་ཞུ་གཏུག་
གནང་ཡོད་པ། བདྲེན་པའྱི་སྙན་ཞུ་ད ྲེར་ངསོ་ལྲེན་བདག་
སྤདོ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་མྱི ་ལོ་ ༡༤ རྱིང་བཙོན་ཁང་ད་ུཚྱུད་
པ། མཐར་བཙོན་གལོ་ཐབོ་རྲེས་བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་
གཞུང་སླར་གསོའྱི་མཛད་རྲེས་རླབས་པ་ོཆྲེ་འཇགོ་གནང་

མཛད་པ་མ་ཟད། བདོ་ཀྱི་བསན་སྱིད་ར་དནོ་ཐགོ་འཇྱིགས་
ཞུམ་བག་ཚ་ཡྲེ ་ནས་མྲེད་པའྱི་སྲེངྒ ྲེའྱི་ང་རོ་བསྒགས་དང་
སྒགོ་བཞྱིན་པར་སྐུ ་སགོ་བླསོ་བཏང་མཛད་པའྱི་དཔའ་བ་ོ
ཆྲེན་པ་ོཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པས། དྲེ་རྱིང་གྱི ་དསུ་ཚྱིགས་འདྱིའྱི་
ཐགོ་ཕན་ནས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དང་གཞྱིས་བྱྲེས་བདོ་
མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏྲེ། ༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆྲེན་གོང་
མ་མཆོག་གྱི ་མཛད་པ་རྣམ་ཐར་ལ་ཚད་མཐའོྱི་གུས་འདདུ་
དང་། སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྱིན་རྲེས་དན་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད།

༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆྲེན་དགྲེ་འདནུ་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག་
དགུང་ན་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་སྐབས་ནས་བཙན་ཁྱིད་བྱས་ཏྲེ། ད་བར་
མྱི ་ལོ་ ༢༦ རྱིང་གར་སོང་ཆ་མྲེད་ད་ུགྱུར་ནས་གནས་སངས་
ང་ོམ་ར་བ་ནས་ཤྲེས་རགོས་མ་ཐུབ་པར་བར ྲེན། ང་ཚོའྱི་ངསོ་
ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆྲེན་དགྲེ་འདནུ་
ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག་དང་། ཡབ་ཡུམ་ནང་མྱི ། བཀྲས་ལྷུ ན་
བྱ་བལ་རྱིན་པ་ོཆྲེ། ཁངོ་དང་འབྲེལ་ཡོད་མྱི ་སྣ་གཞན་བཅས་
པ་ཆ་རྐྲེན་གང་ཡང་མྲེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་འཕལ་ད་ུགླདོ་བཀྲལོ་
གཏངོ་དགསོ་པའྱི་རྲེ་སྐུལ་ནན་པ་ོབྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། ཉ ྲེ་ཆར་ཨ་རྱིའྱི་
ཕྱི་སྱིད་མགྱིན་ཚབ་པས་གསུངས་དནོ་ལྟར། རྒྱ་ནག་གཞུང་
ནས་༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆྲེན་རྱིན་པ་ོཆྲེ་གང་ད་ུཡོད་མྲེད་

ཚང་མས་ཤྲེས་པ་བཟ་ོདགསོ་པ་དང་། པཎ་ཆྲེན་རྱིན་པ་ོཆྲེ་
ང་ཚོ་ཚང་མས་དངསོ་སུ་མཇལ་རྒྱྱུའྱི་གོ་སྐབས་ངྲེས་པར་
བསུྐན་དགསོ། 

དྲེ་རྱིང་གྱི་དསུ་དན་འདྱིའྱི་སར། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ནས་
པཎ་ཆྲེན་དགྲེ་འདནུ་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག་གྱི ་རྲེས་དན་ལོ་
རྒྱྱུས། ‘Tibet’s Stolen Child: Remembering the 

Story of the 11th Panchen Lama-Gedhun 

Choekyi Nyima’ ཞྲེས་པའྱི་དཔྲེ་ད ྲེབ་ད ྲེ་སྒ་ོའབྱྲེད་བྱྲེད་
ཀྱི་ཡོད། དཔྲེ་ད ྲེབ་ད ྲེའྱི་ཐགོ་ནས་པཎ་ཆྲེན་སྐུ་ཕ ྲེང་བཅྱུ་པ་
ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གྱིས་བདོ་ཀྱི ་སྐད་ཡྱི ག་དང་
རྱིག་གཞུང་མྱི ་རྱིགས་བཅས་པ་སུང་སྐྱབོ་ཆྲེད་དཀའ་སྡུག་
ཚད་མྲེད་བཞྲེས་པའྱི་ལོ་རྒྱྱུས་ལ་རྲེས་དན་དང་། པཎ་ཆྲེན་
དགྲེ་འདནུ་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག་གླདོ་བཀྲལོ་འཐབོ་ཐབས་
ཀྱི་ལས་འགུལ་འག་ོམུས་ཁག་གཞྱི་རྒྱ་ཆྲེ་ར་ུགཏངོ་རྒྱྱུ ། རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་པཎ་ཆྲེན་དགྲེ་
འདནུ་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་སྐུ ་འཁརོ་བཅས་པའྱི་གནས་སངས་
རགོ་ཞྱིབ་བྱྲེད་མཁན་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་ཚོགས་ཆྱུང་ཞྱིག་
འཛུགས་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་གནང་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀྱི་
ལས་འགུལ་ཁག་སརྔ་ལས་ལྷག་པ་སྤ ྲེལ་ཐབས་སུ་དམྱིགས་
ཏྲེ་པར་སུྐན་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན།

མཐའ་དནོ། ༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆྲེན་དགྲེ་འདནུ་ཆོས་ཀྱི་
ཉྱི་མ་མཆོག་ད་ལྟ་གང་ད་ུབཞུགས་ཡོད་རངུ་། བསན་འགའོྱི་
མགོན་དཔུང་དམ་པར་སྐུ་ཚྲེ་༸ཞབས་པད་ཡུན་ད་ུབརན་པ་
དང་། མྱི ་རྱིང་བར་རང་གྱི ་གདན་སར་འཁདོ་ནས་༸ཀུན་
གཟྱིགས་པཎ་ཆྲེན་སྐུ ་ཕ ྲེང་གོང་མ་རྱིམ་བྱནོ་གྱི་མཛད་པ་
རྣམ་པར་ཐར་པ་བདག་གྱིར་བཞྲེས་ཐུབ་པ། བདག་ཅག་
ཡོངས་ནས་གང་གྱི ་གསྲེར་ཞལ་རྱིན་པ་ོཆྲེ་མགགོས་ནས་
མྱུར་ད་ུམཇལ་ཐུབ་པའྱི་སྨནོ་འདནུ་ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས། 
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གྱིས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ 
༥ ཚྲེས་ ༡༧ ལ་སྤ ྲེལ།། །།



༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།17

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རམོ་པ་པ་ོགགས་ཅན་པྱི་ཁ་ོཨྱི ་
ཡྲེར་ལགས་དང་ལནྷ་ད་ུརྲེ་བ་སུྐན་པ་ཞྲེས་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་གླ ྲེང་མོལ་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༡༩ ཉྱིན་གྱི་སྔ་
དརོ་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་
བཞུགས་སརྒ་རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ནས་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་རམོ་པ་
པ་ོགགས་ཅན་པྱི་ཁོ་ཨྱི ་ཡྲེར་ (Pico Iyer) ལགས་དང་
ལྷན་རྲེ་བ་སུྐན་པ་ཞྲེས་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐོག་གླ ྲེང་མོལ་
མཛད་ཡོད།

མཛད་རྱིམ་ད ྲེ་ནྱི་ཨ་རྱིའྱི་ཁྲེ་ལྱི ་ཧརོ་ནྱི་ཡའྱི་མངའ་སྡ ྲེའྱི་
ནང་ར ྲེན་གཞྱི ་བྱས་པའྱི་ཁྲེ་ལྱི ་ཧརོ་ནྱི་ཡ་སཱན་ཌ་བྷར་བྷ་
རའྱི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་ (The University 

of California Santa Barbara) གྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ 
ནས་ ༢༠༢༢ ལོའྱི་སྒྱུ ་སྩལ་དང་རོམ་རྱིག་མཁས་པའྱི་
གསུང་བཤད་ཀྱི ་ ལས ་འཆར་ཡ ་གལ ་རྲེ་ བ ་ སུྐན་པ ་ 
(CREATING HOPE) ཞྲེས་པའྱི་ཆ་ཤས་ཡྱི ན།

ཁྲེ་ལྱི ་ཧརོ་ནྱི་ཡ་སཱན་ཌ་བྷར་བྷ་རའྱི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉ ྲེར་
ཁང་གྱི་སྒྱུ ་རལ་དང་གཏམ་བཤད་ཚན་པའྱི་ངྲེས་སནོ་པ་ལྕམ་
སྐུ་སྲེ་ལྲེ ་སྱི ་ཊ་ (Celesta M. Billeci) ལགས་ཀྱིས་
ཕ ྲེབས་བསུ་དང་ཐྲེངས་འདྱིའྱི་མཛད་རྱིམ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གསུང་
བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་ཁྲེ་ལྱི ་ཧརོ་ནྱི་ཡ་སཱན་ཌ་བྷར་བྷ་
རའྱི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་གྱི་རྱིགས་བདག་སྐུ་ཞབས་
ཧན་རྲེ་ཡྲེང་ (Henry T. Yang) ལགས་ཀྱིས་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་
མདརོ་བསྡུས་ཞུས། དྲེ་རྲེས་རམོ་པ་པ་ོགགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་
པྱི་ཁོ་ཨྱི ་ཡྲེར་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དནོ།  སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་སརླ་ཡང་མཇལ་འཕད་བྱྱུང་
བས་དགའ་པ་ོབྱྱུང་ཞྲེས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། མགོན་པ་ོགང་
ཉྱིད་མཆོག་ལ་ནང་པའྱི་ཕགོས་ནས་རྲེ་བ་ཞྲེས་པ་གོ་བ་ལྲེན་
སངས་གང་འད་ཡྱི ན་མྱིན་སྐརོ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་སྐབས། སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས། ང་ཚོ་
སྐྱྲེས་པ་ནས་བཟུང་ང་ཚོའྱི་མྱི ་ཚྲེ་རྲེ་བར་བཅལོ་ཡོད། རྲེ་བ་
ཟྲེར་བ་ད ྲེ་ཡག་ས་ཞྱིག་ལ་རྒྱག་གྱི ་ཡོད་པ་གོ་དགསོ། ཐ་ན་

ང་ཚོ་ཨ་མའྱི་མངལ་ནང་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ཨ་མའྱི་སྲེམས་
ནང་ཁངོ་ཁ་ོམྲེད་པ་དང་ཞྱི་བདྲེ་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན། དྲེས་
ཨ་མའྱི་མངལ་ནང་ཡོད་པའྱི་ཕུ་གུ་ད ྲེར་ཤུགས་རྐྲེན་བཟང་
པ་ོཐྲེབས་ཀྱི་ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་ཟ ྲེར་བ་ད ྲེ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོཆགས་ཡོད། རྲེ་བ་ཞྲེས་པ་མ་འངོས་པ་
ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་བཤད་པ་ཡྱི ན་ན། མ་འངོས་པ་ནྱི་ངྲེས་
གཏན་མྲེད་པ་ཞྱིག་རྲེད། འནོ་ཀང་ང་ཚོས་མ་འངོས་ཆྲེད་ད་ུ
རྲེ་བ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། སྲེམས་ལ་རྲེ་དགོས་བཅངས་ནས་བསྡད་
ན་ཧ་ཅང་གནདོ་སྐྱྲེལ་གྱི་ཡོད་ལ། ང་ཚོར་ནསུ་པ་ཡོད་པ་ད ྲེ་
ཏག་ཏག་བྲེད་སྤདོ་ཀང་བྱྲེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྲེད། རྲེ་བ་བཟང་

ས་ཞྱིག་ལ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ས ྲེང་
དཀའ་ངལ་སྣ་ཚོགས་འཕད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་རྲེ་བ་བཟང་ས་ཞྱིག་
ལ་བརྒྱབ་ནས་སྡདོ་དགསོ། འཛམ་གླྱིང་ནང་མྱི ་ཐྲེར་འབུམ་
བདནུ་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ཨ་མའྱི་མངལ་ནས་བྱྱུང་
བ་རྲེད། ང་ཚོ་ཚང་མ་ཨ་མའྱི་བྱམས་སྐྱངོ་འགོ་འཚར་
ལོངས་འབྱྱུང་གྱི ་ཡོད། ཨ་མས་བྱམས་སྐྱངོ་གནང་བ་ད ྲེར་
ང་ཚོས་རྲེས་སུ་ཡྱི ་རང་ཞུ་དགོས། ཨ་མའྱི་བྱམས་སྐྱངོ་
མྲེད་ན་ང་ཚོ་འཚོ་མྱི ་ཐུབ། ཐ་ན་དདུ་འག་ོསྲེམས་ཅན་དང་
བྱ་བྱྱིའུ་ཡྱི ན་རངུ་ཨ་མས་དསུ་རག་ཏུ་རང་གྱི་ཕུ་གུར་བྱམས་
སྐྱངོ་གནང་གྱི་ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་དདུ་འག་ོསྲེམས་ཅན་དང་བྱ་
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བྱྱིའུ་ཚྱུད་པའྱི་ང་ཚོ་ཚང་མ་འཚར་ལོངས་འབྱྱུང་བར་ཨ་མ་
གཙོ་བ་ོཆགས་ཡོད། དཔྲེར་ན་ཕུ་གུ་ལོ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཡྱི ན་པའྱི་
སྐབས་ཨ་མ་འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བ་ཡྱི ན་ན། ཕུགས་ལ་
ཕུ་གུ་ད ྲེ་འཚར་ལོངས་འབྱྱུང་སྐབས་སྲེམས་ལ་དཀའ་ངལ་
འཕད་ཀྱི་ཡོད།

ཨ་མའྱི་བྱམས་བརྲེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོཆགས་ཡོད། ཨ་
མའྱི་བྱམས་བརྲེ་ཡྱིས་ང་ཚོར་རྲེ་བ་སྦྱིན་གནང་གྱི ་ ཡོད། 
དཀའ་ངལ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞྱིག་འཕད་པའྱི་སྐབས་རྲེ་ངན་བཅངས་
ནས་བསྡད་ན་སྲེམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད། རྲེ་བ་
ཟྲེར་བ་ད ྲེ་སྲེམས་པ་བཟང་པ་ོདང་བྱམས་བརྲེ་དང་འབྲེལ་
བ་ཡོད། ངསོ་ཀྱི་མྱི ་ཚྲེའྱི་མངོ་བ་ལ་ཆ་བཞག་ན་དཀའ་
ངལ་རྱིམ་པ་མང་པ་ོབརྒྱྱུད་ནས་སླ ྲེབས་པ་རྲེད། འནོ་ཀང་
ང་ཚོའྱི་རྲེ་བ་ནམ་ཡང་བརླགས་མྲེད། རྲེ་བ་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་བདྲེན་
པ་དང་དང་པརོ་འབ ྲེལ་བ་ཡོད། གཞན་གྱི་ལྟ་སངས་ཅྱི་འད་

ཞྱིག་ཡྱི ན་མྱིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་གཙོ་བ་ོསོ་སོ་རང་ཉྱིད་ནས་
བདྲེན་པ་དང་དང་པ་ོདང་གཞག་གནང་དགསོ། ལོ་ང་ོབཅྱུ་
ཕག་འགའྱི་རྱིང་ངསོ་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོའཕད་ཀང་ངསོ་
ཀྱིས་མུ་མཐུད་དང་པ་ོདང་གཞག་དང་རྲེ་བ་བརྒྱབ་ནས་སྡདོ་
ཀྱི་ཡོད། དགྲེ་རན་ཡག་ཤོས་ནྱི་རང་གྱི་དག་བ་ོད ྲེ་རྲེད། རང་
གྱི་དག་བ་ོབརྒྱྱུད་ནས་བྱམས་བརྲེ་ཉམས་ལྲེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། 
ཅྲེས་བཀའ་ལན་སྩལ། གཞན་ཡང་སྐུ་ཞབས་པྱི་ཁོ་ཨྱི ་ཡྲེར་
ལགས་ཀྱིས་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་ལ་གོ་ལའྱི་ཚ་དདོ་
ཀྱི་རྐྲེན་པས་མྱི ་མང་པསོ་ད ྲེར་གདངོ་ལྲེན་དང་། དྲེ་བཞྱིན་
སྲེམས་ཁལ་དང་དངངས་སྐག་བྱྲེད་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་རྲེ་བ་
ཇྱི་ལྟར་རྒྱྱུན་འཛྱིན་དགོས་པའྱི་སྐརོ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་སྐབས། 
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་
བཀའ་ལན་སྩལ་དནོ། ང་ཚོས་གོ་ལའྱི་ཚ་དདོ་ནྱི་ཛ་དག་
ཅན་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་ངསོ་འཛྱིན་བྱྲེད་དགསོ། དྲེར་བར ྲེན་

ང་ཚོས་ཕན་ཚྱུན་འཁུག་རདོ་བྱྲེད་དགསོ་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་མྲེད། 
འཛམ་གླྱིང་གྱི་ཤར་ལྷ་ོདང་ནབུ་བྱང་གྱི་མྱི ་ཚང་མ་འག་ོབ་མྱི ་
ཡྱི ན་པ་གཅྱིག་པ་རྲེད། ང་ཚོ་ཚང་མ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྒང་
མཉམ་ད་ུའཚོ་དགསོ། ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཁངོ་ཚོའྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ཅྲེས་རདོ་པ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་མྲེད། ཅྲེས་བཀའ་ལན་སྩལ།

