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གསར་འགདོ་པ། བསྟན་འཛྱིན་བསྟན་སྐྱངོ་།
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དཀར་ཆག

བོད་དང་བོད་མི།

<<ཤྲེས་བྱ།>> དསུ་ད ྲེབ་འདྱི་ནྱི་བ ོད་མྱི འྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཟླ་རྲེའྱི་གསར་
འགུར་འགྲྲེམས་སྤ ྲེལ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་གཞུང་
འབྲེལ་དསུ་ད ྲེབ་ཅྱིག་ཡྱི ན། དསུ་ད ྲེབ་འདྱིའྱི་ནང་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སྟནོ་གནང་བ་ལྟར། ༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་མཛད་འཆར་
ཁག་རྒྱས་གླ ྲེང་དང༌། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱིྱི་སྱིད་
བུྱས་རྣམས་རྒྱས་བཤད། བདོ་ནང་གྱི ་གནས་སྟངས། 
རྒྱལ་སྤྱི་དང་རྒྱ་ནག་གྱི ་འགུར་བ་གལ་ཆྲེ་ཁག་ཞྱིབ་
རྒྱས་འགོད་སྤ ྲེལ་ ཞུ་རུྒྱ་ར ་འཛྱིན་ཐོག་རོམ་སྒྱིག་
དང་འདནོ་སྤ ྲེལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པས་རྒྱ་ཆྲེའྱི་ཀླགོ་པ་
པ་ོརྣམས་ནས་ལྲེགས་སྤ ྲེལ་ཉ ྲེས་འགོག་གྱི ་དགོངས་
འཆར་དང་གཞགོས་འདྲེགས་ཡོང་བ་ཞུ།།

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཨུ་ར་ུསུའྱི་དབུ་
ཁྱིད་ཟུར་པ་མྱི ་ཁལ་གོར་བྷ་ཆབ་མཆོག་འདས་གྲོངས་སུ་གུར་བར་
ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།------------------------------3

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཨྱི ན་ཡུལ་གྱི་
བདམས་ཐནོ་སྱིད་བླནོ་ལྕམ་སྐུ་ལྱི ་ཛྱི ་ཊྱི ་ར་སྱི ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྱིའྱི་
གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བ།------------------------------3

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་
བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།------------------------------4

སྤྱི ་ ནརོ་༸གོང་ ས ་༸སྐྱབས ་མགོན་ཆྲེ ན་ པ ོ ་ མ ཆོག ་ གྱི ས ་ ཨྱི ན་
ཡུན་གྱི ་ཞྱིང་གཤྲེགས་རྒྱལ་མོ ་ཨྱི ་ལྱི ་ཛྱི ་བ ྲེཊ ་གཉྱིས ་པར་ ཐུགས་ 
སྨནོ་མཛད་པ།-----------------------------------6

སྤྱི ་ ནརོ་༸གོང་ ས ་༸སྐྱབས ་མགོན་ཆྲེ ན་ པ ོ ་ མ ཆོག ་ གྱི ས ་ ཨྱི ན་
ཡུལ ་གྱི ་རྒྱལ ་པོ་ ཅཱར་ལྱི ་ སྱི ་མ ཆོག ་ལ ་ འཚམས ་འདྱིའྱི ་ གསུང་ 

འཕྱིན་སྩལ་བ།-----------------------------------6

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཝྲེ་ཏྱི་ནམ་གྱི་
མཇལ་བཅར་བ་བརྒྱ་ཕག་གཉྱིས་བརྒལ་བར་བཀའ་སླབོ ་དང་ཆོས་
འབྲེལ་བཀའ་དྱིན་སྩལ་བ།---------------------------7

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ལྷ་ོཤར་ཨྲེ ་ཤྲེ་ཡའྱི་
དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བར་གསུང་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།--------9

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དབུ་མ་འཇུག་པའྱི་
བཀའ་ཆོས་ཉྱིན་གཉྱིས་པར་བདྲེན་བཞྱི་ང་ོསྤདོ་དང་ཆོས་ཞུ་བའྱི་དྱི་བར་
བཀའ་ལན་སྩལ་བ།------------------------------11

སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས ་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེ ན་པ ོ་མ ཆོག ་གྱིས ་རྒྱ་གར་
གྱི ་སྱིད་ བླ ོན་ན་རྲེནྡྲཱ་ མོ ་ དྱི་མཆོག ་གྱི ་ འ ཁུངས་སྐར་ལ ་འཚམས་ 
འདྱི་མཛད་པ།----------------------------------13

སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས ་རོད་རྙ ོག ་
ཅན་གྱི ་ས ་ ཁུལ ་གྱི ་གཞོན་སྐྱྲེས ་འགོ ་ཁྱིད་ཁག་གཅྱིག ་ལ ་བཀའ་ 
སླབོ་སྩལ་བ།----------------------------------14

༸གོང་ས་མཆོག་གྱི ་མཛད་འཆར་ཁག་གྱི ་སྐུ་པར་
དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡྱིག་ཚང་དང་ཕྱི་དྱིལ་ 
ལས་ཁུངས་ཀྱི་པར་པས་མཐུན་འགུར་ 

གནང་བར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ།

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཐའྲེ་ཝན་གྱི་དད་
ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ཚད་མ་རྣམ་འགྲྲེལ་ལྲེའུ་གཉྱིས་པའྱི་གསུང་
ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།-------------------------15

སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས ་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེ ན་པ ོ་མ ཆོག ་གྱིས ་ཚད་མ ་
རྣམ ་ འགྲྲེལ ་གྱི ་ གསུང་ ཆོས ་ ཉྱིན་ གཉྱིས ་ པར་ ཆོས ་ འབྲེལ ་ དང་ 
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།------------------------------19

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་འདྱི་ལོའྱི་ན་ོསྦ ྲེལ་
དངསོ་ཁམས་རྱིག་པའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་ཐབོ་མཁན་གསུམ་ལ་འཚམས་
འདྱི་མཛད་པ།----------------------------------21

སྤྱི ་ ན ོར་༸གོང་ ས ་༸སྐྱབས ་མགོན་ཆྲེ ན་ པ ོ ་ མ ཆོག ་ གྱི ས ་ བདྲེ་
ལྲེ གས ་ སྨན་ ཁང་གྱི ་ ལས ་བྱྲེད་ ཡོངས ་ལ ་མཇལ ་ཁ ་ དང་བཀའ་ 
སླབོ་སྩལ་བ།-----------------------------------22

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ 
ལོའྱི་ན་ོཝྲེལ་ཞྱི་བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་བཞྲེས་མཁན་གསུམ་ལ་འཚམས་
འདྱི་མཛད་པ། ---------------------------------23

བོད་མྱི འྱི་མང་གཙོ་དབུ་བརྙ ྲེས་ཏ ྲེ་མྱི ་ ལོ ་ ༦༢ འཁོར་བའྱི་དསུ་
ཆྲེ ན་མཛད་ སྒ ོའྱི ་ ཐོག ་ བ ོད་མྱི ་ མང་སྤྱི ་ འ ཐུས ་ ལྷ ན་ ཚོགས ་ཀྱི ་ 
གསུང་བཤད།----------------------------------23

མང་གཙོ་ དསུ ་ཆྲེ ན་ ཐྲེངས ་ ༦༢ པར་བཀའ་ཤག ་གྱི ་ 
གསུང་བཤད།----------------------------------26

ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས།------------------------29

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་བདོ་ཁྱྱིམ་དང་བྱང་
ཨ་རྱིའྱི་བདོ་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་
འབུལ་ཞུས་པ།---------------------------------29



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།3

གྲངས་ཉུང་ད་ུགཏང་རུྒྱར་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་ཡོད། 

འདས་པའྱི་ལོ་ཟླའྱི་ནང་ངསོ་གཉྱིས་འཛམ་གླྱིང་ས་ཕགོས་
གང་སར་ཞྱི ་བདྲེའྱི་འད་ུའཛོམས་འད་མྱི ན་ནང་མཉམ་

ཞུགས་སྐབས་ངསོ་ཀྱིས་ཁོང་ལན་མང་མཇལ་མངོ་བ་མ་
ཟད། ངསོ་གཉྱིས་བར་འབྲེལ་བ་བཟང་པ་ོཡོད། མྱི ་ཁལ་
གརོ་བྷ་ཆབ་མཆོག་ནྱི་ཕུགས་འདནུ་ལྡན་ཞྱིང་མྱིག་དཔྲེར་
འསོ་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཅྱིག་རྲེད། ཁོང་བགྲྲེས་ཡོལ་ལ་ཕ ྲེབས་

བྱྲེད་རྣམས་ཀྱི་ནང་མྱི ་ཚོ་དང་ལྷན་མུ་མཐུད་འབྲེལ་བ་བྱྲེད་
བཞྱིན་ཡོད།

ངསོ་ཀྱིས་ཨྱི ན་ཡུལ་གྱི་གྲགོས་པ ོ་ཚོས་བདོ་མྱི འྱི་མངནོ་
འདདོ་རང་དབང་དང་ཆྲེ་མཐོང་ལ་ཐུགས་སྣང་དང་རྒྱབ་
སྐྱརོ་གནང་བཞྱིན་པར་རྲེས་སུ་ཡྱི ་རང་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད། ངསོ་
ཀྱིས་ཨྱི ན་ ཡུལ་མུ་མཐུད་འཕྲེལ་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། 
ཨྱི ན་ཡུལ་གྱི་ངསོ་ནས་སྔར་ལས་ལྷག་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་
བརྟ ྲེན་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ཧྱིལ་པ ོ་འདྱི་ཉྱིད་ཞྱི ་བདྲེ་དང་ས་

༄༅།། ཨུ་ར་ུསུའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཟུར་པ་སྐུ ་ཞབས་མྱི ་ཁལ་
གརོ་བྷ་ཆབ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༨ ཚྲེས་ ༣༠ 
ཉྱིན་སྐུ་ཚྲེའྱི་འཕྲེན་པ་རགོས་པའྱི་ཡྱི ད་སྐྱའོྱི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་
མ་ཐག་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་
གྱིས་ཐུགས་གསོའྱི་གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་
སྩལ་འདགུ 

དྲེ་ཡང་ཐུགས་གསོའྱི་གསུང་འཕྱིན་
ནང་མགོན་པ་ོམཆོག་གྱིས། ངསོ་ཀྱི་
ཆོས་གྲགོས་ལ་བསྔ ་ོསྨནོ་ ཞུ་རུྒྱ་དང་
ཁོང་གྱི ་སས་མོ ་ཨྱི ་རྱི ་ན་ཝྱིར་གྷན་
ས་ཀ་ཡ་ (Irina Virganskaya) 
ལགས་དང་ནང་མྱི ་ཉ ྲེ་འབ ྲེལ་ལྟ ོས ་
བཅས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡྱི ན། ཁོང་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གུ་ཡངས་དང་གསར་བརྲེ་
གནང་རུྒྱའྱི་མཚོན་རལུ་ཕན་མཚོན་ཆར་དགག་པ་གནང་
བར་ངསོ་ཀྱིས་ཁོང་དང་ཁོང་གྱི ་མཛད་རྲེས་ལ་གུས་བརྱི ་ཞུ་
གྱི ་ཡོད། ཁོང་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་ནང་རལུ་ཕན་མཚོན་ཆའྱི་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚྲེས་ ༦ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་
བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ལྕམ་སྐུ ་ལྱི ་ཛྱི ་ཊྱི ་ར་སྱི ་ (Liz Truss) 
མཆོག་ཨྱི ན་ཡུལ་གྱི་སྱིད་བླནོ་ད་ུབདམས་ཐོན་བུྱང་བར་
འཚམས་འདྱིའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། 
ལོ་རུྒྱས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་བདོ་དང་ཨྱི ན་ཡུལ་དབར་ཡུན་
རྱིང་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་འབ ྲེལ་བ་བུྱང་ཡོད་པ་མ་
ཟད། དསུ་ད་ལྟ་ཡྱི ན་ནའང་ང་ཚོས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ གོང་
ཨྱི ན་ཡུལ་གཞུང་གྱིས་བདོ་ད་ུབསྐ་ོབཞག་བྱས་པའྱི་ལས་

ཟྱིན་པའྱི་རྲེས་སུའང་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཞྱི་བདྲེ་དར་སྤ ྲེལ་དང་
བར་སྡུམ་འགྲྱིགས་འཇགས་མུ་མཐུད་གནང་སྟ ྲེ་བཞུགས་
ཡོད། ཁོང་གྱིས་དབུ་འཛུགས་གནང་བའྱི་འཛམ་གླྱིང་
ན་ོསྦ ྲེལ་གཟྲེངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་མྱི ་སྣའྱི་ལྷན་ཚོགས་

བརུྒྱད་ན་ོསྦ ྲེལ་གཟྲེངས་རྟགས་འཐབོ་
མཁན་མྱི ་སྣ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་
པ་རྣམས་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་སྔར་
ལས་ཞྱི་བདྲེ་ལྡན་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་སུྐན་
ཐབས་སུ་ ཐུན་མོང་གྱི ་བསམ་ཚུལ་
འདནོ་གྱི་ཡོད་པ་རྲེད། ཅྲེས་དང་། 

མཐར་མགོན་པ ོ་ གང་ཉྱིད་མཆོག་
གྱིས། ཁངོ་གྱིས་མྱི ་ཚྲེ་དནོ་དང་ལྡན་པ་
བསྐྱལ་ཡོད། ཁོང་གྱིས་སྲེམས་སྐུལ་
གནང་བ་ལྟར་ང་ཚོས་རང་དབང་ལྡན་

ཞྱིང་དམག་འཁུགས་མྲེད་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ཞྱིག་བསུྐན་པའྱི་
ཐགོ་ནས་ཁོང་གྱི ་སྙྱིང་སྟབོས་གསོན་པརོ་འཇགོ་དགོས་པ་
ཡྱི ན། ཞྲེས་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།

བརྟན་ཡོང་སླད་ཞབས་འདྲེགས་རླབས་ཆྲེན་བསུྒབ་ཐུབ་
པའྱི་རྲེ་བ་རྒྱག་གྱི ་ཡོད། ཅྲེས་འཁདོ་ཡོད།།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཨུ་ར་ུསུའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཟུར་པ་མྱི ་
ཁལ་གརོ་བ་ྷཆབ་མཆོག་འདས་གྲངོས་སུ་གུར་བར་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཨྱི ན་ཡུལ་གྱི་བདམས་ཐནོ་སྱིད་
བླནོ་ལམྕ་སྐ་ུལྱི ་ཛྱི ་ཊྱི་ར་སྱི་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྱིའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བ།

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

ཞྱིབ་ཕ་གཤམ་གསལ་ད་རྒྱའྱི་ཁ་བྱང་ཐགོ་ 
གཟྱིགས་པར་འཚལ། 
www.bod.asia
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དང་། །འགྲ་ོབ་ཇྱི་སྱིད་གནས་གུར་པ། །དྲེ་སྱིད་བདག་ནྱི་
གནས་གུར་ནས། །འགྲ་ོབའྱི་སྡུག་བསྔལ་སྲེལ་བར་ཤོག 
། ཅྲེས་ངསོ་ཀྱིས་ཉྱིྱིན་ལྟར་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གྱི ་ཡོད།ད ྲེ་རྱིང་
སྐབས་སུ་བབས་པ་ངསོ་དང་ལས་དང་སྨནོ་ལམ་གྱིས་
འབྲེལ་བའྱི་༸རྒྱལ་དབང་གྱི ་མྱི ང་ཐོགས་མཁན་ཞྱིག་ལ་
སྐྱྲེས། བདོ་རྒྱ་ཆྲེའྱི་མྱི ་མང་ལྟ་ཅྱི་སྨསོ། ཧྱི་མ་ལ་ཡ་རྱི་རུྒྱད་
ཀྱི་མྱི ་མང་ད ྲེ་དག་གྱིས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དད་མོས་ཆྲེན་པ་ོ
བྱྲེད་ཀྱི་འདགུ  ཉ ྲེ་ཆར་ངསོ་རང་ལ་དགྭས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་

གླ ྲེ་དང་ཟངས་དཀར་སོགས་ས་ཁུལ་ཁག་ཁ་ཤས་ལ་ཕྱིན་
པ་ཡྱི ན། མྱི ་མང་ཚོའྱི་དད་འདནུ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆྲེན་པ་ོ
རྲེད། འབུྱང་འགུར་མོན་ལ་འགྲ་ོརུྒྱའྱི་འཆར་གཞྱི་འདྱིང་
གྱི ་ཡོད། འདྱིར་ཁྱདོ་ཚོ་མོན་པ་ཁ་ཤས་སླ ྲེབས་ཡོད་པ་མ་
ཟད་དངསོ་གནས་དང་གནས་དད་དམ་གཡོ་བ་མྲེད་པ་
རྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་སྐྱྲེ་བ་འདྱིར་མཐངོ་ཆོས་ལ་མྱི ་མང་པསོ་
དགའ་མོས་བྱས་ཏྲེ། ངསོ་ཀྱིས་བསྟན་པའྱི་ཞབས་འདྲེགས་
གང་ལ་གང་འཚམ་སུྒབ་ཐུབ་པ་མྱིག་མཐངོ་ལག་ཟྱིན་ད་ུ
ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚྲེ་རྱིང་ད་ུགནས་རུྒྱ་ནྱི་རུྒྱ་མཚན་ལྡན་
པ་རྲེད་ལ། འཕྲེན་པའང་གཏངོ་གྱི ་ཡོད། གང་ལྟར་ད་ལྟ་
ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བདནུ་རྲེད། ངསོ་ཀྱིས་བརྟག་དཔྱད་བྱྲེད་
ཡོང་དསུ་ཕལ་ཆྲེར་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གྲངས་ཤྱིག་འཚོ་ཐུབ་
པའྱི་མཚན་མ་བརྟན་པ་ོའདགུ དྲེར་བརྟ ྲེན་ངསོ་རང་འབུྱང་
འགུར་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་འཚོ་ཐུབ་ཀྱི ་རྲེད།དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ལ་ངསོ་ཀྱིས་མྱི ་མང་པརོ་ཕན་ཐགོས་བྱྲེད་ཐུབ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚྲེས་ ༧ ཉྱིན་སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་ལ་མོན་
ཡུལ་རྱིག་གཞུང་གཅྲེས་སྐྱོང་ཚོགས་པ་དང་། གཞྱིས་
བྱྲེས་རྒྱལ་བ་ཇ་ོནང་པ། མད་ོསྨད་མང་འབའ་བྱ་གསུམ། 
བལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་མཐོ་འབྱིང་དགྲེ་ལས་སླབོ་ཟུར་ཐུན་
མོང་།  སྱིཊ་ནྱི་བདོ་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་བཅས་
ཚོགས་ཁག་ལྔ་ནས་ཇྱི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་ར་ས་
ཐྲེག་ཆྲེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུསྒལོ་དཀར་ཡྱི ད་
བཞྱིན་ འཁོར་ ལོའྱི ་ སྒ ོ་ ནས ་བརྟན་
བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་སོང་།ད ྲེ་
ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ 
༨ ཙམ་ལ་བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའྱི་
ཕ ོ་བང་རྒྱལ ་ སྒ ོ་རུ་ སྐུ ་ བཅར་རྣམ ་
རྒྱལ་གྲྲྭ་ཚང་ནས་སྤན་རྒྱ་སྤསོ་འཛྱིན་
དང་། ཚོགས་སྐྱྱིད་ཁག་གྱི ་སྐུ ་ཚབ་
ནས་སྤསོ་སྣ ྲེས་སྔུ ན་བསུ་དང་བཅས་
ཐྲེག་ཆྲེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་
ད་ུཆྱི བས་སུྒར་གྱིས ་བ ཞུགས་ཁྱིར་
འཁོད་མཚམས་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི ་
ར་ོརྲེ་སླབོ ་དཔོན་ཞྭ་སྲེར་བསྟན་པའྱི་གཙུག་རྒྱན་འཇམ་
མགོན་རྒྱལ་བའྱི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁྱི་ཐགོ་ ༡༠༤ བླ་ོ
བཟང་བསྟན་འཛྱིན་མཆོག་གྱིས་མཇལ་དར་རྐྱང་འབུལ་
དང་། ༸རྒྱལ་བའྱི་འཁུངས་རབས་གསོལ་འདྲེབས་སོགས་
གསུངས་རྲེས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། དྲེ་རྱིང་འདྱིར་བརྟན་
བཞུགས་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་མོན་ཡུལ་རྱིག་གཞུང་གཅྲེས་སྐྱངོ་
ཚོགས་པ་དང་། གཞྱིས་བྱྲེས་རྒྱལ་བ་ཇ་ོནང་པ། མད་ོསྨད་
མང་འབའ་བྱ་གསུམ། བལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་མཐོ་འབྱིང་
དགྲེ་ལས་སླབོ་ཟུར་ཐུན་མོང་། ཨོསྟ ྲེ་ལྱི ་ཡཱའྱི་སྱིཊ་ནྱི་བདོ་
རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་བཅས་ས་ཁུལ་ད ྲེ་དག་ནས་དྲེ་
རྱིང་དངསོ་སུ་ཐོན་ཏ ྲེ་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་བ་ད ྲེ་ལྟར་རྲེད། 
གང་ལྟར་ངསོ་ལ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ཀྱི་མོང་བ་བཅོས་མ་
ཞྱིག་སྐྱྲེས་ཡོད། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ཀྱི་མོང་བ་བཅོས་མ་
ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། ཇྱི་སྱིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་

པ་ཞྱིག་དང་། མདརོ་ན་ནང་པ་མྱི ན་པའྱི་མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་
ལའང་ཕན་ཐོགས་ཏགོ་ཙམ་བྱྲེད་ཐུབ་པ་ཆགས་སྟབས། 
ནམ་མཁའ་མ་ཟད་ཀྱི་བར་ད་ུའགྲ་ོབའྱི་དནོ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི ན་
ཞྲེས་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ། དམ་བཅའ་བཞག་ཡོད་མཁན་
ཞྱིག་གྱིས་མཐོང་ཆོས་ལ་ཚྲེ ་འདྱི་ལ་ཕན་ཐོགས་གང་ལ་
གང་འཚམ་ཡོང་བཞྱིན་ ཡོད་པར་བརྟ ྲེན་ཕན་ཐོགས་ཀྱི ་
གོ་སྐབས་ཡོད་པ་འདྱི་ག་ཚོད་རྱིང་རྱིང་འཚོ་ ཐུབ་པ་ནྱི་
རུྒྱ་མཚན་ལྡན་པའྱི་སྐད་ཆ་རྲེད། ཆབ་སྱིད་དང་དཔལ་

འབྱརོ་གྱི་ལས་ཀ་ལྟ་བུའྱི་སྐད་ཆ་མ་
རྲེད། གཞན་ཕན་གྱི་བླ ་ོལྷག་བསམ་
སྐྱྲེས་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཕན་
ཐོགས་ཡོང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་སྟབས། 
ཚྲེ་འདྱི་རྱིང་ད་ུགནས་པའྱི་ངསོ་ཀྱིས་
སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གྱི ་ཡོད།  ཁྱདོ་རང་
ཚོས་ཀང་སྨནོ་ལམ་སྐྱནོ་ཤོག་ཨང་།

ད ྲེ་རྱིང་འདྱིར་སྒལོ་དཀར་གྱི་ཚྲེ ་སུྒབ་
དང་ འབྲེལ ་བའྱི ་ ཐོག ་ནས ་བརྟན་
བཞུགས་གནང་གྱི ་ཡོད་པ་རྲེད། ལྷག་

པའྱི་ལྷ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པ་རྲེད། ངསོ་ཀྱིས་ཉྱིན་ལྟར་སྒལོ་
དཀར་གྱི་ཚྲེ ་སུྒབ་འདནོ་གྱི་ ཡོད། དྲེ་རྱིང་འདྱིར་ཚྲེ ་སུྒབ་
གནང་རུྒྱ་ལ་ཁྱདོ་ཚོས་སྨནོ་ལམ་ཡག་པ་ོཞྱིག་སྐྱནོ། ངསོ་
ཀྱིས་ར་ོརྲེ་ཕ་ལམ་ནང་བཞྱིན་འཕྲེན་པ་བརྟན་པོ་བཟུང་
བཞྱིན་ཡོད། ཁྱདོ་རང་ཚོ་ཚང་མ་བླ ་ོབདྲེ་པརོ་བཞུགས་
ཤོག་ཨང་། བཀྲ་ཤྱིས་བདྲེ་ལྲེགས། ཞྲེས་དང་།ད ྲེ་ནས་སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་སླར་
ཡང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ཉ ྲེ་ཆར་ངསོ་རང་ལ་དགྭས་
གླ ྲེ་དང་ཟངས་དཀར་ད་ུའགྲོ་དསུ་མྱི ་མང་རྣམས་བདོ་རྒྱ་
ཆྲེ་མྱི ་མང་གྱི ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་གུར་ཡྱི ན་པས་
དད་པ་དང་དམ་ཚྱི ག་གཡོ་བ་མྲེད་པ་འདགུ   བདོ་ནང་
ད་ུབཙན་དབང་འགོ་ཚུད་པའྱི་རྒྱ་ཆྲེའྱི་མྱི ་མང་རྣམས་ངསོ་
ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་དད་པ་དང་མོས་པ། ཡྱི ད་ཆྲེས་
རྲེ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཆགས་ཡོད། དྲེང་སང་རྒྱ་ནག་ཏུའང་
ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་ཤུགས་ཆྲེ་ར་ུཕྱིན་ཏ ྲེ་ནང་ཆོས་བཤད་

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།5

དསུ་ད ྲེ་སྔ་ ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་ལོག་སྤདོ་པ་ཞྲེས་བཤད་པ་ད ྲེ་ལོག་
སྤདོ་པ་རང་རྲེད་མྱི ་འདགུ་ཟྲེར་བ་ལྟ་བུ་གང་ལྟར་དགའ་པ་ོ
བྱྲེད་མཁན་མང་ད་ུའགྲ་ོབཞྱིན་འདགུ  མཐོང་ཆོས་ལ་
མྱི ་མང་པརོ་ཕན་གྱི་ ཡོད་པར་བརྟ ྲེན་ངསོ་ཀྱིས་ཀང་སྙྱིང་
སྟབོས་སྐྱྲེས་ཏ ྲེ་ཚྲེ ་ ཡུན་ད་ུབརྟན་པའྱི་ཐོག་ནས་འཕགས་
ཡུལ་རྒྱ་གར་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། རྒྱ་ནག བདོ་ཁ་བ་གངས་
ཅན་གྱི་མྱི ་ཙམ་མ་ཡྱི ན་པར་ཡུལ་ལྷ་གཞྱི ་བདག་ཚང་མ་
དངསོ་གནས་དང་གནས་ངསོ་ལ་དགའ་མོས་ཆྲེན་པ་ོབྱྲེད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྱི་ལམ་སོགས་སུ་གནས་ཚུལ་གསལ་པ་ོཡོང་
གྱི ་འདགུ དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་
ཕན་གྱི་ ཡོད་པ་རྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ཕན་ས་ད ྲེར་བསམ་བླ ་ོ
གང་ཡང་མྲེད་པར་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཕན་གྱི་ཡྱི ན་ཟྲེར་ན་ཆོ་
གང་ཡང་མྱི ་འདགུ ད་ལྟ་འདྱིར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ལ་མྱི ་
ཙམ་མྱི ན་པར་ཡུལ་ལྷ་གཞྱི ་བདག་མཚོན་པའྱི་ཚང་མས་
ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱྲེད་ཀྱི་འདགུ

མད་ོསྨད་ནས་སྐྱྲེས་པའྱི་ཨ་མད་ོལྷ་མོ་དནོ་གུྲབ་ཀྱིས་ལས་
དང་སྨནོ་ལམ་གྱིས་ཐོག་ནས་ལྷ་འད ྲེ་མྱི ་གསུམ་མང་པོ་
ཞྱིག་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདགུ དྲེར་
བརྟ ྲེན་ཇྱི་སྱིད་ནམ་མཁའ་མ་ཟད་ཀྱི་བར་ད་ུསྲེམས་ཅན་གྱི་
དནོ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི ན། ཞྲེས་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་བཞྱིན་ཡོད། ཁ་
ཡོད་ལག་ཡོད་ལ་མྱི ་ཚྲེ ་འདྱིར་མཐོང་ཆོས་སུ་ལྷ་དང་ཀླུ ། 
གཞྱི་བདག་སོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད། ངསོ་ཀྱི་
ལུས་པ་ོཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད། ཉ ྲེ་ཆར་ལྡྱི་ལྱི འྱི་སྨན་ཁང་
ད་ུབརྟག་དཔྱད་སྐབས་གཟུགས་པའོྱི་པུས་མོ་ཕུད་གཞན་
རྣམས་ཡག་ཐག་ཆོད་འདགུ ཅྲེས་བརདོ་ཀྱི་འདགུ ངསོ་
རང་འབུྱང་འགུར་ལོ་ཉྱི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ཕལ་ཆྲེར་སྡདོ་ཀྱི་རྲེད། 
མཁྱྲེན་སོང་ངམ། པུས་མོ་ཕན་བུ་མྱི ་བདྲེ་བ་ཡོད་ནའང་
ཁ་བདྲེ་ཐག་གཅོད་བྱས་ནས་སྡདོ་ཀྱི་རྲེད། ཁྱདོ་རང་ཚོས་
ད ྲེ་རྱིང་བརྟན་བཞུགས་གནང་སྟ ྲེ་སྨནོ་ལམ་བཏབ་པ་རྲེད། 
ཁྱྲེད་རང་ཚོས་སྨནོ་ལམ་ཇྱི་ལྟར་བཏབ་པ་ནང་བཞྱིན་སྨནོ་
ལམ་དྲེ་ད ྲེ་བཞྱིན་ད་ུའགུྲབ་རུྒྱ་ངསོ་ཀྱིས་ཚོད་ཐྱིག་གྱི ་འདགུ 
ཁྱྲེད་རང་ཚང་མ་བླ ་ོབདྲེ་བ་ོབྱས་ཏྲེ་བཞུགས་ཨང་།བདོ་
བྱང་བརུྒྱད་མོན་ནས་བཟུང་ཁྱདོ་རང་ཚོ་གཙོ་བརོ་གུར་
པའྱི་མད་ོདནོ་བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་མྱི ་མང་ཡོངས་ལ་
ངསོ་ཀྱིས་སྔནོ་གྱི་སྨནོ་ལམ་དང་ལས་སྨནོ་གྱི་འབ ྲེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་དསུ་ ཡུན་ད ྲེའྱི་རྱིང་བ ོད་བསྟན་སྱིད་ཀྱི ་ཞབས་

འདྲེགས་ང་ོསོ་ཐནོ་པ་ཕལ་ཆྲེར་བསུྒབས་ཡོད། སླད་ཀང་
ཚྲེ་རབས་ནས་ཚྲེ་རབས་གཞན་དནོ་དང་བསྟན་པའྱི་དནོ་
ཆྲེན་སུྒབ་རུྒྱའྱི་སྨནོ་ལམ་ཉྱིན་ལྟར་རྒྱག་གྱི ་ ཡོད། ད་ལྟ་
དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ལ་བསྟན་
དང་འགྲ་ོབའྱི་དནོ་ད་ུཞབས་འདྲེགས་སུྒབ་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། 
དྲེ་མུ་མཐུད་ལོ་བཅུ་ཕག་ཁ་ཤས་སྡདོ་ཐུབ་པའྱི་ཡྱི ད་ཆྲེས་
ཡོད་པ་མ་ཟད། སྨནོ་ལམ་ཡང་རྒྱག་གྱི ་ཡོད།  འཕགས་
མ་ཡྲེ ་ཤྲེས་འཁརོ་ལོ་མཚོན་པའྱི་འཇྱིག་རྟ ྲེན་ལས་འདས་
པའྱི་སུང་མ་ཙམ་མ་ཟད། འཇྱིག་རྟ ྲེན་པའྱི་སུང་མ་བདོ་
སྐྱངོ་ལྷ་ཀླུ ་མྱི ་བཙན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀང་ངསོ་ལ་དགའ་
མོས་བྱྲེད་ཀྱི ་ ཡོད་པ་མཐོང་ཆོས་སུ་འདགུ དྲེར་བརྟ ྲེན་
ཚུར་རྲེ་བ་ད ྲེ་ཙམ་བརྒྱབ་པར་བརྟ ྲེན་ངསོ་ཀང་སྙྱིང་སྟབོས་
འཕར་ནས་འབུྱང་འགུར་གོང་ད་ུབརདོ་པ་བཞྱིན་ལོ་བཅ་ོ
ལྔ་ཉྱི་ཤུའྱི་རྱིང་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་། ལྷག་
པར་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་བསྟན་པ་
ཆ་ཚང་བ་དང་ཧ་ཅང་སྤུས་དག་པ་ོཡོད་པ་འདྱི་འཛམ་གླྱིང་
སྤྱི་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱྲེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་། འཛམ་བུ་གླྱིང་
ལ་ངམོ་ཆོག་པ་ཞྱིག་རྲེད།

ད་ཕན་ཆོས་དད་མྲེད་མཁན་དང་ཆོས་ལུགས་འད་མྱི ན་
གྱིས་ཀང་དགའ་མོས་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད། མྱིག་མཐངོ་ལག་
ཟྱིན་གྱི ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བཞྱིན་པར་བརྟ ྲེན་ཇྱི་ཙམ་ཡུན་
གནས་ཐུབ་ན། ངསོ་ལ་མཚོན་ནའང་ཚོགས་གསོག་གྱི ་
ཡོད་པ་མ་ཟད། གཞན་ལའང་ཚོགས་བསག་སྒྱིབ་སྦངོ་
ཡོང་བའྱི་རྐྱྲེན་ད་ུའགྲ་ོགྱི ་ཡོད། དྲེ་རྱིང་འདྱིར་དད་ལྡན་རྣམ་
པས་སྒལོ་དཀར་ཡྱི ད་བཞྱིན་འཁརོ་ལོའྱི་ཚྲེ ་སུྒབ་དང་ཚྲེ ་
སུང་བསགས་ནས་བརྟན་བཞུགས་གནང་བ་རྲེད། ཐུགས་
རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་གྱི ་ཡྱི ན། ཚང་མ་དད་པ་དང་དམ་ཚྱི ག་གཡོ་བ་
མྲེད་པ་རྲེད། བརྟན་བཞུགས་འབུལ་མཁན་ཁག་ལྔ་ཡོད་
པ་ད ྲེ་དག་གོང་ད་ུབཀླགས་ཟྱིན་པ་རྲེད། ཁྱྲེད་རང་ཚོར་
དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞྲེས་ཞུ་གྱི ་ཡྱི ན།བདོ་དང་རྒྱ་
ནག་ནང་ནད་ཡམས་སྐརོ་ཧ་ཅང་དམ་བསྒགས་བྱྲེད་ཀྱི་
འདགུ དྲེ་རྱིང་གྱི ་དགྲེ་བའྱི་ར་བ་གང་ཙམ་ཞྱིག་བདོ་ནང་
ནད་ཡམས་སོགས་ཀྱི་རྐྱྲེན་ངན་ཟློག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་། 
རྐྱྲེན་ངན་ཞྱི ་བར་ངསོ་ཀྱིས་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གྱི ་ཡྱི ན། ཁྱྲེད་
རང་ཚོ་ཚང་མས་སྨནོ་ལམ་སྐྱནོ་ཤོག དྲེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་
ནང་དའུང་ནམ་ཡམས་འདྱི་གང་ཙམ་གཞྱི་ལྕྱི་པ་ོཡོད་སྐརོ་

བརདོ་ཀྱི་འདགུ རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུནང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་
སྟབས། དྲེ་རྱིང་འདྱིར་སྒལོ་དཀར་ཡྱི ད་བཞྱིན་འཁརོ་ལོའྱི་
ཆོ་ག་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མས་གཟུངས་
སྔགས་བསགས་ནས་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གྱི ་ཡོད་སྟབས། བདོ་
གངས་ཅན་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་རྒྱ་ནག་ནང་དའུང་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་
ནད་ཡམས་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་དངངས་སྐག་སྐྱྲེ་རུྒྱ་རྱིགས་
མགགོས་ནས་མུར་ད་ུཞྱི ་ཐུབ་པ་དང་།  རྒྱ་ནག་ནང་མ་
འངོས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་མྱི ་
ཉམས་གོང་འཕྲེལ་ཡག་པ་ོཡོང་ཐུབ་པར་འཕགས་མ་སྒལོ་
མའྱི་བྱྱིན་རླབས་གནང་ཤོག་ཅྲེས་ཞུ་གྱི ་ཡོད།

ད ྲེ་བཞྱིན་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ནྱི་བདོ་གངས་ཅན་
གྱི་ལྷ་སྐལ་རྲེད། བདོ་ནང་རང་དབང་སླར་གསོ་བྱས་ནས་
ང་ཚོའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ད ྲེ་དག་བསྟན་པ་བཤད་སུྒབ་
གཉྱིས་ཀྱི་སྒ་ོནས་འཛྱིན་སྐྱངོ་སྤ ྲེལ་གསུམ་ཡག་པ་ོབྱྲེད་ཐུབ་
པར་ངསོ་ཀྱིས་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གྱི ་ཡོད་ལ། ཕལ་ཆྲེར་ཡོང་
གྱི ་རྲེད། གཞན་སུ་ཞྱིག་ལ་གནདོ་པའྱི་ལས་ཀ་གང་ཡང་
མྱི ན་པར་ཀུན་ལ་ཕན་པ་ཞྱིག་རྲེད། འདྱི་ནྱི་རྒྱ་མྱི ་དང་བདོ་
པ་གཉྱིས་ཀར་ཕན་གྱི་ ཡོད་པ་རྲེད། རྒྱ་ནག་ནང་སྲེམས་
ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱི ་འཇམ་བུྱང་ན་ད ྲེའྱི་གཡས་
གཡོན་ཚང་མར་ཕན་གྱི་རྲེད། འཕགས་མ་སྒལོ་མ་དང་
ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པསོ་བྱྱིན་རླབས་གནང་རོགས་ཞྲེས་འབདོ་
སྐུལ་ཞུ་གྱི ་ ཡོད། ཁྱྲེད་རང་ཚོས་ད ྲེ་ད ྲེ་བཞྱིན་ཐུགས་སྨནོ་
གནང་ཤོག་ཨང་། 

ནད་ཡམས་སྐརོ་གོང་ད་ུཞུས་ཟྱིན་པ་རྲེད། འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་
ལ་འདྱི་འདའྱི་གནས་ཚུལ་འདགུ ཡུལ་གུྲ་སོ་སོས་སྒལོ་
མའྱི་གཟུངས་སྔགས་ཕན་བུ་བསག་པ་ཡྱི ན་ན། ཡམས་ནད་
སོགས་ཉུང་ད་ུའགྲ་ོབར་ཏན་ཏན་ཕན་གྱི་རྲེད། སྒལོ་མའྱི་
གཟུངས་སྔགས་ཀྱིས་ནད་ཡམས་སོགས་ཞྱི་བ་དང་ཚྲེ་རྱིང་
ད་ུབསྱིངས་བ། བྱ་བ་ལམ་འགྲ་ོཡོང་རུྒྱ་སོགས་གང་ལྟར་
བརྒྱ་གོ་གཅྱིག་ཆོད་ལྟ་བུ་རྲེད། ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཡོད་
པ་རྲེད། བདོ་ནང་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་ཆྲེ་མྱི ་མང་དང་རྒྱ་ནག་ནང་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལ་དད་མོས་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་ཚང་མས་
འདྱི་སྲེམས་ལ་བཅངས་ནས་སྒལོ་མའྱི་གཟུངས་སྔགས་
གང་ཐུབ་བསགས་རོགས་ཞྲེས་ངསོ་ཀྱིས་འབདོ་སྐུལ་བྱྲེད་
ཀྱི་ཡོད། 



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། ༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 6

ང་ཚོ་བ ོད་པ་ཚོ་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་མ་ཎྱི ་འདནོ་པའྱི་
གོམས་གཤྱིས་ཡོད་པ་རྲེད། ངསོ་ལ་མཚོན་ན་ཞོགས་
པར་རྟ ྲེན་འབ ྲེལ་བསྟདོ་པ་བཏནོ་རྲེས་མ་ཎྱི་ཕ ྲེང་སྐརོ་གཅྱིག་
གཉྱིས་འཆར་ཅན་བགྲང་གྱི ་ཡོད། སྤྱིར་རྒྱལ་ཀུན་སྙྱིང་རྲེའྱི་
རང་གཟུགས་རྲེད། འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟ ྲེང་བྱམས་བརྲེ་
ཇྱི་ཙམ་བུྱང་ན་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི ་བདྲེ་ ཡོང་བ་དང་ཀུན་ལ་
ཕན་གྱི་རྲེད། དྲེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་འཕགས་པ་སྤན་རས་
གཟྱིགས་ནྱི་སྤྱིར་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི ་བདྲེ་དང་། ཡང་སྒསོ་བདོ་
ཀྱི་ལྷ་སྐལ་ཆགས་ཡོད་སྟབས། ངསོ་ཀྱིས་ཉྱིན་ལྟར་མ་ཎྱི་
ཕ ྲེང་སྐརོ་གཅྱིག་གཉྱིས་འཆར་ཅན་བགྲང་གྱི ་ཡོད། ངསོ་
རང་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་དང་ཚྲེ ་རབས་ནས་
ལས་འབྲེལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ངསོ་ཀྱིས་ནམ་
རུྒྱན་བཤད་བཞྱིན་པ་ལྟར་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་

