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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་འགྲེམས་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 ་ནརོ་༸གོང་ས ་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེ ན་པ ོ་མ ཆོག ་ སཱི ་ཤྲེས ་ ཡོན་
སླ ོབ ་ ག སོའི ་ བགོ ་ གླ ྲེང་ ཚོ གས ་ འདུའི ་ དབུ ་ འབྱྲེད་ མཛད་ སྒ ོར་ 
ཆིབས་བསུྒར་གནང་བ།-----------------------------3

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་གཏངོ་ལྲེན་སླབོ་
གྲྭའི་དགྲེ་ལས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།---------7

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་རརོ་གདན་མཆོད་
ར ྲེན་ཆྲེན་མོར་གནས་གཟིགས་མཛད་པ།-------------------8

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཝི་ཏ་ིནམ་གི་དད་
ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་དུག་བརྒྱ་ལྷག་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།----------9

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་པཱ་ལི་
དང་ལྲེགས་སྦར་ཆོས་བརུྒྱད་ཀི་དགྲེ་འདནུ་པའི་དབར་ཤྲེས་ཡོན་བརྲེ་
ལྲེན་གི་ལས་གཞི་དབུ་འབྱྲེད་མཛད་སྒརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།-----11

སིྤ ་ ནརོ་༸གོང་ས ་༸སྐྱབས ་མགོན་ཆྲེ ན་ པ ོ་མ ཆོག ་ གིས ་ གནས ་
མཆོག ་ར་ོརྲེ་ གདན་ ད་ུབྱང་ ཆུབ ་སྲེམས ་འགྲེལ ་ གི ་ བཀའ་ ཆོས ་ 
དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།----------------------------14

སིྤ ་ ནརོ་༸གོང་ས ་༸སྐྱབས ་མགོན་ཆྲེ ན་ པ ོ་མ ཆོག ་ གིས ་ གནས ་
མཆོག ་ར་ོརྲེ་ གདན་ ད་ུབྱང་ ཆུབ ་སྲེམས ་འགྲེལ ་ གི ་ བཀའ་ ཆོས ་ 
འཕ་ོསྐྱངོ་མཛད་པ།------------------------------16

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ོ
རྲེ་གདན་ད་ུབྱང་ཆུབ་སྲེམས་འགྲེལ་གི་བཀའ་ཆོས་འཕ་ོསྐྱངོ་དང་སྒལོ་
མ་ཉ ྲེར་གཅིག་གི་རྲེས་གནང་སྩལ་བ།-------------------19

༸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་ལ་དཔལ་མཉམ་མྲེད་
རི་བ་ོདགྲེ་ལྡན་པ་སིྤ་ནས་བླ་མ་མཆོད་པའི་སྒ་ོནས་བརན་བཞུགས་བསྟར་
འབུལ་ཞུས་པ།----------------------------------21

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་༸སྐུ་ཕ ྲེང་བཅུ་བཞི་པ་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོསྦ ྲེལ་ཞི་བདྲེའི་གཟྲེངས་རགས་འབུལ་བཞྲེས་མཛད་
དྲེ་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ ༣༣ འཁརོ་བའི་དསུ་དན་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསུང་བཤད།------------------24

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་བའི་དབང་པ་ོསྐུ ་ཕ ྲེང་བཅུ་
བཞི་པ་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་ལ་ན་ོསྦ ྲེལ་ཞི་བདྲེའི་གཟྲེངས་རགས་འབུལ་
བཞྲེས་བསྐྱངས་ཏྲེ་ལོ་ང་ོ ༣༣ འཁརོ་བའི་མཛད་སྒརོ་བཀའ་ཤག་ 
གི་གསུང་བཤད།--------------------------------27



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

གི་འགན་འཛིན། ༸གོང་ས་༸ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་
དཔྲེ་མཛོད་དང་ཡིག་ཚགས་ཁང་གི་དབུ་འཛིན་
འཇམ་དཔལ་ལྷུ ན་གུབ་ལགས། ཨྲེ ་མོ་རི་
གཙུག་ལག་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་གི་སྒམོ་སུྒབ་ཚན་

རིག་དང་སྙིང་རྲེའི་གཞི་རར་བཟུང་བའི་སྤདོ་
བཟང་གི་ལྟ ྲེ་གནས་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱངོ་འགན་
འཛིན་དགྲེ་བཤྲེས་བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན་ན ྲེ་གི་
ལགས། ཨྲེ ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་
གི་གཙོ་འཛིན་གྷ ྲེ་རྲེ་གྷ ་ོརྲེ་ཕ ྲེན་ ཝི ་སི་ལགས། 
ཨྲེ ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་གི་སིྤ་
ཁྱབ་ཤྲེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རཱ་ཝི་སྦ ྲེ་ལམ་ཀོན་
ཌི་ལགས་སོགས་བག་ོགླ ྲེང་ལ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་ ཡོངས་ནས་ཕྲེབས་བསུ་དང་
བཅས་སྡིངས་ཆའི་༸ཞབས་སྟ ྲེགས་སུ་འཁདོ་
མཚམས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། 

ང་ཚོ་གགོས་པ་ོརྙིང་པ་མང་པ་ོཞིག་རགུ་རགུ་
བྱས་པ་རྲེད། ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུྱང་།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༩ 
ཉནི་གི་སྔ་ད་ོསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་ར་རམ་ས་ལའི་ལྷ་རྒྱལ་རིར་
ར ྲེན་གཞི་བྱས་པའི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་
དཔྲེ་མཛོད་དང་ཡིག་ཚགས་
ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ཆྲེན་མོའི་
ནང་ད་ུ ཏཱ་ལའི་བླ ་མའི་དགྲེ་
ར་དང་ཨྲེ ་མོ་རི་གཙུག་ལག་
སླབོ་གཉ ྲེར་ཁང་གཉསི་ཀིས་
གོ་ སིྒག་གནང་བའི་བླ ་ོགསོ་
དང་བྱམས་བརྲེ་སྤ ྲེལ་བའི་གོ་
ལ་སིྤ་ཁྱབ་ཀི་ལས་གཞི། སཱི་
ཤྲེས་ཡོན་སླབོ་གསོ་ཞྲེས་པའི་
བག་ོགླ ྲེང་ཚོགས་འདའིུ་དབུ་འབྱྲེད་མཛད་སྒརོ་
ཆིབས་བསུྒར་དང་བཀའ་སླབོ་བཀའ་དནི་སྩལ་
ཡོད། 

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉནི་གི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ 
ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་བཞུགས་སརྒ་རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་
ནས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དཔྲེ་མཛོད་དང་
ཡིག་ཚགས་ཁང་ གི་ཚོགས་ཁང་ད་ུཆིབས་
བསུྒར་སྐབས་ཆྲེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྲེ་བའི་ལས་ཚབ་ཀརྨ་དག་
འདལུ་མཆོག་དང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་
སྤ ྲེན་པ་ཚྲེ་རིང་མཆོག བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཞོན་སྒལོ་མ་ཚྲེ་རིང་མཆོག བཀའ་
བླནོ་རྣམ་པ། རང་དབང་ཅན་གི་སྡ ྲེ་ཚན་ཁག་

དྲེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁི་ཟུར་རིན་པ་ོཆྲེ་དགོངས་
པ ་རོགས ་པའི ་ གནས ་ ཚུལ ་ ད ྲེ་ རིང་ ཐོས ་
སོང་། མ་གཞི་འདསུ་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་
རག་པ། ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་

བ་རྲེད། གང་ལྟར་ཆོས་ཉདི་
རྲེད། འནོ་ཀང་ངསོ་རང་ལ་
དགྭས་སུ་འབྱརོ་བའི་སྐབས་
ཤིག་ལ་ཁི་ཟུར་རིན་པ་ོཆྲེས་
འ ཇིགས ་བྱྲེད་ བསྙ ྲེན་ཆྲེ ན་
གུབ་མ་ཐག་པ་རྲེད། རིན་
པ ོ་ཆྲེའི ་ སྐུ ་མདནུ་ད་ུབཅར་
ནས་འཇིགས་བྱྲེད་བསྙ ྲེན་ཆྲེན་
གནང་སའི་བཞུགས་གདན་

དྲེ་ག་རང་གི་ཐགོ་ནས་རིགས་ཚོགས་དུག་གི་
བཤད་ལུང་ཞུས་པ་ད ྲེ་ཧ་ཅང་གསལ་བ་ོདན་
ཡོང་གི་འདགུ འདསུ་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་
རག་པ། ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་
བ་རྲེད། ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཉ ྲེར་ལྲེན་གི་
ཕུང་པ་ོའད་ིའད་ཞིག་བླངས་ཕིན་ཆད་སྐྱྲེ་རྒ་
ན་འཆིའི་སྡུག་བསྔལ་ ཡོང་བ་ཞིག་རྲེད་མ་
གཏགོས་ད ྲེ་ལས་ཐར་ས་མྲེད་པ་རྲེད། ཟག་
བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་བ་ཞྲེས་པ་ལས་
ཐར་ཐུབ་པའི་བསམ་བླ་ོཞིག་གཏངོ་དགསོ་ན་
ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟངོ་ཞིང་བདག་མྲེད་པ་ཞྲེས་
པའི་ཐགོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ།

ང་ཚོ་སྐྱྲེ་གནས་སུ་ཉིང་མཚམས་སྦརོ་བའི་
སྐབས་སུ་ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་འདསུ་པའི་སྐབས་

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་སཱི་ཤྲེས་ཡོན་སླབོ་གསོའ་ིབག་ོགླ ྲེང་
ཚོགས་འདའུ་ིདབུ་འབྱྲེད་མཛད་སྒརོ་ཆིབས་བསུྒར་གནང་བ།



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

སུ་བར་སིད་ཀི་ཤྲེས་པ་འཁྱམས་ནས་ཡོད་ན། 
དྲེ་ལ་རྣམ་ཤྲེས་ཉིང་མཚམས་སྦརོ་བ་ ཡོང་
གི་ཡོད། གང་ལྟར་བར་སིད་ད ྲེ་འདདོ་སྲེད་ཀི་
གཞན་དབང་མིན་པར་སྐྱྲེ་བ་སྐྱནོ་ད་ུབལྟས་ནས་
སྐྱྲེ་བའི་ས་བནོ་རད་ནས་གཅོད་པའི་བསམ་བླ་ོ
ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ཡོང་གི་མ་རྲེད། དྲེར་བར ྲེན། 
ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟངོ་ཞིང་བདག་མྲེད་པ་ཅྲེས་
པ་ད ྲེ་རྲེད། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟངོ་ཞིང་བདག་
མྲེད་པ། ཞྲེས་པར་བསམ་བླ་ོཡག་པ་ོབཏང་
ན་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་འཁརོ་བ་ལ་འཁརོ་
ཞིང་། སྐྱྲེ་བ་རུྒྱན་མ་ཆད་པར་སླ ྲེབས་པ་ད ྲེ་
མཚམས་གཅོད་ཐུབ་པ་ཞིག་རྲེད། ལས་ཉནོ་
གིས་གཞན་དབང་ད་ུསྐྱྲེ་བའི་རུྒྱན་ཆོད་པའི་
མཚམས་སུ་ཐར་པ་ཟྲེར་བ་ཞིག་དང་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་ཞི་བ་ཞྲེས་པ་ད ྲེ་སླ ྲེབ་ཀི་ཡོད། 
འདསུ་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རག་པ། ཟག་བཅས་
ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་བ་རྲེད། ཆོས་ཐམས་
ཅད་སྟངོ་ཞིང་བདག་མྲེད་པ། མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་ཞི་བ། ཞྲེས་པ་འད་ིང་ཚོས་རག་པར་
འདནོ་གི་ཡོད་པ་ལྟར་བསམ་བླའོི་ནང་དངསོ་
གནས་དང་གནས་དྲེ་དག་ལ་ཚོར་བ་ཞིག་ཡོད་
དགསོ། 

འདསུ་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རག་པ། ཟག་བཅས་
ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་བ་རྲེད། ཆོས་ཐམས་
ཅད་སྟངོ་ཞིང་བདག་མྲེད་པ། མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་ཞི་བ། ཞྲེས་པས་བསླབ་པ་གསུམ་གི་
ཉམས་ལྲེན་ཐགོ་ནས་ཞི་ལྷག་ཟུང་ད་ུའབ ྲེལ་བ་
དང་། དྲེ་ཡང་གཙོ་བ་ོསྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བ་ཡིན་
སྟབས། རྲེ་རིན་པ་ོཆྲེས་ར ྲེན་འབ ྲེལ་བསྟདོ་པའི་
མཇུག་ཏུ། སྟནོ་ད ྲེའི་རྲེས་སུ་རབ་ཏུ་བུྱང་གུར་
ཏྲེ། །རྒྱལ་བའི་གསུང་ལ་སྦངས་པ་མི་དམན་

ཞིང་། །རྣལ་འབྱརོ་སྤདོ་ལ་བརནོ་པའི་དགྲེ་
སླངོ་ཞིག །དང་སངོ་ཆྲེན་པ་ོད ྲེ་ལ་ད ྲེ་ལྟར་གུས། 
།ཞྲེས་གསུངས་པ་བཞིན། སྔནོ་མ་ལྷ་སར་ཡོད་
སྐབས་རབ་བུྱང་དང་བསྙ ྲེན་རགོས་བསུྒབས། 
ཡོངས་འཛིན་ར་ོརྲེ་འཆང་གི་ཐུགས་རྲེ་བཀའ་
དནི་ལ་བར ྲེན་ནས་ངསོ་ཀིས་དཔྲེ་ཆ་གང་ཙམ་
བལྟས་ཡོད། དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་མངནོ་
རགོས་རྒྱན་སོགས་ཀི་ར་བ་བླ་ོལ་བཟུང་ནས་
ཉནི་ལྟར་སྐྱརོ་གི་ཡོད། 

བདོ་ལ་ཡོད་སྐབས་ཉམས་ལྲེན་ད ྲེ་ཙམ་ཡོང་གི་
མི་འདགུ་ཀང་རྒྱ་གར་ལ་སླ ྲེབས་ནས་བྱང་ཆུབ་
ཀི་སྲེམས་དང་། སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བར་བསམ་བླ་ོ
གང་ཙམ་གཏངོ་གི་ཡོད། དབུ་མ་འཇུག་པའི་
ནང་ལ། དྲེ་ལྟར་བླ ་ོགསོ་ཟྲེར་གིས་སྣང་བ་
གསལ་བྱས་ནས། །རང་གི་ལག་ན་གནས་པའི་
སུྐྱ་ར་ུར་བཞིན་ད།ུ །སིད་གསུམ་འད་ིདག་མ་
ལུས་གདདོ་ནས་སྐྱྲེ་མྲེད་པར། །རགོས་ཏྲེ་ཐ་སྙད་
བདྲེན་པའི་སྟབོས་ཀིས་འགགོ་པར་འག།ོ །ཞྲེས་
གསུངས་པ་ལྟར། རིམ་པས་སྦརོ་ལམ་ཐབོ།  
དྲེ་ནས་འགོག་བདྲེན་ཐབོ་ཐུབ་པའི་རྲེ་བ་རྒྱག་
གི་ཡོད། རག་ཏུ་འགོག་པར་གཏགོས་པའི་
བསམ་ལྡན་ཡིན་མོད་ཀིས། །འག་ོབ་མགོན་
མྲེད་པ་ལ་སྙིང་རྲེའང་སྐྱྲེད་པར་བྱྲེད། །དྲེ་གོང་
བདྲེ་གཤྲེགས་གསུང་སྐྱྲེས་སངས་རྒྱས་འབིང་
བཅས་ན།ི །མ་ལུས་པ་རྣམས་བླ་ོཡིས་ཕམ་
པར་བྱྲེད་པའང་ཡིན།  །དྲེའི་གུབ་འབས་ལ། 
ཀུན་རབོ་ད ྲེ་ཉདི་གཤོག་ཡངས་དཀར་པ་ོརྒྱས་
གུར་པ། །ངང་པའི་རྒྱལ་པ་ོད ྲེ་ན་ིསྐྱྲེ་བའོི་ངང་
པ་ཡི། །མདནུ་ད་ུབདར་ནས་དགྲེ་བའི་རུླང་གི་
ཤུགས་སྟབོས་ཀིས། །རྒྱལ་བའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་
མཚོའི་ཕ་རོལ་མཆོག་ཏུ་འག།ོ །ཞྲེས་གསུངས་

པ་ལྟར། ངསོ་ཀི་ཉམས་ལྲེན་གི་འཆར་གཞི་ད ྲེ་
དབུ་མ་འཇུག་པའི་ནང་གསུངས་པ་ལྟར་བྱས་
ནས་འག་ོགི་ཡོད། 

དྲེ་ལྟར་བླ་ོགསོ་ཟྲེར་གིས་སྣང་བ་གསལ་བྱས་
ནས། །རང་གི་ལག་ན་གནས་པའི་སུྐྱ་ར་ུར་
བཞིན་ད།ུ །སིད་གསུམ་འད་ིདག་མ་ལུས་
གདདོ་ནས་སྐྱྲེ་མྲེད་པར། །རགོས་ཏྲེ་ཐ་སྙད་
བདྲེན་པའི་སྟབོས་ཀིས་འགགོ་པར་འག།ོ །ཞྲེས་
གསུངས་པ་ལྟར། ངསོ་ཀིས་འགགོ་བདྲེན་རྲེས་
མཐུན་པ་ཞིག་ཐོབ་ ཐུབ་པར་རྲེ་བ་རྒྱག་གི་
ཡོད། རག་ཏུ་འགགོ་པར་གཏགོས་པའི་བསམ་
ལྡན་ཡིན་མོད་ཀིས། །འག་ོབ་མགོན་མྲེད་པ་ལ་
སྙིང་རྲེའང་སྐྱྲེད་པར་བྱྲེད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་
ལྟར། རང་གིས་ད ྲེ་དག་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་དགསོ་
པའི་དམིགས་ཡུལ་གཞན་ཕན་སུྒབ་རུྒྱ་ད ྲེ་ཡིན་
པས། ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི་སྲེམས་
ཅན་ཟྲེར་ན་བླ་ོཡུལ་ལས་འདས་ཀང་། ཁ་ཡོད་
ལག་ཡོད་ཀིས་འཛམ་གླིང་འདའིི་སྒང་ལ་ཡོད་
པའི་སྲེམས་ཅན་སིྤ་དང་། ལྷག་པར་སྨྲ་ཤྲེས་
དནོ་གོ་བའི་མི་རྣམས་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་
ལས་ཀ་བྱས་ན། ཕན་ཐགོས་ཅུང་ཙམ་ཡོང་
ཐུབ་པས། འག་ོབ་མགནོ་མྲེད་པ་ལ་སྙིང་རྲེའང་
སྐྱྲེད་པར་བྱྲེད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལརྟ། ད་ལྟའི་
བར་ད་ུག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་མི་ལ་སྲེམས་པ་
བཟང་པ་ོབྱྲེད་དགསོ་པ་དང་། བསམ་བླ་ོཏགོ་
ཙམ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། སྟངོ་ཉདི་སྒམོ་
པ་དང་ཆབས་ཅིག་ངསོ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་
པའི་མི་རྣམས་ལའང་སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བ་དང་། 
བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་འགྲེལ་བཤད་ག་ཚོད་ཐུབ་
ཐུབ་བརྒྱབ་ནས་སོ་སོས་ཀང་ཉནི་རྲེ་བཞིན་ད་ུ
ཉམས་ལྲེན་བྱས་ཏྲེ་འགོག་བདྲེན་རྲེས་མཐུན་



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

པ་ཞིག་འཐབོ་རུྒྱར་དམིགས་ཡུལ་ལ་བཞག་
པ་དང་ལྷན་ང་ོཤྲེས་པ་ཚོར་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་
དང་སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བར་འགྲེལ་བཤད་གང་ཐུབ་
རྒྱག་རུྒྱ་ད ྲེ་ངསོ་ཀི་མི ་ཚྲེའི་འགོ་སྟངས་འད་
ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། དྲེས་མི་ལུས་ཐབོ་པ་དནོ་
དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་བ་ཡིན། 

འཛམ་གླིང་འདའིི་ སྟ ྲེང་ གི ་མི ་རྣམས་ཚྲེ ་ ལོ ་
དཔག་མྲེད་ཐུབ་པ་ནས་ག་ལྲེར་ཚྲེ་མར་འགིབ་
ནས་ད་ལྟ་ཚྲེ་ལོ་བརྒྱ་པ་ཟྲེར་གི་ཡོད། ང་ཚོའི་
མི་རབས་འད་ིན་ིཚྲེ་ལོ་བརྒྱ་པའི་སྐབས་ཀི་མི་
ཆགས་ཡོད། ངསོ་རང་ཡང་ཚྲེ་ལོ་བརྒྱ་པའི་མི་
ཞིག་རྲེད། ཡིན་ཡང་། ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་
ཡོངས་འཛིན་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གཉ ྲེན་གི་བཀའ་
དནི་ལ་བསྟ ྲེན་ནས་དཔྲེ་ཆ་ཏགོ་ཙམ་བལྟས་
པ་དང་། ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་ལ་སླ ྲེབས་པ་ནས་
ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་སྒམོ་ཉམས་ལྲེན་བྱས་
ཏྲེ་ལུས་གསུམ་ཕགོས་གསུམ་སྡདོ་ཐུབ་ཀི་མི་
འདགུ་སྟ ྲེ། ཉནི་རྲེ་བཞིན་ད་ུབྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་
དང་སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བར་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་
ཉམས་ལྲེན་བྱས་པ་ད ྲེ་ལྟར་རྲེད། 

ངསོ་ཀི་ཉམས་མྱོང་ གི་ཐོག་ནས་གགོས་པ ོ་
རྣམ་པ་ཚོར་ཞུ་རུྒྱར་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ན་ིཧ་
ཅང་གི་ནསུ་པ་ཆྲེན་པ་ོདང་། ཕན་ཐགོས་ཆྲེན་
པ་ོཡོད་པ་ཞིག་རྲེད། ང་ཚོ་ཆུང་ཆུང་སྐབས་
ནས་མའི་བརྲེ་བ་ཡོད་པ་རྲེད། མའི་བརྲེ་བ་
ལ་བར ྲེན་ནས་རང་ཉདི་འཚོ་བཞིན་ཡོད། དྲེར་
བར ྲེན་ང་ཚོ་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་བརྲེ་བ་ལ་ཧ་
ཅང་གོམས་ཡོད། 

མིའི་སིྤ་ཚོགས་ན་ིབརྲེ་བ་ལ་བར ྲེན་ཡོད་མཁན་
ཞིག་ཆགས་ཡོད། དྲེར་བར ྲེན། ང་ཚོར་ལྷན་

སྐྱྲེས་ཀིས་སྲེམས་པ་བཟང་པ་ོབྱྲེད་པའི་གཞི་
ར་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། ལོ་ཡར་སླ ྲེབ་དསུ་ཆུང་
ཆུང་སྐབས་སུ་ཨ་མས་གཅྲེས་སྐྱངོ་བྱས་པའི་
བྱམས་བརྲེའི་ཚོར་བ་ད ྲེ་དན་པའི་ཐགོ་ནས་སོ་
སོ་ ཡོད་སའི་འཛམ་གླིང་འདའིི་སྟ ྲེང་ག་ཚོད་
ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་བྱམས་བརྲེ་སྤ ྲེལ་ཐུབ་པ་བྱྲེད་
དགོས། དྲེ་ན་ིཕགོས་གཅིག་ནས་ལས་སླ་བ་ོ
ཞིག་རྲེད། 

སྟངོ་པ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བ་ལྟར་གཏིང་ཟབ་མོས་སྒོ་
འདགོས་གཅོད་མི ་དགོས་པར་མཐོང་ཆོས་
ལ་སོ་སོ ་རང་ཉདི་ཨ་མས་བརྲེ ་བ་བྱས་ཏྲེ་
བསྐྱངས་པ་རྲེད། འཛམ་གླིང་གི་སགོ་ཆགས་
སིྤ་དང་ལྷག་པར་མི་རྣམས་ན་ིམའི་བརྲེ་བས་
བསྐྱངས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་མི་ཚྲེ་ཧལི་པརོ་བརྲེ་
བ་འཛིན་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་། 

མཐའ་མ་འཆི་བའི་ཚྲེ་ནའང་རང་གི་མཐའ་ན་
བརྲེ་བ་ཡོད་པའི་གགོས་པ་ོཚོས་བསྐརོ་བསྡད་
ན་འཆི་བའི་སྐབས་སུ་འཆི་བདྲེ་པ་ོཡོང་གི་རྲེད།  
དྲེ་མིན་འཆི་ཁར་རུྒྱ་དངསོ་པ་ོག་ཚོད་ཡོད་ཀང་
ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མྲེད། གང་ལྟར་འཆི་
ཁར་རང་ལ་དངསོ་གནས་བརྲེ་བ་ཡོད་པའི་
གགོས་པ་ོཚོས་བསྐརོ་ནས་བསྡད་པ་ཡིན་ན་སོ་
སོའི་སྲེམས་ལ་ཞི་བདྲེ་མང་ཙམ་ཡོང་གི་རྲེད།  
ང་ཚོ་སྐྱྲེས ་པའི ་ སྐབས ་ སུ ་མའི ་བརྲེ ་བས ་
བསྐྱངས་པ་རྲེད། 

མཐའ་མ་འཆི་བའི་ སྐབས་ སུའང་ག་ཚོད་
ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་གཞན་ཕན་གི་བླ་ོཡག་པ་ོཞིག་
གསལ་བཏབ་པའི་ཐོག་ནས་རྣམ་ཤྲེས་འཕོ་
ཐུབ་པའི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱ་ད ྲེ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ངསོ་ཀི་མི་ཚྲེ་འདའིི་ནང་དངསོ་

སུ་འཛམ་གླིང་དམག་ཆྲེན་དང་པ་ོདང་གཉསི་
པའི་གནདོ་འཚྲེ་བུྱང་བ་རྲེད། མི་རྣམས་ཀིས་
གོ ་མཚོན་བཟོ་བའི ་ཆྲེད་ད་ུ དངུལ་ཧ་ཅང་
ཕནོ་ཆྲེན་པ་ོབ ྲེད་སྤདོ་བཏང་ཡོད། འད་ིདག་
ཚང་མ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ནརོ་འཁུལ་རྲེད།  
དྲེ་ལས་ལྡགོ་སྟ ྲེ་འཛམ་གླིང་འད་ིཞི་བདྲེ་ཅན་
ཞིག་ཏུ་བཟ་ོབའི་དནོ་ད་ུའབད་བརནོ་བྱྲེད་རུྒྱ་
ན་ིཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། མི་རྣམས་ཀིས་
གོ་མཚོན་བཟ་ོབའི་ཚབ་ཏུ་སོ་སོའི་ནང་སྲེམས་
ཀི་གཞན་ཕན་གི་བསམ་བླ་ོཡར་རྒྱས་བཏང་
བ་ཡིན་ན་གོ་མཚོན་ང་ོམ་ད ྲེ་ཆགས་ཀི་ཡོད།  
དྲེ་ལ་བར ྲེན་ནས་སོ་སོའི་གཉ ྲེན་ཉ ྲེ་དང་གགོས་
པ་ོམང་ད་ུའག་ོཐུབ། དྲེ་ལས་ལྡགོ་སྟ ྲེ་མིག་རྒྱང་
ཐུང་ཐུང་ཅན་དང་སྙིང་རྲེའི་བསམ་བླ་ོམྲེད་པ་
ཚོས་གཞན་ཕན་དང་མིག་རྒྱང་རིང་པ་ོབྱས་པ་
ཡིན་ན། རང་ལ་ཕན་པ་དང་གཞན་ལའང་དྲེས་
ཕན་ཐགོས་ཡོང་གི་ཡོད། དྲེ་ལ་བར ྲེན་ནས་གོ་
མཚོན་ན་ིཕན་ཐོགས་མྲེད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་
གོ་རགོས་ཀང་སྤ ྲེལ་ཐུབ། དྲེར་བར ྲེན་མི་སྒ ྲེར་
རྲེ་རྲེས་བྱམས་སྙིང་རྲེ་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་རུྒྱ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། 

ང་ཚོའ་ིམི་ཚྲེའ་ིནང་བྱམས་སྙིང་རྲེ་ཡག་པ་ོཡོད་
པ་ཡིན་ན། དྲེའི་དབང་གིས་གཉདི་ཁུག་ནའང་
གཉདི་སིྐྱད་པ་ོཞིག་ཁུག་ཐུབ། དྲེ་ཡང་དགསོ་
པ་ཞིག་ཡིན། སྲེམས་འཁུག་སྡདོ་པ་དང་རྣམ་
རགོ་ཆྲེན་པ་ོཡོད་ཚྲེ་གཉདི་ཀང་ཡག་པ་ོཁུག་
མི་ཐུབ། སྙིང་རྲེ་ན་ིསོ་སོའི་མི་ཚྲེའི་ནང་ཧ་ཅང་
དགསོ་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། དདུ་འག་ོསྲེམས་ཅན་
ལའང་བྱམས་པའི་རྣམ་འགུར་ཞིག་བསྟན་པ་
ཡིན་ན། ཁོ་ཚོས་ཀང་ཡི་རངས་ཀི་རྣམ་འགུར་
ཞིག་སྟནོ་པ་ཚོར་གི་འདགུ དཔྲེར་ན། ཁིྱ་ལྟ་བུ་
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ཞིག་ལ་དཔྲེར་བཞག་ནའང་། ཁོང་ཁའོི་རྣམ་
འགུར་བསྟན་ན་བསོ་འག་ོགི་ཡོད། གང་ལྟར་
སྙིང་རྲེ་ན་ིསོ་སོའི་མི་ཚྲེ་དནོ་དང་ལྡན་པ་དང་
སིྐྱད་པ་ོཡོང་བའི་གཞི་ར་ཆགས་ཡོད།