ཕགོས་མཚྱུངས་པྱི་ཁོ་ཨྱི ་ཡྲེར་ལགས་ཀྱིས། འདྱི་ལོར་མྱི ་
མང་པརོ་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྲེན་ཐྲེབས་
པ་དང་། མྱི ་མང་པ་ོའདས་གངོས་སུ་གྱུར་པ།  དྲེ་བཞྱིན་
མྱི ་མང་པསོ་སོ་སོའྱི་གཉ ྲེན་ཉ ྲེ་ད་ུགངོས་བཞྱིན་པ་མཐངོ་གྱི ་
ཡོད། སོ་སོའྱི་གཉ ྲེན་ཉ ྲེ་ད་ུསོགས་འདས་གངོས་སུ་འགྱུར་
བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་གདངོ་ལྲེན་དང་། རྲེ་བ་ཇྱི་ལྟར་རྒྱྱུ ན་
འཛྱིན་བྱྲེད་དགསོ་སམ། ཞྲེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་སྐབས། མགོན་
པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས། སྨན་པ་དང་། ཚན་རྱིག་པ། སྨན་
ཞབས་པ་སོགས་ནས་ནད་ཡམས་སྔནོ་འགགོ་གྱི་མཚོན་པས་
རོགས་རམ་གནང་བཞྱིན་པར་ངསོ་ཀྱིས་དངསོ་གནས་དང་
གནས་རྲེས་སུ་ཡྱི ་རང་ཞུ་གྱི ་ཡོད། ནང་པའྱི་སྲེམས་ཁམས་
རྱིག་པའྱི་ཐགོ་ནས་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་དགསོ་པ་ད ྲེ་གལ་ཆྲེན་
པ་ོཡྱི ན་པའྱི་སྐརོ་གསུང་གྱི ་ཡོད། ནད་ཡམས་འབྱྱུང་བཞྱིན་
པའྱི་སྐབས་སྲེམས་ཁལ་ཧ་ཅང་བྱས་པ་ཡྱི ན་ན་ད ྲེས་ནད་
ཡམས་ཛ་དག་ཏུ་འགྱུར་བར་རམ་འདྲེགས་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། 
ནད་ཡམས་བྱྱུང་བ་ད ྲེ་ལས་ཡྱི ན་བསམ་ནས་སྲེམས་ཞྱི ་
བདྲེ་དང་བག་ཕྲེབས་པའྱི་ངང་བསྡད་ན་རང་ཉྱིད་ལ་གདྲེང་
ཚོད་ཡོང་གྱི ་རྲེད། ཅྲེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད་པ་
བཅས།།

ཐའྲེ་ཝན་དད་ལནྡ་མྱི ་མང་ལ་ཤྲེས་རབ་སྙྱིང་པའོྱི་གསུང་ཆོས་སབྐས་ཀྱི་ཆོས་ཞུ་བའྱི་དྱི་བ་
དང་བཀའ་ལན།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༡ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཐའྲེ་ཝན་བདོ་
བརྒྱྱུད་ནང་བསན་ཆོས་ཚོགས་ཐུན་མོང་ནས་ཇྱི་ལྟར་གསོལ་
བ་བཏབ་པ་ལྟར་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་བཞུགས་སརྒ་ཕ་ོབང་ནས་
ད་ལམ་བརྒྱྱུད་ཤྲེས་རབ་སྙྱིང་པའོྱི་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྱིན་
སོྩལ་སྐབས་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་པས་ཞུས་པའྱི་དྱི་བ་ཁག་གྱི ་
བཀའ་ལན།

དྱི་བ། ནང་ཆོས་སླབོ་གཉ ྲེར་ལས་དང་པ་ོབ་ཞྱིག་ཡྱི ན་ན་ཉྱིན་
རྲེའྱི་འཚོ་བའྱི་ཁདོ་ནང་ཆོས་ཉམས་ལྲེན་ཇྱི་ལྟར་བྱ་དགསོ་
སམ།

བཀའ་ལན། ཆོས་ཞྲེས་པ་ནྱི་འདནོ་པ་འདནོ་པ་དང་ཆོ་
ག་འདནོ་པ་སོགས་ཕལ་བ་རྲེད། ཆོས་ཞྲེས་པ་ནྱི་གཙོ་བ་ོ
སྲེམས་རྒྱྱུད་འདལུ་བ་དང་། ཐབས་ཀྱི་སྒ་ོནས་བྱང་ཆྱུབ་ཀྱི་

སྲེམས་སྒམོ་པ། སྙྱིང་རྲེ་སྒམོ་པ། ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཆ་ནས་སངོ་
ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་བ་ད ྲེ་ཆོས་ང་ོམ་རྲེད། བྱང་
ཆྱུབ་ཀྱི་སྲེམས་དང་སངོ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བས་ཟྱིན་པའྱི་སྒ་ོནས་
སྔགས་ཀྱི་ཆོ་ག་འདནོ་པ་དང་ལྷ་སྒམོ་པ་སོགས་ནྱི་ཆོས་སུ་
འག་ོབ་ལས། བྱང་ཆྱུབ་ཀྱི་སྲེམས་དང་སངོ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་
མྲེད་པར་ལྷ་སྒམོ་ན་ཆོས་ལ་འག་ོགྱི ་མྲེད། ལྷ་སྒམོ་ཏ ྲེ་སོ་སོ་
མྱི ་དགའ་སར་ངན་སྔགས་རྒྱག་པ་དང་གཏརོ་མ་འཕྲེན་པ་



༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།19

སོགས་ནྱི་སྡྱིག་པ་བསགས་པ་ལས་ཆོས་མ་རྲེད། ཆོས་ཆོས་
སུ་འག་ོབ་ལ་སྲེམས་རྒྱྱུད་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་ཞྱིག་དགསོ་
པ་རྲེད། སྲེམས་རྒྱྱུད་ཆོས་དང་འབྲེལ་ཞྲེས་པ་ནྱི་སྲེམས་
བཟང་པ་ོབྱྲེད་པ་དང་། ཆོས་གང་ཞྱིག་ཡྱི ན་ནའང་རྒྱྱུ ་རྐྲེན་
ར ྲེན་འབྲེལ་ད་ུམ་ཚོགས་པའྱི་སྒ་ོནས་ཡོང་བ་བླརོ་སླ ྲེབས་
ན། བསམ་བླ་ོགུ་ཡངས་པརོ་འགྱུར་གྱི་རྲེད། རྒྱྱུ ་རྐྲེན་ར ྲེན་
འབྲེལ་ད་ུམ་ཚོགས་པ་ལས་ཡོང་བར་ཤྲེས་ན་རྐྲེན་གཅྱིག་ལ་
མ་འགྱིག་པར་རུླང་ལངས་པ་སོགས་ཕལ་ཆྲེར་ཡོང་གྱི ་མ་
རྲེད། སྲེམས་པ་བཟང་པའོྱི་སྒ་ོནས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་
མྱི ་འདདོ་པ་དང་བདྲེ་བ་འདདོ་པ་ཤ་སག་རྲེད་ཅྲེས་བརྲེ་བའྱི་
སྲེམས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ཁངོ་ཁ་ོཟ་བ་ཡོང་གྱི ་མ་རྲེད། སྲེམས་
པ་བཟང་པ་ོདང་ཆོས་ཐམས་ཅད་བར ྲེན་ནས་འབྱྱུང་བ་ལ་
བསམ་བླ་ོམང་ཙམ་བཏང་ན་ཕན་གྱི་རྲེད།

དྱི་བ།  ནང་ཆོས་སྦང་བ་ལ་ཐསོ་བསམ་སྒམོ་གསུམ་གྱི་
རྱིམ་པ་ངྲེས་པར་བརྒྱྱུད་དགསོ་པ་ཡྱི ན་ནམ། དྲེ་ལརྟ་བྱྲེད་མྱི ་
ནསུ་པ་ལ་ནང་ཆོས་ཉམས་སུ་ལྲེན་པའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་དམ།

བཀའ་ལན། ཐསོ་བསམ་སྒམོ་གསུམ་བྱྲེད་པར་རྒྱ་ཆྲེ་ཆྱུང་
སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རྲེད།  ཐསོ་པ་བྱྲེད་པ་ལ་གཞུང་ཆྲེན་མོར་
ལྟ་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན་ན། གཞུང་ཆྲེན་མོར་བལྟས་ཏ ྲེ་ག་
ཚོད་ཀྱིས་ཐསོ་པ་རྒྱ་ཆྲེ་ན་བསམ་བླ་ོགཏངོ་བའང་རྒྱ་ཆྲེ་བ་
དང་ཟབ་མོ་ཡོང་གྱི ་རྲེད། དྲེ་དང་འབྲེལ་ནས་སྲེམས་ལ་
སྒམོ་ན་སྲེམས་ལ་འགྱུར་བ་ཐྲེབས་པའང་རྣམ་གངས་མང་
པའོྱི་ཐགོ་ནས་ཡོང་གྱི ་རྲེད། ཡང་ཐསོ་བསམ་སྒམོ་གསུམ་
ཞྲེས་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་གྱི ་ས ྲེང་། དཔྲེར་ན། སངས་རྒྱས་ཞྲེས་
པའྱི་དནོ་གང་འད་ཡྱི ན་པ། ཆོས་ཞྲེས་པས་སྲེམས་རྒྱྱུད་
འདལུ་བ་འགོག་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཆོས། དྲེ་ལྟར་
མདརོ་བསྡུས་ཤྱིག་གྱི ་ས ྲེང་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ས ྲེ། ཆོས་
ཚྱུལ་བཞྱིན་ད་ུབསུྒབ་པའྱི་དགྲེ་འདནུ་ཞྲེས། སངས་རྒྱས་
ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྱིའ།ོ། ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྱིའ།ོ། དགྲེ་
འདནུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྱིའ་ོཞྲེས་བསྡུས་བསྡུས་ཤྱིག་གྱི ་ས ྲེང་
ནས་བྱྱིན་ནའང་། དྲེ་ལ་དཔག་པའྱི་ཐསོ་བྱྱུང་གྱི ་ཤྲེས་རབ། 
བསམ་བྱྱུང་གྱི ་ཤྲེས་རབ། སྒམོ་བྱྱུང་གྱི ་ཤྲེས་རབ་ཡོང་གྱི ་
རྲེད།

ཐསོ་བསམ་སྒམོ་གསུམ་ཞྲེས་གཞུང་ཆྲེན་མོར་སྦངས་པ་
རྐང་བར་གོ་དགོས་པ་མ་རྲེད། སོ་སོའྱི་བླ་ོདང་འཚམས་

པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྲེད། བླ་ོགསོ་རྒྱ་ཆྲེན་པ་ོཡྱི ན་ན་གཞུང་རྒྱ་
ཆྲེན་པ་ོལ་ཐསོ་པ་བྱྲེད་པ་དང་། དྲེ་མྱིན་ན་གཞུང་ཉུང་ཉུང་
། ང་ཚོ་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་ཀྱི་ཇ་ོབ་ོརྲེའྱི་ལམ་སྒནོ་ལྟ་
བུར་མཚོན་ན་གཞུང་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་རྲེད། ཇ་ོབ་ོརྲེ་བདོ་ལ་
ཕ ྲེབས་དསུ་གཞུང་རྒྱ་ཆྲེན་པ་ོད ྲེ་འད་མྱི ་དགསོ། ཉུང་ཉུང་
ཞྱིག་གསུངས་རོགས་ཞྲེས་ཞུས་པས། ལམ་སྒནོ་གསུངས་
པའྱི་ལོ་རྒྱྱུས་ཡོད་པ་རྲེད། དཔྲེར་ན། ཡུམ་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པར་ཆ་བཞག་ན། རྒྱས་པ་འབུམ། འབྱིང་ཉྱི་ཁྱི། 
བསྡུས་པ་བརྒྱད་སངོ་པ། དྲེ་ལས་མད་ོསྡུད་པ། བསྡུས་ཤོས་
ནྱི། སྨྲ་བསམ་བརདོ་མྲེད་ཤྲེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན།། མ་སྐྱྲེས་
མ་འགག་ནམ་མཁའྱི་ང་ོབ་ོཉྱིད།། སོ་སོ་རང་རྱིག་ཡྲེ ་ཤྲེས་
སྤདོ་ཡུལ་བ།། དསུ་གསུམ་རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་ལ་ཕག་འཚལ་
ལོ།། ཞྲེས་པའྱི་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅྱིག་གྱི ་ས ྲེང་ནས་ཡོང་གྱི ་རྲེད། 
ཐསོ་བསམ་སྒམོ་གསུམ་བྱྲེད་པ་ལ་སོ་སོའྱི་བླ་ོདང་བསནུ་
ནས་སྔནོ་ལ་གཞུང་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་སྦངས་ཏྲེ། དྲེ་ནས་ཞྱིབ་
ཚགས་པ་ོདང་རྒྱ་ཆྲེ་བར་བཏང་ས ྲེ་གཞུང་ཆྲེན་མོར་སྦངས་
ན་ལས་སླ་བ་ཡོད། དཔྲེར་ན། རྲེ་རྱིན་པ་ོཆྲེའྱི་ལམ་གཙོ་དང་
ལམ་རྱིམ་བསྡུས་དནོ་ལྟ་བུ་ནྱི་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་རྲེད། དྲེ་སྦངས་
ནས་བླ་ོལ་གོ་བ་རོབ་ཙམ་ཆགས། སྲེམས་གོམས་འདྱིས་
བྱྱུང་ན་ལམ་རྱིམ་འབྱིང་བར་བལྟས། དྲེ་ནས་ཡར་ལམ་
རྱིམ་ཆྲེན་མོར་བལྟས། དྲེའྱི་ས ྲེང་བླ་ོགསོ་ཀྱིས་ལྕགོས་ན། 
ར་ཤྲེའྱི་ཊཱྱིཀ་ཆྲེན་དང་དབུ་མ་དགོངས་པ་རབ་གསལ། དང་
ངྲེས་ལྲེགས་བཤད་སྙྱིང་པ་ོསོགས་སྦྲྲེལ་ནས་བལྟས། ཐགོ་མ་
ཅྱི་ཡང་མ་ཤྲེས་གོང་ནས་གཞུང་ཆྲེན་མོར་བལྟས་ན་དཀའ་
ངལ་ཡོད་པ་རྲེད། མྱུ་གུ་ཞྱིག་སྐྱྲེ་བར་ཆ་བཞག་ནའང་སྔནོ་
ལ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞྱིག་ནས་སྐྱྲེ་གྱི ་རྲེད། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱྲེད་
ཀྱི་ཤྲེས་རབ་དྲེའང་སྔནོ་ལ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞྱིག་ག་ལྲེར་རྒྱ་ཆྲེ་ར་ུ
དང་ཟབ་ཏུ་འག་ོགྱི ་རྲེད།

དྱི་བ། ཆོས་བརྒྱྱུད་གཅྱིག་དང་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གཉ ྲེན་
གཅྱིག་བས ྲེན་ན་ལྲེགས་སམ། ཆོས་བརྒྱྱུད་མྱི ་འད་བ་ད་ུམ་
དང་དགྲེ་རན་མྱི ་འད་བ་མང་བ་ོབས ྲེན་ན་ལྲེགས།

བཀའ་ལན། དྲེ་སོ་སོའྱི་ཁམས་དང་མོས་པར་བསནུ་རྒྱྱུ ་
རྲེད། རྱིགས་ཁ་ཤས་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གཉ ྲེན་མང་པརོ་
བས ྲེན་ན། དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གཉ ྲེན་རྲེ་རྲེར་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་
པའྱི་རྣམ་དཔྱདོ་རྲེ་ཡོད། ངསོ་ལ་མཚོན་ན། ཕལ་ཆྲེར་དགྲེ་

བའྱི་བཤྲེས་གཉ ྲེན་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་ཤྱིག་ཡོད། བླ་མ་ཧ་ཅང་
མང་པ་ོཡོད། དྲེ་དག་སོ་སོའྱི་ངསོ་ནས་ལྲེགས་བཤད་ཐུན་
མོང་མ་ཡྱི ན་པ་ཡོང་གྱི ་འདགུ དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གཉ ྲེན་ང་ོ
མ་དཔྲེ་ཆ་ལ་ལྟ་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་རྲེད། གླ ྲེགས་བམ་དྲེ་དག་དགྲེ་བའྱི་
བཤྲེས་གཉ ྲེན་ང་ོམ་རྲེད། བླ་མ་རྱིགས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གཞུང་
ད ྲེ་དག་མ་མཁྱྲེན་པར་ངའྱི་སླབོ་མ་ཞྲེས། བླ་མ་ཁོང་གྱིས་
སླབོ་མར་ཆགས་སྡང་བསླབ་པ་སོགས་ཡོང་སྱིད་པ་རྲེད། སོ་
སོས་བསམ་བླ་ོབཏང་ས ྲེ་བླ་མ་མང་པ་ོབས ྲེན་ནས་དྲེ་དག་གྱི ་
སྐུ་མདནུ་ནས་གདམས་པ་འད་མྱིན་ཡོད་པ་ལ། མ་དད་པ་
སྐྱྲེ་བ་མྱིན་པར་དཔྱད་བསྡུར་བྱྲེད་པ་བྱྱུང་ན། བླ་མ་ག་ཚོད་
མང་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདགུ དྲེ་ལྟ་མྱིན་པར་སྔནོ་གྱི་རྲེ་བཙྱུན་
མྱི ་ལ་དང་མར་བ་ལོ་ཙཱ་བ་ལྟ་བུ་བླ་མ་གཅྱིག་རྲེ་བས ྲེན་ནས་
འག་ོགྱི ་ཡོད། དྲེང་སྐབས་ཀང་བླ་མ་གཅྱིག་ལས་ཆོས་
བརྒྱྱུད་སྣ་ཚོགས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རྲེད། དཔྲེར་ན། ངསོ་ཀྱི་ངསོ་
ནས་ས་སྐྱ། བཀའ་བརྒྱྱུད། རྙྱིང་མ། དགྲེ་ལུགས་སོགས་
ཀྱི་གདམས་པ་ཆ་ཚང་ཕལ་ཆྲེར་ཐབོ་ཡོད། ཁ་ཤས་བླ་མ་
གཅྱིག་ལས་ཐབོ་ཡོད། ཁ་ཤས་བླ་མ་མྱི ་འད་བ་མྱི ་འད་བ་
ལས་ཐབོ་ཡོད། དྲེ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་རྲེད། སོ་སོའྱི་ཁམས་
དང་མོས་པ་དང་། གཤྱིས་ཀར་བསུན་ནས་ཅྱི་ཙམ་གྱི་
བཤྲེས་གཉ ྲེན་མང་པ་ོདང་ཆོས་བརྒྱྱུད་མང་པ་ོཐབོ་ཡོད་ན། 
སྲེམས་རྒྱྱུད་ལ་ཕན་ན་འགྱིག་པ་རྲེད། བླ་མ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་
ཡྱི ན་ན་ང་ཚོ་དང་ཁངོ་ཚོ་ཞྲེས་ཆགས་སྡང་བསླབ་ཀྱི་མ་རྲེད།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ས་ག་ཟླ་བའྱི་དསུ་ཆྲེན་ཉྱིན་འཛམ་
གླྱིང་ནང་པའྱི་མཆྲེད་གགོས་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྱི་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༢༦ ཉྱིན་ཏ ྲེ་ས་
ག་ཟླ་བའྱི་དསུ་ཆྲེན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་བསནུ་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་
མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་ནང་པའྱི་མཆྲེད་གགོས་ཡོངས་ལ་
འཚམས་འདྱི་སྩལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། སནོ་པ་བཅོམ་
ལྡན་འདས་སྐུ ་བལྟམས་པ་དང་། མངནོ་པར་རགོས་པར་
སངས་རྒྱས་པ། སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་བཅས་དསུ་ཆྲེན་
ཁྱད་པར་ཅན་ང་ཚོས་སུང་བརྱི ་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་གོ་སྐབས་དང་
བསནུ། ངསོ་ཀྱིས་འཛམ་གླྱིང་ནང་པའྱི་མཆྲེད་གགོས་ཡོངས་
ལ་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།