ཀྱི་སྐུའྱི་སྐུ ་ཚབ། གསུང་གྱི ་གསུང་ཚབ། ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་
ཚབ་ལྟ་བུ་བྱྲེད་བཞྱིན་ཡོད།ད་བར་དསུ་ཚོད་ཧ་ཅང་ཁག་
པོ་ཞྱིག་གྱི ་ སྐབས་ སུ ་ངསོ ་ཀྱིས་༸རྒྱལ་དབང་གོང་མ་
ཚོའྱི་མཛད་པ་རྣམ་ཐར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པའོྱི་དགོངས་པ་
ནང་བཞྱིན་གང་ཙམ་བསུྒབས་ཡོད། འདྱི་ནྱི་འཕགས་
པ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པ་ོདང་རྲེ་བཙུན་མ་ཡྲེ ་ཤྲེས་འཁརོ་ལོ། 
དཀར་ཕགོས་སྐྱངོ་བའྱི་སུང་མ་རྣམས་དགྲེས་པའྱི་མཆོད་
པ་ཡྱི ན། ངསོ་ཀྱིས་ཀུན་ལ་ཕན་སྲེམས་བྱྲེད་ཀྱི་ ཡོད་མ་
གཏགོས་ཕོགས་གཅྱིག་རྒྱལ་ཕོགས་གཅྱིག་ཕམ་ཞྲེས་
བཤད་ཀྱི་མྲེད། ཆོས་སྐྱངོ་སུང་མ་ཚོ་ཡྱི ན་ནའང་ཀུན་ལ་
ཕན་པ་བསུྒབ་རུྒྱ་རྲེད། 

ཁག་གཅྱིག་གྱིས་མ་ཎྱིའྱི་ལུང་འདནོ་རོགས་ཞྲེས་བརདོ་པ་

འདྱི་ཡག་པ་ོའདགུ ང་ཚོས་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་མ་ཎྱི་
བགྲང་བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་ནྱི་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་
ཀྱི་གཟུངས་སྔགས་རྲེད། བདོ་རྱིགས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཆུང་
ཆུང་སྐབས་ནས་བསླབས་མྱི ་དགོས་པར་མ་ཎྱི ་བགྲང་
གྱི ་ཡོད་པ་རྲེད། ངསོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཉྱིན་ལྟར་གཟུངས་
སྔགས་ཡྱི ག་དུག་བགྲང་གྱི ་ཡོད། སྲེམས་ལ་ཏན་ཏན་བྱང་
ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་མ་སྐྱྲེ་བ་སྐྱྲེ། སྐྱྲེ་བ་གོང་ནས་གོང་ད་ུའཕྲེལ་
བར་ཏན་ཏན་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་འདགུ ཅྲེས་སོགས་
ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ། །

དྲེ་ཡང་ཐུགས་གསོའྱི་གསུང་འཕྱིན་ནང་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་
མཆོག་གྱིས། ངསོ་རང་ཆུང་དསུ་བདོ་ནང་ཡོད་སྐབས་
ཨྱི ན་ ཡུལ་གྱི ་རྒྱལ་མོ་མཆོག་གྱི ་ཁྱི ་སྟནོ་མཛད་སྒ ོའྱི་སྐུ ་
པར་རྣམས་བརྙན་ད ྲེབ་ནང་མཇལ་མངོ་བ་ད་ལྟ་དན་སོས་
ཀྱི་འདགུ    ཁོང་མོས་ཨྱི ན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་སྱིད་ཡུན་རྱིང་
ཤོས་བསྐྱངས་པ་ད ྲེས་མྱི ་མང་པརོ་རྲེས་དན་སུང་བརྱི ་དང་
སྲེམས་ཤུགས་བྱྲེད་ད་ུབཅུག་ཡོད་པ་མ་ཟད། སླར་ཡང་
རྒྱལ་སྱིད་རུྒྱན་སྐྱངོ་འད་ུཤྲེས་ཀྱི་བླ་ོསྤབོས་སྦྱིན་ཡོད།

འདྱིའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། སྐུ་ཉྱིད་ཀྱིས་
ཐུགས་འགན་ཆྲེན་པ་ོབཞྲེས་ནས་བྱམས་སྙྱིང་རྲེའྱི་ཀུན་ནས་
བསླངས་ཏྲེ་གཞན་གྱི་བདྲེ་དནོ་སླད་བླསོ་བཏང་གྱིས་ཞབས་
འདྲེགས་བསུྒབ་ཐུབ་པའྱི་ངསོ་ལ་གདྲེང་ཚོད་ཡོད།

སྐུ ་ཉྱིད་ཨྱི ན་ ཡུལ་གྱི ་རྒྱལ་པརོ་ཁྱི ་འདནོ་མངའ་གསོལ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༩ ཚྲེས་ ༠༨ ཉྱིན་ཨྱི ན་
ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་མོ་ཨྱི ་ལྱི ་ཛྱི ་བ ྲེཊ་གཉྱིས་པ་སྐུ ་ཚྲེའྱི་འཕྲེན་
པ་རགོས་པར་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཨྱི ན་ཡུན་
གྱི་ཞྱིང་གཤྲེགས་རྒྱལ་མོ་ཨྱི ་ལྱི ་ཛྱི ་བ ྲེཊ་གཉྱིས་པ་མཆོག་
གྱི ་རྒྱལ་སས་ཅར་ལྱི ་གསུམ་པ་མཆོག་གྱིས་གཙོས་པའྱི་
རྒྱལ་བཙུན་སྟནོ་འཁརོ་དང་ཨྱི ན་ཡུལ་མྱི ་མང་ཡོངས་ལ་
ཐུགས་གསོ་མཛད་འདགུ

༄༅། །ཨྱི ན་ ཡུལ ་གྱི ་རྒྱལ ་སས ་ ཅཱར་ལྱི ་ སྱི ་  

(Majesty King Charles III) མཆོག་ཨྱི ན་ཡུལ་གྱི་
རྒྱལ་པརོ་ཁྱི་འདནོ་མངའ་གསོལ་ཞུས་པར་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་
མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༩ ཚྲེས་ ༡༠ 
ཉྱིན་ཨྱི ན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པ་ོཅཱར་ལྱི ་སྱི ་མཆོག་ལ་འཚམས་

སྐུ ་ཉྱིད་ཀྱི་ཡུམ་ཆྲེན་མཆོག་གྱིས་སྲེམས་པ་བཟང་པ་ོདང་། 
ཆྲེ་མཐངོ་། གཟྱི་བརྱིད། གཞན་ཕན་ཞབས་ཞུའྱི་བསམ་
བླ ་ོཤུགས་ཆྲེ་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་སྐུ ་ཚྲེ ་དནོ་དང་ལྡན་པ་
བསྐྱལ་ཡོད་པས། ང་ཚོས་ཡོན་ཏན་ད ྲེ་དག་གཅྲེས་འཛྱིན་
བྱྲེད་དགོས། ཞྲེས་དང་། མཐར་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་
གྱིས་ཞྱིང་གཤྲེགས་རྒྱལ་མོར་ཐུགས་སྨནོ་བསྔ་ོབ་མཛད་
འདགུ་པ་བཅས།།

ཞུས་ཏྲེ་ཡོངས་གྲགས་ཆགས་པར་དགའ་པ་ོབུྱང་། སྐུ་ཉྱིད་
ཀྱིས་མདནུ་ད་ུ ཡོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཁག་ལ་གདངོ་ལྲེན་
གནང་སྟ ྲེ་ཨྱི ན་ཡུལ་གྱི་མྱི ་མང་གྱི ་རྲེ་བ་དང་མངནོ་འདདོ།  
དྲེ་བཞྱིན་འཛམ་གླྱིང་འདྱི་ཉྱིད་སརྔ་ལས་ལྷག་ཞྱི་བདྲེ་ལྡན་པ་
ཞྱིག་བསུྐན་ཆྲེད་ཞབས་འདྲེགས་བསུྒབ་ཐུབ་པའྱི་སྨནོ་ལམ་
ཡོད། ཅྲེས་འཁདོ་ཡོད།།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཨྱི ན་ཡུན་གྱི་ཞྱིང་གཤྲེགས་རྒྱལ་
མོ་ཨྱི ་ལྱི ་ཛྱི ་བ ྲེཊ་གཉྱིས་པར་ཐུགས་སྨནོ་མཛད་པ།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཨྱི ན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པ་ོཅཱར་ལྱི ་སྱི ་
མཆོག་ལ་འཚམས་འདྱིའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བ།



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།7

༄༅། །ཕྱི ་ ལོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚྲེས ་ ༡༣ ཉྱིན་སྤྱི ་
ནརོ་༸གོང་ས ་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེ ན་པ ོ་མ ཆོག ་གྱིས ་
ཝྲེ ་ ཏྱི ་ ནམ ་གྱི ་ དམར་ཤོག ་ ཚོགས ་པའྱི ་ དུང་ཆྲེ ་ ཟུར་
པ ་ དང་ ། ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༩༡ ནས ་ ༡༩༩༧ བར་གྱི ་
སྱིད་ འཛྱི ན་ སྐུ ་ ཞབས ་ ཏའོ་ མུའྲེ ་  
(D o Mu o i ) ལགས་ཀྱི ་ བུ ་ མོས ་
སྣ ྲེ་ ཁྱིད་ པའྱི ་ ཝྲེ ་ ཏྱི ་ ནམ ་ གྱི ་ ནང་
པའྱི ་རྲེས ་ འ ཇུག ་པ ་ དང་ ། ཆོས ་
དད་མྲེ ད་མཁན་ སོགས་མྱི ་གྲངས་
ཉྱིས ་ བརྒྱ ་ བ ཞྱི ་ བ ཅུ ་ ལྷ ག ་ ལ ་ ར ་
རམ ་ས ་ ལའྱི ་ ཕ ོ ་ བང་ གྱི ་ མཇལ ་
འཕད་ ཁང་ དུ་ བ ཀའ ་ སླ ོབ ་ དང་
བྱང་སྲེམས ་ སྡ ོམ ་ པ ་ འབོག ་ པའྱི ་
ཆོས་འབྲེལ་བཀའ་དྱིན་སྩལ་ ཡོད།

དྲེ་ ཡང་ གོང་ཚྲེ ས ་ ཉྱིན་ གྱི ་ སྔ ་ ད ་ོ ཆུ ་ ཚོད་ ༨།༣༠ 
ཙམ ་ ལ ་ མ གོ ན ་ པ ོ ་ ག ང ་ ཉྱིད ་ མ ཆོ ག ་ རྒྱལ ་ བ འྱི ་
ག ཟྱི མ ་ ཆུ ང ་ ནས ་ མ ཇལ ་ འཕད ་ ཁ ང ་ དུ་ ཆྱི བ ས ་
སུྒར་ གྱི ས ་ ཞབས ་ སྟ ྲེགས ་ སུ ་ འ ཁོད ་ མ ཚམས ་ ཝྲེ ་
ནམ ་ གྱི ་ སྱི ད ་ འ ཛྱི ན ་ ཟུར་ པ ་ སྐུ ་ ཞབས ་ ཏའོ ་ མུ འྲེ ་  

(D o Mu o i ) ལགས་ཀྱིས ་སྤྱི ་ ཚོགས ་ལ ་ སྨྱིན་པའྱི ་
ཕག ་ལས ་གང་གནང་གྱི ་ ལོ ་ རུྒྱས ་ སྙྱིང་ བསྡུ ས ་ཤྱི ག ་
༸སྙན་སྲེང་ ཞུས ་རྲེས ་མགོན་པ ོ་ གང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས ་
བཀའ་ སླ ོབ ་སྩལ ་ དནོ། དྲེ་རྱི ང་ ཝྲེ ་ ཏྱི ་ ནམ ་གྱི ་ ཆོས ་
གྲོགས ་ཁྱྲེད་རང་ ཚོ་མྱི ་ སྣ ་མང་པོ་ ཞྱིག ་ དང་ ཐུག ་པ ་
རྲེད། ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ བུྱང་ ། ངསོ ་རང་ཞོགས་པར་
གཉྱིད་སད་པ ་དང་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅྲེས ་བྱང་
ཆུབ ་ཀྱི ་སྲེམས ་ལ ་བསམ ་ བླ ོ་ གཏོང་ གྱི ་ ཡོད། ངསོ ་
རང་འཛམ་གླྱིང་ འདྱིའྱི ་ སྟ ྲེང་གྱི ་མྱི ་ཞྱིག ་རྲེད། འཛམ་
གླྱིང་ འདྱིའྱི ་ སྟ ྲེང་གྱི ་མྱི ་ཚང་མ ་ སྡུ ག ་བསྔལ ་མྱི ་ འདདོ་
པ ་དང་ ། བདྲེ་བ ་འདདོ་པ ་ཤ་སྟག་རྲེད། བྱ་རྱི ་ དྭགས་
དང་གྲོག ་སྦུར་ ཚུན་ཆད་ལ ་བདྲེ་བ ་དང་ ལྡན་པར་ཤོག་
ཅྲེས ་ སྨ ོན་ལམ་རྒྱག་གྱི ་ ཡོད། བྱང་ཆུབ ་ཀྱི ་སྲེམས་ནྱི་

གང་ད་ུ ཡོད་སའྱི ་མྱི ་ཚང་མ ་འཛུམ་ཤྱི ག ་ཤྱི ག ་སྡ ོད་པ ་
སྟ ྲེ་བྱང་ ཆུབ ་ཀྱི ་སྲེམས ་ནྱི་ ཧ་ཅང་གལ ་ཆྲེ ན་པ ོ་རྲེད། 
དྲེ་ ཡང་སངས ་རྒྱས ་པའྱི ་ ཆོས ་ཀྱི ་ ཐོག ་ ནས ་བཤད་
ན་ཚྲེ ་ གཅྱི ག ་གྱི ་ སྐ ད་ཆ་མྱི ན་པར་ཚྲེ ་རབས ་ནས ་ཚྲེ ་

རབས་དང་བསྐལ ་བ ་ནས་བསྐལ ་
བ ་གྲངས་མྲེ ད་གསུམ ་གྱི ་ ཚོགས ་
བསགས་ནས་མཐར་མངོན་པར་
རོགས་པར་སངས་རྒྱས། སངས་
རྒྱས ་ ནས ་ ནམ ་ མ ཁའྱི ་ མ ཐར་
གཏུགས་པའྱི ་སྲེམས་ཅན་སངས་
རྒྱས ་ཀྱི ་ ས ་ ལ ་མ ་ སླ ྲེབ ་ཀྱི ་ བར་
ད་ུ སོ ་ སོའྱི ་ གཞན་ དནོ་ སུྒབ ་པའྱི ་
སྲེ མས ་ ལ ་ ནམ ་ ཡང་ འ གུར་ བ ་
མྲེ ད་པར་སྡ ོད་པ ་ཞྱིག ་རྲེད།

བྱང་ ཆུབ ་ཀྱི ་སྲེམས ་ལ ་བསམ ་ བླ ོ་ བཏང་ན་ ཚོགས ་
ཀང་ཁོ ་རང་གྱིས ་རོགས། སྡྱིག ་སྒྱིབ ་ཀང་ཁོ ་རང་
གྱིས ་སྦོང་ཞྲེས ་པ ་ དངསོ ་གནས་བདྲེན་པ ་རྲེད། བྱང་
ཆུབ ་ཀྱི ་ སྲེམས ་ཀྱིས ་སྲེམས ་ཅན་ཐམས ་ཅད་ཅྲེས ་
བསམ་བླ ོ་ གཏོང་ དསུ ་བསམ་པ ་དགྲེ ་བ ་གཅྱིག ་གྱིས ་
ཚོགས ་རྒྱ་ཆྲེ ན་ པ ོ་རང་བཞྱི ན་གྱིས ་ གསོག ་པ ་ཞྱིག ་
རྲེད། སྡྱིག ་སྒྱིབ ་ཀང་ཁོ ་རང་གྱིས ་སྦོང་གསུངས་པ ་
བཞྱིན་ང་ ཚོ་ འཁོར་བ ་ལ ་འཁོར་བའྱི ་རྱིང་གཞན་ལ ་
གནདོ་ པ ་བྱྲེད་ པ ་ དང་ ། འཚྲེ ་ བ ་བྱྲེད་ པ། དངོས ་
སུ ་ འཚྲེ ་ བ ་མ ་བྱས ་ཀང་བརྣབ ་སྲེམས ་ དང་ གནོད་
སྲེམས ་ ཡོད་ན་ འཕལ་ད་ུསྲེམས ་ལ ་ཞྱི ་ བདྲེ་ ཡོང་གྱི ་
མ ་རྲེད་ལ། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པ ོའྱི ་ཆ་ནས་ཚྲེ ་རབས་
ནས་ཚྲེ ་རབས་ སུ ་ལས་ངན་པ ་བསགས་ ཡོང་དསུ ་སྐྱྲེ་
བ ་ནས་སྐྱྲེ་བར་ སོ ་ སོར་གོང་རག་རུྒྱ་རྲེད། བྱང་ཆུབ ་
ཀྱི ་སྲེམས་ལ ་བསམ་བླ ོ་ གཏོང་ དསུ ་རང་བཞྱིན་གྱིས ་
བསོད་ནམས་འཕྲེལ ་ ཡོང་བ ་ དང་ ། ཚྲེ ་རབས་ནས ་
ཚྲེ ་རབས་ སུ ་སྲེམས ་ཅན་མང་པརོ་ཕན་ཐོགས ་བྱྲེད་
ཐུབ ་པ ་ཞྱིག ་རྲེད། 

སྲེམས་པ ་བཟང་པོའྱི ་ ཐོག ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི ་
དནོ་ ད་ུ སྨ ོན་ལམ ་རྒྱག་པ ་ དང་ ། སྲེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་བདྲེ་བ ་ དང་བདྲེ་བའྱི ་ རུྒྱ་ དང་ ལྡན་པར་ གུར་ཅྱིག། 
སྡུ ག ་བསྔལ ་དང་སྡུ ག ་བསྔལ ་གྱི ་ རུྒྱ་ དང་བལ་བར་ གུར་

ཅྱི ག། སྡུ ག ་བསྔལ ་མྲེ ད་པའྱི ་ བདྲེ་ བ ་ དང་མྱི ་ འབལ ་
བར་ གུར་ཅྱིག། ཉ ྲེ་རྱིང་ཆགས་སྡང་གཉྱིས ་ དང་བལ་
བའྱི ་ བཏང་ སྙ ོམས ་ལ ་གནས ་པར་ གུར་ཅྱི ག། ཅྲེས ་
པར་ཉྱིན་ ལྟར་བསམ་བླ ོ་ གཏོང་གྱི ་ ཡོད།

ད ྲེ་རྱིང་འདྱིར་དངསོ ་ སུ ་ ཝྲེ ་ ཏྱི ་ནམ ་གྱི ་ ཆོས ་གྲོགས་ཚོ་
དང་ ཐུག ་པ ་རྲེད། ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ བུྱང་ ། ང་ ཚོའྱི ་
བདྲེ་སྐྱྱིད་ཀྱི ་ར ་བ ་ནྱི་ དངུལ ་མ ་རྲེད། སྟ ོབས ་ཤུགས ་
ཀྱི ་ སྐད་ཆའང་མྱི ན་པར་བདྲེ་སྐྱྱིད་ཀྱི ་ར ་བ ་ནྱི་སྲེམས ་
བཟང་ པོ ་ བུྱང་ ན་སྲེ མས ་ ལྷ ོད་ ལྷ ོད་ དང་ གཉྱིད་ཀང་
སྐྱྱིད་པ ོ་ ཡོང་ ། ཕག་དགོ ་དང་འགྲན་སྲེམས་ཀྱི ་བསམ་
བླ ོ་ ཡྱི ས ་གཉྱིད་ལའང་བར་ཆད་བྱྲེད་པ ་ དང་ ། བསམ་
པ ་ བཟང་ པོར་ བསྡ ད་ ན་ གཉྱིད་ ལྷ ོད་ ལྷ ོད་ ཁུགས ་ཀྱི ་
རྲེད། ངསོ ་རང་འཆར་ཅན་ཆུ་ ཚོད་བརྒྱད་ནས་དགུའྱི ་
རྱི ང་ ལྷ ོད་ ལྷ ོད་ གཉྱིད་ཀྱི ་ ཡོད། གཉྱིད་སད་ སྐ བས ་
གྲོད་ ཁོག ་ ལྟ ོགས ་ཀྱི ་ འདགུ གང་ ལྟར་ དངསོ ་གནས ་
སྲེམས་ཞྱི ་ བདྲེ་ དང་ ། བྱང་ཆུབ ་ཀྱི ་སྲེམས་ལ ་བསམ་
བླ ོ་ བཏང་ན་སྲེམས་སྐྱྱིད་པ ་ དང་ ལུས ་བདྲེ་ བ། སོ ་ སོ ་

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཝྲེ་ཏྱི་ནམ་གྱི་མཇལ་བཅར་བ་བརྒྱ་
ཕག་གཉྱིས་བརྒལ་བར་བཀའ་སླབོ་དང་ཆོས་འབྲེལ་བཀའ་དྱིན་སྩལ་བ།



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། ༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 8

ངོས ་ཀྱིས ་ བྱང་ ཆུབ ་ཀྱི ་ སྲེ མས ་ ཉམས ་ ལྲེ ན ་ ག ཙོ ་
བརོ་བྱྲེད་བཞྱིན་ ཡོད། ངསོ ་ཀྱི ་ ཕ ་ ཡུལ ་གྲོང་གསྲེབ ་
ཆུང་ ཆུང་ཞྱིག ་རྲེད། དྲེ་ ནས ་ཡར་ ལྷ ་ སར་ སླ ྲེབས ་
ནས་༸རྒྱལ་བ ་རྱི ན་པ ོ་ཆྲེའྱི ་མཚན་ ཡོད་པས ་ ཡོངས་
འཛྱི ན་རྣམ ་པ ་ལས་དཔྲེ་ཆ་ ཏ ོག ་ཙམ་བལྟས ་པ ་རྲེད། 
ཉྱིན་རྲེ་ བཞྱིྱི ན་བྱང་ ཆུབ ་ཀྱི ་སྲེམས ་དང་ ། སྟ ོང་ ཉྱིད་
ཀྱི ་ ལྟ ་ བར་བསམ ་ བླ ོ་ གཏོང་ གྱི ་ ཡོད། དྲེར་ བསམ ་
བླ ོར་བཏང་བའྱི ་ལག་རྲེས ་ སུ ་སྲེམས་ ལྷ ོད་ ལྷ ོད་ དང་ ། 
ཞྱི ་ བདྲེ་ ཡོང་ ཐུབ ་པ ་ཞྱིག ་རྲེད། ངསོ ་རང་ ལོ ་ ༨༧ 
རྲེད། ངསོ ་ཀྱི ་ གདངོ་པ ་ ལོ ་ ༨༧ ལྟ ་ བུ ་ཞྱིག ་འདགུ ་
གམ ་ གཞོན་ གཞོན་ ལྟ ་ བུ ་ ཞྱི ག ་ འདུག ངོས ་ཀྱི ་ སོ ་
གཅྱི ག ་ ལའང་སྐྱོན་ བུྱང་མྲེ ད། གང་ ལྟར་ ལོ ་ འདྱི་
ཙམ ་ལ ་ སླ ྲེབས ་ ནའང་ གཟུགས ་ པོ ་ ཧ་ ཅང་ ཐང་ པོ ་
ཡྱི ན། སྲེམས་སྐྱྱིད་པ ོ་ ཡྱི ན། ག་ཚོད་ ཐུབ ་ ཐུབ ་ཀྱིས ་
མྱི ་ ལ ་ཕན་ཐོགས ་བྱྲེད་པ ་ དང་ ། ནང་པ ་ཞྱིྱི ག ་ཡྱི ན་
པའྱི ་ ངོས ་ ནས། བསྟན་ པ ་རྱི ན་ཆྲེ ན་མ ཆོག ་ གྱི ས ་
མ ་ཁྱབ ་པའམ།། ཁྱབ ་ཀང་ ཉམས ་པར་ གུར་པའྱི ་
ཕོགས ་ད ྲེར་ནྱི།། སྙྱིང་རྲེ་ཆྲེ ན་པ ོས ་ཡྱི ད་རབ ་བསྐྱོད་
པ ་ཡྱི ས།། ཕན་བདྲེའྱི ་ གཏྲེར་ད ྲེ་ གསལ་བར་བྱྲེད་པར་
ཤོག། ཅྲེས ་རུྒྱན་ ད་ུ སྨ ོན་ལམ ་རྒྱག་གྱི ་ ཡོད།

ད་ ལྟ འྱི ་ བར་ དུ་ ཕལ ་ཆྲེར་ ངོས ་ཀྱིས ་བྱང་ ཆུབ ་ཀྱི ་
སྲེམས་སྒ ོམ ་པ ་ དང་འབྲེལ ་ནས་གང་ལ ་གང་འཚམ་
གཞན་ཕན་བྱྲེད་ ཐུབ ་ཀྱི ་ ཡོད། དྲེ་ ལྟ ་ བུའྱི ་ གཞན་ཕན་
གྱི ་ འབ ྲེལ ་བ ་ བུྱང་བ ་ནྱི་ཚྲེ ་རབས་གཅྱིག ་གྱི ་ སྐད་ཆ་
མྱི ན་ པར་ ལས ་ བཟང་ པོའྱི ་ འབ ྲེལ ་ བ ་ཆགས ་ ཡོད་
པས ་ཚྲེ ་རབས ་ནས ་ཚྲེ ་རབས ་ སུ ་ འབལ ་མྲེ ད་བྱས ་
ཏྲེ་ སྡ ོད་ ཐུབ ་ཀྱི ་རྲེད། ཁྱྲེད་རང་ ཚོ་སྐྱྲེ་ བ ་རྲེས ་མ ་ ཝྲེ ་
ཏྱི་ནམ ་པ ་ཆགས་ཀྱི ་ ཡོད་མྲེ ད་གང་ ལྟར་ཡང་འཛམ་
གླྱི ང་ འདྱིའྱི ་ སྟ ྲེང་ གྱི ་མྱི ་ཆགས ་ཀྱི ་རྲེད། ངོས ་རང་
ཡང་བོད་པ ་ཆགས་མྱི ན་གང་ ལྟར་ཡང་འཛམ ་གླྱིང་
འདྱིའྱི ་ སྟ ྲེང་ ཁ ་ཞྲེ ་ གཉྱིས ་མྲེ ད་ཀྱིས ་གཞན་ཕན་ སུྒབ ་
མཁན་ཞྱིག ་ ཏུ ་ མུ ་མ ཐུད་ སྡ ོད་ཀྱི ་རྲེད། ང་ ཚོ་སྐྱྲེ ་ བ ་
བརྲེ་ ནས ་ ལུང་པ ་མྱི ་ འད་བ ་ དང་ སྐད་ཡྱི ག ་མྱི ་ འད་
བ ་ ཡོང་སྱིད་ཀང་སྲེམས ་པ ་བཟང་པོ་བྱྲེད་པ ་ དང་ ། 
སྟ ོང་ ཉྱིད་ཀྱི ་ ལྟ ་ བར་ ད་ོ སྣང་ དང་བསམ་བླ ོ་ གཏོང་བ ་
མུ ་མ ཐུད་ ཡོང་གྱི ་རྲེད།

སྐ བས ་ སུ ་ བ བ ་ པ ་ ཝྲེ ་ ཏྱི ་ ནམ ་ གྱི ་ གྲོགས ་ པ ོ ་ ཚོའྱི ་
མ ཉམ ་ དུ་ ངོས ་རང་ ངོ་ཤྲེ ས ་ པ ་ དང་ ཆོས ་ འབྲེལ ་
བཞག ་པ ་ ཡྱི ན་ པས ་ཚྲེ ་རབས ་ནས ་ཚྲེ ་རབས ་ ལུང་
པ ་ འད་མྱི ན་ ད་ུསྐྱྲེས ་ཀང་སྲེམས ་ཐག ་ ཉ ྲེ་ བ ོའྱི ་ ཐོག ་
འབལ ་མྲེ ད་ཀྱིས ་ སྡ ོད་ པ ་ ཆོས ་ ཉྱིད་རྲེད། དྲེ་ ལྟ ་ བུ ་
ཞྱིག ་གྱི ་ ཐོག ་ནས ་སངས་རྒྱས ་པའྱི ་ ཆོས ་ལ ་བསམ ་
བླ ོ ་ གཏོང་ རུྒྱ ་ བུྱང་ ན་ཚྲེ ་རབས ་ ནས ་ཚྲེ ་རབས ་ སུ ་
བཟང་པོའྱི ་ལས་ཀྱི ་ནསུ ་པ ་ཆྲེ ་རུ་ཕྱིན་ནས་ད ྲེའྱི ་ བག་
ཆགས་སྲེམས ་ཀྱི ་ སྟ ྲེང་ན་ ཡོད་པ ་ ད ྲེ་ གསལ ་རུ་ འགྲོ་
བ ་ དང་ ། དྲེ་རྱི ང་ འདྱིར་ང་ ཚོ་ ངོ་ཤྲེས ་ཆགས་པས ་
འབྲེལ ་བ ་འདྱི་ མུ ་མ ཐུད་ནས་ ཡོང་གྱི ་རྲེད།  སྐྱྲེ་བ ་
ཀུན་ ཏུ ་ཡང་དག་བླ ་མ ་ དང་ །། འབལ་མྲེ ད་ ཆོས ་ཀྱི ་
དཔལ་ལ ་ ལོངས་སྤོད་ཅྱིང་ །། ས ་དང་ལམ་གྱི ་ ཡོན་
ཏན་རབ ་རོགས་ཏྲེ།། ར་ོརྲེ་ འཆང་གྱི ་ གོ ་ འཕང་ མུར་
ཐོབ ་ཤོག། ཅྲེས ་ སྨ ོན་ ལམ ་སྐྱོན་ པ ་ ལྟར་ ཏན་ ཏན་
ཡོང་གྱི ་རྲེད།ངསོ ་ཀྱིས ་བྱང་ཆུབ ་ཀྱི ་སྲེམས་དང་སྟ ོང་
ཉྱིད་ཀྱི ་ ལྟ ་ བ ་ ཉམས་ལྲེ ན་བྱྲེད་པ ་ ད ྲེ་ ཇྱི ་ཙམ ་ཟབ ་ ཏུ ་
ཕྱིན་ པའྱི ་ ཚོད་ཀྱིས ་ ཁྱོད་ ཚོར་ ཕན་ ཐོགས ་བྱྲེད་ པ ་
ཤུགས ་ཆྲེ ་ བ ་ ཡོང་གྱི ་རྲེད། བླ ་མས ་ སླ ོབ ་མ ་རྣམས་
ལག་པ ་ནས་འཇུས ་ཏྲེ་ ཡར་ཁྱིད་ དསུ ་ཁྱྲེད་རང་ཚོས ་
ཀང་ཚྲེ ་རབས་ནས ་ཚྲེ ་རབས་ སུ ་ བླ ་མ ་ དང་མ ་བལ ་
བའྱི ་ ཐོག ་ནས ་བྱམས ་ སྙྱིང་རྲེ་བྱང་ ཆུབ ་ཀྱི ་ སྲེམས ་
དང་ ། སྟ ོང་ ཉྱིད་ཀྱི ་ ལྟ ་ བར་རྱིམ ་པས ་གོམས་འདྱིས ་
དང་ མོང་ བ ་ སླ ྲེབས ་ པར་ ཐོས ་ བུྱང་ གྱི ་ཤྲེ ས ་རབ ། 
བསམ ་ བུྱང་གྱི ་ཤྲེས ་རབ། སྒ ོམ ་ བུྱང་ གྱི ་ཤྲེས ་རབ ་
བཅས ་རྱི མ ་ བཞྱི ན་ ཡོང་ བ ་ དང་ ། ཤྲེས ་རབ ་ སྙྱིང་
པ ོའྱི ་ནང་ད།ུ ཏདྱ་ ཐཱ། ག་ཏྲེ་ ག ་ ཏ ྲེ་ པཱ ་ར་ག ་ ཏྲེ་ པཱ ་ར་
སཾ ་ག ་ཏ ྲེ་བ ོ་ དྷྱི་སྲྭ ་ ཧཱ། ཅྲེས ་གསུངས་པ ་ ལྟར། ཚོགས་
ལམ། སྦོར་ལམ། མཐོང་ལམ། སྒ ོམ ་ལམ། མྱི ་
སླ ོབ ་ ལམ ་བར་ ད་ུ འགྲོ་ ཐུབ ་ པ ་ཞྱིག ་ དགོས། ངསོ ་
རང་ཁྱོད་ ཚོའྱི ་ བླ ་མ ་ཆགས ་ ཡོད། ངསོ ་ཀྱིས ་ཁྱོད་
ཚོའྱི ་ལག་པ ་ནས་འཇུས་ཏྲེ་ ཚོགས་ལམ། སྦོར་ལམ། 
མཐོང་ལམ། སྒ ོམ ་ལམ། མྱི ་ སླ ོབ ་ལམ ་ལ ་ཁྱིད་ ཐུབ ་
པ ་ཞྱིག ་ལ ་ བླ ོ་ བདྲེ་ བརོ་བ ཞུགས།

སངས ་རྒྱས ་པའྱི ་ ཆོས ་ནྱི་ སྨ ོན་ ལམ ་བརྒྱབ ་ སྡ ོད་ པ ་
གཅྱི ག ་ པུ ་མ ་རྲེད། སངས ་རྒྱས ་ པའྱི ་ ཆོས ་ ནྱི་ སོ ་

སོས ་བསམ ་བླ ོ་ བཏང་ སྟ ྲེ་སྲེམས ་ལ ་འགུར་བ ་གཏོང་
ཐུབ ་པ ་ དང་ ། བྱང་ཆུབ ་ཀྱི ་སྲེམས ་དང་ སྟ ོང་ ཉྱིད་ཀྱི ་
ལྟ ་ བ ་ནྱི་སྲེམས ་ལ ་འགུར་བ ་བཏང་བའྱི ་ སྐད་ཆ་རྲེད། 
སངས་རྒྱས་བཅོམ ་ ལྡན་ འདས་མཁྱྲེན། འཕགས་པ ་
སྤན་རས་གཟྱིགས ་མཁྱྲེན་བསམ་པ ་ ད ྲེ་ཙམ ་གྱི ་ ཐོག ་
ནས ་སྲེམས ་ལ ་ འགུར་བ ་ འགྲོ་ རུྒྱ ་མྲེ ད། གང་ ལྟར་
སངས་རྒྱས་ཀྱིས ་ལམ ་བསྟན་པ ་ དང་ ། འཕགས་པ ་
སྤན་རས ་གཟྱིགས ་ཀྱི ་བྱྱིན་ རླབས ་ལམ ་ སྟ ོན་ ཡོད་པ ་
ལྟར་ སོ ་ སོས ་ཐོག ་མར་ སླ ོབ ་སྦོང་བྱས། དྲེ་ནས ་ ཉྱིན་
རྲེ་ བཞྱིྱི ན་ ད་ུ བསམ ་ བླ ོ་ བཏང་ནས ་རྱིམ ་བཞྱིན་ བླ ོ་ ཇྲེ་
བཟང་ཇྲེ་ བཟང་ དང་ ། ཆོས ་རྣམས་ཀྱི ་ ཡྱི ན་ ལུགས ་
སྟ ོང་པ ་ ཉྱིད་ཀྱི ་ དནོ་ལ ་ངྲེས ་པ ་ཇྲེ་ཟབ ་ཇྲེ་ཟབ ་ ཏུ་ འགྲོ་
བ ་ཞྱིག ་ཆགས་ ཡོང་དསུ ་ཚྲེ ་རབས་ཁ་ཤས་ནས་ཁྱོད་
རང་ཚོ་ཡང་ཚོགས་ལམ། སྦོར་ལམ། མཐོང་ལམ། 
སྒ ོམ ་ ལམ། མྱི ་ སླ ོབ ་ ལམ ་ བཅས ་ ཐོབ ་ ཐུབ ་ པའྱི ་
དམྱི གས་ ཡུལ ་འཇོག ་ དགོས།

ངོས ་ ཀྱི ས ་ འདྱི ་ ལྟ ར་ ལ བ ་ ན ་ འད་ ཆགས ་ པོ ་ མྲེ ད ་
ཀང་ ། ངསོ ་ཀྱིས ་མགོ ་ཁྱིད་ ད ྲེ་ ཁྱོད་ ཚོས ་བྱམས་སྙྱིང་
རྲེ་བྱང་ ཆུབ ་ཀྱི ་སྲེམས ་དང་ ། སྟ ོང་ ཉྱིད་ཀྱི ་ ལྟ ་ བ ་ མུ ་
མ ཐུད་ནས་སྒ ོམ ་ན་ ཚོགས་ལམ། སྦོར་ལམ། མཐོང་
ལམ། སྒ ོམ ་ལམ ་ སོགས ་ང་ ཚོར་ཐོབ ་ ཐུབ ་པ ་ཞྱིག ་
རྲེད། ངསོ ་རང་མ ཐུན་རྐྱྲེན་ ཅུང་བཟང་པོ་བྱས ་ ཏྲེ་
ཉྱིན་རྲེ་ བཞྱི ན་ སྒ ོམ ་རྒྱག ་གྱི ་ ཡོད་ པར་བརྟ ྲེན། ངསོ ་
རང་ སྔ ོན་ འགྲོ་ ལྟར་ དང་ཁྱོད་ ཚོ་ ཏཱ ་ལའྱི ་ བླ ་མའྱི ་རྲེས ་
སུ ་ བླ ོ ་ གཅྱི ག ་ སྲེ མས ་ གཅྱི ག ་ གྱི ས ་ ཡོང་ རུྒྱ ་ ད ྲེ་ ལྟར་
ཡྱི ན། ཞྲེས ་བཀའ་སླ ོབ ་སྩལ་རྲེས ་ ཝྲེ ་ ཏྱི ་ནམ ་གྱི ་ནང་
པའྱི ་རྲེས ་ འཇུག ་པ ་ དང་ ཆོས ་དད་མྲེ ད་མཁན་ སོགས་
མྱི ་ བཅུ་གྲངས་ཤྱི ག ་གྱིས ་དྱི་ བ ་ ཞུས ་པར་བཀའ་ལན་
སྩལ་བ ་ དང་ ། མཐར་སྲེམས་བསྐྱྲེད་ཀྱི ་ ཆོས ་འབྲེལ ་
བཀའ་དྱིན་སྩལ་ ཡོད།།



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།9

ངསོ་ཀྱི་ཉམས་མངོ་གྱི ་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་ཐོག་མར་བླ་མ་
བཀའ་དྱིན་ཅན་ཚོས་སྟངོ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་གསུང་སྐབས་མོས་
པ་སྐྱྲེས་པ་ཞྱིག་དང་། གཙོ་བ ོ་དཔལ་མགོན་འཕགས་
པ་ཀླུ ་སུྒབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་དབུ་མ་ར་བ་ཤྲེས་རབ་དང་། 
དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་མཛད་པའྱི་ར་བ་ཤྲེས་རབ་

ཀྱི་དནོ་འགྲྲེལ་དབུ་མ་འཇུག་པར་ཡང་ཡང་བལྟས་ནས་
ཡོང་སྐབས་ཐགོ་མར་ཟབ་མོ་སྟངོ་པ་ཉྱིད་ཀྱི་དནོ་ལ་ཐསོ་
བུྱང་གྱི ་ཤྲེས་རབ་སྐྱྲེས། དྲེ་ནས་ཡང་ཡང་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
དསུ་སྲེམས་ཀྱི་གཏྱིང་ནས་ངྲེས་པ་ཐབོ་པའྱི་བསམ་བུྱང་གྱི ་
ཤྲེས་རབ་སྐྱྲེས། སྒམོ་བུྱང་གྱི ་ཤྲེས་རབ་ནྱི་སྦརོ་ལམ་ཐབོ་
ན་མ་གཏགོས་ལམ་སྲེང་ཡོང་གྱི ་མྲེད།  གང་ལྟར་བསམ་
བླ ་ོབཏང་ན་སྲེམས་ལ་འགུར་བ་ཐྲེབས་ཀྱི་ ཡོད་པ་དང་། 
ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཡྱི ན་ལུགས་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་ནང་བཞྱིན་དནོ་
ལ་གུྲབ་མྲེད་པ་ཞྱིག་རྲེད། ཚད་རལུ་དངསོ་ཁམས་རྱིག་
པས་ཀང་འདྱི་ལྟར་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ཆོས་གང་དང་གང་
ཡྱི ན་ནའང་དནོ་གྱི་ངསོ་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ང་ཚོར་སྣང་ཡོང་
དསུ་སྣང་བ་ལྟར་ད་ུམྲེད་ཅྲེས་སྟངོ་ཉྱིད་ཀྱི་གོ་བ་ཞྱིག་སླ ྲེབས་
ཀྱི་རྲེད། སྟནོ་པ་བཀའ་དྱིན་ཅན་གྱིས་ཀུན་རབོ་བྱང་ཆུབ་
ཀྱི་སྲེམས་གཞན་ཕན་གྱི་བླ་ོད ྲེ་རལ་ད་ུབཏནོ་ནས་གསུངས་
འདགུ གཞན་ཕན་གྱི་བླ་ོད ྲེས་གཞན་ཕན་སུྒབ་པའྱི་སྲེམས་
ཤུགས་སྐྱྲེས་པ་ཡྱི ན་ན་གཞན་ལ་ཕན་བདྲེ་སུྒབ་པ་ཞྲེས་པ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༩ ཚྲེས་ ༡༥ ཉྱིན་སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་ལྷ་ོཤར་ཨྲེ ་
ཤྲེ་ཡའྱི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཚོས་ཇྱི་ལྟར་སྔནོ་ནས་གསོལ་བ་
བཏབ་པ་ལྟར་ར་ས་ཐྲེག་ཆྲེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུ
དབུ་མ་འཇུག་པའྱི་རང་འགྲྲེལ་གྱི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་
མཛད་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ 
༨ ཙམ་ལ་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་
བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའྱི་ཕ ོ་བང་ནས་
ཐྲེག་ཆྲེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་
ད་ུཆྱི བས་ སུྒར་གྱིས ་བ ཞུགས་ཁྱིར་
འཁོད་མཚམས་པཱ་ལྱི འྱི་ཆོས་བརུྒྱད་
ཀྱི ་དགྲེ ་འདནུ་པ ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་
རང་སྐད་ཐགོ་དཀོན་མཆོག་རྲེས་དན་
གྱི་མད་ོགསུང་འདནོ་དང་། དྲེ་རྲེས་རྒྱ་
རྱིགས་སྲེར་སྐྱ་མྱི ་མང་གྱིས་རྒྱ་སྐད་ཐགོ་ཤྲེས་རབ་སྙྱིང་པ་ོ
གསུང་འདནོ་དང་འབྲེལ་སྱིངྒ་པརོ་ནང་པའྱི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་
སྐུ་ཚབ་དང་། ལྷ་ོཤར་ཨྲེ ་ཤྲེ་ཡའྱི་དགྲེ་འདནུ་པ་དང་བཙུན་
མ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་མཎྜལ་རྟ ྲེན་གསུམ་འདྲེགས་འབུལ་
ཞུས་རྲེས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། མགོན་པ་ོཀླུ ་སུྒབ་ཀྱིས་མཛད་
པའྱི་དབུ་མ་ར་བ་ཤྲེས་རབ་ལ་རབ་བྱྲེད་ཉ ྲེར་བདནུ་ཡོད་པ་
རྲེད། མཇུག་ཏུ་སྟནོ་པའྱི་བཀའ་དྱིན་དན་པའྱི་སྒ་ོནས་ཕག་
འཚལ་བའྱི་ཚྱི ག་ནྱི། གང་གྱིས་ཐུགས་བརྲེས་ཉ ྲེར་བཟུང་
ནས། །ཞྲེས་སོགས་ཚྱིགས་བཅད་འདྱི་རྲེད། འདྱི་ནྱི་ཧ་ཅང་
འདསུ་ཆྲེན་པ་ོའདགུ བརྲེ་བ་སྙྱིང་རྲེ་ཆྲེན་པའོམ་ཐུགས་རྲེ་
ཆྲེན་པསོ་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏྲེ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་ར་བ་མྱི ་
ཤྲེས་པའྱི་རངོས་པ་སྲེལ་ཆྲེད་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་པའྱི་ལྟ་བ་མཐའ་
དག་སྲེལ་བ་དང་། ཐསོ་བུྱང་གྱི ་ཤྲེས་རབ་དང་བསམ་བུྱང་
གྱི ་ཤྲེས་རབ། སྒམོ་བུྱང་གྱི ་ཤྲེས་རབ་བཅས་རྱིམ་བཞྱིན་
སྐྱྲེས་ནས་སྟངོ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དསུ་ཐོག་
མའྱི་ཆར་ཐསོ་བུྱང་གྱི ་ཤྲེས་རབ་ཙམ་རྲེད།