ང་ཚོས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདྲེ་ཞྲེས་གང་སར་སྒགོ་
གིན་ཡོད། དྲེའི་གཞི་ར་ལ་སོ་སོར་སྲེམས་ཀི་
ཞི་བདྲེ་བསུྐན་དགོས། དྲེ་ཡང་བྱམས་སྙིང་
རྲེ་ཉམས་ལྲེན་དང་འབྲེལ་ནས་ཡོང་གི་ཡོད།  
དྲེ་ལརྟ་རང་གིས་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་པ་དང་གཞན་
ལ་སྤ ྲེལ་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། 
འཛམ་གླིང་འདརི་མི་ཐྲེར་འབུམ་བརྒྱད་མ་ཟིན་
ཙམ་ཡོད་པ་ད ྲེ་དག་ཆ་ཚང་ཨ་མས་བཙས་པ་
རྐྱང་ཡིན་པ་དང་། ཨ་མས་བཙས་པ་ཡིན་པས་
སྙིང་རྲེའི་ར་བའམ་ཉམས་མྱངོ་ཡོད་པ་རྲེད། 
ངསོ་རང་སྒ ྲེར་གི་ངསོ་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཆོས་
ཉམས་ལྲེན་ཡོད་མྲེད་ལ་ལྟསོ་མྲེད་ཀིས་མི་ཚྲེ་
སིྐྱད་པ་ོཡོང་བ་དང་། མི་ཚང་སིྐྱད་པ་ོཡོང་བ། 
སིྤ་ཚོགས་སིྐྱད་པ་ོཡོང་བ་ལ་བྱམས་སྙིང་རྲེའི་
ཉམས་ལྲེན་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོཆགས་ཡོད། 
སོ་སོ་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆྲེས་ཡོད་ནའང་རྲེད། མྲེད་
ཀང་རངུ་ད ྲེ་ན་ིསྒ ྲེར་སོ་སོའི་ཐག་གཅོད་རྲེད། 
ཡིན་ནའང་། བྱམས་སྙིང་རྲེའི་ཉམས་ལྲེན་ན་ི
ངྲེས་པར་ད་ུདགསོ་པ་རྲེད།

ངསོ་ཀི་མ་འངོས་པའི་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕག་གཅིག་
གཉསི་ཀི་རིང་ལ་འཛམ་གླིང་འདརི་བསམ་པ་
བཟང་པའོི་ཉམས་ལྲེན་རྒྱ་ཆྲེར་སྤ ྲེལ་བ་ལ་གང་
ཐུབ་ཀི་སི་ཞུ་སུྒབ་པའི་འདདོ་པ་ཡོད། ཐགོ་
མ་སྒ ྲེར་སོ་སོའི་ཉམས་ལྲེན་ལག་བསྟར་དང་།  
དྲེ་ནས་གཞན་ལ་སྤ ྲེལ་བའི་སྒ་ོནས་འཛམ་གླིང་
ཞི་བདྲེ་སུྒབ་ཐུབ་ཀི་རྲེད། དྲེ་ལྟ་བུ་ཞིག་བུྱང་

བ་ཡིན་ན་སོ་སོའི་མི་ཚྲེ་ཡང་དནོ་དང་ལྡན་པ་
ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད། འད་ིཁྱདོ་ཚོར་ཞུ་འདདོ་
བུྱང་། ང་ཚོས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདྲེ་ཞྲེས་མང་པ་ོ
བརདོ་ཀི་ཡོད་ཀང་འཛམ་གླིང་ཞི་བདྲེ་ཞྲེས་པ་
གནམ་ནས་འབབ་རུྒྱ་མྲེད། འཛམ་གླིང་ཞི་བདྲེ་
བྱམས་སྙིང་རྲེ་ཉམས་ལྲེན་ལ་བར ྲེན་ནས་སུྒབ་
དགསོ་པ་ཞིག་ཡིན།  མི་སོ་སོས་བྱམས་སྙིང་
རྲེ་ཉམས་ལྲེན་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཁིྱམ་ཚང་དང་
སིྤ་ཚོགས། འཛམ་གླིང་སིྤ་ལ་ཞི་བདྲེས་ཁྱབ་
ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རྲེད། 

བྱམས་སྙིང་རྲེ་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་པ་ལ་ངྲེས་
པར་ད་ུ ཆོས ་ ལུགས་ཤིག་ གི ་བསླབ ་བྱ་ལ ་
བར ྲེན་དགོས་པ་ད ྲེ་འད་མ་རྲེད། རུྒྱན་ལྡན་ད་ུ
ངསོ་ཀིས་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་སྤདོ་
བཟང་གི་ཉམས་ལྲེན་ཞྲེས་རདོ་བཞིན་ཡོད། 
འདསི་བྱམས་སྙིང་རྲེའི་ཉམས་ལྲེན་ངྲེས་པར་
ད་ུཆོས་ལ་བར ྲེན་མི་དགསོ་པར་བརདོ་ཀི་ཡོད། 
འད་ིཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། 

ངསོ་ཀིས་ཀང་ཉནི་རུྒྱན་ནས་བྱམས་སྙིང་རྲེ་
ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་ཀི་ ཡོད་ལ་ངསོ་ཀི་གགོས་
པ་ོཚོས་ཀང་བྱམས་སྙིང་རྲེའི་ཉམས་ལྲེན་ལ་
ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། ཞྲེས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་གུབ་མཚམས་གོ་ལའི་ཁྱནོ་ད་ུ
སཱི་ཤྲེས་ཡོན་ལས་རིམ་གི་སྙབོ་ཚད་ཅྲེས་པའི་
གླགོ་བརྙན་སརྐ་མ་གསུམ་ཅན་གཟིགས་འབུལ་
དང་། ཚན་རིག་སླབོ་གཉ ྲེར་བའི་དཔྱད་རོམ་
གཅྲེས་བཏུས་ཞྲེས་པའི་དཔྲེ་ད ྲེབ་ཀི་པར་ཕུད། 
ཧནི་དའིི་སྐད་ད་ུབསུྒར་བའི་སཱི་ཤྲེས་ཡོན་སླབོ་
གསོའི་བསླབ་གཞིའི་པར་ཕུད། སཱི་ཤྲེས་ཡོན་
སླབོ་གསོའི་སླབོ་གྲྭ་ཆྲེ་བའི་བསླབ་གཞིའི་པར་

ཕུད་བཅས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་ཤིང་།  
དྲེ་ནས་སཱི་ཤྲེས་ཡོན་ལས་རིམ་གི་རྒྱལ་སིྤའི་
སླབོ་མ་བཞིས་རིམ་བཞིན་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་ལ་སོ་སོའི་དགོས་པ་དཀའ་ངལ་སྐརོ་
ནས་བཀའ་འད་ིཞུས་པར་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་
དང་།

མཐར་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་མཐའ་
སྡམོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ང་ཚོ་མི་ཚང་མ་
བདྲེ་བ་འདདོ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདདོ་པའི་
རང་བཞིན་ཆ་ཚང་ལ་ཡོད་པ་རྲེད། བྱམས་
སྙིང་རྲེའི་ཉམས་ལྲེན་བྱས་པ་ཡིན་ན་དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་
ཀིས་སྲེམས་ལ་ཞི་བདྲེ་ཡོང་བ་ལ་ཕན་ཐགོས་
པ་མ་ཟད། སྲེམས་ཀི་སྙིང་སྟབོས་ཀང་འཕྲེལ་
ཐུབ་ཀི་འདགུ དྲེ་ལས་ལྡགོ་སྟ ྲེ་ཁངོ་ཁའོི་བླ་ོལྟ་
བུ་སྐྱྲེས་པ་ཡིན་ན་ད ྲེའ་ིདབང་གིས་སྲེམས་ཀི་ཞི་
བདྲེ་རྒྱས་མི་ཐུབ། 

འཛམ་གླིང་ཕགོས་གང་ད་ུབལྟས་པ་ཡིན་ནའང་
དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞིག་འདགུ དྲེ་དག་མང་
པོ་འབུྱང་རྐྱྲེན་ན་ིཁོང་ཁོ་དང་འགན་སྲེམས་
སོགས་རྲེད། དྲེ་ན་ིརགོས་རུྒྱ་མྲེད་པར་ཡོང་གི་
ཡོད་པས་ཉནོ་མོངས་དབང་གིས་འགན་སྲེམས་
སོགས་མ་སྐྱྲེས་པར་སོ་སོའི་ངསོ་ནས་སྙིང་རྲེའི་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོ
རྲེད།  ཅྲེས་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།



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

༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་། བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ། གསལ་བསྒགས་སོགས་

ཞིབ་ཕ་གཤམ་གསལ་ད་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ཐགོ་ 
གཟིགས་པར་འཚལ། 
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དང་། གཏངོ་ལྲེན་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་
ཀིས་ཧིན་སྐད་ཐོག་རགས་གསལ་གཟིགས་
འབུལ ་ ཞུས ་རྲེས ་ བཀའ་ སླ ོབ ་ སྩལ ་ དོན།  
ང་ཚོས་ཆོས་རའི་ནང་དམ་བཅའ་འཇགོ་པའི་

སྐབས་སུ་མད་ོདང་བསྟན་བཅསོ་ཀི་ལུང་དངས་
པ་ཡིན་ནའང་། ལུང་ད ྲེ་ཁས་ལྲེན་མ་འདདོ་ན་
སྟནོ་པའི་བཀའ་དང་མཁས་གུབ་ཚད་ལྡན་ཚོའི་
བཀའ་ཡིན་པས་གུས་ཞབས་མཚོན་བྱྲེད་ད་ུཞྭ་
མོ་ཕུད་ནས་ལུང་ལ་ཉན་པ་དང་། དྲེའི་རྲེས་སུ་
ཞྭ་མོ་ཡར་གོན་ནས་ཁྱབ་པ་མ་བུྱང་ཞྲེས་ལུང་
ད ྲེ་ལྟ་བུ་ཡོད་ནའང་ཁས་ལྲེན་གི་མ་རྲེད། དྲེར་
བར ྲེན། ང་ཚོས་རིགས་པས་དཔྱད་པ་བྱྲེད་པ་མ་
གཏགོས་ལུང་ཙམ་ལ་ཁྱབ་པ་མ་བུྱང་ཞྲེས་པ་
ད ྲེ་བཤད་ཀི་ཡོད།

ང་ཚོ་བདོ་གངས་ཅན་གི་ལྗངོས་སུ་ཡོད་པའི་
ནཱ་ལྲེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཀིས་རིགས་པས་དཔྱད་

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༡༣ 
ཉནི་གི་སྔ་ད་ོསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་ར་རམ་ས་ལའི་བཞུགས་
སྒར་ཕ ོ་བང་ད་ུགཏངོ་ལྲེན་ཚོགས་པའི་དགྲེ་

ལས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་རྲེད།

ད ྲེ་ཡང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་ཕ་ོབང་ཚོགས་ཁང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་
འཁོད་སྐབས་གཏངོ་ལྲེན་ཚོགས་པའི་དབུ ་
འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས་ཀིས་ཕ ྲེབས་
བསུའི་མཇལ་ཁ་ཞུས་པ་དང་། སླབོ ་ཕུག་
དགྲེ་ལས་རྣམས་ཀིས་ཕ ྲེབས་བསུ་དང་བཅས་
ཞབས་སྟ ྲེགས་སུ་འཁདོ་མཚམས་གཏངོ་ལྲེན་
ཚོགས་པའི་ལས་བསྡམོས་ལྗགས་ཀླགོ་དང་། 
སླབོ་ཕུག་ཚོར་ཧནི་སྐད་ནང་ད་ུམཚན་ཉདི་རདོ་
སྟངས་སླབོ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་ལ་བསྔགས་བརདོ་

རུྒྱ་གཙོ་བ ོ་བྱས་ཏྲེ་ ལུང་ཙམ་ལ་སྐྱབས་སུ ་
མཆི་ཡི་མྲེད། དྲེ་ན་ིཧ་ཅང་རླབས་ཆྲེན་རྲེད།  
ཟླ་བ་གགས་པ་རང་གིས་ལུང་དནོ་བཞག་ནས་
དབིྱག་གཉ ྲེན་སོགས་ཀིས་གསུངས་པ་ལ་ད ྲེ་ཁོ་
ན་ཉདི་ལ་དཔྱདོ་པའི་རིག་པ་ཕ་མོས་དཔྱད་
ཡོང་སྐབས་གསུང་འད་ིདག་ལ་འགལ་འད་ུ
འདགུ་ཅྲེས་ཁས་ལྲེན་གི་མྲེད། རིག་པ་ཁོ་ན་
ཁས་བླངས་ནས་འག་ོབ་ད ྲེ་ན་ིཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
རྲེད། དྲེང་སང་སྲེམས་ཁམས་རིག་པའི་སྐརོ་
ལ་ཚན་རིག་པ་དང་མཉམ་ད་ུང་ཚོས་སྐད་ཆ་
བཤད་རུྒྱ་ཡོང་གི་འདགུ  ང་ཚོས་རིག་པ་གཙོ་
བརོ་བྱྲེད་པ་མ་གཏགོས་ལུང་ཙམ་ལ་བར ྲེན་གི་
མྲེད་པས་ཚན་རིག་པ་དང་མཉམ་ད་ུསྐད་ཆ་
བཤད་པར་སྤབོས་པ་འདགུ ཅྲེས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་ཡོད།  །

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་གཏངོ་ལྲེན་སླབོ་གྲྭའ་ིདགྲེ་ལས་
སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
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ར ྲེན་གཙོ་ སྟ ོན་པའི ་ སྐུ ་ བརྙན་རིན་པ ོ་ཆྲེའི ་
མདནུ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁདོ་ད ྲེ། ཐོག་མར་
སྣང་གསལ་མཆོད་མྲེ ་ཞལ་འབྱྲེད་གནང་རྲེས་
རུྒྱན་ཆགས་གསུམ་པ་དང་ར ྲེན་འབ ྲེལ་བསྟདོ་
པ། པཎ་གུབ་བཅུ་བདནུ་གི་གསོལ་འདྲེབས། 
ཤྲེས་རབ་སྙིང་པ།ོ གསོལ་འདྲེབས་སྨནོ་ཚིག་

བདྲེན་པའི་རྔ་སྒ།  གུ་རུའི་ ཐུགས་དམ་
གནད་སྐུལ།  ཚྲེ་རབས་རྲེས་འཛིན། ཐུབ་
བསྟན་རིས་མྲེད་རྒྱས་པའི་སྨནོ་ལམ་བཅས་
གསུང་འདནོ་དང་། མུ་མཐུད་རབ་གནས་
དང་བཟང་སྤདོ་སྨནོ་ལམ།  བདྲེན་ཚིག་སྨནོ་
ལམ་སོགས་གསུང་འདནོ་གིས་ཐུགས་སྨནོ་
སྐྱབས་འཇུག་གནང་ཡོད།

མཆོད་མཇལ་ལྲེགས་པར་གུབ་རྲེས་མཆོད་
ར ྲེན་ཆྲེན་མོའི་མདནུ་ད་ུགསར་འགོད་པ་ཚོར་
བཀའ་སྩལ་དནོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐུ ་ང་ོ
མས་བིྱན་རླབས་གནང་བའི་གནས་མཆོག་
ར་ོརྲེ་གདན་ད་ུབསྟན་རྒྱས་སྨནོ་ལམ་བཏནོ་

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༢༣ 
ཉནི་གི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༨།༠༠ ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་
གིས་རྒྱ་གར་བྷི་ཧར་མངའ་སྡ ྲེའི་གྷ ་ཡ་རངོ་ད་ུ
ཡོད་པའི་སྟནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་བ་
ཤཱཀ་ཐུབ་པ་མངནོ་པར་རགོས་པར་སངས་
རྒྱས་པའི ་གནས་མཆོག་ར་ོ
རྲེ་གདན་གི་མཆོད་ར ྲེན་ཆྲེན་
མོར་བཞུགས་པའི་སྟནོ་པའི་
སྐུ ་ བརྙན་ལ ་མཆོད་མཇལ་
དང་ཐུགས་སྨནོ་གནང་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉིན་ གི་སྔ ་
ད་ོཆུ་ཚོད་ ༨ ཙམ་ལ་བྷི ་
ཧར་མངའ་སྡ ྲེའི་བདྲེ་སུང་མི་
སྣས་ཕ ྲེབས་ལམ་སུང་སྐྱོབ ་
ཚགས་ཚུད་དང་བཅས་མགོན་པ ོ་གང་ཉདི་
མཆོག་དགའ་ ལྡན་ འཕྲེལ ་རྒྱས་གླིང་ནས་
མཆོད་ར ྲེན་ཆྲེན་མོའི་དམིགས་བསལ་སྒ་ོཆྲེན་
ད་ུཆིབས་བསུྒར་བསྐྱངས་པ་དང་། སྐབས་
ད ྲེར་ཕ ྲེབས་ལམ་གཡས་གཡོན་ད་ུརྒྱལ་ཁབ་
དང་མི ་རིགས་འད་མིན་ གི་དད་ལྡན་དང་ ། 
ཡུལ་སྐརོ་བ་སོགས་མི་མང་སྟངོ་ཕག་བརྒལ་
བས་མཇལ་དར་དང་མྲེ ་ ཏགོ ་ཐོགས་ནས་
ཕྲེབས་བསུ་ཞུས་པ་དང་། མཆོད་ར ྲེན་ཆྲེན་
མོའི་དམིགས་བསལ་སྒ ་ོཆྲེན་ད་ུམཆོད་ར ྲེན་
འབྲེལ་ ཡོད་འགན་འཛིན་ཁག་གིས་ཕ ྲེབས་
བསུའི་མཇལ་དར་སྒོན་འབུལ་དང་བཅས་

པ་ཡིན། 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་ཡིས། །ཕན་བདྲེའི་གཏྲེར་ད ྲེ་
གསལ་བར་བྱྲེད་པར་ཤོག །ཅྲེས་གསུངས་པ་
ལྟར། འཛམ་བུ་གླིང་ད ྲེང་སང་ཧ་ཅང་འཁུག་

པ ོ་ ཞིག་དང་ ། དངསོ་པ ོ་
ཧ ་ ཅ ང ་ ཡར་ རྒྱས ་ ཕི ན ་
ཡོད་ཀང་སྲེམས ་ ཧ་ཅང་
འཁུག་པ ོ་དང་ཆགས་སྡང་
ཆྲེ ན་པ ོ་ ཡོད་པ ་ ཞིག ་རྲེད།  
དྲེ་ ལྟ ་ བུའི་དསུ ་ཚོད་འདརི་
སྟནོ་པ ་བཅོམ ་ལྡན་འདས་
ཀི ་བྱམས ་བརྲེ ་ དང་ ར ྲེན་
འབུྱང་གི་ད ྲེ་ཁོ་ན་ཉདི་ཅྲེས་

པའི་བསླབ་བྱ་འད་ིཧ་ཅང་ར་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། 

དྲེ་རིང་འདརི་ར ྲེན་མཆོག་དུང་ད་ུངསོ་ཀིས་
སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་པ་ཡིན། ཞྲེས་བཀའ་སླབོ ་
སྩལ་བ་དང་། གསར་འགོད་པ་ཞིག་ གིས་
བདོ་ནང་གི་གཞིས་བཞུགས་རྒྱ་ཆྲེའི་མི ་མང་
ཕ ྲེབས་ཐུབ་ཀི་མྲེད་པས་ཁོང་ཚོར་དམིགས་
བསལ་གིས་བཀའ་སླ ོབ ་ ཅིག་ སོྩལ་རོགས་
ཞུས་པར་མགོན་པ ོ་གང་ཉིད་མཆོག་ གིས་
བཀའ་ལན་སྩལ་དནོ། བདོ་ནང་གི་མི་རྣམས་
ལུས་པའོི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་དང་ཁ་ཁ་རྲེད། ཡིན་
ནའང་། ནང་བསམ་བླ ོའི་ཆ་ནས་དད་པ་དང་
ཞྲེན་ཁགོ་གཅིག་གུར་ཆགས་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེ་

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་རརོ་གདན་མཆོད་ར ྲེན་ཆྲེན་མོར་
གནས་གཟགིས་མཛད་པ།



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉྱིས་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།9

བཞིན་ཧ་ིམ་ལ་ཡའི་མི་མང་ཆ་ཚང་ཧ་ལས་
པའི་དད་པ་དང་ཞྲེན་ཁོག་ཡོད་པ་ཞིག་རྲེད། 
ངསོ་ཀིས་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གི་ ཡོད། ཁོ་རྣམ་
པས། གངས་རི་ར་བས་བསྐརོ་བའི་ ཞིང་
ཁམས་སུ། །ཞྲེས་སོགས་ཀི་ཚིག་འད་ིསོས་

པ ་བྱས་ཏྲེ་སྲེམས་ལ་ཉར་སྡ ོད་ཀི ་ ཡོད་པ ་
རྲེད། ངསོ་ཀིས་རག་པར་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གི་
ཡོད། རིམ་བཞིན་བདྲེན་པའི་མཐའ་གསལ་
བ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རྲེད། ཅྲེས་བཀའ་
སླབོ ་སྩལ་རྲེས་མཆོད་ར ྲེན་སྐརོ་ལམ་ད་ུདད་

ལྡན་ མི ་མང་ གིས ་མཇལ་ཁ་ ཞུས ་པ ་ དང་
འབྲེལ་རརོ་གདན་དགའ་ལྡན་འཕྲེལ་རྒྱས་
གླིང་ད་ུཆིབས་བསུྒར་བསྐྱངས་ཡོད།།

རང་ཉདི་མངནོ་པར་རགོས་པར་སངས་རྒྱས་
པའི་གནས་འདརི་སྟནོ་པའི་རྲེས་འབང་གིས་
འདས་པའི་ ལོ ་སྟངོ་ཕག་ གི ་རིང་ལ་གནས་

སྐརོ་བྱས་ཏྲེ། སྟནོ་པ ་ལ་སྐྱབས་སུ ་ སོང་
བའི་ཐོག་ནས་སྟནོ་པའི་བིྱན་རླབས་རང་གི་
རུྒྱད་ད་ུའཇུག་པར་འབད་བརོན་བྱྲེད་བཞིན་
ཡོད། སྟནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐོག་མ་
སྐུ ་འཁུངས་པའི་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་པའི་
མཛད་པ་མཛད་ཡོད་པ་མ་རྲེད། 

སྟནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་སངས་རྒྱས་པའི་
སྐབས་ནས་གཞན་དནོ་མཛད་པར་ ཐུགས་
བསྐྱྲེད་པ་དང་། གཞན་དནོ་མཛད་སྟངས་
ཀང་གཞན་ལ་ལྟ ་ོགོས་སིྦན་པ་ཙམ་མ་ཡིན་

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༢༦ 
ཉིན་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་
པ ོ་མཆོག་ གིས་གནས་མཆོག་ར་ོརྲེ་གདན་
གི་དསུ་དབང་གསུང་ཆོས་ར་
བར་ ཝི ་ཏི་ནམ་ནས་ཕྲེབས་
པའི་དད་ལྡན་ཆོས་ ཞུ་བ ་སྐྱ་
སྲེར་ཕ ོ་མོ ་ དུག་བརྒྱ་ལྷག་ལ་
མཇལ་ཁ་དང་ད་ིབ་ཁག་ལ་
བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད།

དྲེ་ ཡང་ གོང་ཚྲེ ས ་ ཉིན་ གི ་
སྔ ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༨ ཙམ་ལ་
སིྤ ་ནརོ་༸གོང་ས ་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེ ན་པ ོ་མཆོག་དགའ་ ལྡན་ འཕྲེལ ་
རྒྱས་གླིང་ནས་དསུ་དབང་གསུང་ཆོས་ར་བར་
ཆིབས་བསུྒར་སྐབས་ ཝི ་ཏི་ནམ་གི་དད་ལྡན་
སྲེར་སྐྱ་མི་མང་གིས་ཕ ྲེབས་བསུ་དང་བཅས་
གསུང་ ཆོས ་ར་བའི ་ སྡིངས ་ཆའི ་༸ཞབས་
སྟ ྲེགས་སུ་འཁོད་མཚམས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་
དནོ། གནས་མཆོག་ར་ོརྲེ་གདན་ན་ིསྟནོ་པ་
བཅོམ་ལྡན་འདས་མངོན་པར་རོགས་པར་
སངས་རྒྱས་སའི ་ གནས་དམིགས་བསལ་
ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དྲེ་ལྟ ་ བུའི་སྟནོ་པ་

པར་སྲེམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་སྲེལ་བའི་ཆྲེད་
ད་ུརྲེད། སྲེམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་སྲེལ་བ་ན་ི
འཕལ་སྲེལ་ གི་དངངས་སྐག་དང་ང་རྒྱལ། 

ཁོང་ཁོ་སྲེལ ་ སྟངས ་ཙམ ་
མ་ཡིན་པར་སྲེམས་མ་དལུ་
བར་བྱྲེད་ པའི ་ར ་ བ ་ ཉ ོན་
མོངས་ཀིས་བྱྲེད་ཀི་ ཡོད་པ་
ངསོ ་འཛིན་གནང་བ ་རྲེད། 
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱ་གར་
ལ་བྱནོ་པའི་སྐབས་ནས་རྒྱ་
གར་ གི་མུ ་ སྟ ྲེགས་པ ་ཚོས་
སྲེམས་ཀི་ཉནོ་མོངས་ཟྲེར་

བ་ཞིག་བཤད་ཀི་ ཡོད་ཀང་། སོ་སོ་གཙང་
མ་བཟ་ོབའི་དམིགས་ཡུལ་བཞག་ནས་ཨཏ་
མཱ་ཟྲེར་བའི་ང་ད ྲེ་དང་། སིྤར་བཏང་གི་ཕུང་
པ་ོལྔ་ལ་བར ྲེན་ནས་བཏགས་པའི་ང་ལ་དབྱྲེ་
བ་ཕྲེས་པ་རྲེད། 

གང་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མུ་སྟ ྲེགས་
པའི ་ ག ཞུང་ ལུགས ་ནང་རག་གཅིག ་རང་
དབང་བའི་བདག་ཟྲེར་བའི་བསམ་བླ ་ོགཏངོ་
བ ་ ད ྲེ་ ནི་ ནརོ་ འ ཁུལ ་རྲེད་ཅྲེས ་ ད ྲེ་ ལྟ ་ བུའི ་
ཐོག་ནས་བདག་མྲེད་པའི་ ལྟ ་བའི་ཐོག་ལ་

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཝི་ཏ་ིནམ་གི་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་
དུག་བརྒྱ་ལགྷ་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
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འཕསོ་ཡོད་པ་ཞིག་རྲེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་
ན།ི ན་ཻརཉྫ་ནའི་ཆུ་འགམ་ད།ུ །མི་གཡོའི་
ཏིང་འཛིན་ལ་བཞུགས་ལ། །དྲེ་ཚྲེ ་རྒྱལ་
བས་མཁའ་ར་ོརྲེ། །ཏལི་གི་གང་བུའི་གང་
བཞིན་བཞུགས། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་
སྐྱབས་གནས་རྣམས་ཀི་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་། 
གསུང་གི་བིྱན་རླབས་བུྱང་ནས་ཕུང་པ་ོལྔ་ན་ི
ར ྲེན་ནས་བཏགས་པའི་ང་ཙམ་མ་གཏགོས་
ཕུང་པ ོ་ལས་དནོ་གཞན་པའི་བདག་ཡོད་པ་
མ་རྲེད་ཅྲེས་གསུངས་པ་རྲེད། དྲེར་བར ྲེན་
བདག་མྲེད་པའི་ལྟ་བ་ན་ིཧ་ཅང་གནད་འགག་
ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ར་བ་ཉདི་ནས་བདག་ཡོད་པ་
མ་རྲེད་ཅྲེས་ཟྲེར་གི་ཡོད་པ་མ་རྲེད། བདག་
ཡོད་ཀང་ང་ཚོའི་བླ ོ་ལ་སྣང་བ་ནང་བཞིན་
ཕུང་པ་ོལ་བདག་པ་ོརྒྱག་མཁན་གི་ང་ཟྲེར་བ་
ཞིག་ཕུང་པ་ོལས་དནོ་གཞན་ད་ུཡོད་པ་ལྟར་
སྣང་བ་ད ྲེ་ ཡོད་པ་མ་རྲེད་ཅྲེས་གསུངས་པ་
རྲེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། དགྲེ་སླངོ་དག་
གམ་མཁས་རྣམས་ཀིས། །བསྲེགས་བཅད་
བརར་བའི་གསྲེར་བཞིན་ད།ུ །ལྲེགས་པར་
བརགས་ལ་ང་ཡི་བཀའ། །བླང་བར་བྱ་ཡི་
གུས་ཕིར་མིན། །ཞྲེས་གསུངས་པའི་བཀའ་
འདིས ་བཅོམ ་ ལྡན་འདས་ར ་ཆྲེན་པ ོ་རྲེད་
ཅྲེས་བརི ་བཀུར་བྱྲེད་པ་གཅིག་པུ་མིན་པར་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པའི་བཀའ་
ལ་བརག་དཔྱད་བྱྲེད་པ་དང་། ང་ཚོའི་བླ ་ོལ་
རག་གཅིག་རང་དབང་བའི་བདག་ཟྲེར་བ་
ཞིག་ཤུགས་ཆྲེན་པརོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ད ྲེ་ ཡོད་
པ་མ་རྲེད། ཕུང་པ ོ་ལ་བར ྲེན་ནས་བཏགས་
ཙམ་གི་ང་ཞིག་མ་གཏགོས་ཕུང་པ་ོལས་དནོ་
གཞན་པའི་ང་ཞིག་མྲེད་པ་རྲེད། འད་ིདག་

བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉདི་ཀིས་ཀང་ཧ་ཅང་
ཉམས་ཞིབ་གནང་བ་དང་། བརག་དཔྱད་
གནང་སྟ ྲེ་བདག་མྲེད་པའི་ལྟ ་བའི་ཁྱད་པར་
དང་བཅས་ཏྲེ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་གསུངས་
པ་རྲེད། ཐོག་མར་བདྲེན་བཞིའི་ཆོས་འཁརོ་
གསུངས་པ་དང་། དྲེ་ནས་བྱ་རྒདོ་ཕུང་བའོི་
རིར་བདག་མྲེད་པའི་ལྟ ་བ། གཟུགས་སྟངོ་
པའ།ོ །སྟངོ་པ་ཉདི་གཟུགས་སོ། །སྟངོ་
པ ་ཉིད་ལས་ཀང་གཟུགས་གཞན་མ་ ཡིན་
ན།ོ །ཞྲེས་སོགས་གསུངས་པའི་གཟུགས་
སྣང་བ་ལྟར་ད་ུགུབ་ ཡོད་མྲེད་ལ་བསམ་བླ ་ོ
བཏང་ན་སྣང་བ་ལྟར་ད་ུ གུབ་མྲེད་པ་དང་། 
གང་ལྟར་ང་ོབ་ོཉདི་ཀིས་སྟངོ་བ་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་རྲེད། ངསོ་
ལ་ཆ་གཞན་ན་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་
བཀུར་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། ཆོས་ལུགས་ཚང་
མས་སྲེམས་བཟང་པོ་བྱྲེད་དགོས་པ་དང་ ། 
གཞན་ལ་ཕན་འདགོས་དགོས་པ། གནདོ་པ་
མི་བྱྲེད་རུྒྱ་གསུང་གི་ཡོད། འཛམ་གླིང་འདའིི་
སྟ ྲེང་འཇིག་ར ྲེན་བཀོད་པ་པ་ོའདདོ་མཁན་གི་
ཆོས་ལུགས་དང་། འཇིག་ར ྲེན་བཀོད་པ་པ་ོ
མི ་འདདོ་མཁན་གི་ཆོས་ ལུགས་ཚང་མས་
སྲེམས ་པ ་བཟང་པོ་བྱྲེད་ དགོས ་པ ་ དང་ ། 
གཞན་ལ་ཕན་འདགོས་དགོས་པ་གསུང་གི་
ཡོད། ཁམས་དང་མོས་པ་སྣ་ཚོགས་ཡིན་
པས་ཆོས་ལུགས་འད་མི་འད་ཡོང་གི་ ཡོད་
ཀང་བསླབ་བྱའི་སྙིང་པ ོ་ན་ིཚང་མས་གཞན་
ལ་ཕན་འདགོས་པ་དང་། གནདོ་པ་མི་བྱྲེད་
པ་གསུངས་པ་ནི་གཅིག་གུར་རྲེད། དྲེར་
བར ྲེན་ངསོ་ཀིས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་
ཞབས་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། ནང་པའི་ལྷ་ཁང་ཨ་

ཅང་ཅང་རྲེད། ཡྲེ ་ཤུའི་ལྷ་ཁང་། ཁ་ཆྲེའི་ལྷ་
ཁང་ ། ཇྲེའུ་ ལྷ ་ཁང་ སོགས་ཆོས་ ལུགས་
འད་མིན་གི་ལྷ ་ཁང་ནང་ད་ུགོ ་སྐབས་ ཡོད་
དསུ་འགོ་ གི་ ཡོད། འཛམ་གླིང་འདརི་ཆོས་
ལུགས་མི་འད་བ་ཡོད་པ་ཚང་མས་སྙིང་པ ོ་
སྲེམས་པ་བཟང་པོ་བྱྲེད་དགོས་པ་གསུངས་
ཡོད། དྲེའི་ཐབས་ལ་ཆོས་ལ་འགལ་བ་བྱྲེད་
མཁན་ལ་ཏགོ་ཙམ་རུབ་པ་ོབྱས་ཏྲེ། དཔྲེར་
ན། མོཧ་མ་དསི་རལ་གི་འཁྱྲེར་ནས་ཆོས་ལ་
ང་ོརྒལོ་བྱྲེད་མཁན་ཚོ་ཚར་གཅོད་རུྒྱ་གསུང་
གི་ ཡོད་པ་རྲེད། གཙོ་བ ོ་ཆོས་ཀི་དད་པའི་
ཐོག་གསུང་གི་འདགུ 

དྲེ་རིང་ང་ཚོ་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ར་ོརྲེ་གདན་
ད་ུརུག་རུག་གིས་འཛོམས་ནས་ཁྱདོ་ཚོ་ཚང་
མས་སྟནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མངནོ་པར་
རོགས ་པར་སངས་རྒྱས་པའི ་ གནས་རྲེད་
བསམ་ནས་མིག་ལ་མཆི་མ་འཁུག་པ་དང་། 
ལུས་ཀི་བ་སྤུ ་གཡོ་བའི་ ཀུན་སླངོ་བཟང་པ ོ་
འཁྱྲེར་ནས་ང་ཚོ་འདརི་འཛོམས་པ ་རྲེད། 
ཁྱདོ་ཚོ་ཚང་མས་སྟནོ་པ་ཐུགས་རྲེ་ཅན་གིས་
སྲེམས་བཟང་པོ་བྱྲེད་དགོས་པ་དང་། སྟངོ་
ཉདི་ཀི་ལྟ ་བ་གསུངས་པ་སྲེམས་ལ་དན་པ་
བྱསོ། ཉནི་རྲེ་བཞིན་མི་ཚྲེ་འད་ིསྟནོ་པ་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀི་རྲེས་འབང་རྣལ་མ་ཞིག་བྱས་
ཏྲེ་རང་གཞན་ཀུན་ལ་ཕན་ཐོགས་མཁན་ཞིག་
བྱྲེད་ཀི་ ཡིན་བསམ་པའི་དགོངས་པ་བཞྲེས་
ཤོག 

འདརི་སྐབས་སུ་བབ་པ་ཁྱདོ་ཚོ་ ཝི ་ཏི་ནམ་
ལ་མཚོན་ན། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པ ོ་དང་ཐྲེག་པ་
ཆུང་ངུ་ཞྲེས་དབྱྲེ་འབྱྲེད་བྱྲེད་མི་དགོས་པར་



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

གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་གི་འབ ྲེལ་ཡོད་མི་སྣས་
སྤསོ་སྣ ྲེས་མདནུ་བསུ་དང་བཅས་ཐའྲེ་ཡི་ཝ་ཌ་
པ་དགོན་པར་ཆིབས་བསུྒར་བསྐྱངས་པ་དང་། 

མཛད་སྒའོི་ཚོགས་ཁང་ད་ུཕ ྲེབས་གུབ་པ་དང་
སྐུ་བརྙན་མདནུ་ད་ུམཆོད་མྲེ ་ཞལ་ཕྲེ་དང་། 

བ ཞུགས ་ སྟ ྲེགས ་ སུ ་༸ཞབས་ སོར་ འཁོད་
མཚམས་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་ཀི་ཐགོ་མར་
པཱ་ལའི་སྐད་དང་བདོ་སྐད་ད་ུརིམ་བཞིན་སྐྱབས་

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༢༧ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་ར་ོརྲེ་གདན་གི་ཐའྲེ་ཡི་ཝ་ཌ་པ་དགོན་
པར་ཆིབས་བསུྒར་གིས་རྒྱལ་
སིྤའི་ པཱ ་ ལི ་དང་ལྲེགས་སྦར་
ཆོས་བརུྒྱད་ཀི ་ དགྲེ ་ འདནུ་
པའི ་ དབར་ཤྲེས ་ ཡོན་བརྲེ་
ལྲེ ན་ གི ་ ལས ་ ག ཞིའི ་ དབུ ་
འབྱྲེད་མཛད་སྒརོ་བཀའ་སླབོ་
བཀའ་དནི་སྩལ་ཡོད་པ་རྲེད།

ད ྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉནི་གི་སྔ་
ད་ོཆུ་ཚོད་ ༩ ཙམ་ལ་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
རརོ་གདན་དགའ་ལྡན་འཕྲེལ་རྒྱས་གླིང་ནས་སྒ་ོ
མང་མཁན་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག་དང་དགའ་ལྡན་
ཁི་ཐགོ་ཁང་གི་དུང་ཆྲེ་སྒ་ོམང་མཁན་ཟུར་བླ་ོ
བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་སོགས་ལས་འཆར་

འག་ོསོགས་གསུང་འདནོ་གནང་། 

དྲེ་ནས ་རྒྱལ་ སིྤའི ་ པཱ ་ ལི ་ དང་ལྲེ གས ་སྦར་
ཆོས ་བརུྒྱད་ ཀི ་ དགྲེ ་ འདནུ་
པའི ་ དབར་ཤྲེས ་ ཡོན་བརྲེ་
ལྲེན་གི་ལས་གཞིའི་གོ་སིྒག་
ཚོ གས ་ ཆུང་ གི ་ མི ་ སྣ ་ སྒ ོ ་
མང་མཁན་ ཟུར་ བླ ོ་ བཟང་
རྒྱལ ་མཚན་ ལགས ་ དང་
ཐའྲེ་ ཡི་ཝ་ཌ་པ་དགོན་པའི་
མཁན་པོ་ ཕ ོ ་ར་ བྷ ོ ་ དྷི ་ ནན་
དྷ ་ མོ ་ ན ྲེལ ་ ལུང་ ཕ ོར་ ཇྲེའུ ་  
(Ven Luang Por Jiew) 

ལགས་ཀིས་ཕ ྲེབས་བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་
རྲེས་མགོན་པ ོ་གང་ཉདི་མཆོག་གིས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ། དྲེ་རིང་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་
འད་ིལྟ ་ བུ ་ ཞིག་ལ་ཐྲེག་པ་ཆྲེ་ཆུང་ གི ་ གུབ་
མཐའ་སྨྲ་བ་གཙོ་བརོ་གུར་པའ་ིརིས་སུ་མ་ཆད་

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཔཱ་ལི་དང་ལྲེགས་སྦར་
ཆོས་བརུྒྱད་ཀི་དགྲེ་འདནུ་པའ་ིདབར་ཤྲེས་ཡོན་བརྲེ་ལྲེན་གི་ལས་གཞི་དབུ་འབྱྲེད་

མཛད་སྒརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

སྟ ོན་པ ་བཅོམ ་ ལྡན་འདས་ཀི ་རྲེས ་འབང་
དང་། སྟནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚད་མའི་
སྐྱྲེས ་ བུར་ ཁས ་ བླངས ་ནས ་ དྲེའི ་ རྲེས ་ སུ ་
འབང་པ་ད ྲེ་ལྟར་རྲེད། ཁྱདོ་ཚོ་ཚང་མས་ད་
ལྟའི་བར་ད་ུཧུར་ཐག་བྱས་པ་རྲེད། ད་དངུ་
ཡང་ ཧུར་ཐག་བྱྲེད་རོགས། ཆོས་ལུགས་
ཚང་མས་སྙིང་པརོ་གཞན་ཕན་ གི་སྲེམས་
གསུང་གི་ཡོད། སྲེམས་བཟང་པ་ོབྱྲེད་པ་ན་ི

ཁ་ ཡོད་ལག་ཡོད་ཀིས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་
ཞིག་རྲེད། བྱམས་བརྲེ་ལ་བསམ་བླ ་ོབཏང་
ན་སྲེམས་ལ་ཞི་བདྲེ་ ཡོང་བ་དང་། བླ ་ོལྷ ོད་
ཤིག་གྲེར་འགོ་བ་ཞིག་རྲེད། ཁོང་ཁ་ོདང་ང་
རྒྱལ། ཕག་དགོ་བཅས་ན་ིསྲེམས་མ་བདྲེ་བ་
ཡོང་རྐྱྲེན་ཞིག་རྲེད། གཞན་ཕན་གི་སྲེམས་
བཟང་པ་ོབྱྲེད་དགོས་པ་རྲེད་ཟྲེར་བ་ན་ིདངསོ་
གནས་ཕན་ཐོགས་ཆྲེན་པ་ོཡོད་པ་ཞིག་རྲེད། 

ཁོང་ཁོ་དང་ང་རྒྱལ། ཕག་དགོ་བཅས་རང་
བཞིན་གིས་ཤུགས་ཆུང་ད་ུགཏངོ་བ་དང་། ཐ་
ན་ཉིན་ཞག་རྲེ་རྲེའི་ནང་ད་ུགཉདི་ཀང་ཡག་
པོ་ ཁུག་ཐུབ་པ་ཞིག་རྲེད། ཅྲེས་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླ ོབ ་སྩལ་རྲེས་ད་ིབ་ཁག་ལ་བཀའ་
ལན་སྩལ།།
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པའི་ཆོས་ལུགས་མི་འད་བ་རྣམས་འཛོམས་པ་
རྲེད། 

འཛམ་གླིང་འདརི་ཕུ ་ གུ ་ཆུང་ཆུང་ ཞིག་ལ་
སྐད་ཆ་དསི་པ་ཡིན་ནའང་མཐུན་པ་ོབཟ་ོབ་ན་ི
དགོས་པ་དང་། འཁུག་པ་རྒྱག་མི་དགོས་པ་
རྲེད་ཅྲེས་མཐངོ་ཚུལ་ཡོང་གི་འདགུ དཔྲེར་
ན། ཆུང་ཆུང་སྐབས་སུ་པཱ་ལགས་དང་ཨ་
མ་ལགས་མཐུན་པ་ོཡོད་པའི་སྐབས་སུ་ངསོ་
རང་སིྐྱད་པ་ོའདགུ སྐབས་རྲེར་པཱ་ལགས་དང་
ཨ་མ་ལགས་ཏགོ་ཙམ་འཁུག་ཡོད་དསུ་ངསོ་
རང་ཡང་སིྐྱད་པ་ོམི་འདགུ གང་ལྟར་མཐུན་པ་ོ
ཟྲེར་བ་ན་ིདངསོ་གནས་བདྲེ་སིྐྱད་ཀི་ར་བ་རྲེད།  
ཆྲེ་ས་འཛམ་གླིང་ལ་དམག་འཁུག་དང་གོ་
མཚོན་བཟསོ་པ་རྣམས་མ་མཐུན་པའི་རྐྱྲེན་
གིས་བུྱང་བ་རྲེད། ང་ཚོའི་དསུ་རབས་འདརི་
ཚང་མ་མཐུན་པ་ོཡོང་ཆྲེད་འཛམ་གླིང་ཞི་བདྲེ་
ལ་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་རུྒྱ་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། སྨནོ་
ལམ་རྒྱག་པ་དང་ཆབས་ཅིག་སོ་སོའི་ལག་
ལྲེན་དང་འབད་བརནོ་གི་ཐགོ་ནས་མཐུན་པ་ོ
བཟ་ོརུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ཆབ་སིད་
དང་དཔལ་འབྱརོ་གི་ཐོག་ནས་མ་མཐུན་པ་
བུྱང་ནས་འཁུག་པ་ཤོར་བ་ད ྲེ་སྔ་ ཡིན་ནའང་
མང་པ་ོབུྱང་བ་རྲེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཆབ་
སིད་དང་དཔལ་འབྱརོ་གི་ཐགོ་ནས་མི་མཐུན་
པའི་འགལ་བ་ཡོང་གི་ཡོད། ཐབས་སྡུག་པ་ོ
ཞིག་ལ་ཆོས་ལུགས་མི་འད་བ་རུྒྱ་མཚན་ད་ུ
བྱས་ནས་མི་མཐུན་པ་ཡོང་བ་ན་ིཧ་ལས་པའི་
སྲེམས་སྐྱ་ོཔ་ོརྲེད། ཆོས་ན་ིསྲེམས་རུྒྱད་བཟང་
པ་ོབྱྲེད་པ་དང་། ཀུན་དང་མཐུན་པ་ོབྱྲེད་པར་
བསླབ་བྱ་རྒྱག་མཁན་ཞིག་རྲེད། བསླབ་བྱ་
རྒྱག་མཁན་རུྒྱ་མཚན་ད་ུབྱས་ནས་མི་མཐུན་

པ་བྱྲེད་ན་ལྷ ་བདདུ་ད་ུབབ་པ་ཟྲེར་བ་ལྟ ་ བུ ་
རྲེད། ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱོ་པ་ོརྲེད། དྲེང་སང་
འཛམ་གླིང་འདརི་ཆོས་ ལུགས་མི ་འད་བ་
རུྒྱ་མཚན་ད་ུབྱས་ནས་ཕོགས་འགིལ་བྱྲེད་
པ་དང་། འཁུག་པ་རྒྱག་པ་ཡོང་གི་ ཡོད།  
ཉ ྲེ་འཁསི་ཨབ་གྷ་ན་ིསི་ཐན་ (Afghanistan) 
ལ་ཆ་བཞག་ན་ཁ་ཆྲེའི་ཆོས་ལུགས་གཅིག་
མཚུངས་ཡིན་ནའང་ཤི་ཡ་ (Shia) དང་སུན་
ན་ི (Sunni) ཟྲེར་བའི་ཐགོ་ནས་འཁུག་པ་
རྒྱག་བཞིན་ཡོད། བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་
པ་རྲེད། ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་བསམ་པ་
བཟང་པ་ོབྱྲེད་པ་དང་། མི་ལ་ཕན་ཐགོས་བྱྲེད་
དགསོ་པར་བཤད་མཁན་གཅིག་མཚུངས་རྲེད།  
ལྟ་གུབ་ཀི་ཐོག་ནས་ཀང་འཇིག་ར ྲེན་བཀོད་
པ་པ་ོའདདོ་པ་དང་། འཇིག་ར ྲེན་བཀོད་པ་
པའོི་ཁྱད་པར་ད་ུཕྲེས་པའི་ཨ་ལ་འདདོ་མཁན་
གཅིག་པ་རྲེད་ད ྲེ། ནང་གསྲེས་ཀི་ལོ་རུྒྱས་མི་
འད་བ་ཕན་བུ་ ཡོད་པ་རུྒྱ་མཚན་ད་ུབྱས་ཏྲེ་
འཁུག་པ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད། ཆོས་ལུགས་རུྒྱ་
མཚན་ད་ུབྱས་ནས་འཁུག་པ་རྒྱག་པ་ན་ིཧ་
ལས་པའི་སྲེམས་སྐྱ་ོཔ་ོརྲེད། 

ང་ཚོ་ད ྲེ་རིང་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་འད་ིལ་རིས་
མྲེད་ཆོས་ཚོགས་ཀི་མི་དང་། སྐབས་སུ་བབ་
པ་འད་ིནང་པའི་གནས་རྲེད། ནང་པའི་ཡུལ་
ཁག་ གི ་ པཱ ་ ལིའི ་ ཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་མཁན་
དང་། ལྲེགས་སྦར་གི་ཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་
མཁན་ཕན་བུ་མི་འད་བ་ཡོང་གི་ཡོད། འདརི་
ད ྲེ་གཉསི་རགུ་རགུ་བྱས་ཏྲེ་སྟནོ་པ་གཅིག་གི་
རྲེས་འབང་གི་ཐོག་ནས་འཛམ་གླིང་མི་ཀུན་
ལ་ཕན་བདྲེ་སུྒབ་པར་གང་དགའ་ཅི་ལྲེགས་
ཤིག་སྲེམས་སུ ་ར་ོལ་རི་མོ ་བརོས་པ་ནང་

བཞིན་དགོས། ཆོས་ལུགས་སིྤ་དང་། ལྷག་
པར་པཱ ་ ལིའི་ཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་མཁན་དང་
ལྲེགས་སྦར་གི་ཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་མཁན་ཚོས་
ར་ོལ་རི་མོ་བིས་པ་བཞིན་དམ་ཚིག་གོང་བུ་
གཅིག་གུར་ཐོག་གཅིག་ཕན་གཅིག་གགོས་
སུ་སོང་བ་ཞིག་དང་། འཛམ་གླིང་ཞི་བདྲེ་ལ་
ཞབས་འདྲེགས་སུྒབ་པར་ཤུགས་རྒྱག་བསམ་
པ་ཞིག་ལ་དགོངས་པ་བཞྲེས་རོགས། འཛམ་
གླིང་འདའིི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་མི་ལ་ཕན་བདྲེ་
སུྒབ་པ་གཅིག་གུར་ཡིན་པས་ཚང་མས་ཐུགས་
མཐུན་ཁིམས་གཙང་གནང་རོགས། 

དྲེ་ རིང་ འདིར་ཆྲེ ད་མངགས ་ འདསུ ་ པའི ་
ལྲེགས་སྦར་གི་ཆོས་བརུྒྱད་དང་། པཱ་ལིའི་
ཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་མཁན་རྣམ་པ་ཚང་མས་
གཅིག ་ ཕན་ ག ཅིག ་ གོགས ་ ཀིས ་ འཛམ ་
གླིང་ ཞི ་ བདྲེ་ སུྒབ ་པར་ཆ་ཤས་ཤིག ་ལས་
མྲེད་ཀང་། ཞབས་འདྲེགས་སུྒབ་ཐུབ་པ་
ལ ་ཚང་མས ་ དགོངས ་པ ་ བཞྲེས ་རོགས། 
ཆོས་ཀི་དནོ་དངསོ་ཀི་གནད་འགག་གང་ཡོད་
མ་ཤྲེས་པར་མིང་ཙམ་གི་ཐགོ་ནས། དཔྲེར་
ན། ཁྱདོ་རྙིང་མ་རྲེད། ཁྱདོ་ས་སྐྱ་རྲེད། ཁྱདོ་
དགྲེ་ལུགས་རྲེད་ཅྲེས་བརདོ་པས་ཕན་ཐགོས་
མྲེད། དགག་པ་རྒྱག་མཁན་ཡིན་ན་སླབོ་སྦངོ་
ཡག་པ་ོཞིག་བྱྲེད་དགསོ། དངསོ་གནས་དཔལ་
མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ ་སུྒབ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཕ ྲེབས་
པ་ཡིན་ནའང་ལུང་དང་རིགས་པའི་ཐགོ་ནས་
སུྒབ་ཐུབ་པའི་སླབོ་སྦངོ་ཡག་པ་ོཞིག་བྱས་ཏྲེ།  
ང་ཚོའི་ས་དགྲེ་བཀའ་རྙིང་མི་འད་བ་ཚོ་ལ་
ལུང་རིགས་རྣམ་གངས་ད་ུམའི་སྒ་ོནས་སུྒབ་
རུྒྱ་བུྱང་ན་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱ་ཞིག་ཡོང་གི་རྲེད། 
དྲེ་མཁས་པའི་རྣམ་དཔྱདོ་རྲེད། དྲེ་འད་མྲེད་



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉྱིས་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།13

པར་ཞྲེན་ཁགོ་གིས་ང་པཱ་ལིའི་ཆོས་བརུྒྱད་བྱྲེད་
མཁན་ཡིན། ང་ལྲེགས་སྦར་གི་ཆོས་བརུྒྱད་
བྱྲེད་མཁན་ཡིན་ཞྲེས་ལྟ ་ གུབ་མི་འད་བ་ལ་
ཞིབ་ཚགས་པའོི་སླབོ་སྦངོ་མྲེད་པར་མིང་ཙམ་
གི་ལྲེགས་སྦར་གི་ཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་མཁན་
ཟྲེར་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཐག་རིང་པརོ་
བསྡད་ན་དགསོ་པ་མྲེད། སྐབས་སུ་བབ་པ་ང་
ཚོ་ཚང་མ་སྟནོ་པ་གཅིག་གི་རྲེས་འབང་ཆགས་
ཡོད། དྲེ་རིང་གནས་མཆོག་ཁྱད་པར་ཅན་འད་ི
ལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་རགུ་རགུ་བྱས་ཏྲེ་སྤུན་མཆྲེད་
ནང་བཞིན་ཚོར་བ་ཡོད་པ་བུྱང་བ་རྲེད། འད་ི
ག་སིྒག་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན། འགན་འཁུར་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་
རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།སིྤར་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཞི་བདྲེ། 
བྱྲེ་བག་ཏུ་ཆོས་པ་ཚོས་ཞི་བདྲེ་ཟ ྲེར་བ་ན་ིཧ་
ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ཐུགས་མཐུན་ཁིམས་
གཙང་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ཆོས་ལུགས་
ཀིས་འཛམ་གླིང་འདའིི་དཀའ་ངལ་སྲེལ་ཐབས་
བྱྲེད་ཀི་ཡོད་པའི་སྐད་ཆ་རྲེད། ཆོས་ལུགས་ཁོ་
རང་མི ་མཐུན་པ་བཟོ་བའི་སྒང་ལ་ཕིན་པ་
ཡིན་ན་སྨན་དགུ་ ཏུ་གུར་པ་ནང་བཞིན་རྲེད། 
ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱོ་པ་ོརྲེད། ལྲེགས་སྦར་དང་
པཱ་ལི་ལ་ཕགོས་གཅིག་ནས་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པ་ོ
དང་། ཐྲེག་པ་ཆུང་ངུ་ཞྲེས་མིང་གི་ཁྱད་པར་དང་།  
ལྟ ་ གུབ ་ ཀི ་ ཐོག ་ལའང་ཕན་ བུ ་ ཁྱད་པར་
ཡོད་པ་རྲེད། འནོ་ཀང་ད ྲེ་དག་ཆུང་ས་རྲེད།  
ང་ཚོ་ཚང་མ་སྟནོ་པ་བཀའ་དནི་ཅན་གཅིག་གི་
རྲེས་འབང་རྲེད། 

སྟ ོན་པ ་བཅོམ ་ ལྡན་འདས་ད་ ལྟ ་བ ཞུགས་
ཡོད་ན་ཆོས་ལུགས་མི ་འད་བ་རྣམས་ཏགོ་
ཙམ་མི་འད་བ་རུྒྱ་མཚན་ད་ུབྱས་ནས་རོད་

པ་བྱས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐུགས་ཕམ་གི་
རྲེད། དཔྲེར་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་རྲེས་
འབང་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པ ོ་དང་ཐྲེག་པ་ཆུང་ངུ་ ། 
དྲེ་བཞིན་ད་ུལྟ་གུབ་མི་འད་བ་རྣམས་ཆགས་
སྡང་ གི ་བླ ོ་ དང་འབྲེལ་ནས་རོད་པ་བྱས་ན་
བཅོམ་ལྡན་འདས་བཞུགས་ཁིའི་སྒང་ནས་
ཡར་བཞྲེངས་ཏྲེ། མ་བྱྲེད། མ་བྱྲེད། ཅྲེས་
གསུང་རུྒྱ་ ཡིན་པ ་ཐག་ གིས་ཆོད་ཀི་འདགུ  
ང་ཚོར་ཆུང་ཚགས་མི་འད་བ་ཡོང་གི་ཡོད་ཀང་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་སྲེང ྲེ་ཡི་བུ་སླབོ་གཅིག་
མཚུངས་རྲེད། ང་ཚོ་ཚང་མ་ལྟ་བ་བཀའ་
རགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞི་དང་། ལྲེགས་སྦར་
ནང་ཕིན་པ་ཡིན་ན་བདྲེན་བཞི་མི་རག་སོགས་
བཅུ་དུག་ལ་སླབོ་སྦངོ་དང་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་ཀི་
ཡོད། བསྟན་པའི་རྲེས་འབང་གཅིག་པ་ཡིན་
པས་ཐུགས་མཐུན་ཁིམས་གཙང་དང་། སྟནོ་
པའི་བཀའ་དནི་རྲེས་སུ་གསབ་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་
ཚང་མས་ཧུར་ཐག་བྱསོ། ཐུགས་མཐུན་ཁིམས་
གཙང་ཡག་པ་ོཡོང་རུྒྱ་གལ་ཆྲེན་པ་ོརྲེད། ཚང་
མས་ ཐུགས་མཐུན་ཁིམས་གཙང་ཡག་པོ་
གནང་རོགས། 

ངསོ ་ལ ་མཚོན་ན་ཕི ་ འདལུ ་བ ་ལ ་གནས། 
ནང་བྱང་སྲེམས་དང་གསང་སྔགས་ཀི་ཆོ་ག་
རྣམས་གདན་ཐོག་གཅིག་ལ་ཉིན་རྲེ་བཞིན་
བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་སྒམོ་རྒྱག་གི་ཡོད། འད་ི
སྟནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་སུྒབ་པའི་མཆོད་
པ་ཡིན། ཁྱདོ་ཚོ་ཆོས་གགོས་རྣམ་པ་ཚོས་
ཀང་འདི་ལ ་དགོངས་པ ་བཞྲེས་ཏ ྲེ་ ཐུགས་
མཐུན་ཁིམས་གཙང་ཡག་པོ་ད ྲེ་ མུ ་མཐུད་
ཡག་པོ་དང་། ཧུར་བསྐྱྲེད་གནང་རོགས།  
དྲེ་རིང་འདརི་གདན་སའི་མཁན་པ་ོདང་བླ་ཆྲེན་

མང་པ་ོཕ ྲེབས་འདགུ ཧ་ཅང་དགའ་བ་ོབུྱང་། 
ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ། ང་ཚོ་འདརི་འཛོམས་ནས་མཐུན་
པའི་ཚོར་བ་ཡོད་པ་ད ྲེ་སོ་སོའི་གྲྭ་ས་ལ་ཕ ྲེབས་
ནས་དགྲེ་འདནུ་མང་ཚོགས་ལ་སྟནོ་པ་གཅིག་
གི་རྲེས་འབང་རྣལ་མ་བྱྲེད་ཀི་ཡིན་བསམ་པ་
ཞརོ་ལ་སྐུལ་མ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོང་གི་
རྲེད། ཅྲེས་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ། 