སནོ་པ་ཤཱཀ་མུ་ནྱི་ལོ་ ༢༦༠༠ ཙམ་གྱི་གོང་རྒྱ་གར་ནང་རྒྱ་
གར་གྱི་ཤཱཀའྱི་རྒྱལ་རྒྱྱུད་ཡབ་ཟས་གཙང་མའྱི་རྒྱལ་སས་
སུ་སྐུ ་བལྟམས་པ་དང་། པཱ་ལྱི ་དང་ལྲེགས་སྦར་གྱི་ཆོས་
བརྒྱྱུད་འཛྱིན་མཁན་གཉྱིས་ཀས་སནོ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ས་ག་ཟླ་བའྱི་ཚྲེས་བཅ་ོལྔ་ཉྱིན་གྱི་ཐ་ོརངས་ལ་
མངནོ་པར་རགོས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ཡོངས་གགས་ཀྱིས་

རདོ་ཀྱི་ཡོད།

པཱ་ལྱི ་དང་ལྲེགས་སྦར་གྱི་ཆོས་བརྒྱྱུད་འཛྱིན་མཁན་གཉྱིས་
ཀས་ཁ་གཅྱིག་གག་ཐགོ་སནོ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཐགོ་མ་ཉྱིད་ནས་སངས་རྒྱས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་
འཛྱིན་གནང་གྱི ་མྲེད་ཀང་། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱིས་ཚོགས་གསག་སྒྱིབ་སྦངོ་མཛད་དྲེ་མངནོ་པར་རགོས་
པར་སངས་རྒྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་ངསོ་འཛྱིན་ཞུ་གྱི ་ཡོད།

ལྲེགས་སྦར་གྱི་ཆོས་བརྒྱྱུད་འཛྱིན་པས་སནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས་བསྐལ་པ་གངས་མྲེད་པའྱི་སྔ་རོལ་ནས་སྐུ་བཞྱིའྱི་
རྣམ་པ་བསན་ཡོད་པ་རདོ་ཀྱི་ཡོད། སྐུ་བཞྱི་ནྱི། ང་ོབ་ོཉྱིད་སྐུ། 
ཡྲེ ་ཤྲེས་ཆོས་སྐུ། ལོངས་སྐུ། སུྤལ་སྐུ་བཅས་ཡྱི ན། ཞྲེས་
དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་དྲེ་དག་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་
ཡྱི ན་པ་དང་། གསུང་རབ་ད ྲེ་དག་ནྱི་མྱི ་མང་བྱྲེ་བག་པ་དང་། 
ལུང་པ་བྱྲེ་བག་པ་ཞྱིག་གྱི ་ཆྲེད་ད་ུམ་ཡྱི ན་པར། སྲེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆྲེད་ད་ུཡྱི ན།

མྱི ་སོ་སོའྱི་ནསུ་པ་དང་མོས་པ་ལ་དཔགས་པའྱི་གསུང་རབ་
ད ྲེ་དག་གྱི ་ལམ་ད་ུརྲེས་སུ་འབང་ཆོག་གྱི ་རྲེད། དཔྲེར་ན་
ངསོ་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན། ངསོ་རང་ལོ་ཆྱུང་ངུ་ཡྱི ན་པའྱི་
སྐབས་ནས་ནང་པའྱི་གཞུང་ད ྲེ་དག་སྦངོ་འགོ་བཙྱུགས་པ་
ཡྱི ན་ལ། དསུ་ད་ལྟ་ཡྱི ན་ནའང་ལོ་ ༨༦ ལ་སླ ྲེབ་ལ་ཉ ྲེ་བ་
ཡོད་ཀང་ངསོ་ཀྱིས་ད་དངུ་སླབོ་གཉ ྲེར་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། དྲེར་
བར ྲེན་ངསོ་ཀྱིས་དསུ་རག་ཏུ་ནང་པ་ཡོངས་ལ་དསུ་རབས་ཉྱི་
ཤུ་ར་གཅྱིག་པའྱི་ནང་པ་བྱྲེད་དགསོ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་
ཀྱི་གསུང་རབ་ང་ོམ་གང་ཡྱི ན་པ་ཤྲེས་པའྱི་ཐགོ་ལག་ལྲེན་
གནང་དགསོ་པའྱི་སྐུལ་མ་གཏངོ་གྱི ་ཡོད། ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའྱི་གཞུང་ད ྲེ་དག་སྦང་བར་ཐསོ་བསམ་སྒམོ་གསུམ་
ཡ་མ་བལ་བ་བྱྲེད་དགསོ།

སནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇྱིག་ར ྲེན་འདྱིར་ཕ ྲེབས་པ་ནས་
བཟུང་རྱིམ་པས་ང་ཚོའྱི་འཛམ་གླྱིང་འདྱི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད། 
འནོ་ཀང་སནོ་པ་ཐུགས་རྲེ་ཅན་གྱི་གསུང་གྱི ་སྙྱིང་པ་ོད ྲེ་དག་
དསུ་ད་ལྟ་ཡྱི ན་ནའང་ལོ་ ༢༦༠༠ གོང་གྱི ་ནང་བཞྱིན་དགསོ་
མཁོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། པཱ་ལྱི ་དང་ལྲེགས་སྦར་གྱི་
ཆོས་བརྒྱྱུད་གཉྱིས་ཀར་མ་རྱིག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལས་
ཐར་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཡོད། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱིས་གཞན་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་ཕན་པ་སུྒབ་དགསོ་པ་
དང་། གཞན་ལ་གནདོ་པ་བྱྲེད་རྒྱྱུ ་མྲེད་པའྱི་སྐརོ་བསླབ་བྱ་
བསྐྱནོ་ཡོད། ང་ཚོས་ད ྲེ་ལྟར་འགོ་འཛུགས་བྱྲེད་པར་ང་ཚོ་
ཚང་མ་བདྲེ་བ་འདདོ་ཀང་སྡུག་བསྔལ་མྱི ་འདདོ་པ་གཅྱིག་
མཚྱུངས་ཡྱི ན་པ་ངསོ་འཛྱིན་གནང་དགསོ།

བདྲེ་སྐྱྱིད་འཚོལ་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ལས་བལ་འདདོ་ཀྱི་
རང་དབང་ནྱི་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་སྐྱྲེས་ཐབོ་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་ཡྱི ན། 
འནོ་ཀང་མྱི ་སྒ ྲེར་གྱི་བདྲེ་སྐྱྱིད་ནྱི་ང་ཚོས་མྱི ་གཞན་ལ་ཇྱི་
ལྟར་འབྲེལ་བ་བྱྲེད་རྒྱྱུ ་ལ་རག་ལུས་ཡོད། གཞན་གྱི་བདྲེ་
སྡུག་ལ་བརྱི ་བཀུར་གྱི་བླ ་ོསྐྱྲེ་ཐབས་བྱྲེད་དགོས་པ་དང་། 
རང་གཅྲེས་འཛྱིན་གྱི་བླ་ོད ྲེ་གང་ཐུབ་ཉུང་ད་ུགཏངོ་དགསོ། 
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༸གོང་ས་མཆོག་གྱི ་མཛད་འཕྱིན་ཁག་དང་། དབུས་
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ། གསལ་

བསྒགས་སོགས་ཞྱིབ་ཕ་གཤམ་གསལ་ད་རྒྱའྱི་ཁ་བྱང་
ཐགོ་གཟྱིགས་པར་འཚལ། 
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ང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་འབྱྱུང་ས་གཙོ་བ་ོནྱི་རང་གཅྲེས་འཛྱིན་
གྱི་བླ་ོད ྲེ་ཡྱི ན། གཞན་ལ་སྲེམས་པ་བཟང་པ་ོགང་ཐུབ་བྱྲེད་
ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་བདྲེ་སྐྱྱིད་འབྱྱུང་གྱི ་ཡོད།

དསུ་ཆྲེན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྐབས་འདྱིར་ནང་པ་ཚོས་ནང་
པའྱི་གནས་ཆྲེན་དཔྲེར་ན་གནས་མཆོག་རྡ་ོརྲེ་གདན་དང་
ལུམ་བྱི་ནྱི། དྲེ་བཞྱིན་ནང་པའྱི་གནས་ཆྲེན་ཁག་ཏུ་སྨནོ་ལམ་
གསུང་འདནོ་དང་། རྣམ་དཀར་དགྲེ་བའྱི་ལས་ལ་འབད་ངྲེས་
རྲེད། འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་ཉ ྲེན་ཁ་དང་། དྲེ་
བཞྱིན་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱིས་རྐྲེན་པས་འཛམ་གླྱིང་
ཡོངས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་པ་ད ྲེ་དག་ང་ཚོ་ཚང་མ་
ཐུན་མོང་གྱིས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་སྲེལ་ཐབས་གནང་དགསོ། 
ཐུགས་སྨནོ་དང་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། ཞྲེས་གསུང་
འཕྱིན་སྩལ།།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་
ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་དང་སྲེམས་བསྐྱྲེད་ཀྱི་ 

ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
ལ་སོག་ཡུལ་དགའ་ལྡན་ཐྲེག་ཆྲེན་གླྱིང་དགོན་པས་ཇྱི་ལྟར་
སྔནོ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་བཀའ་བཞྲེས་བཟང་པ་ོ
སྨྱིན་སྩལ་ཐབོ་ས ྲེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༢༦ ཉྱིན་
དང་ས་ག་ཟླ་བའྱི་ཚྲེས་བཅ་ོལྔའྱི་ཉྱིན་སོག་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་
ས་ག་ཟླ་བའྱི་དསུ་ཆྲེན་སུང་བརྱི ་དང་འབྲེལ་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་
བཀའ་སླབོ་དང་། དྲེ་རྲེས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དགྲེ་ལྡན་ལྷན་ཚོགས་
དང་། བླ་ོགླྱིང་སུྤལ་སྐུ ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གསོལ་འདྲེབས་
ཞུས་ངརོ་རྲེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྲེན་པསོ་མཛད་པའྱི་ལམ་གཙོ་རྣམ་
གསུམ་གྱི་བཀའ་ཁྱིད་དང་སྲེམས་བསྐྱྲེད་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་
བཀའ་དྱིན་སྩལ་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ མ་ཟྱིན་ཙམ་
ལ་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའྱི་གཟྱིམ་ཆྱུང་
ཕ་ོབང་ནས་གསུང་ཆོས་གནང་ཡུལ་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་གྱིས་
བཞུགས་ཁྱིར་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་མཚམས་སོག་ཡུལ་ནང་
པའྱི་དབུ་ཁྱིད་མཁན་པ་ོབླ་མ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གྱིས་ད་
ལམ་བརྒྱྱུད་མཎྜལ་ར ྲེན་གསུམ་འདྲེགས་འབུལ་ཞུས་གུབ་
མཚམས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ཐགོ་མར་སནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ལ་གུས་ཕག་སྔནོ་ད་ུབཏང་བའྱི་ཐགོ་ནས་སོག་པའོྱི་
ཆོས་གགོས་ཚོར་ཆོས་འབྲེལ་ཉུང་ཙམ་བྱྲེད་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། ང་
ཚོ་ཚང་མས་མཁྱྲེན་གསལ་ལྟར་བདོ་དང་སོག་པ་ོགཉྱིས་ནྱི་
ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་འབ ྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། 
སོག་པའོྱི་ཆོས་གགོས་མང་ཆྲེ་ཤོས་རྲེ་རྱིན་པ་ོཆྲེའྱི་རྲེས་
འབངས་ཆགས་ཡོད་པར་བར ྲེན་ངསོ་ཀྱིས་ཁྱདོ་རང་ཚོར་
བརདོ་འདདོ་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། 
བདག་ཉྱིད་བདག་གྱི ་མགོན་ཞྲེས་གསུང་གྱི ་འདགུ སངས་
རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཆོས་འདྱི་སོ་སོའྱི་མ་འངོས་པའྱི་
བདྲེ་སྡུག་སོ་སོའྱི་ལག་ཏུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྲེད། ཆོས་ལུགས་
གཞན་པ་ཚོས་འཇྱིག་ར ྲེན་བཀདོ་པ་པ་ོགསུངས་ནས་ང་ཚོའྱི་
བདྲེ་སྡུག་ད ྲེ་འཇྱིག་ར ྲེན་བཀདོ་པ་པའོྱི་ཕག་ཏུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་
རྲེད། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱིས་སོ་སོས་ལས་བཟང་པ་ོ
ཞྱིག་བསགས་ན་སོ་སོར་བདྲེ་སྐྱྱིད་ཡོང་བ་དང་། སོ་སོའྱི་
ངསོ་ནས་བཟང་པ་ོབྱྲེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱི ན་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་
སྐྱབོ་ཐབས་མྲེད། དྲེར་བར ྲེན་བདག་ཉྱིད་བདག་གྱི ་མགོན་
ཞྲེས་གསུངས་པ་རྲེད། རང་གྱི ་ངང་གྱིས་བདྲེ་བ་འདདོ་པ་
དང་སྡུག་བསྔལ་མྱི ་འདདོ་པ་ཤ་སག་ཡྱི ན་པ་ནྱི་སྲེམས་ཅན་
གགོ་སྦུར་ཚྱུན་ཆད་གཅྱིག་མཚྱུངས་རྲེད། མྱི ་ནྱི་བསམ་བླ་ོ
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མང་པ་ོའཁརོ་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་སབས་སོ་སོའྱི་
སྲེམས་སྐྱྱིད་དང་མ་སྐྱྱིད་ཀང་བསམ་བླའོྱི་ཐགོ་ནས་ཡོང་བ་
དང་། མྱི ་ལ་ཕན་གནདོ་ཡོང་རྒྱྱུ ་ཡང་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་སྲེམས་མ་
བཏུལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གཞན་ལའང་གནདོ་ཡོང་བ་ཞྱིག་དང་། 
སྲེམས་བཏུལ་བ་བྱྱུང་ན་གཞན་ལའང་ཕན་ཡོང་བ་ཞྱིག་རྲེད། 
དྲེར་བར ྲེན་སྲེམས་བཏུལ་ན་བདྲེ་སྐྱྱིད་དང་སྲེམས་མ་བཏུལ་
ན་སྡུག་བསྔལ་ཡྱི ན་པ་གསུང་གྱི ་ཡོད།

སྲེམས་འདལུ་བའྱི་ཐབས་ནྱི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་གསུང་
བཞྱིན་ཡོད། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱིས་སྲེམས་འདལུ་
ཐབས་ཞྲེས་པ་ནྱི་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་ནས་ཡོང་བ་ཞྱིག་མ་
ཡྱི ན་པར་སོ་སོས་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་སྲེམས་མ་ཞྱི་བ་ཞྱི་
བར་བྱྲེད་པ་དང་། མ་འདལུ་བ་བཏུལ་བར་བྱྲེད་དགསོ་པ་
གསུང་བཞྱིན་ཡོད། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། 
སངོ་པ་ཞྱི་བ་སྐྱྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་ཚྱུལ། །མྱི ་ཤྲེས་པས་ནྱི་འག་ོབ་
འཁྱམས་གྱུར་པ། །དྲེ་དག་ཐུགས་རྲེ་མངའ་བས་ཐབས་ཚྱུལ་
དང་། །རྱིགས་པ་བརྒྱ་དག་གྱིས་ནྱི་འཛུད་པར་མཛད། ། 
ཅྲེས་གསུང་ཡོད་པ་ད ྲེ་རྲེད། གང་ལྟར་རང་གཞན་ཚང་མ་
སྡུག་བསྔལ་མྱི ་འདདོ་པ་དང་བདྲེ་བ་འདདོ་པ་ཤ་སག་ཡྱི ན་
ཡང་། སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱྱུ ་ཡར་གཏུགས་ཡོང་སྐབས་སྲེམས་
མ་བཏུལ་བའྱི་དབང་གྱིས་ཡོང་གྱི ་ཡོད་པ་དང་། སྲེམས་མ་
བཏུལ་བ་ནྱི་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི ་ལྟ་བ་ཞྱིག་གྱི ་ཐགོ་ནས་ཆགས་
སྡང་གྱི ་ཨ་འཐས་ཀྱི་འཛྱིན་པ་ད ྲེས་ཡོང་བཞྱིན་པ་གསལ་
པ་ོའདགུ སྤྱིར་བཏང་བཤད་པ་ཡྱི ན་ན། ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་
ཀང་བཤད་ཀྱི་འདགུ མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བར ྲེན་
ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་སབས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརྲེ་བ་ཞྱིག་
རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་བ་ཞྱིག་དང་། དཔྲེར་ན། དདུ་འག་ོབྱ་
རྱི་དགྭས་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ཁོ་ཚོ་འཚོ་བའྱི་གཞྱི་ར ྲེན་རང་
གྱི ་ཁྱྱིམ་ཚང་གཙོ་བརོ་གྱུར་པའྱི་སྡ ྲེ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་
ད ྲེའྱི་ཐགོ་ནས་འཚོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས་ད ྲེ་ལ་བརྲེ་བ་བྱྲེད་
པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི ་འདགུ ང་ཚོ་མྱི ་ནྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བར ྲེན་པ་
ཞྱིག་ཡྱི ན་པར་བར ྲེན་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བརྲེ་བ་
ཡོད་པ་ཞྱིག་རྲེད། རྱིམ་བཞྱིན་ཡར་ལོངས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་
སུ་ངས་བྱྲེད་ཐུབ་ཀྱི་རྲེད་ལྟ་བུར་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བར ྲེན་པར་ད་ོ
སྣང་མྲེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གྱི་གནས་ཚྱུལ་
སླ ྲེབས་ཡོང་གྱི ་འདགུ

