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༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆོནེ་པོོའ་ིརླབས་ཆོནེ་ཆོསོ་སྲིདི་ཀྱི་ིམཛད་པོར་ཐུགས་སྣང་ལྡན་

པོའ་ིརྒྱ་ཆོེའ་ིམི་མང་ག་ིར་ེའདདོ་སྐོང་ཕྱིརི། ནརོ་གླེངི་མཛད་རྣམ་སྡེ་ེཚན་ནས་རྩོམོ་སྒྲིགི་

གནང་བའ་ིམཛད་རྣམ་རྒྱ་ཆོནེ་སྙིངི་རྗེེའ་ིརལོ་མཚོའ་ིཔོདོ་ཕྲེངེ་རྣམས། ཀུན་གྱིསི་གཟིགིས་

བདེའ་ིསླད་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་གསུང་འབུམ་ཕྱིགོས་སྒྲིགི་ཁང་ནས་འཕྲུལ་དབེ་ཏུ་བསྒྲིགིས་
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ར་ེཟུང་བྱུང་ཡིདོ་སྲིདི་པོས། རྒྱ་ཆོེའ་ིཀློགོ་པོ་པོ་ོརྣམས་ཀྱིསི་ནརོ་འཁྲུལ་ཡི་ོབསྲིང་ག་ིདགངོས་

ཚུལ་ལྷུག་པོོར་གསུང་བའ་ིར་ེབ་ཞུ།





I

དཔེ་ེསྐྲུན་གསལ་བཤད། 

 དུས་རབས་ཉེེར་གཅིག་པོ་འདིའི་ནང་སྤྱིི་འགྲོོས་ལྟར་སྙིན་

གྲོགས་ཅན་གྱིི་མི་སྣ་མང་པོོ་ཞིིག་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིིག་ལམ་དུ་བཀོད་

པོའི་དེབ་ཕྲེེང་མུ་ཏིིག་གི་ཕྲེེང་བ་བསྟར་ལ་བརྒྱུས་པོ་ལྟར་བྱུང་དང་

འབྱུང་འགྱུར་ན་ིསྤྱི་ིཚགོས་ཀྱི་ིཁྱེད་ཡིནོ་ཞིགི་ཡིནི། རང་ར་ེགངས་ལྗོངོས་

པོར་མཚོན་ན་ྋརྒྱལ་མཆོོག་བཅུ་བཞིི་པོའི་མཛད་རྣམ་འགོད་སྒྲིིག་ཞུ་

རྒྱུ་ན་ིགལ་འགངས་ཆོ་ེབའ་ིགནས་ལུགས་ཤགི་དང༌། ད་ེཡིང་འཛམ་

གླེིང་ཡུལ་གྲུ་གང་ལའང་མེད་པོའི་ལྷ་སྐལ་དུ་རྒྱལ་བློོན་སེམས་དཔོའ་དུ་

མ་དང༌། སྡེམོ་བརྩོནོ་ངུར་སྨྲིགི་འཛནི་པོས་གསརེ་འཁརོ་ཕྱིག་མཚན་

དུ་བཞིསེ་པོ་རམི་པོར་བྱུང་བ་དང༌། ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེངེ་བཅུ་བཞི་ིཔོ་

ཆོེན་པོོ་དོན་གྱིི་སླད་དུ་མཚན་ནས་སྨོོས་ན་རྗེེ་བཙུན་འཇམ་དཔོལ་ངག་

དབང་བློོ་བཟིང་ཡིེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྲིིད་གསུམ་དབང་སྒྱུར་

མཚུངས་པོ་མེད་པོའི་སྡེེ་དཔོལ་བཟིང་པོོ་མཆོོག་བོད་འབངས་གཉེན་

འཕྲེང་ཅན་གྱིི་དུས་སྐབས་འདིར་བོད་ཆོོས་སྲིིད་གཉེིས་ཀྱིི་དགེ་ཕན་བློ་

མཐོར་སྤེེལ་སླད་ཐུགས་བསྐྱེད་ལྟར་དུས་དང་འཚམས་པོར་ཁ་ལྗོོངས་

པོད་མའ་ིའདབ་མ་དགོད་པོའ་ིལྟ་ེགནས་སུ། མཚན་དཔོེའ་ིག་ེསར་གྱི་ིཕྲེ་

ཚམོ་དགདོ་པོ་དང༌། ཚུལ་འད་ིཉེདི་བདག་ཅག་བདོ་འབངས་ཀྱི་ིབསདོ་



II

ནམས་ཡིལོ་གརོ་ཐབོ་པོ་ན།ི བདོ་ཀྱི་ིལུགས་གཉེསི་ཀྱི་ིབད་ེརྩོ་སླར་གས་ོ

ཐུབ་པོའ་ིསྡེངོ་པོོའ་ིརྩོ་བ་ཚུགས་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགི་ལསོ་ཡིནི། 

 གང་གི་རླབས་ཆོེན་གྱིི་མཛད་པོ་བསྟན་དང་འགྲོོ་བའི་བདེ་རྩོ་

གཅིག་ཉེདི་དུ་འཕྱིན་པོའ་ིཁྲོདོ་ནས། གླེངི་འདརི་ཞི་ིདབྱངིས་ཀྱི་ིངང་ཚུལ་

བད་ོཞིངི༌། ཁ་ལྗོངོས་ཆོསོ་སྲིདི་ཀྱི་ིདག་ེཕན་བློ་མཐརོ་སྤེལེ་བའ་ིའཕྲེིན་

ལས་ནི་ཟིེགས་མ་རེ་ཡིང་བརྗེོད་ནུས་ཀྱིི་རང་བཞིིན་ལས་འགོངས་པོ་

རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲིས་ཀྱིི་མངོན་འཕགས་ཀྱིི་མཛད་པོའི་གཤིས་སུ་གྲུབ་པོ་

ཞིགི་ཡིནི། 

 འནོ་ཏིང༌། གང་ག་ིམཚན་མཛད་ཀྱིི་རྣམ་པོར་ཐར་པོ་རྣམས་

ཐུན་མོང་གདུལ་བྱའི་བློོ་འཚམས་གང་ནུས་འགོད་པོར་བྱེད་པོའི་རྣམ་

དཀར་ལེགས་ཚོགས་གསེར་གྱིི་ཆོོས་སྡེོང་ཆོེན་པོོ་མཐོར་འདེགས་དང་

ལྷན། ལྔ་རགི་ནརོ་བུའ་ིཕྲེ་རྒྱན་འགདོ་པོའ་ིདགའ་སྟནོ་ད་ེནརོ་གླེངི་བདོ་ཀྱི་ི

རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁང་གི་རྣམ་དཔྱོོད་ཀྱིི་ཟིོང་ལས་བསྐྲུན་རྒྱུའི་སྐལ་

བར་ཐབོ་པོ་ད་ེན།ི ད་ེབས་ལྷག་པོའ་ིམངནོ་འཕགས་ཀྱི་ིཁྱེད་ནརོ་མདེ་

པོའ་ིརྨད་བྱུང་ག་ིབགྱི་ིཁུར་ཞིགི་ཡིནི་པོ་སྨོསོ་ཅ་ིདགསོ། 

 མཛད་རྣམ་ཞིབས་ཞུ་བ་རྣམས་མཐོང་རྒྱ་དང་ཐོས་རྒྱ་མཛངས་

པོའ་ིའབྲ་ིརྩོམོ་ཞུ་རྒྱུའ་ིམྱོངོ་བྱང་དང༌། དཔྱོད་འཇགོ་ག་ིརྣམ་དཔྱོདོ་ལས་

བལྟམས་པོའི་ཁྱེད་ཡིོན་ནི་ཤིག་ལ་རུས་མེད་ཀྱིི་དཔོེ་ལྟར་གྱུར་པོ་དང༌། 

ཡིང་ཕྱིོགས་གཞིན་ཞིིག་ནས་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ཀྱིི་རང་བཞིིན་བད་ོ

བའི་ཁོར་ཡུག་གི་རྐྱེེན་པོས་མགོན་པོོ་གང་ཉེིད་སྐུ་ཆུང་སྲིིད་ནས་བཙན་



III

བྱོལ་དུ་ྋཞིབས་སོར་འཁོད་མ་ཐག་པོར་རྒྱུ་ཆོ་ལག་སོན་དཀའ་བའི་

གནས་བབ་ཀྱིང་བྱུང༌། ད་ེལྟའ་ིངལ་ཚགེས་ལ་གདོང་ལནེ་གྱིསི་ས་ོམདེ་

རྐན་འགྲོས་ཀྱིི་ངང་ཚུལ་ནས་ད་ལམ་མཛད་རྣམ་རྒྱ་ཆོེན་སྙིིང་རྗེེའི་རོལ་

མཚ་ོ (ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༦ ཡིན་གྱི་ིམཛད་རྣམ) རླབས་འཕྲེངེ་

ལྔ་བཅུའི་བདག་ཉེིད་ཅན་འདི་དཔོར་སྐྲུན་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་བ་ནི་བློོ་སྤེོབས་

མངནོ་མཐོའ་ིཆོ་རྐྱེནེ་དམ་པོར་སྨོན་པོ་ཞིགི་ཅསི་ཀྱིང་བྱུང༌། 

 འབྲི་རྩོོམ་ཞུ་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་མང་པོ་ོབྱུང་བ་དང་ྋརྒྱལ་བའི་

མཛད་རྒྱ་ཆོེ་ཞིིང་ཞིིབ་ཚགས་གང་ཐུབ་ཀྱིི་ལས་དབང་གིས་ད་ལམ་སྤྱིན་

རས་གཟིགིས་ཀྱིསི་བྱང་ཆུབ་མཆོོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱདེ་ཚུལ་ནས། ྋརྒྱལ་

དབང་སྐུ་འཕྲེངེ་བཅུ་གསུམ་པོའ་ིབར་གླེགེས་བམ་གཅགི་དང༌། ྋརྒྱལ་

དབང་སྐུ་འཕྲེེང་འདི་ཉེིད་སྐུ་ཆུང་སྲིིད་ནས་བཙན་བྱོལ་གཞུང་དབུ་ཚུགས་

ཏིེ་བོད་ཕྲུག་སློབ་གྲྭ་བུ་གསོ་ཁང་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་པོའི་བར་

གླེགེས་བམ་ལྔ། ༡༩༦༠ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡༧ ནས་ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ 

༢༣ བར་གླེགེས་བམ་གཉེསི། མཉེམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚགོས་སུ་བོད་དནོ་ཞུ་

སྐུལ་སྙིན་ཞུ་ཕུལ་ཚུལ་དང་གྲོོས་ཆོོད་སྔ་རྗེེས་ཇི་ལྟར་འཇོག་གནང་མཛད་

པོའ་ིསྐརོ་གླེགེས་བམ་གཅགི ༡༩༦༤ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༢༤ ནས་ ༡༩༨༠ 

ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༦ བར་གླེགེས་བམ་ལྔ་བཅས་ཁྱེནོ་ད་བར་གླེགེས་བམ་

བཅུ་བཞི་ིརྩོམོ་སྒྲིགི་དཔོར་སྐྲུན་ཞུས་ཡིདོ།  

 ད་དུང་བློ་ོཤདེ་མདེ་ཀྱིང་ཁ་ཕ་ོཆོ་ེབའ་ིདཔོ་ེལྟར། ད་ཡིདོ་རགས་

ཟིནི་ཁག་དང༌། འབྱུང་འགྱུར་འབྲ་ིརྩོམོ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་འསོ་འཚམས་ཕྱིགོས་



IV

སྒྲིགི་གསི་དཔོར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུའ་ིལས་ཁུར་ལ་བརྩོནོ་བཞིནི་པོ་ཡིནི། 

 ཐངེས་འདརི་ང་ཚསོ་རྒྱུ་ཆོ་ཁྱེནོ་བསྡེོམས་ ༡༥༩ ལ་ལྟ་ཞིབི་

བྱས་པོ་དང༌། ད་ལྟའ་ིའབྲ་ིརྩོམོ་ཟིནི་པོ་རྣམས་མ་ིར་ེང་ོརསེ་ལྟ་ཀློགོ་དང༌། 

སྣོན་འཕྲེི་ལན་མང་ཞུས་ཁར་མཁས་དབང་གཞིན་ལའང་གཟིིགས་དཔྱོད་

དུ་ཕུལ་ཏི།ེ མདརོ་ན་མངི་ཚགི་ག་ིདག་ཆོ་ཚུན་ལའང་གྲོསོ་བསྡུར་དགསོ་

རགིས་གང་ཐུབ་ཞུས་ཁུལ་ཡིནི། 

 དབེ་གཟུགས་ཀྱི་ིཆོ་རྐྱེནེ་ཡིང༌། འཛད་གྲོོན་ལ་དགསོ་མེད་

གཙགིས་སུ་མ་བྱས་པོར་ཤགོ་བུ་དང༌། རྒྱབ་ཤ་སགོས་གང་ལགེས་ཡིངོ་

ཐབས་ཀྱིི་འབད་བརྩོོན་ཞུས་ཏིེ་སྤུས་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོ་བའི་དེབ་གྲོངས་

བརྒྱ་དང༌། ད་ེའགོ་དབེ་གྲོངས་བཞི་ིབརྒྱ་བཅས་དཔོར་སྐྲུན་ཞུས་ཡིདོ། 

 མཐའ་དནོ། ནོར་གླེངི་བདོ་ཀྱི་ིརགི་གཞུང་གཅསེ་སྐྱངོ་ཁང་ག་ི

ལས་བྱདེ་དང༌། ལས་མ་ིའག་ོམང་ཡིངོས་ཀྱིསི་དཔོལ་འབྱརོ་གྱི་ིལས་

གཉེེར་བྱས་པོའི་སྙིིང་པོོར་མཛད་རྣམས་ཞིབས་ཞུ་བ་རྣམས་ལས་ཁུར་

རྒྱུན་མཐུད་བློང་ཐུབ་པོ་བྱུང་བས་དམ་པོ་རྣམས་ཀྱིི་འདི་ཕྱིི་དགེ་བའི་

སྐྱབས་འཇུག་གི་རྒྱ་ལས་མ་འགོངས་པོ་ཞིེས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། 

མཛད་དེབ་འདི་དག་ལ་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་མང་པོོ་ཡིོད་པོ་གདོན་མི་ཟི་

བས་དམ་པོ་བཟིདོ་པོའ་ིརང་བཞིནི་ལ་བརྟེེན། ཐུགས་མ་ིཁྲོལེ་བའ་ིངང་

ནས་དགངོས་འཆོར་བཀའ་སླབོ་ལྷུག་པོརོ་འཇ་ོབ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། ནོར་གླེངི་

བོད་ཀྱིི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁང་ནས་ངེས་སྟོན་པོ་བཀའ་བློོན་ཁྲོི་ཟུར་

སྐལ་བཟིང་ཡི་ེཤསེ་ཀྱིིས།



V

དམགིས་བསལ་གསལ་བཤད།

 མཛད་རྣམ་གྱིི་དཔོེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད་དེང་ཕན་དཔོར་སྐྲུན་

ཟིིན་ཁག་ཏུ་ཡིོད་པོར་ཅུང་ཟིད་སྣོན་འཕྲེི་དགོས་རིགས་ཕུད་འདོན་ཐེངས་

ས་ོསོར་འགདོ་འགྲོམེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིནི། ད་ལམ་འདརི་ཆོདེ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་གཞིན་

ཞིགི་ལ། གླེགེས་བམ་འདརི་ཕྱི་ིརྒྱལ་དང་རྒྱ་གར་བའ་ིམངི་འདནོ་ཞུས་པོ་

རྣམས་རྒྱུ་ཆོ་ལག་སོན་བྱུང་ཁག་ལ་བོད་ཡིིག་ཏུ་སྒྲི་གདངས་ཡིོད་པོ་ཙམ་

ལས་དབྱནི་ཇ་ིདང་ཧནི་རྡུའ་ིཡི་ིགརེ་མདེ་སྟབས། དྲེ་རྒྱ་སགོས་ཀྱི་ིལམ་

ནས་འཚལོ་ཞིབི་གང་ཡིངོ་ཞུས་པོ་ཡིནི། འནོ་ཀྱིང༌། ཞིབི་འཇུག་ག་ིཁྲོདོ་

དུ་དབྱིན་སྐད་སོགས་ཀྱིི་ནང་མཚན་དངོས་འབྲི་སྲིོལ་རྙིེད་སོན་མ་བྱུང་

བ་རྣམས་རང་སོར་འཇོག་རྒྱུ་ལས་ཞུ་ཐབས་གཞིན་མ་བྱུང་བར་བཟིོད་

གསལོ་ཞུ་རྒྱུ། 

 མཛད་རྣམ་ནི་ྋགོང་ས་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པོ་ཆོེན་པོོ་མཆོོག་

གི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་འབྲེལ་བའི་མཛད་འཕྲེིན་ཐང་མར་བརྡལ་བའི་

བཀའ་དྲེནི་ལས་བདོ་ཀྱི་ིཆོསོ་དང་རགི་གཞུང༌། ཆོབ་སྲིདི་དང་བཅས་པོ་

འདས་པོའི་རང་རེའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་དུས་རབས་ནང་བྱུང་མ་མྱོོང་བའི་མཛད་

རྗེསེ་ཀྱི་ིབསྡེམོས་ལྟ་བུ་ཞིགི་ཡིནི་པོ་གརོ་མ་ཆོག  



VI

 མགོན་པོོ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིིག་ང་ཚོའི་དུས་རབས་ནང་བྱུང་མེད་ན། 

བདོ་ཅསེ་མངི་ག་ིལྷག་མ་ཙམ་དུ་འགྱུར་རྒྱུར་གདནོ་མ་ིཟི་ཞིངི༌། དསེ་ན་

མཛད་རྣམ་ལྗོགས་ཀློོག་གནང་མཁན་ཚོས་ཚུལ་འདི་ཉེིད་མཁྱེེན་བརྟེས་

དགོས་པོ་ཅིས་ཀྱིང་གལ་ཆོེ་ཞིེས་ཞིོར་འཕྲེོས་ཀྱིི་སྐུལ་གླེེང་དང་བཅས་

ནོར་གླེིང་བོད་ཀྱིི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁང་ནས་ངེས་སྟོན་པོ་བཀའ་

བློནོ་ཁྲོ་ིཟུར་སྐལ་བཟིང་ཡི་ེཤསེ་ཀྱིིས་ཕྱི་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༠ ལ། 



VII

མཛད་རྣམ་རྩོམོ་སྒྲིགི་ཞབས་ཞུ་བ་ཐུན་མངོ་ག་ིགསལ་བཤད།

 སྙིིགས་དུས་འགྲོོ་བའི་འདྲེེན་མཆོོག་རིགས་གསུམ་གཅིག་

བསྡུས་ལྷ་གཅིག་ྋརྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པོ་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་

པོ་ཆོེན་པོོའ་ིམཛད་པོའི་ཆོ་ཤས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིིག་བོད་ཡིིག་ཐོག་བརྩོམས་

བསྒྲིིགས་དཔོར་ཐནོ་དང་པོ་ོཡིནི་ཞིངི༌། མུ་མཐུད་གླེགེས་བམ་རམི་འཐནོ་

ཡིངོ་རྒྱུ་བཅས་ལ་ལྟ་ཀློགོ་གནང་མཁན་བདོ་མི་གཞིནོ་སྐྱསེ་དང༌། ཕྱི་ི

རྒྱལ་བའང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ོཡིངོ་རྒྱུར་བརྟེནེ། ད་ེརྣམས་ལ་ྋགངོ་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བློ་མ་མཆོོག་གི་རྩོ་བའི་སྤྲུལ་གཞིི་འཕགས་པོ་

སྤྱིན་རས་གཟིིགས་ཡིིན་པོའི་རྣམ་པོར་ཐར་པོ་སྙིིང་བསྡུས་ཤིག་མཛད་

རྣམ་རྒྱ་ཆོེན་སྙིིང་རྗེེའི་རོལ་མཚ་ོརླབས་འཕྲེེང་བརྒྱ་ལྡན་ཞིེས་བྱ་བའི་ནང་

སྔནོ་འགྲོོའ་ིལ་ོརྒྱུས་སུ་ང་ོསྤྲོདོ་བྱ་དགསོ་པོ་ཤནི་ཏུ་གནད་ཆོ་ེབར་མངནོ། 

 དེའི་ཕྱིིར་གླེེགས་བམ་དང་པོོའ་ིནང་མཛད་རྣམ་འདྀའ་ིམཆོོད་

བརྗེདོ་དང༌། སྔནོ་གླེངེ་དུ་རྒྱ་གར་འཕགས་པོའ་ིཡུལ་དུ་སྤྱིན་རས་

གཟིིགས་ཀྱིི་རྣམ་སྤྲུལ་རིམ་བྱོན་གྱིིས་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱིི་མཛད་པོ་སྣ་

ཚགོས་བཞིསེ་ཚུལ་མད་ོཙམ་བཅས། རླབས་འཕྲེངེ་དང་པོ་ོནས་གསུམ་

པོ་བར་གྱིསི་བསྡུས་ཡིདོ་པོ་དང༌། ད་ེཡིང༌། འ་ོསྐལོ་གྱི་ིའདྲེནེ་མཆོགོ་བློ་



VIII

ན་མ་མཆོིས་པོ་སྤྱིི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་བའི་དབང་པོོ་

སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིསྤྲུལ་གཞིི་འཕགས་མཆོོག་མིག་མི་འཛུམ་

གྱིསི་ཐགོ་མར་བྱང་ཆུབ་མཆོགོ་ཏུ་ཐུགས་ཇ་ིལྟར་བསྐྱདེ་པོ་ནས། གང་

གི་གདུལ་བར་བྱ་བའི་ཞིིང་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་གྱིི་སྣོད་བཅུད་ཆོགས་

རབས་དང༌། བདོ་ཡུལ་དུ་འཕགས་མཆོགོ་སྤྱིན་རས་གཟིགིས་ཀྱི་ིསྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཡིོན་ཏིན་འཕྲེིན་ལས་ཀྱིི་རྣམ་སྤྲུལ་རིམ་དང་ཅིག་ཅར་

དུ་བྱོན་ནས་འགྲོོ་དོན་མཛད་པོའི་སྐོར་སོགས་ངོ་སྤྲོོད་སྙིིང་བསྡུས་དང༌། 

ལྷག་པོར་ྋརྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པོའི་མཛད་པོའི་སྐོར་ཅུང་ཟིད་རྒྱས་

པོར་བསྟན་པོའ་ིསྒོ་ོནས་མཇུག་བསྡུས་ཡིདོ་ཅིང༌། ཞིར་བྱུང་དུ། སྐབས་

འབྲལེ་དགསོ་ངསེ་ཀྱི་ིཡིགི་ཆོ་དང༌། མ་ིསྣ་ང་ོསྤྲོདོ། དཔྱོད་གཞི།ི ཚགི་

མཛོད་ནང་གསལ་ཁ་མེད་པོའི་མིང་ཚིག་རིགས་ཀྱིི་ཚིག་འགྲོེལ་སོགས་

ཚན་པོ་ཞི་ེགཉེསི་ཙམ་ཟུར་སྣནོ་ཁངོས་ཆོདེ་འགདོ་བྱས་ཡིདོ། ད་དུང་

གླེགེས་བམ་འདིའ་ིནང་བབ་འབྲལེ་གྱི་ིསྐུ་པོར་གྲོངས་ ༡༨ དང༌། ཁྱེནོ་

བསྡེམོས་ཤགོ་ངསོ་ ༦༧༢ བཅས་ཡིདོ། 

   འདི་དག་ནི་སྔར་ཡིོད་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེེང་རིམ་བྱོན་གྱིི་

འཁྲུངས་རབས་དང༌། ཆོསོ་འབྱུང༌། རྒྱལ་རབས། ཕྱིསི་ཐནོ་བདོ་ཀྱི་ི

སྲིདི་དནོ་རྒྱལ་རབས་སགོས་ལས་བཏུས་པོ་གང་ཞིགི་ལ། སཱར་ ཅཱལ་

ས་ེ འབལེ་ (Sir Charles Bell) དང༌། ཧྱིའིུ་ ར་ིཅར་ཌ་སན་ (Hugh 

Richardson) གྱིསི་བརྩོམས་བྲསི་ལ་སགོས་པོའ་ིདབྱནི་ཡིགི་དང༌། ད་ེ

མིན་འབྲེལ་ཡིོད་རྒྱ་བོད་སོག་གསུམ་དང་ཨུ་རུ་སུ་བཅས་པོའི་ཡིིག་ཆོ་



IX

གསར་རྙིིང་ཁག་ལ་ཉེམས་ཞིིབ་བགྱིིས་པོ་ལས་གསར་རྙིེད་དོན་གནད་

ཁག་དང༌། བདོ་ཡུལ་ཆོགས་རབས་སགོས་ལ་ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་

མགོན་ཆོེན་པོོའ་ིདགོངས་ཚུལ་གྱིིས་མཚོན་པོའི་དངོས་དོན་གསར་རྟེོགས་

བྱུང་བ་ཁག་ཀྱིང་བསྣན་ཡིདོ་པོས། ད་ེདོན་ཚང་མས་དམགིས་བསལ་ད་ོ

སྣང་དང་དཔྱོད་ཞིབི་ཀྱིང་གནང་དགསོ་ཞུ་རྒྱུ།

 གླེགེས་བམ་གཉེསི་པོ་ན།ི ྋརྒྱལ་དབང་བཅུ་བཞི་ིཔོ་ཆོནེ་པོོའ་ི

མཛད་རྣམ་དངསོ་གཞི་ིའད་ིནས་དབུ་འཛུགས་བྱས་ཤངི༌། རླབས་འཕྲེངེ་

བཞི་ིཔོ་ནས་བདུན་པོ་བར་གྱིསི་བསྡུས་ཡིདོ་པོ་དང༌། བརྗེདོ་དནོ་གྱི་ིཐད་

ནས། ཡིང་སྲིིད་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པོ་ོཆོ་ེཚུལ་ཇ་ིལྟར་རྩོད་གཅདོ་ཞུས་

པོ་ནས། མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པོ་ོཆོ་ེརྒྱལ་ས་ལྷ་སར་གདན་དྲེངས་པོ་དང༌། 

ཡིངོས་འཛནི་བགྲོསེ་གཞིོན་བསྐ་ོགཞིག དག་ེབསྙིནེ་གྱི་ིབསླབ་སྡེམོ་

འབུལ་བཞིསེ། གསརེ་ཁྲོརི་མངའ་གསལོ། ཡི་ིག་ེགསན་སྦྱོངོ་གནང་ཚུལ་

སགོས་གཙརོ་བཟུང་ཐགོ སྐབས་དེའ་ིབདོ་བསྟན་པོ་ཆོབ་སྲིདི་ཀྱི་ིའགྱུར་

འགྲོོས་དང་ཡུལ་གོམས་རིག་གནས་དག་ཀྱིང་ཅུང་ཞིིབ་པོར་འགོད་

ཐབས་བྱས་ཡིདོ། དགསོ་ངསེ་ཀྱི་ིཟུར་སྣནོ་ཁངོས་མ་ིསྣ་དང་དགོན་སྡེ་ེ

ང་ོསྤྲོདོ་སགོས་སྡེ་ེཚན་མ་ིའདྲེ་བ་བཞི་ིབཅུ་ཐམ་པོ། སྐུ་པོར་གྲོངས་ ༡༢ 

ཤགོ་ངསོ་ ༥༤༤ བཅས་ཡིདོ།  

 གླེགེས་བམ་གསུམ་པོ་ན།ི རླབས་འཕྲེངེ་བརྒྱད་པོ་ནས་བཅུ་

གཅིག་པོའ་ིབར་ཏི་ེརླབས་འཕྲེངེ་བཞིསི་བསྡུས་ཡིདོ་པོ་དང༌། ནང་དནོ་

གྱི་ིཐད་ནས། ༡༩༤༢ ལརོ་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི་རབ་བྱུང་སྡེམོ་བཞིསེ་
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དང༌། སྨོནོ་ལམ་ཆོེན་མོའ་ིཚགོས་མགནོ་དུ་ཐངེས་དང་པོ་ོཆོབིས་བསྒྱུར་

བསྐྱངས་པོ་ནས་བོད་རྒྱའི་དབར་གྲོོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟིེར་

བར་མིང་རྟེགས་བཀོད་པོའི་བར་གཙོར་བཟུང་ཐོག་ཆུ་རྟེ་ལོའ་ིཆོོ་འཕྲུལ་

སྨོོན་ལམ་ཆོེན་མོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོོས་སྲིིད་ཀྱིི་ཞུ་སྒོོ་དུས་སྟོན་ཁག་

སྟ།ེ ཡུལ་གམོས་རགི་གནས་སགོས་ཀྱིང་སྐབས་འབྲལེ་བབ་བསྟུན་

གྱིསི་གསལ་སྟནོ་གང་ཐུབ་བྱས་ཡིདོ། ཞིར་བྱུང་དུ། གླེགེས་བམ་གཞིན་

དག་དང་སྤྱིི་མཚུངས་ལྟར་ཚིག་མཛོད་སོགས་སུ་ཁ་གསལ་མེད་པོའི་

བརྡ་ཆོད་ཀྱི་ིཚགི་འགྲོལེ་དང༌། འདྲེནེ་རྟེགས་ལ་སགོས་པོའ་ིམཚནོ་དནོ་

འགྲོལེ་བཤད། ཕྱི་ིརྒྱལ་སྐད་ཡིགི་ག་ིམངི་ཚགི་བདོ་ཡིགི་ཐོག་སྒྲི་སྒྱུར་

དག་ཆོ་འགྲོ་ོལུགས་སགོས་ཟུར་སྣནོ་ཁོངས་ཆོདེ་འགདོ་དང༌། སྐུ་པོར་

གྲོངས་ ༡༡ ཤགོ་ངསོ་ ༦༠༢ བཅས་མཆོསི། 

 གླེགེས་བམ་བཞི་ིཔོ་ན།ི རླབས་འཕྲེངེ་བཅུ་གཉེསི་པོ་ནས་བཅུ་

བཞི་ིཔོའ་ིབར་ཏི།ེ རླབས་འཕྲེངེ་གསུམ་གྱིསི་བསྡུས་ཤངི༌། བརྗེོད་དནོ་གྱི་ི

ཐད་ནས། ༡༩༥༡ ལརོ་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གྲོ་ོམ་ོནས་རྒྱལ་ས་ལྷ་ལྡན་དུ་

ཕྱིརི་ཕབེས་ནས། ལགེས་བཅོས་ལས་ཁུངས་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་

པོ་དང༌། རྒྱ་དཀར་ནག་གཉེསི་སུ་ཆོབིས་བསྒྱུར། གསརེ་ཁྲོ་ིའདགེས་

འབུལ་དང་འབྲེལ་དུས་འཁོར་དབང་ཆོེན་སྩལ་བའི་བར་གྱིི་མཛད་པོ་ཁག་

ཞིབི་བརྗེདོ་ཐགོ སྐབས་དེའ་ིབདོ་ཀྱི་ིགནས་ཚུལ་དག་ཀྱིང་མཚནོ་པོར་

བྱས་ཡིདོ། གཞིན་ཡིང༌། དུས་དེར་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་དངསོ་སུ་ཆོབིས་

བསྒྱུར་གནང་མྱོངོ་བའ་ིདགནོ་སྡེ་ེགྲོགས་ཅན་རགིས་དང༌། གལ་ཆོེའ་ི
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གནད་ཡིོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་སྟེ་ཚན་པོ་མི་འདྲེ་བ་བཅ་ོབརྒྱད་བཅས་ཟུར་

སྣནོ་ཁངོས་ནས་ཆོདེ་དུ་ང་ོསྤྲོདོ་ཞུས་ཡིདོ། སྐུ་པོར་གྲོངས་ ༢༩ དང༌། 

ཁྱེནོ་བསྡེམོས་ཤགོ་ངསོ་ ༦༡༨ བཅས་ཡིདོ། 

 གླེགེས་བམ་ལྔ་པོ་ན།ི རླབས་འཕྲེངེ་བཅ་ོལྔ་པོ་ནས་བཅ་ོབརྒྱད་

པོའ་ིབར་ཏི་ེརླབས་འཕྲེེང་བཞིསི་བསྡུས་པོ་དང༌། ནང་དནོ་གྱི་ིཐད་ནས། 

ྋགོང་ས་མཆོོག་གིས་གཞུང་ཆོེན་བཀའ་པོོད་ལ་ཟིབ་དཀྱིེལ་ཆོེ་བཞིེས་

ཀྱིསི་གསན་སྦྱོངོ་དང༌། གདན་ས་ཆོེན་པོ་ོགསུམ་དུ་གྲྭ་སྐརོ་དམ་འཇགོ 

ལྷ་རམས་དམ་བཞིསེ་ཀྱི་ིམཛད་སྒོ།ོ རྒྱ་དམར་གྱིསི་བཙན་འཛུལ་ཉེནེ་

ཁའི་འགོ་ྋགོང་ས་མཆོོག་རང་ས་ལྷོ་ཁའི་ཕྱིོགས་སུ་ཆོིབས་བསྒྱུར་དང༌། 

དེ་ནས་རྒྱ་གར་དུ་རེ་ཞིིག་བཙན་བྱོལ་ལ་ཆོིབས་བསྒྱུར་མི་གནང་ཀ་མེད་

བྱུང་བ་སོགས་ཀྱིིས་གཙོས་སྐབས་དེའི་བོད་བསྟན་པོ་ཆོབ་སྲིིད་ཀྱིི་འཕོ་

འགྱུར་ཁག་དང༌། བདོ་མ་ིམང་ནས་རྒྱ་རྒོལོ་གསུམ་བཅུ་སྒོརེ་ལངས་ཐགོ་

མར་ཇི་ལྟར་བརྩོམས་པོའི་བྱུང་རྐྱེེན་དང་བརྒྱུད་རིམ་བཅས་ཀྱིི་གནས་

ཚུལ་དངསོ་སོགས་ཞིབི་འགདོ་བྱས་ཡིདོ། 

 གདན་ས་ཆོེན་པོ་ོགསུམ་དང་བཀྲ་ཤསི་ལྷུན་པོོ། ད་ེམནི་སྐབས་

དེའི་གནད་ཡིོད་མི་སྣ་འགའི་ངོ་སྤྲོོད་སོགས་ཚན་པོ་མི་འདྲེ་བ་ཉེེར་དྲུག་

བཅས་ཟུར་སྣནོ་ཁངོས་སུ་ཆོདེ་འགདོ་དང༌། སྐུ་པོར་གྲོངས་ ༡༩ ཤགོ་

ངསོ་ ༦༥༢ ཡིདོ། 

 གླེགེས་བམ་དྲུག་པོ་ན།ི རླབས་འཕྲེངེ་བཅུ་དགུ་པོ་ནས་ཉེརེ་

གཉེསི་པོའ་ིབར་ཏི་ེརླབས་འཕྲེངེ་བཞིསི་བསྡུས་ཤངི༌། བརྗེདོ་དནོ་ཐད་
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ནས། ༡༩༥༩ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༠ ཉེནི་མ་སུ་ར་ིནས་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི་

བོད་རྒྱ་ཞིི་གྲོོས་བསྐྱར་མཐུད་ཡིོང་ཐབས་སུ་བོད་དོན་སྲིིད་བྱུས་གསལ་

བསྒྲིགས་བསྐྱངས་པོ་ནས། མཉེམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚགོས་སུ་བདོ་དནོ་ཞུ་

སྐུལ་དང༌། བཙན་བྱོལ་བདོ་མ་ིརྣམས་གཞིསི་ཆོགས་ཐུབ་ཐབས། སླབོ་

གྲྭ་གསར་འཛུགས། བདོ་ཕྲུག་བུ་གས་ོཁང་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་

པོའ་ིབར་གྱི་ིམཛད་པོ་རྣམས་ཞིབི་གསལ་གྱི་ིལམ་ནས་བསྟན་ཡིདོ། ཟུར་

སྣནོ་ཁངོས་སུ་ ༡༩༥༠ ལརོ་མཉེམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚགོས་སུ་ཕུལ་བའ་ིསྙིན་

ཞུ་དང༌།  ༡༩༥༩ ལརོ་རྒྱལ་ཚགོས་སུ་བསྐྱར་སྐུལ་ཞུ་གཏུག་སྙིན་ཞུ་

སགོས་གལ་ཆོེའ་ིཡིགི་ཆོ་ཁག་དང༌། ྋགངོ་ས་མཆོོག་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་

བྱོལ་དུ་ཕེབས་རྗེེས་ཐེངས་དང་པོོར་གནས་གཟིིགས་སུ་ཕེབས་པོའི་

གནས་ཆོེན་ཁག་གི་ང་ོསྤྲོོད་སོགས་ཚན་པོ་མི་འདྲེ་བ་ས་ོགསུམ་ཙམ་ཆོེད་

འགདོ་བྱས་ཡིདོ། སྐུ་པོར་ ༡༡ དང༌། ཤགོ་ངསོ་ ༦༥༠ ཡིདོ།

 གླེགེས་བམ་བདུན་པོ་ན།ི རླབས་འཕྲེངེ་ཉེརེ་གསུམ་ནས་ཉེརེ་

དྲུག་བར་ཏི་ེརླངས་འཕྲེངེ་བཞིསི་བསྡུས་ཤངི༌། བརྗེདོ་དནོ་ཐད་ནས། 

༡༩༦༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༦ ཉེནི་བུ་གས་ོཁང་ཆོ་ཚང་གནས་སྤེ་ོཐུབ་པོ་

ནས་བཟུང་རྒྱལ་ཁབ་འདྲེ་མིན་ནང་བོད་ཀྱིི་བུ་ཚབ་དང་སློབ་ཕྲུག་གཏིོང་

གནང་མཛད་ཅངི༌། བདོ་མིའ་ིགཞིསི་ཆོགས་ཁག་གཏིན་འཇགས་རྒྱ་

བསྐྱདེ་ཡིངོ་བའ་ིའབད་བརྩོནོ་བསྐྱངས་སྐོར་དང༌། ཆོསོ་སྲིདི་གཉེསི་ལྡན་

གྱི་ིམང་གཙོའ་ིལམ་སྲིལོ་གསར་བཏིདོ་ཀྱིསི་མཚནོ། བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྭ་

ཟུར་འཛུགས་དང༌། གནད་ཡིདོ་མ་ིསྣ་ཁག་མཇལ་བཅར་གསུང་འཕྲེསོ་



XIII

སགོས་མཛད་པོ་རྣམས་ཞིབི་གསལ་གྱིི་ལམ་ནས་བསྟན་ཡིདོ། ཟུར་སྣནོ་

ཁོངས་སུ་རྡོར་གདན་དུ་ཆོོལ་གསུམ་སེར་སྐྱ་ཡིོངས་ནས་ཕུལ་བའི་མནའ་

གན་མཐུ་མ་ོཆོ་ེདང༌། མང་གཙ་ོདབུ་བརྙིསེ་སྐབས་ས་དབང་ཟུར་ཁང་

ནས་ཚོགས་འདུ་སྒོོ་དབྱེའི་གསུང་བཤད་སོགས་གལ་ཆོེའི་ཡིིག་ཆོ་ཁག་

དགུ་ཆོདེ་འགདོ་དང་ཤགོ་ངསོ་ ༤༣༡ ཡིདོ།

 གླེེགས་བམ་བརྒྱད་པོ་ནི་རླབས་འཕྲེེང་ཉེེར་བདུན་ནས་སུམ་

ཅུ་བར་ཏི་ེརླབས་འཕྲེངེ་བཞིསི་བསྡུས་ཤངི༌། བརྗེདོ་དནོ་ཐད་ནས། བདོ་

མའི་ིགཞིསི་སྒོར་ཁག་གཅགི་ཏུ་ཆོབིས་བསྒྱུར་དང༌། ངསོ་ཀྱི་ིཡུལ་དང་

ངསོ་ཀྱི་ིམ་ིམང་ཞིསེ་པོའ་ིརང་རྣམ་དཔོར་ཐནོ་བྱུང་བ། མ་སུ་རིའ་ིབུ་ཁྱེམི་

གསར་འཛུགས་དང་མང་གཙོའི་རྩོ་ཁྲོིམས་ཡིོངས་ཁྱེབ་གསལ་བསྒྲིགས་

བསྐྱངས་པོ། རསི་མདེ་ཆོསོ་བརྒྱུད་ཁག་ག་ིཚགོས་ཆོནེ་དང་པོ་ོདང་ཤསེ་

རགི་ཚགོས་ཆོནེ་ཐངེས་དང་པོརོ་དབུ་བཞུགས་ཀྱིསི་མཚནོ། རྒྱ་གར་

དཔོོན་རིགས་ཁག་མཇལ་འཕྲེད་དང་སྦག་ས་ཆོོས་སྒོར་མཐོ་སློབ་ཏུ་

བསྒྱུར་དགོས་པོའི་ལམ་སྟོན་བར་གྱིི་མཛད་པོ་རྣམས་ཞིིབ་གསལ་གྱིིས་

བསྟན་ཡིདོ། ཟུར་སྣནོ་ཁངོས་སུ་སུད་སརི་བདོ་མིའ་ིགཞིསི་ཆོགས་མུ་

མཐུད་གཏིོང་རྒྱུའི་ཐུགས་འདོད་ཡིོད་སྐོར་འཁོད་པོའི་བཀའ་ཡིིག་དང༌། 

བློ་སྤྲུལ་དགེ་བཤེས་ཁག་གཅིག་ལ་ནང་ཆོོས་ངོ་སྤྲོོད་སྐོར་གྱིི་བཀའ་

སླབོ་སགོས་གལ་ཆོེའ་ིཡིགི་ཆོ་ཁག་དང༌། གནད་ཡིདོ་མ་ིསྣ་འགའ་ང་ོ

སྤྲོདོ་སགོས་ཚན་པོ་མ་ིའདྲེ་བ་བཅ་ོལྔ་ཆོདེ་འགདོ་བྱས་ཡིདོ། ཤགོ་ངསོ་ 

༥༣༧ ཡིདོ།  
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 གླེེགས་བམ་དགུ་པོ་ནི་རླབས་འཕྲེེང་སོ་གཅིག་པོ་སྟེ་རླབས་

འཕྲེངེ་གཅགི་གསི་བསྡུས་ཤངི༌། བརྗེདོ་དནོ་ཐད་ནས། རྒྱ་དམར་གུང་

ཁྲོན་གྱིིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་རྗེེས་མཉེམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་

སུ་བདོ་དནོ་ཞུ་སྐུལ་སྙིན་ཞུ་ཕུལ་ཚུལ་དང༌། གྲོསོ་ཆོདོ་སྔ་རྗེསེ་ཇ་ིལྟར་

འཇགོ་གནང་མཛད་པོའ་ིསྐརོ་ཞིབི་གསལ་གྱིསི་བསྟན་ཡིདོ། ཟུར་སྣནོ་

ཁོངས་སུ་བཀའ་ཟུར་ས་འདུ་རིན་ཆོེན་མཆོོག་ལ་མཉེམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་སུ་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ་གནང་ཕྱིོགས་སྐོར་བཅར་འདྲེི་ཞུས་པོའི་

བཀའ་ལན། རྒྱལ་སྤྱིིའ་ིཁྲོམིས་དནོ་མཁས་པོའ་ིལྷན་ཚགོས་ང་ོསྤྲོདོ། 

༡༩༥༩ དང་ ༡༩༦༠ ས་ོསོར་རྒྱལ་སྤྱིིའ་ིཁྲོམིས་དནོ་མཁས་པོའ་ིལྷན་

ཚོགས་ཀྱིི་སྙིན་ཐོའ་ིབརྗེོད་བྱ་ཟུར་འདོན་བཅས་གལ་ཆོེའི་ཡིིག་ཆོ་ཁག་

བཞི་ིཆོདེ་འགདོ་དང་ཤགོ་ངསོ་ ༥༣༩ ཡིདོ།

 གླེགེས་བམ་བཅུ་པོ་ནི་ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༢༤ ནས་  

༡༩༦༧ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༢ བར་གྱི་ིམཛད་པོ་ཞིིབ་འགདོ་ཞུས་ཡིདོ་ལ། 

རླབས་འཕྲེེང་ས་ོགཉེསི་པོ་ནས་ས་ོལྔ་པོའ་ིབར་གྱིསི་བསྡུས་ཡིདོ། ཟུར་

སྣོན་ཁོངས་གལ་ཆོེའི་ཡིིག་ཆོ་ཁག་བཅུ་གཉེིས་ཆོེད་འགོད་དང་ཤོག་ངོས་ 

༥༡༠ ཡིདོ།  

 གླེགེས་བམ་བཅུ་གཅགི་པོ་ན་ི ༡༩༦༧ ཟླ ༩ ཚསེ་ ༢༣ ནས་ 

༡༩༧༢ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡ བར་གྱི་ིམཛད་པོ་ཞིིབ་འགདོ་ཞུས་ཡིདོ་ལ། 

རླབས་འཕྲེེང་ས་ོདྲུག་པོ་ནས་བཞི་ིབཅུ་པོའ་ིབར་གྱིསི་བསྡུས་ཡིདོ། ཟུར་

སྣནོ་ཁངོས་གལ་ཆོེའ་ིཡིགི་ཆོ་ཁག་དྲུག་ཆོདེ་འགདོ་དང་ཤགོ་ངསོ་ ༤༤༠ 
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ཡིདོ། 

 གླེགེས་བམ་བཅུ་གཉེསི་པོ་ན་ི ༡༩༧༢ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༣ ནས་ 

༡༩༧༥ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༡༠ བར་གྱི་ིམཛད་པོ་ཞིབི་འགདོ་ཞུས་ཡིདོ་ལ། 

རླབས་འཕྲེེང་ཞིེ་གཅིག་པོ་ནས་ཞིེ་གསུམ་པོའི་བར་གྱིིས་བསྡུས་ཡིོད། 

ཟུར་སྣོན་ཁོངས་གལ་ཆོེའི་ཡིིག་ཆོ་ཁག་བཅུ་ཆོེད་འགོད་དང་ཤོག་ངོས་ 

༤༣༢ ཡིདོ།

 གླེགེས་བམ་བཅུ་གསུམ་པོ་ན་ི ༡༩༧༥ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༡༡ ནས་ 

༡༩༧༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༦ བར་གྱི་ིམཛད་པོ་ཞིབི་འགོད་ཞུས་ཡིདོ་ལ། 

རླབས་འཕྲེེང་ཞིེ་བཞིི་པོ་ནས་ཞིེ་བདུན་པོའི་བར་གྱིིས་བསྡུས་ཡིོད། 

ཟུར་སྣོན་ཁོངས་གལ་ཆོེའི་ཡིིག་ཆོ་ཁག་བཅུ་ཆོེད་འགོད་དང་ཤོག་ངོས་ 

༥༣༠ ཡིདོ། 

 གླེགེས་བམ་བཅུ་བཞི་ིཔོ་ན་ི ༡༩༧༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༧ ནས་ 

༡༩༨༠ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༦ བར་གྱི་ིམཛད་པོ་ཞིབི་འགདོ་ཞུས་ཡིདོ་ལ། 

རླབས་འཕྲེེང་ཞིེ་བརྒྱད་པོ་ནས་ལྔ་བཅུ་པོའི་བར་གྱིིས་བསྡུས་ཡིོད། 

ཟུར་སྣོན་ཁོངས་གལ་ཆོེའི་ཡིིག་ཆོ་ཁག་དྲུག་ཆོེད་འགོད་དང་ཤོག་ངོས་ 

༥༣༢ ཡིདོ། 

 འད་ིདག་ན།ི ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ཉེདི་ཀྱིསི་མཛད་པོའ་ིརང་རྣམ་

‘ངསོ་ཀྱིི་ཡུལ་དང༌། ངསོ་ཀྱི་ིམ་ིམང་’དང༌། ཁ་ེསྨོད་བསདོ་ནམས་དབང་

འདུས་ཀྱིིས་བརྩོམས་པོའི་ྋགོང་ས་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ི

ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་གདན་ཞུས་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་‘རང་མྱོོང་མ་
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བཅསོ་ལྷུག་པོརོ་བཀདོ་པོའ་ིབདནེ་གཏིམ་རྣ་བའ་ིབདུད་རྩོ་ི’ཞིེས་པོ། ད་ེ

བཞིིན་ཡིང་སྲིིད་རྩོད་གཅོད་གདན་ཞུའི་ཁོངས་ཡིོད་རྩོེ་དྲུང་ལས་ཚན་

མཁྱེེན་རབ་བསྟན་འཛིན་གྱིི་སྤུན་གཡིོག་བློོ་བཟིང་རྒྱལ་མཚན་གྱིིས་

དངསོ་མཐངོ་དངསོ་མྱོངོ་གླེངེ་བཤད་སྒྲི་བཅུག་དང༌། ཟིནི་ཐ་ོཁག མཛད་

རྣམ་འབྲེལ་ཡིོད་གནས་ཚུལ་འཚོལ་ཞིིབ་དོགས་གཅོད་ལ་སོགས་པོའི་

རྒྱུ་ཆོ་གསར་བསྒྲུབས་ཁག་དང༌། གལ་ཆོེའ་ིགནད་དནོ་བློ་ོདགོས་ཆོདོ་

མིན་རིགས་བཀའ་འཁྲོོལ་སྔོན་ཐོབ་ལྟར་ྋགོང་ས་མཆོོག་ལ་སྐབས་

མཚམས་དགངོས་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་ཞུས་སྩལ་ཁག ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་

མགོན་ཆོེན་པོོས་བཀའ་རྩོོམ་མཛད་པོའི་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིོངས་འཛིན་ཆོེ་

བ་གླེིང་ཁྲོི་ཆོེན་རྡོ་རྗེེ་འཆོང་ཆོེན་པོོའ་ིརྣམ་པོར་ཐར་པོ་‘ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་

’ཞིསེ་བྱ་བ་དང༌། ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིངོས་འཛནི་ཆུང་བ་ཁྲོ་ིབྱང་རྡ་ོརྗེ་ེའཆོང་

མཆོོག་གི་རང་རྣམ་‘འཕྲུལ་སྣང་སྒྱུ་མའི་ཟློས་གར།’འབྲས་སྤྱིི་བློོན་ཆོེན་

སཱར་འབའ་སལི་ཇེའ་ེའགུའུལ་ཌ (Sir Basil  J. Gould) ཡིསི་བྲསི་

པོའ་ིདབྱནི་དབེ་Discovery, Recognition and Enthronement 

of the 14th Dalai Lama‘ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེངེ་བཅུ་གསུམ་པོ་

ཆོེན་པོོའ་ིཡིང་སྲིིད་ངེས་རྙིེད་དང་གསེར་ཁྲོིར་མངའ་གསོལ་’ཞིེས་པོ་དང༌། 

ཧནེ་རགི་ ཧར་རར་ (Heinrich Harrer) གྱིསི་ཕྱིགོས་བསྒྲིགིས་སྐུའི་

གཅེན་པོོ་ལྟག་མཚེར་རིན་པོོ་ཆོེ་ཐུབ་བསྟན་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་མཆོོག་

ག་ིགསུང་རྩོམོ་དབྱནི་དབེ་Tibet is My Country‘བདོ་ན་ིངསོ་ཀྱིི་ལུང་

པོ་ཡིནི་’ཞིསེ་པོ། སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚགོས་བཀྲ་ཤསི་ཀྱིིས་བརྩོམས་པོའི་‘མ་ི
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ཚའེ་ིབྱུང་བ་བརྗེོད་པོ།’ ཧྱིའིུ་ཨིིའ་ིར་ིཅར་ཌ་སན་ (Hugh Richardson 

) གྱིསི་བརྩོམས་པོའ་ིདབྱནི་དབེ་Tibet and Its History‘བདོ་དང༌། 

དའེ་ིརྒྱལ་རབས་’ཞིསེ་པོ། ད་ེམནི་དབེ་འདིའ་ིམཇུག་ཏུ་འཁདོ་པོའ་ིརྒྱུ་ཆོ་

འབྱུང་ཁུངས་བོད་དབྱིན་ཡིིག་ཆོ་དེ་དག་ལ་གཞིི་བཅོལ་གྱིིས་རྩོོམ་སྒྲིིག་

ཞུས་པོ་ཡིནི།

 མཛད་རྣམ་འདིའ་ིབརྗེདོ་བྱ་འབྲ་ིསྟངས་སམ། རྩོམོ་གཤསི་ཀྱི་ི

རྣམ་པོ་ན།ི ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆོེན་པོོའ་ིབཀའ་སླབོ་ནང༌། སྔར་

ལམ་བདོ་གཞུང་ག་ིཡིགི་ཆོ་འབྲ་ིསྲིལོ་གཞི་ིརྩོར་བཟུང་ནས། སྤྱིརི་བཏིང་

བདོ་ཡིགི་ཤསེ་མཁན་ཚང་མས་ཀློགོ་བད་ེལ། ག་ོདནོ་རྟེོགས་སླ་བ་ཞིགི་

འབྲ་ིབ་ལས། ག་ོདཀའ་བའ་ིསྙིན་ངག་ག་ིརྒྱན་སྤྲོསོ་རྒྱས་བཤད་དང༌། 

འཆོར་ཅན་མཛད་སྒོོ་སོགས་སྔར་ལམ་ཡིིག་བརྗེོད་ལེབ་བཤུ་བྱེད་པོ། 

དེ་བཞིིན་རབ་བཏིགས་ཚིག་ཚོགས་ཀྱིི་ལོ་མས་དོན་གྱིི་འབྲས་བུ་སྒྲིིབ་

པོ་ད་ེརགིས་མནི་པོར། དངསོ་བྱུང་ལ་ོརྒྱུས་ལྷུག་པོརོ་འགདོ་པོ་དང༌། ཕྱི་ི

རྒྱལ་ཡིིག་ཁག་ཏུ་སྒྱུར་སྐབས་དཀའ་རྙིོག་ཆུང་ཐབས་སོགས་དེང་རབས་

ཀྱིི་འགྲོོ་ལུགས་ལའང་བསམ་ཞིིབ་བྱ་དགོས་ཞིེས་ལམ་སྟོན་མཛད་པོ་དེ་

དནོ་སྙིངི་བཅངས་ཀྱི་ིཐགོ་ནས་འབྲ་ིརྩོམོ་ཞུས་པོ་ཡིནི།

 གཞི་ིརྩོའ་ིརྩོམོ་སྒྲིགི་ཞུ་ཕྱིགོས་གངོ་གསལ་ཐགོ ྋརྒྱལ་དབང་

སྐུ་འཕྲེེང་གོང་རིམ་གྱིི་མཛད་པོ་རྣམ་ཐར་གྱིིས་མཚོན་པོའི་སྔར་གྱིི་ཕྱིག་

དཔོ་ེཁག་དང༌། དངེ་ག་ིདཔོ་ེདེབ་འདྲེ་མནི་ཁག གཞུང་སྒོེར་གྱི་ིཡིགི་ཆོ་

གསར་རྙིངི་ཁག་བཅས་པོའ་ིནང༌། ཚགི་དནོ་གཅགི་ལ་དག་ཆོ་མ་ིའདྲེ་བ་
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གཉེསི་གསུམ་བཞི་ིསགོས་འཁདོ་པོ་དང༌། འགའ་རའེ་ིནང་དུས་གསུམ་

གྱི་ིའགྲོ་ོལུགས་ཀྱིང་ངསེ་མདེ་ལྟ་བུར་སྣང༌།  

 མཛད་རྣམ་འདིའི་ནང་ཚིག་དོན་གཅིག་ལ་དག་ཆོ་གཅིག་ཉེིད་

དང༌། དུས་གསུམ་གྱི་ིའགྲོ་ོལུགས་དང་མཐུན་པོའ་ིཚགི་སྦྱོརོ་གཅགི་གྱུར་

འགདོ་ཐབས་ལ་ད་ོསྣང་ཅ་ིཐུབ་ཞུས་ཡིདོ་ཅིང༌། ད་ེཡིང་རྩོ་བའ་ིབརྡ་

སྤྲོོད་ཀྱིི་གཞུང་དང་དངོས་སྤྱིོད་དཔོེ་མཚོན་རྒྱུ་མཚན་དང་འབྲེལ་བའི་

བགྲོ་ོགླེངེ་རྩོདོ་བསྡུར་གྱི་ིལམ་ནས་གཞིི་རྩོའི་གཏིན་འཁལེ་བྱུང་ཐགོ ཕྱི་ི

རྒྱལ་གྱིི་མི་མིང་དང་ས་མིང་ལ་སོགས་པོའི་མིང་ཚིག་སྒྲི་སྒྱུར་གྱིི་དག་ཆོ་

འབྲི་ལུགས་འདྲེ་མིན་སྣ་ཚོགས་འདུག་པོ་དེ་དག་ཀྱིང་གཅིག་གྱུར་ཞིིག་

བཟིསོ་ཡིདོ། ད་ེའབྲལེ་དམགིས་བསལ་ང་ོསྤྲོདོ་གསལ་ཁ་འདནོ་དགསོ་

ཀྱི་ིཚགི་དང༌། ཚགི་གྲུབ་སགོས་ལ་ཚགི་འགྲོལེ་དགསོ་ངསེ་ཀྱིང་གསལ་

བར་བཀདོ་པོ་ཞིགི་གླེགེས་བམ་འདིའ་ིཟུར་སྣནོ་ཡིགི་ཆོའ་ིཁངོས་སུ་ཡིདོ།

 མཛད་རྣམ་འདིའི་ནང་རླབས་འཕྲེེང་དང་ས་བཅད་དབྱེ་བའི་

འག་ོབརྗེོད་དང༌། བརྗེདོ་གཞིི་དབྱ་ེབའ་ིདུམ་མཚམས་འཕྲེངེ་འབབེས་ 

(paragraph) མང་བ་དང༌། དཔྱོད་ཞིབི་བད་ེབའ་ིགཤམ་མཆོན་ཡིང་

ཤགོ་ངསོ་ས་ོསརོ་འཁདོ་པོ། དབྱནི་ཡིགི་གསི་མཚནོ་པོའ་ིཕྱི་ིརྒྱལ་ཡིགི་

ཁག་ཏུ་འགདོ་སྲིལོ་དར་ཁྱེབ་ཆོ་ེབ་འདྲེནེ་རྟེགས་ཉེསི་གཤབིས་‘‘ ’’དང༌། 

གཅིག་རྐྱེང་‘ ’། གྲུ་རྟེགས།[  ]དང་གུག་རྟེགས་ ( ) ། བརྗེདོ་ཚགི་

བསྡུས་རྟེགས་ ་་་་་་ དང་ཤགོ་གྲོངས་བསྡུས་རྟེགས ་་་ ། འབྲལེ་ཡིདོ་ཚགི་

དནོ་འདྲེ་མནི་དབྱེ་མཚམས་སགེ་རྟེགས་ / འད་ིལྟར་འཁདོ་པོ་སགོས་
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དངེ་རབས་སྲིལོ་གསར་དངསོ་སྤྱིདོ་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་དདོ་པོའ་ིཐགོ བདོ་རང་ག་ི

སྔར་ལུགས་ཤགོ་ལྡབེས་རྒྱབ་མདུན་བསྡུས་ཡིིག་ བ དང་ ན འགདོ་སྲིལོ་

ཡིང་བཀདོ་ཡིདོ། 

 གང་ལྟར་ཡིང་མཛད་རྣམ་རྩོོམ་སྒྲིགི་དང༌། རྩོམོ་ཞིབི། རྩོམོ་

བཅསོ།  ཡིགི་ཆོ་འཚལོ་སྒྲུབ་དང༌། ཕྱིགོས་སྒྲིགི  གླེགོ་ཀློད་ལས་རགིས་

ལ་སགོས་པོའ་ིཞུ་བྱ་འགན་ཡིདོ་ས་ོས་ོདང༌། སླབོ་སྟནོ་པོ་བཅས་ཚང་

མས་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་དོན་མཐུན་རྒྱ་མཚོར་ཞུགས་པོ་ཇི་བཞིིན་གྱིི་

ཁུར་འགན་མཉེམ་ལནེ་ཞུས་པོ་ལ་བརྟེནེ་ནས། འཕགས་མཆོགོ་འཇགི་

རྟེེན་མགོན་པོོའ་ིའཁྲུངས་རབས་ཀྱིི་རྣམ་གྲོངས་སུ་གྱུར་པོ་མཛད་རྣམ་

རྒྱ་ཆོནེ་སྙིངི་རྗེེའ་ིརལོ་མཚ་ོཞིསེ་བྱ་བ་འད།ི ད་གཟིདོ་གླེགེས་བམ་བཅུ་

བཞི་ིབརྩོམས་གྲུབ་དཔོར་འགྲོམེས་ཐུབ་པོ་བྱུང་ཞིངི༌།  ད་ེལྟ་ནའང་ས་

ཕག་ (༡༩༥༩) ལ་ོཕན་གྱི་ིབདོ་གཞུང་ག་ིཡིགི་ཆོ་དགསོ་ངསེ་ཁག་དང༌། 

ལྷག་པོར་ྋརྒྱལ་བའི་མཛད་རྣམ་འདི་རྩོོམ་སྒྲིིག་ཞུ་བྱར་མེད་དུ་མི་རུང་

བ་རྩོེ་འགག་གི་འགག་དེབ་ཅེས་པོ་ྋགོང་ས་ཆོེན་པོོའ་ིཉེིན་རེའི་མཛད་ཐོ་

གསལ་འཁདོ་དབེ་ཆོནེ་རྣམས་འད་ིགར་མདེ་སྟབས། རྒྱུས་མངའ་ཅན་

རྒོན་གྲོས་དང་བགྲོེས་སོང་གི་དྲེན་གསོའ་ིངག་ལམ་གསུང་འཕྲེོས་ལ་

བརྟེནེ་དགོས་པོ་སགོས་ཀྱིསི་ཟླ་ཚསེ་དང༌། དནོ་ལ་ནརོ་འཁྲུལ། མཛད་

སྒོ་ོའཚམེས་ལུས་ཀྱིསི་མཚནོ་པོའ་ིསྐྱནོ་ཆོ་ཡིདོ་སྲིདི་པོ་དང༌།  ད་ེབཞིནི་

རྒྱ་དཀར་ནག་ལ་སོགས་པོའི་ཕྱིི་རྒྱལ་ཡིིག་ཐོག་འབྲེལ་ཡིོད་ལོ་རྒྱུས་ཇི་

འཁདོ་འཚལོ་སྒྲུབ་དང༌། ལྟ་ཞིབི་བྱ་སྒོརོ་ནུས་པོས་མ་ལྡང་པོ་དང༌། ལས་



XX

ཁུར་ཞུ་བ་པོོ་བདག་ཅག་གི་ཤེས་ཚད་དང་ཉེམས་མྱོོང་དམན་པོའི་སྐྱོན་

ཆོའང་མཆོསི་ངསེ་པོས། མ་འངོས་པོར་ཁ་སྐངོ་དང༌།  ཞིབི་བཅསོ་ཞུ་

དགསོ་ལ་སྨོན་པོའ་ིཆོདེ་དུ། མཁྱེནེ་ལྡན་ཁག་ནས་དག་ེའདནོ་སྐྱནོ་སལེ་

གྱི་ིདགངོས་འཆོར་ཟིལོ་མདེ་ལྷུག་པོརོ་སྩལོ་གནང་ཞུ་རྒྱུ།

   མཐའ་དནོ། བདོ་ཕྱི་ིནང་ག་ིམཁས་པོ་རྣམ་པོས་ད་ལམ་གསར་

དུ་དཔོར་ཐོན་ྋརྒྱལ་བའི་མཛད་རྣམ་འདི་ཐོག་ད་དུང་བོད་ཡིིག་སྨོོས་ཅི། 

རྒྱ་ཡིིག་དང་དབྱིན་ཡིིག་ལ་སོགས་པོའི་ཕྱིི་རྒྱལ་ཡིིག་ཁག་ནས་ཀྱིང་

འབྲེལ་ཡིོད་ཡིིག་ཆོ་ཞིིབ་གསལ་རྙིེད་འཐོན་ཡིོང་ངེས་དེ་དག་ལས་བརྗེོད་

སྣནོ་དང་འབྲལེ།  མད་ོརྒྱུད་ཀྱི་ིགཞུང་དང༌། སྙིན་ངག་ག་ིཚགི་བརྗེདོ་ཟིབ་

ལ་བརྗེིད་ཆོགས་པོས་བརྒྱན་པོ་མཛད་བརྒྱ་དཔོག་བསམ་འཁྲོི་ཤིང་དང༌། 

སློབ་དཔོོན་རྟེ་དབྱངས་ཀྱིིས་མཛད་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་སྤྱིོད་པོ་ཞིེས་བྱ་

བའ་ིསྙིན་ངག་ཆོནེ་མ་ོལྟ་བུའ་ིཚགིས་བཅད་དང༌། ཚགི་ལྷུག་འབྲ་ིསྲིལོ་

བཟིང་པོའོ་ིསྲིལོ་རྒྱུན་དམ་འཛནི་གྱི་ིཐགོ་ནས། དངེ་རབས་ཀྱི་ིཚད་མའ་ི

སྟནོ་པོ་བློ་ན་མདེ་པོ། ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ྋརྒྱལ་དབང་ཐམས་

ཅད་མཁྱེེན་པོ་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིཆོོས་སྲིིད་ཀྱིི་མཛད་

འཕྲེིན་རླབས་ཆོེ་དབྱར་གྱིི་ཆུ་གཏིེར་ལྟར་རྒྱས་བཞིིན་པོའི་རྣམ་ཐར་ཤིན་

ཏུ་རྒྱས་པོ་གླེེགས་བམ་མང་པོོ་བརྩོམ་པོར་བྱ་བ་ལ་དངོས་སུ་ཞུགས་

ཏི།ེ མཁས་པོའ་ིམཁྱེནེ་སྟབོས་རྣམ་དཔྱོདོ་ཀྱི་ིནུས་རྩོལ་འགྲོན་པོར་འཕྲེལ་

ནས་མྱུར་དུ་འབད་པོར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་བཅོས་མིན་རེ་བའི་ཐལ་མོ་སྦྱོོར་

བཞིནི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ས།ོ།
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མཛད་རྣམ་ཞབས་ཞུ་བ། 

 མཛད་རྣམ་རྒྱ་ཆོེན་སྙིིང་རྗེེའི་རོལ་མཚ་ོགླེེགས་བམ་དང་པོ་ོནས་

བཅུ་བཞིི་པོ་བར་གྱིི་སློབ་སྟོན་པོ་དང་བཅས་པོའི་ཞིབས་ཞུ་བ་ཇི་ཡིོད་ངོ་

སྤྲོདོ། 

 ཀ༽ ཐགོ་མར་བཀའ་ཤག་ནས་ ༡༩༨༤ ལརོ་ྋགངོ་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཆོེན་པོོར་འཆོར་ཕུལ་ཕྱིག་རྟེགས་ཐོན་པོ་དེའི་ནང༌། 

མཛད་རྣམ་རྩོམོ་སྒྲིགི་ཞུ་བྱའ་ིསྔནོ་འགྲོ་ོརྒྱུ་ཆོ་གསགོ་སྒྲུབ་དང༌། ལས་

དོན་འཐུས་ཚང་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་བཀོད་བྱུས་སློབ་སྟོན་དང་སྟངས་འཛིན་

འགན་ཡིདོ་ཚགོས་ཆུང་འཛུགས་པོ། རྒྱུན་དུ་སྐུལ་ལྕག་དང༌། ལྟ་རྟེགོ 

གྲོསོ་འདོན་བྱ་རྒྱུའ་ིའགན་འཁུར་བ་སགོས་བསྐ་ོགཞིག་ཐགོ རྒྱུ་ཆོ་

གསོག་སྒྲུབ་ཟིིན་མཚམས་རྩོ་བའི་མཛད་རྣམ་རྩོོམ་སྒྲིིག་ཚོགས་ཆུང་ཞིིག་

འཛུགས་དགསོ་ཞིསེ་སགོས་འཁོད་ཡིདོ་ཅངི༌། འནོ་ཀྱིང་དངསོ་དནོ་ཞུ་སྒོ་ོ

ལག་བསྟར་སྐབས་འཆོར་གཞིི་དོན་ལ་གནས་དང་མ་གནས་ཀྱིི་གནས་

སྟངས་དངསོ་བྱུང་རྩོ་བཟུང་ང་ོསྤྲོདོ་ཞུ་བ་ལ། རྟེ་ར་བ་བསྟན་འཛནི་ཆོསོ་

ཉེདི་ (བཀའ་བློནོ་ཕྱིག་རགོས་ཀྱི་ིགནས་རམི་ཅན་སྐུ་སྒོརེ་དྲུང་གཙ།ོ 

བདོ་དུ་སྐུ་སྒོརེ་ནང་མ་ཁང་ག་ིམཁན་ཆུང་མད་ོསྔགས་མཐར་ཕྱིནི) དང༌། 
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རྡ་ོའབུམ་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་ོབཟིང་བསྟན་འཛནི་འཕལེ་རྒྱས་ (སྐུ་སྒོརེ་དྲུང་ཆོ་ེ

ཟུར་པོ། ལྡ་ིལ་ིབདོ་ཁང་ག་ིའགན་འཛནི་) སྣར་སྐྱདི་ངག་དབང་དནོ་གྲུབ་ 

(བོད་མི་མང་སྤྱིི་འཐུས་གྲོོས་ཚོགས་སྐབས་དང་པོོའ་ིཚོགས་དྲུང་དང་པོོ་

དང་ཕྱི་ིསྲིདི་དྲུང་ཆོ་ེགཅགི་ལྕགོས་ཟུར་པོ། བདོ་དུ་ལས་ཚན་གནས་ལྔ་

པོ། ལྷ་ས་གཉེརེ་ཚང་བ) རྒྱ་མཚ་ོབཀྲ་ཤསི་བྱམས་པོ་ཚུལ་ཁྲོམིས་ (སྐུ་

སྒོརེ་ཡིགི་ཚང་ག་ིབོད་དྲུང་ཟུར་པོ། བདོ་དུ་ལས་ཚན་གནས་ལྔ་པོ། རྩོ་ེ

མགྲོནོ་) བཅས་དང༌།

 ཁ༽ བཀའ་ཤག་ག་ིའཆོར་གསལ་མནི་པོའ་ིལས་ཁུར་ཞུ་བ་པོ་ོ

རམི་པོར་བྱུང་བ་དང༌། ལ་ོདུས་གང་ནས་གང་བར། ལྷ་སྡེངིས་བློ་ོབཟིང་

ཆོསོ་འཕལེ་ ༡༩༨༥ ནས་ ༡༩༨༨ བར། (བདོ་དུ་ལས་ཚན་གནས་ལྔ་པོ། 

ཡིགི་ཚང་གཉེརེ་པོ) དང༌། ལྷའུ་རྟེ་ར་བསྟན་འཛནི་རྒྱལ་མཚན་ ༡༩༨༨ 

ནས་ ༡༩༩༩ བར། (བདོ་དུ་ལས་ཚན་གནས་ལྔ་པོ། རྩོ་ེམགྲོནོ) ཐནོ་ཟུར་

བློ་ོབཟིང་བསྟན་འཛིན་ ༡༩༩༣ ནས་ ༡༩༩༩ བར། (བདོ་དུ་ལས་ཚན་

གནས་ལྔ་པོ། ཚ་ོབྱང་སྤྱི་ིཁྱེབ་གཞིནོ་པོ) པོདྨ་རགི་འཛནི་ ༡༩༩༤ ནས 

༢༠༡༡ བར། (ཤསེ་རགི་ལྷན་ཁང་ག་ིསླབོ་དབེ་རྩོམོ་སྒྲིགི་འགན་འཛནི་

ཟུར་པོ) གཉེལ་བློ་ོབཟིང་བསྟན་འཛིན་ ༡༩༩༤ ནས་ ༢༠༠༣ བར། ཨི་

མཆོོག་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་ོབཟིང་ཐུབ་བསྟན་མཁྱེནེ་རབ་ཡི་ེཤསེ་རྒྱ་མཚ་ོ ༡༩༩༦ 

ནས་ ༢༠༠༠ བར། (དགའ་ལྡན་ཤར་རྩོ་ེམཁན་ཟུར། དྷ་ས་བདོ་ཀྱི་ིདཔོ་ེ

མཛདོ་ཁང་ག་ིའགན་འཛནི་ཟུར་པོ) དགའ་བྲང་བློ་ོབཟིང་བསྟན་འཛནི་ 

༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༠༨ བར། (འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ག་ིསྡེེ་ཚན་འགན་འཛནི་
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ཟུར་པོ་) བཅས་སོ།། 

 གོང་གསལ་མཛད་རྣམ་ཞིབས་ཞུ་བ་རྣམས་མཛད་རྣམ་སྡེེ་ཚན་

ནོར་གླེིང་བོད་ཀྱིི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁང་དུ་ཟླ་སྒྲིིལ་མ་བསྐྱངས་བར་

རང་རང་ལས་བགོས་གཞིིར་བཟུང་ཞིབས་ཞུར་ཁུར་འགན་ལེན་མཁན་

རྣམས་ཡིནི། ཟླ་སྒྲིལི་ཟིནི་པོ་ནས་ལས་བྱདེ་འཕར་སྣནོ་དང་འཕ་ོའགྱུར་

རམི་སངོ་ལ་བརྟེནེ། སྐབས་འབྲལེ་ལས་བྱདེ་ང་ོསྤྲོདོ་ཞུ་རྒྱུ་སྐབས་དནོ་

དང༌། 

 དེ་ཡིང་སྔོན་དུ་མཛད་རྣམ་སྡེེ་ཚན་ནོར་གླེིང་དུ་ཟླ་སྒྲིིལ་བསྐྱངས་

ཚུལ་ཅུང་ཟིད་གླེངེ་ན། ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆོནེ་པཽོའ་ིགསང་གསུམ་

མཛད་འཕྲེནི་གྱི་ིཟིགེས་མ་རའེང་བསྟན་འགྲོ་ོསྤྱི་ིདང༌། བྱ་ེབྲག་འཛམ་གླེངི་

རྫས་མཚོན་གྱིི་དུས་འདིར་མི་རྣམས་ཞིི་བས་འཚོ་བའི་སེམས་ཁམས་

ཀྱི་ིཆོ་རྐྱེནེ་རངི་དུ་བྲལ་ཞིངི༌། འདདོ་སྡེང་རྣམ་གཡིངེ་ག་ིདབང་དུ་ནར་

མར་འཕྱིན་ཏིེ་སེམས་རྒྱུད་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིིས་ཕོངས་པོའི་སྙིིགས་ལྔའི་རང་

མདངས་ཆོསེ་ཆོརེ་བད་ོབའ་ིགནས་སྐབས་ཤགི་དང༌། དསེ་ན་སྙིགིས་

དུས་འདིར་དུས་གསུམ་ྋརྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྗེེའི་བདག་ཉེིད་ྋསྐྱབས་

མགོན་ཆོེན་པོོ་གང་ཉེིད་གླེིང་འདིའི་ཞིི་བདེའི་དེད་དཔོོན་ཆོེན་པོོའ་ིངོ་བོར་

ཟླསོ་ཤངི་མངའ་གསལོ་བ་དང༌། གང་ག་ིཐུགས་བསྐྱདེ་འཕྲེནི་ལས་མངནོ་

པོར་མཐོ་བའི་བསིལ་ཟིེར་བྱེ་བའི་འཕྲེོ་འདུ་ལས་འཛམ་གླེིང་ས་ཆོེན་པོོ་

འདིར་འཚེ་མེད་ཞིི་དབྱིངས་ཀྱིི་ངང་ཚུལ་བརྡལ་བའི་མཛད་པོ་བློ་ན་མཐོ་

ཞིངི༌། བདོ་ཆོསོ་སྲིདི་གཉེསི་ཀྱི་ིབད་ེརྩོར་ྋརྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིམཛད་པོ་
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ཕྱིོགས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་པོས་ཀྱིང་དོ་ཟླ་མེད་པོའི་རླབས་ཆོེན་གྱིི་མཛད་

འཕྲེིན་ཇི་བསྐྱངས་བཅས་ཡིིག་ལམ་དུ་འགོད་རྒྱུ་ནི་ད་སྐབས་རང་རེའི་མི་

རབས་འདིར་འཁྲོ་ིབའ་ིལས་འགན་གྱི་ིགཙ་ོགནད་ཅིག་ཆོགས་ཡིདོ། 

 དརེ་བརྟེནེ་ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༨༤ ནས་མཛད་རྣམ་སྡེ་ེཚན་ཟུར་

འཛུགས་བསྐྱངས་པོ་ད་ེལྟར་ཡིང༌། སྐུ་སྒོེར་ཡིགི་ཚང་དུ་ཞིབས་ཞུའ་ིཚན་

པོ་མང་བའ་ིམངནོ་ཚུལ་དང༌། ནོར་གླེངི་བདོ་ཀྱི་ིརགི་གཞུང་གཅསེ་སྐྱངོ་

ཁང་འདི་ཉེིད་བོད་ཀྱིི་རིག་གནས་བདག་གཉེེར་བྱེད་པོའི་ལྟེ་གནས་ཤིག་

ཡིནི་སྟབས། ལས་དནོ་ང་ོབ་ོའབྲལེ་ཆོགས་ཀྱི་ིཚུལ་ནས་མཛད་རྣམ་སྡེ་ེ

ཚན་ནརོ་གླེངི་དུ་ཟླ་སྒྲིལི་བསྐྱང་རྒྱུ་འསོ་འཚམས་སུ་གཟིགིས་ཤངི༌། ད་ེ

དནོ་བཀའ་འབྲལེ་ཕྱིི་ལ་ོ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༥ ཉེནི་ནས་སྡེ་ེཚན་འད་ི

ཉེདི་ནརོ་གླེངི་དུ་ཟླ་སྒྲིལི་བསྐྱངས། འད་ིགར་འབྲལེ་ཡིདོ་རྣམས་ཤསེ་ཚད་

མྱོོང་རྒྱུས་གང་ཐད་ནས་མགོན་པོོ་གང་གི་གསང་གསུམ་ལས་འཕྲེོས་

པོའི་འབྲི་རྩོོམ་ཞིབས་ཞུར་བརྩོོན་རྒྱུ་ནམ་མཁའི་པོད་མོའ་ིམཆོེད་ཟླར་

འགྲོན་པོའ་ིཚུལ་ཙམ་ཡིནི་པོ་ན་ིཞུ་ཅ་ིདགསོ། འནོ་ཀྱིང༌། ད་སྐབས་

འདརི་མཁས་མྱོངོ་ཅན་མང་པོ་ོཞིགི་ཞིངི་གཤགེས་དང༌། འཚ་ོབཞུགས་

ཡིོད་པོ་དག་ཀྱིང་རང་རང་ལེགས་བྱང་གི་མཛད་ཁུར་བཞིེས་མུས་ཀྱིི་

བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོོད་མཛད་བརྟེས་མ་གྱུར་པོའི་གནས་བབ་ཆོགས་མུས་ལ་

སུས་ཀྱིང་བསྙིནོ་དུ་མདེ། 

 འནོ་ཀྱིང༌། སྤྱིརི་བྱེས་ཁྲོདོ་དུ་རིག་གཞུང་ག་ིསྡེ་ེཁག་མང་པོ་ོ

ཞིགི་ཡིདོ་ཀྱིང༌། ད་ེདག་ག་ིནང་ནས་འད་ིགར་དམགིས་བསལ་བངོ་བ་
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གསེར་གཟིིགས་བསྐྱངས་པོའི་བཀའ་དྲེིན་ནི་གཞིལ་དཀའི་གནས་སུ་

མཆོིས་ཞིེས་ལག་སོར་པོད་འདབ་སྤྱིི་གཙུག་ཏུ་བཀོད་དེ་སྤྲོ་ོདགས་དྲེངས་

པོའ་ིངང་ཚུལ་ནས་གསལོ་འདབེས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། གཞིན་ཡིང་མགནོ་པོ་ོ

གང་གི་མཚན་ཙམ་བརྗེོད་པོའི་བསོད་ནམས་ཀྱིི་ཕུང་པོོ་གཞིལ་དུ་མེད་

ན། མཛད་པོའ་ིརྣམ་གྲོངས་རང་བློསོ་གང་ལྕགོས་རགས་རམི་ཀུ་ཤའ་ིརྩོ་ེ

མ་ོཙམ་ལས་འགོད་ནུས་བྲལ་ཡིང་དེའི་བསོད་ནམས་ནི་སྟོང་གསུམ་རིན་

ཆོེན་གྱིི་ཕུང་པོོ་སྤུངས་པོའི་རི་རབ་ལས་ཀྱིང་ཆོེས་མཐོ་བ་ཞིིག་འབྱུང་བ་
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སྐབས་སྩལ་བའ་ིབཀའ་སླབོ།   493

གསུམ་བཅུའ་ིདུས་དྲེན་ཐངེས་ཉེ་ིཤུ་པོའ་ིཐགོ་སྩལ་བའ་ིགསུང་འཕྲེིན།   

521

ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ཨུ་རུ་སུ་དང་སགོ་པོརོ་ཆོིབས་བསྒྱུར་སྐརོ་རྡ་ོའབུམ་

སྤྲུལ་སྐུར་ཤསེ་བྱ་རྩོམོ་སྒྲིགི་པོས་བཅར་འདྲེ་ིབྱས་པོ།  529

གསུམ་བཅུའ་ིདུས་དྲེན་ཐངེས་ཉེརེ་གཅགི་པོའ་ིཐགོ་སྩལ་བའ་ིགསུང་

འཕྲེནི།   541

ཚོགི་འིགྲེལེ།

འདྲེནེ་རྟེགས་ལ་སགོས་པོའ་ིམཚནོ་དནོ་འགྲོལེ་བཤད།   569
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རླབས་འིཕྲེངེ་ཞ་ེབརྒྱད་པེ།

ཆོསོ་ཚགོས་ཁག་ལ་ཞིབས་བཅགས་དང་ཀངོ་པོོའ་ིསྐརོ་ལམ་

སྟནོ། མད་ོསྨོད་འག་ོའཐུས་མཇལ་བཅར། ཉེ་ིཧངོ་དུ་ཕེབས་

བཞུད། ཕུར་པོའ་ིགཏིོར་སྒྲུབ་དང་གསར་མཁན་ཁག་གཅགི་

མཇལ་བཅར། ཚགོས་སྡེ་ེདང༌། གཞིསི་སྒོར། ཝར་ཎ། 

རྡརོ་གདན་བཅས་སུ་ཆོབིས་བསྒྱུར། ལས་བསྡེམོས་ཚགོས་

ཆོནེ། བདོ་གཞུང་དམངས་དང་མད་ོསྨོད་ཐུན་མངོ་ནས་བརྟེན་

བཞུགས་བསྟར་འབུལ་སགོས་ཀྱི་ིསྐརོ།   
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ས་བཅད་དང་པེ།ོ 

ཆོསོ་ཚགོས་ཁག་ལ་ཞིབས་བཅགས་དང་ཀངོ་པོོའ་ིསྐརོ་ལམ་

སྟནོ་བཀའ་སླབོ།

༡༽ནང་པེའི་ིཆེསོ་ཚོགོས་ཁག་ལ་ཞབས་བཅགས།  

 ༡༩༧༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༧ ཉེནི་ནང་པོའ་ིཆོསོ་ཚགོས་ཁག་ནས་

ཇ་ིལྟར་གདན་ཞུ་གསལོ་འདབེས་ཞུས་དནོ་བཞིནི། བཞུགས་སྒོར་ནས་

ཕེབས་ཐོན་གྱིིས་ལྡི་ལིར་རྒྱ་གར་མཐའ་མཚམས་ནང་པོའི་ཆོོས་ཚོགས་

མ་ཧ་ས་བྷའ་ི (Mahasabha) ཚགོས་འདུར་ཆོབིས་བསྒྱུར་ཞིབས་

འཁདོ་ཐགོ ཆོསོ་ཟིརེ་བ་ལྷ་ཁང་ནང་ཕྱིག་མཆོདོ་སྨོནོ་ལམ་བྱདེ་པོ་ཙམ་

མནི་པོར། རང་རང་ས་ོསོའ་ིརྒྱུད་སྟངེ་དུ་བཀལ་ནས་ཉེམས་ལནེ་བྱདེ་

དགསོ་པོའ་ིསྐརོ་དང༌། ལྷག་པོར་དགནོ་ཁག་ག་ིདག་ེའདུན་པོ་རྣམས་

ནས་རྒྱུན་གྱིི་བློང་དོར་སྤྱིོད་པོ་ཆོོས་དང་མཐུན་ངེས་སྐྱེ་རྒུའི་དད་པོ་དག་

སྣང་འདྲེནེ་ཐུབ་པོ་ཞིགི་ངསེ་པོར་དགསོ་གལ་ཆོ་ེལུགས། རྒྱ་གར་བྱང་
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རྒྱུད་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ནང་པོ་སྔོན་མེད་གསར་བཟི་ོབྱ་རྒྱུ་མ་ཡིིན་པོར་སྔོན་

ཡིདོ་ཡིར་རྒྱས་གཏིངོ་རྒྱུ་ཡིནི་སྟབས་ཚང་མས་ད་ོཁུར་དགསོ་སྐརོ། བདོ་

མིའི་ཕྱིོགས་ནས་དགེ་རྒོན་ལ་སོགས་པོའི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གང་

ཐུབ་གནང་འཐུས་སགོས་བཀའ་སླབོ་གསུང་བཤད་སྩལ། 

 ཕྱིི་ཉེིན་ནས་མ་ཧ་ས་བྷའི་ཆོོས་ཚོགས་ནས་གོ་སྒྲིིག་ཞུས་དོན་

བཞིིན་འཛམ་གླེིང་ནང་པོའི་ཆོོས་ཚོགས་སུ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་

ཆོནེ་པོ་ོམཆོགོ་དང༌། རྒྱ་གར་སྲིདི་བློནོ་རྣམ་གཉེསི་ལྷན་དུ་ཕབེས་བཞུད་

བསྐྱངས་ཐགོ ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། དངེ་དུས་འཛམ་གླེངི་འདརི་རགི་

གསར་འཕྲུལ་ལས་ཡིར་རྒྱས་ཚད་མཐརོ་སནོ་ཡིང༌། མ་ིརྣམས་ཀྱི་ི

སམེས་ལ་ཞི་ིབད་ེབག་ཕབེས་ཤནི་ཏུ་དཀོན་པོ་དང༌། ཇ་ིསྲིདི་མ་ིརྣམས་

ལ་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ཡིོད་པོ་དེ་སྲིིད་དུ་དམ་པོའི་ཆོོས་ཀྱིི་དགོས་མཁོ་

ཡིོད་པོས་ཚང་མས་ཕན་ཚུན་གོ་རྟེོགས་གསལ་པོོ་ཡིོང་བ་བྱ་གལ་ཞིེས་

བཀའ་སླབོ་རགས་བསྡུས་ཤགི་དང༌། ཟུར་དུ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་བཤད་

jམཆོན།ཡིགི་ཐགོ་འགྲོམེས་སྤེལེ་བཅས་མཛད། 

 ལྡི་ལི་ཁུལ་སྡེོད་བོད་རིགས་གཞིོན་ནུ་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་

ཁ་སྩལ་འབྲལེ་བཀའ་འདྲེ་ིབཀའ་ལན་jམཆོན།སྩལ། འདིའ་ིསྐརོ་རྗེསེ་སུ་

ྋགོང་ས་མཆོོག་ནས་སྐུ་སྒོེར་དྲུང་ཆོེ་རྟེ་ར་བ་བསྟན་འཛིན་ཆོོས་ཉེིད་

ལ་ནང་ཉེམས་གསུང་འཕྲེསོ་སུ། ལྡ་ིལརི་གཞིནོ་ནུ་ཚ་ོཐུག་འཕྲེད་སྐབས་

དྲེ་ིབ་གཅིག་ལ། གཞིནོ་ནུའ་ིནང་དམར་པོོའ་ིབསམ་ཚུལ་འཛིན་མཁན་

འགའ་ཤས་འདུག་པོ་དམར་པོོའ་ིཚོགས་པོ་འདྲེ་བཙུགས་ན་དགོངས་
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འཆོར་ཇ་ིཡིདོ་ཟིརེ་བར། ད་ཕན་ལ་ོམང་སྔནོ་ནས་ངསོ་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་

གསལ་བརྗེདོ་ཟིནི་པོ་ལྟར། ཚགོས་པོ་བཙུགས་ན་འགྲོགིས་ཀྱི་ིརདེ་ཅསེ་

བརྗེདོ་ཅངི༌། བདོ་རགིས་གཞིནོ་ནུའ་ིནང་དམར་པོོའ་ིཚགོས་པོ་ཞིགི་

བཙུགས་ན་གཅིག་ཏུ་ང་ཚོས་དམར་པོོའ་ིལྟ་བར་ངོ་རྒོོལ་བྱེད་ཀྱིི་མེད་

ཅསེ་བརྗེདོ་བཞིནི་པོའ་ིར་སྤྲོདོ་ཡིངོ་རྒྱུ་དང༌།

 གཉེིས་སུ་བོད་ནས་ཡིོང་བའི་གཞིོན་ནུ་དམར་པོོའ་ིལྟ་བར་

དགའ་མསོ་ཡིདོ་པོ་རྣམས་ཀྱི་ིབསམ་བློརོ་ཕན་ཁྱེད་ཡིངོ་རྒྱུ། 

 གསུམ་དུ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡིང་གང་ཅིའི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་

ལ་ཕན་ཁྱེད་ཡིངོ་རྒྱུར་བརྟེནེ། ཚགོས་པོ་འཛུགས་རྒྱུ་རྣམ་རྒྱལ་ལ་འགན་

དཀྲི་བྱས་ན་འགྲོིགས་མིན་གནས་ཆུང་ལ་བཀའ་འདྲེི་ཞུས་པོར་ཆོོས་

ཕྱིོགས་ལ་འགལ་རྐྱེེན་མི་འབྱུང་བ་དགོས་པོའི་སློབ་སྟོན་ཡིང་ཡིང་བྱས་

ན་འཐུས་ལུགས་ཕབེས་གཤསི། ཁ་སང་རྣམ་རྒྱལ་ལ་བདོ་བསྐྱདོ་བྱ་རྒྱུ་

བཞིག་སྟ་ེཚགོས་པོ་འཛུགས་ཐབས་ཁུར་ལནེ་དགསོ་རྒྱུ་དང༌། ལམ་ལྷངོ་

ཕན་ཐོགས་ཡིག་པོ་ོབྱུང་ན་ངོས་ནས་ཀྱིང་མིང་འཛིན་འདྲེ་བྱ་འསོ་ཡིོང་རྒྱུ། 

ཡིང་ཕན་ཐོགས་མ་བྱུང་ན་མཚམས་འཇོག་ཕྱིིར་བསྡུ་བྱ་དགོས་མོལ་

བའ་ིམཚམས་ལམ་སང་ཕྱིརི་བསྡུ་བྱ་རྒྱུར། སྔ་འཕྲེསོ་རང་རགིས་གཞིནོ་

ནུ་དམར་པོོའ་ིལྟ་བར་དོ་གལ་ཅན་ཚོ་དང་འབྲེལ་བ་བྱས་ཏིེ་ཚོགས་པོ་

འཛུགས་ཐབས་བྱ་དགོས། 

 འད་ིནས་མངགས་ཚུལ་ཕྱི་ིགྲོགས་བྱས་ན་མ་ིའགྲོགིས། བད་ེ

སྲུང་ནས་གང་ཅིའི་རོགས་རམ་བྱ་དགོས་མངགས་ཆོ་བྱས་འཐུས་
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བཅས་མོལ་མངགས་ཟིནི་གཤསི། མདའ་དཔོནོ་ནམ་བྱམས་པོ་སྐལ་

ལྡན་སུ་རུང་ལ་གོང་དོན་རྣམས་གསལ་བརྗེོད་མངགས་ཆོ་བྱ་དགོས་

བཀའ་ཕབེས་ལྟར། བྱམས་པོ་སྐལ་ལྡན་ལགས་ཆོདེ་འབདོ་ཀྱིསི་བཀའ་

དནོ་ཞིབི་མངགས་དེ་ཉེནི་རང་ཞུས། དངེ་སྐབས་ཡི་ོརབོ་དང༌། བ་ིཏི་ི

ནམ། ཀམ་སྦ་ོཌ་ིཡི་སགོས་ལ་རྩོ་བ་དམར་པོོའ་ིལྟ་བ་ཡིནི་པོ་ལ་ས་ོསོའ་ི

སྤྱིི་ཚོགས་ཀྱིི་གནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་པོའི་གུ་ཡིངས་དོག་སྣ་ཚོགས་ཡིོད་

པོ་ལྟར། བདོ་མིའ་ིདམར་པོོའ་ིཚགོས་པོ་ད་ེཡིང་དཔོལ་འབྱརོ་གྱིི་ལམ་

ལུགས་དང་ལྟ་བ་དམར་པོ་ོཡིིན་པོ་ལ། ཐགེ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིཆོསོ་ནས་བཤད་

པོའི་གཞིན་ཕན་གྱིི་བསམ་ཚུལ་ཡིང་མཉེམ་དུ་འགྲོོ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་ཡིག་

པོ་ོརདེ། རྟེགས་ལའང༌། ཟིརོ་བ་དང༌། ཐ་ོབ། ད་ེགཉེསི་ཀྱི་ིརྟེནེ་གཞི་ིཔོདྨ་

ལྟ་བུ་ཡིདོ་པོ་ཞིགི་ཡིངོ་མ་སྲིདི་པོ་མ་རདེ། ཅསེ་སོགས་ཕབེས། 

 ཚསེ་ ༢༠ ཉེནི་ལྡ་ིལ་ིམཐ་ོརམི་སླབོ་གྲྭའི་ནང་ཆོསོ་སླབོ་སྦྱོངོ་སྡེ་ེ

ཚན་ནས་གདན་ཞུས་ཆོིབས་བསྒྱུར་གྱིིས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ཆོོས་

འདི་བྱུང་ནས་མི་ལོ་ཉེིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་བརྒོལ་བ་སོང་ཡིང་སྤྱིི་ཚོགས་

ཀྱིི་གནས་ཚུལ་གཞིན་དག་བསྒྱུར་བརྗེེས་སོང་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡིིན་པོར་མིའི་

རགིས་ལ་ད་དུང་དགསོ་མཁ་ོཡིདོ་པོས་མ་ཚད། མ་འངོས་པོར་ཡིང་

དགོས་མཁོ་ཡིོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་སོགས་གཞིི་རྩོའི་གནས་ཚུལ་རགས་

བསྡུས་ཐགོ དྲེ་ིབ་ཞུས་ཁག་ས་ོསརོ་བཀའ་ལན་ཞིབི་གསལ་དབྱནི་སྐད་

ཐོག་ཐད་ཀར་རིམ་བཞིིན་སྩལ་ཏིེ་ཆོིབས་ཐོན་གྱིིས་བཞུགས་སྒོར་ངྷ་

རམ་ས་ལར་ཕྱིརི་ཕེབས་བསྐྱངས། 
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 ད་ལམ་ལྡ་ིལརི་བཞུགས་རྒྱུན་རིང་རྒྱ་གར་སྲིདི་བློོན་དང༌། སྲིདི་

བློནོ་ཟུར་པོ། ཤསེ་རགི་བློནོ་ཆོནེ། རྒྱ་གར་སྲིདི་འཛནི་བཅས་མཇལ་

འཕྲེད་དང༌། ཆོསོ་ཚགོས་སུ་འབྱརོ་བ་ཨི་སམ་དང༌། འབྲུག འབྲས་

ལྗོངོས། ལ་དྭགས་སགོས་ཀྱི་ིའཐུས་མ་ིགང་འཚམས་དང་ཡིང་མཇལ་

འཕྲེད་བསྐྱངས། 

༢༽ཀངོ་པེའོི་ིསྐོོརོ་བདོ་གཞུང་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ིཐག་གཅདོ་དང་

བཀའི་སློབོ། 

 སྐབས་དྲུག་པོའི་སྤྱིི་འཐུས་འསོ་བསྡུའི་སྐབས་མལ་སོར་ཁུལ་

ཀངོ་པོ་ོབ་ཁག་གཅགི་གསི་དབུས་གཙང་དང༌། ཁག་གཅགི་གསི་མད་ོ

སྟོད་ཆོོལ་ཁའི་ཁོངས་སུ་འསོ་བསྡུ་བྱ་རྒྱུའི་བསམ་ཚུལ་གླེེང་ལྷགས་བྱུང་

བའ་ིཁར། ཉེངི་ཁྲོ་ིདབང་རྒྱལ་ཅན་ནས་ཀངོ་པོ་ོམད་ོསྟདོ་ཆོལོ་ཁའ་ིཁོངས་

སུ་གཏིགོས་ཚུལ་ཞུ་རྩོདོ་བྱས་པོར། བདོ་གཞུང་རྒྱུན་ལས་ཚགོས་འདུར་

བཀའ་བསྡུར་གནང་མཐར། ཚགོས་གཙ་ོབགྲོསེ་གཞིནོ་ནས་ྋགངོ་ས་

མཆོོག་ལ་སྙིན་སངེ་ཞུས་པོའ་ིཕྱིརི་ཕབེས་སུ། 

 བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་འདི་མང་ཚོགས་ཀྱིི་དཀའ་ངལ་སེལ་

ཐབས་བྱདེ་པོོའ་ིའགན་ཁུར་གནང་མཁན་དང༌། མ་ིམང་ནང་ཁུལ་གྱི་ིལབ་

གླེངེ་མ་ིའབྱུང་བ་བཟི་ོབའ་ིའགན་ཁུར་ཡིདོ་སྟབས། མ་ིམང་ག་ིརྙིགོ་གྲོ་

ཐག་གཅདོ་གང་བྱེད་མ་ིམང་ལ་སྤྲོད་ན་མ་ིའགྲོགིས་ཤངི༌། ཀངོ་པོ་ོཆོལོ་
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ཁ་གང་ཏུ་གཏིོགས་པོའི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱལ་རབས་ལ་ཞིིབ་འཇུག་གིས་ཐག་

གཅོད་བྱ་དགསོ་ཞིསེ་བཀའ་ཕབེས་བཞིནི། 

 ༡༩༧༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༧ ཉེནི་སྐབས་བདུན་པོའ་ིའསོ་བསྡུ་

གནང་ཉེེར་ནང་ཁུལ་དོགས་རྐྱེེན་ཕྱིོགས་འཐེན་གྱིིས་མང་ཚོགས་ནང་བློོ་

བག་འཁོས་སུ་མི་ཕེབས་པོའི་འཁྲོོག་ལངས་མི་འབྱུང་ཆོེད་རང་གཞུང་

རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུ་ནས་གླེེང་རྙིོག་འདིའི་གནས་ཚུལ་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་

ལྡན་ཇི་ཡིོད་ཀོང་དོན་ཞིིབ་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀྱིིས་རྒྱལ་

རབས་དང༌། ཆོསོ་འབྱུང༌། བདོ་གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱངོ༌། རྒོན་རབས་ཀྱི་ི

ངག་རྒྱུན་བཅས་ལ་རྩོ་བརྣན་ཞིབི་འཇུག་བགྱིསི་པོར། ཀངོ་པོ་ོབ་རྣམས་

ཀྱིི་ཆོོལ་ཁའི་གནས་སྟངས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་མཛད་འསོ་ཀྱིི་ཁུངས་ལྡན་

རྒྱུ་མཚན་ཁ་གསལ་ངསེ་རྙིདེ་མདེ་གཤསི། ད་ེལུགས་ྋགངོ་ས་མཆོོག་

ལ་སྙིན་གསལོ་ཞུས་པོར། 

 རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུ་བ་རྣམས་གཟིིམ་ཆུང་དུ་བཀའ་འགུགས་

ཀྱིསི་ད་ེདནོ་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་འབྲས། ‘‘ཁྱེདེ་ཚསོ་ཀངོ་པོོའ་ིརྙིགོ་གྲོའ་ི

སྐོར་གོ་བསྡུར་བྱེད་དུས་གནས་སྐབས་རིང་ཀོང་པོོ་བ་རྣམས་དབུས་

གཙང་དང༌། མད་ོསྟདོ་ཆོལོ་ཁ་རང་རང་འདདོ་མསོ་ཀྱི་ིཐགོ་ནས་འསོ་

བསྡུ་བྱ་རྒྱུའ་ིསྐད་ཆོ་བྱུང་འདུག་ཀྱིང༌། ད་ེན་ིཕྱིགོས་གཅགི་ནས་བདོ་མ་ི

ནང་ཁུལ་ཤགོ་འགྲོལི་དམ་ཚགི་ཆོགས་གཞི་ིདང༌། གཉེསི་ནས་འག་ོ

ཁྲོདི་ཀྱིསི་མ་ིམང་ལ་ལག་པོ་འཕྱིསི་པོ་ལྟ་བུའམ། ཡིང་ན། འག་ོཁྲོདི་

ནས་རྙིོག་གྲོ་ལ་གདོང་ལེན་མ་བྱས་པོར་ཐབས་ཀྱིིས་གཡིོལ་བ་ལྟ་བུ་
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ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་སྟབས་ཀངོ་པོ་ོམད་ོསྟདོ་དང༌། དབུས་གཙང་གང་ག་ིཁངོས་

གཏིོགས་ཇི་ཡིིན་རྒྱལ་རབས་ཆོོས་འབྱུང་ལོ་རྒྱུས་ཁག་ལ་བརྟེག་ཞིིབ་

བྱདེ་སླད་ཀངོ་ཞིབི་ཚགོས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་བྱས་པོ་རདེ།

 བར་དརེ་རྒྱལ་རབས་དང༌། ཆོསོ་འབྱུང་སགོས་ལ་ཞིབི་འཇུག་

བྱས་ཡིདོ་ཀྱིང༌། ཕྱིགོས་ས་ོསསོ་ག་ོབ་ལནེ་ཕྱིགོས་མ་ིམཐུན་པོ་ལྟ་བུས་

རྒྱུན་ལས་ནས་ག་ོབསྡུར་ཐག་གཅདོ་ཐུབ་མདེ་པོ་རདེ། ཀངོ་པོ་ོམད་ོསྟདོ་

ཁངོས་ཡིིན་ཚུལ་བརྗེདོ་མཁན་ཁག་གཅགི་དང༌། དབུས་གཙང་ཁོངས་

ཡིནི་ཚུལ་བརྗེདོ་མཁན་ཁག་གཅགི་བཅས་བྱུང་བ་རདེ། འགའ་ཞིགི་གསི་

རང་ཉེདི་ཀྱི་ིའདདོ་གཏིམ་ཤུགས་ཆོ་ེའདྲེསེ་པོའ་ིམཐངོ་ཚུལ་ཡིང་བྱུང༌། 

 འནོ་ཀྱིང༌། རྒྱལ་རབས་དང༌། ཆོསོ་འབྱུང་ལ་ད་ོསྣང་ཡིདོ་མཁན་

མཁས་བཙུན་བཟིང་པོ་ོདང༌། གདངོ་ཐགོ ལྷག་པོར་དུ་བདུད་འཇམོས་

རིན་པོ་ོཆོེ་ནས་ལུང་འདྲེེན་ཁུངས་སྐྱེལ་གནང་བའི་ནང་ཀོང་པོ་ོའདི་བཞིིན་

དབུས་གཙང་ཁོངས་ཡིིན་ལུགས་གསལ་པོ་ོའཁོད་སྟབས་ངོས་ནས་དེ་ལ་

ཆོ་འཇོག་བྱདེ་རྒྱུ་ཡིནི། མ་ཟིད། ཀངོ་པོ་ོདབུས་གཙང་ཁངོས་གཏིགོས་

ཡིིན་པོའི་བོད་གཞུང་ནས་དེ་སྔོན་བཀོད་ཁྱེབ་སྔ་རྗེེས་བྱས་ཡིོད་པོར་

བརྟེནེ། བདོ་གཞུང་གིས་ཐག་གཅདོ་ཇ་ིབྱས་ལ་འགྱུར་བ་གཏིངོ་རྒྱུར་རྒྱུ་

མཚན་ཡིང་དག་པོ་མདེ་སྟབས། གཞུང་གསི་གཏིན་འབབེས་སྔར་མུས་

རང་འཇགས་འཛནི་དགསོ། ཁྱེདེ་ཚསོ་ངསོ་ལ་དབང་ཆོ་སྤྲོད་པོ་ཡིནི་ན་

ཐག་གཅདོ་ད་ེརང་ཡིནི། 

 ལར་ནས་ད་ལྟ་བོད་ཀྱིི་ས་ཁྲོ་བཟིོ་བཀོད་བྱེད་མུས་ལ་བརྟེེན། 
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ལོ་རྒྱུས་ནང་གི་གནད་ཆོེའི་ས་གནས་ཁག་གི་ངོ་སྤྲོོད་འགྲོེལ་བཤད་

ངསེ་པོར་དགསོ་སྟབས། རམི་བཞིནི་ཀངོ་པོ་ོབྲ་ེསྣ་དང༌། སགོ་ལ་སྐྱ་བ་ོ

སགོས་ས་གནས་གང་དུ་ཡིདོ་གསལ་པོ་ོབྱུང་ན། དའེ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ས་

ཡུལ་ངོ་མས་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུར་བསྒྱུར་བཅོས་གཏིོང་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་

གང་ཡིང་ཡིངོ་ག་ིམ་རདེ། དའེ་ིཚ་ེབདུད་འཇམོས་རནི་པོ་ོཆོ་ེནས་ཀྱིང་

བསྐྱར་དུ་དགངོས་པོ་བཞིསེ་དགསོ་པོ་ཆོགས་ཀྱི་ིརདེ། 

 ད་ལམ་ཀོང་པོོའ་ིརྙིོག་གླེེང་ཞུ་རྩོོད་བྱ་མི་རྩོ་བ་དབང་རྒྱལ་ལ་

ཐུག་འདུག ཉེངི་ཁྲོ་ིདབང་རྒྱལ་ཅན་ནས་ཕུལ་ཞིསེ་པོ་བཀའ་ཤག་ལ་སྙིན་

ཞུ་ང་ོམ་དང༌། ང་ོབཤུས་སྐུ་སྒོརེ་ཡིགི་ཚང་དུ་ཕུལ་འབྱརོ་ཞུ་དནོ་ནང་

བདོ་གཞུང་ལ་ཡིདི་ཆོསེ་མདེ་པོའ་ིརྒྱུ་མཚན་བཀདོ་འདུག དབང་རྒྱལ་

ཅན་ཞིསེ་པོའ་ིཅན་སྒྲིའ་ིནང་དབང་རྒྱལ་ལས་ནུས་པོ་ཆོ་ེབ་དང༌། ཡིགི་

བརྗེདོ་བད་ེབ་ཞིགི་ཡིདོ་ན་ལས། ད་ེམནི་དབང་རྒྱལ་རང་ནས་འད་ིསྐརོ་

ཁ་གསལ་ཁུངས་སྐྱལེ་བྱདེ་དགསོ། 

 བོད་གཞུང་ལ་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པོའི་སྐྱོན་བརྗེོད་ཡིོད་ན་བྱས་ཆོོག་

ཀྱིང༌། ད་ེམནི་ཧམ་པོ་དང༌། དཔུང་ཤདེ་ལྟ་བུས་གང་བྱུང་སྐྱནོ་བརྗེདོ་བྱས་

པོ་འད་ིངསོ་ཀྱི་ིརྣ་བར་ཕྱིནི་མ་སངོ༌། གཞི་ིནས་གཞུང་ལ་ཁུངས་མདེ་སྐྱོན་

བརྗེདོ་བྱས་ན་ངསོ་ལ་ཕགོ་ག་ིའདུག ངསོ་བདོ་གཞུང་གི་འག་ོཁྲོདི་བྱདེ་

པོའ་ིརངི་ཧམ་པོ་དང༌། དཔུང་ཤདེ་བྱདེ་མཁན་རགིས་ལ་དག་པོ་སྟརེ་

མ་ིཐུབ། ད་བར་འགའ་ཤས་ནས་དབང་རྒྱལ་ཁྲོག་ག་ིཁྲུག་ག་ིབྱདེ་མཁན་

གཅིག་ཡིནི་ལུགས་ཤདོ་མཁན་འདུག འགས་སམེས་ཤུགས་ཡིདོ་པོའ་ི
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མ་ིགཅགི་ཡིནི་ཚུལ་ཟིརེ་འདུག ཡིནི་ནའང༌། ད་ཆོ་རང་གསི་བྲསི་པོའ་ིཡི་ི

ག་ེའད་ིརདེ། འད་ིའདྲེའ་ིམ་ིགཅགི་གསི་བཟིསོ་པོའི་རྙིགོ་གྲོ་འད་ིརགིས་རྒྱུ་

མཚན་ལྡན་པོ་ཞིགི་ལ་ངསོ་འཛནི་བྱདེ་འདདོ་མདེ། 

 ༡༩༧༨ ལརོ་ཚགོས་གཙ་ོགཞིནོ་པོའ་ིསྐརོ་ལ་སྐྱནོ་འཛུགས་

བྱས་པོ་ད་ེདག་རང་དགར་ཞིགོ་རྒྱུ་རདེ་དམ། ད་ོབདག་སྐད་འདྲེ་བཏིང་

སྟ་ེག་ོབསྡུར་བྱདེ་རྒྱུ་ཡིནི་ནམ། དའེ་ིསྐརོ་རྩོ་བའ་ིཚགོས་གཙ་ོགཞིནོ་པོས་

ཀྱིང་དག་འབུད་བྱ་དགསོ། ནོར་ཡིདོ་ན་གབ་སྦས་བྱས་ན་མ་ིའགྲོགིས། 

ཉེེ་ལམ་ནང་སྲིིད་བཀའ་བློོན་ལ་མི་གསོད་ཀྱིི་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་ཡིོད། 

འནོ་ཀྱིང༌། ད་ེའདྲེ་གཏིན་ནས་ཡིངོ་མ་ིཤསེ་པོ་ཞིིག་རདེ། ཅ་ིསྟ།ེ ཁྲོམིས་

ཐགོ་ནས་སྐྱནོ་ཟུག་ག་ིཡིདོ་ན་ད་ེལ་ཟིརེ་རྒྱུ་གང་ཡིང་མདེ། ད་ེདང་གཅགི་

པོ་རདེ། 

 བཙན་བྱོལ་དུ་འཁོད་འབྱོར་བོད་མི་སྟོང་ཕྲེག་བརྒྱ་ཙམ་ཡིོད་

པོའ་ིཁྲོདོ་ནས་ཧ་ལས་ན་སྟངོ་ཕྲེག་གཅགི་གཉེསི་སམ། ཡིང་ན། སྟངོ་

ཕྲེག་ཁ་ཤས་ནས་གཞུང་ལ་རྙིགོ་གླེངེ་བཟི་ོསྲིདི་ནའང༌། བདོ་མ་ིམང་ཆོ་ེ

བས་གཞུང་ལ་ཡིདི་ཆོསེ་དང༌། བློསོ་བཀལ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིདོ་སྟབས། བདོ་

མི་ཉུང་ཤས་ཀྱིིས་གང་བཤད་རུང་མ་བཤད་རུང་དེ་ལ་ང་ཚོས་ཧ་ལས་

དགསོ་དནོ་མ་ིའདུག གཞི་ིནས་བདོ་སྤྱི་ིཔོའ་ིལས་དོན་ལ་ང་ོལྐོགོ་མ་

བྱས་པོར་དྲེང་པོོ་དྲེང་བཞིག་གི་ལམ་ནས་བདེན་པོའི་བརྡར་ཤ་གཅོད་

དགསོ། ཧམ་པོ་དང་དཔུང་ཤདེ་ཀྱི་ིདབང་དུ་མ་ིགཏིངོ་བར་བདནེ་པོའ་ི

གཞི་ིརྩོ་བཟུང་ཐུབ་པོ་བྱདེ་དགསོ། ད་ེབཞིནི་དུ་སྤྱི་ིཔོའ་ིལས་དནོ་སྒྲུབ་
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སྐབས་དཀའ་ངལ་ལ་མ་གཡིོལ་བར་དེ་ལ་གདོང་ལེན་གྱིི་ཐོག་ནས་དཀའ་

རྙིགོ་སལེ་ཐབས་ངསེ་པོར་བྱདེ་དགསོ།’’jམཆོན། ཞིསེ་སྩལ། 

 ས་གསུམ་རླབས་ཆོནེ་དག་ེལགེས་དཔོལ་ཡིནོ་གྱི།ི། 

 བྱདེ་པོ་ོའཕགས་ཡུལ་ནང་བསྟན་ཆོསོ་ཚགོས་ཀྱིི།།

 འདུས་པོ་དག་ེབའ་ིཕུལ་བྱུང་ཚགོས་མགནོ་དུ།།

 ཞིབས་སནེ་པོདྨ་དཀར་པོོའ་ིའདབ་བརྒྱ་གྲོལོ།། 

 ད་ེཚ་ེའདུ་ཚགོས་རྒྱས་པོའ་ིལགེས་བྱས་སུ།།

 རྒྱ་གར་སྲིདི་བློནོ་རླབས་ཆོནེ་འཁརོ་ལོའ་ིམགནོ།།

 ཞིབས་ཀྱི་ིརྩོབིས་སྟངོ་གྲོལོ་བའ་ིདཔོལ་ཡིནོ་ཡིང༌།།

 ལགེས་མཛད་དཔྱོདི་ཀྱི་ིདགའ་སྟནོ་ད་ེརུ་ངམོས།། 

 རྣམ་དཔྱོདོ་འཕྲུལ་མཛངས་གཞིནོ་ནུའ་ིཚགོས་སྡེ་ེཡི།ི།

 གང་ག་ིཞིབས་རྡུལ་བསྙིནེ་པོའ་ིཕ་ོཉེའ་ིགླུར།།

 དམར་པོོའ་ིསྒྲིགི་འཛུགས་འཛུགས་འསོ་མཆོསི་མནི་གྱིི།།

 དྲེ་ིཞུའ་ིའསོ་ཆོེའ་ིབཀའ་ལན་སྤྱི་ིབརོ་བརྒྱན།།
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ས་བཅད་གཉིསི་པེ། 

མད་ོསྨད་འིག་ོའིཐུས་མཇལ་བཅརོ་དང་ཉི་ིཧོངོ་དང་བདོ་

ཕྲུག་ཁྱྀམྀ་སྡེེརོ་ཆེབིས་བསྒྱུརོ། 

༡༽མད་ོསྨད་འིག་ོའིཐུས་མཇལ་བཅརོ་ལ་བླང་དོརོ་བཀའི་

སློབོ།  

 ཉེེ་ལམ་ཐེ་ཝན་གཞིོན་ནུ་དམག་གི་གསར་ཤོག་ཅེས་པོའི་ནང་

ཨི་མདོ་དང་ཁམས་པོའི་ཚོགས་ཁག་བཅུ་གསུམ་གྱིི་གུང་རྒོོལ་མཐུན་

སྒྲིིལ་ཚོགས་པོར་ཐེ་ཝན་བོད་སོག་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱུན་དུ་རོགས་

རམ་བྱདེ་མུས་ཡིནི་ལུགས་དང༌། ཚགོས་པོའ་ིའག་ོའཛནི་གུང་ཐང་

ཚུལ་ཁྲོིམས་ནས་ཐེ་ཝན་དུ་ཚོགས་ཁག་བཅུ་གསུམ་གྱིི་དོན་གཅོད་

ལས་ཁུངས་བཙུགས་ཏིེ་འབྲེལ་ལམ་སྔར་ལྷག་ཡིོང་ཐབས་ཞུས་ལུགས་

སགོས་བཀོད་ཐནོ་བྱུང་སངོ་བ་དེ་ན།ི འཛམ་གླེངི་མ་ིམང་ག་ིམདུན་མཐངོ་

དུ་བོད་རིགས་སྤྱིི་དང་ལྷག་པོར་མདོ་སྟོད་སྨོད་ཀྱིི་མི་མང་གི་མགོ་བོར་ཐེ་
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ཝན་བོད་སོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིི་སྡུག་ལག་ནག་པོོ་དེ་བརྐྱེངས་པོ་དང༌། 

བདོ་རགིས་སྤུན་ཟླའ་ིདབར་དཀྲུག་ཤངི་དབྱནེ་སྦྱོརོ་དང༌། བདོ་མིའ་ིརྩོ་

དནོ་བརླག་ཐབས་དང་ཉེམས་དམས་སུ་གཏིངོ་ཐབས། རྒྱལ་གཅསེ་ལྷག་

བསམ་དང་སམེས་ཤུགས་གཅགོ་ཐབས། བདོ་རགིས་ནང་ཁུལ་འཁནོ་

རྩོདོ་འབྱུང་ཐབས་སགོས་བསམ་བརྣག་ངན་གཡི་ོཞིགི་ལ་བརྟེནེ། རང་

གཞུང་ནས་ཚགོས་ཁག་ ༡༣ འག་ོའཛནི་དང་མ་ིའཐུས་ཆོདེ་འགུགས་

ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ནས་གཞུང་དམངས་དབར་ཡིར་ཞུ་མར་གསུང་ཕན་

ཚུན་ག་ོསལེ་སྦྱོངས་བཤད་ཞིབི་ལྷུག་གནང་མཐར། སྤྱི་ིདོན་ཐགོ་གཞུང་

དམངས་བསམ་ཕྱིོགས་གཅིག་གྱུར་ལྷ་ཞིི་ལྷུ་འགྲོིགས་ངང་གསར་ཤོག་

ལ་དགག་ལན་གཞུང་དམངས་གཉེིས་ཕྱིོགས་ནས་བཀོད་ཐོན་སྐབས་

དའེ་ིཕྱི་ིརྒྱར་གནས་ཚུལ་མཇུག་བསྡེམོས་གཙང་སལེ་དུ་གྱུར་ཀྱིང༌། ནང་

དོན་གུང་ཐང་ཚུལ་ཁྲོིམས་རྐྱེེན་བསད་ཀྱིི་གནས་ཚུལ་མཇུག་གཙང་བྱུང་

བསྟུན། རང་གཞུང་དང༌། ཆུ་སྒོང༌། ཆོགི་ཚགོས། ཚགོས་ཁག་བཅུ་

གསུམ། གཞིན་ཡིང༌། འབྲལེ་ཡིདོ་མ་ིསྣ་བཅས་ཡིདོ་ཀྱི་ིཚགོས་འདུ་རྒྱས་

པོ་ཞིགི་བསྡུ་བསྐངོ་གནང་རྒྱུར་ཐག་གཅདོ་གནང༌།  

  ༡༩༧༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༦ ནས་ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༣ བར་མད་ོསྨོད་

མི་མང་གི་ཚོགས་འདུ་ཞིིག་བཞུགས་སྒོར་དུ་འཚོགས་པོའི་ཚོགས་འཐུས་

སུ་ས་ཁུལ་ཁག་བཅུ་བདུན་གྱིི་མདོ་སྨོད་མི་འཐུས་གྲོངས་གྱི་ལྔ་སྐོར་ཆོེད་

འཛོམས་ཀྱིིས་གཞུང་དམངས་ཀྱིི་དོན་དུ་སྐབས་བསྟུནཕྱིར་བ་གྲུ་འདེགས་

ཞུ་རྒྱུའ་ིསླད། གྲོསོ་གཞི་ིདནོ་ཚན་ལྔའི་ཐགོ་ཏུ་གྲོསོ་བསྡུར་བྱས་པོ་མ་
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ཟིད། ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༨ ཉེནི་ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆོནེ་པོརོ་གསལོ་

འདབེས་སྙིན་ཞུ་ཕུལ་བའ་ིདནོ་སྙིངི༌། 

 བོད་གཞིིས་བྱེས་ཡིོངས་ཀྱིི་དབུ་ཁྲོིད་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་

མགོན་ཆོེན་པོོར་བདག་ཅག་མདོ་སྨོད་སེར་སྐྱ་མི་མང་རྣམས་སྔར་ལྷག་

མཐུན་ལམ་རྡོག་རྩོ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིིལ་ཏིེ་མགོན་པོོ་མཆོོག་གི་དབུ་ཁྲོིད་

ལམ་སྟནོ་འགོ་ཤར་བསྐྱདོ་ཀྱིསི་རང་ག་ིགཞུང་དང༌། གཞུང་གི་དབུ་ཁྲོདི་

བཅས་ལ་གནས་དུས་ཚདོ་རྩོསི་དང༌། གཞིསི་བྱསེ་བདོ་མིའ་ིརྩོ་དནོ་

ལ་འགལ་རྐྱེནེ་སྒྲུབ་པོའ་ིབྱ་སྤྱིདོ་ཕྱི་ིནང་སུ་ཐད་ནས་བྱུང་རུང༌། ད་ེལ་

སྐབས་བསྟུན་གདོང་ལེན་མཐའ་སྐྱེལ་བྱ་རྒྱུར་སེམས་ཐག་གཙང་བཅད་

ཀྱིི་དམ་བཅའ་བཞིག་ཟིིན་པོའི་མིང་རྟེགས་རིམ་འབུལ་ཞུས་ཡིོད་ལགས་

ན། 

 མི་རེ་ཟུང་གི་བྱ་སྤྱིོད་ཀྱིིས་རྐྱེེན་པོས་མགོན་པོོ་གང་གི་ལྷ་

དགོངས་རྙིོག་འགལ་རིགས་བྱུང་ཡིོད་སྲིིད་ཚེ་ལྷ་དགོངས་གསལ་དྭངས་

ཐགོ་སྐྱ་ེའགྲོ་ོསྤྱི་ིདང༌། ལྷག་པོར་བདག་ཅག་གཞིསི་བྱསེ་བདོ་འབངས་

ཉེམ་དམན་རྣམས་ཀྱིི་ཆོོས་སྲིིད་གཉེིས་ཀྱིི་མགོན་སྐྱབས་དམ་པོར་སྐུ་

ཚ་ེཞིབས་པོད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟེན་ཅངི༌། བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱིང་སྔར་

བཞིིན་འབྲལ་མེད་མཉེེས་བཞིིན་རྗེེས་སུ་འཛིན་པོའི་བཀའ་བཞིེས་ཟིབ་མོ་

སྤྱིི་སྩོལ་ཐུགས་རྗེེ་ཆོེ་བ་ཞིེས་སྙིན་ཞུ་ཐད་འབུལ་ཞུས་པོ་དང་ཆོབས་ཅིག་

ཚོགས་འདུ་བ་ཡིོངས་རྫོགས་མཇལ་བཅར་སྐབས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་

མགནོ་ཆོནེ་པོ་ོམཆོགོ་ནས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ‘‘ཁྱེདེ་རང་ཚསོ་བདོ་སྤྱིི་
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པོའི་དོན་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱིི་སེམས་ཤུགས་དང་རྣམ་འགྱུར་དེ་ཁྱེེད་རང་ཚ་ོ

མི་རེ་ངོ་རེའི་གདོང་ལ་འཁྱེེར་ཏིེ་ཡིོང་བ་ཡིིན་པོ་ལ་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་

བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། ང་ཚསོ་མི་མང་ག་ིདནོ་ལ་དམངས་གཙོའ་ིསྐད་ཆོ་བཤད་

ནའང་རདེ། ཆོསོ་ཀྱི་ིསྐད་ཆོ་བཤད་ནའང་རདེ། གང་ལྟར། ཡིང་སྙིངི་མང་

ཚགོས་ཀྱི་ིབད་ེསྡུག་དང༌། མང་ཚགོས་ཀྱི་ིབསམ་བློ་ོད་ེང་ཚསོ་གཙུག་ཏུ་

འཁྱེརེ་རྒྱུ་རདེ། 

 དེ་རིང་ཁྱེེད་རང་ཚ་ོཕྱིོགས་མཐའ་ནས་ཨི་མད་ོབ་རྣམས་ཡིོང་བ་

རདེ། ཁྱེདེ་རང་ཚོའ་ིབསམ་བློ་ོགཏིངོ་སྟངས་ཀྱི་ིསྐོར་ལ་ངསོ་ཀྱིསི་འདརི་

འགྲོལེ་བཤད་ཅགི་རྒྱག་ག་ིཡིནི། 

 བར་སྐབས་བོད་གཞུང་གི་མངའ་འོག་ཏུ་བོད་ཡིོངས་རྫོགས་

གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལི་ཐུབ་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། དངེ་སང་ང་ཚསོ་བདོ་རང་བཙན་

བསྒྲུབ་རྒྱུའ་ིདམགིས་ཡུལ་ད་ེགང་འདྲེ་ཡིནི་ཟིརེ་ན། སྐད་དང་ཡི་ིགསེ་

ཤན་ཕྱིེ་བའི་བོད་རིགས་ཡིོངས་སུ་རྫོགས་པོ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིིལ་བའི་བོད་

རང་བཙན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ད་ེཡིནི་པོ་སྔ་རྗེསེ་རམི་པོར་བཤད་པོ་ལྟར་རདེ། ད་

ལྟའི་དུས་ཚོད་འདིར་ང་རང་ཚོ་སྐྱིད་སྡུག་གཅིག་ཏུ་མ་བསྒྲིིལ་བར་མདོ་

སྟདོ་སྨོད་གཉེསི་ཟུར་དུ་ཡིནི་མདགོ་མདགོ་དང༌། མད་ོསྟདོ་སྨོད་གཉེསི་ད་ེ

སྔ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་གི་འགོ་ལ་བསྡེད་མྱོོང་མེད་མདོག་བཤད་དེ་ད་རེས་

ཀྱི་ིདུས་ཚདོ་འད་ིསྤྱི་ིས་བར་ས་བྱས་ཏི་ེའཐུས་ཤརོ་ཕྱིནི་པོ་ཡིནི་ན། ད་ེསྔ་

རྒྱ་སྡེེའི་འོག་ཏུ་བསྡེད་པོ་རྣམས་སླར་ཡིང་དུས་ཡུན་རིང་པོོ་གཅིག་རྒྱ་

སྡེའེ་ིའགོ་ལ་ཚུད་ད་ེཕྱིནི་ཆོད་སྐབས་གཅགི་ག་ིརངི་སྐད་རྒྱག་ས་དང༌། ར་ེ



16

བ་རྒྱག་ས་མདེ་པོའ་ིབཟི་ོའདྲེ་པོ་ོཆོགས་རྒྱུ་རདེ།

 དབུས་གཙང་ཁུལ་རྣམས་བདོ་རིགས་རྒྱ་ཆོནེ་པོ་ོདང༌། ས་ཆོ་

རྒྱ་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་དང་ཁ་བྲལ་ནས་ཚུར་ཕྱིོགས་འདིར་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་

དུམ་བུ་གཅགི་ལ་རང་བཙན་བྱུང་ནའང༌། ད་ེལ་སྟབོས་དང་གང་ཅིའ་ིནུས་

པོ་ཞིན་དུ་འགྲོ་ོརྒྱུ་རདེ། རྒྱུ་མཚན་ད་ེའདྲེ་སངོ་སྟབས། ང་རང་ཚ་ོཆོལོ་

ཁ་གསུམ་གྱིི་བོད་རིགས་ཡིོངས་རྫོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིིལ་ནས་བོད་རང་

བཙན་ལེན་རྒྱུ་དེ་ང་ཚའོི་སྲིོག་ལ་ཐུག་ཀྱིང་བློོས་གཏིོང་མི་ཐུབ་པོའི་རྩོ་དོན་

ཆོནེ་པོ་ོཞིགི་རདེ། རྩོ་དནོ་ད་ེང་ཚསོ་ཐགོ་མ་ཉེདི་ནས་དམགིས་ཡུལ་དུ་

བཟུང་ཡིདོ། ད་ེའདྲེའ་ིརང་བཙན་གྱི་ིདམགིས་ཡུལ་ནི་ང་རང་ཚ་ོཆོལོ་ཁ་

གསུམ་གཅགི་ཏུ་བསྒྲིལི་བའ་ིརང་བཙན་དགསོ་པོ་ད་ེརདེ།’’ ཅསེ་སགོས་

བཀའ་སླབོ་jམཆོན།ཟིབ་རྒྱས་སྩལ། 

༢༽ཉི་ིཧོངོ་དུ་ཆེབིས་བསྒྱུརོ་ཐངེས་གཉིསི་པེ་བསྐྱངས་པེ།  

 ༡༩༧༨ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༤ ཉེནི་ཉེ་ིཧངོ་དུ་འཛམ་གླེིང་ནང་པོའ་ི

ཆོོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་གཉེིས་པོར་འཛམ་གླེིང་ཞིི་བདེའི་ཆོེད་སྨོོན་ལམ་

གསོལ་འདེབས་ཀྱིི་མཛད་སྒོོར་གདན་ཞུས་ལྟར་ཆོིབས་བསྒྱུར་གྱིིས་རྒྱལ་

ས་ཀྲགོ་ཁྱེ་ོ (Tokyo) རུ་ཞིབས་འཁདོ་བསྐྱངས་པོ་དང༌། ཉེ་ིཧངོ་ནང་

པོའི་ཆོོས་ཚོགས་དང་ཉེི་བོད་ཤེས་རིག་ཚོགས་པོ་ཐུན་མོང་ནས་གོ་སྒྲིིག་

ཞུས་པོའི་གསོལ་ཇའི་སྣེ་ལེན་ཞིིག་ཏུ་གདན་ཞུས་ལྟར་ཞིབས་བཀོད་
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བསྐྱངས། 

 དརེ་ཉེ་ིཧངོ་ག་ིགྲོགོས་པོ་ོཚ་ོདང༌། རུ་སུ་དང་ཕྱི་ིསགོ་ག་ིམཁན་

པོ་ོབློ་མ་རྣམ་གཉེསི་སགོས་མ་ིསྣ་མང་ཙམ་ལྷན་འཛམོས་དང༌། སྣ་ེ

ལེན་ཞུ་མི་རྣམས་ནས་དགའ་བསུའི་གསུང་བཤད་ཐུང་ཙམ་གནང་རྗེེས་

ྋགོང་ས་མཆོོག་ནས་ཁྱེེད་ཚོས་བཅོས་མིན་དགའ་པོོའ་ིངང་ནས་ངོས་ལ་

སྣེ་ལེན་གནང་བ་འདིས་འགྲུལ་བཞུད་རིང་པོོའ་ིདཀའ་ངལ་གྱིི་རྗེེས་སུ་མེ་

ཏིགོ་ལ་ཆོབ་བསལི་བྲན་པོ་ལྟར་བྱུང་ཞིསེ་དང༌། ཉེ་ིཧངོ་དུ་ད་ལམ་ཐངེས་

གཉེསི་པོ་ཕབེས་ཐུབ་པོར་ཐུགས་དགྱིསེ་བྱུང་ཚུལ། ཉེ་ིབདོ་དབར་མི་

རབས་གོང་རམི་ནས་འབྲལེ་ལམ་བྱུང་བ་སགོས་གསུང་བཤད་སྩལ། 

 ཕྱིི་ཉེིན་ཆོོས་ཚོགས་ཀྱིི་ཚོགས་མི་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ཞིལ་

འདོན་ཐུགས་སྨོནོ་གྱིི་རམི་པོ་བསྐྱངས་པོ་དང༌། ཉེ་ིཧངོ་རྒྱལ་སའ་ིནང་ག་ི

དགནོ་སྡེ་ེཁག་བཞི་ིཙམ་ལ་ཞིབས་བཅགས་གཟིགིས་སྐརོ་དང༌། ཆོསོ་

ལུགས་ཀྱི་ིདབུ་ཁྲོདི་ཁག་ལ་མཇལ་འཕྲེད། ཉེ་ིཧངོ་དུ་བཅའ་བཞུགས་རྒྱ་

གར་གཞུང་ཚབ་ཆོནེ་མསོ་མཚནོ་གཞུང་འབྲལེ་མ་ིསྣ་དང༌། ཉེ་ིཧངོ་ཁུལ་

མཛའ་གྲོོགས་མི་སྣ་ཁག་མཇལ་འཕྲེད་སོགས་གནང་སྒོོ་ལེགས་གྲུབ་

ཀྱིསི་བཞུགས་སྒོར་དུ་ཕྱིརི་ཞིབས་བཀདོ། ད་ལམ་ཉེ་ིཧངོ་ས་གནས་གང་

དུ་ཆོིབས་བསྐྱོད་བསྐྱངས་ཀྱིང་ཚགས་འགོད་པོ་ཧ་ཅང་མང་པོོས་འཚང་

ཀ་ཤིག་ཤིག་གིས་སྐུ་དཔོར་བསྒྲིོན་པོ་སོགས་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་ཆོེན་པོོ་ཞུས་

ཏི་ེཉེ་ིསྐད་དང༌། དབྱིན་སྐད་གསར་ཤགོ་ཁག་ག་ིནང་སྐུ་དཔོར་དང༌། གླེངེ་

བརྗེདོ་ཁག་མང་པོ་ོབཀདོ་ཐནོ་བྱུང༌། 
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 དེའི་རྗེེས་འབྲེལ་ཉེི་ཧོང་དུ་གནས་སྡེོད་བོད་རིགས་གཞིོན་

སྐྱེས་རྣམས་སློབ་སྦྱོོང་ཐོན་རྗེེས་ཉེི་ཧོང་དུ་རང་འཇགས་གནས་པོ་ཡིིན་

ན་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོོར་ཕན་རླབས་ཆོེ་བ་ཡིོང་གནས་ཡིིན་སྐོར་མཁས་

དབང་ས་ཧ་ེམ་ིམ་རུ་ཀི་ (Dr.Seimi Maruki,M.D.) ལ་བཀའ་ཡིགི་

ཅགི་ཀྱིང་སྩལ་དནོ།  

ྋ དགྱིསེ་བརྩོ་ེལྡན་པོ་མ་རུ་ཀ་ིམཆོགོ་ལ། 

 ངོས་རང་ཉེེ་ཆོར་ཀྲོག་ཁྱེོ་རུ་ལྟ་སྐོར་དུ་བསྐྱོད་འབྱོར་སྐབས་སྐུ་

ཉེིད་སྟེང་ཞིལ་ངོ་མཇལ་བྱུང་བ་ནི་དགའ་ཚོར་འསོ་པོའི་གྲོོགས་པོོ་རྙིིང་པོ་

ཞིགི་དང༌། ལྷག་པོར་གཉེནེ་གཤནི་རྒྱུས་འདྲེསི་ཅན་ཞིགི་དངསོ་སུ་

མཇལ་འཕྲེད་བྱུང་བ་ནི་ལྷག་པོར་དགའ་སྤྲོའོ་ིགནས་སུ་གྱུར།  

 ཉེི་ཧོང་དུ་བོད་རིགས་གཞིོན་སྐྱེས་ཚོས་ཧུར་འབུངས་ཆོེ་བསྐྱེད་

བྱདེ་བཞིནི་པོར་དགའ་སྤེབོས་སྐྱ་ེགཞིརི་གྱུར། གཞིནོ་སྐྱསེ་ཕལ་མ་ོཆོ་ེད་ེ

སྔ་ལ་ོང་ོབཅུ་ལྷག་རངི་ཉེ་ིཧངོ་རང་དུ་འཚར་ལངོས་བྱུང་ཞིངི༌། ད་ཆོ་ཕ་ོ

མ་ོདར་མ་ག་ོའཕེར་ཤ་སྟག་དེ་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡིོན་སྦྱོངས་པོའི་ག་ོསྐབས་

ཐབོ་པོ་དང་ཆོབས་ཅགི རང་ག་ིམ་ིརགིས་དང༌། བདོ་པོའ་ིརྩོ་དནོ་མ་

བརྗེདེ་པོར་ལར་ཞིནེ་ཡིདོ་པོར་མཐངོ་དུས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ོབྱུང༌། ཉེ་ིཧངོ་

དུ་ཡུན་རིང་གནས་པོའི་སྟབས་ཀྱིིས་ཉེི་བོད་མི་མང་གཉེིས་དབར་གྱིི་ཕན་

ཚུན་གོ་རྟེོགས་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟིབ་ཏུ་གནས་ཐུབ་པོ་བྱུང་འདུག་ཅིང༌། 

ལྷག་པོར་སྐུ་ཉེིད་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་ས་བོན་འདེབས་འཛུགས་གནང་མཁན་

ཐགོ་མ་ད་ེཡིནི་སྟབས།  ངསོ་ནས་བཀའ་དྲེནི་སྙིངི་བཅངས་དང་བཅས་
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ཡི་ིརང་བསྔགས་བརྗེདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིནི། 

 གཞིན་ཡིང༌། ད་ེསྔ་ང་ཚ་ོང་ོམཇལ་སྐབས་གཞིནོ་སྐྱསེ་འད་ི

རྣམས་ཉེི་ཧོང་གི་སྐད་ཡིིག་བེད་སྤྱིོད་ཡིོད་སའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་ནང་ལས་

ཀ་བྱ་རྒྱུ་བྱུང་ན་གང་ལགེས་ཡིངོ་རྒྱུའ་ིབཀའ་མལོ་བྱུང་བ་ལྟར། གཞིནོ་

སྐྱེས་འདི་རྣམས་སོ་སོའ་ིརིག་གཞུང་དང་བོད་མིའི་ངོ་བོ་མ་བརླགས་པོར་

རྒྱུན་འཛནི་ཐུབ་པོ་ཡིནི་ན། རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིརི་ལགོ་བྱེད་པོ་ལས་ཉེ་ིཧངོ་དུ་

རང་གནས་སུ་བསྡེད་ན་འཕྲེལ་ཕུགས་ལེགས་ལམ་ཆོ་ེཞིངི༌། གལ་སྲིདི། 

རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིརི་ལགོ་བྱས་པོ་ཡིནི་ན། མ་ིམང་བྱངིས་དང་མཉེམ་བསྲིསེ་

བྱ་རྒྱུ་ཡིནི་ཞིངི༌། ཉེ་ིཧངོ་དུ་རང་འཇགས་བསྡེད་ན་ལས་ཀ་ག་རེ་བྱདེ་

མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོར་བོད་པོའི་ངོ་བོ་མ་བརླག་པོའི་ཐོག་ད་དུང་བོད་མིའི་

སྐུ་ཚབ་ལྟ་བུ་བྱདེ་ཐུབ་རྒྱུ་སྙིམ་པོ་མ་ཟིད། འད་ིན་ིཉེ་ིབདོ་གཉེསི་དབར་

གྱི་ིག་ོརྟེགོས་ལགེས་སུ་གཏིངོ་རྒྱུར་ཕན་ཁྱེད་ཆོ་ེབ་དང༌། དག་ེམཚན་

ཡིང་ཡིངོ་གཞིརི་བརྟེནེ། ཁངོ་ཚ་ོང་ོའཕྲེད་སྐབས་ངསོ་རང་ག་ིབསམ་ཚུལ་

ཁག་འགྲོལེ་བརྗེདོ་བྱས་ཏི་ེཉེ་ིཧངོ་དུ་རང་འཇགས་བསྡེད་པོའམ། ཡིང་

ན། རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིརི་ལགོ་བྱས་གང་དག་ེས་ོས་ོརང་ཉེདི་ཀྱིསི་བརྟེག་དཔྱོད་

ཞིིབ་འཇུག་སྒོོ་ནས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་རེད་ཅེས་གསལ་བཤད་བྱས་པོ་ཡིིན་

ལ། དནོ་གཅདོ་ལའང་བཀདོ་མངགས་བྱ་རྒྱུ་བྱུང༌།  སྐུ་ཉེདི་ནས་བདོ་མིའ་ི

ཐགོ་ཐུགས་ཁུར་ཆོ་ེབསྐྱདེ་དང༌། རགོས་རམ་ཇ་ིགནང་ལ་ངསོ་ནས་སླར་

ཡིང་ཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེཞུ་རྒྱུ། མཛའ་བརྩོེའ་ིའཚམས་འདྲེ་ིབཅས། ཏཱ་ལའ་ིབློ་

མས་ ༡༩༧༨ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡༧ ལ། ཞིསེ་སྩལ། 
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༣༽བདོ་ཕྲུག་ཁྱྀམི་སྡེའེི་ིདུས་དྲན་མཛད་སྒོོརོ་ཆེབིས་བསྒྱུརོ། 

 ༡༩༧༨ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༢༣ ཉེནི་ངྷ་རམ་ས་ལ་བཞུགས་སྒོར་

བོད་ཕྲུག་ཁྱེིམ་སྡེེ་དབུ་བརྙིེས་ནས་ལོ་ངོ་བཅོ་བརྒྱད་འཁོར་བའི་དུས་དྲེན་

མཛད་སྒོོར་གདན་ཞུས་ལྟར་ཞིབས་སོར་བསྐྱངས་སྐབས་ཕེབས་ལམ་

གཡིས་གཡིོན་དུ་ལས་བྱེད་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་རུ་སྒྲིིག་གུས་འདུད་

དང་སྦྲགས་ཕེབས་བསུ་གཟིབ་རྒྱས་ངང་སློབ་ཕྲུག་ལག་རྩོལ་དངོས་རྫས་

འགྲོེམས་སྟོན་ཁང་ལ་སྤྱིན་ཞིིབ་བསྐྱངས་ཏིེ་རྩོེད་ཐང་གི་སྡེིངས་ཆོའི་

སྟངེ་བཞུགས་ཞིབས་འཁདོ་པོ་དང༌། སླབོ་ཕྲུག་ཕ་ོམ་ོརྣམས་ནས་རྔ་རལོ་

དང་བསྟུན་སྡེེ་ཁག་བཞིིས་རུ་སྒྲིིག་གུས་འདུད་དང་བསྟོད་གླུ་ཕུལ་བ་

སགོས་འཆོར་ཅན་ལྟར་ཞུས། 

 ད་ེརྗེསེ་ྋགོང་ས་མཆོགོ་ནས་ཕབེས་སྒོོའ་ིསྙིངི་པོརོ། ‘‘ད་ཕན་

ང་ཚོས་བོད་སྤྱིི་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་ཆོབས་ཅིག་ན་གཞིོན་ཚོའི་ཤེས་བྱ་

ཡིོན་ཏིན་ལ་དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ་ལས་འགན་ཆོེ་ཤོས་ཤིག་ཏུ་བརྩོིས་ནས་འབད་

བརྩོནོ་གནང་བ་ལྟར། ཤསེ་ཡིནོ་གྱི་ིཐགོ་ལ་གཞི་ིརྩོ་བརྟེན་པོ་ོཞིགི་ཚུགས་

ཐུབ་པོ་བྱུང་ལུགས་དང༌། བདོ་ཕྲུག་ཁ་ེགཙང་ག་ིསྒྲིགི་འཛུགས་འད་ིའདྲེ་

ཞིགི་ཡིངོ་དནོ་ན།ི ང་ཚ་ོའཛམ་གླེངི་གི་མ་ིའདྲེ་འདྲེའ་ིནང་ནས་མ་ིའདྲེ་བ་

ཞིགི་ཡིནི་པོ་དང༌། ད་ེན་ིང་ཚརོ་མཐུན་རྐྱེནེ་འཛམོས་པོའ་ིརྒྱུ་མཚན་གྱིསི་

བྱུང་བ་གང་ཡིང་མནི། དཔོརེ་ན། ས་གནས་འད་ིགའ་ིཡུལ་མིའ་ིཕྲུ་གུ་ཚ་ོ

དང༌། རྒྱ་གར་བའ་ིཕྲུ་གུ་ཚ་ོཡིང་ཕུང་པོ་ོཤ་རུས་ལས་གྲུབ་པོ། མ་ིཡིནི་
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པོ། བད་ེསྐྱདི་སྒྲུབ་པོ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་སལེ་བའ་ིཐབོ་ཐང་ཡིདོ་པོ་ང་ཚ་ོ

དང་གཅགི་གྱུར་ཡིནི། 

 འནོ་ཀྱིང༌། ང་ཚ་ོརང་ག་ིལུང་པོ་བྲལ་ནས་མིའ་ིལུང་པོར་གྱིར་

བའ་ིགནས་ཚུལ་འདིའ་ིའགོ་ནས་ང་ཚོའ་ིཆོོས་དང་ཤསེ་རགི གཞིིས་

ཆོགས་སོགས་གང་ཅིར་བོད་སྤྱིིའི་དོན་དང་སྦྲེལ་ནས་ལས་དོན་བསྒྲུབ་

དགསོ་པོ་ཞིགི་ཆོགས། གནས་ཚུལ་ད་ེགཞི་ིལ་བཞིག་སྟ་ེབདོ་མ་ིརགིས་

ཀྱི་ིརྣམ་པོ་མ་ཡིལ་བ་དང༌། བདོ་པོའ་ིདྲེ་ིམ་མ་བརླག་པོ། བདོ་མ་ིརགིས་

ཀྱིི་ཁྱེད་ཆོོས་དང་གོམས་གཤིས་བཟིང་པོོ་རྣམས་ཡིོད་པོའི་ཐོག་དེང་དུས་

ཀྱི་ིཤསེ་ཡིནོ་གནས་ཚད་ཡིདོ་པོ་དང༌། དངེ་དུས་ཀྱི་ིམ་ིགྲོལ་ལ་ཚུད་ཐུབ་

པོའ་ིཐབས་ཤསེ་བྱདེ་དགསོ་ལུགས། ང་ཚ་ོམ་ིཡིནི་པོའ་ིཆོ་ནས། མའི་ིཤ་

མདོག་དང༌། དབུལ་ཕྱུག གྲོལ་རམི་གྱི་ིདབྱ་ེབ་མེད་པོར་ཚང་མར་མིའ་ི

འདྲེ་མཉེམ་སྤྱི་ིསྙིམོས་ཀྱིསི་བྱམས་བརྩོསེ་སྐྱངོ་དགོས་ལུགས། མ་ིཡི་

རབས་བཟིང་པོ་ོབྱས་ནས་གཞིན་དག་ལ་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པོ་མི་ཚེའི་སྙིིང་པོ་ོ

ཡིནི་ལུགས། བདོ་པོ་ཡིནི་པོའ་ིཆོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིརྩོ་དནོ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་མ་བརྗེདེ་

པོ་དགསོ་ལུགས།’’jམཆོན། སགོས་བཀའ་སླབོ་ཞིབི་པོརསྩལ། 

 ཉེནི་ཤས་རྗེསེ་ཨི་ར་ིབ་བུད་མདེ་ (Barbara.N.Frye) དང་

སྐུའི་གཅེན་པོོ་བློོ་བཟིང་བསམ་གཏིན་སོགས་མི་གྲོངས་བཅུ་ཙམ་ལ་

ཐུགས་རྗེ་ེཆོནེ་པོོའ་ིདབང་ག་ིསྟ་གནོ་དངསོ་གཞི་ིཆོབས་སྦྲགས་ཐགོ རྒྱལ་

སྲིས་ལག་ལནེ་ས་ོབདུན་མའ་ིབཤད་ལུང་དང༌། མཚན་ཞིབས་གསརེ་

ཀངོ་རནི་པོ་ོཆོ་ེདང༌། རྣམ་གྲྭ་མཁན་པོ།ོ རྫགོས་ཆོནེ་སྤྲུལ་སྐུ། རྣམ་གྲྭ། 
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གནས་ཆུང་གྲྭ་རྒོན་གྲོས་བཅས་མི་གྲོངས་དྲུག་ཅུ་ལྷག་ལ་དཔོལ་ཆོེན་རྡོ་

རྗེ་ེཕུར་པོའ་ིདབང་དངསོ་གཞི་ིསྟ་གོན་ཆོབས་སྦྲགས་སུ་སྩལ། 

 ཕུ་ཐུང་སམེས་གཤསི་རླུང་ཡིན་འགྱུ་བ་ལས།།

 བྱུང་བའ་ིབབ་ཅལོ་གཏིམ་ལ་གོམས་པོ་འགས།།

 ཆོལོ་གསུམ་དཔུང་གདང་གཏིརོ་བའི་ཟླསོ་གར་ན།ི།

 བྱ་ེམའ་ིའཆོངི་བུ་རུམ་པོའ་ིངང་ཚུལ་ཉེདི།། 

 དབྱནེ་སྦྱོརོ་ཚརེ་མའ་ིགདན་ལ་མ་ིར་ེབཞིནི།།

 བསལི་ལྡན་བུས་པོས་བདནེ་ལུགས་སྟངོ་ག་ིདབྱངས།།

 གསལོ་བས་ལགེས་ཚགོས་དཔོལ་གྱི་ིཕྱྭ་གཡིང་ག།ི

 ཤསི་པོ་སྩལ་བས་རྒྱལ་རྣམས་ཡིདི་ཀྱིང་མྱོསོ།། 

 རྒྱལ་ཐབས་གསརེ་གྱི་ིའཁརོ་ལ་ོའདགེས་མཁས་པོའ།ི།

 གྲོགས་པོ་ཡིདི་འངོ་དནོ་ལྡན་ལྷ་ཡི་ིརྔ།།

 སྲིདི་འདརི་སྒྲིགོ་པོའ་ིཉེ་ིཧངོ་ཡུལ་སྡེ་ེརུ།།

 ཞིབས་སནེ་དག་ེལགེས་འབུམ་གྱི་ིབཅུད་དུ་བསྟམིས།། 

 བྱུང་རབས་རྨུ་ཐག་དཀར་པོོའ་ིབསལི་གཡིབ་ཀྱིསི།།

 ཡིངོས་འཁྱུད་ལྔ་ཟུང་རགི་པོའ་ིསྐྱདེ་ཚལ་དག 
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 ཉེ་ེབར་བསྙིནེ་ལ་རགིས་ཀྱི་ིསླབོ་བུ་ཚགོས།།

 ཐུགས་རྗེེའ་ིལྕག་གསི་བསྐུལ་བའ་ིང་ོམཚར་མང༌།།
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ས་བཅད་གསུམ་པེ།

ཆོསོ་ཚགོས་ཁག་གཉེིས་སུ་དབུ་བཞུགས་དང་ཕུར་པོའ་ིགཏིརོ་

སྒྲུབ། གསར་འགདོ་པོ་མཇལ་བཅར།

༡༽བྱང་ཆུབ་ཆེསོ་ཚོགོས་ཀྱི་ིམཛད་སྒོོརོ་དབུ་བཞུགས་དང་

གསརོ་མཁན་ཁག་གཅགི་ལ་བཀའི་ལན། 

 ༡༩༧༨ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༣ ཉེནི་རྒྱ་གར་བྱང་ཆུབ་ཆོནེ་པོོའ་ིཆོསོ་

ཚགོས་ནས་གདན་ཞུའ་ིགསལོ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལྟར། ཀ་ལ་ིཀ་ཏིར་

ཆོོས་ཚོགས་དེ་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་གནང་བའི་ངྷརྨ་པོ་ལ་སློབ་གཉེེར་

ཁང་དང༌། རྒྱལ་སྤྱིིའ་ིམགྲོནོ་ཁང་ཞིསེ་པོ་བཅས་སྒོ་ོའབྱེད་མཛད་སྒོརོ་

བཞུགས་སྒོར་ནས་ཆོིབས་ཐོན་གྱིིས་ས་གནས་སུ་ཕེབས་འབྱོར་སྐབས་

མངའ་སྡེ་ེགཞུང་ག་ིནང་སྲིདི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ིདཔོནོ་རགིས་དང༌། ཆོསོ་

ཚགོས་ཀྱི་ིལས་སྣེ་ཁག དག་ེསླངོ་རྣམ་པོ་བཅས་ནས་མ་ེཏིགོ་ག་ིཕྲེངེ་བ་

དང་ཆུན་པོ་ོཕུལ་ཏི་ེགུས་བསུ་དང་སྦྲགས། ཕབེས་སྒྲིགི་ཞུ་ཡུལ་མགྲོནོ་
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ཁང་དུ་གདན་ཞུས་བཞུགས་འཇགས་མཛད། 

 ཕྱིི་ཉེིན་ནས་ཀ་ཏིའི་སྤྱིན་གཟིིགས་ཁང་དུ་གཟིིགས་སྐོར་ཞིིབ་

ལྷདོ་དང༌། ད་ེསྐབས་བྱ་རགིས་ཤགི་ཕྱིག་ཏུ་ཕུལ་ཏི་ེསྐུ་དཔོར་བསྒྲིནོ་པོ་

དེ་དག་ཕྱིི་ཉེིན་ཚགས་པོར་ཐོག་སྐུ་དཔོར་དང་བྱ་དེ་རིགས་རྒྱུད་བོད་ནས་

མཆོདེ་པོ་ཞིགི་ཡིནི་སྐད་འགྲོལེ་བརྗེདོ་དང་བཅས་ཐནོ། 

 ཆོོས་ཚོགས་ཀྱིི་མཛད་སྒོོ་ཚུགས་ཡུལ་དུ་སྒོོ་འབྱེད་དངོས་གཞིི་

ཤྲི་ིལང་ཀའ་ི (Sri Lanka) སྲིདི་འཛནི་ནས་གནང་རྒྱུའ་ིམཛད་སྒོརོ་

ཞིབས་འཁོད་ཀྱིིས་ྋགོང་ས་མཆོོག་ནས་ཤིས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཚིགས་བཅད་

གསུངས་ཏི་ེསྣདོ་བཅུད་ལ་བྱནི་འབབེས་མཛད། 

 ཀ་ཏི་ཁུལ་གནས་སྡེོད་རང་རིགས་སློབ་ཕྲུག་སུམ་ཅུ་སྐོར་ལ་

མཇལ་ཁ་དང་སྦྲགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ‘‘སླབོ་སྦྱོོང་ཡིག་པོ་ོབྱདེ་

དགསོ། སླབོ་སྦྱོངོ་བྱདེ་སའ་ིག་ོསྐབས་ཐབོ་པོའ་ིསྐབས་ལ་སླབོ་སྦྱོངོ་

ཐགོ་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགསོ་པོ་མ་གཏིགོས། གྲོངོ་ཁྱེརེ་ཆོེན་པོོའ་ིནང་ལ་

མག་ོགཡིངེ་སྟེ་བསྡེད་ན་དནོ་དག་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། གྲོངོ་ཁྱེརེ་ཆོནེ་པོོའ་ི

ནང་སློབ་གྲྭར་སྡེོད་རྒྱུ་དེ་སློབ་སྦྱོོང་གི་དོན་ལ་བསྡེད་པོ་ལས་དང་དོད་

སླབོ་སའ་ིབཟི་ོའདྲེ་པོ་ོདང༌། མག་ོགཡིངེ་གུང་གསངེ་གཏིངོ་བའ་ིབཟི་ོའདྲེ་

པོ་ོམ་རདེ། ད་ེའདྲེ་ཡིནི་ཙང༌། སླབོ་སྦྱོངོ་བྱདེ་པོའ་ིརངི་ལ་ཧུར་ཐག་བྱདེ་

དགསོ།’’ ཞིསེ་དང༌། 

 ཡིང༌། ‘‘ང་ཚསོ་དངསོ་གནས་གང་བྱེད་དགོས་ཟིརེ་ན། མ་ི

ཡི་རབས་ཤགི་དང༌། སླབོ་སྦྱོངོ་ལ་དང་དདོ་ཡིདོ་མཁན། དཀའ་ངལ་ལ་
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གདངོ་ལནེ་བྱདེ་ཐུབ་པོའ་ིམ་ིམཁྲོགེས་པོ་ོཞིགི་བྱདེ་དགསོ། དཀའ་ངལ་

ག་ཚདོ་བྱུང་བ་ཡིནི་ན་ཡིང༌། ད་ེལ་བཟིདོ་བསྲིན་དང༌། ད་ེལ་གདོང་ལནེ་

བྱདེ་དགསོ་པོ་མ་གཏིགོས། དཀའ་ངལ་བྱུང་ན་ཕྱི་ིབཤལོ་རྒྱག་མཁན་དེ་

འདྲེ་བྱུང་ན་མ་ིརགིས་ཀྱི་ིཞིབས་འདྲེནེ་རདེ’’ ཅསེ་དང༌། 

 ཡིང༌། ‘‘ད་ེནས་ང་ཚསོ་ཡིངོས་གྲོགས་སུ་རྗེདོ་མུས་ལྟར། ང་

ཚའོ་ིསྲིདི་བྱུས་གང་འདྲེ་ཞིགི་ཡིནི་ནམ་ཟིརེ་ན། གལ་ཏི།ེ ངསེ་མདེ་རྒྱ་

མའི་ིའགོ་ལ་ང་ཚོའ་ིལུང་པོ་ད་ེཡིར་རྒྱས་ཕྱིནི། དགོས་ངསེ་ཀྱིི་རང་

དབང་ཡིདོ་པོ། ལྟ་ོགསོ་ལྡང་ངསེ། འཕྲེདོ་བསྟནེ་ཡིག་པོ།ོ སླབོ་སྦྱོངོ་ཡིག་

པོ་ོབྱུང༌། རྒྱ་ནག་མ་ིམང་དམངས་གཙ་ོཟིརེ་བའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཆོནེ་པོ་ོདེའ་ི

མི་རིགས་ཡིོངས་རྫོགས་ཀྱིི་སྐད་སྒྲི་དེ་པོེ་ཅིན་གྱིི་ནང་ལ་སླེབས་ཐུབ་པོ་

ཞིགི་དང༌། བདོ་པོ་དང༌། སགོ་པོ།ོ ཤངི་ཅང་སགོས་མ་ིརགིས་ཚང་མར་

རྒྱ་མ་ིརགིས་དང་ཐབོ་ཐང་འདྲེ་མཉེམ་ཡིདོ་པོ་ཞིིག ད་ེཡིང་ཚགི་སྐམ་པོོའ་ི

འདྲེ་ཆོགས་ཆོགས་དེ་འདྲེ་མ་ཡིིན་པོར་དོན་དམ་ཁ་ཞིེ་གཉེིས་མེད་ཀྱིི་ཐོག་

ནས་དངསོ་གནས་དྲེང་གནས་ཐབོ་ཐང་འདྲེ་མཉེམ་དང༌། རང་དབང་འདྲེ་

མཉེམ་ཡིདོ་པོ་ཞིགི་བྱུང༌། དའེ་ིཐགོ་ལ་བདོ་ནང་ལ་ཡིདོ་པོའ་ིབདོ་མ་ིས་ཡི་

དྲུག་གི་ནང་ནས་མང་ཆོེ་བའི་བསམ་བློོའ་ིནང་ལ་ང་ཚ་ོཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་

སྤྱི་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ིཁངོས་སུ་བསྡེད་ནས་ང་ཚ་ོསྐྱདི་ཐག་ཆོདོ་འདུག 

 ང་ཚོ་འདི་གས་འགྲོིགས་ཀྱིི་འདུག་བསམ་པོ་ཞིིག་གལ་སྲིིད་

བྱུང་སངོ་ན། ད་ེམཚམས་ང་ཚ་ོརྩོདོ་པོ་རྒྱག་དགསོ་དནོ་གང་ཡིང་ཡིདོ་པོ་

མ་རདེ། མ་ིས་ཡི་དྲུག་ག་ིབསམ་ཚུལ་ལ་བརྩོ་ིབཀུར་དང༌། བརྒྱ་ཆོ་བརྒྱ་
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ཐམ་པོའ་ིམསོ་མཐུན་བྱེད་རྒྱུ་རདེ། ང་ཚོའ་ིལམ་ཕྱིགོས་དང༌། བསམ་

ཚུལ་ད་ེརདེ།’’jམཆོན། ཅསེ་སགོས་བློང་དརོ་བྱདེ་སྒོོའ་ིལམ་སྟནོ་མཛད།   

 ད་ེབཞིིན་ཀ་ཏི་ཁུལ་གནས་སྡེདོ་དང༌། ཕྱིགོས་མཐའ་ནས་ཚངོ་

ལས་སུ་འབྱོར་བའི་བོད་རིགས་སུམ་བརྒྱ་སྐོར་ལའང་ཞིལ་མཇལ་དང་

བཀའ་སླབོ་སྩལ་སྙིངི༌། ‘‘ང་རང་ཚ་ོས་ོསོའ་ིལུང་པོ་བྲལ། མའི་ིལུང་པོར་

གྱིར། གནས་སྟངས་དཀའ་ངལ་གྱི་ིའགོ་ལ་བསྡེད་ནས་ང་ཚ་ོསྐྱ་ོཔོ་ོརདེ་ད།ེ 

ཡིནི་ན་ཡིང༌། ང་རང་ཚ་ོནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའ་ིཆོོས་ལ་ཡིདི་ཆོསེ་ཡིདོ་

མཁན་ཞིགི་ཡིིན་དུས། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆོསོ་ཀྱི་ིཐགོ་ནས་ང་རང་

ཚོའི་བདེ་སྡུག་འདི་རྣམས་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱིི་གནས་ཚུལ་ཡིིན་པོ་དང༌། 

རང་རང་སོ་སོས་ལས་བསགས་པོའི་འབྲས་བུ་ཟློག་ཏུ་མེད་པོ་ཡིིན་

ཙང༌། དཀའ་ངལ་འཕྲེད་པོའ་ིསྐབས་ལ་ལས་འབྲས་ལ་བསམ་བློ་ོབཏིང་

ནས་རང་གི་བསྐོས་པོའི་ལས་ལ་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡིང་མེད་བསམ་པོ་བྱས་ན་

སམེས་བག་ཕེབས་པོ་ོདང༌། སམེས་ལྷདོ་ལྷདོ་ལ་གཏིངོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིགི་ཡིདོ་

པོ་རདེ། 

 ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ཆོོས་ཀྱིི་ཐོག་ནས་འཁོར་བ་ལ་སྡུག་

བསྔལ་མ་གཏིགོས་མདེ་པོར་གསུངས་ཡིདོ་པོས། ང་རང་ཚརོ་དཀའ་ངལ་

འཕྲེད་པོའི་སྐབས་ལ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ཆོོས་ཀྱིི་བསླབ་བྱ་དང༌། 

འཁརོ་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ིརང་བཞིནི་ཡིིན་པོ་བསམ་བློ་ོའཁརོ་བ་བྱས། ད་ེ

འདྲེ་དྲེན་པོ་བྱདེ་དགསོ།’’ ཞིསེ་དང༌། 

 ཡིང༌། ‘‘ང་ཚའོ་ིབདོ་དནོ་འད་ིདངསོ་གནས་དྲེང་གནས་བདནེ་པོ་
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བདནེ་ཐགོ་ག་ིགནས་ཚུལ་ཡིནི་དུས། ལ་ོཉེ་ིཤུའ་ིགངོ་ལ་བཤད་པོའ་ིསྐད་

ཆོ་ད་ེལ་ོཉེ་ིཤུའ་ིརྗེསེ་ལ་ཡིང་ད་ེག་རང་བཤད་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་མ་གཏིགོས། ད་ེ

ལ་ལྕ་ེརངི་ཐུང་གཉེསི་བརྐྱེང་དགོས་རྒྱུ་དང༌། གདངོ་གཉེསི་བསྟན་དགསོ་

དནོ་རྩོ་བ་ནས་མདེ་པོ་རདེ། ད་ེན་ིདངསོ་གནས་དྲེང་གནས་བདནེ་པོའ་ི

ནུས་པོ་ཡིནི་པོས་ང་རང་ཚ་ོསྤེབོས་པོ་སྐྱ་ེགཞི་ིཞིགི་རདེ།’’ཅསེ་དང༌།  

 ‘‘རྩོ་བ་ང་རང་ཚོ་བོད་ལུང་པོའི་མ་འངོས་པོའི་རྩོ་དོན་འདི་རང་

གི་ལུང་པོ་ལ་ཡིོད་བསྡེད་པོའི་རྒྱ་ཆོེའི་མི་མང་གིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་

རདེ་མ་གཏིགོས། ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་ལ་ཡིདོ་པོའ་ིབདོ་མ་ིསྟོང་ཕྲེག་བརྒྱ་

ཙམ་ཞིགི་གསི་ཐག་གཅདོ་བྱདེ་རྒྱུའ་ིདབང་ཆོ་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། ང་རང་

ཚོའི་དོན་གྱིི་བདག་པོོ་དེ་བོད་ནང་ཡིོད་པོའི་རྒྱ་ཆོེའི་མི་མང་ས་ཡི་དྲུག་

ཙམ་ཡིདོ་པོ་ད་ེཚ་ོརདེ།’’jམཆོན། ཅསེ་སགོས་སྩལ་ཞིངི༌། ཀ་ཏིར་

བཞུགས་རིང་གསར་འགོད་པོ་ཁག་གཅིག་མཇལ་བཅར་གྱིིས་བཀའ་འདྲེི་

ཁག་མང་ཞུས་པོའི་ཁོངས་ནས་རྒྱ་གར་གྱིི་གསར་འགོད་པོ་སྐུ་ཞིབས་

ཨི་ེའཇ་ེསངི་ (A.J.Singh) གསི་ཉེ་ེཆོར་གནས་ཚུལ་ཐནོ་གསལ་ལྟར་

བྱས་ན། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི་བདོ་རང་དབང་ག་ིའཐབ་རྩོདོ་གནང་སྒོ་ོ

བློོས་བཏིང་མཛད་ཚུལ་ཐོན་པོ་དེ་དག་དངོས་བདེན་ཨིེ་ཡིིན་ཞིེས་བཀའ་

འདྲེ་ིཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། མ་རདེ། ངསོ་ནས་དངསོ་འབྲལེ་བརྗེདོ་

པོ་དེ་ལྟར་མིན་ཡིང་དེ་ལས་ལོགས་སུ་འགྲོེལ་བརྗེོད་བྱས་ཡིོད་པོ་རེད། 

ངསོ་རང་ག་ིརྩོ་བའ་ིབསམ་བློརོ་འགྱུར་བ་གང་ཡིང་ཕྱིནི་མདེ་ཅངི༌། ང་
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ཚསོ་རང་བཙན་ཆོདེ་དུ་འཐབ་རྩོདོ་བྱདེ་ཀྱིི་ཡིདོ། གང་ལགས་ཤ་ེན། བདོ་

ནང་ཡིོད་པོའི་བོད་མི་མང་ཆོེ་བ་ཕྱིི་རྒྱལ་དབང་འཛིན་འགོ་གང་ཅིའི་ཆོ་

ནས་སྐྱདི་པོ་ོཡིདོ་པོ་མ་རདེ། གལ་ཏི།ེ ཁ་ོཚ་ོད་ལྟའ་ིགནས་སྟངས་འད་ི

མུར་འདདོ་བློ་ོཁངེས་ཀྱི་ིཡིདོ་ཚ།ེ ང་ཚོའ་ིའཐབ་རྩོདོ་དརེ་དགསོ་དནོ་གང་

ཡིང་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། ཅསེ་དང༌། 

 གསར་འགདོ་པོས། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི་ལ་ོགཉེསི་ཙམ་སྔོན་

སྐུ་ཕྲེེང་རིམ་པོར་འབྱོན་རྒྱུའི་ཡིང་སྲིིད་མཚམས་འཇོག་གནང་རྒྱུ་ཐུགས་

མསོ་ཡིདོ་ལུགས་གསལ་བཤད་གནང་དནོ་གང་ཡིནི་ནམ། རྒྱ་དམར་

གྱིི་དབང་འཛིན་འགོ་ནས་བོད་འདི་ཕྱིིར་ལེན་ཐུབ་ཐབས་མེད་པོར་ཡིིད་

ཆོསེ་གནང་བའ་ིརྟེགས་མཚན་ཡིིན་ནམ། ཞུས་པོར། ད་ེའདྲེ་མ་རདེ། ད་ེ

ནི་བོད་མི་ཚོས་ཐབས་བྱུས་འདི་ཐོག་རྣམ་འགྱུར་ཇི་འདྲེ་ཞིིག་བསྟན་མིན་

ངསེ་གཏིན་ཤསེ་རྟེགོས་ཐུབ་ཐབས་སུ་ཡིནི་པོ་དང༌། ཏཱ་ལའ་ིབློ་མའ་ི

མཚན་གནས་ཀྱིིས་བོད་མི་ཚོར་ཁེ་ཕན་ཇི་འདྲེ་ཞིིག་ཡིོང་གི་ཡིོད་མིན་

ཡིང་ངསོ་ལ་ཤསེ་འདདོ་ཡིདོ། ངསོ་རང་ག་ིཡིང་སྲིིད་མཚམས་འཇགོ་བྱ་

རྒྱུའ་ིསྐརོ་ན་ིབདོ་ནང་བྱུང་མ་མྱོོང་བ་ཞིགི་མ་རདེ།

 ཡིང་སྲིིད་ཕེབས་བཞིིན་པོའི་ཆོེས་མཐོའ་ིབློ་མ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་

མང་པོོས་ཁོང་ཚོའི་ཡིང་སྲིིད་དེས་མི་མང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་མེད་པོ་ཞིིག་

གཟིིགས་སྐབས་ཡིང་སྲིིད་ཕེབས་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་གནང་རྒྱུའི་ཐག་

གཅོད་གནང་ཡིདོ་པོ་རདེ། ངསོ་ནས་ཡིང་སྲིདི་མཚམས་འཇོག་བྱདེ་

རྒྱུའི་བསམ་བློོ་དེ་ཡིང་གོང་བརྗེོད་ལྟར་ལ་གཞིི་བཞིག་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པོ་མ་
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གཏིོགས་འཇིག་རྟེེན་གྱིི་བྱ་བར་ཡིིད་བསུན་གྱུར་པོ་སོགས་གང་ཡིང་མ་

རདེ། ཅསེ་སྩལ། 

 གསར་འགདོ་པོས། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི་གལ་ཏི་ེབདོ་ནང་

ཡིོད་པོའི་བོད་མི་རྣམས་རྒྱ་མིའི་འགོ་སྐྱིད་པོོ་ཡིོད་ཚུལ་དེ་དག་ཁ་བཤད་

ཙམ་མནི་པོར་མགི་གསི་མཐངོ༌། རྣ་བས་ཐསོ་པོ་ཞིིག་བྱུང་ན་བདོ་རང་

བཙན་རྩོོད་གླེེང་བློོས་བཏིང་གནང་རྒྱུ་ཡིིན་སྐོར་གསུངས་པོ་དེ་དག་ད་ཆོ་

འགྲོལེ་བརྗེདོ་བྱ་རྒྱུའ་ིདནོ་གནད་གལ་ཆོ་ེཞིགི་ཆོགས་ཡིདོ་པོ་རདེ། ཁ་

ཤས་ཀྱིི་བསམ་བློོའ་ིནང་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་གཞུང་འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་ཐད་

དང༌། ལྷག་པོར། ྋཀུན་གཟིགིས་པོཎ་ཆོནེ་རིན་པོ་ོཆོེའ་ིདབུ་གནས་སླར་

གསོ་ཞུས་པོ་དེ་ནས་བཟུང་རྩོ་བའི་དོན་གནད་ཐོག་དགོངས་ཚུལ་གཉེིས་

པོ་ཞིགི་ཡིདོ་པོར་བསམ་གྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། འདིའ་ིཐད་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་

གསི་དགོངས་ཚུལ་ཇ་ིའདྲེ་ཞིགི་ཡིདོ་དམ། ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ངསོ་ཀྱིསི་བསམས་ན་སླར་ཡིང་ངསོ་

ཀྱིི་དངོས་འབྲེལ་བསམ་ཚུལ་དེར་གོ་བ་ལོག་སྒྲུབ་བྱས་པོ་རེད་བསམ་གྱིི་

འདུག ངསོ་རང་ག་ིབརྗེདོ་དནོ་ན་ིརང་དབང་འདདོ་མསོ་ཀྱི་ིཐགོ་ནས་

བོད་ནང་ཡིོད་པོའི་ངོས་ཀྱིི་མི་མང་རྣམས་དངོས་སུ་ཐུག་འཕྲེད་བྱས་ཏིེ་

ཁངོ་ཚ་ོམང་ཆོ་ེབ་སྐྱདི་པོ་ོཡིདོ་ངེས་མིག་མཐོང་ར་འཕྲེོད་ཅིག་བྱུང་བ་ཡིིན་

ན། ད་ེནས་བདོ་རང་བཙན་ཐགོ་འཐབ་རྩོདོ་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེབློསོ་གཏིངོ་རྒྱུ་ཡིིན། 

དེའི་ཆོེད་ངོས་རང་རྒྱལ་སྤྱིིའི་སྲུང་སྐྱོབ་ལྟ་རྟེོག་འགོ་བོད་ནང་ལྟ་སྐོར་དུ་

འགྲོ་ོརྒྱུར་གྲོ་སྒྲིགི་ཡིདོ། ཡིནི་ནའང༌། ངསོ་ཀྱི་ིལྟ་སྐརོ་དེ་བཀག་འགགོ་
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གང་ཡིང་མེད་པོར་རང་དབང་གཙང་མ་ཡིོད་པོ་ཞིིག་ངེས་པོར་དགོས་ཀྱིི་

རདེ། ཅསེ་སྩལ། 

 གསར་འགདོ་པོས། པོཎ་ཆོནེ་རནི་པོ་ོཆོེའ་ིདབུ་གནས་སླར་

གསོ་ཞུས་པོར་ྋགོང་ས་མཆོོག་གི་དགོངས་ཚུལ་ཇི་འདྲེ་ཡིོད་དམ་ཞུས་

པོར། ངསོ་རང་བདོ་མ་ིཞིགི་ཡིནི་པོའི་ཆོ་ནས་པོཎ་ཆོནེ་རནི་པོ་ོཆོེའ་ིདབུ་

གནས་སླར་གས་ོབྱུང་ལུགས་ག་ོཐསོ་བྱུང་བ་དགའ་པོ་ོབྱུང༌། ཡིནི་ནའང༌། 

བོད་མི་ཚོའི་བློོ་ཡིིད་མགུ་ཐབས་བྱ་རྒྱུའི་རྒྱ་དམར་གྱིི་སྲིིད་བྱུས་ལ་ཆོ་

བཞིག་ན་དེ་དག་བསམ་ཐོག་དོན་འཁེལ་ཐུབ་པོ་ཞིིག་རྩོ་བ་ནས་བྱུང་ཡིོད་

པོ་མ་རདེ། རྒྱ་དམར་རང་ཉེདི་ཀྱིསི་བརྗེདོ་དནོ་ལྟར། བདོ་མ་ིཕལ་ཆོ་ེབ་རྒྱ་

དམར་གྱི་ིབཀའ་གསུང་དང་ལནེ་བྱདེ་མཁན་ཤ་སྟག་ཡིནི་ཚ།ེ པོཎ་ཆོནེ་

རནི་པོ་ོཆོེའ་ིདབུ་གནས་སླར་གས་ོག་རེའ་ིདནོ་དུ་ཞུ་ག་ིཡིདོ་དམ། ཞིསེ་

སྩལ། 

 གསར་འགདོ་པོས། བདོ་མ་ིཚོའ་ིཐགོ་རང་མསོ་ཅན་གྱི་ིསྲིིད་

བྱུས་གུ་ཡིངས་བཟིོ་རྒྱུ་དེ་དག་བོད་ནང་འགོ་འཛུགས་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་ཚུལ་

དྲེང་བདནེ་ཞིགི་ཡིནི་ནམ་ཞུས་པོར། བདོ་མ་ིཚརོ་ཕྲེན་བུ་རང་དབང་

ངམ། ལྷདོ་ཡིངས་ཡིདོ་ཚུལ་ཕྲེན་རང་གསི་ཀྱིང་ག་ོཐསོ་བྱུང༌། ཡིནི་

ནའང༌། ད་བར་ཞིབི་ཕྲེའ་ིགནས་ཚུལ་གང་ཡིང་ག་ོཐསོ་མ་བྱུང༌། ངསོ་ཀྱི་ི

བསམ་ན་རྒྱ་མི་ཚོས་ཆོབ་སྲིིད་འཛིན་སྐྱོང་འགའ་ཤས་ཐོག་རྒྱ་མིའི་ལས་

བྱེད་ཉུང་དུ་བཏིང་སྟེ་དེ་ཚོའི་ཚབ་ཏུ་བོད་མི་འཇོག་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་

ཀྱི་ིཡིདོ་སྲིདི་ཅངི༌། རྩོ་བའ་ིདབང་ཆོ་ང་ོམ་ན་ིད་ལྟའང་རྒྱ་མིའ་ིལག་ཏུ་ཡིདོ་
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པོ་རདེ། ཅསེ་སྩལ། 

 གསར་འགདོ་པོས། བཙན་བྱལོ་ནང་ཡིདོ་པོའ་ིབདོ་རགིས་

གཞིོན་ནུ་ཁ་ཤས་བོད་ནང་ཕྱིིར་ལོག་བྱ་རྒྱུའི་འདོད་མོས་ཡིོད་ལུགས་གོ་

ཐསོ་ད་ེདག་བདནེ་པོ་ཡིནི་ནམ་ཞུས་པོར། ངསོ་ཀྱིསི་སྔནོ་ནས་བརྗེདོ་

ཟིནི་པོ་ལྟར། གལ་ཏི་ེབདོ་ནང་དངསོ་འབྲལེ་གྱི་ིགནས་སྟངས་ལགེས་པོ་ོ

ཞིགི་ཡིདོ་ཚ།ེ ཕྱི་ིརྒྱལ་ནང་ཡིདོ་པོའ་ིབདོ་མ་ིརྣམས་རང་ག་ིསྤུན་མཆོདེ་

ཐུག་འཕྲེད་དུ་བདོ་ནང་ངསེ་པོར་གཏིངོ་དགོས་ཀྱི་ིརདེ། རྒྱུ་མཚན་འད་ི

ལ་བརྟེེན་ནས་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡིོད་པོའི་གཞིོན་ནུ་ཁ་ཤས་ཀྱིིས་བོད་ནང་

ཕྱིིན་ཏིེ་དངོས་འབྲེལ་གྱིི་གནས་སྟངས་ཇི་འདྲེ་ཞིིག་ཡིོད་མེད་བལྟ་རུ་འགྲོོ་

འདོད་ཡིདོ་པོ་རདེ། ད་ེན་ིརྒྱ་དམར་ལ་དམགིས་བསལ་གྱི་ིལན་འདབེས་

ཡིག་པོ་ོཞིགི་རདེ། ཅསེ་སྩལ། 

 གསར་འགདོ་པོས། བརྗེདོ་གསལ་གཅགི་ལ། བདོ་རགིས་

གཞིོན་ནུ་ཚོས་བཙན་བྱོལ་གྱིི་བོད་མིའི་ནང་དུ་ཡིང་དམར་ཤོག་ཚོགས་

པོ་ཞིིག་འཛུགས་རྒྱུའི་འདུན་པོ་ཡིོད་པོ་དེརྋགོང་ས་མཆོོག་གིས་ཀྱིང་

ཐུགས་མོས་གནང་གི་ཡིོད་ལུགས་བརྗེོད་པོ་དེ་དག་དངོས་བདེན་ཡིིན་

ནམ་ཞུས་པོར། ད་ེག་རང་རདེ། ཡིནི་ནའང༌། སྐད་ཆོ་ད་ེདག་ཉེ་ེཆོར་གྱི་ི

གནས་ཚུལ་གསར་པོ་ཞིགི་གང་ཡིང་མ་རདེ། འད་ིན་ིལ་ོང་ོབཅུ་གྲོངས་

ཀྱིི་སྔོན་ནས་ང་ཚོས་སྦས་གསང་མེད་པོར་བཤད་ཟིིན་པོའི་སྐད་ཆོ་ཞིིག་

རདེ། དངསོ་འབྲལེ་བྱས་ན་བདོ་རགིས་གཞིནོ་ནུ་ཁ་ཤས་ལ་རྒྱ་གར་

ལྟ་བུའི་རང་དབང་གི་ཡུལ་ནང་བོད་མིའི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པོ་ཞིིག་
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འཛུགས་རྒྱུའ་ིསྐརོ་ངསོ་རང་དང་ཡིང་འཕྲེསོ་མལོ་བྱུང༌། ཞིསེ་དང༌།

 ཡིང༌། སླབོ་སྟནོ་འད་ིདག་གིས་བདོ་རང་བཙན་ཆོདེ་རུ་སུས་

བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་བ་ཆོགསཀྱིི་ཡིོད་དམ་ཞུས་

པོར། མ་རདེ། ང་ཚོའ་ིབསམ་བློ་ོའད་ིདག་ལ་རྒྱལ་རབས་དང་འབྲལེ་

བའ་ིགཞི་ིརྟེནེ་ཡིདོ་པོ་ཞིགི་རདེ། ༡༩༥༠ ལརོ་རྒྱ་དམར་གྱིསི་བདོ་ནང་

བཙན་འཛུལ་མ་བྱུང་གོང་དུ་ཡིང་བོད་ནང་བོད་མིའི་ཁོངས་དམར་པོོའ་ིལྟ་

བ་ཡིདོ་པོའ་ིབདོ་མ་ིཡིདོ་ཅངི༌། ཁ་ོཚོས་ཆོསོ་ལ་ཡིིད་ཆོསེ་བྱདེ་ཀྱིི་མདེ་

ཀྱིང་ཁངོ་ཚ་ོབདོ་མ་ིགཙང་མ་ཡིནི་པོ་དང༌། བདོ་ད་ེརྒྱ་མསི་བཙན་བཟུང་

མ་བྱས་གོང་བོད་ནང་དམར་པོོའ་ིལྟ་བ་ཅན་གྱིི་བོད་མི་བཞིི་བཅུ་སྐོར་

ཡིདོ། ཡིནི་ནའང༌། རྒྱ་མསི་བདོ་མ་ིདམར་པོ་ོའད་ིཚ་ོབདོ་ནང་མ་བཏིང་

བར་དགོས་དབང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ས་མཚམས་ཁག་ལ་བཞིག་ཡིོད་པོ་

རདེ།

 རྒྱ་ནག་ནང་རིག་གནས་གསར་བརྗེེའི་སྐབས་བོད་མི་རྣམས་

བཙན་གནོན་གདུག་རྩུབ་སྣ་ཚོགས་འོག་བཅུག་ཡིོད་པོས་ས་ཁུལ་སོ་

སོའ་ིབོད་མི་ཚོས་དམར་པོོའ་ིལྟ་བ་ཅན་གྱིི་བོད་མི་ཚོར་རྙིོག་གླེེང་བཤད་

པོས་ཁོ་ཚོས་གནས་ཚུལ་དེ་རྒྱ་ནག་པོེ་ཅིན་ལ་འཁྱེེར་བའི་གྲུབ་འབྲས་

ཀྱིསི་བཙན་གནནོ་དེ་དག་རྗེསེ་སུ་མཚམས་འཇགོ་བྱས་པོ་བྱུང་ཡིདོ། རྒྱ་

མིའི་ངོས་ནས་ཀྱིང་དམར་པོོའ་ིལྟ་བ་ཅན་གྱིི་བོད་མི་དེ་ཚོར་སྲིིད་བྱུས་

འཛནི་སྟངས་གཉེསི་བྱས་ཡིདོ་པོ་རདེ། རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚརོ་འད་ིཚསོ་ཕན་

ཐོགས་ཡིོང་གི་ཡིོད་པོས་ཐོག་མར་ཁོང་ཚ་ོཁམས་པོ་མཉེམ་དུ་བོད་ཤར་
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ཕྱིགོས་སུ་བཞིག་ཡིོད། 

 རྗེེས་སུ་ཁ་ོཚ་ོབོད་ནང་འཁྲོིད་འདོད་བྱེད་སྐབས་རྒྱ་མིར་བློ་ོཐག་

གཙང་བཅད་བྱས་ནས་བརྩོི་བཀུར་བྱེད་མཁན་མི་གཅིག་ལས་བྱུང་མེད།  

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོོངས་ས་ཁུལ་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་བོད་མིའི་ལས་བྱེད་

མཐ་ོཤསོ་ཁ་ོཔོ་གཅགི་པུ་རདེ། དམར་པོོའ་ིལྟ་བ་ཅན་གྱི་ིབདོ་མ་ིགཞིན་

དག་ཕལ་ཆོརེ་བསད་པོའམ། ཡིང་ན་གར་སོང་མེད་པོ་ཆོགས་པོ་རདེ། 

གང་གསི་ཤ་ེན། ཁ་ོཚ་ོདམར་པོ་ོཡིནི་ཀྱིང༌། བདོ་མརི་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱས་པོ་

དསེ་རདེ། དསེ་ན་འདརི་ང་ཚརོ་དམར་པོོའ་ིལྟ་བ་ཅན་གྱི་ིབདོ་མ་ིག་ར་ེ

བྱས་ནས་ཡིངོ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ་དམ། ཞིེས་སྩལ། 

 མཐའ་དོན་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གཉེིས་དབར་མཐུན་འབྲེལ་ཇེ་

ཆོེར་འགྲོ་ོབཞིིན་པོ་དེར་ྋགོང་ས་མཆོོག་གི་དགོངས་ཚུལ་གང་ཡིོད་དམ། 

དསེ་བདོ་མ་ིཚརོ་གནོད་སྐྱནོ་ཆོགས་ཀྱི་ིརདེ་དམ་ཞུས་པོར།  

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། དནོ་གནད་དེའ་ིཐགོ་ངསོ་རང་སམེས་

ཁྲོལ་མ་ིའདུག ངསོ་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་ལྟར་བྱས་ན་ཡུལ་གཉེསི་དབར་

འབྲལེ་ལམ་ད་ེཕྱིོགས་གཉེསི་ཀྱི་ིཐགོ་ནས་ཡིངོ་ག་ིརདེ། གཅགི་ན་ིསྲིདི་

དནོ་གྱི་ིཆོ་ནས་ཡིནི་པོ་དང༌། གཞིན་ད་ེདག་མིའ་ིརགིས་ཀྱི་ིཆོ་ནས་སམ། 

ཡིང་ན་མཛའ་མཐུན་གྱི་ིའབྲལེ་བ་ད་ེཡིནི་པོ་རདེ། ཐགོ་མའ་ིཆོར་མཚནོ་

ན་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གཉེསི་དབར་སྤུན་མཆོདེ་ཀྱི་ིའབྲལེ་ལམ་ (Hindi 

Chini Bhai Bhai) ཟིརེ་བ་ད་ེའཕྲེལ་མྱུར་དུ་ཡིངོ་སྲིདི་པོ་དང༌། འད་ིལྟ་

བུའ་ིའབྲལེ་ལམ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཆོེན་པོ་ོགང་ཡིང་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། 
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 ཕྱིོགས་གཞིན་ཞིིག་གི་ཆོ་ནས་བྱས་ན་དངོས་འབྲེལ་གྱིི་འགྲོོ་བ་

མིའི་རིགས་ཀྱིི་ཆོ་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཡིོང་རྒྱུ་དེ་ཡིིན་ཀྱིང་དེ་དག་ཡིོང་བར་

དུས་ཚདོ་འགརོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརེད། ད་ེལྟ་བུའ་ིའབྲལེ་བ་ཡིངོ་རྒྱུར་དུས་ཡུན་ལ་ོ

བཅུའམ་ཡིང་ན་བཅ་ོལྔ། ཉེ་ིཤུ་ཙམ་ཞིགི་འགརོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། ཅསེ་སྩལ་

བ་དང༌། གཞིན་ཡིང༌། འབྲས་ལྗོངོས་ཆོསོ་རྒྱལ་དཔོལ་ལྡན་དནོ་གྲུབ་རྣམ་

རྒྱལ་དང༌། ཤྲིའི་ལང་ཀར་གནས་བཞུགས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་སོགས་

གལ་ཆོེའི་མི་སྣ་ཁག་མཇལ་འཕྲེད་སོགས་ཁུལ་དེའི་མཛད་སྒོོ་ལེགས་

གྲུབ་ཀྱིསི་བཞུགས་སྒོར་ཕ་ོབྲང་དུ་ཕྱིརི་ཞིབས་བཀདོ། 

༢༽དཔེལ་ཆེནེ་རྡོ་ོརྗེ་ེཕུརོ་པེའི་ིགཏོོརོ་སྒྲུབ།  

 ༡༩༧༨ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༡༠ ནས་ཚསེ་ ༢༧ བར་ཕ་ོབྲང་ཚམོས་

ཆོེན་དུ་དཔོལ་ཆོེན་རྡོ་རྗེེ་ཕུར་པོའི་གཏིོར་སྒྲུབ་ཚོགས་དབུར་ྋགོང་ས་

མཆོོག་བསྟར་ཆོགས་སུ་ཆོབིས་ཞིབས་བཀདོ་པོ་དང༌། ཉེནི་གསུམ་

རིང་རྣམ་གྲྭ་བཞིི་རེ་ནས་ཕུར་པོའི་བདག་བསྐྱེད་མཆོོད་འབུལ་ཚར་རེ་

གཏིངོ་དགོས་བཀའ་དགངོས་ལྟར་སྨོནི་བསྒྲུབས། ཚསེ་ ༢༧ ཉེནི་གཏིརོ་

སྒྲུབ་ཟིོར་འཕེན་གྱིི་རྗེེས་འབྲེལ་ཚེ་སྒྲུབ་གསུང་ཆོོག་རྒྱས་པོར་གནང་བ་

དང༌། འདུས་ཚགོས་སུ་སྐུ་སྒོརེ་ནས་བསྙིནེ་འགྱིདེ་ཡིནོ་བཅས་སྩལ་ཐགོ 

རྣམ་གྲྭ་འདུས་ཚོགས་ནས་རྒྱུན་གྱིི་སྒྲིིག་ལམ་ཀུན་སྤྱིོད་བཟིང་པོོ་དགོས་

ལུགས་དང༌། ཚགོས་ཆོསོ་ཁག་ཁྲོལ་མངནོ་སླ་བཅསོ་མནི་པོར་དང་བས་
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ཀུན་ནས་བློངས་དགོས་ལུགས་སོགས་ཀྱིི་བཀའ་སློབ་ཀྱིང་ཞིིབ་པོར་

སྩལ། 

 སྤྱིི་སྒོོས་བསྟན་སྲུང་རྒྱ་མཚོར་གཏིང་རག་གཟིབ་གསོལ་

བསྐྱངས་པོ་དང༌། ཕུར་པོའི་གཏིང་རག་ཚགོས་འཁརོ་འབུལ་གཤམོ་

གནང་སྐབས་སུ། བཀའ་བློནོ་དང༌། སྤྱི་ིའཐུས། དྲུང་ཆོ་ེང་ོབཞུགས་

རྣམས་རང་མསོ་ཀྱིསི་བཅར་བ་དང༌། ཚགོས་འཁོར་འབུལ་བཞིསེ་བཀྱི་ེ

འགྲོམེས་གྲུབ་བསྟུན། གཞུང་གནས་ནས་བཀའ་བློནོ་བགྲོེས་པོས་མལ་

དང༌། འདུས་ཚགོས་སུ་སྐུ་ཡིནོ་དང་མཇལ་དར་བཅས་ཕུལ། མངའ་

གསལོ་ཤསི་བརྗེདོ་གྲུབ་ནས་གྲོོལ། 

 སྐབས་དརེ་གནས་ཆུང་སྤྱིན་འདྲེནེ་ཞུ་རྒྱུའ་ིལུང་ཞུར། ཕུར་

པོའ་ིབསྙིནེ་སྒྲུབ་ཟིརོ་འཕནེ་བྱ་རྒྱུའ་ིདཔུང་རམི་དུ། རསི་མདེ་ཆོསོ་སྒོར་

ཁག་ནས་ཤརེ་སྙིངི་བྱ་ེབ་དང༌། ཕུར་གཟུངས་དུང་ཕྱུར་གསགོ་བསྒྲུབས་

ཐོག་རྣམ་གྲྭ་བཞིི་བཅུ་སྐོར་ནས་ཉེིན་གསུམ་རིང་བསྙིེན་སྒྲུབ་གནད་སྨོིན་

བགྱིིས་པོའི་ཟིོར་འཕེན་དངོས་གཞིི་སང་ཉེིན་དགོང་མོ་བྱ་རྒྱུར་གནད་

འཁེལ་རྟེགས་ཐོན་ཡིོང་བའི་འཕྲེིན་ལས་གདོང་གྲོོགས་ཡིོད་པོ་ཞིེས་ཕོ་

བྲང་ཚམོས་ཆོནེ་དུ་གནས་ཆུང་སྤྱིན་འདྲེནེ་གནང་བར། སྤྱིན་འདྲེནེ་འདནོ་

འགོ་ཚུགས་མ་ཐག་རྔམ་ཟིིལ་བཅས་སྐུ་ཕེབས་ཀྱིིས་པུས་མོ་ལྷ་ང་སར་

བཙུགས་ཏིེ་སྐུ་ཕྱིག་གསུམ་ཕུལ་རྗེེས་མལ་རྟེེན་གསུམ་དང་གསོལ་ཇ་

བཏིགེས། 

 ྋགོང་ས་མཆོོག་ནས་རིས་མེད་རྒྱལ་བསྟན་ཡིོངས་རྫོགས་ཀྱིི་
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སྲུང་མར་མངའ་གསོལ་རྟེེན་འབྲེལ་སླད་དུ་ཐུབ་སྐུ་ནང་མཛོད་སེར་པོོའ་ི

སྙིན་དར་ཅན་སྩལ་ཐགོ རྒྱལ་བསྟན་ནང་ཁུལ་འཐནེ་འཁྱེརེ་ཆོགས་སྡེང་

ཞི་ིཞིངི༌། ཐུགས་མཐུན་དམ་གཙང་ཡིངོ་བའ་ིའཕྲེནི་ལས་གནང་དགསོ་

བཀའ་མངགས་ཞིིབ་པོར་སྩལ་བ་དང༌། ལུང་ཞུ་སྙིན་སྒྲིནོ་ཞུས་པོར། ཆོསོ་

སྐྱངོ་ནས། ད་ལམ་དཔོལ་ཆོནེ་རྡ་ོརྗེ་ེགཞིནོ་ནུའ་ིསྒྲུབ་པོ་མཛད་པོ་ལགེས་

ཚོགས་ཆོེ་ཚུལ་དང་པོད་དཀར་འཆོང་བ་རིམ་བྱོན་གྱིི་བཀའ་ཡིི་དམ་ཚིག་

སྔར་ཡིང་མ་དརོ་ལ། འབྱུང་འགྱུར་ཡིང་མགོན་པོ་ོཉེདི་ནས་མངའ་གསལོ་

གཟིངེས་བསྟདོ་མཛད་དནོ་སྙིངི་བཅངས་ཞུ་རྒྱུ། འདདོ་ཁམས་བདག་མ་ོ

དང༌། ངསོ་གཉེསི་ནས་ལྷ་དམག་བྱ་ེབར་བཀའ་བསྒོསོ་ཟིནི་པོས་ཐུགས་

ངལ་མཛད་མ་དགོས་ཚུལ་སོགས་ཞིལ་བཞིེས་དགྱིེས་ཉེམས་ཅི་ཆོེའི་ལུང་

གསལ་གནང༌། 

 ཡིང༌། བཀའ་ཕབེས་སུ། མདང་ནུབ་ཀྱི་ིརྨ་ིལམ་དུ་གནས་

ཆུང་སྐུ་རྟེེན་ལ་ཆོོས་སྐྱོང་ཕེབས་ཉེམས་ལྟ་བུ་ལ་ཧ་ཅང་ཉེམ་ཆུང་བ་རྣམ་

ཀུན་གྲྭ་ཆོས་ཐོག་སྐུ་ཕེབས་སྐབས་གཟིན་མགོ་ལ་དཀྲིས་ནས་བརྗེིད་

ཉེམས་བྱདེ་པོ་ད་ེཡིང་མདེ་པོ། དངསོ་སུ་སྐུ་ཕབེས་ཡིདོ་མདེ་ཐ་ེཚམོ་བྱདེ་

དགོས་པོ་ལྟ་བུ་ཞིིག་གིས་སྔོན་དུ་ཐུབ་སྐུ་ཞིིག་ཞུས་པོ་དེ་ད་དུང་གནང་

མ་བྱུང་གསུངས་པོར། ངསོ་ཀྱིསི་ད་ེཤག་སྐརོ་མཁན་པོ་ོརྒོན་ཉེ་ིམ་རྒྱལ་

མཚན་བརྒྱུད་ནས་སྔནོ་དུ་ཕུལ་ཟིནི། ད་དུང་དགསོ་ན་ཐུབ་སྐུ་ཕུལ་ཆོགོ་

ཅེས་ཐུབ་སྐུ་ཞིིག་འཚོལ་སྙིམ་བྱེད་པོ་ལ་ཐུབ་སྐུ་མ་རྙིེད་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། 

འཇིགས་བྱེད་ཀྱིི་སྐུ་གཅིག་འདུག་པོ་དེ་ཡིང་འསོ་པོོ་རང་མེད་པོ་ལྟ་བུ་ཨིོ་
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རྒྱན་རནི་པོ་ོཆོེའ་ིསྐུ་གཅགི་འདུག་པོ་ད་ེན་ིསྐྱནོ་ཅན་ཞིགི་འདུག ད་ེམུར་

གཉེདི་སད། 

 སྔ་དྲེ་ོཇ་ིཡིནི་སྙིམ་ཡིང༌། ག་ོདནོ་གང་ཡིང་མ་དྲེན། ད་གནི་

ཚོགས་ལ་བཟླས་པོའི་སྐབས་བསམ་བློོར་ཉེེ་སྔོན་ནས་ཚོགས་ལ་མངའ་

གསལོ་སྐབས། ལྔ་པོའ་ིགསུང་ནང་རྡ་ོརྗེ་ེགྲོགས་ལྡན་གྱི་ིམངའ་གསལོ་

མདེ་སྟབས། ཡིངོས་འཛནི་ཡི་ེཤསེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ིགསུང་ད་ེའདནོ་

བཅུག་ཅངི༌། དའེ་ིཚགི་རྐང་གཅགི་ལ། དག་ེལྡན་བསྟན་སྲུང་དཔོའ་

བརོ་མངའ་གསལོ་ལ།ོ། ཞིསེ་འདུག་པོ་ད་ེལྟར་བྱས་ན་སྐུ་ལྔའ་ིནུས་པོ་

ཆུང་དུ་འགྲོ་ོག་ིའདུག སྐུ་ལྔ་ན་ིརིས་མདེ་རྒྱལ་བསྟན་ཡིངོས་རྫགོས་ཀྱི་ི

སྲུང་མ་ཡིནི་པོས། རསི་མདཻ་བསྟན་སྲུང་དཔོའ་བརོ་མངའ་གསལོ་ལ།ོ། 

ཞིེས་འདོན་བཅུག་པོ་དེ་ལ་དགའ་པོོ་བྱུང་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིིག་མིན་ནམ་

བསམ་པོ་བྱུང༌། 

 གང་ལྟར། རསི་མདེ་རྒྱལ་བསྟན་ཡིངོས་རྫགོས་ཀྱི་ིསྲུང་མར་

མངའ་གསལོ་གཟིངེས་བསྟདོ་ཐོག བསྟན་པོའ་ིབདག་པོ་ོཐུབ་དབང་གི་

སྣང་བརྙིན་ཞིགི་ཀྱིང་ཆོསོ་སྐྱངོ་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིནི། རསི་མདེ་རྒྱལ་བསྟན་

ཡིོངས་རྫོགས་ཀྱིི་སྲུང་མར་མངའ་གསོལ་བྱས་པོའི་དགོས་དོན་བསྟན་པོ་

ནང་ཁུལ་ཆོགས་སྡེང་འཐེན་འཁྱེེར་བྱེད་པོའི་བསམ་སྦྱོོར་མཐའ་དག་ཞིི་

ནས། ཕན་ཚུན་དད་བཀུར་དག་སྣང་གོང་འཕལེ་ཐགོ རསི་མདེ་བསྟན་

པོ་མཐའ་དག་མི་ཉེམས་དར་རྒྱས་ཡིོང་བའི་འཕྲེིན་ལས་གནང་དགོས་པོའི་

བརྗེདོ་འགདོ་བྱ་དགསོ་ཕབེས། 



39

 ལུང་ཟིནི་སྤྱིན་ཞུར་ཕུལ་བར། དའེ་ིནང་སྔནོ་ཚ་ེསློབ་དཔོནོ་མཚ་ོ

སྐྱསེ་རྡ་ོརྗེ་ེདང༌། པོད་དཀར་འཆོང་བ་གངོ་མ་རམི་པོས་བཀའ་བསྒོསོ་

གཉེརེ་དུ་གཏིད་པོ་བཞིནི་ཞིེས་འཁདོ་པོར། པོད་དཀར་འཆོང་བ་གངོ་

རིམ་རྐྱེང་པོ་མིན་པོར་རིས་མེད་དམ་པོ་མང་པོོས་བཀའ་བསྒོོས་གཉེེར་

གཏིད་གནང་ཡིདོ་པོས། རསི་མདེ་འཕགས་ཆོནེ་དམ་པོ་མང་པོསོ་ཞིསེ་

འཇུག་དགསོ། 

 སྐུ་ལྔ་ནི་སྔ་དུས་རྙིིང་མའི་བློ་ཆོེན་མང་པོོས་བསྟེན་གསོལ་

གནང་བཞིནི་པོ་དང༌། ཉེེ་དུས་ཀྱི་ིརྫངོ་སར་མཁྱེནེ་བརྩོ་ེདསེ་ཀྱིང་བསྟནེ་

གནང་མཛད། རྫགོས་ཆོནེ་སྤྲུལ་སྐུ་འདརི་འབྲལེ་བ་མདེ་ཀྱིང་ཆོསོ་སྐྱོང་

ནས་སྐུ་གོང་མའི་དུས་ནས་འབྲེལ་བ་ཡིོད་པོས་སྤྲུལ་སྐུས་གནས་ཆུང་

ག་ིསྲིོག་གཏིད་ཞུ་དགསོ་ལུང་གནང་ཡིདོ། ད་ེབཞིནི་ས་སྐྱ་དང༌། བཀའ་

བརྒྱུད་པོའ་ིནང་དུ་ཡིང་འབྲལེ་བ་ཆོནེ་པོ་ོཡིདོ། དཔོརེ་ན། འབྲུག་ཞིབས་

དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གོང་མ་ཚསོ་བསྟནེ་མཆོདོ་གནང་ཞིངི༌། འབྲུག་

རྒྱལ་པོ་ོདང་འཁནོ་རྩོདོ་བྱུང་སྟབས། འབྲུག་རྒྱལ་པོ་ོརམི་པོར་ཐུགས་ཀྱི་ི

རྒྱལ་པོོའ་ིའཁནོ་གནདོ་ཡིདོ་ལུགས་གླེངེ་འཕྲེསོ་ཡིདོ་མུས་རདེ། ཞིབས་

དྲུང་གི་བཞུགས་གནས་སུ་སྐུ་ལྔའི་སྐུ་བརྙིན་གླེང་ཆོེན་ཆོིབས་ཅན་ཞིིག་

འདུག་ཅསེ་ཀརྨ་པོས་ཀྱིང་གསུང་ག་ིའདུག རིས་མདེ་ཀྱི་ིསྲུང་མ་ཡིནི་

ཐག་ཆོདོ་རདེ་ཅསེ་ཕབེས། 
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༣༽གསརོ་འིགདོ་པེ་ཝེ་ེརྗེ་ེཁ་རོན་ད་ིམཇལ་བཅརོ་གསུང་

འིཕྲེསོ།

 ༡༩༧༨ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༡༣ ཉེནི་གསར་འགདོ་པོ་ཝེ་རྗེ་ེཁ་རན་

ད་ི (Vijay Kranti) མཇལ་བཅར་གྱིསི་ཟླ་བ་གསུམ་པོའ་ིནང་བཙན་

བྱོལ་བོད་མི་ཡིོངས་ཀྱིིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་བོད་རང་དབང་སྒོེར་ལངས་ཀྱིི་ངོ་

རྒོོལ་བྱས་པོའི་དུས་དྲེན་ཐེངས་ཉེི་ཤུ་པོ་སྲུང་བརྩོི་གནང་རྒྱུ་ཡིིན་པོ་རེད། 

བོད་མིའི་རང་དབང་རྩོོད་ལེན་གྱིི་སྐོར་ྋགོང་ས་མཆོོག་གི་ཐུགས་རེ་ཇི་

འདྲེ་ཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། ང་ཚ་ོཧ་ཅང་གི་ར་ེབ་ཆོེན་པོ་ོཡིདོ། 

ངསོ་རང་ནས་སྔནོ་མའ་ིདུས་སྐབས་སུའང་བརྗེདོ་ཟིནི་པོ་ལྟར། ཇ་ིསྲིདི་

མིའི་སེམས་ཤུགས་ཇི་ཙམ་གནས་པོའི་བར་དེ་ཙམ་གྱིིས་རེ་བ་དང་

གྲུབ་འབྲས་ཐནོ་ངསེ་ཡིནི་པོ་མ་ཟིད། དངེ་སྐབས་བདོ་དནོ་སྐརོ་ང་ཚོའ་ིར་ེ

བ་དང་སམེས་ཤུགས་ཆོ་ེརུ་ཕྱིནི་ཡིདོ་པོ་དང༌། བདོ་དང་བདོ་མ་ིརྣམས་ཀྱི་ི

ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་འདིར་ཡུན་རིང་གནས་རྒྱུ་མིན་པོ་ནི་ད་ཆོ་ང་ཚོས་

ཆོ་ཚང་གསལ་རྟེགོས་བྱུང༌། རྩོ་བའ་ིལས་དནོ་འད་ིདག་ལས་སླ་པོ་ོཞིགི་

མནི་པོ་ང་ཚསོ་གསལ་པོ་ོཤསེ་ཀྱིི་ཡིདོ། ཡིནི་ནའང་འདིའ་ིགྲུབ་འབྲས་

དུས་ཚདོ་ངསེ་གཏིན་ཞིགི་ལ་ཡིངོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། ཅསེ་སུས་ཀྱིང་བརྗེདོ་

ཐབས་དཀའ་ཞིངི༌། ང་ཚའོ་ིརྩོ་དནོ་ན་ིགཡི་ོརྫུན་མདེ་པོའ་ིདྲེང་བདནེ་ཞིིག་

ཡིིན་པོར་བརྟེེན་མཐའ་མའི་རྒྱལ་ཁ་དྲེང་བདེན་ལ་འཐོབ་རྒྱུར་ཡིིད་ཆོེས་
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ཡིདོ། ཅསེ་སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ལ་ད་ེལྟའ་ིཐུགས་ར་ེཆོནེ་

པོ་ོཡིངོ་བའ་ིཆོ་རྐྱེནེ་རྣམས་གང་ཡིནི་ནམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། ད་ེལྟར་ཡིངོ་བའ་ིཆོ་རྐྱེནེ་ཆོ་ེཤསོ་ན་ི

མའི་ིསེམས་ཤུགས་ད་ེརདེ། འདས་པོའ་ིལ་ོང་ོད་ེཙམ་ནང་ང་ཚོའ་ིསེམས་

ཤུགས་འགྱུར་མདེ་སྔར་བཞིནི་གནས་ཐུབ་པོ་ཙམ་དུ་མ་ཟིད། ད་དུང་

སམེས་ཤུགས་ཆོ་ེརུའང་ཕྱིནི་ཡིདོ། བདོ་ཀྱི་ིཕྱི་ིནང་གཉེསི་སུ་གནས་པོའ་ི

བོད་མི་ཚོས་ཕྱིི་རྒྱལ་བཙན་འཛུལ་མཁན་གྱིི་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་པོའི་དོན་

དག་ང་ོམ་ད་ེཤསེ་རྟེགོས་ཐུབ་པོ་བྱུང་ཡིདོ།

 སྔོན་མའི་མི་རབས་དེ་བོད་མིའི་མི་རབས་གསར་པོ་ཞིིག་

ཆོགས་ཡིདོ་པོ་དང༌། བཙན་བྱལོ་ནང་ཁངོ་ཚརོ་འཛམ་གླེངི་ག་ིསྲིདི་དནོ་

ཤེས་རྟེོགས་ཐུབ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གསར་པོ་ཞིིག་ཐོབ་པོ་དེས་བཙན་བྱོལ་

གྱིི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་རང་དབང་བརླག་པོའི་རྟེགས་

མཚན་གསལ་རྟེགོས་ཆོ་ེརུ་ཕྱིནི་ཡིདོ་པོ་རདེ།

 གཞིོན་སྐྱེས་ཀྱིི་མི་རབས་གསར་པོ་འདི་ཚོའི་མདུན་བོད་ནང་གི་

རྒྱ་མིའ་ིདཀྲགོ་གཏིམ་དང༌། རྒྱ་ནག་ག་ིདབང་འཛནི་འགོ་ཡིདོ་པོའ་ིབདོ་

མི་ཚོའི་དངོས་འབྲེལ་མི་ཚེའི་གནས་སྟངས་དབར་ཁྱེད་པོར་དེས་རྒྱ་མིའི་

རྣམ་འགྱུར་ང་ོམ་ད་ེབསྟན་ཡིདོ་པོ་རདེ།

 ཤེས་ཡིོན་གྱིི་མིང་ཐོག་བོད་ཕྲུག་རྒྱ་ནག་ལ་འཁྲོིད་ནས་རྒྱ་མིར་

བསྒྱུར་ཆོེད་བོད་མིའི་ཁྱེད་ཆོོས་མེད་པོ་བཟིོ་རྒྱུ་ཡིིན་པོ་དེ་ཚོ་ད་ཆོ་བོད་
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ནང་རྒྱ་མིའི་དབང་འཛིན་ལ་ང་ོརྒོོལ་ཤུགས་ཆོེ་ཤོས་བྱེད་མཁན་ཡིིན་པོ་ར་

འཕྲེདོ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ།

 འཛམ་གླེིང་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀྱིིས་ང་ཚོའི་དོན་གནད་ཐོག་

བསམ་བློ་ོབསྐྱར་དུ་གཏིངོ་ག་ིཡིདོ་པོ་དང༌། ཁངོ་ཚསོ་ད་ཆོ་ད་ོསྣང་ཅ་ི

ཆོ་ེདང༌། ང་ཚོའ་ིམཐུན་ཕྱིགོས་སུ་ཤུགས་ཆོ་ེརུ་འགྲོ་ོག་ིཡིདོ་པོའ་ིརྟེགས་

མཚན་ཡིང་བསྟན་གྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ཅསེ་སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། དངེ་སྐབས་བདོ་ནང་ཡིདོ་པོའ་ིབདོ་རགིས་

གཞིོན་ནུ་རྣམས་རང་བཙན་ཆོེད་དོ་སྣང་ཆོེ་རུ་འགྲོོ་གི་ཡིོད་སྐོར་ྋགོང་

ས་མཆོགོ་ནས་ཡིདི་ཆོསེ་མཛད་དནོ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིནི་ནམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། ད་ེན་ིལྷ་སའ་ིརླུང་འཕྲེནི་ཐགོ་ང་ོརྒོལོ་

དང་མི་མཐུན་པོའི་རྣམ་པོ་ཤུགས་ཆོེ་ཡིོད་སྐོར་གསལ་བསྒྲིགས་བྱེད་

བཞིནི་པོ་དསེ་ཧ་ཅང་ག་ིགསལ་པོ་ོསྟནོ་གྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། རླུང་འཕྲེནི་

དང་དེ་བཞིིན་བོད་ནང་ལྟ་སྐོར་དུ་འགྲོོ་མཁན་མང་པོོ་ཞིིག་གིས་ཉེེ་ཆོར་

བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འཛིན་ལ་ངོ་རྒོོལ་བྱས་ཏིེ་ཉེེས་པོ་ཕོག་མཁན་

ཕལ་ཆོ་ེབ་ན་ིགཞིནོ་ནུ་ཡིནི་པོ་མ་ཟིད། ལྷག་པོར་དུ་དམར་ཤགོ་ཚགོས་

པོའ་ིཁངོས་ཡིདོ་པོ་ད་ེཚ་ོཡིནི་པོ་རེད།

 ཆོིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བདུན་ཅུའི་ལོ་འགོ་ཙམ་བར་དེ་དང་ཕྱིོགས་

མཚུངས་ཀྱིི་ཉེེས་པོ་བཏིང་བ་ཕལ་ཆོེ་བ་ནི་རྒོན་རབས་ཀྱིི་ཁོངས་ཡིིན་པོ་

རདེ། ཅསེ་སྩལ།  

 གསར་འགདོ་པོས།  ༡༩༥༩ ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་ག་ིམཐུན་
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ཕྱིགོས་སུ་འགྱུར་བ་མང་པོ་ོཞིགི་ཕྱིནི་ཡིདོ་པོ་རདེ། འགྱུར་བ་ད་ེཚོའ་ི

ཁངོས་རྒྱ་ནག་མཉེམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ནང་བཅུག་པོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་

ཨི་ར་ིདང་འབྲལེ་ལམ་ཡིར་རྒྱས་ཕྱིནི་པོ་བཅས་ཡིནི་པོ་དང༌། གནས་

སྟངས་འདི་འདྲེའི་སྐབས་བོད་ཀྱིི་དོན་གནད་ཐོག་ཁྱེད་པོར་གང་བྱུང་ཡིོད་

དམ་ཞུས་པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། བདོ་མ་ིཚོའ་ིསེམས་ཤུགས་ཡིདོ་མུས་

འདིའི་ཐོག་དམིགས་བསལ་གྱིི་འགྱུར་བ་འདི་ཚོས་རྩོ་དོན་ཐོག་ཧ་ཅང་གི་

ཁྱེད་པོར་ཆོེན་པོ་ོཆོགས་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་མ་རདེ། ལྷག་པོར་འཛམ་གླེངི་ག་ི

སྲིིད་དོན་གྱིི་འགྱུར་བ་ནི་རྟེག་བརྟེན་ཞིིག་མིན་སྟབས་འདི་ཚོ་ཡིང་ངེས་

པོར་འགྱུར་འགྲོ་ོག་ིརདེ། འཛམ་གླེངི་ག་ིསྲིདི་དནོ་ན་ིའགྱུར་བ་མདེ་པོར་

ཧ་ཅང་གི་བརྟེན་པོ་ོཞིིག་ཡིིན་པོར་ཁྱེེད་རང་གི་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིི་མ་

རདེ། ཅསེ་སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། ཉེ་ེཆོར་གསར་ལམ་ཁག་ཏུ་གནས་ཚུལ་

ཐནོ་གསལ་ལ་གཞིགིས་ན། ྋགངོ་ས་མཆོོག་བདོ་དུ་ཕྱིིར་ཕབེས་གནང་

བཞིདེ་ཡིདོ་པོ་དང༌། རྒྱ་དམར་གྱི་ིབསམ་ཚུལ་གཞིརི་བཟུང་བདོ་མིའ་ི

དཀའ་རྙིོག་སེལ་ཐབས་གནང་རྩོིས་ཡིོད་པོ་ལྟ་བུ་མངོན་གྱིི་ཡིོད་པོ་རེད། 

དནོ་གནད་འད་ིདག་དྲེང་བདནེ་ཇ་ིཙམ་ཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། ངསོ་ཀྱི་ིབསམ་ན་གསར་ཤགོ་ཁག་

