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གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དང་པ་ོམཇུག་སྒྱིལ་བ། .................24
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་
རཱམ་ནཱཐ་ཀ་ོཝྱིན་ྜམཆོག་གྱི་འཁུངས་སརྐ་ལ་འཚམས་འདྱིའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༡ ཉྱིན་བདོ་
མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཞུགས་སརྒ་རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་
ནས་རྒྱ་གར་གྱི ་སྱིད་འཛྱིན་སྐུ ་ཞབས་རཱམ་ནཱཐ་ཀོ་ཝྱིནྜ་  
(Shri Ram Nath Kovind) མཆོག་དགུང་གྲངས་ 
༧༦ ལ་ཕྲེབས་པའྱི་འཁུངས་སྐར་གྱི་ར ྲེན་འབྲེལ་ཉྱིན་སྱིད་
འཛྱིན་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྱིའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བའྱི་
ནང་འཁདོ་དནོ། སྐུ་ཉྱིད་ཀྱིས་བླསོ་བཏང་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
འཕྲེལ་རྒྱས་དང་། ལྷག་པར་མྱི ་མང་ཉམ་ཐག་གྱི ་སླད་ཕག་
ལས་གནང་བཞྱིན་པར་ངསོ་ཀྱིས་རྲེས་སུ་ཡྱི ་རང་ཞུ་གྱི ་ཡོད།

རྒྱ་གར་ནྱི་ད་བར་ཆོས་ལུགས་དང་རྱིག་གཞུང་སྣ་མང་
ལས་གུྲབ་པའྱི་མྱི ་མང་ཕན་ཚུན་བརྱི ་བཀུར་དང་འཆམ་
མཐུན་ངང་འཚོ་བཞྱིན་པའྱི་ཁྱྱིམ་གཞྱིས་ཆགས་ཡོད་པ་མ་
ཟད། འཛམ་གླྱིང་ནང་མང་གཙོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆྲེ་ཤོས་དང་
མྱི ་འབརོ་མང་ཤོས་གྲས་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་གར་གྱི་མཚན་
སྙན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་ས ྲེང་ཁྱབ་བཞྱིན་ཡོད། འཛམ་
གླྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་
བར ྲེན་གྱི་གནས་སངས་ཤུགས་ཆྲེ་ཆགས་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་
འདྱིར། ངསོ་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ངསོ་ནས་འགྲ་ོབ་མྱི ་ཞྱི ་བདྲེའྱི་
ཕགོས་སུ་འཁྱིད་རུྒྱའྱི་ཐུགས་འགན་གཙོ་བ་ོབཞྲེས་པའྱི་རྲེ་
ལྟསོ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད།

འདྱི་ལྟར་བྱྲེད་པར་རྒྱ་གར་གྱིས་རང་གྱི ་གནའ་བའོྱི་རྱིན་ཐང་
བལ་བའྱི་འཚྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་ལྟ་གུྲབ་དང་བྱམས་བརྲེ་སྤ ྲེལ་
རྲེས་གནང་དགསོ་པ་དང་། འཚྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་ལྟ་གུྲབ་དང་
བྱམས་བརྲེ་ནྱི་ད ྲེང་སང་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དགསོ་
མཁ་ོཅན་ཆགས་ཡོད། ངསོ་ཀྱིས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདྲེ་ལྡན་པ་
ཞྱིག་བསུྐན་པར་རྒྱ་གར་ནྱི་གནའ་དྲེང་ཤྲེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་
ཟུང་འབྲེལ་བྱྲེད་ཐུབ་མཁན་གྱི་ལུང་པ་གཅྱིག་པུ་ད ྲེ་ཡྱི ན་པ་
ཡྱི ད་ཆྲེས་བརན་པ་ོབྱྲེད་ཀྱི་ཡོད།

འདྱི་ལོར་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱལོ་ད་ུསླ ྲེབས་ནས་ལོ་ང་ོ 
༦༢ འཁརོ་བཞྱིན་ཡོད། ངསོ་ཀྱིས་བདོ་མྱི ་མཆྲེད་གྲགོས་
ཕ་ོམོ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏྲེ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀྱིས་
གཏངོ་ཕདོ་ཆྲེན་པའོྱི་སྒ་ོནས་བདོ་མྱིར་གཟྱིགས་སྐྱངོ་གནང་
བཞྱིན་པར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། ཞྲེས་འཁདོ་ཡོད།

མཐར་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་ཐུགས་སྨནོ་མཛད་ཡོད་པ་བཅས།།

བདོ་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་གྱི་སྒ་ལནྡ་གསར་འགུར་ Spotify བཀལོ་སྤདོ་

མཉ ྲེན་ཆས་ (Tibetan Freedom) ཞྲེས་པའྱི་མཚན་བྱང་འགོ་གསན་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།
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༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༢ ཉྱིན་ཨྲེལ་སལ་
ཝྲེ་ཌརོ་ (El Salvador) རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཡྱི ན་པའྱི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐྱརོ་བ་དང་བདོ་ཀྱི་གྲགོས་པ་ོརྙྱིང་ཤོས་གྲས་སྐུ་ཞབས་
ཨྲེལ་ཧྱི་རྲེ་ཌོ་མར་ཊྱི ་ན ྲེ་ཛྱི ་མོ ་རྲེ་ན་ོ (Dr Alfredo 

Martinez Moreno) མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༩༨ ཐགོ་
སྐུ་ཚྲེའྱི་འཕྲེན་པ་རགོས་པའྱི་ཡྱི ད་སྐྱ་ོབའྱི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་
པར་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕྱི་ཚྲེས་ ༤ ཉྱིན་

དམ་པ་ད ྲེ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་ཟླ་ལྕམ་
སྐུ ་ཨ་ལྱི ་ཤ་མར་ཊྱི ་ན ྲེ་ཛྱི ་  
(Alicia Martinez) 
ལགས་ལ་ ཐུགས་གསོའྱི ་
གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བའྱི་ནང་
འཁདོ་དནོ། ངསོ་ཀྱི་གྲགོས་
པ་ོསྐུ ་ཞབས་ཨྲེལ་ཧྱི་རྲེ་ཌོ་
མར་ཊྱི ་ན ྲེ་ཛྱི ་མོ་རྲེ་ན་ོ (Dr 

Alfredo Martinez 

Moreno) མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༩༨ ཐགོ་སྐུ ་ཚྲེའྱི་
འཕྲེན་པ་རགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་གོ་ཐསོ་བུྱང་བས་ཧ་ཅང་
བླ་ོཕམ་བུྱང་།

ངསོ་ཀྱིས་སྐུ ་ཉྱིད་ཀྱིས་དབུས་པའྱི་ནང་མྱི ་ལྷན་རྒྱས་ལ་
ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། སྐུ་ཉྱིད་ཀྱིས་མཁྱྲེན་གསལ་ལྟར་སྐུ་
ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ ་ཟླ་སྐུ་ཞབས་ཨྲེལ་ཧྱི་རྲེ་ཌོ་མར་ཊྱི ་ན ྲེ་ཛྱི ་མོ་རྲེ་ན་ོ
མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༡ ནང་ཨྲེལ་སལ་ཝྲེ་ཌརོ་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་
སུ་ཕ ྲེབས་པའྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ཁངོས་སུ་ཡོད།

ཨྲེལ་སལ་ཝྲེ་ཌརོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀྱི་ཚོགས་ཆྲེན་ཐགོ་བདོ་ད་ུཕྱི་རྒྱལ་གྱི་དམག་ཤུགས་བཙན་
འཛུལ་བུྱང་བར་སྐྱནོ་བརདོ་ཀྱིས་བདོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་
བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆྲེས་ཐགོ་མ་ད ྲེ་ཡྱི ན་སབས། ང་ཚོས་དསུ་
རག་ཏུ་བཀའ་དྱིན་ཤྱིན་ཏུ་ཆྲེ་ཞྲེས་ཞུ་གྱི ་ཡོད། དྲེ་སྔ་ངསོ་ལ་
སྐུ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་ཟླ་མཆོག་དང་ཐྲེངས་འགའ་མཇལ་འཕད་ཞུ་
རུྒྱའྱི་གོ་སྐབས་བུྱང་། ཁངོ་གྱིས་རུྒྱན་ད་ུབདོ་མྱིའྱི་རང་དབང་
དང་ཆྲེ་མཐངོ་ལ་ཧ་ཅང་ཉ ྲེ་པ་ོདང་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་གྱི ་རྲེད། 
དནོ་དངསོ་སུ་ཁོང་གྱིས་གཞན་དནོ་ཆྲེད་ད་ུཞབས་འདྲེགས་
བསུྒབས་ཏྲེ་མྱི ་ཚྲེ་དནོ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བསྐྱལ་ཡོད་པས། ད་
ལྟ་ཁངོ་ང་ཚོ་དང་ལྷན་ད་ུསྐུ་འཚོ་བཞུགས་མྲེད་ནའང་ང་ཚོས་
བླ་ོབདྲེ་པ་ོབྱྲེད་ཆོག ཐུགས་སྨནོ་དང་བཅས། ཞྲེས་འཁདོ་
ཡོད།། 

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བ་རྙྱིང་ཤོས་
གྲས་སྐ་ུཞབས་ཨྲེལ་ཧྱི་རྲེ་ཌ་ོམར་ཊྱི་ན ྲེ་ཛྱི ་མོ་རྲེ་ན་ོམཆོག་སྐ་ུཚྲེའྱི་འཕྲེན་པ་ 

རགོས་པར་ཐུགས་གསོའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བ།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཨུཏྟརཱ་ཁན་ྜམངའ་སྡ ྲེའྱི་མྱི ་མང་ལ་
གདངུ་སྲེམས་མཉམ་སྐྱྲེའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བ།

༄༅། །རྒྱ་གར་བྱང་ཕགོས་ཨུཏྟརཱ་ཁན་ྜམངའ་སྡ ྲེའྱི་ནང་
ཆར་ཞདོ་ཆྲེན་པ་ོབབས་པས་རྐྲེན་གྱིས་མྱི ་རུྒྱ་གཉྱིས་ལ་གདོ་
ཆག་ཆྲེན་པ་ོབུྱང་བའྱི་གནས་ཚུལ་གསན་མ་ཐག་བདོ་མྱིའྱི་
བླ་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠  ཚྲེས་ ༢༠ ཉྱིན་
ཨུཏྟརཱ་ཁན་ྜམངའ་སྡ ྲེའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ་ཆྲེན་སྐུ་ཞབས་པུཤ་ཀར་
སྱིངྒ་ད་ྷམྱི ་ (Shri Pushkar Singh Dhami) མཆོག་
ལ་གདངུ་སྲེམས་མཉམ་སྐྱྲེའྱི་གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་སྩལ་བའྱི་
ནང་འཁདོ་དནོ།

ངསོ་ཀྱིས་ཆར་ཞོད་ཆྲེན་པ་ོབབས་པས་རྐྲེན་གྱིས་འདས་
གྲངོས་སུ་གུར་པའྱི་ཤུལ་ལུས་ནང་མྱི ་སྤུན་མཆྲེད་རྣམས་ལ་
ཐུགས་གསོ་དང་ཐུགས་སྨནོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། དྲེ་བཞྱིན་ཆུ་ལོག་
བརུྒྱགས་ས་དང་ས་རོ་ར་ོརོའྱི་འགོ་ཏུ་ལྷག་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་
བདྲེ་དནོ་ཆྲེད་ད་ུཐུགས་སྨནོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། ཨུཏྟརཱ་ཁན་ྜམངའ་
སྡ ྲེ་གཞུང་གྱི ་ངསོ་ནས་གདོ་ཆག་བུྱང་བའྱི་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་
རོགས་རམ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་བཞྱིན་པར་ངསོ་ཀྱིས་
རྲེས་སུ་ཡྱི ་རང་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད། ངསོ་ཀྱིས་ཨུཏྟརཱ་ཁན་ྜམངའ་
སྡ ྲེའྱི་མྱི ་མང་ལ་གདངུ་སྲེམས་མཉམ་སྐྱྲེ་དང་། རུད་སྐྱབོ་

སླད་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་དགྲེ་ར་ཚོགས་པས་ཞལ་འདྲེབས་འབུལ་
དགསོ་པའྱི་སྐརོ་བཤད་ཡོད། ཅྲེས་འཁདོ།།



༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།5

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཡྱི ་ཤུའྱི་བ་ླཆྲེན་ཨར་ཆྱི ་བྷྱི་ཤོབ་ཌྲེ་
སྱི ་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་གྱི་འཁུངས་སརྐ་ལ་འཚམས་འདྱི་དང་ལོ་འཁརོ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ 

ཞྱི་བདྲེ་གཏམ་བཤད་མཛད་སྒརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༧ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་
བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ནས་
བརྙན་འཕྱིན་བརུྒྱད་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཡྱི ་ཤུའྱི་བླ་ཆྲེན་ཨར་
ཆྱི་བྷྱི་ཤོབ་ཌྲེ་སྱི ་མོན་ཊུ་ཊུ་ (Archbishop Desmond 

Tutu) མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༩༠ ལ་ཕྲེབས་པའྱི་འཁུངས་
སརྐ་ལ་འཚམས་འདྱི་དང་། བྷྱི་ཤོབ་ཌྲེ་སྱི ་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་
གྱི ་ལོ་འཁརོ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཞྱི ་བདྲེ་གཏམ་བཤད་ཐྲེངས་བཅུ་
གཅྱིག་པའྱི་མཛད་སྒརོ་ (11th Annual Desmond 

Tutu International Peace Lecture) བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ། ངསོ་ཀྱི་བརྲེ་བའྱི་བཀུར་འསོ་ཆོས་གྲགོས་རན་པ་
ཨར་ཆྱི ་བྷྱི་ཤོབ་ཌྲེ་སྱི ་མོན་ཊུ་ཊུ་ལགས། ངསོ་ཀྱིས་སྐུ་ཉྱིད་
ལ་ཧ་ཅང་བརྱི ་བཀུར་དང་ཡྱིད་སྨནོ་འཆོར་གྱི་ཡོད།

སྐུ་ཉྱིད་དགུང་གྲངས་ ༩༠ ལ་ཕྲེབས་པའྱི་འཁུངས་སྐར་
ལ་ངསོ་ཀྱིས་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། ང་ཚོ་ཆོས་ལུགས་
ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པས་ངྲེས་པར་བྷྱི་ཤོབ་ཊུ་ཊུ་ལྟ་བུའྱི་དབུ་
ཁྱིད་ཀྱི་རྲེས་སུ་འབང་དགསོ། ཁོང་ཞྱི་བདྲེའྱི་ངང་སྐུ་འཚོ་
བཞུགས་ཡྱི ན། ངསོ་ཀྱིས་རྲེད་མོ་དང་སྦྲགས་ངསོ་ཀྱིས་སྐྱྲེ་
བ་སྔ་ཕྱི་ཁས་ལྲེན་གྱི་ཡོད། འནོ་ཀང་འཇྱིག་ར ྲེན་བཀདོ་པ་
པ་ོཁས་ལྲེན་གྱི་མྲེད། བྷྱི་ཤོབ་ཊུ་ཊུ་ལགས་ཀྱིས་འཇྱིག་ར ྲེན་
བཀདོ་པ་པ་ོཁས་ལྲེན་གྱི་རྲེད། ཅྲེས་རདོ་ཀྱི་ཡོད།

སྐབས་འགར་ཁོང་གྱིས་ང་ལྷ་ཡུལ་ལ་འགྲ་ོཆོག་ཆོག་ཡྱི ན། 
ཁྱྲེད་རང་ས་ཆ་གཞན་ཞྱིག་ལ་འགྲ་ོགྱི ་རྲེད། ཅྲེས་ངསོ་ལ་
སྙད་བརོ་གནང་གྱི ་རྲེད། གང་ལྟར་ངྲེད་གཉྱིས་ནས་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་དང་བླསོ་བཏང་གྱིས་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི ་བདྲེ་
འཚོལ་ཐབས་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ནང་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་བརུྒྱད་
འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདྲེ་ཡོང་བར་འབད་བརནོ་ཞུ་གྱི ་ཡོད། སྐུ་
ཉྱིད་དགུང་གྲངས་ ༩༠ ལ་ཕྲེབས་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་

འཁུངས་སྐར་ཉྱིན་མོར་ངསོ་ཀྱིས་སྐུ་ཉྱིད་ལ་འཚམས་འདྱི་
དང་ཐུགས་སྨནོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། ངསོ་ཀྱི་ཆོས་གྲགོས་རན་པ་
ལགས། སྐུ་ཚྲེ་ཡུན་རྱིང་བཞུགས་རོགས་གནང་། ང་ཚོར་
སྐུ་ཉྱིད་འཛམ་གླྱིང་ལ་མྱིག་དཔྲེ་བཟང་པ་ོསནོ་རུྒྱ་དགསོ།

བྱམས་བརྲེའྱི་ཐད་ནས་བཤད་ན། ང་ཚོ་མའྱི་མངལ་ད་ུ
ཡོད་པའྱི་སྐབས་དང་། མའྱི་མངལ་ནས་སྐྱྲེས་རྲེས་ང་ཚོ་
འཚོ་གནས་བྱྲེད་པར་ཨ་མའྱི་བྱམས་བརྲེ་དང་སྙྱིང་རྲེ་ནྱི་
གནད་འགག་གཙོ་བ་ོཆགས་ཡོད། ང་ཚོའྱི་མྱི ་ཚྲེ་ཨ་མའྱི་
བྱམས་བརྲེ་ལ་བར ྲེན་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོ་ལོ་
ན་གཞོན་པའྱི་སྐབས་ནས་ཨ་མའྱི་བྱམས་བརྲེ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་
འཚོ་གནས་དང་མྱི ་ཚྲེ ་བདྲེ་སྐྱྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་བསྐྱལ་བར་
གནད་འགག་གཙོ་བ་ོད ྲེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་མྱི ་ཚྲེ་ད ྲེ་
ལྟར་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོའྱི་མྱི ་ཚྲེ་ལྷག་མ་
ད ྲེ་ཡང་སྲེམས་པ་བཟང་པ་ོདང་བྱམས་བརྲེ་ལྡན་པ་ཞྱིག་
བྱྲེད་དགོས། དྲེང་སང་ཚན་རྱིག་པ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཇྱི་
ཙམ་ང་ཚོའྱི་ནང་སྲེམས་ཞྱི་བདྲེ་ཡོད་ན་ད ྲེ་ཚོད་ཀྱིས་ང་ཚོའྱི་

གཟུགས་པའོྱི་འཕདོ་བས ྲེན་བདྲེ་ཐང་ཡོང་གྱི ་ཡོད་པ་རདོ་ཀྱི་
འདགུ

ང་ཚོ་སྲེམས་པ་བཟང་པ་ོཡོད་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་གདངོ་ནས་
འཛུམ་མདངས་མང་བ་མངནོ་གྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་སྲེམས་ལ་
དགོས་པ་དང་ཁོང་ཁ་ོཡོད་ན་མྱི ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོར་འཛུམ་
བསན་ནའང་། ང་ཚོས་ཕར་འཛུམ་མདངས་རུན་མ་ཙམ་
ཞྱིག་སནོ་གྱི་ཡོད། བྱམས་བརྲེའྱི་ཁྲེ་ཕན་སྐརོ་བཤད་ན། ང་
ཚོའྱི་ཉྱིན་རྲེའྱི་འཚོ་བའྱི་ནང་དངསོ་གནས་དང་གནས་བྱམས་
སྲེམས་ཅན་གང་མང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་སྐྱྲེ་བ་ཕྱི་མ་
དང་ལྷ་ཡུལ་སྐརོ་ཤོད་ཀྱི་མྲེད།  ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ། ཞྲེས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་ཡོད།།



༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 6

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཐའྲེ་ཝན་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བར་
ར ྲེན་འབྲེལ་བསདོ་པའྱི་བཀའ་ཆོས་སྩལ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
ལ་ཐའྲེ་ཝན་གྱི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་
སྔནོ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ 
ཚྲེས་ ༩ ཉྱིན་ད་ལམ་བརུྒྱད་རྲེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྲེན་པསོ་མཛད་
པའྱི་ར ྲེན་འབ ྲེལ་བསདོ་པའྱི་གསུང་ཆོས་དང་དྱི་བར་བཀའ་
ལན་སྩལ་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༩ ཙམ་ལ་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་བཞུགས་སྒར་
རྒྱལ་བའྱི་གཟྱིམ་ཆུང་ཕ་ོབང་ནས་བཀའ་ཆོས་གནང་ཡུལ་
ད་ུཆྱིབས་སུྒར་གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ཐའྲེ་ཝན་གྱི་ཆོས་
གྲགོས་དང་ང་ོཤྲེས་རྙྱིང་པའྱི་གྲས་ད ྲེ་འད་ད ྲེ་རྱིང་ད་ལམ་
བརུྒྱད་ནས་ཐུག་པ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུྱང་། ཆོས་ཕགོས་
ཀྱི་ཐགོ་ནས་བླ་མ་དང་སླབོ་མའྱི་འབ ྲེལ་བ་བུྱང་ཡོད་པས་
འབྲེལ་བ་ད ྲེ་ཚྲེ་རབས་དང་ཚྲེ་རབས་གནས་ཀྱི་རྲེད། དྲེར་
བར ྲེན་ད ྲེ་རྱིང་འདྱིར་བསྐྱར་ད་ུཐུག་པ་ཧ་ཅང་དགའ་བ་ོབུྱང་། 
ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ། དྲེ་རྱིང་གྱི ་བཀའ་ཆོས་ནྱི་ར ྲེན་འབྲེལ་བསདོ་པ་
བཤད་རུྒྱ་རྲེད། ར ྲེན་འབ ྲེལ་བསདོ་པའྱི་གཞུང་མ་བཤད་སྔནོ་
ལ་སྤྱི་བཤད་ཅྱིག་བཤད་འདདོ་བུྱང་། ལོ་ཉྱིས་སངོ་ལྔ་བརྒྱའྱི་
གོང་ལ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱ་གར་ད་ུཕ ྲེབས་པ་

དང་། སྐབས་ད ྲེར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་སནོ་པའྱི་ཆྲེད་ད་ུ
ཕ ྲེབས་པ་མ་གཏགོས་རུ་འཕུལ་ལྟ་བུས་འགྲ་ོདནོ་མཛད་པ་
ཡོང་གྱི ་ཡོད་ཀང་། དྲེ་གཙོ་བརོ་མ་གནང་བར་གཙོ་བ་ོབླང་
དརོ་གྱི་གནས་སནོ་ཆྲེད་ཕ ྲེབས་པ་རྲེད། སངས་རྒྱས་པའྱི་
གཞུང་གྱི་ནང་ད།ུ བདག་ཉྱིད་བདག་གྱི་མགནོ་ཞྲེས་གསུངས་
ཡོད། སོ་སོའྱི་མ་འངོས་པར་བདྲེ་བ་སྡུག་བསྔལ་གང་ཡོང་
སོ་སོའྱི་ལག་པར་ཡོད། བདག་ཉྱིད་བདག་གྱི་མགནོ་ཡྱི ན་གྱི། 
།གཞན་ལྟ་སུ་ཞྱིག་མགོན་ད་ུགུར། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ནྱི་མ་
འད་བ་ཞྱིག་རྲེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སོ་སོས་སྲེམས་
རུྒྱད་འདལུ་དགསོ་པ་རྲེད་ཅྲེས་གསུངས་པ་རྲེད། མད་ོདནོ་
སྙྱིང་པ།ོ བཅམོ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བླང་དརོ་གྱི་གནད་བསན་པ་
ད ྲེ་རྲེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱིས་ལག་ལྲེན་ད་ུབསྐྱལ་ནས་ས་ལམ་
བགྲདོ་དགསོ་པ་རྲེད་མ་གཏགོས་སནོ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱི་བྱྱིན་རླབས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ས་ལམ་བགྲདོ་ཐུབ་
པ་ཡོད་པ་མ་རྲེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དང་པ་ོབདྲེན་
བཞྱིའྱི་ཆོས་འཁརོ་གསུངས་པ་རྲེད། བདྲེན་བཞྱིའྱི་ང་ོབ་ོལ་
བཟླས་པ། བྱ་བ་ལ་བཟླས་པ། བྱ་བ་འབས་བུ་དང་བཅས་
པ་ལ་བཟླས་པ་ཞྲེས་བདྲེན་བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག་གསུངས་ཡོད། 
དྲེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྒམོ་གཞྱི་རྲེད། རུྒྱ་མཚན་ནྱི་
ང་རང་ཚོ་བདྲེ་བ་འདདོ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མྱི ་འདདོ་པ་རྲེད། 

བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ནྱི་རུྒྱ་དང་རྐྲེན་ལ་ར ྲེན་ནས་བུྱང་གྱི ་
ཡོད་པ་མ་གཏགོས་གླ་ོབུར་བ་མ་རྲེད། དྲེར་བར ྲེན་དང་པ།ོ 
སྡུག་བསྔལ་ཤྲེས་པར་བྱ། སྡུག་བསྔལ་ལ་རྱིམ་པ་གསུམ་
ད་ུཕྲེས་ཏ ྲེ། བསྡུག་བསྔལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ། འགུར་བའྱི་
སྡུག་བསྔལ། ཁྱབ་པ་འད་ུབྱྲེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ། ཞྲེས་སྡུག་
བསྔལ་ཕ་རགས་མང་པ་ོབཤད་ཡོད། གང་ལྟར་དང་པ་ོསྡུག་
བསྔལ་ཤྲེས་དགསོ་པ་རྲེད། ང་ཚོ་མྱི ་འདདོ་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་
ལས་གྲལོ་བར་སྔནོ་ལ་མྱི ་འདདོ་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྱིམ་པ་
སོགས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབྱས་ཏྲེ་ཤྲེས་དགསོ་ཞྲེས་སྡུག་བསྔལ་
ཤྲེས་པར་བྱ་གསུངས། སྡུག་བསྔལ་ནྱི་རུྒྱ་མྲེད་རྐྲེན་མྲེད་ལས་
བུྱང་བ་མ་རྲེད། ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་རུྒྱ་རྐྲེན་ལས་བུྱང་བ་མ་རྲེད། 
རང་གྱི ་སྲེམས་མ་བཏུལ་བའྱི་དབང་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་ཡོང་
བཞྱིན་ཡོད།  སྲེམས་མ་བཏུལ་བའྱི་དབང་གྱིས་ལས་ངན་
པ་བསགས་པ་དང་། དྲེའྱི་དབང་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་ཡོང་གྱི ་
ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་ལས་ཀྱི་ཀུན་འབུྱང་དང་ཉནོ་མོངས་པའྱི་
ཀུན་འབུྱང་གསུང་བཞྱིན་ཡོད། སྡུག་བསྔལ་མྱི ་འདདོ་པ་དང་
ད ྲེ་ལས་ཐར་འདདོ་ཀྱི་བླ་ོཡོད་པས་ད ྲེ་ལས་ཐར་བའྱི་ཐབས་
ཤྲེས་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རུྒྱ་བཙལ་དགསོ་ཞྲེས་བཀའ་གནང་
ཡོད། འ་ོན་གལ་ཆྲེ་ཤོས་སྡུག་བསྔལ་ལས་གཏན་ད་ུཐར་བ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རྲེད་དམ་མ་རྲེད་ཅྲེ་ན་སྡུག་བསྔལ་ཤྲེས་པར་
བྱ། ཀུན་འབུྱང་སྤང་པར་བྱ། འགགོ་པ་མངནོ་ད་ུབྱ། ཞྲེས་
འགོག་བདྲེན་ཐབོ་པ་ཞྱིག་གསུང་གྱི ་འདགུ འདྱི་ནྱི་སངས་
རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ཟབ་གནད་རྲེད། འགོག་
བདྲེན་ཟྲེར་བ་ཞྱིག་མྲེད་པ་ཡྱི ན་ན་ཆོས་བྱས་ཀང་ཉྱི་མ་གང་
འཁྱལོ་ལྟ་བུ་ལས་གང་ཡང་མྲེད། ཡང་ན་སངས་རྒྱས་ལ་
སྐྱབས་སུ་མཆྱི་ཟྲེར་བ་ཙམ་ལས་མྲེད་པ་ལྟ་བུ་རྲེད། འགགོ་
བདྲེན་ཟྲེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པར་བར ྲེན་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རུྒྱ་ལས་
ཀྱི་ཀུན་འབུྱང་དང་ཉནོ་མོངས་པའྱི་ཀུན་འབུྱང་སྤང་ཐུབ་པ་
ཡོད་པ་རྲེད་ཅྲེས་གསུངས་ཡོད།
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ཐར། །ལས་དང་ཉནོ་མོངས་རྣམ་རགོ་ལས། །དྲེ་དག་སྤསོ་
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།ཞྲེས་གསུངས་པ་ལ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆྲེན་པ་ོའདགུ 
སྡུག་བསྔལ་གྱི་རུྒྱ་ལས་ཉནོ་གཉྱིས་པ་ོགཉ ྲེན་པ་ོསྐྱྲེས་པའྱི་
ཐོག་ནས་མྲེད་པར་བཟ་ོཐུབ་ན་ཐར་པ་རྲེད། དྲེ་ཅྱི་ལྟར་
ཡོང་ཞྲེ་ན། ལས་ཀྱི་ཀུན་འབུྱང་ད ྲེ་གཙོ་བ་ོསྲེམས་མ་བཏུལ་
བའྱི་ཉནོ་མོངས་པའྱི་ཀུན་འབུྱང་དབང་གྱིས་ཡོང་གྱི ་ཡོད་པ་
རྲེད། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཉནོ་མོངས་པའྱི་ཀུན་འབུྱང་ནྱི་ཚུལ་མྱིན་ཡྲེ ་
ཤྲེས་ཀྱི་རྣམ་རགོ་ལས་བུྱང་བ་རྲེད། རྣམ་པར་རགོ་པ་ད ྲེ་ནྱི་
བདྲེན་པར་ཞྲེན་པའྱི་བདྲེན་འཛྱིན་གྱི་སྤསོ་པ་ལས་བུྱང་བ་
རྲེད། དྲེ་ནྱི་མགོན་པ་ོཀླུ ་སུྒབ་ཀྱིས།  ལས་དང་ཉནོ་མོངས་
ཟད་པས་ཐར། །ལས་དང་ཉནོ་མོངས་རྣམ་རགོ་ལས། །དྲེ་
དག་སྤསོ་ལས་སྤསོ་པ་ནྱི། །སངོ་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་འགག་པར་
འགུར། །ཞྲེས་གསུངས་ཡོད། ཁུ་ན་ུབླ་མ་རྱིན་པ་ོཆྲེས། སངོ་
པ་ཉྱིད་ཀྱིས་འགག་པར་འགུར། །ཞྲེས་པ་ལ་ལྲེགས་སྦར་
སྐད་ད།ུ སངོ་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་འགག་པར་འགུར། །ཞྲེས་དང་། 
སངོ་པ་ཉྱིད་ད་ུའགག་པར་འགུར། །ཞྲེས་གོ་བ་གཉྱིས་འདགུ་
གསུངས། སངོ་པ་ཉྱིད་ད་ུའགག་པར་འགུར། །ཞྲེས་པས་
འགགོ་བདྲེན་བཤད་ཀྱི་ཡོད། དྲེའྱི་སུྒབ་བྱྲེད་ནྱི་སངོ་པ་ཉྱིད་
མཐངོ་བའྱི་མཉམ་བཞག་ཡྲེ ་ཤྲེས་ད ྲེས་གཉ ྲེན་པ་ོབྱྲེད་ཡོང་
སྐབས། སངོ་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་འགག་པར་འགུར།། ཞྲེས་ཚྱིག་
གྱི ་གོ་བ་ད ྲེ་ལྟར་རྲེད། གང་ལྟར་ར་བ་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཚྱིག་འདྱི་
ཧ་ཅང་ཟབ་མོ་རྲེད། འ་ོན་སངོ་པ་ཉྱིད་ནྱི་གང་འད་རྲེད་ཅྲེ་ན། 
ར ྲེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབུྱང་བ་གང་།། དྲེ་ནྱི་སངོ་པ་ཉྱིད་ད་ུ
བཤད།། དྲེ་ནྱི་བར ྲེན་ནས་གདགས་པ་ས ྲེ།། དྲེ་ཉྱིད་དབུ་མའྱི་
ལམ་ཡྱི ན་ན།ོ། གང་ཕྱིར་ར ྲེན་འབུྱང་མ་ཡྱི ན་པའྱི།། ཆོས་
འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡྱི ན་པ།། དྲེ་ཕྱིར་སངོ་པ་མ་ཡྱི ན་པའྱི།། 
ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡྱི ན་ན།ོ། ཞྲེས་མགོན་པ་ོཀླུ ་སུྒབ་ཀྱི་
ར་བ་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ཚྱིག་རྲེད། ཧ་ཅང་སྡམོ་ཟབ་མོ་རྲེད།

ར་བ་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་འགྲྲེལ་བ་མང་པ་ོཡོད་པའྱི་ནང་ནས་
མཐའ་དཔདོ་དང་གསལ་ཤོས་གཅྱིག་ནྱི་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་
གྲགས་པའྱི་དབུ་མ་འཇུག་པ་ཆགས་ཡོད། དབུ་མ་འཇུག་
པའྱི་སྲེམས་བསྐྱྲེད་པ་དུག་པའྱི་མཇུག་ཏུ། དྲེ་ལྟར་བླ་ོགྲསོ་
ཟྲེར་གྱིས་སྣང་བ་གསལ་བྱས་པའྱི།། རང་གྱི ་ལག་ན་གནས་
པའྱི་སུྐྱ་ར་ུར་བཞྱིན་ད།ུ། སྱིད་གསུམ་འདྱི་དག་མ་ལུས་
གདདོ་ནས་སྐྱྲེ་མྲེད་པར།། རགོས་ཏྲེ་ཐ་སྙད་བདྲེན་པའྱི་
སབོས་ཀྱིས་འགགོ་པར་འགྲ།ོ། རག་ཏུ་འགགོ་པར་གཏགོས་
པའྱི་སྲེམས་ལྡན་ཡྱི ན་མོད་ཀྱི།། འགྲ་ོབ་མགོན་མྲེད་པ་ལ་

སྙྱིང་རྲེའང་སྐྱྲེད་པར་བྱྲེད།། དྲེ་གོང་བདྲེ་གཤྲེགས་གསུང་
སྐྱྲེས་སངས་རྒྱས་འབྱིང་བཅས་ནྱི།། མ་ལུས་པ་རྣམས་བླ་ོ
ཡྱིས་ཕམ་པར་བྱྲེད་པའང་ཡྱི ན།། ཀུན་རབོ་ད ྲེ་ཉྱིད་གཤོག་
ཡངས་དཀར་པ་ོརྒྱས་གུར་པ།། ངང་པའྱི་རྒྱལ་པ་ོད ྲེ་ནྱི་སྐྱྲེ་
བའོྱི་ངང་པ་ཡྱི །། བདནུ་ད་ུབདར་ནས་དགྲེ་བའྱི་རུླང་གྱི ་
ཤུགས་སབོས་ཀྱིས།། རྒྱལ་བའྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའྱི་ཕ་རོལ་
མཆོག་ཏུ་འགྲ།ོ། ཅྲེས་གསུངས་ཡོད། ཧ་ཅང་ཟབ་མོ་དང་
ང་ཚོའྱི་སྲེམས་ལ་སྤབོས་པ་སྐྱྲེས་པ་ཞྱིག་རྲེད།

བདྲེན་འཛྱིན་ལ་གཉ ྲེན་པ་ོབས ྲེན་པ་གཅྱིག་ནྱི་དབུ་མ་འཇུག་
པར། གལ་ཏྲེ་རང་གྱི ་མཚན་ཉྱིད་བར ྲེན་འགུར་ན།། དྲེ་
ལ་སྐུར་བས་དངསོ་པ་ོའཇྱིག་པ་ོའཇྱིག་པའྱི་ཕྱིར།། སངོ་
ཉྱིད་དངསོ་པ་ོའཇྱིག་པའྱི་རུྒྱ་འགུར་ན།། དྲེ་ནྱི་རྱིགས་མྱིན་
ད ྲེ་ཕྱིར་དངསོ་ཡོད་མྱིན།། ཞྲེས་གསུངས་ཡོད། སངོ་ཉྱིད་
རྱིགས་པས་སུྒབ་ཡོང་སྐབས་རུྒྱ་ལ་དཔདོ་པ་ར་ོརྲེ་ཟ ྲེགས་
མའྱི་གཏན་ཚྱིགས། ང་ོབ་ོལ་དཔདོ་པ་གཅྱིག་ཏུ་བལ་གྱི་
གཏན་ཚྱིགས། འབས་བུ་ལ་དཔདོ་པ་ཡོད་མྲེད་སྐྱྲེ་འགོག་
གྱི ་གཏན་ཚྱིགས་བཅས་ཀྱིས་རུྒྱ་འབས་ང་ོབ་ོགསུམ་ང་ཚོའྱི་
བླ་ོལ་སྣང་བ་ནང་བཞྱིན་མཛུབ་མོ་འཛུགས་ས་མྲེད་པ་ཐནོ་
ཡོང་གྱི ་འདགུ གང་ཕྱིར་དངསོ་པ་ོའདྱི་དག་རྣམ་དཔད་ན།། 
དྲེ་ཉྱིད་བདག་ཅན་དངསོ་ལས་ཚུ་རོལ་ཏུ།། གནས་རྙ ྲེད་མ་
ཡྱི ན་ད ྲེ་ཕྱིར་འཇྱིག་ར ྲེན་གྱི།། ཐ་སྙད་བདྲེན་ལ་རྣམ་པར་
དཔད་མྱི ་བྱ།། ཞྲེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མྱིང་ཙམ་བཏགས་
ཙམ་ཡྱི ན་པ་འདྱིས་བསན་ཡོང་གྱི ་ ཡོད། བཏགས་དནོ་
བཙལ་ནས་རྙ ྲེད་རུྒྱ་མྲེད་པར་མ་བརག་མ་དཔད་པའྱི་ངང་
ནས་འཇྱིག་ར ྲེན་གྲགས་པའྱི་སྒ ་ོནས་ཡོད་ཙམ་ཞྱིག་རྲེད་
ཅྲེས་གསུངས་ཡོད།

ར ྲེན་འབྲེལ་བསདོ་པའྱི་གཞུང་ད།ུ ཀླུ ་སུྒབ་གཞུང་ལུགས་ཀུན་
དའྱི་ཚལ།། དྱི་མྲེད་མཁྱྲེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁརོ་རྒྱས།། གསུང་
རབ་མཁའ་ལ་ཐགོས་མྲེད་རུྒྱ།། མཐར་འཛྱིན་སྙྱིང་གྱི ་མུན་
པ་སྲེལ།། ལོག་སྨྲའྱི་རུྒྱ་སརྐ་ཟྱིལ་གནནོ་པ།། དཔལ་ལྡན་ཟླ་
བའྱི་ལྲེགས་བཤད་ཀྱི།། འདོ་དཀར་ཕ ྲེང་བས་གསལ་བྱས་
པ།། བླ་མའྱི་དྱིན་གྱིས་མཐངོ་བའྱི་ཚྲེ།། བདག་གྱི ་ཡྱི ད་
ཀྱིས་ངལ་གསོ་ཐབོ།། ཅྲེས་རྲེ་རྱིན་པ་ོཆྲེས་གསུངས་ཡོད། 
དབུ་མ་འཇུག་པ་ངསོ་ཀྱིས་ཆུང་དསུ་ནས་བླ་ོལ་བཟུང་ཡོད། 
ཁོམ་སྐབས་ཡོད་ཚད་ལ་ཀླགོ་བཞྱིན་ཡོད།

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཆོས་ལ་འགོག་བདྲེན་
ཟྲེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་འདྱི་ལ་བསམ་བླ་ོཡག་པ་ོབཏང་ནས་
ངསོ་རང་ལ་འགོག་བདྲེན་རྲེས་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཐབོ་མྱི ་ཡོང་
ངམ་བསམ་ནས་རྲེ་བ་རྒྱག་བཞྱིན་ཡོད། སངས་རྒྱས་བཅམོ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས། སྡུག་བསྔལ་བདྲེན་པ། ཀུན་འབུྱང་བདྲེན་
པ། འགགོ་པའྱི་བདྲེན་པ་གསུངས་པ་ནྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་
ཚུལ་ལ་ཡོད་པ་གསལ་བ་ོཆགས་ཡོང་གྱི ་འདགུ འགོག་
བདྲེན་ཐབོ་པའྱི་ཆྲེད་ད་ུལམ་གྱི་བདྲེན་པ་ལ་སླབོ་པ་དང་། 
དྲེར་སྔནོ་ལ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསླབ་པས་གཞྱི་བཟུང་། དྲེ་
ནས་ཏྱིང་ངྲེ་འཛྱིན་གྱི་བསླབ་པ། དྲེ་ནས་བདག་མྲེད་རགོས་
པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་སྒམོ་ནས་ལམ་བདྲེན་རུྒྱད་ལ་
སྐྱྲེས་བར་བྱྲེད་དགོས། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་འགྲོ་
སངས་མྱི ་འད་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཤྲེས་དགསོ། དྲེ་ལ་སླབོ་སྦངོ་
བྱྲེད་དགསོ། དབུ་མ་བཞྱི་བརྒྱ་པའྱི་ནང་ད།ུ ལུས་ལ་ལུས་
དབང་ཇྱི་བཞྱིན་ད།ུ། གཏྱི་མུག་ཀུན་ལ་གནས་གུར་ཏྲེ།། དྲེ་
བཞྱིན་ཉནོ་མོངས་ཐམས་ཅད་ཀང་།། གཏྱི་མུག་བཙོམ་པས་
བཅོམ་པར་འགུར།། ར ྲེན་ཅྱིང་འབ ྲེལ་བར་འབུྱང་བ་གང་།། 
མཐངོ་ན་གཏྱི་མུག་འབུྱང་མྱི ་འགུར།། དྲེའྱི་ཕྱིར་འབད་པ་
ཀུན་གྱིས་འདྱིར།། གཏམ་དྲེ་ཐགོ་མར་བསྙད་པར་བྱ།། ཞྲེས་
ར ྲེན་འབུྱང་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ཡོང་སྐབས། རུྒྱ་འབས་ར ྲེན་
འབུྱང་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེ་ནང་པ་མང་པསོ་གསུངས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྲེད། ད་ལྟའྱི་ར ྲེན་འབུྱང་འདྱི་དངསོ་པའོྱི་ང་ོབ་ོལ་
དཔད་ནས་རྙ ྲེད་རུྒྱ་མྲེད་པས་མྱིང་བརའྱི་བཞག་ཙམ་དང་། 
ར ྲེན་ནས་བཏགས་ཙམ་ཞྱིག་བླ་ོལ་སླ ྲེབས་ཡོང་གྱི ་ཡོད་པས་
ར ྲེན་ནས་བཏགས་པའྱི་ར ྲེན་འབུྱང་གྱི ་ས ྲེང་ལ་འབབ་པ་རྲེད། 
ཅྲེས་སོགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ། །
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ཐའྲེ་ཝན་གྱི་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བར་ར ྲེན་འབྲེལ་བསདོ་པའྱི་གསུང་ཆོས་གནང་སྒ་ོལྲེགས་
པར་གུྲབ་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༡༠ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཐའྲེ་ཝན་གྱི་
དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ད་ལམ་བརུྒྱད་རྲེ་ཙོང་ཁ་པ་
ཆྲེན་པསོ་མཛད་པའྱི་ར ྲེན་འབ ྲེལ་བསདོ་པའྱི་གསུང་ཆོས་
གནང་སྒ་ོལྲེགས་པར་གུྲབ་པ་དང་། ཆོས་ཞུ་བའྱི་དྱི་བ་ཁག་
གཅྱིག་ལ་བཀའ་ལན། དྲེ་བཞྱིན་ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱརོ་གྱི་
སྲེམས་བསྐྱྲེད་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་བཅས་བཀའ་དྱིན་སྩལ་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༩ མ་ཟྱིན་ཙམ་
ལ་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའྱི་
ཕ ོ་བང་གྱི ་གཟྱིམ ་ཆུང་ནས་གསུང་ཆོས ་གནང་ ཡུལ ་
ད་ུཆྱི བས ་ སུྒར་གྱིས ་བ ཞུགས ་ཁྱིར་ འཁོད་མཚམས་
ར ྲེན་ འབ ྲེལ ་ བས ོད་ པའྱི ་ བཀའ་ ཆོས ་མ ཇུག ་སྐྱོང་ གྱི ་
སྔནོ་འགྲའོྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ། དྲེ་རྱིང་རྒྱ་ཡྱི ་ཆོས་
གྲགོས་ཚོར་ར ྲེན་འབ ྲེལ་བསདོ་པའྱི་བཤད་ལུང་གྱི ་འཕ་ོ
འདནོ་རུྒྱ་ཡྱི ན། འཕགས་པ་ཡུལ་འཁརོ་སྐྱངོ་གྱིས་ཞུས་
པའྱི་མད་ོལས། སངོ་པ་ཞྱི ་བ་སྐྱྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་ཚུལ། ། 
མྱི ་ཤྲེས་པས་ནྱི་འགྲ་ོབ་འཁྱམས་གུར་བ། །དྲེ་དག་ཐུགས་རྲེ་
མངའ་བས་ཐབས་ཚུལ་དང་། །རྱིགས་པ་བརྒྱ་དག་གྱིས་ནྱི་
འཛུད་པར་མཛད། །ཅྲེས་གསུངས་ཡོད། སངས་རྒྱས་བཅམོ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་བ་ོབརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སངོ་གསུངས་

པའྱི་ནང་གྱི ་གཙོ་བ་ོནྱི་ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་མད་ོརྲེད། སངོ་པ་ཉྱིད་
ཀྱི་དནོ་དག་ད ྲེ་རྲེད། དྲེའྱི་རུྒྱ་མཚན་ནྱི། སངོ་པ་ཞྱི་བ་སྐྱྲེ་
བ་མྲེད་པའྱི་ཚུལ། །མྱི ་ཤྲེས་པས་ནྱི་འགྲ་ོབ་འཁྱམས་གུར་
བ། །ཞྲེས་རྣམ་ཐར་སྒ་ོགསུམ་གྱི་དནོ་མ་ཤྲེས་པར་རངོས་
བས་ཆགས་སྡང་གྱི ་ལས་བསགས་ནས་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་
རྲེད་ཅྲེས་གསུངས་པ་རྲེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དང་
པ་ོནས་སངོ་པ་ཉྱིད་བཤད་པ་ཡྱི ན་ན། རྱིགས་འགའ་ཤས་
ཀྱི་བསམ་བླའོྱི་ནང་ད་ུཚོད་ལྟ་བྱྲེད་ཀྱི་འདགུ་བསམ་པ་ཡོང་
གྱི ་ཡོད་འདགུ སྔནོ་ལ་བདྲེན་བཞྱིའྱི་ཆོས་འཁརོ་གསུངས་
ཏྲེ། བདྲེན་བཞྱིའྱི་ང་ོབ་ོལ་བཟླས་པ། བྱ་བ་ལ་བཟླས་པ། 
བྱ་བ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ལ་བཟླས་པ་ཞྲེས་གསུངས་
པ་དང་། དྲེ་ནས་བྱ་བ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ལ་བཟླས་
པ་ཟྲེར་སྐབས། སྡུག་བསྔལ་ཤྲེས་པར་བྱ་ས ྲེ་ཤྲེས་པར་བྱར་
མྲེད། ཀུན་འབུྱང་སྤང་བར་བྱ་ས ྲེ་སྤང་བར་བྱར་མྲེད། འགགོ་
པ་མངནོ་ད་ུབྱ་ས ྲེ་མངནོ་ད་ུབྱར་མྲེད། ལམ་བསྒམོ་པར་བྱ་
ས ྲེ་བསྒམོ་པར་བྱར་མྲེད་ཅྲེས་དྱི་བ་ཞྱིག་སླ ྲེབས་ཡོང་གྱི་འདགུ 
ག་རྲེ་ཡྱི ན་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི ་ཡོད། འཁརོ་ལོ་བར་
བའྱི་སྐབས་སུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ང་ོབ་ོཉྱིད་ཀྱིས་གུྲབ་པའྱི་
སངོ་པ་རྲེད་ཅྲེས་པའྱི་ས ྲེང་ད་ུསླ ྲེབས་ཡོང་གྱི ་འདགུ ཤྲེར་
ཕྱིན་གྱི་མད་ོབསྡུས་པ་ཞྱིག་ནྱི། ཤྲེར་ཕྱིན་ཉ ྲེར་ལྔ་བ་ཞྲེས་

ང་ཚོས་ནམ་རུྒྱན་འདནོ་པའྱི་ཤྲེས་རབ་སྙྱིང་པ་ོད ྲེ་རྲེད། དྲེ་
ནྱི་ང་ཚོ་ལྲེགས་སྦར་གྱི་ཆོས་བརུྒྱད་འཛྱིན་མཁན་ཚང་མས་
འདནོ་བཞྱིན་ཡོད། ཤྲེས་རབ་སྙྱིང་པའོྱི་གཤམ་ད།ུ གཟུགས་
སངོ་པའ།ོ །སངོ་པ་ཉྱིད་གཟུགས་སོ། །གཟུགས་ལས་སངོ་པ་
ཉྱིད་གཞན་མ་ཡྱི ན། །སངོ་པ་ཉྱིད་ལས་ཀང་གཟུགས་གཞན་
མ་ཡྱི ན་ན།ོ །ཞྲེས་སངོ་ཉྱིད་བཞྱི་སྐརོ་གསུང་གྱི ་ཡོད། དྲེ་ནྱི་
ཧ་ཅང་སྡམོ་ཆྲེན་པ་ོཞྱིག་རྲེད། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱྲེན་
བར་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བཏགས་དནོ་བཙལ་ན་རྙ ྲེད་རུྒྱ་
མྲེད་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་ཡང་། ང་ཚོའྱི་བླ་ོངརོ་དནོ་གྱི་ངསོ་ནས་
ཡོད་པ་ཞྱིག་སྣང་ཡོང་གྱི ་ཡོད། དྲེ་ལ་ཆགས་སྡང་སྐྱྲེས་པ་
དང་། ཆགས་སྡང་གྱི ་ལས་བསགས་པ་ཡོང་གྱི ་ཡོད་པས་
ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་ནང་བཞྱིན་གུྲབ་ཡོད་པ་མ་རྲེད་ཅྲེས་པ་ཤྲེར་
ཕྱིན་གྱི་གཞུང་གྱི་བརདོ་བྱ་གཙོ་བ་ོརྲེད། མྱིག་ཤྲེས་ཀྱི་གཟུང་
བྱ་དབྱྱིབས་དང་ཁ་དགོ་སོགས་ལ་བཏགས་དནོ་བཙལ་ན་
རྙ ྲེད་རུྒྱ་མྲེད། འ་ོན་གང་ཡང་མྲེད་པ་རྲེད་དམ་ཞྲེ་ན་མ་རྲེད། 
མཛུབ་མོ་འཛུགས་སའྱི་གཟུགས་རང་ངསོ་ནས་གུྲབ་པ་
མྲེད་ཀང་། རྐྲེན་ཚོགས་པའྱི་ས ྲེང་ནས་མྲེད་པ་མ་རྲེད་ཡོད་
པ་རྲེད། གཟུགས་ང་ོབ་ོཉྱིད་ཀྱིས་གུྲབ་པའྱི་སངོ་པ་ཡྱི ན་པས་
རྐྲེན་གཞན་ལ་ལྟསོ་པ་དང་། རྐྲེན་གཞན་ལ་རག་ལས་པ་
རྲེད། རྐྲེན་གཞན་ལ་རག་ལས་པའྱི་སྒ་ོནས་གུྲབ་པ་ཡྱི ན་
པས་ར ྲེན་ནས་བཏགས་པ་ཞྲེས་པ་ཡོང་གྱི ་ཡོད། ར ྲེན་འབུྱང་
བ་ཟྲེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་གོ་བ་ཟབ་མོར་ཕྱིན་པ་ཡྱི ན་ན་ར ྲེན་
ནས་བཏགས་པའྱི་ར ྲེན་འབུྱང་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་རྲེད། ར ྲེན་ནས་
འབུྱང་བའྱི་ར ྲེན་འབུྱང་། ར ྲེན་ནས་བཏགས་པའྱི་ར ྲེན་འབུྱང་། 
ར ྲེན་ནས་བཏགས་པ་ཞྲེས་ཆོས་རྣམས་མྱིང་བརས་གཞག་
ཙམ་གྱི་སྒང་ལ་གསུང་བཞྱིན་ཡོད།

སངོ་པ་ཉྱིད་གཟུགས་སོ་ཞྲེས་དནོ་གྱི་ངསོ་ནས་གུྲབ་མྲེད་པར་
རྐྲེན་གཞན་ལ་ལྟསོ་ནས་གུྲབ་ཡོད་པས་རྐྲེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་
དབང་གྱིས་འགུར་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད། གཟུགས་
སངོ་པའ།ོ །སངོ་པ་ཉྱིད་གཟུགས་སོ། །གཟུགས་ལས་སངོ་པ་
ཉྱིད་གཞན་མ་ཡྱི ན། །སངོ་པ་ཉྱིད་ལས་ཀང་གཟུགས་གཞན་



༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།9

མ་ཡྱིན་ན།ོ །ཞྲེས་པ་ར ྲེན་ནས་བཏགས་པའྱི་ར ྲེན་འབུྱང་ཞྲེས་
པའྱི་ཚྱིག་འདྱི་ཧ་ཅང་ནསུ་པ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། དབུ་མ་འཇུག་
པར། གལ་ཏྲེ་རང་གྱི ་མཚན་ཉྱིད་བར ྲེན་འགུར་ན། །དྲེ་ལ་
སྐུར་བས་དངསོ་པ་ོའཇྱིག་པ་ོའཇྱིག་པའྱི་ཕྱིར། །སངོ་ཉྱིད་
དངསོ་པ་ོའཇྱིག་པའྱི་རུྒྱ་འགུར་ན། །དྲེ་ནྱི་རྱིགས་མྱིན་ད ྲེ་ཕྱིར་
དངསོ་ཡོད་མྱིན།  །ཞྲེས་རུྒྱ་ལ་དཔདོ་པ་ར་ོརྲེ་ཟ ྲེགས་མའྱི་
གཏན་ཚྱིགས། ང་ོབ་ོལ་དཔདོ་པ་གཅྱིག་ཏུ་བལ་གྱི་གཏན་
ཚྱིགས། འབས་བུ་ལ་དཔདོ་པ་ཡོད་མྲེད་སྐྱྲེ་འགགོ་གྱི་གཏན་
ཚྱིགས་བཅས་ཀྱིས་རུྒྱ་འབས་ང་ོབ་ོགསུམ་ལ་དཔད་ཡོང་
སྐབས་རྙ ྲེད་རུྒྱ་མྲེད་པ་ཞྱིག་དང་། རྙ ྲེད་རུྒྱ་མྲེད་པ་ཞྱིག་གྱི ་
ཐགོ་ནས་གཞག་དགསོ་བུྱང་ན་འཕགས་པའྱི་མཉམ་བཞག་
དངསོ་པའོྱི་འཇྱིག་རུྒྱར་ཐལ་བ་སླ ྲེབས་ཀྱི་ཡོད།

ཐ་སྙད་བདྲེན་པ་མྱིང་རྐང་བཏགས་ཡོད་ཙམ་ཟྲེར་བ་ཐ་སྙད་
ཀྱི་ཆོས་ད ྲེ་དག་ནྱི། གང་ཕྱིར་དངསོ་པ་ོའདྱི་དག་རྣམ་དཔད་
ན། །དྲེ་ཉྱིད་བདག་ཅན་དངསོ་ལས་ཚུ་རོལ་ཏུ། །གནས་རྙ ྲེད་
མ་ཡྱི ན་ད ྲེ་ཕྱིར་འཇྱིག་ར ྲེན་གྱི། །ཐ་སྙད་བདྲེན་ལ་རྣམ་པར་
དཔད་མྱི ་བྱ། །ཞྲེས་ཐ་སྙད་པའྱི་ཆོས་རྣམས་མ་བརག་མ་
དཔད་པའྱི་ངང་ནས་ཕན་གནདོ་ཅྱིག་འད ྲེས་ཡོད་པ་ད ྲེ་ཙམ་
ད་ུའཇགོ་རུྒྱ་མ་གཏགོས་དནོ་དམ་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱི ་སྐད་
ཆ་མྲེད། ནམ་རུྒྱན་ཚད་མའྱི་གཞུང་སྦངས་ཡོད་པ་རྣམས་
ཀྱིས་རགོ་པ་ཞྲེན་ཡུལ་ལ་མ་འཁུལ་བ་དང་། སྣང་ཡུལ་ལ་
མ་འཁུལ་བ་ཞྲེས་པ་ད ྲེའྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་ཡོང་གྱི ་ཡོད།