གང་ལྟར་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི ་བསླབ་བྱ་གཙོ་བ ོ་ནྱི་
སྲེམས་པ་བཟང་པ ོ་བྱྲེད་དགོས་པ་གསུང་བཞྱིན་ ཡོད། 
སྲེམས་པ་བཟང་པོ་ ཡོང་བར་རང་གྱི ་ངང་གྱིས་མྱི འྱི་སྤྱི ་
ཚོགས་ལ་བར ྲེན་པ་ཡྱི ན་པས་བརྲེ་བ་ཞྱིག་ཆྱུང་ཆྱུང་སྐབས་
ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྲེད། སྐྱྲེས་ཙམ་ཉྱིད་ནས་ཨ་མས་བརྲེ་བ་
བྱས་པ་དང་དྲེའྱི་འགོ་ནས་ང་ཚོ་འཚར་ལོངས་བྱྱུང་བ་རྲེད། 
ང་ཚོའྱི་མྱི ་ཚྲེ་འགོ་འཛུགས་དསུ་ནས་བརྲེ་བའྱི་གཞན་དབང་
གྱི ་ཐགོ་ནས་དང་། བརྲེ་བའྱི་བསྐྱངས་པའྱི་འགོ་ནས་མྱི ་ཚྲེ་
འདྱི་འཚར་ལོངས་བྱྱུང་བ་རྲེད། མྱི ་ཚྲེ་འཚོ་བ་ད ྲེ་འགོ་འདྱི་
ལྟར་བཙྱུགས་ཡོད། འནོ་ཀང་རྱིམ་བཞྱིན་ནར་སོན་ནས་
སྤྱི་ཚོགས་འཁུག་པ་ོཆགས་ཡོང་དསུ་བརྲེ་བ་ད ྲེ་གལ་ཆྱུང་
ཆྱུང་གྱི ་སྒང་ཏུ་སླ ྲེབས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདགུ་པས། མྱི ་
ལ་ལྷན་སྐྱྲེས་སུ་ཡོད་པའྱི་བརྲེ་བ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་
ད་ོསྣང་བྱྲེད་དགོས་པ་དང་། རྒྱྱུ ་མཚན་གྱི་ཐགོ་ནས་བརྲེ་
བ་གལ་ཆྲེན་པ་ོཡྱི ན་པ་བཤད་ཐུབ་ན་ཆོས་ཡོད་མཁན་དང་
མྲེད་མཁན། ཆོས་ལུགས་གང་དང་གང་ཡྱི ན་ནའང་བརྲེ་
བ་ཚང་མས་གསུང་བཞྱིན་འདགུ དྲེར་བར ྲེན་བརྲེ་བ་ནྱི་ཧ་
ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། བརྲེ་བ་ཡོང་བའྱི་འགལ་རྐྲེན་རང་
གཅྲེས་པར་འཛྱིན་པའྱི་ར ྲེན་གཞྱི་གཅྱིག་ནྱི་བདྲེ་སྡུག་རང་
སྐྱ་བ་ཞྱིག་དང་། བདྲེ་སྡུག་ཡོང་སའྱི་དག་གཉ ྲེན་རྣམ་རགོ་
གྱིས་ཕར་བཀདོ་ནས་གཉ ྲེན་ནྱི་རང་ལ་བདྲེ་བ་ཡོང་བ་དང་། 
དག་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་བསམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་
ཆགས་སྡང་གྱི ་བླ་ོཤུགས་ཆྲེ་ར་ུཆྲེ་ར་ུའག་ོབཞྱིན་ཡོད། དྲེ་ནྱི་
ཕྱི་རོལ་པའྱི་ཡུལ་ང་ཚོར་སྣང་ཡོང་སྐབས་དནོ་གྱི་ངསོ་ནས་
ཡོད་པ་ཞྱིག་ཏུ་སྣང་ཡོང་གྱི ་ཡོད་པས་རྲེད། དྲེ་མ་ཡྱི ན་པར་
ང་རང་ཚོར་ཆགས་སྡང་གྱི ་བླ་ོསྐྱྲེས་པའྱི་སྐབས་སུ་དག་དང་
གཉ ྲེན་ཞྲེས་ཕར་ངསོ་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་བླ་ོལ་ཤར། དྲེ་ཤར་
བའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱི ད་ཆྲེས་ཀྱིས་གཉ ྲེན་ལ་ཆགས་པ་དང་དག་
ལ་སྡང་པའྱི་ཨ་འཐས་ཀྱི་འཛྱིན་པ་ད ྲེས་སླ ྲེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད། 
ཆོས་གང་དང་གང་སྣང་བ་ཡྱི ན་ནའང་། རང་དབང་གྱི ་ཐགོ་
ནས་ཡོང་པ་ཞྱིག་མ་རྲེད། ཆོས་ད ྲེ་དང་ད ྲེ་འཛྱིན་མཁན་གྱི་བླ་ོ
ཡྱིས་ཁྱད་པར་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་ཅྲེས་ཚད་རྡལུ་དངསོ་ཁམས་
རྱིག་པས་ཀང་བཤད་ཀྱི་འདགུ ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་ནས་ཀང་
དྲེ་ལྟར་བཤད་ཀྱི་ཡོད།

སོག་པའོྱི་ཆོས་གགོས་ཚོར་ད ྲེ་རྱིང་ཤོད་རྒྱྱུ ་གཙོ་བ་ོཞྱིག་ནྱི་
སྤྱི་ཚོགས་བདྲེ་སྐྱྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་དགསོ་པ་ནྱི་ང་རང་ཚོ་ཚང་

མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡྱི ན་པ་དང་། དྲེ་ཡོང་བར་སྲེམས་ཞྱི་
བདྲེ་ཡོང་བ་ཞྱིག་དང་། ཚང་མར་བརྲེ་བ་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་
ན་ཀུན་ལ་ཕན་གྱི་འདགུ  སོག་པའོྱི་ཆོས་གགོས་ཚོར་ཞུ་
རྒྱྱུར། ཆོས་ཡོད་ན་རྲེད། མྲེད་ནའང་རྲེད། སོག་པ་ོམང་
ཆྲེ་བ་ནང་པ་རྲེད། དྲེའྱི་ནང་ནས་མང་ཆྲེ་བ་དགྲེ་ལུགས་པ་
རྲེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྲེམས་འདལུ་ལུགས་གོང་ད་ུ
ཞུས་པ་ལྟར་རྲེད། རྲེ་རྱིན་པ་ོཆྲེར་ཆ་བཞག་ན་ཨ་མད་ོབ་
རྲེད། སྙྱིགས་མའྱི་དསུ་འདྱིར་མང་ཐསོ་སུྒབ་ལ་བརནོ། 
།ཆོས་བརྒྱད་སྤངས་པས་དལ་འབྱརོ་དནོ་ཡོད་བྱྲེད། །མགནོ་
པ་ོཁྱྲེད་ཀྱི་རླབས་ཆྲེན་མཛད་པ་ལ། །བདག་ཅག་བསམ་པ་
ཐག་པས་ཡྱི ་རང་ང་ོ། །ཞྲེས་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱྱུན་དགའ་ལྡན་
ལྷ་བརྒྱ་མ་འདནོ་དསུ་རྲེ་རྱིན་པ་ོཆྲེའྱི་རྣམ་ཐར་ལ་རྲེས་སུ་ཡྱི ་
རང་གྱི ་ཚྱིག་འདྱི་ཐནོ་ཡོང་གྱི ་ཡོད། མང་ད་ུཐསོ་པའྱི་ཡོན་
ཏན་དང་། ཐསོ་པའྱི་དནོ་ལག་ལྲེན་ལ་བསྐྱལ་ཏྲེ་ཉམས་
ལྲེན་ད་ུསྦར་ནས་མང་ཐསོ་སུྒབ་ལ་བརནོ་ཟྲེར་བ་ནྱི་ཧ་ཅང་
ར་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། སོག་པའོྱི་ཆོས་གགོས་ཚོར་ཆ་བཞག་ན་
ད་ལྟ་བཤད་པ་བཞྱིན་རྲེ་རྱིན་པ་ོཆྲེའྱི་སླབོ་རྒྱྱུད་ཆགས་ཡོད་
པས་རྲེ་རྱིན་པ་ོཆྲེའྱི་རྣམ་ཐར་ལ་རྲེས་སུ་ཡྱི ་རང་བྱྲེད་པ་དང་
ཆབས་ཅྱིག་གང་ད་ུརྲེས་སུ་ཡྱི ་རང་བྱྲེད་སའྱི་དནོ་ད ྲེ་སོ་སོ་
རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་ལག་ལྲེན་ད་ུསྐྱྲེལ་རྒྱྱུ ་དང་། ཐགོ་མར་
གཞུང་ལ་སླབོ་གཉ ྲེར་བྱ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ནང་
པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ནྱི། སངོ་པ་ཞྱི་བ་སྐྱྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་
ཚྱུལ། །ཞྲེས་སོགས་གསུངས་པ་བཞྱིན་བསམ་བླ་ོབཏང་
ནས་འག་ོདགོས་པ་མ་གཏགོས་སྐྱབས་སུ་མཆྱི ་ཟྲེར་ནས་
སྡདོ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་མ་རྲེད། དྲེར་བར ྲེན་སོག་པའོྱི་ཆོས་གགོས་
ཚོར་དམྱིགས་བསལ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱྱུར། མང་ད་ུཐསོ་པ་
རྒྱ་ཆྲེར་བཙལ་བས་མཁས། །ཐསོ་དནོ་ཇྱི་བཞྱིན་རྒྱྱུད་ལ་
སྦར་བས་བཙྱུན། །ཀུན་ཀང་བསན་འགའོྱི་དནོ་ད་ུབསྔ་ོབས་
བཟང་། །བླ་ོབཟང་རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྱིག །ཅྲེས་
ནམ་རྒྱྱུན་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་བཞྱིན་པ་ལརྟ་གཞུང་ལ་སླབོ་གཉ ྲེར་
བྱྲེད་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད།

སྔནོ་མ་ངསོ་རང་སོག་ཡུལ་ད་ུསླ ྲེབས་པའྱི་སྐབས་སུའང་
བརདོ་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་། དགོན་པ་ཚོས་འདནོ་པ་བཏནོ་ནས་སྡདོ་
རྒྱྱུ ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱི ན་པར་དཔྲེ་ཆ་བལྟ་རྒྱྱུར་ཤུགས་བརྒྱབ་
ན་ཡག་པ་ོའདགུ ཁྱདོ་རང་ཚོར་སྐད་བརྒྱབ་ནས་འདནོ་པ་
འདནོ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་རྲེད། དཔྲེ་ཆ་བལྟ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆྲེན་པ་ོའདགུ་
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ཅྲེས་སྔནོ་མ་ནས་འབདོ་སྐུལ་བྱས་ཡོད། བར་སྐབས་གདན་
ས་ཁག་ཏུ་སོག་ཡུལ་ནས་གྲྭ་རྒྱྱུན་མང་པ་ོཡོད། དྲེ་དག་གྱིས་
དཔྲེ་ཆར་བལྟས་ནས་ཡག་ཐག་ཆོད་འདགུ སོག་པ་ོརང་ལ་
ཆ་གཞག་ནའང་གཞུང་ཆྲེན་སླབོ་ཁྱིད་བྱྲེད་རྒྱྱུ ་གལ་ཆྲེན་པ་ོ
འདགུ གདན་སར་ཡོད་པའྱི་སོག་པ་ོཚོ་རྱིམ་བཞྱིན་ཐནོ་
ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་སོག་ཡུལ་ད་ུཁངོ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་
གྱི་འགན་སྤད་ནས་དཔྲེ་ཆ་ཁྱིད་དགསོ། དཔྲེ་ཆ་ཁྱིད་སྐབས་
བཤད་ལུང་ལྟ་བུ་ནམ་རྒྱྱུན་ཡག་པ་ོརྲེད་ད ྲེ་དགྲེ་ལུགས་ལ་
རདོ་པ་ད ྲེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པརོ་རྱི ་བཞྱིན་འདགུ ཆྱུང་ཆྱུང་
སྐབས་ནས་བླ་ོརྱིགས་དང་རགས་རྱིགས། བསྡུས་གྲྭའྱི་རྱིགས་
ལམ་ཆྱུང་འབྱིང་ཆྲེ་གསུམ་བསླབ་དགསོ། ངསོ་ལ་ཆ་གཞག་
ན་བསྡུས་གྲྭ་དང་བླ་ོརྱིགས། རགས་རྱིགས་བཅས་བལྟས་པ་
ཡྱི ན། ཁྱདོ་རང་ཚོ་སོག་པའོྱི་དགོན་པ་ཚོས་ཀང་རགས་
གསལ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་ཆྱུང་ཆྱུང་སྐབས་ནས་བསླབ་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་
ཅང་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གྱི་རྲེད། ཀླད་པ་ཧ་ཅང་གུང་ད་ུའག་ོགྱི་
རྲེད། སོག་པའོྱི་མཁན་པ་ོཁངོ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན་མགོ་ཆྲེ་
ཐག་ཆོད་འདགུ མགོ་ཆྲེན་པའོྱི་ནང་གྱི ་ཀླད་པ་ད ྲེ་དཀུྲགས་
ནས་རདོ་པ་རདོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱི་བཀའ་ཞྱིག་ཡྱི ན་ནའང་དང་དནོ་དང་ངྲེས་དནོ་གང་
ཡྱི ན་རད་གཅདོ་བྱྲེད་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་རྲེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་
བཀའ་ལ་དང་ངྲེས་གཉྱིས་ཕྲེས་ཏ ྲེ་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་ཁས་བླངས་
ད་ུརངུ་བ་དང་མྱི ་རངུ་བ་ད ྲེ་ཚོ་ཧ་ལས་པ་རྲེད། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་
བཅམོ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ལ་དམྱིགས་བསལ་ད་ོསྣང་
དང་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་མཁན་ནཱ་ལྲེནྡྲ་ཆགས་ཡོད། པ་ལཱའྱི་ཆོས་
བརྒྱྱུད་ཀྱི་ནང་ད་ུརདོ་པ་རདོ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་མ་རྲེད། ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་
ཆོས་བརྒྱྱུད་ཀྱི་ནང་ད་ུཚད་མ་རྱིག་པ་ཤུགས་ཆྲེན་པ་ོསླ ྲེབ་
ཀྱི་ ཡོད་པས་དྲེའྱི་ནང་ད་ུརགས་གསལ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ནྱི་བདོ་
རང་གྱི ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་རྲེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་
པ་ལ་བསྲེགས་བཅད་བརྡར་གསུམ་བྱྲེད་པ་ལ་ཕྱྭ ་པ་ཆོས་
སྲེང་གྱིས་སལོ་བཏདོ་པའྱི་ཐལ་ཕྱིར་ཟྲེར་བའྱི་རགས་བསལ་
གཏངོ་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད།  

ངསོ་རང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བཙན་བྱལོ་ལ་སླ ྲེབས་པ་རྲེད། 
དྲེའྱི་གོང་ལ་གདན་ས་ཚོའྱི་ནང་ད་ུསོག་པ ོ་མང་པ ོ་ ཡོད། 
ལྷག་པར་སྒ་ོམང་ད་ུསོག་པ་ོམཁས་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད། 
ངསོ་ཀྱི་མཚན་ཞབས་དང་དནོ་གྱིས་དགྲེ་རན་རང་རྲེད། 
རན་དངསོ་གུབ་ཚོགས་གཉྱིས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ལྷ་ོསོག་ནས་