གསི་ངསོ་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་རྣམས་ག་ོབ་ལགོ་སྒྲུབ་བྱས་ཡིདོ་འདུག ངསོ་

བོད་ལ་ཕྱིིར་ལོག་བྱ་རྒྱུའི་འདོད་བློོ་ཡིོད་པོ་དེར་དོགས་པོ་མེད་པོ་ཞིིག་
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རདེ།

 གང་ལགས་ཤ་ེན། བདོ་ད་ེངསོ་དང་ངསོ་ཀྱི་ིམ་ིམང་ག་ིལུང་

པོ་རདེ། འད་ིསྐརོ་གནས་ཚུལ་ཕྱིདེ་ཙམ་དྲེང་བདེན་ཡིནི་པོ་དང༌། ཡིནི་

ནའང༌། གསར་ཤགོ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་གཞིན་ཕྱིདེ་ཙམ་ད་ེགསར་

བཀོད་མི་བྱེད་པོའི་གནད་དོན་གང་ཡིིན་ངོས་རང་གིས་ཤེས་རྟེོགས་ཐུབ་

ཀྱི་ིམ་ིའདུག ངསོ་རང་བདོ་ལ་ལགོ་འདདོ་ཡིདོ་བརྗེདོ་པོ་ན་ིབདོ་མི་ཚ་ོདང་

ཁོ་ཚོའི་རང་དབང་བློོས་བཏིང་གིས་ངོས་རང་མཐུན་རྐྱེེན་གང་འཛོམས་

སུ་ལོངས་སྤྱིོད་རྒྱུའི་འདོད་བློོ་ཡིོད་ནས་ཕྱིིར་ལོག་བྱ་རྒྱུ་ནི་རྩོ་བ་ནས་མ་

རདེ། 

 ངོས་ནས་འདི་གསལ་རྟེོགས་ཆོེ་རུ་གཏིོང་རྒྱུར་ངོས་རང་གི་

ལུང་པོའི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་གཞིན་ཞིིག་གིས་དབང་འཛིན་འགོ་ངོས་ཀྱིི་ཡུལ་

མ་ིཚོའ་ིདཀའ་ངལ་སལེ་ཐབས་དང༌། བད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིཆོདེ་ལས་དནོ་གང་

ཡིང་བྱེད་ཐུབ་ཐབས་མེད་པོར་གནས་སྡེོད་བྱེད་པོ་ལས་རྒྱལ་ཁབ་གཞིན་

ཞིིག་ནང་བཙན་བྱོལ་གྱིི་ཐོག་གནས་རྒྱུ་འདི་དག་ཧ་ཅང་ལེགས་པོ་དང་

གུས་བརྩོ་ིཆོ་ེབ་ཡིདོ་པོར་བསམ་གྱི་ིའདུག

 ངོས་རང་ཕྱིིར་ལོག་བསྐྱོད་དེ་ཡུལ་མི་ཚོའི་གནས་སྟངས་ངོ་མ་

ངོས་རང་གིས་མངོན་སུམ་མིག་མཐོང་ཐུབ་པོ་ཞིིག་བྱ་རྒྱུ་ཡིིན་ཞིེས་བརྗེོད་

པོ་དེ་ནི་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་དབང་འཛིན་པོ་ཚོས་བོད་ནང་ཚང་མ་ལེགས་པོོ་

ཡིོད་ཚུལ་དང་མི་མང་རྣམས་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འཛིན་འགོ་སྐྱིད་པོོ་ཡིོད་

ཚུལ་ཤོད་བཞིིན་པོ་དེར་ཁ་གཏིད་གཅོག་རྒྱུ་ལས་གཞིན་གང་ཡིང་མ་རེད། 
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ངསོ་རང་ནས་རྒྱ་ནག་ག་ིགཞུང་འཛནི་པོ་ཚོར་དྲེ་ིབ་བཀནོ་རྒྱུར། གལ་

ཏིེ་བོད་མི་རྣམས་རྒྱ་ནག་གི་དབང་འཛིན་འགོ་སྐྱིད་པོོ་ཡིོད་ཚེ་བོད་འདི་

བཞིིན་ད་མུས་ལྟར་དམ་བསྒྲིགས་མེད་པོར་རྒྱལ་སྒོོ་ཡིངས་པོོར་ཕྱིེ་ནས་

འཛམ་གླེིང་ཚང་མར་མི་སྟོན་པོར་བཀག་འགོག་གིས་ངོ་ཚ་དགོས་དོན་

གང་ཡིནི་ནམ།

 རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་ནས་བོད་མི་རྣམས་ཕྱིི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་

ཏུ་ཡིདོ་པོའ་ིརང་ག་ིགཉེནེ་ཉེ་ེརྣམས་ཐུག་འཕྲེད་དུ་མ་ིགཏིངོ་བ་དང༌། ད་ེ

བཞིིན་ཕྱིི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ནས་བོད་ནང་དེ་མཚུངས་གཉེེན་ཉེེ་སོགས་ཐུག་

འཕྲེད་དུ་མ་ིགཏིངོ་བའ་ིརྒྱུ་མཚན་གང་ཡིནི་ནམ།

 རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀྱིི་སྐོར་ཁོ་རང་ཚོའི་གཞུང་འབྲེལ་གསར་

ཤོག་དང་གོ་སྒྲིིག་བྱས་པོའི་རང་ཉེིད་ཀྱིི་མཐུན་ཕྱིོགས་གསར་འགོད་པོ་

དང༌། གཞིན་ཡིང་སྒོརེ་ཁག་ལྟ་སྐརོ་བ་ཚ་ོབརྒྱུད་དྲེལི་བསྒྲིགས་བྱདེ་

བཞིིན་པོ་དེར་འཛམ་གླེིང་ཚང་མས་ཡིིད་ཆོེས་བྱ་ཐུབ་ཐབས་མེད་པོ་མ་

ཟིད། བྱ་རྒྱུ་ཡིང་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། ཅསེ་སྩལ།

 ཡིང་གསར་འགདོ་པོས། རྒྱ་དམར་གྱིསི་བཙན་བྱལོ་བདོ་མི་ཁ་

ཤས་བོད་ནང་ལྟ་སྐོར་དུ་གཏིོང་རྒྱུར་བཀའ་འཁྲོོལ་སྤྲོད་ཡིོད་པོའི་སྐོར་གྱིི་

གནས་ཚུལ་ཐོན་བཞིིན་པོ་དེར་ྋགོང་ས་མཆོོག་གིས་གཟིིགས་ཚུལ་གང་

ཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། གཞི་ིརྩོའ་ིཐགོ་ད་ེཡིག་པོ་ོརདེ། ཡིནི་

ནའང་མི་འདི་ཚོར་རང་གི་འདོད་མོས་ཡིོད་པོའི་ས་ཆོ་ཁག་ལ་ལྟ་སྐོར་
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འགྲོ་ོརྒྱུ་དང༌། ད་ེབཞིནི་རང་ག་ིའདདོ་མསོ་ལྟར་གཉེནེ་ཉེ་ེཁག་ཐུག་འཕྲེད་

བྱ་རྒྱུའི་རང་དབང་ཇི་ཙམ་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡིོད་མེད་ནི་ད་ལྟ་ང་ཚོས་མིག་གིས་

མཐོང་རྒྱུ་ཡིནི་པོ་རདེ། ད་ེལྟར་བྱུང་མཚམས་སུ་བདོ་ནང་ག་ིགནས་

སྟངས་ང་ོམ་ད་ེརྟེགོས་ཐུབ་ངསེ་ཡིནི་པོ་རེད། དརེ་མ་ཟིད་ད་རསེ་འད་ི

དག་མཐའ་མ་དེ་མིན་པོར་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་ཡིོད་པོའི་བོད་མི་ཚ་ོཕྱིི་

རྒྱལ་དུ་རང་ཉེིད་ཀྱིི་གཉེེན་ཉེེ་རྣམས་ཐུག་འཕྲེད་དུ་ངེས་པོར་ཚུར་ཡིང་

གཏིངོ་དགོས་ཀྱི་ིརདེ། ཅསེ་སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། གསར་ཤགོ་ཁག་གསི་རྒྱ་ནག་ག་ིསྐརོ་

གནས་ཚུལ་སྤེེལ་བ་ལྟར་རྒྱ་ནག་རང་ཉེིད་ཀྱིི་ལམ་ལུགས་གྱིོང་མཁྲོེགས་

ཅན་དེ་སྦས་ནས་གུ་ཡིངས་དང་སྒོོ་འབྱེད་ཤུགས་ཆོེ་བར་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་

པོར་ཡིདི་ཆོསེ་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་པོ་རདེ། འགྱུར་བ་འདརི་ྋགོང་ས་མཆོགོ་

གསི་གཟིགིས་ཚུལ་གང་ཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། རྒྱ་ནག་གསི་ང་ཚོའ་ིལུང་པོ་བཙན་

བཟུང་མ་བྱས་གོང་གི་མི་ལོ་བཅུའི་སྔོན་དང་བཙན་བཟུང་བྱས་རྗེེས་ད་

བར་ལོ་ཉེི་ཤུའི་རིང་རྒྱ་ནག་གི་བྱ་སྤྱིོད་རྣམས་ང་ཚོར་ཉེམས་མྱོོང་ཡིོད་པོ་

དེས་རྒྱའི་སྲིིད་བྱུས་གསར་པོ་འདིའི་སྐོར་བསམ་ཚུལ་ངེས་གཏིན་ཞིིག་

བརྗེདོ་རྒྱུ་ན་ིཧ་ཅང་ག་ིསྔ་སྐྱནོ་ཡིནི་པོར་ཤསེ་རྟེགོས་ཡིདོ། ཁངོ་ཚའོ་ི

སྲིིད་བྱུས་དང་སྲིིད་དོན་གྱིི་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་རྩོ་བ་ནས་བརྗེོད་མི་ཐུབ་པོ་

ཞིགི་ཡིནི་པོ་རདེ། ཁ་ོཚསོ་ཁ་ནས་བཤད་པོ་ད་ེདག་མངནོ་སུམ་བདནེ་པོ་

ཡིནི་མནི་ཁྱེདེ་རང་གསི་ཀྱིང་བརྗེདོ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ། ཅསེ་སྩལ།
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 གསར་འགདོ་པོས། ཉེ་ེཆོར་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གཉེསི་དབར་

འབྲལེ་ལམ་འག་ོའཛུགས་གསར་པོ་ཞིིག་ཡིདོ་བཟི་ོརདེ། འགྱུར་བ་གསར་

པོ་འདསི་ཁྱེད་པོར་གང་འགྲོ་ོག་ིཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། གལ་ཏི་ེརྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གཉེིས་

དབར་འབྲེལ་ལམ་ཡིར་རྒྱས་གཏིོང་རྒྱུར་བསམ་བློོ་བཏིང་ཚེ་དེར་ང་ཚོས་

དགག་ཆོ་རྩོ་བ་ནས་མདེ། ཁ་ོཚ་ོན་ིརང་དབང་གཙང་མའ་ིརྒྱལ་ཁབ་

གཉེསི་ཡིནི་པོ་དང༌། ད་ེན་ིརང་རང་ས་ོསསོ་ལགེས་པོ་གང་ཡིནི་བསམ་

བློ་ོགཏིངོ་དགོས་པོ་ཞིགི་རེད། ད་ེདག་རྟེགས་མཚན་ལགེས་པོ་ོཞིགི་ཀྱིང་

རདེ། རྒྱ་གར་དང་ཞི་ིམོལ་འག་ོའཛུགས་བྱས་པོ་དསེ་རྒྱ་ནག་གསི་མ་

མཐར་ཡིང་ས་གནས་འདིའི་ཐོག་རྒྱ་གར་ཡིང་སྟོབས་ཆོེན་ཞིིག་ཡིིན་པོར་

ངསོ་ལནེ་བྱས་པོ་རདེ། 

 བདོ་དནོ་སྐརོ་ལ་ཆོ་མཚནོ་ན། ང་ཚོའ་ིདནོ་གནས་ན་ིརང་དབང་

ག་ིདནོ་གནས་ཤགི་ཡིནི་པོ་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིམ་འངོས་པོའ་ིདནོ་གནད་འད་ི

དག་བོད་མི་ཚོས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ལས་གཞིན་སུ་ལའང་འདིའི་སྐོར་

ཐག་གཅདོ་བྱདེ་པོའ་ིཐབོ་དབང་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། དསེ་མ་ཚད། ད་ལྟའ་ི

རྒྱ་དཀར་ནག་ཡུལ་གཉེིས་དབར་གྱིི་ཞིི་མོལ་དེ་ནི་གཞུང་ཕན་ཚུན་དབར་

གྱི་ིའབྲལེ་ལམ་གྱི་ིཆོདེ་དུ་ཡིནི་པོ་དང༌། ཡུལ་གཉེསི་ཀྱིི་མ་ིམང་དབར་

གྱིི་འབྲེལ་ལམ་དེ་ནི་གཞིི་རྩོའི་རིག་གཞུང་ཁོ་ནའི་ཐོག་ཡིིན་པོ་དེ་ཧ་ཅང་

གསལ་པོརོ་ཤསེ་རྟེགོས་ཐུབ་པོ་དགསོ་ཀྱི་ིརདེ། བདོ་དང་རྒྱ་གར་གཉེསི་

དབར་གྱིི་འབྲེལ་ལམ་ལ་མཚོན་ན་རྒྱལ་རབས་དང་ནང་ཆོོས་ཀྱིི་རིག་
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གཞུང་སགོས་ཀྱི་ིཐགོ་རྒྱ་གར་མ་ིམང་དང༌། ང་ཚོའ་ིདབར་དུས་རྟེག་ཏུ་

འབྲེལ་ལམ་ཡིོད་པོ་ཞིིག་ཡིིན་སྟབས་ང་ཚོའི་གཅེན་གཅུང་རྒྱ་གར་བ་

ཚོའི་མཛའ་བརྩོེ་དེ་དག་ལོངས་སུ་སྤྱིད་ནས་གནས་སྡེོད་བྱེད་དགོས་ཀྱིི་

རདེ། ཅསེ་སྩལ། 

 གསར་འགདོ་པོས། གལ་ཏི་ེརྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གཉེསི་དབར་

ཞིི་མོལ་གྱིིས་གྲུབ་འབྲས་ལྟ་བུར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་སྐུ་ཉེིད་ལ་བོད་འདི་

རྒྱ་མིའི་དབང་འཛིན་འགོ་ངོས་ལེན་གནང་སྟེ་བོད་ནང་ཕྱིིར་ཕེབས་དགོས་

སྐོར་སློབ་སྟོན་ཕུལ་བ་ཡིིན་ན་དེར་ྋགོང་ས་མཆོོག་གིས་ངོས་ལེན་

གནང་རྒྱུ་ཡིནི་ནམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། འད་ིན་ིརང་བཟི་ོལྟ་བུའ་ིདགོས་པོའ་ི

བསམ་ཚུལ་གྱི་ིདྲེ་ིབ་ཞིགི་ཡིནི་པོར་བརྟེནེ། དམགིས་བསལ་ངསོ་ནས་

ལན་འདབེས་དགསོ་གལ་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། ཅསེ་སྩལ།

 མཇུག་ཏུ་ྋགོང་ས་མཆོོག་བོད་ནང་ཕྱིིར་ཕེབས་གནང་རྒྱུའི་

དནོ་གནད་ཐགོ་རྒྱ་ནག་དང་བཀའ་མལོ་གནང་འདུན་ཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། རྩོ་བ་ནས་མདེ། ངསོ་རང་ཕྱིརི་ལགོ་བྱ་

རྒྱུའམ་བོད་མི་གཞིན་སུ་རུང་ཕྱིིར་ལོག་བྱ་རྒྱུའི་ཐད་གླེེང་མོལ་བྱ་དགོས་

དནོ་གང་ཡིདོ་དམ། དནོ་གནས་ང་ོམ་ན་ིངསོ་རང་ཕྱིརི་ལགོ་བྱ་རྒྱུ་དང༌། 

ངོས་ཀྱིི་གོ་གནས་སླར་གསོ་ཡིོང་ཐབས་སམ་ཡིང་ན་བོད་མི་བཙན་བྱོལ་

གཞིན་རྣམས་ཕྱིིར་ལོག་བྱ་རྒྱུ་དེ་མིན་པོར་དངོས་འབྲེལ་གྱིི་དོན་གནས་ནི་

བོད་ནང་ཡིོད་པོའི་བོད་མི་ས་ཡི་དྲུག་གི་བདེ་དོན་དང་འདོད་བློོ་དེ་ཡིིན་པོ་
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རདེ། 

 གལ་ཏིེ་བོད་མི་ས་ཡི་དྲུག་པོོ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གི་དབང་འཛིན་

འོག་སྐྱིད་པོོ་མེད་ཚེ་རྒྱ་དམར་དང་ཞིི་མོལ་བྱས་པོས་ཕན་ཐོགས་གང་

ཡིང་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། གལ་ཏི་ེཁ་ོཚ་ོརྒྱ་ནག་གཞུང་འཛནི་འགོ་སྐྱིད་པོ་ོ

དང་འདདོ་བློ་ོཁངེས་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་དང༌། མུ་མཐུད་གནས་འདདོ་ཡིདོ་ཚ་ེ

སླར་ཡིང་ངོས་རང་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ཞིི་མོལ་བྱ་རྒྱུ་དེ་སྐབས་བསྟུན་དང་

མ་འབྲལེ་བ་ཞིགི་ཆོགས་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ངསོ་རང་ཏཱ་ལའ་ིབློ་མ་ཡིནི་

པོའི་ཆོ་ནས་མི་མང་གི་འདོད་བློོར་གུས་བརྩོི་ཞུ་རྒྱུ་ནི་ངོས་ཀྱིི་ཆོོས་དང་

དམ་སྡེམོ། ད་ེབཞིནི་སྲིདི་དནོ་གྱི་ིལས་འགན་བཅས་ཡིིན་པོ་རདེ། གལ་

ཏིེ་ཁོ་ཚོས་རང་དབང་སླར་གསོ་བྱ་རྒྱུ་སེམས་ཐག་གཙང་བཅད་ཟིིན་པོ་

ཡིིན་ན་དོན་གནད་འདིའི་ཐོག་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་ནི་ངོས་རང་གི་སྐབས་བབས་

ཀྱི་ིལས་འགན་ཞིགི་ཡིནི་པོ་རདེ། བདོ་ནང་ཡིདོ་པོའ་ིབདོ་མ་ིཚ་ོད་ལྟའང་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་རང་དབང་སླར་གསོ་བྱ་རྒྱུར་སེམས་ཤུགས་དེ་བས་ཀྱིང་

ཆོེན་པོ་ོཡིོད་པོར་ཡིིད་ཆོེས་ཐུབ་པོའི་རྒྱུ་མཚན་གདེང་འཁེལ་ཡིོང་གི་ཡིོད་

པོ་རདེ། ཅསེ་སྩལ།
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༤༽ཀྲི་ིརོ་ིབྷུན་ཞསེ་པེའི་ིཚོགས་ཤགོ་ག་ིགསརོ་འིགདོ་པེ་

མཇལ་བཅརོ་གསུང་གླེེང་དང་ལྡི་ིལ་ིབདོ་ཁང་གསརོ་པེའི་ིསྒོ་ོ

དབྱ།ེ  

 ༡༩༧༩ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༨ ཉེནི་རྒྱ་གར་ཉེནི་རེའ་ིགསར་ཤགོ་

ཀྲ་ིར་ིབྷུན་ (Tribune) གྱི་ིགསར་འགདོ་པོ་ (Avinash Mookhey) 

མཇལ་བཅར་གྱིསི་དངེ་སང་རྒྱ་མིའ་ིབསམ་སྤྱིདོ་སྐརོ་དང༌། བདོ་དནོ་

སྐརོ་བཀའ་འདྲེ་ིཞུས་པོར། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ད་ལྟའི་ཆོར་ང་ཚ་ོཕྱིརི་

ལགོ་བྱ་རྒྱུའ་ིགླེངེ་སླངོ་ཡིངོ་ཐབས་མདེ་པོ་ཞིགི་ཡིནི་པོ་དང༌། ༡༩༦༣ ལ་ོ

ནས་བཟུང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིིར་

ལོག་ཡིོང་ཐབས་སུ་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་རྒྱུར་འབད་བརྩོོན་བྱེད་བཞིིན་པོའི་

སྲིིད་བྱུས་དེ་དག་ད་ཆོ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ནང་ཁོང་ཚོས་ཤུགས་ཆོེ་རུ་བཏིང་

བ་ཙམ་ལས་གཞིན་གསར་དུ་འགྱུར་བ་གང་ཡིང་ཕྱིནི་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། 

 ཕྱིི་རྒྱལ་མི་རིགས་རྣམས་མགོ་བོ་རྨོངས་ཐབས་སུ་བོད་ནང་

དཀའ་རྙིགོ་གང་ཡིང་མདེ་ཚུལ་དང༌། ད་ེབཞིནི་ལགོ་སྤྱིདོ་པོ་ཁ་ཤས་ཀྱིསི་

རང་དབང་འཐབ་རྩོོད་ཀྱིི་ལས་འགུལ་ལག་ལེན་བསྟར་གྱིི་ཡིོད་སྐོར་

གསལ་སྟནོ་བྱ་རྒྱུའ་ིཆོདེ་འབད་བརྩོནོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ།

 ལ་ོང་ོསུམ་ཅུ་ཙམ་གྱིི་རིང་ལག་ལེན་བསྟར་བའི་རྒྱ་ནག་གི་སྲིིད་

བྱུས་དེས་རྒྱ་ནག་རང་ཉེིད་ཀྱིི་མི་མང་ཚོ་ཡིང་འདོད་བློོ་ཁེངས་པོ་ཞིིག་

མདེ་ན། བདོ་ན་ིརྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་དང་འཛམ་གླེངི་རྒྱས་བཤད། ད་ེ
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བཞིིན་རིག་གཞུང་སོགས་གང་ས་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ཐ་དད་ལོགས་སུ་

ཡིིན་པོའི་བོད་མི་རྣམས་ནི་འདོད་བློ་ོཁེངས་ཀྱིི་མེད་པོ་ནི་བཤད་མི་དགོས་

པོ་ཞིགི་ཡིནི་པོ་དང༌། 

 རྒྱ་ནག་གི་སྲིིད་བློོན་གཞིོན་པོ་ཏིིང་ཞིའ་ོཕིང་གིས་གནའ་རབས་

ཀྱི་ིདག་ེསྐྱནོ་དཔྱོད་ཞིིབ་བྱ་རྒྱུ་ལ་འཇནོ་པོ་ོདང༌། ད་ེབཞིནི་འདས་པོའ་ི

ནོར་འཁྲུལ་རྣམས་ངསོ་ལནེ་དང༌། དངསོ་འབྲལེ་ཁས་ལནེ་བྱས་ཏི་ེཕྲེན་

བུ་གུ་ཡིངས་ཀྱིི་སྲིིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་བཞིིན་པོ་དེའི་ལམ་ཕྱིོགས་སུ་

ཤར་བསྐྱདོ་ཇ་ིཙམ་ཐུབ་མནི་དང༌། དནོ་དམ་ཞིགི་ཡིནི་མནི་ང་ཚསོ་ངང་

སྒུག་དཔྱོད་ཞིབི་བྱས་ཏི་ེབལྟ་རྒྱུ་ད་ེཡིནི་པོ་རདེ། ངསོ་རང་ནས་ཀྱིང་ད་ེ

ལྟར་བརྟེག་དཔྱོད་བྱེད་མུས་ཡིནི།

 གང་ལྟར་ྋཀུན་གཟིིགས་པོཎ་ཆོེན་རིན་པོོ་ཆོེ་མཆོོག་རྒྱ་ནག་

ག་ིརྒྱལ་ས་པོ་ེཅནི་ནང་བཞུགས་ཡིདོ་པོ་དང༌། དརེ་བརྟེནེ་པོཎ་ཆོནེ་རནི་

པོོ་ཆོེའི་མཚན་ཐོག་བརྗེོད་ཚིག་རྣམས་ཁོང་གིས་གསུངས་པོར་ང་ཚོས་

ངསོ་ལནེ་བྱ་རྒྱུ་དཀའ་བ་ཞིགི་ཡིནི་པོ་རདེ་ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། བདོ་དང་རྒྱ་ནག་གཉེསི་དབར་འབྲལེ་ལམ་སླར་གས་ོབྱ་

རྒྱུ་དེར་ྋགོང་ས་མཆོོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་ཇི་འདྲེ་ཡིོད་དམ་ཞུས་པོར། 

ང་ཚོ་འགྲོོ་བ་མི་ཡིིན་པོའི་ཆོ་ནས་རང་དབང་གི་ཐོག་གནས་རྒྱུའི་ཐོབ་

དབང་དགསོ་ཀྱི་ིཡིདོ། འད་ིན་ིང་ཚོའ་ིགཞི་ིརྩོའ་ིཐབོ་དབང་ཞིགི་ཡིནི་པོར་

ངསོ་རང་གསི་ཡིདི་ཆོེས་བྱེད་ཀྱི་ིཡིདོ། ཅསེ་སྩལ།

 མཇུག་ཏུ་ྋགོང་ས་མཆོོག་ལ་བོད་རྒྱ་མིའི་བཙན་འོག་ནས་
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གླེོད་བཀྲོལ་ཡིོང་རྒྱུའི་འཐབ་རྩོོད་དེར་གྲུབ་འབྲས་ཆོེ་ཆུང་ཇི་འདྲེ་ཞིིག་

ཡིངོ་མནི་དགངོས་ཚུལ་ཇ་ིལྟར་ཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར། དནོ་གནད་ད་ེདག་

གལ་ཆོེ་ཤོས་ནི་བོད་ནང་ཡིོད་པོའི་བོད་མི་ཚོའི་སེམས་ཤུགས་ལ་རག་

ལུས་པོ་ཞིགི་ཡིནི་པོ་རདེ། ཁངོ་ཚའོ་ིསེམས་ཤུགས་ཇ་ིཙམ་གནས་པོའ་ི

བར་དུ་གྲུབ་འབྲས་ཡིོང་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོར་ངོས་རང་གིས་འཐབ་རྩོོད་མུ་

མཐུད་ལག་ལནེ་བསྟར་རྒྱུ་ཡིནི་ཞིསེ་སྩལ།

 ཚསེ་ ༢༠ ཉེནི་ལྡ་ིལརི་ཆོབིས་བསྒྱུར་ཞིབས་འཁདོ་སྐབས་རྒྱ་

གར་ཕྱི་ིསྲིདི་ཟུང་འབྲལེ་དྲུང་ཆོ་ེདང༌། རང་གཞུང་ལྡ་ིདནོ་བཀའ་བློནོ་ས་

འདུ་ཚང་རིན་ཆོེན་དོན་གྲུབ་བཅས་ནས་ཕེབས་བསུ་དང་འབྲེལ་ཨི་ཤོ་

ཀའ་ིམགྲོནོ་ཁང་དུ་གདན་ཞུས་བཅའ་བཞུགས་བསྐྱངས།  

 རྒྱ་གར་སྲིདི་བློནོ་མ་ོརཱ་འཇ་ིརྡ་ིསའ་ི (Moraji Desai) མཆོོག་

དང༌། ཕྱི་ིསྲིདི་བློནོ་ཆོནེ་ཨི་ཀྲལེ་བྷ་ེཧ་ར་ིབྷ་ཅ་སྤེ་ཡི་ེ (Atal Bihari 

Vajpayee) རྣམ་གཉེསི་མཇལ་འཕྲེད་ཀྱིསི་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཆོསོ་

དང་ཤེས་རིག་གི་འབྲེལ་བ་ཟིབ་མོའ་ིལ་རྒྱ་བཟུང་སྟེ་ལ་ོང་ོཉེི་ཤུའི་རིང་བོད་

མི་སྐྱབས་བཅོལ་བར་གང་ཅིའི་ཕན་གྲོོགས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེེ་ཆོེ་

ཞིསེ་ཞུ་གནང་མཛད་པོ་དང༌། འད་ིསྐརོ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡིངོས་རླུང་འཕྲེནི་

ཐགོ་རྒྱང་བསྒྲིགས་ཀྱིང་གནང༌། 

 ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆོེན་པོོ་མཆོོག་ལྡི་ལི་བོད་ཁང་

གསར་པོའི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོོར་ཆོིབས་བསྒྱུར་གྱིིས་གཟིིམ་ཆུང་དུ་

བཞུགས་ཞིབས་འཁདོ་ཉེདི་རྟེནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་དང༌། གསལོ་



53

ཇ་བཞིསེ་འབྲས་བཏིགེས། རྣམ་གྲྭའ་ིགསུང་ཞིབས་པོ་རྣམས་དང་ལ་

དྭགས་བ་ཀུ་ལ་རིན་པོོ་ཆོེ་བཅས་ལྷན་དུ་འཇིགས་མཛད་རྡོ་རྗེེའི་སྒོོ་ནས་

རབ་གནས་རྟེ་ཐགོ་མའ་ིགསུང་ཆོགོ་སྨོནི་རྒྱས་སྩལ་ཏི།ེ རབ་གནས་མ་ེ

ཏིོག་འཐོར་བའི་ཚིག་མཚམས་སུ་བོད་ཁང་སྟེང་ཤོད་ཡིོངས་ལ་གཟིིགས་

སྐརོ་དང་འབྲལེ། ལྡ་ིལརི་གནས་སྡེདོ་དང་ཕྱིོགས་འབྱརོ་བདོ་མི་བརྒྱ་

ཕྲེག་གཉེསི་གསུམ་ཙམ་ལ་མཇལ་ཁ་དང༌། དངེ་དུས་བདོ་དནོ་འགྱུར་

བའ་ིསྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་སྙིངི༌། ‘‘བདོ་ནང་གི་མ་ིམང་རྣམས་ཀྱི་ིགནས་

སྟངས་འདོད་བློོ་ཁེངས་པོ་ཞིིག་ཡིོད་ཚེ་བོད་ཀྱིི་སྐོར་རྒྱ་ནག་དང་གྲོོས་

བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་ཡིངོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ།

 བོད་ཀྱིི་དོན་གནད་ཐོག་ང་ཚོས་དྲེང་བདེན་གྱིི་འབད་རྩོོལ་བྱས་

པོ་ད་ལྟ་ཙམ་མ་ཡིིན་པོར་ལོ་ངོ་ཉེི་ཤུ་ཙམ་གྱིི་སྔོན་ལ་ཡིོད་པོའི་རྩོ་དོན་ལ་

འགྱུར་བ་མདེ་པོར་གནས་ཡིདོ་པོ་དང༌། ང་ཚོའ་ིགཞི་ིརྩོའ་ིདནོ་གནས་

ཐགོ་རྒྱ་ནག་དང་ནང་འགྲོིགས་ཡིངོ་ཐབས་ལས་སླ་པོ་ོཞིགི་མནི་པོ་རདེ། 

 རྒྱ་ནག་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་འགྱུར་བ་འགྲོོ་གི་ཡིོད་པོ་དང༌། 

གལ་ཏིེ་རྒྱ་ནག་གི་ངོས་ནས་བོད་ཀྱིི་དཀའ་རྙིོག་སེལ་ཐབས་སུ་དངོས་

འབྲལེ་གྱི་ིབསམ་བློ་ོཡིདོ་པོ་ཞིགི་ཡིནི་ན། བདོ་ནང་ཚང་མ་སྐྱདི་པོ་ོ

ཡིོད་ཚུལ་ནུབ་ཕྱིོགས་སུ་དྲེིལ་བསྒྲིགས་བྱེད་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་བོད་མིའི་འགོ་

ཁྲོདི་ཚ་ོདང་ཐད་ཀར་གྲོསོ་མོལ་བྱ་དགསོ་ངསེ་ཤགི་ཡིནི་པོ་རདེ། རྒྱ་ནག་

གིས་རང་གི་བརྗེོད་ཚུལ་རྣམས་བརྟེན་པོོ་བཟིོ་ཐབས་སུ་བོད་ཀྱིི་སྐོར་གང་

ཡིང་མི་ཤེས་མཁན་ཕྱིི་རྒྱལ་མི་རིགས་ལྟ་སྐོར་དུ་འཁྲོིད་དེ་མགོ་བོ་རྨོངས་
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ཐབས་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ།

 རྩོ་བའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་རང་གི་ལུང་པོར་ལོ་མང་ཐུག་འཕྲེད་

མ་བྱུང་བའི་གཉེེན་ཉེེ་ཐུག་འཕྲེད་དུ་འགྲོོ་རྒྱུ་དེར་དགག་བྱ་གང་ཡིང་

མདེ།’’ ཅསེ་སྩལ། 

༥༽ཨེལེ་ཧོ་སྦད་དུ་འིཛམ་གླེངི་ཧོནི་རྡུའི་ིཚོགོས་ཆེནེ་ཐངེས་

གཉིསི་པེརོ་ཆེབིས་བསྒྱུརོ། 

 ༡༩༧༩ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༢༣ ཉེནི་ལྡ་ིལ་ིནས་ཕེབས་ཐནོ་གྱིསི་

ཨིལེ་ཧ་སྦད་ (Allahabad) མ་ེའཁརོ་འབབ་ཚུགས་སུ་ཕབེས་འབྱརོ་

སྐབས་ས་གནས་རྫངོ་དཔོནོ་དང༌། ཧནི་རྡུའ་ིཚགོས་འདུའ་ིག་ོསྒྲིགི་

པོའི་ཁོངས་བྲམ་ཟིེ་རྣམས་ནས་ཧིན་རྡུའི་ཆོོས་ཀྱིི་སྲིོལ་རྒྱུན་ནང་བློ་ན་

མེད་པོའི་གུས་བཀུར་ཆོེན་པོོའ་ིལུགས་ལྟར་རིག་བྱེད་ཀྱིི་གཞུང་ནས་བྱུང་

བའི་ཚིགས་བཅད་ངག་སྐྱོར་བཅས་གུས་བསུ་གཟིབ་རྒྱས་དང་བཅས་

གཞུང་ག་ིམགྲོནོ་ཁང་དུ་གདན་ཞུས་བཞུགས་འཇགས་མཛད། ཨི་ནནྡ་བྷ་

ཝན་ (Anand Bhavan) ཞིསེ་པོ་ན་ེརུའ་ིའཁྲུངས་ཁང་དུ་རྒྱ་གར་འཕྲེདོ་

བསྟནེ་བློོན་ཆོནེ་ཟུར་པོ་རྒྱལ་སྲིས་ཀ་རན་སངི་ (Dr.Karan Singh) 

གིས་སྣེ་ལེན་དང་བཅས་ཁོང་དང་ལྷན་དུ་སྟེང་ཤོད་དུ་གཟིིགས་སྐོར་གྲུབ་

རྗེེས་འཛམ་གླེིང་ཧིན་རྡུའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིིས་གོ་སྒྲིིག་ཞུས་པོའི་འགྲོེམས་

སྟནོ་དུ་གཟིགིས་སྐརོ་བསྐྱངས། 
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 ཚསེ་ ༢༥ ཉེནི་འཛམ་གླེངི་ཧནི་རྡུའ་ིཆོསོ་ཚགོས་ཐངེས་གཉེསི་

པོའི་མཛད་སྒོོར་སྣང་གསལ་སྒྲིོན་མེ་སྦར་བའི་ཐོག་ཚོགས་འདུའི་སྒོོ་

འབྱདེ་མཛད་ད་ེགསུང་བཤད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བའ་ིསྙིངི་པོོར། ‘‘སླབོ་

དཔོནོ་རྣམས་དང༌། ཆོསོ་ཀྱི་ིགྲོགོས་པོ་ོརྣམ་པོ་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཞུ་རྒྱུ། ད་

ལམ་ཆུ་བོ་གསུམ་འདུས་ཀྱིི་གནས་མཆོོག་འདིར་ལོ་རྒྱུས་སུ་འགོད་འསོ་

པོའི་འཛམ་གླེིང་ཧིན་རྡུ་ཚོགས་ཆོེན་ཐེངས་གཉེིས་པོ་འདིར་ངོས་རང་

ང་ོབཅར་ཐུབ་པོ་དང༌། ཚགོས་འདུ་སྒོ་ོའབྱེད་ཞུ་རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་བྱུང་བ་

འདརི་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ོབྱུང་ཞིངི༌། ཚགོས་འདུའ་ིག་ོསྒྲིགི་པོ་ཚརོ་ཐུགས་

རྗེ་ེཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིནི། 

 བསམ་ཚུལ་གུ་དགོ་ཅགི་ག་ིཐོག་ནས་བལྟས་ན། ང་ལྟ་བུ་ནང་

པོའི་དགེ་སློང་ཞིིག་ཧིན་རྡུའི་ཆོོས་ཚོགས་སུ་བཅར་རྒྱུ་འབྲེལ་མེད་ལྟ་

བུར་མངནོ་སྲིདི་རུང༌། བསམ་ཚུལ་གུ་ཡིངས་ཤགི་ག་ིཐོག་ནས་བལྟས་

ན་འབྲལེ་བ་ཟིབ་པོ་ོཡིདོ་པོ་ཞིགི་རདེ། གང་ཡིནི་ཟིརེ་ན། ཧནི་རྡུའམ། རྒྱ་

གར་གྱིི་ཡུལ་འདི་ནས་བྱུང་བའི་ཆོོས་ལུགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིི་རྗེེས་འཇུག་

ཚགོས་འདུ་འདརི་ཕབེས་ཡིདོ་ཅངི༌། བདོ་དུ་དར་རྒྱས་བྱུང་བའ་ིནང་ཆོསོ་

ཀྱིང་སྟོན་པོ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནས་བྱུང་བའི་རྒྱ་གར་གྱིི་

ཆོསོ་ཤགི་རདེ། 

 ཆོོས་དེ་རང་གི་འབྱུང་ཁུངས་རྒྱ་གར་གྱིི་ས་ཐོག་ཏུ་རྒྱུ་རྐྱེེན་

དུ་མའི་དབང་གིས་ཉེམས་མེད་སྲུང་འཛིན་མ་ཐུབ་ཀྱིང་བོད་དུ་བོད་མི་

རྣམས་ཀྱིསི་དད་འདུན་ཆོེན་པོོས་སྲུང་འཛནི་བྱདེ་པོ་མ་ཟིད། དར་རྒྱས་
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ཀྱིང་བཏིང་ཡིདོ། ལྷག་པོར། ང་ཚོའ་ིབོད་ཀྱི་ིཤསེ་རགི་ཕལ་ཆོ་ེབའང་རྩོ་བ་

ཐུག་ས་རྒྱ་གར་བའ་ིཤསེ་རགི་རདེ། རྒྱུ་མཚན་གཞིན་གྱིི་ཐགོ་ནས་བཤད་

ན། ཆོསོ་ལུགས་ཁག་ག་ིལྟ་གྲུབ་ལ་མ་ིམཐུན་པོ་ཡིདོ་རུང༌། གཙ་ོབོའ་ི

དམགིས་ཡུལ་ན་ིསྐྱ་ེའགྲོ་ོརྣམས་ཀྱི་ིསྡུག་བསྔལ་སལེ་ཞིངི༌། བད་ེབ་སྒྲུབ་

པོའ་ིཐབས་སུ་གཅགི་མཐུན་ཡིནི་པོས། རྒྱ་གར་གྱི་ིཆོསོ་ལུགས་ཚང་མའ་ི

རྗེེས་འཇུག་རྣམས་མཉེམ་རུབ་ཆོིག་སྒྲིིལ་གྱིི་ཐོག་ནས་འགྲོོ་བ་མང་པོོའ་ི

ཕན་བད་ེསྒྲུབ་པོའ་ིཐབས་ལ་བརྩོནོ་རྒྱུ་འད་ིའབྲལེ་ཡིདོ་ཙམ་མ་ཟིད། ངསེ་

པོར་དགསོ་གལ་ཅན་ཞིགི་རདེ། ད་ེའདྲེ་སངོ་ཙང་ད་རསེ་ང་རང་ཚགོས་

འདུ་འདརི་བཅར་རྒྱུར་སྙིིང་ནས་དགའ་སྤྲོའོ་ིཚརོ་བ་ཆོནེ་པོ་ོབྱུང༌།

 ད་ལྟ་དུས་རབས་ཉེི་ཤུ་པོའི་དུས་འདིར་ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་

བཟིའོ་ིརགི་པོ་ཡིར་རྒྱས་ཀྱི་ིརྩོ་ེམརོ་སོན་ཟིིན་རུང༌། ཕྱི་ིདངསོ་པོོའ་ིཡིར་

རྒྱས་ཙམ་གྱིིས་འགྲོོ་བ་མིའི་སྡུག་བསྔལ་གདེང་འཁེལ་ཞིིག་སེལ་མི་ནུས་

པོ་ཙམ་དུ་མ་ཟིད། དངསོ་པོོའ་ིནུས་ཤུགས་ཀྱི་ིཡིར་རྒྱས་ཀྱིསི་ཞི་ིབད་ེདང་

མ་ིརགིས་རྒྱུན་གནས་ལ་ཉེནེ་ཁ་བཟི་ོབའང་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ།

 ད་ལྟའི་སྐབས་འདིར་དགོས་གལ་ཆོེ་ཤོས་ཤིག་ནི་ཆོོས་ལུགས་

ཚང་མ་ཆོགི་སྒྲིལི་གྱིསི་འཛམ་གླེངི་དུ་འདྲེ་མཉེམ་དང༌། རང་དབང་གུ་

ཡིངས། ཚད་ལྡན་གྱི་ིཁྲོམིས་སྲིོལ་སགོས་མ་ིརགིས་ཀྱི་ིཁ་ེདབང་རྒྱུན་

གནས་ཐུབ་ཐབས་དང་ཤེས་ཡིོན་སྤྱིོད་བཟིང་དང་ལྡན་པོའི་མིའི་སྤྱིི་

ཚགོས་ཤགི་འཛུགས་སྐྲུན་བྱདེ་རྒྱུར་འབད་བརྩོནོ་བྱདེ་དགསོ། གལ་

སྲིདི་དམ་པོའ་ིཆོོས་ཀྱི་ིསློབ་སྟནོ་གྱི་ིའགོ་ནས་མ་ིདང༌། མའི་ིདབར་དབྱ་ེ
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འབྱདེ་བྱདེ་པོའ་ིརྒྱུན་སྲིལོ་ལ་བསྒྱུར་བཅསོ་བཏིང་ནས། རང་ཉེདི་དང་སྤྱི་ི

ཚོགས་ཀྱིི་ལྟ་སྤྱིོད་མི་མཐུན་པོ་རྣམས་ཀྱིི་ཕྱིོགས་སུ་ཁྲོིམས་མཐུན་དང༌། 

གུ་ཡིངས་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་གོམས་གཤིས་ཤིག་ཡིར་རྒྱས་གཏིོང་མ་ཐུབ་པོ་

ཡིནི་ན། མ་ིརགིས་ལ་བད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིམདུན་ལམ་གདངེ་འཁལེ་བ་ཞིགི་རྙིདེ་

དཀའ།

 དངོས་པོོའ་ིཡིར་རྒྱས་ཡིོད་པོའི་ཡུལ་ལུང་གི་མི་མང་པོོ་ཞིིག་

དེང་སྐབས་རང་ཉེིད་ཀྱིི་རིག་གཞུང་དང་འཚ་ོབ་སྐྱེལ་སྟངས་དེས་ཡིིད་མ་

ཚམིས་པོར། ནང་སམེས་ཀྱི་ིཞི་ིབད་ེབཙལ་བའ་ིཆོདེ་དུ་རང་ཅག་ཤར་

གླེངི་པོ་རྣམས་ཀྱི་ིཕྱིགོས་སུ་ལྟ་བཞིནི་པོ་རདེ། བྱས་ཙང་རྒྱ་གར་གྱི་ིཆོསོ་

ཀྱིི་སློབ་དཔོོན་རྣམས་ཀྱིིས་ཕན་ཚུན་མཐུན་འབྲེལ་གྱིི་ཐོག་ནས་འཛམ་

གླེིང་ལ་ཡིང་དག་པོའི་ལམ་ཕྱིོགས་བསྟན་དགོས་པོའི་དུས་སུ་སླེབས་

ཡིདོ།

 འགྲོོ་བ་མིའི་དགོས་མཁོ་ལུས་སེམས་ཀྱིི་བདེ་བ་གཉེིས་ལས་

ལུས་ཀྱི་ིབད་ེབ་བསྒྲུབ་པོ་ལ་དངསོ་པོོའ་ིཡིར་རྒྱས་དང༌། སམེས་ཀྱི་ིཞི་ི

བད་ེབསྒྲུབ་པོ་ལ་དམ་པོའ་ིཆོསོ་ཀྱི་ིཡིར་རྒྱས་དགསོ། ཆོསོ་ལུགས་ཀྱིི་

རགི་གཞུང་དང༌། དངསོ་གཙོའ་ིརགི་གཞུང་ག་ིཡིར་རྒྱས་ཟུང་དུ་འགྲོ་ོ

དགསོ་པོ་ལ་ངསོ་ནས་ཡིདི་ཆོསེ་བརྟེན་པོ་ོབྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ།

 འདས་པོའ་ིལ་ོརྒྱུས་ལ་བལྟས་ན། རྒྱ་གར་གྱི་ིཡུལ་འདརི་མ་

ཧ་བརེ། (Mahavir) སྟནོ་པོ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོ།ན་ནག (Nanak) ད་ཡི་

ནན། (Dayanand) ར་མ་ཀརི་ཤ་ིན། (Rama-krishna) བ་ེབ་ེཀ་



58

ནན་ད། (Vivekananda) ཨིའོུ་ར་ོསྦནི་རྡ།ོ (Aurobindo) བདག་

ཉེདི་ཆོནེ་པོ་ོགྷིན་དྷ།ི བྷམི་ར་ོཨིམ་བ་ིཌ་ཀར་ (Bhimrao Ambedkar) 

ལ་སགོས་པོ་སྐྱསེ་བུ་ཆོནེ་པོ་ོཇ་ིསྙིདེ་ཅགི་བྱུང་ཡིདོ་པོ་དང༌། ཁངོ་ཚསོ་

སྡུག་བསྔལ་གྱིིས་མནར་བའི་མི་རིགས་ལ་ཕན་བདེ་བསྒྲུབ་པོའི་ཐབས་

ལམ་གསལ་སྟནོ་མཛད་པོ་དང༌། རང་ཉེདི་ཀྱི་ིསྐུ་ཚ་ེཆོ་ཚང་མ་ིརགིས་ཀྱི་ི

ཞིབས་འདགེས་སུ་བཏིང་ཡིདོ་ཅངི༌། ང་ཚསོ་བྱ་བ་བཟིང་པོ་ོད་ེདག་རྒྱུན་

ཆོད་མདེ་པོར་སྐྱངོ་བའ་ིཐབས་ལ་འབད་དགསོ་པོ་ཡིནི།

 སྐྱ་ེའགྲོ་ོརྣམས་ཀྱི་ིཁམས་དང༌། བསམ་པོ། བློོའ་ིནུས་པོ་སགོས་

མ་ིའདྲེ་བ་ཡིནི་ཅངི༌། ཆོོས་ལུགས་གཅགི་གསི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིདགོས་

འདོད་བསྒྲུབ་ནུས་ཀྱི་ིམ་རདེ། ཆོསོ་ལུགས་དང༌། གྲུབ་མཐའ་འདྲེ་

མིན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡིོད་དགོས་པོའང་དེའི་དབང་གིས་ཡིིན་པོས་དངོས་

ཡིདོ་ཀྱི་ིགནས་ཚུལ་ཞིགི་རདེ། དཔོརེ་ན་ཟིས་ཀྱི་ིབྱ་ེབྲག་གཅགི་མ་ིཚང་

མར་གཅིག་མཚུངས་སུ་འཕྲེོད་པོོ་ཡིོང་ཐབས་མེད་པོ་བཞིིན་ཆོོས་ལུགས་

གཅིག་ཉེདི་འགྲོ་ོབ་ཐམས་ཅད་ལ་འཚམས་པོ་ོདང༌། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིཉེམས་

ལནེ་ཐུབ་པོ་ཡིངོ་ག་ིམ་རདེ།

 འནོ་ཀྱིང༌། གནས་ལུགས་ད་ེཆོསོ་ལུགས་འགའ་ཤས་ཁྱེད་པོར་

དུ་འཕགས་པོ་དང༌། འགའ་ཤས་དམན་པོའ་ིག་ོདནོ་མ་རདེ། ཆོསོ་ལུགས་

ཐམས་ཅད་ཀྱིི་སྟོན་པོས་རང་རང་གིས་ཇི་ལྟར་རྟེོགས་པོའི་ལམ་གཞིན་

ལ་ཕན་བདེའི་ཆོེད་དུ་བསྟན་པོ་ཞིིག་ལས་མི་དང་མིའི་དབར་ཕྱིོགས་

རསི་བྱདེ་པོའ་ིཆོདེ་དུ་བསྟན་པོ་མ་རདེ། ད་ལྟ་དགསོ་གལ་ཆོ་ེཤསོ་ཆོོས་
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ལུགས་ཀྱི་ིབསླབ་པོ་རྣམས་རང་རྒྱུད་ལ་བཀལ་ཏི།ེ ད་ེདང་མཐུན་པོའ་ི

ཀུན་སྤྱིོད་ལ་གནས་པོའ་ིཐགོ་ནས་རང་རྒྱུད་འདུལ་བ་དང༌། སྤྱི་ིཚགོས་ལ་

ཕན་པོ་ཞིགི་བྱདེ་དགསོ། 

 ལྟ་བའི་ཐགོ་ནས་ནང་པོ་ཚསོ་རྟེག་པོ་དང༌། གཅགི་པུ་བ་དང༌། 

ལྟོས་མེད་རང་དབང་ཅན་གྱིི་བདག་མི་འདོད་པོས་བདག་མེད་འདོད་པོའི་

ཕྱིགོས་ཡིནི་པོས། གྲུབ་མཐའ་གཞིན་དག་ཐམས་ཅད་དང་མ་ིའདྲེ་བ་ཡིནི་

མདོ། མ་ིརྟེག་པོ་དང༌། ཆོ་བཅས། ལྟསོ་གྲུབ་ཀྱི་ིརང་བཞིནི་ཅན་གྱི་ིསྐྱ་ེབ་

སྔ་ཕྱིརི་འགྲོ་ོབའ་ིབདག་ག་ིསྟངེ༌། ལས་འབྲས་མ་ིབསླུ་བའ་ིརྣམ་གཞིག་

ལ་ཡིིད་ཆོེས་བརྟེན་པོོ་བྱེད་པོ་འདིའི་ཆོ་ནས་རྒྱ་གར་གྱིི་ཆོོས་ལུགས་

དང༌། རགི་གཞུང་ཐམས་ཅད་དང་མཐུན་པོ་ཡིནི། ལས་འབྲས་ཀྱི་ིརྣམ་

གཞིག་འདིའི་ཐོག་ནས་མིའི་སྤྱིི་ཚོགས་སུ་སྐྱེ་བ་ནས་སྐྱེ་བ་བརྒྱུད་དེ་ཇེ་

བཟིང་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏིོང་རྒྱུའི་བསམ་ཚུལ་བཟིང་པོོ་དེའི་གཞིི་རྩོ་བརྟེན་

པོ་ོཞིིག་རྙིདེ་ཐུབ་པོ་ཡིནི་གཤསི། སྤྱི་ིཚགོས་ཀྱི་ིཕན་བད་ེསྒྲུབ་པོའ་ིཐབས་

སུ་འགྲོ་ོག་ིཡིདོ་རདེ། 

 སྐྱ་ེབ་སྔ་ཕྱི་ིམི་འདདོ་མཁན་ཞིགི་ཡིནི་རུང༌། ཚ་ེའད་ིལའང་

ལས་བཟིང་པོོ་ལས་འབྲས་བུ་བཟིང་པོོ་ཞིིག་འབྱུང་བའི་ཡིིད་ཆོེས་ཡིོད་ན་

སྤྱིདོ་བཟིང་ལ་ངང་གསི་འཇུག་པོ་ཡིངོ་བས་རང་ཉེདི་དང༌། འབྱུང་འགྱུར་

གྱི་ིམ་ིརབས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡིངོ་རྒྱུ། གཞིན་ཡིང་དཔོརེ་ན། སྤྱིརི་མ་ི

ཐམས་ཅད་ལ་འཕྲེདོ་བསྟནེ་དགོས་མདོ། ནད་པོ་ལ་དམིགས་བསལ་ཛ་

དྲེག་ག་ིའཕྲེདོ་བསྟནེ་དགསོ་པོ་བཞིནི། སྤྱིརི་འགྲོ་ོབ་ཐམས་ཅད་ལ་བད་ེ
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སྐྱདི་དགསོ་ཤངི༌། ལྷག་པོར་རྗེསེ་ལུས་ཅན་དང༌། ཉེམ་ཐག་གི་སྡེ་ེཚན་

རྣམས་ཀྱི་ིཁ་ེཕན་བད་ེསྐྱདི་ཛ་དྲེག་གསི་བསྒྲུབ་དགསོ། ལྷན་ཚགོས་

འདིའ་ིཐགོ་ནས་རྗེསེ་ལུས་ཅན་དང༌། ཉེམ་ཐག་གི་སྡེ་ེཚན་གྱི་ིཁ་ེཕན་ཆོདེ་

དམིགས་བསལ་གྱིི་འབད་བརྩོོན་ནུས་ཐོན་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་དགེ་མཚན་

ཆོནེ་པོ་ོཡིངོ་རྒྱུ། 

 སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིིས་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་

རྟེནེ་ཅངི་འབྲལེ་བར་འབྱུང་བ་དང༌། མ་ིརྟེག་པོ་འབྱུང་བའ་ིརང་བཞིནི་དུ་

གསུངས་པོ་ལྟ་བུའི་ཆོོས་ལུགས་ཀྱིི་གཞིི་རྩོའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱིི་སྙིིང་པོོ་རྣམས་

སྲུང་འཛིན་བྱེད་པོའི་ཐོག་ནས་སྤྱིི་ཚོགས་ཀྱིི་གནས་སྟངས་སོགས་འབྲེལ་

བའི་ཐོག་ནས་བྱ་སྤྱིོད་མང་པོོ་ཞིིག་ཆོོས་ཀྱིི་གཞིི་རྩོའི་རྣམ་གཞིག་དང་

མི་མཐུན་པོ་ཡིོང་གི་ཡིོད་པོ་དེ་ཚོར་ཡིང་ཡིང་བརྟེག་དཔྱོད་བྱེད་དགོས་

ཤངི༌། ཆོསོ་ཀྱི་ིགཞི་ིརྩོའ་ིརྣམ་གཞིག་དང་མ་ིམཐུན་པོའམ། དུས་དང་མ་ི

འཚམས་ཤངི༌། མཁ་ོམདེ་ཀྱི་ིརགིས་བསྒྱུར་བཅསོ་གཏིངོ་རྒྱུར་རྒྱུན་དུ་གྲོ་

སྒྲིགི་དགསོ། ད་ེལྟར་མ་བྱུང་ཚ་ེམ་ིའཚམས་པོའ་ིགནས་ཚུལ་ངན་པོ་ཚོའ་ི

མཉེམ་དུ་གཞི་ིརྩོའ་ིཆོསོ་ཀྱི་ིསྙིངི་དནོ་ཡིང་བརླག་རྒྱུའ་ིཉེནེ་ཁ་ཡིདོ་པོ་ཡིནི།

 འཛམ་གླེིང་ཧིན་རྡུའི་ཆོོས་ཚོགས་འདི་བཞིིན་ལོ་རྒྱུས་ནང་གཟིི་

བརྗེདི་ཅན་ཞིགི་ཡིནི་པོར་བརྟེནེ། ངསོ་ཀྱི་ིར་ེབར་ཆོསོ་ཚགོས་འད་ིབརྒྱུད་

ནས་རྒྱ་གར་གྱིི་ཆོོས་ལུགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིི་ནང་སྤྱིི་ཚོགས་ཀྱིི་གནས་

སྟངས་ལ་འབྲེལ་བའི་ཉེེས་སྐྱོན་གྱིི་བསྲིེས་ལྷད་རྣམས་གཙང་སེལ་གཏིོང་

རྒྱུ་ལ་བློ་ོསྤེབོས་ཆོེན་པོསོ་མདུན་བསྐྱོད་བྱ་རྒྱུ་དང༌། ཆོསོ་ལུགས་ཐམས་
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ཅད་ཀྱིི་རྗེེས་འཇུག་ཚང་མས་མཛའ་མཐུན་མཉེམ་འབྲེལ་གྱིི་ཐོག་ནས་

འཛམ་གླེངི་འདིར་འཇགིས་དངངས་དང༌། འདྲེ་མཉེམ་མདེ་པོ། གཞིན་

དབང་བཤུ་གཞིོག་སོགས་ཀྱིི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་བསལ་ནས་ཀུན་སྨོན་

ཞིི་བདེའི་ལམ་བཟིང་སྟོན་པོ་ཞིིག་བྱུང་ན་ད་དུང་གཟིི་བརྗེིད་དང་གནད་

འགངས་ཆོ་ེརུ་འགྲོ་ོརྒྱུ་དང༌། ད་ེལྟར་ལག་ལནེ་བསྟར་ཐུབ་པོའ་ིཡིདི་སྨོནོ་

ཞུ་ག་ིཡིདོ། དམགིས་ཡུལ་འདི་ཚ་ོབསྒྲུབ་པོའ་ིལས་དནོ་རྣམས་ལམ་

ལྷངོ་ཡིངོ་བའ་ིསྨོནོ་འདུན་དང༌། མཆོགོ་གསུམ་ལ་གསལོ་འདབེས་ཞུ་བ་

དང་འབྲེལ་འཛམ་གླེིང་ཧིན་རྡུའི་ལྷན་ཚོགས་འདི་སྒོོ་འབྱེད་ཀྱིི་གསལ་

བསྒྲིགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིནི། ཐུགས་རྗེ་ེཆོ།ེ’’ ཞིསེ་ཕབེས། 

 གསོལ་ཚིགས་གོ་སྒྲིིག་ཇི་ཞུས་ལྟར་ཚོགས་མི་སྡེེ་ཚན་གཅིག་

དང་ལྷན་བཞིསེ་བསྐྱངས་པོ་དང༌། ད་ེརྗེསེ་ཧནི་རྡུ་རྣམས་ཀྱིསི་གནས་རྩོ་

ཆོརེ་བརྩོ་ིབའ་ིསང་གམ་ (Triveni Sangam) ཞིསེ་ཆུ་བ་ོཡི་མུ་ན་དང༌། 

གངྒ༌། དབྱངས་ལྡན་མ་ (Saraswati) སྟ་ེགསུམ་གྱི་ིའདུས་མད་ོདརེ་གྲུ་

ཤན་ཐགོ་གཟིགིས་སྐརོ་མཛད་ད་ེཉེ་ེའགྲོམ་གྱི་ིརྫངོ་རྙིངི་ནང་ཡིདོ་པོའ་ིཆོསོ་

རྒྱལ་མྱོ་ངན་མདེ་ཀྱི་ིརྡ་ོརངི་ཡིདོ་སར་གཟིགིས་ཞིབི་བསྐྱངས། ས་གནས་

ནང་པོའ་ིསྡེ་ེཁག་གཅགི་ནས་གསལོ་བཏིབ་ལྟར། ཁངོ་ཚའོ་ིགནས་ཡུལ་

དུ་ཞིབས་ཀྱིིས་བཅགས་ཏིེ་ནང་པོའི་སློབ་ཕྲུག་བརྒྱ་སྐོར་འདུས་པོར་སྟོན་

པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་གསུང་ལ་སློབ་སྦྱོོང་ཉེམས་ལེན་ཚུལ་བཞིིན་བྱ་དགོས་

པོའ་ིལམ་སྟནོ་མཛད། 
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 མཆོགོ་གསུམ་སྐྱབས་སུ་བསྟནེ་པོའ་ིལགེས་བྱས་ཀྱི།ི།

 ཟིགེས་མ་ཀུན་ཏུ་འཕྲེ་ོབའ་ིབྱང་ཆུབ་ཀྱི།ི།

 ཆོསོ་ཚགོས་ཆོནེ་པོརོ་ཞིབས་སནེ་ཟླ་བ་ཡི།ི།

 དཀྱིིལ་འཁརོ་རྫགོས་པོའ་ིདགེ་ལགེས་ཆོར་དུ་བསྙིལི།།  

 དྲེ་ིཟིའ་ིཁངེས་པོ་འཕྲེགོ་པོའ་ིཕྱི་ིམགྲོོན་གྱི།ི།

 མཚརེ་ཤག་ཁང་བཟིང་སྒོ་ོདབྱ་ེབྱནི་འབབེས་དང༌།།

 བཀྲ་ཤསི་ཚངས་དབྱངས་དག་ེབའ་ིདགྱིསེ་སྟནོ་དུ།།

 དརེ་འཁདོ་སརོ་བཅུའ་ིའདབ་བརྒྱ་འཛུམ་པོར་མཛད།། 

 ཟིབ་གསུང་རྒྱལ་ཐབས་ཟླ་བའ་ིབདུད་རྩོིའ་ིཆོར།།

 བྲན་པོའ་ིརྨད་བྱུང་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་རུ།།

 ཇ་ིསྲིདི་འགྲོ་ོབའ་ིསེམས་ཀྱི་ིཤངི་རྟེ་ཡིསི།།

 དྲེངས་པོའ་ིར་ེབའ་ིསམེས་སྐྱདེ་ཉེ་ིམ་འབུམ།། 

 དྲེག་ཆོར་སྤྲོིན་གྱིསི་མ་སྒྲིབི་ད་ེསྲིདི་དུ།།

 འདུན་པོའ་ིཔོདྨ་རྒོདོ་པོ་རྟེནེ་འབྱུང་གཤསི།། 

 ད་ེལྟར་བདོ་འབངས་ར་ེབའ་ིག་ེསར་དཔྱོདི།།

 ནམ་ཡིང་མ་ིནུབ་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིརྒྱལ་མཚན་སྒྲིངེ༌།།
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ས་བཅད་བཞ་ིཔེ།

ཝར་ཎ་དང་བདོ་མིའ་ིགཞིསི་སྒོར་དུ་ཆོབིས་བསྒྱུར་དང་ནའེུ་

ཡིགོ་དུས་བབས་ཐགོ་སྩལ་བའ་ིབཀའ་རྩོམོ། འགྲོ་ོབ་མིའ་ིམདུན་

ལམ་ཚགོས་ཆོནེ་དང་གནས་མཆོོག་རྡ་ོརྗེ་ེགདན་དུ་ཆོབིས་

བསྒྱུར།

༡༽ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི་ིདང་ཨེ་ོརོ་ིས་བདོ་མའིི་ིགཞིས་སྒོརོ་དུ་ཆེབིས་

བསྒྱུརོ། 

 ༡༩༧༩ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༢༦ ཉེནི་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱརི་ཞིབས་སརོ་འཁདོ་

སྐབས་བོད་ཀྱིི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱིི་དགེ་ལས་བཅས་ནས་གུས་

བསུ་དང་འབྲལེ། མཆོདོ་རྟེནེ་རནི་པོ་ོཆོརེ་གནས་གཟིགིས་ཐུགས་སྨོནོ་

བསྐྱངས་རྗེསེ། བདོ་དགནོ་དུ་དབུས་བདོ་ཀྱི་ིམཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉེརེ་བ་

རྣམས་ཀྱིིས་གཞུང་ཆོེན་མོའ་ིདམ་བཅའ་བགྲོོ་གླེེང་གནང་བར་གཟིིགས་

ཞིབི་བསྐྱངས། 
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 ཕྱིི་ཉེིན་བོད་དགོན་དུ་དུས་འབྲེལ་གས་ོསྦྱོོང་གི་ཚོགས་མགོན་དུ་

ཕབེས་ཞིབས་བཀདོ་ད་ེསརོ་མད་ོདང་སརོ་བཤགས་ཡིན་གསུངས། ད་ེ

རྗེེས་བོད་ཀྱིི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱིི་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་ཡིོངས་ལ་

དམགིས་བསལ་མཇལ་ཁ་དང༌། ཆོསོ་སྲིདི་བློང་དརོ་བཀའ་སླབོ། སླབོ་

གཉེེར་ཁང་འདི་ཉེིད་ཐོག་མར་གསར་འཛུགས་གནང་སྐབས་ཀྱིི་དམིགས་

ཡུལ་དང་དགོངས་བཞིེད་ཇི་ཡིིན་གསལ་སྟོན་དང་འབྲེལ་ནང་ཁུལ་

ཐུགས་མཐུན་དམ་གཙང་དགསོ་གལ་དང༌། ད་ེཡིང་འབྲལེ་མདེ་འཁནོ་

མེད་ལ་དམ་གཙང་ཟིེར་བ་ཙམ་མིན་པོར་མཉེམ་འབྲེལ་མཉེམ་གཤིབས་

ཀྱིི་ཐོག་ནས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་ཟིབ་མོ་ཡིོང་བར་བྱས་ཏིེ་བོད་ཀྱིི་ཆོོས་

བརྒྱུད་ཚང་མ་གནས་གཞིི་གཅིག་གི་ནང་དུ་སློབ་སྦྱོོང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིོད་པོའི་

ཁྱེད་ཆོོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པོ་ཞིིག་སློབ་གཉེེར་ཁང་འདིའི་ནང་ཡིོང་རྒྱུའི་

ཐུགས་ར་ེཡིདོ་པོ་དང༌། སླབོ་སྦྱོངོ་ལ་ཧུར་འབུངས། ལྟ་སྤྱིདོ་ཡིར་ལྡན། 

སླབོ་སྦྱོངོ་བྱདེ་སྟངས་སྤུས་དག་པོ་ོདང༌། འབྱུང་འགྱུར་སླབོ་གཉེརེ་ཁང་

འདི་རྒྱལ་སྤྱིིའི་ནང་པོའི་སློབ་གཉེེར་ཁང་ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་པོའི་དམིགས་

ཡུལ་ཡིོད་པོ་དོན་ཐོག་ཏུ་འཁྱེོལ་ཐུབ་པོ་དགོས་གལ་སོགས་ལམ་སྟོན་

བཀའ་སླབོ་སྩལ། 

 དགོང་དྲེོ་བོད་དང་བོད་ཀྱིི་ཆོོས་རིག་ལ་དོ་སྣང་ཅན་གྱིི་རྒྱ་གར་

མཁས་པོའི་ཚོགས་སྡེེ་ཁག་གཉེིས་སྔ་རྗེེས་སུ་མཇལ་བཅར་གྱིིས་མི་ལོ་

ཉེིས་སྟོང་སྔོན་ནས་བྱུང་བའི་འཕགས་བོད་ཤེས་རིག་སོགས་ཀྱིི་འབྲེལ་བ་

ཉེམས་མདེ་དམ་ཟིབ་འཛིན་ཐབས་དང༌། བདོ་དནོ་སྐརོ་གྱི་ིདྲེ་ིབར་བཀའ་
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ལན་སྩལ་བ་སགོས་ཀུན་གྱི་ིབློ་ོཡིདི་ཚམིས་པོར་མཛད། 

 མཐོ་སློབ་གསར་རྒྱག་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་སུ་ཞིབས་བཅགས་

དང་ས་གཞིིར་བྱནི་འབབེས་མཛད་རྗེསེ། ཐའ་ེལན་གྱི་ིདགནོ་པོ་གསར་

པོར་གདན་ཞུས་ལྟར་ཞིབས་བཀོད་ཀྱིིས་དེ་གའི་དགེ་སློང་རྣམས་ནས་

སྣེ་ལེན་གུས་བཀུར་གྱིི་མཛད་སྒོོ་སྟབས་བདེའི་ཐོག་ཐུབ་དབང་གི་སྐུ་

བརྙིན་དང༌། ཆོསོ་གོས་སགོས་འབུལ་བཞིསེ་དང༌། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་

ནས་སྔ་དགངོ་གཉེསི་སུ་གཉུག་མར་གནས་པོ་དང༌། གཏིན་སྡེདོ་བདོ་

རགིས་སརེ་སྐྱ་མ་ིམང་དང༌། བལ་ཡུལ། མནོ། ལ་དྭགས་བཅས་གནས་

སྐརོ་བ་སགོས་མ་ིགྲོངས་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ལ། མ་ཎིའ་ིལྗོགས་ལུང་དང༌། ལྷ་

མོའ་ིའཕྲེིན་བསྐུལ་ཀུན་ཁྱེབ་སྤྲོོས་བྲལ་མའི་ལྗོགས་ལུང་བཅས་ཀྱིི་ཆོོས་

འབྲལེ་དང་ཆོབས་ཅགི་ཆོསོ་ཀྱི་ིདགངོས་དནོ་སྤྱི་ིདང༌། སམེས་བཟིང་པོ་ོ

དགསོ་པོ། དངེ་སང་རྒྱ་ནག་དང་བདོ་ནང་གི་གནས་ཚུལ་འགྱུར་ལྡགོ་

ཇ་ིབྱུང༌། ང་ཚསོ་དེའ་ིསྐརོ་ཐབས་ལམ་བསམ་ཕྱིགོས་ཇ་ིདགསོ་སྐརོ། 

བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚོས་ད་བར་ལོ་ངོ་ཉེི་ཤུ་ཙམ་གྱིི་རིང་ཕྱིོགས་གཅིག་

ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་ཀྱི་ིམཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་དང༌། ཕྱིགོས་

གཅིག་ནས་རང་རིགས་ཀྱིི་སྙིིང་སྟོབས་དང་འབད་བརྩོོན་ལ་བརྟེེན་ནས་

གཞིི་མེད་ས་ནས་གཞིི་བཙུགས་ཏིེ་དགའ་སྤེོབས་སྐྱེ་འསོ་པོའི་གྲུབ་འབྲས་

བཟིང་པོོ་བྱུང་སྐོར་སོགས་བཀའ་སློབ་སྩལ་བས་ཐམས་ཅད་དགའ་གུས་

སྙིངི་སྟབོས་ལྷག་པོར་འཕལེ་བར་གྱུར། 

 མཆོོད་རྟེེན་རྙིིང་པོའི་དྲུང་དུ་ཆོོས་སྤྱིོད་རྒྱལ་བའི་ལམ་བཟིང་
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གི་སྟེང་ནས་མཆོོད་འབུལ་ཐོག་མཐོ་སློབ་དགེ་འདུན་རྣམས་ནས་ཞིལ་

འདོན་སྙིན་བརྗེིད་བྱིན་ཆོགས་གནང་བའི་ཚོགས་དབུར་ཕེབས་ཞིབས་

དང༌། མཐ་ོསླབོ་ཀྱི་ིབདོ་དག་ེརྣམས་དང༌། རགིས་གཅགི་རྐང་འཛནི་སླབོ་

གཉེེར་བ་རྣམས་ལ་ཆོོས་བརྒྱུད་མཐའ་དག་དཔྱོད་ན་དགོངས་པོ་གཅིག་

ཏུ་གཞིོལ་ཚུལ་སོགས་ཆོོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བཀའ་སློབ་སྩལ་མཇུག་སཱ་རཱ་

ཎ་ཐ་ནས་ཆོིབས་ཐོན་གྱིིས་མེ་འཁོར་ཐོག་ཀ་ལི་ཀ་ཏི་བརྒྱུད་སེལ་དྷར་ 

(Sealdah) ཕབེས་ཞིབས་བཀདོ།

 ཚསེ་ ༣༠ ཉེནི་ (Victoria Memorial Hall) ཞིསེ་པོའ་ི

འགྲོམེས་སྟནོ་ཁང་དང༌། སྦརི་ལ་པོི་ལ་ན་ིཨི་ོཌ་ིཌ་ོར་ིཨིམེ་ (Birla 

Pilani Auditorium) ཞིསེ་པོའ་ིནམ་མཁའ་ིཉེ་ིཟླ་གཟིའ་སྐར་འཆོར་

ནུབ་སྐརོ་གྱི་ིགཟིགིས་མརོ་ཐུགས་ཞིབི་བསྐྱངས། ད་ེནས་མངའ་སྡེ་ེགཞུང་

ག་ིལས་ཁུངས་ཚུགས་ཡུལ་ (Writers Building) ཞིསེ་པོར་ཆོབིས་

བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཏིེ་ནུབ་བྷང་གྷིལ་ (Bengal) གྱི་ིམངའ་སྡེའེ་ིསྤྱི་ིཁྱེབ་

བློནོ་ཆོནེ་འཇ་ོཏི་ིསྦ་ོཤུ་ (Jyoti Basu) མཆོོག་མཇལ་འཕྲེད་བསྐྱངས། 

 ད་ེནས་ཌུམ་ཌུམ་ (Dum Dum) གནམ་ཐང་དུ་གསར་འགདོ་

པོ་ཞིགི་ནས་བོད་ནང་ག་ིགནས་ཚུལ་སྐརོ་བཀའ་འདྲེ་ིཞུས་པོར། ྋགངོ་

ས་མཆོོག་ནས་བོད་ནང་རང་བཙན་གྱིི་ལས་འགུལ་ནི་ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་

བྱདེ་བཞིནི་པོ་རདེ། རྩོ་བའ་ིས་མཚམས་ཁག་ལ་རྒྱ་དམར་གྱི་ིའག་ོཁྲོདི་

ཚསོ་དམ་བསྒྲིགས་ཤུགས་ཆོརེ་བྱདེ་བཞིནི་ཡིདོ་ནའང༌། བདོ་ནས་བཙན་

བྱོལ་དུ་ཡིོང་བཞིིན་པོའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ལ་ངོས་རང་གིས་ཞིིབ་བརྟེག་
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བྱས་པོའ་ིཐགོ་ནས་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡིདོ། 

 ང་ཚོས་བོད་འདི་བཞིིན་རྒྱལ་ཁབ་ལོགས་སུ་ཡིོད་པོར་ཐག་

གཅོད་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་དང༌། བདོ་མ་ིན་ིམ་ིརགིས་དང༌། དཔོལ་འབྱརོ། 

རགི་གཞུང་སགོས་གང་ཐད་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ཐ་དད་ཡིནི་ཅངི༌།

 རྩོ་བའི་སྲིིད་བློོན་གཞིོན་པོ་ཏིིང་ཞིའ་ོཕིང་གིས་འགོ་འཁྲོིད་པོའི་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་གུ་ཡིངས་ཕྲེན་བུ་ཡིོད་པོའི་རྣམ་པོ་ལག་

ལནེ་བསྟར་ཡིདོ་ནའང༌། བདོ་ནང་ག་ིགནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡིང་

ཕྱིནི་མདེ་པོ་དང༌། བདོ་མ་ིཚརོ་ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་དམ་བསྒྲིགས་བྱདེ་

བཞིནི་ཡིདོ་སྟབས། མ་ིམང་ཚོའ་ིནང་འདདོ་བློ་ོམ་ཁངེས་པོ་དང༌། ཁངོ་

ཁྲོའོ་ིརྣམ་པོ་ཤུགས་ཆོརེ་བསྟན་གྱི་ིཡིདོ་པོ་ཤསེ་རྟེགོས་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ།

 ༡༩༦༠ ལ་ོའག་ོཙམ་ལ་བདོ་ནང་བཙནོ་པོ་ཕལ་ཆོ་ེབ་རྒོན་གྲོས་

ཤ་སྟག་ཡིནི་པོ་དང༌། ད་ེརྣམས་ཀྱིསི་རྒྱ་དམར་གྱི་ིའག་ོཁྲོདི་ཚོའ་ིའདདོ་

བློོ་དང་མི་འཚམས་པོའི་ལས་འགུལ་བྱས་པོར་བརྟེེན་ཉེེས་འགེལ་བྱས་

པོ་ཞིགི་ཡིནི་པོ་རདེ། ཡིནི་ནའང་ ༡༩༧༠ ལ་ོནས་བཙནོ་པོ་ཕལ་ཆོ་ེབ་

གཞིནོ་སྐྱསེ་ཁངོས་ནས་ཡིནི་ཅངི༌། ༡༩༧༦ ལརོ་བདོ་མ་ིགཞིནོ་ནུ་བཅུ་

དྲུག་ལ་གསང་བའི་སྒྲིིག་འཛུགས་ཐོག་ནས་ཀྲུང་གོར་ངོ་རྒོོལ་གྱིི་ལས་

འགུལ་བརྩོམས་ཡིོད་ཚུལ་ཉེེས་འཛུགས་བྱས་ཏིེ་བོད་ཀྱིི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་

ཁངོ་ཚ་ོམ་ིམང་འདུས་ཚགོས་སར་དམར་གསདོ་བཏིང་བ་རདེ། 

 ད་ལྟའི་ཆོར་བོད་ནང་བོད་མི་འབུམ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་ཞིིག་གནས་

ཡིདོ་ཀྱིང༌། ལ་ོལྟར་བདོ་མ་ིབརྒྱ་ལྷག་ཙམ་རང་ཡུལ་ནས་བཙན་བྱལོ་
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དུ་ཡིོང་སྟེ་འཛམ་གླེིང་ཡུལ་ཁག་གང་སར་གནས་སྡེོད་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པོ་

རདེ། ད་ཕན་བདོ་མ་ིའབུམ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཞིགི་བཙན་བྱལོ་དུ་ཡིངོ་

ཁོངས་ནས་བོད་མི་ཁྲོི་བདུན་ལྷག་ཙམ་ཞིིག་རྒྱ་གར་ནང་གནས་ཡིོད་

ཅངི༌། བདོ་ནང་དམར་པོོའ་ིལྟ་བ་འཛནི་མཁན་གང་འཚམས་ཡིདོ་པོ་

དང༌། ཁངོ་ཚསོ་ཐགོ་མར་རྒྱ་དམར་གྱི་ིབརྗེདོ་ཚགི་དང་རྣམ་འགྱུར་སྟནོ་

མཁས་དསེ་བདོ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡིངོ་རྒྱུར་བསམས་ཏི།ེ ༡༩༣༠ ལརོ་རྒྱ་

དམར་བཅངིས་གྲོལོ་དམག་མ་ིདང་འབྲལེ་བ་བྱས་འདུག་ཀྱིང༌། རྗེསེ་སུ་

ཁོང་ཚོས་རང་གི་ནོར་འཁྲུལ་རྣམས་ཤེས་རྟེོགས་བྱུང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་

ཁྲོིད་ལ་དེ་ལྟའི་གནས་ལུགས་འཛེམས་མེད་ཐད་བརྗེོད་བྱས་པོ་ལ་བརྟེེན་

ནས་ཁངོ་ཚ་ོལས་འགན་ནས་ཕྱིརི་འབུད་བྱས་པོ་རདེ། ད་ེནས་བཟུང་

ཁངོ་ཚ་ོགར་ཡིདོ་དང༌། གནས་ཚུལ་གང་ཡིང་ག་ོཐསོ་ཡིངོ་ག་ིམེད་ཅངི༌། 

ངསོ་ནས་ཁངོ་ཚ་ོདང་འབྲལེ་བ་བྱདེ་རྒྱུའི་བསམ་བློ་ོགཏིངོ་ག་ིཡིདོ། གང་

ལགས་ཤ་ེན། ཁངོ་ཚ་ོའགའ་ཤས་ན་ིངསོ་ཀྱི་ིགྲོགོས་པོ་ོལགེས་པོ་ོཞིགི་

ཡིནི།

 རྩོ་བའ་ིང་ཚ་ོདམར་པོོའ་ིརངི་ལུགས་ཀྱི་ིཁ་གཏིད་དམ། ཡིང་ན་

གསར་བརྗེརེ་ང་ོརྒོལོ་བྱདེ་མཁན་ཞིགི་རྩོ་བ་ནས་མ་རདེ། ཡིནི་ནའང་བདོ་

མི་དང་སོག་པོོའ་ིམི་རིགས་ཚོར་རྒྱ་དམར་གྱིི་འགོ་ཁྲོིད་ཚོའི་རྣམ་པོ་སྟོན་

སྟངས་དརེ་ང་ཚསོ་ང་ོརྒོལོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ།

 ངོས་རང་ནི་རྒྱ་གར་ནང་རང་ཡུལ་ཀྱིི་ཐོབ་དབང་སླར་གསོའ་ི

ཆོེད་འཐབ་རྩོོད་བྱེད་མཁན་གྱིི་བོད་མི་ཚོའི་ཆོེད་དུ་རང་དབང་གི་ཐོག་
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ནས་གཏིམ་བརྗེདོ་སྤེེལ་མཁན་ཞིགི་ཏུ་གནས་ཡིདོ་པོ་དང༌། ད་ེལྟའ་ིའཐབ་

རྩོདོ་ན་ིཚུལ་མཐུན་ཞིགི་ཡིནི་པོ་རདེ་ཅསེ་གསུངས།  

 ཡིང༌། གསར་འགདོ་པོ་ཞིགི་ནས་འཐབ་རྩོདོ་ད་ེདག་མུ་མཐུད་

ཇ་ིཙམ་གནས་ཀྱི་ིཡིདོ་མདེ་བཀའ་འདྲེ་ིཞུས་པོར། ད་ལྟའ་ིའཐབ་རྩོདོ་ན་ི

ང་ཚོའི་མཐའ་མའི་དམིགས་ཡུལ་མ་འགྲུབ་པོར་གནས་ཀྱིི་རེད་ཅེས་

དང༌། ཡིང༌། པོཎ་ཆོནེ་རནི་པོ་ོཆོ་ེམཆོགོ་ད་ལྟའང་འཚ་ོབཞུགས་ཡིདོ་

པོར་ཡིདི་ཆོསེ་ཡིདོ་ནའང༌། པོཎ་ཆོནེ་རནི་པོ་ོཆོ་ེམཆོགོ་ན་ིརྒྱ་དམར་གྱི་ི

བཀའ་བཀོད་ལྟ་རྟེོག་དང་བཟིང་བཙོན་ལྟ་བུར་བཞུགས་ཡིོད་པོ་རེད། 

༡༩༦༤ ལརོ་ཁངོ་རང་རྒྱ་དམར་གྱིསི་འཛནི་བཟུང་བྱས་པོ་ནས་བཟུང༌། 

༡༩༧༨ བར་གནས་ཚུལ་གང་ཡིང་ག་ོཐསོ་ཙམ་མ་བྱུང་བས་མ་ཚད། ད་ེ

ནས་བཟུང་བདོ་ལ་ཕྱིརི་ཕབེས་ཀྱིང་གནང་ཐུབ་ཡིདོ་པོ་མ་རེད། བདོ་

ནང་གནས་སྟངས་ཡིག་ཏུ་ཕྱིིན་ཡིོད་ན་ཁུངས་སྐྱེལ་ཆོེད་རྒྱ་དམར་གྱིི་

འགོ་ཁྲོིད་ཚོས་ས་མཚམས་ཐོག་ཕན་ཚུན་འགྲུལ་བཞུད་བྱ་རྒྱུའི་བཀག་

འགོག་བྱེད་བཞིིན་པོ་དེ་དག་ལྷོད་དུ་གཏིོང་དགོས་ངེས་ཞིིག་ཡིིན་པོ་དང༌། 

རྩོ་བའི་ས་མཚམས་ཐོག་ད་ཕན་དམ་བསྒྲིགས་ཤུགས་ཆོེ་ཡིོད་ནའང་ད་

དུང་ལོ་ལྟར་མི་གྲོངས་བརྒྱ་སྐོར་བོད་ནས་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡིོང་བཞིིན་པོ་

རདེ་ཅསེ་དང༌།

 ཡིང་གསར་འགོད་པོས་དམར་པོོའ་ིལྟ་བ་དང་ནང་ཆོོས་གཉེིས་

མཐུན་སྟངས་ཇ་ིའདྲེ་ཡིནི་ནམ་ཞུས་པོར། དམར་པོོའ་ིལྟ་བ་དང་ནང་ཆོསོ་

དབར་འདྲེ་མཚུངས་མང་པོ་ོཡིདོ་ལུགས་སགོས་སྩལ། ཨི་ོར་ིསའ་ིརྒྱལ་
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ས་བྷུ་བྷ་ན་ེཞི་ཝར་ (Bhubaneshwar) དུ་ཞིབས་འཁདོ་སྐབས་ས་

གནས་དཔོནོ་རགིས་དང༌། བདོ་མིའ་ིགཞིསི་འག་ོདང་མ་ིའཐུས་བཅས་

ནས་ཕབེས་བསུ་དང་འབྲལེ། གཞུང་ག་ིམགྲོནོ་ཁང་དུ་ཞིབས་སརོ་འཁདོ་

པོ་དང་མངའ་སྡེའེ་ིསྤྱི་ིཁྱེབ་བློནོ་ཆོནེ་དང༌། ཤསེ་རགི་བློནོ་ཆོནེ་བཅས་

མཇལ་བཅར་ལ་མངའ་སྡེེའི་ནང་ཡིོད་པོའི་བོད་མི་ཚོར་ཕན་གྲོོགས་གང་

ཐུབ་ཡིངོ་བའ་ིའབདོ་སྐུལ་མཛད། 

 ད་ེགའ་ིདངསོ་རྙིངི་འགྲོམེས་སྟནོ་ཁང་དང༌། ཉེ་ེའཁརོ་དུ་ཡིདོ་

པོའ་ིཉེ་ིཧངོ་ག་ིཞི་ིབདེའ་ིམཆོདོ་རྟེནེ། ཧནི་རྡུའ་ིལྷ་ཁང་བཅས་ལ་གཟིགིས་

སྐརོ་དང༌། ཀ་ཊག་ (Cattuck) རྫངོ་ཁངོས་ (Nuapatna) ཞིསེ་པོའ་ི

ནང་པོའི་གྲོོང་ཚོར་དེ་སྔ་ཁུལ་དེར་ཞིབས་འཁོད་སྐབས་མཐུན་རྐྱེེན་

གསོལ་རས་སྩལ་བའི་ཐོག་ནས་ཡིར་རྒྱས་བཏིང་བའི་ལག་ཤེས་འཐག་

ལས་བཟི་ོགྲྭར་གཟིགིས་ཞིབི་དང༌། ལྷ་ཁང་ཆུང་ངུར་གནས་གཟིགིས་

རྗེསེ། དརེ་འདུས་ནང་པོ་རྣམས་ལ་ནང་པོའ་ིཆོསོ་ཀྱི་ིཉེམས་ལནེ་བྱདེ་

སྟངས་ལམ་སྟནོ་དང་སྦྲགས། སླར་ཡིང་མཐུན་རྐྱེནེ་ཞིལ་འདབེས་སྩལ་

རྒྱུའ་ིཞིལ་བཞིསེ་བསྐྱངས། ད་ེརྗེསེ་མངའ་སྡེའེ་ིསྲིདི་སྐྱངོ་མཇལ་འཕྲེད་

དང༌། རྒྱ་གར་བྱང་ཆུབ་ཆོནེ་པོོའ་ིཆོསོ་ཚགོས་ཀྱི་ིཡིན་ལག་ག་ིགནས་

གཞིརི་གཟིགིས་སྐརོ་དང༌། མཐུན་རྐྱེནེ་ཞིལ་འདབེས་གང་འཚམས་

གསལོ་རས་སྩལ། 

 ཨིོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་གླེིང་བོད་མིའི་གཞིིས་སྒོར་དུ་ཕེབས་

ཞིབས་བཀོད་དེ་ཉེིན་གྲོངས་བདུན་བཞུགས་རིང་གཞིིས་གྲོོང་གསུམ་



71

པོའ་ིའཕྲེལ་སལེ་སྨོན་ཁང་དང༌། སླབོ་གྲྭ། རྙིངི་དགནོ་བདུད་འདུལ་རབ་

བརྟེན་གླེངི་བཅས་ཀྱི་ིསྒོ་ོའབྱདེ་དང༌། གཞིསི་གྲོངོ་ཁག་ག་ིདགནོ་པོ་དང་

ལྷ་ཁང༌། སླབོ་གྲྭ། ཚགོས་ཁང༌། དགུན་ཞིངི་དང་ཐནོ་སྐྱདེ་སྡེ་ེཚན་ཁག 

བདུད་འདུལ་མཆོདོ་རྟེནེ་བཅས་ལ་གཟིགིས་ཞིབི་ཐགོ གཞིསི་གྲོངོ་ལྔ་པོའ་ི

མ་ིཚང་གཉེསི་ལ་གཟིགིས་སྐརོ་དང༌། བདོ་མ་ིགཟུགས་ཁམས་བད་ེམནི་

རགིས་ཁག་གཅགི་ལ་མཇལ་ཁ་སགོས་སྩལ། 

 ས་གནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྨོན་ཁང་དུ་བོད་མི་ནད་པོ་ལྔ་

ཙམ་ཡིདོ་པོར་སམེས་གསོའ་ིའཚམས་འདྲེ་ིཡིང་བསྐྱངས། གཞིསི་གྲོངོ་

དང་པོོའ་ིདགོན་པོ་བདེ་ལྡན་ཆོོས་གླེིང་དུ་ཀུན་རིག་གི་ཆོོ་གའི་ཚོགས་

དབུར་གདན་ཞུས་ལྟར་ལྷ་མ་ོདང༌། གླེངི་བྲ།ོ རྒྱལ་གཞིས། བྲ་ོསྣ་བཅས་

གཟིགིས་འབུལ་ཞུས་པོར་ཐུགས་ཞིབི་བསྐྱངས། 

 གཞིན་ཡིང༌། ཉེནི་ད་ེདག་ག་ིརངི་རྒྱལ་སྲིས་ལག་ལནེ་ས་ོབདུན་

མའི་བཀའ་ཁྲོདི་དང༌། ཐུགས་རྗེ་ེཆོནེ་པོོའ་ིབཀའ་དབང༌། མ་ཎ།ི འཕགས་

བསྟདོ། སྒྲིལོ་མ། ལྷ་མ་ོདང་གནས་ཆུང་ག་ིའཕྲེནི་བསྐུལ། བདོ་སྐྱངོ་ལྷ་

སྲུང་ག་ིའཕྲེནི་བསྐུལ་བཅས་ཀྱིི་ལྗོགས་ལུང་སོགས་སྩལ། མ་ིམང་འདུས་

འཛམོས་ཀྱིི་ཚགོས་ཆོནེ་ཐགོ་ཕ་ོམ་ོགཞིནོ་སྐྱསེ་རྣམས་དང༌། སླབོ་ཕྲུག་

རྣམས་ནས་རུ་སྒྲིགི་ལུས་རྩོལ་གཟིགིས་འབུལ་དང༌། གཞིསི་འག་ོནས་

ལས་བསྡེོམས་སྙིིང་བསྡུས་སྙིན་སྒྲིོན་ཞུས་མཇུག་ྋགོང་ས་མཆོོག་ནས་

རྒྱ་དམར་གྱིིས་ཁུངས་མེད་བཙན་འཛུལ་ལ་བརྟེེན་ནས་ང་ཚོ་རང་གི་ཕ་

ཡུལ་ནས་ཁྱེིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའི་ནང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡིོང་དགོས་
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བྱུང་ལུགས་དང༌། རྒྱ་གར་ཡུལ་མ་ིཚོས་ང་ཚརོ་བྱམས་བརྩོེའ་ིཐགོ་ནས་

རོགས་རམ་གང་ལེགས་གནང་ཡིོད་པོར་བརྟེེན་བོད་མི་ཚོས་ཀྱིང་ཁོ་ཚོ་

དང་མཉེམ་དུ་གཅེན་གཅུང་ལྟ་བུའི་མཛའ་བརྩོེའི་འབྲེལ་ལམ་གང་ཟིབ་

ཡིངོ་ཐབས་བྱདེ་དགསོ་ལུགས།  རྒྱ་གར་ན་ིནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའ་ི

ཆོོས་ཀྱིི་འབྱུང་ཁུངས་ལྟེ་བ་ཡིིན་སྟབས་ཆོོས་ཕྱིོགས་ནས་ཀྱིང་རྒྱལ་ཁབ་

རྩོ་ཆོ་ེཞིགི་ཡིནི་ཚུལ་སགོས་སྩལ། 

 དེ ་སྔ ་མངའ་སྡེེའི ་བློོན ་ཆོེན ་གནང ་མྱོོང ་བ ་སྐུ ་ཞིབས ་ 

(Radhanath Rath) མཇལ་བཅར་ཞུས་ཤངི༌། ཁངོ་ལ་ས་གནས་བྷུ་

བྷ་ནེ་ཞི་ེཝར་ (Bhubaneshwar) ཉེ་ེའགྲོམ་དུ་ཡིདོ་པོའ་ིམཛ་ེནད་སྨོན་

ཁང་དང༌། ཉེམ་ཐག་གི་བད་ེདནོ་ཆོདེ་བདེ་སྤྱིོད་གནང་རྒྱུར་ཧནི་སྒོོར་མ་ི

ཉུང་ཙམ་གསལོ་རས་སྩལ་ཏི་ེམཁའ་ལམ་བརྒྱུད་ཀན་པུར་ (Kanpur) 

དུ་ཕབེས་ཞིབས་བཀདོ།

༢༽ཨེ་རོའིི་ིནའེུ་ཡོོག་དུས་བབས་ཐགོ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་རྩོམོ།

 ༡༩༧༩ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༣ ཉེནི་ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆོནེ་པོ་ོ

མཆོོག་ནས་ཨི་རིའ་ིནའེུ་ཡིགོ་དུས་བབ་ (New York Times) གསར་

ཤོག་ཐོག་‘བོད་ཀྱིི་སྒོོ་མོ་ཡིོངས་སུ་འབྱེད་དགོས’ཅེས་པོའི་བཀའ་རྩོོམ་

སྩལ་དནོ།

 ཉེེ་དུས་རྒྱ་ནག་གི་གནས་ཚུལ་འཕོ་འགྱུར་དེས་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་
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གི་འགོ་ཁྲོིད་ཚོས་ཁོ་རང་ཚོའི་ནང་ཁུལ་དང་ཕྱིི་འབྲེལ་ཐོག་ཞིི་འཇམ་དང་

གུ་ཡིངས་ཀྱིི་སྲིིད་བྱུས་ཤིག་འཛིན་གྱིི་ཡིོད་པོ་གསལ་པོོར་བསྟན་ཡིོད། 

འཕ་ོའགྱུར་དེ་ལ་བརྟེནེ་ནས་ནང་སགོ་དང༌། ཤར་ཏུར་ཀ་ིས་ིཐན། ལྷག་

པོར་བདོ་ནང་གུ་ཡིངས་གང་འཚམས་ཤགི་བཏིང་ཡིདོ། སྲིདི་བྱུས་དརེ་

ངསེ་པོར་དུ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིནི། 

 འནོ་ཀྱིང༌། ང་ཚསོ་རྒྱ་ནག་ག་ིད་ལྟའ་ིའགྱུར་བ་དརེ་ཡིདི་ཆོསེ་

ཆོནེ་པོ་ོབྱདེ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ོཡིནི་ལ། ད་ལྟ་དཔྱོད་ཞིབི་ཀྱི་ིཐག་གཅདོ་ངསེ་

གཏིན་ཞིགི་བྱ་རྒྱུའང་ཧ་ཅང་སྔ་དྲེགས་པོ་རདེ། ང་ཚརོ་རྒྱ་མ་ིདང་མཉེམ་

དུ་ལ་ོདགུ་གཤབིས་པོའ་ིཉེམས་མྱོངོ་ཡིདོ་པོའ་ིཐོག ཕལ་ཆོརེ་ལ་ོཉེ་ིཤུ་

ཙམ་གྱིི་བཙན་བྱོལ་དུས་སྐབས་ནང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིིད་བྱུས་ཕན་གནོད་མྱོོང་

ཚརོ་ཟིབ་མ་ོཞིགི་ཡིདོ་པོར་སངོ༌། ཉེ་ེབའ་ིའགྱུར་བ་ད་ེཚརོ་དགོས་ཟིནོ་

དང་བཅས་ཏི་ེལྟ་ག་ིཡིདོ། ད་ཕན་རྒྱ་མིའ་ིསྲིདི་བྱུས་དང་རྒྱ་ནག་ནང་ངསེ་

བརྟེན་མེད་པོའི་སྲིིད་དོན་གྱིི་འགྱུར་བ་དེ་ཚོར་སྔོན་དཔོག་བྱེད་དཀའ་བ་

ཞིགི་ཡིང་ཡིང་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ།

 ཏིིང་ཞིའོ་ཕིང་གིས་ཉེེ་ཆོར་ཉེི་ཧོང་དུ་གཏིམ་བཤད་བྱས་པོའི་

ནང༌། གལ་ཏི།ེ ཁྱེེད་ལ་གདངོ་པོ་མདགོ་ཉེསེ་ཤགི་ལས་མདེ་བཞིིན་དུ་ད་

དུང་མཛསེ་པོ་ོཡིདོ་མདགོ་བྱས་ན་ཕན་ཐགོས་མདེ་ཅསེ་བརྗེོད་འདུག ལྟ་

བ་དསེ་ངསོ་ལ་སམེས་འགུལ་ཐབེས་བྱུང༌། ལྷག་པོར། རྒྱ་ནག་ག་ིའག་ོ

ཁྲོིད་པོ་ཞིིག་གིས་རྣམ་འགྱུར་དེ་འདྲེ་བསྟན་པོ་ནི་ནོར་མེད་པོ་དང་དྲེང་

བདནེ་ཞིགི་རདེ། ཅ་ིསྟ།ེ ཁངོ་གསི་བཤད་པོ་ད་ེབཅསོ་མནི་ཞིགི་ཡིནི་ན། 
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ད་ལྟ་གནས་བཞིིན་པོའི་དོན་དངོས་ཁས་ལེན་བྱེད་འདོད་ཡིོད་པོའི་རྣམ་

པོ་བསྟན་པོ་རདེ། དབང་ཤུགས་ཆོནེ་པོ་ོཡིདོ་མཁན་དེ་ཚསོ་རང་ཉེདི་ལ་

ཡིདི་ཆོསེ་ཆོ་ེདྲེགས་པོའ་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་ས་ོསོའ་ིསྐྱནོ་ཆོ་མ་ིཤསེ་པོའམ། ཡིང་

ན། ཤསེ་བཞིནི་དུ་ངསོ་ལནེ་མི་བྱདེ་པོའ་ིཉེནེ་ཁ་རྟེག་ཏུ་ཡིདོ། ད་ེན་ིདངསོ་

འབྲལེ་བྱས་ན། དངེ་རབས་འཛམ་གླེངི་ནང་ང་ཚརོ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ོ

འཕྲེད་པོའ་ིནང་ནས་འབྱུང་རྩོ་གཅགི་ཀྱིང་ཡིནི།

 རྒྱ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞུང་འབྲེལ་གསལ་བསྒྲིགས་ཀྱིིས་བོད་ནང་གང་

ཅའི་ིཆོ་རྐྱེནེ་ཡིག་པོ་ོཡིདོ་པོ་དང༌། བདོ་མ་ིརྣམས་རྒྱའ་ིདབང་སྒྱུར་འགོ་

སྐྱདི་པོ་ོའདདོ་བློ་ོཁངེས་པོ་ཡིདོ་ལུགས་རྒྱུན་དུ་ཤདོ་ཀྱི་ིཡིདོ། དརེ་ང་

ཚསོ་ཡིདི་ཆོསེ་བྱདེ་ཐབས་གཏིན་ནས་མདེ་པོ་མ་ཟིད། རྒྱུ་མཚན་ལྡན་

པོའ་ིཐགོ་ནས་དྲེལི་བསྒྲིགས་ད་ེཁས་ལནེ་ཐབས་མདེ། ང་ཚརོ་ད་ེལས་

ལྡགོ་པོའ་ིགནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགི་འབྱོར་གྱི་ིཡིདོ་པོ་ལྟར། བདོ་ཀྱི་ི

གནས་སྟངས་སྐརོ་ལ་བདོ་མི་ཚོའ་ིཤདོ་སྟངས་གཅིག་དང༌། རྒྱ་མིའ་ིཤདོ་

སྟངས་གཅགི་བཅས་ཁག་གཉེསི་ཡིདོ། ངས་འཛམ་གླེིང་ག་ིམ་ིམང་ཚརོ་

མིག་བཙུམས་ནས་བོད་པོའི་བཤད་ཚུལ་ཁོ་ན་ཁས་ལེན་དགོས་པོའི་ཨུ་

ཚུགས་བྱདེ་ཀྱི་ིམདེ། ངས་བདོ་མ་ིཚརོ་རང་དབང་ག་ིཐགོ་ནས་རང་ཉེདི་

ཀྱིི་འདོད་ཚུལ་གསལ་པོོར་འདོན་ཐུབ་པོའི་གོ་སྐབས་སྤྲོོད་དགོས་ཞིེས་

དགསོ་འདུན་འདནོ་གྱི་ིཡིདོ།

 ད་བར་འཛམ་གླེིང་ཐོག་རྒྱ་མིའི་ཤོད་ཚུལ་དེར་ཡིིད་ཆོེས་འཕེར་

བ་ཞིགི་ཏུ་བརྩོ་ིརྒྱུའ་ིརང་གཤསི་ཤགི་ཡིདོ། འཛམ་གླེངི་གསར་ཤགོ་
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ཁག་གསི་རྒྱ་ནག་ག་ིསྐརོ་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིསྐརོ། ད་ེམནི་སྤྱིརི་བཏིང་ག་ི

དནོ་གནད་ཆུང་ཙག་བཅས་ཀྱི་ིཐད། རྒྱ་མིའ་ིདཔོནོ་རགིས་ཚོའ་ིཁ་ནས་

བཤད་པོའ་ིགནས་ཚུལ་ཞིགི་ཡིནི་ན་དེའ་ིརྗེསེ་ཟླསོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། འནོ་

ཀྱིང༌། ཁངོ་ཚསོ་ (འཛམ་གླེངི་གསར་ཤགོ་ཁག) འཛམ་གླེངི་ག་ིགནས་

སྟངས་སྤྱི་ིདང༌། ལྷག་པོར། ཨི་ར་ིབཙན་རྒྱལ་རངི་ལུགས་ཟིརེ་བ་དང༌། 

རུ་སུ་བཟི་ོབཅསོ་རངི་ལུགས་ཟིརེ་བ། རྒྱ་གར་རྒྱ་བསྐྱདེ་རངི་ལུགས་

ཟིེར་བ་བཅས་ཀྱིི་རྒྱ་གཞུང་གི་ཤོད་ཚུལ་ལ་ཡིིད་ཆོེས་བྱེད་ཀྱིི་མེད་པོ་རེད། 

པོེ་ཅིན་གྱིིས་བདེན་དོན་ལ་འཁྱེོག་བཤད་བྱས་པོ་དེ་འདས་པོའི་ལོ་ཉེི་ཤུའི་

དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱིི་རོལ་ཏུ་ཡིོད་པོའི་མི་མང་

ཚསོ་གསལ་རྟེགོས་ཡིངོ་དགསོ་པོ་ཞིགི་རདེ།

 བོད་མི་ཚོས་ལོ་རབས་དྲུག་ཅུ་པོའི་ནང་བོད་ཀྱིི་གནས་སྟངས་

ཧ་ཅང་སྡུག་པོ་ོཡིདོ་ལུགས་བརྗེདོ་པོ་དརེ། འཛམ་གླེིང་ག་ིཕྱིགོས་མང་པོ་ོ

ཞིིག་ནས་དེ་དག་བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བའི་དྲེིལ་བསྒྲིགས་རེད་ཅེས་བརྗེོད་

པོ་དང༌། པོ་ེཅནི་གྱི་ིསྤྱི་ིཚགོས་བསྒྱུར་བཀདོ་ཅསེ་པོ་ད་ེཡིདི་ཆོསེ་འཕརེ་

བ་ཞིགི་ཏུ་བརྩོསི་ནས་ཁས་ལནེ་བྱས་པོ་རདེ། ལ་ོརབས་བདུན་ཅུ་པོའ་ི

ནང་བཙན་བྱོལ་བས་སྔོན་དུ་བརྗེོད་པོའི་སྐད་ཆོར་བདེན་དཔོང་མང་པོོ་

ཞིགི་བྱུང་དུས། འཛམ་གླེིང་ནས་སླར་ཡིང་པོ་ེཅནི་གཞུང་འབྲལེ་གྱིསི་

འགྲོལེ་བརྗེདོ་བྱདེ་དགསོ་བཤད་པོ་རདེ།

 ད་ཆོ་པོ་ེཅནི་གྱི་ིའག་ོཁྲོདི་གསར་པོ་ཚསོ་ ༡༩༦༠ ནང་ག་ི

གནས་སྟངས་བརྗེོད་པོ་ལྟར། མཛེས་སྡུག་ལྡན་པོ་ཞིགི་མནི་པོ་ཁས་ལནེ་
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བྱས་པོ་དང༌། འནོ་ཀྱིང༌། ད་ེདག་མ་ིབཞི་ིཤགོ་ཁག་གསི་བྱས་ཚུལ་གྱི་ི

འགྲོལེ་བརྗེདོ་བྱདེ་དགསོ་བྱུང་ཞིངི༌། གནད་དནོ་ད་ེསླར་ཡིང་འཛམ་གླེངི་

ཐགོ་འགྲོལེ་བརྗེདོ་ཚད་ལྡན་ཞིགི་ཏུ་ངསོ་ལནེ་བྱས་པོ་རེད། 

 ངོས་ནས་ང་ཚོའི་འཐབ་རྩོོད་ཀྱིི་ངོ་བོ་ནི་གུང་ཁྲོན་ལ་ངོ་རྒོོལ་

དང༌། བསྒྱུར་བཅསོ་ལ་ང་ོརྒོལོ། ཐ་ན་རྒྱ་མརི་ང་ོརྒོོལ་བཅས་བྱདེ་པོ་ཞིགི་

མནི་ཞིསེ་ཡིང་ཡིང་བཤད་ཡིདོ། ད་ེབཞིནི་ང་ཚ་ོབཙན་བྱལོ་བདོ་མ་ི

རྣམས་བདོ་དུ་ཕྱིརི་ལགོ་བྱདེ་ཐུབ་མནི་གྱི་ིགནད་དནོ་ཡིང་མནི། གཞི་ིརྩོའ་ི

གནད་དོན་ང་ོམ་ནི་བོད་ནང་ཡིོད་པོའི་བོད་མི་ས་ཡི་དྲུག་གི་བདེ་རྩོར་ཐུག་

ཅངི༌། ང་ཚསོ་གཞིསི་ལུས་བདོ་མ་ིརྣམས་ཀྱི་ིར་ེའདདོ་གཞིརི་བཟུང་རང་

བཙན་གྱི་ིལས་འགུལ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། 

 བདོ་མ་ིམང་ཆོ་ེབ་དང༌། ལྷག་པོར་གཞིནོ་སྐྱསེ་རྣམས་རྒྱ་མིའ་ི

དབང་སྒྱུར་འགོ་བསྡེད་འདདོ་རྩོ་བ་ནས་མདེ་ཀྱིང༌། བདོ་ས་ཡིངོས་རྫགོས་

བཙནོ་ཁང་ཆོནེ་པོ་ོཞིགི་ཏུ་བསྒྱུར་སྟབས། ཁངོ་ཚསོ་གང་ཡིང་བྱདེ་ཐུབ་

ཐབས་མདེ། བཙནོ་ཁང་ཆོ་ེཆུང་ཇ་ིའདྲེ་ཞིགི་ཡིནི་ཡིང་བཙནོ་པོ་རང་ཉེདི་

ཀྱིིས་ཐབས་ཤེས་བྱས་ཏིེ་བཙོན་ལས་ཐར་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པོའི་གནས་

ཚུལ་ཞིགི་ཡིནི་པོར་བརྟེནེ། ཁངོ་ཚསོ་ང་ཚརོ་བརྟེནེ་གྱི་ིཡིདོ་པོ་དང༌། ང་

ཚོས་འཛམ་གླེིང་མི་མང་གིས་ང་ཚོའི་འཐབ་རྩོོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབོད་སྐུལ་

བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེཡིནི།

 བོད་མི་ས་ཡི་དྲུག་ལ་འདོད་པོ་མེད་བཞིིན་དུ་ཕྱིི་མི་ཞིིག་གིས་

དབང་སྒྱུར་བྱདེ་དགསོ་དནོ་གང་ཡིནི་ནམ། ཁངོ་ཚརོ་རང་ཐག་རང་
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གཅོད་ཀྱི་ིཐོབ་ཐང་མ་ིསྤྲོདོ་པོ་གང་ཡིནི་ནམ། གལ་ཏི་ེབདོ་ནང་ཡིདོ་པོའ་ི

བོད་མི་ཕལ་མོ་ཆོེ་རྒྱ་མིའི་དབང་སྒྱུར་འགོ་སྐྱིད་པོོ་དང་བསྡེད་འདོད་ཡིོད་

ན། ང་ཚ་ོབཙན་བྱལོ་དུ་ཡིདོ་པོའ་ིབོད་མ་ིའབུམ་གཅགི་གསི་ཁངོ་ཚོའ་ི

འདོད་པོ་དང་འགལ་བའི་མཁྲོེགས་བཟུང་གི་ལས་ཀ་བྱས་ན་ལྐུག་རྟེགས་

དང་རྒྱུ་མཚན་མ་ིལྡན་པོ་ཡིནི། སྤྱིརི་བཏིང་མིའ་ིསྤྱིདོ་བཟིང་ག་ིཆོ་ནས་

ཀྱིང་ད་ེལྟར་མི་འསོ་པོ་ཞིགི་རདེ། འནོ་ཀྱིང༌། སྔནོ་ལ་ང་ཚསོ་བདོ་མི་ཚ་ོ

འདོད་བློོ་ཆོ་ཚང་ཁེངས་པོའི་སྐྱིད་པོོ་ཞིིག་ཏིན་ཏིན་ཡིོད་མེད་ཤེས་རྟེོགས་

ཐུབ་པོ་དགསོ།

 ད་བར་རྒྱ་གཞུང་ག་ིདྲེལི་བསྒྲིགས་སྡེ་ེཁག་དང༌། ཁངོ་ཚསོ་

མགྲོོན་འབོད་བྱས་པོའི་ནུབ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་མགྲོིན་ཚབ་པོ་འགའ་ཞིིག་གིས་

བོད་ནང་གི་བོད་མི་རྣམས་སྐྱིད་པོོ་ཡིོད་ལུགས་དྲེིལ་བསྒྲིགས་བྱེད་པོ་

དརེ། རང་དབང་ག་ིཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱེད་མཁན་བདོ་མ་ིགཅགི་ཀྱིང་

མདེ། འདས་པོའ་ིལ་ོསུམ་ཅུའ་ིརངི་རྒྱ་དམར་ནས་བདོ་ནང་ལས་རགིས་

ཚང་མའི་ཐོག་ཡིར་རྒྱས་ཆོེན་པོ་ོབཏིང་ཡིོད་ལུགས་ཁྱེབ་བསྒྲིགས་ཤུགས་

ཆོ་ེབྱས་ཡིདོ་ཀྱིང༌། དངསོ་ཡིདོ་གནས་ཚུལ་ད་ེལས་ཡིངོས་སུ་ལྡགོ་པོ་

ཞིགི་རདེ། 

 ད་ཆོ་རྒྱ་ནག་མི་མང་ཚོས་ཀྱིང་དངོས་ཡིོད་གནས་སྟངས་ལ་

འདོད་བློ་ོམ་ིཁངེས་པོའ་ིརྣམ་འགྱུར་གསལ་པོརོ་བསྟན་པོ་དང༌། རྒྱ་ནག་

གཞུང་ནས་ཀྱིང་འགྲོིགས་ངེས་ཀྱིི་ཡིར་རྒྱས་གཏིོང་ཐུབ་མེད་པོའི་ངོས་

ལནེ་གྱི་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་བཞིནི་པོ་རདེ། གལ་ཏི།ེ རྒྱ་རགིས་འག་ོཁྲོདི་
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འགོ་རྒྱ་མི་རིགས་ཚོས་ཀྱིང་དཀའ་སྡུག་ཆོེན་པོོ་དེ་ཙམ་མྱོངས་ཡིོད་ན། 

གྲོངས་ཉུང་མ་ིརགིས་གཞིན་རྣམས་དང༌། ལྷག་པོར་མ་ིརགིས་དང༌། 

སྐད་ཡིགི་རགི་གཞུང༌། འཚ་ོབ་སྐྱལེ་སྟངས་སགོས་གང་ག་ིཆོ་ནས་རྒྱ་

མི་རིགས་དང་ཡིོངས་སུ་ཐ་དད་པོའི་བོད་མི་ཚོས་དཀའ་སྡུག་ཇི་ཙམ་

མྱོངས་ཡིདོ་མདེ་སུས་ཀྱིང་ཚདོ་དཔོག་ཐུབ་པོ་ཞིགི་ཡིནི།

 གལ་ཏིེ་བོད་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱིི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དངོས་

འབྲལེ་འདདོ་བློ་ོཁེངས་པོ་ཞིགི་ཡིདོ་ན། རྒྱ་མ་ིཚསོ་ང་ཚ་ོདང་འཛམ་གླེངི་

མ་ིམང་རྣམས་ཡིདི་ཆོསེ་སྐྱ་ེཐུབ་པོ་བཟི་ོརྒྱུ་ལས་སླ་པོ་ོརདེ། ངསོ་ནས་ 

༡༩༧༨ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༠ ཉེནི་སྤེལེ་བའ་ིགསལ་བསྒྲིགས་ནང༌། བདོ་ཀྱི་ི

རྒྱལ་སྒོོ་ཡིོངས་སུ་ཕྱིེ་སྟེ་བོད་ཕྱིི་ནང་གཉེིས་ཀྱིི་བོད་མི་རྣམས་ཕན་ཚུན་

རང་དབང་གི་སྒོོ་ནས་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་ཐུབ་པོ་ཞིིག་དགོས་ཞིེས་དགོས་

འདུན་བཏིོན་ཡིདོ། 

 ཅི་སྟ།ེ རྒྱ་མིའ་ིདྲེལི་བསྒྲིགས་འདྲེ་ཆོགས་པོ་ོད་ེཚ་ོདངསོ་འབྲལེ་

ཡིནི་པོ་དང༌། ཁངོ་ཚརོ་སྦས་བསྐུངས་བྱདེ་དགསོ་དནོ་གང་ཡིང་མདེ་ཚ།ེ 

ང་ཚོར་དམ་བསྒྲིགས་མེད་པོར་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་ལྟ་ཞིིབ་བྱེད་

ཆོགོ་པོའི་ག་ོསྐབས་སྤྲོདོ་དགསོ། ད་ེལྟའ་ིག་ོསྐབས་ཤགི་བྱུང་ན་དངསོ་

ཐོག་བདེན་འཚོལ་ཞིེས་པོའི་དེང་སང་རྒྱ་ནག་གི་ཡིོངས་བསྒྲིགས་འབོད་

ཚགི་ད་ེདག་ལག་བསྟར་ཐུབ་རྒྱུར་ཕན་ཐགོས་ཡིངོ་ག་ིརདེ།

 ཉེེ་ཆོར་རྒྱ་ནག་ཕྱིོགས་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཡིོད་པོའི་བོད་མི་ཚ་ོཁག་

གཅིག་བོད་ནང་གཉེེན་འཕྲེད་ལྟ་སྐོར་དུ་གཏིོང་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས་པོ་དེར་



79

དགའ་བསུ་ཡིདོ། བདོ་ཀྱི་ིམ་འངོས་པོའ་ིསྐོར་གྱི་ིམཐའ་མའ་ིཐག་གཅདོ་ནི་

ངསེ་པོར་དུ་བདོ་ནང་ཡིདོ་པོའ་ིརྒྱ་ཆོེའ་ིམི་མང་གསི་བྱདེ་དགསོ། འད་ིནི་

མང་གཙ་ོདང༌། རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པོ། དྲེང་བདནེ་བཅས་ཡིནི། ད་ེལྟར་ཐག་

གཅོད་བྱེད་པོར་མི་མང་ལ་འཇིགས་སྣང་མེད་པོའི་ཐོག་ནས་སྨྲི་བརྗེོད་

ཆོགོ་པོའི་རང་དབང་ངསེ་པོར་དུ་དགསོ། 

 འཛམ་གླེངི་མ་ིམང་ཚསོ་ངསེ་དགསོ་པོ་ཞིགི་ལ་ ༡༩༥༩ ལརོ་

བདོ་མ་ིཚསོ་རྒྱ་མརི་ང་ོརྒོལོ་སྒོརེ་ལངས་བྱས་པོ་དརེ། གསར་བརྗེརེ་ང་ོ

རྒོོལ་བྱས་པོའི་མིང་བཏིགས་ཏིེ་གདུག་རྩུབ་དྲེག་པོོས་བཙན་གནོན་བྱས་

པོ་རདེ། དནོ་དངསོ་ཐགོ ད་ེན་ིབདོ་རྒྱ་ཆོེའ་ིམིམང་གཅགི་མཐུན་གྱི་ིཐགོ་

ནས་བཙན་གནོན་དང་ཕྱིི་རྒྱལ་རྒྱ་དམར་གྱིི་དབང་སྒྱུར་ལ་ངོ་རྒོོལ་སྒོེར་

ལངས་བྱས་པོ་ཞིགི་ཡིནི། ཞིསེ་སྩལ། 

༣༽འིགྲེ་ོབ་མའིི་ིམ་འིངོས་མདུན་ལམ་ཞསེ་པེའི་ིཚོགོས་ཆེནེ་

ཐགོ་ཆེབིས་བསྒྱུརོ། 

 ༡༩༧༩ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༩ ཉེནི་ཀན་པུར་ (Kanpur) དུ་ས་གནས་

དཔོནོ་རགིས་དང༌། འགྲོ་ོབ་མིའ་ིམ་འངོས་པོའ་ིམདུན་ལམ་གྱི་ིཚགོས་

འདུའི་གོ་སྒྲིིག་པོ་རྣམས་ནས་གུས་བསུའི་སྣེ་ལེན་དང་བཅས་གཞུང་གི་

མགྲོནོ་ཁང་དུ་གདན་ཞུས་ཞིབས་འཁདོ་བསྐྱངས། ཕྱི་ིཉེནི་ཚགོས་ཆོནེ་

ཐོག་གོ་སྒྲིིག་བྱས་པོའི་དཔོར་རིས་དང་འདྲེ་སྐུ་སོགས་ཀྱིི་འགྲོེམས་སྟོན་
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ལ་གཟིགིས་ཞིབི་ཐགོ འགྲོ་ོབ་མིའ་ིམ་འངོས་མདུན་ལམ་གྱི་ིཚགོས་ཆོནེ་

ཐེངས་གཉེིས་པོའི་ཚོགས་འདུ་དངོས་གཞིིར་ཕེབས་ཞིབས་བསྐྱངས་ཏིེ་

གསུང་བཤད་སྩལ་དནོ། ‘‘རང་ར་ེམསི་མཚནོ་པོའ་ིསྐྱ་ེའགྲོ་ོཐམས་ཅད་

བད་ེབ་འདདོ་ལ་སྡུག་བསྔལ་མ་ིའདདོ་པོ་གཅགི་མཚུངས་ཡིནི་པོས། བད་ེ

བ་ཐོབ་པོ་དང་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བའི་ཐབས་བསྒྲུབ་པོའི་ཐོབ་ཐང་ཡིོད་

པོའང་གཅགི་མཚུངས་ཡིནི། 

 དེས་ན་སྐྱེ་འགྲོ་ོཐམས་ཅད་ལ་འདྲེ་མཉེམ་དང་དྲེང་བདེན་གྱིི་ཐོབ་

ཐང་ཡིདོ་པོའང་འདྲེ་མཚུངས་རདེ། དྲེང་བདནེ་དང་འདྲེ་མཉེམ་ད་ེདབང་

ཤུགས་དང་རྒྱུ་དངུལ་གྱིི་རྗེེས་སུ་སོང་ན་དཀའ་ངལ་དུ་མ་ཞིིག་ཡིོང་གི་

ཡིདོ་པོ་དངསོ་མཐངོ་དང༌། ང་ཚོའ་ིཉེནི་རའེ་ིའཚ་ོབའི་ནང་ཉེམས་མྱོངོ་

ཡིངོ་བཞིིན་པོ་རདེ།

 དེས་ན་དྲེང་བདེན་ལེགས་པོ་ོཞིིག་ཡིོང་བར་བྱེད་པོ་ལྷག་བསམ་

ལ་རག་ལུས། དྲེང་བདནེ་རྒྱུ་འབྲས་དཔོང་འཕརེ་ཞིགི་བྱདེ་པོ་ལ་གཞིན་

ཕན་གྱི་ིལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཅགི་མདེ་ན་མ་ིཡིངོ༌། གཞིན་ཕན་གྱི་ིལྷག་

བསམ་ཚད་ལྡན་ཞིགི་ཡིངོ་བའང༌། ཡི་རབས་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་རྣམ་དག་

ཅགི་རྙིདེ་པོ་ལ་རག་ལུས་པོས། ཡི་རབས་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་ཡིར་རྒྱས་

གཏིོང་རྒྱུ་འདི་མིའི་སྤྱིི་ཚོགས་ཀྱིི་ཕན་བདེའི་གཞིི་རྩོ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་

ཞིགི་རདེ། དསེ་ན་ཚང་མས་ཡི་རབས་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་ཡིར་རྒྱས་གཏིངོ་

ཐབས་ལ་འབད་བརྩོནོ་བྱེད་དགོས།

 ད་ལྟ་ང་ཚོས་དྲེང་བདེན་དང་ཞིི་བདེ་འདྲེ་མཉེམ་གྱིི་དོན་དུ་སྐད་
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ཅརོ་ཇ་ིཙམ་རྒྱབ་ནའང༌། དངསོ་དནོ་ལག་ལནེ་དུ་བཀལ་དུས་དྲེང་བདནེ་

དང་འདྲེ་མཉེམ་མ་ིཡིངོ་བ་འད།ི གཞི་ིརྩོའ་ིསྤྱི་ིཚགོས་ནང་དྲེང་བདནེ་གྱི་ི

གཞི་ིརྩོ་བརྟེན་པོ་ོཞིགི་ཚུགས་མ་ཐུབ་པོའ་ིདབང་གསི་ཡིནི། སྤྱི་ིཚགོས་

ཀྱིི་གནས་སྟངས་སྤྱིི་ཡིོངས་ནས་དྲེང་བདེན་དང་འདྲེ་མཉེམ་མེད་པོ་ཞིིག་

ཡིནི་དུས། མ་ིར་ེཟུང་གསི་དྲེང་བདནེ་དང་འདྲེ་མཉེམ་བྱདེ་ཁུལ་བྱས་

རུང༌། དངསོ་དནོ་དང་མ་ིམཐུན་པོ་ལྟ་བུར་མངནོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརེད། ད་ེའདྲེའ་ི

དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་གཞིི་རྩོའི་སྤྱིི་ཚོགས་ཀྱིི་གནས་སྟངས་དང་

ལམ་སྲིལོ་ཁག་ལ་འགྱུར་བ་གཏིངོ་རྒྱུ་གལ་ཆོནེ་པོ་ོརདེ།

 ད་ལྟའི་སྤྱིི་ཚོགས་ཀྱིི་ལམ་སྲིོལ་རྒྱ་ཁྱེབ་འདི་དག་ལ་འགྱུར་བ་

བཏིང་ཨི་ེཐུབ་བསམ་པོ་འབྱུང་སྲིདི་རུང༌། འགྱུར་བ་ངསེ་པོར་དུ་བཏིང་

ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། ད་ལྟའ་ིགནས་ཚུལ་འད་ིདག་ཀྱིང་མིའ་ིརྩོལོ་བ་ལ་བརྟེནེ་

ནས་བྱུང་བ་ཞིགི་ཡིནི་པོས། མའི་ིརྩོལོ་བ་ལ་བརྟེནེ་ནས་འགྱུར་བའང་

ངསེ་པོར་དུ་འགྲོ་ོཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། སྤྱིི་ཚགོས་ཀྱི་ིལམ་སྲིལོ་ལ་དགསོ་ངསེ་

ཀྱི་ིཡིར་རྒྱས་དང༌། འགྱུར་བ་བྱུང་བ་ཡིནི་ནའང༌། ལམ་སྲིལོ་ད་ེདག་

ལག་ལེན་དུ་བསྟར་མཁན་གྱིི་མི་སྒོེར་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་

ལགེས་པོ་ོཞིིག་མ་བྱུང་ན་ཕན་ཐགོས་མ་ིཡིངོ་ཞིངི༌། དངསོ་དནོ་སྤྱི་ིཚགོས་

ཀྱི་ིདཀའ་ངལ་སལེ་མ་ིཐུབ། སྤྱི་ིཚགོས་དང་སྒོརེ་མི་ཕན་ཚུན་ལྟསོ་གྲུབ་

རྟེནེ་འབྱུང་ཞིགི་ཡིནི་པོ་དང༌། གཉེསི་ཀའ་ིལགེས་ཉེསེ་ཀྱི་ིགནས་ཚུལ་

དག་ཀྱིང་ཕན་ཚུན་ལྟསོ་གྲུབ་ཅགི་རདེ། དསེ་ན་ཇ་ིསྲིདི་ཕྱིགོས་གཉེསི་

ཀ་ནས་ལགེས་བཅསོ་འདྲེ་མཚུངས་ཤགི་མ་བྱུང་བར། ཕྱིགོས་གཅགི་ཁ་ོ
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ནའ་ིལགེས་བཅསོ་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཆོནེ་པོ་ོཐནོ་མ་ིཐུབ།

 སྤྱིིར་ད་བར་སྤྱིི་ཚོགས་ཀྱིི་ཡིར་རྒྱས་དང་ཁེ་ཕན་གྱིི་དོན་དུ་

འབད་བརྩོནོ་མང་པོ་ོཞིགི་བྱས་ཡིདོ་པོ་དཔོརེ་ན། འགྲོ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ག་ི

ལྷན་ཚོགས་ལྟ་བུའི་སྒྲིིག་འཛུགས་མང་པོོ་ཞིིག་ཀྱིང་དགོས་པོ་དམིགས་

ཡུལ་འད་ིདག་ལ་བརྟེནེ་ནས་བཙུགས་ཡིདོ། འནོ་ཀྱིང་ཁས་ལནེ་ཁ་

བཤད་ཙམ་དུ་དྲེང་བདེན་སྤྱིི་སྙིོམས་ཀྱིི་གནས་ཚུལ་བཟིང་པོོ་མང་པོོ་ཞིིག་

ཡིདོ་ནའང༌། དངསོ་དནོ་ལག་ལནེ་དུ་བཀལ་དུས་ཇ་ིབཞིནི་མ་ིཡིངོ་བ་

མཐོང་ཆོོས་རདེ། 

 ནམ་ཞིིག་མི་སྒོེར་སོ་སོའམ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིརང་དོན་གྱིི་ཁེ་

ཕན་དང་ཐུག་སྐབས། ལམ་སྲིལོ་བཟིང་པོའོ་ིལྟ་གྲུབ་ཚང་མ་ཟུར་གཅགི་

ཏུ་ལུས་ནས་དྲེང་བདནེ་དང༌། སྤྱིདོ་བཟིང་ཁྲོམིས་སྲིོལ་ཐམས་ཅད་ལས་

རང་དནོ་ད་ེགལ་གནད་ཆོ་ེབ་ཞིགི་ཆོགས་འགྲོ་ོག་ིཡིདོ་པོ་རདེ། གནས་

ཚུལ་འདི་ཚོ་ལ་བརྟེེན་ནས་དེང་དུས་ཀྱིི་མི་མང་པོོས་དྲེང་བདེན་གྱིི་སྤྱིོད་

བཟིང་དང་སྲིིད་དོན་གཉེིས་མཉེམ་བགྲོོད་མི་ཐུབ་པོར་བསམ་གྱིི་ཡིོད་

ཀྱིང༌། 

 ད་ེལྟར་མ་ཡིིན། དྲེང་བདནེ་སྤྱིོད་བཟིང་དང་བྲལ་བའ་ིསྲིིད་དནོ་

གྱིི་སྤྱིི་ཚོགས་ཀྱིིས་མི་རིགས་ཀྱིི་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོོའ་ིཕན་བདེ་བསྒྲུབ་

ཐུབ་མ་ིསྲིདི། ད་ེལྟ་བུའ་ིསྲིདི་དོན་གྱིསི་མིའ་ིསྤྱི་ིཚགོས་དུད་འགྲོོའ་ིརྒྱུ་ལས་

ཁྱེད་པོར་འཕགས་པོའ་ིཁྱེད་ཆོསོ་གང་ཡིང་སྟནོ་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རདེ།

 དྲེང་བདེན་སྤྱིོད་བཟིང་གི་གཞིི་རྩོའི་སྟེང་ནས་སྲིིད་དོན་འགྲོོ་ཐུབ་
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པོར་གསར་བརྗེ་ེརླབས་ཆོནེ་ཞིགི་དགསོ་པོ་དང༌། ད་ེའདྲེའ་ིགསར་བརྗེ་ེ

དེའང་སྟོབས་ཆོེན་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་འགོ་འཁྲོིད་པོའི་ཐོག་ནས་བྱེད་དགོས། 

དེ་མིན་ཉེམ་ཆུང་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་དྲེང་བདེན་སྤྱིོད་བཟིང་དང་ལྡན་པོ་ཞིིག་

གསར་གཏིོད་བྱེད་ཁུལ་བྱས་ཀྱིང་ད་ལྟའི་སྤྱིི་ཡིོངས་གནས་སྟངས་ཀྱིིས་

གྱིངོ་གུན་ཆོནེ་པོ་ོཡིངོ་སྲིདི་ལ། ལམ་སྲིལོ་ད་ེརྒྱུན་གནས་ཐུབ་པོ་དཀའ། 

 སྟོབས་ཆོེན་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་ཡིང་དག་པོའི་བསམ་ཚུལ་ཞིིག་

བཟུང་ནས་ཁོང་ཚོའི་སྲིིད་དོན་སྐྱོང་སྟངས་ངོ་ལྐོོག་མེད་པོར་དྲེང་བདེན་

སྤྱིདོ་བཟིང་ལ་གཞི་ིརྩོ་བརྟེན་པོ་ོཞིགི་དང༌། ས་ོསོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ིཁ་ེཕན་

ཁོ་ན་མིན་པོར་འགྲོོ་བ་མི་རིགས་སྤྱིིའི་ཁེ་ཕན་གལ་ཆོེར་བརྩོིས་པོ་ཞིིག་

བྱུང་ན་གཞིི་ནས་ལམ་ཕྱིོགས་གསར་པོ་ཞིིག་དང་རེ་བའི་འདོ་སྣང་གསར་

པོ་ཞིགི་རྙིདེ་ཐུབ། ད་ེའདྲེའ་ིརླབས་ཆོནེ་གྱི་ིགསར་བརྗེ་ེདེ་ལྟ་བུ་ཞིགི་

ལག་ལེན་དུ་བསྟར་ཐུབ་པོ་ཡིིན་ན་གནས་དུས་འགར་འཕྲེལ་སྣང་གྱིོང་

གུན་ཡིདོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགི་ཏུ་མངནོ་སྲིིད་ཀྱིང༌། འབྱུང་འགྱུར་འཛམ་གླེངི་གི་

སྤྱིི་ཚོགས་སྤྱིི་སྙིོམས་བདེ་སྐྱིད་ཅན་ཞིིག་ཡིོང་བའི་ཐབས་ཚུལ་བློ་མེད་དུ་

འགྲོ་ོརྒྱུར་ཐ་ེཚམོ་མ་ིདགསོ་པོ་རདེ།

 དེང་དུས་ཀྱིི་མི་མང་པོོས་སྲིིད་དོན་ནི་ལས་དོན་བཙོག་པོ་ཞིིག་

ཡིནི་པོ་དང༌། ཡི་རབས་སྤྱིདོ་བཟིང་ལ་མསོ་པོའ་ིམ་ིཚསོ་སྲིདི་དནོ་ལས་

རྒྱང་རངི་དུ་བསྡེད་དགསོ་པོར་བསམ་གྱི་ིཡིདོ་ཀྱིང༌། དནོ་ང་ོམའ་ིཐགོ་

སྲིིད་དོན་རང་གི་ངོ་བོའ་ིཆོ་ནས་ལས་དོན་བཙོག་པོ་ཞིིག་རེད་ཅེས་བརྗེོད་

མ་ིཐུབ། སྲིདི་དནོ་བྱདེ་མཁན་གང་ཟིག་ག་ིབྱདེ་ལས་ཀྱིསི་སྲིདི་དནོ་ད་ེ
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བཙགོ་པོ་བཟིསོ་པོ་ཞིིག་རདེ།

 དྲེང་བདེན་ཡི་རབས་ཀྱིི་བསམ་སྤྱིོད་ལྡན་པོའི་སྐྱེས་བུ་འབའ་

ཞིིག་གིས་སྲིིད་དོན་གྱིི་འཛིན་སྐྱོང་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་བ་ཡིིན་ན་སྲིིད་དོན་

གྱི་ིཐགོ་ནས་སྤྱི་ིཚོགས་དང༌། མའི་ིརགིས་ཀྱི་ིཞིབས་འདགེས་བཟིང་པོ་ོ

སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུར་ཡིདི་ཆོསེ་བྱདེ་ཆོགོ་པོ་ཞིགི་རདེ། ད་ེབས་ན་ཡི་རབས་དྲེང་

བདེན་དང་སྲིིད་དོན་ཟུང་འབྲེལ་དུ་བསྐྱང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆོེན་རེད། 

ཆོོས་དང་ཡི་རབས་ཀྱིི་ཉེམས་ལེན་འདི་རི་ལ་སྡེོད་མཁན་གྱིི་ཆོོས་པོ་ཚོར་

གལ་ཆོནེ་པོ་ོམ་གཏིགོས། སྲིདི་དནོ་མཁན་ཚརོ་མི་དགསོ་པོ་ལྟ་བུ་མནི་

པོར། ད་ེདག་ལ་ཡིང་ཧ་ཅང་ག་ིགལ་གནད་ཆོནེ་པོ་ོརདེ། སྲིདི་དནོ་པོ་

ཚོས་ཡི་རབས་དྲེང་བདེན་བསམ་ཚུལ་དོར་ན་ཉེེས་སྐྱོན་འཇིགས་དངངས་

ཅན་ཇ་ིཡིདོ་དངསོ་མཐངོ་རདེ། དསེ་ན་དངེ་སྐབས་དམ་པོའ་ིཆོསོ་ཀྱི་ིསླབོ་

སྟནོ་ད་ེསྲིདི་དནོ་པོ་ཚརོ་ལྷག་པོར་དགསོ་གལ་ཆོ་ེབ་ཞིགི་ཏུ་གྱུར་ཡིདོ།

 དེང་དུས་ཀྱིི་མིའི་སྤྱིི་ཚོགས་ལ་དགོས་གལ་ཆོེ་བ་ནི་དྲེང་བདེན་

གྱི་ིསྤྱིདོ་བཟིང་ཡིར་རྒྱས་ཡིངོ་ཐབས་དང༌། ལྷག་པོར་སྲིདི་དནོ་དང་སྤྱི་ི

ཚོགས་ཀྱིི་དབང་འཛིན་པོ་ཚོའི་སྤྱིོད་བཟིང་དང་ཡིར་རྒྱས་གཏིོང་རྒྱུ་དེ་

ཡིནི། ད་ེཡིང་ཕྱི་ིདངསོ་པོོའ་ིཡིར་རྒྱས་ཅན་གྱིསི་མིའ་ིདྲེང་བདནེ་གྱི་ིསྤྱིདོ་

བཟིང་ཡིར་རྒྱས་གཏིོང་མི་ཐུབ་པོས་དམ་པོའི་ཆོོས་ཀྱིི་བསླབ་བྱའི་ཐོག་

ནས་རྒྱུད་ནང་ནས་བསྐུལ་བ་ཞིགི་གལ་ཆོ།ེ དའེ་ིཕྱིརི་ཆོསོ་དང་སྤྱི་ིཚགོས་

ཀྱིི་སྒྲིིག་འཛུགས་ཚང་མས་གལ་གནད་ཆོེ་བའི་ལས་དོན་འདི་ལ་འབད་

རྩོལོ་བྱ་གལ་ཆོ་ེབ་ཡིནི།
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 སྐྱེ་བོ་སུ་འདྲེ་ཞིིག་ཡིིན་རུང་གཞིན་གྱིི་སྤྱིོད་བཟིང་ཡིར་རྒྱས་

གཏིོང་ཐབས་བྱེད་རྒྱུའི་ཐོག་མར་རང་གི་སྤྱིོད་ཚུལ་ཚད་ལྡན་མིག་དཔོེར་

འསོ་པོ་ཞིགི་བྱདེ་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆོ་ེཤསོ་ཤགི་ཡིནི། ཆོསོ་ལུགས་

དང་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གྲོངས་མི་འདྲེ་བ་ཁག་ལྟ་བའི་ཆོ་ནས་མི་མཐུན་པོ་

ཡིདོ་ཀྱིང༌། ཡི་རབས་སྤྱིདོ་བཟིང་ག་ིབསླབ་པོའ་ིཐད་ལ་ཕལ་ཆོརེ་ཐམས་

ཅད་མཐུན་གྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ཆོསོ་ལུགས་སྣ་ཚགོས་ཀྱི་ིརྗེསེ་འཇུག་

ཚང་མས་རང་རང་གི་ཆོོས་ལུགས་ཁྱེབ་སྤེེལ་ཇི་ཙམ་བྱེད་ཐུབ་སྙིམ་པོའི་

དངངས་ཚབས་མ་བྱས་པོར། རང་རང་ག་ིཆོསོ་ལུགས་ཀྱི་ིཐགོ་ནས་སྐྱ་ེ

འགྲོོ་མང་ཚོགས་ཀྱིི་ཞིབས་འདེགས་ཇི་ཙམ་ཞུ་ཐུབ་སྙིམ་པོའི་བསམ་

བློོས་ཕན་ཚུན་མཐུན་འབྲེལ་གྱིི་ཐོག་ནས་མིའི་སྤྱིི་ཚོགས་ཀྱིི་སྤྱིོད་བཟིང་

ཡིར་རྒྱས་གཏིོང་བའི་ཐབས་ལམ་གྱིི་ཐོག་མདུན་སྐྱོད་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་བྱེད་

ཐུབ་པོའ་ིཁུར་ལནེ་བྱ་གལ་ཆོ་ེབ་ཡིནི།

 ཆོོས་ལུགས་ཕལ་ཆོེ་བས་ཡི་རབས་སྤྱིོད་བཟིང་རྨང་གཞིིར་

བཟུང་བའ་ིཐགོ་ནས་སློབ་སྟནོ་གནང་ཡིདོ་ཅིང༌། ལྟ་སྒོམོ་གྱི་ིགནས་ཚད་

མཐོན་པོོའ་ིསྐརོ་མ་ིམཐུན་པོ་ཡིདོ་ཀྱིང༌། ལས་དང་པོ་ོབ་དག་ག་ིརྒྱུན་

སྤྱིདོ་ཀྱི་ིབསླབ་བྱའ་ིསྐརོ་མ་ིམཐུན་པོ་ཆོརེ་མདེ། ཡི་རབས་སྤྱིདོ་བཟིང་

དང༌། མ་རབས་ངན་སྤྱིདོ་ཀྱི་ིརྣམ་དབྱེའ་ིའཇགོ་མཚམས་གཞིན་ལ་མ་ི

འཚ་ེབ་དང༌། འཚ་ེབའ་ིཆོ་ནས་ཆོསོ་ལུགས་ཕལ་ཆོརེ་མཐུན་གྱི་ིཡིདོ་པོ་

རདེ།

 སྟོན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིིས་གསུངས་པོའི་དམ་པོའི་ཆོོས་ནི་
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གཞིན་གནོད་གཞིི་བཅས་སྤེངས་པོའི་འཚེ་མེད་ཀྱིི་ལམ་གཞིི་ལ་བཞིག་

པོ་ཞིགི་ཡིནི་པོ་དང༌། ད་ེཡིང་གདུལ་བྱའ་ིཁམས་མསོ་སྣ་ཚགོས་དང་

རྗེེས་སུ་འཚམས་པོར་གཞིན་ལ་མི་འཚེ་བ་ཙམ་གྱིི་ལམ་ལ་སློབ་ནུས་

པོ་རྣམས་ལ་ཉེན་ཐསོ་ཀྱི་ིཐགེ་པོ་དང༌། གཞིན་གནདོ་ལས་ལྡགོ་པོ་ཙམ་

དུ་མ་ཟིད། རང་དནོ་བློསོ་བཏིང་ནས་གཞིན་ཕན་འབའ་ཞིགི་སྒྲུབ་པོའ་ི

སྙིངི་སྟབོས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔོའ་ིཐགེ་པོའམ། ཐགེ་ཆོནེ་

གྱི་ིརྣམ་གཞིག་བསྟན་ཅངི༌། ཐགེ་པོ་ཇ་ིའདྲེ་ཞིགི་ག་ིརྗེསེ་འཇུག་ཡིནི་རུང་

གཞིན་ཕན་སྙིིང་རྗེེའི་བསམ་པོས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏིེ་འཚེ་བ་སྤེོང་

བར་བསླབ་དགོས་པོ་དེ་བཞིིན་གཤེགས་པོས་འདོམས་པོར་མཛད་པོ་

རདེ།

 དེ་ཡིང་འཚེ་བའི་བྱ་བས་སྟོང་པོ་ཙམ་འཚེ་མེད་ཀྱིི་ལམ་མིན་

ལ་རང་དོན་ཁོ་ནའི་ཆོེད་དུ་མི་འཚེ་བའང་ཁྱེད་པོར་འཕགས་པོའི་ཚུལ་

ལུགས་མ་ཡིནི། སྙིངི་རྗེེའ་ིདབང་གསི་གཞིན་ལ་འཚ་ེབ་ལས་ལྡགོ་པོ་དང་

ཕན་པོ་སྒྲུབ་པོ་ན་ིའཚ་ེམདེ་ཞི་ིབའ་ིལམ་ཁྱེད་པོར་དུ་འཕགས་པོ་ད་ེཡིནི།

 གཞིན་ལ་མི་འཚ་ེབ་དང༌། གཞིན་ཕན་སྒྲུབ་པོའ་ིབྱ་བ་ལ་ངང་

ཤུགས་ཀྱིསི་བསྐུལ་བར་བྱདེ་པོའ་ིསྙིངི་རྗེ་ེདང༌། འཚ་ེབ་སྤེངོ་བ་དང༌། 

ཕན་པོ་སྒྲུབ་པོའི་ཐབས་དང་ཐབས་མ་ཡིིན་པོ་ལེགས་པོར་རྣམ་པོར་

འབྱེད་པོའི་ཤེས་རབ་གཉེིས་ནི་ཡི་རབས་ཀྱིི་སྤྱིོད་བཟིང་ཡིང་དག་པོ་ཞིིག་

འབྱུང་བའ་ིགཞི་ིརྩོ་བློ་མདེ་ཅགི་ཡིནི་པོས། འད་ིདག་སྐྱ་ེབ་ོཚང་མས་

ཉེམས་ལནེ་དུ་འཁྱེརེ་འསོ་པོའ་ིསླབོ་སྟནོ་བཟིང་པོ་ོཞིགི་རདེ། ཟིབ་ཅངི་ཕྲེ་
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བའ་ིལྟ་བ་དང༌། གསང་སྔགས་ཀྱི་ིཉེམས་ལནེ་མཐནོ་པོ་ོརྣམས་རྒྱུད་སྨོནི་

པོའི་གང་ཟིག་བློ་ོཁ་མཐ་ོབ་ཉུང་ཤས་ལ་དོན་དུ་འགྱུར་བ་ལས་ཐམས་ཅད་

ལ་སྤྱི་ིཁྱེབ་ཏུ་སྤེེལ་བའ་ིཆོོས་ཤགི་མ་རདེ།

 ད་ལྟའི་དགོས་གལ་ཆོེ་ཤོས་ནི་མང་ཚོགས་རྣམས་ཡིང་དག་

པོའི་ལམ་ཕྱིོགས་སུ་བཀྲི་རྒྱུ་དེ་ཡིིན་པོས་སྙིིང་རྗེེ་དང་ཤེས་རབ་བསྐྱེད་

ཐབས་ཀྱིི་སློབ་སྟོན་བཟིང་པོོ་ཞིིག་འཛམ་གླེིང་མཐའ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་ཁྱེབ་

ཐུབ་པོ་དང༌། ད་ེལ་བརྟེནེ་ནས་མ་ིདང་མིའ་ིདབར་འདྲེ་མཉེམ་མདེ་པོ་

དང༌། བརྩོ་ེསམེས་མདེ་པོའ་ིངང་ཚུལ་རྒྱུན་འཇགས་འད་ིདག་རང་ཡིལ་

དུ་གྱུར་ནས་སྐྱ་ེབ་ོཐམས་ཅད་ཀྱི་ིརྒྱུད་ལ་བརྩོ་ེབ་སྙིངི་རྗེ་ེདང༌། རྣམ་འབྱདེ་

ཤེས་རབ་ཀྱིི་བློོ་གྲོོས་ཡིང་དག་པོ་ཞིིག་སྐྱེ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་སྙིམ་པོའི་རེ་

འདུན་ཞུ་ག་ིཡིདོ། ཐུགས་རྗེ་ེཆོ།ེ’’ ཞིསེ་སྩལ། 

 ཚསེ་ ༡༡ ཉེནི་པོ་ཊ་ནཱར་ (Patna) ས་གནས་རྫངོ་དཔོནོ་

སོགས་ནས་གུས་བསུའི་སྣེ་ལེན་དང་བཅས་རྒྱ་གར་སྲིིད་འཛིན་ར་ཇེན་

རྡ་ར་པོར་སད་ (Rajendra Prasad) ཀྱི་ིརྗེསེ་དྲེན་ཁང་དང༌། (Bihar 

Research Institute) སྦ་ིཧར་ཉེམས་ཞིབི་སླབོ་གཉེརེ་ཁང་བཅས་ལ་

གཟིགིས་སྐོར་དང༌། དབུ་ཁྲོདི་ཆོེན་པོ་ོ (Jayaprakash Narayan) 

མཆོོག་གི་གཟིིམ་ཤག་ཏུ་མཇལ་འཕྲེད་ཐུགས་ལྷོད་ངང་བོད་ཀྱིི་སྐད་

ཡིགི་ཐགོ་ཡིདོ་པོའ་ིནང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆོསོ་དང༌། ཤསེ་རགི་རྣམས་

ཉེམས་མེད་གཅེས་ཉེར་གནང་རྒྱུ་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་གནད་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་

ལ་བརྟེནེ། ད་ེདག་རྒྱ་གར་གྱི་ིསྐད་ཡིགི་ནང་ཕབ་སྒྱུར་གནང་ཐབས་
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སྐོར་རྒྱ་གར་དབུས་ཤེས་རིག་བློོན་ཆོེན་མཆོོག་དང་བཀའ་མོལ་བྱུང་

གནས་ནང་མོལ་མཛད། 

 དེ་རྗེེས་གསར་འགོད་པོ་ཚོས་ྋགོང་ས་མཆོོག་ལ་ད་རེས་དབུ་

ཁྲོདི་ (Jayaprakash Narayan) མཆོོག་དང་མཇལ་འཕྲེད་སྐབས་རྒྱ་

ནག་ནང་དེང་སྐབས་སྲིིད་བྱུས་ཕྲེན་བུ་ལྷོད་ཡིངས་སུ་ཕྱིིན་པོ་དེའི་སྐོར་

བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ཡིདོ་མདེ་བཀའ་འདྲེ་ིཞུས་པོར། དནོ་གནས་དེའ་ིཐགོ་

བཀའ་མལོ་གང་ཡིང་མ་བྱུང༌། བདོ་མ་ིཚསོ་དྲེང་བདནེ་གྱི་ིའཐབ་རྩོདོ་བྱདེ་

བཞིནི་པོའ་ིགནས་ཚུལ་ད་ེན་ིཁྲོིམས་མཐུན་ཞིགི་ཡིནི་པོ་དང༌། བདོ་མ་ི

ཚོས་སེམས་ཐག་གཙང་བཅད་ཀྱིིས་བོད་རང་དབང་སླར་གསོ་བྱ་རྒྱུའི་

ལས་དནོ་འདརི་སྒོ་ོཀུན་ནས་ཐག་གཅདོ་ཟིནི་པོ་ཞིགི་ཡིནི་པོ་རདེ། ཅསེ་

དང༌།

 ཡིང༌། (Jayaprakash Narayan) མཆོོག་ན་ིརྒྱ་གར་གྱི་ི

རླབས་ཆོནེ་དབུ་ཁྲོདི་ཅགི་ཡིནི་པོ་དང༌། ཁངོ་ན་ིང་ཚའོ་ིབདོ་དནོ་ཐགོ་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆོ་ེགནང་མཁན་ཞིགི་ཀྱིང་ཡིནི་པོ་རདེ། ཅསེ་སྩལ།

༤༽གནས་མཆེགོ་རྡོ་ོརྗེ་ེགདན་དུ་ཆེབིས་བསྒྱུརོ།

 ༡༩༧༩ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༡༢ ཉེནི་པོ་ཊ་ནཱ་ (Patna) ནས་གནས་

མཆོོག་རྡོ་རྗེེ་གདན་དུ་ཕེབས་ཞིབས་བཀོད་དེ་མཆོོད་རྟེེན་ཆོེན་མོའ་ིདྲུང་

དུ་གནས་གཟིིགས་དང་ཤར་ངོས་ལྕགས་རིའི་ནང་བྱང་ཆུབ་ལྗོོན་པོ་
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ཞིགི་ཕྱིག་བསྟར་གྱིསི་འདབེས་འཛུགས་མཛད། ཉེནི་གསུམ་རངི་དགངོ་

དྲེོ་བསྟར་ཆོགས་སུ་མཆོོད་རྟེེན་ཆོེན་མོའ་ིདྲུང་དུ་མཆོོད་འབུལ་ཚོགས་

དབུར་ཆོབིས་བསྒྱུར་བསྐྱངས། ཁ་ེན་ཌ་ནས་ཡིངོ་བ་ཐུབ་བསྟན་ལགེས་

ཚོགས་ཅན་འགའ་ཞིིག་ནས་ཞུས་ངོར་བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ་ཕྱིོགས་

འདུས་སརེ་སྐྱ་མ་ིམང་ལྔ་བརྒྱ་སྐརོ་ལ་བྱང་ཆུབ་སམེས་བཟུང་དང༌། ཤརེ་

སྙིངི༌། མ་ཎ་ིབཅས་ཀྱི་ིལྗོགས་ལུང་དང༌། འཕགས་བདོ་རགི་གཞུང་མཐུན་

འབྲེལ་ཚོགས་པོ་ཞིེས་པོ་སྒོོ་འབྱེད་ཀྱིི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཕེབས་ཞིབས་

བཀདོ་ཅངི༌། ཚགོས་འདུ་དརེ་མ་གྷི་དྷ་ཆོེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སླབོ་གྲྭ་

ཆོནེ་མོའ་ི (Magadh University) དབུ་འཛནི་སགོས་ཤསེ་རགི་ཐགོ་

ད་ོསྣང་ཅན་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིསྲིདི་དནོ་ལ་སམེས་ཁུར་ཡིདོ་མཁན་མ་ིགྲོངས་

ཉེི་ཤུ་སྐོར་འདུས་པོའི་ཚོགས་པོ་དེའི་ཐོག་མའི་འགྲོོ་གྲོོན་གཏིོང་བྱེད་

ཞིལ་འདབེས་ཕྱིག་དངུལ་སྩལ་བ་དང༌། བདོ་དགནོ་དག་ེའདུན་རྣམས་

ལ་མཇལ་མང་དང༌། འཇགིས་བྱདེ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའ་ིལས་རུང་

ཚད་ལྡན་ཉུང་མཐར་དགེ་འདུན་བརྒྱ་གྲོངས་ནས་གཏིོང་དགོས་བཀའ་

མངགས་སྩལ་ཏིེ་བཞུགས་སྒོར་ཐེག་ཆོེན་ཆོོས་གླེིང་ཕ་ོབྲང་དུ་ཞིབས་སོར་

བཀདོ། 

 བདནེ་བཞིིའ་ིཆོོས་ཀྱི་ིའཁརོ་ལ་ོགྲོལོ་བའ་ིགནས།།

 དག་ེལགེས་རྩོབིས་སྟངོ་འབར་བའ་ིརྨད་བྱུང་སར།།

 འཇགི་རྟེནེ་རྣམ་འདྲེེན་ཉེ་ིམ་སྟངོ་འབར་བའ།ི།

 ཕུལ་བྱུང་མཚན་དཔོེའ་ིདཔོལ་ཡིནོ་ད་ེན་ཤར།།
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 དད་གུས་འཛུམ་དཀར་འཕྲེ་ོབའ་ིསླབོ་ཚགོས་ཀྱིསི།།

 བཀྲ་ཤསི་སྒྲི་དབྱངས་འཇབེས་པོའ་ིབསུ་བ་བཅས།།

 ལྔ་རགི་ལང་ཚ་ོདར་བའ་ིམཐ་ོསླབོ་ཏུ།།

 མཐངོ་གྲོལོ་མངནོ་དགའ་ང་ོམཚར་མ་ེཏིགོ་འཛུམ།།

 འགྲོ་ོབ་མ་ིསྡེེའ་ིམདུན་ལམ་རྩོནེ་པོའ་ིགར།།

 དཔོལ་གྱིསི་བརྗེདི་པོའ་ིའདུ་ཚགོས་དག་ེབ་རུ།།

 ཞིབས་སནེ་བཀྲ་ཤསི་ར་ེཁ་སྟངོ་འབར་བ།།

 དག་ེལགེས་དགའ་སྟནོ་འབེབས་པོའ་ིའཛུམ་རསི་གསལ།།

 འགྲོ་ོབ་ཀུན་ལ་ཞི་ིབདེའ་ིསིམ་པོ་དང༌།། 

 འདྲེ་མཉེམ་དྲེང་བདནེ་ཟླ་བའ་ིདཀྱིལི་འཁརོ་གྱི།ི།

 ཆོ་ཤས་དབནེ་པོའ་ིཚུལ་འད་ིབྱུང་བའ་ིགནད།།

 དྲེང་བདནེ་ཚགི་ཙམ་འཕྱིན་པོས་ལན་ཞིསེ་གསུངས།།
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ས་བཅད་ལྔ་པེ།

གསར་འགདོ་པོར་བཀའ་ལན་དང་གསུམ་དུས་སྲུང་བརྩོ།ི  

ལས་བསྡེམོས་ཚགོས་ཆོནེ། བརྟེན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ།

༡༽རྒྱ་གརོ་བདུན་རོའེི་ིཚོགས་དབེ་ཀྱི་ིགསརོ་འིགདོ་པེརོ་

བཀའི་ལན་སྩལ་བ།

 ༡༩༧༩ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༢༣ ཉེནི་རྒྱ་གར་བདུན་རེའ་ིཚགས་དབེ་

ཀྱི་ིགསར་འགོད་པོ་ (Devendra Kali) མཇལ་བཅར་ཞུས་ཏི་ེྋགངོ་

ས་མཆོོག་གི་ལམ་སྟོན་འགོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིིས་གསུངས་པོའི་ནང་ཆོོས་དེ་

དག་བདོ་ནང་ལག་ལནེ་བསྟར་སྟངས་སྐརོ་བཀའ་འདྲེ་ིཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ང་ཚསོ་ལག་ལནེ་བསྟར་བཞིནི་པོའ་ི

ནང་ཆོསོ་ད་ེན་ིཟིབ་ཅངི་རྒྱ་ཆོ་ེལ་ཆོ་ཚང་བ་ཞིགི་ཀྱིང་ཡིནི་པོ་རདེ། ནང་

ཆོསོ་ན་ིཐགོ་མར་རྒྱ་གར་ནས་དར་བ་ཞིགི་ཡིནི་པོ་དང༌། ཡིནི་ནའང་ལ་ོ

མང་པོོའ་ིསྔནོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིཔོཎྜི་ིཏི་དང༌། སླབོ་དཔོནོ་མཁས་པོ་ཚསོ་དེ་
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དག་བོད་མིའི་ཆོེད་དུ་དུས་སྐབས་དང་འཚམས་པོ་ཞིིག་བཟི་ོགནང་མཛད་

པོ་རདེ། ཁངོ་ཚསོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིགསུང་རབ་དུ་མའ་ིསྙིངི་པོ་ོབསྡུས་ཏི་ེ

བཟི་ོགནང་མཛད་པོ་དང༌། སྤྱིརི་ནང་ཆོསོ་ཀྱི་ིང་ོབ་ོདང༌། ལྷག་པོར་ཐགེ་

པོ་ཆོནེ་པོོའ་ིཆོསོ་ན་ིསྙིངི་རྗེ་ེདང༌། བཟིདོ་སྒོམོ། ཞི་ིབ་བཅས་ཡིནི་པོ་དང༌། 

ང་ཚོས་འདི་དག་ཉེམས་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱ་བཞིིན་ཡིོད་ཅེས་

སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། ནང་པོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་ནག་དང༌། ཀམ་སྦ་ོ

ཌ་ིཡི། (Cambodia) བ་ིཏི་ིནམ། (Vietnam) ལའ་ོས་ེ (Laos) བཅས་

ཁ་ཤས་ནང་སྲིིད་དོན་གྱིི་ལྟ་བའི་ཐོག་འགྱུར་བ་ཕྱིིན་ཡིོད་སྟབས་ནང་

ཆོོས་ཀྱིི་ནང་དོན་རིག་པོའི་ཐོག་འགྱུར་བ་ཕྱིིན་ཡིོད་མེད་བཀའ་འདྲེི་ཞུས་

པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། རྒྱ་ནག་ནང་དུས་སྐབས་གཅགི་ལ། 

ཁོང་ཚོས་ཤེས་བཞིིན་དུ་ནང་ཆོོས་ཐེ་བའི་ཆོོས་ལུགས་མང་པོོ་ཞིིག་རྩོ་

གཏིརོ་བཏིང་བ་རདེ། ད་ཆོ་ངསོ་རང་ག་ིབསམ་ཚུལ་ལྟར་བྱས་ན་ཁ་ོཚསོ་

ཆོོས་དང་ཆོོས་ཉེམས་ལེན་བྱ་རྒྱུར་ཕྲེན་བུ་གུ་ཡིངས་ཀྱིི་རྣམ་པོ་གསལ་

སྟནོ་བྱདེ་ཀྱིི་ཡིདོ་པོ་རདེ། གང་ལགས་ཤ་ེན། ཁ་ོཚོས་ཆོསོ་ཀྱི་ིགནད་

དོན་ཤེས་རྟེོགས་ཐུབ་མེད་སྟབས་རང་བཞིིན་གྱིིས་ཆོོས་ཉེམས་གུད་འགྲོོ་

ག་ིརདེ། ཡིནི་ནའང་ཆོསོ་ན་ིམིའ་ིསྡུག་བསྔལ་དང་འབྲལེ་བ་ཡིདོ་པོ་ཞིིག་

ཡིནི་སྟབས། ཇ་ིསྲིདི་སྡུག་བསྔལ་ནམ་གནས་བར་ད་ེསྲིདི་ཆོསོ་ཀྱི་ི

གནད་དནོ་གནས་ཀྱི་ིརདེ། ད་ེགཉེསི་ཁ་བྲལ་དུ་འགྲོ་ོཐབས་མདེ་པོ་ཞིགི་
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ཡིནི་པོ་རེད་ཅསེ་གསུངས།

 ཡིང་གསར་འགདོ་པོས། རྒྱ་གར་ནང་མ་འངོས་པོར་ནང་ཆོསོ་

ཀྱི་ིགནས་སྟངས་སྐརོ་བཀའ་འདྲེ་ིཞུས་པོར།  

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ངསོ་རང་ག་ིབསམ་བློརོ་རྒྱ་གར་ནང་

ནང་པོ་ཧ་ཅང་ག་ིཉུང་ཉུང་ཡིནི་པོ་རེད། ཁ་ོཚ་ོཤགོ་ཁག་གཉེསི་སུ་དབྱ་ེ

འབྱདེ་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། དང་པོ་ོནི། ནང་པོའ་ིཆོསོ་ཀྱི་ིནང་རགི་པོའ་ི

ཐོག་གཞིི་རྩོའི་ཤེས་ཚད་ཕྲེན་བུ་ཡིོད་པོའི་མི་རིགས་ཉུང་ཤས་ཚ་ོཡིིན་པོ་

དང༌། གཉེསི་པོ་ན།ི ནང་ཆོསོ་ང་ོམ་སྦྱོང་བརྩོནོ་བྱ་རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་མ་ཐབོ་

པོའ་ིནང་པོ་གསར་པོ་ཚ་ོཡིནི་པོ་རདེ། ཡིནི་ནའང་ངསོ་ཀྱི་ིབསམ་བློརོ་

བྱས་ན། གནས་སྟངས་འད་ིཡིར་རྒྱས་འགྲོ་ོརྒྱུ་རདེ་བསམ་གྱི་ིའདུག

 ནང་ཆོོས་འདིས་རྒྱ་གར་བ་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཆོེན་པོོ་ཡིོང་རྒྱུ་

ཡིནི་ཡིང༌། རྒྱ་གར་ལྟ་བུའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཆོནེ་པོ་ོའདིའ་ིནང་མཚན་ཉེདི་

མཁས་པོ་དང༌། སླབོ་དཔོནོ་མང་པོ་ོཞིགི་ག་ིའབྱུང་ཁུངས་ཡིིན་པོས་

འདིའི་ནང་ཆོོས་ལུགས་འདྲེ་མིན་ལ་ཡིིད་ཆོེས་དང་ངེས་པོར་དུ་ལག་ལེན་

བསྟར་དགསོ་པོ་ཞིགི་རདེ། ཆོསོ་ལུགས་འད་ིཚ་ོཚང་མས་ཕན་ཚུན་

གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གུས་བརྩོི་དང་ཞིི་མཐུན་ཐོག་འདྲེ་མཉེམ་ཟུང་དུ་

གནས་ཐུབ་པོ་དགསོ་ཀྱི་ིརདེ། ཕན་ཚུན་གཅགི་ག་ིརྗེསེ་འཇུག་པོ་གཞིན་

ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་ཐབས་བྱ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་མིའི་རིགས་ཀྱིི་བདེ་དོན་གྱིི་ཆོེད་

ང་ཚོས་མཉེམ་རུབ་ཐོག་སྤྱིི་ཡིོངས་ཀྱིི་དམིགས་ཡུལ་དེ་དག་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་

འབད་བརྩོནོ་བྱེད་དགསོ་ངསེ་ཡིནི་པོ་རདེ་ཅསེ་སྩལ། 
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 ཡིང༌། ཆོསོ་ལུགས་གཞིན་ཁག་མང་པོ་ོལྟར། ནང་ཆོསོ་འད་ི

ཡིང་ཉེམས་ལེན་བྱ་སྟངས་གསར་པོ་ཞིིག་གི་ཐོག་ནས་འགྲོོ་གི་ཡིོད་དམ་

ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ནང་ཆོསོ་ལ་ཆོ་བཞིག་ན། སངས་

རྒྱས་ཀྱིིས་གསུངས་པོ་དེར་འགྱུར་བ་གང་ཡིང་གཏིོང་དགོས་དོན་ཡིོད་པོ་

མ་རདེ། ཡིནི་ནའང་དརེ་ཉེམས་ལནེ་བྱ་སྟངས་དང༌། ཆོསོ་ཕྱིགོས་ཀྱི་ི

གཙུག་ལག་སློབ་གཉེེར་ཁང་གི་ལམ་ལུགས་ཐད་འགྱུར་བ་གཏིོང་ཐུབ་

ངསེ་ཡིནི་པོ་མ་ཟིད། ངསེ་པོར་དུ་གཏིངོ་དགསོ་པོ་ཞིགི་ཀྱིང་ཡིནི་པོ་རདེ་

ཅསེ་སྩལ། 

 རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་སྐབས་དགོངས་ཚུལ་ཇི་འདྲེ་

བྱུང་ཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར།  

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། རྒྱ་གར་ནང་ང་ཚོའ་ིལུང་པོའ་ིརང་

དབང་སླར་གསོ་ཡིོང་ཐབས་སུ་དམིགས་ནས་ཡིོང་བ་ཞིིག་ཡིིན་པོ་དང༌། 

དེ་དང་དུས་མཚུངས་ང་ཚོའི་མི་མང་རྣམས་གནས་སྐབས་གཞིིས་ཆོགས་

ཐུབ་ཐབས་དང༌། ང་ཚོའ་ིཕྲུ་གུ་ཚརོ་སླབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་ཕྱིགོས་སྐོར་ལའང་

བསམ་བློ་ོགཏིོང་དགསོ་པོ་བྱུང་ཡིདོ་པོ་རདེ། གཞི་ིརྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིཐགོ་ནས་

བརྗེདོ་ན། འཕྲེལ་སལེ་གྱི་ིདམགིས་ཡུལ་འད་ིརྣམས་ང་ཚསོ་ལག་ལནེ་

དནོ་འཁལེ་བསྟར་ཐུབ་ཡིདོ་ཅིང༌། བདོ་ལྗོངོས་ནས་བཙན་བྱལོ་ཡིངོ་བ་

དེས་ངོས་ཀྱིི་མི་ཚེ་སྐྱེལ་སྟངས་ཐོག་རང་བཞིིན་གྱིིས་འགྱུར་བ་གང་

འཚམས་ཕྱིིན་ཡིོད་པོ་འདི་ནི་འགྱུར་བ་ཆོེན་པོོ་དང་ཉེམས་མྱོོང་ཡིག་པོོ་
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ཞིགི་ཡིནི་པོ་རདེ།

 རྒྱ་གར་གཞུང་དང༌། མངའ་སྡེ་ེགཞུང་ཁག་གསི་གང་ཐུབ་

རོགས་རམ་གནང་བར་ང་ཚོས་སྙིིང་ཐག་པོ་ནས་བཀའ་དྲེིན་དྲེན་ཤེས་ཞུ་

ག་ིཡིདོ། བདོ་མིའ་ིགཞིསི་ཆོགས་གནས་ཡུལ་དང་སླབོ་སྦྱོངོ༌། ད་ེབཞིནི་

གོམས་གཤིས་སྲུང་སྐྱོབ་བཅས་ལ་རོགས་རམ་ཚད་མེད་གནང་ཡིོད་

ཅངི༌། ད་ེན་ིང་ཚསོ་ར་ེབ་བྱས་པོ་ལས་ལྷག་པོ་ཞིིག་ཡིནི་པོ་རེད། སྐབས་

རེ་ད་དུང་རོགས་རམ་ཞུ་རྒྱུ་ནི་མི་བདེ་བར་བསམ་གྱིི་འདུག་ཅེས་

གསུངས། 

 ཡིང་གསར་འགདོ་པོས། རྒྱ་གར་ནང་ག་ིབཙན་བྱལོ་བདོ་མ་ི

རྣམས་བོད་ནང་ཕྱིིར་ལོག་གིས་སྔོན་མའི་མི་ཚེ་སྐྱེལ་སྟངས་དེ་གའི་ཐོག་

གནས་འདོད་ཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ངསེ་པོར་དུ་ཕྱིརི་ལགོ་འགྲོ་ོརྒྱུ་མ་ཟིད། 

འགྱུར་བ་ཡིང་འགྲོ་ོག་ིརདེ། ང་ཚ་ོརང་དབང་གཙང་མའ་ིགནས་བབས་

ཤགི་ཆོགས་པོའ་ིདུས་བདོ་མ་ིཕལ་ཆོ་ེབ་ཕྱིརི་ལགོ་འགྲོ་ོག་ིརདེ། རྒྱ་

གར་ནང་གནས་སྡེོད་བྱ་འདུན་ཡིོད་པོ་ཚ་ོལའང་དེ་ལྟར་བྱས་འཐུས་ཆོོག་

པོའ་ིརང་དབང་ཡིདོ་པོ་རདེ། ཡིནི་ནའང༌། ང་ཚ་ོབདོ་ལ་ཕྱིརི་ལོག་བྱདེ་

སྐབས་ང་ཚོས་དེང་དུས་དང་མཐུན་པོའི་ལམ་ལུགས་ཤིག་བཟིོ་རྒྱུ་ཡིིན་

པོ་ལས་ང་ཚོས་དེ་སྔ་སྤྱིི་ཚོགས་རྙིིང་པོའི་གནས་སྟངས་དེའི་ཐོག་ཡིང་

བསྐྱར་ཕྱིརི་ལགོ་གཏིན་ནས་བྱདེ་ཀྱིི་མ་རདེ་ཅསེ་སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ན་ིརྒྱ་གར་རང་བཙན་
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གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་སྲིིད་བློོན་རིམ་པོའི་སྐབས་ནས་རྒྱ་གར་ནང་

བཞུགས་པོ་ཞིིག་ཡིིན་སྟབས་རྒྱ་གར་གྱིི་སྲིིད་བློོན་ཚོས་ྋགོང་ས་མཆོོག་

དང༌། བདོ། ད་ེབཞིནི་བཙན་བྱལོ་བདོ་མ་ིཚོའ་ིཐགོ་གཟིགིས་སྟངས་ཇ་ི

འདྲེ་ཡིདོ་མདེ་སྐརོ་བཀའ་འདྲེ་ིཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ངསོ་རང་ག་ིཐགོ་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ིསྲིདི་

བློནོ་ཚང་མས་གཟིགིས་ཚུལ་སྤྱིི་མཚུངས་ལགེས་པོ་ོཡིདོ། ཐུགས་གཤསི་

ཀྱི་ིཐགོ་ནས་ཁོང་རྣམས་རྣམ་པོ་ཐ་དད་ཙམ་ལས་རྩོ་བའ་ིབོད་དང༌། བདོ་

མིའི་གནས་སྟངས་ཐོག་གཟིིགས་སྟངས་གཅིག་གྱུར་གནང་ཡིོད་པོ་རེད་

ཅསེ་གསུངས།

 ཡིང་གསར་འགདོ་པོས། ༡༩༥༩ ནས་བཟུང་རྒྱ་དམར་གྱི་ིའག་ོ

ཁྲོདི་ཚོའ་ིསྐརོ་ལ་དགངོས་ཚུལ་གང་ཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར། ད་ེན་ིའཁྲོབ་

སྟནོ་བྱ་ཡུལ་གྱི་ིསྡེངིས་ཆོ་ལྟ་བུ་ཞིགི་ཡིནི་པོ་རདེ། འཁྲོབ་སྟནོ་མཁན་

གསར་པོ་རྣམས་ཡིོང་བ་དང་རྙིིང་པོ་རྣམས་སྡེིངས་ཆོའི་སྟེང་ནས་ཕྱིིར་

ལགོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། སྐབས་ར་ེའཁྲོབ་སྟནོ་མཁན་གཅགི་རང་གསི་

འཁྲོབ་ཆོས་འདྲེ་མིན་སྣ་ཚོགས་གྱིོན་ཏིེ་ལེའུ་མི་འདྲེ་བ་ཞིིག་གི་ཐོག་

ནས་འཁྲོབ་སྟནོ་གསར་པོ་ཡིང་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རེད་ཅསེ་སྩལ། 

 ཡིང་གསར་འགདོ་པོས། རྒྱ་ནག་ག་ིའག་ོཁྲོདི་ཚོའ་ིརྣམ་འགྱུར་

ཐོག་སྔོན་མ་ནས་ད་ལྟའི་བར་འགྱུར་བ་ག་འདྲེ་ཞིིག་ཕྱིིན་ཡིོད་པོར་

དགངོས་བཞིསེ་གནང་ག་ིཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ཕྲེན་བུ་འགྱུར་བ་ཕྱིནི་ཡིདོ་པོ་ལྟ་བུར་
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མངནོ་གྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ཡིནི་ནའང་ད་ེདག་ངསེ་གཏིན་ཡིནི་པོ་ཞིགི་དང༌། 

ཡིདི་ཆོསེ་ཐུབ་རྒྱུ་ན་ིཧ་ཅང་ག་ིཁག་པོ་ོཡིནི་པོ་རེད། གང་ལགས་ཤ་ེན། 

དངོས་འབྲེལ་མིན་པོའི་འགྱུར་བ་ཆོེས་མང་པོོ་ཕྱིིན་ཡིོད་པོ་ཁྱེེད་རང་གིས་

མཐོང་གསལ་རདེ། དངེ་སྐབས་འགྱུར་བ་ཕྲེན་བུ་ཕྱིནི་པོར་མངནོ་གྱི་ི

འདུག ཡིནི་ནའང་འད་ིཙམ་གྱིསི་རྒྱ་ནག་ག་ིམ་ིམང་ཚ་ོའདདོ་བློ་ོཁངེས་

ཐབས་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། ཐགོ་མར་ཁ་ོཚ་ོངསེ་པོར་འདདོ་བློ་ོཁངེས་འཇུག་

དགསོ་ཀྱི་ིརདེ་ཅསེ་སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། རྒྱ་ནག་ག་ིའག་ོཁྲོདི་ཚསོ་ྋགངོ་ས་མཆོོག་

དང་བོད་མི་རྣམས་བོད་དུ་ཕྱིིར་ཕེབས་གདན་ཞུས་བྱེད་བཞིིན་པོ་དེ་དག་

དངོས་འབྲེལ་ལེགས་པོོ་ཞིིག་ཡིིན་པོར་དགོངས་བཞིེས་གནང་གི་ཡིོད་

དམ། ཡིང་ན་ཁ་ོཚོའ་ིདྲེལི་བསྒྲིགས་ཀྱི་ིཆོ་ཤས་ད་ེགཞིན་ཞིགི་ཡིནི་ནམ་

ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ངསོ་རང་ག་ིབསམ་ཚུལ་བྱས་ན། ཁ་ོ

ཚོའི་འབད་བརྩོོན་དེ་གྲུབ་འབྲས་དོན་འཁེལ་གང་ཡིང་མེད་པོ་ཞིིག་ཡིིན་

པོ་ངསོ་ཀྱིསི་བརྗེདོ་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུག ལ་ོང་ོཉེ་ིཤུ་ཙམ་སངོ་བ་འདིའ་ིནང་

བཙན་བྱོལ་བོད་མི་འབུམ་གཅིག་ཙམ་ཞིིག་ཡིོད་ཁོངས་ནས་བོད་མི་བཅུ་

ཙམ་ཞིགི་ཕྱིརི་ལགོ་བྱས་ཡིདོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། ཡིནི་ནའང་དསེ་རྒྱ་དམར་

གྱིིས་བོད་མི་ཚོའི་ཐོག་དྲེང་པོོ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པོར་ཆོ་འཛིན་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རེད། 

ང་ཚོར་ལག་ལེན་གྱིི་ཐོག་ནས་དངོས་འབྲེལ་ར་སྤྲོོད་འཕེར་བ་ཞིིག་དགོས་

ཀྱི་ིཡིདོ། རྒྱ་ནག་ནང་ཕྲེན་བུ་གུ་ཡིངས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་མངནོ་གྱི་ིཡིདོ་པོ་ཡིནི་
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ནའང༌། དསེ་བདོ་ནང་གུ་ཡིངས་ཡིདོ་པོར་ག་ོཐུབ་ཐབས་མདེ་པོ་ཞིིག་

རདེ། དའེ་ིཆོེད་དུ་ཐགོ་མར་དངསོ་འབྲལེ་ར་སྤྲོདོ་ཁུངས་སྐྱལེ་ཆོ་ཚང་

དགསོ་ཀྱི་ིརདེ་ཅསེ་སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། དངེ་སྐབས་བདོ་ནང་ག་ིགནས་སྟངས་

སྐོར་ྋགོང་ས་མཆོོག་གི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཁུངས་ཁག་ནས་ཕུལ་འབྱོར་

ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་དམ། བདོ་ནས་བཙན་བྱལོ་དུ་ཡིངོ་ཐུབ་མཁན་ཚོའ་ིས་ནས་

གསན་གྱི་ིཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ཕྲེན་བུ་འགྱུར་བ་ཕྱིནི་ཡིདོ་པོ་དང༌། 

སྔནོ་མ་ལས་གུ་ཡིངས་ཆོ་ེབ་ཡིདོ་པོ་རདེ། ཡིནི་ནའང་ངསོ་རང་གསི་སྔོན་

མ་ནས་བརྗེདོ་ཟིནི་པོ་ལྟར། ང་ཚསོ་ར་སྤྲོདོ་འཕརེ་བའ་ིཁུངས་སྐྱལེ་ངསེ་

ཅན་ཞིིག་མཐོང་ཐུབ་པོ་དགསོ་ཀྱིི་རདེ་ཅསེ་གསུངས། 

 གསར་འགདོ་པོས། བདོ་ཀྱི་ིརང་བཙན་ད་ེགང་འདྲེ་ཞིགི་ག་ིཐགོ་

ནས་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། དུས་ཚདོ་རངི་ཐུང་ལ་མ་ལྟསོ་པོར་ད་ེ

དག་དོན་འཁེལ་ཡིོང་རྒྱུར་ངོས་རང་སེམས་ཐག་གཙང་བཅད་ཀྱིི་ཐོག་

ནས་ཡིིད་ཆོསེ་བརྟེན་པོ་ོཡིདོ། ག་འདྲེ་ཞིིག་གི་ཐགོ་ནས་ཡིངོ་མནི་ན་ིད་

ལྟའ་ིཆོར་ཏིན་ཏིན་བརྗེདོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ོརདེ་ཅསེ་སྩལ། 

 གསར་འགདོ་པོས། རྒྱ་དམར་ན་ིལྟ་བ་བསྒྱུར་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ག་ི

མཁས་པོོ་ཞིིག་ཡིིན་སྟབས་ད་ཕན་ལོ་ངོ་ཉེི་ཤུ་ཙམ་གྱིི་ནང་བོད་ནང་ཡིོད་

པོའི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིི་བསམ་བློོ་ཆོ་ཚང་འགྱུར་བ་བཏིང་ཟིིན་ཡིོད་དམ་
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ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ངསོ་རང་གསི་ད་ེལྟར་བསམ་གྱི་ིམ་ི

འདུག བྱ་སྟངས་འད་ིཐགོ་ནས་བདོ་མ་ིརྣམས་རྒྱ་ནག་ག་ིབཀའ་གསུང་

དང་བློངས་ཞུ་མཁན་ཞིགི་ནམ་ཡིང་བཟི་ོཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ་ཅསེ་སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། བདོ་ནང་ད་ཕྱིིན་ཆོསོ་ཀྱི་ིདབུ་ཁྲོིད་ཀྱིསི་

གཞུང་སྲིདི་འཛནི་སྐྱངོ་གནང་ག་ིརདེ་དམ། ཆོསོ་སམ་ནང་ཆོསོ་རགི་

པོས་བདོ་ཀྱི་ིརང་བཙན་སླར་གས་ོབྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ་དམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། བདོ་རང་བཙན་བྱུང་སྐབས་ཆོསོ་

ཕྱིོགས་ཀྱིི་དབུ་ཁྲོིད་ཀྱིིས་གཞུང་འཛིན་རྒྱུར་ཁྱེད་པོར་གང་ཡིང་ཆོགས་

ཀྱི་ིམ་རདེ། དངསོ་འབྲལེ་བྱས་ན་མ་འངོས་བདོ་རང་དབང་གཙང་མའ་ི

ནང་ངོས་རང་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲོིད་གཙོ་བོ་བྱས་ཏིེ་འགྲོོ་རྒྱུ་དེ་མིན་ཞིིང༌། 

ངོས་རང་གི་རྨི་ལམ་ནི་རྒྱ་གར་གྱིི་མེས་པོ་ོམ་ཧ་ཏི་མ་གྷིན་དྷི་ལྟ་བུའི་ལས་

ཀ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཡིནི། བདོ་རང་བཙན་མ་ཐབོ་བར་འཐབ་རྩོདོ་བྱ་རྒྱུ་དང་ཐབོ་

རྗེསེ་བདོ་མ་ིགཞིནོ་རབས་ཚརོ་རྩོསི་སྤྲོདོ་བྱ་རྒྱུ་ཡིནི། ཁྱེདེ་རང་ག་ིདྲེ་ིབ་

གཞིན་དརེ་མཚནོ་ན། ངསོ་ཀྱི་ིསམེས་པོར་སམེས་ཐག་གཙང་གཅདོ་ཀྱི་ི

ཐགོ་ནས་མ་ིའགྲུབ་པོ་གང་ཡིང་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། མཐའ་ན་ནང་ཆོསོ་རགི་

པོའི་ཐོག་ནས་བོད་རང་བཙན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་ཡིང་ཡིོང་སྲིིད་ཀྱིི་རེད་ཅེས་

སྩལ། 

 གསར་འགདོ་པོས། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི་གཞིསི་ལུས་བོད་

མིའི་བསམ་ཚུལ་མཁྱེེན་རྟེོགས་ཡིོང་རྒྱུའི་ཐབས་བྱུས་འབད་བརྩོོན་གནང་
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ཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར། ངསེ་པོར་དུ་ཡིང་ནས་ཡིང་དུ་བྱས་ཡིདོ། འད་ིངསོ་

ཀྱི་ིལས་འགན་གཙ་ོཆོ་ེཤསོ་ཤགི་རདེ་ཅསེ་སྩལ། 

 གསར་འགདོ་པོས། མ་ིགཅགི་གསི་བདོ་ལ་མ་ིའཇགིས་པོའ་ི

མ་ེལྕའེམ་བསྐལ་བའ་ིམར་མ་ེཞིསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། མ་ེལྕ་ེའདརི་

མཆོོད་སྣུམ་ལྟ་བུར་ཆོོས་དང་ཏཱ་ལའི་བློ་མ་མེད་པོར་དུས་ཡུན་རིང་ཐུང་

ཇ་ིཙམ་འབར་གྱི་ིརདེ་དགངོས་ཀྱི་ིའདུག་གམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ངསོ་ཀྱི་ིསམེས་པོར་བྱས་ན་བོད་མ་ི

ཚོའི་ཡིིད་ཆོེས་དང་སེམས་ཤུགས་ཇི་གནས་བར་མེ་ལྕེ་དེ་ཡིང་རྟེག་པོའི་

རང་བཞིནི་ཞིགི་ཏུ་གནས་ཀྱི་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའདུག་ཅེས་སྩལ། 

༢༽གསུམ་བཅུའི་ིདུས་དྲན་ཐངེས་ཉི་ིཤུ་པེ་སྲུང་བརྩོ།ི 

 ༡༩༧༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༠ ཉེནི་གངས་ཅན་སྐྱདི་གཤངོས་སུ་

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲེན་ཐེངས་ཉེི་ཤུ་པོའི་མཛད་སྒོོའ་ིཚོགས་དབུར་ཞིབས་

སརོ་འཁདོ་པོ་དང་འཆོར་ཅན་ལྟར་བྱདེ་སྒོ་ོཁག་གྲུབ་མཇུག ྋགོང་

ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆོེན་པོོ་མཆོོག་ནས་ཡིོངས་ཁྱེབ་གསུང་འཕྲེིན་

jམཆོན།སྩལ་རྗེེས་སླར་ཡིང་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་འབྲས། ‘‘འཛམ་གླེིང་

རྒྱལ་རབས་ཀྱིི་འགྱུར་བའི་དུས་ཡུན་ནང་ལོ་ཉེི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ཟིེར་བ་དེ་དུས་

ཚདོ་ཐུང་ཐུང་རདེ་མ་གཏིགོས་དུས་ཚདོ་རངི་པོ་ོགང་ཡིང་མ་རདེ། 

 འཛམ་གླེིང་འདིའི་སྒོང་ལ་རང་དབང་གི་དོན་དུ་འཐབ་རྩོོད་བྱས་
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པོའི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཁག་ལ་བལྟས་པོ་ཡིིན་ན་མི་ཐོག་ནས་མི་ཐོག་

སྦྲལེ་ཏི་ེའཐབ་རྩོདོ་བྱས་ཡིདོ་པོ་ལས། ལ་ོབཅུ་ཉེ་ིཤུའ་ིསྐད་ཆོ་མ་རདེ། 

ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་འདི་འབྱུང་འགྱུར་བོད་མི་རིགས་ཀྱིི་རྒྱལ་རབས་ནང་

ལ་འཁོད་རྒྱུའི་དཀའ་ངལ་ཆོེ་ཤོས་ཤིག་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་པོ་ཞིིག་ཡིིན་

སྟབས་ལ་ོཉེ་ིཤུ་ཕྱིནི་པོ་རདེ་ཅསེ་ཧ་ལས་རྒྱུ་གང་ཡིང་མདེ།’’ ཅསེ་དང༌།  

 ཡིང༌། ‘‘བདོ་ནང་ག་ིབདོ་ཕྲུག་འབུམ་ཕྲེག་མང་པོ་ོཞིགི་ལ་སློབ་

སྦྱོངོ་ཇ་ིའདྲེ་ཞིགི་བྱུང་ཡིདོ་དམ་ཟིརེ་ན། མའ་ོཙ་ེཏུང་ག་ིགསུང་བཤད་

ཚགི་ཁ་ཤས་སྐྱརོ་རྒྱུ་ཡིདོ་པོ་ཞིགི་བྱུང་ཡིདོ། ད་ེམནི་འཛམ་བུ་གླེངི་

འདིའི་ནང་གི་སྤྱིིར་བཏིང་ཤེས་ཡིོན་གྱིི་གནས་ཚད་དུ་སླེབས་ཐུབ་པོའི་གོ་

སྐབས་ཐབོ་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། རྟེགས་མཚན་གསལ་པོ་ོརདེ། དཔོརེ་ན། རྒྱ་

ནག་ནང་ཤེས་ཡིོན་གྱིི་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་ཆོེན་པོ་ོཕྱིིན་པོའི་སྐོར་དེང་སང་

རྒྱ་མ་ིཚསོ་སྐད་གང་འདྲེ་རྒྱག་ག་ིའདུག ཁ་ོརང་ཚོའ་ིཕྲུ་གུའ་ིཤསེ་ཡིནོ་

འཐུས་ཤརོ་བྱུང་ཡིདོ་པོ་ཡིནི་དུས་སགོ་པོ་ོདང༌། ཤར་ཏུར་ཀ་ིས་ིཐན། 

བདོ་པོ་བཅས་ཀྱི་ིཕྲུ་གུའ་ིཤསེ་ཡིནོ་འཐུས་ཤརོ་ཡིདོ་པོ་ལྟ་ཅ་ིསྨོསོ།’’ ཞིསེ་

དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ང་ཚའོ་ིསྲིདི་དནོ་གྱི་ིགནས་སྟངས་ལ་ཆོ་བཞིག་ན། 

༡༩༥༩ སྐབས་སུ་འཛམ་གླེངི་རྒྱལ་ཁབ་ཆོནེ་པོ་ོཚསོ་གཅགི་གསི་གཅགི་

ལ་སྲིིད་དོན་གྱིི་འཐེན་འཁྱེེར་བྱེད་རེས་བྱེད་པོའི་གནས་ཚུལ་གྱིི་འོག་

ནས་སྐབས་དེར་ཨི་རིས་བོད་དོན་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པོ་རྒྱུ་མཚན་དུ་

བྱས་ནས་ང་ཚོས་བོད་སྤྱིི་པོའི་དོན་དག་ལས་ཨི་རིའི་ཁེ་ཕན་གཙ་ོཆོེ་བར་
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བཟུང་ནས་ཨི་རིའི་རྒྱུག་ཁྱེིར་ཕྱིིན་ཡིོད་དམ་ཟིེར་ན་ནམ་ཡིང་ཕྱིིན་མེད། 

ང་ཚོས་སོ་སོའ་ིརྩོ་བའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་གཞིི་ལ་བཞིག་ནས་ང་རང་ཚོའི་

ལས་འགན་བསྒྲུབས་ཡིདོ། 

 ལས་འགན་དེའི་མཐུན་རྐྱེེན་དུ་འགྲོོ་ངེས་ཤིག་ཡིོད་པོ་ཡིིན་ན་

ཨི་ར་ིཡིནི་ནའང་རདེ། རྒྱ་གར་ཡིནི་ནའང་རདེ། སུས་རགོས་བྱས་པོ་

ཡིནི་ནའང་གཅགི་པོ་རདེ། ང་ཚོའ་ིདམགིས་ཡུལ་ད་ེདང་མཐུན་གྱི་ིམདེ་ན་

སུས་ང་ཚོར་རོགས་རམ་གྱིི་ལག་པོ་བརྐྱེངས་ནའང་ང་ཚོས་བློངས་མེད། 

ང་རང་ཚོར་དམིགས་ཡུལ་ངེས་ཅན་ཞིིག་ཡིོད་ཙང་དེའི་གནས་ཚུལ་དང་

མཐུན་མ་ིམཐུན་བསམ་བློ་ོབཏིང་ནས་ཐག་གཅདོ་བྱས་ཡིདོ། དཔོརེ་ན། 

ཨི་རིས་རོགས་བྱས་པོ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏིེ་ང་ཚོས་ཨུ་རུ་སུ་གཙོ་བོར་

གྱུར་པོའ་ིདམར་པོརོ་ང་ོརྒོལོ་བྱས་པོ་རྩོ་བ་ནས་མདེ།’’ ཅསེ་དང༌། 

 ཡིང༌། ‘‘ང་རང་ཚའོ་ིཕྱིགོས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་དྲེང་པོསོ་གཞུང་

བསྲིངས་ནས་བདནེ་པོའ་ིལམ་ཐགོ་ཏུ་ཕྱིནི་པོ་ཡིནི། ཕྱིནི་ཆོད་ང་ཚ་ོམིའ་ི

ལུང་པོར་ཇ་ིཙམ་འགརོ་གྱི་ིཡིདོ་ཀྱིང་བདནེ་པོ་བདནེ་ཐུབ་དང༌། དམགིས་

ཡུལ་ཐབས་ལམ་ཕྱིི་གསལ་ནང་གསལ་ཞིིག་གི་ཐོག་ལ་འགྲོོ་རྒྱུ་རེད། 

མའ་ོཙེ་ཏུང་གིས་སྟོབས་ཤུགས་མེ་མདའི་ཁ་ནས་ཡིོང་གི་རེད་ཟིེར་བ་དེ་

འཕྲེལ་སལེ་ད་ེལྟར་ཡིནི་སྲིདི་ཀྱིང༌། དངསོ་ཡིདོ་གནས་ཚུལ་ཐགོ་བསམ་

བློོ་གཏིིང་ཟིབ་པོོ་བཏིང་ན་སྐད་ཆོ་དེ་མིག་རྒྱང་ཐུང་ཐུང་གི་སྐད་ཆོ་རེད། 

སྟོབས་དང་དབང་ཐང་མེ་མདའི་ཁ་ནས་ཡིོང་བ་དེ་དངོས་གནས་བདེན་པོ་

ཡིིན་ན་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་ལྟ་བ་དེ་འཁྱེེར་ནས་ད་ལྟ་ཕན་ལ་ོསུམ་ཅུ་ཙམ་རིང་
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ལག་ལེན་བཀལ་བ་རདེ།

 ད་ེརངི་ཁ་སང་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེབཤད་ཀྱི་ིའདུག ཁ་ོརང་ཚ་ོ

ནང་ཁུལ་མ་འགྲོགིས་མ་འཐུས་པོའ་ིསྐད་ཆོ་ག་ཚདོ་ཡིངོ་ག་ིའདུག དབང་

ཤུགས་མ་ེམདའ་ིཁ་ནས་ཡིངོ་ག་ིརདེ་ཟིརེ་བ་ད་ེའཕྲེལ་སལེ་དམག་འཁྲུག་

སྐབས་ཀྱིི་སྐད་ཆོ་ཞིིག་རེད་མ་གཏིོགས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པོའི་སྐད་ཆོ་ཞིིག་

རྩོ་བ་ནས་མ་རདེ། མའི་ིལུང་པོའ་ིནང་ང་ཚོར་མ་ེམདའ་བདེ་སྤྱིདོ་རྒྱུ་མདེ་

ཀྱིང༌། བདནེ་པོ་དང༌། དྲེང་པོ།ོ ཞི་ིབ། འཚ་ེབ་མདེ་པོ། དམགིས་ཡུལ་

བཟིང་པོ།ོ ཀུན་སླངོ་བཟིང་པོ་ོབཅས་ཀྱི་ིཐགོ་ནས་ཕྱིནི་པོ་རདེ། 

 ལོ་ཉེི་ཤུའི་རིང་ང་ཚོས་རྒྱབ་མདུན་དང་ངོ་ལྐོོག་བྱེད་དགོས་

པོའ་ིལས་ཀ་གང་ཡིང་བྱས་མདེ། ང་ཚསོ་རྒྱ་གར་ལ་བཤད་ནའང་སྐད་

ཆོ་གཅགི་རདེ། རྒྱ་མརི་བཤད་ནའང་སྐད་ཆོ་གཅགི ཨི་ར་ིདང་ཨུ་རུ་

སུར་བཤད་ནའང་སྐད་ཆོ་གཅགི་རདེ། འདས་པོའ་ིལ་ོད་ེདག་གི་ཉེམས་

མྱོངོ་ཕྱིགོས་བསྡེམོས་བྱས་པོ་ཡིནི་ན། མ་འངོས་པོར་ང་ཚརོ་རྒྱུ་མཚན་

ལྡན་པོའི་རྒྱལ་ཁ་ཞིིག་ཐོབ་ཀྱིི་རེད་བསམ་པོའི་ཡིིད་ཆོེས་གཙང་མ་

ཡིདོ།’’jམཆོན། ཅསེ་སགོས་སྩལ། 

 ད་ེནས་བཀའ་ཤག་དང༌། སྤྱི་ིའཐུས་བཅས་ཀྱི་ིགསུང་བཤད་

གནང་སྟ་ེམཛད་སྒོ་ོགྲུབ་རྗེསེ། དྷ་ཤདོ་ཟུར་གསགོ་ཏུ་བདོ་མིའ་ིལག་རྩོལ་

གསེར་དངུལ་ཟིངས་གསུམ་བཞུ་ལུག་རྡུང་ཚགས་བཅས་ཀྱིི་ཐུན་

མོང་མ་ཡིིན་པོའི་ལག་རྒྱུན་གཅེས་སྤྲོས་རྒྱ་ཆོེར་སྤེེལ་སླད་དཔོལ་འབྱོར་

ལས་ཁུངས་ཁོངས་བཟིོ་ལས་སློབ་སྦྱོོང་ཁང་དུ་མཚན་མོ་སྐད་སྒྲི་སྒྲིོག་
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པོ་སོགས་འཚུབ་ལྷོང་ཡིོད་ཚུལ་གསན་པོར་བརྒྱད་སྟོང་ཚར་བཅུ་སྒྲིོག་

སྦྱོངས་བྱ་དགསོ་བཀའ་མངགས་སྔནོ་སྩལ་ཐགོ འད་ིཉེནི་ཆོདེ་དུ་ཞིབས་

བཅགས་སྤྱིན་ཞིབི་དང༌། གནས་ཡུལ་དུ་འཚུབ་གགེས་ཞི་ིབའ་ིཐུགས་

སྨོནོ་བསྐྱངས་ཏི་ེབཀའ་སླབོ་སྩལ་སྙིངི༌། ‘‘འདརི་དགསོ་པོའ་ིགཙ་ོབ་ོལག་

ཤསེ་བསླབ་རྒྱུ་རདེ། ང་ཚོའ་ིལག་ཤསེ་འད་ིགལ་ཆོནེ་པོ་ོའདུག ང་རང་

ཚོ་བོད་མི་རིགས་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པོའི་ལག་རྩོལ་སྤུས་དག་པོོ་ཞིིག་

ཡིདོ། མ་ིརགིས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ིལག་ཤསེ་ར་ིམ་ོདང༌། ཤངི་བརྐསོ་སགོས་

སྤུས་ཞིན་མ་གཏིགོས་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། 

 ང་རང་ཚོ་བོད་པོའི་ལག་ཤེས་འདི་ཚོ་དུས་རབས་སྔ་མོ་སྔ་མོ་

ནས་ཡིདོ་པོའ་ིལག་ཤསེ་རདེ། སྤུས་དག་པོ་ོདང༌། ཚགས་ད་ེཚ་ོཡིག་པོ།ོ 

སྙིངི་རྗེ་ེཔོ་ོཡིདོ། ང་ཚ་ོབདོ་པོའ་ིམ་ིརགིས་ཀྱི་ིལག་ཤསེ་གནས་ཚད་

མཐ་ོཔོ་ོམ་ིལ་ངམོ་ཆོགོ་པོ་ཡིདོ་པོས། ང་ཚོའ་ིལག་ཤསེ་འད་ིཚ་ོགལ་ཆོནེ་

པོ་ོའདུག ང་ཚརོ་འཕྲུལ་འཁརོ་ཡིར་རྒྱས་ཕྱིནི་པོའ་ིམཐུན་རྐྱེནེ་འཛམོ་པོ་ོ

གང་ཡིང་མེད་རུང་གཟིོང་དང་ཐོ་བ་གཅིག་པུའི་ཐོག་ནས་ཚགས་རྒྱབ་

པོའ་ིདངསོ་ཆོས་ད་ེཚོའ་ིགྲོས་ཧ་ཅང་སྤུས་དག་པོ་ོཡིདོ། སྔ་མ་ོམ་ིཚ་ོལྷོད་

ལྷོད་ཡིིན་དུས་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་འགོར་མ་འགོར་ལ་རྩོིས་མ་བརྒྱབ་

པོར་དངསོ་པོ་ོསྤུས་དག་པོ་ོབཟིསོ་སྟབས། དངསོ་གནས་ཧ་ལས་པོའ་ི

སྤུས་དག་པོ་ོཡིདོ། 

 ད་ལྟ་ང་ཚོར་དེ་འདྲེའི་ལག་རྒྱུན་གཅིག་ཡིོད་པོ་འདི་རྩོ་བ་ཆོེན་

པོ་ོའདུག ང་རང་ཚ་ོབདོ་པོའ་ིལག་ཤསེ་སྤུས་དག་པོ་ོཡིདོ་པོའ་ིལག་རྒྱུན་
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མུ་མཐུད་ནས་ཟིིན་རྒྱུ་འདི་བོད་མི་རིགས་སྤྱིི་པོའི་ཐོག་ལ་ཡིང་འབྲེལ་

བ་ཡིདོ་པོ་དང༌། ཕན་ཐགོས་ཡིདོ་པོ། ཡིང་ས་ོས་ོསྒོརེ་གྱི་ིཐགོ་ལ་མཚོན་

ན་ཡིང་དེང་སང་འཛམ་བུ་གླེིང་འདིའི་སྒོང་ལ་བོད་པོའི་ཐོག་ཏུ་དོ་སྣང་

བྱེད་མཁན་མང་དུ་འགྲོོ་གི་ཡིོད་པོ་ཡིིན་དུས་བོད་པོའི་ཅ་ལག་རེད་ཅེས་

སྙིངི་རྗེ་ེཔོ་ོད་ེའདྲེ་ཚངོ་རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་ཡིངོ་ག་ིརདེ། ད་ེའདྲེ་ཡིནི་དུས་བདོ་

པོའ་ིལག་ཤསེ་སྲུང་སྐྱབོ་བྱདེ་པོ་དང་ཆོབས་ཅིག ས་ོས་ོསྒོརེ་གྱི་ིའཚ་ོ

བའ་ིཐགོ་ལ་ཡིནི་ན་ཡིང་ཕན་ཡིངོ་ག་ིརདེ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའ་ིཆོསོ་དང༌། དའེ་ིནང་ནས་ཐགེ་

པོ་ཆོེན་པོོའ་ིཆོོས་ཀྱིི་ཐོག་ནས་ཀྱིང་ལག་ཤེས་དེ་ཚོའི་གྲོས་རྩོ་བ་ཆོེན་པོོར་

འཛནི་གྱི་ིཡིདོ། སྔར་བདོ་ཀྱི་ིབློ་མ་ཁ་ཤས་ཀྱིསི་བཟི་ོཔོའ་ིལག་ཆོ་ཞིགི་

མཐོང་ན། འད་ིལྟ་བུའ་ིལག་ཆོ་བདེ་སྤྱིདོ་བྱདེ་ཤསེ་པོའ་ིལག་ཤསེ་ཡིག་

པོ་ོཞིིག་ཤསེ་པོར་ཤགོ་ཅསེ་སྨོནོ་ལམ་རྒྱག་ག་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ད་ེགང་ཡིནི་

ཟིརེ་ན། ཐགེ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིཆོསོ་ཀྱི་ིཐགོ་ནས་མི་ཚང་མའ་ིབད་ེསྐྱདི་སྒྲུབ་

པོའ་ིབསམ་བློ་ོགཏིངོ་དགསོ་པོ་མ་གཏིགོས། ས་ོས་ོགཅགི་པུ་ར་ིལ་སྡེདོ་

རྒྱུའ་ིསྐད་ཆོ་བཤད་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་མ་རདེ། མ་ིཚང་མར་ཕན་ཐགོས་སྒྲུབ་པོའ་ི

བསམ་བློོ་གཏིོང་དགོས་སྟབས་ལག་ཤེས་ཀྱིི་རིགས་འདི་ཚ་ོཚང་མ་ཤེས་

དགསོ་པོ་ཞིགི་རདེ། 

 ལྕགས་བཟི་ོདང༌། ཟིངས་བཟིའོ་ིལག་ཤསེ་ཡིག་པོ་ོམ་རདེ་ཟིརེ་

བ་སྤྱིིར་བཏིང་སྤྱིི་ཚོགས་ཀྱིི་ཁ་སྐད་ཕྲེན་བུ་ཡིོང་གི་ཡིོད་པོ་མ་གཏིོགས། 

རྩོ་བ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ཆོོས་ཀྱིི་ཐོག་ནས་རིགས་དང་རུས་ཀྱིི་
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སྐད་ཆོ་ཁྱེནོ་ནས་ཤདོ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་མ་རདེ། གཉེསི་ནས་ལག་ཤསེ་སྣ་མང་

ཤེས་དགོས་པོའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིིས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་བློ་མ་རྩོ་ཆོེ་

འགའ་ཞིིག་གིས་མདོར་ན་རྫ་བཟི་ོསྟངས་ཚུན་ཤེས་པོའི་སྨོོན་ལམ་རྒྱབ་ཀྱིི་

ཡིདོ་པོ་དང༌། བློ་མ་ཁ་ཤས་ཀྱིསི་ངས་རྫ་རྩོ་ིརྒྱག་རྒྱུ་ཚུན་ཆོད་བསླབ་པོ་

ཡིནི་ཞིསེ་གསུངས་པོའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཡིདོ་པོ་རེད། ང་ཚོའ་ིཆོོས་ཀྱི་ིཐགོ་ནས་

བཤད་པོ་ཡིནི་ན་ཡིང༌། ལག་ཤསེ་སྣ་ཁ་མང་པོ་ོག་ཚདོ་ཤསེ་ན་ཡིང་རྩོ་

བ་ཆོནེ་པོ་ོདང༌། གལ་ཆོནེ་པོརོ་རྩོ་ིག་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ད་ེའདྲེ་ཡིནི་དུས་ཁྱེདེ་

རང་ཚསོ་ལག་ཤསེ་བསླབ་རྒྱུའི་ཐགོ་གུས་བརྩོ་ིདང་ད་ོསྣང༌། དགའ་ཞིནེ་

བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆོནེ་པོ་ོཡིནི།’’ ཞིསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘སྔ་མ་ོངསོ་ཀྱིསི་ཀྱིང་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ལ་ཚགས་ཕྲེན་

བུ་རྒྱག་མྱོོང༌། ཞི་ཉེ་ེདང༌། འབ་ིས་ིཀུ་ཀྲ་ིལྕགས་ཀྲནི་སྒོང་ག་ིལྕགས་

ཤགོ་ཤ་ཀར་སྲིབ་པོ་ོད་ེའདྲེའ་ིསྒོང་ལ་ཚགས་རྒྱག་མྱོངོ༌། ཐ་ོབ་ཤུགས་ཆོ་ེ

དྲེགས་ན་ཨི་ིཁུང་ཕུག་འགྲོ་ོག་ིའདུག ཤུགས་ཆུང་ཆུང་བྱས། མཛུབ་མསོ་

བྲུད་ད་ེཚགས་རྒྱབ་རྩོདེ་མ་ོརྩོདེ་ནས་སྐྱདི་པོ་ོཡིདོ། ལྕགས་དང་ཟིངས་

ད་ེཚའོ་ིགྲོས་དེ་བཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་མ་རདེ། ཞི་ཉེ་ེདང༌། ཏི་ིཚྭ་བཞུ་ནས་

མ་ེམདའ་ིམདའེུ་འདྲེ་པོ་ོདང༌། སྐུ་བརྙིན་འདྲེ་དང༌། པོད་ཤག་ད་ེའདྲེ་ཡིང་

བཟིསོ་མྱོངོ༌།’’ ཞིསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘འདརི་གནདོ་པོ་འདྲེ་ཞིགི་འདུག་ཟིརེ་བ་ད་ེལ་རྣམ་རྟེགོ་

གང་ཡིང་བྱདེ་རྒྱུ་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། ཁྱེདེ་རང་ཚ་ོབློ་ོབདེ་པོ་ོབྱས་ནས་སྡེདོ། 

སྐྱནོ་ཡིདོ་ཀྱི་ིམ་རདེ། ཁ་སང་ངསོ་ཀྱིསི་མ་ོཞིིག་རྒྱབ་པོ་ལ་སྐྱོན་ཁྱེནོ་ནས་
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མ་ིའདུག གནདོ་པོའ་ིབཟི་ོའདྲེ་པོ་ོཕྲེན་བུ་ཕྲེན་བུ་ན་ིགང་དུ་ཡིང་ཡིངོ་ག་ི

རདེ། རྩོ་བའ་ིས་ཆོ་སྤུས་དག་པོོ། སྙིངི་རྗེ་ེཔོ་ོའདུག རྣམ་རྟེགོ་མ་བྱས་པོར་

བློ་ོབད་ེཔོ་ོབྱས་ནས་སྡེདོ།’’jམཆོན། ཅསེ་སགོས་སྩལ་ཏི་ེཕ་ོབྲང་དུ་ཕྱིརི་

ཕབེས་བསྐྱངས།

༣༽ལས་བསྡེམོས་ཚོགོས་དབུརོ་ཆེབིས་བསྒྱུརོ་དང་སྨནོ་ལམ་

སྐོབས་ཟབ་ཆེསོ་ཁག་གཅགི་སྩལ་བ།  

 ༡༩༧༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༢ ཉེནི་བསྒྲུབ་བྱ་ཉེརེ་གསུམ་ལ་

དག་ེཚུལ་གྱི་ིསྡེམོ་པོ་འབགོ་ཆོགོ་དང༌། བསྒྲུབ་བྱ་ཉེརེ་ལྔ་ལ་ྋགངོ་ས་

ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆོནེ་པོ་ོམཆོགོ་ནས་མཁན་སླབོ་སྦྲགས་མ་དང༌། རྣམ་

གྲྭ་མཁན་པོ་ོབློ་ོབཟིང་ཉེ་ིམས་གསང་སྟནོ། རྣམ་གྲྭ་དག་ེབཤསེ་བློ་ོབཟིང་

བསྟན་འཛནི་ནས་དུས་ག་ོབ། དད་པོའི་དག་ེའདུན་གྲོངས་ཚང་བས་ཁ་

སྐངོ་བཅས་བསྙིནེ་པོར་རྫགོས་པོ་དག་ེསླངོ་ག་ིདངསོ་པོ་ོསྩལ། 

 ཕྱིི་ཉེིན་ཆོོ་འཕྲུལ་དུས་ཆོེན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱེས་རབས་སོ་

བཞིི་པོའི་ལེའུ་གཅིག་མཛད་ལམ་ཕྱིག་བཞིེས་བཞིིན་སྔོན་འགྲོོའ་ིགསུང་

ཆོསོ་དང༌། དགསོ་དནོ་སྙིངི་པོ་ོསམེས་རྒྱུད་འདུལ་དགསོ་པོའ་ིབཀའ་

སླབོ་བཅས་སྩལ། དགངོ་དྲེ་ོསྨོནོ་ལམ་མཆོདོ་འབུལ་གྱི་ིཚགོས་མགནོ་དུ་

ཆོབིས་བསྒྱུར་གྱིསི་སྔར་སྲིལོ་ཕྱིག་བཞིསེ་རྣམས་བསྐྱངས། སྨོནོ་ལམ་

མཆོོད་འབུལ་འདི་བཞིིན་ཆོོ་འཕྲུལ་དུས་མཆོོད་ཀྱིི་དངོས་གཞིི་ལྟ་བུ་
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ཡིིན་སྟབས་ད་ནས་བཟུང་འདུས་ཚོགས་སུ་གསོལ་ཇ་ཐེངས་རེ་འབུལ་

དགོས་བཀའ་མངགས་ལྟར་གསོལ་ཇ་མངར་མོ་དང་བོད་ཇ་གང་མོས་

ཕུལ། མཆོདོ་འབུལ་གྲུབ་རྗེསེ་དམ་གཟིགིས་སུ་ཆོབིས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་

ཏིེ་ཕྱིོགས་མཐའ་ནས་ཕེབས་པོའི་དགེ་བཤེས་བགྲོེས་པོ་རྣམས་དང༌། 

ཕྱིག་དཔོེ་དྲེག་གྲོས་རྣམས་ནས་བརྒོལ་བརྟེག་གནང་བར་ཐུགས་ཞིིབ་

བསྐྱངས།

 ཚསེ་ ༡༤ ཉེནི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསྡེམོས་ཚགོས་འདུར་ཆོབིས་

བསྒྱུར་གྱིིས་བོད་དོན་སྐོར་རང་གཞུང་གི་སྲིིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་དང་

བར་ལམ་ཚགོས་པོ་བཅུ་གསུམ་གྱི་ིགླེངེ་ལྷགས་སྐརོ། ཀངོ་པོོའ་ིསྐརོ་

བཅས་གསུང་བཤད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་སྙིངི༌། ‘‘ཉེ་ེཆོར་ལྡ་ིལརི་སླབེས་

པོའི་སྐབས་ལ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉེིས་ཀྱིི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་འགྱུར་བ་འགྲོ་ོགི་

ཡིདོ་ན་ཡིང༌། རྒྱ་གར་གཞུང་གསི་བདོ་དནོ་ཐགོ་ལྟ་སྟངས་དང༌། བདོ་

པོ་བཙན་བྱོལ་བ་ཚོའི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རོགས་བྱེད་རྒྱུའི་སྐོར་

ལ་འགྱུར་བ་རྩོ་བ་ནས་མེད་ཅེས་གསལ་པོོ་བྱས་ནས་གསུང་གི་འདུག 

དངསོ་ཡིདོ་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགིས་ན་ཡིང༌། ཁ་ནས་བཤད་རྒྱུའ་ིམགི་

རྒྱང་ཐུང་ཐུང་ག་ིགནས་ཚུལ་ཞིིག་དང༌། བསམ་བློོའ་ིནང་ག་ིམགི་རྒྱང་

རངི་པོོའ་ིསྲིདི་བྱུས་གཉེསི་ཡིདོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། 

 རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་སྤྱིིར་བཏིང་འཛམ་གླེིང་ཕྱིི་འབྲེལ་གྱིི་སྲིིད་

བྱུས་ཐགོ་ལ་འགྱུར་བ་ག་འདྲེ་ཞིགི་ཕྱིནི་རུང་མ་ཕྱིནི་རུང༌། ང་ཚརོ་ལྟ་

སྟངས་ད་ལྟའ་ིའད་ིག་རང་ལ་མུ་མཐུད་ནས་བསྡེད་རྒྱུ་རདེ། ད་ཕན་
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འདས་པོའི་ལོ་ཉེི་ཤུའི་རིང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བོད་རྒྱ་ནག་གི་ཆོ་ཤས་

རེད་ཟིེར་བ་དེ་རྒྱ་གར་ཕྱིི་འབྲེལ་སྲིིད་བྱུས་ཀྱིི་ཐོག་ནས་སྤྱིིར་བཏིང་འཛམ་

བུ་གླེངི་ཡིངོས་གྲོགས་ལ་བསྟན་སྟངས་ཤགི་ཡིནི་པོ་དང༌། ད་ེཡིང་ནས་

ཡིང་དུ་བསྐྱར་ཟླསོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ཡིནི་ན་ཡིང་ད་ེན་ིསྔནོ་ཡིདོ་

ཡིོངས་གྲོགས་ཀྱིི་གནས་ཚུལ་ཞིིག་ལས་སྔར་མེད་གསར་སྤྲོོས་བྱུང་བ་

ཞིགི་མ་རདེ། 

 དེ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏིོང་བ་དང་ཆོབས་ཅིག་ལག་ལེན་གྱིི་ཐོག་

ནས་མཇུག་གནོན་ཐུབ་པོའི་ནུས་པོ་ཞིིག་ཡིོད་ན་དེའི་ཉེིན་མོ་ཁ་ནས་

བཤད་རྒྱུའ་ིཚགི་འད་ིབསྒྱུར་བཅསོ་གཏིོང་མདགོ་ཁ་པོ་ོརདེ། རྒྱ་གར་

གཞུང་གིས་ཕྱིི་ལ་གང་བཤད་རུང་ནང་དོན་ང་རང་ཚ་ོགདོན་གཅིག་ཟིིན་

གྱི་ིན་ཚ་ལྟ་བུ་ཆོགས་བསྡེད་ཡིདོ་སྟབས། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ང་ཚརོ་ལྟ་

སྟངས་ཤགི་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་པོ་རདེ། དསེ་ན་ང་ཚསོ་ཀྱིང་མུ་མཐུད་ནས་

རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ར་ེབ་རྒྱག་རྒྱུ་རདེ། མ་འངོས་པོར་ཡིང་རྒྱ་གར་གཞུང་

ཧ་ཅང་གལ་ཆོནེ་པོ་ོཡིནི་པོས། ད་ལྟ་ནང་བཞིནི་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་འབྲལེ་

བ་ཟིབ་པོ་ོབྱདེ་དགསོ་པོ་དང༌། ཐུན་མངོ་མ་ཡིནི་པོའ་ིའབྲལེ་བ་འད་ིདག་

རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པོ་བྱ་རྒྱུ་འད་ིགལ་ཆོནེ་པོ་ོརདེ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘རྒྱ་ནག་ནང་ད་ལྟ་རང་དབང་ཕྲེན་བུ་ཆོ་ེརུ་གཏིངོ་བ་