སིྤར་རྒྱལ་སིྤའི་ པཱ ་ ལི ་དང་ལྲེགས་སྦར་ཆོས་
བརུྒྱད་ཀི་དགྲེ་འདནུ་པའི་དབར་ཤྲེས་ ཡོན་
བརྲེ་ལྲེན་ གི་ལས་གཞི་འད་ིནི། ལྷ ོ་ཤར་
ཨྲེ ་ ཤི ་ ཡའི ་ སིྤ ་ ནརོ་༸གོང་ ས ་༸སྐྱབས ་
མགོན་ཆྲེན་པ ོའི ་ལས་ ཁུངས་ཀིས་གཙོས་ 
(Fo u n d a t i o n f o r Buddh i s t 
Brotherhood, International Buddhist 
Confederat ion , Buddh i s t Tha i-
Bharat Society, Wat-Pa Monastery) 
སིང་གྷ ་པརོ་བ ོད་ཀི་རིག་གཞུང་ཚོགས་པ་
དང་། དགའ་ལྡན་ཁི་ཐོག་ཁང་བཅས་ཐུན་
མོང་ཐོག་གོ ་ སིྒག་ ཞུས་པའི་ ལོ ་ ལྔའི ་ལས་
འཆར་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ལས་འཆར་འདའིི་
དམིགས་ཡུལ་ན།ི སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་སྐུ ་ཕ ྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གི་
ཐུགས་དགོངས་ལྟར། འག་ོབ་མིའི་བཟང་སྤདོ་
གོང་སྤ ྲེལ་དང་། ཆོས་ལུགས་མཐུན་འབྲེལ། 
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐྱབོ།  
རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་རིག་གཞུང་བསྐྱར་
གསོ་བཅས་ཐུགས་བསྐྱྲེད་དམ་བཅའ་བཞི་
དང་། ཁྱད་པར་ད་ུསྟནོ་པ་གཅིག་གི་གདལུ་
བྱ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པའི་འད་ུཤྲེས་ཐོག་
ཆོས་བརུྒྱད་དབར་མཐུན་འབྲེལ་ཆྲེད། ལྲེགས་
སྦར་དང་པཱ ་ ལིའི་ཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་མཁན་
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དབང་ཕུག་ཁིྱམ་ཚང་བཅས་ནས་གསུང་ཆོས་
ར་བའི་སྡིངས་ཆའི་འགམ་ནས་བཞུགས་ཁིའི་

བར་སྤསོ་སྣ ྲེས་མདནུ་བསུ་དང་། བཞུགས་
ཁརི་འཁདོ་པཱ་ལིའི་སྐད་ཀི་ཐགོ་བཀྲ་ཤིས་པའི་
མད་ོགསུང་འདནོ་དང་། སིྦན་བདག་ཁག་གི་སྐུ་
ཚབ་རྲེ་ནས་མཎྜལ་ར ྲེན་གསུམ་འདྲེགས་འབུལ།  
དྲེ་མཚུངས་སིྦན་བདག་ཁག་གི་ནང་མི་བཞི་

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༢༩ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ོ
རྲེ་གདན་ད་ུསྲེམས་བསྐྱྲེད་དང་
མགོན་པ་ོཀླུ ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་
པའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་འགྲེལ་
གི ་བཀའ་ཆོས ་བཀའ་དནི་
སྩལ་ ཡོད་པ་རྲེད། དྲེ་ཡང་
གོང་ཚྲེས་ཉནི་གི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ 
༨།༠༠ ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་
མཆོག་ར་ོརྲེ་གདན་གི་དགའ་ལྡན་འཕྲེལ་རྒྱས་
གླིང་ནས་དསུ་དབང་གསུང་ཆོས་ར་བར་ཆིབས་
བསུྒར་བསྐྱངས་སྐབས་སིྤ་ཟུར་གངས་གཞོན་
ཚང་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་དང་ཚ་བ་བསྟན་
འཛིན་ཁིྱམ་ཚང་། མཚོ་བཅུ་དཔནོ་སྐལ་བཟང་

རྲེ་ནས་མཇལ་ཁ་ཞུས་རྲེས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་གིས་བཀའ་

སླ ོབ ་ སྩལ ་ དོན། དྲེ་ རིང་
གནས་ཁྱད་པར་ཅན་བཅོམ་
ལྡན་འདས་མངནོ་པར་རགོས་
པར་སངས་རྒྱས་སའི་གནས་
དང་། ཀླུ ་ སུྒབ་ཡབ་སས་
ལ་སོགས་པ་དང་། ཐོགས་
མྲེ ད་ སྐུ ་ མཆྲེ ད་ ཡབ ་སས ་
ལ་སོགས་པས་ཞབས་ཀིས་
བཅགས་པ་དང་། ཐུགས་

སྨནོ་མཚམས་སྦརོ་རྒྱ་ཆྲེན་པ་ོགནང་ཡོད་པའི་
གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། འཛམ་
བུ་གླིང་ཡོངས་གགས་ལའང་གནས་མཆོག་ར་ོ
རྲེ་གདན་ཟྲེར་དསུ་ནང་པའི་གནས་ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ཚང་མས་བརི་བཞིན་ཡོད། 

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ོརྲེ་གདན་ད་ུབྱང་
ཆུབ་སྲེམས་འགྲེལ་གི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

དབར་གཉསི་མོས་ཀི་འབ ྲེལ་ལམ་ར་འཛུགས་
དང་། གུབ་མཐའི་འགོག་རྐྱྲེན། སལོ་རུྒྱན་
མི་མཐུན་པ་རྣམས་བག་ོགླ ྲེང་སོགས་ཀི་ལམ་
ནས་སྲེལ་རུྒྱ་དང་། འཛམ་གླིང་ཞི་བདྲེ་བསུྐན་
ཐབས་སུ་ལོ་ལྔའི་ལས་འཆར་ཞིག་ཡིན་པ་
རྲེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༢༧ 
ཉནི་ལས་འཆར་འད་ིདངསོ་སུ་དབུ་འཛུགས་
གནང་ཡོད་པ་དང་། དབུ་འབྱྲེད་མཛད་སྒརོ་
སིྤ ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་
མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཀིས་ཐའྲེ་ལྲེནྜ། ཤི་
ལང་ཀཱ།  འབར་མ། ཝི་ཡཏ་ནཱམ། ཨ་རི།  

རྒྱ་གར་ སོགས ་ནས ་ཤི ་ལང་ ཀཱའི ་ གནས ་
བརན་ སྡ ྲེ ་ པའི ་ཆྲེས ་མཐོའི ་ དགྲེ ་ སླ ོང་ཤི ་
ལང་ཀཱའི་མཱ ་ ཧཱ་ཐྲེ་རོ་ (Wa rakagoda 
Dhammasiddhi Sri Pannananda 
G n a n a r a t h a n a b a h i d h a n a 
Manahayake Thero) མཆོག་དང་། དཔལ་
ས་སྐྱ་༸གོང་མ་ཁི ་ཆྲེན་རིན་པ ོ་ཆྲེ ་མཆོག 
༸སྐྱབས་རྲེ་དགའ་ལྡན་ཁི་པ་ ༡༠༤ རྲེ་
བཙུན་བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག 
ཌོཀཊར་ཝཱརཱཀགོཌ་གྷནརཏྣ་མཧཱནཱཡཀ་ཐྲེ་
རོ། ཨསྒརིིཡ་སྡ ྲེ་ཚན་གི་སིཡམ་མཧཱནཀཱིཡ་

(Dr Waskaduwa Mahindawansa 
Mahanyake Thero) མཆོག  ཆོས་བརུྒྱད་
ཁག་གི་བླ་ཆྲེན་དབུ་ཁདི་རྣམ་པ། ཇ་ོནང་རྒྱལ་
ཚབ་རིན་པ་ོཆྲེ། བཀའ་བླནོ་ཁི་ཟུར་སླབོ་དཔནོ་
ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག  བཀའ་ཟུར་ཀིར་ི
སྐྱབས་མགོན་རིན་པ་ོཆྲེ་མཆོག  གདན་ས་
ཁག་གི་མཁན་པ་ོདང་མཁན་ཟུར། རུྒྱད་སྨད་
མཁན་པ་ོསོགས་བླ་སུྤལ་དང་དགྲེ་འདནུ་པ་
བརྒྱ་ཕག་བརྒལ་བ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་
པ་བཅས། །
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གནས་ཁྱད་པར་ཅན་འདརི་ངསོ་ཀིས་བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་དཔའི་སྡམོ་པ་སུང་རུྒྱའི་ཆོས་འབྲེལ་བྱ་
རུྒྱའི་འཆར་གཞི་ད ྲེ་ལྟར་ཡིན། ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའི་གནས་ཀི་སྙིང་པ་ོན་ིར་ོརྲེ་གདན་ལ་
བརི་བཞིན་ཡོད་པ་རྲེད། ཆོས་ཀི་སྙིང་པ་ོན་ི
བདྲེན་བཞི་མི ་རག་སོགས་བཅུ་ དུག་དང་ ། 
བྱང་ཕགོས་སོ་བདནུ་སོགས་རྣམ་གངས་རྒྱ་
ཆྲེན་པ་ོཡོད་ཀང་། སྲེམས་རུྒྱད་འདལུ་དགསོ་
པ་ཆོས་ཀི་སྙིང་པ་ོརྲེད། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་
ན་ིདངསོ་གནས་སྲེམས་ཀི་གཏངི་ནས་རང་གཙོ་
བརོ་མི་བྱྲེད་པར་གཞན་གཅྲེས་པར་འཛིན་པ་
དང་། རང་ན་ིགཅིག་དང་གཞན་ན་ིམཐའ་ཡས་
པ་རྲེད། དྲེར་བར ྲེན། མཐའ་ཡས་པའི་སྲེམས་
ཅན་གི་དནོ་ད་ུསྲེམས་བཟང་པ་ོབསྐྱྲེད་པ་ཡིན་
ན་རང་དནོ་ཞརོ་ལ་འགུབ་པ་ཞིག་རྲེད། ངསོ་
རང་ལ་མཚོན་ནའང་། ཉནི་རྲེ་བཞིན་ཞགོས་
པ་ཡར་ལངས་པ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་སྒམོ་
པ་དང་། བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སྲེམས་བསྐྱྲེད་ད ྲེ། 
རང་གཞན་དནོ་ན་ིརབ་སུྒབ་ཕིར། །བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་ན་ིབསྐྱྲེད་པར་བགི། །ཞྲེས་པར་ཉནི་
ལྟར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གི་ཡོད། སྲེམས་བསྐྱྲེད་
བསམ་བླ་ོཡག་པ་ོབཏང་བ་ཡིན་ན་སྲེམས་མ་
སིྐྱད་པར་བཟ་ོམཁན་ན་ིཞྲེ་སྡང་དང་། ང་རྒྱལ།  
དྲེ་བཞིན་གཞན་སྡ ྲེ་ཁྱད་ད་ུགསོད་པ་བཅས་
ཡིན། སྲེམས་བསྐྱྲེད་ཀིས་གཞན་དནོ་ལ་
གཙོ་བརོ་བསམ་བླ ོ་བཏང་ནས་བླ ོ་ག་ལྲེར་
གོམས་ཡོང་དསུ་རང་ཡལ་བར་དརོ་བ་དང་། 
གཞན་གཅྲེས་པར་འཛིན་པའི་བླ་ོསྦང་བ་རྲེད།  
དྲེ་སྦངས་པ་ཡིན་ན་མི་ཚྲེ་འད་ིརང་ལ་མཚོན་
ནའང་ཉནི་རྲེ་བཞིན་སྲེམས་ལ་ཞི་བདྲེ་ཡོང་བ་
དང་། རང་ལ་སྐྱནོ་བརདོ་བྱྲེད་མཁན་བུྱང་བ་

ཡིན་ནའང་། དྲེ་དག་ལ་ལྷག་པར་ད་ུབྱམས་
བརྲེའི་བླ་ོསྐྱྲེས་པ་ཞིག་རྲེད། སྤདོ་འཇུག་ལས་
གསུངས་པ་ལྟར། གཞན་དང་མི་འད་བ་ཞིག་
རྲེད། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང་བདག་གཞན་
མཉམ་བརྲེ་ལ་བསམ་བླ ོ་གཏངོ་དསུ ་རྣམ་
དཔྱདོ་ ཡོད་ན་གཞན་དནོ་དནོ་གཉ ྲེར་གི་བླ ་ོ
སྦངོ་དགསོ་པ་ཞིག་རྲེད།ཅྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
རྲེས་གསོལ་ཇའི་བར་གསྲེང་ཅུང་གནང་སྟ ྲེ་མུ་
མཐུད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།ངསོ་ཀིས་སྔ་མོ་
སྤདོ་འཇུག་གི་བཤད་ལུང་ཞུས་པ་ནས་ཉནི་
རྲེ་བཞིན་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡིན། བདག་
བདྲེ་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་དག། ཡང་དག་
བརྲེ་བར་མ་བྱས་ན། །སངས་རྒྱས་ཉདི་ད་ུ
མི་འགུབ་ཅིང་། །འཁརོ་བ་ན་ཡང་བདྲེ་བ་
མྲེད། །ཅྲེས་དང་། དྲེ་བས་སྐྱ་ོངལ་ཀུན་སྲེལ་
བའི། །བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ཀི་རར་ཞོན་ནས། 
།བདྲེ་ནས་བདྲེ་བར་འག་ོབ་ལ། །སྲེམས་ཤྲེས་
སུ་ཞིག་སིྒད་ལུག་འགུར། །ཅྲེས་གསུངས་པ་
ལྟར་རྲེད། གནས་ཁྱད་པར་ཅན་འད་ིལ་བྱང་
ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ཡག་པ་ོགསལ་བཏབ། ཆོས་
ཚིག་བྱས་ཏྲེ་རྒྱ་ཆྲེན་པརོ་བསམ་བླ ོ་གཏངོ་
ཐུབ་ན་རྲེད། མ་ཐུབ་ནའང་དངསོ་ ཡོད་
གནས་ཚུལ་ལ་འཛམ་གླིང་འདརི་མི་དངུ་ཕུར་
བདནུ་ཅུ་ལྷག་ཡོད་པ་ཚང་མ་སྡུག་བསྔལ་མི་
འདདོ་པ་དང་། བདྲེ་བ་འདདོ་པ་ཤ་སྟག་རྲེད། 
དྲེ་དག་ཚང་མ་མི་ ཡིན་པ་གཅིག་མཚུངས་
ཡིན་པས་ལུས་འཚོ་བའི་ཆྲེད་ད་ུལྟ ་ོཆས་ཟ་
བ་སོགས་ཚང་མས་བྱྲེད་བཞིན་ཡོད། བྱྲེད་
སྟངས་གཅིག་མཚུངས་ལ་དགོས་དནོ་ད་ུརང་
གཅིག་པུའི་གདོ་ཁགོ་འགངས་པ་ཞིག་དང་། 
ཡིད་ཚིམས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་མཐའ་ཡས་

པའི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དནོ་དག་ངས་
སུྒབ་བསམ་པའི་གཞན་དནོ་དནོ་གཉ ྲེར་གི་བླ་ོ
གཏན་འཁྲེལ་བ་དང་བཅས་ལུས་འད་ིའཚོ་བའི་
ཆྲེད་ད་ུབཟའ་བཏུང་ལོངས་སུ་སྤད་ན་ཡག་པ་ོ
འདགུ དྲེར་བར ྲེན་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ར་ོརྲེ་
གདན་ད་ུངསོ་རང་ལ་མཚོན་ནའང་བྱང་ཆུབ་
ཀི་སྲེམས་སྒམོ ་རུྒྱ་གཙོ་བ ོ་བྱྲེད་བཞིན་ ཡོད།  
དྲེ་དང་འབྲེལ་ནས་སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བ་རག་ཏུ་
སྒམོ་བཞིན་ཡོད། དྲེ་སྲེམས་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་གི་
འདགུ སྲེམས་ལ་ཞི་བདྲེ་དང་། སྲེམས་དཀུྲག་
མཁན་གི་རྐྱྲེན་དང་འཕད་སྐབས་ལྷག་པར་ད་ུ
བརྲེ་བའི་བླ་ོམ་གཏགོས་སྲེམས་དཀུྲག་མཁན་
ལ་ཁངོ་ཁ་ོལངས་པ་དང་། དྲེ་དག་ལ་དམིགས་
ནས་སྡུག་པ་ོབུྱང་ན་བསམ་པ་ར་བ་ཉདི་ནས་
ཡོང་གི་མི་འདགུ ཅི་ཙམ་གིས་སྲེམས་དཀུྲག་
མཁན་བུྱང་ན་ད ྲེ་ཙམ་གིས་ད ྲེ་དག་གི་ཆྲེད་ད་ུ
གཞན་དནོ་སུྒབ་བསམ་པའི་སྲེམས་ཤུགས་སྐྱྲེད་
ཡོང་བ་ཞིག་འདགུ བྱང་ཆུབ་སྲེམས་ཀི་ཉམས་
ལྲེན་ཡོད་པ་ཡིན་ན་རྐྱྲེན་ངན་གགོས་ལ་ཤར་བ་
ཞིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་འདགུ གནས་ཁྱད་པར་
ཅན་འད་ིལ་ད ྲེ་རིང་ཚང་མས་བསམ་པ་སྲེམས་
བསྐྱྲེད་ལ ་གསོལ ་བ ་ཡག་པོ་ ཞིག ་ཐོབས།  
སོ་སོའི་མི་ཚྲེ་འད་ིཙམ་མ་ཡིན་པར་ཚྲེ་རབས་
ནས་ཚྲེ་རབས་དང་། བསྐལ་བ་ནས་བསྐལ་
བའི་བར་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆྲེད་ད་ུ
གཞན་དནོ་འབའ་ཞིག་སུྒབ་བསམ་པ་སྙིང་
ཁུངས་རསུ་པའི་གཏིང་ནས་དམ་ཚིག་བརན་
པ་ོདང་། ཉནི་རྲེར་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གིས་
སྲེམས་བསྐྱྲེད་བཟུང་ཡོང་དསུ་དགྲེ་བ་རླབས་
ཆྲེན་འཕར་འག་ོགི་ཡོད། ཚང་མས་འད་ིལྟར་
དགོངས་པ་བཞྲེས། ཞྲེས་དང་། ཚྲེས་ ༢༧ 
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༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ར་ོརྲེ་གདན་གི་
དགའ་ལྡན་འཕྲེལ་རྒྱས་གླིང་ནས་དསུ་དབང་
གསུང་ཆོས་ར་བར་ཆིབས་སུྒར་སྐབས་རརོ་

གདན་གསུང་ཆོས་ཉནི་གཉསི་པའི་སིྦན་བདག་
རྲེ་ཐང་ཕག་མཛོད་བུ་བཀྲ་ཤིས་ར་ོརྲེ་དང་བླ་ོ
བཟང་བསྟན་པ་ཐུན་མོང་གི་ཁིྱམ་ཚང་དང་། 
གཉའ་ནང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཁིྱམ་ཚང་།  

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༣༠ 
ཉིན་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ོརྲེ་གདན་ད་ུ
མགོན་པ་ོཀླུ ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་
པའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་འགྲེལ་
གི ་ བཀའ ་ ཆོས ་ འཕོ་ སྐྱོང་
དང་། ཉ་ིཧངོ་གི་ཧ་ིརོ་ཤི་མ་ 
(Hi ro sh ima) ནས་རལུ་
ཕན་མཚོན་ཆའི་འགོ་མི་མང་
པ་ོའཆི་སྐྱནོ་བུྱང་བར་བླ་ོཕམ་
བུྱང་བ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
དང་། ནད་ཡམས་མཚམས་
ཆོད་པའི་ཆྲེད་ད་ུམ་ཎི་ ཡིག་དུག་དང་སྒལོ་
མའི་གཟུངས་སྔགས་གངས་གསོག་གནང་
ཡོད་པ་རྲེད། དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉནི་གི་སྔ་ད་ོ
ཆུ་ཚོད་ ༨།༠༠ ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་

ཚྲེ་འདས་ཏ ྲེ་ཧརོ་ཐུབ་བསྟན་དཔལ་འབྱརོ་ཁིྱམ་
ཚང་བཅས་ཀི་མི་རྲེ་ནས་གསུང་ཆོས་ར་བའི་
སྡིངས་ཆའ་ིའགམ་ནས་བཞུགས་ཁིའ་ིབར་སྤསོ་

སྣ ྲེས་མདནུ་བསུ་དང་བཅས་
བཞུགས་ཁརི་འཁདོ་མཚམས་
རུཌ ་ ལྟ ྲེ ་ གནས ་ སླ ོབ ་ གྲྭ འི ་  
(The Root In s t i tute 
S choo l) སླ ོབ ་ཕུག་བཅོ་
ལྔས་ལྲེགས་སྦར་སྐད་ཐོག་
ཤྲེ ས ་རབ ་ སྙི ང་ པ ོ ་ ག སུང་
འདནོ་དང་ ། ཉིན་གཉིས་
པའི་གསུང་ཆོས་སིྦན་བདག་

ཁིྱམ་ཚང་རྲེ་ནས་མི་བཞི་རྲེ་ཡིས་མཎྜལ་ར ྲེན་
གསུམ ་འདྲེགས་འབུལ ་ ཞུས ་རྲེས ་ སིྤ ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དནོ། གནས་མཆོག་

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ོརྲེ་གདན་ད་ུབྱང་
ཆུབ་སྲེམས་འགྲེལ་གི་བཀའ་ཆོས་འཕ་ོསྐྱངོ་མཛད་པ།

ཉནི་ར་ོརྲེ་གདན་གི་ཐའྲེ་ཡི་ཝ་ཌ་པ་དགོན་པར་
རྒྱལ་སིྤའི་པཱ་ལི་དང་ལྲེགས་སྦར་ཆོས་བརུྒྱད་
ཀི་དགྲེ་འདནུ་པའི་དབར་ཤྲེས་ཡོན་བརྲེ་ལྲེན་
གི་ལས་གཞིའི་དབུ་འབྱྲེད་མཛད་སྒརོ་ཆིབས་
བསུྒར་སྐབས་དག་སྣང་བུྱང་བའི་སྐརོ་ལ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ། ཁས་ཉནི་ནང་པའི་ལྷ་ཁང་
ཞིག་ཏུ་མདནུ་ངསོ་ཀི་རིག་པར་སྟནོ་པ་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀི་འད་རིས་ཡོད་པ་ལ་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་དསུ་སྣང་བ་ལྟ་བུ་འཁུལ་ནས། བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀིས་ངའི་མགོ་ལ་བིྱལ་བིྱལ་གནང་
སྟ ྲེ་ཧ་ཅང་མཉ ྲེས་པ་ོགནང་གི་འདགུ བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀི་མཐའ་སྐརོ་ད་ུབྱྲེ་རིལ་ཁ་ཤས་
ཤིག་འདགུ་པ་དང་། དྲེའི་ནང་ནས་ངསོ་ལ་
ཅོག་ལྲེ ་ཊི་ (chocolate) གཅིག་གསོལ་
རས་སུ་གནང་བུྱང་། དྲེ་ཁས་ཉནི་སྣང་བ་ཧ་
ཅང་གསལ་བ་ོཞིག་བུྱང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀི་རྲེས་འབང་རྣལ་མ་ཞིག་བྱས་ནས་སོ་སོས་
ཉམས་ལྲེན་ཧུར་ཐག་བྱས་པ་ཡིན་ན་སྟནོ་པའི་
བིྱན་རླབས་འབལ་མྲེད་བྱས་ཏྲེ་ཡོང་བ་ཧ་ཅང་
གསལ་བ་ོརྲེད། དྲེ་རིང་འདརི་ཁྱདོ་རང་ཚོར་ཞུ་
རུྒྱ་ན་ིང་ཚོའི་དཔྲེ་ཆའི་ནང་ད་ུཡོད་པ་འད་ིལྟར་
རྲེད་ཅྲེས་བཤད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སོ་སོར་

དངསོ་གནས་ཚོར་བ་སོས་པ་སླ ྲེབས་ཡོང་གི་
འདགུ ཅྲེས་སོགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རྲེས། བྱང་
ཆུབ་སྲེམས་པའི་སྲེམས་བསྐྱྲེད་ཀི་ཆོས་འབྲེལ་
གི་དམིགས་བྱ་རྣམས་ང་ོསྤདོ་དང་། སྲེམས་
བསྐྱྲེད་ཀི་སྡམོ་པ་འབགོ་རྲེས་མགོན་པ་ོཀླུ ་སུྒབ་
ཀིས་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་འགྲེལ་གི་
ཆོས་འབྲེལ་བཀའ་དནི་སྩལ་ཏྲེ་ཉནི་དང་པའོི་
ཆོས་འབྲེལ་ལྲེགས་པར་གུབ་སྟ ྲེ་དགའ་ལྡན་
འཕྲེལ་རྒྱས་གླིང་ད་ུཆིབས་བསུྒར་བསྐྱངས་ཡོད་
པ་བཅས།།
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ར་ོརྲེ་གདན་ད་ུཡང་བསྐྱར་ཆོས་འབྲེལ་བྱྲེད་
ཀི ་ ཡོད་པས ་ཧ་ཅང་བསྐལ ་བ ་བཟང་པོ་
རྲེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐུ ་དངསོ་ཀིས་
ཞབས་བཅགས་ནས་ཆོས་ཀི་འཁརོ་ལོ་བསྐརོ་
བར་མཛད་པའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་རྲེད།  
དྲེ་རིང་ཡང་བསྐྱར་ང་ཚོ་ འདརི་འཛོམས་
པ་རྲེད། ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ། ཅྲེས་བཀའ་སླབོ ་
དབུ ་ འཛུགས་ཀིས ་ཉི་ ཧ ོང་ གི ་ཧི་རོ་ཤི ་མ ་ 
(Hirosh ima) ནས་རལུ་ཕན་མཚོན་ཆའི་
འོག་མི ་མང་པོ་འཆི་སྐྱོན་བུྱང་བར་བླ ་ོཕམ་
བུྱང་བའ་ིསྐརོ་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། དྲེ་རིང་
མར་མྲེའ་ིརུྒྱན་འད་ིརལུ་ཕན་མཚོན་ཆ་བ ྲེད་སྤདོ་
བྱས་པའི་ཧ་ིརོ་ཤི་མ་ (Hiroshima) ནས་
རྲེད། ཧ་ིརོ་ཤི་མ་ལ་ངསོ་རང་སླ ྲེབས་མྱངོ་ཡོད། 
ངསོ་ཀིས་ཧ་ིརོ་ཤི་མའི་ལོ་རུྒྱས་ཏགོ་ཙམ་ཤྲེས་
ཀི་ཡོད་པས་སྐབས་ད ྲེར་རལུ་ཕན་མཚོན་ཆའི་
འགོ་ཤི་བའི་མི་རྣམས་དན་ནས་སྲེམས་ཧ་ཅང་
སྐྱ་ོསོང་། འཛམ་གླིང་འདརི་རལུ་ཕན་མཚོན་
ཆ་མྲེད་པ ་ ཞིག་བུྱང་ན་ ཅི་མ ་རུང་བསམ་
པའི་སྨནོ་ལམ་མང་པ་ོབརྒྱབ་པ་ཡིན། དསུ་
ད་ལྟའི་བར་ད་ུདམག་འཁུག་མུ་མཐུད་ནས་
འག་ོགི་ཡོད་པ་རྲེད། མི་གསོད་ཁག་སྦརོ་མུ་
མཐུད་ནས་བྱྲེད་ཀི་ཡོད་ཀང་རལུ་ཕན་མཚོན་
ཆ་བ ྲེད་སྤདོ་བྱས་ཏྲེ་དམག་འཁུག་མཚམས་
ཆད་པ་ཞིག་ད་ཕན་བུྱང་མྲེད། ད་ཕལ་ཆྲེར་
ཡོང་གི་མ་རྲེད། འཛམ་གླིང་གང་སར་རལུ་
ཕན་མཚོན་ཆ་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱྲེད་པ་ཤུགས་ཆྲེ་ར་ུ
འག་ོབཞིན་ཡོད། དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་
བསམ་བླ་ོའཁརོ་མཁན་ཚོར་རལུ་ཕན་མཚོན་
ཆ་བ ྲེད་སྤདོ་བྱས་པ་ཡིན་ན་སགོ་ཆགས་མང་
པོས ་ སྡུ ག ་བསྔལ ་མྱོང་ གི ་ ཡོད་པ ་ཧ་ཅང་