ཕྲེབས་པའྱི་སྲེ་ར་བྱྲེས་ཀྱི་སོག་པ་ོརྲེད། སོག་པའོྱི་མཁས་པ་
མང་པ་ོབྱྱུང་པ་རྲེད། ཁྱདོ་རང་ཚོའྱི་མྱི ་རབས་སྔནོ་མ་ཚོའྱི་
ནང་ད་ུདཔྲེ་ཆ་བལྟས་ནས་མཁས་པ་མང་པ་ོབྱྱུང་མངོ་ཡོད། 
ངོསོ་ཀྱིས་རྒྱྱུན་ད་ུང་ཚོ་དསུ་རབས་ཉ ྲེར་གཅྱིག་པའྱི་ནང་པ་
བྱྲེད་དགསོ་པ་རྲེད་ཅྲེས་རདོ་བཞྱིན་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་ནྱི་སངས་
རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་འག་ོསངས་དྲེ་རྱིགས་པས་དཔྱད་པའྱི་
ཐགོ་ནས་ཡྱི ད་ཆྲེས་དང་དད་པ། ཉམས་ལྲེན་བཅས་བྱས་
པ་ཡྱིན་ན་དསུ་རབས་ཉ ྲེར་གཅྱིག་པའྱི་ནང་པ་ཆགས་པ་རྲེད། 
དྲེ་མྱིན་ལུགས་སལོ་དང་མྱིས་ད ྲེ་ལྟར་བཤད་ཀྱི་འདགུ་ཟྲེར་
བ་ལྟ་བུ་ཡྱི ན་ན་རྒྱ་མྱིས་བ ྲེད་སྤདོ་གཏངོ་བའྱི་ཚྱི ག་ད ྲེ་སྡུག་
པ་ོའདགུ་ས ྲེ། རྨངོས་དད་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། བརག་
དཔྱད་བྱས་ནས་རྒྱྱུ ་མཚན་ཅྱི་ཡང་མྲེད་པར་སྐྱབས་སུ་མཆྱི་
ཞྲེས་ཕྱིན་པ་ཡྱི ན་ན་ཕལ་ཆྲེར་རྨངོས་དད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 
ཆོས་ཁོ་རང་རྨངོས་དད་མྱིན་ཀང་ད་ོབདག་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་
སླབོ་སྦངོ་བྱས་ཏྲེ་གནད་འགག་མ་ཤྲེས་པར་སྐྱབས་སུ་མཆྱི་
ཞྲེས་དད་པ་རྐང་པའྱི་ཐགོ་ཕྱིན་པ་ཡྱི ན་ན་ཕལ་ཆྲེར་རྨངོས་
དད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ང་ོབ་ོརྨངོས་
དད་མ་རྲེད། ལྷག་པར་དཔལ་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་ཆོས་བརྒྱྱུད་འཛྱིན་
མཁན་ཚོས་གཞྱི་དང་ལམ་འབས་བུའྱི་རྣམ་གཞག་རྱིགས་
པའྱི་ལམ་ནས་བཤད་བཞྱིན་ཡོད། གཞུང་ད ྲེ་ལྟར་ཡྱི ན་པ་
ལ་སོ་སོས་སླབོ་སྦངོ་མ་བྱས་པར་སྐྱབས་སུ་མཆྱི་ཞྲེས་ཕྱིས་
སུ་ལམ་རྱིམ་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་མཁན་ཚོས་བླ་མས་གང་
གསུངས་པ་ད ྲེ་ཅྱི་མཛད་ལྲེགས་མཐངོ་ཟྲེར་བའྱི་ཐགོ་འག་ོ
བཞྱིན་འདགུ དྲེ་ལ་ཏགོ་ཙམ་ཐལ་ཆ་ཡོད་པ་རྲེད། བླ་མས་
གསུངས་པ་ཡྱི ན་ནའང་དྲེ་ལ་དཔྱད་པ་བྱྲེད་པའྱི་ཐབོ་ཐང་
ཡོད། ཅྱི་མཛད་ལྲེགས་པར་མཐངོ་བའྱི་མོས་གུས་ཟྲེར་བ་
ཐལ་དགས་ན་ཡག་པ་ོམྲེད། དྲེར་བར ྲེན་སོག་པའོྱི་དགོན་པ་
ཚོའྱི་ནང་ད་ུཕག་སལོ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ད ྲེའྱི་ཐགོ་ལ་དཔྲེ་ཆ་
བལྟ་རྒྱྱུར་ཤུགས་རྒྱབོས་ཞྲེས་བཤད་འདདོ་བྱྱུང་།

སོག་པའོྱི་མྱི ་མང་ཚོར་མཚོན་ནའང་དཔྲེ་ཆར་བལྟ་རྒྱྱུ ་གྲྭ་
པས་བྱྲེད་ཀྱི་རྲེད་ཟྲེར་བ་ལྟ་བུ་མ་བྱྲེད། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་
སླ ྲེབས་མ་ཐག་བདོ་ལ་སྐད་ཟུར་ད་ུཡོད་པ་རྲེད། སྐད་ཡྱི ག་
ད ྲེའྱི་ནང་ནས་དནོ་ཚན་མང་པ་ོཞྱིག་སླབོ་སྦངོ་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡོད་
པས་ང་ཚོའྱི་སླབོ་གྲྭའྱི་ནང་ད་ུབདོ་ཡྱི ག་བསླབ་དགོས་ཀྱི་
འདགུ་ཅྲེས་ན ྲེཧ་ར་ུལ་ཞུས་པར་ནྲེཧ་རསུ་ད ྲེ་ལྟར་འགྱིག་
གྱི ་འདགུ་ཅྲེས་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་ནང་ད་ུབཙྱུགས་པའྱི་སླབོ་

གྲྭ་ཚོའྱི་ནང་ད་ུདཔྲེ་ཆ་ཁྱིད་ཆྲེད་ལྟ་གུབ་དགྲེ་རན་ཟུར་ད་ུ
བཙྱུགས་ཡོད། སྐབས་རྲེར་ལྟ་གུབ་དགྲེ་རན་ཁོ་རང་ཚོས་
དཔྲེ་ཆ་མ་ཤྲེས་པས་སྦ་ོལུག་ཡོང་གབས་བྱྲེད་པ་མ་གཏགོས་
ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་ད ྲེ་ལྟར་སྒྱིག་པ་རྲེད། དྲེ་བཞྱིན་ལོ་ཤས་
ཤྱིག་ངསོ་ཀྱིས་སླབོ་གྲྭ་ཚོའྱི་ནང་ད་ུམཚན་ཉྱིད་ས ྲེང་ནས་
རགས་གསལ་གཏངོ་རྒྱྱུར་མྱི ག་དཔྲེ་སནོ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོ
འདགུ གདན་ས་ཚོའྱི་ཆོས་གྲྭའྱི་ནང་ད་ུའག་ོརྒྱྱུ ་ཁག་པ་ོ
ཡོད་ཀང་གྲྭ་ས་སོ་སོའྱི་ ཁུངས་ནས་སླབོ་ཕུག་ཕ་ོམོ་ཚོར་
ཟླ་གཅྱིག་གཉྱིས་རྱིང་དསུ་ཚོད་བཟསོ་ནས་རགས་གསལ་
གཏངོ་རྒྱྱུ ་སྦངོ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདགུ ཝ་ར་ཎ་སྱིར་མཐོ་
སླབོ་ཅྱིག་ཡོད་པ་ད ྲེར་ཁྱྱིམ་པ་ཕ་ོམོ་ཚོས་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་ས་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྲེད། དྲེར་མཚན་ཉྱིད་སླབོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆྲེན་པ་ོའདགུ་ཅྲེས་ངསོ་ཀྱིས་འབདོ་སྐུལ་བྱས་མངོ་།

སོག་པརོ་མཚོན་ནའང་ད་ལྟའྱི་དསུ་ཚོད་འདྱིར་ཆོས་རྨངོས་
དད་རྲེད་ཟྲེར་བ་དང་། ཆོས་ལ་དགོས་པ་བྱྲེད་པ་ཡོང་བཞྱིན་
པའྱི་ཁ་ཐུག་ད ྲེར་དཔྲེ་ཆ་ཡག་པ་ོབལྟས། རྱིགས་ལམ་ཡག་
པོ་སྦངས་ནས་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་གཞྱི ་དང་ལམ། 
འབས་བུའྱི་རྣམ་གཞག་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཤྲེས་པ་ཡྱི ན་ན་ཡག་
པ་ོཡོད། ངསོ་ཀྱི་ཉམས་མངོ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ངསོ་རང་རྒྱ་
གར་ལ་སླ ྲེབས་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་ཚན་རྱིག་པ་མང་པརོ་ཐུག་
པ་རྲེད། སྤྱིར་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་ཆྲེན་པ་ོབྱྲེད་
ཀྱི་མ་རྲེད། ང་ཚོའྱི་ད ྲེ་རྱིགས་ལམ་གྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོརྒྱྱུ ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད་པས་ཚན་རྱིག་པ་ཚོའྱི་ནང་ད་ུདམྱིགས་བསལ་
ད་ོསྣང་བྱྲེད་མཁན་དང་དགའ་པ་ོབྱྲེད་མཁན་ཡོང་གྱི ་འདགུ 
ལྷག་པར་སྲེམས་ཁམས་རྱིག་པར་ཆ་བཞག་ན་སངས་རྒྱས་
པའྱི་གཞུང་ད་ུསྲེམས་ཁམས་རྱིག་པ་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོ
ཡོད།  ནབུ་ཕགོས་པའྱི་ཤྲེས་ཡོན་གྱི་ནང་ད་ུསྲེམས་ཁམས་
རྱིག་པ་མྲེད། ལུང་པར་ཞྱི་བདྲེ་ཡོང་དང་མ་ཡོང་ནྱི་གཙོ་བ་ོ
སྲེམས་བཏུལ་མ་བཏུལ་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་ཡྱི ན་པས་སྐྱྲེ་བ་སྔ་
ཕྱི་དང་། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པའྱི་སྐད་ཆ་མྱིན་
པར་མྱི ་ཚྲེ་འདྱིར་འཆམ་པ་ོཡོང་བ་ཞྱིག་དང་། མཐུན་པ་ོ
ཡོང་བ་ཞྱིག་ལ་ནང་པའྱི་སྲེམས་ཁམས་རྱིག་པ་གལ་ཆྲེན་པ་ོ
འདགུ་ཅྲེས་ངསོ་འཛྱིན་གསར་པ་ཞྱིག་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད། དྲེར་
བར ྲེན་སོག་པརོ་ཆ་མཚོན་ན་གལ་ཆྲེན་པ་ོབྱས་ཏྲེ་མཚན་ཉྱིད་
ལྟ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། རགས་གསལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངསོ་
ཀྱིས་བརདོ་འདདོ་བྱྱུང་།
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སྔནོ་ལ་དགོན་པ་ཚོས་སླབོ་སྦངོ་ཡག་པ་ོབྱསོ། རྱིམ་བཞྱིན་
སླབོ་གྲྭ་ཚོའྱི་ནང་ད་ུདམྱིགས་བསལ་ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་
རྱིགས་ལམ་གྱི་སྐརོ་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་
ཀྱིས་སྨནོ་ལམ་དང་རྲེ་བ་རྒྱག་གྱི ་ཡོད་ལ་སོག་པའོྱི་ཆོས་
གགོས་ཚོས་ད ྲེ་སྲེམས་ལ་ཞགོ དྲེ་ཡྱིས་སོག་པའོྱི་རྱིག་གཞུང་
གཏྱིང་ཟབ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ད ྲེ་དསུ་རབས་ཉ ྲེར་གཅྱིག་ནང་མུ་
མཐུད་གནས་ཏྲེ་དསུ་རབས་ཉ ྲེར་གཉྱིས་དང་ཉ ྲེར་གསུམ་ནང་
དའུང་གནས་ཐུབ་ཀྱི་རྲེད། དྲེ་ནས་འཛམ་གླྱིང་ཚ་དདོ་དབང་
གྱིས་འགྱུར་བ་འག་ོགྱི ་རྲེད། གང་ལྟར་འཛམ་གླྱིང་འགྱུར་
བ་མ་ཕྱིན་བར་ད་ུནང་པ་ཚོས་སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་ཚན་
རྱིག་དང་མཐུན་པ། རྱིགས་པའྱི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་

པ་ཡོད་པ་འདྱི་བདག་པ་ོཡག་པ་ོརྒྱག་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་
པ་ོའདགུ སོག་པའོྱི་ཆོས་གགོས་ཚོས་འདྱི་དགོངས་པར་
ཆོངས། ཞྲེས་སོག་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ག་ཟླ་བའྱི་དསུ་ཆྲེན་
སུང་བརྱི ་དང་འབྲེལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།

དྲེ་རྲེས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དགྲེ་ལྡན་ལྷན་ཚོགས་དང་། བླ་ོགླྱིང་སུྤལ་
སྐུ ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གསོལ་འདྲེབས་ཞུས་ངརོ་རྲེ་ཙོང་ཁ་
པ་ཆྲེན་པསོ་མཛད་པའྱི་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་བཀའ་
ཁྱིད། སྲེམས་བསྐྱྲེད་ཆོས་འབྲེལ་ལྲེགས་པར་སྩལ་རྲེས་བླ་ོ
གླྱིང་སུྤལ་སྐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་དང་སྐུ་ཚྲེ་

ཞབས་པད་བརན་པའྱི་གསོལ་འདྲེབས་ཞུས་མཚམས་མགནོ་
པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། བར་སྐབས་
ནད་ཡམས་འདྱི་རྒྱ་གར་ནང་ད་ུཤུགས་ཆྲེན་པ་ོཞྱིག་བྱྱུང་པ་
རྲེད། ད་ལྟ་རྱིམ་བཞྱིན་དག་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་པ་ལྟ་བུ་འདགུ 
མོན་དང་ལ་དགྭས། བལ་ཡུལ་སོགས་སུ་ནད་ཡམས་དྲེས་
ཏགོ་ཙམ་རྙགོ་ད་ཡོང་བཞྱིན་པ་ལྟ་བུ་རྲེད། དྲེར་བར ྲེན་ནད་
ཡམས་རྱིམ་བཞྱིན་ཞྱི་ཐུབ་པའྱི་ཆྲེད་ད་ུགཙོ་བ།ོ ཨཾོ་འཁརོ་
བ་ལས་སྒལོ་ཏཱ་རྲེ་མ། །ཏུཏཱ་རྲེ་ཡྱིས་འཇྱིགས་བརྒྱད་སྒལོ། 
།ཏུ་རྲེས་ན་བ་རྣམས་ལས་སྒལོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་
སྒལོ་མའྱི་གཟུངས་སྔགས་བགང་བ་ཡྱི ན་ན་ནད་ཡམས་ཞྱི་
བར་ཕལ་ཆྲེར་རྲེ་བ་རྒྱག་ས་ཞྱིག་འདགུ སྒལོ་མའྱི་གཟུངས་
སྔགས་ཡྱི ་གྲེ་བཅྱུ་པ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་བགང་བ་ཡྱི ན་ན་ད ྲེས་
ནད་པ་ཚོར་ནད་ཡམས་སྲེལ་པ་དང་། ཡུལ་ཁམས་སྤྱི་ལ་
ཡྱི ན་ནའང་ནད་ཡམས་དྲེ་ལྟ་བུ་རྱིམ་པས་མ་ཡོང་བར་ཕན་
ཐགོས་ཡོད། སྒལོ་མའྱི་གཟུངས་སྔགས་ནྱི་ཆོས་བརྒྱྱུད་འད་
མྱིན་གྱི་སྐད་ཆ་མ་རྲེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་ནམ་རྒྱྱུན་བགང་
བཞྱིན་ཡོད། ཨཾོ་ཏཱ་རྲེ་ཏུཏཱ་རྲེ་ཏུ་རྲེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞྲེས་པའྱི་ཡྱི ་གྲེ་
བཅྱུ་པའྱི་གཟུངས་འདྱི་ཁྱདོ་ཚོ་ས་ཁུལ་ད ྲེ་དག་གྱི་མྱི ་ཚོས་ག་
ཚོད་ཡོང་ཡོང་ཞྱིག་བགང་ཐུབ་ན་ད ྲེས་ཕན་གྱི་རྲེད།

ངསོ ་ལ་མོ ་རྒྱག་རོགས་ཟྲེར་སྐབས་རྒྱྱུ ན་ད་ུསྒོལ ་མའྱི་
གཟུངས་སྔགས་བགངོས་ཞྲེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད།  ངསོ་ལ་
ཆ་བཞག་ན་ཞོགས་པར་ཐུབ་དབང་གྱི ་སྐུ ་པར་ཞྱིག་ཡོད། 
དྲེར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་ཞརོ་སྒལོ་མའྱི་གཟུངས་སྔགས་མང་
པ་ོབསགས་ཀྱི་ཡོད། བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་སྤྱིར་འཛམ་
གླྱིང་དང་ཡང་སྒསོ་རྒྱ་གར་ནང་གྱི ་ནད་ཡམས་འདྱི་མྱུར་ད་ུ
ཞྱི་ཐུབ་པའྱི་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ། ཕྲེང་སྐརོ་གཅྱིག་ངསོ་རང་
ལ་ནད་ཡམས་མ་ཡོང་བའྱི་ཆྲེད་ད་ུདམྱིགས་ནས་ཉྱིན་ལྟར་
སྒལོ་མའྱི་གཟུངས་སྔགས་བསགས་ཀྱི་ཡོད། ཁྱདོ་རང་ཚོས་
ང་ོཤྲེས་ཚང་མར་མངགས་ནས་སྒལོ་མའྱི་གཟུངས་སྔགས་
གསོག་ཅྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ། །
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ཡོངས་ཁྱབ་ར་འཛྱིན་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བྱྲེས་འཁདོ་བདོ་ཀྱི་ནང་པའྱི་ཆོས་སྡ ྲེ་ཁག་དང་། 
བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་སརྒ་ཁག གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་
མ་ཡྱི ན་པའྱི་ཚོགས་སྡ ྲེ་ཁག་བཅས་ཐུན་མོང་ལ།  