འད་ིདག་དུས་ཡུན་གང་འཚམས་ཕྱིནི་ན། ནམ་ཞིགི་རྒྱ་ནག་ག་ིའག་ོཁྲོིད་

འཕོ་འགྱུར་ཕྱིིན་པོའི་ཉེེར་ལེན་སོགས་ཀྱིིས་སྲིིད་བྱུས་གསར་པོ་ཞིིག་གི་

ཐོག་ནས་དམ་བསྒྲིགས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་སྙིིང་འདོད་ན་ཡིང་བྱེད་མ་ཐུབ་
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པོའ་ིམཚམས་ལ་སླབེས་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། ད་ེབཞིནི་བདོ་ནང་ལ་འགྱུར་བ་ག་

ཚདོ་ཙམ་འགྲོ་ོག་ིའདུག་གམ། བདོ་ནང་ག་ིམསི་བསམ་བློ་ོག་འདྲེ་ཞིགི་

གཏིངོ་ག་ིའདུག་གམ། ད་ེཚོའ་ིཕྱིགོས་མང་པོ་ོཞིགི་ལ་བལྟས་ནས་ང་ཚོའ་ི

རྩོ་བའི་ལམ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ཐོག་ལ་བསམ་བློོ་གཏིོང་རྒྱུ་ཡིོང་སྲིིད་མདོག་ཁ་པོོ་

རདེ། 

 ད་ཕན་ལོ་ཉེི་ཤུའི་རིང་ལ་བོད་ནང་རྒྱ་མིས་རང་སྣང་གང་དྲེན་

བྱས་ནས་བོད་རྒྱ་ཆོེའི་མི་མང་གི་འཚོ་བ་ཡིར་རྒྱས་མ་ཕྱིིན་པོའི་ཐོག་ལ་

ལྟོ་ཆོས་ཀྱིིས་མི་ལྡང་བ་སོགས་དངོས་གནས་དྲེང་གནས་དཀའ་ངལ་

ཆོེན་པོོ་མྱོོང་དགོས་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་གྱིི་འགོ་ནས་བོད་རྒྱ་ཆོེ་མི་མང་

རྣམས་སམེས་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆོེན་པོ་ོཡིདོ་པོ་རདེ། མ་འངོས་པོར་ཡིནི་

ནའང་ཇི་སྲིིད་བོད་མི་མང་གི་སེམས་ཤུགས་མ་ཆོག་བར་དུ་ང་ཚོས་མུ་

མཐུད་འབད་རྩོལོ་བྱདེ་རྒྱུ་རདེ། ང་ཚསོ་ད་དུང་གཞིསི་ཆོགས་ཁག་དང༌། 

ཆོསོ་སྒོར་ཁག སླབོ་གྲྭ་ཁག མདརོ་ན་དཔོལ་འབྱརོ་དང༌། ཆོོས་ཐ་ེབའ་ི

ཤེས་རིག་གི་འཚ་ོབའི་གནས་སྟངས་དེ་ཚ་ོསྤུས་དག་ཏུ་འགྲོོ་ཐབས་དང༌། 

རྩོ་བ་བརྟེན་པོ་ོབཟི་ོརྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆོནེ་པོ་ོའདུག ང་ཚསོ་འད་ིགར་ཇི་

ཙམ་ཚགས་ཚུད་པོ་ོདང༌། རྩོ་བ་བརྟེན་པོ་ོབྱུང་བ་དེའ་ིཚདོ་ཀྱིསི་ང་ཚོའ་ི

རནི་ཐང་ཆོ་ེརུ་ཕྱིནི་པོ་རདེ། 

 ད་རསེ་གཞིསི་སྒོར་ཁག་དང༌། སླབོ་གྲྭ་ཁག་ག་ིལས་ཀ་

བྱདེ་མཁན་ཚ་ོསླབེས་ཡིདོ་པོས། ད་ཕན་ལ་ོཉེ་ིཤུའ་ིརངི་ང་ཚསོ་གཞི་ི

རྩོ་བཙུགས་ནས་ཡིོད་པོ་དེ་ཚོ་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ཡིར་རྒྱས་གང་



111

འདྲེ་གཏིངོ་དགསོ་ཀྱི་ིའདུག་གམ། ཚགས་ཚུད་པོ་ོཡིངོ་ཐབས་གང་བྱདེ་

དགསོ་ཀྱི་ིའདུག ཚང་མས་བསམ་བློ་ོགཏིངོ་དགསོ་པོའ་ིདུས་ཚདོ་རདེ་མ་

གཏིགོས། ད་ཆོ་རངི་མནི་བདོ་ལ་ལགོ་རྒྱུའ་ིདུས་ཚདོ་འདྲེ་མ་ིཡིངོ་ངམ། 

ང་ཚོས་རྒྱ་གར་ལུང་པོའི་ནང་ལ་ཤུགས་རྒྱབ་ནས་དགོས་པོ་ཨིེ་ཡིོད་

བསམ་པོའ་ིལྷོད་ཡིངས་དང༌། བློ་ོཐག་ཐུང་ཐུང་བྱདེ་རྒྱུ་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། 

 ད་ེནས་བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་ག་ིགནས་ཚུལ་སྐརོ་ལ། རྩོ་བའ་ི

བལ་འབྲུག་གཉེིས་ཀྱིི་གནས་ཚུལ་དེ་ལོ་ཤས་ནང་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་

ཞིགི་རདེ། འབྲུག་གི་གནས་ཚུལ་ད་ེཉེ་ེལམ་ཕྲེན་བུ་ཛ་དྲེག་ལྟ་བུ་ཆོགས་

པོ་རདེ། ཡིནི་ནའང་ང་རང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་ཐགོ་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་

འབྲུག་ནང་ལ་ཡིོད་པོའི་བོད་པོ་དེ་ཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་འབྲུག་རང་གི་ནང་ལ་

སྡེོད་ཐུབ་པོ་ཞིིག་བྱུང་ན་བསམ་པོའི་རེ་འདུན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱེད་ཀྱིི་

ཡིདོ། འབྲུག་ནང་བྱུང་བའ་ིགནས་ཚུལ་འད་ིང་ཚ་ོབདོ་པོའ་ིངསོ་ནས་མ་ི

བྱེད་དགུ་བྱེད་སྡེོད་མ་ཚུགས་པོའི་ཐོག་ནས་འབྲུག་གཞུང་ཐུགས་དོགས་

སྐྱ་ེགཞི་ིདང༌། ཐུགས་ཕམ་ཡིངོ་གཞི་ིབྱུང་བ་ཞིིག་རྩོ་བ་ནས་མ་རདེ། 

 ད་ལྟའི་རྐྱེེན་ངན་འདི་རིམ་པོས་མཐའ་གསལ་ཡིོང་གི་རེད་

བསམ་པོའ་ིང་ཚསོ་དང་པོ་ོནས་ཡིདི་ཆོསེ་བྱས་ནས་བསྡེད་པོ་རདེ། བར་

ལམ་གྱིི་གནས་ཚུལ་དེ་གླེོ་བུར་གྱིི་གོད་ཆོགས་ལྟ་བུ་ཞིིག་ལ་ངོས་འཛིན་

བྱེད་པོ་མ་གཏིོགས་ཕྱིིན་ཆོད་འབྲུག་བོད་གཉེིས་ཀྱིི་འབྲེལ་བ་ལ་གནོད་

སྐྱནོ་ཡིངོ་ག་ིརདེ་བསམ་པོ་ང་ཚོའ་ིབསམ་བློོའ་ིནང་ལ་མདེ། ཡིནི་ན་ཡིང་

བར་ལམ་གནས་ཚུལ་དེའི་ཐོག་འབྲུག་གཞུང་ནས་དགོངས་བཞིེས་ལྷུག་
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པོ་ོཞིིག་མ་བྱུང་བ་རདེ། 

 རྩོ་དོན་གཙོ་ཆོེ་ཤོས་འབྲུག་པོའི་མི་སེར་བྱེད་མི་བྱེད་ཀྱིི་སྐད་

ཆོ་གཅགི་པོ་ོམ་རདེ། འབྲུག་པོའ་ིམ་ིསརེ་བྱདེ་རྒྱུར་དཀའ་ཚགེས་ཡིངོ་

གཞིའི་ིརྩོ་དནོ་ད་ེགང་ཡིནི་ཟིརེ་ན། བདོ་མ་ིཞིགི་ལུང་པོ་གཞིན་དག་

ཅིག་གི་མི་སེར་བྱས་ན་ལས་ཀ་དེའི་ངོ་བོའ་ིཆོ་ནས་མ་འགྲོིགས་པོ་རེད་

ཅསེ་ང་ཚསོ་བཤད་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་མ་རདེ། ལས་ཀ་དསེ་རྐྱེནེ་པོས་མཐངོ་

ཚུལ་ཞིིག་ཡིོང་རྒྱུ་ཡིིན་སྟབས་མཐོང་ཚུལ་དེ་ང་ཚོས་སེལ་དགོས་པོ་

དང༌། མཐངོ་ཚུལ་ཡིངོ་གཞི་ིད་ེལ་ང་ཚསོ་གཟིབ་གཟིབ་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་ི

འདུག་བསམ་པོའ་ིབསམ་ཚུལ་ད་ེརདེ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘གང་ལྟར་སྐད་ཆོ་མང་པོ་ོལྷགས་པོ་ལ་ང་ཚ་ོའདརི་

འགན་འཁྱེརེ་མཁན་ཚརོ་དངསོ་གནས་བློ་ོཕམ་བྱུང༌། འདས་པོའ་ིལ་ོད་ེ

དག་ག་ིརངི་ལ་ཆོསོ་ལུགས་ཐགོ་ནས་ཡིནི་ཀྱིང་འདྲེ། ཆོོལ་ཁའ་ིཐགོ་ནས་

ཡིནི་ཀྱིང་འདྲེ། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག རྒྱབ་མདུན་ང་ོལྐོགོ་མདེ་པོ་ཞིགི་

བྱས་པོ་ཡིནི།’’ ཞིསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘དྲེང་པོ་ོདྲེང་བཞིག་ང་ོལྐོགོ་མདེ་པོ་ཞིགི་བྱས་དང་བྱདེ་

བཞིནི་པོ་ཞིགི་ལ། མངནོ་སུམ་ལ་བསྙིནོ་ནས་ཡིས་འགྲོགིས་ཀྱི་ིམ་ིའདུག 

མས་འགྲོགིས་ཀྱི་ིམི་འདུག་ལབ་དུས་བློ་ོཕམ་ཡིངོ་ག་ིའདུག ཡིནི་ན་

ཡིང་ཕར་ཚུར་ཤདོ་རེས་བཏིང་ནས་དགསོ་པོ་གང་ཡིང་མཐངོ་ག་ིམ་ིའདུག 

རྒྱུ་མཚན་འགྲོོ་སའི་མི་ཞིིག་ཡིིན་ན་ནི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་ན་ཉེན་ཤེས་གོ་

ཤསེ་ཡིངོ་ག་ིརདེ། རྒྱུ་མཚན་འགྲོ་ོས་མདེ་པོའ་ིརང་ཤདེ་ཧམ་པོ་གཅགི་
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པོོའ་ིཐོག་ནས་གནམ་འཕང་གཅོད་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་བསམ་མཁན་ཚོ་ལ་ང་

ཚོས་ཞུམ་ཞུམ་བྱས་ནས་གསལ་བཤད་བྱེད་དགོས་པོའི་རྒྱུ་མཚན་གང་

ཡིང་མཐངོ་ག་ིམི་འདུག’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ད་ེནས་ཀངོ་པོོའ་ིསྐརོ་ལ་ཆོ་ོཁྱེནོ་ནས་མདེ་པོའ་ིསྐད་

ཆོ་མང་པོ་ོཞིགི་བྱུང་བ་རདེ། གང་ལྟར་འདིའ་ིསྐརོ་ལ་ངའ་ིབསམ་པོར་

རྒྱལ་རབས་ཆོོས་འབྱུང་སོགས་ཡིིག་ཆོའི་ནང་ལ་ཡིིན་ན་ཡིང་རེད། 

རྒོན་རབས་རྒྱུས་ཅན་ཚོའ་ིགཏིམ་རྒྱུན་ནས་ཡིནི་ཡིང་རདེ། གནས་ཚུལ་

གསལ་པོ་ོཞིགི་ཡིདོ་ཀྱི་ིརདེ་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། ཆོལོ་ཁ་ཕན་ཚུན་བར་

གྱི་ིཐབོ་ཤརོ་འགྲོ་ོརྒྱུའ་ིརྩོོད་པོ་ན་ིམ་རདེ། དངསོ་ཡིདོ་གནས་ཚུལ་ལ་ས་

ཆོ་ད་ེཡིར་ཆོདོ་ཀྱི་ིཡིདོ་ན་ཡིར་དང༌། མར་ཆོདོ་ཀྱི་ིཡིདོ་ན་མར་འགྲོ་ོརྒྱུ་

རདེ་མ་གཏིགོས། རྩོོད་པོ་རྒྱབ་ནས་ཐབོ་ཤརོ་བྱདེ་རྒྱུ་དང༌། བག་ོབཤའ་

རྒྱག་རྒྱུ་གང་ཡིང་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ང་ཚསོ་ཆོ་ེསའ་ིཐགོ་མ་ནརོ་བ་བྱེད་དགོས། ཆོ་ེསའ་ི

ཐོག་ལ་བསམ་བློོ་ཡིག་པོོ་བཏིང་ནས་སེམས་ཁུར་ལེན་དགོས་པོ་མ་

གཏིགོས། ཆུང་ཙག་དཀྲགོ་གཏིམ་དཀྲུག་ཤངི་ག་ིལས་ཀའ་ིནང་ལ་

མགོ་འཁོར་ནས་སྐད་ཆོ་མང་པོོ་བཤད་ན་སོ་སོའ་ིབྱབ་སྐྱེལ་གྱིི་རེད་མ་

གཏིགོས་གཟི་ིབརྗེདི་གང་ཡིང་མ་རདེ། 

 ང་ཚ་ོའདརི་ལས་བྱདེ་པོ་ཚ་ོཡིནི་ན་ཡིང་རུང༌། སྤྱི་ིའཐུས་ཚ་ོ

ཡིནི་ན་ཡིང་རུང༌། ད་ེག་ནང་བཞིནི་ཕྱིགོས་ཁག་ནས་ཡིངོ་མཁན་མ་ི

འཐུས་ཚ་ོཡིནི་ན་ཡིང་རུང༌། ཚང་མ་ང་རང་ཚོའ་ིསྤྱི་ིཚགོས་ནང་གཏི་ེཔོོའ་ི
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དཀྱིིལ་གྱི་ིགཟུགས་བཟིང་ཡིནི་པོའ་ིཁུལ་ཡིནི་སྟབས། མག་ོསླ་པོ་ོདང༌། 

བྱབ་ཆུང༌། ཀློད་ཆུང་བྱས་ཏི་ེཆོ་ོམདེ་པོ་ད་ེའདྲེའ་ིསྒོང་ལ་མག་ོའཁརོ་ཏི་ེ

ཕར་ཚུར་འཐནེ་འཁྱེརེ་བྱས་ན་དགསོ་པོ་ཁྱེནོ་ནས་མི་འདུག 

 ང་ཚོ་བོད་སྤྱིི་པོའི་དོན་དག་ལ་ཚགས་ཚུད་ཐབས་ག་རེ་བྱེད་

དགསོ་ཀྱི་ིའདུག་གམ། ཕྱིར་བ་གྲུ་འདགེས་གང་འདྲེ་བྱདེ་ཐུབ་པོ་འདུག་

གམ། ད་ེཚ་ོལ་བསམ་བློ་ོམང་ཙམ་གཏིངོ་དགསོ་ཞིེས་ངསོ་ཀྱིསི་ར་ེའདུན་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིནི།’’jམཆོན། ཞིེས་སགོས་སྩལ།

 དེ་རྗེེས་ཉེིན་གསུམ་རིང་བཞུགས་སྒོར་དུ་གཉུག་མར་གནས་

པོ་དང༌། ཕྱིགོས་འབྱརོ་སརེ་སྐྱ་མ་ིམང་སུམ་སྟངོ་སྐརོ་ལ་དཔྱོདི་ཆོསོ་སྔ་

ལའོ་ིའཕྲེསོ་སྤྱིདོ་འཇུག་བསམ་གཏིན་གྱིི་ལའེུའ་ིབཀའ་ཁྲོདི་དང༌། རྗེ་ེཙངོ་

ཁ་པོའི་གསུང་བྱང་སའི་ཚུལ་ཁྲོིམས་ལེའུའི་རྣམ་བཤད་བྱང་ཆུབ་གཞུང་

ལམ་གྱི་ིལྗོགས་ལུང༌།  ཐུགས་རྗེ་ེཆོནེ་པོ་ོངན་སངོ་ཀུན་གྲོལོ་གྱི་ིརྗེསེ་

གནང་བཅས་སྩལ། 

 རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ནས་གསོལ་འདེབས་སྙིན་སེང་ཞུས་དོན་

བཞིནི། གསང་བད་ེའཇགིས་གསུམ་གྱི་ིདབང་ཆོནེ་སྩལ་རྒྱུའ་ིསྔནོ་འགྲོོར། 

བྱང་ཆུབ་གཞུང་ལམ་གྱི་ིདགངོས་པོ་གཞིརི་བཟུང་སམེས་བསྐྱེད། བློ་

མ་ལྔ་བཅུ་པོའ་ིཞིལ་ལུང༌། དབང་ཆོནེ་གྱི་ིསྟ་གནོ། རྡུལ་ཚནོ་གྱི་ིདཀྱིལི་

འཁརོ་དང་འབྲལེ་བར་གསང་འདུས། རས་བྲསི་ཀྱི་ིདཀྱིལི་འཁརོ་ལ་

བརྟེནེ་ནས་བད་ེམཆོགོ་ལུ་ཧ་ིཔོ་དང༌། འཇགིས་བྱདེ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མ་

བཅས་ཀྱི་ིདབང་ཆོནེ་རམི་བཞིནི་སྩལ། 
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 འཇམ་མགོན་བློ་མ་ཙོང་ཁ་པོ་ཆོེན་པོོས་བྱང་ཆུབ་གཞུང་ལམ་

གྱི་ིནང་བྱང་སྡེམོ་བཟུང་བའ་ིཆོ་ོག་འདི་ལྟ་བུ་མཛད་པོ་དང༌། བློ་མདེ་ཀྱི་ི

དབང་ཞུ་བ་ལ་བཤེས་གཉེེན་བསྟེན་ཚུལ་ཕར་ཕྱིིན་ཐེག་པོའི་སྐབས་ནས་

བཤད་པོ་ལས་ཁྱེད་པོར་དུ་གྱུར་པོ་ཞིགི་དགསོ་པོས་ན། དབང་ག་ིསྔནོ་

དུ་བློ་མ་ལྔ་བཅུ་པོའི་ཁྲོིད་མཛད་པོའི་ཕྱིག་ལེན་རྣམ་པོར་དག་པོའི་སྲིོལ་

བཏིོད་པོ་འདི་དག་ང་ཚོས་ལག་ལེན་དུ་མ་བཀལ་བར་སྣང་ཆུང་དུ་

འཇགོ་འསོ་གཏིན་ནས་མནི་སྟབས། ད་ལམ་བྱང་སྡེམོ་འབགོ་ཆོགོ་དང་

བློ་མ་ལྔ་བཅུ་པོའ་ིབཤད་ལུང་གོང་བཞིནི་སྩལ། 

 བྱང་སྡེོམ་བཟུང་བའི་སྐབས་བྱང་སྡེོམ་བཟུང་བའི་སྤྱིོད་པོ་ལ་

སློབ་འདོད་ངེས་པོར་སྐྱེ་དགོས་པོས་བྱང་སྡེོམ་དངོས་སུ་བཟུང་ནུས་པོ་

རྣམས་ནས་སྐབས་དནོ་གྱི་ིདམགིས་པོ་དང་སྦྲགས། ཡི་ིདམ་བཅའ་

དགསོ་པོ་དང༌། བྱང་སྡེམོ་བཟུང་མ་ིནུས་པོ་རྣམས་ནས་ད་ེལྟ་བུ་དངསོ་

སུ་བཟུང་ནུས་པོའ་ིསྨོོན་ལམ་བཏིབ་ན་ཁ་ེཆོེ་ཉེནེ་ཆུང་ཡིངོ་ལུགས། ལྷག་

པོར་སོ་སྐྱེ་རང་ག་བས་ལག་ལེན་ཐུབ་ངེས་ཀྱིི་དགེ་ཚུལ་སློང་གི་སྡེོམ་

པོ་ལནེ་པོ་ལས། སྔགས་བློ་མདེ་ཀྱི་ིདབང་ཞུ་བ་ལས་སླ་པོརོ་བལྟས་ཏི་ེ

དབང་ཆོེན་ལ་སྣང་ཆུང་ཞུ་འཚང་བྱེད་པོ་འདི་དག་ནོར་འཁྲུལ་ཆོེ་བས་

སོ་སོའ་ིརྒྱུད་ཚོད་ལ་དཔོག་པོའི་ཁེ་ཉེེན་བསམ་གཞིིགས་བྱེད་དགོས་པོའི་

ལམ་སྟནོ་གསལ་བཤད་མཛད། 

 སེར་སྨོད་དགེ་བཤེས་ཡིེ་ཤེས་སྟོབས་ལྡན་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་

བ་བཏིབ་པོ་ལྟར། ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆོནེ་པོོའ་ིཞིལ་སྔ་ནས་ཆོསོ་
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ཞུ་བ་མཁན་པོ་ོལས་ཟུར། བློ་སྤྲུལ་དག་ེབཤསེ། བྱ་བཏིང་ར་ིཁྲོདོ་པོ། 

གདན་གསུམ་དང༌། རྒྱུད་གྲྭ་སྨོད་སྟདོ་ཀྱིསི་མཚནོ་ཆོསོ་སྡེ་ེཁག་དང་ཆོོས་

བརྒྱུད་ཅ་ིརགིས་ནས་ཕེབས་པོའ་ིརབ་བྱུང་ངུར་སྨྲིགི་ག་ིསྡེ་ེདང༌། གསོ་

དཀར་ལྕང་ལོའ་ིསྡེ།ེ བཙུན་མ། ཁྱེམི་པོ་ཕ་ོམ་ོསོགས་ཆོསོ་ཞུ་བ་མ་ིགྲོངས་

ཆོིག་སྟོང་བརྒོལ་བར་འཇམ་མགོན་ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོོ་ཙོང་ཁ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ི

གསུང་རྡ་ོརྗེེ་འཆོང་ཆོེན་པོོའ་ིལམ་གྱིི་རིམ་པོ་གསང་བ་ཀུན་གྱིི་གནད་རྣམ་

པོར་ཕྱིེ་བ་སྟེ་ཡིོངས་གྲོགས་སྔགས་རིམ་ཆོེན་མོར་གྲོགས་པོའི་བཀའ་

ཁྲོདི་དང༌། རྩོ་ལྟུང་རྣམ་བཤད་ཀྱི་ིལྗོགས་ལུང་བཅས་དབུ་འཛུགས་ཀྱིསི་

ཉེནི་རརེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚདོ་བཞི་ིནས་བདུན་བར་བསྟར་ཆོགས་སུ་སྩལ། 

 གསུང་ཆོོས་རིང་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེེ་ཐེག་པོའི་རྒྱུད་སྡེེ་བཞིིའི་

དཀའ་བའ་ིགནད་ཇ་ིཡིདོ་སར་རྒྱུད་དང༌། དའེ་ིདགངོས་འགྲོལེ་འཕགས་

ཡུལ་གྱི་ིམཁས་གྲུབ་ཀྱི་ིགཞུང་ཚད་ལྡན་རྣམས་དང༌། བདོ་གངས་ཅན་གྱི་ི

མཁས་པོའི་དབང་པོོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པོ་བུ་སྟོན་རིན་ཆོེན་གྲུབ་སོགས་

དང༌། ལྷག་པོར་འཇམ་མགོན་ཙངོ་ཁ་པོ་ཆོནེ་པོ་ོརང་ཉེདི་ཀྱིསི་མཛད་པོའ་ི

རྒྱུད་འགྲོལེ་ཆོནེ་མ་ོདང༌། རྣམ་གཞིག་རམི་པོའ་ིརྣམ་བཤད་སགོས་

སྔགས་ཀྱིི་གཞུང་ལུགས་ཆོེན་པོོ་གཞིན་དག་ཏུ་ཇི་གསལ་སོགས་གསུང་

བཤད་ཟིབ་གསལ་དང༌།

 བར་བར་དུ་རྗེེ་ཙོང་ཁ་པོ་ཆོེན་པོོས་སྔོན་ཀྱིི་མཁས་པོ་མང་པོོས་

ཇི་བཞིིན་མ་ཐོན་པོའི་དཀའ་གནད་མཐའ་དག་ལ་ལུང་རིགས་ཀྱིི་ལམ་

ནས་དྲེངས་པོའི་ལེགས་བཤད་རྨད་དུ་བྱུང་བ་སྩལ་པོས་མཁས་དགུས་
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བསྔགས་བརྗེོད་རྒྱ་ཆོེ་དང་བཅས་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པོའི་བསྟན་པོའི་རྗེེས་

འབྲང་རྣམས་ནས་ཟིིན་བྲིས་ཐན་ཐུན་ཙམ་གྱིིས་ཆོོག་ཤེས་པོ་ལྟ་བུ་མིན་

པོར་བསྟན་པོའི་གཞུང་སྲིོང་པོོའ་ིལེགས་བཤད་པོོད་བཅོ་བརྒྱད་པོོ་འདི་

དག་ལ་བདག་གཅསེ་ཀྱིསི་ཐོས་བསམ་གང་ཐུབ་བྱ་དགསོ་པོ་དང༌། ཚང་

མས་ཆོོས་སྒྲུབ་པོའི་མཐུན་རྐྱེེན་དགོས་ངེས་རྣམས་ཚང་བའི་སྐབས་

འདིར་སྐྱེས་བུའི་རྩོལ་ཅི་ཡིོད་ཀྱིིས་མདོ་སྔགས་ཀྱིི་ལམ་ལ་ཉེམས་ལེན་

འབད་འབུངས་བྱ་དགསོ་པོ་སགོས་བཀའ་སླབོ་སྩལ། 

༤༽བདོ་གཞུང་དམངས་དང་མད་ོསྨད་ཐུན་མངོ་ནས་བརྟན་

བཞུགས་དང༌། ལམ་རོམི་མཆེན་བཞ་ིསྦྲགས་ཀྱི་ིབཀའི་ཁྲིདི།  

 ༡༩༧༩ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡༠ ཉེནི་བདོ་ཆོལོ་ཁ་གསུམ་གྱི་ིཡི་གྱིལ་

མད་ོསྨོད་ཆོལོ་ཁའ་ིབྱསེ་འབྱོར་བ་སྤྱི་ིམགྲོིན་དང༌། ལས་བསྡེམོས་ཚགོས་

ཆོེན་ཚོགས་འདུ་བ་ཐུན་མོང་ནས་གཞིིས་བྱེས་ཆོོལ་གསུམ་སེར་སྐྱ་

གཞུང་དམངས་ཡིོངས་རྫོགས་ཀྱིི་ཚབ་ཞུས་ཏིེ་བརྟེན་བཞུགས་བསྟར་

འབུལ་ཆོོག་པོའི་གསོལ་འདེབས་སྙིན་ཞུར་བཀའ་བཞིེས་ཟིབ་མོ་ཐོབ་པོ་

བཞིནི། བཞུགས་སྒོར་ཐགེ་ཆོནེ་ཆོསོ་གླེིང་གཙུག་ལག་ཁང་རྟེནེ་མཆོགོ་

སྤྱིན་སྔར་སྣ་ལྔའ་ིམཆོདོ་སྤྲོནི་སྟངོ་ཚར་དང༌། ཚགོས་འཁོར་འབུམ་ཕྲེག་

འབུལ་གཤོམ་ཐོག་སྐྱབས་རྗེེ་ཡིོངས་འཛིན་སྐུ་བགྲོེས་དགའ་ལྡན་ཁྲོི་ཆོེན་

གླེིང་སྤྲུལ་རྡོ་རྗེེ་འཆོང་མཆོོག་གིས་དབུས་བློ་སྤྲུལ་དགེ་འདུན་རྣམས་
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དང༌། རང་གཞུང་བཀའ་ཤག བདོ་མ་ིམང་སྤྱི་ིའཐུས། མད་ོསྨོད་ཆོལོ་ཁའ་ི

བྱསེ་འབྱརོ་བ། ཐག་རངི་ནས་ཆོདེ་བཅར་བ། བཞུགས་སྒོར་དུ་བཅའ་

སྡེོད་སེར་སྐྱ་མི་མང་བཅས་མི་གྲོངས་སྟོང་ཕྲེག་ཁ་ཤས་འདུ་འཛོམས་སུ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོོ་ཚེ་དཔོག་མེད་ནང་སྒྲུབ་འཆོི་མེད་ལྷ་ལྔའི་སྒོོ་

ནས་བརྟེན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་སླད། གཙུག་ལག་ཁང་ག་ིབཞུགས་

ཁྲོིར་ཞིབས་སོར་འཁོད་བསྟུན་ཚོགས་གཙ་ོབགྲོེས་པོས་གཞུང་དམངས་

ཀྱི་ིརྟེནེ་གསུམ་དང༌། སྟངོ་སྐརོ་རནི་པོ་ོཆོ་ེནས་མད་ོསྨོད་མ་ིམང་ག་ིརྟེནེ་

གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས། 

 གསུང་ཆོོག་དངོས་གཞིི་དབུ་འཛུགས་ཀྱིིས་སྐྱབས་རྗེེ་ཡིོངས་

འཛིན་དགའ་ཁྲོི་གླེིང་རྡོ་རྗེེ་འཆོང་མཆོོག་ནས་མལ་ལྗོགས་བཤད་གནང་

སྐབས་བཀའ་བློནོ་དབང་འདུད་རྡ་ོརྗེ་ེདང༌། མད་ོསྨོད་སྐུ་ཚབ་སྐུའ་ི

གཅེན་པོོ་བློོ་བཟིང་བསམ་གཏིན་གཉེིས་ནས་མལ་གྱིི་ཚོམ་བུ་འདེགས་

འགྱིགོས་ཞུས། མཚན་ཞིབས་གསརེ་ཀོང་རནི་པོ་ོཆོ་ེནས་བཀྲ་ཤསི་པོའ་ི

རྫས་རྟེགས་རྣམས་རམི་བཞིནི་བཏིགེས་རྗེསེ། བཀའ་བློནོ་དབང་འདུད་

རྡ་ོརྗེ་ེདང༌། མད་ོསྨོད་སྐུ་ཚབ་ཀིརྟེ་ིརནི་པོ་ོཆོ།ེ སྦྱོནི་བདག་རྭ་སྟདོ་རནི་

པོོ་ཆོེ་བཅས་ནས་སྐུ་ཚེ་ཞིབས་པོད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟེན་པོའི་གསོལ་

འདབེས་རྟེནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས།

 བཀའ་བློནོ་རྣམ་པོ་དང༌། སྤྱི་ིའཐུས། ཡིབ་གཞིསི་སྐུ་འཁརོ། 

དྲུང་ཆོེ་ཡིན་ལ་མཇལ་ཁ་ཕྱིག་སྲུང་དང་འབྲེལ་གཞུང་དང་མདོ་སྨོད་

བཅས་ཀྱི་ིའབུལ་དངསོ་བསྟར། ཚགོས་འཁོར་ཕུལ། གཏིང་རག་
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སྐབས་མད་ོསྨོད་སྐུ་ཚབ་ཨི་མཆོགོ་རིན་པོ་ོཆོ་ེདང༌། གཞུང་དམངས་སྐུ་

ཚབ་སེར་བྱེས་མཁན་རིན་པོོ་ཆོེ་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་ལེགས་ལྡན་

བཅས་ནས་རྟེནེ་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་ཤངི༌། གཞུང་དང་མད་ོསྨོད་

སོ་སོ་ནས་ཆོོས་ཞུ་དགེ་འདུན་ཡིོངས་ལ་མཇལ་དར་དང་སྐུ་ཡིོན་ཕུལ་བ་

བཅས་མཛད་སྒོོ་གྲུབ་འཕྲེལ་ཡིིག་ཚང་ཚོམས་ཆོེན་མདུན་ངོས་སུ་མདོ་

སྨོད་ཁངོས་གཏིགོས་ས་གནས་ཁག་ ས་ོགཅགི་ནས་བརྟེན་བཞུགས་

སུ་བཅར་འབྱོར་དང་བཞུགས་སྒོར་དུ་གཏིན་སྡེོད་བཅས་སེར་སྐྱ་མི་མང་

ཉེསི་བརྒྱ་ལྷག་ཡིདོ་པོ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་བཀའ་སླབོ་སྩལ། 

 ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༢ ཉེནི་སུད་སརི་གནས་སྡེདོ་འཕན་པོ་ོདགའ་

ལྡན་ཆོོས་འཁོར་ལེགས་ཚོགས་མཆོོག་གྲུབ་ནས་གསོལ་འདེབས་སྙིན་

སེང་ཞུས་ངོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆོེན་པོོའ་ིཞིལ་སྔ་ནས་ཆོོས་

ཞུ་བ་མཚན་ཞིབས་གསརེ་ཀངོ་རནི་པོ་ོཆོ་ེདང་ར་སྟདོ་རནི་པོ་ོཆོ།ེ བ་ཀུ་

ལ་རནི་པོ་ོཆོེ། ལྡན་མ་བློ་ོཆོསོ་རནི་པོ་ོཆོེ་སགོས་བློ་སྤྲུལ་དག་ེབཤསེ་

དང༌། ཉེམས་ལནེ་ལ་དནོ་གཉེརེ་རྩོ་ེགཅགི་ཏུ་གཞིལོ་བའ་ིཞིལ་སླབོ་ཧྲག་

བསྡུས་སྐོར་ལ་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆོེན་མོ་མཆོན་བཞིི་སྦྲགས་ཀྱིི་བཀའ་

ཁྲོིད་དབུ་འཛུགས་ཀྱིིས་ད་ལམ་གྱིི་གསུང་ཆོོས་འདི་ཁྲོིད་རྒྱུན་གཙོ་

བོར་བྱས་ཏིེ་གསུང་བཤད་ཐོར་རེ་བ་ཙམ་ལས་ཞིིབ་སྤྲོོས་མ་དགོས་པོར་

གནང་རྒྱུ་ཡིནི་ཞིསེ་སྩལ། 

 གསུང་ཆོོས་ཉེིན་གྲོངས་བཅ་ོབརྒྱད་སྩལ་རིང་བརྒྱད་གཏིོར་དུས་

ཆོནེ་དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དུས་འཁརོ་སྒྲུབ་མཆོོད་ཀྱི་ིཚགོས་མགནོ་
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དུ་ཆོིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པོ་སོགས་དམིགས་བསལ་མཛད་འཕྲེིན་གྱིིས་

རྐྱེེན་པོས་ཉེིན་རེ་ཟུང་མ་གཏིོགས་གསུང་ཆོོས་མུ་མཐུད་སྩལ་ཏིེ་ལམ་

རིམ་མཆོན་བཞིི་སྦྲགས་ཀྱིི་བཤད་ལུང་ལེགས་པོར་གྲུབ་མཇུག་སྦྱོིན་

བདག་ནས་གསོལ་བཏིབ་ལྟར་བློ་མཆོོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་འཁོར་

བརྟེན་བཞུགས་བཅས་འབུལ་བཞིསེ་མཛད། 

༥༽ཨེ་རོའིི་ིགསརོ་མཁན་ཇམེ་ས་ིཔེ་ིརོངི་གལེ་མཇལ་བཅརོ་

གསུང་འིཕྲེསོ། 

 ༡༩༧༩ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༦ ཉེནི་ཨི་རིའ་ིབདུན་རེའ་ིགསར་འགྱུར་ 

(News Week) གྱི་ིགསར་འགདོ་པོ་ཇམེ་ས་ིཔོ་ིརངི་གལེ་ (Mr. James 

Pringle) མཇལ་བཅར་གྱིསི་སྔ་ལོའ་ིཕྱི་ིཟླ་ ༡༡ ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་

སྤྱིརི་བཏིང་གུ་ཡིངས་ཀྱི་ིདུས་སྐབས་ཤགི་བྱུང་བ་རདེ། དསེ་བདོ་ཀྱི་ི

གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཕན་གནོད་རིགས་བྱུང་ཡིོད་མེད་བཀའ་འདྲེི་ཞུས་

པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ཕྲེན་བུ་མ་གཏིགོས་བྱུང་མེད། གཡི་ོ

འགུལ་ཞིིག་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་ཀྱིང་དེ་གང་དུ་འགྲོོ་གི་ཡིོད་མེད་ཤེས་རྟེོགས་

ཁག་པོ་ོའདུག ང་ཚོའ་ིམི་མང་ཚརོ་དམ་བསྒྲིགས་ཉུང་དུ་ཕྱིནི་ཀྱིང་རྩོ་

བའི་གནས་སྟངས་ཀྱིི་ཆོ་ནས་བོད་དེ་ད་དུང་རྒྱ་ཆོེའི་བཙོན་ཁང་ཞིིག་ཏུ་

གནས་བཞིནི་པོ་རདེ། ཅསེ་སྩལ།
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 གསར་འགདོ་པོས། སྐུ་ཉེདི་ནས་རྒྱ་ནག་ག་ིསྲིདི་བློནོ་གཞིནོ་པོ་

ཏིིང་ཞིའ་ོཕིང་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་བདེ་བའི་མི་ཞིིག་ལ་ཡིིད་ཆོེས་གནང་

ག་ིཡིདོ་དམ། ཞུས་པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ཏིན་ཏིན་ད་ེལྟར་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། ངསོ་

ནས་ཁངོ་ག་ིབཀའ་མལོ་གཅགི་ཡིག་པོ་ོངསེ་ཀྱིི་ཡིདོ་པོ་མ་ཟིད། ཧ་ཅང་

དགའ་པོ་ོབྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། ད་ེན་ིདངསོ་ཐོག་བདནེ་འཚལོ་ཞིསེ་པོ་ད་ེཡིནི། ད་ེ

ནི་ཡིག་པོ་ོརདེ། ཏིངི་ལ་ནརོ་འཁྲུལ་ངསོ་ལནེ་བྱདེ་པོའ་ིབློ་ོསྟབོས་ཤགི་

འདུག འདས་པོའི་དུས་སུ་རྒྱ་ནག་ག་ིཆོསེ་མཐོའ་ིདཔོནོ་རགིས་ཚསོ་སྲིིད་

དོན་གྱིི་གནས་ཚུལ་ཐོག་སྐད་ཆོ་དངོས་འབྲེལ་དེ་འདྲེ་བཤད་པོ་དཀོན་པོོ་

རདེ། གལ་ཏི་ེད་ལྟའ་ིརྒྱ་ནག་གི་འག་ོཁྲོིད་ཚསོ་འགྱུར་བ་གསར་པོ་འདིའ་ི

ཐོག་ཁ་ཞིེ་གཉེིས་མེད་བྱས་ནས་མི་རབས་གཅིག་གི་རིང་ལ་ལག་ལེན་

ཚུལ་བཞིནི་བསྟར་ན་ཡིག་པོ་ོཡིངོ་ག་ིརདེ། འནོ་ཀྱིང་ང་ལ་ཁངོ་ཚསོ་ད་ེ

འདྲེ་བྱས་ཨི་ེཡིངོ་སྙིམ་པོའ་ིདགོས་པོ་ཆོནེ་པོ་ོཡིདོ། ཅསེ་སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། ཕྲེན་གྱིསི་ཤསེ་རྟེགོས་བྱུང་བར་པོ་ེཅནི་

ནང་བཞིིན་ལྷ་ས་ལ་ཡིང་སྦྱོར་ཡིིག་ཁག་སྦྱོར་ཡིོད་བཟིོ་འདུག་ཅེས་ཞུས་

པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ད་ེབདནེ་པོ་རདེ། ངསོ་རང་གསི་ག་ོ

ཐོས་ལ་སྦྱོར་ཡིིག་གཅིག་གི་ནང་དུ་བོད་ཀྱིི་རྒྱལ་རབས་བཀོད་དེ་བོད་ནི་

རྒྱ་ནག་དང་ཐ་དད་པོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཅགི་ཡིནི་ཞིསེ་བརྗེོད་འདུག སྦྱོར་ཡིགི་

གཞིན་གྱིི་ནང་ལ་བོད་མི་ལས་བྱེད་པོ་ཚོས་རྒྱ་མི་ལྟར་ལས་ཀ་གཅིག་པོ་
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བྱས་ཀྱིང་གླེ་ཕོགས་ཁོ་ཚོ་ལས་ཆུང་བ་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡིོད་ལུགས་བཀོད་ཡིོད་

འདུག ཅསེ་སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། རྒྱ་མ་ིཚསོ་བདོ་ད་ེཨི་ར་ིདང་ཡི་ོརབོ་ཀྱི་ིལྟ་

སྐོར་བ་ཚོར་སྒོ་ོཕྱིེ་འདོད་ཡིོད་པོའི་རྣམ་པོ་སྟོན་གྱིི་ཡིོད་པོ་དེའི་ཐད་སྐུ་ཉེིད་

ལ་དགངོས་ཚུལ་གང་ཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ཡིག་པོ་ོརདེ། ཧ་ཅང་ཡིག་པོ་ོརདེ། 

གཞིན་དང་འབྲེལ་འདྲེིས་མེད་པོར་གཅིག་པུར་འཇོག་པོ་ནི་བཙན་གནོན་

གྱི་ིཆོ་ཤས་ཤགི་རདེ་ལ། བདོ་གཅགི་པུར་ཟུར་འཇགོ་བྱདེ་པོ་ད་ེཡིང་རྒྱ་

མའི་ིཁ་ེཕན་ཞིགི་རདེ། ལྟ་སྐརོ་བ་རྣམས་སྟངས་འཛནི་བཀདོ་སྒྲིགི་ག་ི

འགོ་ཏུ་འགྲོ་ོདགསོ་པོ་ཞིགི་ལས། བདོ་མ་ིདང་མཉེམ་དུ་འབྲལེ་འདྲེསི་མ་ི

ཐུབ་པོ་ན་ིགཏིན་འཁལེ་བ་ཞིགི་རདེ། འནོ་ཀྱིང་ང་ཚོའ་ིཡུལ་ལུང་ཤནི་ཏུ་

མཛསེ་སྡུག་ལྡན་པོ་ཞིགི་ཡིདོ་པོ་མ་ཟིད། ད་དུང་བཟི་ོགྲྭའ་ིརྡུལ་སྙིགིས་

སགོས་མདེ་པོའ་ིཧ་ཅང་གཙང་བའ་ིམཁའ་རླུང་དང༌། དྭངས་བསལི་གྱི་ིཆུ་

བ།ོ ནམ་མཁའ་གཡིའ་དག་པོའ་ིགནམ་གཤསི་བཅས་ཀྱིསི་ཁྱེདེ་ཚརོ་ཉེནི་

ཤས་རངི་སྤྲོ་ོསྐྱདི་ཀྱི་ིཚརོ་སྣང་ཟིབ་མ་ོཞིགི་འབྱནི་རྒྱུ་དང༌། ད་ེབཞིནི་བདོ་

མི་ཚོར་ཡིང་ཕྱིི་རྒྱལ་གྱིི་མི་སྣ་ཉུང་ཤས་མཐོང་ཐུབ་པོ་བཅས་ཡིོང་གི་རེད། 

ཅསེ་སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། སྐུ་ཉེདི་ནས་སགོ་ཡུལ་དང་ཨུ་རུ་སུ་

གཉེསི་ལ་འབྲལེ་བ་གནང་ག་ིཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། བདོ་དང་སགོ་པོོའ་ིདབར་གྱི་ིའབྲལེ་བ་
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ནི་དུས་རབས་མང་པོོའ་ིསྔོན་ནས་ཡིོད་པོའི་འབྲེལ་བ་རྙིིང་པོ་ཞིིག་ཡིིན། 

ང་ཚོ་གཉེིས་ཀས་སྐད་ཡིིག་གཅིག་གི་ཐོག་ནས་ནང་ཆོོས་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། 

ངོས་རང་རྒྱལ་ཁབ་དེ་གཉེིས་ལ་བསྐྱོད་རྒྱུའི་དོན་ནི་ཆོོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བྱ་བ་

རྐྱེང་པོ་ཡིནི་ཞིངི༌། ད་ེཡིང་སགོ་ཡུལ་གྱི་ིདགནོ་སྡེ་ེཁག་མཇལ་རྒྱུ་དང༌། 

ལ་ིཉེནི་གྷི་ར་ཌི (Leningrad) འགྲོམེས་སྟནོ་ཁང་དུ་ཡིདོ་པོའ་ིཆོསེ་རྙིངི་

ཞིིང་དཀོན་པོའི་ཆོོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་རིག་དངོས་ཁག་ལ་ལྟ་སྐོར་བྱ་རྒྱུ་བཅས་

ཡིནི། ཞིསེ་སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། རྒྱ་ནག་དང་འབྲལེ་བའ་ིཐད་ལ་ད་ཆོ་རྒྱ་

ནག་ནང་གུ་ཡིངས་གང་ལ་གང་འཚམས་ཡིོད་པོའི་སྐབས་འདིར་སྐུ་ཉེིད་

ནས་བོད་རང་གིས་སྐྱོང་བའི་ཆོེད་དུ་རྩོོད་གླེེང་གནང་བཞིིན་པོའི་གནད་

དོན་འདི་འགྱུར་བ་མེད་པོའི་རྩོོད་གླེེང་ཞིིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་གནང་ན་སྐབས་

དནོ་བསྒྲུབ་རྒྱུར་འགགོ་རྐྱེནེ་འཕྲེད་ཀྱི་ིརདེ་དགངོས་ཀྱིི་འདུག་གམ། སྐུ་

ཉེིད་ནས་འགྱུར་བ་ཕྲེན་བུ་ཞིིག་གནང་སྟེ་གྲོོས་མོལ་གྱིི་རྨང་གཞིིའི་ཆོ་

རྐྱེནེ་བསྐྲུན་རྒྱུའ་ིདགངོས་གཞི་ིཨི་ེཡིདོ་ཞུས་པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། བདོ་ཀྱི་ིརྩོདོ་རྙིགོ་དེ་རྒྱ་མ་ིཚསོ་ཤནི་ཏུ་

ལས་སླ་པོ་ོཞིགི་ཏུ་འགྲོལེ་བརྗེདོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་ཅངི༌། ང་ཚསོ་རྩོདོ་རྙིོག་ད་ེ

ཤནི་ཏུ་མག་ོརྙིགོ་པོ་ོཞིགི་ཏུ་འགྲོལེ་བརྗེདོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། རྒྱ་མི་ཚསོ་ཏིངི་

ཞིའ་ོཕིང་གི་བཤད་དོན་ལྟར་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་བྱས་ནས་རང་གི་

སྲིདི་བྱུས་འཛནི་ཕྱིགོས་ལ་འགྱུར་བ་གཏིངོ་དགོས། རྒྱ་མསི་བདོ་འད་ི

བཅངིས་བཀྲལོ་གྱི་ིམངི་བཏིགས་ནས་བཙན་བཟུང་བྱས་པོ་རདེ། གལ་ཏི་ེ
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ཁོང་ཚོས་ང་ཚོར་དངོས་འབྲེལ་ཕན་ཐོགས་དང་བོད་ཀྱིི་རིག་གཞུང་དང་

བསམ་འདུན་ལ་བརྩོ་ིའཇགོ་བྱས་ན། ང་ཚསོ་ཀྱིང་འགྱུར་བ་བཏིང་ཆོགོ་

ག་ིརདེ། ངསོ་རང་མ་ིམང་མང་ཆོ་ེབའ་ིའདདོ་པོའ་ིརྗེསེ་སུ་འབྲང་རྒྱུ་ཡིིན། 

ཞིསེ་སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། སྐུ་ཉེདི་ནས་གལ་ཏི་ེགནས་སྟངས་བཟིང་

པོོ་ཞིིག་བྱུང་ན་ཉེིན་ཞིིག་སླར་ཡིང་བོད་ལ་བཞུགས་རྒྱུའི་ཐུགས་རེ་གནང་

ག་ིཡིདོ་དམ་ ཞུས་པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ར་ེབ་ད་ེལྟར་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། གལ་ཏི་ེརྒྱ་

མིས་རང་གི་འདོད་ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་བཏིང་སྟེ་བོད་ལ་བརྩོི་མཐོང་བཞིག་

ན་ང་ཚོའི་དབར་རྩོོད་རྙིོག་སེལ་ཐབས་ཤིག་རྙིེད་ཀྱིི་རེད་བསམ་གྱིི་འདུག 

ཅསེ་སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། བྱས་ན་སྐུ་ཉེདི་ཕུགས་ཀྱིི་དམགིས་ཡུལ་

རྒྱ་ནག་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པོའི་རང་དབང་རང་བཙན་གྱིི་བོད་ཅིག་ལ་ཕྱིིར་

ལགོ་གནང་རྒྱུ་ད་ེརདེ་དམ་ཞུས་པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། འདས་པོའ་ིལ་ོང་ོསུམ་ཅུའ་ིརངི་ང་ཚརོ་

རྒྱ་ནག་ནས་ཕན་གྲོགོས་གང་ཡིང་ཐབོ་མདེ། དརེ་བརྟེནེ་ང་ཚ་ོརྒྱལ་ཁབ་

ཐ་དད་ཀྱིི་ངོ་བོ་ཞིིག་ཏུ་གནས་འདོད་ཡིོད་པོ་ཧ་ཅང་མངོན་གསལ་རེད། 

ད་ཆོ་གལ་ཏིེ་རྒྱ་ནག་ནས་རང་གི་བསམ་འདུན་ལ་འགྱུར་བ་བཏིང་སྟེ་བོད་

མིའི་བསམ་འདུན་ལ་བརྩོི་འཇོག་བྱེད་པོ་དང་བོད་ལ་བཅིངས་བཀྲོལ་དང་

རགོས་རམ་ཆོདེ་ཡིངོ་བ་དངསོ་འབྲལེ་ཡིནི་ན། ང་ཚ་ོཕན་ཚུན་གཉེསི་
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ཀར་ཁེ་ཕན་ཡིོད་པོའི་གྲོོས་མཐུན་ཞིིག་ལ་བསམ་བློོ་བཏིང་ཆོོག་གི་རེད། 

སྔར་ཁོང་ཚོས་ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་ནས་ཁ་བྲལ་ངེས་པོར་འགྲོོ་དགོས་པོའི་

ལངས་ཕྱིགོས་ཤགི་བཟུང་བ་རདེ། 

 གལ་ཏིེ་རྒྱ་མིས་ང་ཚོར་ཁེ་ཕན་ཞིིག་སྤྲོོད་རྒྱུ་ཡིོད་པོ་ལྷག་པོར་

རྒྱ་ནག་དང་གཅིག་སྒྲིིལ་བྱས་པོ་ལ་བརྟེེན་ནས་ང་ཚོར་ཁེ་ཕན་ཞིིག་ཡིོང་

རྒྱུ་ཡིདོ་ན་གནས་ཚུལ་གཞིན་ཞིགི་ཡིངོ་སྲིདི་པོ་རདེ། གང་ལྟར་ཡིང་ང་

ཚ་ོམ་ིམང་ས་ཡི་དྲུག་ཙམ་དང༌། གནས་ཡུལ་ས་བབ་མཐ་ོབས་ང་ཚརོ་

མཚ་ོལམ་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་ིམཐུན་རྐྱེནེ་མདེ། ཡིནི་ནའང་ང་ཚརོ་གཏིརེ་

ཁ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པོ་ོཡིདོ། གཏིརེ་ཁ་ད་ེདག་གསི་ལམ་སང་ལྟ་ོཟིས་ལ་

ཕན་མ་ིཐུབ། ཅསེ་སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། སྐུ་ཉེདི་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་དུ་མཛའ་

འབྲེལ་ཆོེན་པོོའ་ིསྒོོ་ནས་དགོངས་བཞིེས་གནང་ཐུབ་པོའི་གནས་སྟངས་

ཤགི་མངནོ་གཟིགིས་ཐུབ་ཀྱིི་འདུག་གམ་ཞུས་པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ཐུབ་ཀྱི་ིའདུག འནོ་ཀྱིང་རྒྱ་མིའ་ིམཐངོ་

ཚུལ་ལྟ་བུ་མ་རཻད། རྒྱ་ནག་ཅསེ་བརྗེདོ་དུས་ཧན་མ་ིརགིས་ལ་ག་ོདགསོ་

ཤངི༌། རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ིཐགོ་མཐའ་བར་གསུམ་ལ་ཁངོ་ཚསོ་རྒྱ་ནག་དང༌། 

དབུས་ཀྱིི་རྒྱལ་ཁབ་གཉེིས་ཐ་དད་སོ་སོ་ཡིིན་པོར་ནན་ཏིན་ཆོེན་པོོས་

བསྒྲུབས་ཡིདོ། ཁངོ་ཚསོ་རྒྱ་མ་ིདང༌། བདོ་མ་ིགཉེསི་ཀ་དབུས་ཀྱིི་རྒྱལ་

ཁབ་གཅགི་ག་ིཆོ་ཤས་ཡིནི་ལུགས་དང༌། སྤུན་མཆོདེ་ལྟར་ཡིནི་ཚུལ་

བཤད་ཡིདོ། དངེ་སང་ཁངོ་ཚསོ་ང་ཚ་ོབདོ་མ་ིཡིང་རྒྱ་མ་ིརདེ་ཅསེ་ཤདོ་
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ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་ད་ེནི་ཁུངས་མདེ་ཀྱིི་སྨྱོ་ོགཏིམ་ཞིགི་རདེ། ཅསེ་སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། གལ་ཏི་ེརྒྱ་མསི་ཁྱེདེ་རང་བོད་མ་ིཚ་ོབདོ་

མ་ིརདེ། འནོ་ཀྱིང་ང་ཚ་ོཚང་མ་དབུས་ཀྱི་ིརྒྱལ་ཁབ་ཆོེན་པོ་ོགཅགི་འདིའ་ི

ནང་མཉེམ་ལས་བྱས་ན་ཕན་ཚུན་ཚང་མར་ཁེ་ཕན་ཆོེན་པོོ་ཡིོང་གི་རེད་

ཅསེ་ལབ་ན། ད་ེལ་སྐུ་ཉེདི་ནས་མསོ་མཐུན་གནང་རྩོསི་ཡིདོ་དམ་ཞུས་

པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ངསོ་ཀྱི་ིབསམ་པོར། དང་པོ་ོབདོ་མ་ིས་

ཡི་དྲུག་ག་ིམསོ་མཐུན་ཡིདོ་པོ་ཞིགི་ངསེ་པོར་དུ་དགོས། དའེ་ིམཇུག་ཏུ་

ངསོ་ནས་མསོ་མཐུན་བྱདེ་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། ཅསེ་སྩལ། 

 སྒྱུ་མའ་ིརལོ་གར་རྩོནེ་པོའ་ིཆོ་ོའཕྲུལ་གྱི།ི།

 དག་ེལགེས་པོདྨ་འབུམ་གྱི་ིབཅུད་ཆོགས་པོའ།ི།

 དུས་ཚསེ་དག་ེབར་སྨོནོ་ལམ་ཚགོས་མགནོ་དུ།།

 མཚན་དཔོེའ་ིག་ེསར་འཛུམ་པོའ་ིདགའ་སྟནོ་ངམོས།།

 ད་ེཚ་ེའདུས་ཚགོས་དད་ལྡན་རྒྱ་མཚ་ོརུ།།

 མཉེམ་མདེ་ཟིས་གཙང་སྲིས་ཀྱིི་སྐྱེ་རབས་ཕྲེངེ༌།།

 འཆོད་པོའ་ིབདུད་རྩོིའ་ིཟིགེས་མ་འབུམ་བསྐྱལི་ཏི།ེ།

 སྐྱ་ེརྒུའ་ིར་ེབ་དནོ་ལྡན་མཆོགོ་ཏུ་དག།ེ
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 རྡ་ོརྗེེའ་ིསྲིགོ་ག་ིཤསི་པོ་བསྒྲུབ་པོའ་ིསླད།།

 མ་ིའགྱུར་གཡུང་དྲུང་བརྟེན་པོའ་ིཆོ་ོག་ཡིསི།། 

 འདྲེནེ་པོ་མཆོགོ་ལ་བརྟེན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་གྱི།ི།

 ལགེས་མཛད་བཀྲ་ཤསི་སྣང་བ་འབུམ་དུ་སྤྲོསོ།།

 སྲིདི་ཞིའི་ིདག་ེལགེས་སྣང་བ་པོདྨའ་ིམཛདོ།།

 ལམ་རམི་མཆོན་བུ་བཞི་ིསྦྲགས་རནི་ཆོནེ་གཏིརེ།།

 འཆོད་པོའ་ིགང་གསུང་དབྱངས་ཀྱིི་རལོ་མ་ོཡིསི།། 

 དག་ེལགེས་བྱ་ེབའ་ིགཏིརེ་ཁ་འབྱདེ་པོར་མཛད།། 

 ཅེས་ལྷར་བཅས་འགྲོོ་བའི་འདྲེེན་མཆོོག་སྲིིད་ཞིིའི་གཙུག་རྒྱན་

སྤྱིི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་བའི་དབང་པོོ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེེན་པོ་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིརྣམ་པོར་ཐར་པོ་རྒྱ་ཆོེན་སྙིིང་

རྗེའེ་ིརལོ་མཚ་ོརླབས་འཕྲེངེ་བརྒྱ་ལྡན་ཞིསེ་བྱ་བ་ལས། ཆོསོ་ཚགོས་

ཁག་ལ་ཞིབས་བཅགས་དང་ཀངོ་པོོའ་ིསྐརོ་ལམ་སྟནོ། མད་ོསྨོད་འག་ོ

འཐུས་མཇལ་བཅར། ཉེ་ིཧངོ་དུ་ཕེབས་བཞུད། ཕུར་པོའ་ིགཏིརོ་སྒྲུབ་དང་

གསར་མཁན་ཁག་གཅགི་མཇལ་བཅར། ཚགོས་སྡེ་ེདང༌། གཞིསི་སྒོར། 

ཝར་ཎ། རྡརོ་གདན་བཅས་སུ་ཆོབིས་བསྒྱུར། ལས་བསྡེམོས་ཚགོས་

ཆོནེ། བདོ་གཞུང་དམངས་དང་མད་ོསྨོད་ཐུན་མངོ་ནས་བརྟེན་བཞུགས་

བསྟར་འབུལ་སགོས་ཀྱི་ིསྐརོ་ཏི།ེ རླབས་འཕྲེངེ་ཞི་ེབརྒྱད་པོའ།ོ།།།
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རླབས་འིཕྲེངེ་ཞ་ེདགུ་པེ།

ཨུ་རུ་སུ་དང་སགོ་པོ།ོ སུད་ས།ི གྷི་ིརི་ས།ི ཨི་ར།ི ཚགོས་སྡེ་ེ

ཁག་གཅགི་བཅས་སུ་ཆོབིས་བསྒྱུར་དང༌། མཛད་གཙ་ོརྣམ་

པོའ་ིལས་དནོ་བྱདེ་ཕྱིགོས་སྐོར་བཀའ་བསྡུར། རྡརོ་གདན་དང་

ཝར་ཎར་ཆོབིས་བསྒྱུར་དང་འབྲལེ་བརྟེན་བཞུགས་བསྟར་

འབུལ་སགོས་ཀྱི་ིསྐརོ།
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ས་བཅད་དང་པེ།ོ 

ཨུ་རུ་སུ་དང་སགོ་པོརོ་ཆོབིས་བསྒྱུར་དང་གསར་འགདོ་པོ་ཨི་ེ

འཇ་ེསངི་མཇལ་བཅར། 

༡༽ཨུ་རུ་སུ་དང་སགོ་པེོརོ་ཆེབིས་བསྒྱུརོ།

 ༡༩༧༩ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༡༢ ཉེནི་འཛམ་གླེངི་ཞིི་བདེའ་ིཆོདེ་ཨི་ེ

ཤ་ཡི་ནང་པོའི་ཞིི་བདེ་ཡིི་ཚོགས་འདུ་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོོར་གདན་ཞུས་

ལྟར། བཞུགས་སྒོར་ནས་ཆོབིས་ཐནོ་གྱིསི་ཨུ་རུ་སུའ་ིརྒྱལ་ས་མ་ོས་ི

ཁརོ་ (Moscow) ཞིབས་འཁདོ་སྐབས་གནམ་ཐང་དུ་སྦུར་ཡིད་ཐི་ཡི་ 

(Buryatia) མཁན་པོ་ོབློ་མ་དང༌། རུ་སུ་ཡི་ེཤུའ་ིཆོསོ་ཚགོས། ཁ་ཆོེའ་ི

ཆོོས་ལུགས་བཅས་ཀྱིི་དབུ་ཁྲོིད་གནད་ཡིོད་ཁག་ནས་འཚམས་ཞུའི་མེ་

ཏིགོ་དང་མཇལ་དར་ཕུལ་ཏི་ེ (Hotel Ukraina) མགྲོནོ་ཁང་དུ་གདན་

འདྲེནེ་ཞུས། 

 ཉེིན་གུང་ཡིེ་ཤུའི་ཆོོས་ལུགས་ཀྱིི་བློ་མ་གཙོ་བོས་སྣེ་ལེན་དང་
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སྦྲགས་གསོལ་སྟོན་འདེགས་འབུལ་དང་དགའ་བསུའི་གསུང་བཤད་

གནང༌། ད་ེརྗེསེ་རུ་སུའ་ིགཞུང་འབྲེལ་ཕ་ོབྲང་ (Kremlin) ཉེ་ེའཁརོ་

དང༌། མཁའ་དབྱངིས་འཕུར་འཁརོ་གྱི་ིའགྲོམེས་སྟནོ་ཁང་བཅས་ལ་

གཟིགིས་སྐོར་བསྐྱངས། མ་ོསི་ཁོའ་ིགཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆོནེ་མོའ་ིགཙ་ོ

འཛིན་གཞིོན་པོ་ནས་གསོལ་ཇའི་སྣེ་ལེན་དང་སྦྲགས་སློབ་གྲྭའི་ལོ་རྒྱུས་

སྙིན་སྒྲིནོ་ཞུས། སླབོ་གྲྭའི་ཁངོས་ཀྱི་ིའགྲོེམས་སྟནོ་སགོས་ལ་ཐུགས་ཞིབི་

བསྐྱངས།

 ཚསེ་ ༡༣ ཉེནི་རྒྱལ་སའ་ིཕྱི་ིརལོ་དུ་སྤྱི་ིལ་ེབདུན་ཅུ་ཙམ་གྱི་ི

སར་ཡིོད་པོའི་ཡིེ་ཤུའི་ཆོོས་ཁང་ཆོེན་མོར་ཆོིབས་བསྒྱུར་གཟིིགས་སྐོར་

བསྐྱངས་སྐབས་ ཆོསོ་ཁང་ལྟ་ེབའ་ིནང་མ་ིགྲོངས་སྟངོ་ཕྲེག་གཉེསི་ཙམ་

ནས་གསལོ་འདབེས་སྨོནོ་ལམ་བྱདེ་བཞིནི་པོ་དང༌། གཙ་ོའཛནི་བློ་མས་

གསལོ་ཇའ་ིསྣ་ེལནེ་ཐགོ་དགའ་བསུའ་ིགཏིམ་བཤད་གནང༌། ཕྱིི་ཉེནི་སྦུར་

ཡིད་ཐ་ིཡི་མངའ་ཁངོས་གྲོངོ་ཁྱེརེ་ཨུ་ལན་ཨུ་ཌརི་ (Ulan-Ude) ཞིབས་

བཅགས་དང༌། རུ་སུའ་ིམཁན་པོ་ོབློ་མ་སགོས་ནས་ཕེབས་བསུ་དང་

བཅས་ར་ིབ་ོདག་ེརྒྱས་དགའ་ལྡན་བཀྲ་ཤསི་ཆོོས་འཁརོ་གླེངི་ (དགནོ་པོ་

འད་ི ༡༩༤༦ ལརོ་དྷརྨ་སྐྱབས་ནས་ཕྱིག་བཏིབ་པོར་བཤད།) དུ་དགནོ་

པོའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ནས་སེར་སྦྲེངས་སྤྱིན་རྒྱ་སྤེོས་སྣེ་དང་བཅས་འདུ་

ཁང་ནང་ཚགོས་དབུར་གདན་ཞུས་ཀྱིསི་སྐྱབས་སམེས། དགའ་ལྷ། 

སྐབས་གསུམ་པོ། ཉེ་ིགཞིནོ་འཆོར་ཀ རྨད་བྱུང་བསྐལ་པོ། གནས་བཅུ། 

ཁྲུས་གསལོ། མལ་བཅས་གསུང་རྗེསེ་དག་ེའདུན་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་
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སྩལ། 

 དེ་རྗེེས་སོག་རིགས་མི་མང་རྒོན་གཞིོན་སྟོང་ཕྲེག་གསུམ་ཙམ་

ལ་སྐྱབས་སམེས་དང་ལྟུང་བཤགས་ཀྱི་ིལྗོགས་ལུང་དང༌། ཆོསོ་ཀྱི་ིསྙིངི་

པོ་ོགཞིན་ཕན་ལྷག་བསམ་དགོས་གལ་སོགས་ལམ་སྟོན་མཛད་པོར་དད་

གུས་དགའ་སྤྲོསོ་རྣམ་འགྱུར་གསལ་བར་མངནོ། ཉེནི་གུང་མཁན་པོ་ོབློ་

མས་གསོལ་སྟོན་འབུལ་གཤོམ་ཐོག་དགའ་བསུའི་གསུང་བཤད་དང༌། 

རྒྱ་མིས་བཙན་གནོན་བྱུང་བར་གདུང་སེམས་ཀྱིིས་སྨོོན་ལམ་འདེབས་རྒྱུ་

ཡིིན་པོ་སོགས་སྙིན་སེང་གནང་བ་དང་འབུལ་ཚན་འདེགས་འབུལ་ཞུས་

པོ་རྣམས་རང་སླགོ་ཁར། དགནོ་སྤྱིརི་ཐུབ་སྐུ། དགའ་ལྷ་དང་ཐུབ་དབང་

ག་ིསྐུ་ཐང༌། ལམ་རམི་ཆོནེ་མ།ོ གསརེ་ཕྲེངེ༌། ལམ་རམི་གསརེ་ཞུན་མ་

ཚར་བཅུ་དང་ཕྱིག་དངུལ་བཅས་གསལོ་རས་སྩལ། མཁན་པོ་ོབློ་མས་

དྷ་རམ་ས་ལར་སློབ་གཉེེར་བ་གཏིོང་འདོད་ཡིོད་ཚུལ་ཞུས་པོར་ང་ཚོའི་

ཕྱིགོས་ནས་དགའ་བསུ་ཡིདོ་ཅསེ་སྩལ། 

 སོག་པོོ་གཞུང་ནས་དམིགས་བསལ་གནམ་གྲུ་གོ་སྒྲིིག་གདན་

ཞུས་ལྟར། སགོ་པོོའ་ིརྒྱལ་ས་ཨུ་ལན་བྷ་ཀྲརོ་ (Ulan Bator) ཆོབིས་

བསྒྱུར་ཞིབས་སོར་འཁོད་འབྲེལ་ཐོག་མའི་རྟེེན་འབྲེལ་སླད་སོག་པོོའ་ི

གསལོ་ཇ་དང་རྟེའི་འ་ོམ་འདགེས་འབུལ་དང་སྦྲགས། དགའ་ལྡན་ཐགེ་

ཆོེན་ཆོོས་གླེིང་དུ་སེར་སྦྲེངས་སྤྱིན་རྒྱ་སྤེོས་སྣེ་བཅས་ཚོགས་དབུས་སུ་

གདན་ཞུས་བཞུགས་ཁྲོིར་ཞིབས་སོར་འཁོད་དེ་དགེ་འདུན་བརྒྱ་སྐོར་

ལྷན་དུ་བློ་མཆོདོ་ཀྱི་ིཚགོས་འཁརོ་དང༌། མཇུག་ཏུ་མལ། གྲྭ་མང་ལ་
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མཇལ་ཁ། དགའ་ལྷའ་ིལྗོགས་ལུང༌། ཕྱི་ིལགོས་སུ་སགོ་རགིས་རྒོན་

གཞིནོ་ཁྲོ་ིཕྲེག་ཙམ་ལ་ཞིལ་མཇལ་དང༌། བཀའ་སླབོ། མ་ཎིའ་ིལྗོགས་

ལུང་བཅས་སྩལ།  དགནོ་པོའ་ིནང་ཁངོས་ལྷ་ཁང་ཁག་དང༌། དཔོེ་མཛདོ་

བཅས་ལ་གནས་གཟིགིས། ྋགོང་ས་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པོ་ཆོནེ་པོ་ོ

དེ་སྔ་བཞུགས་མྱོོང་བའི་གཟིིམ་ཆུང་དུ་ལྷོད་བཞུགས་ཀྱིིས་ཕྱིག་དཔོེ་ཁག་

ལ་ཐུགས་ཞིིབ་བསྐྱངས། 

 ཚསེ་ ༡༦ ཉེནི་ཨི་ེཤ་ཡིའ་ིནང་པོའ་ིཆོསོ་ཚགོས་ནས་གདན་

ཞུས་ལྟར། དགའ་ལྡན་ཐགེ་ཆོནེ་གླེངི་དགནོ་པོའ་ིཁངོས་ནང་པོའ་ིསླབོ་

གཉེེར་ཁང་དུ་ཨིེ་ཤ་ཡི་ནང་པོའི་ཞིི་བདེའི་ཚོགས་འདུ་དབུ་འབྱེད་མཛད་

སྒོོར་ཆོིབས་བསྒྱུར་གྱིིས་རྟེེན་གཙོར་སྙིན་ཤལ་དང་སྣང་གསལ་སྒྲིོན་མེ་

ཞིལ་འབྱདེ།  མཛད་སྒོོའ་ིཐགོ་བཞུགས་ཞིབས་འཁདོ་འབྲལེ་མཁན་པོ་ོ

བློ་མའི་ལས་བསྡེོམས་སྙིན་སེང་དང་གསུང་བཤད་གནང་རྗེེས་ཡུལ་ཁག་

གི་དབུ་ཁྲོིད་རྣམ་པོས་ཕུལ་འབྱོར་གྱིི་གསུང་འཕྲེིན་ཁག་སྙིན་སྒྲིོན་དང༌། 

ཞིི་དོན་ཨིེ་ཤ་ཡིའི་ནང་པོའི་ཆོོས་ཚོགས་ནས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་

ཆོནེ་པོ་ོམཆོགོ་གསི་སྐྱ་ེའགྲོ་ོསྤྱི་ིདང༌། ལྷག་པོར་འཛམ་གླེངི་ཞི་ིབདེའ་ིཆོེད་

དུ་རླབས་ཆོེན་མཛད་འཕྲེིན་མཚུངས་ཟླ་མེད་པོ་བསྐྱངས་པོར་ཆོེ་བསྟོད་

ཀྱིི་ཆོེད་དུ་དམིགས་བསལ་གཟིེངས་རྟེགས་ཤིག་འབུལ་བཞིེས་མཛད། 

གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་དུ་སོག་པོོའ་ིཆོོས་དོན་ལྷན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་

ནས་མཇལ་བཅར་དང་བཀའ་མལོ་ཞུས། ཚགོས་ཐངེས་རྗེསེ་མར་ྋགོང་

ས་མཆོགོ་ནས། ‘‘ཆོསོ་ཚགོས་འདིའ་ིཐགོ་ངསོ་རང་ང་ོཞུགས་བྱ་རྒྱུའ་ིག་ོ
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སྐབས་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ོབྱུང༌། འད་ིལྟ་བུའ་ིཚགོས་འདུའ་ིཐགོ་

ནས་འཛམ་གླེངི་ཞི་ིབད་ེདང༌། ནང་ཆོོས་སྲུང་སྐྱབོ། ཡུལ་ཁག་ཕན་ཚུན་

གྱིི་ནང་པོ་ནང་ཚགས་དབར་ཕན་ཚུན་གོ་རྟེོགས་བཅས་ཀྱིི་ཐོག་དོན་ཕན་

ལྡན་པོའ་ིཤུགས་སྣནོ་ཐབེས་ཐུབ་རྒྱུར་ཡིདི་ཆོསེ་ཡིདོ།

 འཛམ་གླེིང་ཞིི་བདེ་ཡིོང་བར་སྔོན་དུ་ནང་སེམས་ཀྱིི་ཞིི་བདེ་མེད་

ཐབས་མདེ་པོ་དང༌། སམེས་ཀྱི་ིཞི་ིབདེའ་ིའགགོ་རྐྱེནེ་གཙ་ོབ།ོ ཞི་ེསྡེང༌། 

འཁནོ་སམེས། ཕྲེག་དགོ་སགོས་ཀྱི་ིདཀྱིལི་ནས་ཕྱི་ིརལོ་ཀྱི་ིཞི་ིབད་ེསྲི་

བརྟེན་ཡུན་གནས་ཡིངོ་ཐབས་ཤནི་ཏུ་དཀའ། འད་ིལྟ་བུའ་ིསམེས་སྟངེ་

གི་མི་མཐུན་པོའི་དཔུང་དེ་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིིས་ལེགས་པོར་

གསུངས་པོའ་ིབསྟན་པོའ་ིསྙིངི་པོ།ོ བྱམས་པོ་དང༌། སྙིངི་རྗེ།ེ གཞིན་ཕན་

གྱི་ིབསམ་པོའ་ིབྱནི་མཐུ་ལ་བརྟེནེ་ནས་འཇམོས་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ།

 ནང་པོའི་ལྟ་བའི་གཞིི་རྩོ་ནི་རྟེེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་

ཚུལ་ལུགས་ད་ེཡིནི་པོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་སམེས་ཀྱི་ིགནས་ཚུལ་སྐརོ་ཟིབ་

ཅིང་རྒྱས་པོ་གསུངས་ཡིོད་པོ་བཅས་ནང་པོའི་ཆོོས་ནི་རྒྱུ་མཚན་ལ་གཞིི་

བཅལོ་བའ་ིཆོསོ་ལུགས་ཤགི་དང༌། ཚན་རགི་དང་མཐུན་པོའ་ིཆོསོ་

ལུགས་ཤགི་རདེ། དསེ་ན་ནང་ཆོསོ་ཉེམས་ལནེ་གྱི་ིཐོག་ནས་མིའ་ིདངེ་

རབས་ཀྱིི་སྤྱིི་ཚོགས་བདེ་དོན་ལ་ཕན་རླབས་ཆོེན་པོོའ་ིཞིབས་འདེགས་

སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། ད་ལམ་སྐད་རགིས་གསུམ་ནས་བཤད་བསྒྱུར་བྱདེ་

དགསོ་སྟབས་དུས་ཚདོ་འགརོ་གཞི་ིཆོ་ེསྟབས་མང་པོ་ོཞུ་འདདོ་མདེ།

 མཐའ་དོན་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆོོས་དར་ཁྱེབ་ཆོེན་པོོ་བྱུང་
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མྱོོང་བའི་ཡུལ་འདིའི་ནང་ཆོོས་ཚོགས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིིག་ལ་བཅར་ཐུབ་པོ་

དགའ་ཚརོ་བྱུང་ཞིསེ་སླར་ཡིང་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ཚང་མར་ཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་

ཡིནི།’’ ཞིསེ་སྩལ། 

 སྐབས་དེར་གསར་འགོད་པོ་ཚོར‘‘འདས་པོའི་དུས་སྐབས་

ནང་སོག་ཡུལ་ནི་འབྲོག་རིགས་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཡིིན་པོ་དེ་དག་ད་ཆོ་ཡིར་

རྒྱས་རླབས་ཆོ་ེབྱུང་བ་ཞིགི་རདེ། ནང་ཆོསོ་ཀྱི་ིདགངོས་དོན་དང༌། མར་

ཁ་ེསའི་ི (Marxist Theory) འདོད་ཚུལ་གཉེསི་དབར་སྤྱིརི་བཏིང་

དམགིས་ཡུལ་འདྲེ་མཚུངས་མང་པོ་ོཡིདོ་པོ་རདེ། ཡིནི་ནའང་གྲུབ་མཐའ་

གཅིག་གིས་མིའི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་དགོས་གལ་ཚང་མར་ལྡང་ཐབས་མེད་པོ་

ཞིགི་རདེ། ངསོ་རང་རང་ཡུལ་གྱིར་ནས་བཙན་བྱལོ་དུ་ལ་ོང་ོཉེ་ིཤུ་ཙམ་

ཞིགི་འགྲོ་ོག་ིཡིདོ་ཅངི༌། ད་ེརངི་ངསོ་རང་ནང་ཆོསོ་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ིཆོདེ་དུ་

ཡུལ་འདརི་ཡིངོ་ཐུབ་པོར་ཧ་ཅང་ག་ིདགའ་པོ་ོབྱུང༌།’’ ཞིསེ་གསུངས། 

 དེ་རྗེེས་དམིགས་བསལ་གནམ་གྲུའི་ཐོག་ཆོིབས་བསྒྱུར་གྱིིས་

རྒྱལ་སའི་ནུབ་ཕྱིོགས་སྤྱིི་ལེ་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུའི་སར་རྩྭ་ཐང་སྟེང་གི་རྫ་

དམར་ཞིེས་པོའི་ཞིིང་འབྲོག་སྤྱིི་ཁང་ཁག་གཅིག་ལ་གཟིིགས་སྐོར་དང༌། 

སྒོེར་ཁྱེིམ་ཕྱིིང་གུར་ཁག་གཉེིས་ནང་གདན་ཞུས་ཀྱིིས་གསོལ་ཇ་དང་

ཞིལ་ཏིགོ་འདགེས་འབུལ་དང༌། ཤདེ་རྩོལ་འགྲོན་བསྡུར། རྟེ་རྒྱུག་སགོས་

གཟིགིས་འབུལ་ཞུས། གྲོངོ་ཁྱེརེ་ནང་མཉེམ་འབྲལེ་ཚངོ་ཁང་ཞིགི་ཏུ་

གདན་ཞུས་ཀྱིིས་ཟིངས་ཀྱིི་ཆོོས་རྒྱལ་གྱིི་འབག་ལྟ་བུ་ཞིིག་གཟིིགས་པོར་

དགྱིསེ་བཞིསེ་ཡིངོ་བ་ཞིསེ་ཞུས་པོ་ལྟར་བཞིསེ་ཆོ་མཛད། 
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 ཕྱིི་ཉེིན་དེ་སྔའི་ཁལ་ཁ་རྗེེ་བཙུན་དམ་པོའི་ཕོ་བྲང་འགྲོེམས་སྟོན་

ཁོངས་ལྷ་ཁང་ཁག་ཏུ་སྐུ་ཐང་དང་མཆོོད་ཆོས་རིན་ཐང་ཆོེ་ལ་ངོ་མཚར་

ཅན་ཤ་སྟག་དང༌། རྗེ་ེབཙུན་དམ་པོའ་ིབཞུགས་ཁྲོརི་འབལོ་གདན་ཉེ་ི

ཤུ་རྩོ་བཞི་ིཡིདོ་པོ། གཞུང་ག་ིདཔོ་ེམཛདོ་ཁང་བཅས་ལ་གཟིགིས་སྐརོ་

བསྐྱངས། དའེ་ིནང་བདོ་དང་སགོ་པོོའ་ིདཔོ་ེཆོ་པོདོ་འབུམ་ལྔ་ཙམ་ཡིདོ་

ཚུལ་གླེངེ༌། རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ནས་ཉེནི་གུང་གསལོ་ཚགིས་སྒྲིགི་

གཤམོ་འབུལ་བཞིསེ། 

 གཞུང་གི་འགྲོེམས་སྟོན་ཁང་དང་སྒྱུ་རྩོལ་འགྲོེམས་སྟོན་ཁང་

བཅས་སུ་གཟིགིས་སྐརོ། འགྲོམེས་སྟོན་ཁང་དུ་ས་ཁྲོ་ཞིགི་གཟིགིས་མ་

ཐག་འདིའ་ིནང་དུ་ཨི་ིཏྲ་ལི་ (Italy) ཚང་མ་ིའདུག་གསུངས་པོར་

ལས་བྱདེ་རྣམས་ཁ་སྐྱེངས་སུ་གྱུར། བཟི་ོརགིས་སྒྱུ་རྩོལ་འགྲོམེས་སྟནོ་

ཁང་དུ་དུས་འཁོར་བློོས་བསླངས་ཤིག་ཡིོད་པོར་སྒྲིིག་སྟངས་སྐོར་ལ་

བཀའ་སླབོ། ད་ེརྗེསེ་ཕྱི་ིསགོ་ག་ིརྒྱལ་ས་ཨུ་ལན་བྷ་ཀྲརོ་གཞུང་ཁང་དུ་

སོག་གཞུང་གནད་ཡིོད་དཔོོན་རིགས་ཁག་གཅིག་ལ་ལྷོད་མཇལ་བཀའ་

མལོ་ལྷུག་པོར་བསྐྱངས། 

 སྐབས་དེར་སོག་གཞུང་ཕྱིོགས་ནས་ཡུལ་དེའི་སྲིིད་བློོན་གཞིོན་

པོ་སྐུ་ཞིབས་ཚེ་དཔོག་མདེ་དང༌། སགོ་ཡུལ་ཆོསོ་ཚགོས་ལྷན་ཁང་ག་ི

གཙ་ོའཛནི། དྲེལི་བསྒྲིགས་ལས་དནོ་སྐརོ་གྱི་ིཚགོས་ཆུང་ག་ིགཙ་ོ

འཛནི་གཞིནོ་པོ། ཆོབིས་བསྒྱུར་སྐབས་སྣ་ེཤན་པོ་སགོ་གཞུང་ཕྱི་ིལས་

ཁང་ག་ིལས་བྱདེ་བཅས་མཇལ་བཅར་ཞུས། 
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 ཐོག་མར་སྐུ་ཞིབས་ཚེ་དཔོག་མེད་ནས་སྐུའི་འཚམས་འདྲེི་དང་

སྦྲགས་ད་ལམ་ཞིི་དོན་ཨིེ་ཤ་ཡིའི་ནང་པོའི་ཚོགས་འདུ་ནས་གདན་ཞུས་

ལྟར་ྋགོང་ས་ཆོེན་པོོ་ང་ཚོའི་ཡུལ་འདིར་ཕེབས་ཐུབ་པོ་ཧ་ཅང་དགའ་

སྤྲོ་ོཆོནེ་པོ་ོབྱུང་ཚུལ་དང༌། བདོ་སགོ་གཉེསི་གནའ་རབས་ནས་འབྲལེ་

བ་དམ་ཟིབ་ཡིདོ་པོའ་ིསྐརོ། ༡༩༢༡ ལརོ་སགོ་ཡུལ་དུ་གསར་བརྗེ་ེབྱུང་

རྗེེས་བོད་གཞུང་ནས་སོག་གཞུང་ངོས་འཛིན་ཁས་ལེན་གནང་བ་དང༌། 

༡༩༢༤ ལརོ་སགོ་གཞུང་ནས་བདོ་གཞུང་ངསོ་འཛནི་དང་སྦྲགས་བོད་དུ་

སགོ་པོོའ་ིགཞུང་ཚབ་ཐགོ་མར་བཙུགས་པོ་དང༌། གཞུང་ཚབ་པོ་ཁངོ་ག་ི

མངི་ལ་མགནོ་པོ་ོཆོངི་ཞིསེ་ཟིརེ་ལུགས་དང༌།

 ཆོོས་ཚོགས་འདི་འཛམ་གླེིང་སྤྱིི་དང་ལྷག་པོར་ཨིེ་ཤ་ཡིའི་ནང་

ཞིི་བདེ་ཡིོང་བའི་ཆོེད་དུ་བཙུགས་པོ་ཞིིག་ཡིིན་སྟབས་འདིར་ྋགོང་ས་

མཆོོག་ཞིབས་འཁདོ་ཐུབ་པོ་ཧ་ཅང་གལ་ཆོནེ་པོ་ོཡིནི་པོའ་ིསྐརོ། སགོ་

ཡུལ་གྱིི་གསར་ཤོག་ཚགས་པོར་ཁག་ནང་ྋགོང་ས་མཆོོག་ཆོིབས་

བསྒྱུར་སྐརོ་གསལ་བསྒྲིགས་རྒྱ་ཆོ་ེདང༌། མ་ོསི་ཁ་ོརླུང་འཕྲེནི་ཐགོ་ནས་

ཀྱིང་འད་ིསྐརོ་རྒྱང་བསྒྲིགས་བྱས་པོ་སགོས་ཀྱི་ིསྐརོ། བདོ་སགོ་གཉེིས་

དབར་ཐུན་མངོ་མ་ཡིནི་པོའ་ིའབྲལེ་ལམ་ཡིདོ་པོ་དང༌། མའི་ིམིང་རྣམས་

ཀྱིང་གཅགི་པོ་ཡིནི་པོའ་ིསྐརོ་སགོས་གསལ་བཤད་སྙིན་སངེ་ཞུས་པོར།

 ྋགོང་ས་མཆོོག་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པོོའ་ིནང་དམིགས་བསལ་

འབྲེལ་བ་བྱུང་བའི་ཡུལ་གྲུ་འདིར་ད་ལམ་དངོས་སུ་ཕེབས་ཐུབ་པོ་ཐུགས་

དགྱིསེ་ཚརོ་ཆོནེ་པོ་ོབྱུང་བ་དང༌། བདོ་སགོ་གཉེིས་ཆོསོ་དང་རགི་གཞུང་



137

གང་ག་ིཆོ་ནས་ཧ་ལམ་གཅགི་གྱུར་ལྟ་བུ་ཡིནི་པོས་མ་ཚད། ལྷག་པོར་

ཆོོས་ཀྱིི་ཐད་ནས་རྒྱ་གར་དང་བོད་དབར་དགེ་རྒོན་དང་དགེ་ཕྲུག་ལྟ་བུའི་

འབྲལེ་བ་ཇ་ིལྟར་ཡིདོ་པོ་བཞིནི། བདོ་སགོ་དབར་ཡིང་དག་ེརྒོན་དག་ེ

ཕྲུག་ལྟ་བུའ་ིའབྲལེ་ལམ་བྱུང་ལུགས་སགོས་སྩལ།

 ཡིང༌། སྐུ་ཞིབས་ཚ་ེདཔོག་མདེ་ནས། ང་ཚོའ་ིཡུལ་དུ་གསར་

བརྗེེ་མ་བྱས་གོང་ཡུལ་མིའི་རྩོ་འབོར་གྱིི་བརྒྱ་ཆོ་གཅིག་ཙམ་མ་གཏིོགས་

ཡི་ིག་ེཤསེ་མཁན་མདེ་ཀྱིང༌། དངེ་སང་ཤསེ་རགི དཔོལ་འབྱརོ། ཆོབ་

སྲིིད་གང་ཐད་ནས་ཡིར་རྒྱས་ཆོེན་པོོ་ཕྱིིན་ཡིོད་པོ་སོགས་གསར་བརྗེེའི་

དག་ེམཚན་སྐརོ། དངེ་སང་སགོ་པོ་ོརྒྱལ་ཡིངོས་སུ་མངའ་སྡེ་ེཁག་བཅ་ོ

བརྒྱད་ཡིདོ་ཚུལ། དངེ་ཡིདོ་ཆོསེ་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སླབོ་གྲྭ་འད་ི ༡༩༤༢ 

ལརོ་གསར་དུ་བཙུགས་པོ། མཉེམ་འབྲལེ་ཁང་ཁག་ག་ིནང་སྒོརེ་བདག་

ནོར་ཕྱུགས་བདུན་ཅུ་སྐོར་ཡིོད་པོ་སོགས་ཡུལ་མི་བྱིངས་ཀྱིི་འཚོ་བའི་

གནས་སྟངས་ལགེས་པོ་ོཡིདོ་པོ་བཅས་ཀྱིི་སྐོར་དང༌། 

 རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་སྲིིད་བྱུས་ལ་ཆོ་བཞིག་ན་ཞིི་བདེ་མཉེམ་མཐུན་དེ་

ང་ཚའོ་ིཕྱི་ིའབྲལེ་སྲིདི་བྱུས་ཀྱི་ིགཞི་ིརྩོ་ཡིནི་པོ་དང༌། ཡུལ་ཁག་གྱི་དྲུག་

མཉེམ་དུ་རྒྱལ་འབྲལེ་ (diplomatic relation) ཡིདོ་པོ་དང༌། ༡༩༦༡ 

ནང་མཉེམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚགོས་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱས། རུ་སུ་མཉེམ་

དུ་དམགིས་བསལ་གྱི་ིའབྲལེ་བ་ཡིདོ་པོ་དང༌། ད་ེམནི་སྤྱི་ིཚགོས་རངི་

ལུགས་དང༌། མ་རྩོའ་ིརངི་ལུགས་ཀྱི་ིརྒྱལ་ཁབ་མང་པོོར་འབྲལེ་བ་དམ་

ཟིབ་ཡིདོ་ལུགས། ཡིང༌། ང་ཚོའ་ིས་མཚམས་མཉེམ་འཁལེ་རྒྱ་ནག་ན་ི
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དུས་རྟེག་ཏུ་རྒྱ་བསྐྱེད་རིང་ལུགས་པོ་ཡིིན་སྐོར་འགྲོེལ་བརྗེོད་དང་འབྲེལ། 

ཉེ་ེཆོར་རྒྱ་ནག་ག་ིས་ཁྲོའ་ིནང་ང་ཚོའ་ིས་ཆོ་བཅུག་ཡིདོ་པོ། རྒྱ་གཞུང་

གསི་ང་ཚོའ་ིས་མཚམས་སུ་དམག་ག་ིགྲོ་སྒྲིགི་ཡིང་ཡིང་བྱདེ་པོ། དམག་

འཁྲུག་ཡིངོ་རྒྱུ་ན་ིའགགོ་མ་ིཐུབ་པོ་ཞིགི་རདེ། ཅསེ་རྒྱ་ནག་གསི་ཤདོ་ཀྱི་ི

ཡིདོ་པོ་རདེ་ཅསེ་དང༌། 

 ཡིང༌། རྒྱ་མསི་སྔནོ་དུ་རུ་སུའ་ིའག་ོཁྲོདི་ཚརོ་སགོ་པོོའ་ིསྐརོ་

གླེངེ་སླངོ་སྐབས་རུ་སུས་དེའ་ིལན་དུ། ད་ེན་ིསགོ་པོོའ་ིནང་སྲིདི་ཀྱི་ིདནོ་

གནད་ཅགི་ཡིིན་པོས་ང་ཚསོ་གང་ཡིང་བརྗེོད་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རེད། ཅསེ་

ལན་སློག་པོ་རདེ། ཅསེ་དང༌། བདོ་པོས་རྒྱ་མརི་འཐབ་རྒོལོ་བྱདེ་བཞིནི་པོ་

དེར་ང་ཚོའི་ཕྱིོགས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡིོད་ཚུལ་སོགས་འགྲོེལ་བརྗེོད་ཞུས་

པོར།

 ྋགོང་ས་མཆོོག་ནས་གནས་ཚུལ་གསལ་པོོ་གསུང་གནང་བ་

ཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེཞིསེ་དང༌། སགོ་ཡུལ་ནང་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའ་ིརངི་གང་ཅིའ་ི

ཐད་ནས་ཡིར་རྒྱས་ཆོནེ་པོ་ོཕྱིནི་པོར་དགྱིསེ་ཚརོ་བྱུང་བའ་ིསྐརོ། ངསོ་

རང་སྔོན་མ་ནས་མར་ཁེ་སེའི་སྤྱིི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱིི་འགོ་ཏུ་མི་མང་

ག་ིའཚ་ོབ་སྐྱལེ་སྟངས་སྐརོ་ཤསེ་འདདོ་ཆོནེ་པོ་ོཡིདོ། ད་ལམ་དངསོ་སུ་

མཐོང་ཐུབ་པོ་མཉེེས་པོ་ོབྱུང་ལུགས།

 རེ་བ་ཞིིག་ལ་གཞིི་བཅོལ་ནས་འཐབ་རྩོོད་བྱེད་པོ་ནི་མིའི་རང་

བཞིནི་གྱི་ིབྱདེ་སྟངས་ཤགི་རདེ། ང་ཚ་ོདངེ་སྐབས་དཀའ་ངལ་ཆོ་ེསྒོང་ག་ི

དུས་ཚདོ་ཅགི་བརྒྱུད་ད་ེའགྲོ་ོག་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ཅསེ་དང༌། ང་ཚོའ་ིཕྱིགོས་
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ནས་དང་པོོ་ཉེིད་ནས་སྤྱིི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱིི་རྒྱལ་ཁབ་ཚ་ོདང་འབྲེལ་

བ་བྱདེ་འདདོ་ཡིདོ། འནོ་ཀྱིང༌། ད་ལྟ་བར་དུས་ཚདོ་མ་སྨོནི་པོ་རེད། ད་

ལམ་སྲིིད་དོན་གྱིི་ཐོག་ནས་མཐོང་ཚུལ་རྙིོག་པོོ་ཡིོད་པོའི་གནས་སྟངས་

འདི་འདྲེ་ཞིིག་གི་འོག་ཏུ་ཡུལ་འདིར་ཡིོང་ཐུབ་པོ་ཧ་ཅང་དགའ་པོོ་བྱུང་

ཞིསེ་སྩལ། 

 སྐུ་ཞིབས་ཚ་ེདཔོག་མདེ་ཀྱིསི་མཐའ་བསྡེམོས་ལྟ་བུར། བདོ་མ་ི

རྣམས་སྐུ་ངལ་གྱིི་དུས་སྐབས་འདིར་ང་ཚོའི་ཕྱིོགས་ནས་ཞིབས་འདེགས་

ཞུ་ཐུབ་པོ་ག་རེ་ཡིདོ་ཀྱིང་དགའ་པོའོ་ིངང་ནས་ཞུ་འདདོ་ཡིདོ། ཅསེ་ཞུས་

པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། བདོ་དནོ་བདནེ་པོའ་ིའཐབ་རྩོདོ་ཀྱི་ིང་ོ

བ་ོརབོ་ཙམ་འགྲོལེ་བརྗེདོ་དང་སྦྲགས། བདནེ་པོའ་ིགནས་ལུགས་ང་ོམ་

རྣམས་མི་མང་ནས་ཤེས་རྟེོགས་ཡིོང་བའི་ཐུགས་རེ་ཡིོད་ཚུལ་སོགས་

སྩལ། ད་ེརྗེསེ་ཟླསོ་གར་འཁྲོབ་ཁང་དུ་ཚགོས་འདུ་བ་ཡིངོས་རྫགོས་

དང་ལྷན་དུ་སོག་པོོ་དང་ཨུ་རུ་སུའི་ཟློས་གར་ཁག་འཁྲོབ་སྟོན་གཟིིགས་

འབུལ་ལ་ཐུགས་ཞིབི་བསྐྱངས།

 ཚསེ་ ༡༨ ཉེནི་ཆོསོ་ལུགས་ཁག་གི་དབུ་ཁྲོདི་རྣམས་དང༌། རྒྱ་

གར་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་དྲུང་ཆོེ་དང་པོོ་བཅས་ཀྱིིས་ཕེབས་སྐྱེལ་དང་

བཅས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཞིབས་སོར་འཁོད་སྐབས་ལྡི་དོན་

བཀའ་བློནོ་ས་འདུ་རནི་ཆོནེ་དང༌། བཞུགས་སྒོར་ནས་ཆོེད་ཕབེས་བཀའ་

བློནོ་སྐུ་བགྲོསེ་དང༌། སྤྱིི་འཐུས་ཚགོས་གཙ།ོ རྒྱ་གར་ཕྱི་ིལས་ཁང་ག་ི
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སྐུ་ཚབ་བཅས་ནས་འཚམས་ཞུའ་ིམཇལ་དར་འབུལ་བཞིེས་དང༌། ལྡ་ི

ལི་ཁུལ་སྡེོད་བོད་མི་རྣམས་ནས་ཕེབས་བསུ་གཟིབ་རྒྱས་དང་འབྲེལ་

བཞུགས་སྒོར་ཐེག་ཆོེན་ཆོོས་གླེིང་ཕོ་བྲང་གཟིིམ་ཆུང་དུ་ཞིབས་སོར་

བཀོད་མཚམས་བཀའ་ཤག་ནས་མལ་རྟེེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་

ཞུས་པོ་བཅས།jམཆོན།

༢༽རྒྱ་གརོ་གསརོ་འིགདོ་པེ་ཨེ་ེའིཇ་ེསངི་མཇལ་བཅརོ་

གསུང་འིཕྲེསོ། 

 ༡༩༧༩ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༧ ཉེནི་ངྷ་རམ་ས་ལར་གནས་སྡེོད་རྒྱ་

གར་གྱི་ིགསར་འགདོ་པོ་ཨི་ེའཇ་ེསངི་ (A.J. Singh) ྋགངོ་ས་མཆོགོ་

མཇལ་བཅར་གྱིསི་མར་ཁེ་ས་ི (Marxist Theory) དམར་པོོའ་ིརངི་

ལུགས་དང་ནང་ཆོོས་གཉེིས་མཉེམ་དུ་གནས་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་ཅེས་བཀའ་

གནང་ཡིདོ་པོ་ལྟར། ཉེ་ེཆོར་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ཕྱི་ིསགོ་ཏུ་ཆོསོ་ཚགོས་

ཀྱི་ིདབུ་བཞུགས་དང་འབྲལེ་གཟིིགས་སྐརོ་དུ་ཕབེས་པོར་བརྟེནེ། ད་དུང་

དགངོས་ཚུལ་ད་ེརང་ཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། སྤྱིརི་བཏིང་མར་ཁ་ེས་ིརངི་ལུགས་དང་

ནང་ཆོསོ་གཉེསི་དབར་འདྲེ་མཚུངས་ཀྱི་ིཆོ་མང་པོ་ོཡིདོ་པོ་རདེ། ཅསེ་

ངསོ་རང་གསི་སྔོན་ནས་བརྗེདོ་ཟིནི་པོ་ཡིནི། ཡིནི་ནའང་ད་རསེ་སགོ་

ཡུལ་ནང་བསྐྱདོ་སྐབས་གང་མཐངོ་བ་དང༌། ཡུལ་དེའ་ིད་ལྟའ་ིགནས་
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སྟངས་ཐོག་མར་ཁེ་སིའི་རིང་ལུགས་ནི་ཕྱིིའི་དངོས་པོོའ་ིཡིར་རྒྱས་ཁ་ོནའི་

ཐགོ་ཡིནི་པོ་དང༌། དསེ་མ་ིམང་སྐྱ་ོཔོ་ོདང༌། བཀྲསེ་ལྟགོས་ཀྱིསི་མནར་

བ། གྱིནོ་ཆོས་མདེ་པོ་སགོས་དབུལ་ཕངོས་ཀྱི་ིདཀའ་ངལ་ཡིདོ་པོའ་ི

སྐབས་སུ་དམིགས་ཡུལ་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཡིག་པོོ་ཡིིན་པོ་མངོན་གྱིི་ཡིོད་པོ་

རདེ།

 ཡིནི་ནའང༌། དགསོ་མཁ་ོའདི་རྣམས་གདངེ་འཁལེ་བ་ཞིིག་ཡིདོ་

མེད་ལ་མ་ལྟོས་པོར་མིའི་འདོད་པོ་ཁེངས་ཐབས་མེད་པོར་དེ་ལས་མང་བ་

ཞིགི་དགསོ་ཀྱིི་ཡིདོ་པོ་རདེ། དཔོེར་ན། རལོ་དབྱངས་དང༌། རགི་རྩོལ་ལ་

སགོས་པོ་དང༌། དའེ་ིརྗེསེ་གམོས་གཤསི་ཡིར་རྒྱས་ཀྱི་ིཐགོ་ད་དུང་ཤསེ་

འདོད་ཀྱི་ིབསམ་བློོས་ཉུལ་ཞིིབ་བྱདེ་རྒྱུ་ཤུགས་ཆོ་ེརུ་གཏིངོ་བཞིནི་པོ་རདེ། 

 ནང་ཆོསོ་ནང་ཕྱི་ིདངསོ་པོོའ་ིཡིར་རྒྱས་དང༌། ད་ེབཞིནི་མ་ིཚེའ་ི

ནང་དེ་བས་ལྷག་པོ་ཞིིག་འཚོལ་བ་དེ་གཉེིས་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེེན་ཞིིག་

ཡིནི་པོ་དང༌། ནང་ཆོསོ་ན་ིཚན་རགི་དང་ཆོསེ་ཆོརེ་མཐུན་པོ་ཞིགི་ཡིདོ་

པོ་རདེ། དརེ་བརྟེནེ་ནང་ཆོསོ་ཀྱིསི་བྱམས་སྙིངི་རྗེ་ེགལ་ཆོརེ་འཛནི་པོ་

དང༌། ནང་བསམ་བློོའ་ིརྒྱ་བསྐྱདེ་འཚལོ་བ་ད་ེདང་མར་ཁ་ེས་ིརངི་ལུགས་

གཉེསི་ཟུང་འབྲལེ་དུ་གནས་ཐུབ་པོ་ཞིགི་རདེ། ངསོ་ཀྱི་ིབསམ་པོར་བྱས་

ན་ནང་རགི་པོ་གཅགི་པུ་ལག་ལནེ་བསྟར་བ། མར་ཁ་ེས་ེརངི་ལུགས་ལྟ་

བུ་དངོས་པོོ་ཡིར་རྒྱས་གཏིོང་ཐབས་སུ་གཞིི་བཞིག་པོ་དེ་གདེང་འཁེལ་

ཞིགི་ག་ིཕྱིགོས་སུ་འཁྲོདི་པོའ་ིལན་འདབེས་ཤགི་མ་རདེ། ངསོ་རང་གསི་

འདི་ཚ་ོཚང་མའི་སྐོར་སོག་ཡུལ་ནང་ཡིོད་པོའི་མི་ཚ་ོདང་གོ་བསྡུར་བྱས་
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པོས། ཁ་ོཚསོ་ཀྱིང་མསོ་མཐུན་བྱདེ་ཀྱི་ིའདུག་ཅསེ་སྩལ། 

 གསར་འགདོ་པོས། རུ་སུའ་ིནང་ནང་ཆོསོ་ལག་ལནེ་བསྟར་

སྟངས་ཐགོ་གཟིགིས་ཚུལ་ཇ་ིའདྲེ་ཞིགི་བྱུང་ཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ངསོ་རང་ནས་དགནོ་པོ་གཅགི་ལ་ལྟ་

སྐརོ་ཕྱིནི་པོར་གྲྭ་པོ་ཁ་ཤས་ཐུག་བྱུང༌། སགོ་ཡུལ་དུ་ནང་ཆོསོ་ལག་ལནེ་

བསྟར་སྟངས་ད་ེདང་མཐངོ་ཚུལ་གཅགི་པོ་བྱུང༌། ཁ་ོཚ་ོཚང་མས་བོད་

སྐད་ཐོག་ཞིལ་འདནོ་བྱདེ་ཀྱི་ིའདུག

 གང་ཡིནི་ཟིརེ་ན། ནང་ཆོསོ་བདོ་ནས་སགོ་པོ་ོདང་རུ་སུར་དར་

ཁྱེབ་ཕྱིནི་པོ་ཞིགི་རདེ། དརེ་བརྟེནེ་ཁངོ་ཚོའ་ིཡིགི་རགིས་ཚང་མ་བདོ་

ཡིིག་ཐོག་ཡིོད་པོ་རྣམས་ཁོང་ཚོས་ཀློོག་འདོན་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པོ་རེད། 

སོག་པོོ་ཚོས་ནང་ཆོོས་བོད་སྐད་ཐོག་ལག་ལེན་བསྟར་གྱིི་ཡིོད་པོ་རེད། 

དེ་ནི་རྒྱ་གར་ནང་བོད་པོའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཚན་རིག་སློབ་སྦྱོོང་བྱས་པོ་

ལྟ་བུ་ཞིགི་རདེ་ཅསེ་སྩལ། 

 གསར་འགདོ་པོས། ད་ེལྟར་ཡིནི་ན་སགོ་པོ་ོཚསོ་བདོ་སྐད་རྒྱག་

ཐུབ་ཀྱི་ིཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། མ་རདེ། ཁངོ་ཚསོ་བོད་སྐད་བཤད་

ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ། བོད་སྐད་བཤད་པོ་དང་བདོ་ཡིགི་བྲསི་པོ་གཉེསི་ཐ་དད་

རདེ། ཁ་ོཚོས་ངསོ་དང་མཉེམ་དུ་སྐད་ཆོ་ཤདོ་ཐུབ་ཀྱི་ིམདེ་ནའང་ངསོ་

ཀྱིིས་ཤོག་དུམ་ཞིིག་ཐོག་བོད་ཡིིག་ནང་ག་རེ་བྲིས་པོ་དེ་མིག་སྟོན་བྱས་ཏིེ་

ང་ཚའོ་ིདབར་ག་ོརྟེགོས་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་ཀྱིང༌། ལྐུག་པོ་དང་འནོ་པོ་མཉེམ་དུ་
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འཛམོས་པོ་ལྟ་བུ་རདེ་ཅསེ་སྩལ། 

 གསར་འགདོ་པོས། སགོ་ཡུལ་གྱི་ིགནམ་གཤསི་དང༌། ཆོགས་

བབས་བོད་དང་འདྲེ་མཚུངས་ཡིོད་པོས་ྋགོང་ས་མཆོོག་སོག་ཡུལ་ནང་

ག་ིགཟིགིས་ཚུལ་ག་འདྲེ་བྱུང་ཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། སགོ་བདོ་དབར་དུས་རབས་མང་པོོའ་ི

སྔོན་ནས་རྒྱལ་རབས་དང་ཆོོས་ཀྱིི་འབྲེལ་བ་ཡིོད་པོར་བརྟེེན་བོད་མི་ཚ་ོ

དང་མཉེམ་དུ་ཉེ་ེབའ་ིབསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆོ་ེའདུག ངསོ་ཀྱིང་བདོ་མིའ་ིསྤྱི་ི

ཚགོས་ནང་སླབེས་པོ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཞིསེ་སྩལ། 

 གསར་འགདོ་པོས། ད་ེསྔནོ་ཤྲི་ིལང་ཀ་ (Sri Lanka) དང༌། 

ཀྲགོ་ཁྱེ།ོ (Tokyo) ལྡ་ིལ་ིགསར་པོ་བཅས་ནང་ལྷན་ཚགོས་ཐངེས་

གསུམ་གནང་བ་ནང་བཞིིན་ལྷན་ཚོགས་འདིའི་མཐའ་མར་སྲིིད་དོན་གྱིི་

གྲོསོ་ཆོདོ་ཅགི་ཀྱིང་བཞིག་ཡིདོ་པོ་རདེ། དསེ་ན་འད་ིན་ིཆོསོ་ཕྱིགོས་ཀྱི་ི

ལྷན་ཚགོས་གཙང་མ་ཞིགི་ཆོགས་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། དརེ་བརྟེནེ་ྋགངོ་

ས་མཆོོག་ཀྱིང་ལྷན་ཚོགས་དེའི་སྲིིད་དོན་གྱིི་ལམ་ཕྱིོགས་དེར་ཤུགས་

ཀྱིསི་ཚུད་མདེ་དམ་ཞུས་པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ད་ེཡིདོ་པོ་མ་རདེ། ངསོ་རང་ལྷན་

ཚགོས་ད་ེཆོ་ཚང་བར་བསྡེད་མཻད་པོ་དང༌། ངསོ་རང་གསི་ལྷན་ཚགོས་

དརེ་བརྗེདོ་དནོ་དུ། འད་ིལྟ་བུའ་ིལྷན་ཚགོས་ན་ིནང་ཆོསོ་བྱདེ་མཁན་རྒྱལ་

ཁབ་ཚོའི་དབར་འབྲེལ་ལམ་ཆོེ་རུ་བཏིང་སྟེ་ཞིི་བདེ་དང་ནང་ཆོོས་སྲུང་

སྐྱབོ་ཆོདེ་ཕན་ཐགོས་ཅན་ཞིགི་ཡིནི་པོ་རདེ།
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 ཁངོ་ཁྲོ་ོདང་སྡེང་སམེས། ཕྲེག་དགོ་སགོས་ཀྱི་ིཐགོ་ནས་འཛམ་

གླེངི་ནང་ཞི་ིབད་ེཡིངོ་མ་ིསྲིདི་པོ་ཞིགི་རདེ། སངས་རྒྱས་ཀྱིསི་གསུངས་

པོའ་ིནང་ཆོསོ་ན་ིཚད་མ་རགི་པོ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་གཞི་ིལ་བཞིག་པོ་ཞིགི་

ཡིནི་པོ་དང༌། སྙིངི་རྗེ་ེརྒྱུད་ལ་སྐྱསེ་པོ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེནི་འཛམ་གླེངི་ནང་ཞི་ིབད་ེ

ཡིངོ་བའ་ིཐབས་ལམ་གཙ་ོབ་ོད་ེཡིིན་པོ་རདེ། ངསོ་རང་གསི་སྔནོ་མ་ནས་

བརྗེོད་ཟིིན་པོ་ལྟར་དུས་ཚོད་ལྡང་མིན་གྱིིས་ལྷན་ཚོགས་དེར་ཕྲེན་རང་

འགྲོ་ོཐུབ་མ་བྱུང༌། ལྷན་ཚགོས་ཐོག་མའི་སྐབས་སྲིདི་དནོ་དརེ་དགསོ་པོ་

ཤུགས་ཆོ་ེཡིདོ་པོ་ངསོ་ཀྱིསི་ཤསེ་རྟེགོས་བྱུང༌། ངསོ་རང་ཆོསོ་ཕྱིགོས་

ཀྱི་ིལས་དནོ་ཁ་ོནར་དནོ་གྱིསི་དགའ་མསོ་ཡིདོ་པོར་བརྟེནེ། ལྷན་ཚགོས་

དའེ་ིསྲིདི་དནོ་གྱི་ིནང་དུ་ངསོ་རང་ཐ་ེཞུགས་མདེ་ཅངི༌། ད་ེའདྲེ་སངོ་ཙང་

ངོས་རང་ལྟ་སྐོར་སྐབས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སར་སྲིིད་དོན་གྱིི་དོན་

གནད་ཐགོ་འགྲོལེ་བརྗེདོ་བྱ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞིསེ་སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་རུ་སུ་དང་སགོ་ཡུལ་ནང་

གཟིིགས་སྐོར་དུ་ཕེབས་པོ་དེར་རྒྱ་མིས་ཁོང་ཁྲོ་ོབྱེད་དགོས་དོན་གང་ཡིིན་

ནམ་ཞུས་པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ངསོ་རང་ལྡ་ིལ་ིནས་མ་ཐོན་གངོ་ལྟ་

སྐོར་འགྲོོ་རྒྱུ་དེའི་ཐོག་རྒྱ་མིས་དགའ་མོས་མེད་ཚུལ་བཤད་པོ་ཤེས་

རྟེགོས་བྱུང༌། དའེ་ིརྒྱུ་མཚན་རུ་སུ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་འབྲལེ་བ་ཡིག་

པོ་ོམདེ་པོར་བརྟེནེ་ནས་བྱུང་བ་རྟེགོས་ཐུབ་པོ་ཞིགི་རདེ། ཡིནི་ནའང༌། 

རུ་སུའི་ས་ཐོག་གོམ་པོ་རྒྱབ་པོ་དེ་དག་ལ་ནག་ཉེེས་གང་ཡིང་མ་རེད། 
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གཞིན་རྣམས་སོ་སོའ་ིདམིགས་ཡུལ་དང་ལས་ཀར་རག་ལུས་པོ་རེད། 

ངོས་རང་སྒོེར་གྱིི་དམིགས་ཡུལ་སྐོར་ངོས་ཀྱིིས་སྔོན་ནས་གསལ་པོོར་

བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་ཆོསོ་ཕྱིགོས་ཀྱི་ིའགྲོམི་འགྲུལ་ཞིིག་རདེ་ཅསེ་སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ ༡༩༧༩ ཟླ་ ༧ དང་ 

༡༠ ནང་ཨི་རརི་གཟིགིས་སྐརོ་དུ་ཕབེས་འཆོར་ད་ེདག་ཉེ་ེཆོར་རུ་སུ་དང་

སོག་ཡུལ་ནང་གཟིིགས་སྐོར་དུ་ཕེབས་པོ་དང་འབྲེལ་བ་ཡིོད་དམ་ཞུས་

པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ད་ེའདྲེ་མ་རདེ། དངསོ་འབྲལེ་བྱས་ན་

ཨི་རིར་འགྲོོ་འཆོར་ནི་དེ་སྔ་ལོ་དྲུག་ཙམ་གྱིི་སྔོན་ནས་ཡིོད་པོ་ཞིིག་རེད། 

༡༩༧༤ ལརོ་ངསོ་རང་ཡི་ོརབོ་ནང་ལྟ་སྐརོ་མ་ཕྱིནི་གངོ་ནས་ཨི་རརི་ལྟ་

སྐརོ་དུ་འགྲོ་ོའཆོར་ཡིདོ་ཅིང༌། ཡིནི་ནའང་ཨི་རིའ་ིརྒྱལ་སྲིདི་སྤྱི་ིཁྱེབ་ལས་

ཁང་གིས་ངོས་ལ་ལག་ཁྱེེར་བཀའ་འཁྲོོལ་སྤྲོོད་རྒྱུར་ཉེེ་ཆོར་མོས་མཐུན་

བྱས་པོ་ཞིགི་ཡིནི་པོ་རདེ། ངསོ་རང་ག་ིལྟ་སྐརོ་འད་ིན་ིཕལ་ཆོརེ་རགི་

གཞུང་དང༌། སྤྱི་ིཚགོས་ཀྱི་ིཆོདེ་དུ་བསམ་ཡིདོ་ཅན་དང༌། མཁས་དབང་

ཁག་མཇལ་འཕྲེད་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ངསོ་རང་གསི་ཆོསེ་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་

སླབོ་གཉེརེ་ཁང་ཁ་ཤས་དང༌། ནང་ཆོོས་ཀྱི་ིབསྟ་ིགནས་ཁག་ནང་ལགེས་

སྦྱོར་ཤདོ་རྒྱུ་ཡིནི། 

 ངོས་རང་ཁེ་ན་ཌར་གཞིིས་ཆོགས་པོའི་བོད་མི་ཚོ་ཐུག་འཕྲེད་

ཀྱི་ིཆོེད་དུ་དུས་ཡུན་ཐུང་ཙམ་གྱི་ིརངི་འགྲོ་ོའདདོ་པོ་དང༌། མདརོ་བསྡུས་

ན། ངསོ་རང་ཕྱི་ིརྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ནང་འགྲོ་ོརྒྱུའ་ིདམགིས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོན་ི
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ཚང་མ་ཕན་ཚུན་གཅནེ་གཅུང་ག་ིའདུ་ཤསེ་དང༌། བྱམས་སྙིངི་རྗེེའ་ིརང་

བཞིནི་དུ་གནས་ཐབས་སགོས་ཀྱི་ིཆོདེ་ཡིནི། ཞིསེ་སྩལ། 

 གསར་འགདོ་པོས། རྒྱ་མསི་སྔནོ་མ་ནས་མསོ་མཐུན་བྱས་ཟིནི་

ཡིང༌། ༡༩༧༩ ཟླ་ ༥ པོའ་ིནང་བཙན་བྱལོ་བོད་མ་ིབཅ་ོབརྒྱད་ལ་ལྟ་སྐོར་

འགྲོོ་བསྐྱོད་ཆོོག་པོའི་ལག་ཁྱེེར་མ་སྤྲོད་པོ་དེས་བོད་ནང་རྒྱ་མིས་གུ་

ཡིངས་ཀྱིི་སྲིིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་ཡིོད་ཚུལ་བརྗེོད་པོ་དེར་འགྱུར་བ་

ཆོ་ཚང་ཕྱིནི་པོ་ཞིགི་ཡིནི་ནམ་ཞུས་པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། རྒྱ་མིའ་ིསྲིདི་བྱུས་ཐགོ་འགྱུར་བ་ཆོ་ཚང་

ཕྱིནི་ཡིདོ་པོར་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་ིམདེ། ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་བདོ་མ་ིཕྱི་ིརྒྱལ་

ལ་འགྲོ་ོམཁན་ཚརོ་དགསོ་པོ་ལྟར། སྤྱིརི་བཏིང་ལུགས་མཐུན་གྱི་ིཐགོ་

ནས་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་རྒྱུའི་ཡིགི་ཆོ་ལནེ་ཐབས་བྱས་པོ་དང༌། ད་རསེ་

བོད་མི་ཚོས་བོད་ནང་བསྐྱོད་རྩོིས་བྱེད་པོ་ནི་བོད་ནང་ཡིོད་པོའི་བོད་

མིའི་གནས་སྟངས་ངོ་མ་གང་འདྲེ་ཡིོད་མེད་ཤེས་རྟེོགས་ཆོེད་དུ་ཡིིན་པོ་

རདེ། རྒྱ་མསི་བརྗེདོ་གསལ་ཕྱི་ིརྒྱལ་དུ་བཙན་བྱལོ་བདོ་མ་ིརྣམས་དཀའ་

ངལ་གྱིི་ནང་ཡིོད་སྟབས་བོད་ནང་ཕྱིིར་ལོག་བྱེད་འདོད་ཡིོད་པོ་རེད་

ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་ཡིོད་ཀྱིང་ངོས་རང་གི་བསམ་བློོར་བོད་ནང་སྐྱོད་མཁན་

བདོ་མ་ིཚསོ་རྒྱ་མིའ་ིམི་སརེ་ཡིནི་པོར་ངསོ་ལནེ་བྱས་པོ་ཡིནི་ན། རྒྱ་

མིར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཐོག་དཀའ་རྙིོག་ཡིོད་པོ་རྣམས་སེལ་ཐུབ་རྒྱུའི་

སྔནོ་རྩོསི་ཤགི་ཡིནི་པོ་རདེ།

 དོན་གནས་དེ་ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་བྱས་པོ་ནས་བཟུང་བོད་
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ནང་འགྲོོ་འདོད་ཡིོད་པོའི་བོད་མི་ཤོག་ཁག་དེ་ཚོ་ནི་སོ་སོ་སྒོེར་གྱིི་ངོས་

ནས་དང་བློངས་ཀྱིསི་བསྐྱདོ་འདདོ་བྱས་པོ་ཞིགི་ཡིནི་པོ་དང༌། རྗེསེ་སུ་ཁ་ོ

ཚ་ོའགྲོོ་ཕྱིོགས་ཐད་དཀའ་རྙིོག་བཟིོས་སྟབས་ཁོང་ཚོས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་

འགྲོ་ོརྒྱུ་མནི་པོའ་ིཐག་གཅདོ་བྱས་པོ་ཞིགི་རདེ།

 ངསོ་རང་གསི་བརྗེདོ་ཟིནི་པོ་ལྟར། འགྱུར་བ་ཆོ་ཚང་ཕྱིནི་ཡིདོ་

ཀྱི་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིམ་ིའདུག རྩོ་བའ་ིརྒྱ་ནག་ག་ིགུ་ཡིངས་སྲིདི་བྱུས་ཐགོ་

ཆོ་ཚང་འགྱུར་བ་ཕྱིནི་ཡིདོ་རདེ། ཅསེ་བརྗེདོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ོརདེ། གང་

ལྟར་སྤྱིིར་བཏིང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་གནས་སྟངས་གསལ་པོོ་རྩོ་བ་ནས་མེད་

ཅངི༌། ཉེ་ི་མ་གཅགི་ཁ་ོཚསོ་སྨྲི་བརྗེདོ་རང་དབང་ཡིདོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡིདོ་

ཀྱིང་ཉེནི་རྗེསེ་མ་དརེ་བཀག་འགགོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། རྒྱ་ནག་ག་ིསྲིདི་

བྱུས་ངེས་གཏིན་མེད་པོ་དེས་རང་བཞིིན་གྱིིས་བོད་ནང་ལའང་དེ་དང་འདྲེ་

བ་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་པོ་རདེ་ཅསེ་སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། བདོ་ནང་རྒྱ་མིའ་ིཁ་གཏིད་དུ་བདོ་མསི་ད་

ལྟའང་མུ་མཐུད་ང་ོརྒོལོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ད་ེག་རང་ཡིདོ་པོ་རདེ། ཡིནི་ནའང་ག་ོ

ལག་ཐགོས་ཏི་ེང་ོརྒོལོ་བྱདེ་པོ་མངནོ་གསལ་དདོ་པོ་ོམདེ་ཅངི༌། བདོ་ནང་

རྒྱ་མིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཏིེ་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲེག་གསུམ་ཙམ་ཞིིག་འགྲོོ་

ག་ིཡིདོ་ནའང༌། བདོ་མ་ིས་ཡི་དྲུག་ག་ིནང་ནས་བརྒྱ་ཆོ་གཅགི་ལས་ཉུང་

ཙམ་ཞིིག་མ་གཏིོགས་ཁོང་ཚོའི་རྗེེས་འཇུག་པོ་ང་ོམ་དེ་འདྲེ་བཟི་ོཐུབ་ཡིོད་

པོ་མ་རདེ་ཅསེ་སྩལ། 
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 གསར་འགདོ་པོས། བདོ་ནས་ཉེ་ེཆོར་གནས་ཚུལ་གསར་པོ་

གང་བྱུང་ཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། བདོ་ནང་ཆོསོ་བྱ་རྒྱུར་བཀག་འགགོ་

སླར་ཡིང་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་ག་ོཐསོ་བྱུང༌། དངསོ་འབྲལེ་བྱས་ན་ཕྲེན་བུ་གུ་

ཡིངས་བཏིང་སྟབས་བོད་ནང་ཡིོད་པོའི་བོད་མི་ཚོས་ཡིང་བསྐྱར་ཐེངས་

གཅིག་ཆོསོ་ལ་ད་ོསྣང་ཆོནེ་པོ་ོབྱདེ་འག་ོབཙུགས་ཡིདོ་ཅངི༌། དརེ་བརྟེནེ་

རྒྱ་མསི་སྔནོ་མའ་ིསྲིིད་བྱུས་དརེ་ཡིང་བསྐྱར་འགྱུར་བ་བཏིང་འདུག དསེ་

རྒྱ་མསི་ཁ་ནས་བཤད་པོ་དང༌། ལག་ལནེ་བསྟར་སྟངས་གཉེསི་རྒྱབ་

འགལ་ཡིནི་པོ་ད་ེགསལ་སྟནོ་བྱས་པོ་དང༌། ཁ་ོཚའོ་ིདབུས་ཆོསེ་མཐོའ་ི

འགོ་ཁྲོིད་ཚོས་ཕྱིོགས་གཅིག་ནས་ཆོོས་དད་རང་མོས་ཀྱིི་རང་དབང་

སྤྲོད་ཡིདོ་ཚུལ་ཤདོ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། 

 ཡིིན་ནའང་དེ་དང་ཕྱིོགས་མཚུངས་ཁོ་ཚོས་གཞིོན་ནུ་ཚོའི་ནང་

ཆོོས་བྱ་རྒྱུའི་ཐོག་སེམས་ཤུགས་གཅོག་ཐབས་བྱེད་དགོས་ཀྱིི་རེད་ཅེས་

ཤདོ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། དངསོ་འབྲལེ་བྱས་ན་རྒྱ་ནག་གསི་ཁ་བཤད་ལག་

ལེན་མི་བྱེད་པོའི་སྲིིད་བྱུས་དེ་བྱེད་པོ་ལས་རྒྱ་གར་ལྟ་བུར་ཆོོས་ལུགས་

རིས་མེད་ཐོག་ལག་ལེན་བསྟར་ཏིེ་སྲིིད་བྱུས་དོན་ཐོག་ནུས་ཤུགས་འདོན་

རྒྱུ་ད་ེཁ་ོཚརོ་ལམ་ཕྱིོགས་ཡིག་ཤསོ་ཤགི་ཡིནི་པོ་རདེ་ཅསེ་སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། སྤྱིརི་འཛམ་གླེངི་དང་དམགིས་བསལ་ལྷ་ོ

ཤར་ཨིེ་ཤ་ཡིའི་ཐོག་རྒྱ་མིས་སྲིིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་ལ་དགོངས་ཚུལ་

གང་འདྲེ་ཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར།
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 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ན་ིདྲེག་ཤུགས་ཀྱིསི་

གཞིན་དབང་འཕྲེོག་རྒྱུར་ལྟོག་རྔམས་ཅན་ཞིིག་ཡིིན་པོར་བརྟེེན་ལྷོ་ཤར་

ཨིེ་ཤ་ཡི་འདི་བཞིིན་ཆོ་ཚང་ཁོ་རང་ཚོའི་ནུས་ཤུགས་འོག་བསྡུ་འདོད་

དང༌། རྒྱ་མསི་གཞིན་གྱི་ིབདག་དབང་ས་ཆོ་དང༌། རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ཤས་

རང་ཉེིད་ཀྱིི་ཡིིན་ཚུལ་བརྗེོད་པོའི་སྲིིད་བྱུས་ཁྱེད་མཚར་ཞིིག་ཡིོད་པོ་དང༌། 

དེའི་ཐོག་དུས་རབས་ཁ་ཤས་སྔོན་ནས་ཁོ་ཚོར་ཁེ་ནུས་ཕྲེན་ཙམ་བྱུང་

ཡིདོ་སྲིདི། ཐངེས་གཅགི་ད་ེལྟར་བྱུང་བར་བརྟེནེ་རྒྱ་མི་ཚསོ་ས་ཆོ་ད་ེརྟེག་

ཏུ་ཁ་ོརང་ཚོར་བདག་རྒྱུའི་བསམ་བློ་ོམུ་མཐུད་གཏིོང་བཞིིན་པོ་དེ་དག་ཡི་

མཚན་ཚད་མར་འཛནི་པོ་ཞིགི་མ་རདེ་དམ་ཞིསེ་སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། འཛམ་གླེངི་གང་སར་ཆོསོ་ཀྱི་ིཕྱིགོས་ལ་ད་ོ

སྣང་བྱེད་རྒྱུར་འག་ོཚུགས་སླར་གས་ོཟིིན་པོར་དགོངས་ཀྱིི་ཡིོད་དམ་ཞུས་

པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ད་ེག་རང་ཡིདོ། ཐ་ན་རུ་སུའ་ིནང་

ལའང་ངོས་རང་ཉེེ་ཆོར་ལྟ་སྐོར་དུ་བསྐྱོད་སྐབས་སྔར་སྲིོལ་ཅན་ལྷ་ཁང་

ཞིགི་ག་ིནང་ཕྱིནི་པོ་ཡིནི། སྐབས་དརེ་མི་བརྒྱ་ཕྲེག་ཁ་ཤས་འདུ་འཛོམས་

བྱས་འདུག་པོས་ཁོ་ཚོས་ཞིལ་འདོན་བྱེད་སྐབས་ངོས་ཀྱིིས་ཁོ་ཚོའི་རྣམ་

འགྱུར་ལ་བརྟེག་དཔྱོད་བྱས་པོ་ཡིནི། མང་ཆོེ་བ་ན་ིདནོ་དམ་གྱི་ིཞིལ་

འདོན་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་མ་ཟིད། ཁ་ཤས་ཀྱིསི་མགི་ཆུ་ཡིང་གཏིངོ་གི་འདུག་

ཅསེ་སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། སགོ་ཡུལ་ནང་དམགིས་བསལ་གཟིགིས་
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ཚུལ་ག་ར་ེབྱུང་ཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། སགོ་ཡུལ་ནང་ངསོ་རང་མཉེམ་སྦྲལེ་

ལས་ཁང་ཞིགི་ཏུ་ལྟ་སྐརོ་ཕྱིནི་པོ་ཡིནི། ད་ེནས་རྩོ་འཛུགས་ཧ་ཅང་ལགེས་

པོ་ོབྱས་ཡིདོ་པོ་དང༌། དསེ་ངསོ་ཀྱིི་སམེས་ནང་ཡིདི་ངསེ་ལགེས་པོ་ོ

བྱུང༌། ལ་ོབཅུ་ཕྲེག་གཉེསི་ཙམ་སྔནོ་གྱི་ིཡུལ་དེའ་ིགནས་སྟངས་ལ་ང་ོམ་

བསམ་ཞིིབ་བྱས་ན་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིིག་གི་ནང་དེ་ལྟའི་ཡིར་རྒྱས་ནི་དོ་

སྣང་བྱདེ་འསོ་པོ་ཞིགི་རདེ་ཅསེ་སྩལ། 

 བྱུང་རབས་རྨུ་ཐག་དཀར་པོ་ོཡུག་གཅགི་གསི།།

 སྦྲལེ་བའི་རུ་སུ་དང་ན་ིཆོནེ་པོ་ོཧརོ།།

 ཞིབས་སནེ་པོད་མ་ོའཛུམ་པོའ་ིདགའ་སྟནོ་དུ།།

 མཉེསེ་བཞིནི་མཛད་པོའ་ིང་ོམཚར་འདི་ན་སྣང༌།།

 ཕྱི་ིནང་རགིས་ཀྱི་ིཚང་ཚངི་རྒྱས་པོའ་ིཚལ།།

 དད་གསུམ་ཁུར་གྱིསི་དུད་པོའ་ིཡིལ་འདབ་ཀྱིསི།།

 གང་སྐུ་ཉེ་ིམ་བྱ་ེབའ་ིགཟི་ིབྱནི་དཔོལ།།

 བསུ་བའ་ིགར་སྟབས་ལྷ་ོཡི་ིརླུང་དང་འགྲོགོས།།

དེ་ཚེ་ལྷོ་གླེིང་འཛིན་མའི་དཀྱིིལ་འཁོར་ཞིི་བདེའི་སྣང་བའི་མཛོད་

ཉེདི་དུ།། སྒྲུབ་ལ་ནང་པོའ་ིཞི་ིདོན་ལྷན་ཚགོས་ཞིསེ་བྱའ་ིཆོ་ེདགུའ་ིམཛད་
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སྟནོ་ཀྱི།ི། དབུ་འཕར་འབྱདེ་པོའ་ིཕུན་ཚགོས་རལོ་མ་ོརྡུང་བའ་ིཆོ་ོག་

ལྷུར་བཞིསེ་པོས།། རངི་ནས་སྟབོས་བཅུ་མངའ་བ་དག་ཀྱིང་ར་ེཞིགི་དབུ་

འཕང་སྨོད་ལ་ལྟསོ།།

 བསདོ་ནམས་གསརེ་ཞུན་བརྩོགེས་པོའ་ིརརི།།

 མང་ཐསོ་ལ་ིཁྲོིའ་ིམཛསེ་བག་གསི།།

 འཁྱུད་པོའ་ིགཟི་ིབྱནི་བརྡལ་བའ་ིཟིངོ༌།།

 མཐའ་དག་དད་པོའ་ིཞིངི་གཅགི་ཉེདི།།
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ས་བཅད་གཉིསི་པེ།

སུད་ས་ིདང་གྷི་ིར་ིས།ི ཨི་ར་ིབཅས་སུ་གཟིགིས་སྐརོ་བསྐྱངས་

པོ་སགོས། 

༡༽སུད་ས་ིདང་གྷི་ིརོ་ིསིརོ་ཆེབིས་བསྒྱུརོ།

 ༡༩༧༩ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༩ ཉེནི་སུད་ས་ིདང་ཡི་ོརབོ་ཁུལ་གནས་

འཁོད་བོད་རིགས་ཚོས་རང་གཞུང་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་སྙིན་སེང་གསོལ་

འདབེས་རམི་བསྟུད་ཞུས་པོ་བཞིནི། ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆོནེ་

པོ་ོམཆོགོ་སུད་སིའ་ིགྲོངོ་ཁྱེརེ་འཇ་ིན་ིཝར་ (Geneva) ཕབེས་ཞིབས་

བཀདོ་འཕྲེལ་གནམ་ཐང་དུ་སུད་ས་ིརང་གཞུང་དནོ་གཅདོ་དང༌། དགེ་

བཤསེ་རབ་བརྟེན། ཐར་ཆོསོ་ཚགོས་པོའ་ིའགན་འཛནི། ཧཕ་རན་ས་ི

དང་དབྱནི་ཡུལ་ནས་ཆོདེ་བཅར་བདོ་མིའ་ིསྐུ་ཚབ། རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་

ལས་བྱདེ། ད་ེསྔ་མཇལ་མྱོངོ་བ་སྐུའ་ིབརྟེག་དཔྱོད་ཞུ་མ་ིལྷ་རྗེ་ེབཅས་

ནས་ཕེབས་བསུའི་མཇལ་དར་འབུལ་བཞིེས་ཀྱིིས་ཐར་པོ་ཆོོས་གླེིང་ཆོོས་
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ཚགོས་ཆོགས་ཡུལ་དུ་ཕབེས་སྒྲིགི་ལྟར་ལྷདོ་བཞུགས་བསྐྱངས།  

 ཚསེ་ ༡༣ ཉེནི་ཐར་པོ་ཆོསོ་གླེངི་ཆོསོ་ཚགོས་སུ་ཆོབིས་བསྒྱུར་

གྱིསི་སླབོ་ཁང་སྟངེ་ཤདོ་བར་གསུམ་ལ་གཟིགིས་སྐརོ་དང༌། ཚགོས་ཁང་

དུ་ཉེ་ེའཁརོ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་ཕབེས་པོའ་ིབློ་དག་ེཁག་དང༌། ཐར་ཆོསོ་

ཀྱི་ིཕྱི་ིནང་མི་རགིས་དག་ེསླངོ་ཉེ་ིཤུ་སྐརོ། དག་ེཚུལ་བཅ་ོལྔ་སྐརོ་བཅས་

ཀྱི་ིལྷན་དུ་བཀྲ་ཤསི་གས་ོསྦྱོངོ་མཛད་པོ་དང༌། ཐར་ཆོསོ་སྤྱིིར་དད་རྟེནེ་

ཐུབ་དབང་ག་ིསྐུ་བརྙིན་གསར་མ་ཞིིག་གསལོ་རས་ཐགོ མ་འངོས་རྒྱལ་

བསྟན་འཛནི་སྐྱངོ་སྤེལེ་ཕྱིགོས་ཐད་གང་ཅིའ་ིབཀའ་སླབོ། དགེ་ཚུལ་སླངོ་

ཡིངོས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་ཕྱིག་སྲུང་བཅས་སྩལ། བཞུགས་ཡུལ་དུ་ཕྱིིར་

ཕབེས་རྗེསེ་གྲོངོ་ཁྱེརེ་གྱི་ིརླུང་འཕྲེནི་ཁང་དང༌། སུད་ས་ིདང་ཧཕ་རན་

སའི་ིགཟུགས་མཐངོ་བརྙིན་འཕྲེནི། ད་ེབཞིནི་རྩོོམ་སྒྲིགི་པོ་དང་གསར་

འགོད་པོ་གནད་ཡིོད་མི་སྣ་ཁག་བཅས་མཇལ་བཅར་ཞུ་མཁན་རྣམས་

ནས་བཀའ་འདྲེ་ིཞུས་པོར་བཀའ་ལན་སྩལ།

 ཁོང་ཚོའི་ཁྲོོད་ནས་ཨིེ་ཤ་ཡིའི་དཔོལ་འབྱོར་བསྐྱར་ཞིིབ་པོ་ནན་

ས་ིན་ཤས་ (Nancy Nash) ང་ཚོས་རྒྱ་དམར་ནས་ཆོསོ་དད་རང་དབང་

ཐགོ་ཁས་ལནེ་གསར་པོ་ཞིགི་བྱས་པོ་ཤསེ་རྟེགོས་བྱུང༌། ད་ེན་ིལས་

བྱེད་པོ་སུ་ཞིིག་ནས་མི་མང་གི་ཁྲོིམས་མཐུན་ཆོོས་དད་རང་དབང་ལ་

བཀག་འགོག་བྱས་པོ་མཐོང་ན་ལོ་གཉེིས་བཙོན་འཇུག་གི་ཉེེས་པོ་འགེལ་

རྒྱུ་བཟིསོ་ཡིདོ་པོ་རདེ། སྐུ་ཉེདི་ནས་འད་ིརང་ཉེདི་བདོ་དུ་ཕྱིརི་ཕབེས་རྒྱུའ་ི

གམོ་པོ་ཆོནེ་པོ་ོཞིགི་ལ་ཆོ་འཇགོ་གནང་ག་ིཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར། 
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 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ད་ེན་ིཡི་མཚན་སྐྱ་ེའསོ་པོ་ཞིགི་ཡིནི། 

འནོ་ཀྱིང༌། དནོ་གནད་དངསོ་ན་ིཁས་ལནེ་ལག་བསྟར་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ད་ེ

ནི་རྒྱུན་དུ་གནས་བཞིནི་པོ་ཞིགི་རདེ། རྒྱ་ནག་ག་ིདཔོནོ་རགིས་མཐ་ོཤསོ་

ད་ེདག་གསི་རྒྱུན་དུ་གསང་པོ་ོདང༌། ཞི་ིའཇམ། སྙིངི་རྗེེའ་ིབསམ་ཤསེ་

ཆོནེ་པོ་ོབཅས་གནང་ཡིདོ། འནོ་ཀྱིང༌། བདོ་ནང་ཡིདོ་པོའ་ིལས་བྱདེ་འགོ་

མ་རྣམས་ལ་མཚནོ་ན། གངོ་རམི་གྱི་ིབཀའ་དང་རྒྱབ་འགལ་བྱདེ་པོའ་ིབཟི་ོ

འདྲེ་ཞིགི་ཡིདོ་པོ་སྟ།ེ གངོ་རམི་གྱི་ིཁས་ལནེ་ད་ེདག་ས་གནས་ས་ཐགོ་ཏུ་

ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ིམདེ་པོ་དང༌། བདོ་མ་ིཚོའ་ིདཀའ་སྡུག་སྙིན་ཞུ་ཁག་

རྒྱ་ནག་ག་ིམཐ་ོརམི་འག་ོཁྲོདི་ཚོའ་ིལག་ཏུ་འབྱརོ་གྱི་ིམདེ་པོ་རདེ། ཅསེ་

སྩལ།

 བསྐྱར་ཞིབི་པོས། གལ་ཏི།ེ གངོ་རམི་གྱི་ིབཀའ་རྣམས་ཁ་ོཚསོ་

ལག་བསྟར་བྱས་པོ་ཡིནི་ན་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ཐག་ཆོདོ་པོ་ཞིགི་

ཡིནི་ནའང་ལགེས་ཤསོ་ན་ིསྒུག་སྡེོད་བྱ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ༡༩༦༣ ལ་ོནས་

བཟུང་རྒྱ་མིས་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡིོད་པོའི་བོད་མི་རྣམས་ཕྱིིར་ལོག་དགོས་

པོའ་ིའབདོ་སྐུལ་བྱས་པོ་དང༌། ཕྱིསི་ཁངོ་ཚསོ་ཐབས་ལམ་གཞིན་གྱི་ིཐགོ་

ནས་འབྲེལ་བ་བཟིང་པོོ་ཞིིག་ཡིོང་ཐབས་འབད་བརྩོོན་བྱས་ཏིེ་གནས་

ཚུལ་གང་ཅི་དངསོ་ཐགོ་བདནེ་འཚལོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིནི་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡིདོ། ད་ེན་ིཉེ་ེ

ཆོར་རྒྱ་ནག་ག་ིའག་ོཁྲོདི་འཕ་ོའགྱུར་ལས་བྱུང་བ་ཞིགི་རདེ། 

 གལ་ཏི།ེ ཁངོ་ཚསོ་དྲེང་པོ་ོདང་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པོའ་ིལམ་ཞིགི་
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ཐགོ་མུ་མཐུད་བསྐྱདོ་པོ་དང༌། ཕན་ཚུན་བསམ་ཤསེ་གངོ་འཕལེ་གཏིངོ་

རྒྱུ་མུ་མཐུད་པོ། ཆོསོ་དད་རང་དབང་ག་ིསྲུང་སྐྱངོ་གཅགི་པུ་མནི་པོར་

བོད་མི་ཚོར་ཕྱིི་རྒྱལ་རིག་གཞུང་གི་གཉེའ་གནོན་མེད་པོར་སོ་སོའ་ིརིག་

གཞུང་མ་ིཉེམས་གཅསེ་འཛནི་བྱདེ་དུ་བཅུག་པོ་ཡིནི་ན། ད་ེན་ིཧ་ཅང་

དགའ་བསུ་བྱདེ་འསོ་ཤགི་རདེ། 

 དེ་ཡིང་ང་ཚོའི་ཉེམས་མྱོོང་གཞིིར་བཟུང་བྱས་ན་གཞིན་དང་

མ་ིའདྲེ་བ་ཞིགི་ཡིངོ་ག་ིརདེ། རྒྱུན་དུ་ཤགོ་བུའ་ིསྟངེ་གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་

མཛསེ་སྡུག་ལྡན་པོ་ཞིགི་ཡིདོ་པོ་སྟ།ེ བདོ་ནང་བོད་མ་ིརྣམས་འདས་

པོའ་ིདུས་ལས་ཀྱིང་སྐྱདི་པོ་ཡིདོ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡིདོ། འནོ་ཀྱིང༌། ད་ེན་ི

རྒྱ་མིའ་ིཤདོ་ཚུལ་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ཡིནི། ང་ཚསོ་ཤསེ་རྟེགོས་བྱུང་བའ་ིགནས་

ཚུལ་ན་ིད་ེདང་ཐ་དད་རདེ། ཅསེ་སྩལ། 

 བསྐྱར་ཞིབི་པོས། ཉེ་ེཆོར་ཆོསོ་ཀྱིི་རང་དབང་སྐརོ་སྲུང་སྐྱངོ་

གསལ་བསྒྲིགས་བྱས་པོ་ལྟར་དེ་ལྟའི་ཁྲོིམས་ཀྱིི་ལེ་ཚན་དེ་ཁ་ཞིེ་གཉེིས་

མདེ་ཅགི་ཡིནི་ནམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ད་ེན་ིགཏིན་ནས་མ་རདེ། ངསོ་ཀྱིསི་

བརྗེོད་པོ་ལྟར་དེ་དག་ཁ་ཞིེ་གཉེིས་མེད་ཅིག་ཡིིན་པོའི་དབང་དུ་བཏིང་ན་

ཡིང་གཙ་ོབ་ོན་ིལག་ལནེ་འགལེ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། བདོ་མ་ིརྣམས་སྔནོ་མ་ལས་

སྐྱིད་པོ་ཡིོད་ཟིེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཚོར་ངོས་ཀྱིི་བསམ་པོར་རྒྱ་མིའི་ལས་

བྱདེ་མང་པོསོ་ཡིདི་ཆོསེ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་མདགོ་ཁ་པོ་ོརདེ་སྙིམ། ཁངོ་ཚསོ་

ཁ་ོརང་ཚ་ོརང་ཉེདི་དངསོ་འབྲལེ་ཡིདི་ཆོསེ་རྙིདེ་པོ་ཞིགི་བཟིསོ་ཡིདོ། 



156

 དེ་ནི་ས་གནས་ས་ཐོག་གི་མི་མང་དང་ཆོེས་མཐོའ་ིའགོ་ཁྲོིད་

དབར་གྱི་ིཤསེ་རྟེགོས་གནད་དོན་ཐགོ་ནས་ར་འཕྲེདོ་ཡིདོ། ལ་ོཉེརེ་ལྔའ་ི

སྔོན་གྱིི་དཔོེ་མཚོན་དང་ཉེེ་ཆོར་གྱིི་དཔོེ་མཚོན་ཞིིག་བཅས་ཁག་གཉེིས་

བརྗེདོ་ན། ༡༩༥༤ ལརོ་ངསོ་རང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡིངོས་མ་ིདམངས་འཐུས་

མིའི་ཚོགས་ཆོེན་ཟིེར་བར་བསྐྱོད་སྐབས་ཟིམ་པོ་མེད་པོའི་ལྷ་སའི་སྐྱིད་ཆུ་

བར་མ་ིམང་སྟངོ་ཕྲེག་མང་པོ་ོདང་མཉེམ་དུ་བསྐྱདོ་པོ་ཡིནི། 

 དེ་ནས་ང་ཚོ་ཀོ་གྲུར་ཞུགས་ནས་གཙང་ཆུ་བཅད་དེ་འགྲོོ་

སྐབས་ཆུ་འགྲོམ་དུ་མ་ིམང་རྣམས་སྐྱ་ོསྣང་ཆོནེ་པོསོ་ངུས་ཤངི༌། ངསོ་རང་

རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲོོ་རྒྱུ་དེ་ལྷ་སའི་མི་མང་རྣམས་ཀྱིི་འདོད་པོར་མེད་པོ་དང༌། 

ཕྱིིར་ལོག་ཡིོང་རྒྱུར་བཀག་འདོམས་བྱེད་དོགས་ཀྱིི་འཇིགས་སྣང་ཡིང་

ཡིདོ་པོ་རདེ། ངསོ་རང་ཟི་ིཁྲོནོ་ཞིངི་ཆོནེ་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་ོསྐབས་ད་ེགའ་ི

ལས་བྱེད་ཅིག་ནས་ངོས་པོེ་ཅིན་དུ་བསྐྱོད་པོར་བོད་ཀྱིི་མི་མང་རྣམས་

ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ོབྱུང་སྐརོ་ཁ་ོཔོས་ཤསེ་ཚརོ་བྱུང་ཞིསེ་བརྗེདོ་བྱུང༌། ད་ེ

དང་འདྲེ་བའི་གནས་ཚུལ་གཞིན་ཞིིག་ནི་བོད་ནང་རྒྱ་མོ་གཉེིས་འབྱོར་བ་

ལས་ཡུལ་དུ་བཏིང་ཞིངི༌། ཁངོ་གཉེསི་དེ་གའ་ིགནས་སྟངས་དང་བསྟུན་

གཤབི་ཁག་པོ་ོཡིདོ་པོ་དང༌། ས་མཐོའ་ིགནམ་གཤསི་ཀྱིང་མ་ིའཕྲེདོ་པོ་

སགོས་ཀྱིསི་རྐྱེནེ་པོས་མགི་ཆུ་ཤརོ་བ་རདེ། 

 དེ་ཁོང་ཚོའི་ལས་རོགས་ཤིག་གིས་མཐོང་བ་ཁོང་ཉེེ་ཆོར་བྲོས་

བྱལོ་ཐུབ་སྟ་ེལ་ོརྒྱུས་ད་ེངསོ་ལ་བཤད་བྱུང༌། ཡིནི་ནའང་བདོ་དུ་ཡིདོ་པོའ་ི

རྒྱ་མི་ལས་བྱེད་པོ་ཞིིག་གིས་ཁོང་གཉེིས་ཀྱིི་མིག་ཆུ་དེ་དགའ་ངུ་ཤོར་བ་
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ཞིགི་རདེ། གང་ཡིནི་ཞི་ེན་ཁངོ་གཉེསི་བདོ་མ་ིམང་ལ་ཞིབས་འདགེས་ཞུ་

རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་ཐབོ་པོས་རདེ་ཅསེ་འགྲོལེ་བརྗེདོ་བྱས་འདུག ཕལ་ཆོརེ་

ཁོང་ཡིང་རྒྱ་མི་གཞིན་དང་འདྲེ་བར་དངོས་འབྲེལ་ངེས་པོ་རྙིེད་པོ་ཞིིག་

བྱུང་ཡིདོ་པོ་རདེ། དནོ་དངསོ་བུད་མདེ་ད་ེགཉེསི་མགི་ཆུ་གཏིངོ་དགོས་

དནོ་ན་ིཁངོ་གཉེསི་སྐྱདི་པོ་ོམདེ་པོས་རདེ། ཅསེ་སྩལ།

 བསྐྱར་ཞིབི་པོས། བདོ་མ་ིབཙན་བྱལོ་བ་ཚསོ་སྐུ་ཉེདི་བདོ་ལ་

ཕྱིིར་ཕེབས་གནང་རྒྱུའི་ཐད་བོད་ནང་དགོས་མཁོའ་ིའགྱུར་བ་ཇི་འདྲེ་ཞིིག་

བྱུང་ན་བསམ་གྱི་ིཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་སྒོ་ོཕྱི་ེརྒྱུ་ན་ིགལ་ཆོེའ་ིགམོ་

སྟབས་ཤགི་ཡིནི་པོ་བརྗེདོ་མ་ིདགསོ་ཤངི༌། ཕྱི་ིརྒྱལ་གྱི་ིལྟ་སྐརོ་བ་ཇ་ིཙམ་

མང་བ་དེ་ཙམ་གྱིིས་བོད་ཀྱིི་དངོས་ཡིོད་གནས་སྟངས་འགྲོེལ་བརྗེོད་མང་

བ་ཡིངོ་རྒྱུ་དང༌། དསེ་ང་ཚརོ་ལྗོདི་ཚད་དང་རནི་ཐང་བརྩོ་ིགཞིིའ་ིགནས་

ཚུལ་མང་པོ་ོཞིིག་སྤྲོདོ་ཐུབ། ང་ཚོའ་ིབསམ་པོར་ཉེ་ེཆོར་གྱི་ིགམོ་ཆོནེ་དང་

པོ་ོན་ིབདོ་མ་ིཚ་ོརང་ཉེདི་བདོ་ནང་ལྟ་སྐརོ་དུ་འགྲོ་ོརུ་འཇུག་རྒྱུ་ད་ེརདེ།  

 འནོ་ཀྱིང༌། ཁྱེདེ་ཀྱིསི་མཁྱེནེ་གསལ་བཞིནི་ད་ེལྟའ་ིལས་འགུལ་

གྱིི་གསལ་བསྒྲིགས་བྱས་རྗེེས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བ་བོད་

ནང་གཉེེན་འཕྲེད་དུ་འགྲོོ་མི་ཚོའི་འགྲུལ་བསྐྱོད་ལག་ཁྱེེར་ཐོག་ཕྱིིར་སྡེོད་

རྒྱ་ནག་ག་ིམ་ིཟིརེ་བ་ཞིགི་ངསེ་པོར་འཁདོ་དགསོ་པོ་བཟིསོ་ཡིདོ། ད་ེལྟར་

བོད་རྒྱའི་དབར་སྲིིད་དོན་ཐོག་འགྲོིགས་ཐབས་བྱ་འདོད་མེད་པོ་དེས་

རྐྱེེན་པོས་གཉེེན་འཕྲེད་དུ་འགྲོོ་འདོད་ཡིོད་པོའི་བོད་མི་ཁག་གཅིག་གཉེེན་
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འཕྲེད་དུ་བསྐྱདོ་མདེ། ད་དུང་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་གནང་བའ་ིའགྲུལ་

བསྐྱདོ་ལག་ཁྱེརེ་རྒྱ་མསི་ཁས་ལནེ་བྱེད་ཐབས་མེད་ཅསེ་བརྗེདོ་ཡིདོ། 

 ལག་ཁྱེེར་དེ་ནི་འཛམ་བུ་གླེིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀུན་གྱིིས་ཁས་ལེན་

བྱདེ་པོའ་ིལག་ཁྱེརེ་ཞིགི་ཡིནི། ད་ེཡིང་རྒྱ་གཞུང་གསི་ཁས་ལནེ་མ་བྱས་

པོ་རདེ། ང་ཚོའ་ིཉེམས་མྱོངོ་ག་ིཐགོ་ནས་རྒྱ་མིའ་ིདཔོནོ་རགིས་ཚོའ་ི

བསམ་བློོ་ནི་གཞིན་དང་མི་འདྲེ་བའི་སྔ་ཚིག་ཕྱིི་འགལ་བྱེད་མཁན་ཞིིག་

རདེ། 

 ད་ེན་ི ༡༩༥༩ ལརོ་བདོ་མ་ིརགིས་རྣམས་ཁངོ་ཁྲོ་ོདང་ངར་

ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་མཐར་སྒོེར་ལངས་ངོ་རྒོོལ་བྱེད་དགོས་པོའི་གནས་ཚུལ་

ད་ེབྱུང་བ་རེད། རྒྱ་གཞུང་གིས་ངསོ་ཀྱིི་བློནོ་ཆོནེ་ཚརོ་ཡི་རབས་གུས་

བརྩོིའ་ིརྣམ་པོ་བཟུང་བའ་ིདུས་ཚདོ་ཅགི་བྱུང་མྱོངོ་ཞིངི༌། འནོ་ཀྱིང་ཁངོ་

ཚོས་དུས་ཚོད་དེའི་ནང་ཀྲུང་དབྱང་ཆོབ་སྲིིད་ཅུས་ལ་སྔོན་བརྡ་ཙམ་མ་

བཏིང་བར་མི་མང་ཚོགས་འདུ་ཞིིག་གི་ཐོག་བོད་ཤར་ཕྱིོགས་ལ་ངོ་རྒོོལ་

སྒོེར་ལངས་བྱས་པོའི་སྐོར་གསལ་བསྒྲིགས་དང་འབྲེལ་དེར་འགོག་

གནོན་བྱེད་པོའི་ལས་ཐབས་ཁག་ཀྱིང་གྲོ་སྒྲིིག་ཆོ་ཚང་ཡིོད་ཅེས་བཤད་

པོ་རདེ། 

 ད་ཆོ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ང་ཚོ་བོད་མི་རྣམས་བོད་དུ་ལྟ་སྐོར་ཡིོང་

དགསོ་པོའ་ིའབདོ་སྐུལ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་དང༌། བདོ་མ་ིབཙན་བྱལོ་བའ་ིནང་

ནས་ཀྱིང་རང་ཉེིད་ཕྱིིར་སྡེོད་རྒྱ་མིའི་མི་ཞིེས་པོའི་འགྲོེལ་བརྗེོད་དགོས་

པོ་ད་ེམ་ཚརོ་བར་འགྲོ་ོབསྐྱདོ་བྱདེ་མཁན་ཡིང་ཡིདོ། ང་ཚརོ་ཐོབ་ཟིནི་པོའ་ི
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ཉེམས་མྱོོང་གི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེེན་ནས་དེང་གི་གནས་ཚུལ་ཉེམས་ཞིིབ་

བྱས་ཏི་ེསྒུག་སྡེོད་བྱས་ན་ལགེས་ཤསོ་རདེ་སྙིམ་གྱི་ིཡིདོ། ཅསེ་སྩལ།

 བསྐྱར་ཞིབི་པོས། གལ་ཏི་ེསྐུ་ཉེདི་ཕྱིརི་ལགོ་གནང་བའ་ིདུས་

སུ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡིོད་པོའི་བོད་མིའི་ནང་ནས་དེ་ལྟའི་ཐག་ཆོོད་ལ་མོས་

མཐུན་མདེ་པོའ་ིམཁྲོགེས་བཟུང་བྱདེ་མཁན་ཡིངོ་ག་ིརདེ་དམ་ཞུས་པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། བཙན་བྱལོ་ནང་དུ་ངསོ་ཀྱི་ིགུ་ཡིངས་

བསམ་བློ་ོདང༌། སྤྱི་ིཚགོས་རངི་ལུགས་ཀྱི་ིལམ་ལུགས་ལ་དགའ་མསོ་

གསལ་བརྗེདོ་ཐགོ མ་ཁ་ེསིའ་ིརགི་པོའ་ིགཞུང་ལུགས་ནང་ལགེས་ཆོ་

ཡིོད་པོ་བཅས་ལ་སེམས་མཐུན་བྱེད་དཀའ་བའི་བོད་མི་ཁ་ཤས་ཡིོད། 

བདོ་ན་ིས་རྒྱ་ཆོ་ེཞིངི་མ་ིའབརོ་ཉུང་བ་ཞིགི་ཡིནི་པོར་བརྟེནེ། མ་ིམང་ག་ི

ཉེིན་རེའི་འཚ་ོབའི་གནས་སྟངས་ཡིར་རྒྱས་གཏིོང་རྒྱུའི་ཐད་དངོས་འབྲེལ་

གྱི་ིལགེས་ཆོ་མང་པོ་ོཞིགི་སྤྱི་ིཚགོས་རངི་ལུགས་ནས་ལནེ་རྒྱུ་ཡིདོ། 

 ངོས་རང་སོག་པོོའ་ིརྒྱལ་སར་ཞིི་དོན་ཨིེ་ཤ་ཡི་ནང་པོའི་ཆོོས་

ཚགོས་སྒོ་ོདབྱེའ་ིཆོེད་དུ་བསྐྱདོ་དུས་དང༌། རུ་སུའི་གྲོངོ་ཁྱེརེ་ལ་ིནནི་གྷི་

ར་ཌ་དང་རྒྱལ་ས་མ་ོས་ིཁོ། གཞིན་ཡིང་གྲོངོ་ཁྱེརེ་ཁག་ལ་ཡིདོ་པོའ་ི

ནང་པོ་ཚོར་ལྟ་སྐོར་བྱེད་སྐབས་ཉེམས་ཞིིབ་བྱས་པོར་ཡི་མཚན་གྱིི་མཐོང་

ཚུལ་ཞིིག་བྱུང་བ་ནི་སྤྱིི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱིི་ལྟ་བ་དང་ནང་པོའི་ལག་

ལནེ་གཉེསི་འགལ་མདེ་ལྷན་ཅགི་ཏུ་འགྲོ་ོཐུབ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་ད་ེརདེ། 

 འནོ་ཀྱིང༌། གལ་ཏི་ེད་ེལྟའ་ིལམ་ལུགས་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་

པོར་བརྟེེན་ནས་ང་ཚོའི་རང་དབང་གི་ཆོ་གང་ཞིིག་ཤོར་གྱིི་ཡིོད་ན་དེ་ནི་
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འགྲོགི་ག་ིམ་རདེ། ང་ཚསོ་མཁྲོགེས་བཟུང་ཞིསེ་བརྗེོད་པོ་ན་ིདད་ཤུགས་

ཅན་གྱི་ིནང་པོ་རྣམས་ཡིནི། ཁངོ་ཚསོ་བོད་ནང་རྒྱ་གཞུང་ག་ིདབང་དང་ཐ་ེ

བྱུས་ཡིོད་ཕྱིིན་དེས་རང་གི་མི་ཚེ་སྐྱེལ་ཕྱིོགས་ལ་དངོས་བརྒྱུད་གང་རུང་

ནས་གནོན་བཙིར་ཇི་ལྟར་བྱས་ཡིོང་སྙིམ་ནས་འཇིགས་སྣང་བྱེད་ཀྱིི་

ཡིདོ་པོ་རདེ། 

 ངོས་ཀྱིི་ལངས་ཕྱིོགས་ནི་ང་ཚོར་ཕྱིི་རྒྱལ་གྱིི་དབང་བསྒྱུར་འགོ་

ནས་རང་དབང་འཐབོ་དགོས་པོ་དང༌། བདོ་ནང་ཡིདོ་པོའ་ིབདོ་མ་ིརྣམས་

དངོས་འབྲེལ་འདོད་བློོ་ཁེངས་པོ་ཞིིག་ཡིོད་ན་ང་ཚོས་ངེས་པོར་དུ་ཕྱིིར་

ལགོ་བྱདེ་རྒྱུའ་ིགྲོ་སྒྲིགི་བྱ་རྒྱུ་ཡིནི། གཞི་ིརྩོའ་ིགནད་དནོ་ན་ིབཅསོ་མནི་གྱི་ི

བད་ེསྐྱདི་དང་བོད་མ་ིརྣམས་འདདོ་བློ་ོཁངེས་པོ་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ཅསེ་

སྩལ།

 བསྐྱར་ཞིབི་པོས། རང་སྐྱངོ་ག་ིསྐད་ཆོ་དེ་གལ་ཆོརེ་གནས་ཀྱི་ི

རདེ་དམ་ཞུས་པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། རང་སྐྱངོ་དང༌། རང་བཙན་གང་བརྗེདོ་

རུང་ཕྱིི་རྒྱལ་གྱིི་དབང་སྒྱུར་འགོ་ནས་རང་དབང་དགོས་རྒྱུའི་གནད་དོན་

ནི་དུས་རྟེག་ཏུ་གལ་ཆོནེ་པོ་ོརདེ། བདོ་ན་ིམ་ིརགིས་དང༌། ས་བབས་

ཆོགས་སྟངས། རགི་གཞུང་བཅས་གང་ག་ིཆོ་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ཐ་དད་

ཡིནི་པོར་མ་ཟིད། རྒྱལ་ཁབ་གཞིན་དང་འདྲེསེ་ལྷད་མདེ་པོའི་གནའ་བའོ་ི

རྒྱལ་ཁབ་ཅགི་ཡིནི།

 ལོ་བརྒྱ་ཕྲེག་མང་པོོའ་ིརིང་རྒྱ་ནག་གིས་མཚོན་པོའི་ཁྱེིམ་
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མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོ་དང་མཉེམ་དུ་ཕན་ཚུན་གུས་བརྩོིའི་མཛའ་འབྲེལ་

བཟིང་པོརོ་ལངོས་སྤྱིད་ཡིདོ་ལ། ཡིང་ཕན་ཚུན་གུས་བརྩོ་ིམེད་པོའ་ིསྐབས་

དང༌། རྒྱ་ནག་ག་ིསྟབོས་ཤུགས་རྒྱས་ཤངི་བདོ་ཀྱི་ིསྟབོས་ཤུགས་ཉེམས་

པོའ་ིསྐབས་ལ་རྒྱ་གཞུང་གསི་བདོ་ལ་བཙན་འཛུལ་ཡིང་བྱས་ཡིདོ། ཡུན་

རིང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཕྱིི་མིག་བལྟས་ན་བོད་ཀྱིིས་ཀྱིང་རྒྱ་ནག་ལ་བཙན་

འཛུལ་བྱས་ཡིདོ། 

 བོད་རྒྱ་ནག་གི་ཆོ་ཤས་ཡིིན་ཟིེར་བའི་འདོད་གཏིམ་གང་འདྲེ་

ཞིགི་ཡིནི་རུང། ད་ེལ་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིགཞིི་འཛནི་ས་རྩོ་བ་ནས་མདེ། ཉེ་ེཆོར་

གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ཏིེ། ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༡༢ ནས་ཐབས་སྡུག་ཅན་གྱི་ིདུས་སྐབས་ 

༡༩༤༩ བར་རང་དབང་རང་བཙན་གཙང་མའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཚ་ོདང་འདྲེ་

མཚུངས་ཀྱི་ིབདོ་རང་བཙན་གཙང་མར་གནས་ཡིདོ། གནས་སྟངས་ད་ེང་

ཚོས་འཛམ་གླེིང་ལ་ཐེངས་མང་པོོར་དྲེན་སྐུལ་བྱས་པོ་བཞིིན་རྒྱལ་སྤྱིིའི་

ཁྲོམིས་དནོ་མཁས་པོའ་ིལྷན་ཚགོས་ (International Commission 

of Jurists) ནས་ཀྱིང་ཞིིབ་ཕྲེའ་ིབརྟེག་ཞིབི་བྱས་ཡིདོ་ཅིང༌། ཕྱིགོས་རསི་

མེད་པོའི་མཁས་པོ་དེ་ཚོས་བོད་ནི་དོན་དངོས་དང་ཁྲོིམས་ལུགས་གང་གི་

ཆོ་ནས་རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིིན་པོའི་ཤེས་རྟེོགས་དང་

ར་འཕྲེོད་བྱུང་ཡིདོ། ཅསེ་སྩལ།

 བསྐྱར་ཞིབི་པོས། གལ་ཏི་ེདབང་བསྒྱུར་མནི་ན་མཉེམ་འབྲལེ་

སྐརོ་དགོངས་གཞི་ིག་ར་ེཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ད་ེན་ིང་ཚསོ་འཚོལ་བསྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་ཞིགི་
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དང༌། རགོས་རམ་ན་ིརྒྱུན་དུ་དགའ་བསུ་ཞུ་འསོ་པོ་ཞིགི་ཡིནི། ཡིནི་ནའང་

གལ་ཏིེ་རོགས་རམ་དེ་དག་གིས་མི་རིགས་ཀྱིི་རིག་གཞུང་རྩོ་མེད་བཟིོ་བ་

དང༌། མ་ིརགིས་ཀྱི་ིཆོསོ་དད་བསམ་བློ་ོབཙན་འགོག་བྱདེ་པོ། ཕན་པོ་བྱ་

ཡུལ་མི་མང་ལ་བདེ་སྐྱིད་མེད་པོ་བཅས་བྱུང་ན་དེ་ནི་དགེ་མཚན་གཏིན་

ནས་མདེ་པོ་ཞིགི་རདེ། 

 མཉེམ་འབྲེལ་ནི་དེང་སང་སྔོན་མ་ལས་ཀྱིང་ཆོེས་གལ་འགངས་

ཆོེ་ཞིིང་འཛམ་གླེིང་ཇེ་ཆུང་དུ་སོང་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བརྟེེན་

དགསོ་པོ་ཞིགི་ཆོགས་ཡིདོ། འནོ་ཀྱིང་མཉེམ་འབྲལེ་ལ་ཚང་དགསོ་པོའ་ི

ཁྱེད་ཆོོས་ནི་འཛམ་གླེིང་སྤྱིི་དོན་ལ་འགན་ཁུར་བསམ་ཤེས་ཀྱིི་ཐོག་ནས་

རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་དབར་གྱིི་མཉེམ་འབྲེལ་གཅིག་པུ་མིན་པོར་མི་

དང་མིའ་ིདབར་དང༌། མ་ིདང་སྲིགོ་ཆོགས་གཞིན་དག་དབར་བཅས་

ལའང་ད་ེལྟར་དགསོ་པོ་རདེ། ཅསེ་སྩལ།

 བསྐྱར་ཞིབི་པོས། བདོ་མ་ིབཙན་བྱལོ་བ་ཚརོ་ལྟ་རྟེགོ་ཡིག་པོ་ོ

བྱས་ཡིདོ་པོ་དནོ་དམ་རདེ་དམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ད་བར་ལ་ོཉེ་ིཤུ་ཧྲལི་པོོའ་ིརངི་དངསོ་

འབྲལེ་ང་ཚརོ་ལྟ་རྟེོག་ཡིག་པོ་ོབྱས་བྱུང༌། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང༌། དང་

བློངས་རོགས་ཚོགས་ཁག་ནས་ང་ཚོར་རོགས་རམ་ཧ་ཅང་ཡིག་པོོ་

བྱས་ཡིདོ། དངེ་སང་རྒྱ་གར་གཅིག་པུར་ང་ཚ་ོབདོ་མ་ིབརྒྱད་ཁྲོ་ིནས་ཆོགི་

འབུམ་བར་ཡིདོ་པོ་དང༌། འད་ིག་སུད་སརི་བདོ་མ་ིཆོགི་སྟངོ་ལྷག་ཙམ་

ཡིདོ་ཅངི༌། ཕལ་ཆོ་ེབ་ ༡༩༦༠ ནང་ཚ་ོཁག་དང་པོ་ོད་ེབློངས་པོ་ནས་
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བཟུང་ད་ལྟ་འད་ིའདྲེ་ཞིགི་ཡིདོ་པོ་རདེ།

 འདིར་རོགས་ཚོགས་ཀྱིི་མི་སྣ་བོད་མི་དང་མཉེམ་དུ་ལས་ཀ་

བྱེད་མཁན་ཚོས་ང་ཚོར་བརྗེོད་གསལ་ལ་གཞིིས་སྒོར་ཆོགས་རྒྱུའི་ལམ་

ལྷོང་ཆོ་རྐྱེེན་གཙ་ོབོ་ནི་བཙན་བྱོལ་བ་རང་ཉེིད་ཀྱིི་བསམ་སྤྱིོད་ལས་བྱུང་

བ་ཞིགི་རདེ་ཅསེ་དང༌། ཁངོ་ཚ་ོགཞིན་དང་མཐུན་པོ་ོདང་ལས་ཀར་རྩོལོ་

བ་ཆོནེ་པོ་ོའདུག་ཅེས་འགྲོལེ་བརྗེདོ་བྱདེ་ཀྱི་ིའདུག གཞི་ིརྟེནེ་གཙ་ོཆོ་ེབ་

གཅིག་ནི་ཆོོས་ཀྱིི་བཀའ་དྲེིན་ལས་ནང་གི་སེམས་སྟོབས་འཕེལ་ཏིེ་གང་

ཅ་ིསྒྲུབ་ཐུབ་པོ་དང་བཟིདོ་ཐུབ་པོ་ཡིདོ། 

 དེ་བཞིིན་བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བ་ནུབ་ཕྱིོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོོ་

ཞིགི་ཏུ་ཡིདོ་ཅངི༌། ས་གནས་གང་སར་ང་ཚརོ་མ་ིདང་མིའ་ིདབར་བརྩོ་ེ

ཞིནེ་གྱི་ིརགོས་རམ་ཐབོ་ཡིདོ། དཔོརེ་ན་རྒྱ་གར་ནང་ཆོ་མཚནོ་ན་ང་ཚརོ་

གཞིན་དང་མ་ིའདྲེ་བའ་ིརགོས་རམ་ཐབོ་སྟ།ེ ལ་ོཉེ་ིཤུ་སངོ་ཡིང་ས་ཆོ་གང་

སར་བདོ་མ་ིརྣམས་བདོ་མ་ིརང་དུ་གནས་ཡིདོ། 

 ༡༩༥༤ ལརོ་ངསོ་རང་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྲོ་ོསྐབས་མའསོ་བདོ་མ་ི

ནི་སྙིིང་སྟོབས་ཆོེ་ཞིིང་འགྱུར་བ་མེད་པོའི་བརྟེན་པོོ་ཞིིག་རེད་ཅེས་བརྗེོད་

བྱུང༌། ཕལ་ཆོརེ་བློ་ོསྟབོས་དེ་འདྲེ་ཞིགི་དང༌། ས་ོསོའ་ིཡིདི་ཆོསེ་ཀྱི་ིབསམ་

བློོར་བརྟེེན་ནས་ཉེེ་བའི་འཕོ་འགྱུར་དེ་ཚོར་ཉེམས་ཞིིབ་བྱས་ཏིེ་བག་

ཕེབས་ངང་སྒུག་སྡེོད་བྱེད་པོའི་གདེང་དང་སྙིིང་སྟོབས་ཤིག་རྙིེད་ཡིོད། 

ཅསེ་སྩལ། 

 ད་རེས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆོེན་པོོ་མཆོོག་སུད་ཛ་ལན་
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ཌི་ཁུལ་དུ་ཞིབས་སོར་འཁོད་ཐུབ་པོ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་བྱུང་

ཡིདོ་པོ་དང༌། གསར་འགདོ་པོ་ཚསོ་ཀྱིང་ག་ོསྐབས་འད་ིདང་བསྟུན་ནས་

བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་དང༌། སྲིིད་དནོ། ད་ལྟའ་ིབདོ་ཀྱི་ིགནས་

སྟངས་བཅས་ཀྱི་ིསྐརོ་ལའང་འགྲོེལ་བརྗེདོ་བྱས་ཡིདོ་པོ་རདེ།

 རྩོ་བའི་སུད་སིའི་གཞུང་གིས་དྲེིལ་བསྒྲིགས་ཐོག་བཀག་འགོག་

གནང་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོར་གསར་ཤོག་ཁག་གི་ནང་གཟིིགས་སྐོར་གྱིིས་

མཚནོ་གང་ཅིའ་ིགནས་ཚུལ་སྐརོ་ཤུགས་ཆོརེ་བཀདོ་ཡིདོ་པོ་དང༌། དའེ་ི

སྐོར་སུད་སིའི་གཟུགས་མཐོང་བརྙིན་འཕྲེིན་ཐོག་ལའང་སྔ་རྗེེས་ཐེངས་ལྔ་

ཙམ་ཞིགི་ལ་བསྟན། ད་ེབཞིནི་སུད་སིའ་ིགསར་ཤགོ་གལ་ཆོ་ེགཉེསི་ཀྱི་ི

ནང་དང༌། འཛུ་ར་ིཆོ་ིས་ིའཛ་ེཏུང་ (Zurichsee-Zeitung) ཞིསེ་པོའ་ི

གསར་ཤོག་གི་སྲིིད་དོན་སྡེེ་ཁག་བཅས་ཀྱིི་ནང་ལའང་གལ་ཆོེར་འཛིན་

པོའ་ིགླེངེ་བརྗེདོ་དང་གནས་ཚུལ་ཁག་གསར་སྤེལེ་བྱས་ཡིདོ་པོ་རདེ།

 ཚསེ་ ༡༤ ཉེནི་ཐར་ཆོསོ་ཚགོས་ཁང་དུ་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས་

མཁན་སླབོ་སྦྲགས་མ་མཛད་ད་ེབསྒྲུབ་བྱ་ཧཕ་རན་ས་ིདང༌། འཇར་མ་

ནི། ཨི་ིཏྲ་ལ།ི ཁ་ེན་ཌ་བཅས་ཀྱི་ིམ་ིརགིས་དག་ེཚུལ་བཅུ་ལ་བསྙིནེ་

རྫགོས་ཀྱི་ིསྡེམོ་པོ་འབགོ་ཆོགོ་སྩལ་ཞིིང༌། ཐར་ཆོསོ་ཚགོས་པོའ་ིའཛནི་

སྐྱངོ་ཚགོས་མ་ིརྣམས་དང་ཚགོས་མ་ིབྱངིས། ཆོསེ་མཐོའ་ིསློབ་གྲྭ་ཁག་ག་ི

དགེ་རྒོན་མཁས་པོ་ཁག་གཅིག་བཅས་ལ་རིམ་བཞིིན་མཇལ་ཁ་དང༌། 

འབྲལེ་ཡིདོ་དྲེསི་ལན་བཀའ་སླབོ་ཟིབ་རྒྱས་འདདོ་བློ་ོཁངེས་ངསེ་སུ་སྩལ། 

 དགངོ་དྲེ་ོཐར་ཆོསོ་ཀྱི་ིསླབོ་གཉེརེ་བ་རྣམས་དང༌། ཕྱིགོས་མཐའ་
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ནས་ཕེབས་པོའི་དགེ་བཤེས་དང་བློ་མ་རྣམས་ནས་རྩོོད་གྲྭ་ཚུགས་པོར་

ཐུགས་སྣང་གཟིགིས་ཞིིབ་བསྐྱངས། ད་ེནས་དགནོ་པོའ་ིཡིང་སྟངེ་དུ་

ཐར་ཆོོས་ཆོོས་ཚོགས་ཀྱིི་ལས་བྱེད་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་མ་འངོས་སློབ་

ཁང་འདི་ཉེིད་འཛིན་སྐྱོང་ཡིར་རྒྱས་གཏིོང་ཕྱིོགས་ལ་སྨོན་པོའི་བཀའ་སློབ་

སྩལ། 

 ཕྱིི་ཉེིན་ཐར་པོ་ཆོོས་གླེིང་སློབ་ཚོགས་ནས་སྙིན་སེང་ཞུས་པོ་

ལྟར་འད་ིཁུལ་གནས་སྡེདོ་རང་རགིས་དང༌། ཕྱི་ིརྒྱལ་བ་བཅས་བསྡེམོས་

མི་གྲོངས་ཆོིག་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་སྐོར་ལ་དགེ་བཤེས་གླེང་རི་ཐང་པོའི་བློོ་སྦྱོོང་

ཚིགས་བརྒྱད་མའི་བཀའ་ཁྲོིད་གོ་བདེ་དོན་ཟིབ་དེང་དུས་དང་མཐུན་པོའི་

ཕྱིི་ནང་ཀུན་གྱིི་བློོ་ཚད་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་ལ་སེམས་འགུལ་ཐེབས་

ངསེ་སྩལ་བ་ཐད་ཀར་དབྱནི་ཇ།ི ཧཕ་རན་ས།ི འཇར་མ་ན།ི ཨི་ིཏྲ་ལ་ི

བཅས་སྐད་རགིས་བཞིིའ་ིནང་ཕབ་བསྒྱུར་གནང་བས། དརེ་འདུས་སྐྱ་ེ

བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིིས་ྋགོང་ས་མཆོོག་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིི་ཡིོན་ཏིན་

རྣམས་དངོས་སུ་མཇལ་བའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པོར་བསམ་བརྗེོད་ལས་

འདས་པོའ་ིདགའ་གུས་དད་གསུམ་ཅགི་ཅར་དུ་བརྟེས་ཤངི༌། དརེ་འདུས་

ཕྱིི་རྒྱལ་མི་རིགས་འགའ་ཤས་ཀྱིིས་ཏཱ་ལའི་བློ་མའི་མཚན་ཙམ་སྔོན་

ནས་ཐོས་མྱོོང་ཡིང་འདི་འདྲེའི་སྐྱེས་ཆོེན་དམ་པོ་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིིག་ཡིིན་

པོ་ད་རསེ་ཐགོ་མར་མཇལ་བའི་ག་ོསྐབས་བྱུང༌། 

 ཁོང་ནི་དཀོན་མཆོོག་གི་སྤྲུལ་པོ་ཁོ་ནར་འདུག་ཟིེར་བ་དང༌། 

ཡིང་འགའ་ཞིིག་གིས་སྤྱིན་རས་གཟིིགས་དངོས་རང་རེད་ཟིེར་བ་དང༌། 
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ཡིང་འགའ་ཤས་ཀྱིིས་ཁྱེེད་ཚོ་བོད་པོ་ཚོར་འདི་འདྲེའི་ཆོོས་སྲིིད་ཀྱིི་དབུ་

ཁྲོདི་ཅགི་ཡིདོ་པོ་ན་ིརྙིདེ་དཀའ་བའ་ིསྐལ་བ་བཟིང་པོ་ོདང༌། ཀུན་གྱིསི་སྨོནོ་

པོའ་ིཡུལ་རདེ་ཅསེ་དང༌། འཛམ་གླེངི་ཡུལ་གྲུ་ཚང་མར་དབུ་ཁྲོདི་འད་ི

འདྲེ་བ་ཞིིག་ཡིོད་པོ་ཡིིན་ན་མཐའ་མེད་པོའི་དཀའ་རྙིོག་གི་རྒྱུན་རང་ཆོད་

དུ་འགྲོ་ོརྒྱུ་རདེ། ཅསེ་སགོས་བསྔགས་བརྗེདོ་རྒྱ་ཆོ་ེཞུས་ཤངི༌། ཚགོས་

དབུས་སུ་བློ་མཆོོད་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་ཚོགས་འཁོར་དང་འབྲེལ་བརྟེན་བཞུགས་

བསྟར་འབུལ་གྱིིས་དགེ་བཤེས་རབ་བརྟེན་དང་དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་

བཟིང་པོ།ོ སུད་སིའ་ིབཙུན་མ་བསྟན་འཛནི་བློ་ོའཕལེ་བཅས་ནས་མལ་

འདགེས་འབུལ་ཞུས། སྔ་ཕྱི་ིབར་གསུམ་གྱི་ིགྲོ་རྟེནེ་ལགེས་པོར་འགྲོགིས་

པོ་དང་རྒྱལ་བ་དགྱིསེ་པོའ་ིམཆོདོ་སྤྲོནི་དུའང་གྱུར།  

 ཚསེ་ ༡༦ ཉེནི་སྤྱིརི་བཏིང་ཡུལ་ལྗོངོས་མཛསེ་བཀདོ་དང༌། 

ལྷག་པོར་ (Matterhorn) ཞིསེ་པོའ་ིགངས་ར་ིམཐ་ོཤསོ་ཀྱིི་ཁ་གཏིད་ར་ི

རྒྱུད་མཛསེ་ལྗོངོས་ལ་གཟིགིས་ཞིབི་མཛད། སྐབས་དརེ་ཧཕ་རན་སིའ་ི

གསར་འགོད་པོ་ཞིིག་གིས་གཞིིས་བཞུགས་བོད་མི་ཚོའི་གནས་སྟངས་

སྐརོ་བཀའ་འདྲེ་ིཞུས་པོར། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། གལ་ཏི་ེབདོ་ནང་

བོད་མི་ཚོར་བདེ་སྐྱིད་ཡིོད་པོ་དངོས་འབྲེལ་ཡིིན་ན་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཡིིན་པོ་

སགོས་གསུངས་པོ་དང༌།

 ཡིང༌། བདོ་ཅསེ་པོ་ད་ེན་ིདུས་རྟེག་ཏུ་མུ་མཐུད་གནས་རྒྱུ་ཞིགི་

ཡིནི་པོ་དང༌། ཏཱ་ལའ་ིབློ་མ་ཞིསེ་པོ་ད་ེའཕ་ོའགྱུར་འགྲོ་ོསྲིིད་པོ་ཞིགི་རདེ། 

གཅིག་བྱས་ན་ངོས་རང་ཡིང་ཏཱ་ལའི་བློ་མ་མཐའ་མ་དེ་ཡིིན་སྲིིད་པོ་རེད་
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ཅསེ་དང༌། 

 བོད་ཀྱིི་རྩོ་དོན་ནི་ཏཱ་ལའི་བློ་མའི་གནས་སྟངས་ལ་ཐུག་པོ་ཞིིག་

མ་རདེ། ངསོ་རང་བདོ་མ་ིསྒོརེ་གཅགི་ཡིནི་པོ་ལས་གཞིན་གང་ཡིང་མ་

རདེ། དནོ་གནས་གཙ་ོབ་ོན་ིབདོ་མ་ིརྣམས་ལ་བད་ེསྐྱདི་ཡིངོ་མནི་ད་ེ

རང་ཡིནི་པོ་རདེ། ད་བར་བདོ་ནང་ཡིདོ་པོའ་ིབདོ་མ་ིམང་ཆོ་ེབ་ན་ིའདདོ་བློ་ོ

ཁངེས་ཀྱི་ིམདེ་པོ་མ་ཟིད། སྐྱདི་པོ་ོམདེ་པོར་ངསོ་ལ་ཡིདི་ཆོསེ་ངསེ་གཏིན་

ཡིདོ། དངསོ་འབྲལེ་བསམ་བློོའ་ིནང་སྡུག་བསྔལ་ཆོནེ་པོ་ོཞིགི་ཡིདོ་མུས་

ཡིནི་པོ་རེད་ཅསེ་དང༌།

 རྒྱ་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་འགོ་ཏུ་ཡིོད་པོའི་བོད་མི་ས་ཡི་དྲུག་

པོོ་དེ་དག་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཇི་ཙམ་ཡིོད་མེད་བོད་ནང་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་

འསོ་ཤོག་བསྡུ་ཐུབ་པོ་ཞིིག་བྱུང་ན་འསོ་ཤིང་འཚམས་པོ་ཞིིག་རེད་ཅེས་

སྩལ།

 དེ་རྗེེས་ཛུ་རིག་ཆོེས་མཐོའ་ིསློབ་གྲྭར་ཞིབས་བཀོད་ཀྱིིས་བོད་

ཀྱི་ིཡུལ་བཀདོ་ཆོགས་སྟངས་དང་བདོ་མིའ་ིའཚ་ོབ་སྐྱལེ་སྟངས། ནང་

ཆོསོ་ཀྱི་ིགཞི་ིརྩོ་བདནེ་བཞིིའ་ིགནས་ཚུལ། སྤྱི་ིཚགོས་ཀྱི་ིབད་ེསྡུག་དང་

འབྲལེ་བའ་ིསྐརོ་འགྲོལེ་བརྗེདོ་གསུང་བཤད་སྩལ། 

 སུད་སི་ཡུལ་གྲོོང་ཁག་ནང་གནས་སྡེོད་བོད་མི་སྡེེ་ཁག་ཚོའི་

འཐུས་མ་ིརྣམས་དང༌། གཞིནོ་ནུའ་ིམཐུན་ཚགོས་ཀྱི་ིལས་བྱེད་ཁག ཆོསོ་

འཁོར་དགོན་པོའི་མཁན་བློ་གྲྭ་མང་བཅས་དགོན་སྤྱིི་འདུ་ཁང་དུ་འདུས་

འཛམོས་ལ་མཇལ་ཁ་དང༌། (Zollikon) ཞིསེ་པོའ་ིགྲོོང་ཁྱེརེ་དུ་ཡིདི་
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དགའ་ཆོསོ་འཛནི་སླབོ་ཚགོས་ཀྱི་ིགནས་བློ་དང༌། འགན་འཛནི་ནས་

གསོལ་བཏིབ་གདན་ཞུས་ལྟར་སློབ་ཁང་དུ་གཟིིགས་སྐོར་གསོལ་

སྟནོ་དང༌། དནོ་གཉེརེ་ཅན་འགའ་ཤས་ལ་རྒྱལ་མཆོོག་བཅུ་གསུམ་པོའ་ི

གསུང་སྤྱིན་རས་གཟིིགས་བཅུ་གཅིག་ཞིལ་གྱིི་སྒོོམ་བཟླས་ལྗོགས་ཁྲོིད་

མཛད། 

 ཁུལ་དེའི་ཡིེ་ཤུའི་ལྷ་ཁང་དུ་ཆོིབས་བསྒྱུར་གྱིིས་ཡིེ་ཤུའི་བློ་མ་

དང་མཇལ་འཕྲེད་མཇུག ཤདོ་ཀྱི་ིཚགོས་ཁང་དུ་ནུབ་ཕྱིགོས་པོ་དང་བདོ་

རིགས་བཅས་མི་གྲོངས་སྟོང་ཕྲེག་བརྒོལ་བར་ལྟ་ཁྲོིད་དྲེན་པོ་བཞིི་ལྡན་

གྱི་ིབཀའ་ཁྲོདི་དང༌། ད་ེརྗེསེ་ཡི་ོརབོ་བདོ་རགིས་གཞིནོ་ཚགོས་དང༌། 

ཟླསོ་གར་ཚགོས་པོ་བཅས་ཀྱི་ིཚགོས་མ་ིབརྒྱ་སྐོར་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ། 

 ཚསེ་ ༢༢ ཉེནི་ར་ིཀངོ་གྲོངོ་ནང་སླབོ་གྲྭའ་ིཚགོས་ཁང་དུ་བདོ་

རིགས་དང་ཕྱིི་རྒྱལ་སྟོང་ཕྲེག་མང་པོོ་ཆོེད་དུ་འདུ་འཛོམས་སར་ཞིབས་

སརོ་འཁདོ་བསྟུན་སྐུའ་ིའཁྲུངས་སྐར་གྱི་ིམཛད་སྒོརོ། རང་གཞུང་དནོ་

གཅོད་དང༌། ཆོསོ་དགནོ་མཁན་པོ།ོ གཞིནོ་ནུའ་ིཚགོས་གཙ་ོབཅས་ནས་

གཏིམ་བཤད་གནང་རྗེེས་ྋགོང་ས་མཆོོག་ནས་བཀའ་སློབ་སྩལ་སྙིིང༌། 

‘‘རྩོ་བ་ངསོ་རང་ལ་ཆོ་བཞིག་ན། སྟནོ་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིརྗེསེ་འབྲང་

བ་དག་ེསླངོ་ཞིགི དའེ་ིནང་ནས་ཐགེ་པོ་ཆོནེ་པོོའ་ིཆོསོ་ལ་མསོ་པོ་ཡིདོ་

མཁན། ཐགེ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིཆོསོ་ལ་མསོ་པོ་དང་དག་སྣང་སྦྱོངས་ནས་

ཉེམས་ལནེ་བྱདེ་མཁན་ཞིགི་ཡིནི། 

 དེ་འདྲེའི་ཉེམས་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱིི་བསམ་བློོ་གང་གཏིོང་



169

དགསོ་ཟིརེ་ན། ཚ་ེའད་ིཙམ་དུ་མ་ཟིད། ཚ་ེརབས་ནས་ཚ་ེརབས་ལ་འགྲོ་ོ

བ་སེམས་ཅན་གཞིན་གྱིི་དོན་ལ་གང་ཕན་ཅི་ཕན་བྱེད་རྒྱུའི་བསམ་བློོ་དེ་

སོ་སོའ་ིདམ་བཅའ་ལྟ་བུར་བཞིག་ནས་བསམ་བློོ་དེ་འདྲེ་ཞིིག་གཏིོང་གི་

ཡིདོ། ངསོ་རང་ག་ིངསོ་ནས་བསམ་པོ་རྣམ་དག་ད་ལྟ་ཕན་ལ་བྱས་པོ་

བཞིནི་མ་འངོས་པོ་ལ་ཡིིན་ཡིང་བྱདེ་ཀྱི་ིརདེ། 

 དེ་དེ་བཞིིན་ཁྱེེད་རང་ཚོ་མི་མང་གི་ཐོག་ནས་ཡིིན་ན་ཡིང༌། 

ངོས་ལ་དེ་རིང་སྐྱེས་ཚེས་ཀྱིི་ཉེིན་མོ་འདིར་མི་ཚོས་ལག་རྟེགས་སྤྲོོད་པོའི་

ལུགས་སྲིལོ་ཡིདོ་པོ་ལྟར། ངསོ་ལ་ལག་རྟེགས་གང་སྤྲོདོ་དགསོ་ཟིརེ་

ན། ཁྱེེད་རང་ཚ་ོཚང་མས་མ་ིཡིནི་པོའ་ིཆོ་ནས་ཡི་རབས་དང༌། དྲེང་པོ་ོ

བྱས། ལས་འབྲས་མ་རྙིགོ་པོ་བྱས། མ་ིགཞུང་བཟིང་པོ་ོཡིག་པོ་ོཞིགི་བྱས་

པོ་ཡིནི་ན། ངསོ་ལ་ལག་རྟེགས་གཅགི་ད་ེརདེ། 

 ལག་རྟེགས་གཉེསི་པོ་ད་ེགང་ཡིནི་ཟིརེ་ན། ང་ཚ་ོབདོ་པོ་ཡིནི་

པོའ་ིཆོ་ནས་ས་ོསོའ་ིམ་ིརགིས་ཀྱི་ིཤ་ཞིནེ་དང༌། མ་ིརགིས་ཀྱི་ིལ་རྒྱ་མ་

བརླག་པོ། ང་རང་ཚ་ོམ་ིརགིས་ཀྱི་ིསྤྱིིའ་ིརྒྱུ་མཚན་ལྡན་པོའི་འཐབ་རྩོདོ་

བྱེད་པོའི་དོན་དག་མ་བརྗེེད་པོར་སེམས་ཁུར་བློངས་ཐུབ་པོ་ཞིིག་བྱུང་

ན། ངསོ་ཀྱི་ིལག་རྟེགས་གཉེསི་པོ་ད་ེརདེ། ཤསེ་སངོ་ངམ། ད་ེརངི་འདརི་

སྐྱེས་སྐར་རྟེེན་འབྲེལ་ལ་འཛོམས་པོའི་ཐོག་ཁྱེེད་རང་ཚོས་ལག་རྟེགས་ང་ོ

ཐགོ་ངསོ་ཡིདི་ཚམི་པོ་ཞིགི་སྤྲོདོ་འདོད་ཡིདོ་ན། ད་ལྟ་བཤད་མ་ཐག་པོའ་ི

དནོ་དག་ད་ེགཉེསི་ཀྱི་ིཐགོ་ལ་ཁྱེདེ་རང་ཚསོ་ཧུར་ཐག་བྱདེ་རགོས། ངསོ་

ལ་གཞིན་དག་ཟིརེ་རྒྱུ་གང་ཡིང་མདེ།’’ ཅསེ་དང༌། 
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 ཡིང༌། ‘‘ང་ཚསོ་བདོ་ནང་ག་ིགནས་ཚུལ་ང་ོམ་གང་འདྲེ་ཡིདོ་

པོ་རྣམས་ཤེས་ཐུབ་པོའི་ཆོེད་དུ་བོད་ནང་ནས་ཚུར་བཙན་བྱོལ་ལ་ཡིོང་

མཁན་ད་ེའདྲེའ་ིསྐད་ཆོ་དང༌། ཡིང་བདོ་ནང་ལ་ཕར་གནས་ཚུལ་སྒྲུབ་

མཁན་བཏིང་བ། ཕྱི་ིརྒྱལ་གྱི་ིམ་ིང་ཚོའ་ིང་ོཤསེ་འགའ་ཞིགི་བདོ་ནང་ལྟ་

སྐོར་ལ་འགྲོོ་མཁན་དེ་ཚོའི་མཐོང་ཚུལ་ཉེན་པོ་བཅས་ཐབས་ཤེས་ཡིོད་

རྒུ་རྩོལ་སྤྲུགས་བྱས་ཏི་ེབདོ་ཀྱི་ིགནས་ཚུལ་ཤསེ་ཐབས་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། ད་ེ

ཡིང་བོད་ནང་རྒྱ་མིས་སྡུག་པོོ་བྱས་པོ་དེ་དག་ཀྱིང་ང་ཚོས་ངེས་པོར་དུ་

ཤསེ་དགསོ། 

 ང་ཚ་ོརྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརྒོོལ་བྱེད་མཁན་ཡིིན་པོ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་

ཏི་ེབདོ་ནང་ནས་བྲསོ་ཡིངོ་མཁན་གྱི་ིམ་ིདང༌། བདོ་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་

བསྒྲུབ་ཏུ་འགྲོོ་མཁན་ཚོ་ནས་ང་ཚོར་གནས་ཚུལ་བཤད་པོའི་སྐབས་ལ་

རྒྱ་གཞུང་གསི་གང་སྡུག་སྡུག་བྱས་པོ་རྣམས་དང༌། གྲོ་མ་འགྲོགིས་ཡིདོ་

པོའ་ིཕྱིོགས་ད་ེབཤད། ལགེས་ཆོ་རྣམས་མ་བཤད་ན་ང་ཚ་ོམག་ོའཁརོ་

ཐབེས་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་ལས།  དངསོ་ཡིདོ་གནས་ཚུལ་ཆོ་ཚང་ཤསེ་མི་ཐུབ། 

སྡུག་པོ་ོཡིདོ་ན་སྡུག་པོོའ་ིགནས་ཚུལ་རྣམས་ཤསེ་དགསོ་ལ། ལགེས་

པོའ་ིགནས་ཚུལ་རྣམས་ཀྱིང་ང་ཚསོ་རྟེགོས་དགོས་ཀྱི་ིརདེ།’’ ཅསེ་དང༌། 

 ཡིང༌། ‘‘ང་རང་ཚ་ོབདོ་པོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ིབསམ་བློོའ་ིནང་ལ་གཅགི་

བྱས་ན་འད་ིའདྲེ་ཡིངོ་སྲིདི་པོ་རདེ། དུས་རབས་སྔནོ་མ་ཚོའ་ིསྐབས་མ་ི

རགིས་ས་ོསོའ་ིལྟ་བ་དང༌། ལ་རྒྱ་མཁྲོེགས་པོ་ོཟིནི་ཏི་ེཕན་ཚུན་ཁ་ེགཙང་

སྡེདོ་རྒྱུར་འབད་བརྩོནོ་བྱས་ཡིདོ་ཀྱིང༌། དངེ་སང་ག་ིདུས་ཚདོ་ལ་འཛམ་
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གླེངི་ཁྱེནོ་ཡིངོས་ལ་འགྱུར་བ་ཆོནེ་པོ་ོཕྱིནི་ཡིདོ་པོ་དང༌། ཕན་ཚུན་གཅགི་

གསི་གཅགི་ལ་འབྲལེ་བ་ཉེ་ེཔོ་ོདང༌། མཐངོ་རྒྱ་ཆོནེ་པོོ། བསམ་བློ་ོགུ་

ཡིངས་པོོ་ཆོགས་སྟབས་ང་ཚ་ོདང་ཁོང་ཚ་ོཞིེས་འཐབ་རྩོོད་བྱེད་རིན་མེད་

པོ་ལྟ་བུའ་ིབསམ་བློ་ོའཁརོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། གཞི་ིརྩོ་ཏིན་ཏིན་རདེ། ང་རང་ཚ་ོ

ཚང་མ་འཛམ་གླེངི་འདིའ་ིསྒོང་ལ་འགྲོ་ོབ་མིའ་ིརགིས་གཅགི་གྱུར་རདེ། 

 མ་འངོས་པོ་ལ་འཛམ་བུ་གླེིང་འདིའི་སྒོང་ལ་དོན་དམ་གྱིི་བདེ་

སྐྱིད་ཡིོང་བ་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་མིའི་རིགས་གཅིག་གྱུར་གྱིི་ལྟ་ཚུལ་དང༌། 

མིའི་རིགས་གཅིག་གྱུར་གྱིི་བསམ་ཚུལ་ཐོག་ནས་ཐབས་ཤེས་འབད་

བརྩོནོ་བྱདེ་ཐུབ་པོ་བྱུང་བ་ཡིནི་ན། ང་ཚོའ་ིདཀའ་ངལ་མང་པོ་ོཞིགི་རང་

བཞིནི་གྱིསི་ཞིི་འགྲོ་ོརྒྱུ་ཡིནི་པོར་ངསོ་རང་ཡིདི་ཆོསེ་ཡིདོ། ངསོ་རང་ཡིང་

འདིའ་ིཐགོ་ལ་ད་ོསྣང་དང༌།  དགའ་མསོ་ཡིདོ་མཁན་ཞིགི་ཡིནི། ང་ཚརོ་

སྐད་ཡིགི་འདྲེ་མ་ིའདྲེ། ལམ་ལུགས་འདྲེ་མ་ིའདྲེ། ཆོ་ལུགས་འདྲེ་མ་ིའདྲེ་

མང་པོོ་ཡིོད་པོ་འདི་དག་ཕྱིིའི་རྣམ་འགྱུར་མི་འདྲེ་བའི་ཁྱེད་པོར་ཙམ་རེད་

མ་གཏིགོས། དནོ་དམ་པོའ་ིབསམ་བློོའ་ིནང་ཚང་མ་བད་ེབ་འདདོ་པོ་དང༌། 

སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པོ་གཅིག་གྱུར་མ་གཏིོགས་དེ་ལ་ཕྱིོགས་དང་རིས་

སུ་ཕྱི་ེདགསོ་པོའ་ིཁྱེད་པོར་གང་ཡིང་མདེ། གཞི་ིརྩོ་ད་ེདངསོ་གནས་ཡིང་

དག་པོ་རདེ། 

 ཡིནི་ན་ཡིང༌། ད་ལྟའ་ིདངསོ་ཡིདོ་ཀྱི་ིགནས་སྟངས་ལ་འཛམ་

བུ་གླེིང་འདིའི་སྒོང་ལ་ཆོེས་མཐོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་མི་གྲོངས་ས་ཡི་མང་པོོ་ཡིོད་

པོ་ཚསོ་རང་ག་ིམ་ིརགིས་དང༌། རང་ག་ིལུང་པོའ་ིཁ་ེཕན་དནོ་དག་ལ་
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བསམ་བློ་ོགཏིོང་རྒྱུ་དང༌། འབད་རྩོལོ་བྱདེ་རྒྱུའ་ིཐབོ་ཐང་ཡིདོ་པོ་ལྟར། 

རང་དནོ་རང་གཅསེ་ཀྱི་ིལས་ཀ་བྱདེ་ཀྱིི་ཡིདོ་པོ་ཡིནི་ན། ང་ཚ་ོབདོ་མ་ི

ས་ཡི་དྲུག་མ་གཏིགོས་མདེ་མཁན། དརེ་ཡིང་དངེ་སང་དཀའ་ངལ་ཆོནེ་

པོོ་འཕྲེད་བསྡེད་མཁན་ཞིིག་གིས་གཟིབ་གཟིབ་བྱེད་མ་ཐུབ་ན་མི་རིགས་

མིང་མེད་འགྲོོ་རྒྱུའི་ཉེེན་ཁ་ཡིོད་པོའི་གནས་ཚུལ་ཞིིག་གི་འགོ་ལ་མི་ས་

ཡི་དྲུག་གི་བདེ་དོན་ལ་བསམ་བློོ་བཏིང་ནས་རང་གི་མི་རིགས་སྲུང་སྐྱོབ་

བྱདེ་རྒྱུ་དང༌། མ་ིརགིས་དེའ་ིཁྱེད་ཆོོས་དང་རགི་གཞུང་ག་ིརྣམ་པོ་མ་

ཉེམས་པོར་འཛིན་རྒྱུ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡིདོ། ད་ེཡིང་དག་པོ་ཞིགི་རདེ།’’ 

ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘གལ་ཏི་ེབདོ་ནང་བདོ་མ་ིས་ཡི་དྲུག་ག་ིགནས་ཚུལ་ད་ེ

འཛམ་གླེིང་སྤྱིི་འགྲོེ་སྤྱིི་མཚུངས་མིའི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་འཚ་ོབ་ལ་སྤྱིོད་རྒྱུ་ཡིོད་

པོ་ཞིགི་ག་ིཉེ་ིམ་ཤར་སངོ་ན་མ་ིས་ཡི་དྲུག་རང་མག་ོཐནོ་པོ་རདེ། བདོ་

མ་ིས་ཡི་དྲུག་ག་ིབད་ེསྐྱདི་འདདོ་པོ་ཁངེས་པོ་ཞིགི་བྱུང་བ་རདེ། དའེ་ིཚ་ེང་

ཚསོ་བདོ་མ་ིརགིས་ཀྱི་ིསྐད་ཆོ་མ་བཤད་ཀྱིང་འགྲོགིས་པོ་རདེ། འནོ་ཀྱིང་

ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་གནས་སྟངས་དེ་འདྲེ་མིན་པོས་ང་ཚོས་བོད་མི་

རགིས་ཀྱི་ིབད་ེདནོ་སྒྲུབ་འསོ་པོ་ཞིགི་རདེ། ངསེ་པོར་དུ་བསམ་བློ་ོགཏིངོ་

དགསོ་ཀྱི་ིའདུག’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘རྒྱ་གཞུང་གསི་བོད་བཅངིས་བཀྲལོ་གཏིངོ་བར་ཡིངོ་

བ་ཡིནི་ཟིརེ་གྱི་ིཡིདོ། བཅངིས་བཀྲལོ་གཏིངོ་བར་ཡིངོ་བ་ཡིནི་ན་བཅངིས་

པོའ་ིསྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལོ་དགོས། དངསོ་ཡིདོ་གནས་ཚུལ་ལ་སྡུག་
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བསྔལ་མང་དུ་བཏིང་བ་ཡིནི་ན། བཅངིས་བཀྲལོ་ཟིརེ་བའ་ིདགསོ་དནོ་མ་

ཚང་བ་རདེ། ང་ཚོས་རྒྱ་མ་ིརགིས་ལ་ང་ོརྒོལོ་བྱདེ་ཀྱི་ིམདེ། དམར་པོ་ོལ་

ང་ོརྒོོལ་དང༌། གསར་བརྗེ་ེལ་ང་ོརྒོལོ་བྱདེ་ཀྱི་ིམདེ། བཅསོ་བསྒྱུར་ལ་ང་ོ

རྒོལོ་བྱདེ་ཀྱི་ིམདེ། འཛམ་བུ་གླེངི་འདིའ་ིསྒོང་ག་ིལུང་པོ་འགའ་ཞིགི་གསི་

དམར་པོོ་ལ་ངོ་རྒོོལ་བྱེད་པོའི་སྲིིད་བྱུས་དེ་འདྲེའི་འགོ་ལ་ང་ཚ་ོཕྱིིན་མེད། 

འགྲོ་ོའདདོ་མདེ། ང་ཚསོ་བདོ་མ་ིརགིས་ས་ཡི་དྲུག་ག་ིཐབོ་ཐང་ད་ེརྩོདོ་ཀྱི་ི

ཡིདོ། 

 ད་ེསྔ་ཕན་ཆོད་ ༡༩༥༦ དང་ ༡༩༥༧ གྱི་ིགངོ་ལ་ཡིང་བདོ་

རགིས་གུང་ཁྲོན་ཏིང་མ་ིགང་ལ་གང་འཚམས་ཡིདོ་པོ་རདེ། ཁངོ་ཚསོ་

ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐོག་ནས་དམར་པོོའ་ིལྟ་བ་ལ་ཡིིད་ཆོེས་བྱེད་ཀྱིི་

ཡིདོ་པོ་དང༌། དམར་པོོའ་ིརངི་ལུགས་ལ་ཡིདི་ཆོསེ་ཀྱི་ིཐགོ་ནས་རང་ག་ི

ལུང་པོར་ཞིབས་འདེགས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་ཐབས་ཤེས་ཡིག་ཤོས་ཡིིན་པོར་

ཡིདི་ཆོསེ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་དང༌། མཐའ་མ་ད་ེཁངོ་ཚོའ་ིགྲོས་མ་ིརགིས་གུ་

དོག་རིང་ལུགས་ལ་འགྲོོ་མཁན་རེད་ཅེས་མིང་འདྲེ་མི་འདྲེ་རེ་རེ་བཏིགས་

ཏི་ེལས་གནས་ནས་ཕྱིརི་འབུད་དང༌། བདོ་རགིས་ཡིདོ་སའ་ིས་ཁུལ་ལ་

བསྡེད་མ་ིཆོགོ་པོ་བཟིསོ་པོ་རདེ། 

 ང་ཚོས་བོད་མི་ས་ཡི་དྲུག་གི་བདེ་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱིི་བྱ་བ་

བསྒྲུབ་རྒྱུའ་ིདམགིས་ཡུལ་ཞིགི་དང༌། ལམ་ཕྱིགོས་ཤགི་ཡིདོ་པོ་འད་ིདང་

མཐུན་པོའ་ིརགོས་རམ་ཞིགི་ཡིནི་ན་ད་ེང་ཚསོ་ལནེ་གྱི་ིརདེ། དཔོརེ་ན། 

སྔོན་མ་ཨི་མེ་རི་ཀའི་ངོས་ནས་རོགས་རམ་ཕྲེན་བུ་བྱས་པོ་དེ་བློངས་པོ་
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རདེ། ཡིནི་ནའང་ང་ཚསོ་ཨི་མ་ེར་ིཀའ་ིརྒྱུག་ཁྱེ་ིབྱས་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། བདོ་

དནོ་འཐབ་རྩོདོ་ཀྱི་ིབཀདོ་བྱུས་ཨི་མ་ེར་ིཀས་བྱས་པོའང་མ་རདེ། ད་ེ

འདྲེ་ཡིནི་ན་ལ་ོཤས་སྔནོ་ཨི་མ་ེར་ིཀས་རྒྱ་ནག་ལ་འབྲལེ་བ་བྱས། བདོ་

དོན་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་མཚམས་བཞིག་པོའི་ཉེིན་མ་ོདེ་ནས་ང་ཚོའི་ལས་

མཚམས་འཇོག་དགསོ་ཀྱིང༌། ང་ཚསོ་ལས་མཚམས་མ་བཞིག་པོར་ས་ོ

སའོ་ིལས་དནོ་མུ་མཐུད་ནས་སྒྲུབ་ཀྱི་ིཡིདོ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘རྒྱ་གར་ནང་ལ་ལ་ོཉེ་ིཤུ་འདིའ་ིརངི་ག་ིལས་དནོ་ལ་ཕྱི་ི

མགི་བལྟས་པོ་ཡིནི་ན། ང་ཚོས་ལས་ཀ་གང་འཚམས་ཡིག་པོ་ོབྱས་ཡིདོ། 

ཐགོ་མར་ང་ཚརོ་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ོབྱུང༌། འགའ་ཤས་ཀྱིསི་སྲིདི་དནོ་

རང་གི་ཐོག་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་རྒྱ་གར་བྱང་རྒྱུད་ས་མཚམས་ཁག་

ལ་དྲེག་དཔུང་དང་བཅས་བཅའ་སྡེདོ་ཐུབ་ཐབས་བྱདེ་དགསོ། རྒྱ་གར་

ལྷོ་ཕྱིོགས་སུ་གཞིིས་ཆོགས་ཀྱིི་འཆོར་གཞིི་བཏིིང་ན་མང་ཚོགས་སེམས་

ཤུགས་ཆོག་ག་ིརདེ་ཟིརེ་བ་སགོས་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ོབྱུང་ན་ཡིང༌། ང་

ཚསོ་འཐབ་རྩོདོ་བྱདེ་ས་རྒྱ་མ་ིཡིིན་པོ་དང༌། ལམ་སང་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུར་

ང་ཚའོ་ིདམགིས་ཡུལ་འགྲུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ོརདེ། 

 ལ་ོཉེ་ིཤུ་སུམ་ཅུ་འགརོ་ཀྱི་ིཡིདོ་ནའང་རུང༌། གལ་སྲིདི་མ་ི

རབས་ནས་མ་ིརབས་འགོར་གྱི་ིཡིདོ་ཀྱིང༌། ང་ཚ་ོམིའ་ིལུང་པོར་སྲི་ཐག་

ཐག་བྱས་ཏི་ེབསྡེད་ཐུབ་པོ་ཞིགི་དང༌། དའེ་ིཐགོ་ནས་ལས་དནོ་སྒྲུབ་

དགོས་ཀྱིི་འདུག་ཅེས་བསམ་ཚུལ་འདི་འཁྱེེར་ནས་འབད་བརྩོོན་བྱས་པོ་

རདེ། སྐབས་དརེ་རྒྱ་གར་སྲིདི་བློནོ་ན་ེརུ་བཞུགས་ཡིདོ། རྒྱ་གར་སྲིདི་
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བློོན་ནེ་རུས་བོད་དོན་ཐོག་ཐུགས་ཁུར་ཆོེན་པོོ་བཞིེས་ཏིེ་བོད་པོའི་རྣམ་

པོ་མ་ཡིལ་བར་བསྡེད་ཐུབ་པོའ་ིཆོདེ་དུ་གཞིསི་ཆོགས་དང་གཅིག བདོ་

ཕྲུག་ཚོར་སློབ་སྦྱོོང་དམིགས་བསལ་བྱེད་ས་ཡིོད་མཁན་སློབ་གྲྭ་དང་

གཉེསི། འད་ིཚོའ་ིཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་འཆོར་གཞི་ིབཏིངི་བ་རདེ། འཆོར་གཞི་ི

བཏིིང་བ་ཇི་བཞིིན་འདས་པོའི་ལོ་ཉེི་ཤུ་ཐམ་པོའི་རིང་ལ་ང་ཚ་ོསྲི་ཐག་ཐག་

བྱས་ནས་བསྡེད་ཡིདོ་པོ་རདེ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ཤསེ་རགི་ག་ིཐགོ་ལ་དངེ་སང་བདོ་པོའ་ིཕྲུ་གུ་སྟངོ་ཕྲེག་

བཅོ་ལྔ་ནས་ཉེི་ཤུའི་བར་ཞིིག་རྒྱ་གར་ནང་ལ་གཞིི་རིམ་གྱིི་སློབ་སྦྱོོང་བྱས་

ནས་རམི་པོས་ཐནོ་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་པོ་རེད། འད་ིདག་ལ་ས་ོསོའ་ིསྐད་ཡིགི་

དང༌། གམོས་གཤིས། རྒྱལ་རབས་ཆོསོ་འབྱུང་ཆོ་ཚང་སླབོ་སྦྱོངོ་བྱདེ་

ཀྱི་ིཡིདོ་པོའ་ིཁར། དངེ་དུས་ཀྱི་ིཤསེ་ཡིནོ་སླབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོད་ད་ེའདབ་གཤགོ་

ཟུང་སྦྲལེ་གྱི་ིཐགོ་ནས་འགྲོ་ོག་ིཡིདོ། ད་ཆོ་ང་ཚ་ོམིའ་ིལུང་པོར་སླབེས་

ནས་ལ་ོཉེ་ིཤུ་ཕྱིནི་པོ་རདེ། ཇ་ིསྲིདི་ནམ་གནས་བར་དུ་བདོ་པོའ་ིཕྲུ་གུའ་ི

ཤེས་ཡིོན་སློབ་སྦྱོོང་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་འགན་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ཡིང་མཛད་

དཀའ་ཡིོང་རྒྱུར་བརྟེེན་རིམ་པོས་ས་ོསོའ་ིཕྲུ་གུར་སློབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་རྒྱུའི་ལས་

འགན་དེ་ང་རང་ཚོ་བོད་པོ་རང་གིས་མང་ཙམ་ལེན་ཐུབ་ན་སྙིམ་པོའི་

བསམ་ཚུལ་བྱུང༌།’’ ཞིསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ད་ེནས་རྒྱ་གར་གཙ་ོབརོ་གྱུར་པོའ་ིས་ཁུལ་ཁག་

ལ་ཡིོད་པོའི་བོད་མི་སྤྱིི་ཡིོངས་ལ་ལྟ་རྟེོག་བྱེད་མཁན་སྒྲིིག་འཛུགས་

ད་ེདྷ་རམ་ས་ལར་ཡིདོ་པོའ་ིལས་ཁུངས་ཁག་འད་ིདག་རདེ། ད་ེཡིང་
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དམངས་གཙོའ་ིརྣམ་པོ་ཐནོ་ཐུབ་པོ། མ་ིམང་ཚོའ་ིབསམ་ཚུལ་གསལ་

པོ་ོཚུར་འདནོ་ཐུབ་པོ། དུས་ཚདོ་དང་མཐུན་པོའ་ིདམངས་གཙ་ོཡིག་པོ་ོ

ཞིིག་ཆོགས་ཐུབ་པོའི་ཆོེད་ང་ཚོས་མི་མང་སྤྱིི་འཐུས་ཀྱིི་སྒྲིིག་འཛུགས་

བཙུགས་པོ་རདེ། 

 ཡིིན་ན་ཡིང་འདོད་པོ་ཁེངས་པོ་ཞིིག་གི་ལས་ཀ་ཡིག་པོོ་ཞིིག་

ཡིངོ་དང་མ་ིཡིངོ་དང༌། ཚགས་ཚུད་པོ་ོཡིངོ་དང་མ་ིཡིངོ་ད་ེམ་ིལ་རག་

ལས་པོ་རདེ། མ་ིལ་ཆོ་བཞིག་ན་ཡིང་ཕྱིོགས་གཅགི་ནས་ལྷག་བསམ་

དང༌། ཕྱིགོས་གཅགི་ནས་ཉེམས་མྱོངོ༌། ཕྱིགོས་གཅགི་ནས་ཤསེ་ཡིནོ་

བཅས་དགསོ་ཀྱིི་འདུག འཛམོས་པོ་རྣམ་གསུམ་འདདོ་པོ་ཁངེས་པོ་ཞིགི་

ཡིངོ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ོརདེ། ཡིནི་ན་ཡིང་བཙན་བྱལོ་བ་གཞིན་དག་ཚོའ་ིགནས་