ཆོས་གང་དང་གང་ཡྱི ན་ནའང་ཚད་མའྱི་གུྲབ་པ་དང་། ཚད་
མའྱི་དམྱིགས་པ་ཡོད་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། ཡོད་པ་ཡྱི ན་ཕྱིན་
ཆད་ལ་ཚད་མས་གུྲབ་དགསོ་པ་དང་། ཚད་མ་འཇུག་ས་
ནྱི་དནོ་དམ་ནས་ཡོད་དགོས་པ་ཞྱིག་བཤད་ཡོང་གྱི ་ཡོད། 
དབུ་མ་འཇུག་པའྱི་ཐ་སྙད་དའུང་རང་མཚན་མྱི ་བཞྲེད་པ་
ད ྲེ་ཡྱིས། གང་ཕྱིར་དངསོ་པ་ོའདྱི་དག་རྣམ་དཔད་ན། །དྲེ་
ཉྱིད་བདག་ཅན་དངསོ་ལས་ཚུ་རོལ་ཏུ། །གནས་རྙ ྲེད་མ་ཡྱི ན་
ད ྲེ་ཕྱིར་འཇྱིག་ར ྲེན་གྱི། །ཐ་སྙད་བདྲེན་ལ་རྣམ་པར་དཔད་མྱི ་
བྱ། །དྲེ་ཉྱིད་སྐབས་སུ་རྱིགས་པ་གང་ཞྱིག་གྱིས། །བདག་
དང་གཞན་ལས་སྐྱྲེ་བ་རྱིགས་མྱིན་པ། །རྱིགས་དྲེས་ཐ་སྙད་
ད་ུཡང་རྱིགས་མྱིན་པས། །ཁྱདོ་ཀྱི་སྐྱྲེ་བ་གང་གྱིས་ཡྱི ན་པར་
འགུར། །ཞྲེས་གསུངས་ཡོད། འ་ོན་ཡོད་པ་མ་རྲེད་དམ་ཞྲེ་
ན་མ་རྲེད། དངསོ་པ་ོསངོ་པ་གཟུགས་བརྙན་ལ་སོགས་པ།  

།ཚོགས་ལ་ལྟསོ་རྣམས་མ་གྲགས་པ་ཡང་མྱིན། །ཇྱི་ལྟར་
ད ྲེར་ནྱི་གཟུགས་བརྙན་སོགས་སངོ་ལས། །ཤྲེས་པ་ད ྲེ་ཡྱི ་
རྣམ་པ་སྐྱྲེ་འགུར་ལྟར། །དྲེ་བཞྱིན་དངསོ་པ་ོཐམས་ཅད་
སངོ་ན་ཡང༌། །སངོ་ཉྱིད་དག་ལས་རབ་ཏུ་སྐྱྲེ་བར་འགུར། 
།ཞྲེས་གསུངས་ཡོད། དབུ་མ་འཇུག་པའྱི་ཚྱིག་འདྱི་དག་ཧ་
ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ངསོ་ཀྱིས་ཉྱིན་རུྒྱན་འདྱི་སྐྱརོ་བཞྱིན་
ཡོད། ཉྱིན་རུྒྱན་སྔནོ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་དང་ད ྲེ་ནས་དབུ་
མ་འཇུག་པའྱི་གཞུང་ཚྱིག་འདྱི་རྣམས་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
གྱི ་ཡོད། དྲེ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཟྲེར་བ་ཡོང་བའྱི་གནད་འགག་
ནྱི་སངོ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བར་སླ ྲེབས་ཡོང་གྱི ་ཡོད།

གཅྱིག་བྱས་ན་ངསོ་རང་སྤབོས་པ་ཚ་དགས་པ་མྱིན་ནམ། དྲེ་
ལྟར་བླ་ོགྲསོ་ཟྲེར་གྱིས་སྣང་བ་གསལ་བྱས་ནས། །རང་གྱི ་
ལག་ན་གནས་པའྱི་སུྐྱ་ར་ུར་བཞྱིན་ད།ུ །སྱིད་གསུམ་འདྱི་
དག་མ་ལུས་གདདོ་ནས་སྐྱྲེ་མྲེད་པར། །རགོས་ཏྲེ་ཐ་སྙད་
བདྲེན་པའྱི་སབོས་ཀྱིས་འགོག་པར་འགྲ།ོ །ཞྲེས་འགོག་
བདྲེན་རྲེས་མཐུན་པ་ཞྱིག་གྱི ་ས ྲེང་འགྲ་ོགྱི ་མྲེད་དམ་བསམ་
ནས་རྲེ་བ་རྒྱག་བཞྱིན་ཡོད། འགགོ་བདྲེན་མཚན་ཉྱིད་པ་ནྱི་
འཕགས་ལམ་ཐབོ་ན་མ་གཏགོས་ཡོང་གྱི་མ་རྲེད། ངསོ་རང་
ཚོགས་ལམ་ནས་ཡར་ཕྱིན་ནས་སྦརོ་ལམ་ལ་སླ ྲེབས་པའྱི་རྲེ་
བ་རྒྱག་བཞྱིན་ཡོད། གང་ལྟར་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་འདྱི་
སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་རྲེད། སྐྱབས་སུ་མཆྱི ་ཟྲེར་
ནས་སྡདོ་པ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱི ན་པར་བསམ་བླ་ོབཏང་ཡོང་
སྐབས་རྱིགས་པའྱི་སུྒབ་བྱྲེད་ཡོད་པ་དང་། རྱིགས་པའྱི་
སུྒབ་བྱྲེད་དང་མཐུན་པའྱི་དནོ་ད ྲེ་བླ་ོལ་འཆར་ཡོང་སྐབས་
སྲེམས་ཞྱི་བདྲེ་ཆགས་པར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་ཕན་གྱི་

འདགུ ཅྲེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རྲེས་ར ྲེན་འབྲེལ་
བསདོ་པའྱི་བཀའ་ཆོས་འཕ་ོསྐྱངོ་གྱིས་མཇུག་ལྲེགས་པར་
གུྲབ་མཚམས་ཆོས་ཞུ་བའྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་དང་། 
མཐར་ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱརོ་གྱི་སྲེམས་བསྐྱྲེད་ཀྱི་ཆོས་
འབྲེལ་བཀའ་དྱིན་སྩལ་ཏྲེ་ཐྲེྲེངས་འདྱིའྱི་ཐའྲེ་ཝན་ཆོས་ཞུ་
བ་རྣམས་ལ་གསུང་ཆོས་གནང་སྒ་ོལྲེགས་པར་གུྲབ་ཡོད་པ་
བཅས། །

༄༅། །ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་ཀྱི་བརྙན་འཕྱིན་ད་

རྒྱའྱི་ཐགོ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་དང་གསུང་ཆོས་

ཁག་རུྒྱན་ད་ུའཇགོ་མུས་ཐགོ་བདོ་དནོ་སྐརོ་གྱི་བརྙན་འཕྱིན་

གསར་འགུར་ཉྱིན་ལྟར་འཇགོ་མུས་ཡྱི ན། ད་རྒྱའྱི་ཁ་བྱང་། 
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ཐགོ་གཟྱིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བྱམས་བརྲེ་དང་ཤྲེས་ཡོན་གྱི་
བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་བགྲ་ོགླ ྲེང་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༡༤ ཉྱིན་སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་
ཞྱི་བདྲེའྱི་བསྱི་གནས་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་ (U.S. Institute 

of Peace) གྱིས་ཇྱི་ལྟར་གསོལ་འདྲེབས་ཞུས་དནོ་ལྟར་
འཛམ་གླྱིང་ས ྲེང་རདོ་རྙགོ་གྱི ་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་ཡུལ་ལུང་
འད་མྱི ན་གྱི་གཞོན་སྐྱྲེས་འགོ་ཁྱིད་ཁག་ཅྱིག་དང་ལྷན་ད་ུ
བྱམས་བརྲེ་དང་ཤྲེས་ཡོན། འད་མཉམ་  (Compassion, 

Education and Equality) བཅས་ཀྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་
ཐགོ་རྒྱ་གར་གྱི་སྔ་དའོྱི་ཆུ་ཚོད་ ༩ ནས་ ༡༠ བར་ད་ལམ་
བརུྒྱད་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་གྱི ་མཛད་རྱིམ་དབུ་འཛུགས་མཛད་
ཡོད་པ་རྲེད།

ད ྲེ་ཡང་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་གྱི་གཟྱིམ་ཆུང་ནས་བཀའ་
སླབོ་གནང་ཡུལ་ད་ུཆྱིབས་སུྒར་གྱིས་བཞུགས་ཁྱིར་འཁདོ་
མཚམས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། སྔ་ད་ོབདྲེ་ལྲེགས། ཚང་
མར་བདོ་སྐད་ད་ུབཀྲ་ཤྱིས་བདྲེ་ལྲེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། དྲེ་རྱིང་
བརྙན་ལམ་བརུྒྱད་བཀའ་མོལ་ཞུ་རུྒྱ་བུྱང་བར་ངསོ་རང་ཧ་
ཅང་དགའ་བ་ོབུྱང་། ངསོ་ཀྱི་གཟུགས་པའོྱི་ཆ་ནས་ཐག་རྱིང་
པརོ་འགྲ་ོབསྐྱདོ་དཀའ་ལས་ཁག་ཙམ་འདགུ ཡྱི ན་ནའང་། 
ཀླད་པའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཐག་རྱིང་ཐུང་གྱི་ཁྱད་པར་

འགྲ་ོགྱི ་མྱི ་འདགུ ཅྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་།

ཨ་རྱིའྱི་ཞྱི་བདྲེའྱི་བསྱི་གནས་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་ (USIP) གྱི་
ཚོགས་གཙོ་དང་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛྱིན་ (CEO) ལྕམ་ལྱི ་སྲེ་
གྷརན་ཌྲེ་ (Lise Grande) ལགས་ཀྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་
བཀའ་སླབོ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། ང་ཚོའྱི་ཚོགས་པ་
འདྱི་ནྱི་ཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལོར་
སྤྱི་ཚོགས་ནང་གྲསོ་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་བའྱི་
ཆྲེད་ད་ུབཙུགས་པ་ཞྱིག་རྲེད། ང་ཚོའྱི་ཚོགས་པའྱི་ནང་ད་ུ
རྒྱལ་ཁབ་ ༨༥ ནས་འཐུས་མྱི ་ ༣༠༠ ཡོད། ང་ཚོའྱི་ལས་
འཆར་གཙོ་བ་ོནྱི་གཞནོ་སྐྱྲེས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སྤྱི་ཚོགས་འད་
མཉམ་ཡོང་བ་དང་། མཐངོ་ཆུང་ཁྱད་གསོད་ལ་ཁ་གཏད་
གཅོག་པ་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་སླབོ་སནོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལོ་
དངསོ་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ ༢༦ ནས་ཚོགས་མྱི ་ ༣༠༠ ལ་ལྲེ་
ཚན་འདྱིའྱི་ནང་གོ་སྐབས་ཕུལ་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད། ལོ་བཞྱིའྱི་
སྔནོ་ལ་དངསོ་སུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཇལ་ཁ་ཐབོ་ནས་སྤྱི་
ཚོགས་ནང་ཞྱི་བདྲེ་ཡོང་ཆྲེད་གལ་འགངས་ཆྲེ་བའྱི་གནས་
ཚུལ་མང་པརོ་གྲསོ་མོལ་ཞུ་རུྒྱའྱི་གོ་སྐབས་བུྱང་སོང་། ད་
ལོ་ད་ལམ་བརུྒྱད་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི ་བཀའ་སླབོ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡྱི ན། ང་ཚོས་ཐྲེངས་འདྱིའྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་ནྱི་ཨྲེ ་ཤ་ཡ་

རང་དབང་རུླང་འཕྱིན་ཁང་དང་ལྷན་ད་ུགོ་སྒྱིག་ཞུས་པ་ཡྱི ན། 
ང་ཚོས་བགྲ་ོགླ ྲེང་འདྱི་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་འཚོགས་རུྒྱ་དང་། དྲེ་
རྱིང་སླབོ་ཕུག་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་དྱི་བ་འབུལ་རུྒྱ་དང་། ལྷག་
མ་རྣམས་ཀྱིས་སང་ཉྱིན་དྱི་བ་འབུལ་རུྒྱ་ཡྱི ན། ཞྲེས་ཐུགས་
རྲེ་ཆྲེ་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ་བགྲ་ོགླ ྲེང་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་གཏམ་
བཤད་གུྲབ་མཚམས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ། གོང་ད་ུཞུས་པ་ལྟར་ངསོ་རང་གཟུགས་པའོྱི་ཆ་
ནས་ཐག་རྱིང་པརོ་འགྲ་ོབསྐྱདོ་བྱ་རུྒྱ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོ
འདགུ བསམ་བླ་ོལ་གུྲང་ཤ་དདོ་པ་ོཡྱི ན་པས་དཀའ་ངལ་
ར་བ་ནས་མྲེད། ང་ཚོར་ད ྲེང་དསུ་ཀྱི་འཕུལ་རྱིག་གྱི ་ནསུ་
སབོས་ལ་བས ྲེན་ནས་ཕན་ཚུན་གྲསོ་མོལ་བྱྲེད་པའྱི་གོ་སྐབས་
ཆ་ཚང་ཞྱིག་འདགུ ངསོ་རང་ཆུས་དསུ་ནས་འཕུལ་ཆས་ཀྱི་
རྱིགས་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་བ་ོཡོད། དཔྲེར་ན། གླགོ་བརྙན་སནོ་
ཆས་དང་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་རྱིགས་ངསོ་ཀྱིས་བསྐྱར་གསོ་བྱྲེད་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད། དྲེ་ནྱི་ཁོམ་སྐབས་སུ་དསུ་ཚོད་བསྐྱལ་ཆྲེད་དགའ་
མོས་ཆྲེ་ཤོས་ཀྱི་བྱ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། དསུ་རབས་གསར་
པའྱི་ནང་ད་ུའཕུལ་ཆས་བྲེད་སྤདོ་བཏང་ནས་སོ་སོའྱི་ལས་
དནོ་རོམ་པའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་ནསུ་པ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རྲེད། 
དྲེར་བར ྲེན་ཁྱདོ་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་དང་དྱི་བ་གང་ཡྱི ན་ཡང་
ང་ཚོས་ད་བརྙན་བརུྒྱད་གསན་ཐུབ་ཀྱི་རྲེད།

ད ྲེ་རྱིང་གྱི ་བརདོ་གཞྱི་ནྱི་བྱམས་བརྲེ་དང་ཤྲེས་ཡོན། འད་
མཉམ་ཞྲེས་པ་འདྱི་རྲེད། འཛམ་གླྱིང་འདྱི་ནམ་ཡྱི ན་ཡང་
འགུར་བ་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་ཞྱིག་རྲེད། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་
བསམ་བླ་ོབཏང་ན་ང་ཚོ་སྲེམས་ཤུགས་བསྐྱྲེད་གཞྱི་ཞྱིག་ལ་
འདས་པའྱི་མྱི ་ལོ་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ནྱི་ཧ་ཅང་
དག་རུབ་ཅན་ཡྱི ན་པ་དང་། དམག་ཆྲེན་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་
པ་སོགས་སྐབས་དྲེའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཕྱིར་བལྟས་ཤྱིག་བྱས་
ཏྲེ། དྲེང་སང་གྱི ་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་གནས་སངས་དང་བསྡུར་བ་
ཡྱི ན་ན་ད ྲེང་སང་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདྲེ་ཡྱི ་ཐགོ་ལ་འབདོ་སྐུལ་
བྱྲེད་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད། དྲེ་ཡང་དབུ་ཁྱིད་ཚོ་ཙམ་
མ་ཡྱི ན་པར་མྱི ་མང་དཀུས་མའྱི་ཁདོ་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི ་བདྲེ་
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དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྒ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆྲེན་པ་ོཡོད། འཛམ་
གླྱིང་ཞྱི ་བདྲེ་ནྱི་སྒ ྲེར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཁྱནོ་ཡོངས་ཀྱི་ཞྱི ་བདྲེ་
གསུང་བཞྱིན་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་ནྱི་མྱི ་སྒ ྲེར་མང་པ་ོའདསུ་པ་
ལ་བར ྲེན་ནས་བུྱང་བའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པས་
སྤྱི་ཚོགས་བདྲེ་སྐྱྱིད་ལྡན་པ་ཡོང་བ་ལ་མཐར་གཏུགས་ན་
སྒ ྲེར་སོ་སོའྱི་ཞྱི་བདྲེ་བསུྐན་ཐུབ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། 
སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་བསུྐན་རུྒྱ་ད ྲེ་ཞྲེད་སྣང་དང་དངངས་སྐག་གྱི་
ཐགོ་ནས་མ་ཡྱི ན་པར་སོ་སོས་དང་ད་ུབླངས་ནས་སྲེམས་ཀྱི་
ཞྱི་བདྲེ་སུྐན་དགསོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། དྲེའྱི་ཐབས་ཤྲེས་
ཀང་རྒྱ་ཆྲེ་ས་དང་གུ་ཡངས་ས་ནས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ།

ད ྲེང་སང་གོ་མཚོན་ཧ་ཅང་ཡར་ཐོན་ཅན་ཆགས་ཡོད་པ་ 
དང་། གལ་སྱིད་ད ྲེ་བདྲེ་སྤདོ་གཏངོ་བའྱི་དསུ་ཚོད་ཅྱིག་ཤར་
ཚྲེ་འབས་བུ་ནྱི་ཧ་ཅང་འཚབ་ཆྲེན་པ་ོཞྱིག་རྲེད། འདས་
པའྱི་མྱི ་རབས་སྔནོ་མ་ཚོའྱི་སྐབས་སུ་རྙགོ་ད་བུྱང་བ་ཡྱི ན་
ན་མཚོན་ཆ་ཆུང་ཙག་བྲེད་སྤདོ་གཏངོ་བ་དང་། སྐབས་རྲེར་
ལག་འཛྱིང་བྱྲེད་རྲེས་ཙམ་ཡྱི ན་པས་དྲེ་ཙམ་གནདོ་འཚབ་
ཆྲེན་པ་ོམ་རྲེད། དྲེང་གོ་མཚོན་ཡར་ཐནོ་ཅན་མང་པ་ོཡོད་
པས་ཧ་ཅང་ནསུ་པ་ཆྲེན་པ་ོདང་ཉ ྲེན་ཁ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། གནས་
བབ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་སྐབས་སུ་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི ་བདྲེ་ནྱི་ཧ་ཅང་
གལ་ཆྲེན་པ་ོཡྱི ན། དྲེ་ཡང་སྨནོ་ལམ་བཏབ་ནས་འགུྲབ་ཐུབ་
པ་ཞྱིག་མ་རྲེད། དཀནོ་མཆོག་ལ་སྨནོ་ལམ་འདྲེབས་པ་དང་
སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལྡན་འདས་ལ་སྨནོ་ལམ་བཏབ་པས་ཡོང་
ཐུབ་པ་ཞྱིག་མ་རྲེད། སྨནོ་ལམ་བཏབ་པ་སྐྱནོ་མ་ཡྱི ན་ཡང་
ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་ཕན་བདྲེ་བསུྒབ་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོ
རྲེད། གལ་སྱིད་འཇྱིག་ར ྲེན་བཀདོ་པ་པ་ོལྟར་འཇྱིག་ར ྲེན་གྱི་
འཁུག་འཛྱིང་ཡོད་ཚད་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བཟསོ་པ་ཡྱི ན་ན་
སངས་རྒྱས་ལ་སྨནོ་ལམ་བཏབ་ན་ཡོང་རུྒྱ་ཞྱིག་ཡོད། འནོ་
ཀང་། འཚྲེ་བ་བསུྐན་མཁན་ནྱི་འགྲ་ོབ་མྱི ་ཡྱི ན་པས་འཚྲེ་བ་
མྲེད་པར་བཟ་ོམཁན་ཡང་ང་རང་ཚོ་ཡྱི ན་དགསོ།

ཞྱི་བདྲེའྱི་ལས་འགུལ་སྤ ྲེལ་མཁན་འཛམ་གླྱིང་ས་ཕགོས་གང་
སར་ཁྱབ་ཡོད་པས་ཐགོ་མར་སོ་སོའྱི་བསམ་བླ་ོཞྱི་བདྲེ་ཅན་
ཞྱིག་ཏུ་བསུྒར་དགསོ་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། དྲེར་
བར ྲེན་ནང་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེའྱི་ར་བ་ཐུག་ས་ནྱི་བྱམས་སྙྱིང་
རྲེ་དང་གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བླརོ་ཐུག་ཡོད། བསམ་བླའོྱི་
ངསོ་ནས་གཞན་ལ་བྱམས་བརྲེ་དང་འཚྲེ་བ་མྲེད་པར་བྱྲེད་

པ། ལྷག་པར་འགྲ་ོབ་མྱི ་ཙམ་མ་ཡྱི ན་པར་དདུ་འགྲ་ོསྲེམས་
ཅན་ལའང་འཚྲེ་བ་སྤངོ་བའྱི་བསམ་བླ་ོབཅྱིང་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་བསམ་བླ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱི ན་
ན་ཕན་ཐགོས་ཆྲེན་པ་ོཡོང་གྱི ་རྲེད། ང་ཚོས་འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི་
བ་བཤད་སྐབས་འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི་བ་སུྒབ་པའྱི་ཆོས་ལ་བར ྲེན་པ་
མ་ཡྱི ན་པར་སོ་སོའྱི་ངསོ་ནས་མྱི ་ཚང་མས་གོ་ཐུབ་པའྱི་རུྒྱ་
མཚན་དང་ཉམས་མངོ་བ ྲེད་སྤདོ་ཀྱིས་སུྒབ་དགསོ་པ་ཆགས་
ཡོད། གོང་ད་ུཞུས་པ་ལྟར་གོ་མཚོན་ད ྲེ་དག་བ ྲེད་སྤདོ་བཏང་
བ་ཡྱི ན་ན་ད ྲེའྱི་འབས་བུ་ནྱི་ཉ ྲེན་ཚབས་ཚད་ལས་བརལ་བ་
ཞྱིག་དང་། རང་གཞན་གཉྱིས་ཕུངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 
དྲེར་བར ྲེན་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདྲེ་ཅན་ཞྱིག་བསུྐན་པར་ང་ཚོར་
དབང་ཆ་དང་འགན་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་པ་རྲེད། སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའྱི་
ཀུན་སླངོ་བཟང་པ་ོད ྲེའྱི་ཆྲེད་ད་ུནང་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆྲེན་པ་ོཆགས་ཡོད།

སྙྱིང་རྲེ་ནྱི་གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བླ་ོཞྱིག་ས ྲེ། གཞན་སྡུག་
བསྔལ་ལས་བལ་འདདོ་ཀྱི་བླ་ོཞྱིག་རྲེད། གལ་སྱིད་སྙྱིང་
རྲེའྱི་བསམ་བླ་ོཅན་ཞྱིག་ཡྱི ན་ན་གཞན་ཕུངས་པར་འདདོ་
པ་ར་བ་ནས་ཡོང་གྱི ་མ་རྲེད། དྲེར་བར ྲེན་བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་
སླབོ་སྦངོ་གྱི ་ནང་ད་ུའཇུག་དགསོ། ལྷག་པར་གཞོན་སྐྱྲེས་
ནས་བཟུང་སླབོ་སྦངོ་གྱི ་སྡ ྲེ་ཚན་ནང་འཇུག་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆྲེན་པ་ོཆགས་ཡོད། ང་ཚོ་སྤྱི་ཚོགས་སྲེམས་ཅན་ཆགས་
ཡོད་པས་རང་ཉྱིད་བར ྲེན་སའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདྲེ་བ་སུྒབ་རུྒྱ་
ནྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བདྲེ་བ་སུྒབ་པའྱི་ཐབས་ཡག་ཤོས་ཆགས་
ཡོད། རང་དནོ་སུྒབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན་ན་རྣམ་དཔདོ་ཅན་
གྱི་རང་དནོ་སུྒབ་མཁན་ཞྱིག་བྱྲེད་དགསོ། དྲེ་མྱིན་རང་ཁོ་ན་

གཅྲེས་པར་བཟུང་ནས་གཞན་ཡལ་བར་དརོ་བ་ནྱི་གླ ྲེན་པའྱི་
གཅྲེས་འཛྱིན་ཆགས་ཡོད། རང་གཅྲེས་པར་འཛྱིན་པ་ནྱི་
རྣམ་དཔདོ་ཀྱི་སྒ་ོནས་འཛྱིན་དགསོ་ཀྱི་ཡོད། ངསོ་ཀྱིས་ནམ་
རུྒྱན་བཀའ་མོལ་ཞུ་སྐབས་བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་དང་ཆོས་ལུགས་
མཐུན་འབྲེལ། འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའྱི་བཟང་སྤདོ་
བཅས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པས་ངསོ་ཀྱི་བསམ་བླ་ོབདྲེ་སྐྱྱིད་ལྡན་
པའྱི་ངང་སྡདོ་ཐུབ་ཀྱི་འདགུ ཅྲེས་སོགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
རྲེས་དྱི་བ་ཁག་གཅྱིག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།  
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དཀའ་རྙགོ་ཆྲེ་བའྱི་ཡུལ་ལུང་ནང་གྱི་གཞནོ་སྐྱྲེས་འག་ོཁྱིད་ཁག་གཅྱིག་དང་ལནྷ་ད་ུཉྱིན་
གཉྱིས་རྱིང་གྱི་མཛད་རྱིམ་ལྲེགས་པར་གུྲབ་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༡༥ ཉྱིན་སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་ཞྱི་
བདྲེའྱི་བསྱི་གནས་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་ (USIP) གྱིས་ཇྱི་ལྟར་
གསོལ་འདྲེབས་ཞུས་དནོ་ལྟར་འཛམ་གླྱིང་ས ྲེང་རདོ་རྙགོ་གྱི ་
དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་ཡུལ་ལུང་འད་མྱིན་གྱི་གཞནོ་སྐྱྲེས་འགོ་
ཁྱིད་ཁག་གཅྱིག་དང་ལྷན་ད་ུབྱམས་བརྲེ་དང་ཤྲེས་ཡོན། 
འད་མཉམ་བཅས་ཀྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐོག་ད་ལམ་བརུྒྱད་
བཀའ་སླབོ ་དང་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་བཅས་ཉྱིན་
གཉྱིས་རྱིང་གྱི ་མཛད་རྱིམ་ལྲེགས་པར་གུྲབ་ཡོད་པ་རྲེད།

ད ྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༩ མ་ཟྱིན་ཙམ་
ལ་སྔར་ཉྱིན་བཞྱིན་མཛད་རྱིམ་དབུ ་འཛུགས་ཀྱིས་ཨ་
རྱིའྱི་ཞྱི་བདྲེའྱི་བསྱི་གནས་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་
དང་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛྱིན་ (CEO) ལྕམ་ལྱི ་སྲེ་གྷརན་ཌྲེ་ 
(Lise Grande) ལགས་ཀྱིས་ཉྱིན་གཉྱིས་པའྱི་བགྲ་ོགླ ྲེང་
དབུ་འཛུགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་དང་། བགྲ་ོགླ ྲེང་སྔནོ་ད་ུསྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་༼བསམ་
བླའོྱི་སླབོ་སྦངོ་དང་ཀླད་པའྱི་ཡར་རྒྱས།༽ཞྲེས་པའྱི་བརདོ་
གཞྱིའྱི་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རུྒྱའྱི་གསོལ་འདྲེབས་ཞུས་པར་
༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། མང་པ་ོཞྱིག་
གྱིས་མཁྱྲེན་གསལ་ལྟར། འདས་པའྱི་མྱི ་ལོ་བརྒྱ་ཕག་གོང་
ཕན་ཚུན་གསོད་རྲེས་བྱྲེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ནྱི་འཆར་ཅན་

ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད། དཔྲེར་ན། ངསོ་ཀྱི་མྱི ་ཚྲེ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
ཆ་བཞག་ནའང་དམག་ཆྲེན་དང་པ་ོདང་དམག་ཆྲེན་གཉྱིས་
པ་བུྱང་བའྱི་སྐབས་སུ་མྱི ་ཕལ་མོ་ཆྲེའྱི་ངརོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་
དནོ་ཆྲེད་གཞན་གྱི་སགོ་གཅོད་པ་ཕལ་ཆྲེར་རངུ་བ་ལྟ་བུ་
ཆགས་ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་གོ་མཚོན་བཟ་ོབའྱི་ཆྲེད་ད་ུདཔུང་
དང་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་ནསུ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབཏང་བ་རྲེད། ད་
ལྟ་ད ྲེ་ལྟ་བུའྱི་བསམ་བླའོྱི་རྱིམ་པ་ད ྲེ་འགུར་བ་འགྲ་ོབཞྱིན་
འདགུ འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེའྱི་ཆྲེད་ད་ུདགོངས་
པ་བཞྲེས་མཁན་མང་ད་ུསོང་ཡོད། ལྷག་པར་རྒྱལ་ཁབ་སོ་
སོའྱི་ཁྲེ་ཕན་ད ྲེ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དཔལ་འབྱརོ་སོགས་དང་འབྲེལ་
བ་ཡོད་པ་ཤྲེས་ཡོང་གྱི ་ཡོད། འདས་པའྱི་དསུ་རབས་སྔནོ་
མའྱི་སྐབས་སུ་སོ་སོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དནོ་དག་གཅྱིག་པུ་སུྒབ་
པའྱི་ཆྲེད་ད་ུདག་རུབ་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱྲེད་མཁན་བུྱང་ཡོད། དྲེང་
སང་དཔལ་འབྱརོ་སོགས་གང་ཡྱིན་ཡང་ཕན་ཚུན་ལྟསོ་གུྲབ་
ཆྲེན་པ་ོཆགས་ཡོད་པས་དམག་རྒྱག་པ་སོགས་ཕན་ཐགོས་
མྲེད་པ་དང་། མྱི ་མཐུན་པའྱི་གནས་ཚུལ་བུྱང་ཡོད་ཚྲེ་མྱི ་
མཐུན་པ་ད ྲེ་སྲེལ་བའྱི་ཆྲེད་ད་ུཕན་ཚུན་གྲསོ་མོལ་གྱིས་སྲེལ་
དགསོ་པ་ཞྱིག་རྲེད།

