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དཀར་ཆག

བོད་དང་བོད་མི།

<<ཤྲེས་བྱ།>> དསུ་ད ྲེབ་འད་ིན་ིབ ོད་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ནས་ཟླ་རྲེའི་གསར་
འགུར་འགྲྲེམས་སྤ ྲེལ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པའི་གཞུང་
འབྲེལ་དསུ་ད ྲེབ་ཅིག་ཡིན། དསུ་ད ྲེབ་འདའིི་ནང་
བཀའ་ཤག་གིས་ལམ་སྟནོ་གནང་བ་ལྟར། ༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གི་མཛད་འཆར་
ཁག་རྒྱས་གླ ྲེང་དང༌། བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིི་སདི་
བུྱས་རྣམས་རྒྱས་བཤད། བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས། 
རྒྱལ་སིྤ་དང་རྒྱ་ནག་གི་འགུར་བ་གལ་ཆྲེ་ཁག་ཞིབ་
རྒྱས་འགོད་སྤ ྲེལ་ ཞུ་རུྒྱ་ར ་འཛིན་ཐོག་རོམ་སིྒག་
དང་འདནོ་སྤ ྲེལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པས་རྒྱ་ཆྲེའི་ཀླགོ་པ་
པ་ོརྣམས་ནས་ལྲེགས་སྤ ྲེལ་ཉ ྲེས་འགོག་གི་དགོངས་
འཆར་དང་གཞགོས་འདྲེགས་ཡོང་བ་ཞུ།།

སིྤ ་ ན ོར་༸གོང་ ས ་༸སྐྱབས ་མགོན་ཆྲེ ན་ པ ོ ་ མ ཆོག ་ གིས ་ རུྒྱད་
སྟ ོད་ ཀི ་ ཆོས ་ ཐོག ་ འགྲིམས ་བ ཞིན་ པའི ་ དགྲེ ་ བཤྲེས ་རྣམས ་ལ ་ 
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།-------------------------------3

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་རིགས་ལམ་སླབོ་
གཉ ྲེར་ཁང་གི་སླབོ་གཉ ྲེར་མཐར་ཕིན་པ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་བ།------------------------------------6

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཝྲེ་ཊི་ནམ་གི་ཆོས་
ཞུ་བ་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།---------8

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྟག་འཚྲེར་རིན་
པ་ོཆྲེའི་ཡང་སིད་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།---------9

སིྤ ་ནརོ་༸གོང་ས ་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་ལ ་བདག་ཉིད་
ཆྲེན་པ ོ་ གཱན་དྷ་ིམཆོག་དང་། ནྲེལ་སོན་མན་ཌྲེ་ལ་མཆོག་གཉསི་
ཀི ་མཚན་ཐོག་ཕི་ ལོ ་ ༢༠༡༩ ལོའི་གཟྲེངས་རྟགས་འབུལ་ 
བཞྲེྲེས་མཛད་པ།--------------------------------10

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཀོ་རི་ཡའི་དད་
ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་དབུ་མ་ར་བ་ཤྲེས་རབ་ཀི་ཆོས་འབྲེལ་དབུ་
འཛུགས་མཛད་པ།-------------------------------12

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཀོ་རི་ཡའི་དད་
ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་དབུ་མ་ར་བ་ཤྲེས་རབ་ཀི་བཀའ་ཆོས་རྲེ་ཞིག་
ལྲེགས་པར་མཇུག་སིྒལ་མཛད་པ།---------------------14

སིྤ ་ ནརོ་༸གོང་ ས ་༸སྐྱབས ་མགོན་ཆྲེ ན་ པ ོ ་ མ ཆོག ་ གིས ་ སོག ་
ཡུལ ་ གི ་ དད་ ལྡ ན་མཇལ ་བཅར་བར་བྱང་ ཆུབ ་སྲེམས ་ ཀི ་ སྐ ོར་ 
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།------------------------------16

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཆར་ཁག་གི་སྐུ་པར་
དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡིག་ཚང་དང་ཕི་དལི་ 
ལས་ཁུངས་ཀི་པར་པས་མཐུན་འགུར་ 

གནང་བར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་ གིས་སོག་ ཡུལ་
དགའ་ལྡན་དགོན་པའི་སྐུ ་ཚབ་དང་བླ་སུྤལ་སོགས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་ 
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།------------------------------17

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་ལ་འབས་སྒ ་ོམང་
དང་ཆོ་འཕུལ་སྨནོ་ལམ་ཆྲེན་མོའི་དགྲེ་ར་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་ 
འབུལ་ཞུས་པ།---------------------------------19

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་སི་ཝ་ནཱན་ཌ་ཞི་
བདྲེའི་གཟྲེངས་རྟགས་ཕུལ་བ།------------------------21

སིྤ ་ནརོ་༸གོང་ས ་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་ གིས ་མ ་ལྲེ ་ཤི ་
ཡཱའི་སིད་བླནོ་གསར་པ་སྐུ ་ཞབས་ཨན་ཝར་ཨིབ་ར་ཧིམ་མཆོག་ལ་ 
མཚམས་འད་ིམཛད་པ།----------------------------21

མྲེག་སི་ཀོའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བ ོད་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པ་
གསར་འཛུགས་གནང་བར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དགའ་
བསུའི་འཚམས་འད་ིགནང་བ།------------------------22

མྲེག་སི་ཀོ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་
ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་བར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གིས་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུས་པ།--------------------------22



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་གྱི ་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།3

དག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་ལ་བསྲེགས་བཅད་
བརྡར་གསུམ་གིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས། ཚད་མའི་ལམ་

ནས་ངྲེས་པ་འད ྲེན་པ་ཞིག་མ་གཏགོས། བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀི་བཀའ་རྲེད་ཅྲེས་རོངས་དད་ལྟ་བུ་ཁྱནོ་ནས་མ་རྲེད།

ངསོ་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ཆོས་ལུགས་ཚར་མར་གུས་ཞབས་
བྱྲེད་ཀི་ཡོད། མི་ལ་ཕན་གི་ཡོད། ལྟ་གུྲབ་མི་འད་བ་ཡོད་
ཀང་སྲེམས་བཟང་པ་ོབྱྲེད་དགོས་པ་དང་། སྙིང་རྲེའི་བླ ་ོ
སྐྱྲེ་དགོས་ཞྲེས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བཤད་ཀི་ཡོད་པས་
གུས་ཞབས་བྱྲེད་ཀི་ཡོད། འནོ་ཀང་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་
དང་། ལྷག་པར་ནཱ་ལྲེནྡྲ་ནས་བརུྒྱད་པའི་ཆོས་ལུགས་དྲེ་
དངསོ་གནས་བསྲེགས་བཅད་བརྡར་གསུམ་བྱས་ནས་
གསུངས་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། གཙོ་ཆྲེ་ཤོས་ཆོས་རྒྱལ་
སོང་བཙན་སྒམ་པརོ་ཆ་བཞག་ན་རྒྱ་བཟའ་དང་འཁུང་
ས་བསྐྱནོ་ཡོད་ཀང་། རྒྱ་ཡིག་ལ་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་རུྒྱ་ལྟ་བུ་
མིན་པར་བདོ་ཡིག་བཟསོ་པ་རྲེད།  རྒྱ་གར་གི་ད ྲེ་བ་ནཱ་
ག་རིའི་ཡི་གྲེ་ལ་དཔྲེ་བལྟས་ནས་དབྱངས་དང་གསལ་བྱྲེད་
ཡོད་པའི་བདོ་ཡིག་ཅིག་བཟསོ་པ་གངོ་པ་ོརྲེད་འདགུ  ཡི་
གྲེ་བཟསོ་པ་ད ྲེ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབུྱང་འདགུ

མཁན་ཆྲེན་ཞི་བ་འཚོ་བ ོད་ལ་གདན་ཞུ་གནང་བ་ལྟར་
ཕ ྲེབས་ཏྲེ་མཁན་ཆྲེན་ཞི་བ་འཚོས་ཁྱདོ་ཚོར་བ ོད་ ཡིག་

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༥ ཉནི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་རུྒྱད་སྟདོ་
ཀི ་ཆོས་ཐོག་འགྲིམས་བཞིན་པའི་
དགྲེ་བཤྲེས་གྲངས་ ༥༧ ལ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་རྲེད།

ད ྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས ་ཉིན་ གི ་ སྔ ་ད་ོ ཆུ་
ཚོད་ ༨།༣༠ ཐོག་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་
མཇལ་འཕད་ཁང་ད་ུ ཆིབས་ སུྒར་
གི ས ་ ཞ བ ས ་ སྟ ྲེག ས ་ སུ ་ འ ཁོ ད ་
མཚམས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ཚང་
མར་བཀྲ་ཤིས་བདྲེ་ལྲེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།  
ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་ན་ིབཙན་བྱལོ་བ་ཆགས་ནས་གནས་
ཡོད། འནོ་ཀང་གཙོ་བ་ོགདན་ས་གསུམ་གིས་མུ་མཐུད་
ནས་སླབོ་གཉ ྲེར་རྒྱག་བཞིན་ཡོད། གཞིས་ཆགས་ཆྲེ་ཁག་
ད ྲེ་དག་ཚུགས་སྐབས་གདན་ས་ཁག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སུ་
བཙུགས་པ་རྲེད། ཁྱྲེད་ཚོས་ད་བར་སླབོ་གཉ ྲེར་ཧུར་ཐག་
བརྒྱབ་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརྲེད། བདོ་ཀིས་ངམོ་རུྒྱ་གཅིག་
ན་ིནང་ཆོས་ཀི་ཤྲེས་ཚད་ད ྲེ་རྲེད་འདགུ 

འདནོ་པ་བཏནོ་པ་དང་། སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་
པུ་མིན་པར་ཚད་མ་རིག་པ་གཙོ་བརོ་གུར་པའི་གཞུང་ཆྲེན་
བཀའ་པདོ་ལྔ་ལ་སླབོ ་གཉ ྲེར་བྱས་ནས་གནས་ཚུལ་གང་
ཡིན་ནའང་བཅོམ་ལྡན་གིས། དགྲེ་སླངོ་དག་གམ་མཁས་
རྣམས་ཀིས། །བསྲེགས་བཅད་བརྡར་བའི་གསྲེར་བཞིན་
ད།ུ །ལྲེགས་པར་བརྟགས་ལ་ང་ཡི་བཀའ། །བླང་བར་བྱ་
ཡི་གུས་ཕིར་མིན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀི་བཀའ་ལ་བསྲེགས་བཅད་བརྡར་གསུམ་གིས་
ཞིབ་འཇུག་བྱྲེད་པ་མ་གཏགོས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་
བཀའ་རྲེད་ཅྲེས་ཚིག་ཕལ་བ་ཞིག་གིས་བཤད་ན་རོངས་
དད་ལྟ་བུ་བྱྲེད་རུྒྱ་མྲེད་ཅྲེས་གསུངས་འདགུ དྲེ་བཞིན་ཀླུ ་
སུྒབ་ཡབ་སས་སོགས་ནཱ་ལྲེནྡྲའི་མཁས་པའི་དབང་པ་ོད ྲེ་

རང་མཚན་པ་ཞིག་འདགུ་པས། ལྲེགས་སྦར་དང་པཱ ་
ལིའི་སྐད་ཡིག་སླབོ ་དགོས་པ་མི་འདགུ བདོ་ཡིག་རང་

གི་ཐོག་ནས་སླ ོབ ་སྦོང་བྱྲེད་རུྒྱ་ ཡོད་
པ་ཞིག་རྲེད་འདགུ རྒྱ་གར་མཁས་
པའི་གཞུང་དང་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀི་བཀའ་ལྲེགས་སྦར་དང་པཱ ་ ལིའི་
ནང་ ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་བ ོད་ ཡིག་ནང་
ཚུར་བསུྒར་རུྒྱ་གལ་ཆྲེན་པ ོ་འདགུ་
ཅྲེས་གསུངས་འདགུ་པ་ད ྲེར་བསམ་
བླ ོ་བཏང་ན་ང་ཚོ་བ ོད་པས་སྤ ོབས་
པ་རྙ ྲེད་རུྒྱ་ཞིག་འདགུ སོ་སོ་རང་གི་
སྐད་ཡིག་ཅིག་ཡོད་པ་དང་། མཁན་
ཆྲེན་ཞི་བ་འཚོས་ཀང་བདོ་པའི་སྐད་

ཡིག་ད ྲེ་ཕུག་པ་ོཡོད་པར་གཟིགས་ཏྲེ་ལྲེགས་སྦར་དང་པཱ་
ལིའི་སྐད་སླབོ་དགོས་མི་འདགུ བདོ་ཡིག་ནང་བཀའ་དང་
བསྟན་བཅོས་ད ྲེ་དག་བསུྒར་ནས་སོ་སོ་རང་གི་སྐད་ཐོག་
ནས་རང་མགོ་ཐནོ་པ་བྱྲེད་རུྒྱ་ད ྲེས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོང་གི་
རྲེད། ཅྲེས་གསུངས་འདགུ 

ཕྲེད་ཀ་སུྒང་ལྟ་ བུ ་ ཡིན་ནའང་། ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་
སྒམ་པསོ་རྒྱ་བཟའ་དང་འཁུང་ས་བསྐྱནོ་ནས་རྒྱ་ནག་དང་
ཧ་ཅང་ཉ ྲེ་པ་ོཡོད། ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཇ་ོབའོི་སྐུ ་
ད ྲེ་རྒྱ་ནག་ནས་གདན་འད ྲེན་ཞུས་པ་རྲེད། རྒྱ་ནག་དང་ཧ་
ཅང་འབྲེལ་བ་འདགུ འནོ་ཀང་ཆོས་རྒྱལ་ཁི་སངོ་ལྡ ྲེའུ་
བཙན་གི་སྐབས་ཁི་སངོ་ལྡ ྲེའུ་བཙན་དབུས་སུ་བཞུགས་པ་
དང་། ཕགོས་གཅིག་ལ་རྒྱའི་མཁན་པ་ོརྣམས་བཞུགས། 
ཕོགས་གཅིག་ལ ་ སླ ོབ ་ དཔོན་ཀ ་མ ་ལ ་ཤཱི ་ལའི ་རྲེས ་
འབངས་རྣམས་བཞུགས་ཏྲེ་ཆོས་རྒྱལ་གིས་གཟིགས་པའི་
སྐབས་སུ་རྒྱའི་སྒམོ་ཆྲེན་ཚོར་སྒམོ་རྒྱག་རུྒྱ་མ་གཏགོས་ད ྲེ་
ཙམ་བཤད་རུྒྱ་མྲེད་པ་དང་། སླབོ་དཔནོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལའི་
རྲེས་འབངས་ཚོར་ཧ་ཅང་བཤད་རུྒྱ་ཡོད་སྟབས། ཕིས་སུ་
ཆོས་རྒྱལ་གིས་རྒྱའི་མཁན་པ་ོསྒམོ་ཆྲེན་པ་ཚོར་རྒྱ་ནག་ཏུ་

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་རུྒྱད་སྟདོ་ཀི་ཆོས་ཐགོ་འགྲམིས་
བཞིན་པའ་ིདགྲེ་བཤྲེས་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་གྱི ་ཤེས་བྱ། ༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་གྱི ་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 4

ཕྲེབས་ན་འགྲིག་གི་འདགུ་ཅྲེས་གསུངས་འདགུ དྲེ་ཚོའི་
གྲས་ན་ིལོ་རུྒྱས་ཡིན་ཡང་གོ་རུྒྱ་ཆྲེན་པ་ོའདགུ

བདོ་པས་སྒམོ་བརྒྱབ་པ་ལྟ་བུ་དང་འདནོ་པ་བཏནོ་པ་ལྟ་བུ་
ཙམ་མིན་པར་གཞུང་ཆྲེན་རྣམས་སྦངས་ནས་སླབོ་གཉ ྲེར་
ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་པ་ད ྲེ་ཧ་ཅང་མངནོ་གསལ་དདོ་པ་ོརྲེད།  
དྲེ་ལྟར་འདས་པའི་ལོ་ང་ོསྟངོ་ཕག་ལྷག་གི་རིང་བདོ་པས་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་སླབོ་སྦངོ་གཏིང་ཟབ་བྱས་ནས་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་བདག་པ་ོབརྒྱབ་ཡོད། རོངས་དད་
ལྟ་ བུ ་བྱས་ནས་མི་འགྲོ་བར་ཞིབ་འཇུག་ཧ་ཅང་ནན་པ ོ་
བྱས་ཏྲེ་ཀླུ ་སུྒབ་ཡབ་སས་དང་ཐོགས་མྲེད་སྐུ ་མཆྲེད་ཀི་
གཞུང་། དྲེ་ནས་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ། མད་ོསྡ ྲེ་བ། སྲེམས་ཙམ་
པ། དབུ་མ་པ། དབུ་མ་པ་ལའང་ནང་གསྲེས་ཐལ་རང་
གཉསི་ཟྲེར་བ་ལྟ་བུ་སོགས་ལ་ཞིབ་ཚགས་པསོ་སྦངས་ཏྲེ། 
ཁ་བྱང་ལག་བྱང་ལྟ་བུ་ཡོད། ནང་པའི་ལུང་པ་གཞན་ལ་
ད ྲེ་འདའི་སླབོ་སྦངོ་རྒྱ་ཆྲེན་པ་ོདང་གཏིང་ཟབ་པ་ོཕལ་ཆྲེར་
མྲེད། ངསོ་ཀིས་ཐྲེ་ལནྡྲ་སོགས་ཀི་ནང་པའི་དགྲེ་སླངོ་
མང་པརོ་མཇལ་གི་ཡོད། དངསོ་གནས་འདལུ་བ་འཛིན་
པ། དད་པ་བྱྲེད་འསོ་པ་རྲེད། འནོ་ཀང་ལྟ་བ་དང་གུྲབ་
མཐའི་སྐརོ་བཤད་དགོས་བུྱང་ན་གང་ཡང་གསུང་རུྒྱ་མི་
འདགུ བདོ་ལ་ཧ་ཅང་གཏིང་ཟབ་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ད ྲེ་སྔར་
གི་ཆོས་རྒྱལ་ཚོའི་བཀའ་དནི་རྲེད།

ད་ལྟའི་དསུ་ལ་ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་བ་ཆགས་ཡོད་ཀང་ནང་
ཆོས་དང་། ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་སྲེམས་ཁམས་རིག་
པའི་སྐརོ་ལ་ང་ཚོའི་ཤྲེས་ཚད་ད ྲེ་དག་ཤོས་ཆགས་འདགུ་
པ་མ་ཟད། དྲེ་དག་ཀང་རིགས་པ་རང་གི་ཐོག་ནས་འགྲ་ོ
རུྒྱ་ཡོད་པས། ང་ཚོའི་སྔནོ་གི་མྲེས་པ་ོཚོས་སངས་རྒྱས་
ཀི་ཆོས་རྒྱ་ཆྲེ་གཏིང་ཟབ། རིགས་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་
ཐོག་ནས་བསྟན་པ་བདོ་ལ་བཙུགས་ནས་ཡོད་པ་ད ྲེ་བདོ་
ནང་ལ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ཆྲེ་མི ་དམངས་དྲེ་དག་དད་པའི་ཆ་
ནས་རྲེ་གཅིག་པ་ཡིན་ན་ཡང་། སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་པའི་གོ་
སྐབས་ད ྲེ་ཙམ་མྲེད། འདརི་བཙན་བྱལོ་ལ་ཡོད་པའི་བདོ་
པ་ཚོར་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་ཡོད།

ཁྱོད་ཚོ་གདན་སའི་སླ ོབ ་གཉ ྲེར་བ་རྣམས་ཀིས་བ ོད་ཀི་
སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས། དཔལ་ནཱ་ལྲེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད། གཞུང་
ཆྲེན་མོ་དང་འབྲེལ་བའི་རིགས་པའི་ལམ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་

གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་དབབ་
རུྒྱ་ཡོད་པ་འད་ིགདན་ས་ཚོས་རུྒྱན་བཟུང་ནས་སྡདོ་ཡོད། 
ད་དངུ་ཡིན་ནའང་ཁྱདོ་ཚོས་སྤབོས་པ་བྱས་ཏྲེ་སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཆོས་ཚུལ་རིགས་པའི་ལམ་གི་ཐོག་
ནས་གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་གང་ཡིན་
ཡང་བཤད་རུྒྱ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་ཆྲེ་གཏིང་ཟབ་འད་ི
བདོ་པས་བདག་པ་ོབརྒྱབ་ནས་བསྡད་ཡོད།

དྲེང་སང་འཛམ་གླིང་འདའིི་སྒང་ལ་ནབུ་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་གི་ནང་ནས་ཀང་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱྲེད་མཁན་ཇྲེ་
མང་ད་ུའགྲ་ོབཞིན་འདགུ ཁོ་ཚོ་གྲས་ཀིས་བརྟག་དཔྱད་
བྱྲེད་ཡོང་དསུ་བདོ་པས་བཤད་པའི་ནང་ཆོས་ད ྲེ་རུྒྱ་མཚན་
ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་བཤད་རུྒྱ་ཡོད་སྟབས། བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀི་བཀའ་རྲེད་ཅྲེས་དད་པ་གཅིག་པུས་ཐོག་ནས་
མི་འགྲ་ོབ་དང་། ཡང་མདའོི་ཚིག་ཅིག་ལུང་འད ྲེན་བྱས་
པ་ཙམ་གིས་ཚིམ་ནས་མི་སྡདོ་པར། དངསོ་གནས་ཞིབ་
ཚགས་པའོི་ཐོག་ནས་སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་རུྒྱ་ཡོད་པས། དྲེ་སྔ་
ནང་པའི་ཆོས་ལ་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའི་ནབུ་ཕགོས་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་ཏུའང་ད ྲེང་སང་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་ཞིག་སླ ྲེབ་
ཡོང་དསུ་བ ོད་ཀི་ནང་ཆོས་ལ་དམིགས་བསལ་གིས་ད་ོ
སྣང་བྱྲེད་ཀི་འདགུ དྲེར་བརྟ ྲེན་ཁྱདོ་རང་ཚོ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆྲེན་པ་ོརྲེད་འདགུ 

གང་ལྟར་ཡང་སྙིང་བ ོད་གངས་ཅན་གི་ལྗ ོངས་སུ ་ ཡོད་
པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་འད་ིཐྲེག་པ ་ཐམས་ཅད་ཀི་
གནད་འདསུ་པ། མད་ོདང་སྔགས་ཚང་མ་ཡོད་པའི་ཧ་
ཅང་རྒྱ་ཆྲེ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་པ། ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་སྐབས་
ལས་དང་པ་ོབའི་གནས་སྐབས་ནས་བཟུང་སྟ ྲེ། རིམ་པས་
གསང་སྔགས་ཀི་གཞུང་དང་འབྲེལ་ཡོང་དསུ་སྲེམས་ཕ་
རགས་ཀི་དབྱྲེ་བ་ཕྲེ་བའི་ཐོག་ནས། རགས་པ་གླ ་ོ བུར་
བའི་སྲེམས་དྲེ་དག་ཕར་བཞག་ནས་ཕ་བ་གཉུག་མའི་
སྲེམས་ལམ་གི་ང་ོབརོ་བསྐྱྲེད་ནས་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་རུྒྱ་
ཡོད་པ་ད ྲེ་ཧ་ཅང་ཟབ་པ་ོརྲེད་འདགུ ང་ཚོ་བདོ་ལ་ད ྲེ་ལྟ་
བུའི་ཆོས་ཚུལ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། 
ད་ལྟའི་དསུ་རབས་འདརི་ང་ཚོ་ཚང་མ་ད ྲེ་ལ་བདག་པོ་
རྒྱག་མཁན་ཆགས་ཡོད།

ཁྱྲེད་རང་ཚོ་བཅོམ ་ལྡན་འདས་ཀི་རྲེས་འབངས་འད་

འདའི་ནང་ནས་ཐྲེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་ཆ་ཚང་ལ་གོ་བ་
ཆགས་པའི་ཐགོ་ནས་སྔགས་དང་འབྲེལ་ནས་ཡིན་སྟབས། 
སྲེམས་ཕ་རགས་ཀི་དབྱྲེ་བ་ཕྲེ་སྟ ྲེ་གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་
སྐྱྲེས་པའི་འདོ་གསལ། དྲེང་སང་ཡང་ངསོ་ཀི་ང་ོཤྲེས་
ཁ་ཤས་འདོ་གསལ་གི་ངང་ལ་བཞུགས་པའི་ཚྲེ། དཔྲེར་
ན། ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་པ་ལྟར། བདནུ་ཕག་གཅིག་
གཉསི་རིང་འདོ་གསལ་ལ་བཞུགས་མཁན་ཡོང་གི་འདགུ 
པཱ་ལའི་གཞུང་ གི་རྲེས་འབངས་ཚོར་ད ྲེ་འད་བ་མྲེད་པ་
རྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་བདོ་ལ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དཔལ་ནཱ་
ལྲེནྡྲའི་གཞུང་ཚང་མ་གོང་འགོ་སྦྲེལ་ནས་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་
རུྒྱ་ཡོད་པ་འད་ིཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ

སྔནོ་མ་ངསོ་ཀིས་བླ་ོགསལ་གླིང་གི་མཁན་པ་ོཡིན་པ་ཡོད། 
འབས་སྤུངས་ལ་ཆོས་ར་ཚོགས་ཏྲེ་རྟགས་གསལ་གཏངོ་
བར་ལྟ་དགོས་ཀི་ཡོད་ཅྲེས་བརདོ་བུྱང་། ཡིན་ནའང་ང་
དམ་བཅར་སྡདོ་རུྒྱ་མིན། ཁོང་ཚོས་དཔྲེ་ཆ་ལྟ་བཞིན་པ་
དང་། ངསོ་ཀིས་དགྲེ་བཤྲེས་ཀི་དམ་བཅའ་བཞག་ནས་ལོ་
མང་པ་ོཕིན་ཡོད་པས། འཕལ་ད་ུད ྲེ་ཡིན་ན་ད ྲེ་ཡིན་པས་
ཁྱབ་པར་ཐལ་ཞྲེས་ཤུགས་ཆྲེན་པསོ་བརད་ ཡོང་ན་ང་
འཁོབ་རུྒྱའི་ཉ ྲེན་ཁ་ཡོད། གང་ལྟར་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརྲེད་
འདགུ བདོ་ལ་ད ྲེ་ལྟ་ བུའི་སླབོ ་སྦངོ་ཡོད་པ་ད ྲེ་ད ྲེང་སང་
ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་བ་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོད་ཀང་། གཙོ་ཆྲེ་
ཤོས་བདོ་ནང་ལ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ཆྲེ་མི་དམངས་དྲེ་དག་གི་
ལྷག་བསམ་དང་། སྙིང་སྟབོས་ཞུམ་པ་མྲེད་པར་རྒྱ་མིས་
འཇམ་རུབ་ཀི་ཐབས་ཤྲེས་གང་ཡོད་བྱྲེད་ཀི་ ཡོད་ཀང་
བ ོད་པས་ལོ་སྟངོ་ཕག་ལྷག་ གི་རིང་ལ་བདག་པོ་བརྒྱབ་
པའི་ཆོས་ཚུལ་ལ་འགུར་བ་ཁྱནོ་ནས་གཏངོ་ཐུབ་ཀི་མྲེད་
པ་མ་ཟད། དྲེང་སྐབས་རྒྱ་རིགས་ཀི་ནང་ནས་བདོ་ཀི་ཆོས་
ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱྲེད་མཁན་གྲས་ཀིས་བདོ་ཀི་ཆོས་ད ྲེ་ཚན་
རིག་དང་མཐུན་པའི་ནཱ་ལྲེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་ད་ིམ་མྲེད་པ་
རྲེད་འདགུ་ཅྲེས་དགའ་པ་ོབྱྲེད་ཀི་འདགུ དྲེར་བརྟ ྲེན་ངསོ་
ཀི་ང་ོཤྲེས་པ་ལན་ཀུྲའུ་གཙུག་ལག་སླབོ ་གཉ ྲེར་ཁང་ད་ུ
ལས་ཀ་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་པའི་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་ཁ་ཤས་
ཀིས་རྒྱ་མི་གུང་ཁན་གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་ལ་དམ་བསྒགས་
ལྟ་བུ་བྱས་ནས་འགུར་བ་གཏངོ་རུྒྱའི་འབད་བརནོ་རིམ་པ་
བྱས་ཡོད་ཀང་ཕམ་ཉ ྲེས་ཕིན་པ་མ་གཏགོས་མྲེད། རྒྱ་ནག་
ནང་ད་ུནང་པའི་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱྲེད་མཁན་ཇྲེ་མང་ནས་ཇྲེ་



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་གྱི ་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།5

མང་འགྲ་ོབཞིན་འདགུ་ཅྲེས་བཤད་ཀི་འདགུ དྲེར་བརྟ ྲེན་
ཁ་ཤས་ཀིས་ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་མིས་དབང་
བསུྒར་བྱས་ཡོད་ཀང་། ང་ཚོས་ནང་ཆོས་ཀི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་
ནག་ལ་དབང་བསུྒར་བྱྲེད་རུྒྱ་ཕལ་ཆྲེར་ཡོང་སིད་པ་རྲེད་
ཅྲེས་བཤད་ཀི་འདགུ

འཛམ་གླིང་འདའིི་སྒང་ད ྲེ་སྔ ་ནང་པའི་ཆོས་ལ་ཆ་རུྒྱས་
དང་ད་ོསྣང་གང་ཡང་མྲེད་པའི་གྲས་ཀིས་ད ྲེང་སང་གཞི་
ནས་བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་ཀིས་བསྲེགས་བཅད་བརྡར་གསུམ་
གི་ཐོག་ནས་འགྲྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་སྟ ྲེ་བཤད་དསུ་ཧ་ཅང་
དགའ་པ་ོབྱྲེད་ཀི་འདགུ

ངསོ་ལ་སྲེམས་ཁམས་རིག་པའི་ཚན་རིག་པ་མཁས་པ་
མང་པ་ོཐུག་གི་ཡོད། ཁོ་ཚོས་དམིགས་བསལ་གིས་ད་ོ
སྣང་བྱྲེད་ཀི ་འདགུ་པ ་ད ྲེ་ དག་བ ོད་ཀི ་མྲེས་པ ོ་ ཚོས་སྐུ ་
ལས་བསྐྱནོ་ནས་དསུ་ད་ལྟའི་བར་བདག་པ་ོབསྐྱནོ་པ་འད་ི
ད ྲེང་སང་འཛམ་གླིང་འདའིི་ སྒང་འཛམ་གླིང་ཤར་ནབུ ་
དང་། ལྷ་ོབྱང་གང་ས་ནས་ཆོས་ཀི་མིང་བཏགས་དང་མ་
བཏགས་ཇི་ལྟར་ཡང་སྲེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་། སྲེམས་
ཀི་ཞི་བདྲེ་སུྒབ་རུྒྱའི་སྐརོ་ད་ོསྣང་གསར་པ་སླ ྲེབ་ཡོང་པའི་
སྐབས་འདརི་བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱྲེད་མཁན་ཇྲེ་
མང་འགྲ་ོབཞིན་འདགུ ད་ལྟའི་དསུ་ཚོད་འད་ིང་ཚོ་ཚང་
མ་གོ་སྐབས་གསར་པ་ཞིག་གི་མཚམས་ལ་སླ ྲེབས་ཡོད་
པར་བརྟ ྲེན། ཁྱདོ་ཚོ་དཔྲེ་ཆ་བ་དང་དགྲེ་བཤྲེས་ཚང་མས་
སྲེམས་ཤུགས་བསྐྱྲེད་དགོས། བདོ་ཀི་མྲེས་པ་ོཚོས་དཀའ་
ལས་བརྒྱབས་ནས་ད་ལྟའི་བར་ད་ུབདག་པ་ོབསྐྱནོ་ཡོད། 
ངསོ་ཀིས་ངསོ་ལ་བརདོ་ན་ལན་པ་ོམི་འདགུ་སྟ ྲེ། ཏཱ་ལའི་
བླ་མས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་མིང་འཁྱྲེར་ནས་
འཛམ་གླིང་འདའིི་སྒང་ལ་ངམོ་བཞིན་པ་ད ྲེ་དངསོ་སུ་ལག་
ལྲེན་གནང་མཁན་ཁྱདོ་རང་ཚོ་ཆགས་ཡོད་པས་ཚང་མས་
གཟབ་གཟབ་བྱསོ། དསུ་ཀི་མཐའ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་
བསྟན་པ་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་། མི་ཉམས་གོང་སྤ ྲེལ་
བྱྲེད་རུྒྱའི་ལས་འགན་ཁྱདོ་ཚོ་ཚང་མར་ཡོད་པས། ཚང་
མས་སྲེམས་ཤུགས་བསྐྱྲེད་ནས་ཧུར་ཐག་གནང་ཤོག་ཨང་། 
ཤྲེས་སོང་ངམ།

དྲེ་སྔ་ང་ཚོ་ཚན་རིག་དང་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་མྲེད་ཀང་
དྲེང་སང་ཚན་རིག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོང་གི་ཡོད་པར་བརྟ ྲེན། 

སྲེམས་ཁམས་རིག་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། ཚན་རིག་ལའང་
ད་ོསྣང་བྱསོ། མ་གཞི་ནབུ་ཕགོས་པའི་ཚན་རིག་པ་མཁས་
དབང་ཚོས་ཤྲེས་པ་དང་། ཀླད་པའི་དབྱྲེ་བ་ད ྲེ་ཙམ་ཕྲེ་ཐུབ་
ཀི་མྲེད། གང་ལྟར་གསལ་རིག་ཙམ་གི་ཤྲེས་པ་ད ྲེའི་ཐོག་
ནས་བསམ་བླ་ོམང་པ་ོགཏངོ་རུྒྱ་ཡོད་པ་དང་། དྲེ་ལ་ཕ་
རགས་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་ནབུ་ཕགོས་པའི་ཚན་
རིག་པས་གང་ཡང་ཤྲེས་ཀི་མྲེད། ང་ཚོས་གཞུང་ནས་
བཤད་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་ལག་ལྲེན་ང་ོམའི་ཆ་ནས་སྒམོ་
བརྒྱབ་སྟ ྲེ་གང་ལ་གང་འཚམ་རུྒྱས་ ཡོད་ཆགས་ ཡོད་
སྟབས། ཁྱདོ་རང་ཚོའི་སྐབས་སུ་བབ་པའི་ལས་འགན་རྲེད།

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཐྲེག་པ་གོང་འགོ་དང་། གུྲབ་མཐའ་
བཞི། མད་ོདང་སྔགས་སོགས་ཀི་གནད་འགག་ཆ་ཚང་བདོ་
ལ་ཡོད་པ་ཆགས་འདགུ  ཁྱདོ་ཚོས་ཀང་དྲེ་དག་ལ་ད་ོ
སྣང་བྱསོ། འཛམ་གླིང་འདའིི་སྒང་ལ་བདོ་ཀི་སངས་རྒྱས་
པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཅི་འད་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞྲེས་དསི་
ན། འད་ིའད་ཞིག་རྲེད་ཅྲེས་བཤད་རུྒྱ་ཡོད་པ་འཛམ་གླིང་
གི་ནང་པའི་ལུང་པ་སུ་གཅིག་ལའང་བཤད་རུྒྱ་མྲེད། འད་ི
ཁྱདོ་རང་ཚོས་དགོངས་པར་ཆོངས།

དྲེ་སྔ་བདོ་ཀི་མཁས་པ་ཚོ་ཚན་རིག་དང་འབྲེལ་བ་གང་
ཡང་མྲེད་ཀང་དྲེང་སང་ཚན་རིག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོང་གི་
ཡོད་པར་བརྟ ྲེན་ཚན་རིག་དང་མཉམ་ད་ུསྦྲེལ་ནས་བདོ་ཀི་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཟབ་བརླིང་། རྒྱ་ཆྲེ་བ། མུ་མྲེད་པ་
ཞིག་ཡོད་པ་ད ྲེར་ཁྱདོ་རང་ཚོས་ད་ོསྣང་ཡག་པ་ོབྱསོ། ཤྲེས་
སོང་ངམ།

གོང་ད་ུབརདོ་པ ་བཞིན་རིམ་པས་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུབ ོད་
ཀི ་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་ཤུགས་ཆྲེ ་རུ་འགྲོ་བ ཞིན་ ཡོད།  
རྒྱ་ནག་ལ་ཆ་བཞག་ན། བསྟན་པ་རིན་ཆྲེན་མཆོག་གིས་
མ་ཁྱབ་པའམ། །ཁྱབ་ཀང་ཉམས་པར་གུར་པའི་གནས་
ཆགས་འདགུ བསྟན་པ་རིན་ཆྲེན་མཆོག་གིས་མ་ཁྱབ་
པའམ། །ཁྱབ་ཀང་ཉམས་པར་གུར་པའི་ཕགོས་ད ྲེར་ན།ི 
།སྙིང་རྲེ་ཆྲེན་པསོ་ཡིད་རབ་བསྐྱདོ་པ་ཡི། །ཕན་བདྲེ་གཏྲེར་
ད ྲེ་གསལ་བར་བྱྲེད་པར་ཤོག །ཅྲེས་རྒྱ་ནག་དང་། སོག་
པ་ོཕི་ནང་ད ྲེ་དག་བདོ་ཀི་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་དང་
འབྲེལ་ནས་ཡོད་པ་ད ྲེ་བར་སྐབས་ཉམས་ནས་ཡོད་པ་ད ྲེ་
ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་། མི་ཉམས་གོང་འཕྲེལ་ཡོང་

བར་ང་ཚོའི་ལས་འགན་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད། དྲེས་བདོ་པའི་
མཚན་མཐོང་ལ་རྒྱ་ལའང་ཕན་པ་མ་ཟད། མི་སྒ ྲེར་སོ་
སོ་ལའང་ཕན་གི་ཡོད། འད་ིཁྱདོ་རང་ཚོས་དགོངས་པར་
བཅངས་ཏྲེ་སྲེམས་ཤུགས་བསྐྱྲེད་ཤོག་ཨང་།

ངསོ་རང་ཟི་ ལིང་པའི་བིྱས་པ་ཞིག་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོ
ཆྲེའི་མིང་ཐོགས་ནས་ལྷ་སར་བསླ ྲེབས། ཡོངས་འཛིན་
རྡ་ོརྲེ་འཆང་རྣམ་པ་ཚོའི་ ཐུགས་རྲེ་བཀའ་དནི་ལ་བརྟ ྲེན་
ནས་སླབོ་གཉ ྲེར་གང་ལ་གང་འཚམ་བརྒྱབ་ཡོད། བཙན་
བྱལོ་བ་ཆགས་རྲེས་སྔར་སླབོ་གཉ ྲེར་བརྒྱབ་པ་ད ྲེ་དག་མ་
ར་ལྟ་བུར་འཁྱྲེར་ནས་ཚན་རིག་པའི་མཉམ་ད་ུའབ ྲེལ་བ་
བྱྲེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ག་ས་གང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཐུབ་
ཀི་ཡོད། ངས་སྒོམ་ལྟ་བུ་ཞིག་བཞག་པ་ད ྲེ་ཁྱདོ་རང་ཚོས་
མཇུག་སྐྱངོ་ཧུར་ཐག་བྱྲེད་དགོས། ཤྲེས་སོང་ངམ།

རིམ་པས་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུནང་ཆོས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་
དང་། མི་ཉམས་གོང་འཕྲེལ་ཡོང་བའི་རྲེ་བ་ཏན་ཏན་
འདགུ ཚང་མས་སྲེམས་ཤུགས་བསྐྱྲེད་ད ྲེ་ཧུར་ཐག་བྱསོ། 
བཀྲ་ཤིས་བདྲེ་ལྲེགས། །

བདོ་མིའ་ིརང་དབང་གསར་ཤོག་གི་སྒ་ལནྡ་གསར་

འགུར་ Spotify བཀལོ་སྤདོ་མཉ ྲེན་ཆས་  
(Tibetan Freedom) ཞྲེས་པའ་ིམཚན་བྱང་འགོ་གསན་

གནང་ཡོང་བ་ཞུ།
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དད་པ་གཅིག་པུའི་ཐོག་ནས་མི་འགྲོ་བར། རུྒྱ་མཚན་ལ་
བསམ་བླ ་ོབཏང་ནས་འགྲོ་ ཡི་ ཡོད།

བདོ་གངས་ཅན་གི་ལྗངོས་ལ་མཁན་ཆྲེན་ཞི་བ་འཚོ་དང་། 
སླབོ ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་སོགས་ཀིས་བ ོད་གངས་ཅན་
ལྗ ོངས་ སུ ་སངས་རྒྱས་ཀི ་བསྟན་པ ་ ཡོད་པ ་ད ྲེ་ དད་པ ་
གཅིག་པུ ་མིན་པར། ཀླུ ་ སུྒབ་ཡབ་སས་ཀི་དགོངས་པ་
གཙོ་བ ོ་བྱས་ཏྲེ་རིགས་པའི་ལམ་ནས་དཔྱད་པ་བྱྲེད་རུྒྱ་
གཙོ་བ་ོབྱྲེད་ཀི་ཡོད་པ་ད ྲེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད་འདགུ

དྲེ་སྔ ་བ ོད་ལ་སླ ོབ ་སྦོང་མྲེད་མཁན་རིགས་གནས་ཚུལ་
ཐ་དད་རྲེད། དྲེ་མིན་སླབོ ་སྦོང་ཕན་བུ་ ཡོད་མཁན་ཚོའི་
འགྲོ་སྟངས་དྲེ་རིགས་པའི་ལམ་ནས་དཔྱད་པ་བྱྲེད་རུྒྱ་ད ྲེ་
གཙོ་བ་ོབྱས་ཡོད་པར་བརྟ ྲེན་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་འབྱརོ་རྲེས་
བདོ་ཀི་འགྲོ་སྟངས་དྲེ་རིགས་པས་དཔྱད་པ་བྱྲེད་རུྒྱ་གཙོ་
བ ོ་ ཡིན་སྟབས། ཚན་རིག་པའི་ནང་ནས་ཀང་དམིགས་
བསལ་ད་ོ སྣང་བྱྲེད་བ ཞིན་པ ་ ཞིག ་ ཡོང་བ ཞིན་འདགུ 
ལྷག་པར་ཆོས་ལུགས་མང་ཆྲེ་བས་དད་པ་གཙོ་བརོ་བྱྲེད་
པ་མ་གཏགོས། རུྒྱ་མཚན་ལ་བསམ་བླ ་ོགཏངོ་བ་དང་། 
བསམ་བླ ོའི་འགྲོ་སྟངས་ག་འད་ཡིན་པ་སོགས་སྲེམས་
ཁམས་རིག་པའི་སྐརོ་ད ྲེ་ཙམ་ད་ོསྣང་མྲེད། བདོ་ལ་ཡོད་
པའི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀིས་ཐོག་མར་བླ ་ོརིགས་ལྟ ་
བའི་སྐབས་ནས་བཟུང་སྟ ྲེ་བླ ོའི་འགྲོ་སྟངས་མང་པོ་ ཞིག་

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༨ ཉནི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གིས་བཞུགས་
སྒར་རྡ་ས་རིགས་ལམ་སླ ོབ ་གཉ ྲེར་
ཁང་གི་རིས་མྲེད་སླབོ ་དཔོན་སྐབས་ 
༩ ཐོན་པའི་སླ ོབ ་མ་གྲངས་ ༡༤ 
དང་། ཟུར་སྦངོ་བ་ ༢ སྐབས་ ༡༧ 
པའི་དབུ་མ་རབ་འབྱམས་པའི་སླབོ ་
ཐོན་པ་གྲངས་ ༢༢ དང་། ཟུར་སྦངོ་
བ་ ༤ སྐབས་ ༡༧ པའི་ཕར་ཕིན་
རབ་འབྱམས་པའི་སླབོ ་ཐོན་གྲངས་ 
༢༥ དང་། ཟུར་སྦངོ་བ་ ༣ བཅས་
ཁྱོན་བསྡ ོམས་པའི ་རྒྱལ་ཁབ་འད་
མིན་གི་སླ ོབ ་གཉ ྲེར་བ་གྲངས་ ༦༧ 
དང་། དགྲེ་རྒན་ ༦ ལ་རིགས་ལམ་སླབོ ་གཉ ྲེར་ཁང་
ཡིག་ཚང་ནས་ཇི་ལྟར་སྔནོ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་
མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོད།

དྲེ་ཡང་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་
དནོ། བཀྲ་ཤིས་བདྲེ་ལྲེགས་ཞུ་རུྒྱ་ ཡིན། འཛམ་གླིང་
འདའིི་སྒང་ད ྲེ་སྔ ་འབ ྲེལ་བ་རྒྱ་ཆྲེན་པ ོ་མྲེད་པའི་གནས་
སྟངས་དྲེ་འད་ལའང་དྲེང་སྐབས་དྲྭ་རྒྱའི་ཐོག་ནས་འབྲེལ་
བ་བྱ་རུྒྱས་མཚོན་པའི་འབ ྲེལ་བ་བྱྲེད་རུྒྱ་ལས་སླ་ར་ུཕིན་
ཡོད། སིྤར་ཆོས་ལུགས་འད་མིན་ལ་ད་ོསྣང་བྱྲེད་མཁན་
ཡོང་གི་ཡོད། ལྷག་པར་དྲེ་སྔ་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་ཀི་
ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་ད ྲེ་ཙམ་མྲེད་ཀང་བར་སྐབས་འབྲེལ་བ་
ཤུགས་ཆྲེ་ར་ུཕིན་པའི་སྐབས་དམིགས་བསལ་བདོ་ཀི་ནང་
ཆོས་ད ྲེ་རིགས་ལམ་གི་ཐོག་ནས་འགྲྲེལ་བཤད་རྒྱག་རུྒྱ་
ཡོད་སྟབས་ད་ོསྣང་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་མིའི་སྐད་ཆ་དང་
མ་སོང་ན་རོངས་དད་ཅྲེས་ཟྲེར་ཡོང་། བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་
ད ྲེ་རོངས་དད་མིན་པར་རུྒྱ་མཚན་མང་པ་ོཞིག་ལ་བསམ་
བླ ་ོབཏང་བ་དང་། གཙོ་བ ོ་ནཱ་ལྲེནྡྲའི་མཁས་པའི་དབང་
པ ོ་ད ྲེ་དག་གིས་རིགས་པའི་ལམ་ནས་གཏན་པ་ཕབ་པ་
ཞིག་མ་གཏགོས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་རྲེད་ཅྲེས་

བསླབས་པ་ད ྲེས་ད ྲེང་སང་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་ནའང་རྲེད། 
མྲེད་ནའང་རྲེད། ནང་པ་ཡིན་ནའང་རྲེད། མིན་ནའང་

རྲེད། ང་ཚོས་སྲེམས་ཁམས་རིག་
པའི་སྐརོ་སླབོ ་སྦངོ་བྱས་པ་ད ྲེས་ཕན་
ཐོགས་ཧ་ཅང་ ཡོད་པ ་དངསོ ་ ཡོད་
གནས་ཚུལ་རྲེད། དྲེང་སང་ཚན་
རིག་པ་ཚོས་ཀང་ད་ོསྣང་དང་དགའ་
པ་ོབྱྲེད་ཀི་འདགུ

དྲེ་ སྔ ་ བ ོད་ གངས ་ཅན་ ལྗ ོངས ་ སུ ་
མཁས་གུྲབ་གཉསི་ལྡན་གི་སྐྱྲེས་བུ ་
དམ་པ ་མང་པོ་བྱོན་པ ་ད ྲེ་ དག་ གི ་
བསྟན་པའི་ལག་རྲེས ་ ལྟ ་ བུར་ ཡོད་

པ་ད ྲེས་ད ྲེང་གི་དསུ་སུ་ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་རྒྱ་མི་ གུང་
ཁན་གིས་བ ོད་ལ་དབང་བསུྒར་བྱས་ནས་ཧ་ལས་པའི་
དམ་དག་བྱྲེད་ཀི་ ཡོད། འནོ་ཀང་མིའི་བསམ་བླ ་ོའགུར་
བ་ཁྱནོ་ནས་འགྲོ་ ཐུབ་ཀི་མྲེད་པར་ཧ་ཅང་བརྟན་པ་ོཡོད། 
བདོ་ནང་གི་རྒྱ་ཆྲེ་མི ་དམངས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་
ལ་དད་པ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ ོ་ཆྲེ་ལ་དགའ་པོ་བྱྲེད་
པ་ད ྲེ་དག་འགུར་བ་ཁྱནོ་ནས་མྲེད་པར་ཧ་ཅང་བརྟན་པོ་
རྲེད་འདགུ

ངསོ་རང་སྐྱྲེ་ ཡུལ་མད་ོསྨད་ནས་ཡར་དབུས་གཙང་ལ་
ཡོང་སྟ ྲེ་ ཡོངས་འཛིན་རྣམ་པའི་ ཐུགས་རྲེ་བཀའ་དནི་ལ་
བརྟ ྲེན་ནས་སླབོ ་གཉ ྲེར་ཏགོ་ཙམ་བརྒྱབ་པ་དང་། མཐར་
གྲྲྭ་སྐརོ་དང་ལྷ་རམས་དགྲེ་བཤྲེས་ཀི་དམ་བཅའ་བཞག་
པ་ཡིན།

ཐའྲེ་ལྲེནྡྲ་དང་། ཝི་ཏི་ནམ། ཤཱི ་ལངྐ་སོགས་ཀིས་ནང་
པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་དད་པ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆྲེན་
པ་ོཡོད་ཀང་དྲེ་ཙམ་གིས་སླབོ ་གཉ ྲེར་གཏིང་ཟབ་པ་ོཞིག་
ཁྱནོ་ནས་མྲེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརྲེད། བདོ་གངས་ཅན་
གི་ལྗངོས་ལ་སླབོ་གཉ ྲེར་གཏིང་ཟབ་པ་ོདང་། དགྲེ་བཤྲེས་
ཤིག་འཇགོ་པར་ལོ་ང་ོསུམ་ཅུ་ནས་བཞི་བཅུའི་རིང་དཔྲེ་

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་རིགས་ལམ་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་གི་
སླབོ་གཉ ྲེར་མཐར་ཕིན་པ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་གྱི ་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།7

ཆར་བལྟས་པ་དང་། གཞུང་ཆྲེན་པ ོ་ཏི་ལྔ ་ལ་སླབོ ་སྦོང་
བྱས་ཏྲེ་དགྲེ་བཤྲེས་འཇགོ་གི་ཡོད།

ནང་པའི་ ཡུལ་གུྲ་ཁག་གི་ནང་ནས་རིགས་ལམ་གི་ཐོག་
ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་དང་བཞི་བཅུའི་རིང་སླབོ ་གཉ ྲེར་བྱྲེད་པ་
ད ྲེ་བདོ་གཅིག་པུ་རྲེད། ཧ་ཅང་གཏིང་ཟབ་པ་ོདང་རྒྱ་ཆྲེན་
པ།ོ ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརྲེད་འདགུ

ད་ལྟ་ ཡིན་ནའང་བདོ་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་ཆྲེ་མི ་དམངས་དྲེ་
དག་གིས་ང་ཚོར་ཕ་མྲེས་ནས་ཡོད་པའི་ ལུང་རྟགོས་ཀི་
བདག་ཉདི་ཀི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ད ྲེ་ལ་དངསོ་གནས་
སོ་སོའི་མི ་རིགས་ཀི་ཞྲེན་ཁོག་ཀང་རྲེད་ལ། གང་ལྟར་
བསམ་བླ ་ོཏགོ་ཙམ་ཡོད་མཁན་ཚོས་རུྒྱ་མཚན་ལྡན་པ་
ཞིག་ལ་མཐོང་ནས་བོད་ཀི ་སངས་རྒྱས་པའི་ ཆོས་ལ་
དམིགས་བསལ་ད་ོསྣང་ཞིག་ཡོང་བཞིན་འདགུ

ངསོ་ཀི་ང་ོཤྲེས་པ་ཁ་ཤས་ཀིས་རྒྱ་མི ་མཁས་དབང་དྲེ་
འདའི་ལག་ ཏུ་ང་ཚོས་འད་ིནས་པར་འདྲེབས་བྱས་པའི་
ད ྲེབ་ད ྲེ་འད་རག་ཡོང་དསུ། བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་ད ྲེ་ནཱ་ལྲེནྡྲའི་
ཆོས་བརུྒྱད་ད་ིམ་མྲེད་པ་དང་། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་
ཞིག་རྲེད་འདགུ་ཅྲེས་ད ྲེབ་ད ྲེའི་རིགས་མཐོང་མཁན་གི་
རྒྱ་མིའི ་ དགྲེ ་རྒན་ཚོས་ཚུར་ནང་པའི ་ ཆོས ་ལ ་ད་ོ སྣང་
དམིགས་བསལ་བྱྲེད་ཀི་འདགུ་ཅྲེས་ཟྲེར་གི་འདགུ

རྒྱ་གུང་ཁན་གིས་བ ོད་དབང་བསུྒར་བྱས་ཏྲེ་བ ོད་གངས་
ཅན་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ གི ་བསམ་བླ ོ་བསུྒར་བ་
གཏོང་རུྒྱར་འཇམ་རུབ་སྣ ་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཐབས་
ཤྲེས་དང་འབད་བརོན་རིམ་པ་བྱས་ཡོད་ཀང་གང་ཡང་
བུྱང་མྲེད། དྲེའི་ཚབ་ལ་རྒྱ་རིགས་ནང་ནས་བདོ་ཀི་ནང་
ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་ཤུགས་ཆྲེ་ར་ུའགྲོ་བཞིན་པ་ཡོང་གི་འདགུ