གསལ་བ་ོརྲེད། གནས་ཁྱད་པར་ཅན་འདརི་ད ྲེ་
རིང་ཧ་ིརོ་ཤི་མའི་མྲེའི་རུྒྱན་ཞིག་ཡོད་པ་བྱས་
ཏྲེ་ང་ཚོས་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་པའི་གོ་སྐབས་བུྱང་
བ་རྲེད། དྲེང་སང་གི་དསུ་ཚོད་འདརི་འཛམ་
གླིང་ལ་དམག་འཁུག་ གི་ཉ ྲེན་ཁ་ཏགོ་ཙམ་
ཆུང་ད་ུཕིན་ཀང་། ནད་ཡམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་
གསར་པ་ཞིག་སླ ྲེབས་ཡོང་གི་འདགུ དྲེར་བར ྲེན་  
ང་ཚོ་ཚང་མས་འདནུ་པ་རྲེ ་གཅིག་གི་ཐོག་
ནས་ནད་ཡམས་རིམ་པར་རུྒྱན་ཆོད་པ་ཞིག་ལ་
ཐུགས་སྨནོ་གནང་དགསོ་པ་རྲེད། ནད་ཡམས་
འད་ིདགའ་རབ་དངངས་སྐག་ཆྲེ་ཙམ་འདགུ 
རྒྱ་ནག་ཏུ་ནད་ཡམས་འད་ིདགའ་རབ་ཛ་དག་
འདགུ རྒྱ་གར་དའུང་ནད་ཡམས་འད་ིས་གནས་
འགའ་ཤས་སུ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རྲེད། ང་ཚོ་ཚང་
མ་མི་གཅིག་མཚུངས་དང་། སྐྱྲེ་རྒ་ན་འཆིའི་
སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་བའི་ཚོར་བ་གཅིག་
གུར་ ཡིན་པས་དྲེ་རིང་འདསུ་ཚོགས་འདརི་
སྒལོ་མའི་གཟུངས་སྔགས་དང་མ་ཎི་ཏགོ་ཙམ་
བསགས་ནས་ནད་ཡམས་འད་ིརུྒྱན་ཆོད་པ་ཞིག་
ལ་ཚང་མས་ཐུགས་སྨནོ་གནངོས། ཞྲེས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་རྲེས་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་
པའོི་གཟུངས་སྔགས་མ་ཎི་ཡི་གྲེ་དུག་མ་དང་། 
རྲེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒལོ་མའ་ིགཟུངས་སྔགས་
གངས་གསོག་མཛད་རྲེས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་གནས་ཀི་
ཁྱད་པར་སྐརོ་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། དྲེ་རིང་
ར་ོརྲེ་གདན་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་འདརི་ཚོགས་
འཚོགས་ཤིང་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་པའི་ཉནི་གཉསི་
པ་རྲེད། གནས་ཀི་ཁྱད་པར་ཞིག་ཡོད་པ་རྲེད། 
སིྤར་བཏང་གི་གསོལ་མགནོ་ཁང་ཆྲེན་པ་ོཞིག་
གི་ནང་ད་ུསྒམོ་བརྒྱབ་པ་དང་། སྔནོ་གི་སྐྱྲེས་

བུ ་དམ་པ་མང་པསོ་བིྱན་ གིས་རླབས་པའི་
གནས་ཤིག་ཏུ་སྒམོ་བརྒྱབ་པ་གཉསི་ལ་ནསུ་
པ་མི་འད་བའི་ཁྱད་པར་ཏན་ཏན་ཡོད་ས་རྲེད། 
གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ར་ོརྲེ་གདན་ནས་གང་
ཟག་སོ་སོའི་ངསོ་ནས་ཀུན་སླངོ་ཡག་པ་ོཞིག་
གསལ་བཏབ་ནས་བྱམས་སྙིང་རྲེ་བྱང་ཆུབ་
ཀི་སྲེམས་དང་། སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བར་དཔྱད་
སྒམོ་དང་འཇགོ་སྒམོ་ཟུང་འབྲེལ་གིས་ཆུ་ཚོད་
གཅིག་གམ་ཕྲེད་ཀ་ལ་སྒམོ་སྐྱནོ་ནས་བཞུགས་
ཚྲེ ་གནས་ཀི་ཁྱད་པར་དབང་གིས་དམིགས་
བསལ་གིས་བིྱན་རླབས་ཡོང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད་
པ་རྲེད། ཁ་སང་སྲེམས་བསྐྱྲེད་ཀི་སྡམོ་པ་ཞུས་
པ་ན་ིཆོས་ཀི་སྙིང་པ་ོརྲེད། དྲེ་རིང་སང་ཉནི་
དསུ་ཚོད་ཡོད་མཁན་ཚོ་ས་ཆ་འདརི་འཛོམས་
ནས་གཙོ་བ་ོབྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་སྒམོ་པ་དང་།  
དྲེ་དང་འབྲེལ་ནས་སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བར་ག་ཚོད་
ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་ཐུབ་ན་ཡག་
པ་ོཡོང་གི་རྲེད། འད་ིཁྱདོ་རང་ཚོར་དན་སྐུལ་
ཞུས་པ་ཡིན། དགོངས་པར་ཆོངས། ངསོ་
ཀིས་བཤད་ལུང་གི་རུྒྱན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། གཙོ་
བ་ོརུྒྱན་ད་ུསོ་སོས་བསླབ་པ་སླབོ་གཉ ྲེར་གིས་
སྲེམས་ལ་གོ་བ་ཡག་པ་ོཆགས་པ་ད ྲེ་དཔྱད་
འཇགོ་ཟུང་འབྲེལ་གི་ཐགོ་ནས་ཉ་ིམ་དང་ཟླ་བ།  
ལོ། མི་ཚྲེ་གང་བརོ་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡིན་
ན་ག་ལྲེར་སྲེམས་ལ་ཏན་ཏན་འགུར་བ་འག་ོ
རུྒྱ་ཡོད་པ་རྲེད། ཁྱདོ་ཚོས་ནམ་རུྒྱན་བསམ་བླ་ོ
བཏང་ནས་མྱངོ་བ་ཏགོ་ཙམ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 
དྲེ་རིང་ནས་གནས་མཆོག་ཁྱད་པར་ཅན་ར་ོརྲེ་
གདན་ད་ུབསམ་བླ་ོབཏང་ནས་མྱངོ་ཐགོ་ནས་
བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང་སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བའི་
མྱངོ་བ་ཉནི་ཤས་རིང་ཏན་ཏན་ཡར་རྒྱས་ཕིན་
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འདགུ་བསམ་པ་ཞིག་ལ་ཧུར་ཐག་གནངོས། 
གང་ལྟར་ཆོས་ཀི་སྙིང་པ་ོབྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་
དང་སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བ་སྒམོ་པ་གཉསི་ལས་ལྷག་
ཡོད་པ་མ་རྲེད། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང་སྟངོ་
ཉདི་ཀི་ལྟ་བ་དང་པ་ོགསུང་མཁན་དང་ཀླུ ་སུྒབ་
ཡབ་སས། ཐགོས་མྲེད་སྐུ་མཆྲེད་ལ་སོགས་པ་
གནས་འདརི་ཕ ྲེབས་ནས་སྒམོ་བསྐྱནོ་པ་དང་། 
མྱངོ་བ་བཏནོ་སའི་ས་ཆ་ཆགས་ཡོད། དྲེ་ལྟ་
བུའི་ཆ་ནས་བིྱན་གིས་བརླབས་པའི་གནས་
ཤིག་ཆགས་ཡོད་པས་ང་ཚོས་ཀང་། སྟནོ་པ་
དང་ད ྲེའ་ིརྲེས་འབང་གི་མཁས་པ་དང་གུབ་པའ་ི
ཁུྱ་མཆོག་རྣམས་རྣམ་པར་དག་པར་ཡིད་ལ་
དན་པའི་ཐགོ་ནས་སྲེམས་རྲེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་
པར་བཞག་སྟ ྲེ། ད་ལྟ་བཤད་པ་མ་ཐག་པ་
ལྟར་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡིན་ན་དངསོ་གནས་
དང་གནས། རང་གཞན་དནོ་ན་ིརབ་བསུྒབ་
ཕིར། །གསུངས་པ་ལྟར། རང་དནོ་སུྒབ་པ་
ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང་། གཞན་དནོ་སུྒབ་
པ་ལའང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས། འཕལ་ད་ུབདྲེ་
བའང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས། ལུས་བདྲེ་བའང་
བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས། སྲེམས་སིྐྱད་པའང་བྱང་
ཆུབ་ཀི་སྲེམས། ལུས་བདྲེ་དང་སྲེམས་སིྐྱད་
པའི་ཐོག་ནས་མི་ཚྲེ ་རིང་པརོ་སྡདོ་ ཐུབ་པའི་
ཚྲེ ་སུྒབ་ཀི་མཆོག་ཀང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་
སྒམོ་པ་ཏན་ཏན་རྲེད། དྲེའི་གགོས་སུ་སྲེམས་
རུྒྱད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་སྲེལ་ཐུབ་ཀི་རྲེད་དམ་ཞྲེ་
ན་སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བར་འབྲེལ་བ་ཡོང་གི་ཡོད།  
ང་ཚོའི་བླ ོའི་སྐྱནོ་ཚང་མ་ཆོས་རྣམས་བདྲེན་
གུབ་ཏུ་འཛིན་པའི་བདྲེན་འཛིན་གིས་ཡོང་གི་
ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་བ་ོརྲེད། དྲེར་བར ྲེན། 
སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་བ་དང་། 

བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང་སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བ་ཟུང་
ད་ུའབ ྲེལ་ནས་བསམ་བླ་ོཏགོ་ཙམ་གཏངོ་ཐུབ་
ན་ཉནི་རྲེ་བཞིན་ད་ུམཐངོ་ཚུལ་ལ་སྲེམས་ལ་
འགུར་བ་ཐྲེབས་པ་ཞིག་དང་། སྲེམས་ལ་
ཞི་བདྲེ་སླ ྲེབས་པའི་མྱངོ་བ་ཕལ་ཆྲེར་སོ་སོས་
འབད་བརནོ་བྱས་ན་ཡོང་ཐུབ་པ་རྲེད། སྟནོ་པ་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་སུྒབ་པའི་མཆོད་པ་གཙོ་
བ་ོའད་ིརྲེད། སྟནོ་པའི་རྲེས་འབང་གི་སྔནོ་གི་
སྐྱྲེས་ བུ ་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་ཉམས་བཞྲེས་
འད་ིལྟ་བུ་གནང་སྟ ྲེ་ས་ལམ་གི་རགོས་པ་བགདོ་
ནས་མཐར་རྣམ་མཁྱྲེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་
ཐབོ་ཐུབ་པར་གསུངས་ཡོད། ང་ཚོ་ད ྲེའི་རྲེས་
འབང་ཡིན་པས་ཁ་མིག་ཡར་ལྟསོ་ཀིས་ག་ཚོད་
ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་འད་ིལྟ་བུ་
ལ་ཉནི་རྲེ་བཞིན་ད་ུབྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང་། 
སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བར་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡིན་ན་
ཏན་ཏན་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གི་རྲེད། ངསོ་རང་
གི་ལོ་རུྒྱས་ལ་མཚོན་ན་བྱང་ཤར་གི་ས་ཆར་
སྐྱྲེས་ནས་ཆུང་ཆུང་སྐབས་སུ་མིག་ལྟསོ་བྱྲེད་
ས་དམིགས་བསལ་ཡོད་པ་མ་རྲེད། དབུས་སུ་
སླ ྲེབས་ནས་ཡོངས་འཛིན་རྣམ་པ་གཉསི་དང་། 
ལྷག་པར་ད་ུགླིང་རིན་པ་ོཆྲེའི་ཐུགས་རྲེ་བཀའ་
དནི་ལ་བར ྲེན་ནས་དཔྲེ་ཆ་མང་པརོ་བལྟས་པ་
ཡིན། སྒམོ་རྒྱག་པའི་བསམ་བླ་ོན་ིརྒྱ་གར་ལ་
སླ ྲེབས་ནས་ཤུགས་ཆྲེ་ར་ུབཏང་ཡོད། སོ་སོས་
བསམ་བླ་ོབཏང་ན་སྲེམས་ལ་འགུར་བ་མཐངོ་
ཆོས་ལ་འདགུ ང་ཚོ་ཚང་མ་ཕགོས་གཅིག་
ནས་མི་གཅིག་པ་རྲེད། ཡང་སྒསོ་ལྷག་པར་
ཅན་ད་ུབདོ་ཁ་བ་གངས་ཅན་འཕགས་པ་སྤན་
རས་གཟིགས་ཀི་གདལུ་ཞིང་། དྲེ་དང་ཉ ྲེ་བའི་
ཡུལ་གུ་ཁག་ནས་ཡོང་མཁན་དང་། དྲེ་སྔ་

འབ ྲེལ་བ་རྒྱ་ཆྲེར་མྲེད་ནའང་བར་སྐབས་བདོ་
གངས་ཅན་གི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་ད་ོསྣང་
གསར་པ་སླ ྲེབས་མཁན་གསར་པ་མང་པ་ོཡོད་
པ་རྲེད། ཁྱདོ་ཚོ་ཚང་མ་གནས་འདརི་སླ ྲེབས་
ནས་མ་མཐའ་ཡང་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་ལ་
དཔྱད་འཇགོ་ཟུང་འབྲེལ་གི་ཐོག་ནས་བྱང་
ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང་སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ ་བ་སྒམོ ་
ཐུབ ་ན་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ ཡོང་ གི ་རྲེད།  
ཚྲེ ་འད་ིཙམ་མ་ཡིན་པར་ཚྲེ ་རབས་ནས་ཚྲེ ་
རབས་དང་། རང་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་
སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདྲེ་
བའི་རུྒྱར་འག་ོབ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད། ཚང་
མས་སྒལོ་མ་དང་མ་ཎི་བསགས་ནས་སྒམོ ་
ཡག་པ ོ་བསྐྱནོ་ཏ ྲེ་སྲེམས་མ་རུང་བ་ད ྲེ་ར་ོརྲེ་
གདན་ལ་མ་ཡོང་སྔནོ་དང་། སླ ྲེབས་པའི་རྲེས་
སུ་ཕན་བུ་བཟང་ཕགོས་ཀི་འགུར་བ་ཡོད་པ་
ཞིག་བཟསོ་ཐུབ་པ་གནང་དགསོ།ཆོས་བྱྲེད་པ་
དང་སྒམོ་རྒྱག་རུྒྱ་འཆར་ཅན་ཡིན་བསམ་པ་
མིན་པར་ལོ་རྲེ་ནས་ལོ་རྲེར། ཟླ་རྲེ་ནས་ཟླ་རྲེར་
སྲེམས་ལ་འགུར་བ་ཡོང་བ་ཞིག་དང་། སྲེམས་
ལ་འགུར་བ་ག་ཚོད་བུྱང་བའི་ཚོད་ཀིས་གཞུང་
རྣམས་ཀི་བརདོ་གཞི་ལྗིད་ཁགོ་ཆྲེན་པ་ོཆགས་
ནས་སྲེམས་ལ་འགུལ་བསྐྱདོ་ཐྲེབས་པ་ཞིག་
ཡོང་གི་རྲེད། དྲེར་བར ྲེན། ཚང་མས་ཐགོ་མར་
ཐསོ་བུྱང་གི་ཤྲེས་རབ་དང་བསམ་བུྱང་གི་ཤྲེས་
རབ། དྲེ་ནས་དཔྱད་འཇགོ་ཟུང་འབྲེལ་གི་ཐགོ་
ནས་སྒམོ་བུྱང་གི་ཤྲེས་རབ་སྐྱྲེས་པ་ཞིག་བྱྲེད་
དགསོ། དྲེ་ལྟར་ཡིན། བཀྲ་ཤིས་བདྲེ་ལྲེགས། 
ཞྲེས་བཀའ་སླབོ་བཀའ་དནི་སྩལ་རྲེས་མགོན་
པ་ོཀླུ ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་
འགྲེལ་གི་བཤད་ལུང་བཀའ་དནི་སྩལ།།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ོརྲེ་གདན་ད་ུབྱང་ཆུབ་
སྲེམས་འགྲེལ་གི་བཀའ་ཆོས་འཕ་ོསྐྱངོ་དང་སྒལོ་མ་ཉ ྲེར་གཅིག་གི་རྲེས་གནང་སྩལ་བ།

སྐད་ཐོག ་ཤྲེས ་རབ ་ སྙིང་པ ོ་ གསུང་འདནོ་
དང་འབྲེལ་གསུང་ཆོས་སིྦན་བདག་རྣམས་
ཀིས ་མཎྜལ ་ར ྲེན་ གསུམ ་འདྲེགས ་འབུལ ་
ཞུས། དྲེ་རྲེས་ཆོས་ཞུ་བ་སྟངོ་ཕག་མང་པསོ་

དསུ་གཅིག་ ཏུ་མཎྜལ་དང་ཇ་མཆོད་གསུང་
འདནོ་ གནང་རྲེས ་བཀའ་ སླ ོབ ་སྩལ ་ དནོ། 
དྲེ་རིང་གནས་མཆོག་ར་ོརྲེ་གདན་ད་ུམི་མང་
འད་ུའཛོམས་ཆྲེན་པ ོ་ ཡོད་སར་དནོ་གཉ ྲེར་
ཅན་སིྦན་བདག་ཁ་ཤས་ཀིས་སྒལོ་མའི་བིྱན་
རླབས་ཤིག་གནང་རོགས་ཞྲེས ་གསུང་ གི ་
འདགུ 
ཁ་སང་ཞུས་པ་ལྟར་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་
རྲེད། གནས་འད་ིལྟ ་ བུ ་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་
བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང་སྟངོ་ཉདི་སྒ ོམ ་པ། 
གང་ཟག་ གིས་གནས་བིྱན་ གིས་རླབས་པ ་
དང་། གནས་ཁྱད་པར་ཅན་གིས་གང་ཟག་
བིྱན་གིས་རླབས་པ་ང་ཚོར་ནམ་རུྒྱན་གསུང་
རུྒྱན་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེ་རིང་གནས་ཁྱད་པར་

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༣༡ 
ཉིན་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་
པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ོརྲེ་གདན་ད་ུ
མགོན་པ ོ་ཀླུ ་ སུྒབ་ཀིས་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་
སྲེ མས ་ འགྲེལ ་ གི ་ བཀའ ་
ཆོས་འཕ་ོསྐྱོང་དང་། སྒལོ་
མ་ཉ ྲེར་གཅིག་གི་རྲེས་གནང་
བཀའ་དནི་སྩལ་ཡོད་པ་རྲེད།

ད ྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉནི་གི་སྔ་
ད་ོཆུ་ཚོད་ ༨།༠༠ ཙམ་ལ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་ར་ོརྲེ་
གདན་གི་དགའ་ལྡན་འཕྲེལ་
རྒྱས་གླིང་ནས་དསུ ་དབང་གསུང་ཆོས ་ར་
བར་ཆིབས་བསུྒར་སྐབས་གནས་མཆོག་ར་ོ
རྲེ་གདན་ གི ་གསུང་ཆོས་ཉིན་གསུམ་པའི་
སིྦན་བདག་ཨ་མ་མྲེ ་ཏགོ་དབྱངས་ཅན་ཁིྱམ་
ཚང་། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་འབྱརོ་དང་ཡྲེ ་
ཤྲེས་སྒམོ་པ་ཚང་ནང་མི། ལྷ་ལྡན་ཆོ་འཕུལ་
སྨནོ་ལམ་ཆྲེན་མོའི་དགྲེ་ར། གཉའ་ནང་ཆུ་
སྟ ྲེང་ སྤུ ན་མཆྲེད་ ལྔ ་ ཐུན་ མོང་བཅས་ནས་
གསུང་ཆོས་ར་བའི་སྡིངས་ཆའི་འགམ་ནས་
བ ཞུགས་ཁིའི ་ བར་ སྤ ོས ་ སྣ ྲེས ་མདནུ་བསུ ་
དང་། སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་
པ ོ་མཆོག་བཞུགས་ཁིར་འཁོད་མཚམས་རྒྱ་
རིགས་ཆོས་ཞུ་བ་སྲེར་སྐྱ་མི་མང་ཁདོ་ནས་
དགྲེ་འདནུ་པ་དང་སྐྱ་བ ོ་ཁག་ཅིག་ གིས་རྒྱ་

ཅན་ འདརི་གལ ་ཆྲེ ་ཤོས ་ནི་བྱང་ ཆུབ ་ ཀི ་
སྲེམས་རྲེད། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ན།ི རང་
གཞན་དནོ་ན་ིརབ་བསུྒབ་ཕིར། །བྱང་ཆུབ་
སྲེམས་ན་ིབསྐྱྲེད་པར་བགིད། །ཅྲེས་གསུངས་

པ ་ ལྟར། རང་དནོ་ སུྒབ ་
ནའང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས། 
གཞན་དནོ་སུྒབ་ནའང་བྱང་
ཆུབ ་ཀི ་སྲེམས། འཕལ་
ད་ུབདྲེ་བའང་བྱང་ཆུབ ་ཀི ་
སྲེམས། ཕུགས་ཀི་ཐམས་
ཅད་མཁྱྲེན་པའི ་ གོ ་ འཕང་
མངནོ་ད་ུབྱྲེད་པ་ལའང་བྱང་
ཆུབ་ཀི་སྲེམས། མདརོ་ན། 

རང་གཞན་དནོ་གཉིས་སུྒབ་པར་བྱང་ཆུབ་
ཀི་སྲེམས་ནི་དནོ་དང་ལྡན་པ་ ཞིག་ཆགས་
ཡོད། ང་ཚོ་བདོ་གངས་ཅན་ལ་མཁན་ཆྲེན་
ཞི་བ་འཚོ་ནས་བརུྒྱད་པའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཀིས་
བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་པ་ནན་
ཏན་གིས་གསུངས་འདགུ 
བོད་གངས་ཅན་ལྗ ོངས་ཀི ་ས ་དགྲེ ་བཀའ་
རྙིང་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་ཚང་མས་བྱང་ཆུབ་
ཀི་སྲེམས་ལ་ཉམས་བཞྲེས་གནང་བ་དང་།  
དྲེ་ ལ ་ བར ྲེན་ ནས ་ འཕལ ་ ད་ུ བདྲེ་ བ ་ དང་
སྲེམས་སིྐྱད་པ། དྲེའི ་ཐོག ་ནས་ཚྲེ ་ སུྒབ ་
ཡང་རྲེད། སྲེམས་ལ་དངསོ་གནས་ཞི་བདྲེ་
ཡག་པོ་ ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་ ལུས་ཀི་འབུྱང་
བ་སྙམོས་པ་དང་། ལུས་བདྲེ་ཐང་གིས་ཚྲེ ་
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བཀའ་བརྒྱ་རའི་ནང་གཅིག་ཡོང་གི་འདགུ་
པ་དང་། རིན་འབུྱང་ནང་ད་ུགཅིག་ཡོང་གི་
འདགུ རིན་འབུྱང་བརྒྱ་རའི་ནང་སྒལོ་མ་
ཉ ྲེར་གཅིག་ཅིག་ཡོད་པ་རྲེད། དྲེ་ངསོ་ཀིས་
ལྷ་ས་ལ་སྟག་བག་རིན་པ་ོཆྲེའི་སྐུ ་མདནུ་ནས་
ཞུས་པ་ཧ་ཅང་གསལ་བ་ོདན་གི་འདགུ བིྱན་
རླབས་མང་པོ་དང་དབང་མང་པོ་ཞུས་ཡོད། 
སྟག་བག་རིན་པ་ོཆྲེའི་སྐུ ་མདནུ་ནས་དཔྲེ་ཆ་
ཁིད་པ་མང་པོ་མྲེད། གསང་བདྲེ་འཇིགས་
གསུམ་གི་དབང་གིས་མཚོན་པའི་དབང་དང་
བིྱན་རླབས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཐོབ་ཡོད། ཕིས་
སུ་རྒྱ་གར་ལ་སླ ྲེབས་ནས་སྐྱབས་རྲེ་ཁི་བྱང་
རིན་པ ོ་ཆྲེའི་སྐུ ་མདནུ་ནས་ཟུར་བཀའ་བརྒྱ་
རའི་བིྱན་རླབས་ཐོབ་ ཡོད། བོད་ནས་སྟག་
བག་རིན་པ་ོཆྲེའི་སྐུ ་མདནུ་ནས་ཞུས་པ་ངསོ་
ཀིས་དན་གི་མི་འདགུ དྲེ་རིང་འདརི་གཙོ་བ་ོ
རིན་འབུྱང་བརྒྱ་རའི་བིྱན་རླབས་ཐབོ་ཡོད་པ་
དང་། དྲེའི་ཟུར་འདནོ་ད་ུརྒྱ་གར་ལ་སླ ྲེབས་
ནས་ཁི་བྱང་རིན་པ་ོཆྲེའི་སྐུ ་མདནུ་ནས་ཟུར་
བཀའ་བརྒྱ་རའི་རྲེས་གནང་ཞུས་ཡོད་པ་ད ྲེ་
ལྟར་ཡིན། ཞྲེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རྲེས་སུྒབ་
ཞག་རིང་ཆོས་ཞུ་བ་ ཡོངས་ཀིས་རྲེ་བཙུན་
འཕགས་པ་སྒལོ་མའི་གཟུངས་སྔགས་བགང་
སྟ ྲེ་དད་པ་རྲེ ་གཅིག་གིས་གནས་དགོས་པར་
བཀའ་ཕྲེབས ་ཏྲེ་ སུྒབ ་ཞག་མཛད། སུྒབ ་
ཞག་གུབ་མཚམས་སྒལོ་མ་ཉ ྲེར་གཅིག་གི་
རྲེས ་གནང་དབུ ་ འཛུགས་ཀིས ་ཐོག ་མར་
བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྡམོ ་པ་འབགོ་ཆོག་
མཛད་ཅིང་ ། རིམ་བཞིན་མཎྜལ་ཕུལ་བ་
དང་། རྲེས་གནང་དངསོ་གཞི་དབུ་འཛུགས་
ཀིས་སྐུ ་གསུང་ ཐུགས་ཀི་རྲེས་གནང་རིམ་

རིང་པ ོ་ ཡོང་བ་ཏན་ཏན་རྲེད། འཕལ་ད་ུ
བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ལ་བསམ་བླ ་ོབཏང་བ་
ཡིན་ན་གཉདི་ཡག་པ་ོཁུག་གི་རྲེད། སྲེམས་
ཁལ་དང་ཡ་ང་བྱྲེད་པ། ཞྲེ་ སྡང་ལངས་
པ་ སོགས་མྲེད་པར་སྲེམས་ལྷ ོད་ཤིག་གྲེར་
སྡ ོད་པ་དང་། ཉིན་བདྲེ་བ་དང་མཚན་བདྲེ་
བ། རང་དནོ་སུྒབ་པ་ལ་ད ྲེ་ལས་ལྷག་མྲེད། 
གཞན་དནོ་སུྒབ་པའང་དྲེ་ལས་ལྷག་མི་འདགུ 
དྲེར་བར ྲེན། རང་གཞན་དནོ་ན་ིརབ་བསུྒབ་
ཕིར། །བྱང་ ཆུབ ་སྲེམས ་ནི་ བསྐྱྲེད་ པར་
བགིད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་འད་ིརྲེད། གལ་
ཆྲེ ་ཤོས་ང་ཚོ་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་འདརི་
འཛོམས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་སྒ ོམ ་པ་
དང་། བྱང་ཆུབ་ཅྲེས་པའི་བྱང་གི་དནོ་དག་
ཡག་པོ་ཤྲེས་པ་ལ་སིྒབ་པ་སྤངས་པའི་བལ་
བའི་ ཡོན་ཏན་ལ་བསམ་བླ ་ོགཏངོ་དགོས་པ་
རྲེད། གནས་ལུགས་མཐོང་བའི་ཤྲེས་རབ་
ལ་སིྒབ་བསྡད་ན་ཡིན་ལུགས་ཆ་ཚང་ཡིད་ལ་
ཁོང་ད་ུཆུད་མི་ཐུབ། དྲེར་བར ྲེན། བྱང་ཆུབ་
ཀི་སྲེམས་སྤུས་དག་པ་ོཞིག་ཡོང་བ་ལ། སིྤར་
བཏང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་པར་གུར་པའི་མད་ོསྡ ྲེ་
པ་ཡོད་པ་རྲེད། སྲེམས་ཙམ་པ་ཡོད་པ་རྲེད། 
དབུ་མ་བ་ཡོད་པ་རྲེད་ད ྲེ། དབང་པ་ོརྣནོ་པའོི་
དབང་ད་ུབྱས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ཡག་
པོ་ཞིག་ཡོང་བ་ལ་སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆྲེན་པ ོ་རྲེད། དྲེ་རིང་གནས་ཁྱད་པར་
ཅན་འད་ིལ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་བྱང་ཆུབ་
ཀི་སྲེམས་ལ་བསམ་བླ ་ོགཏངོ་བ་དང་། སྟངོ་
ཉདི་ཀི་ ལྟ ་བར་བསམ་བླ ོ་གཏངོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆྲེན་པ ོ་རྲེད། སྐབས་སུ ་བབ་པ་སྒོལ་
མ་ཉ ྲེར་གཅིག་གི་རྲེས་གནང་རྲེད། དྲེ་ཟུར་