ནྱི་ཟས་གསོ་གནས་མལ་སྦྱིན་པ་ཙམ་མྱིན་པར་ཕ་རོལ་བའྱི་
ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི ་ལྟ་བ་རྣམས་སྲེལ་དགསོ་པ་ཞྱིག་རྲེད། དྲེར་
བརྟ ྲེན། གང་གྱིས་ཐུགས་བརྲེས་ཉ ྲེར་བཟུང་ནས། །ཞྲེས་
སོགས་ཀྱི་ཚྱི གས་བཅད་གསུངས་པ་རྲེད། ཧ་ཅང་གནད་
འགག་ཆྲེན་པ་ོརྲེད།

ངསོ་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཐོག་མར་
མངནོ་རྟགོས་རྒྱན་བླ་ོལ་བཟུང་། དྲེ་
ནས་དབུ་མ་འཇུག་པ་བླ་ོལ་བཟུང་བ་
ཡྱི ན། རྒྱན་འཇུག་གཉྱིས་པ་ོའདྱི་ཡང་
ཡང་འདནོ་བཞྱིན་ཡོད། མངནོ་རྟགོས་
རྒྱན་ད་ུས་བཅུ་ལམ་ལྔ་དང་། ཐྲེག་པ་
གསུམ་གྱི་ལམ་གྱི་འགྲ་ོསྟངས་ཆ་ཚང་
གསུངས་ཡོད། དབུ་མ་འཇུག་པར་
སྟངོ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་གཙོ་བ་ོདང་རལ་ད་ུ
བཏནོ་ནས་གསུངས་ཡོད། དྲེང་སང་

ཡང་དབུ་མ་འཇུག་པའྱི་རང་འགྲྲེལ་ངསོ་ཀྱི་མདནུ་ཅོག་
ཐགོ་བཞག་ནས་བར་གསྲེང་ཡོད་དསུ་ཀླགོ་གྱི ་ཡོད། ཧ་ཅང་
གནད་འགག་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི ་ལྟ་བ་སྲེལ་བ་
ལ་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་ནས་མྲེད་པ་ཆགས་མྱི ་ཐུབ་ལ། སྔགས་
བགྲངས་ནས་ཀང་མྲེད་པ་ཆགས་མྱི ་ཐུབ། ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི ་
ལྟ་བ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ཡྱི ན་པ་དང་། བླའོྱི་འཛྱིན་སྟངས་ཇྱི་ལྟར་
ཡྱི ན་པ་ཤྲེས་པར་བྱས་ཏྲེ་རུྒྱ་ལ་དཔྱདོ་པ་ར་ོརྲེ་ཟ ྲེགས་མའྱི་
གཏན་ཚྱིགས། ང་ོབ་ོལ་དཔྱདོ་པ་གཅྱིག་ཏུ་བལ་གྱི་གཏན་
ཚྱི གས། འབས་བུ་ལ་དཔྱདོ་པ་ཡོད་མྲེད་སྐྱྲེས་འགོག་གྱི ་
གཏན་ཚྱི གས་སོགས་གཏན་ཚྱི གས་མང་པརོ་བསམ་བླ ་ོ
བཏང་ཚྲེ་ཕྱི་ནང་གྱི ་ཆོས་གང་དང་གང་ཡྱི ན་ནའང་དནོ་གྱི་
ང་ོནས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སྣང་གྱི ་ཡོད་ཀང་སྣང་བ་ལྟར་ད་ུ
གུྲབ་མྲེད་པ་སྲེམས་ནང་ཁོ་ཐག་ཆོད་པ་ཞྱིག་རྲེད། དྲེར་
བརྟ ྲེན་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐུགས་བརྲེ་བ་
ཆྲེན་པའོྱི་སྒ་ོནས་ཟབ་མོའྱི་ད ྲེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀྱི་དནོ་བསྟན་པ་རྲེད་
ཅྲེས་པ་ཧ་ཅང་ཟབ་མོ་རྲེད།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ལྷ་ོཤར་ཨྲེ ་ཤྲེ་ཡའྱི་དད་ལནྡ་ཆོས་
ཞུ་བར་གསུང་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།
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མགོན་པ་ོཀླུ ་སུྒབ་ཀྱིས་དབུ་མ་ར་བ་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་མཇུག་
ཏུ་སྟནོ་པའྱི་བཀའ་དྱིན་དན་པའྱི་སྒ་ོནས་ཕག་འཚལ་བའྱི་
ཚྱི གས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་ནྱི་ཧ་ཅང་ནསུ་པ་ཆྲེན་པ ོ་རྲེད། 
ངསོ་ཀྱིས་ཉྱིན་ལྟར་ཚྱིགས་བཅད་འདྱི་སྐྱརོ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་
རྒྱས་པར་བཏང་ན་དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས།  གལ་ཏྲེ་རང་
གྱི ་མཚན་ཉྱིད་བརྟ ྲེན་འགུར་ན། །དྲེ་ལ་སྐུར་བས་དངསོ་པ་ོ
འཇྱིག་པའྱི་ཕྱིར། །སྟངོ་ཉྱིད་དངསོ་པ་ོའཇྱིག་པའྱི་རུྒྱ་འགུར་
ན། །དྲེ་ནྱི་རྱིགས་མྱིན་ད ྲེ་ཕྱིར་དངསོ་ཡོད་མྱིན། །གང་ཕྱིར་
དངསོ་པ་ོའདྱི་དག་རྣམ་དཔྱད་ན། །དྲེ་ཉྱིད་བདག་ཅན་དངསོ་
ལས་ཚུ་རོལ་ཏུ། །གནས་རྙ ྲེད་མ་ཡྱི ན་ད ྲེ་ཕྱིར་འཇྱིག་རྟ ྲེན་གྱི། 
།ཐ་སྙད་བདྲེན་ལ་རྣམ་པར་དཔྱད་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་
སོགས་ཀྱི་ཚྱིག་འདྱི་སྲེམས་ལ་ཧ་ཅང་ཟུག་པ་ོདང་། བསམ་
བླ་ོབཏང་ཚྲེ་བ་ོབ་མྱི ་འད་བ་ཞྱིག་འདགུ

གང་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གདལུ་བྱ་ལ་
བླང་དརོ་གྱི་གནད་བསྟན་ནས་གཞན་དནོ་མཛད་པ་རྲེད། 
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལོ་ དུག་དཀའ་སྤད་མཛད་ནས་
གནས་ལུགས་ཀྱི་དནོ་ཤྲེས་པའྱི་སྒ ོམོ་ཞྱིག་མ་བུྱང་ན་ནསུ་
པ་ཐོན་མྱི ་ཐུབ་པ་གཟྱིགས་ནས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཏྱིང་ངྲེ་
འཛྱིན་ལ་སྙམོས་པར་བཞུགས་པ་ལས་ལྡང་ནས་གདལུ་བྱ་
ལ་ཆོས་སྟནོ་པ་ཞྱིག་གསུངས་པ་རྲེད། སངས་རྒྱས་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱི་ཆོས་འདྱི་རུྒྱ་མཚན་གྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པས་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ ་སུྒབ་
ལ་སོགས་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་ལ་རྱིགས་པས་
དཔྱད་ཡོད། དབུ་མ་ར་བ་ཤྲེས་རབ་ནྱི་རྱིགས་པས་དཔྱད་པ་
ཤ་སྟག་རྲེད། དབུ་མ་བཞྱི་བརྒྱ་པའང་རྱིགས་པས་དཔྱད་པ་
ཤ་སྟག་རྲེད། གང་ལྟར་ང་ཚོར་ཆོས་གང་དང་གང་སྣང་ཡང་
དནོ་གྱིས་ཡོད་པར་འཛྱིན་པའྱི་ཨ་འཐས་ཀྱི་འཛྱིན་པ་ཤུགས་
ཆྲེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པས་དྲེ་གཏྱིང་ནས་སྔགོས་ཤྱིང་རང་འཚང་
རྲེན་པར་བསྟན་དྲེ་ཐསོ་བུྱང་གྱི ་གོ་བའྱི་ཐགོ་སྣང་བ་ལྟར་ད་ུ
གུྲབ་མྱི ་འདགུ་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་། དྲེ་ནས་ཡང་ཡང་
བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་བསམ་བུྱང་གྱི ་ཤྲེས་རབ་སྐྱྲེས་ཡོང་
དསུ་སྲེམས་གཏྱིང་ནས་ཐག་ཆོད་པ་ཞྱིག་དང་། དྲེ་ལ་སྒམོ་
བུྱང་གྱི ་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་སྐབས་ད་ལྟའྱི་བར་ཕུང་ལ་སྦརོ་

མཁན་གྱི་ཨ་འཐས་ཀྱི་འཛྱིན་པ་ད ྲེ་ག་ལྲེར་གཉའ་ཆགས་
ནས་རྲེས་སོར་གང་སྣང་བ་རྣམས་སྣང་བ་ལྟར་ད་ུགུྲབ་མྲེད་
པར་བདྲེན་སྟངོ་སུྒ་མ་ལྟ་བུ་བླ་ོལ་འཇགོ་ཐུབ་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་
ནསུ་པ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད།

སྟནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བུྱང་ནས་ལོ་སྟངོ་ཕག་ཕྱིན་ཡང་
འཛམ་གླྱིང་ལ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་མུ་མཐུད་ནས་གནས་
ཡོད། དྲེ་ཧ་ཅང་ར་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ཅྲེས་སོགས་སྔནོ་འགྲའོྱི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་རྲེས་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་ལ་མཁན་
རྱིན་པ་ོཆྲེ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕུག་མཆོག་གྱི ་མདནུ་ནས་དབུ་
མ་འཇུག་པའྱི་རང་འགྲྲེལ་གྱི་བཤད་ལུང་ཐོབ་ཡོད་པའྱི་
བཀའ་སླབོ་དང་བཅས་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད།

དབུ་མ་འཇུག་པའྱི་རང་འགྲྲེལ་གྱི་བཤད་ལུང་དང་འབྲེལ་
བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་ད ྲེང་དསུ་ཀྱི་སླབོ་ཚན་ནང་བཞག་སྟ ྲེ་འཛམ་
གླྱིང་ཞྱི ་བདྲེ་བསུྐན་རུྒྱའྱི་སྐརོ་ལ་བཀའ་སླ ོབ ་སྩལ་དནོ།  
ད་ལྟ་ང་ཚོ་སྱིད་པ་འཁརོ་བ་ལ་གནས་པའྱི་རྱིང་ཡྱི ན་ནའང་། 
སྲེམས་པ་བཟང་པ་ོཡོད་ན་མྱི ་ཚྲེ་སྐྱྱིད་པ་ོདང་སྤྱི་ཚོགས་སྐྱྱིད་
པ་ོཡོང་གྱི ་རྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་བརྲེ་བ་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོ
དང་དགོས་མཁོ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ང་ཚོ་མྱི ་ཚང་མ་སྐྱྲེས་པའྱི་
སྐབས་ནས་ཨ་མའྱི་བརྲེ་བའྱི་འགོ་ནས་འཚོ་བ་དང་ཚྲེ་གང་
པརོ་བརྲེ་བ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། དྲེང་གྱི ་སླབོ་སྦངོ་ནང་
ད་ུབརྲེ་བ་གལ་ཆྲེན་པ་ོཡྱི ན་པའྱི་སྐརོ་མྱི ་འདགུ་སྟབས་དྲེ་ལ་
འབད་བརདོ་བྱྲེད་དགོས་པ་དན་གྱི་འདགུ ཐགོ་མར་མའྱི་
མངལ་ད་ུགནས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཨ་མའྱི་སྲེམས་ལྷདོ་ལྷདོ་
ཡྱི ན་ན་སྐྱྱིད་པ་ོཡོང་བ་གསལ་པ་ོདང་། མའྱི་མངལ་ནས་
བཙས་རྲེས་ཨ་མའྱི་བརྲེ་བ་ནྱི་ནམ་ཡང་མྲེད་ཐབས་མྲེད་པ་
ཞྱིག་ཡྱི ན། མྱི ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱི ན་པར་དདུ་འགྲ་ོསྲེམས་ཅན་
ལ་མཚོན་ནའང་མའྱི་བརྲེ་བས་སྐྱངོ་གྱི ་ཡོད། 

མྱི ་རྣམས་མྱི ་ཚྲེ་དང་པ་ོའགོ་འཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་སྲེམས་
པ་བཟང་པ་ོདང་བརྲེ་བས་འགོ་བཙུགས་པ་རྲེད། དྲེང་དསུ་
ཀྱི་ཤྲེས་ཡོན་སླབོ་སྦངོ་ནང་ཞུགས་ཏྲེ་སླབོ་གྲྲྭར་འགྲྱིམས་
པའྱི་སྐབས་སུ་སྲེམས་བཟང་པ་ོགལ་ཆྲེན་པ་ོཡྱི ན་སྐརོ་ལ་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་སླབོ་སྦངོ་དང་ང་ོསྤདོ་མྲེད། སླབོ་གྲྲྭ་ནས་
འཛྱིན་གྲྲྭ་ལྔ་པ་དང་དུག་པར་རྱིམ་བཞྱིན་སླ ྲེབས་སྐབས་ཕྱི་
དངསོ་པ་ོརྐྱང་པ་མ་གཏགོས་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་དང་སྙྱིང་རྲེ་
ར་བ་ཡྱི ན་པའྱི་སྐརོ་ལ་སླབོ་སྦངོ་སྤདོ་ཀྱི་མྲེད་པས་སླབོ་སྦངོ་

ད ྲེ་སྤདོ་དགསོ་ཀྱི་འདགུ  

རྒྱ་གར་གྱི་ལོ་སྟངོ་ཕག་སྔནོ་གྱི་ཀཱ་ར་ུཎ་ (Karuna) དང་
ད ྲེང་དསུ་ཀྱི་དངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཤྲེས་ཡོན་ཟུང་ད་ུསྦྲེལ་
དགོས་ཀྱི་འདགུ་ཅྲེས་རྒྱ་གར་གྱི་སླབོ་གྲྲྭ་ཆྲེན་མོའྱི་མཁས་
དབང་ཚོར་གོ་བསྡུར་བྱྲེད་དགསོ་བསམ་ཡོད། གནའ་རབས་
ནས་ཡོད་པའྱི་ཨ་ཧྱིམ་ས་ (Ahimsa) ཟྲེར་བ་དང་ཀཱ་ར་ུ
ཎ་གཉྱིས་ཡོད་པ་ལས་ཀཱ་ར་ུཎ་ངྲེས་པར་ད་ུསླབོ་སྦངོ་ནང་
ད་ུསླ ྲེབས་པ་ཞྱིག་དང་། སླབོ་ཕུག་ཚོར་སོ་སོར་སྲེམས་
ཀྱི་ཞྱི ་བདྲེ་ ཡོང་བའྱི་ར ་བ་རྲེད་ཅྲེས་ང་ོསྤདོ་བྱྲེད་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ངསོ་ཀྱི་འདྱི་ལྟར་དན་གྱི་འདགུ  
རྒྱ་གར་གྱི ་གནའ་རབས་ནས་ཨ་ཧྱིམ་ས་དང་ཀཱ ་ར་ུཎ་
གཉྱིས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། དྲེང་རབས་ཀྱི་དསུ་ཚོད་འདྱིར་མ་
ཧ་གྷན་དྷྱིས་འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི་བའྱི་སྐརོ་ལ་ལག་ལྲེན་དང་གསལ་
བཤད་བྱས་ཏྲེ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་གྷན་དྷྱིའྱི་ལྟ་སྤདོ་འཚྲེ་བ་
མྲེད་པ་ཡྱིས་ལམ་སྟནོ་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་འདགུ་པ་དང་། 
ཀཱ་ར་ུཎ་ཡྱི ་སྐརོ་ལ་ཤུགས་རྒྱག་རུྒྱ་ལྷདོ་ཡངས་ཕྱིན་འདགུ་
བསམ་གྱི་འདགུ རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་ན་ད ྲེང་དསུ་ཀྱི་ཤྲེས་
ཡོན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རྲེད། སླབོ་གྲྲྭ་ར་ུད ྲེང་དསུ་ཀྱི་ཤྲེས་
ཡོན་ནང་ད་ུདམྱིགས་བསལ་ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་ཐགོ་
ནས་བྱམས་སྙྱིང་རྲེའྱི་སླབོ་སྦངོ་སྤདོ་རུྒྱར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
དགསོ་པ་དན་གྱི་འདགུ གྷན་དྷྱི་ཡྱིས་འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི་བ་ལག་
ལྲེན་བསྟར་ནས་འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་གང་ལ་གང་འཚམ་སལོ་
བཏདོ་ཡོད་པ་རྲེད། ཀཱ་ར་ུཎ་ལ་ད ྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཤུགས་སླ ྲེབས་
མྲེད། སྙྱིང་རྲེ་ཟ ྲེར་དསུ་ཆོས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཡྱི ན་པ་ལྟ་བུར་གོ་གྱི ་
འདགུ དྲེ་མ་རྲེད། ཆོས་ཡོད་ཀང་མྲེད་ཀང་སྲེམས་སྐྱྱིད་པ་
ཞྱིག་སུ་ལ་ཡྱི ན་ནའང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད། སྲེམས་མ་སྐྱྱིད་པ་ནྱི་
ཁོང་ཁ་ོདང་ང་རྒྱལ། ཕག་དགོ་གྱིས་བཟ་ོབཞྱིན་ཡོད། ཁོང་
ཁ་ོདང་ང་རྒྱལ། ཕག་དགོ་ཤུགས་ཆུང་ད་ུཕྱིན་ནས་སྲེམས་
རང་བཞྱིན་གྱིས་ལྷདོ་ལྷདོ་བཟ་ོམཁན་ནྱི་བརྲེ་བ་རྲེད། འདྱི་
ནྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐད་ཆ་མ་རྲེད།

གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་མྱི ་ཚྲེར་སྲེམས་ལ་ཞྱི ་བདྲེ་ཡོང་བ་དང་། 
དྲེའྱི་ཐགོ་ནས་གཟུགས་པ་ོབདྲེ་ཐང་། སྤྱི་ཚོགས་ལ་རྙགོ་
ད་ཏགོ་ཙམ་བུྱང་ཡང་དྲེ་ ཆུང་ཚགས་ལ་ཆ་འཇགོ་པ་
དང་། མྱིའྱི་བརྲེ་བའྱི་འཚོ་བའྱི་འགོ་ནས་དཀའ་ངལ་ཕན་
བུ་འཕད་ཀང་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་དཀའ་ངལ་སྲེལ་ཐུབ་པ་
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དབུ་མ་འཇུག་པའྱི་བཀའ་ཆོས་ཉྱིན་
གཉྱིས་པར་བདྲེན་བཞྱི་ང་ོསྤདོ་དང་ཆོས་ཞུ་བའྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༩ ཚྲེས་ ༡༦ ཉྱིན་སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ར་ས་
ཐྲེག་ཆྲེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུདབུ་མ་འཇུག་པའྱི་
རང་འགྲྲེལ་གྱི་བཀའ་ཆོས་ཉྱིན་གཉྱིས་པར་སྟནོ་པ་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདྲེན་བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པའྱི་
དགོངས་དནོ་དང་། དྲེ་ནྱི་རྱིགས་
པ་དང་ལྡན་པ་ཡྱི ན་པའྱི་སྐརོ་ལྷ ་ོ
ཤར་ཨྲེ ་ཤ་ཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ 
༥༧ ནས་ཕྲེབས་པའྱི་མྱི ་གྲངས་ 
༦༥༠ གཙོས་པའྱི་དད་ལྡན་སྲེར་
སྐྱ་གྲངས་ ༦༠༠༠༠ བརྒལ་བར་
བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་མ་ཟད་ཆོས་
ཞུ་བ་རྣམས་ཀྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་
སྩལ་སོང་།

ད ྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི ་སྔ་དའོྱི་
ཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཐོག་མགོན་པ་ོ
གང་ཉྱིད་མཆོག་བ ཞུགས་སྒར་
རྒྱལ་བའྱི་ཕ ོ་བང་ནས་ཐྲེག་ཆྲེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་
ཁང་ད་ུཆྱི བས་སུྒར་གྱིས་བཞུགས་ཁྱིར་༸ཞབས་སོར་
འཁདོ་མཚམས་ཝྲེ་ཏྱི་ནམ་གྱི་དགྲེ་འདནུ་པ་ཁག་གཅྱིག་
གྱིས་རང་སྐད་ཐོག་ཤྲེས་རབ་སྙྱིང་པ་ོགསུང་འདནོ་དང་། 
དྲེ་རྲེས་ཨྱི ན་ཌོ་ན ྲེ་ཤྱི ་ ཡཱའྱི་སྲེར་སྐྱ་ཕ་ོམོ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་
རང་སྐད་ཐོག་ཤྲེས་རབ་སྙྱིང་པ་ོགསུང་འདནོ་དང་མཎྜལ་
རྟ ྲེན་གསུམ་འདྲེགས་འབུལ་ཞུས་རྲེས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། 
དྲེ་རྱིང་ཆོས་འབྲེལ་ཉྱིན་གཉྱིས་པ་རྲེད། ང་ཚོ་ཚང་མ་སྡུག་
བསྔལ་མྱི ་འདདོ་པ་དང་བདྲེ་བ་འདདོ་པ་ཤ་སྟག་རྲེད། དདུ་
འགྲ་ོཚུན་ཆད་སྡུག་བསྔལ་མྱི ་འདདོ་པ་དང་བདྲེ་བ་འདདོ་
པ་རྲེད། འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་སྟནོ་པ་མང་པ་ོབུྱང་ཡོད། ད་

ལྟ ་ཡྱི ན་ནའང་འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་མུ་སྟ ྲེགས་པའྱི་སྟནོ་པ་
དང་། ཁ་ཆྲེའྱི་སྟནོ་པ། ཇྲེའུ་སྟནོ་པ་སོགས་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་
ནྱི་སྡུག་བསྔལ་སྲེལ་བའྱི་དནོ་ད་ུའགྲོ་དནོ་མཛད་མཁན་
ཤ་སྟག་ཡྱི ན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྡུག་
བསྔལ་ནྱི་རུྒྱ་མྲེད་པ་ལས་བུྱང་བ་མ་ཡྱི ན་པར་རང་གྱི ་རུྒྱ་
ལ་བརྟ ྲེན་ནས་བུྱང་བ་དང་། རུྒྱ་ད ྲེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཉམས་
སུ་མངོ་མཁན་གྱི་བསམ་བླ་ོདང་བྱ་སྤདོ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གུྲབ་
ཀྱི་ཡོད། ཅྲེས་གསུངས་ཤྱིང་། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་བསླབ་བྱ་མདརོ་བསྡུས་ནས། སྡུག་བསྔལ་ཤྲེས་
པར་བྱ། ཀུན་འབུྱང་སྤང་བར་བྱ། འགོག་པ་མངནོ་ད་ུབྱ། 
ལམ་བསྒམོ་པར་བྱ། ཞྲེས་བདྲེན་བཞྱིའྱི་ང་ོབ་ོལ་བཟླས་པ་
དང༌། སྡུག་བསྔལ་ཤྲེས་པར་བྱ། ཀུན་འབུྱང་སྤང་བར་བྱ། 
འགོག་པ་མངནོ་ད་ུབྱ། ལམ་བསྒམོ་པར་བྱ། ཞྲེས་བདྲེན་

བཞྱིའྱི་བྱ་བ་ལ་བཟླས་པ། དྲེ་ནས་
སྡུག་བསྔལ་ང་ོའཕདོ་པ་ཞྱིག་དགོས་
གསུངས། གཞན་སྐབས་རྲེར་སྡུག་
བསྔལ་ལ་ཕྱི ་ ལྟར་ད་ུབདྲེ་སྐྱྱིད་ཀྱི ་
རང་བཞྱིན་དང་། ནང་ལྟར་ད་ུསྡུག་
བསྔལ ་ ཡོང་རྐྱྲེན་ཆགས་ཀྱི ་ ཡོད་
པས་སྡུག་བསྔལ་ཤྲེས་དགོས་པར་
གསུངས། སྡུག་བསྔལ་རུྒྱ་མྲེད་པར་
རང་དགར་བུྱང་བ་མ་རྲེད། དྲེར་
བརྟ ྲེན་རུྒྱ་རད་གཅོད་བྱས་ཏྲེ་སྡུག་
བསྔལ་ཤྲེས་པར་བྱ། ཀུན་འབུྱང་
སྤང་བར་བྱ། ཞྲེས་སྡུག་བསྔལ་

ཀུན་ཏུ་འབུྱང་བའྱི་རུྒྱ་ད ྲེ་རད་བཅད་ནས་དྲེ་བཟློག་དགོས་
པ་རྲེད། གང་ལྟར་འབས་བུ ་སྡུག་བསྔལ་མྱི ་འདདོ་པ་
ཡྱི ན་པས་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རུྒྱ་ཤྲེས་པར་བྱས་ནས་
བཟློག་དགོས་པ་རྲེད་ཅྲེས་གསུངས་པ་རྲེད།  རྱིགས་པ་
དང་ལྡན་པ་རྲེད། སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་ནས་སྡུག་བསྔལ་སྲེལ་
གྱི་རྲེད་གསུངས་མྲེད།སྡུག་བསྔལ་གྱི་རུྒྱ་ཀུན་འབུྱང་ནྱི་ཕྱི་
ལོག་ལ་མཛུབ་མོ་འཛུགས་རུྒྱའྱི་སྐད་ཆ་མ་རྲེད། ལས་
དང་ཉནོ་མོངས་པའྱི་ཀུན་འབུྱང་། རང་གྱི ་རུྒྱད་མ་དལུ་

ཞྱིག་དགོས། དཀའ་ངལ་ཏགོ་ཙམ་འཕད་སྐབས་ང་དང་
ཁྱདོ་ཅྲེས་གོ་མཚོན་བ ྲེད་སྤདོ་བྱྲེད་པ་དང་། གོ་མཚོན་བཟསོ་
ཏ ྲེ་དསུ་རབས་མང་པ་ོཕྱིན་པ་རྲེད། ད་ཆ་དངསོ་གནས་
འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདྲེ་དང་། བྱམས་བརྲེ་ལྡན་པའྱི་འཛམ་བུ་
གླྱིང་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་ན་གོ་མཚོན་ཁྱནོ་ནས་མྱི ་དགསོ་པ་རྲེད། 
དངསོ་གནས་ཞྱི་བདྲེའྱི་འཛམ་གླྱིང་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རྲེད། 

དྲེ་ཆོས་ཀྱི་སྐད་ཆ་མ་ཡྱི ན་པར་སླབོ་སྦངོ་གྱི ་ཐགོ་ནས་ཡར་
ཁྱིད་དགོས། ངསོ་ལ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་བསམ་བླ་ོཞྱིག་ཡོད་ལ་
གྲགོས་པ་ོཚོར་འདྱི་ལྟར་རདོ་ཀྱི་ཡོད། ཅྲེས་བཀའ་ཕྲེབས་
རྲེས་བཤད་ལུང་མུ་མཐུད་སྩལ་བ་དང་། མཐར་ཐམས་ཅད་
རྣལ་འབྱརོ་གྱི་སྲེམས་བསྐྱྲེད་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་དང་། བདོ་ཁ་
བ་གངས་ཅན་ ཡུལ་གྱི ་མྲེ ་ཏགོ་གང་ཕ ོག་པའྱི་ ལྷ ་སྐལ་

འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པའོྱི་གཟུངས་སྔགས་དང་། 
རྲེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒལོ་མའྱི་གཟུངས་སྔགས་ཕ ྲེང་སྐརོ་རྲེ་
གྲངས་གསོག་མཛད་རྲེས་ཉྱིན་དང་པའོྱི་གསུང་ཆོས་གནང་
སྒ་ོལྲེགས་པར་གུྲབ་ཡོད། །
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བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ངན་པ་བསགས་པ་ད ྲེས་སྡུག་བསྔལ་
སྐྱྲེས་ཀྱི་ཡོད།  རང་གྱི ་སྲེམས་མ་དལུ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཀུན་
འབུྱང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རུྒྱ་གུྲབ་ཀྱི་ཡོད་པས་དྲེ་ཡག་པ་ོཤྲེས་
པར་བྱས་ཏྲེ་མྲེད་པ་བཟ་ོཐུབ་ན་འགོག་པའྱི་བདྲེན་པ་ཐབོ་
ཡོང་གྱི ་རྲེད། དྲེ་ལ་འགོག་པ་མངནོ་ད་ུབྱ་ཞྲེས་སྡུག་བསྔལ་
གཏན་ད་ུསྲེལ་བའྱི་བལ་བ་མངནོ་ད་ུབྱྲེད་ཐུབ་ཀྱི་རྲེད། དྲེ་
ལྟ ་ བུའྱི་དམྱི གས་ཡུལ་འཆར་ཡོང་སྐབས་འགོག་བདྲེན་
ཐབོ་པ་ལ་བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་བསྒམོ་དགོས། གཙོ་
བ་ོལམ་གྱི་བདྲེན་པ་རྲེད། དྲེ་ལ་ལུས་ངག་གྱི ་སྡམོ་པ་སུང་
བ་དང་། གཙོ་བ་ོཡྱི ད་བླ་ོད ྲེ་ཉནོ་མོངས་པའྱི་གཞན་དབང་
ད་ུམ་བཏང་བ་བྱྲེད་དགོས་པ་ད ྲེ་རྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་འདྱི་ནྱི་
སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའྱི་བདྲེན་པའ།ོ །འདྱི་ནྱི་ཀུན་འབུྱང་
འཕགས་པའྱི་བདྲེན་པའ།ོ །འདྱི་ནྱི་འགོག་པ་འཕགས་པའྱི་
བདྲེན་པའ།ོ །འདྱི་ནྱི་ལམ་འཕགས་པའྱི་བདྲེན་པའ།ོ །ཞྲེས་
བདྲེན་པ་བཞྱི་གསུངས་པ་རྲེད།

ད ྲེ་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཤྲེས་པར་བྱ། ཀུན་འབུྱང་སྤང་བར་བྱ། 
འགོག་པ་མངནོ་ད་ུབྱ། ལམ་བསྒམོ་པར་བྱ། ཞྲེས་མཇུག་
ལྡགོ་ཇྱི་ལྟར་བྱྲེད་དགོས་ཀྱི་ ཡོད་མྲེད་རྲེད། ང་ཚོར་སྡུག་
བསྔལ་ཟྲེར་སྐབས་འགོག་ཏུ་མྲེད་པ་ཞྱིག་བླ་ོལ་འཆར་ཡོང་
གྱི ་ཡོད་ཀང་། རུྒྱ་དང་རྐྱྲེན་ལ་ལྟ་སྐབས་སྡུག་བསྔལ་རང་
མཚན་གྱིས་གུྲབ་པ་ཞྱིག་མྲེད་པས་སྡུག་བསྔལ་ཤྲེས་པར་
བྱ་སྟ ྲེ་ཤྲེས་པར་བྱར་མྲེད། ཀུན་འབུྱང་སྤང་བར་བྱ་སྟ ྲེ་སྤང་
བར་བྱར་མྲེད། འགོག་པ་མངནོ་ད་ུབྱ་སྟ ྲེ་མངནོ་ད་ུབྱར་
མྲེད། ལམ་བསྒམོ་པར་བྱ་སྟ ྲེ་བསྒམོ་པར་བྱར་མྲེད་ཅྲེས་
བདྲེན་བཞྱི་འདྱི་གསུངས། འནོ་ཀང་དནོ་དམ་པའྱི་དབང་
ད་ུབྱས་པ་དང་བསམ་བླ་ོཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབཏང་ན། སྡུག་
བསྔལ་ཤྲེས་པར་བྱ་སྟ ྲེ་ཤྲེས་པར་བྱར་མྲེད། ཀུན་འབུྱང་
སྤང་བར་བྱ་སྟ ྲེ་སྤང་བར་བྱར་མྲེད། འགོག་པ་མངནོ་ད་ུབྱ་
སྟ ྲེ་མངནོ་ད་ུབྱར་མྲེད། ལམ་བསྒམོ་པར་བྱ་སྟ ྲེ་བསྒམོ་པར་
བྱར་མྲེད། ཅྲེས་བདྲེན་བཞྱིའྱི་ང་ོབ་ོལ་བཟླས་པ་དང༌། བྱ་
བ་ལ་བཟླས་པ། བྱ་བ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ལ་བཟླས་
པ་ཞྲེས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་སྡམོ་
ཧ་ཅང་ཆྲེན་པ་ོཞྱིག་གསུངས་འདགུ སྡུག་བསྔལ་ཤྲེས་པར་
བྱ་སྟ ྲེ་ཤྲེས་པར་བྱར་མྲེད། ཅྲེས་སོགས་གསུངས་ནས་བྱ་
བ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ལ་བཟླས་པ་ཞྲེས་སོགས་ཞྱིབ་
ཚགས་པོ་འཁོར་ ལོ ་བར་བའྱི་སྐབས་སུ ་གསུངས་ནས་

གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱྲེན་བར་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྣང་
བ་ལྟར་ད་ུགུྲབ་མྲེད། སྣང་བ་ལྟར་ད་ུགུྲབ་ཡོད་མྲེད་རྱིགས་
པས་དཔྱད་ཚྲེ་དནོ་གྱི་ངསོ་ནས་གུྲབ་པ་གཏན་ནས་ཡོད་པ་
མ་རྲེད་ཅྲེས་གསུངས་པ་འདྱི་རྲེད།ང་ཚོའྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་
ཆོས་ནྱི་བདྲེན་པ་བཞྱི་ལ་བརྟ ྲེན་ཡོད། སྡུག་བསྔལ་གྱི་རུྒྱ་
ངསོ་ཟྱིན་པ་དང་། རུྒྱ་ད ྲེ་མཐར་གཏུགས་ན་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་
གྱི ་བླ ་ོཞྱིག་གྱིས་ཡོང་གྱི ་ ཡོད་པས་ཕྱིན་ཅྱི་ ལོག་གྱི ་བླ ་ོད ྲེ་
སྲེལ་ཐབས་ཡོད་མྲེད་ལ་བསམ་བླ ོ་གཏངོ་དསུ་དངསོ་
གནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀྱི་
ཕག་རྒྱ་བཞྱི་དང་། སྡུག་བསྔལ། ཀུན་འབུྱང་། འགོག་
པ། ལམ་ཞྲེས་སྡམོ་ཆྲེན་པ་ོའདྱི་གསུངས་པ་རྲེད། ང་ཚོ་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྲེས་སུ་འབང་ནས་ལམ་ལ་སླབོ ་
པའྱི་ཚྲེ ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ལྲེའུ་ཚན། ལྲེའུ་ཚན་ལྟར་
ཆོ་ག་འདནོ་པ་དང་། སྔགས་བགྲངས་པ་ལྟ་བུ་ཙམ་མྱི ན་
པར་གཙོ་བ་ོབདྲེན་བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག་ཤྲེས་པའྱི་ཐོག་ནས་
སྡུག་བསྔལ་ཤྲེས་པར་བྱ། ཀུན་འབུྱང་སྤང་བར་བྱ། འགོག་
པ་མངནོ་ད་ུབྱ། ལམ་བསྒམོ་པར་བྱ་ཞྲེས་པའྱི་སྡམོ་ཆྲེན་
པ་ོའདྱིའྱི་ཐོག་ནས་སྲེམས་རུྒྱད་མ་ཞྱི ་བ་ཞྱི ་བར་བྱས་ཏྲེ། 
མ་ཤྲེས་པའྱི་རྐྱྲེན་ལས་བུྱང་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་རྱིམ་
བཞྱིན་མྲེད་པར་བཟ་ོཐུབ་པ་ཞྱིག་གསུང་གྱི ་ ཡོད། དྲེ་ནྱི་
རུྒྱ་མཚན་ལྡན་པ་རྲེད། དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་
པ་དང་རུྒྱ་འབས་ཀྱི་འགྲ་ོསྟངས་ལྟར་གསུངས་ཡོད་པས་
ཧ་ཅང་ར་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་སྨནོ་ལམ་
བརྒྱབ་ན་འདདོ་དནོ་འགུྲབ་ཀྱི་རྲེད་ཟྲེར་བའྱི་སྐད་ཆ་མྱི ན་
པར་རང་རུྒྱད་ལ་ཡོད་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རུྒྱ་ཀུན་འབུྱང་
ང་ོཤྲེས་པར་བྱས་ཏྲེ་སྤང་དགོས། དྲེ་སྤངོ་ཐུབ་ཀྱི་རྲེད་དམ་
ཞྲེ་ན་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རུྒྱ་ར་བ་མ་རྱིག་པ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་པའྱི་
བླ་ོཡྱི ན་པ་དང་། དྲེའྱི་ལྡགོ་ཟླའྱི་བླ་ོཚད་མ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པས་
དྲེ་ལ་བསམ་བླ་ོཡང་ཡང་བཏང་ཚྲེ་ཐགོ་མར་ཐྲེ་ཚོམ་ཞྱིག་
སླ ྲེབས། དྲེ་ནས་ཡྱི ད་ཆྲེས་ཀྱི་གོ་བ་ཞྱིག་སླ ྲེབས། དྲེ་ནས་
ཚད་མའྱི་ངྲེས་པ་རྙ ྲེད་ཡོང་སྐབས་འགོག་བདྲེན་ཐབོ་ཐུབ་
པ་ཞྱིག་དང་ཡོད་པ་བླ ་ོལ་ཤར་ཡོང་བ་ཞྱིག་རྲེད། དྲེའྱི་
ཐོག་ནས་སྦརོ་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ནས་བཟུང་འགོག་
བདྲེན་རྲེས་མཐུན་པ་དང་། དྲེ་ནས་མཐོང་ལམ་ཡར་
ཕྱིན་ནས་འགོག་བདྲེན་ཐོབ་པ་ཟྲེར་བ་ནྱི་རྱིགས་པ་དང་
ལྡན་པ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ད ྲེ་འད་ཞྱིག་མཐོང་ཡོང་

སྐབས་སྡུག་བསྔལ་ཤྲེས་པར་བྱ། ཀུན་འབུྱང་སྤང་བར་བྱ། 
འགོག་པ་མངནོ་ད་ུབྱ། ལམ་བསྒམོ་པར་བྱ། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་
འགོག་བདྲེན་ཁ་ཡོད་ཀྱིས་སོ་སོར་ཐབོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་
པས་དྲེ་ཐབོ་པའྱི་དནོ་ད་ུལམ་སྒམོ་དགོས་ཞྲེས་བང་འགྲྱིག་
པ་ོརུྒྱ་མཚན་ལྡན་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞྱིག་གསུངས་འདགུ