  ཆྲེད་ཞུ། འཛམ་གླྱིང་ཆོས་ལུགས་
ནང་ ཁུལ་དང་ནང་པའྱི་སྡ ྲེ་པ ་ནང་ ཁུལ་ གུས་བརྱི ་དང་
མཐུན་འབྲེལ་དམ་ཟབ་ཡོང་ཐབས་བྱ་རྒྱྱུ ་ནྱི་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕ ྲེང་བཅྱུ་བཞྱི་པ་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་གྱི ་ ཐུགས་བསྐྱྲེད་དམ་བཅའ་དང་བཀའ་སླབོ ་
དགོངས་དནོ་གནད་དནོ་གལ་ཆྲེན་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་དང་། དྲེ་
འབ ྲེལ་རང་ཅག་བདོ་ཀྱི་ནང་པ་རྣམས་ཀྱི་ངསོ་ནས་འཛམ་
གླྱིང་ནང་པའྱི་སྡ ྲེ་པ་གཞན་ལ་གུས་བརྱི ་དང་བབ་བསུན་
བསམ་ཤྲེས་ཞུ་སྒ་ོམང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ཁདོ་ནས་སྐབས་
སུ་བབས་པ་བདག་ཅག་གྱི ་སནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་
དསུ་ཆྲེན་སུང་བརྱི ་ཞུ་ཕགོས་སྐརོ་ཡྱི ན། དྲེ་ཡང་ལོ་འཁརོ་
ནང་སནོ་པའྱི་དསུ་ཆྲེན་ཆྲེ་ཤོས་སུང་བརྱི ་ཞུ་ཕགོས་འཛམ་
གླྱིང་ནང་པའྱི་སྡ ྲེ་པ་གཞན་ཕལ་མོ་ཆྲེ་ཕགོས་གཅྱིག་དང་། 
རང་ཅག་བདོ་ཀྱི་ནང་པ་རྣམས་ཕགོས་གཅྱིག་ཏུ་གནས་པ་
ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད་པ་ནྱི། བདོ་ལུགས་ནང་བསན་རྲེས་འབང་
ཚོས་ས་ག་ཟླ་བ་ས ྲེ་བདོ་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་ཚྲེས་ ༡༥ ཉྱིན་སནོ་
པའྱི་དསུ་ཆྲེན་གསུམ་འཛོམས་སུ་སུང་བརྱི ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་
པ་དང་། འཛམ་གླྱིང་ནང་པའྱི་སྡ ྲེ་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་
ཕལ་མོ་ཆྲེས་སནོ་པའྱི་དསུ་ཆྲེན་གསུམ་འཛོམས་དྲེ་བདོ་ཟླ་
གསུམ་པའྱི་ཚྲེས་ ༡༥ ཉྱིན་བུད་ྷཔཱུརྱི་མ་དང་ཝཻ་སཱཁ་པཱུརྱིམ་
སོགས་ཀྱི་ང་ོབརོ་སུང་བརྱི ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ 
ལོར་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་བདོ་ཟླ་ ༣ 
ཚྲེས་ ༡༥ ཉྱིན་ཁྲེལ་བའྱི་བུད་ྷཔཱུརྱི་མ་དང་ཝཻ་སཱཁ་པཱུརྱིམ་
ལ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དསུ་ཆྲེན་ད་ུ
གཏན་འབྲེབས་གསལ་བསྒགས་གནང་འདགུ་པ་བཅས་དྲེ་
དག་གཞྱི་རར་བཟུང་ས ྲེ། རང་ཅག་བདོ་ཀྱི་ནང་པ་སྤྱི་ངསོ་
ནས་རང་ལུགས་སནོ་པའྱི་དསུ་ཆྲེན་གསུམ་འཛོམས་སྔར་
སལོ་རྒྱྱུན་སྐྱངོ་གནང་རྒྱྱུའྱི་ཐགོ  འཛམ་གླྱིང་ནང་པའྱི་སྡ ྲེ་
པ་གཞན་དག་ལ་གུས་བརྱི ་དང་བབ་བསནུ་ཞུ་ཕྱིར། ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༢༡ ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དང་འཕགས་

པ་གནས་བརན་སྡ ྲེ་པ་ཕལ་ཆྲེ་བས་སུང་བརྱི ་བྱྲེད་པའྱི་སནོ་
པའྱི་དསུ་ཆྲེན་བུད་ྷཔཱུརྱི་མ་ (Buddha Purnima) འམ་
ཝཻ་སཱཁ་པཱུརྱི་མ་ (Vesak Purnima) ཞུ་བ་ད ྲེ་འཛམ་
གླྱིང་ནང་པ་གཞན་དང་སྤྱི་མཚྱུངས་སུང་བརྱི ་གནང་ཕགོས་
དགསོ་པའྱི་སྐུལ་འདྲེབས་དང་ཡོངས་ཁྱབ་ར་འཛྱིན་གསལ་
བསྒགས་སུ། བཀའ་ཤག་གྱིས་བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༨ ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༢༥ ཉྱིན་སྤ ྲེལ།། །།

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

རྒྱའི་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕིན་དང་གསུང་

ཆོས་ཁག་རྒྱུན་དུ་འཇོག་མུས་ཐོག་བོད་དོན་སོར་གི་བརྙན་

འཕིན་གསར་འགྱུར་ཉིན་ལྟར་འཇོག་མུས་ཡིན། ད་རྒྱའི་

ཁ་བྱང། 
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བདམས་ཐནོ་སྱིད་སྐྱངོ་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ལས་ཁུར་དང་གསང་རྒྱའྱི་དམ་
བཅའ་ཕུལ་བ།

༄༅། །བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༨ རབ་གནས་ལྕགས་གླང་ས་
ག་ཟླ་བའྱི་ཚྲེས་ ༡༦ དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ 
༢༧ རྲེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉྱིན་ཆྲེས་མཐའོྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
གྱི ་སངོ་བཙན་ཚོམས་ཆྲེན་ད་ུབདོ་མྱི ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་མང་
གཙོའྱི་ལམ་ནས་འསོ་འདྲེམས་བྱས་པའྱི་སྱིད་སྐྱངོ་སྤ ྲེན་པ་
ཆྲེ་རྱིང་མཆོག་གྱི ་དམ་འབུལ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་སོང་། དྲེ་

ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོབདམས་ཐནོ་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་
གྱིས་གནས་ཆྱུང་གྲྭ་ཚང་དང་། དགའ་གདངོ་གྲྭ་ཚང་
བཅས་སུ་རྱིམ་བཞྱིན་མཆོད་མཇལ་ད་ུཕ ྲེབས་རྲེས་ཆྱུ་ཚོད་ 
༩།༥༥  ཐགོ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྲེ་བ་མཆོག་དང་། སྱིད་སྐྱངོ་
ལས་ཐགོ་མཆོག བདམས་ཐནོ་སྱིད་སྐྱངོ་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རྱིང་
མཆོག་བཅས་སངོ་བཙན་ཚོམས་ཆྲེན་ད་ུབཞུགས་གལ་ལ་

འཁདོ་བསནུ། གནས་ཆྱུང་སྒ་དབྱངས་གླྱིང་གྱི ་དགྲེ་འདནུ་
བཞྱི་གས་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་ཤྱིས་བརདོ་གསུང་འདནོ་གནང་། 
དྲེ་རྲེས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྲེ་བ་དགྭས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་
བུ་མཆོག་གྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་གྱི ་༸སྐུ ་པར་མཐངོ་གལོ་རྱིན་པ་ོཆྲེར་མཎྜལ་ར ྲེན་
གསུམ་འདྲེགས་འབུལ་ཞུས་གུབ་བསནུ། བདམས་ཐནོ་སྱིད་
སྐྱངོ་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་མཎྜལ་ར ྲེན་གསུམ་འདྲེགས་
འབུལ་ཞུས་ཏྲེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྲེ་བ་མཆོག་གྱི ་མདནུ་ད་ུ
ལས་ཁུར་དང་གསང་རྒྱའྱི་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞྲེས་གུབ་
མཚམས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྲེ་བ་མཆོག་གྱིས་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་
ལ་ར ྲེན་འབྱྱུང་མཇལ་དར་དང་ར ྲེན་འབྲེལ་མཚོན་བྱྲེད་བསྒནོ་
འབུལ་གནང་མཚམས་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་དམ་འབུལ་མ་
ད ྲེབ་ཏུ་མཚན་རགས་བཀདོ་གནང་། དྲེ་ནས་སྱིད་སྐྱངོ་ཟུར་
པ་མཆོག་གྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་གྱི ་སྐུ་པར་མཐངོ་གལོ་རྱིན་པ་ོཆྲེར་མཎྜལ་ར ྲེན་དདོ་
དང་མཇལ་དར་སྒནོ་འབུལ་དང་འབྲེལ་སྱིད་སྐྱངོ་གསར་
རྙྱིང་དབར་བཀའ་ཐམ་སྱིད་ཞྱི་བདྲེ་སྐྱྱིད་རྱིས་སྤདོ་ལྲེན་གུབ་
བསནུ་སྱིད་སྐྱངོ་ཟུར་པ་མཆོག་གྱིས་ལས་ཐགོ་སྱིད་སྐྱངོ་ལ་
ར ྲེན་འབྱྱུང་མཇལ་དར་དང་ར ྲེན་འབ ྲེལ་མཚོན་བྱྲེད་བསྒནོ་
གནང་། དྲེ་རྲེས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་བརྙན་འཕྱིན་བརྒྱྱུད་བཀའ་སླབོ་སྩལ།

མཐར་ར ྲེན་འབྲེལ་མཚོད་བྱྲེད་གསོལ་ཇ་དང་འབས་སྱིལ་
ཕུལ་ཏྲེ་དམ་འབུལ་གྱི་མཛད་སྒ་ོལྲེགས་གུབ་བྱྱུང་ཡོད་པ་
བཅས།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བདམས་ཐནོ་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱི་
དམ་འབུལ་མཛད་སྒརོ་བརྙན་འཕྱིན་བརྒྱྱུད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༢༧ རྲེས་གཟའ་ཕུར་
བུའྱི་ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་བདོ་མྱི ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་མང་གཙོའྱི་ལམ་ནས་འསོ་
འདྲེམས་བྱས་པའྱི་སྱིད་སྐྱངོ་སྤ ྲེན་པ་ཆྲེ་རྱིང་མཆོག་གྱི ་དམ་
འབུལ་མཛད་སྒརོ་བརྙན་འཕྱིན་བརྒྱྱུད་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་
དནོ། དྲེ་རྱིང་འདྱིར་གཙོ་ཆྲེ་ཤོས་མྱི ་མང་གྱི ་འསོ་འདྲེམས་
བྱས་ནས་ཐནོ་པའྱི་སྱིད་སྐྱངོ་གསར་པ་དང་། འདས་པའྱི་
ལོ་ཤས་རྱིང་སྱིད་སྐྱོང་གྱི ་ལས་འགན་འཁྱྲེར་མཁན་སྱིད་
སྐྱརོ་ཟུར་པ་བཅས་ཁྱྲེད་གཉྱིས་གཙོ་བ་ོགྱུར་པའྱི་གགོས་པ་ོ
ཚང་མར་ཞུ་རྒྱྱུར། ང་ཚོ་བདོ་ནྱི་ལོ་རྒྱྱུས་ལྡན་པའྱི་མྱི ་རྱིགས་
གཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པས་དྲེ་བསུབ་རྒྱྱུ ་མྲེད་པ་ཞྱིག་རྲེད། ཆོས་
རྒྱལ་སངོ་བཙན་སྒམ་པའོྱི་སྐབས་དང་། ལྷག་པར་མངའ་
བདག་ཁྱི་རལ་ནས་བཟུང་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ ་ཕ ྲེང་རྱིམ་བྱནོ་
རྱིང་བདོ་པའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡོད།

ལོ་རྒྱྱུས་ཡུན་རྱིང་པ་ོཕྱིན་པའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཆགས་
སབས་ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་ད་ུའབྱརོ་ནས་ལོ་དང་པའོམ་ཕལ་
ཆྲེར་ལོ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་སྤྱི་འཐུས་འཛུགས་རྒྱྱུའྱི་ཐགོ་རྡ་ོརྲེ་
གདན་ད་ུཚོགས་འད་ུཆྲེན་པ་ོཞྱིག་ཚོགས་པ་རྲེད། སྐབས་
ད ྲེར་སྤྱི་འཐུས་བཙྱུགས་དགོས་ཀྱི་འདགུ་ཅྲེས་འབདོ་སྐུལ་
དང་སྦྲགས་བཙྱུགས་པ་རྲེད། གང་ལྟར་རྱིམ་པས་སྒྱིག་
འཛུགས་ཡོད་པ་ད ྲེ་ཉྱིད་མང་གཙོའྱི་ལམ་ད་ུའགོ་བ་ད ྲེ་
འཁབ་བཞག་པ་གང་ཡང་མྱིན་པར་ཁ་ཞྲེ་གཉྱིས་མྲེད་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་མང་གཙོ་ཡང་དག་པར་ཕྱིན་པ་རྲེད།

རྒྱ་མྱི ་གུང་ཁན་གུ་དགོ་པ་ོཚོའྱི་གས་ཀྱིས་ཞྱིང་བན་ལམ་
ལུགས་དང་ལུགས་སལོ་རྙྱིང་པའྱི་ཐགོ་ནས་སྐྱནོ་བརདོ་བྱྲེད་
ཀྱི་ཡོད་ཀང་། དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ལ་བདོ་ནང་ད་ུརང་
དབང་མྲེད། བཙན་བྱལོ་ད་ུབདོ་མྱི ་འབུམ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་
པ་ད ྲེ་དག་ལ་རང་དབང་གང་འཚམ་ཡོད་སབས། དྲེའྱི་ཐགོ་
ནས་བཙན་བྱལོ་སྒྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་དང་། སྒྱིག་
འཛུགས་དྲེ་ཡང་མང་གཙོའྱི་ལམ་ད་ུམཐར་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་

ཕྱིན་ཡོད་པ་འདྱི་ལརྟ་རྲེད། དྲེ་རྱིང་འདྱིར་སྱིད་སྐྱངོ་གསར་པ་
དང་སྱིད་སྐྱངོ་རྙྱིང་པ་བཅས་ཁྱྲེད་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་དང་
བཀྲ་ཤྱིས་བདྲེ་ལྲེགས་ཟྲེར་གྱི་ཡྱི ན། ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་
བྱས་པ་རྲེད། འབྱྱུང་འགྱུར་མུ་མཐུད་ནས་སྒྱིག་འཛུགས་
འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་མང་གཙོའྱི་ལམ་དྲེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཆོས་
ཀྱི་ལྟ་གུབ་དང་འབྲེལ་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 
བཅམོ་ལྡན་འདས་ཀྱི་འདལུ་བའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་འག་ོསངས་ཤྱིག་
ཡོད། གང་ལྟར་མཁན་པསོ་ཐག་གཅོད་རྒྱྱུ ་མྲེད། གསོལ་

བཞྱིའྱི་ལས་ཞྲེས་གསོལ་བ་སྔནོ་ད་ུབཏང་ནས་བརདོ་པ་དང་
པ་ོདང་། བརདོ་པ་གཉྱིས་པ། བརདོ་པ་གསུམ་པ་བཅས་
མང་མོས་རང་གྱི ་ཐགོ་ནས་ཐག་གཅོད་རྒྱྱུ ་འདལུ་བའྱི་འག་ོ
སངས་དྲེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལམ་སནོ་གནང་
ཡོད། ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འག་ོསངས་ཀང་དྲེ་སྔའྱི་གནས་
ཚྱུལ་ཁག་ཁག་རྲེད། ངསོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་
འགན་བཞག་པ་རྲེད། ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་འདྱི་མང་
གཙོའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་ཐགོ་ནས་ཡོང་རྒྱྱུ ་བཟསོ་ཏ ྲེ་ད་བར་ཧ་ཅང་
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ཡག་པ་ོཡྱི ན། ཚང་མས་ཧུར་ཐག་གནང་བ་རྲེད། སྱིད་སྐྱངོ་
གསར་རྙྱིང་གཉྱིས་ད ྲེ་རྱིང་འདྱིར་འཛོམས་པར་བཀྲ་ཤྱིས་བདྲེ་
ལྲེགས་དང་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།

འབྱྱུང་འགྱུར་མུ་མཐུད་ནས་འདྱི་ལྟར་འག་ོབའྱི་སྐབས་དསུ་
ཀྱི་འགྱུར་བ་ཆྲེན་པ་ོའག་ོབཞྱིན་འདགུ རྒྱ་ནག་རང་ལ་ཆ་
བཞག་ན་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་འག་ོབཞྱིན་ཡོད། ཆྲེ་ས་ནས་བདོ་
ཀྱི་གནས་དནོ་འདྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོབཞྱིན་
ཡོད་པ་རྲེད། དྲེར་བར ྲེན་རྒྱ་མྱིའྱི་ངསོ་ནས་བསམ་བླ་ོཏགོ་
ཙམ་གུ་ཡངས་པ་ོབཏང་ན་ང་ཚོས་འདྱིར་གཉྱིས་ཕན་གྱི་
འག་ོསངས་ལམ་སནོ་བྱས་ཡོད། བཙན་བྱལོ་ད་ུཡོད་པའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་འདྱི་དངསོ་འབྲེལ་འཛམ་གླྱིང་སུས་བལྟས་
ཀང་མང་གཙོ་ཡང་དག་པའྱི་སྒང་ལ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་ 
དང་། དྲེའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་བ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ལས་

མྲེད་ནའང་འདྱི་ནས་བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སོགས་
བདག་པ་ོབརྒྱབ་ནས་གནས་ཡོད། བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་དམ་བསྒགས་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། ས་ཆ་ཁུག་ཀགོ་ད ྲེ་འདར་
དགོན་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གང་ཡོང་ཅྱི་ ཡོང་གྱིས་བདག་པོ་
བརྒྱག་པ་དང་སླབོ་གཉ ྲེར་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལས་སྤྱི་ཡོངས་
ཀྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་ནང་ཧ་ཅང་དམ་བསྒགས་ཆྲེན་པ་ོརྲེད།

བཙན་བྱལོ་ད་ུཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་དངསོ་གནས་དང་གནས་
སོ་སོའྱི་གཅྲེས་ནརོ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་
སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་རྱིགས་པ་དང་ལྡན་པ། ཚན་རྱིག་
དང་མཐུན་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་འདྱི་ང་ཚོས་བདག་
པ་ོབརྒྱག་གྱི ་ཡོད། གདན་ས་ཚོའྱི་ད་བར་སླབོ་གཉ ྲེར་ཧུར་
ཐག་གནང་བ་རྲེད། གང་ལྟར་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་ས ྲེང་ད ྲེ་
སྔ་ནབུ་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ཏུ་ནང་ཆོས་ལ་དམྱི གས་