པར་སྩལ་གུབ་མཚམས་མགོན་པ ོ་གང་ཉདི་
མཆོག་ལ་བཀའ་དནི་གཏང་རག་གི་མཎྜལ་
འདྲེགས་འབུལ་ཞུས་པ་དང་ ། མཐར་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་
གིས་མགོན་པ ོ་ཀླུ ་ སུྒབ་ཀིས་མཛད་པའི་བྱང་
ཆུབ་སྲེམས་ཀི་འགྲེལ་པའི་བཤད་ལུང་འཕ་ོ
སྐྱོང་ གིས་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༠༠ མ་ཟིན་ཙམ་
ལ་ཉནི་གསུམ་རིང་གི་གསུང་ཆོས་གནང་སྒ ་ོ
ལྲེགས་པར་གུབ་སྟ ྲེ། གསུང་ཆོས་གོ་ སིྒག་
ཚོགས ་ ཆུང་ གིས ་ རིས ་ཁ ་ སྙན་སྒོན་ ཞུས ་
ཡོད་པ་དང་། ཐྲེངས་འདའིི་གནས་མཆོག་
ར་ོརྲེ་གདན་གི་གསུང་ཆོས་ལ་༸སྐྱབས་རྲེ་
དགའ་ལྡན་ཁི ་པ་ ༡༠༤ པ་རྲེ་བཙུན་བླ ོ་
བཟང་བསྟན་འཛིན་རིན་པ ོ་ཆྲེ ་མཆོག་དང་
ས་སྐྱ་གོང་མ་བདག་ཁི་རིན་པ ོ་ཆྲེ། ཤར་པ་
ཆོས་རྲེ། བྱང་རྲེ ་ཆོས་རྲེ། གླིང་རིན་པ ོ་ཆྲེ། 
ཀུན་བདྲེ་གླིང་རིན་པ་ོཆྲེ། ཇ་ོནང་རྒྱལ་ཚབ།  
ས་སྐྱ་ཁི་འཛིན་ ༤༢ པ་རཏྣ་བཛྲ་རིན་པ་ོཆྲེ།  
ས་སྐྱ་ཁི་འཛིན་ ༤༣ པ་ཛྙ་ན་བཛྲ་རིན་པ་ོཆྲེ།   
ཀིར་ིསྐྱབས་མགོན་རིན་པ ོ་ཆྲེ།  ཞི་བྱྲེད་ཕ་
དམ་པ། སོག་པ ོ་བླ ་མ། ཀོ་རི་ཡའི་དགྲེ་
འདནུ་དགོན་པའི་མཁན་པོ་ཁི ་པ ་ཧངོ་བྷ ོང་ 
(Hy e o n B o n g ) སོགས ་རྒྱལ ་ཁབ ་ 
བརྒྱད་ ཅུ་ནས ་ ཆོས ་ ཞུ ་ བ ་ཁྱོན་ མི ་གངས་
བདནུ་ཁི ་བརྒལ་བ་ཕ ྲེབས་བཅར་ཞུས་ཡོད་
པ་བཅས། །
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སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དཔལ་མཉམ་མེད་རི་བོ་དགེ་

ལྡན་པ་སྤི་ནས་བླ་མ་མཆོད་པའི་སོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།

བསྟན་པའི་ཁུར་བཞྲེས་མཁན་མིང་གི་དབང་
གིས་གཙོ་ཆྲེ་བ་རྣམས་འདརི་ཆྲེད་ད་ུཕ ྲེབས་
ནས་བརན་བཞུགས་གནང་བཞིན་པ་རྲེད། ར ྲེན་

འབྲེལ་མཐུ་བཙན་པ་ོཡིན་པས་ཏན་ཏན་ནསུ་
པ་ཞིག་ཐནོ་གི་རྲེད། ངསོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ལོ་
བརྒྱ་ཕག་གི་རིང་ལ་ལུས་ར ྲེན་འདའིི་སྟ ྲེང་ནས་
སིྤར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་དང་། ཡང་སྒསོ་
བདོ་གངས་ཅན་གི་བསྟན་པ་དང་འག་ོབའི་དནོ་
ད་ུགཞན་ཕན་རྒྱ་ཆྲེན་པ་ོཞིག་སུྒབ་ཐུབ་པར་
སྨནོ་ལམ་རྒྱག་པ་དང་། དམ་བཅའ་འཇགོ་གི་
ཡོད། 

ཆྲེ་ས་ནས་བཤད་ན། ཇི་སིད་ནམ་མཁའ་
གནས་པ་དང་། །འག་ོབ་ཇི་སདི་གནས་གུར་པ།  
།དྲེ་སིད་བདག་ན་ིགནས་གུར་ནས། །འགོ་
བའི་སྡུག་བསྔལ་སྲེལ་བར་ཤོག །ཅྲེས་རུྒྱན་ད་ུ
སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གི་ཡོད། ཇི་སིད་ནམ་མཁའ་
མ་ཟད་ཀི་བར་ད་ུགཞན་དནོ་སུྒབ་པའི་སྙིང་
སྟབོས་དང་སྨནོ་ལམ་རུྒྱན་ད་ུརྒྱག་གི་ཡོད། བྱྲེ་

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༡ ཚྲེས་ ༡ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་དཔལ་མཉམ་མྲེད་རི་བ་ོདགྲེ་ལྡན་
པ་སིྤ་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་
བཏབ་པ་བཞིན་བླ་མ་མཆོད་
པའི་སྒ ་ོནས་བརན་བཞུགས་
བསྟར་འབུལ་ཞུས་ཡོད།

དྲེ་ཡང་གོང་ཚྲེས་ཉནི་གི་སྔ་ད་ོ
ཆུ་ཚོད་ ༨ ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས ་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་དགའ་ལྡན་
འཕྲེལ་རྒྱས་གླིང་ནས་སྤན་རྒྱ་
སྤསོ་འཛིན་དང་བཅས་དསུ་དབང་གསུང་ཆོས་
ར་བར་ཆིབས་བསུྒར་བསྐྱངས་པ་དང་། གསུང་
ཆོས་ར་བའི་བཞུགས་ཁརི་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་
མཚམས་དགའ་ལྡན་ཁི་རིན་པ་ོཆྲེ་༸རྲེ་བཙུན་
བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན་མཆོག་གིས་མཇལ་དར་
རྐྱང་འབུལ་དང་། ཞལ་འདནོ་བླ་མཆོད་བདྲེ་
སྟངོ་དབྱྲེར་མྲེད་མ་དབུ་ཚུགས་མུར་གསོལ་
ཇ་འབས་སིལ་འདྲེགས་འབུལ་ཞུས་མཚམས་
མགོན་པ ོ་གང་ཉདི་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ ་
སྩལ་དནོ། དྲེ་རིང་མ་སིྒག་ལྷུ ན་གུབ་རང་རྲེད། 
ཕི་ལོའི་ལོ་གསར་མགོ་ཚུགས་པ་རྲེད། གནས་
ཁྱད་པར་ཅན་ར་ོརྲེ་གདན་ལ་བརན་བཞུགས་
གནང་བ་དང་། བརན་བཞུགས་གནང་མཁན་
སྲེ་འབས་དགའ་གསུམ་དང་། དྲེ་བཞིན་ད་ུ
ས་སྐྱ། བཀའ་བརུྒྱད། རྙིང་མ་བཅས་བདོ་ཀི་

བག་ཏུ་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་ཀི་གནས་སྟངས་
དཀའ་ངལ་ཞིག་གི་ནང་ད་ུབསྡད་ཡོད་པས། 
ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་བདོ་རྒྱ་ཆྲེའི་མི་མང་དང་།  

དྲེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཧ་ིམ་ལ་
ཡ་རི་རུྒྱད་ཀི་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་གཅིག་གུར་ཡིན་
པ་ཚང་མས་༸རྒྱལ་བ་རིན་
པ་ོཆྲེ་སྐུ་ཚྲེ་ཡུན་ད་ུབརན་པའི་
ཐགོ་ནས་བདོ་གངས་ཅན་གི་
བདྲེན་མཐའ་མུྱར་ད་ུགསལ་
བ ་ལ ་ སྙིང་ ཁོང་རུས ་ པའི ་
གཏངི་ནས་རྲེ་འདདོ་བཅང་གི་

ཡོད་པ་རྲེད། གནས་ཁྱད་པར་ཅན་འད་ིལ་བདོ་
ཀི་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་བླ་
ཆྲེན་རྣམ་པ་ཚོ་བཅས་པས་དྲེ་རིང་འདརི་བརན་
བཞུགས་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་རྲེད། བརན་
བཞུགས་ཀི་ནསུ་པ་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རྲེད། 

ངསོ་རང་སྲེམས་ཤུགས་བསྐྱྲེད་ནས་བསྡད་ཡོད། 
ངསོ་ཀི་རིྨ་ལམ་ད་ུལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གངས་
ཤིག་ཏུ་སྡདོ་པའ་ིམཚན་མ་བརན་པ་ོབུྱང་། དྲེར་
བར ྲེན་ལས་དང་སྨནོ་ལམ་གི་འབ ྲེལ་བ་ཤུགས་
ཆྲེན་པ་ོཡོད་པས་ངསོ་རང་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་
གངས་ཤིག་འཚོ་ ཐུབ ་པའི་ ཕི་ནང་ གི ་ར ྲེན་
འབྲེལ་འཛོམས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་འདགུ ངསོ་ཀིས་
སྨནོ་ལམ་རྒྱག་པ་དང་ཁྱདོ་ཚོས་ཀང་དྲེ་བཞིན་
སྨནོ་ལམ་ཡག་པ་ོརྒྱབོས། དཔནོ་སླབོ་མི་འབལ་
ལྷན་ཅིག་འགགོས། །སྐུ་ཚྲེ་མི་འགུར་ས་ཞིང་
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བརན། །ཇ་ཆང་བཞྲེས་སྤ་ོརུྒྱན་མི་ཆད། །ཟྲེར་
བ་ད ྲེ་མ་རྲེད་དམ། དཔནོ་སླབོ་མི་འབལ་ལྷན་
ཅིག་འགགོས་པའི་དགསོ་དནོ་ན།ི ལུང་སྡ ྲེ་སྣདོ་
གསུམ་གི་འཆད་ཉན། ལམ་བསླབ་པ་གསུམ་
གི་ཉམས་ལྲེན་བཅས་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དསུ་
ལམ་བསླབ་པ་གསུམ་གི་ཉམས་ལྲེན་དང་།  
སྡ ྲེ་སྣདོ་གསུམ་གི་འཆད་ཉན་ལ་ཡིད་ཚིམས་
པ་ཞིག་དང་། གང་ལྟར་ད ྲེ་རིང་ཁ་སང་འཛམ་
གླིང་འདརི་ནང་པའི་ཆོས་ཀི་
མཐངོ་ཆྲེ་ར་ུཆྲེ་ར་ུའག་ོབཞིན་
ཡོད་ པ ་རྲེད། ནབུ ་ཕོགས ་
རྒྱབ་ཁབ་ཁག་ཏུ་བར་སྐབས་
གཞི་ནས་ནང་པའི་ལྟ་གུབ་ལ་
ད་ོསྣང་ ཞིག་སླ ྲེབས་ཀི ་ ཡོད། 
སྔ ་མོ ་ ཡིན་ན་ནང་པའི་ཆོས་ 
(buddhism) ཟྲེར་དསུ་ཨྲེ ་
ཤི་ཡ་རྐྱང་རྐྱང་ཡོད་སར་གོ་
བཞིན་ཡོད། དྲེང་སང་འཛམ་གླིང་ཀུན་ལ་
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་གུབ་དང་། སྲེམས་
ཁམས་རིག་པའི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་
གིས་ད་ོསྣང་བྱྲེད་པ་དང་། ཚན་རིག་པ་མང་པ་ོ
ཞིག་གིས་ཀང་ད་ོསྣང་བྱྲེད་བཞིན་འདགུ དྲེར་
བར ྲེན་ང་ཚོ་བདོ་གངས་ཅན་པ་གཅིག་པུ་མ་
རྲེད། རྒྱ་ནག་ལ་ཆ་བཞག་ན། སརྔ་ནང་པའི་
ལུང་པ་ཞིག་རྲེད། བར་སྐབས་ནང་པའི་ཆོས་
ལ་རགོ་བརིས་དམིགས་བསལ་བཏང་ཡོད་པ་
རྲེད། དྲེང་སང་གཞི་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ནང་ཆོས་
ལ་ད་ོསྣང་གསར་པ་ཞིག་སླ ྲེབས་ཀི་ཡོད། དྲེར་
བར ྲེན་དསུ་རབས་ཉ་ིཤུ་ར ་གཅིག་པ་འདའིི་
ནང་ལ་འགུར་བ་མང་པ་ོཞིག་ཏན་ཏན་ཡོང་
ཐུབ་པ་རྲེད་འདགུ ངསོ་ཀི་ངསོ་ནས་སྲེམས་

ཤུགས་བསྐྱྲེད་ད ྲེ་ལྷག་བསམ་རུྒྱན་ད་ུབཅངས་
ནས་སྡདོ་བཞིན་ཡོད། དྲེ་རིང་འདརི་གངས་
ཅན་གི་རིས་མྲེད་ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་བླ་ཆྲེན་ཚོས་
བརན་བཞུགས་ཕུལ་བ་རྲེད། དྲེ་ཡང་ཕི་ལོའི་
ལོ ་གསར་སྐབས་དང་འཁྲེལ་ནས་མ་སིྒག་
ལྷུ ན་གུབ་ཆགས་ཡོད། འད་ིདག་ན་ིཕི་ནང་
གི་ར ྲེན་འབ ྲེལ་བཟང་པ་ོའཛོམས་པ་ཞིག་རྲེད་
འདགུ ངསོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་གཟུགས་པ་ོཧ་

ཅང་བདྲེ་བ་ོཡོད། ངསོ་ཀིས་ལབ་ཆོག་ན་ཀླད་
པ་ཡང་གུང་ཐག་ཆོད་ཡོད། གཟུགས་པ་ོབདྲེ་
ཐང་དང་ཀླད་པ་གུང་པ།ོ ག་དསུ་ཡིན་ན་ཡང་
འཛུམ་ཤིག་ཤིག་གིས་སྡདོ་བཞིན་ཡོད། འད་ི
མུ་མཐུད་ནས་ལོ་བཅ་ོལྔ་སྐརོ་ཞིག་ཏན་ཏན་
སྡདོ་ཀི་རྲེད། ཁྱདོ་ཚོ་ཚང་མས་སྲེམས་སྤ་ོསྲེང་
ངྲེའི་ངང་སྙིང་སྟབོས་གོང་ནས་གོང་ད་ུའཕྲེལ་བ་
ཞིག་གནང་ཤོག ད་ལྟ་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར། 
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་སིྤ་དང་། ལྷག་པར་བདོ་
གངས་ཅན་གི་ལྗངོས་ལ་མཁན་ཆྲེན་ཞི་བ་འཚོ་
ནས་མར་བུྱང་བའི་བདོ་ཀི་སངས་རྒྱས་པའི་
ཆོས་ན།ི ནཱ་ལྲེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་ད་ིམ་མྲེད་པ་
ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརྲེད། དྲེང་སང་སྲེམས་ཁམས་
རིག་པའི་ཐགོ་ལ་ད་ོསྣང་གསར་པ་ཞིག་ཆགས་

ཡོད། དྲེར་བར ྲེན་བདོ་རྒྱ་ཆྲེའི་མི་མང་གཙོ་
བརོ་གུར་པའི་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་
དམིགས་བསལ་གིས་ད་ོསྣང་ཡོད་མཁན་ཚང་
མས་སྲེམས་ཤུགས་སིྒལ་ནས་བསྟན་པ་རིང་ད་ུ
གནས་པ་ལ་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གི་ཡོད་རྲེད་ལ།  
དྲེ་ལྟ་བུའི་རྲེ་འདནུ་ཞིག་ཡོད་པ་རྲེད། ངསོ་
རང་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ད་ལྟའི་བར་ད་ུཧུར་ཐག་
བྱས་པ་ཡིན། འཛམ་གླིང་ནང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

ཟྲེར་དསུ་རུྒྱས་ཡོད་པ་ཞིག་
དང་། ངསོ་ལ་བསམ་ཚུལ་
གང་དག་ཡོད་པ་འཛམ་གླིང་
གང་ས་གང་ད་ུཤྲེས་ཡོད་པ་
ཞིག་དང་། ད་ོསྣང་གསར་
པ་བྱྲེད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 
དྲེར་བར ྲེན་ངསོ་ཀང་ད་དངུ་
སྲེ མས ་ ཤུགས ་ བསྐྱྲེད་ ད ྲེ་
འ ཛུམ ་ཤིག ་ཤིག ་ གི ་ ཐོག ་

ལ་མུ་མཐུད་ནས་ལོ་བཅུ་བཅ་ོལྔ་ལ་སྡདོ་པར་
སྲེམས་ཤུགས་སིྒལ་བཞིན་ཡོད། ཁྱདོ་ཚོ་ཚང་
མས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང་སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་
བར་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་བསམ་བླ་ོཐངོས། 
བསམ་བླ ་ོབཏང་བའི་དནོ་དག་ག་ཚོད་ཐུབ་
ཐུབ་ཀིས་ལག་ལྲེན་གི་ཐགོ་ནས་འཁྱྲེར་ཐུབ་
པ་ཞིག་གིས་མི་ཚྲེ ་བསྐྱལ་བ་ཡིན་ན། བདོ་
ཁ་བ་གངས་ཅན་གི་ལྗངོས་སུ་རྐྱྲེན་ངན་མང་
པ་ོཞིག་བུྱང་བ་རྲེད་ད ྲེ། རྐྱྲེན་ངན་གགོས་སུ་
ཤར་བ་ནང་བཞིན་འཛམ་གླིང་འདརི་བདོ་ཀི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཟྲེར་དསུ་ད་ོསྣང་གསར་
པ་ཞིག་སླ ྲེབས་ཡོད། ངསོ་ཀིས་ཧུར་ཐག་བྱྲེད་
པ་དང་། ཁྱདོ་ཚོ་ཚང་མས་ཀང་ཧུར་ཐག་
གནང་ཤོག སོ་སོས་ཉནི་རྲེ་བཞིན་ད་ུབྱང་
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ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང་སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བར་ཉམས་
བཞྲེས ་གཟབ་གཟབ་ ཅིག་གནང་བ ་དང་ །  
སིྤ་ ཡོངས་ཀི་ཆ་ནས་བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་འད་ིའཛམ་གླིང་ གི་གཅྲེས་ནརོ་ ཡིན་
བསམ་པའི་ཐོག་ནས་ཉམས་པ་ སོར་ཆུད་
དང་། མི་ཉམས་གོང་འཕྲེལ་ཡོང་བ་ལ་ཚང་
མས་ཐུགས་ཁུར་བསྐྱྲེད་རོགས་གནང་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན། འདརི་སྐབས་སུ་བབ་པ་རིས་མྲེད་ཀི་བླ་
ཆྲེན་མང་པ་ོཞིག་གིས་ད ྲེ་རིང་
འདརི་བརན་བཞུགས་གནང་
བ་རྲེད། མ་བཅསོ་ལྷུ ན་གུབ་
ཀིས་ལོ་བརྒྱ་ཕག་གསར་པའི་
ཚྲེས་མགོ་ཆགས་ཡོད། དསུ་
རབས ་ ཉི་ ཤུ ་ར ་ གཅིག ་པ ་
འདའིི་ནང་ང་ཚོར་བཀྲ་ཤིས་
པའི་ཉ་ིམ་འཆར་བའི་མགོ་
ཞིག་ཚུགས་ཀི་ ཡོད་པ་ཞིག་
ངསོ་ཀི་བླ་ོལའང་ཡོང་བ་དང་། རྣམ་པ་ཚོའི་
ཐུགས་ལའང་དྲེ་འད་ཞིག་འཆར་གི་རྲེད་ལ། 
དྲེ་དནོ་གཞིར་བཟུང་ཐུགས་སྨནོ་སྐྱབས་འཇུག་
རྒྱ་གང་ཆྲེ་གནང་རོགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། བཀྲ་ཤིས་
བདྲེ་ལྲེགས་ཞྲེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རྲེས། སྤན་
འད ྲེན་ ཕུན་ཚོགས་བདྲེ་ལྲེགས་མའི་མཇུག་
ཏུ། ཁུས་གསོལ། གང་གི་ཐུགས་རྲེ་མའི་
ཡན་ལག་བདནུ་པ་སོགས་རིམ་པར་གསུངས་
ནས་ཆོག་གཞུང་ལྟར། ཚོགས་རས་བིྱན་གིས་
བརླབས་ཏྲེ་ཚོགས་འཁརོ་ཕུལ། ཚོགས་ལ་
རོལ། ཆོ་ག་དཀུས་ནས་གསུངས། ཡན་ལག་
བདནུ་པའི་མྱ་ངན་ལས་པས་མི་འདའ་བར་
གསོལ་བ་འདྲེབས་པའི་སྐབས་སུ། ཤར་ར་ོརྲེ་
མ་ནས་བརན་བཞུགས་དངསོ་གཞི་གསུངས། 

ཆོ ་ གའི ་ ཚིག ་ དང་ བསྟུན་ ར ་ོ གདན་ ཕུལ །  
བླ་ོབཟང་དང་པ་ོམ་གསུངས་གུབ་མཚམས། 
གསོལ་འདྲེབས་མཎྜལ་སྐབས། དགའ་ལྡན་ཁི་
རིན་པ་ོཆྲེ་༸རྲེ་བཙུན་བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན་
མཆོག་ གིས་ཚོམ ་ བུ ་འདྲེགས་འབུལ་དང་
འབྲེལ་མཎྜལ་བཤད་པ་བསྐྱརོ་ཞིང་། ཤར་བྱང་
གི་ཆོས་རྲེ་རྣམ་གཉསི་ནས་རམ་འདྲེགས་ཞུས་
པ་དང་། ཆོ་གའི་ཚིག་དང་བསྟནུ་ནས་སྐུ་ར ྲེན། 

གསུང་ར ྲེན། ཐུགས་ར ྲེན། སྣམ་སྦར། བླ་གསོ། 
མཐང་གསོ། དབུ་ཞྭ། གདངི་བ། ལྷུ ང་བཟྲེད། 
མཁར་གསིལ། རྒྱལ་སིད་སྣ་བདནུ། རགས་
བརྒྱད། རས་བརྒྱད་རྣམས་རིམ་པར་ཕུལ། 
བདོ་སོག་མི་རིགས་གཉསི་ཀིས་རང་རང་གི་
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རོལ་མོ་དང་གླུ ་གར་གི་
མཆོད་པ་ཕུལ། དབུ་བཞུགས་ར་ོརྲེ་སླབོ་དཔནོ་
དང་། ཆོས་རྲེ་རྣམ་གཉསི། རྒྱལ་སིྤ་དགྲེ་ལྡན་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་བཅུ་གསུམ། སིྦན་
བདག་སོགས་ནས་མཇལ་ཁ་ཞུས། རྒྱལ་བའི་
ཞབས་བརན་གསུང་མུར་འབུལ་དངསོ་སྤན་
བསྟར་ཞུས། མཐར་གཏང་རག་མཎྜལ་ཕུལ་ཏྲེ་
དགྲེ་ལུགས་པ་སིྤ་ནས་ཕི་ལོ་གསར་པའི་ཚྲེས་
གཅིག་ཉནི་གི་བརན་བཞུགས་ཆོ་ག་གུབ་པ་ན། 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས། གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ར་ོ
རྲེ་གདན་ད་ུཆོས་འབྲེལ་བྱྲེད་པ་སོགས་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོབུྱང་སོང་། གཙོ་ཆྲེ་བ་ཁྱདོ་ཚོ་སྲེར་
སྐྱ་མི་མང་ལ་དད་པ་དམ་ཚིག་གཡོ་བ་མྲེད་
པར་ཡོད་པ་ད ྲེའི་ནསུ་པ་ལ་བར ྲེན་ནས་ང་ཚོ་
སིྤ་སྒ ྲེར་ལ་སྨནོ་པའི་ཡུལ་གང་ཡོད་པ་རྣམས་
བདྲེ་ལྲེགས་སུ ་འགུབ་ ཐུབ་པ་ ཞིག་ཕོགས་
བཅུའི་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པ་དཔང་པོ་

ལ་བཞུགས་སྟ ྲེ། ཐུགས་སྨནོ་
མཚམས་སྦརོ་གནང་གི་རྲེད། 
བདྲེན་ ཚིག ་བརདོ་ ཀི ་རྲེད། 
ངསོ་རང་སོ་སོའི་ལས་དང་
སྨནོ་ལམ་གིས་མད་ོསྨད་ཀི་
ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་ནས་སྐྱྲེས་
པ་འད་ིཡིས་བསྟན་པའི་བྱ་བ་
གང་འཚམ་ཤུགས་ཆྲེན་པ ོ་
བྱས་ཡོད་པ་རྲེད། འད་ིདག་

འག་ོབ་སྲེམས་ཅན་མང་པརོ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་
བ་ཞིག་དང་། ངསོ་ཀི་ངསོ་ནས་ཚྲེ་རིང་ད་ུ
གནས་པའི་ཐགོ་ནས་སྟནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀི་དགོངས་པ། ཀླུ ་སུྒབ་ཡབ་སས་ལ་སོགས་
ཀི་དགོངས་པ། འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་
པ་ཆྲེན་པ ོ་ཡབ་སས་ཀི་ ཐུགས་ཀི་བཞྲེད་པ་
ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་བཞིན་ད་ུསུྒབ་ཐུབ་པ་ལ་སྨནོ་
ལམ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། ཁྱདོ་ཚོས་ཀང་སྨནོ་ལམ་
གནང་ཤོག བཀྲ་ཤིས་བདྲེ་ལྲེགས་ཞྲེས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་རྲེས་སྤསོ་སྣ ྲེ་དང་བཅས་དགའ་ལྡན་
འཕྲེལ་རྒྱས་གླིང་ད་ུཆིབས་བསུྒར་བསྐྱངས་ཏྲེ་
བརན་བཞུགས་ཀི་གནང་སྒ་ོཁག་ལྲེགས་པར་
གུབ་ཡོད་པ་བཅས།།



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉྱིས་ཤེས་བྱ། ༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉྱིས་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 24

སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་༸སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་

མཆོག་ལ་ནོ་སེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་དེ་མི་ལོ་ཧིལ་པོ་ 

༣༣ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་མཛད་སོའི་ཐོག་བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་

གསུང་བཤད།

པས་ཉ ྲེ་བར་བསྟན་པའི་ལྟ་བ་ར ྲེན་འབུྱང་དང་། 
སྤདོ་པ་འཚྲེ་བ་མྲེད་པའི་ལམ་ལུགས་ཉམས་
སུ་བཞྲེས་ཏྲེ་འཇིག་ར ྲེན་ཁྱནོ་ཡོངས་སུ་འཚྲེ་
མྲེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟནོ་མཛད་པའོི་འད ྲེན་པ་བླ་
ན་མྲེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། བདོ་མིའི་ར་
དནོ་སུྒབ་ཕགོས་ཀི་ལས་འགུལ་མཐའ་དག་

འཚྲེ་མྲེད་ཞི་བའི་ལམ་འབའ་ཞིག་ཏུ་བསུྒར་
གནང་མཛད་དྲེ་འཛམ་གླིང་སྟ ྲེང་གི་རྙགོ་འཛིང་
མཐའ་དག་འཚྲེ་མྲེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་སྲེལ་
ཐབས་བྱྲེད་དགོས་པའི་ལམ་སྟནོ་དང་ཉམས་
བཞྲེས་གནང་མཁན་ཞིག་ ཡིན་པས། ཕི་
ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་ན་ོསྦ ྲེལ་ཞི་བདྲེའི་གཟྲེངས་
རགས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་འབུལ་བཞྲེས་ཀིས་
འཇིག་ར ྲེན་ཞི་བདྲེའི་ད ྲེད་དཔནོ་ཆྲེན་པརོ་མངའ་

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༡༠ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕ ྲེང་
བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་འཛམ་གླིང་ནང་
སྙན་གགས་ཆྲེ་ཤོས་ན་ོསྦ ྲེལ་ཞི་བདྲེའི་གཟྲེངས་
རགས་འབུལ་བཞྲེས་མཛད་ད ྲེ་འད་ིལོར་མི་ལོ་
ཧལི་པ ོ་ སུམ་ཅུ་སོ ་གསུམ་འཁོར་བའི་དསུ་
ཚིགས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ཉནི་
མོ་འདརི། ལྷ་དང་བཅས་པའི་
འགོ་བ་ ཡོངས་ཀི་མ་འདསི་
པའི་མཛའ་བཤྲེས་ཆྲེན་པ།ོ ས་
སྟ ྲེང་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རགོས་
ཀི་མངའ་བདག འཇིག་ར ྲེན་
ཞི་བདྲེའི་ད ྲེད་དཔནོ། བདོ་མི་
ཡོངས་ཀི་མགོན་སྐྱབས་དང་
བླ ་ན་མྲེད་པའི་དབུ ་ཁིད་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
༸རྒྱལ་བའི་དབང་པ་ོཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་ཅིང་
གཟིགས་པ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་གཞིས་བྱྲེས་བདོ་
མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏྲེ་དགའ་དད་སྤ་ོགསུམ་
གི་སྒ་ོནས་གུས་བཀུར་ཆྲེ་བསྟདོ་དང་། བཀའ་
དནི་རྲེས་དན་གི་གུས་ཕག་སྔནོ་ད་ུཕུལ་ནས་
བཀྲ་ཤིས་བདྲེ་ལྲེགས་གངས་མྲེད་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕ ྲེང་བཅུ་བཞི་པ་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ན་ིསྟནོ་མཆོག་རྣམ་འད ྲེན་བཞི་

གསོལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག བདོ་དནོ་ལ་རྒྱལ་
སིྤའི་ནང་གོ་རགོས་དང་ད་ོསྣང་ཇྲེ་ཆྲེར་འགོ་
རུྒྱར་རླབས་ཆྲེན་གི་ཕན་ཐགོས་བུྱང་ཡོད། དྲེ་
ན་ིའཚྲེ་བ་མྲེད་པའི་ཐབས་བུྱས་ལ་ཡིད་ཆྲེས་
སླ ྲེབས་པའི་སྐུལ་འདྲེད་དང་བདོ་མིའི་བདྲེན་
དནོ་ངསོ་འཛིན་གི་མཚོན་རགས་རྨད་ད་ུབུྱང་བ་