ངསོ་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ ོ་ཆྲེ་ཞྲེས་བ ོད་ཀི་ཆོས་དང་སིད་
ཀི་འགན་ཡོད་པ་ཞིག་ ཏུ་མཐོང་གི་ ཡོད། དྲེ་སྔ་ ཡིན་ན་
རྒྱ་མིས་ ཏཱ་ལའི་ ལོག་སྤོད་པ ་ཞྲེས ་བཤད་ཀི་ཀང་ད ྲེང་
སང་ ཏཱ་ལའི་བླ ་མ་ཤྲེས་ཡོན་ཅན་ཞིག་ལ་བརི ་ ཡི་འདགུ 
རྒྱ་རིགས་ནང་ནས་ངསོ་ཀིས་ནང་ཆོས་ལ་འགྲྲེལ་བཤད་
བརྒྱབ་པའི ་ སྐད་འཁོར་ སོགས་ལ་ད་ོ སྣང་བྱྲེད་མཁན་
ཤུགས་ཆྲེ་ར་ུའགྲོ་བཞིན་འདགུ དྲེང་སང་འཛམ་གླིང་
འདའིི་སྒང་ལ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་སིྤར་ནང་པའི་

ཆོས་དང་། དྲེའི་ནང་ནས་བདོ་གངས་ཅན་གི་ལྗངོས་ལ་
ཡོད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱྲེད་མཁན་ཇྲེ་
མང་ད་ུའགྲོ་བཞིན་འདགུ དྲེར་བརྟ ྲེན་ཁ་ཤས་ཀིས་ངསོ་
ལ་རྒྱ་མིས་ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་བདོ་དབང་བསུྒར་བྱས་
ཡོད་ཀང་ཆོས་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་ལ་
དབང་བསུྒར་བྱས་པ་མིན་ཡང་ཆོས་ཕགོས་ཀི་ཐོག་ནས་
རྒྱ་ནག་ནང་ལ་འགྲོ་དནོ་ཤུགས་ཆྲེ་ཙམ་ཡོང་བ་ད ྲེ་འད་
བཤད་མཁན་འདགུ་པ་ལྟར་ཕལ་ཆྲེར་ཡོང་སིད་པའི་བཟ་ོ
འད་ཞིག་རྲེད།

ད་ ལྟའི ་ང་ ཚོའི ་ མི ་རབས་འདརི་ད ྲེ་ སྔ ་སངས་རྒྱས་ཀི ་
བསྟན་པ་དར་ནས་བར་སྐབས་ཉམས་ཡོད་པའི་རིགས་
ལ་བསྟན་པ་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་། མི་ཉམས་གོང་
ནས་གོང་ད་ུསྤ ྲེལ་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་
གི་འདགུ

འད་ིགར་ ཡོད་པ་ཁྱོད་ཚོས་གྲྲྭ ་སར་སླ ོབ ་གཉ ྲེར་བརྒྱབ་
ནས་བདོ་གངས་ཅན་གི་ལྗངོས་སུ་ལོ་སྟངོ་ཕག་རིང་ནས་
དར་བའི་ནང་ཆོས་སླ ོབ ་སྦོང་ གི་ཐོག་མ་བསྡུས་གྲྲྭ ་ནས་
བཟུང་སྟ ྲེ། བླ ་ོརིགས། རྟགས་རིགས། ཕར་ཕིན། མང་ཆྲེ་
བས་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་མངནོ་རྟགོས་རྒྱན་དང་། དབུ་
མ་འཇུག་པ་བླ ་ོལ་འཛིན་གི་ ་ ཡོད་པ་རྲེད། ངསོ་རང་རྒྱ་
གར་ལ་སླ ྲེབས་ནས་དང་དདོ་བྱས་ཏྲེ་མཛོད་ཀི་ར ་བ་བླ ་ོ
ལ་བཟུང་བ་ཡིན། རིམ་པས་བསམ་བླ ་ོབཏང་དསུ་ངསོ་
ཀིས་མཛོད་ཀི་ར་བར་ཡིད་ཆྲེས་གང་ཡང་མྲེད། ཆོ་མྲེད་
པ་ཞིག་ལ་རི་རབ་དང་ཉ་ིཟླ། དཔྲེར་ན། ཉ་ིཟླ་ལྷུ ན་པའོི་
ཕྲེད་ནའ།ོ །དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་གཅིག་དང་བཅས། །ཞྲེས་
གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སོགས་ལ་ངསོ་རང་ཡིད་ཆྲེས་གང་ཡང་
མི་འདགུ གལ་ཏྲེ་སླབོ་དཔནོ་དབིྱག་གཉ ྲེན་ད་ལྟ་བཞུགས་
ཡོད་ན། རི་རབ་ག་བར་ཡོད་དམ་ཞྲེས་བཀའ་འད་ིཞུ་རུྒྱ་
ཡིན། ཉ་ིཟླ་ལྷུ ན་པའོི་ཕྲེད་ནའ།ོ །དཔག་ཚད་ལྔ ་བཅུ་
གཅིག་དང་བཅས། །ནམ་ཕྲེད་ཉ་ིམ་ནབུ་པ་དང་། །ཉ་ི
མ་ཕྲེད་དང་འཆར་དསུ་གཅིག །ཟྲེར་བ་ལྟ་བུ་ད ྲེ་དག་སླབོ་
དཔོན་དབིྱག་གཉ ྲེན་གིས་ད ྲེའི་ཚྲེ ་ད ྲེའི་དསུ་ཀི་རྒྱ་གར་གི་
ཆོས་པ་ཚོར་གྲགས་ཚོད་དང་བསྟུན་ནས་གསུངས་པ་མ་
གཏགོས། དབིྱག་གཉ ྲེན་རང་ཉདི་ཀིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
ཡིད་ཆྲེས་གནང་གི་ཡོད་མྲེད་མི་ཤྲེས། ཡིད་ཆྲེས་གནང་

གི་ཡོད་ན་ད ྲེང་སང་ཚར་དང་འཁརོ་གསུམ་མང་པ་ོརྒྱག་
རུྒྱ་ཡོད་པ་རྲེད།

ཚད་མ་རྣམ་འགྲྲེལ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རྲེད། ཚད་མ་ཀུན་
བཏུས་ཀི་མཆོད་བརདོ་ད།ུ ཚད་མར་གུར་པ་འགྲ་ོལ་ཕན་
བཞྲེད་པ། །སྟནོ་པ་བདྲེ་གཤྲེགས་སྐྱོབ་ལ་ཕག་འཚལ་
ནས། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ད ྲེ་ཧ་ལས་པ་རྲེད་འདགུ སྐབས་
ད ྲེར་བདོ་ད་ུཚད་མ་ལ་ད ྲེ་ཙམ་ད་ོསྣང་མྲེད་པའི་བཟ་ོའད་
ཞིག་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་རྲེ་རིན་པ ོ་ཆྲེས། ཚད་མ་གུྲབ་པར་
ལུགས་འབུྱང་ ལུགས་ལྡ ོག་ གིས། །རྣམ་གྲལོ་དནོ་ད་ུ
གཉ ྲེར་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །ཚད་མར་བསུྒབས་ཤིང་ད ྲེ་
ལས་དྲེ་ ཡི་ན།ི །བསྟན་པ་ཁོ་ན་ཐར་འདདོ་འཇུག་ངགོས་
སུ། །ངྲེས་པ་གཏིང་ནས་རྙ ྲེད་པས་ཐྲེག་གཉསི་ཀི། །ལམ་
གི་གནད་ཀུན་འདལི་བར་རིགས་ལམ་ནས། །ལྲེགས་པར་
ཐོན་པས་ལྷག་པར་དགའ་བ་རྙ ྲེད། །ཚུལ་འད་ིབསམ་ཤིང་
འདནུ་མ་ལྲེགས་ནས་གདའ། །བཀའ་དནི་ཆྲེའ་ོརྲེ་བཙུན་
མཁྱྲེན་པའི་གཏྲེར། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ད ྲེ་བདྲེན་པ་བདྲེན་
རྐྱང་རྲེད། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརྲེད།

ངསོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་རྒྱ་གར་ལ་སླ ྲེབས་ནས་དྲེ་སྔ་བལྟས་
པའི་དཔྲེ་ཆ་ད ྲེ་ཚོ་བསྐྱར་ལོག་བརྒྱབ་ནས་བལྟས་ ཡོང་
དསུ་ཚད་མའི་འགྲོ་སྟངས་དྲེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རྲེད་འདགུ 
གང་ལྟར་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ད ྲེ་རུྒྱ་མཚན་གི་ཐོག་ནས་
དཔྱད་པ་བྱྲེད་རུྒྱ་ ཡོད་པའི་ཐོག་ལ་ཀླུ ་ སུྒབ་ཀི་ལྟ་ གུྲབ་ད ྲེ་
དག་སྣནོ་ ཡོང་དསུ ་བ ོད་ཀི ་སངས་རྒྱས་པའི ་ ཆོས ་ཀི ་
འགྲོ་སྟངས་དྲེ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརྲེད་འདགུ དངསོ་འབྲེལ་
རུྒྱ་མཚན་གི་ཐོག་ནས་བསམ་བླ ་ོགཏངོ་རུྒྱ་ ཡོད་པ་དང་། 
ཚུར་གཤིས་རུྒྱད་ལ་སྦར་ཡོང་དསུ་བྱམས་སྙིང་རྲེ་བྱང་
ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང་སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ ་བའི་ཐོག་ལ་འབབ་
རུྒྱ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརྲེད།

ངསོ ་ལ ་ཆ་བཞག་ན་ཞོགས ་པ ་ཡར་ལངས ་པ ་ དང་
བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང་སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ ་བའི་སྐརོ་རྟག་
པར་བསམ་བླ ་ོགཏངོ་ གི་ ཡོད། ལོ་དང་ཟླ་བ་སྦྲེལ་ནས་
བསམ་བླ ོ་གཏངོ་དསུ་སྲེམས་ལ་འགུལ་སྐྱོད་འཐྲེབ་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་ཡོང་གི་འདགུ དྲེར་བརྟ ྲེན་ད་ལྟ་བདོ་གངས་ཅན་
གི་ལྗ ོངས་ལ་ ཡོད་པའི་སྔ ོན་ གི་སྐྱྲེས་ བུ ་དམ་པ་ད ྲེ་དག་
གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གཞུང་ཆྲེན་མོར་སླབོ ་སྦོང་བྱྲེད་
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རུྒྱ་ད ྲེ་དག་ཕན་བུ་སྤབོས་པ་ཚ་དགས་པའི་སྐྱོན་ ཡོད་ན་
མྲེད་ན་མ་གཏགོས་གཞན་འཛམ་གླིང་ གི ་སིྤ་ནརོ་ཕལ་
ཆྲེར་ཆགས་ཡོད། དྲེང་སང་འཛམ་གླིང་འདའིི་སྒང་ལ་
དངསོ ་པ ོ་ཡར་རྒྱས་ཁོ ་ན་མ ་གཏགོས་སྲེམས་ཁམས་
རིག་པའི་སྐརོ་ལ་གང་ཡང་བཤད་མཁན་མྲེད། སྲེམས་
ཁམས་རིག་པའི་སྐརོ་བཤད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་བླ ོ་ ཇི་
ལྟར་འདལུ་ཐབས་བྱྲེད་པ་ད ྲེ་ཚོའི་གྲས་བོད་གངས་ཅན་
གི་ལྗ ོངས་ལ་ཡོད་པའི་གཞུང་ཆྲེན་ད ྲེ་དག་ལ་སླབོ ་སྦོང་
བྱས་ནས་སྲེམས་རུྒྱད་ལ་འགུར་བ་གཏངོ་རུྒྱ་ད ྲེ་ཡག་པོ་
རྲེད་འདགུ མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཆོས་དད་ཡོད་མྲེད་ཀི་སྐད་
ཆ་མིན་པར་ཆོས་དད་མྲེད་ནའང་སྲེམས་ཇི་ལྟར་ཞི་བདྲེ་
བཟ་ོདགོས་པ། དྲེ་ནས་ཁོང་ཁོ་དང་། ང་རྒྱལ། ཐྲེ་ཚོམ་
སོགས་ཀིས་སྲེམས་མ་སིྐྱད་པ་བཟ་ོཡོང་གི་ཡོད། དྲེ་དག་
སྲེལ་པར་བྱྲེད་པ་ལ་ལྟ་གུྲབ་ཀི་སྐརོ་ཧ་ཅང་ཟབ་པ་ོབཤད་
ཀི་ ཡོད་པ་མ་ཟད། བྱང་ཆུབ་སྲེམས་སྦོང་གི་སྐརོ་ཡང་
ཧ་ཅང་ཟབ་པ ོ་བཤད་ཡོད་པར་བརྟ ྲེན་ད ྲེ་དག་ལ་བསམ་
བླ ་ོགཏངོ་དསུ་དངསོ་གནས་སྲེམས་ལ་ཞི་བདྲེ་བསུྒབ་རུྒྱ་
ཡོད་པ་ཤྲེས་ཐུབ།

བླ ་མ ་དང་སངས་རྒྱས་མཁྱྲེན་ཟྲེར་བ ་ཙམ་མིན་པར་
བསམ་བླ ་ོབཏང་ན་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང་། སྟངོ་ཉདི་
ཀི་ལྟ་བས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀིས་སྲེམས་ལ་འགུལ་སྐྱདོ་
འཐྲེབ་རུྒྱ་ཡོད་པ་ཧ་ལས་པ་ཞིག་རྲེད་འདགུ དྲེར་བརྟ ྲེན་
བདོ་གངས་ཅན་གི་ལྗངོས་སུ་ཚན་རིག་གི་ལམ་ནས་མོས་
པ་སླ ྲེབས་པ་དང་། ཚན་རིག་པ་ཚོ་ཡང་ཡིད་ཆྲེས་སླ ྲེབ་
པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་ཆྲེ་ ཞིང་གཏིང་ཟབ་པ་

ཞིག་ཡོད།

ཁྱོད་རང་ཚོས་བ ོད་གངས་ཅན་གི་ལྗ ོངས་ལ་ ཡོད་པའི་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་དབུ་ཕར་གཉསི་གཙོ་བ་ོབྱས་ཏྲེ་
ལྟསོ། མཛོད་ཀི་ར་བ་ལྡ ྲེབ་རྲེག་བརྒྱབ་ནས་ཕར་བཞག་
ན་འགྲིག་གི་འདགུ དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པས། སྔནོ་
གི་གནས་བརྟན་དབིྱག་གཉ ྲེན་ལ་སོགས་པ་ད ྲེ་དག་གིས་
ཀང་ཟབ་མོའི་དནོ་ད ྲེ་རྟགོས་ཡོད་པ་མ་རྲེད་ཅྲེས་འཇུག་
པ་རང་འགྲྲེལ་གི་ནང་གསལ་པོ་གསུངས་ཡོད། དཔལ་
ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་སླབོ ་དཔོན་དབིྱག་གཉ ྲེན་ཧ་ཅང་
ར་ཆྲེན་པ ོ་རྲེད་ཅྲེས་ཕར་བཞག་ཡོད། ངསོ་ཀང་དཔལ་
ལྡན་ཟླ ་བ ་གྲགས་པའི ་རྲེས ་ སུ ་ འབངས་མཁན་ ཞིག ་
རྲེད། རིགས་པའི་ལམ་ནས་དཔྱད་པ་བྱྲེད་མཁན་ཞིག་
ཡིན་སྟབས། གནས་བརྟན་དབིྱག་གཉ ྲེན་ལ་སོགས་པ་ད ྲེ་
དག་གྲལ་མགོར་བཞག་སྟ ྲེ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོམི་གནང་
བར་བཞུགས་རོགས་ཞྲེས་ཞུ་དགོས་པ་ལྟ ་ བུ ་ཆགས་ཀི་
འདགུ་པར་བརྟ ྲེན་བདོ་གངས་ཅན་ཀི་ལྗངོས་སུ་ཡོད་པའི་
དབུ་ཕར་གཙོ་བ་ོབྱས་ཏྲེ། རིགས་ལམ་གི་ཐོག་ནས་འགྲོ་
རུྒྱ་ ཡོད་པ་ད ྲེ་ཧ་ཅང་སྤུས་དག་པ ོ་རྲེད་འདགུ གང་ལྟར་
ཁྱདོ་ཚོ་སླབོ ་སྦོང་བྱྲེད་མཁན་ཡིན་པར་བརྟ ྲེན་ ཧུར་ཐག་
གནངོས། དྲེ་བཞིན་བར་སྐབས་བ ོད་ལ་ས་དགྲེ་བཀའ་
རྙིང་ཟྲེར་བ་ལྟ་ བུའི་ གུྲབ་མཐའི་འཐྲེན་འཁྱྲེར་ཏགོ་ཙམ་
ཡོང་གི་ ཡོད་པ་ད ྲེ་བླ ་ོཆུང་ཕན་བཏགས་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་རྲེད། 
དྲེ་སྔ ་བ ོད་གངས་ཅན་གི་ལྗ ོངས་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་བརུྒྱད་
པ་ ཡིན། ང་ཚོ་ས་སྐྱ་པ་ ཡིན། ང་ཚོ་དགྲེ་ ལུགས་པ་
ཡིན། ཞྲེས་ཆོས་ལུགས་ཀི་འཐྲེན་འཁྱྲེར་ཏགོ་ཙམ་ཡོང་

གི་ ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་གི་གཞུང་ལྟ་རུྒྱ་ཕན་བུ་མ་འདང་བའི་
རྟགས་རྲེད། སྔནོ་གི་ས་དགྲེ་བཀའ་རྙིང་རིས་སུ་མ་ཆད་
པའི་མཁས་པའི་དབང་པ་ོཚོས་མཛད་པའི་གཞུང་ད ྲེ་དག་
མཐོང་ན། ང་ཚོ་ས་སྐྱ་ཡིན། ང་ཚོ་བཀའ་བརུྒྱད་ཡིན། 
ང་ཚོ་དགྲེ་ ལུགས་ཡིན་ཞྲེས་བཤད་རུྒྱ་ད ྲེ་ཙམ་མྲེད་པའི་
བཟ་ོའད་ཞིག་རྲེད།  དནོ་དག་བྱྲེ་བག་པ་ཞིག་ལ་རལ་
བཏནོ་ནས་གསུངས་པ་ད ྲེ་འད་ཡོད་པ་ད ྲེ་གནས་ཚུལ་ཐ་
དད་རྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ངསོ་ཀི་ངསོ་ནས་ཆ་བཞག་ན་ས་
དགྲེ་བཀའ་རྙིང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་གཞུང་ད ྲེ་དག་ཞར་
དང་ཞརོ་ལ་བལྟས། གཙོ་ཆྲེ་ཤོས་ཀླུ ་ སུྒབ་ཡབ་སས་ཀི་
གཞུང་དང་། རྒྱ་གར་མཁས་པའི་གཞུང་ད ྲེ་དག་ར་བར་
བཞག་ནས་འགྲ་ོགི་ཡོད། ཁྱདོ་རང་ཚོས་ཀང་དྲེ་ད ྲེ་བཞིན་
གིས་དགོངས་པ་བཞྲེས། ཚན་རིག་གི་གནས་ཚུལ་ད ྲེ་ད ྲེ་
སྔ ་མྲེད་པར་ད ྲེང་སང་ གི་གནས་ཚུལ་གསར་པ་གཅིག་
ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད། ང་ཚོས་ད ྲེར་ད་ོསྣང་བྱྲེད་དགོས་པ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད། འགལ་བ་གང་ཡང་མྲེད། ཚན་རིག་
གི་ཐོག་ནས་མཐོང་བ་མངནོ་གུར་གི་སྐརོ་ཕན་བུ་བཤད་
ཀི་ཡོད་པ་མ་གཏགོས་ཅུང་ཟད་ལྐ ོག་གུར་དང་། ཤིན་ཏུ་
ལྐ ོག་གུར་གི་སྐརོ་གང་ཡང་ཤྲེས་ཀི་མ་རྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་
བདོ་གངས་ཅན་གི་ལྗངོས་ལ་སྔནོ་གི་མཁས་པའི་དབང་
པ ོ་དག་གིས་སྲེག་བཅད་བརྡར་གསུམ་གནང་ནས་ཡོད་
པའི་གཞུང་ཆྲེན་ད ྲེ་དག ཚོང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ང་ཚོའི་མ་
ར་གཙོ་བ་ོད ྲེ་རྲེད་འདགུ  དྲེའི་སྒང་ལ་ད ྲེང་སང་གི་ཚན་
རིག་སྣནོ་པ་རྒྱག་རུྒྱ་ཡོད་པ་ཆགས་ཡོད། དྲེ་ག་རང་ཡིན། 
ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ། །

དནོ། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀི་མཆོག་རྣམས་ལ། 
།བྱང་ཆུབ་བར་ད་ུབདག་ན་ིསྐྱབས་སུ ་མཆི། །བདག་
གིས་སིྦན་སོགས་བགིས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས། །འགྲོ་
ལ་ཕན་ཕིར་སངས་རྒྱས་འགུྲབ་པར་ཤོག །གཟུགས་སྟངོ་
པའ།ོ སྟངོ་པ་ཉདི་གཟུགས་སོ། གཟུགས་ལས་ཀང་སྟངོ་
པ་ཉདི་གཞན་མ་ཡིན་ན།ོ སྟངོ་པ་ཉདི་ལས་ཀང་གཟུགས་

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༡༦ ཉནི་
བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕ ོ་བང་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གིས་ཝྲེ ་ཊི་ནམ་གི་ཆོས་
ཞུ་བ ་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླ ོབ ་སྩལ་
ཡོད།

དྲེ་ཡང་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་

གཞན་མ་ཡིན་ན་ོཞྲེས་པར་བསམ་བླ ་ོ ཅུང་ཙམ་ཐོངས་
ཨང་། 

ངསོ་ཀིས་ཉནི་རྲེ་བཞིན་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང་སྟངོ་ཉདི་
སྒམོ་གི་ཡོད། ཆོས་གྲགོས་ཚོས་ཀང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་
དང་སྟངོ་ཉདི་སྒམོ ་ཤོག་ཨང་། ལོ་དང་ཟླ་བ་སྦྲེལ་ནས་
བསམ་བླ་ོབཏང་དསུ་སྲེམས་ལ་འགུར་བ་ཐྲེབས་ཀི་འདགུ 

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཝྲེ་ཊི་ནམ་གི་ཆོས་ཞུ་བ་ཁག་
གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
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འཁུྱག་ཙམ་བསྒམོས་ནས་སྲེམས་ལ་འགུར་བ་འཐྲེབ་རུྒྱ་
མྲེད། ལོ་དང་ཟླ་བ་སྦྲེལ་ནས་བསམ་བླ ་ོགཏངོ་དགོས། 
ངསོ ་ལ ་ཆ་བཞག ་ན་ ཉུང་
མཐར་ལོ་སུམ་ཅུ་ནས་བཞི་
བཅུའི་རིང་བསམ་བླ ་ོཧ་ཅང་
བཏང་པ་རྲེད། དྲེ་རིང་ཁ་
སང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ལ་
བསམ་བླ ོ་ཕན་ བུ ་བཏང་ན་
འཕལ་ད་ུསྲེམས་ལ་འགུལ་
བསྐྱདོ་ཐྲེབས་ཡོང་གི་འདགུ 
གཟུགས་སྟངོ་པའ།ོ སྟངོ་པ་
ཉདི་གཟུགས་སོ། གཟུགས་
ལས་ཀང་སྟངོ་པ་ཉདི་གཞན་
མ་ ཡིན་ན།ོ སྟ ོང་པ ་ཉིད་
ལས་ཀང་གཟུགས་གཞན་མ་ཡིན་ན་ོཞྲེས་པར་བསམ་བླ ་ོ
གཏངོ་སྐབས་ང་རང་ཚོར་གཟུགས་སྒ་ད་ིརོ་རྲེག་བྱ་ཞྲེས་

སྣང་བཞིན་པ་ད ྲེ་དག་ཚང་མ་སྣང་བ་ལྟར་ད་ུགུྲབ་མྲེད་
པ། ང་ོབ་ོཉདི་ཀིས་གུྲབ་པའི་སྟངོ་བ། ང་ོབ་ོཉདི་ཀིས་མ་

གུྲབ་པ་ཟྲེར་བ་ད ྲེ་བསམ་བླ ོའི་ནང་འཁརོ་ཡོང་གི་འདགུ 
དྲེང་སང་གི་ཚད་རྡལུ་དངསོ་ཁམས་རིག་པ་བཤད་མཁན་

ཚོས་ཀང་གཟུགས་སྒ་ད་ིརོ་རྲེག་བྱ་རྣམས་སྣང་བ་ལྟར་ད་ུ
གུྲབ་མྲེད་པ་བཤད་ཀི་འདགུ སྣང་བ་ལྟར་ད་ུགུྲབ་མྲེད་པ་

ཁོ་ཐག་ཆོད་ནས་བསམ་བླ ོ་
གཏོང་ ཡོང་དསུ ་ཨ་འཐས་
ཀི ་འཛིན་པ ་རྣམས་ཤུགས་
ཆུང་ད་ུའགྲོ་ གི་ ཡོད་པ་རྲེད། 
ངསོ་ཀི་ཉམས་ལྲེན་གཙོ་བ ོ་
བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང་སྟངོ་
ཉདི་སྒམོ ་རུྒྱ་ད ྲེ་ ཡིན། ཁྱོད་
རང་ཚོ་ཆོས་གྲགོས་ཚོ་ངསོ་
ཀི་གྲགོས་པ་ོརྲེད། བྱང་ཆུབ་
ཀི་སྲེམས་དང་སྟངོ་ཉདི་སྒམོ་
རུྒྱ་གཙོ་བ ོ་བྱསོ ་ཤོག་ཨང་ ། 
བཀྲ་ཤིས་བདྲེ་ལྲེགས། །

དྲེ་བཞིན་སྟག་འཚྲེར་རིན་པ་ོཆྲེ་སྐུ་གོང་མའི་སླབོ་ཕུག་ཁག་
གཅིག་དང་། ཐའྲེ་ཝན་ནས་ཕྲེབས་པའི་སིྦན་བདག་ཁག་
གཅིག་བཅས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།

དྲེ་ ཡང་ ཐོག ་ མར་
སྟ ག ་ འ ཚྲེ ར ་ རི ན ་
པ ོ ་ ཆྲེ འི ་ ཡང་ སིད་
མ ཆོ ག ་ གིས ་ རྟ ྲེན ་
ག སུ མ ་ འ དྲེག ས ་
འ བུ ལ ་ ཞུས ་ རྲེས ་
སིྤ ་ ན ོར་༸གོང་ ས ་
༸ སྐྱ བ ས ་ མ གོ ན ་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་

བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། སྟག་འཚྲེར་རིན་པ་ོཆྲེ་སྐུ ་གོང་མ་
ངསོ་རང་ཕ་ཡུལ་ད་ུཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་དམིགས་བསལ་
འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་རྲེད། སྟག་འཚྲེར་རིན་པ་ོཆྲེ་བསམ་

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༢༣ ཉནི་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་
སརྒ་རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་གི་མཇལ་འཕང་ཁང་ད་ུ༸སྐུའི་གཅྲེན་

པ་ོསྟག་འཚྲེར་སྐུ་ཕ ྲེང་དུག་པ་ཐུབ་བསྟན་འཇིགས་མྲེད་ནརོ་
བུ་མཆོག་གི་ཡང་སིད་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆྲེ་བསྟན་འཛིན་
ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་དང་ཁོང་གི་སྐུ ་མཆྲེད་ཁ་ཤས། 

བླ་ོཧ་ཅང་གུྲང་པ་ོཡོད། རྒྱ་གུང་ཁན་གི་འགོ་ལ་ཚུད་ན་ཁྱནོ་
ནས་ཡག་པ་ོཡོད་པ་མ་རྲེད། རྒྱ་གར་ལ་ཕ ྲེབས་དགསོ་པ་
རྲེད་ཅྲེས་བཤད་མོང་། སྟག་འཚྲེར་རིན་པ་ོཆྲེ་ང་ཚོ་སྐུ ་
འབུམ་དགོན་པའི་བླ་མ་གལ་ཆྲེ་བ་ཞིག་རྲེད། སྟག་འཚྲེར་
རིན་པ་ོཆྲེའི་ཡང་སདི་འད་ིའབས་སྤུངས་སུ་དཔྲེ་ཆར་བལྟས་
ནས་སྡདོ་ཡོད། མ་འངོས་པར་སྐུ་འབུམ་དགོན་པ་གཙོ་བརོ་
གུར་པའི་མད་ོསྨད་ཀི་ས་ཆ་ལ་ཕན་ཐགོས་རྒྱ་ཆྲེན་པ་ོབྱྲེད་
ཐུབ་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རྲེད། དཔྲེ་ཆ་ཡག་པ་ོབལྟ་
དགསོ་པ་རྲེད། ཅྲེས་དང་། 

དྲེ་ནས་སྟག་འཚྲེར་སྐུ་ཕ ྲེང་བདནུ་པ་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆྲེ་
བསྟན་འཛིན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ལ་ཐུབ་དབང་གི་སྐུ་
བརྙན་ཞིག་རྟ ྲེན་སྐལ་ད་ུསྩལ་བ་དང་། སྟག་འཚྲེར་རིན་པ་ོ
ཆྲེ་སྐུ ་གོང་མ་ང་ཚོའི་སྐུ ་མཆྲེད་རྲེད། རིན་པ་ོཆྲེ་བསམ་བླ་ོ
ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆྲེན་པ་ོགཏངོ་ཐུབ་མཁན་ཞིག་རྲེད། ཅྲེས་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ། །

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྟག་འཚྲེར་རིན་པ་ོཆྲེའ་ིཡང་སདི་
ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་གྱི ་ཤེས་བྱ། ༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་གྱི ་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 10

གཏགོས་གང་ཡང་མྲེད། 

ད་ལྟ་འཛམ་གླིང་འདའིི་སྒང་ཉམས་མངོ་གསར་པ་ཞིག་གང་

སླ ྲེབ་ཡོད་དམ་ཞྲེ་ན། མི་གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤྲེས་འཛིན་
ནས་མི་ཚང་མ་བདྲེ་སིྐྱད་འདདོ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདདོ་
པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་སྟབས། ཚང་མས་གཅིག་གིས་
གཅིག་ལ་ཕན་ཐགོས་བྱྲེད་རུྒྱ་དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་
ལ་འགྲན་སྡུར་དང་། གནག་སྲེམས། གནདོ་སྲེམས་བྱས་ན་
ཕན་ཐགོས་མྲེད། ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་འད་ིལྟར་བཤད་ཀི་
ཡོད། འཛམ་གླིང་འདའིི་སྒང་མི་འབརོ་དངུ་ཕུར་བདནུ་ཅུ་
ནས་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་ཡོད་པས་དངསོ་གནས་བྱས་ན་ཚང་མ་
སིྐྱད་ན་སིྐྱད་མཉམ་དང་ སྡུག་ན་སྡུག་མཉམ་ཆགས་ཡོད་
པ་མ་གཏགོས། སོ་སོ་བྱྲེ་བག་པ་ཞིག་གི་བདྲེ་སིྐྱད་རྐྱང་རྐྱང་
ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གི་བསམ་བླ་ོ
བཏང་ན་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་རན་གི་མྲེད།

འདརི་ཡོད་པའི་གྲགོས་པ་ོཚོར་ཆ་བཞག་ཀང་མི་གཅིག་
གུར་གི་འད་ུཤྲེས་ཀི་ཐགོ་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མ་གཏགོས། 
མི་རིགས་མི་འད་བ་དང་། ཆོས་ལུགས་འད་མིན་གི་སྐད་
ཆ་བཤད་ཀི་མྲེད། ང་ཚོ་ཚང་མ་མི་གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤྲེས་
བྱས་ཏྲེ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བརྲེ་བ་དང་། གཅིག་གིས་

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༡༩ ཉནི་
བཞུགས་སྒར་ཐྲེག་ཆྲེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ཁང་གི་གསུང་
ཆོས་ར་བར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་བདག་ཉདི་ཆྲེན་
པ་ོགཱན་དྷ་ིམཆོག་དང་། ནྲེལ་སོན་མན་ཌྲེ་
ལ་མཆོག་གཉསི་ཀི་མཚན་ཐགོ་ནས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའི་གཟྲེངས་རྟགས་དྲེ་བཞིན་
འབུལ་བཞྲེྲེས་མཛད་པའི་ཉནི་མོར་མགོན་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ། ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་པ་དང་། ལས་
རུྒྱ་འབས་བརི་བ། སྲེམས་བཟང་པ་ོཡོད་
ན་གཞན་ལ་ཕན་པ་དང་རང་ལའང་ཕན་
པའི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་བསམ་བླ་ོཡོད་མཁན་
ཡོང་གི་རྲེད། དྲེ་ཡང་ཆོས་ཕགོས་ཀི་བསམ་བླ་ོགང་ཡང་
མྲེད་པ་དཔྲེར་ན། དདུ་འགྲ་ོཚོ་ལ་ཆོས་མྲེད་ཀང་སྲེམས་
བཟང་པ་ོབྱྲེད་རུྒྱ་དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རོགས་བྱྲེད་
རུྒྱར་དདུ་འགྲ་ོཡིན་ནའང་དགའ་པ་ོབྱྲེད་ཀི་འདགུ  དྲེ་རིང་
འདརི་འཛོམས་མཁན་རྣམས་ཕགོས་གཅིག་ནས་ཆོས་དད་
ཡོད་པ་དང་། གཉསི་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་མི་གཅིག་གུར་
ཆགས་ཡོད།

འཛམ་གླིང་འདའིི་སྒང་འཚོ་གནས་བྱྲེད་དགོས་པའི་མི ་
གཅིག་གུར་ཆགས་ཡོད། སྔ་མོ་འཛམ་གླིང་འདའིི་སྒང་སོ་
སོའི་ལུང་པ་དང་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་འཐབ་
རདོ་བྱྲེད་རུྒྱ་དང་གསོད་རྲེས་གཏངོ་བ་སོགས་བྱས་ནས་
བསྡད་པ་ད ྲེར་སྙིང་པ་ོཁྱནོ་ནས་མྲེད་པ་མ་ཟད། རང་མྲེད་
མི་མྲེད་བཟསོ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དཔྲེར་ན། ངསོ་ཀི་
མི་ཚྲེ་སྟདོ་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ན། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་
དབང་ཡོད་བཤད་པ་དང་། ཐུབ་ཚོད་བཤད། ཕག་དགོ་
སོགས་བྱས་པའི་ཐགོ་ནས་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གི་བསམ་
བླ ་ོགཏངོ་དསུ་མཐར་ཐུག་གཉསི་ཀ་ལ་གོང་རག་པ་མ་

གཅིག་ལ་དགའ་མོས་བྱས་ནས་ཡོང་བཞིན་ཡོད།

དྲེང་སྐབས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་འཛམ་གླིང་གི་ཚ་
དདོ་རིམ་པས་ཤུགས་ཆྲེ་ར་ུའགྲ་ོཡི་ཡོད་
པ་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཀང་བཤད་ཀི་འདགུ་
པ་མ་ཟད། ང་ཚོའི་གསུང་རབ་ཀི་ནང་ལ་
ཆ་བཞག་ཀང་། བསྐལ་བ་མྲེ ་འཇིགས།  
ཆུ་འཇིགས། རུླང་འཇིགས་ཞྲེས་བཤད་
ཡོ ད་ པར་ བ རྟ ྲེན ་ ད་ ལྟ འི ་ བ སྐ ལ ་ བ ་
འདི་རིམ ་པས་བསྐལ ་བ ་མྲེ ་ འཇིགས་
སྒང་བསླ ྲེབ ་ ཀི ་ ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་
འཛམ ་གླིང་ འདི་རིམ ་པས ་བསྐལ ་བ ་
མྲེ ་ འ ཇིགས ་ ལ ་ བསླ ྲེབ ་ ནས ་མྲེ ད་ པ ་

ཆགས་འགྲོ་བས་འགྲོ་བ་མི་གཅིག་གུར་ཡིན་པ་ད ྲེ་དག་
གིས་གཅིག་ གུར་ གི ་འད་ུཤྲེས ་ཀི ་ཐོག ་ནས་ཕན་ཚུན་
གཅིག་ གིས་གཅིག་ལ་རོགས་དང་ཕན་ཐོགས་བྱས་ཏྲེ་
སིྤ་པའི་དནོ་ལ་བསམ་བླ ་ོགཏངོ་རུྒྱ་ད ྲེ་གལ་ཆྲེན་པ ོ་རྲེད་
མ་གཏགོས། ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ། ང་ཚོའི་མི ་རིགས།  
ང་ཚོའི་ཆོས་ལུགས་ཞྲེས་བཤད་རུྒྱའི་དསུ་ཚོད་མི་འདགུ 
གང་ལྟར་ང་ཚོ་ཚང་མས་མི་གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤྲེས་ཐགོ་
ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བརྲེ་བ་དང་གཅིག་གིས་གཅིག་
ལ་ཕན་ཐགོས་བྱྲེད་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད།

དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་འཛམ་གླིང་འདའིི་སྒང་མི་ཐྲེར་
འབུམ་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་ཚང་མ་སིྐྱད་ན་སིྐྱད་གཅིག་
དང་། སྡུག་ན་སྡུག་གཅིག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་སྒང་
སླ ྲེབ་ཡོང་གི་འདགུ  ང་ཚོས་མི་སིྤ་ལ་ཕན་པའི་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་རུྒྱ་ད ྲེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོའདགུ ང་ཚོ་དང་ཁྱདོ་ཚོ་
ཟྲེར་རུྒྱའི་དསུ་ཚོད་ད ྲེ་ཡོལ་ཟིན་པ་རྲེད།

ང་ཚོ་ཚང་མ་མཉམ་ད་ུསྡདོ་དགསོ། འཛམ་གླིང་སིྤ་ཡོངས་
ལ་རིམ་པས་ཚ་དདོ་ཤུགས་ཆྲེ་ར་ུའགྲོ་ ཡི་ ཡོད་པའི་ནང་

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་བདག་ཉདི་ཆྲེན་པ་ོགཱན་དྷ་ིམཆོག་
དང་། ནྲེལ་སོན་མན་ཌྲེ་ལ་མཆོག་གཉསི་ཀི་མཚན་ཐགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའ་ིགཟྲེངས་

རྟགས་འབུལ་བཞྲེྲེས་མཛད་པ།



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་གྱི ་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།11

གར་གནའ་རབས་ཀི་འཚྲེ་བ་མྲེད་པ་དང་། བརྲེ་བ་ད ྲེ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད་འདགུ

ངསོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཉནི་རྲེ་བཞིན་ད་ུསྙིང་རྲེའི་བླ ་ོསོགས་
ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གི་ཡོད། དྲེས་སྲེམས་ལ་ཞི་བདྲེ་ཡོང་
བ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། ལུས་པའོི་བདྲེ་ཐང་ལའང་ཕན་ཐགོས་
ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརྲེད་འདགུ གཞན་ཕར་བཞག་ནས་

ཆུང་ཙག་ཅིག་ལ་ཆ་བཞག་ན། སྲེམས་ལ་ཀ་ར་ུཎ་ཞྲེས་
པའི་བྱམས་བརྲེ་དང་འཚྲེ་བ་མྲེད་པའི་ལྟ་བ་ལ་ཡིད་ཆྲེས་
ཤིག་ཡོད་ན། མི་སུ་དང་ཐུག་ཀང་འཛུམ་ཤིག་ཤིག་བྱྲེད་
པ་མ་གཏགོས། ཨམ་གཙིགས་བསྡམ་ནས་སྡདོ་དགསོ་པ་
ཁྱནོ་ནས་མྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་སོ་སོའི་སྲེམས་ལ་འཚྲེ་བ་མྲེད་
པ་དང་བྱམས་བརྲེ་ཡོད་ན། སོ་སོ་གང་ད་ུཡོད་པའི་སིྤ་
ཚོགས་དྲེའི་ནང་དའུང་སྲེམས་ལ་རང་ཤུགས་ཀིས་ཞི་བདྲེ་
ཡོང་ཐུབ་པས་རྒྱ་གར་ནང་ལོ་ང་ོསྟངོ་ཕག་ལྷག་རིང་གི་
གོམས་གཤིས་འཚྲེ་བ་མྲེད་པ་དང་བྱམས་བརྲེ་ཟྲེར་རུྒྱ་འད་ི
ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད་འདགུ ངསོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཉནི་
རྲེ་བཞིན་ད་ུབྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གི་ཡོད།

འཚྲེ་བ་ཡོང་བའི་གནད་འགག་ཐུག་ས་ད ྲེ་ཆགས་སྡང་གི་བླ་ོ
ལ་ཐུག་ཡོད་པ་དང་། ཆགས་སྡང་གི་བླ་ོད ྲེ་རང་དང་གཞན་

ད་ུརྒྱ་གར་གནའ་རབས་ནས་ ཡོད་པའི་གོམས་གཤིས་ 
(Ahimsa) དང་ (Karuna) གཉསི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་
པ་ོརྲེད་འདགུ གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འཚྲེ་བ་མི་བྱྲེད་པར་
འཆམ་མཐུན་དང་། འཆམ་མཐུན་ཡོང་རུྒྱ་གཙོ་བ་ོད ྲེ་མི་
གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤྲེས་ཀི་ཐགོ་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་
ལ་བརྲེ་བ་བྱས་ཏྲེ་ཡོང་དགོས། དྲེ་ལ་འཚྲེ་མྲེད་ཞི་བ་ཨ་
ཧིམ་སཱ་ (Ahimsa) ཟྲེར་བ་དང་། ཀ་ར་ུནཱ་ (karuna) 
ཞྲེས་བྱམས་བརྲེའི་ལྟ་གུྲབ་གཉསི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་
པ་ོརྲེད།

ཚ་དདོ་ཀི་རྐྱྲེན་པས་རིམ་བཞིན་འཛམ་གླིང་འད་ི
བསྐལ་བ་མྲེ ་འཇིགས་ཀི་མཚམས་ལ་གང་ཙམ་
སླ ྲེབ་ཡོང་གི་ཡོད། དྲེའི་རིང་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་
གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འཆམ་པ་ོདང་། གཅིག་
གིས་གཅིག་ལ་རོགས་བྱྲེད་པར་རྒྱ་གར་ལ་ལོ་ང་ོ
སྟངོ་ཕག་ལྷག་རིང་བསམ་ཚུལ་ཡོད་པའི་འཚྲེ་མྲེད་
ཞི་བ་དང་བྱམས་བརྲེ་ན་ིཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད་
འདགུ ངསོ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཉནི་རྲེ་བཞིན་ད་ུསྒམོ་
རྒྱག་པའི་སྐབས་སུ་ཀ་ར་ུཎའམ་སྙིང་རྲེ་ལ་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་གི་ཡོད། སྙིང་རྲེ་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དསུ་
འཚྲེ་བ་མྲེད་པ་ད ྲེ་རང་ཤུགས་ཀིས་སླ ྲེབས་ཡོང་གི་
འདགུ ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད་འདགུ 

འད་ིཆོས་ལུགས་ཀི་སྐད་ཆ་དང་སྐྱྲེ་བ་ཕི་མའི་སྐད་
ཆ་ད ྲེ་འད་མིན་པར་ཚྲེ ་འད་ིག་རང་ལ་ཉིན་རྲེ་བཞིན་ད་ུ
སྲེམས་སིྐྱད་པ་དང་། སྲེམས་གུ་ཡངས་པ་ོཞིག་ཡོང་བར་ཀ་
ར་ུཎའམ་སྙིང་རྲེའི་བླ་ོད ྲེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། སྲེམས་
ཀི་ཞི་བདྲེ་ཡང་དྲེའི་ཐགོ་ནས་ཡོང་བཞིན་ཡོད། སྲེམས་ཀི་
ཞི་བདྲེ་དང་སྙིང་རྲེ་སྐྱྲེ་ཡོང་སྐབས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱ་ད ྲེ་
རྒྱ་ཆྲེན་པ་ོམཐངོ་ཡོང་དསུ་འཚྲེ་བ་མྲེད་པ་ཟྲེར་རུྒྱ་ད ྲེ་རང་
ཤུགས་ཀིས་ཡོང་བཞིན་ཡོད།

འཛམ་གླིང་འདའིི་སྒང་འདས་པའི་ལོ་རུྒྱས་ལ་ལྟསོ་དང་རང་
རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གི་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་འཁུག་པ་བརྒྱག་
རུྒྱ་དང་གོ་མཚོན་བཟ་ོརུྒྱས་མཚོན་པའི་འགྲ་ོསོང་ཧ་ཅང་
བཏང་པ་རྲེད། ཚན་རིག་གི་ཤྲེས་ཡོན་ད ྲེ་དག་ཀང་གསོད་
རྲེས་གཏངོ་རུྒྱའི་སྟ ྲེང་བ ྲེད་སྤདོ་བྱས་ཏྲེ་འབས་བུ་གང་ཡང་
བུྱང་མྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་དསུ་རབས་གསར་པ་འདའིི་ནང་རྒྱ་

རིས་སུ་བཅད་པ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད། དྲེང་སང་
ཚད་རྡལུ་དངསོ་ཁམས་རིག་པའི་ཐགོ་ནས་ཀང་དྲེའི་སྐརོ་
གང་ཙམ་བཤད་ཀི་འདགུ  ཕར་ངསོ་ནས་ང་ཚོར་དགྲ་དང་
གཉ ྲེན་ལྟ་བུ་ཞིག་དནོ་སྟ ྲེང་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་སྣང་བཞིན་པ་
ད ྲེ་ཕར་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་ཡོད་པ་མ་རྲེད་ཅྲེས་ཚད་རྡལུ་
དངསོ་ཁམས་རིག་པས་བཤད་ཀི་འདགུ གང་ལྟར་ང་ཚོའི་
འཛམ་གླིང་འདའིི་སྟ ྲེང་རིམ་པས་བསྐལ་བ་མྲེ ་འཇིགས་ཀི་

མཚམས་ལ་སླ ྲེབ་ཡོང་གི་ཡོད་པས། དསུ་ཡུན་ད ྲེའི་
རིང་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ང་དང་ཁྱདོ་ཟྲེར་བའི་སྐད་ཆ་
མྲེད་པར་ཚང་མ་མཐུན་པ་ོདང་། གཅིག་གིས་གཅིག་
ལ་རོགས་བྱྲེད་པ། བརྲེ་བས་ཀུན་ནས་བསླང་སྟ ྲེ་སིྤ་
ཚོགས་འད་ིའཚོ་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱ་
ད ྲེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། རྒྱ་གར་གནའ་རབས་
ཀི་ཨ་ཧིམ་ས་དང་ཀ་ར་ུཎ་གཉསི་ཀི་ནང་ནས་ཀ་ར་ུ
ཎ་ཡོད་ན་ཨ་ཧིམ་ས་སླ ྲེབ་ཀི་རྲེད། ངསོ་ཀིས་ཉམས་
མོང་ གི་ཐོག་ནས་གྲགོས་པ ོ་ཁྱདོ་ཚོར་བཤད་སྙིང་
འདདོ་བུྱང་། དྲེང་སང་གི་དསུ་ཚོད་ལ་ལོ་སྟངོ་ཕག་
ལྷག་རིང་གི་རྒྱ་གར་གི་བསླབ་བྱ་ཨ་ཧིམ་ས་དང་ཀ་
ར་ུཎ་ཟྲེར་རུྒྱ་ད ྲེ་ཡོད་ན་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀིས་བདྲེ་
སིྐྱད་ཡོང་ཐུབ་པ་ད ྲེ་འད་རྲེད།

ད ྲེ་རིང་འདརི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཏྲེ་གྷན་དྷའིི་ལོ་རུྒྱས་
ལ་བསམ་བླ་ོགུ་ཡངས་པ་ོཞིག་བཏང་ན། གྷན་དྷསི་

འཚྲེ་བ་མྲེད་པ་ལ་དངསོ་གནས་ཤུགས་བསྐྱནོ་འདགུ ཀ་ར་ུ
ཎ་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་ཡོད་དམ་ཞྲེ་ན་ད་ིབ་འདགུ དྲེང་སང་
ང་ཚོའི་དསུ་ཚོད་འད་ིབསྐལ་བ་མྲེ ་འཇིགས་ཀི་མཚམས་ལ་
སླ ྲེབ་ཡོང་གི་ཡོད་སྟབས། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བརྲེ་བ་
དང་རོགས་བྱྲེད་པ། འཛམ་གླིང་གི་ཁརོ་ཡུག་ཡོངས་རགོས་
ལ་འཛམ་གླིང་ཤར་ནབུ་དང་། ལྷ་ོབྱང་གི་སྐད་ཆ་བཤད་དྲེ་
ཆགས་སྡང་བྱྲེད་རུྒྱའི་དསུ་ཚོད་ལྷག་མི་འདགུ་པས་ཚང་མ་
མཐུན་པ་ོབྱྲེད་དགསོ། 

འཛམ་གླིང་འད་ིརིམ་བཞིན་དསུ་ཀི་མཐའ་ལ་སླ ྲེབ་ཡོང་གི་
ཡོད་སྟབས། ལོ་སྟངོ་ཕག་ལྷག་རིང་གི་རྒྱ་གར་གི་བསླབ་བྱ་
འཚྲེ་བ་མྲེད་པ་དང་བརྲེ་བ། སྙིང་རྲེ་ཟ ྲེར་རུྒྱ་ད ྲེ་ཁ་ཡོད་ལག་
ཡོད་ཀིས་བདྲེ་སིྐྱད་ཡོང་བའི་རུྒྱ་གཙོ་བ་ོཞིག་ཡིན་པ་དང་། 
སྲེམས་དལུ་ན་འཛམ་གླིང་ཞི་བདྲེ་ཡོང་གི་རྲེད། སྲེམས་
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ཆགས་སྡང་གི་གཞན་དབང་ད་ུབཏང་ན་ཞི་བདྲེ་ཡོང་གི་མ་
རྲེད། ངསོ་ཀི་གྲགོས་པ་ོཚང་མས་རྒྱ་གར་གིས་སྔ་མོ་ནས་
བཤད་བཞིན་པའི་ཀ་ར་ུཎ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས།

ཆོས་ཡོད་མྲེད་དང་ཆོས་ལུགས་གང་ཡིན་མིན་གི་སྐད་ཆ་
མིན་པར། ང་ཚོ་ཚང་མ་མི་གཅིག་གུར་རྲེད། མའི་མངལ་

ནས་བཙས་མ་ཐག་ཏུ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བརྲེ་བ་ཡོད། 
ཆོས་ལུགས་དང་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཆ་མྲེད་པར་མིའི་སིྤ་
ཚོགས་ལ་རང་བཞིན་གིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་
ལ་བརྲེ་བ་ཡོད་པ་ད ྲེའི་རུྒྱན་བསྐྱང་ནས། འཛམ་གླིང་འད་ི
དངསོ་གནས་སྙིང་རྲེ་ལྡན་པའི་འཛམ་གླིང་ཞིག་བཟ་ོཐུབ་རུྒྱ་

ད ྲེ་ཚང་མས་སྲེམས་ལ་བཅངས་དགསོ།

སྙིང་རྲེ་ཞྲེས་པ་ད ྲེ་ཆོས་ཀི་སྐད་ཆ་མིན་པར་སོ་སོའི་སྲེམས་
སིྐྱད་པ། ལུས་བདྲེ་བ། ཚྲེ་རིང་བ། ནད་མྲེད་པ་ཚང་མ་
སྙིང་རྲེའི་བླ ་ོལ་ཐུག་ཡོད་སྟབས་ཚང་མས་དགོངས་པར་
ཆོངས། །