སྟངས་གང་འདྲེ་འདུག ང་རང་ཚོའ་ིགནས་སྟངས་སྐྱ་ོཔོ་ོའད་ིལ་གཞིགིས་

པོའ་ིབསམ་བློ་ོབཏིང་བ་ཡིནི་ན་ཡིག་ཐག་ཆོོད་ཆོགས་བསྡེད་ཡིདོ།’’ ཅསེ་

དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ལྷག་དནོ་ང་ཚ་ོབདོ་མ་ིརྣམས་མིའ་ིལུང་པོའ་ིནང་

གནས་ཡིོད་སྟབས་ལས་ཀ་འགུལ་ཙམ་བྱེད་དགོས་བྱུང་ཡིང་མི་ལ་

བསྟུན་ནས་བྱེད་རྒྱུ་མ་གཏིོགས་རང་འདོད་ལྟར་བྱེད་བདེ་མེད་པོ་དང༌། 

དངོས་ཡིོད་གནས་ཚུལ་འགལ་རྐྱེེན་མང་པོོ་ཞིིག་ཡིོད་པོའི་ཆོ་ནས་ལམ་

སང་འགྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ོརདེ། ང་རང་ཚོའ་ིནུས་པོའ་ིཆོ་ནས་ཀྱིང་

དཀའ་ངལ་ཆོནེ་པོ་ོཡིདོ་པོ་རདེ།

 ཇི་མ་ཇི་བཞིིན་འདོད་པོ་ཁེངས་པོ་ཡིོང་གི་མི་འདུག་སྟེ་ཡིིན་
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ན་ཡིང་གཞིི་རྩོའི་ཆོ་ནས་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་བོད་གཞུང་གི་སྒྲིིག་

འཛུགས་འད་ིངསོ་ཀྱིསི་འགན་འཁྱེརེ་ནས་བསྡེད་ཡིདོ་པོ་རདེ། ཡིནི་

ནའང་བདོ་གཞུང་ག་ིསྒྲིགི་འཛུགས་ད་ེངསོ་ལ་བདག་པོ་མ་རདེ། ངསོ་མ་

ཤི་བར་དུ་ངོས་ཀྱིིས་བོད་གཞུང་གི་སྒྲིིག་འཛུགས་འགན་འཁྱེེར་རྒྱུ་ཞིིག་

ཡིངོ་ག་ིཡིང་མ་རདེ་ལ། ཡིངོ་དགསོ་དནོ་ཡིང་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ།’’ ཅསེ་

དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ངསོ་ཀྱིསི་ས་ོསོའ་ིམགི་དཔོ་ེལྟ་ས་ད་ེགྷིན་ངྷ་ིལ་བྱདེ་ཀྱི་ི

ཡིདོ། མཧ་ཏི་མ་གྷིན་ངྷསི་རྒྱ་གར་རང་བཙན་མ་བྱུང་བར་དུ་སྲིདི་དནོ་

གྱི་ིའཐབ་རྩོདོ་གནང་བ་རདེ། རྒྱ་གར་རང་བཙན་བྱུང་བ་དང་གཞུང་གི་

འགན་འཁྱེརེ་ནས་མ་བཞུགས་པོར་ཕྱི་ིལོགས་སུ་བཞུགས་པོ་རདེ། ངསོ་

ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་ད་ེརདེ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ད་ལྟ་ང་ཚརོ་སྤྱི་ིཔོའ་ིསྒྲིགི་འཛུགས་ཡིདོ་པོ་འད་ིམ་ིམང་

ག་ིདནོ་དག་དང༌། བདོ་སྤྱི་ིཔོའ་ིདོན་དག་ལ་བཙུགས་པོ་རེད། གལ་སྲིདི་

རྒྱ་གར་ལ་བདོ་མ་ིབཙན་བྱལོ་བ་སྟངོ་ཕྲེག་བརྒྱ་ལས་མང་ཙམ་ཞིགི སྟངོ་

ཕྲེག་ཉེིས་བརྒྱ་ཐམ་པོ་སླེབས་ཡིོད་ན་ཡིང་ང་ཚོར་སྤྱིི་པོའི་སྒྲིིག་འཛུགས་

ཤིག་མེད་ན་ད་ཆོ་ལོ་ཉེི་ཤུ་ཐམ་པོ་ཕྱིིན་པོའི་རྗེེས་ལ་ཕལ་ཆོེར་ཁ་འཐོར་

ཚར་བ་རདེ། ང་ཚ་ོལ་ོཉེ་ིཤུ་ཐམ་པོ་ཕྱིནི་པོའ་ིརྗེསེ་ལ་ཡིང་ད་དུང་བདོ་པོ་

བཙན་བྱོལ་ཞིེས་པོའི་མིང་ཡིོད་པོ་འདི་མི་མང་གི་སེམས་ཤུགས་གཅིག་

ཏུ་བསྒྲིིལ་བའི་སྒྲིིག་འཛུགས་ཀྱིི་གོང་བུའི་ནུས་པོ་འདིའི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་

རདེ།’’ ཅསེ་དང༌།
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 ཡིང༌། ‘‘ད་ཕན་རྒྱ་མིའ་ིའགོ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆོལོ་གསུམ་གཅགི་

གྱུར་ཀྱིསི་མྱོངས་པོ་རདེ། རྒྱ་མ་ིལ་ང་ོརྒོལོ་ཡིང་ཆོལོ་གསུམ་གཅགི་གྱུར་

ཀྱི་ིཐགོ་ནས་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། མ་འངོས་པོ་ལ་ང་རང་ཚོའ་ིབདནེ་པོའ་ི

བདེན་འབྲས་གསལ་ཏིེ་སྐྱིད་པོའི་ཉེི་མ་ཤར་བའི་སྐབས་ལ་ཡིང་ང་ཚོ་

ཆོལོ་གསུམ་གཅགི་གྱུར་ཐགོ་གནས་ཐུབ་པོ་ལསོ་དགསོ། འདས་པོའ་ིལ་ོ

རྒྱུས་ཀྱིི་ནང་ལ་ཆོོལ་གསུམ་ཆོབ་སྲིིད་གཅིག་གྱུར་མིན་པོའི་གནས་ཚུལ་

བྱུང་ཡིདོ་ན་ཡིང༌། བདོ་མ་ིརགིས་ཀྱི་ིབསམ་བློ་ོདང༌། བདོ་མ་ིརགིས་ཀྱི་ི

ཤེས་རིག་ཐོག་ལ་ཆོོལ་ཁ་གསུམ་གྱིི་བསམ་ཚུལ་འདུ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་

བསྒྲིིལ་ནས་བསྡེད་ཡིདོ་པོ་རདེ།’’jམཆོན། ཅསེ་སགོས་སྩལ་རྗེསེ་བདོ་

རགིས་ཟླསོ་གར་ཚགོས་པོ་དང༌། སུད་སིའ་ིཡུལ་མིའ་ིགླུ་གཞིས་ཁག་

གཟིགིས་འབུལ་ཞུས། 

 ཕྱིི་ཉེིན་རི་ཀོང་སློབ་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་དུ་ཁུལ་དེར་གནས་སྡེོད་

དང༌། ནུབ་ཕྱིོགས་ཐག་ཉེེའ་ིཡུལ་ཁག་གཞིན་ནས་ཆོདེ་བཅར་རང་

རགིས་དང༌། ཕྱི་ིམ་ིབཅས་མ་ིགྲོངས་ཆོགི་སྟངོ་བརྒོལ་བར་སྤྱིདོ་འཇུག་

བཀའ་ཁྲོིད་དབུ་འཛུགས་ཀྱིིས་ཉེིན་གྲོངས་དྲུག་རིང་ཡིོངས་སུ་གྲུབ་པོར་

མཛད་པོ་དང༌། གསུང་ཆོསོ་ཀྱི་ིམཇུག་ཏུ་ཚསེ་བཅུ་སྐྱདི་སྡུག་ནས་ཞུས་

ངརོ་བསམ་པོ་ལྷུན་གྲུབ་མའ་ིལྗོགས་ལུང་དང༌། སམེས་བསྐྱདེ་སྨོནོ་

ལམ། འབའ་པོ་ཚུལ་ཁྲོམིས་ནས་ཞུས་ངརོ་སྒྲིལོ་བསྟདོ་ཕྱིག་འཚལ་

ཉེརེ་གཅགི་ག་ིལྗོགས་ལུང༌། ད་ེནས་བློ་མཆོོད་དང་འབྲལེ་བའ་ིབརྟེན་

བཞུགས་འབུལ་བཞིསེ་དང༌། བདོ་མ་ིརྣམས་ལ་དམགིས་བསལ་ཆོསོ་
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སྲིདི་ཀྱི་ིབཀའ་སླབོ་དང་མཇལ་མང་བཅས་སྩལ་བ་མ་ཟིད། སུད་ས་ིདང་

ཉེ་ེའཁརོ་ཡི་ོརབོ་ཡུལ་གྲུ་ཁག ཨི་ར་ིབཅས་ནས་ཆོདེ་བཅར་ཕྱི་ིནང་སྒོེར་

མ་ིཁག་དང༌། ཚགོས་པོ་ཁག གསར་འགདོ་པོ། གཟུགས་མཐངོ་བརྙིན་

འཕྲེིན་པོ་སོགས་ཉེིན་རེ་བསྟར་ཆོགས་སུ་ཆུ་ཚོད་མང་པོོའ་ིརིང་མཇལ་ཁ་

དང༌། བཀའ་འདྲེ་ིབཀའ་ལན་སགོས་སྐུ་ངལ་འཛམེས་མདེ་དུ་བསྐྱངས། 

 སྐབས་དེར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆོེན་པོོ་མཆོོག་གིས་

གསར་འགདོ་པོ་ཚོར་གསུངས་དནོ། རྒྱ་ནག་ག་ིད་ལྟའ་ིའག་ོཁྲོདི་གསར་

པོ་ཚོའི་སྲིིད་བྱུས་འགོ་བོད་ནང་ཕྲེན་བུ་གུ་ཡིངས་ཡིོད་ཁུལ་གྱིི་སྲིིད་བྱུས་

ལག་ལེན་བསྟར་འཆོར་ཡིདོ་པོ་དརེ་དགའ་བསུ་ཞུ་ག་ིཡིདོ། འནོ་ཀྱིང་

རྒྱ་མིའི་དབང་འཛིན་འགོ་གནས་བཞིིན་པོའི་ང་ཚ་ོབོད་ཀྱིི་གནས་སྟངས་

ནི་ད་ལྟའང་འདདོ་ཁངེས་རྩོ་བ་ནས་མདེ་པོར་གནས་ཡིདོ་པོ་རདེ། ཅསེ་

དང༌།

 ཡིང༌། བདོ་ནང་རྒྱ་མསི་དབང་འཛནི་བྱདེ་བཞིནི་པོ་ད་ེདག་

བསྒྱུར་བཅོས་ཆོ་ཚང་དང་འདོད་བློོ་ཁེངས་པོ་ཞིིག་གི་ཐོག་ནས་དཀའ་

རྙིོག་གཙང་མ་ཞིིག་མ་སེལ་བར་རྒྱ་མིས་གདན་ཞུ་བྱེད་བཞིིན་པོ་དེར་

ཞིལ་བཞིསེ་གནང་རྒྱུ་མནི། ཞིསེ་དང༌།  

 ཡིང༌། བདོ་ཀྱི་ིསྐརོ་སྦ་གསང་མདེ་པོར་ཐད་ཀར་བཤད་པོ་ཡིནི་

ན་བོད་ནང་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ནི་འདོད་བློོ་ཁེངས་པོ་ཞིིག་རྩོ་བ་ནས་

ཡིདོ་པོ་མ་རདེ་ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ཆོསོ་ཕྱིགོས་ཀྱི་ིདབུ་ཁྲོདི་ཅགི་གསི་གཞུང་སྲིདི་འཛནི་



180

སྐྱོང་གནང་མཁན་དེང་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་པོར་བརྟེེན་བོད་ཀྱིི་ཆོབ་སྲིིད་

འཛིན་སྐྱོང་གི་མཚན་གནས་ངོས་ཀྱིིས་མུ་མཐུད་བྱེད་དང་མི་བྱེད་ནི་

བདོ་མ་ིཚོའ་ིཐག་གཅདོ་བྱ་རྒྱུར་རག་ལུས་ཀྱི་ིརདེ་ཅསེ་དང༌། ང་ཚསོ་

བོད་འདི་ལུགས་སྲིོལ་རྙིིང་པོ་སླར་གསོ་ཡིོང་ཐབས་སམ་ཡིང་ན་ངོས་ཀྱིི་

གོ་གནས་སླར་གསོ་ཡིོང་ཐབས་བཅས་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་འབད་བརྩོོན་བྱེད་ཀྱིི་

མདེ་ཅངི༌། ང་ཚསོ་འཐབ་རྩོདོ་བྱདེ་པོའ་ིདམགིས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོན་ིབདོ་ནང་

ཡིོད་པོའི་བོད་མི་ས་ཡི་དྲུག་པོོ་རྣམས་མ་འངོས་པོར་ལྟ་སྤྱིོད་ལམ་སྲིོལ་

གང་འདྲེ་ཞིིག་བྱེད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོར་སྙིིང་པོོ་བོད་མི་ཚང་མར་བདེ་

སྐྱདི་ཡིངོ་ཐབས་ཁ་ོན་ཡིནི་ཞིསེ་དང༌།

 ཉེེ་ཆོར་རྒྱ་ནག་གི་དབུས་གྲོོས་ཚོགས་སར་ཆོོས་དད་རང་མོས་

ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུར་བསྐྱར་དུ་གྲོོས་ཆོོད་ཅིག་བཞིག་ལུགས་བརྗེོད་བཞིིན་

པོ་དེས་ཕན་གནོད་ཇི་འདྲེ་ཡིོང་མིན་ཚོད་དཔོག་གིས་བརྗེོད་རྒྱུ་ནི་ད་ལྟའི་

ཆོར་ཧ་ཅང་ག་ིསྔ་སྐྱོན་ཡིནི་པོ་དང༌། རྗེསེ་སུ་ལག་ལནེ་ཇ་ིའདྲེ་ཞིགི་

བསྟར་གྱི་ིཡིདོ་མདེ་ང་ཚསོ་བལྟ་རྒྱུ་རདེ་ཅསེ་དང༌། མཐའ་ན་རྩོ་ཁྲོམིས་

རྙིིང་པོའི་ནང་ལའང་ཆོོས་དད་རང་མོས་ཀྱིི་སྐོར་ལ་དོན་གནས་ཤིག་

འཁདོ་ཡིདོ་པོ་རདེ། སྤྱིརི་བཏིང་རྒྱ་ནག་ནང་གུ་ཡིངས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་འདནོ་

རྒྱུར་ཕྲེན་བུ་འགྱུར་བ་འགྲོ་ོབཞིནི་ཡིདོ་པོ་རདེ། ད་ེན་ིཧ་ཅང་གལ་གནད་

ཆོནེ་པོ་ོདང་ལགེས་པོ་ོཞིགི་རདེ། ཡིནི་ནའང་བོད་ནང་དུ་གུ་ཡིངས་ཡིདོ་

ཁུལ་བྱདེ་པོ་ད་ེན་ིརྒྱ་ནག་ནང་དང་འདྲེ་མཚུངས་ཤགི་མདེ།

 རྩོ་བའི་འགྱུར་བ་ཕྱིིན་པོར་དགའ་བསུ་ཞུ་འོས་པོ་ཞིིག་རེད། 
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ཡིིན་ནའང་ང་ཚོས་དེར་ཡིིད་ཆོེས་བྱ་རྒྱུར་བློོ་དོགས་ཀྱིི་རང་བཞིིན་ཞིིག་

ཆོགས་ཡིདོ་པོ་རདེ། གང་ལགས་ཤ་ེན་འདས་པོའ་ིཉེམས་མྱོངོ་ག་ིཆོ་

ནས་ཡིིན་པོ་རདེ། ཁ་ནས་སྐད་ཆོ་སྙིན་པོ་ོབརྗེདོ་པོ་ཙམ་གྱིསི་འགྲོགིས་

ཐབས་རྩོ་བ་ནས་ཡིདོ་པོ་མ་རེད།

 དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་རུ་སུ་དང་སོག་ཡུལ་གཉེིས་ཀྱིི་ནང་ནང་ཆོོས་

ཀྱི་ིགནས་སྟངས་དརེ་ཉེམས་སྣང་བྱདེ་འསོ་པོ་ཞིགི་བྱུང་ཞིསེ་དང༌།

 པོཎ་ཆོེན་རིན་པོོ་ཆོེ་ནི་བཙོན་ཁང་ནང་ལོ་དགུ་ལྷག་ཙམ་

བཞུགས་དགསོ་བྱུང་བ་དང༌། ཁངོ་རང་ད་ལྟའང་རྒྱ་ནག་ནང་ཡིདོ་པོ་

རདེ། བདོ་ནང་མགྱིགོས་མྱུར་ཕྱིརི་ཕབེས་གནང་ཐུབ་མནི་གྱི་ིསྐརོ་ལ་

བརྗེདོ་རྒྱུ་ན་ིཡི་མཚན་གྱི་ིགནས་ཚུལ་ཞིགི་རདེ་ཅསེ་དང༌།

 ང་ཚོ་གཉེིས་དབར་འབྲེལ་བ་ཡིོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པོར་

དམགིས་ཡུལ་དང༌། གནས་སྟངས་གཅགི་ག་ིཐགོ་ཡིདོ་པོ་རདེ། པོཎ་

ཆོནེ་རནི་པོ་ོཆོ་ེན་ིདཔོའ་བ་ོཞིགི་ཡིནི་པོ་དང༌། བདོ་རང་དབང་རང་བཙན་

འཐབ་རྩོདོ་གནང་མཁན་ཞིགི་རདེ་ཅསེ་སྩལ།

 ཡིང༌། གསར་འགདོ་པོས། ཆོ་རྐྱེནེ་ཇ་ིའདྲེ་ཞིགི་འཛམོས་པོའི་

ཐགོ་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་བདོ་ནང་ཕྱིརི་ཕབེས་གནང་རྒྱུ་ཡིནི་ནམ་ཞུས་པོར། 

 ད་ེན་ིཧ་ཅང་ཤསེ་སླ་པོ་ོརདེ། གང་ལགས་ཤ་ེན། བདོ་མིའ་ིདནོ་

གནད་གཙ་ོབ་ོརང་དབང་ཞིསེ་པོ་ཆོ་ཚང་བ་དང༌། འདདོ་བློ་ོཁངེས་པོ་

ཞིགི་བྱུང་མཚམས་ཡིནི་པོ་དང༌། ད་ེན་ིབདོ་དནོ་ཐགོ་འཛམ་གླེངི་རྒྱལ་

སྤྱིིས་དྲེང་བདེན་དཔྱོད་ཞིིབ་གནང་བའི་ཐོག་ནས་ཡིོང་རྒྱུ་ཁོ་ན་རེད་ཅེས་
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སྩལ།

 མཇུག་ཏུ་གསར་འགོད་པོས་བོད་ཀྱིི་ཆོབ་སྲིིད་འཛིན་སྐྱོང་སླར་

གས་ོགནང་རྒྱུར་དགངོས་བཞིསེ་གནང་རྒྱུ་ཡིནི་ནམ་ཞུས་པོར། དནོ་

གནས་ད་ེན་ིཏཱ་ལའ་ིབློ་མ་སྒོརེ་གྱི་ིདནོ་གནས་ཤགི་མ་རདེ། བདོ་མ་ིས་ཡི་

དྲུག་ག་ིརྩོ་དནོ་ཞིགི་ཡིནི་པོ་རདེ། ངསོ་རང་གསི་བྱདེ་བཞིནི་པོའ་ིལས་

དོན་ཚང་མ་བོད་མི་ས་ཡི་དྲུག་གི་ཆོེད་དུ་དམིགས་པོའི་འཐབ་རྩོོད་ཅིག་

རདེ་ཅསེ་སྩལ།  

 ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༢ ཉེནི་གྷི་ིར་ིསིའ་ིརྒྱལ་སར་ (Athens) ཡིདོ་པོ་

བཀའ་བརྒྱུད་ཆོོས་ཚོགས་ཀརྨ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཆོོས་འཁོར་གླེིང་གིས་གདན་

ཞུས་ལྟར། ཆོསོ་ཚགོས་སུ་བཞུགས་ཞིབས་བསྐྱངས་རངི་གསར་འགདོ་

པོ་དང༌། གཟུགས་མཐངོ་བརྙིན་འཕྲེནི་བཅས་ཀྱི་ིལས་བྱདེ་ཁག་མང་ནས་

སྐུ་དཔོར་སྒྲིནོ་པོ་དང༌། བཀའ་འདྲེ་ིཞུ་འཚང་བྲལེ་ཟིངི་ཅ་ིཆོ་ེལ་འདོད་

མཐུན་བཀའ་ལན་སྩལ། 

 ཆོོས་ཚོགས་ཁོངས་མི་གྲོངས་སུམ་ཅུ་སྐོར་ལ་ནང་པོའི་ཆོོས་ཀྱིི་

སྙིངི་དནོ་ཉེམས་ལནེ་བྱདེ་སྒོོའ་ིསླབོ་སྟནོ་དང༌། མ་ཎིའ་ིལུང༌། ཚགོས་ཁང་

དུ་མང་ཚོགས་སྟོང་ཕྲེག་ལྷག་ཙམ་འདུ་འཛོམས་སར་འགྲོ་ོབ་མིའི་རིགས་

ཚང་མ་གཅིག་གྱུར་ཡིིན་ཚུལ་ལས་བརྩོམས་པོའི་གསུང་བཤད་གླེེང་མོལ་

མཛད། 

 དེ་རྗེེས་གྷིི་རི་སིར་བཅའ་བཞུགས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ཁང་

དང༌། གྷི་ིར་ིས་ིནང་པོའ་ིཆོསོ་ཚགོས་ཀྱི་ིསྣ་ེལནེ་གསལོ་ཚགིས་སུ་
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ཆོབིས་བསྒྱུར་མ་ིགྲོངས་སུམ་བརྒྱ་སྐརོ་འདུ་འཛམོས་སར། ཆོསོ་སྤྱི་ིདང་

བྱ་ེབྲག་སངས་རྒྱས་པོའ་ིཆོསོ། དའེ་ིནང་ཚན་བདོ་ནང་ཐགེ་པོ་ཆོ་ེཆུང་

སྔགས་དང་བཅས་པོའི་གནས་ལུགས་རྣམས་ང་ོསྤྲོོད་གསལ་བཤད་དང༌། 

དེ་རྗེེས་ཆོོས་ཚོགས་མི་སྣ་སུམ་ཅུ་སྐོར་དང་ལྷན་ཐུགས་རྗེེ་ཆོེན་པོོའ་ིསྒོོམ་

བཟླས་དང༌། གུ་རུའ་ིཚགི་བདུན་གསལོ་འདབེས། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ག་ི

ཞིབས་བརྟེན་གསོལ་འདབེས་བཅས་གསུངས།

 གཞིན་ཡིང༌། ལ་ོརྒྱུས་ལྡན་པོའ་ིམཁར་ཤུལ་གྲོགས་ཅན་ 

(Acropolis) ཞིསེ་པོར་གཟིགིས་སྐརོ་དང༌། གྷི་ིར་ིས་ིགཞུང་ག་ིརགི་

གཞུང་ལས་དོན་ལྷན་ཁང་ཁོངས་རིག་གཞུང་སྐོར་ཕྱིི་འབྲེལ་སྡེེ་ཚན་

གྱི་ིའགན་འཛནི་སྐུ་ཞིབས་ (Marabidis) ཞུ་བ་མཇལ་བཅར་ཐགོ་བདོ་

ཕྲུག་ས་གཏིརེ་སླབོ་སྦྱོངོ་དུ་གཏིངོ་ཐབས་སྐརོ་དང༌། ནང་ཆོསོ་ཀྱི་ིསྐརོ་

དོ་སྣང་འཕེལ་བཞིིན་པོ་ལྟར་ད་དུང་ལོ་རྒྱུས་ཉེམས་ཞིིབ་སོགས་ཀྱིི་སྐོར་

ཤུགས་སྣོན་གཏིོང་ཐབས་བྱུང་ན་ལེགས་ཚུལ་དགོངས་འཆོར་གསུངས་

ཏི་ེསུད་སིར་ཕྱིརི་ཞིབས་བཀདོ་བསྟུན། (Silvaplana) ཞིསེ་པོའ་ིར་ིརྒྱུད་

སྤྲོ་ོགསངེ་གཏིོང་ཡུལ་གྲོགས་ཅན་དརེ་སྐུ་གསངེ་ལྷདོ་བཞུགས་དང༌། ཉེ་ེ

འཁརོ་ར་ིརྒྱུད་ས་གནས་ར་ེཟུང་ལ་གཟིགིས་ཞིབི་བསྐྱངས་པོར། ཡུལ་

ལྗོངོས་གཙང་ཞིངི་དབནེ་པོས་ཐུགས་དགྱིསེ་མཉེསེ་སུ་གྱུར། ད་ེརྗེསེ་

བདུན་ཕྲེག་གཅིག་རིང་བསྟན་འགྲོོ་སྤྱིི་བྱེའི་སླད་ཐུགས་དམ་བཅད་རྒྱར་

བཞུགས། 

 འབར་མའི་མི་རིགས་གནས་བརྟེན་སྡེེ་པོའི་དགེ་སློང་ར་ཝ་ཏི་
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ངྷརྨ་དང་དག་ེསླངོ་གཞིན་དག་ལྔ། ནང་ཆོསོ་ལ་ད་ོསྣང་སམེས་ཁུར་ཡིདོ་

པོའི་ཕྱིི་རྒྱལ་མི་སྣ་ཤེས་ཡིོན་ཅན་འགའ་ཤས་དང་མཉེམ་དུ་བཞུགས་

མལོ་ཚགོས་འདུ་བསྐྱངས་པོར། ཐགེ་པོ་ཆོེ་ཆུང་གི་རྣམ་གཞིག་སྐརོ་དང༌། 

དེ་གཉེིས་ཀྱིི་མིང་འབོད་བྱ་སྟངས་སྐོར་སོགས་ཕན་ཚུན་བསམ་ཚུལ་བརྗེེ་

རསེ་མཛད། 

  (Einsiedeln) ཞིསེ་པོའ་ིགྲོོང་ཁྱེརེ་ནང་གྲྭ་གྲོངས་བརྒྱ་སྐརོ་

ཡིདོ་པོའ་ིཡི་ེཤུའ་ིདགནོ་པོར་གཟིགིས་སྐརོ་བསྐྱངས་པོར། ཕྱི་ིནང་གང་

སར་གཙང་སྦྲ་འཛནི་སྤྲོས་ལགེས་པོ། སྒྲིགི་ལམ་ཀུན་སྤྱིདོ་དང་བ་

འདྲེནེ་པོའ་ིགཟིགིས་སྣང་བྱུང༌། སྐབས་དརེ་བདོ་ཀྱི་ིམང་གཙོའ་ིདུས་དྲེན་

དང་སྟབས་འཁེལ་བས་མཛད་སྒོོར་ཆོིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཐོག་མང་

གཙོའ་ིང་ོབ་ོདང་དགསོ་དནོ། མང་གཙ་ོསྤུས་དག་ཡིངོ་བར་མང་ཚགོས་

ཀྱི་ིཤསེ་ཡིནོ་ཡིར་རྒྱས་དགསོ་གལ། དངེ་སྐབས་བདོ་དནོ་གྱི་ིགནས་

སྟངས་དང༌། བདོ་ནང་ལྟ་སྐརོ་བ་ཐངེས་དང་པོ་ོམངགས་གཏིངོ་མཛད་

པོའ་ིསྐརོ་སོགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ། 

 གཞིན་ཡིང་སྐབས་དེར་འབྲུག་གཞུང་གིས་འབྲུག་ཏུ་ཡིོད་པོའི་

བོད་མི་བཞིི་སྟོང་བོད་དུ་ཕྱིིར་སྐྲོོད་མི་གཏིོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཡིོང་བ་ཞིེས་

རྒྱ་གར་སྲིདི་བློནོ་ཅ་རན་སངི་ (Mr.Charan Singh) མཆོོག་ལ་ར་ེ

སྐུལ་བཀའ་ཡིགི་སྩལ་དནོ། 

ྋ མ་ིརྗེ་ེམཆོགོ་ལ།

 སྐུ་ཉེིད་ནས་རྒྱ་གར་སྲིིད་བློོན་གྱིི་མཛད་ཁུར་བཞིེས་པོར་དགའ་
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བསུའ་ིའཚམས་འདྲེ་ིཞུ་བ་དང་ཆོབས་ཅགི ངསོ་རང་ནུབ་ཕྱིགོས་ཡུལ་

ཁག་ནས་ཕྱིརི་འཁརོ་མཚམས་ང་ོམཇལ་ཡིངོ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིནི།  

 སྐུ་ཉེདི་ནས་སྲིདི་བློནོ་གྱི་ིམཛད་ཁུར་བཞིསེ་མ་ཐག ངསོ་

ནས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲེག་པོོའ་ིགནས་ཚུལ་ཞིིག་སྙིན་བསུན་ཞུ་དགོས་གྱུར་

པོར་དགངོས་འགལ་མ་ིབཞིསེ་པོ་ཞུ། སྐུ་ཉེདི་ཀྱི་ིསྲིདི་གཞུང་ལ་ཇ་ིལྟར་

གནད་དོན་སྐྱབས་འཇུག་སྔོན་ཞུས་བཞིིན་ཛ་དྲེག་གི་གནས་ཚུལ་ངོ་མ་

ནི། འབྲུག་ཁུལ་བདོ་མ་ིབཞི་ིསྟངོ་ཙམ་གནས་སྡེདོ་བྱདེ་བཞིནི་པོ་རྣམས་

འབྲུག་གཞུང་ནས་ཕྱིིར་སྐྲོོད་གཏིོང་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་ཟིིན་འདུག་པོ་དང༌། 

དེ་ཡིང་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བོད་མི་དེ་རྣམས་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་བཞིེས་

རྒྱུའ་ིཞིལ་བཞིསེ་གནང་ན་ལས། ད་ེམནི་བདོ་དུ་ཕྱིརི་སྐྲོདོ་གཏིངོ་རྒྱུ་དང༌། 

འབྲུག་གཞུང་གྲོོས་ཚོགས་ནས་ང་ཚོར་འབྲེལ་བ་ཡིང་མི་གནང་རྒྱུའི་ཐག་

གཅོད་བཅས་གནང་འདུག་པོ་ན།ི གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཛ་དྲེག་ཅན་ཞིགི་ཏུ་

གྱུར་འདུག 

 དསེ་ན། འབྲུག་གཞུང་ནས་དེ་ལྟའ་ིདགངོས་བཞིསེ་ལག་བསྟར་

མ་ིཡིངོ་བའ་ིཞུ་སྐུལ་མཛད་ཕྱིོགས་ངསེ་ནན་ཡིངོ་བ་དང༌། གལ་ཏི།ེ ངསེ་

མེད་འབྲུག་གཞུང་ནས་འགྱུར་བའི་དགོངས་བཞིེས་གཏིན་ནས་མ་གནང་

ཚ།ེ རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བརྡབ་གསགི་འཕར་མའ་ིསྐུ་ངལ་མཛད་དཀའ་

ཡིངོ་རྒྱུ་གདནོ་མ་ིཟི་བ་ང་ཚསོ་གསལ་རྟེགོས་ཡིདོ་ན་ཡིང༌། ང་ཚསོ་

རེ་གཏུགས་ཞུ་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལས་ལྷག་པོ་གཞིན་མ་མཆོིས་པོ་

ལྟར། ར་ེསྐུལ་མ་ིཞུ་ཐབས་མདེ་ལ་སྐུ་ཉེདི་ནས་བྱམས་སྙིངི་དགངོས་རྒྱ་
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ཆོ་ེབཞིསེ་ཀྱིསི་རགོས་མགནོ་བརྩོ་ེགཟིགིས་ཡིངོ་བ་མཁྱེེན།  ཆོསེ་གུས་

འདུད་དང་འཚམས་འདྲེ་ིབཅས། ཏཱ་ལའ་ིབློ་མས་ ༡༩༧༩ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༨ 

ལ། ཞིསེ་སྩལ། 

༢༽ཨེ་རོ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཆེབིས་བསྒྱུརོ་གཟགིས་སྐོོརོ་ཐགོ་མ་

བསྐྱངས་པེ།

 ༡༩༧༩ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༣ ཉེནི་སུད་ས་ིནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་

ནེའུ་ཡིོག་གནམ་ཐང་དུ་ཞིབས་སོར་འཁོད་སྐབས་ཁུལ་དེར་གནས་སྡེོད་

བདོ་རགིས་དང༌། སགོ་རགིས། ད་ེབཞིནི་ཨི་རིའ་ིམི་རགིས་བཅས་མ་ི

གྲོངས་བརྒྱ་ཕྲེག་མང་པོསོ་ཕབེས་བསུ་གཟིབ་རྒྱས་ཞུས།   

 ཕྱི་ིཉེནི་རང་དབང་ཚགོས་ཁང་ (Freedom House) ཞིསེ་

པོར་འགྲོོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གཙོ་བོ་རྣམས་ལ་

མཇལ་འཕྲེད་དང༌། དརེ་གསར་འགདོ་པོ་བརྒྱ་ཕྲེག་བརྒོལ་བའ་ིལྷན་

ཚགོས་སུ་གདན་ཞུས་བཞུགས་ཞིབས་བཀདོ་ད་ེགསུངས་དོན། ‘‘ངསོ་

རང་ད་རེས་ཨི་རིར་ཡིོང་དོན་གཙ་ོབ་ོནི་སྲིིད་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཞིིག་མིན་

པོར་ལུང་པོ་འདྲེ་མནི། མ་ིརགིས། ཤསེ་རགི་གམོས་གཤསི་སགོས་འདྲེ་

མནི་བཅས་ལ་བལྟ་འདདོ་དང༌། ལྷག་པོར་དངེ་དུས་ཀྱིི་ཚན་རགི་ཡིར་

རྒྱས་ནང་ནས་མི་དང་མིའི་སེམས་དང་འབྲེལ་བ་ཡིོད་པོའི་ཚན་རིག་སྐར་

རྩོསི་སགོས་ལ་བལྟ་འདདོ། ཆོསོ་དང་རགི་གཞུང་ག་ིཐགོ་ཏུ་འབྲལེ་ཟིབ་
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ཡིངོ་ཆོདེ་དང༌། བདོ་མ་ིཚསོ་རྒྱ་མརི་ང་ོརྒོལོ་འཐབ་རྩོདོ་བྱེད་དགོས་པོའ་ི

རྩོ་རྐྱེནེ་ན་ིབདོ་མ་ིཚོའ་ིཐབོ་ཐང་དང༌། བདེ་སྐྱདི་ཀྱི་ིཆོདེ་ཡིནི་པོ་དང༌། བདོ་

མི་ས་ཡི་དྲུག་པོོ་དེ་རྣམས་ཀྱིང་འགྲོོ་བ་མིའི་ཁོངས་སུ་གཏིོགས་པོ་ཞིིག་

ཡིནི་པོས་མ་ཚད། འཛམ་གླེངི་མ་ིམང་སྤྱི་ིམཚུངས་གནས་སྡེོད་ཆོགོ་

པོའ་ིཐབོ་ཐང་ཡིདོ་ལ། རང་དབང་བད་ེསྐྱདི་དགསོ་པོ་ཡིང་འདྲེ་མཚུངས་

རདེ། 

 ཨི་རིའི་མི་རིགས་རྣམས་ནི་རང་བཙན་དང་རང་དབང་ལ་

གཞིན་དང་མ་ིའདྲེ་བའ་ིགུས་བརྩོ་ིདང༌། དགའ་མསོ་བྱདེ་མཁན་ཞིགི་ཡིནི་

པོར་བརྟེནེ་ད་ལྟའ་ིབདོ་མིའ་ིགནས་སྟངས་ཐགོ་ཏུ་ཡིང༌། རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡིངོ་

བའ་ིར་ེསྐུལ་ཞུ་བཞིིན་ཡིདོ་ཅསེ་དང༌། ཡིང༌། བདོ་དུ་ཕྱིིར་ཕབེས་གནང་

རྒྱུའི་སྐོར་རྒྱ་མིས་ཁས་ལེན་བྱེད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོར་ང་ཚོར་བདེན་པོ་

ཡིོད་པོར་བརྟེེན་ནས་སྔ་ཕྱིིར་མ་ལྟོས་པོར་རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིིར་ལོག་ཐུབ་

པོའ་ིཡིདི་ཆོསེ་ཡིདོ་ཅསེ་གསུངས།

 ཡིང༌། གསར་འགདོ་པོས། ད་རསེ་གཟིགིས་སྐརོ་འདི་ལ་

བརྟེེན་ནས་ཤར་ནུབ་ཡུལ་ཁག་དབར་ཆོོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་འབྲེལ་ལམ་ཟིབ་ཏུ་

གཏིངོ་རྒྱུའ་ིཐུགས་ར་ེཁ་ོན་ཡིནི་ནམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། དབུལ་ཕྱུག་དང༌། ཤསེ་ཡིནོ་ཡིདོ་མདེ། 

ཤར་ཕྱིགོས་སམ། ནུབ་ཕྱིགོས་སགོས་དབྱ་ེབ་ག་འདྲེ་ཞིགི་ཡིདོ་མདེ་

གང་ལྟར་ཡིང༌། སྙིངི་དནོ་ང་ཚ་ོཚང་མ་འགྲོ་ོབ་མ་ིརགིས་གཅགི་གྱུར་

རདེ། ད་ེབཞིནི་ཆོསོ་ལུགས་ཀྱིང་འདྲེ་མནི་སྣ་ཚགོས་ཤགི་ཡིདོ་ནའང༌། 
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ཆོོས་ལུགས་ཚང་མའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་འགྲོོ་བ་མིའི་གཤིས་སྤྱིོད་དང༌། 

སམེས་རྒྱུད་ཡིག་པོ་ོབཟི་ོརྒྱུ་སགོས་གཅགི་གྱུར་རདེ་ཅསེ་སྩལ།

 ཡིང་གསར་འགདོ་པོས། ནང་པོའ་ིཆོསོ་ཀྱི་ིསྐརོ་བཀའ་སླབོ་

ཅགི་ཡིངོ་བ་ཞིསེ་ཞུས་པོར། ནང་ཆོསོ་ཀྱི་ིསྙིངི་པོ་ོན་ིརང་གཅསེ་པོར་མ་ི

འཛནི་པོར་གཞིན་ལ་བྱམས་དང་སྙིངི་རྗེ་ེབྱདེ་དགསོ་པོ་དེ་རདེ། འནོ་ཀྱིང་

རང་གཅསེ་པོར་འཛནི་པོ་ད་ེདག་སྤེང་རྒྱུ་ཁག་པོ་ོཡིནི་ཡིང༌། མ་མཐར་

རང་ཞིནེ་ཆུང་དུ་གཏིངོ་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོནོ་བྱདེ་དགསོ་ཞིསེ་སྩལ།

 ཡིང་གསར་འགདོ་པོས། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ལ་ཨི་རིའ་ིནང་

གཟིགིས་ཚུལ་ཇ་ིབྱུང་སྐརོ་བཀའ་འདྲེ་ིཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ད་ལྟ་ངསོ་རང་འབྱརོ་མ་ཐག་པོར་སངོ་

མཐོང་ཚུལ་བརྗེདོ་མ་ཤསེ་ཀྱིང༌། ད་ཕན་ཨི་རརི་དམགིས་བསལ་ཧ་ལས་

པོའ་ིརགིས་གང་ཡིང་མཐོང་མ་བྱུང༌། རྗེསེ་མའ་ིབདུན་ཕྲེག་ར་ེཟུང་སྡེདོ་

རངི་མཐངོ་བའ་ིར་ེབ་ཡིདོ། སྤྱིརི་ཨི་རིའ་ིམི་རྣམས་ཁ་གསང་ཐད་ཀར་

གསུང་མཁན་ཞི་ེདྲེག་ཡིག་པོ་ོའདུག ད་དུང་ངསོ་རང་ཤར་ནས་ནུབ་བར་

དང༌། ནུབ་ནས་ཤར་བར་ལྟ་སྐརོ་བྱེད་སྐབས་ཨི་རིའ་ིམི་སྣ་མང་པོ་ོཞིགི་

དང༌། ལྷག་པོར་གཞིནོ་སྐྱསེ་མང་པོ་ོཞིགི་འཕྲེད་རྒྱུའ་ིར་ེབ་ཆོནེ་པོ་ོཡིདོ་

ཅསེ་སྩལ།  

 ཡིང་གསར་འགདོ་པོས། རྒྱ་གཞུང་དང་འབྲལེ་གཏུག་གནང་

བའི་ངོ་བོ་གང་འདྲེ་ཞིིག་ཡིིན་མིན་དང་དེ་དག་སུས་བཟིོས་མིན་བཀའ་

འདྲེ་ིཞུས་པོར། 
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 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། དྲེ་ིབ་གང་འདྲེ་ཞིགི་འདྲེ་ིདང་མ་ིའདྲེའི་ི

ཐབོ་ཐང་ཆོ་ཚང་ཁྱེདེ་རང་ཚ་ོལ་ཡིདོ་པོ་རདེ། ད་ེམཚུངས་ལན་འདེབས་

བྱདེ་དང་མ་ིབྱདེ་ཐབོ་དབང་ངསོ་ལ་ཡིདོ་སྟབས། དརེ་ལན་འདབེས་བྱདེ་

རྒྱུ་མནི་ཞིསེ་དང༌། རྒྱ་ནག་ག་ིབྱ་སྤྱིདོ་ཐགོ་ནས་བདོ་ནང་འདདོ་བློ་ོཁངེས་

པོའ་ིའགྱུར་བ་ཕྱིནི་མཚམས་བདོ་ནང་ཕྱིརི་ལོག་བྱ་རྒྱུ་ཡིནི་པོ་དང༌། ཉེ་ེ

ཆོར་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ནང་རྒྱ་མྀའ་ིའགོ་ཁྲོིད་ཚོས་ཕྲེན་བུ་སྤྱིི་སྙིོམས་ཀྱིི་སྲིིད་

བྱུས་ལག་ལནེ་བསྟར་ཡིདོ་པོར་མངནོ་གྱི་ིའདུག་ཅསེ་སྩལ། 

 ད་ེནས་ (The Council on Religion and International 

Affairs) ཞིསེ་པོའ་ིཆོསེ་མཐོའ་ིལྷན་ཚགོས་ནས་གདན་ཞུས་ལྟར་ནའེུ་

ཡིོག་ནང་ཡིོད་པོའི་ཆོོས་ལུགས་ཁག་གི་དབུ་ཁྲོིད་མཇལ་འཕྲེད་དང༌། 

(St. Patrick’s Cathedral) ཡི་ེཤུའ་ིལྷ་ཁང་ཆོནེ་པོརོ་ཆོབིས་བསྒྱུར། 

ཡི་ེཤུའ་ིབློ་ཆོནེ་ (Cardinal Cook) དང༌། ནེའུ་ཡིགོ་གྲོངོ་ཁྱེརེ་སྤྱི་ིཁྱེབ་ 

(Edward Koch) ནས་སྣ་ེལནེ་དང་བཅས་མ་ིཚགོས་སྟངོ་ཕྲེག་གསུམ་

ལྷག་འདུ་འཛོམས་སུ་གསུང་བཤད་མདོར་བསྡུས་སྩལ་བར་མང་ཚོགས་

ནས་དགའ་གུས་ཚད་མདེ་ཀྱི་ིརྣམ་འགྱུར་གསལ་པོརོ་མངནོ།  

 ཚསེ་ ༦ ཉེནི་ (National Council of Churches) ཨི་

རིའི་རྒྱལ་ཡིོངས་ཡིེ་ཤུའི་ལྷ་ཁང་ལྷན་ཚོགས་སུ་གདན་ཞུས་ལྟར་ཆོིབས་

བསྒྱུར་གྱིསི་ (Dr. J. Harry Haine) སགོས་གཙ་ོའཛནི་རྣམས་དང་

ལྷན་དུ་འབྲུག་ཏུ་ཡིོད་པོའི་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ཀྱིི་དཀའ་

ངལ་སྐརོ་བཀའ་མལོ་དང༌། སྐུ་མགྲོནོ་བརྒྱ་སྐོར་མཉེམ་འཛམོས་གསལོ་
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ཚིགས་ལྷན་བཞིེས་མཛད་དེ་ྋགོང་ས་མཆོོག་ནས་བྱམས་པོ་དང་སྙིིང་

རྗེའེ་ིསྐརོ་གསུང་བཤད། (Asia Society) ཚགོས་པོའ་ིགནས་གཞིརི་

ཕབེས་ཏི།ེ ཚགོས་མ་ིགནད་ཡིདོ་ཁག་ང་ོསྤྲོདོ་མཇལ་འཕྲེད། (Central 

Presbyterian Church) ཡི་ེཤུའ་ིལྷ་ཁང་དུ་ཆོབིས་བསྒྱུར་གྱིསི་མ་ི

ཚོགས་སྟོང་ཕྲེག་ཙམ་ལ་ནང་ཆོོས་ཀྱིི་སྙིིང་པོོ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་

བམ‘བདོ་ཀྱི་ིནང་ཆོསོ་ཀྱི་ིགཏིརེ་མཛདོ།’ ཅསེ་པོའ་ིསྐརོ་སྩལ་དནོ།

 ‘‘བོད་ཀྱིི་ནང་ཆོོས་ཀྱིི་སྐོར་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཞུས་ན་དེའི་ནང་

ལ་ནང་ཆོསོ་ཀྱི་ིཉེམས་ལནེ་ཆོ་ཚང་ཞིགི་ཡིདོ་ཀྱི་ིརདེ་སྙིམ་གྱི་ིའདུག ཁྱེདེ་

ཚ་ོཚང་མས་ཤེས་གསལ་བཞིིན་ནང་ཆོོས་ལ་ནང་གསེས་ཐེག་པོ་ཆོེ་ཆུང་

ངམ་ཉེན་ཐོས་དང་བྱང་སེམས་ཀྱིི་ཐེག་པོ་ཞིེས་པོའི་ཐ་སྙིད་གྲོགས་ཡིོད། 

ཕྱིི་མ་ཐེག་ཆོེན་ནམ་བྱང་སེམས་ཀྱིི་ཐེག་པོ་ལ་ནང་གསེས་ཀྱིི་དབྱེ་བ་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པོ་དང་གསང་སྔགས་སམ་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐེག་པོ་བཅས་གཉེིས་

ཡིདོ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘བདོ་ཀྱི་ིནང་པོའ་ིཆོསོ་ཀྱི་ིཉེམས་ལནེ་ནང་ཐགེ་དམན་

དང༌། ཐགེ་ཆོནེ་གྱི་ིམད་ོསྔགས་ཀྱི་ིལུགས་བཅས་ནང་པོའ་ིཆོསོ་ཀྱི་ིནང་

གསསེ་ཀྱི་ིལུགས་ཀུན་གྱི་ིཉེམས་ལནེ་ཡིངོས་རྫགོས་བསྡུས་ཡིདོ། མད་ོ

སྔགས་ཟུང་འབྲེལ་གྱིི་ཉེམས་ལེན་གྱིི་ཚུལ་ཆོ་ཚང་བ་འདི་ཉེིད་བོད་ནས་

ཕྱི་ིསགོ་དང༌། ནང་སོག ཁལ་མུག་ (Kalmuk) ལ་སགོས་པོའ་ིསགོ་

རགིས་ཀྱི་ིས་ཁུལ་དུ་ཁྱེབ་པོ་མ་ཟིད། ཧ་ིམ་ལ་ཡིའ་ིར་ིརྒྱུད་དུ་གཏིགོས་

པོའ་ིབལ་ཡུལ་དང༌། འབྲས་ལྗོངོས། འབྲུག་ཡུལ་བཅས་ལ་ཡིང་ཁྱེབ་
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ཡིདོ་པོ་རདེ། 

 དེས་ན་བོད་ནང་དར་བའི་ནང་ཆོོས་འདི་ནང་ཆོོས་ཆོ་ཚང་བ་

ཞིགི་ཡིནི། ངསོ་ཀྱིསི་འད་ིལྟར་བརྗེདོ་པོ་ན་ིངམོ་ས་ོབརྒྱབ་པོ་ཞིགི་མནི་

ཞིངི༌། ཁྱེདེ་རང་ཚ་ོས་ོསསོ་རམི་པོས་རྩོད་གཅདོ་བྱས་ན་རྙིདེ་ཐུབ་རྒྱུའ་ིར་ེ

བ་དང་བཅས་བཤད་པོ་ཡིནི།’’ ཞིསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘དསེ་ན་བདོ་ཀྱི་ིནང་ཆོསོ་འད་ིནང་ཆོསོ་ཆོ་ཚང་བ་ཞིགི་

ཡིནི་ཞིསེ་བརྗེདོ་པོ་ན།ི ཕྱི་ིཐགེ་དམན་གྱི་ིཚུལ་ཁྲོམིས་ཀྱི་ིབསླབ་པོ་ལ་

གནས་པོ་དང༌། ནང་ཐགེ་ཆོནེ་གྱི་ིམད་ོཕྱིོགས་ཀྱི་ིགཞིན་ཕན་གྱི་ིབསམ་པོ་

དང༌། བྱམས་པོ། སྙིངི་རྗེ་ེབཅས་བཟུང་བ། གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་ིཐེག་པོའ་ི

ཉེམས་ལནེ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་ཅསེ་པོའ་ིདོན་ཡིནི།’’ ཞིསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ང་ཚསོ་དགསོ་དནོ་གང་གི་ཆོདེ་ཤསེ་རབ་བསྐྱདེ་པོར་

བརྩོནོ་པོ་ཡིནི་ཞི་ེན། གལ་ཏི་ེཤསེ་རབ་ད་ེརང་དནོ་ཁ་ོནའ་ིཆོདེ་དུ་བསྒྲུབ་

པོ་ཡིནི་ན་དསེ་ནུས་པོ་ཆོནེ་པོ་ོཞིགི་མ་ིཐནོ། དརེ་བརྟེནེ་ཤསེ་རབ་ད་ེ

གཞིན་དནོ་དུ་སྤྱིདོ་ཐུབ་པོའ་ིཆོདེ་དུ་གཞིན་ལ་བྱམས་པོ་དང༌། སྙིངི་རྗེ།ེ 

བརྩོ་ེབའ་ིཀུན་སླངོ་དང་སྦྲལེ་དགསོ་པོ་ཡིནི། ད་ེའདྲེ་བྱས་ཏི་ེཐབས་ཤསེ་

ཟུང་འབྲལེ་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ། བྱམས་པོ་ད་ེབློ་ོལགོ་རྟེགོ་དང་མ་འདྲེསེ་ན་རྒྱུ་

མཚན་ཡིང་དག་དང་ལྡན་ཞིངི༌། འསོ་ཤངི་རགིས་པོ་ཡིནི།

 དནོ་དམ་པོ་རྟེགོས་པོའ་ིཤསེ་རབ་དང་ལྡན་ཞིིང༌། ཉེནོ་མངོས་

དང་བྲལ་བའི་ཡིིད་འངོ་གི་བྱམས་པོ་དང་སྙིིང་རྗེེ་རྣམས་ནི་རང་གི་དགྲོ་

བ་ོལ་ཡིང་ཁྱེབ་ཐུབ། ད་ེའདྲེའ་ིབྱམས་པོ་ད་ེདགྲོ་བ་ོལ་དམགིས་ན་ལྷག་
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པོར་དུ་སྟོབས་ཆོ་ེབ་ཡིངོ༌། གནས་ལུགས་རྟེགོས་པོའ་ིབློ་ོདང་བྲལ་བའ་ི

བྱམས་པོའ་ིརགིས་གཞིན་ན་ིའདདོ་ཆོགས་དང་ཤནི་ཏུ་ཉེ་ེཞིངི༌། ད་ེདག་

དགྲོ་བ་ོལ་ཁྱེབ་མ་ིཐུབ་པོར་རང་གི་གྲོགོས་པོ་ོདང༌། ཆུང་མ། ཁྱེ་ོག ཕྲུ་གུ 

ཕ་མ་ལ་སགོས་པོ་ཁ་ོནར་ཁྱེབ་ཐུབ། ད་ེལྟ་བུའ་ིབྱམས་པོ་དང་བརྩོ་ེབ་ན་ི

ཕྱིགོས་སུ་ལྷུང་བའ་ིབློ་ོཡིནི། དནོ་དམ་པོའ་ིརང་བཞིནི་རྟེགོས་པོའ་ིབློསོ་

བྱམས་པོའམ་བརྩོེ་བ་དེ་ཡིང་དག་པོ་དང་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པོ་ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་

བར་གྲོགོས་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ།

 དེ་འདྲེའི་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་འདི་ཉེིན་རེའི་མི་ཚེའི་ནང་སྤྱིོད་

ཐུབ་པོ་དགསོ། ཕྱི་ིཚུལ་དུ་ཐགེ་པོ་ཆུང་བའ་ིསྤྱིདོ་པོ་དང་འདུལ་ཁྲོམིས་

བཟུང་ཞིངི༌། དའེ་ིསྟངེ་དུ་ཐགེ་པོ་ཆོནེ་པོོའ་ིགཞུང་ནས་གསུངས་པོ་ལྟར་

གྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིིན་པོ་དྲུག་ག་ིཉེམས་ལནེ་བྱདེ་པོ་དང༌། ད་ེནས་དེའ་ིསྟངེ་

རྒྱུད་ཀྱི་ིལྷ་ཡི་ིརྣལ་འབྱོར་གྱི་ིཉེམས་ལནེ་ཡིདོ་ན། ཏིངི་ང་ེའཛནི་མྱུར་དུ་

ཐབོ་པོ་དང༌། ད་ེཡིང་ཧ་ཅང་བརྟེན་པོ་ོཡིངོ་བ་ཡིནི། བདོ་པོས་ཉེནི་རེའ་ིམི་

ཚེའི་ནང་འདི་འདྲེ་བྱས་ཏིེ་ཉེམས་ལེན་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པོ་སོང་ཙང་ངོས་ཀྱིིས་

ཉེམས་ལེན་འདི་དག་ལ་བོད་ཀྱིི་ནང་ཆོོས་ཀྱིི་གཏིེར་མཛོད་ཅེས་བརྗེོད་ཀྱིི་

ཡིདོ།’’jམཆོན། ཅསེ་སགོས་སྩལ། 

 ཕྱི་ིཉེནི་སྔ་རྗེསེ་སུ་བདུན་རེའ་ིགསར་ཤགོ་ (News Week) 

དང༌། ནེའུ་ཡིགོ་དུས་བབ་ (New York Times) ཀྱི་ིགསར་འགོད་པོ་

མཇལ་བཅར་ལ། ང་ཚ་ོནང་པོའ་ིཆོོས་བྱེད་པོ་ཚསོ་ནུབ་ཕྱིགོས་པོའ་ིཡི་ེ

ཤུའི་ཆོོས་ཀྱིི་སྙིིང་དོན་ལའང་ངེས་པོར་སྦྱོང་བརྩོོན་བྱེད་དགོས་པོ་དང༌། 
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ངོས་ནས་ཀྱིང་ནང་ཆོོས་ཀྱིི་ཕྱིག་བཞིེས་འགའ་ཤས་ཐོག་འགྱུར་བ་གཏིོང་

ག་ིཡིདོ་ཅངི༌། ནུབ་ཕྱིགོས་ཡི་ེཤུའ་ིཆོོས་བྱདེ་པོ་ཚསོ་ཕྱིག་ལནེ་གནང་

སྟངས་ན་ིཤནི་ཏུ་མཁས་པོ་ཞིགི་རདེ། ནུབ་ཕྱིགོས་པོ་ཚསོ་ཀྱིང་ཤར་

ཕྱིོགས་མི་རིགས་ཚོའི་ཆོོས་ཀྱིི་སྒོོམ་མམ་མཉེམ་བཞིག་གི་སྐོར་དང༌། 

ནང་སེམས་ཀྱིི་ཁྱེད་ཆོོས་འཛིན་སྟངས་ཐོག་སྦྱོང་བརྩོོན་གནང་གི་ཡིོད་པོ་

རདེ་ཅསེ་དང༌།

 སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིིས་ང་ཚོར་ཆོོ་གའི་བྱེད་སྒོོ་ནི་

གཏིངི་མཐའ་མདེ་པོ་ཞིགི་སླབོ་སྟནོ་གནང་ཡིདོ་པོ་རདེ། ངསོ་རང་རང་

བཞིིན་གྱིིས་ཉེམ་ཆུང་སྤྲོོས་མེད་ཅིག་ཡིིན་ཡིང་ཆོོ་ག་གཏིོང་སྐབས་རྒྱས་

སྤྲོསོ་ཡིདོ་པོ་ཞིགི་རདེ། ད་ེཡིག་པོ་ོམ་རདེ། ང་ཚསོ་སངས་རྒྱས་བཅམོ་

ལྡན་འདས་ལས་ཟིབ་པོ་ཡིོད་ཁུལ་གྱིིས་ཆོོ་ག་རིམ་འགྲོོ་མང་པོོ་ཞིིག་བྱེད་

ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རེད། ཡིནི་ཡིང་ངསོ་རང་ཆོ་ོག་བྱདེ་སྐབས་སྟབས་བདརེ་

དགའ་མསོ་ཆོ་ེབ་འདུག ལ་ོར་ེནས་ལ་ོར་ེབཞིནི་ངསོ་རང་གསི་སྟབས་

བད་ེརུ་གཏིངོ་ག་ིཡིདོ།

 གལ་སྲིདི་ངསོ་རང་ལྷ་སར་གནས་ཡིདོ་པོ་ཡིིན་ན། ད་ལྟ་ནང་

བཞིནི་ཡིདོ་ཀྱི་ིམ་རདེ། རྒྱ་དམར་བདོ་ནང་མ་སླབེས་སྔནོ་ང་ཚསོ་གང་

ཅརི་འགྱུར་བ་གཏིོང་རྒྱུར་བསམ་བློ་ོཡིདོ། གལ་སྲིིད་ངསོ་རང་བདོ་ནང་

ཡིོད་པོ་ཡིིན་ན་ངོས་རང་བོད་མི་ལོ་ངོ་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་བཞིིར་སླེབས་ཀྱིང་ད་

དུང་ས་ོས་ོགཅགི་པུར་གནས་ཡིདོ་ཀྱི་ིརདེ། ད་ལྟ་ནང་བཞིནི་མནི་པོ་ད་ེ

བས་ཀྱིང་རྙིངི་ཞིནེ་ཆོ་ེབ་ཡིདོ་ཀྱི་ིརདེ། ད་ེལ་བརྟེནེ་ནས་ངསོ་ལ་དུས་
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ཚོད་འདི་འདྲེ་ཞིིག་སྤྲོོད་མཁན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཡིིན་པོར་བརྟེེན་ཐུགས་རྗེེ་

ཆོ་ེཟིརེ་གྱི་ིཡིདོ། རང་གི་དགྲོ་བ་ོན་ིཞི་ེདྲེག་ག་ིགལ་ཆོནེ་པོ་ོརདེ། དགྲོ་བསོ་

སམེས་ཀྱི་ིགཏིངི་ལ་ནུས་ཤུགས་ད་ེབསླབ་ཀྱི་ིརདེ། མའི་ིསེམས་ན་ིརང་

བཞིནི་གྱིསི་འཇམ་པོ་ོཞིགི་རདེ། ཡིནི་ནའང་དཀའ་ངལ་ཞིགི་འཕྲེད་དུས་

སམེས་འད་ིཤུགས་ཆོ་ེརུ་འགྲོ་ོག་ིརདེ་ཅསེ་དང༌། 

 ཡིང་འཛམ་བུ་གླེིང་འདིར་ཆོོས་ལུགས་གཅིག་ཟིེར་རྒྱུ་ནི་མི་

སྲིདི་པོ་ཞིིག་རདེ། མའི་ིསྤྱི་ིཚགོས་ནང་བྲ་ོབ་འདྲེ་མནི་མང་པོ་ོཞིགི་ཡིདོ་

པོ་རདེ། དཔོརེ་ན། ལྟ་ོཟིས་མ་ིའདྲེ་བ་མང་པོ་ོཡིདོ་པོ་ད་ེབཞིནི་སམེས་

ལའང་འདྲེ་མནི་མང་པོ་ོཡིདོ་པོ་རདེ།

 ཡིེ་ཤུ་མང་པོོ་ཞིིག་གིས་ངོས་ལ་ནང་པོའི་མཉེམ་བཞིག་ལ་ཡིིད་

ཆོེས་ཡིོད་པོ་རྗེོད་མཁན་བྱུང་བ་བཞིིན་ནུབ་ཕྱིོགས་པོ་ཚོས་ཀྱིང་སྦྱོང་

བརྩོནོ་ཐུབ་པོ་ཞིགི་རདེ། ང་ཚོའ་ིསྤྱིདོ་ཚུལ་ཡིང་དག་པོ་དང༌། མཉེམ་

བཞིག་སགོས་གཏིངི་ཟིབ་པོ་ོརདེ། འད་ིཚ་ོནུབ་ཕྱིགོས་པོ་ཚོས་ལག་ལནེ་

བྱདེ་ཐུབ་པོ་ཞིགི་ཡིནི་སྟབས་ང་ཚསོ་བསླབ་ཀྱི་ིརདེ། ཚགི་ཟི་དང༌། སྡེང་

སམེས་བྱདེ་རྒྱུ་ནི་ཆོསོ་ཕྱིགོས་ནས་སླབོ་ཀྱི་ིམ་རདེ། ཡིནི་ནའང་ནང་པོ་

ཚསོ་སྐྱབས་གནས་དཀནོ་མཆོགོ་གཅགི་རང་མ་ཡིནི་ཞིིང༌། ད་ེབཞིནི་ཡི་ེ

ཤུའ་ིཆོསོ་བྱདེ་པོ་ཞིགི་གིས་ནང་པོའ་ིཆོསོ་སམ། བསམ་བློོའ་ིརྒྱུ་མཚན་

ཞིིག་གི་ཐོག་བསམ་བློོ་བཏིང་སྟེ་གཉེིས་ཀའི་ཐོག་སྦྱོངས་བརྩོོན་བྱས་པོ་

ཡིནི་ན་ཡི་ེཤུ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིམ་རདེ། འད་ིན་ིམཚན་ཉེདི་རགི་པོ་མ་ིའདྲེ་བ་ཞིགི་

ཡིནི་སྟབས་ནང་པོའམ། ཡིང་ན་ཡི་ེཤུ་གཉེིས་ཀ་ཡིངོ་ག་ིམ་རདེ་ཅསེ་
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སྩལ།

 ད་ེརྗེསེ་ (Synod Hall, Cathedral of St. John the 

Divine) ཞིསེ་པོའ་ིཡི་ེཤུའ་ིལྷ་ཁང་དུ་ནའེུ་ཡིགོ་ཁུལ་གྱི་ིནང་པོའ་ིཆོསོ་

ཚོགས་ཁག་ཐུན་མོང་ནས་གདན་ཞུས་ལྟར་བཞུགས་ཁྲོིར་ཞིབས་འཁོད་

གསལོ་ཇ་བཞིསེ་འབྲས་དང་བརྟེན་བཞུགས་ཞིལ་འདནོ། སྡེ་ེགཞུང་རནི་

པོོ་ཆོེ་ནས་མལ་བཤད་པོ་བཅས་གྲུབ་མཇུག་ྋགོང་ས་མཆོོག་ནས་ཆོོས་

ཀྱི་ིདགསོ་དནོ་སྙིངི་པོ་ོཉེནོ་མངོས་ཉུང་དུ་གཏིངོ་དགསོ་པོ་དང༌། ཆོསོ་

ལུགས་ནང་ཁུལ་དག་སྣང་སྦྱོང་དགསོ་པོ་བཅས་ཀྱི་ིསྐརོ་བཀའ་སླབོ། ཉེ་ི

ཧངོ་ག་ིཛནེ་ (Zen) ནང་པོའ་ིཆོསོ་ཚགོས་ཀྱི་ིལྷ་ཁང་ལྟ་ེབའ་ིནང་དུ་

གདན་ཞུས་ཀྱིསི་ཆོསོ་ཚགོས་དེའ་ིབློ་མ་དང༌། རྗེསེ་འབྲང་པོ་ལྷན་ཚོགས་

ཐགོ་ཞིལ་འདནོ་མདརོ་བསྡུས་དང༌། 

 རང་རེ་སྟོན་པོ་གཅིག་གི་རྗེེས་འབྲང་ཚ་ོཕན་ཚུན་ཐུགས་མཐུན་

དག་སྣང་དགསོ་པོ་དང༌། སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ི

རིགས་ཀྱིིས་ཁྱེབ་པོས་སེམས་ཀྱིི་དྲེི་མ་བྲལ་རུང་ཡིིན་པོ་སོགས་ཀྱིི་

བཀའ་སླབོ་གསུང་མོལ་དང༌། ཆོསོ་ཚགོས་ཀྱིི་གཙ་ོའཛནི་ཚ་ོདང་ལྷན་དུ་

ཉེནི་གུང་གསལོ་ཚགིས་འབུལ་བཞིསེ། ནེའུ་ཡིགོ་ཉེ་ེའཁོར་དང༌། ཁ་ེན་

ཌ་ཁུལ་ནས་མཇལ་ཁར་ཆོེད་བཅར་བོད་རིགས་ཉེིས་བརྒྱ་སྐོར་ལ་བཀའ་

སླབོ་མཇལ་ཁ། ནེའུ་འཇར་ས་ི (New Jersey) མངའ་སྡེའེ་ིཁངོས་

སགོ་པོ་ོདག་ེབཤསེ་དབང་རྒྱལ་གྱིི་དགནོ་པོར་ཕབེས་ཞིབས་བཀདོ། 

 དེར་སོག་རིགས་གཙ་ོགྱུར་མི་ཚོགས་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་ལ་བློོ་སྦྱོོང་
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ཚགིས་བརྒྱད་མའ་ིབཀའ་ཁྲོདི་དང་སམེས་བསྐྱདེ། ཡིིག་དྲུག་ལྗོགས་

ལུང་དང་བཅས་སྩལ་འབྲལེ་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་འབྲས། ‘‘ངསོ་ཨི་ར་ིནང་

གི་བོད་ཀྱིི་ནང་པོའི་ཆོོས་ཚོགས་རྙིིང་ཤོས་ཤིག་ནང་ཡིོང་རྒྱུ་བྱུང་བར་ཧ་

ཅང་དགའ་པོ་ོབྱུང༌། འདིར་ཕབེས་པོ་ཚང་མ་དང༌། དམགིས་བསལ་ཁལ་

མུག་ཨི་ར་ིབ་ཚརོ་འཚམས་འདྲེ་ིཞུ་ག་ིཡིདོ། ཁལ་མུག་ཨི་ར་ིབ་རྣམས་ང་

ཚ་ོབདོ་པོ་ལ་ལྟསོ་ཏི་ེསྐྱབས་བཅལོ་བ་རྒོན་པོ་ཞིགི་ཡིནི། 

 ལོ་བརྒྱ་ཕྲེག་མང་པོོ་ཞིིག་གི་རིང་བོད་པོ་དང་སོག་པོོ་གཉེིས་

ཀྱི་ིདབར་འབྲལེ་བ་ཆོནེ་པོ་ོབྱུང་ཡིདོ་པོ་དང༌། ད་ེལ་བརྟེནེ་ནས་བདོ་ཀྱི་ི

ནང་ཆོསོ་འད་ིསགོ་པོོའ་ིནང་ཆོསོ་སུ་གྱུར་ཡིདོ། སགོ་པོ་ོཚསོ་གནའ་སྔ་

མོ་ནས་ད་བར་ནང་པོའི་ཆོོས་འདི་གཙ་ོབོ་བོད་སྐད་ཐོག་སློབ་གཉེེར་བྱས་

ནས་བསྡེད་ཡིདོ་ལ། ཁ་འདནོ་ཡིང་བདོ་སྐད་ཐགོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། ངསོ་ཀྱི་ི

མིང་ཏཱ་ལའི་ཞིེས་པོ་འདི་ཡིང་སོག་པོོའ་ིདཔོོན་རིགས་ཤིག་གིས་བཏིགས་

པོ་རདེ། ད་ེལ་བརྟེནེ་ནས་ཏཱ་ལའ་ིབློ་མ་དང་སགོ་པོོའ་ིམ་ིམང་ག་ིདབར་

དམགིས་བསལ་གྱི་ིའབྲལེ་བ་ཞིིག་ཡིདོ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ཕྱི་ིདངསོ་པོོའ་ིཡིར་རྒྱས་འད་ིདག་ལུས་ལ་བརྟེནེ་པོའ་ི

བད་ེབ་སྒྲུབ་པོ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་བསལ་བའ་ིཆོདེ་དུ་ཡིནི་ནའང༌། ཕྱིིའ་ི

ཐབས་ཤེས་འདི་དག་གིས་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་བསལ་ནས་འདོད་

པོ་རྫགོས་པོ་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་དངསོ་གནས་ཁག་པོ་ོཡིནི། དསེ་ན་ཕྱི་ིརལོ་ཀྱི་ི

དངསོ་པོ་ོལ་བརྟེནེ་ནས་བད་ེབ་ཐབོ་ཐབས་བྱདེ་པོ་དང༌། ནང་སམེས་ཀྱི་ི

ཡིར་རྒྱས་ཀྱིི་སྟེང་ནས་བདེ་བ་འཚོལ་ཐབས་བྱེད་པོ་གཉེིས་ལ་ཁྱེད་
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པོར་ཆོནེ་པོ་ོཡིདོ། 

 རྩོ་བའ་ིསྡུག་བསྔལ་གཅགི་པོ་ཡིནི་ན་ཡིང༌། ང་ཚའོ་ིབསམ་བློོའ་ི

འཁྱེེར་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ཐོག་ནས་སྡུག་བསྔལ་མྱོོང་སྟངས་དང་སེམས་མི་བདེ་

བ་ཆོགས་སྟངས་ལ་ཁྱེད་པོར་ཆོེན་པོ་ོཡིདོ། དརེ་བརྟེནེ་བསམ་བློ་ོའཁྱེརེ་

ཕྱིོགས་ནི་ང་ཚོའི་མི་ཚེ་སྐྱེལ་སྟངས་ཀྱིི་ཐད་ཧ་ཅང་གལ་ཆོེན་པོོ་ཆོགས་

ཀྱི་ིཡིདོ།

 ང་ཚོའི་བསམ་བློོ་བཟིོ་བཅོས་རྒྱག་པོའི་ཆོེད་དུ་ཆོོས་ལུགས་དུ་

མས་བསླབ་སྡེམོ་གྱི་ིརྣམ་གཞིག་མང་པོ་ོགཏིན་ལ་ཕབ་ཡིདོ་ཅངི༌། ད་ེདག་

ཀུན་སམེས་ལ་ཞི་ིབད་ེཆོ་ེབ་དང༌། ཡི་རབས་སྤྱིདོ་བཟིང་ཞིགི་ཏུ་བཟི་ོ

རྒྱུར་འབྲལེ་ནས་ཡིདོ།

 འདིའི་ཆོ་ནས་ཆོོས་ལུགས་མཐའ་དག་གི་སྙིིང་པོ་ོནི་གཅིག་གྱུར་

ཡིནི། ད་ེལྟ་ནའང་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ིཐགོ་ལ་ཁྱེད་པོར་དུ་མ་ཡིདོ་ཅིང༌། གལ་ཏི་ེ

ང་ཚོས་ལྟ་བའི་ཁྱེད་པོར་ཁོ་ནར་བསམས་ནས་རྩོོད་གླེེང་བྱས་ན་དེར་

མཐའ་མདེ་པོ་མ་ཟིད། འདསི་ཏིག་ཏིག་མ་ིདགསོ་པོའ་ིལས་ཀ་ད་ེའདྲེ་བཟི་ོ

ག་ིརདེ། ད་ེབས་ཕན་ཐགོས་ཆོ་ེལ་དོན་ཆོ་ེབ་ན།ི ཆོསོ་ལུགས་ཁག་ནང་

གསུངས་པོའི་བསམ་པོ་བཟིང་པོོ་བྱེད་སྟངས་ཀྱིི་བསླབ་བྱ་རྣམས་ང་

ཚོས་ཉེིན་རེའི་མི་ཚེའི་ནང་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའི་འབད་བརྩོོན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་

ཡིནི།’’ ཞིསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ང་ཚ་ོསྐྱསེ་པོ་ནས་བཟུང་ཕ་མའ་ིལྟ་སྐྱངོ་དང་བརྩོ་ེབའི་

འགོ་ཏུ་འཚ་ོབ་ཡིནི། ད་ེནས་མ་ིཚེའ་ིསྨོད་ལ་ང་ཚ་ོརྒོས་པོའ་ིསྡུག་བསྔལ་
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གྱིསི་མནར་པོའ་ིསྐབས་སུའང་གཞིན་གྱི་ིསམེས་བཟིང་པོ་ོདང༌། སྙིངི་

རྗེ་ེལ་ལྟསོ་གལ་ཤནི་ཏུ་ཆོནེ་པོ་ོཆོགས་ཡིདོ། ང་ཚོའ་ིམི་ཚེའ་ིསྟདོ་སྨོད་

གཉེིས་ཀ་གཞིན་གྱིི་བརྩོེ་བ་ལ་བརྟེེན་དགོས་པོ་ཡིིན་པོས་དུས་ཚོད་དེ་

གཉེིས་ཀྱིི་བར་མཚམས་དེར་ང་ཚོས་གཞིན་ལ་དམིགས་པོའི་བྱམས་

པོ་དང་སྙིངི་རྗེ་ེབསྒོམོ་རྒྱུ་ན་ིའསོ་ཤངི་འཚམ་པོ་ཞིགི་ཡིནི།’’ ཞིེས་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘བཀའ་གདམས་པོའ་ིདག་ེབཤསེ་གླེང་ར་ིཐང་པོས་

མཛད་པོའི་བློོ་སྦྱོོང་ཚིགས་བརྒྱད་མ་ནི་དེ་རིགས་ཀྱིི་གསུང་རྩོོམ་ཞིིག་

ཡིནི། ད་ེརྣམས་མསོ་པོ་ཙམ་གྱི་ིཐོག་ནས་ཉེམས་ལནེ་བྱས་ནའང་དངསོ་

གནས་སྟབོས་ཆོེན་པོ་ོཡིདོ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘གཞིན་སམེས་ཅན་རྣམས་རྩོ་བ་ནས་ཡིལ་བར་མ་ིདརོ་

བར། ད་ེརྣམས་རང་ག་ིའཕྲེལ་ཕུགས་གཉེསི་ཀའ་ིའདདོ་དནོ་འགྲུབ་པོའི་

ཡིིད་བཞིིན་ནོར་བུ་བཞིིན་དུ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྩོ་བ་ཆོེན་པོོར་བརྩོི་དགོས། 

ཐོག་མར་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་གོ་འཕང་ཐོབ་པོར་འདོད་པོའི་སེམས་བསྐྱེད་

ད་ེཡིང་གཞིན་སམེས་ཅན་ལ་ལྟསོ་ནས་བྱུང་བ་ཡིིན། བར་དུ་ད་ེལྟ་བུའ་ི

སེམས་བཟིང་པོ་ོའདི་ཇེ་བཟིང་ཇེ་བཟིང་དུ་བཏིང་བའི་སྒོ་ོནས་སངས་རྒྱས་

ཀྱིི་གོ་འཕང་འཐོབ་པོར་བྱེད་པོའི་ལམ་གྱིི་སྤྱིོད་པོ་ལ་སློབ་པོ་རྣམས་ཀྱིང་

གཞིན་སམེས་ཅན་དང་འབྲལེ་ནས་ཡིངོ་དགསོ་པོ་ཡིནི། 

 མཐར་རང་ཉེིད་ཀྱིི་སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་འདི་ཡིང་གཞིན་

སམེས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ིདནོ་དུ་ཐབོ་པོ་ཞིིག་ཡིནི། ད་ེའདྲེའ་ིཉེམས་ལནེ་ང་ོ

མཚར་ཅན་ད་ེདག་ག་ིདམགིས་ཡུལ་དང༌། གཞི་ིརྩོ་སམེས་ཅན་རྣམས་
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ཡིནི་པོས་ད་ེརྣམས་ཡིདི་བཞིནི་ནརོ་བུ་ལས་གལ་ཆོ་ེབ་ཡིནི། དའེ་ིཕྱིརི་

ད་ེདག་རྒྱུན་དུ་ནས་གུས་བརྩོ་ིདང༌། བྱམས་པོ་དང༌། བརྩོ་ེབས་སྐྱངོ་

དགསོ།’’ ཞིསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘གཞིན་ཕན་གྱི་ིབསམ་པོ་བཟིང་པོ་ོའད་ིལྟ་བུ་ཉེམས་

ལནེ་བྱདེ་དུས་ང་ཚསོ་ཉེནོ་མངོས་ད་ེཚ་ོརང་སརོ་བཞིག་པོ་ཡིནི་ན། ད་ེ

ཚསོ་དཀའ་ངལ་བཟི་ོག་ིརདེ། ཁངོ་ཁྲོ་ོདང༌། ང་རྒྱལ། འགྲོན་སམེས་ལ་

སགོས་པོ་ན་ིང་ཚོའ་ིདགྲོ་ང་ོམ་ད་ེཡིནི། ང་ཚོའ་ིདམག་འཐབ་བྱདེ་ས་ཡིང་

ཕྱི་ིརལོ་ཏུ་མདེ་པོར་ནང་དུ་ཡིདོ། སྐབས་གང་ཡིང་རུང་བ་ཞིགི་ལ་ཁངོ་ཁྲོ་ོ

ཟི་མ་མྱོོང་མཁན་སུ་ཡིང་མདེ་ཅངི༌། ཁངོ་ཁྲོསོ་བད་ེསྐྱདི་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིམེད་པོ་

ནི་ང་ཚསོ་ས་ོསོའ་ིཉེམས་མྱོངོ་ལས་ཤསེ་ཐུབ། ས་ོསོའ་ིསྲིགོ་ལ་རྩོ་བ་ཆོནེ་

པོ་ོམ་ིབྱདེ་མཁན་སུ་ཡིང་མེད་ཀྱིང༌། ཁངོ་ཁྲོའོ་ིགཞིན་དབང་དུ་སངོ་

སྐབས། རང་ཤ་ིཡིང་རྒྱག་འདདོ་པོའ་ིམཚམས་ལ་སླབེས་ཀྱི་ིཡིདོ།’’ ཅསེ་

དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘རང་གསི་མ་ིགཞིན་ཞིགི་ལ་དྲེནི་ཆོནེ་པོསོ་བསྐྱངས་

ཏི་ེཕན་བཏིགས་བྱས་ཡིདོ་ཚ།ེ མ་ིདསེ་རང་ལ་ཡི་རབས་ཀྱི་ིསྒོ་ོནས་དྲེནི་

ལན་དངསོ་སུ་འཇལ་དགསོ་ཀྱི་ིཡིདོ་ནའང༌། ཡི་རབས་བྱདེ་རྒྱུའ་ིཚབ་ཏུ་

བཀའ་དྲེིན་བསམ་ཤེས་མེད་པོར་སྤྱིོད་པོ་རྩོིང་པོོ་ལ་སོགས་པོ་བསྟན་ན་

བློ་ོཕམ་གྱི་ིགནས་ཚུལ་ཞིགི་ཡིནི། འནོ་ཀྱིང་གཞིན་ཕན་གྱི་ིསམེས་བསྐྱདེ་

ཉེམས་ལནེ་བྱདེ་པོའ་ིསྐབས་སུ། འད་ིའདྲེའ་ིམ་ིདརེ་ད་དུང་ལྷག་པོར་དུ་

བྱམས་སྐྱངོ་བྱདེ་དགོས།’’ ཞིསེ་དང༌། 
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 ཡིང༌། ‘‘བཟིདོ་པོ་མདེ་ན་སྙིངི་རྗེེ་མཚན་ཉེདི་པོ་སྐྱ་ེམ་ིཐུབ། སྤྱིིའ་ི

ཆོ་ནས་སྙིིང་རྗེེ་འདོད་ཆོགས་དང་འདྲེེས་ནས་ཡིོད་སྟབས་རང་གི་དགྲོ་ལ་

སྙིངི་རྗེ་ེསྐྱ་ེརྒྱུ་ཤནི་ཏུ་ཁག་པོ་ོཡིདོ། ང་ཚསོ་རང་ལ་གནདོ་པོ་སྐྱལེ་འདདོ་

ཡིོད་མཁན་གྱིི་དགྲོ་བོ་དེ་ཚོ་ལ་ཡིང་ཁྱེབ་ཐུབ་པོའི་བརྩོེ་བ་དང་སྙིིང་རྗེེ་

བཅསོ་མིན་ཞིགི་སྐྱེ་བ་ལ་འབད་བརྩོནོ་བྱདེ་དགསོ་ཤངི༌། འད་ིལྟར་ཡིངོ་

བ་ལ་ང་ཚརོ་དགྲོ་བ་ོདང་འབྲལེ་བ་བྱདེ་རྒྱུའ་ིཉེམས་མྱོངོ་དགསོ། ས་ོསོའ་ི

མི་ཚེའི་ནང་གི་དཀའ་ངལ་ཆོེ་ཤོས་ཀྱིི་དུས་ཚོད་ནི་ནང་གི་སྟོབས་འཕེལ་

བ་དང༌། ཉེམས་མྱོངོ་ང་ོམ་འཐབོ་རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་བཟིང་ཤསོ་ཤགི་ཡིིན། 

 གལ་ཏིེ་མི་ཚེ་ལས་སླ་པོོ་ཞིིག་གི་ངང་ནས་ཕྱིིན་པོ་ཡིིན་ན་ང་ཚ་ོ

མ་ིསོབ་སབོ་ཅགི་ཆོགས་ཀྱི་ིཡིདོ། གནས་སྟངས་ཉེག་ཕྲེ་པོ་ོཞིགི་ག་ིའགོ་

འགྲོོ་དུས་ང་ཚོའི་སེམས་སྐབས་འཕྲེལ་གྱིི་ཚོར་བའི་གཞིན་དབང་དུ་མ་

བཏིང་བའི་སྒོོ་ནས་གནས་སྟངས་དེ་ཚོར་གདོང་ལེན་བྱེད་པོའི་བློོ་ཁོག་

དང་སྙིངི་སྟབོས་འཕལེ་གྱི་ིཡིདོ། འད་ིལྟ་བུ་སུས་བསླབ་ཀྱི་ིཡིདོ་ཅ་ེན། ས་ོ

སའོ་ིདགྲོ་བ་ོཁ་ོནས་མ་གཏིགོས་གྲོགོས་པོསོ་བསླབ་མ་ིཐུབ་ལ། བློ་མས་

ཀྱིང་མ་ིཐུབ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ངསོ་ཀྱིིས་ཚགིས་བཅད་འད་ིཉེནི་ལྟར་ཁ་འདནོ་བྱདེ་ཀྱི་ི

ཡིདོ་ལ། གནས་སྟངས་ཁག་པོ་ོད་ེའདྲེ་ཡིངོ་དུས། འདིའ་ིདནོ་ལ་བསམ་

བློ་ོགཏིངོ་ག་ིཡིདོ། འདསི་ངསོ་ལ་ཕན་གྱི་ིའདུག ཚགིས་བཅད་འད་ིཚསོ་

གཞིན་དག་ལའང་ཕན་གྱིི་རེད་བསམས་ནས་ངོས་ཀྱིིས་འདིར་འགྲོེལ་

བཤད་བྱས་པོ་ཡིནི། གལ་སྲིདི་འདསི་ཁྱེདེ་རང་ཚོའ་ིསེམས་ལ་ཕན་པོ་
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བྱུང་ཚ་ེཉེམས་ལནེ་གནང་རགོས། ད་ེམནི་གཡུག་བཞིག་རགོས། འདི་

ལ་རྩོདོ་པོ་གང་ཡིང་མདེ། ཆོསོ་ཞིསེ་པོ་འད་ིརྩོདོ་པོ་སླངོ་བའ་ིཆོདེ་དུ་མནི། 

སྐྱེས་བུ་དམ་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་ཆོོས་འདི་རྣམས་གསུངས་པོ་ནི་ཕན་པོའི་

ཆོདེ་དུ་མ་གཏིགོས། ཕན་ཚུན་འཁྲུག་རྩོདོ་སླངོ་བའ་ིཆོེད་དུ་གསུངས་པོ་

མ་ཡིནི། 

 ངོས་རང་ནང་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པོའི་ཆོ་ནས་ཆོོས་ལུགས་གཞིན་པོའི་

མ་ིཞིགི་དང་འཁྲུག་པོ་བརྒྱབ་པོ་ཡིནི་ན། ད་ལྟ་བཅམོ་ལྡན་འདས་ཞིལ་

བཞུགས་ཡིདོ་ན་ངསོ་ལ་བཀའ་བཀྱིནོ་གནང་ངསེ་ཡིནི། ཆོསོ་ཞིསེ་པོ་

འདི་ཤེས་རྒྱུད་འདུལ་བའི་ཆོེད་ཡིིན་པོས་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྦྱོར་ཐུབ་པོ་ཞིིག་

བྱདེ་དགསོ། 

 མཐར་ངསོ་ཀྱིསི་ར་ེབ་དང་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། ཁྱེདེ་རང་ཚསོ་

གང་ཐུབ་ཅ་ིཐུབ་ཀྱིསི་བྱམས་པོ་དང༌། སྙིིང་རྗེ།ེ གཞིན་ལ་གུས་བརྩོ་ི

བཅས་གངོ་འཕལེ་དུ་གཏིངོ་བ་དང༌། གཞིན་གྱི་ིདཀའ་ངལ་མྱོོང་རགོས་

དང༌། གཞིན་གྱི་ིབད་ེསྡུག་ལ་བསམ་ཤསེ་ཆོེ་བ་དང༌། རང་དནོ་ཆུང་དུ་

གཏིངོ་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོནོ་གནང་རགོས་ཞིེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིིན། འཇགི་རྟེནེ་

བཀོད་པོ་པོོ་དང་སངས་རྒྱས་ལ་ཡིིད་ཆོེས་ཡིོད་ཀྱིང་རུང་མེད་ཀྱིང་རུང་

ཁྱེད་པོར་མདེ། ཉེནི་རའེ་ིམི་ཚེའ་ིནང་ལ་སམེས་བཟིང་པོ་ོདང༌། ཡིག་

པོ་ོཞིིག་དགོས་རྒྱུ་འད་ིགལ་ཆོནེ་པོ་ོཡིནི། ད་ེན་ིམ་ིཚེའ་ིདགསོ་དོན་ཡིང་

ཡིནི།’’jམཆོན། ཞིསེ་སགོས་སྩལ། 

 ད་ེརྗེསེ་སླར་ཡིང༌། ‘‘ཨི་ཾམ་ཎ་ིཔོདྨ་ེཧཱུཾ།ཾ ཞིསེ་པོའ་ིགཟུངས་
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སྔགས་འད་ིབགྲོང་ན་ཡིག་པོ་ོཡིདོ་ཅངི༌། ད་ེབགྲོང་སྐབས་དེའ་ིདནོ་ལ་

བསམ་བློ་ོངསེ་པོར་དུ་གཏིངོ་དགསོ། གང་ཡིནི་ཟིརེ་ན། ཡིགི་འབྲུ་དྲུག་

པོའོ་ིདནོ་ད་ེཟིབ་པོ་ོདང་རྒྱ་ཆོནེ་པོ་ོཡིདོ། དང་པོ་ོཨི་ཾཞིསེ་པོར་ཡི་ིག་ེཨི་

དང༌། ཨུ། མ་བཅས་གསུམ་བསྡུས་ཡིདོ། འད་ིརྣམས་ཀྱིསི་ཉེམས་ལནེ་

པོའ་ིམ་དག་པོའ་ིལུས་ངག་ཡིདི་གསུམ་དང༌། ད་ེབཞིནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ི

དག་པོའ་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་མཚནོ་གྱི་ིཡིདོ།’’ ཅསེ་དང༌། 

 ཡིང༌། ‘‘མ་ཎ་ིཞིསེ་པོ་ནརོ་བུའ་ིདནོ་ཡིནི་ལ། འདིས་ཐབས་ཀྱི་ི

ཆོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ིསམེས་དང༌། སྙིངི་རྗེ།ེ བྱམས་པོ་བཅས་མཚནོ་གྱི་ིཡིདོ།’’ 

ཅསེ་དང༌། 

 ཡིང༌། ‘‘པོདེ��་ཞིསེ་པོའ་ིཡིགི་འབྲུ་གཉེསི་པོ་ོམ་ེཏིགོ་པོདྨའ་ིདནོ་

ཡིནི་ལ། དསེ་ཤསེ་རབ་མཚནོ་གྱི་ིཡིདོ། ཅསེ་དང༌། ཤསེ་རབ་ལ་རིགས་

མ་ིའདྲེ་བ་དུ་མ་ཞིགི་ཡིདོ་རུང༌། གཙ་ོབ་ོནི་སྟངོ་ཉེདི་རྟེགོས་པོའ་ིཤསེ་

རབ་ད་ེཡིནི།’’ ཞིསེ་དང༌། 

 ཡིང༌། ‘‘ཡིགི་འབྲུ་མཐའ་མ་ཧཱུཾ་ྃགསི་ང་ོབ་ོདབྱརེ་མདེ་བསྟན་པོ་

དང༌། དསེ་རྒྱུད་ཀྱི་ིསྐྱནོ་དག་པོ་ད་ེངསེ་པོར་དུ་ཐབས་ཤསེ་དབྱརེ་མདེ་

ལ་བརྟེནེ་ནས་ཐབོ་དགསོ་པོ་མཚནོ་གྱི་ིཡིདོ། ཅསེ་དང༌། ཨི་ཾམ་ཎ་ིཔོདྨ་ེཧཱུཾ་ྃ

ཞིེས་པོའི་ཡིིག་འབྲུ་དྲུག་པོོས་ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཟུང་འབྲེལ་གྱིི་ལམ་

གྱིི་ཉེམས་ལེན་ལ་བརྟེེན་ནས་རང་ཉེིད་ཀྱིི་མ་དག་པོའི་ལུས་ངག་ཡིིད་

གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་དག་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིི་ངོ་བོར་འགྱུར་ཐུབ་

པོ་བསྟན་གྱི་ིཡིདོ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིག་ོའཕང་ད་ེརང་གསི་ཕྱི་ིནས་བཙལ་



203

མ་ིདགསོ་པོར། ད་ེཐབོ་པོའ་ིརྒྱུའམ། ནུས་པོ་ན་ིརང་ག་ིརྒྱུད་ལ་ཡིདོ་

པོར་གསུངས། རྗེ་ེབཙུན་བྱམས་པོ་མགནོ་པོསོ་ཐགེ་པོ་ཆོནེ་པོོའ་ིརྒྱུད་བློ་

མའི་ནང་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་རང་ཆོས་སུ་སངས་

རྒྱས་ཀྱིི་རིགས་ཡིོད་པོར་གསུངས་ཡིོད་པོས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ང་ོབ་ོཡིོངས་

སུ་རྫོགས་པོ་འགྲུབ་རྒྱུའི་དག་པོའི་ས་བོན་དེ་བཞིིན་གཤེགས་པོའི་སྙིིང་པོ་ོ

ད་ེང་རང་ཚ་ོས་ོསོའ་ིརྒྱུད་ལ་ཡིདོ།’’jམཆོན།  ཅསེ་སྩལ་ཏི་ེམཁའ་ལམ་

བརྒྱུད་ཨི་རིའ་ིརྒྱལ་ས་ཝ་ཤནི་ཊནོ་དུ་ཞིབས་སརོ་བཀདོ།  

 དེ ར ་ དྲུ ང ་ པོ ་ སྤྲུ ལ ་ སྐུ འི ་ ཆོོ ས ་ ཚོག ས ་ དྷ རྨ ་ དྷ ་ ཏུ འི ་ 

(Dharmadhatu) ཡིན་ལག་དུ་ཆོབིས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཏི།ེ ཚགོས་མི་

ལྔ་བཅུ་སྐོར་དང་ལྷན་བཞུགས་ཀྱིིས་ཆོོས་སྐོར་ཀྱིི་དྲེི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་

ལན་སྩལ། ད་ེནས་ (Georgetown University) མཐ་ོརམི་སླབོ་

གཉེརེ་ཁང་དུ་ (School of Foreign Service) སྡེ་ེཚན་དུ་སམེས་ཀྱི་ི

ཞི་ིབད་ེགལ་ཆོ་ེབའ་ིསྐརོ་གསུང་བཤད་དང༌། སླབོ་གྲྭ་དེའ་ིཁངོས་གལ་

ཆོའེ་ིམི་སྣ་འགའ་ཞིགི་དང་མཇལ་འཕྲེད་རྗེསེ་ (DAR Constitution 

Hall) རྩོ་ཁྲོམིས་ཚགོས་ཁང་དུ་མ་ིཚགོས་སུམ་སྟངོ་ཙམ་འདུ་འཛམོས་

སར་ཨི་རིའ་ིགྲོསོ་ཚགོས་འགོ་མའ་ི (Congress) ཚགོས་མ་ིཅར་ལ་ི

ར་ོས་ེ (Charlie Rose) ནས་ང་ོསྤྲོདོ་གཏིམ་བཤད་རྗེསེ། ྋགངོ་ས་

མཆོོག་གིས་སྙིིང་རྗེེའི་སྐོར་ལས་བརྩོམས་པོའི་གསུང་བཤད་སྩལ་དོན།  

‘‘རང་བཞིིན་གྱིིས་འབྱུང་བ་འཁྲུག་པོ་ལྟ་བུའི་དཀའ་ངལ་ཁ་ཤས་ནི་ཕྱིིའི་

རྒྱུ་རྐྱེེན་ནམ་གནས་ཚུལ་ལས་བྱུང་བ་ཡིིན་པོས་འདི་རྣམས་ང་ཚོས་
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འགགོ་མ་ིཐུབ་ན་ཡིང༌། དཀའ་ངལ་མང་པོ་ོཞིགི་ནི་ང་ཚ་ོས་ོསོའ་ིསམེས་

ཀྱི་ིསྐྱནོ་གྱིསི་བཟིསོ་ཤངི༌། སམེས་ནང་ཆོ་རྐྱེནེ་གཅགི་མ་ཚང་བའ་ིདབང་

གསི་སྡུག་བསྔལ་མྱོངོ་ག་ིཡིདོ། ངས་དཀའ་ངལ་འད་ིརགིས་མི་དགསོ་

པོ་ཞིགི་ཏུ་ངསོ་འཛནི་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། གང་ཡིནི་ཞི་ེན་གལ་ཏི་ེང་ཚསོ་ནང་

སེམས་ཀྱིི་ལྟ་ཚུལ་འདི་མ་ནོར་བ་ཞིིག་བཟུང་བ་ཡིིན་ན་མིས་བཟིོས་

པོའ་ིདཀའ་རྙིགོ་འད་ིརགིས་མྱོངོ་དགསོ་དནོ་མདེ།

 ལྟ་བ་མི་འདྲེ་བ་དུ་མ་ཡིོད་པོའི་དབང་གིས་དེ་ལྟའི་དཀའ་རྙིོག་

ཀྱིང་ཡིང་ཡིང་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ། བློ་ོཕམ་པོ་ཞིིག་ལ་སྐབས་ར་ེདཀའ་རྙིགོ་

དེ་རིགས་ཆོོས་ལུགས་མི་འདྲེ་བ་ཁག་ལ་བརྟེེན་ནས་ཀྱིང་ཡིོང་གི་ཡིོད། 

དསེ་ན་ང་ཚརོ་ལྟ་ཚུལ་ཡིང་དག་པོ་ཞིགི་ངསེ་པོར་དུ་དགསོ། ལྟ་བ་མ་ི

འདྲེ་བ་དུ་མ་ཡིདོ་ན་ཡིང་གཞི་ིརྩོ་གལ་ཆོ་ེབ་ན།ི སྙིངི་རྗེ་ེདང༌། གཞིན་ལ་

བྱམས་བརྩོ།ེ གཞིན་གྱི་ིསྡུག་བསྔལ་ལ་སམེས་ཁུར་བྱདེ་པོ། རང་གཅསེ་

འཛནི་ཆུང་དུ་གཏིངོ་རྒྱུ་བཅས་ཡིནི། 

 ངའི་བསམ་པོར་སྙིིང་རྗེེའི་བསམ་པོ་ནི་རིན་ཐང་ཅན་གྱིི་དངོས་

པོ་ོཇ་ིསྙིདེ་ཡིདོ་པོའ་ིནང་ནས་རྩོ་ཆོ་ེཤསོ་ཡིནི། ད་ེན་ིང་ཚ་ོའགྲོ་ོབ་མ་ིཁ་ོ

ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཞིགི་ཡིནི། གལ་ཏི་ེང་ཚརོ་སམེས་བཟིང་པོ་ོཞིགི་དང༌། 

ཀུན་སློང་བཟིང་པོོ་ཞིིག་ཡིོད་ན་རང་ཉེིད་ལ་བདེ་སྐྱིད་འདོད་བློོ་ཁེངས་པོ་

ཞིགི་ཡིངོ་རྒྱུར་མ་ཟིད། རང་ག་ིམཛའ་གྲོགོས་ཚསོ་ཀྱིང་ཞི་ིམཐུན་གྱི་ིཚརོ་

བ་ཞིགི་མྱོངོ་ཐུབ། ད་ེབཞིནི་རྒྱལ་ཁབ་དང༌། ཡུལ་ལུང༌། གླེངི་ཆོནེ་བཅས་

ཀྱི་ིདབར་ཡིང་ཞི་ིབདེའ་ིཚརོ་བ་ཞིགི་མྱོངོ་ཐུབ།’’ ཅསེ་དང༌། 
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 ཡིང༌། ‘‘དསེ་ན་རང་ཉེདི་ལ་བད་ེབ་ཐོབ་སླད་གཞིན་མཐའ་དག་

བདེ་སྤྱིདོ་གཏིངོ་རྒྱུ་ཡིནི་ནམ། ཡིང་ན་གཞིན་རྣམས་བད་ེབའ་ིཆོདེ་དུ་རང་

ཉེདི་བདེ་སྤྱིདོ་བྱདེ་དགསོ་ཞིསེ་དྲེསི་ན། མཐའ་ཡིས་པོའ་ིསམེས་ཅན་གྱི་ི

ཆོདེ་རང་ཉེདི་བདེ་སྤྱིདོ་བྱས་ན་འགྲོགིས་ཤངི༌། རང་ཉེདི་གཅགི་པུའ་ིཆོདེ་

དུ་གཞིན་རྣམས་བདེ་སྤྱིདོ་བྱས་ན་མཐའ་གཅགི་ཏུ་ནརོ་བ་ཡིནི། གལ་ཏི་ེ

རང་གིས་གཞིན་དག་བེད་སྤྱིོད་གཏིོང་རྒྱུ་བྱུང་ནའང་རང་ཉེིད་སྐྱིད་པོ་

ཞིགི་མ་ིཡིངོ༌། ད་ེལས་ལྡགོ་སྟ་ེས་ོསསོ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིསི་གཞིན་ལ་

ཞིབས་འདགེས་དང༌། ཕན་ཐགོས་བྱདེ་ཐུབ་ན་ད་ེནི་དགའ་བད་ེཆོནེ་པོ་ོ

འབྱུང་བའ་ིགཞི་ིཡིནི། བསམ་བློོའ་ིའཁྱེརེ་ས་ོའདིའ་ིཐགོ་ནས་གཞིན་ལ་

བྱམས་པོ་དང༌། སྙིངི་རྗེ་ེབཅསོ་མནི་ཞིགི་སྐྱ་ེཐུབ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘སྙིངི་རྗེའེ་ིཀུན་སླངོ་འད་ིའདྲེ་ཞིགི་བསྐྱདེ་པོའ་ིཆོདེ་དུ་

ང་རང་ཚརོ་བཟིདོ་བསྲིན་ངསེ་པོར་དུ་དགསོ། བཟིདོ་བསྲིན་གྱི་ིཉེམས་

ལནེ་ལ་རང་ག་ིདགྲོ་བ་ོན་ིདག་ེརྒོན་མཆོོག་ཏུ་གྱུར་པོ་ཞིགི་ཡིནི། རང་

ག་ིདགྲོ་བསོ་རང་ཉེདི་ལ་བཟིདོ་བསྲིན་སླབོ་ཐུབ་པོ་ཡིནི་གྱི།ི རང་ག་ིདག་ེ

རྒོན་དང༌། ཕ་མ་སགོས་ཀྱིསི་ད་ེལྟར་མནི། དསེ་ན་ལྟ་ཚུལ་འདིའ་ིཆོ་ནས་

རང་གི་དགྲོ་བོ་ནི་དངོས་གནས་ཕན་ཐོགས་ཆོེ་བའི་གྲོོགས་པོོའ་ིམཆོོག་

དང༌། དག་ེརྒོན་གྱི་ིམཆོགོ་ཀྱིང་ཡིནི།’’ ཞིསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ད་ེན་ིརང་ག་ིདགྲོ་བ་ོལ་མག་ོསྒུར་བའམ། ཡིང་ན་ཅ་ི

ཟིརེ་ལ་ཉེན་འཇགོ་བྱདེ་དགསོ་ཞིསེ་པོའ་ིདནོ་མནི། སྐབས་ར་ེདགྲོ་བོའ་ི

སྤྱིོད་པོ་དང་བསྟུན་ནས་རྣམ་འགྱུར་དྲེག་པོོ་སྟོན་དགོས་པོ་བྱུང་ཡིང༌། 
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སམེས་ཀྱི་ིགཏིངི་ནས་ཞི་ིའཇམ་དང་སྙིངི་རྗེ་ེརྩོ་བ་ནས་འདརོ་མ་ིརུང༌། ད་ེ

ནི་ལག་ལནེ་བསྟར་ཐུབ་པོ་ཞིགི་ཡིནི།’’ ཞིསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ཆོབ་སྲིིད་ལ་ཆོ་བཞིག་ན། ཀུན་སློང་བཟིང་པོ་ོཞིགི་

འཁྱེེར་བའི་ཐོག་ནས་མིའི་སྤྱིི་ཚོགས་ཡིར་རྒྱས་གཏིོང་རྒྱུའི་དོན་དུ་གཉེེར་

ན། ད་ེལྟ་བུའ་ིཆོབ་སྲིདི་ན་ིཆོབ་སྲིདི་པོ་དྲེང་པོ་ོདང༌། བདནེ་པོ་ཞིགི་ཡིནི། 

ང་ཚོས་ཆོབ་སྲིདི་བཙགོ་པོ་ཞིསེ་བཤད་ཀྱི་ིཡིདོ་ནའང༌། འད་ིབདནེ་པོ་

མནི། གང་ཡིནི་ཞི་ེན་ཆོབ་སྲིདི་ན་ིམིའ་ིསྤྱི་ིཚགོས་ཀྱི་ིདཀའ་ངལ་སལེ་

དགསོ་ངསེ་ཀྱི་ིལག་ཆོ་ལྟ་བུ་ཡིནི་པོས་ད་ེདགསོ་ངསེ་ཅན་ཞིགི་ཡིནི། ད་ེ

ནི་ཆོབ་སྲིདི་རང་ག་ིང་ོབོའ་ིཆོ་ནས་སྡུག་ཆོགས་མནི་ནའང༌། ད་ེམ་ིངན་

པོས་ཀུན་སློང་རྣམ་དག་དང་བྲལ་ཏིེ་གཡིོ་སྒྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་ན་རང་

ཤུགས་ཀྱིསི་ངན་པོ་ཆོགས་རྒྱུར་ངསེ་པོ་ཡིནི།

 དེ་ནི་ཆོབ་སྲིིད་ཙམ་མིན་པོར་ཆོོས་ཐེ་བའི་ལས་རིགས་ཐམས་

ཅད་ལའང་འགྲོ་ོསྟངས་འདྲེ་བ་ཡིནི། གལ་ཏི་ེངསོ་ཀྱིིས་ཀུན་སླངོ་ངན་པོ་

ཞིིག་འཁྱེེར་ནས་ཆོོས་བཤད་པོ་ཡིིན་ན་དེ་འདྲེའི་ཆོོས་བཤད་འདི་ངན་པོ་

ཞིགི་ཏུ་འགྱུར་གྱི་ིཡིདོ། ཡིནི་ནའང་ཆོསོ་སྡུག་ཆོགས་རདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་མ་ི

རུང༌། ཆོོས་བཙགོ་པོ་ཞིསེ་ཀྱིང་བརྗེདོ་མ་ིརུང༌།

 དསེ་ན། ཀུན་སླངོ་ན་ིཤནི་ཏུ་གལ་ཆོནེ་པོ་ོཡིནི་པོར་བརྟེནེ། ངས་

ག་ོབདེའ་ིཆོོས་ན་ིབརྩོ་ེབ་དང༌། གཞིན་ལ་བརྩོ་ིབཀུར། དྲེང་བདནེ་བྱདེ་རྒྱུ་

བཅས་ཡིནི།’’ ཞིསེ་དང༌། 

 ཡིང༌། ‘‘དངེ་གི་དུས་སུ་འཛམ་གླེངི་འདིའ་ིཐགོ་རྒྱལ་ཁབ་དང་
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རྒྱལ་ཁབ་ཙམ་མིན་པོར་གླེིང་ཆོེན་དང་གླེིང་ཆོེན་བར་ཡིང་ཕན་ཚུན་

གཅིག་གིས་གཅགི་ལ་ལྟསོ་ཚབས་ཆོནེ་པོ་ོཡིདོ། དརེ་བརྟེནེ། ཀུན་སླངོ་

བཟིང་པོོའ་ིཐོག་ནས་དངོས་འབྲེལ་གྱིི་མཐུན་གཤིབས་བྱ་རྒྱུ་ནི་གནད་

འགག་ཆོནེ་པོ་ོཡིནི། ད་ེལྟར་བྱས་ན། ང་རང་ཚསོ་དཀའ་རྙིགོ་མང་པོ་ོ

ཞིགི་སལེ་ཐུབ། སམེས་དང་སམེས་ཀྱིི་འབྲལེ་བ་དང་མ་ིདང་མིའ་ིའབྲལེ་

བའི་ཐོག་ནས་འབྲེལ་བ་བཟིང་པོོ་ཞིིག་བཟིོ་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་གནད་ཆོེ་

ཞིངི་མདེ་དུ་མ་ིརུང་བ་ཞིགི་ཡིནི། དསེ་ན། ཐམས་ཅད་ཀུན་སླངོ་བཟིང་

པོ་ོལ་རག་ལུས་ཡིདོ།’’jམཆོན། ཅསེ་སགོས་སྩལ།

 ཨི་རིའ་ིརྒྱལ་ཚགོས་ཁང་ཆོནེ་ (Capitol Hill) གྲོསོ་ཚགོས་

ཁང་དུ་སྐུ་ཞིབས་ཅར་ལ་ིར་ོས་ེ (Charlie Rose) གཙསོ་འཐུས་མ་ི

ཁག་གསི་གདན་ཞུས་ལྟར་ཕབེས་ཞིབས་འཁོད་པོ་དང་འབྲལེ། (Senate 

Foreign Relations Affairs Committee) ཚགོས་ཁང་དུ་གསལོ་

ཇའ་ིསྣ་ེལནེ་དང་སྦྲགས། (Senate) འཐུས་མ་ིབཅ་ོལྔ་ཙམ་དང་ལྷན་

དུ་མཇལ་མལོ་དང༌། (Longworth House Office Building) 

ནང་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཀའ་འདྲེི་བཀའ་ལན་ཁོངས་

སུ། གསར་འགདོ་པོས། ཉེ་ེཆོར་ཨི་ར་ིདང༌། རྒྱ་ནག་ཡུལ་གཉེསི་དབར་

འབྲེལ་བ་སྔར་གནས་བྱུང་བ་དེས་ནམ་ཞིིག་ྋགོང་ས་མཆོོག་བོད་ལ་

ཕྱིིར་ཕེབས་གནང་འཆོར་ལ་དཀའ་རྙིོག་ཆོེ་རུ་ཕྱིིན་ཨིེ་ཡིོད་ཅེས་ཞུས་

པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། གལ་ཏི་ེཡུལ་གཉེསི་ཀྱི་ིའབྲལེ་བ་དསེ་
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རྒྱ་གཞུང་ག་ིབྱ་སྤྱིདོ་ལ་མཚམས་འཛནི་དང༌། རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པོ་ཞིགི་

ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡིོང་གི་ཡིོད་ཚེ་ཤུགས་ཀྱིིས་རྒྱ་ནག་དང་

འབྲལེ་བའ་ིདཀའ་རྙིགོ་ལའང་ཕན་ཐགོས་ཡིངོ་ག་ིརདེ་ཅསེ་དང༌། ངསོ་ལ་

རྒྱའ་ིདཔུང་དམག་ག་ིཡིགི་ཆོ་གཅིག་ལག་སནོ་བྱུང་བ་དེའ་ིནང༌། ༡༩༥༩ 

དང་ ༡༩༦༠ ལ་ོཟླ་བཅ་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིདུས་ཡུན་ནང་རྒྱ་ནག་གསི་བདོ་མ་ི

བརྒྱད་ཁྲོི་བདུན་སྟོང་ཙམ་བསད་ཡིོད་པོར་གསལ་སྟོན་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་

ལུགས་སྩལ་མཇུག་གསོལ་སྟོན་འབུལ་བཞིེས་སར་གྲོོས་ཚོགས་གོང་

མའི་འཐུས་མི་ཁག་དང༌། ཨི་ེཤ་ཡིའ་ིཤསེ་རགི་མཁས་པོ། ཕ་ོབྲང་དཀར་

པོའོ་ིལས་བྱདེ་བཅས་ལ་མཇལ་འཕྲེད་བཀའ་མལོ་བསྐྱངས། 

  (Smithsonian Institution) ཚགོས་ཁང་དུ་གཙ་ོའཛནི་

གཞིོན་པོ་ནས་སྣེ་ལེན་དང་བཅས་གདན་ཞུས་ཞིབས་འཁོད་ལ་རྒྱ་གར་

ནང་བོད་ཀྱིི་སྐོར་གླེོག་བརྙིན་ཁག་དང་ལ་དྭགས་སྐོར་གྱིི་གླེོག་བརྙིན་

ཞིགི་བཅས་སྤྱིན་བསྟར་གཟིགིས་འབུལ་ཞུས་ཤངི༌། (University of 

Virginia) གཙ་ོའཛནི་ནས་སྣེ་ལནེ་དང་ཚན་རིག་སྐརོ་སགོས་བཀའ་

མལོ་དང༌། སླབོ་གྲྭ་དེ་གའ་ི (Jefferson’s Rotunda) ཁང་ཆོནེ་ནང་

མཁས་པོ་སོགས་མི་བརྒྱ་སྐོར་འཛོམས་པོའི་ཚོགས་འདུའི་སར་ྋགོང་

ས་མཆོོག་ནས་‘‘ངོས་རང་ཏཱ་ལའི་བློ་མའི་ཡིང་སྲིིད་མཐའ་མ་དེ་ཡིིན་

སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། ཅསེ་དང༌། རྒྱ་ནག་གསི་བདོ་ནང་བདོ་མིའ་ིཆོོས་དང༌། 

རིག་གཞུང་རྩོ་མེད་གཏིོང་མུས་ཁར་བྱེས་འབྱོར་བོད་མི་རྣམས་ནུབ་

ཕྱིགོས་པོའ་ིའད་ིསྣང་དངསོ་པོོའ་ིཡིར་རྒྱས་དང༌། བདེ་སྐྱདི་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚགོས་
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ལ་ཆོགས་ཏིེ་བོད་ཀྱིི་རིག་གཞུང་ལ་སྣང་ཆུང་དུ་སོང་ན་ཕྱིི་ནང་གང་ས་

ནས་རྩོ་ཆོེའི་བོད་ཀྱིི་རིག་གཞུང་རྩོ་བརླག་ཏུ་འགྲོོ་རྒྱུའི་ཉེེན་ཁ་ཆོེན་པོོ་

འདུག་ཅསེ་སྩལ། 

 ྋགོང་ས་མཆོོག་བོད་དུ་ཕྱིིར་ཕེབས་གནང་རྒྱུར་མཐུན་རྐྱེེན་

གང་འདྲེ་ཞིགི་ཚང་དགསོ་ཀྱི་ིཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར།

 གཞིིས་ལུས་བོད་མི་ས་ཡི་དྲུག་པོོ་དེ་དག་རྒྱ་མིའི་དབང་འགོ་

རང་དབང་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡིོད་ངེས་བློོ་གདེང་འཁེལ་ཆོོག་

པོ་ཞིགི་དགསོ་ཀྱི་ིཡིདོ་རུང༌། བདོ་ནས་གསར་འབྱརོ་བ་རྣམས་ཀྱིསི་

བརྗེདོ་གསལ་ལྟར་ན་ད་ེའདྲེའ་ིགནས་སྟངས་ཡིདོ་ཚུལ་མ་ིའདུག’’ ཅསེ་

སགོས་སྩལ།

 སྐབས་དརེ་སྐུ་ཞིབས་ས་ེན་ཌརོ་པོལེ་ (Senator Pell) དང་

ཅར་ལི་ར་ོས་ེ (Hon.Charles Rose, House of Representative) 

སོ་སོར་འབྲུག་སྡེོད་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་རྣམས་ཀྱིི་དཀའ་ངལ་སྐོར་

བཀའ་ཡིགི་ཁག་གཉེསི་སྩལ་དནོ། 

ྋ དགྱིསེ་བརྩོ་ེལྡན་པོ་སེ་ན་ཌརོ་པོལེ་མཆོགོ་ལ།  

 སྐུ་ཉེིད་ནས་བོད་མིའི་བདེ་སྡུག་གནས་སྟངས་ལ་ཐུགས་འཚབ་

དང༌། ཤ་ཚ། ཐུགས་ཁུར་ཆོནེ་པོ་ོབཞིསེ་པོར་ངསོ་རང་སམེས་གཏིངི་

ནས་དགའ་སྤྲོའོ་ིགནས་སུ་གྱུར་ཅངི༌། ད་ེསྔ་ང་ཚ་ོཐགོ་མར་ང་ོམཇལ་

སྐབས་བཀའ་མལོ་བྱུང་དོན་བཞིནི། ད་ལྟའ་ིདུས་སྐབས་འདརི་ང་ཚ་ོབདོ་

པོའི་གནས་དོན་ཐོག་ཤ་ཚ་ཐུགས་ཁུར་གནང་མཁན་གྱིི་མི་རིགས་ཚང་
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མར་ཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་ད་ེལྷག་པོར་གལ་གནད་ཅན་ཞིགི་ཏུ་སྣང༌།   

 འབྲུག་ཏུ་གནས་སྡེོད་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ཕྱིིའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ལེན་མཁན་མ་བྱུང་ཚེ་བོད་དུ་ཕྱིིར་

སྐྲོོད་གཏིོང་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་ཟིིན་འདུག་པོར་སྐུ་ཉེིད་ནས་ཐབས་ཤེས་ཕན་

གྲོགོས་ཤགི་གནང་ཐབས་གྱུར་ཚ།ེ ཡི་ིརངས་བསྔགས་བརྗེདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིནི། 

 སླར་ཡིང༌། རགོས་རམ་ཇ་ིགནང་ལ་ཧ་ཅང་ཐུགས་རྗེ་ེཆོེ་ཞུ། 

མཛའ་བརྩོེའ་ིའཚམས་འདྲེ་ིབཅས། ཏཱ་ལའ་ིབློ་མས་ཨི་རིའ་ིརྒྱལ་ས་ནས་ 

༡༩༧༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༡ ལ།  

ྋ དགྱིསེ་བརྩོ་ེལྡན་པོ་སྐུ་ཞིབས་ར་ོས་ེམཆོོག་ལ།

 སྐུ་ཉེདི་ནས་ (Constitution Hall) ཚགོས་ཁང་དུ་ངསོ་ཀྱི་ི

སྐརོ་ང་ོསྤྲོདོ་སམེས་འགུལ་ཐབེས་ངསེ་གནང་བ་དང༌། (Capitol Hill) 

སྣ་ེལནེ་ག་ོསྒྲིགི་གནང་བ་བཅས་པོར་ཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེཞུ་རྒྱུ།  

 སྐུ་ཉེིད་ནས་བོད་མིའི་ཐབས་སྐྱོའ་ིགནས་སྟངས་ཐོག་ཐུགས་

ཁུར་དང༌། གདུང་སམེས་མཉེམ་བསྐྱདེ་གནང་བར་ངསོ་རང་ལ་བློ་ོསྤེབོས་

ཤགི་རྙིདེ་ཅངི༌། ད་ེསྔ་ང་ོམཇལ་སྐབས་བཀའ་མལོ་བྱུང་དནོ་བཞིནི་བདོ་

མིའི་ཡིིད་སྐྱོའ་ིགནས་སྟངས་འདི་འདྲེའི་སྐབས་ང་ཚོར་གདུང་སེམས་

མཉེམ་བསྐྱེད་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་རྗེེ་ཆོེ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གལ་གནད་

ཅན་ཞིིག་ཏུ་སྣང༌།  

 འབྲུག་ཏུ་གནས་སྡེོད་བོད་མི་ཚོ་ཕྱིིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་ལེན་

གཏིངོ་གཞིསི་སྤེསོ་མ་ཐུབ་པོའ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་ཚ།ེ བདོ་མ་ིད་ེརྣམས་
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མགྱིགོས་མྱུར་བོད་དུ་ཕྱིརི་སྐྲོདོ་གཏིངོ་རྒྱུ་ཐག་གཅདོ་ཟིནི་འདུག་པོར། སྐུ་

ཉེདི་ནས་ཕན་གྲོགོས་དགངོས་བཞིསེ་གནང་ཐབས་བྱུང་ཚ།ེ ཡི་ིརངས་

བསྔགས་བརྗེདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིནི་ཞིངི༌། 

 སླར་ཡིང༌། ང་ཚའོ་ིཐགོ་དགངོས་བཞིསེ་རགོས་རམ་ཇི་གནང་

ལ་ཧ་ཅང་ཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིནི། འཚམས་འདྲེ་ིབཅས། ཏཱ་ལའ་ིབློ་མས་

ཨི་རིའ་ིརྒྱས་ས་ནས་ ༡༩༧༩ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༡ ལ། ཞིསེ་སྩལ། 

 ཝིར་རྗེ་ིནི་ཡི་ཆོསེ་མཐོའ་ིསློབ་གཉེརེ་ཁང་དུ་ (University of 

Virginia) གསར་འགདོ་ལྷན་ཚགོས་ཤགི་ག་ོསྒྲིགི་ཞུས་པོར་ཞིབས་

འཁོད་ཀྱིིས་དེ་སྔ་བོད་དུ་ྋགོང་ས་ཆོེན་པོོས་དབུས་བོད་མི་རྣམས་བསོད་

ནམས་ཆོེ་བའི་དབང་གིས་ཚང་མ་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཞིིག་

ཡིདོ་སྟབས་ག་དུས་ཡིནི་ན་ཡིང་ཁ་ཤབོ་ཤདོ་རསེ་བྱདེ་ཀྱི་ིརདེ། ད་ཆོ་

བོད་ཀྱིི་ནང་དེ་ལྟའི་སྣང་བ་སྐྱིད་པོོ་དང་ཁ་ཤོབ་ཤོད་རྒྱུའི་དུས་སྐབས་དེ་

འདྲེ་གཏིན་ནས་མདེ་པོ་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིཤསེ་རགི་རྩོ་བརླག་འགྲོ་ོག་ིཡིདོ། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆོེད་དུ་གཉེེར་ཏིེ་བོད་ཀྱིི་ཤེས་རིག་དང་མི་ཚེའི་མདུན་

ལམ་མདེ་པོ་བཟི་ོགི་ཡིདོ་པོར་བརྟེནེ། བདོ་ཀྱི་ིགནད་དནོ་ད་ེཏཱ་ལའ་ིབློ་

མའི་ཁ་ེཕན་དང༌། བདོ་མ་ིསྐྱབས་བཅལོ་བ་འབུམ་གཅིག་ག་ིཁ་ེཕན་མ་

ཡིནི་པོར། ད་ེན་ིབདོ་ནང་ཡིདོ་པོའ་ིབདོ་མི་ས་ཡི་དྲུག་ག་ིབད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིཆོདེ་

དུ་ཡིནི་ཞིསེ་དང༌།

 ཤར་ནུབ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུ་ཡིོད་པོའི་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་

ཁྲོདོ་དུའང་ཤསེ་རགི་བརླག་ཉེེན་ཡིདོ་སྐརོ་དང༌། རགི་གནས་གསར་
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བརྗེའེ་ིསྐབས་བདོ་ཀྱི་ིརགི་གནས་ཕནོ་ཆོ་ེམདེ་པོ་བཟིསོ་པོ་དང༌། དཔོ་ེ

ཆོ་སྟངོ་ཕྲེག་མང་པོ་ོརྩོ་མདེ་བཏིང་བ་རདེ། ལག་བྲསི་དཔོ་ེཆོ་གཅགི་མ་

གཏིོགས་མེད་པོ་མང་པོོ་ཞིིག་ཀྱིང་རྩོ་བརླགས་སོང་བ་རེད་ཅེས་དང༌། 

ཨིལེ་ཌ་མན་ (Aideman) ཞིསེ་པོའ་ིདཔོ་ེམཛདོ་ཁང་དུ་གཟིིགས་སྐརོ་

བསྐྱངས་སྐབས་རྒྱ་གར་ནང་དཔོར་སྐྲུན་བྱས་པོའི་དཔོེ་དེབ་མང་པོོ་

གཟིིགས་པོར་བརྟེེན་‘‘སྔོན་མ་བོད་དུ་འདི་ལྟ་བུའི་དཔོར་སྐྲུན་གོ་སྐབས་

བྱུང་ཡིོད་ཚེ་དེང་སྐབས་ང་ཚོས་དཔོེ་རྒྱུན་མང་པོོ་ཉེར་ཚགས་བྱེད་ཐུབ་

ཡིདོ་ཀྱི་ིརདེ། འནོ་ཀྱིང་ང་ཚརོ་དཀའ་ངལ་ཡིདོ་བཞིནི་དུ་ ༡༩༥༩ ནས་ད་

བར་བདོ་མ་ིཚོའ་ིལས་ཀའ་ིགྲུབ་འབྲས་གང་ལགེས་བྱུང་ཡིདོ། 

 ང་ཚོས་དངོས་འབྲེལ་གྱིི་གོ་བསྡུར་ཞིིག་བྱེད་ཐུབ་ན་གང་ཅིའི་

དཀའ་ངལ་ངསེ་པོར་སལེ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། ཅསེ་དང༌། འཛམ་གླེངི་ཡུལ་གྲུ་

བྱིངས་ལས་ལོགས་སུ་གནས་པོའི་བོད་ཡུལ་ནང་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲེག་མང་

པོོའ་ིརིང་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པོའི་བོད་ཀྱིི་ཁྱེད་ནོར་ངོ་མཚར་ཅན་དེ་དག་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྩོ་གཏིོར་བྱས་ཟིིན་པོར་བརྟེེན་སླར་ཡིང་ཉེམས་གསོ་

ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ོརདེ་ཅསེ་སགོས་སྩལ། 

 ད་ེརྗེསེ་སླབོ་གྲྭ་དེའ་ིསྨོན་ཁང་ཁངོས་ཀན་སར་ (Cancer) ནད་

གཞིའི་ིསྐརོ་གླེགོ་པོར་དང༌། ཆོ་ེཤལེ་ཐགོ་ནས་སྨོན་པོ་མཁས་པོའ་ིའགྲོལེ་

བརྗེདོ་ཞུས་པོ་རྣམས་གསན་གཟིགིས་དང༌། ཁང་མིག་གཞིན་ཞིགི་ནང་

མངལ་དུ་བུ་ཕྲུག་ཆོགས་སྟངས་སྐོར་ཙི་ཙི་གསོན་པོོའ་ིཐོག་ནས་དམར་

ཁྲོདི་འགྲོལེ་བརྗེདོ་གསན་གཟིགིས་དང༌། སྐྱ་ེབ་སྔ་ཕྱི།ི གཟུགས་མདེ་ལྷ་



213

འདྲེའེ་ིསྐརོ་ཉེམས་ཞིབི་བྱདེ་མཁན་དང༌། གཞིན་དག་འབྲལེ་ཡིདོ་འགའ་

ཞིིག་ལྷན་དུ་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱིི་ཡིོད་པོ་སྒྲུབ་བྱེད་མངོན་སུམ་ལ་ཐུག་པོའི་ཁུངས་

སྐྱལེ་ཇ་ིཡིདོ་སྐརོ་དང༌། ལྷ་འདྲེེའ་ིསྐད་ག་ོཐསོ་བྱུང་བ་སྐད་འཁརོ་ནང་

བཅུག་པོ་བཅས་སྙིན་སྒྲིོན་ཞུས་པོ་གསན་བཞིེས་དང་དགོངས་ཚུལ་གོ་

བསྡུར་བཅས་མཛད། 

 སླབོ་ཁང་དེའ་ི (Fenwick Auditorium) ཚགོས་ཁང་ནང་

མ་ིཚགོས་སྟོང་ཕྲེག་འགར་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་འབྲས། ‘‘ད་ེརངི་ཞིོགས་པོ་

ཝརི་རྗེ་ིན་ིཡིའ་ི (University of Virginia) ཆོསེ་མཐོའ་ིསླབོ་གཉེརེ་

ཁང་གི་གསོ་རིག་བསྟི་གནས་ཀྱིི་ནང་ཚན་ཚེ་སྲིིང་ཐབས་ཀྱིི་ཉེམས་ཞིིབ་

བྱདེ་ཡུལ་དུ་ཕྱིནི་པོ་ཡིནི། ད་ེརྗེསེ་སུ་སྨོན་པོ་ཨི་ིཡིན་ས་ིཊ་ེཝནི་སན་ 

(Dr. Ian Stevenson) དང་མཉེམ་དུ་མ་ིརྣམས་སྐྱ་ེབ་སྔ་མ་ནས་སླར་

ཡིང་ཇ་ིལྟར་སྐྱ་ེབ་ལནེ་ཚུལ་སྐརོ་གླེངེ་མལོ་བྱས་པོ་ཡིནི། 

 ད་ལྟ་ངསོ་ཀྱིསི་ང་ཚ་ོཇྀལྟར་འཆོ་ིཚུལ་དང༌། འཆོི་རམི། འཆོ་ི

རིམ་ཐད་གྲོ་སྒྲིིག་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པོའི་ཚུལ་རྣམས་བཤད་རྒྱུ་ཡིིན། 

མ་ིའདདོ་པོའ་ིའཆོ་ིབ་འད་ིལ་གནའ་སྔ་མ་ོནས་ཆོསོ་དང༌། ད་ེམནི་པོ་

གཉེསི་ཀའ་ིཐགོ་ནས་དཔྱོད་པོ་བྱས་ཡིདོ། ནང་པོའ་ིཆོསོ་ཀྱིི་ནང་སྟནོ་པོའ་ི

གསུང་ག་ིཐགོ་མར་བདེན་བཞི་ིབསྟན་པོ་དང༌། བདནེ་བཞིིའ་ིནང་ནས་

ཐགོ་མར་སྡུག་བསྔལ་བདནེ་པོ་གསུངས་ཡིདོ། དསེ་ན་སྡུག་བསྔལ་ཤསེ་

པོར་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆོེན་པོོ་ཡིིན་པོས་དེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྱིི་སྡུག་བསྔལ་དང༌། 

འགྱུར་བའ་ིསྡུག་བསྔལ། ཁྱེབ་པོ་འདུ་བྱདེ་ཀྱི་ིསྡུག་བསྔལ་བཅས་གསུམ་
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ཡིདོ། 

 སྡུག་བསྔལ་དེ་དག་ངོས་བཟུང་བའི་རྗེེས་སུ་དེའི་རྒྱུ་ངོས་བཟུང་

སྟ་ེརྒྱུ་དེ་དག་མེད་པོར་བཟི་ོདགསོ་ཤངི༌། ད་ེལ་སྡུག་བསྔལ་དང༌། སྡུག་

བསྔལ་འདྲེེན་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་གཉེིས་ཟིད་པོའི་འགོག་པོ་ཐོབ་པོར་བྱེད་པོའི་

ལམ་བདནེ་བསྐྱདེ་དགསོ། དསེ་ན་བདནེ་པོ་བཞི་ིན་ིསྡུག་བསྔལ་དང༌། 

ཀུན་འབྱུང༌། སྡུག་བསྔལ་དང་དེའ་ིརྒྱུ་ཟིད་པོའ་ིའགགོ་པོ། འགགོ་པོ་ད་ེ

ཐབོ་བྱདེ་ཀྱི་ིལམ་བཅས་བཞིི་པོ་ོའདི་རྣམས་ཡིནི། བདནེ་པོ་བཞི་ིཔོ་ོར་ེ

རརེ་རྣམ་པོ་བཞི་ིབཞི་ིཕྱི་ེསྟ་ེརྣམ་པོ་བཅུ་དྲུག་ཡིདོ། སྡུག་བསྔལ་བདནེ་

པོའ་ིརྣམ་པོ་བཞི་ིན།ི མ་ིརྟེག་པོ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་བ། སྟངོ་པོ། བདག་

མདེ་པོ་བཅས་ཡིནི།’’ ཞིསེ་དང༌། 

 ཡིང༌། ‘‘འཆོ་ིབ་དྲེན་རྒྱུ་ད་ེཕན་ཐགོས་ཆོནེ་པོ་ོཡིདོ། ངསོ་ཀྱིསི་

གངོ་དུ་ཞུས་པོ་བཞིནི་གལ་ཏིེ་སྡུག་བསྔལ་ད་ེངསོ་བཟུང་བ་ཡིནི་ན། དའེ་ི

རྒྱུ་འཚལོ་ཐུབ་པོ་དང༌། ལྷག་དནོ་ད་ེལ་གདངོ་ལནེ་བྱས་ན་ཁ་གཏིད་

གཅོག་ཐུབ། ནམ་ཞིགི་ག་ིཚ་ེན་འཆོ་ིབ་ན་ིསླབེས་ངསེ་ཡིནི། ང་ཚསོ་འད་ི

མ་ིའདདོ་ཀྱིང༌། ང་ཚ་ོཇ་ིསྲིདི་ཟིག་བཅས་ཀྱི་ིལས་དང་ཉེནོ་མངོས་པོའ་ི

གཞིན་དབང་དུ་གྱུར་པོ་ད་ེསྲིདི་དུ་ད་ེདག་ངསེ་པོར་དུ་ཡིངོ་རྒྱུ་ཡིནི། དའེ་ི

ཕྱིིར་ཐོག་མ་ཉེིད་ནས་འཆོི་བ་བསམས་ནས་གྲོ་སྒྲིིག་ཆོ་ཚང་ཞིིག་བྱེད་

ཐུབ་ན། འཆོ་ིབ་ང་ོམ་སླབེས་པོའ་ིསྐབས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡིདོ། ད་ེན་ི

འཆོི་བ་དྲེན་པོའ་ིདགསོ་པོ་ཡིནི།’’ ཞིསེ་དང༌། 

 ཡིང༌། ‘‘ངསོ་ཀྱིསི་འདརི་བཤད་རྒྱུའ་ིཐད་ཁྱེདེ་རང་ཚོའ་ིཆོེས་
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མཐོའ་ིསློབ་གཉེེར་ཁང་གི་སྨོན་པོ་ཨིི་ཡིན་སི་ཊེ་ཝིན་སན་གྱིིས་གསུངས་

པོའ་ིསྐྱ་ེབ་ཕྱིི་མའ་ིསྐརོ་གྱིི་འགྲོལེ་བཤད་དསེ་ཕན་ཐགོས་བྱུང༌། གང་

འདྲེ་ཡིནི་ཞི་ེན། གལ་ཏི་ེཁྱེདེ་རང་ཚ་ོམ་ིཚ་ེའད་ིཙམ་མ་གཏིགོས་འདིའ་ི

རྒྱུན་ཁས་མ་བློངས་ན། འཆོ་ིབ་དྲེན་རུང་མ་དྲེན་རུང་ཁྱེད་པོར་ད་ེཙམ་

ཡིངོ་ག་ིམདེ། འཆོ་ིབ་དང་མ་ིརྟེག་པོའ་ིཐགོ་སྒོམོ་རྒྱག་རྒྱུ་འད་ིསམེས་ཀྱི་ི

རྒྱུན་སྐྱེ་བ་ཕྱིི་མར་འགྲོོ་གི་ཡིོད་པོའི་ལྟ་གྲུབ་གཞིིར་བཞིག་པོའི་སྒོོ་ནས་

ཡིནི། སམེས་ཀྱི་ིརྒྱུན་སྐྱ་ེབ་ཕྱི་ིམར་འགྲོ་ོབའ་ིསྐྱ་ེབ་གཞིན་ཞིིག་ཡིདོ་ན་

ཕྱིནི་ཆོད་འཆོ་ིབའ་ིགྲོ་སྒྲིགི་བྱདེ་རྒྱུ་ན་ིཕན་ཐོགས་ཡིདོ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘འཆོ་ིབར་གྲོ་སྒྲིགི་ཇ་ིལྟར་བྱདེ་པོའ་ིཚུལ་ལ། ནང་པོའ་ི

ཆོོས་ཀྱིི་མདོ་སྔགས་གཉེིས་ཀ་ནས་འགྲོེལ་བཤད་གནང་ཡིོད་པོ་དང༌། 

སྔགས་ཀྱི་ིནང་ལ་ཡིང༌། བྱ་རྒྱུད་དང༌། སྤྱིདོ་རྒྱུད། རྣལ་འབྱརོ་རྒྱུད་བཅས་

རྒྱུད་སྡེ་ེའགོ་མ་གསུམ་དང༌། ད་ེབཞིནི་རྣལ་འབྱརོ་བློ་མདེ་རྒྱུད་བཅས་ཀྱི་ི

ནང་འགྲོལེ་བཤད་གསུངས་ཡིདོ། འཆོ་ིབའ་ིརང་བཞིནི་ནམ་ང་ོབ་ོགང་

ཡིནི་ཞི་ེན། ད་ེན་ིཚེ་རྫགོས་པོའམ་འགག་པོ་ལ་བརྗེདོ་པོ་ཡིནི། ད་ེཡིང་

སློབ་དཔོོན་དབྱིག་གཉེེན་གྱིིས་ཆོོས་མངོན་པོ་མཛོད་ཀྱིི་ནང་སྲིོག་ཅེས་པོ་

དྲེདོ་དང་རྣམ་ཤསེ་ཀྱིི་རྟེནེ་དང༌། འཆོ་ིབ་ཞིསེ་པོ་ན་ིད་ེལྟ་བུའི་བྱདེ་ལས་

འགག་པོ་ལ་གསུངས། 

 དེར་བརྟེེན་མི་བརྟེན་པོའི་གཟུགས་རགས་པོ་འདི་དང་རྣམ་ཤེས་

གཉེསི་ལྷན་དུ་ཡིདོ་པོའ་ིཚ་ེགསནོ་པོ་ོདང༌། ད་ེདག་ས་ོསོར་བྲལ་བ་ན་

ཤ་ིབ་ཡིནི། དསེ་ན་ལུས་སེམས་རགས་པོ་དང༌། ཕྲེ་བ། ཤནི་ཏུ་ཕྲེ་བ་
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རྣམས་ཀྱི་ིབར་ཁྱེད་པོར་འབྱདེ་དགསོ་པོ་ཡིནི་ཞིངི༌། འཆོ་ིབ་ཞིསེ་པོ་ལུས་

རགས་པོ་དང་རྣམ་ཤསེ་གཉེསི་ས་ོསརོ་འབྱདེ་པོ་ད་ེཡིནི་གྱི།ི ཤནི་ཏུ་ཕྲེ་

བའི་རྣམ་ཤེས་ནི་ཤིན་ཏུ་ཕྲེ་བའི་གཟུགས་ཕུང་དེ་ལས་སོ་སོར་འབྱེད་

པོའ་ིཐབས་ཤསེ་མེད། གང་ཡིནི་ཞི་ེན་ཕྱི་ིམ་ན་ིརྣམ་ཤསེ་དེའ་ིགཞིནོ་པོར་

གྱུར་པོའ་ིརླུང་ངམ་ནང་ག་ིནུས་པོ་ཙམ་ཞིགི་ཡིནི། འཆོ་ིབའ་ིརྐྱེནེ་དུ་མ་

བཤད་ཡིདོ་པོ་ལས་གཅགི་ན་ིཚ་ེརྫགོས་ནས་ཤ་ིབ་དང༌། ཡིང་གཞིན་

ནི་བསདོ་ནམས་ཟིད་ནས་ཤ་ིབ། གསུམ་པོ་ན་ིརྐྱེནེ་ངན་བྱུང་ནས་ཤ་ིབ་

བཅས་ཡིནི།’’ ཞིསེ་དང༌། 

 ཡིང༌། ‘‘འཆོ་ིརམི་དེ་སྔགས་ལུགས་ནས་བཤད་པོ་ཡིནི་ན། 

རྣལ་འབྱརོ་བློ་མདེ་རྒྱུད་ནང༌། རླུང་རགས་པོ་འགག་པོ་ད་ེལ་འཆོི་བ་

བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡིདོ། འཆོ་ིབ་ན་ིནང་གི་རླུང་འགག་པོ་དང་འབྲལེ་བ་ཡིདོ་ཅིང༌། 

ནང་གི་རླུང་རྣམས་ལུས་ལ་བརྟེེན་ནས་ཡིོད་སྟབས་ལུས་ཀྱིི་ཆོགས་

སྟངས་ཤསེ་དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆོནེ་པོ་ོཡིནི།’’ ཞིསེ་དང༌། 

 ཡིང༌། ‘‘འཆོ་ིརམི་གྱིི་སྐབས་རགས་པོ་ཉེརེ་ལྔ་ཐམི་གྱི་ིཡིདོ་པོ་

གསུངས་ཡིདོ། ད་ེལ་རགས་པོའ་ིདངསོ་པོ་ོཉེརེ་ལྔ་ཞིསེ་བརྗེདོ་ཅངི༌། ད་ེ

དག་ན།ི གཟུགས་དང༌། ཚརོ་བ་དང༌། འདུ་ཤསེ་དང༌། འདུ་བྱེད་དང༌། 

རྣམ་པོར་ཤསེ་པོའ་ིཕུང་པོ་ོབཅས་ཕུང་པོ་ོལྔ་དང༌། ས་ཆུ་མ་ེརླུང་བཅས་

ཁམས་བཞི།ི མགི་ག་ིསྐྱ་ེམཆོདེ། རྣ་བའ་ིསྐྱ་ེམཆོདེ། སྣའ་ིསྐྱ་ེམཆོདེ། 

ལྕའེ་ིསྐྱ་ེམཆོདེ། ལུས་ཀྱི་ིསྐྱ་ེམཆོདེ། ཡིདི་ཀྱི་ིསྐྱ་ེམཆོདེ་བཅས་སྐྱ་ེམཆོདེ་

དྲུག གཟུགས། སྒྲི། དྲེ།ི ར།ོ རགེ་བྱ་བཅས་ཡུལ་ལྔ། དའེ་ིཐགོ་གཞི་ིདུས་
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ཀྱི་ིམ་ེལངོ་ལྟ་བུའ་ིཡི་ེཤསེ། མཉེམ་ཉེདི་ཡི་ེཤསེ། སརོ་རྟེགོ་ཡི་ེཤསེ། བྱ་

སྒྲུབ་ཡི་ེཤསེ། ཆོོས་དབྱངིས་ཡི་ེཤསེ་བཅས་གཞི་ིདུས་ཀྱི་ིཡི་ེཤསེ་ལྔ་

རྣམས་ཡིནི། 

 འཆོི་བ་དངོས་གཞིི་སྐབས་སུ་རགས་པོ་འདི་དག་རིམ་པོ་བྱས་

ནས་ཐམི་ཞིངི༌། རམི་པོ་ད་ེཚོའ་ིགནས་སྐབས་སུ་ཕྱི་ིརྟེགས་དང༌། ད་ེ

བཞིནི་ནང་རྟེགས་ཤར་གྱི་ིཡིདོ།’’jམཆོན། ཅསཻ་སགོས་སྩལ་བ་དང༌། 

འཆོི་བའ་ིགྲོ་སྒྲིགི་ག་ིསྐརོ་དང༌། བར་ད་ོཐསོ་གྲོལོ། ཉེནི་རའེ་ིའཚ་ོབ་དང་

འབྲལེ་བའ་ིསྐརོ་སགོས་དྲེ་ིབ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ། 

  (University of Virginia) ཁངོས་ (Colonnade Club 

Library) དཔོ་ེམཛོད་ཁང་དུ་ཕབེས་ཞིབས་བསྐྱངས་ཏི་ེམཁས་པོ་

རྣམས་དང་ལྷན་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ཡིེ་ཤུའི་ཆོོས་ལུགས་ཀྱིི་

དཀོན་མཆོོག་འདོད་ཚུལ་སོགས་ཞུས་པོ་གསན་ཅིང་འདོད་ཚུལ་གཞིན་

དག་སྐོར་དྲེི་བ་གནང་སྐབས་ཁྱེེད་རྣམ་པོ་ཚོའི་ཉེམས་མྱོོང་གི་བཀའ་མོལ་

ད་ེདག་ངསོ་རང་ཉེན་འདདོ་ཆོནེ་པོ་ོཡིདོ་པོ་མ་ཟིད། སམེས་དང་དངསོ་

པོའོ་ིབར་གྱི་ིའབྲལེ་བ་དང༌། སམེས་དང་དངསོ་པོ་ོགཉེསི་གཅགི་གསི་

གཅིག་ལ་ཕན་གནོད་ག་རེ་ཡིོང་གི་ཡིོད་མེད་ཀྱིི་སྐོར་དེང་དུས་ཉེམས་

ཞིབི་བྱས་པོའ་ིགྲུབ་འབྲས་ཀྱིང་ཤསེ་འདདོ་ཡིདོ། ཅསེ་དང༌།

 དརེ་འདུས་གསར་འགདོ་པོ་ཁག་གཅགི་ལ། མཁས་པོ་ཚསོ་

ནུབ་ཕྱིོགས་པོའི་ཆོོས་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་དོན་ཕན་ལག་ལེན་དུ་འཁྱེེར་ཐབས་

འད་ིརགིས་ངསེ་པོར་ཤསེ་དགསོ་འདུག་ཅསེ་དགངོས་འཆོར་གསུངས། 
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 ཡིང༌། ནང་ཆོསོ་ཀྱི་ིདགངོས་དནོ་དྲེག་ཐབས་ཉེསེ་སྤྱིདོ་ཀྱི་ིསྐརོ་

བཀའ་འདྲེ་ིཞུས་པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། དཔོརེ་ན། གཅསེ་ལངས་ཤརོ་བའ་ིཕྲུ་

གུ་ཞིིག་གིས་ཉེེས་སྤྱིོད་བྱས་ཏིེ་གནས་སྐབས་ཁོ་རང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡིོང་

སྲིདི་ཀྱིང༌། ད་ེན་ིཁ་ོཔོའ་ིཕུགས་ཡུལ་མ་ིཚེའ་ིཐད་འབྲལེ་བ་གང་ཡིང་མེད་

པོ་ད་ེལ་དངསོ་འབྲལེ་ཉེསེ་སྤྱིདོ་ཟིརེ་བ་རདེ། ཅསེ་སགོས་གསུངས། 

 གསར་རྙིིང་ཟུང་འཇུག་ཅེས་པོའི་སློབ་གཉེེར་ཁང་དུ་ཞིབས་

འཁདོ་ཀྱིསི་ཚགོས་ཁང་གསར་པོར་ཤསི་བརྗེདོ་དང༌། སླབོ་གཉེརེ་བ་

རྣམས་ལ་སྤྱིརི་བཏིང་བཀའ་སླབོ་དང༌། གསུང་བཤད་དངསོ་གཞིརི་

གསར་མའ་ིལུགས་ཀྱི་ིདནོ་དམ་འདོ་གསལ་དང༌། རྙིངི་མ་རྫགོས་ཆོནེ་གྱི་ི

ལྟ་བ་གཉེིས་དགོངས་པོ་གཅིག་ཏུ་འབབ་ཚུལ་གསར་རྙིིང་མད་ོསྔགས་ཀྱིི་

གཞུང་ལུགས་གུང་བསྒྲིིགས་པོའི་གསུང་བཤད་འབྱམས་ཀློས་པོ་སྩལ་

སྙིངི༌། ‘‘འད་ིན་ིངསོ་རང་སྒོེར་གྱི་ིབསམ་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཞིགི་ཡིནི། རྙིངི་མ་

དང༌། ས་སྐྱ། བཀའ་བརྒྱུད། དགེ་ལུགས་བཅས་ཆོསོ་བརྒྱུད་བཞི་ིག་མད་ོ

སྔགས་ཟུང་འབྲེལ་དང༌། ད་ེབཞིནི་དུ་སྟངོ་ཉེདི་ཀྱི་ིལྟ་བའ་ིཆོ་ནས་དབུ་མ་

ཐལ་འགྱུར་བ་ཡིིན་པོའི་མཐའ་གཅིག་འཛིན་གྱིི་ཡིིད་ཆོེས་དེ་ངོས་ལ་དུས་

ཡུན་རངི་པོོའ་ིསྔནོ་ནས་ཡིདོ། 

 དེར་བརྟེེན་ཆོོས་བརྒྱུད་དེ་དག་གི་ལྟ་སྒོོམ་སྤྱིོད་གསུམ་གྱིི་རྣམ་

གཞིག་འཆོད་ཚུལ་འདྲེ་མིན་རྣམས་སློབ་ཐུབ་པོའི་རེ་བ་དང་འདོད་པོ་ཆོེན་

པོ་ོཡིདོ་ལ། དརེ་འབད་བརྩོནོ་ཡིང་བྱས་པོ་ཡིནི། རྒྱ་གར་ནང་གསར་
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རྙིངི་ག་ིབརྒྱུད་པོའ་ིའཆོད་སྲིལོ་མདེ་རུང༌། བདོ་དུ་སྔགས་ཀྱི་ིརྣམ་གཞིག་

རྣམས་འགྱུར་སྔ་ཕྱིིའི་དབང་གིས་རྙིིང་མ་པོ་དང་གསར་མ་ཞིེས་གཉེིས་

སུ་གྱིསེ། རྙིངི་མ་ད་ེསྔ་འགྱུར་རྙིངི་མ་དང༌། ས་སྐྱ། བཀའ་བརྒྱུད། དག་ེ

ལུགས་བཅས་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆོེན་བཟིང་པོོ་ཚུན་ཆོད་ནས་བརྩོིས་པོའི་

བསྒྱུར་རྣམས་ན་ིགསར་མ་པོ་ཡིནི། 

 གསར་མ་པོའི་ཆོོས་བརྒྱུད་ནང་ཕན་ཚུན་མདོ་ཕྱིོགས་ནས་མི་

འདྲེ་བ་ཤུགས་ཆོ་ེབ་མདེ་ཀྱིང༌། སྔགས་ཕྱིགོས་ནས་མི་འདྲེ་བ་ཕྲེན་བུ་

ཡིདོ། ད་ེདག་ལ་ཞིབི་ཚགས་ཀྱིསི་ཉེམས་ཞིབི་མ་བྱས་ན། ཚགི་དང་ཐ་

སྙིད་ལ་སོགས་པོ་མི་འདྲེ་བའི་དབང་གིས་གསར་མ་པོ་དེ་དག་གི་བར་

སྔགས་ཀྱིི་ཉེམས་ལེན་བྱེད་སྟངས་ལ་ཁྱེད་པོར་ཆོེན་པོོ་འདུག་སྙིམ་པོ་

འབྱུང་སྲིདི་ཀྱིང༌། ད་ེདག་ག་ིགཞི་ིརྩོའ་ིཁགོ་ན་ིགཅགི་གྱུར་ཡིནི།’’ ཞིསེ་

དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘རྗེ་ེཙངོ་ཁ་པོས་ཀྱིང་སྔ་འགྱུར་རྙིངི་མ་པོའ་ིའབྱུང་ཁུངས་

རྩོ་བ་ད་ེཡིང་དག་པོ་དང༌། དངསོ་ཡིདོ་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པོ་ཞིགི་

ཡིིན་པོར་ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་ལྷོ་བྲག་གྲུབ་ཆོེན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་

མཚན་ལས་རྙིངི་མའ་ིརྫགོས་ཆོནེ་སྐརོ་གསན་བཞིསེ་གནང་བ་དང༌། རྙིངི་

མའི་བློ་མ་དེ་རྗེེ་རང་ཉེིད་ཀྱིིས་བློ་མར་བསྟེན་ནས་ཁོང་གི་གསུང་ཆོོས་ལ་

བསྔགས་པོ་རྒྱ་ཆོརེ་མཛད་ཡིདོ།’’ ཅསེ་དང༌། 

 ཡིང༌། ‘‘རྙིིང་མའ་ིརྒྱུད་སྡེ་ེཀུན་གྱི་ིརྩོ་ེམ་ོ (ཨི་ཏི་ིཡི་ོག་) འད་ིདང་

གསར་མའི་ལྟ་བ་དེ་གཉེིས་ཀྱིི་མཐུན་ས་དེ་མད་ོལུགས་ཀྱིི་དབུ་མའི་ལམ་
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གྱི་ིབཤད་སྲིལོ་གྱི་ིཆོ་ནས་མནི་ན། རྫགོས་ཆོནེ་གྱི་ིལྟ་བ་དང་མཐུན་པོ་ད་ེ

གང་ཡིནི་ཞི་ེན། གསར་མ་པོས་ཉེམས་བཞིསེ་གནང་བའ་ིརྒྱུད་གསང་བ་

འདུས་པོ་ལྟ་བུའི་རྣལ་འབྱོར་བློ་མེད་ཀྱིི་རྒྱུད་ནང་བདེ་ཆོེན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་

ཡིེ་ཤེས་ཀྱིི་སེམས་ཁྱེད་པོར་བ་ཞིིག་གི་སྟེང་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གྱིི་ལྟ་བ་

སྐྱདེ་ཚུལ་ཞིགི་ཡིདོ། སྐྱདེ་ཚུལ་ད་ེདང་སྔ་འགྱུར་རྙིིང་མ་པོའ་ིརྫགོས་ཆོནེ་

སྐྱེད་ཚུལ་གཉེིས་མཉེམ་དུ་འགྲོ་ོཐུབ་པོ་མཐོང་ན་མཚུངས་ཆོོས་སྒྲིིག་ས་མ་

འཆོོལ་བ་ཡིནི།

 གསར་མ་པོའི་ལུགས་ཀྱིི་གསང་འདུས་རྒྱུད་ཀྱིི་བཤད་པོ་བྱེད་

པོ་ན། ལྟ་བ་ལ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་ིལྟ་བ་གཉེསི་སུ་ཕྱི།ེ ཡུལ་གྱི་ིལྟ་བ་

ནི་ཡིེ་ཤེས་ཀྱིི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པོའི་ཡུལ་རང་བཞིིན་གྱིིས་མ་གྲུབ་པོར་འཇུག་

པོས་འདིའི་ཆོ་ནས་གསང་བ་འདུས་པོའི་རྒྱུད་དེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དབུ་མའི་

ལུགས་དང་མ་ིའདྲེ་བ་རྩོ་བ་ནས་མནི། ད་ེལྟ་ནའང་ཡུལ་ཅན་གྱི་ིལྟ་བ་

སྟོང་ཉེིད་རྟེོགས་པོའི་བློོའ་ིཆོ་ནས་དེ་དག་གི་དབར་ཁྱེད་པོར་ཆོེན་པོོ་ཡིོད། 

དེ་ཡིང་གསང་འདུས་ཀྱིི་ལུགས་ལ་རྫོགས་རིམ་གྱིི་གནས་སྐབས་སུ་སྟོང་

ཉེིད་ནི་གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པོའི་འོད་གསལ་གྱིི་སེམས་ཞིེས་པོའི་

སམེས་ཁྱེད་པོར་བ་ཕྲེ་བ་ཞིགི་གསི་རྟེགོས་དགསོ་ནའང༌། དབུ་མ་པོའ་ི

ལུགས་ལ་སྟོང་པོ་ཉེིད་དེ་འོད་གསལ་གྱིི་སེམས་དེ་ལ་ལྟོས་ཏིེ་རགས་

པོའ་ིབློ་ོཞིགི་གསི་རྟེགོས་པོ་ཡིནི།

 ཁལ་ཀའ་ིསགོ་པོོའ་ིམཁས་པོ་དམ་ཚགི་རྡ་ོརྗེ་ེལྟར་ན། རྫགོས་

ཆོེན་གྱིི་ལྟ་བ་དེ་སློབ་ཁྲོིད་གནང་དུས་དེ་ལ་ཡིང་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱིི་
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ལྟ་བ་གཉེསི་སུ་ཕྱི་ེགནང༌། ད་ེགཉེསི་ལས་སྔ་མ་ན་ིབཤད་མ་ཐག་པོའ་ི

ཡིེ་ཤེས་ཀྱིི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པོའི་ཡུལ་གྱིི་འདོ་གསལ་ལམ་སྟོང་ཉེིད་ཅེས་པོ་

གསར་མའ་ིགྲུབ་མཐའ་ིཐ་སྙིད་དེའ་ིཐགོ་ནས་ཤསེ་ཐུབ་ལ། ཡུལ་ཅན་

གྱི་ིལྟ་བ་ན་ིགཞི་ིདུས་ཀྱི་ིཕྲེ་བའ་ིཡི་ེཤསེ་ཤགི་ཡིནི་པོ་ལས། ཐ་མལ་པོའི་

ཤསེ་པོ་རགས་པོ་རྣམས་མནི། རྫགོས་ཆོནེ་ནང་ལྟ་བ་ཞིསེ་པོ་ཡིང་ཡིང་

བེད་སྤྱིོད་གནང་ས་དེ་ཡུལ་སྟོང་པོ་ཉེིད་དང་དེ་རྟེོགས་པོའི་ཡུལ་ཅན་

ཡིེ་ཤེས་གཉེིས་གཅིག་ཏུ་སོང་བ་ལྟ་བུའི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་ཡུལ་ཅན་ཡིེ་

ཤསེ་ལ་འཇུག་པོ་མ་གཏིགོས་ཡུལ་སྟངོ་པོ་ཉེདི་ལ་མ་ིའཇུག ད་ེལྟ་བུའ་ི

གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པོའི་འདོ་གསལ་གྱིི་སེམས་དེ་གསར་མ་པོའི་

རྣལ་འབྱརོ་བློ་མདེ་ཀྱི་ིརྒྱུད་དང༌། རྙིངི་མ་པོའ་ིརྫགོས་ཆོནེ་གཉེསི་ཀའ་ིནང་

མཚུངས་པོར་རྩོལ་དུ་བཏིོན་ནས་འཆོད་པོས་གཞིི་འདིར་གསར་རྙིིང་

གཉེསི་འདྲེ་ཆོསོ་བསྒྲིགིས་ན་འསོ་པོ་ཡིནི།’’jམཆོན། ཞིསེ་སགོས་སྩལ། 

 ཝི་ས་ིཀནོ་སནི་ (Wisconsin) མངའ་སྡེའེ་ིཁངོས་ 

(Madison) གྲོངོ་ཁྱེརེ་དུ་ཆོབིས་བསྒྱུར་སྐབས་ས་གནས་དེའ་ིཆོེས་

མཐོའ་ིསློབ་གྲྭའི་གཙོ་འཛིན་དང་དགེ་བཤེས་བཟིོད་པོ་བཅས་ནས་

འཚམས་ཞུའ་ིམཇལ་དར་དང༌། བདོ་རགིས་ཁག་ནས་རྒྱང་མཇལ་གུས་

བསུ་དང་བཅས་བཞུགས་མཚརེ་དུ་ཞིབས་སརོ་འཁདོ།

 དརེ་མངའ་སྡེའེ་ིསྲིདི་སྐྱོང་ (Lee Sherman Dreyfus) ནས་

སྒོེར་ཤག་ཏུ་གདན་ཞུས་སྣེ་ལེན་མཇལ་འཕྲེད་ཐོག་ཕན་ཚུན་མཚན་

ཉེིད་རིག་པོའི་སྐོར་བཀའ་མོལ་མཛད་མཇུག་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་
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སུ་གདན་ཞུས་ཞིབས་བཀོད་ཀྱིིས་ད་རེས་ཨི་རིའི་གཟིིགས་སྐོར་འདི་

ནི་བྱམས་དང་སྙིངི་རྗེ་ེགངོ་འཕེལ་ཡིངོ་ཐབས་ཀྱི་ིཆོདེ་ཡིནི། གཟིགིས་

སྐོར་འདི་སྲིིད་དོན་གྱིི་ཆོ་ནས་མིན་ན་ཡིང་རྒྱ་མིའི་བཙན་འགོ་ཏུ་གནས་

པོའི་ནང་པོ་རྣམས་ལ་དོན་ཕན་ཞུ་སྐུལ་གྱིི་དགེ་མཚན་དུ་མངོན་ཚེ་ཧ་

ཅང་དགའ་པོ་ོཡིདོ་ཅསེ་དང༌། ངསོ་ན་ིབདོ་དནོ་ཁྱེབ་བསྒྲིགས་བྱདེ་མ་ི

ཞིིག་ཡིིན་ཁུལ་ལ་བརྟེེན་དེའི་ཆོ་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡིོང་སྲིིད་ཀྱིི་རེད་ཅེས་

སགོས་སྩལ། 

 ཉེིན་གུང་གསོལ་སྟོན་འབུལ་གཤོམ་སར་གདན་ཞུས་ཆོིབས་

བསྒྱུར་གྱིིས་མངའ་སྡེེའི་སྲིིད་སྐྱོང་དང་གྲོོང་ཁྱེེར་སྤྱིི་ཁྱེབ་སོགས་སྐུ་མགྲོོན་

རྣམས་དང་གསོལ་ཚིགས་ལྷན་བཞིེས་དང་རྩོེད་ཐང་ཆོེན་མོར་སྤེོ་ལོའ་ི

འགྲོན་བསྡུར་ཡིདོ་སར་གཟིགིས་ཞིབི། མ་ིགྲོངས་སྟངོ་ཕྲེག་གསུམ་ཙམ་

འཛོམས་པོའི་ཚོགས་འདུའི་སར་སྤྱིི་ཚོགས་ཀྱིི་བདེ་དོན་ལ་སེམས་ཁུར་

དགསོ་པོ་དང་བདག་མདེ་ལྟ་བའ་ིསྐརོ་གསུང་བཤད་སྩལ། 

 དགེ་བཤེས་བཟིོད་པོ་ནས་གསར་འཛུགས་དགའ་ལྡན་མ་ཧཱ་ཡི་

ན་སློབ་ཚོགས་ནས་སྙིན་སེང་ལྟར་ནང་པོ་གཙ་ོགྱུར་མི་གྲོངས་བརྒྱ་ཕྲེག་

བཞིི་ཙམ་འདུ་ཚོགས་ཐོག་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱིི་ཆོོས་འབྲེལ་དང༌། 

བཀའ་གདམས་དགེ་བཤེས་གླེང་ཐང་པོས་མཛད་པོའི་བློོ་སྦྱོོང་ཚིགས་

བརྒྱད་མའི་དབྱིན་ཡིིག་ཐོག་སྒྲི་བསྒྱུར་ཞིལ་འདོན་མཉེམ་གསུངས་དང༌། 

ཆོོས་ཀྱིི་མཛད་སྒོོ་དེའི་ཐོག་རྣམ་ཀུན་ཐུགས་རེ་མཛད་ཡུལ་གཙོ་བོ་

གཞིན་ཕན་གྱི་ིལྷག་བསམ་ཆོ་ེབསྐྱདེ་ཡིངོ་ཐབས་དང༌། རང་གཅསེ་འཛནི་
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གྱིི་ངན་སེམས་དོར་ནས་ཕན་བདེ་འགྲུབ་ཐབས་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་ཉེམས་བཞིེས་

མཛད་ཀྱི་ིཡིདོ་ལུགས། གཞིན་ཕན་སྙིིང་རྗེ་ེཆོནེ་པོོའ་ིསྐརོ་ད་ེརངི་སང་

ཉེིན་ཙམ་མ་ཡིིན་པོར་སྐུ་ཚེ་ནམ་གནས་པོར་དེ་རང་གསུང་རྒྱུ་ཡིིན་ཚུལ་

སགོས་སྩལ། 

 ཚསེ་ ༡༧ ཉེནི་ (Carroll College) མཐ་ོརམི་སླབོ་གྲྭར་

ཞིབས་སརོ་འཁདོ་སྐབས་སླབོ་གཙ་ོདང༌། གྲོོང་ཁྱེརེ་སྤྱི་ིཁྱེབ་ནས་གུས་

བསུ་དང་བཅས་སློབ་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་དུ་དམིགས་བསལ་མཛད་སྒོོའ་ི

ཐགོ་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ལ་སླབོ་གྲྭ་ད་ེནས་ (Dr. of Divinity) མཚན་

མཐོང་ཕྱིག་ཁྱེརེ་འབུལ་བཞིསེ་དང༌། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས་ཆོསོ་ལུགས་

ཚང་མ་དམིགས་ཡུལ་གཞིན་ཕན་བདེ་སྐྱིད་བསྐྲུན་ཐབས་གཅིག་གྱུར་

ཡིནི་སྟབས་མཐུན་འབྲལེ་དམ་ཟིབ་དགསོ་ལུགས་དང༌། རྒྱ་ནག་མ་ི

སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིིས་དེང་སྐབས་སྲིིད་བྱུས་གུ་ཡིངས་བཏིང་ལུགས་དང༌། 

ལྷག་པོར་གྲོངས་ཉུང་མི་རིགས་ཐོག་ཕན་ཐོགས་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་ཚུལ་ཁྱེབ་

བསྒྲིགས་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་ཀྱིང་བོད་ནང་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོ་རྣམས་རྒྱ་མིའི་

སྲིིད་དབང་འགོ་སྐྱིད་པོོ་དང་འདོད་བློོ་ཁེངས་པོ་ཞིིག་གཏིན་ནས་ཡིོད་མ་

རདེ་ཅསེ་དང༌།

 རྒྱ་མིའི་སྲིིད་བྱུས་གསར་པོ་དེར་དགའ་བསུ་ཞུ་འསོ་ཡིིན་ཡིང་

བདོ་མ་ིརྣམས་རྒྱ་གར་དང༌། བལ་ཡུལ་གཅགི་པུ་ཙམ་མ་ཡིནི་པོར་ས་

ཁུལ་གང་སར་ཕར་ཚུར་འགྲོོ་བསྐྱོད་ཆོོག་པོའི་རང་དབང་གཙང་མ་

ཞིགི་སྤྲོད་པོ་ཡིནི་ན་གཞི་ིནས་ལྟ་ཞིབི་བྱས་ཆོགོ་ག་ིརདེ། ཅསེ་དང༌། ལར་
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ནས་ཚང་མས་ཁ་བཤད་དང་སྨོོན་ལམ་རྐྱེང་པོར་མ་སོང་བར་ཁུར་མཉེམ་

ལེན་གྱིིས་འཛམ་གླེིང་མི་མང་ཉེམ་ཐག་རྣམས་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་པོའི་

དུས་ལ་སླེབས་འདུག དནོ་ཕན་གྱི་ིསྲི་ིཞུ་བསྒྲུབ་དགསོ་པོ་ལས་གཏིམ་

གླེངེ་འབའ་ཞིགི་ཏུ་དུས་འདས་ན་སྙིངི་པོ་ོཡིདོ་མ་རདེ། ཅསེ་དང༌། 

 ཁ་འདོན་སྨོོན་ལམ་རྐྱེང་པོས་ག་ལ་འགྲོིགས་བྱ་བ་ལག་ལེན་དུ་

འགལེ་དགསོ། འགྲོ་ོབ་མ་ིརྣམས་འདྲེ་མཉེམ་དུ་སངོ་ཚང་མར་བདེ་སྐྱིད་

ཀྱིི་ཐོབ་ཐང་ཡིོད་པོ་ཡིང་འདྲེ་མཉེམ་ཡིིན་སྟབས་གཅིག་ཡིིད་གཅིག་

ཆོསེ་བྱདེ་དགསོ་པོ་དང༌། འགྲོ་ོབ་མིའ་ིརགིས་མཐའ་དག་གསི་ཁུར་

མཉེམ་ལེན་གྱིིས་སྤྱིི་སྨོན་ལྷག་བསམ་གོང་མཐོར་གཏིོང་དགོས་པོ་ནི་རྣམ་

པོ་ཀུན་ཏུ་ཐུགས་ར་ེད་ེརང་མཛད་ཀྱི་ིཡིདོ་ཅསེ་དང༌། ཆོསོ་པོ་ཚང་མས་

ཆོསོ་ལུགས་གཞིན་གྱི་ིཐགོ་ལའང་དག་སྣང་སྦྱོང་དགསོ། དཔོརེ་ན་ནང་

པོའི་ཆོོས་ནང་སྒོོམ་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུལ་འདི་དག་ཀྱིང་ཡིེ་ཤུའི་ཆོོས་པོ་ཚོར་

ཕན་ཐོགས་ཆོེན་པོོ་ཡིོད་པོ་ལྟར་མི་རིགས་དང་ཆོོས་ལུགས་སོགས་ཀྱིི་

འགལ་བ་རྣམས་རིང་དུ་སྤེོང་ཐུབ་པོ་བྱེད་དགོས་ཞིེས་སྩལ་རྗེེས་བཞུགས་

མོལ་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་བཀའ་འདྲེི་ཞུས་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་

སྙིངི་བསྡུས། 

 སྐུ་ཞིབས་ཝ་ཀི་ཤས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་དུ་བཙན་འཛུལ་བྱས་

ནས་བཟུང་ད་ཕན་མི་ལོ་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཕྱིིན་ཡིོད་སྟབས་དུས་སྐབས་དེའི་

རིང་འཛམ་གླེིང་ཡུལ་གྲུ་བྱིངས་ལས་ལོགས་སུ་གནས་པོའི་ཧི་མ་ལ་

ཡིའི་རྒྱལ་ཁབ་བོད་ནང་རྒྱ་གཞུང་གིས་རིག་གནས་གསར་བརྗེེའི་ལས་
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འགུལ་བྱས་པོ་དེས་བོད་རང་གི་སྔོན་ཡིོད་རིག་གཞུང་ཁག་ལ་གནོད་

སྐྱནོ་ག་ར་ེབྱུང་ཡིདོ་དམ་ཞིེས་དང༌། ད་ེབཞིནི་ཏཱ་ལའ་ིབློ་མ་སྐུ་ཕྲེངེ་རམི་

བྱོན་གྱིིས་ད་བར་བོད་ཀྱིི་ཆོོས་སྲིིད་གང་ཅིའི་ཆོབ་སྲིིད་འཛིན་སྐྱོང་གནང་

གི་ཡིོད་པོར་བརྟེེན་ད་ལྟའི་སྐུ་ཐོག་འདིའི་རྗེེས་སུ་ཏཱ་ལའི་བློ་མའི་ཡིང་སྲིིད་

ཕབེས་ཀྱི་ིཡིདོ་མདེ་སགོས་བཀའ་འདྲེ་ིཞུས་པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། མ་འངོས་པོར་ཏཱ་ལའ་ིབློ་མས་ཕན་

ཐགོས་ཡིདོ་མདེ་ལ་རག་ལས་པོ་རདེ། ཏཱ་ལའ་ིབློ་མས་ཕན་ཐོགས་ཡིངོ་

ག་ིཡིདོ་ན་ཡིང་སྲིདི་ངསེ་པོར་ཡིངོ་ག་ིརདེ། གལ་སྲིདི་ཕན་ཐགོས་མདེ་

ཚེ་ཡིང་སྲིིད་མཚམས་འཇོག་བྱེད་རྒྱུར་ངོས་རང་གིས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱིི་

ཡིདོ་ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། འདས་པོའ་ིལ་ོང་ོཉེསི་སྟངོ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་དང་

ལྡན་པོའི་བརྗེིད་ཆོགས་ཉེམས་སྣང་འོས་པོའི་བོད་ཀྱིི་གནས་སྟངས་སྤྱིི་

དང༌། ལྷག་པོར་ནང་པོའ་ིཆོསོ་དང་རགི་གཞུང་རྣམས་ ༡༩༥༩ ལརོ་རྒྱ་

གཞུང་གིས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་པོ་ནས་བཟུང་རིམ་བཞིིན་ཉེམས་ཆོག་

བཏིང་ཡིོད་པོ་ནི་བོད་ནས་གསར་འབྱོར་བཙན་བྱོལ་བ་ཚོས་གནས་ཚུལ་

ཁུངས་ལྡན་བརྗེདོ་གསལ་ལྟར་ན། བདོ་ནང་དགནོ་སྡེ་ེཆོ་ེའབྲངི་ཉེསི་

སྟངོ་བཞིི་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་ེབཞིི་ལས་ལྷག་མདེ་པོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་བློ་མ་

དགེ་འདུན་ཞིལ་གྲོངས་ཆོིག་འབུམ་ཆོིག་ཁྲོི་སྐོར་ཡིོད་པོ་ནས་ཉེིས་སྟོང་

ཙམ་ལས་མདེ་པོ་མ་ཟིད། ཞི་ིབསལི་རྒྱལ་བསྟན་རནི་པོ་ོཆོ་ེཉེ་ིམའ་ིསྣང་

བ་ལྟར་དར་བའི་བསྟི་གནས་བོད་ཆོོས་ལྡན་གྱིི་ཞིིང་དེ་ད་ཆོ་རྒྱ་ནག་གི་ལྟ་
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སྤྱིདོ་ཁ་ོན་ཁྱེབ་སྤེེལ་བྱདེ་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཡིདོ་པོ་རདེ།

 རྒྱ་གཞུང་གསི་བདོ་ནང་ནང་པོའ་ིཆོསོ་བྱདེ་བློ་མ་དང༌། གྲྭ་པོ་

གྲོངས་མདེ་དམར་གསདོ་བཏིང་ཡིདོ་པོ་དང༌། འགའ་ཤས་ངལ་རྩོོལ་དུ་

བཙན་འདདེ། ལ་ལ་རང་བཞིནི་བཙན་དབང་གསི་བསླབ་སྡེམོ་ཉེམས་སུ་

བཅུགས་ཏིེ་ཁོང་ཚོའི་དགོན་པོ་དང་ལྷ་ཁང་སྟོང་པོར་བཏིང་ཐོག་དེ་ཚོའི་

ནང་དུད་འགྲོ་ོའཇགོ་ཡུལ་བཟིསོ་ཡིདོ་པོ་རདེ།

 རྒྱ་གཞུང་གིས་ཐབས་བརྒྱ་བྱུས་སྟོང་གིས་ཆོོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་

བོད་ནང་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆོོས་རྩོ་མེད་གཏིོང་ཐབས་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་

ཀྱིང༌། ཆོསོ་ན་ིསྐྱ་ེབ་ོས་ོསོའ་ིཤསེ་རྒྱུད་དང༌། སྙིངི་དབུས་སུ་ཡིདོ་པོར་

བརྟེནེ་ད་ེནི་ནམ་ཡིང་རྩོ་མདེ་དུ་འགྱུར་མ་ིསྲིདི་པོ་ཞིགི་རདེ། རྒྱ་གཞུང་

གིས་བོད་ནང་གཏིོར་རྒོོལ་ཇི་ཙམ་བྱས་ཀྱིང་ད་དུང་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིིས་

རང་ཉེདི་བདོ་མ་ིཡིནི་པོ་དང༌། བདོ་མིའ་ིང་ོབ་ོརང་དུ་གནས་ཡིདོ་པོ་ལས་

རྒྱ་གཞུང་ག་ིལྟ་སྤྱིདོ་དུ་བསྒྱུར་ཐུབ་མདེ་པོ་རདེ། ཅསེ་དང༌། 

 རྒྱ་གཞུང་གིས་ཕྱིི་ནང་གང་སར་སྲིིད་བྱུས་སྐྱོང་སྟངས་ལ་

བསྒྱུར་བཅོས་བཏིང་ཡིདོ་པོ་དང༌། ལྷག་པོར་བདོ་མིའ་ིཐགོ་སྲིདི་བྱུས་

ཕྲེན་བུ་གུ་ཡིངས་སུ་བཏིང་ཡིདོ་པོ་དངསོ་འབྲལེ་ཡིིན་ནའང༌། གཞིསི་

ལུས་བདོ་མ་ིརྣམས་ད་དུང་བཙན་གནནོ་ངང་གནས་བཞིནི་པོ་རདེ། ཅ་ི

སྟེ་རྒྱ་ནག་གིས་ངོས་རང་ལ་བོད་ཀྱིི་དབང་ཆོ་སྔར་རྒྱུན་ལྟར་ཆོ་ཚང་སྤྲོད་

པོ་ཡིིན་ན་བོད་ནང་དམངས་གཙོའི་ལམ་སྲིོལ་ཆོ་ཚང་བ་ཞིིག་གཏིན་

འབབེས་བྱ་རྒྱུ་ཡིནི། ཞིསེ་དང༌། 
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 རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་བཟུང་མ་བྱས་གོང་དུས་རབས་མང་པོོའ་ི

རིང་བོད་ཀྱིི་ཆོབ་སྲིིད་ནི་སྐྱ་སེར་ཟུང་སྦྲེལ་གྱིིས་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་

པོ་མ་ཟིད། རྒྱལ་ཡིངོས་གྲོསོ་ཚགོས་ཀྱི་ིམཐའ་མའ་ིགྲོསོ་ཆོདོ་ཀྱིང་ཆོསོ་

སྲིདི་གཉེསི་ཐགོ་ནས་ཐག་གཅདོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། རྒྱ་ནག་གསི་བདོ་ནང་

ངན་དགུ་ཚང་བའ་ིགཏིརོ་རྒོལོ་ཚབས་ཆོནེ་བྱས་ཡིདོ། 

 བྱེས་འབྱོར་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་ལྟ་སྐྱོང་ཐོག་

ད་ཕན་བདོ་ནང་གནས་ཚུལ་ཇ་ིབྱུང་དང༌། ཕྱིསི་སུ་ཇ་ིའགྱུར་སགོས་ཀྱི་ི

སྐོར་འཛམ་གླེིང་མི་མང་ལ་གསལ་བསྒྲིགས་དང་འབྲེལ་མ་འངོས་བོད་ཀྱིི་

འཆོར་གཞིི་གཏིན་འབབེས་ཀྱིིས་བོད་མིའི་རང་དབང་རྩོོད་ལནེ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ན་ི

ངོས་རང་ལ་འཁྲོི་བའི་འགན་ཞིིག་ཡིིན་སྟབས་དེ་ཐོག་འབད་བརྩོོན་ཞུ་གི་

ཡིདོ་ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ང་ཚ་ོལུང་པོ་བྲལ་བའ་ིསྐྱབས་བཅལོ་བ་ཞིགི་ཡིནི་ཡིང་

གཞིིས་ལུས་བོད་མི་རྣམས་དང་མི་འདྲེ་བར་སོ་སོའ་ིརིག་གཞུང་གཅེས་

སྲུང་གིས་བོད་ཀྱིི་ཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པོའི་ཁྱེད་གནད་རིག་གཞུང་ཁག་

ཉེམས་མདེ་འཛམ་གླེངི་མ་ིམང་ལ་གསལ་སྟནོ་བྱདེ་བཞིནི་པོ་ཡིནི། ང་

ཚོས་གཙོ་ཆོེ་ཤོས་བུ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡིོན་སློབ་སྦྱོོང་སྤྲོོད་ཐབས་

དང༌། ལྷག་པོར་ནང་པོའ་ིཆོསོ་ཀྱིང་མུ་མཐུད་སླབོ་སྟནོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་ཅསེ་

དང༌།

 འཛམ་གླེིང་མི་མང་རྣམས་ནས་ཤིན་ཏུ་ཕན་ཐོགས་ཆོེ་ལ་ཟིབ་

ཅིང་བརླིང་བའི་བོད་ཀྱིི་ནང་པོའི་རིག་གཞུང་འདི་དག་ལ་ཉེམས་ཞིིབ་
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མཛད་གནང་ཡིངོ་བ་ཞུ་ཞིསེ་འབདོ་སྐུལ་བྱ་རྒྱུ། 

 ཡིང༌། སྟནོ་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིསི་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒྲིལོ་བར་

འདོད་ན་དེའ་ིརྒྱུ་ཤསེ་པོར་བྱས་ནས་སྤེངོས་དགསོ་ཞིསེ་དང༌། ཆོསོ་ཀྱི་ི

ནང་ནས་ཤིན་ཏུ་ལས་སླ་པོོར་ཤེས་ཐུབ་པོ་དེ་ནི་བརྩོེ་བ་སྙིིང་རྗེེ་ཆོེན་པོོ་

ཡིནི། ཆོསོ་ཟིརེ་བ་འད་ིནང་དུ་ཡིདོ་དགསོ་ཞིསེ་སྩལ། ད་ེནས་མཁའ་

ལམ་བརྒྱུད་ (Texas) ཞིངི་ཆོནེ་ཁངོས་ (Houston) གནམ་ཐང་དུ་

ཕེབས་ཞིབས་འཁོད་སྐབས་གདན་ཞུའི་སྦྱོིན་བདག་དང་གྲོོང་ཁྱེེར་སྤྱིི་

ཁྱེབ་ནས་ཕེབས་བསུ་དང་འབྲེལ་མངའ་སྡེེའི་མི་ཁོངས་ཀྱིི་མཚན་རྟེགས་ 

(Honorary Citizenship) འབུལ་བཞིསེ་མཛད།

 ཕྱི་ིཉེནི་ (Buddhist Pagoda Phat-Quang) བ་ིཏི་ིནམ་གྱི་ི

ནང་པོའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཞིབས་འཁོད་ཀྱིིས་མཛད་སྒོོའ་ིཐོག་གསུང་

བཤད་སྩལ་དནོ། ‘‘རྒྱ་དམར་གྱིསི་དངེ་བཙན་བཟུང་བྱདེ་བཞིནི་པོའ་ིབདོ་

ཀྱིི་ནང་ང་ཚོའི་བོད་མི་ས་ཡི་དྲུག་ལ་གང་ཅིའི་ཐོག་རང་དབང་གཏིན་ནས་

མེད་པོར་རྒྱ་མིའི་བཙན་དབང་མནར་གཅོད་འགོ་སྡུག་བསྔལ་མྱོོང་བཞིིན་

ཡིོད་པོར་བརྟེེན་བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་གཙང་སེལ་མ་ཐུབ་བར་ངོས་

རང་ཕྱིི་རྒྱལ་དུ་བསྡེད་ན་ཁོང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་དང༌། 

དག་ེམཚན་ཡིངོ་ག་ིརདེ།’’ ཅསེ་དང༌། 

 ‘‘ད་རེས་ཨི་རིའི་ནང་གཟིིགས་སྐོར་གནང་རྒྱུ་དེ་ནི་སྤྱིིར་བཏིང་

སྲིདི་དནོ་དང་འབྲལེ་བ་མདེ་པོ་ཞིགི་ཡིནི་པོ་དང༌། ཡིནི་ཡིང་རྒྱལ་ཁབ་

ཆོནེ་པོ་ོཞིགི་ལ་སངོ༌། མཁས་མཛངས་ཅན་གྱི་ིམ་ིསྣ་གསར་པོ་ཁག་
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དང་ཕན་ཚུན་ངོ་འཕྲེད་གང་ཅིའི་སྐོར་བཀའ་མོལ་ཞུས་པོ་ཡིིན་ན་ཤེས་

རྟེགོས་ཉེམས་མྱོངོ་སྤེལེ་རྒྱུར་དག་ེཕན་ཡིདོ་པོར་མ་ཟིད། ཨི་རིའ་ིམི་

རྣམས་གནས་ཚུལ་གང་ཡིིན་ཐད་ཀར་གསུང་མཁན་ཤ་སྟག་ལ་སོང་གོ་

དནོ་གསལ་རྟེགོས་ཐུབ་རྒྱུའ་ིར་ེའདུན་ཆོནེ་པོ་ོཡིདོ་’’ཅསེ་སྩལ། 

 ད་ེནས་གདན་ཞུས་སྦྱོནི་བདག་རྨ་ོམསོ་ (Dominique de 

Menil) བསྐྲུན་པོའ་ིལྷ་ཁང་ (Rothko Chapel) ནང་དུ་གསར་འགདོ་

པོ་ཚོར་དེང་ཨི་རི་དང་རྒྱ་ནག་གཉེིས་དབར་འབྲེལ་བ་ཡིག་ཏུ་ཕྱིིན་པོ་

དེས་ངོས་རང་བོད་དུ་ཕྱིིར་ལོག་བྱེད་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡིོང་རྒྱུའི་རེ་བ་

ཡིདོ། སྔ་ཕྱིརི་མ་ལྟསོ་པོར་ཕྲེན་རང་རང་རྒྱལ་བདོ་དུ་ཕྱིརི་ལགོ་ངསེ་པོར་

བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིཡིདོ། འནོ་ཀྱིང་མགྱིགོས་འགྱིངས་ཇ་ིཙམ་

ཞིགི་ལ་ཡིངོ་མནི་བརྗེདོ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ། 

 རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་བཙན་དབང་དམ་བསྒྲིགས་ཇི་ཙམ་

བྱས་ཀྱིང་ད་ེཙམ་གྱིསི་བདོ་མིའ་ིརྒོལོ་ཤུགས་ཆོ་ེརུ་འགྲོ་ོབ་མ་ཟིད། ལྷག་

པོར་བོད་མི་ཚོས་ཆོོས་ལ་དད་པོ་བྱེད་པོའི་རང་གཤིས་ལ་འགྱུར་བ་

གཏིངོ་ཐུབ་ཀྱི་ིམདེ་པོ་དང༌། རྒྱ་མིའ་ིའག་ོཁྲོདི་ཚསོ་བོད་ཕྲུག་གཞིནོ་ནུ་

མང་པོོར་ཆོོས་བྱེད་གྲྭ་པོ་བྱས་མི་ཆོོག་པོའི་བཀག་འགོག་བྱེད་བཞིིན་པོ་

རདེ། རྒྱ་ནག་དང་ཨི་རིའ་ིདབར་འབྲེལ་ལམ་ཆོ་ེརུ་འགྲོ་ོག་ིཡིདོ་པོ་དསེ། 

བདོ་དནོ་སྐརོ་ལ་ཕན་གྱི་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའདུག་ཅསེ་སྩལ། 

 གསར་འགདོ་པོ་ཞིགི་ནས། ྋགོང་ས་མཆོགོ་བདོ་དུ་ཕྱིརི་

ཕབེས་འདདོ་ཡིདོ་མདེ་སྐརོ་བཀའ་འདྲེ་ིཞུས་པོར། 
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 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། འནོ་ཀྱིང༌། རྒྱ་གཞུང་གསི་བདོ་དནོ་

སྲིིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་ངེས་ཅན་ཞིིག་མ་བཏིང་བར་ངོས་བོད་ཀྱིི་ཕྱིིར་

བསྡེད་ན་བོད་དོན་སྐོར་ལས་འགུལ་རླབས་ཆོེ་བ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། 

ཅསེ་གསུངས། 

 ད་ེབཞིིན་ (Rothko Chapel) ལྷ་ཁང་དུ་ཆོོས་ལུགས་འདྲེ་

མིན་སྐོར་དགོངས་བསྡུར་གྱིི་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་ཏིེ་བཀའ་སློབ་གསུང་

བཤད་སྩལ་དནོ། ‘‘ང་ཚ་ོའདརི་ཆོསོ་ལུགས་འདྲེ་མནི་གྱི་ིམ་ིསྣ་དུ་མ་ཐུན་

མོང་དུ་མཉེམ་འཛོམས་བྱུང་བ་འདི་ནི་རྟེགས་མཚན་བཟིང་པོོ་ཞིིག་ཡིིན། 

ཆོསོ་ལུགས་ནང་གསསེ་ལྟ་བ་མ་ིའདྲེ་བ་དུ་མ་ཞིགི་ཡིདོ་པོ་དང༌། ལྟ་བའ་ི

གནད་དོན་འགའ་ཞིིག་ནི་རྩོ་བ་ནས་མི་མཐུན་པོའི་རྒྱབ་འགལ་དུ་གྱུར་

པོའང་ཡིདོ། 

 དཔོརེ་ན། ནང་པོ་རྣམས་ཀྱིསི་འཇགི་རྟེནེ་བཀདོ་པོ་པོ་ོཁས་

ལནེ་གྱི་ིམདེ་ལ། ཡི་ེཤུས་འཇིག་རྟེནེ་བཀདོ་པོ་པོ་ོཞིགི་ག་ིསྟངེ་ནས་ལྟ་བ་

རྣམས་བཤད་ཀྱི་ིཡིདོ། ད་ེལྟར་ཁྱེད་པོར་ཆོནེ་པོ་ོཡིདོ་ན་ཡིང་ངསོ་ཀྱིསི་

ཁྱེདེ་རང་ཚོའ་ིཆོོས་ལ་གུས་བརྩོ་ིཆོནེ་པོ་ོབྱདེ་ཀྱིི་ཡིདོ། ད་ེཡིང་སྲིདི་དནོ་

གྱིི་རྒྱུ་མཚན་དང་ཡི་རབས་ཙམ་གྱིི་ཆོ་ནས་མ་ཡིིན་པོར་ཁ་ཞིེ་གཉེིས་

མདེ་ཀྱི་ིསྒོ་ོནས་ཡིནི། ལ་ོང་ོབརྒྱ་ཕྲེག་མང་པོོའ་ིརངི་ཁྱེདེ་ཚོའ་ིལམ་

ལུགས་འདིས་མིའི་སྤྱིི་ཚོགས་ལ་ཞིབས་འདེགས་ཆོེན་པོ་ོབསྒྲུབས་ཡིོད།’’ 

ཅསེ་དང༌། 

 ཡིང༌། ‘‘ཆོསོ་ལུགས་འདྲེ་མནི་གྱི་ིསྡེ་ེཚན་ཀུན་གྱིསི་ཐ་མལ་
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པོའི་དབང་པོོའ་ིསྤྱིོད་ཡུལ་ལས་འདས་པོའི་ནུས་པོ་གཞིན་ཞིིག་ཡིོད་པོར་

ཁས་ལནེ་གྱི་ིཡིདོ། ང་ཚ་ོམཉེམ་དུ་སྨོནོ་ལམ་རྒྱག་སྐབས་ང་ལ་ཚརོ་སྣང་

ཞིགི་ཡིངོ་ག་ིའདུག ད་ེལ་ཐུགས་རྗེེའམ་བྱནི་རླབས་ཞིསེ་གང་ཞིགི་བརྗེདོ་

དགསོ་པོའ་ིཚགི་ཏིག་ཏིག་ཅགི་ངསོ་ཀྱིསི་ཤསེ་ཀྱིི་མ་ིའདུག གང་ལྟར་

ང་ཚོར་མྱོོང་ཚོར་དམིགས་བསལ་ཞིིག་ཡིོང་བ་འདི་བེད་སྤྱིོད་ལེགས་

པོར་བྱདེ་ཐུབ་ན། སྤྱིརི་ནང་སམེས་ཀྱི་ིནུས་ཤུགས་བསྐྱདེ་རྒྱུར་ཕན་

ཐགོས་ཡིངོ་བ་དང༌། ལྷག་པོར་དནོ་དམ་པོའི་སྤུན་ཟླ་ཕ་ོམོའ་ིའདུ་ཤསེ་

ཡིངོ་ཐབས་ལ་བདེ་སྤྱིདོ་ཤནི་ཏུ་ཆོནེ་པོ་ོདང༌། ཕན་ཐགོས་ཆོནེ་པོ་ོཡིདོ། 

དེས་ན་ངོས་ཀྱིིས་ཆོོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱིི་ཡིེ་ཤུའི་ཚོགས་པོ་རྣམས་ལ་

དམགིས་བསལ་རྗེསེ་སུ་ཡི་ིརང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིནི།

 ལྟ་བའི་ཐོག་ཁྱེད་པོར་ཡིོད་པོ་ལ་མ་ལྟོས་པོར་ཆོོས་ལུགས་མི་

འདྲེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིདམགིས་ཡུལ་ན་ིམཚུངས་པོ་ཡིནི། ཆོསོ་ལུགས་

ཚང་མས་འགྲོ་ོབ་མ་ིརྣམས་ཡིར་རྒྱས་གཏིངོ་རྒྱུ་དང༌། བྱམས་བརྩོ་ེདང༌། 

གཞིན་ལ་གུས་བརྩོ་ིབྱདེ་རྒྱུ། གཞིན་གྱི་ིསྡུག་བསྔལ་ལ་གདུང་སམེས་

མཉེམ་བསྐྱདེ་བྱདེ་རྒྱུ་བཅས་ལ་ནུས་པོ་འདནོ་གྱི་ིཡིདོ། འད་ིདག་ག་ིཐད་

ཆོོས་ལུགས་ཀུན་གྱིི་ལྟ་བ་འཁྱེེར་སོ་དང་དམིགས་ཡུལ་ཕལ་ཆོེར་

མཚུངས་པོ་ཡིནི།’’ ཅསེ་དང༌། 

 ཡིང༌། ‘‘བྱམས་བརྩོ་ེདང་སྙིིང་རྗེ་ེགཉེསི་ན་ིསྤྱི་ིཚགོས་ཀྱི་ིགཞིི་

རྟེནེ་ང་ོམ་ད་ེཡིནི། གལ་ཏི་ེའད་ིདག་བརླག་པོ་ཡིནི་ན་སྤྱི་ིཚོགས་ནང་

དཀའ་ངལ་ཆོེན་པོོ་ཡིོང་རྒྱུ་ཡིིན་པོས་འགྲོོ་བ་མི་འཚོ་གནས་ཐུབ་རྒྱུར་
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ཉེནེ་ཁ་ཆོནེ་པོ་ོཆོགས་ཀྱི་ིཡིདོ། ནང་སམེས་ཀྱི་ིཞི་ིབད་ེཡིངོ་བ་དང་སྤྱི་ི

ཚོགས་ནང་མཐུན་སྒྲིིལ་ཡིོང་ཆོེད་ཕྱིིའི་དངོས་པོོ་ཡིར་རྒྱས་འགྲོོ་བ་དང་

ཆོབས་ཅགི་ནང་བསམ་བློ་ོཡིང་ཡིར་རྒྱས་ཡིངོ་བ་བྱདེ་དགསོ། སམེས་

ནང་ཞིི་བདེ་ལྷིང་འཇགས་ཤིག་མེད་ན་བདེ་སྐྱིད་གཏིན་ཆོགས་པོ་ཞིིག་

ཡིངོ་རྒྱུ་དཀའ་བ་ཡིནི། དསེ་ན་ནང་བསམ་བློ་ོཡིར་རྒྱས་གཏིངོ་རྒྱུའ་ིཐད་

ཆོསོ་ལུགས་རྣམས་ཀྱིསི་ཞིབས་འདགེས་ཆོནེ་པོ་ོཞུ་ཐུབ། ཆོསོ་ལུགས་

ཚང་མས་སྙིངི་རྗེ་ེདང་བརྩོ་ེསམེས་ཐགོ་རྩོལ་འདནོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་ཀྱིང༌། ལྟ་

གྲུབ་ཀྱི་ིཆོ་ནས་ཁྱེད་པོར་དུ་མ་ཏིན་ཏིན་ཡིདོ། འནོ་ཀྱིང་ད་ེལ་སྐྱནོ་མདེ། 

ལྟ་བའི་གཞུང་རྣམས་ན་ིདགངོས་དནོ་མཐར་ཐུག་པོ་མནི་ལ། དམགིས་

ཡུལ་ཡིང་མནི་ཞིངི༌། དསེ་གཞིན་ལ་ཞིབས་འདགེས་ཀྱིང་ཞུ་མ་ིཐུབ། 

དམགིས་ཡུལ་ན་ིགཞིན་རྣམས་ལ་ཕན་ཐགོས་བྱ་རྒྱུ་འད་ིཡིནི། བསམ་

པོ་དེ་དག་ལ་ཕན་ཐོགས་པོའི་ལྟ་བའི་གཞུང་རྣམས་ནི་རྩོ་བ་ཆོེན་པོོ་ཡིིན། 

ཞིསེ་དང༌། ཡིང༌། དུས་སྐབས་འདརི་ང་ཚ་ོཆོསོ་སྡེེའ་ིཁངོས་སུ་གཏིགོས་

པོ་རྣམས་ལ་འགྲོོ་བ་མི་མཐའ་དག་གི་བདེ་དོན་ལ་དམིགས་པོའི་དམིགས་

བསལ་གྱི་ིཡིངོས་ཁྱེབ་འགན་འཁྲོ་ིཞིིག་ཡིདོ། ད་ལྟའི་འཛམ་གླེངི་ག་ི

གནས་སྟངས་ནི་གླེིང་ཆོེན་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེེན་ལྟ་བུར་

གནས་ཡིདོ། གནས་སྟངས་འདིའ་ིའགོ་ཕན་ཚུན་དནོ་དམ་པོའ་ིམཐུན་

སྒྲིལི་དགསོ་རྒྱུ་ན་ིགལ་ཆོནེ་པོ་ོཡིནི། ད་ེལྟར་ཡིངོ་བ་ཡིང་ཀུན་སླངོ་བཟིང་

པོ་ོལ་རག་ལུས་ཡིདོ། ད་ེདག་ལ་ང་ཚོའ་ིཡིངོས་ཁྱེབ་ཀྱི་ིའགན་འཁྲོ་ིཞིསེ་

བརྗེདོ་ཆོགོ’’jམཆོན། ཅསེ་སགོས་སྩལ་བ་དང༌། ནང་པོའ་ིཆོསོ་ལུགས་
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ལ་ཞུགས་རྒྱུའ་ིསྐུལ་མ་གནང་འདདོ་ཡིདོ་མདེ་དང༌། ཆོསོ་ལུགས་ཐམས་

ཅད་ཀྱིི་ལྟ་སྤྱིོད་བཟིང་བ་རྣམས་བསྡུས་ནས་འཛམ་གླེིང་གི་ཆོོས་ལུགས་

ཞིསེ་པོ་གཅགི་བཟི་ོཐུབ་མནི། ཤར་ཕྱིགོས་ཀྱི་ིཆོསོ་དང་ནུབ་ཕྱིགོས་ཀྱི་ི

རགི་གཞུང༌། ཕྱི་ིདངསོ་པོ་ོདང་ནང་བསམ་བློོའ་ིཡིར་རྒྱས་སགོས་ཀྱི་ིཐད་

བཀའ་འདྲེ་ིཞུས་པོར་བཀའ་ལན་བཅས་སྩལ། 

 ཚསེ་ ༢༠ ཉེནི་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་ (California) མངའ་སྡེའེ་ི

གྲོངོ་ཁྱེརེ་ (Los Angeles) གནམ་ཐང་དུ་ཞིབས་སརོ་འཁདོ་སྐབས་

ལོ་སེ་ཨིེན་ཇེ་ལེ་སེའི་འཛམ་གླེིང་ལས་དོན་ལྷན་ཁང་གི་གཙ་ོའཛིན་དང༌། 

གྲོངོ་ཁྱེརེ་སྤྱི་ིཁྱེབ། གཞིན་ཡིང་འབྲལེ་ཡིདོ་མ་ིསྣ་མང་པོསོ་གུས་བསུ་

དང་བཅས་ཚོམས་ཆོེན་རྒྱ་ཆོེ་བརྗེིད་ལྡན་ཞིིག་ནང་ཕེབས་ཞིབས་བཀོད་

དེ་སྡེིངས་ཆོའི་སྟེང་ཚོགས་པོའི་གཙོ་འཛིན་སོགས་སྐུ་མགྲོོན་གནད་ཆོེ་

ཁག་དང་ལྷན་ཉེིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་གྲུབ་མཇུག་མང་ཚོགས་ཆོིག་སྟོང་

ལྔ་བརྒྱ་འདུ་འཛོམས་དབུས་མཐོངས་སུ་གསུང་བཤད་བཀའ་སློབ་སྩལ་

སྙིངི༌། ‘‘འཛམ་གླེངི་ཆོབ་སྲིདི་ཀྱི་ིགནས་ཚུལ་ལ་མཚནོ་ན་ཡིང༌། ཁྱེད་

པོར་ཕྲེན་བུ་ཕྲེན་བུ་ཡིོད་པོ་ཙམ་ལ་སྒྲིོ་འདོགས་བྱས་པོའི་དབང་གིས་

འགགོ་མ་ིཐུབ་པོའ་ིདཀའ་རྙིགོ་བཟི་ོགི་ཡིདོ། དཔོརེ་ན། ཨི་ེཤ་ཡི་དང༌། 

འཛམ་གླེངི་དཀྱིལི་ཤར་གྱི་ིཡུལ་གྲུ། ཨི་ཧཕ་ིར་ིཀ ལ་ེཊནི་ཨི་ར་ིསགོས་

ཀྱི་ིནང་ལ་སྐབས་ར་ེཆོསོ་དང༌། སྐབས་ར་ེམ་ིརགིས། སྐབས་ར་ེལྟ་བ་

བཅས་ཀྱི་ིཐགོ་ནས་རྩོདོ་རྙིགོ་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ། 

 དེ་དང་མཚུངས་པོར་ང་ཚོའི་ཁྱེིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་ནག་གི་
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རིག་གནས་གསར་བརྗེེའི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་བསམ་བློོ་གཏིོང་ཕྱིོགས་

ཤིག་ལས་ངོས་ཀྱིི་ལུང་པོ་བོད་ནང་ལ་ཡིང་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲེ་བྱུང་ཡིོད། 

དེ་ལྟར་མིའི་བསམ་བློོ་གཏིོང་སྟངས་འདི་འདྲེའི་དབང་གིས་ང་ཚོས་ངེས་

པོར་དུ་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པོའི་གཞིི་རྩོའི་དཀའ་ངལ་ཐོག་ལ་ད་དུང་

དཀའ་ངལ་འཕར་མ་བཟི་ོགི་ཡིདོ།

 ད་ེབཞིིན་དཔོརེ་ན། ཁམ་བྷ་ོཌ་ིཡི་དང༌། བ་ིཏི་ིནམ་གྱི་ིསྐྱབས་

བཅལོ་བ་སྟངོ་ཕྲེག་མང་པོ་ོའདས་གྲོངོས་འགྲོ་ོགི་ཡིདོ་ན་ཡིང༌། ད་ེདག་

གི་དངོས་ཡིོད་ཀྱིི་དཀའ་ངལ་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱེད་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་མི་འགའ་

ཤས་ཀྱིིས་སྐྱབས་བཅོལ་བ་དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་སྲིིད་དོན་གྱིི་སྐོར་ཤོད་ཀྱིི་

འདུག འད་ིཚ་ོན་ིལྷག་པོར་ཡིདི་སྐྱ་ོབའ་ིབྱ་བ་ཞིགི་ཡིནི། རྒྱུ་མཚན་ད་ེའདྲེ་

ལས་ཉེམ་ཐག་མི་མང་རྣམས་སྣང་ཆུང་གིས་བསྐྱུར་བ་འདིས་ང་ཚོར་ཁྱེད་

ཆོསོ་ཤགི་མ་ཚང་བ་བསྟན་གྱི་ིཡིདོ། 

 སྤྱིརི་ན་ང་ཚརོ་རྣམ་དཔྱོདོ་དང་ནུས་སྟབོས་ཡིདོ་ལ། ད་ེབཞིནི་

མ་ིམང་བདེ་སྤྱིདོ་ལགོ་པོར་གཏིངོ་བ་དང༌། འཛམ་གླེངི་གཏིརོ་བཤགི་

གཏིངོ་རྒྱུའ་ིསྟབོས་ཤུགས་ཀྱིང་ལྡང་ངསེ་ཤགི་ཡིདོ། འནོ་ཀྱིང་ང་ཚརོ་

བྱམས་བརྩོ་ེཡིང་དག་པོ་ཞིགི་མདེ་པོ་འདསི་ཕངོས་ནས་ཡིདོ། ང་ཚསོ་

ཐགོ་མ་ཉེདི་ནས་ཤསེ་དགསོ་པོ་ཞིགི་ལ། གཞི་ིརྩོའ་ིཆོ་ནས་ང་ཚ་ོཚང་

མ་འཆོི་རྒྱུའི་འདོད་པོ་མེད་པོའི་མི་ཞིིག་ཡིིན་པོ་ལྟར་ཁོང་ཚོ་ཡིང་འཆོི་

རྒྱུའ་ིའདདོ་པོ་མདེ་པོའ་ིམ་ིཞིགི་ཡིནི། ཁངོ་ཚརོ་མ་ིཡི་ིང་ོབརོ་གནས་ཆོགོ་

པོའ་ིཐབོ་ཐང་ཡིདོ་པོས་ཁོང་ཚརོ་རགོས་རམ་བྱདེ་དགསོ་པོ་ཡིནི།’’ ཞིསེ་
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དང༌། 

 ཡིང༌། ‘‘སམེས་གཏིངི་ནས་ང་ཚ་ོའགྲོ་ོབ་མ་ིགཅགི་གྱུར་ཡིནི་

པོ་གསལ་པོོར་ཤེས་པོའི་སྒོོ་ནས་ཕན་ཚུན་དབར་དོན་དམ་པོའི་བརྩོེ་བ་

དགསོ་པོ་ཡིནི། ད་ེདང་ཆོབས་ཅགི་ཏུ་ང་ཚསོ་ལྟ་བ་དང་ལམ་ལུགས་

མཐའ་དག་འགྲོོ་བ་མིའི་དཀའ་རྙིོག་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཞིིག་ཡིིན་པོ་

རྩོདོ་མདེ་དུ་ཁས་ལེན་བྱདེ་དགསོ། ལུང་པོ་གཅགི་དང༌། རྒྱལ་ཁབ་གཅགི 

ལྟ་བ་གཅགི ལམ་ལུགས་གཅགི་གསི་མ་ིལྡང་བའ་ིསྐྱ་ེབ་ོཐམས་ཅད་འདྲེ་

མཉེམ་ཡིིན་པོའི་ཚོར་བ་ཤུགས་དྲེག་འདི་གཞིི་རྩོར་བཞིག་པོའི་ཐབས་

ལམ་སྣ་ཚགོས་ཤགི་ཡིདོ་ན་ཕན་ཐགོས་ཆོ།ེ ད་ེནས་ང་ཚསོ་མིའ་ིརགིས་

ཡིོངས་རྫོགས་ཀྱིི་དཀའ་རྙིོག་སེལ་ཐབས་སུ་མཉེམ་རུབ་ཀྱིི་རྩོོལ་བ་བྱེད་

ཐུབ་པོ་ཡིནི། 

 གལ་ཏིེ་ང་ཚོས་འགྲོོ་བ་མི་ཕན་ཚུན་གྱིི་གཞིི་རྩོའི་རང་བཞིིན་

ཤསེ་པོ་དང༌། ཕན་ཚུན་གྱི་ིཐབོ་ཐང་ལ་གུས་བརྩོ།ི ཕན་ཚུན་གྱི་ིདཀའ་

སྡུག་ལ་གདུང་སེམས་མཉེམ་བསྐྱེད་བཅས་བྱས་ཏིེ་མཉེམ་རུབ་ཀྱིི་རྩོོལ་

བ་བྱས་པོ་ཡིནི་ན། འགྲོ་ོབ་མིའ་ིསྤྱི་ིཚགོས་ནང་འཕྲེད་བཞིནི་པོའ་ིདཔོལ་

འབྱརོ་ཡིར་རྒྱས་ཐད་ཀྱི་ིདཀའ་ངལ་དང༌། ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ིདཀའ་ངལ། 

རྒྱལ་ཁབ་དབུལ་པོོ་དང་ཕྱུག་པོོའ་ིདབར་ཀྱིི་འགལ་འདུའི་དངངས་འཚབ། 

ས་ཁམས་ཆོབ་སྲིིད་ཀྱི་ིདཀའ་རྙིགོ་སགོས་དུ་མ་ཞིགི་སལེ་ཐུབ།’’ ཅསེ་

དང༌། 

 ཡིང༌། ‘‘འགྲོ་ོབ་མིའ་ིགཞི་ིརྩོའ་ིབཟིང་པོའོ་ིཆོ་ན་ིཁོང་ཁྲོ་ོདང་
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འདྲེསེ་ནས་ཡིངོ་ཐབས་མདེ། ཁངོ་ཁྲོ་ོདང༌། ཕྲེག་དགོ མ་ིབཟིདོ་པོ། སྡེང་

སམེས་བཅས་ན་ིདཀའ་ངལ་བཟི་ོམཁན་ང་ོམ་ད་ེཡིནི་ཞིིང༌། ད་ེདག་ཡིདོ་

ན་རྙིགོ་གྲོ་རྩོ་བ་ནས་མདེ་པོ་བཟི་ོམ་ིཐུབ། ཞི་ེསྡེང་ངམ་ཁངོ་ཁྲོ་ོལ་བརྟེནེ་

ནས་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་འཕྲེལ་དུ་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་དང༌། ད་ེལས་གནས་སྐབས་

གྲུབ་འབྲས་ཤིག་ཐོབ་སྲིིད་ཀྱིང་ཕུགས་ལ་དཀའ་ངལ་དེ་བས་མང་དུ་འགྲོོ་

རྒྱུ་ཡིནི། ང་ཚསོ་སྙིངི་རྗེ་ེདང༌། བསམ་པོ་རྣམ་དག་གསི་ཀུན་སླངོ་བཟིང་

པོོ་ཞིིག་གི་ཐོག་ནས་དཀའ་རྙིོག་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་སྐབས་དུས་ཡུན་རིང་

པོ་ོའགརོ་སྲིདི་ཀྱིང་ཕུགས་ལ་གྲུབ་འབྲས་བཟིང་པོ་ོཞིགི་འཐབོ་རྒྱུ་ཡིིན། 

 གང་ཡིནི་ཞི་ེན། དསེ་ད་ལྟའ་ིའཕྲེལ་གྱི་ིདཀའ་ངལ་སལེ་བ་དང་

ཆོབས་ཅགི་དཀའ་ངལ་གསར་པོ་བཟིསོ་པོ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡིནི། སྐབས་

རེ་ང་ཚོས་སྲིིད་དོན་ལ་སྨོད་ནས་དེ་དག་བཙོག་པོ་རེད་ཅེས་སྐྱོན་བརྗེོད་

བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་ཀྱིང༌། ང་ཚསོ་ད་ེལ་ལགེས་པོར་བལྟས་ན་སྲིདི་དནོ་ཁ་ོརང་

ག་ིཆོ་ནས་ནརོ་བ་མནི། ད་ེན་ིམིའ་ིསྤྱི་ིཚགོས་ལ་ཞིབས་འདགེས་ཞུ་བྱདེ་

ཀྱི་ིཆོ་རྐྱེནེ་ཞིགི་ཡིནི། ཀུན་སླངོ་བཟིང་པོ་ོདང༌། བསམ་པོ་རྣམ་དག དྲེང་

བདེན་བཅས་ཡིོད་ན་སྲིིད་དོན་དེ་སྤྱིི་ཚོགས་ལ་ཞིབས་འདེགས་ཞུ་བའི་

ཆོ་རྐྱེནེ་ཞིགི་ཏུ་འགྲོ་ོག་ིཡིདོ། ཡིནི་ནའང་སྡེང་སམེས་དང༌། ཁངོ་ཁྲོ་ོདང༌། 

ཕྲེག་དོག་དང་ལྡན་པོའི་རང་གཅེས་འཛིན་གྱིིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ན་དེ་

ཉེདི་བཙགོ་པོར་འགྱུར་བ་ཡིནི།’’jམཆོན། ཞིསེ་སགོས་སྩལ། 

 ད་ེནས་ (Council for International Cooperation) 

ནས་ཚགོས་འདུ་ག་ོསྒྲིགི་ཞུས་པོ་ལྟར་ (EL Camino College 
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Torrance, CA) སླབོ་གྲྭའི་ཚགོས་ཁང་ཆོནེ་པོརོ་སྐྱ་ེབ་ོཕ་ོམ་ོཉེསི་སྟངོ་

ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ལ་གསུང་བཤད་བཀའ་སླབོ་སྩལ།  ད་ེནས་དགའ་ཤར་རྒྱལ་

མཚན་གྱིི་ཆོོས་ཚོགས་ཐུབ་བསྟན་དར་རྒྱས་གླེིང་དུ་ཆོིབས་བསྒྱུར་གྱིིས། 

ད་ེགའ་ིསློབ་མ་ལྔ་བཅུ་སྐརོ་ལ་སམེས་བསྐྱདེ་ཀྱི་ིཆོསོ་འབྲལེ་དང༌། བློ་ོ

སྦྱོངོ་ཚགིས་བརྒྱད་མའ་ིབཀའ་ཁྲོདི། ཞིལ་འདནོ་བཅས་བསྐྱངས་མཇུག་ 

(International Meditation Center) དུ་གནས་གཟིགིས་དང༌། བ་ི

ཏི་ིནམ་གྱི་ིལྷ་ཁང་དུ་ཆོིབས་བསྒྱུར་ཕྱིག་ནས་བྱནི་རླབས་སྩལ། 

  (Embassy Auditorium) དུ་ (University of Oriental 

Studies) ནས་ག་ོསྒྲིགི་ཞུས་པོའ་ིམཛད་སྒོོའ་ིཐགོ་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་

ལ་མཐ་ོསློབ་ད་ེནས་ (Doctor of Buddhist Philosophy) ཞིསེ་

པོའི་གཟིེངས་རྟེགས་འབུལ་བཞིེས་དང་བཀའ་སློབ་གསུང་བཤད་སྩལ་

ཏི་ེ (Claremont College) སླབོ་གྲྭར་ཆོབིས་བསྒྱུར་གྱིསི་‘‘ང་རང་

ཚོ་བསམ་བློོའ་ིའཁྱེེར་སོ་བཟིང་པོོ་རྣམས་ལ་གོམས་འདྲེིས་དང་སྦྱོངས་

པོ་དགསོ་ཀྱིང༌། ཞི་ེསྡེང་ལྟ་བུའ་ིབློ་ོངན་པོའ་ིཕྱིགོས་ལ་གོམས་པོ་དསེ་

འགལ་རྐྱེནེ་ཆོནེ་པོ་ོབྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། 

 དརེ་བརྟེནེ། ང་ཚསོ་ཉེནོ་མངོས་ཅན་གྱི་ིསམེས་མ་རུངས་པོའ་ི

རིགས་སྣ་ཚོགས་པོ་རྣམས་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་འཕྲེལ་དུ་དེ་རྣམས་དང་

འཐབ་དགསོ། གལ་སྲིདི་མ་རུངས་པོའ་ིསམེས་རྣམས་འགོག་རྒྱུར་

རིམ་པོས་གོམས་འདྲེིས་ཆོགས་ན་མི་སྤྲོོ་ཐུང་ཞིིག་ཡིིན་ཀྱིང་ལོ་ཤས་ནང་

ཞི་ིབར་འགྱུར་ཐུབ། མ་ིཁ་ཤས་ཀྱིསི་སམེས་གང་དུ་གཡིངེ་འདདོ་ཡིདོ་པོ་



238

དེར་མ་བཏིང་བར་དེ་ཉེིད་འདུལ་ཐབས་བྱས་ན་ས་ོསོའ་ིརང་དབང་མེད་པོ་

ཆོགས་ཀྱི་ིའདུག་སྙིམ་སྲིདི། འནོ་ཀྱིང་འད་ིན་ིད་ེའདྲེ་མནི། ས་ོསོའ་ིསམེས་

ལམ་མ་ནརོ་བ་ཞིགི་ལ་འཇུག་ག་ིའདུག་ན། ས་ོསོར་རང་དབང་ཡིདོ་པོ་

དང༌། ལམ་ནརོ་བ་ཞིགི་ལ་འཇུག་ག་ིའདུག་ན། ངསེ་པོར་དུ་སྟངས་འཛནི་

བྱདེ་དགསོ།’’ ཞིསེ་དང༌། 

 ཡིང༌། ‘‘སམེས་ལ་བརྟེེན་པོའ་ིཡིནོ་ཏིན་རྣམས་མཐའ་མདེ་དུ་

འཕལེ་རྒྱུ་ཡིདོ། རང་ཉེདི་ནས་ཇ་ིཙམ་ཉེནོ་མངོས་ལ་ཁ་གཏིད་གཅགོ་པོའ་ི

གཉེནེ་པོོའ་ིརགིས་བསྟནེ་པོ་དང༌། སྤེེལ་པོ་དེའ་ིཚདོ་ཀྱིསི་མ་ིམཐུན་པོའ་ི

བསམ་བློོའ་ིའཁྱེེར་སོ་རྣམས་ཉེམས་ནས་མཐར་རྩོ་བ་ནས་ཟིད་པོ་ཡིོང༌། 

ང་ཚོར་གསལ་ཞིིང་རིག་ཙམ་གྱིི་རང་བཞིིན་དང་ལྡན་པོའི་སེམས་ཤིག་

ཡིདོ་པོ་ཡིནི་སྟབས། ང་ཚ་ོཚང་མར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིག་ོའཕང་ཐོབ་པོར་

དགསོ་ངསེ་ཀྱི་ིརྫས་སམ་རྒྱུ་ཆོ་གཙ་ོབ་ོདེ་ཡིདོ་པོར་གསུངས་ཡིདོ།’’ ཅསེ་

དང༌། 

 ‘‘སེམས་དེར་ང་རང་ཚ་ོརང་གི་རྣམ་རྟེོག་གིས་བསྒྲིིབས་པོ་ལྟར་

ཡིདོ་པོའ་ིདབང་གསི་ཡིནི། དརེ་བརྟེནེ། ཐགོ་མར་འདས་པོའ་ིདུས་སུ་

གང་བྱུང་བ་དང༌། མ་འངོས་པོར་གང་འབྱུང་རྒྱུའ་ིཐགོ་ལ་བསམ་བློ་ོམ་

བཏིང་བར་སེམས་དེ་ག་རྣམ་རྟེོག་གི་འཆོིང་བ་མེད་པོར་རང་སོར་རང་

བབས་སུ་ལྷདོ་པོརོ་བཞིག་ནས་ད་ེལ་བྱ་ར་བྱདེ་དགསོ། ཐགོ་མར་འད་ིལ་

གམོས་པོ་མདེ་པོའ་ིསྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་ཕྲེན་བུ་ཡིདོ་ན་ཡིང༌། ནམ་ཞིགི་