ངསོ་ཀྱི་མྱི ་ཚྲེ་འདྱིའྱི་རྱིང་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་སྤྱིའྱི་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་སངས་ལ་འགུར་བ་ཆྲེན་པ་ོཕྱིན་པར་མཐངོ་གྱི ་འདགུ 
ང་ཚོས་མྱི ་རབས་རྲེས་མ་ལ་ད་ོསྣང་གྱིས་ཁོ་ཚོར་སླབོ་སྦངོ་

ཚད་ལྡན་ཞྱིག་སྤདོ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ ོ་རྲེད། 
འཛམ་གླྱིང་འགུར་བ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་པས་དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་
བསམ་བླ་ོསྤ ྲེལ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོཆགས་ཡོད། སོ་སོའྱི་
རྒྱལ་ཁབ་དང་སོ་སོའྱི་མྱི ་རྱིགས། ས་གནས་བཅས་ཁྲེར་སྡདོ་
བྱྲེད་པ་ནྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མྱི ་མཐུན་པ་ཆགས་
ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་མྱི ་རབས་གསར་པ་ཚོས་འདས་པའྱི་དམག་
དང་གོ་མཚོན་སོགས་འགལ་རྐྲེན་ཅན་གྱི་སླབོ་སྦངོ་རྱིགས་
བྱྲེད་མྱི ་དགསོ་པར། འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདྲེ་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཆྲེད་
ཅྱི་ཞྱིག་བྱྲེད་དགསོ་པའྱི་ཆྲེད་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆྲེན་པ་ོརྲེད། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱིས་སོ་སོའྱི་ཁྲེ་ཕན་རྐང་རྐང་
སུྒབ་པའྱི་ཆྲེད་ད་ུཐབས་ཤྲེས་གང་ཡོད་བྱྲེད་པ་ནྱི་རྲེས་ལུས་
ཅན་གྱི་བསམ་བླ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པས་མྱི ་རབས་གསར་
པ་ཚོས་འགྲ་ོབ་མྱི ་སྤྱིའྱི་བདྲེ་སྡུག་སྐརོ་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
དགསོ། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚོའྱི་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་ཚ་དདོ་
ཆྲེ་ར་ུའགྲ་ོབཞྱིན་པ་འདྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། མྱི ་
རབས་གསར་པ་ཚོས་དསུ་རབས་སྔནོ་མའྱི་བསམ་བླ་ོབསྐྱར་
ཟླསོ་ཡང་ཟླསོ་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་པར་རྒྱ་ཆྲེ་ས་ནས་དགོངས་པ་
བཞྲེས་དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོཡྱི ན།

ངསོ་ཀྱི་ལོ་ནྱི་གང་འཚམ་ཆྲེན་པ་ོཆགས་ཡོད། དམག་ཆྲེན་
དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་གཉྱིས་ཀ་ངསོ་ཀྱི་མྱི ་ཚྲེའྱི་ནང་མཐངོ་
ཡོད། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཉམས་མངོ་ལ་བར ྲེན་ནས་འཛམ་གླྱིང་
སྤྱིའྱི་བདྲེ་རར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱ་ལས་སོ་སོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་
གཅྱིག་པུར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་བ་ནྱི་འགྲྱིག་མྱི ་འདགུ་བསམ་
པ་དན་བཞྱིན་འདགུ དྲེར་བར ྲེན་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའྱི་
སྲེམས་ཁུར་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་གོ་ལ་གཅྱིག་གུར་གྱི་འད་ུཤྲེས་
ཤྱིག་འཛྱིན་བཞྱིན་ཡོད། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་བསམ་བླ་ོཞྱིག་ཡོད་པས་
སོ་སོའྱི་ལུང་པར་བལ་ནས་རྒྱ་གར་ད་ུའབྱརོ་བ་ཡྱི ན་ནའང་
ཁྲེར་རྐང་ལུས་པའྱི་བླ ་ོཞུམ་པའྱི་གནས་སངས་སླ ྲེབས་མ་
སོང་། རྒྱ་གར་ལ་སླ ྲེབས་ནས་བཟུང་མྱི ་མང་པརོ་ཐུག་འཕད་
ཀྱི་གོ་སྐབས་བུྱང་བ་དང་། དྲེ་དང་མཉམ་ད་ུབསམ་བླའོྱི་
ནང་ད་ུགོ་ལ་གཅྱིག་གུར་གྱི་འད་ུཤྲེས་ཡོད་པས་མྱི ་སུ་འད་



༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།13

༸གངོ་ས་མཆོག་གྱིས་ཀྲེ་རལ་མངའ་སྡ ྲེའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ་
ཆྲེན་སྐ་ུཞབས་པྱི་ན་ར་ཡྱི ་ཝྱི་ཇ་ཡན་མཆོག་ལ་གདངུ་

སྲེམས་མཉམ་སྐྱྲེའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བ།

ཞྱིག་དང་ཐུག་ཀང་དབྱྲེ་འབྱྲེད་ཀྱི་བསམ་བླ་ོའཁརོ་གྱི་མྱི ་
འདགུ མྱི ་སུ་ཡྱི ན་ཡང་ཁྲེར་རྐང་གྱིས་རུྒྱན་རྱིང་སྡདོ་སྐབས་
ཉ ྲེ་འཁརོ་ནས་མྱི ་གཞན་པ་ཞྱིག་མཐངོ་ཚྲེ་ད ྲེ་ནྱི་རྒྱལ་ཁབ་
གང་གྱི ་ཡྱི ན་པ་དང་མྱི ་རྱིགས་གང་ཡྱི ན་པ། ཆོས་ལུགས་
གང་ཡྱི ན་པའྱི་བསམ་བླ་ོམྱི ་འཁརོ་བར་ལམ་སྲེང་འཚམས་
འདྱི་ཞུ་ངྲེས་རྲེད། གནས་སྐབས་ད ྲེ་ལྟ་བུར་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི ་
རྱིགས་གང་ཡྱིན་གྱི་བསམ་བླ་ོད ྲེ་འཁརོ་གྱི་མྲེད། དྲེང་འཛམ་
གླྱིང་འདྱིར་སྡདོ་པའྱི་འགྲ་ོབ་མྱི ་ཡོངས་རགོས་ལ་ད ྲེ་ལྟ་བུའྱི་
གཅྱིག་གུར་གྱི་འད་ུཤྲེས་ཤྱིག་ངྲེས་པར་དགསོ་པ་ཡྱི ན། གོང་
ད་ུཞུས་པ་ལརྟ་ཚ་དདོ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆྲེན་
པ་ོཡྱི ན་པས་སོ་སོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་བསམ་བླ་ོ
རྐང་བཏང་བ་ཡྱི ན་ན་སྦུ ་སུག་དགོ་དག་པ་རྲེད། ཅྲེས་སོགས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་རྲེས་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་ཏྲེ་འཛམ་གླྱིང་
ས ྲེང་རདོ་རྙགོ་གྱི ་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་ཡུལ་ལུང་འད་མྱིན་གྱི་
གཞོན་སྐྱྲེས་འགོ་ཁྱིད་ཁག་གཅྱིག་དང་ལྷན་ད་ུཉྱིན་གཉྱིས་
རྱིང་གྱི ་བགྲ་ོགླ ྲེང་ལྲེགས་པར་གུྲབ་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གྱིས་ ༢༠༠༠ ཞྱི་བདྲེའྱི་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འད་ུཐྲེངས་ ༢༥ ཐགོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༡༠ ནས་ ༡༢ 
བར་ཅྲེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་པཱག་ཏུ་ ༢༠༠༠ ཞྱི་
བདྲེའྱི་ལྷན་ཚོགས་ (Forum 2000 ) ཞྲེས་པའྱི་ཚོགས་
འད་ུཐྲེངས་ ༢༥ དྲེ་བཞྱིན་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། བདོ་མྱིའྱི་
བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བརྙན་འཕྱིན་བརུྒྱད་ ༢༠༠༠ ཞྱི་བདྲེའྱི་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འད་ུཐྲེངས་ ༢༥ ཐགོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ། ༢༠༠༠ ཞྱི་བདྲེའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདའུྱི་
གོ་སྐབས་དང་བསནུ་ངསོ་ཀྱིས་ཚང་མར་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རུྒྱ་
ཡྱི ན། ངསོ་ཀྱིས་རྣམ་པ་ཚོར་འཚམས་འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་
སྐབས་ཅྲེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཟུར་པ་སྐུ ་
ཞབས་ཝག་ལབ་ཧ་ཝྲེལ་ (Vaclav Havel) མཆོག་གྱི ་
ཞལ་རས་ཡྱིད་ལ་ལྷང་ངྲེར་དན་གྱི་འདགུ

དམ་པ་ད ྲེ་ཉྱིད་དངསོ་གནས་དང་གནས་མྱི ་ང་ོམཚར་ཅན་
ཞྱིག་ཡོད། དྲེ་སྔ་ཅྲེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་འཛྱིན་
ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཝག་ལབ་ཧ་ཝྲེལ་དང་ངྲེད་གཉྱིས་ཐུག་མ་
ཐག་ཕན་ཚུན་དབར་རང་བཞྱིན་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་ཚོར་
བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི ་ཡོད། ད་ལྟ་དམ་པ་ད ྲེ་ཉྱིད་ང་ཚོ་དང་ལྷན་
ད་ུསྐུ་འཚོ་བཞུགས་སུ་མྲེད་ནའང་། ཁངོ་གྱི ་དགོངས་བཞྲེད་
དང་ཐུགས་བསྐྱྲེད་དམ་བཅའ་དག་ནྱི་ང་ཚོ་དང་གཏན་ད་ུ
གནས་མུས་ཡྱི ན།

ཁངོ་ལ་བརྱི ་བཀུར་དང་དགའ་མོས་ཞུ་མཁན་ཚང་མར་དམ་
པ་ད ྲེ་ཉྱིད་ཀྱི་དགོངས་བཞྲེད་དང་བྱམས་བརྲེ་མུ་མཐུད་རུྒྱན་
སྐྱངོ་དང་ལག་བསར་ཞུ་རུྒྱའྱི་འགན་ཡོད། འཛམ་གླྱིང་མྱི ་
མང་ལ་ཁངོ་གྱི་དགོངས་བཞྲེད་དང་བྱམས་བརྲེ་དགསོ་མཁ་ོ

ཅན་ཆགས་ཡོད། སརྔ་འདས་ཟྱིན་པའྱི་དགྲེ་རན་དམ་པ་ཚོ་
ནང་བཞྱིན་རྲེད། དགྲེ་རན་དམ་པ་ད ྲེ་དག་འདས་ཟྱིན་ཡོད་
ཀང་། ཁོང་ཚོའྱི་གསུང་རབ་མུ་མཐུད་གནས་མུས་ཡྱི ན། 
དྲེ་བཞྱིན་ཅྲེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཟུར་པ་སྐུ་
ཞབས་ཝག་ལབ་ཧ་ཝྲེལ་མཆོག་ད་ལྟ་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་སུ་
མྲེད་ཀང་། ཁངོ་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་གྱི ་བདྲེ་སྡུག་སླད་
དགོངས་བཞྲེད་གནང་བ་ད ྲེ་དསུ་ལྟ་ཡྱི ན་ནའང་དགསོ་མཁོ་
ཅན་ཆགས་ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་ཁོང་གྱི ་བླ ་ོ ཐུབ་ཀྱི་གྲགོས་
པ་ོངསོ་རང་ལྟ་བུ་མཚོན་པའྱི་དམ་པ་ཁོང་ལ་ཡྱི ད་སྨནོ་ཞུ་
མཁན་རྣམས་ལ་མུ་མཐུད་ཁོང་གྱི ་འཇྱིག་ར ྲེན་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་
འགན་འཁུར་དང་བྱམས་བརྲེ་རུྒྱན་སྐྱངོ་དང་ལག་བསར་ཞུ་
རུྒྱའྱི་འགན་ཡོད། ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་
པ་བཅས།།

༄༅། །ཉ ྲེ་ཆར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀྲེ་རལ་མངའ་སྡ ྲེའྱི་ས་
ཁུལ་ཁག་ལ་ཆར་ཞདོ་ཆྲེན་པ་ོབབས་ཏྲེ་ཆུ་ལོག་བརུྒྱགས་པ་
དང་ས་ཉྱིལ་བས་རྐྲེན་གྱིས་མྱི ་རུྒྱ་གཉྱིས་ལ་གདོ་ཆག་ཆྲེན་པ་ོ
བུྱང་བའྱི་གནས་ཚུལ་གསན་མ་ཐག་བདོ་མྱིའྱི་བླ་མྲེད་པའྱི་
དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠  ཚྲེས་ ༡༨ ཉྱིན་ཀྲེ་རལ་
མངའ་སྡ ྲེའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ་ཆྲེན་སྐུ་ཞབས་པྱི་ནཱ་ར་ཡྱི ་ཝྱི ་ཇྲེ་ཡན་ 
(Shri Pinarayi Vijayan) མཆོག་ལ་གདངུ་སྲེམས་
མཉམ་སྐྱྲེའྱི་གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་སྩལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། 

ངསོ་ཀྱིས་སྐུ ་ཉྱིད་ཀྱིས་གཙོས་ཆུ་ལོག་གྱི ་གོད་ཆག་འགོ་

འདས་གྲངོས་སུ་གུར་བའྱི་ཤུལ་ལུས་ནང་མྱི ་སྤུན་མཆྲེད་
དང་། ཆུ་ལོག་གྱི ་གོ་ཆག་ཐྲེབས་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་
གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། མངའ་སྡ ྲེའྱི་གཞུང་དང་འབྲེལ་ཡོད་དཔནོ་
རྱིགས་ཁག་གྱིས་ཉམ་ཐག་དགསོ་ངྲེས་ཅན་རྣམས་ལ་དསུ་
ཐགོ་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ངསོ་
ཀྱིས་ཤྲེས་རགོས་ཐུབ་ཀྱི་འདགུ ངསོ་ཀྱིས་གདངུ་སྲེམས་
མཉམ་སྐྱྲེ་དང་རུད་སྐྱབོ་སླད་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་དགྲེ་ར་ཚོགས་
པ་བརུྒྱད་ཞལ་འདྲེབས་འབུལ་རུྒྱ་ཡྱི ན། ཐུགས་སྨནོ་དང་
བཅས། ཞྲེས་འཁདོ། །
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆོས་ལུགས་གྲསོ་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆྲེན་ཐྲེངས་བརྒྱད་པའྱི་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༡༨ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་
བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ནས་
བརྙན་འཕྱིན་བརུྒྱད་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆོས་ལུགས་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་ཆྲེན་ཐྲེངས་བརྒྱད་པའྱི་ (The 8th Parliament 

of the World’s Religions) ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། ཐགོ་མར་ངསོ་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆོས་
ལུགས་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པར་འཚམས་འདྱི་ཞུ་
རུྒྱ་ཡྱི ན། དསུ་རབས་ ༢༡ པའྱི་ནང་ཕྱི་དངསོ་པའོྱི་ཆ་ནས་
ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་ཆྲེན་པ་ོཕྱིན་ཡོད་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ཆོས་
ལུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཕན་ཐགོས་སུྒབ་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་རུྒྱན་
ད་ུསྨནོ་ལམ་གཅྱིག་པུ་བརྒྱབ་ནས་ཆོས་ལུགས་ནྱི་ལུགས་
སལོ་རྙྱིང་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། འདས་པའྱི་དསུ་སྐབས་
གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་དསུ་ད ྲེང་སང་ཡྱི ན་ནའང་ང་ཚོར་འཚྲེ་
བའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོས་ཞྱི་བདྲེའྱི་ཆྲེད་
ད་ུཡྱི ན་ཞྲེས་གོ་མཚོན་བཟ་ོསུྐན་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། དནོ་དངསོ་
སུ་ལྡགོ་ཕགོས་རྲེད། གོ་མཚོན་དང་མྲེ ་མདའ་ག་ཚོད་མང་
བ་ཡོད་ན་ད ྲེ་ཚོད་ཀྱིས་འཚྲེ་བ་མང་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ང་
ཚོས་རུྒྱ་མཚན་ལྡན་པའྱི་སྒ་ོནས་ཞྱི་བདྲེ་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
སྐབས་དང་ཐགོ་ང་ཚོའྱི་ནང་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་བསུྐན་དགསོ། 
ང་ཚོར་ནང་སྲེམས་ཞྱི་བདྲེ་མྲེད་པ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་ཁངོ་ཁ་ོ
དང་། ཆགས་སྡང་། ཕག་དགོ་བཅས་ཡོད་ན་ཞྱི་བདྲེ་བསུྐན་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཡོད། དྲེར་བར ྲེན་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་ང་
ཚོར་བསླབ་བྱ་བརྒྱག་རུྒྱ་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་ཡོད།

འཇྱིག་ར ྲེན་བཀདོ་པ་པ་ོཁས་
ལྲེན་མཁན་གྱི་ཆོས་ལུགས་
ཡྱི ན་ན་ང་ཚོ་ཚང་མ་དཀོན་
མཆོག་གྱིས་བཟསོ་པ་རྲེད་
ཅྲེས་རདོ་ཀྱི་ཡོད། འཇྱིག་
ར ྲེན་བཀོད་པ ་པ ོ་ ཁས་མ ་
ལྲེན་མཁན་གྱི་ཆོས་ལུགས་
ལ་མཚོན་ན་ང་ཚོས་སྐྱྲེ་བ་
སྔ་ཕྱི་ཁས་ལྲེན་གྱི་ཡོད། ང་

ཚོ་སྐྱྲེས་པའྱི་སྐབས་ནས་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་བྱམས་
བརྲེའྱི་རང་བཞྱིན་རྲེད། ཆོས་ལུགས་ཚང་མའྱི་བསླབ་བྱ་
སྙྱིང་པ་ོནྱི་བྱམས་བརྲེ་ཡྱི ན། བྱམས་བརྲེ་ནྱི་ཞྱི་བདྲེའྱི་ས་
བནོ་ལྟ་བུ་ཡྱི ན། ང་ཚོར་བྱམས་བརྲེ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སྲེམས་
ལ་ཞྱི་བདྲེ་ཡོང་གྱི ་ཡོད། དྲེ་ལ་བར ྲེན་ནས་ལུས་ངག་གྱི ་སྤདོ་
པ་ཚང་མ་ཞྱི་བདྲེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་ད ྲེང་སང་ཆོས་
ལུགས་འད་མྱིན་ཚང་མར་ནང་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་བསུྐན་རུྒྱའྱི་
འགན་འཁུར་ཆྲེན་པ་ོཡོད། འནོ་ཀང་སརྔ་དང་དསུ་ད ྲེང་སང་
སྐབས་རྲེར་སབས་མ་ལྲེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ཆོས་ལུགས་མ་འད་
བ་ལ་བར ྲེན་ནས་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕད་དང་འཕད་བཞྱིན་
ཡོད། དྲེ་ནྱི་གཙོ་བ་ོམྱི ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་དབང་ཆ་དང་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་ཆྲེད་ད་ུཆོས་ལུགས་བྲེད་སྤདོ་བཏང་སབས་དཀའ་
ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ང་ོམ་ད ྲེ་
བྱམས་བརྲེ་དང་བཟདོ་བསན་རྲེད། དྲེར་བར ྲེན་འཇྱིག་ར ྲེན་
བཀོད་པ་པ་ོའདདོ་མཁན་གྱི་ཆོས་ལུགས་དང་འཇྱིག་ར ྲེན་
བཀོད་པ་པ་ོམྱི ་འདདོ་མཁན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཡྱི ན་ནའང་
རྲེད། ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་དངསོ་གནས་དང་གནས་ནང་
སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི ་བདྲེ་བསུྐན་རུྒྱའྱི་ནསུ་པ་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་
ཡོད། དྲེ་ལ་བར ྲེན་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཕན་ཚུན་དབར་
བརྱི ་བཀུར་ཡོང་གྱི ་ཡོད། དཔྲེར་ན་རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་རྲེད། རྒྱ་
གར་ནང་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་ཆོས་ལུགས་ཕལ་ཆྲེ་བ་ཞྱི་བདྲེའྱི་
ངང་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕན་ཚུན་དབར་བརྱི ་བཀུར་
དང་བསླབ་བྱ་ལྲེན་རྲེས་གནང་གྱི ་ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་རྒྱལ་

སྤྱིའྱི་ཆོས་ལུགས་གྲསོ་ཚོགས་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོདང་
བ ྲེད་སྤདོ་ཆྲེན་པ་ོཡོད།

ངསོ་ཀྱིས་གོང་ད་ུཞུས་པ་ལྟར་རྲེད། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆོས་ལུགས་
གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པས་ངྲེས་པར་བསམ་ཚུལ་
བརདོ་པ་ཙམ་མ་ཡྱི ན་པར་ཧུར་ཐག་གྱིས་ཉམས་ལྲེན་
གནང་དགསོ། དཀའ་ངལ་གང་ད་ུའཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། 
ལྷག་པར་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་མྱིང་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་
ཀྱི་ཡོད་ན་ང་ཚོས་ངྲེས་པར་གོམ་པ་མདནུ་སྤསོ་ཀྱིས་ཞྱི ་
བདྲེ་དང་འཆམ་མཐུན་བཟ་ོདགསོ། ངསོ་རང་འཛམ་གླྱིང་
གྱི ་ཆོས་ལུགས་གལ་ཆྲེ་མང་པའོྱི་གྲས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་
པའྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རྲེས་འབང་པ་དང་ཉམས་ལྲེན་པ་ཞྱིག་
ཡྱི ན། ཆོས་པ་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་མ་གུར་སྲེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདྲེ་སྡུག་སྐརོ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ང་
ཚོས་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་གྱི ་མ་ལྟ་བུར་རྱི ་ཡྱི ་ཡོད། 
འདྱིས་དངསོ་གནས་དང་གནས་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་
བརྱི ་བཀུར་ཞུ་དགསོ་པ་སནོ་གྱི་ཡོད། ནང་པ་སངས་རྒྱས་
པའྱི་ཆོས་ཉམས་ལྲེན་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས་ངསོ་ཀྱིས་
མཛད་སྒ་ོཙམ་ཚོགས་ནས་མ་ཡྱི ན་པར་སྲེམས་གཏྱིང་ནས་
ཞྱི ་བདྲེ་དང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ་བསུྐན་རུྒྱའྱི་འབད་
བརནོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆོས་ལུགས་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱིས་དངསོ་གནས་དང་
གནས་ཧ་ཅང་འགན་འཁུར་ཆྲེན་པ་ོགནང་གྱི ་ཡོད་པ་དང་། 
འགན་འཁུར་དྲེ་ནྱི་ད ྲེང་སང་གྱི ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་
ཧ་ཅང་དགསོ་མཁོ་ཆགས་ཡོད། ངསོ་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆོས་
ལུགས་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆྲེན་ཐྲེངས་བརྒྱད་པའྱི་གོ་
སྐབས་འདྱི་བརུྒྱད་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆོས་ལུགས་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་
ངསོ་ནས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི ་བདྲེ་དང་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་
མཐུན་སྒྱིལ་ཡོང་སླད་ཧུར་ཐག་གནང་རོགས་ཞྲེས་ཞུ་རུྒྱ་
ཡྱི ན། ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ། ཞྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།



༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།15
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༄༅། །ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་ཀྱི་བརྙན་འཕྱིན་ད་

རྒྱའྱི་ཐགོ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་དང་གསུང་ཆོས་

ཁག་རུྒྱན་ད་ུའཇགོ་མུས་ཐགོ་བདོ་དནོ་སྐརོ་གྱི་བརྙན་འཕྱིན་

གསར་འགུར་ཉྱིན་ལྟར་འཇགོ་མུས་ཡྱི ན། ད་རྒྱའྱི་ཁ་བྱང། 
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ཐགོ་གཟྱིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བ་རྙྱིང་ཤོས་གྲས་སྐ་ུ
ཞབས་ཨྲེལ་ཧྱི་རྲེ་ཌ་ོམར་ཊྱི་ན ྲེ་ཛྱི ་མོ་རྲེ་ན་ོམཆོག་སྐ་ུཚྲེའྱི་འཕྲེན་པ་རགོས་པར་ཐུགས་

གསོའྱི་གསུང་འཕྱིན་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༢ ཉྱིན་ཨྲེལ་སལ་
ཝྲེ་ཌརོ་ (El Salvador) རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཡྱི ན་པའྱི་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བ་དང་བདོ་ཀྱི་གྲགོས་པ་ོརྙྱིང་ཤོས་གྲས་སྐུ ་
ཞབས་ཨྲེལ་ཧྱི་རྲེ་ཌོ་མར་ཊྱི ་ན ྲེ་ཛྱི ་མོ་རྲེ་ན་ོ (Dr Alfredo 

Martinez Moreno) མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༩༨ ཐགོ་
སྐུ་ཚྲེའྱི་འཕྲེན་པ་རགོས་པའྱི་ཡྱི ད་སྐྱ་ོབའྱི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་
པར་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤ ྲེན་པ་
ཚྲེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་དམ་པ་ད ྲེ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་ཟླ་ལྕམ་སྐུ་ཨ་ལྱི ་ཤ་
མར་ཊྱི ་ན ྲེ་ཛྱི ་ (Alicia Martinez) ལགས་ལ་ཐུགས་
གསོའྱི་གསུང་འཕྱིན་གནང་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། སྐུ་ཉྱིད་ཀྱི་
སྐུ་ཟླ་དང་བདོ་ཀྱི་གྲགོས་པ་ོརྙྱིང་ཤོས་གྲས་སྐུ་ཞབས་ཨྲེལ་
ཧྱི་རྲེ་ཌོ་མོ་རྲེ་ན་ོམཆོག་སྐུ་ཚྲེའྱི་འཕྲེན་པ་རགོས་པའྱི་གནས་
ཚུལ་ཤྲེས་རགོས་བུྱང་བས་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་བུྱང་།

ངས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དང་བདོ་མྱི ་ ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་
ཞུས་ཏྲེ་སྐུ་ཉྱིད་ཀྱིས་དབུས་པའྱི་ནང་མྱི ་ཡོངས་ལ་སྙྱིང་ཐག་
པ་ནས་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། ཨྲེལ་སལ་ཝྲེ་ཌརོ་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་སྐུ ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་སྐུ ་
ཞབས་ཨྲེལ་ཧྱི་རྲེ་ཌོ་མོ་རྲེ་ན་ོམཆོག་དང་ཨྲེལ་སལ་ཝྲེ་ཌརོ་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ངསོ་ནས་ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༧ ཉྱིན་མཉམ་
འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆྲེན་ཐོག་བདོ་
ད་ུཕྱི་རྒྱལ་གྱི་དམག་ཤུགས་བཙན་འཛུལ་བུྱང་
བར་སྐྱནོ་བརདོ་ཀྱིས་བདོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་
བ་ད ྲེ་བདོ་མྱི ་ཚོས་དན་གསོ་དང་བཀའ་དྱིན་བླ་
ལྷག་ཏུ་ཆྲེ་ཞུ་གྱི ་ཡོད།

ཨྲེལ་སལ་ཝྲེ་ཌརོ་རྒྱལ་ཁབ་ནྱི། མཉམ་འབྲེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་སྐརོ་གླ ྲེང་
སླངོ་གནང་མཁན་ཆྲེས་ཐགོ་མ་ད ྲེ་ཡྱི ན་ཞྱིང་། 
ང་ཚོས་དསུ་རག་ཏུ་སྐུ་ཞབས་ཨྲེལ་ཧྱི་རྲེ་ཌོ་མོ་
རྲེ་ན་ོམཆོག་ནྱི་བདོ་མྱིའྱི་འཐབ་རདོ་ཀྱི་སྣ ྲེ་ཁྱིད་