ང་ཚོ་ཚང་མས་སྔནོ་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་
འགུར་བའྱི་སྡུག་བསྔལ། འད་ུབྱྲེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་བཅས་
ང་ོའཕདོ་པ་ཞྱིག་དང་། ཀུན་འབུྱང་བཤད་སྐབས་ལས་
ཀྱི་ཀུན་འབུྱང་དང་། ཉནོ་མོངས་པའྱི་ཀུན་འབུྱང་ཡག་
པ་ོཞྱིག་ཤྲེས་པར་བྱས། དྲེ་ལ་གཉ ྲེན་པ་ོགང་དག་ཡོང་གྱི ་
ཡོད་མྲེད་ལ་བསམ་བླ་ོཡག་པ་ོགཏངོ་དགོས། མྱི ་རྟག་པ་
ལ་རྟག་པར་འཛྱིན་པའྱི་བླ་ོད ྲེ་མྱི ་རྟག་པ་རྟགོས་པའྱི་བླ་ོད ྲེས་
གང་འཚམ་ཤུགས་ཆུང་ད་ུའགྲ་ོབ། སྡུག་བསྔལ་བདྲེ་བར་
ཞྲེན་པའྱི་བླ ་ོད ྲེས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཕ་རགས་ལ་བསམ་བླ ་ོ
ཡག་པ་ོབཏང་བ་ཡྱི ན་ན་སྡུག་བསྔལ་བདྲེ་བར་ཞྲེན་པའྱི་
བླ་ོད ྲེ་ག་ལྲེར་མྲེད་པ་ཆགས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གྱི ་ཐགོ་ནས་ཆོས་
ཐམས་ཅད་སྟངོ་ཞྱིང་བདག་མྲེད་པ་ཟྲེར་བ་འདྱི་འགན་ལྕྱི་
ཤོས་རྲེད། དྲེར་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་སྣང་བ་ལྟར་ད་ུགུྲབ་
མྲེད་པ། ཚད་རལུ་དངསོ་ཁམས་རྱིག་པས་ཀང་གང་ལ་
གང་འཚམ་འད་བ་ོཞྱིག་བཤད་ཡོང་གྱི ་འདགུ དནོ་གྱི་ང་ོ
ནས་ཡོད་པར་སྣང་ཡང་། དནོ་གྱི་ངསོ་ནས་ཡོད་པ་མ་རྲེད་
ཅྲེས་ཚྱི ག་རང་མྲེད་ཀང་བཏགས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡོད་པ་
ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་འདགུ སླབོ་སྦངོ་བྱས་ཏྲེ་མཐར་གཏུགས་
ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟ ྲེན་འབུྱང་ཟྲེར་བ་རྟ ྲེན་ནས་བཏགས་
པ་ཙམ་མ་གཏགོས་ང་ོབ་ོཉྱིད་ཀྱིས་གུྲབ་པ་གཏན་ནས་མྱི ་
འདགུ་བསམ་པའྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཀྱི ་དནོ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བླ ་ོལ་
ཤར་བ་དང་། དྲེ་སྒམོ་རྱིམ་ནང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རུྒྱ་མ་རྱིག་
པ་ད ྲེ་ག་ལྲེར་ཤུགས་ཆུང་ད་ུཕྱིན་ནས་མཐར་སྡུག་བསྔལ་
གྱི་རུྒྱ་ཀུན་འབུྱང་ལ་གཉ ྲེན་པ་ོབསྟ ྲེན་ནས་མྲེད་པ་ཆགས་
སྐབས་ད ྲེ་དང་བལ་བའྱི་བལ་བའྱི་ཡོན་ཏན་མངནོ་ད་ུབྱྲེད་
ཐུབ། དྲེ་ལྟ་ བུའྱི་འགོག་བདྲེན་མངནོ་ད་ུབྱྲེད་པ་ཤྲེས་བྱ་
ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། སོ་སོས་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་འདྱི་
རུྒྱ་མཚན་ལྡན་པ་ཞྱིག་རྲེད་བསམ་པ་བུྱང་ན་ད ྲེའྱི་དནོ་ད་ུ
ལམ་སྒམོ་པར་བྱ་ཞྲེས་གསུངས་འདགུ ཅྲེས་བཀའ་སྩལ་
བ་དང་། གཞན་ཡང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ངསོ་རང་ང་ོ
སྤདོ་བྱྲེད་པ་ལ། རྲེ་རྱིན་པ་ོཆྲེའྱི་རྟ ྲེན་འབ ྲེལ་བསྟདོ་པ་ལས།  



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།13

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བླནོ་ན་རྲེནྡྲཱ་མོ་དྱི་
མཆོག་གྱི་འཁུངས་སརྐ་ལ་འཚམས་འདྱི་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༩ ཚྲེས་ ༡༧ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་
བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བླནོ་སྐུ ་ཞབས་ན་རྲེནྡྲཱ་
མོ་དྱི་ (Narendra Modi) མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༧༢ 

ལ་ཕྲེབས་པའྱི་འཁུངས་སྐར་ཉྱིན་མོར་སྱིད་བླནོ་མཆོག་ལ་
འཚམས་འདྱིའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། རྒྱ་
གར་གྱི་ངསོ་ནས་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་
ལ་གདངོ་ལྲེན་གནང་སྟ ྲེ་ལྲེགས་གུྲབ་བུྱང་ཡོད་པས་རྲེས་སུ་
ཡྱི ་རང་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

ང་ཚོས་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཡོངས་སུ་ཞྱི ་བ་ཞྱིག་
བུྱང་མྲེད་པ་མཐངོ་རུྒྱ་ཡོད་ནའང་ཁ་སང་དྲེ་རྱིང་རྒྱ་གར་ནྱི་

གནས་སྟངས་བཟང་ད་ུཕྱིན་ཡོད་པས། མ་འངོས་པར་རྒྱ་
གར་གྱིས་ད ྲེ་ལྟ་བུའྱི་གདངོ་ལྲེན་གནང་ཐུབ་ངྲེས་རྲེད། ངསོ་
རང་རྒྱ་གར་ནང་མགྲནོ་པ་ོདསུ་ཡུན་རྱིང་ཤོས་སྡདོ་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས་རྒྱ་གར་འཕྲེལ་རྒྱས་སུ་འགྲ་ོབཞྱིན་

ཡོད་པ་མྱིག་མཐངོ་ལག་ཟྱིན་བུྱང་། ད་ཆ་རྒྱ་གར་ནྱི་དཔལ་
འབྱརོ་གྱི་ཆ་ནས་སྟབོས་ཤུགས་ཆྲེ་ར་ུའགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་མ་
ཟད། ཚན་རྱིག་དང་འཕུལ་ལས་ཀྱི་སྣ ྲེ་ཁྱིད་མཁན་ཞྱིག་ཀང་
ཆགས་ཡོད།

རྒྱ་གར་ལ་མང་གཙོའྱི་རང་གཞྱི་ས་བརྟན་ཡོད་པས་ཞྱི་བདྲེ་
དང་བརྟན་བརླྱིང་ཡོང་གྱི ་ཡོད། རྒྱ་གར་གཞོན་སྐྱྲེས་ཀྱི་མྱི ་
འབརོ་གྲངས་མང་ཤོས་ཁོངས་སུ་ཡོད་སྟབས། སྔར་ལས་

ལྷག་འཕྲེལ་རྒྱས་འགྲ་ོབ་དང་མྱི ་མང་གྱི ་མངནོ་འདདོ་བསུྒབ་
ཐུབ་ངྲེས་རྲེད། ངསོ་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་མྲེས་པ་ོདམ་པ་གཱན་
དྷྱི་མཆོག་གྱིས་འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི ་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཉམས་ལྲེན་
གནང་སྟངས་ལ་ཧ་ཅང་ཡྱི ད་སྨནོ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། འཛམ་
གླྱིང་མྱི ་མང་གྱིས་ཀང་ཡྱི ད་སྨནོ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། ངསོ་ཀྱིས་
འཚྲེ་མྲེད་ཞྱི ་བའྱི་ཐབས་ལམ་གང་ཐུབ་ཀྱིས་གོང་མཐརོ་
གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད།

ངསོ་ཀྱིས་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་མྱི ་ཚྲེ་ཞྱི ་བདྲེ་དང་དནོ་ལྡན་ཡོང་
ཐབས་སུ་སྙྱིང་རྲེའྱི་སྟབོས་ཀྱི་གལ་གནད་སྐརོ་གོ་རྟགོས་རྒྱ་
ཆྲེ་སྤ ྲེལ་རུྒྱའྱི་ཆོད་སྲེམས་བརྟན་པ་ོཡོད། འཚྲེ་བ་མྲེད་པ་
དང་སྙྱིང་རྲེའྱི་རྱིན་ཐང་ད ྲེ་དག་ནྱི་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བའོྱི་རྱིག་
གཞུང་གྱི ་གཅྲེས་ནརོ་རྲེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ང་ཚོ་རྒྱ་
གར་ལ་བཙན་བྱལོ་ད་ུའབྱརོ་བ་ནས་བཟུང་ད་བར་རྒྱ་གར་
གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་གཏངོ་ཕདོ་ཆྲེན་པའོྱི་སྒ་ོནས་སྣ ྲེ་ལྲེན་
གང་ལྲེགས་གནང་བ་ང་ཚོས་ལོངས་སུ་སྤདོ་བཞྱིན་ཡོད། གོ་
སྐབས་འདྱི་བརུྒྱད་ངསོ་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་
ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞྲེས་རུྒྱ་ཡྱི ན། ཞྲེས་འཁདོ་ཡོད།།

སྟནོ་ད ྲེའྱི་རྲེས་སུ་རབ་ཏུ་བུྱང་གུར་ཏྲེ།། རྒྱལ་བའྱི་གསུང་ལ་
སྦངས་པ་མྱི ་དམན་ཞྱིང༌།། རྣལ་འབྱརོ་སྤདོ་ལ་བརནོ་པའྱི་
དགྲེ་སླངོ་ཞྱིག། དང་སངོ་ཆྲེན་པ་ོད ྲེ་ལ་ད ྲེ་ལྟར་གུས།། ཞྲེས་
གསུངས་པ་ལྟར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་བར་
མ་ཆད་པར་བརུྒྱད་པའྱི་དགྲེ་ཚུལ་སླངོ་གྱི ་སྡམོ་པ་བླངས། 
དྲེའྱི་ཐགོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་ལ་ཆུང་དསུ་ནས་
སླབོ ་སྦངོ་བྱས་ཏྲེ་ ཡོང་བ་རྲེད། ཉྱིན་རྲེ་བཞྱིན་ད་ུབཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་གྱི ་ཉྱིང་ཁུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་དང་
སྟངོ་ཉྱིད་ཀྱི ་ ལྟ ་བར་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་མཁན་ཞྱིག་དང་ ། 
རྣལ་འབྱརོ་སྤདོ་ལ་བརནོ་པའྱི་དགྲེ་སླངོ་ཞྱིག། དང་སངོ་
ཆྲེན་པ་ོད ྲེ་ལ་ད ྲེ་ལྟར་གུས།། ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་ངསོ་
རང་ཡང་དྲེ་ལ་ཏག་ཏག་འགྲ་ོགྱི ་འདགུ ཅྲེས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་རྲེས་ད ྲེ་རྱིང་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གཙོ་བ་ོབྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི ན་པ་
བཀའ་ཕྲེབས་པ་དང་། དྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་ཏྲེ་

མཐར་ལྷ་ོཤར་ཨྲེ ་ཤྲེ ་ཡའྱི་གསུང་ཆོས་གོ་སྒྱིག་ཚོགས་ཆུང་
གྱིས་བཀའ་དྱིན་གཏང་རག་གྱི ་མཎྜལ་རྟ ྲེན་གསུམ་འདྲེགས་
འབུལ་ཞུས་རྲེས་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་གྱི ་ལྷ་ོཤར་ཨྲེ ་ཤྲེ་ཡའྱི་དད་
ལྡན་མྱི ་མང་ལ་གསུང་ཆོས་གནང་སྒ་ོལྲེགས་པར་གུྲབ་ཡོད་
པ་བཅས།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རདོ་རྙགོ་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་གྱི་གཞནོ་
སྐྱྲེས་འག་ོཁྱིད་ཁག་གཅྱིག་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༩ ཚྲེས་ ༢༢ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཞུགས་སརྒ་
རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་གྱི ་མཇལ་འཕད་ཁང་ད་ུཨ་རྱིའྱི་ཞྱི་བདྲེའྱི་
བསྟྱི་གནས་ཁང་  (United States Inst itute of 

Peace) གྱིས་གསོལ་འདྲེབས་ཞུས་པ་བཞྱིན་གཞོན་སྐྱྲེས་
འགོ་ཁྱིད་ཁག་གཅྱིག་དང་ལྷན་ཉྱིན་གྲངས་གཉྱིས་རྱིང་གྱི ་
བགྲ་ོགླ ྲེང་དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད།

དྲེ་ ཡང་རོད་ རྙ ོག ་ ཅན་ གྱི ་ ས ་ ཁུལ ་ ཀོ ་ ལམ ་ བྱི ་ ཡཱ ། 
(Colombia) དང་། ཨྱི ་ཐྱིའ་ོཔྱི་ཡཱ། (Ethiopia) ཨྱི ་
རཱཀ (Iraq Kurd) ལྲེ ་བྷ ྲེ་ཡ། (Libya) འབར་
མ། (Myanmar) ནའྲེ་ཇྱི་རྱི་ ཡཱ། (Niger ia) སོ་
མཱ་ལྱི ་ཡཱ། (Somalia) ལྷ་ོསུ་དཱན། (South Sudan)  
སུ་དཱན། (Sudan) སྱི ་རྱི་ཡཱ། (Syria) ཏུ་ནྱི་སྱི ་ ཡཱ། 
(Tunisia) ཝྲེ་ན ྲེ་ཛུའྲེ་ལཱ། (Venezuela) བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ 
༡༢ ནས་ཞྱི་བདྲེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་དནོ་སྤ ྲེལ་མཁན་གྱི་
འགོ་ཁྱིད་གཞནོ་སྐྱྲེས་གྲངས་ ༢༦ དང་ལྷན་རྲེ་བ་དང་བྱམས་
སྙྱིང་རྲེ་སོགས་དནོ་ཚན་བཞྱིའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་བགྲ་ོགླ ྲེང་
དང་གཞོན་སྐྱྲེས་ཚོར་འཕད་པའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི ་མོང་བ་

རྣམས་༸སྙན་སྲེང་དང་འབྲེལ་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།  འཛམ་
གླྱིང་འདྱིར་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་གྲངས་ཐྲེར་འབུམ་ ༧ ལྷག་ཡོད་པ་
ཚང་མ་གཅྲེན་གཅུང་གྱི ་འད་ུཤྲེས་ཡོད་པའྱི་སྒ་ོནས་གཅྱིག་

མཚུངས་ཡྱི ན་པ་མ་ཟད། གོ་ལ་འདྱིའྱི་ནང་ང་ཚོ་ཚང་མ་
མཉམ་ད་ུགནས་དགསོ་ངྲེས་ཡྱི ན། དྲེར་བརྟ ྲེན་འགྲ་ོབ་མྱི ་སྤྱི་
ཡོངས་ལ་མཐར་ཐུག་གྱི ་བདྲེ་སྐྱྱིད་ནྱི་ནང་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་
དང་འགྲ་ོབ་མྱི ་གཅྱིག་གུར་གྱི་འད་ུཤྲེས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡོང་
གྱི ་ཡོད། དྲེ་ཡང་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནྱི་ཞྱི་བདྲེ་
དང་བདྲེ་སྐྱྱིད་སོགས་ཀྱི་འབུྱང་ཁུངས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད། 
ང་ཚོ་སྐྱྲེས་པའྱི་སྐབས་ཨ་མའྱི་བྱམས་བརྲེ་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་
ཆྲེན་པ་ོཆགས་པ་བཞྱིན། འཆྱི ་བའྱི་སྐབས་སུའང་སོ་སོའྱི་
ཉ ྲེ་འཁརོ་གྱི་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་བྱམས་བརྲེའྱི་རྣམ་འགུར་བསྟན་
པ་ཡྱི ན་ན་འཆྱི ་མཁན་དྲེ་ལྷདོ་ལྷདོ་ཡོང་གྱི ་རྲེད། ཅྲེས་དང་། 
འབུྱང་འགུར་ལོ་བཅ་ོལྔ་ཉྱི་ཤུར་ངསོ་རང་མུ་མཐུད་འཚོ་
གནས་བྱྲེད་རུྒྱ་ཡྱི ན་པ་ནྱི་བརདོ་མྱི ་དགོས་པ་ཞྱིག་རྲེད། 
འནོ་ཀང་ངསོ་རང་འཆྱི ་སའྱི་གནས་དྲེ་རྒྱ་གར་ཡྱི ན་པའྱི་རྲེ་
བ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད། རུྒྱ་མཚན་ནྱི་རྒྱ་གར་ནང་རང་དབང་ལྡན་
ཞྱིང་། གུ་ཡངས་ཡོད་པའྱི་ཁར་མང་གཙོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆྲེ་

ཤོས་ད ྲེ་ཡྱི ན། དྲེར་བརྟ ྲེན་འཆྱི་བའྱི་སྐབས་སུ་སོ་སོའྱི་མཐའ་
འཁརོ་ད་ུབྱམས་བརྲེ་དང་བཅསོ་མྱིན་གྱི་བརྲེ་བ་སྤདོ་མཁན་
རྱིགས་ཡོད་ན། ཞྱི་བདྲེ་ངང་འགྲ་ོཆོག་གྱི ་རྲེད། དྲེ་མྱིན་ངསོ་
རང་འཆྱི ་བའྱི་སྐབས་སུ་མཐའ་འཁརོ་ད་ུརྒྱ་ནག་གྱི ་དཔནོ་
རྱིགས་རྐྱང་རྐྱང་ཡྱི ན་ན། མ་ཡྱི ན་ཡྱི ན་མདགོ་དང་བཅསོ་
མའྱི་རང་བཞྱིན་ཐགོ་ནས་འགྲ་ོརུྒྱ་ད ྲེ་རྲེད། མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་
བྱམས་བརྲེའམ་སྲེམས་པ་བཟང་པ་ོབྱྲེད་རུྒྱ་འཆྱི ་དསུ་དང་
གསོན་དསུ་གང་ལའང་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོཡྱི ན། གཅྱིག་
སྡུད་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ལམ་ལུགས་ཀྱིས་མྱི ་རྣམས་
ཀྱི ་བསམ་བླ ་ོགཏངོ་སྟངས་གཅྱིག་མཚུངས་ལྟར་དགོས་
པར་བཀའ་བཏང་སྟ ྲེ་རྣམ་དཔྱདོ་འཕ་ོབརླག་ལ་གཏངོ་གྱི ་
ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་མྱི ་མང་ལ་གཅྱིག་སྡུད་ཀྱི་དབང་
ཤུགས་སྤ ྲེལ་བ་ནྱི་ཧ་ཅང་ནརོ་འཁུལ་ཅན་ཞྱིག་རྲེད། འཇྱིག་
རྟ ྲེན་བཀདོ་པ་པ་ོཁས་ལྲེན་མཁན་ཞྱིག་གྱི ་ངསོ་ནས་བཤད་
པ་ཡྱི ན་ན་ང་ཚོར་རྣ་མཆོག་གཉྱིས་སྤད་ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་
རྣ་མཆོག་གཉྱིས་ཀ་བ ྲེད་སྤདོ་གཏངོ་དགོས་པ་ལས་ཕགོས་
གཅྱིག་ལ་ཉན་པ་དང་། ཕགོས་གཅྱིག་བཀག་ན་འགྲྱིག་
ཐབས་མྲེད། ཕགོས་ཚང་མར་ཉན་རྲེས་སོ་སོའྱི་རྣམ་དཔྱདོ་
ཀྱིས་བརྟག་ནས་ཐག་གཅོད་བྱྲེད་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོ
ཡྱི ན། མྱིའྱི་ཤ་མདགོ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱི ན་ཀང་ཀླད་པས་ལས་ཀ་
བྱྲེད་པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱི ན།  ཆུང་ཆུང་སྐབས་སུ་ཆོས་
ལུགས་གང་ཡྱི ན་གྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མྲེད། བྱམས་སྙྱིང་
རྲེ་ནྱི་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོདང་དགོས་
ངྲེས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱི ན། ཆུང་དསུ་སོ་སོའྱི་ནང་མྱིའྱི་ཆོས་ལུགས་
གང་ཡྱི ན་ཡང་ནར་སོན་སྐབས་བསམ་བླ་ོཞྱིབ་ཏུ་བཏང་ནས་
བསམ་པ་བཟང་པ་ོཞྱིག་བྱྲེད་ཐུབ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆྲེ་
བ་ཡྱི ན། ཆོས་ཁས་མྱི ་ལྲེན་མཁན་ཡྱི ན་ནའང་མྱི ་ལ་གཅྱིག་
མཚུངས་ཀྱི་འད་ུཤྲེས་འཛྱིན་པ་དང་། སྲེམས་ལ་ཞྱི་བདྲེ་
ཡོང་ཆྲེད་སྲེམས་པ་བཟང་པ་ོབྱྲེད་རུྒྱ་མྱིའྱི་མྱི ་ཚྲེའྱི་ནང་ཧ་
ཅང་དགོས་ངྲེས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། གོ་ལ་འདྱིར་ཡུ་རོབ་
མཐུན་ཚོགས་ལྟར་མཐུན་ཚོགས་ཤྱིག་བཟ་ོཐུབ་ན་གལ་
གནད་ཆྲེན་པ་ོའདགུ དྲེང་སྐབས་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་བླརོ་
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འགུར་བ་ཆྲེན་པ་ོཕྱིན་ཏ ྲེ་ཞྱི་བདྲེའྱི་སྐརོ་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
མཁན་ཧ་ཅང་མང་། ཁོང་ཁ་ོནྱི་སོ་སོའྱི་ལུས་སྲེམས་མ་
སྐྱྱིད་པ་དང་། གཉྱིད་དཀྲགོ་མཁན། ཟས་ཀྱི་ད་ོབ་མྱི ་ཡོང་

བ་བཟ་ོམཁན་ཡྱི ན། མདརོ་ན་ཁོང་ཁ་ོནྱི་གཟུགས་པའོྱི་
འཕདོ་བསྟ ྲེན་མྲེད་པ་བཟ་ོམཁན་ཆགས་ཡོད། དྲེ་ལས་
ལྡགོ་སྟ ྲེྲེ་བྱམས་སྙྱིང་རྲེ་ནྱི་སྲེམས་ལ་ཞྱི་བདྲེ་བཟ་ོམཁན་ཞྱིག་

ཆགས་ཡོད། ཅྲེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་དང་དྱི་བ་ཁག་ལ་
བཀའ་ལན་སྩལ། །

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཐའྲེ་ཝན་གྱི་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་
རྣམས་ལ་ཚད་མ་རྣམ་འགྲྲེལ་ལྲེའུ་གཉྱིས་པའྱི་གསུང་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༣ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཐའྲེ་ཝན་
གྱི་དད་ལྡན་མྱི ་མང་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར། 
ར་སའྱི་ཐྲེག་ཆྲེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུརྒྱ་གར་ནཱ་
ལྲེ ནྡའྱི ་ སླ ོབ ་ དཔོན་ཆྲེ ན་ མོ ་
དཔལ་ཆོས་ཀྱི ་གྲགས་པས་
མཛད་ པའྱི ་ ཚད་མ ་ རྣམ ་
འགྲྲེལ་གྱི ་ལྲེ འུ་གཉྱིས་པའྱི་
གསུང་ ཆོས ་ དབུ ་ འ ཛུགས ་
མཛད་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོ
ཆུ་ཚོད་ ༨ ཙམ་ལ་བཞུགས་
སྒར་རྒྱལ་བའྱི་ཕ ོ་བང་རྒྱལ་
སྒ ་ོར་ུཐའྲེ་ཝན་གསུང་ཆོས་
གོ ་ སྒྱི ག ་ ཚོ གས ་ ཆུ ང ་ གྱི ་
འབ ྲེལ ་ ཡོད་མྱི ་ སྣས ་ སྤ ོས ་
སྣ ྲེས་མདནུ་བསུ་དང་བཅས། ཐྲེག་ཆྲེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་
ལག་ཁང་ད་ུཆྱིབས་སུྒར་གྱིས་བཞུགས་ཁྱིར་༸ཞབས་སོར་
འཁོད་མཚམས་ཐའྲེ་ཝན་གྱི་དགྲེ་འདནུ་པ་གཙོས་པའྱི་
དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་སྐད་ཐོག་ཤྲེས་རབ་
སྙྱིང་པ་ོགསུང་འདནོ་དང་འབྲེལ་ཐའྲེ་ཝན་ཚོགས་གཉྱིས་
ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་མཁན་པསོ་མཎྜལ་རྟ ྲེན་གསུམ་འདྲེགས་
འབུལ་ཞུས་རྲེས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་ཤྲེས་རབ་སྙྱིང་པ་ོསོགས་གསུང་འདནོ་མཛད་
རྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། དྲེ་རྱིང་སྤྱི་ཆོས་དང་རྒྱ་རྱིགས་
གྲགོས་པ་ོགང་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་རྣམ་འགྲྲེལ་ལྲེའུ་གཉྱིས་པ་
འདནོ་རོགས་ཟྲེར་གྱི་འདགུ རྣམ་འགྲྲེལ་ད་ུམུ་སྟ ྲེགས་པའྱི་
གུྲབ་མཐའ་དགག་རུྒྱས་མཚོན་པའྱི་ཕྱི་རོལ་པའྱི་འདདོ་པ་

རྣམས་བཀདོ་ཡོད་པས། རྲེ་རྱིན་པ་ོཆྲེའྱི་རྟགོས་བརདོ་འདནུ་
ལྲེགས་མའྱི་ནང་ད།ུ རྣམ་གྲལོ་དནོ་ད་ུགཉ ྲེར་ལ་བཅོམ་ལྡན་
འདས། །ཚད་མར་བསུྒབས་ཤྱིང་ད ྲེ་ལས་ད ྲེ་ཡྱི ་ནྱི། །བསྟན་
པ་ཁོ་ན་ཐར་འདདོ་འཇུག་ངགོས་སུ། །ངྲེས་པ་གཏྱིང་ནས་

རྙ ྲེད་པས་ཐྲེག་གཉྱིས་ཀྱི། །ལམ་གྱི་གནད་ཀུན་འདྱིལ་བར་
རྱིགས་ལམ་ནས། །ལྲེགས་པར་ཐནོ་པས་ལྷག་པར་དགའ་
བ་རྙ ྲེད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་དང་། རྣམ་འགྲྲེལ་གྱི་མགརོ།  
སྐྱྲེ་བ་ོཕལ་ཆྲེར་ཕལ་ལ་ཆགས་ཤྱིང་ཤྲེས་རབ་རལ་མྲེད་
པས་ན་ལྲེགས་བཤད་རྣམས། །དནོ་ད་ུམྱི ་གཉ ྲེར་ཁོ་ནར་མ་
ཟད་ཕག་དགོ་དྱི་མ་དག་གྱིས་སྡང་བར་ཡང་། །ཡོངས་གུར་
ད ྲེས་ན་བདག་ལ་འདྱི་ནྱི་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཡྱི ན་ཞྲེས་བསམ་
པའང་མྲེད། ། སྲེམས་ནྱི་ཡུན་རྱིང་ལྲེགས་བཤད་གོམས་པ་
ལྷུར་ལྲེན་བསྐྱྲེད་ཕྱིར་འདྱི་ལ་དགའ་བ་སྐྱྲེས། །ཞྲེས་གསུངས་
ཡོད།

ངསོ་ཀྱིས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲྲེལ་གྱི་བཤད་ལུང་ཁུ་ན་ུབླ་མ་རྱིན་
པ་ོཆྲེའྱི་མདནུ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱི ན།  ཁོང་གྱིས། སྐྱྲེ་བ་ོཕལ་

ཆྲེར་ཕལ་ལ་ཆགས་ཤྱིང་ཤྲེས་རབ་རལ་མྲེད་པས་ན་ལྲེགས་
བཤད་རྣམས། །དནོ་ད་ུམྱི ་གཉ ྲེར་ཁོ་ནར་མ་ཟད་ཕག་དགོ་དྱི་
མ་དག་གྱིས་སྡང་བར་ཡང་། །ཡོངས་གུར་ད ྲེས་ན་བདག་
ལ་འདྱི་ནྱི་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཡྱི ན་ཞྲེས་བསམ་པའང་མྲེད། 

།ཅྲེས་བསམ་པའང་མྲེད་ཅྲེས་
པའྱི་ཚྱིག་འདྱི་མ་དག་པ་རྲེད། 
ཡོངས་གུར་ད ྲེས་ན་བདག་ལ་
འདྱི་ནྱི་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཡྱི ན་
ཞྲེས་བསམ་པ་མྲེད་ནའང་། 
།སྲེམས་ནྱི་ ཡུན་རྱིང་ལྲེགས་
བཤད་གོམས་པས་ལྷུར་ལྲེན་
བསྐྱྲེད་ཕྱིར་འདྱི་ལ ་དགའ་
བ་སྐྱྲེས། །ཞྲེས་པ་རྲེད་ཅྲེས་
གསུངས་སོང་། ཚྱི ག་འདྱི་
ཧ་ཅང་ནསུ་པ་ཆྲེན་པ་ོའདགུ 
ལྷག་པར་དྲེང་གྱི ་དསུ་སུ་མྱི ་

ཕལ་ཆྲེ་བས་ཕྱི་དངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་ཁོ་ནར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
བ་མ་གཏགོས་ནང་བསམ་བླརོ་འགུར་བ་ཇྱི་ལྟར་གཏངོ་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་མཁན་ཉུང་ཉུང་རྲེད། 

སྤྱིར་ཆོས་ལུགས་འད་མྱིན་མང་པ་ོཡོད་པ་ཚང་མས་སྲེམས་
པ་བཟང་པ་ོབྱྲེད་དགོས་པ་དང་། གཞན་ལ་ཕན་བདྲེ་སུྒབ་
དགོས་པ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དཔལ་ནཱ་
ལྲེནྡ་ནས་བརུྒྱད་པའྱི་ཆོས་ཚུལ་འདྱིས་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་
འབྱྲེད་ཀྱི ་ཤྲེས་རབ་མྲེད་ན་མ་གཏགོས་ཡོད་ཚད་བཏནོ་
ནས་སྲེམས་མ་དལུ་བ་ཇྱི་ལྟར་ཡོང་གྱི ་ཡོད་པ་བརྟག་དཔྱད་
བྱས་པ་དང་། སྲེམས་མ་དལུ་བར་བྱྲེད་མཁན་ང་ོཡག་པ་ོ
ཞྱིག་འཕདོ་པར་བྱས་ནས་དྲེ་འདལུ་བྱྲེད་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་
སུྒབ་པའྱི་བསམ་བླའོྱི་འགྲ་ོསྟངས་དྲེ་དག་ལ་ད་ོསྣང་སླ ྲེབས་



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། ༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 16

ཐུབ་པ་ཞྱིག་གསུང་གྱི ་ཡོད་པས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརྲེད། དྲེར་
བརྟ ྲེན་སྲེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐརོ་སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་
ལུགས་ནང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོགསུང་གྱི ་འདགུ

སྔ་མོ་བདོ་དའུང་གཞུང་སྦངས་པ་དང་མ་སྦངས་པ་མང་
པསོ་ཚད་མ་ཟྲེར་བ་འདྱི་ནྱི་འཕལ་སྲེལ་གྱི་མུ་སྟ ྲེགས་པ་
དང་རདོ་པ་བྱྲེད་པའྱི་རྱིགས་ལམ་རྐྱང་པ་ཞྱིག་མ་གཏགོས། 
སྲེམས་ལ་འགུར་བ་གཏངོ་བ་དང་རྣམ་མཁྱྲེན་སུྒབ་པའྱི་
ཐབས་ཆྲེན་པ ོ་ ཡོད་པ་མ་རྲེད་ཅྲེས་གསུང་མཁན་བུྱང་
ཡོད། འནོ་ཀང་རྲེ་རྱིན་པ་ོཆྲེ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཚད་མའྱི་གཞུང་
ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཕ་བྱས་ཏྲེ་སྦངས་པ་དང་། རྟགོས་བརདོ་འདནུ་
ལྲེགས་མའྱི་ནང་ད།ུ བྱང་ཕགོས་འདྱི་ན་ཚད་མའྱི་གཞུང་
ལུགས་ལ། །སྦངས་དང་མ་སྦངས་ད་ུམ་མགྲྱིན་གཅྱིག་
ཏུ། །མད་ོདང་སྡ ྲེ་བདནུ་ཀུན་ལ་བྱང་ཆུབ་ད།ུ །བགྲདོ་པའྱི་
ཉམས་ལྲེན་རྱིམ་པ་ཡོད་མྱིན་ཟྲེར། །ཞྲེས་གྲགས་ཚོད་ལ་
ད ྲེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། འཇམ་པའྱི་དབྱངས་
ཀྱིས་ཕགོས་ཀྱི་གླང་བ་ོལ། །དངསོ་སུ་འདྱི་རམོས་འདྱི་ནྱི་
མ་འངོས་དསུ། །འགྲ་ོབ་ཀུན་གྱི་མྱིག་ཏུ་འགུར་རོ་ཞྲེས། 
།གསུང་གྱི ་གནང་བ་སྩལ་པའང་ཚད་མར་བྱྲེད། །ཅྲེས་ཚད་
མ་རྣམ་འགྲྲེལ་ནྱི་དངསོ་གནས་རྣམ་དཔྱདོ་འཕྲེལ་བ་དང་
བླ་ོམྱིག་འབྱྲེད་པའྱི་ལྲེགས་བཤད་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྲེད།

ད ྲེ་ནྱི་མྱི ་རྱིགས་སྨྲ་བའྱི་ཕུལ་བུྱང་ད།ུ །མཐངོ་ནས་ལྷག་
པར་ཚུལ་ད ྲེར་དཔྱད་པ་ན། །ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྱི་
མཆོད་བརདོ་དནོ། །ཚད་མ་གུྲབ་པར་ལུགས་འབུྱང་ལུགས་
ལྡགོ་གྱིས། །རྣམ་གྲལོ་དནོ་ད་ུགཉ ྲེར་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས། 
།ཚད་མར་བསུྒབས་ཤྱིང་ད ྲེ་ལས་ད ྲེ་ཡྱི ་ནྱི། །བསྟན་པ་ཁོ་ན་
ཐར་འདདོ་འཇུག་ངགོས་སུ། །ངྲེས་པ་གཏྱིང་ནས་རྙ ྲེད་པས་
ཐྲེག་གཉྱིས་ཀྱི། །ལམ་གྱི་གནད་ཀུན་འདྱིལ་བར་རྱིགས་
ལམ་ནས། །ལྲེགས་པར་ཐོན་པས་ལྷག་པར་དགའ་བ་
རྙ ྲེད། །ཚུལ་འདྱི་བསམ་ཤྱིང་འདནུ་མ་ལྲེགས་ནས་གདའ། 
།བཀའ་དྱིན་ཆྲེའ་ོརྲེ་བཙུན་མཁྱྲེན་པའྱི་གཏྲེར། །ཞྲེས་
གསུངས་ཡོད། བདོ་གངས་ཅན་གྱི་ལྗངོས་སུ་ད ྲེའྱི་ཚྲེ་ད ྲེའྱི་
དསུ་ཚད་མ་ལ་ད ྲེ་ཙམ་ད་ོསྣང་མྲེད་པ་ལྟ་བུ་རྲེད། ང་ཚོའྱི་
བདོ་ལ་འདདོ་ཐག་ཉ ྲེ་པ་ོབྱས་ཏྲེ་ལྷ་སྒམོ་པ་དང་། སྔགས་
བགྲངས་པ་སོགས་གཙོ་བ་ོབྱྲེད་པ་མ་གཏགོས་གཞུང་ལྟ་
རུྒྱར་ད ྲེ་ཙམ་གྱིས་ད་ོསྣང་མྲེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་རྲེད། 

ཚད་མའྱི་གཞུང་ནྱི་མུ་སྟ ྲེགས་པའྱི་འདདོ་པ་འགོག་པ་བཟ་ོ
ཞྱིག་མ་གཏགོས་རྣམ་གྲལོ་སུྒབ་པར་དྲེ་ཙམ་གལ་ཆྲེན་པ་ོ
ཡྱི ན་པར་ངསོ་འཛྱིན་མ་བུྱང་བ་རྲེད། རྲེ་རྱིན་པ་ོཆྲེས་ཆོས་
རྲེ་རྲེད་མདའ་བ་སོགས་ཀྱི་མདནུ་ནས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲྲེལ་
གསན་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་སྦངོ་བརར་གནང་བ་རྲེད། 
སྟནོ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཚད་མའྱི་སྐྱྲེས་བུ་ཡྱི ན་པ་དང་། སྟནོ་པ་
བླ་ན་མྲེད་པ་ཡྱི ན་པ། དྲེས་གསུངས་པའྱི་བདྲེན་བཞྱིའྱི་ཆོས་
འཁརོ་དང་། ཤྲེར་ཕྱིན་གྱི་ཆོས་འཁརོ། མད་ོསྡ ྲེ་དགོངས་
འགྲྲེལ་ལྟ་བུ་སོགས་ལ་རུྒྱ་མཚན་གྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་བར་རྣམ་འགྲྲེལ་འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ  

ཚད་མའྱི་གཞུང་ལ་སྐབས་རྲེར་སྣང་ཆུང་གནང་མཁན་ལྟ་
བུ་ཡོང་གྱི ་ཡོད་ཀང་། ཚད་མའྱི་གཞུང་ནྱི་ད ྲེ་ལྟར་མ་རྲེད། 
གཞྱི་ལམ་འབས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་རྱིགས་པའྱི་ལམ་
ནས་ཡག་པ་ོང་ོའཕདོ་པ་ཞྱིག་དང་། སྲེམས་ལ་ངྲེས་པ་
ཐོབ་པར་ཚད་མ་རྱིག་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོཡྱི ན་པར་
བརྟ ྲེན་རྲེ་རྱིན་པ་ོཆྲེ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཚད་མའྱི་གཞུང་སྦངས་
ནས་ཧ་ཅང་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ོབུྱང་ཞྲེས་གསུངས་འདགུ 
དྲེང་སྐབས་བསྟན་པ་ཉག་ཕ་བ་ོཆགས་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་
ཚད་མ་རྱིགས་པ་དང་རྣམ་འགྲྲེལ་གྱི་ནང་ནས་ཐར་པ་སུྒབ་
པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པའྱི་གོ་འཕང་སུྒབ་པར་རྱིགས་
པས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱ་ཡོད་སྟབས། ཞྲེས་གསུངས་པའྱི་
ཕྱིར་ཟྲེར་བ་ཙམ་མྱི ན་པར་རྱིགས་པས་བསུྒབ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆྲེན་པ་ོའདགུ  བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་
ཁྱདོ་ཚོས་ངས་གསུངས་པའྱི་ཆོས་ལ་ཡྱི ད་ཆྲེས་བྱས་ནས་
སླབོ་མྱི ་དགསོ། ངས་བཤད་པ་ད ྲེར་ཁྱྲེད་ཚོས་རྱིགས་པས་
བརྟག་དཔྱད་དང་རད་གཅོད་ཡག་པ་ོབྱསོ་ཞྲེས་གསུངས་
འདགུ་པར་བརྟ ྲེན་ང་ཚོས་རྱིགས་པའྱི་ལམ་ནས་དཔྱད་པ་
བྱྲེད་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོཡྱི ན། གཉྱིས་ནས་ཆོས་ལུགས་
ཕལ་ཆྲེ་བས་དད་པ་གཙོ་བ་ོབྱྲེད་ཀང་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་
ལུགས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དཔལ་ནཱ་ལྲེནྡ་ནས་བརུྒྱད་པའྱི་
ཆོས་ལུགས་ཀྱིས་རྱིགས་པས་དཔྱད་པ་བྱྲེད་རུྒྱ་ད ྲེ་གཙོ་བ་ོ
བྱས་ནས་གསུངས་ཡོད་སྟབས། དྲེང་གྱི ་དསུ་སུ་ཚན་རྱིག་
ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཕྱིན་ཡོད་པའྱི་ནང་ད་ུཚན་རྱིག་པ་རྣམ་
དཔྱདོ་ཅན་དང་། བླ་ོགཟུ་བརོ་གནས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བརྟག་
དཔྱད་བྱྲེད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་
འགྲ་ོསྟངས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ད་ོསྣང་བྱྲེད་ཀྱི་འདགུ 

སྲེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐརོ་ནང་པའྱི་གཞུང་ད ྲེ་རྒྱས་ཤོས་
ཆགས་ཡོད། ཐ་ན་འཕདོ་བསྟ ྲེན་གྱི་ཆ་ནས་ཡྱི ན་ནའང་
སྲེམས་ཁམས་རྱིག་པས་ཕན་ཐགོས་ཏན་ཏན་ཡོད་སྟབས། 
ཆོས་ཁས་ལྲེན་མཁན་དང་མྱི ་ལྲེན་མཁན་སུ་ཡྱི ན་ནའང་
སྲེམས་ཞྱི་བདྲེ་བུྱང་ན་ལུས་ལའང་ངལ་གསོ་ཡོང་བ་དང་། 
སྲེམས་ལ་དངངས་སྐག་དང་ཞྲེ་སྡང་ལྟ་བུ་ཡོད་ན་སྲེམས་
ཀྱི་ཞྱི ་བདྲེ་བརླག་འགྲོ་བས་སྲེམས་ཞྱི ་བདྲེ་ ཡོང་བའྱི་རུྒྱ་
རྐྱྲེན་གཙོ་བ་ོབྱམས་བརྲེ་སྒམོ་པར་ཚན་རྱིག་པས་ཀང་ད་ོ
སྣང་བྱྲེད་ཀྱི་འདགུ སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་ནང་བྱམས་
བརྲེ་སྒམོ་པའྱི་ཐོག་ནས་སྲེམས་ལ་ཞྱི ་བདྲེ་སུྒབ་པ་དང་། 
བྱམས་བརྲེའྱི་བླ ་ོགོམས་ན་སྲེམས་ལ་ཞྱི ་བདྲེ་རང་བཞྱིན་
གྱིས་ཡོང་བ་དང་སྲེམས་ལ་ཞྱི་བདྲེ་བུྱང་བའྱི་རུྒྱ་མཚན་ལ་
བརྟ ྲེན་ནས་ལུས་ཁམས་བདྲེ་བ་མ་ཟད། གཞན་ལྟ་ཅྱི་རང་
ཉྱིད་ཀང་སྐྱྱིད་པ་ོཡོང་གྱི ་རྲེད།  སྲེམས་ལ་ཞྱི་བདྲེ་མྲེད་པར་
ཁོང་ཁ་ོལངས་སྡདོ་པ་དང་། དངངས་སྐག་སྐྱྲེ་སྡདོ་སྐབས་
ཕར་ཚུར་འགྲྲེ་ལྡ ོག་བརྒྱབ་ནས་སྡདོ་དགོས་ཀང་སྲེམས་
ལ་ཞྱི་བདྲེ་ཡོད་ན་ལྷདོ་ལྷདོ་བྱས་ནས་གཉྱིད་ཁུག་ཐུབ་པར་
བརྟ ྲེན་འཕདོ་བསྟ ྲེན་གྱི ་ཆ་ནས་ཡྱི ན་ནའང་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི ་
བདྲེ་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོཡྱི ན། སྨན་ཟས་ན་སྲེམས་ཀྱི་
ཞྱི་བདྲེ་བཟ་ོབར་ཕན་བུ་ཕན་ཐགོས་ནའང་གཙོ་བ་ོབྱམས་
བརྲེ་སྒམོ་ནས་སྲེམས་གཏྱིང་ངམ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་སྲེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བརྲེ་བའྱི་བླ ་ོཞྱིག་སྐྱྲེས་ན་རང་བཞྱིན་
གྱིས་སྲེམས་ལྷདོ་ལྷདོ་ཡོང་གྱི ་རྲེད། ཚང་མས་ཞྱི་བདྲེ་དང་
ཞྱི་བདྲེ་ཟ ྲེར་ཡང་སྲེམས་བཟང་པ་ོབྱས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཡོང་
བ་ད ྲེ་ཞྱི་བདྲེ་ང་ོམ་ཆགས་ཡོད། 

ཚང་མ་ཁ་གཅྱིག་གྲག་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདྲེ་ཞྲེས་བཤད་
བཞྱིན་ད་ུགོ་མཚོན་བཟ་ོབ་སོགས་ནྱི་ནང་འགལ་ཡྱི ན་པས་
འཚྲེ་བ་མྲེད་པས་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་རང་ཤུགས་ཀྱིས་ཡོང་གྱི ་
ཡོད། འཚྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་ལྟ་སྤདོ་ཐགོ་འགྲ་ོསྐབས་གོ་མཚོན་
དང་དམག་ཤུགས་སོགས་འབྲེལ་མྲེད་ཆགས་ཡོད་སྟབས། 
འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་མྱི ་དངུ་ཕུར་བདནུ་ཅུ་ལྷག་ཡོད་པ་ཚང་
མ་བདྲེ་བ་དནོ་ད་ུགཉ ྲེར་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་མྱི ་འདདོ་པ་
ཤ་སྟག་ཡྱི ན་པས་ཆོས་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མྲེད་
པར་སྐྱྲེས་ཙམ་ཉྱིད་ནས་བདྲེ་བ་འདདོ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མྱི ་
འདདོ་པ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐྱྲེས་མ་ཐག་ནས་
མའྱི་བྱམས་བརྲེས་བསྐྱངས་ཡོད། 
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ང་ཚོ་ཆུང་ཆུང་སྐབས་མའྱི་པང་ཁར་ཡོད་དསུ་མའྱི་བྱམས་
བརྲེ་ད ྲེ་ང་ཚོར་ཧ་ཅང་སོས་པ་ལྟ་བུ་རྲེད། མ་དང་ཁ་བལ་
ནས་སླབོ་གྲྲྭར་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕྱིའྱི་དངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་
དང་འབྲེལ་བའྱི་ཤྲེས་བྱའྱི་གནས་ཚུལ་ཤྲེས་པ་མ་གཏགོས་
སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི ་བདྲེ་ཇྱི་ལྟར་ཡོང་དགོས་པ་དང་། བྱམས་
བརྲེ་གལ་ཆྲེན་པ་ོཡྱི ན་པ་སོགས་ཀྱི་སླབོ་སྦངོ་ལ་ད་ོསྣང་
སྤདོ་རུྒྱ་ ཉུང་དགས་ཀྱི་ ཡོད་པ་ངསོ་ཀྱིས་ད ྲེ་ལྟར་དན་གྱི་
འདགུ དྲེར་བརྟ ྲེན་ངསོ་རང་ལྡྱི་ལྱིར་སླ ྲེབས་སྐབས་ཤྱིག་ལ་
ལྡྱི་ལྱིའྱི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་ཁག་གྱི ་དགྲེ་རྒན་དང་
ཐུག་ནས་གོ་བསྡུར་བྱྲེད་འདདོ་ཡོད། སླབོ་གྲྲྭའྱི་ནང་ཆོས་
ཀྱི་སྐད་ཆ་མྱིན་པར་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི ་བདྲེ་ཇྱི་ལྟར་བཟ་ོདགོས་
པ་དང་། ཁོང་ཁ་ོསོགས་ཀྱིས་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་དཀུྲག་གྱི ་
ཡོད་པ་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གྱི ་སླབོ་སྦངོ་སྡ ྲེ་ཚན་ནང་འཇགོ་ཐུབ་
ན། སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་ཡོང་བར་ཏན་ཏན་ཕན་ཐགོས་ཡོང་
གྱི ་རྲེད།

རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ལ་ལོ་སྟངོ་ཕག་གོང་ནས་ཀཱ་ར་ུ
ཎ་ (Karuna) དང་། ཨ་ཧྱིམ་ས་ (Ahimsa) ཟྲེར་
བ་ཡོད་པ་རྲེད། འཚྲེ་བ་མྲེད་པ་ནྱི་བར་སྐབས་གྷན་དྷྱི་
ཡྱིས་ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་བཏང་བ་རྲེད། ཁོང་གྱིས་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་འཐབ་རདོ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་འཚྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་ལམ་ལ་
ཕྱིན་ནས་ཨ་རྱི་དང་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་སོགས་འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་
གང་ལ་གང་འཚམ་ཁྱབ་བརལ་ཕྱིན་ཡོད། འཚྲེ་བ་མྲེད་
པ་ཡོང་བ་ལ་གཙོ་བ་ོསྲེམས་ཀྱི་བྱམས་བརྲེ་དགསོ། ཆོས་
ཁས་ལྲེན་མྱིན་ཇྱི་ལྟར་ཡང་གཟུགས་པའོྱི་འཕདོ་བསྟ ྲེན་གྱི་
ཆ་ནས་ཡྱི ན་ནའང་བྱམས་བརྲེ་གལ་ཆྲེན་པ་ོཡྱི ན་པའྱི་སྐརོ་
ལ་གོ་བསྡུར་ཞྱིག་བྱྲེད་ཐུབ་ན་བསམ་བཞྱིན་ཡོད། གང་ལྟར་
རྒྱ་གར་གྱིས་གནའ་རབས་ནས་བྱམས་བརྲེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་
པ་མ་ཟད། ཆོས་ལུགས་ཚང་མའྱི་ནང་བྱམས་བརྲེ་གསུང་
གྱི ་འདགུ དྲེའྱི་སུྒབ་བྱྲེད་འཇྱིག་རྟ ྲེན་བཀདོ་པ་པ་ོབཤད་ནས་
དད་པའྱི་ཐགོ་ནས་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད། 

ནཱ་ལྲེནྡའྱི་ཆོས་བརུྒྱད་ཀྱིས་བྱམས་བརྲེ་སྤ ྲེལ་བ་ནྱི་རྱིགས་
པའྱི་ཐགོ་ནས་སྤ ྲེལ་བ་ལས་དད་པའྱི་ཐགོ་ནས་སྤ ྲེལ་བའྱི་
སྐད་ཆ་མྱི ན་པར་བརྟ ྲེན་ད་ལྟའྱི་དསུ་འདྱིར་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི ་
བདྲེ་སུྒབ་པ་དང་། སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་ཇྱི་ལྟར་སུྒབ་དགོས་
པར་ད་ོསྣང་ཏགོ་ཙམ་བྱྲེད་ཐུབ་ན་དན་གྱི་ཡོད། དྲེའྱི་ཐགོ་

ལ་ངསོ་ཀྱིས་ཞབས་འདྲེགས་སུྒབ་ཐུབ་ན་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་
ཀྱིས་སུྒབ་འདནུ་ཡོད། ངསོ་ཀྱི་ཉམས་མངོ་གྱི ་ཐོག་ནས་
བཤད་ན། ཉྱིན་རྲེ་བཞྱིན་ད་ུཡར་ལངས་པ་དང་བྱང་ཆུབ་
ཀྱི་སྲེམས་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གྱི ་ཡོད་པ་ད ྲེས་སྲེམས་ལ་ཧ་
ལས་པ་ཕན་གྱི་འདགུ སྲེམས་ལ་ཞྱི་བདྲེ་ཡོང་བ་དང་ཆབས་
ཅྱིག་སྙྱིང་སྟབོས་ཀང་འཕྲེལ་གྱི་འདགུ བཀྲ་མྱི ་ཤྱིས་པའྱི་
གནས་ཚུལ་ཁ་ཆག་སྣ་རལ་ཡོང་པའྱི་སྐབས་སྙྱིང་རྲེ་བསམ་
པ་མ་གཏགོས་ད ྲེ་དག་ལ་ཁོང་ཁ་ོཟ་བ་ཧ་ལམ་ཡོང་གྱི ་མྱི ་
འདགུ དྲེར་བརྟ ྲེན་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདྲེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པ་
དང་ཆབས་ཅྱིག་སྲེམས་ཀྱི་སྙྱིང་སྟབོས་ཀང་འཕྲེལ་གྱི་འདགུ 
དཀའ་ངལ་ག་འད་ཞྱིག་ཡྱི ན་ནའང་མྱིས་བཟསོ་པའྱིདཀའ་
ངལ་ཡྱི ན་སྟབས། སྲེལ་ཐུབ་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་མྱི ་ལ་བརྲེ་
བ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པ་ད ྲེའྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་དྲེ་སྲེལ་
ཐུབ་ཀྱི་རྲེད་བསམ་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྲེམས་ལ་ཞྱི་བདྲེ་
ཡོང་གྱི ་འདགུ་ལ་སྙྱིང་སྟབོས་ཤྱིག་ཀང་ཡོང་གྱི ་འདགུ 

སྲེམས་ལ་བྱམས་བརྲེ་ཡོད་ན་སྲེམས་ཞྱི་བདྲེ་ཡོང་བ་དང་། 
སྲེམས་ལྷདོ་ལྷདོ་ཡོང་བ། དཀའ་ངལ་གང་བུྱང་ཡང་དྲེ་ལ་
ཁོང་ཁསོ་གདངོ་ལྲེན་བྱྲེད་པ་མྱིན་པར་སྲེམས་ཞྱི་བའྱི་ཐགོ་
ནས་ཡུལ་ད ྲེར་བྱམས་བརྲེ་སྒམོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཕན་ཐགོས་
བྱྲེད་ཐུབ། དྲེང་སྐབས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་ད ྲེ་སྔ་ ཏཱ་
ལའྱི་ལོག་སྤདོ་པ་ཞྲེས་རྦད་ད ྲེ་ཧ་ལས་པའྱི་སྡུག་ཅག་ཅྱིག་
ལ་བརྱི ་ཡྱི ་ཡོད་ནའང་བར་ལམ་ནས་ཕན་བུ་ཉུང་ད་ུཕྱིན་
པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདགུ ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་ཞྱི ་བདྲེ་དཀུྲག་
མཁན་ཞྱིག་རྲེད་མྱི ་འདགུ་ཅྲེས་ད ྲེང་སང་རྒྱ་ནག་ནང་ནས་
ངསོ་ལ་དགའ་མོས་བྱྲེད་མཁན་ཇྲེ་མང་ད་ུའགྲོ་གྱི ་འདགུ 
ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུནང་པའྱི་ཆོས་བྱྲེད་མཁན་ཇྲེ་མང་
ད་ུའགྲ་ོགྱི ་ཡོད་པས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདྲེ་དང་། ལྷག་པར་ཨྲེ ་
ཤྱི ་ཡའྱི་ནང་ད་ུཞྱི་བདྲེ་ཡོང་བར་བྱམས་བརྲེ་དགསོ་པ་དང་། 
སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ནས་གསུངས་པའྱི་བྱམས་བརྲེ་ད ྲེ་ཧ་
ལས་པའྱི་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོདང་རླབས་ཆྲེན་པ་ོཡྱི ན། 

དྲེ་རྱིང་ཞུ་རུྒྱ་ད ྲེ་ཚད་མ་རྣམ་འགྲྲེལ་ཡྱི ན། ཆོས་བྱྲེད་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱི ན་ན་ཚད་མའྱི་རྣམ་གཞག་གྱིས་དད་པ་བརྟན་པ་ོ
ཡོང་བར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་དང་། ཚད་མའྱི་གཞུང་
དང་ལྷག་པར་རྣམ་འགྲྲེལ་ལྲེའུ་གཉྱིས་པའྱི། ཚད་མ་བསླུ ་
མྲེད་ཅན་ཤྲེས་པ། །ཞྲེས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཚད་མར་གུར་

པ་འགྲ་ོལ་ཕན་བཞྲེད་པ། །སྟནོ་པ་བདྲེ་གཤྲེགས་སྐྱབོ་ལ་
ཕག་འཚལ་ནས། །ཞྲེས་པའྱི་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་མཆོད་
བརདོ་ཀྱི་དནོ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ལ། དྲེས་སྟནོ་པ་ཚད་མའྱི་སྐྱྲེས་
བུར་རྱིགས་པས་སུྒབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ལས་ལུང་གྱི ་སྐད་ཆ་མྱིན། 
གང་ཟག་དྲེ་ཚད་མ་ཡྱི ན་དང་མྱིན་གང་ཟག་དྲེའྱི་སྐྱྲེ་ས་སྐྱྲེ་
ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཚད་མ་ཡྱི ན་མྱིན་གྱི་སྐད་ཆ་མྱིན་པར་
གང་ཟག་དྲེའྱི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྟངས་དང་། གང་ཟག་དྲེའྱི་
བཤད་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱི ད་རྟནོ་འཕྲེར་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་མྱིན་
དཔྱད་པ་བྱྲེད་དགསོ་པས། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ལ་ཆ་བཞག་ཀང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རུ་འཕུལ་སྟནོ་རུྒྱ་
འདགུ་ཅྲེས་པའྱི་སྐད་ཆ་མྱིན་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
བྱམས་པ་དང་སྙྱིང་རྲེ། རྟ ྲེན་འབུྱང་གྱི ་ད ྲེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་གསུང་གྱི ་
འདགུ་ཅྲེས་གསུང་རྲེས་བསྟན་གྱི་ཆོ་འཕུལ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་
སངས་རྒྱས་ལ་ཡྱི ད་ཆྲེས་ཡོང་གྱི ་ཡོད་པར་བརྟ ྲེན་ང་ཚོས་
ཀང་མྱི ་ལ་ཡྱི ད་ཆྲེས་འཕྲེར་བ་གཙོ་བ་ོད ྲེ་སྲེམས་ལ་ཞྱི་བདྲེ་
ཡོད་ཅྱིང་། བག་ཕྲེབས་པ་ོཞྱིག་བུྱང་བ་ཡྱི ན་ན་གཅྱིག་གྱིས་
གཅྱིག་ལ་ཡྱི ད་ཆྲེས་ཡོང་བ་དང་། འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདྲེ་ཡང་
སྲེམས་པ་བཟང་པ་ོཞྱིག་གྱི ་ཐགོ་ནས་ཡོང་དགསོ་པ་ཡྱི ན། 

ཆོས་ཁས་ལྲེན་མྱིན་དང་། དྲེ་བཞྱིན་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་
ཁས་ལྲེན་ནའང་རྲེད། ཁས་མ་ལྲེན་ནའང་རྲེད། བྱམས་
བརྲེ་ནྱི་མྱི ་ལ་ལྷན་སྐྱྲེས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཆུང་དསུ་ནས་
ཨ་མས་བསླབས་པ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་ཡོད་སྟབས་མུ་མཐུད་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆྲེན་པ་ོཡྱི ན།  འཛམ་གླྱིང་
འདྱིའྱི་སྟ ྲེང་ཞྱི ་བདྲེ་ ཡོང་བར་སྲེམས་ཀྱི་ཞྱི ་བདྲེ་དགོས་པ་
དང་། སྐབས་སུ་བབ་པ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཚུལ་
སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་ནཱ་ལྲེནྡའྱི་ཆོས་བརུྒྱད་ཀྱི་ནང་སྲེམས་ཀྱི་
ཞྱི ་བདྲེ་སུྒབ་སྟངས་ཧ་ལས་པའྱི་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབྱས་ནས་
གསུངས་འདགུ་པས་ཚང་མས་ད་ོསྣང་བྱསོ། སྐྱྲེ་བ་ཕྱི་མ་
དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐད་ཆ་མྱིན་པར་ཚྲེ་འདྱི་རང་ལ་སྲེམས་ལ་
ཞྱི་བདྲེ་ཡོང་བ་དང་། ཁྱྱིམ་མཚྲེས་དང་རོགས་པ་ཚང་མར་
ཞྱི་བདྲེ་ཡོང་བ། སྲེམས་ལྷདོ་ལྷདོ་བྱས་ནས་སྡདོ་ཐུབ་པའྱི་
ཐགོ་ལ་ཚང་མས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་ཤུགས་རྒྱག་ཐུབ་
ན་ཡག་པ་ོཡོད། ཅྲེས་དང་།

སངས་རྒྱས་པའྱི ་ ཆོས ་ལ ་ སླ ོབ ་སྦོང་བྱས ་པ ་ཡྱི ན་ན།  
ཇྱི་ཙམ་གྱིས་སླབོ་སྦངོ་ཟབ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ཚོད་ཀྱིས་ད ྲེའ་ོདནོ་
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ཡང་གཏྱིང་ཟབ་ད་ུའགྲོ་བས་དད་པ་གཅྱིག་པུ་མྱི ན་པར་
རུྒྱ་མཚན་གྱིས་དཔྱད་པ་བྱས་ནས་འགྲ་ོབ་ད ྲེ་ཧ་ལས་རྲེད།  
དྲེ་ལྟ་བུའྱི་དཔྱད་པ་བྱྲེད་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་འགྲ་ོསྟངས་ཚད་མ་
རྣམ་འགྲྲེལ་ནས་གསུངས་པ་ད ྲེ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་
རྲེད། ལྟ་གུྲབ་ཀྱི་ཆ་ནས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲྲེལ་མད་ོསྲེམས་
ཀྱི་ལུགས་ཡྱི ན་སྟབས། དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་སྤྱི་དང་། ལྷག་
པར་ཐལ་འགུར་པའྱི་ལུགས་འདྱིའྱི་ནང་གསལ་པ་ོགང་ཡང་
མྲེད། ཐལ་འགུར་པའྱི་ལུགས་ཤྲེས་པར་ར་བ་ཤྲེས་རབ་
དང་། འགྲྲེལ་བ་དབུ་མ་འཇུག་པ། འཇུག་པ་རང་འགྲྲེལ་
སོགས་བལྟས་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ན། མྱིང་རྐྱང་བཏགས་
ཡོད་ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏགོས་དནོ་གྱི་སྟ ྲེང་ནས་གུྲབ་པ་རལུ་
ཙམ་ཡང་མྲེད་པ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐག་ཆོད་པ་ཞྱིག་ཡོང་
ཐུབ། དྲེ་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཚད་རལུ་དངསོ་ཁམས་རྱིག་པས་
ཀང་གང་ཙམ་ཕན་གྱི་འདགུ ཕར་ངསོ་ནས་སམ་དནོ་གྱི་
ངསོ་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་སྣང་བ་ད ྲེ་ལྟར་མྲེད་པར་ཚང་མ་བླ་ོལ་
བརྟ ྲེན་ཡོད་ཅྲེས་བཤད་དྲེ་མྱིང་རྐྱང་ཙམ་གྱི་སྟ ྲེང་ནས་བྱ་བ་
བྱྲེད་ནསུ་པའྱི་ཐ་སྙད་ཕ་མོ་འཇགོ་པ་ད ྲེ་དབུ་མ་ཐལ་འགུར་
པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པ་ཞྱིག་རྲེད། གང་ཕྱིར་དངསོ་པ་ོའདྱི་
དག་རྣམ་དཔྱད་ན། དྲེ་ཉྱིད་བདག་ཅན་དངསོ་ལས་ཚུ་རོལ་
ཏུ། །གནས་རྙ ྲེད་མ་ཡྱི ན་ད ྲེ་ཕྱིར་འཇྱིག་རྟ ྲེན་གྱི། །ཐ་སྙད་
བདྲེན་ལ་རྣམ་པར་དཔྱད་མྱི ་བྱ། །ད ྲེ་ཉྱིད་སྐབས་སུ་རྱིགས་
པ་གང་ཞྱིག་གྱིས། །བདག་དང་གཞན་ལས་སྐྱྲེ་བ་རྱིགས་
མྱི ན་པ། །རྱིགས་ད ྲེས་ཐ་སྙད་ད་ུཡང་རྱིགས་མྱི ན་པས།  
།ཁྱདོ་ཀྱི་སྐྱྲེ་བ་གང་གྱིས་ཡྱི ན་པར་འགུར། །དབུ་མ་འཇུག་
པའྱི་བསམ་བླ ོ་གཏངོ་སྟངས་འདྱི་ཧ་ལས་པའྱི་ཟབ་མོ ་
རྲེད། བསམ་བླ་ོགང་ཙམ་བཏང་ནས་གོམས་ཆ་སླ ྲེབས་ན།  
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། །རྟགོས་ཏྲེ་ཐ་སྙད་
བདྲེན་པའྱི་སྟབོས་ཀྱིས་འགོག་པར་འགྲ།ོ །ཞྲེས་གསུངས་
པ་ལྟར་སྤང་བྱ་སྤངས་པའྱི་བལ་བའྱི་ཡོན་ཏན་ཞྱིག་ཐབོ་
ཐུབ་པས། ངས་ཀང་འགོག་བདྲེན་རྲེས་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཐབོ་
མྱི ་འངོ་ངམ་བསམ་པའྱི་རྲེ་བ་རྒྱག་གྱི ་ཡོད་པ་ད ྲེ་དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ཡྱི ན། དྲེ་ལྟར་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་ཞྱི་གནས་
ཀྱི་རྟགོས་པར་འཇགོ་སྒམོ་བྱས་ནས་སྡདོ་དགོས་པས་རྙགོ་
གྲ་ཆུང་ཙམ་འདགུ འནོ་ཀང་དཔྱད་སྒམོ་བྱྲེད་པར་ངསོ་

ལ་ནསུ་པ་གང་ཙམ་ཡོད། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་ཡོད་ཡོད་
པ་ཡྱི ན་པས་རྱིམ་པས་འཇགོ་སྒམོ་ཞྱིག་བྱྲེད་ཐུབ་ན་སྦརོ་
ལམ་ཐབོ་ཐུབ་པ་དང་། ཐྲེག་ཆྲེན་སྦརོ་ལམ་ནས་ཐྲེག་
ཆྲེན་མཐངོ་ལམ་ཐབོ་ཐུབ་པའྱི་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི ་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ངསོ་ཀྱིས་ཐྲེག་ཆྲེན་མཐངོ་ལམ་ཐབོ་ནས་
འགོག་བདྲེན་ཐབོ་ཐུབ་པར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་བཞྱིན་ཡོད། 
ང་ཚོས་དསུ་རྟག་ཏུ་ཤྲེས་རབ་སྙྱིང་པ་ོབཏནོ་ནས། ག་ཏྲེ་
ག་ཏ ྲེ་པཱ་ར་ག་ཏ ྲེ་པཱ་ར་སཾ་ག་ཏ ྲེ་བ་ོདྷྱི་སྭཱཧཱ་ཞྲེས་བཤད་པའྱི་
ཚོགས་ལམ། སྦརོ་ལམ། མཐངོ་ལམ། སྒམོ་ལམ། མྱི ་
སླབོ་ལམ་བཅས་ཐབོ་ཐུབ་པར་ངསོ་ཀྱི་སྲེམས་ནང་གདྲེང་
ཚོད་གང་ཙམ་སླ ྲེབ་ཀྱི་འདགུ གོམས་ན་སླ་བར་མྱི ་འགུར་
བའྱི། །དངསོ་ད ྲེ་གང་ཡང་ཡོད་མ་ཡྱི ན། །ཟྲེར་བ་ལྟར་རྲེད་
འདགུ ཡང་ཡང་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་གཙོ་བ་ོརྱིགས་པས་
བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་བྱས་ན་མགོ་སྟདོ་ལ་ཚྱི ག་ཙམ་ཡང་
སྐྱརོ་མྱི ་ཐུབ་པར་ཁག་པ་ོཡོད་ཀང་རྱིམ་པས་བླ་ོགོམས་ན་
རང་བཞྱིན་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བླ ་ོལ་ཤར་ཐུབ་ཀྱི་འདགུ་པས། 
གང་ལ་གོམས་པ་ད ྲེ་ལ་མཁས། །ཟྲེར་བ་ལྟར་རྲེད། དཔྲེ་
ཆ་ལྟ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། དཔྲེ་ཆ་བལྟས་པའྱི་
དནོ་དག་དྲེར་ཉྱིན་རྲེ་བཞྱིན་ད་ུབསམ་བླ་ོབཏང་། དཔྲེ་ཆ་
ནས་བཤད་པའྱི་དནོ་ད ྲེ་སྲེམས་རུྒྱད་ལ་འདྱིས་པར་བྱས་ཏྲེ་
གོམས་ན་དཔྲེ་ཆ་ཀླགོ་སྐབས་ད ྲེའྱི་དནོ་དག་ཆ་ཚང་བླ་ོལ་
ལྷང་ལྷང་ཤར་བ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ། ངསོ་ཀྱིས་ཀང་ཉྱིན་ལྟར་
ད ྲེ་ལྟར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གྱི ་ཡོད། 

གལ་ཏྲེ་རང་གྱི ་མཚན་ཉྱིད་བརྟ ྲེན་འགུར་ན། །དྲེ་ལ་སྐུར་
བས་དངསོ་པ་ོའཇྱིག་པའོྱི་འཇྱིག་པའྱི་ཕྱིར། །སྟངོ་ཉྱིད་
དངསོ་པ ོ་འཇྱིག་པའྱི་རུྒྱ་འགུར་ན། །དྲེ་ནྱི་རྱིགས་མྱི ན་
ད ྲེ་ཕྱིར་དངསོ་ཡོད་མྱི ན། །གང་ཕྱིར་དངསོ་པ་ོའདྱི་དག་
རྣམ་དཔྱད་ན། །དྲེ་ཉྱིད་བདག་ཅན་དངསོ་ལས་ཚུ་རོལ་
ཏུ། །གནས་རྙ ྲེད་མ་ཡྱི ན་ད ྲེ་ཕྱིར་འཇྱིག་རྟ ྲེན་གྱི། །ཐ་སྙད་
བདྲེན་ལ་རྣམ་པར་དཔྱད་མྱི ་བྱ། །དྲེ་ཉྱིད་སྐབས་སུ་རྱིགས་
པ་གང་ཞྱིག་གྱིས། །བདག་དང་གཞན་ལས་སྐྱྲེ་བ་རྱིགས་
མྱི ན་པ། །རྱིགས་དྲེས་ཐ་སྙད་ད་ུཡང་རྱིགས་མྱི ན་པས།  
།ཁྱདོ་ཀྱི་སྐྱྲེ་བ་གང་གྱིས་ཡྱི ན་པར་འགུར། །དངསོ་པ་ོསྟངོ་
པ་གཟུགས་བརྙན་ལ་སོགས་པ། །ཚོགས་ལ་ལྟསོ་རྣམས་མ་
གྲགས་པ་ཡང་མྱིན། །ཇྱི་ལྟར་ད ྲེར་ནྱི་གཟུགས་བརྙན་སོགས་
སྟངོ་ལས། ། ཤྲེས་པ་ད ྲེ་ཡྱི ་རྣམ་པ་སྐྱྲེ་འགུར་ལྟར། །དྲེ་

བཞྱིན་དངསོ་པ་ོཐམས་ཅད་སྟངོ་ན་ཡང༌། །སྟངོ་ཉྱིད་དག་
ལས་རབ་ཏུ་སྐྱྲེ་བར་འགུར། །ཞྲེས་པ་འདྱི་ལ་ངསོ་ཀྱིས་
ཉྱིན་ལྟར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གྱི ་ཡོད། བླ་ོགོམས་ན་བསྒམོ་བྱ་
སྟངོ་ཉྱིད་ཀྱི་དནོ་སྲེམས་ལ་ངྲེས་པ་ཇྲེ་བརྟན་ད་ུའགྲ་ོབ་དང་། 
ཇྱི་ཙམ་གྱིས་སྟངོ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བའྱི་གོ་བ་ཟབ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ད ྲེའྱི་
ཚོད་ཀྱིས་བདྲེན་འཛྱིན་གྱི་ཨ་འཐས་ཀྱི་འཛྱིན་པ་ཤུགས་ཇྲེ་
ཆུང་ད་ུཕྱིན་ནས་གང་སྣང་སུྒ་མ་ལྟ་བུར་འཆར་ཐུབ་པ་ཞྱིག་
ཡོང་གྱི ་འདགུ 

ང་ཚོ་ཚང་མར་མྱིའྱི་ལུས་རྟ ྲེན་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་ཡོད་པ་
མ་ཟད། མྱིའྱི་ཀླད་པའང་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་ཡོད་སྟབས། 
ཕྱི་དངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་ལྟ་བུའྱི་གནས་ཚུལ་ཁོ་ནར་བསམ་
བླ་ོབཏང་ནས་མྱི ་སྡདོ་པར་དཔྲེ་ཆའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་ཀླུ ་སུྒབ་
ཡབ་སས་ཀྱི་དགོངས་པར་བསམ་བླ་ོམང་ཙམ་གཏངོ་བ་
ཡྱི ན་ན། རྱིམ་པས་ཨ་འཐས་འཛྱིན་པ་ད ྲེ་ཤུགས་ཆུང་
ད་ུཕྱིན་པ་དང་། ཉནོ་མོངས་ཤུགས་ཆུང་ད་ུཕྱིན། གཞན་
གཅྲེས་འཛྱིན་གྱི་བསམ་བླ་ོཡང་ཡོང་ཐུབ། ཉནོ་མོངས་ཀང་
སྤངོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བླ་ོལ་འཆར་སྐབས་ནམ་མཁའྱི་མཐས་
གཏུགས་པའྱི་སྲེམས་ཅན་གྲངས་མྲེད་པ་ཞྱིག་བདྲེན་འཛྱིན་
གྱི་གཞན་དབང་ད་ུཡོད་པ་ད ྲེ་དག་ལ་ལྷག་པར་ད་ུབརྲེ་བའྱི་
བླ་ོསྐྱྲེས་ནས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ཀྱི་ནསུ་པ་ཆྲེ་ར་ུའགྲ་ོབ་ཞྱིག་
ཡོང་རུྒྱ་འདགུ གང་ལྟར་ཚང་མས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་དང་
སྟངོ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བར་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེ་བས་
ཧུར་ཐག་བྱསོ། ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ། བཀྲ་ཤྱིས་བདྲེ་ལྲེགས། ཞྲེས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ། །



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།19

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲྲེལ་གྱི་གསུང་ཆོས་
ཉྱིན་གཉྱིས་པར་ཆོས་འབྲེལ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༥ རྲེས་གཟའ་
ལྷག་པ་ཉྱིན་སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་
མཆོག་གྱིས་བཞུགས་སརྒ་ར་ས་ཐྲེག་ཆྲེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་
ལག་ཁང་ད་ུརྒྱ་གར་ནཱ་ལྲེནྡའྱི་སླབོ་དཔནོ་ཆྲེན་མོ་དཔལ་
ཆོས་ཀྱི ་གྲགས་པས་མཛད་
པའྱི་ཚད་མ་རྣམ་འགྲྲེལ་གྱི ་
ལྲེའུ་གཉྱིས་པའྱི་གསུང་ཆོས་
ཉྱིན་མཐའ་མར་མཇུག་ ཏུ་
དགྲེ་བ་བྱང་སྲེམས་སྡམོ ་པ་
འབགོ་ཆོག་མཛད་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོ
ཆུ་ཚོད་ ༨།༠༠ ཐགོ་མགོན་
པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་བཞུགས་
སྒར་རྒྱལ་བའྱི་ཕ ོ་བང་ནས་
ཐྲེག་ཆྲེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་
ལག་ཁང་ད་ུཆྱིབས་སུྒར་གྱིས་
བཞུགས་ཁྱིར་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་མཚམས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ། དྲེ་རྱིང་ཐྲེངས་འདྱིའྱི་ཆོས་འབྲེལ་ཉྱིན་མཐའ་མ་
ཆགས་ཡོད། དྲེ་རྱིང་འདྱིར་གཙོ་བ་ོཐའྲེ་ཝན་ནས་ཕྲེབས་
པའྱི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་མྱི ་སྣ་རྣམས་དང་། འདྱིའྱི་གཡས་
གཡོན་ནས་དད་མོས་ཀྱི ་ཐོག་ནས་འཛོམས་པ་མང་པོ་
ཞྱིག་ཡོད་པས་མཇུག་ཏུ་དགྲེ་བ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་
སྡམོ་པ་འབགོ་ཆོག་བྱྲེད་དགསོ་དན་བུྱང་། ངསོ་ལ་མཚོན་
ན་ཉྱིན་རྲེ་བཞྱིན་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔའྱི་སྡམོ ་པ་ལྲེན་གྱི ་ ཡོད། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་
སྡམོ་པ་བླངས་ན་ར་ལྟུ ང་བཅ་ོབརྒྱད། ཉ ྲེས་བྱས་ཞྲེ་དུག་
ཡོད། ར་ལྟུ ང་བཅ་ོབརྒྱད་ནྱི།  བདག་བསྟདོ་གཞན་སྨདོ་
ཆོས་ནརོ་མྱི ་སྟ ྲེར་ཞྱིང་། །བཤགས་ཀང་མྱི ་ཉན་ཐྲེག་ཆྲེན་
སྤངོ་བ་དང་། །དཀོན་མཆོག་དཀརོ་འཕགོ་ཆོས་སྤངོ་ངུར་
སྨྲྱིག་འཕགོ །མཚམས་མྲེད་ལྔ་དང་ལོག་ལྟ་གྲངོ་སོགས་
འཇམོས། །མ་སྦངས་སྟངོ་ཉྱིད་བསྟན་དང་རགོས་བྱང་
ལྡགོ །སོ་ཐར་སྤངོ་དང་ཉན་སྨདོ་ཟབ་བརུན་སྨྲ། །མཆོག་

གསུམ་དཀརོ་ལྲེན་ཁྱིམས་ངན་འཆའ་སྲེམས་གཏངོ་། །ཉ ྲེས་
དམྱིགས་མྱི ་བལྟ་སྤདོ་འདདོ་མ་ལོག་དང་། །དགའ་མགུ་ང་ོ
ཚ་ཁྲེལ་མྲེད་ཀུན་དཀྲྱིས་བཞྱི། །ཞྲེས་ར་ལྟུ ང་བཅ་ོབརྒྱད་
ལ་ཀུན་དཀྲྱིས་བཞྱི་ཚང་ན་ར་ལྟུ ང་ཆ་ཚང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 

ཀུན་དཀྲྱིས་བཞྱི ་ཆ་ཚང་མ་ཚང་ན་ར་ལྟུ ང་རང་མ་ཡོང་
བ་ཞྱིག་རྲེད། འནོ་ཀང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ར་ལྟུ ང་ནྱི་
གཞྱི་ལྕྱི་ཤོས་ཆགས་པ་རྲེད། ང་ཚོ་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱི་རྲེས་འབངས་རྲེད། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས་ཉམས་བཞྲེས་གནང་སྟ ྲེ་སྤངས་རྟགོས་མཐར་
ཕྱིན་པའྱི་ལམ་གཙོ་བ་ོབྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་ང་ཚོས་ཉམས་
ལྲེན་བྱྲེད་རུྒྱ་གཙོ་བ་ོཆགས་ཡོད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
ཀང་འདྱི་ཉམས་ལྲེན་བྱས་ཏྲེ་གྲངས་མྲེད་གསུམ་གྱི་ཚོགས་
བསགས། མཐར་མངནོ་པར་རགོས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་
དསུ་ད་ལྟའང་གསུང་གྱི ་འདོ་ཟྲེར་འཛམ་གླྱིང་ཀུན་ལ་ཁྱབ་
ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ང་ཚོས་ཉྱིན་རྲེ་བཞྱིན་ད་ུབྱང་ཆུབ་སྲེམས་
དཔའྱི་སྡམོ་པ་ལྲེན་རུྒྱ་བུྱང་ན་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆྲེན་པ་ོ
རྲེད། 

ད་ལྟ་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་ངསོ་ཀྱིས་ཉྱིན་རྲེ་བཞྱིན་བྱང་
ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་སྡམོ་པ་ལྲེན་གྱི་ཡོད་ལ་སྔགས་ཀྱི་སྡམོ་
པའང་ལྲེན་གྱི་ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ད ྲེ་རྱིང་འདྱིར་མཇུག་ཏུ་དགྲེ་

བ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་སྡམོ་པ་འབགོ་ཆོག་བྱྲེད་དགོས་
དན་བུྱང་། ཞྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རྲེས་སྔནོ་ལ་རྣམ་འགྲྲེལ་
ལྲེའུ་གཉྱིས་པའྱི་བཤད་ལུང་གྱི ་འཕ་ོལྲེགས་པར་སྩལ་ཏྲེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།  སྤདོ་འཇུག་གྱི ་ཚྱི ག་རྣམས་ཧ་

ཅང་རྣ་ོབ་ོརྲེད། འཇྱིག་རྟ ྲེན་
སྡུག་བསྔལ་ཇྱི་སྙ ྲེད་པ། །དྲེ་
ཀུན་རང་བདྲེ་ འདདོ་ལས ་
བུྱང་། །ཞྲེས་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་
བཀྲ་མྱི ་ཤྲེས་པ ་ཚང་མ་ང་
ཞྲེས་སོ་སོའྱི་བདྲེ་སྐྱྱིད་གཙོ་
བརོ་བརྱིས་པ་ད ྲེས་ ཡོང་གྱི ་
ཡོད།

འཇྱིག་རྟ ྲེན་བདྲེ་བ་ཇྱི་སྙ ྲེད་པ། 
།ད ྲེ་ ཀུན་གཞན་བདྲེ་ འདདོ་
ལས་བུྱང་ ། འཛམ་གླྱིང་
འདྱིར་བདྲེ་སྐྱྱིད་དང་བཀྲ་ཤྱིས་

པ་ཚང་མ་གཞན་ལ་ཕན་པའྱི་བརྲེ་བའྱི་བླ་ོལ་བརྟ ྲེན་ནས་
ཡོང་གྱི ་ཡོད་པ་རྲེད། ཅྲེས་དང་། མང་ད་ུབཤད་ལྟ་ཅྱི་ཞྱིག་
དགོས། །བྱྱིས་པ་རང་གྱི ་དནོ་བྱྲེད་དང་། །ཐུབ་པ་གཞན་
གྱི་དནོ་མཛད་པ། །འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ནྱི་ཁྱད་པར་ལྟསོ། །ཞྲེས་
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ཁོང་གྱི ་རྲེས་འབངས་
སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པ་ོཚོས་བདག་ལས་གཞན་གཅྲེས་པའྱི་
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་ཉམས་ལྲེན་གནང་ནས་ཞྲེ་ས་མ་ཞུས་
ན་ཐུགས་རུྒྱད་རྱིམ་བཞྱིན་བཏུལ་ནས་ས་ལམ་གྱི་རྟགོས་པ་
རྱིམ་པར་བགྲདོ་པ་ཞྱིག་བུྱང་བ་རྲེད། ང་ཚོར་རང་གཅྲེས་
འཛྱིན་དབུས་སུ་སྒམོ་ནས་ལྷ་ཅྱིག་སྒམོ་ནའང་རང་གཅྲེས་
འཛྱིན། སྟངོ་ཉྱིད་ཅྱིག་སྒམོ་ནའང་རང་གཅྲེས་འཛྱིན། བྱང་
ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་སྒམོ་ནའང་རང་གཅྲེས་འཛྱིན་ཕུགས་སུ་
བཞག་ནས་སྒམོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།  བདག་བདྲེ་
གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དག །ཡང་དག་བརྲེ་བར་མ་བྱས་ན། 
།སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ད་ུམྱི ་འགུྲབ་ཅྱིང་། །འཁརོ་བ་ན་ཡང་བདྲེ་
བ་མྲེད། །དྲེ་བས་སྐྱ་ོངལ་ཀུན་སྲེལ་བའྱི། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
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ཤུགས་ཀྱིས་འབད་བརནོ་བྱྲེད་དགོས། འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་
སོ་སོ་གཅྱིག་པུར་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་བསྡད་ན་རང་དནོ་
ཧ་ཅང་ཁགོ་བཅུག་ཅན་ཞྱིག་འདགུ་ཅྲེས་བཤད་ཀྱི་རྲེད། ག་
ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་གཞན་དནོ་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་ཡག་
པ་ོཡོད། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་བླ་ོད ྲེ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་ནསུ་པ་ཆྲེ་
ར་ུའགྲ་ོབའྱི་ཐབས་ནྱི་སྟངོ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་རྲེད།  སྟངོ་ཉྱིད་ཀྱི་
ལྟ་བ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་ཉྱིན་རྲེ་བཞྱིན་ད་ུཉམས་ལྲེན་
གྱི་མཐྱིལ་ད་ུབཟུང་ནས་བྱྲེད་དགསོ། ང་ཚོ་བདོ་ད་ུལྷ་གཅྱིག་