ན་སམེས་ད་ེཆུ་དྭངས་མ་བཞིནི་དུ་སྣང་ཞིངི༌། ད་ེནས་རྣམ་རྟེགོ་སྐྱ་ེམ་
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བཅུག་པོར་མ་བཅསོ་པོའ་ིསམེས་ད་ེག་རང་ལ་གནས་པོར་བྱེད་དགསོ།

 སྒོོམ་འདི་སྔ་དྲེོ་རང་གི་སེམས་གཉེིད་ལས་སད་ནས་གྲུང་པོོར་

གྱུར་ཟིནི་པོ་དང༌། དབང་པོསོ་བྱདེ་ལས་རྫགོས་པོར་མ་ིབྱདེ་པོའ་ིསྐབས་

དརེ་བཟིང་བ་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ། དའེ་ིཐགོ་སྔ་ཉེནི་དགངོ་མརོ་ཁ་ཟིས་མང་པོ་ོ

མ་བཟིས་པོ་དང༌། གཉེདི་ཀྱིང་མང་པོ་ོམ་ཉེལ་ན། ཕྱི་ིཉེནི་ཞིགོས་པོར་

སམེས་ཡིང་བ་དང་རྣ་ོབ་ཡིངོ་རྒྱུར་ཕན་ཞིངི༌། ད་ེལྟར་བྱས་ན་རམི་པོས་

སེམས་དེ་བརྟེན་དུ་བརྟེན་དུ་སོང་ནས་དྲེན་ཤེས་གསལ་དུ་འགྲོོ་བ་

ཡིནི།’’jམཆོན།  ཞིསེ་སགོས་སྩལ།

 དེ་རྗེེས་བོད་ཀྱིི་ཤེས་རིག་སྐོར་འགྲོེམས་སྟོན་ལ་ཐུགས་ཞིིབ་

དང་མཁས་པོ་བཅུ་སྐོར་ལྷན་བཀའ་བསྡུར་མཇལ་འཕྲེད་དང༌། དབྱནི་

ཇའི་ིསྲིདི་བློནོ་ཟུར་པོ་ (Edward Heath) ང་ོབཅར་གྱིསི་ཆུ་ཚདོ་ 

༡ རངི་ཁངོ་བར་ལམ་རྒྱ་ནག་དང་བདོ་དུ་ཕབེས་པོའ་ིསྐརོ་གྱི་ིགཟིགིས་

ཚུལ་གསན་བཞིསེ་ཀྱིསི་མཚནོ་བཀའ་མལོ་ལྷདོ་མཇལ། (School of 

Theology) གཟིགིས་སྐོར། (Bridges Auditorium) དུ་མ་ིཉེསི་

སྟངོ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་དང་ (Shrine Auditorium) ཚགོས་ཁང་དུ་མ་ི

གྲོངས་བཞིི་སྟོང་སྐོར་བཅས་པོར་བཀའ་སློབ་གསུང་བཤད་དང་བཀའ་

འདྲེ་ིབཀའ་ལན་སྩལ། 

 གྲོངོ་ཁྱེརེ་ཕྱི་ིརལོ་ཏུ་ (Bethel Lutheran Library) ཞིསེ་

པོའི་ཚོགས་ཁང་དུ་ཡིེ་ཤུའི་ཆོོས་ལུགས་ཀྱིི་ཞིལ་འདོན་རོལ་ཆོ་བཅས་

སྔོན་དུ་འགྲོོ་བའི་སྒོོ་ནས་དགའ་བསུའི་གསུང་བཤད་སོགས་གྲུབ་རྗེེས་
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ཚགོས་མ་ིགྲོངས་སུམ་བརྒྱ་སྐརོ་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ།  

 ༡༩༨༠ ལའོ་ིཨི་རིའ་ིསྲིདི་འཛནི་གྱི་ིའསོ་ཁངོས་སུ་ཚུད་ར་ེ

ཡིདོ་པོ་ (California) སྲིདི་སྐྱངོ་མཇལ་འཕྲེད། ཁྲོམིས་དནོ་མཁས་པོ་ 

(Belli) ཞུས་པོའ་ིཁྱེམི་དུ་སྣ་ེལནེ་ལྷན་འཛམོས་ཐགོ་གྲོངོ་ཁྱེེར་སྤྱི་ིཁྱེབ་

ནས་གུས་བསྟོད་མཚོན་བྱེད་གྲོོང་ཁྱེེར་གྱིི་ལྡེ་མིག་འབུལ་བཞིེས་དང༌། 

གནད་ཡིདོ་སྐུ་མགྲོནོ་རྣམས་ང་ོསྤྲོདོ་མཇལ་འཕྲེད་བཅས་མཛད། 

 གསོལ་སྟོན་དུ་སྐུ་མགྲོོན་གདན་ཞུའི་འདུ་ཚོགས་སུ་ཕེབས་

མཁན་ཚ་ོར་ེར་ེནས་བདོ་ཕྲུག་ག་ིཤསེ་ཡིནོ་ཐགོ་འགྲོ་ོགྲོནོ་གཏིངོ་དམིགས་

སུ་ཨི་སྒོརོ་སུམ་བརྒྱ་ར་ེཞིལ་འདབེས་ཕུལ། (Oakland Municipal 

Auditorium) ཞིསེ་པོའ་ིཚོགས་ཁང་དུ་ཁུལ་དེའ་ིབདོ་ཀྱི་ིནང་པོའ་ིཆོསོ་

ཚོགས་ཁག་ནས་གོ་སྒྲིིག་ཞུས་དོན་ལྟར་སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་ཆོིག་སྟོང་སྐོར་ལ་

བྱང་ཆུབ་སམེས་བསྐྱདེ་ཀྱི་ིཆོོས་འབྲལེ་དང༌། བློ་ོསྦྱོངོ་ཚགིས་བརྒྱད་

མའི་བཀའ་ཁྲོདི་གསུང་བཤད་བཅས་སྩལ། 

 ཡིང་སྐབས་དརེ་སྲིདི་བློནོ་ཅ་རན་སངི་ (Charan Singh) 

མཆོོག་གིས་རྒྱ་གར་ནང་གནས་བཞིིན་པོའི་བོད་མི་ཁྲོི་གཅིག་བརྒོལ་བར་

གཞིིས་ཆོགས་ཀྱིི་མཐུན་རྐྱེེན་མེད་བཞིིན་དུ་ད་དུང་འབྲུག་ནས་བོད་མི་

ལེན་པོ་ཡིིན་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲེད་གཞིིའི་སྐོར་གནས་

འཕྲེནི་འབྱརོ་དནོ། 

ྋ ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ལ།

 ༡༩༧༩ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༨ ཉེནི་ངསོ་རང་རྒྱ་གར་སྲིདི་བློནོ་གྱི་ི
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འགན་ཁུར་ལེན་སྐབས་གང་ཉེིད་ནས་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲེི་འཁོད་

པོའ་ིབཀའ་ཡིགི་སྩལ་སནོ་བྱུང་བར་ཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེཞུ།  

 འབྲུག་ཏུ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་སྐོར་ངོས་རང་དང་ཕན་ཚུན་

དགངོས་ཚུལ་གསུངས་པོར་ལགེས་ཚགོས་ཆོ།ེ གང་ཉེདི་ཀྱི་ིསྐུ་ཚབ་དནོ་

གཅོད་ནས་འབྲུག་ནང་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་སྐོར་ང་ཚོའི་ཕྱིི་སྲིིད་ལྷན་

ཁང་དང་འབྲེལ་གཏུགས་གནང་མུས་ལྟར་ཉེེ་ཆོར་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་

རྣམས་ང་ཚརོ་དུས་ནས་དུས་སུ་མཁ་ོསྤྲོདོ་བྱདེ་བཞིནི་མཆོསི།

 གང་ཉེདི་དང༌། རྒྱ་གར་ནང་བདོ་མིའ་ིསྒྲིགི་འཛུགས་གཞིན་ཁག་

གི་དགོངས་ཚུལ་རྣམས་ང་ཚོས་འབྲུག་གཞུང་ལ་གསལ་པོོ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང༌། 

འབྲུག་ཡུལ་ནས་བདོ་མ་ིའཕར་སྣནོ་སྐྱབས་བཅལོ་དུ་ལནེ་པོ་ཡིནི་ན། ང་

ཚརོ་དཀའ་ངལ་ཇ་ིའཕྲེད་གང་ཉེདི་ཀྱིསི་ཀྱིང་མཁྱེནེ་ཆུབ་ཡིནི་ཞིངི༌། གང་

ཡིནི་ཞི་ེན། བདོ་མ་ིཆོགི་ཁྲོ་ིབརྒོལ་བར་ད་དུང་ཡིང་རྒྱ་གར་ནང་གཞིསི་

ཆོགས་རྒྱུར་ལྷག་ཡིདོ་ཅངི༌། གནད་དནོ་འད་ིན་ིའབྲལེ་ཡིདོ་ཚང་མས་

ཕན་ཚུན་བསམ་ཤེས་དང་གུ་ཤང་བྱེད་པོའི་སྒོ་ོནས་སེལ་ཐུབ་རྒྱུར་བཅོས་

མནི་ར་ེའདུན་ཡིནི། ཆོསེ་གུས་འདུད་དང་འཚམས་འདྲེ་ིབཅས། སྲིདི་བློནོ་

ཅ་རན་སིང་གསི་ ༡༩༧༩ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༤ ཉེནི་ཕུལ། ཞིསེ་གསལ། 

 ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡ ཉེནི་དར་ཐང་སྤྲུལ་སྐུའ་ིཆོསོ་ཚགོས་སུ་

ཕེབས་ཞིབས་བསྐྱངས་ཏིེ་མི་གྲོངས་སུམ་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཡིོན་ཏིན་གཞིིར་

གྱུར་མ་དང་ཤསི་བརྗེདོ་གསུངས་ཏི་ེཐུགས་སྨོནོ་དང༌། (Graduate 

Theological Union) ཞིསེ་པོའ་ིསླབོ་གྲྭ་དང༌། ད་ེནས་ (University 
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of California Berkeley) ལ་ཕབེས་ཞིབས་བསྐྱངས་པོར་ད་ེགའ་ི

གཙ་ོའཛནི་ནས་སྣེ་ལནེ་ཞུས། བདོ་ཀྱི་ིཕྱིག་དཔོ་ེཁག་འགའ་འགྲོམེས་

སྟནོ་དང་རྡུལ་ཕྲེན་གྱི་ིནུས་པོ་བརྟེག་ཞིབི་ཁང་ (Laboratong) བཅས་

ལ་གཟིགིས་ཞིབི་མཛད། 

 སློབ་གྲྭའི་ཁོངས་འབྲེལ་ཡིོད་སློབ་ཕྲུག་ཉེིས་བརྒྱ་སྐོར་ལ‘‘ནང་

པོའི་ཆོོས་ཀྱིི་གཞིི་རྩོའི་འགྲོོ་སྟངས་དེ་ཐབས་ཚུལ་མི་འདྲེ་བ་དུ་མ་ཞིིག་

ག་ིསྒོ་ོནས་བསྟན་ཐུབ་ལ། ད་ེདག་ག་ིབསྟན་ཚུལ་གལ་ཆོ་ེབའ་ིགྲོས་ནས་

གཅིག་ན།ི གཞི་ིལ་ཀུན་རྫབོ་བདནེ་པོ་དང་དནོ་དམ་བདནེ་པོ་བཅས་

བདནེ་པོ་གཉེསི་དང༌། ད་ེདག་ལ་བརྟེནེ་པོའ་ིལམ་ཐབས་ཤསེ་གཉེསི་

དང༌། ལམ་དེ་རྣམས་ཀྱི་ིའབྲས་བུ་ལ་གཞིན་དནོ་སྒྲུབ་པོའ་ིགཟུགས་སྐུ་

དང་རང་དོན་ཡིོངས་སུ་རྫོགས་པོའི་ཆོོས་སྐུ་བཅས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུ་

གཉེསི་ཡིདོ་པོ་ད་ེཡིནི། 

 ནང་པོའི་ཆོོས་ཀྱིི་ནང་ལ་ཐོག་མ་མེད་པོ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཅིང༌། 

གཏིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ངོ་བོར་གནས་པོའི་སངས་རྒྱས་དེ་འདྲེ་ཞིིག་

གསུངས་མདེ། སངས་རྒྱས་ན་ིང་རང་ཚ་ོགང་ཟིག་ཕལ་པོ་བཞིནི་དུ་ཐགོ་

མར་ཉེོན་མོངས་ཀྱིིས་བསླད་པོའི་སེམས་དང་ལྡན་པོ་ཞིིག་ཡིིན་ཡིང༌། 

ལམ་རིམ་གྱིིས་བགྲོོད་པོ་ལ་བརྟེེན་ནས་ཉེོན་མོངས་པོ་བསལ་ནས་མཐར་

སྐྱོན་ཀུན་ཟིད་ཡིོན་ཏིན་ཀུན་ལྡན་གྱིི་གང་ཟིག་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པོ་ཡིིན།’’ 

ཞིསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘བདནེ་གཉེསི་ཀྱི་ིརྣམ་གཞིག་ད་ེཕྱི་ིརལོ་པོའ་ིགྲུབ་མཐའ་
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དང༌། ད་ེབཞིནི་ནང་པོའ་ིགྲུབ་མཐའ་གངོ་འགོ་ཀུན་ཀྱི་ིནང་བཤད་ཚུལ་

མ་ིའདྲེ་བ་དུ་མ་ཞིགི་ཡིདོ། ནང་པོའི་ཆོསོ་ཀྱི་ིནང་གྲུབ་མཐའ་འགའ་ཞིགི་

གསི་ཆོསོ་ཀྱི་ིབདག་མདེ་བཞིདེ་ལ། འགའ་ཞིགི་གསི་མ་ིབཞིདེ། འདརི་

ངསོ་ཀྱིསི་ཆོསོ་ཀྱི་ིབདག་མདེ་མ་ིའདདོ་པོའ་ིབྱ་ེབྲག་སྨྲི་བ་དང༌། མད་ོསྡེ་ེ

པོ་གཉེིས་ཀྱིི་གྲུབ་མཐའི་བཞིེད་ཚུལ་སྐོར་འགྲོེལ་བཤད་མི་བྱེད་པོར་ཆོོས་

ཀྱི་ིབདག་མདེ་བཞིདེ་པོའ་ིསེམས་ཙམ་པོ་དང༌། དབུ་མ་པོའ་ིབདནེ་གཉེསི་

འཇགོ་ཚུལ་སྐརོ་མདརོ་ཙམ་ཞིགི་བཤད་ཀྱི་ིཡིནི། 

 སེམས་ཙམ་པོའི་གྲུབ་མཐའི་ནང་བདེན་གཉེིས་ཀྱིི་འགྲོེལ་བཤད་

གནང་སྐབས་དེ་དང་འབྲེལ་ནས་མཚན་ཉེིད་གསུམ་གྱིི་རྣམ་གཞིག་

གསུངས་ཡིདོ།’’ ཅསེ་དང༌། 

 ཡིང༌། ‘‘དབུ་མ་པོའ་ིགྲུབ་མཐའ་ིནང་གསསེ་ལ་མཁས་དབང་

རྣམས་ཀྱིི་བདེན་གཉེིས་འགྲོེལ་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་པོ་ཞིིག་ཡིོད་ན་ཡིང༌། 

འདིར་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀྱིི་བཞིེད་པོ་དེ་གཙོ་བོར་བྱས་ནས་བཤད་

ཀྱི་ིཡིནི། ཁངོ་གསི་གཟུགས་སྒྲི་ལ་སགོས་པོ་སམེས་ཙམ་པོས་བཤད་པོ་

ལྟར་སམེས་ཀྱི་ིབདག་ཉེདི་མནི་པོར། སམེས་ལས་ང་ོབ་ོཐ་དད་པོ་ཞིགི་ཏུ་

གསུངས།’’ ཞིསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘བློ་ོལ་སྟངོ་ཉེདི་ཇ་ིལྟར་སྣང་བའ་ིཚུལ་བཤད་པོ་ལ། 

ཐགོ་མར་ངསེ་པོར་དུ་རྣམ་པོར་ཤསེ་པོའ་ིསྐརོ་བཤད་དགསོ། རྟེགོས་

བྱའ་ིཡུལ་ཐམས་ཅད་བདནེ་པོ་གཉེསི་ཀྱི་ིནང་འདུས་པོ་དང༌། ཡུལ་དེ་

རྣམས་རྟེགོས་པོའ་ིཤསེ་པོ་ལ་རམི་པོ་དུ་མ་ཡིདོ། རྟེགས་དང་རྒྱུ་མཚན་
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ལ་མ་བརྟེེན་པོར་ཡུལ་མངོན་འགྱུར་རྟེོགས་པོའི་བློོ་རྣམས་ལ་མངོན་སུམ་

དང༌། རྟེགས་སམ་རྒྱུ་མཚན་ལ་ལྟསོ་པོའི་སྒོ་ོནས་ཡུལ་མངནོ་འགྱུར་

མནི་པོ་རྟེགོས་པོའ་ིབློ་ོགཞིན་རྣམས་ན་ིརྗེསེ་དཔོག་ཡིནི།’’ ཞིསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘དནོ་དམ་བདནེ་པོ་ལ་བརྟེནེ་ནས་ཤསེ་རབ་སྐྱ་ེབ་དང༌། 

ཀུན་རྫོབ་བདེན་པོ་ལ་བརྟེེན་ནས་གཞིན་ལ་དམིགས་པོའི་སྙིིང་རྗེེ་དང༌། 

བྱམས་པོ་སྒོམོ་གྱི་ིཡིདོ། ཤསེ་རབ་དང་སྙིངི་རྗེ་ེའད་ིགཉེསི་ཟུང་འབྲལེ་

དུ་ཉེམས་སུ་བློང་དགསོ་ཤངི༌། ད་ེལྟར་ཉེམས་སུ་བློངས་པོ་ད་ེན་ིཐབས་

ཤསེ་ཟུང་འབྲལེ་གྱི་ིལམ་ཡིནི། 

 སྟོང་ཉེིད་རྟེོགས་པོའི་ཤེས་རབ་གོང་འཕེལ་དུ་གཏིོང་བ་ལ་ཐོས་

པོ་དང་བསམ་པོ་ལས་བྱུང་བའ་ིཤསེ་རབ་རྐྱེང་པོས་མ་ིཆོགོ་པོར། སྒོམོ་

བྱུང་ག་ིཤསེ་རབ་ངསེ་པོར་བསྐྱདེ་དགསོ།’’ ཞིསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘བློ་ོགཅགི་ག་ིནང་དུ་ཐབས་སྙིངི་རྗེ་ེཆོེན་པོ་ོདང༌། ཟིབ་

པོའི་ཤེས་རབ་གཉེིས་བསྡུས་པོའི་སྔགས་ཀྱིི་རྣལ་འབྱོར་ཉེམས་སུ་བློངས་

པོའ་ིལག་རྗེསེ་སམ། འབྲས་བུར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིསྐུ་གཉེསི་མངནོ་དུ་

བྱདེ་ཅངི༌། ད་ེགཉེསི་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཕྱིིའ་ིརྣམ་རལོ་དུ་གྱུར་པོའ་ི

གཟུགས་སྐུ་ན།ི ཀུན་རྫབོ་བདནེ་པོ་དང་འབྲལེ་བའ་ིསྒོ་ོནས་ལྷ་ཡི་ིདཀྱིལི་

འཁརོ་གསལ་བཏིབ་པོའ་ིརྣལ་འབྱརོ་གྱི་ིལག་རྗེསེ་ཡིནི་པོ་དང༌། སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ིཡི་ེཤསེ་ཆོོས་སྐུ་ན།ི དནོ་དམ་བདནེ་པོའམ་སྟོང་ཉེདི་རྟེགོས་

པོའ་ིཡི་ེཤསེ་ཀྱིི་ལག་རྗེསེ་ཡིནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆོོས་གཟུགས་ཀྱི་ིསྐུ་

སྐྱེད་པོའི་ནུས་པོའི་རྩོ་བ་ནི་ད་ལྟ་ང་ཚོ་རང་རྒྱུད་ལ་ཡིོད་པོའི་ཤིན་ཏུ་ཕྲེ་
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བའ་ིརླུང་སམེས་གཉེསི་ཡིནི་ཞིངི༌། འད་ིལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིརགིས་

ཟིརེ།’’jམཆོན། ཞིསེ་སགོས་སྩལ། 

 དེ་ནས་ས་སྐྱ་ཀུན་དགའ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཆོོས་ཚོགས་ཨིེ་ཝྃ་ཆོོས་

ལྡན་དུ་ཐང་སྟོང་གསུང་ཐུགས་རྗེེ་ཆོེན་པོོའ་ིསྒོོམ་བཟླས་ཀྱིི་དོན་འགྲོེལ་

བཀའ་ཁྲོདི་གནད་སྨོནི་དང༌། སགོ་པོོའ་ིཆོསོ་ཚགོས་སུ་ལྷ་ཁང་ལ་ཕྱིག་

ནས། སགོ་རགིས་ཁག་ཉུང་ཤས་ལ་ལྟུང་བཤགས་ཀྱི་ིལུང་དང༌། བཀའ་

སློབ་མདོར་བསྡུས་བཅས་སྩལ་མཇུག་བཞུགས་མཚེར་དུ་ཕྱིིར་ཕེབས་

བསྐྱངས།

  (University of California Santa Cruz) རུ་ཕབེས་

ཞིབས་བཀོད་དེ་སློབ་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ཕྱིག་ན་རྡ་ོརྗེེ་སློབ་ཚོགས་ནས་

ཞུས་ངརོ་ནང་པོ་མ་ིརགིས་ ༣༠༠ སྐརོ་ལ་བློ་ོསྦྱོངོ་ཚགིས་བརྒྱད་མའ་ི

དོན་འགྲོེལ་བཀའ་ཁྲོིད་དང་སྦྲགས་ཉེམས་ལེན་བྱེད་སྒོོའ་ིལམ་སྟོན་མཛད། 

ཛནེ་ལྷ་ཁང་དུ་སྒོམོ་ཐུན་ལ་ལྷན་བཞུགས་མཛད། དརེ་སྐུ་ཐང་དང༌། ཕྱིག་

དབེ་ཁག ཞིལ་འདབེས་ཨི་སྒོརོ་ཆོགི་སྟངོ་བཅས་དང༌། མཁན་པོ་ོསྐུ་

སྒོརེ་ལ་སྐུ་ཐང་ཆུང་ངུ་བཅས་གསལོ་རས་སྩལ། 

 ད་ེནས་གྲོངོ་ཁྱེརེ་ནང་ (Hilton Hotel) དུ་ 

(Commonwealth Club of California) དང༌། (World Affairs 

Council of Northern California) བཅས་ནས་ག་ོསྒྲིགི་ཞུས་

པོའི་གསོལ་སྟོན་ཐོག་གསུང་བཤད་སྤྱིི་འགྲོེ་ཐོག་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་

སྐརོ་སྩལ་མཇུག་བཀའ་འདྲེ་ིཞུས་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ། གཞིན་ཡིང་
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བཀའ་བརྒྱུད་འཛམ་གླེིང་ཀུན་ཁྱེབ་ཆོོས་ཚོགས་སུ་ཁྱུག་ཙམ་ཆོིབས་

བསྒྱུར་གྱིིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱིི་ཆོོས་འབྲེལ་བཅས་སྩལ་ཏིེ་མཁའ་

ལམ་བརྒྱུད་ཨི་རིའ་ིགྲོངོ་ཁྱེརེ་ (Seattle, Washington) དུ་ཞིབས་

སརོ་བཀདོ་ད་ེ (Seattle University) ཆོསེ་མཐ་ོསློབ་གཉེརེ་ཁང་དུ་

དམིགས་བསལ་མཛད་སྒོོའ་ིཐོག་ཡིེ་ཤུའི་ཆོོས་ལུགས་ཀྱིི་ཆོོས་དཔོོན་

རྣམས་ནས་གདན་ཞུས་ཀྱིསི་ (Doctor of Humanities) ཕྱིག་རྟེགས་

འབུལ་བཞིསེ་དང༌། ས་སྐྱ་བདག་ཆོནེ་ཕུན་ཚགོས་ཕ་ོབྲང་ག་ིཆོསོ་

ཚོགས་ས་སྐྱ་ཐེག་ཆོེན་ཆོོས་གླེིང་དུ་གདན་ཞུས་བཞུགས་ཞིབས་འཁོད། 

བདག་ཆོེན་རིན་པོོ་ཆོེས་མལ་རྟེེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་དང་ཞིབས་

བརྟེན་གསོལ་འདེབས་གསུང་རྗེེས་ཕྱིི་ནང་འདུས་ཚོགས་སུ་ཡིིག་དྲུག་གི་

ལྗོགས་ལུང་སྩལ། 

  (Seattle University) ནང་ (Archbishop Connolly 

Center) དུ་གཏིན་སྡེོད་དང་ཕྱིགོས་ནས་བཅར་འདུས་བོད་རགིས་བརྒྱ་

སྐོར་ལ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱིི་ཆོོས་འབྲེལ་དང་ཆོོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བཀའ་སློབ་

སྩལ། (University of Washington) དུ་མ་ིགྲོངས་ཆོགི་སྟངོ་ཙམ་

འདུ་འཛོམས་ཀྱིི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་གསུང་བཤད་སྩལ་སྐབས་རྒྱ་མིའི་

སླབོ་ཕྲུག་གསུམ་ནས་ང་ོརྒོལོ་སྐད་འབདོ་དང༌། ཡི་ིག་ེའཕྱིར་སྟནོ་བྱས་

པོར་སུས་ཀྱིང་དོ་སྣང་ཁ་ཡི་བདག་སྤྲོོད་བྱེད་མཁན་མེད་པོར་གསུང་

བཤད་བཀའ་སླབོ་ལ་གུས་བརྩོ་ིཆོནེ་པོསོ་ཉེན་པོ་དང༌། དགའ་བསུའ་ིཐལ་

སྒྲི་ཤུགས་ཆོེར་བསྒྲིགས་པོ་སོགས་མང་ཚོགས་ཀྱིི་དགོས་འདོད་ཡིོངས་
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སུ་ཁངེས་པོའ་ིརྣམ་འགྱུར་གསལ་རྗེནེ་དུ་མངནོ། 

 ཚསེ་ ༦ ཉེནི་སྔ་ཉེནི་ཁ་ེན་ཌ་དང་འད་ིཁུལ་གནས་སྡེདོ་བོད་

རགིས་རྣམས་དང༌། ཕྱི་ིརྒྱལ་འབྲལེ་ཡིདོ་མགྲོནོ་འབདོ་བྱས་པོ་གང་

འཚམས་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐོག་གཙོ་བོར་བོད་རིགས་ཚོར་བོད་དོན་

དང་འབྲལེ་བའི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་སྙིངི༌། ‘‘འདས་པོའི་བདུན་ཕྲེག་ཁ་ཤས་

ནང་ངསོ་རང་ཨི་རིའ་ིལུང་པོ་མང་པོརོ་ལྟ་སྐརོ་དུ་བསྐྱདོ་པོ་དང༌། ད་ེ

བཞིནི་ཆོསེ་མཐོའ་ིསློབ་གཉེརེ་ཁང༌། མཐ་ོསླབོ། ནང་ཆོསོ་ཀྱི་ིབསྟ་ིགནས་

ཁག གཞིན་ཡིང་སླབོ་གཉེརེ་ཁང་ཆུང་ཁག་མང་པོ་ོབཅས་ཀྱི་ིནང་ངསོ་

ནས་གཏིམ་བཤད་བྱས་ཡིདོ་པོ་དང༌། དསེ་མ་ཚད་འཛམ་གླེངི་སྤྱིིའ་ིལས་

དོན་དང་ཕྱིི་འབྲེལ་སྲིིད་བྱུས་ཐོག་འབྲེལ་བ་ཡིོད་པོའི་ཚོགས་པོ་ཁ་ཤས་

ལ་གཏིམ་བཤད་བྱ་རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་བྱུང༌། 

 དེ་ལྟའི་དུས་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏིེ་ཚང་མར་ངོས་རང་གིས་

བྱམས་དང་སྙིིང་རྗེེའི་སྐོར་ལས་བརྩོམས་པོའི་གནས་ཚུལ་བརྗེོད་རྒྱུའི་གོ་

སྐབས་བློངས་པོ་ཡིནི། དུས་སྐབས་འདིའ་ིསྤྱི་ིཚགོས་ནང་ད་ེལྟ་བུའ་ིཁྱེད་

ཆོོས་བློ་ན་མེད་པོ་བྱམས་དང་སྙིིང་རྗེེའི་སྐོར་སྤེེལ་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཕྱིི་

དངོས་པོོའ་ིཡིར་རྒྱས་ཚད་ལས་བརྒོལ་བ་འགྲོོ་བཞིིན་པོའི་གནས་སྟངས་

འདི་དང་མཐུན་པོ་ཞིིག་བཟིོ་རྒྱུར་དགོས་གལ་ཅན་ཞིིག་ཡིིན་པོར་ངོས་

རང་གསི་ཡིདི་ཆོེས་ངསེ་བརྟེན་བྱདེ་བཞིནི་ཡིདོ།

 དོན་གནད་དེ་ཚོའི་ཐོག་ངོས་ཀྱིིས་གནས་ཚུལ་ཞིིབ་ཕྲེ་བརྗེོད་པོ་

དེ་ནི་ནང་པོ་ཡིིན་པོའི་ཆོ་ནས་བཤད་པོ་ཙམ་མིན་པོར་འཛམ་གླེིང་ཡིོངས་
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ཀྱིིས་གསལ་པོོར་ངོས་ལེན་ཡིང་བྱེད་བཞིིན་པོ་ལྟར་ཕྱིི་ཚུལ་ཙམ་དང་མི་

འདྲེ་བར་དོན་དངོས་ང་ཚ་ོཚང་མར་བདེ་བ་འདོད་པོ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་

འདོད་པོའི་ཆོ་ནས་འགྲོོ་བ་མིའི་རིགས་ཡིོངས་རྫོགས་གཅིག་གྱུར་ཡིིན་

པོ་དང༌། ད་ེལྟར་གཞི་ིརྩོར་བཞིག་སྟ་ེདནོ་འཁལེ་ཡིངོ་བར་ཐབས་ལམ་སྣ་

ཚགོས་བདེ་སྤྱིདོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ང་ཚོའ་ིགཞི་ིརྩོའ་ིདམགིས་ཡུལ་

དང་གྲོོས་ཆོོད་རྣམས་ཤེས་རྟེོགས་ཐུབ་པོ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་གི་གལ་

གནད་ཆོནེ་པོ་ོཞིགི་ཡིནི་པོ་རདེ།

 ངསོ་དང་ཐུག་འཕྲེད་བྱུང་བའ་ིགསར་འགདོ་པོ་དང༌། སྤྱིརི་

བཏིང་མ་ིམང་སྒོརེ་ཁག་ཚང་མས་བདོ་དང་བདོ་མིའ་ིསྐརོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་

བོད་མིའི་མ་འོངས་པོའི་སྐོར་ལ་ཧ་ཅང་དོ་སྣང་ཆོེན་པོོ་གནང་གི་འདུག 

འདས་པོའི་ལ་ོཁ་ཤས་ནང་རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་བ་ཕྱིིན་པོ་དེས་ད་ོསྣང་བྱེད་

མཁན་ཚརོ་གང་ཅིའ་ིཕན་ཐགོས་བྱུང་བ་དང༌། ངསོ་རང་ད་ལྟའ་ིབཙན་

བྱོལ་གྱིི་གནས་སྟངས་འདིའི་ཐོག་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ོཞིིག་གནས་མི་དགོས་

པོ་ཡིངོ་རྒྱུར་ཚདོ་དཔོག་ཀྱིང་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ།

 དེར་བརྟེེན་དོན་གནད་དེའི་ཐོག་ངོས་ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་རྣམས་

ངསེ་པོར་གསལ་བརྗེདོ་བྱདེ་དགསོ་ཀྱིི་རདེ་བསམ་གྱི་ིའདུག སྲིདི་དནོ་

བསམ་ཕུགས་ནང་མེད་པོའི་མི་སུ་འདྲེ་ཞིིག་ཡིིན་རུང་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་དང་

རྒྱལ་ཁབ་ཐ་དད་ལོགས་སུ་ཡིིན་པོ་དེ་ལས་སླ་པོོར་ཤེས་ཐུབ་རྒྱུ་མ་ཟིད། 

བསམ་ཚུལ་འདི་དག་མ་བསྐུལ་མ་བཅོས་པོར་རང་བཞིིན་གྱིིས་ཡིོང་ངེས་

ཤགི་ཀྱིང་རདེ། གང་ལགས་ཤ་ེན། བདོ་འད་ིསྔནོ་མ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའང་
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མ་ིརགིས། གམོས་གཤསི། སྐད་ཡིགི འཛམ་གླེངི་རྒྱས་བཤད་དང༌། 

རྒྱལ་རབས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་རྒྱ་ནག་དང་སྒོོ་ཀུན་ནས་ལོགས་སུ་

ཡིནི་པོ་དང༌། ཤསེ་ལྡན་གྱི་ིསྐྱསེ་བུ་སུ་འདྲེ་ཞིགི་ཡིནི་རུང་བདོ་མ་ིན་ིརྒྱ་

མ་ིཡིནི་པོར་སྐད་ཅགི་ཙམ་ཡིང་བློ་ོཡུལ་ནང་འཁརོ་གྱི་ིམ་རེད།

 འདས་པོའི་དུས་རབས་ནང་རྒྱ་ནག་དང་བོད་གཉེིས་དབར་

དམགིས་བསལ་ཆོསོ་ཕྱིགོས་ཀྱི་ིའབྲལེ་བ་ཡིདོ་པོ་ཞིགི་རདེ། ད་ེལྟའ་ི

འབྲེལ་བ་ནི་སྲིིད་ཕྱིོགས་ཀྱིི་འབྲེལ་བ་ཞིིག་གཏིན་ནས་མིན་པོར་ཆོོས་

ཕྱིགོས་རྐྱེང་པོའ་ིའབྲེལ་བ་ཞིགི་ཡིནི་པོ་རདེ།

 དུས་སྐབས་ད་ེདུས་རྒྱ་ནག་དང་སགོ་པོ།ོ བདོ་བཅས་ཡུལ་ཁག་

གསུམ་པོོ་དེ་དག་རྒྱལ་ཁབ་ལོགས་སུ་ཡིིན་པོར་ཚང་མས་ངོས་འཛིན་

བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། དཔོརེ་ན། ཁྱེདེ་རང་གསི་བདོ་མ་ིཞིགི་ལ་ཁྱེདེ་

རང་མ་ིརགིས་གང་ཡིནི་ནམ་ཞིསེ་དྲེསི་དང༌། ཁསོ་ལན་དུ་ང་བདོ་མ་ིཡིནི་

ཞིསེ་ཟིརེ་གྱི་ིརདེ། ད་ེདང་ཕྱིགོས་མཚུངས་མ་ིཚོས་བདོ་མིའ་ིསྐརོ་གླེངེ་

མལོ་བྱདེ་སྐབས་ཉེ་ིཧངོ་དང༌། རྒྱ་གར། ཡིང་ན་རྒྱ་ནག་སགོས་དང་མི་

འདྲེ་བ་ཡིནི་པོ་ད་ེནམ་ཡིནི་ཡིང་ག་ོབ་སླབེས་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘རྒྱ་ནག་གཞུང་གསི་བདོ་ཐགོ་བཙན་རྒྱལ་རངི་ལུགས་

པོ་དང༌། མ་ིསེར་སྤེལེ་ཡུལ་ཆོདེ་དུ་ཡིངོ་བ་མནི་པོར་བཅངིས་བཀྲལོ་

གཏིངོ་ཆོདེ་ཡིནི་ཚུལ་ཤདོ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། མ་ིམང་ལ་སྐྱེས་དུས་ནས་

ཡིདོ་པོའ་ིརང་ག་ིདབང་ཚད་དང༌། ད་ེབཞིནི་རང་ག་ིམདུན་ལམ་རང་གསི་

རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་མ་སྤྲོད་པོ་བཅིངས་



250

བཀྲལོ་ཟིརེ་བ་ད་ེག་འདྲེ་ཞིགི་ཡིནི་ནམ། བདོ་མ་ིཚོའ་ིརང་དབང་མདེ་པོ་

བཟིསོ་ཏི་ེད་དུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གསི་བདོ་ནང་ཡིར་རྒྱས་དང༌། བད་ེསྐྱདི་

ཡིདོ་ཚུལ་ཤདོ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། 

 ངོས་ཀྱིིས་དངོས་འབྲེལ་འདི་དག་རྒྱ་མིར་སྡེང་དགྲོར་བཟུང་

ནས་བཤད་པོ་ཞིགི་མནི། གལ་ཏི་ེམ་འངོས་པོར་འཛམ་གླེངི་ཡུལ་ཁག་

ཚང་མ་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཏུ་གནས་པོའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཤར་ཚེ་དེར་

ངསོ་ཀྱིསི་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ད་ེལྟའ་ིལས་འགུལ་ཐགོ་བདོ་མསི་

མསོ་མཐུན་ཡིདོ་པོ་མ་ཟིད། རྒྱབ་རགོས་བྱདེ་མཁན་ཞིགི་ཀྱིང་ཆོགས་

ཀྱི་ིརདེ། ཡིནི་ནའང་ད་ེལྟར་མ་བྱུང་བར་དུ་རང་དབང་ལྡན་པོའི་མ་ིམང་

གཞིན་ཚོར་ཐོབ་ཐང་ཡིོད་པོ་ནང་བཞིིན་བོད་མི་ས་ཡི་དྲུག་ལའང་མི་

རགིས་ཀྱི་ིཁྱེད་ཆོསོ་དང༌། མ་ིཚ་ེསྐྱལེ་སྟངས་སགོས་སྲུང་སྐྱབོ་བྱ་རྒྱུའ་ི

ཐབོ་ཐང་འདྲེ་མཚུངས་དགོས་ངསེ་དང༌། ཇ་ིསྲིདི་བདོ་མ་ིས་ཡི་དྲུག་པོ་ོ

རྣམས་ཕྱིི་རྒྱལ་གྱིི་དྲེག་ཤུགས་འོག་ནམ་གནས་བར་དེ་སྲིིད་དུ་བོད་མི་

ཚོས་རང་ཡུལ་ནང་ཁྲོིམས་མཐུན་གྱིི་ཐོབ་ཐང་ཡིོང་ཐབས་སུ་འཐབ་

རྩོདོ་མུ་མཐུད་བྱདེ་ཀྱི་ིརདེ།’’ ཅསེ་དང༌། 

 ཡིང༌། ‘‘ང་ཚ་ོབདོ་མ་ིཡིནི་པོའ་ིཆོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ིགནས་སྟངས་

སྐོར་གསལ་པོོ་དང་དངོས་འབྲེལ་གྱིི་གནས་ཚུལ་གསལ་བརྗེོད་བྱ་རྒྱུ་དེ་

ནི་ཤནི་ཏུ་གལ་ཆོནེ་པོ་ོརདེ་བསམ་གྱི་ིའདུག ད་ེན་ིད་ལྟའ་ིཆོར་རྒྱ་ནག་

གི་འགོ་ཁྲོིད་ཚོས་ཧ་ཅང་གུ་ཡིངས་ཀྱིི་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པོའི་ལམ་ཕྱིོགས་

འཛིན་ཐབས་བྱེད་པོའི་སྐོར་གནས་ཚུལ་ཐོན་བཞིིན་པོའི་སྐབས་འདིར་
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བོད་ཀྱིི་གནས་སྟངས་གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ནི་དམིགས་བསལ་

གལ་ཆོནེ་ཞིགི་རདེ།

 དེང་དུས་དངོས་སུ་བརྗེོད་བཞིིན་པོའི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དེ་

དག་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲོིད་ཚོས་ངོས་ལེན་བྱ་རྒྱུར་གྲོ་སྒྲིིག་ཡིོད་མེད་དང༌། 

ཡིང་ན་རྒྱ་ནག་རང་ཉེིད་ཀྱིི་ཁེ་ཕན་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་དམིགས་ནས་བརྗེོད་པོ་

ཞིིག་ཡིིན་མིན་མཐའ་བསྡེོམས་ཀྱིི་གནས་ཚུལ་ད་ལྟ་བལྟ་རྒྱུར་བསྡེད་ཡིོད་

པོ་རདེ།

 ཧ་ཅང་གི་བློ་ོཕམ་གྱིི་གནས་ཚུལ་ཞིིག་ལ་བོད་འདི་རྒྱ་ནག་གིས་

དབང་འཛིན་བྱས་པོ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱིི་དངོས་འབྲེལ་གནས་སྟངས་

ག་ོདནོ་གསལ་བཤད་མ་བྱས་པོའ་ིརྐྱེནེ་དང༌། ད་ེབཞིནི་རྒྱ་མསི་དྲེང་

བདེན་མ་ཡིིན་པོའི་ཆོེད་དུ་མངགས་ནས་འཁྱེོག་བཤད་སྣང་མེད་དུ་བཏིང་

བར་བརྟེེན་རྒྱ་ནག་དང་བོད་གཉེིས་དབར་གྱིི་འབྲེལ་བ་འདི་དག་ཧ་ཅང་

མ་ིམཐུན་པོ་ཞིགི་ཆོགས་ཡིདོ་པོ་རདེ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘གལ་སྲིདི་ཕྱིགོས་གཉེསི་དབར་མཐུན་སྒྲིལི་ཚོགས་

པོ་འདྲེ་དགོས་གལ་མཆོིས་ཚེ་གཉེིས་མོས་ཀྱིི་དུས་སྐབས་སུ་ཡིོང་རྒྱུ་

དང༌། ད་ེལྟའ་ིགྲོསོ་ཆོདོ་ཅགི་བཞིག་པོ་ཡིིན་ན། ཕྱིགོས་ཕན་ཚུན་གཉེསི་

ཀར་ཕན་ཐགོས་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ཡིནི་ནའང་ད་ེལྟར་རྒྱུན་མཐུད་བྱདེ་

པོའམ། ཡིང་ན་མཚམས་འཇོག་བྱདེ་མནི་བཅས་ནི་རྒྱ་ཆོེའ་ིམི་མང་གསི་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཡིདོ་མདེ་ནས་ཤསེ་རྟེགོས་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། བདོ་ཀྱི་ིམ་འངོས་པོའ་ི

གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དག་རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་འཛུལ་དཔུང་
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ཤུགས་འོག་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་དོན་གནད་ཅིག་གཏིན་ནས་མ་རེད།’’ 

ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ངསོ་རང་ག་ིབསམ་བློོའ་ིར་ེའདདོ་ཆོ་ེཤསོ་ད་ེརྒྱ་ནག་

དང་བོད་གཉེིས་དབར་གྱིི་གང་ཅིའི་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ལམ་འདྲེ་མཉེམ་

དང༌། ཕན་ཚུན་ཆོ་ེམཐངོ༌། ཕན་ཚུན་གཉེསི་ཕན་བཅས་ཀྱི་ིརྩོ་དནོ་གཞི་ི

རྩོར་བཟུང་བའི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ངེས་ཤིག་ཡིིན་པོར་ཡིིད་ཆོེས་

ཡིདོ། ངསོ་མ་ིགཅགི་ག་ིབསམ་བློོའ་ིཆོ་ནས་བྱས་ན་དེ་ལྟ་བུའ་ིདངསོ་

འབྲལེ་རང་དབང་དང༌། ཞི་ིབདེའ་ིགནས་སྟངས་ཀྱི་ིཐགོ་ཏུ་བོད་མ་ིས་ཡི་

དྲུག་གིས་རང་ཉེིད་ཀྱིི་དམིགས་ཡུལ་མོས་འདེམས་ཇི་འདྲེ་ཞིིག་བྱེད་ཀྱིི་

ཡིདོ་ཀྱིང་དརེ་ངསོ་ཀྱིསི་དགའ་པོའོ་ིངང་ནས་ངསོ་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ཡིནི། བདོ་

མི་ཚོས་རང་གི་བདེན་དོན་དམིགས་ཡུལ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་གཞིི་རྩོ་

ངོ་མ་རྣམས་གང་ལྟར་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་འདོད་བློོ་ཁེངས་པོ་ཞིིག་

དགསོ་རྒྱུ། ད་ེལྟར་མ་བྱུང་ག་ིབར་དུ་ངསོ་ཀྱིི་མ་ིམང་ཚོའ་ིབསམ་བློརོ་

ཞི་ིབད་ེལྷངི་འཇགས་ཤགི་ནམ་ཡིང་ཡིངོ་ཐབས་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ།’’ ཅསེ་

སགོས་སྩལ། 

 ད་ེརྗེསེ་ (University of Michigan) གཙ་ོའཛནི་ནས་ག་ོ

སྒྲིིག་གདན་ཞུས་ལྟར་ཞིབས་སོར་བསྐྱངས་ཏིེ་ཞིི་བདེའི་སྐོར་ལ་སེམས་

ཁུར་ཅན་གྱིི་མི་སྣ་ཁག་དང་ལྷན་བཞུགས་མཛད་དེ་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་

བསམ་ཚུལ་ཞུས་ཁག་གསན་བཞིསེ་ཐགོ མ་ིགྲོངས་ཆོགི་སྟངོ་ལྷག་

འདུ་འཛོམས་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་གསུང་བཤད་བཀའ་སློབ་གཞིན་དག་



253

སྤྱི་ིའགྲོེའ་ིཐགོ་སམེས་དང་གཟུགས་ཅན་ལུས་ཀྱིི་འབྲལེ་བ། སམེས་ཀྱི་ི

གནས་ཚད་ཇེ་མཐོར་གཏིོང་བའི་ཐབས་ཚུལ་སྒོོམ་རྒྱག་སྟངས་སོགས་ཀྱིི་

སྐརོ་དང༌། ཁུལ་དེའ་ིནང་པོའ་ིཆོསོ་བྱདེ་པོ་ཉེ་ིཤུ་སྐརོ་ལ་བཀའ་སླབོ་དང་

དྲེ་ིབ་དྲེསི་ལན་བཅས་སྩལ། 

 ཚསེ་ ༨ ཉེནི་ཨི་རིའ་ིགྲོངས་ཉུང་མ་ིརགིས་ཁག་ག་ིམ་ིསྣ་བཅུ་

སྐོར་དང་མཇལ་འཕྲེད་ཀྱིིས་གང་ཅིའི་གནས་སྟངས་སྐོར་བཀའ་མོལ་

དང༌། ད་ེནས་ (Wayne State University) ཀྱི་ི (Community 

Arts Auditorium) ཚགོས་ཁང་དུ་སླབོ་ཕྲུག་སགོས་མ་ིགྲོངས་བཞི་ི

བརྒྱ་སྐོར་ལ་‘རང་ཐག་རང་གཅོད་དང་ཞིི་བདེ་’ཞིེས་པོའི་སྐོར་གསུང་

བཤད་དང་སྲིིད་དོན་གཙོ་བོར་གྱུར་པོའི་དྲེི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ། 

ད་ེནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་ནའེུ་ཡིགོ་མངའ་སྡེའེ་ིས་གནས་ (Ithaca) ལ་

ཕབེས་ཞིབས་བཀདོ། 

 ཕྱི་ིཉེནི་ (Syracuse University) ལ་ཕབེས་ཞིབས་བཀདོ་

ད་ེསླབོ་གྲྭའ་ིགཙ་ོའཛནི་དང་གྲོངོ་ཁྱེརེ་སྤྱི་ིཁྱེབ། གཞིན་དག་སྐུ་མགྲོནོ་

རྣམས་དང་ཉེནི་གུང་གསལོ་ཚགིས་ལྷན་བཞིསེ་དང༌། གསར་འགདོ་

ལྷན་ཚགོས་དང༌། འཇར་མན་གྱི་ིགཟུགས་མཐངོ་བརྙིན་འཕྲེནི་ཁང་ཞིགི་

ནས་བཀའ་འདྲེ་ིཞུས་པོར་བཀའ་ལན་སྩལ། སླབོ་གྲྭའི་ཚགོས་ཁང་ཆོ་ེབ་ 

(Hendricks Chapel) ཞིསེ་པོའ་ིནང་མ་ིགྲོངས་ཆོགི་སྟོང་ཉེསི་བརྒྱ་

བརྒོལ་བར་གསུང་བཤད་སྤྱིི་འགྲོེའི་ཐོག་སྙིིང་རྗེེའི་དམིགས་རྣམ་གྱིི་སྐོར་

དང་དྲེ་ིབ་དྲེསི་ལན་བཅས་སྩལ། 
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 ཆོསོ་ལུགས་སྐརོ་ད་ོསྣང་ཅན་མ་ིསྣ་ཁག་གཅགི་དང༌། ཨི་རིའ་ི

ཨིནི་ཌ་ིཡིན་ (American Indian) གྱི་ིམ་ིརགིས་ཀྱི་ིཆོསོ་ཀྱི་ིའག་ོཁྲོདི་

འགའ་བཅས་ལྷན་དུ་སྔ་རྗེེས་སུ་དགོངས་བསྡུར་ལྷན་ཚོགས་དངབཀའ་

མལོ་བཅས་བསྐྱངས། 

 ཚསེ་ ༡༠ ཉེནི་ (Wisdom’s Golden Rod) ཞིསེ་པོའ་ི

ཆོོས་ལུགས་རྙིིང་འདུས་ཀྱིི་ཚོགས་པོའི་གནས་གཞིིར་ཚོགས་མི་ཡིོངས་

དང་ལྷན་བཞུགས་ཀྱིསི་ཐགོ་མར་བྱནི་འབབེས་རབ་གནས་དང༌། ད་ེ

རྗེེས་ནང་པོའི་སྒོོམ་གྱིི་རྣམ་གཞིག་ལས་ཕྱིི་ནང་གི་དམིགས་རྟེེན་ལ་བརྟེེན་

ནས་སམེས་གནས་སྒྲུབ་ཚུལ་དང༌། བདག་མདེ་ཀྱི་ིལྟ་བའ་ིང་ོསྤྲོདོ་བཅས་

གསུང་བཤད་སྩལ་དནོ། ‘‘ངསོ་ཁྱེདེ་རང་ཚོའ་ིཆོསོ་ཚགོས་འདརི་

སླབེས་ཐུབ་པོར་དགའ་པོ་ོབྱུང༌། ངསོ་འདི་གའ་ིལས་དནོ་སྐོར་རབོ་ཙམ་

ཤསེ་ཀྱི་ིཡིདོ། ཁྱེདེ་རང་ཚསོ་གྲུབ་མཐའ་མང་པོརོ་ག་ོརྟེགོས་གཏིིང་ཟིབ་

ལནོ་རྒྱུའ་ིདམགིས་ཡུལ་དང༌། ལྟ་ཚུལ་བཟུང་བར་རྗེསེ་སུ་ཡིི་རང་ཡིདོ། 

ངསོ་ཀྱི་ིབསམ་པོར་དང་པོ་ོསྙིངི་བསྡུས་རོབ་ཙམ་ཞིགི་བཤད། ད་ེནས་

ནང་ཚགས་བྱས་ཏི་ེགྲོསོ་བསྡུར་བྱས་ན་སྙིམ་བྱུང༌།

 འགྲོ་ོབ་མ་ིལ་ཐབོ་ཐང་ཡིདོ་དམ་ཞིེས་དྲེསི་ན། འགྲོ་ོབ་མ་ིལ་ཐབོ་

ཐང་ཡིདོ། འགྲོ་ོབ་མ་ིལ་ཐབོ་ཐང་ཡིདོ་པོ་ད་ེཅ་ིའདྲེ་ཡིནི་ཞི་ེན། ད་ེན་ིང་

ཚོའི་བློོ་ལ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་ང་ཞིིག་སྐྱེ་གི་ཡིོད་པོ་དེའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་རང་

བཞིནི་གྱིསི་བད་ེབ་འདདོ་ཅངི་སྡུག་བསྔལ་མ་ིའདདོ་པོ་ཡིངོ་བ་ཡིནི། ད་ེ

འདྲེའི་ང་དེ་གཞིི་རྟེེན་དུ་བྱས་ཏིེ་བདེ་བ་འདོད་པོ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་
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པོ་ཡིིན་པོས་དེ་ཉེིད་འགྲོོ་བ་མི་ལ་ཐོབ་ཐང་ཡིོད་དགོས་པོའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡིནི།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘སྔནོ་བྱུང་ག་ིསྐྱསེ་བུ་མཁས་པོ་དུ་མས་སམེས་ལ་

བཟི་ོབཅསོ་བྱདེ་རྒྱུ་དང༌། སྦྱོངོ་བརྡར་བྱདེ་རྒྱུ། བསྒྱུར་བཅསོ་གཏིངོ་རྒྱུའ་ི

ཐབས་ལམ་མང་པོ་ོགཏིན་ལ་འབབེས་གནང་ཡིདོ་ཅིང༌། ང་ཚོས་ཐབས་

ལམ་ད་ེཚ་ོཚང་མར་གུས་བཀུར་ཞུ་དགསོ། གང་ཡིནི་ཞི་ེན་ཐབས་ལམ་

ད་ེཚརོ་གཞིན་ཕན་རྩོ་བར་བཟུང་བ་དང༌། དམགིས་ཡུལ་ཡིང་གཅགི་

གྱུར་ཡིནི། ད་ེདག་ལ་གུས་བཀུར་ཞུས་ཏི་ེདེའ་ིནང་ག་ིཐུན་མངོ་མནི་

པོའ་ིཐབས་ལམ་གང་ཡིདོ་པོ་རྣམས་ག་ོརྟེོགས་ཡིངོ་ཐབས་དང༌། ཐབས་

ལམ་ད་ེདག་ག་ིནང་ནས་རང་ཉེདི་ལ་ཕན་ཐགོས་ཆོ་ེཤསོ་དང༌། འཚམ་

ཤོས་གང་ཡིིན་སྐོར་ལ་སློབ་སྦྱོོང་བྱས་ནས་ཐབས་ལམ་དེ་ཚོ་ལག་ལེན་

དུ་བསྟར་དགསོ།’’ ཞིསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘དམགིས་ཡུལ་ཅན་གྱི་ིསྒོམོ་ལ་ཕྱི་ིདང་ནང་ག་ིཡུལ་

བཅས་རགིས་གཉེསི་ཡིདོ་ཅངི༌། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་སམེས་ཁ་ོརང་ག་ིཐགོ་ལ་

སྒོོམ་རྒྱག་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ཕྱིིའི་དམིགས་རྟེེན་ཞིིག་གི་ཐོག་ལ་སྒོོམ་རྒྱག་རྒྱུ་

ཡིནི། དཔོརེ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིསྐུ་གཟུགས་ལ་བལྟ་བར་འདདོ་པོ་རྣམས་

ཀྱིསི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིསྐུ་གཟུགས་དང༌། ཡིང་རྒྱ་གྲོམ་ལ་བལྟ་བར་འདདོ་

པོ་རྣམས་ཀྱིསི་རྒྱ་གྲོམ་དང༌། གཞིན་ཡིང་རང་རང་ས་ོསརོ་གང་འཚམ་པོ་

ཡིདོ་ནའང་ད་ེདམགིས་རྟེནེ་དུ་བཟུང་ན་འགྲོགིས། 

 དམགིས་རྟེནེ་ད་ེཉེདི་རང་ག་ིམདུན་ནས་ཕ་ིཊ་ི (feet) བཞི་ིཙམ་
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གྱི་ིགནས་སུ་ཡིདོ་པོ་དང༌། ས་ོསོའ་ིསྨོནི་མཚམས་ཀྱི་ིམཐ་ོཚད་ཙམ་དུ་

ཡིདོ་པོར་མོས་དགསོ། དམགིས་རྟེནེ་ད་ེཉེདི་ཆོ་ེཆུང་མཐེབ་ཚད་གཉེསི་

ཙམ་ཡིདོ་པོ་དང༌། འདོ་འཕྲེ་ོབ། ལྗོདི་དང་ལྡན་པོར་སེམས་དགོས་ཤངི༌། 

ལྗོདི་དང་ལྡན་པོར་སེམས་པོ་འདསི་རྒོདོ་པོ་འགགོ་པོ་དང༌། འདོ་འཕྲེ་ོབར་

སམེས་པོ་དསེ་བྱངི་བ་འགགོ་པོར་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘འཛནི་སྟངས་ཧ་ཅང་རྒོདོ་ཆོ་ེབའམ། ཡིང་ན་བྱངི་བར་

གྱུར་སྐབས་སོ་སོའ་ིཉེམས་མྱོོང་གི་ཐོག་ནས་དེ་ཤེས་པོར་བྱས་ཏིེ་སེམས་

ད་ེཉེདི་འཕང་དམའ་རུ་གཏིངོ་རྒྱུའམ། ཡིང་ན་མཐ་ོརུ་གཏིངོ་རྒྱུའ་ིཐབས་

ཤསེ་གང་དྲེག་བྱདེ་དགསོ། ས་ོསོའ་ིདམིགས་རྟེནེ་གང་འདྲེ་ཞིགི་གསལ་

འདབེས་ཀྱི་ིཡིདོ་ནའང༌། ད་ེཉེདི་དྲེན་པོས་བཟུང་དགསོ་ཤངི༌། ད་ེདང་ལྷན་

ཅིག་ཏུ་ཟུར་གཅིག་ནས་བལྟ་བ་ལྟ་བུར་ཡུལ་དེ་ཉེིད་གསལ་པོ་ོདང་བརྟེན་

པོ་ོའདུག་མནི་བརྟེག་དཔྱོད་བྱདེ་དགསོ། 

 དེ་འདྲེའི་བརྟེག་དཔྱོད་བྱེད་མཁན་གྱིི་སེམས་བྱུང་དེ་ལ་ཤེས་

བཞིནི་ཟིརེ་ལ། ད་ེན་ིདྲེན་པོ་བརྟེན་པོ་ོདང༌། སྟབོས་ཆོནེ་པོ་ོཐབོ་སྐབས་

ཡིངོ་བ་ཡིནི། འནོ་ཀྱིང་དེའ་ིཐུན་མོང་མནི་པོའ་ིབྱེད་ལས་ན་ིསམེས་ད་ེཉེདི་

བྱིང་རྒོོད་ཀྱིི་དབང་དུ་ཤོར་ཡིོད་མེད་ཡིང་ནས་ཡིང་དུ་བརྟེག་རྒྱུ་དེ་ཡིིན། 

དྲེན་པོ་ཤེས་བཞིིན་གཉེིས་བརྟེན་པོོར་གྱུར་ཡིོད་ན་བྱིང་རྒོོད་གཉེིས་མ་

སྐྱེས་གོང་ནས་དེ་གཉེིས་ངོས་བཟུང་སྟེ་དེ་དག་སྐྱེ་བར་སྔོན་འགོག་ཐུབ་

ཀྱི་ིརདེ། འད་ིནི་ཕྱིིའ་ིདམགིས་རྟེནེ་ཞིགི་བཟུང་སྟ་ེསྒོམོ་རྒྱག་ཚུལ་མདརོ་

བསྡུས་ཤགི་ཡིནི།
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 སྒོོམ་རྒྱག་ཚུལ་གཞིན་ཞིིག་ནི་ནང་གི་སེམས་དེ་ཉེིད་ལ་བལྟ་

བའ་ིཐགོ་ནས་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེཡིནི། ས་ོསོའ་ིསམེས་ད་ེརང་བབས་སུ་གསལ་

པོརོ་བཞིག་སྟ།ེ འདས་པོའ་ིདུས་སུ་བྱུང་བ་རྣམས་དང༌། མ་འངོས་

པོར་གང་བྱདེ་ཀྱི་ིའཆོར་གཞི་ིསགོས་གང་ཡིང་མ་བསམས་ཤངི༌། རྣམ་

རྟེགོ་གང་ཡིང་སྐྱརེ་མ་བཅུག ས་ོསོའ་ིསམེས་ད་ེགང་དུ་ཡིདོ་པོར་སྣང་ག་ི

འདུག ང་ཚའོ་ིའཛམ་གླེངི་ནང་ག་ིགནས་ཚུལ་ཤསེ་པོ་མང་ཆོ་ེབ་མགི་

ཤེས་བརྒྱུད་དེ་ཡིོང་གི་ཡིོད་སྟབས་ཕལ་ཆོེར་ཁྱེེད་ཚོའི་བསམ་པོར་དེ་

ཉེདི་མགི་དང་མཉེམ་དུ་ཡིདོ་དམ་སྙིམ་སྲིདི། འདི་ན་ིདབང་ཤསེ་ལ་ཧ་ཅང་

ལྟསོ་དྲེགས་པོའ་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་ཡིནི། 

 འནོ་ཀྱིང་ཡིིད་ཤེས་ཞིེས་པོ་ཟུར་དུ་ཡིོད་པོ་ང་ཚོས་རྟེོགས་ཐུབ། 

དཔོེར་ན་ཡིིད་སྒྲི་ལ་ལྷག་པོར་ཕྱིོགས་པོའི་སྐབས་སུ་མིག་ཤེས་ལ་སྣང་བ་

ད་ེང་ཚསོ་ངསེ་མ་ིཐུབ། འདསི་ཡིདི་ཤསེ་ཀྱིིས་མགི་ཤསེ་ཀྱིི་གཟུང་ཡུལ་

དེ་ལས་རྣ་ཤེས་ཀྱིིས་སྒྲི་ཐོས་པོ་དེར་དོ་སྣང་ཆོེ་བ་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡིོད་པོ་བསྟན་

གྱི་ིཡིདོ།’’

ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘སམེས་ཀྱི་ིརང་བཞིནི་ད་ེཉེདི་ཤསེ་པོའ་ིཆོདེ་ནང་སམེས་

ལ་དམིགས་པོའི་སྒོོམ་གྱིི་རིགས་འདིའི་དམིགས་རྟེེན་དེ་ཉེིད་ཐོག་མར་

ངསོ་བཟུང་བ་ཡིནི། སྒོམོ་འད་ིརིགས་ས་ཆོ་ཁ་ཁུ་སམི་པོ་ོདང༌། ད་ེཡིང་

དུས་ཚདོ་ལགེས་ཤསོ་ན་ིསྔ་དྲེ་ོསམེས་དྭངས་མ་དང༌། གྲུང་པོ་ོཡིདོ་པོའ་ི

སྐབས་ལ་ཡིནི།
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 ཡིང་དེ་མིན་པོའི་ཆོོས་རྣམས་ཀྱིི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་

རྟེགོས་རྒྱུར་ཕན་ཐགོས་ཡིདོ་པོའ་ིསྒོམོ་ཐབས་གཞིན་ཞིགི་ཡིདོ། སྤྱིརི་

བཏིང་ཆོོས་རྣམས་བདག་གིས་ལོངས་སྤྱིད་བྱར་གྱུར་པོའི་ཆོོས་དང༌། 

ད་ེདག་ལངོས་སྤྱིདོ་བྱདེ་ཀྱི་ིབདག་བཅས་གཉེསི་སུ་དབྱ།ེ’’ ཞིསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ལུས་སེམས་གཉེསི་པོ་ོགང་ཟིག་དེའ་ིལངོས་སུ་སྤྱིད་

བྱ་ཡིནི། ང་ཚརོ་སམེས་དང༌། ལུས་པོ་ོགཉེསི་ལས་ཐ་དད་པོའ་ིང་ཞིགི་

ཡིདོ་པོ་ལྟ་བུར་སྣང་ག་ིཡིདོ། དཔོརེ་ན་ང་ཚསོ་ངའ་ིགཟུགས་པོ་ོམདགོ་

ངན་འད་ིཞིསེ་དང༌། ཡིང་ན་ངའ་ིསམེས་ངན་པོ་འད་ིཞིསེ་བསམས་ཚ་ེང་

ཚོའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་སྣང་ཚུལ་ལ་སེམས་དེ་ཉེིད་ང་མ་ཡིིན་པོར་སྣང་གི་ཡིོད། 

དསེ་ན་ཁ་ོརང་ག་ིསམེས་དང༌། ཡིང་ན་གཟུགས་པོ་ོགཉེསི་པོ་ོགང་ཡིང་

མནི་པོའ་ིབཀྲ་ཤསི་ད་ེགང་འདྲེ་ཞིིག་ཡིདོ། ཁྱེདེ་ཚསོ་རགི་པོ་འད་ིརང་

ཉེདི་ལ་སྦྱོར་དགསོ། ས་ོསོའ་ིངའ་ོསྙིམ་པོ་དརེ་སྦྱོར་དགསོ། སམེས་དང་

ལུས་གཉེསི་ལ་སྦྱོར་ན་ད་ེའདྲེའ་ིང་ད་ེགང་དུ་འདུག་གམ།’’ ཞིསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘རང་བཞིནི་གྱིསི་མདེ་པོ་ད་ེན་ིདོན་དམ་པོ་ཞིསེ་པོའི་

བདནེ་པོ་མཐར་ཐུག་ད་ེཡིནི། མ་བརྟེག་པོའ་ིཐ་སྙིད་པོའ་ིབློ་ོལ་སྣང་བའ་ི

ང་དེ་ནི་ཐ་སྙིད་པོའི་བྱ་བྱེད་སོགས་ཀྱིི་རྟེེན་དུ་གྱུར་པོའི་ལྟོས་ནས་གྲུབ་

པོའ་ིང་ད་ེཡིནི་ཞིངི༌། ཐ་སྙིད་པོའ་ིབྱ་བྱདེ་སགོས་ཀྱི་ིརྟེནེ་དུ་གྱུར་པོ་ཡིནི། 

ད་ེན་ིཀུན་རྫོབ་བདནེ་པོ་ཡིིན། ང་དེའ་ིགནས་སྟངས་སམ། གནས་ཚུལ་ལ་

དཔྱོད་པོ་ན་ང་དེ་ཉེིད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རང་བཞིིན་གྱིིས་གྲུབ་པོར་སྣང་ཡིང་

རང་བཞིནི་གྱིསི་མ་གྲུབ་པོ་གསལ་པོརོ་ཤསེ་ཐུབ།’’ ཅསེ་དང༌།
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 ཡིང༌། ‘‘བདག་དང༌། ད་ེབཞིནི་བད་ེབ་དང་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་

ཀུན་རྫབོ་ཏུ་ཡིདོ་པོའ་ིདབང་གསི་སྙིངི་རྗེེ་དང༌། གཞིན་གཅསེ་འཛནི་གྱི་ིབློ་ོ

རྣམས་བསྐྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆོེན་པོོར་འགྱུར་བ་ལྟར་ཆོོས་རྣམས་ཀྱིི་གནས་

ལུགས་མཐར་ཐུག་རང་བཞིིན་གྱིིས་མ་གྲུབ་པོའི་སྟོང་པོ་ཉེིད་འདི་ཡིིན་

པོས་ཤསེ་རབ་གོང་འཕལེ་དུ་གཏིངོ་རྒྱུ་ཡིང་གལ་ཆོནེ་པོ་ོཡིིན། ཐབས་

དང་ཤེས་རབ་ཀྱིི་རྣམ་པོ་དེ་གཉེིས་ཟུང་འབྲེལ་དུ་སྒོོམ་པོའི་ཚེ་ཤེས་རབ་

གཏིིང་ཟིབ་ཏུ་ཕྱིིན་ཏིེ་གཉེིས་སྣང་གི་སྤྲོོས་པོ་ཡིལ་འགྲོོ་གི་ཡིོད།’’jམཆོན། 

ཅསེ་སགོས་དང༌། གཞིན་ཡིང་དགོས་གཅདོ་བཀའ་འདྲེ་ིཞུས་ཁག་ལ་

བཀའ་ལན་སྩལ། 

  (Barre) ས་གནས་སུ་ (Insight Meditation Society) 

ནང་པོའ་ིསྒྲུབ་གྲྭར་ (Brown University) བྷ་ོརནོ་ཆོསེ་མཐོའ་ིསློབ་

གཉེེར་ཁང་དུ་ཞིབས་བཀོད་ཀྱིིས་ཐོག་མར་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སུ་

དྲེ་ིབ་དྲེསི་ལན་དང༌། ད་ེནས་སྐུ་མགྲོནོ་ང་ོསྤྲོདོ། གཞིན་མ་ིགྲོངས་ཆོགི་

སྟོང་ཙམ་འདུ་འཛོམས་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་གསུང་བཤད་

སྤྱི་ིའགྲོ་ེདང༌། དམགིས་བསལ་ལས་འབྲས་ཀྱི་ིསྐརོ་ལས་བརྩོམས་ཏི་ེ

གསུང་བཤད་སྩལདནོ། ‘‘བད་ེབ་དང་སྡུག་བསྔལ་ན་ིརང་ག་ིསྔནོ་མའ་ི

ལས་ལས་བྱུང་བ་ཡིནི། ལས་ཞིསེ་པོ་འད་ིཚགི་སྒྲུབ་ཐུང་ངུ་གཅགི་གི་

ནང་འགྲོལེ་བཤད་བྱདེ་ཐུབ་པོ་སྟ།ེ ལས་བཟིང་པོ་ོབྱས་ན་ཡིག་པོ་ོདང༌། 

ངན་པོ་བྱས་ན་སྡུག་པོ་ོཡིངོ་བ་འད་ིཡིནི།

 ཀརྨ་ཞིེས་པོའི་ལེགས་སྦྱོར་སྐད་ཀྱིི་ཚིག་དེ་ལས་ལ་གོ་གི་ཡིོད། 
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ལས་གསགོ་ཚུལ་གྱི་ིཆོ་ནས་བཤད་ན། ལུས་ངག་ཡིདི་གསུམ་གྱི་ིལས་

གསུམ་དང༌། ད་ེདག་ག་ིའབྲས་བུའ་ིཆོ་ནས་བཤད་ན། ལས་ལ་དག་ེ

བ་དང༌། མ་ིདག་ེབ། ལུང་མ་བསྟན་བཅས་གསུམ་ཡིདོ། དུས་ཀྱི་ིཆོ་ནས་

ལས་ལ། ལས་ལ་འཇུག་རྒྱུའ་ིབསམ་བློ་ོགཏིངོ་བའི་སྐབས་ཀྱི་ིསམེས་

པོའ་ིལས་དང༌། སམེས་པོ་དསེ་བསྐྱདེ་པོའ་ིལུས་ངག་གི་བྱ་བར་དངསོ་

སུ་ཐནོ་པོའ་ིབསམ་པོའ་ིལས་བཅས་རགིས་གཉེསི་ཡིདོ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘སངས་རྒྱས་ཀྱིསི་བདག་ཉེདི་བདག་གི་མགནོ་ཡིནི་པོ་

དང༌། ཐམས་ཅད་རང་ཉེདི་ལ་རག་ལས་ཡིདོ་པོར་གསུངས་ཤངི༌། དསེ་

བད་ེབ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཞིསེ་པོ་ད་ེཕྱི་ིནས་བྱུང་བ་མ་ཡིནི་པོར། རང་རྒྱུད་

ཀྱི་ིདག་ེབ་དང་མ་ིདག་ེབའ་ིལས་ལས་བྱུང་བར་བཤད་ཀྱི་ིཡིདོ། ལྟ་བ་འདི་

ཉེནི་རའེ་ིའཚ་ོབའི་ནང་བདེ་སྤྱིདོ་ཆོནེ་པོ་ོཡིདོ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ང་ོམའ་ིལག་ལནེ་ནས་བཤད་ན། ནག་ཉེསེ་ཀྱི་ིབྱ་སྤྱིདོ་

འགགོ་སྲུང་བྱདེ་པོའ་ིཐབས་ཤསེ་མཆོགོ་ཏུ་གྱུར་པོ་ནི། རང་ཉེདི་སྟངས་

འཛནི་བྱ་རྒྱུ་འད་ིཡིནི། ནང་སམེས་ཀྱི་ིའགྱུར་བའ་ིཐགོ་ནས་ནག་ཉེསེ་ཀྱི་ི

བྱ་སྤྱིདོ་རྣམས་བཀག་སྟ་ེསྤྱི་ིཚགོས་ནང་ཞི་ིབད་ེསྤེལེ་ཐུབ། རང་ཉེདི་ཞུ་

དག་བྱདེ་རྒྱུ་ན་ིགལ་ཆོ་ེཤསོ་ཡིནི། དསེ་ན་རང་ཉེདི་ཀྱི་ིའགན་རང་ཉེདི་

ཀྱིིས་འཁུར་དགོས་པོར་གསུངས་པོའི་ནང་པོའི་ལྟ་བ་འདི་ཕན་ཐོགས་

ཆོནེ་པོ་ོཡིདོ། གང་ཡིནི་ཞི་ེན་འདསི་རང་གཞིན་གཉེསི་ཀའ་ིཁ་ེཕན་གྱི་ི

དོན་དུ་རང་ཉེིད་ལ་བརྟེག་དཔྱོད་དང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་དགོས་པོ་

བསྟན་གྱི་ིཡིདོ།
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 ལས་ཀྱིི་འབྲས་བུ་ལ་རིགས་མི་འདྲེ་བ་དུ་མ་ཞིིག་གསུངས་ཡིོད་

པོ་ལས། གཅགི་ལ་རྣམ་སྨོནི་གྱི་ིའབྲས་བུ་ཟིརེ། ད་ེན་ིམ་ིཞིགི་མ་ིདག་ེ

བའི་ལས་ཀྱིི་དབང་གིས་ངན་འགྲོོ་དུད་འགྲོོ་ལྟ་བུའི་སྐྱེ་བ་བློངས་པོའི་སྐྱེ་

བ་ལྟ་བུ་དེ་ཡིནི། གཞིན་ཞིགི་ལ་མྱོངོ་བ་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་ིའབྲས་བུ་ཞིསེ་ཟིརེ། 

དེ་ནི་སྲིོག་བཅད་པོའི་ལས་ཀྱིི་དབང་གིས་ངན་འགྲོོར་སྐྱེས་པོའི་རྗེེས་སུ་

རམི་གྱིསི་སླར་མིར་སྐྱསེ་པོ་ན་ཡིང་ཚ་ེཐུང་བར་འགྱུར་བ་ད་ེཡིིན། 

 འབྲས་བུ་ཚེ་ཐུང་བ་ཡིོང་བ་འདི་གང་ཟིག་གཞིན་ཞིིག་གི་ཚེ་

ཐུང་དུ་བཏིང་བའ་ིརྒྱུ་དང་མྱོངོ་བ་མཐུན་པོའི་ཆོ་ནས་ཡིནི། ཡིང་གཞིན་

ཞིགི་ལ་བྱདེ་པོ་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་ིའབྲས་བུ་ཟིརེ། ད་ེན་ིསྲིགོ་གཅདོ་ལྟ་བུའ་ིམ་ི

དགེ་བའི་ལས་ལ་རང་བཞིིན་གྱིིས་འཇུག་རྒྱུའི་བག་ཆོགས་ཡིོད་པོ་དེ་

ཡིནི། དརེ་མ་ཟིད་འབྲས་བུ་ཐུན་མངོ་དུ་མྱོངོ་རྒྱུའ་ིལས་ཀྱིང་ཡིདོ། ད་ེགང་

ཟིག་མང་པོོ་ཞིིག་གིས་སྤྱིི་མཐུན་གྱིི་ལས་ཤིག་བསགས་ནས་འབྲས་

བུ་ཐུན་མངོ་དུ་མྱོངོ་བ་སྟ།ེ དཔོརེ་ན་ཕྱིིའ་ིཁརོ་ཡུག་སོགས་ཐུན་མངོ་དུ་

ལངོས་སུ་སྤྱིདོ་པོ་ལྟ་བུའ།ོ། འདརི་བཀདོ་པོའ་ིདཔོ་ེརྣམས་དག་ེཔོའ་ིལས་

ལ་ཡིང་མཚུངས་པོར་སྦྱོར་ཆོོག་པོ་ཡིནི།

 འདརི་ཤསེ་པོར་བྱདེ་དགསོ་པོ་ན།ི འད་ིལྟ་བུའ་ིལས་ཀྱི་ིསྐརོ་

གྱིི་ནང་པོའི་ལྟ་བའི་རྣམ་གཞིག་འདིས་མིའི་སྤྱིི་ཚོགས་ལ་ཞིབས་འདེགས་

བཟིང་པོ་ོཞིགི་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡིདོ། ངསོ་ཀྱི་ིར་ེབ་ལ་ཆོསོ་ཕྱིགོས་ནས་

ཡིནི་རུང་མནི་རུང༌། འགྲོ་ོབ་མིའ་ིཡིར་རྒྱས་ལ་སྨོན་པོའ་ིབསམ་ཚུལ་

དང༌། ཐབས་ལམ་ཕན་ཐགོས་ཅན་རྣམས་ཕྱིགོས་བསྡུས་བྱདེ་ཆོདེ་ང་
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ཚསོ་ཕན་ཚུན་གྱི་ིལམ་སྲིོལ་རྣམས་སླབོ་སྦྱོངོ་བྱ་དགསོ།’’jམཆོན། ཞིསེ་

སགོས་སྩལ།

 ཚསེ་ ༡༣ ཉེནི་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་ནའེུ་འཇར་སརི་ཕབེས་

ཞིབས་བཀདོ་ད་ེསགོ་དགནོ་ཆོསོ་འཕལེ་གླེངི་དང༌། བཀྲ་ཤསི་དག་ེ

འཕལེ་གླེངི༌། བཀྲ་ཤསི་ལྷུན་པོ་ོདགནོ་པོ་བཅས་སུ་གནས་གཟིགིས་

དང་འདུ་ཁང་མཛད་སྒོ་ོམདརོ་བསྡུས། ཕྱི་ིརལོ་ཏུ་དབུ་གུར་དང་བཞུགས་

ཁྲོི་སྔོན་སྒྲིོན་ཐོག་སོག་རིགས་གཙོ་གྱུར་དད་འདུས་ལྔ་བརྒྱ་སྐོར་ལ་བློོ་

སྦྱོོང་ཚིགས་བརྒྱད་མའི་སྒོོ་ནས་གསུང་ཆོོས་དང་སེམས་བསྐྱེད་སྨོོན་

ལམ་གྱི་ིཚུལ་དུ་བཟུང་བ། ཡིགི་དྲུག་ལྗོགས་ལུང༌། ཆོསོ་ཀྱི་ིབཀའ་སླབོ་

བཅས་སྩལ་མཇུག་གྲོོང་ཁྱེེར་སྤྱིི་ཁྱེབ་དང་མངའ་སྡེེའི་གྲོོས་ཚོགས་འཐུས་

མ་ིབཅས་ནས་དགའ་བསུའ་ིགསུང་བཤད་གནང༌། 

  (Karma Triyana Dharmachakra) བཀའ་བརྒྱུད་ཆོསོ་

ཚགོས་སུ་ཐུབ་དབང་མཚན་སྔགས་དང༌། ཡིགི་དྲུག་ག་ིལྗོགས་ལུང༌། 

སྡེེ་གཞུང་རིན་པོ་ོཆོེའི་ཆོོས་ཚོགས་རྗེེ་བཙུན་ས་སྐྱ་ལྟེ་གནས་སུ་བྱང་ཆུབ་

ལམ་སྒྲིནོ་གྱི་ིལྗོགས་ལུང་བཅས་སྩལ། རྭ་སྟདོ་སྐྱངོ་བློ་སྤྲུལ་སྐུ་སགོས་

ནས་གོ་སྒྲིིག་ཞུས་པོ་ལྟར་མི་ཚོགས་སྟོང་ཕྲེག་དྲུག་ཙམ་འདུས་པོའི་

ཚོགས་ཆོེན་ཐོག་བདེན་བཞིིའི་སྐོར་ལས་བརྩོམས་པོའི་གསུང་བཤད་

སྩལ། ནེའུ་ཡིགོ་འགྲོམེས་སྟནོ་ཁང་གི་གཙ་ོའཛནི་གནད་ཡིདོ་ཁག་ལ་

མཇལ་འཕྲེད་དང་བོད་ཀྱིི་སྐུ་ཐང་མཆོོད་ཆོས་སོགས་ལ་གཟིིགས་སྐོར་

བསྐྱངས། 
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 འགྲོམེས་སྟནོ་ཁང་ད་ེདང༌། སྦུ་ལ་ོམངི་ཀྲནོ་ (Bloomington) 

དུ་ཡིདོ་པོའ་ི (Tibet Society) ཐུན་མངོ་གསི་ག་ོསྒྲིགི་ཞུས་པོའ་ིཚགོས་

འདུའ་ིཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་སྙིངི༌། ‘‘བདོ་སྐོར་འགྲོམེས་སྟོན་འད་ིའདྲེ་

བྱས་པོ་ནི་མི་མང་རྣམས་ལ་རིག་གཞུང་ངོ་སྤྲོོད་བྱ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆོེན་

པོ་ོཡིདོ། ང་ཚ་ོབདོ་མ་ིཚརོ་ཁྱེད་དུ་འཕགས་པོའ་ིརགི་གཞུང་ཞིགི་ཡིདོ། 

དངསོ་པོོའ་ིཆོ་ནས་ང་ཚ་ོསྐྱ་ོཔོ་ོཡིནི་ནའང༌། ཆོསོ་དང༌། རགི་གཞུང་གི་

ཐོག་ནས་ཕྱུག་པོ་ོཡིོད་པོས་ང་ཚོར་འཛམ་གླེིང་ལ་ཞིབས་འདེགས་ཞུ་ཐུབ་

པོའ་ིཆོ་རྐྱེནེ་མང་པོ་ོཚང་ཡིདོ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘བདོ་ཀྱི་ིརགི་གཞུང་གསི་རྐྱེནེ་པོས་བདོ་མ་ིཚ་ོདུས་

སྐབས་ཕལ་ཆོརེ་སྣང་བ་སྐྱདི་པོ་ོཡིདོ། ང་ཚའོ་ིངསོ་ནས་འད་ིལ་ད་ོསྣང་

བྱུང་མདེ་ཀྱིང༌། ནུབ་ཕྱིགོས་པོ་རྒྱ་གར་ལ་ལྟ་སྐརོ་ཡིངོ་མཁན་ཚོས་ང་

ཚོ་སྣང་བ་སྐྱིད་པོོ་ཡིོད་པོ་འདི་ལ་དོ་སྣང་བྱུང་ནས་ང་ཚོའི་གསང་བ་དེ་

གང་རདེ་དམ་ཞིསེ་འདྲེ་ིག་ིའདུག རམི་པོས་ངསོ་ཀྱི་ིབསམ་པོ་ལ་དེ་ན་ི

ཐབས་ཚུལ་དུ་མའི་སྒོོ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་སྤྱིོད་ཚུལ་སྙིིང་རྗེེའི་

སྐོར་ནན་ཏིན་གསུངས་པོའི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ཆོོས་ཀྱིི་རིག་གཞུང་

འདིའ་ིརྐྱེེན་གྱིསི་རདེ་སྙིམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། 

 ཡི་ིག་ེའབྲ་ིཀློགོ་ཤསེ་རུང་མ་ཤསེ་རུང༌། སམེས་ཅན་ཐམས་

ཅད་རང་ག་ིཕ་མ་ཡིནི་པོ་ང་ཚོའ་ིརྣ་བས་ཐསོ་ཤངི༌། ཁ་ནས་ཀྱིང་ཤདོ་

རྒྱུར་གམོས་བསྡེད་ཡིདོ། མ་ིགཏུམ་མདགོ་ཁ་པོ་ོཞིགི་ཡིནི་ནའང་ཁོའ་ིཁ་

ནས་མ་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅསེ་ཐནོ་གྱི་ིཡིདོ། བསམ་བློ་ོའད་ིནི་ང་ཚ་ོ
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སྐྱདི་པོ་ོཡིངོ་བའ་ིརྒྱུ་ཡིནི་པོ་ཚོར་གྱི་ིའདུག དསེ་ཉེནི་རའེ་ིའཚ་ོབའི་ནང་

དཀའ་ངལ་ཛ་དྲེག་འཕྲེད་དུས་ལྷག་པོར་ཕན་ཐགོས་ཡིདོ། འནོ་ཀྱིང་ང་

ཚ་ོབོད་པོ་ཚོས་སྙིིང་རྗེེའི་སྐོར་ཤོད་བཞིིན་དུ་ང་ཚོའི་ཡིི་དམ་གྱིི་ལྷ་ཁ་ཤས་

ཧ་ཅང་དྲེག་པོོ་ཡིོད་པོ་འདི་ལ་ཁྱེེད་རང་ཚོས་གང་འདྲེ་ཡིིན་ནམ་སྙིམ་

སྲིདི། དའེ་ིསྐརོ་ངསོ་ཀྱིསི་གསལ་བཤད་ཞུ་ག་ིཡིནི།’’ ཞིསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ལྷ་ཡི་ིཚགོས་མང་པོ་ོཞིགི་ཡིདོ་སྟབས་འཇིག་རྟེནེ་པོ་

དང༌། འཇགི་རྟེནེ་ལས་འདས་པོའི་ཡི་ིདམ་གྱི་ིདབྱ་ེབ་འབྱདེ་རྒྱུ་ཤནི་ཏུ་

གལ་ཆོནེ་པོ་ོཡིནི། ད་ེམནི་འཇགི་རྟེནེ་པོའ་ིཡུལ་ལྷ་ཞིགི་འཇགི་རྟེནེ་ལས་

འདས་པོའ་ིསྔགས་བློ་མདེ་ཀྱི་ིལྷ་དང་ནརོ་ཉེནེ་ཡིདོ། མའི་ིཁགོ་པོའ་ིནང་

ཞུགས་ནས་མི་དེ་རྟེེན་དུ་བེད་སྤྱིོད་བྱེད་མཁན་གྱིི་འཇིག་རྟེེན་པོའི་ལྷ་ཡིོད་

ནའང༌། ད་ེརྣམས་ཀྱིང་ང་ཚ་ོབཞིནི་ཉེནོ་མངོས་པོ་འདོད་ཆོགས་དང་ཞིེ་

སྡེང་ཡིདོ་མཁན་ཞིགི་ཡིནི། ང་རང་ཚ་ོསྐྱ་ེབ་བརྒྱུད་ནས་ཡིངོ་སྐབས་ད་ེ

ཚའོ་ིསྐྱ་ེབ་ལནེ་མྱོངོ་བ་དང༌། ཁངོ་ཚ་ོཡིང་ང་ཚ་ོནང་བཞིིན་མིའ་ིསྐྱ་ེབ་

ལནེ་མྱོངོ་ཡིདོ། ནང་པོའ་ིངསོ་ནས་བྱས་ན། སམེས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ིལས་

བཟིང་ངན་འདྲེ་མིན་གྲོངས་ལས་འདས་པོ་ཡིོད་པོའི་རྐྱེེན་གྱིིས་སེམས་

ཅན་གྱིི་རྣམ་པོ་ཡིང་འདྲེ་མིན་གྲོངས་ལས་འདས་པོ་འབྱུང་གི་ཡིོད་པོ་

བཤད་ཀྱི་ིཡིདོ།

 འཇིག་རྟེེན་ལས་འདས་པོའི་ལྷ་ལ་བདེན་པོ་མཐོང་བའི་ལམ་

ཐབོ་པོའ་ིབྱང་ཆུབ་སམེས་དཔོའ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཡིནི་པོ་བཅས་གཙ་ོ

བ་ོརགིས་གཉེསི་ཡིདོ། བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔོའ་ིཚུལ་སྟནོ་པོའ་ིགྲོས་ལ་
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ཡིང༌། དནོ་ལ་སངས་རྒྱས་ཡིནི་ཀྱིང་བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔོའ་ིཚུལ་བཞིསེ་

པོ་དང༌། དནོ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའ་ཡིནི་པོ་བཅས་ནང་གསསེ་

རགིས་གཉེསི་ཡིདོ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔོའ་ད་ེདག་

གི་ནང་ཆོོས་སྲུང་གི་རྣམ་པོར་བཞིེངས་པོ་མགོན་པོོ་ཕྱིག་དྲུག་དང༌། 

དཔོལ་ལྡན་ལྷ་མ་ོལ་སགོས་པོ་དུ་མ་ཡིདོ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ལྷའ་ིརྣལ་འབྱོར་ཉེམས་སུ་བློངས་པོ་འད་ིསམེས་ཅན་

གྱིི་དོན་ཡིོངས་སུ་རྫོགས་པོར་སྒྲུབ་ཐུབ་པོའི་ཆོེད་གཙ་ོབོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་

ག་ོའཕང་ག་ིམཆོགོ་ག་ིདངསོ་གྲུབ་ཐབོ་པོའ་ིདནོ་དུ་ཡིནི། སྤྱིརི་སྔགས་

ལམ་འདི་ཟིབ་གསལ་གཉེིས་སུ་མེད་པོའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིིས་བསྡུས་པོ་

ཞིགི་ཡིནི་པོས། ཟིབ་པོ་ན་ིཟིབ་མ་ོསྟངོ་པོ་ཉེདི་རང་བཞིནི་མདེ་པོ་རྟེགོས་

པོའ་ིཡི་ེཤསེ་དང༌། གསལ་བ་ན་ིལྷན་ཅགི་ཏུ་ཡི་ེཤསེ་ད་ེཉེདི་ལྷའ་ིདཀྱིལི་

འཁརོ་གྱི་ིརྣམ་པོར་ཤར་བ་ད་ེཡིནི། ཡི་ེཤསེ་དེའ་ིསྣང་ཆོ་ལྷ་དང་རྟེནེ་གྱི་ི

དཀྱིིལ་འཁརོ་སགོས་སུ་ཤར་ཞིངི༌། ཡི་ེཤསེ་ད་ེཉེདི་ཀྱི་ིངསེ་པོའ་ིཆོ་དསེ་

ད་ེདག་ག་ིརང་བཞིནི་མདེ་པོ་རྟེགོས་པོ་ཡིིན།’’ ཞིསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ལྷ་ཡི་ིརྣལ་འབྱརོ་སྐྱངོ་བའི་རྣལ་འབྱརོ་པོ་རབ་ཀྱིསི་

སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་གི་མཆོོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པོའི་དོན་གཉེེར་བྱེད་

ཅངི༌། འབྲངི་གསི་དངསོ་གྲུབ་ཆོནེ་པོ་ོབརྒྱད་གང་རུང་དང༌། མཐའ་མས་

ཞི་ིརྒྱས་དབང་དྲེག་ག་ིལས་བཞི་ིསྒྲུབ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ིཡིདོ། འད་ིམཐའ་

དག་གཞིན་གྱི་ིཕན་བད་ེསྒྲུབ་པོའ་ིཆོདེ་ཡིནི།’’ ཞིསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ཕྱིོགས་གཞིན་ནས་ཐདོ་པོས་མ་ིརྟེག་པོ་མཚནོ་པོ་དང༌། 
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ར་ོཡིསི་བདག་མདེ་པོ་མཚནོ་གྱི་ིཡིདོ། འཇགི་རྟེནེ་ལས་འདས་པོའ་ིལྷ་

ལ་ཐདོ་སྐམ་ལྔས་ཡི་ེཤསེ་ལྔ་དང༌། རྒྱལ་བ་རགིས་ལྔ་མཚནོ་གྱི་ིཡིདོ། 

བཤད་པོ་འད་ིའདྲེ་བ་ན་ིལྷ་ཁྲོ་ོབ་ོརྣམས་ཤསེ་པོའ་ིཆོདེ་དུ་དགསོ་པོ་ཡིནི།

 ལྷ་ཁྲོོ་བོ་རྣམས་ཀྱིི་བསྟོད་པོའི་ནང་སྐབས་གང་དུའང་ཆོོས་ཀྱིི་

སྐུའམ། བྱམས་བརྩོ་ེལས་མ་ིགཡི་ོབ་ཞིེས་འཁདོ་ཡིདོ། གལ་སྲིིད་སྔགས་

ཀྱིི་རྣལ་འབྱོར་པོས་སྔོན་འགྲོོ་དགོས་ངེས་ཀྱིི་སྙིིང་རྗེེ་ཤུགས་དྲེག་མེད་

པོར་དྲེག་པོོའ་ིཉེམས་ལེན་འདི་འདྲེ་བྱས་ན་ཕན་པོ་ལས་གནོད་ཚབས་ཆོེ་

བ་ཡིདོ། བདོ་ཀྱི་ིགྲུབ་ཆོནེ་ལྷ་ོབྲག་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིསི་བྱམས་

སྙིངི་རྗེ་ེཆོནེ་པོ་ོདང༌། སྟངོ་ཉེདི་ཀྱི་ིག་ོབ་མདེ་པོར་སྔགས་ཉེམས་ལནེ་

བྱས་ནས་དྲེག་སྔགས་བཟླས་ན་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་འཚེ་བྱེད་མཁན་

གྱི་ིགདནོ་འདྲེརེ་སྐྱ་ེཉེནེ་ཡིདོ་ཅསེ་གསུངས་ཡིདོ། སྔགས་ཉེམས་ལནེ་བྱདེ་

པོ་ལ་སྔནོ་འགྲོོའ་ིཆོ་རྐྱེནེ་དང༌། མཚན་ཉེདི་ཆོ་ཚང་བ་དགསོ་རྒྱུ་ཤནི་ཏུ་

གལ་ཆོནེ་པོ་ོཡིནི།’’jམཆོན། ཞིསེ་སགོས་སྩལ།

 ཕྱིི་ཉེིན་ནེའུ་ཡིོག་གྲོོང་ཁྱེེར་ནང་ཡིོད་དྲུང་པོ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཆོོས་

ཚགོས་དྷརྨ་དྷ་ཏུ་དང༌། བཀའ་བརྒྱུད་ཆོསོ་ཚགོས་བཀའ་བརྒྱུད་འཛམ་

གླེངི་ཀུན་ཁྱེབ། རྙིངི་མའ་ིཆོསོ་ཚགོས་ཨི་ོརྒྱན་ཆོསོ་རྫངོ་བཅས་སུ་

བདུད་འཇོམས་རིན་པོོ་ཆོེས་དབུས་འབྲེལ་ཡིོད་ཁག་ནས་གདན་ཞུས་

ལྟར་ཆོབིས་བསྒྱུར་བཀའ་སླབོ་གསུང་བཤད་དནོ་བསྡུས་ར་ེདང༌། དགོང་

དྲེ་ོ (Council on Foreign Relations) ཚགོས་པོར་བདོ་དནོ་དང་

འབྲལེ་བའ་ིགསུང་བཤད་བཅས་རམི་བཞིནི་སྩལ།
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 ད་ེནས་གནམ་གྲུའ་ིཐགོ་མེ་ས་ེཆུ་སད་ (Massachusetts) 

མངའ་སྡེའེ་ིགྲོངོ་ཁྱེརེ་ (Boston) དུ་ (John Kenneth Galbraith) 

ཞུ་བ་དེ་སྔ་རྒྱ་གར་དུ་ཨི་རིའི་གཞུང་ཚབ་གནང་མྱོོང་བ་ཁོང་གི་གཟིིམ་

ཤག་ཏུ་གདན་ཞུས་གསོལ་སྟོན་འབུལ་གཤོམ་དང་འབྲེལ་གནད་ཡིོད་

མ་ིསྣ་བཅུ་སྐརོ་ལྷན་བཀའ་མལོ་ལྷདོ་བཞུགས་བསྐྱངས། (Harvard 

Centre for the Study of World Religions) ལ་མ་ིཚགོས་སྟངོ་

ཕྲེག་གཉེསི་ཙམ་ལ་གསུང་བཤད་སྩལ་དནོ། ‘‘ངསོ་རང་སྙིན་གྲོགས་ཅན་

གྱི་ིཆོསེ་མཐོའ་ིསླབོ་གཉེརེ་ཁང་དང༌། དམགིས་བསལ་དུ་འཛམ་གླེངི་

ཆོོས་ཀྱིི་སློབ་གཉེེར་བྱེད་སའི་ལྟེ་གནས་འདི་ལ་གཏིམ་བཤད་བྱེད་པོའི་

ག་ོསྐབས་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ོབྱུང༌། ངསོ་རང་འདརི་འབྱརོ་མ་ཐག་

ཁྱེདེ་རང་ཚ་ོཚང་མར་དགའ་སྤྲོའོ་ིཚརོ་སྣང་ཞིགི་བྱུང༌། མ་ིནང་ཕན་ཚུན་

འབྲལེ་བ་ཟིབ་མ་ོདགསོ་རྒྱུ་ཤནི་ཏུ་གལ་ཆོནེ་པོ་ོཡིནི། ཕྱི་ིཚུལ་ཞི་ིའཇམ་

མདོག་དང་འདྲེ་ཆོགས་མདོག་ཁ་པོོ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིག་པོོ་ཡིིན་ན་ཡིང༌། 

དསེ་སམེས་གཏིངི་ག་ིའབྲལེ་བ་ང་ོམ་ཞིགི་སྐྲུན་མ་ིཐུབ།

 གལ་ཏི་ེང་ཚརོ་དནོ་དམ་པོའ་ིམཐུན་སྒྲིལི་དང༌། མཛའ་འབྲལེ་

ཞིིག་དགོས་ན་ང་རང་ཚོས་ཐོག་མར་ཕན་ཚུན་ངོ་ཤེས་པོ་བྱེད་དགོས། 

ཕན་ཚུན་ང་ོམ་ཤསེ་ན་ཡིདི་ཆོསེ་རྙིདེ་རྒྱུ་དང༌། དནོ་དམ་པོའ་ིམཐུན་

འབྲེལ་ཞིིག་ཡིོང་དཀའ་བར་མ་ཟིད་ཞིི་བདེ་ཡིོང་རྒྱུ་ཡིང་ཁག་པོོ་ཡིིན། 

དེས་ན་ཕན་ཚུན་ང་ོཤེས་དང་ག་ོརྟེོགས་སྤེེལ་རྒྱུ་ནི་རྩོ་བའི་གནད་དོན་ཞིིག་

ཡིནི། སམེས་དང་སམེས་ཀྱིི་འབྲལེ་བ་བྱདེ་དགསོ། དངེ་སྐབས་གནས་
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ཚུལ་ཁ་ཤས་ནས་མིའི་མཐུན་ལམ་གྱིི་འབྲེལ་བ་ངོ་མ་བྱ་རྒྱུའི་ཐད་ལ་མི་

ལྡང་བ་ཆོགས་ཤངི༌། ད་ེལས་མིའ་ིརནི་ཐང་ལ་བརྩོ་ིམཐངོ་བརླགས་ཏི་ེམ་ི

རྣམས་འཕྲུལ་ཆོས་ཀྱི་ིཆོ་ཤས་ལྟ་བུར་ངསོ་འཛནི་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ།

 གལ་སྲིིད་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་མིའི་རིན་ཐང་ལ་བརྩོི་མཐོང་

བརླགས་ན་ད་ེན་ིདངསོ་གནས་ཐབས་སྡུག་ཡིིན། འགྲོ་ོབ་མ་ིན་ིདངུལ་

དང་རྒྱུ་ཅ་ལག་སགོས་ཀྱི་ིདངསོ་པོ་ོལས་ལྷག་པོ་ཡིནི། དངུལ་དང་ནརོ་

ལངོས་སྤྱིདོ་རྣམས་མིའ་ིབད་ེདནོ་གྱི་ིཆོདེ་དུ་ཡིནི་པོ་ལས། མ་ིརྣམས་

དངུལ་གྱི་ིཆོདེ་དུ་མནི། གལ་སྲིདི་ང་ཚསོ་མིའ་ིརནི་ཐང་དང་མིའ་ིཆོ་ེ

མཐོང་ལ་བརྩོ་ིབཀུར་མ་བྱས་པོར་རྒྱུ་ཅ་ལག་དང༌། ཕྱི་ིདངསོ་པོོའ་ིཡིར་

རྒྱས་འབའ་ཞིགི་ལ་བསམ་བློ་ོབཏིང་བ་ཡིནི་ན། དའེ་ིའབྲས་བུར་སམེས་

མ་སྐྱདི་པོ་དང༌། ལྷངི་འཇགས་མདེ་པོ། ཞུམ་པོ། ཁངོ་དུ་ཆུད་པོ་བཅས་

ཡིངོ་རྒྱུ་ཡིནི།’’ ཞིསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘གཞིན་ལ་བརྩོ་ིམཐངོ་ག་ིབསམ་པོ་འདི་ཡིདོ་ན་ནང་

སམེས་ཀྱི་ིཞི་ིབད་ེདང་བརྟེན་ཆོ་མ་ིབརླག་པོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་གཞིན་ལ་

དམིགས་པོའི་རྩོ་བའི་སེམས་ཁུར་ཞིིག་ཡིོད་ན་གྲུབ་འབྲས་མ་བྱུང་ཡིང་

སམེས་པོ་འཁྲུག་ག་ིམ་རདེ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘བསམ་བློ་ོལགེས་པོར་བཏིང་ན། ཁངོ་ཁྲོ་ོདང་ཞི་ེསྡེང་

གི་ཚོར་བ་ཤུགས་དྲེག་དེ་ནི་ས་ོས་ོརང་ཉེིད་ཀྱིི་བདེ་སྐྱིད་ལ་རྩོ་བ་ནས་ཕན་

ཐགོས་མདེ་པོར་མ་ཟིད། དསེ་རང་ག་ིཉེ་ེའཁརོ་རྣམས་ཀྱིང་མ་སྐྱིད་པོ་

བཟི་ོགི་ཡིདོ་པོར་བརྟེནེ་ཁྱེམི་མཚསེ་དང༌། གྲོགོས་པོོ། ཐ་ན་ཕ་མ་ཡིན་
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ཆོད་ལ་ཕགོ་ཐུག་བྱུང་སྟ་ེརང་དང་རྒྱང་ཐག་རངི་དུ་འགྲོ་ོག་ིཡིདོ། ད་ེའདྲེ་

ཡིིན་དུས་ང་ཚོའི་བསམ་བློོའ་ིའཁྱེེར་སོ་འདི་སོ་སོ་རང་གི་ཉེིན་རེའི་འཚོ་

བ་དང༌། སྤྱི་ིཚགོས་ཀྱི་ིགནས་སྟངས་བཅས་པོར་ཤནི་ཏུ་གལ་ཆོནེ་པོ་ོ

ཆོགས་ཡིདོ།’’ ཅེས་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ང་ཞིསེ་པོ་འད་ིཅ་ིའདྲེ་ཞིིག་ལ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་དང༌། 

སམེས་ཀྱི་ིརང་བཞིནི་ཞིསེ་པོ་འད་ིགང་ཡིནི་པོ་དང༌། སམེས་པོ་བཟིང་

པོ་ོཞིིག་བསྐྱདེ་ན་ཕན་ཐགོས་གང་ཡིདོ་པོ་དང༌། སམེས་ངན་པོ་ཞིགི་

བསྐྱེད་ན་ཕན་གནོད་གང་ཡིོད་པོ་ལ་སོགས་པོར་བསམ་བློོ་ཡིང་ཡིང་

བཏིང་ནས་དཔྱོད་པོ་བྱདེ་དགསོ།’’ ཞིསེ་དང༌། 

 ཡིང༌། ‘‘ངསོ་ཀྱིསི་བཤད་རྒྱུའ་ིསྡེ་ེཚན་གཉེསི་པོ་ནི་བདག་

ག་ིརང་བཞིནི་སྐརོ་ཡིནི། ད་ེལ་ཆོདེ་སྤྱིདོ་མངི་ཚགི་མང་བས་སྐད་སྒྱུར་

བརྒྱུད་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡིནི། སྙིངི་རྗེ་ེདང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ིསམེས་བསྒོམོས་

ཏི་ེསྐྱདེ་པོར་བྱདེ་པོ་ལ་ཤསེ་རབ་ཀྱི་ིགྲོགོས་ངསེ་པོར་དུ་དགསོ། ཤསེ་

རབ་ཀྱིི་གྲོོགས་དང་ལྡན་ན་སྙིིང་རྗེེ་མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་ཐུབ་པོ་གསུངས་

ཡིདོ། འད་ིཇ་ིལྟར་ཡིནི་ཞི་ེན། ཉེནོ་མངོས་པོས་སྙིངི་རྗེ་ེམཐའ་མདེ་དུ་

འཕལེ་བ་ལ་གགེས་བྱདེ་ཅངི༌། ཉེནོ་མངོས་ཅན་གྱི་ིཤསེ་པོ་ད་ེདག་བཅམོ་

པོ་ལ་ཤེས་བྱའི་རང་བཞིིན་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆོེ་བའི་དབང་གིས་

ཡིནི།’’ ཞིསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ཐགོ་མར་ཆོསོ་ཀྱི་ིསྟངེ་དུ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་

ངེས་པོ་ལ་སྔོན་དུ་གང་ཟིག་གི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་གཏིན་ལ་
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འབབེས་དགསོ་པོ་ད་ེགལ་ཆོནེ་པོ་ོཆོགས་ཡིདོ། ཡིནི་ན་ཡིང་གང་ཟིག་

གང་ཡིིན་ངོས་མ་བཟུང་བར་གང་ཟིག་གི་རང་བཞིིན་མཐར་ཐུག་གམ་

ཆོསོ་ཉེདི་ད་ེཤསེ་མི་ཐུབ།

 འ་ོན་གང་ཟིག་ཅེས་པོ་ད་ེགང་ཡིནི་ནམ། བདག་ཅསེ་པོ་དེ་གང་

ཡིནི་ནམ། ནང་པོའ་ིཆོསོ་ཀྱིསི་བདག་མདེ་བཞིདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་ན། བདག་མདེ་

པོར་མི་འགྱུར་རམ་ཞི་ེན། གལ་སྲིདི་ནང་པོས་གང་ཟིག་མདེ་པོ་དང༌། 

བདག་མེད་པོར་བཞིེད་ཀྱིི་ཡིོད་ན་བདག་མེད་སྒོོམ་མཁན་སུ་ཡིང་མེད་

པོར་འགྱུར་བ་དང༌། རང་ཉེདི་ཀྱིསི་གང་ལ་དམགིས་ནས་སྙིིང་རྗེ་ེསྒོོམ་

སའི་ཡུལ་ད་ེཡིང་མདེ་པོར་འགྱུར་གྱི་ིཡིདོ། དསེ་ན་ང་ཚ་ོརང་ག་ིཉེམས་

མྱོོང་གི་ཐོག་ནས་གང་ཟིག་དང་བདག་རྣམས་ཡིོད་པོར་གྲུབ་ཀྱིི་ཡིོད།’’ 

ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ད་ེལྟར་ཆོསོ་རྣམས་རང་གི་ངསོ་ནས་ཡིདོ་པོར་སྣང་

ཡིང་དནོ་དངསོ་པོོའ་ིགནས་ཚདོ་ལ་ད་ེལྟར་མདེ། ད་ེདག་རང་ག་ིངསོ་

ནས་གྲུབ་པོའམ། རང་ག་ིམཚན་ཉེདི་ཀྱིསི་གྲུབ་པོ་ལ་བདག་ཅསེ་ཟིརེ་

ཞིངི༌། ད་ེམདེ་པོ་ན་ིབདག་མདེ་ཡིནི། ད་ེན་ིགང་ཟིག་དང་ཆོསོ་གཞིན་ཀུན་

ལ་མཚུངས་པོ་ཡིནི།’’ ཞིསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ནང་པོའ་ིགྲུབ་མཐའ་ཟིབ་ཤསོ་ཐལ་འགྱུར་བ་ལྟར་ན། 

གང་ཟིག་དེ་ལུས་སེམས་ཀྱིི་ཕུང་པོོ་ལ་བརྟེེན་ནས་བཏིགས་པོ་ཙམ་ཞིིག་

ཡིནི་ཞིངི༌། ལུས་སམེས་གཉེསི་ཀྱིི་ནང་ནས་ཀྱིང་སེམས་ད་ེཕྲེ་བ་དང་

རྒྱུན་མ་ཆོད་པོར་ཡིདོ་སྟབས། ངའམ་གང་ཟིག་ད་ེརྣམ་ཤསེ་ཀྱིི་རྒྱུན་ལ་
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བརྟེནེ་ནས་བཏིགས་པོ་ཙམ་ཞིགི་ཏུ་བཞིག’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘བདག་མེད་ཀྱི་ིདནོ་ཁོང་དུ་ཆུད་པོ་ལ་སྤྱིརི་རྒྱུ་མཚན་

ལ་བསམ་བློོ་བཏིང་སྟེ་དཔྱོད་པོ་བྱེད་པོའི་དཔྱོད་སྒོོམ་ལ་ངེས་པོར་དུ་

འཇུག་དགསོ། དསེ་ན་མགནོ་པོ་ོཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིསི་དབུ་མ་རྩོ་བ་ཤསེ་རབ་ནང་

སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མ་བཀོད་པོ་མཐའ་དག་རིགས་པོའི་རྣམ་གྲོངས་མཐའ་ཡིས་

པོའི་སྒོོ་ནས་ཆོོས་ཐམས་ཅད་རང་དབང་དུ་གྲུབ་པོས་སྟོང་པོའམ་རང་

ག་ིམཚན་ཉེདི་ཀྱིསི་གྲུབ་པོས་སྟངོ་པོར་སྒྲུབ་པོའ་ིཆོདེ་དུ་ཡིནི།’’ ཞིསེ་

དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘གཟུགས་རྣམས་ཀྱི་ིརང་བཞིནི་མཐར་ཐུག་རྐྱེནེ་གཞིན་

ལ་མ་བརྟེེན་པོའི་སྟོང་པོ་དེ་གཟུགས་རྣམས་སྟོང་པོའ་ོཞིེས་པོའི་དོན་དང༌། 

རྒྱུ་མཚན་དེའི་སྒོོ་ནས་གཟུགས་རྣམས་སྟོང་ཉེིད་ཀྱིི་རོལ་པོར་གྱུར་པོ་

ཡིནི། ལག་པོའ་ིངསོ་གཉེསི་བཞིནི་དུ་ངསོ་འད་ིནས་བལྟས་པོའི་ཚ་ེརང་

གི་མཚན་ཉེིད་ཀྱིིས་གྲུབ་པོས་སྟོང་པོའི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་དང༌། 

ངོས་གཞིན་ནས་བལྟས་པོའི་ཚེ་སྟོང་པོ་ཉེིད་ཀྱིི་སྟོང་གཞིི་ཆོོས་ཅན་གྱིི་

སྣང་བ་ད་ེམཐངོ་ག་ིཡིདོ། ད་ེརྣམས་ང་ོབ་ོགཅགི་ཡིནི་པོས་གཟུགས་སྟངོ་

པོ་དང༌། སྟངོ་པོ་ཉེདི་གཟུགས་ཡིནི།’’jམཆོན། ཞིསེ་སགོས་སྩལ། 

 ཚསེ་ ༡༨ ཉེནི་ (Harvard University) ནང་ (Divinity 

School) ཚགོས་ཁང་དུ་ནང་ཆོསོ་དང་སྤྱི་ིཚགོས་འབྲལེ་བའ་ིསྐརོ་བགྲོ་ོ

གླེེང་ཚོགས་འདུར་མཁས་པོ་ཁག་ནས་དོགས་འདྲེི་ཞུས་པོར་བཀའ་

ལན་དང༌། ནང་པོའ་ིསླབོ་ཚགོས་ཁག་ནས་ག་ོསྒྲིགི་གདན་ཞུས་ལྟར་
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མི་གྲོངས་ཆོིག་སྟོང་བརྒོལ་བ་འདུ་འཛོམས་སུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་

ཀྱི་ིསྐརོ་དང༌། སྤྱིདོ་པོ་ཕྱིནི་དྲུག་ལ་བསླབ་ཚུལ་བཅས་ཀྱི་ིསྐརོ་གསུང་

བཤད་སྩལ་སྙིངི༌། ‘‘ནང་པོའ་ིཆོསོ་ཀྱི་ིསྙིངི་པོ་ོན།ི སྙིངི་རྗེེ་དང་བྱམས་པོ་

ལ་བརྟེནེ་པོའ་ིབྱང་ཆུབ་ཀྱི་ིསམེས་ད་ེཡིནི། ཆོསོ་ཁས་ལནེ་མཁན་ཡིནི་

རུང་མིན་རུང༌། བརྩོེ་བའ་ིརནི་ཐང་འད་ིཚང་མས་མྱོངོ་ག་ིཡིདོ་པོས་སྙིངི་

རྗེའེ་ིཚརོ་བ་འད་ིགལ་ཆོནེ་པོ་ོཡིནི། 

 འགྲོོ་བ་མི་རྣམས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ངུའི་དུས་སུ་ཕ་མའི་བྱམས་སྐྱོང་

ལ་ཤནི་ཏུ་རག་ལུས་ཤངི༌། ཁངོ་ཚའོ་ིབྱམས་སྐྱངོ་ལ་མ་བརྟེནེ་པོར་འཚ་ོ

རྒྱུ་ཁག་པོ་ོཡིནི། ཡིང་ང་ཚ་ོན་ཚདོ་རྒོས་པོའ་ིསྐབས་སུའང་གཞིན་གྱི་ི

བྱམས་སྐྱངོ་ལ་བརྟེནེ་དགསོ་པོ་ཡིནི། བྱསི་པོ་དང་རྒོ་བའ་ིགནས་སྐབས་

གཉེསི་ཀྱི་ིདབར་ང་ཚ་ོརང་མག་ོགང་འཚམས་ཐནོ་པོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་

གཞིན་ལ་དེ་ཙམ་བརྟེེན་མི་དགོས་པོར་བརྟེེན་བྱམས་པོའི་ཉེམས་ལེན་

བྱདེ་དགསོ་དནོ་མ་ིའདུག་སྙིམ་ན། འད་ིན་ིནརོ་འཁྲུལ་ཡིནི།

 བྱམས་པོ་དང་སྙིིང་རྗེེའི་ཉེམས་ལེན་བྱེད་མཁན་རྣམས་ནང་

སམེས་ཀྱི་ིཚརོ་བ་ཧ་ཅང་སྐྱདི་ཅངི༌། བག་ཕབེས་པོ་དང༌། ཞི་ིའཇམ་པོ་

ཡིདོ། ད་ེལ་བརྟེནེ་ནས་གཞིན་རྣམས་ཀྱིསི་ཀྱིང་ཚུར་ལ་བྱམས་བརྩོེའ་ི

རྣམ་འགྱུར་སྟནོ་གྱི་ིཡིདོ། ཁངོ་ཁྲོ་ོལ་བརྟེནེ་ནས་དནོ་དམ་པོའ་ིཞི་ིབད་ེ

དང༌། མཛའ་བརྩོ།ེ ཡིདི་ཆོསེ་བཅས་ཡིངོ་མ་ིསྲིདི་ཀྱིང༌། བྱམས་པོ་དང་

སྙིངི་རྗེ་ེལ་བརྟེནེ་ནས་ང་ཚརོ་ག་ོརྟེགོས་དང༌། ཆོགི་སྒྲིལི། མཛའ་སམེས། 

མཐུན་སྒྲིིལ་བཅས་ཡིོང་ཐུབ་ཀྱིི་ཡིོད་པོས་བྱམས་པོ་དང་སྙིིང་རྗེེ་གཉེིས་
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གལ་ཆོ་ེཤསོ་དང༌། རྩོ་ཆོ་ེཤསོ། རནི་ཐང་ཆོ་ེཤསོ་ཡིནི།’’ ཞིསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ང་ཚའོ་ིཡིནོ་ཏིན་བཟིང་པོ་ོཕལ་ཆོ་ེབ་མ་ིགཞིན་ལ་

བརྟེནེ་ནས་བྱུང་བ་ཡིནི། ངསོ་ཀྱིསི་འདིའ་ིརྗེསེ་སུ་འགྲོལེ་བཤད་བྱ་

རྒྱུ་བཞིིན་ཕར་ཕྱིིན་དྲུག་གི་ཉེམས་ལེན་རྣམས་ཧ་ལམ་མཐའ་གཅིག་

ཏུ་སམེས་ཅན་གཞིན་ལ་རག་ལས་ཡིདོ། ད་ེབཞིནི་དུ་ཚུལ་ཁྲོམིས་ཀྱི་ི

ཉེམས་ལནེ་ཐགོ་མར་བྱདེ་པོའ་ིསྐབས་ལ་སྲིགོ་གཅདོ། མ་བྱནི་ལནེ། 

ལགོ་གཡིམེ། རྫུན། ཕྲེ་མ། ཚགི་རྩུབ། ངག་འཁྱེལ། བརྣབ་སེམས། 

གནདོ་སམེས། ལགོ་ལྟ་བཅས་མ་ིདག་ེབ་བཅུ་པོ་ོསྤེང་རྒྱུ་ཡིང་ཕལ་ཆོ་ེབ་

སམེས་ཅན་གཞིན་ལ་ལྟསོ་པོར་མ་ཟིད། མ་ིཚ་ེའད་ིགར་མཚནོ་ན་ཡིང་

གནས་ཁང་ཡིག་པོ་ོདང༌། ལམ་ལ་སགོས་པོའ་ིམཐུན་རྐྱེནེ་སྣ་ཚགོས་

པོ་འད་ིདག་མ་ིགཞིན་གྱིསི་བཟིསོ་པོ་ཡིནི། ད་ེབཞིནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིག་ོ

འཕང་ཐོབ་པོ་ལའང་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆོེ་བའི་བཟིོད་པོའི་ཉེམས་ལེན་ལ་འཇུག་

དགསོ་ཤངི༌། བཟིདོ་པོའ་ིཉེམས་ལནེ་བྱདེ་པོ་ལ་དགྲོ་ཞིགི་དགསོ་པོས་

དགྲོ་རྣམས་རྩོ་བ་ཆོནེ་པོ་ོཡིནི། གནས་ཚུལ་འད་ིལ་གཏིངི་ཟིབ་པོ་ོདང༌། 

ཞིིབ་ཚགས་པོོའ་ིབསམ་བློོ་བཏིང་བ་ཡིིན་ན་སྐབས་ཤིག་ཏུ་རང་ཉེིད་ལ་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་གནོད་པོ་བྱས་པོའི་དགྲོ་བོ་དྭངས་མ་དེས་ཀྱིང་རང་ཉེིད་

ལ་དྲེནི་ཆོནེ་པོ་ོབསྐྱངས་ཡིདོ་པོ་ཤསེ་ཐུབ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘བྱམས་པོ་དང༌། སྙིངི་རྗེ་ེསྐྱསེ་པོ་དསེ་རང་ཉེདི་ཀྱི་ི

བསམ་བློརོ་འགྱུར་ལྡགོ་བྱུང་བ་ཡིནི་ན་ཡིང༌། བསམ་པོ་དེའ་ིདམགིས་

ཡུལ་དུ་གྱུར་པོའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ད་དུང་སྡུག་བསྔལ་དང་བཅས་ཏིེ་



274

གནས་ཡིདོ། དསེ་ན་བྱམས་པོ་དང་སྙིངི་རྗེ་ེསྐྱསེ་པོའ་ིམཚམས་ལ་སམེས་

ཅན་ད་ེདག་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ིརྒྱུ་དང་བྲལ་ཞིིང༌། བད་ེབ་

དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་ན་ཅི་མ་རུང་སྙིམ་པོ་ཙམ་ལས་ལྷག་པོའི་

གཞིན་ཕན་གྱིི་བསམ་པོ་དེ་དག་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱིི་རྒྱུ་དང་

བྲལ་བ་དང༌། བད་ེབ་དང་བད་ེབའ་ིརྒྱུ་དང་ལྡན་པོ་བདག་གསི་བྱ་སྙིམ་

པོའ་ིལྷག་པོའ་ིབསམ་པོ་སྟབོས་ཆོ་ེབ་ཞིགི་བསྐྱདེ་དགསོ།’’ ཞིསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘འདུན་པོ་གང་ན་ཡིདོ་པོ་དེར་ལམ་ཡིདོ་ཅསེ་པོའ་ིབཤད་

སྲིལོ་ན་ིདངསོ་གནས་བདནེ་པོ་ཡིནི། སྐབས་ར་ེང་ཚ་ོགནས་ཚུལ་དཀའ་

ངལ་ཅན་ཞིིག་དང་འཕྲེད་པོའི་ཚེ་འདུན་པོའམ་སེམས་ཤུགས་ཆོག་ནས་

འདི་ལྟ་བུའི་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱིི་ལས་ཀ་འདི་ངས་བྱེད་མི་ཐུབ་སྙིམ་པོའི་

ཞུམ་པོའ་ིལ་ེལ་ོསྐྱ་ེག་ིཡིདོ་ཅངི༌། འདུན་པོ་ཆུང་དུ་སངོ་བ་འདསི་སྡུག་

བསྔལ་གང་ལས་ཀྱིང་སྐྱོབ་པོར་བྱེད་མི་ཐུབ་པོས་དཀའ་ངལ་ཆོེ་ཆུང་ལ་

གཞིགིས་པོའ་ིསྙིངི་སྟབོས་བསྐྱདེ་རྒྱུ་གལ་ཆོནེ་པོ་ོཡིནི།’’ ཞིེས་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘གཞིན་ཕན་དནོ་དུ་གཉེརེ་བའ་ིབྱང་ཆུབ་སམེས་དཔོའ་

རྣམས་ལ་ཉེནོ་སྒྲིབི་དང༌། ཤསེ་སྒྲིབི་གཉེསི་ཀྱི་ིནང་ནས་ཤསེ་སྒྲིབི་ད་ེ

གནདོ་ཚབས་ཆོ་ེལ། འད་ིན་ིབྱང་ཆུབ་སམེས་དཔོའ་རྣམས་ཀྱི་ིསྤེང་བྱ་

གཙ་ོབ་ོཡིང་ཡིནི། ཉེནོ་མངོས་པོའ་ིསྒྲིབི་པོ་ན་ིབྱང་ཆུབ་སམེས་དཔོས་

གཞིན་དནོ་དུ་བདེ་སྤྱིདོ་བྱེད་པོའང་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ། ད་ེལྟ་ན་ཡིང་ཤསེ་སྒྲིབི་

ནི་བདེན་འཛིན་གྱིིས་བཞིག་པོའི་བག་ཆོགས་ལ་བརྗེོད་པོས་དེ་སྤེོང་བར་

ཐགོ་མར་བདནེ་འཛིན་གྱི་ིརྣམ་རྟེགོ་སྤེང་དགསོ། དསེ་ན་བྱང་ཆུབ་སམེས་
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དཔོས་གཞིན་དོན་རྫོགས་པོར་སྒྲུབ་པོ་ལ་ཤེས་སྒྲིིབ་དང་ཉེོན་སྒྲིིབ་གཉེིས་

ཀ་བསལ་དགསོ་པོ་ཡིནི།

 ཉེོན་སྒྲིིབ་མ་ལུས་པོར་སྤེངས་པོའི་སྤེངས་པོ་ལ་ཐར་པོ་ཞིེས་

བརྗེདོ་ཅངི༌། འད་ིན་ིདགྲོ་བཅམོ་པོའ་ིག་ོའཕང་ཡིནི། དའེ་ིསྟངེ་དུ་ཤསེ་

སྒྲིབི་ཟིད་པོ་ལ། རྣམ་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པོའ་ིག་ོའཕང་ངམ། སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ིག་ོའཕང་ཞིསེ་ཟིརེ། གཞིན་དནོ་མཐར་ཕྱིནི་པོ་སྒྲུབ་པོ་ལ་རྣམ་

མཁྱེནེ་གྱི་ིག་ོའཕང་འད་ིཐབོ་དགསོ་པོ་ཡིིན། སམེས་ཅན་གྱི་ིདནོ་དུ་འད་ི

ལྟ་བུའི་བློ་ན་མེད་པོའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པོར་འདོད་པོའི་སེམས་དེ་ལ་བྱང་

ཆུབ་ཀྱི་ིསམེས་ཞིསེ་བརྗེདོ་ཅངི༌། འད་ིན་ིརྒྱུ་འབྲས་མན་ངག་བདུན་གྱི་ི

ནང་ནས་མཐའ་མ་ད་ེཡིནི། ནང་པོའ་ིཆོསོ་ཀྱི་ིནང་སམེས་འད་ིན་ིགཞིན་

ཕན་གྱི་ིབསམ་པོ་ཀུན་གྱི་ིམཆོགོ་ཡིནི། གཞིན་ཕན་གྱི་ིབསམ་པོ་འད་ི

ལག་ལེན་དུ་བཀལ་བ་ན། སྦྱོནི་པོ་དང༌། ཚུལ་ཁྲོམིས། བཟིདོ་པོ། བརྩོནོ་

འགྲུས། བསམ་གཏིན། ཤསེ་རབ་བཅས་ཕར་ཕྱིནི་དྲུག་ག་ིཉེམས་ལནེ་

ལ་འཇུག་ག་ིཡིདོ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘བདག་མདེ་ལ་མཚནོ་ན། ཐགོ་མར་གང་མདེ་རྒྱུའ་ི

བདག་ད་ེངསོ་བཟུང་རྒྱུ་གལ་ཆོ་ེཞིངི༌། ད་ེནས་དེའ་ིམི་མཐུན་ཕྱིགོས་

བདག་མདེ་པོ་ཤསེ་ཐུབ། བདག་མདེ་པོ་ཞིསེ་པོ་ན།ི སྔར་ཡིདོ་པོ་ཞིགི་

ཕྱིསི་སུ་མདེ་པོར་གྱུར་པོའ་ིགནས་ཚུལ་མནི་པོར། དུས་ནམ་དུ་ཡིང་མདེ་

པོ་ཞིགི་ཡིནི། ང་ཚརོ་གང་དགསོ་རྒྱུ་ན།ི དུས་ནམ་ཡིང་གཞི་ིམ་གྲུབ་

པོ་ད་ེཉེདི་གཞི་ིམ་གྲུབ་ཡིནི་པོར་ང་ོའཕྲེདོ་དགསོ་པོ་ད་ེཡིནི། ད་ེལྟར་ང་ོ
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མ་འཕྲེོད་པོའི་དབང་གིས་འདོད་ཆོགས་དང་ཞིེ་སྡེང་ལ་སོགས་པོའི་ཉེོན་

མངོས་དང༌། ད་ེབཞིནི་ད་ེདག་གསི་དྲེངས་པོའ་ིདཀའ་ངལ་གྱི་ིའགོ་ཏུ་ལྷུང་

ག་ིཡིདོ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘དངསོ་པོ་ོརྣམས་ཀྱི་ིསྣང་ཚུལ་དང༌། གནས་ཚུལ་གཉེསི་

ལ་ཁྱེད་པོར་ཆོནེ་པོ་ོཡིདོ། ཤསེ་རབ་ཕར་ཕྱིནི་གྱི་ིཉེམས་ལནེ་པོ་ཚསོ་

ཕྱིགོས་གཅགི་ནས་འད་ིལྟ་བུའ་ིདཔྱོད་པོ་བྱེད་དགསོ་པོ་དང༌། ཕྱིགོས་

གཞིན་ནས་དཔྱོད་པོ་དེ་སྤྱིིར་བཏིང་མི་ཚེ་ཕལ་པོའི་ནང་ཆོོས་རྣམས་ཇི་

ལྟར་སྣང་བའ་ིཉེམས་མྱོངོ་དང་བསྡུར་དགསོ་ཤངི༌། དའེ་ིསྒོ་ོནས་སྣང་

གནས་མ་ིམཐུན་པོའ་ིགནས་ཚུལ་ཤསེ་དགསོ། ཚུལ་འདིའ་ིསྒོ་ོནས་

དགག་བྱ་རང་བཞིིན་གྱིིས་གྲུབ་པོ་དེ་ཇེ་གསལ་ཇེ་གསལ་དུ་འགྲོ་ོགི་ཡིོད། 

དགག་བྱ་ཇི་ཙམ་གྱིིས་གསལ་དུ་འགྲོོ་བ་དེ་ཡིི་ཚོད་ཀྱིིས་སྟོང་ཉེིད་ཀྱིི་གོ་

བ་ཡིང་ཇེ་ཟིབ་ཏུ་འགྲོོ་སྟེ་མཐར་རང་བཞིིན་གྱིིས་གྲུབ་པོའི་བཀག་པོ་སྟོང་

ཙམ་ཞིགི་རྟེགོས་ཐུབ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘དངསོ་པོ་ོརྣམས་རང་བཞིནི་གྱིསི་གྲུབ་པོས་སྟངོ་པོ་

ཡིནི་པོའ་ིསྒྲུབ་བྱདེ་མཐར་ཐུག་ན།ི ད་ེརྣམས་རྒྱུ་དང་རྐྱེནེ་ལ་བརྟེནེ་པོ་

ཙམ་ད་ེཡིནི། སྐྱ་ེབ་ོརྣམས་ཀྱིསི་ལྟ་བ་འད་ིལགེས་པོར་མ་ག་ོབ་ལ་བརྟེནེ་

པོའི་འཁྲུལ་པོའི་དབང་གིས་ཆོོས་རྣམས་སྟོང་པོ་ཡིིན་པོའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིིས་

བཟིང་ངན་དང༌། རྒྱུ་འབྲས་སགོས་མདེ་པོར་སམེས་པོ་འད་ིན་ིམཐའ་

གཅིག་ཏུ་ག་ོབ་ལགོ་པོ་ཡིནི། རྒྱུ་འབྲས་འཇགོ་ཐུབ་པོ་དང༌། ད་ེལ་ཡིདི་

ཆོསེ་དགསོ་རྒྱུ་ན་ིཤནི་ཏུ་གལ་ཆོནེ་པོ་ོཡིནི། ད་ེཡིང་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་
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དམགིས་པོའ་ིཡིདི་ཆོསེ་དང༌། སྟངོ་པོ་ཉེདི་ལ་དམགིས་པོའ་ིཡིདི་ཆོསེ་

གཉེིས་ནས་གཅིག་དོར་དགོས་པོ་ལ་ཐུག་ཚེ་སྟོང་པོ་ཉེིད་ཀྱིི་ལྟ་བ་དོར་བ་

ལགེས་ཞིསེ་གསུངས་ཡིདོ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘གལ་ཏིེ་ཆོསོ་རྣམས་སྟངོ་པོ་ཉེདི་ཡིནི་པོ་རྒྱུ་མཚན་དུ་

བྱས་ནས་བཟིང་ངན་མདེ་པོར་བསམས་ན། སྐྱསེ་བུ་དེས་སྟངོ་ཉེདི་ཅསེ་

པོའ་ིསྒྲི་སྟངོ་ཕྲེག་མང་པོ་ོབཟླས་ནའང༌། རང་ཉེདི་སྟངོ་པོ་ཉེདི་ཀྱི་ིདནོ་

ལས་རྒྱང་རངི་དུ་རངི་དུ་འགྲོ་ོག་ིཡིདོ། དསེ་ན་སྟངོ་ཉེདི་ལ་དནོ་གཉེརེ་

ཆོནེ་པོ་ོཡིདོ་མཁན་ཚོས་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཡིིད་གཟིབ་དགསོ་པོ་ཡིནི།

 དེ་རྣམས་ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིིན་གྱིི་ཉེམས་ལེན་མདོར་བསྡུས་ཤིག་

ཡིནི། ཕར་ཕྱིནི་དྲུག་པོ་ོའད་ིརྣམས་བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔོས་གཞིན་དནོ་

བྱདེ་རྒྱུའ་ིསྙིངི་པོ་ོརྣམས་ཡིནི།’’jམཆོན། ཞིསེ་སགོས་སྩལ་རྗེསེ་དྷརྨ་དྷ་

ཏུ་ཆོོས་ཚོགས་སུ་ཆོིབས་བསྒྱུར་གྱིིས་སྐུ་མགྲོོན་ངོ་སྤྲོོད་ཀྱིི་འདུ་ཚོགས་

དང་འབྲལེ། ཁངོས་དེའ་ིསླབོ་མ་རྣམས་ལ་སམེས་བསྐྱདེ་ཀྱི་ིཆོསོ་འབྲལེ་

མདོར་བསྡུས་བཅས་བསྐྱངས།

 དེ་རྗེེས་གསར་འགོད་པོ་ཁག་ནས་ད་ལམ་ཨི་རིར་ཆོིབས་

བསྒྱུར་སྐརོ་སགོས་བཀའ་འདྲེ་ིཞུས་པོར། ཆོབིས་བསྒྱུར་གང་ལགེས་བྱུང་

སྐརོ་དང༌། མ་འངོས་པོར་ཡིང་བསྐྱར་ཕབེས་བཞིདེ་ཡིདོ་ཚུལ་སགོས་དྲེ་ི

དནོ་ས་ོསརོ་བཀའ་ལན་སྩལ། (Universalist Church) ཡི་ེཤུའ་ིལྷ་

ཁང་དུ་ (E S T) ཚགོས་པོ་ནས་ག་ོསྒྲིགི་ཞུས་དནོ་ལྟར་མ་ིགྲོངས་སྟངོ་

ཙམ་ལ་གསུང་བཤད་དང་དོགས་འདྲེི་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་བཅས་སྩལ་ཏིེ་
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རྒྱ་གར་དུ་ཆོབིས་ཞིལ་བསྒྱུར་ཞིངི༌། ད་ལམ་སུད་ས་ིདང༌། ཨི་ར་ིབཅས་

སུ་ཆོསོ་སྲིདི་ཀྱི་ིམཛད་འཕྲེནི་རྒྱ་ཆོརེ་བསྐྱངས་པོར། སྐུ་གེགས་ཀྱི་ི

མཚན་མ་ཕྲེ་མོ་ཙམ་ཡིང་མ་བཞིེས་པོར་དགྱིེས་ཞིལ་འཛུམ་འོད་འཕྲེོ་

བཞིིན་མི་མང་ནས་སེར་སྦྲེངས་བཅས་བཞུགས་སྒོར་ཐེག་ཆོེན་ཆོོས་གླེིང་

དུ་ཞིབས་སརོ་བད་ེབར་བཀདོ།

 ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆོེན་པོོ་མཆོོག་ལ་གོང་འཁོད་ཨི་

རིར་ཆོིབས་བསྒྱུར་སྐབས་ཐུགས་སྣང་ཇི་བྱུང་རང་རྣམ་ནང་འཁོད་

གསལ། ‘‘ ༡༩༦༠ ལརོ་རྒྱ་གར་གྱི་ིགསར་འགྱུར་ཞིགི་ནང་གལ་སྲིདི་

ཏཱ་ལའི་བློ་མ་ཨི་རིར་ཕེབས་ཡིོད་པོ་ཡིིན་ན་སྲིིད་འཛིན་ཧ་ཨིེ་སིན་ཧའ་ོ

ཝར་ (Eisenhower) གྱིསི་དང་ལནེ་ཞུ་རྒྱུའ་ིརྣམ་པོ་བསྟན་ཡིདོ་ལུགས་

འཁདོ་པོ་ཞིགི་ངསོ་ནས་མཐངོ་བྱུང་བ་ད་ེལྟར་ཡིང༌། ༡༩༧༢ ལརོ་ངསོ་

རང་ཨི་རིར་བསྐྱོད་ན་འགྲོིགས་མིན་སྐོར་རྩོད་གཅོད་ཅིག་བྱས་པོར་

མཐོང་མཆོན་ཐོབ་རྒྱུའི་དཀའ་ངལ་འཕྲེད་སྲིིད་པོའི་སྐོར་ཤེས་རྟེོགས་བྱུང༌། 

དསེ་ན། འཛམ་གླེིང་ཐགོ་ཏུ་ཕྱུག་ཤསོ་དང་རང་དབང་ཆོ་ེཤསོ་སུ་གྲོགས་

པོའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་མཐོང་འདོད་ཧ་ཅང་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་རང་བཞིིན་དུ་ཡིོད་

ཀྱིང༌། ༡༩༧༩ ལའོ་ིབར་བསམ་ཐགོ་དནོ་འཁལེ་བྱུང་མ་སངོ༌།

 ངོས་རང་ནེའུ་ཡིོག་ཏུ་ཐོག་མར་འབྱོར་སྐབས་ས་གནས་དེ་གའི་

ཁོར་ཡུག་གི་རང་དབང་གི་རྣམ་པོ་མཐོང་དུས་ཡིིད་དབང་འཕྲེོག་པོར་

གྱུར། དརེ་ཐུག་འཕྲེད་བྱུང་བའ་ིམ་ིརྣམས་ན་ིཧ་ཅང་གཉེནེ་གཤནི་ལྟ་བུའ་ི

མཛའ་བརྩོ་ེདང༌། ཁ་གསལ་གཏིངི་གསལ་སམེས་བག་ཕབེས་པོ་ོཞིགི་ཏུ་
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སྣང༌། འནོ་ཀྱིང༌། ད་ེདང་ཆོབས་ཅགི་གྲོངོ་ཁྱེརེ་དེའ་ིགཡིས་གཡིནོ་ཕྱིགོས་

འགའ་ཤས་བཙོག་པོ་དང་ཛ་རེ་ཛོ་རེ་ཡིོད་པོ་དེ་ཡིང་མཐོང་བྱུང་བ་མ་

ཟིད། སྤྲོང་འཁྱེམ་དང༌། ཁྱེམི་མདེ་ཀྱི་ིམ་ིད་ེལྟ་བུའ་ིམང་པོ་ོཞིགི་སྒོ་ོའགྲོམ་

ཁག་ཏུ་སྡེདོ་མཁན་ཡིང་འདུག་པོས་སམེས་སྐྱ་ོཔོ་ོཞིགི་བྱུང༌། སྟབོས་

འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་ཡིར་རྒྱས་ཀྱིི་ཚད་མཐོན་པོོར་སོན་པོའི་ལུང་

པོ་དེའ་ིནང་སྤྲོང་པོ་ོཡིདོ་པོ་མཐངོ་དུས་ངསོ་རང་ཧ་ལས་སངོ༌། ད་ེསྔོན་

ངསོ་ཀྱི་ིགུང་ཁྲོན་གྲོགོས་པོ་ོཚསོ། ཨི་ར་ིན་ིབཙན་རྒྱལ་རངི་ལུགས་ཀྱི་ི

ཤགོ་བུའ་ིསྟག་ཅགི་ཡིནི་པོའ་ིསྐརོ་དང༌། ཕྱུག་པོ་ོརྣམས་ཀྱི་ིདནོ་དུ་མ་ིམང་

ལ་གཉེའ་གནོན་བཤུ་གཞིོག་གཏིོང་སྟངས་སྐོར་བཤད་པོ་དེ་དྲེན་པོ་འདྲེ་

པོ་ོབྱས་བྱུང༌། 

 ད་དུང་ཧ་ལས་དགོས་པོ་གཞིན་ཞིགི་ན།ི ཤར་ཕྱིགོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་

ཁབ་མང་པོ་ོཞིགི་དང་འདྲེ་བར་ངསོ་རང་ནས་ཀྱིང༌། ཨི་ར་ིརྒྱལ་ཕྲེན་

མཉེམ་འབྲེལ་ནི་རང་དབང་ཐོག་གདོང་ལེན་བྱེད་མཁན་འགྲོན་ཟླ་བྲལ་

བ་ཞིིག་ཏུ་བརྩོི་གི་ཡིོད་ཀྱིང་དོན་དངོས་ཐོག་མི་ཧ་ཅང་ཉུང་ཤས་ཤིག་མ་

གཏིགོས་བདོ་ཀྱི་ིལས་དབང་སྐརོ་ཤསེ་ཀྱིི་མ་ིའདུག་པོ་ད་ེཡིནི། ད་ཆོ་ངསོ་

རང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དེའ་ིསྐརོ་ཆོ་རྒྱུས་ལགེས་ཙམ་ལནོ་སྐབས། ཕྱིགོས་

འགའ་ཤས་ཀྱིི་ཐད་ལ་ཨི་རིའི་ཆོབ་སྲིིད་ཀྱིི་ལམ་ལུགས་དེ་རང་ཉེིད་ཀྱིི་

ཕུགས་བསམ་དང་མཐུན་གྱིི་མདེ་པོ་ལྟ་བུའ་ིམཐངོ་སྣང་བྱུང༌། 

 འནོ་ཀྱིང་འདི་ནི་ངོས་རང་ཨི་རིར་བསྐྱོད་སྐབས་སྐྱིད་པོོ་མ་བྱུང་

ཟིརེ་བ་མནི་ལ། རང་ཉེདི་ཀྱི་ིཡིདི་ལ་འཐད་པོའ་ིབྱ་དངསོ་མཐངོ་མ་བྱུང་
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ཟིརེ་བའ་ིག་ོདནོ་ཡིང་མནི། ལྷག་པོར་དུ་སྐབས་དརེ་ངསོ་རང་ནས་སླབོ་

ཕྲུག་ཁག་གཅིག་ལ་གཏིམ་བཤད་བྱེད་པོའི་ག་ོསྐབས་བྱུང་བ་དེར་ཧ་ཅང་

དགའ་པོ་ོབྱུང་ཞིངི༌། སླབོ་ཕྲུག་ཚསོ་སམེས་ཀྱི་ིརྣམ་འགྱུར་བཟིང་པོ་ོམུ་

མཐུད་ནས་སྟནོ་གྱི་ིའདུག ངསོ་ནས་དབྱནི་ཇ་ིཆོག་ཀྱིགོ་ག་ིཐོག་ནས་ཁངོ་

ཚོར་གཏིམ་བཤད་ག་འདྲེ་བྱས་ཀྱིང་ངས་བཤད་པོའི་གོ་དོན་ཚང་མ་ཧ་

ག་ོམིན་ལ་མ་ལྟོས་པོར་ཁོང་ཚོས་སྤྲོ་ོསེམས་འཁོལ་བའི་བརྡ་ལན་རྒྱུན་དུ་

སྟནོ་གྱི་ིའདུག  

 དེར་བརྟེེན་ངོས་རང་ནས་མི་མང་པོོ་ཡིོད་སར་ཕྱིི་རྒྱལ་གྱིི་སྐད་

ཡིིག་འདིའི་ཐོག་ནས་གཏིམ་བཤད་འཚེར་སྣང་མེད་པོར་བྱ་རྒྱུའི་གདེང་

ཚོད་བསྐྱེད་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆོེན་པོོ་བྱུང་པོ་དེར་ངོས་ནས་བཀའ་དྲེིན་

བསམ་ཤསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིནི། 

 འནོ་ཀྱིང༌། ད་ཆོ་ངསོ་ཀྱི་ིབསམ་པོར་སྐབས་དེའ་ིསེམས་བཟིང་

གི་རྣམ་འགྱུར་དེས་རྐྱེེན་པོས་ངོས་ནས་ཕྱིོགས་ཁ་ཤས་ཀྱིི་ཐད་ལ་རང་གི་

དབྱིན་སྐད་དེ་མུ་མཐུད་ཡིར་རྒྱས་ཡིོང་བ་བྱ་རྒྱུའི་ཆོོད་སེམས་ཉེམས་

དམས་སུ་བཏིང་མདེ་དམ་སྙིམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའདུག གཞི་ིརྐང་སྐབས་དརེ་

ངོས་ནས་དབྱིན་སྐད་མུ་མཐུད་ཡིར་རྒྱས་གཏིོང་རྒྱུའི་སེམས་ཐག་བཅད་

ཡིདོ་ཀྱིང༌། ངྷ་རམ་ས་ལར་ཕྱིརི་ལགོ་བྱས་མ་ཐག་རང་ཉེདི་ཀྱིསི་ཐག་

གཅོད་བྱས་པོ་ད་ེཡིངོས་སུ་ཡིལ་བ་ལྟ་བུ་གྱུར་སངོ༌། 

 དེའི་འབྲས་བུར་རང་ཉེིད་དང་འདྲེ་བའི་བརྡ་སྤྲོོད་དང་སྒྲི་མ་དག་

པོའ་ིདབྱནི་སྐད་རྒྱག་མཁན་འཇར་མན་པོ་དང༌། ཧཕ་རན་ས་ིཔོ། ད་ེམནི་
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ཡིོ་རོབ་ཀྱིི་མི་རྣམས་དང་འགྲོོགས་འདྲེིས་ཀྱིིས་སྐད་ཆོ་མུ་མཐུད་ཤོད་

རྒྱུར་དགའ་མསོ་ཤགི་སླབེས་བྱུང༌། དབྱནི་ཇ་ིབ་ང་ོམ་ཚསོ་དབྱནི་སྐད་

ཤོད་སྐབས་ཧ་ཅང་སྒོམ་པོོ་དང་འགྲོོ་ལུགས་དང་མཐུན་པོ་བྱས་སྟབས་

རང་ཉེིད་མི་བདེ་བ་ཡིོང་གི་འདུག་པོས་དབྱིན་ཇི་བ་ངོ་མ་དེ་ཚོར་སྐད་

ཆོ་ཤདོ་རྒྱུར་དགའ་མསོ་ད་ེཙམ་ཡིངོ་ག་ིམ་ིའདུག  

 ངོས་རང་ནས་འཛམ་གླེིང་གི་ས་ཆོ་འདྲེ་མིན་ལ་ལྟ་སྐོར་ཐེངས་

དང་པོོར་བསྐྱདོ་པོ་ནས་བཟུང་ཕྱིརི་ལགོས་ཐངེས་མང་བྱས་ཤངི༌། འགྲུལ་

བཞུད་དེ་དག་གི་ཐོག་ནས་འཚོ་བའི་ལས་རིགས་འདྲེ་མིན་དང་མཉེམ་

དཔོརེ་ན། འགའ་ཤས་དབུལ་པོ་ོདང༌། འགའ་ཤས་ཕྱུག་པོ།ོ འགའ་ཤས་

ཤསེ་ཡིནོ་གྱིསི་ཕྱུག་པོ་དང༌། འགའ་ཤས་ཤསེ་ཡིནོ་གྱིསི་དབནེ་པོ། 

འགའ་ཤས་ཆོསོ་དད་ཅན།  མང་པོ་ོཞིགི་ལ་དད་པོ་མདེ་མཁན་བཅས་

པོའི་མཉེམ་དུ་ཐུག་འཕྲེད་དང་སྐད་ཆོ་ཤོད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་དེར་

དགའ་སྒོམོ་འསོ་པོ་ཞིགི་ཡིནི། དུས་ད་བར་ངསོ་རང་ས་ཕྱིགོས་གང་དུ་

བསྐྱོད་ཀྱིང་ངོས་རང་གི་དད་མོས་སམ་ཡིིད་ཆོེས་གང་ཡིོད་པོ་དེར་རྒྱབ་

སྐྱརོ་བྱདེ་མཁན་ཤ་སྟག་བྱུང་ཞིངི༌། ཕྱི་ིཚུལ་དུ་མ་ིའདྲེ་བ་འགའ་ཤས་

ཡིོད་པོ་ཙམ་ལས་གཞིི་རྩོའི་ཐོག་ཁོང་ཚོའི་དད་མོས་སམ་ཡིིད་ཆོེས་བྱེད་

སྟངས་ཀྱིང་གཅགི་མཚུངས་རདེ་འདུག 

 ཁོང་ཚ་ོཚང་མ་རང་ཉེིད་དང་འདྲེ་བར་བདེ་བ་འདོད་པོ་དང་སྡུག་

བསྔལ་མ་ིའདོད་པོ་རདེ་འདུག ལྷག་པོར་དུ་མ་ིཚང་མས་བརྩོ་ེསམེས་

ལ་དགའ་པོོ་བྱེད་པོ་དང་ཆོབས་ཅིག་གཞིན་ལ་བརྩོེ་སེམས་བྱེད་པོ་འདི་
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སེམས་ནང་བཞིག་ནས་ང་ཚོས་ཕན་ཚུན་བློོ་སེམས་ཉེེ་པོོའ་ིཐོག་ནས་

བསམ་གཞིགིས་གངོ་མཐརོ་གཏིངོ་ཐུབ་པོའ་ིནུས་པོ་ཡིདོ་པོ་ཞིགི་ཡིནི།  

 སྤྱི་ིཡིངོས་ནས་བཤད་ན། ནུབ་ཕྱིགོས་སྤྱི་ིཚགོས་སྐརོ་ང་ོ

མཚར་སྐྱསེ་གཞིིའ་ིགནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགི་ཤསེ་རྟེགོས་བྱུང༌། ལྷག་པོར་

དུ་ནུས་པོའ་ིའབྱུང་ཁུངས་དང༌། གསར་གཏིདོ་ཀྱི་ིརང་བཞིནི། ཤསེ་ཡིནོ་

སློབ་འདོད་སྐོམ་པོ་ཆུ་འདོད་ལྟ་བུ་ཡིོད་པོ་བཅས་ལ་ངོས་རང་ཡིིད་སྨོོན་

སྐྱསེ་བྱུང༌། ཕྱིགོས་གཞིན་ཞིགི་ནས་ནུབ་ཕྱིགོས་ཀྱི་ིའཚ་ོབ་སྐྱལེ་སྟངས་

ཐགོ་ངསོ་རང་ལ་བློ་ོའཚབ་བྱདེ་དགསོ་པོའ་ིནང་ནས་གཅགི་ན།ི དཀར་

པོ་ོདང་ཡིང་ན་ནག་པོ།ོ ཡིང་ན་ད་ེགཉེསི་ལས་གང་རུང་གསི་དབྱ་ེའབྱདེ་

ཀྱིི་ལྟ་བ་དེས་རྟེེན་འབྲེལ་ལྟོས་གྲུབ་ཀྱིི་དོན་དངོས་སྣང་མེད་བཏིང་བ་

ད་ེཡིནི། ཁངོ་ཚསོ་ལྟ་བ་ད་ེགཉེིས་ཀྱི་ིབར་དུ་ཚསོ་གཞིི་ག་ོཐལ་མདགོ་

གཡིལོ་དུ་མདེ་པོར་གནས་ཡིདོ་པོ་ད་ེམཐངོ་མ་ིཐུབ་པོ་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ། 

 ངསོ་རང་ལ་ཤསེ་རྟེགོས་གཞིན་ཞིགི་བྱུང་བ་ད་ེན།ི ནུབ་ཕྱིགོས་

ཀྱིི་མི་མང་པོ་ོཞིིག་གྲོོང་ཁྱེེར་ཆོེན་པོའོ་ིནང་ཧ་ཅང་སྐྱིད་པོ་ོབྱས་ནས་བསྡེད་

ཀྱིང༌། འགྲོ་ོབ་མིའ་ིརགིས་ཀྱི་ིརྒྱ་ཆོེའ་ིམང་ཚགོས་དང་གྲོགོས་མདེ་ཁེར་

རྐྱེང་དུ་གནས་འདུག་པོ་ད་ེཧ་ཅང་ཁྱེད་མཚར་ཞིགི་ཏུ་མཐངོ་བྱུང༌། གང་

ཡིནི་ཞི་ེན་ཕྱི་ིདངསོ་པོོའ་ིཆོ་རྐྱེནེ་ད་ེལྟ་བུའ་ིལགེས་པོ་ོཡིདོ་པོ་དང༌། གྲོངོ་

པོ་ཁྱེམི་མཚསེ་གཅནེ་གཅུང་སྟངོ་ཕྲེག་མང་པོ་ོཡིདོ་ཀྱིང༌། མ་ིམང་པོ་ོ

ཞིིག་གིས་རང་གི་ཚོར་སྣང་ང་ོམ་དེ་ཁྱེི་དང་ཞིི་མི་ཁ་ོནའི་ཐོག་སྟོན་གྱིི་ཡིོད་

པོར་སྣང༌། འད་ིན་ིཆོསོ་ཕྱིགོས་ཀྱི་ིགནས་སྟངས་ད་ེཞིན་པོ་ོཡིདོ་པོ་ཞིིག་
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མཚནོ་གྱི་ིཡིདོ་པོ་རང་ཉེདི་ལ་ཚོར་སྣང་ཡིངོ་ག་ིའདུག 

 དཀའ་རྙིོག་གི་ཆོ་ཤས་གཅིག་ནི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོའི་ནང་ཕལ་

ཆོེར་འཚོ་བའི་ཐོག་ཛ་དྲེག་ཅན་གྱིི་འགྲོན་བསྡུར་ཡིོད་པོ་དེས་འཇིགས་

སྣང་དང་བདེ་འཇགས་མེད་པོའི་ཚོར་བ་ཟིབ་མོ་བསྐྱེད་པོའི་རྒྱུ་རྐྱེེན་བྱེད་

ཀྱི་ིཡིདོ།  

 རང་ངསོ་ནས་བཤད་ན། ངསོ་རང་ཐངེས་ཤགི་ཕྱིགོས་བསྐྱདོ་

སྐབས་མ་ིཧ་ཅང་རྒྱུ་ཆོནེ་པོ་ོཞིགི་གིས་མགྲོནོ་པོརོ་བསོ་ཏི།ེ ཁང་པོ་ད་ེ

ནི་ཤིན་ཏུ་ཆོེ་བའི་སྒོེར་ཁང་ཞིིག་ལ་སྐྱིད་པོོ་སྟབས་བདེ་པོོ་ཡིོང་བའི་ཆོེད་

དུ་བཟི་ོབཀདོ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པོ་དང༌། ཉེེར་མཁོའ་ིཡི་ོབྱད་མ་ཚང་བ་

མདེ་པོ་འདུག་ཀྱིང༌། ངསོ་རང་ཁྲུས་ཁང་དེའ་ིནང་འགྲོ་ོསྐབས་ལག་པོ་

འཁྲུ་སའི་དུང་པོན་དེའི་ཐོད་ཀྱིི་བང་ཁྲོིའི་ནང་དུ་སྨོན་རིལ་བུ་བླུགས་པོའི་

ཤལེ་དམ་འགའ་ཤས་འདུག་པོ་གཅགི་ན་ིརླུང་སྨོན་དང༌། གཅགི་ན་ིགཉེདི་

སྨོན་རདེ་འདུག འད་ིན་ིསམེས་རྣལ་དུ་མ་ིགནས་པོ་ལྟ་བུའ་ིམཚནོ་

རྟེགས་ཤགི་ཏུ་སྣང༌།

 དེ་ནི་ཕྱིི་དངོས་པོོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡིོད་པོ་དེ་གཅིག་པུས་

མཐར་ཐུག་གི་བདེ་སྐྱིད་ཅིག་སྟེར་མི་ཐུབ་པོའི་དན་རྟེགས་ཤིག་ཡིིན། 

གངོ་དུ་བརྗེདོ་པོ་ལྟར། རྒྱུན་གཏིན་ངསོ་རང་འཆོར་ཅན་ཕྱི་ིརྒྱལ་ཁག་ཏུ་

བསྐྱདོ་རྒྱུ་ད་ེམ་ིགཞིན་གྱིསི་གདན་ཞུ་བྱས་པོའ་ིཐགོ་འགྲོ་ོག་ིཡིདོ། ངསོ་

རང་མི་ཚོགས་ཤིག་ལ་གཏིམ་བཤད་བྱེད་པོར་ཡིང་ཡིང་རེ་འབོད་བྱེད་

སྐབས་སུ་ངསོ་རང་གསི་དམགིས་ཡུལ་གསུམ་སྐརོ་བཤད་ཀྱི་ིཡིདོ། རང་
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ཉེདི་འགྲོ་ོབ་མ་ིཞིགི་ཡིནི་པོའ་ིཆོ་ནས། རང་ཉེདི་ནས་ཀུན་ཁྱེབ་འགན་

ཁུར་གྱི་ིབསམ་པོ་ཞིེས་པོའ་ིསྐརོ་ཤདོ་རྒྱུ་དང༌། ད་ེན་ིརང་བྱུང་ཁམས་ཐ་ེ

བའི་འགྲོ་ོབ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ང་ཚ་ོཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་

འགན་ཁུར་དགསོ་པོའ་ིག་ོདནོ་ཡིནི་པོར་བསམ་གྱི་ིཡིདོ།  

 གཉེསི་པོ་ན།ི ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའ་ིགྲྭ་པོ་ཞིགི་ག་ིངསོ་ནས། 

ཆོསོ་ལུགས་འདྲེ་མནི་དབར་ཞི་ིམཐུན་དང༌། བསམ་ཤསེ་ཡིངོ་ཐབས་

བྱདེ་པོ་ད་ེཡིནི། ངསོ་ནས་ད་ེསྔནོ་བརྗེདོ་པོ་ལྟར། ཆོསོ་ལུགས་ཚང་

མའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་འགྲོོ་བ་མི་ཡིག་པོོ་ཞིིག་ཡིོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དང༌། 

ལྟ་གྲུབ་ཐགོ་མ་ིའདྲེ་བ་ཡིདོ་ནའང༌། ཚང་མའ་ིགཞི་ིརྩོའ་ིདམིགས་ཡུལ་

ནི་འགྲོོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཡིོང་རྒྱུར་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིིན་

པོར་ངསོ་རང་ལ་ཡིདི་ཆོེས་བརྟེན་པོ་ོཡིདོ། འདི་ན་ིངསོ་ནས་འཛམ་གླེངི་

ག་ིཆོསོ་ལུགས་སམ། ཁྱེད་དུ་འཕགས་པོའ་ིཆོསོ་ལུགས་ཤགི་གསར་

གཏིདོ་བྱ་རྒྱུའ་ིག་ོདནོ་མནི་པོར། རང་ངསོ་ནས་ཆོསོ་ནི་སྨོན་དང་འདྲེ་བ་

ཞིིག་ཏུ་དཔོེར་ན་ནད་རྟེགས་འདྲེ་མིན་ལ་སྨོན་པོ་ཚོས་ནད་གཞིིར་དཔོག་

པོའ་ིསྨོན་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིཡིདོ། དརེ་བརྟེནེ་མ་ིས་ོསོའ་ིཆོསོ་ཕྱིགོས་ཀྱི་ིདཀའ་རྙིགོ་

ལ་གཞིིགས་ནས་ཆོོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་སྨོན་འདྲེ་མིན་དགོས་ཀྱིི་ཡིོད་པོ་དང་

གཅིག་མཚུངས་ཡིནི། 

 མཐའ་དནོ། ངསོ་རང་བདོ་མ་ིཞིགི་དང་ྋརྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆོ་ེ

ཡིནི་པོའ་ིཆོ་ནས་མ་ིསུ་འདྲེ་ཞིགི་གིས་ད་ོསྣང་བྱས་ན། ངསོ་ནས་རང་ཉེདི་

ཀྱི་ིརྒྱལ་ཁབ་དང༌། མ་ིདམངས། རགི་གཞུང་སྐརོ་ཤདོ་ཀྱི་ིཡིདོ། འནོ་ཀྱིང་
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གཞི་ིརྐང་མ་ིརྣམས་ནས་ངསོ་ཀྱི་ིཕ་ཡུལ་དང༌། བཙན་འགོ་ཏུ་ཚུད་ནས་

སྡུག་བསྔལ་མྱོོང་བཞིིན་པོའི་ངོས་ཀྱིི་ཕ་ཡུལ་གཅིག་པོའི་མི་དམངས་ཕོ་

མོ་རྣམས་ཀྱིི་སྡུག་བསྔལ་ཐོག་སེམས་ཁུར་ཡིོད་ཚུལ་སྟོན་སྐབས་ངོས་

རང་ལ་སྐུལ་ལྕག་ཆོནེ་པོ་ོཡིངོ་བ་དང༌། མ་ཟིད་དྲེང་བདནེ་གྱི་ིདནོ་དུ་མུ་

མཐུད་འཐབ་རྩོོད་བྱ་རྒྱུའི་སེམས་ཤུགས་ལ་སྐུལ་ལྕག་ཆོེན་པོོ་ཡིོང་གི་

འདུག་ཀྱིང༌། རྒྱབ་སྐྱརོ་ད་ེརགིས་ན་ིབདོ་ལ་དགའ་ཞིནེ་བྱས་པོ་ཞིགི་མ་

ཡིནི་པོར། དྲེང་བདནེ་ལ་དགའ་ཞིནེ་བྱས་པོ་ཞིིག་ཡིནི་བསམ་གྱི་ིཡིདོ། 

 ངོས་རང་ཕྱིོགས་བསྐྱོད་སྐབས་ན་གཞིོན་མང་པོོ་ཞིིག་ནས་ངོས་

རང་ནས་བཤད་པོའི་གནད་དོན་ཐོག་དང་ཞིེན་དང་དོ་སྣང་ཡིོད་པོའི་རྣམ་

འགྱུར་བསྟན་པོའ་ིམཐངོ་ཚུལ་བྱུང་ཞིིང༌། ངས་བལྟས་ན་སྤྲོ་ོསམེས་དེ་

རིགས་ནི་ངོས་རང་ནས་ཁོང་ཚོར་རྒྱུན་བསྲིིངས་ཀྱིིས་གཞུང་འབྲེལ་སྲིོལ་

རྒྱུན་ལྟ་བུ་མ་ཡིིན་པོའི་སྤྲོོས་མེད་ནང་ཚགས་ཀྱིི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པོའི་

རྐྱེནེ་ལས་བྱུང་བ་ཞིགི་ཡིནི་པོར་སྙིམ། རང་ངསོ་ནས་ཆོ་བཞིག་ནའང༌། 

གཞིོན་སྐྱེས་ཚ་ོདང་བསམ་ཚུལ་བརྗེེ་རེས་བྱ་རྒྱུ་དེ་རིན་ཐང་ཧ་ཅང་ཆོེན་

པོ་ོཞིིག་ཏུ་བརྩོ་ིག་ིཡིདོ། གང་ཡིནི་ཞི་ེན། ཁངོ་ཚསོ་ནང་པོའ་ིརགི་པོའ་ི

གཞུང་ལུགས་ནས་བཤད་པོའ་ིསྟངོ་པོ་ཉེདི་ཀྱི་ིསྐརོ་དང༌། ཕྱི་ིསྣདོ་སྣང་

སྲིདི་རགི་པོ་དང་དངེ་རབས་དངསོ་ཁམས་རགི་པོ། འདདོ་སྲིདེ་དང༌། 

ཚུལ་ཁྲོིམས་སྐོར་བཅས་པོར་ངོས་རང་གིས་ལྟ་ཚུལ་གང་ཡིོད་དྲེི་བ་སྣ་

ཚགོས་འདནོ་གྱི་ིའདུག་པོས། རང་ཉེདི་ཀྱི་ིངསོ་ནས་ཚདོ་དཔོག་མ་བྱས་

པོ་དང༌། རྙིགོ་གྲོ་ཅན་གྱི་ིདྲེ་ིབའ་ིརགིས་ལ་དགའ་པོ་ོཡིངོ་ག་ིཡིདོ། ཁངོ་
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ཚོས་དྲེི་བ་བཏིོན་མེད་ན་རང་ངོས་ནས་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཐོག་དོ་

སྣང་བྱ་རྒྱུར་ས་ོསརོ་ཕན་ཐགོས་ཆོནེ་པོ་ོཡིངོ་ག་ིའདུག་པོ་མ་ཟིད། ད་ེན་ི

ཕན་ཚུན་རྩོདོ་གླེངེ་བྱདེ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགི་ཆོགས་ཀྱིི་འདུག 

 ཞིབི་རྟེགོས་བྱུང་བའ་ིགནས་ཚུལ་གཞིན་ཞིིག་ན།ི ངསོ་རང་ནས་

སྐད་ཆོ་ཤདོ་ཡུལ་མ་ིམང་པོ་ོཞིགི་དང༌། ལྷག་པོར་དུ་ནུབ་ཕྱིགོས་པོ་ཁག་

གཅིག་ལ་ཡིདི་ཆོསེ་སྐྱདེ་དཀའ་བའམ། ལགོ་ལྟའ་ིབསམ་བློོའ་ིའཁྱེརེ་ས་ོ

ཤུགས་ཆོནེ་པོ་ོཡིདོ་མཁན་འདུག་ཅངི༌། གལ་ཏི་ེད་ེདག་སྔར་ལས་ལྷག་

པོའི་རྩོད་ཞིིབ་ཐུབ་པོའི་ཆོ་རྐྱེེན་གྱིི་ཆོེད་དུ་བེད་སྤྱིོད་བྱས་པོ་ཡིིན་ན་དེ་ནི་

དག་ེམཚན་ཆོ་ེབའ་ིཚོར་སྣང་བྱུང༌། ཚང་མའ་ིནང་ནས་ཡིདི་ཆོསེ་སྐྱདེ་

ཁག་པོ་ོབྱདེ་མཁན་གཙ་ོབ་ོཞིགི་ན་ིགསར་འགོད་པོ་རྣམས་ཡིནི། ངསོ་

རང་ྋརྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆོེ་ཡིིན་པོའི་གནས་བབས་འདིས་རྐྱེེན་པོས་ངོས་

རང་ཕྱིོགས་བསྐྱོད་བྱེད་སྐབས་ཁོང་ཚ་ོདང་འབྲེལ་གཏུགས་མང་པོོ་བྱེད་

དགསོ་ཀྱི་ིཡིདོ། 

 གཞིི་རྐང་འཛམ་གླེིང་གི་རང་དབང་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་སྐྱེ་བོ་

ཕ་ོམ་ོད་ེཚ་ོན་ིཧ་ཅང་གྱིངོ་པོ་ོདང༌། ངར་པོ་ོཡིདོ་ལུགས་མ་ིརྣམས་ཀྱིསི་

ཡིང་ཡིང་བརྗེོད་ཀྱི་ིཡིདོ་ཀྱིང༌། རང་ངསོ་ནས་བལྟས་ན། སྤྱི་ིཡིངོས་

ནས་ད་ེལྟར་རདེ་མ་ིའདུག སྐབས་དརེ་དང་ཐགོ་ཁརོ་ཡུག་ག་ིརྣམ་པོ་ད་ེ

ཕྲེན་བུའ་ིཛ་དྲེག་ཡིདོ་ཀྱིང༌། གསར་འགདོ་པོ་མང་ཆོ་ེབ་ནི་མཛའ་གྲོགོས་

ཀྱི་ིརྣམ་པོ་དང་ལྡན་པོ་ཞིགི་རདེ་འདུག སྐབས་ར་ེདྲེ་ིབ་དྲེསི་ལན་ད་ེརྩོདོ་

པོ་ཤུགས་ཆོནེ་པོ་ོརྒྱག་པོའ་ིརྣམ་པོར་གྱུར་པོ་ཡིངོ་ག་ིའདུག གནད་དནོ་
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དེ་ཆོབ་སྲིིད་ཀྱིི་ཐོག་ཐུག་དུས་རང་ཉེིད་དེ་ལས་གཡིོལ་ཐབས་ཀྱིིས་སྐད་

ཆོ་ཤདོ་མཚམས་བཞིག་ག་ིཡིདོ། མ་ིཚང་མར་རང་ཉེདི་ཀྱི་ིལྟ་ཚུལ་བརྗེོད་

པོའི་ཐོབ་ཐང་ཡིོད་པོས་མི་རྣམས་ཀྱིི་བསམ་བློོར་བསྒྱུར་བཅོས་གཏིོང་

ཐབས་བྱ་རྒྱུར་ནུས་པོ་འདནོ་དགོས་པོ་ཞིགི་མཐངོ་ག་ིམ་ིའདུག 

 ཉེ་ེཆོར་ཕྱི་ིརྒྱལ་དུ་ཕྱིགོས་བསྐྱདོ་ཅགི་བྱདེ་སྐབས། གནས་ཚུལ་

ད་ེའདྲེ་ཞིགི་བྱུང་སངོ༌། གསར་འགདོ་པོའ་ིལྷན་ཚགོས་ད་ེགྲོལོ་རྗེསེ། མ་ི

འགའ་ཤས་ཀྱིི་བསམ་པོར་ྋརྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆོེས་དྲེིས་ལན་ལེགས་པོོ་

ཞིགི་བཏིབ་མ་སངོ་སྙིམ་པོ་བྱུང་ཡིདོ་ཀྱིང༌། རང་ཉེདི་ལ་ད་ེལྟ་བུའ་ིསྣང་

བ་ཞིགི་མ་བྱུང༌། བདོ་ཀྱི་ིགནད་དནོ་ད་ེདྲེང་བདནེ་ཡིནི་མནི་སྐརོ་ཁ་ོརང་

ཚ་ོརང་ངསོ་ནས་ངསེ་པོར་ཐག་གཅདོ་བྱ་དགསོ་པོ་ཞིགི་ཡིནི། 

 གསར་འགོད་པོ་དང་བློོ་ཡིིད་མ་ཚིམས་པོའི་ཐུག་འཕྲེད་བྱ་རྒྱུ་

བྱུང་བ་ལས་ཧ་ཅང་གི་སྡུག་པོ་ཞིིག་ནི་བརྙིན་འཕྲེིན་ཐོག་དྲེི་བ་དྲེིས་ལན་

བྱས་པོའི་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་བྱུང་བའི་ནང་ནས་ཐེངས་ཤིག་ངོས་

རང་ཧཕ་རན་སིར་ཡིོད་སྐབས་ངོས་རང་ཐད་གཏིོང་གསར་འགྱུར་ཞིིག་

ཏུ་གཏིམ་བཤད་བྱེད་པོར་བོས་བྱུང་བ་གསར་འགྱུར་འགོད་མཁན་དེས་

ངསོ་རང་ལ་ཐད་ཀར་

ཧཕ་རན་སིའ་ིསྐད་ཐགོ་ནས་སྐད་ཆོ་ཤདོ་རྒྱུ་དང༌། དསེ་གང་

བཤད་པོ་རྣམས་ངོས་རང་ལ་རྣ་བར་གྱིོན་བྱེད་ཀྱིི་འཕྲུལ་ཆོས་ཆུང་ཆུང་

ཞིིག་བརྒྱུད་ནས་དབྱིན་སྐད་ཐོག་ནས་ཕབ་བསྒྱུར་ཡིོང་རྒྱུ་ཡིིན་ལུགས་

བརྗེདོ་བྱུང་བ། སྐབས་དརེ་དསེ་གང་བཤད་པོ་ད་ེནས་ཚགི་གཅགི་ཀྱིང་
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ཧ་ག་ོམ་བྱུང༌། 

 ཐེངས་གཞིན་ཞིིག་ལ་ངོས་རང་ཝ་ཤིན་ཊོན་ལ་ཡིོད་སྐབས། 

ངསོ་རང་ལ་གངོ་དང་མཚུངས་པོ་ཞིིག་བྱ་དགསོ་བརྗེདོ་བྱུང་བ། སྐབས་

དེར་ཁང་པོ་དེའི་ནང་ང་རང་གཅིག་པུ་རེད་འདུག་པོ་དང་བཅར་འདྲེི་བྱེད་

མཁན་དེ་ནེའུ་ཡིོག་ནས་ངོས་རང་ལ་སྐད་ཆོ་ཤོད་སྐབས་ངོས་རང་ནས་

ཤེལ་ངོས་ཤིག་ལ་རང་གི་གདོང་སྟོན་དགོས་ལུགས་བཤད་པོ་ཤེལ་ངོས་

དེའི་ནང་བཅར་འདྲེི་བྱེད་མཁན་དེའི་གདོང་མི་མཐོང་བར་ངོས་རང་གི་

གདོང་མཐོང་བ་དེས་རང་ཉེིད་སེམས་ལྷོད་དུ་མ་བབས་པོ་དང་རང་གིས་

རང་ལ་སྐད་ཆོ་ཤོད་པོ་དེ་འདྲེ་བྱེད་དགོས་དུས་སེམས་པོ་འཚབ་འཚུབ་ལྟ་

བུས་སྐད་ཆོ་ག་ཤདོ་འད་ིཤདོ་མདེ་པོ་ལྟ་བུར་གྱུར། 

 ངོས་རང་ག་དུས་ཕྱིིར་བསྐྱོད་བྱས་ཀྱིང་ཆོོས་ལུགས་ཉེམས་

ལེན་བྱེད་མཁན་གང་མང་ཐུག་འཕྲེད་ཡིོང་ཐབས་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པོ་དེ་ཆོོས་

ལུགས་ཕན་ཚུན་དབར་བགྲོ་ོགླེངེ་ཡིངོ་ཐབས་ཡིནི། ཐངེས་ཤགི་ཕྱི་ི

རྒྱལ་དུ་བསྐྱོད་སྐབས་འདོད་ཚུལ་གཅིག་མཚུངས་ཡིོད་པོའི་ཡིེ་ཤུའི་ཆོོས་

ལུགས་པོ་འགའ་ཤས་ཐུག་འཕྲེད་བྱུང་བ་དེས་རྐྱེེན་པོས་རྗེེས་སུ་དགོན་

སྡེེའི་སྐོར་ཉེམས་མྱོོང་བརྗེེ་རེས་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་ནང་པོའི་གྲྭ་པོ་འགའ་ཤས་ཡིེ་

ཤུའི་དགོན་པོར་བསྐྱོད་ཅིང་ཡིེ་ཤུའི་གྲྭ་པོ་འགའ་ཤས་ཀྱིང་རྒྱ་གར་དུ་ཡིོང་

བ་དསེ་ཕྱིགོས་གཉེསི་ཀར་ཕན་ཐགོས་ཤནི་ཏུ་ཆོནེ་པོ་ོབྱུང་ཡིདོ། 

 དམིགས་བསལ་དུ་ང་ཚོའི་དབར་མི་གཞིན་དག་གི་བསམ་བློོ་

གཏིངོ་སྟངས་སྐརོ་ཤསེ་རྟེགོས་གཏིངི་ཟིབ་པོ་ོབྱུང་ཐུབ་ཡིདོ། གཞི་ིརྐང་
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ངོས་རང་ནས་ཆོོས་ལུགས་ཀྱིི་རྒྱབ་རྟེེན་འདྲེ་མིན་མང་པོོའ་ིམི་སྣ་དང་ཐུག་

འཕྲེད་བྱདེ་པོའ་ིག་ོསྐབས་བྱུང་ཡིདོ་ཀྱིང༌། རང་ཉེདི་ནས་ཐུག་འཕྲེད་བྱུང་

མྱོོང་བའི་ཆོོས་ལུགས་ལས་རིགས་ཀྱིི་མི་སྣ་མང་པོོ་ཞིིག་ནས་འདིར་སྙིན་

གྲོགས་ཅན་གྱི་ིཡི་ེཤུའ་ིཆོོས་པོ་ཉུང་ཤས་ཤགི་བརྗེདོ་རྒྱུ་ཡིནི། ད་ལྟའ་ིབློ་

ཆོནེ་པོབོ་ན་ིངསོ་རང་ནས་བརྩོ་ིབཀུར་ཆོེན་པོ་ོཞུ་ཡུལ་ཞིགི་ཡིནི། 

 དང་ཐོག་ང་ཚོའི་དབར་ཕྱིོགས་འགའ་ཤས་ནས་འདྲེ་པོོ་ཡིོད་

པོའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་རྒྱབ་ལྗོོངས་དེས་ཐུན་མོང་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་བྱུང༌། 

ཁངོ་ཐངེས་དང་པོ་ོམཇལ་འཕྲེད་བྱུང་སྐབས། ཁངོ་ན་ིཧ་ཅང་ཁོག་ཡིངས་

དཀྱིལེ་ཆོ་ེདང༌། ཁ་གསལ་གཏིངི་གསལ། ཁ་ཐགོ་ལག་བཞིག་ག་ིསྐྱསེ་

བུ་ཞིགི་ཡིནི་པོ་ད་ེརང་ཉེདི་ཀྱི་ིཡིདི་ལ་འཐད་པོ་ཞིགི་བྱུང་ལ། ཁངོ་ན་ི

ཆོོས་ལུགས་ཀྱིི་དབུ་ཁྲོིད་རླབས་ཆོེན་ཞིིག་ཡིིན་པོ་ནི་གདོན་མི་ཟི་བ་

ཞིགི་ཡིནི། མ་ིསུ་འདྲེ་ཞིགི་གསི་པོབོ་འཇནོ་པོོལ་གྱིསི་གནང་བ་ལྟར་རང་

ཉེིད་ལྐོོག་དཀྲོང་བྱ་རྩོིས་བྱེད་མཁན་ལའང་གཅེན་གཅུང་ཞིེས་འབོད་ཐུབ་

པོ་ཡིིན་ན་སྐྱེས་བུ་དེ་ནི་ཚད་མཐོའ་ིཆོོས་ཀྱིི་ཉེམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཞིིག་

ཡིནི་ངསེ་པོ་རདེ།’’jམཆོན། ཅསེ་སྩལ། 

༣༽བདོ་གནས་བསྐྱརོ་ཞབི་ཀྱི་ིརྩོམོ་སྒྲིགི་པེ་མཇལ་བཅརོ་

གསུང་གླེངེ༌།

 ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆོནེ་པོ་ོམཆོགོ་ཨི་ར་ིདང༌། ཨུ་རུ་
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སུ། སགོ་ཡུལ་བཅས་སུ་ལ་ོརྒྱུས་རང་བཞིནི་ལྡན་པོའ་ིའཚམས་གཟིགིས་

ཐགོ་མ་བསྐྱངས་པོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་འབྲུག་ཡུལ་དུ་ཡིདོ་པོའ་ིབོད་མ་ི

སྐྱབས་བཅལོ་བ་ ༤༠༠༠ ཡིདོ་པོ་ད་ེརྣམས་འབྲུག་གཞུང་གསི་བོད་དུ་

ཕྱིརི་སླགོ་གཏིོང་རྒྱུའ་ིཉེནེ་ཁ་འཕྲེད་བཞིནི་པོ། རྒྱ་ནག་གསི་བདོ་ཐགོ་

འཛིན་པོའི་སྲིིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏིོང་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པོ་བཅས་

འཛམ་གླེིང་ཐོག་བོད་དོན་སྐོར་གནས་ཚུལ་ཤུགས་ཇེ་ཆོེར་འགྲོོ་བཞིིན་པོ་

དང༌། གངོ་གསལ་གནས་ཚུལ་ད་ེཚོའ་ིསྐརོ་རྒྱུས་ལནོ་གཏིིང་ཟིབ་ཡིངོ་

ཆོདེ་བདོ་གནས་བསྐྱར་ཞིིབ་ (Tibetan Review) ཀྱི་ིརྩོམོ་སྒྲིགི་པོ་

ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་མཇལ་བཅར་གྱིིས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆོེན་པོོ་

མཆོོག་ལ་བཀའ་འདྲེ་ིདགངོས་སྐརོ་ཞུས་པོའ་ིནང༌། 

 གསར་འགདོ་པོས། ཉེ་ེཆོར་ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆོནེ་པོ་ོ

མཆོོག་ཨུ་རུ་སུ་དང༌། སགོ་ཡུལ། ད་ེབཞིནི་རང་དབང་མང་གཙ་ོལྡན་

པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཨི་རི་བཅས་སུ་འཚམས་གཟིིགས་ཆོིབས་བསྒྱུར་གནང་

སྐབས་སྐུ་ཉེིད་ནས་སྤྱིི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ལ་བསྔགས་བརྗེོད་མཛད་

གནང་ཡིདོ་པོར་བརྟེནེ། ད་ེསྐརོ་མ་ིཁག་གཅགི་ལ་ཐ་ེཚམོ་སྐྱ་ེགཞིིའ་ི

གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག ད་བར་མ་ིམང་པོསོ་ལམ་ལུགས་ད་ེགཉེསི་རྦད་

ད་ེམ་འདྲེ་བ་ཞིགི་ལ་ངསོ་འཛནི་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་སྟབས། སྐུ་ཉེདི་ཀྱི་ིབཀའ་

སློབ་ལ་འགྲོེལ་བཤད་དགོས་གལ་ཡིོད་པོ་གཟིིགས་ཀྱིི་ཡིོད་དམ་ཞུས་

པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ངསོ་ནས་ལམ་ལུགས་ཚང་མ་ལ་བཟིང་



291

ཕྱིོགས་དང་ངན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ཆོ་གཉེིས་ཀ་ཡིོད་པོ་ཡིིད་ཆོེས་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། 

དཔོརེ་ན། ངསོ་རང་སགོ་པོརོ་བསྐྱོད་སྐབས་སོག་པོ་ོད་ེསྤྱི་ིཚགོས་རངི་

ལུགས་འགོ་ནས་དཔོལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཡིར་རྒྱས་ཆོེན་པོོ་

ཕྱིནི་ཡིདོ་པོ་ར་འཕྲེདོ་བྱུང༌། མ་ིལ་ོ ༦༠ གངོ་ག་ིགསར་བརྗེ་ེམ་བྱུང་སྔནོ་

དུ་སགོ་པོོའ་ིགནས་སྟངས་ན་ིཧ་ཅང་དཀའ་ཁག་འགོ་ཡིདོ་པོ་རདེ། དུས་

ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞིིག་ནང་ཁོང་ཚོ་ལ་ཡིར་རྒྱས་མངོན་གསལ་བྱུང་བ་དེ་ནི་

ཕལ་ཆོརེ་ལམ་ལུགས་གསར་པོ་འད་ིལ་བརྟེནེ་ནས་བྱུང་བ་རདེ་སྙིམ། 

 ད་དུང་ཆོསོ་ཕྱིགོས་ཐགོ་ནས་དཔོ་ེམཚནོ་ཞུས་པོ་ཡིནི་ན། ངསོ་

རང་བསྐྱདོ་སའ་ིདགནོ་པོ་དེའ་ིནང་སགོ་པོོའ་ིགྲྭ་བཙུན་ ༣༠༠ ཡིདོ་ཁངོས་

ནས་ ༣༠ གཞིནོ་སྐྱསེ་ཆོགས་ཡིདོ་ལ། ཁངོ་ཚསོ་ཞིལ་འདནོ་དང་ཆོ་ོ

ག་ཕྱིག་ལནེ་རྣམས་ནརོ་འཕྱུགས་མདེ་པོར་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡིདོ། ངསོ་རང་

དེར་མ་འབྱོར་གོང་གྲྭ་བཙུན་མ་ཡིིན་པོའི་མི་དཀྱུས་མ་མང་པོོ་ཞིིག་འདུ་

འཛམོས་བྱས་ཡིདོ་པོའ་ིདན་རྟེགས་གང་ཡིང་རྙིདེ་མ་བྱུང༌། 

 གསར་བརྗེེའ་ིདུས་སྐབས་སུ་ཡིནི་ནའང༌། ཆོསོ་ལུགས་ལ་

གནནོ་ཤུགས་ཆོནེ་པོ་ོཐབེས་ཡིདོ། དགནོ་པོ་མང་པོ་ོགཏིརོ་བཤགིས་

དང༌། ཆོསོ་ལུགས་ཀྱི་ིབྱདེ་སྒོ་ོམང་པོ་ོབཀག་སྡེམོ་བྱས་ཡིདོ། གནས་

ཚུལ་དེ་ཚོ་ནི་གསར་བརྗེེ་བྱུང་སའི་ས་ཆོ་ཡིོད་དོ་ཅོག་ལ་གནས་སྟངས་

གཅིག་མཚུངས་ཆོགས་ཡིདོ། གནད་དནོ་མང་པོོའ་ིཐགོ་ལ་གསར་བརྗེེའ་ི

ལས་འགུལ་ལ་ཁག་དཀྲ་ིབྱདེ་མ་ིཐུབ། ཆོསོ་ལུགས་ཀྱི་ིསྒྲིགི་འཛུགས་

ནང་མི་མང་ལ་གཉེའ་གནོན་བཤུ་གཞིོག་གཏིོང་གི་ཡིོད་པོ་ཤེས་གསལ་
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རདེ། 

 སོག་པོོ་གསར་བརྗེེ་བ་ཚོས་ནང་ཆོོས་ཀྱིི་སྙིིང་པོོ་གང་ཡིིན་མིན་

ཤསེ་ཀྱི་ིམདེ་ཀྱིང༌། ཁངོ་ཚསོ་ཆོསོ་ལུགས་ཀྱི་ིམངི་ཐོག་ནས་མ་ིམང་ལ་

གཉེའ་གནནོ་བཤུ་གཞིགོ་གཏིངོ་ག་ིཡིདོ་པོ་ཤསེ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡིདོ། ད་ེའདྲེ་

ཡིནི་ཙང༌། ག་ོསྐབས་བྱུང་ཚ་ེཁོང་ཚསོ་གཉེའ་གནནོ་བཤུ་གཞིགོ་གཏིངོ་

བའི་ལམ་ལུགས་དེ་རང་བཞིིན་གྱིིས་རྩོ་མེད་གཏིོང་འདོད་ཡིོད་པོ་རེད། 

དརེ་བརྟེནེ། ཕྱིགོས་གཅགི་ནས་གསར་བརྗེེའ་ིལམ་ལུགས་ལ་རྨངོས་

པོ་དང༌། ཡིང་ཕྱིགོས་གཅིག་ནས་ཆོསོ་ལུགས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚགོས་ནང་མ་ིཁག་

གཅིག་ཁ་ཞིེ་མི་མཚུངས་པོ་དང་རུལ་སུངས་ཀྱིི་གནས་སྟངས་ཡིོད་པོའི་

ཆོ་ནས་རྩོ་མེད་གཏིོང་རྒྱུ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པོ་རེད་བསམ་བཞིིན་

ཡིདོ། 

 ཡིང་ཕྱིོགས་གཞིན་པོ་ཞིིག་ལ་སོག་པོོའ་ིནང་ཆོོས་ལུགས་ལ་

ལྟ་སྟངས་འགྱུར་བ་འགྲོ་ོབཞིནི་པོ་འདྲེ་པོ་ོརདེ། ཕལ་ཆོརེ་ཁངོ་ཚསོ་ནང་

ཆོོས་ལ་ཉེམས་ལེན་བྱེད་ཀྱིི་མེད་ཀྱིང་ནང་པོའི་ལྟ་གྲུབ་ཐོག་མཁས་པོ་

དང་བྱ་ེབྲག་ཏུ་ཁྱེད་ལས་མཁས་པོ་གང་མང་ཡིདོ་པོ་རདེ། ནང་ཆོསོ་སླབོ་

སྦྱོངོ་བྱདེ་ཆོོག་པོའ་ིལམ་ལུགས་ཡིདོ་པོར་སངོ་ཙང༌། ཁངོ་ཚསོ་ནང་ཆོསོ་

དེ་དམར་པོོའ་ིརིང་ལུགས་དང་འགལ་ཟླ་ཆོགས་ཀྱིི་མེད་པོ་རིམ་གྱིིས་

ཤསེ་རྟེགོས་བྱུང་འག་ོཚུགས་པོ་རདེ་སྙིམ། 

 རང་དབང་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཨི་རི་ལ་ཆོ་མཚོན་པོ་ཡིིན་

ནའང༌། བཟིང་ཕྱིགོས་དང་ངན་ཕྱིགོས་གཉེསི་ཀ་མཐངོ་རྒྱུ་ཡིདོ། སྤྱིརི་
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སྟངས་ཨི་རིའི་མི་རྣམས་ཁ་གསང་པོོ་དང་ཁ་རི་ཁ་ཐུག་ཡིིན་པོ་མ་ཟིད། 

ལྟ་ཕྱིགོས་གང་ཡིནི་ཡིང་ཉེན་ཆོགོ་པོའ་ིརང་དབང་ཡིདོ། ངསོ་རང་སགོ་

པོའོ་ིནང་ཚགོས་འདུ་ཞིགི་ག་ིཐོག་སྐད་ཆོ་བཤད་རྒྱུ་བྱུང༌། ངསོ་ནས་ལྟ་

གྲུབ་གཅིག་དང་ལངས་ཕྱིོགས་གཅིག་གིས་སྤྱིི་ཚོགས་ཀྱིི་དཀའ་ངལ་

ཚང་མ་སལེ་ཐུབ་པོར་ཡིདི་ཆོསེ་བྱདེ་ཀྱི་ིམདེ། འགྲོ་ོབ་མིའ་ིརྣམ་དཔྱོདོ་ན་ི

རྣམ་པོ་སྣ་ཚགོས་པོ་དང་རྙིགོ་འཛངི་ཅན་ཞིགི་ཡིནི་པོ་དང༌། དསེ་ལྟ་

གྲུབ་དང་ལངས་ཕྱིོགས་མང་པོོ་བཀོལ་སྤྱིོད་ཀྱིིས་བྱ་གཞིག་མང་པོོ་སྒྲུབ་

ཐུབ་ཀྱི་ིཡིདོ། 

 རྒྱུ་མཚན་འདི་ལ་བརྟེེན་ནས་རང་ཆོས་སུ་ཡིོད་པོའི་མི་སྒོེར་སོ་

སོའ་ིརྣམ་དཔྱོོད་ཀྱིི་གྲུབ་ཆོ་མི་འདྲེ་བའི་ཆོ་ནས་སྤྱིི་ཚོགས་གྲུབ་ཡིོང་བར་

བརྟེནེ། འད་ིལ་སྤེབོས་པོ་བྱདེ་ཆོོག་པོ་རདེ། ད་ེའདྲེ་ཡིནི་ཙང༌། ངསོ་

རང་ཨི་རིའི་ནང་ཡིོད་པོའི་གཏིམ་བརྗེོད་རང་དབང་ལ་དགའ་མོས་ཡིོད་

མདོ། སྤྱི་ིཚགོས་ནང་དངུལ་ལ་འདདོ་རྔམ་ཆོ་ེབ་དང༌། རང་སྣང་གང་དྲེན་

དང་མི་ཚེ་སྙིིང་པོོ་མེད་པོར་བྱབ་ཆུང་བྱས་ནས་སྐྱེལ་མཁན་ཡིང་ཡིོད་

པོ་རདེ། གལ་སྲིདི་སྐྱདི་པོ་ོརྒྱག་པོ་རྐྱེང་རྐྱེང་བྱས་ནས་བསྡེད་པོ་ཡིནི་ན་

མ་ིཚ་ེཆུད་ཟིསོ་སུ་འགྲོ་ོགི་ཡིདོ་པོར་བརྟེནེ། དནོ་སྙིངི་ཡིདོ་པོ་དང་ཁྲོམིས་

དང་སྒྲིིག་ལམ་ཡིདོ་པོའ་ིམ་ིཚ་ེབསྐྱལ་རྒྱུ་ཡིང་གལ་ཆོནེ་པོ་ོཆོགས་ཡིདོ།

 ད་ེའདྲེ་ཡིནི་ཙང༌། གལ་སྲིདི་ང་ཚསོ་ལམ་ལུགས་དེ་གཉེསི་

ཐོག་ལ་ཞིིབ་བལྟས་བྱས་པོ་ཡིིན་ན་དགེ་སྐྱོན་གཉེིས་ཀ་མཐོང་རྒྱུ་ཡིོད། 

མདོར་དནོ་སྤྱི་ིཚགོས་རངི་ལུགས་ནང་དུ་ལགེས་ཆོ་ལནེ་རྒྱུ་ཡིདོ་ལ། མང་
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གཙོའ་ིལམ་ལུགས་ཐགོ་ནས་ཀྱིང་ལགེས་ཆོ་ལནེ་རྒྱུ་ཡིདོ་པོ་རདེ། ཅསེ་

སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། བྱས་ཙང་སྤྱི་ིཚགོས་ཀྱི་ིའགྲོ་ོསྟངས་མ་འདྲེ་

བ་འདི་གཉེིས་ཀྱིི་ཐོག་ནས་སྐུ་ཉེིད་ལ་མ་འངོས་པོར་བོད་ལ་རང་དབང་

བསྐྱར་གསོ་བྱུང་བ་ཡིིན་ན་ལམ་ལུགས་གང་ཞིིག་བོད་ལ་འསོ་འཚམ་

ཡིདོ་པོ་དགངོས་ཀྱི་ིཡིདོ། ལམ་ལུགས་ད་ེགཉེསི་གང་རུང་ཞིགི་གམ་ཡིང་

ན་རྦད་ད་ེམ་འདྲེ་བ་ཞིགི་དགསོ་པོ་གཟིགིས་ཀྱི་ིཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས།  རྒྱ་ཆོ་ེས་ནས་བཤད་ན། ངསོ་ནས་སྤྱི་ི

ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱིི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་པོ་བསམ་

གྱི་ིཡིདོ། སྤྱི་ིཚགོས་རངི་ལུགས་ནང་ཆོ་རྐྱེནེ་ཁག་གཅགི་ང་ཚ་ོལ་ཧ་ཅང་

དགསོ་མཁ་ོཆོགས་ཡིདོ། བདོ་ན་ིརྒྱལ་ཁབ་ཆོནེ་པོ་ོཞིགི་ཡིནི་པོ་གང་

ཞིིག་ལ་མི་འབོར་ཉུང་ཉུང་དང་དཔོལ་འབྱོར་ཐད་རྗེེས་ལུས་ཡིིན་པོ་རེད། 

ད་དུང་གནད་དནོ་མང་པོོའ་ིཐགོ་ང་ཚསོ་བསམ་བློ་ོགཏིངོ་རྒྱུ་ཡིདོ། ངསོ་

ནས་སྤྱིི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱིི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་ས་ོསོའ་ིདཀའ་ངལ་ཚང་མ་

སལེ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ་བསམ་གྱི་ིཡིདོ། ཁངོ་ཚ་ོལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ོཡིདོ་

པོ་དང༌། མ་ིམང་ག་ིའཚ་ོབའ་ིགནས་ཚད་དང་ཤསེ་ཡིནོ་གྱི་ིཆུ་ཚད་ཐགོ་

ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ོའབྱུང་ག་ིཡིདོ། 

 དེ་དང་དུས་གཅིག་ཏུ་ཐོན་སྐྱེད་དང་དཔོལ་འབྱོར་གྱིི་གནས་

སྟངས་ཐགོ་ནས་ཁངོ་ཚ་ོདཀའ་ངལ་མང་པོོའ་ིནང་ཚུད་ཀྱི་ིཡིདོ། བཟིའ་

བཏུང་གཅིག་པུ་མ་ིཚེའ་ིདགསོ་མཁ་ོམ་རདེ། སྒྱུ་རྩོལ་དང༌། རལོ་
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དབྱངས། རགི་གཞུང༌། ཆོསོ་ལུགས་སགོས་ཀྱིང་མ་ིཚེའ་ིནང་གལ་ཆོ་ེ

ཆུང་གཅགི་པོ་ཆོགས་ཡིདོ། མང་གཙོའ་ིལུང་པོ་ཨི་ར་ིལྟ་བུ་ཡིནི་ནའང་

དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་གཅིག་ནི་དངུལ་ལ་དང་དོད་ཤུགས་ཆོེ་དྲེགས་པོ་དེ་

ཡིནི། འད་ིན་ིགཟུགས་མཐངོ་གླེོག་བརྙིན་བརྒྱུད་ས་ཆོ་གང་ས་ལ་གནས་

ཚུལ་མངནོ་གསལ་ཅན་དུ་གྱུར་ཡིདོ། 

 མང་གཙོའི་སྤྱིི་ཚོགས་ནང་གང་ཡིང་བྱེད་ཆོོག་པོ་ལྟ་བུའི་རང་

དབང་ཡིདོ་མདོ། འནོ་ཀྱིང་ད་ེའདྲེའ་ིརང་དབང་ད་ེརྣམ་དཔྱོདོ་ལྡན་པོའ་ི

ཐགོ་ནས་བདེ་སྤྱིདོ་བྱདེ་དགསོ་པོ་གལ་ཆོནེ་པོ་ོཡིནི། རང་དབང་ག་ི

མཐར་ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལ་ནི་སྤྱིི་ཚོགས་ནང་བདེ་སྐྱིད་དང་ཞིི་བདེ་ལྷིང་

འཇགས་ཡིངོ་ཆོདེ་དུ་རདེ། དངུལ་ལརོ་རྐྱེང་རྐྱེང་བསམ་པོ་དསེ་རང་ཉེདི་

མེད་པོ་བཟིོས་པོ་ཙམ་མ་ཟིད་དངོས་དང་བརྒྱུད་པོའི་སྒོོ་ནས་གཞིན་གྱིི་

བད་ེསྐྱདི་ལའང་གནདོ་ཚབས་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། ཅསེ་སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། ད་ལྟའ་ིའབྲུག་ཡུལ་ནང་གི་དཀའ་ངལ་

སལེ་ཐབས་སུ་ཐབས་ལམ་ཡིག་ཤསོ་ག་ར་ེཡིདོ་པོ་རདེ། གལ་སྲིདི་

འབྲུག་གཞུང་གིས་བོད་མི་རྣམས་མུ་མཐུད་འབྲུག་ཡུལ་ནང་བསྡེད་

འཇུག་རྒྱུའ་ིཁས་ལནེ་བྱས་པོ་ཡིནི་ནའང༌། ཕྱིགོས་གཉེསི་ཀྱི་ིགཞི་ིརྩོའ་ི

འཁནོ་སམེས་མདེ་པོ་བཟི་ོཐུབ་ཀྱི་ིམདེ་སྟབས། གནད་དནོ་འདིའ་ིཐགོ་ག་

ར་ེགནང་རྒྱུ་ཡིདོ་པོ་རདེ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ངསོ་ནས་ཁོང་ཚ་ོརྒྱལ་ཁབ་གཞིན་ནང་

གཏིངོ་ཐུབ་རྒྱུའ་ིར་ེབ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། ཨི་རིའ་ིནང་ཡིདོ་པོའ་ིབྱམས་སྙིངི་རྗེ་ེ
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ཅན་གྱིི་མི་མང་པོོ་ཞིིག་ལ་ངོས་ནས་འབོད་སྐུལ་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་བ་མ་ཟིད། 

ཁ་ེན་ཌ་ནང་ཡིདོ་པོའ་ིབདོ་མ་ིདང༌། ལུང་པོ་གཞིན་དག་མང་པོ་ོཞིགི་གསི་

ཀྱིང་ཁོང་ཚོ་སྐྱབས་བཅོལ་ལེན་རྒྱུའི་རོགས་པོ་བྱེད་འདོད་ཡིོད་པོ་རེད། 

ཅསེ་སྩལ།

 ཡིང༌། གསར་འགདོ་པོས། འནོ་ཀྱིང༌། སམེས་ཁུར་ཡིདོ་པོའ་ི

གཞུང་སུ་ཞིགི་གསི་ལས་འཆོར་ད་ེངསོ་ལནེ་བྱདེ་ཀྱི་ིརདེ་དམ་ཞུས་པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། འབྲུག་གཞུང་ག་ིངསོ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་

ཁག་གཅིག་ལ་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ངོས་ལེན་བྱེད་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་

བཙལ་གྱི་ིཡིདོ། ང་ཚསོ་ཀྱིང་སྙིན་ཞུ་འབུལ་བཞིནི་པོ་རདེ། གལ་སྲིདི་

ཁོང་ཚོས་ངོས་ལེན་བྱས་པོ་ཡིིན་ན་དེ་ནི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་

ལམ་ཡིག་ཤསོ་ཡིནི་པོ་དང༌། གལ་ཏི་ེབདོ་མ་ི ༤༠༠༠ རྣམས་ལུང་པོ་

གཞིན་ཞིིག་ཏུ་གཏིོང་རྒྱུ་བྱུང་ཚེ་འབྲུག་བོད་གཉེིས་དབར་གླེེང་རྙིོག་མེད་

པོ་ཆོགས་འགྲོ་ོབ་དང་ང་ཚསོ་ཀྱིང་ཞུ་སྐུལ་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་ིམ་རདེ། དརེ་

བརྟེནེ། གནས་སྟངས་ད་ེའདྲེ་ལག་ལནེ་ཐུབ་པོ་བྱུང་ཚ་ེཕྱིགོས་གཉེསི་

ཀྱིི་འབྲེལ་ལམ་རིམ་གྱིིས་སྔར་གནས་ལྟར་བསྐྱར་གསོ་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། 

འབྲུག་བདོ་གཉེསི་ན་ིསྤུན་མཆོདེ་ལྟར་མ་ིརགིས་དང༌། རགི་གཞུང༌། 

ཆོོས་ལུགས་གང་གི་ཆོ་ནས་མ་འདྲེ་བའི་ཁྱེད་པོར་ཡིོད་པོ་མ་རེད། 

ཅསེ་སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། དངེ་སང་བདོ་ནང་སྲིདི་བྱུས་གུ་ཡིངས་

ཡིདོ་པོ་བཤད་མཁན་མང་པོ་ོཡིདོ། ཕྱི་ིརྒྱལ་གྱི་ིགསར་འགདོ་པོ་ད་ེཚསོ་
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གུ་ཡིངས་ལ་རམི་པོ་ཁག་གཅགི་ཡིདོ་སྐརོ་བརྗེདོ་ཡིདོ་ཅངི༌། ཁངོ་ཚསོ་

བོད་ཕྱིི་ནང་གི་བོད་མི་རྣམས་ལ་ཡིིག་འབྲེལ་དང་དངོས་སུ་ཐུག་འཕྲེད་

བྱས་ཏི་ེའབྲལེ་བ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། དརེ་བརྟེནེ། སྐུ་ཉེདི་ནས་རྒྱ་ནག་

ག་ིསྲིིད་བྱུས་ད་ེགུ་ཡིངས་དངསོ་ལ་ངསོ་འཛནི་གནང་ག་ིཡིདོ་དམ། ཡིང་

ན། བཙན་བྱལོ་དུ་ཡིདོ་པོའ་ིབདོ་མ་ིཕྱིརི་ལོག་ཡིངོ་ཆོདེ་མག་ོསྐརོ་གཏིངོ་

བའ་ིསྲིདི་བྱུས་རྫུན་མ་ཞིགི་ལ་ངསོ་འཛནི་གནང་གི་ཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས།  ད་ལྟའ་ིགནས་སྐབས་སུ་ང་ཚསོ་

དངསོ་རྫུན་གང་ཡིནི་དབྱ་ེའབྱདེ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ོརདེ། ང་ཚསོ་དུས་ཡུན་

གང་འཚམས་བར་སྒུག་དགསོ་པོ་དང༌། སྲིིད་བྱུས་འད་ིདུས་ཡུན་ཇ་ི

ཙམ་རིང་མུ་མཐུད་ནས་བསྡེད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་འགྱུར་བ་གང་ཞིིག་འབྱུང་

མནི་བལྟ་རྒྱུ་རདེ། ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་ག་ིསྲིདི་བྱུས་འགྱུར་བ་འད་ི

ལ་དགོས་ཟིནོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་མདོ། དུས་ཚདོ་ཀྱིསི་ང་ཚ་ོལ་གསལ་པོ་ོབཟི་ོ

ཡིངོ་ག་ིརདེ། ཅསེ་སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། སྐུ་ཚབ་མ་ིལྔ་བདོ་ནང་གཏིངོ་དགསོ་པོའ་ི

རྒྱུ་མཚན་ད་ེབདོ་ནང་གནས་སྟངས་ཤསེ་རྟེགོས་ཆོདེ་རདེ་དམ་ཞུས་པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། རདེ། དངསོ་ཡིདོ་གནས་ཚུལ་ཤསེ་

ཆོདེ་དུ་བཏིང་བའ་ིསྐུ་ཚབ་ཚགོས་པོ་ཞིགི་ཡིིན་པོ་རདེ། ཅསེ་སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། གལ་ཏི་ེསྐུ་ཚབ་རྣམ་པོ་ཕྱིརི་ལོག་ནས་བདོ་

ནང་གནས་སྟངས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཡིག་པོོ་ཡིིན་སྐོར་བརྗེོད་ཚེ་སྐུ་ཉེིད་

བདོ་ལ་ཕྱིིར་ཕབེས་གནང་རྒྱུའ་ིདགངོས་པོ་ཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར།
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 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། འགྲོ་ོརྒྱུ་མནི། གང་ལྟར་ཡིང་མ་འངོས་

པོ་ལ་ོཤས་ནང་འགྲོ་ོརྒྱུ་མནི། ད་ལྟ་འད་ིན་ིསྐུ་ཚབ་ཚགོས་པོ་གཏིངོ་ཐངེས་

དང་པོ་ོཆོགས་ཀྱི་ིཡིདོ། ངསོ་ནས་ད་དུང་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིསྐུ་ཚབ་

འདྲེ་མིན་འདུས་པོའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པོ་ཐེངས་ཁ་ཤས་གཏིོང་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་

བ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། 

 ད་ལྟའི་ཆོར་རྒྱ་ནག་ནང་ཡིོད་པོའི་གུ་ཡིངས་དེ་ཚད་ངེས་ཅན་

ཞིགི་ལ་སླབེས་མདེ། མ་ིཉུང་ཤས་ཤགི་ཕྱི་ིརྒྱལ་ཁག་ལ་འགྲོ་ོརྒྱུའ་ིཆོགོ་

མཆོན་སྤྲོད་ཡིདོ་ཀྱིང༌། ཁངོ་ཚ་ོན་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་ག་ིལས་བྱདེ་མི་སྣ་ཁག་

ག་ིནང་མ་ིཡིནི་པོ་དང༌། ཕྱི་ིརྒྱལ་དུ་ཕྱིནི་ཏི་ེཚུར་ཡིངོ་ངསེ་ཡིནི་པོའ་ིཁངོ་

རང་ཚོའ་ིབཟིའ་ཟླ་དང༌། ཕ་མ། བུ་ཕྲུག་ཤ་སྟག་ཡིནི་པོ་རདེ། ཅསེ་

སྩལ། 

༤༽རྒྱལ་ཚོགོས་ཡོན་ལག་སྐྱབས་བཅལོ་ལྟ་རྟགོ་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་ིསྤྱི་ིཁྱྀབ་དང༌། ཨེ་རོའིི་ིསྲིདི་འིཛནི་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་ཡོགི

 ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆོེན་པོོ་མཆོོག་ནས་ཨི་རིའི་

གཟིིགས་སྐོར་གྲུབ་མཚམས་འབྲུག་སྡེོད་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མིའི་དཀའ་

ངལ་སྐོར་མཉེམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིི་ཡིན་ལག་སྐྱབས་བཅོལ་ལྟ་རྟེོག་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཁྱེབ་སྐུ་ཞིབས་ཕལོ་ཧར་ཊ་ལངི་ (Poul Hartling) 

དང༌། ཨི་རིའ་ིསྲིདི་འཛནི་འཇ་ིམ་ིཀ་ཌར་ (Jimmy Carter) མཆོོག་
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རྣམ་གཉེསི་དང༌། ཕན་ཚུན་ཕྱིག་བྲསི་འབུལ་རསེ་གནང་བ་གཤམ་

གསལ། 

ྋ མ་ིརྗེ་ེཕལོ་ཧར་ཊ་ལངི་མཆོགོ་ལ། 

 མཉེམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིི་ཡིན་ལག་སྐྱབས་བཅོལ་ལྟ་རྟེོག་

ལས་ཁུངས་ (UNHCR) ནས་བདོ་མ་ིསྐྱབས་བཅལོ་བའ་ིགནད་དནོ་

ཐགོ་རྒྱུས་མངའ་དང༌། དུས་ཡུན་རངི་པོ་ོཞིགི་ནས་རགོས་རམ་གནང་

ཡིོད་པོའི་ཆོ་ནས་ད་ཆོ་འབྲུག་ཏུ་གནས་སྡེོད་བོད་མི་བཞིི་སྟོང་ཐམ་པོའི་

ཛ་དྲེག་ག་ིགནས་སྟངས་སྙིན་ཐ་ོམཉེམ་སྦྱོར་བཞིནི། བདོ་མ་ིའད་ིཚ་ོལ་ོང་ོ 

༡༠ ནས་ ༢༠ བར་འབྲུག་ནང་བསྡེད་རྗེསེ་ད་ཆོ་ཕྱིིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཞིགི་ཏུ་

སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ལེན་གཏིོང་གཏིན་འཁེལ་ཁས་ལེན་མ་བྱུང་བ་ཡིིན་ཚེ། 

བོད་དུ་ཕྱིིར་སྐྲོོད་གཏིོང་རྒྱུའི་ཉེེན་བརྡ་བཏིང་འདུག་པོས་གནས་སྟངས་

ཉེནེ་ཚབས་ཅན་ཞིགི་ཏུ་གྱུར་འདུག  

 རྒྱ་གར་ནང་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་སྟོང་ཕྲེག་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་

ཡིོད་ཁོངས་ནས་སྟོང་ཕྲེག་བརྒྱད་བརྒོལ་བར་ད་དུང་ཡིང་གཞིིས་ཆོགས་

ཀྱིི་མཐུན་རྐྱེེན་མ་ཐོབ་པོར་ལྷག་བསྡེད་ཡིོད་པོ་དང་བཅས་རྒྱ་གར་གཞུང་

ལ་སྐུ་ངལ་མཛད་དཀའ་ཡིདོ་བཟི་ོའདུག་ཅངི༌། 

 ངོས་རང་ཉེེ་ཆོར་བདུན་ཕྲེག་བདུན་རིང་ཨི་རིར་བསྐྱོད་སྐབས་

འབྲུག་ཏུ་གནས་སྡེོད་བོད་མི་བཞིི་སྟོང་དེ་ཚོ་ཨི་རིར་གཏིོང་ཐབས་ཞུ་

སྐུལ་དང༌། རགོས་ཚགོས་འགར་ཡིང་འགྲོལེ་བརྗེདོ་ག་ོབསྡུར་བྱུང་དནོ། 

གལ་སྲིདི། ཨི་ར་ིགཞུང་ནས་གཞིསི་སྤེསོ་ལནེ་རྒྱུ་གྲོགོས་དན་ངསོ་
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བཞིསེ་གནང་ཚ།ེ རགོས་རམ་བྱ་འདདོ་ཡིདོ་ལུགས་ཁས་ལནེ་གནང་

མཁན་བྱུང་བ་ལགས་ན་ད་ཆོ་ང་ཚོས་རེ་སྐུལ་ཞུ་ཡུལ་སྐུ་ཉེིད་ལས་

མདེ་པོ་ལྟར། འབྲུག་གནས་བདོ་མིའ་ིཛ་དྲེག་ཉེནེ་ཆོེའ་ིགནས་སྟངས་ལ་

དགངོས་བཞིསེ་ཀྱིསི་ཁ་ེན་ཌ་དང༌། ཨི་ོས་ེཀྲ་ར་ལ་ིཡི། ནིའུ་འཛ་ིལནེ་ཌ། 

ཡིང་ན། ཡི་ོརབོ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་བདོ་མ་ིའགའ་ཤས་ལནེ་གཏིངོ་ཐུབ་པོའ་ི

ཕན་གྲོོགས་དགོངས་བཞིེས་སྐྱབས་འཇུག་ཅིས་ཀྱིང་ཡིོང་བ་ཞིེས་འབོད་

སྐུལ་ཤུགས་དྲེག་ཞུ་རྒྱུ་དང༌།  འཕྲེནི་ལན་ཡིང་མྱུར་དུ་གནང་སྐྱོང་དང༌། 

མཛའ་བརྩོེའ་ིའཚམས་འདྲེ་ིབཅས། ཏཱ་ལའི་བློ་མས་ ༡༩༧༩ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ 

༢༠ ལ། 

 མཉེམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིི་ཡིན་ལག་སྐྱབས་བཅོལ་ལྟ་རྟེོག་

ལས་ཁུངས་སྤྱིི་ཁྱེབ་མཆོོག་གི་ལས་ཁུངས་ནས་དེ་སྔ་ནས་འབྲེལ་ཡིོད་

ལ་འབྲུག་སྡེོད་བོད་མིའི་གནད་དོན་སྐོར་འབྲེལ་བ་བྱས་དང་བྱེད་མུས་

ཡིནི་སྐརོ་ཞུས་པོ། 

ྋ ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ལ། 

 ༡༩༧༩ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༢༠ འཁདོ་པོའ་ིབཀའ་ཡིགི་ངསོ་རང་

ནེའུ་ཡིོག་ཏུ་མཉེམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིི་རྒྱལ་ཡིོངས་ཚོགས་ཆོེན་དུ་

བཅར་ཏི་ེཕྱིརི་འབྱརོ་སྐབས་ལག་སནོ་བྱུང་དནོ། གང་ཉེདི་ཀྱིསི་མཁྱེནེ་

རྟེགོས་བྱུང་གསལ་བཞིནི། ངསོ་ཀྱི་ིལས་ཁུངས་ནས་འབྲུག་སྡེདོ་བདོ་

མིའི་གནད་དོན་སྐོར་གང་ཉེིད་ཀྱིི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་

འབྲེལ་བ་ཟླ་མང་རིང་ཞུས་དོན་འདི་སྐོར་སྐུ་ཉེིད་ལ་སྙིན་གསོལ་ཞུས་ཡིོད་
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པོ་བཞིནི། འབྲལེ་ཡིདོ་ཁག་མང་ནས་ང་ཚརོ་ཞིབི་ཕྲེའ་ིགནས་ཚུལ་བཏིང་

འབྱོར་ལ་རང་ངོས་ནས་ཉེམས་ཞིིབ་ཞུས་པོ་ཡིིན་ཞིེས་གོ་སྐབས་འདི་

བརྒྱུད་སྙིན་སངེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིནི། ངའ་ིལས་ཁུངས་ནས་འབྲལེ་ཡིདོ་འབྲུག་

གཞུང་ལ་ད་ེསྔ་ནས་འབྲལེ་བ་བྱས་དང་བྱདེ་མུས་དང༌། ཐབས་ལམ་གང་

དགའ་ཅ་ིལགེས་ཤགི་འཚལོ་བཞིནི་ཡིདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ལགས། ཆོསེ་གུས་

འདུད་དང་འཚམས་འདྲེ་ིབཅས། (Poul Hartling) གསི་ ༡༩༧༩ ཟླ་ 

༡༡ ཚེས་ ༢༧ ལ། 

ྋ མ་ིརྗེ་ེའཇ་ིམ་ིཀ་ཌར་མཆོགོ་ལ། 

 སྐུ་ཉེདི་ན་ིསྟབོས་ཆོནེ་རྒྱལ་ཁབ་ཅགི་གི་དབུ་ཁྲོདི་དང༌། འགྲོ་ོ

བ་མིའ་ིརགིས་ལ་ཤ་ཚ་བརྩོ་ེསམེས་དང་ལྡན་ཞིངི༌། ལྷག་པོར། འཛམ་

གླེིང་ཁྱེོན་ཡིོངས་སུ་འགྲོོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ཐུགས་ཁུར་བློ་མེད་བཞིེས་

མཁན་གྲོགས་ཅན་མི་སྣ་ཞིིག་ཡིིན་པོའི་ཆོ་ནས་ད་རེས་འབྲུག་ནང་བོད་

མི་བཞིི་སྟོང་གནས་སྡེོད་བྱེད་མི་ཚོའི་ཛ་དྲེག་དཀའ་ངལ་གནས་སྟངས་

ཐགོ་མཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་ཡིངོ་བའ་ིའབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིནི། 