མཁན་ཡྱི ན་པ་ལྟར་རྲེས་དན་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། སྐུ་ཞབས་ཨྲེལ་
ཧྱི་རྲེ་ཌོ་མོ་རྲེ་ན་ོམཆོག་གྱིས་སྐུ་ཚྲེ་ཧྱིལ་པརོ་བདོ་དནོ་སླད་
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
ཁོང་ནྱི་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཧ་ཅང་ཉ ྲེ་པ་ོགནང་
སའྱི་གྲགོས་པ་ོཞྱིག་ཀང་ཡྱི ན།

རང་ཉྱིད་སྒ ྲེར་ལ་མཚོན་ནའང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་སྱི ་ཀོ་
ཊྱི ་ལན་ཌྱིར་ (Scotland) དམ་པ་ད ྲེ་ཉྱིད་དང་དངསོ་སུ་
མཇལ་འཕད་ཞུ་རུྒྱའྱི་བསྐལ་བ་བཟང་པ་ོབུྱང་། རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་སྐུ ་ཚབ་དང་ཁྱིམས་རདོ་པ་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་
ནས་དམ་པ་ད ྲེ་ཉྱིད་ཀྱིས་སྐུ་ཚྲེ་ཧྱིལ་པ་ོཞྱི་བདྲེ་དང་འགྲ་ོབ་
མྱིའྱི་ཆྲེ་མཐངོ་ཞུ་གཏུག་གྱི ་དནོ་ད་ུབསྐྱལ་ཡོད། རང་དབང་
དང་ཆྲེ་མཐངོ་ཆྲེད་ད་ུའཐབ་རདོ་བྱྲེད་པར། དམ་པ་ད ྲེ་ཉྱིད་
ཀྱི་མཛད་རྲེས་ཀྱིས་ང་ཚོར་སྲེམས་ཤུགས་བསྐྱྲེད་ད་ུའཇུག་
ངྲེས་ཡྱི ན། 

སརླ་ཡང་ངས་སྐུ་ཉྱིད་ཀྱིས་དབུས་པའྱི་ནང་མྱི ་ལྷན་རྒྱས་ལ་

སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་གསོ་དང་། སྐུ་ཞབས་ཨྲེལ་ཧྱི་རྲེ་ཌོ་
མོ་རྲེ་ན་ོམཆོག་མགགོས་མུར་མྱི ་ལུས་རྱིན་པ་ོཆྲེའྱི་ལུས་ར ྲེན་
འཐབོ་པའྱི་སྨནོ་ལམ་འདྲེབས་ཀྱི་ཡོད། ཅྲེས་འཁདོ་ཡོད། །
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སབྐས་ ༡༧ པའྱི་སྤྱི་འཐུས་འསོ་ཐནོ་པ་རྣམ་པས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་འབུ་དནོ་བཞྱིན་དམ་
འབུལ་ཞུ་རུྒྱའྱི་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤ ྲེལ་བ།

༄༅། །སྐབས་བཅུ་བདནུ་པའྱི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་དམ་
བཅའ་འབུལ་ཕགོས་ཀྱི་རྙགོ་གླ ྲེང་དང་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་
གཞནོ་འསོ་བསྡུ་བྱྲེད་མ་ཐུབ་པར་བར ྲེན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ 
༩ ཚྲེས་ ༢༧ ནས་ ༢༩ བར་གངས་སྐྱྱིད་སྱིད་སྐྱངོ་ཚོགས་
ཁང་ད་ུནང་མོལ་ཚོགས་འད་ུཞྱིག་ཚོགས་ཏྲེ་དཀའ་ངལ་
སྲེལ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་མྱི ་འད་བ་གྲངས་བརྒྱད་གཏན་
འབྲེབས་ཀྱིས་ཐབས་ལམ་གང་ཡྱི ན་ཡང་མཐའ་མའྱི་ཐག་
གཅདོ་བྱྲེད་སངས་ནྱི་བུྱང་ན་སྤྱི་མོས་དང་། མ་བུྱང་ན་གསང་
བའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་ཐོག་ནས་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་
གྱིས་མོས་མཐུན་ཐག་གཅདོ་ངྲེས་པར་ད་ུདགསོ་པའྱི་གཏན་
འབྲེབས་སྔནོ་བྱས་ལྟར། ཐབས་ལམ་དནོ་དནོ་ཚན་ ༡ ནས་ 
༦ བར་དགསོ་ངྲེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་མ་ལོངས་པར་བར ྲེན། ཐབས་
ལམ་དནོ་ཚན་ ༧ སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་དང་པའོྱི་ནང་གསྲེས་ 
༢ པའྱི་དགོངས་དནོ་ལྟར་གསོལ་འདྲེབས་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་
རུྒྱ་སྤྱི་མོས་གཏན་འབྲེབས་བུྱང་བ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ 
༩ ཚྲེས་ ༢༩ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་ལ་ཇྱི་དགྲེའྱི་བླང་དརོ་བཀའ་སླབོ་ཅྱི་ནས་ཀང་
སོྩལ་གནང་ཡོང་བའྱི་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས་པར། ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ 

ཚྲེས་ ༦ ཉྱིན་མགོན་གང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཐུགས་བརྲེ་བ་ཆྲེན་པསོ་
བཀའ་ཡྱིག་བཀའ་དྱིན་ཆྲེ་སྩལ་གནང་བར་ཕྱི་ཚྲེས་ ༧ ཉྱིན་
སྐབས་ ༡༧ པའྱི་སྤྱི་འཐུས་འསོ་ཐནོ་པ་གྲངས་ ༤༥ གངས་
སྐྱྱིད་སྱིད་སྐྱངོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུསརླ་ཡང་ནང་མོལ་ཚོགས་འད་ུ
ཞྱིག་ཚོགས་ཏྲེ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་འབུ་དནོ་གཞྱིར་བཟུང་དམ་
འབུལ་བྱ་རུྒྱ་སྤྱི་མོས་བུྱང་བའྱི་སྐརོ་ནང་མོལ་ཚོགས་འད་ུ
གཙོ་སྐྱངོ་བ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕྲེལ་ལགས་
དང་སྒལོ་མ་ཚྲེ་རྱིང་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་གསར་འགདོ་
གསལ་བསྒགས་སྒགོས་སྦང་གནང་དནོ།

སྐབས་བཅུ་བདནུ་པའྱི་སྤྱི ་འཐུས་རྣམ་པའྱི་དམ་བཅའ་
འབུལ་ཕགོས་ཀྱི་རྙགོ་གླ ྲེང་དང་། ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞནོ་
འསོ་བསྡུ་བྱྲེད་མ་ཐུབ་པར་བར ྲེན་བཙན་བྱལོ་བདོ་པའྱི་སྤྱི་
ཚོགས་ནང་ད་ུདཀའ་རྙགོ་མང་དག་ཅྱིག་འཕད་ཡོད་པ་ 
དང་། ད་ལན་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚྲེས་ ༢༧ ནས་ ༢༩ བར་གངས་
སྐྱྱིད་སྱིད་སྐྱོང་ཚོགས་ཁང་ད་ུནང་མོལ་ཚོགས་འད་ུཞྱིག་
འཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་མྲེད། 
ལྷག་པར་ད་ུབདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དནོ་
བསྐྱར་གསོ་མ་ཐུབ་པར་ཟླ་བཞྱི་ལ་ཉ ྲེ་བས། འདྱི་མུར་གནས་
ན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཀང་སྲེམས་འཚབ་

ཀྱི་རང་བཞྱིན་ད་ུའགུར་ཉ ྲེ་ལ་བར ྲེན། ཕུ་གུ་ངུ་ས་ཕ་མ་ཞྲེས་
པ་བཞྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
ལ་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་དང་པའོྱི་
ནང་གསྲེས་༢ པའྱི་དགོངས་དནོ་ལྟར་གསོལ་འདྲེབས་ཞུས་
པར། ཐུགས་རྲེའྱི་གཟྱིགས་པ་ཆྲེན་པསོ་བཀའ་ཡྱི ག་རྱིན་
པ་ོཆྲེ་སྤྱི་བའོྱི་གཙུག་རྒྱན་ད་ུབཀའ་དྱིན་ཆྲེ་སྩལ་མཛད་པ་
བཅས་ཀྱི་སྐརོ་རྒྱ་ཆྲེའྱི་མྱི ་མང་ལ་གསལ་བསྒགས་ཞུ་རུྒྱར།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚྲེས་ ༢༧ ནས་ ༢༩ བར་ཉྱིན་
གསུམ་རྱིང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ལྔས་འབྲེལ་མཐུད་
དང་གོ་སྒྱིག་བྱས་པ་ལྟར། སྤྱི་འཐུས་གྲངས་ ༤༤ གངས་
སྐྱྱིད་སྱིད་སྐྱོང་ཚོགས་ཁང་ད་ུནང་མོལ་ཚོགས་འད་ུཞྱིག་
འཚོགས་ཤྱིང་། ཚོགས་འདའུྱི་ནང་དཀའ་སྲེལ་ཐབས་ལམ་
མྱི ་འད་བ་གྲངས་བརྒྱད་གཏན་འབྲེབས་ཀྱིས། ཐབས་ལམ་
གང་ཡྱི ན་ཡང་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་བྱྲེད་སངས་ནྱི་བུྱང་
ན་སྤྱི་མོས་དང་། མ་བུྱང་ན་གསང་བའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་ཐགོ་
ནས་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་མོས་མཐུན་ཐག་
གཅོད་ངྲེས་པར་ད་ུདགོས་པའྱི་གཏན་འབྲེབས་སྔནོ་བྱས་
ལྟར། ཐབས་ལམ་དནོ་དནོ་ཚན་ ༡ ནས་ ༦ བར་དགསོ་
ངྲེས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་མ་ལོངས་པར་བར ྲེན། ཐབས་ལམ་དནོ་ཚན་ 
༧ པ། གཞྱིས་བྱྲེས་བདོ་འབངས་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་དཔུང་། 
ཚྲེ་འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ཀྱི་རྲེ་ལྟསོ་ཉག་གཅྱིག་ཏུ་གུར་པ་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་
དནོ་ཚན་དང་པའོྱི་ནང་གསྲེས་ ༢ པའྱི་དགོངས་དནོ་ལྟར་
གསོལ་འདྲེབས་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་རུྒྱ་སྤྱི་མོས་གཏན་འབྲེབས་
བུྱང་བ་དང་། གུས་འབངས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མགོན་པ་ོ
གང་ཉྱིད་ཀྱི་ཐུགས་རྲེ་དང་། རྒྱ་ཆྲེའྱི་མྱི ་མང་གྱི ་ཡྱི ད་ཆྲེས་
དང་རྲེ་བ་ཇྱི་བཞྱིན་མ་འགུྲབ་པར་སྙྱིང་ནས་མཐལོ་བཤགས་
དང་འབྲེལ། བླང་དརོ་བཀའ་སླབོ་གང་གནང་ལ་ཡྱིད་གཉྱིས་
ཐྲེ་ཚོམ་གང་ཡང་མྲེད་པར་ཤར་བསྐྱདོ་ཞུ་རུྒྱའྱི་དམ་བཅའ་
བརན་པ་ོསྙྱིང་བཅངས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་དང་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱི འྱི་སྤྱི ་ཚོགས་ལ་འཕད་



༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།17

པའྱི་དཀའ་རྙགོ་འདྱི་སྲེལ་བའྱི་ཐབས་གཞན་གཏན་ནས་
མ་མཆྱིས་པས་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཇྱི་དགྲེའྱི་བླང་དརོ་
བཀའ་སླབོ་རྱིན་པ་ོཆྲེ་སྤྱི་བའོྱི་གཙུག་རྒྱན་ད་ུཅྱི་ནས་ཀང་
སོྩལ་གནང་ཡོང་བའྱི་སྐྱབས་འཇུག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ 
ཚྲེས་ ༢༩ ཉྱིན་ཞུས་པར། ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༦ ཉྱིན་
ཐུགས་བརྲེའྱི་གཟྱིགས་པ་ཆྲེན་པསོ་བཀའ་ཡྱི ག་རྱིན་པ་ོཆྲེ་
སྤྱི་བའོྱི་གཙུག་རྒྱན་ད་ུབཀའ་དྱིན་ཆྲེ་སྩལ་གནང་བའྱི་སྙྱིང་
དནོ། “གནད་དནོ་འདྱི་དག་གཞྱི་རར་བཟུང་སྐབས་ད་ལམ་
གྱི་རྙགོ་འཛྱིང་འདྱིའྱི་སྐརོ་ངསོ་ལ་རྲེ་སྐུལ་བྱ་རུྒྱར་བཅའ་
ཁྱིམས་དནོ་ཚན་དང་པའོྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་མྱིན་ཐྲེ་ཚོམ་
དང་། གལ་ཏྲེ་ངསོ་ནས་ལམ་སནོ་བྱྲེད་དབང་ད་ུབཏང་རངུ་
བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་རྒྱ་ལས་བརལ་བ་ཞྱིག་བྱྲེད་ཐབས་མྲེད་པ་
དངསོ་བདྲེན་རྲེད། ངསོ་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་འདྱི་དག་བར་སྐབས་
མང་ཚོགས་སུ་ལན་མང་བརདོ་ཟྱིན་པས་མ་ཤྲེས་པ་མྲེད་རྲེ་
ཡྱི ན་མོད། ད་དངུ་ངསོ་ལ་ལམ་སནོ་ཁ་གསལ་དགསོ་པའྱི་
རྲེ་འདནུ་ཡོད་ན་གཤམ་གསལ།

༡༽སྐབས་བཅུ་བདནུ་པའྱི་གྲསོ་ཚོགས་ཆྲེད་དབུས་འསོ་བསྡུ་
ལས་ཁང་གྱིས་ཁྱིམས་མཐུན་འསོ་བསྡུ་བྱས་ཏྲེ་ཁུངས་སོ་
སོའྱི་སྤྱི་འཐུས་འསོ་ཐནོ་པར་གསལ་བསྒགས་ཟྱིན་པ་ཚང་
མས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་འབུ་དནོ་གཞྱིར་བཟུང་དམ་འབུལ་
བྱ་རུྒྱ།

༢། དྲེ་ལྟར་མ་བུྱང་ཚྲེ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གུྲབ་ཆ་གང་
མུར་ལོངས་ཆྲེད་འསོ་བསྡུ ་ལས་ཁང་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་
གཞྱིར་བཟུང་བྱྲེད་སྒ ་ོགང་ཡོད་ལག་བསར་བྱ་རུྒྱ་བཅས་
ཡྱིད་འཇགས་གྱིས། ཞྲེས་སྤྱི་ཕ ྲེབས་ལྟར་དནོ་ཚན་དང་པའོྱི་
དགོངས་དནོ་ཤར་བསྐྱདོ་བྱ་རུྒྱར་སྤྱི་མོས་བུྱང་བ་བཞྱིན་
འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་སུ་ལས་རྱིམ་འཆར་
སྒྱིག་ཡོང་བའྱི་བཀདོ་མངགས་ཞུས་ཡོད།

གནད་དནོ་འདྱི་ཉྱིད་ཐག་གཅོད་གཙང་མ་བུྱང་ཟྱིན་པར་
བར ྲེན་སླད་ཕྱིན་རྒྱ་ཆྲེའྱི་མྱི ་མང་གྱི ་ངསོ་ནས་ཀང་དྲེ་ལུགས་
ངསོ་འཛྱིན་ཀྱིས་མ་འངོས་པར་སྤྱི་པའྱི་ར་དནོ་ཐགོ་ནསུ་པ་
མཉམ་སྤུངས་དང་རགོ་ར་གཅྱིག་སྒྱིལ་དགོས་པའྱི་གསར་
འགདོ་གསལ་བསྒགས་སུ། སྐབས་ ༡༧ པའྱི་སྤྱི་འཐུས་
འསོ་ཐནོ་པ་ ༤༥ ཐུན་མོང་ནས་ནང་མོལ་ཚོགས་ཐགོ་ནས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༠༧ ལ།།

བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་རྒྱབ་ཤ་
དཀར་པའོྱི་ཡྱིག་ཆར་ལན་འདྲེབས་གསར་འགདོ་ 

གསལ་བསྒགས་སྤ ྲེལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚྲེས་ ༣༠ རྲེས་གཟའ་
ཕུར་བུ་ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལྷག་པ་ཚྲེ་
རྱིང་དན་ར ྲེན་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱི ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོྱི་ཡྱི ག་ཆར་ལན་འདྲེབས་
ཀྱི་གསར་འགདོ་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐགོ་བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རྱིང་
མཆོག་དང་། ཕྱི་དྱིལ་དུང་ཆྲེ་ཀར་ཆོས་དབྱྱིངས་ལགས། 
བདོ་ཀྱི་སྱིད་བུྱས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱིན་ཟླ་བ་
ཚྲེ་རྱིང་ལགས། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མགྲྱིན་ཚབ་པ་
དུང་འཕར་བསན་འཛྱིན་ལྲེགས་བཤད་ལགས། བདོ་ཀྱི་སྱིད་
བུྱས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་རན་པ་བསན་འཛྱིན་
བདྲེ་གསལ་ལགས། ཕྱི་ནང་གྱི ་གསར་འགདོ་པ་བཅས་ལྷན་
འཛོམས་ཀྱིས་ཐགོ་མར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རྱིང་
མཆོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ 
༥ ཚྲེས་ ༢༣ ཉྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ངསོ་ནས་བདོ་བཅྱིངས་
འགྲལོ་བཏང་ནས་ལོ་ ༧༠ འཁརོ་བ་ཞྲེས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་
པའོྱི་ད ྲེབ་ཟྲེར་བ་ཞྱིག་བཏནོ་པ་རྲེད། དྲེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གྱིས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོབཏནོ་ཚད་ལ་ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ལན་
བསྐྱནོ་ཡོད། འནོ་ཀང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་ང་ཚོས་ལན་
བསྐྱནོ་མྲེད། ད་རྲེས་ལན་ངྲེས་པར་ད་ུརྒྱག་དགོས་པའྱི་
གནས་སངས་ཤྱིག་མཐངོ་བ་རྲེད། རྒྱ་ནག་གྱིས་གནད་དནོ་
ག་འད་ཞྱིག་འགྲྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡྱི ན་ནའང་རྒྱ་ནག་གྱི ་
གོ་བ་ལྲེན་ཕགོས་དང་ཁོ་རང་ཚོར་ཁྲེ་ཕན་ཡོད་པ། དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་གཞྱི་བཅལོ་གྱི་ཡོད་མྲེད་ལ་མ་ལྟསོ་
པར་རྒྱ་ནག་ནང་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ལ་མགོ་སྐརོ་གཏང་
རུྒྱ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བསླུ ་བྱིད་གཏང་རུྒྱར་
དམྱིགས་ཏྲེ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརྲེད། 

ད་རྲེས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་བཞྲེས་ཏ ྲེ་ཕྱི་དྱིལ་
ཁྱབ་ཁོངས་བདོ་ཀྱི་སྱིད་བུྱས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི ་འགན་
འཛྱིན་ཟླ་བ་ཚྲེ་རྱིང་ལགས་དང་། འགན་འཛྱིན་ཟུར་པ་བསན་
འཛྱིན་ལྲེགས་བཤད་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་
པརོ་ལན་འདྲེབས་སླད་འགན་འཁུར་ཆྲེ་བཞྲེས་གནང་ཡོད་པ་
དང་། བདོ་ཀྱི་སྱིད་བུྱས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི ་ཉམས་ཞྱིབ་པ་
རན་པ་བསན་འཛྱིན་བདྲེ་གསལ་ལགས་ཀྱིས་རམོ་སྒྱིག་གྱི ་
འགན་བཞྲེས་གནང་ས ྲེ་སླབོ་སནོ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བཀའ་
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འདྱི་དགོངས་སྐརོ་དང་། བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
ཟྱིན་བྱིས་བཟསོ་རྲེས་བསྐྱར་ཞྱིབ་སོགས་ཀྱི་སླད་མང་པ་ོཞྱིག་
ལ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ཡོད། ལྷག་པར་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱྲེད་ཟུར་
པ་ཐུབ་བསན་བསམ་འཕྲེལ་ལགས་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་
དགསོ་ཁག་ཞུས་ཏྲེ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པརོ་ལན་འདྲེབས་གནང་
ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་བཅྱིངས་འགྲལོ་བཏང་ནས་
ལོ་བདནུ་ཅུ་ཕྱིན་ཡོད་ཅྲེས་རདོ་བཞྱིན་ཡོད་སབས། དྲེབ་
འདྱིའྱི་འགོ་བརདོ་ད་ུལོ་བདནུ་ཅུའྱི་བཙན་འཛུལ་དང་ལོ་
བདནུ་ཅུའྱི་སྡུག་རུབ་ཅྲེས་བཀདོ་ཡོད། དྲེ་སྔ་ཡྱི ན་ནའང་ལོ་
རུྒྱས་ཀྱི་གནས་བབ་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འགྲྲེལ་
བཤད་མང་དག་ཅྱིག་བརྒྱབ་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་ལ་བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ངསོ་ནས་ཀང་ལོ་རུྒྱས་ཀྱི་གནས་བབ་ཐགོ་
བདོ་མྱིའྱི་ལྟ་སངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་
གཞྱི་བཞག་ནས་གང་ཡྱི ན་པ་གསལ་ཞྱིང་གསལ་བ་འགྲྲེལ་
བཤད་བརྒྱབ་ཟྱིན་པ་མ་ཟད། ད་ལྟ་ཡྱི ན་ནའང་དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་གང་ཡྱི ན་པ་ད ྲེ་དག་བསྐྱར་ལྡབ་བྱྲེད་རུྒྱ་དང་། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་གནས་ཚུལ་གསར་པ་རྱིགས་མྲེད་ན། ལོ་
རུྒྱས་ཀྱི་གནས་བབ་མང་ཆྲེ་བ་རང་སོར་གནས་ཡོད། 

དནོ་ཚན་གཉྱིས་པ་ནྱི། བདོ་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་སྡུག་
རུབ་གཏངོ་བཞྱིན་པ་ད ྲེ་དག་བཅྱིངས་འགྲལོ་གྱི་འབག་གནོ་
པའྱི་གནས་སངས་ལྟ་བུ་རྲེད། དྲེའྱི་གནད་དནོ་ཁག་འགྲྲེལ་
བཤད་དང་། དྲེ་བཞྱིན་གྲསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་ཟྲེར་
བ་བཞག་པ་ད ྲེ་ལོ་རུྒྱས་ཀྱི་དཀགོ་མཚམས་ཤུགས་ཆྲེན་པ་ོ
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད ྲེའྱི་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འགྲྲེལ་
བཤད་རྒྱག་བཞྱིན་ཡོད་པ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་ཡྱི ན་
པ་ད ྲེ་ཚོའྱི་ཐགོ་ང་ཚོས་འགྲྲེལ་བཤད་ཅྱིག་བསྐྱནོ་ཡོད། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་དཀའ་རྙགོ་ག་འད་ཞྱིག་ཡྱི ན་ནའང་དྲེ་དག་
བསལ་རུྒྱའྱི་ཐབས་ལམ་ནྱི་འཛུགས་སུྐན་ཁོ་ན་ཡྱི ན་པ་ལྟ་བུ་
འགྲྲེལ་བཤད་རྒྱག་བཞྱིན་ཡོད། འཛུགས་སུྐན་གྱི་མྱིང་འཁྱྲེར་
བའྱི་ཐགོ་བདོ་ནང་བདྲེ་འཇགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་
མྱི ་མང་ལ་གཉའ་གནནོ་བཤུ་གཞགོ་ཇྱི་ལརྟ་བྱྲེད་དགསོ་སྐརོ་
དང་། གང་ལྟར་བདོ་ནང་ཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི ་ཚོས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་
ང་ོབ་ོསུང་སྐྱབོ་སླད་ལས་དནོ་ག་འད་ཞྱིག་བྱྲེད་པའྱི་སྐབས་
འཛུགས་སུྐན་ལ་མྱིང་བཏགས་ནས་བདོ་མྱིར་དབང་བསུྒར་
བྱྲེད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མ་བར ྲེན་ཐབས་མྲེད་བཟ་ོ
རུྒྱའྱི་གནས་སངས་དྲེ་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེ་ཚོའྱི་

སྐརོ་དཔྲེ་ད ྲེབ་འདྱིའྱི་ནང་འགྲྲེལ་བཤད་བསྐྱནོ་ཡོད། ཕགོས་
མཚུངས་བདོ་མྱི ་འགྲ་ོའངོ་གྱི ་རང་དབང་གཙོས་པའྱི་བདོ་མྱི ་
ད ྲེ་དག་གྱིས་གང་བྱྲེད་པ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ལྐགོ་
ལྐགོ་སུད་སུད་བྱས་པ་དང་། སངས་འཛྱིན་ཧ་ལས་པ་བྱྲེད་
ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་སྐརོ་འགྲྲེལ་བཤད་བསྐྱནོ་ཡོད། 
བདོ་ནང་ད་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཤྲེས་ཡོན་གྱི་ཐགོ་ལ་
སྱིད་བུྱས་ཇྱི་ལྟར་འཛྱིན་བཞྱིན་ཡོད་སྐརོ་དང་། ཤྲེས་ཡོན་
གྱི་སྱིད་བུྱས་བརུྒྱད་ནས་བདོ་མྱི ་ད ྲེ་དག་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཐའ་
ལ་ག་འད་འབུད་ཀྱི་ཡོད་པ། དྲེ་སྔ་ཡྱི ན་ན་སྐད་ཡྱིག་གཉྱིས་
ཀྱི་ཐགོ་ནས་སླབོ་གསོའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་འགྲ་ོགྱི ་ཡོད། ད་
ལྟ་གཞྱི ་རྱིམ་སྔནོ་འགྲོ་སླབོ ་གྲྲྭ་ནས་རྒྱ་ཡྱི ག་སླབོ ་དགོས་
པའྱི་གནས་བབ་བཟསོ་ཡོད་སབས། བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོ
བ་ོསྐད་ཡྱི ག་ལ་ཐུག་གྱི ་ཡོད་པར་བར ྲེན་བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡྱི ག་
ར་མྲེད་གཏང་རུྒྱ་དང་། བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡྱི ག་སྦངས་ཚྲེ་ལས་
ཀའྱི་གོ་སྐབས་མྲེད་པ་བཟ་ོརུྒྱ་སོགས་ཀྱི་གནས་སངས་མང་
པ་ོཞྱིག་བཟ་ོགྱི ་ཡོད།

ད ྲེའྱི་སྒང་ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
ང་ཚོའྱི་ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་གནའ་སྔ་མོའྱི་འགྲ་ོསངས་དང་འགྲ་ོ
ལུགས་བསུྒར་བཅསོ་ཇྱི་ལྟར་གཏངོ་དགསོ་སྐརོ་དང་། དྲེའྱི་
ནསུ་པ་ཇྱི་ལྟར་མྲེད་པ་བཟསོ་པ། སངས་འཛྱིན་དང་སྱིམ་
འཛུལ། གསང་མུལ། དགོན་པའྱི་ནང་འཛྱིན་སྐྱངོ་སངས་
འཛྱིན་བྱྲེད་མཁན་གྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་སྡ ྲེ་ཚན་མྱི ་འད་བའྱི་
ལས་སྣ ྲེ་འཛུགས་རུྒྱའྱི་སྐརོ། སུྤལ་སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་ཐག་གཅདོ་
བྱྲེད་རུྒྱའྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་ལའང་འགྲྲེལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཞྱིག་
བརྒྱབ་ཡོད། གཞན་ཡང་ཁྱནོ་ཡོངས་ཀྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་གྱི ་གནས་བབ་སྒང་ལ་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཀུན་སྤདོ་ཀྱི་གནས་
བབ་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྱིས་མྲེད་རགོ་རོལ་ཇྱི་ལྟར་
གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་སྐརོ་དང་། བདོ་མྱི ་ཚོར་གཉའ་གནནོ་བཤུ་
གཞོགོ་གྱི ་ཐགོ་ལའང་ཞྱིབ་ཕ་བཀདོ་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ 
ཟླ་ ༩ ཚྲེས་ ༢༩ ཉྱིན་བདོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་ལ་བདོ་ཀྱི་
སྱིད་བུྱས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་དཔྲེ་ད ྲེབ་དབུ་འབྱྲེད་གནང་
ཡོད། དྲེའྱི་ནང་ཞྱིབ་ཚགས་མང་བ་ཡོང་གྱི ་རྲེད། ད་ལན་
རྒྱབ་ཤ་དཀར་པརོ་ལན་འདྲེབས་གནང་བའྱི་ནང་འདས་པའྱི་
ལོ་ ༧༠ ནང་བདོ་ནང་ཁརོ་ཡུག་ར་གཏརོ་ཇྱི་ལྟར་བཏང་
ཡོད་པའྱི་སྐརོ་བཀདོ་ཡོད།