པའི་ནང་རང་གི་མོས་པ་གང་ལ་ཡོད་ན་ད ྲེའི་ཐགོ་ནས་སོ་
སོའི་ཆོས་ད ྲེ་བྱྲེད་རུྒྱ་རྲེད། འཇིག་རྟ ྲེན་བཀདོ་པ་འདདོ་མཁན་
གི་ཆོས་པ་ཚོས་འཇིག་རྟ ྲེན་བཀདོ་པ་པ་ོའདདོ་པའི་ལྟ་གུྲབ་
ད ྲེའི་ཐགོ་ནས་བླ་ོརྲེ་གཅིག་ཏུ་དད་པ་བྱས་ཡོང་དསུ་ཡག་པ་ོ
ཡོད་པ་རྲེད། གང་ལྟར་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་ལྟ་གུྲབ་འད་
མིན་ཡོད་ནའང་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་སྲེམས་པ་བཟང་པ་ོ
དང་མི་ལ་ཕན་སྲེམས་བྱྲེད་དགསོ་པ། མི་ལ་གནག་སྲེམས་
གནདོ་སྲེམས་ཀི་བསམ་ངན་མི་བཅང་རུྒྱ་ཆོས་ལུགས་ཚང་
མས་གསུང་གི་འདགུ ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརྲེད་འདགུ ངསོ་
རང་ནང་པའི་དགྲེ་སླངོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ཆོས་ལུགས་ཚང་
མར་བརི་བཀུར་བྱྲེད་ཀི་ཡོད། ངསོ་ཀིས་ཆོས་ལུགས་འད་
མིན་གི་ཆོས་པ་ང་ོཤྲེས་ཀི་ཡོད། དངསོ་གནས་དང་གནས་
སྲེམས་པ་བཟང་པ་ོདང་སོ་སོ་སྒ ྲེར་གི་ངསོ་ནས་ཆོག་ཤྲེས་
བྱས། སིྤ་ལ་ཕན་ཐགོས་བྱྲེད་རུྒྱའི་བསམ་བླ་ོཡོད་པ་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོརྲེད་འདགུ ངསོ་ཀིས་ཚང་མར་གུས་ཞབས་བྱྲེད་ཀི་
ཡོད། གང་གལ་ཆྲེན་པ་ོའདགུ་ཅྲེ་ན། དྲེང་སང་ཆབ་སིད་
ཀི་ཐགོ་ནས་འཐྲེན་འཁྱྲེར་ཡོད་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། ཆོས་
ལུགས་ཀི་ཐོག་ནས་འཐྲེན་འཁྱྲེར་བྱྲེད་བཞིན་པ་ད ྲེ་འད་
ཡོང་བཞིན་ཡོད།  དཔྲེར་ན། ཨབ་གྷ་ན་ིསི་ཐན་ནང་ད་ུ
ཆོས་ལུགས་ཀི་འཐྲེན་འཁྱྲེར་བྱྲེད་བཞིན་པ་ད ྲེ་ཧ་ཅང་བླ་ོ
ཕམ་པ་ོརྲེད་འདགུ ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་ལྟ་གུྲབ་མི་འད་
བ་ཡོད་ནའང་མི་ལ་ཕན་སྲེམས་བྱྲེད་རུྒྱ་དང་། སིྤ་ལ་ཞབས་
འདྲེགས་སུྒབ་རུྒྱ་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་གསུང་གི་འདགུ 
དྲེར་བརྟ ྲེན་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་མཐུན་པ་ོབྱྲེད་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ངསོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ནང་པ་རྲེད་ད ྲེ་ཡི་ཤུ་
དང་། ཁ་ཆྲེ། ཧནི་དའིུ་མཆོད་ཁང་ནང་ད་ུའགྲ་ོཡི་ཡོད་པ་

༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
ལ་ཀོ་རི་ཡའི་ནང་པའི་རྲེས་འཇུག་པ་ཚོས་ཇི་ལྟར་སྔནོ་ནས་
གསོལ་འདྲེབས་ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་བཞྲེས་བཟང་པ་ོསྨིན་
སྩལ་ཐབོ་སྟ ྲེ། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༢༥ ཉནི་
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་ཀོ་རི་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་
བ་གཙོ་བརོ་གུར་པའི་ཕི་ནང་གི་དད་ལྡན་མི་མང་རྣམས་ལ་
དབུ་མ་ར་བ་ཤྲེས་རབ་ཀི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་
ཡོད།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༨ ཙམ་ལ་
མགོན་པ ོ་གང་ཉདི་མཆོག་༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུང་ཕ ོ་
བང་ནས་ཐྲེག་ཆྲེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཆིབས་
སུྒར་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།  དྲེ་རིང་འདརི་ཀོ་རི་
ཡའི་ཆོས་གྲགོས་ཚོ་ལ་ཆོས་འབྲེལ་བྱྲེད་རུྒྱ་རྲེད། ཀོ་
རི་ཡ་ན་ིཕ་མྲེས་ནས་ནང་ཆོས་བྱས་ནས་ད་ོསྣང་ཆྲེན་པ་ོ
ཡོད་པ་ཞིག་རྲེད་འདགུ བར་སྐབས་ནས་ངསོ་རང་ལྷ ་ོ
ལྷ ་ོཀོ ་རི་ཡ་དང་འབྲེལ་བ་གང་ཙམ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་
ཟད། ངསོ་རང་ལྷ་ོཀོ་རི་ཡར་འཁུྱག་ཙམ་བསླ ྲེབས་པ་རྲེད། 
ཀོ་རི་ཡའི་མི ་མང་ཚོ་དངསོ་གནས་དང་གནས་སངས་
རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་དད་པ་རྲེ ་གཅིག་ ཡོད་པ་རྲེད་འདགུ  
དྲེ་རིང་ངསོ་ལ་ཀོ་རི་ཡའི་ཆོས་གྲགོས་ཚོར་ཆོས་འབྲེལ་བྱ་
རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བུྱང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུྱང་། ཁྱྲེད་རང་
ཚོས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་དམིགས་བསལ་གིས་ད་ོསྣང་
ཡོང་བཞིན་པ་ད ྲེ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརྲེད།

སིྤར་ཆོས་དད་རང་མོས་རྲེད། ཆོས་གང་བྱས་དང་མ་བྱས་
སོ་སོ་སྒ ྲེར་གི་རང་དབང་རྲེད། ཆོས་ལུགས་འད་མིན་ཡོད་

མ་ཟད་ཆོས་ལུགས་འད་མིན་ཚང་མར་གུས་ཞབས་བྱྲེད་ཀི་
ཡོད། ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་ལྟ་གུྲབ་མི་འད་བ་ཡོད་ནའང་
བསླབ་བྱ་གཅིག་གུར་ཏྲེ་བསམ་པ་བཟང་པ་ོབྱྲེད་དགོས་
པ། སིྤ་ལ་ཕན་སྲེམས་བྱྲེད་དགོས་པ་ཚང་མས་གསུང་གི་
འདགུ་པས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརྲེད།  དྲེར་བརྟ ྲེན་ཆོས་ལུགས་
མཐུན་སིྒལ་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད་འདགུ དྲེ་
རིང་འདརི་ཀོ་རི་ཡའི་ཆོས་གྲགོས་གཙོ་བརོ་གུར་པའི་དནོ་
གཉ ྲེར་ཅན་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་ཕན་བུ་ཞུ་རུྒྱའི་གོ་
སྐབས་བུྱང་བར་ངསོ་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུྱང་།

ཀོ་རི་ཡའི་མཁན་པའོི་མཚོན་པའི་ཆོས་ཞུ་བ་ཡོངས་ནས་
དམིགས་བསལ་གིས་ཐུགས་སྣང་གནང་བར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ། 
ངསོ་ཀི་ཆོས་གྲགོས་ཀོ་རི་ཡའི་མཁན་པ་ོདང་ངྲེད་གཉསི་
ལོ་མང་ནས་ང་ོཤྲེས་པ་རྲེད། དྲེ་རིང་སརླ་ཡང་ཐུག་སྟ ྲེ་ངསོ་
ཀིས་ཆོས་འབྲེལ་བྱྲེད་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བུྱང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་
པ་ོབུྱང་། ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞྲེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

ད ྲེ་རིང་ངསོ་ཀིས་འད་ིཞུ་འདདོ་བུྱང་།  སིད་པ་ང་ོབ་ོཉདི་
ཀིས་དག། ང་ོབ་ོཉདི་ཀིས་སིད་བལ་བྱས། །རང་བཞིན་
དག་པའི་སྲེམས་ལྡན་པའི། །སིད་པ་དམ་པ་བྱྲེད་པར་
འགུར། །ཞྲེས་པའི་ཚིག་འད་ིཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆྲེན་པ་ོ
རྲེད། སིད་པ་ང་ོབ་ོཉདི་ཀིས་དག །ཅྲེས་པས་སིད་པ་ང་ོ
བ་ོཉདི་ཀིས་གུྲབ་མྲེད་པ་དང་། སིད་པ་ང་ོབ་ོཉདི་ཀིས་མ་
གུྲབ་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་བླརོ་ཆོས་གང་དང་གང་སྣང་
ཡང་ང་ོབ་ོཉདི་ཀིས་གུྲབ་པར་སྣང་ཞིང་། སྣང་བ་ལྟར་ད་ུང་ོ
བ་ོཉདི་ཀིས་གུྲབ་པར་ཞྲེན་པའི་བླ་ོད ྲེས་ཆགས་སྡང་བསྐྱྲེད་
ཅིང་། བླ་ོད ྲེས་ཕངོ་གི་ཡོད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ཆོས་རྣམས་ང་ོབ་ོ

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཀ་ོརི་ཡའ་ིདད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་
རྣམས་ལ་དབུ་མ་ར་བ་ཤྲེས་རབ་ཀི་ཆོས་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།
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ཉདི་ཀིས་གུྲབ་པའི་སྟངོ་པ་ལ་བསམ་བླ་ོའཁརོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད།

ང་ོབ་ོཉདི་ཀིས་སིད་བལ་བྱས། །ཞྲེས་རང་བཞིན་གིས་
གུྲབ་པའི་སྟངོ་པ་ཤྲེས་ཏ ྲེ་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡིན་ན། ཨ་
འཐས་ཀི་འཛིན་པ་ཤུགས་ཆུང་ད་ུའགྲ་ོབ་དང་། དྲེའི་རྐྱྲེན་
གིས་ཆགས་སྡང་གི་བླ་ོཤུགས་ཆུང་ད་ུའགྲ་ོགི་ཡོད། ངསོ་
ཀིས་ང་ོཤྲེས་པའི་ཚད་རྡལུ་དངསོ་ཁམས་རིག་པ་བ་ཁ་ཤས་
ཀིས་ཕི་ནང་གི་ཆོས་གང་དང་གང་ཡིན་ནའང་ང་ཚོར་དནོ་
གི་ངསོ་ནས་ཡོད་པར་སྣང་བ་ད ྲེ་སྣང་བ་ལྟར་ད་ུགུྲབ་ཡོད་པ་
མ་རྲེད། ཚང་མ་བླ་ོཡིས་བཅསོ་པ་ཙམ་རྲེད། ཅྲེས་བརདོ་
ཀི་འདགུ དབུ་མའི་གཞུང་
ད།ུ ཆོས་གང་དང་གང་ཡིན་
ཡང་དནོ་གི་ངསོ་ནས་ཡོད་
པར་སྣང་གི་ཡོད་ཀང་། སྣང་
བ་ལྟར་ད་ུགུྲབ་པ་མྲེད། ཅྲེས་
གསུངས་ཡོད། དྲེའི་གནད་
འགག་ནི་དནོ་ གི་ངསོ་ནས་
ཡོད་པ་ཞིག་སྣང་སྐབས་ད ྲེ་ལ་
དམིགས་ནས་ཡིད་ད་ུའངོ་བ་
ཞིག་སྣང་ན་ཆགས་པ་སྐྱྲེས། 
ཡིད་ད་ུམི་འངོ་བ་ཞིག་སྣང་ན་
སྡང་སྲེམས་སྐྱྲེས་པའི་ཆགས་
སྡང་གི་བླ་ོཡོང་གི་ཡོད་པས་ཆགས་སྡང་གི་བླའོི་གཞི་མ་ན་ི
ཨ་འཐས་ཀི་འཛིན་པས་བྱྲེད་ཀི་ཡོད།

མདརོ་ན། སིད་པ་ང་ོབ་ོཉདི་ཀིས་དག། ང་ོབ་ོཉདི་ཀིས་སིད་
བལ་བྱས། །ཞྲེས་པའི་དནོ་ན་ིཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་
གུྲབ་པའི་སྟངོ་པའི་ང་ོབ་ོཡག་པ་ོཤྲེས་པ་ཡིན་ན། ཆོས་
རྣམས་སྣང་བ་ལྟར་ད་ུང་ོབ་ོཉདི་ཀིས་གུྲབ་པར་འཛིན་པའི་
འཛིན་པ་ད ྲེ་ལ་གནདོ་པའི་སྒ་ོནས་བདྲེན་འཛིན་ལ་གནདོ་
ཀི་ཡོད། དྲེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་རྣམས་སྣང་བ་ལྟར་ད་ུགུྲབ་མྲེད་པ་
བཏགས་དནོ་བཙལ་ན་མིང་བརྡས་གཞག་ཙམ་མ་གཏགོས་
དནོ་གི་ངསོ་ནས་གུྲབ་པ་རྡལུ་ཙམ་མྲེད་པ་བླ་ོལ་འཆར་ཡོང་
སྐབས་ཆགས་སྡང་གི་བླ་ོམི་སྐྱྲེ་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད།

རང་བཞིན་དག་པའི་སྲེམས་ལྡན་པའ།ི །སདི་པ་དམ་པ་བྱྲེད་
པར་འགུར། ཞྲེས་ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་གུྲབ་པའི་

སྟངོ་པར་ངྲེས་པའི་བླ་ོད ྲེས་བདྲེན་འཛིན་ལ་ཐད་ཀར་གནདོ་
པའི་སྒ་ོནས་ཆགས་སྡང་གི་བླ་ོཤུགས་ཆུང་ད་ུའགྲ་ོབ་དང་། 
དྲེ་དང་ཆབས་ཅིག་རང་གཞན་སུ་ཡིན་ཡང་ཨ་འཐས་ཀི་
འཛིན་པས་ཕོང་ ཡོང་བ་ ཡིན་པས་ནམ་མཁའི་མཐར་
གཏུགས་པའི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁུལ་བའི་གཞན་
དབང་ད་ུམ་འགྲ་ོབ་ཞིག་བུྱང་ན་བསམ་པའི་བརྲེ་བའི་བླ་ོ
དང་། དྲེ་ལྟ་བུའི་ཟབ་པ་སྟངོ་ཉདི་ལ་བསམ་བླ་ོའཁརོ་ཞིང་། 
དྲེས་དངས་ནས་གཞན་རངོས་པའི་གཞན་དབང་ད་ུགུར་པ་
སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྙིང་ནས་མི་བཟདོ་པའི་བརྲེ་བའི་བླ།ོ 
སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བས་བདྲེན་འཛིན་ལ་ཨ་འཐས་ཀི་འཛིན་པ་

ཤུགས་ཆུང་ད་ུགཏངོ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་བདྲེན་འཛིན་གི་
གཞན་དབང་ད་ུསོང་བའི་སྲེམས་ཅན་རང་དང་རང་འད་བ་
རྣམས་སྡུག་བསྔལ་མི་འདདོ་པ་དང་བདྲེ་བ་འདདོ་པ་གཅིག་
མཚུངས་ཡིན་པས་ད ྲེ་ལ་མི་བཟདོ་པའི་སྙིང་རྲེའི་བླ་ོབཅས་
སླ ྲེབ། དྲེའི་ཐབས་ཤྲེས་ཀི་ཉམས་ལྲེན་ཚང་མ་འདའིི་སྒང་
ནས་ཡོང་གི་འདགུ  དྲེ་ལྟ་བུའི་སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བ་དང་བྱང་
ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ཀི་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་སྐབས་ཐྲེག་ཆྲེན་དང་
ཐྲེག་དམན་གང་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་། ཚོགས་ལམ། སྦརོ་
ལམ། མཐངོ་ལམ། སྒམོ་ལམ་བཅས་རིམ་བཞིན་མངནོ་ད་ུ
བྱྲེད་ཐུབ་པ་ཡོང་གི་འདགུ 

རང་བཞིན་དག་པའི་སྲེམས་ལྡན་པའ།ི །སདི་པ་དམ་པ་བྱྲེད་
པར་འགུར། །ཞྲེས་ཆོས་གཟུགས་ཀི་སྐུ ་ཟུང་ད་ུསྦྲེལ་བའི་
རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་ཐབོ་ཐུབ་ཀི་རྲེད། ཅྲེས་གསུངས་པ་རྲེད། 
སིད་པ་ང་ོབ་ོཉདི་ཀིས་མ་གུྲབ་པ་ད ྲེ་ར་ཆྲེན་པ་ོདང་བཀའ་

དནི་ཆྲེན་པ་ོརྲེད་འདགུ གལ་ཏྲེ་སིད་པ་ང་ོབ་ོཉདི་ཀིས་གུྲབ་
ཡོད་ན་ང་ཚོའི་ཨ་འཐས་ཀི་འཛིན་པ་མྲེད་པ་བཟ་ོཐབས་མི་
འདགུ སིད་པ་ང་ོབ་ོཉདི་ཀིས་མ་གུྲབ་པ་ལ་བསམ་བླ་ོཡག་
པ་ོབཏང་བ་ཡིན་ན་ཆགས་སྡང་གི་ཨ་འཐས་ཀི་འཛིན་པ་
ཤུགས་ཆུང་ད་ུའགྲ་ོབ་དང་། ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་
གུྲབ་པའི་སྟངོ་པ་ཟྲེར་བ་ན་ིདངསོ་པའོི་གཤིས་ལུགས་བཤད་
པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། ང་ཚོའི་སྲེམས་མ་རངུས་པ་ད ྲེ་ལས་རངུ་
ད་ུབྱྲེད་པའི་གནད་འགག་དྲེར་ཐུག་འདགུ

གསར་འགུར་ད་ུཐནོ་གསལ་ལ། ཉ ྲེ་ཆར་ལྷ་ོཀོ་རི་ཡར་མི་
མང་ཧ་ཅང་འཚང་ཁ་བརྒྱབ་ནས་མི་ཁ་ཤས་འདས་གྲངོས་

དང་། གང་ལྟར་ཤི་རས་སོང་
བའི ་གནས་ཚུལ་བཤད་ཀི ་
འདགུ་པ་ད ྲེ་ཐབས་སྐྱ་ོཔ་ོརྲེད། 
ང་ཚོ་ཚང་མས་འདས་གྲངོས་
ཕིན་པ་ཚོའི་ནང་མི་རྣམས་ལ་
སྲེམས་གསོའི་འཚམས་འད་ི
དང་། དྲེ་ལྟ་བུའི་གནས་ཚུལ་
བུྱང་བར་བླ ོ་ ཕམ ་པ ོ་ བུྱང་ །  
ང་ ཚོའི ་ ནང་ པའི ་ ཡུལ ་ གུྲ ་
ཞིག་ཏུ་དནོ་དག་ཆུང་ས་ཞིག་
གི་ཐགོ་ནས་འཁུག་པ་བརྒྱབ་
པ་ན་ིནང་པ་སིྤའི་ངསོ་ནས་

བཤད་ན་བླ་ོཕམ་གི་རང་བཞིན་ཞིག་རྲེད། འདས་གསོན་
ཚང་མར་ང་ཚོས་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་རུྒྱ་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད།

སིྤར་འཛམ་གླིང་གི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་སྲེམས་པ་བཟང་
པ་ོབྱྲེད་དགསོ་པ་དང་། གཞན་ལ་ཕན་སྲེམས་བྱྲེད་དགསོ་
པ། སིྤ་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐགོས་བྱྲེད་དགོས་ཚུལ་གསུང་གི་
ཡོད། སངས་རྒྱས་པས་སིྤ་ལ་ཕན་ཐགོས་བྱྲེད་རུྒྱའི་བླ་ོད ྲེའི་
འགལ་རྐྱྲེན་གཙོ་བ་ོཨ་འཐས་ཀི་འཛིན་པ་ད ྲེས་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་
པར་བརྟ ྲེན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཤྲེས་རབ་
སྙིང་པའོི་ནང་། གཟུགས་སྟངོ་པའ།ོ སྟངོ་པ་ཉདི་གཟུགས་
སོ། གཟུགས་ལས་སྟངོ་པ་ཉདི་གཞན་མ་ཡིན། སྟངོ་པ་
ཉདི་ལས་ཀང་གཟུགས་གཞན་མ་ཡིན་ན་ོཞྲེས་ཨ་འཐས་ཀི་
འཛིན་པ་སྐྱྲེ་སའི་གཟུགས་དྲེར་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་བཏགས་
དནོ་བཙལ་ན་རྙ ྲེད་རུྒྱ་མྲེད་པ་མིང་བརྡས་བཞག་ཙམ་ལས་
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ང་ཚོའི་བླ་ོལ་སྣང་བ་ནང་བཞིན་དནོ་གི་ངསོ་ནས་གུྲབ་པ་
གཏན་ནས་མྲེད་ཅྲེས་གསུང་གི་ཡོད། དྲེས་ཕན་ཐགོས་ཧ་
ཅང་ཆྲེན་པ་ོའདགུ 

ངསོ་ལ་མཚོན་ན་ཉནི་རྲེ་བཞིན་ད་ུབྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང་
སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བ་བསྒམོ་རུྒྱ་ད ྲེ་ཉམས་ལྲེན་གི་གཙོ་བ་ོཡིན་
པས་སྲེམས་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་འདགུ སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་
བས་ཆགས་སྡང་གི་བླ་ོཆུང་ད་ུབཏང་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་
ཀི་སྲེམས་ཀིས་རང་གཅྲེས་འཛིན་གི་བླ ་ོཤུགས་ཆུང་ད་ུ
བཏང་སྟ ྲེ་ཀུན་ལ་ཕན་བདྲེ་བསུྒབ་རུྒྱའི་གཞན་ཕན་གི་བླ ་ོ
ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་ད ྲེའི་ཚོད་ཀིས་སྲེམས་ཀི་གཏིང་ནས་སྙིང་
སྟབོས་སླ ྲེབ་བཞིན་པ་དང་། ཀུན་ལ་ཕན་བདྲེ་སུྒབ་སྙམ་
པའི་སྲེམས་ཤུགས་སླ ྲེབ་བཞིན་ཡོད། རང་གཅྲེས་འཛིན་
གི་དབང་གིས་སྲེམས་ལ་རྣམ་རྟགོ་འད་མིན་ཡོད་པ་རྣམས་
ཉུང་ད་ུཕིན་ཏ ྲེ་སྲེམས་པ་བཟང་པའོི་སྲེམས་བསྐྱྲེད་ད ྲེས་ལུས་
བདྲེ་བ། སྲེམས་ལྷདོ་ཅིང་སྙིང་སྟབོས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་གི་

ཡོད་སྟབས། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ཞྲེས་པ་ན།ི  རང་གཞན་
དནོ་ན་ིརང་བསུྒབ་ཕིར། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ན་ིབསྐྱྲེད་པར་
བགི། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་དནོ་བསུྒབ་ནའང་བྱང་
ཆུབ་ཀི་སྲེམས་སྒམོ་དགསོ། གཞན་དནོ་བསུྒབ་ནའང་བྱང་
ཆུབ་ཀི་སྲེམས་སྒམོ་དགསོ།  གཞན་ཕན་གི་བླ་ོབྱང་ཆུབ་
སྲེམས་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡིན་ན་རང་གཞན་གཉསི་ཀི་
དནོ་སུྒབ་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ དྲེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཨ་
འཐས་ཀི་འཛིན་པ་ཤུགས་ཆུང་ད་ུགཏངོ་རུྒྱའི་སྟངོ་ཉདི་ཀི་
ལྟ་བ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་གཉསི་ཡ་མ་བལ་བར་བསམ་
བླ་ོབཏང་ན་ང་ཚོའི་མི་ཚྲེ་དནོ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་པ་
ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རྲེད། ཚྲེ་འད་ིལ་གོམས་འདསི་ཡག་པ་ོ
ཞིག་བསྟ ྲེན་ཐུབ་ན་ཤྲེས་པའི་རུྒྱན་ད ྲེ་གཅིག་པ་རྲེད། ད་རྲེས་
ང་ཚོར་མི་ལུས་ཐབོ། སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་མཇལ་
པའི་བསྐལ་བ་བཟང་པའོི་དསུ་འདརི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྲེ་
བའི་ལམ་དྲེ་དག་ལ་ཐགོ་མར་ཐསོ་བུྱང་གི་ཤྲེས་རབ་སྐྱྲེད། 
དྲེ་ནས་བསམ་བུྱང་གི་ཤྲེས་རབ་སྐྱྲེད། དྲེ་ནས་རིམ་པས་

མངོ་བ་གང་ཙམ་བསགས་པ་ཡིན་ན། དྲེའི་བག་ཆགས་
དྲེ་ཚྲེ ་རབས་ནས་ཚྲེ ་རབས་མ་ཉམས་པར་འགྲོ་ གི་ ཡོད་
པས། དྲེའི་མཐུ་ལ་བརྟ ྲེན་ནས་རང་ཉདི་ཀང་ཚྲེ་རབས་ནས་
ཚྲེ་རབས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང་སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བར་མུ་
མཐུད་ནས་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་རུྒྱ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། དངསོ་
དང་བརུྒྱད་པའི་ཐོག་ནས་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་
པའི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བ་དང་བྱང་
ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ཀི་སྒ་ོནས་ཕན་བདྲེ་བསུྒབ་རུྒྱ་ཡོང་བཞིན་
པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། མདརོ་ན་སྤདོ་འཇུག་ནང་། ཇི་སིད་
ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང་། །འགྲ་ོབ་ཇི་སདི་གནས་གུར་བ།  
།དྲེ་སིད་བདག་ན་ིགནས་གུར་ནས། །འགྲ་ོབའི་སྡུག་བསྔལ་
སྲེལ་བར་ཤོག །ཅྲེས་པ་ད ྲེ་རྲེད། ཅྲེས་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ། །

རི་ཡའི་མཁན་པ་ོཅིན་ཝོ་ཁུ་ (Jinwook KIM) ལགས་
ཀིས་གཙོས་གསུང་ཆོས་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་
རྣམས་ཀིས་སྤསོ་སྣ ྲེས་མདནུ་བསུ་དང་བཅས་ཐྲེག་ཆྲེན་ཆོས་
གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུགདན་འད ྲེན་ཞུས་པ་དང་། གཙུག་

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༢༦ ཉནི་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐྲེག་
ཆྲེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུདགའ་ལྡན་ཁི་རིན་པ་ོཆྲེ་
མཆོག་གིས་གཙོས་ཀོ་རི་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ ༣༠༠ 
ལྷག་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ 
༦༥ ནས་ཕྲེབས་པའི་ཆོས་
ཞུ་བ་ཁྱནོ་ ༥༠༠༠ བརྒལ་
བར་ཐྲེངས་འདའིི་དབུ་མ་ར་
བ ་ཤྲེས ་རབ་ཀི ་བཀའ་ཆོས་
ལྲེགས་པར་གུྲབ་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉིན་ གི་སྔ ་
ད་ོཆུ་ཚོད་བརྒྱད་པའི་ཐོག་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་བཞུགས་སྒར་
རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་སྒ་ོཆྲེན་ད་ུཀོ་

ལག་ཁང་གི་བཞུགས་ཁརི་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་མཚམས་
ཀོ་རི་ཡའི་ཆོས་ཞུ་བ་སྲེར་སྐྱ་མི་མང་གིས་རང་སྐད་ཐགོ་
ཤྲེས་རབ་སྙིང་པ ོ་གསུང་འདནོ་དང་འབྲེལ་མཎྜལ་རྟ ྲེན་
གསུམ་འདྲེགས་འབུལ་ཞུས་རྲེས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མ གོ ན ་ ཆྲེ ན ་ པ ོ ་ མ ཆོ ག ་
གིས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ།  
དྲེ་ རིང་ ཀོ ་ རི ་ ཡའི ་ ཆོས ་
གྲགོས་ཚོར་བཀའ་ཆོས་ཉནི་
གཉསི་པ་རྲེད། ཆབ་སིད་
ཀི་ཐགོ་ནས་ཀོ་རི་ཡའི་ཆོས་
གྲགོས་ཚོར་དཀའ་ངལ་མང་
པ་ོཡོད་པ་རྲེད། ཆོས་ཕགོས་
ཀི་ཐོག་ནས་དངསོ་གནས་
དང་གནས་དད་པ ་བརྟན་
པ ོར་ སྡ ོད་ པ ་ ཞིག ་ཆགས ་
འདགུ ཀོ ་རི་ཡའི་ ཆོས་