 མཉེམ་སྦྱོར་སྙིན་ཐོའ་ིནང་བདེན་པོའི་གནས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་འགྲོེལ་

བརྗེདོ་ཞུས་པོ་བཞིནི། ད་ེསྔ་ལ་ོབཅུ་ནས་ཉེ་ིཤུའ་ིབར་འབྲུག་ནང་གནས་

སྡེོད་བྱེད་མི་བོད་མི་རྣམས་ད་ཆོ་རྒྱལ་ཁབ་གཞིན་ཞིིག་ཏུ་གཏིོང་ལེན་

གཞིསི་སྤེསོ་ཐུབ་པོའ་ིགཏིན་འཁལེ་ཁས་ལནེ་མ་བྱུང་བ་ཡིནི་ན། བདོ་མ་ི

དེ་རྣམས་བོད་དུ་ཕྱིིར་སྐྲོོད་གཏིོང་རྒྱུའི་ཉེེན་བརྡ་བཏིང་འདུག་པོའི་ཛ་དྲེག་

ཉེནེ་ཚབས་ཀྱི་ིགནས་སུ་ལྷུང༌། 
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 ངོས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བདེ་སྡུག་གནས་ཚུལ་ཞུས་ཀྱིང༌། 

རྒྱ་གར་ནང་བོད་མི་བརྒྱད་ཁྲོི་ཡིོད་ཁོངས་ནས་བརྒྱད་སྟོང་ཙམ་ལ་ད་

དུང་ཡིང་གཞིསི་ཆོགས་མ་ཐབོ་པོར་ལྷག་ཡིདོ་སྟབས། སྐུ་ངལ་མཛད་

དཀའ་འཕར་མ་ཞིགི་ཡིདོ་བཟི་ོའདུག 

 ང་ཚོར་དེ་སྔ་ལོ་མང་རིང་གཞིིས་ཆོགས་བྱེད་པོའི་ས་ཞིིང་འསོ་

བབས་ཤིག་མ་ཐོབ་པོའི་དཀའ་ངལ་སྐོར་ངོས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་འགའི་དབུ་

ཁྲོིད་ཚོར་བོད་མི་སྟོང་ཕྲེག་ཁ་ཤས་ཙམ་བཞིེས་ཐབས་ཡིོང་བའི་འབོད་

སྐུལ་ཞུས་དནོ། སུད་ས་ིདང༌། ཁ་ེན་ཌ་གཞུང་གསི་བདོ་མི་ཆོགི་སྟངོ་བཞི་ི

བརྒྱ་བཞིསེ་རྒྱུའ་ིཞིལ་བཞིསེ་གནང་བ་བཞིནི། ད་ཆོ་བདོ་མ་ིད་ེརྣམས་

གཞིིས་ཆོགས་གཏིན་ཚུགས་གནས་སྟངས་གང་ལེགས་ཐོག་གནས་

བདག་ཡུལ་ལུང་ས་ོསོའ་ིནང་བརྩོི་མཐོང་ཆོ་འཇོག་བྱེད་ཡུལ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་

འདུག  

 ངོས་རང་བདུན་ཕྲེག་བདུན་རིང་ཨི་རིར་ལྟ་སྐོར་དུ་བསྐྱོད་

སྐབས་བོད་མི་བཞིི་སྟོང་ཨི་རིར་བཞིེས་ཐབས་རེ་སྐུལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་

རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་བྱུང་གཤསི། ཨི་རིའ་ིནང་ཆོསེ་མཐོའ་ིརྒྱལ་ཡིངོས་ཡི་ེཤུའ་ི

ལྷ་ཁང་ལྷན་ཚོགས་ལྟ་བུའི་སྒྲིིག་འཛུགས་ཁག་གཙ་ོགྱུར་རོགས་ཚོགས་

ཁག་ལ་འབྲལེ་མལོ་བྱས་པོར། གལ་སྲིདི། ཨི་ར་ིགཞུང་ནས་གཞིསི་སྤེསོ་

སུ་ལནེ་རྒྱུའ་ིངསོ་བཞིསེ་གནང་ཚ།ེ ཁངོ་ཚསོ་མཐུན་འགྱུར་རགོས་

རམ་ཞུ་རྒྱུའ་ིམོས་མཐུན་གནང་འདུན་འདུག་སྟབས། སྐུ་ཉེདི་ནས་བདོ་མ་ི

དེ་དག་གི་ཛ་དྲེག་གནས་སྟངས་ལ་ཐུགས་བརྩོེ་ཆོེ་གཟིིགས་ཀྱིིས་ཨི་
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རརི་བཞིེས་ཐབས་ཡིངོ་བའ་ིར་ེསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིནི། 

 ངོས་རང་ཨི་རིར་དུས་ཡུན་ཁྱུག་ཙམ་རིང་ལྟ་སྐོར་བསྐྱོད་

སྐབས་མང་ཚོགས་ནས་དགའ་ཞིེན་གྱིི་རྣམ་འགྱུར་མངོན་གསལ་བསྟན་

པོ་དང༌། ངསོ་རང་ཨི་རིའ་ིམང་གཙོའ་ིལམ་སྲིལོ་ལ་ཡིདི་མསོ་སམེས་

འགུལ་ཆོནེ་པོ་ོཐབེས་སངོ༌། ཛ་དྲེག་ག་ིགནད་དནོ་འདརི་སྐུ་ཉེདི་ནས་

དགོངས་རྒྱ་ཆོེ་བཞིེས་རོགས་སྐྱབས་ཡིོང་རྒྱུ་ངོས་རང་ལ་ཡིིད་ཆོེས་

བརྟེན་པོ་ོཡིདོ། མཛའ་བརྩོེའ་ིའཚམས་འདྲེ་ིབཅས། ཏཱ་ལའ་ིབློ་མས་  

༡༩༧༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ལ།

 འབྲུག་སྡེོད་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ཨི་རིར་གཞིིས་

སྤེོས་ཡིོང་སྐུལ་ཞུས་པོར་སྲིིད་འཛིན་འཇི་མི་ཀ་ཌར་མཆོོག་གིས་ཨི་རིའི་

རྒྱལ་དནོ་ལྷན་ཁང་ལ་གཟིགིས་ཞིབི་དགསོ་པོའ་ིབཀའ་ཁྱེབ་གནང་བ། 

ྋ གངོ་ས་མཆོགོ་ལ། 

 ཨི་རིར་ལ་ོརྒྱུས་རང་བཞིིན་ལྡན་པོའི་འཚམས་གཟིིགས་གྲུབ་པོ་

དང༌། ཕྱིག་བྲསི་གནང་འབྱརོ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ེཆོེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིནི། ཆོསོ་ཕྱིགོས་

དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་བར་ངོས་ཀྱིི་མི་མང་ནས་དགའ་

བསུ་ཆོེན་པོོ་ཐོབ་པོར་རང་ཉེིད་ལའང་སེམས་འགུལ་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་ཐེབས་

གཤསི། ཚང་མའ་ིཚབ་ཞུས་ཏི་ེབཀའ་དྲེནི་ཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིནི། 

 ཕྱིག་བྲིས་ནང་གསལ་འབྲུག་སྡེོད་བོད་མིའི་དཀའ་སེལ་གཞིིས་

སྤེ་ོཡིོང་ཐབས་སྐོར་ངོས་ནས་ཨི་རིའི་རྒྱལ་དོན་ལྷན་ཁང་ནས་ཞིིབ་འཇུག་

གསི་གང་དགེའ་ིབཀའ་ལན་འབུལ་དགོས་མངགས་བྱ་ཞུས་ཡིདོ། 
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 གང་ཉེདི་ནས་ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༩ ཉེནི་ཨི་ཡི་ཏིོའ་ལ་གྷི་ོམ་ིནརི་ 

(Ayatollah Khomeini) ཏི་ེརཱན་ (Tehran) དུ་ཨི་རིའ་ིགཞུང་ཚབ་

ཁང་བཙན་བཟུང་གིས་མི་སྣ་བཀག་ཉེར་བྱས་པོར་ཐུགས་འཚབ་ཀྱིིས་

ཏིར་འཕྲེནི་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིནི། དངེ་སྐབས་གང་ཉེདི་ལྟ་

བུའི་མི་སྣ་གྲོགས་ཅན་རྣམ་པོས་འཛམ་གླེིང་ནང་དངངས་འཚབ་ཞིི་ཐབས་

ཐོག་ཐུགས་ཁུར་གང་ཡིོང་གནང་བར་སྙིིང་ནས་ཡིི་རངས་བསྔགས་

བརྗེདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིནི། མཛའ་བརྩོེའ་ིའཚམས་འདྲེ་ིབཅས། འཇ་ིམ་ིཀ་ཌར་

གྱིསི་ ༡༩༧༩ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༢༦ ལ། ཞིསེ་གསལ། 

 སུད་ས་ིལ་སགོས་སྐབས་གསུམ་ཞིངི་དག་ཏུ།།

 གང་སྐུ་དུང་ཟླ་གསར་པོའ་ིལང་ཚོའ་ིདཔོལ།།

 གཅིག་མནི་དུ་མར་བཞིད་པོའ་ིདག་ེམཚན་ནི།།

 མཐའ་དག་དངསོ་པོ་ོགང་གསི་བསྒྲུན་ཡིདོ་མནི།།

དེ་ཡིང་ཕྱིི་ནང་རྐང་འཐུང་ཚལ་དུ་ཚན་རྩོལ་ཡིལ་འདབ་

རབ་རྒོདོ་ཀྱིང༌།། ལུང་རྟེོགས་འོ་མཚོ་བསྲུབས་ལས་

སྐྱེས་པོའི་བྱམས་བརྩོེའི་ཁུར་གྱིིས་ཡིོངས་བཏིང་བས།། 

མགོན་གང་ལེགས་བཤད་གཏིེར་གྱིི་བང་མཛོད་ཆོེས་ཆོེར་

ཕྱི་ེབའ་ིབསལི་མངར་གྱིསི།། མུན་སྟུག་རལོ་པོའ་ིསམེས་ཀྱི་ི

ཁུང་བུར་ཉེ་ིའདོ་གསར་པོའ་ིར་ེདམགིས་སྦྱོནི།།
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གནའ་དེང་བསིལ་ལྡན་ཞིིང་གི་བྱུང་བ་ཟིོལ་མེད་གསེར་གྱིི་

སྒྲིནོ་མ་ེགང༌།། རངི་ནས་ར་ེབའ་ིགཟུར་གནས་དག་ག་ིམགི་

ཀངོ་ཡིངས་པོའ་ིཚལ་ཆོནེ་པོརོ།། སྦར་བའ་ིབདནེ་དོན་ཡིལ་

འདབ་ར་ིམ་ོམཐངོ་བས་གནས་ལུགས་སྟངོ་ག་ིསྲིགོ  གླེངི་

བདུན་ས་ཡིི་ཁྱེོན་ཀུན་སྒྲིོག་ལ་ངལ་བའི་སྣང་བ་ཡིོངས་མ་

དམགིས།།

དེ་ནས་ཨི་རི་བདེ་ལྡན་ཞིིང་ཞིེས་སྙིན་པོའི་ཤལ་བ་རིང་མོ་

ནས།། གཡི་ོབའ་ིལགེས་ཚགོས་དཔོལ་གྱི་ིཡུལ་དུ་བརྩོ་ེ

འཛུམ་སྐྱ་རངེས་གསར་པོའ་ིའདོ།། བཏིེགས་པོས་ཤར་

ནུབ་རིག་པོའི་གླེང་བོའང་རེ་ཞིིག་བགྲོོད་པོ་བོར་ནས་ནི།། 

བྱམས་བརྩོེའི་འ་ོམཚ་ོརླབས་ཀྱིི་རྩོེ་དགར་རོལ་པོའི་རྩོོལ་བ་

བསྟནེ་ལ་ལྟསོ།།

 

ཕྱིི་ནང་ཆོོས་ཀྱིི་བསྟི་གནས་དང་ནི་སྣ་ཚོགས་ཤེས་བྱའི་

གླེངི་དག་ཏུ།། གནས་ལུགས་གནད་ཀྱི་ིལངོས་སྤྱིདོ་སྩལོ་ལ་

རྣམ་དཔྱོདོ་མཆོགོ་ག་ིདཔོལ་རྒྱས་པོས།། མཐའ་དག་དགའ་

བའི་མངོན་བསྟོད་གསེར་འཁོར་དད་གསུམ་སྙིིམ་པོས་

འདགེས་པོ་ན།ི། ལྷ་ོརླུང་གཞིནོ་ནུས་སྟནོ་གྱི་ིསྙི་ེམ་དལ་

བུར་སྒུལ་བའ་ིངང་ཚུལ་ཉེདི།།



306

ས་བཅད་གསུམ་པེ། 

ཚགོས་སྡེ་ེཁག་གཅགི་ཏུ་བཀའ་སླབོ་དང་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པོའ་ི

ལས་དནོ་བྱདེ་ཕྱིགོས་སྐརོ་བཀའ་བསྡུར། 

༡༽བདོ་ཀྱི་ིགཞནོ་ནུའི་ིཚོགོས་འིཐུས་རྣམས་ལ་སྩལ་བའི་ི

བཀའི་སློབོ།

 ༡༩༧༩ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༢༥ ཉེནི་བདོ་རགིས་གཞིནོ་ནུའ་ིའགན་

འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་བརྒྱད་པོའི་ཚོགས་འཐུས་མི་གྲོངས་བཞིི་བཅུ་ 

མཇལ་བཅར་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ‘‘ང་ཚ་ོསྡེདོ་ས་རང་ཡུལ་མ་

ཡིནི་པོར་མིའ་ིལུང་པོར་བསྡེད་ཡིདོ་པོ་དང༌། མཐུན་རྐྱེནེ་གཞིན་ལ་ར་ེ

དགསོ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ། མ་ིལ་བསྟུན་དགསོ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་སགོས་འགལ་རྐྱེནེ་

དང༌། དཀའ་ངལ་དེ་འདྲེ་ཞིགི་ག་ིའགོ་ནས་ང་ཚོས་གཙ་ོཆོ་ེཤསོ་ས་ོསོའ་ི

མི་རིགས་ཀྱིི་ཆོོས་དང་ཤེས་རིག་གིས་མཚོན་པོའི་སོ་སོའ་ིམི་རིགས་ཀྱིི་

རྣམ་པོ་མ་ཡིལ་བར་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོས་མིའི་ལུང་པོར་ཡིག་པོོ་

བྱས་ཡིདོ།’’ ཅསེ་དང༌།
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 ཡིང༌། ‘‘བདོ་ལུང་པོའ་ིནང་ཆོ་བཞིག་ན་རྒྱ་མསི་མནར་གཅདོ་

དང་གདུག་རྩུབ་ག་ཚད་བཏིང་ཡིདོ་ན་ཡིང༌། བདོ་པོ་ཚོའ་ིསེམས་ཤུགས་

ཧ་ལས་པོའ་ིམཁྲོགེས་པོ་ོབྱས་ནས་བསྡེད་ཡིདོ། ད་ེལྟར་བསྡེད་པོའ་ིཉེརེ་

ལེན་གྱིིས་ད་ལྟ་ཕན་ལ་རྒྱ་མིས་བོད་པོ་ལ་སྡུག་སྦྱོོང་གཏིོང་རྐྱེང་བྱེད་པོའི་

སྲིདི་བྱུས་ད་ེཕལ་ཆོརེ་འགྱུར་གྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། བདོ་པོ་ཚ་ོལ་ང་ོགདངོ་

གསར་པོ་ཞིིག་བསྟན་ནས་ཐབས་ཤེས་གསར་པོ་ཞིིག་བཙལ་ན་མ་

གཏིོགས་ད་ལྟ་ཕན་གྱིི་བྱེད་སྟངས་འདི་འགྲོོ་ཐུབ་པོ་མི་འདུག་བསམ་པོ་

ཞིགི་དྲེན་གྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། 

 རྩོ་བ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡིོངས་ཀྱིི་ནང་ལའང་ཁོ་རང་ཚོའི་སྲིིད་བྱུས་

འགྱུར་གྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ་ལ། ད་ེདང་བསྟུན་པོའ་ིབདོ་ནང་ལའང་ད་ལྟ་བར་དུ་

བྱས་པོ་དེས་དམིགས་ཡུལ་བསམ་ཐོག་དོན་འཁེལ་ཡིོང་གི་མེད་པོ་མཐོང་

ནས་ད་ཆོ་ངོ་གདོང་གསར་པོ་ཞིིག་བསྟན་ནས་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་

པོ་རདེ། ད་ེཚ་ོབདོ་ཕྱི་ིནང་ལ་ཡིདོ་བསྡེད་པོའ་ིབདོ་པོ་ཚང་མས་སྤྱིི་པོའ་ི

དོན་དག་ལ་སེམས་ཤུགས་མ་ཆོག་པོར་བསྡེད་པོའི་ཉེེར་ལེན་ལ་བརྟེེན་

ནས་བྱུང་བ་རདེ་བསམ་གྱི་ིའདུག’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘བར་ལམ་རྒྱ་མ་ིདང་ང་ཚ་ོའབྲལེ་བ་ཆོགས་བསྡེད་

ཡིདོ། དང་པོ་ོགྲོསོ་འག་ོད་ེརྒྱ་མསི་ཚུར་བཏིནོ་པོ་རདེ། ང་ཚོའ་ིརྩོདོ་པོ་

བྱེད་ལུགས་བྱེད་སྟངས་ངོས་ཀྱིིས་ནམ་རྒྱུན་རྟེག་པོར་བཤད་མུས་ལྟར་

ཚུར་ཙམ་དརེ་རྒྱ་གར་ཡིནི་ནའང་རུང༌། ཕར་ཙམ་དརེ་རྒྱ་མ་ིཡིནི་ནའང་

རུང༌། ད་ེབཞིནི་ཨི་མ་ེར་ིཀ་དང༌། ཨུ་རུ་སུ་སགོས་སུ་ལ་ཡིནི་ན་ཡིང་
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ང་ཚོས་གདོང་དང་གདོང་བསྟན་ནས་རྒྱུ་མཚན་བཤད་དགོས་པོ་ཡིིན། 

ང་ཚོས་བོད་དོན་ལ་འཐབ་རྩོོད་བྱེད་པོ་འདི་ངོ་གདོང་བསྟན་མ་ནུས་པོ་

དང༌། བཤད་མ་ནུས་པོར་རྒྱབ་ལགོས་ལ་རྒྱབ་བཤད་རྒྱབ་ནས་བསྡེད་

དགསོ་པོ་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་མནི། རྒྱ་མསི་ཚུར་ང་ཚ་ོལ་འབྲལེ་བ་བྱདེ་རྒྱུའ་ི

གྲོསོ་འག་ོབཏིནོ་ཡིངོ་དུས། ང་ཚ་ོང་ོགནངོ་དགསོ་པོ་དང༌། གདངོ་སྦས་

དགསོ་དནོ་མདེ་སྟབས། ཚུར་ལག་པོ་བརྐྱེངས་ཡིངོ་དུས་ཕར་ལ་ཡིང་

ང་ཚོས་སྤེོབས་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིཐོག་ནས་ལག་པོ་བརྐྱེངས་ཏིེ་འབྲེལ་བ་བྱས་

པོ་རདེ། རྒྱ་མསི་བདོ་ནང་ཡིར་རྒྱས་ཆོནེ་པོ་ོབཏིང་ལུགས་དང༌། བདོ་

མི་རྣམས་སྔོན་མེད་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་འཚ་ོབར་སྤྱིོད་ཀྱིི་ཡིོད་ལུགས་བཤད་པོ་

ལྟར་དངོས་འབྲེལ་ཡིོད་མེད་ང་ཚོས་དངོས་སུ་མཐོང་དགོས་ཀྱིི་འདུག་

ཅེས་བཤད་དེ་བོད་ནང་ལ་ལྟ་སྐོར་ལ་འགྲོོ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་རེད།’’ 

ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ལྟ་སྐརོ་བའ་ིམ་ིའགྲོོའ་ིཐད་ཕྱིགོས་གཅགི་ནས་ལས་

འགན་གྱི་ིབབས་དང༌། གཉེསི་ནས་ཆོལོ་ཁའ་ིབབས་གང་ཅརི་བསམ་

བློ་ོཏིན་ཏིན་བཏིང་སྟ་ེགཏིན་འཁལེ་བྱས་པོ་ཡིནི། གསང་བ་བྱདེ་པོའ་ིརྒྱུ་

མཚན་ནི་རྒྱ་མིའི་ངོས་ནས་གསང་བ་བྱེད་དགོས་ཀྱིི་ཡིོད་ཅེས་ང་ཚོར་

ལབ་སྟ་ེགསང་བ་བྱས་པོ་རདེ། གསང་བ་བྱདེ་པོའ་ིདགོས་དནོ་གཙ་ོབ་ོ

ང་ཚོའི་ལས་ཀ་དེ་ལྐོོག་ལ་བྱེད་དགོས་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པོའི་དབང་གིས་

ང་ཚོས་གསང་བ་བྱས་པོ་མ་རེད། ད་ེལ་དགོས་པོ་རྒྱུ་མཚན་ཞིགི་ཡིདོ། 

དགསོ་པོ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིདོ་ཟིརེ་ན། ཡིངོས་བསྒྲིགས་བྱས་ནས་འགྲོ་ོ



309

རྒྱུ་བྱས་པོ་ཡིིན་ན་ཕྱིོགས་གཅིག་ནས་རྒྱ་མིའི་ལག་ཁྱེེར་ལེན་དགོས་པོའི་

དཀའ་ངལ་གཅགི་འཕྲེད་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། 

 གཉེིས་ནས་ཡིོངས་བསྒྲིགས་བྱས་ཕྱིིན་ཆོད་ལ་རྒྱ་མིའི་གསར་

ཤགོ་ཁག་ག་ིནང་ལ་གནས་ཚུལ་བཀདོ་ཡིངོ་ག་ིརདེ། གཙ་ོཆོ་ེཤསོ་བདོ་

རིགས་ས་ཁུལ་ཁག་གི་གསར་ཤོག་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་བཀོད་ཡིོང་གི་

རདེ། གསར་ཤགོ་ཁག་ནང་རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚོའ་ིའདདོ་པོ་གང་ཡིདོ་ལྟར། 

ཁངོ་ཚ་ོཀྲུང་དབྱང་ལ་གུས་བཏུད་ཞུ་བར་ཡིངོ་བ་རདེ་ཟིརེ་བ་དང༌། ཁངོ་

ཚ་ོམིའི་ལུང་པོར་ཁུངས་མ་འཁྱེོལ་བར་འ་ཆོད་འུ་ཐུག་གི་ཐོག་ནས་བོད་

ལ་ཡིངོ་གི་ཡིདོ་པོ་རདེ་ཟིརེ་བ་ལྟ་བུ་བྲསི་མདགོ་ཁ་པོ་ོརདེ། 

 དེ་ལྟར་བྲིས་པོ་ཡིིན་ན་ང་རང་ཚོའི་མི་ཚོ་རྒྱ་མིའི་གསར་ཤོག་

གར་ཁྱེབ་སར་སླེབས་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རེད། ང་ཚོའ་ིམི་ང་ོམ་སླབེས་པོ་ད་ེཚརོ་

ང་ཚོས་ཀྲུང་དབྱང་ལ་མཐ་ེབངོ་ཀེར་ནས་ཡིངོ་པོ་ཡིནི་མནི་དང༌། ང་

ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་ཁུངས་མ་འཁྱེོལ་བར་འ་ཆོད་འུ་ཐུག་གི་བོད་ལ་ཡིོང་པོ་

ཡིནི་མནི་མ་ིང་ོམ་གདངོ་ཐུག་པོ་དེ་ཚསོ་ཤསེ་ཀྱིི་རདེ་ད།ེ ས་གནས་ས་

ཐོག་ལ་ང་ཚོའི་མི་ངོ་མ་སླེབས་མ་ཐུབ་པོའི་ས་ཆོ་དེ་ཚོ་ལ་བོད་པོ་ཚོས་

སམེས་ཤུགས་ལ་ཕན་གནདོ་ཇ་ིཡིངོ་ཚདོ་དཔོག་ཁག་པོ་ོའདུག ད་ེའདྲེ་

ཡིནི་སྟབས་རྒྱ་གཞུང་ནས་གསང་བ་བྱདེ་དགསོ་བཤད་པོ་ལྟར། ང་ཚོའ་ི

ངསོ་ནས་ཀྱིང་གསང་བ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིནི་ཞིེས་ཕྱིནི་པོ་རདེ། འནོ་ཀྱིང་རྗེསེ་ལ་

གསང་བ་ཡིངོས་གྲོགས་ཆོགས་པོ་རདེ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ཁྱེོད་རང་ཚསོ་ག་ོབསྡུར་ཡིག་པོ་ོབྱདེ་དགསོ། ད་དུང་
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མུ་མཐུད་ནས་གཞིོན་ནུའི་སྒྲིིག་འཛུགས་འདི་ཚགས་ཚུད་པོོ་ཡིོང་བའི་

དནོ་དག་གང་དང་གང་བྱདེ་རྒྱུ་འདུག་གམ། ད་ལྟ་བར་གྱི་ིཉེམས་མྱོངོ་ལ་

གཞིགིས་པོའ་ིཐགོ་ནས་ག་ོབསྡུར་ཡིག་པོ་ོབྱདེ་དགསོ། ངསོ་ཀྱིསི་བཀའ་

འདྲེ་པོ་ོགནང་ནས་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡིང་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། ས་ོསོས་བསམ་བློ་ོ

བཏིང༌། ས་ོས་ོས་ོསསོ་སམེས་ཁུར་ལནེ་དགསོ། ངསོ་ཀྱིསི་གནས་

ཚུལ་གང་བྱུང་བ་ད་ེཚ་ོདང༌། ངསོ་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་གང་ཡིདོ་པོ་ད་ེཚ་ོ

བཤད་ཀྱི་ིརདེ། གཙ་ོབ་ོས་ོས་ོས་ོསསོ་སམེས་ཁུར་ལནེ་དགསོ། ང་ཚ་ོསྤྱི་ི

པོའི་དོན་དག་འདི་བོད་སྤྱིི་བོ་གནམ་བསྟན་ཚང་མས་ཁུར་ལེན་དགོས་པོ་

ཞིགི་རདེ་མ་གཏིོགས། ར་ེཟུང་གསི་བྱདེ་རྒྱུའ་ིལས་ཀ་གང་ཡིང་མ་རདེ།’’ 

ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ང་རང་ཚོའ་ིལས་ཀ་གང་ཞིགི་ཡིནི་ན་ཡིང་ཉེསེ་སྐྱནོ་

སལེ་བའ་ིཐབས་ཤསེ་བྱདེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ོཡིནི་པོས། ང་ཚ་ོཚོགས་

འདུ་འཚགོས། ག་ོབསྡུར་བྱདེ་པོའ་ིསྐབས་ལ་དག་ེསྐྱནོ་གང་དང་གང་ཡིདོ་

ལ་ག་ོབསྡུར་བྱས། སྐྱནོ་ཆོ་ད་ེཚ་ོསལེ་བའ་ིཐབས་ཤསེ་གང་ཡིདོ་མདེ་

སྐརོ་ལ་ངསེ་པོར་དུ་ག་ོབསྡུར་ཡིག་པོ་ོདགསོ།’’ ཞིསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘བར་ལམ་ཨུ་རུ་སུའ་ིརྩོ་བའ་ིལྟ་སྟངས་འགྱུར་བ་ཆོནེ་

པོ་ོཕྱིནི་པོ་རདེ། ང་ཚ་ོབདོ་སྤྱི་ིཔོའ་ིདནོ་དག་ལ་ཕན་པོ་ཞིགི་དང༌། སྤྱི་ིཔོའ་ི

དོན་དག་ལ་རན་པོོ་ཡིོད་པོ་ཞིིག་འདུག་ན་རིང་ལུགས་ཀྱིི་ཕྱིོགས་ནས་

རྩོདོ་པོ་གང་ཡིང་བྱེད་དགོས་དནོ་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། མ་འངོས་པོའ་ིབདོ་ལ་

ཆོ་བཞིག་ན། རངི་ལུགས་གང་འདྲེ་ཞིགི་དང༌། ལམ་དང་ལུགས་སྲིལོ་
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གང་འདྲེ་ཞིིག་བྱེད་པོ་དེ་བོད་རྒྱ་ཆོེའི་མི་མང་གིས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་རེད་མ་

གཏིགོས། ང་ཚསོ་ལུགས་སྲིལོ་འད་ིབྱདེ་ཀྱི་ིཡིནི། ང་ཚོའ་ིའགྲོ་ོསྟངས་

འད་ིཡིནི་ཞིསེ་ང་ཚསོ་ཤདོ་ཐབས་གང་ཡིང་མདེ། ང་ཚསོ་ད་ལྟ་བར་དུ་

ཨུ་རུ་སུ་ལ་བསམ་ཚུལ་དེ་འདྲེ་ཞིིག་འཁྱེེར་བའི་ཉེེར་ལེན་གྱིིས་ཨུ་རུ་

སུའི་ཕྱིོགས་ནས་ཀྱིང་བོད་པོར་ལྟ་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིིན་ཡིོད་པོ་རེད།’’ 

ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ད་ལྟའ་ིདུས་ཚདོ་འདརི་ང་ཚ་ོརྒྱ་མ་ིལ་འབྲལེ་བ་ཞིགི་

ཆོགས་ཡིདོ། རྒྱ་མ་ིལ་འབྲལེ་བ་བྱས་པོའ་ིལག་རྗེསེ་སུ་བདོ་ཕྱི་ིནང་

གཉེསི་འབྲལེ་བ་བྱུང་བ་དང༌། བདོ་ནང་ག་ིམ་ིཚོའ་ིསེམས་ཤུགས་ཆོ་ེརུ་

འགྲོ་ོཐུབ་པོ་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་པོ་རདེ། རྒྱ་མིའ་ིངསོ་ནས་ཡིནི་ན་ཡིང་བདོ་ནང་

ལ་ཕྲེན་བུ་ལྷུག་ཏུ་དང༌། གུ་ཡིངས་སུ་གཏིངོ་དགསོ་པོ་ཞིགི་བྱུང་ཡིདོ་པོ་

ད་ེརདེ། མཐའ་མའི་རྩོ་དོན་ཐགོ་བཟི་ོལྟ་ཆོགས་རྒྱུ་ལམ་སང་ཁག་པོ་ོ

རདེ། ལ་ོགཅགི་གཉེསི་ནང་ལ་ཚདོ་ཐགི་རྒྱུ་ཁག་པོ་ོརདེ། ཡིནི་ན་ཡིང་

བོད་ཕྱིི་ནང་གཉེིས་འབྲེལ་བ་བྱུང་བའི་རྐྱེེན་གྱིིས་བོད་ནང་གི་མི་ཚོས་ང་

ཚ་ོམིའི་ལུང་པོར་ལ་ོཉེི་ཤུ་ཐམ་པོའི་རིང་ལ་ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་གང་འདྲེ་

ཡིོད་མེད་གནས་ཚུལ་མང་བ་ཤེས་པོའི་ཚོད་ཀྱིིས་སེམས་ཤུགས་འཕེལ་

བ་དང༌། དགའ་སྤྲོ་ོཡི་ིརང་སྐྱ་ེབ་ལ་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡིདོ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ང་རང་ཚསོ་རྒྱལ་འབྲལེ་གྱི་ིཐབས་ཤསེ་བྱདེ་དགསོ་པོ་

མ་ཟིད། ང་ཚ་ོབདོ་རིགས་ནང་ཁུལ་གྱི་ིགནས་ཚུལ་ལ་ཡིང་ཡིདི་གཟིབ་

བྱདེ་དགསོ། སྐབས་ར་ེགནས་ཚུལ་མག་ོམ་འཚསོ་པོར་དཀྲགོ་གཏིམ་
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དཀྲུག་ཤངི་བྱེད་པོ། མག་ོམ་འཚསོ་ཀྱི་ིགཏིམ་འཆོལ་སྤེལེ་བ་ད་ེཚོའ་ིགྲོས་

མ་ཡིངོ་བ་དང༌། ཉུང་ཙམ་ཡིངོ་བའ་ིད་ོཁུར་བྱདེ་དགསོ། རྒྱ་གར་ལ་ཡིདོ་

བསྡེད་པོའ་ིང་ཚ་ོབདོ་རགིས་ནང་ཆོལོ་ཁ་དང༌། ཆོསོ་ལུགས་ཐགོ་ནས་

འཐནེ་འཁྱེརེ་མ་ིབྱདེ་པོའ་ིསྐརོ་ཡིག་ཐག་ཆོོད་ཡིདོ་ན་ཡིང༌། ད་དུང་དནོ་

མདེ་ཀྱི་ིསྐད་ཆོ་ཕྲེན་བུ་ལྷགས་ཡིངོ་ག་ིའདུག དཀྲགོ་གཏིམ་བློ་ོལ་ཤར་མ་ི

ཐུབ་པོ་ད་ེའདྲེ་ཡིང་བཤད་འདུག

 ང་ཚོ་བོད་གཞུང་གི་སྒྲིིག་འཛུགས་འདི་ལ་བོད་པོའི་སྤྱིི་ཚོགས་

ནང་སྙིན་གྲོགས་ཅན་གྱིི་བློ་མ་དེ་ཚ་ོདགྲོོང་རྒྱུའི་ལས་འགན་ཡིོད་པོ་ལྟ་བུ་

དང༌། རང་བཙན་ལས་འགུལ་གྱི་ིདངུལ་སྣ་ེསལེ་ཞིིག་བསྡུས་པོ་ད་ེཚ་ོ

ཡིང་བློ་མ་དགྲོངོ་རྒྱུའ་ིདནོ་དག་ཡིནི་པོ་འདྲེ་པོ་ོབཤད་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ང་

ཚསོ་ཆོལོ་ཁའ་ིའཐནེ་འཁྱེརེ་བྱེད་པོ་དང༌། ཆོསོ་ལུགས་ཀྱི་ིའཐནེ་འཁྱེརེ་

བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ། གནས་ཚུལ་ང་ོམ་ཞིགི་ཡིིན་ན་ཁག་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། ནད་

མ་ཐེག་པོའ་ིཐགོ་ནས་བཤད་པོ་རདེ། རྨ་ིལམ་ལ་མདེ་པོའ་ིགནས་ཚུལ་

དཀྲགོ་གཏིམ་ད་ེའདྲེ་བཤད་ཡིངོ་དུས་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ། བསམ་

མདེ་ར་ེཟུང་གསི་བཤད་པོ་དེ་མཐའ་འཁྱེལོ་ཐབས་མདེ་ན་ཡིང༌། སྤྱིརི་

བཏིང་མང་ཚོགས་ཀྱིི་སེམས་ནང་ལ་ག་རེ་ཡིིན་ནམ་བསམས་ནས་རྣམ་

རྟེགོ་སླངོ་གཞི་ིདེ་འདྲེ་བྱུང་ན་ཐབས་སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘དམར་པོོའ་ིལྟ་བའ་ིསྐརོ་ལ་སྔནོ་མ་ནས་ངསོ་ཀྱིིས་

གཞིནོ་ནུ་ཚརོ་བཤད་ཚར་བ་ཞིགི་རདེ། ཁྱེདོ་རང་ཚསོ་དྲེན་གྱི་ིའདུག་

གམ། སྔནོ་མའ་ིབསམ་ཚུལ་ད་ེག་རང་ཡིནི། གང་ལྟར་འཕྲེལ་དང་ཕུགས་
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ཀྱི་ིགནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིགི་ལ་བསམ་བློ་ོབཏིང་བ་ཡིནི། ད་ེསྔ་ཕན་ཆོད་

ཀྱི་ིཉེམས་མྱོངོ་ཡིནི་ནའང་ཕལ་ཆོརེ་ཚདོ་ཐགི་པོ་འདྲེ་པོ་ོཞིགི་རདེ། ཕུན་

ཚོགས་དབང་རྒྱལ་གྱིིས་མཚོན་པོའི་བོད་པོ་གུང་ཁྲོན་རྒོན་པོ་དེ་ཚ་ོདངོས་

གནས་མ་ིརགིས་ཀྱི་ིཞིནེ་ཁགོ་ཧ་ལས་པོ་རདེ། ཕུན་ཚགོས་དབང་རྒྱལ་

ལ་རྒྱ་གཞུང་གསི་ནག་མདེ་ཉེསེ་འཛུགས་བྱས་ཏི་ེ ༡༩༦༠ ལ་ོནས་

བཙནོ་ཁང་དུ་བཀག་ཉེར་མ་ིལ་ོབཅ་ོབརྒྱད་ཙམ་བྱས་འདུག ཁ་ོརང་ཡིང་

ནད་པོ་ཆོགས། ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོལ་ཤསེ་ཡིནོ་སྦྱོང་རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་མ་བྱུང་བའ་ི

ཁར། འགའ་ཞིགི་གླེ་ོནད་ཀྱིསི་མནར་ནས་བསྡེད་ཡིདོ་ཚདོ་འདུག ཕྲུ་

གུ་ད་ེཚོའ་ིཕ་གུང་ཁྲོན་ཏིང་ཡིནོ་རདེ། ཆོསོ་ལ་དད་པོ་ཡིདོ་པོ་མ་རེད། ཕྲུ་

གུ་ད་ེཚ་ོལ་ཡིང་ཆོསོ་དད་ཡིངོ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ོརདེ་ད།ེ མ་ིརགིས་ཀྱི་ིཞིནེ་ཁགོ་

ཆོནེ་པོ་ོཡིདོ་པོ་རདེ།’’jམཆོན། ཅསེ་སགོས་སྩལ།

༢༽བདོ་ཕྲུག་ཁྱྀམི་སྡེའེི་ིམཛད་སྒོ་ོདང་མཛད་གཙོ་ོརྣམ་པེའི་ི

ལས་དནོ་བྱདེ་ཕྱོགོས་སྐོོརོ་བཀའི་བསྡུརོ།

 ༡༩༧༩ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༢༣ ཉེནི་བཞུགས་སྒོར་བདོ་ཕྲུག་

ཁྱེམི་སྡེེའ་ིདུས་དྲེན་འཁལེ་ནའང༌། ད་ེཉེནི་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ཨི་ར་ིནས་

བཞུགས་སྒོར་དུ་ཞིབས་སརོ་འཁདོ་ཀྱི་ིཡིདོ་སྟབས། དུས་དྲེན་ཉེནི་

གསུམ་ཕྱིརི་འགྱིངས་ཀྱིསི་ཚསེ་ ༢༧ ཉེནི་བདོ་ཕྲུག་ཁྱེམི་སྡེ་ེདབུ་བརྙིསེ་

པོའི་དུས་དྲེན་མཛད་སྒོོར་ཆོིབས་བསྒྱུར་གྱིིས་སློབ་ཕྲུག་རྒོན་གྲོས་བུ་མོའ་ི
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ཉེལ་ཁང་ཕན་བད་ེགླེིང་དང༌། དྭ་ཕྲུག་འ་ོའཐུང་གས་ོསྐྱངོ་ཁང་བློ་ོགྲོསོ་

འཕལེ་བཅས་སྒོ་ོའབྱདེ། ཉེལ་ཁང་སགོས་ཁང་མགི་ར་ེར་ེབཞིནི་གཟིགིས་

ཞིབི་དང༌། ཐུགས་སྨོོན་ཕྱིག་ནས། སླབོ་ལས་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་ཕྱིག་

དབང་བཅས་སྩལ། 

 དེ་ནས་རྩོེད་ཐང་སྡེིངས་ཆོའི་ཐོག་ཕེབས་སྒྲིིག་དབུ་གཡིབ་

ཞིབས་སྟགེས་ཐགོ་ཞིབས་འཁོད་གྲུབ་བསྟུན། ཆོབིས་ཞིབས་སྐྱབས་རྗེ་ེ

ཡིངོས་འཛནི་གླེངི་རནི་པོ་ོཆོ་ེདང༌། འབྲ་ིགུང་ཆོ་ེཚང༌། བཀའ་བློནོ་དང་

སྤྱི་ིའཐུས་རྣམ་པོ། དྲུང་ཆོ་ེདང་བཞུགས་སྒོར་སྐུ་ཚབ་སགོས་ཕྱི་ིནང་སྐུ་

མགྲོོན་རྣམ་པོ་བཅས་ཞིབས་སྟེགས་གཡིས་གཡིོན་གྱིི་གྲོལ་འཁོད་གྲུབ་

མཚམས་གསལོ་འབྲས་བཏིགེས་ཤངི༌། སླབོ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་རུ་སྒྲིགི་

གུས་བཏུད་དང༌། མཁྱེནེ་པོའ་ིཡི་ེཤསེ་ཞིསེ་པོའ་ིབསྟདོ་གླུ་ཕུལ། 

 བོད་ཁྱེིམ་དབུ་འཛིན་ྋསྐུའི་གཅུང་མ་ོརྗེེ་བཙུན་པོདྨས་སློབ་གྲྭའི་

གནས་སྟངས་སགོས་ཀྱི་ིསྐརོ་ལ་གསུང་བཤད་དང༌། ད་ེནས་ྋགངོ་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཆོེན་པོོ་མཆོོག་ནས་བོད་ཁྱེིམ་འདི་ཉེིད་ཤེས་རིག་ཐོག་

བྱས་འབྲས་སྤེབོས་པོ་བྱས་ཆོགོ་པོ་དང༌། ཕན་ཐགོས་གཞི་ིརྒྱ་ཆོེན་པོ་ོ

བྱུང་བ། ཕྲུ་གུར་ལྟ་སྐྱངོ་སླབོ་སྟནོ་བྱེད་སྟངས་མགི་དཔོརེ་འསོ་པོ་དྲེག་

ཤསོ་བྱུང་སྐརོ་དང༌། སུད་ས་ིདང་ཨི་རིར་ཆོབིས་བསྒྱུར་སྐབས་ཀྱི་ི

གཟིགིས་ཚུལ། བདོ་དནོ་ཐགོ་ཕྱི་ིརྒྱལ་ཚོས་ད་ོསྣང་ཆོ་ེརུ་ཆོ་ེརུ་འགྲོ་ོག་ི

ཡིདོ་པོ། ཕྱི་ིརྒྱལ་ནང་ཡིདོ་པོའ་ིབདོ་མ་ིཚོའ་ིགནས་སྟངས་དང༌། ལྷག་

བསམ་སྤྱི་ིཞིནེ་སྐརོ། བདོ་ནང་ལྟ་སྐརོ་བ་གཏིངོ་གནང་ག་ིགནད་དནོ་



315

སྐརོ། འབྲུག་གནས་བདོ་མིའ་ིམདུན་ལམ་སྐརོ་དང༌། ང་ཚསོ་འབྲུག་རྒྱལ་

འབངས་ལ་མཐུན་ལམ་དམ་ཟིབ་ཏུ་གནས་དགསོ་པོ་ལས། འཁནོ་འཛནི་

སྡེང་སེམས་འཆོང་མི་རུང་བའི་སྐོར་སོགས་གསུང་བཤད་སྩལ་སྙིིང༌། 

‘‘འདས་པོའི་ལོ་ཉེི་ཤུ་ཐམ་པོའི་རིང་ལ་ང་རང་ཚོའི་ཤེས་རིག་གི་ལས་དོན་

ཐགོ་ལ་སྤེབོས་པོ་བསྐྱདེ་འསོ་པོའ་ིགྲུབ་འབྲས་ཐབོ་ཡིདོ་པོ་རདེ། དའེ་ིནང་

ཚན་དུ་གྱུར་པོའི་བུ་ཕྲུག་ཚོར་ལྟ་རྟེོག་བྱེད་རྒྱུར་དམིགས་བསལ་གྱིི་

གྲུབ་འབྲས་ཡིག་པོ་ོཐནོ་ཡིདོ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ད་ཆོ་ང་རང་ཚོའ་ིའདས་པོའ་ིཉེམས་མྱོངོ་ག་ིགནས་

ཚུལ་ད་ེཚ་ོགཞི་ིལ་བཞིག་པོའ་ིཐགོ་ནས། མ་འངོས་པོ་ལ་ཕྱིོགས་གཅགི་

ནས་བོད་པོའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་དངོས་གནས་དྲེང་གནས་ཀྱིི་སློབ་སྦྱོོང་ལྡན་

པོ། སྤྱིང་གྲུང་ལྡན་པོ། ནུས་པོ་ལྡན་པོ། ལྷག་བསམ་ལྡན་པོ་ད་ེའདྲེ་ཞིགི་

བཟི་ོཐབས་དང༌། གཉེསི་ནས་མིའ་ིསྤྱི་ིཚགོས་ནང་ཡིདོ་པོའ་ིརྒྱུ་མཚན་གྱི་ི

ཐགོ་ནས་ཕྱི་ིདངསོ་པོ་ོཡིར་རྒྱས་དང༌། ནང་བསམ་བློ་ོཡིར་རྒྱས་གཉེསི་

ཟུང་འབྲེལ་གྱིི་ཐོག་ནས་མི་ཚེ་དོན་ལྡན་ཡིོང་ཐུབ་པོའི་འབད་བརྩོོན་བྱེད་

དགསོ། 

 དེ་ལྟར་ཡིོང་བའི་རྒྱུ་ཆོ་ཕྱིོགས་གཞིན་ནས་གསར་དུ་སྒྲུབ་མ་

དགསོ་པོར་ང་རང་ཚརོ་ཡིདོ་ཡིདོ་པོ་རདེ། ཡིདོ་ཡིདོ་པོ་ད་ེག་འདྲེ་བྱས་

ནས་ཕན་ཐགོས་ཡིག་ཤསོ་ཡིངོ་བ་དང༌། དངསོ་ཡིདོ་གནས་ཚུལ་དང་

རན་པོ་གང་འདྲེ་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ིའདུག གང་ཞིགི་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུག་གམ། 

ད་ེཚའོ་ིསྐརོ་ལ་བསམ་བློ་ོབཏིང༌། ལག་ལནེ་འགལེ་རྒྱུ་གལ་ཆོནེ་པོ་ོརདེ།’’ 
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ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ང་རང་ཚོའ་ིརསི་སུ་མ་ཆོད་པོའ་ིཆོོས་བརྒྱུད་ཚང་མའ་ི

ཐོག་ནས་ཆོོས་ཚོགས་འདྲེ་མི་འདྲེ་ཡིང་གང་ལ་གང་འཚམས་ཚུགས་

འདུག ཡིག་པོ་ོརདེ། ཚང་མས་བདོ་སྤྱི་ིཔོའ་ིསྤྱི་ིནརོ་ལྟ་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ི

བསྟན་པོ་སྤྱི་ིདང༌། རང་རང་ས་ོསོའ་ིམཁས་གྲུབ་གངོ་མའ་ིབཞིདེ་པོ་གང་

ཡིོད་དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིནུས་པོར་དཔོགས་པོའི་གང་ཡིོང་ཅི་ཡིོང་

གསི་གཞིན་ཕན་སྒྲུབ་ཐབས་དང༌། བསྟན་པོའ་ིཞིབས་འདགེས་སྒྲུབ་

ཐབས་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་ཡིག་པོ་ོརདེ། རྗེེས་སུ་ཡི་ིརང་ཡིདོ། 

 ཡིིན་ན་ཡིང་ཆོོས་མི་ལ་ཤོད་པོར་རང་ལ་མཚན་ཉེིད་ཚང་

དགསོ། ཉེནོ་མངོས་ལ་གཉེེན་པོ་ོབསྟནེ་དགོས་ཞིསེ་མ་ིལ་ཕར་བཤད། 

རང་གིས་ཉེོན་མོངས་ལ་གཉེེན་པོོ་བསྟེན་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འདུག་ཅེས་ལབ་

དགསོ་བྱུང་ན་དཀའ་རྙིགོ་ཆོནེ་པོ་ོརདེ། ཆོསོ་མ་ིལ་ཤདོ་པོར་ཐགོ་མར་

རང་ལ་བཟི་ོལྟ་ཞིགི་བཟི་ོདགསོ། སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལྡན་འདས་ཀྱིསི་

དནོ་སྤྱིདོ་པོ་དང༌། དནོ་མཐུན་པོ་དགསོ་ཞིསེ་གསུངས་ཡིདོ། ང་ཚ་ོརྗེསེ་

འཇུག་པོ་ཚོ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིིས་བསླབ་བྱ་གང་གནང་བ་དེའི་

ཉེམས་ལེན་ངོ་ལྐོོག་མེད་པོར་ཞིིག་བྱེད་ཀྱིི་ཡིིན་ན་ཚད་ལོངས་པོ་དང༌། 

ཕན་ཐོགས་ཡིོད་པོ་ཡིོང་གི་རེད་ཅེས་དེ་འདྲེའི་གཞིེན་སྐུལ་ཡིང་ཞུ་རྒྱུ་

བྱུང༌།’’ ཞིསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ལུང་པོ་གསར་པོ་ཞིགི་ག་ིནང་ལ་ས་ོསོའ་ིམ་ིཚ་ེསྐྱལེ་

སྟངས་དང༌། ལྟ་ོགསོ་འཚལོ་སྟངས། ལུང་པོ་ད་ེདང་དེའ་ིནང་ག་ིདངསོ་



317

ཡིོད་ཀྱིི་གནས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་མི་ཚེ་སྐྱེལ་སྟངས་ཤེས་པོ་གཅིག་

དང༌། ད་ེདང་ཆོབས་ཅགི་ས་ོསོའ་ིམ་ིརགིས་ཀྱི་ིབསམ་བློ་ོདང༌། གམོས་

གཤསི། ཤ་ཞིནེ་ད་ེཚ་ོརྩོ་བ་ནས་མ་བརླག་པོར་ད་ེགཉེསི་ཟུང་འབྲལེ་གྱི་ི

ཐགོ་ལ་ཕྱིནི་འདུག ད་ེཧ་ཅང་གི་ཡིག་པོ་ོརདེ། རང་ག་ིལུང་པོའ་ིཤ་ཞིནེ་

ཡིོད་ན་ཡིང་དངོས་ཡིོད་གནས་ཚུལ་དང་སྦྲེལ་མ་ཤེས་ན་སོ་སོར་གྱིོང་

གུན་ཕམ་ཉེསེ་ཡིངོ་ག་ིརདེ། ཡིང་དངསོ་ཡིདོ་གནས་ཚུལ་དང་སྦྲལེ་ཤསེ་

ན་ཡིང་བོད་མི་རིགས་ཀྱིི་བསམ་བློོ་དེ་བརྗེེད་པོ་ཡིིན་ནའང་འགྲོིགས་ཀྱིི་

མ་རདེ། ད་ེའདྲེ་ཡིནི་དུས་མཐའ་གཉེསི་སུ་མ་ལྷུངས་པོ་ཡིག་པོ་ོཡིདོ་པོ་ལྟ་

བུ་མཐངོ་བྱུང༌།’’ ཞིསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ད་ཆོ་རྒྱ་མསི་ཚུར་འབྲལེ་བ་བྱས་པོ་ཡིནི་དུས་ང་ཚསོ་

ཕར་ཡིང་འབྲལེ་བ་བྱས་པོ་ཡིནི། ད་ེའདྲེའ་ིགནས་ཚུལ་གྱི་ིཐགོ་ནས་བདོ་

ལ་ལྟ་སྐརོ་འགྲོ་ོརྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་ཤགི་བྱུང་བ་རདེ། ད་ེཡིང་དམགིས་བསལ་

ཞིགི་ག་ིཐགོ་ནས་འགྲོ་ོརྒྱུའ་ིགནས་ཚུལ་ཞིགི་ཆོགས་པོ་རདེ། ཁངོ་ཚ་ོརངི་

མནི་ཚུར་འཁརོ་གྱི་ིརདེ། འཁརོ་བའ་ིམཚམས་ལ་གནས་ཚུལ་གསལ་

པོ་ོརམི་པོས་ཡིོང་ག་ིརདེ། སྐབས་དརེ་ང་ཚསོ་ད་ེསྐརོ་གསང་བ་བྱས་པོ་

རདེ། 

 གསང་བ་བྱེད་དགོས་པོའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ང་ཚོའི་ལས་ཀ་དེ་ལྐོོག་

ལ་བྱདེ་དགསོ་པོ་ཞིགི་ཡིནི་པོ་དང༌། ནོར་འཁྲུལ་བྱས་ནས་ང་ཚསོ་གསང་

བ་བྱས་པོ་གང་ཡིང་མནི། དགསོ་པོ་རྒྱུ་མཚན་དང་འབྲལེ་བའ་ིཐགོ་ནས་

གསང་བ་བྱས་པོ་རདེ། རམི་པོས་རམི་པོས་དནོ་དག་ག་ིགནས་ཚུལ་ཤདོ་
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དགསོ་པོ་བྱུང་ན་གནས་ཚུལ་ཤདོ་རྒྱུ་ཡིངོ་ག་ིརདེ། བདོ་སྤྱི་ིཔོའ་ིདོན་དག་

ལ་སུས་ག་རེ་བཤད་རུང་མ་བཤད་རུང་རྩོ་བའི་འགན་ད་ལྟ་ངོས་ཀྱིིས་

འཁྱེརེ་བསྡེད་ཡིདོ་པོ་རདེ།

 ཇི་སྲིིད་བོད་རྒྱ་ཆོེའི་མི་མང་ཚོས་ངོས་ལ་ཡིིད་ཆོེས་ཡིོད་པོ་

དང༌། ངསོ་ལ་ར་ེབ་བྱདེ་ཀྱིི་ཡིདོ་པོའ་ིརངི་ལ་ངསོ་ཀྱིསི་ཀྱིང་འགན་ད་ེ

འཁྱེརེ་ནས་བསམ་བློ་ོཞིགི་བཏིང༌། འགན་ད་ེའཁྱེརེ་ནས་ཐག་གཅདོ་

བྱདེ་ཀྱི་ིརདེ། མ་འངོས་པོར་བདོ་རྒྱ་ཆོེའ་ིམི་མང་ཚསོ་ངསོ་ལ་ར་ེབ་རྒྱག་

པོའི་དུས་ཚོད་རྫོགས་པོའི་ཉེིན་མ་གཅིག་ཤར་སོང་ན་ངོས་ཀྱིིས་ལས་ཀ་

བཞིག་ག་ིརདེ། ད་ེའདྲེ་ཞིགི་མ་བྱུང་བར་དུ་ངསོ་ཀྱིསི་འགན་འཁྱེརེ་གྱི་ི

རདེ། འགན་འཁྱེརེ་བའ་ིརྗེསེ་ལ་ཐག་གཅདོ་ད་ེངསོ་ཀྱིསི་བྱདེ་ཀྱི་ིརདེ་

མ་གཏིགོས། ངསོ་ཀྱིསི་སུ་གཅགི་ལ་སྤྲོལེ་ལད་འཁྲོབ་དགསོ་དནོ་མ་ི

འདུག སུ་གཅགི་ལ་ཡིང་ང་ོསྲུང་བྱདེ་དགསོ་དནོ་མདེ། གནས་ཚུལ་ད་ེ

འདྲེ་ཡིིན་དུས་མ་འངོས་པོ་ལ་གནས་ཚུལ་བཟིོ་ལྟ་གང་འདྲེ་ཞིིག་ཆོགས་

ཀྱི་ིའདུག་གམ། དའེ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་ལ་ངསོ་ཀྱི་ིབསམ་བློ་ོབཏིང་ནས་ཐག་

གཅོད་ཀྱི་ིརདེ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ད་ེནས་བར་ལམ་གནས་ཚུལ་ཛ་དྲེག་པོ་ཞིགི་འབྲུག་

ནང་ག་ིགནས་ཚུལ་ད་ེརདེ། འབྲུག་ནང་ག་ིགནས་ཚུལ་ལ་མཚནོ་ན། 

སྔར་ཕན་འབྲུག་གཞུང་དང༌། འབྲུག་མ་ིམང་རྣམས་ང་ཚ་ོདང་ཤསེ་རགི་

གཅིག་གྱུར་ཡིིན་དུས་ང་ཚ་ོཧ་ཅང་གི་འབྲེལ་བ་ལ་རྒྱ་དམ་ཚིག་གཙང་མ་

ཞིགི་རདེ། ལྷག་པོར་རྒྱལ་པོ་ོཞིངི་གཤགེས་ད་ེདངསོ་གནས་དྲེང་གནས་
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ང་རང་ཚ་ོབདོ་པོ་ལ་བཀའ་དྲེནི་ཆོནེ་པོ་ོརདེ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ཡིནི་ནའང་ང་རང་ཚ་ོལམ་འགྲོ་ོམདེ་པོའམ། རྐྱེནེ་

དབང་ཇི་ཟིེར་གང་ལྟར་གླེ་ོབུར་དུ་གཞིི་རྩོ་མེད་པོ་ཞིིག་གི་ཐོག་ནས་འབྲུག་

གཞུང་ཐུགས་དགོས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་ཞིགི་ཆོགས་པོ་རདེ། གནས་ཚུལ་ད་ེ

རམི་པོས་ནམ་མཁའ་གཡིའ་དག་དང༌། ས་གཞི་ིརྡུལ་དག་ཆོགས་རྒྱུའ་ི

ཚབ་ལ་ད་དུང་ཐུགས་དགོས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་ད་ེསྡུག་ཏུ་ཕྱིནི་པོ་རདེ།’’ ཅསེ་

དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘རྩོ་བ་འབྲུག་ཚགོས་འདུ་ཆོནེ་མོའ་ིཐགོ་ནས་ཐག་གཅདོ་

ད་ེའདྲེ་ཞིགི་གནང་ཡིདོ་པོ་རདེ་ད།ེ ཡིིན་ནའང་ཕྱིགོས་གཅགི་ནས་འབྲུག་

ཆོསོ་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་རདེ། གཉེསི་ནས་ད་ལྟ་རྒྱལ་པོ་ོརང་ལ་ཆོ་བཞིག་

ན་ཡིང་དགུང་ལོ་གཞིོན་གཞིོན་ཡིིན་ནའང་དགོངས་པོ་མཁྱེེན་རླབས་

ཀྱི་ིབདག་ཉེདི་ཅན་ཞིགི་རདེ། ད་ེའདྲེའ་ིགནས་ཚུལ་ཐབས་སྡུག་པོ་ོརང་

གནང་ཨིེ་ཡིོང་བསམ་པོའི་ད་ལྟ་རེ་བ་དེ་འདྲེ་ཞིིག་རྒྱབ་ནས་བསྡེད་

ཡིདོ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ཡིང༌། ‘‘ད་ལྟ་ཐུགས་དགོས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་ཆོགས་པོའ་ིབདོ་མ་ིད་ེ

ཚོ་འབྲུག་ནང་ལ་སྡེོད་མི་དགོས་པོར་ལུང་པོ་གཞིན་དག་ལ་འགྲོོ་ཐུབ་

པོ་བྱུང་ན་ཡིག་ཤསོ་ཡིངོ་ས་རདེ། ད་ེསྐརོ་ཐབས་ཤསེ་གང་ཡིངོ་ཅ་ིཡིངོ་

བྱདེ་མུས་ཡིནི། གནས་ཚུལ་གཙང་མ་ཞིགི་བྱུང་རགོས་བྱས་ན་རམི་

པོས་ཡིག་པོ་ོཞིགི་ཆོགས་ཀྱི་ིརདེ་བསམ་པོའི་ར་ེབ་ཡིདོ། ད་ེཡིང་ང་ཚསོ་

འབྲུག་གཞུང་ལ་ང་ོརྒོལོ་བྱས་ནས་འཐནེ་རྩོསི་བྱས་པོ་མ་རདེ། བདོ་མ་ི
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འབྲུག་ནང་སྡེོད་འདོད་མེད་པོ་ཚ་ོཕྱིི་རྒྱལ་གཞིན་དག་ལ་འགྲོོ་ཐུབ་པོ་བྱུང་

ན་ཞིེས་འབྲུག་གཞུང་རང་ནས་བཀའ་དྲེིན་ཆོེན་པོོ་གནང་བ་དེའི་མཇུག་

སྐྱངོ་བྱས་པོ་རདེ།’’jམཆོན། ཅསེ་སགོས་སྩལ་ཏི་ེཕ་ོབྲང་དུ་ཆོབིས་བསྒྱུར་

བསྐྱངས། 

 དེ་རྗེེས་གསར་བཞིེངས་བཀའ་བརྒྱད་ལྷ་ཁང་དུ་རྣམ་གྲྭ་མཁན་

པོོ་ཆོོག་གྲྭ་བཅས་ནས་བཀའ་བརྒྱད་སྐུ་བརྙིན་གསར་བཞིེངས་ཟིིན་པོའི་

ཞིབས་འགོ་ཏུ་དམ་འགོང་གི་མནན་འཁོར་འགུགས་གཞུག་བཅས་འཇུག་

གནང་མཛད་རངི༌། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས་ཆོ་ེམཆོགོ་ག་ིབདག་བསྐྱདེ་

དང་འབྲལེ་བའ་ིདམིགས་གཏིད་བྱནི་འབབེས་བསྐྱངས། 

 དུས་མཚུངས་ཨི་མདོ་ཤར་རོང་པོོ་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་ཕྲེེང་

བདུན་པོ་དང་མར་ནང་འཇིགས་མེད་དམ་ཆོོས་རྒྱ་མཚ་ོགཉེིས་བོད་ནང་

དགངོས་པོ་རྫགོས་པོར་བརྟེནེ། ཁྲོ་ིརྒོན་སྤྲུལ་སྐུ་དང༌། འབྲལེ་ཡིདོ་ཨི་

མདོ་བ་ཐུན་མོང་ནས་རྒྱུ་སྦྱོོར་གྱིིས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཡིང་སྟེང་དུ་ཉེིན་

གསུམ་རིང་དཔོལ་དུས་ཀྱིི་འཁོར་ལོའ་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡིོངས་རྫོགས་

ཀྱིི་དཀྱིིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོོད་དགོངས་རྫོགས་མཆོོད་སྤྲོིན་དུ་དམིགས་ཏིེ་

གདན་ཞུས་སྙིན་སངེ་སྔནོ་ཞུས་ལྟར་ཉེནི་འཁྱེོངས་དབུ་བཞུགས་དང༌། 

 ད་ལམ་མཆོོད་འབུལ་ཆོེད་ཕྱིོགས་ཕན་ཚུན་ནས་འབྱོར་བའི་

ཨི་མདོ་བ་སྤྱིི་ནས་གཞིིས་བྱེས་བོད་མི་ཡིོངས་ནས་སྐྱོར་འདོན་ཆོོག་པོའི་

ཚེ་རབས་རྗེེས་འཛིན་གྱིི་གསོལ་འདེབས་ཤིག་བཀའ་རྩོོམ་ཡིོང་བའི་སྙིན་

སངེ་ཞུས་མསོ་ལྟར།



321

 འགྲོ་ོལ་ཕན་བཞིདེ་ཐུགས་རྗེ་ེགམོས་པོ་ལས།། གཅགི་ཏུ་དག་ེ

བ་རྗེསེ་བསྟན་ཆོ་ོའཕྲུལ་གྱིསི།། ཞི་ིབསལི་ཕན་བདེའ་ིའདདོ་དནོ་སྒྲུབ་

མཁས་པོ།།  རྣམ་འདྲེནེ་སྟབོས་བཅུ་མངའ་བས་དུས་ཀུན་སྐྱངོས།། 

བད་ེསྡུག་འདདོ་དང་མི་འདདོ་རང་གཞིན་ཀུན།། མཉེམ་ཉེདི་བདག་པོས་

གཞིན་རྣམས་གཙ་ོབའ་ིཕྱིརི།། གཞིན་ཕན་བད་ེལ་འགདོ་པོའ་ིབྱང་ཆུབ་

སམེས།། མཁའ་ཁྱེབ་སྐྱ་ེདགུའ་ིསྙིངི་ལ་འཇུག་པོར་ཤགོ  དའེ་ིམཐུས་

གྲོགོས་དག་བྱམས་དང་བརྩོ་ེབ་ཡིསི།། ཉེ་ེབར་བཟུང་ནས་ཞི་ིསྙིམོས་

བདནེ་པོའི་ལམ།། ཀུན་དགའ་བད་ེབ་སྟརེ་བའ་ིདཔོལ་བཟིང་པོརོ།།  ཅ་ི

དགར་སྤྱིདོ་པོའ་ིདུས་ཀྱིསི་འདའ་བར་ཤགོ  གང་ག་ིམཚན་ཡིང་རྒྱལ་

བས་བྱནི་བརླབས་པོའ།ི། དམན་ལ་ལྷག་པོར་བརྩོ་ེབ་ཐུགས་རྗེེའ་ིགཏིརེ།། 

ཁྱེདོ་ཉེདི་དྲེན་པོའ་ིམསོ་གུས་གདུང་དབྱངས་ཀྱིསི།། ཉེ་ེབར་བསྐུལ་ན་

དུས་ཀུན་རྗེསེ་འཛིན་མཛདོ།། ཐུབ་པོའ་ིལུང་གསི་བསྔགས་པོའ་ིགངས་

ལྗོངོས་ཀྱི།ི། རྣམ་གསུམ་མསེ་དབོན་དམ་པོའ་ིརྗེསེ་ཞུགས་པོ།། རང་

རགིས་སྐྱ་ེདགུའ་ིདད་དམ་བྱནི་མཐུ་ཡིསི།། འཕྲེལ་ཡུན་འདདོ་དོན་ལྷུན་

གྱིསི་འགྲུབ་པོར་མཛདོ།། ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་བྱང་ཆུབ་སམེས་མཆོགོ་

དང༌།། ཡིང་དག་ལྟ་ལ་གམོས་པོར་བྱས་པོ་ལས།། དུག་གསུམ་བག་

ཆོགས་འབྲས་བུར་བཅས་ཞི་ིནས།། བྱང་ཆོནེ་གཏིན་བདེའ་ིས་ལ་མྱུར་

རགེ་མཛདོ།། ལྟསོ་ནས་གྲུབ་པོའ་ིརྟེནེ་འབྱུང་སྒྱུ་མའ་ིགཤིས།། ནམ་

ཡིང་བསླུ་མདེ་ཆོསོ་ཉེདི་བདེན་པོ་དང༌།། ལྷག་བསམ་དཀར་བའ་ིབདེན་

པོའ་ིསྟབོས་དག་གསི།། སྨོནོ་པོའ་ིདནོ་རྣམས་བདེ་བློག་འགྲུབ་གྱུར་ཅགི  
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ཅསེབཀའ་རྩོམོ་གསལོ་རསེ་སྩལ། 

 ཡིང་སྐབས་ད་ེཤདེ་དུ། བཀའ་བློནོ་ལྔ་དང༌། ཚགོས་གཙ་ོ

གཉེསི། དྲུང་ཆོ་ེང་ོཡིདོ་ལྔ་བཅས་ཆོདེ་འབདོ་བསྐྱངས་ཏི་ེབདོ་དུ་ལྟ་སྐརོ་

སྐྱདོ་མཁན་ཚ་ོནས་གནས་ཚུལ་ཉེན་ཞིབི་ཟིནི་པོ་ལྟར། ད་ཆོ་རྒྱ་གཞུང་

ལ་འབྲལེ་ལམ་བྱ་འསོ་ཆོ་ེམནི་དང༌། ཆོ་ེན་བྱདེ་ཕྱིགོས་ཇ་ིའགབ། བཀའ་

ཤག་གིས་མཚོན་ལས་ཀ་འཐུས་ཤོར་ཡིོང་ཚུལ་བསམ་འཆོར་ཡིོད་མུས་

ལ་ཚགོས་ཆུང་ཆོདེ་འཛུགས་ལགེས་བཅསོ་བྱ་འསོ་ཇ་ིཡིདོ། བཀའ་བློནོ་

འགའ་ཤས་ནས་དགངོས་ཞུ་འབྱརོ་བ་ལྟར། ཚབ་གསར་འསོ་དམགིས་

ཇ་ིཡིདོ་བཅས་ལས་བྱདེ་དྲུང་གཞིནོ་ཡིན་དང༌། སྤྱི་ིའཐུས་ས་ོས་ོནས་

བསམ་ཞིིབ་གྲོོས་བསྡུར་གྱིིས་བསམ་འཆོར་སྙིན་ཤོག་འབུལ་དགོས་

བཀའ་མངགས་སྩལ། 

 དེ་རྗེེས་སླར་ཡིང་བཀའ་བློོན་རྣམས་མཇལ་བཅར་སྐབས་ཉེེ་

དུས་བཀའ་ཚགོས་དྲུང་ཆོ་ེབཅས་པོར། བདོ་དུ་འབྲལེ་བ་བྱདེ་ཕྱིགོས་

དང༌། བཀའ་ཤག་ག་ིལས་དནོ་འཐུས་ཚང་ཡིངོ་ཐབས། བཀའ་བློནོ་

གསར་པོའི་འསོ་དམིགས་བཅས་པོར་བསམ་འཆོར་འབུལ་དགོས་བཀའ་

མངགས་ལྟར། བཀའ་ཤག་དང༌། དྲུང་ཆོ།ེ དྲུང་གཞིནོ། སྤྱི་ིའཐུས་བཅས་

ཚོ་ཁག་བཞིི་ནས་བསམ་གྲོོས་ཞིིབ་བསྡུར་ཞུས་པོའི་སྙིན་ཤོག་ཕུལ་

འབྱརོ་བྱུང་དོན་དུ། བདོ་དུ་འབྲལེ་བ་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱུ་དང༌། བཀའ་

བློོན་རྣམས་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་བཞུགས་རྒྱུ་བཀའ་ཤག་རང་གི་ལས་

དནོ་འཐུས་ཤརོ་འབྱུང་གཞིརི་བརྟེནེ། ད་ཕྱིིན་བཀའ་བློནོ་རྣམས་བཀའ་
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ཤག་རང་ཏུ་ལྷན་རྒྱས་རྟེག་ཚུགས་གནང་རྒྱུ་དང༌། ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ི

ལས་འགན་དྲུང་ཆོེ་སོ་སོར་བསྐུར་ལེགས་མང་མོས་བསམ་འཆོར་རྩོེ་

མཐུན་བྱུང་བ་བཞིནི། ད་ཕྱིནི་བཀའ་ཤག་ག་ིའཆོར་འཕར་ལས་དནོ་ཅ་ི

མཆོིས་འཐུས་ཤོར་མི་འབྱུང་ཆོེད་བཀའ་བློོན་རྣམ་པོ་བཀའ་ཤག་ཏུ་རྒྱུན་

བཞུགས་ལྷན་ཚགོས་ཞུ་དགསོ་བཀའ་མངགས་སྩལ།

 མཉེསེ་གཤནི་ག་བུར་འཛག་པོ་ལས།།

 འཕྲེལ་ཡུན་དག་ེབའ་ིབསུང་ཞིམི་ན།ི།

 ཅ་ིདགར་འཐརོ་བའ་ིབདནེ་སྟོབས་ཀྱིསི།།

 གངས་རིའ་ིགཞིནོ་ནུའ་ིདཔུང་པོ་བཏིགེས།།

 རིགས་ཀྱི་ིའདུན་མར་འབད་པོའ་ིལྷག་བསམ་ན།ི།

 དུང་དཀར་ཞུན་མར་བརྩོེགས་པོའ་ིཕུང་པོ་ོལས།།

 ལྷག་དཀར་བུ་སླབོ་བློ་ོགྲོསོ་ལྗོནོ་པོ་གསར།།

 ཤསེ་རགི་ཁུར་གྱིསི་དུད་པོའ་ིདཔོལ་ཡིནོ་འབར།།

 ལགེས་མཛད་གངས་དཀར་ཞུན་མའ་ིཆོབ་རྒྱུན་གྱིསི།།

 བསྐྱངས་པོའ་ིར་ིམ་ོབསལི་བའ་ིགྲོབི་མ་ཅན།།

 གཅིག་མནི་དུ་མར་བཀྱིེ་བའ་ིརང་བྱུང་ནརོ།།

 ལུགས་གཉེསི་རྒྱས་པོའ་ིདཔོལ་དུ་ཅརི་ཡིང་ཆོ།ེ།
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 ད་དུང་ཐུགས་མཚ་ོབསྲུབས་པོ་ལས།། 

 བྱུང་བའ་ིཚ་ེརབས་རྗེསེ་འཛནི་གྱི།ི།

 གསལོ་འདབེས་ཀུན་འབྱུང་ནརོ་བུའ་ིཟིངོ༌།།

 ཆོལོ་གསུམ་ར་ེབའ་ིཡིནོ་དུ་བསྟབས།།
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ས་བཅད་བཞ་ིཔེ།  

རྡརོ་གདན་དང་ཝར་ཎར་ཆོབིས་བསྒྱུར་དང་བརྟེན་བཞུགས་

བསྟར་འབུལ། 

 ༡༩༨༠ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༨ ཉེནི་རྡ་ོརྗེ་ེགདན་དང་ཝཱ་རཱ་ཎ་སའིར་

ཆོིབས་བསྒྱུར་སླད་བཞུགས་སྒོར་ནས་ཕེབས་ཐོན་གྱིིས་རྡོར་གདན་བོད་

དགོན་དུ་ཕེབས་ཞིབས་འཁོད་དེ་ནཱ་ལེར་ནང་པོའི་ཆོོས་ཚོགས་སུ་འབྱོར་

འཛམོས་ཕྱི་ིརྒྱལ་བ་དང༌། རྒྱ་གར་བ་སགོས་སརེ་སྐྱ་ཕ་ོམ་ོམ་ིགྲོངས་ ༨༠ 

སྐརོ་ལ་མཇལ་ཁ་དང༌། གསལོ་འདབེས་ཞུ་མསོ་ལྟར་ནང་པོའ་ིཆོསོ་ཀྱི་ི

སྙིིང་དོན་གཞིན་ཕན་གྱིི་བྱ་བ་འབད་སྒྲུབ་དགོས་པོའི་བཀའ་སློབ་སྩལ་

བ་དང༌། མཆོདོ་རྟེནེ་ཆོནེ་མརོ་གནས་གཟིགིས་སུ་ཆོབིས་བསྒྱུར་དང༌། 

ཁོར་ཡུག་ཕྱིིའི་སྐོར་ལམ་དུ་ཞིབས་སྐོར་དང་སྦྲགས་མཆོོད་རྟེེན་ཁོར་ཡུག་

ཏུ་ལྡུམ་ར་གསར་སྐྲུན་དང༌། མཆོདོ་རྟེནེ་ཉེམས་གས་ོཞུས་རགིས་ལ་སྤྱིན་

ཞིབི་བསྐྱངས།  

 ད་ེནས་སྐྱ་ེརྒུའ་ིའཕྲེལ་ཡུན་ཕན་བདེའ་ིགཞི་ིརྟེནེ། མཉེམ་མདེ་

བུ་རམ་ཤིང་པོའི་ལུང་རྟེོགས་ཀྱིི་བསྟན་པོ་རིན་པོོ་ཆོེ་དར་ཞིིང་རྒྱས་པོ་
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དང༌། འགྲོ་ོཀུན་ཕན་བདེའ་ིདཔོལ་ལ་སྤྱིདོ་ཐུབ་པོའ་ིཆོདེ། རྡརོ་གདན་

མཆོོད་རྟེེན་ཆོེན་མོར་དཔོལ་འཇིགས་མཛད་རྡོ་རྗེེ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་སྒོོ་

ནས་རབ་ཏུ་གནས་པོའི་ཆོོ་ག་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོའི་ཆོར་འབེབས་རྒྱས་

པོར་བསྐྱང་རྒྱུར། མཆོོད་རྟེནེ་ཆོནེ་མོའ་ིགཙང་ཁང་ཐུབ་ཆོནེ་དང་ཞིལ་

སྤྲོོད་དུ་དབུ་གུར་བཞུགས་ཁྲོིར་ཞིབས་སོར་བཀོད་དེ་ཉེིན་གསུམ་རིང་

ཆོོག་གྲྭ་སུམ་ཅུ་སྐོར་དང་ལྷན་རྡོར་གདན་མཆོོད་རྟེེན་ཆོེན་མོའ་ིསྤྱིན་སྔར་

དཔོལ་འཇིགས་མཛད་རྡ་ོརྗེེ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་སྒོ་ོནས་རབ་གནས་དགེ་

ལགེས་ཆོར་འབབེས་རྒྱས་པོར་མཛད། 

 དེ་རྗེེས་སླར་ཡིང་ཉེིན་གསུམ་རིང་མཆོོད་རྟེེན་ཆོེན་མོའ་ིསྤྱིན་

སྔར་མཆོོད་འབུལ་རྒྱ་ཆོརེ་སྤྲོ་ོའབུལ་དང་འབྲལེ། གྲྭ་གྲོངས་ ༢༥༠ སྐརོ་

དང༌། མང་ཚགོས་ ༣༠༠༠ བརྒོལ་བ་འདུ་འཛམོས་དང་ལྷན་དུ་སྐྱ་ེའགྲོ་ོ

སྤྱི་ིདང༌། བྱ་ེབྲག་གངས་ཅན་པོ་རྣམས་སྔར་བྱུང་མ་མྱོངོ་བའ་ིདཀའ་སྡུག་

ཚད་མདེ་ཀྱིསི་མནར་བ་དང༌། མ་ིགྲོངས་ཤནི་ཏུ་ཁྱེོན་ཆོ་ེདུས་མནི་འཆོ་ི

རྐྱེེན་དུ་གྱུར་པོ་བཅས་འདས་གསོན་རྣམས་ཀྱིི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་

ཐུག་གི་འདདོ་དནོ་ལྷུན་འགྲུབ་ཆོདེ། ཆོོས་སྤྱིདོ་རྒྱལ་བའ་ིལམ་བཟིང་ག་ི

སྒོ་ོནས་མཆོདོ་འབུལ་ཚགོས་གསགོ་དང༌། ཐུབ་པོའ་ིགཟུངས་སྔགས་མུ་

ནི་མ་དང༌། མ་ཎ་ིགྲོངས་གསགོ བདནེ་ཚགི་སྨོནོ་ལམ་བཅས་གསུངས་ཏི་ེ

ཐུགས་སྨོནོ་གནད་སྨོནི་བསྐྱངས། 

 དེ་བཞིིན་ཉེེ་དུས་བོད་ནང་ལྟ་སྐོར་ཆོེད་སྐུ་ཚབ་མི་ལྔ་མངགས་

རྫོང་བསྐྱངས་པོ་རྣམས་ནས་ཆོོལ་གསུམ་ཁྱེོན་གྱིི་བོད་མི་མང་དག་ངོ་
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འཕྲེད་བྱུང་བར་ཚང་མས་ཐགོ་མའ་ིདྲེ་ིཚགི་གཅགི་གྱུར་ན།ི ྋསྐྱབས་

མགོན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོོ་སྐུ་ཁམས་བཟིང་པོོ་ཡིོད་དམ་ཞིེས་དྲེིས་པོ་

དང༌། ཕྱིནི་ཆོད་བདོ་དནོ་མ་རགི་མུན་པོ་མཐའ་གསལ་ཡིངོ་བ་ཡིང་རངི་

ནས་བོད་འབངས་སྐྱོང་བར་ྋགོང་ས་མཆོོག་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་

བཅའ་བཙན་པོོའ་ིསྐུ་ཚ་ེམཛད་པོ་ཁ་ོནར་རག་ལུས་པོས་ན། ང་ཚོའ་ིབློ་ོ

གཏིད་རེ་ལྟོས་ཞུ་ཡུལ་གཅིག་པུ་དེ་སྐུ་ཚེ་ཞིབས་པོད་ཡུན་དུ་བརྟེན་པོའི་

གསོལ་འདེབས་སྙིན་སྐུལ་ཁྱེེད་ཚོས་ངེས་པོར་ཞུ་དགོས་ཞིེས་གདོང་པོ་

མཆོི་མས་བརླན་བཞིིན་དུ་གདུང་འབོད་སྨྲིེ་ངག་ཤུགས་དྲེག་གིས་ཡིིག་

ངག་གཉེསི་ཐགོ་ནས་ནན་མངགས་ཅ་ིཆོ་ེབྱུང་བ་ལྟར། ལྟ་སྐརོ་བ་ཐུན་

མོང་ནས་གཞིིས་སྡེོད་རྒྱ་ཆོེའི་མི་མང་གི་སྤྱིི་ཚབ་ཞུས་ཏིེ་མཆོོད་རྟེེན་ཆོེན་

མོའ་ིགཙང་ཁང་ཐུབ་དབང་གི་སྤྱིན་སྔར་མཆོོད་སྤྲོིན་རྒྱ་ཆོེ་སྤྲོོ་འབུལ་ཐོག་

རྒྱལ་མཆོོག་ལྔ་པོའི་གསུང་དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་མའི་ནང་ཚན་ཚེ་དཔོག་མེད་

དྭངས་མ་བཅུད་འདྲེེན་གྱིི་ཆོོ་ག་དང་འབྲེལ་བའི་བརྟེན་བཞུགས་བསྟར་

འབུལ་ཞུས། 

 དེ་ནས་ཉེེ་སྐོར་རྒྱ་གར་བའི་གྲོོང་ཁྱེིམ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ལ་མི་གྲོངས་ 

༥༠༠ སྐརོ་ཡིདོ་པོ་སྔར་ཧནི་རྡུ་ནང་པོར་ཞུགས་ནས་ལ་ོགསུམ་ཙམ་

སོང་བའི་ལྷ་ཁང་དུ་ཐུབ་དབང་གི་སྣང་བརྙིན་གསར་བཞིེངས་ལ་རབ་

གནས་དང༌།  ཡིན་ལག་བདུན་པོ། བསྟན་འབར་མ། ཤསི་བརྗེདོ་བཅས་

བསྐྱངས། ཡུལ་མ་ིརྒྱ་གར་བ་ཕ་ོམ་ོརྣམས་ལ་ཆོསོ་ཀྱིི་རྩོ་དནོ་སློབ་གཉེརེ་

དགསོ་པོའ་ིབཀའ་སླབོ་དང༌། ལྷ་ཁང་དུ་ལིའ་ིཐུབ་དབང་སྣང་བརྙིན། 
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མཐུན་རྐྱེནེ་ཕྱིག་དངུལ། སླབོ་ཕྲུག་ཚརོ་ཕྱིག་དངུལ་བཅས་གསལོ་རས་

སྩལ། 

 གཞིན་ཡིང༌། ཀརིྟེ་ིསྤྲུལ་སྐུ་དང༌། ཨི་རིའ་ིབཙུན་མ་ངག་དབང་

དཔོལ་མ་ོགཉེསི་ནས་གསལོ་བཏིབ་ལྟར། སྔ་དྲེ་ོམཆོདོ་རྟེནེ་ཆོནེ་མོའ་ི

གཙང་ཁང་ཐུབ་དབང་སྤྱིན་སྔར་བྱང་སྡེམོ་བཞིསེ་ཏི་ེགྲྭ་བཙུན་ ༣༠༠ 

སྐརོ་དང༌། མང་ཚོགས་ ༢༥༠༠ སྐརོ་ལ་རྗེེའ་ིགསུང་བྱང་ཆུབ་གཞུང་

ལམ་གྱི་ིསྟངེ་ནས་བྱང་སྡེམོ་འབགོ་ཆོགོ་བསྐྱངས་རྗེསེ། སརེ་བྱསེ་ཁང་

སེར་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡིང་སྲིིད་ལོ་ལྔ་སོན་པོའི་གཙུག་ཕུད་འབུལ་བཞིེས་ཀྱིིས་

མཚན་བསྟན་འཛིན་དཔོལ་ལྡན་ཞིསེ་སྩལ། 

 དེ་ནས་མཆོོད་རྟེེན་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པོའི་དཔོེ་མཛོད་ཁང་

གསར་པོར་སྡེ་ེདག་ེམཚལ་དཔོར་མའི་བཀའ་འགྱུར་ཆོ་ཚང་དང༌། དབྱནི་

ཡིགི་དང༌། ཧནི་རྡུའ་ིསྐད་ཡིགི་ཏུ་བསྒྱུར་ཟིནི་ཕྱིག་དཔོེ་འགའ་ཤས་

བཅས་སྩལ་ཏིེ་སཱ་རཱ་ཎ་ཐ་བཞུགས་མཚེར་མགྲོོན་ཁང་དུ་ཕེབས་རྗེེས་ཐའེ་

ལན་ལྷ་ཁང་ལ་ཐུགས་སྨོོན་དང༌། ཉེ་ེའཁརོ་དུ་དྲེན་རྟེནེ་བྱང་ཆུབ་ཤངི་ག་ི

མྱུ་གུ་གསར་འཛུགས་ཀྱིིས་ས་གཞིིར་བྱང་ཆུབ་ཀྱིི་ཤིང་བཙུགས་པོ་ལྟར་

རྒྱུད་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ིས་བནོ་འཛུགས་དགསོ་པོའ་ིགསུང་བཤད་སྩལ། 

 ཚསེ་ ༢༩ ཉེནི་ཝར་ཎ་བད་ེདནོ་ལས་བྱདེ་ཐུན་མངོ་ནས་གསལོ་

བཏིབ་བཞིནི། མཐ་ོསླབོ་དག་ེསླབོ་དང༌། ཕྱིགོས་འགྲུལ་བ་སགོས་སརེ་སྐྱ་

ཆོགི་སྟངོ་ལྔ་བརྒྱ་སྐརོ་ལ་སྐྱབས་འགྲོོའ་ིབཀའ་ཁྲོདི་དང༌། མ་ཎིའ་ིལྗོགས་

ལུང་སྩལ། ད་ེརྗེསེ་མཐ་ོརམི་དགེ་སླབོ་ཁ་ེགཙང་ལ་བདོ་དགནོ་འདུ་ཁང་
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ནང་ད་ཆོ་མཐ་ོསླབོ་ས་ཡུལ་གཏིན་འཁལེ་ཟིིན་པོ་ལྟར། གཙ་ོབརོ་སླབོ་

སྦྱོོང་བྱེད་སྒོོ་འཐུས་ཤོར་མ་སོང་བར་ལག་ཁྱེེར་གྱིི་བརྗེོད་དོན་དང་མཐུན་

པོའ་ིཤསེ་ཡིནོ་རང་རྒྱུད་ལ་འཇགས་ཐུབ་པོ་དང༌། སླབོ་སྦྱོངོ་ཟིནི་ནས་

ཀྱིང་རང་རིགས་གཙོ་གྱུར་འགྲོོ་བ་མིའི་རིགས་གཞིན་དག་ལ་སློབ་སྤེེལ་

བྱདེ་ཐུབ་པོའ་ིའབད་བརྩོོན་ཤུགས་བསྐྱདེ་དགོས་གལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ། 

 དགངོ་དྲེ་ོཝར་ཎ་གྲོངོ་ཁྱེརེ་ནས་ཐ་ིས་ོཕ་ིཀལ་ (Theosophical 

Society) ཆོསོ་ཚགོས་ནས་གདན་ཞུ་བཞིནི་ཞིབས་བཅགས་ཀྱིསི་སླབོ་

ཕྲུག་བུ་མོ་བཞིི་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ལ་སློབ་སྦྱོོང་དང་ལྷག་བསམ་ཟུང་འབྲེལ་

གྱི་ིསྒོ་ོནས་རང་དང་རྒྱལ་ཁབ། མའི་ིརགིས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚགོས་ནང་ཞིབས་

འདགེས་བསྒྲུབ་དགསོ་པོའ་ིབཀའ་སླབོ་དང༌།  ད་ེརྗེསེ་མ་ིགྲོངས་ ༣༠༠ 

སྐོར་འདུ་འཛོམས་ཐོག་དུས་རབས་ཉེི་ཤུ་པོ་འདིའི་ནང་ཕྱིི་དངོས་པོོའ་ིཡིར་

རྒྱས་ཕྱིནི་ཡིདོ་ཀྱིང༌། མའི་ིསྡུག་བསྔལ་ཡིངོས་རྫགོས་སལེ་མ་ིཐུབ་པོའ་ི

གནས་སྟངས་འདིའི་སྐབས་སོ་སོའ་ིསེམས་རྒྱུད་ཡིར་རྒྱས་གཏིོང་དགོས་

པོ་དང༌། ད་ེཡིང་རང་ཉེདི་བད་ེབ་འདདོ་ཅངི་སྡུག་བསྔལ་མ་ིའདདོ་པོ་ལྟར་

སེམས་ཅན་གཞིན་དག་ཀྱིང་འདོད་ཚུལ་གཅིག་གྱུར་ཡིིན་པོ་ཤེས་པོའི་སྒོོ་

ནས་གཞིན་ཕན་གྱིི་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོོན་བྱེད་དགོས་པོའི་བཀའ་སློབ་

དབྱནི་སྐད་ཐགོ་ཐད་ཀར་སྩལ། 

 དེ་ནས་དྲེི་བ་ཞུ་མཁན་ཁག་གཉེིས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་དོན། 

བོད་ནང་གནས་པོའི་བོད་མི་ཚོར་རྒྱ་མིའི་དབང་འཛིན་འགོ་དངོས་འབྲེལ་

གྱི་ིརང་དབང་དང༌། བད་ེསྐྱིད་ཡིདོ་མདེ་འཛམ་གླེངི་མཉེམ་འབྲལེ་རྒྱལ་
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ཚོགས་ཀྱིིས་ཞིིབ་འཇུག་ཐུགས་ཁུར་གནང་དགོས་པོའི་འབོད་སྐུལ་ཞིིག་

གནང་ཡིདོ་པོ་དང༌། རྒྱལ་སྤྱིིའ་ིཐུགས་ཁུར་གཟིགིས་སྐྱངོ་འགོ་བདོ་ནང་

རྟེོག་ཞིིབ་ལྷན་ཚོགས་དང་མཉེམ་དུ་བོད་སྐད་ཐད་ཀར་གསུང་ཉེན་ཐུབ་

པོའི་སྐུ་ཚབ་ཀྱིང་ངེས་པོར་ཕེབས་ཐུབ་པོ་ཞིིག་དགོས་ཀྱིི་རེད་ཅེས་དང༌། 

ཡིང༌། བདོ་ནང་ཡིདོ་པོའ་ིབདོ་མ་ིམང་ཚགོས་རྣམས་རྒྱ་མིའ་ིདབང་

འཛིན་འགོ་འདོད་བློོ་ཆོ་ཚང་ཁེངས་པོའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིོད་པོ་ཡིིན་

ན། ངསོ་ཀྱིང་རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིརི་ལགོ་གིས་མང་མསོ་ག་ོརམི་ཇ་ིའདྲེ་ཞིགི་

ཏུ་གནས་ཀྱི་ིཡིདོ་ཀྱིང་དརེ་ཁས་ལནེ་ཞུ་གི་ཡིནི། ཞིསེ་བཀའ་ལན་སྩལ་

བ་དང༌།

 ཡིང༌། རྒྱ་མ་ིན་ིཕྱི་ིརྒྱལ་བ་ཞིིག་ཡིནི་པོ་དང༌། ཕྱི་ིརྒྱལ་བ་ཞིགི་

གིས་བོད་མིའི་ཐོག་ཁུངས་མེད་བཙན་གནོན་དབང་འཛིན་བྱེད་དགོས་

པོའ་ིརྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡིནི་ནམ། ད་ེབཞིནི་བདོ་མ་ིཚརོ་རང་ག་ིལུང་པོའ་ི

ནང་རང་ག་ིགམོས་གཤསི་དང༌། ཆོསོ་དད། རགི་གཞུང༌། མ་ིརགིས་

བཅས་ཉེམས་མེད་རང་དབང་གི་ཐོག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པོའི་དབང་ཆོ་མེད་པོ་

གང་ཡིནི་ནམ། ཞིསེ་བཀའ་འདྲེ་ིཞུས་པོར།  

 རྒྱ་མིས་བོད་ནང་དབང་འཛིན་བྱས་ཏིེ་གང་ཅིའི་ཐོག་ཡིར་རྒྱས་

དང༌། འགྱུར་བ་ཆོནེ་པོ་ོཞིགི་བཏིང་ཡིདོ་ཀྱི་ིརདེ། འནོ་ཀྱིང༌། ཡིར་རྒྱས་ད་ེ

ཚ་ོགང་འདྲེ་ཞིགི་བྱས་ཏི་ེབཏིང་བ་རདེ་དམ་ཞི་ེན། བདོ་མ་ིཚོའ་ིལུས་སྲིགོ་

དང༌། རང་དབང་ཡིངོས་རྫགོས་ལ་བཙན་ཤདེ་ཀྱིསི་ཕངས་མདེ་དངསོ་སུ་

བློསོ་བཏིང་དུ་བཅུག་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པོ་ཞིགི་ཡིནི་སྟབས། ད་ེལྟ་
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བུའི་ལས་འགུལ་བྱས་ཏིེ་ཡིར་རྒྱས་ནི་བོད་གཞུང་རྙིིང་པོའི་སྐབས་སུ་

གཏིངོ་ཐུབ་ཐབས་མདེ་པོ་ཞིིག་རདེ། ཤནི་ཏུ་རྩོ་ཆོརེ་འཛིན་པོའ་ིའགྲོ་ོབ་

མའི་ིསྲིགོ་དང༌། རང་དབང་བློསོ་བཏིང་བ་ད་ེན་ིཧ་ཅང་འཇགིས་དངངས་

སྐྱེ་འསོ་པོའི་གནས་ཚུལ་ཞིིག་རེད་ཅེས་སྩལ་ཏིེ་ཚང་མ་ཡིིད་མགུའི་རྣམ་

འགྱུར་གསལ་བར་གྱུར། 

 དེ་རྗེེས་སཱ་རཱ་ཎ་ཐའི་མཆོོད་རྟེེན་ཆོེན་མོའ་ིསྤྱིན་སྔར་སྣ་ལྔའི་

མཆོོད་སྤྲོནི་སྟངོ་ཚར་རྒྱས་པོ་འབུལ་གཤམོ་གྱིསི་དག་ེའདུན་ ༢༠༠ 

དང་མང་ཚོགས་ཆོིག་སྟོང་སྐོར་དང་ལྷན་དུ་ཆོོས་སྤྱིོད་རྒྱལ་བའི་གཞུང་

ལམ་གྱིི་སྒོོ་ནས་མཆོོད་འབུལ་ཐུགས་སྨོོན་གནད་སྨོིན་བསྐྱངས་ཏིེ་ཕྱིིར་

བཞུགས་སྒོར་ཕ་ོབྲང་དུ་ཞིབས་སོར་བད་ེབར་བཀདོ། 

 བཞུགས་སྒོར་དུ་ཕེབས་མ་ཐག་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིའ་བོད་ཀྱིི་ཆོེས་

མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སློབ་གཉེེར་ཁང་འདི་ནི་གཙོ་བོ་སྲིིད་བློོན་ནེ་རུ་དམ་

པོའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ལས་བྱུང་བ་ཞིིག་ཡིིན་ཞིེས་སྲིིད་བློོན་ཨིིན་ངྷར་གྷིན་

ད་ིམཆོགོ་ལ་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་རྡ་ོརྗེེ་གདན་དང༌། ཝཱ་རཱ་ཎ་སའིར་གནས་

གཟིགིས་སུ་ཕབེས་ཏི་ེད་ཆོ་ཕྱིརི་འཁརོ་ཙམ་ཡིནི་པོ་དང༌། ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱརི་

ཕབེས་དགོས་པོའ་ིརྒྱུ་མཚན་ན།ི ཝཱ་རཱ་ཎ་སའིའ་ིཆོསེ་མཐོའ་ིསློབ་གཉེརེ་

ཁང་གསར་བཞིངེས་རྨང་རྡ་ོའཛུགས་ཆོདེ་ཡིིན་ཞིངི༌། ད་ེན་ིལྕམ་སྐུ་

ཉེིད་ཀྱིི་ཡིབ་དམ་པོ་སྐུ་གཤེགས་ནེ་རུ་མཆོོག་ནང་པོའི་རིག་གཞུང་སྤྱིི་

དང༌། ལྷག་པོར་བདོ་ཀྱིི་རགི་གཞུང་ལ་ཐུགས་མསོ་དང༌། ཆོ་ེམཐངོ་ཆོནེ་

པོ་ོམཛད་པོའ་ིབཀའ་དྲེནི་ལ་བརྟེནེ་ནས་བྱུང་ཞིངི༌། མགནོ་པོ་ོགང་གསི་
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རྨང་རྡོ་འཛུགས་སྐབས་ཀྱིི་རྟེེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོོའ་ིསྐབས་ལྕམ་སྐུ་ཉེིད་

ཀྱི་ིགསུང་འཕྲེནི་ཕབེས་པོར་སྤྲོ་ོབ་ཆོེས་ཆོརེ་འཕལེ་སྐརོ་དང༌།

 དེ་སྔ་ཚང་མར་ཆོེས་མཐོའ་ིསློབ་གཉེེར་ཁང་འདིའི་ཐོག་བློོ་

འཚབ་ཆོནེ་པོ་ོབྱུང་ཡིདོ། ད་ཆོ་དངསོ་སུ་ངསོ་འཛནི་དང་འབྲལེ་ལས་

གཞི་ིམངནོ་དུ་གྱུར་བར་བསྔགས་པོའ་ིཡུལ་དུ་གྱུར། རྒྱ་གར་ཤསེ་རགི་

ལྷན་ཁང་གི་ཤེས་ཡིོན་སློབ་སྟོན་པོ་མཁས་དབང་ཀ་སྤེི་ལ་ཝ་ཏི་ས་ཡིན་ 

(Dr.Kapila Vatsyan) མཆོོག་འདས་པོའ་ིལ་ོང་ོགཉེསི་རངི་སླབོ་ཁང་

གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིི་ཚོགས་གཙོའི་ཐུགས་འགན་བཞིེས་རྒྱུན་

རངི༌། སླབོ་གྲྭའི་ཕྱི་ིནང་གང་ཅརི་ཡིར་རྒྱས་ཆོནེ་པོ་ོཕྱིནི་ཡིདོ་པོ་ད་ེནི་

ཡི་ིརང་སྐྱ་ེའསོ་པོ་ཞིགི་དང༌། ད་ལྟའ་ིཆོར་ཆོེས་མཐོའ་ིསློབ་གཉེརེ་ཁང་

འདརི་ས་ོས་ོརང་ག་ིསླབོ་ཁང་ཞིགི་དགསོ་ངསེ་ཆོེ་ཞིངི༌། ལྕམ་སྐུ་མཆོགོ་

གསི་སྟངས་འཛནི་དང༌། ཐུགས་ཁུར་ཆོ་ེབསྐྱདེ་འགོ་ད་ེལྟ་བུའ་ིསླབོ་ཁང་

འཆོར་གཞིི་མགྱིགོས་མྱུར་འགྲུབ་པོའ་ིར་ེབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིནི་ལུགས། 

 གང་ཉེིད་ནས་ལས་འཆོར་འདིར་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་རྒྱ་

མི་ཆུང་བ་ཞིིག་གནང་བའི་མཐུ་ལས་རྒྱལ་སྤྱིིའི་ཁྱེོན་དུ་གྲོགས་སྙིན་ཆོེ་

བའ་ིརགི་གནས་སླབོ་གཉེརེ་ཁང་ཞིགི་མངནོ་འགྱུར་ཐུབ་པོ་འདསི། སྐུ་

གཤེགས་ནེ་རུ་དམ་པོའི་དགོངས་གཞིི་ཡིོངས་སུ་འགྲུབ་ཐུབ་པོ་བྱུང་

སྐརོ།

 གསུང་འཕྲེིན་འདི་འབྱོར་སྐབས་ལྕམ་སྐུ་མཆོོག་གི་ཡིབ་དམ་

པོ་ནེ་རུ་མཆོོག་གི་ཐུགས་ཁུར་འགོ་རྒྱ་གར་ནང་འདི་ལྟ་བུའི་སློབ་གཉེེར་
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ཁང་མང་པོོ་མངོན་འགྱུར་བྱུང་བར་དྲེན་གསོ་ཞིིག་ཐེབས་རྒྱུ་ཡིིན་ཞིིང༌། 

མགནོ་པོ་ོགང་ཉེདི་ཀྱི་ིདགངོས་ཚུལ་ལྟར་ན། ཆོསེ་མཐོའ་ིནང་པོའ་ིཆོསོ་

དང་རིག་གཞུང་སློབ་གཉེེར་ཁང་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་མཐུད་གྱིིས་གོ་རྟེོགས་

སྤེལེ་རསེ་བྱས་པོ་ཡིནི་ན། ཤནི་ཏུ་མ་ིའསོ་པོའ་ིགནད་དནོ་ཞིགི་མནི་པོ་

དང༌། ད་ེན་ིརྒྱལ་ཡིངོས་ཐགོ་ནང་པོའ་ིའབྲལེ་མཐུད་ལྷན་ཚགོས་ཤགི་

ཆོདེ་འཛུགས་བྱདེ་པོའ་ིསྒོ་ོནས་ལས་གཞི་ིབསྒྲུབ་ཐུབ་ཅངི༌། ལྕམ་སྐུ་

མཆོོག་ནས་དེར་ཐུགས་མོས་ཏིན་ཏིན་གནང་ངེས་སོགས་འཁོད་པོའི་

བཀའ་ཡིགི་གཅགི་ཀྱིང་སྩལ་བ་བཅས། 

 མཁས་རྣམས་བསྔགས་པོའ་ིམ་ེཏིོག་གི།

 མཛསེ་པོ་རབ་ཆོགས་རྡརོ་གདན་ཞིསེ།།

 ཐུབ་བསྟན་སྤེསོ་ངད་ལྡང་པོའ་ིཚལ།།

 ཞིལ་དཀྱིལི་འཛུམ་པོའ་ིགཉེནེ་དུ་གྱུར།།

 ས་གསུམ་རནི་ཆོནེ་བྱ་ེབའ་ིརྡུལ།། 

 བརྩོགེས་པོའ་ིབྱང་ཆུབ་མཆོདོ་རྟེནེ་ཆོརེ།།

 རབ་གནས་དགེ་ལགེས་རྒྱ་མཚ་ོཡི།ི། 

 ཆོར་ཆོནེ་འབབེས་པོའ་ིཆོ་ོག་བརྩོམས།།

དེ་ཚེ་ཆོོལ་གསུམ་མུན་པོའི་གླེིང་དུ་རེ་བའི་སྒྲིོན་མེ་གཅིག་
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ཉེདི་ཅསེ།། མགནོ་གང་སྐུ་ཚ་ེབསྐལ་བར་བརྟེན་ཅངི་འཕྲེནི་

ལས་སྣང་བ་འདོ་པོ་ོཆོ།ེ། རྒྱ་མཚ་ོདང་ན་ིནམ་མཁའ་ིཁྱེནོ་

ལས་བརྒོལ་བའི་གདུང་ཤུགས་གསོལ་འདེབས་དབྱངས།། 

སྒྲིོག་པོས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱལ་བའི་ཚོགས་ཀྱིང་ཁེངས་པོའི་རལ་

པོ་དལ་བུར་གསལི།།

གཞིན་ཡིང་ཝར་ཎ་རིག་པོའི་གྲོོང་ཁྱེེར་ཞིབས་སེན་འཛུམ་

པོའ་ིམ་ེཏིགོ་ག།ི མཛསེ་སྒོགེ་གྲོལོ་བའ་ིཟིའེུ་འབྲུ་ལས་ན་ི

ལགེས་བཤད་བསུང་ངད་འབུམ་བཀྱི་ེབས།། ཕྱིགོས་ཀྱི་ི

མགྲོོན་ཚོགས་རེ་བའི་གཤོག་ཟུང་སིམ་པོ་སྟོང་གིས་

ཉེམས་འགྱུར་གྱི།ི། གར་དུ་ཆོས་པོར་ཆོ་ེདགུའ་ིབསྔགས་

པོའ་ིརལོ་མ་ོས་གསུམ་རྣ་བའ་ིདཔྱོདི།། 

 ཅེས་ལྷར་བཅས་འགྲོ་ོབའི་འདྲེེན་མཆོོག་སྲིིད་ཞིིའི་གཙུག་

རྒྱན་སྤྱིི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་བའི་དབང་

པོ་ོཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པོ་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིརྣམ་

པོར་ཐར་པོ་རྒྱ་ཆོེན་སྙིིང་རྗེེའི་རོལ་མཚོ་རླབས་འཕྲེེང་བརྒྱ་

ལྡན་ཞིསེ་བྱ་བ་ལས། ཨུ་རུ་སུ་དང་སགོ་པོ།ོ སུད་ས།ི གྷི་ི

ར་ིས།ི ཨི་ར།ི ཚགོས་སྡེ་ེཁག་གཅགི་བཅས་སུ་ཆོབིས་

བསྒྱུར་དང༌། མཛད་གཙ་ོརྣམ་པོའ་ིལས་དནོ་བྱདེ་ཕྱིགོས་
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སྐརོ་བཀའ་བསྡུར། རྡརོ་གདན་དང་ཝར་ཎར་ཆོབིས་བསྒྱུར་

དང་འབྲེལ་བརྟེན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་སོགས་ཀྱིི་སྐོར་

ཏི།ེ རླབས་འཕྲེངེ་ཞི་ེདགུ་པོའ།ོ།  །།
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རླབས་འིཕྲེངེ་ལྔ་བཅུ་པེ། 

བདོ་དནོ་སྐརོ་བཀའ་བསྡུར་དང་གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་

ཀྱི་ིདབང་ཆོནེ། མཚ་ོཔོདྨར་ཆོིབས་བསྒྱུར། ཆོ་ོའཕྲུལ་དུས་ཆོནེ་

ཉེནི་གསུང་ཆོསོ། ལས་བསྡེམོས་ཚོགས་ཆོནེ། གསར་མཁན་

ཁག་གཅགི་མཇལ་བཅར། རསི་མདེ་ཆོསོ་བརྒྱུད་ཁག་ག་ི

ཚགོས་ཆོནེ། དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ། ལ་དྭགས་སུ་ཆོབིས་

བསྒྱུར་དང་ཡིངོས་ཁྱེབ་གསལ་བསྒྲིགས། ཨི་ིཏྲ་ལ་ིདང༌། ཁ་ེན་

ཌ། ཨི་ར།ི ཉེ་ིཧངོ་བཅས་སུ་ཆོབིས་བསྒྱུར་སོགས་ཀྱི་ིསྐརོ། 
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ས་བཅད་དང་པེ།ོ 

བདོ་དནོ་སྐརོ་བཀའ་བསྡུར་དང་གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་

ཀྱི་ིདབང་ཆོནེ། མཚ་ོཔོདྨར་ཆོིབས་བསྒྱུར། 

༡༽བདོ་དནོ་སྐོོརོ་བཀའི་བསྡུརོ་དང་དཔེལ་གསང་བ་འིདུས་

པེ་འིཕགས་ལུགས་ཀྱི་ིདབང་ཆེེན། 

 ༡༩༨༠ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༦ ཉེནི་བཀའ་བློནོ་ང་ོབཞུགས་ལྔ་དང༌། སྐུ་

སྒོརེ་དྲུང་ཆོ་ེརྟེ་ར་བ་བཅས་ལྷན་བཅར་ཐགོ བར་ལམ་བོད་དུ་གཟིགིས་

སྐོར་ཕེབས་མི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཕྱིིར་འཁོར་གྱིི་གཟིིགས་ཚུལ་དང་སྦྲགས། 

ཉེེ་སྔོན་གཟིིགས་སྐོར་ཐེངས་དང་པོོར་ཕེབས་མཁན་རྣམས་བོད་ནང་ལྟ་

སྐོར་ཟིིན་ནས་པོེ་ཅིན་བརྒྱུད་ཧོང་ཀོང་དུ་ཕྱིིར་འཁོར་སྐབས་ཧོང་ཀོང་དུ་

བཅའ་སྡེོད་ཤིན་ཧྭ་གསར་ཁང་གི་ལས་བྱེད་པོ་ནས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ལ་

བསམ་འཆོར་ཅ་ིཡིདོ་ཤདོ་དགསོ་ཡིང་ཡིང་བརྗེོད་པོར། བདོ་ནང་རྒྱ་ཆོེའ་ི

མ་ིམང་ག་ིའཚ་ོབ་ཧ་ལས་པོའ་ིསྐྱ་ོཔོ་ོཡིདོ་ལུགས་དང༌། སླབོ་སྦྱོངོ་མངི་
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ཙམ་ལས་མདེ་པོ། དགནོ་ཁག་གསི་མཚནོ་རགི་གཞུང་དངསོ་རགིས་ལ་

གཏིརོ་བཤགི་ཚབས་ཆོ་ེཐབེས་པོ། 

 མང་ཚོགས་ལ་མནར་གཅོད་སྡུག་སྦྱོོང་བཟིོད་ཐབས་བྲལ་བས་

བདོ་མ་ིཆོསེ་མང་དུས་མནི་འཆོ་ིརྐྱེནེ་བྱུང་བ། ཤསེ་ཡིནོ་ཡིདོ་པོའ་ིམ་ིལ་

ལས་ཀ་མ་སྤྲོད་པོར་མི་ངན་གང་ཡིང་མི་ཤེས་མཁན་ལ་ལས་ཀ་གོ་མིང་

སྤྲོད་པོའ་ིའབྲས་བུར་ད་ཆོ་ལས་བྱདེ་པོ་དང༌། མང་ཚགོས་བར་ཞི་ེའཁནོ་

ཆོེན་པོོ་ཆོགས་པོ་སོགས་དོན་སྙིིང་བོད་མི་རྣམས་རྒྱ་མིའི་ཚེ་གཡིོག་ངོ་

མར་གྱུར་ལུགས་དང༌། བསམ་འཆོར་དངསོ་གཞིིར། 

 དང་པོོ། བདོ་ནང་ག་ིབཙནོ་པོ་ཡིངོས་རྫགོས་གླེདོ་བཀྲལོ་གཏིངོ་

དགསོ། གཉེསི་པོ། ལས་ཀ་ཐུབ་མཁན་ཚརོ་ལས་ཀ་སྤྲོདོ་རྒྱུ། གསུམ་

པོ། ད་རསེ་ལྟ་སྐརོ་བ་བདོ་དུ་བསྐྱདོ་སྐབས་བདོ་ནང་ག་ིལས་བྱདེ་འགའ་

ཤས་ནས་བོད་མི་མང་ཚོགས་ལ་ལྟ་སྐོར་བར་དགའ་མོས་བྱེད་མི་ཆོོག་

པོ་དང༌། དཀའ་ངལ་ཡིདོ་ལུགས་བཤད་མ་ིཆོགོ་ཅསེ་ངན་བསླབ་བྱས་པོ། 

ད་ེའདྲེ་བྱས་ན་རྗེསེ་སུ་ལྟ་སྐརོ་བ་བཏིང་ཡིང་དགསོ་པོ་མདེ་ལུགས། 

 བཞི་ིཔོ། བདོ་སྐད་ཀྱི་ིམངི་ཚགི་མང་པོ་ོརྒྱ་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་

རྣམས་བདོ་སྐད་སརོ་བཞིག་དགསོ་པོས་མ་ཚད། བདོ་ཀྱི་ིསྐད་ཡིགི་ཡིར་

རྒྱས་གཏིངོ་དགསོ་ལུགས་བཅས་བརྗེདོ་པོར། ༡༩༨༠ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༧ 

ཉེིན་ཧོང་ཀོང་ཤིན་ཧཱ་གསར་ཁང་གི་འགོ་འཛིན་ནས་ཕྱིིར་ལན་སྤྲོད་སོན་

དུ། པོ་ེཅནི་ནས་ཁྱེདེ་རང་ག་ིབསམ་འཆོར་རྣམས་ཡིག་པོ་ོའདུག དའེ་ི

སྐརོ་མཐ་ོརམི་མི་སྣ་དང༌། འབྲལེ་ཡིདོ་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བཀདོ་ཁྱེབ་
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བྱས་ཟིནི། རྩོ་བའ་ིབདོ་དནོ་སྐརོ་ཁ་སྔནོ་ཁྱེདེ་རང་པོ་ེཅནི་དུ་ཡིངོ་སྐབས་

དབུས་གཞུང་དཔོནོ་རགིས་ཚ་ོདང་བཀའ་མལོ་ཇ་ིབྱུང་དང༌། ཉེ་ེཆོར་ལྟ་

སྐརོ་བ་ཚརོ་སྐད་ཆོ་ཇ་ིབཤད་ལ་འགྱུར་བ་མདེ། ད་ཆོ་གཞིོན་ནུ་སགོས་

ལྟ་སྐརོ་བྱདེ་མཁན་འཕྲེལ་གཏིངོ་དགསོ་པོ་དང༌། འབྲལེ་བ་མུ་མཐུད་བྱ་

དགསོ་ཞིསེ་ཕྱིརི་ལན་སྤྲོད་སནོ་བྱུང་སྟབས། ལྟ་སྐརོ་བ་གཏིངོ་རྒྱུ་དང་

འབྲེལ་བ་མུ་མཐུད་གནང་ཕྱིོགས་ཇི་དགེའི་དགོངས་བཞིེས་གནང་དགོས་

པོ་བཞིནི། གཞིནོ་ནུའ་ིཁངོས་ནས་ལྟ་སྐརོ་བ་ཚ་ོགཅགི་དང༌། ཤསེ་རགི་

དང་འབྲལེ་ཡིདོ་ཚ་ོགཅགི ཆོོས་དང་ལས་རགིས་མཁས་པོ་ལྟ་བུའ་ིཚ་ོ

གཅིག་བཅས་ག་ོསྒྲིགི་བྱ་རྒྱུ། 

 རྒྱ་གཞུང་གིས་བརྗེོད་བབས་གཅིག་ལ་རྒྱ་བོད་གཉེིས་མི་

རགིས་འདྲེ་མཉེམ་ཡིནི་ཀྱིང༌། འདྲེ་མཉེམ་གྱི་ིཁ་ེདབང་སྤྱིདོ་པོའ་ིཤསེ་ཚད་

བདོ་རགིས་ལ་མདེ་ལུགས་ཁག་འདགོས་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་དང༌། དངསོ་

དོན་དུ་བོད་རིགས་གཞིོན་སྐྱེས་ཚོར་ཤེས་ཡིོན་གྱིི་གོ་སྐབས་ཇི་བཞིིན་མ་

སྤྲོད་སྟབས། བདོ་རགིས་ཚོའ་ིཤསེ་ཚད་གངོ་མཐརོ་སྤེལེ་ཆོདེ་རྒྱ་གར་

ནས་བདོ་ཡིགི་གཙ་ོགྱུར་སླབོ་གྲྭའི་དག་ེརྒོན་མི་གྲོངས་ ༡༠༠ སྐརོ་ཙམ་

བོད་དུ་སློབ་དགེར་གཏིོང་འདོད་ཡིོད་ལུགས་རྒྱ་མིར་འཕྲེོས་མོལ་བྱ་འསོ་

སོགས་ཀྱིི་སྐོར་གོ་བསྡུར་མཛད་དེ་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ནས་དེ་དོན་རྒྱ་མིར་

འབྲལེ་མལོ་བྱ་དགསོ་བཀའ་མངགས་མཛད། 

 ཉེིན་ཤས་རྗེེས་རྫ་རོང་འཁྲུལ་ཞིིག་རིན་པོོ་ཆོེ་ནས་ཇི་ལྟར་

གསལོ་བ་བཏིབ་པོ་བཞིནི། རནི་པོ་ོཆོ་ེགང་ཉེདི་དང༌། ཞིལ་སླབོ་མཉེམ་
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བཅར་བཞི་ིབཅུ་སྐརོ། རྒྱུད་སྟོད་མཁན་བློས་གཙསོ་རབ་གནས་ལ་

ཕབེས་མཁན། རྒྱུད་གྲྭ་སྨོད་སྟདོ་ཀྱི་ིཞིབས་རམི་པོ། ངྷ་རམ་ས་ལར་

གཏིན་བཞུགས་སོགས་བློ་སྤྲུལ་དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་བཅས་ལ་དཔོལ་

གསང་བ་འདུས་པོ་འཕགས་ལུགས་དབང་ཆོེན་དངོས་གཞིི་སྟ་གོན་གྱིི་

རམི་པོ་རྣམས་སྩལ། 

༢༽ཚོེས་བཅུ་དང་འིབྲེལེ་མཚོ་ོཔེདྨརོ་ཆེིབས་བསྒྱུརོ།

 མཚ་ོཔོདྨ་དགོན་པོའི་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པོ་དང་འདུས་མང་སྤྱིི་

མགྲོནི་ནས་གསལོ་བཏིབ་བཞིནི། ༡༩༨༠ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༢༣ ཉེནི་མཚ་ོ

པོདྨར་ཆོིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཏིེ་འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་དགོན་པོར་

ཆོིབས་ཞིལ་བསྒྱུར་ཐོག་དགོན་གྲྭ་སུམ་ཅུ་སྐོར་ལ་ཞུས་ལན་ནོར་བུའི་

ཕྲེངེ་བའ་ིརྩོ་ཚགི་སྟངེ་ནས་གསུང་བཤད་ལྗོགས་ལུང་དང༌། ཆོསོ་ཀྱི་ི

ཉེམས་ལནེ་རྣམ་དག་བྱདེ་དགསོ་པོའ་ིབཀའ་སླབོ། རྙིངི་དགནོ་ནས་

བསྐུལ་ངོར་ཕྱིོགས་འདུས་སེར་སྐྱ་སྟོང་ཕྲེག་བཅོ་ལྔ་བརྒོལ་བར་རྒྱལ་

མཆོོག་ལྔ་པོའི་དག་སྣང་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་ཁོངས་སྤྱིན་རས་གཟིིགས་

འཇིག་རྟེེན་དབང་ཕྱུག་ལྷ་དགུ་མའི་བཀའ་དབང་སྟ་གོན་དངོས་གཞིི་

ཆོབས་སྦྲགས་སུ་སྩལ།  

 ཚསེ་ ༢༥ ཉེནི་བློ་མ་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ིཆོ་ོགའ་ིཚགོས་དབུར་

གདན་ཞུས་བཞུགས་ཞིབས་བཀདོ་ད་ེཞྭ་ནག་དང༌། གངི༌། གུ་རུ་མཚན་
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བརྒྱད་བཅས་ཀྱི་ིགར་འཆོམ་ལ་སྤྱིན་ཞིབི་བསྐྱངས་ཤངི༌། དད་འདུས་

སརེ་སྐྱ་མང་ཚགོས་སུ་མཇལ་ཁ་ཕྱིག་དབང་དང༌། རྩྭ་ཀུ་ཤ བུམ་ཆུ། 

ཚགོས་འཁོར་བཅས་བཀྱི་ེའགྲོམེས། རང་གཞུང་ཆོསོ་རགི་ལྷན་ཁང་

ནས་ཚེས་བཅུའི་ཚོགས་འཁོར་འབུལ་གཤོམ་ཞུས་པོའི་ཚོགས་དབུར་

བཞུགས་ཞིབས་བཀདོ། 

 གཟིིམ་ཆུང་དུ་མཚོ་པོདྨའི་རྙིིང་དགོན་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་མི་

བཅུ་མཇལ་བཅར་ལ་ད་ཕན་ཁུར་ལནེ་བྱས་པོ་གང་ལགེས་ལྟར། ད་དུང་

རང་གཞིན་གཉེིས་ཡིོད་ཀྱིི་བྱ་བར་ལྷག་བསམ་ཁུར་འགན་ཆོེ་བསྐྱེད་

དགསོ་སྐརོ་དང༌། སླབོ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་བྱདེ་འཆོར་ཡིདོ་ལུགས་ཞུས་

པོར་ལག་ལེན་འཁེལ་ན་དགེ་རྒོན་སློབ་དེབ་བཅས་པོའི་རོགས་རམ་

བསྐྱང་འཐུས་སྩལ།  

 རྙིིང་དགོན་གྲྭ་རིགས་བཅུ་སྐོར་ལ་རྩོ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་

པོས་བྱདེ་བཞིནི་ལྟར། ཆོསོ་ཕྱིགོས་ཀྱི་ིབྱདེ་སྒོ་ོརྣམས་ཚགོས་པོར་ལ་ེ

ཁག་དཀྲ་ིཡུལ་མདེ་སྟབས། ཁྱེདེ་རང་ཆོསོ་བྱདེ་མངི་རྒྱབ་འཁུར་བ་ཚོས་

དོ་ཁུར་ཆོེ་བསྐྱེད་ཀྱིིས་རང་ཉེིད་ཀྱིི་འདི་ཕྱིི་དོན་གཉེིས་འགྲུབ་པོ་དང༌། 

གཞིན་དང་བ་འདྲེེན་པོའི་ཚུལ་མཐུན་ངེས་པོར་བྱེད་དགོས་པོའི་ཞིལ་ཏི་

བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཏི་ེབཞུགས་སྒོར་དུ་ཕྱིརི་ཞིབས་བཀདོ་འབྲལེ། བསྒྲུབ་བྱ་

ལྔ་ལ་དག་ེཚུལ་མའ་ིབསླབ་སྡེོམ་འབགོ་ཆོགོ་དང༌། རྒྱུད་སྟོད་དང་གནས་

ཆུང་གི་ཁོངས་གཏིོགས་སོགས་བསྒྲུབ་བྱ་སོ་དགུ་ལ་ད་ཆོོག་ཉེེས་མེད་

ཕུན་ཚོགས་ཀྱིི་སྒོ་ོནས་བསླབ་གཞིི་ཡིོངས་སུ་རྫོགས་པོ་དགེ་སློང་གི་སྡེོམ་
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པོ་འབགོ་ཆོགོ་སྩལ། 

 ཆོོ་འཕྲུལ་དུས་ཆོེན་སྐབས་གསོ་སྦྱོོང་དུ་ཆོིབས་བསྒྱུར་གྱིིས་

ཆོསོ་བསྒྲིགས་པོའ་ིམད་ོདང༌། ས་ོསོར་ཐར་པོའ་ིམད་ོམ་ངསེ་པོའ་ིསྡེ་ེཡིན་

སྩལ། སརོ་མདོའ་ིདབུར་སྟནོ་པོར་མཆོདོ་བརྗེདོ་ཀྱིི་ཚགི་གསུང་སྐབས་

སྟོན་པོ་ཐུགས་རྗེེ་ཅན་གྱིི་ཡིོན་ཏིན་དང་བཀའ་དྲེིན་དྲེན་པོའི་ཐུགས་རྒྱུད་

བསྐུལ་ཏིེ་སྤྱིན་ཆོབ་བསིལ་ནས་ཡུན་ཙམ་རིང་མདོ་མུ་མཐུད་གསུང་མ་

ཐུབ་པོར་བཞུགས། ད་ེནས་གཙུག་ལག་ཁང་མདུན་ཆོསོ་རར་ཕྱིག་

བཞིེས་ལྟར་སྐྱེས་རབས་ས་ོབཞིི་པོའི་ལེའུ་ཉེེར་གསུམ་པོའི་དབུ་ནས་གང་

འཚམས་བར་དང༌། སྔནོ་འགྲོོའ་ིགསུང་བཤད་སྐབས་སྤྱིརི་ཆོསོ་དགསོ་

གལ་ཆོ་ེབ་དང༌། དའེ་ིནང་ནས་ནང་ཆོསོ་ཀྱི་ིརགིས་པོའ་ིལམ་ལ་བརྟེནེ་

པོས་ཚད་ཐུབ་ཡིནི་པོ། ཆོོས་ཀྱི་ིསྙིངི་པོ་ོགཞིན་ཕན་གྱི་ིབློ་ོལ་ཚང་མས་

འབད་འབུངས་བྱདེ་དགསོ་པོ་སགོས་སྩལ། 

 བཞུགས་སྒོར་དུ་བཅའ་སྡེདོ་དང༌། ཕྱིགོས་འབྱརོ་སརེ་སྐྱ་མ་ི

མང་ལ་དཔྱོིད་ཆོོས་ཉེིན་དང་པོོར་སྤྱིོད་འཇུག་བསམ་གཏིན་གྱིི་ལེའུ་ནས་

བརྩོམས་ཏིེ་འད་ིལ་ོསྤྱིདོ་འཇུག་ཆོ་ཚང་གྲུབ་པོར་མཛད་ཅངི༌། ༡༩༧༧ 

ལའོ་ིབུ་ཆོོས་ཀྱི་ིའཕྲེ་ོདང༌། ཁུ་ནུ་བློ་མ་རནི་པོ་ོཆོ་ེབསྟན་འཛིན་རྒྱལ་

མཚན་མཆོོག་ནས་མཛད་པོའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིི་བསྟོད་པོ་རིན་ཆོེན་

སྒྲིནོ་མེའ་ིབཤད་ལུང་དང༌། མ་ཎིའ་ིལུང་བཅས་ཉེནི་གསུམ་རངི་སྩལ། 

 གསང་གསུམ་གསརེ་གྱི་ིམ་ེཏིགོ་ག།ི། 

 མཛད་བཟིང་བདུད་རྩོིའ་ིདཔོལ་བཀྱི་ེབས།། 
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 ཆོལོ་གསུམ་ལས་ཀྱི་ིབྱདེ་པོ་ོདག  

 མལོ་བསྡུར་གར་གྱི་ིརལོ་པོ་འཛནི།།

 ད་ེཚ་ེཤར་ཕྱིགོས་ལྟ་ོའགྲོ་ོནག་པོོའ་ིཁར།། 

 ལྷུང་བའ་ིབདོ་འབངས་མྱོ་ངན་མུན་པོའ་ིརྒྱ།། 

 འགྲོལོ་བའ་ིཐབས་ཚུལ་ཡིང་དག་གཏིམ་གྱི་ིའདོ།། 

 རྣམ་པོ་སྟངོ་དུ་འགྱིདེ་པོའ་ིའཇགི་རྟེེན་བསྐྲུན།།

 འཕྲེལ་ཕུགས་མྱོ་ངན་མདེ་པོའ་ིདཔོལ་འཛནི་པོའ།ི། 

 དནོ་ཡིདོ་འཕྲེསོ་མལོ་ལམ་བུ་གདངེས་ཅན་མཛདོ།། 

 འབྱདེ་ལ་ལྷདོ་མེད་ཐུགས་བརྩོནོ་རླབས་ཀྱི་ིཕྲེངེ༌།། 

 གཡི་ོབའ་ིང་ོམཚར་སྲིདི་པོའ་ིབྱུང་བར་བཀོད།།

དེ་ལྟར་གཞིན་དོན་ཁུར་གྱིིས་དུད་པོའི་བྱམས་བརྩོེའི་ལྗོོན་པོ་

གསར་བའ་ིའདབ།། གྲོལོ་བའ་ིཕུན་ཚགོས་དབྱགི་ག་ིལང་ཚསོ་

མ་སྨོད་སྲིདི་པོ་ཡིངས་པོའ་ིཁམས།། ལྷདོ་མདེ་སྐྱངོ་ལ་ཐུགས་

རྗེའེ་ིཕྱིག་ཟུང་རངི་ནས་བརྐྱེངས་པོའ་ིམཛད་བཟིང་ན།ི། གསུབ་

མེད་སྐྱེ་དགུའི་ཡིིད་ཀྱིི་མཁའ་ལ་གནམ་མཐོངས་ཉེི་ཟླས་རེས་ཀྱིིས་

འཁྱེརེ།།
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ས་བཅད་གཉིསི་པེ། 

གསུམ་དུས་སྲུང་བརྩོ་ིདང་ལས་བསྡེམོས་ཚགོས་ཆོནེ། གསར་

འགདོ་པོ་མཇལ་བཅར། 

༡༽གསུམ་བཅུའི་ིདུས་དྲན་ཐངེས་ཉིརེོ་གཅགི་པེ་སྲུང་བརྩོ།ི

 ༡༩༨༠ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༠ ཉེནི་འཆོར་ཅན་ལྟར་རང་གཞུང་

མཛད་གཙོ་རྣམ་པོས་དབུས་བཞུགས་སྒོར་ཁུལ་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་

གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོངས་ཚོགས་ཁང་ཆོེན་མོའ་ིམདུན་ཐང་དུ་རིམ་

འདུས་དག་ེའདུན་རྣམ་པོ་དང༌། སླབོ་ཕྲུག ཟླསོ་གར་བ། ལྷ་མ་ོབ། མ་ི

མང་བཅས་སྡེེ་ཚན་འདྲེེས་མེད་ས་ཐིག་སོ་སོའ་ིནང་གྲོལ་ལྟར་རིམ་འཁོད་

དང༌། མཛད་རམི་ལྟར་ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆོནེ་པོ་ོམཆོགོ་ནས་

ཡིངོས་ཁྱེབ་གསུང་འཕྲེནི་jམཆོན། རྗེསེ་སླར་ཡིང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། 

‘‘ད་ཆོ་ང་ཚ་ོབདོ་ཕྱི་ིནང་ཕན་ཚུན་འབྲལེ་བ་ཆོ་ེརུ་ཕྱིིན་ནས། གནས་ཚུལ་

མང་ཙམ་ཤེས་པོའི་སྐབས་སུ་འདི་ལྟ་བུ་ཇི་ལྟར་ཡིིན་ནམ་བསམས་ཏིེ་
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ཡིིད་ཆོེས་དཀའ་བ་དང་ཧ་ལས་དགོས་པོའི་གནས་ཚུལ་ཞིིག་བྱུང་ཡིོད་

པོ་རདེ། དནོ་སྙིངི་ལ་ོཉེ་ིཤུ་རྩོ་གཅགི་རངི་རང་ར་ེབདོ་མ་ིམང་རྣམས་སྡུག་

བསྔལ་མྱོངོ་དགསོ་པོ་ཞིགི་དང༌། རྒྱ་མིའ་ིངསོ་ནས་ཆོ་བཞིག་ན་མ་ཡིདོ་

ཡིདོ་ཚུལ་དང༌། མ་ཡིནི་ཡིནི་ཚུལ་ཕྱི་ིནང་མ་ིམཚུངས་པོའ་ིརྫུན་གཏིམ་

ཤ་སྟག་བཤད་དགསོ་པོ་ཞིགི རྫུན་གཏིམ་ད་ེཡིང་ལ་ོསྔནོ་མ་སྔནོ་མར་

བཤད་ཚར་བ་ད།ེ ལ་ོརྗེསེ་མ་རྗེསེ་མར་རྫུན་ཁུང་རྡལོ་གྱིནི་རྡལོ་གྱིནི་ཕྱིནི་

ཏི།ེ གང་ལྟར། རང་གཞིན་གཉེསི་སྡུག་ད་ེའདྲེ་ཞིགི་ཆོགས་ཡིདོ་པོ་རེད།’’ 

ཅསེ་དང༌།

 ‘‘དེ་མཚུངས་འཛམ་གླེིང་གང་སར་གནས་ཚུལ་རྙིོག་གྲོ་མང་

པོ་ོཡིངོ་ག་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ད་ེའདྲེ་མང་པོ་ོཞིགི་མཐངོ་བའ་ིསྐབས་ལ་ང་ཚ་ོ

བོད་མི་རིགས་འདི་དངོས་གནས་གྱིོང་པོོ་ཞིིག་རེད་འདུག་བསམ་པོ་དང༌། 

ཤེས་བྱ་ཡིོན་ཏིན་རྒྱ་ཆོེ་ཆུང་གང་ལྟར་ཡིང་རྩོ་བ་མིའི་ཁྱེད་ཆོོས་ཡི་རབས་

ཀྱི་ིབསམ་བློ་ོདང༌། མའི་ིསེམས་སྟབོས་ད་ེདངསོ་གནས་ཧ་ལས་པོ་རདེ་

འདུག་བསམ་པོས། གཅིག་པུར་གནས་ཀྱིང་དགའ་བའ་ིཅ་ཅ་ོའཆོརོ།། 

གསུངས་པོ་བཞིནི་ཡིངོ་ག་ིའདུག’’ ཅསེ་དང༌། 

 ཡིང༌། ‘‘ངསོ་ནས་ད་ལམ་ཡིངོས་ཁྱེབ་གསལ་བསྒྲིགས་ཀྱི་ིནང་

ལ་དམགིས་བསལ་གྱི་ིའབདོ་སྐུལ་བྱས་ཡིདོ། བདོ་ལ་ཡིདོ་པོའ་ིརྒྱ་ཆོེའ་ི

མ་ིམང་ག་ིཤསེ་ཡིནོ་གྱི་ིགནས་ཚད་དཔོ་ེམ་ིསྲིདི་པོའ་ིསྐྱ་ོཔོ་ོརདེ། ཕྲུ་

གུ་ལོ་བཅུ་གཅིག་བཅུ་གཉེིས་ནས་ལམ་སང་ངལ་རྩོོལ་ལ་འགྲོོ་རྒྱུ་མ་

གཏིོགས་ཤེས་བྱ་ཡིོན་ཏིན་སློབ་སྦྱོོང་བྱས་ནས་མདུན་ལམ་འཚོལ་རྒྱུའི་
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ག་ོསྐབས་གཏིན་ནས་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། གནས་ཚུལ་དེའ་ིའགོ་ནས་འཐུས་

ཤརོ་དཔོ་ེམ་ིསྲིདི་པོ་ཕྱིནི་ཡིདོ་པོ་རདེ། 

 དརེ་བརྟེནེ། བདོ་ནང་ཡིདོ་པོའ་ིགཞིསི་ལུས་རྒྱ་ཆོེའ་ིམི་མང་

གི་ཤེས་བྱ་ཡིོན་ཏིན་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཞིབས་འདེགས་སྒྲུབ་ཐབས་འདུག་

གམ་མ་ིའདུག ཡིདོ་ན་བྱདེ་ཐབས་གང་འདྲེ་དགསོ་ཀྱི་ིའདུག་ངསེ་པོར་དུ་

བསམ་བློ་ོགཏིོང་དགསོ། ད་ེབཞིནི་ང་རང་ཚ་ོབྱེས་ལ་ཡིདོ་པོའ་ིབདོ་པོ་

ཚསོ། རང་རརེ་ག་ོསྐབས་ཡིདོ་པོ་ད་ེའཕྲེ་ོབརླག་མ་བཏིང་བར་ཤསེ་ཚད་

ཡིར་རྒྱས་གཏིངོ་རྒྱུའ་ིཐགོ་འབད་བརྩོནོ་བྱདེ་རྒྱུ་དང༌། རྒོན་པོ་ཡིནི་ན་

ཡིང་ཤསེ་ཡིནོ་དང༌། བསམ་བློ་ོགཏིངོ་རྒྱུའ་ིཐགོ་ལ་གང་ཐུབ་ཀྱིསི་འབད་

བརྩོནོ་དང་ད་ོསྣང་བྱདེ་རྒྱུ་གལ་ཆོནེ་པོ་ོའདུག’’jམཆོན། ཅསེ་སགོས་ཡིདི་

བློ་ོམགུ་བའ་ིལམ་སྟོན་མཛད།  

 དེ་རྗེེས་ཐང་ཆོེན་མདུན་ངོས་ལས་ཁུངས་གསར་པོ་ཁག་གསུམ་

ལ་ཞིབས་བཅགས་གཟིིགས་སྐོར་བསྐྱངས་པོ་དང་ལྡི་ལིར་ཆོིབས་བསྒྱུར་

གྱིསི་རྒྱ་གར་ཤསེ་རགི་བློནོ་ཆོནེ་དང༌། སྲིདི་བློནོ་ཨིནི་ངྷར་གྷིན་ད།ི 

ཕྱིི་སྲིིད་བློོན་ཆོེན་བཅས་འབྲེལ་ཡིོད་དཔོོན་རིགས་ཁག་མཇལ་འཕྲེད་

བསྐྱངས་ཏི་ེབདོ་ཀྱི་ིགནད་དནོ་དང༌། བདོ་མ་ིསྟངོ་ཕྲེག་ར་ེཟུང་གཞིསི་

ཆོགས་བྱ་བསྡེད་ལ་སོང་ཁོང་ཚོ་འཕྲེལ་དུ་གཞིིས་ཆོགས་ཐུབ་ཐབས་

སགོས་ཞུ་སྐུལ་གསུང་མལོ་བསྐྱངས། 
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༢༽ལས་བསྡེམོས་ཚོགོས་ཆེནེ་ཐགོ་བླང་དོརོ་བཀའི་སློབོ། 

 ༡༩༨༠ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ཉེནི་བཞུགས་སྒོར་གངས་སྐྱདི་ཚགོས་

ཁང་ཆོེན་མོར་བོད་གཞུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁོངས་གཏིོགས་དང་

བཅས་པོའི་ལོ་འཁོར་སྲིི་ཞུའི་ལས་བསྡེོམས་ཚོགས་ཆོེན་ཐེངས་བཅུ་

གཅིག་པོ་ཚུགས་ཤངི༌། བཀའ་བློནོ་རྣམ་པོ་དང༌། ཕྱིག་རགོས། བདོ་མ་ི

མང་སྤྱི་ིའཐུས་རྣམ་པོ། དྲུང་ཆོེ་ཆུང་བཅས་དང༌། ཕྱིགོས་མཐའ་ིསྐུ་ཚབ་

དནོ་གཅདོ་ཁག་དང༌། གཞིསི་ལམ་བཟི་ོགསུམ་གྱི་ིའག་ོའཐུས། སླབོ་གྲྭ་

ཁག་ག་ིསླབོ་སྤྱི།ི ཆོསོ་ལུགས་དང༌། རང་དབང་བདནེ་པོའ་ིལས་འགུལ་

ཚགོས་ཆུང་ག་ིའཐུས་མི། སྐྱདི་སྡུག་ཚགོས་པོ་ཁག་ག་ིའག་ོའཐུས། ཟུར་

ཉེན་ཁག་བཅས་ལྷན་འཛོམས་གནང་སྟེ་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་མར་ཚོགས་

དྲུང་ནས་ཚགོས་འདུའ་ིམཛད་འཆོར་སྙིན་སྒྲིནོ་དང༌། ཚགོས་གཙ་ོབགྲོསེ་

པོས་ཚོགས་འདུའི་ང་ོབ་ོདང་ཆོབས་ཅིག་དེང་འཛམ་གླེིང་ནང་གི་སྲིིད་དོན་

གྱི་ིའགྱུར་བ་སྤྱི་ིདང༌། ལྷག་པོར་རང་རེའ་ིབདོ་དནོ་གྱི་ིབདེན་མཐའ་རམི་

གསལ་དུ་འགྲོ་ོབཞིིན་པོ་སགོས་དང༌། ཚགོས་འདུའ་ིརངི་བྱདེ་སྒོོའ་ིགསུང་

བཤད་བཅས་གནང༌། 

 སྤྱིི་ཁྱེབ་བཀའ་ཤག་ནས་བོད་ནང་གཟིིགས་སྐོར་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་

པོའ་ིདམགིས་ཡུལ་དང༌། དག་ེམཚན་ཇ་ིབྱུང༌། ར་ེཞིགི་གསལ་བསྒྲིགས་

མ་གནང་བའ་ིདགསོ་དནོ། གཞིསི་ལུས་མ་ིམང་ག་ིར་ེའདུན་བཅས་ཀྱི་ི

སྐརོ་དང༌། ད་དུང་སྐུ་ཚབ་མུ་མཐུད་གཏིོང་གནང་གསི་ད་རསེ་ཕབེས་མ་
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ཐུབ་པོའི་ས་ཁུལ་གང་སར་འཚམས་འདྲེི་གཟིིགས་སྐོར་གང་ཐུབ་གནང་

བཞིདེ་ཡིདོ་སྐརོ་བཅས་གསལ་བཤད་གནང༌། 

 ཉེིན་གུང་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆོེན་པོོ་མཆོོག་ཚོགས་

ཆོནེ་དུ་བཞུགས་ཞིབས་བསྐྱངས་ཏི་ེབཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ‘‘བར་ལམ་

ཞིིག་ནས་རྒྱ་མིས་ཁོ་རང་ཚོའི་རྒྱ་ནག་ནང་གི་སྲིིད་བྱུས་སྐྱོང་སྟངས་དེ་

ཚོར་གནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིག་ལ་བརྟེེན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་གཏིོང་དགོས་

པོ་ཞིགི་ཆོགས། རྒྱ་ནག་ག་ིཕྱི་ིའབྲལེ་དང༌། ནང་སྲིདི་སྐྱོང་སྟངས་གཉེསི་

ཀའ་ིཐགོ་ཕྲེན་བུ་འཇམ་དུ་ཕྱིནི་པོ་དང༌། དངསོ་ཐགོ་བདནེ་འཚོལ་ཐགོ་

ནས་ཐག་གཅདོ་བྱདེ་དགསོ་ཟིརེ་བ་དང༌། དངེ་རབས་དང་མཐུན་པོ་བྱདེ་

དགོས་ཞིེས་ཟིེར་བའི་གནས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་ནས་རྩོ་བའི་མི་རིགས་

སྲིིད་བྱུས་སྤྱིི་ཡིོངས་དེ་ཡིང་གང་ལ་གང་འཚམས་ཀྱིི་ལྷིང་དུ་ཕྱིིན་ནས་

བཤད་ས་ཡིདོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགི་དང༌། བསམ་བློ་ོབཏིང་རྒྱུ་ཡིདོ་པོ་འདྲེ་པོ་ོ

ཞིགི་ཆོགས་པོ་རདེ། 

 རྒྱ་མིས་འཛམ་གླེིང་ཕྱིི་རོལ་ཀྱིི་མི་གང་མང་འདེམས་སྒྲུག་

བྱས་ནས་སྤྱིརི་རྒྱ་ནག་དང༌། ཡིང་སྒོསོ་བདོ་ནང་ལྟ་སྐརོ་ལ་འཁྲོདི་རྒྱུའ་ི

སྲིདི་བྱུས་བཟུང༌། ལྟ་སྐརོ་བ་ཚ་ོརྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚསོ་སྣང་བ་འགྲོ་ོས་ཞིིག་

དང༌། བསྟན་འསོ་པོའ་ིས་ཆོ་ཤ་སྟག་ལ་འཁྲོདི་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ལྟ་སྐརོ་

འགྲོོ་མཁན་མི་དེ་ཚོ་ཡིང་ཕྱིོགས་གཅིག་ནས་བོད་སྐད་མི་ཤེས་པོ་དང༌། 

གཉེིས་ནས་དེ་གོང་བོད་ཀྱིི་གནས་ཚུལ་གང་འདྲེ་ཡིོད་མེད་མི་ཤེས་མཁན་

མང་བ་རདེ། ནང་དནོ་རྒྱ་མསི་འཛམ་གླེངི་འདིའ་ིསྒོང་ལ་ཧ་ལམ་མ་ིསྲིདི་
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པོ་ཙམ་གྱིི་བཅོས་མའི་གྲོ་སྒྲིིག་འོག་ལྟ་སྐོར་བ་འཁྲོིད་དེ་རྒྱུས་མེད་ཀྱིི་

མི་དེ་ཚོར་རྒྱ་མིས་བོད་ལ་ཕྱིི་སྒྲིོན་གྱིི་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པོ་རྣམས་བསྟན་

པོ་དང༌། ད་ེསྔའ་ིབདོ་ཅསེ་ལྟ་ཁུངས་བརྟེནེ་ཁུངས་མདེ་པོ་ཞིགི་ཡིནི་

ཚུལ་བཤད་པོའ་ིསྐབས་སུ་ཕྱི་ིམིའ་ིབསམ་པོར། དངེ་སང་རྒྱ་མིའ་ིའག་ོ

ཁྲོིད་འོག་བོད་ནང་སྔར་དང་མི་འདྲེ་བར་ཕྲེན་བུ་ཡིར་རྒྱས་ཕྱིིན་འདུག་

བསམ་པོའ་ིམཐངོ་ཚུལ་ཞིགི་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་པོ་རདེ། 

 ད་ེལ་ང་ཚསོ་རྒྱ་མསི་ལབ་པོ་ད་ེཚ་ོརྫུན་རདེ། ང་ཚསོ་བཤད་

པོ་འདི་བདེན་པོ་ཡིིན་ཞིེས་ལྐུག་པོ་ཨུ་ཚུགས་བྱས་པོས་ཕན་ཐོགས་གང་

ཡིང་མདེ་སྟབས། བདོ་ནང་བདནེ་པོའ་ིགནས་ཚུལ་ག་ར་ེཡིདོ་མདེ་གནས་

ཚུལ་ཞིིབ་ལྷོད་ཀྱིི་བལྟ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག་བྱུང་ན་གསལ་པོོ་ཤེས་ཀྱིི་

རདེ། བདོ་ནང་ལ་ཡིར་རྒྱས་བཏིང༌། འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པོ་དང༌། དསེ་

བདོ་མ་ིམང་ལ་ཁ་ེཕན་ཡིདོ་པོ་ཞིིག་དངསོ་འབྲལེ་ཡིདོ་ན། ད་ེང་ཚསོ་

ངསོ་ལནེ་ངསེ་པོར་དུ་བྱདེ་རྒྱུ་མ་གཏིགོས། ང་ཚ་ོསྤེམ་ཤརོ་དགསོ་དནོ་

གང་ཡིང་མདེ། བདོ་ནང་དངསོ་གནས་དྲེང་གནས་ཀྱི་ིགནས་ཚུལ་གང་

ཡིདོ་རྣམས་ཤསེ་ཐུབ་པོ་དང༌། བདོ་ནང་ལ་འབྲལེ་བ་བྱུང་བ་ཡིནི་ན་ཡིག་

པོ་ོའདུག་བསམ་པོའ་ིབསམ་ཚུལ་བྱུང་སྟེ། བདོ་ནང་འགྲོ་ོའངོ་ག་ིསྒོ་ོཕྱིེ་

དགོས་ཞིེས་ང་དང་ངའི་ཕྱིོགས་ནས་རྣམ་འགྱུར་དེ་འདྲེ་ཞིིག་བསྟན་པོ་

རདེ། 

 སྐབས་དརེ། ཁ་ཤས་ཀྱིསི་དགོས་པོ་སྔནོ་བསུས་ཀྱིསི་ཕར་

ཚུར་འབྲལེ་བ་ད་ེའདྲེ་ཞིགི་བྱུང་བ་ཡིནི་ན། ཅ་ིསྟ།ེ ངསེ་མདེ་བོད་ནང་གང་
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ལ་གང་འཚམས་ཀྱིི་གནས་ཚུལ་ཡིག་པོ་ོཡིོད་ན་འདི་ནས་མང་པོ་ོཞིིག་གི་

ཐགོ་མར་ཡིགི་འགྲུལ་དང༌། མཇུག་ཏུ་རམི་པོས་བདོ་ལ་ལོག་འགྲོ་ོརྒྱུའ་ི

ཉེནེ་ཁ་མདེ་དམ་བསམ་མཁན་བྱུང༌། 

 ཡིནི་ན་ཡིང༌། དརེ་ཁྱེད་པོར་ཁྱེནོ་ནས་མ་ིའདུག བདོ་ནང་

དངོས་གནས་དྲེང་གནས་ཀྱིི་གནས་ཚུལ་བཟིང་པོོ་ཡིོད་པོ་ཞིིག་དང༌། 

ཕར་ལོག་འོས་པོའི་གནས་ཚུལ་ཞིིག་ཡིོད་པོ་ཡིིན་ན་ལོག་ན་འགྲོིགས་

པོ་རདེ། ང་ཚསོ་ལགོ་ན་མ་ིའགྲོགིས་ཞིསེ་ཟིརེ་དགསོ་དནོ་རྩོ་བ་ཉེདི་ནས་

མདེ། ང་ཚསོ་ད་ལྟ་བར་དུ་སྐད་འབདོ་བྱདེ་དནོ་ད་ེབདོ་མ་ིམང་ག་ིབད་ེབ་

སྡུག་བསྔལ་གྱི་ིདནོ་དག་མ་གཏིགོས། ང་ཚ་ོབཙན་བྱལོ་བ་ཉུང་ཤས་ཡིདོ་

པོ་ཚོའ་ིཁ་ེཕན་དང༌། ང་ཚོའ་ིསྡེདོ་ས་ཤརོ་སངོ༌། ཐབོ་ཐང་བྲལ་སངོ༌། ད་ེ

བསྐྱར་གས་ོབྱདེ་དགསོ་ཞིསེ་རྩོདོ་པོ་རྒྱག་གི་མདེ། བདོ་རྒྱ་ཆོེའ་ིམི་མང་

ད་ེཚརོ་བད་ེསྐྱདི་མེད་པོ་དང༌། དངངས་སྐྲོག་འགོ་ལ་བསྡེད་དགསོ་པོ། 

སྡུག་བསྔལ་འགོ་ལ་བསྡེད་དགོས་པོའི་ཉེེར་ལེན་གྱིིས་ང་ཚོས་སྐད་རྒྱག་

ག་ིཡིདོ། 

 དངསོ་ཡིདོ་གནས་ཚུལ་ལ་བདོ་ནང་སྐྱདི་པོ་ཞིགི་དང༌། དངསོ་

གནས་དྲེང་གནས་ཀྱིི་གྲོ་འགྲོིགས་པོ་ཞིིག་ཡིོད་པོ་ཡིིན་ན་དགོས་རྒྱུ་དེ་

རདེ། རང་གསི་བྱས་ནས་མ་འགྲུབ་པོ་ཞིགི་མསི་བྱས་ནས་འགྲུབ་ཡིདོ་

ན་ང་ཚརོ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ཁྱེད་པོར་གང་ཡིང་མ་ིའདུག ང་ཚསོ་འཐབ་

རྩོོད་བྱེད་པོ་འདི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིིག་

ཡིནི་ན་ཡིང༌། གཙ་ོབ་ོདངསོ་ཡིདོ་གནས་ཚུལ་དང༌། ད་ལྟ་ད་ལྟའ་ིཁ་
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ཡིོད་ལག་ཡིོད་ཀྱིི་བདེ་བ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཐུག་ཡིོད་ཅེས་ངོས་ནས་ཤོད་ཀྱིི་

ཡིདོ། 

 དནོ་དངསོ་ལ། བད་ེབ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ིདནོ་ལ་ཐུག་པོ་ཞིགི་

ཡིིན་པོ་ལྟར་ཡིིན་དོན་གཞིིར་བཟུང་གི་ཚིག་དེ་འདྲེ་ཞིིག་བེད་སྤྱིོད་བྱས་

ནས་བཤད་ཀྱི་ིཡིདོ། སྲིདི་དནོ་གྱི་ིམངི་འདྲེ་མནི་དང༌། སྤྱི་ིཚགོས་ཀྱི་ིལམ་

ལུགས་འདྲེ་མིན་རྣམས་བདེ་སྐྱིད་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་ཤེས་ཡིིན་པོ་དང༌། 

བད་ེསྐྱདི་ཟིརེ་བ་ད་ེབསྒྲུབ་བྱའ་ིདོན་དག་ད་ེཡིནི་པོ་རདེ། ང་ཚ་ོལ་གང་

དགསོ་ཟིརེ་ན། བད་ེསྐྱདི་དགསོ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ད་ེསྒྲུབ་བྱདེ་ཀྱི་ིཐབས་

ཤསེ་ལ་རངི་ལུགས་འདྲེ་མ་ིའདྲེ་དང༌། སྲིདི་དནོ་གྱི་ིགནས་སྟངས་འདྲེ་མ་ི

འདྲེ་ག་ར་ེབྱས་ཀྱིང་འགྲོགིས་ཀྱི་ིརདེ། ངས་བད་ེསྐྱདི་ཟིརེ་བ་འད་ིགསལ་

པོ་ོམ་ིའདུག་ཅསེ་ཤདོ་མཁན་མང་པོ་ོབྱུང༌། 

 ཁོང་ཚ་ོབོད་ལ་ལྟ་སྐོར་ཕྱིིན་པོའི་སྐབས་སུ་ལྷ་སར་ཡིོད་པོའི་རྒྱ་

མི་ཁ་ཤས་ཀྱིིས་ཀྱིང་ཏཱ་ལའི་བློ་མས་བདེ་སྐྱིད་ཟིེར་བ་དེ་ག་འདྲེ་རེད་ཅེས་

དྲེསི་འདུག གང་ལྟར་ཡིང་སྙིངི༌། ངའ་ིཚགི་འད་ིང་ཚོའ་ིརྩོ་བའ་ིདོན་དག་

གཅིག་ཀྱིང་ཡིནི་ལ། ཆོབ་སྲིདི་པོ་ཡིནི་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པོར་དངསོ་གནས་

དྲེང་གནས་མིའི་བདེ་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱིི་དོན་དག་ལ་བསམ་བློོ་གཏིོང་

མཁན་དང༌། སམེས་ཁུར་བློང་མཁན། འཐབ་རྩོདོ་བྱདེ་མཁན་ཞིིག་ཡིནི་

ཕྱིནི་བཤད་རྒྱུ་ད་ེག་རང་རདེ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ‘‘དེ་བཞིིན་ང་ཚོར་སྒྲིིག་འཛུགས་ཤིག་ཡིོད་པོ་འདི་སྤྱིི་པོའི་དོན་

ལ་དགསོ་པོ་ཡིདོ་ནས་བཙུགས་པོ་ཞིགི་རདེ་མ་གཏིགོས། རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོ
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ཆོ་ེསྒོརེ་གྱི་ིཁ་ེཕན་དནོ་དག་ལ་བཙུགས་པོ་ཞིགི་མ་རདེ། སྒྲིགི་འཛུགས་

འདི་ཡིོད་པོའི་རྐྱེེན་གྱིིས་ང་རང་ཚོས་བོད་སྤྱིི་པོའི་དོན་ལ་ཞིལ་འདེབས་

ཐགིས་པོ་ར་ེཟུང་ལས་མེད་ནའང་རྒྱག་རྒྱུ་བྱུང་བ་རདེ། 

 བཙན་བྱོལ་བ་འདྲེ་འདྲེའི་ནང་ནས་མི་འདྲེ་བར་གོང་བུའི་ནུས་

པོ་ཞིགི་ཐནོ་ཡིདོ་པོ་དང༌། བདོ་ཕྱི་ིནང་གཉེསི་འབྲལེ་བ་བྱདེ་རྒྱུ་ཡིདོ་

པོ། ཕར་ལན་འཁྱེརེ་རྒྱུ་ཡིདོ་པོ། ཚུར་ཡིང་ལན་བསྐུར་ས་ཡིདོ་པོ། བདོ་

ནང་ནས་ཡིིན་ནའང་ང་ཚོའི་བོད་གཞུང་ཞིེས་ལབ་རྒྱུ་ཡིོད་པོ་འདི་སྒྲིིག་

འཛུགས་འད་ིལ་བརྟེནེ་ནས་བྱུང་བ་རདེ། ད་ེརྩོ་བ་ཆོནེ་པོ་ོརདེ།’’ ཅསེ་

དང༌།

 ‘ ‘རྡོ་དོན་གཞུང་གི་སྒྲིིག་འཛུགས་ཀྱིིས་མཚོན་པོའི་སྒྲིིག་

འཛུགས་ཁག་གི་ལས་ཀྱིི་སྣེ་མོར་གཏིོགས་པོ་ཡིོངས་རྫོགས་ནས་ཤུགས་

བརྒྱབ་སྟེ་སྔར་ལྷག་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ཡིོང་ཐབས་བྱེད་དགོས་ཀྱིི་

འདུག ལྷག་པོར་དུའང་དངེ་སང་ག་ིདུས་ཚདོ་འགྱུར་བ་ཆོནེ་པོ་ོའགྲོ་ོབཞིནི་

པོའི་སྐབས་ཡིིན་པོས་ངེས་པོར་དུ་རིག་པོ་བསྒྲིིམས་ནས་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་

ཧ་ཅང་གལ་ཆོནེ་པོ་ོའདུག’’jམཆོན། ཅསེ་སགོས་སྩལ།

 དེ་རྗེེས་ལས་བསྡེོམས་ཚོགས་ཆོེན་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་པོ་

ལེགས་པོར་གྲུབ་སྟེ་ཚོགས་མི་ཡིོངས་རྫོགས་ཕོ་བྲང་ཚོམས་ཆོེན་དུ་

མཇལ་བཅར་ལ། ཐགོ་མར་ཚགོས་གཙ་ོནས་མལ་རྟེནེ་གསུམ་འདགེས་

འབུལ་ཞུས་མཚམས་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས་ཕབེས་གསལ། ‘‘ངསོ་ལ་

དམགིས་བསལ་ཤདོ་རྒྱུ་གང་ཡིང་མ་ིའདུག ད་ལྟ་གྲོསོ་ཆོདོ་བཞིག་པོ་ད་ེ
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ཚ་ོཡིག་པོ་ོབྱུང་འདུག རྩོ་བ་ད་རསེ་ཚགོས་འདུ་ལྷོད་ལྷདོ་བྱས། ཚགོས་

ཆུང་ཁག་བགོས་བྱས་ཏིེ་ཁྱེེད་རང་ཚོ་ཚང་མས་བསམ་འཆོར་ལྷུག་པོོ་

བཤད། ག་ོབསྡུར་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཡིག་པོ་ོབྱུང་བ་འདྲེ། ཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེཟིརེ་རྒྱུ་

ཡིནི། ཁ་སང་སྐད་ཆོ་བྱུང་བ་ནང་བཞིནི་ང་རང་ཚོའ་ིབསམ་འཆོར་གང་

ཡིོད་འདི་འདྲེའི་སྒོོར་སྒོོར་བྱས་ནས་གོ་བསྡུར་བྱེད་པོའི་སྐབས་དེར་ཤོད་

རྒྱུ་མདེ་ན་མ་གཏིགོས་བཤད་དགསོ། དའེ་ིཐགོ་ཁྱེདོ་ཚ་ོཚང་མས་གྲོསོ་

བསྡུར་སྦྱོངས་བཤད་བཏིང༌། ཐག་གཅདོ་བྱས་པོ་ད་ེས་ོསོའ་ིལས་འགན་

ལ་བརྩོསི་ཏི་ེསྒྲུབ་ཐུབ་པོ་གཅགི་བྱུང་ན་ཡིག་པོ་ོརདེ།’’ ཅསེ་དང༌། 

 ཡིང༌། ‘‘གང་ལྟར། ང་རང་ཚ་ོལས་ཀ་ག་ོབསྡུར་བྱདེ་པོའ་ི

སྐབས་ལ་ཅི་མཛད་ལེགས་མཐོང་བྱས་ཏིེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆོེས་ཐག་

གཅོད་བྱས་པོ་རདེ། རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆོསེ་མཁྱེནེ་གྱི་ིརདེ་ཅསེ་ཟིརེ་བ་ད་ེ

མཐའ་ལ་ལྷུང་བའ་ིབསམ་ཚུལ་རདེ། ང་རང་ཚ་ོམིའ་ིསྤྱི་ིཚགོས་ཀྱི་ིནང་དུ་

མསི་བསམ་བློ་ོབཏིང༌། མསི་ལས་ཀ་བྱེད་དགསོ་པོར་བརྟེནེ། ཚང་མས་

དག་ེསྐྱནོ་ཡིདོ་མེད་ཞིབི་འཇུག་ནན་ཏིན་བྱདེ་དགོས་པོ་མ་གཏིགོས། དང་

པོ་ོནས་རྨངོས་དད་འདྲེ་པོ་ོབྱས་ན་ནམ་ཡིང་མ་ིའགྲོགིས། ང་ཚསོ་ངསེ་

པོར་དུ་བསམ་བློོ་བཏིང་ནས་བརྟེག་དཔྱོད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆོེན་པོོ་འདུག’’ 

ཅསེ་དང༌། 

 ‘‘ལས་ཀ་གང་ལ་ཡིང་དགེ་སྐྱོན་གྱིི་འབྲེལ་བ་གཅིག་ཡིོང་རྒྱུ་

རདེ། དནོ་གལ་ཆོ་ེས་དང༌། རླབས་ཆོ་ེས་གཅགི་ལ་བསམ་བློ་ོབཏིང་ནས་

ཐག་གཅདོ་རྒྱུ་རདེ། ང་ཚ་ོམཐའ་ལ་མ་ལྷུང་བའ་ིཐགོ་ནས་འགྲོ་ོདགསོ། ང་
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རང་ཚསོ་ཁ་ནས་བཤད་དུས་འདྲེ་ཆོགས་པོ་ོདང༌། གྲོསོ་ཆོདོ་ཀྱིང་གྲོལ་

འགྲོགིས་པོ་ོབཞིག་ག་ིཡིདོ་པོ་རདེ་ད།ེ ང་ོཐགོ་དནོ་དག་ལ་སྨོན་པོ་ཞིགི་

ཡིངོ་དང་མ་ིཡིངོ་ཟིརེ་བ་ད་ེལག་ལནེ་ལ་རག་ལུས་པོ་རདེ།’’ ཅསེ་དང༌། 

 ‘‘ངོ་ཐོག་ལག་ལེན་བཀལ་བའི་སྐབས་ལ་སེམས་པོ་རྣམ་དག་

ཁ་ཡིོད་ལག་ཡིོད་མ་བྱུང་ན་གྲོོས་ཆོོད་གང་འདྲེ་ཞིིག་བཞིག་ཡིོད་ཀྱིང༌། 

རང་གིས་རང་ལ་མགོ་སྐོར་བཏིང་བའི་བཟིོ་འདྲེ་པོོ་ཆོགས་འགྲོོ་གི་རེད། 

ད་ེཡིངོ་དང་མ་ཡིངོ་མ་ིས་ོསརོ་རག་ལུས་པོ་རདེ།’’ ཅསེ་དང༌།

 ‘‘ངས་རྟེག་པོར་བཤད་མུས་བཞིིན་གོང་ནས་རྩོད་གཅོད་བྱེད་

མཁན་ཞིགི་མ་བྱུང་བར་དུ་ཁུར་མདེ་དུ་བསྡེད། རྩོད་གཅདོ་དནོ་པོའ་ི

སྐབས་ལ་རལ་པོ་ལྷན་པོས་མ་ཁེབས་པོའི་བཟིོ་འདྲེ་པོོབྱས་ནས་བསྡེད་

ན་ཆོ་ོགང་ཡིང་མ་ིའདུག ས་ོསོས་མ་འགྲུབ་པོ་དང༌། མ་ཤསེ་པོ་མ་

གཏིོགས་དེ་མིན་རང་གིས་རང་ལ་དཔོང་པོ་ོའཕེར་བ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆོེན་

པོ་ོརདེ།’’ ཅསེ་དང༌།  

 ‘‘ད་ལྟ་འདརི་བརྟེན་བཞུགས་ཟིརེ་གྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ད་ེདགསོ་

ཡིག་མི་འདུག ད་ལྟ་ང་རང་ཚ་ོམཉེམ་དུ་ཁྱུག་ཙམ་ཐུག་པོའ་ིསར་ཁྱེདེ་

རང་ཚསོ་རྟེནེ་གསུམ་ཞིགི་བཏིགེས་པོ་ད་ེགས་འགྲོགིས་ཀྱི་ིརདེ། དངེ་

སང་བོད་ནས་ང་འདིར་སྐུ་ཚེ་བརྟེན་པོ་ཞིེས་ལན་འཕྲེིན་སྐུར་མཁན་ཧ་

ཅང་མང་པོ་ོཡིངོ་ག་ིའདུག བདོ་ནས་མངགས་པོ་ལྟར། ཁ་སང་རྡ་ོརྗེ་ེ

གདན་དུ་རྟེེན་འབྲེལ་གྱིི་ཁྱེད་པོར་བྱས་ནས་བརྟེན་བཞུགས་བྱས་པོ་

རདེ། 
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 གཙོ་བོ་ཕྱིོགས་གཅིག་ནས་དད་པོ་དམ་ཚིག་གི་ཐོག་ནས་ཚེ་

བརྟེན་པོའ་ིམཐུན་རྐྱེནེ་བསྒྲུབ་དགསོ། ད་ེན་ིཚང་མར་ཡིདོ་མུས་རདེ། 

ལྷག་པོར་དུ་བོད་ནང་གི་མི་དེ་ཚོ་ཤིན་ཏུ་སེམས་ཤུགས་ཆོེན་པོོ་དང༌། 

ར་ེབ་ཆོནེ་པོ་ོརྒྱག་ག་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ད་ེའདྲེའ་ིབོད་ཀྱི་ིགནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོ

མཐོང༌། ཁ་ོཚའོ་ིཡི་ིག་ེད་ེཚ་ོཀློགོ་པོའ་ིསྐབས་སུ་སྤྱིརི་བཏིང་མིའ་ིསྐད་

ཆོ་བཤད་སྲིལོ་ལྟར། ད་ལྟ་ཤ་ིབ་ཡིནི་ནའང་དབུགས་ཆོད་པོ་མ་ིའདུག་

ཟིརེ་བ་འདྲེ་པོ་ོཞིགི་དྲེན་ཡིངོ་གི་འདུག’’ ཅསེ་དང༌། 

 ཡིང༌། ‘‘དངསོ་ནས་བདནེ་མཐའ་ཞིགི་གསལ་ནས་བརྒྱ་ཆོ་བརྒྱ་

ཐམ་པོའི་འདོད་པོ་ཁེངས་པོ་ཞིིག་མ་བྱུང་ན་ཡིང་གང་ལ་གང་འཚམས་ཀྱིི་

བློོ་བཞིག་ས་ཡིོད་པོ་ཞིིག་མ་བྱུང་བར་དུ་ང་ཤི་ན་ལ་ག་ནས་དག་བསམ་

པོ་དྲེན་ཡིངོ་ག་ིའདུག གང་ཡིང་བྱདེ་ཀྱི་ིམ་རདེ། ཁྱེདེ་རང་ཚ་ོབློ་ོགཡིངེ་

བྱདེ་མ་དགསོ།’’jམཆོན། ཞིསེ་སགོས་བཀའ་སླབོ་ཟིབ་སྨོནི་སྩལ། 

༣༽ཨེ་རོའིི་ིགསརོ་འིགདོ་པེ་ཞགི་མཇལ་བཅརོ།

 ༡༩༨༠ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༢༡ ཉེནི་ཨི་ར་ིབ་གསར་མཁན་ (Mr.

Michael Kaufman) མཇལ་བཅར་གྱིསི་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས་རྒྱ་

ནག་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པོའི་ད་ལྟའི་སྲིིད་བྱུས་དེར་འསོ་ཤིང་འཚམས་

པོའི་བསྒྱུར་བཅོས་རན་པོ་ོཞིིག་བཏིང་སྟེ་དངོས་འབྲེལ་དྲེང་བདེན་གྱིི་ལམ་

ཕྱིོགས་ཤིག་འཛིན་གྱིི་ཡིོད་ན་ཏིན་ཏིན་དུས་ཚོད་ངེས་གཏིན་ཞིིག་ཏུ་རང་
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ཡུལ་དུ་ཕྱིརི་ལགོ་གམ། ཡིང་ན། གཟིགིས་སྐརོ་ཕབེས་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ་དམ་

ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ད་ལྟའ་ིཆོར་བདོ་ནང་གཟིིགས་སྐརོ་

ཕབེས་རྒྱུའ་ིདགངོས་གཞིི་གང་ཡིང་མདེ་ཅསེ་དང༌། 

 བྱསེ་འབྱརོ་བདོ་གཞུང་དང༌། རྒྱ་ནག་དབར་འབྲལེ་བ་ཡིངོ་

སྟངས་ནི་ཉེ་ེབའ་ིཆོར་བཙན་བྱལོ་བོད་གཞུང་ག་ིསྐུ་ཚབ་མི་ལྔ་བོད་ནང་ལྟ་

སྐརོ་དུ་བཏིང་བ་དེ་ནས་བྱུང་བ་ཞིིག་ཡིནི་པོ་མ་ཟིད། རངི་མནི་རྗེསེ་སུ་

ཡིང་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་མི་ལྔ་བོད་ནང་ལྟ་སྐོར་དུ་གཏིོང་

གཏིན་འཁལེ་བ་རདེ་ཅསེ་དང༌།  

 དེ་རྗེེས་བདུན་ཕྲེག་གཉེིས་ཀྱིི་རྗེེས་སུ་ལྟ་སྐོར་བ་ཐེངས་གསུམ་

པོ་ཞིིག་གཏིོང་རྒྱུ་ཡིིན་པོ་དེའི་ཁོངས་ཆོོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་དགེ་འདུན་པོའང་

གཏིངོ་འཆོར་ཡིདོ་པོ་ད་ེན་ིཐངེས་དང་པོ་ོརདེ། རྩོ་བའ་ིབདོ་ནང་ལྟ་སྐརོ་

རྒྱུན་མཐུད་དུ་གཏིངོ་ཐུབ་པོའ་ིར་ེབ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་ཅསེ་སྩལ། 

 ཡིང་གསར་འགདོ་པོས། རྒྱ་ནག་གསི་ྋགོང་ས་ཏཱ་ལའ་ིབློ་མ་

མཆོོག་ལ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཞུ་དགོས་པོའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡིིན་ནམ་

ཞིསེ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། རྒྱ་མིའ་ིའག་ོཁྲོདི་ཚསོ་སྐྱནོ་གནད་

གསལ་པོ་ོཞིགི་མཐོང་ག་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ད་ེལྟའ་ིསྐྱནོ་གནད་ད་ེསལེ་ཐབས་

སུ་ངོས་རང་དང་འབྲེལ་བ་མ་བྱས་པོར་སེལ་ཐུབ་ཀྱིི་མེད་པོ་དེ་རྒྱ་མིས་

གསལ་པོརོ་ཤསེ་ཀྱིི་ཡིདོ་པོ་དང༌། ད་ཕན་མ་ིལ་ོསུམ་ཅུའི་རངི་རྒྱ་མསི་
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བཙན་ཤུགས་ཀྱིིས་ཆོིག་སྒྲིིལ་བྱེད་དགོས་ཞིེས་ནན་ཏིན་བྱས་ཡིོད་ཀྱིང་

ཁངོ་ཚའོ་ིཆོིག་སྒྲིལི་ད་ེཁ་དང༌། ཤགོ་ཐགོ་ལས་དནོ་དམ་ལག་ལནེ་བསྟར་

ཐུབ་མདེ་པོ་དང༌། ད་ལྟའ་ིརྒྱ་ནག་ག་ིསྲིདི་བློནོ་ཏིིང་ཞིའ་ོཕངི་ག་ིའག་ོཁྲོདི་

འགོ་དངོས་འབྲེལ་གྱིི་ལམ་ཕྱིོགས་ཤིག་ཏུ་འགྲོོ་རྒྱུར་ཐབས་བརྩོོན་བྱེད་

ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་དང༌། ད་ཕན་མི་ལ་ོསུམ་ཅུའ་ིརངི་གི་རྒྱ་མིའ་ིབསམ་ཚུལ་ད་ེཚ་ོ

ལག་ལེན་བསྟར་མ་ིཐུབ་པོའ་ིར་ེསྟངོ་ཆོ་ོམདེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པོ་རདེ། རྒྱ་ནག་

གསི་གནས་སྟངས་ད་ེདག་སྐབས་ར་ེལགེས་པོ་ོདང༌། སྐབས་ར་ེསྐྱནོ་

ཆོར་ངོས་འཛིན་གྱིིས་གང་ལྟར་བསྒྱུར་བཅོས་ཤིག་གཏིོང་རྒྱུར་འབད་

བརྩོནོ་བྱདེ་ཀྱིི་ཡིདོ་པོ་དང༌། 

 ད་ལྟའ་ིབདོ་དང༌། རྒྱ་ནག་དབར་གྱི་ིའབྲལེ་བ་གསར་པོ་འདིའ་ི

ཐོག་ཕྱིི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ནང་ཡིོད་པོའི་བོད་མི་ཆོིག་འབུམ་ཆོིག་ཁྲོི་སྐོར་

ཡིོད་པོ་ཚོའི་ཁོངས་ནས་གསར་བརྗེེའི་ལྟ་བ་ཡིོད་མཁན་མང་པོོ་ཞིིག་

གིས་བོད་ནང་སྐུ་ཚབ་བཏིང་བ་འདི་ནི་བོད་འཚོང་བསྒྱུར་བྱེད་རྩོིས་རེད་

ཅསེ་སྐྱནོ་བརྗེོད་འཁདོ་པོའ་ིརྩོོམ་ཡིིག་ཁག་ཀྱིང་སྤེལེ་ཡིདོ་པོ་རདེ། འད་ི

ནི་དམངས་གཙོའི་རང་དབང་ཆོ་ཚང་གིས་བགྲོོ་གླེེང་བྱས་པོ་ཞིིག་ཡིིན་

སྟབས་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕྱིགོས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆོེན་པོ་ོའདུག སྐབས་ར་ེཁངོ་

ཚོས་ངོས་ལའང་སྐྱོན་བརྗེོད་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པོ་དེ་ཚོ་ནི་སྦས་གསང་མེད་

པོའི་གནས་ཚུལ་ཐད་ཀར་བརྗེོད་པོ་ཞིིག་ཡིིན་སྟབས་ཕན་ཐོགས་ཆོེན་པོོ་

ཞིགི་ཡིངོ་ག་ིའདུག་ཅསེ་སྩལ།  

 ཡིང་སྐབས་དེར་གཏིེར་སྟོན་བསོད་རྒྱལ་གྱིི་ཕུར་པོའི་དབང་
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དིལ་མག་ོམཁྱེེན་བརྩོེ་རིན་པོ་ོཆོེའི་ཞིལ་སྔ་ནས་གསན་རྒྱུ་སྔ་ལ་ོནས་ལུང་

བརྟེག་རྩོ་ེམཐུན་བྱུང་དནོ། སྐུའ་ིཡིངོས་འཛནི་རྣམ་གཉེསི་སུའང་གནས་

ལུགས་སྙིན་སངེ་མཛད་ཅངི༌། དལི་མག་ོམཁྱེེན་བརྩོ་ེརནི་པོ་ོཆོ་ེགདན་

ཞུས་ཕེབས་འབྱོར་ལྟར་ཁོང་གི་དྲུང་ནས་དབང་སྔོན་འགྲོོ་དངོས་གཞིི་ཆོ་

ཚང་གསན་བཞིེས་མཛད།

 དམར་སྲིདི་འབྱུང་པོ་ོའཁྲུགས་པོའ་ིཁ་རླངས་ཀྱིསི།།

 བསལི་ལྡན་སྲིདི་པོའ་ིསྣདོ་བཅུད་རྩོ་བརླག་ཏུ།།

 གཏིངོ་བར་མ་བཟིདོ་གསུམ་བཅུའ་ིསྒོརེ་ལངས་ཞིསེ།།

 འབདོ་སྒྲིའ་ིང་ར་ོསྟངོ་གསུམ་ཞིིང་དུ་ཁྱེབ།།

 མ་བསྐུལ་གཞུང་འབངས་ལ་རྒྱའ་ིདཔུང་གདང་དང༌།། 

 འགྲོགོས་པོའ་ིརྗེསེ་དྲེན་ཀ་ིབསྭོ་ོལྷ་རྒྱལ་དབྱངས།།

 བར་མདེ་འཐནེ་པོའ་ིགདངེས་ཀ་མ་ཉེམས་པོས།། 

 བདནེ་དནོ་ཆུ་གཏིརེ་རྒྱས་པོའ་ིདཔོལ་ཡིནོ་ཤར།། 

 རབ་ཡིངས་ལས་བསྡེམོས་ཚང་ཚངི་ནགས་མོའ་ིཚལ།།

 རྒྱུ་བའ་ིམཛད་གཙ་ོགཉེསི་སྐྱསེ་དབང་པོོའ་ིཁྱུ།།

 གཞུང་དནོ་བཀའ་བགྲོསོ་འདབ་མ་སྐྱོད་པོའ་ིགར།།

 ཅརི་ཡིང་སྒྱུར་བ་འཇགི་རྟེནེ་རྣ་བའ་ིདཔྱོདི།།
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 ད་ེཚ་ེཡིབ་གཅགི་པོད་དཀར་འཛནི་པོ་གང༌།།

 ཞིལ་དཀྱིལི་ཟླ་ཤལེ་བརྩོགེས་པོའ་ིལང་ཚ་ོལས།།

 ཟིབ་གསུང་བསལི་བའ་ིཟིགེས་མ་འབུམ་སྤྲོ་ོབས།།

 མཐའ་དག་ཡིིད་ཁམས་སམི་པོའ་ིདཔོལ་ཡིནོ་ཐབོ།།

 གཞིན་ཡིང་བདནེ་དནོ་ཟིས་ལ་མངནོ་ཆོགས་པོའ།ི།

 གསར་མཁན་རྭ་ཡིགི་གཉེསི་པོའ་ིགཤགོ་རླབས་སུ།།

 དངསོ་ཡིདོ་བྱུང་བའ་ིར་ོམངར་ཉེརེ་བསྟབས་པོས།།

 དནོ་མཐུན་རལོ་མ་ོས་ཆོནེ་རྣ་བར་བརྡུངས།། 
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ས་བཅད་གསུམ་པེ། 

ཆོསོ་བརྒྱུད་ཁག་ག་ིཚགོས་ཆོནེ་དང་གསར་འགདོ་པོ་མཇལ་

བཅར། དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ། ལ་དྭགས་སུ་ཕབེས་བཞུད། 

༡༽རོསི་མདེ་ཆེསོ་བརྒྱུདུ་ཁག་ག་ིཚོགོས་ཆེནེ་ཐངེས་གསུམ་

པེ་སྐོངོ་ཚོགོས་བསྐྱངས་པེ།

 བོད་གཞུང་ཆོོས་དོན་ལྷན་ཁང་ནས་སྤྱིི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་

མགོན་ཆོེན་པོོའ་ིབཀའ་དགོངས་རིས་མེད་དགོན་སྡེེ་གསར་རྙིིང་ཡིོངས་སུ་

རྫོགས་པོར་གཟིིགས་སྐོར་བརྟེག་ཞིིབ་རིམ་བསྐྱངས་ཀྱིིས་དགོན་སྡེེ་སོ་

སའོ་ིཕྱི་ིནང་འཛནི་སྐྱངོ་སྤྱི་ིདང༌། ལྷག་པོར། བསྟན་པོའ་ིརྩོ་བ་དགེ་འདུན་

གྱིི་མཛད་པོར་རག་ལུས་པོར་སོང་གསུམ་ལྡན་ངུར་སྨྲིིག་གི་རྒྱལ་མཚན་

འཛིན་པོ་རྣམས་བཅས་ཁྲོིམས་གཙང་ཞིིང་དགོན་སྡེེ་སོ་སོའ་ིཕྱིག་

བཞིསེ་འདནོ་ཆོགོ་རྟེ་འདུར་དབྱངས་དང་བཅས་པོ་སྨོསོ་ཅ།ི 

 གཞུང་ཆོེན་མོ་རྣམས་སུ་གསན་བཞིེས་འཆོད་རྩོོད་རྩོོམ་པོ་
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མཐར་ཕྱིནི། དབང་ལུང་ཁྲོདི་སྒོམོ་མན་ངག་ཐུན་མངོ་དང་ཐུན་མངོ་མ་

ཡིིན་པོའི་རང་རང་བཞིེད་སྲིོལ་ཇི་ཡིོད་མི་ཉེམས་གོང་འཕེལ་བསྟན་པོའི་

མཛེས་རྒྱན་གོང་ན་མེད་པོ་ཤ་སྟག་འབྱུང་ཐབས་མཁས་བརྒྱ་མཉེམ་རྩོོད་

མེ་ཏིོག་རྣམ་པོར་བཞིད་པོའི་དཔོལ་དང་མཚུངས་པོའི་ངང་ཚུལ་ལྟར་ཕྱིི་

ནང་མཚན་དོན་མཚུངས་པོའི་ཡིར་རྒྱས་མཛད་ཕྱིོགས་བཀའ་བསྡུར་

ལྷུག་འཁྲོོལ་འབྱུང་ཐབས་སྔ་ས་ནས་མཛད་འཆོར་འདོན་གནང་གྲུབ་

པོ་ལྟར། ཆོསོ་བརྒྱུད་ས་ོས་ོནས་མཁས་དབང་རྩོ་ེམརོ་སནོ་པོ་བཞི་ིར་ེ

དང༌། འད་ིགར་གཏིན་བཞུགས་ཆོསོ་ལུགས་སྤྱི་ིའཐུས་རྣམ་པོ། ཆོསོ་

དོན་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆོེ་ཆུང་གིས་དབུས་པོའི་ལས་བྱེད་རྣམ་པོ་བཅས། 

༡༩༨༠ ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༧ ནས་ ༩ བར་ཉེནི་གསུམ་རངི་ཆོསོ་ཚགོས་ཧྲག་

བསྡུས་རྒྱས་ཙམ་ཞིགི་གནང་རྒྱུ་དང༌། ད་ེསྔ་ཆོསོ་ཚགོས་ཚགོས་ཆོནེ་

རིམ་བསྐྱངས་ཀྱིི་གྲོོས་ཆོོད་ཁག་གཞིིར་བཟུང་གི་གྲོོས་གཞིི་ཟུར་འདོན་

ཐོག་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་བཅས་ཀྱིི་གསལ་བསྒྲིགས་བསྐྱངས་དོན་

བཞིནི། 

 ད་ལམ་ཉེིན་གསུམ་རིང་ཆོོས་ཚོགས་གནང་བའི་ཚོགས་འདུའི་

གྲོསོ་ཆོདོ་སྙིངི་དནོ། བསླབ་སྡེམོ་ཚུལ་བཞིནི་གཅསེ་སྲུང་དང་འབྲལེ་རྒྱ་

ཆོེའི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཐོས་བསམ་མཐོར་སྤེེལ་གྱིིས་བསྟན་པོ་འཁོར་

ལོ་གསུམ་གྱིི་སྒོོ་ནས་འཛིན་སྤེེལ་ཡིོང་སླད་སྒྲིིག་སྲུང་བཅའ་ཡིིག་ཡིོད་

རགིས་དང༌། མདེ་པོ་ཚསོ་གསར་བཟི་ོགནང་སྟ་ེཆོོས་རིག་ལས་ཁུངས་

ལ་ཕུལ་ཏིེ་དེ་ནས་ལེགས་བཅོས་གནང་འོས་གནང་སྟེ་གཞུང་འབྲེལ་
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གཏིན་འབེབས་གནང་རྒྱུ་དང༌། ད་ཡིདོ་ཆོསོ་སྡེ་ེརྣམས་ཀྱི་ིགནས་སྟངས་

ཞིིབ་འཇུག་སླད་ཆོོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྐུ་ཚབ་ཡིང་ཡིང་ཕེབས་

ཐབས། ཆོསོ་བརྒྱུད་ས་ོསོའ་ིཁངོས་ལ་ོའཁརོ་རྒྱུགས་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིཨིང་རམི་

གསུམ་པོ་ཡིན་ཐོན་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ཆོོས་རིག་ཁང་ནས་གཟིེངས་རྟེགས་

སྩལ་འསོ་དགངོས་བཞིསེ་གནང་རྒྱུ། 

 ཆོོས་སྡེེ་ཁག་ནང་གསར་ཞུགས་གཞིོན་ནུ་ཚོར་ལོ་ལྔའམ་

བརྒྱད་ཙམ་རངི་སླབོ་གྲྭའ་ིརྣམ་པོའ་ིཐགོ་ནས་བདོ་ཡིགི་དང༌། དབྱནི་

ཧནི། ཨིང་རྩོསི་སགོས་ཀྱི་ིསླབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་ཐབས་རྒྱ་གར་དབུས་བདོ་

སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པོའི་སྒྲིིག་གཞིི་རྩོ་བཟུང་སྤྱིི་མཚུངས་དགེ་རྒོན་

དང༌། ཉེནི་གུང་ཟིས་དོད་སླབོ་དབེ་སགོས་ཀྱི་ིམཐུན་རྐྱེནེ་ཐབོ་ཐབས། ད་ེ

ལྟར་མ་ཐུབ་ཚ་ེགྲྭ་གཞིནོ་ལ་ོདྲུག་ནས་ བཅ་ོལྔ་བར་གྲོངས་བཞི་ིབཅུ་ཡིན་

ཡིདོ་ལ་དག་ེརྒོན་གཉེསི་ར་ེདང༌། འཛནི་སྐྱངོ་མཐུན་རྐྱེནེ་བཅས་ངྷ་རམ་

ས་ལ་བོད་ཕྲུག་ཁྱེིམ་སྡེེ་དང་མ་སུ་རི་བུ་ཁྱེིམ་གཉེིས་ལ་ཐབས་ཤེས་ཞུ་རྒྱུ་

བཅས་ཆོསོ་རིག་ཁང་ནས་འགན་བཞིསེ་དང་མཇུག་གནནོ་གནང་རྒྱུ། 

 ཝཱ་རཱ་ཎ་སིའ་མཐ་ོསློབ་ནང་སློབ་ཕྲུག་བཞིི་བཅུ་རེ་གསར་འཇུག་

བྱ་རྒྱུའི་ཐད་གྲོངས་ཚད་ལོངས་མིན་དཀའ་ངལ་སེལ་སླད་ཆོོས་བརྒྱུད་སོ་

སསོ་རང་དནོ་རང་གཅསེ་གནང་རྒྱུ་དང༌། ཆོསོ་རགི་ཁང་ནས་ཀྱིང་སྔར་

བཞིནི་དེའ་ིཐགོ་ཐུགས་ཁུར་ཆོ་ེབསྐྱེད་ཡིངོ་བ། 

 རིས་མེད་ཆོོས་ལུགས་ཁག་གི་ནང་རང་རང་གོང་མའི་བཞིེད་

སྲིོལ་ཐུགས་ཀྱིི་གཏིེར་དུ་འཆོང་བའི་མཁས་པོ་བགྲོེས་གྲོས་མི་ཉུང་བ་
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བཞུགས་སྐབས་འདིར་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱིི་སྲིོལ་རྒྱུན་མ་ཆོད་

པོར་གཞིོན་སྐྱེས་ཚོར་སྤེེལ་ཐབས་ཛ་དྲེག་གི་དགོངས་བཞིེས་གནང་རྒྱུ་

དང༌། དབང་ལུང་མན་ངག་ག་ིརྒྱུན་ཆོད་ཉེནེ་ཡིདོ་རགིས་ཆོསོ་རགི་ཁང་

དུ་ཤགོ་ལྷ་ེའབུལ་རྒྱུ་དང༌། ཆོསོ་རགི་ཁང་གསི་གཙསོ་རང་གཞུང་ནས་

གང་འསོ་མཐུན་འགྱུར་ཡིངོ་བའ་ིའབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ། 

 ཆོསོ་ཕྱིགོས་ཀྱི་ིགནང་སྒོ་ོད་དུང་ཡིར་རྒྱས་ཡིངོ་ཐབས་རངི་མིན་

ཆོོས་བརྒྱུད་ཀྱིི་དབུ་འཛིན་དང་བཅས་ཆོོས་ཚོགས་རྒྱས་པོ་ཞིིག་བསྐྱང་

རྒྱུའ་ིསྐྱབས་སྐུལ། རྒྱལ་མཆོགོ་ལྔ་པོ་ཆོནེ་པོོའ་ིསྐུ་དུས་སུ་ཕྱིག་སྲིལོ་བྱུང་

བ་བཞིནི། རསི་མདེ་འདུས་སྡེ་ེཁག་ལ་ཨིང་རམི་སྡེ་ེཚན་ཞིགི་བཟིསོ་ན་

ངོས་འཛིན་འཇུག་བདེའི་དགེ་མཚན་ལ་བརྟེེན་དགེ་འདུན་སྔགས་བཙུན་

གྱི་ིཞིལ་གྲོངས་དང༌། བཤད་གྲྭ་དང༌། སྒྲུབ་གྲྭ། མད་ོསྔགས་ཀྱི་ིཕྱིག་

བཞིེས་ཚད་ལྡན་མང་ཉུང་སོགས་ལ་བརྟེེན་ནས་ཨིང་རིམ་གསུམ་དུ་དབྱེ་

འབྱདེ་གནང་རྒྱུ། 

 ༡༩༦༤ ལརོ་ཆོསོ་རིག་ཁང་ནས་ཆོོས་བརྒྱུད་ནང་ཁུལ་འཐནེ་

འཁྱེེར་དྲེི་མ་ཅན་གྱིི་རྩོོམ་སྒྲིིག་དེབ་འདོན་མི་ཆོོག་པོའི་རྒྱས་བཅད་ཟིིན་

པོ་ད་ེལྟར་ཡིང༌། བར་ལམ་འགའ་ཞིགི་ནས་ཆོསོ་བརྒྱུད་ནང་ཁུལ་མཐུན་

སྒྲིིལ་ལ་གནོད་གཞིིའི་དཔོེ་དེབ་རཽྩོམ་སྤེེལ་བྱས་པོར་ཆོོས་རིག་ཁང་ནས་

མཇུག་གནནོ་ཁྱེབ་འདམོས་དང༌། ཆོསོ་བརྒྱུད་ས་ོསོའ་ིདབུ་ཁྲོདི་རྣམ་

པོས་ཀྱིང་བཀའ་སླབོ་ཟིབ་ནན་ཡིངོ་བ་ཞུ་རྒྱུ། 

 མཁས་པོ་རྣམས་ལ་དེང་མཐུན་ཕྱིག་ཁྱེེར་གནང་རྒྱུ་སྲིོལ་བཏིོད་
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ཟིནི་པོ་ལྟར། ཕྱིག་ཁྱེརེ་འབུལ་རྒྱུ་དནོ་འཁལེ་མ་ཐུབ་པོ་རྣམས་ནས་རང་

རང་ཆོོས་བརྒྱུད་དབུ་ཁྲོིད་སོ་སོས་འགན་བཞིེས་ཀྱིིས་ཕྱིག་ཁྱེེར་སྩལ་

ཕྱིོགས་འཆོར་འབུལ་འཕྲེལ་གནང་གིས་ཆོོས་རིག་ཁང་ནས་ལེགས་ཆོའི་

བསྒྱུར་བཅོས་གནང་སྟེ་ཕྱིག་ལེན་འཕྲེལ་འཁེལ་ཡིོང་ཐབས་འབྲེལ་ཡིོད་

ཁག་ལ་ཞུ་སྐུལ་ཡིདོ་པོ། ད་ེབཞིནི་སླབོ་པོ་མཐར་སནོ་མཛད་སྒོོའ་ིསྐབས་

ཆོོས་རིག་ལྷན་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་ཆོེད་ཕེབས་ཀྱིིས་སྦྱོངས་འབྲས་ཡིང་རྩོེར་

སནོ་རགིས་ལ་གཟིངེས་རྟེགས་སྩལ་འསོ་དགངོས་བཞིསེ་ཡིདོ་པོ། 

 ཕྱིག་ཁྱེེར་འདི་དག་ཕྱིི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ཚང་མའི་ནང་སྤྱིི་

མཚུངས་ངསོ་ལནེ་ཡིངོ་ཐབས་དགསོ་གལ་ཆོ་ེགཤསི། ཆོསོ་རགི་ཁང་

ནས་སྤྱིི་འདོམས་རྒྱལ་ཡིོངས་ཡིིག་རྒྱུགས་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་

ཀྱིིས་རྒྱ་གར་རིག་གཞུང་སྡེེ་ཚན་ལྟ་བུ་བརྒྱུད་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ལག་

ཁྱེེར་དང་མཚུངས་པོའི་ངོས་འཛིན་ཡིོང་ཐབས་མཛད་གལ་བཅས་འཁོད་

ཅངི༌། ད་ེམཚུངས་ཆོསོ་ཚགོས་ཀྱི་ིཐགོ་ནས་གྲོསོ་ཆོདོ་སགོས་ལག་

ལེན་འཁེལ་ཐབས་སུ་ཆོོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དབུ་ཁྲོིད་ཚོར་ཞུ་གནས་དང༌། 

བདོ་ནང་དུ་འཚམས་འདྲེ་ིབཏིང་གནས། བྱསེ་འབྱརོ་འགས་རྩོ་ཆོེའ་ིསྐུ་

རྟེེན་ལ་རྒྱུ་དངོས་ཀྱིི་འདུ་ཤེས་ཀྱིིས་ཚོང་བསྒྱུར་བྱ་བའི་ཚབས་ཆོེའི་སྡེིག་

ལས་མ་ིའབྱུང་བའ་ིགཞིནེ་སྐུལ་བཅས་གཏིངོ་གནང་མཛད་པོ་དང༌། ཟུར་

རྒྱན་བསམ་ཤོག་དོན་ཚན་དྲུག་པོ་བཅས་ཕུལ་གནང་མཛད་དེ་ཆོོས་

ཚགོས་ཀྱི་ིམཛད་སྒོ་ོལགེས་པོར་གྲུབ། 
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༢༽ (U.N.I) ཚོགས་ཤགོ་ག་ིགསརོ་འིགདོ་པེ་མཇལ་བཅརོ།  

 ༡༩༨༠ ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༡༢ ཉེནི་ (United News of India) 

ཚགས་ཤོག་གི་གསར་འགོད་པོ་མཇལ་བཅར་གྱིིས་ྋགོང་ས་མཆོོག་

བདོ་དུ་ཕབེས་བཞིདེ་ཡིདོ་མདེ་སྐརོ་བཀའ་འདྲེ་ིཞུས་པོར། ྋགངོ་ས་

མཆོོག་ནས། རྒྱ་ནག་ག་ིའག་ོཁྲོདི་ཚ་ོདང༌། ང་ཚོའ་ིདབར་ད་ལྟའ་ིཆོར་

འབྲལེ་བ་ཞིགི་བཟི་ོབཞིིན་པོ་རདེ། ཡིནི་ན་ཡིང༌། ངསོ་རང་ཕྱིརི་བསྐྱདོ་

བྱ་རྒྱུའི་སྐརོ་གྲོསོ་མལོ་གང་ཡིང་མདེ་ཅསེ་དང༌། ད་ཕན་འདས་པོའ་ིམ་ིལ་ོ

གཉེིས་ཀྱིི་ནང་ང་ཚ་ོབོད་མིའི་རྩོ་དོན་བསྒྲུབ་བྱའི་སྐོར་ཧ་ཅང་དགེ་མཚན་

ཅན་གྱི་ིའགྱུར་བ་འགྲོ་ོབཞིནི་པོ་རདེ་ཅསེ་གསུངས།

 གསར་འགདོ་པོས། བདོ་མ་ིས་ཡི་དྲུག་ག་ིདབུ་ཁྲོདི་ྋགངོ་ས་

ཏཱ་ལའི་བློ་མ་མཆོོག་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱོལ་དུ་འཁོད་ནས་ད་བར་མི་ལོ་

ཉེ་ིཤུ་སྐརོ་སངོ་བ་མ་ཟིད། དུས་སྐབས་དེའ་ིརངི་བཞུགས་སྒོར་ངྷ་རམ་ས་

ལར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ལས་ཁུངས་ལྟེ་བ་ཆོེ་ཤོས་དེ་གསར་འཛུགས་

གནང་སྟ་ེགང་ཅིའ་ིམཛད་ཁུར་བཞིསེ་བཞིནི་པོའ་ིཁར། སྔ་ལ་ོཟླ་བརྒྱད་

པོའི་ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་ཁག་ཅིག་བོད་ནང་གཟིིགས་སྐོར་

ཐངེས་དང་པོ་ོད་ེགཏིངོ་གནང་མཛད་པོ་དང༌། སྐུ་ཚབ་ཐངེས་གཉེསི་པོ་

རྣམས་དངེ་དུས་རྒྱ་ནག་ཏུ་གཟིགིས་སྐརོ་གནང་མུས་ཡིིན་པོ་རདེ། ད་

དུང་བདུན་ཕྲེག་ཁ་ཤས་མཇུག་ལ་སྐུ་ཚབ་ཚ་ོཁག་གཉེིས་གཟིིགས་སྐོར་

དུ་ཕབེས་འཆོར་ཡིདོ་པོ་རདེ། སྐུ་ཚབ་ཐེངས་གསུམ་པོའ་ིནང་སྐུའ་ིགཅུང་
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མོ་རྗེེ་བཙུན་པོདྨ་མཆོོག་ཡིོད་པོ་ལྟར་འདི་ཟླའི་ཟླ་མཇུག་ཙམ་ལ་རྒྱ་ནག་

ག་ིརྒྱལ་ས་པོ་ེཅནི་དུ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡིནི་པོ་དང༌། སྐུ་ཚབ་ཐངེས་བཞི་ིཔོ་ད་ེ

དག་ཟླ་དྲུག་པོའ་ིཟླ་མཇུག་ཏུ་ཕབེས་འཆོར་ཡིདོ་པོ་རདེ། དརེ་བརྟེནེ། 

ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ལ་རྒྱ་ནག་དང༌། བདོ་མ་ིབཙན་བྱལོ་བའ་ིདབར་གསར་

གནས་ག་ར་ེབྱུང་ཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་ཐེངས་དང་པོོ་གཟིིགས་སྐོར་གནང་སྐབས་རྒྱ་

ནག་གི་ཕྱིོགས་ནས་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་སྟངས་རྣམས་འསོ་ཤིང་འཚམས་

པོ་ཞིགི་བསྟན་འདུག་ཅསེ་གསུངས། 

 ཡིང༌། གསར་འགདོ་པོས། སྐུ་ཚབ་ཐངེས་དང་པོོའ་ིཐགོ་རྒྱ་

ནག་ག་ིཕྱིགོས་ནས་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་སྟངས་ལ་གཞིགིས་ན། ྋགོང་

ས་མཆོོག་བོད་དུ་གང་མགྱིོགས་ཕྱིིར་ཕེབས་ཐུབ་རྒྱུའི་ཐུགས་རེ་དེ་ཆོེ་

རུ་ཕྱིནི་ཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། འདས་པོའི་ལ་ོ

ངོ་གཉེིས་ཀྱིི་ནང་བོད་དོན་སྐོར་འགྱུར་བ་འགྲོོ་སྟངས་རྣམས་ཆོེས་དགེ་

མཚན་ལྡན་པོ་ཞིགི་བྱུང་ཡིདོ་པོ་རདེ་ཅསེ་གསུངས། 

 གསར་འགདོ་པོས། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་དང་རྒྱ་ནག་གི་འག་ོཁྲོདི་

ཚའོ་ིདབར་འད་ིལའོམ། ཡིང་ན་འཆོར་ལོའ་ིནང་ཕན་ཚུན་མཇལ་འཕྲེད་

གནང་ཐུབ་བམ་ཞུས་པོར། མཇལ་འཕྲེད་ཡིངོ་སྲིདི་ཀྱིི་རདེ། རྒྱ་ནག་དང་

ངསོ་ཀྱི་ིདབར་ཕན་ཚུན་ང་ོའཕྲེད་གནང་རྒྱུ་དང༌། ལྟ་སྐརོ་འགྲོ་ོརྒྱུ་སགོས་

ཀྱི་ིབདོ་དནོ་སྐརོ་ཕན་ཐགོས་ཤགི་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་ན། ངསེ་པོར་འགྲོ་ོག་ིཡིནི་

ཞིསེ་གསུངས། 
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 གསར་འགདོ་པོས། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གིས་རྟེག་ཏུ་འཛམ་གླེངི་

རྒྱལ་སྤྱིིའི་ལྟ་རྟེོག་གཟིིགས་སྐྱོང་འགོ་བོད་ནང་མང་མོས་འསོ་བསྡུ་གནང་

རྒྱུའི་དགོངས་གཞིི་ཡིོད་པོ་དེར་རྒྱ་ནག་གིས་མོས་མཐུན་བྱེད་ཀྱིི་ཨིེ་ཡིོད་

ཞུས་པོར། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གིས། བདོ་དནོ་སྐརོ་ད་ཡིདོ་དཀའ་ངལ་སལེ་

ཐབས་བྱདེ་རྒྱུ་ཐབས་ལམ་བཟིང་ཤསོ་ད་ེརང་རདེ། འནོ་ཀྱིང༌། གཟིགིས་

སྐོར་ཐེངས་དང་པོོ་ཕེབས་མཁན་ཚོས་གོང་གསལ་དོན་གནས་དེའི་སྐོར་

བཀའ་མལོ་གནང་མེད་ཀྱིང༌། མ་འངོས་པོར་རྩོ་དོན་དེའ་ིཐགོ་བཀའ་མལོ་

གླེངེ་ག་ིརདེ་ཅསེ་གསུངས།

 གསར་འགདོ་པོས། ཉེ་ེབའ་ིཆོར་ཨུ་རུ་སུའ་ིགཞུང་གིས་དངེ་

བོད་མི་ཚོས་རྩོོད་ལེན་བྱེད་བཞིིན་པོའི་བོད་ཀྱིི་རྩོ་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་རྒྱུའི་སྐོར་རུ་སུའི་ཆོོས་ཚོགས་ལྷན་ཁང་གི་དྲེིལ་བསྒྲིགས་འགན་

འཛིན་པོས་དམིགས་བསལ་འགྲོེལ་བརྗེོད་གནང་བ་དེར་དགོངས་ཚུལ་

གང་འདྲེ་ཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར།  

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། ད་ཕན་འདས་པོའ་ིདུས་སྐབས་སྔནོ་མ་

དང་མི་འདྲེ་བར་ཉེེ་བའི་ལོ་ཤས་ནང་ཨུ་རུ་སུས་བོད་དོན་ཐོག་འཛིན་པོའི་

དགངོས་ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིནི་ཡིདོ་པོ་ད་ེནི། ཨུ་རུ་སུའ་ིགཞུང་གསི་

བོད་མི་ཚོས་ད་ལྟ་འཐབ་རྩོོད་བྱེད་བཞིིན་པོའི་བདེན་པོའི་ངོ་བོ་དེ་དག་

གསལ་མཁྱེནེ་ཐུབ་ཡིདོ་པོར་བརྟེནེ། ད་ཆོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་འག་ོཚུགས་

པོ་ཞིགི་རདེ། ད་ེལྟའ་ིའགྱུར་བ་གཏིངོ་གནང་མཛད་པོ་ན་ིང་ཚསོ་ངསེ་

པོར་དགའ་བསུ་ཞུ་འསོ་པོ་ཞིགི་རདེ། ཅསེ་གསུངས། 
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 གསར་འགདོ་པོས། ྋགངོ་ས་ཏཱ་ལའི་བློ་མ་མཆོགོ་ག་ིདགངོས་

གཞིརི་ཨུ་རུ་སུའ་ིརོགས་རམ་བཞིསེ་རྒྱུ་ཡིནི་ནམ། ཡིང་ན། རྒྱ་མསི་

དབང་འཛིན་བྱེད་བཞིིན་པོའི་བོད་ཀྱིི་ནང་ཕྱིིར་ཕེབས་གནང་རྒྱུའི་དགོངས་

གཞིི་ཡིིན་ནམ་ཞིེས་ཞུས་པོར་དེའི་སྐོར་ད་ལྟའི་འཆོར་འགྲོེལ་བརྗེོད་མེད་

ཅསེ་གསུངས། 

 ཡིང་ྋགོང་ས་མཆོོག་དང་རྒྱ་ནག་གཉེིས་དབར་དེང་དུས་

གསར་དུ་འབྲེལ་བ་དང་འབད་བརྩོོན་གནང་བཞིིན་པོ་དེར་ཨུ་རུ་སུའི་

ཕྱིགོས་ནས་མཐངོ་ཚུལ་ཇ་ིའདྲེ་ཞིགི་ཡིངོ་ངམ་ཞུས་པོར། སྤྱིིར་བཏིང་

འཛམ་གླེིང་ནང་སྲིིད་དོན་གྱིི་འཐབ་རྩོོད་བྱེད་པོའི་ལས་འགུལ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་

རྙིོག་འཛིང་ཆོེ་ལ་བསམ་བློོ་གཏིིང་ཟིབ་གཏིོང་དགོས་པོ་ཞིིག་ཀྱིང་ཡིིན་

སྟབས་རང་ཤུགས་ཀྱིསི་བསམ་བློ་ོམ་བཏིང་མཐུ་མདེ་ཅགི་རདེ། ཡིིན་

ནའང་གནས་སྐབས་ཕྲེན་ལ་བརྗེདོ་རྒྱུ་གང་ཡིང་མདེ། ཅསེ་གསུངས།

 མཇུག་ཏུ་ཉེེ་ཆོར་ཟླ་སྔོན་མའི་ནང་ཨུ་རུ་སུའི་ཆོོས་ཚོགས་ལྷན་

ཁང་ག་ིདྲེལི་བསྒྲིགས་འགན་འཛནི་སྐུ་ཞིབས་ (L.Y.Schrbakov) 

མཆོོག་གིས་གསར་འགོད་པོ་ཚོར་ཨུ་རུ་སུས་རང་དབང་རང་བཙན་

གྱིི་རྩོ་དོན་ཐོག་འཐབ་རྩོོད་བྱེད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་སུ་འདྲེ་ཞིིག་ཡིིན་ཀྱིང་

དརེ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་ག་ིཡིདོ་པོ་མ་ཟིད། བདོ་མ་ིཚསོ་ད་ལྟ་འཐབ་རྩོདོ་

བྱེད་བཞིིན་པོའི་བོད་རང་བཙན་གྱིི་རྩོ་དོན་ཐོག་ཨུ་རུ་སུར་རོགས་རམ་

དགོས་པོའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་རིགས་མ་བྱུང་བའི་སྐོར་གསུངས་ཡིོད་

ཀྱིང༌། 
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 ད་ཕན་ཨུ་རུ་སུའི་གཞུང་གིས་བོད་འདི་རྒྱ་ནག་གི་ཆོ་ཤས་ཤིག་

ཡིནི་པོར་ངསོ་འཛིན་གནང་ག་ིཡིདོ་པོ་མ་ཟིད། འཛམ་གླེངི་མཉེམ་འབྲལེ་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིིས་བོད་མིའི་རྩོ་དོན་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྟེ་གྲོོས་ཆོོད་

སྔ་རྗེེས་ཐེངས་གསུམ་འཇོག་གནང་མཛད་སྐབས་ཀྱིང་ཨུ་རུ་སུའི་གཞུང་

གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱིོགས་སུ་འཛིན་པོའི་འསོ་ཤོག་ཀྱིང་བླུགས་ཡིོད་པོ་རེད་

ཅསེ་སྩལ། 

༣༽གདན་ས་གསུམ་དུ་ཆེབིས་བསྒྱུརོ་དང་འིབྲེལེ་དལོ་རྒྱལ་

བསྟེནེ་ཕྱོགོས་སྐོོརོ་བླང་དོརོ་བཀའི་སློབོ།  

 ༡༩༨༠ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༤ ཉེནི་གདན་ས་དཔོལ་ལྡན་འབྲས་

སྤུངས་བློ་སྤྱི་ིདང༌། འབྲས་སྤུངས་སྒོ་ོམང་གྲྭ་ཚང༌། བློ་ོགླེངི་ཕ་ར་མཁན་

ཟུར། ས་ེར་བྱསེ་སྨོད་གྲྭ་ཚང་བཅས་ནས་གསལོ་འདབེས་སྙིན་སངེ་

རམི་གསལོ་བཀའ་བཞིསེ་སྔནོ་ཐབོ་བཞིནི། བཞུགས་སྒོར་ནས་རྒྱ་གར་

ལྷ་ོཕྱིོགས་མོན་གྷི་ོའདོད་རྒུ་གླེིང་བོད་མིའི་གཞིིས་སྒོར་འབྲས་སྤུངས་ཆོོས་

སྡེེ་ཆོེན་པོོར་ཕེབས་ཞིབས་བཀོད་དེ་ཉེིན་བདུན་རིང་འབྲས་སྤུངས་མཁན་

ཁྲོི་པོདྨ་རྒྱལ་མཚན་གྱིིས་བསྐུལ་ངོར་ཤེར་ཕྱིིན་སྟོང་ཕྲེག་བརྒྱད་པོ་དང༌། 

མད་ོསྡུད་པོ། མངནོ་རྟེགོས་རྒྱན་བཅས་སྦྱོར་བའ་ིབཤད་ལུང་དང༌། 

ཆོོས་མཚམས་སུ་རང་ངོས་ལ་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ཀྱིི་གཞུང་ཆོེན་

པོ་ོའད་ིའདྲེའ་ིབཤད་པོ་བྱདེ་རྒྱུའ་ིསྤེབོས་པོ་མདེ་ཀྱིང༌། དུས་མཐར་གཞུང་
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ཆོེན་མོའ་ིབཤད་པོ་འདི་ལྟ་བུ་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་བར་དགའ་ཚོར་ཆོེན་པོོ་བྱུང་

ཞིསེ་སྩལ་ཞིངི༌། ད་ེརྗེསེ་བདུན་གཅགི་རངི་སྒོ་ོམང་གྲྭ་ཚང་ནས་བསྐུལ་

ངརོ་འཇམ་བཞིད་གྲུབ་མཐའ་ཆོནེ་མོའ་ིབཤད་ལུང་དང༌། སྒོ་ོམང་མཁན་

ཟུར་བསྟན་པོ་བསྟན་འཛིན་གྱིིས་བསྐུལ་ངོར་ལྟ་མགུར་ཨི་མ་ངོས་འཛིན་

གྱི་ིབཤད་ཁྲོདི། དགངོ་དྲེ་ོབསྟར་ཆོགས་སུ་ཉེནི་ར་ེབཤད་པོ་གང་སངོ་

གི་དོན་ལས་བརྩོམས་པོའི་བགྲོོ་གླེེང་སློབ་གཉེེར་བ་རྒོན་གྲོས་ཚོར་བྱེད་

བཅུག་པོར་གཟིགིས་ཞིབི་བསྐྱངས། 

 དེ་ནས་དགའ་ལྡན་ཚོགས་ཆོེན་དབུ་རྩོེའི་གཟིིམ་ཆུང་དུ་ཞིབས་

སརོ་འཁདོ་ཅངི༌། བློ་སྤྱིའི་ིརྟེནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་རྗེསེ་ཚགོས་

ཆོནེ་འདུ་ཁང་ནང་གནས་གཟིགིས་དང༌། ཤར་རྩོ་ེཆོསོ་གྲྭར་རྟེགོས་བརྗེོད་

འདུན་ལགེས་མའ་ིལྗོགས་ལུང་དང༌། བྱང་རྩོ་ེགྲྭ་ཚང་དུ་ལམ་གྱི་ིགཙ་ོབ་ོ

རྣམ་གསུམ་གྱི་ིབཀའ་ཁྲོདི་གནད་བསྡུས་སྩལ།  ད་ེནས་སྨོན་ཁང་དང༌། 

རྒོས་གས་ོཁང༌། གཞིསི་འགོའ་ིལས་ཁུངས། བདོ་སྨོན་ཡིན་ལག་སྨོན་

ཁང༌། གཞིསི་གྲོངོ་ལྔ་པོའ་ིམངའ་རསི་མཐ་ོལྡངི་དགནོ་པོ། གཞིསི་གྲོངོ་

བཞིི་པོའི་ཚེས་བཅུའི་ལྷ་ཁང་བཅས་པོར་གཟིིགས་སྐོར་ཞིབས་བཅགས་

ཀྱིསི་འབྲས་སྤུངས་སུ་ཕྱིརི་ཞིབས་བཀོད། 

 ཚསེ་ ༢༢ ཉེནི་གཞིསི་ཁངོས་སརེ་སྐྱ་སྤྱིརི་ཆོསོ་འབྲལེ་དུ་ཐགོ་

མར་ཤེར་སྙིིང་བཟློག་པོ་གསུངས་རྗེེས་སྔོན་འགྲོོའ་ིངོ་སྤྲོོད་གསུང་བཤད་

དང་སྦྲགས་བྱདེ་སྒོ་ོཁག་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཞིངི༌། གསལོ་འདབེས་མལ་

རྗེེས་བྱང་སྡེོམ་འཛིན་མི་ནུས་པོ་རྣམས་དང་ཐུན་མོང་དུ་སངས་རྒྱས་ཆོོས་
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ཚགོས་ཀྱི་ིསྒོ་ོནས་སམེས་བསྐྱེད་སྨོནོ་ལམ་གྱི་ིཚུལ་དུ་བཟུང་བ་དང༌། ད་ེ

ནས་སྡེོམ་པོ་འཛིན་བློ་ོཡིོད་པོ་རྣམས་ལ་རྗེེའི་བྱང་ཆུབ་གཞུང་ལམ་གྱིི་ནང་

དུ་གཏིན་ལ་དབབ་པོ་བཞིནི། སྐྱབས་རྗེ་ེཡིངོས་འཛནི་དགའ་ཁྲོ་ིགླེངི་རནི་

པོོ་ཆོེའི་ཞིལ་སྔ་ནས་རྡོར་གདན་དུ་གསན་བཞིེས་མཛད་པོའི་ཕྱིག་ལེན་

ལྟར། བྱང་སྡེམོ་འབོག་ཆོགོ་དང་འབྲལེ་འབྲས་སྤུངས་ཚོགས་ཆོནེ་འདུ་

ཁང་དུ་བསྒྲུབ་བྱ་གྱི་བཞིི་ལ་བར་མ་རབ་བྱུང་སྔོན་དུ་འགྲོོ་བའི་དགེ་ཚུལ་

གྱི་ིབསླབ་སྡེམོ་སྩལ། 

 དེ་རྗེེས་ྋགོང་ས་མཆོོག་ཚོམས་ཆོེན་འདུ་ཁང་བཞུགས་ཁྲོི་

ཆོནེ་མརོ་ཞིབས་སརོ་འཁདོ་པོ་དང༌། གནས་ཆུང་ལྕགོ་གྲྭ་པོ་རྣམས་

ནས་རིག་འཛིན་གདུང་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཆོོ་གའི་སྒོོ་ནས་སློབ་དཔོོན་རིན་པོོ་ཆོེར་

ཚགོས་འབུལ་བསྐྱངས་རྗེསེ། གནས་ཆུང་སྐུ་ཕབེས་སྤྱིན་འདྲེནེ་མཛད། 

རྟེནེ་འགྱིགོས་དང༌། གར་འཆོམ། ཚགོས་ཕུད་འབུལ་བཞིསེ་བཅས་

གྲུབ་བསྟུན་དགའ་གདོང་སྤྱིན་འདྲེེན་བསྐྱངས་པོར་སྐུ་མདངས་ཆོེ་ཉེམས་

གང་ལགེས་བྱུང་ཞིངི༌། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་སླབོ་དཔོནོ་པོདྨ་ཀ་རའི་སྐུར་

བཞིེངས་བཀའ་ནན་རབ་བརྗེིད་ཀྱིི་ཆོོ་ག་མཛད་སྐབས་ཆོོས་སྐྱོང་ནས་

གུས་བཏུད་ཆོནེ་པོསོ་དབུ་དུད་ད་ེབཀའ་ནོད་པོར་མཛད། 

 གཞིསི་ཁངོས་སེར་སྐྱ་མ་ིམང་སྤྱི་ིདང༌། རྩོ་ཧྲངེ་པོ་ཚ་ོཁག་

གཅིག་བཅས་ནས་སྙིན་སངེ་ལྟར། བརྟེན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་