བསལ་ད་ོསྣང་བྱྲེད་མཁན་མྲེད་པ་མ་ཟད་འབྲེལ་བ་གང་
ཡང་མྲེད། བདོ་པའྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ལ་བླ་མའྱི་ཆོས་ 
(Lamaism)  ཞྲེས་མྱིང་བཏགས་ཏྲེ་འདྱི་འདའྱི་ས ྲེང་
འག་ོབཞྱིན་པ་རྲེད། འནོ་ཀང་ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་ད་ུསླ ྲེབས་
ནས་རྱིམ་བཞྱིན་བདྲེན་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་གསལ་པ་ོཆགས་
ཡོང་དསུ་བདོ་ཀྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་འདྱི་དཔལ་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་
ཆོས་བརྒྱྱུད་དྱི་མ་མྲེད་པ་རྱིགས་པ་དང་ལྡན་པ་རྲེད་འདགུ 
རྨངོས་དད་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཁྱནོ་ནས་མ་རྲེད་ཅྲེས་ཤྲེས་ཡོན་ཅན་
མང་པསོ་བཤད་ཀྱི་འདགུ 

དྲེའྱི་དཔང་པ་ོནྱི་བར་སྐབས་འདས་པའྱི་ལོ་བཅྱུ་ཕག་ཁ་ཤས་
ནས་ང་ཚོས་ཚན་རྱིག་དང་ལྷན་གོ་བསྡུར་དང་བགོ་གླ ྲེང་
བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྲེད། གདན་སའྱི་སླབོ་ཚན་ནང་ཚན་རྱིག་
སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་རྒྱྱུར་བཙྱུགས་ཏྲེ་ང་ཚོར་སྤབོས་པ་ཡོད། ང་
ཚོ་རྱིགས་པའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོབ་མ་གཏགོས་རྒྱ་མྱིས་བཤད་
པ་ལྟར་རྨངོས་དད་བྱས་ནས་འག་ོགྱི ་མྲེད། དྲེར་བར ྲེན་ང་
ཚོ་བཙན་བྱལོ་བ་ཉུང་ཤས་ལས་མྲེད་ཀང་གཙོ་བརོ་རྒྱ་གར་
རང་དབང་ལུང་པ་རྲེད། བདོ་དང་ཐུན་མྱིན་གྱི་འབ ྲེལ་བ་
ཡོད། ལྷག་པར་ནྲེཧ་ར་ུབཞུགས་པའྱི་སྐབས་ནས་དམྱིགས་
བསལ་གྱིས་བདོ་མྱིར་ཐུགས་སྣང་གནང་ས ྲེ་ཧ་ཅང་བཀའ་
དྱིན་ཆྲེན་པ་ོཡྱི ན།

བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དཔལ་ནཱ་ལྲེནྡྲའྱི་ཆོས་བརྒྱྱུད་
དྱི་མ་མྲེད་པ་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པ་འདྱི་བདོ་མྱིས་ད་བར་
རྒྱ་གར་ནང་གཙོ་བརོ་གདན་ས་ཚོས་བདག་པ་ོབརྒྱབ་ཡོད། 
མཛོད་ལས། སནོ་པའྱི་དམ་ཆོས་རྣམ་གཉྱིས་ཏྲེ། །ལུང་
དང་རགོས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ད།ོ །ད ྲེ་འཛྱིན་བྱྲེད་པ་སྨྲ་བྱྲེད་
དང་། །སུྒབ་པར་བྱྲེད་པ་ཁོ་ན་ཡྱི ན། ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་
སླབོ་གཉ ྲེར་བྱས་པ་རྣམས་ལག་ལྲེན་ད་ུབསྐྱལ་ནས་འག་ོ
རྒྱྱུ ་མ་གཏགོས་གཞན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་འཛྱིན་སྐྱངོ་
སྤ ྲེལ་གསུམ་བྱྲེད་སངས་མྲེད། ཅྲེས་གསུངས་པ་འདྱི་རྲེད། 
དྲེར་བར ྲེན་ང་ཚོས་ད་བར་ཧུར་ཐག་གནང་བ་རྲེད། འབྲེལ་
ཡོད་ཆང་མར་དྲེ་རྱིང་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱྱུད་ནས་སླར་ཡང་
ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། སྱིད་སྐྱངོ་གསར་པར་བཀྲ་ཤྱིས་བདྲེ་
ལྲེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་སྱིད་སྐྱངོ་རྙྱིང་པས་ད་བར་ཧུར་ཐག་གནང་
བར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། བཀྲ་ཤྱིས་བདྲེ་ལགས། །



༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།29

བདམས་ཐནོ་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རྱིང་མཆོག་གྱི་དམ་འབུལ་གསུང་བཤད།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༢༧ རྲེས་གཟའ་
ཕུར་བུ་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ ས ྲེང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ ་རྱིང་མཆོག་
གྱིས་བདོ་ཀྱི་བརྙན་འཕྱིན་ཐད་གཏངོ་བརྒྱྱུད་དམ་འབུལ་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ཇྱི་ལྟར་གསོལ་འདྲེབས་ཞུས་
པ་བཞྱིན། ད་ནངས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་ལྷ་མྱིའྱི་རྣམ་འད ྲེན་
༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་བའྱི་དབང་པ་ོམཆོག་གྱིས་ད་བརྙན་
བརྒྱྱུད་སྱིད་སྐྱངོ་དམ་འབུལ་མཛད་སྒརོ་ཆྲེད་དམྱིགས་བཀའ་
སླབོ་བྱྱིན་རླབས་བསྩལ་བ་ང་ཚོ་ཚང་མ་མཇལ་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་ས ྲེ་
སྐལ་བ་ཧ་ཅང་བཟང་པ་ོབྱྱུང་ཞྱིང་། རང་ཅག་བདོ་མྱི ་སྤྱི་
བ་ོགནམ་བསན་ཡོངས་ནས་༸རྒྱལ་བ་དགྲེས་པའྱི་མཆོད་
སྤྱིན་ད་ུབཀའ་བཞྱིན་སུྒབ་པའྱི་འབད་བརནོ་བྱྲེད་གལ་ཆྲེ་བ་
དང་། འཛྱིན་སྐྱངོ་གྱི ་ངསོ་ནས་ཀང་འབད་བརནོ་ལྷདོ་མྲེད་
ཞུ་གྱི ་ཡྱི ན། 

ཐགོ་མར། བདོ་དང་བདོ་མྱིའྱི་མགོན་སྐྱབས་དང་མཚོན་
རགས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་ལྷ་མྱིའྱི་རྣམ་འད ྲེན་༸སྐྱབས་མགོན་
༸རྒྱལ་བའྱི་དབང་པ་ོམཆོག་གྱིས་དབུས་པའྱི་བསན་འཛྱིན་
གྱི་སྐྱྲེས་ཆྲེན་རྣམ་པར་གུས་ཕག་སྔནོ་ད་ུཕུལ་ཏྲེ། ཤ་རསུ་
གདངུ་རྒྱྱུད་གཅྱིག་པའྱི་གཞྱིས་བྱྲེས་བདོ་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམ་
པ་དང་། རང་དབང་དང་དང་བདྲེན་ལ་དགའ་བའྱི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐྱརོ་བ་རྣམ་པར་འཚམས་འདྱི་བཀྲ་ཤྱིས་བདྲེ་ལྲེགས་
ཞུ་གྱི ་ཡོད། 

ཐྲེངས་འདྱིར་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ཚོགས་གཙོ་
ལྕམ་སྐུ་ནན་སྱི ་པ ྲེ་ལོ་སྱི ་མཆོག་དང་། ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་
ཁུངས། ཐའྲེ་ཝན་ཕྱི་སྱིད་བླནོ་ཆྲེན་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱནོ་ནས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་ཚོགས་པ་ཁག་དང་། བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པ་
ཁག གཞན་ཚོགས་སྡ ྲེ་ཁག་དང་། སྒ ྲེར་བ་ཇྱི་སྙ ྲེད་ཅྱིག་ནས་
བདམས་ཐནོ་སྱིད་སྐྱངོ་ལ་འཚམས་འཕྱིན་གནང་སོན་བྱྱུང་
བ་རྣམས་ལའང་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱྱུད་འཚམས་འདྱི་དང་
ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་གྱི ་ཡོད། 

༡། བཙན་བྱལོ་ནང་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༦ པ་དང་། མང་

ཚོགས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་ཐྲེངས ༥ པར་འསོ་བསྡུ་བྱས་པའྱི་
བཀའ་བླནོ་ཁྱི་པའམ་སྱིད་སྐྱངོ་དང་། སྐབས་ ༡༧ པའྱི་
བདོ་མྱི ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འསོ་བསྡུ ་ཆྲེན་
མོ་ལྲེགས་གུབ་བྱྱུང་བའྱི་སྐབས་འདྱིར། བཙན་བྱལོ་བདོ་
མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་བརྒྱྱུད་རྱིམ་འདྱིའྱི་གུབ་འབས་ཡོངས་སུ་
རགོས་པ་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
གྱི་ཐུགས་རྲེ་བཀའ་དྱིན་ཉག་ཅྱིག་ལ་བར ྲེན་ནས་བྱྱུང་བ་ཡྱིན་
པ་སྨསོ་མྲེད་ཡྱི ན། 

༢། ཐྲེངས་འདྱིའྱི་དངསོ་གཞྱིའྱི་འསོ་བསྡུ ་ཆྲེན་མོའྱི་ནང་
འསོ་བསྡུའྱི་ད ྲེབ་འགདོ་བྱྲེད་མཁན་ཁདོ་འསོ་འཕྲེན་པ་བརྒྱ་
ཆ་ ༧༧ ཙམ་བྱྱུང་ཡོད་པ་དང་། འསོ་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་
ཁྱནོ་ཡོངས་ནས་ཞྱི་འཇམ་ག་འགྱིག་གང་ལྲེགས་བྱྱུང་བ་ད ྲེ་
ནྱི་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱལ་
ཁའྱི་གོམ་སབས་ཆྲེན་པ་ོཞྱིག་ཏུ་ངསོ་འཛྱིན་བྱྲེད་ཆོག་ཅྱིང་
། རྒྱལ་ཁ་ད ྲེ་ནྱི་བདོ་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀ་མཉམ་རབུ་ཀྱི་སྒ་ོ
ནས་བྱྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པའྱི་ངསོ་འཛྱིན་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད།

༣། ཐྲེངས་འདྱིར་སྱིད་སྐྱངོ་འསོ་བསྡུའྱི་ཁདོ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་

ང་རང་ལ་མང་མོས་ཐགོ་ཡྱི ད་ཆྲེས་དང་རྲེ་བ་བཅལོ་གནང་
བ་ལྟར། འཛྱིན་སྐྱངོ་གྱི ་ངསོ་ནས་བདོ་དནོ་བདྲེན་མཐའ་
གསལ་ཐབས་དང་། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་བདྲེ་
དནོ་སྐྱངོ་སངས་སྐརོ་ལ་འཆར་སྣང་ཇྱི་ཡོད་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་
ནས་གཏམ་བཤད་དང་དྲེབ་གཟུགས་སུ་དཔར་འགྲེམས་
ཞུས་ཟྱིན་པ་ལྟར། དྲེ་དག་ལག་ལྲེན་དནོ་འཁྱལོ་ཡོང་བར་
རང་ནསུ་རལ་སུྤགས་ཞུ་གྱི ་ཡྱི ན་ཞྲེས་ད ྲེ་རྱིང་བསྐྱར་ནན་ད་ུ
ཞུ་གྱི ་ཡོད། འཆར་སྣང་དྲེ་དག་ནྱི་བདོ་སྤྱི་པའྱི་ལས་དནོ་སྣ ྲེ་
མང་ཐགོ་སྱི་ཞུ་ཞབས་འདྲེགས་བསུྒབས་ཡུན་རྱིང་བསགས་
པའྱི་ཉམས་མངོ་དང་། བདོ་དང་རྒྱ་ནག རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གནས་
སངས་དང་འགྱུར་འགསོ་བཅས་པར་སླབོ་སྦངོ་དང་ཞྱིབ་
འཇུག་ཞུས་པའྱི་བླ་ོབསྐྱྲེད་གཞྱི་ལ་བཞག་ས ྲེ། བྱྲེད་དགསོ་
པ་དང་། བྱྲེད་རངུ་བ། བྱྲེད་ཐུབ་པ་གང་ཡོད་ལྷག་བསམ་
རྣམ་དག་གྱིས་རྒྱ་ཆྲེའྱི་མང་ཚོགས་ལ་སྙན་གསན་ཞུས་པ་
ཞྱིག་ཡྱི ན། 

ཆྲེས་མཐའོྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཡྱི ག་ཐགོ་བཀའ་གནང་
བ་གཞྱིར་བཟུང་། ད་ནངས་ཞགོས་པར་དཔལ་ལྡན་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་ཆྲེ་བའྱི་མདནུ་སྱིད་སྐྱངོ་གྱི ་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུ་
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སྐབས། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཡྱི ད་ཆྲེས་
དང༌།  བླ་ོགཏད་ཀྱི་ཐགོ་ནས།  སྱིད་སྐྱངོ་གྱིྱི ་ལས་འཁུར་
ཞུ་སྒ་ོམཐའ་དག བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དནོ་འགལ་མྲེད་
ཐགོ རང་དནོ་ཕགོས་ལྷུ ང་དང༌། འཇྱིགས་ཞུམ་ཆགས་སྡང་
མྲེད་པར། དང་བདྲེན་ལྷག་བསམ་ཟལོ་མྲེད་ཀྱི་སྒ་ོནས། རང་
ནསུ་གང་ཐྲེག་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་མཆོག་གསུམ་དཔང་བཙྱུགས་ཀྱིས་
དམ་བཅའ་བརན་པ་ོཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་ཞྲེས་ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་རྒྱ་ལས་
ནམ་ཡང་མ་བརལ་པ་ཞུ་གྱི ་ཡྱི ན།

བདོ་དནོ་བདྲེན་མཐའ་གསལ་ཐབས།

༡། བཀའ་ཤག་གྱི ་ལས་འགན་གཙོ་བ་ོནྱི། དཀའ་ཉ ྲེན་འགོ་
ཚྱུད་པའྱི་བདོ་དང་བདོ་མྱིའྱི་ཛ་དག་གྱི ་དཀའ་ངལ་རྣམས་
སྲེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་ཡྱི ན་པ་དང་། དྲེ་ཡང་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་དགོངས་གཞྱི་ལྟར། བདོ་
ཕྱི་ནང་གྱི ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཚད་མཐའོྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཐབོ་ཅྱིང་། 
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་བར ྲེན་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
དང་མཉམ་ད་ུབདོ་རྒྱ་གཉྱིས་སྨན་དང་། འབྲེལ་གཏུག་གསོ་
མོལ། འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི་བ་བཅས་ཀྱི་ར་དནོ་གཞྱི་རར་བཞག་ས ྲེ་
བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ན། འཛམ་གླྱིང་ས ྲེང་
རདོ་རྙགོ་ཞྱི་འགྱིག་ལ་མྱིག་དཔྲེ་བཟང་པ་ོཡོང་རྒྱྱུའྱི་རྲེ་བ་
འཛྱིན་གྱི་ཡོད།

༢། མཐར་ཐུག་གྱི ་དཀའ་སྲེལ་མ་ཐུབ་བར་ད།ུ ང་ཚོས་
གཞྱིས་ལུས་བདོ་མྱིའྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་བྱས་ཏྲེ། སོ་སོའྱི་ནསུ་
རལ་ཡོད་ཚད་མཉམ་སྤུངས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་བདོ་དནོ་ཞུ་
གཏུག་གྱི ་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆྲེར་སྤ ྲེལ་རྒྱྱུ ་དང་། བདོ་ཀྱི་ཁརོ་
ཡུག་དང་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོསུང་སྐྱབོ་བྱྲེད་པའྱི་ར་དནོ་
ཐོག་གནདོ་སྐྱནོ་ཇྱི་ཆགས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ལྟ་ཞྱིབ་ཟབ་
ནན་ཐགོ རྒྱ་ནག་གྱི ་ནརོ་འཁུལ་སྱིད་ཇུས་ཐྲེར་འདནོ་བྱས་
ཏྲེ། ཡོ་བསང་། མཚམས་འཇགོ བཟ་ོབཅསོ་ཡོང་ཐབས་
བཅས་ལ་འབད་བརདོ་བྱ་རྒྱྱུ ་དང་། དྲེ་མཚྱུངས་གཞྱིས་
བྱྲེས་དབར་འབྲེལ་གཏུག་དང་། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གྱི་ཐུགས་རྲེ་འགུབ་
ཐབས་ལ་རམ་འདྲེགས་ཞུ་སླད། རྒྱ་གཞུང་ལ་འབྲེལ་མཐུད་
ཞུ་སྒ་ོགང་ཡོང་བྱ་རྒྱྱུ ། 

༣། མ་འངོས་པར། དསུ་དང་བསནུ་པའྱི་ཐབས་ལམ་འགྱུར་
བ་གཏངོ་དགསོ་གྱུར་ཚྲེ། དྲེ་ཡང་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་
དང་མཐུན་པར་འབྲེལ་ཡོད་ལ་གོ་བསྡུར་སྦངས་བཤད་
བརྒྱྱུད་ཐག་གཅདོ་བྱ་རྒྱྱུ །

༤། འཛྱིན་སྐྱངོ་གྱི ་ངསོ་ནས་རྒྱ་གར་དང་། ཨ་རྱིས་གཙོས་
པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་འབྲེལ་བ་བྱྲེད་སྐབས། དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚྱུལ་དང་མཐུན་པར་བབ་ལྷྱིང་བརན་གསུམ་གྱི་སྒ་ོ
ནས་འབྲེལ་འཇགོ་བྱ་རྒྱྱུ །

༥། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འདྱི་ཟླའྱི་ཚྲེས་ ༢༡ ཉྱིན་རྒྱ་ནག་
དབུས་གཞུང་རྒྱལ་སྱིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གསར་འགྱུར་གཞུང་
ལས་ཁང་ནས་བདོ་ཞྱི་བའྱི་བཅྱིངས་འགལོ་དང་། དར་རྒྱས་
གོང་འཕྲེལ་ཞྲེས་པའྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོྱི་ད ྲེབ་ཅྱིག་འདནོ་
འགྲེམས་བྱས་འདགུ  དྲེའྱི་ཐགོ་ད་ལྟ་བརདོ་འདདོ་པ་ནྱི། 
དྲེབ་ད ྲེར་འཁདོ་པའྱི་བརདོ་དནོ་ཐགོ་ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་གནས་
སངས་ང་ོམ་མང་བརད་བྱྲེད་པ་ོགཏངོ་ཆོག་ཡྱི ན།

མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ཚགས་ཚྱུད་དང་ས་བརན། 

༡། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་སྔནོ་གླ ྲེང་ད།ུ 
བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ལ་སྣ ྲེ་
ཁྱིད་མཛད་རྒྱྱུ ་ནྱི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པསོ་རྱིང་
ནས་ཐུགས་ལ་བརྣགས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་རལ་འདནོ་གྱིས་
ད ྲེའྱི་བརྒྱྱུད་རྱིམ་ཞྱིབ་ཕ་བཀོད་པ་ལྟར། མང་གཙོའྱི་ཀ་
བ་གསུམ་འགན་དབང་ཆ་བགོས་ཀྱིས་ལྗྱིད་སྙམོས་སངས་
འཛྱིན་མྱིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱྱུ ་ནྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ས་བརན་གྱི་གཞྱི་མ་དང་། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་
ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དནོ་གཙོ་བ་ོཞྱིག་ཡྱི ན་སབས། བཀའ་
ཤག་གྱི ་ངསོ་ནས།

ཀ ཆྲེས་མཐའོྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཆྲེ་མཐངོ་དང་བརྱི ་
བཀུར་ཞུས་ཏྲེ། ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛྱིན་གྱི་ལས་དནོ་
ནསུ་ལྡན་ལམ་ལྷངོ་འབྱྱུང་བར་མཐུན་འགྱུར་གང་ཡོང་ཞུ་
རྒྱྱུ ་དང་།

ཁ བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་བའྱི་
ཐགོ་ནས། གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དནོ་ཁག་ལ་མཐུན་འགྱུར་
གང་ཡོད་ཞུ་རྒྱྱུ །

ག རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ ྲེ་ཚན་ཁག་གྱི ་རང་དབང་ལ་ད་ོཕགོ་
མ་སོང་བའྱི་སྒ ་ོནས་ལས་དནོ་ཡར་རྒྱས་ཚགས་ཚྱུད་ཀྱི་
ཕགོས་སུ་འག་ོབར་མཐུན་འགྱུར་སྦར་རྒྱྱུ །

ང གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་མྱིང་དནོ་མཚྱུངས་པའྱི་
མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་བཞྱི་པ་ཆགས་ཐབས་སུ་འཛྱིན་སྐྱངོ་གྱི ་
ངསོ་ནས་རང་དབང་དང་ཆྲེ་མཐངོ་ཕུལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྲེན་གང་ཡོད་སྦར་རྒྱྱུ །

ཅ གཞུང་ཁངོས་མ་ཡྱི ན་པའྱི་ཚོགས་སྡ ྲེ་ཁག་ལ་ལུང་ཚན་
དང་ཆོས་བརྒྱྱུད། ལྟ་བ་ལངས་ཕགོས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་མྲེད་པར་
ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་བྱྲེད་ཕགོས་གོ་བསྡུར་བྱ་རྒྱྱུ ། 

ཆ ས་གནས་སྒྱིག་འཛུགས་ཁག་དང་། མང་ཚོགས་ལ་
འཛྱིན་སྐྱངོ་གྱི ་ལས་དནོ་ཁག་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བྱས་
ཐགོ  འཛྱིན་སྐྱངོ་གྱི ་ངསོ་ནས་བྱྲེད་སྒ་ོམཐའ་དག་རྒྱ་ཆྲེའྱི་
མང་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་དང་། ལན་འདྲེབས། རྱིས་རྒྱག་
ཞུ་རྒྱྱུ །

འཛྱིན་སྐྱངོ་གྱི ་ལས་དནོ་བྱྲེད་ཕགོས།

༡། འཛྱིན་སྐྱངོ་གྱི ་ལས་དནོ་གྱི་ཐོག་མར། བཀའ་བླནོ་
རྣམ་པ་དང་ལས་བྱྲེད་རྣམ་པ་མང་ཚོགས་ལ་སྱི་ཞུ་ཞབས་
འདྲེབས་སུྒབ་མཁན་ཡྱི ན་པའྱི་ངསོ་འཛྱིན་གསལ་པ་ོབཟསོ་
ཐགོ  ལས་དནོ་བྱྲེད་སྐབས་ཀང་མང་ཚོགས་ལ་སྱི་ཞུ་སུྒབ་
རྒྱྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འདརོ་མྱི ་ཆོག་པའྱི་བཀདོ་མངགས་ནན་
པ་ོབྱ་རྒྱྱུ །

༢། བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་འབྲེབས་བྱས་པའྱི་སྱིད་ཇུས་འགོ་
ལས་འཆར་ལག་བསར་བྱྲེད་སྐབས་ལས་བྱྲེད་པའྱི་ཉམས་
མངོ་དང་བསྒྱིལ་ནས་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་བྱ་རྒྱྱུ །

༣། སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་པ་ོམཆོག་གྱིས་དབུས་
པའྱི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཁག་གྱི ་དབུ་ཁྱིད་བླ་ཆྲེན་རྣམ་པའྱི་བཀའ་
སླབོ་ལམ་སནོ་གཞྱིར་བཟུང་། རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་དགོན་
སྡ ྲེ་ཁག་གྱི ་བདོ་ཀྱི་ཆོས་རྱིག་རྒྱྱུན་འཛྱིན་དར་སྤ ྲེལ་གྱི་ལས་
དནོ་ཁག་ལ་རམ་འདྲེགས་དང་མཐུན་འགྱུར་གང་འསོ་ཞུ་རྒྱྱུ །

༤། དནོ་སྙྱིང་ལྡན་པའྱི་ཤྲེས་ཡོན་སྦརོ་སྤདོ་ཆྲེད། སླབོ་ཕུག་
གྱི ་ཁྲེ་ཕན་གཙོ་བརོ་བཞག་ས ྲེ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཟླ་བསྒྱིལ་དང་
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། སླབོ་གཉ ྲེར་གྱི་མཐུན་རྐྲེན་ཡར་རྒྱས་གང་ཐུབ་གཏངོ་རྒྱྱུ །

༥། བདོ་མྱི ་འདསུ་སྡདོ་ས་གནས་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚགས་
ཚྱུད་སླད། གཞྱི་རྱིམ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཁག་སྐངོ་སུྒབ་ཐགོ 
དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་དབུལ་ཕངོས་ལ་ལྟ་སྐྱངོ་བྱ་རྒྱྱུ ་དང་
། ལས་གཞྱིའྱི་ང་ོབ་ོལ་གཞྱིགས་པའྱི་ས ྲེང་ནས་གཤམ་དང་། 
གཤམ་ནས་ས ྲེང་ད་ུའཆར་སྒྱིག་ལག་བསར་བྱ་རྒྱྱུ །

༦། ལུས་སྲེམས་གཉྱིས་ཀྱི་འཕདོ་བས ྲེན་གལ་ཆྲེར་བཟུང་
ས ྲེ། ནད་གཞྱི་སྔནོ་འགོག་དང་སྨན་བཅསོ་ལ་ཤུགས་སྣནོ་
དང་། ནད་གཅོང་དང་རས་འཁགོས་ལ་ལྟ་སྐྱངོ་ཚད་ལྡན་
ཡོང་ཐབས་འབད་བརནོ་བྱ་རྒྱྱུ །

༧། བདོ་གཞུང་མང་གཉྱིས་དཔལ་འབྱརོ་ཐགོ་རང་ཁ་རང་
གསོ་ཡོང་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འགུབ་ཆྲེད། འཆར་གཞྱི་ལྡན་
པའྱི་སྒ་ོནས་ཚོང་ལས་དང་། ལག་ཤྲེས་བཟ་ོལས། གསར་
གཏདོ་ལས་གཞྱི། གཞྱིས་མྱི ་དང་གཞྱིས་ཟུར་དབར་གཅྱིག་
ཕན་གཅྱིག་གགོས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་བཅས་པར་མཐུན་འགྱུར་
གང་ཡོད་སྦར་རྒྱྱུ །

༨། བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཤྲེས་ཡོན་ཅན་དང་། གཞནོ་
སྐྱྲེས་ཀྱི་ནསུ་པ་སྐུལ་སྤ ྲེལ་ཐགོ བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དང་
མཉམ་རབུ་ཀྱིས་ཆབ་སྱིད་གཙོ་བརོ་གྱུར་པའྱི་ལས་འཆར་
གང་མང་སྤ ྲེལ་རྒྱྱུ །

༩། སྱིད་སྐྱངོ་གྱི ་ངསོ་ནས་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་ཐབས་
དང་། སྱིད་གཞུང་ཁག་ལ་འབྲེལ་བ། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་དང་མང་ཚོགས་དབར་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོང་
བའྱི་འགན་ཁུར་གཙོ་བ་ོལྲེན་རྒྱྱུ །

༡༠། བཀའ་བླནོ་རྣམ་པས་སོ་སོའྱི་ལས་བགོས་ལྟར་གྱི་
ལས་འགན་སུྒབ་རྒྱྱུའྱི་ཐགོ  ལས་དནོ་སུྒབ་སྐབས་༧གོང་
ས་༧སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ཐུགས་བསུན་མྱི ་ཡོང་བའྱི་
འགན་ཁུར་ལྲེན་ཐུབ་དགོས་པའྱི་ཆ་རྐྲེན་ལྟར་སུྒབ་ཐབས་
བཀདོ་མངགས་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི ན།

༡༡། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དནོ་ཁག་འཆར་འགདོ་
ཚད་ལྡན་དང་། ལག་བསར་ནསུ་ཐནོ་གྱི་གཞྱི་མར་བཙན་
བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཡོངས་གནས་སངས་གསལ་པརོ་རགོས་
ཐུབ་པའྱི་མྱི ་འབརོ་ཞྱིབ་བཤྲེར་གྱི་ལས་གཞྱི་སྤུས་དག་ཅྱིག་

གང་མགགོས་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱྱུ །

གཞྲེན་སྐུལ་དང་སྨནོ་འདནུ།

༡། འསོ་བསྡུའྱི་འགན་རདོ་ལ་བར ྲེན་ནས་བསམ་ཚྱུལ་མཐུན་
མྱི ན་གྱི་ཕགོས་ཁག་ཅྱི་རྱིགས་ཡོང་རྒྱྱུ ་ནྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱི ན་
ནའང་། སྒ ྲེར་ནད་སྤྱི་སྤུངས་དང་། སྤྱི་དནོ་ཐད་མ་མཐུན་པ་
ཇྱི་བྱྱུང་སྒ ྲེར་གྱི་འཁནོ་འཛྱིན་ད་ུམ་བཟུང་བར། ཁ་གཏད་ང་ོ
མ་ཇྱི་བཞྱིན་ངསོ་འཛྱིན་ཐུབ་པ་བྱྲེད་གལ་དང་། རང་ཡུལ་
ཤོར་བའྱི་བཙན་བྱལོ་བ་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས། ང་ཚོ་ཚང་མ་
བདོ་ཀྱི་བདྲེན་མཐའ་གསལ་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་སུྒབ་མཁན་
གཅྱིག་གྱུར་ཡྱི ན་ཞྱིང་། སྤྱི་ཚོགས་ནང་འགྱིག་མ་འགྱིག་གྱི ་
རདོ་རྙགོ་ཕན་བུ་བྱྱུང་སྐབས། ང་ཚོས་མང་གཙོའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་དང་ཁྱིམས་སྒྱིག་གྱི ་ཐབོ་ཐང་ལོངས་སུ་སྤད་ད ྲེ་
ཚྱུལ་མཐུན་གྱི་ཐགོ་ནས་རདོ་པ་སྲེལ་ཆོག་པ་དང་། འཛྱིན་
སྐྱངོ་གྱི ་ངསོ་ནས་རྒྱྱུ ་མཚན་དང་ལྡན་པའྱི་བསམ་ཚྱུལ་དང་
སྐྱནོ་བརདོ་ཀྱི་སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་ལ་བརྱི ་བཀུར་བྱས་ཏྲེ། 
དྲེར་བདག་སྤདོ་དང་ཉན་འཇགོ་བྱྲེད་ངྲེས་ཡྱི ན་པས། རྒྱ་ཆྲེ་
མང་ཚོགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཀང་མཉམ་རབུ་དང་མཉམ་ལས་
ཀྱི་འགན་ཁུར་སརྔ་ལྷག་གནང་གལ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་གྱི ་ཡོད།

༢། ཁྱིམས་ཀྱིས་དབང་བསྒྱུར་གཙྱིགས་སྣང་བཟུང་བའྱི་སྤྱི་
སྙམོས་དང་བདྲེན་དང་། རང་གཞན་རོགས་གསུམ་གདངུ་
ཤུགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྱིལ་བའྱི་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས། རྒྱྱུན་
མཐུད་ཡར་རྒྱས་ཕུགས་དམྱིགས་སུ་གཏད་པའྱི་གོམ་པ་
མདནུ་སྤ་ོབཅས་སགོ་སྙྱིང་ད་ུབཟུང་བའྱི་བསྒགས་ཚྱིག་འདྱི་
གསུམ་ལག་ལྲེན་དནོ་འཁྱལོ་གྱི་སྐབས་ཤྱིག་བྱྱུང་བ་ཡྱི ན་ན། 
བོདོ་དནོ་བདྲེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་། བཙན་བྱལོ་བདོ་
མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་བདྲེ་དནོ་སུྒབ་ཐབས་ཀྱི་བྱྲེད་སྒ་ོརྣམས་བཟང་
ཕགོས་སུ་ཁྱིད་ཐུབ་པར་མཐུན་རྐྲེན་ངྲེས་ཅན་ཞྱིག་འཛོམས་
ཡོད་པའྱི་ཡྱི ད་ཆྲེས་བྱྲེད་ཆོག་ཅྲེས་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་ཞུས་ཟྱིན་
པ་ལྟར། དྲེ་རྱིང་ནས་བཟུང་ས ྲེ་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལྲེའུ་གསར་པ་
ཞྱིག་འབྱྲེད་པའྱི་གོམ་ཁ་གསར་པ་ཞྱིག་སྒྱུར་འགོ་འཛུགས་
དགསོ་ཀྱི་རྲེད། 

༣། ཕྱི་ཚྲེས་ ༢༣ ཉྱིན་མགོ་ལོག་ཁུལ་ད་ུས་ཡོམ་གྱི་གནདོ་
པ་བྱྱུང་འདགུ་ས ྲེ། མྱི ་ཕྱུགས་ཀྱི་ཚྲེ་སགོ་ལ་གནདོ་སྐྱནོ་ཆྲེ་བ་
བྱྱུང་མྱི ་འདགུ་ཀང་། རང་རྲེའྱི་སྤུན་ཟླ་ཚོར་འབྱྱུང་བའྱི་བར་

ཆད་བྱྱུང་བར་གདངུ་སྲེམས་མཉམ་བསྐྱྲེད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 

༤། ད་ཆ་འཛྱིན་སྐྱངོ་གྱི ་ལས་དནོ་ཛ་དག་ཆྲེ་ཤོས་ནྱི་རྒྱ་
བལ་གཉྱིས་ཀྱི་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་སརྒ་ཁག་ཏུ་ཏགོ་དབྱྱིབས་
གཉན་རྱིམས་འགསོ་ཁྱབ་ཀྱི་དཀའ་སྲེལ་ཐགོ་དབུས་དང་ས་
གནས་ཁག་གྱི་ཛ་དག་ཚོགས་ཆྱུང་ཁག་བསྐྱར་སྒྱིག་བྱས་ཏྲེ། 
དགསོ་ངྲེས་མཐུན་རྐྲེན་སྦརོ་སྤདོ་བྱ་རྒྱྱུ ་ད ྲེ་ཡྱི ན་ཅྱིང་། ཉྱིན་
གཉྱིས་ཀྱི་རྲེས་སུ་འཛྱིན་སྐྱངོ་གྱི ་ངསོ་ནས་བྱྲེད་ཐབས་དང་
ལམ་སནོ་བྱྲེད་སྒ་ོཁག་གསལ་བསྒགས་ཞུ་གྱི ་ཡྱི ན།

༥། མཇུག་ཏུ། རྒྱ་གར་དང་། ཨ་རྱིས་མཚོན་པའྱི་དང་
བདྲེན་ལ་དགའ་བའྱི་རྒྱལ་ཁག་ཁག་གྱི ་གཞུང་དང་གསོ་
ཚོགས། བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བ་ཚང་མས་བདོ་དང་བདོ་མྱིར་
བརྲེ་སྲེམས་ཆྲེན་པསོ་ད་བར་མཐུན་འགྱུར་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་
གནང་བར་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱྱུད་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་
རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ཁངོ་རྣམ་པའྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་ནྱི་ང་ཚོ་བདོ་ཀྱི་
རང་དབང་འཐབ་རདོ་ལ་སྲེམས་ཤུགས་བསྐྱྲེད་གཞྱིའྱི་སྡངོ་
གགོས་ཡྱི ན་པས། བདོ་དནོ་བདྲེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་ད་ུ
རྒྱབ་སྐྱརོ་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱྱུའྱི་འབདོ་སྐུལ་ཡང་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད།

༦། མཐའ་དནོ། སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་སྐུ་ཚྲེ་༸ཞབས་པད་བརན་ཅྱིང་། ཐུགས་ཀྱི་བཞྲེད་
དགོངས་མཐའ་དག་ལྷུ ན་གྱིས་འགུབ་ཅྱིང་། གཞྱིས་བྱྲེས་
བདོ་མྱི ་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་དགའ་སནོ་ཉྱིན་མོ་གང་མྱུར་འཆར་
བའྱི་རྲེ་སྨནོ་བཅས། སྱིད་སྐྱངོ་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རྱིང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༢༧ ཉྱིན། །
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བདམས་ཐནོ་སྱིད་སྐྱངོ་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ལས་ཁུར་དང་གསང་རྒྱའྱི་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ།