འདས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ནྱི་འདས་པ་རྲེད། རྒྱ་ནག་གྱི ་ངསོ་
ནས་འགྲྲེལ་བཤད་བརྒྱག་ཡོང་གྱི ་རྲེད། ང་ཚོས་དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་གཞྱིར་བཞག་ཐགོ་འགྲྲེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི ་
ཡོད། གལ་ཆྲེ་བ་ནྱི་མ་འངོས་པར་ཇྱི་ལྟར་མདནུ་བསྐྱདོ་
བྱྲེད་དགསོ་པ་ད ྲེ་གནད་འགག་ཆྲེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད། མ་
འངོས་པར་མདནུ་བསྐྱདོ་བྱྲེད་པར་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་སྱིད་བུྱས་འདྱི་ཉྱིད་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་
ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་
གྲསོ་འགོ་བཏནོ་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་ཙམ་མ་ཟད། མང་
ཚོགས་ནས་དྲེའྱི་ཐགོ་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལྲེན། བདོ་མྱི ་མང་
སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བུྱས་འདྱིའྱི་
ཐགོ་ནས་བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་ཕན་གྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བུྱས་
ཐགོ་ནས་ཇྱི་ལྟར་འགྲ་ོདགསོ་སྐརོ་དང་། བཀའ་ཤག་སྐབས་
བཅུ་དུག་པའྱི་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི ་སྱིད་བུྱས་ལངས་ཕགོས་
ལ་ལྟ་སངས་དང་། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དུག་པའྱི་སྱིད་
བུྱས་འཛྱིན་སངས་ཇྱི་ལརྟ་ཡྱི ན་ད ྲེ་དག་གསལ་པ་ོབཟསོ་པའྱི་
ཐགོ་ནས་ཐྲེངས་འདྱིའྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོྱི་ནང་དནོ་རགས་
བསྡུས་ཀྱི་གནས་སངས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད། 

རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོྱི་དཔྲེ་ད ྲེབ་འདྱི་ཉྱིད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ལན་
འདྲེབས་ཤྱིག་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁདོ་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གྱི ་
ལས་འགུལ་ཐགོ་བརདོ་གཞྱི་རྲེ་རྲེར་འགྲྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་
དགོས་རུྒྱ་དང་ལན་འདྲེབས་བསྐྱནོ་རུྒྱའྱི་ཐད་ཐུགས་ཕན་
གསོ་ངྲེས་ཡྱི ན། ལྷག་པར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་གཞུང་དང་གྲསོ་
ཚོགས་ཀྱིས་དཔད་པ་བྱྲེད་ས་དང་། ཡང་ན་གཞྱི་བཅལོ་
ཡུལ་གྱི་དཔྲེ་ད ྲེབ་གལ་ཆྲེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། བདོ་
ཀྱི་སྱིད་བུྱས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་བསན་འཛྱིན་
བདྲེ་གསལ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོྱི་རོམ་སྒྱིག་གྱི ་
འགན་འཁུར་བའྱི་ཐགོ་དསུ་ཚོད་མང་ཤོས་བཏང་ཡོད། གོ་
སྐབས་འདྱི་བརུྒྱད་སླབོ་སནོ་གནང་མཁན་ཡོངས་དང་སྱིད་
བུྱས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི ་འབ ྲེལ་ཡོད་ལས་བྱྲེད་ཡོངས་ལ་
ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། བདོ་མྱི ་ཚོས་ཀང་དཔྲེ་ད ྲེབ་ད ྲེར་ལྟ་
ཀླགོ་དང་སླབོ་སྦངོ་གནང་ས ྲེ་ནང་དནོ་ཁག་ཤྲེས་རགོས་ཐུབ་
པ་གནང་རོགས། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱནོ་ཡོངས་ལ་འགྲྲེལ་བཤད་
རྒྱག་སྐབས་རང་གཞྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་པའྱི་རྲེ་བ་
ཡོད། ཅྲེས་གསུངས།



༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།19

སབྐས་བཅུ་བདནུ་པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་
དང་པ་ོདབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །སྐབས་བཅུ་བདནུ་པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དང་པ་ོཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ 
༡༠ ཚྲེས་ ༡༡ ནས་ ༡༢ བར་ཉྱིན་གྲངས་གཉྱིས་རྱིང་གྱི་ལྷན་
ཚོགས་དྲེ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བསྱི་གནས་གངས་ཅན་
སྐྱྱིད་གཤོངས་ཀྱི་གྲསོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུདབུ་འཛུགས་གནང་
ཡོད།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ བདོ་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕྲེལ་མཆོག་དང་། ཚོགས་གཞནོ་སྒལོ་མ་ཚྲེ་རྱིང་མཆོག 
སྱིད་སྐྱངོ་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རྱིང་མཆོག ཆོལ་གསུམ་ཆོས་ལུགས་
དང་བཅས་པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་བཅས་ཚང་
འཛོམས་ཐགོ་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དང་པ་ོདབུ་འཛུགས་
ཀྱིས་ཐགོ་མར་ར ྲེན་འབ ྲེལ་གསོལ་ཇ་དང་། འབས་སྱིལ་ཕུལ་
གུྲབ་རྲེས་ཚང་མ་སྐུ་བཞྲེངས་ཀྱིས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆྲེན་པའོྱི་
རྒྱལ་གླུ ་བཏང་ས ྲེ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་
པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྲེལ་མཆོག་གྱིས་གྲསོ་ཚོགས་
དབུ་འཛུགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། འཇྱིག་ར ྲེན་ཞྱི་
བདྲེའྱི་ད ྲེད་དཔནོ། ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ།ོ བདོ་མྱི ་
ཡོངས་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས་དང་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་སྒ་ོགསུམ་
གུས་ཕག་སྔནོ་ད་ུཕུལ་ནས་དྲེ་རྱིང་སྐབས་ ༡༧ པའྱི་གྲསོ་
ཚོགས་ཚོགས་ཐྲེངས་དང་པའོྱི་ཐགོ་ཆྱིབས་སུྒར་གནང་བ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་། དཔལ་ལྡན་བདོ་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གྱིས་དབུས་པའྱི་གྲསོ་
ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པར་འཚམས་འདྱིའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་བདྲེ་
ལྲེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་འདྱི་
ཉྱིད་ཀྱི་ར་འཛྱིན་ཞུ་རུྒྱའྱི་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་
ཀྱི་འགན་དབང་བསྐུར་བ་གཙོ་བ་ོནྱི། བདོ་དནོ་བདྲེན་མཐའ་
གསལ་ཐབས་དང་བཙན་བྱལོ་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་བདྲེ་དནོ་ལ་
གཟྱིགས་སྐྱངོ་གནང་རུྒྱ། བདོ་ནང་གྱི ་བདོ་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་
སྲེལ་རུྒྱ། དྲེ་བཞྱིན་བདོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གནས་སངས་སོགས་ཀྱི་

ཐགོ་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱལོ་སྒྱིག་འཛུགས་དང་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་
ལས་དནོ་བྱྲེད་ཕགོས་ཡྱི ན་ནའང་འད་དམྱིགས་ཡུལ་ད ྲེ་དག་
གྱི་ཐགོ་ནས་འགྲ་ོཐུབ་དགསོ་པ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསྐུར་བའྱི་
ལས་འགན་གལ་ཆྲེ་བ་ད ྲེ་ཆགས་ཡོད། ཅྲེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

ད ྲེ་བཞྱིན་སྐབས་ ༡༧ པའྱི་སྤྱི་འཐུས་གྲསོ་ཚོགས་ར་བའྱི་
ནང་ད ྲེ་སྔ་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་ཞུ་མ་མངོ་མཁན་གསར་
ད་ུཕ ྲེབས་མཁན་ ༡༨ དང་དྲེ་སྔནོ་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་
གནང་མངོ་བ་དང་བསྐྱར་ད་ུསྐབས་ ༡༧ ནང་ཕྲེབས་པ་ 
༢༧ ཆགས་ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་རྣམ་པ་ཚོ་ད ྲེ་སྔ་གྲསོ་ཚོགས་
ལ་ཕ ྲེབས་མངོ་མཁན་ཡྱི ན་ནའང་འད་ད ྲེ་སྔ་གྲསོ་ཚོགས་ལ་
ཕ ྲེབས་མ་མངོ་མཁན་ཡྱི ན་ནའང་འད་གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་སྤྱི་
ཚོགས་ནང་ཚང་མས་བདོ་བསན་སྱིད་སླད་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་ཞྲེ་གཅྱིག་ལ་ངསོ་འཛྱིན་ཞུ་གྱི ་ཡོད། ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཕགོས་ནས་ཞུ་པ་ཡྱི ན་ན། ལས་དང་སྨནོ་
ལམ་གྱིས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་མཉམ་ད་ུཕག་ལས་
གནང་རུྒྱའྱི་གོ་སྐབས་བུྱང་བ་རྲེད། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་
བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡྱི ན་ན། བདོ་མྱི ་ས་ཡ་དུག་ཟྲེར་ནའང་
མྱི ་འདགུ་གང་ལྟར་བདོ་མྱིའྱི་ལས་དབང་གྱི ་ཐགོ་ནས་ང་ཚོ་
མཉམ་ད་ུའཛོམས་དགསོ་པའྱི་ལས་དནོ་གཅྱིག་གྱི ་ཐགོ་ལ་
མཉམ་ད་ུའཛོམས་ནས་ནསུ་པ་འདནོ་དགསོ་པའྱི་དསུ་ཚོད་
ཅྱིག་ཆགས་ཡོད། དྲེ་དག་ཚང་མའྱི་ཐུགས་ལ་བཅངས་
ནས་སྤྱི་པའྱི་ལས་དནོ་ཐགོ་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་གནང་ཐུབ་
དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆྲེན་པའོྱི་ནང་ནས་ཆྲེན་པ་ོརྱི ་བཞྱིན་ཡོད། དྲེ་

དག་ཐུགས་ལ་བཅངས་རོགས་གནང་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

ད ྲེ་རྱིང་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དང་པའོྱི་ལས་རྱིམ་ནང་མ་
ངན་གུས་འདདུ་ཀྱི་གྲསོ་ཆོད་བརྒྱད་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་མང་
བ་ད ྲེ་སྔནོ་བདོ་དནོ་ཐགོ་ཁ་ཞྲེ་གཉྱིས་མྲེད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་
སྐྱརོ་གནང་མངོ་མཁན་ཤ་སག་ཅྱིག་དང་། དྲེ་བཞྱིན་སྤྱི་
ཟུར་འདས་པ་གཉྱིས་ཡོད། དྲེ་རྲེས་གདངུ་སྲེམས་མཉམ་
སྐྱྲེའྱི་གྲསོ་ཆོད་ཅྱིག་ཕ ྲེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྲེད། གདངུ་སྲེམས་
མཉམ་སྐྱྲེའྱི་གྲསོ་ཆོད་ཀྱི ་ཐོག་ནས་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་ཆབ་
སྱིད་གནས་སངས་ལ་འགུར་བ་ཤུགས་ཆྲེན་པ་ོའགྲ་ོབཞྱིན་
ཡོད།  དྲེ་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་གྱི ་ཆབ་སྱིད་གནས་བབ་ལ་འགུར་
བ་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་གྱི ་ཆབ་སྱིད་གནས་བབ་ལ་
འགུར་བ་འགྲ་ོབ་དང་མཉམ་ད་ུབདོ་ནང་གྱི ་དཔལ་འབྱརོ་
དང་རྱིག་གཞུང་། ཆབ་སྱིད། ཆོས། ཁརོ་ཡུག་སོགས་
གང་ཅྱིའྱི་ཐད་རང་བཞྱིན་གྱིས་འགུར་བ་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་ནྱི་
ཆོས་ཉྱིད་རྲེད། དྲེ་ཚོའྱི་ཐོག་ད ྲེ་རྱིང་བསམ་ཚུལ་སྤུང་རུྒྱ་ 
དང་། མ་འངོས་པར་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་ 
དང་། འབདོ་སྐུལ། ཞུ་གཏུག་བྱྲེད་རུྒྱ་སོགས་ཇྱི་ལྟར་དགསོ་
མྱིན་ཐད་གདངུ་སྲེམས་མཉམ་སྐྱྲེའྱི་གྲསོ་ཆོད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
དགོངས་ཚུལ་གསུང་རུྒྱའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་རྲེད། ཅྲེས་ཞུ་
རུྒྱ་ཡྱི ན། དྲེ་བཞྱིན་འཛྱིན་སྐྱངོ་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་འཛྱིན་སྐྱངོ་བཀའ་
ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཡོད་མ་རྲེད་ད ྲེ། གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་གསར་
པ་ཕ ྲེབས་ཡོད་པ་རྲེད། བཀའ་ཤག་གྱི ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་
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ཡོད་གསུང་གྱི ་འདགུ གསལ་བཤད་དྲེ་ཡྱི ག་ཐགོ་ཕ ྲེབས་
ཡོད་པ་དང་། ལས་རྱིམ་ནང་བཅུག་ཡོད་པར་བར ྲེན་ད ྲེའྱི་
ཐགོ་བགྲ་ོགླ ྲེང་དང་ཆ་ཤས་ལྲེན་མཁན་ཡོད་ན། གོ་སྐབས་
འབུལ་རུྒྱའྱི་གྲ་སྒྱིག་ཡོད།

དྲེ་རྲེས་ཆྲེས་མཐ་ོཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་འསོ་
ཆོས་དང་འབྲེལ་བའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅསོ་སླ ྲེབ་ཀྱི་
ཡོད། དྲེ་ཡང་གནད་འགག་ཅྱིག་ལ་བརྱིས་ནས་སྱིད་སྐྱངོ་
མཆོག་ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་ཁུངས་སུ་ཕ ྲེབས་ནས་ད ྲེ་སྔ་ལས་
དནོ་གནང་བ་དང་གནང་རུྒྱ་བསྡད་པ། གནང་བཞྱིན་པ་ད ྲེ་
ཚོའྱི་གྲས་གསུངས་པ་དང་མཉམ་ད་ུབཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་
བཅསོ་འདྱི་གལ་ཆྲེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདགུ ད་ཆ་འཛྱིན་
སྐྱངོ་གྱི ་ངསོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་མ་འདང་བའྱི་ཆ་
ནས་རུྒྱན་ལས་ལ་འཁྱྲེར་རོགས་ཞྲེས་གསུངས་པ་ནང་ལྟར། 
ཁ་སང་རུྒྱན་ལས་ནང་གོ་བསྡུར་གནང་བའྱི་སྐབས་མང་མོས་
ཐགོ་འཁུར་རུྒྱ་ཆགས་ཡོད།

དྲེ་བཞྱིན་གལ་ཆྲེ་བ་ཞྱིག་ནྱི། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་
གྱི ་ཕག་རོགས་བཀའ་བླནོ་འསོ་འདྲེམས་ཞུ་རུྒྱའྱི་ལས་རྱིམ་
ད ྲེ་རྱིང་གྲསོ་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་སླ ྲེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྲེད། ཚང་
མས་རྣམ་དཔདོ་བསན་ནས་བཀའ་བླནོ་བདམས་ཐོན་ཞུ་
ཐུབ་དགསོ་པ་དང་། རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་དཔདོ་ལ་དཔགས་
པའྱི་ཆ་ཤས་བཞྲེས་དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆྲེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྲེད། ཅྲེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། 

གལ་ཆྲེ་ཤོས་གཅྱིག་ནྱི་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་བཀའ་དྱིན་རྲེས་དན་ཞུ་རུྒྱའྱི་གྲསོ་ཆོད་
ཅྱིག་བསྣམས་ཕྲེབས་ཡོད། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱྲེན་
གསལ་རྲེད། བར་ལམ་ང་ཚོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གནས་སངས་
དང་ང་ཚོའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་སངས་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་
ཐོག་དཀའ་ངལ་ཆྲེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་འཕད་དྲེ་གྲསོ་ཚོགས་
ཚོགས་མ་ཐུབ་པར་ཟླ་བ་བཞྱི་ཙམ་ལྷག་པ་རྲེད། དྲེར་བར ྲེན་
བདམས་ཐནོ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ནང་ཁུལ་ལྷན་འཛོམས་
གནང་ས ྲེ་ཚང་མས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་ནསུ་པ་བཏནོ་
པ་རྲེད། འནོ་ཀང་ཚང་མ་གཅྱིག་གུར་གྱིས་བླ་ོམཉམ་པ་མ་
རག་སབས། ཕལ་སྐད་ལྟ་བུར་ཞུས་པ་ཡྱི ན་ན། འུ་ཐུག་
ཐབས་ཟད་ལྟ་བུའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་
དནོ་ཚན་དང་པའོྱི་དགོངས་དནོ་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཛད་དཀའ་མ་ཞུ་དཀའ་མྲེད་ཀྱི་
གནས་སངས་ཆགས་པ་རྲེད།

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་
འཁོད་སྙན་ཞུའྱི་ཐོག་ནས་སྙན་གསྲེང་ཞུས་ནས་ད ྲེ་རྲེས་
བཀའ་ཡྱི ག་རྱིན་པ་ོཆྲེ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྲསོ་ཚོགས་
འདྱི་རུྒྱན་ལྡན་ནང་བཞྱིན་འགྲ་ོཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་
ཡོད། དྲེ་ཡང་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཉག་གཅྱིག་ལ་བར ྲེན་ནས་བུྱང་བ་ཡྱིན་
སབས། བཀའ་དྱིན་རྲེས་དན་གྱི་གྲསོ་ཆོད་ཅྱིག་དང་། དྲེ་
དང་འགྲྲེལ་ནས་བར་ལམ་གྱི་གནས་སངས་ཐགོ་ནས་སྤྱི་ནརོ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཐུགས་དམ་
སད་རྐྲེན་ད ྲེ་འད་བུྱང་བ་བཀའ་ཡྱི ག་ནང་གསལ་ཡོད། དྲེ་
ཚོའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོས་མཐལོ་བཤགས་ཞུ་རུྒྱ་དང་རྒྱ་ཆྲེ་མང་
ཚོགས་ལ་ཡྱི ན་ནའང་བཟདོ་གསོལ་ཞུ་རུྒྱ། མ་འངོས་ལས་
དནོ་ཐགོ་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་ཡོང་ཐུབ་པར་ཚང་མས་ཕར་
གུྲ་མཉམ་འདྲེགས་ཞུ་ཐུབ་པར་ལས་ཀྱི་སྣ ྲེ་མོ་བས་གཙོས་རྒྱ་
ཆྲེ་མང་ཚོགས་དང་བཅས་པའྱི་འགན་འཁུར་བཞྲེས་དགསོ་
པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད་པར་བར ྲེན་གྲསོ་ཆོད་འདྱི་
གལ་ཆྲེན་པ་ོཞྱིག་རྱི ་བཞྱིན་ཡོད། གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་
དང་པའོྱི་ལས་རྱིམ་གལ་ཆྲེ་བ་འདྱི་ཚོའྱི་གྲས་ཡྱི ན། ཞྲེས་
རྣམ་པ་ཚོར་སྙན་གསྲེང་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། དྲེ་བཞྱིན་རྣམ་པ་ཚོས་
མཁྱྲེན་གྱི་རྲེད། ང་ཚོའྱི་གྲསོ་ཚོགས་འགྲ་ོསངས་འདྱི་ཕགོས་
འགལ་ཚོགས་པ་དང་གཞུང་འཛྱིན་ཚོགས་པའྱི་རྣམ་པ་གང་
ཡང་མྲེད། ཡོང་ཁུངས་མྱི ་འད་བའྱི་ཐགོ་ནས་དཀྱིལ་འཁརོ་
འདྱིའྱི་ནང་སླ ྲེབ་ནས་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་ནས་བཟུང་སྤྱི་མྱི ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། སྐབས་རྲེ་གྲསོ་ཚོགས་ནང་གཞུང་
འཛྱིན་དང་ཕགོས་འགལ་གྱི་རྣམ་པ་ཐནོ་པ་ད ྲེ་འད་ཡོང་གྱི ་
འདགུ དྲེ་ཚོའྱི་གྲས་ལ་ཐུགས་གཟབ་གནང་ཐུབ་པ་དགསོ་
རུྒྱ་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ལྲེགས་ཉ ྲེས་ཀྱི་རྣམ་དཔདོ་རལ་ད་ུ
བཏནོ་ནས་ལྲེགས་པའྱི་ཆ་གང་ཡྱི ན་ནའང་འཛྱིན་སྐྱངོ་གྱིས་
གནང་བ་ཡྱི ན་ནའང་འད་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་བ་ཡྱི ན་
ནའང་འད་དྲེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་ཐུབ་དགསོ་རུྒྱ། ཉ ྲེས་པའྱི་
ཆ་འཛྱིན་སྐྱངོ་གྱིས་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་དྲེ་ལ་ལམ་སནོ་དང་
བྱ་ར་སངས་འཛྱིན་གནང་ཐུབ་དགོས་རུྒྱ། དྲེ་བཞྱིན་གྲསོ་
ཚོགས་ནས་ཡོང་བ་ཡྱི ན་ནའང་དྲེ་ལ་གྲསོ་ཚོགས་ནས་སྐྱནོ་
སྲེལ་དང་ལྲེགས་བཅོས་བྱྲེད་ཐུབ་དགོས་རུྒྱ་ང་ཚོའྱི་ལས་
འགན་གལ་ཆྲེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བཞྱིན་ཡོད། རྣམ་པ་ཚོས་
ད ྲེ་དག་དགོངས་པར་བཅངས་དགོས་རུྒྱའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདགུ་ཅྲེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

གྲསོ་ཚོགས་ནང་ལས་རྱིམ་མྱི ་འད་བ་མང་པ་ོཞྱིག་སླ ྲེབ་ཡོང་
གྱི ་ཡོད། གཞུང་འབྲེལ་ལས་རྱིམ་སླ ྲེབ་ཡོང་གྱི ་ཡོད། གྲསོ་
ཚོགས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་ལས་རྱིམ་སླ ྲེབ་ཡོང་གྱི་ཡོད། འཛྱིན་
སྐྱངོ་གྱི ་གཞུང་འབྲེལ་ལས་རྱིམ་སླ ྲེབ་ཡོང་གྱི ་ཡོད། སྤྱི་
འཐུས་སྒ ྲེར་གྱི་ཐགོ་ནས་ལས་རྱིམ་ད ྲེ་འད་སླ ྲེབ་ཡོང་གྱི་ཡོད། 
ལས་རྱིམ་སླ ྲེབ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་གུར་
མྱི ་ཡོང་བ་གསལ་པ་ོརྲེད། བསམ་ཚུལ་མྱི ་འད་བ་ཡོང་གྱི ་



༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།21

རྲེད། བསམ་ཚུལ་མྱི ་འད་བ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ནའང་བསམ་ཚུལ་
ལ་གུས་ཞབས་དང་སོ་སོའྱི་དགསོ་དནོ་གང་ཡྱི ན་པ་གསལ་
པ་ོབཏནོ་ཐུབ་པ་མ་གཏགོས་ཕན་ཚུན་ཚྱིག་རྒྱག་ཞུས་པ་ལྟ་
བུ་དང་། སྐྱནོ་འཛུགས་རྱིགས་ཤུགས་ཆྲེན་པ་ོམྱི ་ཡོང་བ་
གཙོ་འདནོ་གནང་རོགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། གང་ལྟར་བསམ་ཚུལ་
མྱི ་འད་བ་ཡོང་ཆོག་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཐག་གཅོད་སྤྱི་མོས་
དང་མང་མོས་གང་ཡྱི ན་ནའང་དྲེའྱི་ཐགོ་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད། 
དྲེར་དགོངས་པ་བཞྲེས་ཏྲེ་སོ་སོའྱི་བསམ་ཚུལ་སྤུངས་ཐུབ་
དགསོ་རུྒྱ་ད ྲེ་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདགུ བདོ་མྱི ་ས་ཡ་
དུག་གྱི ་ར་དནོ་འཐབ་རདོ་ལ་ཚང་མས་ནསུ་པ་གཅྱིག་སྒྱིལ་
དང་། དྲེ་བཞྱིན་ཚང་མས་ཕར་གུྲ་མཉམ་འདྲེགས་ཞུ་ཐུབ་
དགསོ་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད། དྲེ་ལྟར་ཡོང་བ་ཡྱི ན་
ན་བདོ་སྤྱི་མཐུན་གྱི་བསོད་ནམས་གོང་མཐརོ་འགྲ་ོཐུབ་པ། 
བདོ་མྱི ་གཅྱིག་སྒྱིལ་གྱི་ནསུ་པ་ཡྱི ན་ནའང་ཤུགས་ཆྲེ་ར་ུའགྲ་ོ
ཐུབ་པ། དྲེ་བཞྱིན་བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་སྐད་ཡྱིག རྱིག་གཞུང་
གྱི ་རྱིན་ཐང་ཡྱི ན་ནའང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་དང་བཙན་བྱལོ་སྤྱི་
ཚོགས་ནང་ད་ུཡྱི ན་ནའང་འད་རྱིན་ཐང་ཆྲེ་ར་ུའགྲ་ོརུྒྱ། དྲེ་ལ་
བར ྲེན་ནས་བདོ་ཀྱི་ར་དནོ་འཐབ་རདོ་ད ྲེ་ཡང་སརྔ་ལྷག་ནསུ་
པ་འབུར་ད་ུཐནོ་པ་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་རྲེ་བ་དང་ཡྱི ད་ཆྲེས་བྱྲེད་
ཆོག་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་གྲསོ་ཚོགས་
ཀྱི་འཐུས་མྱི ་ཡོངས་དང་རྱིམ་བཞྱིན་འཛྱིན་སྐྱངོ་བཀའ་ཤག་
ཕྲེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ད ྲེ་འདའྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་བཞྲེས་
ཏ ྲེ་ང་ཚོས་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་ད ྲེ་ལརྟ་གནང་རོགས་ཞྲེས་
ཚོགས་གཙོའྱི་དབུ་འབྱྲེད་གཏམ་བཤད་དང་འབྲེལ་ནས་
འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། ཞྲེས་གསུང་བཤད་གནང་རྲེས་སྤྱི་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཚོགས་གཙོ་ལས་ཚབ་དང་
ལས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ཚོགས་མྱི ་བསྐ་ོགཞག་གནང་ས ྲེ་
མཚན་ཐ་ོསྒགོས་སྦང་གནང་། དྲེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་
མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི ་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འདྱིའྱི་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དང་པའོྱི་ཐགོ་

བཀའ་ཤག་གྱི་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འདྱིའྱི་ 
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་བདོ་མྱི ་མང་
སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དང་པའོྱི་
ཐོག་བཀའ་ཤག་གྱི ་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འདྱིའྱི་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། ཆྲེས་བཀུར་བར་འསོ་པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་
སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
ཐགོ་མ་ད ྲེར་བདོ་མྱིའྱི་མགོན་སྐྱབས་དང་མཚོན་རགས་སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸རྒྱལ་བའྱི་དབང་པ་ོམཆོག་ལ་གུས་ཕག་
སྔནོ་ད་ུབཏང་ནས་དྲེ་རྱིང་སྐབས་ ༡༧ པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དསུ་དང་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་
སབས། སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་བདམས་ཐནོ་བུྱང་ནས་དམ་ཕུལ་
ཟྱིན་པའྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཞནོ་མཆོག དྲེ་བཞྱིན་བཀུར་འསོ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་
པ་ཡོངས་ལ་མྱི ་མང་ནས་འགན་བསྐུར་བ་ནང་བཞྱིན་ད ྲེ་རྱིང་
གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་ས ྲེགས་ས ྲེང་ཕ ྲེབས་ཐུབ་པ་དང་། མྱི ་
མང་གྱིས་འགན་བསྐུར་བ་ནང་བཞྱིན་ལས་འགན་སུྒབ་སླད་
གྲསོ་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་རུྒྱའྱི་གོ་སྐབས་