སྒམོ་གྱི་ཡོད། སྔགས་ཤྱིག་བགྲང་གྱི ་ཡོད་ཟྲེར་བ་ཚང་མས་
བཤད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་གཙོ་བ་ོབྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་དང་སྟངོ་
ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཉམས་ལྲེན་གྱི་མཐྱིལ་ད་ུའཛྱིན་དགསོ། 

སྤདོ་འཇུག་ནས་གསུངས་པ་བཞྱིན་གཞན་གཅྲེས་འཛྱིན་
གྱི་བསམ་བླ ་ོཤུགས་ཆྲེན་པ་ོའཁརོ་བ་ཡྱི ན་ན། ཚོགས་
ཀང་ཁོ་རང་གྱིས་རགོས། སྡྱིག་སྒྱིབ་ཀང་ཁོ་རང་གྱིས་སྦངོ་
གསུངས་པ་བཞྱིན་ཧ་ལས་པ་རྲེད། ང་ཚོའྱི་མྱི ་ཚྲེ་འདྱིར་
སྟནོ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ནང་ནས་བདག་གཞན་མཉམ་བརྲེའྱི་བླ་ོ
རལ་ད་ུབཏནོ་ནས་གསུང་མཁན་གཅྱིག་ནྱི་ཞྱི་བ་ལྷའྱི་སྤདོ་
འཇུག་ཡྱི ན་སྟབས། ངསོ་ཀྱིས་སྤདོ་འཇུག་གྱི ་དཔྲེ་ཆ་ཞྱིག་
རྟག་པར་ཉར་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྤདོ་འཇུག་གྱི ་གཞུང་
ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་སྲེམས་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་འདགུ 
ང་ཚོ་ཚང་མས་སྲེམས་སྐྱྱིད་པ་དང་། ལུས་བདྲེ་བ་འདདོ་ཀྱི་
ཡོད། སྲེམས་མ་སྐྱྱིད་པ་ད ྲེ་རང་གཅྲེས་འཛྱིན་གྱིས་བྱྲེད་ཀྱི་
ཡོད་པར་བརྟ ྲེན་ད ྲེའྱི་གཉ ྲེན་པ་ོབདག་གཞན་མཉམ་བརྲེའྱི་
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་སྒམོ་དགོས་པ་དང་། བླ་ོད ྲེས་སྲེམས་

ཀྱི་རྟར་ཞནོ་ནས། །བདྲེ་ནས་བདྲེ་བར་འགྲ་ོབ་ལ། །སྲེམས་
ཤྲེས་སུ་ཞྱིག་སྒྱིད་ལུག་འགུར། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ད ྲེ་རྲེད།

གང་ལྟར་གཞན་གཅྲེས་པར་འཛྱིན་པ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་བསླབ་
བྱ་གཙོ་བ་ོཞྱིག་རྲེད་ལ། གཞན་དནོ་སུྒབ་པ་ནྱི་འཇྱིག་རྟ ྲེན་
མྱི ་ཆོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཀང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞྱིག་རྲེད། དྲེར་
བརྟ ྲེན་ང་ཚོས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་
སྒམོ་སྟ ྲེ་སྲེམས་པ་བཟང་པ་ོདང་། ཀུན་ལ་ཕན་འདགོས་
ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱྲེད་དགསོ་པ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། བདག་
གཞན་གཉྱིས ་ལས་གཞན་
གལ ་ཆྲེ ན་ པ ོར་ བ རྱི ་ བའྱི ་
བསམ་བླ ་ོཞྱིག་མྲེད་པ་ཡྱི ན་
ན་སྱིད་པ་འཁརོ་བ་ལ་འཁརོ་
བའྱི་རྱིང་ད་ུཡྱི ན་ནའང་བདྲེ་
སྐྱྱིད་ཡོང་མྱི ་ཐུབ། ཆོས་ཁས་
མྱི ་ལྲེ ན་མཁན་གྱི ་མྱི ་ཞྱིག ་
ཡྱི ན་ནའང་རང་གཅྱིག་པུར་
བསམ་བླ ་ོབཏང་ནས་བསྡད་
ན་བདྲེ་སྐྱྱིད་ཡོང་ཐབས་མྲེད་
པས་ག་ཚོད་ ཐུབ་ ཐུབ་ཀྱིས་
རང་གྱི ་ཁརོ་ཡུག་དང་། ལྷག་པར་མྱི ་སྐྱོ་པའོྱི་རྱིགས་ལ་
བསམ་པ་རྣམ་དག་གྱིས་རོགས་པ་བྱས་ན་བདྲེ་སྐྱྱིད་ཀྱི་ར་
བ་ཆགས་ཡོད།

ང་ཚོ་ད་རྲེས་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་བྱང་
ཆུབ་སྲེམས་དཔའྱི་ཆོས་སྐརོ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་མཇལ་བ་
རྲེད། སྲེམས་གཏྱིང་ནས་རང་གཅྲེས་འཛྱིན་ཤུགས་ཆུང་ད་ུ
གཏངོ་མ་ཐུབ་ནའང་སྐྱནོ་ད་ུམཐངོ་བ་ཞྱིག་དང་། གཞན་
གཅྲེས་འཛྱིྱིན་ད ྲེ་ ཡོན་ཏན་ཞྱིག་ཏུ་མཐངོ་བ་ཞྱིག་ང་ཚོར་
ཡོང་རུྒྱ་ཡོད་པ་རྲེད། འདྱི་ཧ་ཅང་སྐལ་པ་བཟང་པ་ོརྲེད། 
གཞན་གཅྲེས་པར་འཛྱིན་པ་ནྱི་རུྒྱ་མཚན་ལྡན་པ་ཞྱིག་དང་
ཚད་མའྱི་ལམ་ནས་ངྲེས་པ་རྙ ྲེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ལ་བསམ་
བླ་ོབཏང་བ་ཡྱི ན་ན། གཞན་ལ་གཅྲེས་པར་བཟུང་ནས་
གཞན་དནོ་སུྒབ་པ་ལ། སྔནོ་ལ་གཞན་ཕུང་བར་བྱྲེད་པ་ནྱི་
བདྲེན་འཛྱིན་གྱིས་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། རང་གཅྲེས་འཛྱིན་
གྱིས་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མཐངོ་སྐབས་སྟངོ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བར་རང་

ལ་སྙྱིང་སྟབོས་ཡོང་བ་མ་ཟད། སྲེམས་གཏྱིང་ནས་ཞྱི ་
བདྲེ་ཡོང་ཐུབ། མ་སྐྱྱིད་པ་ཚང་མ་རང་གཅྲེས་འཛྱིན་གྱིས་
བྱྲེད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། རང་གཅྲེས་འཛྱིན་ལ་སྐྱནོ་ད་ུབལྟས་
ནས་གཞན་གཅྲེས་འཛྱིན་དང་ད་ུབླང་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་
སྲེམས་ནང་སྙྱིང་སྟབོས་དང་། དྲེའྱི་རྐྱྲེན་གྱིས་སྲེམས་ལ་
ཞྱི ་བདྲེ་ཡོང་བ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡྱི ན། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
སྲེམས་སྟནོ་པའྱི་གཞུང་མང་པ་ོཡོད་ཀང་མཆོག་ཏུ་གུར་
པ་ནྱི་སྤདོ་འཇུག་ཡྱི ན། སྤདོ་འཇུག་གྱི ་ཤྲེས་རབ་ལྲེའུ་ཅུང་

ཙམ་མཁྲེགས་པ་ོཡོད་ནའང་
ཆགས་སྡང་གྱི ་སྐྱོན་ད ྲེ་དག་
ང་ོསྤདོ་དང་ཐྲེར་འདནོ་བྱྲེད་
པ། གཞན་གཅྲེས་འཛྱིན་གྱི་
ཡོན་ཏན་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
བར་སྤདོ་འཇུག་གྱི ་ལྲེའུ་དུག་
པ ་ སོགས ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་
ཡོད་པར་བརྟ ྲེན་ཁྱྲེད་ ཚོས ་
གང་ཐུབ་སྤདོ་འཇུག་གྱི ་དཔྲེ་
ཆ་འཁྱིས་སུ་ཉར་ནས་དསུ་
དསུ་སུ་ཀླགོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆྲེན་པ་ོཡྱི ན།  ལྷ་སྒམོ་ནས་

སྲེམས་ལ་ཞྱི་བདྲེ་ཡོང་རུྒྱ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཡྱི ན་པ་མ་ཟད། 
སྔགས་བགྲངས་ནས་ཀང་སྲེམས་ལ་ཞྱི་བདྲེ་ཡོང་རུྒྱ་ཁག་
པ་ོཡྱི ན། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ཀྱིས་རང་གཅྲེས་འཛྱིན་གྱི་སྐྱནོ་
དང་གཞན་གཅྲེས་འཛྱིན་གྱི་ཡོན་ཏན་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
བ་ད ྲེས་སྲེམས་ལ་ཞྱི་བདྲེ་ཡོང་བ་ད ྲེ་ཆོས་གྲགོས་ཚང་མས་
དགོངས་པར་བཅངས་ཏྲེ་སྤདོ་འཇུག་ཐག་རྱིང་པ་ོམ་བཞག་
པར་བལྟ་རུྒྱ་བུྱང་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད།  སྔནོ་ལ་དྱི་བ་
དྱིས་ལན་བྱྲེད་དགསོ། ཐའྲེ་ཝན་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཆོས་གྲགོས་
ཚོར་དྱི་བ་བྱྲེད་རུྒྱ་བུྱང་མྲེད་སྟབས། དྲེ་རྱིང་སྔནོ་ལ་དྱི་བ་
དྱིས་ལན་གང་ཙམ་བྱས་རྲེས་ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱརོ་ད་ུ
སྲེམས་བསྐྱྲེད་པ་ཁ་སང་ཞུས་ཟྱིན་པ་མ་ཟད། སྒམོ་ཡང་
གང་ཙམ་བརྒྱབ་ཡོད་སྟབས། མཇུག་ཏུ་སྲེམས་བསྐྱྲེད་
འདནོ་རུྒྱ་ཡྱི ན། ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རྲེས་ཆོས་
ཞུ་བའྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ། །



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།21

༄༅། །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།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་འདྱི་ལོའྱི་ན་ོསྦ ྲེལ་དངསོ་ཁམས་རྱིག་
པའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་ཐབོ་མཁན་གསུམ་ལ་འཚམས་འདྱི་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི ་ ལོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས ་ ༠༤ 
ཉྱིན ་ སྲྭྱི ་ཌན ་ གྱི ་ ཚན་རྱི ག ་ཤྲེ ས ་ ཡོ ན ་ བ སྟྱི ་ གནས ་
ཁ ང ་ ད ང ་ ནོ ་ སྦ ྲེ ལ ་ ག ཟྲེ ངས ་ རྟ ག ས ་ འ དྲེམ ས ་
སུྒག ་ ཚོ གས ་ ཆུ ང་ གྱི ས ་ འདྱི ་ ལོ འྱི ་ ན ོ་ སྦ ྲེལ ་ དངོས ་
ཁ མས ་ རྱི ག ་ པ འྱི ་ ག ཟྲེངས ་ རྟགས ་ ཐོ བ ་ མ ཁན ་
ཨ ་རྱི ་ ནས ་ ཡྱི ན ་ པ འྱི ་ སྐུ ་ ཞབས ་ ཇོན ་ ཁྱི ་ ལོ ་ སྲེ ར་  

( J o h n F . C l a u s e r ) ལགས ་ དང་ །  
ཕ ་ རཱ ན ་ སྱི ་ ནས ་ ཡྱི ན ་ པ འྱི ་ སྐུ ་ ཞ བ ས ་ ཨྲེ ་ ལྱི ན ་  

(A l a i n A s p e c t ) ལགས། ཨོསྟ ྱི་ ཡཱ ་ ནས ་
ཡྱི ན ་ པ འྱི ་ སྐུ ་ ཞ བ ས ་ ཨ ན ་ ཊོ ན ་ ཛྱི ་ ལྱི ང ་ གྷ ར ་  
(An t o n Z e i l i n g e r) ལགས་བཅས་ཀྱི ་མཚན་
ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་གནང་ ཡོད།

ཕྱི ་ ལོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༠༥ ཉྱིན་སྤྱི ་ནརོ་
༸གོང་ས ་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེ ན་པ ོ་མཆོག ་གྱིས ་ཚན་
རྱིག་པ ་གསུམ་ལ་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འདྱི་མཛད་
པའྱི ་ ནང་ འཁོད་ ད ོན། སྐུ ་ ཞབས ་ཇོན་ ཁྱི ་ ལོ ་ སྲེར་  
(Jo h n F. Cl au s e r) ལགས་དང་སྐུ ་ཞབས་ཨྲེ ་ལྱི ན་ 
(A l a i n As p e c t ) ལགས། ངསོ ་ཀྱི ་གྲོགས་པ ོ་ སྐུ ་
ཞབས་ཨན་ཊོན་ཛྱི ་ལྱི ང་གྷར་ (An t o n Ze i l i n g e r) 
ལགས་བཅས་ཚན་རྱིག་པ ་གསུམ་གྱིས ་ཚོད་ ལྟའྱི ་ ཡོ ་

བྱད་འཕྲེལ་རྒྱས་སུ ་བཏང་སྟ ྲེ་ དསུ ་རབས་གསར་པའྱི་
ཚད་རལུ ་འཕུལ་རྱིག་གྱི ་རང་གཞྱི ་བཏྱིང་གནང་བར་
བརྟ ྲེན། ཁོང་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་འདྱི་ ལོའྱི་ན་ོསྦ ྲེལ་དངསོ་
ཁམས་རྱིག་པའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་གནང་ ཡོད་པ ་ཤྲེས་
རྟགོས་བུྱང་བས། ངསོ ་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ བུྱང་ ། 
ངསོ་ཀྱིས་ཁོང་རྣམ་པས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གསར་གཏདོ་

གནང་བར་འཚམས་འདྱི་ ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

ངསོ ་ཀྱིས ་ཕལ་ཆྲེར་འདས་པའྱི་ ལོ ་ང་ོབཅུ་ཕག་བཞྱི ་
ལྷག ་གྱི ་རྱིང་ཚན་རྱིག་པ ་ཚོ་དང་མཉམ་ད་ུགོ ་བསྡུར་
ཞུས་པའྱི་ཁདོ་ནས་ཚན་རྱིག་པ་ཨན་ཊོན་ཛྱི ་ལྱི ང་གྷར་
ལགས་དང་ལྷན་ཚད་རལུ་དངསོ་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐརོ་
དནོ་ཕན་ལྡན་པའྱི་གོ ་བསྡུར་ ཞུས་མོང་ ཡོད། ང་ཚོ་ཕྱི ་
ལོ ་ ༡༩༩༧ ལོར་ར་སར་ ཐུག་འཕད་བུྱང་ ། དྲེ་རྲེས་ཕྱི ་
ལོ ་ ༡༩༩༨ ལོར་ངསོ་རང་ཨྱི ན་སྱི ་བྷྱི ་རུག་གཙུག་ལག་
སླ ོབ ་གཉ ྲེར་ཁང་ (Un ive r s i t y o f I n n s b ru ck) 
ད་ུ ཡོད་པའྱི་ཁོང་གྱི ་ཚན་རྱིག་བརྟག་དཔྱད་ཁང༌ད་ུལྟ ་
སྐརོ་འགྲོ་མོང་ ཡོད།

དྲེ་ནས་ར་སར་སྲེམས་དང་སོག་གྱི ་བགྲོ་གླ ྲེང་རྱིམ ་པ ་
ཚོགས་སྐབས་ཁོང་དང་ ཐུག་འཕད་བུྱང་ ། ངསོ་ཀྱིས་

ད ྲེང་རབས་ཚན་རྱིག་ལ་ཧ་ཅང་བརྱི ་བཀུར་ཞུ་ཡྱི ་ ཡོད་
པ ་ཙམ་མ ་ཟད། དྲེང་རབས་ཚན་རྱིག ་གྱིས ་དངསོ ་
ཡོད་གནས་ཚུལ ་ སྐརོ་ འགྲྲེལ ་བརདོ་བྱྲེད་ཀྱི ་ ཡོད་པ ་
དང་ ། དྲེ་བཞྱིན་འགྲོ་བ ་མྱི འྱི་རྱིང་ཐང་ལའང་ཤུགས་
རྐྱྲེན་ཇྱི་ ལྟར་ཐྲེབས་ཀྱི ་ ཡོད་པའྱི་སྐརོ་ངསོ ་ཀྱིས་བསམ་
བླ ོ་གཏྱིང་ཟབ་གཏངོ་གྱི ་ ཡོད།

སྐུ ་ཞབས་ཨན་ཊོན་ཛྱི ་ལྱི ང་གྷར་ལགས་དང་ཁོང་གྱི ་
ཕག་རོགས་རྣམས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མྱི འྱི་རྱིགས་ ཡོངས་ལ་
ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ ཐུབ ་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟབས་
ཁོང་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་འདྱི་ ལོའྱི་ན་ོསྦ ྲེལ་དངསོ་ཁམས་
རྱིག་པའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་གནང་བར་ངསོ ་རང་དགའ་
པོ་བུྱང་ ། ཞྲེས་དང་ །

མཐའ་དནོ། སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་
པ ོ་མཆོག་གྱིས་སྐུ ་ཞབས་ཨན་ཊོན་ཛྱི ་ལྱི ང་གྷར་ལགས་
ལ་ཟུར་ད་ུའཚམས་འཕྱིན་སྩལ་བ་མ་ཟད། ཁོང་གྱི ་བྱ་
གཞག་ཐབས་ཅད་ལམ་ལྷ ོངས་ ཡོང་བའྱི་ ཐུགས་སྨ ོན་
མཛད་ ཡོད་པ་བཅས།།
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༄༅། །ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༦ ཉྱིན་
སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་
བ ཞུགས་ སྒར་རྒྱལ ་བའྱི ་ ཕ ོ་བང་ ད་ུབདྲེ་ལྲེ གས ་ སྨན་
ཁང་དབུ ་བརྙ ྲེས་ནས་ལོ ་ ༥༠ འཁོར་བའྱི་མཛད་སྒ ོ་
དང་བསྟུན་སྨན་ཁང་གྱི ་འགོ་ལས་
ཡོངས ་ལ ་མཇལ ་ཁ ་ དང་བཀའ་
སླ ོབ་སྩལ་ཡོད།

དྲེ་ཡང་ཐོག་མར་བདྲེ་ལྲེགས་སྨན་
ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱིན་སྤྱི ་འཐུས་ཟླ་
བ ་ ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ཀྱིས ་སྤྱི ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་
མཆོག ་ལ ་བདྲེ་ལྲེ གས ་ སྨན་ཁང་
གྱི ་ལས་བསྡ ོམས་དང་ ། བོད་ཀྱི ་
དཔྲེ ་ མ ཛོད་ ཁང་ ནས ་ པར་ སུྐན་
གནང་བའྱི་བདྲེ་ལྲེགས་སྨན་ཁང་གྱི ་ ལོ ་རུྒྱས། མྱི ་ ལོ ་ལྔ ་
བཅུའྱི་སྤྱི ་ཚོགས་འཕདོ་བསྟ ྲེན་ཞབས་ཞུ་ཞྲེས་པའྱི་ཕག་
ད ྲེབ ་ཀྱི ་པར་ ཕུད་དང་ ། སྐུ འྱི ་ བླ ་ སྨན་པ ་ས་འད་ུཚང་
ཚྲེ ་བརྟན་ར་ོརྲེ་ལགས་སོགས་ཀྱིས་རྱིམ་པས་སྐུ ་གསུང་
ཐུགས་རྟ ྲེན་འབུལ་ལམ་གྱིས་བདྲེ་ལྲེགས་སྨན་ཁང་གྱི ་
ལས་བྱྲེད་ ཡོངས་ཀྱིས་མཇལ་ཁ་ཞུས་མཚམས་མགོན་
པ ོ་གང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ། མྱི ་མང་
མཆོག་དམན་དབྱྲེ་བ ་མྲེད་པར་ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་
ཆྲེན་པ ོ་ ཡོད་པར་བརྟ ྲེན་བདྲེ་ལྲེགས་སྨན་ཁང་ལ་བསྟ ྲེན་
གཏུགས་བྱྲེད་མཁན་ཚང་མའྱི་ཚབ་བྱས་ཏྲེ་ངསོ ་ཀྱིས་
ཁྱྲེད་རང་ཚོར་ ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ ་ཟ ྲེར་རུྒྱ་ཡྱི ན།བདྲེ་ལྲེ གས་
སྨན་ཁང་ད་ུ སྨན་པར་བསྟན་ནས་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་
བུྱང་ཞྲེས་དགའ་མོས་བྱྲེད་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ ཡོང་
གྱི ་འདགུ ཁྱདོ་རང་ཚོས་ད་དངུ་མུ ་མཐུད་རོགས། མ་
གཞྱི ་སྨན་ཁང་གང་ས་གང་ད་ུ ཡོད་པ་ཚང་མ་གཅྱིག་
མཚུངས་རྲེད་ད ྲེ། ངསོ ་རང་སྡ ོད་ས་དང་འཕགས་པ་
ཝ་ཏྱི་བཟང་པའོྱི་སྐུ ་འདྱིར་བཞུགས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་
ཁྱདོ་རང་ཚོའྱི་སྨན་ཁང་འདྱི་དམྱི གས་བསལ་ཆགས་ཀྱི ་

ཡོད། ཁྱོད་ཚོས་དསུ་རུྒྱན་ནད་པར་ལྟ ་རྟགོ ་བྱྲེད་པ་ད ྲེ་
སྔར་བཞྱིན་ཧུར་ཐག་བྱྲེད་ཤོག་ཨང་།

ངསོ་ཀྱིས་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་ཡོང་ ། ཁྱདོ་རང་ཚོས་སྒལོ་
མའྱི་སྐུ ་འདྱི་རྟ ྲེན་ལ་ཉར་ནས་སྒལོ་མའྱི་གཟུངས་སྔགས། 

ཨཾོ་ ཏཱ་རྲེ་ ཏུཏཱ་རྲེ་ ཏུ་རྲེ་སྭཱ ་ ཧཱ། ཞྲེས་པ་རུྒྱན་ད་ུབགྲང་ནས་
ནད་པར་ལྟ ་བའྱི ་ སྐབས་ སུའང་བགྲང་པ ་ཡྱི ན་ན་ཕན་
ཐོགས་ཡོད། སྲེམས་སྐྱྱིད་པརོ་སྡ ོད། སྲེམས་ཀྱི ་གཏྱིང་
ད་ུང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་ད་ུབསྡད་པའྱི་སྐབས་སུ་བདྲེ་ལྲེགས་
སྨན་ཁང་གྱི ་ལས་ཀ་བྱས་ཏྲེ། ལས་དགྲེ་བ་ཤུགས་ཆྲེན་
པ ོ་བསགས་ ཡོད་བསམ་པ ་ཞྱིག་དང་ ། འཕགས་པ ་
སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི ་སྐུ ་འདྱི་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི ་སྐུ ་
རླ ོན་པ་ལྟ ་ བུ ་རྲེད། འདྱིའྱི་ དུང་ད་ུ ཡོད་པའྱི་ས་གནས་
ཀྱི ་ནད་པར་ལྟ ་རྟགོ་བྱྲེད་དསུ་དམྱི གས་བསལ་གྱིས་ཁྱད་
ཆོས་ཤྱིག་ ཡོད་པ་རྲེད། མཁྱྲེན་སོང་ངམ། འཕགས་
པ ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱིས ་ དསུ ་རྟག་ ཏུ་ གཟྱིགས ་ཀྱི ་
ཡོད་བསམ་ནས་བླ ་ོབདྲེ་པ ོ་བྱསོ། ངསོ་རང་འཕགས་པ་
སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི ་མགྲོན་གཉ ྲེར་ལྟ ་ བུ ་ཆགས་ཡོད།  
ཝ་ཏྱི་བཟང་པོ་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་སྐུ ་དངསོ་
ཆགས་ ཡོད་པ་དང་ ། ངསོ་རང་དཀོན་གཉ ྲེར་ལྟ ་ བུར་
བསྡད་ ཡོད། ཝ་ཏྱི་བཟང་པསོ་བྱྱིན་རླབས་གནང་བ་མ་
གཏགོས་གསུང་མྱི ་འབྱོན་པས་ངསོ ་རང་ཝ ་ཏྱི་བཟང་
པའོྱི་སྐུ ་ཚབ་བྱས་ཏྲེ་སྐད་ཆ་བཤད་མཁན་ཆགས་ཡོད། 

ཁྱྲེད་རང་ཚོ་ཚང་མ་སྲེམས་སྐྱྱིད་པ ོ་དང་བླ ་ོབདྲེ་པ ོ་བྱསོ། 
ཚྲེ ་རབས་ནས་ཚྲེ ་རབས་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་
ཀྱིས་རྲེས་སུ་འཛྱིན་གྱི ་རྲེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ལྟ ་
ང་ཚོ་བ ོད་ཀྱི ་གནས་སྟངས་འདྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་

རྲེད། འོན་ཀང་འགུར་བ་ཏན་ཏན་
འགྲོ་གྱི ་རྲེད།

ངསོ ་ཀྱིས ་ང་ོཤྲེས ་པ ་བ ོད་ནང་གྱི ་
ག ཙུག ་ལག ་ སླ ོབ ་ གྲྲྭའྱི ་ དགྲེ ་ རྒན་
ཞྱིག་གྱིས་བཤད་མོང་ ། ཆབ་སྱིད་
ཀྱི ་ ཐོག ་ ནས ་ བོད་རྒྱ ་ ནག ་ གྱི ས ་
དབང་བསུྒར་ཡོད། མ་འངོས་པར་
ཆོས ་ཕོགས་ཀྱི ་ཐོག ་ནས་རྒྱ་ནག་
དབང་བསུྒར་ ཐུབ ་པ ་ཞྱིག ་ཆགས་
ཀྱི ་རྲེད་ཟྲེར། དྲེ་ ཡྱི ན་པ ་ ལྟ ་ བུ ་

འདགུ དྲེང་སང་རྒྱ་ནག་ ཏུ་ནང་པའྱི་ ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་
བྱྲེད་མཁན་ཤུགས་ཆྲེ་ར་ུའགྲོ་བཞྱིན་འདགུ ནང་པའྱི་
ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱྲེད་མཁན་ཚོས་རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛྱིན་རྒྱ་
མཚོ་ཞྲེས་དམྱི གས་བསལ་གྱིས་དགའ་པོ་བྱྲེད་ཀྱི ་འདགུ 
གང་ལྟར་བ ོད་ཀྱི ་བདྲེན་མཐའ་གསལ་བ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་
ཡོང་གྱི ་རྲེད། ཁྱདོ་ཚོ་བཙན་བྱལོ་ལ་ ཡོད་པའྱི་སྐབས་
སུ ་བྱས་རྲེས ་བཞག་པའྱི་བ ོད་མྱི ་ཆགས་ ཡོད། ཕྱིན་
ཆད་ང་ཚོ་གཟྱི་བརྱིད་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་བྱྲེས་
མཉམ་འཛོམས་ཀྱི ་ ཉྱི་མ ་འཆར་བའྱི ་ སྐབས་ སུ ་ཁྱོད་
ཚོས་སྤ ོབས་པ་བྱས་ཏྲེ་ ཐུག་ཆོག་པ་ཞྱིག་རྲེད། བླ ་ོབདྲེ་
པ ོ་བྱསོ། ཞྲེས་བཀའ་སླ ོབ་སྩལ། །

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བདྲེ་ལྲེགས་སནྨ་ཁང་གྱི་ལས་བྱྲེད་
ཡོངས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།23

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༠༨ ཉྱིན་འདྱི་
ལོའྱི་ན་ོཝྲེལ་ཞྱི་བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་བཞྲེས་མཁན་གྱི་མཚན་
ཐ་ོགསལ་བསྒགས་བསྐྱངས་པ་དང་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་
མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བ ྲེ་ལ་ར་ུསྱིའྱི་སྐུ་ཞབས་ཨྲེ ་ལྱི ་སྱི ་བྷ་
ཧྱི་ལྱི ་ཧཊ་སྱི ་ཀྱི་ (Ales Bialiatski) ལགས་དང་། དན་
རྟ ྲེན་ (Memorial) ཞྲེས་པའྱི་ཨུ་ར་ུསུའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་ཚོགས་པ། དྲེ་བཞྱིན་ཡུ་ཀྲེ་རྲེན་གྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
འཐབ་རདོ་ཚོགས་པ་སྤྱི་དམངས་རང་དབང་གྱི ་ལྟ ྲེ་གནས་  
(Center for Civil Liberties) ཞྲེས་པ་བཅས་ལ་འཚམས་
འདྱི་མཛད་འདགུ  

དྲེ་ཡང་འཚམས་འཕྱིན་ནང་མགནོ་པ་ོམཆོག་གྱིས། ན་ོཝྲེལ་
ཞྱི་བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་འཐབོ་མཁན་རྣམས་ནས་འགྲ་ོབ་
མྱི ་ཚང་མར་འདདོ་པ་དང་འཇྱིགས་པ་ལས་རང་དབང་ཡོད་
པ་མ་ཟད། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ནྱི་འགྲ་ོབ་སྤྱི་ཡོངས་ལ་
ཁྱབ་པའྱི་རྱིན་ཐང་ཞྱིག་ཏུ་ངསོ་འཛྱིན་གནང་ཡོད། ན་ོཝྲེལ་
གཟྲེངས་རྟགས་ཚོགས་པས་ཁངོ་ཅག་གྱི་ཞབས་འདྲེགས་ལ་
ངསོ་འཛྱིན་ཞུས་པ་འདྱིས་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་གཞྱི་རའྱི་རྱིན་ཐང་ཞྱི་
བདྲེ་དང་། རང་དབང་། མང་གཙོ་གངོ་འཕྲེལ་གཏངོ་བར་མྱི ་
སྲེར་གལ་གནད་ཆྲེན་པ་ོཡྱིན་པ་གསལ་སྟནོ་གནང་ཡོད་པ་རྲེད། 

དྲེང་སྐབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅྱིག་ལས་འགའ་ཤས་ནྱི་
རང་འབུྱང་གྱི ་གདོ་ཆག་ཡྱི ན་པས་དྲེ་དག་ལ་དང་ལྲེན་དང་
བཏང་སྙམོས་ངང་གདངོ་ལྲེན་བྱྲེད་དགསོ། གཞན་རྣམས་ནྱི་
ང་ཚོའྱི་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་ལྟ་བས་བཟསོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་ད ྲེ་
ལ་བཅསོ་ཐབས་ཀང་ཡོད། དཀའ་ངལ་དྲེ་དག་ལས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ང་ཚོ་འགྲ་ོབ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུ་བར་བྱྲེད་མཁན་གྱི་
གཞྱི་རའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་རང་གཤྱིས་བརྲེད་ད ྲེ་ལྟ་ཚུལ་
མ་མཐུན་པ་དང་། ཆབ་སྱིད་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རདོ་རྙགོ  
དྲེ་བཞྱིན་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཙག་ཐགོ་ལ་འཁུག་པ་ལས་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེང་གྱི་དསུ་སུ་མང་གཙོའྱི་རྱིན་ཐང་དང་།  

གུ་ཡངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརྱི ་
མཐངོ་། འད་མཉམ་ཀྱི་རྱིན་ཐང་རྣམས་འཇྱིག་རྟ ྲེན་སྤྱི་ཡོངས་
ཀྱི་རྱིན་ཐང་ད་ུངསོ་འཛྱིན་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད། མང་གཙོའྱི་རྱིན་ཐང་
དང་གཞྱི་རའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་བཟང་སྤདོ་བར་འབྲེལ་བ་དམ་པ་ོ
ཡོད་ད ྲེ། གང་ན་མང་གཙོ་ཡོད་ན་ད ྲེར་མྱི ་སྲེར་ལ་གཞྱི་རའྱི་
འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཁྱད་ཆོས་བསྟན་རུྒྱའྱི་གོ་སྐབས་ཆྲེ་བ་ཡོད། གང་
ལ་གཞྱི་རའྱི་ཁྱད་ཆོས་ད ྲེ་དང་ལྡན་ན་ད ྲེ་ར་ུམང་གཙོ་ས་བརྟན་
གཏང་རུྒྱའྱི་གོ་སྐབས་མཐ་ོབ་ཡོད་པ་རྲེད། གལ་གནད་ཆྲེ་
ཤོས་སུ་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདྲེའྱི་ཆྲེད་མང་གཙོ་ད ྲེ་ཉྱིད་གཞྱི་རྟ ྲེན་
ནསུ་སྟབོས་ཆྲེ་ཤོས་ཡྱིན། 

གོ་ལ་སྤྱི་ཡོངས་སུ་ང་ཚོར་རྱིག་གཞུང་དང་ཆོས་ལུགས་སྣ་
འཛོམས་ཡོད་པ་ད ྲེས་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ལ་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་ས་བརྟན་གཏངོ་བར་ཕན་ཐགོས་དགསོ། རྱིག་གཞུང་དང་
ཆོས་ལུགས་སྣ་འཛོམས་དྲེའྱི་འགོ་ཏུ་འགྲ་ོབ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་
གུར་ད་ུབསྡུ་བར་བྱྲེད་མཁན་གྱི་གཞྱི་རའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཁྱད་
ཆོས་ལྡན། འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནད་དནོ་ད ྲེ་ནྱི་ཧ་ཅང་
གལ་གནད་ཆྲེ་བས་ད ྲེར་ལྟ་ཚུལ་མྱི ་མཐུན་པ་ཡོང་དགསོ་དནོ་
མྲེད། ང་ཚོ་ཚང་མར་འགྲ་ོབ་མྱི ་ཐུན་མོང་གྱི་དགསོ་མཁ་ོདང་
སྲེམས་ཁུར་ཡོད་ལ། རྱིགས་རསུ་གོ་ཐབོ་དང་ཆོས་ལུགས་
དབྱྲེར་མྲེད་ཐགོ་ང་ཚོས་བདྲེ་བ་འདདོ་ཅྱིང་སྡུག་བསྔལ་མྱི ་
འདདོ་པ་ཡྱིན། ཞྲེས་དང་། 

མཐར་མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས། ངསོ་ཀྱིས་འདྱི་ལོར་
ན་ོཝྲེལ་ཞྱི་བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་བཞྲེས་མཁན་གསུམ་ལ་
འཚམས་འདྱི་དང་། གཟྲེངས་རྟགས་འདྱིས་མྱི ་ཚང་མར་
སྲེམས་སྐུལ་དང་། གྲསོ་བསྡརུ་དང་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་བསམ་ཤྲེས་
ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་སྲེལ་ན་ཕགོས་ཚང་མར་བདྲེ་
སྐྱྱིད་དང་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་དན་སྐུལ་གཏངོ་ཐུབ་པའྱི་རྲེ་བ་
ཡོད། ཅྲེས་བཀའ་སྩལ་འདགུ །

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའྱི་ན་ོཝྲེལ་ཞྱི་
བདྲེའྱི་གཟྲེངས་རྟགས་བཞྲེས་མཁན་གསུམ་ལ་འཚམས་འདྱི་མཛད་པ། 

༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༩ རབ་བུྱང་བཅུ་བདནུ་
པའྱི་རབ་གནས་ཆུ་སྟག་ལོའྱི་བ ོད་ཟླ་ ༧ ཚྲེས་ ༦ དང་། 
ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚྲེས་ ༢ ཀྱི ་ཉྱིན་མོ ་འདྱི་ནྱི། 
བོད་མྱི འྱི་ བླ ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ ་འཁྱིད་སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་དགོངས་གཞྱི ་སྔནོ་
ཡོད་ལྟར། བཙན་བྱལོ་ད་ུཕ ྲེབས་འབྱརོ་བུྱང་མ་ཐག་
ཕྱི་ ལོ ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༢ པའྱི་ནང་གནས་མཆོག་ར་ོརྲེ་
གདན་ད་ུཆོལ་གསུམ་ཆོས་བརུྒྱད་ཀྱི ་སྐུ ་ཚབ་རྣམས་ལྷན་

འཛོམས་ཀྱིས་༧གོང་ས་མཆོག་གྱི ་བཀའ་དགོངས་འོག་
ཤར་བསྐྱོད་ཀྱི ་མནའ་གན་མཐུ་མོ ་ཆྲེ་ ཕུལ་བས་སྐབས་
ད ྲེར་༧གོང་ས་མཆོག་གྱིས་སྔ ་འཕསོ་རྱིང་ཆོལ་གསུམ་
ཆོས་བརུྒྱད་སོ ་ སོའྱི་འཐུས་མྱི ་བསྐ ོ་གཏངོ་དགོས་པའྱི་
བཀའ་ཕྲེབས་དགོངས་དནོ་བཞྱིན་སྐབས་དང་པའོྱི་བ ོད་
མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་རྣམས་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཕག་
རྟགས་བསྐ ་ོགཞག་སྩལ་ཏྲེ་ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༩ ཚྲེས་ 
༢ ཉྱིན་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་

ལོ ་ང་ོ ༦༢ ཧྱིལ་པ ོ་འཁོར་བའྱི་མང་གཙོའྱི་དསུ་དན་
སུང་བརྱི ་ ཞུ་བའྱི་ཉྱིན་མོ ་གལ་ཆྲེན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། 

འཛམ་གླྱིང་ནང་སྐྱབས་བཅོལ་བའྱི་སྤྱི ་ ཚོགས་མང་པོ་
ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་བཙན་བྱལོ་བ ོད་མྱི འྱི་སྤྱི ་ ཚོགས་ནྱི་
མང་གཙོ་ ལོངས་སུ ་སྤདོ་ཅྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་བདྲེན་དནོ་
འཐབ་རོད་དང་། རང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི ་ཆོས་དང་། རྱིག་
གཞུང་ ། སྐད་ཡྱི ག་རྣམས་གཅྲེས་སྐྱོང་བྱྲེད་ ཐུབ་པའྱི་
སྤྱི ་ཚོགས་དམྱི གས་བསལ་ཅན་ད་ུ གུར་ ཡོད། དྲེ་ཡང་

བདོ་མྱིའྱི་མང་གཙོ་དབུ་བརྙ ྲེས་ཏ ྲེ་མྱི ་ལོ་ ༦༢ འཁརོ་བའྱི་དསུ་ཆྲེན་མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་བདོ་
མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད།



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། ༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 24

བོད་མྱི འྱི་མང་གཙོའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཉྱིད་མང་གཙོའྱི་
ཆ་ལག་ཡོངས་སུ་ཚང་ཞྱིང་ ། དྲེང་གྱི ་མང་གཙོའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་གཞན་དང་ད་ོཟླ་ ཐུབ་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་ ཡོད་པ་
ཞྱིག་ ཏུ་ གུར་བ་ནྱི། སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱི ་ ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པ ོའྱི་དགོངས་གཞྱི ་
དང་ ། དསུ ་ནས་དསུ ་ སུ ་བཀའ་སླ ོབ ་ལམ་སྟནོ་སྩལ་
བའྱི ་བཀའ་དྱིན་ལས་བུྱང་བ ་ཞྱིག ་ཡྱི ན་པས་བ ོད་མྱི ་
ཚོས ་དགའ་སྤ ོབས ་བྱྲེད་འོས ་པ ་ཞྱིག ་ ཏུ ་ གུར་ སྟབས། 
སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེ ན་པ ོ་མ ཆོག ་གྱི ་ གཞལ ་ཐབས ་
བལ་བའྱི ་བཀའ་དྱིན་རྣམས་རྲེས ་
སུ ་དན་པའྱི་སྒ ་ོནས་མགོན་པ ོ་གང་
ཉྱིད་མཆོག ་ལ ་བ ོད་མྱི ་ ཡོངས ་ཀྱི ་
ཚབ་ཞུས་ཏྲེ་བཀའ་དྱིན་བླ ་ ལྷག་ ཏུ་
ཆྲེ་ཞྲེས་གསོལ་འདྲེབས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། 