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཀ་ོརི་ཡའ་ིདད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་
རྣམས་ལ་དབུ་མ་ར་བ་ཤྲེས་རབ་ཀི་བཀའ་ཆོས་རྲེ་ཞིག་ལྲེགས་པར་མཇུག་སིྒལ་མཛད་པ།



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་གྱི ་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།15

གྲགོས་ཚོར་དམིགས་བསལ་གིས་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་དང་། 
ཁྱདོ་ཚོས་ཆབ་སིད་དང་དམག་འཁུག་གི་དཀའ་ངལ་འགོ་
ཏུ་སོ་སོའི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་དད་པ་གཡོ་བ་མྲེད་པར་
ཡོད་པ་ལ་ཚང་མར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། ཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོརྲེད། ཀོ་རི་ཡ་ལྷ་ོབྱང་གཉསི་བྱས་ཏྲེ་ཀོ་རི་ཡ་བྱང་མས་
རྡལུ་ཕན་མཚོན་ཆར་བརྟག་དཔྱད་གཏངོ་བའི་མཚོན་པས་
དྲེའི་གྲས་དགང་ཙམ་གཞི་ལྕི་
བ་ོའདགུ ཞི་བདྲེ་ཡག་པ་ོཡོང་
ཐུབ་རུྒྱ་ང་ཚོ་ཆོས་གྲགོས་ཚང་
མའི་ལས་འགན་དང་། སྨནོ་
ལམ་བརྒྱག་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆྲེན་པ་ོཡིན། སོ་སོའི་ལག་
ལྲེན་གི་ཐགོ་ནས་ག་ཚོད་ཐུབ་
ཐུབ་ཀིས་ཐབས་ཤྲེས་བྱྲེད་རུྒྱ་
ཡོད་ན་ཨང་དང་པོ་ དང་ །  
དྲེ་མྲེད་ན་སྨ ོན་ལམ་བརྒྱབ་
ནས་སྡདོ་རུྒྱ་མ་གཏགོས་གང་
ཡང་མྲེད། གང་ལྟར་ཀོ་རི་
ཡའི ་ ཆོས ་པ ་ ཚོས ་སྲེམས ་
ཤུགས་རྲེ་གཅིག་ཏུ་སིྒམ་ནས་སྡདོ་ཀི་ཡོད།

འཛམ་གླིང་འདརི་དངསོ་གནས་ཞི་བདྲེ་དང་། ཚྲེ་འད་ིཕི་
གཉསི་ཡོང་བ་ལ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་ཐགོ་ནས་སྲེམས་
པ་བཟང་པ་ོདང་། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅྲེས་བསམ་བླ་ོ
རྒྱ་ཆྲེན་པ་ོབཏང་ན་སོ་སོ་སྒ ྲེར་གི་མི་ཚྲེ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་ང་
ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་ཁྱནོ་ཡོངས་སུ་ཞི་བདྲེ་དང་། སྲེམས་གཏིང་
ནས་སྙིང་སྟབོས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་པ་ཡིན་པས་ཀོ་རིི་
ཡའི་ཆོས་གྲགོས་ཚོས་ད ྲེ་ལྟར་དགོངས་པ་བཞྲེས་རོགས། 
འཛམ་གླིང་འདརི་དར་རུྒད་སྣ་ཚོགས་ཤིག་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད་
པ་ད ྲེ་ཆོས་ཉདི་རྲེད། ང་ཚོ་བདོ་པ་དང་སོག་པ།ོ ཨུ་ར་ུ
སུའི་ཁོངས་ཀི་བྷུ ་རི་ཡཏ། ཀོ་རི་ཡ་སོགས་ལ་ཆོས་ལུགས་
བསུྒར་བའི་སྐད་ཆ་མ་རྲེད། ལོ་ང་ོསྟངོ་ཕག་རིང་སངས་རྒྱས་
པའི་ཆོས་ཀི་རྲེས་སུ་ཞུགས་མཁན་རྲེད། སངས་རྒྱས་པའི་
ཆོས་ལ་སྙིང་ཁུངས་རསུ་པའི་གཏིང་ནས་དད་པ་ཐབོ་པ་
བྱས་ཏྲེ་བསྡད་པ་རྲེད། དྲེང་སང་གི་དསུ་ཚོད་འདརི་འགུར་
བ་མང་པ་ོའགྲ་ོབཞིན་པ་ཞིག་རྲེད། དསུ་ཚོད་འདའིི་སྐབས་
སུ་སྲེམས་ལ་ཞི་བདྲེ་དགསོ། སྲེམས་ཀི་ཞི་བདྲེ་ཡོད་ན་ཚྲེ་

རིང་པ་ོདང་། ལུས་བདྲེ་ཐང་ཡོང་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོད། 
དྲེང་སང་སྲེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་འཕདོ་བསྟ ྲེན་སྐརོ་ལ་
ད་ོསྣང་ཡོད་མཁན་སྨན་པ་དང་ཚན་རིག་པ་སོགས་མང་
པསོ་ཆོས་དད་ཀི་སྐད་ཆ་མིན་པར། སྲེམས་ལ་བྱམས་བརྲེ་
དང་ཞི་བདྲེ་ཡོད་ཚྲེ་རང་བཞིན་གིས་ཚྲེ་རིང་བ་དང་། ནད་
མྲེད་པ་ཡོང་བ་བཤད་ཀི་འདགུ

ང་ཚོ་ཚང་མས་འཛམ་གླིང་འདརི་བདྲེ་སིྐྱད་འདདོ་ཀི་ཡོད། 
བདྲེ་སིྐྱད་ན་ིགནམ་ནས་འབབ་རུྒྱ་དང་། ས་ནས་སྐྱྲེ་རུྒྱ་མྲེད་
པར་སོ་སོའི་སྲེམས་ནས་བཟ་ོདགོས། དྲེར་བརྟ ྲེན་སངས་
རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། སྲེམས་དཀུྲགས་མཁན་ཁོང་
ཁ་ོདང་། ཕག་དགོ ང་རྒྱལ་གིས་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པས་དྲེ་དག་
ལ་གཉ ྲེན་པ་ོབསྟ ྲེན་སྟངས་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་སྲེམས་ཁམས་
རིག་པའི་སྐརོ་ཧ་ཅང་ཞིབ་ཚགས་པ་ོགསུངས་ཡོད་པས་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་ཤྲེས་ནས་དད་པ་ཐབོ་པ་ཞིག་དང་། 
ལག་ལྲེན་ཡག་པ་ོསྐྱྲེལ་བ་ཡིན་ན་སྲེམས་ཀི་ཞི་བདྲེ་རང་
བཞིན་གིས་ཡོང་བ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད། ཆོས་ལ་དད་པ་
ཡོད་མྲེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་སྲེམས་ཀི་ཞི་བདྲེ་ཚང་མས་འདདོ་
ཀི་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདྲེ་ཟ ྲེར་གི་ཡོད། 
ཞི་བདྲེ་དངསོ་མ་ན་ིསྲེམས་ཀི་ཞི་བདྲེ་བརུྒྱད་ནས་ཡོང་བ་མ་
གཏགོས་ཆིངས་ཡིག་ལྟ་བུ་འཇགོ་པ་དང་། གསུང་བཤད་
འད་ཆགས་པ་ོཞིག་གིས་ཞི་བདྲེ་ཡོང་རུྒྱ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརྲེད། 
དཔྲེར་ན། དྲེང་སང་ཨུ་ར་ུསུའི་ཁོངས་སུ་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་
མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རྲེད། སྲེམས་ཀི་ཞི་བདྲེ་ཡག་པ་ོ
མ་བུྱང་ན་ཕག་དགོ་དང་འགྲན་སྲེམས། གཡོ་སུྒའི་ཐགོ་ཕིན་

པ་ཡིན་ན་ཞི་བདྲེ་ཡོང་རུྒྱ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརྲེད། ཆོས་ལ་དད་
པ་ཡོད་མྲེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་སྲེམས་བཟང་པ་ོདགསོ་རུྒྱ་གལ་
ཆྲེ། སྲེམས་དཀུྲག་མཁན་ཁངོ་ཁ་ོདང་ཞྲེ་སྡང་ཡིན། ཞྲེ་སྡང་
གི་གཉ ྲེན་པ་ོག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་བསྟ ྲེན་པ་དང་། བྱམས་
བརྲེ་ཉམས་ལྲེན་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་བྱྲེད་ཐུབ་པ་བུྱང་
ན། ང་ཚོ་ཆོས་པ་ཞིག་གི་ངསོ་ནས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདྲེ་ཡོང་

བར་ཏན་ཏན་ཞབས་འདྲེགས་
སུྒབ་ཀི་ཡོད། ཚང་མས་ཧུར་
ཐག་གནང་གི་ ཡོད་པ་རྲེད། 
ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

ད ྲེ་ནས་སྐབས་སུ་བབ་པ་ཀོ་
རི་ཡའི་ཆོས་གྲགོས་ཚང་མར་
ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། ཀོ་
རི་ཡ་ལྷ ་ོབྱང་གི་དཀའ་ངལ་
རྣམས་རིམ་བཞིན་བདྲེན་པའི་
མཐའ་གསལ་ནས་ཞི་འཇམ་
ཡག་པ་ོཞིག་ཡོང་ཐུབ་པའི་རྲེ་
བ་ཡོད་ལ་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གི་

ཡོད། ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ། ཞྲེས་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་དང་། སྟངོ་
པ་ཉདི་དང་བདག་མྲེད་ཀི་སྐརོ་ལ་དཔྱད་སྒམོ་དང་འཇགོ་
སྒམོ་གི་ཁིད་གནང་རྲེས་ད་ིབ་ཁག་ལྔ་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ།

དྲེ་རྲེས་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་དབུ་མ་ར་བ་ཤྲེས་
རབ་ཀི་བཤད་ལུང་ལ་དྭགས་ནས་ཁི་ཟུར་རིན་པ ོ་ཆྲེའི་
མདནུ་སར་ཞུས་པའི་བཀའ་སླ ོབ ་དང་འབྲེལ་ཀོ ་རི་ཡ་
གཙོས་པའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ལྔ་སྟངོ་བརྒལ་བར་དབུ་
མ་ར་བ་ཤྲེས་རབ་ཀི་བཤད་ལུང་དབུ་འཛུགས་ཀིས་ཕད་
པ་བརྟག་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་བཅུ་བཞི་པའི་བར་
ད་ུལྲེགས་པར་སྩལ་བ་དང་། མཐར་ཆོས་ཞུ་བ་ཡོངས་ལ་
སྲེམས་བསྐྱྲེད་ཀི་ཆོས་འབྲེལ་བཀའ་དནི་སྩལ་རྲེས་ཀོ་རི་
ཡའི་ཆོས་ཞུ་པ་ཚོར་སྐུ ་པར་ལྷན་སྒནོ་གིས་ཐྲེངས་འདའིི་
ཀོ་རི་ཡའི་དད་ལྡན་གིས་གཙོས་ཆོས་ཞུ་ཡོངས་ལ་དབུ་མ་
ར་བ་ཤྲེས་རབ་ཀི་བཀའ་ཆོས་གནང་སྒ་ོལྲེགས་པར་གུྲབ་
ཡོད། །
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ཞི་བདྲེ་ཇི་ལྟར་སུྒབ་དགསོ་ཀི་ཡོད་པ་དང་། སྲེམས་ཀི་ཞི་
བདྲེ་དཀུྲག་མཁན་གང་དག་ཡིན་པ་ད ྲེ་ཚོའི་གྲས་ནང་པའི་
གཞུང་ནས་གསུངས་པ་ལ་ད་ོསྣང་དང་། སླབོ་སྦངོ་བྱས་ན་

ཕན་ཐགོས་ཡོད།

ངསོ་རང་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་བླ ་ོརིག་དང་རྟགས་རིག་
བལྟས་ཡོད། བླའོི་འགྲ་ོསྟངས་གང་ཙམ་ཤྲེས་པར་བརྟ ྲེན་
དངསོ་ ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་འད་ཞིག་
འཕད་པ་ཡིན་ནའང་སྲེམས་ཀི་ཞི་བདྲེ་ཉར་ཐུབ་ཀི་འདགུ 
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་ནང་ནས་བྱམས་སྙིང་རྲེ་བྱང་ཆུབ་
ཀི་སྲེམས་ཞྲེས་པ་ན་ིསྲེམས་ཀི་ཞི་བདྲེ་ཡོང་བ་དང་སོ་སོའི་
སྲེམས་ནང་སོ་སོར་གདྲེང་འཁྲེལ་བ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་
ན་ིཧ་ཅང་གི་ར་ཆྲེན་པ་ོརྲེད་འདགུ ངསོ་ཀིས་ཞགོས་པ་ཡར་
ལངས་པ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གི་
ཡོད། སོ་སོའི་སྲེམས་ལ་གདྲེང་འཁྲེལ་བའི་ཞི་བདྲེ་ཡོང་
བར་ཧ་ཅང་ཁྱད་པར་འདགུ ངསོ་རང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ག་
བདནུ་ལ་སླ ྲེབ་ཡོད་ཀང་གདངོ་ལ་བལྟས་ན་ག་བདནུ་ལ་
སླ ྲེབ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་འདགུ་གམ། སྨན་དམིགས་བསལ་དྲེ་
འད་ཟ་རུྒྱ་གང་ཡང་མྲེད། ཞོགས་པ་ཡར་ལངས་པ་དང་
བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་བསྒམོ་ནས་སྡདོ་ཀི་ཡོད། བྱང་ཆུབ་
ཀི་སྲེམས་ན་ིསྲེམས་ལ་སྦོང་བརྡར་བྱས་ཏྲེ་རྣམ་མཁྱྲེན་

རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་ཐབོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན། དྲེ་དང་
ཆབས་ཅིག་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་སྒམོ་དསུ་སོ་སོའི་གཟུགས་
པའོི་འཕདོ་བསྟ ྲེན་གི་སྨན་ལྟ ་ བུ ་ཆགས་ཀི་འདགུ དྲེར་

བརྟ ྲེན་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཕ་མྲེས་
ནས ་བྱང་ ཆུབ ་ ཀི ་ སྲེ མས ་
གོ་མོང་བ་རྲེད། བྱང་ཆུབ་
ཀི ་སྲེམས་ལ་མོས་པ ་ ཡོད་
མཁན་ཆགས་ ཡོད་སྟབས།  
ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་ཞགོས་
པ་ཡར་ལངས་པ་དང་བྱང་
ཆུབ་ཀི་སྲེམས་སྒམོས། རུྒྱ་
འབས་མན་ངག་བདནུ་ནི་
ཏགོ་ཙམ་རྙགོ་ད་ཚ་བ་ོརྲེད། 
བདག་གཞན་མཉམ ་བརྲེ། 
ནམ་མཁའི་མཐར་གཏུགས་

པའི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་དང་སྒ་ོཀུན་ནས་མཚུངས་
པར་བདྲེ་བ་འདདོ་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདདོ་པ་ཤ་སྟག་རྲེད། 
རང་གི་དནོ་ད་ུཆ་བཞག་ནའང་ཇི་ཙམ་གིས་གཞན་གི་སྡུག་
བསྔལ་བསམས་ནས་གཞན་དནོ་ག་ཚོད་ཀིས་བླ་ོལ་ཤུགས་
ཆྲེ་བ་བུྱང་བའི་ཚོད་ཀིས་སོ་སོའི་སྲེམས་ལ་ཞི་བདྲེ་ཡོང་
ཐུབ་ཀི་ ཡོད། རང་གཅིག་པུ་བདྲེ་བ་བུྱང་ན་བསམ་པ་
དང་། སྡུག་བསྔལ་མ་བུྱང་ན་བསམ་པའི་བསམ་བླ་ོད ྲེ་ཧ་
ཅང་རྒྱ་ཆུང་ཆུང་རྲེད། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདྲེ་བ་དང་
བདྲེ་བའི་རུྒྱ་དང་ལྡན་པར་གུར་ཅིག །སྲེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་རུྒྱ་དང་བལ་བར་གུར་
ཅིག །ཅྲེས་པའི་བསམ་བླ་ོཤུགས་ཆྲེན་པརོ་སླ ྲེབ་ཡོང་དསུ་
རང་ཉདི་ཀི་སྲེམས་ལ་རང་བཞིན་གིས་ཞི་བདྲེ་ཡོང་ཐུབ་
པ་ཞིག་རྲེད།

ངསོ་རང་ཞགོས་པ་ཡར་ལངས་པ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་
ཤུགས་ཆྲེན་པ་ོཞིག་བསྒམོ་གི་ཡོད། དྲེས་ཧ་ཅང་ཕན་གི་
འདགུ ཁྱདོ་ཚོ་ཚང་མ་ངསོ་ཀི་ཆོས་གྲགོས་དང་། ངསོ་ལ་
ཡིད་ཆྲེས་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད། ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་བྱང་

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༢༨ ཉནི་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་
སརྒ་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་ད་ུསོག་ཡུལ་གི་དད་ལྡན་མི་གྲངས་ 
༦༦ ལྷག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ཆོས་
དད་རང་མོས་རྲེད། ཆོས་
གང་བྱྲེད་དང་མི་བྱྲེད་སོ་སོའི་
རང་དབང་རྲེད། ཆོས་མི་
བྱྲེད་ནའང་སོ་སོའི་རང་དབང་
རྲེད། ཆོས་བྱྲེད་པ་ཡིན་ན་
དད་པ ་རྐྱང་པའི་ཐོག ་ནས་
ཕིན་པའི་ཆོས་དང་། ནཱ་ལྲེནྡྲ་
ནས་བརུྒྱད་པའི་བདོ་ཀི་ནང་
ཆོས་འད་ིརིགས་པ་ཡང་དག་
གི་ཐོག་ནས་བསུྒབ་རུྒྱ་ ཡོད་
པ་དང་། དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་སྲེམས་ཁམས་རིག་
པ་དང་འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་ཞིག་རྲེད་འདགུ ནང་པའི་
གཞུང་གི་ནང་སྲེམས་ཀི་ཞི་བདྲེ་ཇི་ལྟར་སུྒབ་དགསོ་ཀི་ཡོད་
པ་ཧ་ཅང་སྤུས་དག་པ་ོདང་འཆར་གཞི་ལྡན་པ་ཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོའདགུ 

ང་ཚོ་སྔ་མོ་ནས་ནང་པ་རྲེད། ཆོས་ལུགས་གཞན་ཚང་མ་
ཡག་པ་ོརྲེད། ངསོ་ཀིས་གུས་ཞབས་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་ནའང་ཆོས་
ལུགས་གཞན་པ་མང་པ་ོཞིག་རངོས་དད་ལྟ་བུ་འདགུ དྲེང་
སང་སྲེམས་ཁམས་རིག་པའི་ཐགོ་ནས་སྲེམས་ཀི་ཞི་བདྲེ་
ཇི་ལྟར་བསུྐན་དགོས་པའི་ཐད་ཚན་རིག་པས་ད་ོསྣང་བྱྲེད་
ཀི་འདགུ ང་ཚོ་ནང་པའི་ངསོ་ནས་ཚྲེ་རབས་ནས་ཚྲེ་རབས་
ཞྲེས་བཤད་ཀི་ཡོད། དྲེང་སང་གི་ཚན་རིག་པ་སོགས་ཀིས་
ཚྲེ་རབས་མང་པའོི་སྐད་ཆ་མྲེད་པར་ཚྲེ་འད་ིརང་ལ་སྲེམས་
ཀི་ཞི་བདྲེ་སུྒབ་པར་ནང་པའི་ལྟ་གུྲབ་ལ་དམིགས་བསལ་
ད་ོསྣང་བྱྲེད་ཀི་འདགུ ང་ཚོ་ཕ་མྲེས་ནས་ནཱ་ལྲེནྡྲའི་ཆོས་
བརུྒྱད་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་མཁན་རྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ཆོས་ཟྲེར་
དསུ་དད་པ་གཅིག་པུའི་ང་ོབརོ་མི་འཇགོ་པར་སྲེམས་ཀི་

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་སོག་ཡུལ་གི་དད་ལནྡ་མཇལ་
བཅར་བར་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ཀི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་གྱི ་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།17

༄༅།  །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༢༩ ཉནི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་ གིས་
བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕ ོ་བང་གི་མཇལ་འཕད་ཁང་
ད་ུསོག་ཡུལ་དགའ་ལྡན་དགོན་པའི་སྐུ ་ཚབ་དང་བླ་སུྤལ་
སོགས་སོག་རིགས་དད་ལྡན་
རྣམས ་ལ ་མཇལ ་ ཁ ་ དང་
བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ། དྲེ་
རིང་འདརི་དངསོ་སུ་འཛོམས་
པའི ་ ཚོ གས ་ ཁག ་ ག ཅིག ་
དང་། ལུས་པ་ོའདརི་སླ ྲེབས་
མྲེད་ཀང་བརྙན་གི་ཐགོ་ནས་
མཐོང་མཁན་དང་། ངསོ་
དང་ཡུན་རིང་པ་ོནས་ང་ོཤྲེས་
ཡིན་པ་ཕལ་ཆྲེར་ཐུགས་ཡིད་
གཅིག་ཏུ་འད ྲེས་པ་ཟྲེར་ཆོག་
པའི་སོག་པའོི་མཁན་པ་ོབླ་མ་
ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད། ང་རང་ཚོ་གྲགོས་པ་ོཆགས་པ་ན་ིཆོས་
ཕགོས་ཀི་ཐོག་ནས་ཆགས་ཀི་ཡོད་པས་ཚྲེ་འད་ིལ་ཆོས་
ཕགོས་ཀི་ཐགོ་ནས་གྲགོས་པ་ོཆགས་པ་ད ྲེ་ཚྲེ་རབས་ནས་
ཚྲེ་རབས་སུ་གྲགོས་པ་ོཆགས་ནས་སྡདོ་ཀི་རྲེད། དཔྲེར་ན། 
༸རྒྱལ་དབང་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་སྐབས་ནས་འབྲེལ་
བ་ཆགས་པ་ད ྲེ་ཚོ་སྐུ ་ཕ ྲེང་རིམ་བྱནོ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་
ཞིག་འདགུ སོག་པའོི་མཁན་པརོ་ཆ་བཞག་ན་ང་ཚོ་ཡུན་
རིང་པ་ོནས་ང་ོཤྲེས་པ་རྲེད། ཆོས་ཕགོས་ཀི་ཐགོ་ནས་དད་

པ་དང་དམ་ཚིག་གཡོ་བ་མྲེད་པའི་འབ ྲེལ་བ་འད་ིཡིས་ཚྲེ་
རབས་ནས་ཚྲེ་རབས་དང་། ཇི་སིད་ནམ་མཁའ་མ་ཟད་ཀི་
བར་ད་ུསྡདོ་ཀི་རྲེད། ངསོ་ཀི་ངསོ་ནས། ཇི་སིད་ནམ་མཁའ་
གནས་པ་དང་། །འགྲ་ོབ་ཇི་སིད་གནས་གུར་པ། །དྲེ་སིད་

བདག་ན་ིགནས་གུར་ནས། །འགྲ་ོབའི་སྡུག་བསྔལ་སྲེལ་
བར་ཤོག །ཅྲེས་པའི་སྨནོ་ལམ་འད་ིརུྒྱན་ཏུ་རྒྱག་གི་ཡོད། 
ནམ་མཁའ་མ་ཟད་ཀི་བར་ད་ུནམ་མཁའི་མཐར་གཏུགས་
པའི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དངསོ་དང་བརུྒྱད་པའི་ཐགོ་
ནས་ཕན་བདྲེ་སུྒབ་བསམ་པ་ཞིག་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གི་ཡོད་ལ་
སྲེམས་ཤུགས་བསྐྱྲེད་ཀི་ཡོད། སོག་པའོི་མཁན་པ་ོརང་ལ་
ཆ་གཞག་ནའང་ང་ཚོ་ང་ོཤྲེས་པ་རྲེད། ཚྲེ་རབས་ནས་ཚྲེ་
རབས་འབྲེལ་བ་ཡོང་གི་རྲེད། དྲེ་རིང་འདརི་སོག་པའོི་

ཚོགས་ཁག་གཅིག་འཛོམས་པར་ངསོ་རང་ཧ་ཅང་དགའ་
པ་ོབུྱང་། ཁྱྲེད་རང་ཚོ་ཚང་མར་འཚམས་འད་ིཡོད། བཀྲ་
ཤིས་བདྲེ་ལྲེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། 

ང་ཚོ་རྒྱ་ཧརོ་བདོ་གསུམ་ཞྲེས་ཧརོ་ན་ིསོག་པརོ་བརི ་གི་
རྲེད། ང་ཚོར་དམིགས་
བསལ་གིས་འབྲེལ་བ་ ཡོད་
པ ་ ཞིག་རྲེད། ལྷག་པར་
༸རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་
མཚོ་སོག་ཡུལ་ད་ུཕ ྲེབས་ནས་
དམིགས་བསལ་གིས་འབྲེལ་
བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།  
སྐུ ་མདུན་ སྐུ ་ གོང་མ ་ སོག ་
ཡུལ་ད་ུགང་ཙམ་བཞུགས་ཏྲེ་
སོག་སྐད་ཧ་ཅང་བདྲེ་པ་ོརྲེད།  
སྐུ ་མདནུ་སྐུ ་གོང་མས་ངསོ་
ཀི་མཚན་ཞབས་རྒན་དངསོ་

གུྲབ་ཚོགས་གཉསི་ལས་དགྲེ་ཚུལ་སུྒབ་པའི་སྐབས་སུ་
བིྱན་རླབས་ཞྲེས་ཆོས་གོས་རྣལ་འབྱརོ་བིྱན་རླབས། ཤམ་
ཐབས་བིྱན་རླབས་བྱྲེད་པའི་སྐབས་སུ་དངསོ་གུྲབ་ཚོགས་
གཉསི་ཀིས་སྐད་མ་གོ་པས་སྐུ ་མདནུ་སྐུ ་གོང་མས་སོག་
སྐད་སྐྱནོ་སོང་། སྐུ ་མདནུ་སྐུ ་གོང་མས་སོག་སྐད་ཧ་ཅང་
བདྲེ་པ་ོསྐྱནོ་གི་འདགུ་ཅྲེས་དངསོ་གུྲབ་ཚོགས་གཉསི་ཀིས་
གསུངས་བུྱང་། 