ཞིག་ཏུ་གུར་སྟབས། གཞིས་
བྱྲེས ་བ ོད་ མི ་ཚང་མས་ སོ ་
སོའི ་ སྒ ོ་ གསུམ ་ གི ་སྤོད་པ ་
འཚྲེ ་མྲེ ད་ ཞི ་བའི ་ལམ་ལ ་
ངྲེས་ཤྲེས་རྙ ྲེད་པའི་སྒ ོ་ནས་
ཡིད་ཆྲེས ་དང་དམ་བཅའ་
བསྐྱར་ནན་ཞིག་འཇགོ་ཐུབ་
ཚྲེ་དསུ་དན་འད་ིསུང་བརི་ཞུ་
གོ་ཆོད་ངྲེས་ ཡིན། འགོ་བ་
མི་རྣམས་དཔལ་འབྱརོ་མཁོ་

སུྒབ་དང་། འཛུགས་སུྐན་སོགས་ཕིའི་དངསོ་པ་ོ
ཡར་རྒྱས་ཐད་འགན་སྲེམས་ཀིས་ཁྲེངས་ཤིང་། 
གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཕམ་ཉ ྲེས་གཏངོ་བཞིན་
པའི་ཆྲེས་སྙིགས་དསུ་ཀི་སྐབས་འདརི། བདོ་
མིའི་བླ་ན་མྲེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
སྐུ ་ཕ ྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་འག་ོ
བ་མིའི་ ཁིྱམ་ཚང་ཆྲེན་པ་ོའདའིི་ནང་ཞི་བདྲེ་
བསུྐན་ཕིར། འཛམ་གླིང་ནང་གི་མི་ཡོད་ད་ོ



༢༠༢༢ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉྱིས་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།25

ཅོག་བདྲེ་བ་འདདོ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདདོ་
པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་དང་། དྲེའང་འཆམ་
མཐུན་དང་ཞི་བདྲེར་གནས་པར་ཐགོ་མར་རང་
ཁིྱམ་དང་། རིམ་པས་སིྤ་ཚོགས་དང་། རྒྱལ་
ཁབ། འཛམ་གླིང་བཅས་སུ་ཁྱབ་སྤ ྲེལ་བྱ་
དགསོ་པའི་བཀའ་སླབོ་ལུ་གུ་རུྒྱད་གནང་བཞིན་
པར་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པསོ་༸གོང་ས་
མཆོག་ལ་མི་སྲེར་གི་ཆྲེ་བསྟདོ་དང་། གཟྲེངས་
རགས། བྱ་དགའ་སོགས་བརདོ་ཀིས་མི་ལང་
བ་འབུལ་བཞྲེས་མཛད་གནང་ཡོད་པའི་ཐོག 
འད་ིལོའི་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༡༩ ཉནི་རྒྱ་གར་
གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ར ྲེན་གཞི་བྱས་པའི་གྷན་དྷ་ི
མན་ཌ་ལ་ཐྲེབས་རས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་
འཛམ་གླིང་ནང་ཞི་བདྲེ་དང་། བྱམས་སྙིང་རྲེ་
སོགས་ཀི་ཐགོ་ལ་རླབས་ཆྲེན་གི་མཛད་འཕནི་
བསྐྱངས་གནང་བའི་ངསོ་འཛིན་འགོ་ཐྲེབས་
རའི་འབ ྲེལ་ཡོད་རྣམས་དང་ཧ་ིམ་ཅལ་མངའ་
སྡ ྲེའི་སིད་སྐྱངོ་ (Governor) སྐུ ་ཞབས་རཱ་
ཇྲེན་ཌཱ་ཨར་ལྲེ་ཀར་ (Rajendra Arlekar) 
མཆོག་བཅས་ར་ས་བཞུགས་སྒར་ཐྲེག་ཆྲེན་
ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཆྲེད་ཕ ྲེབས་ཀིས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའི་རྒྱལ་སིྤའི་གྷན་དྷ་ིམན་ཌ་
ལ་གསྲེར་གི་གཟྲེངས་རགས་ཐགོ་མ་ད ྲེ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་འབུལ་
བཞྲེས་མཛད་ཡོད། སྐབས་དྲེར་༸གོང་ས་
མཆོག་གིས་འཚྲེ་མྲེད་ཞི་བ་དང་སྙིང་རྲེའི་དགྲེ་
ཕན་སྐརོ་འཛམ་གླིང་མི་མང་སིྤ་དང་ལྷག་པར་
ད་ུད ྲེར་འདསུ་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་བཀའ་
སླབོ ་གསུང་གི་བདདུ་རི ་སིྤར་སྩལ་གནང་བ་
མ་ཟད། དསུ་རུྒྱན་ནས་སྐྱྲེ་འག་ོཀུན་གི་བདྲེ་
རར་དགོངས་ཏྲེ་རླབས་ཆྲེན་གི་མཛད་འཕིན་

མུ་མཐུད་བསྐྱངས་དང་སྐྱངོ་བཞིན་པར་བཀའ་
དནི་བླ་མྲེད་ད་ུཆྲེ་ཞྲེས་ཞུ་རུྒྱ། 

ནརོ་ཝྲེ་ཡུལ་གི་ཞི་བདྲེའི་གཟྲེངས་རགས་ཀི་
དམིགས་ཡུལ་ན།ི འཛམ་གླིང་ནང་དམག་
གི་དཔུང་སྡ ྲེ་རྣམས་མྲེད་པར་བཟསོ་ཏ ྲེ། རྒྱལ་
ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་མཛའ་མཐུན་དང་ཞི་བདྲེ་
བསུྐན་ཐབས་ཡིན་པ་དང་། དྲེར་ཕན་པའི་
རླབས་ཆྲེན་གི་མཛད་རྲེས་ཅན་རྣམས་བརུྒྱད་
གཞན་ལ་སྲེམས་འགུལ་ཐྲེབས་ཕིར་ཞི་བདྲེའི་
གཟྲེངས་རགས་འབུལ་བཞིན་ ཡོད་པ་ལྟར། 
འད་ིལོའི་ན་ོསྦ ྲེལ་ཞི་བདྲེའི་གཟྲེངས་རགས་ཡུ་
རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སྦ ྲེ་ལ་རཱསིུ་ (Belarus) ནས་
ཡིན་པའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ གི་ཁིམས་
རདོ་པ་སྐུ་ཞབས་ཨཱ་ལྲེསི་སྦི་ཡཱ་ལི་ཡཱཊ་སཀི་                  
(Ales Bialiatski) ལགས་དང་། ཨུ་ར་ུསུའི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དན་ར ྲེན་གི་ཚོགས་པ། 
(Russian human rights organisation 
memorial) ཡུཀ་རྲེན་སིྤ་མང་རང་དབང་
གི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ ་ཐང་ཚོགས་པའི་བསྟི་
གནས་ (Ukrain ian human right s 
organ i s at ion Center for Civi l 
Libert ies) བཅས་ལ་འབུལ་གཏན་འཁྲེལ་
བ་ལྟར། ཁངོ་རྣམ་པར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངསོ་ནས་འཚམས་འད་ིདང་
བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། 

དྲེ་རིང་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཉནི་
མོ་ཡང་ཡིན་པས་མང་གཙོ་དང་། རང་དབང་
ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་མི་རྣམས་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཉནི་མོ་དགའ་སྤོ་ལྡན་པའི་
ངང་སུང་བརི་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ནའང་། བདོ་ནང་

ད་དངུ་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་དམ་དག་ཚ་
ནན་གིས་ཕི་མི་བདོ་ནང་འག་ོའངོ་མི་ཆོག་པའི་
མུར། འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་བརལ་བཤིག་གིས་
བདོ་མི་ཚོར་དང་བདྲེན་མིན་པའི་ཁིམས་གཅདོ་
དང་། ནག་མྲེད་ཉ ྲེས་འཛུགས་ཀིས་འཛིན་
བཟུང་བཙོན་འཇུག་དང་གར་སོང་ཆ་མྲེད་
གཏངོ་བ། སྡུག་སྦངོ་མནར་གཅོད། རང་མི་
རིགས་ཀི་བླ་སགོ་སྐད་ཡིག་དང་། ཆོས། རིག་
གཞུང་བཅས་ར་མྲེད་གཏརོ་བཤིག་སོགས་
བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པར་འཛམ་གླིང་དབུ་
ཁིད་རྣམས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་འགན་ཁུར་དགསོ་
པའི་བར་ལན་གནང་དགསོ་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན། 

དསུ་རབས་ཉ ྲེར་གཅིག་པ་འདའིི་ནང་གཅིག་
བསྡུས་དབང་འཛིན་གི་ལམ་ལུགས་ད་མུར་
གནས་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་
ན་ིབདོ་ཙམ་མིན་པར་འཛམ་གླིང་ཁྱནོ་ཡོངས་
ཀི་བདྲེ་འཇགས་ལ་འགལ་རྐྱྲེན་ཆྲེ་ཤོས་ད ྲེ་ཡིན་
པ་ནན་བརདོ་བྱ་རུྒྱ་དང་། ཕགོས་མཚུངས་རྒྱ་
ནག་ ཝུ ་ཧན་ནས་མཆྲེད་པའི་ཏགོ་དབིྱབས་
གཉན་རིམས་འགསོ་ཁྱབ་ལ་བསྙད་ད ྲེ་ཟླ་ཤས་
སྔནོ་ནས་བཟུང་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོར་འག་ོ
འདགུ་སྤདོ་གསུམ་གང་ཅིའི་ཐད་དཀའ་ངལ་
འཕར་མ་ཞིག་བཟ་ོབཞིན་པར་རྒྱ་གཞུང་ནས་
དྲེ་དག་འཕལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་དགོས་པའི་
སྐུལ་འདྲེད་བྱ་རུྒྱ་ཡིན། 

ཉ ྲེ་ཆར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་སྐབས་
ཉི་ཤུ ་པའི ་ ཚོགས་ཆྲེན་རྲེས ་ སུ ་རྒྱ་ནག་ གི ་
ཞིང་ཆྲེན་དང་གོང་ཁྱྲེར་ཁག་ནང་མི ་མང་
དང་། ལྷག་པར་ད་ུམཐ་ོསླབོ་ཁག་གི་སླབོ་མ་
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དང་དགྲེ་རྒན་སོགས་དངསོ་སུ་ཕིར་ཐནོ་ནས་
འད་ུའཛོམས་དང་རྔམ་སྟནོ་ཁོམ་སྐརོ་བྱས་
དང་བྱྲེད་མུས་མ་ཟད། ཁོང་ཚོའི་འབདོ་ཚིག་
གཙོ་བ་ོཁག་གཅིག་ན།ི ང་ཚོར་སིད་དབང་
སྒ ྲེར་གཅོད་མི་དགསོ་པར་རང་དབང་མང་གཙོ་
དགོས། དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་མགོ་རངི་སླགོ 
ཞིའ་ིཅིང་ཕིང་མར་བབོས། སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་
དགོས། གསར་འགུར་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་
དགསོ། ང་ཚོ་བན་གཡོག་བྱ་འདདོ་མྲེད་ཅྲེས་
སོགས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ད་ལྟའི་སིད་བུྱས་འཛིན་
བཞིན་པར་མོས་མཐུན་མྲེད་པའི་ཞི་རྒལོ་གཞི་
རྒྱ་ཆྲེ ་བ ་བྱས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ གི ་ཆྲེས ་
མཐའོི་དཔནོ་རིགས་ཚོས་འདས་པའི་ལོ་རུྒྱས་
ལ་ཕི་མིག་བལྟས་ཏ ྲེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོའི་དུག་
བཞིའི་དནོ་རྐྱྲེན་གི་ཐབས་སྡུག་གནས་སྟངས་དྲེ་
རིགས་བསྐྱར་ད་ུམི་ཡོང་བ་དང་། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་
ནང་འག་ོབཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཐད་རྒྱལ་
སིྤའི་ཁྱནོ་ནས་ད་ོསྣང་ངྲེས་ཅན་གིས་དཔལ་
འབྱརོ་ཁྲེ་ཕན་ཙམ་ལ་གཞི་མ་བཞག་པར་རྒྱ་
ནག་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཐད་ཡར་
རྒྱས་ཡོང་ཐབས་ཆྲེད་སྐུལ་འདྲེད་བྱ་དགོས་
པའི་འབདོ་སྐུལ་བྱ་རུྒྱ་ཡིན།

རྒྱལ་སིྤའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་ཆྲེན་ཐྲེངས་བརྒྱད་པ་ཨ་
རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ད་ུཚུགས་པའི་རྲེས་
འབས་སུ་མྲེག་སི་ཀོ་ (Mexico) གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་སལ་ཝ་ཌོར་ཁོ་
རོ་ཁྲེ་བྷི་རཱྲེ་རཱ་ (Deputy Salvador Caro 
Cabrera) མཆོག་གིས་སྣ ྲེ་ཁདི་འགོ་འད་ིལོའི་
ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚྲེས་ ༨ ཉནི་མྲེག་སི་ཀོ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་

པ་གསར་འཛུགས་གནང་ཐུབ་པར་དགའ་བསུ་
དང་སྦྲགས། བདོ་དནོ་ལ་ཚད་མཐའོི་རྒྱབ་སྐྱརོ་
ཡོང་སླད་རྒྱལ་སིྤའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པ་ཁག་སྔར་ལྷག་
ཚགས་ཚུད་ཡོང་བར་འབད་བརནོ་ཞུ་རུྒྱ་དང་། 
འདས་པའི་ཟླ་ཤས་ནང་སིྤ་ལྷན་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་
ཆུང་ཁག་གཉསི་ནས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་
ཅིག་ཏུ་བདོ་དནོ་ཞུ་སྐུལ་བྱས་པ་གང་ལྲེགས་
བུྱང་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོ་ནས་བཟུང་བདོ་ད ྲེ་རྒྱ་ནག་
དམར་གཞུང་ གིས་བཙན་དབང་འོག་ཧམ་
བཟུང་བྱས་རྲེས་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཇི་
ཆགས་ཚང་མའི་དགོངས་པར་མངའ་གསལ་
ལྟར་དསུ་ད་ལྟའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངན་བུྱས་
དང་། བཙན་གནནོ་འགོ་གཞིས་ལུས་བདོ་མི་
རྣམས་ཉནི་མཚན་འཁྱལོ་དཀའི་མནར་གཅོད་
སྡུག་སྦངོ་མྱངས་དང་མྱངོ་བཞིན་པའི་ཛ་དག་
གནས་སྟངས་ལ་གདངུ་སྲེམས་མཉམ་སྐྱྲེད་
དང་། ད་བར་གཞིས་བཞུགས་རྒྱལ་གཅྲེས་
དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་འདས་གསོན་ཡོངས་ཀི་
ལྷག་བསམ་དང་། དཔའ་མཛངས་སྙིང་སྟབོས། 
བླ་ན་མྲེད་པའི་མཛད་རྲེས་བཅས་ལ་ཡི་རངས་
བསྔགས་བརདོ་བཅས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། བདོ་
དནོ་བདྲེན་མཐའ་གསལ་ཆྲེད་རང་དབང་ལུང་
པར་ཡོད་པའི་བདོ་མི་རྣམས་ནས་ཆིག་སིྒལ་
གི་སྒ་ོནས་བདོ་དནོ་དལི་བསྒགས་དང་ཞུ་སྐུལ་
ལས་འགུལ་སོགས་ཀི་ཐགོ་ལ་ནསུ་པ་མཉམ་
སྤུངས་དང་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་དགོས་པའི་
ནན་སྐུལ་ ཞུ་རུྒྱ་ ཡིན། དྲེ་བཞིན་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ནས་ནརོ་ཝྲེའི་
རྒྱལ་ས་ཨོ་སི་ལོར་ན་ོསྦ ྲེལ་ཞི་བདྲེའི་གཟྲེངས་

རགས་ངསོ་བཞྲེས་མཛད་སྐབས་ཀི་བཀའ་
སླབོ ་གསུང་བཤད་གནང་བའི་དགོངས་དནོ་
དང་། བདོ་བསྟན་སིད་དང་འག་ོབའི་དནོ་ད་ུ
བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་རིམ་སྩལ་གནང་བ་ཁག 
སྒསོ་སུ་༸རྒྱལ་བའི་ཐུགས་བསྐྱྲེད་དམ་བཅའ་
བཞི་བཅས་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ཡང་ནས་ཡང་
ད་ུཡིད་ལ་དན་ཅིང་དནོ་དམ་གི་ལག་བསྟར་བྱ་
རུྒྱ་གལ་འགངས་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ།

ད ྲེ་རིང་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ན་ོསྦ ྲེལ་ཞི་བདྲེའི་
གཟྲེངས་རགས་འབུལ་བཞྲེས་ཀི་དསུ་དན་
མཛད་སྒའོི་ཐགོ་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་
གི་འཐུས་མི་གསུམ་དང་། ལ་དགྭས་རང་སྐྱངོ་
རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྡ ྲེ་དཔནོ་སྐུ་
ཞབས་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་སོན་མཆོག་གིས་གཙོས་
ལ་དྭགས་ནས་གནད་ཡོད་མི ་སྣ་ཁག་ཅིག་
བཅས་བཞུགས་སརྒ་ར་སར་ཆྲེད་ཕ ྲེབས་གནང་
ཡོད། བདོ་དང་རྒྱ་གར་གཉསི་དབར་རྒྱལ་
རབས་ལོ་རུྒྱས་དང་། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
བཅས་ཀི་ཐགོ་སྔ་མོ་ནས་འབྲེལ་འདསི་དམ་
ཟབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་ད ྲེ་རྒྱ་གར་གི་བདྲེ་
འཇགས་ཐགོ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆྲེ་བར་སོང་། 
རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ནས་བདོ་དནོ་ཐགོ་
རྒྱབ་སྐྱརོ་སརྔ་ལྷག་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན། ཕགོས་མཚུངས་དྲེ་རིང་གོ་སྐབས་འད་ི
བརུྒྱད་བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་
རྒྱལ་སིྤའི་ནང་གི་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་
མ་ཡིན་པའི་སིྤ་སྒ ྲེར་གནད་ཡོད་མི་སྣ་རྣམས་
དང་། ལྷག་པར་ད་ུགནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་
མང་གཉསི་བཅས་ལ་བཀའ་དནི་ཆྲེ་ཞྲེས་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན། མཐའ་དནོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཚྲེ་༸ཞབས་པད་ཡུན་
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སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་

མཆོག་ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་བསྐྱངས་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༣༣ 

འཁོར་བའི་མཛད་སོར་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད།

པ་ོགང་ཉདི་ཀིས་བདོ་དནོ་བདྲེན་མཐའ་གསལ་
ཐབས་ཆྲེད་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ད་ུའཚྲེ ་
མྲེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་རུྒྱན་འཁྱངོས་གནང་
བ་དང་། རྒྱལ་སིྤའི་རདོ་རྙགོ་འདམུ་འགིག་

དང་། འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནད་དནོ། གོ་
ལའི་ཁརོ་ཡུག་གི་གནད་དནོ་ཐད་དགྲེ་མཚན་
ལྡན་ཞིང་གཟིགས་རྒྱང་ཡངས་པའི་དགོངས་
ཚུལ་འདནོ་གནང་མཛད་པ་ལ་ན་ོབྷ ྲེལ ་ ཞི་
བདྲེའི་གཟྲེངས་རགས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ངསོ་
འཛིན་ཆྲེ་བསྟདོ་ཞུས་པའ་ིམཚོན་བྱྲེད་ཅིག་ཡིན།

དམག་འཁུག་གི་དསུ་རབས་སྔ་མའི་བསླབ་བྱ་
བླངས་ཏྲེ། དསུ་རབས་ཉ ྲེར་གཅིག་པ་འད་ིགསོ་
མོལ་དང་ཞི་བདྲེའི་འཛམ་གླིང་ཞིག་ཏུ་འགུར་
ཐུབ་པའི་ང་ཚོའི་རྲེ་སྨནོ་ད ྲེ་རྲེ་བ་བརྒྱབ་པ་ནང་

༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོབྷ ྲེལ་ཞི་བདྲེའི་གཟྲེངས་
རགས་འབུལ་བཞྲེས་བསྐྱངས་ནས་ལོ་ང་ོསོ་
གསུམ་འཁརོ་བའི་དསུ་ཆྲེན་འདརི། བོད་
མིའི་འད་ིཕི་གཉསི་ཀི་སྐྱབས་
གནས་དང་། བླ་ན་མྲེད་པའི་
དབུ ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་བའི་
དབང་པ་ོཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་
ཅིང་ གཟིགས ་ པ ་ཆྲེ ན་ པ ོ ་
མཆོག ་ལ ་ སྒ ོ་ གསུམ ་ གུས ་
ཕག ་ ཕུལ ་ བའི ་ ཐོག ་ ནས། 
གདན་ཞུས་ལྟར་ཆྲེད་ཕ ྲེབས་
གནང་བའི་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་
པ་དང་། ཐད་སྐྱོང་ས་ཁུལ་ལ་དགྭས་ནས་
ཕྲེབས་པའི་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པ། བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་ལས་ཟུར་རྣམ་པ། བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱྲེད་མཁན་གཞུང་སྒ ྲེར་ཡོངས། 
གཞིས་བྱྲེས་བདོ་མི་བཅས་ལ་དགའ་སྤའོི་ངང་
དསུ་ཆྲེན་གི་འཚམས་འད་ིཞུ་གི་ཡོད།

འཛམ་གླིང་ད་ུསྙན་གགས་ཆྲེ་བའི་གཟྲེངས་
རགས་འད་ི༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་འབུལ་བཞྲེས་མཛད་པ་ན།ི ༸མགནོ་

བཞིན་ཡོང་ཐུབ་ཀི་མྲེད་པས། སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གི་དཀྲེལ་
ཡངས་ཀི་དགོངས་པ་རྣམས་འགོ་བ་མི ་སིྤ་
ཡོངས་ལ་མུ་མཐུད་དགསོ་གལ་ཆྲེན་པ་ོཆགས་

ཡོད་པ་མངནོ་གསལ་ཡིན།

ཞི་བདྲེ་ཞྲེས་པ་ན་ིའཁུག་རདོ་
མྲེད་པའི་ཞི་བ་དང་། དགར་
འཛིན་མྲེད་པའི་བདྲེ་བ་ལ་གོ་
བ་ཡིན་ཞིང་། འཛམ་གླིང་
ཞི་བདྲེ་ ཡོང་བའི་འགོ་བ་མི་
སིྤ ་ ཡོངས ་ཀི ་ འདདོ་ འདནུ་
འདི་ འ གུབ ་ པ ་ ལ ་ སིྤ ་ ནརོ་
༸གོང་ས ་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གིས་དསུ་རག་ཏུ་བྱམས་བརྲེའི་
གདམས་ངག་འབགོས་བཞིན་ཡོད་པ་སྟ ྲེ། དྲེ་
ཡང་འག་ོབ་མི་རྣམས་མི་རིགས་དང་། ཆོས་
ལུགས། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྒ་ོནས་རིས་སུ་གཅོད་
པ་མིན་པར། གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤྲེས་བཟུང་
སྟ ྲེ། བྱམས་བརྲེ་དང་། སྙིང་རྲེ། གཞན་ཕན་
སོགས་འག་ོབ་མིའི་ཀུན་ཁྱབ་བཟང་སྤདོ་ཀི་
རིན་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགོས་པའི་སྐུལ་
འདྲེབས་མཛད་ཅིང་། ནང་ཆོས་ཀི་ཐགོ་ནས་
དད་ལྡན་པར་གསུང་ཆོས་ སོྩལ་སྐབས་སུ། 

ད་ུབརན་ཅིང་། ཐུགས་བཞྲེད་ལྷུ ན་གིས་འགུབ་
པ་དང་། འཛམ་གླིང་ས་ཁྱནོ་ཡོངས་སུ་ཞི་

བདྲེའི་ཉ་ིམས་ཁྱབ་སྟ ྲེ། བདོ་དནོ་བདྲེན་མཐའ་
མུྱར་ད་ུགསལ་བ་བཅས་ཀི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་

བཅས། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༡༠ ལ།།
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རང་དནོ་སུྒབ་ན་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང་། 
གཞན་དནོ་སུྒབ་ན་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས། ཚྲེ་
འད་ིདང་། ཚྲེ་རབས་ཕ ྲེང་བར་བདྲེ་སིྐྱད་སུྒབ་
པར་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས། ལུས་བདྲེ་ཐང་དང་
སྲེམས་སིྐྱད་པ་འདདོ་ན་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་
ཞྲེས་བཀའ་སླབོ་གསུང་ཆོས་སྐབས་སུ་ཡང་
ཡང་གསུང་གླ ྲེང་མཛད་བཞིན་པ ་མ་ཟད། 
དགུང་ན་གཞནོ་དསུ་ནས་ད་བར་ཉནི་ལྟར་བྱང་
ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང་། སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བ་ཐབས་
ཤྲེས་ཟུང་འབྲེལ་ཉམས་བཞྲེས་ཀི་མཐིལ་ད་ུ
མཛད་བཞིན་ཡོད་པས། འཛམ་གླིང་ཞི་བདྲེའི་
གདམས་ངག་གི་མཛོད་འཛིན་ཅིང་། ཉམས་
སུ་བཞྲེས་ལ། གཞན་ལ་འདམོས་མཁས་པ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལས་
ལྷག་པ་ཞིག་འཇིག་ར ྲེན་འདརི་རྙ ྲེད་ད་ུམྲེད།

ད ྲེར་བར ྲེན། ང་ཚོ་མི ་རྲེ་ང་ོརྲེ་ནས་འགོ་
བཙུགས་ཏྲེ། སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་གི་འཇིག་ར ྲེན་ཀུན་ཕན་
གི་བསླབ་བྱར་གཙིགས་འཛིན་དང་། ཉམས་
ལྲེན་བྱྲེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཁིྱམ་ཚང་དང་། 
མི་སྡ ྲེ། སིྤ་ཚོགས། འག་ོབ་མིའི་གཞིས་ཁིྱམ་
གོ་ལ་འད་ིབཅས་སུ་ཞི་བདྲེའི་འགལ་རྐྱྲེན་ད་ུ
འག་ོགཞིའི་གཡུལ་འཁུག་དང་། བཤུ་གཞགོ 
བཙན་གནནོ། མནར་གཅོད་ཀི་རུྒད་ཚོགས་
གཞིལ་བར་ཕན་ནསུ་རྨད་ད་ུབུྱང་བ་འདནོ་
ཐུབ་རུྒྱར་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་ལ། བདོ་དནོ་བདྲེན་
མཐའ་གསལ་བར་འབད་པ་བསྟ ྲེན་མཁན་གི་
བདོ་མི་རིགས་ལ་མཚོན་ནའང་། ༸མགོན་པ་ོ
མཆོག་གི་གདམས་ངག་འད་ིདག་ན་ིང་ཚོར་
སྙིང་སྟབོས་དང་བླ་ོསྤབོས་འཕྲེལ་སྐྱྲེད་ཀི་སྨན་

མཆོག་ཏུ་འཛིན་དགོས་ཤིང་། ང་ཚོས་དསུ་
ཆྲེན་སུང་བརིའ་ིདགསོ་དནོ་ང་ོམའང་འད་ིཡིན། 

དྲེ་རིང་། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་འཛམ་
གླིང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་བསྒགས་གཏམ་
གཏན་འབྲེབས་བྱས་ཏྲེ་མི་ལོ་ ༧༤ འཁརོ་བའི་
རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཉནི་མོར་
སུང་བརི་ཞུ་གི་ཡོད་ནའང་། འག་ོབ་མིའི་ལྷན་
སྐྱྲེས་ཀི་ཐབོ་ཐང་རྣམས་བཙན་འཕགོ་བརལ་
བཤིག་གི་གནས་སྟངས་འཛམ་གླིང་ཕགོས་
མཚམས་མང་པརོ་ཁྱབ་ཡོད་པས། རྒྱལ་ཁབ་
དང་། དབང་འཛིན་པའི་བཀོད་བུྱས་འགོ་ཏུ་
གནདོ་འཚྲེ་མྱངོ་མཁན་ཡོངས་ལ་གདངུ་སྲེམས་
མཉམ་བསྐྱྲེད་དང་། འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རདོ་
ལྲེན་བྱྲེད་མཁན་སིྤ་སྒ ྲེར་རྣམས་ལ་རྲེས་སུ་ཡི་
རང་ཞུ་གི་ཡོད།

འཛམ་གླིང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་བསྒགས་
གཏམ་གི་དནོ་ཚན་དང་པརོ་རང་དབང་དང་། 
འད་མཉམ་རལ་འདནོ་གནང་ཡོད་ཅིང་། སྟནོ་
པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཀང་།  
གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ཏ ྲེ། །རང་
དབང་ཐམས་ཅད་བདྲེ་བ་ཡིན། །ཞྲེས་དང་།  
ཇི་སྐད་ད་ུབདག་གི་ཚོམས་སུ། བདག་ཉདི་
བདག་གི་མགོན་ཡིན་གི། །གཞན་ལྟ་སུ་ཞིག་
མགོན་ད་ུའགུར། །བདག་ཉདི་བདག་གི་མགོན་
གུར་ཚྲེ། དནོ་དང་ཆོས། གགས་པ། བདྲེ་བ། 
བདྲེ་འག་ོའཐབོ་ཅིང་། མཐོ་རིས་དགའ་བ། 
གཉ ྲེན་གི་ནང་ན་འབར། མྱ་ངན་ནང་ན་གདངུ་
མི་འགུར། འཆིང་བ་གཅོད་པ། ངན་འག་ོསྤངོ་
བ། སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་ཐར། མྱ་ངན་འདས་
ཉདི་ཉ ྲེ་བར་འགུར་ཞྲེས་དང་། རྒྱལ་སས་ཆྲེན་