འདས་ ལོ ་བཅུ་ཕག ་ དུག ་ ལྷག ་གྱི ་
རྱི ང་ བཙན་བྱོལ ་ བ ོད་མྱི འྱི ་ མང་
ག ཙོའྱི ་ སྒོམ ་ གཞྱིར་ དུས ་ བ སྟུན ་
འཕྲེལ་རྱིམ་གྱིས་འགུར་བ་ཧ་ཅང་
ཕྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་མངོན་གསལ་ད་ུ
གུར་ ཡོད། ཐོག་མར་ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༩ ཚྲེས་ 
༢ ཉྱིན་སྐབས་དང་པའོྱི་བ ོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་རྣམས་
ཀྱིས ་ལས་ ཁུར་དམ་འབུལ ་ ཞུས ་ཏྲེ་བཙན་བྱོལ ་བ ོད་
མྱི འྱི་མང་གཙོ་ཐོག་མར་དབུ་བརྙ ྲེས་པ་དང་། དྲེ་ཡང་
༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བ ོད་མྱི འྱི་འཕལ་ཕུགས་ཀྱི ་བདྲེ་
རར་ དགོངས ་པ ་ཆྲེ ་ བཞྲེས ་ཀྱིས ་བཀའ་དྱིན་ གཞལ ་
ཐབས་བལ་བའྱི ་ རླབས ་ཆྲེ ན་གྱི ་ལམ ་སྟ ོན་ཟབ ་ མོའྱི ་
འོག་བཙན་བྱལོ་བ ོད་གཞུང་གྱི ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་རང་བཞྱིན་
འཚྲེ ་མྲེ ད་ཞྱི ་བའྱི ་ ལྟ ་ བར་གཞྱི ་བཅོལ ་བའྱི ་ཐོག ་རང་
དབང་དང་། དང་བདྲེན། འད་མཉམ་བཅས་ཀྱི ་གཞྱི ་
ར ་ལྡན་པའྱི་མང་གཙོའྱི་ལམ་བཟང་འདྱི་བུྱང་བ་རྲེད། 
ཕྱི་ ལོ ་ ༡༩༦༡ ལོར་མ་འངོས་བ ོད་ཀྱི ་ར ་ཁྱིམས་སྙྱིང་
དནོ་དང་། ༡༩༦༣ ལོར་བ ོད་ཀྱི ་ར ་ཁྱིམས་ཡོངས་ཁྱབ་
གསལ་བསྒགས་གནང་། ཕྱི་ ལོ ་ ༡༩༧༤ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ 
༢༡ ཉྱིན་སྤྱི་འཐུས་གདམ་བྱ་འདྲེམས་བྱྲེད་ཀྱི ་སྒྱིག་གཞྱི ་

གཏན་འབྲེབས་གསལ་བསྒགས་གནང་། ཕྱི་ ལོ ་ ༡༩༩༡ 
ལོར་བ ོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དྲེ་ཉྱིད་མྱི ང་དནོ་
མཚུངས་པའྱི་ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་སུ་བསུྒར་གནང་
མཛད་པ་ལྟར། སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་གཅྱིག་པས་གཏན་
ལ་ཕབ་པའྱི་བཙན་བྱལོ་བ ོད་མྱི འྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཕྱི ་
ལོ ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༦ ཚྲེས་ ༢༨ ཉྱིན་སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་ཆོག་མཆན་བསྩལ་
ནས། བཙན་བྱལོ་བ ོད་གཞུང་ད ྲེ་གཞྱི ་རའྱི་ཁྱིམས་ཡྱི ག་

ཡོད་པའྱི་ ད ྲེང་རབས་ཀྱི ་མང་གཙོའྱི་འགྲོ་ ལུགས་དང་
མཐུན་པ་ཞྱིག་ ཏུ་བསུྒར་གནང་མཛད། དྲེ་ནས་ཕྱི ་ ལོ ་ 
༢༠༠༡ ལོར་བཀའ་བླ ོན་ཁྱི ་པ ་མྱི ་མང་གྱིས་ཐད་ཀར་
འསོ་འདྲེམས་བྱ་འགོ་བཙུགས། ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༡༡ ལོར་
བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཐྲེངས་ ༢༥ པ་བརུྒྱད་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱི ་ཆབ་སྱིད་
དང་འཛྱི ན་སྐྱོང་གྱི ་ འགན་དབང་ ཡོངས་རོགས ་འོས ་
འདྲེམས་བྱས་པའྱི་འགོ་འཁྱིད་ཚོར་གསོལ་སྩལ་གནང་
བ་ནས་བཟུང་ ། མྱི ་མང་གྱིས་འསོ་འདྲེམས་བྱས་པའྱི་
འགོ ་ འཁྱིད་ ཚོས ་ འགན་ འ ཁུར་གྱིས ་བ ོད་མྱི འྱི ་ སྒྱིག ་
འཛུགས་ཀྱི ་བྱྲེད་སྒ ་ོམཐའ་དག་མང་གཙོའྱི་འགྲོ་ ལུགས་
ཐོག་མདནུ་བསྐྱདོ་བྱྲེད་བཞྱིན་ ཡོད། 

མང་གཙོའྱི་རྱིང་ ལུགས་ནྱི་མྱི འྱི་རྱིགས་ཀྱི ་ ལོ ་རུྒྱས་བུྱང་
རབས་ནང་བཙན་གཉམོ ་དང་ ། དབུལ་ཕུག ཕོ་ མོ། 

རྱིགས་རུྒྱད་ སོགས་མྱི འྱི ་སྤྱི ་ ཚོགས་ སུ ་མཆོག་དམན་
གྱི ་དབྱྲེ་བ་འབྱྲེད་པའྱི་འད་ུཤྲེས་ད ྲེ་མྲེད་པར་བྱས་ནས། 
སྤྱི ་ ཡོངས་སམ་ཐུན་མོང་ལ་ལྟ ་བའྱི་འད་མཉམ་གྱི ་སྤྱི ་
ཚོགས་ཤྱིག་ ཏུ་འགུར་བར་མྱི ་མང་གྱི ་འདདོ་མོས་གཙོ་
བརོ་འཛྱིན་པའྱི་རྱིང་ལུགས་ཤྱིག་ཡྱི ན་ལ། རླབས་ཆྲེན་
གྱི ་རྱིང་ ལུགས ་དྲེ་ འད་ཞྱིག ་མངོན་ འགུར་ ཡོང་ཆྲེད་
འཛམ་གླྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི ་ ལོ ་རུྒྱས་བརུྒྱད་རྱིམ་ཁདོ། 
དམག་འཁུག་དང་། གྲེན་ ལོག འཐབ་རོད་བཅས་ཀྱི ་

མཇུག་འབས་ཁོ ་ནས ་རྒྱལ་ཕམ་
ཐག་གཅོད་བྱས་ཏྲེ། མྱི ་མང་གྱི ་
དབང་བསུྒར་ནསུ ་ཤུགས ་མངོན་
འགུར་ ཡོང་ཐབས་བྱས་དང་བྱྲེད་
མུས་སུ་ ཡོད་མོད། བོད་མྱི འྱི་མང་
གཙོ་ ནྱི་ ད ྲེ་ ལྟ ་ བུ འྱི ་ རྣམ ་ པ ་ གང་
ཡང་བུྱང་མྲེད་ཅྱིང་སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་
གྱིས་ ཐུགས་དགྲེས་བརྲེ ་ཆྲེན་པསོ་
མང་ཚོགས་ལ ་མང་གཙོ་གསོལ ་
སྩལ་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་བཙན་
བྱལོ་བ ོད་མྱི འྱི་མང་གཙོའྱི་འཕྲེལ་
རྱིམ་ནས་གསལ་པོ་ཤྲེས་ ཐུབ། 

སྤྱིར་འཛམ་གླྱིང་ནང་གྲངས་ཐོ་ལྟར་ན་རྒྱལ་ཁབ་གྲངས་ 
༡༩༥ ཙམ་ནས་ ༡༦༧ ཙམ་མང་གཙོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་
ང་ོབརོ་ ཡོད་ཀང་མང་གཙོའྱི་ང་ོབ ོ་ ཡོངས་སུ་རགོས་པ་
དང་མ་རགོས་པ་ཅྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཚུད་ཡོད། དྲེ་ཡང་མང་
ཚོགས་ཀྱི ་མང་གཙོའྱི་ ལྟ ་ གུྲབ་ཇྱི་བཞྱིན་སྐྱོང་ ཐུབ་མྱི ན་
དང་འགོ་འཁྱིད་ཀྱིས་འགན་ཁུར་བྱྲེད་ཕགོས་བཅས་ལ་
རག་ལས་ཡོད། དྲེ་བཞྱིན་མང་གཙོའྱི་སྤྱི ་ཚོགས་ནང་ལྟ ་
གུྲབ་འད་མྱི ན་ ཡོང་ཆོག་གྱི ་ ཡོད་ནའང་རང་རྲེའྱི་ར ་དནོ་
འཐབ་རོད་ཀྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཉྱིད་ནསུ་ལྡན་ཚགས་
ཚུད་ ཡོང་ཆྲེད་དང་ ། བོད་མྱི འྱི་ཆྱི ག་སྒྱིལ་གྱི ་ནསུ ་པ ་
ཉམས་དམས་སུ ་མྱི ་ འགྲོ་བ ་དགོས་པ ་ནྱི་བཙན་བྱལོ ་
བ ོད་མྱི འྱི་མང་གཙོའྱི་ཚྲེ ་སོག་ལྟ ་ བུ ་གལ་ཆྲེ ་ཤོས་ཤྱི ག་
ཏུ་ གུར་ཡོད། 

དྲེ་ ལྟ འྱི ་མང་གཙོའྱི ་སྒྱིག ་ འཛུགས་ལ ་མང་གཙོ་ དནོ་



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།25

གཉྲེར་ཅན་གྱི ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པའོྱི་གཞུང་དང་མྱི ་མང་། 
གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མྱི ན་པའྱི་ ཚོགས་སྡ ྲེ་
ཁག་དང་ད ྲེ་དག་གྱི ་གནད་ ཡོད་མྱི ་ སྣ། མྱི ་སྒ ྲེར་ཁག་
བཅས་ཀྱིས་བསྔགས་འསོ ་ སུ ་ གུར་བ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། 
བོད་དནོ་ཐོག་དསུ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ ཏུ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཤུགས་
ཆྲེ་གནང་མུས་ཐོག རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའྱི་གྲསོ་ཚོགས་སུ་
བ ོད་དནོ་ཐོག་ཁྱིམས་ཡྱི ག་དང་། གྲསོ་ཆོད་གྲསོ་འཆར་
བཅས་གང་འཚམས་བཞག་ཐུབ་པ་བུྱང་ ཡོད། དཔྲེར་
ན། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི ་ཕྱི ་ ལོ ་ ༢༠༡༨ ལོའྱི་བ ོད་ནང་
ཕར་འགྲོ་ཚུར་འངོ་གྱི ་ཐོབ་ཐང་འད་མཉམ་གྱི ་ཁྱིམས་
ཡྱི ག་དང་། ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༠ ལོའྱི་བ ོད་དནོ་སྱིད་བུྱས་
དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱི ་ཁྱིམས་ཡྱི ག དྲེ་བཞྱིན་འདྱི་ ལོའྱི་ཕྱི ་ཟླ་ 
༧ ཚྲེས་ ༡༣ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་འོག་མའྱི་འཐུས་
མྱི ་སྐུ ་ཞབས་ཇྱིམ་མྲེག་གྷ ོ་ ཝན་ (J im McGove rn) 
མཆོག་དང་། ཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་འོག་མའྱི་འཐུས་མྱི ་
སྐུ ་ཞབས་མཱ་ཡྱི ་ཀྲེལ་མྲེག་ཁོལ་ (Michae l McCau l) 
མཆོག ་རྣམ ་གཉྱིས ་ཀྱིས ་ ཨ ་རྱིའྱི ་ གྲོས ་ ཚོགས ་ འོག ་
མའྱི ་ ནང་ བ ོད ་ རྒྱའྱི ་ དཀའ ་ རྙ ོག ་ སྲེ ལ ་ ཐབས ་ ཀྱི ་  
(Re s o lve Ti b e t Ac t) རྒྱབ་སྐྱརོ་ཁྱིམས་འཆར་
གསར་པ ་ཞྱིག ་ང་ོསྤོད་ཀྱིས ་བཏོན་གནང་ ཐུབ ་ ཡོད།  
ཉ ྲེ་འཆར་ཟླ་ ༨ ཚྲེས་ ༣ ཉྱིན་རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་
བོད་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བ ོད་དནོ་
དང་འབྲེལ་བའྱི་གནད་དནོ་མང་པའོྱི་ཐོག་གླ ྲེང་སླངོ་དང་
གྲསོ་བསྡུར་གང་ལྲེགས་བུྱང་འདགུ

དྲེ་བཞྱིན་ཕྱི ་ ལོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚྲེས་ ༢༢ ནས་ 
༢༣ བར་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མྱི འྱི ་བ ོད་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་ཆྲེན་ཐྲེངས་བརྒྱད་པ་
ད ྲེ་བཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱི ང་ཊོན་ད་ུབསྐ ོང་ཚོགས་
གནང་ ཡོད་པ་དང་ ། དབུ ་འབྱྲེད་མཛད་སྒརོ་ཨ་རྱིའྱི་
གྲོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ ་ན ྲེན་སྱི ་པ ྲེ་
ལོ ་སྱི ་ (Nan cy Pe l o s i) སོགས་ཆྲེད་ཕ ྲེབས་ཀྱིས་
གསུང་བཤད་ཀང་གནང་ ཡོད། ཐྲེངས་འདྱིའྱི་ཚོགས་
ཆྲེན་ནང་ཨ་རྱིས་གཙོས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་མྱི ་འད་
བ་ ༢༨ ཀྱི ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་དངསོ་ སུ ་ཕ ྲེབས་
པ་དང་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་དྲྭ་ཐོག་ནས་ལྷན་ ཞུགས་གནང་
ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད། དྲེ་དང་ལྷན་ད་ུ”བོད་ཀྱི ་དཀའ་རྙ ོག་

སྲེལ་ཐབས་ཐོག་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ།” ཞྲེས་
པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐོག་ཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི ་རྒྱ་ནག་
ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་ (Congre s s iona l Execut ive 
Commi s s i on on Ch ina) གྱི ་འགན་ཁུར་བཞྲེས་ཏྲེ་
ཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་ཁང་ཞྱིག་ ཏུ་བ ོད་ཀྱི ་ ལོ ་
རུྒྱས་གནས་བབ་ཐད་ལོ ་རུྒྱས་མཁས་དབང་རྣམ་པས་
བོད་དནོ་ ཉན་ཞྱིབ ་ཀྱི ་རྒྱལ་རབས་ ལོ ་རུྒྱས ་ཐོག ་ནས་
བོད་ ད ྲེ་ནམ ་ཡང་རྒྱ་ནག་གྱི ་མངའ་ཁོངས་མྱི ན་པའྱི ་
བདྲེན་དཔང་གནང་ ཡོད། དྲེ་བཞྱིན་ཚོགས་ཆྲེན་ཐོག་
རྒྱལ ་སྤྱིའྱི ་གྲོས ་ ཚོགས་འཐུས ་མྱི འྱི ་ བ ོད་ དནོ་ འབ ྲེལ ་
མཐུད་ཚོགས་པ་ (INPaT) སླར་གསོ་དང་། ཝ་ཤྱི ང་
ཊོན་སྤྱི ་བསྒགས་ (Wa sh i ng t o n De c l a ra t i o n) 
དང་ ། ཝ ་ཤྱི ང་ ཊོན་ ལག ་ བ སྟར་ འཆར་ གཞྱི ་  
(Wa sh i ng t o n Ac t i o n Pl a n) བཅས་སྤྱི ་མོས་
ཐོག་གཏན་འབྲེབས་གནང་ཐུབ་པ་བུྱང་བ་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་བར་ལན་གསལ་པོ་འཕདོ་ ཡོད་ཅྱིང་བ ོད་ཀྱི ་
གནད་དནོ་ནྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ང་ོབརོ་ གུར་ཅྱིང་རྒྱ་ནག་ནང་
གྱི ་གནད་དནོ་གཅྱིག་པུ ་མྱི ན་པ་གསལ་སྟནོ་གནང་ཐུབ་
ཡོད། 

བཙན་བྱལོ་བ ོད་མྱི ་རྣམས་ནྱི་སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱི ་ དབུ ་ འཁྱིད་ལམ་སྟ ོན་འོག ་
རང་དབང་མང་གཙོའྱི་ སྐལ ་བཟང་ལ་ ལོངས་སུ ་སྤོད་
བཞྱིན་ ཡོད་ནའང་། གཞྱིས་བཞུགས་སྤུ ན་ཟླ་རྣམས་ནྱི་
ད་དངུ་ཡང་རྒྱ་ནག་དམར་པོའྱི་སྱིད་གཞུང་འོག་འགྲོ་
བ་མྱི འྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི ་གཞྱི ་རའྱི་རང་དབང་དང་། མང་
གཙོ་སོགས་གང་ཡང་མྲེད་པར་ཉ ྲེས་མྲེད་འཛྱིན་བཟུང་
དང་། བཀག་ཉར། བཙོན་འཇུག་ཁྱིམས་གཅོད། དག་
གནནོ་མནར་གཅོད་ སོགས་ཀྱི ་འོག་མུ ་མཐུད་གནས་
བཞྱིན་ ཡོད་པ་ད ྲེའྱི་ཐོག དྲེང་གྱི ་ཆར་རྒྱ་ནག་ ཝུ ་ཧན་
ནས་མཆྲེད་པའྱི་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ར ་མྲེད་ཀྱི ་
སྱིད་བུྱས་ཟྲེར་བ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་བོད་ནང་གྱི ་བ ོད་མྱིར་
འགྲོ་བསྐྱོད་དང་བཟའ་བཅའྱི་རྱིགས་མཁོ་ སུྒབ་སོགས་
ལ་དཀའ་ངལ་ཚད་མྲེད་འཕད་བཞྱིན་པ་དང་ ། དནོ་
དངསོ ་ སུ ་ནད་ཡམས་སྔ ོན་འགོག་དང་སུང་སྐྱོབ ་གང་
ཡང་མྲེད་པར་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་གཏངོ་བ་ལྟ ་ བུ ་
མྱི ་མང་རྣམས་བཙན་ཤྲེད་ཀྱི ་འད་ུའཛོམས་ལག་བསྟར་

གྱིས་རྒྱ་གཞུང་ནས་ གུང་ཁན་ཏང་གྱི ་སླ ོབ ་གསོའྱི་དྱིལ་
བསྒགས་ཆྲེད་མྱི འྱི་ཚྲེ ་སགོ་ལ་ལྟ ོས་མྲེད་ཀྱིས་གོ་དབང་
བྲེད་སྤདོ་ ལོག་པར་སྤདོ་བཞྱིན་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་ནརོ་འཁུལ་
ཅན་ཞྱིག་ ཏུ་ གུར་ཡོད། 

དྲེ་བཞྱིན་བ ོད་ནང་གྱི ་བ ོད་མྱི ་ ཚོ་ཕྱི ་ཕོགས་ སུ ་འབ ྲེལ ་
བ ་བྱྲེད་མྱི ་ ཆོག ་པའྱི ་བཙན་བཀའ་བཏང་བ ་མ ་ཟད།  
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ལག་བསྟར་བྱྲེད་མྱི ན་ལ་མ་ལྟ ོས ་
པར། དྲེ་ སྔ ་མྱི ་རྱིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གྱི ་ཁྱིམས་
གཞྱི ་ ཡྱི ག ་ ཐོག ་ གསལ ་གསལ ་ཐྱིང་ ཐྱིང་ ཡོད་རུང་ །  

ད་ཆ་རྒྱ་ནག ་གཞུང་གྱིས ་ཁྱིམས ་གཞྱི ་ ད ྲེ་ དག ་རྱི མ ་
བཞྱིན་ཀུྲང་ཧྭ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་མཐུན་འདསུ་ གུྲབ་ཀྱི ་
འད་ུཤྲེས་ཞྲེས་པའྱི་འོག་རྲེག་མྲེད་ད་ུགཏངོ་བའྱི་སྱིད་
བུྱས་ཤྱིག་འཛྱིན་བཞྱིན་ ཡོད་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་སྤྱི ་
སྐད་ཁྱབ་གདལ་གཏངོ་རུྒྱ་ཟྲེར་བ་དང་ ། རང་རྒྱལ་གྱི ་
ཆོས་ལུགས་ཀུྲང་གོ་ཅན་གྱི ་ཁ་ཕགོས་མཐའ་འཁྱོངས་
བྱ་རུྒྱ་ཟྲེར་བའྱི ་མ ཛུབ ་ སྟ ོན་རབས་དང་རྱིམ ་པ ་བྱས་
ཡོད་པ ་མ་ཟད། ལྷག་དནོ་གྲངས་ ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ལ་
དམྱི གས་བསལ་གྱི ་སྱིད་བུྱས་ ཡོད་མོད། ད་ཆ་ཀུྲང་ཧྭ་
མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱི ་ གུྲབ་ཆར་གུར་ཟྱིན་པ་མངནོ་ཐབས་
བྱྲེད་བཞྱིན་ ཡོད་པ་སོགས་མདརོ་ན་བ ོད་མྱི ་རྱིགས་དང་
རྱིག་གཞུང་རྣམས་ར ་མྲེད་བཟོ་རུྒྱའྱི་སྱིད་བུྱས་ངན་པ་
ལག་བསྟར་བྱྲེད་བཞྱིན་ ཡོད། གཞྱིས་བཞུགས་སྤུ ན་ཟླ་
རྣམས་ཀྱིས་སྱིད་བུྱས་ད ྲེ་དག་ལ་མྱི ་འདདོ་པའྱི་ཞྱི ་རྒོལ་
རུྒྱན་མྱི ་ཆད་པར་སྤ ྲེལ་བཞྱིན་པ་དང་། རང་རྲེའྱི་བཙན་
བྱལོ ་བ ོད་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་བོད་དནོ་དྱིལ་བསྒགས་
དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཐོབ ་ཐབས་བྱ་དགོས་པ་ནྱི་བཙན་བྱལོ་
བ ོད་མྱི ་ ཚོའྱི ་ལས་འགན་གཙོ་བ ོ་ཡྱི ན་པས་ནམ་ཡང་
བརྲེད་མྱི ་རུང་ ། 

བོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་ འ ཐུས ་ ལྷ ན་ ཚོགས ་ནས ་ དསུ ་ ནས ་
དསུ ་ སུ ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་སོ ་ སོའྱི་གྲོས་ཚོགས་
འཐུས་མྱིར་འབྲེལ་བ་གང་ ཐུབ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཐོག 
བཙན་བྱལོ་བ ོད་མྱི འྱི་སྤྱི ་ ཚོགས་ཁདོ་མང་གཙོའྱི་འགྲོ་
ལུགས་ཚད་ལྡན་ ཡོང་ཕྱིར་བ ོད་མྱི འྱི ་འད་ུསྡ ོད་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་གྱི ་ས ་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི ་ལས་དནོ་
ཚགས་ཚུད་དང་ས་བརྟན་ ཡོང་སླད། ས་འཐུས་དང་ །  
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༄༅། །དྲེ་རྱིང་བཙན་བྱལོ་ནང་བདོ་མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་
ལམ་སལོ་དབུ་བརྙ ྲེས་ཏ ྲེ་མྱི ་ ལོ ་ ༦༢ འཁརོ་བའྱི་དསུ་
ཆྲེན་སུང་བརྱིའྱི་དགའ་སྟནོ་རྟ ྲེན་འབྲེལ་གྱི་ཉྱིན་མོ་འདྱིར། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་ཤ་རསུ་གདངུ་རུྒྱད་གཅྱིག་ལས་མཆྲེད་
པའྱི་གཞྱིས་བྱྲེས་སྤུན་ཟླ་དང་། བདོ་
དནོ་ལ་ཤ་ཚ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱྲེད་མཁན་
མཛའ་གྲགོས་ཡོངས་ལ་དསུ་སྟནོ་
གྱི་འཚམས་འདྱི་ཞུ་གྱི ་ ཡོད།

མྱི ་ ལོ ་འདྱི་དག་གྱི ་རྱིང་ ། ང་ཚོས་
བ ོད་ ད ོན ་ བ དྲེན ་ མ ཐའ ་ གསལ ་
ཐབས་དང་ ། བཙན་བྱོལ ་བ ོད་
མྱི འྱི ་སྤྱི ་ ཚོགས ་བདྲེ་ དནོ་གྱི ་བྱྲེད་
སྒ ོའྱི་ཐོག་གུྲབ་འབས་གཟྲེངས་སུ་
ཐོན་པ་བསུྐན་ ཐུབ་པའྱི་གཞྱི ་རྟ ྲེན་
གཙོ་བ ོ་ཞྱིག་ནྱི། མང་གཙོའྱི་ལམ་
སོལ ་ གསར་ གཏོད་ ཉམས ་ལྲེ ན་
དང་། ཡར་རྒྱས་འཐུས་ཚང་ད་ུགཏངོ་ ཐུབ་ ཡོད་པ་ད ྲེ་
ཡྱི ན་ཞྱིང་ ། མང་གཙོའྱི་ལམ་སལོ་འདྱི་ནྱི་བཙན་བྱལོ་
ད་ུགནས་པའྱི་རྱིང་ང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི ་སྟབོས་ཤུགས་

དང་། མདནུ་སྐྱདོ་ཀྱི་སྒུལ་ཤུགས་ཡྱི ན་ལ། གཞྱིས་བྱྲེས་
མཉམ་འཛོམས་ཀྱི ་ སྐལ ་བཟང་ཤར་བའྱི་ ཉྱིན་ང་ཚོས་
གཞྱིས་བཞུགས་སྤུ ན་ཟླར་འབུལ་རུྒྱའྱི་ལྲེགས་སྐྱྲེས་ར ་
འགངས་ཆྲེ་ཤོས་ཤྱིག་ཀང་ཡྱི ན།

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ང་
ཚོའྱི་མང་གཙོའྱི་ལམ་སལོ་འདྱི་སྟ ྲེང་ནས་གཤམ་ད་ུསྐུལ་
འདྲེད་དང་སྣ ྲེ་ཁྱིད་གནང་བའྱི་བརུྒྱད་རྱིམ་སྙྱིང་བསྡུས ་

ཤྱི ག་སྔ ་ ལོའྱི ་བཀའ་ཤག་གྱི ་མང་གཙོའྱི་ དསུ ་ཆྲེན་གྱི ་
གཏམ་བཤད་ད་ུབཀོད་ཟྱིན་པ་ལྟར་ཡྱི ན་ཞྱིང་། ཐྲེངས་
འདྱིར་མང་གཙོའྱི་འཕྲེལ་རྱིམ ་དང་བསྟུན་པའྱི་འཛྱི ན་
སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་། ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛྱིན་གྱི ་

འཕྲེལ ་ འགུར་ བུྱང་རབས་རགས་
བསྡུས་ཤྱིག་དན་གསོའྱི་ཚུལ་ད་ུ ཞུ་
འདདོ་བུྱང་།

བཀའ་ཤག་ནྱི། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ ་
ཕ ྲེང་ བ དུན་ པ ་ བ སྐ ལ ་ བཟང་རྒྱ ་
མཚོ་མཆོག་གྱིས ་ ལྕགས་ ལུག་ཕྱི ་
ལོ་ ༡༧༥༡ ལོར་བདོ་ལྗངོས་ལུགས་
གཉྱིས ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་ ཐུགས་འགན་
བ ཞྲེས ་ སྐ བས ་ གསར་ འ ཛུགས ་
མཛད་ཅྱིང་ ། བཀའ་ཤག་གྱི ་ཐོག་
མའྱི ་ གུྲབ ་ཆར་སྐྱ་བ ོ་ གསུམ ་དང་
སྲེར་མོ་བ་གཅྱིག་ཡྱི ན་པ་ད ྲེ་ཉྱིད་ད་

ལྟའྱི་བར་འགུར་བ་རྱིམ་ཅན་ད་ུསོང་ཡོད་ནའང་། བདོ་
རྲེ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྱི་བཙན་པ་ོནས་གཞུང་ས་དགའ་ལྡན་
ཕ ོ་བང་པ་ཆྲེན་པའོྱི་བར་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གནས་བབས་

མང་གཙོ་དསུ་ཆྲེན་ཐྲེངས་ ༦༢ པར་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་བཤད།

ས་གནས་འགོ ་ འཛྱི ན། རང་བདྲེན་ ཚོགས་ཆུང་གྱི ་
ཚོགས་མྱི ་བཅས་ལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་
འདའུྱི ་འགྲོ་ ལུགས་དང་ལས་དནོ་བྱྲེད་ཕོགས་ཀྱི ་ཟབ་
སྦོང་འབུལ་རུྒྱའྱི་ལས་རྱིམ་ ཡོད་པ་ལྟར། འདྱི་ ལོར་ ཨོ་
ཌྱི ་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླྱིང་དང་། མན་སྤར་ཕན་བདྲེ་གླྱིང་ ། 
སྦན་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གླྱིང་བཅས་ལ་ ཨོ་ཌྱི ་ཤར་ཕྱི་ཟླ་ ༧ 
པའྱི་ནང་ཟབ་སྦོང་ཕུལ་བ་དང་། ལ་བྱང་གྱི ་ས་གནས་
འཐུས ་ ཚོགས་དང་རང་ཚོགས་རྣམས་ལ ་ལ ་དྭགས ་
བསོད་ནམས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ ་ཕྱི ་ཟླ ་ ༨ པའྱི་
ནང་ཟབ་སྦོང་ཕུལ་ཟྱིན་པ་ཡྱི ན། རྱིང་མྱི ན་ཕྱི ་ཟླ་ ༡༠ 
པའྱི་ནང་ཀ་སྦུ ག་དང་། རརོ་གླྱིང་ ། སྒང་ཏགོ བསུ་ན་
མདའ། ར་ཝང་ལ་བཅས་ཀྱི ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
དང་རང་བདྲེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ལ་སྒང་
ཏགོ ་ས་གནས་སུ ་ཟབ་འཁྱིད་ ཞུ་འཆར་ ཡོད། ཕྱི ་ཟླ ་ 

༩ པའྱི་གྲསོ་ཚོགས་གྲལོ་རྲེས་བ ོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་
རྣམ་པ ་རྒྱལ་ས་ལྡྱི ་ལྱི ར་ཉྱིན་གྲངས་ལྔའྱི ་རྱིང་ཐབས་
བུྱས ་ཚོགས་འད་ུཞྱིག ་འཚོགས་རུྒྱ་གཏན་ཁྲེལ ་ ཡོད།  
དྲེ་བཞྱིན་སྤྱི ་འཐུས་རྣམ་པ་ལོ ་གཉྱིས་དང་ཕྲེད་སྔ ་མའྱི་
མང་ཚོགས་ལ ་ས ་བགོས ་ཕོགས་བསྐྱོད་ཕ ྲེབས ་རུྒྱའྱི ་
ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ཟྱིན་པས་རྒྱ་ཆྲེའྱི་མྱི ་མང་
ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆྲེན་པ ོ་ཆགས་
ཡོད། གཞན་ཡང་ཡུ་རོབ་ ཁུལ་ད་ུརྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅྱིག་
ཏུ་བ ོད་དནོ་ཞུ་བསྐུལ་གྱི ་ལས་རྱིམ་གང་འཚམས་གཏན་
ཁྲེལ་ ཡོད།

མྱི ་ ལོ ་བཅུ་ཕག་ དུག་ལྷག་རྱིང་གྱི ་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱལོ ་
བའྱི་གནས་བབ་དང་། ཆབ་སྱིད། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་
སྐད་ཡྱི ག་སུང་སྐྱོབ། བདྲེན་པའྱི་འཐབ་རོད་བཅས་ཀྱི ་
ཐོག་ལ་དསུ ་རུྒྱན་ད་ུནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་དང་ ། ལམ་སྟནོ་

མཐུན་འགུར། ཕན་གྲགོས་བཅས་གནང་མཁན་གནས་
ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀྱིས་གཙོས་ཕྱིྱིའྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་གྱི ་གཞུང་དང་མྱི ་མང་ཚང་མར་དྲེ་རྱིང་གྱི ་གོ ་
སྐབས་འདྱི་བརུྒྱད་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆྲེ་ཞྲེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། 

མཐའ་དནོ་བ ོད་མྱི འྱི་བླ ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ ་འཁྱིད་སྤྱི ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་ཁམས་གསུམ་
སྐྱྲེ་འགྲོ་ཀུན་དང་། ལྷག་པར་ད་ུབདག་ཅག་གངས་ཅན་
པ་རྣམས་ཀྱི ་མགོན་དཔུང་དམ་པར་སྐུ ་ཚྲེ ་༸ཞབས་པད་
བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅྱིང་ ། ཐུགས་ཀྱི ་བཞྲེད་དགོངས་
མཐའ་དག་གྲེགས་མྲེད་ལྷུ ན་གྱིས་འགུྲབ་པ་དང་། བོད་
ཀྱི ་མང་གཙོའྱི་ལམ་བཟང་ས་བརྟན་གོང་འཕྲེལ་ཐོག་
བ ོད་དནོ་བདྲེན་མཐའ་མུར་ད་ུགསལ་བའྱི་ སྨ ོན་འདནུ་
ཞུ་རུྒྱ་བཅས། བོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚྲེས་ ༢ ལ།། །།



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།27

རུྒྱན་མ་ཆད་པའྱི་མཚོན་རྟགས་ཏྲེ། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ ་ཕ ྲེང་
བདནུ་པ་ཆྲེན་པསོ་སྐབས་ད ྲེར་བཀའ་ཤག་ལ་བསྩལ་བའྱི་
བཀའ་དམ་སྱིད་ཞྱི ་བདྲེ་སྐྱྱིད་མ་ད ྲེ་ཉྱིད་ད་ལྟའྱི་བར་བཀའ་
ཤག་སྐབས་གསར་རྙྱིང་བརྲེ་སྐབས་རྱིས་སྤདོ་རྱིས་ལྲེན་ཞུ་
སལོ་ཆགས་ཡོད།

སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས ་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་རྒྱ་
གར་འཕགས་པའྱི་ ཡུལ་ད་ུབཙན་བྱལོ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་
འཁོད་ད ྲེ། ཕྱི་ ལོ ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༤ ཚྲེས་ ༡༨ ཉྱིན་
ཏ ྲེ་ཛྱི ་ པཱུར་ད་ུགྲསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་ནསུ་མྲེད་
ད་ུཕྱིན་པའྱི་གསལ་བསྒགས་བསྐྱར་ནན་ད་ུབསྐྱངས་པ་
དང་། ཕྱི་ ལོ ་ ༡༩༥༩ ལོའྱི་ཟླ་ ༤ ཚྲེས་ ༢༥ ཉྱིན། 
མ་སུ་རྱིར་ཕ ྲེབས་ཞབས་སུ་བཅར་འབྱརོ་གྱི་བཀའ་བླནོ་
རྣམ་པ་དང་། གཞུང་ཞབས་ལས་བྱྲེད་བཅས་པར་བདོ་
གཞུང་གྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་དྲེང་དསུ་དང་མཐུན་པའྱི་བསྐྱར་
བཟ་ོདང་། ལས་བགོས་རྒྱག་ཕགོས་གོ་བསྡུར་དགོས་པའྱི་
བཀའ་སླབོ ་ཕ ྲེབས་དནོ་ལྟར། ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚྲེས་ ༢༩ ཉྱིན་
གོ་བསྡུར་ཞུས་པའྱི་ཚྱི ག་ཐོ་སྙན་གསན་ཞུས་པར། བར་
བརྒལ་གྱི་ཚུལ་ད་ུསྐབས་དང་པའོྱི་བཀའ་ཤག་ཏུ་སྱིད་བླནོ་
ལས་ཚབ་གཅྱིག་དང་། བཀའ་བླནོ་ལས་ཁུངས་བཞྱི ་ལ་
བཀའ་བླནོ་དང་ཕག་སྦྲེལ་ལས་བྱྲེད་བཅས་བསྐ ་ོགཞག་
དང་། ལས་བགོས་མཛད་ཅྱིང་། ལོ་ད ྲེའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚྲེས་ 
༢༠ ཉྱིན་མ་སུ་རྱིར་ཐྲེངས་དང་པརོ་གསར་འགུར་བརུྒྱད་
ལམ་གྱི་བཅར་འདྱིར་བཀའ་ལན་གནང་སྐབས། ང་དང་
ངའྱི་བཀའ་ཤག་གང་ད་ུ ཡོད་པ་ད ྲེར་བ ོད་མྱི ་ཚོས་བ ོད་
གཞུང་ལ་ངསོ ་འཛྱིན་བྱྲེད་ཀྱི ་ ཡོད་ཅྲེས་བཀའ་བསྩལ་
ཡོད། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༩ ཚྲེས་ ༢ ཉྱིན། བཀའ་བླནོ་དང་
འགན་འཛྱིན། དུང་ཆྲེ་ སོགས་མྱི ་འགྲོ་བ ོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་
འཐུས་རྣམས་ནས་མང་མོས་འསོ་བསྡུ ་འཆར་ཕུལ་ལྟར་
གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བསྐ་ོགཞག་གནང་ལམ་བཟསོ་རྲེས། 
དྲེ་སྔ་ཕྱི་ནང་ཞྱི ་དག་ལས་དནོ་ཆྲེ་ཕ་ཡོད་ཚད་བཀའ་བླནོ་
ཚང་མ་མཉམ་ཚོགས་གྲསོ་བསྡུར་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་
གནང་སལོ་ད ྲེ་ཉྱིད་འགུར་བ་བཏང་སྟ ྲེ། ལས་དནོ་གལ་ཆྲེ་
ཐག་གཅོད་བྱྲེད་པརོ་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་དང་། ཆོས་
དནོ་དང་། ནང་སྱིད། ཕྱི་འབ ྲེལ། འད་ུའགོད། (དཔལ་

འབྱརོ) ཤྲེས་རྱིག་བཅས་བཀའ་བླནོ་སོ་སོར་ལས་ཁུངས་
ལས་འགན་ཆ་བགོས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་བཟསོ་ཡོད།

བཀའ་ཤག་གསར་འཛུགས་གནང་བ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ 
ཟླ་ ༥ ཚྲེས་ ༡༡ ཉྱིན་བཀའ་ཤག་སྐབས་བདནུ་པ་དང་། 
སྤྱི ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་པ་ཆབས་ཅྱིག་ཕྱིར་
བསྡུ ་མཛད་པའྱི་བར། བཀའ་ཤག་སྐབས་དང་པ་ོཟླ་ཤས་
རྱིང་གནས་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་
པ། ལྔ་པ་བཅས་ཀྱི་ ཡུན་ཚད་ལོ་གསུམ་རྲེ་དང་། སྐབས་
བཞྱི ་པ་དང་། དུག་པ། བདནུ་པ་བཅས་ཀྱི་ ཡུན་ཚད་ལོ་
དུག་རྲེ་ཙམ་བཅས་རྲེད་འདགུ་ལ། བཀའ་བླནོ་གྱི་གྲངས་
འབརོ་ ༥ ནས་ ༧ བར་ངྲེས་པ་གནང་འདགུ

བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་སུ་བཀའ་ཤག་སྐབས་
རྲེའྱི་ཡུན་ཚད་ལོ་ལྔ་རྲེ་གཏན་འབྲེབས་གནང་ཡོད་ནའང་། 
བཀའ་ཤག་སྐབས་བརྒྱད་པ་ཟླ་གྲངས་ ༡༡ ཙམ་དང་། 
བཀའ་ཤག་སྐབས་དགུ་པ་ཟླ་གྲངས་ ༡༧ ཙམ། སྐབས་
བཅུ་པ་ལོ་ ༣ དང་ཟླ་ ༣ ཙམ་ལས་རུྒྱན་བསྐྱངས་འདགུ་
པ་དང་། སྐབས་ ༡༡ པ་ནས་བཟུང་ད་བར་བཅའ་ཁྱིམས་
ནང་གསལ་གྱི་ ཡུན་ཚད་ལོ་ ༥ རྲེ་ལག་བསྟར་གནང་བ་
བུྱང་འདགུ

བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་འབྲེབས་གནང་སྐབས། སྤྱི ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱི ་སྐུ ་ དབང་
བརུྒྱད་སྤདོ་བྱ་ཡུལ་སྡ ྲེ་སྱིད་ལྷན་ཚོགས་འཛུགས་རུྒྱའྱི་ཆ་
རྐྱྲེན་བཀོད་ ཡོད་ནའང་། ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༠༡ ལོར་བཀའ་
བླ ོན་ཁྱི ་པ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་འསོ་བསྡུའྱི་ལམ་
ནས་འདྲེམས་བསྐ ོའྱི་ཆ་རྐྱྲེན་བསུྐན་པ་བཞྱིན་ལོ་ང་ོ ༡༠ 
རྱིང་ལག་བསྟར་བྱས་པའྱི་ཉམས་མོང་གཞྱི ་ལ་བཞག་སྟ ྲེ། 
ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༡༡ ལོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་
མཆོག་གྱི ་ཆབ་སྱིད་དང་འཛྱིན་སྐྱོང་གྱི ་སྐུ ་དབང་མཐའ་
དག་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འསོ་བསྡུ ་བྱས་པའྱི་འགོ་ཁྱིད་ཚོར་
ཆ་བགོས་གསོལ་སྩལ་གྱིས་སྡ ྲེ་སྱིད་ལྷན་ཚོགས་ཀང་ཕྱིར་
བསྡུ ་མཛད་དྲེ་ད་བར་ལོ་ང་ོ ༡༡ ལྷག་ཕྱིན་ ཡོད་ཅྱིང་ ། 
༢༠༠༡ ནས་ད་ལྟའྱི་བར་གྱི ་བཀའ་ཤག་ནྱི་བཀའ་བླ ོན་
ཁྱི་པའམ་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་འགོ་ཁྱིད་པའྱི་འཛྱིན་སྐྱོང་སྒྱིག་
འཛུགས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད།

བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་འབྲེབས་ལག་
བསྟར་མ་གནང་གོང་ད།ུ བཀའ་བླ ོན་རྣམས་འཆར་
འབུལ་ཕག་རྟགས་ཀྱི་ལམ་ནས་བསྐ་ོསལོ་ཡོད་པ་དང་། 
བཅའ་ཁྱིམས་ཐོག་མར་ལག་བསྟར་བྱྲེད་སྐབས། བཀའ་
བླནོ་ཀྱི ་འསོ་གཞྱི ་འདྲེམས་སུྒག་དང་། འདྲེམས་བསྐ ོའྱི་
དབང་ཚད་གཉྱིས་ཀ་སྤྱི ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་བསྐུར་
ཏ ྲེ། བཀའ་བླ ོན་ད་ུའདྲེམས་ཐོན་ ཡོང་བ་ལ་ཚད་ལྡན་
འསོ་ཤོག་ཇྱི་བུྱང་གྱི ་ར ་འབརོ་གྱི ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ལོན་
དགོས་པ་བཟསོ་པའྱི་འབས་བུར། བཀའ་བླ ོན་གཉྱིས་
ལས་འདྲེམས་ཐོན་བྱྲེད་མ་ཐུབ་སྟབས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ 
ལོར་བཀའ་བླནོ་གྱི་འསོ་གཞྱི ་རྣམས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་བླནོ་གྲངས་བཅད་ཀྱི་
ཉྱིས་ལྡབ་ལས་མྱི ་ ཉུང་བའྱི་འསོ་མྱི ་མཚན་འདནོ་གནང་
སྟ ྲེ། སྤྱི ་ལྷན་ད་ུའསོ་གྲངས་མང་རྱིམ་བདནུ་འསོ་ཐོན་
གསལ་བསྒགས་གནང་ལམ་བཟསོ་པ་དང་ ། ཕྱི ་ ལོ ་ 
༡༩༩༦ ལོར་བཀའ་བླ ོན་གྱི ་གྲངས་ཚད་བརྒྱད་བཟསོ་
ཤྱིང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ 
༡༡ པའྱི་སྐབས་སུ། བཀའ་བླནོ་ཁྱི་པའྱི་འསོ་གཞྱི ་གཉྱིས་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་མཚན་
འདནོ་གནང་བར་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་འསོ་བསྡུ ་
དང་། བཀའ་བླནོ་ཁྱི་པ་ད ྲེས་བཀའ་བླནོ་གཞན་གྱི་འསོ་
མྱི ་མང་མཐའ་བདནུ་ལས་མ་བརྒལ་བ་བཏནོ་པ་ད ྲེར་
འསོ་བསྡུ ་སྐབས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལས་མ་ ཉུང་བའྱི་འསོ་
ཤོག་ཐོབ་དགོས་ཀྱི ་ཆ་རྐྱྲེན་བཞག་ཡོད། སྐབས་ ༡༢ 
པའྱི་སྤྱི་ལྷན་ཚོགས་དསུ་ ༡༡ པའྱི་སྟ ྲེང་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་༸ཞབས་སོར་འཁོད་
ད ྲེ། བཙན་བྱལོ་ནང་གྱི ་བདོ་མྱི ་ ཡོངས་རགོས་ཀྱིས་འསོ་
འཕངས་ནས་བཀའ་བླནོ་ཁྱི་པ་གདམ་རུྒྱ་བཟ་ོདགོས་པའྱི་
བཀའ་སླབོ ་ཕ ྲེབས་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོའྱི་བཅའ་
ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ ༡༣ པའྱི་སྐབས། བཀའ་བླནོ་ཁྱི་
པ་ད ྲེ་ཉྱིད་འསོ་བསྡུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའྱི་བདོ་མྱི ་ ཡོངས་
རགོས་ཀྱིས་འསོ་འདྲེམས་བྱྲེད་པའྱི་ལམ་སལོ་བཏདོ་ད ྲེ་
མུ་མཐུད་ལག་བསྟར་བྱྲེད་བཞྱིན་པ་ཡྱི ན།

བཅའ་ཁྱིམས་སུ་བཙན་བྱལོ་བ ོད་མྱི ་སྤྱི ་སྒ ྲེར་ ཡོངས་ཀྱི ་
མཐར་ ཐུག་གྱི ་ ཞུ་གཏུགས་བྱ་ ཡུལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ ་ཁང་
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དང༌། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཛྱིན་གོང་ན་
མྲེད་པའྱི་ཆྲེས་མཐའོྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་བཀོད་སྒྱིག་མཛད་
པ་ད ྲེ་ཉྱིད་བཙན་བྱལོ་བའྱི་སྤྱི ་ཚོགས་ཤྱིག་ ཏུ་ལག་ལྲེན་
བསྟར་རུྒྱ་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡྱི ན་ནའང་། མང་
གཙོའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཆ་ལག་ཚང་ཞྱིང་། མྱི ་མང་གྱི ་གཞྱི ་
རའྱི་ཐོབ ་ཐང་ཁག་སུང་སྐྱོབ ་བྱྲེད་པའྱི་སྤྱི ་ སྙ ོམས་དང་
བདྲེན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོང་ཐབས་སུ། ནག་ཉ ྲེས་དང་། 
མཁར་དབང་སོགས་ཡུལ་ཁྱིམས་ཀྱིས་བཀག་རྱིགས་ཕུད། 
བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་དང༌། ཆབ་
སྱིད་དབང་འཛྱིན་གྱི་བཀའ། སྒྱིག་གཞྱི ་བཅས་ར་འཛྱིན་
མྲེད་པ ་བཟོ་རུྒྱའྱི ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི ་ཚད་འཛྱི ན་གནང་
མཁན་དང་། ཁྱིམས་སྒྱིག་གྱི ་ཚྱི ག་དནོ་འགྲྲེལ་བརདོ་
བྱྲེད་མཁན། དྲེ་བཞྱིན་སྒྱིག་འཛུགས་དང་། ལས་བྱྲེད་
པའྱི་ཁྲེ་ཕན་རྲེས་འབྲེལ་གྱི ་རོད་རྙ ོག་ཐག་གཅོད་དང་། 
སྤྱི་སྒ ྲེར་ ཡོངས་ཀྱི ་སྤྱི ་མང་གྱི ་ཐོབ་ཐང་དང་ལས་འགན་
ཞུ་གཏུགས་བྱ་ཡུལ་བ ོད་མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དང༌། མྱི ་
མང་གྱི ་གནས་སྐབས་དམྱི གས་བསལ་དགོས་མཁོ་དང་
འཚམས་པའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་རྱིམ་པ་གསར་འཛུགས་
ཀྱིས ་འགན་དབང་ལག་བསྟར་གནང་བཞྱིན་པ ་དང་ ། 
བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ ༢༥ གཏན་འབྲེབས་གནང་
རྲེས། མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་དང་། རང་དབང་ལྡན་
པའྱི་སྡ ྲེ་ཚན་གསུམ་གྱི་འགན་འཛྱིན་རྣམ་པའྱི་ལས་ཁུར་
དམ་འབུལ་ཞུ་ཡུལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆྲེ་བ་བཟསོ་ཡོད།

དྲེ་རྱིང་དསུ་ཆྲེན་འདྱི་ནྱི་ང་ཚོས་དགའ་སྤབོས་བྱྲེད་འསོ་པ་
ཞྱིག་ཡྱི ན་ནའང་། བར་ལམ་ནས་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་མྱི ་ ཉུང་
བ་ཞྱིག་ ཏུ་ཆུ་ལོག་དང་ས་རུད་སོགས་འབུྱང་བའྱི་གནད་
སྐྱོན་དང་། ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་འགོས་ཁྱབ་ཀྱི་
དཀའ་ངལ་འཕད་དང་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་ཐོག །རྒྱ་གཞུང་
གྱི ་རྱིམས་འགོག་སྱིད་ ཇུས་ཐལ་ཆྲེར་ལག་བསྟར་བྱས་
པའྱི་དབང་གྱིས་མྱི ་མང་གྱི ་རུྒྱན་ལྡན་འཚོ་བར་ད་ོཕ ོག་
འགྲོ་བཞྱིན་འདགུ་པར། གཞྱིས་བཞུགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་སྤྱི་
ཚོགས་རྒྱང་བཀྲེད་དང་། གཙང་སྦ་འཕདོ་བསྟ ྲེན་གྱི་སྔནོ་
འགོག་ཐབས་ཤྲེས་བསྟ ྲེན་རུྒྱ་དང་ཆབས་ཅྱིག ལུང་བརྟག་
ཕྲེབས་སྒ ོ་བཞྱིན་སྒོལ ་མའྱི་གཟུངས་སྔགས་གང་མང་
གྲངས་གསོག་གནང་གལ་གཞྲེན་སྐུལ་ཞུ་རུྒྱ་དང་། བཙན་
བྱལོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྐྱྲེན་སྲེལ་

རྱིམ་གྲའོྱི་གསལ་བསྒགས་སྔནོ་སོང་ལྟར་སྒལོ་གཟུངས་
གྲངས་གསོག་དགོས་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་བསྐྱར་ནན་ད་ུཞུ་རུྒྱ།

འདྱི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚྲེས་ ༢༣ ཉྱིན། ཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་
སུ ་བ ོད་ཀྱི ་ ལོ ་རུྒྱས ་གནས་བབས་སྐརོ་ལ ་ཐྲེངས་དང་
པརོ་མཁས་པའྱི་ ཉན་ཞྱིབ ་ཅྱིག་སྐ ོང་ཚོགས་གནང་སྟ ྲེ། 
མཁས་པ་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་གྱི ་ཡྱི ག་ཚགས་དང་། རྒྱལ་
སྤྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བདོ་འདྱི་
གནའ་སྔ ་ མོ ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི ་ཆ་ཤས་ཡྱི ན་པའྱི་འཁྱོག་
བཤད་བྱྲེད་པ་ད ྲེ་བདྲེན་པ་མྱི ན་པའྱི་ཐྲེར་འདནོ་གནང་
ཡོད་པ་དང་། 

ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚྲེས་ ༡༣ ཉྱིན། ཨ་རྱིའྱི་
གྲོས ་ཚོགས་འོག་མའྱི་ འཐུས་མྱི ་ཇྱིམ ་མྲེཀ ་གྷ ོ་ ཝྲེརན་  
(J im McGovern) ལགས་དང་། སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་
པའྱི ་ ཕྱི ་ སྱི ད་ ཀྱི ་ འགོ ་ འ ཁྱིད་ མའྱི ་ ཁྲེལ ་ མྲེ ཀ ་ ཁོལ ་  
(Michae l McCau l) ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ནས་བོད་
རྒྱའྱི་རོད་རྙ ོག་སྲེལ་རུྒྱར་སྐུལ ་འདྲེད་ཀྱི ་ཁྱིམས་འཆར་ 
(Promot i ng a Re so lut ion to the Tibe t-
China Conf l i c t Act) འདནོ་གནང་ཐུབ་པར་དགའ་
བསུ་དང་བསྔགས་བརདོ་ ཞུ་རུྒྱ། དྲེ་ནྱི་བ ོད་མྱི འྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི ་དབུ ་མའྱི་ལམ་གྱི ་སྱིད་བུྱས་དང་མཐུན་པ་
མ་ཟད། བདོ་རྒྱ་དབར་གྲསོ་མོལ་བརུྒྱད་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་
རུྒྱའྱི་འབད་བརོན་ལ་གདྲེང་འཇགོ་ཡོང་བར་ཕན་ཐོགས་
རྒྱ་ཆྲེར་འབུྱང་ངྲེས་ཡྱི ན་པས། ང་ཚོས་ཡུ་རོབ་གཙོས་
བསམ་ཕོགས་མཐུན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གང་མང་གྱིས་ད ྲེ་
ལྟར་གནང་ཐབས་འབད་བརོན་མུ་མཐུད་བྱ་རུྒྱ་ཡྱི ན།

ཕྱི་ ལོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚྲེས་ ༡༨ ཉྱིན་བཙན་བྱལོ་
བདོ་མྱིའྱི་མྱི ་འབརོ་གྲངས་བཤྲེར་གྱི་ལས་གཞྱི ་ཞྱིག་འགོ་
འཛུགས་བྱས་ཏྲེ། རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་གྱི་གྲངས་འབརོ་
སྡུད་ལྲེན་གྱི་ལས་རྱིམ་གུྲབ་ཟྱིན་པ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་
གུྲ་ཁག་གྱི ་འགྲེངས་ཤོག་ཆ་ཚང་འབྱརོ་མཚམས། བཙན་
བྱལོ་བདོ་མྱི འྱི་མྱི ་འབརོ་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་ཆགས་
རུྒྱ་དང་། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དནོ་ཁག་ལག་
བསྟར་བྱ་རུྒྱར་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་
གཞྱི ་རྟ ྲེན་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་རྲེ་ཡྱི ན།

སྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བླནོ། ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི ་འབ ྲེལ་
ཡོད་འགན་འཁྱིའྱི་ལས་བྱྲེད་རྣམས་འདས་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་
ལྷག་རྱིང་བདོ་མྱིའྱི་སྡདོ་སྒར་ཁག་ཏུ་སྐརོ་སྐྱདོ་བྱྲེད་སྐབས། 
གཤམ་ནས་སྟ ྲེང་གྱི ་ཐབས་ཇུས་གཞྱིར་བཟུང་མྱི ་མང་གྱི ་
དགོས་མཁོ་ཇྱི་ཡྱི ན་རྟགོ་ཞྱིབ ་བྱས་ ཡོད་པ་དང་ ། དྲེ་
བཞྱིན་ད་ུབཀའ་ཤག་གྱིས་སྟ ྲེང་ནས་གཤམ་ད་ུདགོས་
གལ་གཟྱིགས་ཏྲེ། སྡ ོད་ཁང་མྲེད་མཁན་དང་། དགོས་
མཁོ་ཅན་རྣམས་གཞྱིས་སྒར་ནང་གཞྱིས་སྤ ོའྱི་ལས་གཞྱི། 
སོ་ནམ་གཞྱིས་སྒར་ཁག་ཏུ་སྨན་རྩྭ ་འདྲེབས་ལས་ཀྱི་ལས་
འཆར་ལྟ་ བུ ་བཅས་སྟ ྲེང་གཤམ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐབས་ཇུས་
ཟུང་འབྲེལ་བརུྒྱད། ལས་ཁུངས་མ་ལག་གྱི ་འབུྱང་འགུར་
ལོ་བཞྱིའྱི་ལས་འཆར་ཁག་རོབ་ཙམ་གཏན་འབྲེབས་བྱྲེད་
ཐུབ་ཡོད་པ་འདྱིས། ལས་འཆར་ཁག་ས་གནས་སོ་སོའྱི་
དགོས་མཁོ་གཞྱིར་བཟུང་ ཡོངས་ཁྱབ་ ཏུ་སྤ ྲེལ ་ ཐུབ་པ་
དང་། སྒོམ་གཞྱི ་དང་འགྲོ་ ལུགས། བསུྒབ་བྱའྱི་ལས་
དནོ་བཅས་གསལ་པ་ོཆགས་རུྒྱའྱི་དགྲེ་མཚན་ཡོད།

བཙན་བྱལོ ་བ ོད་མྱི འྱི ་བཅའ་ཁྱིམས་ལག་བསྟར་འགོ ་
འཛུགས་བྱས་ཏྲེ་ལོ་ང་ོ ༣༠ ལྷག་ཕྱིན་པའྱི་རྱིང་། བསྐྱར་
བཅོས་རྱིམ་པར་གནང་ཡོད་ནའང་། ད་དངུ་དངསོ་ཡོད་
གནས་སྟངས་དང་མང་གཙོའྱི་ལྟ ་ གུྲབ་དང་མཐུན་པའྱི་
དསུ ་བསྟུན་བསུྒར་བཅོས ་དགོས ་གལ་གྱི ་ གནད་དནོ་
མངནོ་གསལ་དྲེ་དག་ད་རྲེས་གྲོས་ཚོགས་ནས་བཅའ་
ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་པའྱི་
རྲེ་བ་འཛྱིན་གྱི་ ཡོད།

མཐའ་དནོ། འཛམ་གླྱིང་ཁྱནོ་ད་ུདམག་འཁུག་དང་ནད་
ཡམས་ཀྱི་རྐྱྲེན་ངན་གང་མུར་སྲེལ་ཏ ྲེ་ཞྱི ་བདྲེ་དང་དགའ་
སྐྱྱིད་འབུྱང་བ་དང་། སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་སྐུ ་ཚྲེ ་མཛད་འཕྱིན་རྒྱས་ཤྱིང་། ཐུགས་
བཞྲེད་མཐའ་དག་ལྷུ ན་འགུྲབ་ ཡོང་བའྱི་སྨ ོན་འདནུ་ ཞུ་
གྱི ་ ཡོད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚྲེས་ 
༢ ལ། །



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།29

༡། བཀའ་ཤག་གྱི ་ངསོ་ནས་ཚད་མའྱི་ལུང་དང་། ༸མགོན་
པ་ོམཆོག་ཉྱིད་ཀྱིས་ཡང་ཡང་ཞལ་བཞྲེས་མཛད་པ་བཞྱིན་
དགུང་གྲངས་ ༡༡༣ འཚོ་གཞྲེས་མཛད་རུྒྱར་ཡྱི ད་ཆྲེས་
གཙང་མ་ཡོད།

༢། བླ་སུྤལ་ཡང་སྱིད་ངསོ་འཛྱིན་ནྱི་བདོ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་
ཡྱི ན་པའྱི་ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་ལམ་སལོ་ཞྱིག་ཡྱི ན་ཞྱིང་། ཡང་
སྱིད་ངསོ་འཛྱིན་གྱི་གཞྱི ་རའྱི་ལྟ་གུྲབ་ནྱི་སྐྱྲེ་བ་སྔ་ཕྱི་ཁས་
བླངས་པ་ཞྱིག་ངྲེས་པར་ད་ུདགསོ་པ་ཡྱི ན།

༣། ཨ་རྱིས་གཙོས་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རང་དབང་མང་གཙོའྱི་
ཡུལ་ལུང་ཁག་ནས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་
པའོྱི་ཡང་སྱིད་སྐརོ་གྱི་བཀའ་དགོངས་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་
བཞྱིན་པར་ལྲེགས་སོའྱི་བསྔགས་བརདོ་དང་། བསམ་
ཕགོས་མཐུན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གང་མང་གྱིས་ད ྲེ་ལྟར་གནང་
ཐབས་ལ་འབད་བརནོ་མུ་མཐུད་ཞུ་རུྒྱ།

༤། སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་
༸སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་ཕ ྲེབས་ཕགོས་སྐརོ་༸མགོན་པ ོ་མཆོག་
གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༩ ལོ་ནས་བཀའ་སླབོ་རྱིམ་ཕ ྲེབས་དང་། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚྲེས་ ༢༤ ཉྱིན་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་
བསྒགས་བསྐྱངས་ཟྱིན་དང་། དྲེ་བཞྱིན་འབུྱང་འགུར་ཡང་
༸རྒྱལ་བའྱི་ཡང་སྱིད་དང་འབྲེལ་བའྱི་གནང་སྒ ་ོམཐའ་
དག་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆྲེ་གང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་མཛད་
རུྒྱ་ལས། གཞན་གཞུང་སྒ ྲེར་སུ་ལའང་ཐྲེ་བུྱས་བྱྲེད་པའྱི་
དབང་ཚད་མྲེད།

༥། ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་བྱ་བ་འདྱིའྱི་ཐད་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆྲེ་
མཆོག་གྱིས་སུ་ཞྱིག་ལ་འགན་བསྐུར་ཇྱི་ལྟར་གནང་བ་
བཞྱིན་ད ྲེའྱི་བརུྒྱད་རྱིམ་ནས་འགྲ་ོདགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་ལ། 
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ལ་ལས་འགན་གང་བསྐུར་སྐབས་
དསུ་སོ་སོའྱི་འབ ྲེལ་ཡོད་ནས་ཁུར་ངྲེས་ཡྱི ན་པར་ཡྱི ད་ཆྲེས་
ཡོད།

༦། བཀའ་ཤག་གྱི ་ངསོ་ནས་སྐབས་འབྲེལ་གྱི་ཞུ་སྒ་ོགཞན་
རྣམས་གྲ་སྒྱིག་བྱྲེད་མུས་ཡྱི ན་པ་བཅས་དྲེ་ལུགས་ཚང་མས་
དགོངས་འཇགས་འཚལ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་ ༩ ཚྲེས་ ༢༦ ལ།།

༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ ༢༠༠༧ ལོར་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་གྱི་སུྤལ་སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་ད་ོདམ་བྱྲེད་ཐབས་ཞྲེས་
པའྱི་ཁྱིམས་སལོ་གཏན་འབྲེབས་བྱས་ཏྲེ། བདོ་ཀྱི་དགོན་
སྡ ྲེའྱི་འཛྱིན་སྐྱོང་སྤྱི་དང་། བྱྲེ་བག་ཏུ་བླ་སུྤལ་ཡང་སྱིད་
ངསོ་འཛྱིན་གྱི་དབང་ཆ་ཡོངས་རགོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
སོ་སོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགོས་མཁོའྱི་ཆྲེད་ད་ུབ ྲེད་སྤདོ་བཏང་
དང་གཏངོ་བཞྱིན་པའྱི་ཐགོ དྲེང་སང་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་
ཏུ་ཟབ་སྦངོ་འཛྱིན་གྲྲྭ་དང་། བགྲ་ོགླ ྲེང་ཚོགས་འད།ུ  གཏམ་
བཤད་སྐརོ་སྐྱདོ་སོགས་རྣམ་པ་ཅྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྒ་ོནས་བདོ་མྱི ་
སྐྱ་སྲེར་གཉྱིས་ལ་ཡང་སྱིད་སྐརོ་སྤྱི་དང་། ཡང་སྒསོ་སུ་
༸རྒྱལ་བའྱི་ཡང་སྱིད་སྐརོ་ལ་འཁྱགོ་བརདོ་ཀྱི་དྱིལ་བསྒགས་
དང་། ལས་འགུལ་འད་མྱིན་ཁྱནོ་ཡོངས་ནས་སྤ ྲེལ་བཞྱིན་པ་
མ་ཟད། སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
གྱི ་༸སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་ཕ ྲེབས་ཕགོས་སྐརོ་ལ་ཕྱི་ནང་གང་སར་
གླ ྲེང་སླངོ་ཇྱི་སྙ ྲེད་ཅྱིག་ཡོང་གྱི ་ ཡོད་པ་དང་། ད་དངུ་མུ་
མཐུད་གླ ྲེང་སླངོ་འད་མྱིན་ཡོང་ཉ ྲེན་ཡོད་སྟབས། ཚང་མའྱི་
མཁྱྲེན་རྟགོས་སླད་བཀའ་ཤག་གྱི ་ལངས་ཕགོས་གསལ་
བཤད་ཞུ་རུྒྱར།

ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས།

༄༅། །ཕྱི ་ ལོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ ཚྲེས་ ༢༦ ཉྱིན་སྤྱི ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་ལ་བ ོད་
ཕུག་ཁྱྱིམ ་སྡ ྲེའྱི ་ དགྲེ ་ལས་སླ ོབ ་ཕུག་དང་ ། དགྲེ ་ལས་
སླ ོབ ་ ཟུར་ ཡོངས། དྲེ་བཞྱིན་བྱང་ཨ་རྱིའྱི ་བ ོད་རྱིགས་
སྤྱི ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་ ཐུན་མོང་ནས་ཚྲེ ་དཔག་མྲེད་
དྭངས་མ་བཅུད་འད ྲེན་གྱི ་སྒ ་ོནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་
འབུལ་ཞུས་སོང་ །

ད ྲེ་ ཡང་གོང་ཚྲེས ་ ཉྱིན་གྱི ་ སྔ ་ ད་ོ ཆུ་ ཚོད་ ༨ ཐོག ་
མགོན་པ ོ་ གང་ ཉྱིད་མཆོག ་ར་ས ་བ ཞུགས་སྒར་རྒྱལ་
བའྱི་ཕ ོ་བང་ནས་ཐྲེག་ཆྲེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་

ཐར་ཆགས་སུ ་གསུང་པ་སོགས་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི ་ཆོ་
ག་རྱིམ ་པར་ཕྲེབས་ཏྲེ་བ ོད་ཁྱྱིམ ་སྤྱི ་ཁྱབ་གཙོ་འཛྱི ན་
བསོད་ནམས་སྱིད་གཅོད་ལགས་དང་ ། བྱང་ཨ་རྱིའྱི་
སྐུ ་ཚབ ་དནོ་གཅོད་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་ གུྲབ ་ལགས་རྣམ་
གཉྱིས་ཀྱིས་མཎྜལ་ཚོམ་བུ ་ཟུར་འདྲེགས་ཞུས་པ་དང་ ། 
༸རྒྱལ་བའྱི ་ཞབས་བརྟན་གསུང་མུར་བཀའ་ཟུར་རྲེ་
བ ཙུན་ པདྨ་མ ཆོག ་ དང་བྱང་ ཨ ་རྱི འྱི ་ སྐུ ་ ཚབ ་ ད ོན་
གཅོད་རྣམ་གཉྱིས ་ཀྱིས ་མཎྜལ་རྟ ྲེན་གསུམ་འདྲེགས་
འབུལ་དང་འབྲེལ་བརྟན་བཞུགས་གོ་སྒྱིག་ཞུ་མཁན་གྱི ་
འཐུས་མྱི ་ཉྱི་ཤུ ་སྐརོ་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ་དང་ ། བོད་
ཁྱྱིམ་སླ ོབ ་ཕུག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི ་ སྐུ ་ཚྲེ ་ཞབས་

ད་ུཆྱི བས་སུྒར་སྐབས་ཕ ོ་བང་རྒྱལ་སྒ ོ་ར་ུརྣམ་གྲྲྭའྱི་སྤན་
རྒྱ་སྤ ོས་འཛྱིན་དང་ ། སྦྱིན་བདག་ཁག་གཉྱིས་ནས་སྤ ོས་
སྣ ྲེ། རང་རྱིགས་ཀྱིས ་གཙོས་སྲེར་སྐྱ་སྟ ོང་ཕག་མང་
པོས ་ ཕ ྲེབས ་བསུ ་ གཟབ ་རྒྱས ་ དང་བཅས ་བ ཞུགས ་
ཁྱིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི ་
དབུ ་བཞུགས་གླྱིང་མཆོག་སུྤལ་རྱིན་པ ོ་ཆྲེ ་མཆོག་གྱིས་
མཇལ་དར་རྐྱལ་འབུལ་ཞུས་པ་དང་ ། གུ་རུའྱི་ ཐུགས་
དམ ་གནད་བསྐུལ ་ དང་༸རྒྱལ་བའྱི ་ འཁུངས་རབས་
གསོལ་འདྲེབས་གསུང་མུར་རྟ ྲེན་འབུྱང་གྲོ་མ ་འབས་
སྱིལ ་ སོགས ་རྱིམ ་པར་ཕྲེབས ་ ཏྲེ། བརྟན་བ ཞུགས་
དངསོ ་གཞྱི ་ བླ ་མ ་ ལྷར་བསྐྱྲེད་ནས་བཟུང་ཞལ་འདནོ་

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་བདོ་ཁྱྱིམ་དང་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་
རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།
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པད་བརྟན་པའྱི ་ གསོལ ་ འདྲེབས ་བསྟ ོད་གླུ ་ གཟྱིགས ་
འབུལ་རྲེས་མགོན་པ ོ་གང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སླ ོབ ་
སྩལ་དནོ། དྲེ་རྱིང་འདྱིར་དངསོ་སུ ་ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་ལ་
ཡོད་པའྱི་བ ོད་མྱི ་སྲེར་སྐྱ་རྒན་གཞོན་ཚང་མས་གདངུ་

ཤུགས་གཅྱིག་སྒྱིལ་གྱི ་ཐོག་ནས་བརྟན་བཞུགས་ ཕུལ་
བ ་རྲེད། དྲེ་ནས་ ལུས་པ ོ་འདྱིར་འཁོད་མྲེད་ཀང་བ ོད་
གངས་ཅན་གྱི ་ ལྗ ོངས་ སུ ་ ཡོད་པའྱི་བ ོད་མྱི ་སྲེར་སྐྱ་ས་
ཡ་ཁ་ཤས་ཤྱི ག་ ཡོད་པ ་ཚང་མ་སྙྱིང་ ཁུངས་རུས་པའྱི་
གཏྱིང་ནས་ངསོ་ལ་དགའ་བ་དང་ ། དད་པ་ ཡོད་མཁན་
ཡྱི ན་སྟབས་ཚང་མས་སྨ ོན་ལམ་རྒྱག་གྱི ་རྲེད། དྲེ་ཙམ་
ད་ུམ་ཟད་ངསོ ་ལ་དགའ་པོ་བྱྲེད་མཁན་འཛམ་གླྱིང་ ལྷ ོ་
བྱང་ཤར་ནབུ ་གང་སར་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེ་དག་ཚང་མས་
དྲེ་རྱིང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ ོ་ཆྲེར་བརྟན་བཞུགས་ ཕུལ་གྱི ་
ཡོད་པ་རྲེད་ཅྲེས་སྲེམས་དགའ་སྤོའྱི་ངང་བསྡད་ ཡོད་པ་
རྲེད། དྲེ་ དག་ཚང་མར་ངསོ ་ཀྱིས་ ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ ་ ཞུ ་རུྒྱ་
ཡྱི ན།བ ོད་གངས་ཅན་གྱི ་ ལྗ ོངས་འདྱི་འཕགས་པ་སྤན་
རས་གཟྱིགས་ཀྱི ་གདལུ ་ཞྱིང་ཡྱི ན་པ ་ང་ཚོ་ཚང་མས་
ཤྲེས་གསལ་དང་ ཡོངས་གྲགས་རྲེད། འཕགས་པ་སྤན་
རས ་གཟྱིགས ་ཟག་བཅས་ཉ ྲེར་ལྲེ ན་གྱི ་ ཕུང་པ ོ་ དང་
བཅས་གདལུ་བྱ་ལ་དནོ་བྱྲེད་མཁན་གྱི ་ ལོངས་སྐུ ་ དང་
སུྤལ་སྐུ འྱི ་རྣམ་པར་དངསོ་སུ ་མཐོང་རུྒྱ་མྲེད། འཕགས་
པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱིས་བྱྱིན་གྱིས་རླབས་པའྱི་ལས་
དང་སྨ ོན་ལམ་གྱི ་འབ ྲེལ ་བ ་ཞྱིག་གྱི ་ཐོག་ནས་འབྲེལ ་
བ ་ ཡོང་གྱི ་ ཡོད་པ ་རྲེད། ངསོ ་ལ་མཚོན་ན་བ ོད་བྱང་

ཤར་གྱི ་མཚམས་ནས་སྐྱྲེས་པ ་ཞྱིག་དང་ ། ལས་དང་
སྨ ོན་ལམ་གྱི ་ཐོག ་ནས་འབྲེལ ་བ ་ཤུགས་ཆྲེ ་ ཏན་ཏན་
ཡོད་པ་ཞྱིག་རྲེད། དསུ་ད་ལྟའྱི་བར་གྱི ་ ལོ ་ ཡུན་འདྱིར་
ངསོ ་ཀྱིས ་དངསོ ་གནས་བོད་བསྟན་སྱིད་རྱིག ་གཞུང་

གྱི ་ཐོག་ལ་བྱས་རྲེས་བཞག་ ཡོད། མྱི ག་མཐོང་ལག་
ཟྱིན་གྱི ་བྱས་རྲེས ་ཤྱི ག ་ངསོ ་ཀྱིས ་བཞག་ ཡོད། བོད་
ཀྱི ་ ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཟྲེར་དསུ ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་
ཆྲེ ་མཐོང་ ཡོད་པ ་ཞྱིག ་ཆགས་ ཡོད། དྲེ་ ངསོ ་ཀྱིས ་
བྱས་རྲེས་བཞག་པ་རྲེད། དྲེ་ནྱི་འཕགས་པ་སྤན་རས་
གཟྱིགས་ལ ་ སུྒབ ་པའྱི ་མཆོད་པ ་ཡྱི ན། འཕགས་པ ་

སྤན་རས་གཟྱིགས་ ཐུགས་དགྲེས་པའྱི་ སྒ ོ་ནས་ངསོ ་ལ་
བྱྱིན་རླབས་གནང་སྟ ྲེ་ད་དངུ་འབུྱང་འགུར་ལོ ་བཅུ་ཕག་

གཉྱིས་རྱིང་སྡ ོད་ ཐུབ ་པ ་ཞྱིག་དང་ ། ངསོ ་ཀྱི ་རྱི ་ལམ་
དའུང་ ལོ ་བརྒྱ་དང་བཅུ་ སྐརོ་ཐོན་ ཡོང་གྱི ་ འདགུངསོ ་
ཀྱིས་མུ ་མཐུད་བ ོད་བསྟན་སྱིད་ཀྱི ་ དནོ་ད་ུའཕགས་པ་
སྤན་རས ་གཟྱིགས ་ཀྱི ་བྱྱིན་ རླབས ་ འཁྱྲེར་ནས ་བྱས ་
རྲེས་འཇགོ་གྱི ་རྲེད། ངསོ་ཀྱིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་
བྱས་པའྱི་རྱིན་པ་ལྟ ་ བུར་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་པསོ་ངསོ ་
ལ་དགའ་པོ་བྱྲེད་ཀྱི ་འདགུ དངུལ་སྤད་ནས་དགའ་པོ་
བྱྲེད་ཀྱི ་ ཡོད་པ་མ་རྲེད། ངསོ་ཀྱིས་བསམ་པ་རྣམ་དག་
གྱིས་ཕན་སྲེམས་བྱས་པས་མྱི ་མང་པསོ ་དགའ་པོ་བྱྲེད་
ཀྱི ་འདགུ ངསོ་ཀྱིས་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི ་
སྐུ འྱི ་ སྐུ ་ཚབ་དང་ ། ཐུགས་ཀྱི ་ ཐུགས་ཚབ། གསུང་གྱི ་
གསུང་ཚབ་བྱས་ཏྲེ་ མོས ་ གུས ་བྱྲེད་པ ་ནྱི་ འཕགས་པ ་
སྤན་རས་གཟྱིགས་ལ་སུྒབ་པའྱི་མཆོད་པ་ཡྱི ན། ངསོ་
ཀྱིས་ད་ལྟའྱི ་བར་ད་ུབྱང་ཆུབ་ཀྱི ་སྲེམས་དང་སྟངོ་ཉྱིད་
ཀྱི ་ ལྟ ་བ ་སྒ ོམ ་གྱི ་ ཡོད། བྱང་ཆུབ་ཀྱི ་སྲེམས་སྒ ོམ ་པའྱི་
ལག་རྲེས་ལ་སྲེམས་སྐྱྱིད་པ ་དང་ ། སྲེམས་སྐྱྱིད་པའྱི་
ཐོག་ནས་ལུས་པ ོ་བདྲེ་བ་ཏན་ཏན་འདགུ ཉྱིན་རྲེ་བཞྱིན་
ཞོགས་པ ་ཡར་ལངས་པ་དང་བྱང་ཆུབ ་ཀྱི ་སྲེམས་ལ་
བསམ་བླ ོ་གཏངོ་གྱི ་ ཡོད། སྙྱིང་ ཁུངས་རུས་པའྱི་གཏྱིང་
ནས་ཞྱི ་བདྲེ་ཞྱིག་དང་ ། སྲེམས་ལྷ ོད་ཤྱི ག་གྲེར་སྡ ོད་པ་
ཞྱིག་ ཡོང་གྱི ་འདགུ ཞྲེད་སྣང་དང་ ། དངངས་སྐག་ཁྱོན་
ནས་མྲེད་པར་སྙྱིང་སྟབོས་ཤྱིག་ཀང་ཡོང་གྱི ་འདགུ དྲེར་

བརྟ ྲེན་ངསོ ་ཀྱིས་ཞྱི ་བ ་ ལྷའྱི ་ དགོངས་པ་ལྟར་བྱང་ཆུབ ་
ཀྱི ་སྲེམས ་ སྒ ོམ ་པ ་ནྱི་ ཉམས ་ལྲེ ན་གྱི ་མཐྱིལ ་ ད་ུབྱྲེད་
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བཞྱིན་ ཡོད།གཞན་དནོ་ད་ུརོགས་བྱང་དནོ་གཉ ྲེར་གྱི ་
བླ ོ་ སྒ ོམ ་གྱི ་ ཡོད་ཀང་ ། ཕན་པ་ནྱི་ངསོ ་ཀྱི ་ ལུས་པ ོ་བདྲེ་
ཐང་དང་སྲེམས་ཀྱི ་ཞྱི ་ བདྲེ་ལ ་ཧ་ཅང་ཕན་གྱི ་ འདགུ  
དྲེར་བརྟ ྲེན་ངསོ ་ཀྱི ་ ཆོས་གྲོགས་ཚོས་ཀང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི ་
སྲེམས་ལ་དགོངས་པ་ཡག་པོ་བཞྲེས་དང་ ། སོ ་ སོའྱི་
ལུས ་ བདྲེ་ བ ་ དང་སྲེ མས ་
སྐྱྱིད་པ་ ཡོང་གྱི ་རྲེད། རང་
གཞན་ དོན ་ ནྱི ་རབ ་ སུྒབ ་
ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ནྱི་
བསྐྱྲེད་པར་བགྱིད། །ཅྲེས ་
གསུངས་པ ་ ལྟར་རང་དནོ་
བྱང་ ཆུ བ ་ ཀྱི ་ སྲེ མས ་ ཀྱི ་
ཐོག ་ནས ་ འགུྲབ ་པ ་ དང་ ། 
གཞན་དནོ་ཡང་བྱང་ཆུབ ་
ཀྱི ་ སྲེ མས ་ ཀྱི ་ ཐོ ག ་ ནས ་
འགུྲབ ་ཀྱི ་ འདགུ ཚོགས་
བསགས་པའང་བྱང་ ཆུབ ་
སྲེམས་ཀྱི ་ཐོག་ནས་རྲེད། སྒྱིབ་པ་སྦང་རུྒྱའང་བྱང་ཆུབ་
ཀྱི ་སྲེམས་ཀྱི ་ཐོག་ནས་ ཡོང་གྱི ་ ཡོད།ངསོ ་ཀྱིས་ཞོགས་
པ་ཡར་ལངས་པ་དང་བྱང་ཆུབ ་ཀྱི ་སྲེམས་ལ་བསམ་
བླ ོ་ གཏོང་གྱི ་ ཡོད་པས་ཁྱོད་ཚོ་ ཆོས་གྲོགས་ཚོས་ཀང་
བྱང་ཆུབ་ཀྱི ་སྲེམས་ལ་དགོངས་པ་བཞྲེས་ཤྱི ག དངསོ་
གནས་ལུས་བདྲེ་བ ་དང་ ། སྲེམས་སྐྱྱིད་པ། ཚྲེ ་འདྱིའྱི་
བདྲེ་བ ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་ཚྲེ ་རབས་ནས་ཚྲེ ་རབས་ལ་བདྲེ་

ཞྱིང་སྐྱྱིད་པ་ཞྱིག་ ཡོང་ ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་རྲེད། ཚང་
མས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི ་སྲེམས་ཉམས་ལྲེན་གནང་རུྒྱར་ ཧུར་
ཐག་གནང་རོགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། ངསོ་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི ་
སྲེམས་སྒ ོམ ་པ ་ནྱི་ འཕགས་པ ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ལ་
སུྒབ་པའྱི་མཆོད་པ་ཡྱི ན་པ་དང་ ། བྱྱིན་རླབས་ཀང་དྲེའྱི་

ཐོག་ནས་ ཡོང་གྱི ་ ཡོད། ངསོ་རང་བ ོད་མྱི འྱི་མགོ ་ཁྱིད་
ཅྱིག་ལ་ལས་དང་སྨ ོན་ལམ་གྱིས་སྐྱྲེས་ ཡོད། འཕགས་
པ ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི ་བྱྱིན་རླབས་ཀྱི ་ཐོག ་ནས་ད་
དངུ་ ལོ ་བཅུ་ཕག་གཉྱིས་རྱིང་སྡ ོད་ ཐུབ་པར་འཕགས་པ་
སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱིས་བྱྱིན་རླབས་གནང་ཤོག ངསོ་
རང་ ལོ ་ཡར་རྒས་ ཡོད་ཀང་ཁ་ཧ་ཅང་བདྲེ་ཐག་ཆོད་
ཡོད། པུས་མོ ་ཏགོ་ཙམ་མ་བདྲེ་བ ་ ཡོད་པས་གོམ་པ་

སྤ ོ་ རུྒྱར་ཏགོ ་ཙམ་དཀའ་ངལ་འདགུ མར་བསྡད་པ ་
ཡྱི ན་ན་ཁ་ནས་མང་པོ་བཤད་ཀྱི ་ ཡོད། 

ཚྲེ ་འདྱིར་ངསོ་དང་དམྱི གས་བསལ་གྱིས་འབྲེལ་བ་ ཡོད་
པ ་རྣམས་ཚྲེ ་རབས་ནས ་ཚྲེ ་རབས་འཕགས་པ ་སྤན་
རས་གཟྱིགས་ཀྱིས་རྲེས་སུ ་བཟུང་ནས་གཏན་གྱི ་འདནུ་

མ་འགུྲབ་ ཐུབ ་པ ་ཞྱིག་ཏན་
ཏན་ ཡོད་པ ་རྲེད། ཁྱོད་ཚོ་
ཚང་མས ་ ངོས ་ ལ ་ དད་ པ ་
དང་དགའ་ཞྲེན་བྱས་པ ་ལ་
ཐུ གས ་ རྲེ ་ ཆྲེ ་ ཞུ ་ རུྒྱ ་ ཡྱི ན ། 
ཞྲེས ་བཀའ་སླ ོབ ་སྩལ་རྲེས ་
སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གང་
ཉྱིད་ཀྱིས་བཀའ་རོམ་མཛད་
པའྱི ་སྤན་རས་གཟྱིགས་བླ ་
མའྱི ་རྣལ ་འབྱོར་གྱི ་ བཤད་
ལུ ང་ བཀའ ་ དྱིན ་ སྩལ ་ བ ་

དང་ ། མཐར་བཀའ་དྱིན་གཏྱིང་རག་གྱི ་མཎྜལ་ ཕུལ་
ནས་བརྟན་བ ཞུགས་གནང་སྒ ོ་ལྲེ གས་པར་ གུྲབ ་ 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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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་བདོ་ཁྱྱིམ་དང་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་བརྟན་

བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།