ཐྲེངས་དང་པ་ོད ྲེ་ཡོང་གྱི ་ཡོད་པར་བར ྲེན་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་
བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཞནོ་པ་མཆོག དྲེ་བཞྱིན་བཀུར་
འསོ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྱིའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་
བདྲེ་ལྲེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། དྲེ་དང་མཉམ་ད་ུབར་ལམ་ཟླ་བ་
ཁ་ཤས་ནང་རང་རྲེ་བཙན་བྱལོ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དཀའ་རྙགོ་
ཅྱིག་བུྱང་བ་རྲེད། དྲེ་ཡང་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་བཀའ་ཡྱིག་ཕ ྲེབས་པ་བརུྒྱད་སྲེལ་ཐུབ་པ་
བུྱང་བ་རྲེད། ད་བར་བཙན་བྱལོ་སྤྱི་ཚོགས་འདྱི་གང་ཡྱི ན་
པ་ད ྲེ་དག་ཚང་མ་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་གྱི ་བཀའ་དྱིན་ཉག་གཅྱིག་ལ་བར ྲེན་ནས་བུྱང་བ་
ཡྱི ན་པ་སྨསོ་མྲེད་རྲེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་ངསོ་འཛྱིན་ཡོད། དྲེ་
བཞྱིན་བཀུར་འསོ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བཀའ་ཡྱི ག་ཕ ྲེབས་
རྲེས་གནས་ཚུལ་གཙང་མ་ཆགས་པའྱི་གསལ་བསྒགས་
དང་། ལྷག་པར་མང་ཚོགས་ནང་དྲེའྱི་སྐརོ་གླ ྲེང་སླངོ་བྱྲེད་
མྱི ་དགོས་པའྱི་གསལ་བསྒགས་ཀང་བསྐྱང་གནང་ཡོད་པ་
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རྲེད། ད་ལྟའྱི་དསུ་སུ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་གནས་བབ་དང་། 

དྲེ་བཞྱིན་རྒྱལ་སྤྱི་ཁྱནོ་ཡོངས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་ལྟ་སངས། 
བདོ་ནང་གྱི ་གནས་སངས་ཛ་དག་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་ནའང་
བདོ་དང་མཉམ་པའྱི་གནད་དནོ་གཞན་ཡུ་གུར་མྱི ་རྱིགས་
དང་ཧངོ་ཀོང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་གནད་དནོ་རྲེད། ཉ ྲེ་ཆར་ཐའྲེ་
ཝན་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དག་སྤདོ་ཀྱི་ཐབས་བུྱས་རྱིགས་
སྒྱིག་བཞྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཐནོ་བཞྱིན་པའྱི་
སྐབས་འདྱིར་བདོ་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ནས་གོ་
སྐབས་འདྱི་མ་བརླགས་པར་དམ་འཛྱིན་དགོས་རུྒྱ་ནྱི་གལ་
ཆྲེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད། ལྷག་པར་འཛྱིན་སྐྱངོ་བཀའ་ཤག་
དང་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནྱི་བདོ་ནང་ཡོད་པའྱི་
བདོ་མྱིའྱི་སྐུ ་ཚབ་མཚོན་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་སབས། བདོ་ནང་
ཡོད་པའྱི་བདོ་མྱིར་དཀའ་ངལ་གང་འཕད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་
འཛམ་གླྱིང་ལ་ཕྱི་བསྒགས་བྱས་པ་བརུྒྱད་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་ཐབོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་བར ྲེན་ད ྲེ་རྱིང་ནས་བཟུང་ང་
ཚོ་ཚང་མས་འདས་པའྱི་དཀའ་རྙགོ་གང་ཡྱི ན་པ་ད ྲེ་དག་ལ་

བརྙས་མྱི ་དགསོ་པར་མ་འངོས་པའྱི་གོམ་པ་མདནུ་སྤ་ོབརྒྱག་
རུྒྱའྱི་ས ྲེང་བརྙས་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོཆགས་ཡོད།

འཛྱིན་སྐྱངོ་བཀའ་ཤག་གྱི ་ངསོ་ནས་ཁ་སྔནོ་བཀའ་ཡྱིག་ད ྲེ་
ཕ ྲེབས་པ་དང་ཚྱིག་འབུ་རྲེ་རྲེ་བཞྱིན་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོབྱས་ནས་
བཀླགས་པ་ཡྱི ན། དྲེ་ལ་བསམ་ཞྱིབ་བྱས་པ་ཡྱི ན། དྲེ་བརུྒྱད་
ནས་ད་བར་དཀའ་རྙགོ་འཕད་པ་མཐའ་དག་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་བཀའ་ཡྱི ག་བརུྒྱད་
གཙང་མ་བཟསོ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛྱིན་ཞུ་གྱི ་ཡོད།

གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་མང་ཚོགས་ལ་ལམ་སནོ་ཕ ྲེབས་
པ་ནང་ལྟར་གྲསོ་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་བསྐྱར་ད་ུའདས་
པའྱི་རྙགོ་གླ ྲེང་ཐགོ་གླ ྲེང་སླངོ་མྱི ་དགསོ་པ་དང་། མ་འངོས་
པའྱི་ལས་དནོ་བྱྲེད་ཕགོས་རང་གྱི ་ས ྲེང་འཛྱིན་སྐྱངོ་བཀའ་
ཤག་གྱི ་ངསོ་ནས་མཐུན་འགུར་གང་ཞུ་དགསོ་མྱིན་བཀའ་
ཤག་གྱི ་གསལ་བཤད་བརུྒྱད་ཡོང་རུྒྱ་ཞྱིག་རྲེད། དྲེར་བར ྲེན་
སརླ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་ཚོགས་གཞནོ་

མཆོག་གྱིས་དབུས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡོངས་ལ་འཚམས་
འདྱིའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་ལྲེགས་ཞུ་རུྒྱ་དང་འབྲེལ་གོང་ད་ུདཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་ལྟར་ང་ཚོ་ཚང་མ་
ལས་དབང་གྱིས་མཉམ་ད་ུཚོགས་ཁང་གྱི ་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་
འབུྱང་འགུར་ལོ་བཞྱི་དང་ཕྲེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་རྱིང་ཐུན་མོང་
གྱི ་ནསུ་པ་སྤ ྲེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སབས། འགལ་ཟླ་ཕན་བུ་
ཡོང་སྱིད་པ་རྲེད། འནོ་ཀང་རྒྱ་ཆྲེ་ས་ནས་བདོ་སྤྱི་པའྱི་ར་
དནོ་ཐོག་རང་ནསུ་གང་ལྕགོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་
གྱི ་ངསོ་ནས་ལས་དནོ་སུྒབ་རུྒྱར་དམ་བཅའ་བརན་པ་ོཡོད། 
དྲེ་བཞྱིན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལའང་མཐུན་
འགུར་སྦར་རུྒྱའྱི་ཐགོ་དམ་བཅའ་བརན་པ་ོཡོད།

བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམ་པ་ཡྱིན་
ནའང་དམ་བཅའ་བརན་པ་ོཡོད་པའྱི་ངསོ་འཛྱིན་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད། 
སརླ་ཡང་འཚམས་འདྱིའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་བདྲེ་ལྲེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། 
ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ། ཞྲེས་གསུང་བཤད་གནང་།།

བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅུ་དུག་པའྱི་བཀའ་བླནོ་འསོ་དམྱིགས་གསུམ་ལ་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱིས་
མང་མོས་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཐབོ་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༡༡ ཉྱིན་བདོ་
མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་
དང་པའོྱི་ཐགོ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རྱིང་མཆོག་
གྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༢༢ པའྱི་དགོངས་དནོ་ལྟར། 
རང་གྱི ་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་སུ་བསྐ ་ོགཞག་ཞུ་རུྒྱའྱི་
བཀའ་བླནོ་འསོ་དམྱིགས་ནརོ་འཛྱིན་སྒལོ་མ་ལགས་དང་། 
ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སྒལོ་མ་ལགས། རྒྱ་རྱི་སྒལོ་མ་ལགས། 
ཐུབ་བསན་ལུང་རྱིགས་ལགས། ཚུལ་ཁྱིམས་ར་ོརྲེ་ལགས། 
དངསོ་གུྲབ་ར་ོརྲེ་ལགས་བཅས་ཀྱི ་མཚན་དང་ལོ་རུྒྱས་
སྙྱིང་བསྡུས་རྲེ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་སྒགོས་སྦང་གནང་
རྲེས་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་ནརོ་འཛྱིན་སྒལོ་
མ་ལགས་དང་། ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སྒལོ་མ་ལགས། རྒྱ་རྱི་
སྒལོ་མ་ལགས་བཅས་ལ་སྤྱི་འཐུས་ང་ོཡོད་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་
ཡན་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཐབོ་པར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གྱིས་བཀའ་བླནོ་ད་ུའསོ་འདྲེམས་བུྱང་བའྱི་གསལ་བསྒགས་

གནང་ཡོད།

ནརོ་འཛྱིན་སྒལོ་མ་ལགས་ནྱི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༥ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ 
༢༨ ཉྱིན་འཁུངས་ཤྱིང་། ཀོ་ལྱི ་གྷལ་དང་སྱིམ་ལ་བདོ་གཞུང་
གཏན་སླབོ་གཉྱིས་ནས་གཞྱི་རྱིམ་སླབོ་སྦངོ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ 
ལོར་ཐནོ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ནས་ ༡༩༩༦ བར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ

ཕགོས་ཊྲེ་རྲེ་ཤྱི ་ཡན་ (Teresian) མཐ་ོསླབོ་ནས་ཨྱི ན་
ཡྱིག་རམོ་རྱིག་དང་། སྤྱི་ཚོགས་རྱིག་པ། ལོ་རུྒྱས་རྱིག་པའྱི་
ཐགོ་ཉ ྲེ་བའྱི་རབ་འབྱམས་པ་ (BA) དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ 
ནས་ ༡༩༩༨ བར་མའྲེ་སོར་སླབོ་གྲྲྭ་ཆྲེན་མོ་ནས་ཨྱི ན་ཡྱིག་
རམོ་རྱིག་ཐགོ་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ (MA) ཐནོ། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༠༨ བར་ཨ་རྱི་བདོ་མྱིའྱི་སླབོ་ཡོན་
ལས་འཆར་འགོ་སྦ་ོསྱི ་ཊོན་ཊཕ་སྱི ་ (Tufts University, 

Boston) སླབོ་གྲྲྭ་ཆྲེན་མོའྱི་ཧ ྲེ་ལྲེ་ཅར་ (Fletcher) སླབོ་
གཉ ྲེར་ཁང་དང་། ཧར་ཝཌ་སླབོ་གྲྲྭ་ཆྲེན་མོ་མཉམ་འགྲྱིམས་
བརུྒྱད་ ༡། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དང་། ༢། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
ཞྱི་མོལ་དང་འདམུ་འགྲྱིག་ཐགོ་ཆྲེད་ལས་ཁྱིམས་དང་རྒྱལ་
འབྲེལ་རྱིག་པའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ (MALD) 

ཐནོ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་མའྲེ་སོར་སླབོ་གྲྲྭ་ཆྲེན་མོ་ནས་
དཔྲེ་མཛོད་དང་ཡྱི ག་ཚགས་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ཉ ྲེ་བའྱི་རབ་
འབྱམས་པ་ (BLIBSc) ཡང་ཐནོ།



༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།23

སླབོ་གྲྲྭའྱི་འཛྱིན་རྱིམ་ནར་མར་ཤྲེས་ཡོན་རྲེ་ཕུད་ཀྱི་གསོལ་
རས་ཆད་མྲེད་དང་། མའྲེ་སོར་ཨཡྱི ངྒར་བྱ་དགའ་ (All 

Mysore Iyengar Memorial Award) དང་། མ་
དརྷ་ཡུ་ཕ་རྲེ་ཤྱི ་ཡའྱི་བྱ་དགའ་ (Mother Euphrasia 

Award) ཊའ་ོརོ་མྲེ ་མོ་རྱི་ཡལ་བྱ་དགའ་ (Tauro 

Memorial Award) སོགས་ཐབོ་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༠༦ བར་ར་ས་བདོ་ཀྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕྲེལ་རྒྱས་ལྟ ྲེ་གནས་ཁང་གྱི་ཉམས་
ཞྱིབ་པ་དང་། ལས་འཆར་ལས་འཛྱིན། ལག་བསར་འགན་
འཛྱིན། འགན་འཛྱིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི ་བཅས་གནང་། 
དྲེ་བཞྱིན་ཨ་རྱིར་སླབོ་སྦངོ་ཐནོ་རྲེས་རྒྱ་གར་ད་ུཕྱིར་ལོག་
གྱིས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༡ བར་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་། ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས། 
འགྲོ་བ་མྱི འྱི་ཐོབ ་ཐང་ཚན་པའྱི་འགན་འཁུར་གནང་ ། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ནས་ ༢༠༢༠ བར་ཨ་རྱི་བདོ་ཀྱི་ཐྲེབས་རར་
དཔལ་འབྱརོ་འད་ུའགདོ་དང་རོགས་སྐྱརོ་ལས་འཆར་བའྱི་
འགན་འཁུར་ཡང་གནང་ཡོད།

སུད་སྱིར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་ཚོགས་ཆྲེན་ ༥༩ པ་དང་། ཚོགས་ཆྲེན་ ༦༡ པ། 
མུམ་བྷ ྲེ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཚོགས་ཆྲེན། ཐའྲེ་ལནཌ་
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་སྤྱི ་མང་སྒྱིག་འཛུགས་
དབར་འབྲེལ་ལམ་ཚོགས་ཆྲེན། ཨྱི ན་ཌོ་ན ྲེ་ཤྱི ་ཡ་དང་ལྷ་ོ
ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀར་འཛམ་གླྱིང་སལོ་མཐུན་འཛུགས་སུྐན་ཚོགས་
ཆྲེན་སོགས་སུ་བདོ་དནོ་གཏམ་བཤད་སྤ ྲེལ་ཡོད། 

ཁངོ་ནས་ ༼ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའྱི་བདོ་ཀྱི་ཞྱི་རལོ་ཆྲེན་མོ། 
བུྱང་རྱིམ་དང་དཔད་ཞྱིབ། ༽ དང་། ༼ སུྤལ་སྐུ་བསན་
འཛྱིན་བདྲེ་ལྲེགས་ལ་ཁྱིམས་ཆད། ༽ ༼གསྲེར་ར་བླ་རངུ་
སྒར་གཏརོ་བཤྱིག ༽ ༼ ལོ་ང་ོ ༢༥ དམྱིགས་བསལ་
སྙན་ཐ།ོ ༽ ༼བལ་ཡུལ་ས་འགུལ་གདོ་ཆག་དང་འདསུ་སྡ ྲེ་
འཛུགས་སུྐན་སརླ་གསོ།༽  སོགས་ཨྱི ན་ཡྱིག་ནང་ཕག་དྲེབ་
དང་། སྙན་ཐ་ོརམོ་འབྱི་གནང་ཡོད།

ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སྒལོ་མ་ལགས་ནྱི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ཟླ་ 
༠༩ ཚྲེས་ ༠༡  ཉྱིན་འཁུངས་ཤྱིང་། སྒང་ཏགོ་དང་སྦ ྲེལ་
ཀབོ། མའྲེ་སོར་ (Nirmala Convent) བུ་མོའྱི་སླབོ་གྲྲྭ་

བཅས་ནས་གཞྱི་རྱིམ་སླབོ་སྦངོ་གནང་། མའྲེ་སོར་བུ་མོའྱི་
མཐ་ོསླབོ་ (Teresian College) ནས་ཉ ྲེ་བའྱི་གཙུག་
ལག་རབ་འབྱམས་པ་ (B.A) དང་། མའྲེ་སོར་གཙུག་
ལག་སླབོ་ཁང་ཆྲེན་མོ་ནས་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༧༥ ལོར་དཔལ་
འབྱརོ་རྱིག་པའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ (M.A) 
ཐནོ། མའྲེ་སོར་ (St. Joseph) ཞྲེས་པའྱི་མཐ་ོསླབོ་ནས་
དགྲེ་རན་འསོ་སྦངོ་ (B.Ed.) ལྲེགས་ཐནོ་གནང་།

བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་སླབོ ་གྲྲྭ་ཁག་ནང་ཐོག་མར་དམའ་
རྱིམ་དང་། དྲེ་ནས་མཐ་ོརྱིམ་དགྲེ་རན་ལོ་ང་ོ ༡༤ ལྷག་
རྱིང་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ནས་ ༡༩༩༤ བར་ཌལ་ཧརོ་
གཏན་སླབོ་ཀྱི་སླབོ་སྤྱི་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ནས་ ༢༠༠༣ 
བར་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༠༩ བར་སྦ ྲེལ་ཀབོ་ཉྱིན་
སླབོ་ཀྱི་སླབོ་སྤྱི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༠ བར་བདྲེ་སརླ་
སླབོ་གྲྲྭའྱི་སླབོ་སྤྱི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༠༥ བར་དང་། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༣ བར་མོན་གྷ་ོགཏན་སླབོ་ཀྱི་
སླབོ་སྤྱི་བཅས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་ནང་མྱི ་ལོ་ 
༣༧ ལྷག་དགྲེ་རན་དང་། སླབོ་སྤྱིའྱི་ཞབས་ཞུ་གནང་ས ྲེ་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚྲེས་ ༣༠ ཉྱིན་རས་ཡོལ་ཐནོ། སྦ ྲེལ་
ཀོབ་བུད་མྲེད་ཚོགས་པའྱི་རུྒྱན་ལས་དང་། (Dalhousie 

Public School) དང་། (Hill Top School) ཞྲེས་
པའྱི་སླབོ་གྲྲྭ་གཉྱིས་ཀྱི་སླབོ་སནོ་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ཚོགས་མྱི ་
གནང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་དགྲེ་
རན་གྱི་གཟྲེངས་བསདོ་གྲགས་ཅན་ (National Award 

for Teachers) ཞྲེས་པ་རྒྱ་གར་སྱིད་འཛྱིན་མཁས་དབང་
ཨབ་དལུ་ཀ་ལམ་ (A.P.J. Abdul Kalam) མཆོག་གྱི ་
ཕག་ནས་ཞུ་རུྒྱའྱི་གོ་སྐབས་བུྱང་འདགུ

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་བཟུང་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་ཤྲེས་ཡོན་
ལྷན་ཚོགས་དང་ཤྲེས་ཡོན་སླབོ་སནོ་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ལས་
འཁུར་ཞུ་མུས་ཡྱི ན་པ་དང་། སྦ ྲེང་ལོར་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་
མཐ་ོསླབོ་ཀྱི་འགན་འཛྱིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་འགན་
འཁུར་གནང་མུས་ཡྱི ན།

རྒྱ་རྱི་སྒལོ་མ་ལགས་ནྱི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ 
༢༥ ཉྱིན་འཁུངས་ཤྱིང་། རརོ་གླྱིང་ཡབ་གཞྱིས་སླབོ་གྲྲྭ་
དང་། རརོ་གླྱིང་བདོ་གཞུང་གཏན་སླབོ་འགྲྱིམས་ནས་ཕྱི་ལོ་  
༡༩༨༡ ལོར་གཞྱི་རྱིམ་སླབོ་མཐར་སོན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༡ ནས་ 
༡༩༨༥ བར་པན་ཇབ་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་ནས་ཉ ྲེ་
བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ (B.A) དང་། ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༨༥ ནས་ ༡༩༨༨ བར་ལྡྱི་ལྱི ་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉ ྲེར་
ཁང་གྱི ་གྲགས་ཅན་ཁྱིམས་ལུགས་སླབོ་ར་ (Faculty of 

Law) ནས་ཉ ྲེ་བའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་རབ་འབྱམས་པ་སླབོ་
སྦངོ་ (B.A LLB) གནང་།

ཁོང་སླབོ ་ཕུག་སྐབས་ཤྲེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བུ་མོ ་
སླབོ་ཕུག་རྲེ་ཕུད་ཀྱི་གཟྲེངས་རགས་བཞྲེས་མངོ་བ་མ་ཟད། 
སླབོ་ཕུག་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་
ཀྱིས་ཚོགས་གཙོ་གནང་། དྲེ་ནྱི་བཙན་བྱལོ་ནང་བདོ་རྱིགས་
སླབོ་ཕུག་ནང་ཁུལ་བདྲེ་སྡུག་ཆྲེད་ཚོགས་པ་བཙུགས་པ་ཐགོ་
མ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད། དྲེ་བཞྱིན་པན་ཇབ་གཙུག་ལག་སླབོ་
གཉ ྲེར་ཁང་གྱི ་ (Govt. College of Girls) མཐ་ོསླབོ་
ཀྱི་ཕྱི་རྒྱལ་སླབོ་ཕུག་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་ས་གནས་
གཞནོ་ནའུྱི་རུྒྱན་ལས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བཞྲེས། ལྡྱི་ལྱི ་མཐ་ོ
སླབོ་སྐབས་བདོ་ཀྱི་ཉྱིན་མོ་སུང་བརྱི ་གཙོས་རྒྱ་གར་ཆབ་
སྱིད་ཚོགས་པ་མང་དག་ཅྱིག་གྱི ་གཞནོ་ན་ུསྡ ྲེ་ཚན་ཁག་དང་
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མཉམ་ད་ུའབྲེལ་བ་གསར་འཛུགས་གནང་།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ནས་ ༡༩༩༡ བར་དབུས་བདོ་ཀྱི་གཞནོ་ན་ུ
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་རུྒྱན་ལས་དང་། ལྡྱི་ལྱི ་ས་གནས་བུད་
མྲེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སླབོ་སནོ་པ་བཅས་གཞུང་འབྲེལ་མྱིན་
པའྱི་ཚོགས་པའྱི་ལས་སྣ ྲེ་ཉམས་མངོ་འབུར་ད་ུཐནོ་པ་མ་
ཟད། དབུས་བདོ་ཀྱི་བུད་མྲེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སླབོ་སནོ་པ་
ཡང་གནང་མངོ་ཡོད།

སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་
བཙན་བྱལོ་བ ོད་མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་མང་གཙོ་ཚད་ལྡན་
ཞྱིག་ལ་བསུྒར་ཆྲེད་མཛད་པ་ཆྲེར་བཞྲེས་ཤྱིག་སྤ ྲེལ་གནང་
མཛད་སྐབས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་དགུང་ལོ་ ༢༦ ས ྲེང་
སྐབས་ ༡༡ པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འསོ་
ཐནོ་གྱིས་ལོ་རུྒྱས་ནང་དགུང་ལོ་ཆུང་ཤོས་གྲས་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་
ཡྱི ན་པ་མ་ཟད། སརླ་ཡང་སྐབས་ ༡༢། ༡༣། ༡༤ སོ་སོར་
མད་ོསདོ་སྤྱི་འཐུས་སུ་བདམས་ཐནོ་གྱིས་བཙན་བྱལོ་ནང་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བུད་མྲེད་ཚོགས་གཞནོ་དང་པ་ོཡྱི ན་པ་
དང་། བསདུ་མར་སྐབས་གཉྱིས་རྱིང་ཚོགས་གཞནོ་གྱི་མཛད་
འཁུར་བཞྲེས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་ ༢༠༡༦ བར་བཀའ་
ཤག་སྐབས་ ༡༤ པའྱི་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་གྱི་མཛད་འཁུར་
བཞྲེས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའྱི་བཀའ་བླནོ་ཁྱི་པ་དང་ ༢༠༢༡ 
ལོའྱི་སྱིད་སྐྱངོ་འསོ་བསྡུའྱི་ནང་ཆ་ཤས་ལྲེན་མཁན་བུད་མྲེད་
གཅྱིག་པུ་ད ྲེ་ཡྱི ན་པ་བཅས་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ།།

སབྐས་བཅུ་བདནུ་པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀྱི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དང་པ་ོམཇུག་སྒྱིལ་བ།

༄༅།།སྐབས་བཅུ་བདནུ་པའྱི་བ ོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དང་པ་ོས ྲེ་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༡༡ ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ཚྲེས་ 
༡༢ བར་ཉྱིན་གྲངས་གཉྱིས་རྱིང་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་དསུ་
མཐའ་མའྱི་ཐགོ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་
པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕྲེལ་མཆོག་གྱིས་མཇུག་བསྡམོས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། དྲེ་རྱིང་སྐབས་ ༡༧ པའྱི་གྲསོ་
ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དང་པའོྱི་ཉྱིན་མཐའ་མ་ད ྲེ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད། ཁ་སྔནོ་ཚོགས་གཙོས་དབུ་འབྱྲེད་གཏམ་བཤད་ནང་
ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་རྲེད། ད་རྲེས་ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ད་ུ
བཀུར་འསོ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དངསོ་སུ་ལས་རྱིམ་གྱི་ཆ་
ཤས་བཞྲེས་སངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ལས་རྱིམ་གང་དང་གང་
བུྱང་ཡོད་པ་ཚང་མས་ཐུགས་ལ་ངྲེས་ཡོད་རྲེད་བསམ་
གྱི་འདགུ དྲེར་བར ྲེན་ང་ཚོའྱི་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཀྱི་གྲསོ་
ཆོད་ ༨ འཇགོ་ཐུབ་པ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་གཏན་འབྲེབས་བྱས་མ་ཐག་གདངུ་སྲེམས་མཉམ་སྐྱྲེའྱི་
གྲསོ་ཆོད་འཇགོ་ཐུབ་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེའྱི་གནད་དནོ་ནང་ད་ུ
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གནས་སངས་དང་རྒྱ་ནག་གྱི ་གནས་སངས་རྲེད། 
ལྷག་པར་བདོ་ནང་ད་ུསླབོ་གྲྲྭ་ཁག་དང་། དྲེ་བཞྱིན་དགོན་
སྡ ྲེ་ཁག ཁརོ་ཡུག འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་། ཆོས་དད་རང་

དབང་བཅས་ཚང་མའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཞྱིག་གསལ་པ་ོབཀོད་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འསོ་སྤྱི་
འཐུས་ ༢༠ ལྷག་ནས་ཆ་ཤས་བཞྲེས་ཏ ྲེ། གང་ལྟར་ད ྲེའྱི་
ཐགོ་ལ་བསམ་ཚུལ་སྤུངས་ནས་མ་འངོས་པའྱི་ལོ་ལྔ་ཟ ྲེར་
ནའང་མྱི ་འདགུ ཡོང་རུྒྱ་བསྡད་པའྱི་ལོའྱི་ནང་ང་ཚོས་ནསུ་
པ་མཉམ་སྤུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་བསན་སྱིད་ཀྱི་ཆྲེད་ད་ུཕག་
ལས་ག་རྲེ་གནང་དགསོ་ཡོད་མྲེད། ང་རང་ཚོ་གྲསོ་ཚོགས་
ཀྱི་འཐུས་མྱི ་དང་། འཛྱིན་སྐྱངོ་བཀའ་ཤག དྲེ་བཞྱིན་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱྲེད་མཁན་དང་བདོ་པ་ཚང་མར་ང་ཚོས་
གྲསོ་ཆོད་བཞག་པ་གཞྱིར་བཟུང་ལག་ལྲེན་བསར་དགོས་
རུྒྱའྱི་གནས་སངས་འདྱི་གལ་ཆྲེན་པ་ོཡྱི ན་དསུ། དྲེའྱི་ཐགོ་
ཚང་མས་མཁྱྲེན་པར་ངསོ་འཛྱིན་ཞུ་རུྒྱ་ཞྱིག་དང་། དྲེ་བཞྱིན་
མ་འངོས་པར་ལས་འགུལ་སྤ ྲེལ་ཐུབ་དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆྲེན་པ་ོ
རྲེད་ཅྲེས་མཇུག་གནནོ་གྱི་ཚུལ་ད་ུཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། དྲེ་བཞྱིན་ད ྲེ་
རྱིང་གྱི ་ཚོགས་དསུ་དང་པའོྱི་ཐགོ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་
གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཕ ྲེབས་ཡོད། དྲེའྱི་དནོ་ཚན་དང་བཅས་
པ་ཁ་སང་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་
སྙན་སྒནོ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་། དྲེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་
བགྲ་ོགླ ྲེང་བྱས་པ་དང་མཇུག་སྐྱངོ་གྱི ་གྲསོ་ཆོད་བཞག་པ་ད ྲེ་
འད་བུྱང་ཡོད་པ་རྲེད། ར་བའྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་དནོ་དག་



༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།25

ང་ོམ་འད་པ་ོའདྱི་མ་འངོས་པར་གྲསོ་ཚོགས་དང་འཛྱིན་སྐྱངོ་
བཀའ་ཤག་རྣམ་གཉྱིས་ནས་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་ཀྱི་ཐགོ་
ལ་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་གང་ལ་གང་འཚམ་བུྱང་སོང་བསམ་
གྱི་ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པ་རྲེད། 
ལྷག་པར་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱི་ངསོ་ནས་
འཛྱིན་སྐྱངོ་བཀའ་ཤག་དང་མཉམ་ད་ུའགན་འཁུར་དང་། 
ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གནང་ཐུབ་རུྒྱ་ལ་འབད་
བརནོ་ཆ་ཚང་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན་ཞྲེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