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་སོག་ཡུལ་དགའ་ལནྡ་དགནོ་པའ་ི
སྐ་ུཚབ་དང་བ་ླསུྤལ་སོགས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ལ་བསམ་བླ་ོཐངོས། མཁྱྲེན་སོང་ངམ། 

ང་ལ་ཅིག་བྱྲེད་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་པའི་བསམ་བླ་ོད ྲེ་ ཉུང་
ད་ུཐངོས། འཛམ་གླིང་འདའིི་སྟ ྲེང་གི་མི་དངུ་ཕུར་བདནུ་ཅུ་
བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་ཡོད་པ་ཚང་མ་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་པ་བུྱང་ན་
སྙམ་པའི་བསམ་བླ་ོགཏང་ན་ཕན་གི་རྲེད། གང་ལྟར་བྱང་
ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ཀི་བསམ་བླ་ོན་ིཧ་ཅང་ཤུགས་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། 
བསམ་བླ་ོའདའིི་ཐགོ་ནས། ཇི་སིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་

དང༌། །འགྲ་ོབ་ཇི་སིད་གནས་གུར་པ། །དྲེ་སིད་བདག་ན་ི
གནས་གུར་ནས། །འགྲ་ོབའི་སྡུག་བསྔལ་སྲེལ་བར་ཤོག 
།ཅྲེས་པའི་སྨནོ་ལམ་འད་ིརྒྱག་དསུ་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆྲེན་པ་ོ
འདགུ ལོ་མང་པའོི་རིང་ངསོ་ཀིས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང་
བདག་གཞན་མཉམ་བརྲེ་སྤདོ་འཇུག་གི་གཞུང་གཙོ་བརོ་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་གི་ཡོད།  གཞུང་གཞན་དག་ཚང་མས་
བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང་། སྲེམས་པ་བཟང་པའོི་ཕན་ཡོན་

ཧ་ཅང་མང་པ་ོགསུངས་འདགུ  གང་ལྟར་ངསོ་ཀིས་བྱང་
ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ལ་བསམ་བླ་ོཤུགས་ཆྲེན་པ་ོགཏངོ་གི་ཡོད་
པས་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་འདགུ ཁྱདོ་རང་ཚོ་ཚང་མ་ངསོ་
ཀི་ཆོས་གྲགོས་ཡིན་པས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ལ་ག་ཚོད་
ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་བསམ་བླ་ོཐངོས། མཁྱྲེན་སོང་ངམ།  ཞྲེས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ། །
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ངསོ་ཀིས་ཁོང་ གི་མདནུ་ནས་དཔྲེ་ཆ་མང་པ ོ་ཁིད་ ཡོད།  
སིྤར་༸རྒྱལ་དབང་གོང་མ་ཚོ་སོག་པ་ོདང་དམིགས་བསལ་
གིས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རྲེད། སོག་ཡུལ་ད་ུསངས་རྒྱས་པའི་
བསྟན་པ་སིྤ་དང་། ལྷག་པར་རི་བ་ོདགྲེ་ལྡན་པའི་བསྟན་པ་
འད་ིབཞིན་༸རྒྱལ་དབང་གོང་མ་ཚོའི་འཕིན་ལས་རྒྱ་ཆྲེན་
པརོ་འཕྲེལ་བ་ད ྲེ་ལྟར་རྲེད། བྱྲེ་བག་ཏུ་སྐུ ་མདནུ་སྐུ ་གོང་
མར་ཆ་མཚོན་ན་སོག་ཡུལ་ད་ུསོག་སྐད་མཁྱྲེན་པ་སོགས་
དམིགས་བསལ་གི་འབ ྲེལ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རྲེད།

ངསོ་རང་ཟི་ལིང་ད་ུསྐྱྲེས་ནས་ཆུང་ཆུང་སྐབས་སུ་སོག་པ་ོ
དང་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་བ་མྲེད་ཀང་། སོག་པའོི་གྲྲྭ་
རུྒྱན་ལྷ་ས་ལ་ཡོད་པ་ཚང་མས་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱྲེད་ཀི་
ཡོད། རྒན་དངསོ་གུྲབ་ཚོགས་གཉསི་སྲེ་ར་བྱྲེས་ཀི་མཚན་
ཞབས་རྲེད། ཁོང་ཧ་ཅང་དཔྲེ་ཆ་ཡག་པ་ོརྲེད། ཁོང་གི་སར་
ནས་ངསོ་ཀིས་དཔྲེ་ཆ་ཁིད་རུྒྱ་གཙོ་བ་ོབྱས་ཡོད། ངསོ་ཀིས་
དམ་བཅའ་བཞག་པའི་སྐབས་ཀིས་མཚོན་པའི་གལ་ཆྲེ་བའི་
རིགས་ལ་རྟགས་གསལ་གཏངོ་སྟངས་སོགས་ལ་རྒན་དངསོ་
གུྲབ་ཚོགས་གཉསི་ཀིས་ཁ་བསླབ་བརྒྱབ་ནས་གཙོ་བརོ་ཁདི་
པ་རྲེད། ཧ་ཅང་བཀའ་དནི་ཆྲེན་པ་ོཡིན། ཁི་བྱང་རིན་པ་ོཆྲེ་
མཚན་ཞབས་ལ་བལྟ་མཁན་རྲེད། རྟགས་གསལ་ཁིད་རུྒྱ་
ད ྲེ་ཙམ་མྲེད། ལམ་རིམ་དང་བླ་ོསྦངོ་གི་ཐགོ་ནས་བསམ་
གིས་མི་ཁྱབ་པ་རྲེད། ངསོ་རང་ཆུང་ཆུང་སྐབས་སུ་དཔྲེ་ཆ་
བསླབ་རུྒྱ་སོགས་གླིང་རིན་པ་ོཆྲེས་གནང་བ་རྲེད། ཧ་ཅང་
བཀའ་དནི་ཆྲེན་པ་ོཡིན། རྟགས་གསལ་གཏངོ་བ་སོགས་
ན་ིམཚན་ཞབས་གྲས་ནས་རྒན་དངསོ་གུྲབ་ཚོགས་གཉསི་
ཀིས་གཙོ་བ་ོགནང་བ་རྲེད། ཅྲེས་སོགས་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་གིས་ལྷ་ལྡན་སྨནོ་ལམ་ཆྲེན་མོར་དམ་བཅའ་བཞག་
པའི་སྐབས་སུ་རྒན་དངསོ་གུྲབ་ཚོགས་གཉསི་ཧ་ཅང་བཀའ་
དནི་ཆྲེན་པ་ོཡིན་པ་དང་། དམ་བཅའ་ཇི་ལྟར་བཞག་པའི་
སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་།

གཞན་ཡང་། ངསོ་རང་སོག་ཡུལ་ད་ུསླ ྲེབས་པའི་སྐབས་སུ་
སོག་པའོི་མཁན་པ་ོདང་ཁོང་ཚོར་ཐུག་པ་རྲེད། སྐབས་ད ྲེར་
ངསོ་རང་སོག་ཡུལ་ད་ུབཞུགས་ཁིའི་སྟ ྲེང་ད་ུབསྡད་པ་དང་། 
སོག་པའོི་གྲྲྭ་བ་ཚོས་རྟགས་གསལ་གཏངོ་གི་འདགུ ངསོ་
རང་སྲེམས་ཧ་ཅང་སྐྱ་ོབ་ོབུྱང་། ངསོ་རང་མིག་ཆུ་ཤོར་སོང་
ལ་རྟགས་གསལ་གཏངོ་མཁན་ཚོས་ཀང་མིག་ཆུ་གཏངོ་གི་

འདགུ ངསོ་རང་བཙན་བྱལོ་བ་ཆགས་པ་དང་། འཛམ་གླིང་
འདརི་མི་སྣ་མང་པརོ་ཐུག་རུྒྱ་ལས་སླ་བ་ོདང་། སྟབས་བདྲེ་
བ་ོཆགས་པ་རྲེད། ལྷག་པར་ད་ུསོག་པའོི་གྲྲྭ་རུྒྱན་རྣམས་
འབས་སྤུངས་གཙོས་པའི་གདན་ས་ཚོ་ལ་མང་པ་ོཡོད་པ་
རྲེད། ཚང་མས་ཧུར་ཐག་གིས་དཔྲེ་ཆར་བལྟ་གི་འདགུ ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོརྲེད། ང་ཚོ་བདོ་དང་སོག་གཉསི་ལ་ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པའི་འབ ྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་རྲེད་ལ། ངསོ་རང་སྒ ྲེར་
གིས་ངསོ་ནས་ཆ་བཞག་ནའང་མཚན་ཞབས་རྣམ་པ་སིྤ་
དང་། ལྷག་པར་ད་ུསྲེ་ར་བྱྲེས་ཀིས་མཚན་ཞབས་དངསོ་
གུྲབ་ཚོགས་གཉསི་བཀའ་དནི་ཆྲེན་པ་ོཡིན། ཁོང་སོག་པ་ོ
རྲེད། ལྷ་ོསོག་ཨ་བྷག་ཟྲེར་ས་ད ྲེ་ནས་རྲེད།

ད ྲེ་རིང་འདརི་ཁྱདོ་ཚོའི་སོག་པའོི་མི ་སྣ་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་
ཐུག་པ་ཧ་ཅང་དགའ་བ་ོབུྱང་། དྲེ་སང་གི་དསུ་ཚོད་འདརི་
འཛམ་བུ་གླིང་ད་ུབདོ་ཀི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་
གསར་པ་ཞིག་བྱྲེད་བཞིན་འདགུ ནབུ་ཕགོས་པའི་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ད་ུཚད་མ་རིག་པའི་སྐརོ་དང་། གཙོ་བ་ོསྲེམས་
ཁམས་རིག་པའི་སྐརོ་ལ་ད་ོསྣང་ཡོད་མཁན་ཚོས་བདོ་ཀི་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་རུྒྱ་མཚན་ལྡན་པའི་སྒ་ོནས་འགྲྲེལ་
བཤད་རྒྱག་རུྒྱ་ཡོད་པ་འད་ིལ་ད་ོསྣང་ཤུགས་ཆྲེན་པ་ོབྱྲེད་
བཞིན་འདགུ དྲེར་བརྟ ྲེན་ངསོ་རང་ཕི་རྒྱལ་ལ་ཕིན་པའི་
སྐབས་སུ་ནབུ་ཕགོས་པའི་སྲེམས་ཁམས་རིག་པ་གཙོ་
བརོ་གུར་པའི་མཁས་དབང་མང་པརོ་ཐུག་གི་ཡོད་པ་རྲེད།  
རྡ་རམ་ས་ལར་ཆ་བཞག་ནའང་མཁས་དབང་མང་པ་ོདསུ་
ནས་དསུ་སུ་ཡོང་གི་འདགུ ཧ་ཅང་དགའ་བ་ོབྱྲེད་བཞིན་
འདགུ ཅྲེས་དང་།

མུ་མཐུད་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ལ་སླབོ་སྦངོ་
བྱྲེད་དགོས་པའི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ང་ཚོ་བཙན་
བྱལོ་བ་ཆགས་ནས་ཕགོས་གཅིག་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་
ན་སོ་སོའི་ལུང་པ་དང་བལ་བ་རྲེད། ཕགོས་གཅིག་ནས་
བསམ་བླ་ོབཏང་ན་མི་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པས་ངའི་ལུང་
པ་དང་། ངའི་ཆོས་ལུགས། ངའི་དགོན་པ་ཟྲེར་བའི་སྐད་
ཆ་མང་པ་ོབཤད་རུྒྱ་མྲེད། གང་ལྟར་འཛམ་གླིང་འདའིི་སྟ ྲེང་
གི་འགྲ་ོབ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟྲེར་གི་ཡོད་པ་རྲེད་ད ྲེ། 
གང་ལྟར་མིའི་འགྲ་ོབ་རྣམས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཁ་ཡོད་ལག་
ཡོད་བྱྲེད་ཐུབ་པ་ཞིག་འདགུ  ངསོ་རང་ཆུང་ཆུང་སྐབས་

ནས་ཡོངས་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོའི་ཐུགས་རྲེའི་བཀའ་དནི་དང་། 
ལྷག་པར་ད་ུསོག་པའོི་རྒན་དངསོ་གུྲབ་ཚོགས་གཉསི་ཀིས་
སླབོ་སྦངོ་སྤད་པ་ད ྲེ་ད ྲེང་སང་མི་འད་མིན་ལ་ཐུག་ནས་སྐད་
ཆ་བཤད་པ་དང་། འགྲྲེལ་བཤད་རྒྱག་པ་ལ་ཞུམ་ཞུམ་བྱྲེད་
མི་དགསོ་པ་ཞིག་རྲེད། དྲེར་བརྟ ྲེན་ཧ་ཅང་བཀའ་དནི་ཆྲེན་
པ་ོཡིན། དྲེ་ཁྱདོ་ཚོར་བཤད་འདདོ་བུྱང་།

སྐབས ་ སུ ་ བབ ་པ ་ སོག ་པ ོའི ་ མི ་ སྣ ་ཁྱོད་ ཚོར་ ཐུག ་པ ་
རྲེད། སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ན་ིདད་པ་གཅིག་པུ ་མིན་
པར་རུྒྱ་མཚན་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་གོ་བ་དང་རིགས་
པ་གོ་རིགས་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ཏྲེ་དཔྱད་པ་བྱྲེད་པ་དང་།  
མི་ལ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་གསུང་གཞི་ལ་བཞག་
ནས་དྲེའི་ཐགོ་ལ་ཚན་རིག་པའི་བསམ་ཚུལ་སྣནོ་པ་བརྒྱབ་
ནས་བཤད་རུྒྱ་ཡོད་པ་ཞིག་གི་རུྒྱ་ཆ་ང་ཚོར་ཡོད་པ་རྲེད།  
རུྒྱ་ཆ་ད ྲེ་དག་བ ྲེད་སྤདོ་གཏངོ་མཁན་དཔྲེ་ཆ་བ་ཚོ་རྲེད། དཔྲེ་
ཆར་བལྟ་མ་མངོ་བ་ཚོ་ཏགོ་ཙམ་ཁག་པ་ོརྲེད། དྲེ་སྔ་ཡིན་
ན་དགྲེ་འདནུ་པ་ཚོས་དཔྲེ་ཆར་བལྟ་རུྒྱ་མ་གཏགོས་སྐྱ་བ་ོ
ཕ་ོམོ་ཚོར་ད་ོསྣང་ད ྲེ་ཙམ་ཡོད་པ་མ་རྲེད། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་
ལ་སླ ྲེབས་ནས་སྐྱ་བ་ོཕ་ོམོ་ཚོས་ཀང་དཔྲེ་ཆར་བལྟ་དགོས་
པ་རྲེད། སླབོ་གྲྲྭའི་དགྲེ་རྒན་ནང་ད ྲེ་སྔ་ཆོས་དགྲེ་ཟྲེར་བ་ལ་
ངསོ་ཀིས་ཆོས་དགྲེ་ཟྲེར་རུྒྱ་མི་འདགུ ལྟ་གུྲབ་དགྲེ་རྒན་ཟྲེར་
དགོས་ཀི་འདགུ་ཅྲེས་ཆོས་སླབོ་པའི་སྐད་ཆ་མིན་པར་ཚད་
མ་རིག་པའི་ཐགོ་ནས་དཔྱད་པ་བྱྲེད་པ་དང་། ལྟ་གུྲབ། ལྷག་
པར་ད་ུདཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ ་སུྒབ་ཀི་ལྟ་བའི་སྐརོ་ལ་
སླབོ་སྦངོ་བྱྲེད་རུྒྱ་གལ་ཆྲེན་པ་ོའདགུ དྲེར་བརྟ ྲེན་སླབོ་གྲྲྭའི་
ནང་ཆོས་དགྲེ་ཡི་མིང་མ་བཏགས་པར་ལྟ་གུྲབ་དགྲེ་རྒན་གི་
མིང་བཏགས་པ་ཡིན། ལྟ་གུྲབ་སླབོ་པ་ལ་ངྲེས་པར་ད་ུནང་
པ་ཡིན་དགོས་པ་མ་རྲེད། ཆོས་པ་ཡིན་དགོས་པ་ཡོད་པ་
མ་རྲེད། རིགས་པའི་རྣམ་གཞག་མང་པའོི་ཐགོ་ནས་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་རུྒྱ་ཡོད་པ་ད ྲེ་ཡིས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་བའི་བླ་ོགྲསོ་ཀི་
ནསུ་པ་ཕན་བུ་ཡོད་པ་ད ྲེ་མུ་མཐུད་ནས་སྐྱ་སྲེར་ཕ་ོམོ་དབྱྲེ་
བ་མྲེད་པར་བལྟ་ཐུབ་རུྒྱ་གལ་ཆྲེན་པ་ོའདགུ ཅྲེས་སོགས་
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ལ་སླབོ་གཉ ྲེར་བྱ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆྲེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད། །
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༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༣༠ ཉནི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་དཔལ་ལྡན་
འབས་སྤུངས་སྒ་ོམང་གྲྲྭ་ཚང་དང་། གདན་གསུམ་སྨནོ་
ལམ་ཆྲེན་མོའི་དགྲེ་ར་ཐུན་མོང་ནས་ཐྲེག་ཆྲེན་ཆོས་གླིང་
གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུསྒལོ་དཀར་ཚྲེ་སིྦན་ཡིད་བཞིན་འཁརོ་
ལོའི་སྒ་ོནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་རྲེད།

ད ྲེ་ ཡང་ ཉིན ་ གྲངས ་ དུག ་
རིང་བརྟན་བཞུགས་ཀི་དབུ་
བཞུགས་ཞྭ་སྲེར་བསྟན་པའི་
སགོ་ཤིང་༸སྐྱབས་རྲེ་དགའ་
ལྡན་ཁི ་རིན་པ ོ་ཆྲེ ་རྲེ་བཙུན་
བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན་མཆོག་
དང་། ཤར་བྱང་གི་ཆོས་རྲེ་
རྣམ་པ་གཉསི་མཆོག གདན་
ས་ཁག་གི་མཁན་གདན་ཟུར། 
བླ ་སུྤལ་དགྲེ་བཤྲེས་སོགས་
ཀིས་སྐུའི་ཚྲེ་སུྒབ་སུྒབ་བཞག་
གནད་སྨིན་སྔནོ་སོང་གིས་ཕི་ཚྲེས་ ༣༠ ཉནི་གི་ཞགོས་པའི་
ཆུ་ཚོད་ ༨ ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་གཟིམ་སྒའོི་འགྲམ་ནས་རྣམ་
གྲྲྭའི་སྤན་རྒྱ་སྤསོ་འཛིན་དང་། གདན་གསུམ་ཆོ་འཕུལ་སྨནོ་
ལམ་ཆྲེན་མོའི་དགྲེ་ར་ཚོགས་པ་དང་། འབས་སྒ་ོམང་གྲྲྭ་
ཚང་གི་སྐུ ་ཚབ་འཐུས་མི་བཅས་ནས་སྤསོ་སྣ ྲེ་དང་བཅས་
ཐྲེག་ཆྲེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུགདན་ཞུ་ཞུས་པ་
དང་། བཞུགས་ཁརི་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་མཚམས་དགའ་
ལྡན་ཁི་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་གིས་མཇལ་དར་རྐྱང་འབུལ་ཞུས་
མུར་འཁུངས་རབས་གསོལ་འདྲེབས་སོགས་གསུང་འདནོ་
དང་གསོལ་ཇ་འབས་སིལ་གནང་རྲེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་
དནོ། དྲེ་རིང་ཆོས་གྲགོས་ཚོས་བརྟན་བཞུགས་གསུངས་པ་
རྲེད། གདན་གསུམ་ཆོ་འཕུལ་སྨནོ་ལམ་ཆྲེན་མོའི་དགྲེ་ར་
ཚོགས་པ་དང་། འབས་སྒ་ོམང་གྲྲྭ་ཚང་ཐུན་མོང་ནས་གཙོ་
བ་ོའཁུར་བཞྲེས་ནས་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་བ་ད ྲེ་ལྟར་རྲེད། 

དྲེ་རིང་ངསོ་ཀིས་འདརི་ཆྲེད་མངགས་ཝ་ཏ་ིབཟང་པའོི་སྐུ ་
པར་སིྒག་ཡོད། ངསོ་རང་སྡདོ་ས་ལ་ཝ་ཏ་ིབཟང་པའོི་སྐུ ་
ཡོད། འཆར་ཅན་མ་ཎི་བགྲངས་ཏྲེ་གསོལ་བ་འདྲེབས་ཀི་
ཡོད། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་བདོ་ཁ་བ་གངས་ཅན་
པའི་ལྷ་སྐལ་རྲེད། ངསོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་འཕགས་པ་སྤན་
རས་གཟིགས་ཀི་བིྱན་རླབས་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། འཕགས་

པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་སྐུའི་སྐུ ་ཚབ། གསུང་གི་གསུང་
ཚབ། ཐུགས་ཀི་ཐུགས་ཚབ་བྱས་ཏྲེ་དསུ་ད་ལྟའི་བར་ད་ུ
འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་དགོངས་པ་སུྒབ་ཀི་ཡོད། 
སླད་ཀང་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕག་གཉསི་གསུམ་རིང་ལ་འཕགས་
པའི་དགོངས་པ་ནང་བཞིན་ཁ་ཞྲེ་གཉསི་མྲེད་ཀིས་བསྟན་
པ་སིྤ་ཕན་གི་ཕན་ཐགོས་སུྒབ་ཀི་རྲེད། འཕགས་པའི་བིྱན་
རླབས་གནང་ཤོག་ཅྲེས་ཉནི་ལྟར་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གི་ཡོད། 
དྲེ་རིང་ཡང་རྟ ྲེན་འབྲེལ་གི་ར་བ་བྱས་ཏྲེ་འདརི་ཝ་ཏ་ིབཟང་
པའོི་འད་པར་ཞིག་བསིྒགས་པ་ད ྲེ་ལྟར་ཡིན། ཁྱདོ་རང་ཚོས་
ངསོ་ལ་རྲེ་བ་བརྒྱབ་སྟ ྲེ་ངསོ་རང་ཚྲེ་རིང་པ་ོཡོང་བའི་ཆྲེད་ད་ུ
བརྟན་བཞུགས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རྲེད། འནོ་ཀང་ངསོ་ཀི་
མགོན་དང་སྐྱབས་དང་། དཔུང་གཉ ྲེན་མཆོག་ཏུ་གུར་པ་
ན་ིཝ་ཏི་བཟང་པ་ོརྲེད། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་
རྲེད། ངསོ་རང་གང་འད་ཞིག་ལ་བཞག་དང་འཇགོ་མིན་ན་ི

འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་ཕག་ཏུ་ཡོད་པ་ཞིག་རྲེད། 
ལོ་ཀྲེ་ཤྭ་ར་ལྷ་སར་བཞུགས་ཡོད་པ་དང་། ཝ་ཏ་ིབཟང་པ་ོ
ན་ིརྟ ྲེན་འབྲེལ་ལྟསོ་གུྲབ་ཅིག་གི་ཐགོ་ནས་ངསོ་རང་སྡདོ་ས་
ལ་བཞུགས་རུྒྱ་ཆགས་པ་རྲེད། ངསོ་ཀིས་ཉནི་ལྟར་ཝ་ཏ་ི
བཟང་པའོི་སྐུ་མཇལ་ནས་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་སྐབས་ཞལ་འཛུམ་
ཤིག་ཤིག་ཡོད་པ་མཇལ་གི་འདགུ ཁྱདོ་རང་ཚོས་ངསོ་ལ་

རྲེ་བ་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རྲེད་ད ྲེ་
གཙོ་བ་ོཝ་ཏ་ིབཟང་པའོི་ཕག་
ལ་ཡོད་པ་ཞིག་རྲེད། ངསོ་
ཀི་ངསོ་ནས་འཕགས་པ་སྤན་
རས་གཟིགས་དང་། སྐབས་
སུ་བབ་པ་ཝ་ཏི་བཟང་པའོི་
དགོ ངས ་ པར་ ག ་རྲེ ་ ཡོ ད་
པ ་ནང་བ ཞིན་ད་ ལྟའི ་བར་
ད་ུབསུྒབས་པ་ཡིན། སླད་
ཀང་ ལོ ་ བ ཅུ ་ཕག ་ གཉིས ་
གསུམ་རིང་ཝ་ཏ་ིབཟང་པའོི་
དགོངས་པ་ནང་བཞིན་ངསོ་

ཀིས་ཧུར་ཐག་གིས་སུྒབ་ཀི་རྲེད། ཝ་ཏ་ིགསུང་པརོ་གསུང་
འབྱནོ་རུྒྱ་དང་གོམ་པ་སྤ་ོརུྒྱ་ཡོད་པ་མ་རྲེད། ཝ་ཏ་ིབཟང་
པའོི་བིྱན་རླབས་ངསོ་ལ་གནང་སྟ ྲེ་སྐུ ་གསུང་ཐུགས་ཀི་སྐུ ་
ཚབ་ངསོ་ཀིས་བྱྲེད་ཀི་ཡོད། གང་ལྟར་འཕགས་པ་སྤན་
རས་གཟིགས་ཀི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་དང་། མ་
འངོས་པར་ཡང་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་ཐུགས་
ལ་ག་རྲེ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ངསོ་ཀིས་སུྒབ་བསམ་པ་ཞིག་
བླ་ོལ་ཤར་བཞིན་ཡོད།

དྲེ་རིང་འདརི་སྲེར་སྐྱ་མི་མང་སིྤ་དང་། ལྷག་པར་གདན་
གསུམ་ཆོ་འཕུལ་སྨནོ་ལམ་ཆྲེན་མོའི་དགྲེ་ར ་ཚོགས་པ་
དང་། འབས་སྒ་ོམང་གྲྲྭ་ཚང་གིས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་
པ་ལྟར་སྒལོ་དཀར་ཚྲེ་སིྦན་ཡིད་བཞིན་འཁརོ་ལོའི་སྒ་ོནས་
བརྟན་བཞུགས་གནང་བ་རྲེད། འདརི་དངསོ་སུ་འཁདོ་མྲེད་
པའི་དཔལ་ལྡན་འབས་དཀར་སྤུངས་པའི་སྒ་ོམང་གྲྲྭ་ཚང་གི་