ཤངི༌། ལྗོངོས་རྒྱུའ་ིམཛད་ལམ་ལྟར་མད་ོལུགས་བརྟེན་བཞུགས་ཀྱི་ི

རམི་པོ་སྤྱི་ིདང༌། གནས་ཆུང་ཆོསོ་སྐྱངོ་ཆོནེ་པོའོང་སྐུ་ཁགོ་ཏུ་བརླམས་
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ཏི་ེམཛད་ལམ་ལྟར་རྟེནེ་འགྱིགོས་དང༌། གར་འཆོམ། གཟུངས་ཐག་

འགྲོམེས་པོ། སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པོ་དབུ་བསྐུལ། བསྟན་འབར་མ་གསུངས་

པོ་བཅས་མཛད་མཇུག་ྋགོང་ས་མཆོོག་ནས་མཁན་སློབ་སྦྲགས་མ་

དང༌། མཁན་ལས་ཟུར་ཞིལ་གྲོངས་བཅུ་བཞི་ིནས་ལས་ཀྱི་ིཁ་སྐངོ་མཛད་

ད་ེབསྒྲུབ་བྱ་ང་གཅགི་ལ་བསྙིནེ་རྫགོས་ཀྱི་ིབསླབ་སྡེམོ་སྩལ།   

 ཚསེ་ ༢༥ ཉེནི་ས་སྐྱ་གྲྭ་ཚང་དང༌། བློ་ོགླེངི་གྲྭ་ཚང་བཅས་སུ་

གནས་གཟིིགས་བསྐྱངས་རྗེེས་དགའ་འབྲས་ས་རྙིིང་བཞིིའི་མཁན་པོོ་

ལས་ཟུར་དང༌། ལས་སྣ།ེ དག་ེའདུན་བགྲོསེ་གྲོས་ཧྲག་བསྡུས་བཅས་

ཚགོས་འདུ་བསྐྱངས་ཏི་ེདལོ་རྒྱལ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ‘‘བར་ལམ་

རྒྱལ་ཆོནེ་བསྟནེ་ཕྱིགོས་སྐརོ་ལ་སྐད་ཆོ་ཞིགི་ལྷགས་པོ་རདེ། དའེ་ིསྐརོ་

མ་གཞི་ིཁྱེདོ་ཚསོ་ལམ་ཙམ་ཤསེ་ཀྱིི་ཡིདོ་པོ་རདེ་ད།ེ ད་ལམ་འད་ིགར་

ཧྲག་བསྡུས་ཤིག་འཛོམས་ཐོག་འདིར་གནས་ཚུལ་ཞིིག་ཞུས་ན་བསམ་པོ་

བྱུང༌། འདིའ་ིསྐརོ་ཁྱེདེ་ཚརོ་ཡིང་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་རདེ་ལ། ངསོ་རང་

ལ་ཡིང་རྙིགོ་གྲོ་དང་དཀའ་ངལ་ཆོནེ་པོ་ོབྱུང༌། 

 འནོ་ཀྱིང༌། ངསོ་རང་སྒོརེ་གྱི་ིཐགོ་ནས་རྙིགོ་གྲོ་སལེ་ཐབས་སྤེང་

བློང་བྱས་ན་ད་ེགས་འཐུས་ཤག་བྱས་ཏི་ེབསྡེད་པོ་རདེ། སྐབས་དརེ་ངསོ་

ལ་ཡིར་ལངས་ན་མག་ོབརྡབ། མར་བསྡེད་ན་རྐུབ་བརྡབ་ཟིརེ་བ་ལྟ་བུའ་ི

བྱདེ་སྟངས་མ་ཤསེ་པོའ་ིདཀའ་ངལ་བྱུང༌། སྲུང་མའ་ིགནས་ཚུལ་གྱིསི་

རྐྱེནེ་པོས་མ་ིམང་པོ་ོཞིགི་ལ་གྲོ་མ་འགྲོགིས་དང༌། ལམ་འགྲོ་ོམདེ་པོའ་ི

གནས་ཚུལ་དངསོ་སུ་བྱུང་བ་དང༌། དའེ་ིརྒྱུ་རྐྱེནེ་ནམ་འབྱུང་ཁུངས་ལྟ་བུ་
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གང་ཡིནི་མང་ཆོ་ེབས་མག་ོམ་ཚོས་པོ་ཞིགི་ཆོགས། མག་ོཚསོ་མཁན་ད་ེ

ངསོ་རང་ཡིནི་སྟབས། ངསོ་ནས་ཤསེ་བཞིནི་དུ་ཁ་རགོ་བསྡེད་པོ་ཡིནི་

ན་ཅགི་མ་འགྲོགིས། བཤད་ན་བཤད་པོས་ཅགི་མ་འགྲོིགས། ད་ེལྟ་བུའ་ི

དཀའ་ངལ་ཆོནེ་པོ་ོབྱུང༌། ཁྱེདེ་ཚོར་ཡིང་ད་ེབས་བྱདེ་སྟངས་མ་ཤསེ་པོའ་ི

དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡིདོ་པོ་རདེ། ཁྱེདེ་རང་ཚ་ོབྱང་རྩོ་ེགྲྭ་ཚང་ནས་བྱདེ་ཁག་

པོའོ་ིདཀའ་ངལ་ཡིདོ་པོ་རདེ་ད།ེ ཡིནི་ན་ཡིང༌། གང་ཡིངོ་ཅ་ིཡིངོ་གསི་ཉེན་

ཤསེ་གནང་སངོ༌། 

 གཞི་ིརྐང་གནས་ཚུལ་འདིའ་ིསྐརོ་ལ། ངསོ་ཀྱིསི་མ་བརྟེག་མ་

དཔྱོད་པོའ་ིཧལོ་རྒྱུགས་དང༌། ར་ིབངོ་ཅལ་འདྲེགོས་བྱས་པོ་རྩོ་བ་ནས་

མདེ། ལ་ོནས་ལ་ོསྦྲལེ། ད་ོད་ོཏིན་ཏིན་གྱིསི་བརྟེག་དཔྱོད་རམི་པོ་བྱས་

པོ་ཡིནི། གནས་ཆུང་ག་ིབཀའ་ལུང་གནང་བ་ཙམ་ལའང་ཆོ་མ་བཞིག་

པོར་བརྟེག་ཞིབི་ནན་ཏིན་བྱས་པོ་ཡིནི། རྩོ་བའ་ིགནས་ཆུང་ལ་ཆོ་བཞིག་

ན། རྒྱལ་བ་དག་ེའདུན་རྒྱ་མཚོའ་ིསྐུ་དུས་ནས་བཟུང་བདོ་དགའ་ལྡན་

ཕོ་བྲང་གི་སྲུང་མ་དམར་ནག་གཉེིས་ཞིེས་ཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པོའི་འབྲེལ་

བ་ཡིདོ་པོ་ཞིགི་ལས། ཕྱིསི་སུ་གསར་སྤྲོསོ་ཀྱིསི་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་མ་རདེ། 

ལྷག་པོར། འགག་དགོ་སར་བསླུ་བ་རྩོ་བ་ནས་མདེ་པོའ་ིལྷ་ཞིགི་ཡིིན། 

 འནོ་ཀྱིང༌། རྒྱལ་ཆོེན་སྐརོ་གྱི་ིགནས་ཚུལ་ད་ེཆོགས་ཡིངོ་དུས། 

ད་ོད་ོཏིན་ཏིན་བྱས་པོ་ཡིནི། མཐར་ངསེ་པོ་རྣམ་དག་རྙིདེ་པོ་ག་ར་ེབྱུང་

ཟིརེ་ན། གསང་བ་བསམ་གྱིསི་མི་ཁྱེབ་པོའ་ིམཐར་ཐུག་ག་ིགནས་ཚུལ་

ག་ར་ེཡིདོ་མདེ་ངསོ་ནས་བཤད་མ་ིཐུབ། དངསོ་སུ་མགི་གསི་མཐངོ་རྒྱུ་
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ཡིོད་པོའི་མིའི་སྤྱིི་ཚོགས་ནང་གཅིག་གི་རྒྱུད་ཚོད་གཅིག་གིས་རིག་གི་མི་

འདུག་ན། ལྷའ་ིརྒྱུད་ཚདོ་ད་ེབས་ག་ནས་རགི 

 འནོ་ཀྱིང༌། དངསོ་ཡིདོ་གནས་ཚུལ་ལ་ན།ི ལྷ་མ་ོདང་རྒྱལ་པོ་ོ

སྐུ་ལྔ་གཙ་ོབརོ་བསྟནེ་མཁན་ཞིགི་ཡིནི་ན། ག་ར་ེབྱས་ཀྱིང་རྒྱལ་ཆོནེ་གྱི་ི

ཐགོ་ལ་མ་འགྲོགིས་པོ་ཞིིག་ཡིདོ་ཐག་ཆོདོ་རདེ་འདུག རྒྱལ་ཆོེན་གྱི་ིཐགོ་

མའི་འབྱུང་ཁུངས་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིདབང་དུ་བྱས་ན་ཡིང༌། གཞི་ིརྩོ་གླེངེ་གཞི་ི

ཞིགི་བྱུང་ངསེ་གཏིན་རདེ། འནོ་ཀྱིང༌། བར་དུ་ཐགོ་མའ་ིའཆོར་གཞི་ིལྟར་

ལམ་འགྲོ་ོམ་བྱུང་བ་མནི་ནམ་སྙིམ་པོ་ཞིགི་འདུག ད་ེའདྲེའ་ིཐགོ་ནས་རྙིགོ་

གྲོ་ཚ་པོ་ོཞིགི་ག་ིསྒོང་ལ་བསྡེད་པོའ་ིབཟི་ོཞིགི་འདུག 

 ནམ་རྒྱུན་རྒྱལ་ཆོེན་ཚད་མར་ཞིལ་གྱིིས་བཞིེས་མཁན་ཚོས་

ལྟར་ན། དང་པོ་ོརྒྱུད་སྐུལ་གནང་མཁན་དང༌། བར་དུ་རྐྱེནེ་སླངོ་མཁན་

གནས་ཆུང་བྱས་ནས་ཁུངས་བཅོལ་ས་གནས་ཆུང་དགོས་ཀྱིི་ཡིོད་པོ་

རདེ། གནས་ཆུང་ག་ིརྒྱབ་སྐྱརོ་དགསོ་ཀྱིི་ཡིདོ་ན་ད་ལྟ་འདརི་དངསོ་ཡིདོ་

གནས་ཚུལ་ལ། གནམ་འདིའ་ིའགོ་ཏུ་གནས་ཆུང་རྒྱུས་ཡིདོ་ཆོ་ེཤསོ་ངསོ་

རང་ཡིནི་མདགོ་ཁ་པོ་ོརདེ། ངསོ་ཀྱིསི་ཐགོ་མཐའ་བར་གསུམ་གྱི་ིགནས་

ཚུལ་ལ་བལྟས་པོ་ཡིནི་ན། གནས་ཆུང་རྡ་ོརྗེ་ེགྲོགས་ལྡན་གྱི་ིཐགོ་ནས་

རྒྱལ་ཆོེན་བསྟེན་མཁན་ལ་མ་འགྲོིགས་པོ་ཡིོད་པོ་གསལ་ཐག་ཆོོད་རེད། 

དུས་ཚདོ་མ་སྨོནི་པོའམ། ག་ར་ེཡིནི་ཀྱིང་རུང༌། ད་ལྟའ་ིགནས་ཚུལ་ལ་

མ་རན་པོ་ཞིགི་དང༌། ཁ་ེལས་གྱིངོ་ཆོ་ེབ་ཡིདོ་པོ་ཞིགི་བརྒྱ་ཆོ་བརྒྱ་ཐམ་པོ་

ཐག་ཆོདོ་ཀྱི་ིའདུག 
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 དེ་བཞིིན་དཔོལ་ལྡན་ལྷ་མོ་བསྟེན་མཁན་ཞིིག་ཡིིན་ནའང་མ་

འགྲོགིས་པོའ་ིགནས་ཚུལ་ཡིདོ་ཏིན་ཏིན་རདེ། གཞིི་ནས་ད་ེསྔ་རང་རསེ་

རྣམ་དཔྱོོད་ཀྱིི་བློོ་གྲོོས་གཡིག་ཞིར་གྱིི་རྩྭའི་ངང་ཚུལ་ཆོགས་པོའི་རྐྱེེན་

གྱིསི་ནརོ་འཁྲུལ་བྱུང་བ་མ་གཏིགོས། བློ་མ་མང་པོོའ་ིགསུང་དང༌། རྣམ་

ཐར་ལ་བརྟེག་དཔྱོད་བྱས་པོ་ཡིིན་ན། གནས་ཚུལ་འདྲེ་མནི་མང་པོ་ོའདུག 

 དཔོརེ་ན། ཉེ་ེཆོར་ངསོ་ཀྱིསི་ཐུའུ་བཀྭན་ཆོསོ་ཀྱི་ིཉེ་ིམས་མཛད་

པོའ་ིལྕང་སྐྱ་རལོ་པོའ་ིརྡ་ོརྗེེའ་ིརྣམ་ཐར་ད་ེབཀློགས་པོ་ཡིནི། དའེ་ིལྷ་ས་

ཞིལོ་དཔོར་ཤགོ་གྲོངས་ཉེསི་བརྒྱ་ཉེརེ་གཅགི་པོར། ཉེནི་གཅགི་ལྕང་སྐྱ་

རིན་པོོ་ཆོེ་ཐུའུ་བཀྭན་རིན་པོོ་ཆོེ་དང་ལྷན་དུ་དགའ་ལྡན་དུ་གླེིང་སྐོར་ཞིིག་

ལ་ཕེབས་སྐབས་སུའི་ཡིིན་མི་ཤེས་པོའི་ཞིབས་རྗེེས་ཤིག་མཇལ་སྐབས་

ལྕང་སྐྱ་རིན་པོོ་ཆོེས་ཐུའུ་བཀྭན་ལ་སྐུ་རྩོེད་ཚུལ་གྱིིས་ཞིབས་རྗེེས་འདི་

རྙིངི་མ་པོ་ཞིགི་ག་ིཡིནི་འདུག་པོས། ཁྱེདེ་ཅག་ཕུར་བུ་ལྕགོ་པོའ་ིསླབོ་མ་

རྣམས་ཀྱིསི་འཛེམས་པོ་ལགེས་ཞིསེ་གསུང་འདུག་ཅངི༌། གསུང་འཕྲེསོ་

དའེ་ིརྗེསེ་ཐགོ་ད་ེགར་འད་ིལྟར་གསུང་འདུག རྗེ་ེབློ་མ་ཡིབ་སྲིས་ཀྱིསི་

འཇགི་རྟེནེ་པོའ་ིལྷ་སྲུང་བསྟནེ་པོར་མ་ིམཛད་པོས། འཁྲུངས་ལྷ་རྨ་ཆོནེ་

གྱི་ིལྷ་ཐ་ོཡིང་བསྐརོ་ལམ་ནང་དུ་མ་ཆུད་ཅངི༌། སྔ་མ་དགའ་ལྡན་ཁྲོ་ིཔོ་

འགའ་ཞིིག་གིས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་པོས་བཀྲ་མི་ཤིས་པོ་བྱུང་བ་ཁྲོི་ཆོེན་རྡོ་

རྗེེ་འཆོང་གིས་ཁོའ་ིལྷ་རྟེེན་སོགས་བཤིགས་ནས་དགོན་པོ་ནས་བསྐྲོད་

པོའ་ིལ་ོརྒྱུས་སགོས་ཞིབི་ཏུ་གསུངས། ཞིསེ་འཁདོ་འདུག 

 རྣམ་ཐར་ད་ེལྕང་སྐྱ་རལོ་པོའ་ིརྡ་ོརྗེེའ་ིརྣམ་ཐར་དང༌། རྩོམོ་པོ་པོ་ོ
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ཐུའུ་བཀྭན་ཆོསོ་ཀྱི་ིཉེ་ིམ། ཁུངས་བགྲོངས་པོའ་ིལ་ོརྒྱུས་ནང་ཁྲོ་ིཆོནེ་རྡ་ོ

རྗེེ་འཆོང་ཞིེས་པོ་དེ་རྒྱལ་བ་བསྐལ་བཟིང་རྒྱ་མཚོའི་ཡིོངས་འཛིན་རྭ་སྒྲིེང་

སྐུ་ཕྲེངེ་དང་པོ་ོདགའ་ལྡན་ཁྲོ་ིཆོནེ་ངག་དབང་མཆོགོ་ལྡན་རདེ། ད་ེཡིང༌། 

རྒྱལ་དབང་ལྔ་པོ་ལྟ་བུ་ཆོོས་ལུགས་ཕྱིོགས་མེད་མཛད་མཁན་མིན་པོ་

དགེ་ལུགས་ཁེ་གཙང་ཡིིན་པོའི་བློ་མ་ཁྲོི་ཆོེན་ངག་དབང་མཆོོག་ལྡན་དང་

འབྲལེ་བའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཤགི་ལྕང་སྐྱ་རལོ་པོའ་ིརྡ་ོརྗེསེ་གསུངས་པོ་དང༌། ད་ེ

ཐུའུ་བཀྭན་རནི་པོ་ོཆོསེ་བྲསི་པོ་ཞིགི་སྟ།ེ དག་ེལུགས་པོའ་ིབློ་མའ་ིགཙ་ོ

བ་ོགསུམ་དང་འབྲལེ་ཡིདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ཤགི་ཆོགས་ཡིདོ་པོ་རདེ། 

 དསེ་ན། སྔནོ་མ་ནས་རྙིགོ་གྲོ་ཧ་ཅང་ཆོནེ་པོ་ོཞིགི་ཡིདོ་འདུག 

མཁས་གྲུབ་ཀྱིི་སྐྱེས་བུ་ཁག་གཅིག་གིས་ནི་ཚད་ལྡན་གྱིི་སྲུང་མ་ཡིག་

པོ་ོཡིནི་ཞིསེ་གསུང་ག་ིཡིདོ་པོ་དང༌། ས་ོསོའ་ིཐགོ་ཏུའང་སྐུ་ཚ་ེམཛད་པོ་

མཐའ་འཁྱེོངས་པོ་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱེབ་པོ་དེ་རིང་ཁ་སང་ང་ཚོའི་མཐོང་

ཆོསོ་ལ་ཡིདོ་པོའ་ིགནས་ཚུལ་འདི་རདེ། 

 ཡིང་ཕྱིོགས་གཅིག་ནས་ད་ལྟ་བཤད་མ་ཐག་པོ་བཞིིན་སྔོན་

ནས་ལ་ོརྒྱུས་རྙིགོ་གྲོ་ཆོནེ་པོ་ོཡིདོ་བསྡེད་པོ་ཞིགི་རདེ། ད་ེའདྲེ་ཡིནི་དུས། 

ངསོ་ཀྱིསི་གནས་ཚུལ་འགྲོལེ་བཤད་དང༌། སྟངས་འཛནི་བྱདེ་དགསོ་

པོའ་ིགནད་དནོ་ད་ེརདེ། ད་ེཡིང་ངསོ་ནས་སྲིདི་དནོ་གྱི་ིགནས་ཚུལ་

སོགས་དགོས་པོ་རྒྱུ་མཚན་གཞིན་དག་གི་ཐོག་ནས་བྱས་པོ་རྩོ་བ་ཉེིད་

ནས་མ་རདེ། ཡིང་སྐྱབས་རྗེ་ེཁྲོ་ིབྱང་རནི་པོ་ོཆོ་ེསྐུ་ཚེ་འད་ིཙམ་མནི་པོར་

སྔནོ་མ་ནས་ཤུགས་ལྡན་དང་ཐུགས་འདྲེསི་ཆོནེ་པོ་ོཡིདོ་པོ་དང༌། ཐུན་
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མངོ་མ་ཡིནི་པོ་གནང་ག་ིཡིདོ་པོ་རདེ། 

 ངོས་ཀྱིིས་འདིའི་སྐོར་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གྱིི་གནས་ལུགས་

ཆོ་ཚང་བ་སྐྱབས་རྗེེ་རིན་པོོ་ཆོེར་སྙིན་སེང་ཞུས་ཏིེ་ཚང་མ་མཁྱེེན་རྟེོགས་

ཡིདོ་པོ་ཞིགི་ཡིནི་མ་གཏིགོས། སྐྱབས་རྗེ་ེརནི་པོ་ོཆོསེ་མ་དགངོས་པོ་

ཞིགི་ངསོ་ཀྱིསི་རྒྱབ་བཤད་བྱས་པོ་ལྟ་བུ་གཏིན་ནས་མནི། རྩོ་བའ་ིཁུངས་

གཏུགས་ས་ལྷ་མོའ་ིཟིན་བརྟེག་དང༌། ཆོསོ་སྐྱོང་རྡ་ོརྗེ་ེགྲོགས་ལྡན་གྱི་ིལུང་

ག་ིཐགོ་ནས་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་པོ་རེད། གནས་ཆུང་ལ་ཆོ་བཞིག་ན་སྐྱབས་

རྗེེ་རིན་པོོ་ཆོེ་རང་གི་ཉེམས་མྱོོང་གི་ཐོག་ནས་ཚད་ཐུབ་པོ་ཡིིན་པོ་ཞིལ་

བཞིསེ་གནང་ག་ིཡིདོ། གནས་ཆུང་འགག་དགོ་སར་བསླུ་བ་རྩོ་ནས་མདེ། 

དེ་ལྟར་གསུངས་པོ་ལ་ཏིན་ཏིན་རྒྱུ་མཚན་ཞིིག་ཡིོད་ཀྱིི་རེད་ཅེས་གསུང་

ག་ིའདུག 

 དེ་བཞིིན་ཟིན་བརྟེག་སྐོར་སྔ་རྗེེས་གནས་ཚུལ་ཁྲོི་བྱང་རིན་

པོ་ོཆོརེ་ཞུ་སྐབས་སུ་ཡིང༌། ལྷ་མོའ་ིམདུན་དུ་ཟིན་བརྟེག་བསྒྲིལི་བ་ལ་

བསླུ་བ་གཏིན་ནས་ཡིངོ་ག་ིམ་རདེ། དགསོ་པོ་རྒྱུ་མཚན་བསམ་གྱིསི་མ་ི

ཁྱེབ་པོ་ཞིགི་ཡིདོ་ཀྱི་ིརདེ་གསུངས་པོ་མ་གཏིགོས། གང་འདྲེ་ཡིནི་ནམ་

དགངོས་པོ་ལྟ་བུ་རྩོ་བ་ནས་གནང་ག་ིམ་ིའདུག ད་ེའདྲེ་ཡིནི་སྟབས། ངསོ་

རང་བློ་ོབད་ེཔོ་ོབྱས་ནས་བསྡེད་ཡིདོ། ངསོ་ཀྱིསི་ཁྲོ་ིབྱང་རནི་པོ་ོཆོརེ་ལྟོས་

མདེ་ཞུ་བའམ། ཀྱིག་ཀྱིག་ཞུས་པོ་ལྟ་བུ་གཏིན་ནས་མ་རདེ། ཁ་ཤས་

ཀྱིིས་གནས་ཚུལ་ཡིག་པོོ་མ་ཤེས་པོར་གང་འདྲེ་ཡིིན་ནམ་བསམ་པོ་ཡིོང་

སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། སྔ་ཕྱིིའ་ིཡིངོ་རྐྱེནེ་གནས་ཚུལ་ཆོ་ཚང་ད་ེལྟར་ཡིནི། 
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 ཡིང་གང་ཟིག་སྒོེར་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པོའི་

ལས་འབྲལེ་ཡིདོ་པོ་དང༌། ས་ོསོའ་ིཉེམས་མྱོངོ་ག་ིཐགོ་ནས་འཕྲེདོ་ལམ་

ཡིདོ་པོ་དང༌། བློ་མས་དགསོ་པོ་རྒྱུ་མཚན་ཆོནེ་པོ་ོགཟིགིས་ཏི་ེབསྟནེ་

གསལོ་བྱ་དགསོ་བཀའ་གནང་བ་ད་ེའདྲེ་ཡིནི་ན་ན།ི ཆོསོ་བྱདེ་རྒྱུ་རང་

དབང་ཡིནི་ཕྱིནི། ཆོོས་ག་ར་ེབྱདེ་དང་མ་བྱདེ་ས་ོསོའ་ིརང་དབང་རདེ། 

སྲུང་མ་ག་རེ་བསྟེན་དང་མ་བསྟེན་སོ་སོའ་ིརང་དབང་རེད་མ་གཏིོགས། 

སུ་གཅགི་གསི་ཆོགོ་དང་མ་ཆོགོ་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ། ས་ོསོའ་ིརང་

དབང་རདེ། 

 འནོ་ཀྱིང༌། ད་ལྟ་བཤད་མ་ཐག་པོ་བཞིནི། ལྷ་མ་ོདང་རྒྱལ་པོ་ོསྐུ་

ལྔ་གཙ་ོབ་ོབྱེད་མཁན་ཞིགི་ཡིནི་ན་ན།ི མ་འགྲོགིས་པོ་ཡིདོ་པོའ་ིགནས་

ཚུལ་ད་ེརདེ། ད་ེའདྲེ་ཡིནི་ཙང༌། དགནོ་པོ་གྲྭ་ཚང་ལྟ་བུ་སྤྱི་ིཔོ་ད་ེཚོའ་ི

ཐགོ་ནས་གཟིབ་གཟིབ་བྱདེ་ཐུབ་ན་ཡིག་པོ་ོརདེ་བསམ་གྱི་ིའདུག གནས་

ཚུལ་ཡིག་པོ་ོམ་ཤསེ་ན་ཁག་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། ངསོ་རང་ཡིནི་ཀྱིང༌། མག་ོ

ལགོ་རྩོདེ་གྲོབས་བྱས་པོ་རདེ། རྒྱལ་ཆོནེ་འཕྲེནི་བསྐུལ་ཧུར་ཐག་བཏིནོ་

པོ་ཡིནི། སྲིགོ་གཏིད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིང་སྐྱབས་རྗེ་ེརནི་པོ་ོཆོརེ་སྙིན་སངེ་ཞུས་

ཟིནི། རྗེསེ་སུ་གནས་ཚུལ་དེའ་ིདྲེ་ིཞིགི་གཞི་ིནས་ཚརོ་ཏིེ། ད་ཏིན་ཏིན་མ་

བྱས་ན། ཡིག་པོ་ོམ་ིའདུག་བསམས་ནས་ཟིན་བརྟེག་བསྒྲིལི། རང་གསི་

མ་ོབརྒྱབ། ངསེ་པོ་རྙིདེ་པོ་བྱུང་ནས་ ༡༩༧༥ ལ་ོནས་མཚམས་འཇགོ་

གཙང་མ་བྱས་པོ་ཡིནི། འཚུབ་ལྷངོས་ཡིིན་ནམ་སྙིམ་པོ་རྨ་ིལམ་ལགོ་པོ་

ཙམ་ཡིང་མ་བྱུང༌། 
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 ལྷ་མ་ོདང་རྒྱལ་པོ་ོསྐུ་ལྔ་ན་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིཐགོ་ནས་དཔྱོད་ན། ཚད་

ཐུབ་བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་པོ་རདེ། འབྲས་སྤུངས་པོས་ལྷ་མ་ོག་དུས་ནས་

བསྟནེ་གྱི་ིཡིདོ་མེད་ཁྱེདེ་ཚརོ་ཤདོ་རྒྱུ་ཡིདོ་དམ། འཇམ་དབྱངས་ཆོསོ་

རྗེའེ་ིསྐབས་ལྷ་མོའ་ིལ་ོརྒྱུས་དམགིས་བསལ་ཨི་ེཡིདོ། འད་ིཕལ་ཆོརེ་རྒྱལ་

བ་དག་ེའདུན་རྒྱ་མཚོའ་ིསྐུ་དུས་ནས་བྱུང་བ་མནི་ནམ་བསམ། གང་ཡིནི་

ཟིརེ་ན། ད་ལྟ་ཚགོས་འདནོ་དུ་ཡིདོ་པོ། གྲུབ་པོའ་ིདབང་ཕྱུག་ཅསེ་སགོས་

འདི་མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟིང་རྒྱ་མཚོས་ཐུགས་སྨོོན་དང་བཅས་རྒྱལ་བ་

དག་ེའདུན་རྒྱ་མཚརོ་ཞིབས་བརྟེན་གྱི་ིཚུལ་དུ་ཕུལ་བ་ཞིགི་ཡིནི་ཚདོ། 

 སྤྱིིར་བཏིང་བྱས་ན་མཁས་གྲུབ་ནོར་རྒྱམ་གྱིི་གསུང་ཞིིག་འབྲས་

སྤུངས་ཚགོས་འདནོ་དུ་སླབེས་དོན་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་རདེ་དེ། ཁངོ་དང་རྒྱལ་

བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ཕན་ཚུན་བློ་སློབ་གྱིི་འབྲེལ་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིིན་

པོ་ཡིདོ་པོ་དང༌། རྒྱལ་བ་དག་ེའདུན་རྒྱ་མཚ་ོའབྲས་སྤུངས་ཁྲོ་ིཔོ་གནང་

སྐབས་མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟིང་རྒྱ་མཚོས་ཕུལ་བའི་གོང་གི་འདོད་གསོལ་

དེའང་ལྷ་མོའ་ིའཕྲེིན་བཅོལ་དང་ཆོབས་ཅིག་འབྲས་སྤུངས་ཀྱིི་ཚོགས་

འདོན་ལ་བཙུགས་པོ་ཞིགི་ཏིན་ཏིན་ཡིནི་ཚདོ་རདེ། 

 འཕྲེསོ་བཤད་ལྟ་བུ་ཞིིག་བཤད་ན། མ་གཞི་ིརྨ་ིལམ་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་

བཤད་ནས་དགསོ་པོ་ཆོ་ེབ་མ་ིའདུག་ཀྱིང༌། རང་བཞིནི་འཕྲེོས་དནོ་ལྟ་བུ་

ཡིནི་སྟབས་སྐྱནོ་མ་ིའདུག ལ་ོགཅགི་ངསོ་ཀྱིི་རྨ་ིལམ་དུ། ངསོ་རང་རྩོ་ེཕ་ོ

བྲང་ག་ིཐགོ་ཁར་འབྲས་སྤུངས་ཕྱིགོས་སུ་ཁ་བལྟས་ཏི་ེབསྡེད་འདུག ད་ེ

ཡིང་དཔོལ་ལྡན་ལྷ་མོའ་ིལྟ་ོབའི་ནང་གནས་ཡིདོ་པོ་དང༌། སྣང་བར་འདོ་
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གསལ་འཆོར་བཞིནི་པོ་ལྟ་བུ་འདུག སྐབས་དརེ་འབྲས་སྤུངས་དགནོ་པོ་

མགི་གསི་མཐངོ་བའ་ིཐགོ རྣ་བའ་ིནང་ལྷ་མོའ་ིའཕྲེནི་བཅལོ་ཚོགས་ཆོནེ་

གདངས་དབྱངས་ད་ེརང་ལྷང་ལྷང་ག་ོབཞིནི་པོ་ཞིགི་ལ། མ་ིཞིགི་གསི་དེ་

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་འབྲས་སྤུངས་ཚོགས་འདོན་དུ་བཙུགས་པོ་

རདེ། གདངས་ད་ེཡིང་དག་ེའདུན་རྒྱ་མཚསོ་བསླབ་པོ་རདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་

མཁན་ཞིགི་བྱུང༌། 

 གངོ་ག་ིལ་ོརྒྱུས་ད་ེའདྲེ་ཡིནི་ཚ།ེ རྨ་ིལམ་ད་ེཡིང་འབྲལེ་བ་ཞིགི་

ཡིདོ་པོ་ཡིནི་ནམ་བསམ་པོ་བྱུང༌། ད་ེའདྲེ་ཡིནི་དུས། ལྷ་མ་ོདང་རྒྱལ་

པོོ་སྐུ་ལྔ་ལྟ་བུ་ཚད་ཐུབ་ཀྱིི་སྐྱེས་བུ་མང་པོོས་དགོས་པོ་རྒྱུ་མཚན་དུ་

མའི་ཐགོ་ནས་བཙུགས་པོ་ཞིགི་ཡིིན་པོ་དང༌། ཚད་ལྡན་ཞིགི་ཡིནི་དུས། 

བློ་ོབད་ེསངས་སངས་བྱེད་ཆོགོ་པོ་ཞིགི་རདེ། ད་ེཚ་ོནི་འདརོ་ཐབས་

མདེ་པོ་ཞིགི་རདེ། ཚུར་ཙམ་དརེ་རྙིགོ་གྲོ་མང་པོ་ོཡིདོ་པོ་དང༌། དྲེང་

ངེས་ཀྱིི་བཤད་པོ་མང་པོོ་རྒྱག་དགོས་མཁན་དེ་ཚོ་མི་དགོས་པོ་ཞིིག་

རདེ།’’jམཆོན། ཅསེ་བློང་དོར་བཀའ་སླབོ་སྩལ། 

 ད་ེརྗེསེ་གཞིསི་ཁངོས་མ་ིམང་ཚགོས་འདུ་དང༌། གཞིསི་གྲོངོ་རུ་

ཁག་ས་ོསོའ་ིལུས་རྩོལ་གཟིགིས་འབུལ། གཞིསི་འགོས་ལས་བསྡེམོས་

སྙིངི་བསྡུས་སྙིན་སྒྲིནོ། མཇུག་ཏུ་ཡུལ་གཞིས་འགའ་བཅས་གཟིགིས་

འབུལ་ཞུས།  

 འབྲས་སྤུངས་ཚོགས་ཆོེན་དུ་དགའ་འབྲས་ས་རྙིིང་གི་གྲྭ་མང་

ཡིངོས་རྫགོས་དང་ལྷན་དུས་འབྲལེ་གས་ོསྦྱོངོ་དང་འབྲེལ། སརོ་མད་ོམ་
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ངསེ་པོའ་ིསྡེ་ེཚན་ཡིན་སྩལ་ཏིེ། ས་ེར་ཆོསོ་སྒོར་དུ་ཕབེས་བསུའ་ིསརེ་

སྦྲེངས་གཟིབ་གཟིེངས་དང་བཅས་ཞིབས་སོར་བཀོད་དེ་ལམ་རིམ་ཆོེན་

མའོ་ིགསུང་ཆོསོ་སྔནོ་མའ་ིའཕྲེསོ་ནས་སྩལ་རྒྱུའ་ིདབུ་འཛུགས་བསྐྱངས།  

 ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༢ ཉེནི་སརེ་སྨོད་འདུ་ཁང་དུ་རྟེེན་འབྲལེ་བསྟདོ་

པོའ་ིབཀའ་ཁྲོདི་དང༌། འདུ་ཁང་གསར་པོའ་ིརྟེགས་རྟེེན་ཆོདེ་ཐགོ་མར་

གནས་བཅུ་ཞིལ་འདནོ་གསུངས་འཕྲེལ། སརེ་བྱསེ་གྲྭ་ཚང་ག་ིའདུ་ཁང་

དུ་གནས་གཟིིགས་དང་འབྲེལ་ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེེང་གི་བཀའ་ཁྲོིད་

དབུ་འཛུགས་བསྐྱངས། གྲྭ་ཚང་འདུ་ཁང་དུ་གསུང་ཆོསོ་ཞུ་བར་བཅར་

བའི་དགེ་འདུན་པོ་རྣམས་ལ་དམ་བཅའ་ཚུགས་སུ་འཇུག་གནང་གིས་

དམ་གཟིགིས་མཛད། 

 ཀར་ན་ཌ་ཀའ་ི (Karnataka) ཁུལ་གྱི་ིཚགས་འགདོ་པོ་བཅུ་

སྐོར་མཇལ་བཅར་གྱིིས་བོད་ཀྱིི་གནས་ཚུལ་སོགས་བཀའ་འདྲེི་ཁག་མང་

ཞུས་པོར། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས་བདོ་ནང་ཡིདོ་པོའ་ིབདོ་མ་ིས་ཡི་དྲུག་

གི་གནས་སྟངས་གང་ཅིར་རང་དབང་བདེ་སྐྱིད་ཅིག་མ་བྱུང་དེ་སྲིིད་ཀྱིི་

བར་བདོ་ནང་ཆོབིས་བསྒྱུར་བསྐྱང་ག་ིམནི་ཞིསེ་དང༌། 

 ཡིང༌། དངེ་དུས་བདོ་ནང་སྤྱིརི་བཏིང་ག་ིགནས་སྟངས་ལ་ཕྲེན་

བུ་ཡིར་རྒྱས་སམ་ལྷོད་ཡིང་དུ་ཕྱིིན་ཡིོད་པོར་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིིན་ཡིོད་

ཀྱིང༌། བོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་ཡིངོས་ས་གནས་གང་སར་ཡིདོ་པོའ་ིརྒྱ་ཆོེའ་ིམི་

མང་བྱངིས་དང༌། ལྷག་པོར་བོད་ཀྱི་ིགཞིནོ་ནུ་རྣམས་ཀྱི་ིགང་ཅིའ་ིགནས་

སྟངས་འདདོ་བློ་ོཁེངས་པོ་ཞིགི་གཏིན་ནས་ཡིདོ་མ་རདེ་ཅསེ་དང༌། 
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 རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲོིད་ཚོས་དེང་དུས་ཕྱིི་ཚུལ་གྱིི་རྣམ་འགྱུར་དང་

གསལ་བསྒྲིགས་བྱེད་སྟངས་ལ་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་ཞིེས་པོའི་སྲིིད་

བྱུས་གསར་པོ་ཞིིག་གི་སྟེང་ནས་རྒྱུ་མཚན་དྲེངས་ཏིེ་རྒྱ་མིའི་སྤྱིོད་ཚུལ་

ཐོག་འགྱུར་བ་ཕྲེན་བུ་བཏིང་ཡིོད་པོར་དགའ་བསུ་ཡིོད་ཅེས་སོགས་

གསུངས། 

 ཚསེ་ ༡༥ ཉེནི་སརེ་བྱསེ་ཏྲ་ེཧརོ་ཁང་ཚན་ནས་མཁན་ཟུར་བློ་ོ

བཟིང་དབང་ཕྱུག་དམ་པོའི་དགོངས་རྫོགས་ཆོེད་ཆོོས་འབྲེལ་ཞིིག་སྙིན་

སངེ་གསལོ་འདབེས་ཞུས་པོ་ལྟར། རྒྱལ་མཆོགོ་བསྐལ་བཟིང་ག་ིགསུང་

ལྟ་ཁྲོིད་དྲེན་པོ་བཞིི་ལྡན་གྱིི་བཀའ་ཁྲོིད་སྨོིན་སྩལ་རྗེེས་གཞིིས་གྲོོང་བཞིི་

པོར་རྣམ་གྲོོལ་གླེིང་དགོན་པོར་ཞིབས་བཀོད་ཀྱིིས་གྲྭ་པོ་རྣམས་ལ་འཇམ་

དཔོལ་མཚན་བརྗེདོ་ཀྱི་ིལྗོགས་ལུང་སྩལ་བསྟུན། ད་ེགའ་ིབཤད་གྲྭར་

གཟིགིས་སྐོར་དང༌། བཀྲ་ཤསི་ལྷུན་པོ་ོདགནོ་པོ་དང༌། དཔོལ་འབྱརོ་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ིབ་ལྟའོ་ིབཟི་ོགྲྭ། འཕྲུལ་རྨསོ་འཁརོ་ལོའ་ིསྡེ་ེཚན། བཟི་ོའཕྲུལ་

ཁང༌། ཉེ་ེའཁརོ་དངུལ་ཁང༌། གཞིསི་ཆོགས་ཀྱི་ིསྨོན་ཁང༌། བདོ་ཕྲུག་

ཁྱེིམ་སྡེེའི་ཡིན་ལག་གསར་འཛུགས་ཀྱིི་ཨིར་ལས་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་

བཅས་དང༌། ལུགས་ཟུང་བསམ་འགྲུབ་གླེངི་ག་ིལས་ཁུངས་བཅས་པོར་

གཟིགིས་སྐོར་བསྐྱངས།

 དེ་ནས་སེ་ར་བྱེས་སྨོད་གཉེིས་ཀྱིི་མཁན་ལས་ཟུར་རྣམས་ཀྱིིས་

གཙསོ་དག་ེབཤསེ་ཐནོ་ཟུར་དང༌། ལས་སྣ།ེ དཔོ་ེཆོ་བ་རྒོན་གྲོས་རྣམས་

བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་གནང་སྟེ་དེང་བོད་ནང་གི་རྒྱ་མིའི་སྲིིད་
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བྱུས་འགྱུར་འགྲོོས་དང་བསྟུན་བོད་ནང་ཁུལ་དུ་བསྟན་དགོན་སླར་གསོའ་ི

ཐུགས་རེ་མཆོིས་པོས་དེའི་དོན་དུ་དཔོེ་ཆོ་སློབ་སྟོན་པོ་དྲེག་གྲོས་གཏིོང་

རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་ཡིངོ་སྲིདི་པོས་འགོ་གྲོབས་བྱ་འསོ་དང༌། མ་འངོས་པོར་

བསྟན་དགནོ་ཆོགས་སྟངས་སྐརོ་དགངོས་བཞིསེ་གནང་སྟངས། དམར་

པོའོ་ིལྟ་བའ་ིསྐརོ་དགངོས་ཚུལ། དལོ་རྒྱལ་བསྟནེ་གསལོ་སྐརོ་བཅས་

ཞིབི་གསལ་ཕབེས་འབྲས། ‘‘ཡིང༌། ཆོསོ་སྐྱངོ་སྐརོ་ད་ེགཅགི་བཤད་

ན་དྲེན་བྱུང༌། ཁྱེདེ་རང་ཚརོ་སྐུ་མཉེལེ་པོ་ོབྱུང་སངོ༌། ཁག་ཡིདོ་པོ་མ་

རདེ། ངསོ་རང་ལ་ཆོ་བཞིག་ནའང་ཆོསོ་སྐྱོང་བསྟནེ་ཕྱིགོས་འདིའ་ིསྐརོ་

ལ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ོབྱུང༌། སྔནོ་མ་ངསོ་ཀྱིསི་ཀྱིང་རྒྱལ་ཆོནེ་བསྟནེ་གྱི་ིཡིདོ། 

འཕྲེནི་བསྐུལ་ཆོག་མདེ་བཏིནོ་པོ་ཡིནི། སྐྱབས་རྗེ་ེཁྲོ་ིབྱང་རནི་པོ་ོཆོེའ་ིསྐུ་

མདུན་ནས་སྲིོག་གཏིད་ཞུ་རྒྱུའི་སྙིན་སེང་ཡིང་ཞུས་ཏིེ་སྐྱབས་རྗེེ་རིན་པོོ་

ཆོེ་ནས་སྲིོག་གཏིད་སྐབས་གནང་རྒྱུའི་ལམ་རིམ་ཆོེན་མོའ་ིཕྱིག་དཔོེ་ཞིིག་

དགསོ་པོའང་ག་ོསྒྲིགི་གནང་གྲུབ་འདུག 

 རྗེེས་སུ་འགྱུར་བ་ཕྱིིན་སྟབས་ཕྱིག་དཔོེ་དེ་ཟུར་དུ་གསོལ་རས་

གནང་བྱུང༌། བྱས་ཙང༌། ངསོ་ཀྱིང་རྙིགོ་གྲོ་ཆོནེ་པོ་ོཞིགི་ནང་ཚུད་མྱོངོ་བ་

རདེ། ཕྱིགོས་གཅགི་ནས་སྐྱབས་རྗེ་ེརནི་པོ་ོཆོ་ེངསོ་ཀྱི་ིབློ་མ་དང༌། ཆོསོ་

སྐྱངོ་དྲེགེས་པོ་ཞིགི་དང༌། ཕྱིགོས་གཞིན་ནས་གཙ་ོབ་ོདཔོལ་ལྡན་ལྷ་མ་ོ

དང༌། རྒྱལ་པོ་ོསྐུ་ལྔར་ཐུག་བསྡེད་ཡིདོ་པོ་རདེ། དའེ་ིབར་དརེ་ངསོ་རྗེ་ེདགེ་

འདུན་གྲུབ་པོའི་ཡིང་སྲིིད་གྲོལ་དུ་སླེབས་བསྡེད་མཁན་ཞིིག་ཡིིན་དུས། 

རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེེང་རིམ་བྱོན་གྱིི་ཕྱིག་བཞིེས་དང་མཛད་པོ་རྣམ་ཐར་ལ་སྒོ་ོ
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མ་བསྟུན་ན་གཅིག་འགྲོགིས་ཀྱི་ིམ་རདེ། 

 ཡིང་སྒོོས་ྋགོང་ས་ལྔ་པོ་ཆོེན་པོོ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱིི་སྲིིད་

དབང་རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆོརེ་འགན་བབས་པོ་དང༌། ངསོ་ཀྱིསི་ད་ལྟ་ཁུངས་

འཁྱེོལ་ལ་མ་འཁྱེོལ་དུ་བོད་ཆོོས་སྲིིད་ཀྱིི་འགན་ཞིིག་འཁྱེེར་ཏིེ་བསྡེད་

ཡིདོ་པོ་ཡིནི་དུས། ད་ེདང་རྗེསེ་སུ་འབྲལེ་བའ་ིབདོ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་

གསི་བསྟེན་པོའ་ིསྲུང་མ་གཙ་ོབ་ོདཔོལ་ལྡན་ལྷ་མ་ོདང༌། སྐུ་ལྔའ་ིརྣམ་

རོལ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པོ་སྟེ་སྐུ་ལྔ་གཅིག་འཐུས་ལྟ་བུ་ནུབ་ཕྱིོགས་

གསུང་གི་རྒྱལ་པོོའ་ིབློོན་པོོ་རྡོ་རྗེེ་གྲོགས་ལྡན་དེ་ཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པོའི་

འབྲལེ་བ་ཆོགས་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། 

 དེ་སྔ་གཞུང་ཞིབས་ཁ་ཤས་ཀྱིིས་ང་ཚོའི་བོད་གཞུང་གི་དེ་སྔའི་

ཆོབ་སྲིདི་སྐྱངོ་སྟངས་ད་ེལྷ་བཅལོ་རདེ་ཟིརེ་གྱི་ིཡིདོ། ང་ོཐགོ་ཡིནི་པོ་ལྟ་བུ་

རདེ། མསི་བསམ་བློ་ོབཏིང་ནས་ཐག་གཅདོ་ད་ེཙམ་མ་ིབྱདེ་པོར། ཆོསོ་

སྐྱངོ་ཞུས་ཏི་ེཞིབས་བརྟེན་ཞིགི་བསྒྲུབས་ནས་བསྡེད་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ལྷ་

བཅལོ་ཡིིན་ན། གང་ལ་བཅལོ་སའ་ིལྷ་ད་ེབློ་ོཁངེས་པོ་ཞིགི་མ་བྱས་ན་

ཁྱེད་མཚར་ཆོགས་པོ་རདེ། ཡིང་ན། མསི་ཐབས་ཤསེ་བྱདེ་དགསོ་པོ་

རདེ། ལྷ་བཅལོ་ཡིིན་པོ་གང་ཞིགི་ལ། གང་ལ་བློ་ོགཏིད་བཅལོ་སའ་ིལྷ་ད་ེ

བློ་ོམ་ཁངེས་པོ་ཞིགི་བཟིསོ་ན་སྙིངི་པོ་ོམ་བྱུང་བ་རདེ། 

 དཔོརེ་ན། ངསོ་རང་ལ་ོན་ཕྲེ་སྐབས་རྒྱ་མ་ིཐགོ་མར་ཡིངོ་མ་

ཡིོང་སྐབས་དེར་གནས་ཆུང་གིས་གཞུང་གི་དབྱར་གསོལ་དགུན་གསོལ་

གྱི་ིསྐབས། ངསོ་ཀྱི་ིམདུན་དུ་དགའ་པོའོ་ིརྣམ་འགྱུར་བསྟན་གྱི་ིཡིདོ། རྒྱལ་
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བ་རིན་པོོ་ཆོེའི་སྐུ་ཕྱྭའི་དོན་དུ་ལུང་རྒྱག་དགོས་པོ་དེ་ཚོ་མདུན་དེར་ཆོ་

ཚང་བརྒྱབ། ད་ེནས་བསྟན་སྲིདི་སྐརོ་ལུང་ཞུ་སྐབས་ཁྲོལེ་བགད་བརྒྱབ་

ནས་བསྡེད་ཀྱི་ིརདེ། ཐངེས་གཅགི་དགའ་གདངོ་སྤྱིན་འདྲེནེ་དང་བཅས་

བཀའ་ཤག་ནས་ད་ཆོ་བོད་ཀྱིི་བསྟན་སྲིིད་འགག་དོག་པོོ་ཞིིག་ལ་སླེབས་

ཡིོད་པོས་ལུང་གསལ་པོོར་གནང་གྲོོགས་ཞིེས་ངག་ཞུ་ཤུགས་ཆོེ་གནང་

སྐབས་གནས་ཆུང་གིས་ཧ་ཧ་ཞིེས་ཁྲོེལ་བགད་ཅིག་བརྒྱབ་སྟེ་སྐུ་སངས་

སངོ༌། ༡༩༥༢ ཙམ་ནས་ངསོ་ཀྱིསི་གནས་ཆུང་ཟུར་དུ་གཟིམི་ཆུང་སྤྱིན་

འདྲེནེ་ཞུ་རྒྱུའ་ིའག་ོཞིགི་བཙུགས་ནས། རམི་བཞིནི་འབྲལེ་བ་ཟིབ་ཏུ་ཕྱིནི་

པོ་རདེ། འབྲེལ་བ་ཇ་ིཙམ་ཟིབ་ཏུ་ཕྱིནི་པོའི་ཚདོ་ཀྱིསི་ལུང་གསལ་དུ་དང༌། 

བསྟན་སྲིདི་ཀྱི་ིདནོ་ལ་ཁུར་བཞིསེ་གནང་རྒྱུའང་ཤུགས་ཆོ་ེརུ་ཕྱིནི་པོ་རདེ། 

 དངེ་སང་ཆོ་བཞིག་ན། གནས་ཆུང་ག་ིཐགོ་ནས་ལྷ་འཁནོ་ནམ། 

བསམ་བློོའ་ིནང་མ་ིའདདོ་པོ་ཞིགི་ཡིདོ་པོ་ད་ེགཙང་ཡིལ་རདེ། ལྷག་པོར་

དུ། ཆོསོ་སྐྱངོ་སྐརོ་གྱི་ིགནས་ཚུལ་ད་ེབྱུང་བ་ནས་བཟུང་སྟ་ེགནམ་གཤསི་

འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་སངོ༌། སྐབས་དརེ་རྨ་ིལམ་ཡི་མཚན་ཅན་ད་ེའདྲེའང་

མང་པོ་ོབྱུང༌། གཙ་ོབ་ོལྷ་མོའ་ིཐགོ་ནས་མ་ིམཐུན་པོའ་ིརྟེནེ་འབྲལེ་ཞིགི་

ཏིན་ཏིན་འདུག ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེཆོསོ་སྐྱངོ་བསྟནེ་ཕྱིགོས་སྐརོ་ངསོ་རང་

སྒོེར་གྱིི་ཐོག་ནས་སྤེང་བློང་བྱེད་བདེ་གསལ་པོོ་ཆོགས་སྟབས་ངོས་རང་

ཡིང་ལམ་འགྲོ་ོཧ་ཅང་ཆོ་ེརུ་ཕྱིནི་སངོ༌། ངསོ་རང་ལ་ལམ་འགྲོ་ོཕྱིནི་པོ་

དང་ཆོབས་ཅིག་ངོས་ཀྱིི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡིོད་པོའི་བོད་བསྟན་

སྲིིད་ཀྱིི་དོན་ལའང་ལམ་འགྲོོ་ཆོེ་རུ་འགྲོོ་གི་ཡིོད་པོའི་རྣམ་པོ་ཞིིག་ཏིན་
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ཏིན་འདུག 

 རྩོ་བ་ན་ིབསདོ་ནམས་རདེ། བསདོ་ནམས་ཀྱི་ིནུས་པོ་འཕལེ་

ཡིངོ་བ་དང་ཆོབས་ཅགི དའེ་ིརྐྱེནེ་ལ་ཆོསོ་སྐྱངོ་སྲུང་མའ་ིའཕྲེནི་ལས་ཀྱི་ི

ཐགོ་ནས་འབྲལེ་བ་ཞིགི་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ད་ེབཞིནི་ངསོ་ཀྱིིས་བདོ་

སྐྱངོ་ལྷ་སྲུང་ག་ིའཕྲེནི་བསྐུལ་ད་ེབྲསི་པོ་རདེ། ད་ེའབྲ་ིསྐབས་ངསོ་རང་

ཡིང་ངུ་བཞིནི་དུ་བྲསི་པོ་ཡིནི། བདོ་ལུང་པོའ་ིགནས་ཚུལ་ད་ེབསམ་བློོའ་ི

ནང་འཁརོ། སླབོ་དཔོནོ་མཚ་ོསྐྱསེ་རྡ་ོརྗེསེ་བཀའ་བསྒོསོ་གཉེརེ་གཏིད་

ཡིོད་པོའི་བོད་ཀྱིི་ལྷ་སྲུང་དེ་རྣམས་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བ་ཆོགས་པོ་ནང་

བཞིིན་བསྟན་མ་བཅུ་གཉེིས་ཀྱིིས་མཚོན་པོའི་བོད་སྐྱོང་ལྷ་སྲུང་ཁ་ོརང་ཚ་ོ

ཡིང་མགནོ་མདེ་སྐྱབས་མེད་སྐྱ་ོཔོ་ོཞིགི་ཆོགས། 

 ངསོ་རང་ཡིང་མ་ིགཅགི་ལག་གཅགི་སྐྱ་ོཔོ་ོཞིགི་ཆོགས། ངསོ་

ལ་ཆོོས་དང་འཇིག་རྟེེན་གྱིི་ཡིོན་ཏིན་དང་ནུས་པོ་ནི་གང་ཡིང་མི་འདུག 

སྐྱ་ོཔོ་ོའདྲེ་འདྲེ་རདེ་ད།ེ ངསོ་ལ་རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆོེའ་ིམིང་ཞིགི་ཡིདོ་པོའ་ིཆོ་

ནས་བོད་སྐྱོང་ལྷ་སྲུང་དེ་རྣམས་ལ་སེམས་གསོ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པོའི་

ཁུལ་རེད། སམེས་སྐྱ་ོཔོོའ་ིགནས་ཚུལ་རདེ། བདོ་སྐྱངོ་ལྷ་སྲུང་ཚོའ་ིནང་

ནས་འ་ོད་ེགུང་རྒྱལ་དང༌། རྨ་ཆོནེ་སྦམོ་ར་སགོས་མང་པོ་ོཞིིག་ནི་བདོ་ཀྱི་ི

ས་སྐྱསེ་རྡ་ོསྐྱསེ་ལྟ་བུ་ཡིནི་སྟབས་ང་ཚ་ོརགིས་གཅགི་པོ་ལྟ་བུ་རདེ། 

 གང་ལྟར། རྐྱེནེ་མང་པོ་ོཞིགི་འཛམོས་ནས་ངསོ་ཀྱིསི་འཕྲེནི་

བསྐུལ་ད་ེབྲསི་པོ་བཞིནི་ཕན་ཐགོས་ཀྱིང་ཆོེན་པོ་ོབྱུང་སངོ༌། ད་ེའདྲེ་ཡིནི་

དུས། རང་གསི་མངནོ་སུམ་ཚད་གྲུབ་ཉེམས་མྱོངོ་ག་ིཐགོ་ནས་གནས་



387

ཚུལ་མང་པོ་ོཞིིག་ར་འཕྲེདོ། སྒོ་ོགང་ས་ནས་བརྟེག་དཔྱོད་བྱས། བརྟེག་

དཔྱོད་བྱས་པོའི་མཐའ་བསྡེོམས་སུ་ངོས་ཀྱིིས་རྒྱལ་ཆོེན་ཡིང་དག་པོ་མ་

རདེ་ཟིརེ་གྱི་ིམདེ་ད།ེ གང་ལྟར་ཡིང་སྙིངི་དཔོལ་ལྡན་ལྷ་མ་ོདང༌། རྒྱལ་

པོ་ོསྐུ་ལྔ་གཙ་ོབརོ་བསྟནེ་མཁན་ཞིགི་ཡིནི་ན། ཤུགས་ལྡན་གཙ་ོཆོརེ་

བསྟེན་ན་མ་འགྲོིགས་པོ་ཡིོད་བསྡེད་པོ་ཞིིག་བློ་མ་སྐྱེས་ཆོེན་དམ་པོ་

ཡིནི་ཀྱིང་རུང༌། དགནོ་པོ་གྲྭ་ཚང་ཡིནི་ཀྱིང་རུང་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ོརདེ། 

 ད་ེའདྲེ་ཡིནི་དུས། ས་ེར་ཆོསོ་སྒོར་དུ་ཁང་པོ་ཆོནེ་པོ་ོཞིགི་བརྒྱབ་

ནས་གྲོ་རྒྱས་པོ་ོཞིིག་བྱས་པོ་ཡིནི་ན། འཕྲེལ་སལེ་གྲོ་རྒྱས་པོ་ོཡིངོ་མདགོ་

ཁ་པོ་ོརདེ་དེ། གྲོ་རྒྱས་པོ་ོབྱུང་བ་དང་ཆོབས་ཅགི་མ་ིཁ་མང་དུ་ཕྱིནི་

ཏིེ་མཐའ་མ་དེར་ནང་ལོགས་ལ་དམ་ཚིག་བསྲིེས་སླད་ཅིག་ཡིོང་གི་རེད། 

ཁང་པོ་དེ་རྟེེན་དང་བརྟེེན་པོ་ཡིོངས་རྫོགས་ཚར་ནས་ངོས་ཀྱིིས་གཅིག་

ལབ་དགསོ་བྱུང་ན་མ་བད་ེབ་ཆོནེ་པོ་ོཞིགི་ཆོགས་ཀྱིི་རདེ། ད་ེལས་དང་

པོོ་ནས་ལབ་བཞིག་ན་ཉེན་དང་མ་ཉེན་དགེ་འདུན་པོ་ཚོར་རག་ལས་པོ་

རདེ། 

 འཕྲེལ་སལེ་འགའ་ཞིགི་ག་ིསྣང་བར་མ་ཕྱིིན་ནའང༌། ཕུགས་

དང་མང་ཚགོས་གལ་ཆོ་ེབ་ཡིནི་སྟབས། གསལ་པོརོ་ལབ་བཞིག་ན་ཕྱིནི་

ཆོད་མ་ལན་མ་འགྱིོད་པོ་ཞིིག་ཡིོང་གི་རེད་བསམས་ནས་ཡིི་གེ་བྲིས་

དནོ་ད་ེརདེ། ཁྱེདེ་རང་ཚསོ་ཀྱིང་རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆོརེ་དད་པོ་དམ་ཚིག་

བསྒྱུར་དུ་མདེ་པོ་ཞིགི་ཡིདོ་སྟབས། ངསོ་ཀྱིསི་གང་ལབ་པོ་ལྟར་བྱདེ་ཀྱི་ི

ཡིནི་ཞིསེ་ཉེན་འཇགོ་བྱས་པོར་དགའ་པོ་ོབྱུང༌། བྱདེ་ཁག་པོོའ་ིདཀའ་ངལ་
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བྱུང་བ་རདེ་ད།ེ ཁ་ཁུ་སམི་པོ་ོབྱས་ནས་བསྡེད་པོ་ཡིནི་ཙང༌། ཡིག་པོ་ོབྱུང་

བ་རདེ། ཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེཟིརེ་རྒྱུ་ཡིནི། 

 ཆོོས་སྐྱོང་གི་རྙིོག་གྲོའི་ཡིོང་རྐྱེེན་འདིའི་སྐོར་སྐབས་དེར་ངྷ་རམ་

ས་ལར་སྐད་ཆོ་བཤད་པོ་ཞིིག་བློོ་གཟུ་བོའ་ིཐོག་ནས་ཤེས་འདོད་ཡིོད་པོ་

ཚོས་ཤེས་ཐུབ་པོ་བྱུང་ན་བསམས་ཏིེ་ཡིིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་ནས་གྲྭ་ཚང་སོ་

སརོ་སྤྲོད་ཡིདོ། མག་ོའཚསོ་ལ་མ་འཚསོ་ཀྱིསི་དཀྲགོ་རྐྱེནེ་འགྲོ་ོགཞིིའ་ི

ཐགོ་ལ་བདེ་སྤྱིདོ་བྱས་ན་དགསོ་པོ་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། ཡིངོ་རྐྱེནེ་ཞིབི་པོ་དེའ་ི

ནང་དུ་ཡིདོ་སྟབས་འད་ིགར་དམགིས་བསལ་བཤད་དགསོ་དོན་མ་ིའདུག 

 འདིའི་སྐོར་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གྱིི་གནས་ལུགས་རྣམས་

སྐྱབས་རྗེེ་ཁྲོི་བྱང་རིན་པོོ་ཆོེ་ལ་ཐད་ཀར་གསལ་པོོར་ཞུས་པོ་ཡིིན། 

སྐྱབས་རྗེ་ེརནི་པོ་ོཆོསེ་གསུང་དནོ་ལ། དའེ་ིསྐརོ་ལ་བརྟེག་དཔྱོད་ནན་

ཏིན་བྱས་པོ་རདེ། གནས་ཆུང་ཆོསོ་སྐྱངོ་འགག་དགོ་སར་བཀའ་ལུང་

བསླུ་བ་གཏིན་ནས་མེད། ད་ེག་ནང་བཞིནི་གཟིམི་ཆུང་ལྷ་མོའ་ིསྐུ་མདུན་

ཟིན་བརྟེག་བསྒྲིལི་བ་རདེ། སྐུ་ཐང་འད་ིྋགངོ་ས་ལྔ་པོ་ཆོནེ་པོ་ོཞིངི་

ལ་གཤེགས་སྐབས་ལྗོགས་དབུགས་བསྡུས་ཚར་རྗེེས་ཕོ་བྲང་རྩོིག་འཕྲེོ་

སགོས་འགན་ཆོནེ་པོ་ོབབས་པོ་ཡིནི་སྟབས། སྡེ་ེསྲིདི་འུ་ཐུག་ནས་གསལོ་

འདེབས་བྱེད་སྐབས་རྒྱལ་བ་ལྔ་པོ་སླར་ཡིང་ཐེངས་གཅིག་སྐུ་སོས་ཏིེ་སྡེེ་

སྲིདི་ལ་ཁྱེེད་རང་ད་ེཙམ་སམེས་ངལ་མ་ིདགསོ། 

 སྤྱིིར་བཏིང་དོན་དག་རྣམས་ཁྱེེད་རང་གི་བློོ་གྲོོས་ཀྱིིས་ཐག་

གཅོད། ཐག་གཅདོ་མ་ཐུབ་པོའ་ིརགིས་རྣམས་རྒྱལ་བ་དག་ེའདུན་རྒྱ་
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མཚོའི་ཐུགས་དམ་གྱིི་རྟེེན་དཔོལ་ལྡན་ལྷ་མོའ་ིསྐུ་ཐང་འདིའི་མདུན་ལ་ཟིན་

བརྟེག་བསྒྲིལི་ནས་ཐག་གཅདོ་གྱིསི་ཞིསེ་གསུངས་པོ་རདེ། ད་ེལྟ་བུའ་ི

སྐུ་ཐང་འདིའི་མདུན་དུ་ཟིན་བརྟེག་བསྒྲིིལ་ནས་ད་ལྟའི་བར་བསླུ་བ་གཏིན་

ནས་བྱུང་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། དགག་བྱ་དགསོ་པོ་ཞིགི་ཏིན་ཏིན་ཡིདོ་པོ་ཡིནི་

གྱི་ིརདེ། ཅསེ་སྐྱབས་རྗེ་ེརནི་པོ་ོཆོ་ེརང་གསི་གསུངས་བྱུང༌། 

 ཡིང་ཁ་ཤས་ཀྱིིས་དེའི་གནས་ཚུལ་མ་ཤེས་པོར་རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ོཆོ་ེབཤསེ་གཉེནེ་བསྟནེ་ཚུལ་ལགོ་ཡིདོ་པོ་རདེ། རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆོསེ་

ཡིོངས་འཛིན་རྣམ་གཉེིས་ལ་ངོ་རྒོོལ་ཞུ་གི་ཡིོད་ལུགས་བཤད་ཀྱིི་ཡིོད་

ཚདོ་འདུག གང་བཤད་ཀྱིང་ངསོ་ལ་ཁྱེད་པོར་མ་ིའདུག དཔོང་པོ་ོགཉེསི་

ཀྱི་ིགཙ་ོབ་ོབཟུང༌། ཞིསེ་པོ་ལྟར་རང་ངསོ་ནས་མ་ནརོ་བ་ཞིགི་བྱས་ན་ད་ེ

ག་རདེ། འགའ་ཞིགི་གསི་མ་ཤསེ་པོར་གང་འདྲེ་ཡིནི་ནམ་སྙིམ་པོ་དྲེན་

སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། དའེ་ིགནས་ཚུལ་ད་ེལྟར་རདེ། ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟིད་སྐྱབས་རྗེ་ེ

རནི་པོ་ོཆོ་ེརང་ལ་ངསོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང༌། ཁྲོ་ིབྱང་རནི་པོ་ོཆོརེ་ཆོ་བཞིག་ན་

སྐྱབས་རྗེ་ེཕ་བངོ་ཁའ་ིསྲིས་ཀྱི་ིཐུ་བ་ོརདེ། བློ་མའ་ིཕྱིག་བཞིསེ་ལྟར། རྒྱལ་

ཆོནེ་གཙ་ོབ་ོབསྟནེ་པོ་གནང་ག་ིཡིདོ་པོ་རདེ། 

 ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟིད། སྐུ་ཐགོ་གངོ་རམི་ནས་རྒྱལ་ཆོནེ་དང་འབྲལེ་

བ་ཡིདོ་པོ་ཞིགི་རདེ་མ་གཏིགོས། སྔར་མདེ་གསར་སྤྲོསོ་གནང་བ་མ་རདེ། 

ད་ེཡིནི་སྟབས། རྒྱལ་ཆོནེ་བཞིག་པོ་གནང་དགསོ་ཀྱི་ིམ་རདེ། འནོ་ཀྱིང༌། 

དགོངས་པོའི་ནང་གཙོ་ཆོེ་ཆུང་གི་ངོས་འཛིན་གནང་སྟངས་མ་འཕྱུགས་

པོ་ཞིགི་གནང་དགསོ་གལ་དང༌། སྐྱབས་རྗེ་ེརནི་པོ་ོཆོ་ེསྐུ་ཚ་ེའདརི་མཛད་
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འཕྲེནི་མཐར་ཕྱིནི་པོ་རདེ་དེ། སྐུ་ཐགོ་རྗེསེ་མ་ཚརོ་གང་འདྲེ་ཡིངོ་མནི་

ཆོ་མ་མཆོིས་སྟབས་དགོངས་བཞིེས་གནང་དགོས་ཀྱིི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་

བྱུང༌།jམཆོན།

 ངསོ་ཀྱི་ིའད་ིཁ་ཤས་ཀྱིསི་བྱདེ་སྤྱིདོ་ལྟར། མདུན་ལ་བཤད་མ་

ནུས་པོར་རྒྱབ་བཤད་བརྒྱབ་པོ་དེ་འདྲེ་དང༌། འགྲོ་ོས་ལ་བཏིང༌། མ་འགྲོ་ོ

སར་འཁུམས་བསྡེད་པོ་ད་ེའདྲེ་མནི། སྤྱིིའ་ིགནས་སྟངས་ད་ེའདྲེ་ཞིགི་

རདེ་འདུག ཁྱེདེ་རང་ཚ་ོའདརི་བྱེས་པོ་གྲྭ་ཚང་ཡིནི་ཀྱིང་འདྲེ། སྨོད་པོ་

གྲྭ་ཚང་ཡིནི་ཀྱིང་འདྲེ། བྱ་ེབྲག་ཁང་ཚན་ས་ོས་ོཡིནི་ཀྱིང་འདྲེ། སྔར་གྱི་ི

དགོན་པོ་གྲྭ་ཚང་དང་ཁང་ཚན་སོགས་ཕྱིག་འདེབས་མཁན་དེས་བཀའ་

བསྒོོས་གཉེེར་གཏིད་ཡིོད་པོའི་སྲུང་མ་གང་ཡིིན་པོ་དེ་ལ་གཙ་ོབ་ོབཟུངས། 

ད་ེམནི་གསར་སྤྲོསོ་མང་པོ་ོབྱདེ་དགསོ་དནོ་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། 

 སོ་སོ་སྒོེར་གྱིི་ཐོག་ཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པོའི་ལས་སྐལ་གྱིི་ཐོག་

ནས་དགོས་པོ་རྒྱུ་མཚན་མིག་མཐོང་ལག་ཟིིན་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པོ་ཞིིག་

ཡིདོ་ན་ན་ིདམགིས་བསལ་རདེ། ད་ེམནི་འདྲེ་མ་ིའདྲེ་མང་པོ་ོབྱས་ན་

ཡིག་ཏུ་མ་ཕྱིནི་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་ོག་ིརེད། ངསོ་ཀྱིསི་ཀྱིང་ད་ེའདྲེ་བྱདེ་གྲོབས་

བྱས་པོ་རདེ། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པོ་ཞིསེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པོའི་

མངི་ཡིདོ་མཁན་དའེང་རྨངོས་པོའ་ིའགོ་ལ་ཚུད་གྲོབས་བྱས་པོ་རདེ། ཁྱེདེ་

རང་ཚ་ོཡིང་རྨངོས་པོའ་ིའགོ་ལ་ཚུད་རྒྱུའ་ིཉེནེ་ཁ་ཡིདོ་པོ་རདེ། ད་ེལ་ཚང་

མས་གཟིབ་གཟིབ་བྱདེ་དགསོ། 

 གཞིི་ནས་རྒྱལ་ཆོེན་གྱིི་ལོ་རྒྱུས་དེ་རྩོ་བ་གནས་ཆུང་ཁུངས་
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སུ་བགྲོངས་ནས་རྒྱལ་ཆོེན་ཚད་མ་ཡིིན་པོ་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱིི་ཡིོད་པོ་རེད། 

ཐགོ་མ་སྐུལ་མཁན་ཡིང་གནས་ཆུང་ག་ིའཕྲུལ་དང༌། བར་དུ་པོཎ་ཆོནེ་

བསདོ་གྲོགས་ལའང་ཞུས་པོའ་ིལ་ོརྒྱུས་དང༌། ཐ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་གྲོགས་པོ་

རྒྱལ་མཚན་ལའང་རྐྱེེན་ཞིིག་འཕྲེད་པོ་གནས་ཆུང་གིས་བཟིོས་པོའི་སྐད་

ཆོ་ཞིགི་ཡིདོ་པོ་རདེ། གནས་ཆུང་ལ་རྒྱབ་རྟེནེ་བཅལོ་དགོས་ཡིདོ་ན། ད་

ལྟ་གནམ་འདིའི་ཁ་འགོ་ལ་གནས་ཆུང་རྒྱུས་ཡིོད་ངོས་ལས་ལྷག་པོ་ཡིོད་

པོ་མ་རདེ། རང་ངསོ་ནས་བསམ་བློ་ོབཏིང༌། བརྟེག་དཔྱོད་བྱས་པོ་ན་

གནས་ཆུང་ག་ིརྒྱབ་སྐྱོར་རྩོ་བ་ནས་མ་ིའདུག དང་པོ་ོའཆོར་གཞི་ིཞིགི་

བཏིིང་འདུག འནོ་ཀྱིང༌། འཆོར་གཞིི་ད་ེབར་ཆོད་ཀྱི་ིདབང་གསི་ལམ་

ལ་ཕྱིནི་མ་ིའདུག ངསོ་ལ་མངནོ་ཤསེ་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ་ད།ེ འནོ་ཀྱིང༌། 

ཕྱིགོས་མང་པོ་ོཞིགི་ནས་བརྟེག་དཔྱོད་ནན་ཏིན་བྱས་པོ་ཡིིན། གཅགི་

བྱས་ན། ངསོ་མག་ོམཁྲོགེས་པོ་ོལྟ་བུ་རདེ། བློ་མས་གསུངས་པོ་ཡིནི་ན་

ཡིང༌། རྗེ་ེརནི་པོ་ོཆོསེ་ག་ར་ེགསུངས་འདུག ཕན་ཚུན་བསྡུར་ནས་བརྟེག་

དཔྱོད་བྱདེ་ཀྱིི་ཡིདོ། ད་ེག་ནང་བཞིནི་ཆོསོ་སྐྱངོ་གཅགི་གསི་གསུངས་

པོ་དརེ་ལམ་སང་ཆོ་བཞིག་ག་ིམདེ། བསམ་བློ་ོབཏིང༌། མ་ོའདྲེ་ཡིང་

བརྒྱབ། ཏིན་ཏིན་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་མ་གཏིགོས། ཧ་ར་ེཧ་ོརེའ་ིཐགོ་ནས་འགྲོ་ོ

ག་ིམདེ། ངསོ་ཀྱི་ིགཤསི་ཀ་ཁ་ོརང་ད་ེག་རདེ། 

 གནས་ཆུང་ལ་ཆོ་བཞིག་ན། ད་ེསྔ་བོད་དང་རྒྱ་གར་དུ་འབྱརོ་

རྗེེས་བཅས་སྔ་ཕྱིིར་ཡིེ་ཤེས་འདྲེོངས་པོོ་ཕེབས་ཀྱིི་ཡིོད་མེད་དགའ་གདོང་

ལ་སྐད་ཆོ་དྲེསི་པོར། བློསོ་གཙང་མ་བཀལ་ཆོགོ་པོ་ཡིདོ་ཅསེ་གསུངས་



392

བྱུང༌། འགའ་ཞིགི་ག་ིབསམ་པོར། ངསོ་ཀྱིསི་རྣ་བ་སྲིབ་པོ་ོབྱས་ནས་

གནས་ཆུང་ག་ིཁ་ལ་ཉེན། གནས་ཆུང་དང་ཤུགས་ལྡན་གཉེསི་ཕལ་བའ་ི

ཕྲེག་དོག་ལྟ་བུས་མ་མཐུན་པོའི་རྐྱེེན་གྱིིས་བྱུང་བའི་བཟིོ་ལྟ་བུ་དྲེན་གྱིི་

ཡིདོ་ཚདོ་རདེ། ད་ེའདྲེ་མ་རདེ། རྩོ་བ་ཐུག་ས་ད་ེདཔོལ་ལྡན་ལྷ་མརོ་ཐུག་

བསྡེད་པོ་ཞིགི་རདེ། 

 གཞིན་ཡིང༌། ང་རང་ཚ་ོདག་ེལུགས་པོས་ཐ་སྙིད་ཚད་གྲུབ་ཁས་

བློངས་ན་འཇིག་རྟེེན་ཡིོངས་གྲོགས་ཀྱིི་གྲོགས་ཚོད་དེར་ང་ཚོས་བསྟུན་

དགསོ་པོ་རདེ། གསང་བ་བསམ་གྱིསི་མི་ཁྱེབ་པོ་ཟིརེ་བ་ད་ེཁག་ཁག་

རདེ། ས་མཐནོ་པོརོ་གནས་པོའ་ིབྱང་འཕགས་ཚསོ་སྐད་ཅགི་བསྐལ་པོ་

དང༌། བསྐལ་པོ་སྐད་ཅགི་ལ་བྱནི་གྱིསི་བརླབས་པོ་དེ་ལ་གཞིརི་བཞིག་

དགསོ་བྱུང་ན། ཐ་སྙིད་ཀྱི་ིརྣམ་གཞིག་ཐམས་ཅད་འཇགི་འགྲོ་ོགི་རདེ་

ཅསེ་ཁ་སང་གསརེ་ཕྲེངེ་ནང་ཐཽན་པོ་ལྟར་རདེ། ད་ེབཞིནི་དུ། ད་ེབཞིནི་

གཤེགས་པོ་ཁོ་ནའི་ནང་ཕན་ཚུན་གྱིི་སྤྱིོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པོའི་གསང་བ་

བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱེབ་པོ་དེ་གཞིི་ལ་བཞིག་ནས་ང་ཚོས་སྤེངས་བློངས་བྱེད་

ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ། 

 ང་ཚོས་འཇིག་རྟེེན་ཡིོངས་སུ་གྲོགས་པོའི་རྣམ་གཞིག་དེའི་ཐོག་

ནས་འགྲོ་ོདགསོ། ད་ེཕྱིནི་པོ་ཡིནི་ན། དང་པོརོ་ད་ལྟའ་ིརྒྱལ་ཆོནེ་ད་ེསྤྲུལ་

སྐུ་གྲོགས་པོ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ིསྐྱ་ེརྒྱུད་ཡིནི་མནི་ཐ་ེཚམོ་རདེ། སྤྲུལ་སྐུ་

གྲོགས་རྒྱན་འདུལ་འཛིན་གྲོགས་པོ་རྒྱལ་མཚན་གྱིི་སྐྱེ་སྲིིད་ཡིིན་མིན་ཐེ་

ཚམོ་རདེ། སྤྲུལ་སྐུ་གྲོགས་པོ་རྒྱལ་མཚན་དང་རྒྱལ་བ་ལྔ་པོ་གཉེསི་མ་
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འགྲོིགས་པོ་ཞིིག་གི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་ཆོགས་པོ་རེད་མ་གཏིོགས་

འགྲོགིས་ནས་བྱུང་བ་ཞིགི་མ་རདེ། ད་ེལྔ་པོ་ཆོནེ་པོོའ་ིརྣམ་ཐར་ཀློོག་ན་

ཤསེ་ཀྱི་ིརདེ། ཡིངོས་གྲོགས་རྣམ་ཐར་ནང་ཡིདོ་པོ་ད་ེགདུལ་བྱ་བློ་ོདམན་

པོའ་ིངརོ་རམ། འཇགི་རྟེནེ་ཡིངོས་གྲོགས་ཀྱི་ིདབང་དུ་བྱས་པོ་རདེ། 

 གསང་བ་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱེབ་པོའི་གནས་ཚུལ་དེ་མིན་པོའི་

ཐུན་མངོ་མ་ཡིནི་པོ་ཞིགི་ཡིདོ་པོ་རདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་པོ་ཡིནི་ན། སྔནོ་ལ་ང་

ཚ་ོགསང་བ་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱེབ་པོའི་གནས་ཚུལ་ལོངས་སྤྱིོད་ཐུབ་པོའི་

རྒྱུད་ཚདོ་མཐ་ོརུ་ཐངོས་དང༌། ད་ེབྱུང་ན། གསང་བ་བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་

པོའ་ིགནས་ཚུལ་ད་ེང་ཚསོ་ལོངས་སྤྱིདོ་ཆོགོ་ག་ིརདེ། ང་རང་ཚོའ་ིརྒྱུད་

ཚོད་ཐ་མལ་པོར་བསྡེད་ཕྱིིན་ཆོད་འཇིག་རྟེེན་ཡིོངས་གྲོགས་ཀྱིི་གནས་

ཚུལ་དེ་ལ་བསྟུན་ནས་འགྲོོ་དགོས་པོ་རེད་མ་གཏིོགས་ལོངས་སྤྱིོད་པོ་པོོ་

ཐ་མལ་ལ་གནས། སྤྱིད་བྱའ་ིཆོསོ་ད་ེགསང་བ་བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་པོའ་ི

དབང་དུ་བྱས་ན་ལངོས་སྤྱིོད་ཐབས་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། 

 སྤྱིརི་ཆོསོ་སྲུང་སྐརོ་རྒྱུད་སྡེ་ེཚ་ོནས་གསུངས་ཤངི༌། ད་ེན་ིརང་

ཉེིད་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་དང་ལྡན་པོའི་སྒོོ་ནས་ཆོོས་སྲུང་བྲན་དུ་བཀོལ་ནས་

ཞིི་སོགས་ཀྱིི་ལས་སྒྲུབ་ཚུལ་བཤད་དེ་རང་གཞིན་གྱིི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པོའི་

ཐབས་སུ་འགྲོ་ོབ་ཡིནི། རང་ལ་ད་ེའདྲེའི་ནུས་པོ་མདེ་པོ་ཞིགི་གསི་རྔ་

གགོ་རྡལོ་རྡལོ་བརྡུང་ཡིང་ད་ེཙམ་ཕན་ཐགོས་ཡིངོ་ར་ེམདེ། 

 དེ་བས་རང་རང་སོ་སོས་ལས་འབྲས་ལ་ཞུ་དག་བཏིང་ཐོག་

སྐྱབས་འགྲོོ་ལ་ནན་ཏིན་བྱེད་ན་ཁ་ཡིོད་ལག་ཡིོད་ཕན་ཐོགས་ཆོེ་བ་ཙམ་
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དུ་མ་ཟིད། ནང་པོའ་ིརྣམ་པོ་ཡིང་ཐནོ་ཆོ་ེབ་ཡིངོ༌། ལྷག་པོར་བློ་ོདམན་

ལས་དང་པོོ་བ་ཚེ་འདིར་ལྟོ་གོས་ཀྱིི་འདུན་པོ་ཞིེ་ཕུགས་སུ་བཅངས་པོ་

ཚསོ་སྟནོ་པོ་བཅམོ་ལྡན་འདས་ལ་བརྟེནེ་ནས་ཚ་ེསྒྲུབ། ནོར་སྒྲུབ་དང༌། 

ཚོང་འཁོས་ལམ་འགྲོོ་ཡིོང་བའི་གསོལ་མཆོོད་བྱེད་ཆོོག་མེད་སྟབས་

འགག་ལ་ཐུག་དུས་སྟོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལས་ཀྱིང་ལྷ་འདྲེེ་རྣམས་

ཁ་ཚ་དགསོ་གཏུགས་ཀྱི་ིམཁ་ོཕན་ཆོ་ེབར་མཐངོ་ཞིངི༌། ད་ེདག་ལ་ཞི་ེ

ཕུགས་ནས་བློ་ོགཏིདོ་བྱདེ་པོ་ཡིངོ་ཉེནེ་ཆོ།ེ ད་ེའདྲེ་བྱུང་ན། ནང་པོའ་ི

སྐྱབས་འགྲོ་ོགཏིངོ་བ་རདེ། སྐྱབས་འགྲོ་ོགཏིངོ་ན་ནང་པོའི་གྲོལ་ནས་བུད་

འགྲོ་ོབའ་ིཉེནེ་ཁ་ཡིང་ཤནི་ཏུ་ཆོནེ་པོ་ོཡིནི་པོས་གཟིབ་གཟིབ་བྱདེ་དགསོ། 

 དེ་ཚོའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་པོའི་ཐོག་ནས་འཇུག་ལྡོག་བྱེད་

དགསོ། འནོ་ཀྱིང༌། ཁྱེེད་རང་ཚོའ་ིགྲོས་ནས་རྒྱལ་ཆོནེ་གྱི་ིསྲིོག་གཏིད་

ཞུས་ཟིནི་པོའ་ིརགིས་ཡིདོ་ན་དོར་དགསོ་པོ་མ་རདེ། ད་མུས་བསྟནེ་ན་

འགྲོགིས། འནོ་ཀྱིང༌། སྤྲོསོ་པོ་ཆོནེ་པོ་ོདང༌། ཆོོས་སྐྱངོ་ག་ིརྗེ་ེབ་ོལྟ་བུ་ཡིནི་

པོའི་རྣམ་པོ་མི་དགོས་པོ་བྱས་ཏིེ་གནས་སྟངས་ངོ་མར་གཞིིགས་པོའི་

ཐོག་ནས་སྲུང་མའི་གོ་རིམ་མ་འཆོོལ་བའི་བསྟེན་ལུགས་ཤིག་བྱས་ན་

ཡིག་པོ་ོརདེ། སྲིགོ་གཏིད་ཞུས་མདེ་པོའ་ིརགིས་ཡིནི་ན་ན་ིསྐ་ེའཁྱེརེ་ནས་

ཞིགས་པོ་ཉེ་ོབའ་ིབཟི་ོལྟ་བུ་བྱས་ནས་དགསོ་པོ་གང་ཡིང་མ་ིའདུག 

 དེ་ལས་བཀའ་གདམས་པོའི་ཕྱིག་བཞིེས་དེ་ཡིག་ཤོས་རེད། 

བསྟན་པོའ་ིབདག་པོ་ོཡིནི་པོས་ཐུབ་པོ་བཅམོ་ལྡན་འདས། སྙིངི་རྗེ་ེཆོནེ་

པོའོ་ིལྷ་ཡིནི་པོས་འཕགས་པོ་སྤྱིན་རས་གཟིགིས། འཕྲེནི་ལས་ཀྱི་ིལྷ་
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ཡིནི་པོས་རྗེ་ེབཙུན་སྒྲིལོ་མ། བར་ཆོད་སལེ་བའ་ིལྷ་ཡིནི་པོས་མི་གཡི་ོབ་

ཞིསེ་གསུངས་པོ་ལྟར། བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞི་ིདང༌། དའེ་ིསྟངེ་དུ་སྐྱསེ་

བུ་གསུམ་མམ་སྡེེ་སྣོད་གསུམ་བྱས་ཏིེ་ལྷ་ཆོོས་བདུན་ལྡན་ཞིེས་པོ་དེ་མ་

གཏིོགས་རྒྱལ་བཙན་སོགས་ལ་བསང་དང་གསེར་སྐྱེམས་སོགས་ཀྱིི་

སྤྲོསོ་པོ་གང་ཡིང་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། 

 ང་རང་ཚོ་རྟེོགས་པོ་བློ་མ་གོང་མ་ཚོ་ནང་བཞིིན་ཡིང་མ་རྙིེད། 

གསོལ་གསོལ་མཆོོད་མཆོོད་ནི་བློ་མ་གོང་མ་ཚོས་མ་འབྱོན་པོ་མང་པོོ་

ཞིགི་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། འཕྲེནི་ལས་དང་དངསོ་གྲུབ་ན་ིཐབོ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་

མ་རདེ། རྒྱལ་ཆོནེ་སྐརོ་ད་ེའདྲེ་ཞིགི་ཡིནི། ངསོ་ནས་འདརི་ནང་ཚགས་

བྱས་ནས་ཞུས་པོ་ཡིནི་མ་གཏིགོས། ཁྱེབ་སྤེལེ་བྱས་ནས་མང་པོ་ོཞིགི་

བཤད་ན་དགསོ་པོ་མི་འདུག བཤད་དགསོ་ས་ཞིགི་ཡིནི་ན་མག་ོའཚསོ་

པོའོ་ིཐགོ་ནས་ཆོ་ཚང་བཤད། ད་ེམནི་རང་བཞིིན་གནས་ཚུལ་ལྟ་བུ་བྱས་

ཏི་ེགང་བྱུང་དུ་བཤད་མ་ིདགསོ་པོ་བྱས་ན་ཡིག་པོ་ོརདེ།’’jམཆོན། 

ཅསེ་སགོས་བློང་དོར་བྱདེ་སྒོོའ་ིབཀའ་སླབོ་ཞིབི་རྒྱས་སྩལ། 

 ད་ེརྗེསེ་གཞིསི་ཁངོས་འདབས་འབྲལེ་དགནོ་སྡེ་ེཁག་དང༌། བཟི་ོ

ལས་སྡེེ་ཚན་ཁག་བཅས་སུ་གཟིིགས་སྐོར་བསྐྱངས་ཏིེ་དགེ་འདུན་པོ་དང་

གཞིིས་མི་རྣམས་ནས་ཕེབས་སྐྱེལ་དང་བཅས་ཆོིབས་ཐོན་གྱིིས་ཧོན་

སུར་བདོ་མིའ་ིགཞིསི་ཆོགས་སུ་ཞིབས་སརོ་བཀདོ་པོ་དང༌། རྒྱུད་སྨོད་

གྲྭ་ཚང་དང༌། རྫངོ་དགའ་ཆོསོ་སྡེ།ེ ཚསེ་བཅུའ་ིལྷ་ཁང༌། སྨོན་ཁང༌། རུམ་

འཐག སླབོ་གྲྭ་བཅས་སུ་གཟིགིས་སྐརོ་དང༌། རྒྱུད་སྨོད་ཚགོས་མགནོ་དུ་
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ཞིབས་སརོ་བཀདོ་ད་ེཞིལ་འདནོ་གནས་བཅུ་དང༌། ཞིབས་བརྟེན་བཅས་

གསུངས། རྒྱུད་གྲྭའ་ིམདུན་ཐང་དུ་སརེ་སྐྱ་མ་ིམང་ཚང་འཛམོས་ལ་བྱང་

ཆུབ་སམེས་བསྐྱདེ་ཀྱི་ིཆོསོ་འབྲལེ་དང༌། བཀའ་སླབོ་སྙིངི་བསྡུས་སྩལ་

རྗེསེ་ཀ་ོལ་ེསྒོལ་ (Kollegal) བདོ་མིའ་ིགཞིསི་ཆོགས་སུ་ཞིབས་སོར་

བཀདོ།  

 དེར་གཞིིས་ཁོངས་སེར་སྐྱ་མི་མང་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་

ཀྱི་ིཆོོས་འབྲལེ་དང་ཡིགི་དྲུག་བཟླས་ལུང༌། གསར་བཞིེངས་དམར་ནག་

གཉེསི་ཀྱི་ིམགནོ་ཁང་ལ་རབ་གནས་བསྐྱངས། གཞིསི་སྤྱིིའ་ིཞིབས་རམི་

ཆོེད་གསར་བཞིེངས་ཁང་བུ་བརྩོེགས་པོའི་མཆོོད་རྟེེན་ལ་རབ་གནས་

དང༌། རུམ་འཐག་དང༌། སླབོ་གྲྭ། སྨོན་ཁང༌། མ་ཎིའ་ིལྷ་ཁང་ལ་བྱནི་

འབབེས་ཕྱིག་ནས། གྲོངོ་གསར་ཨིང་ཉེརེ་གཅགི་པོར་ཞིབས་བཅགས་

དང་མི་ཁྱེིམ་ཁག་འགར་གཟིིགས་ཞིིབ་ཀྱིིས་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་

སོགས་བཀའ་རྩོད་བསྐྱངས་ཏིེ་ལྡི་ལི་བརྒྱུད་ངྷ་རམ་ས་ལ་བཞུགས་སྒོར་

ཕ་ོབྲང་དུ་ཞིབས་སརོ་བད་ེབར་བཀདོ། 

༤༽ལ་དྭགས་ཁུལ་དུ་ཆེབིས་བསྒྱུརོ་བསྐྱངས་པེ། 

 ལོ་ཤས་སྔོན་ལ་དྭགས་ཟིངས་དཀར་ཁུལ་དགོན་ཡུལ་སྤྱིི་ནས་

གསལོ་འདབེས་སྙིན་སངེ་ཞུས་དོན་ལྟར། ༡༩༨༠ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡༧ ཉེནི་

བཞུགས་སྒོར་ནས་ཆོབིས་བསྒྱུར་གྱིསི་འཇའ་མུ་ཀ་ཤ་ིསྨོརི་ (Jammu 
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and Kashmir) དུ་བོད་ནས་འབྱརོ་བའ་ིཁ་ཆོ་ེཚོའ་ིསྡེདོ་སྒོར་དུ་ཆོབིས་

བསྒྱུར་ཞིབས་བཅགས་དང་སྦྲགས། ཁངོ་ཚའོ་ིགནས་སྟངས་ལ་གཟིགིས་

སྐོར་དང་འབྲེལ་འཚོ་ཐབས་རང་མགོ་ཐོན་པོའི་ཧུར་བསྐྱེད་དགོས་པོའི་

ལམ་སྟནོ་མཛད། 

 ཚསེ་ ༢༠ ཉེནི་ཁ་ཆོ་ེགྲོངོ་ཚ་ོདཀར་དཀྱིལི་ (Kargil) དུ་མང་

ཚོགས་འདུ་འཛོམས་སར་རང་རེ་ཚང་མ་བདེ་བ་འདོད་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་

མ་ིའདདོ་པོ་གཅགི་གྱུར་ཡིནི་པོ་དང༌། བད་ེབའ་ིརྒྱུ་བསྒྲུབ་ཕྱིགོས་ཐབས་

ཤསེ་སམ། བཞིེད་པོ་འདྲེ་མནི་ཡིདོ་པོ་ད་ེདག་རང་རང་འདདོ་མསོ་བཞིིན་

བྱདེ་པོར་ཕན་ཚུན་བཀག་འགགོ་བྱདེ་དནོ་མདེ། ཆོསོ་ལུགས་འདྲེ་མནི་

འཐནེ་འཁྱེརེ་དང༌། ཆོསོ་ལུགས་གཅགི་གྱུར་ཡིནི་ཡིང་ནང་གསསེ་འདྲེ་

མིན་གྱིི་འཐེན་འཁྱེེར་བྱེད་པོ་ནི་ཧ་ཅང་ནོར་འཁྲུལ་ཡིིན་པོས་ཚང་མས་

ཕན་ཚུན་མཛའ་མཐུན་དམ་གཙང་དགོས་ལུགས་སོགས་སྩལ་ཏིེ་ལ་

དྭགས་ཟིངས་དཀར་དུ་ཕབེས་བཞུད་བསྐྱངས། 

 ཟིངས་དཀར་དུ་སེར་སྐྱ་སྟོང་ཕྲེག་བཅུ་ལྷག་འདུ་འཛོམས་ལ་

ཉེིན་དྲུག་བཞུགས་ཡུན་རིང་ཡིོན་ཏིན་གཞིིར་གྱུར་མའི་སྟེང་ནས་སྔོན་

འགྲོ་ོཐུན་མངོ་ལམ་སྦྱོངོ་ག་ིབཤད་པོ་དང༌། རྡུལ་ཚནོ་དཀྱིལི་འཁརོ་དང་

འབྲེལ་བའི་སྤྱིན་རས་གཟིིགས་དཔོལ་མོ་ལུགས་ཀྱིི་དབང་ཆོེན་སྟ་གོན་

དངསོ་གཞི་ིབཅས་སྩལ། 

 ས་གནས་ཡུལ་མི་སེར་སྐྱ་སྤྱིིས་བློ་མཆོོད་ཀྱི་ིཚགོས་འཁོར་དང་

འབྲལེ་བརྟེན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་བསྟུན། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས་
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ཕྱིི་ལོ་ནས་བཟུང་ད་ལམ་གྱིི་རྣམ་དཀར་དུས་མཆོོད་རྗེེས་དྲེན་ཆོེད་ས་

གནས་དེར་ལོ་ལྟར་རིས་མེད་འདུས་སྡེེ་ཁག་ནས་སྤྱིན་རས་གཟིིགས་ཀྱིི་

ཆོོ་ག་དང་སྦྲགས་སྨྱུང་གནས་ཉེིན་རེ་ཟུང་རྒྱུན་ཚུགས་བྱས་ལེགས་དང༌། 

དགོན་ཁག་གི་དགེ་འདུན་རྣམས་ནས་འདུལ་ཁྲོིམས་གཅེས་སྲུང་ཐོག་སོ་

སའོ་ིབསྟན་རྒྱུན་མ་ིཉེམས་གངོ་སྤེལེ། ཡུལ་མརི་འག་ོའདནོ་ཕན་གྲོོགས་

གང་ཆོ།ེ ཡུལ་མ་ིཚསོ་ཀྱིང་དགནོ་པོར་བཀུར་བསྟ་ིམཐུན་འགྱུར་དང༌། 

སྐབས་བབས་དགེ་སྐྱོན་གསལ་འདེབས་ཞུས་འསོ་ཀྱིང་འཛེམ་ཟིོན་མེད་

པོར་བྱས་ཏིེ་དོན་སྙིིང་དགོན་ཡུལ་ཕན་ཚུན་གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲོོགས་

ཐོག་ནས་ཆོོས་སྲིིད་ཀྱིི་བྱ་བཞིག་གོམས་གཤིས་བཟིང་པོོ་རྣམས་ཉེམས་

མདེ་རྒྱུན་འཛནི་དགོས་སྐརོ་གཞིནེ་སྐུལ་དང༌། ད་ེརྗེསེ་པོ་ིཔོ་ིསྟངེ་གུ་རུའ་ི

ལྷ་ཁང་དང༌། དཀར་ཆོ་དགནོ། པོད་སྡུམ་ས་གནས་སུ་ཁ་ཆོེའ་ིཆོོས་

ཚགོས་ཆུང་ངུ། པོད་སྡུམ་མཁར། འབྲུག་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་སྟག་ར་ིདགནོ། 

རང་ལྡུམ་དགོན་སོགས་ལ་རིམ་ཕེབས་ཀྱིིས་སོ་སོའ་ིརེ་འདོད་སྐོང་བར་

མཛད། 

 ཨི་ོརྒྱན་རྫོང་དུ་ཆོིབས་བསྒྱུར་གྱིིས་སྒྲུབ་གྲྭ་བཅུ་གྲོངས་དང་ལྷན་

གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་མཆོདོ་འབུལ་ཐུགས་སྨོནོ་དང༌། ལམ་འཁལེ་མ་ོཔོིའ་ི 

(Mobi) བྱམས་པོ་དང༌། ལ་ོཆོནེ་རནི་ཆོནེ་བཟིང་པོོའ་ིདགནོ་གནས་

ཉེམས་གས་ོཟིནི་པོ། ར་ིརྫངོ་དགནོ། གཡུ་རུ་དགནོ། ལ་ོཆོནེ་རནི་བཟིང་

ག་ིགདན་ས་ཨི་ཆོ་ིདགནོ། ཀླུ་འཁྱེལི་དགནོ། སྒོང་སྔོན་དགནོ། སླ་ེགྲོངོ་

ཁྱེརེ་ནང་ག་ིགཙུག་ལག་ཁང༌། དཔོ་ེཐུབ་དགོན། ཁྲོགི་རྩོ་ེདགནོ་བཅས་
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པོར་ཕབེས་བཞུད་ཀྱིསི་ས་ོསརོ་ཆོསོ་སྤྱིདོ་སླབོ་གཉེེར་དང༌། སྒྲིགི་ལམ་

ཀུན་སྤྱིོད་བཟིང་པོོ་དང་བ་འདྲེེན་པོ་དགོས་པོའི་སློབ་སྟོན་མཛད་ཅིང༌། 

ཁྲོིག་རྩོེར་གསར་བཞིེངས་བྱམས་ཆོེན་ལ་རབ་གནས་མཆོོད་འབུལ་དང་

འབྲལེ། སྤྱི་ིསྒོསོ་བསྟན་འགྲོོའ་ིབད་ེཐབས་ཆོདེ་ཟླ་རརེ་བྱམས་པོའ་ིསྤྱིན་

སྔར་དགེ་འདུན་བཞིི་གྲྭ་བརྒྱད་གང་རུང་ནས་བྱམས་ཆོོས་སྡེེ་ལྔ་དང༌། 

བཟིང་སྤྱིོད་སོགས་རྒྱུན་འདོན་ཐུབ་ན་གང་ལེགས་ཡིོང་རྒྱུའི་ལམ་སྟོན་

མཛད། 

 ད་ེརྗེསེ་མ་གྲོ་ོདགནོ་དང༌། སྟག་སྣ་དགནོ། ཧ་ེམ་ིདགནོ་བཅས་

སུ་རིམ་ཕེབས་ཀྱིིས་བྲག་ཐོག་དགོན་གྱིི་ཉེེ་འཁྲོིས་སུ་བསྟན་སྲིིད་བདེ་

ཐབས་ཆོེད་རང་གཞུང་ཆོོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱུ་གྲོོན་དང་ས་

གནས་ལ་དྭགས་གཞིིས་སྤྱིིས་བཀོད་འདོམས་འགོ་ཞིལ་བོད་ཕྱིོགས་སུ་

གཟིགིས་པོའ་ིལྷ་ཁང་དང་ནང་རྟེནེ་གུ་རུ་སྣང་སྲིདི་ཟིལི་གནནོ་དང༌། གུ་

རུ་པོདྨ་རྒྱལ་པོོ་བཅས་རྟེེན་དང་བརྟེེན་པོ་གསར་བཞིེངས་ལེགས་གྲུབ་

ཟིནི་པོར་དབུ་འབྱདེ། ཕུར་པོ་ཡིང་གསང་སྤུ་གྲོིའ་ིདཀྱིལི་འཁརོ་ཞིལ་

ཕྱིསེ་པོའ་ིསྒོ་ོནས་རྟེནེ་རྣམས་ལ་རབ་ནས་ཐགོ རྩོ་ེསྤྲུལ་རནི་པོ་ོཆོསེ་སྔནོ་

ནས་གསལོ་བཏིབ་བཞིནི། ྋགངོ་ས་ལྔ་པོ་ཆོནེ་པོོའ་ིགསང་བ་རྒྱ་ཅན་

ཉེེར་ལྔའི་ནང་ཚན་གུ་རུ་རྡ་ོརྗེེ་གྲོ་ོལོད་ཀྱིི་བཀའ་དབང་ཟིབ་མོས་སྐལ་ལྡན་

རྣམས་སྨོནི་གྲོོལ་གྱི་ིལམ་ལ་བཀདོ་པོར་མ་ཟིད། རྗེསེ་སུ་གུ་རུ་རྡ་ོརྗེ་ེགྲོ་ོ

ལདོ་ཀྱི་ིསྐུ་བརྙིན་གཅགི་གསར་བཞིངེས་བྱ་རྒྱུ་དང༌། གུ་རུའ་ིལྷ་ཁང་དུ་

རྒྱུན་མཆོདོ་ཚསེ་བཅུ་ཚུགས་ཐབས་དགསོ་སྐོར་སླབོ་སྟོན། ལམ་སྒྲིནོ་
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སླབོ་གྲྭར་གཟིགིས་སྐརོ་བསྐྱངས་པོར་འཛནི་སྐྱངོ་དང༌། སླབོ་གཉེརེ་ཡིར་

རྒྱས་གང་ལེགས་བྱུང་བར་བསྔགས་བརྗེོད་དང་སྦྲགས་མཐུན་རྐྱེེན་ཡིང་

སྦྱོརོ་གནང་མཛད། སླརེ་ཡིདོ་པོའ་ིཁ་ཆོ་ེཆོསོ་པོ་ཚསོ་གདན་ཞུས་ལྟར་

ཁོང་ཚོ་དང་ལྷན་དགོང་ཚིགས་ལ་རོལ་པོས་དགའ་དད་ཡིིད་སྤྲོོའ་ིརྣམ་

འགྱུར་གསལ་རྗེནེ་དུ་མངནོ།  

 ས་ཕུག་དགནོ་དང༌། ལ་དྭགས་རགིས་ལམ་སླབོ་གྲྭ། ཧནི་

བདོ་ས་མཚམས་སྐརོ་སྲུང་དང༌། དང་སླབོ་སྒོར་ས། བདོ་ཕྲུག་ཁྀྱེམ་སྡེ།ེ 

བསོད་ནམས་གླེིང་བོད་མིའི་གཞིིས་སྒོར་བཅས་སུ་རིམ་བཞིིན་ཞིབས་

བཅགས་མཐར། བསདོ་ནམས་གླེིང་མདུན་ཐང་དུ་བཞུགས་ཞིབས་འཁདོ་

བསྟུན། གཞིསི་སྤྱིསི་ལས་བསྡེོམས་སྙིན་སངེ་རྗེསེ་མང་ཚགོས་ལ་སྐབས་

བབས་བློང་དརོ་བྱདེ་སྒོོའ་ིབཀའ་སླབོ་སྩལ། 

 ལ་དྭགས་ནང་པོའི་ཆོོས་ཚོགས་ཀྱིིས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་

དནོ་ལྟར། ཞི་ིབའ་ིཚལ་ཕ་ོབྲང་དུ་སརེ་སྐྱ་སྟངོ་ཕྲེག་སུམ་ཅུ་སྐརོ་འདུ་

འཛམོས་སར་སྐྱབས་གསུམ་གྱི་ིང་ོསྤྲོདོ་དང༌། དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ིབསླབ་

བྱ། ཉེམས་ལནེ་བྱདེ་སྟངས་གསལ་བཤད་དང་སྦྲགས། སངས་རྒྱས་

ཆོསོ་ཚགོས་མའ་ིསྟངེ་ནས་སྨོནོ་སམེས་བསྐྱདེ་ཆོགོ་མཛད་པོ་དང༌། བདོ་

རྗེའེ་ིཆོོས་རྒྱལ་གྱི་ིགདུང་རྒྱུད་བཞུགས་ཡུལ་ཏིགོ་ཕ་ོབྲང་དང༌། ཉེ་ིའཁྲོིས་

དགནོ་པོ་བཅས་སུ་ཡིང་ཆོབིས་བསྒྱུར་གཟིགིས་སྐརོ་བསྐྱངས། 

 ལ་དྭགས་ཁུལ་གནའ་དུས་ཀྱི་ིརལོ་ཆོ་རྡ་མ་དང༌། སུ་སྣ་ཞིསེ་

པོའི་རྒྱ་གླེིང་གཏིོང་མཁན་འགའ་ཤས་ཡིོད་པོ་ཁོང་ཚོར་ཡུལ་མི་བྱིངས་
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ནས་རིགས་རུས་དམའ་བར་བརྩོིས་ཏིེ་མཐོང་ཆུང་ཁྱེད་གསོད་བྱེད་པོར་

དགོངས་བཞིེས་ཀྱིིས་ཁོང་ཚོའི་སྡེོད་གནས་སུ་ཆོེད་དུ་ཞིབས་བཅགས་

ཐགོ གསལོ་འབྲས་འདགེས་བཞིསེ་སྐབས་ལ་དྭགས་ཀྱི་ིབློ་སྤྲུལ་དང་

དཔོནོ་རགིས་ཁག་ཀྱིང་ལྷན་བཅར་ཡིདོ་སྟབས། གསལོ་འབྲས་མཉེམ་

བཞིསེ་གནང་ཐགོ མགནོ་པོ་ོགང་ཉེདི་ནས་སྐུ་ཆུང་སྲིདི་སྐབས་རྡ་མ་

རྡུང་གནང་མཛད་ལུགས་དང༌། ཁངོ་ཚའོ་ིརྡ་མ་གཅགི་ལ་ཕྱིག་འཆོང་སྟ་ེ

ཐེངས་འགའ་ཤས་རྡུང་གནང་མཛད་དེ་གནའ་དུས་ཀྱིི་རོལ་མོའ་ིབྱེ་བྲག་

འདི་དག་འབུད་རྡུང་བྱེད་པོ་ལ་རིགས་དམའ་བར་ལྟ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་

ཡིང་མདེ་པོས། ཕྱིནི་ཆོད་ཡུལ་མ་ིཚསོ་ཁངོ་ཚརོ་མཐངོ་ཆུང་ཁྱེད་གསདོ་

བྱས་ན་མི་འགྲོགིས་ལུགས་མཛུབ་སྟནོ་ང་ོསྤྲོདོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་ལ་དྭགས་

ནང་པོའ་ིཆོསོ་ཚགོས་ཀྱིསི་གདན་ཞུ་སྣ་ེལནེ་སར། དངེ་སང་སྔར་དང་

མ་ིའདྲེ་བར་མ་ིམང་ག་ིཤསེ་ཡིནོ་ཡིར་རྒྱས་འགྲོ་ོབཞིནི་པོར་བརྟེནེ། རསི་

མེད་ཆོོས་བྱེད་དགེ་འདུན་རྣམས་ནས་འདུལ་ཁྲོིམས་དང་མཐུན་པོའི་ཀུན་

སྤྱིོད་བཟིང་པོོའ་ིཐོག་རང་རང་བློ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིི་ཕྱིག་བཞིེས་སྲིོལ་

བཟིང་ཁག་ཉེམས་ལནེ་ཚུལ་བཞིནི་དགསོ་གལ་ལས། དུས་རབས་དང་

མི་འཚམས་པོའི་སྤྱིོད་ཚུལ་བཟུང་ན་མི་འཐུས་པོའི་སློབ་སྟོན་རྒྱུན་མར་

གནང་དགསོ་པོའ་ིགཞིནེ་སྐུལ་མཛད། 

 ལ་དྭགས་ཡུལ་མི་རྣམས་ཆོོས་དད་ཧ་ཅང་ཆོེ་སྟབས་དངོས་

གཞིིའི་ཆོོས་འབྲེལ་ཁག་ཙམ་མིན་པོར་ཕར་ཚུར་ཆོིབས་བསྒྱུར་འགྲུལ་

བཞུད་ཕེབས་ལམ་ས་གནས་སོ་སོར་མང་ཚོགས་ཇི་སྙིེད་འདུ་འཛོམས་
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ཡིདོ་ཁག་ས་ོསརོ་ཡིང་སྐྱབས་འགྲོ་ོདང་མ་ཎ་ིསོགས་ཀྱིི་ལུང་དང༌། དགེ་

བཅུའི་ཉེམས་ལནེ་བྱདེ་སྒོོའ་ིསྐརོ། སྤྱི་ིཚགོས་ཡིར་རྒྱས་ཆོེད་བུ་ཕྲུག་ཚརོ་

དེང་དུས་ཀྱིི་ཤེས་ཡིོན་སློབ་སྦྱོོང་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པོ་བཅས་ཀྱིི་ལམ་

སྟོན་བཀའ་སློབ་རིམ་པོར་སྩལ་ཏིེ་ལ་དྭགས་ཁུལ་གྱིི་མཛད་འཕྲེིན་ཁག་

ལེགས་པོར་གྲུབ་སྟེ་བཞུགས་སྒོར་ངྷ་རམ་ས་ལར་ཕྱིིར་ཞིབས་བདེ་བར་

བཀདོ།  

 བཞུགས་སྒོར་དུ་ཕེབས་རྗེེས་ལ་དྭགས་ཁུལ་ཆོིབས་བསྒྱུར་

བསྐྱངས་སྐབས་གྲོ་སྒྲིིག་ཧ་ཅང་ཡིག་པོོ་གནང་བར་འཇའ་མུ་དང་ཀ་ཤི་

སྨོརི་སྤྱི་ིཁྱེབ་བློནོ་ཆོནེ་ (Sheik Mohammad Abdullah) མཆོོག་

ལ་ཉེེ་ཆོར་མགོན་པོོ་གང་ཉེིད་ལ་དྭགས་ཁུལ་དུ་གཟིིགས་སྐོར་དུ་ཕེབས་

སྐབས་གྲོ་སྒྲིིག་ཧ་ཅང་ཡིག་པོོ་གནང་བར་འབྲེལ་ཡིོད་ཚང་མར་བཀའ་

དྲེནི་རྗེསེ་དྲེན་དང་ཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་དང༌། ལ་དྭགས་པོ་རྣམས་རགི་

གཞུང་ཐགོ་ཕྱུག་པོ་ོཡིནི་རུང༌། ཁུལ་དརེ་ཕྱིི་དངསོ་པོོའ་ིཡིར་རྒྱས་གང་

འཚམས་ཤགི་དགསོ་གལ་ཡིདོ་པོའ་ིཐུགས་སྣང་བྱུང་ལུགས་དང༌། ས་

གནས་ས་ཐོག་གི་ཤེས་ཡིོན་ཅན་གྱིི་མི་སྣར་ལས་ཀ་སྤྲོད་པོ་ཡིིན་ན། 

རང་ཉེིད་ས་ཁུལ་དེ་གའི་མི་ཞིིག་ཡིིན་པོའི་འདུ་ཤེས་ཐོག་ནས་ལས་ཀར་

འཐུས་ཤོར་མེད་པོར་དོ་གལ་ཆོེ་ཙམ་ཐོག་ནས་ཡིར་རྒྱས་གཏིོང་རྒྱུའི་

བསམ་བློོ་ཞིིག་འཁོར་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡིོང་ངེས་འཁོད་པོའི་བཀའ་ཡིིག་

སྩལ་ཞིངི༌། 

 ཡིང་རྒྱ་གར་སྲིིད་བློོན་ཨིིན་ངྷར་གྷིན་དི་མཆོོག་གིས་ཉེེ་སྔོན་
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མཇལ་འཕྲེད་མཐའ་མའི་སྐབས་འབྲུག་ཡུལ་དུ་གནས་སྡེོད་བོད་མི་

སྐྱབས་བཅལོ་བའ་ིཁངོས་ནས་རྒྱ་གར་དུ་གྲོངས་འབརོ་ ༡༥༠༠ ལས་

བརྒོལ་བ་རྒྱ་གར་དུ་རིམ་བཞིིན་གཞིིས་ཆོགས་སུ་བཞིེས་རྒྱུའི་ཞིལ་

བཞིེས་ཐོག་ཕྱིག་བྲིས་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བར་ྋགོང་ས་མཆོོག་ནས་བཀའ་

ལན་སྩལ་དནོ།

ྋ མ་ིརྗེ་ེམཆོགོ་ལ། 

 སྐུ་ཉེདི་ནས་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༢༢ ཉེནི་སྩལ་བའ་ིཕྱིག་བྲསི་

ད་ེབཞིནི་ངསོ་རང་ལ་དྭགས་ཁུལ་ལྟ་སྐརོ་ནས་འད་ིཚསེ་ ༡༥ ཉེནི་ཕྱིརི་

འཁརོ་བར་བཀའ་ལན་ཕུལ་འགྱིངས་སངོ་ཞིངི༌། སྐུ་ཉེདི་དང་སྲིདི་གཞུང་

ནས་འབྲུག་སྡེདོ་བདོ་མ་ིསྐྱབས་བཅལོ་བ་ ༡༥༠༠ རྒྱ་གར་དུ་གཞིསི་

ཆོགས་ཆོེད་བཞིེས་རྒྱུའི་ཞིལ་བཞིེས་གནང་བར་སྙིིང་དབུས་ནས་བཀའ་

དྲེནི་ཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིནི།  

 ངོས་ནས་ལ་དྭགས་ཁུལ་གྱིི་གནས་སྟངས་སྐོར་བསམ་ཚུལ་རེ་

ཟུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིདོ་པོས་དགོངས་བཞིསེ་ཡིངོ་བ་ཞུ། སྤྱིརི་ལ་དྭགས་ཡིངོས་

དང༌། ལྷག་པོར་ཟིངས་དཀར་ཁུལ་གྱི་ིམ་ིམང་རྣམས་རགི་གཞུང་ཐགོ་

ཕྱུག་པོ་ོཡིིན་རུང༌། ཕྱི་ིདངསོ་པོོའ་ིཐགོ་ནས་བད་ེསྐྱདི་ལྡན་པོའ་ིམ་ིཚ་ེཞིགི་

བསྐྱལ་རྒྱུར་གནས་སྟངས་མི་ལྡང་བ་ཞིིག་ཡིོད་པོའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་ཞིིང༌། 

གལ་སྲིདི། ས་གནས་ས་ཐགོ་ག་ིལས་བྱདེ་པོར་ལས་ཀ་སྤྲོད་པོ་ཡིནི་

ན། རང་ཉེདི་ད་ེགའ་ིཁངོས་གཏིགོས་ཡིནི་པོའ་ིའདུ་ཤསེ་ཀྱིིས་ཡིར་རྒྱས་

གཏིོང་ཕྱིོགས་ལ་ཤུགས་སྣོན་ཕན་ཐོགས་དགེ་མཚན་ཁྱེད་པོར་ཡིོང་རྒྱུ་
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ཞིགི་ཡིནི་པོ་གརོ་མ་ཆོག་སྙིམ། 

 ངོས་རང་ལ་དྭགས་ཁུལ་ལྟ་སྐོར་སྐབས་གོ་སྒྲིིག་གང་ལེགས་

གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེཞུ་དང་འབྲེལ། འཇའ་མུ་དང་ཀ་ཤ་ིསྨོརི་སྤྱི་ིཁྱེབ་

བློོན་ཆོེན་ལའང་གནད་དོན་འདི་སྐོར་འདྲེ་མཚུངས་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་བ་

ཡིནི། ལ་དྭགས་ན་ིའཕ་ོའགྱུར་ཞིགི་ག་ིསྒོང་ལ་འགྲོ་ོབསྡེད་པོའ་ིཚརོ་སྣང་

ཞིགི་ཡིངོ་ག་ིའདུག གནའ་བའོ་ིརགི་གཞུང་རྙིངི་པོ་རྣམས་འསོ་མེད་ལྟ་

བུས་ཡིལ་འགྲོ་ོབ་དང༌། དངེ་སྐབས་རགི་གསར་གྱི་ིའགྲོ་ོལུགས་རྣམས་

བརྟེན་མི་ཚུགས་པོར་ཁོར་ཡུག་ལྷིང་འཇགས་མེད་པོའི་གནས་སྟངས་

ཤགི་ཏུ་གྱུར་འདུག

 ལ་དྭགས་ཀྱིི་གནའ་བོའ་ིརིག་གཞུང་ཕྱུག་པོོ་ཡིོད་པོ་རྣམས་

ཉེམས་པོ་སོར་ཆུད་ཐོག་དེང་དུས་དགེ་མཚན་ལྡན་པོའི་ལམ་ལུགས་

གསར་པོ་རྣམས་ཉེམས་སུ་བློངས་ཏིེ་མ་འོངས་སྤྱིི་ཚོགས་དེ་བཏིང་

སྙིོམས་ཤིག་གི་སྒོང་ལ་འགྲོོ་ཐུབ་པོ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་གནད་ཧ་ཅང་ཆོེ་བར་

མཐོང༌། མཛའ་བརྩོེའ་ིའཚམས་འདྲེ་ིབཅས། ཏཱ་ལའ་ིབློ་མས་ ༡༩༨༠ ཟླ་ 

༩ ཚསེ་ ༢༣ ལ། ཞིསེ་སྩལ།

ས་གསུམ་གྲོགས་འབར་འདྲེེན་པོ་གང་གིས་བསྒྲུན་པོའི་

སྐབས་བ་མ་རྙིདེ་པོའ།ི། རསི་མདེ་རྒྱལ་བསྟན་གསརེ་གྱི་ི

ཡིལོ་ཀ་ོཕྱིགོས་མེད་འདགེས་པོའ་ིཆོ་ོག་ན།ི། ལུང་རིགས་

མུན་སེལ་གླེོག་གི་གར་དང་ཉེེར་འགྲོོགས་ལེགས་བཤད་
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རྔ་གསང་སྒྲི།། ལྡརི་བས་མཁས་རྣམས་ཀུན་རྟེགོ་ར་ིམ་ོ

མདོངས་མཐའ་དགའ་བའ་ིཟླསོ་གར་བཞིནི།།

གང་ཐུགས་ཟླ་ཤེལ་བརྩོེགས་པོའི་དཀྱིིལ་འཁོར་བྱམས་

བརྩོེའ་ིར་ིབངོ་འཛུམ་པོ་མསོ།། བདནེ་དནོ་བསལི་ཟིརེ་སྣང་

བའི་འོད་ཚོགས་ཡིངས་པོའི་ཁམས་སུ་ཉེེར་སྤྲོོས་པོས།། 

ཕྱིོགས་ཀྱིི་གསར་མཁན་རྒྱུ་སྐར་གཞིོན་ནུས་གངས་རིའི་

གནའ་དངེ་བྱུང་བ་དག  སྲིདི་པོའ་ིམགི་ལ་ཕྲེངེ་དུ་བསྟར་

བར་སྔནོ་མདེ་ཤདེ་མངོ་རྒྱས་ལ་ལྟསོ།།

དམ་སྲིི་འབྱུང་པོོ་འཁྲུགས་པོའི་མུན་ཚོགས་གངས་དཀར་

སྲིགོ་ག་ིགཤདེ་དུ་ན།ི། ལྡང་ཞིངི་ལུགས་ཟུང་གསལ་འགྲོབི་

མང་ལ་མ་བཟིདོ་གནས་ལུགས་ཀ་ེཏི་ཀའ།ི། ལགེས་བཤད་

ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་རིང་མོ་བསིལ་ལྡན་སྲིིད་པོའི་རྒྱན་གཅིག་

པུར།། བཏིགེས་པོས་རྒྱལ་འགངོ་འཕྲུལ་གྱིསི་མྱོསོ་དག་

གཡིང་ཁར་དམུས་ལངོ་རྩོ་ེབ་བཞིནི།།

སྤུར་རྒྱལ་མེ་ཏིོག་ཕྲེེང་བའི་མཛེས་པོ་མ་ཉེམས་ལ་དྭགས་

པོད་མའ་ིཚལ།། རྒྱལ་བསྟན་ཉེནི་བྱདེ་འདོ་ཀྱིིས་སྐྱངོ་ལ་

རངི་ནས་ཐུགས་བསྐྱདེ་མ་བཏིང་ཞིངི༌།། མགནོ་གང་ཞིལ་
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དཀྱིིལ་སྣང་བའི་བྱིན་བརྒྱར་རོལ་པོའི་དགེ་ལེགས་མཆོོག་

སྩལ་བས།། ཡུལ་དགནོ་དད་སྟབོས་རྫགོས་པོའ་ིཡི་ོལང་དྲེ་ི

ཟིའ་ིཟླསོ་གར་བསྒྱུར་བ་བཞིནི།།



407

ས་བཅད་བཞ་ིཔེ།

གཞིནོ་ནུར་བཀའ་སླབོ་དང་ཡིངོས་ཁྱེབ་གསལ་བསྒྲིགས། ཨི་ི

ཏྲ་ལ་ིདང་ཁ་ེན་ཌ། ཨི་ར།ི ཉེ་ིཧངོ་བཅས་སུ་ཆོབིས་བསྒྱུར།

༡༽གཞནོ་ནུའི་ིཚོགོས་མ་ིརྣམས་ལ་བཀའི་སློབོ།  

 ༡༩༨༠ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༤ ཉེནི་གཞིནོ་ནུའ་ིཚགོས་ཆོནེ་ཐངེས་

བཞི་ིཔོར་འབྱརོ་བའ་ིཕྱིགོས་མཐའི་གཞིནོ་འཐུས་རྣམས་དང༌། རྩོདེ་འགྲོན་

དུ་འབྱརོ་རགིས་འགའ་ཤས་བཅས་ཁྱེནོ་མ་ིགྲོངས་ ༡༠༩ ཚམོས་ཆོནེ་

དུ་མཇལ་བཅར་ལ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆོེན་པོོ་མཆོོག་ནས་བཀའ་

སླབོ་སྩལ་དནོ། ‘‘ཁྱེདེ་རང་ཚ་ོདུས་དུས་ལ་ཚགོས་འཛམོས་བྱདེ་པོའ་ི

སྐབས་ལ་འདྲེ་ཆོགས་ཆོགས་དང༌། སྤེམ་པོ་ོམནི་པོར། ཚགོས་འཛམོས་

བྱདེ་ག་ོཆོདོ་པོ་ཞིགི་བྱདེ་དགོས། ཁྱེདེ་རང་ཚ་ོཕྱིོགས་མཐའ་ནས་ཡིངོ་

མཁན་ཚསོ་ཕྱི་ིནས་སྐད་ཆོ་འདྲེ་མ་ིའདྲེ་ག་ོབ་དང༌། བསམ་ཚུལ་འདྲེ་མ་ི

འདྲེ། མཐངོ་ཚུལ་འདྲེ་མ་ིའདྲེ་ཡིདོ་པོ་ད་ེཚ་ོབཤད། ད་ེཡིང་བཀའ་ཤག་

གསི་མཚནོ་པོའ་ིལས་ཁུངས་ཚང་མ་འདརི་ཡིདོ་པོས། ཁྱེདེ་རང་ཚསོ་



408

བསམ་འཆོར་འདྲེ་ཡིདོ་ན་བཤད། དགོས་པོ་སལེ་དགསོ་པོ་ད་ེའདྲེ་ཡིདོ་

ན་སྐད་ཆོ་དྲེསི། གང་ལྟར་ཡིང་སྙིངི་ཕྱིགོས་མཐའ་ལ་ཡིདོ་པོའ་ིབསམ་

ཚུལ་དང་མཐངོ་ཚུལ་ད་ེཚ་ོགསལ་པོ་ོབཤད་དགོས། གང་ལྟར། རྒྱབ་

མདུན་ང་ོལྐོགོ་མདེ་པོ། གཡི་ོཟིལོ། འདྲེ་ཆོགས་ཆོགས་ཙམ་མ་ཡིནི་པོར་

གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ོཤསེ་རྟེགོས་ཐུབ་པོ་དང༌། ག་ོབསྡུར་གསལ་པོ་ོ

བྱདེ་དགསོ།’’ ཞིསེ་དང༌། 

 ‘‘ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་མཐུན་སྒྲིིལ་དགོས་ཀྱིི་འདུག་ཟིེར་གྱིི་ཡིོད་པོ་

རདེ། བདོ་ནང་ལ་ཆོ་བཞིག་ན། ཚང་མ་དགྲོ་བོའ་ིབཙན་གནནོ་འགོ་ལ་

གནས་བསྡེད་ཡིདོ་དུས་རང་བཞིནི་གྱིསི་རྡགོ་འགྲོལི་པོ་ོདང༌། རང་བཞིནི་

གྱིིས་བསམ་བློོའ་ིནང་ལ་ཆོིག་སྒྲིིལ་ནུས་པོ་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་ཡིོང་གི་ཡིོད་པོ་

རདེ། ང་རང་ཚ་ོརང་དབང་ལུང་པོའ་ིནང་ལ་སྡེདོ་མཁན་ཚ་ོགཞི་ིརྩོའ་ིཐགོ་

ནས་གནས་སྟངས་ཡིག་ཐག་ཆོདོ་ཡིདོ་ན་ཡིང༌། བདོ་ནང་ལ་ཡིདོ་པོའ་ི

དངངས་སྐྲོག་དེ་འདྲེ་མེད་པོའི་དབང་གིས་ང་རང་ཚོའི་བསམ་བློོའ་ིནང་ལ་

རང་བཞིནི་གྱིསི་ངར་ཤུགས་ཕྲེན་བུ་ཆུང་དུ་འགྲོ་ོག་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ད་ེཆོསོ་

ཉེདི་རདེ། 

 དེ་འདྲེའི་རྐྱེེན་གྱིིས་དོན་དག་ཆོེ་སའི་བསམ་བློོ་མ་འཁོར་བར། 

ཆུང་ཙག་ཕྲེན་བུ་ལ་ལམ་སང་ཁོང་ཁྲོ་ོལངས་པོ་དང༌། བཤད་རསེ་བྱདེ་

པོ་ཡིངོ་གི་ཡིདོ་པོ་རདེ། བདོ་མ་ིསྟངོ་ཕྲེག་བརྒྱ་དང་བཅུ་གྲོངས་ཡིདོ་

པོའ་ིནང་ལ་ད་ེའདྲེ་རེ་ཟུང་ར་ེཟུང་ཡིདོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། ད་ེཚ་ོནི་ས་ོསསོ་

གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ོཞིགི་མ་རྟེགོས། སྲིང་ལམ་ནང་ག་ིགཏིམ་འཆོལ་
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ལ་བདནེ་འཛནི་བྱས་པོའ་ིསྐྱནོ་ཆོ་རདེ། ད་ེའདྲེ་ཡིནི་སྟབས། དུས་དུས་ལ་

ཚོགས་འཛོམས་ཡིོང་བའི་སྐབས་ལ་ཕར་ཚུར་གནས་ཚུལ་གསལ་བཤད་

དང༌། སྦྱོངས་བཤད་བྱས་ཏི་ེགསལ་པོ་ོབཟི་ོཐུབ་པོ་བྱུང་བ་ཡིནི་ན། དའེ་ི

ཚོད་ཀྱིིས་ཕན་ཚུན་ཡིིད་ཆོེས་མང་དུ་མང་དུ་རྙིེད་ཐུབ་པོ་ཡིོང་གི་རེད།’’ 

ཅསེ་དང༌།

 ‘‘དཔོེར་ན། ཨི་མད་ོཁུལ་དང༌། ལྷ་ས་ཁུལ་ནས་ངསོ་ལ་ཡི་ིག་ེ

བཏིང་བ་ད་ེཚོའ་ིནང་ལ་གངས་ལྗོོངས་ཟིརེ་བ་དང༌། ང་ཚ་ོགངས་ཅན་

པོ་ཟིརེ་བ། བདོ་དང་བདོ་ཆོནེ་པོ་ོཞིསེ་པོའ་ིམངི་ཚིག་བྲསི་ཡིངོ་ག་ིའདུག 

དསེ་རྟེགས་མཚན་གང་བསྟན་གྱི་ིཡིདོ་དམ་ཟིརེ་ན། ང་ཚ་ོབདོ་རགིས་

ཡིོངས་རྫོགས་གཅིག་གྱུར་ཡིིན་པོའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་གྱིི་ཡིོད་པོ་རེད། 

བསམ་ཚུལ་འད་ིདངསོ་གནས་རླབས་ཆོནེ་རདེ། ང་རང་ཚ་ོབདོ་མ་ིབཙན་

བྱོལ་བ་མི་ས་མ་རིར་ཐོག་མར་འབྱོར་བའི་སྐབས་ནས་བཟུང་ང་ཚོས་

ཆོོལ་ཁ་གསུམ་གཅིག་གྱུར་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆོེར་བརྩོིས་ནས་ལས་ཀ་བྱས་

ཡིདོ། དཔོརེ་ན། མ་ིགྲོངས་མང་ཉུང་ཆོ་ནས་བརྩོསི་པོ་ཡིནི་ན། དབུས་

གཙང་དང༌། སྟདོ་ཁུལ་གྱི་ིམ་ིམང་ཤསོ་ཆོགས་བསྡེད་ཡིདོ་ན་ཡིང༌། མད་ོ

སྟོད་སྨོད་ཆོོལ་ཁ་འདྲེ་མཉེམ་གྱིི་ཐོག་ནས་སྤྱིི་འཐུས་ཀྱིི་མི་གྲོངས་གཏིན་

འབབེས་བྱས་ཡིདོ། 

 གང་ལྟར་ཡིང་སྙིིང་ང་རང་ཚ་ོམིའི་ལུང་པོ་ལ་སླེབས་པོ་རྣམས་

ནས་ཆོོལ་ཁ་གསུམ་ཆོིག་སྒྲིིལ་བྱ་རྒྱུ་འདི་དང་པོོ་ནས་རྩོ་དོན་གཅིག་ལ་

ཟིནི་ཏི་ེམང་ཚགོས་ལ་སླབོ་གས་ོབཏིང༌། འགྲོལེ་བཤད་བརྒྱབ་ཡིདོ། ད་ེ
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དུས་ཁྱེདེ་རང་ཚ་ོཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཡིནི་ཡིང༌། དངེ་སང་ཁྱེདེ་རང་ཚོའ་ི

བསམ་བློོའ་ིནང་ལ་ཆོལོ་ཁ་གསུམ་ཟིརེ་བའ་ིབསམ་བློ་ོདང༌། བདོ་མ་ིས་

ཡི་དྲུག་ཅསེ་པོའ་ིག་ོདནོ་ཞིིག་བློ་ོལ་ཤར་གྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། གང་ལྟར། 

ང་ཚོས་བདོ་མ་ིས་ཡི་དྲུག་སྐྱདི་ན་སྐྱདི་མཉེམ་དང༌། སྡུག་ན་སྡུག་མཉེམ་

བྱདེ་རྒྱུའ་ིསྲིདི་བྱུས་ད་ེཟིནི་པོ་རདེ། སྔར་བདོ་རྗེ་ེཆོསོ་རྒྱལ་ཚོའ་ིདུས་

སྐབས་སུ་བོད་རིགས་ཡིོངས་རྫོགས་གཅིག་གྱུར་ཡིིན་པོའི་གནས་ཚུལ་

གསལ་པོ་ོཡིདོ་ཀྱིང༌། དུས་ཕྱིསི་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་གསི་སྲིདི་བྱུས་

སྐྱངོ་སྟངས་ཀྱི་ིགནས་ཚུལ་ཐགོ་ནས་འཐུས་ཤརོ་ཕྱིནི་པོ་རདེ། དཔོརེ་ན། 

ངསོ་རང་སྐྱསེ་ས་ཨི་མད་ོལ་ཆོ་བཞིག་ན། དུས་རབས་བརྒྱ་ཕྲེག་འགའ་

ཤས་ཁ་བྲལ་ནས་བསྡེད་པོ་རདེ། ཁམས་ཁུལ་མཚནོ་ན་ཡིང༌། སྐབས་

བསྟུན་ས་མཚམས་ཡིས་མས་ངསེ་མདེ་ལྟ་བུར་བསྡེད་པོ་ལས། མད་ོ

སྟདོ་ཡིངོས་སུ་རྫགོས་པོ། བདོ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་འགོ་སྲི་ཐག་ཐག་ཟིནི་

པོ་གསལ་པོ་ོཨི་ེཡིདོ་སྙིམ་པོ་ད་ེའདྲེ་ཞིགི་ཐགོ་གནས་པོ་རདེ། 

 ཡིནི་ནའང༌། དངེ་སང་བདོ་རགིས་ཡིངོས་སུ་རྫགོས་པོ་གཅགི་

གྱུར་ཡིིན་པོ་འདི་རང་བཞིིན་གྱིི་བསམ་བློོའ་ིནང་བག་ཆོགས་གསལ་དུ་

ཕྱིནི་པོ་འད་ིཧ་ཅང་ཡིག་པོ་ོརདེ། ང་ཚོའ་ིསྲིདི་དནོ་གྱི་ིཆོ་རྐྱེནེ་གཙ་ོབ་ོ

ཡིང་འད་ིརདེ། བདོ་ནང་ལ་ཡིདོ་བསྡེད་པོའ་ིརྒྱ་ཆོེའ་ིམི་མང་ཚསོ་ས་ོསོའ་ི

སྐད་ཡིགི་དང༌། ཆོསོ་དང་རགི་གཞུང༌། མདརོ་ན་གཞིས་དང་ཞིབས་

བྲསོ་མཚནོ། ས་ོསོའ་ིགམོས་གཤསི་ལ་དགའ་པོ་ོབྱདེ་པོ་འད་ིང་ཚོའ་ིརྩོ་

དནོ་རདེ། ང་ཚསོ་ཆོབ་སྲིདི་ཀྱི་ིརང་དབང་ཐབོ་ཐང་དགསོ་ཀྱི་ིཡིདོ་ཅསེ་



411

བཤད་པོ་འད་ིཡིང་རྩོ་བ་མ་ིརགིས་ཐ་དད་ཡིནི་པོ་དང༌། ཆོསོ་དང་རགི་

གཞུང༌། བསམ་བློ།ོ གམོས་གཤསི་སགོས་ཐ་དད་ཡིནི་པོའི་རྒྱུ་མཚན་

འདི་དག་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཆོབ་སྲིིད་ཀྱིི་ཐོབ་ཐང་རྩོོད་ཀྱིི་ཡིོད།’’jམཆོན། 

ཅསེ་སགོས་སྩལ། 

༢༽དམགིས་བསལ་ཡོངོས་ཁྱྀབ་གསལ་བསྒྲིགས། 

 ༡༩༨༠ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༦ ཉེནི་ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆོནེ་པོ་ོ

མཆོོག་ཨི་ིཏྲ་ལ་ིདང་ཁེ་ན་ཌ། ཨི་ར།ི ཉེ་ིཧངོ་བཅས་སུ་ཆོབིས་བསྒྱུར་སླད་

རྒྱ་གར་གྱིི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཆོིབས་བསྒྱུར་ཞིབས་འཁོད་དང་འབྲེལ། 

བོད་ནང་གི་ད་ལྟའི་དངོས་ཡིོད་གནས་སྟངས་སྐོར་དམིགས་བསལ་

ཡིངོས་ཁྱེབ་གསལ་བསྒྲིགས་ཤགི་བསྐྱངས་དོན། རྒྱ་ནག་མ་ིདམངས་

སྲིིད་གཞུང་གིས་ཐོག་མར་མ་བསྐུལ་དང་ལེན་གྱིིས་ང་ཚོར་གདན་འབོད་

བྱས་པོར་བརྟེེན་ནས་ང་ཚོས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཚ་ོཁག་

ཐེངས་གསུམ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དངོས་འབྲེལ་ཇི་ཡིོད་རྟེོགས་

ཞིིབ་བྱེད་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་བཏིང་བ་རྣམས་ཀྱིིས་བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་གང་སར་

དངསོ་སུ་བསྐྱདོ་པོ་ལྟར། ལྟ་སྐརོ་ཟིནི་ཏི་ེཕྱིརི་ལགོ་པོའ་ིགནས་ཚུལ་

འབྱུང་ཁུངས་ཚང་མར་གཞིིགས་ན། རྒྱ་མསི་བདོ་མིའ་ིཐགོ་འཇགིས་

སྐྲོག་ཆོེ་བའི་དཀའ་ཚེགས་དང་འཕྲེོག་བཅོམ་ཇི་བྱས་ཚང་མ་མིག་ལམ་

དུ་གསལ་སྟོན་བྱས་པོ་རྣམས་ནི་རྣ་བས་ཐོས་སྐབས་ཧ་ལས་དགོས་པོ་
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དང༌། ཡིིད་སྐྱ་ོདགོས་པོ་ཤ་སྟག་ཡིནི་པོར་བརྟེནེ། ང་ཚ་ོབཙན་བྱལོ་དུ་

ཡིོད་པོའི་བོད་མི་རྣམས་གཞིིས་ལུས་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཡིིད་སྐྱ་ོ

པོའོ་ིངང་གནས་ཡིདོ་པོ་དང༌། 

 ང་ཚོའི་མི་མང་ཚོས་འདི་ལྟའི་གནས་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་པོོ་ཡིང་

ཡིང་ཇེ་མང་གོ་ཐོས་ཡིོང་སྐབས་རང་བཞིིན་སྡེོད་ཐབས་མེད་པོའི་ཁོང་ཁྲོོ་

ཆོནེ་པོ་ོཞིགི་རང་ཤུགས་ཀྱིསི་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་པོ་དང༌། ཡིནི་ནའང༌། ངསོ་

ཀྱིིས་རང་ཡུལ་བོད་ཕྱིི་ནང་གཉེིས་སུ་གནས་པོའི་བོད་མི་ཚང་མས་དཀའ་

ངལ་ཇ་ིབྱུང་ལ་གདངོ་ལནེ་བཟིདོ་བསྲིན་གྱིསི་ཞི་ིའཇམ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་

ལྡན་པོའི་ཐོག་ནས་གོམ་པོ་མདུན་སྤེོ་ཐུབ་པོ་བྱེད་དགོས་པོའི་འབོད་སྐུལ་

བྱདེ་བཞིནི་ཡིདོ། 

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ཁུངས་མེད་རང་སྣང་གང་དྲེན་གྱིི་

ནོར་འཁྲུལ་བྱས་ཉེསེ་དང༌། སྲིདི་བྱུས་སྐྱངོ་སྟངས་གང་ཅིའ་ིཐགོ་ཁུངས་

འཁྱེོལ་མ་བྱུང་བར་ཉེེ་བའི་ཆོར་རྒྱ་ནག་རང་གིས་རང་གནོང་ངོས་ལེན་

བྱས་ཡིདོ་པོ་ན་ིབློ་ོསྤེབོས་ཆོེ་བའ་ིགམོ་སྤེསོ་ཤགི་རདེ། ཡིནི་ནའང༌། ད་ེན་ི

ད་ལྟ་འགོ་འཛུགས་ཙམ་ལས་གཞིི་རྩོའི་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་ཡིིན་པོ་དང༌། 

ང་ཚོའི་རེ་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་རང་གི་རྩོ་བའི་སྲིིད་བྱུས་

སྐྱོང་སྟངས་ལ་མུ་མཐུད་ནས་བསྐྱར་ཞིིབ་ནན་གཟིབ་བྱེད་པོ་དང་ཆོབས་

ཅིག་བོད་མི་མང་ཚོར་གཞིི་རྩོའི་འགྲོོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ངེས་པོར་བསྐྱར་

གས་ོདགོས་པོ་དང༌། བདོ་མ་ིཚརོ་རང་དབང་ག་ིདངསོ་ཡིདོ་ཐབོ་ཐང་ལ་

གུས་བརྩོ་ིབྱདེ་དགོས་པོ་ཞིགི་རདེ། 
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 དེ་བཞིིན་ང་ཚོའི་བསམ་པོར་རྒྱ་བོད་གཉེིས་དབར་ཡིོད་པོའི་ད་

ལྟའི་འབྲེལ་བ་དེ་དག་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཡིིན་ནའང་རྩོ་བའི་གཟིི་བརྗེིད་ཅན་

ཞིགི་ཡིནི་པོར་བརྟེནེ། བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིསྐུ་ཚབ་བོད་ནང་གཏིངོ་རྒྱུ་

ད་ེདག་ངསེ་པོར་དུ་མུ་མཐུད་གཏིངོ་དགསོ་ཀྱི་ིའདུག 

 བདོ་དང་བདོ་མ་ིམང་གི་རང་ཡུལ་རང་དབང་དང༌། མཐའ་དནོ་

བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་ང་ཚོས་འགྱུར་བ་མེད་པོའི་བདེན་པོ་དངོས་ཡིོད་ཀྱིི་རྒྱུ་

མཚན་ལ་བརྟེེན་ནས་ཁྲོིམས་རྩོོད་ཀྱིི་ལས་འགུལ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ནི་ང་ཚོའི་

མ་འངོས་པོའ་ིབྱདེ་སྒོོའ་ིདམིགས་ཡུལ་ལམ་ཕྱིགོས་གཙ་ོབ་ོརདེ། ཅསེ་

དང༌།  

 ཡིང་བསྐྱར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱིོགས་ནས་ང་ཚོར་འབྲེལ་བ་འགོ་

འཛུགས་བྱས་ཏིེ་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡིོད་གནས་སྟངས་ཉེམས་ཞིིབ་སླད་

གཟིིགས་སྐོར་སྐུ་ཚབ་གཏིོང་དགོས་མགྲོོན་བརྡ་བཏིང་དོན་བཞིིན་ང་ཚོས་

མསོ་མཐུན་ཁས་ལནེ་བྱས་ཏི།ེ ལྟ་སྐོར་སྐུ་ཚབ་ཐངེས་གསུམ་བདོ་ནང་

ཆོདེ་བསྐྱོད་ཕྱིིར་འཁརོ་ཟིིན་ཅངི༌། སྐུ་ཚབ་ཚསོ་བདོ་ནང་ག་ིམང་ཚགོས་

ཀྱི་ིདཔོལ་འབྱརོ་དང༌། སྤྱི་ིཚོགས། སྲིདི་དནོ། ཉེནི་རའེ་ིམི་ཚ་ེསྐྱལེ་སྟངས་

གང་ཅརི་ད་ོསྣང་བརྟེག་ཞིབི་བྱས་དནོ། དཀའ་སྡུག་ཅི་ཆོ་ེདང༌། ཤནི་ཏུ་

ཉེམ་ཐག་གི་གནས་སུ་ཡིོད་པོའི་གནས་ལུགས་ངན་ངོན་རྣམས་ཕྱིོགས་

གང་ས་ནས་གསལ་རྟེོགས་ཀྱིིས་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡིོད་པོའི་བོད་མི་རྣམས་

ཡིདི་སྐྱ་ོབ་དང༌། ཁངོ་ཁྲོ་ོམ་ིསྐྱསེ་ཐབས་མདེ་གྱུར་པོ་ལྟ་བུ་མ་ཟིད། ང་ཚ་ོ

ཧ་ལས་བློ་ོཕམ་རང་བཞིནི་དུ་གྱུར་ཀྱིང༌། གཞིསི་བྱསེ་བདོ་མ་ིམང་ནས་
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མདུན་དུ་བལྟ་དགསོ་པོ་དང༌། སྤྱི་ིཡིངོས་ཀྱིི་དཀའ་རྙིགོ་ཐགོ་གཟུ་བོའ་ི

བློོས་བརྟེག་ཞིིབ་ཞིི་བརླིང་གི་སྒོོ་ནས་འབད་འབུངས་བྱེད་དགོས་ཞིེས་

ངས་འབདོ་སྐུལ་བྱ་ག་ིཡིདོ། 

 རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ནརོ་འཁྲུལ་བྱས་པོ་དང༌། བདོ་ཐགོ་སྲིདི་

བྱུས་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བ་ཉེེ་ཆོར་ངོས་ལེན་བྱས་པོ་དེ་བློོ་དང་ལྡན་པོའི་

མདུན་བསྐྱདོ་གམོ་བགྲོདོ་ཅགི་ཏུ་མངནོ་ཡིང༌། ད་ེན་ིད་ལྟ་འག་ོའཛུགས་

ཙམ་ཡིནི་ཞིངི༌། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རྒྱུན་མཐུད་སྲིདི་བྱུས་ལ་བསྐྱར་ཞིབི་

དཔྱོསི་ཕྱིནི་པོ་དང༌། བདོ་མ་ིམང་ག་ིགཞི་ིརྩོའ་ིའགྲོ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་

སྲུང་བརྩོ་ིབསྐྱར་གས་ོབྱདེ་པོའ་ིར་ེབ་ཡིདོ། 

 ཕྱིོགས་མཚུངས་འབྲེལ་ལམ་དང་སྐུ་ཚབ་ལྟ་སྐོར་ཡིང་མུ་མཐུད་

གཏིངོ་དགོས་བསམ་གྱི་ིའདུག ང་ཚོའ་ིམ་འངོས་པོའ་ིབྱདེ་ཕྱིགོས་ཐབས་

ལམ་ན།ི གཞིསི་ལུས་རྒྱ་ཆོེའ་ིབདོ་མ་ིམང་ལ་མཐར་ཐུག་བད་ེསྐྱདི་སྒྲུབ་

པོའི་དམིགས་ཡུལ་དེའི་ཐོག་ཡིིད་ཆོེས་བརྟེན་པོོས་འགྱུར་བ་མེད་པོའི་སྒོོ་

ནས་ཤར་བསྐྱདོ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཡིནི། ཞིསེ་གསལ་བསྒྲིགས་བསྐྱངས། 

༣༽ཨེ་ིཏྲ་ལ་ིདང་ཁ་ེན་ཌ། ཨེ་རོ།ི ཉི་ིཧོོང་བཅས་སུ་ཆེབིས་

བསྒྱུརོ།  

 ༡༩༨༠ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༨ ཉེནི་ཨི་ིཏྲ་ལརི་ཡི་ེཤུའ་ིབློ་ཆོནེ་པོོབ་

མཇལ་འཕྲེད་དང༌། ཁ་ེན་ཌ་དང་ཨི་རིའ་ིགླེངི་ཕྲེན་ཧ་ཝ་ཡི།ི (Hawaii) 
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ཉེི་ཧོང་བཅས་སུ་བོད་རིགས་དང་ཆོོས་ཚོགས་ཁག་ནས་གདན་ཞུས་

གསལོ་འདབེས་ལྟར། ཨིི་ཏྲ་ལིའ་ིརྒྱལ་ས་རམོ་ (Rome) དུ་ཞིབས་སརོ་

འཁོད་སྐབས་གནམ་ཐང་དུ་རིས་མེད་ཕྱིི་ནང་ཆོོས་ཚོགས་ཁག་གི་མི་སྣ་

དང༌། བློ་ཆོནེ་པོབོ་ཁངོས་ཡི་ེཤུའ་ིདགནོ་པོའ་ིབློ་ལས། བདོ་གཞུང་སུད་

ས་ིདནོ་གཅོད། དག་ེབཤསེ་འཇམ་དཔོལ་སེངྒ༌ེ། ནམ་མཁའ་ིནརོ་བུ་

སོགས་ཕྱིི་ནང་མི་སྣ་མང་པོོས་ཕེབས་བསུ་དང་འབྲེལ་ཆོེས་མཐོའ་ིདཔོོན་

རིགས་ཁག་དམིགས་བསལ་སྐུ་ངལ་གནང་ཡུལ་དུ་ངང་བཞུགས་རྗེེས་

ཡིེ་ཤུའི་བློ་ཆོེན་པོོབ་སྐུ་རྐྱེང་མཇལ་འཕྲེད་ཀྱིིས་འཛམ་གླེིང་ཞིི་བདེ་འབྱུང་

ཐབས་སྐརོ་སོགས་གསུང་གླེངེ་བསྐྱངས། 

 དེ་ནས་བཞུགས་བསྒྲིིགས་ཁང་རོམ་ཡིེ་ཤུའི་དགོན་པོ་སན་ཀྲི་

ཨིན་སལེ་ (St.Anselm) དུ་ཆོསོ་ལ་དནོ་གཉེརེ་ཅན་མང་པོརོ་ནང་ཆོསོ་

སྐརོ་འགྲོལེ་བཤད་དང༌། བློ་ཆོནེ་པོབོ་ནས་གསལོ་སྟནོ་རྒྱས་གཤམོ་

འདགེས་འབུལ་ཞུས། 

 ཨིེ་ཤ་ཡིའི་དཔོེ་མཛོད་ཁང་གིས་གདན་ཞུས་ལྟར་ཚོགས་

དབུས་སུ་ཆོོས་དང་རགི་གཞུང་སྐོར་གྱི་ིགསུང་བཤད་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིསྐརོ་

དང༌། ནང་ཆོསོ་སྐརོ་དགོས་འདྲེ་ིཞུས་པོར་ཁུངས་ས་ོསརོ་བཀའ་ལན་

སྩལ་ཏིེ་ཁེ་ན་ཌར་ཕེབས་འབྱོར་སྐབས་བོད་མི་རྣམས་གཙོ་བོར་བྱས་

པོའ་ིཕབེས་བསུ་དང་འབྲལེ་ཁ་ེན་ཌའ་ི (York Hotel) མགྲོནོ་ཁང་དུ་

བཞུགས་ཞིབས་བཀདོ། 

 དརེ་ (Globe And Mail Monday) ཞིསེ་པོའ་ིགསར་
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འགདོ་པོས། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ལྷ་ཡི་ིསྤྲུལ་པོ་ཡིནི་ནམ་ཞིསེ་བཀའ་འདྲེ་ི

ཞུས་པོར་ལྷ་རེད་དམ་ཞིེས་བཞིད་མོ་དང་བཅས་སྐུ་རྩོེད་ཚུལ་གྱིིས་

གསར་འགོད་པོར་དྲེི་བ་མཛད་པོ་དང་སྦྲགས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོས་

འཇགི་རྟེནེ་གྱི་ིལྷ་ལ་སྐྱབས་སུ་འཛནི་གྱི་ིམ་རདེ་ཅསེ་དང༌། ཡིང་འགའ་

ཤས་ཀྱིསི་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་སྙིངི་རྗེེའ་ིལྷ་དང༌། སྙིངི་རྗེེའ་ིབདག་ཉེདི་བརྗེདོ་

ཀྱིི་ཡིོད་ཀྱིང་ངོས་ནས་དེ་ཚོར་ཁས་ལེན་དང་གལ་ཆོེན་པོོར་རྩོིས་ཀྱིི་མེད། 

ངསོ་ཀྱི་ིརྗེསེ་འཇུག་གམ། ཡིདི་ཆོསེ་དད་གུས་བྱདེ་མཁན་ཚསོ་སྤྱིན་རས་

གཟིགིས་ཀྱི་ིརྣམ་སྤྲུལ་ཡིནི་པོར་ངསོ་འཛནི་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་ལས། ལྷ་ཡི་ི

འདུ་ཤསེ་ལྟ་བུ་མ་ཡིནི་པོར། དཔོརེ་ན། དག་ེཕྲུག་གསི་དག་ེརྒོན་ལ་བརྩོ་ི

མཐོང་བྱདེ་པོ་ལྟ་བུ་རདེ་ཅསེ་གསུངས།

 ཡིང༌། གསར་འགདོ་པོས། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ག་ིསྐུ་ཚེའ་ིརངི་

འཁྲུངས་ས་མ་སྐྱོན་པོར་དགེ་སློང་ཚད་ལྡན་ཞིིག་ཏུ་སྐུ་བཞུགས་གནང་

ག་ིརདེ་དམ་ཞུས་པོར། ྋགངོ་ས་མཆོོག་ནས། ད་ེདངསོ་འབྲལེ་དང་དྲེང་

བདནེ་ཞིགི་རདེ། གང་ལགས་ཤ་ེན། དག་ེསླངོ་ཚད་ལྡན་རྣམ་པོར་དག་པོ་

ཞིགི་བྱདེ་དགསོ་པོའ་ིསྙིངི་དནོ་ནི། རང་རྒྱུད་ལ་སྙིངི་རྗེ་ེཆོནེ་པོ་ོཉེམས་སུ་

ལནེ་ཐུབ་པོའ་ིག་ོསྐབས་བཟིང་པོ་ོཐབོ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་དང༌། གཞིན་མ་རྒོན་སྐྱ་ེ

འགྲོོ་སེམས་ཅན་ཉེམ་ཐག་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་གཙོས་པོའི་རང་ཉེིད་ལ་ཤིན་ཏུ་

སྡེང་བའི་སྐྱེས་བུ་ཐམས་ཅད་ལ་གཞིན་ཕན་སེམས་རྒྱུད་བཏུལ་ཐུབ་པོའི་

ཆོསོ་འཆོད་ཉེན་བྱདེ་པོའ་ིག་ོསྐབས་ཐབོ་རྒྱུ་མ་ཟིད། རང་ཉེདི་ཀྱི་ིམ་ིཚེའ་ི

ནང་ཆུང་མ་དང༌། བུ་ཕྲུག་གས་ོསྐྱངོ་ག་ིསེམས་ཁྲོལ་མ་ིདགསོ་པོ་དང༌། 
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དཀའ་ངལ་དང་འཁོན་འཁྲུག་གི་གཞིི་རྟེེན་མི་འབྱུང་བ་སོགས་འཕྲེལ་

ཕུགས་ཁ་ེཕན་ཇ་ིསྙིདེ་ཅིག་ཡིངོ་ག་ིརདེ་ཅསེ་གསུངས། 

 ཕྱིོགས་མཚུངས་རང་ཉེིད་དགེ་སློང་ཞིིག་ཡིིན་པོའི་ཆོ་ནས་

ཕྱིགོས་ཕན་ཚུན་དུ་བསྐྱདོ་སྐབས་མ་ེའཁརོ་དང༌། རླངས་འཁརོ་སགོས་

ཀྱིི་ནང་རྒྱས་སྤྲོོས་མེད་པོར་སྟབས་བདེ་པོོར་འགྲོོ་ཐུབ་ཀྱིི་ཡིོད་པོ་རེད། 

ད་དུང་དེ་བས་ཀྱིང་སྟབས་བདེ་ཤོས་ནི་གྲོོང་ནས་གྲོོང་བརྒྱུད་འཚ་ོབ་སློང་

མརོ་བསྟནེ་ཏི་ེའགྲོ་ོརྒྱུ་ད་ེརདེ་ཅསེ་སྩལ།  

 དེ་རྗེེས་ྋགོང་ས་མཆོོག་ཁེ་ན་ཌའི་ནང་གནས་སྡེོད་བཙན་བྱོལ་

བོད་མི་བཞིི་བརྒྱ་སྐོར་ཡིོད་པོ་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་ཞིལ་མཇལ་

གསུང་ག་ིབདུད་རྩོ་ིམྱོངས་པོའ་ིག་ོསྐབས་སྩལ་ཐགོ ཁྱེདོ་ཚ་ོའད་ིགར་

དཀའ་ངལ་གང་ཡིང་མེད་པོར་མི་ཚེ་རང་དབང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་ངང་དུ་སྐྱེལ་

བཞིནི་ཡིདོ་པོའ་ིཐོག རང་རེའ་ིཐུན་མོང་མ་ཡིནི་པོའ་ིཆོསོ་དང༌། ཤསེ་རགི 

གོམས་གཤིས་སྐད་ཡིིག་སོགས་མ་ཉེམས་པོར་གཅེས་འཛིན་ངང་གནས་

ཡིདོ་པོ་ཤནི་ཏུ་ཡིག་པོ་ོརདེ། ད་ེདང་ཕྱིགོས་མཚུངས་ས་ཁུལ་འད་ིརང་

དུ་སྐྱེས་པོའི་བོད་ཕྲུག་རང་ལོ་ལྔ་དང་དྲུག་སོན་པོ་ཚོས་ཀྱིང་ངོས་རང་

ལ་བོད་སྐད་ཐོག་སྐད་ཆོ་ཤོད་ཐུབ་ཀྱིི་འདུག་པོ་དེ་ཚ་ོནི་དམིགས་བསལ་

གྱིསི་དགའ་པོ་ོབྱདེ་འསོ་པོ་ཞིགི་རདེ་ཅསེ་དང༌། 

 བོད་མི་ས་ཡི་དྲུག་པོོ་རྣམས་རྒྱ་དམར་གྱིི་བཙན་གནོན་འོག་

ནས་མ་ཐར་བར་གཞིིས་ལུས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་ང་ཚོར་ཕྱིིར་ལོག་

དགསོ་པོའ་ིའབདོ་སྐུལ་ནམ་ཡིང་བྱདེ་ཀྱི་ིམ་རདེ། རྒྱ་དམར་གྱིསི་ང་
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ཚོར་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་དུ་ཕྱིིར་ལོག་དགོས་པོའི་འབོད་སྐུལ་

རྒྱུན་མཐུད་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་ཀྱིང༌། ད་ལྟའ་ིཆོར་ངསོ་རང་ཕྱི་ིརྒྱལ་དུ་བསྡེད་ན་

བོད་སྤྱིི་པོའི་ལས་དོན་ཐོག་ཕན་ནུས་ཆོེ་བའི་དགེ་མཚན་ཡིོང་གི་རེད་

ཅསེ་སྩལ།  

 ཚསེ་ ༡༢ ཉེནི་ཁ་ེན་ཌའ་ིརསེ་གཟིའ་ཉེ་ིམའ་ིསྐར་མ་ (Sunday 

Star) ཞིསེ་པོའ་ིགསར་ཤགོ་ནང་གནས་ཚུལ་སྤེལེ་དནོ། རྒྱ་གཞུང་གསི་

བོད་འདི་ཁྲོིམས་འགལ་བཙན་ཤུགས་ཀྱིི་ཐོག་ནས་དབང་འཛིན་བྱས་པོར་

བརྟེནེ། བདོ་ཀྱི་ིདབུ་ཁྲོདི་ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབློ་མ་མཆོགོ་

ཁྱེམི་མཚསེ་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕབེས་དགསོ་བྱུང་བ་རདེ། ཡིནི་

ནའང༌། ད་དུང་བདོ་མ་ིཚོའ་ིཆོོས་སྲིདི་གཉེསི་ཀྱི་ིདབུ་ཁྲོདི་མཛད་བཞིནི་

པོ་རདེ། 

 ལྷག་པོར། ཁ་ེན་ཌའ་ིནང་གནས་བཞིནི་པོའ་ིབཙན་བྱལོ་བདོ་མ་ི

ཚོར་དམིགས་བསལ་མཇལ་ཁའི་ཐོག་བོད་རང་དབང་རང་བཙན་བསྒྲུབ་

བྱའི་ལས་འགུལ་ཁག་ལ་མུ་མཐུད་གདོང་ལེན་འབད་བརྩོོན་བྱེད་དགོས་

པོའ་ིབཀའ་སླབོ་ཀྱིང་སྩལ་ཡིདོ་པོ་རདེ། ཅསེ་དང༌། 

 ཡིང་གསར་ཤགོ་དེའ་ིནང༌། ྋགངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབློ་མ་མཆོགོ་ན་ི

འཛམ་གླེིང་འདིའི་ནང་སྐྱེས་བུ་དམ་པོ་ཤིན་ཏུ་རྩོ་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་ཡིིན་པོར་

མ་ཟིད། སྐུ་ཕྲེངེ་ན་རམི་དུ་བྱནོ་པོར་བརྟེནེ་སྐྱསེ་མཆོགོ་བགྲོསེ་ཤསོ་

ཤགི་ཀྱིང་ཡིནི་པོ་དང༌། ཏཱ་ལའ་ིཞིསེ་པོའ་ིམཚན་དནོ་ན་ིརྒྱ་མཚརོ་འབདོ་

པོ་ལྟར་སྐྱསེ་མཆོགོ་དེའ་ིདགངོས་པོ་ཡིང་རྒྱ་མཚ་ོལྟ་བུ་ཞིགི་འདུག རྒྱ་
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གཞུང་གིས་བོད་ལྗོོངས་ཆོོས་ལྡན་ཞིིང་འདི་བཙན་བཟུང་བྱས་ནས་མི་ལོ་

སུམ་ཅུ་སྐོར་ཕྱིིན་པོའི་རིང་བོད་ཀྱིི་ཆོོས་བྱེད་བློ་སྤྲུལ་དགེ་འདུན་རྣམས་

དང༌། དགནོ་སྡེ་ེཁག་བཅས་རྩོ་མདེ་གཏིརོ་བཤགི་བཏིང་བས་མ་ཚད། 

ཞིི་བའི་མི་མང་རྣམས་ལའང་ནག་ཉེེས་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིང་མེད་བཞིིན་དུ་

འགྲོོ་བ་མིའི་སྤྱིོད་ཚུལ་ལས་འདས་པོའི་མནར་གཅོད་གདུག་རྩུབ་ཇི་སྙིེད་

ཅགི་བཏིང་བ་རདེ་ཅསེ་དང༌། 

 ཡིནི་ནའང༌། གསརེ་ཞིལ་འཛུམ་པོའ་ིསྒོ་ོནས་རྒྱ་ནག་རྒྱ་ཆོེའ་ིམི་

མང་ལ་འཁོན་འཛནི་དང་སྡེང་སམེས་མཛད་ཀྱི་ིམདེ་པོར་མ་ཟིད། བསྟདོ་

འསོ་རིགས་འགའ་ཤས་སུ་བསྔགས་བརྗེོད་ཀྱིང་མཛད་ཀྱིི་ཡིོད་པོ་རེད།  

༡༩༥༩ ལརོ་རྒྱ་མིའ་ིབཙན་གནོན་ལ་བདོ་མ་ིཚསོ་ང་ོརྒོོལ་སྒོརེ་ལངས་

བྱས་རྗེེས་རྒྱ་མིས་མི་སྤྱིོད་ལས་འདས་པོའི་ཁྲོིམས་འགལ་གྱིི་བྱ་སྤྱིོད་

གདུག་རྩུབ་ཅན་རྣམས་ལག་ལནེ་བསྟར་ཡིདོ་པོ་དང༌། 

 རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོས་རང་གི་སྲིོག་ལྟར་གཅེས་སྲུང་བྱེད་

པོའི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆོོས་ཀྱིི་རྟེེན་གཞིི་ཚང་མ་སླར་གས་ོམི་ཐུབ་པོ་

ལྟ་བུའ་ིརྩོ་གཏིརོ་བཏིང་བས་མ་ཚད། གཞུང་སྒོརེ་ཆོསོ་བཅས་ཀྱི་ིམཁར་

དངསོ་ཡིངོས་རྫགོས་བཙན་འཕྲེགོ་ཇག་བཅམོ་དང༌། མ་ིམང་ལ་དནོ་མདེ་

ཉེསེ་རྡུང་དྲེག་པོསོ་བསད་པོ་དང༌། ལྟགོས་ཤརི་བཏིང་བ། གནམ་ལ་

དཔྱོང་སྟ་ེབསད་པོ། ཕྲུ་གུས་རང་ག་ིཕ་མར་མ་ེམདའ་རྒྱག་ཏུ་བཅུག་པོ། 

བཟིའ་མི་ནང་ཚང་ཕན་ཚུན་གསོད་དུ་བཅུག་པོ་སོགས་འཛམ་གླེིང་འདིའི་

ནང་མ་སྲིིད་མ་དར་བའི་བཙན་དབང་གདུག་རྩུབ་སྣ་ཚོགས་བཏིང་སྟེ་
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བདོ་མ་ིཁྲོ་ིཕྲེག་བརྒོལ་བ་བསད་པོ་དང༌། 

 བོད་མི་དེ་ཚོ་གསོད་དགོས་པོའི་ནག་ཉེེས་དང་རྒྱུ་མཚན་གང་

ཡིང་མདེ་ཀྱིང༌། རྒྱ་དམར་གྱི་ིལྟ་སྤྱིདོ་ངན་པོ་དརེ་ང་ོལགོ་རྒྱག་རྒྱུའ་ི

འཇགིས་སྣང་དང༌། བློ་ོདགོས་མ་བཟིདོ་པོར་བསད་པོ་ཞིགི་རདེ། 

 དེ་ལྟ་བུའི་བོད་མིའི་ཐོག་བཙན་དབང་གི་ནོར་འཁྲུལ་ཆོེན་པོོ་

བཏིང་བ་རྣམས་དེང་དུས་རྒྱ་ནག་རང་ཉེིད་ཀྱིིས་ཀྱིང་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱིི་

ཡིདོ་པོ་མ་ཟིད། དངེ་དུས་རྒྱ་མིའ་ིའག་ོཁྲོདི་ཚསོ་དངསོ་ཐགོ་བདནེ་

འཚོལ་གྱིི་ཐབས་ལམ་གསར་པོའི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་གང་ཅིའི་ཡིར་རྒྱས་

གཏིངོ་ག་ིཡིནི་ཞིསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། 

 ཡིནི་ནའང༌། ད་དུང་བདོ་ནང་མ་ིམང་ཁྱེནོ་ཆོ་ེལྟགོས་ཤ་ིཐབེས་

ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རེད། གང་ལགས་ཤ་ེན། རྩོ་བའ་ིརྒྱ་དམར་རང་ཉེདི་ཀྱི་ིལྟ་སྤྱིདོ་

ཤནི་ཏུ་ངན་པོས་ལས་དནོ་དྲེང་བདནེ་ཞིགི་བྱདེ་ཀྱི་ིམདེ་པོ་རདེ། དཔོརེ་

ན། བདོ་ཕྲུག་མང་པོ་ོཞིགི་གསི་ལྟོའ་ིཚབ་ཏུ་འབུ་སྲིནི་ཡིང་ཟི་དགསོ་པོ་

དང༌། ཨི་མ་ཚསོ་ནུ་ཞིོའ་ིཚབ་ཏུ་རང་ག་ིཁྲོག་ཀྱིང་སྤྲོདོ་དགོས་ཀྱི་ིཡིདོ་

པོ་རདེ། 

 དེ་བཞིིན་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་མིའི་ལས་བྱེད་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིིས་

འཇགིས་ཤངི་སྐྲོག་ནས་ལུས་འདར་བ་དང༌། མགི་ཡིར་བལྟ་མ་ིནུས་པོ་

སོགས་བཙན་དབང་མནར་གཅོད་དྲེག་པོོ་གཏིོང་གི་ཡིོད་པོ་རེད་ཅེས་

དང༌། 

 སྐབས་དརེ་གསར་འགདོ་པོས། ྋགངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབློ་མ་མཆོགོ་
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ལ་རྒྱ་མིའི་བྱ་སྤྱིོད་དེ་ཚོར་དགོངས་པོ་བཞིེས་དུས་ཐུགས་ཁྲོོ་བོའ་ིསྣང་

ཚུལ་ཨིེ་ཡིོད་ཅེས་བཀའ་འདྲེི་ཞུ་སྐབས་ཡུན་ཙམ་རིང་ཐུགས་བསམ་ཞིིག་

བཞིསེ་ཏི་ེཕབེས་གསལ། ཁྲོ་ོབོའ་ིབསམ་པོ་དང་ངང་ཚུལ་ན་ིརང་གཞིན་

གཉེསི་ཀར་ཕན་ཐགོས་མདེ་པོ་ཞིགི་རདེ། ངསོ་རང་ཆོསོ་པོ་ཞིགི་ཡིནི་

པོར་བརྟེནེ། དག་ེབ་དང༌། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ིབསམ་བློ་ོའཁརོ་དུས་ཁྲོ་ོ

བའ་ིབསམ་བློ་ོདང༌། རྣམ་འགྱུར་ཐོན་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག ད་ེན་ིཆོསོ་ཤསེ་

པོའ་ིབཀའ་དྲེནི་ཞིགི་ཡིིན་པོས་རདེ། ཅསེ་སགོས་གསུངས། 

 ཚསེ་ ༡༥ ཉེནི་ཁ་ེན་ཌའ་ིམངའ་སྡེ་ེཁུད་སྦད་ (Quebec) ཟིརེ་བ་

དང༌། མནོ་ཌ་ར་ིཧལེ། (Montreal) ཧཕ་ར་ེསྒྲི་ེར་ིཀྲནོ། (Fredericton) 

བྱང་ཤར་སློབ་གྲྭ་ཆོེན་པོོ་བཅས་སུ་ཆོིབས་བསྒྱུར་གྱིིས་སློབ་གྲྭ་ཆོེ་ཁག་

གི་སློབ་ཐོན་ཚོར་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་སྲིིད་འཛིན་སྲིིད་བློོན་ལྟ་བུ་དབུ་ཁྲོིད་

ཆོེ་ཁག་སྙིན་གྲོགས་ཅན་ཚོས་སློབ་ཐོན་གྱིི་ལག་ཁྱེེར་གནང་སྲིོལ་ལྟར་

ཕད་རིག་སློབ་གྲྭར་ཉེིན་མོའ་ིསློབ་ཐོན་ཚོར་ལག་ཁྱེེར་སྩལ་སླད་གདན་

ཞུས་ལྟར་ཆོབིས་བསྒྱུར་བསྐྱངས།  

 སྐབས་དརེ་རྡ་གྷི་ཛ་ིཀྲ་ིཞིེས་པོའི་གསར་འགདོ་པོར། བདོ་ནས་

རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་ནས་མི་ལོ་ཉེི་ཤུ་རྩོ་གཅིག་ཙམ་འགྲོོ་

མིན་ལ་མ་ལྟོས་པོར་བོད་རང་དབང་རྩོོད་ལེན་བྱེད་པོའི་མ་འོངས་པོའི་

གནས་སྟངས་དེའ་ིཐགོ་ཐུགས་ར་ེཆོནེ་པོ་ོགནང་བཞིནི་པོ་ཡིནི་ཚུལ་དང༌།  

 མགོན་པོ་ོགང་ཉེིད་བོད་དུ་ཕྱིིར་ཕེབས་གནང་རྒྱུའི་དགོངས་གཞིི་

ཡིདོ་ཀྱིང༌། བདོ་མ་ིས་ཡི་དྲུག་ག་ིརང་དབང་བདནེ་པོའི་གནས་སྟངས་
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འདོད་བློ་ོཁེངས་པོ་ཞིིག་མ་བྱུང་བར་བོད་ཀྱིི་ཕྱིི་རོལ་ཏུ་སྐུ་བཞུགས་གནང་

ན་བོད་ཀྱིི་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཕྱིོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་དགེ་མཚན་ཆོེ་བ་ཡིོང་

རྒྱུར་བརྟེནེ། ད་ལྟའ་ིཆོར་བདོ་དུ་ཕྱིརི་ཕབེས་གནང་རྒྱུའ་ིདགངོས་གཞི་ི

གང་ཡིང་མདེ་ཚུལ་བཅས་སྩལ།  

 ཀར་ཁ་ོར་ི (Calgary) གྲོངོ་ཁྱེརེ་དུ་ཞིབས་སརོ་འཁདོ་སྐབས་

གསར་འགྱུར་འགོད་པོོའ་ིལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཏུ་གནས་ཚུལ་ག་འདྲེ་ཞིིག་

ཡིིན་ཀྱིང་སྦ་གསང་མེད་པོར་དྲེང་བདེན་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པོ་ཞིིག་གི་ཐོག་

ནས་ངསེ་པོར་སལེ་ཐུབ་པོ་ཞིགི་རདེ་ཅསེ་གསུངས་པོ་དང༌། ཡིནི་ནའང༌། 

ད་ལྟ་ང་ཚོའི་གཞིིས་ལུས་རྒྱ་ཆོེའི་བོད་མི་རྣམས་ནི་རྒྱ་དམར་གྱིི་བཙན་

གནནོ་འགོ་དཀའ་སྡུག་བློ་ོཡུལ་ལས་འདས་པོ་མྱོངོ་བཞིནི་པོ་རདེ། གལ་

སྲིདི། གཞིསི་ལུས་བདོ་མ་ིརྣམས་ལ་རང་དབང་བད་ེསྐྱདི་ཅགི་བྱུང་བ་

ཡིནི་ན་དཀའ་ངལ་ཡིངོས་རྫགོས་སལེ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ་ཅསེ་གསུངས། 

 འད་ིཉེནི་སནེ་ཐ་ོམ་ས་ེ (St.Thomas) གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྭ་

ཆོེན་མོར་དམིགས་བསལ་མཛད་སྒོོ་དང་འབྲེལ་ཆོེ་བསྟོད་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་

ཁྲོིམས་དོན་མཁས་པོའི་མཚན་གནས་ཤིག་འབུལ་བཞིེས་དང་འབྲེལ་

ཕབེས་སྒོོའ་ིསྙིངི་པོརོ། འགྲོ་ོབ་མ་ིརགིས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚགོས་འདིའ་ིནང་མ་ིཚ་ེ

སྐྱེལ་སྐབས་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པོའི་དཀའ་ངལ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་འཕྲེད་སྲིིད་

པོར་བརྟེནེ། དཀའ་ངལ་དེ་ཚརོ་གདངོ་ལནེ་བྱདེ་སྐབས་རང་ཉེདི་ལ་བཟིདོ་

བསྲིན་དང༌། སྙིངི་སྟབོས་ངསེ་པོར་དགསོ་པོ་ཞིགི་རདེ་ཅསེ་དང༌། སྙིངི་

སྟབོས་དང༌། བཟིདོ་བསྲིན་མདེ་ན་དཀའ་ངལ་ཆོ་ེབ་ལྟ་ཅ།ི ཆུང་ཆུང་ཞིིག་
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ཡིནི་ཀྱིང་སལེ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ་ཅསེ་དང༌། 

 ཡིང་འགྲོོ་བ་མིའི་རིགས་ཚང་མར་ཤེས་ཡིོན་དགོས་ཀྱིང༌། 

ཤེས་ཡིོན་ཡིོད་པོ་གཅིག་པུས་མི་འགྲོིགས་པོར་ཤེས་ཡིོན་དང་མཉེམ་དུ་

རྒྱལ་གཅསེ་ལྷག་བསམ་དང༌། འབད་བརྩོནོ་སམེས་ཤུགས། བློ་ོསྟབོས་

བཅས་དགསོ་པོ་མ་ཟིད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ནུས་པོ་ཟུང་སྦྲལེ་གྱི་ིཐགོ་ནས་

དགེ་སྐྱོན་ལ་བརྟེག་དཔྱོད་བྱེད་ཐུབ་པོ་ཞིིག་དགོས་ཀྱིི་རེད་ཅེས་གསུངས་

པོ་དང༌། 

 ལྷག་པོར་འགྲོོ་བ་མི་རིགས་ཀྱིི་ནང་བསམ་བློོའ་ིཐོག་ཡིར་རྒྱས་

གཏིངོ་བར་ཆོསོ་དང༌། ཤསེ་རགི་གཉེསི་ལ་སྦྱོང་བརྩོནོ་མཐར་འཁྱེངོས་

བྱས་པོ་ཡིནི་ན། ད་ེདག་གི་བློ་ོགྲོོས་དང་ནུས་པོས་འཇིག་རྟེནེ་འདིའ་ིསྒོང་

དུ་བློོ་ཡུལ་ནའང་མེད་པོའི་མི་སྲིིད་པོ་རྣམས་ཀྱིང་སྲིིད་པོ་བཟིོ་ཐུབ་པོ་

དང༌། 

 གལ་ཏི།ེ ནང་སམེས་ཀྱི་ིབད་ེབ་ད་ེདརོ་ནས་ཁངོ་ཁྲོ་ོདང༌། འདདོ་

ཆོགས། ཞི་ེསྡེང་སགོས་ཀྱིི་དབང་དུ་སངོ་བ་ཡིནི་ན། ལས་དནོ་གང་

ཞིིག་གི་ཐོག་དགེ་སྐྱོན་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པོའི་རྩོ་བའི་ནུས་པོ་དེ་བརླགས་

ནས་འཛམ་གླེངི་ནང་ཆོསོ་ལུགས་དང༌། ལུང་ཚན། མ་ིརགིས་སགོས་

ཀྱི་ིདབར་འཁནོ་རྩོོད་དང༌། རྙིགོ་འཛངི་ཁ་ོནས་མིའ་ིསེམས་ཀྱི་ིནང་བད་ེ

བ་ནམ་ཡིང་ཡིངོ་ག་ིམ་རདེ། ད་ེལྟར་མ་ིའབྱུང་ཆོདེ་ཆོསོ་ལུགས་དང༌། 

ཚད་མ་རིག་པོ་རྣམས་ལ་ཉེམས་སུ་བློངས་ནས་མིའི་སེམས་ཀྱིི་ནང་བདེ་

བ་ཡིོང་ཐབས་སུ་བྱམས་དང་སྙིིང་རྗེེ་བཟིང་པོོས་ལས་འབྲས་ལ་གཙིགས་
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སུ་བཟུང་ཐུབ་པོ་ཞིགི་བྱདེ་དགསོ། 

 སེན་ཐོ་མ་སེ་ཆོེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་འདིའི་ནང་ཆོོས་

ཡིདོ་པོའ་ིརྣམ་པོ་གསལ་པོ་ོཞིགི་འདུག དརེ་ངསོ་རང་ཡིང་ཧ་ཅང་དགའ་

པོ་ོབྱུང༌། གང་ལགས་ཤ་ེན། ཆོསོ་ཟིརེ་བ་ད་ེདགནོ་པོ་དང༌། ལྷ་ཁང་

ཁག་གཅགི་པུའ་ིནང་མ་ལུས་པོར། དུས་དང་རྣམ་པོ་ཀུན་ཏུ་རང་ཉེདི་

གང་དུ་གནས་པོའི་ས་ཕྱིོགས་དེར་ལག་ལེན་འགེལ་ཐུབ་པོ་ཞིིག་དགོས་

ཤངི༌། དཔོརེ་ན། འདརི་འདུས་སནེ་ཐ་ོམ་ས་ེགཙུག་ལག་སླབོ་གྲྭའ་ིནང་ག་ི

སླབོ་ཕྲུག་ཚ་ོལྟ་བུར་མཚོན་ན། སླབོ་གྲྭའི་ནང་སླབོ་སྦྱོངོ་བྱདེ་སྐབས་ཀྱི་ི

གནས་སྟངས་དང༌། དངེ་དུས་ཀྱི་ིའཛམ་གླེངི་འདིའ་ིནང་དངསོ་སུ་མི་ཚ་ེ

སྐྱེལ་སྐབས་ཀྱིི་གནས་སྟངས་དབར་ཕྱིོགས་གང་ས་ནས་མི་མཐུན་པོའི་

ཁྱེད་པོར་ཆོེན་པོ་ོཞིགི་ཡིངོ་ག་ིརདེ། 

 དརེ་བརྟེནེ། རང་རང་ས་ོསོའ་ིསམེས་པོ་རང་གསི་ལགེས་པོ་ོ

གཅུན་ནས་སམེས་རྒྱུད་བཟིང་པོ་ོབཟི་ོབ་དང༌། རང་ཉེདི་ཀྱི་ིབསམ་བློརོ་

ཡིར་རྒྱས་བཏིང་ཐུབ་པོ་ཡིནི་ན། དཀའ་ངལ་ཇ་ིའདྲེ་ཞིགི་དང་འཕྲེད་ཀྱིང་

བློ་ོསྤེོབས་མ་ཞུམ་པོར་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པོ་ཡིོང་གི་རེད་

སོགས་དོན་ལྡན་སྙིིང་པོོ་ཅན་གྱིི་བཀའ་སློབ་ཟིབ་འདུས་གནད་དུ་སྨོིན་པོ་

སྩལ། 

 མཛད་སྒོོ་དེའི་སར་ནེའུ་སྦུ་རོན་སི་ཝིག་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་ 

(New Brunswick University) ག་ིདབུ་འཛནི། འཇམེ་ས་ེཌའ་ོན་ི 

(James Toney) སགོས་ཕབེས་ཡིདོ་པོ་དང༌། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི་
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མཛད་སྒོོ་དེའི་སར་ཤེས་རིག་སྣ་ཚོགས་སྐོར་སྦྱོངས་འབྲས་ལེགས་པོར་

ཐོན་པོའི་མཁས་པོ་ལྔ་བཅུ་སྐོར་ལ་མཚན་རྟེགས་ཀྱིི་བྱ་དགའ་ཁག་ཀྱིང་

སྩལ། 

 སེན་ཐོ་མ་སེའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་འཇོ་འཇི་མར་

ཀྲནི་ (George Martin) ནས་མཛད་སྒོོའ་ིགསུང་བཤད་གནང་སྟ་ེད་ེ

རིང་ང་ཚོའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བློ་

མ་མཆོོག་དངོས་སུ་ཞིབས་སོར་འཁོད་དེ་གང་ཅིའི་བཀའ་སློབ་གསུང་

བཤད་སྩལ་བར་བརྟེེན་འཛམ་གླེིང་གི་ཁྱེོན་འདིར་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་

པོའ་ིཆོསོ་ན་ིཤནི་ཏུ་རྩོ་ཆོ་ེཞིགི་ཡིནི་པོ། ཆོསོ་ལ་སྦྱོང་བརྩོནོ་གྱིསི་དད་

པོ་དང་དག་སྣང་བྱས་ཏི་ེདཀནོ་མཆོགོ་ཡིདོ་པོ་དང༌། དཀནོ་མཆོགོ་ག་ི

ཐུགས་རྗེ་ེབཀའ་དྲེནི་དྲེན་དགསོ་པོ་མ་ཟིད། མཐ་ོསླབོ་ཐནོ་པོའི་སླབོ་ཕྲུག་

ཚསོ་ཀྱིང་བསམ་པོ་ཆོསོ་མཐུན་གྱི་ིསྒོ་ོནས་གཞི་ིབདནེ་པོ་དང༌། བྱམས་

དང་སྙིིང་རྗེེ་བཟིང་པོོས་རང་རྒྱུད་བཏུལ་ཐུབ་པོ་བྱེད་དགོས་གསུངས་པོ་

ལྟར་ཕྱིག་བཞིསེ་ཡིངོ་བའ་ིསྐུལ་མ་གནང༌། མཇུག་བསྡེམོས་ྋགོང་

ས་མཆོོག་གིས་ད་རེས་སེན་ཐོ་མ་སེ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ནས་ངོས་རང་

ལ་སློབ་སྦྱོོང་བྱེད་མ་དགོས་པོའི་ཐོག་ནས་ཁྲོིམས་དོན་མཁས་པོའི་

དམིགས་བསལ་གཟིེངས་བསྟོད་ཀྱིི་བྱ་དགའ་གནང་བར་ཐུགས་རྗེེ་ཆོེ་

ཞིསེ་གསུངས། 

 ད་ེརྗེསེ་ཀྲ་ོརན་ཀྲོའ་ི (Toronto) ནང་པོའ་ིཚགོས་སྡེ་ེནས་ཇ་ི

ལྟར་གསོལ་བ་བཏིབ་པོ་ལྟར་ཆོིབས་བསྒྱུར་གྱིིས་ལམ་གྱིི་གཙོ་བོ་རྣམ་
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གསུམ་གྱི་ིབཀའ་ཆོསོ་སྩལ་ཞིངི༌། ད་ེཡིང་ཐགོ་མར་སྔནོ་འགྲོོའ་ིགསུང་

བཤད་དང་བཀའ་ཆོསོ་དཀྱུས་གཅགི་ཏུ་སྩལ་དནོ། ‘‘ངསོ་རང་ད་ེརངི་

ཁ་ེན་ཌའ་ིནང་དུ་ཡིདོ་པོའ་ིཀྲ་ོརན་ཀྲ་ོནང་ག་ིནང་པོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་ནང་

ཆོོས་ལ་དོ་སྣང་ལྡན་པོའི་མི་ཚོགས་རྣམས་ལ་སྐད་ཆོ་བཤད་རྒྱུའི་གོ་

སྐབས་ཐབོ་པོར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ོབྱུང༌། ངསོ་ནས་དགནོ་པོ་འདིའ་ིའཇནེ་ 

(Jain) ཆོསོ་ལུགས་ཀྱི་ིསླབོ་དཔོནོ་དང༌། བདོ་རགིས་མང་པོ་ོཞིགི་གསི་

གྲོ་སྒྲིགི་ཐགོ་ལ་རགོས་རམ་བྱས་པོར་ཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིནི། ད་ེརངི་

ངས་རྗེེ་རིན་པོོ་ཆོེའི་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་གཞིིར་བཞིག་སྟེ་བྱང་ཆུབ་

ལམ་གྱི་ིརམི་པོའ་ིསྐརོ་བཤད་རྒྱུ་ཡིནི། 

 ང་རང་ཚ་ོའཁོར་བ་ལས་ཐར་བ་ལ་འཁོར་བ་ལ་ངེས་པོར་འབྱུང་

བའ་ིབློ་ོསྐྱ་ེདགསོ་ཤངི༌། ངསེ་འབྱུང་ག་ིབསམ་པོ་འད་ིན་ིལམ་གྱི་ིགཙ་ོབ་ོ

རྣམ་གསུམ་གྱི་ིདང་པོ་ོཡིནི། དརེ་མ་ཟིད། ད་ེལས་གྲོལོ་བ་ལ་སྟངོ་ཉེདི་

ཀྱི་ིཡིང་དག་པོའ་ིལྟ་བའང་དགསོ་པོ་ཡིིན། དའེ་ིཐགོ་རང་ཉེདི་ཐར་པོའ་ི

མཆོོག་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྣམ་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པོའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པོར་

འདོད་ན། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ིསམེས་ཞིསེ་པོའ་ིབྱང་ཆུབ་དནོ་གཉེརེ་གྱི་ིགཞིན་

ཕན་གྱི་ིབསམ་པོ་ཞིིག་ངསེ་པོར་དུ་བསྒྲུབ་དགོས། འཁརོ་བ་ལས་ཐར་

བར་འདདོ་པོའ་ིབསམ་པོ་དང༌། སྟངོ་ཉེདི་ཀྱི་ིཡིང་དག་པོའ་ིལྟ་བ། བྱང་

ཆུབ་ཀྱི་ིསམེས་གསུམ་པོ་ོའད་ིན་ིལམ་གྱི་ིགཙ་ོབ་ོརྣམ་གསུམ་ཡིནི། 

 ཆོོས་བཤད་ཀྱིི་གོང་དུ་ཐོག་མར་བར་ཆོད་བཟློག་རྒྱུའི་ལུགས་

སྲིལོ་ཡིདོ་ཅངི༌། ཉེ་ིཧངོ་དང་བདོ་ནང་ལ་འད་ིཉེདི་རང་བཞིནི་གྱིསི་གྲུབ་
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པོས་སྟོང་པོ་བརྗེོད་བྱར་བྱེད་པོའི་ཤེས་རབ་སྙིིང་པོོ་འདོན་པོའི་ཐོག་ནས་

བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། ད་ེནས་གང་ཟིག་མ་རུངས་པོ་རྣམས་འདུལ་བ་དང༌། བར་

ཆོད་སེལ་བའི་དོན་དུ་དྲེག་པོོའ་ིསྐུར་བཞིེངས་པོའི་ཡུམ་ཤེར་ཕྱིིན་གྱིི་

གཟུངས་སྔགས་བགྲོང་ན་ཕན་གྱིི་ཡིདོ། 

 སྤྱིིར་བཏིང་ང་ཚོས་སྔགས་བཟླས་སྐབས་སུ་བཟླས་པོའི་བྱིན་

རླབས་རྣམས་ནང་དུ་ཞུགས་པོ་མཚོན་བྱེད་དུ་ཕྲེེང་རྡོག་ནང་དུ་བཏིང་བའི་

སྒོ་ོནས་སྔགས་བགྲོང་གསགོ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིདོ་ཀྱིང༌། བཟླས་གསགོ་བྱདེ་པོ་

ད་ེབར་ཆོད་བཟླགོ་པོའ་ིཆོེད་དུ་ཡིནི་ན། བར་ཆོད་བཟླགོ་པོ་མཚནོ་བྱེད་

དུ་ཕྲེངེ་རྡགོ་ད་ེསྔར་ལས་ལྡགོ་སྟ་ེཕྱི་ིརལོ་ཏུ་གཏིངོ་གི་ཡིདོ། དའེ་ིརྗེསེ་སུ་

ང་ཚོས་མལ་ཕུལ་གྱི་ིཡིདོ། མལ་འབུལ་བ་འདིའ་ིག་ོདནོ་ན།ི སྔར་སངས་

རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སློབ་པོ་ལམ་གྱིི་གནས་སྐབས་སུ་གསུང་རབ་

རྣམས་ཐོས་པོ་དང་ཉེམས་ལེན་བྱེད་པོའི་དོན་དུ་རང་གི་སྐུ་ལུས་དང༌། 

ནང་མ།ི ལངོས་སྤྱིདོ་ལ་ལྟསོ་པོ་མདེ་པོར་དཀའ་བ་ཆོནེ་པོ་ོདུ་མ་སྤྱིད་པོའ་ི

མཛད་ཆོསོ་ལས་བྱུང་བ་ཞིིག་ཡིནི། 

 ད་ེལྟ་བུའ་ིརང་དནོ་བློསོ་བཏིང་གི་བསམ་པོ་དང༌། ལྷག་བསམ་

རྣམ་དག་མཚོན་པོའི་ཆོེད་དུ་ང་ཚོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིི་གསུང་རབ་

ཉེན་པོའ་ིསྔནོ་དུ་སེམས་ནས་ས་ོསོའ་ིལུས་དང༌། ལངོས་སྤྱིདོ། དག་ེ

བའ་ིརྩོ་བ་རྣམས་འབུལ་གྱི་ིཡིདོ། ང་རང་ཚོའ་ིསྤྱི་ིམཐུན་གྱི་ིལས་ལས་

གྲུབ་པོའི་འཇིག་རྟེེན་གྱིི་བཀོད་པོ་ཡིོངས་རྫོགས་ངོ་མཚར་ཕུན་སུམ་

ཚགོས་པོས་གང་བའ་ིདཔོལ་དུ་མསོ་པོའ་ིསྒོ་ོནས་འབུལ་བ་ཡིནི། 
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 ཆོསོ་འཆོད་ཉེན་གང་བྱདེ་ཀྱིང༌། ང་ཚོའ་ིཀུན་སླངོ་ད་ེསྐྱབས་

འགྲོ་ོདང༌། གཞིན་ལ་ཕན་པོར་འདདོ་པོའ་ིསམེས་བཟིང་པོསོ་ངསེ་པོར་

དུ་ཟིནི་པོ་ཞིིག་དགསོ། ད་ེལྟར་ཡིངོ་བའ་ིཆོདེ་དུ་སྒོམོ་དང༌། ཡིདི་ཤར་

དང་འབྲེལ་བའི་ངང་ནས་སྐྱབས་འགྲོ་ོསེམས་བསྐྱེད་ཀྱིི་ཤ་ོལ་ོཀ་འདི་ལན་

གསུམ་འདནོ་གྱི་ིཡིདོ། འད་ིན།ི སངས་རྒྱས་ཆོསོ་དང་ཚགོས་ཀྱི་ིམཆོགོ་

རྣམས་ལ།། བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆོ།ི། བདག་གསི་

ཆོསོ་ཉེན་བགྱིསི་པོའ་ིབསོད་ནམས་ཀྱིསི།། འགྲོ་ོལ་ཕན་ཕྱིརི་སངས་རྒྱས་

འགྲུབ་པོར་ཤགོ  ཅསེ་པོ་ད་ེཡིནི། 

 འབྲས་བུ་བཟིང་ངན་ནི་ཀུན་སློང་བཟིང་ངན་ལ་བརྟེེན་ནས་

འབྱུང་ག་ིཡིདོ་པོས། གཞིན་ཕན་གྱི་ིཀུན་སླངོ་བཟིང་པོ་ོབསྐྱདེ་དགསོ་རྒྱུ་

འད་ིཤནི་ཏུ་གལ་ཆོནེ་པོ་ོཡིནི། དསེ་ན། ཤ་ོལ་ོཀ་འད་ིའདོན་དུས་འདིའ་ི

དནོ་སྒོམོ་གྱི་ིནང་ལ་འཆོར་བར་བྱདེ་དགསོ། 

 ཐ་མ་དེར་ཆོོས་བཤད་པོའི་སྔོན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བཀའ་དྲེིན་

དྲེན་བཞིིན་པོའི་སྒོོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟོད་པོ་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་འདོན་

སྲིལོ་ཡིདོ། ད་ལྟའ་ིཚགིས་བཅད་འད་ིན་ིམགནོ་པོ་ོཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིསི་མཛད་

པོའ་ིདབུ་མ་རྩོ་བ་ཤསེ་རབ་ནས་བློངས་པོ་ཞིགི་ཡིནི་ཅངི༌། འད་ིལྟ་བུའ་ི

སྲིོལ་ནི་བདག་གི་བློ་མ་ཁུ་ནུ་བློ་མ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་གྱིིས་སྲིོལ་

གཏིདོ་གནང་བ་ཞིགི་ཡིནི། ད་ེན།ི གང་ག་ིཐུགས་བརྩོེས་ཉེརེ་བཟུང་ནས།། 

ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སྤེངས་པོའ་ིཕྱིརི། དམ་པོའ་ིཆོསོ་ན་ིསྟོན་མཛད་པོའ།ི། 

གཽ་ཏིམ་ད་ེལ་ཕྱིག་འཚལ་ལ།ོ། ཞིེས་པོ་འདི་ཡིནི། 
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 སྤྱིརི་བཏིང་ཞུས་ན། ང་ཚ་ོའདརི་འཛམོས་རྒྱུ་འད་ིང་ཚ་ོནང་པོའ་ི

ཆོསོ་ལ་ད་ོསྣང་ཡིདོ་པོ་གཅགི་གྱུར་ཡིནི་པོའ་ིརྒྱུ་མཚན་གྱིསི་ཡིནི། ང་

ཚསོ་ས་ོསོའ་ིམ་ིཚེའ་ིནང་ཞིི་བད་ེམང་བ་ཡིངོ་ཐབས་དང༌། འབད་བརྩོནོ་

གྱིི་ཐོག་ནས་སྡུག་བསྔལ་གང་ཐུབ་ཀྱིིས་མེད་པོ་བཟིོ་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱིི་

ཡིདོ། ང་ཚརོ་གཟུགས་ཕུང་འདི་ཡིདོ་པོར་བརྟེནེ་ཟིས་གསོ་གནས་མལ་

ལ་སགོས་པོ་དགོས་ཤངི༌། འནོ་ཀྱིང༌། འད་ིཙམ་གྱིསི་འགྲོགིས་ཀྱི་ིམདེ། 

གང་ཡིནི་ཞི་ེན། དགསོ་མཁ་ོའད་ིཚ་ོབསྐངས་པོ་ཙམ་གྱིསི་མིའ་ིའདདོ་པོ་

སྐངོ་མ་ིཐུབ། 

 ང་ཚརོ་ཕྱིའི་ིམཐུན་རྐྱེནེ་ཇ་ིཙམ་ཡིག་པོ་ོཡིདོ་ནའང༌། ནང་

སམེས་ལ་བད་ེསྐྱདི་མདེ་ན་སམེས་ཞུམ་པོ་དང༌། སམེས་འཁྲུག་པོ་ལ་

སོགས་པོས་ང་རང་ཚོ་དལ་ལྷོད་ངང་རྩོ་བ་ནས་གནས་མི་ཐུབ་པོ་བཟིོ་

ག་ིཡིདོ། ང་ཚསོ་སམེས་ཀྱི་ིབད་ེབ་བཙལ་ནས་རྙིདེ་ཐུབ་པོ་བྱདེ་དགསོ། 

འདིའི་སྒྲུབ་ཚུལ་ཤེས་ན་ལུས་ཀྱིི་སྡུག་བསྔལ་དབང་བསྒྱུར་ཐབས་ལའང་

ཕན་གྱི་ིཡིདོ། 

 དརེ་བརྟེནེ། ཕྱིིའ་ིཡིར་རྒྱས་དང༌། ནང་བསམ་པོའ་ིཡིར་རྒྱས་ལ་

དམིགས་པོའི་འབད་བརྩོོན་གཉེིས་ཟུང་འབྲེལ་དུ་བྱ་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆོེན་

པོ་ོཡིནི།’’jམཆོན། ཞིསེ་སྔནོ་འགྲོ་ོདངསོ་གཞི་ིདཀྱུས་གཅགི་ཏུ་སྩལ། ད་ེ

ནས་ཁེ་ན་ཌའི་མངའ་སྡེེ་ཁུད་སྦད་གཙོ་འཛིན་ནས་ྋགོང་ས་མཆོོག་ལ་

མངའ་སྡེེ་རང་དུ་འབྲུག་ནས་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡིོང་བའི་བོད་མི་སུམ་བརྒྱ་

སྐརོ་ལནེ་ཐབས་གང་ཡིངོ་ཞུ་འཐུས་སྙིན་སངེ་གནང༌།
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 སྐབས་དེར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆོེན་པོོ་མཆོོག་ནས་ཁེ་

ན་ཌའ་ིསྲིདི་བློནོ་ (Trudeau) མཆོོག་ལ་མགནོ་པོ་ོགང་ཉེདི་ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ 

༡༠ ནས་བཟུང་ཁ་ེན་ཌར་བཞུགས་རངི་བདོ་མ་ིསྐྱབས་བཅལོ་བ་ཚསོ་

ཧུར་ཐག་བྱས་པོའི་འབྲས་བུར་ད་ཆོ་གནས་སྟངས་གང་ལེགས་ཐོག་

བསྔགས་བརྗེདོ་ཞུ་ཡུལ་ཞིགི་ཏུ་གྱུར་ཡིདོ་ཅིང༌། བདོ་མ་ིབརྒྱ་ཕྲེག་འགའ་

ཤས་འདི་ཚོ་ཁེ་ན་ཌར་གཞིིས་ཆོགས་སུ་བཞིེས་གནང་བར་གོ་སྐབས་

འད་ིབརྒྱུད་ཁ་ེན་ཌ་གཞུང་དང་མ་ིམང་ལ་ཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིནི། ཞིསེ་

དང༌། 

 རིག་གནས་སྣ་ཚོགས་ཅན་གྱིི་ཡུལ་ལུང་གསར་པོ་འདིར་བོད་

མི་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཞིབས་འདེགས་ཆོ་ཤས་ཙམ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པོའི་ཡིིད་

ཆོསེ་བརྟེན་པོ་ོཡིདོ་ཅིང༌། འབྲུག་གཞུང་ག་ིསྲུང་སྐྱབོ་ལ་ཉེནེ་ཁ་ཡིདོ་

ཚུལ་བརྗེདོ་པོར་བརྟེེན། འབྲུག་སྡེདོ་བདོ་མ་ིསྐྱབས་བཅལོ་བ་བཞི་ིསྟངོ་

ཡིོད་ཁོངས་ནས་ད་ཆོ་བོད་མི་སུམ་སྟོང་ས་གནས་གཞིན་དུ་མི་ཐོན་ཀ་

མདེ་གྱུར། འད་ིན་ི ༡༩༧༤ ནས་བཟུང་བདོ་མིའ་ིཐགོ་རྣམ་རྟེགོ་དང༌། 

ག་ོབ་ཕྱིིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བསྒྲུབས་པོའི་བརྒྱུད་རིམ་ནས་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་

དང༌།   

 བོད་མི་ཆོིག་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་རྒྱ་གར་དུ་བཞིེས་རྒྱུའི་ཞིལ་བཞིེས་

ཐབོ་ཡིདོ་ཅིང༌། རྒྱ་གར་གཞུང་ག་ིངསོ་ནས་འད་ིལས་མང་བ་བཞིསེ་རྒྱུའ་ི

ཞིལ་བཞིསེ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ིམདེ་པོའ་ིརྒྱུ་མཚན་ན།ི བདོ་མ་ིབརྒྱད་སྟངོ་

ཙམ་ད་དུང་ཡིང་གཞིིས་ཆོགས་ཀྱིི་ཆོ་རྐྱེེན་མ་ཐོབ་པོར་རྒྱ་གར་དུ་གནས་
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ཡིདོ་ཅངི༌། འབྲུག་ཏུ་འཕྲེསོ་བདོ་མ་ིཆོགི་སྟངོ་ལྔ་བརྒྱ་ཁ་ེན་ཌ་གཞུང་

གསི་བཞིསེ་ཐུབ་མིན་སམོ་ཉེའི་ིགནས་སུ་གྱུར། སྲིདི་བློནོ་མཆོགོ་ག་ིངསོ་

ནས་གནད་དོན་འདིར་དགོངས་བཞིེས་ཀྱིིས་གང་མྱུར་བཀའ་བཟིང་ཐོབ་

པོའ་ིར་ེབ་སྙིངི་བཅངས་བྱེད་བཞིནི་ཡིདོ་པོ་དང༌། མགནོ་པོ་ོགང་ཉེདི་ནས་

གནད་དོན་འདི་སྐོར་དེ་སྔ་ནས་འཛམ་གླེིང་རྒྱལ་སྤྱིིའི་ཡིན་ལག་སྐྱབས་

བཅོལ་ལྟ་རྟེོག་ལས་ཁུངས་སྐུ་ཚབ་མཆོོག་ལ་ཞུ་གཏུགས་བྱས་པོ་ཡིིན་

ལུགས་སགོས་འཁདོ་པོའ་ིབཀའ་ཡིགི་ཅགི་ཀྱིང་སྩལ། 

 ཚསེ་ ༢༧ ཉེནི་ཨི་རིའ་ིགླེངི་ཕྲེན་ཧ་ཝ་ཡིིའ་ིནང་གནས་ཆུང་

སྒྲི་དབྱངས་གླེིང་གི་བུ་དགོན་གསར་པོར་གདན་ཞུས་ལྟར་ཞིབས་བཀོད་

ཀྱིིས་རབ་གནས་ཐུགས་སྨོོན་དང་འབྲེལ་དེར་འདུས་ནང་ཆོོས་དོན་གཉེེར་

བ་ཚརོ་ལམ་སྟནོ་བཀའ་སླབོ་དང༌། དརེ་ཨི་རིའ་ིབདུན་རེའ་ིདུས་དབེ་ 

(News Week) ཞིསེ་པོར་རྩོམོ་ཡིགི་སྤེལེ་མཁན་ཨི་ར་ིབ་སྐུ་ཞིབས་

ཇནོ་ཨི་ེཧཕ་ཨི་ེསྦ་ིཌནོ་ (John F.Avedon) ནས་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་

མཇལ་བཅར་གྱིིས་ད་ལྟའི་བོད་ཀྱིི་གནས་སྟངས་སྐོར་སྐུ་ཉེིད་ཀྱིི་གང་

མཁྱེནེ་པོ་རྣམས་གསུང་རགོས་ཞུས་པོར།  

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། ཉེནི་རའེ་ིངལ་རྩོལོ་གྱི་ིདུས་ཡུན་ཆུ་ཚདོ་

བཅུ་ནས་བཅུ་གཉེསི་བར་ཡིནི་པོ་དང༌། སྐབས་འགར་ཆུ་ཚདོ་བཅུ་བཞིི་

ཙམ་བྱེད་དགོས་པོར་བརྟེེན་བོད་མི་ཚོས་ཉེིན་རེ་མིག་ལ་མཐོང་རྒྱུ་གསུམ་

མ་གཏིགོས་མདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ད་ེན་ིཐ་ོརངེས་ལས་ཀར་

འགྲོ་ོསྐབས་ཀྱི་ིནམ་མཁའ་ིསྐར་མ་དང༌། ཉེནི་མའོ་ིཁྱེམི་གྱི་ིསྒོ་ོལྕགས། ས་
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སྲིིབ་ལས་མཚམས་འཇོག་སྐབས་ཀྱིི་ནམ་མཁའི་ཟླ་བ་མཐོང་བ་བཅས་

ལ་ཟིརེ། ལས་མཚམས་བཞིག་རྗེསེ་ཆུ་ཚདོ་གཉེསི་གསུམ་རངི་ཆོབ་སྲིདི་

ཀྱིི་ཚོགས་འདུ་ཟིེར་བ་དང་གྲོལ་རིམ་འཐབ་རྩོོད་ཟིེར་བ་སོགས་ཀྱིི་མིང་

བཏིགས་ནས་ཕན་ཚུན་སྐྱོན་འདོན་བྱེད་རེས་ཀྱིི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་

དགསོ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་དང༌། ད་ེན་ིརྒྱ་མིས་ཆོདེ་དུ་རྙིགོ་ཟིངི་བཟི་ོསླད་བཙན་

སྐུལ་བྱས་པོ་ཞིགི་རདེ། 

 སློབ་གྲྭར་འགྲོ་ོབའི་ལ་ོཚདོ་ནས་ལ་ོརྒོན་བརྒྱད་ཅུ་དགུ་བཅུ་བར་

གྱི་ིམ་ིཚང་མ་ངལ་རྩོལོ་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ཉེ་ེཆོར་ངྷ་རམ་ས་

ལ་ནས་མི་ཞིིག་གསང་སྟབས་ཀྱིིས་བོད་ནུབ་ཕྱིོགས་ས་ཁུལ་དུ་གཉེེན་

འཕྲེད་ལ་བསྐྱདོ་ད་ེཕྱིརི་འཁརོ་བྱུང་ནས་བརྗེདོ་གསལ། ངས་ལ་ོན་བདུན་

ཅུར་སནོ་པོའ་ིརང་ག་ིཨི་མ་ཐུག་པོར་བསྐྱདོ་པོ་ཡིནི། འནོ་ཀྱིང༌། ཨི་མ་

ལ་ང་ཐུག་རྒྱུའ་ིདུས་ཚདོ་མ་ིའདུག ངས་ཨི་མ་ལ་མ་བུ་གཉེསི་ཉེནི་ཤས་

མཉེམ་དུ་སྡེོད་ཆོདེ་ལས་ཀ་དགངོས་པོ་ཞུ་དགསོ་བཤད་པོ་ཡིནི། 

 ཨི་མས་ལས་ཀ་དགོངས་པོ་ཞུས་ན་སྐར་མ་གཅོག་གི་རེད། 

སྐར་ཆོ་བཅག་ན་ལྟོ་ཆོས་ཟི་རྒྱུ་རག་གི་མ་རེད་ཅེས་ཁས་ལེན་བྱས་མ་

བྱུང་ཟིརེ། ཁངོ་ག་ིཨི་མའ་ིལས་ཡུལ་དརེ་ད་དུང་ལ་ོབརྒྱད་ཅུ་དགུ་བཅུ་

སནོ་པོའ་ིརྒོན་འཁགོས་མང་པོ་ོཡིདོ་པོ་ཁངོ་གསི་མཐངོ་འདུག ད་ེན་ིརྒྱ་

མིས་རྒྱུ་མཚན་མིང་འདོགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིི་ཐོག་ནས་ཟི་འབྲུ་བསྡུ་སྒྲུབ་

བྱདེ་པོའ་ིཆོ་རྐྱེནེ་ཞིགི་རདེ་ཅསེ་སྩལ།

 ཡིང༌། གསར་འགདོ་པོས། སྤྱི་ིཡིངོས་ཀྱི་ིཆོ་ནས་སྨྲི་བརྗེདོ་ཀྱི་ི
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རང་དབང་བཀག་འདམོས་ཇ་ིཙམ་ཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། མང་ཚགོས་ནང་སྐད་ཆོ་ཤདོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་

ཁག་པོ་ོརདེ། གཞིི་རྩོ་དངེ་སང་ཕྲེན་བུ་ལྷདོ་ཡིངས་སུ་སོང་ཡིདོ་ཀྱིང༌། 

བོད་མི་མང་པོོ་ཞིིག་གི་སེམས་ནང་ཉེེ་ཆོར་གྱིི་གུ་ཡིངས་འདི་དེ་སྔའི་

མཁས་བརྒྱ་འགྲོན་གླེེང་དང་མེ་ཏིོག་མཉེམ་བཞིད་ཅེས་པོའི་ལས་འགུལ་

ལྟར་མགོ་སྐོར་བསླུ་བྲིད་ཀྱིི་སྲིིད་བྱུས་ཤིག་རེད་བསམ་གྱིི་ཡིོད་པོ་རེད། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་སྐབས་ཤིག་ལ་བོད་ཐེ་བའི་ས་ཁུལ་གང་སར་མི་མང་

ཚརོ་ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་འདནོ་དགསོ་པོའ་ིསྐུལ་སླངོ་བྱས་ཡིདོ། 

 དོན་དངོས་ཐོག་དེ་ནི་ལྟ་བའི་ལོག་སྤྱིོད་པོ་ཟིེར་བ་དེ་ཚོ་འཚོལ་

རྒྱུའ་ིཐབས་ཤསེ་ཤགི་ཡིནི་ཞིངི༌། ཁངོ་ཚསོ་སྐད་ཆོ་ཤདོ་མཁན་ཚང་མའ་ི

མངི་ཐ་ོབཀདོ་དེ་ཐངེས་འདིའ་ིལས་འགུལ་མཇུག་བསྒྲིལི་བ་དང༌། ཡིང་

ལས་འགུལ་གཞིན་ཞིིག་གི་ཐོག་ཏུ་མི་དེ་ཚོའི་མིང་བཏིོན་ནས་ཟུར་དུ་

བཀར་གྱི་ིཡིདོ། ད་ེན་ིཁངོ་ཚོའ་ིབྱདེ་སྟངས་ང་ོམ་ཡིནི། དརེ་བརྟེནེ། སྨྲི་

བརྗེདོ་ཀྱི་ིརང་དབང་ཧ་ཅང་ཞིན་ལ་གུ་དགོ་པོ་ོརདེ། ཉེ་ེཆོར་ལྷ་སའ་ིནང་

སྦྱོར་ཡིགི་མང་པོ་ོཞིགི་སྦྱོར་ཡིདོ་འདུག འནོ་ཀྱིང༌། རྒྱ་ནག་ནང་གི་གུ་

ཡིངས་ཀྱི་ིཚད་གཞི་ིད་ེད་ལྟ་བདོ་དུ་སླབེས་ཐུབ་མདེ་ཅསེ་གསུངས། 

 གསར་འགདོ་པོས། བདོ་ལུང་པོ་ད་ེདྲེག་པོོའ་ིདམག་སྒོར་ལྟ་བུ་

ཞིགི་ཏུ་བསྒྱུར་ཡིདོ་དམ། ལ་ོང་ོསུམ་ཅུའ་ིརྗེསེ་སུ་ཡིང་རྒྱ་དམག་གསི་

བདག་བཟུང་བྱདེ་མུས་རདེ་དམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། དངསོ་ཡིདོ་གནས་ཚུལ་ལ་བདོ་པོ་
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མི་འབོར་ཆོེ་ས་གར་ཡིོད་ལ་རྒྱ་མིའི་དམག་སྒོར་ཆོེན་པོོ་རེ་ཆོགས་ཡིོད། 

མཐའ་མཚམས་ཁག་ལ་རྒྱ་མིའི་དམག་སྒོར་ཆོེ་བ་མང་པོོ་ཡིོད་པོ་ཧ་གོ་

དནོ་གསལ་རདེ། གལ་ཏིེ། ནང་ཁུལ་གནས་སྟངས་གང་ཅ་ིསྔར་རྒྱུན་ལྟར་

ལྷངི་འཇགས་ཡིདོ་ན། ས་གནས་གང་སར་དམག་མི་འབརོ་ཆོནེ་གསགོ་

འཇགོ་བྱེད་དགསོ་དནོ་གང་ཡིནི་ནམ། ལྷ་སར་བདོ་མིའ་ིམི་འབརོ་

ལས་ཧན་མ་ིརགིས་ཀྱི་ིདམག་མ་ིདང༌། ལས་བྱདེ། མ་ིསེར་སགོས་མང་

བ་ཡིདོ་ཅསེ་གསུངས། 

 གསར་འགདོ་པོས། བདོ་ནང་བཙནོ་ཁང་ཆོནེ་པོ་ོདང༌། སྲིིད་

དནོ་གྱི་ིབཙནོ་པོ་མང་པོ་ོཡིདོ་པོ་རདེ་དམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། ལྷ་ས་གྲོངོ་ཁྱེརེ་གྱི་ིབྱང་ཤར་ཕྱིགོས་ལ་

བཙོན་ཁང་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་ཡིོད་པོ་དེར་ཉུང་མཐར་བཙོན་པོ་གསར་པོ་སྟོང་

ཕྲེག་གཉེསི་ཙམ་ཡིདོ་ཅིང༌། ཁངོ་ཚ་ོན་ིབདོ་ཀྱི་ིམཐའ་ཁུལ་ནས་ཡིནི་པོ་

དང༌། ཁངོ་ཚསོ་ང་ོརྒོལོ་སྒོརེ་ལངས་ཀྱི་ིལས་འགུལ་དུ་ཞུགས་སྟབས་

འཛནི་བཟུང་བྱས་པོ་རདེ། བཙནོ་པོ་ཕལ་ཆོ་ེབ་གཞིནོ་ནུ་ཡིནི། ཉེ་ེཆོར་

གྱིི་གནས་ཚུལ་འབྱོར་ཁུངས་གཅིག་གཞིིར་བཟུང་བྱས་ན་བཙོན་ཁང་

དེར་བོད་པོ་ཚོར་དྲེག་རྩུབ་ཀྱིི་མནར་གཅོད་སྡུག་སྦྱོོང་ཇི་ལྟར་གཏིོང་གི་

ཡིོད་སྐོར་གནས་ཚུལ་བརྗེོད་མི་ཚོས་ཀྱིང་འགྲོེལ་བརྗེོད་བྱེད་རྒྱུ་ཁག་པོོ་

བྱདེ་ཀྱི་ིའདུག ད་ེན་ིབཙནོ་ཁང་གཅགི་ག་ིགནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་བློ་ོཕམ་ཅན་

ཞིགི་ཡིནི་ལ། ད་དུང་ས་གནས་གཞིན་ལ་བཙནོ་པོ་ཡིདོ་མུས་རདེ་ཅསེ་

གསུངས། 
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 གསར་འགདོ་པོས། སྐུ་ཉེདི་ནས་བདོ་ནང་ག་ིགསང་བའ་ིསྒྲིགི་

འཛུགས་སྐོར་མཁྱེནེ་རྟེགོས་ཨིེ་ཡིདོ། ད་ེཚོའ་ིསྒྲིགི་འཛུགས་དང་ལས་

འགུལ་ཐ་དད་ས་ོསརོ་ཆོགས་ཡིདོ་པོ་རདེ་དམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། གཞིནོ་ནུ་ཚསོ་རྒྱལ་གཅསེ་རངི་