ད ྲེ་བཞྱིན་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཡྱི ག་ཆ་ཨང་ ༡༣ 
དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་རྲེད། ར་བའྱི་འདྱིའྱི་ཐགོ་གླ ྲེང་སླངོ་
མང་པ་ོབུྱང་སོང་། དྲེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་
གྱི ་གསལ་བཤད་བུྱང་སོང་། སྐབས་ད ྲེ་དསུ་ཚོགས་གཙོས་
དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུས་མྲེད། དྲེ་རྱིང་མཉམ་ད་ུཞུ་
ན་བསམས་ནས་སྒུག་པ་ཡྱི ན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་བསྐ་ོགཞག་
བྱ་རུྒྱའྱི་འསོ་ཆོས་སྐརོ་ད ྲེ་རྲེད། དྲེ་ག་རང་འགྲ་ོམ་ཐུབ་པ་
དང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་བཞྱིན་ཡོད། ཁ་སང་བུྱང་རྱིམ་
གྱི་ཐགོ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་
རྲེད། གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་
སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་ཆྲེད་མངགས་ཕྲེབས་ནས། 
ལོ་བཅུ་གསུང་མྲེད་པ་གསལ་པ་ོརྲེད། དྲེ་དསུ་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་ལོ་ལྔ་དང་དུག་འད་པ་ོཞྱིག་གསུངས་ 
སོང་། དྲེར་བར ྲེན་ང་རང་ཚོས་འདྱིའྱི་ནང་ད་ུཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
གྱི ་འསོ་མྱི ་གཅྱིག་ཁུར་བ་ཡྱི ན་ན། དྲེར་མྱི ་གྲངས་ ༢ ལས་
མྱི ་ཉུང་བ་ཞྱིག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྲེད། ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་
ཀྱི་ཐགོ་ནས་ལོ་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་བཞག་ན། ལོ་བཅུའྱི་ནང་ལ་
ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་མྱི ་འབྲེལ་པ་ོམྲེད་ནའང་གང་ལ་གང་འཚམ་
འཐནོ་ཐུབ་རུྒྱའྱི་དམྱིགས་ཚད་ཟྱིན་པ་རྲེད། ཡྱི ན་ནའང་ང་
ཚོའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འསོ་ཆོས་ཚང་བ་ཞྱིག་རག་
རུྒྱ་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྲེད། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་རྲེད། ང་ཚོས་
འཆར་འབུལ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས། འཆར་འབུལ་
ཚོགས་ཆུང་ལ་མྱི ་འགྲོ་རག་གྱི ་མྲེད་པ་ཡྱི ན་ན་གསལ་
པ་ོཆགས་ཀྱི་རྲེད། བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ནྱི་གྲསོ་
ཚོགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བྱྲེད་དགསོ་རུྒྱའྱི་གནས་སངས་ཆགས་
བཞྱིན་ཡོད། དྲེ་བཞྱིན་ལོ་ཚད་ད ྲེ་ཕར་འགང་བྱྲེད་དགོས་
ཀྱི་འདགུ ཡང་ན་ཆ་རྐྲེན་ད ྲེ་རང་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱས་ནས་

གང་ལྟར་ཡོངས་གྲགས་འགྲ་ོཐུབ་རུྒྱ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཟ་ོདགསོ་
ཀྱི་འདགུ་གམ་མྱི ་འདགུ་ཟྲེར་བ་འདྱི་བཀུར་འསོ་སྤྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་རྲེད། ལྷག་པར་རུྒྱན་ལས་རྲེད། དྲེ་བཞྱིན་ཚོགས་
གཙོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱི ན་ནའང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་
བླའོྱི་ནང་བང་སྒྱིག་གྱི ་ཡྱི ན། དྲེ་བཞྱིན་ལས་རྱིམ་གཅྱིག་ད ྲེ་
བཀའ་བླནོ་འསོ་འདྲེམས་ཞུ་རུྒྱ་ད ྲེ་རྲེད། གྲསོ་ཚོགས་ར་བའྱི་
ནང་ད་ུབཀའ་བླནོ་འསོ་ཐནོ་པ་གསུམ་བུྱང་ཡོད། འསོ་ཐནོ་
པ་གསུམ་ལའང་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རུྒྱ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་ལའང་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། དྲེ་
ནས་བཀའ་ཤག་གྱི ་ལས་དནོ་ཐ་དག་ལམ་ལྷ ོངས་ཡོང་
རུྒྱའྱི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་ཡོང་གུ་བསྡད་པའྱི་
བཀའ་བླནོ་གྱི་འསོ་འདྲེམས་དྲེ་དག་ལམ་ལྷངོས་འགྲ་ོབའྱི་
སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། དྲེ་ནས་བཀའ་དྱིན་རྲེས་དན་གྱི་གྲསོ་
ཆོད་ད ྲེ་ཆགས་བཞྱིན་ཡོད། དྲེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྱི ་བཞྱིན་
ཡོད། ར་བའྱི་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱྲེན་གྱི་རྲེད། ང་ཚོའྱི་ནང་མོལ་
ཚོགས་འདའུྱི་སྐབས་སུ་རབུ་རབུ་བཟ་ོཐུབ་པ་ད ྲེ་ཕྱི་རྒྱལ་སྤྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ལྔས་འགན་འཁུར་བཞྲེས་ནས་བུྱང་བ་རྲེད། 
འནོ་ཀང་ནང་མོལ་ཚོགས་འད་ུཉྱིན་གྲངས་གསུམ་བཞྱི་རྱིང་
བརྱིས་ན་འགྲྱིག་གྱི ་ཡོད། རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ང་དང་
ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ངྲེད་གཉྱིས་ལ་འགན་འཁུར་རོགས་
བྱསོ་ཟྲེར་ནས་སྤྱི་མོས་ཐགོ་ནས་འགན་བསྐུར་བ་རྲེད། དྲེའྱི་
སྔནོ་གྱི་ཁུངས་འད་མ་སོང་ན་གནས་སངས་གཞན་པ་ཞྱིག་

རྲེད། སྐབས་ད ྲེ་དསུ་སྤྱི་མྱི ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བྱས་ནས། ནང་
ལ་སླ ྲེབས་སོང་ནའང་འདྱི་ག་འད་ཞྱིག་འགྲ་ོདགསོ་ཀྱི་འདགུ་
བསམ་ནས། ཉྱིན་མཚན་གཉྱིས་ཀར་བསམ་བླ་ོབཏང་། བང་
སྒྱིག་ནས་འབད་བརནོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞྲེས་རྣམ་པ་ཚོར་མཁྱྲེན་
རགོས་སླད་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་།

ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་རབུ་རབུ་བྱས་ནས་རུྒྱན་ལྡན་ལྟར་ཡོང་
ཐུབ་རུྒྱ་ད ྲེ། ཁ་སང་ངས་དབུ་འབྱྲེད་ཀྱི ་གཏམ་བཤད་
ལའང་ཞུས་ཡོད། འགྲ་ོབ་ལྷ་དང་བཅས་པའྱི་༸སྐྱབས་
མགོན་༸གོང་ས་ལྷ་མྱིའྱི་རྣམ་འད ྲེན་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་
ཅད་མཁྱྲེན་པ་མཆོག་གྱི ་ཐུགས་རྲེ་བཀའ་དྱིན་ཉག་གཅྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དྲེ་བསམ་བཞྱིན་ད་ུབཀའ་དྱིན་དན་པའྱི་
ཐགོ་ནས། བཀའ་དྱིན་ཚོར་བའྱི་ཐགོ་ནས། བཀའ་དྱིན་ནམ་
ཡང་བརྲེ་ཐབས་མྲེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དྲེ་རྱིང་གྱི ་གྲསོ་ཆོད་
འདྱི་ཡྱི ན་ནའང་ཆྲེད་མངགས། ཁ་སང་དངསོ་གནས་བྱས་
ན་ཡྱིག་ཆ་བཟ་ོརུྒྱ་ལ་ཉྱི་མ་འགའ་ཤས་མ་གཏགོས་ཡོད་མ་
རྲེད། འནོ་ཀང་ཚོགས་དུང་དང་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་རྲེད། 
དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་དྲེ་འད་ཞྱིག་ཡོང་ན་བསམས་རྲེད། 
དྲེ་ད ྲེ་རྱིང་འཁུར་ཡོང་བ་ཡྱི ན། དྲེ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་
མཆོག་གྱིས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་གྱི ་བཀའ་
སླབོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གོ་བསྡུར་བྱྲེད་དགསོ་རུྒྱ་ལྟ་
བུ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ཡྱི ན་ནའང་འདྱི་གྲསོ་ཚོགས་ནང་
ད་ུགནང་བ་ཞྱིག་མ་རྲེད། གྲསོ་ཚོགས་ཕྱི་ལ་རྲེད། སྐབས་
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དྲེ་དསུ་ང་ཚོ་བདམས་ཐོན་གྱི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་འད་པ ོ་
ཞྱིག་རྲེད། ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་ཚུར་ཡོང་ཐུབ་རུྒྱ་ཞྱིག་གྱི ་ཐགོ་
ལ་ཐབས་ཤྲེས་འད་ཞྱིག་རྲེད། དྲེ་འད་ཡྱི ན་དསུ་འཛྱིན་སྐྱངོ་
དང་གོ་བསྡུར་བྱྲེད་རུྒྱ་བུྱང་མ་སོང་ཞྲེས་སྙན་སྲེང་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

ད ྲེ་བཞྱིན་ང་ཚོས་གྲསོ་ཆོད་བཞག་པ་གཞྱིར་བཟུང་འབུྱང་
འགུར་ལོ་ ༥ རྱིང་སོ་སོའྱི་ཚྲེའྱི་འཕྲེན་པ་མ་རགོས་བར། 
ཇྱི་སྱིད་འཚོ་བའྱི་བར་ད་ུབུྱང་ན་བཀའ་དྱིན་རྲེས་དན་གྱི་ནང་
ད་ུབཞག་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་མཇུག་སྐྱངོ་བྱྲེད་ཐུབ་དགསོ་
རུྒྱ་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོ་དཀྱིལ་འཁརོ་འདྱིའྱི་
ནང་ད་ུསྡདོ་མཁན་གཅྱིག་པུ་མ་རྲེད། འདྱི་དང་འབྲེལ་

བ་ཡོད་པའྱི་གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་རྲེད། རྒྱ་ཆྲེའྱི་མང་ཚོགས་
རྲེད། ཚང་མས་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྲེད་མ་
གཏགོས་གཅྱིག་གཉྱིས་ལ་ཁག་དཀྲྱི་ནས་གཡུགས་པ་ཡྱི ན་
ན། གཡུག་ས་རག་ནའང་ལས་འབས་འགྲ་ོཡྱི ་མ་རྲེད། དྲེ་
གསལ་པ་ོརྲེད། ཉྱི་མ་གཅྱིག་ལས་འབས་འཁརོ་ཡོང་དསུ་
སོ་སོ་རང་གྱིས་མངོ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྲེད་མ་གཏགོས་གཞན་ལ་ཕར་གཡུག་ཐུབ་ས་ཞྱིག་
ཡོད་མ་རྲེད། དྲེ་ཚོ་ཚང་མར་འགན་འཁུར་དགསོ་རུྒྱ་གལ་
ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ཅྲེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

ད ྲེ་བཞྱིན་སྐབས་ ༡༧ པའྱི་གྲསོ་ཚོགས་འདྱིར་འདས་པའྱི་

ལོ་རུྒྱས་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུ་ཡྱི ་མྱིན། དངསོ་ཡོད་ཀྱི་གནད་དནོ། 
དཀའ་ངལ་ཆྲེན་པ་ོཞྱིག་གྱི ་འགོ་ནས་གྲསོ་ཚོགས་བསྐྱར་
གསོ་བུྱང་བ་ཞྱིག་རྲེད། དྲེ་འདའྱི་ཐགོ་ནས་ཟླ་བ་ ༤ ཙམ་
དྲེ་འད་བུྱང་བ་རྲེད། ཁ་སང་ང་ཚོས་སྐབས་ ༡༧ པའྱི་གྲསོ་
ཚོགས་ཀྱི་དསུ་ཡུན་ད ྲེ་ག་འད་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛྱིན་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད་
མྲེད་ཀྱི་ཐགོ་ཁྱིམས་སྒྱིག་གཞྱི་ད ྲེ་ཚོ་བལྟས། ཚོགས་གཙོ་
བསླ ྲེབ་པ་དང་། རུྒྱན་ལས་ཕྲེབས་ཡོང་གྱི ་ཡོད་པ་རྲེད། རུྒྱན་
ལས་ཀྱི་ལོ་དསུ་ད ྲེའང་གཏན་འབྲེབས་བྱྲེད་དགསོ་ཀྱི་ཡོད། 
ལས་ཀ་ཆ་བགསོ་གནང་དགསོ་དསུ་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་
བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དནོ་ཚན་སོ་དགུ་པ། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ཡུན་ཚད། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་རྲེའྱི་ཡུན་ཚད་
ལོ་ལྔ་རྲེ་ཡྱི ན་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་ཙམ་རྲེད། སྤྱིར་བཏང་སྦམོ་པ་ོའད་
མ་གཏགོས་གསལ་པ་ོམྱི ་འདགུ

དྲེ་ནས་འསོ་བསྡུའྱི་སྒྱིག་གཞྱི་ནང་ད་ུཕ ྲེབས་ན། དནོ་ཚན་
སོ་བརྒྱད་པ། བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་རྲེའྱི་ཡུན་ཚད། 
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་རྲེའྱི་ཡུན་ཚད་དམ་བཅའ་ཕུལ་
ཉྱིན་ནས་བཟུང་ལོ་ལྔ་རྲེ་ཡྱི ན། དྲེ་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་བཀདོ་
འདགུ དྲེ་ཡྱི ན་དསུ་སྐབས་ ༡༧ པའྱི་དསུ་ཡུན་ད ྲེ་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༨ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༦ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ 
༧ བར་ཆགས་ཀྱི་འདགུ་ཅྲེས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་སྙན་སྲེང་ཞུ་རུྒྱ་
ཡྱི ན། ང་ཚོའྱི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དང་པ་ོད ྲེ་རྱིང་ནས་
ཚར་བ་རྲེད། དངསོ་གནས་བྱས་ན་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་
གཅྱིག་སྐྱངོ་ཐུབ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད། ལས་བསྡམོས་གྲསོ་ཚོགས་
དྲེ་འགྲ་ོཐུབ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ཀང་བུྱང་མྲེད། འནོ་ཀང་འཛྱིན་
སྐྱངོ་སྔནོ་མའྱི་ལས་དནོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ལས་བསྡམོས་རྒྱས་
པ་མང་བ་ད ྲེ་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ལ་འབྱརོ་ཚར་འདགུ 
ཡྱི ན་ནའང་དྲེར་མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་ཕྱིན་པ་
ཡྱི ན་ན། ལས་བསྡམོས་རྒྱས་པར་སྤྱི་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཚོས་
ཞྱིབ་འཇུག་དང་སྙན་ཐ་ོབཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད། འཛྱིན་སྐྱངོ་
ལ་གཏངོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། གྲསོ་ཚོགས་ལ་འཁུར་རུྒྱའྱི་གྲ་
སྒྱིག་གནང་དགསོ་དསུ་ད ྲེ་ཡོང་གྱི ་མྱི ་འདགུ དང་པ་ོཚོགས་
གཙོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་ལས་བསྡམོས་
གྲསོ་ཚོགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཚོགས་ན་བསམས་པ་རྲེད། རུྒྱན་
ལས་ནང་དའུང་འབུད་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་རྲེད། ཡྱི ན་ནའང་
བཀུར་འསོ་སྤྱི་འཐུས་ཁག་གཅྱིག་གྱི ་ཐགོ་ནས་དསུ་ཚོད་
དང་། འགྲ་ོསོང་ད ྲེ་འདའྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་
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གསུང་བཞྱིན་འདགུ དྲེར་བར ྲེན་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་གྲསོ་
ཚོགས་དསུ་ཚོད་རྱིང་ཙམ་ཞྱིག་ཚོགས་ཐུབ་རུྒྱ་དང་། དང་
པ་ོལས་བསྡམོས་ད ྲེ་ཕྱིན། དྲེའྱི་རྲེས་ལ་སྔནོ་རྱིས་འགྲ་ོདགསོ་
པ་འད་པ་ོཞྱིག་འདགུ ཡང་ལས་བསྡམོས་རྦད་ད ྲེ་གཡུགས་
པ་ཡྱི ན་ན་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དནོ་འགན་མ་ཁུར་བ་འད་
པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྲེད་ན་བསམ་པའྱི་སྲེམས་འཚབ་ཅྱིག་
ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་ད ྲེ་ཚོ་ཚང་མ་མཉམ་ད་ུའགྲ་ོཐུབ་རུྒྱ་ཞྱིག་
ད་ལྟ་རུྒྱན་ལས་ནང་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས་དསུ་ཚོད་ད ྲེ་རྲེས་སུ་
གཏན་འབྲེབས་ཡོང་གྱི ་རྲེད་ཅྲེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

ད ྲེ་བཞྱིན་ང་ཚོས་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་གཉྱིས་པ་བསྐྱངས་
ཚར་བའྱི་སྐབས་སུ་ནད་ཡམས་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གནས་
སངས་མྲེད་པ་ཡྱི ན་ན། སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་འཚམས་གཟྱིགས་
ཕ ྲེབས་རུྒྱའྱི་ལས་འཆར་བཟ་ོརུྒྱ་ཡྱི ན། དྲེ་བཞྱིན་ས་བགསོ་
ཕགོས་བསྐྱདོ་བྱ་རུྒྱའྱི་ལས་འཆར་བཟ་ོརུྒྱ་ཡྱི ན། དྲེ་བཞྱིན་
ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕ ྲེབས་མཁན་ཚོའྱི་ལས་འཆར་བཟ་ོརུྒྱ་ཡྱི ན། 
དྲེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་
ཕ ྲེབས་རུྒྱའྱི་ལས་འཆར་མང་ཙམ་བཟ་ོརོགས་གནང་། སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁག་ལའང་མངག་གྱི ་ཡྱི ན་ཞྲེས་གསུང་གྱི ་
འདགུ དྲེ་ཡྱི ན་དསུ་ལས་འཆར་བཟ་ོརུྒྱ་དང་། སྐབས་ད ྲེ་དསུ་
གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་ཐུག་པའྱི་སྐབས་སུ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རུྒྱའྱི་
གནད་དནོ་ད ྲེ་ཚོ་གྲས་རྱིམ་པས་ལམ་སནོ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཁ་
གསལ་པ་ོབཟ་ོཐུབ་རུྒྱའྱི་འབད་བརནོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། དྲེ་བཞྱིན་
ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་སྒྱིག་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་སྐརོ་རྲེད། ཁ་
སང་བཀའ་ཤག་གྱི ་གསལ་བཤད་ནང་དའུང་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་
འཁདོ་ཡོད། དྲེ་བཞྱིན་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པ་ཚོ་ནས་
ཡྱི ན་ནའང་དྲེ་ཚོ་ཁ་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགསོ་འདགུ་ཅྲེས་མང་
པ་ོལ་བསམ་ཚུལ་ཡོད། ང་ཚོ་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་ཡྱི ན་ནའང་འདས་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་ཉམས་མངོ་ད ྲེ་
ཚོ་ལ་བལྟས་ནས་མ་འངོས་པར་ཁྱིམས་སྒྱིག་གཞྱི ་ཡྱི ན་
ནའང་ཕུག་ཏུ་གཏངོ་རུྒྱ་དང་ཁ་གསལ་པ་ོབཟ་ོཐུབ་རུྒྱའྱི་ཐགོ་
ནས། གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་ཡྱི ན་མཁན། དྲེ་བཞྱིན་རུྒྱས་
ཡོད་མཁན་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་རྲེད། དྲེ་བཞྱིན་འཛྱིན་སྐྱངོ་
གྱི་ཐགོ་ནས་གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་ཕ ྲེབས་དགསོ་པ་ཡྱིན་ནའང་དྲེ་
འདའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོས་གྲསོ་ཚོགས་ཐྲེངས་རྲེས་མའྱི་སྐབས་
སུ་ཡྱི ན་ནའང་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་ཐུབ་རུྒྱའྱི་འབད་བརནོ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། ཞྲེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

ད ྲེ་དང་མཉམ་ད་ུབཀུར་འསོ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ལ་ཞབས་
སྐུལ་ཟྲེར་ནའང་མྱི ་འདགུ་འབདོ་སྐུལ་ཟྲེར་ནའང་མྱི ་འདགུ 
གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དང་པ་ོཚོགས་ཚར་ཙམ་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད། གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དང་པའོྱི་ནང་ད་ུལས་
རྱིམ་གལ་ཆྲེ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་བསྐྱངས་ཡོད། བཀུར་འསོ་
སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཆ་ཤས་ཡག་པ་ོབཞྲེས་གནང་སོང་། 
མྱི ་ཚང་མའྱི་བསམ་བླ་ོགཅྱིག་མཚུངས་ཡོང་རུྒྱ་ཞྱིག་ཁག་
པ་ོརྲེད། མ་འད་བ་ཡོང་རུྒྱ་ནྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 
ཡྱི ན་ནའང་གྲསོ་ཚོགས་ནང་ད་ུལུས་དང་ངག་གྱི ་ཀུན་སྤདོ་
རྲེད། དྲེ་བཞྱིན་ཚྱི ག་བ ྲེད་སྤདོ་གཏངོ་སངས་ཡྱི ན་ནའང་
གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་མཐུན་པ། གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཆྲེ་
མཐངོ་དང་ལྡན་པ་ཡོང་ཐུབ་དགསོ་རུྒྱ་ད ྲེ་ང་ཚོས་གལ་ཆྲེན་
པ་ོཧ་ཅང་རྱིས་དགོས་ཀྱི་འདགུ་ཅྲེས་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་
ཀྱིས་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་ནས་ཡོང་ཐུབ་རུྒྱ་ཞྱིག་རྲེད་མྱི ་འདགུ 
རྣམ་པ་ཚོ་མྱི ་རྲེ་ང་ོརྲེ་ནས་དགོངས་པ་བཞྲེས་ཏ ྲེ་འདྱི་ཡག་
པ་ོཞྱིག་འགྲ་ོཐུབ་རུྒྱའྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརནོ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་
འདགུ དཔྲེར་ན། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ལྟ་བུ་མཚོན་པ་
ཡྱི ན་ན། ག་པར་ཡྱི ན་ནའང་སྦར་རུྒྱའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཡོད། དྲེ་རྱིང་གཅྱིག་པུ་མ་རྲེད། འདས་པའྱི་གྲསོ་
ཚོགས་ཚང་མའྱི་ནང་ད་ུད ྲེ་འད་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད། དྲེ་ཆུ་ངན་
ལམ་ཤོར་ཟྲེར་ནའང་མྱི ་འདགུ དྲེ་འདའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་
ཆགས་ཚར་བ་རྲེད། ལམ་སང་འགུར་བ་གཏང་རུྒྱ་ཚོགས་
གཙོ་ལའང་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད། མ་འངོས་པར་འཛྱིན་
སྐྱངོ་བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཕ ྲེབས་མཁན་ཡྱི ན་ནའང་འད། 
གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པ་ཡྱི ན་ནའང་འད། དྲེ་ཚོའྱི་
ཐགོ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་ཆ་ཤས་བཞྲེས་ཐུབ་དགསོ་
རུྒྱ་དང་། ལྷག་པར་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པ་ཁྱིམས་
བཟ་ོལྷན་ཚོགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཁྱིམས་སྒྱིག་
གཞྱི་གཏན་འབྲེབས་བྱས་ཚར་བ་ད ྲེ་ཉྱི་ཤུ་ར་གྲངས་ཤྱིག་
ཡོད། དྲེ་ཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་སྣང་དང་སླབོ་སྦངོ་གནང་རུྒྱ། 
དྲེ་བཞྱིན་ལུང་པ་གཞན་གྱི་ཁྱིམས་སྒྱིག་གཞྱིའྱི་སྐརོ་ལའང་
ཐུགས་སྣང་གནང་ཐུབ་ན་ལྲེགས་པའྱི་ཆ་རྲེད། དྲེ་ཚོའྱི་ཐགོ་
ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་ཐུབ་དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ཅྲེས་
ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

ད ྲེ་དང་མཉམ་ད་ུང་ཚོའྱི་བཀུར་འསོ་སྤྱི་འཐུས་གསར་པ་
གྲངས་ ༡༨ ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་

ནས་ཟབ་སྦངོ་འབུལ་རུྒྱའྱི་ཐགོ་གྲ་སྒྱིག་ཅྱིག་གནང་འདགུ་
པར་བར ྲེན་བུྱང་བ་ཡྱི ན་ན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་
འདགུ གང་ཡྱི ན་ཟྲེར་ན། དྲེའྱི་རྱིས་མཚམས་སམ་རོགས་
དངུལ་ད ྲེ་བར་ད་ུརྲེད་འདགུ ང་ཚོས་ཐབས་ཤྲེས་ཤྱིག་ཞུ་རུྒྱ་
ཡྱི ན། གསར་པ་ད ྲེ་ཚོ་ཕ ྲེབས་ཐུབ་དགསོ་རུྒྱ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་
རྙྱིང་པའྱི་ནང་ད་ུཕ ྲེབས་འདདོ་ཡོད་པ་ཡྱི ན་ན་ང་ཚོས་མཐུན་
རྐྲེན་སྦར་རུྒྱའྱི་ཐབས་ཤྲེས་གཏང་རུྒྱ་ཡྱི ན། ཕགོས་མཚུངས་
ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡྱི ན་ནའང་དསུ་ཚོད་ཀྱི་དཀའ་
ངལ་ཐགོ་ནས་ཕྲེབས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱི ན་ན། ང་ཚོས་ད་རྒྱའྱི་
ཐགོ་ནས་མཉམ་ཞུགས་བྱྲེད་ཐུབ་རུྒྱའྱི་མཐུན་རྐྲེན་འདགུ་
དང་མྱི ་འདགུ་ད ྲེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། དྲེ་རྱིང་
གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་སྐྱངོ་བའྱི་སྐབས་
སུ་སྐུ་ལས་སྐྱནོ་མཁན་གཙོ་བ་ོཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བྱྲེད་རྣམ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་གྲསོ་ཚོགས་འདྱི་
ལྟ་བུ་ཡྱི ན་ན་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོབུྱང་སོང་། ཁངོ་ཚོས་
རྲེས་གཟའ་ཉྱི་མ་དང་སྤ ྲེན་པར་དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་ ༩་་་༡༠ 
བར་ད་ུལས་ཁུངས་སུ་བསྡད་ནས་ཕག་ལས་གནང་བ་རྲེད། 
ཁོང་རྣམ་པ་དང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒ་བརྙན་སྡ ྲེ་ཚན་
ནས་གྲསོ་ཚོགས་ཐད་གཏངོ་གནང་རུྒྱ་མཚོན་པའྱི་ང་ཚོའྱི་
ཁ་པར་དྲེ་ཚོ་ཚང་མ་ཁངོ་རྣམ་པས་འགན་འཁུར་གྱི་ཡོད་པ་
རྲེད། དྲེ་བཞྱིན་བདྲེ་སུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ནས་མྱི ་ཕ ྲེབས་
མཁན་ཚོར་ཐུགས་སྣང་གནང་རུྒྱ་ད ྲེ་འདའྱི་འགན་ཁུར་ཡོད། 
འཕདོ་བས ྲེན་ལས་ཁུངས་ནས་ལག་པ་དགུ་སྲེལ་བྱྲེད་རུྒྱ་
དང་ཚ་བ་བརག་དཔད་གནང་རུྒྱའྱི་མཚོན་པའྱི་ཚང་མ་ཁངོ་
རྣམ་པས་འགན་འཁུར་ཡོད་སབས། དྲེ་རྱིང་གྱི ་གོ་སྐབས་
འདྱི་བརུྒྱད་ཚང་མར་གྲསོ་ཚོགས་དང་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀྱི་
ངསོ་ནས་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

མཐའ་དནོ་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
༸སྐུ ་ཚྲེ ་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརན་ཅྱིང་ཐུགས་ཀྱི་
དགོངས་བཞྲེད་ལྷུ ན་གྱི་གུྲབ་པ་དང་། བདོ་དནོ་བདྲེན་མཐའ་
གསལ་བའྱི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། ཞྲེས་གསུང་བཤད་གནང་
རྲེས་གྲསོ་ཚོགས་རྒྱལ་ཁའྱི་ངང་ནས་གྲལོ་ཡོད་པ་བཅས། །
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བདམས་ཐོན་སྤི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གཉིས་མཆོད་མཇལ་དུ་ཕེབས་པ།

བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅུ་དུག་པའྱི་བཀའ་བླནོ་འསོ་དམྱིགས་གསུམ་ལ་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱིས་མང་མོས་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཐབོ་པ།