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་འབས་སྒ་ོམང་དང་ཆོ་འཕུལ་སྨནོ་
ལམ་ཆྲེན་མོའ་ིདགྲེ་ར་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།
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དགྲེ་འདནུ་པ་ཚོ་ལ་དམིགས་བསལ་གིས་འཚམས་འད་ིཞུ་
རུྒྱ་ཡིན། ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་བ་ཆགས་ཏྲེ་ཐབས་སྐྱ་ོབ་ོལྟ་བུ་
ཞིག་རྲེད་ད ྲེ། བཙན་བྱལོ་བའི་གོ་སྐབས་འདརི་འཛམ་གླིང་
སིྤ་ནས་བདོ་ཀི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འད་ིམཐངོ་བཞིན་པ་
ཞིག་དང་། དགའ་མོས་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། གཙོ་ཆྲེ་ཤོས་སྲེ་
འབས་དགའ་གསུམ་བཙན་བྱལོ་ད་ུཡོད་པ་ཚོས་ད་ལྟའི་
བར་ད་ུཧུར་ཐག་བྱས་པ་རྲེད། ད་དངུ་ཡིན་ནའང་ཚང་
མས་ཧུར་ཐག་གནང་ཤོག ཕགོས་གཅིག་ནས་བསླབ་པ་
སླབོ་གཉ ྲེར་རམ་དཔྲེ་ཆར་བལྟ་རུྒྱ་དང་། གཉསི་ནས་ཐསོ་
དནོ་སུྒབ་ལ་གཞལོ་ནས་ཉནི་རྲེ་བཞིན་ད་ུབྱམས་སྙིང་རྲེ་
བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ཀི་ཉམས་མངོ་སྟནོ་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་། 
སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས། 
འདརི་སིྦན་བདག་གི་གྲས་སུ་སྒ་ོམང་གྲྲྭ་ཚང་ཡོད་པ་རྲེད། 
དྲེ་རིང་གོ་སྐབས་འད་ིབརུྒྱད་ནས་སྲེ་འབས་དགའ་གསུམ་
སིྤ་དང་། ལྷག་པར་སྒ་ོམང་གྲྲྭ་ཚང་གི་ཕག་དཔྲེ་གཟིགས་
མཁན་ཚོས་གོང་ད་ུཞུས་པ་ལྟར་ཐསོ་བསམ་སྒམོ་པ་ཡ་མ་
བལ་བ་སྤུས་དག་པ་ོཞིག་ཡོང་བ་ལ་ཐུགས་འཁུར་བསྐྱྲེད་
ཅིག ཅྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་། ངསོ་རང་ཨ་མད་ོདང་
སྐུ་འབུམ་གི་གྲྲྭ་རུྒྱན་ཡིན་པས། སྒ་ོམང་གྲྲྭ་ཚང་ལ་འབྲེལ་
བ་ཞིག་ཡོད་པ་རྲེད། བླ་ོགསལ་གླིང་དང་སྲེ་ར་སོགས་ལ་
འབྲེལ་བ་ད ྲེ་ཙམ་མྲེད་པར་སྒ་ོམང་གྲྲྭ་ཚང་ཟྲེར་དསུ་སྲེམས་
ཐག་ཉ ྲེ་བ་ོཞིག་ཡོད།  ང་ཚོ་དསུ་ཚོད་གཉན་འཕང་འད་ི
འད་ཞིག་གི་སྐབས་སུ་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་
སོང་། ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

ད་དངུ་ཡང་ལོ་བཅུ་ཕག་གཅིག་གཉསི་རིང་ལ་ངསོ་ཀིས་
མགོ་ཁིད་ནས་སྡདོ་ཀི་རྲེད་ལ། ཁྱདོ་རང་ཚོས་ཐསོ་བསམ་
སྒམོ་གསུམ་བཤད་སུྒབ་ཟུང་འབྲེལ་གི་ཐགོ་ནས་བསྟན་པ་
འཛིན་སྐྱངོ་སྤ ྲེལ་གསུམ་ཡག་པ་ོཡོང་བ་ལ་ཐུགས་འཁུར་
བསྐྱྲེད་ཤོག ད་ལྟ་སྲེ་འབས་དགའ་གསུམ་དང་བཀྲ་ཤིས་
ལྷུ ན་པ་ོབཅས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་ཀང་། ད་དངུ་མུ་མཐུད་
ལྷདོ་ཡངས་སུ་མ་སོང་བ་ཞིག་ལ་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་
གནངོས། དྲེ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་པའི་ཧ་ིམ་ལ་ཡ་རི་རུྒྱད་ད་ུ
ཡོད་པའི་ས་དགྲེ་བཀའ་རྙིང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་སྒར་
ཁག་ཚོར་ངསོ་ཀིས་ཐགོ་མཐའ་བར་གསུམ་ད་ུགཞྲེན་སྐུལ་
ཞུ་བཞིན་ཡོད་ལ། གཞྲེན་སྐུལ་ཞུས་པ་དང་ད་ུབླངས་ནས་

ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་འཆད་རདོ་རོམ་གསུམ་གི་ཆོས་ཀི་
བྱ་བ་སུྒབ་ཀི་འདགུ ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརྲེད། ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན། ད་དངུ་མུ་མཐུད་ལྷདོ་ཡངས་སུ་མ་སོང་བ་ཞིག་
གནང་རོགས། དྲེང་གི་དསུ་ཚོད་འདརི་འཛམ་གླིང་ནང་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་གསར་པ་སླ ྲེབས་བཞིན་པ་
དང་། སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ན་ིབཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། 
དགྲེ་སླངོ་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀིས། །བསྲེགས་བཅད་
བརྡར་བའི་གསྲེར་བཞིན་ད།ུ །ལྲེགས་པར་བརྟག་ལ་ང་ཡི་
བཀའ། །བླང་བར་བྱ་ཡི་གུས་ཕིར་མིན། །ཞྲེས་གསུངས་
པ་ལྟར་རིགས་པས་བརྟག་དཔྱད་བྱྲེད་པ་དང་། ལག་ལྲེན་
གི་ཐགོ་ནས་ཉམས་མངོ་ཇི་འད་ཡོང་གི་འདགུ ཆོས་རབ་
ཏུ་རྣམ་འབྱྲེད་ཀི་ཤྲེས་རབ་ཐོག་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་སྟ ྲེ་
ལག་ལྲེན་གི་སྟ ྲེང་ནས་སོ་སོའི་སྒ་ོགསུམ་གི་མ་རངུ་བ་བྱྲེད་
པའི་ཉནོ་མོངས་ཀི་རིགས་ཤུགས་ཆུང་ད་ུའགྲ་ོབ་དང་། དྲེའི་
གཉ ྲེན་པའོི་ཕགོས་བྱམས་སྙིང་རྲེ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང་། 
སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བ་བཅས་ག་ལྲེར་ཤུགས་ཆྲེ་ར་ུའགྲ་ོབ་ཞིག་
ལ་ཚང་མས་འབད་བརནོ་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་པ་རྲེད། ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོརྲེད།

ངསོ་རང་ཁ་བཤད་ལག་སྟངོ་མིན། ངསོ་རང་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀི་རྲེས་འབངས་དགྲེ་སླངོ་ཞིག་རྲེད། ང་ཚོ་བཙན་
བྱལོ་ལ་སླ ྲེབས་ནས་རྐྱྲེན་ངན་མང་པ་ོཞིག་འཕད་ཀང་། ཟབ་
པ་དང་རྒྱ་ཆྲེ་བའི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
བ་འདསི་སོ་སོའི་སྲེམས་ལ་སྙིང་སྟབོས་དང་། སྲེམས་ཀི་ཞི་
བདྲེ་ང་ོཐགོ་ལ་ཡོང་བ་ཞིག་དང་། སྲེམས་ཀི་ཞི་བདྲེ་ཡོད་
པ་ད ྲེའི་རྐྱྲེན་གིས་ལུས་པ་ོལའང་ཧ་ཅང་བདྲེ་ཐང་འདགུ ང་
ཚོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ན་བཟའ་བཞྲེས་མཁན་ཚང་མས་
ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་ཐསོ་བསམ་སྒམོ་པ་ཡ་མ་བལ་བ་
བྱས་ཏྲེ་ཉམས་ལྲེན་གནང་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། དྲེ་
རིང་གོ་སྐབས་འད་ིབཟུང་ནས་འད་ིཡི་འདསུ་ཚོགས་ཉུང་
ཤས་དང་། གདན་ས་ཚོས་ད་ལྟའི་བར་ད་ུཧུར་ཐག་གནང་བ་
རྲེད་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ཧུར་ཐག་གནང་ཤོག ཚང་མས་ཕག་
དཔྲེ་གཟིགས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ནང་པའི་ཆོས་ལ་
སླབོ་གཉ ྲེར་གནང་མཁན་བདོ་པ་ལས་ལྷག་མྲེད་པ་གསལ་བ་ོ
རྲེད། བདོ་ནང་ལ་མཚོན་ན་རང་དབང་ཡོད་པ་མ་རྲེད། ང་
ཚོ་འདརི་རང་དབང་ལུང་པར་ཡོད་པ་ཚོས་སྲེམས་ཤུགས་

སིྒམ་ནས་ཧུར་ཐག་བྱསོ་དང་། བདོ་ནང་ལ་ཤུགས་རྐྱྲེན་ཏན་
ཏན་ཐྲེབས་ཀི་ཡོད་པ་རྲེད། བདོ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་པའི་ཆྲེན་པ་ོ
ཧརོ་གི་ཡུལ་ལམ་སོག་པའོི་ཡུལ་ཁག་ཏུ་སྔ་མོ་ནས་ནང་པ་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རྲེད། ཁ་སང་
ངསོ་རང་སོག་པ་ོཚོར་ཐུག་པ་ཡིན། གང་ལྟར་འཛམ་གླིང་
འདརི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ཆ་ཚང་བ་དང་སྤུས་དག་
པ་ོན་ིཕལ་ཆྲེར་བདོ་པ་གཅིག་པུ་རྲེད། ཝི་ཏ་ིནམ། འབར་
མ། སིངྒ་པརོ། ཤིལངྐ་སོགས་སུ་ནང་པའི་ཆོས་ཡོད་ཀང་།  
དྲེ་ཙམ་ཞིབ་ཚགས་པའོི་ཐོག་སླབོ ་སྦོང་བྱས་ཏྲེ་སྲེམས་
གཏིང་ནས་རུྒྱ་མཚན་མཐངོ་ནས་དད་པ་བརྟན་པ་ོཐབོ་སྟ ྲེ་
ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་མཁན་བདོ་པ་ཡག་ཤོས་རྲེད། མུ་མཐུད་
ཧུར་ཐག་གནང་རོགས་ཞྲེས་ཞུ་འདདོ་བུྱང་། ཞྲེས་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།

དྲེ་རྲེས་མུ་མཐུད་བརྟན་བཞུགས་ཀི་ཆོ་ག་རིམ་པར་བསྐྱངས་
ཤིང་། སྨནོ་ལམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་བླ་ོགླིང་མཁན་
རིན་པ ོ་ཆྲེ་དང་། སྒ ་ོམང་གྲྲྭ་ཚང་གི་མཁན་རིན་པ ོ་ཆྲེ་
རྣམ་གཉསི་ཀིས་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་ཟུར་འདྲེགས་གནང་བ་
དང་། རིམ་བཞིན་དབུ་བཞུགས་མཆོག་སྐུ་བཞྲེངས་ཐགོ་རྲེ་
ཚྲེ་འཛིན་མའི་སྐུ་དང་། གསུང་རྟ ྲེན། ཐུགས་རྟ ྲེན། ཚྲེ་བུམ། 
རིགས་ལྔའི་མཚན་མ། ཚྲེ་ཆང་། ཚྲེ་རིལ་བཅས་དགའ་
ལྡན་ཁི་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་གིས་ཕུལ་བ་དང་། དྲེ་བཞིན་སྒ་ོ
མང་མཁན་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སདི་སྣ་བདནུ། བཀྲ་
ཤིས་རྟགས་བརྒྱད། བཀྲ་ཤིས་རས་བརྒྱད་བཅས་འབུལ་རྟ ྲེན་
རྣམས་རིམ་པར་ཕུལ་ཞིང་། གནས་ཆུང་ཆོས་སྐྱངོ་ཆྲེན་
པ་ོསྤན་འད ྲེན་གིས་ཚྲེ་འགུགས། ཚྲེ་མདའ་ཕུལ་བ་དང་། 
ཚོགས་ཁག་གཉསི་ཀི་སྐུ ་ཚབ་ཁག་གིས་མཇལ་ཁ་ཞུས་པ་
སོགས་བརྟན་བཞུགས་ཀི་ཆོ་ག་ལྲེགས་པར་གུྲབ་མཚམས་
ཕ་ོབང་ད་ུཆིབས་བསུྒར་བསྐྱངས་ཡོད་པ་བཅས། །



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་གྱི ་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།21

སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སི་ཝ་ནཱན་ཌ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་

རྟགས་ཕུལ་བ།

སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མ་ལེ་ཤི་ཡཱའི་སིད་བོན་

གསར་པ་སྐུ་ཞབས་ཨན་ཝར་ཨིབ་ར་ཧིམ་མཆོག་ལ་མཚམས་འདི་མཛད་པ།

Founda t i o n) གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་ཞབས་ ཨིཤ་ཝར་
རམ་ལུ་ཆི་མན་ (Pr ince Ishwar Ramlutchman) 
ལགས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕ ོ་བང་ད་ུཆྲེད་བཅར་

གིས་འད་ི ལོའི་ སི ་ཝ ་ ནཱན་ཌ་ཞི་བདྲེའི་གཟྲེངས་རྟགས་ 
(Sivananda Peace Award) དྲེ་བཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ 

རྟ ྲེན་སིྤ་ ཡོངས་ཀི་འགན་ཁིའི་སྐརོ་གཏམ་བཤད་བྱ་རུྒྱར་
མགྲནོ་འབོད་གནང་བ་ལྟར་ངསོ་རང་སྐུ ་ཉདི་ཀི་མཛྲེས་
སྡུ ག ་ ལྡན་པའི ་རྒྱལ ་ཁབ ་ནང་བསྐྱོད་ རུྒྱའི ་ གོ ་ སྐབས ་
བུྱང་ལ། དྲེ་བཞིན་སིད་བླ ོན་ཊན་ཀུ་ཨབ་ ཏུལ་རྲེ་མན་ 
(Tunku Abdul Rahman) མཆོག་དང་གནད་ཡོད་
མི་སྣ་ཁག་ལྷན་ད་ུབསམ་ཚུལ་བརྲེ་ལྲེན་བྱ་རུྒྱ་བུྱང་བས་
དགའ་ཚོར་ཆྲེན་པ་ོབུྱང་།

ད་ལྟའི་དསུ ་འད་ིདཀའ་ཚྲེགས་ཆྲེ་བའི་དསུ ་ཤིག་ ཡིན། 

༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་
མཆོག་ གིས་འཛམ་གླིང་ ཞི་བདྲེ་དང་ ། འཚྲེ ་མྲེད་ ཞི་
བ། འགྲོ་བ ་མི ་གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤྲེས་གོང་མཐརོ་

མཛད་བཞིན་པར་ཆྲེ ་བསྟདོ་ད་ུ ལྷ ོ་ཨ་ཕི ་རི་ཀའི་ སི ་ ཝ ་
ནཱན་ཌ་ཐྲེབས་ར་ཁང་ (Sivananda World Peace 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༢༤ ཉནི་
བ ོད་ མིའི ་ བླ ་ན་མྲེ ད་པའི ་ དབུ ་ཁིད་ སིྤ ་ནརོ་༸གོང་ས ་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེ ན་པ ོ་མ ཆོག ་ གིས ་མ ་ལྲེ ་ཤི ་ ཡཱའི ་
སིད་བླ ོན་གསར་པ ་སྐུ ་ཞབས་ཨན་ཝར་ ཨིབ ་ར་ཧིམ ་  
(Anwar Ibrah im) མཆོག་ལ་མཚམས་འདའིི་གསུང་
འཕིན་ཞིག་སྩལ་འདགུ

དྲེ་ཡང་མཚམས་འཕིན་ནང་མགོན་པ ོ་གང་ཉདི་མཆོག་
གིས། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལོར་ངསོ་ལ་ཞི་བདྲེ་དང་འཇིག་

ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༠༡ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཕུལ་ཡོད།

ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སི ་ཝ་ནཱན་ཌ་ཐྲེབས་ར་ཁང་གིས་ད ྲེ་སྔ་ སི ་
ཝ་ནཱན་ཌ་ཞི་བདྲེའི་གཟྲེངས་རྟགས་ལྷ ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་སིད་
འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ ་ཞབས་ནྲེལ་སོན་མན་ཌྲེ་ལ་ (Nel son 
Mande la) མཆོག་དང་། ཁོང་གི་སྐུ ་ཟླ་ལྕམ་སྐུ ་ ཝིན་
ན ྲེ་མན་ཌྲེ་ལ་ (Winn ie Madik ize la Mande la) 
ལགས་སོགས་ལ་ཕུལ་ཡོད།  སྐུ ་ཞབས་ཨིཤ་ཝར་རམ་
ལུ་ཆི་མན་ལགས་ཀིས་ཞི་བདྲེ་དང་བྱམས་སྙིང་རྲེའི་སྒནོ་
མྲེ ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་ལ་
འད་ི ལོའི་ སི ་ ཝ ་ ནཱན་ཌ་ ཞི་བདྲེའི་གཟྲེངས་རྟགས་ཕུལ་
ཐུབ་པ་བུྱང་བས་ཧ་ཅང་བསྐལ་པ་བཟང་པ ོ་བུྱང་ཞྲེས་
གསུངས་ཡོད་པ་བཅས། །

ངསོ་ཀི་རྲེ་བ་ལ་མ་ལྲེ ་ཤི་ ཡཱ་མུ ་མཐུད་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏྲེ་
ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་རྟ ྲེན་གི་ད ྲེང་གི་འཛམ་གླིང་གི་
ཞི་བདྲེ་དང་བདྲེ་འཇགས་ཆྲེད་ཞབས་འདྲེགས་རླབས་པོ་
ཆྲེ་སུྒབ་ཐུབ། སྐུ ་ཉདི་ཀིས་འབུྱང་འགུར་མ་ལྲེ ་ཤི་ ཡཱ་མི་
མང་གི་རྲེ་བ་དང་མངནོ་འདདོ་བསུྒབ་པར་དཀའ་ངལ་
མཐའ་དག་ལ་གདངོ་ལྲེན་གནང་ཐུབ་པའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་
རུྒྱ་ ཡིན། ཞྲེས་གསུངས་འདགུ་པ་བཅས།།
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མེག་སི་ཀོའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་

གནང་བར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདི་གནང་བ།

མེག་སི་ཀོ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་

གསར་འཛུགས་གནང་བར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་པ།

སི་ཀའོ་ིགྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའ་ི
ཚོགས་མི་ཡོངས་ལ་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན། ལོ་ང་ོསུམ་
ཅུའ་ིགངོ་བདོ་མིའ་ིབླ་ན་མྲེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ཐྲེངས་དང་པ་ོམྲེག་སི་ཀ་ོཚུད་
པའ་ིལཱ་ཊིན་ཨ་མི་རི་ཀའ་ིཁུལ་ད་ུཆིབས་སུྒར་བསྐྱངས་གནང་
མཛད་པར་བརྟ ྲེན་མྲེག་སི་ཀོ་དང་བདོ་མིའི་དབར་དམིགས་
བསལ་གི་འབ ྲེལ་བ་འཕྲེལ་འག་ོབཙུགས་པ་དང་། དྲེ་རྲེས་སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་མྲེག་སི་ཀ་ོཚུད་
པའ་ིལཱ་ཊིན་ཨ་མི་རི་ཀའ་ིཁུལ་ད་ུཐྲེངས་འགའ་ཆིབས་སུྒར་
བསྐྱངས་གནང་མཛད་ཡོད། སྐབས་དྲེར་མྲེག་སི་ཀའོ་ིགྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ་དང་། མྲེག་སི་ཀའོ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གི་ཆིབས་སུྒར་ཐད་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་
དང་བདོ་མིའ་ིབདྲེན་པའ་ིའཐབ་རདོ་ཆྲེད་ད་ུམུ་མཐུད་ཞུ་གཏུག་
གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་བཅས་ལ་ང་ཚོས་བཀའ་དནི་བླ་

ཨ་མི་རི་ཀའ་ིསྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་འཇིགས་མྲེད་ཚྲེ་རིང་ལགས་
ཆྲེད་བཅར་གནང་བ་མ་ཟད། དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕྲེལ་མཆོག་དང་། 
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སདི་སྐྱངོ་སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རིང་
མཆོག་རྣམ་གཉསི་ཀིས་བཏང་བའ་ིཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུའ་ིའཕནི་
ཡིག་སྙན་སྒནོ་ཞུས་གནང་འདགུདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་སལ་ཝ་ཌརོ་ཁྲེ་རོ་ཁྲེ་བྷ་ིརི་རཱ་ལགས་ལ་
ཕུལ་བའ་ིཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུའ་ིའཕནི་ཡིག་ནང་འཁདོ་དནོ། མྲེག་སི་
ཀ་ོགྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པ་གསར་
འཛུགས་གནང་བ་ཐསོ་འཕལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་དགའ་ཚོར་ཆྲེན་པ་ོ
བུྱང་། ངས་གཞིས་བྱྲེས་བདོ་མི་ཡོངས་དང་། བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏྲེ། སྐུ་ཉདི་དང་། མྲེག་སི་ཀ་ོ
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་མི་ཡོངས་

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༨ ཉནི་མྲེག་སི་ཀའོ་ི
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་སལ་ཝ་ཌརོ་ཁྲེ་རོ་ཁྲེ་བྷ་ིརི་རཱ་ 
(Salvador Caro Cabrera) ལགས་ཀིས་མྲེག་སི་ཀ་ོགྲསོ་
ཚོགས་སུ་མྲེག་སི་ཀའོ་ིགྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་བའ་ིགསལ་བསྒགས་
གནང་བར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སདི་སྐྱངོ་
སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རིང་མཆོག་གིས་མྲེག་སི་ཀའོ་ིགྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སྐུ་ཞབས་སལ་ཝ་ཌརོ་ཁྲེ་རོ་ཁྲེ་བྷ་ིརི་རཱ་ལགས་སུ་གསུང་འཕནི་
གནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། མྲེག་སི་ཀའོ་ིགྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མིའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་བའ་ི
གནས་ཚུལ་ག་ོཐསོ་བུྱང་བས་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུྱང་། ངས་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏྲེ་མྲེག་སི་
ཀའོ་ིགྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་དསུ་ཐགོ་མྲེག་སི་ཀའོ་ི
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པ་གསར་
འཛུགས་གནང་བར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་མྲེག་

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༨ ཉནི་མྲེག་སི་
ཀོ་གྲསོ་ཚོགས་ནང་སྐུ ་ཞབས་སལ་ཝ་ཌརོ་ཁྲེ་རོ་ཁྲེ་བྷི་རི་
རཱ་ (Deputy Salvador Caro Cabrera) ལགས་ཀིས་
མྲེག་སི་ཀ་ོགྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་
པ་གསར་འཛུགས་གནང་བའི་གསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད། 
དྲེ་ཡང་སྐུ་ཞབས་སལ་ཝ་ཌརོ་ཁྲེ་རོ་ཁྲེ་བྷི་རི་རཱ་ལགས་ཀིས་
ཚོགས་འད་ུགཙོ་སྐྱངོ་འགོ ཐགོ་མར་ཚོགས་མི་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་རྣམ་པ་ང་ོསྤདོ་དང་། རིམ་པས་ཚོགས་པའ་ིའགན་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་འདྲེམས་སུྒག དྲེ་བཞིན་ཚོགས་
པ་གསར་འཛུགས་དང་། མ་འངོས་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་
སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་རྲེས། མྲེག་སི་ཀོ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མིའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པ་དངསོ་སུ་གསར་འཛུགས་
གནང་བའ་ིགསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད་ཅིང་། སྐབས་ད ྲེར་ལྷ་ོ

ལྷག་ཏུ་ཆྲེ་ཞྲེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། དྲེ་རིང་ཁ་སང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ནང་བདོ་མིའ་ིང་ོབ་ོདང་བཅས་པ་ར་གཏརོ་གཏངོ་རུྒྱའ་ིསདི་
བུྱས་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད་སྟབས། བདོ་ནང་གི་
གནས་སྟངས་ད་ལྟའ་ིཆར་ཛ་དག་ཅན་ད་ུགུར་ཡོད། འད་ིའདའ་ི
དསུ་ཚོད་གཉན་འཕང་ཅན་གི་སྐབས་འདརི་མྲེག་སི་ཀའོ་ིགྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པ་གཞུང་འབྲེལ་
ཐགོ་གསར་འཛུགས་གནང་བའ་ིགཏམ་བཟང་གི་གནས་ཚུལ་
ལ་རྲེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

སརླ་ཡང་ངས་མྲེག་སི་ཀའོ་ིགྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིབདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན། ཁྱྲེད་ཅག་གི་མ་འངོས་པའ་ིབྱ་གཞག་ཐམས་ཅད་ལམ་
ལྷངོས་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་དང་། མ་འངོས་པར་རྣམ་པ་ཚོ་དང་
ལནྷ་མཇལ་འཕད་ཞུ་རུྒྱའ་ིརྲེ་ལྟསོ་བྱྲེད་ཀི་ཡོད། ཅྲེས་འཁདོ་ཡོད་
པ་བཅས།།

ལ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། ཚོགས་པ་འད་ིབརུྒྱད་ལྷ་ོཨ་མི་རི་
ཀའ་ིནང་བདོ་ཀི་བདྲེན་པའ་ིའཐབ་རདོ་ཐགོ་ང་ཚོ་མཉམ་རབུ་
ཀསི་ལས་འགུལ་སྤ ྲེལ་རུྒྱར་ཕན་རླབས་ཆྲེན་པ་ོཡོད་པ་རྲེད། 
ཁྱྲེད་རྣམ་པའ་ིརྒྱབ་སྐྱརོ་ན་ིང་ཚོར་དགསོ་མཁ་ོཤིན་ཏུ་ཆྲེན་པ་ོ
ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་དང་། སིྤར་མྲེག་སི་ཀ་ོརྒྱལ་ཁབ་ནང་ང་ཚོར་
དསུ་ཡུན་རིང་པརོ་གང་ཟག་སྒ ྲེར་གི་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་
མཁན་མང་པ་ོཡོད་ཅིང་། ངས་ད་རྲེས་ག་ོསྐབས་འད་ིབརུྒྱད་
ཁངོ་རྣམས་ལའང་་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། འབུྱང་འགུར་ཁྱྲེད་
རྣམས་དང་ལནྷ་ཕག་ལས་གནང་རུྒྱ་དང་། དངསོ་སུ་མཇལ་རུྒྱའ་ི
རྲེ་བ་ཆྲེན་པ་ོཡོད། ངས་སརླ་ཡང་ཁྱྲེད་རྣམ་པར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་
ཞུ་རུྒྱ་དང་། ཁྱྲེད་རྣམ་པའ་ིལས་དནོ་ཐམས་ཅད་ལམ་ལྷངོས་
ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞྲེས་འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས། །
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་འབས་སྒ་ོམང་དང་ཆོ་འཕུལ་སྨནོ་ལམ་ཆྲེན་མོའ་ིདགྲེ་ར་ནས་བརྟན་བཞུགས་

བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།