པ་ོཞི་བ་ལྷས། རདོ་པ་མྲེད་ཅིང་འཚྲེ་མྲེད་པར། 
།རང་དབང་ད་ུན་ིསྤདོ་པར་ཤོག །ཅྲེས་རང་
དབང་གི་རིན་ཐང་བསྟན་ཡོད་ཅིང་། དྲེ་ལས་
ལྡགོ་སྟ ྲེ།  རང་གི་བསམ་བླརོ་གཞན་གིས་ཁ་
ལོ་བསུྒར་བ་དང་། རང་གི་བྱ་སྤདོ་གཞན་གི་ཐྲེ་
བུྱས་འགོ་ཏུ་ཚུད་ད ྲེ་རང་དབང་བརླགས་ཚྲེ། མི་
ཚྲེའི་སྙིང་པ་ོའཚོལ་སུྒབ་དང་། གཞན་ཕན་གི་
བྱ་བ་སུྒབ་པའི་གཞི་ར་མྲེད་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད།

ནང་པའི་ལྟ་གུབ་ནང་། འག་ོབ་མི་ཙམ་ད་ུམ་
ཟད། ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི་སྲེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རུྒྱད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་
འཕང་འཐབོ་པའི་ནསུ་པ་གཅིག་མཚུངས་སུ་
ལྡན་པར་འདདོ་ཅིང་། ནང་པ་རྣམས་ཀི་རུྒྱན་
འདནོ་སྐྱབས་འགའོི་ནང་དའུང་།  སྲེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་འད་མཉམ་གི་སྒ་ོནས་བྱམས་
པ་དང་། སྙིང་རྲེ། དགའ་བ། བཏང་སྙམོས་
བཅས་ཚད་མྲེད་བཞིའི་སྨནོ་འདྲེབས་བྱ་ཡུལ་ད་ུ
བཟུང་ཡོད་ལ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀིས།  ངའི་བསྟན་པ་ལ་རིགས་མི་གཙོ། རསུ་
མི་གཙོ། བསླབ་པ་གཙོ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ། 
གདལོ་བ་དང་། ཤན་པ། ཉ་པ། ལྷམ་མཁན་
སོགས་རིགས་དམན་པར་བརི་བ་རྣམས་ཀང་
དགྲེ་སླངོ་ཕ་མའི་འཁརོ་ད་ུབསྡུས་ཏ ྲེ།  འད་
མཉམ་གི་ཐབོ་ཐང་དགསོ་པའི་དགོངས་པ་རྒྱ་
ཆྲེན་བཞྲེས་ཡོད།

ད་ལྟའི་ཆར། རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
གི་བཅའ་ཁིམས་ལ་མོས་མཐུན་མིང་རགས་
འགོད་མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཇི་སྙ ྲེད་ཅིག་ཡོད་
ནའང་། གངས་ཉུང་མི་རིགས་དང་། ཉམ་ཐག་
མི་སྡ ྲེ་ལ་གཉའ་གནནོ་སྡང་གཙྲེར་གི་གནས་
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ཚུལ་རུྒྱན་ཆད་མྲེད་པར་ཡོང་གི་ ཡོད། བདོ་
ས་སྟདོ་སྨད་བར་གསུམ་ད་ུརྒྱ་གཞུང་གིས་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརི་མྲེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་
བའི་གནས་ཚུལ་རུྒྱན་ཆད་མྲེད་པར་འབུྱང་
བཞིན་པའི་ཐོག །ལོ་ཤས་གོང་ནས་བཟུང་
ཀུྲང་ཧྭ་མི ་རིགས་གཅིག་མཐུན་འདསུ་གུབ་
ཀི་འད་ུཤྲེས་དང་། བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་རྒྱ་
ནག་ཅན། རྒྱ་སྐད་ཁྱབ་སྤ ྲེལ་གི་སདི་ཇུས་འགོ་
ནས་བདོ་ཕུག་རྣམས་གཏན་འཇགས་སླབོ་གྲྭར་
སྡ ྲེབ་བཅུག་གིས་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་སླབོ་སྦངོ་
དང་བཀོལ་སྤདོ་བཀག་སྡམོ ་བཅས་བརུྒྱད། 
མི་རིགས་གཅིག་དང་། རིག་གཞུང་གཅིག 
ཆོས་ལུགས་གཅིག སྐད་ཡིག་གཅིག་གི་སིད་
ཇུས་འགྲེབས་སྦས་མྲེད་པའི་སྒ་ོནས་བདོ་མིར་
བཙན་འགྲེལ་ལག་བསྟར་བྱྲེད་བཞིན་པ་ན་ིབདོ་
མི་རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོརུྒྱན་འཛིན་ཐགོ་ལོ་རུྒྱས་སུ་
གགས་མ་མྱངོ་བའི་ཉ ྲེན་ཚབས་ཆྲེན་པ་ོཞིག་
ཡིན་པ་དང། མའ་ོཙྲེ་ཏུང་གིས་བདོ་ནང་ང་ོརྒལོ་
ལས་འགུལ་བུྱང་ན་དག་གནནོ་གི་གོ་སྐབས་
འཐབོ་རུྒྱར་དགའ་སྒུག་བྱྲེད་པ་ལྟར་རྒྱ་གཞུང་
གིས་ད་དངུ་ད ྲེ་ལྟ ་ བུའི་བསམ་ཕགོས་འཛིན་
གི་ཡོད་ན་མ་གཏགོས། དགྲེ་སྐྱནོ་གི་གནས་
བབས་ལ་དཔྱད་ཞིབ་ཚད་ལྡན་བྱས་པའི་ཐགོ་
ནས། རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་སལོ་དང་མཐུན་ཞིང་། 
མི་རིགས་མཐུན་སིྒལ་དང་རྒྱལ་ཁབ་བརན་ལྷིང་
ལ་ཕན་པའི་དནོ་དངསོ་ཕུགས་ཕན་གི་ཐབས་
ཚུལ་བསྟ ྲེན་དགསོ་པ་གལ་ཆྲེན་པ་ོཡིན།

བདོ་ས་ཁྱནོ་ཡོངས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་དམར་ཤོག་
སིྒག་འཛུགས་དང་། སིད་གཞུང་གི་སིྒག་
འཛུགས་རིམ་པ་ཤུགས་ཆྲེར་ཡོད་མུས་ཐོག 

དྲེང་སང་གཞི་རིམ་ཏང་གི་སིྒག་འཛུགས་རྒྱ་
བསྐྱྲེད་སླད། དམར་ཤོག་ཚོགས་མི་འཕར་
བསྡུ་དང་གངོ་གསྲེབ་ཁག་གི་འགོ་ཁིད་ཡོངས་
རགོས་དམར་ཤོག་ཚོགས་མིར་བསུྒར་ཏྲེ། ལས་
འགན་གཙོ་བ་ོཁ་བལ་ལ་ང་ོརྒལོ་དང་བརན་
ལྷིང་སུང་སྐྱབོ་ཀི་འགན་བསྐུར་བྱས་ཡོད་པ་མ་
ཟད། གཞི་ཁྱནོ་ཆྲེ་བའི་གངོ་གསྲེབ་ཏུ་བཅའ་
སྡ ོད་ལས་དནོ་ར་ུཁག་རྣམས་ཀིས་སྡ ྲེ་བའི་
འགིག་ལམ་འགོ་སལོ་ལྲེགས་བཅོས་དང་། 
སལོ་ངན་ལུགས་རྙིང་ར་མྲེད། གོམས་སལོ་
གཤིས་ལུགས་བསུྒར་བཅོས་ཟྲེར་བའི་ལས་
དནོ་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་སྒ་ོནས་སྤ ྲེལ་བཞིན་
པ་དང་། གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་བསྡུ་རབུ་བྱས་
པའི་ད་མིག་ཅན་གི་འཛིན་སྐྱངོ་བྱྲེད་བཞིན་པ་
དཔྲེར་ན། མཚོ་སྔནོ་ཞིང་ཆྲེན་ད་ུཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ 
ནས་ ༢༠༡༨ བར་ད་མིག་ད་ོདམ་བྱྲེད་མཁན་
ལས་བྱྲེད་ཁི་ ༤་༨ བཏང་ཁོངས་བདོ་རིགས་
ས་ཁུལ་ད་ུལས་བྱྲེད་ཁི་ ༣་༤ བཏང་འདགུ་པ་
དང་། འད་ིལོར་འབི་ར་ུརངོ་པད་དཀར་ཡུལ་
ཚོར་གངོ་ཚོ་ ༢༣ དང་། མི་མང་ ༡༠༤༠༠ 
ཡོད་པ་རྣམས་ད་མིག་ ༥༠ ར་ུདབྱྲེ་བགོ་བྱས་
ཏྲེ། ད་དཔནོ་ ༥༧ དང་། ད་ཞིབ་པ་ ༢༨༠ 
དང་། དང་བླངས་པ་ ༡༤༠ ནས་ལྟ་བཤྲེར་བྱྲེད་
བཞིན་པ་དང་། ད་དཔནོ་གིས་སོ་སོའི་ད་མིག་
ནང་གི་མི་དང་། ས་ཆ། དངསོ་པ།ོ དནོ་དག 
གནས་ཚུལ་བཅས་ཏན་ཏགི་རུྒྱས་ལོན་བྱྲེད་ཀི་
ཡོད་ལུགས་བསྒགས་འདགུ 

དྲེའི་ཁར་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཟྲེར་བའི་ནང་། 
ད་མིག་ཅན་གི་ལས་གཞི་ནསུ་ལྡན་བཟ་ོསླད། 
གངོ་ཚོའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འགོ་ ཏུ་འདབས་

འབྲེལ་ཁིྱམ་ཚང་ ༥ ནས་ ༡༥ བར་གི་མི་
མང་དང་ག་བཙུན། རྒྱ་གཞུང་གི་ལས་བྱྲེད་
རྣམས་ལས་གུབ་པའི་ཟུང་སྦྲྲེལ་ ཁིྱམ་ཚང་
ཟྲེར་བའི་སིྒག་འཛུགས་རྲེ་བཙུགས་འདགུ་པ་
ད ྲེ་ཚོར་བརན་ལྷིང་སུང་སྐྱབོ་དང་། ཡར་རྒྱས་
སྐུལ་འདྲེད་ཟྲེར་བའི་འགན་བསྐུར་བྱས་ཏྲེ།  
ལོ་ལརྟ་གངོ་ཚོ་དང་། ཡུལ་ཚོ། རངོ་། ས་ཁུལ། 
ལྗངོས་བཅས་ཀི་རིམ་པ་སོ་སོའི་གངས་བཅད་
སྔནོ་ཐནོ་ཟུང་སྦྲྲེལ་ཁིམ་ཚང་ཟྲེར་བ་འདྲེམས་
སུྒག་གིས། དངུལ་གི་བྱ་དགའ་དང་། དྲེ་དག་
གི་ཕུ་གུ་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་རུྒྱགས་སྤདོ་དང་ལས་བྱྲེད་
ད་ུའཛུལ་རུྒྱགས་སྐབས་སུ་ཨང་ཐབོ་འཕར་མ་
སྤདོ་སལོ་བཟསོ་འདགུ་ལ། ཟླ་བ་སྔནོ་མར། 
རྒྱ་གཞུང་ གིས ་ཨྲེ ་ཤ ་ཡའི ་ མི ་ འབརོ་དངུ་
ཕུར་ ༣༠ ཙམ་ལ་དམིགས་པའི་སིྤན་རུམ་
གངས་མཛོད་ཆྲེན་མོའི་ལྟ ྲེ་གནས་ཤིག་ལྷ་སར་
འཛུགས་སུྐན་གུབ་སྟ ྲེ་ལས་ཀ་བྱྲེད་འགོ་ཚུགས་
ཚུལ་བསྒགས་འདགུ་པ་ད ྲེས། ཕགོས་མཚམས་
ཀུན་ ཏུ་བཙུགས་པའི ་ ལྟ ་ སུང་བརྙན་མིག་  
(cctv camera) དང་། ང་ོརགས་བརད་གཅདོ་ 
(facial recognition)། གོ་ལའི་ཕགོས་སྟནོ་
མ་ལག། (GPS) གཞི་རྒྱ་ཆྲེ་བའི་བདོ་མིའི་
རིགས་རས་ (DNA) སྡུད་ལྲེན། ད་མིག་
ཅན་གི་འཛིན་སྐྱངོ་སོགས་ཀི་གངས་རིག་གི་
གནས་ཚུལ་ཉར་གསོག་ལ་རྒྱབ་ཁུངས་བརན་
པ་ོདང་། གངས་རིག་སིད་དབང་སྒ ྲེར་གཅོད་  
(digital dictatorship) ལ་ནསུ་པ་སྔར་
མྲེད་ཐནོ་རུྒྱ་གདནོ་མི་ཟ།

རྒྱ་ནག་ ཏུ་གོང་བརལ་དང་ཡུལ་ཚོ་མན་ལ་
ལས་བྱྲེད་བསྐ ོ་འཛུགས་ཀི་ལམ་སལོ་མྲེད་
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ཀང་། བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་དང་། ཡང་སྒསོ་སུ་
བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཟྲེར་བའི་ནང་། གངོ་ཚོར་
གཏན་འཇགས་བཅའ་སྡདོ་ལས་བྱྲེད་ཁི་གཉསི་
ལྷག་ཆྲེད་རངོ་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལས་
དནོ་ར་ུཁག་གི་ཆྲེད་ད་ུགངོ་ཚོ་རྲེར་ཆ་སྙམོས་
ལས་བྱྲེད་པའི་ལས་ཤག་དང་ལས་ཁུངས་ཀི་
ཁང་བཀོད་དུག་རྲེ་འཛུགས་སུྐན་བྱས་ཡོད་
པ་དང་། ཟུང་སྦྲྲེལ་ཁིྱམ་ཚང་ཟྲེར་བའི་སིྒག་
འཛུགས་རྣམས་ས་ཁོངས་ཁྱནོ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་
མཉམ་གིས་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱྲེད་མུས་
རྲེད་འདགུ

རྒྱ་གཞུང་གིས་བྱྲེད་ཐབས་འད་ིདག་རམོ་པའི་
གཞི་ར ྲེན་གཙོ་བ་ོན་ིབརན་ལྷིང་སུང་སྐྱབོ་ཡིན་
པར་སྒགོ་གི་ཡོད་ཅིང་། དྲེས་བདོ་མི་རྣམས་
རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་གཏངོ་མཁན་དང་། སིྤ་
ཚོགས་བདྲེ་འཇགས་དཀུྲག་མཁན་ད་ུབརིས་
ཡོད་པ་དང་། བརན་ལྷིང་སུང་སྐྱོབ་བྱྲེད་
དགོས་ན། བདོ་མིའི་འག་ོའདགུ་སྤདོ་གསུམ་
ལ་ཉནི་མཚན་ཁརོ་མོ་ཡུག་ཏུ་ལྟ་སུང་ད་ོདམ་
བྱྲེད་དགསོ་ལ། བྱྲེད་ཐབས་ན་ིབདོ་མི་ཚོར་མི་
རིགས་གཅིག་དང་། རིག་གཞུང་གཅིག ཆོས་
ལུགས་གཅིག སྐད་ཡིག་གཅིག་གི་སིད་ཇུས་
དང་། དམར་ཤོག་གི་ལྟ་གུབ་བཙན་འགྲེལ་
བྱྲེད་དགོས་པ་མ་ཟད། ད་དངུ་བདོ་མི་ཚོས་
རྒྱ་གཞུང་གི་བཀའ་དནི་བསམ་ཤྲེས་དང་། རྒྱ་
རིགས་ཀི་སྔནོ་ཐནོ་རིག་གནས་དང་། འཚོ་བ་
སྐྱྲེལ་སྟངས་དང་ལྲེན་དགོས་པའི་བཙན་སྐུལ་
བྱྲེད་དགསོ་པའི་རིགས་ལམ་གི་ཐགོ་ནས་སིད་
ཇུས་འཆར་སིྒག་དང་ལག་བསྟར་བྱྲེད་ཀི་ཡོད། 
སིྤ་ཚོགས་ཀི་གཞི་རིམ་གུབ་ཆར་ཁྱནོ་ཡོངས་
ནས་དམ་བསྒགས་སྟངས་འཛིན་བྱྲེད་སལོ་འད་ི

ལྟ་བུ་འཛམ་གླིང་ད་ུད་བར་གགས་མྱངོ་མྲེད་ལ། 
འག་ོབ་མིའི་ལྷན་སྐྱྲེས་ཀི་ཐབོ་ཐང་དང་། རང་
ཆས་སུ་མངའ་བའི་ཆྲེ་མཐོང་ལ་སྣང་མྲེད་
གཏངོ་མཁན་གི་རྒྱ་གཞུང་མ་གཏགོས་སིད་
ཇུས་ད ྲེ་ལྟ་བུ་ལག་བསྟར་གི་བསམ་བླ་ོའཁརོ་
ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཀང་འཇིག་ར ྲེན་འདརི་ཡོད་མི་
ཤྲེས། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པས་རང་གཞན་དནོ་
གཉསི་འགུབ་པར་རང་དབང་དང་། སྲེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་འད་མཉམ་ད་ུའཛིན་པའི་ལྟ་
གུབ་གཙིགས་འཛིན་དང་། འཛམ་གླིང་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་བསྒགས་གཏམ་ད་ུརང་
དབང་དང་འད་མཉམ་རལ་འདནོ་གནང་དནོ་
ན།ི འད་ིདག་གཞན་གིས་གནང་སིྦན་མ་ཡིན་
པར། འགོ་བ་མིའི་ལྷན་སྐྱྲེས་ཀི་ཐོབ་ཐང་
ཡིན་པས། རྒྱལ་ཁབ་དང་དབང་འཛིན་པ་
སུ་ལའང་འད་ིདག་བཙན་འཕགོ་དང་བརལ་
བཤིག་གི་དབང་ཚད་མྲེད་པའི་གནད་ཀ་སྟནོ་
གི་ཡོད། རྒྱ་ནག་གི་ར་ཁིམས་ཀི་སྔནོ་གླ ྲེང་
དའུང་རྒྱ་རིགས་ཆྲེན་པ་ོརིང་ལུགས་ལ་དགག་
པ་གཙོ་བ་ོརྒྱག་དགོས་པའི་བརདོ་ཚིག་ད ྲེ་ལོ་
ང་ོབཞི་བཅུའི་རིང་མུ་མཐུད་གནས་ཡོད་ཀང་།  
ད་ལྟའི་རྒྱ་གཞུང་གིས་ད ྲེ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕགོས་
ཏྲེ་མི་རིགས་གཞན་ལ་བཙན་གནནོ་དབྱྲེ་འབྱྲེད་
དང་། མི་རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོར་མྲེད་གཏངོ་རུྒྱའི་
སདི་ཇུས་གདགུ་རུབ་ངང་སྤ ྲེལ་བཞིན་འདགུ 

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ངསོ་ནས་འཚྲེ་མྲེད་
ཞི་བ་དང་། གཉསི་ཕན། དབུ་མའི་ལམ། གསོ་
མོལ། རུྒྱན་གནས་ཐུབ་པ་བཅས་བརུྒྱད་ནས་
བདོ་རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ་སྲེལ་རུྒྱའི་སདི་ཇུས་འགུར་
མྲེད་ད་ུརུྒྱན་འཁྱངོས་བྱྲེད་དགསོ་དནོ་ན།ི བདོ་
མི ་ ཡོངས་ལ་རང་ཉདི་ཀི་ང་ོབ ོ་མཚོན་པའི་

ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག ཁརོ་ཡུག་
བཅས་ཡུན་གནས་ཀི་ཁྲེ་ཕན་གཙོ་བརོ་བཟུང་
བ་ཞིག་ཡིན་པས། སྐབས་ ༡༦ པའི་བཀའ་
ཤག་གི་ངསོ་ནས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་
མཐུན་ཞིང་། ཐབས་ལམ་ཡོད་རུྒ་རལ་སུྤགས་
ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་མྲེས་འཚིགས་མྲེར་གཏུགས་
ཀིས་གནད་དནོ་སྲེལ་རུྒྱའི་རྲེ་བ་འཛིན་གི་ཡོད།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྲེན་པ ོ་
མཆོག་གིས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་འད་ུགནས་
གཞིས་སྒར་ཁག་ཟུར་འཛུགས་བསྐྱངས་ཏ ྲེ། 
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། ཤྲེས་ཡོན། འཚོ་ར ྲེན་
བཅས་པའི་རྨང་གཞི་བརན་འཛུགས་གནང་
བ་བརུྒྱད་བཙན་བྱལོ་བའི་སིྤ་ཚོགས་བདྲེ་དནོ་
གི་བྱྲེད་སྒ་ོཁག་ཕ་ཚུགས་བུྱང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
བདོ་དནོ་བདྲེན་མཐའ་གསལ་བའི་འཐབ་རདོ་
ཀི་སྟབོས་ཤུགས་གཙོ་བའོང་རྨང་གཞི་ད ྲེ་དག་
གི་སྟ ྲེང་གནས་ཐུབ་ཡོད་པ་ད ྲེ་ལརྟ་ཡང་། ལོ་ང་ོ
བཅུ་ཕག་ད་ུམའ་ིརིང་བདོ་མི་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུར་
གཞིས་སྤ་ོདང་། གངོ་ཁྱྲེར་ཁག་ཏུ་ལས་འཚོལ་
ལ་སྐྱདོ་མཁན་ཇྲེ་མང་ད་ུསོང་བ་དང་ཆབས་
ཅིག བདོ་ནས་ཡོང་མཁན་ཆྲེས་ཇྲེ་ཉུང་ད་ུཕིན་
པ། གཞིས་སྒར་ཁག་གི་མི་འབརོ་སྐྱྲེ་འཕྲེལ་
ཉམ་ཆག་ཏུ་ཕིན་ཏ ྲེ་བཙན་བྱལོ་སིྤ་ཚོགས་ཁྱནོ་
ཡོངས་ལ་མ་འངོས་གདངོ་ལྲེན་བྱྲེད་སྒ་ོདཀའ་
ཚྲེགས་ཆྲེ་བ་ཞིག་འཕད་ཡོད་པར་བར ྲེན། བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་
ཚོགས་དསུ་སྔནོ་མའི་སྟ ྲེང་། བཙན་བྱལོ་བདོ་
མིའི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་། བྲེད་སྤདོ་
བྱྲེད་ཕགོས་ཀི་སིྒག་གཞི་བསྐྱར་བཅསོ་གཏན་
འབྲེབས་གནང་སྟ ྲེ། ས་ཁང་གཞུང་འབུལ་བྱྲེད་
སྒ ་ོདང་། བགོ་འགྲེམས་ཀི་ཆ་རྐྱྲེན་རྣམས་
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གསལ་ཁ་བཏདོ་ ཡོད། འད་ིན་ིགཞིས་སྒར་
ཁག་ ཏུ་ཉམ་ཆག་ཕིན་པའི་ མི ་འབརོ་སླར་
གསོའི་གོམ་པ་དང་པ་ོཡིན་ཞིང་། རིས་ལོ་ 
༢༠༢༣་་༢༤ སྔནོ་རིས་སུ་གཞིས་སརྒ་ཁག་གི་
གཞི་རིམ་དགསོ་མཁོ་དང་། རྨང་གཞིའི་སིྒག་
བཀདོ་འཛུགས་སུྐན་འཆར་འབུལ་བུྱང་བ་ཕལ་
ཆྲེ་བར་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉ ྲེར་ཞུ་འཆར་
ཡོད་ལ། ཕིར་འབུལ་བུྱང་བ་དང་། ཕིར་བསྡུ་
བྱས་པའི་ས་ཁང་རྣམས་བདོ་ནས་རྲེས་འབྱརོ་
བ་དང་། མཐའ་མཚམས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཅན། 
རང་འཚོ་བྱྲེད་མཁན། ས་གནས་རང་ཁོངས་
ལས་བྱྲེད་དང་། ཁྱབ་ཁོངས་སྡ ྲེ་ཚན་ཁག་གི་
ཞབས་ལོ་ཉ་ིཤུ་ལོན་པའི་ལས་བྱྲེད་བཅས་ལ་
རིམ་པ་བཞིན་བགོ་འགྲེམས་དང་ཆབས་ཅིག 
གཞིས་སྒར་ཁག་ཡུན་གནས་ཕུགས་འཕྲེར་
གི་ལས་གཞི་རྣམས་འཆར་སིྒག་ལག་བསྟར་
བྱྲེད་རིས་ཡིན་པས། གཏན་འཇགས་ཕགོས་
བསྐྱདོ་ཟིན་པ་གང་ཞིག་གཞིས་སརྒ་ཁག་ཏུ་ལོ་
གཉསི་རྲེའི་ནང་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་གནས་སྡདོ་
བྱྲེད་མི་ཐུབ་མཁན་དང་། གཞིས་ཆགས་ཐབོ་
སྐལ་འཐལོ་བ་བདག་བཟུང་བྱྲེད་མཁན་རྣམས་
ཀིས་རང་འགུལ་ངང་ས་ཁང་ཕིར་འབུལ་ཡོང་

བའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་གི་ཡོད། དྲེ་བཞིན་ས་ཁང་
འདྲེབས་ལས་བཀལོ་སྤདོ་བྱྲེད་མི་ཐུབ་མཁན་
ལ་དབུས་ངལ་སྲེལ་ཚོགས་པས་རིན་འབབ་
སྣ ྲེ་སྲེལ་རྲེ་ཕུལ་ཏ ྲེ་ནང་བཤུག་བྱྲེད་འཆར་ཡིན་
ལ། དྲེ་མིན་སིྒག་གཞི་གཞིར་བཟུང་ས་ཁང་
ཕིར་བསྡུའི་ཆ་རྐྱྲེན་ལག་བསྟར་བྱྲེད་ཀི་ཡིན།

སླབོ་སྡ ྲེ་ཁག་ནས་ཀང་སླབོ་ཕུག་གི་ཡོང་ཁུངས་
ཇྲེ་ ཉུང་ད་ུཕིན་པའི་གནས་སྟངས་ངསོ་འཛིན་
དང་སྦྲགས། སླབོ་ཕུག་གི་ཁྲེ་ཕན་གཙོ་བརོ་
བཟུང་སྟ ྲེ། སླབོ་སྦངོ་གི་ཐནོ་ཁུངས་ཆུད་ཟསོ་
དང་། འཕར་ཟླསོ་མི་འབུྱང་བའ་ིཐགོ་ནས་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་ཟླ་བསིྒལ་ཐགོ་བསམ་ཞིབ་དགསོ་གལ་
ཆྲེ་བ་དང་། རྒྱ་ཆྲེ་ས་ནས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་མ་
ཐུབ་པར་སླབོ་ཕུག་གི་མདནུ་ལམ་ལ་འཐུས་
ཤོར་འག་ོཉ ྲེན་རིགས་ངྲེས་པར་ད་ུཐུགས་སྣང་
དགསོ་གལ། 

ས་གནས་ཁག་ཅིག་ཏུ་བདོ་དནོ་དང་བླངས་ཞུ་
གཏུགས་ལས་འགུལ་འགོ་འཛུགས་ཟིན་པར་
བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་དང་། རྒྱལ་སིྤའི་འགུར་
རླབས་འདའིི་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གི་ནསུ་
པ་མཐརོ་འདྲེགས་གཏངོ་རུྒྱར་གཞོན་སྐྱྲེས་ཀི་

འཇནོ་རལ་སིྤ་སྤུངས་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེན་ཡིན་
པས། ཚང་མས་ཕར་གུ་མཉམ་འདྲེགས་ཡོང་
བའི་གཞྲེན་སྐུལ་ཞུ་གི་ཡོད།

སྐབས་དནོ། སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆྲེན་པ ོ་མཆོག་ གིས་སྐུ ་ཚྲེ ་བརན་པའི་ཞལ་
བཞྲེས་ཡང་ཡང་བསྩལ་བ་ལྟར། དད་ལྡན་སླབོ་
འབངས་རྣམས་ནས་བླ་སླབོ་ཀི་དམ་ཚིག་སུང་
ཞིང་། བླ་མའི་དགོངས་པ་རགོས་པའི་ཐགོ་ནས་
ཉམས་ལྲེན་བྱ་རུྒྱ་གལ་ཆྲེ།

མཐའ་དནོ། སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
༸རྒྱལ་བའི་དབང་པ་ོམཆོག་མཁའ་ཁྱབ་སྐྱྲེ་
འགའོི་མགོན་དཔུང་དམ་པར་སྐུ ་ཚྲེ་༸ཞབས་
པད་ཡུན་ད་ུབརན་པ་དང་། འཛམ་གླིང་ཁྱནོ་
ད་ུརང་དབང་དང་འད་མཉམ་གི་འག་ོབ་མིའི་
ཐོབ ་ཐང་གྲེགས་མྲེད་ ལོངས་སུ ་སྤདོ་ ཅིང་ ། 
འཁུག་རདོ་དང་ནད་ཡམས་ཀི་འཇིགས་པ་ཞི་
བ་དང་། བདོ་དནོ་བདྲེན་མཐའ་མུྱར་ད་ུགསལ་
བའི་སྨནོ་འདནུ་བཅས་བཀའ་ཤག་གིས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༢ ཚྲེས་ ༡༠ ལ། །
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆྲེན་པ་ོམཆོག་ལ་དཔལ་མཉམ་མྲེད་རི་བ་ོདགྲེ་ལནྡ་པ་སིྤ་ནས་བ་ླམ་མཆོད་པའ་ིསྒ་ོནས་བརན་

བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།