ལུགས་ཀྱིི་བསམ་པོ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆོེའི་ཐོག་ནས་གསང་བའི་ལས་

འགུལ་སྤེེལ་གྱིི་ཡིོད་པོ་དེ་ནི་དངོས་འབྲེལ་གཟིི་བརྗེིད་ཆོེན་པོོ་རེད། 

གསང་བའི་སྒྲིིག་འཛུགས་མང་པོོ་ཞིིག་ཡིོད་བཟིོ་འདུག་ཀྱིང་ཁ་གྲོངས་

བརྗེདོ་རྒྱུ་དཀའ་ཞིངི༌། བརྗེདོ་ནའང་དག་ེམཚན་ད་ེཙམ་མ་ིའདུག དངསོ་

འབྲེལ་ལུས་ཀྱིི་འཐབ་འཛིང་ལ་བརྟེེན་ནས་སྒོེར་ལངས་བྱེད་པོའི་གནས་

ཚུལ་ཉུང་ཉུང་ཡིནི། ད་ེལྟར་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ོརདེ། ངས་གངོ་དུ་བརྗེོད་

པོ་བཞིིན་སྟངས་འཛིན་ཡིོངས་རྫོགས་རྒྱ་དམར་གྱིིས་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པོས་

རདེ། ཡིནི་ནའང༌། རྒྱ་མ་ིཚ་ོའགྲུལ་བསྐྱདོ་བྱདེ་སྐབས་བདོ་མིས་རྒོལོ་

འཛིང་བྱས་ཡིོང་སྙིམ་ནས་ཉེེན་ཟིོན་ཆོེན་པོོས་རླངས་འཁོར་སོགས་རུ་

བསྟར་བསྒྲིགིས་ནས་འགྲོ་ོདགསོ་ཀྱི་ིཡིདོ་ལ། སྐབས་ར་ེགཏིརོ་བཅམོ་

ཡིང་ཕགོ་ག་ིཡིོད་པོ་རདེ། 

 བདོ་ཀྱི་ིབཟིའ་བཅའི་སྐརོ་བརྗེདོ་ན། སྒོ་ོཕྱུགས་གས་ོསྐྱངོ་དང༌། 

བཟིའ་བཅའ་ིཐནོ་སྐྱདེ་འཕལེ་རྒྱས་ཤུགས་ཆོ་ེཙམ་ཕྱིནི་ཡིདོ། འནོ་ཀྱིང༌། 

དངོས་འབྲེལ་ང་ཚོའི་མི་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་པོ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡིིན། 

འདས་པོའི་ལོ་གཅིག་གཉེིས་ཀྱིི་ནང་ལ་ལྷ་སའི་ཉེེ་འཁོར་གྱིི་བཟིའ་བཅའི་

གནས་སྟངས་ཕྲེན་བུ་དྲེག་ཏུ་ཕྱིནི་ཡིདོ། གྲོངོ་གསབེ་ཁུལ་ད་དུང་ཧ་ཅང་
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སྐྱ་ོཔོ་ོརདེ། འདས་པོའ་ིལ་ོབཅ་ོབརྒྱད་སྐརོ་གྱི་ིརངི་མ་ིམང་རྣམས་རྒྱུན་དུ་

ལྟ་ོཆོས་ཕྱིདེ་འགྲོངས་ཁ་ོནའ་ིངང་དུ་གནས་པོ་རདེ་ཅསེ་གསུངས། 

 གསར་འགདོ་པོས། དསེ་ནད་རགིས་དང་བྱསི་པོ་འཆོ་ིགདོ་

མང་དུ་ཕྱིནི་ཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། ད་ེལྟར་རདེ། མ་ིམང་པོ་ོཞིགི་རང་ཉེདི་

ཕྲུ་གུའི་དུས་ནས་གོམས་པོའི་ཟིས་ཀྱིི་གཙ་ོབོ་ཤ་མར་ཟི་རྒྱུ་མ་རག་པོར་

བརྟེནེ་ཚབས་ཆོེའ་ིནད་རགིས་མང་པོ་ོཕགོ་པོ་དང༌། སྔ་ོཚདོ་རྗེནེ་པོ་ཅ་ི

ཐོབ་ཟིས་རྐྱེེན་གྲོོད་པོ་སྐྲོངས་ནས་གདོང་པོ་ནག་པོོར་གྱུར་ཏིེ་མང་པོོ་ཤི་

བ་རདེ། ངས་སྔནོ་དུ་བརྗེདོ་པོ་བཞིནི་རྒྱ་མསི་མངི་འདོགས་སྣ་ཚགོས་

ཀྱི་ིཐགོ་ནས་འབྲུ་རགིས་འཕར་བསྡུ་བྱདེ་པོ་དང༌། གཞུང་ལ་གཅསེ་ཞིནེ་

མཚནོ་ཆོདེ་འབྲུ་རིགས་སྤྲོདོ་དགསོ་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡིདོ། ད་ེན་ིཁྲོལ་རགིས་

གཅིག་རདེ། ད་དུང་འབྲུ་ལྷག་སྤུས་འཚངོ་བྱདེ་དགསོ། 

 མི་མང་ཚོས་རིན་འབབ་དངུལ་ཁང་ནས་ལེན་པོར་སྐྱོད་སྐབས་

དུས་ཐགོ་སྤྲོོད་ཀྱི་ིམདེ་པོ་རདེ། ད་དུང་རྒྱ་མསི་དམག་ཆོནེ་གསུམ་པོའ་ི

དམག་རྒྱག་གྲོ་སྒྲིགི་ཡིནི་ཞིསེ་འབྲུ་རགིས་ཁག་གཅགི་བསྡུ་ག་ིཡིདོ། ད་ེ

ནི་སྔོན་མ་ཁོང་ཚོས་ཨི་རི་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀྱིི་རང་གཤིས་ལ་

བརྟེེན་ནས་དམག་ཆོེན་ལངས་རྒྱུ་འགོག་ཐབས་མེད་པོ་ཞིིག་རེད་ཅེས་

བཤད་ཡིདོ་པོ་དང༌། དངེ་སང་རུ་སུ་སྤྱི་ིཚགོས་བཙན་རྒྱལ་རངི་ལུགས་

ཀྱིསི་རྐྱེནེ་པོས་དམག་ཆོནེ་ལང་ག་ིརདེ་ཅེས་ཟིརེ། གང་ལྟར། རྒྱ་མིའ་ི

བརྗེོད་ཚུལ་ནི་དམག་ཆོེན་གསུམ་པོ་ངེས་པོར་ལང་གི་རེད་ཟིེར་བ་དེ་
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རདེ། དརེ་བརྟེནེ། ཁངོ་ཚསོ་བོད་མ་ིཚརོ་དམག་འཁྲུག་གྲོ་སྒྲིགི་ཤནི་ཏུ་

དགོས་གལ་ཅན་ཡིིན་ལུགས་བསྙིད་དེ་འབྲུ་ཁྲོལ་གཞིན་ཞིིག་བསྡུ་གི་

ཡིདོ། ད་ེལྟར་བྱས་ནས་ཉེནི་སུམ་ཅུའ་ིཟི་འབྲུ་ཉེནི་ཉེ་ིཤུ་ལྡང་ཙམ་ལས་

ལྷག་ག་ིམདེ་པོ་རདེ། 

 སྤྱིིར་བཏིང་བོད་མི་ཚོ་ལྟོ་བ་ཕྲེན་བུ་ཆོེ་ཙམ་ཡིོད་ཐོག་རྒྱགས་

ཚད་ཟི་རྒྱུའི་གོམས་གཤིས་འཇགས་ཡིོད་པོས་གལ་ཏིེ་དངོས་འབྲེལ་གྲོོད་

པོ་རྒྱགས་ངེས་ཤིག་ཟིོས་ན་ཟླ་བ་གཅིག་གི་བཟིའ་འབྲུས་ཉེིན་ཉེི་ཤུ་ལྷག་

ལྡང་གི་མདེ་པོ་རདེ། བཟིའ་འབྲུ་ཉུང་བའ་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་བདོ་མི་ཚསོ་སྤྱིདོ་

པོའི་ཐུག་པོ་སླ་པོོ་ཞིིག་བསྐོལ་ཏིེ་ཟླ་མཇུག་བར་ལྡང་བ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། 

ཕྱིོགས་གཅིག་ནས་ཁོང་ཚོར་འཚོ་བ་བསྲིི་ཚགས་ཀྱིི་གོམས་གཤིས་

ལེགས་པོོ་ཞིིག་འཇགས་ཀྱིི་ཡིོད་པོས་ཁོང་ཚ་ོཏིན་ཏིན་རྒྱགས་པོ་ཆོགས་

ཀྱི་ིམ་རདེ། 

 ཡིང་བོད་མི་ཚོས་མར་གྱིིས་བསྲུབས་པོའི་ཇ་གར་པོོ་འཐུང་གི་

ཡིདོ། དངེ་སང་མར་གྱི་ིཐབོ་ཆོ་ཤནི་ཏུ་ཉུང་བར་བརྟེནེ་སྤྱིིར་བཏིང་མངི་

ཙམ་གྱིི་བོད་ཇ་ཞིིག་བཟིོ་རྒྱུ་ཡིང་ལྡང་གི་མེད་པོས་ཁོང་ཚོས་ཕོར་མར་

སནེ་མ་ོཙམ་ར་ེརྒྱག་ག་ིཡིདོ། ཁྱེདེ་ཀྱིསི་མཁྱེནེ་གསལ་བཞིིན། བདོ་མ་ིཚ་ོ

ཤ་མང་པོ་ོཟི་མཁན་ཞིགི་དང་ཤ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ོརདེ། ད་ེསྔོན་རྒྱུན་དུ་

ནས་ཤ་འབལེ་པོ་ོཡིདོ། ད་ཆོ་བདོ་ཀྱི་ིལ་ོགསར་དང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་

སྤྱི་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ིདུས་ཆོནེ་ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡ ཉེནི་མ་གཏིོགས་ཤ་

ཟི་རྒྱུ་ཐབོ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་མ་རདེ། དསེ་ན། ལ་ོགཅགི་ག་ིནང་ཤ་དུས་ཐངེས་
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གཉེསི་གསུམ་ཙམ་ལས་ཟི་རྒྱུ་མདེ་པོ་རདེ། 

 ཁམས་ལྟ་བུའི་ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་དེ་ལས་ཀྱིང་སྡུག་པོའི་

གནས་ཚུལ་ཡིདོ་འདུག ས་ཁུལ་དེའ་ིམི་པོ་ེཅནི་ལ་སྡེདོ་མཁན་ཞིིག་གི་

ཕྲུ་གུ་གཅིག་རང་ཡུལ་དུ་ལྟ་སྐོར་བསྐྱོད་པོའི་གནས་ཚུལ་ཁོང་གིས་

མ་ིགཞིན་ཞིགི་ལ་བརྗེདོ་པོ་དང༌། མ་ིགཞིན་དསེ་ངསོ་ལ་བརྗེདོ་གསལ་

སྔར་ལུང་པོ་དརེ་ཤ་འབལེ་པོ་ོཞིེ་དྲེག་རདེ། བུ་དེའ་ིཕ་གུང་ཁྲོན་ཏིང་ནང་

ཞུགས་ཡིདོ། བུ་ད་ེཕ་ཡུལ་ལ་ལ་ོགཅགི་སྡེདོ་རངི་ཤ་སྟི་ག་གཅགི་མགི་

གསི་མཐངོ་མ་ིའདུག ཁངོ་ག་ིཕ་ན་ི ༡༩༣༠ ལ་ོཏིང་ནང་ཞུགས་ནས་ 

༡༩༥༧ བར་རྒྱ་མ་ིདང་མཉེམ་དུ་ལས་ཀ་བྱདེ་མཁན་གྱི་ིབདོ་པོའ་ིགུང་

ཁྲོན་ཏིང་ཡིནོ་གཙ་ོབ་ོཞིགི་རདེ། ཁངོ་ན་ིངའ་ིགྲོགོས་པོ་ོཡིག་པོ་ོཞིགི་ཀྱིང་

ཡིནི། ༡༩༥༤ དང་ ༡༩༥༥ ནང་ཕྲེན་རང་པོ་ེཅནི་དུ་མའ་ོདང་རྒྱ་མིའ་ི

དཔོནོ་རགིས་གཞིན་ཚ་ོཐུག་འཕྲེད་བྱདེ་སྐབས་ཁངོ་སྐད་སྒྱུར་ཡིནི། ངསོ་

ནས་ཁངོ་ལ་བློསོ་འགལེ་བྱདེ་ཀྱིི་ཡིདོ། 

 གཞིི་རྩོ་ཁ་ོརང་གུང་ཁྲོན་ཏིང་ཡིོན་ཡིིན་རུང་བོད་མི་རྒྱལ་གཅེས་

ལྷག་བསམ་ཅན་ཞིགི་རདེ། དངསོ་འབྲལེ་བྱས་ན་ཁངོ་བདོ་ནང་གཏིན་

སྡེདོ་བྱ་རྒྱུ་ཡིནི་རུང༌། ཉེནི་གཅགི་ཁངོ་གསི་ང་ཐུག་པོར་ཡིངོ་སྟ་ེབརྗེདོ་

གསལ། ཁངོ་ལ་པོེ་ཅནི་ནས་འཕྲེལ་དུ་ཕྱིརི་ལོག་བྱདེ་དགསོ་པོའི་ཏིར་

འཕྲེནི་འབྱརོ་བྱུང་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའདུག ད་ེནས་དུས་ཡུན་གང་ཙམ་སངོ་བའ་ི

ཉེིན་ཞིིག་གི་ཚོགས་འདུའི་སར་བོད་སྡེོད་རྒྱ་མིའི་སྐུ་ཚབ་ནས་ཕྲེན་ལ་

བརྗེདོ་དནོ། མ་ིད་ེན་ིབློ་ོརྒྱ་ཆུང་ལ། ཡིདི་བསུན་བཟི་ོམཁན་རགིས་ཞིནེ་
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ཅན་ཧ་ཅང་སྡུག་ཆོགས་གཅགི་རེད། 

 ཁོ་པོས་བོད་མིའི་གུང་ཁྲོན་ཏིང་འཛུགས་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱས་

པོ་སགོས་ནག་ཉེསེ་མང་པོ་ོབསགས་ཡིདོ། ད་ཆོ་ཁ་ོཔོ་བསྐྱར་ལགོ་ནམ་

ཡིང་བྱདེ་ཀྱི་ིམ་རདེ་ཅསེ་བརྗེདོ་བྱུང༌། ད་ེའདྲེ་བྱས་ཏི་ེ ༡༩༥༧ ལརོ་ཁངོ་

མཐོང་རྒྱུ་མདེ་པོ་ཆོགས་པོ་རདེ། ད་བར་ལ་ོང་ོཉེ་ིཤུ་རྩོ་གསུམ་རངི་ཁངོ་

ག་ིཐད་ང་ལ་བློ་ོགཡིངེ་ཆོནེ་པོ་ོབྱུང༌། ཉེ་ེསྔནོ་ཞིགི་ལ་ཁངོ་པོ་ེཅིན་དུ་ཡིདོ་

པོ་ག་ོཐསོ་བྱུང༌། ད་ེན་ིཁངོ་ག་ིལ་ོརྒྱུས་རདེ། 

 ཤེས་རགི་སྐརོ་བརྗེདོ་ན། ལ་ོགཉེསི་གསུམ་གྱི་ིསྔནོ་ཙམ་ལ་

བདོ་དབུས་ནང་གཞི་ིརམི་སླབོ་གྲྭ་སུམ་སྟངོ་ལྷག་ཙམ་དང༌། འབྲངི་རམི་

སློབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ཡིོད་སྐོར་ལྷ་སའི་རླུང་འཕྲེིན་ནས་བཤད་པོ་ག་ོཐོས་བྱུང༌། 

ཡིང་ཉེེ་བའི་ཆོར་བོད་དབུས་ནང་གཞིི་རིམ་སློབ་གྲྭ་དྲུག་སྟོང་ཡིོད་སྐོར་

བརྗེདོ་ཀྱི་ིའདུག གཞིི་རྩོ་སླབོ་གྲྭ་སྟངོ་ཕྲེག་མང་པོ་ོཡིདོ་པོར་ངསེ་ཀྱིང་

དངོས་འབྲེལ་ཤེས་ཡིོན་གྱིི་གནས་ཚད་དེ་ཙམ་མཐོ་པོོ་ཡིོད་པོ་མ་རེད། 

འདས་པོའི་ལ་ོང་ོབཅུ་ཕྲེག་གཉེིས་གསུམ་རིང་ཤེས་ཡིོན་ལས་ལྟ་བའི་ཐད་

ཤུགས་སྣནོ་ཆོ་ེབ་བརྒྱབ་ཡིདོ་པོ་རདེ། 

 ད་ེའདྲེ་སངོ་ཙང༌། བདོ་པོ་ལྟ་བུའ་ིགྲོངས་ཉུང་མ་ིརགིས་ཁག་

ལ་ཤསེ་ཡིནོ་གནས་ཚད་དམའ་པོ་ོཡིནི་པོ་སྨོསོ་མ་དགསོ་ཤངི༌། རྒྱ་མསི་

བོད་ཡིིག་སློབ་ཀྱིི་ཡིོད་ཀྱིང་གཙོ་ཆོེ་བ་རྒྱ་ཡིིག་སློབ་རྒྱུར་ཤུགས་རྒྱག་

ག་ིཡིདོ་ཐགོ དངསོ་འབྲལེ་སླབོ་སྦྱོངོ་ག་ིདུས་ཡུན་ཀྱིང་ཧ་ཅང་ཐུང་ཐུང་

རདེ། ཕྲུ་གུ་ཚ་ོདུས་ཚདོ་ཕལ་ཆོ་ེབ་ངལ་རྩོལོ་དང༌། ཡིང་ན་དུག་སྦྲང་དང་
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ཙ་ིཙ་ིགསདོ་དུ་འཇུག་ག་ིཡིདོ་པོ་རདེ། སླབོ་ཕྲུག་ཚ་ོསླབོ་སྦྱོངོ་དུས་ཐུང་

ཞིིག་བྱས་རྗེེས་དུས་ཚོད་ལྷག་འཕྲེོ་མང་ཆོེ་བ་ངལ་རྩོོལ་བྱེད་དགོས་ཀྱིི་

ཡིདོ་པོ་རདེ། 

 སླབོ་ཕྲུག་ཚོའ་ིའཚ་ོབའི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཞིན་ཅངི༌། ས་

གནས་ཕལ་ཆོེ་བ་དང་ལྷག་པོར་གྲོོང་གསེབ་ས་ཁུལ་ལ་བཟིའ་བཅའི་

རིགས་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པོ་ོཡིོད་ཀྱིང་སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་ལྟ་ོཆོས་ནང་ནས་འཁྱེེར་

དགསོ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ད་ཆོ་ལྷ་སའ་ིའབྲངི་རམི་སླབོ་གྲྭ་འགའ་ཤས་

ནང་རྒྱ་མིའ་ིཕྲུ་གུ་ཡིང་ཡིདོ་འདུག སླབོ་གྲྭ་ད་ེཚ་ོཕྲེན་བུ་དྲེག་གྲོས་ཡིནི་

འདུག་ཀྱིང༌། བདོ་ཕྲུག་དང་རྒྱ་ཕྲུག་ག་ིའཚ་ོབ་ཐ་དད་ཀྱི་ིདབྱ་ེབ་ཡིདོ་པོ་

སྟ།ེ གཅགི་ལ་བག་ལབེ་ཟི་མཁན་དང༌། གཅགི་ལ་འབྲས་ཟི་མཁན་ཞིསེ་

བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། རྒྱ་ཕྲུག་རྣམས་འབྲས་ཟི་མཁན་དང༌། བདོ་ཕྲུག་

རྣམས་བག་ལབེ་ཟི་མཁན་བཅས་སྤྱིི་ཐབ་ས་ོས་ོཡིདོ་པོ་དང༌། བག་ལབེ་

ཟི་མཁན་ལས་འབྲས་ཟི་མཁན་གྱི་ིལྟ་ོཆོས་ཧ་ཅང་ལགེས་པོ་ཡིདོ་པོ་རེད། 

 ཞིོགས་པོ་རྒྱ་ཕྲུག་ཚོའི་གདོང་བཀྲུ་རྒྱུའི་ཆུ་ཚ་པོོ་ཡིིན་པོ་དང༌། 

བདོ་ཕྲུག་ཚོའ་ིགདངོ་བཀྲུ་རྒྱུའ་ིཆུ་གྲོང་མ་ོཡིིན་འདུག སྐད་ཆོ་ད་ེཚ་ོསླབོ་

གྲྭ་དེ་དག་ནང་དགེ་རྒོན་བྱས་ཏིེ་ལོ་གསུམ་རྗེེས་འདི་གར་བཙན་བྱོལ་དུ་

ཡིངོ་མསི་ང་ལ་བཤད་བྱུང༌། དག་ེརྒོན་ཚོའ་ིནང་ལའང་བདོ་མ་ིདག་ེརྒོན་

ཚའོ་ིགླེ་ཕགོས་དམའ་བ་དང༌། རྒྱ་མ་ིདག་ེརྒོན་ཚོའ་ིགླེ་ཕགོས་མཐ་ོབ་

ཡིདོ་པོ་རདེ། ལྷ་སའ་ིཤར་གྱི་ིཉེེ་འཁོར་སླབོ་གྲྭ་ཞིགི་ནང་འདས་པོའི་ལ་ོ

ཤས་རིང་བོད་མི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ལྟོ་ཆོས་རྙིིང་པོའམ་རུལ་པོ་ཁོ་ན་ལས་
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མ་སྤྲོད་སྟབས། ཕྲུ་གུ་ཕལ་ཆོ་ེབར་ནད་གཞི་ིཚབས་ཆོ་ེཕགོས་པོ་རདེ། 

སློབ་ཕྲུག་མང་ཆོེ་བས་འདི་འདྲེའི་འགོ་སླར་སྐྱེ་བ་མི་ལེན་པོར་ཤོག་ཅེས་

སྨོནོ་ལམ་རྒྱག་ག་ིཡིདོ་པོ་རདེ། 

 དེ་མཚུངས་རིག་གནས་གསར་བརྗེེའི་སྐབས་རྒྱ་མིས་བོད་པོའི་

སུམ་རྟེགས་ཆོ་ཚང་བཟི་ོབཅསོ་རྒྱག་རྒྱུའ་ིཐག་གཅདོ་བྱས་ཤངི༌། ཁངོ་

ཚསོ་དངསོ་འབྲལེ་འགྱུར་བ་བྱས་མདེ་པོ་ད་ེའདྲེ་བཏིང་བ་དང༌། འགྱུར་བ་

བཏིང་ནས་བྲསི་པོའ་ིཡི་ིག་ེཕལ་ཆོ་ེབ་ཤནི་ཏུ་ག་ོམ་ིབད་ེབ་ཡིདོ་པོ་རདེ། 

 འཕྲེདོ་བསྟནེ་སྐརོ་བརྗེདོ་ན། བདོ་ནང་སྨོན་ཁང་ཆུང་ཙག་མང་

པོོ་ཞིིག་ཡིོད་པོའི་ཐོག་སྐད་གྲོགས་ཅན་གྱིི་སྨོན་པོ་རྐང་རྗེེན་མ་ཟིེར་བ་

ཞིགི་ཀྱིང་ཡིདོ་པོ་རདེ། སྟབས་ལགེས་པོ་ཞིགི་ལ་རྒྱ་མསི་སྔར་སྲིལོ་གྱི་ི

བོད་སྨོན་ལ་བརྩོི་བཀུར་གྱིིས་བོད་སྨོན་བཟིོ་གྲྭ་ཁག་གཅིག་བརྒྱབ་ཡིོད། 

གཅིག་ན་ིགཞིསི་རྩོེའ་ིའགྲོམ་དང༌། གཅགི་ན་ིརྒྱ་གར་གྱི་ིས་མཚམས་བོད་

ཀྱི་ིཤར་ལྷོའ་ིས་ཁུལ་གམ་པོ་ཞིསེ་པོར་ཡིདོ་པོ་རདེ། ཁངོ་ཚསོ་བོད་

སྨོན་ཐགོ་ཉེམས་ཞིབི་ཤུགས་ཆོ་ེབྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་འད་ིཧ་ཅང་ཡིག་པོ་ོརདེ། 

 འནོ་ཀྱིང༌། མང་ཚགོས་ཀྱི་ིའཕྲེདོ་བསྟནེ་གནས་སྟངས་ན་ིད་ེའདྲེ་

ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། བདོ་མ་ིཚརོ་འཕྲེདོ་བསྟནེ་ལས་ཁང་ད་ེཚ་ོནས་དངསོ་

འབྲེལ་གྱིི་ཕན་ཐོགས་པོར་སོང་བསྟེན་གཏུགས་སྐབས་ཐོག་མར་ཁྲོག་

བརྟེག་དཔྱོད་བྱེད་དགོས་བརྗེོད་དེ་ཁྲོག་བརྟེག་དཔྱོད་ཀྱིི་མིང་ཐོག་ནས་རྒྱ་

མསི་ཁྲོག་ཤལེ་དམ་ཆོནེ་པོ་ོགསུམ་ར་ེཙམ་ལནེ་གྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། གལ་ཏི།ེ 

མི་དེ་སྨོན་ཁང་དེ་ནས་ཐོན་རྗེེས་སྐྱེས་ཕོ་མོ་སུ་ཞིིག་ཡིིན་རུང་སྨོན་དང་
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སྨོན་བཅསོ་གང་ཡིང་ཐབོ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་མ་རདེ། ཕལ་ཆོརེ་ཁངོ་ཚརོ་ཐབོ་པོ་

ནི་ཉེ་ིམ་གཅགི་ལས་ཀར་འགྲོ་ོམ་ིདགསོ་པོ་དང༌། སྐབས་འགར་སྒོ་ོང་ར་ེ

ཙམ་ར་ེཐབོ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། གནས་སྟངས་ནི་འད་ིའདྲེ་རདེ། 

 ཉེེ་ཆོར་ཕྱིི་རྒྱལ་གྱིི་གསར་འགོད་ཚོགས་པོ་ཁག་གཅིག་བོད་ལ་

ལྟ་སྐརོ་བསྐྱདོ་ཅངི༌། ཁངོ་ཚསོ་ལྷ་སའ་ིནང་ག་ིཕྲུ་གུ་ཚོའ་ིལུས་ཀྱི་ིའཕྲེདོ་

བསྟནེ་སྐྱ་ོཔོ་ོཇ་ིའདྲེ་ཡིནི་པོ་མཁྱེནེ་རྟེགོས་བྱུང་ཡིདོ་པོ་རདེ། ལྷ་ས་ན་ིབདོ་

ཀྱི་ིལུང་པོའ་ིནང་ནས་ས་ཆོ་དྲེག་ཤསོ་ཡིནི་པོའ་ིཁུལ་རདེ། 

 འགྲོམི་འགྲུལ་སྐརོ་བརྗེདོ་ན། བདོ་ནང་འཁརོ་ལམ་གསར་པོ་

མང་པོ་ོདང༌། གནམ་གྲུའ་ིའབབ་ཐང་འགའ་ཤས། འགྲུལ་སྐྱལེ་རླངས་

འཁརོ་དང༌། ཨུ་རུ་སུས་བཟིསོ་པོའ་ིརླངས་འཁརོ་ཆུང་ཆུང་འགའ་ཤས། 

ཉེ་ིཧངོ་ནས་བཟིསོ་པོའ་ིཀྲ་ོཡི་ོཏྲ་ (Toyota) འགའ་ཤས་བཅས་ཡིདོ་

པོ་རདེ། འནོ་ཀྱིང༌། ད་ེདག་ཕལ་ཆོ་ེབ་རྒྱ་མིའ་ིཞི་ིདྲེག་དཔོནོ་རགིས་དང༌། 

ཆོོག་མཆོན་ཡིོད་པོའི་བོད་མི་ཉུང་ཤས་བཅས་ཀྱིིས་བེད་སྤྱིོད་བྱེད་ཆོོག་

པོ་ལས། ང་ཚོའ་ིམི་མང་རྣམས་གང་དུ་བསྐྱདོ་དགསོ་ཀྱིང་ས་ོསོའ་ིརྐང་པོ་

བཙུགས་ཏི་ེའགྲོ་ོདགསོ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། གཅགི་བྱས་ན། ད་ཆོ་འཁརོ་

ལམ་བདེ་པོོ་ཡིོད་པོར་བརྟེེན་རྐང་ལྷམ་གྱིི་ཟིད་གྲོོན་ཕྲེན་བུ་ཆུང་དུ་ཕྱིིན་

ཡིདོ་ཀྱི་ིརདེ། 

 འགྲུལ་བཞུད་ལ་བཀག་འདམོས་ཤུགས་ཆོ་ེཡིདོ་ཅངི༌། གྲོངོ་

གསབེ་གཅགི་ནས་གཅགི་ཏུ་འགྲོ་ོམ་ིཆོགོ་པོ་དང༌། ལྷ་ས་རང་ལའང་ས་

ཆོ་ཁག་བཞིརི་དབྱ་ེསྟ།ེ གངོ་ག་ིཆོགོ་མཆོན་མདེ་ན་ལྷ་ས་ལྷ་ོཕྱིགོས་ཀྱི་ི
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མ་ིབྱང་ཕྱིགོས་ལ་འགྲོ་ོཆོགོ་ག་ིམདེ་པོ་རདེ། ཉེ་ེཆོར་བཀག་འདོམས་ཅུང་

ཟིད་ལྷདོ་དུ་ཕྱིནི་ཏི་ེའགྱུར་བ་ཕྲེན་བུ་ཞིིག་འགྲོ་ོག་ིཡིདོ་པོའ་ིབཟི་ོའདུག ད་

དུང་ང་ཚོའ་ིའདདོ་བློ་ོཆོ་ཚང་བ་གཏིན་ནས་ཁེངས་ཐུབ་མདེ། 

 ཉེེ་ཆོར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོོངས་ཟིེར་བའི་འགོ་ཁྲོིད་བརྗེེ་ལེན་བྱས་

པོ་ཁྱེདེ་ནས་མཁྱེནེ་ཤག་རདེ། མ་ིགསར་པོ་ད་ེན་ིབདོ་པོ་ཡིནི་ཞིངི་རྒྱ་

མསི་ཁྱེབ་བསྒྲིགས་བྱ་རྒྱུའ་ིགཙ་ོབ་ོཞིགི་ཆོགས་ཡིདོ། ཁངོ་ལ་རྒྱ་མངི་

ཐན་པོའ་ོཟིརེ་བ་དང༌། བདོ་མངི་སངས་རྒྱས་ཡི་ེཤསེ་ཟིརེ་གྱི་ིཡིདོ། ཁངོ་

འགོ་ཁྲོིད་དུ་བསྐོ་གཞིག་བྱེད་དགོས་དོན་དེ་ནི་རྒྱ་མིས་འཛམ་གླེིང་ཐོག་

བོད་ཀྱིི་འགོ་ཁྲོིད་དབང་ཆོ་བོད་མི་རང་ཉེིད་ཀྱིི་ལག་ཏུ་ཡིོད་པོ་སྟོན་པོའི་

ཆོདེ་དུ་རདེ། མ་ིདེའ་ིསྐརོ་ངས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ོཤསེ་ཀྱིི་ཡིདོ། ཁངོ་ན་ིམ་ི

བཟིང་པོ་ོཞིགི་རདེ། 

 འནོ་ཀྱིང༌། སྟབས་མ་ལགེས་པོ་ཞིགི་ལ་ང་ཚོའ་ིདབར་སྐད་ཆོ་

ཤདོ་སྐབས་སྐད་སྒྱུར་ཞིགི་དགསོ་ཀྱི་ིཡིདོ། ད་ེན་ིཁངོ་ག་ིབདོ་སྐད་རྒྱག་

ཤསེ་ཀྱི་ིམདེ་པོས་རདེ། ཁངོ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དུས་དམར་དམག་དཔུང་

བསྐྱདོ་པོས་མཉེམ་འཁྲོདི་བྱས་ཤངི༌། ད་ེནས་བཟུང་ཁངོ་བདོ་མ་ིདང་

འབྲལེ་བ་ཆོད་པོ་དང་ཁོང་ག་ིབཟིའ་ཟླ་ཡིང་རྒྱ་མ་ོརདེ། ཁངོ་ག་ིམ་ིཚ་ེམང་

བ་དམར་དམག་ནང་བསྐྱལ་བ་དང༌། ཁངོ་ག་ིམ་ིགཤསི་ན་ིཧ་ཅང་སྙིམོས་

ཆུང་དང༌། བྱམས་སམེས་ཅན་གྱི་ིམ་ིབཟིང་པོ་ོཞིགི་ཡིདོ། ང་ཚསོ་ཁངོ་ལ་

བོད་སྐད་བརྒྱབ་ནས་སྐད་ཆོ་བཤད་ན་ཁོང་གིས་མི་བདེ་བ་དང་འཚེར་

སྣང་བྱདེ་ཀྱི་ིའདུག་ཅསེ་སྩལ། 
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 གསར་འགདོ་པོས། རྒྱ་གར་ནང་ག་ིགནས་སྟངས་སྐརོ་བཀའ་

མལོ་ཏིགོ་ཙམ་གནང་ན། སྐུ་ཉེདི་བཙན་བྱལོ་དུ་ཕབེས་པོ་ནས་བཟུང་སྔར་

དང་མ་ིའདྲེ་བར་ཚབ་མཚནོ་གྱི་ིརང་བཞིིན་ལྡན་པོ་དང༌། མང་གཙོའ་ི

ལམ་སྲིོལ་གྱིི་གཞུང་ཞིིག་འཛུགས་རྒྱུའི་ཐོག་ཐུགས་བརྩོོན་ཤུགས་ཆོེ་

གནང་ཡིོད་པོ་དེ་ནི་བོད་ནང་རྒྱ་མིས་དབང་སྒྱུར་བྱས་པོ་དེའི་བརྗེེ་ཚབ་ཏུ་

བསམ་བཞིིན་འཛུགས་གནང་མཛད་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པོར་མི་རྣམས་ལ་ཚོར་

སྣང་ཡིངོ་སྲིདི་པོ་ཞིགི་ཡིནི། 

 སྐུ་ཉེིད་ནས་དམངས་ཀྱིི་མང་མོས་ཐག་གཅོད་དང་སྐུ་ཉེིད་ཀྱིི་ཏཱ་

ལའི་བློ་མའི་དམིགས་བསལ་ཐོབ་ཐང་གི་ཐོག་ནས་མི་མང་གི་བདེ་དོན་

ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་དེ་གཉེིས་ཀྱིི་དབར་མི་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆོེ་ཤོས་

ཀྱིི་ཕྱིོགས་སུ་མ་ལྷུང་བའི་དྲེང་ཚད་དེ་གང་རེད་དགོངས་ཀྱིི་འདུག་གམ་

ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། ད་ེགཉེསི་མཉེམ་དུ་འགྲོ་ོག་ིཡིདོ། གཞི་ི

རྩོ་སྐྱནོ་བརྗེདོ་དང༌། རྩོདོ་རྙིགོ་ཕྲེན་བུ་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་པོ་ད་ེན་ིའགྲོགིས་པོ་

ཞིགི་རདེ། དག་ེསྐྱནོ་རྩོདོ་གླེངེ་བྱདེ་པོ་ན་ིམཚནོ་རྟེགས་ཡིག་པོ་ོཞིགི་

ཡིནི། གལ་ཏི།ེ ད་ེའདྲེ་མདེ་པོར་རྒྱ་མ་ིནང་བཞིནི་ཁ་ནས་སྐྱོན་བརྗེདོ་མ་ི

བྱདེ་པོར་སྐྱནོ་ཆོ་སམེས་ནང་ཉེར་ནས་བསྡེད་ན་ཡིག་པོ་ོམདེ། ཁ་གསང་

སྟ་ེརྩོདོ་པོ་བྱདེ་པོ་ན་ིཧ་ཅང་ཡིག་པོ་ོརདེ། 

 སྤྱིིར་བཏིང་འདས་པོའི་ལོ་ངོ་ཉེི་ཤུའི་ནང་ང་ཚོས་འཛིན་སྐྱོང་

ཡིག་ཐག་ཆོདོ་བྱདེ་ཐུབ་ཡིདོ། མ་ིམང་ནས་འདམེས་བསྐ་ོབྱས་པོའ་ིསྤྱིི་
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འཐུས་ཡིདོ་པོ་རདེ། ཁངོ་ཚ་ོམཐའ་མའ་ིགཏིན་འཁལེ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེངསོ་ནས་

བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་ིཡིདོ། བཙན་བྱལོ་མ་ིམང་ཚསོ་འདམེས་བསྐ་ོབྱས་པོའ་ིསྤྱི་ི

འཐུས་ཚརོ་བཙན་བྱལོ་མ་ིམང་གཅགི་པུའ་ིདབང་ཚད་ཡིདོ་ཅིང༌། འནོ་

ཀྱིང༌། ཏཱ་ལའ་ིབློ་མ་ན་ིབདོ་མ་ིས་ཡི་དྲུག་ག་ིང་ོཚབ་ཐུབ་མཁན་ཞིགི་

ཡིིན་པོས་ངའི་མོས་མཐུན་དང་ངོས་ལེན་གྱིིས་ཁོང་ཚོར་མཐོང་དང་བརྗེིད་

ཉེམས་ཤགི་སླབེས་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་ད་ེན་ིཕན་ཐགོས་ཆོནེ་པོ་ོཞིགི་རདེ། 

 ད་ལྟ་སྤྱིི་ཡིོངས་ཀྱིི་གནས་སྟངས་ནི་ང་ཚ་ོསྡེོད་སའི་ལུང་པོ་འདི་

ས་ོས་ོརང་ཉེདི་ཀྱི་ིམནི། ད་ེན་ིདམགིས་བསལ་གྱི་ིགནས་སྟངས་གཞིན་

དང་མ་ིའདྲེ་བ་ཞིགི་རདེ། གནས་སྟངས་འདིའ་ིའགོ་ཏུ་ང་ཚསོ་ངསེ་པོར་དུ་

སྤྱིང་གྲུང་དང་བག་ཡིདོ་གང་གཟིབ་བྱདེ་དགསོ་པོ་རདེ། ད་བར་གྱི་ིསྐབས་

ཕལ་ཆོེ་བར་འོས་དམིགས་མང་པོོ་ཡིོང་བའི་སྐབས་ལ་ངས་འོས་ཤོག་

མང་ཤསོ་ད་ེཁས་ལནེ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ།

 དཔོརེ་ན། གལ་ཏི་ེངའ་ིབསམ་པོར་འཐུས་མ་ིབྱ་ེབྲག་པོ་ཞིིག་

ནས་ལས་དོན་འགན་ཁུར་ཇི་བཞིིན་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རེད་སྙིམ་པོ་ཞིིག་འདུག་

ན། ད་ེདུས་ངསོ་ནས་འཐུས་མ་ིགཞིན་ཞིགི་དེའ་ིཚབ་ཏུ་འདེམས་སྒྲུག་

བྱས་ཆོགོ་ག་ིཡིདོ། ལམ་ལུགས་འདསི་ད་བར་ལས་དནོ་ཡིག་པོ་ོའགྲུབ་

ཡིདོ་བསམ་གྱི་ིའདུག ད་ེཚོའ་ིཐད་རང་ཐགོ་ནས་ཀྱིང་འགྱུར་བ་མང་པོ་ོ

ཞིགི་བཏིང་ཡིདོ། 

 ད་ཆོ་མི་མང་སྤྱིི་འཐུས་ཚོས་ལས་དོན་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་དངོས་

སུ་ཞུགས་པོའི་ཐོག་ཁོང་ཚོས་འདེམས་བསྐོའ་ིལམ་ལུགས་སམ་འོས་
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ཤོག་འཕེན་སྟངས་ཐད་ནས་ཀྱིང་ང་ཚོའི་མི་མང་ཚོར་འདེམས་སྒྲུག་ཇི་

ལྟར་བྱདེ་པོ་དང༌། འསོ་ཤགོ་ཇ་ིལྟར་འཕནེ་པོ་བཅས་ཀྱི་ིསྦྱོངོ་བརྡར་ཡིག་

པོ་ོཞིིག་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ། འད་ིརྩོ་བའ་ིགལ་ཆོནེ་པོ་ོཡིནི་རུང་སྐབས་འགར་ཧ་

ཅང་མག་ོརྙིགོ་པོ་ོའདུག 

 མ་འོངས་པོར་ང་ཚོ་ལམ་ཕྱིོགས་འདིའི་ཐོག་ངེས་པོར་འགྲོོ་

དགསོ་པོ་རདེ། ད་ེན་ིལམ་སྲིོལ་གསར་པོ་ཞིགི་ཡིནི་པོར་བརྟེནེ་སྐབས་

འགར་བདོ་མ་ིཚསོ་མངི་ནརོ་ནས་རྟེགས་རྒྱག་ག་ིཡིདོ་ཅངི༌། ཁངོ་ཚསོ་

མ་ིསུ་འདམེས་དགསོ་མནི་ཤསེ་ཀྱིི་མདེ་པོ་རདེ། བྱས་ཙང༌། སྦྱོངོ་བརྡར་

སྤྲོདོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆོནེ་པོ་ོརདེ་ཅསེ་སྩལ། 

 ཡིང༌། གསར་འགདོ་པོས། མ་འངོས་པོར་བདོ་ལ་སྲིདི་གཞུང་

གི་ལམ་ལུགས་ཇི་འདྲེ་ཞིིག་འཚམས་ཤོས་ཡིོང་གི་རེད་དགོངས་ཀྱིི་

འདུག་གམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། འད་ིབརྗེདོ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ོརདེ། བཙན་བྱལོ་

ནང་ང་ཚོས་བོད་ཀྱིི་རྩོ་ཁྲོིམས་ཟིིན་བྲིས་ཤིག་གཏིན་འབེབས་བྱས་ཡིོད་

པོ་ད་ེན་ིམ་འངོས་པོའ་ིབདོ་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་གྲོ་སྒྲིགི་བྱས་པོ་ཞིགི་ཡིནི་ལ། ད་

ལྟ་ནས་ང་ཚསོ་ཕྱི་ིརྒྱལ་ནང་ལག་ལནེ་གང་ཐུབ་ཅ་ིཐུབ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། མ་

འངོས་པོར་བོད་ནང་ཡིོད་པོའི་མི་མང་ཚོར་བསྟན་ནས་ང་ཚ་ོམཉེམ་དུ་གོ་

བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་ཡིནི། 

 འནོ་ཀྱིང༌། མཐའ་མའི་ཐག་གཅདོ་ན་ིབདོ་ནང་ག་ིམ་ིམང་ཚསོ་

བྱདེ་དགསོ། གང་ཡིནི་ཞི་ེན། ཁངོ་ཚསོ་ལ་ོཉེ་ིཤུའ་ིརངི་དངསོ་འབྲེལ་ཀྱི་ི
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དཀའ་ངལ་ཆོནེ་པོ་ོམྱོངས་ཡིདོ། ང་ཚ་ོའདརི་རང་དབང་ཡིནི། བྱས་རྗེསེ་

ཚང་མ་ཁངོ་ཚོའ་ིཡིནི་པོ་རདེ། གང་ཡིནི་ཞི་ེན། ཁངོ་ཚའོ་ིསེམས་ཤུགས་

དེ་འདྲེ་ཞིིག་ལ་བརྟེེན་ནས་ང་ཚོར་ལས་ཀ་བྱེད་པོའི་བློོ་སྤེོབས་རྙིེད་པོ་

རདེ། རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ོཞིགི་ག་ིཐགོ་ནས་མཐའ་མའ་ིཐག་གཅདོ་ད་ེཁངོ་

ཚའོ་ིལག་པོར་ཡིདོ་པོ་ལས་ངའ་ིལག་པོར་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། 

 གཞུང་དང་དཔོལ་འབྱོར་གྱིི་ལམ་ལུགས་ཇི་འདྲེ་ཞིིག་གཏིན་

འབབེས་བྱདེ་མནི་ཡིང་ཆོ་ཚང་ཁངོ་ཚརོ་རག་ལུས་ཡིདོ། བདོ་མ་ིམང་སྤྱི་ི

དང༌། བྱ་ེབྲག་བོད་ཀྱི་ིགཞིནོ་ནུ་ཚསོ་དཀའ་བ་མང་པོ་ོསྤྱིད་ད་ེཕུན་སུམ་

ཚགོས་པོའ་ིཉེམས་མྱོངོ་མང་པོ་ོབསགས་པོར་བརྟེནེ། ཁངོ་ཚསོ་ལམ་

ཕྱིོགས་ཡིང་དག་པོ་ཞིིག་གི་ཐོག་ལ་འགྲོོ་གི་རེད་བསམ་པོ་ཕྲེན་ལ་ཡིིད་

ཆོསེ་ཡིདོ་ཅསེ་གསུངས། 

 གསར་འགདོ་པོས། ད་ལྟའ་ིཆོར་གསུང་རྒྱུ་ཁག་པོ་ོཡིནི་པོ་ཕྲེན་

ནས་ཤསེ་ཀྱིི་འདུག འནོ་ཀྱིང༌། ཆོ་རྐྱེནེ་ཇ་ིའདྲེ་ཞིགི་ཚང་ན་བདོ་དུ་ཕྱིརི་

ལགོ་གནང་ག་ིཡིནི་ནམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། ངའ་ིསྤྱིརི་བཏིང་འགྲོལེ་བརྗེདོ་དང་ང་

ཚོའི་སྤྱིིར་བཏིང་གི་དམིགས་ཡུལ་ནི་མི་མང་ལ་བདེ་སྐྱིད་དགོས་པོ་དེ་

ཡིནི། ད་ེན་ིགཙ་ོབ་ོརདེ། ཞིབི་ཕྲེ་ད་ལྟ་བརྗེོད་འདདོ་མདེ་ལ་བརྗེདོ་རྒྱུ་

ཡིང་ཁག་པོ་ོའདུག ད་ལྟའ་ིཆོར་ཕྱིརི་ལགོ་བྱ་རྒྱུའ་ིསྐད་ཆོ་མདེ། སྔནོ་དང་

པོརོ་བདོ་ནང་ངསེ་པོར་དུ་འགྱུར་བ་འགྲོ་ོདགསོ། ད་ེནས་ང་ཚསོ་བལྟ་ག་ི

རདེ་ཅསེ་སྩལ། 
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 གསར་འགདོ་པོས། མ་ིམང་ག་ིབད་ེསྐྱདི་གསུང་དུས་བྱ་ེབྲག་གི་

དནོ་གང་ལ་དམགིས་ནས་གསུང་གི་ཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། འདས་པོའི་ལ་ོང་ོསུམ་ཅུའ་ིརངི་གྲོལ་

རམི་དང༌། དབུལ་ཕྱུག རྒོན་གཞིནོ་གྱི་ིདབྱ་ེབ་མདེ་པོའ་ིཐགོ་ནས་རྒྱ་ཆོེའ་ི

མང་ཚགོས་ལ་བད་ེསྐྱདི་འདདོ་བློ་ོཁངེས་པོ་ཞིགི་བྱུང་མེད། དརེ་བརྟེནེ། 

དང་པོ་ོགནས་སྟངས་འདིའ་ིཐགོ་ལ་འགྱུར་བ་གཏིངོ་དགསོ་ཤངི༌། ད་ེན་ིཧ་

ཅང་ཁག་པོ་ོརདེ་ཅསེ་གསུངས། 

 གསར་འགདོ་པོས། སྐུ་ཉེདི་ནས་བདོ་རང་དབང་རང་བཙན་དང་

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོོངས་དབར་གྱིི་ཁྱེད་པོར་འགྲོེལ་བརྗེོད་གནང་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་

དམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། ངས་ང་ཚོའ་ིདམགིས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོ

མ་ིམང་ག་ིབད་ེསྐྱདི་རདེ་ཅསེ་སླར་ཡིང་བརྗེདོ་རྒྱུ་ཡིནི། ད་ེམ་གཏིགོས་

དམགིས་བསལ་མངི་ཚགི་གང་ཡིང་བཏིནོ་འདདོ་མདེ། ད་དུང་དུས་ཚདོ་

རམི་པོ་སངོ་རྗེསེ་ང་ཚསོ་བལྟ་ག་ིཡིིན་ཞིསེ་གསུངས། 

 གསར་འགདོ་པོས། ལ་ོང་ོཉེ་ིཤུ་རྩོ་གཅགི་རངི་གཞུང་ཕྱིགོས་

ནས་འབྲེལ་བ་མེད་པོར་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་འདིར་དམིགས་བཀར་གྱིིས་

བོད་བཙན་བྱོལ་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིིག་བོད་ནང་ཕེབས་

དགསོ་དནོ་གང་ཡིནི་ནམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། དའེ་ིརྒྱུ་མཚན་ན་ིརྒྱ་ནག་ག་ིརྣམ་འགྱུར་

ལ་ཐུག་པོ་རདེ། ཁངོ་ཚསོ་སྤྱི་ིཡིངོས་ཀྱི་ིརྣམ་འགྱུར་ལ་འགྱུར་བ་བཏིང་
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བ་ཡིནི་ཙང༌། ང་ཚསོ་ཀྱིང་ག་ོསྐབས་བཟུང་སྟ་ེསྐུ་ཚབ་ཅགི་གཏིོང་རྒྱུ་

བྱས་པོ་རདེ་ཅེས་གསུངས།  

 གསར་འགདོ་པོས། བདོ་མ་ིའགའ་ཤས་ཀྱིསི་ད་དུང་ཡིང་དྲེག་

ཤུགས་ཀྱིི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་བསྐྱར་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་སྐོར་ཤོད་ཀྱིི་ཡིོད་པོ་

རདེ། སྐུ་ཉེདི་སྒོརེ་གྱི་ིདགངོས་ཚུལ་ལ་དྲེག་པོ་ོདང་ཆོསོ་ཀྱི་ིཐབས་ཚུལ་

གཉེསི་ལྷན་གཅགི་ཏུ་འགྲོ་ོབའ་ིལམ་ཞིིག་ཡིདོ་དམ། ཡིང་ན། ད་ེའདྲེ་མ་ི

སྲིདི་པོ་ཞིིག་རདེ་དམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། ད་ེགཉེསི་ཟུང་འབྲལེ་བྱདེ་ཐུབ་མནི་

ནི་ཀུན་སླངོ་དང་འབྲས་བུར་རག་ལུས་ཡིདོ། ཀུན་སླངོ་བཟིང་པོསོ་

འབྲས་བུ་ཡིག་པོོ་ཞིིག་དོན་གཉེེར་བྱེད་སྐབས་ཐབས་ལམ་གཞིན་མེད་

པོའི་དམིགས་བསལ་གནས་ཚུལ་འོག་དྲེག་པོོ་བྱེད་ཆོོག་གི་རེད་ཅེས་

གསུངས། 

 གསར་འགདོ་པོས། ད་ེསྐརོ་ཞིབི་ཕྲེ་འགྲོལེ་བརྗེདོ་གནང་ཐུབ་

བམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། ཀུན་སླངོ་བཟིང་པོ་ོཟིརེ་བ་ན་ིམང་

ཚགོས་ཀྱི་ིབད་ེདནོ་ཁ་ོནའ་ིཆོདེ་དུ་ལས་ཀ་བྱདེ་པོ་ལ་ཟིརེ། འནོ་ཀྱིང༌། 

བོད་པོའི་གནད་དོན་ཐད་དྲེག་པོོའ་ིལས་འགུལ་ནི་རང་མི་རང་གིས་

གསདོ་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགི་ལ་འགྱུར་གྱི་ིརདེ་སྙིམ་ཞིསེ་གསུངས། 

 གསར་འགདོ་པོས། ད་ེན་ིརྒྱ་མིའ་ིདཔུང་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆོེ་བའ་ི

རྐྱེནེ་གྱིསི་ཡིནི་ནམ་ཞུས་པོར། 
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 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། ད་ེག་རང་རདེ་ཅསེ་གསུངས། 

 གསར་འགདོ་པོས། བྱས་ན་བདོ་མ་ིསུ་ཞིགི་ནས་དྲེག་པོོའ་ི

ཐབས་ལམ་འདི་འོས་ཤིང་འཚམས་པོར་འཛིན་ན་དེ་ལ་སྐུ་ཉེིད་ནས་

བཀག་འགགོ་གནང་ག་ིཡིནི་ནམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། སྐབས་ར་ེདྲེག་པོོའ་ིབསམ་སྤྱིདོ་ད་ེཚསོ་

ཁྲོམིས་མཐུན་བཟིང་སྤྱིདོ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་ལྟར། གནད་དནོ་

འགའ་ཞིགི་ཐགོ་ཕན་ཐགོས་ཡིདོ་པོ་རདེ། འནོ་ཀྱིང༌། དངསོ་འབྲལེ་གྱི་ི

དྲེག་པོོའ་ིལས་འགུལ་བརྩོམས་ན་ལག་ལེན་ངོ་མའི་ཐོག་དགེ་མཚན་ཡིོང་

ག་ིམ་རདེ་བསམ་གྱི་ིའདུག་ཅསེ་སྩལ། 

 གསར་འགདོ་པོས། ད་ཆོ་སྐུ་ཉེདི་ཨི་རརི་ཆོབིས་བསྒྱུར་

བསྐྱངས་ཡིོད་པོར་བརྟེེན་སྔར་དང་མི་འདྲེ་བར་སྤྱིི་ཡིོངས་ཐོག་ཁྱེབ་

བསྒྲིགས་ཀྱིི་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའི་གནས་བབས་གཟིིགས་ཀྱིི་འདུག་

གམ་ཞུས་པོར། 

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། ངས་ད་ེསྐརོ་བསམ་བློ་ོགཏིངོ་རྒྱུ་མ་

བྱུང་བས་ཤསེ་ཀྱིི་མདེ། དངེ་སང་ཆོསོ་ཀྱི་ིསླབོ་སྦྱོངོ་ཐགོ་ཤུགས་སྣནོ་

བརྒྱབ་པོ་མ་གཏིོགས་འཛམ་གླེིང་སྲིིད་དོན་ཐོག་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་རྒྱུ་

མ་བྱུང༌། ངས་ལྟ་སྐརོ་བྱས་པོའ་ིའབྲས་བུར་བདོ་དནོ་ཐགོ་ད་ོསྣང་བྱདེ་

མཁན་གྱི་ིཨི་ར་ིབ་རང་བཞིནི་གྱིསི་མང་དུ་འགྲོ་ོག་ིརདེ། གཅགི་བྱས་ན། 

ཨི་རིའི་ཚགས་པོར་ཁག་གིས་ཀྱིང་ད་ནས་བོད་དོན་སྐོར་འདོན་སྤེེལ་ཅུང་

མང་དུ་འགྲོ་ོམདགོ་ཁ་པོ་ོརདེ། བདོ་ནང་ག་ིགནས་སྟངས་ང་ོམ་མ་ིམང་
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ཚོས་ཤེས་རྟེོགས་ཇི་ཙམ་མང་བ་བྱུང་བ་དེ་ཙམ་གྱིིས་རྒྱ་མིས་འཛམ་གླེིང་

མ་ིམང་ག་ིཤསེ་རྟེགོས་ལ་བརྩོ་ིམདེ་བྱདེ་པོ་ད་ེཁག་ཏུ་འགྲོ་ོགི་རདེ། སྤྱིརི་

བཏིང་གི་བྱ་བ་འདིས་འཕྲེལ་དུ་ཐད་ཀར་གྲུབ་འབྲས་མ་ཐོན་ཀྱིང་མཐའ་

མཇུག་ཕན་ཐགོས་ཡིངོ་ག་ིརདེ་ཅསེ་སྩལ། 

 གསར་འགདོ་པོས། འཛམ་གླེངི་ག་ིབསམ་ཕྱིགོས་སྐརོ་ཞུས་ན། 

མི་མང་པོོ་ཞིིག་གིས་འཛམ་གླེིང་སྤྱིིའི་གནས་སྟངས་འདིའི་ཐོག་སྐུ་ཉེིད་ནི་

ཆོོས་ཕྱིོགས་ནས་ཕན་བདེ་འབྱིན་མཁན་ཆོོས་ཀྱིི་དབུ་ཁྲོིད་ཅིག་ལ་གོང་

བཀུར་ཞུ་གི་ཡིདོ་པོ་ག་ོཐསོ་བྱུང༌། གལ་ཏི།ེ མ་ིམང་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡིདོ་

པོ་གཟིགིས་ཚ་ེད་ེདག་ཕྱིག་ལེན་བསྟར་གྱི་ིཡིནི་ནམ་ཞུས་པོར།  

 ྋ་གངོ་ས་མཆོགོ་གསི། གལ་ཏི།ེ དསེ་ཏིན་ཏིན་ཕན་ཐོགས་

ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་ན་ངས་ངསེ་པོར་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིནི། བསམ་བློ་ོའད་ིརང་ཉེདི་

ནང་པོའ་ིདག་ེསླངོ་ཞིགི་ཡིནི་པོར་བརྟེནེ། ལ་ོམང་པོོའ་ིསྔནོ་ནས་ཡིདོ་

པོ་ཞིིག་ཡིིན་པོ་ལས་དེ་རིང་དམིགས་བསལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིིག་མ་རེད། 

ལྷག་པོར་དུ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ིསམེས་དང༌། སྙིངི་རྗེེ་ཆོནེ་པོ་ོཉེམས་ལནེ་བྱདེ་

མཁན་ཞིིག་ལ་མཚོན་ན་དེ་བས་དམིགས་བསལ་ཅན་གང་ཡིང་མིན་

པོར་བསམ་བློ་ོའད་ིརང་བཞིནི་དུ་ཡིདོ་པོ་རདེ། མ་འངོས་པོར་ཡིང་འགྲོ་ོ

བ་མི་རིགས་སྤྱིི་ལ་ངོས་རང་ཉེིད་འགྲོོ་བ་མིའི་རིགས་ཤིག་ཡིིན་པོ་དང༌། 

ལྷག་པོར་བྱང་སེམས་ཉེམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཞིིག་ཡིིན་པོའི་ཆོ་ནས་མི་

མང་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱ་རྒྱུ་དེ་རང་ལ་ཁུར་དུ་བབས་པོའི་ལས་འགན་ཞིིག་

ལ་བརྩོསི་ཏི་ེགང་ཐུབ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིནི་ཞིེས་སྩལ། 
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 གསར་འགདོ་པོས། མ་ིཁག་གཅགི་ནས་སྐུ་ཉེདི་སྐུ་རྐྱེང་དུ་

ལུས་པོའ་ིརྒྱུ་མཚན་སྐརོ་བཀའ་འདྲེ་ིཞུ་ག་ིཡིདོ་པོ་དང༌། ད་རསེ་ཀྱི་ིག་ོ

སྐབས་འདི་ནི་ཁོང་ཚོར་སྐུ་ཉེིད་ཀྱིི་གསུང་སྒྲི་ཐོས་པོ་དང་པོོ་ཡིིན་པོ་དེའི་

རྒྱུ་མཚན་དང༌། སྐུ་ཉེདི་ཀྱི་ིགསུང་སྒྲི་གསར་འགྱུར་ཁག་ནང་ཡིང་ཡིང་མི་

ཐནོ་པོ་གང་ཡིནི་སྙིམ་སྟ་ེཁངོ་ཚ་ོཡི་མཚན་སྐྱ་ེག་ིཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར།  

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། ངས་འད་ིཚོའ་ིཐགོ་སྐད་ཆོ་བཤད་ཀྱི་ི

ཡིདོ་ཀྱིང་མ་ིམང་ཆོ་ེབས་ད་ོསྣང་བྱདེ་མཁན་མ་ིའདུག ༡༩༧༣ ལ་ོཕྲེན་

རང་ཡི་ོརབོ་ལ་འགྲོ་ོདུས་ཀྱིང་དནོ་སྙིངི་འདི་དང་གཅགི་པོ་ཡིནི། འནོ་

ཀྱིང༌། སྐབས་དེར་ཨི་རིའ་ིནང་ནས་ད་ོསྣང་ཤུགས་ཆོ་ེབ་བྱདེ་ཀྱི་ིའདུག་

ཅསེ་སྩལ།  

 གསར་འགདོ་པོས། བདོ་ཀྱི་ིགནད་དནོ་སྐརོ་བསྐྱར་དུ་བཀའ་

འདྲེ་ིཞུ་རྒྱུར། མ་འངོས་པོར་གཞུང་དང་ཆོསོ་གཉེསི་འབྲལེ་བ་ཇ་ིའདྲེ་ཞིགི་

ཡིངོ་སྐུ་ཉེདི་ནས་གསུང་ཐུབ་བམ། འདིའ་ིཐགོ་དགངོས་པོ་བཞིསེ་ཀྱི་ིཨིེ་

ཡིདོ་ཞུས་པོར།  

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། ད་ེན་ིམག་ོརྙིགོ་པོ་ོརདེ། ང་ཚསོ་ཆོསོ་

ཞིེས་བརྗེོད་དུས་ཡི་རབས་སྤྱིོད་བཟིང་ནི་ཆོོས་ལུགས་ཇི་འདྲེ་ཞིིག་ཡིིན་

རུང་དེའ་ིསྙིངི་པོ་ོཡིནི་ལ། སྲིདི་དནོ་སགོས་ཚང་མར་ཁྱེབ་ཐུབ་པོ་ཞིགི་

ཡིནི། ངས་རྒྱུན་དུ་སྲིདི་དནོ་པོ་ཚརོ་ངསེ་པོར་དུ་ཡི་རབས་ཀྱི་ིབསླབ་

ཁྲོམིས་ཁག་ལྡན་དགསོ་ཞིེས་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཡིདོ། དའེ་ིཐགོ་ནས་ཆོསོ་དང་

སྲིདི་གཉེསི་མཉེམ་དུ་འགྲོ་ོག་ིརདེ། ཆོསོ་དང་ཁ་བྲལ་བའ་ིསྲིིད་ན་ིརྫུན་
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དང་གཡི་ོསྒྱུས་ཁངེས་པོ་དང༌། སུས་ཀྱིང་ཡིདི་ཆོསེ་མ་ིའཕརེ་བ་ཞིགི་

ཆོགས་ཀྱི་ིརདེ། གལ་ཏི།ེ ང་ཚསོ་ཆོསོ་ཀྱི་ིལྟ་ེགནས་དཔོརེ་ན། ཡི་ེཤུའ་ི

དགོན་པོ་ཞིིག་གི་སྐོར་བརྗེོད་པོའི་ཚེ་ངའི་བསམ་པོར་ཆོོས་སྲིིད་གཉེིས་

ལགོས་སུ་དབྱ་ེདགོས་སྙིམ་གྱི་ིཡིདོ།

  འད་ིསྐརོ་ངས་ཧ་བ་ཌ་ (Harvard) ལ་བགྲོ་ོགླེངེ་བྱས་པོ་

ཡིནི།  ཨི་རིའ་ིསྲིདི་གཞུང་ལ་ཆོ་མཚནོ་ན་ཆོསོ་དང་སྲིདི་གཉེསི་ཐ་དད་

རདེ། འནོ་ཀྱིང༌། སྲིདི་འཛནི་གྱི་ིལས་ཁུར་དམ་བཅའ་འཇགོ་སྐབས་སྦ་ཡི་ི

སྦལ་ (Bible) ལ་འཇུས་ཏི་ེདཀོན་མཆོགོ་གི་མཚན་ནས་འབདོ་ཀྱི་ིཡིདོ། 

དེས་ལུང་པོའི་འགོ་ཁྲོིད་ནི་ངེས་པོར་དུ་དྲེང་པོོ་ཞིིག་དགོས་པོ་བསྟན་པོ་

དང༌། ཁངོ་གསི་ཀྱིང་དཀནོ་མཆོགོ་དཔོང་པོརོ་བཞིག་སྟེ་དྲེང་པོ་ོདང༌། 

བདེན་པོའི་ཐོག་ནས་ལས་ཁུར་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་བཞིག་པོའི་གནས་

ཚུལ་དེས་སྲིིད་དོན་ནང་ཡི་རབས་ཀྱིི་བསླབ་ཁྲོིམས་ཡིོད་པོ་མཚོན་པོ་

རདེ། 

 གལ་ཏི།ེ ཆོསོ་ཀྱི་ིསྒྲིགི་འཛུགས་དགནོ་སྡེ་ེལྟ་བུ་ཞིགི་དང་གཞུང་

གཉེསི་མཉེམ་དུ་བསྲིསེ་ན་ག་ར་ེབྱས་ཀྱིང་རྙིགོ་གྲོ་ཡིངོ་ག་ིརདེ། ཏཱ་ལའ་ི

བློ་མའ་ིསྐོར་བཤད་ན། ཕྲེན་རང་ས་ོསོའ་ིཤག་ནང་སྡེདོ་སྐབས་ཆོསོ་

ལུགས་ཉེམས་ལནེ་ཇ་ིའདྲེ་ཞིགི་བྱདེ་དང༌། ཡིང་ན། ལམ་ལུགས་ཇ་ིའདྲེ་

ཞིགི་ག་ིརྗེསེ་སུ་འབྲངས་ང་རང་གི་ལག་པོར་ཡིདོ། ལས་ཁུངས་ནང་ལ་

སླེབས་སྐབས་རང་ཉེིད་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིི་ལམ་སྲིོལ་དང་བྱེ་བྲག་གི་

ཆོོས་ལུགས་མེད་པོའི་དྲེང་ཚུགས་ཡིིད་ཆོེས་འཕེར་བ་ཞིིག་བྱེད་དགོས་
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ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་ལྟར་ངས་ལག་ལནེ་བསྟར་གྱི་ིཡིདོ། 

 སྤྱིིར་བཏིང་ཕྱིི་ནས་མི་འགའ་ཤས་ཀྱིི་མཐོང་ཚུལ་ལ་བྱེད་སྟངས་

གཅིག་ལྟ་བུ་ཞིགི་ཏུ་མངནོ་གྱི་ིཡིདོ་ཀྱིང༌། དནོ་དངསོ་ཐགོ་ཐ་དད་ཡིནི། 

དཔོརེ་མཚནོ་ན། ྋགངོ་ས་ལྔ་པོ་ཆོནེ་པོ་ོབདོ་ཀྱི་ིཆོབ་སྲིདི་ཐུགས་

འགན་མ་བཞིེས་གོང་དགོན་པོ་གཅིག་རང་གི་བདག་སྐྱོང་དུ་གནས་ཡིོད། 

ཁོང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་དབུ་ཁྲོིད་ཐུགས་འགན་བཞིེས་པོ་ནས་བཟུང་ཆོོས་

ལུགས་བྱེ་བྲག་པོ་གཅིག་ཙམ་མ་ཡིིན་པོར་རིས་མེད་ཀྱིི་ཆོོས་ལུགས་

ཁག་ཕྱིག་ལནེ་གནང་ཡིདོ་ཅསེ་སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། དནོ་སྙིངི་སྐུ་ཉེདི་སྒོརེ་གྱིི་ངསོ་ནས་ད་ེ

གཉེིས་ཐ་དད་དུ་འབྱེད་པོའི་ཐུགས་ནུས་ཡིོད་རུང་ཕྱིིའི་མཐོང་སྣང་ལ་

ད་ེགཉེསི་མ་ིགཅགི་ག་ིང་ོབརོ་གྲུབ་པོ་ཞིགི་མཐངོ་ག་ིཡིདོ་ཅངི༌། འནོ་

ཀྱིང༌། ད་ེན་ིསྐུ་ཉེདི་ཀྱི་ིདགངོས་པོའ་ིཐག་གཅདོ་ལ་རག་ལུས་པོ་ཞིགི་རདེ་

ཞུས་པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། ད་ེན་ིསབི་ར་ས་ི (Cyprus) དང་མ་

ཀ་རིའ་ོས་ི (Makarious) སྟ་ེཆོསོ་དཔོནོ་ཞིགི་གཞུང་ག་ིའག་ོཁྲོདི་པོ་

ཡིནི་པོའ་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་རདེ་ཅསེ་སྩལ།

 གསར་འགདོ་པོས། ཕྱིསི་འབྱུང་བདོ་གཞུང་ནང་སྔ་དུས་བོད་

གཞུང་རྙིིང་པོར་སེར་སྐྱ་ཟུང་འབྲེལ་ཡིོད་པོ་ལྟར་ཡིོང་རྒྱུ་མངོན་གཟིིགས་

ཐུབ་བམ་ཞུས་པོར།

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། ད་ལྟ་མཐངོ་མ་ིཐུབ་ཀྱིང་ད་ེའདྲེ་ཡིངོ་
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སྲིདི་པོ་ཞིིག་རདེ། འདས་པོའི་དུས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཞུང་ག་ིདབུ་ཁྲོིད་

སྐབས་ར་ེསྐྱ་བ་ོབྱུང་ཡིདོ་ཀྱིང༌། སྤྱིརི་བཏིང་མ་ིམང་ཚསོ་སརེ་མ་ོབ་

ཞིགི་ལ་དགའ་མསོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། ཡིིན་ནའང༌། ངའི་བསམ་པོར་མ་འངོས་

པོར་ལམ་ལུགས་ད་ེམུ་མཐུད་གནས་ཀྱི་ིམ་རདེ་བསམ་གྱི་ིའདུག ཆོསོ་

དད་ཀྱིིས་རྐྱེེན་པོས་ང་ཚོར་སེར་མོ་བ་ཞིིག་ངེས་པོར་དུ་དགོས་ཞིེས་

བརྗེདོ་ན་བྱབ་ཆུང་རདེ། བྱས་ཙང༌། མ་འངོས་པོར་ཕན་ཐགོས་ཆོ་ེཤསོ་

དང་དངོས་ཡིོད་གནས་སྟངས་ཀྱིི་དགོས་མཁ་ོལ་གཞིིགས་པོའི་ལག་ལེན་

བྱདེ་ཀྱི་ིརདེ། གང་ལྟར་ཡིང་མ་འངོས་པོ་ན།ི ཡིངས་ཤངི་རྒྱ་ཆོ་ེབ་ཞིགི་

ཡིནི་པོས་གང་ཡིང་སྲིདི་པོ་དང༌། འཆོར་གཞིི་རྒྱས་ཤངི་ཞིབི་ཚགས་

ཤིག་བཟིོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆོེ་བ་དང་ཆོབས་ཅིག་ཕྱིིས་འབྱུང་སྐོར་ད་ལྟ་

སུ་ཞིགི་གསི་བརྗེདོ་མ་ིཐུབ་ཀྱིང་དུས་ཚདོ་ཀྱིསི་ཁ་གྲོག་ག་ིརདེ། ལགེས་

ཤོས་ནི་དུས་ཚོད་ཀྱིི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིིགས་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་

དགསོ། ང་ཚསོ་ཕྱིགོས་གཅགི་ནས་རང་ཉེདི་ཀྱི་ིའདདོ་མསོ་ལྟར་འཆོར་

གཞི་ིཞིབི་ཕྲེ་འགདོ་དགོས་ལ། ཕྱིགོས་གཞིན་ཞིགི་ནས་ད་ེདག་མཁྲོགེས་

བཟུང་མ་བྱས་པོར་གནས་ཚུལ་འགྱུར་ལྡོག་དང་བསྟུན་ནས་ལས་ཀ་

བྱས་ཏིེ་སྐབས་སོ་སོར་རན་ཞིིང་འཚམས་པོའི་འགྱུར་བ་གཏིོང་ཕོད་པོ་

བྱདེ་དགསོ།jམཆོན། ཞིསེ་སྩལ།

 ཚསེ་ ༣༠ ཉེནི་ཉེ་ིཧངོ་ཆོསོ་སྡེ་ེཁག་ནས་གསལོ་བཏིབ་

ལྟར་ཀྲགོ་ཁྱེ་ོ (Tokyo) དང༌། ཧ་ིར་ོཤ་ིམ། (Hiroshima) ཨུ་ས་ཀ 

(Osaka) ཁྱེ་ོཀྲ།ོ (Kyoto) ཀ་ཀ་ོཤ་ིམ་ (Kogoshima) སགོས་ལ་
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ཆོིབས་བསྒྱུར་གྱིིས་ཆོོས་སྲིིད་མཛད་སྒོོ་ཁག་རིམ་བསྐྱངས་ཐོག་ཀྲོག་ཁྱེོ་

ཉེི་ཧོང་གི་ཆོབ་སྲིིད་ཚོགས་པོ་ཞིིག་ནས་གོ་སྒྲིིག་གིས་ཚོགས་མགོན་དུ་

ཆོབིས་བསྒྱུར་བཀའ་སླབོ་སྩལ། ཚགོས་འདུ་དརེ་ཆོསོ་དང༌། ཆོབ་སྲིདི། 

ཚོང་འབྲེལ་བཅས་ཀྱིི་མི་སྣ་བཞིི་བརྒྱ་སྐོར་ཡིོད་ཁོངས་སུ་ཉེི་ཧོང་གི་སྲིིད་

བློོན་ཡིང་ཕེབས་ཡིོད་པོར་ྋགོང་ས་མཆོོག་དང་སྲིིད་བློོན་རྣམ་གཉེིས་

འཚམས་འདྲེ་ིགནང་རསེ་ཀྱིང་མཛད། 

 ཕྱིོགས་མཚུངས་གྲོོང་ཁྱེེར་ཧི་རོ་ཤི་མའི་ཞིི་བདེའི་གླེིང་ཁའི་ནང་

ཞིབས་སརོ་འཁདོ་པོ་དང༌། གྲོངོ་ཁྱེརེ་དེའ་ིཐགོ་ ༡༩༤༧ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ 

༦ ཉེནི་འཛམ་གླེངི་དམག་ཆོནེ་གཉེསི་པོའ་ིསྐབས་རྡུལ་ཕྲེན་འབར་རྫས་

གཡུགས་ཏིེ་མི་གྲོངས་ཆོིག་འབུམ་བཞིི་ཁྲོི་ཙམ་ཤི་བ་དེ་ཚོའི་ཆོེད་ཐུགས་

སྨོནོ་ཟིབ་རྒྱས་མཛད་པོ་དང༌། དམགིས་བསལ་དྲེན་རྟེེན་རྡ་ོརངི་ལ་མ་ེ

ཏིགོ་ག་ིཕྲེངེ་བ་སྒྲིནོ་གནང་ཐགོ་གསལོ་འདབེས་སྨོནོ་ལམ་ཡིང་མཛད།  

 སྐབས་དེར་ྋགོང་ས་མཆོོག་གིས་གསར་འགྱུར་འགོད་པོོའ་ི

འདུ་ཚོགས་སུ་དེང་དུས་ང་ཚོའི་ཕ་ཡུལ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ནི་

ངསེ་གཏིན་མེད་པོ་ཞིགི་ཡིནི་པོ་མ་ཟིད། བདོ་ནང་ཡིདོ་པོའ་ིརྒྱ་ཆོེའ་ིབདོ་

མི་རྣམས་རྒྱ་མིའི་བཙན་འགོ་ཏུ་གང་ཅིའི་གནས་སྟངས་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་པོོར་

གནས་ཡིདོ་ལུགས་གསལ་བཤད་སྙིངི་བསྡུས་མཛད། ཉེ་ིཧངོ་དུ་ཉེནི་བཅ་ོ

བརྒྱད་བཞུགས་རྒྱུན་རངི་ཆོསོ་འབྲལེ་དང༌། དགནོ་པོ་ཁག་ལ་གནས་

གཟིགིས་བཅས་བསྐྱངས།

 ད་ལམ་ཕྱིི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་གོང་གསལ་རྣམས་ལ་ཆོིབས་བསྒྱུར་
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བསྐྱངས་རངི༌། གཟུགས་མཐངོ་བརྙིན་འཕྲེནི་དང་སྤྱིརི་བཏིང་རླུང་འཕྲེནི། 

གསར་ཤོག་ཆོེ་ཁག་བཅས་ཁག་མང་པོོས་མཇལ་བཅར་ཆོོས་སྲིིད་

གང་ཅའི་ིབཀའ་འདྲེ་ིཇ་ིཞུས་ལ། ཡིང་དག་ཟིབ་གསལ་གནད་ཀུན་འདུས་

པོའ་ིབཀའ་ལན་དང༌། ད་ེའབྲལེ་མཐ་ོསླབོ་ཆོ་ེཁག་ནས་གསལོ་འདབེས་

ཇ་ིལྟར་ཞུས་པོ་བཞིནི། ཆོབིས་བསྒྱུར་དང་ཆོབས་ཅགི་པོར་ཆོསོ་དང༌། 

ཤེས་རིག་ལས་འཕྲེོས་པོའི་བཀའ་སློབ་གསུང་བཤད་ཀྱིིས་འདོད་བློོ་

ཡིངོས་སུ་ཁངེས་པོར་མཛད།  

 ལྷག་པོར་ཡི་ེཤུ་དང༌། ཁ་ཆོ་ེསགོས་ཕྱི་ིནང་ཆོསོ་ལུགས་རསི་

མེད་ཀྱིི་མཁས་དབང་མི་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་ཆོེ་བའི་བགྲོོ་གླེེང་ཁག་ཏུ་གདན་

ཞུས་ཆོབིས་བསྒྱུར་གྱིསི་སྤྱིརི་བཏིང་ཚན་རགི་ག་ིསྐརོ་དང༌། ནང་པོའ་ི

ཆོོས་ཀྱིི་དགོངས་པོ་ལས་འཕྲེོས་པོའི་གསུང་བཤད་རྒྱ་ཆོེ་གཏིིང་ཟིབ་སྩལ་

བས་ཆོོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱིི་བདག་པོོ་ལྟར་ཀུན་གྱིིས་ཆོེ་བཀུར་བློ་ན་

མདེ་པོ་ཞུས་པོས་མ་ཚད། གསུང་ཆོསོ་ཀྱི་ིསྐབས་སུ་ཕྱི་ིརྒྱལ་མ་ིརགིས་

མང་པོོས་ཀྱིང་ཡིིད་འབྱུང་ཤུགས་ཆོེས་མིག་ཆུ་ལྷུང་ལྷུང་དུ་བབས་ཤིང༌། 

རེ་འགས་མི་ཚེ་གཅིག་རིང་འགྲོོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གང་ཕན་

ཅ་ིཕན་ཞུ་ག་ིཡིནི་ཞིསེ་ཁས་ལནེ་ཞུ་མ་ིཡིང་དུ་མ་བྱུང༌།  

 ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༢༠ ཉེནི་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་བར་ལམ་ཟླ་གཅགི་

དང་ཕྱིདེ་ཙམ་རངི་ཨི་ིཏྲ་ལ་ིདང༌། ཁ་ེན་ཌ། ཨི་རིའ་ིམཚ་ོགླེངི་ཧ་ཝ་ཡི།ི ཉེ་ི

ཧོང་བཅས་སུ་བསྟན་འགྲོོའ་ིམཛད་དོན་སླད་ཞིབས་བཅགས་གཟིིགས་

སྐོར་གེགས་མེད་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིིས་བཞུགས་སྒོར་ངྷ་རམ་ས་ལའི་ཕོ་བྲང་
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དུ་ཞིབས་སརོ་བད་ེབར་འཁོད་པོར་གསརེ་ཀངོ་རནི་པོ་ོཆོ་ེདང༌། བཀའ་

ཤག ཚགོས་གཙ་ོརྣམ་གཉེསི་བཅས་གཟིིམ་ཆུང་དུ་བཅར་ཏི་ེབཀའ་

ཤག་ནས་རྟེེན་གསུམ་དང༌། གྲོལ་འཁདོ་ཀྱིསི་གསལོ་ཇ་བཞིསེ་འབྲས་

འདགེས་འབུལ། ཆོབིས་བསྒྱུར་སྐབས་བཞུགས་སྒོར་ས་གནས་ས་ོསརོ་

ཁུངས་སོ་སོ་ནས་ཕེབས་བསུའི་རྒྱལ་སྒོོ་བཀོད་ལེགས་ཁག་ལྔ་གསར་

བཞིངེས་ཐགོ བུ་ཁྱེམི་དང་ཤསེ་རགི་ཟླསོ་གར་བས་རྔ་རལོ་གྱི་ིགུས་

བསྟདོ་དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་དང༌། ཕ་ོབྲང་བཅས་ནས་སྤྱིན་འདྲེནེ་དུང་

རྒྱ་ཕུལ་བ་སགོས་ཕབེས་བསུའ་ིག་ོསྒྲིགི་རྒྱས་པོར་ཞུས། 

༤༽ལ་དྭགས་བད་ེདོན་བློན་ཆེནེ་དང་ཨེ་རོའིི་ིསྲིདི་འིཛནི། ས་

སྐྱ་བདག་ཁྲི་ིབཅས་ལ་སྩལ་བའི་ིབཀའི་ཡོགི

 མ་ིམང་ལས་དནོ་ལྷན་ཁང་དང་ནུས་ཤུགས། ལ་དྭགས་བད་ེ

དོན་བློོན་ཆོེན་གཅིག་ལྕོགས་སྐུ་ཞིབས་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་སུ་

བོད་རིགས་ཁ་ཆོེ་བ་ཚོའི་ཆོེད་དམིགས་འཛུགས་བྱས་པོའི་ས་ཞིིང་ཁོང་

ཚརོ་རྩོསི་སྤྲོདོ་ཡིངོ་བའ་ིའབདོ་སྐུལ་མཛད་དོན།

ྋ དགྱིསེ་བརྩོ་ེལྡན་པོ་སྐུ་ཞིབས་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་སུ། 

 ཤི་རི་ན་གྷིར་ཁུལ་དུ་གནས་སྡེོད་བོད་རིགས་ཁ་ཆོེ་བ་ཚོར་

ས་ཞིིང་བགོ་འགྲོེམས་སྐོར་ལ་ཉེེ་ཆོར་འདི་ནས་གནས་འཕྲེིན་ཕུལ་དོན་

བཞིནི། ད་རསེ་སླར་ཡིང་འད་ིསྐརོ་དྲེན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིནི། སྐྱབས་



459

བཅལོ་བདོ་རགིས་ཁ་ཆོ་ེབད་ེདནོ་མཐུན་ཚགོས་ (Tibetan Muslim 

Refugee Welfare Association) ཀྱི་ིཚགོས་མ་ིསྐུ་ཞིབས་ (Abdul 

Majid) དང་ (Mohd.Ali) གཉེསི་འད་ིགར་ཆོདེ་བཅར་གྱིསི་དངེ་

དུས་ཁ་ོཔོ་ཚོའ་ིགནས་སྟངས་སྐརོ་ལ་གསལ་བཤད་ཞུས་ཤངི༌། སྡེདོ་

ཁང་མཁ་ོསྤྲོདོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིསི་ཀ་ནལ་ (arnal) ༤༨དང་མར་ལ་ 

(marla) ༡༥ བྱས་པོའ་ིས་ཞིངི་ད་ེསྔ་ནས་གཞིསི་ཆོགས་ཆོདེ་བོད་

རིགས་ཁ་ཆོེ་བ་ཚོར་བགོ་འགྲོེམས་བྱས་ཚར་ཡིོད་པོའི་སྣང་ཚུལ་ཞིིག་

ཡིངོ་བཞིིན་འདུག 

 ཤི་ར་ིན་གྷིར་རྫངོ་དཔོནོ་ལས་ཁུངས་ནས་ ༡༩༧༩ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ 

༢༨ ཉེནི་འཇའ་མུ་དང་ཀ་ཤ་ིསྨོརི་མངའ་སྡེའེ་ིསྡེདོ་ཁང་མཁ་ོསྤྲོདོ་ལྷན་ཁང་

དང༌། གྲོོང་སྡེ་ེཡིར་རྒྱས་ལྷན་ཁང་ག་ིདྲུང་ཆོརེ་གནང་བའ་ིཕྱིག་བྲསི་ནང་

གསལ་ལྟར་ན། ཁངོ་ཚརོ་དཔྱོ་ཁྲོལ་ལས་ཁུངས་ནས་སྡེདོ་ཁང་མཁ་ོསྤྲོདོ་

ལྷན་ཁང་དང༌། གྲོངོ་སྡེེ་ཡིར་རྒྱས་ལྷན་ཁང་ག་ིམངི་ཐགོ་ཏུ་ཁ་བསྒྱུར་

ཆོགོ་པོའི་ས་ཞིངི་ཀ་ནལ་ ༡༦ དང༌། མར་ལ་༦ ཡིདོ་པོའ་ིགསལ་བཏིནོ་

བྱས་འདུག་ཅངི༌། སྐུ་ཉེདི་ལ་སྙིན་བསུན་འཕར་མ་ཞིགི་ཞུ་དགསོ་སུ་གྱུར་

པོར་དགོངས་འགལ་མི་བཞིེས་པོ་ནས་ཁ་ཆོེའི་བོད་རིགས་ཚོར་ས་ཞིིང་

ཁྱེནོ་ཀ་ནལ་ ༦༥ དང་མར་ལ ༡ བྱས་པོའ་ིས་ཞིངི་དག་ཁངོ་ཚརོ་རྩོིས་

སྤྲོོད་གནང་ཐབས་དགོངས་བཞིེས་བཀོད་མངགས་མཛད་ཕྱིོགས་ཡིོང་བ། 

དེ་ལྟར་བྱུང་ཚེ་གཞིིས་ཆོགས་ཀྱིི་ལས་གཞིི་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་རེ་སྣང༌། 

མཛའ་བརྩོསེ་དྲེངས་པོའ་ིའཚམས་འདྲེ་ིབཅས། ཏཱ་ལའ་ིབློ་མས་ ༡༩༨༠ 
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ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ལ། ཞིསེ་དང༌། 

 འབྲུག་ཁུལ་བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་སྐོར་ཨི་རིའི་སྲིིད་འཛིན་འཇི་

མ་ིཀ་ཌར་ (Jimmy Carter) མཆོོག་ལ་བསྐྱར་སྐུལ་མཛད་དནོ། 

ྋ མ་ིརྗེ་ེམཆོགོ་ལ། 

 ངསོ་ནས་ ༡༩༧༩ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༢༠ ཉེནི་གནས་འཕྲེནི་འབུལ་

ལམ་ཞུས་དོན་བཞིིན་ད་རེས་སླར་ཡིང་འབྲུག་གནས་བོད་མི་སྐྱབས་

བཅལོ་བ་བཞིི་སྟོང་ཡིངོས་རྫགོས་དང༌། ད་ེམནི་ཆོ་ཤས་ཙམ་བཞིསེ་

ཐབས་ཡིོང་བ་ཞུས་སྐོར་ཨི་རིའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལྷན་ཁང་གི་འབྲེལ་མཐུད་

པོ་སྐུ་ཞིབས་མ་ེཐེའུ་ (Mr.Mathew Niametz) མཆོོག་གིས་ལན་

གསལ་འཕྲེལ་མར་གནང་བར་ཐུགས་རྗེེ་ཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིནི། 

 རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཆོིག་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་གཞིིས་ཆོགས་

སུ་བཞིེས་རྒྱུའི་ཞིལ་བཞིསེ་གནང་བར་དགའ་ཚརོ་ཆོ་ེཞིངི༌། ད་དུང་ཡིང་

ལྷག་བསྡེད་བོད་མི་རྣམས་འགྲོ་ོའདུག་གཏིན་མ་འཁེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཆོེ་

གྱུར་ལ་བརྟེནེ། ད་ེཁངོས་བདོ་མི་བརྒྱ་ཕྲེག་ཁ་ཤས་ཨི་རརི་བཞིསེ་ཐབས་

དགོངས་བཞིེས་ཡིོང་བ་ཞིེས་སླར་ཡིང་སྐུ་ཉེིད་ལ་འབོད་སྐུལ་མི་ཞུ་ཐབས་

མདེ་གྱུར། 

 ཉེ་ེབའ་ིཆོར། ཨི་ིཏྲ་ལ་ིདང༌། ཁ་ེན་ཌ། ཧ་ཝ་ཡི།ི ཉེ་ིཧངོ་ག་ིསྐརོ་

བསྐྱདོ་གྲུབ་འབྲས་གང་ལགེས་ཡིདི་དགའ་ིགནས་སུ་གྱུར། དངེ་དུས་ཀྱི་ི

འཁྲུགས་ཆོ་དོད་པོོའ་ིའཛམ་གླེིང་འདིའི་ཐོག་མི་ཕན་ཚུན་མཛའ་འབྲེལ་

ག་ོརྟེགོས་དང༌། བྱམས་སྙིངི་རྗེ་ེཁ་ོནས་དཀའ་ངལ་སལེ་ཐུབ་ཅངི༌། ཕྱི་ི
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དངོས་པོོའ་ིཡིར་རྒྱས་གཅིག་པུས་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་སྐྱིད་བསྐྲུན་ཐབས་

དཀའ་ལུགས་འགྲོལེ་བརྗེདོ་བྱས་པོར་དགའ་མསོ་ཆོནེ་པོ་ོབྱེད་ཀྱི་ིའདུག 

 སྐུ་ཉེདི་ཀྱིསི་མཁྱེནེ་གསལ་བཞིནི། བདོ་མ་ིབཞི་ིབརྒྱ་ཁ་ེན་ཌར་

གཞིིས་སྤེོས་སུ་བསྐྱོད་དེ་ད་ཆོ་རིག་གཞུང་སྣ་མང་ལྡན་པོའི་ཡུལ་གྲུ་དེར་

ཞིབས་འདེགས་གང་འཚམས་བསྒྲུབས་ཐུབ་ཡིོད་པོའི་གནས་བབས་

ཤགི་ག་ིཐགོ་སླེབས་ཡིདོ་པོར་ངསོ་རང་ཡིདི་ཆོསེ་གཙང་མ་ཡིདོ། 

 ངོས་རང་ཧ་ཝ་ཡིེ་རུ་ཁྱུག་ཙམ་སྐོར་བསྐྱོད་སྐབས་མངའ་སྡེེ་

དབང་འཛིན་པོས་གྲོ་སྒྲིིག་འཐུས་ཚང་ཞིིག་གནང་འདུག་པོས་སྐྱིད་པོོ་

དང་དགའ་པོ་ོབྱུང༌། མཛའ་བརྩོེའ་ིའཚམས་འདྲེ་ིབཅས། ཏཱ་ལའ་ིབློ་མས་ 

༡༩༨༠ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༦ ལ། ཞིསེ་དང༌།  

 དཔོལ་ས་སྐྱ་པོའི་མ་དགོན་རྟེེན་དང་བརྟེེན་པོར་བཅས་པོ་

གསར་བཞིངེས་ལགེས་གྲུབ་བྱུང་བར་བཀའ་ཡིགི་ཁག་གཉེསི་སྩལ་དནོ།  

ྋ བསྟན་འགྲོོའ་ིདཔོལ་མགནོ་ས་སྐྱ་བདག་ཁྲོ་ིརནི་པོ་ོཆོརེ། 

 ཆོདེ་འབུལ། ད་ེགར་ས་སྐྱའ་ིམ་དགནོ་རྟེེན་དང་བརྟེནེ་པོར་

བཅས་བཞིངེས་བསྐྲུན་ལགེས་ཟིནི་ལྟར། ཐགོ་མའ་ིརྟེནེ་འབྱུང་ག་ིསྒོ་ོ

འཕར་ཕྱི་ེབའ་ིལས་ཀྱི་ིརམི་པོ་དང་འབྲལེ། རྟེེན་མཆོོག་རྣམས་ལ་དམ་ཡི་ེ

དབྱེར་མེད་གཅིག་ཏུ་བསྲིེ་བའི་རབ་གནས་ཀྱིི་ཆོོ་ག་བཅས་ད་ལམ་བོད་

རྒྱལ་ལ་ོ ༢༡༠༧ ལྕགས་སྤྲོལེ་ཟླ་བ་ ༡༡ ཚསེ་ ༥ དང༌། ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༨༠ 

ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༡༢ ཉེནི་གནང་རྒྱུ་ཡིནི་པོ་རང་ཡུལ་བྲལ་ནས་གཞིན་ཡུལ་

ས་ཐོག་རྒྱལ་བསྟན་སླར་གསོའ་ིམཛད་བཟིང་རྨད་དུ་བྱུང་བར་འདི་ནས་
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སྤྲོོ་དགའི་ཡིིད་མཚོ་འཕྱུར་བཞིིན་པོའི་ངང་ནས་སྭོ་སྟིའི་དབྱངས་ཀྱིིས་

བསྔགས་པོའ་ིམ་ེཏིགོ་རྒྱ་ཆོེར་འཐརོ་བཞིནི་ཡིདོ། 

 དེང་དུས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པོ་རིན་པོོ་ཆོེ་ཉེག་ཕྲེ་འདི་འདྲེའི་

སྐབས་སུ། ད་ེག་འཇམ་དབྱངས་འཁནོ་གྱི་ིགདུང་བརྒྱུད་ས་སྐྱ་པོ་ཞིསེ་

དོན་ལྡན་གྲོགས་དཀར་གྱིི་བ་དན་ཕྱིོགས་སུ་གཡིོ་བ་འདིའི་ཆོོས་བརྒྱུད་

ཀྱི་ིརྗེསེ་བཞུགས་པོ་རྣམས་ནས། བདག་པོས་གཞིན་གཅསེ་པོར་འཛནི་

པོའ་ིགཞིན་ཕན་སེམས་བསྐྱདེ་དང༌། ཆོསོ་ཐམས་ཅད་སྤྲོོས་བྲལ་མཉེམ་

ཉེིད་དུ་ཤེས་པོའི་ཤེས་རབ་ཟུང་དུ་འཇུག་པོའི་སྒོོ་ནས་ཆོགས་སྡེང་གིས་

མཚོན་པོའི་བློ་ོཡིི་དྲེི་མ་མཐའ་དག་ཟིད་པོར་བྱས་པོའི་ཐབས་ཀྱིི་ཆོོས་ཚུལ་

རགི་པོ་དང༌། ཉེམས་མྱོངོ་ག་ིཐགོ་ནས་ངསེ་ཤསེ་འདྲེངོས་སུ་ཡིདོ་པོའ་ི

སྟནོ་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་རིན་པོ་ོཆོ་ེསྤྱི་ིདང༌། བྱ་ེབྲག་དཔོལ་ལྡན་

ས་སྐྱ་པོའི་བཞིེད་སྲིོལ་འཛམ་གླེིང་ཤར་ནུབ་ཕྱིོགས་དང་རིས་སུ་མ་ཆོད་

པོར་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱིི་སྒོོ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེེལ་བའི་སྙིིང་སྟོབས་ཀྱིི་

འཇུག་པོ་བློ་ལྷག་ཏུ་སྤེེལ་བའི་གཞིན་ཕན་ལྷག་བསམ་གྱིི་བརྩོོན་པོ་ཆོེ་

ཆོརེ་བསྐྱདེ་པོར་རགིས་ས་ོཞིསེ་ཀྱིང་བསྐུལ་བ་ལགས། མཆོགོ་གསུམ་

ཐུགས་རྗེ་ེབསྐུལ་བའ་ིསྨོནོ་ཚགི་བཅས། རསི་མདེ་རྒྱལ་བའ་ིབསྟན་ལ་

སྙིངི་ནས་མསོ་པོའ་ིཤཱཀྱིའ་ིདག་ེསླངོ་བསྟན་འཛནི་རྒྱ་མཚསོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ 

༡༢ ཚསེ་ ༦ ལ། ཞིསེ་དང༌། 

ྋ བསྟན་འགྲོོའ་ིདཔོལ་མགནོ་ས་སྐྱ་བདག་ཁྲོ་ིརནི་པོ་ོཆོརེ། 

 ཆོདེ་འབུལ། ད་ལམ་ས་འཐུས་བརྒྱུད་རྟེནེ་གྱིསི་སྤུད་པོའ་ིགནང་
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གནས་ངསེ་འབྱརོ་བྱུང་དནོ། རངི་མནི་པུར་ཝ་ལ་ས་གནས་སུ་ས་སྐྱའ་ི

གནས་གཞིི་མ་དགོན་རྟེེན་དང་བརྟེེན་པོར་བཅས་ལེགས་གྲུབ་ཟིིན་པོའི་

རྟེེན་འབྲེལ་སྒོོ་དབྱེ་དང་རབ་ཏུ་གནས་པོའི་ཆོོ་ག་བཅས་གནང་རྒྱུ་དང༌། 

དེ་རྗེེས་གསུང་ངག་ལམ་འབྲས་སློབ་བཤད་ཀྱིི་འཆོད་ཉེན་མཛད་རྒྱུ་

བཅས་ལ་སྙིངི་ནས་ཡི་ིརངས་ཤངི་དང་བ་ཆོནེ་པོསོ་ཐུགས་རྗེ་ེཞུ་རྒྱུ། 

 ད་ེསྔནོ་ང་ོམཇལ་སྐབས་གསུང་མལོ་ཇ་ིབྱུང་ལྟར། གསུང་

ཆོོས་སྐབས་ཆོོས་ཞུ་བ་བློོ་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་ཀུན་ལ་སྐབས་དོན་གྱིི་གོ་བ་

ཆོགས་ངེས་ཤིག་དགོས་པོ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆོེ་བས་སྔོན་གྱིི་སྐྱེས་ཆོེན་

གོང་མའི་ཕྱིག་བཞིེས་ལྟར་བཤད་པོ་སྐབས་དང་པོོར་སྤྲོོས་ཏིེ་བཤད་པོ། 

ད་ེནས་འབྲངི་དུ་སྤྲོོས་པོ། ཐ་མར་བསྡུས་ཏི་ེབསྟན་པོ་སགོས་ཀྱི་ིསྒོ་ོནས་

དནོ་སྙིངི་ཆོསོ་འཆོད་ཉེན་ཁ་ཡིདོ་ལག་ཡིདོ་དགསོ་པོ་གལ་ཆོ།ེ 

 རནི་པོ་ོཆོ་ེཉེདི་ཆོ་ོག་ཕྱིག་ལནེ་ཙམ་དུ་མ་ཟིད། གཞུང་དནོ་

ལའང་གཟིིགས་རྟེོག་ཐུགས་གཉེེར་གནང་སྟེ་བར་སྐབས་ཀྱིི་གོང་མ་རྣམ་

པོ་ལས་ཀྱིང་ལྷག་ཆོསོ་ལྡན་པོ་ཡིནི་པོས། ད་ེདནོ་བསྟན་པོའ་ིམགི་རྒྱན་དུ་

ཆོ་ེབ་ཞིགི་ཅ་ིནས་ཀྱིང་གནང་སྐྱངོ་ཞུ་ལགས། 

 ངོས་རང་ཁེ་ན་ཌ་སོགས་སུ་བསྐྱོད་རིང་གཟུགས་ཁམས་

བདེ་ཞིིང་བོད་བསྟན་སྲིིད་སྐོར་ཕྲེན་བུའི་ཞིབས་འདེགས་སོན་པོའི་རེ་བ་

མཆོིས། རྩོ་བའ་ིབདོ་དནོ་སྐརོ་ད་ལྟ་གདངེ་འཁལེ་གནས་ཚུལ་འད་ིཡིནི་

ཞུ་ཚདོ་དཀའ་ཡིང༌། ཕྱི་ིནང་གནས་ཚུལ་སྒོ་ོདུ་མ་ནས་བཟིང་ཕྱིགོས་སུ་

འགྲོ་ོདང་འགྲོ་ོབཞིནི་ལྟ་བུར་མངནོ། 
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 སྐབས་བབས་དེ་གར་གསུང་ཆོོས་ཆོོས་བར་ནམ་བྱུང་སྐབས་

ཆོོས་ཞུ་བ་འདུས་ཚོགས་རྣམས་ནས་མཆོོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེེ་སྐུལ་བའི་

གསོལ་འདེབས་གདུང་འབོད་དགོས་པོའི་བཀའ་སློབ་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ན་

སྟབས་ཅགི་དནོ་གཉེསི་ཡིངོ་རྒྱུ་ཐུགས་བཞིདེ་ལྟར། དགནོ་གནས་དབུ་

འབྱེད་ཀྱིི་རྟེེན་འབྱུང་སླད་འཕྲེིན་ཚིག་ཟུར་དུ་ཕུལ་ཡིོད་པོ་བཅས་དེ་དོན་

དགངོས་འཇགས་ཞུ། ཏཱ་ལའ་ིབློ་མས་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༦ ལ། ཞིསེ་

སྩལ།   

 ལུགས་ཟུང་མཐ་ོརསི་དཔོལ་གྱི་ིཆོབ།།

 འདྲེནེ་པོའ་ིཐུགས་རྗེེའ་ིཟིགེས་མ་འབུམ།།

 འཐརོ་བས་བསལི་ལྗོངོས་གཞིནོ་ནུའ་ིདཔུང༌།།

 ཡིདི་ཁམས་དནོ་ཡིདོ་ཟིངོ་གསི་བརྟེས།།

 ཤར་ཕྱིགོས་དམར་སྲིིད་ལྟ་ོའགྲོ་ོནག་པོོའ་ིལྕསེ།།

 ཡིངོས་སུ་གཞིལི་བའ་ིགངས་རིའ་ིསྣདོ་བཅུད་དག 

 བདནེ་དནོ་རྒྱུད་མངས་དབྱངས་སུ་ཉེརེ་དྲེངས་ཏིེ།།

 མཐའ་དག་རྣ་ཀངོ་ངསོ་སུ་ཅརི་ཡིང་རྡུང༌།།

དེ་ཚེ་སྙིན་པོའི་ཚལ་ལས་རབ་བརྒོལ་ནུབ་གླེིང་རིག་པོའི་གྲོོང་

ཁྱེརེ་དུ།། ཞིབས་སནེ་གསེར་གྱི་ིར་ིམ་ོའགདོ་ལ་རིང་ནས་ར་ེབའ་ིཞུ་
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མཆོིད་ཀྱི།ི། སྙིམི་པོའ་ིམ་ེཏིགོ་བགདོ་པོའ་ིསྙིངི་པོ་ོབྱམས་བརྩོེའ་ིཕྱིག་རྒྱར་

བཅངས་པོས་མདོ།། ཕྱིགོས་ཀྱི་ིམཁས་རྣམས་མགུ་བའ་ིརལ་པོ་ས་ལ་

ལན་བརྒྱར་འཕསོ་ས་ོལ།ོ།

 ཞིལ་དཀྱིལི་ཨུལ་གསར་པོའ་ིམདངས་བཟིང་ལས།།

 བྱུང་བའ་ིཟིབ་གསུང་ལྷ་ོཡི་ིངད་འཛནི་པོ།།

 དབྱརེ་མདེ་དགྱིསེ་བཞིནི་འཐརོ་བའ་ིདག་ེལགེས་ཀྱིསི།།

 ནུབ་ཕྱིགོས་རྐང་འཐུང་ཚལ་དག་དནོ་ཡིདོ་བྱས།།

 ཞིེས་ལྷར་བཅས་འགྲོོ་བའི་འདྲེེན་མཆོོག་སྲིིད་ཞིིའི་གཙུག་རྒྱན་

སྤྱིི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་བའི་དབང་པོོ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེེན་པོ་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིརྣམ་པོར་ཐར་པོ་རྒྱ་ཆོེན་སྙིིང་

རྗེའེ་ིརལོ་མཚ་ོརླབས་འཕྲེངེ་བརྒྱ་ལྡན་ཞིསེ་བྱ་བ་ལས། བདོ་དནོ་སྐརོ་

བཀའ་བསྡུར་དང་གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་ཀྱི་ིདབང་ཆོནེ། མཚ་ོ

པོདྨར་ཆོབིས་བསྒྱུར། ཆོ་ོའཕྲུལ་དུས་ཆོནེ་ཉེནི་གསུང་ཆོསོ། ལས་

བསྡེམོས་ཚགོས་ཆོནེ། གསར་མཁན་ཁག་གཅགི་མཇལ་བཅར། རསི་

མདེ་ཆོསོ་བརྒྱུད་ཁག་ག་ིཚགོས་ཆོནེ། དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ། ལ་

དྭགས་སུ་ཆོབིས་བསྒྱུར་དང་ཡིངོས་ཁྱེབ་གསལ་བསྒྲིགས། ཨི་ིཏྲ་ལ་ི

དང༌། ཁ་ེན་ཌ། ཨི་ར།ི ཉེ་ིཧངོ་བཅས་སུ་ཆོབིས་བསྒྱུར་སགོས་ཀྱིི་སྐོར་ཏི།ེ 

རླབས་འཕྲེེང་ལྔ་བཅུ་པོའ།ོ།  །།
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འིཛམ་གླེངི་ནང་པེའི་ིཆེསོ་ཚོགོས་སུ་ཡོགི་ཐགོ་འིགྲེམེས་སྤེལེ་

མཛད་པེའི་ིདགངོས་ཚུལ་གསུང་བཤད། 

 དུས་རབས་མང་པོོའ་ིརིང་འགྲོོ་བ་མི་རྣམས་ཀྱིིས་དྲེང་བདེན་

དང༌། མཛའ་མཐུན། ཞི་ིབད་ེབཅས་ཀྱི་ིསྐརོ་གཏིམ་གླེངེ་མང་པོ་ོབྱས་ཤངི༌། 

དེང་སྐབས་དུས་རབས་ཉེི་ཤུ་པོ་འདིའི་ནང་འཛམ་གླེིང་འདིར་དཔོལ་

འབྱརོ་ལངོས་སྤྱིདོ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པོ་དང༌། ཚན་རགི་དང་འཕྲུལ་ལས་

ཐད་ཡིར་རྒྱས་བློ་ོཡུལ་ལས་འདས་པོ་ཞིགི་ཕྱིནི་ཡིདོ་རུང༌། ཕྱི་ིདངསོ་

པོོའ་ིཡིར་རྒྱས་ཇི་ཙམ་ཕྱིིན་པོ་དེ་ཙམ་གྱིིས་རང་རེའི་མི་ཚེ་ནི་དེ་བས་ཀྱིང་

དཀའ་རྙིགོ་ཅན་ཞིགི་ཏུ་འགྱུར་གྱི་ིཡིདོ། 

 ཡིནི་ནའང༌། ད་དུང་ང་ཚསོ་ཆོསེ་མཐོའ་ིསམེས་དནོ་རགི་པོའ་ི

སྐོར་ལ་དོ་སྣང་ཙམ་ཡིང་མེད་པོ་འདི་མུར་འགྲོོ་བ་མིའི་སྤྱིི་ཚོགས་ནང་

གནས་ཚ་ེཉེནེ་ཁ་ཆོནེ་པོ་ོརདེ། འགྲོ་ོབ་མ་ིརྣམས་ཕན་ཚུན་མཐུན་སྒྲིལི་

དང༌། མཛའ་སམེས། ག་ོདནོ་ལགེས་རྟེགོས་བཅས་ཡིངོ་བའ་ིཆོདེ་དུ་ད་

ལམ་འཛམ་གླེངི་ནང་པོའ་ིཆོསོ་ཚགོས་འད་ིཉེདི་ཚུགས་པོ་རདེ། 

 ང་ཚ་ོསྟོན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་རྗེེས་འཇུག་པོ་ཚོས་ལས་དོན་འདི་

དག་འགྲུབ་ཐབས་སུ་འབད་བརྩོནོ་བྱདེ་དགསོ། དྲེང་བདནེ་དང༌། མཛའ་

མཐུན། ཞིི་བད་ེབཅས་གངོ་མཐརོ་སྤེལེ་བ་ལ་ཐབས་ལམ་མང་པོ་ོཞིགི་

ལ་བརྟེནེ་དགསོ། ད་ེཡིང་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིགི་ག་ིཆོདེ་དུ་མ་ཡིནི་པོར་དུས་

རབས་མང་པོོའ་ིབར་འགྲོོ་བ་མི་རྣམས་ཀྱིི་ཕན་བདེ་བསྒྲུབ་པོའི་སླད་དུ་
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ནང་དོན་རགི་པོའ་ིསྐརོ་ལ་ངསོ་ཀྱིསི་བསམ་ཞིབི་བྱས་པོ་ཡིནི། 

 ལས་དོན་འདི་འགྲུབ་པོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཇི་ཙམ་ཡིོད་པོ་ཡིང་ཤེས་

རྟེགོས་ཡིདོ། ད་ེན་ིལྡགོ་ཏུ་མདེ་པོ་ཞིིག་ཡིནི། འཛམ་གླེངི་ན་ིགནའ་དུས་

ལས་ཐག་ཉེ་ེབ་དང༌། གཅགི་ཤསོ་གཅགི་བརྟེནེ་གྱི་ིའབྲལེ་ལམ་ཆོ་ེརུ་ཕྱིནི་

ཡིདོ་པོ་རདེ། རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་གཅགི་གསི་གཅགི་ལ་མ་བརྟེནེ་པོར་

གནས་ཐབས་མདེ་ཅངི༌། ད་ེན་ིརྒྱལ་ཁབ་གཞིན་གྱི་ིཁ་ེཕན་གྱི་ིཆོདེ་དུ་ཙམ་

མ་ཡིིན་པོར་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་རང་ཉེིད་ཀྱིི་བདེ་དོན་གྱིི་སླད་དུ་ཡིིན་པོ་

སྨོསོ་མ་དགསོ། དངསོ་ཡིདོ་གནས་ཚུལ་ད་ེཉེདི་གཞི་ིརྩོར་བཟུང་སྟ་ེའགྲོ་ོ

བ་མ་ིརྣམས་ཕན་ཚུན་ག་ོདནོ་ལགེས་རྟེགོས་དང༌། སྤྱི་ིསྨོན་ལྷག་བསམ་

གངོ་མཐརོ་སྤེལེ་བའ་ིལས་འགན་ཁུར་དགསོ། ད་ེལྟའ་ིབསམ་ཚུལ་ཡིར་

བསྐྱེད་འབྱུང་ཐབས་སུ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ནི་ཡི་རབས་སྤྱིོད་བཟིང་དང༌། 

གཞིན་ཕན་གྱི་ིབསམ་པོ་བཟིང་པོ་ོརྒྱུན་སྤེལེ་ཐུབ་ཐབས་བྱདེ་པོ་ད་ེཡིནི། 

 ང་ཚོས་མི་རིགས་སྤྱིོད་བཟིང་གི་ལྷག་བསམ་ཁུར་འཁྱེེར་མ་

ཐུབ་ཚ་ེའཛམ་གླེངི་ནང་བད་ེསྐྱདི་དང༌། ཞིི་བད་ེནམ་ཡིང་ཡིངོ་ཐབས་མདེ། 

འཛམ་གླེིང་ནང་འགྲོོ་བ་མི་རྣམས་ཀྱིིས་མི་རིགས་གཅིག་གྱུར་གྱིི་ཆོ་ནས་

ཕན་ཚུན་བསམ་ཞིབི་གྲོསོ་བསྡུར་དང༌། མཛའ་མཐུན་ངསེ་པོར་དུ་བྱེད་

དགསོ་པོར་ངསོ་རང་ཡིང་ཡིདི་ཆོསེ་ཡིདོ། ཡུལ་ཕྱིགོས་འདྲེ་མནི་དང༌། 

མ་ིརགིས་འདྲེ་མནི། རགི་གཞུང་སྐད་ཡིགི་འདྲེ་མནི་ཞིསེ་པོ་ན་ིའཇགི་

རྟེནེ་ཕལ་པོའ་ིལྟ་སྟངས་ཙམ་ཡིནི། 

 ད་ེཙམ་མ་ཟིད། ཆོསོ་ལུགས་འདྲེ་མནི་དང༌། ལྟ་གྲུབ་འདྲེ་མནི་
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ཞིེས་པོ་ཡིང་རང་ཅག་རྣམས་མིའི་རིགས་གཅིག་གྱུར་གྱིི་བསམ་ཕྱིོགས་

ད་ེལས་ཕྱི་ིརལོ་ཏུ་གྱུར་པོ་ཞིགི་རདེ། རང་ཅག་རྣམས་བད་ེབ་འདདོ་

ཅངི་སྡུག་བསྔལ་མ་ིའདདོ་པོ་ན་ིགཅགི་གྱུར་རདེ། འགྲོ་ོབ་མིའ་ིརགིས་སུ་

གྱུར་པོ་མཐའ་དག་ལ་བདེ་བ་དོན་གཉེེར་གྱིི་ཁེ་དབང་ཡིོད་པོ་ཞིིག་རེད། 

བརྟེགས་ཤིང་དཔྱོད་ན་རང་ཅག་རྣམས་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་གིས་རྩོོལ་

སྒྲུབ་བྱདེ་པོའ་ིཁྱེམི་ཚང་གཅགི་ག་ིནང་མི་ལྟ་བུར་ངསོ་འཛནི་བྱདེ་འསོ། 

 ཆོསོ་ལུགས་སྤྱིི་དང༌། ལྷག་པོར་སྟནོ་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆོསོ་

དསེ་ང་ཚརོ་རང་ཉེདི་གཅསེ་འཛནི་སྤེངོ་གང་ཐུབ་དང༌། གཞིན་ཕན་གྱི་ི

སྙིངི་རྗེ་ེབསྐྱདེ་གང་ཐུབ་བྱེད་དགོས་པོར་མཛུབ་སྟནོ་གནང་ཡིདོ། ཆོོས་

དསེ་ང་ཚརོ་མ་ིརགིས་སྤྱིདོ་བཟིང་དང༌། ཞི་ིདུལ་བག་ཡིདོ་ཐགོ་གཞིན་

གཅེས་འཛིན་གྱིི་ལྷག་བསམ་རང་ཉེིད་ལ་ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་པོ་ལྟར་བློོ་སྦྱོོང་

དགསོ་པོ་ད་ེབསྟན་ཡིདོ་པོ་རདེ། ཐ་ན་ཉེནི་རའེ་ིབྱ་སྤྱིདོ་ཀྱིང་གཞིན་

ལ་ཕན་སེམས་ཀྱིསི་ཀུན་ནས་བློངས་པོ་ཞིགི་དགསོ། ཐགེ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ི

སྐབས་རང་ཉེིད་བློོས་བཏིང་སྟེ་གཞིན་གཅེས་འཛིན་གོང་མཐོར་སྤེེལ་

དགསོ་པོ་དང༌། ཐགེ་དམན་སྐབས་གཞིན་ལ་གནདོ་འཚ་ེམ་ིབྱདེ་པོ་གལ་

ཆོ་ེཚུལ་བསྟན་ཡིདོ། 

 མདོར་ན་སྟོན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེམས་སུ་ལེན་ཞིེས་པོ་

ནི་སྐྱིད་སྡུག་ལེགས་ཉེེས་ཇི་འདྲེར་ཐུག་ཀྱིང་གཞིན་ལ་གནོད་འཚེ་མི་བྱེད་

ཅངི་ཕན་པོ་སྒྲུབ་གང་ཐུབ་བྱདེ་པོ་ད་ེཡིནི། ང་ཚ་ོསྤྱི་ིཚགོས་ཤགི་ནང་

གནས་ཡིདོ་སྟབས་མ་ིརགིས་དེའ་ིསྡུག་བསྔལ་སལེ་ཐབས་དང༌། རང་
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ཉེིད་ཀྱིི་དགའ་ཉེེ་ལྟོས་བཅས་ཙམ་མ་ཡིིན་པོར་ཞིེ་ཐག་པོ་ནས་སྡེང་བའི་

དགྲོ་བ་ོལ་ཡིང་སྙིངི་རྗེ་ེདང༌། བཟིདོ་སྒོམོ་བྱདེ་ཐུབ་པོ་ཞིགི་དགསོ། སྐྱ་ེ

བ་ོསུ་འདྲེ་ཞིིག་ཡིནི་ཀྱིང་ཐགེ་པོ་ཆོནེ་པོོའ་ིསྙིངི་སྟབོས་དང༌། ཉེམས་ལནེ་

ཡིདོ་མདེ་ད་ེལ་རག་ལུས་པོ་རདེ། ང་ཚསོ་ས་ོས་ོརང་ཉེདི་ཀྱིསི་ཐགེ་

པོ་ཆོེན་པོོའ་ིཆོོས་དེ་རྣམ་པོར་དག་པོ་ཞིིག་ཉེམས་སུ་བློངས་ཏིེ་གཞིན་གྱིི་

མགི་དཔོརེ་འསོ་པོ་ཞིགི་བྱདེ་མ་ཐུབ་ན། ཚགི་སྤྱི་ིཙམ་གྱིསི་གདུལ་བྱ་

གཞིན་ཆོསོ་ཀྱི་ིགནད་ལ་བློ་ོསྣ་འཁྲོདི་མ་ིཐུབ། 

 ཆོོས་ཀྱིི་གནས་ཚད་མཐོན་པོོར་སོན་པོ་ཞིེས་པོ་ནི་རང་ཡིལ་

བར་དོར་བའི་ལྷག་བསམ་དེ་ཁ་བཤད་ཙམ་མ་ཡིིན་པོར་བཅོས་མ་མེད་

པོ་ཞིགི་རྒྱུད་ལ་བསྐྱདེ་པོ་ལ་ཟིརེ། ཆོསོ་ལུགས་སྤྱི་ིདང་ལྷག་པོར་སྟནོ་པོ་

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆོོས་ཀྱིི་བཞིེད་དགོངས་སྙིིང་པོོ་ནི་འགྲོོ་བ་མི་རྣམས་ལ་

ཕན་བད་ེསྒྲུབ་པོ་ད་ེཡིནི། དསེ་ན་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོ་རྣམས་ལ་ཤནི་

ཏུ་གཙོ་གལ་ཆོེ་བ་ཞིིག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆོོས་དེ་འགྲོོ་བ་མིའི་ཕན་བདེ་

བསྒྲུབ་པོའི་ཐབས་སུ་ཡིིད་ཆོེས་ཀྱིིས་བེད་སྤྱིོད་ཐུབ་པོ་ཞིིག་དགོས་པོ་

ལས་སྐྱ་ེབ་ོགཞིན་གྱི་ིབསམ་སྦྱོརོ་བསྒྱུར་ཐབས་དང༌། གཞིན་ནས་ཁ་ེ

ཕན་ལནེ་ཐབས་ཤགི་གཏིན་ནས་མ་ཡིནི།

 གཡིོ་ཞིིང་མི་བརྟེན་པོའི་འཛམ་གླེིང་འདིའི་ནང་རང་ཅག་ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོ་རྣམས་ཀྱི་ིཐུགས་ངསེ་མཛད་དགསོ་པོ་གཉེསི་ཡིདོ། དང་

པོ་ོན།ི རང་ཉེདི་ཀྱི་ིཀུན་སྤྱིདོ་ལ་དག་ཐརེ་གྱིསི་རྣམ་པོ་ཀུན་ཏུ་ས་ོས་ོརང་

ཉེདི་ཀྱིསི་ཉེམས་ལནེ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡིདོ་མདེ་རྟེགོ་དཔྱོདོ་བྱདེ་དགསོ། མཛུབ་མ་ོ
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གཞིན་ལ་ཕར་མ་བཙུགས་གོང་སོ་སོ་རང་ཉེིད་ལ་ཚུར་འཛུགས་དགོས་

ཤངི༌། རང་སྐྱནོ་རྣམས་ངསོ་ལནེ་ཐུབ་པོ་དང༌། ཉེསེ་སྐྱནོ་འགགོ་ཐབས་

ཀྱིང་དང་དུ་ལནེ་དགསོ། 

 སྟོན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆོོས་ནི་སྐྱོན་མེད་རྣམ་པོར་དག་པོ་

ཞིགི་ཡྀིན་པོར་ཐ་ེཚམོ་མེད་པོ་མ་ཟིད། འཛམ་གླེངི་ཡུལ་གྲུ་མང་པོ་ོཞིགི་

གི་ནང་དུས་རབས་མང་པོོའ་ིརིང་ཆོོས་དེ་ཉེམས་ལེན་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པོ་

དང༌། ངསོ་ཀྱི་ིལུང་པོར་ཡིང་འད་ིནས་ལ་ོཉེ་ིཤུའ་ིསྔནོ་དུ་ནང་པོའ་ིཆོསོ་ད་ེ

ཡུལ་གྱི་ིསྤྱི་ིཚགོས་དང༌། གམོས་གཤསི་སགོས་དང་མཉེམ་བསྲིསེ་ཀྱིིས་

གནས་ཡིདོ་ཅངི༌། ད་ེདག་ལ་བརྟེག་དཔྱོད་གཟིབ་ནན་བྱས་མཐར་ཕན་

ཐགོས་དང༌། དགེ་མཚན་མདེ་རགིས་རྣམས་བསྒྱུར་བཅསོ་ཀྱིསི་འདརོ་

ལནེ་བྱ་རྒྱུར་ཨིང་གསར་ཡིདོ། 

 ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ཆོོས་ནང་ཐེག་པོ་ཆོེ་ཆུང་གཉེིས་དང༌། 

གསང་སྔགས་དང་བཅས་པོ་ཚུད་ཡིདོ། ཐགེ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིནང་ཚན་གསང་

སྔགས་རྡ་ོརྗེ་ེཐགེ་པོ་ན་ིཧ་ཅང་ག་ིགནད་གལ་ཆོནེ་པོ་ོཞིགི་རདེ། གསང་

སྔགས་རྡ་ོརྗེ་ེཐགེ་པོའ་ིལམ་གྱི་ིམཚནོ་དནོ་དང༌། དཀའ་གནད་ཇ་ིབཞིནི་

མ་ཤསེ་པོ་དང༌། དག་སྣང་ཆུང་བའ་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་མཐངོ་ཚུལ་དང༌། བསམ་

ཚུལ་ངན་པོ་དུ་མ་ཞིགི་བྱུང་བ་རདེ། དརེ་བརྟེནེ།  གནས་ལུགས་

གསལ་པོོ་མཁྱེེན་རྟེོགས་ཡིོང་བའི་ཆོེད་དུ་ངོས་ཀྱིིས་བོད་ནང་སྟོན་པོ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆོསོ་ལ་སླབོ་སྦྱོངོ་དང་ཉེམས་ལནེ་བྱདེ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིནི། 

 སྟོན་པོ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པོ་ཞིལ་བཞུགས་པོའི་དུས་སུ་ཆོོས་ཀྱིི་འཁོར་
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ལ་ོརིམ་པོ་མང་པོ་ོབསྐརོ་གནང་མཛད་པོ་དང༌། སླབོ་སྟནོ་མང་པོ་ོམཛད་

པོ་ལ་བརྟེནེ་ནས་བྱ་ེབྲག་སྨྲི་བ་དང༌། མད་ོསྡེ་ེཔོ། སམེས་ཙམ་པོ། དབུ་

མ་པོ་བཅས་ནང་པོའ་ིགྲུབ་མཐའ་བཞི་ིདང༌། ཉེན་རང་དང༌། བྱང་ཆུབ་

སམེས་དཔོའ་ིཐགེ་པོ་གཉེསི་བཅས་བྱུང་བ་རདེ། བདོ་ནང་གངོ་གསལ་

གྲུབ་མཐའ་ཁག་བརྩོནོ་འགྲུས་ཆོནེ་པོསོ་སླབོ་སྦྱོངོ་བྱདེ་ཅངི༌། གཙ་ོབ་ོ

ཟིབ་མ་ོདབུ་མ་པོའི་གྲུབ་མཐའ་གཞིིར་བཟུང་གིས་གཏིན་འབེབས་བྱེད་ཀྱིི་

རདེ། གྲུབ་མཐའ་འགོ་མར་ཁྱེད་གསདོ་མ་བྱས་པོར་ཚང་མར་གུས་བརྩོ་ི

དང༌། ད་ོསྣང་དབྱརེ་མདེ་ཐགོ་གྲུབ་མཐའ་གངོ་མའ་ིདགོངས་དནོ་མཐར་

ཐུག་པོ་ཤསེ་རྟེགོས་ཐུབ་པོ་བྱདེ་ཀྱི་ིརདེ། ལྷག་པོར་གྲུབ་མཐའ་ཚང་མའ་ི

བཅས་ཁྲོིམས་རྣམས་ཐེག་པོ་དམན་པོའི་གསུང་རབ་དམ་ཆོོས་འདུལ་

བའ་ིདགངོས་དནོ་ལྟར་གཏིན་འབབེས་བྱདེ་ཅངི༌། 

 དེ་ནི་ཆོོས་ལུགས་ཚང་མའི་ཉེམས་ལེན་གྱིི་གཞིི་རྩོ་མཐར་ཐུག་

པོ་ཞིགི་ཡིནི། ཐགེ་དམན་ལ་ཡིང་གཞི་ིཐམས་ཅད་ཡིདོ་པོར་སྨྲི་བ་དང༌། 

ཕལ་ཆོནེ་པོ་དང༌། གནས་བརྟེན་པོ་དང༌། མང་པོསོ་བཀུར་བ་བཅས་

རྩོ་བའ་ིསྡེ་ེཔོ་བཞི་ིདང༌། ད་ེལས་གྱིསེ་པོའ་ིསྡེ་ེཔོ་བཅ་ོབརྒྱད་ཡིདོ། དངེ་

སང་གཞི་ིཐམས་ཅད་ཡིདོ་པོར་སྨྲི་བ་དང༌། གནས་བརྟེན་པོའི་ལམ་སྲིལོ་

གཉེསི་ལས་མེད། བདོ་དུ་འདུལ་བའ་ིབཅས་ཁྲོམིས་རྣམས་གཞི་ིཐམས་

ཅད་ཡིདོ་པོར་སྨྲི་བ་དང༌། ཤྲི་ིལང་ཀ་ན་ིའཕགས་པོ་གནས་བརྟེན་པོའི་

ལུགས་སུ་མཛད་པོ་རདེ། ད་ེགཉེསི་བར་བགྲོང་འདྲེནེ་བྱ་ཚུལ། ཉེསེ་ལྟུང་

ཕྲེན་ཚགེས་འདརོ་ལནེ་བྱ་ཚུལ། ལས་ཆོགོ་ཕྲེན་བུ་མ་ིའདྲེ་བ་ཙམ་ལས་
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གཞི་ིརྩོའ་ིཁྱེད་པོར་གང་ཡིང་མདེ། 

 དཔོརེ་ན། གཞི་ིཐམས་ཅད་ཡིདོ་པོར་སྨྲི་བའ་ིལུགས་ལྟར་བྱས་

ན། དག་ེསླངོ་ག་ིཁྲོམིས་ཉེསི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩོ་གསུམ་ཡིདོ་ཀྱིང༌། གནས་

བརྟེན་པོའ་ིལུགས་སུ་ཁྲོམིས་ཉེསི་བརྒྱ་ཉེ་ིཤུ་རྩོ་བདུན་ལས་མདེ། ད་ེ

བཞིིན་ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིིག་པོ་ལའང་གཞིི་ཐམས་ཅད་ཡིོད་པོར་སྨྲི་བས་

དགུ་བཅུ་དང༌། གནས་བརྟེན་པོས་དགུ་བཅུ་ག་ོགཉེསི་ཁས་ལནེ་གྱིསི་

གྲོངས་འདྲེནེ་ཕྲེན་བུ་མ་ིའདྲེ་བ་ཡིདོ། འནོ་ཀྱིང༌། རྩོ་ལྟུང་དང༌། ལྷག་མ། 

སརོ་བཤགས། ཉེསེ་བྱས་བཅས་ལ་ཁྱེད་པོར་གང་ཡིང་མདེ། ངསོ་ཀྱིསི་

གངོ་དུ་བཤད་པོ་ལྟར། བདོ་དུ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོ་རྣམས་ཀྱིསི་ཐགེ་པོ་

དམན་པོའ་ིཆོསོ་ལ་གུས་བརྩོ་ིཆོནེ་པོ་ོཞུ་བ་མ་ཟིད། ལག་ལནེ་རྣམས་ཉེནི་

རེའི་བྱ་སྤྱིོད་ཐོག་བེད་སྤྱིོད་ཀྱིིས་ཐེག་པོ་དམན་པོའི་ལམ་ལས་བློོ་སྦྱོོང་བ་

སྔནོ་འགྲོོའ་ིཚུལ་དུ་བྱདེ་ཅངི༌། 

 ནང་དོན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེམས་དང༌། གསང་སྔགས་རྡ་ོརྗེ་ེཐགེ་

པོའ་ིརྣལ་འབྱརོ་ཀྱིང་སྦས་པོའ་ིཚུལ་གྱིསི་ཉེམས་ལནེ་བྱདེ་ཀྱི་ིརེད། ཐགེ་

ཆོེན་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་ཐོག་མ་ཉེིད་ནས་གཞིན་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་

གཉེརེ་བ་བྱདེ་ཅངི༌། ད་ེལྟའ་ིསམེས་བསྐྱདེ་ཀྱིསི་རྩོསི་ཟིནི་པོའ་ིཐགོ་ནས་

བདནེ་བཞི་ིམ་ིརྟེག་སགོས་བཅུ་དྲུག་དང༌། བྱང་ཕྱིགོས་ས་ོབདུན། ཕར་

ཕྱིནི་དྲུག་གམ་བཅུ། བསྡུ་བའ་ིདངསོ་པོ་ོབཞི་ིལ་སགོས་པོ་ཉེམས་ལནེ་

བྱདེ་ཀྱི་ིརདེ། གསང་སྔགས་རྡ་ོརྗེ་ེཐགེ་པོ་ལ་བྱ་རྒྱུད། སྤྱིདོ་རྒྱུད། རྣལ་

འབྱརོ་རྒྱུད། རྣལ་འབྱརོ་བློ་མེད་རྒྱུད་བཅས་བཞི་ིཡིདོ། ད་ེདག་ནི་གཙ་ོབ་ོ
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ལམ་གྱི་ིགནད་ལ་བློ་ོསྦྱོངོ་ཚུལ་ཡིིན། ད་ེཡིང་སྒྲུབ་པོ་པོོའ་ིལས་གནད་དང་

ཞིི་ལྷག་ཟུང་དུ་འཇུག་པོའི་སྒོོ་ནས་སེམས་ཀྱིི་གནས་ལུགས་ངོ་འཕྲེོད་

པོ་བྱདེ་ཀྱི་ིརདེ། 

 དངེ་སྐབས་གསང་སྔགས་སྐརོ་ཁྱེབ་གདལ་དང༌། ད་ོསྣང་ཆོ་ེ

རུ་ཕྱིནི་ཡིདོ་ཅིང༌། ད་ེབཞིནི་ཕྱི་ིརལོ་པོ་དང༌། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའ་ི

སྔགས་གཉེིས་ལ་ཆོོ་ག་ལྟ་བུ་འགའ་ཞིིག་མཐུན་སྣང་དུ་ཡིོད་པོ་ཙམ་

གྱིསི་རྣམ་པོ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐ་མ་ིདད་པོར་ངསོ་འཛནི་བྱདེ་ཀྱིང༌། ངསོ་ཀྱི་ི

བསམ་པོར་ད་ེན་ིནརོ་འཁྲུལ་རདེ་བསམ་གྱི་ིའདུག ད་ེཙམ་མ་ཟིད། ནང་

པོའི་ཆོོས་དཔྱོིས་ཕྱིིན་པོ་ཞིིག་མ་ཤེས་པོར་ཉེམས་ལེན་གྱིི་གནད་འགའ་

ཞིིག་འདྲེ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏིེ་ཕྱིི་ནང་གི་གསང་སྔགས་གཉེིས་གཅིག་

པོ་རདེ་ཅསེ་ཐག་གཅདོ་བྱདེ་པོ་ན་ིདྲེང་བདནེ་མ་ཡིནི། རྣམ་པོ་གཞིན་དུ་ན་

མདོ་ཆོོག་གི་གསུང་རབ་རྣམས་ཀྱིང་ཕྱིི་རོལ་པོ་དང་གཅིག་པོ་རེད་ཅེས་

བརྗེདོ་ཆོགོ 

 གང་གསི་ཤ་ེན། ཕྱི་ིརལོ་པོ་ལ་ཡིང་བསམ་གཏིན་དང་གཟུགས་

མེད་ཀྱིི་དངོས་གཞིི་སྒོོམ་པོའི་ལག་ལེན་གྱིི་གནད་འགའ་ཞིིག་མཐུན་པོ་

ཡིདོ་པོས་ས།ོ། ལར་ནས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའ་ིགསང་སྔགས་ཀྱི་ིརྣལ་

འབྱརོ་པོ་རྣམས་ན་ིབྱང་ཆུབ་ཀྱི་ིསམེས་དང༌། ཆོོས་ཀྱི་ིབདག་མདེ་ཀྱི་ིལྟ་

བའི་གོ་དོན་གཞིི་རྩོར་བཟུང་བའི་ཐོག་ནས་ཉེམས་ལེན་བྱས་པོར་བརྟེེན། 

ཕྱི་ིརལོ་པོ་རྣམས་དང་མ་ིའདྲེ་བའ་ིཁྱེད་པོར་ཆོནེ་པོ་ོཡིདོ། འཛམ་གླེིང་

ཡུལ་ཁག་མང་པོོས་ཆོོས་ལུགས་ཐད་ཕན་ཚུན་གོ་དོན་ལེགས་རྟེོགས་
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དང༌། ཆོགི་སྒྲིལི་ཡིངོ་ཐབས་ཀྱི་ིའབད་བརྩོནོ་བྱདེ་བཞིནི་པོ་ལྟར། ལས་

དནོ་ད་ེནི་ཧ་ཅང་གཙ་ོགལ་ཆོནེ་པོ་ོཞིགི་ཀྱིང་རདེ། ང་ཚོས་བསམ་དགསོ་

པོ་ཞིིག་ལ་ལས་དོན་འདི་ལས་སླ་པོོ་ཞིིག་དང་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིིག་ནང་

འགྲུབ་ཐབས་མདེ། ཆོསོ་ལུགས་ཕན་ཚུན་མ་ིམཐུན་པོ་ཡིདོ་པོ་ད་ེསྦས་

བསྲུངས་བྱས་ན་མ་ིའགྲོགིས། 

 དེ་བཞིིན་འཛམ་གླེིང་ནང་ཆོོས་དད་ཡིོངས་རྫོགས་གཅིག་མཐུན་

ཡིངོ་ཐབས་བྱདེ་པོ་ཡིང་དནོ་མདེ་ཡིནི། ཆོསོ་ལུགས་རང་རང་ས་ོསརོ་

དག་ེམཚན་མ་ིའདྲེ་བ་ར་ེར་ེཡིདོ་པོ་ལྟར། ས་ོསོའ་ིང་ོསྐལ་གྱི་ིཉེམས་ལནེ་

བྱདེ་དགསོ་ཤངི༌། ཆོོས་ལུགས་ས་ོསརོ་ཐབས་ལམ་མ་ིའདྲེ་བ་ར་ེར་ེཡིདོ་

པོ་དང༌། རྗེསེ་འཇུག་གདུལ་བྱ་ཡིང་ཐུན་མངོ་མ་ཡིནི་པོ་ར་ེར་ེཡིདོ་པོ་

རདེ། ངསོ་ཀྱི་ིབསམ་པོར་ཆོསོ་ལུགས་མཐའ་དག་འགྲོ་ོབ་མ་ིརྣམས་ཡི་

རབས་དང༌། མ་ིརགིས་སྤྱིདོ་བཟིང་ཞིགི་ཏུ་སྒྱུར་ཐབས་ཀྱི་ིདམགིས་ཡུལ་

གཅིག་མཐུན་ཡིནི་པོར་ངསོ་འཛནི་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། 

 འཛམ་གླེིང་འདིར་ཆོོས་ལུགས་འདི་དག་ཚང་མ་དགོས་ཀྱིི་ཡིོད་

ཅངི༌། དརེ་བརྟེནེ། རང་ཅག་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོ་ཙམ་མ་ཡིནི་པོར། 

འཛམ་གླེིང་ནང་ཆོོས་ལུགས་མཐའ་དག་མཐུན་སྒྲིིལ་དམ་ཟིབ་ཀྱིིས་ཆོོས་

ལུགས་ཡིངོས་ཀྱི་ིར་ེའདུན་རྣམས་བད་ེབློག་ཏུ་འགྲུབ་ཐུབ་པོ་དང༌། ང་

ཚསོ་ཆོསོ་ལུགས་ཕན་ཚུན་ལ་གུས་བརྩོ་ིདང༌། ཕན་ཚུན་ག་ོདནོ་ལགེས་

རྟེགོས་ཐུབ་པོ་ངསེ་པོར་བྱདེ་དགསོ། མདརོ་ན། དམ་པོའི་ཆོསོ་ནི་སྒོརེ་

གྱི་ིཁ་ེཕན་སྒྲུབ་ཐབས་དང༌། མ་ིར་ེཟུང་ག་ིཁ་ེཕན་གྱི་ིདནོ་དུ་བདེ་སྤྱིདོ་
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ནམ་ཡིང་བྱེད་མ་ིརགིས། དམགིས་ཡུལ་བཟིང་པོ་ོའད་ིདག་འགྲུབ་པོར་

དཀའ་ཚགེས་ངསེ་པོར་ཡིདོ་སྲིདི་ཀྱིང༌། ང་ཚསོ་འགྲོ་ོབ་མིའ་ིརགིས་སུ་

གཏིོགས་པོ་མཐའ་དག་ལ་འབད་བརྩོོན་གནང་སྐྱོང་ཡིོང་བ་ཞིེས་འབོད་

སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིནི། 

 དསེ་ན། ངསོ་ནས་ལྷན་ཚགོས་འད་ིཉེདི་ཚུགས་ཐུབ་པོ་ན་ིདག་ེ

མཚན་ཆོནེ་པོ་ོཞིགི་ཡིནི་པོར་ངསོ་འཛནི་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། རང་ཅག་ནང་པོ་

སངས་རྒྱས་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་མཚོན་པོས་ཆོོས་དད་ཡིོད་མི་མཐའ་དག་

ཕན་ཚུན་ག་ོདནོ་ལགེས་རྟེགོས་ཡིངོ་བ་དང༌། འཛམ་གླེངི་སྐྱ་ེརྒུ་མཐའ་

དག་ཕན་ཚུན་སྤུན་ཟླ་ལྟ་བུའི་མཛའ་མཐུན་གོང་མཐོར་སྤེེལ་བའི་ཐབས་

ཚུལ་ལ་ཅསི་ཀྱིང་འབད་བརྩོནོ་ཡིངོ་བ་ཞིསེ་ར་ེའདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིནི། ཞིསེ་

སྩལ།

༡༩༧༨ ཟླ་ ༩ ཚོསེ་ ༡༩ ཉིནི་ལྡི་ིལརིོ་གཞནོ་ནུ་ཁག་གཅགི་

མཇལ་བཅརོ་སྐོབས་བཀའི་འིདྲ་ིབཀའི་ལན། 

 དེ་ཡིང་ད་ལྟའི་བར་དུ་གཞིོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ནས་ང་ཚོའི་སྤྱིི་

འཐུས་འསོ་འདེམས་བྱེད་ཕྱིོགས་ཐད་ལ་འགྱུར་བ་གཏིོང་དགོས་ཀྱིི་འདུག་

ཅསེ་གྲོསོ་ཆོདོ་སྔ་རྗེསེ་བཞིག་ནས་བཀའ་ཤག་དང༌། སྤྱི་ིའཐུས་ལྷན་ཁང་

ལ་འགྱུར་བ་གཏིོང་དགོས་ཀྱིི་སྙིན་སེང་ཞུས་ཀྱིང་ད་ལྟ་བར་དུ་དམིགས་

བསལ་གྲུབ་འབྲས་ཐནོ་པོ་གང་ཡིང་བྱུང་མ་སངོ༌། དའེ་ིསྐརོ་རྒྱལ་བ་རནི་



476

པོ་ོཆོ་ེནས་བཀའ་སླབོ་གསལ་བཤད་ཅགི་ཡིངོ་བ་ཞུས་པོར།  

 ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས། ད་ེསྐརོ་གཞིནོ་ནུ་ཚསོ་བསམ་འཆོར་

སྔ་རྗེསེ་བྱུང་ཡིདོ། བསམ་འཆོར་ད་ེཚ་ོལྷག་བསམ་ཐགོ་ནས་བྱུང་བ་རདེ། 

ལྷག་བསམ་ཙམ་མ་ཟིད་ད་ེལ་རྒྱུ་མཚན་ཡིདོ་པོ་རདེ། ད་ེདངསོ་སུ་ལག་

ལེན་འགེལ་ཕྱིོགས་སྐོར་ལ་ཁ་སང་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ལ་གོ་

བསྡུར་བྱས་པོ་རདེ། རྒྱུན་ལས་ཚགོས་འདུའ་ིཐགོ་ལ་ག་ོབསྡུར་བྱས་པོ་

ད་ེཚ་ོཆོ་ཚང་བཀའ་ཤག་དང༌། ཚགོས་གཙ་ོགཉེསི་བཅས་ང་ཚ་ོསྐད་ཆོ་

བྱུང༌། ཁྱེདེ་ཚོའ་ིབསམ་འཆོར་ད་ེདངསོ་སུ་ལག་ལནེ་འགལེ་བ་ལ་དཀའ་

གནད་ཕྲེན་བུ་ཡིདོ་པོ་ཞིིག་རདེ། 

 བར་ལམ་ཁྱེེད་རང་ཚོས་རོབ་ཙམ་ཤེས་ཡིོད་ཚོད་ལ་དེང་སང་

མདོ་སྟོད་སྨོད་གཉེིས་ལ་དགོས་དབང་གིས་ཐོབ་ཐང་ཉུང་དུ་གཏིོང་གི་

འདུག་བསམ་པོའི་གཟུགས་མེད་གྲོིབ་ཆོགས་ཀྱིི་མཐོང་ཕྱིོགས་ཡིོད་

མུས་རདེ། འདི་འདྲེའ་ིདུས་སྐབས་ཤགི་འཁལེ་གྱི་ིཡིདོ་པོ་ཡིནི་དུས་

གནས་སྐབས་ད་ལྟའི་བྱེད་སྟངས་དེ་གར་བཞིག་ན་ལེགས་པོ་འདུག་

ཅསེ་ཐག་ཆོདོ་བྱུང་བ་རདེ། ད་ེཡིང་ང་ཚ་ོཚང་མས་ག་ོབསྡུར་ཏིན་ཏིན་

བྱས་ནས་ཐག་བཅད་པོ་རདེ། ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ཡིང་ད་ེག་རང་ཡིནི། 

ཞིསེ་སྩལ། 

 ཉེེ་བའི་ཆོར་གཞིོན་ནུ་འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་བོད་ཀྱིི་དམར་པོོའ་ི

ཚོགས་པོ་ཞིིག་དགོས་པོ་རེད་ཟིེར་ནས་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆོེན་པོོ་ཡིོང་

ག་ིའདུག དའེ་ིསྐརོ་ལ་བཀའ་སླབོ་ཅགི་ཡིངོ་བ་ཞུས་པོར།  
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 དམར་པོོའ་ིཚགོས་པོ་དགསོ་ཀྱི་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའདུག གལ་

ཆོནེ་པོ་ོརདེ། ང་ཚསོ་ད་ལྟ་རྒྱ་མ་ིལ་འཐབ་རྩོདོ་བྱདེ་པོ་འད་ིལྟ་བའ་ིཐགོ་

ནས་མནི། ལམ་ལུགས་ཀྱི་ིཐགོ་ནས་མནི་ཟིརེ་གྱི་ིཡིདོ་པོ་འད་ིའདྲེ་ཆོགས་

ཆོགས་བཤད་པོ་ད་ེའདྲེ་མ་རདེ། ཕལ་ཆོརེ་ཁྱེདེ་རང་ཚསོ་ཤསེ་ཡིདོ་འགྲོ།ོ 

དེ་སྔ་ནས་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་གྱིིས་མཚོན་བོད་རིགས་གུང་ཁྲོན་ཏིང་

མ་ིཡིནི་པོ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤགི་ཡིདོ་པོ་རདེ། 

 གང་འཚམས་ཤགི་ངས་ང་ོཤསེ་ཀྱིི་ཡིདོ། ས་ོས་ོསྒོརེ་གྱི་ིལྟ་བ་

དམར་པོོའ་ིལྟ་བ་རདེ། ཁངོ་ཚསོ་བདོ་རགིས་ལ་ཞིབས་འདགེས་ཞུ་རྒྱུའ་ི

ཐབས་ལམ་དྲེག་ཤོས་དེ་དམར་པོོའ་ིལྟ་བའི་ཐོག་ནས་ཡིོང་གི་རེད་བསམ་

པོའ་ིབསམ་ཚུལ་ད་ེའཁྱེརེ་གྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ཡིདི་ཆོསེ་ད་ེབྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་

པོ་རདེ། ད་ེའདྲེ་ཞིགི་ག་ིཐགོ་ནས་རྒྱ་མ་ིམཉེམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་པོ་རདེ། 

འདིའི་སྐོར་སྔོན་མ་ནས་སྐད་ཆོ་བྱུང་ཡིོད་པོ་ཁྱེེད་རང་ཚོས་ཤེས་གསལ་

རདེ། 

 བྱས་ཙང༌། ཐ་མ་ས་ོསོའ་ིམ་ིརགིས་ཀྱི་ིདནོ་དུ་ཁངོ་ཚ་ོརྒྱ་མསི་

ལས་བྱདེ་ནང་ནས་གནས་དབྱུང་བཏིང༌། ཁ་ཤས་ན་ིཧ་ལམ་བརླག་པོའ་ི

བཟི་ོའདྲེ་ཡིང་བྱུང་ཡིདོ་པོ་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞིནི་དངེ་སང་ང་རང་ཚསོ་ག་ོ

མངི་ཏིང་ག་ིཐགོ་མཁྲོགེས་པོ་ོབྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། སྤྱིརི་བཏིང་བྱས་ན། ང་

ཚོས་ལྟ་བའི་ཆོ་ནས་གུང་ཁྲོན་ལ་ངོ་རྒོོལ་བྱ་རྒྱུ་ཁོ་ན་ཡིིན་ན་གོ་མིང་ཏིང་

ལ་ང་ཚོས་ཧ་ལམ་འཐབ་ཕྱིོགས་གཅིག་གྱུར་བྱས་ནས་ལག་པོ་བརྐྱེངས་

འསོ་པོ་ཞིགི་རདེ་ད།ེ ཡིནི་ན་ཡིང༌། ང་ཚོའ་ིའཐབ་རྩོདོ་ཀྱི་ིང་ོབ་ོད་ེལྟ་བའ་ི
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ཐོག་ནས་མིན་པོའི་རྟེགས་གསལ་པོོར་སྟོན་རྒྱུའི་དོན་དག་ལ་གོ་མིང་

ཏིང་ག་ིཐགོ་ལ་ཡིནི་ནའང་ང་ཚསོ་ཁ་གཏིད་གཅགོ་ག་ིཡིདོ་པོ་རདེ། 

 རྒྱ་གར་ནང་རང་དབང་དུ་གནས་པོའི་བོད་རིགས་ཀྱིི་སྤྱིི་ཚོགས་

འདིའི་ནང་ལ་སོ་སོའ་ིརང་དབང་གི་ཐོག་ནས་དམར་པོོའ་ིལྟ་བ་ལ་དགའ་

མསོ་དང༌། ཡིདི་ཆོསེ་ཡིདོ་པོའ་ིཐགོ་ནས་ཚགོས་པོ་བཙུགས་པོ་ཡིནི་ན། 

དེ་ནི་ང་ཚོའི་ལྟ་ཚུལ་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོོད་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡིོད་པོ་ཞིིག་རེད། 

ངསོ་ན་ིཡིག་པོ་ོརདེ་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའདུག 

 ཡིནི་ན་ཡིང༌། ད་ེའདྲེ་ཆོགས་ཆོགས་དང༌། རྫུན་བཤད་པོ་ལྟ་

བུ་མནི་པོ་དགསོ། ཁ་ནས་དམར་པོ་ོཡིནི་པོ་ལ་ལག་ལནེ་ང་ོཐགོ་བྱདེ་

དུས་ངས་འབྱོན་པོ་མི་འདུག་ཟིེར་བ་དེ་འདྲེ་མིན་པོ་ཞིིག་དགོས་ཀྱིི་རེད། 

ལྷག་དོན་ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ་ནང་པོའི་ཆོོས་དང་དམར་པོོའ་ིལྟ་བ་མཉེམ་

དུ་ཡིདོ་པོ་ད་ེའདྲེ་ཞིགི་བྱུང་ན་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའདུག ང་རང་ཚོའ་ིབདོ་

རིགས་དམར་ཤོག་ཚོགས་པོ་དེ་ཐུན་མོང་མིན་པོའི་དམར་ཤོག་ཅིག་

དགསོ་ཀྱི་ིརདེ། 

 དཔོརེ་ན། རྒྱ་གར་བའ་ིགུང་ཁྲོན་ནང་ཧནི་རྡུའ་ིལམ་ལུགས་ད་ེ

ཚ་ོཆོ་ཚང་བརྩོ་ིམཁན་ད་ེའདྲེ་འདུག ང་ལ་ས་ེལནོ་ (Ceylon) གྱི་ིགྲྭ་

པོ་ཞིགི་ཐུག་མྱོངོ༌། ཁ་ོརང་ཐགེ་དམན་གྱི་ིདག་ེསླངོ་རདེ། དག་ེསླངོ་

ཡིནི་མུས་ལ་དམར་པོོའ་ིལྟ་བ་ཡིདོ་པོ་ཞིགི་རདེ། ཁངོ་གསི་སེ་ལནོ་ནང་

ནང་པོའི་ཆོོས་དད་ཡིོད་མཁན་ལ་ལྟ་བའི་ཐོག་ནས་དམར་པོོའ་ིལྟ་བ་ཡིིན་

པོའ་ིམ་ིམང་པོ་ོཡིདོ་ཟིརེ་གྱི་ིའདུག ད་ེའདྲེ་ཡིནི་ན་སྙིངི་རྗེེ་པོ་ོརདེ་པོ། ང་
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ཚསོ་ཀྱིང་ནང་པོའ་ིཆོསོ་ཀྱི་ིགཞི་ིརྩོ་བྱས། ནང་པོའ་ིཆོསོ་སྤྱི་ིདང༌། ཐགེ་

པོ་ཆོེན་པོོའ་ིཆོོས་ཀྱིི་བསམ་བློོ་ཡིོད་མཁན་དེའི་ཐོག་ལ་མི་ཚེ་གཅིག་གི་

སྤྱི་ིཚགོས་ཀྱི་ིལྟ་བ་དང༌། དཔོལ་འབྱརོ་གྱི་ིའགྲོ་ོསྟངས་དམར་པོོའ་ིལྟ་བ་

འཁྱེརེ་མཁན་བྱུང་བ་ཡིནི་ན། དམར་པོ་ོཐུན་མངོ་མ་ཡིནི་པོ་ཞིགི་ཆོགས་

པོ་རདེ། བདོ་ཀྱི་ིདམར་ཤགོ་ག་ིརྟེགས་ལ་ཟི་ོར་དང་ཐ་ོབའ་ིཐགོ་སྣནོ་མ་མ་ི

འདྲེ་བ་ཞིགི་བརྒྱབ་ཆོགོ་ག་ིརདེ། ངས་ད་ེའདྲེ་དྲེན་གྱིི་འདུག ཅསེ་སྩལ།  

 དེང་སང་ཡིོ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་ཙམ་ནང་བོད་ཀྱིི་ཟློས་གར་

ཚགོས་པོ་ཡིནི་ཟིརེ་བ་ལྷ་ས་ནས་ལྟ་སྐརོ་ལ་བཏིང་བ་དང༌། ད་ེབཞིནི་

ཉེེ་ཆོར་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་བོད་ལྗོོངས་མཛའ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཟིེར་

བ་ཞིགི་བཏིང་འབྱོར། ད་ེབཞིནི་རླུང་འཕྲེནི་ཁག་ནང་སྔནོ་མ་མ་ིབཞི་ིརུ་

ཚགོས་ལ་ཁ་འཕངས་དང༌། ད་ཆོ་སྤྱིརི་ས་ོསོའ་ིནང་ལ་རྒྱུ་ནོར་རང་བདག་

ཡིོང་གི་རེད་ཟིེར་ནས་ཁྱེབ་བསྒྲིགས་བྱས་པོ་དེ་དག་ག་འདྲེ་ཡིིན་ནམ་

ཞུས་པོར། 

 རྒྱ་མིས་ཕྲེན་བུ་གུ་ཡིངས་སུ་གཏིོང་གི་ཡིོད་པོའི་རྣམ་འགྱུར་

ཞིགི་བསྟན་གྱི་ིའདུག བདོ་ནང་དུ་ཡིང་ཕྲེན་བུ་གུ་ཡིངས་སུ་འགྲོ་ོག་ིཡིདོ་

པོ་ལྟ་བུ་འདུག དངེ་སང་སྤྱིརི་འཛམ་བུ་གླེངི་ག་ིའགྲོ་ོསྟངས་དང༌། བྱ་ེ

བྲག་རྒྱ་མིའི་བྱེད་སྟངས་ལ་གཞིིགས་པོའི་ང་ཚའོི་སྲིིད་བྱུས་གང་འདྲེ་ཞིིག་

འཛནི་གྱི་ིཡིདོ་དམ་ཟིརེ་ན། གནས་སྐབས་རྒྱ་མསི་ཕྲེན་བུ་གུ་ཡིངས་

གཏིོང་གི་ཡིོད་པོའི་གོ་སྐབས་དེ་ཟིིན་ནས་ང་ཚོས་བོད་ནང་ལ་ཕར་རང་

དབང་བྱས་ནས་འགྲོ་ོརྒྱུ་ཡིདོ་པོ་ཞིགི་དང༌། ཚུར་རང་དབང་བྱས་ནས་
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ཡིངོ་རྒྱུ་ཡིདོ་པོ་ཞིགི་བྱུང་རགོས་བྱས་ན་བསམ་པོ་ད་ེདྲེན་གྱི་ིའདུག 

 དཔོརེ་ན། བལ་ཡུལ་ནང་ཁངོ་ཚ་ོལྟ་སྐརོ་ལ་ཡིངོ་མཁན་ཁ་ོཚོའ་ི

གྲོས་ལ་རྒྱ་མ་ིའགའ་ཤས་ཡིདོ་པོ་རདེ། ཡིནི་ནའང༌། རྩོ་བའ་ིབདོ་ཀྱི་ིསྐུ་

ཚབ་ཚོགས་པོ་ཟིེར་བའི་མིང་ཞིིག་བཏིགས་ཡིོད་པོ་ཡིིན་དུས་ང་ཚོས་

དེ་གའི་མིང་ནས་ཟིིན་ཏིེ་ངྷ་རམ་ས་ལ་ནས་ཁོང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་ལྟ་སྐོར་

ལ་གདན་ཞུའ་ིཏིར་ཞིགི་བཏིང་བ་རདེ། ཡིངོ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡིདོ་མདེ་མ་ིཤསེ། 

ཁ་སང་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲེན་གྱིི་གསུང་བཤད་ནང་ལ་ལབ་པོ་ལྟར་རྒྱ་

མིས་བོད་ནང་ལ་ཡིར་རྒྱས་བཏིང་ཡིོད་ན་སྦས་དགོས་དོན་མེད་པོ་དང༌། 

བསྟན་འསོ་པོ་ཞིགི་ཡིདོ་ན་བོད་མ་ིཕར་བཏིང༌། བདོ་ནང་ག་ིམ་ིཚུར་

བཏིང་ན་མི་སུ་ཡིིན་རུང་སྐྱིད་ས་དེ་འདེམས་ཀྱིི་རེད་མ་གཏིོགས་སྡུག་ས་

ད་ེའདམེས་ཀྱིི་མ་རདེ། 

 བོད་ནང་དངོས་ནས་སྐྱིད་པོོ་ཡིོད་ན་ཕར་འགྲོོ་མཁན་ཚོ་བོད་

ནང་སྡེདོ་མདགོ་ཁ་པོ་ོརདེ། བདོ་ནང་ག་ིམ་ིགཅགི་རྒྱ་གར་ལ་ལྟ་སྐརོ་

དུ་ཡིོང་ན་ཡིང་བོད་ནང་ལ་སྐྱིད་པོ་ཡིོད་ན་ཁོ་ཕར་ལོག་གི་རེད་མ་

གཏིགོས་རྒྱ་གར་ཚ་བའ་ིལུང་པོར་སྡེོད་ཀྱི་ིམ་རདེ། ང་ཚསོ་བདནེ་པོའ་ི

ཐོག་ནས་རྩོོད་པོ་བྱེད་དགོས་པོ་ཡིིན་དུས་ཁ་སང་བསམ་ཚུལ་དེ་འདྲེ་

བཤད་པོ་རདེ། ད་ེགཞི་ིལ་བཞིག་པོའ་ིསྟངེ་ནས་འབྲལེ་བ་ཞིགི་བྱདེ་

ཐུབ་ན་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། 

 རྒྱ་མི་དང་འབྲེལ་བ་བྱས་ནས་གདོང་ཐུག་པོའི་ཉེིན་མོ་དེ་གར་

རང་བཙན་དང༌། རང་སྐྱོང་ག་ིརྩོདོ་རྙིགོ་སྐད་ཆོ་ཤདོ་དགསོ་ཀྱི་ིམ་རེད། 
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སྔནོ་ལ་ག་རེ་ཤདོ་དགསོ་ཟིརེ་ན། རྒྱ་མསི་བདོ་ནང་ལ་ཡིག་པོ་ོཡིདོ། 

ཡིར་རྒྱས་ཕྱིནི་ཡིདོ་ཟིརེ་གྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ང་ཚསོ་བདོ་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་

འདུག་ཟིརེ་གྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། སྔནོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡིདོ་མདེ་ད་ེང་ཚརོ་བསྟན་

དང༌། བདོ་ནང་ས་ཆོ་ག་ས་ག་ལ་སླབེས་ཐུབ་པོ་ཞིགི་དང༌། མ་ིག་ས་ག་

ལ་རང་དབང་ཐོག་ནས་སྐད་ཆོ་ཤོད་ཐུབ་པོའི་ག་ོསྐབས་སྤྲོོད་མདོག་ཁ་པོ་ོ

མ་རདེ་ད།ེ ཡིནི་ན་ཡིང༌། ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་ད་ེའདྲེའི་ག་ོསྐབས་དགསོ་ཀྱི་ི

ཡིདོ་ཅསེ་ལབ་རྒྱུ་རདེ། 

 དེ་བཞིིན་བོད་ནང་ལ་ཡིོད་པོའི་བོད་མི་རྒྱ་གར་ནང་ཕ་མ་སྤུན་

མཆོདེ་ཡིདོ་པོ་འཕྲེད་འདདོ་དང༌། ཡིངོ་འདདོ་ཡིདོ་པོ་ཏིན་ཏིན་ཡིངོ་གི་

རདེ། ད་ེའདྲེའ་ིརགིས་ཚུར་ཡིངོ་ཆོགོ་པོ་བྱུང་ན་ད་ེམཚམས་ང་ཚསོ་

གནས་ཚུལ་གང་འཚམས་ཤསེ་ཀྱིི་རདེ། གཞི་ིརྩོ་ད་ལྟ་བར་ལ་ོཉེ་ིཤུའ་ིརངི་

ལ་ང་ཚོས་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་མང་པོོ་ཞིིག་ལྐོོག་དང་ངོས་བྱས་ནས་

སྒྲུབ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ང་ཚ་ོའདརི་མིའ་ིལུང་པོའ་ིནང་ལས་ཀ་བྱདེ་སྟངས་

དེ་རྩོ་བའི་བོད་ནང་གི་རྒྱ་ཆོེའི་མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་གཞིི་ལ་བཞིག་པོའི་

སྟངེ་ནས་ལས་ཀ་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། 

 དེ་ལྟར་བྱེད་ཀྱིི་ཡིང་ཡིོད་པོ་མ་གཏིོགས་རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆོེའི་

ཐབོ་ག་ོསའ་ིདནོ་དང༌། བཙན་བྱལོ་བདོ་མ་ིསྟངོ་ཕྲེག་བརྒྱ་ཙམ་ཡིདོ་པོ་

ཚའོ་ིཐབོ་ཐང་ག་ིསྐརོ་ནས་ང་ཚསོ་བོད་ལ་རྩོདོ་ཀྱིི་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། རྒྱ་

ཆོའེ་ིམི་མང་ས་ཡི་དྲུག་ག་ིའདདོ་པོ་ཁངེས་པོ་ཞིགི་བྱུང་བ་ཡིནི་ན། ང་ཚ་ོ

སྟངོ་ཕྲེག་བརྒྱ་སྐརོ་ད་ེའདོད་པོ་ཤུགས་ཀྱིསི་ཁངེས་ཀྱི་ིརདེ། 
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 གལ་སྲིདི། འདདོ་པོ་མ་ཁངེས་ན་ཡིང་ས་ོས་ོསྡུག་གྱིངོ་རདེ་མ་

གཏིགོས་ད་ེལས་ལྷག་པོའ་ིརནི་ཐང་བརྩོ་ིརྒྱུ་གང་ཡིང་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། ད་ེ

འདྲེ་ཡིིན་དུས་བོད་ནང་གི་བདེ་བ་སྡུག་བསྔལ་ག་འདྲེ་ཞིིག་ཡིོད་མེད་ང་

ཚོས་ཤེས་དགོས་པོ་ལྟར་ད་ཕན་ལོ་ཉེི་ཤུའི་རིང་ལ་བོད་ནང་གི་གནས་

ཚུལ་ག་ཚདོ་ཐུབ་ཐུབ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ད་ཆོ་དེའ་ིཐགོ་ལ་དངསོ་སུ་

རྒྱ་མིས་བཀག་འགོག་མེད་པོའི་ཐོག་ནས་ཕྱིི་རྒྱལ་ནས་བོད་ནང་ལ་ཕར་

འགྲོ་ོཐུབ་པོ་ཞིགི་དང༌། བདོ་ནང་ནས་ཚུར་ཡིངོ་ཐུབ་པོ་ཞིགི་བྱུང་བ་ཡིནི་

ན་ང་ཚསོ་གནས་ཚུལ་ཇེ་གསལ་དུ་ཤསེ་པོ་ཞིིག་དང༌། མང་དུ་ཤསེ་

པོ་ཞིགི་ཡིངོ་ག་ིརདེ། བདོ་ནང་ཕར་འགྲོ་ོཚུར་ཡིངོ་བྱདེ་ཡུན་ལ་ོགཅིག་

གཉེིས་ཤིག་རིང་བྱུང་སོང་ན་དེ་ནས་ག་འདྲེ་ཞིིག་འདུག་གམ་ང་ཚོས་བལྟ་

ཆོགོ་ག་ིརདེ། 

 ང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་གནས་ཚུལ་གོ་ཐོས་བྱུང་བ་དེ་ཚ་ོརྒྱ་མི་ལ་

མི་དགའ་བའི་མི་ཉུང་ཤས་ཤིག་གིས་གནས་ཚུལ་སྤྲོད་པོ་མ་གཏིོགས། 

གལ་སྲིདི། རྩོ་དནོ་ང་ོམའ་ིཐགོ་རྒྱ་མསི་ལབ་པོ་ནང་བཞིནི་བདོ་ནང་ཡིར་

རྒྱས་ཕྱིནི་ཏི་ེབོད་མ་ིཚསོ་རྒྱ་མ་ིལ་དགའ་མསོ་ཡིདོ་པོ་དང༌། རྒྱ་མིའ་ིའགོ་

ལ་བསྡེད་ན་སྐྱིད་པོོ་འདུག་བསམ་པོ་ཞིིག་ཡིོད་ན་ང་ཚོའི་ལས་ཀ་བཞིག་

རྒྱུ་རདེ། ང་ཚསོ་ད་དུང་བདོ་ནང་གི་རྒྱ་ཆོེའ་ིམི་མང་རྣམས་རྒྱ་མ་ིལ་དགའ་

ག་ིམ་རདེ་ལབ་ནས་རྩོདོ་པོ་བརྒྱབ་ན་ད་ེསྐྱག་རྫུན་རདེ། ད་ེབཤད་ནས་

དགསོ་པོ་མ་ིའདུག ངས་ད་ེའདྲེ་དྲེན་གྱི་ིའདུག ང་དྲེང་པོ་ོདྲེང་བཞིག་

ཡིནི། འནོ་ཀྱིང༌། ཐག་གཅདོ་ད་ེརྗེསེ་ལ་བྱདེ་རྒྱུ་རདེ། 
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 ད་ེསྔ་བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་རབས་ལ་གཞི་ིབཞིག་ན། ང་ཚ་ོརང་བཙན་

རདེ། རྒྱ་བདོ་གཉེསི་རྩོ་བ་ནས་ཐ་དད་རདེ། ད་དུང་གཙ་ོཆོེ་ཤསོ་དང་

གལ་ཆོ་ེཤསོ་གང་ཡིནི་ཟིརེ་ན། ད་ལྟའི་ཉེནི་ར་ེཉེནི་རེའ་ིཁ་ཡིདོ་ལག་ཡིདོ་

ཀྱི་ིགནས་ཚུལ་ད་ེཡིནི་པོ་རདེ། ཁ་ཡིདོ་ལག་ཡིདོ་ཀྱི་ིཉེནི་ར་ེཉེནི་རའེ་ི

གནས་ཚུལ་ལ། ང་ཚོའ་ིམི་ཚ་ོསྔར་གྲོདོ་ཁགོ་རྒྱག་ག་ིཡིདོ་པོ་ཞིགི་དངེ་

སང་རྒྱག་ག་ིམེད་པོ་དང༌། སྔ་མ་ོགྱིནོ་གོས་དང་དངུལ་ཡིདོ་ན་ས་ོསསོ་

རྣམ་དཔྱོདོ་གཏིངོ་རྒྱུ་དང༌། རང་དབང་དུ་སྤྱིདོ་རྒྱུ་ཡིདོ་པོ་ད་ེརངི་ཁ་སང་

མདེ་བསྡེད་པོ། དནོ་སྙིངི་སྲིདི་དནོ་གྱི་ིརང་དབང་དང༌། གཏིམ་བརྗེདོ་

ཀྱི་ིརང་དབང༌། ཆོསོ་དད་རང་མསོ་སགོས་ཀྱི་ིསྐད་ཆོ་ཕར་བཞིག་ནས། 

ཉེནི་ར་ེཉེནི་རའེི་མིའ་ིགྲོདོ་པོ་མ་ིའགྲོངས་པོ་དང༌། གྱིནོ་གསོ་དགསོ་ངསེ་

མདེ་མཁན་གྱི་ིགནས་ཚུལ་ཞིགི་ཆོགས་ཡིདོ་པོ་ཡིནི་དུས། ད་ལྟའི་གནས་

སྐབས་ལ་རྒྱ་མིའ་ིའགོ་ལ་བསྡེད་ནས་ང་ཚརོ་ཁ་ེཕན་མ་ིའདུག 

 དེ་ལ་བརྟེེན་ནས་བོད་མི་མང་ཆོེ་བ་ཚོ་རྒྱ་མིའི་འོག་ལ་སྡེོད་

འདོད་བྱདེ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག རྒྱ་མ་ིལ་དགའ་ག་ིམ་ིའདུག རྒྱ་མ་ིལ་ཡིདི་ཆོསེ་

བྱདེ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག ལྟ་བའ་ིཐགོ་ལ་དམར་པོོའ་ིལྟ་བ་དང༌། དམངས་གཙོའ་ི

ལྟ་བ་འཁྱེརེ་མཁན་ཡིངོ་ག་ིརདེ། ལྟ་བ་ག་ར་ེའཁྱེེར་གྱི་ིཡིདོ་རུང་མདེ་རུང་

རྡོ་དོན་ཡིང་སྙིིང་རྒྱ་མིའི་འགོ་ལ་བསྡེད་ནས་ཁེ་ཕན་མེད་པོའི་དབང་གིས་

རྒྱ་མིའི་འགོ་ལ་སྡེོད་འདོད་མེད་པོའི་གནས་ཚུལ་དངོས་ཡིོད་ལ་བརྟེེན་ང་

ཚསོ་འདརི་ལས་ཀ་བྱདེ་དནོ་དང༌། བྱདེ་དགསོ་པོའ་ིརྒྱུ་མཚན་ད་ེརེད། 

 ད་བར་དུ་ལས་ཀ་འདི་དག་རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆོེས་གསར་བརྗེེ་
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བྱས་ནས་བྱས་པོ་མནི་བསམ་པོ་དྲེན་གྱི་ིའདུག མ་ིསྟངོ་ཕྲེག་བརྒྱ་སྐརོ་

ཞིིག་གི་འགྲོོ་སྟངས་ཀྱིི་དོན་དག་ལ་སྐད་བརྒྱབ་པོ་མིན་བསམ་པོ་དྲེན་གྱིི་

འདུག བདོ་ནང་ག་ིརྒྱ་ཆོེའ་ིམི་མང་ད་ེཚོའ་ིཆོེད་དུ་བསམས་ནས་ས་ོསསོ་

དངསོ་གནས་བློ་ོབད་ེཔོ་ོབྱས་ནས་ལས་ཀ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། ཆོོས་ཀྱི་ིཐགོ་

ནས་བསམ་བློོ་བཏིང་བ་ཡིིན་ན་ཡིང་མི་ཚེ་བློོས་བཏིང་ནས་རི་ལ་སྒྲུབ་

པོ་ཉེམས་ལནེ་བྱདེ་མ་ཐུབ་རུང༌། མ་ིས་ཡི་དྲུག་ག་ིབད་ེབ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ི

དནོ་དག་ལ་ལས་ཀ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་འད་ིཆོསོ་ལྡན་གྱི་ིལས་ཀ་རདེ། སྤྱིདོ་

འཇུག་སྐབས་ནས་གསུངས་པོ་བཞིནི་གཞིན་ཕན་གྱིི་བྱ་བ་རདེ། 

 སྔོན་གྱིི་སྐྱེས་བུ་དམ་པོའི་ནང་ལ་སོ་སོ་བུག་སྒོོ་འདག་སྦྱོར་དུ་

བསྡེད་ནས་ཚེ་བློོས་བཏིང་གིས་སྒྲུབ་པོ་བྱས་ནས་འཚང་རྒྱ་མཁན་གྱིི་

རགིས་གཅགི་དང༌། རགིས་གཅགི་སྤྱི་ིཚགོས་ནང་ལ་འདྲེསེ་ནས་གཞིན་

ཕན་སྒྲུབ་མཁན་རགིས་གཅགི་བྱུང་ཡིདོ། ང་རང་ནས་ད་ལྟ་སམེས་

ཤུགས་ད་ེའདྲེ་ཞིགི་འཁྱེརེ་ནས་བསྡེད་ཡིདོ། ད་ལྟ་ང་ཚོའ་ིབདོ་ནང་ག་ིརྒྱ་

ཆོེའི་མི་མང་ཚོ་འདོད་པོ་མ་ཁེངས་པོར་བསྡེད་ཡིོད་པོའི་སྐོར་ཡིིད་ཆོེས་

འཕརེ་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཕྱིགོས་མང་པོ་ོཞིགི་ནས་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་པོ་རདེ། 

 ཕྱིོགས་གཞིན་ཞིིག་ནས་ང་ཚོས་བོད་རང་བཙན་གྱིི་ཐོབ་ཐང་

ལ་རྩོདོ་པོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ད་ལྟའ་ིགནས་སྐབས་འདརི་ང་ཚ་ོབདོ་

ནང་ལ་ལྟ་སྐོར་ལ་འགྲོོ་གི་ཡིིན་ཟིེར་བ་འདིས་ང་ཚོའི་རྩོ་དོན་དེའི་ཐོག་ལ་

འགྱུར་བ་གང་ཡིང་འགྲོ་ོག་ིམ་རདེ། རྒྱ་མསི་བདོ་ནང་ཡིར་རྒྱས་ཆོནེ་པོ་ོ

ཡིདོ་ཚུལ་བཤད། དའེ་ིཐགོ་ལ་རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚོའ་ིདགའ་པོ་ོཉེེ་པོ་ོང་ོཤསེ་
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པོ་ཁ་ཤས་བསྒྲུགས་ནས་བདོ་ནང་ལ་འཁྲོདི། དུས་ཡུན་ཐུང་ཐུང་ཞིགི་

ག་ིནང་ལ་ཁ་ོཚརོ་འདྲེ་ཆོགས་པོ་ོཞིགི་བསྟན། ཁངོ་ཚསོ་ཕྱིདེ་ཀ་རྒྱ་མ་ི

ལ་གྲོདོ་པོ་ཚངོ་བའ་ིསྒོརེ་གྱི་ིདནོ་དག་ཀྱིང་བྱས། ཕྱིདེ་ཀ་ད་ེསྔའ་ིབདོ་ཀྱི་ི

གནས་ཚུལ་ཀྱིང་མ་ཤསེ། བསམ་བློ་ོཡིང་ཇ་ིབཞིནི་མ་བཏིང༌། ས་ོསོའ་ི

བསམ་བློོའ་ིནང་ལ་གང་ཤར་ཡིོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པོར་ཡིག་པོོ་འདུག་

ཡིག་པོ་ོའདུག་ཟིརེ་མཁན་མང་པོ་ོཡིངོ་ག་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ད་ེའདྲེ་ཡིངོ་བའ་ི

སྐབས་ལ་ང་ཚསོ་ཁྱེདོ་རང་ཚསོ་མཐངོ་བ་ད་ེབདནེ་པོ་མ་རདེ། 

 ང་ཚོས་བཤད་པོ་འདི་བདེན་པོ་ཡིིན་ཞིེས་ལབ་ན་བྱབ་ཆུང་འདྲེ་

པོ་ོཞིིག་འདུག ད་ེལ་ལན་ག་ར་ེརྒྱག་དགསོ་ཟིརེ་ན། འགྲོགིས་བཞིག ཁྱེེད་

རང་ཚརོ་ཡིག་པོ་ོཡིདོ་ན་ང་ཚརོ་སྟོན་དང་ལབ་ན་ཡིག་ཤསོ་རདེ། བསྟན་

དུས་ཡིག་པོོ་ཡིོད་ན་ནི་ང་ཚོས་ཁ་ཞིེ་གཉེིས་མེད་ཀྱིིས་ཁས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་

རདེ། བསྟན་དུས་ཡིག་པོ་ོམདེ་ན་ཁ་ོཚ་ོཕམ་རྒྱུ་རདེ། ད་ེའདྲེ་ཡིནི་སྟབས་

བར་ལམ་ངས་བོད་ཀྱི་ིསྒོ་ོཕྱི་ེདགསོ་ཟིརེ་དནོ་དེ་རདེ། ཅསེ་སྩལ། 

 རྒྱ་མིས་ྋགོང་ས་མཆོོག་བོད་ལ་ཕེབས་ན་ཕེབས་སྒྲིིག་ཞུ་གི་

ཡིནི་ལུགས་བརྗེདོ་སྐརོ་དགངོས་བཞིསེ་གང་ཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར། 

 ང་ཕར་ཤགོ་ཟིརེ་གྱི་ིཡིདོ་པོའ་ིབཟི་ོའདྲེ་ཞིགི་འདུག འནོ་ཀྱིང༌། ད་

ལྟ་ང་ལགོ་སྤྱིདོ་པོའ་ིགྲོས་ལ་བསྡེད་ཡིདོ་པོ་རདེ། སྔནོ་ལ་ལགོ་སྤྱིདོ་པོ་དེ་

བཀྲུས་ཏི་ེགཙང་མ་བཟི་ོདགསོ། ལགོ་སྤྱིདོ་པོ་མ་རདེ་ཡིར་ཐནོ་པོ་རདེ་

ཅསེ་ལབ་ན་ཕྱིནི་ཆོགོ་ག་ིརདེ། ཁྱེད་གང་ཡིང་མ་ིའདུག བལྟ་བར་ཕྱིནི། 

དྲེང་པོ་ོདྲེང་བཞིག་ཤདོ་རྒྱུ་རེད། ཡིག་པོ་ོའདུག་ན་ཡིག་པོ་ོའདུག ཡིག་པོ་ོ
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མ་ིའདུག་ན་ཡིག་པོ་ོམ་ིའདུག་ཟིརེ་རྒྱུ་རདེ། ད་ེན་ིད་ལྟ་བསམ་བློོའ་ིནང་ག་ི

རྣམ་རྟེོག་ཙམ་མ་གཏིོགས་དུས་ཚོད་ལ་དངོས་སུ་སླེབས་ཡིོད་པོ་མ་རེད། 

ད་ེགང་ཡིང་བྱདེ་ཀྱི་ིམ་རདེ། ཅསེ་སྩལ། 

 རྒྱ་གར་ཕྱིི་སྲིིད་བློོན་ཆོེན་རྒྱ་ནག་ལ་གཟིིགས་སྐོར་ཕེབས་སྐད་

ལྟར་གལ་སྲིིད་རྒྱ་གར་ཕྱིི་སྲིིད་བློོན་ཆོེན་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་པོ་ཡིིན་ན་བོད་

དནོ་ཐགོ་ཁྱེད་པོར་གང་ཡིདོ་དམ་ཞུས་པོར། 

 ཁྱེད་པོར་ད་ེཙམ་ཕྱིནི་ཨི་ེཡིངོ༌། རྩོ་བ་བདོ་རྒྱ་འགོ་རདེ་ཅསེ་

ད་ེགངོ་ནས་བཤད་ཟིནི་པོ་རདེ། རྒྱ་མརི་དགའ་དྲེགས་ནས་བཤད་པོ་ན་ི

མ་རདེ། ད་ེའདྲེ་ཞིགི་མ་གཏིོགས་བྱདེ་ཐབས་མདེ་པོའ་ིགནས་ཚུལ་ཞིགི་

ཆོགས་ནས་ཁས་ལེན་བྱས་པོ་ཞིགི་རདེ། རྩོ་བ་རྒྱ་གར་བར་གནས་ཀྱི་ི

སྲིིད་བྱུས་ཐོག་ནས་སུ་དང་སུ་ཡིིན་ནའང་གྲོོགས་པོོ་སྒྲིིག་དགོས་ཀྱིི་ཡིོད་

པོ་རདེ། ལྷག་པོར་དུ་ཁྱེམི་མཚསེ་ཚ་ོདང་གྲོགོས་པོ་ོསྒྲིགི་རྒྱུ་ན་ིའཛམ་

གླེངི་སྤྱི་ིདང་མཐུན་པོ་ཞིགི་རདེ་ལ། རྒྱ་གར་གྱིསི་ཀྱིང་དེའ་ིཐགོ་ལ་ཤུགས་

རྒྱག་ག་ིཡིདོ་པོ་རདེ། དནོ་ང་ོམའ་ིཆོ་ནས་ཡིནི་ནའང་རྒྱ་གར་གྱིསི་རྒྱ་

ནག་ལ་དམག་རྒྱག་མདགོ་ཁ་པོ་ོམ་རདེ། 

 དམག་རྒྱག་འདོད་མེད་པོ་ཞིིག་ཡིིན་ན་ཁུངས་འཁྱེོལ་པོ་ོཡིོང་གི་

ཡིདོ་རུང་མདེ་རུང་ཞི་ིའགྲོགིས་མ་བྱས་རང་བྱས་རདེ་མ་གཏིགོས། ད་ེ

མིན་པོའི་ལམ་ཁ་གསུམ་པོ་ཞིིག་འདེམས་རྒྱུ་གང་ཡིང་ཡིོད་པོ་མ་རེད། 

འཆོམས་པོ་ཡིནི་ཟིརེ་བལྟ་རྒྱུ་མདེ་མཁན། མ་འཆོམས་པོ་ཡིནི་ཟིརེ་བ་

ཡིང་མདེ་མཁན་དེ་འདྲེ་ཞིགི་ལ་གནས་མདགོ་ཁ་པོ་ོརདེ། ང་ཚ་ོབདོ་དོན་
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ཐོག་ཆོ་བཞིག་ན་རྒྱ་གར་རྒྱ་ནག་གཉེིས་ཕྱིི་འབྲེལ་གྱིི་ཐོག་ནས་འབྲེལ་

བ་ཞིགི་བྱུང༌། ཕན་ཚུན་གདངོ་བསྟན་རསེ་བྱས། ཕར་ཚུར་སྐད་ཆོ་ཤདོ་

རསེ་བྱས་ན་དེའ་ིཐགོ་ནས་མཐུན་ལམ་འདྲེ་ཡིངོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། 

 རྒྱ་དཀར་ནག་གཉེིས་འབྲེལ་བ་བཟིང་དུ་ཕྱིིན་ན་དེ་ལ་ང་ཚོས་

དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིགི་རདེ་མ་གཏིགོས་སྐྱནོ་ཨི་ེཡིདོ་སྙིམ། དཔོརེ་ན། རྒྱ་

དཀར་ནག་གཉེིས་འབྲེལ་བ་ཡིག་པོོ་བྱུང་བའི་མཚམས་ལ་རྒྱ་གར་གྱིིས་

བོད་དོན་རྩོ་བ་ནས་བརྗེེད་ཀྱིི་རེད་བསམ་པོའི་བློོ་གཡིེང་གང་ཡིང་མི་

འདུག ཕྱི་ིསྲིདི་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་རགིས་སྡེདོ་ས་ཁག་མང་པོ་ོཞིགི་

ནས་ཡིི་ག་ེམང་པོ་ོཞིགི་འབྱརོ་ཡིངོ་ག་ིའདུག ཡི་ིགེའ་ིནང་ལ་རྒྱ་གར་

ཕྱི་ིསྲིདི་བློནོ་ཆོནེ་རྒྱ་ནག་ཕབེས་རྒྱུའ་ིསྐརོ་དང༌། བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱ་གར་

གཞུང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱིི་མི་འདུག་ཟིེར་བའི་སྐྱོན་བརྗེོད་མང་པོོ་བྱས་

ཚུལ་ནང་ཚགས་བྱས་ནས་གསལ་པོ་ོཤདོ་ཀྱི་ིའདུག 

 རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོར་རོགས་རམ་བྱས་པོ་ལྟ་

བུ་གཞིན་དག་བྱདེ་མཁན་སུ་ཡིདོ། མ་འགྲོགིས་པོ་མ་འཐུས་པོ་ཤ་སྟག་

བཤད་ན་མ་ིའགྲོགིས། རྒྱ་གར་གཞུང་དངསོ་གནས་དྲེང་གནས་བདོ་པོར་

བཀའ་དྲེནི་ཆོནེ་པོ་ོརདེ། རྒྱ་གར་རང་ག་ིདཀའ་ངལ་ལ་མ་འཛམེས་པོར་

ཐུབ་ཚདོ་ཡིདོ་པོ་ད་ེཚ་ོགང་ཡིངོ་ཅ་ིཡིངོ་བྱས་ཡིདོ། འདས་པོའ་ིལ་ོཉེ་ིཤུ་

ཐམ་པོའི་རིང་ལ་ང་ཚོས་ཕྱིི་མིག་བལྟས་ན་ང་ཚོའི་གཞིི་རྩོ་རྩོ་བ་དེ་མ་

བརླག་པོ་དང༌། མ་ཡིལ་བའ་ིསྒྲིམོ་བརྟེན་པོ་ོཟིནི་ཐུབ་པོ་འད་ིགཙ་ོབ་ོརྒྱ་

གར་གཞུང་ག་ིརགོས་རམ་དང༌། ཕྱིདེ་ཀ་ང་རང་ཚོའ་ིསེམས་ཤུགས་ཀྱི་ི
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ཐགོ་ནས་བྱུང་བ་རདེ། 

 ང་ཚ་ོ ༥༩ ལརོ་རྒྱ་གར་ལ་སླབེས་པོའ་ིསྐབས་ལ་བོད་མ་ིབཙན་

བྱལོ་བ་དང༌། ཏཱ་ལའ་ིབློ་མའ་ིམངི་དེའ་ིའགོ་ནས་ཐུན་མངོ་མ་ཡིནི་པོའ་ི

གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་གསུང་ཕྱིོགས་འདྲེ་ཆོགས་པོོ་

དང༌། ལྷུག་པོ་ོཡིདོ་པོ་མ་རདེ་ད།ེ དནོ་སྙིངི་ལག་ལནེ་ང་ོམའ་ིཐགོ་ནས་

དམིགས་བསལ་གྱིི་ཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པོའི་གནས་སྟངས་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་

གསི་ངསོ་འཛནི་དང༌། མ་ིམཐངོ་ཆོ་འཇགོ་བྱས་པོ་རདེ། 

 དེ་བྱས་པོའི་རྐྱེེན་གྱིིས་ད་ལྟ་ལོ་ཉེི་ཤུ་ཐམ་པོའི་རྗེེས་ལའང་ང་ཚ་ོ

མཆོོད་རྟེེན་མགོ་མཇུག་ལོག་ཀྱིང་བང་རིམ་སྐེད་པོར་གནས་ཐུབ་པོ་འདི་

བྱུང་བ་རདེ། ད་ེདུས་ང་ཚ་ོན་ིམག་ོསྦོས་ནས་བསྡེད་ཡིདོ་པོ་རདེ། ཁྱེདེ་

རང་ཚ་ོན་ིགཞི་ིནས་འཚར་ལངོས་བྱདེ་རྒྱུ་རདེ། 

 སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་སྤྱིིར་བཏིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞིན་

ཚོར་བྱས་པོ་བཞིིན་ང་ཚོར་སྲིིད་དོན་བཙན་བྱོལ་བ་སྤྲོད་པོ་མ་གཏིོགས། 

དེ་ལས་ལྷག་པོའི་དམིགས་བསལ་གང་ཡིང་མེད་པོར་མཁྲོེགས་ཐག་

ཆོདོ་བྱས་ནས་བསྡེད་པོ་ཡིནི་ན། ད་ཚདོ་ང་ཚ་ོསྐད་རྒྱག་སའ་ིཡུལ་ཁ་ོ

རང་བསྡེད་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། རྒྱ་གར་གཞུང་གསི་ང་ཚརོ་ད་བར་གུ་ཡིངས་

བྱམས་སྐྱོང་གང་ཆོེ་བྱས་ནས་ང་ཚོ་བཟིོ་ལྟ་ཕྲེན་བུ་འདི་ཆོགས་ཡིོང་

དུས་ད་ེལས་ལྷག་ཙམ་གཅགི་དགསོ་ཀྱི་ིཡིདོ། ད་ེལས་ལྷག་ཙམ་གཉེསི་

དགསོ་ཀྱི་ིཡིདོ་ཅསེ་ལབ་ན་འསོ་པོ་ོགང་ཡིང་མ་ིའདུག ངས་ད་ེའདྲེ་དྲེན་

གྱི་ིའདུག 
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 རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཐུབ་པོ་དེ་ང་ཚོར་ཨིང་ཀི་དང་པོ་ོབྱས་ཡིོད། 

ངས་རྒྱ་གར་ལ་སྤྲོལེ་ལད་ཤདོ་དགསོ་དོན་གང་ཡིང་མདེ། དཔོརེ་ན། རྒྱ་

མ་ིལ་ཨི་མ་ིར་ིཀས་སྤྲོལེ་ལད་ག་ཚདོ་འཁྲོབ་ཀྱི་ིའདུག་གམ། ཡི་ོརབོ་

རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་སྤྲོལེ་ལད་ག་ཚདོ་འཁྲོབ་ཀྱི་ིའདུག ར་ེའདུན་ག་ཚདོ་བྱདེ་

ཀྱི་ིའདུག ཁ་ོཚསོ་ཕྱིགོས་གཅགི་ནས་ཨུ་རུ་སུ་ལ་འབྱར་རྒྱུའ་ིགཡི་ོབྱུས། 

གཉེསི་ནས་གང་འགྲོིགས་འགྲོགིས་འདྲེ་པོ་ོབྱདེ་ཀྱི་ིའདུག ད་ེའདྲེ་རང་བྱདེ་

དགསོ་ཨི་ེཡིདོ་བསམ་པོ་ལྟ་བུ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རེད། གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲེ་

ལ་བལྟས་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་དཀའ་རྙིོག་ཆོེན་པོོ་ཆོགས་ཡིོད་པོས་རྒྱ་

གར་གཞུང་ལ་ཧ་ཅང་བསུན་པོོ་བཟིོས་ན་ཡིག་པོོ་ཨིེ་ཡིོད་བསམ་པོ་དྲེན་

གྱི་ིའདུག 

 ད་ལྟ་དོན་དག་སྙིིང་པོོ་རང་གི་དྲེི་བ་དེའི་སྐོར་ལ་བློོ་གཡིེང་གང་

ཡིང་མདེ། ལར་ནས་ང་ཚརོ་དངསོ་གནས་དྲེང་གནས་བདནེ་པོ་ཞིགི་ག་ི

ཐགོ་ནས་རྩོདོ་པོ་རྒྱག་ག་ིཡིདོ་མ་གཏིགོས། ང་ཚསོ་མ་ིབདནེ་རྫུན་སྒྲིགི་

ཧམ་པོའ་ིཐགོ་ནས་འགྲོ་ོག་ིམདེ། རྒྱ་གར་གཞུང་གསི་ལག་ལནེ་འཁལེ་

ཚདོ་གཅགི་དང༌། ཐུབ་ཚདོ་ཅགི་ཀྱིང་མ་བྱས་པོར་ང་ཚརོ་སྣང་ཆུང་ཁྱེད་

གསོད་བྱས་བྱུང་ན་དེའི་དུས་ང་ཚོས་རྩོོད་པོ་རྒྱག་རྒྱུ་འདུག་ན་རྒྱག་ཤེད་

ཡིདོ་པོ་རདེ། རྒྱུ་མཚན་ཡིདོ་པོ་རདེ། 

 ང་ཚ་ོགཟུ་བོར་གནས་པོའི་ཐོག་ནས་བལྟས་པོ་ཡིིན་ན་ད་ལྟའི་

ཆོར་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ད་ེལྷག་གནང་ཐབས་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་རདེ། རྒྱ་གར་

གཞུང་གསི་མ་ིནུས་མ་ིཐུབ་བཞིནི་དུ་ཚད་ལས་བརྒོལ་བ་ཞིགི་དང༌། ད་ེ
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ལས་ལྷག་པོ་ཞིིག་བྱེད་དགོས་ཞིེས་རྙིོག་གྲོ་བཤད་ཀྱིིན་བསྡེད་ན་སེམས་

ལ་ཕགོ་རྒྱུ་དང༌། ད་ལྟ་ཤ་ཚ་ཕྲེན་བུ་ཡིདོ་པོ་ད་ེཡིང་བརླག་རྒྱུའ་ིརྐྱེནེ་མ་

གཏིགོས་གང་ཡིང་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། ཅསེ་སྩལ།

 རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གཉེིས་དབར་ས་མཚམས་སྐོར་ཐག་གཅོད་

བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པོ་ཡིིན་དུས་དེ་ཚོའི་གྲོས་རྒྱ་ནག་ལ་ཐོབ་ཐང་མེད་པོར་བྱེད་

ཆོགོ་ག་ིཨི་ེཡིདོ་ཞུས་པོར།

 ད་ལྟའི་དངོས་ཡིོད་གནས་ཚུལ་བཤད་ན་ནི་དེ་སྐོར་ང་ཚོར་

བྱུས་གཏིགོས་མདེ་པོ་ལྟ་བུ་རདེ། རྒྱ་གར་གཞུང་གསི་བདོ་རྒྱ་ནག་ག་ིཆོ་

ཤས་རདེ་ལབ་ཚར་བ་རདེ། དངེ་སང་བདོ་ཀྱི་ིས་མཚམས་རྒྱལ་སྲུང་བྱདེ་

མཁན་ལ་པོེ་ཅིན་ནས་བཀའ་བཀོད་གཏིོང་གི་ཡིོད་པོ་རེད་མ་གཏིོགས་

ལྷ་ས་ནས་བཀའ་བཀདོ་གཏིངོ་མཁན་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། རྒྱ་གར་གཞུང་ག་ི

སྤྱིིར་བཏིང་སྲིིད་བྱུས་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་མིའི་ཆོ་ཤས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་

པོའ་ིསྐབས་ཤགི་ཡིནི་དུས་ཁག་པོ་ོརདེ། 

 རྒྱ་དཀར་ནག་གཉེིས་ཀྱིི་ས་མཚམས་སྐོར་ལ་རྒྱ་གར་གྱིིས་ས་

ཡིགི་རྒྱག་མ་ིཆོགོ་ཅསེ་ང་ཚསོ་བཀག་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ། འནོ་ཀྱིང༌། ང་

རང་ཚོའ་ིཕྱིགོས་ནས་བདོ་ཀྱི་ིབདག་པོ་ོབདོ་མ་ིཡིནི། རྒྱ་མ་ིབདོ་ལ་ཡིངོ་

བ་ད་ེཁྲོམིས་མཐུན་མནི། ཁྲོམིས་འགལ་ཡིནི། བཙན་འཛུལ་ཡིནི་ཞིསེ་ང་

ཚསོ་སྐད་རྒྱག་བཞིནི་པོ་རདེ། བདོ་པོའ་ིས་ཆོའ་ིཐགོ་ལ་རྒྱ་མསི་སྐད་ཆོ་

ཤདོ་པོའ་ིཐབོ་ཐང་མདེ་ཅསེ་ཤདོ་རྒྱུའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཡིདོ་པོ་རདེ་ལ། ང་ཚརོ་

བབས་ཐབོ་ཡིདོ་པོ་ད་ེབཤད་ཆོགོ་ག་ིརདེ། 
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 ད་ལྟ་ལམ་སང་རྒྱ་དཀར་ནག་དབར་ས་མཚམས་ཐག་ཆོོད་

གཙང་མ་ཞིགི་ཡིངོ་ག་ིམ་རདེ་བསམ་གྱི་ིའདུག གལ་སྲིདི་བྱུང་བ་ཡིནི་ན། 

དེའི་སྐབས་སུ་ངའི་མིང་ཐོག་ནས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཀྱིི་འདུག་བལྟ་ཆོོག་

ག་ིརདེ། གསུང་བཤད་ལྟ་བུའ་ིཡིགི་ཆོ་འགྲོམེས་སྤེལེ་བྱ་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཡིངོ་

མདོག་ཁ་པོ་ོརདེ། དསེ་ཁ་ོཚོའ་ིལག་ལནེ་ལ་བསྒྱུར་བཅསོ་ཐབེས་མནི་

གང་ལྟར་ཡིང་ང་ཚོས་དེར་ངོས་འཛིན་ཆོ་འཇོག་མ་བྱས་པོའི་རྣམ་འགྱུར་

བསྟན་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། ཕྱིནི་ཆོད་ཡིགི་ཆོའ་ིནང་སྡེདོ་ཀྱི་ིརདེ། ད་ེསྐརོ་ང་ཚོས་

བསམ་བློ་ོགཏིོང་ག་ིཡིདོ། ཅསེ་སྩལ།

 མཐར་བཀའ་སློབ་ཞིིག་སྩོལ་སྐྱོང་ཡིོང་བའི་སྙིན་སེང་ཞུས་པོར། 

སྐད་ཆོ་བཤད་རྒྱུ་ད་ེཙམ་མ་ིའདུག ཚང་མས་ཧུར་ཐག་བྱདེ་དགསོ། ཁྱེདེ་

རང་ཚ་ོལ་ོཡིར་འཚར་ལངོས་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་པོ་རདེ། སླབོ་སྦྱོངོ་བྱས་པོའ་ི

དགོས་དོན་ལེགས་ཉེེས་དཔྱོོད་པོའི་རྣམ་དཔྱོོད་འཕེལ་ཡིོང་བའི་སྐབས་

ཡིནི་དུས་གཟིབ་གཟིབ་བྱདེ་དགསོ། ངས་རྟེག་པོར་སྔནོ་མ་ནས་ཤདོ་

མུས་ལྟར་མ་ིབཟིང་པོ་ོབྱདེ་དགསོ། ཆོསོ་ཚགོས་ཤགི་ཏུ་ནང་པོའ་ིཚབ་

བྱས་ནས་བཤད་པོ་ལྟ་བུ་མནི་པོར། མ་ིལ་ཕན་པོ་ཞིགི་བྱུང་ན་བསམས་

ནས་བཤད་པོ་རདེ། 

 ངས་མར་ཁ་སློག་ནས་ཁྱེེད་རང་ཚ་ོབཟིང་པོོ་བྱེད་དགོས་ལབ། 

ང་རང་གསི་བཟིང་པོའོ་ིལྡགོ་ཕྱིགོས་བྱས་པོས་ལ་ག་ནས་དག ང་རང་ལ་

ཆོ་བཞིག་ན། སྤྱིདོ་འཇུག་ལ་སླབོ་སྦྱོངོ་བྱས། སྤྱིདོ་འཇུག་ག་ིཉེམས་ལནེ་

བྱདེ་ཁུལ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། སམེས་བཟིང་པོ་ོབྱདེ་རྒྱུ་དང༌། གཞིན་ཕན་གྱི་ིབློ་ོ
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ཕྲེན་བུ་བཟིང་དུ་འགྲོ་ོབའི་བསམ་བློ་ོགཏིངོ་ག་ིཡིདོ། ཉེམས་ལནེ་དེ་འདྲེ་

བྱདེ་ཁུལ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། ཁྱེེད་རང་ཚ་ོཡིནི་ནའང་ད་ེད་ེབཞིནི་གྱི་ིབཟིང་པོའོ་ི

བློ་ོལ་གམོས་འདྲེསི་བྱས། མ་ིབཟིང་པོ་ོཞིགི་བྱུང་ན་ས་ོས་ོཡིང་སྐྱདི་པོ། 

རགོས་པོ་ཚ་ོཡིང་བག་ཕབེས་པོ། སྤྱི་ིཚགོས་ཀྱིི་ནང་ལ་ཡིང་ཕན་ཐགོས་

ཡིངོ་ག་ིརདེ། 

 བྱེ་བྲག་ཏུ་ང་རང་ཚ་ོབོད་པོ་ཡིིན་པོའི་ཆོ་ནས་ས་ོསོའ་ིམི་རིགས་

ལ་ལ་རྒྱ་ཞིནེ་ཁགོ་དགསོ་ཀྱི་ིརདེ། ང་རང་ཚོའ་ིམི་རགིས་འད་ིརྩོ་མདེ་

དང༌། ཤུལ་སྟངོ་འགྲོ་ོརྒྱུའ་ིཉེནེ་ཁའ་ིམཚམས་ལ་སླབེས་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་དུས་

ཚང་མ་སམེས་ཤུགས་མ་ཆོག་པོ་བྱས། ང་ཚ་ོབོད་མ་ིརགིས་ཤགི་ཡིནི་

བསམ་པོ་བྱས། བོད་པོ་ཡིནི་པོའ་ིརྒྱུ་མཚན་གྱིསི་སམེས་ཤུགས་ཆོག་པོ་

དང༌། སྤེབོས་པོ་ཆུང་དུ་མ་བཏིང་བར་ད་དུང་ང་ཚ་ོབདོ་པོ་ཡིནི་པོས་འདྲེ་

འདྲེའ་ིནང་ནས་མ་ིའདྲེ་བ་ཡིནི་བསམ་པོའ་ིསྤེབོས་པོ་བསྐྱདེ་དགསོ། ཉེནོ་

མངོས་ཀྱིི་ང་རྒྱལ་སྤེང་དགསོ་ཀྱིང༌། རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པོའ་ིསྤེབོས་པོ་དང་

བཅས་པོའ་ིང་རྒྱལ་བསྐྱདེ་དགསོ། ངས་ནུས་ཀྱི་ིམ་རདེ། 

 ང་ཚོས་ཡིོང་གི་མ་རེད་བསམས་ནས་ཞུམ་ན་སྐྱོན་ཆོེན་པོོ་རེད། 

ང་ཚོས་མི་ཐུབ་པོ་ཅི་ཡིོད་བསམ་པོའི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆོེན་

པོ་ོརདེ། གཞིན་ཤདོ་རྒྱུ་གང་ཡིང་མདེ། མ་རབས་ཀྱི་ིསྤྱིདོ་པོ་རྣམས་སྣང་

མདེ་ཀྱི་ིཐགོ་ནས་ངན་གམོས་སུ་འཇགས་འགྲོ་ོམཁན་ཞིགི་དང༌། བཟིང་

པོོའ་ིསྤྱིོད་པོ་རྣམས་དོ་སྣང་ཆོེན་པོོའ་ིཐོག་ནས་དམིགས་བསལ་གྱིི་རྩོོལ་

བ་བསྐྱདེ་ན་མ་གཏིགོས་མ་ིཡིངོ་མཁན་ཞིགི་ཡིནི་དུས། དམགིས་བསལ་
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གྱིསི་ད་ོསྣང་དང་གཟིབ་གཟིབ་བྱདེ་རྒྱུ་ཤནི་ཏུ་གལ་ཆོནེ་པོ་ོརདེ། ང་ཚ་ོམ་ི

ཡིནི་པོའ་ིཆོ་ནས་ད་ེབཤད་པོ་རདེ། མ་རདེ་དམ། ཧུར་ཐག་བྱདེ་དགསོ། 

བཀྲ་ཤསི་བད་ེལགེས། སམེས་སྐྱདི་པོ་ོབྱས་ནས་སྡེདོ། ཅསེ་སྩལ། 

 ༡༩༧༨ ཟླ་ ༩ ཚོསེ་ ༢༨ ཉིནི་མད་ོསྨད་པེའི་ིའིག་ོའིཐུས་

མཇལ་བཅརོ་སྐོབས་སྩལ་བའི་ིབཀའི་སློོབ། 

 དེང་སང་སྐད་ཆོ་བཟིང་ངན་འདྲེ་མི་འདྲེ་མང་པོོ་ཡིོང་གི་ཡིོད་པོ་

ལ་ཐལ་ཆོ་གང་ཡིང་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། སྤྱིརི་བཏིང་དུས་ཚདོ་ཁ་ོརང་འགྱུར་

འགྲོ་ོག་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ང་ཚོའ་ིདམངས་གཙ་ོཟིརེ་རྒྱུ་དེ་དངསོ་གནས་དྲེང་

གནས་ཁ་ཞི་ེགཉེསི་མདེ། ཁ་ཡིདོ་ལག་ཡིདོ་ཀྱི་ིདམངས་གཙ་ོཡིནི་པོས། 

རེ་ཟུང་གིས་འདྲེ་མི་འདྲེ་གང་བྱུང་བཤད་པོ་ལ་ཚིག་ཟི་ཁོང་ཁྲོོ་བྱེད་དོན་

མདེ། གང་ལྟར་ཡིང་སྙིངི༌། ད་ེརངི་ཁྱེདེ་རང་ཚ་ོའད་ིགར་ཡིངོ་བ་རདེ། 

 དེ་ཡིང་ས་གནས་སོ་སོའ་ིམི་མང་གི་ཚབ་བྱས་ཏིེ་ཡིོང་བ་ཡིིན་

ན་ཡིག་པོ་ོརདེ། ཁྱེདེ་རང་ཚརོ་བཀྲ་ཤསི་བད་ེལགེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིནི། ང་རང་

ཚ་ོརྒྱ་གར་ནང་སླབེས་ནས་ལ་ོཉེ་ིཤུ་སྐརོ་ཕྱིིན་པོ་རདེ། མ་ིརང་ཡིནི་ཙང༌། 

བསམ་བློ་ོཕྲེན་བུ་ཕྲེན་བུ་མཐུན་མ་ིམཐུན་འདྲེ་ཡིངོ་ག་ིརདེ། ད་ལྟ་ཕན་

ལའང་ཁ་ཤས་བྱུང་བ་རདེ། ད་དུང་མ་འངོས་པོ་ལའང་ཡིངོ་མདགོ་ཁ་པོ་ོ

རདེ། དནོ་དག་ང་ོམའ་ིཐགོ་ནས་ཛ་དྲེག་པོ་ོདང༌། གལ་ཆོནེ་པོ་ོབྱདེ་དགསོ་

ད་ེའདྲེ་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ་བསམ་གྱི་ིའདུག 
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 ཡིནི་ནའང༌། མ་ིམང་མང་ཚགོས་ཀྱི་ིཁྲོདོ་ལ་གཏིམ་ངན་པོ་

འཁྱེརེ་ཏི་ེཟིངི་སླངོ་བ་དང༌། བློ་ོཕམ་པོ། སམེས་ཤུགས་ཆོག་རྐྱེནེ་ད་ེའདྲེ་

ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་པོ་རེད། ཁྱེདེ་རང་ཚསོ་བདོ་སྤྱི་ིཔོའ་ིདནོ་ལ་མང་ཚགོས་

ཀྱིི་སེམས་ཤུགས་དང་རྣམ་འགྱུར་དེ་ཁྱེེད་རང་ཚ་ོམི་རེ་ངོ་རེའི་གདོང་ལ་

འཁྱེརེ་ཏི་ེཡིངོ་བ་ཡིནི་པོ་ལ་ངས་ངསོ་འཛནི་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། ང་ཚསོ་མ་ིམང་

ག་ིདནོ་ལ་དམངས་གཙོའ་ིསྐད་ཆོ་བཤད་ནའང་རདེ། ཆོོས་ཀྱི་ིསྐད་ཆོ་

བཤད་ནའང་རདེ། 

 གང་ལྟར། ཡིང་སྙིངི་མང་ཚགོས་ཀྱི་ིབད་ེསྡུག་དང༌། མང་

ཚགོས་ཀྱི་ིབསམ་བློ་ོདེ་ང་ཚསོ་གཙུག་ཏུ་འཁྱེརེ་རྒྱུ་རདེ། ཁྱེདེ་རང་ཚསོ་

མང་ཚོགས་ཀྱིི་བསམ་བློོའ་ིཚབ་བྱས་ཏིེ་ཡིོང་བ་དེ་ལ་ངས་དོ་དོ་ཏིན་

ཏིན་བྱས་ནས་དགོས་གཅདོ་བྱས་པོ་ཡྀིན་ལ། ཁྱེདཻ་རང་ཚསོ་ཀྱིང་གསལ་

བཤད་བྱས་པོ་བཞིནི། ངས་མ་ིམང་ག་ིབསམ་ཚུལ་ཡིནི་པོར་ངསོ་འཛནི་

བྱདེ་ཀྱི་ིཡིནི་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡིང་ཡིདོ། ད་ེཡིག་པོ་ོརདེ།

 ད་ེརངི་ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་ཚགོས་དགསོ་རྒྱུ་ཞིགི་ཡིདོ། ཁངོ་ཚ་ོ

འབྱརོ་ཞིརོ་ལ་ངས་ད་ལྟ་འདརི་བསྡེད་ན་ཞིསེ་ལབ་རྒྱུ་བྱུང༌། ད་ེརངི་ཁྱེདེ་

རང་ཚ་ོཕྱིགོས་མཐའ་ནས་ཨི་མད་ོབ་རྣམས་ཡིངོ་བ་རདེ། གཞིི་རྩོ་ཁྱེདེ་

རང་ཚསོ་ཤསེ་ཤསེ་པོ་རདེ། འནོ་ཀྱིང༌། ད་ེརངི་འདརི་ག་ོསྐབས་ཞིགི་

བྱུང་བ་ཡིནི་ཙང༌། ཁྱེདེ་རང་ཚོའ་ིབསམ་བློ་ོགཏིངོ་སྟངས་ཀྱི་ིསྐོར་ལ་ངས་

འདརི་འགྲོལེ་བཤད་ཅགི་རྒྱག་གི་ཡིནི། 

 ང་རང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་བྱ་གང་ཡིིན་ཟིེར་ན་བོད་རང་
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བཙན་རདེ། བར་ལམ་གྱི་ིགནས་སྟངས་བྱས་ན་འབྲ་ིཆུ་ཕར་བཅད་ཚུར་

བཅད་ཀྱིི་ས་མཚམས་ཕྱིེ་ནས་བོད་ཀྱིི་དུམ་བུ་གཅིག་གི་བོད་ཆོགས་པོ་

རདེ། བར་སྐབས་བདོ་གཞུང་ག་ིམངའ་འགོ་ཏུ་བོད་ཡིངོས་རྫགོས་གཅགི་

ཏུ་བསྒྲིལི་ཐུབ་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། དངེ་སང་ང་ཚསོ་བདོ་རང་བཙན་བསྒྲུབ་

རྒྱུའ་ིདམགིས་ཡུལ་ད་ེགང་འདྲེ་ཡིནི་ཟིརེ་ན། སྐད་དང་ཡི་ིགསེ་ཤན་

ཕྱིེ་བའི་བོད་རིགས་ཡིོངས་སུ་རྫོགས་པོ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིིལ་བའི་བོད་རང་

བཙན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ད་ེཡིནི་པོ་ངས་སྔ་རྗེསེ་རམི་པོར་བཤད་པོ་ལྟར་རདེ། 

 མད་ོསྟདོ་སྨོད་གཉེསི་ནས་ཡིནི་ནའང༌། ད་རསེ་ཀྱི་ིདུས་

སྐབས་འདི་ལ་སྐད་རྒྱག་རྒྱུ་དང༌། ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུའ་ིདུས་སྐབས་རདེ་མ་

གཏིགོས། ད་ལྟའ་ིདུས་ཚདོ་འདརི་ང་རང་ཚ་ོསྐྱདི་སྡུག་གཅགི་ཏུ་མ་

བསྒྲིིལ་བར་མད་ོསྟདོ་སྨོད་གཉེསི་ཟུར་དུ་ཡིནི་མདགོ་མདོག་དང༌། མད་ོ

སྟོད་སྨོད་གཉེིས་དེ་སྔ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་འགོ་བསྡེད་མྱོོང་མེད་མདོག་

བཤད་དེ་ད་རེས་ཀྱིི་དུས་ཚོད་འདི་སྤྱིི་ས་བར་ས་བྱས་ཏིེ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིིན་

པོ་ཡིནི་ན། 

 དེ་སྔ་རྒྱ་སྡེེའི་འགོ་ཏུ་བསྡེད་པོ་རྣམས་སླར་ཡིང་དུས་ཡུན་རིང་

པོོ་གཅིག་རྒྱ་སྡེེའི་འོག་ལ་ཚུད་དེ་ཕྱིིན་ཆོད་སྐབས་གཅིག་གི་རིང་སྐད་

རྒྱག་ས་དང༌། ར་ེབ་རྒྱག་ས་མདེ་པོའ་ིབཟི་ོའདྲེ་པོ་ོཆོགས་རྒྱུ་རདེ། ད་ེའདྲེ་

ཞིགི་ཆོགས་པོ་ཡིནི་ན། རྒྱ་སྡེེའ་ིའགོ་ལ་ཚུད་པོ་ད་ེཚ་ོསྐབས་གཅགི་ག་ི

རིང་རེ་བ་རྒྱག་ས་རྩོ་བ་ནས་མེད་པོར་རྒྱ་མིའི་ཚེ་གཡིོག་དང་བྲན་གཡིོག་

ལ་འགྲོ་ོརྒྱུ་དང༌། དབུས་གཙང་ཁུལ་རྣམས་བདོ་རགིས་རྒྱ་ཆོནེ་པོ་ོདང༌། 
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ས་ཆོ་རྒྱ་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་དང་ཁ་བྲལ་ནས་ཚུར་ཕྱིོགས་འདིར་བོད་རིགས་ས་

ཁུལ་དུམ་བུ་གཅིག་ལ་རང་བཙན་བྱུང་ནའང་དེ་ལ་སྟོབས་དང་གང་ཅིའི་

ནུས་པོ་ཞིན་དུ་འགྲོ་ོརྒྱུ་རེད། 

 རྒྱུ་མཚན་ད་ེའདྲེ་སངོ་སྟབས། ང་རང་ཚ་ོཆོལོ་ཁ་གསུམ་གྱི་ི

བོད་རིགས་ཡིོངས་རྫོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིིལ་ནས་བོད་རང་བཙན་ལེན་རྒྱུ་

དེ་ང་ཚོའི་སྲིོག་ལ་ཐུག་ཀྱིང་བློོས་གཏིོང་མི་ཐུབ་པོའི་རྩོ་དོན་ཆོེན་པོོ་ཞིིག་

རདེ། རྩོ་དནོ་ད་ེང་ཚསོ་ཐགོ་མ་ཉེདི་ནས་དམགིས་ཡུལ་བཟུང་ཡིདོ། ང་ཚ་ོ

རྒྱ་གར་དུ་སླེབས་པོའི་ཉེིན་མོ་ནས་བོད་རིགས་འདི་ཚ་ོརྒྱ་སྡེེའི་ཁོངས་ཀྱིི་

བདོ་རགིས་དང༌། བདོ་རགིས་འད་ིཚ་ོདགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་གི་འགོ་ལ་སྡེདོ་

མཁན་གྱི་ིབདོ་རགིས་རདེ་ཅསེ་སུ་གཅགི་གསི་བཤད་མདེ་ལ། སུ་གཅགི་

གསི་དབྱ་ེབ་ཕྱི་ེཡིདོ་པོ་མ་རདེ། ད་ེའདྲེའ་ིརང་བཙན་གྱི་ིདམགིས་ཡུལ་ནི་

ང་རང་ཚོ་ཆོོལ་ཁ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིིལ་བའི་རང་བཙན་དགོས་པོ་དེ་

རདེ། ང་རང་ཚསོ་ལས་ཀ་བྱདེ་པོ་དང༌། སྒྲུབ་པོའ་ིསྐབས་ལའང་ཆོལོ་ཁ་

གསུམ་གཅགི་ཏུ་བསྒྲིལི་ནས་ཕྱིར་བ་གྲུ་འདགེས་བྱས་ཏི་ེསྒྲུབ་དགསོ། 

 སྔར་ཕན་བདོ་གཞུང་ག་ིཁངོས་ཡིནི་རུང་མནི་རུང༌། ད་ེསྔ་རྒྱ་

སྡེའེ་ིཁངོས་ཡིནི་རུང་མནི་རུང༌། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོདུས་ཚོད་གསར་པོ་ཞིིག་

ག་ིསྒོང་ལ་སླབེས་ཡིདོ་པོ་དང༌། དམགིས་ཡུལ་གསར་པོ་ཞིགི་འཛནི་གྱི་ི

ཡིདོ་པོ་རདེ། ང་རང་ཚོའ་ིད་ེསྔའ་ིལ་ོརྒྱུས་རྒྱལ་རབས་ཆོསོ་འབྱུང་མང་

པོའོ་ིནང་དུ་ཁམས་པོ་དང༌། བདོ་ཅསེ་པོ། ཨི་མད་ོདང༌། བདོ་ཅསེ་པོ། 

བདོ་དང་བདོ་ཆོནེ་པོ་ོཞིསཻ་དབྱ་ེབ་ཕྱིསེ་ཏི་ེཤདོ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། 
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 གང་ལྟར། ཡིང་སྙིངི་རྒྱ་མིས་བདོ་རགིས་ཡིངོས་རྫགོས་ལ་

སྡུག་པོ་ོབཏིང་བ་མ་གཏིགོས། ཨི་མད་ོདང་ཁམས་པོ་གཉེསི་ལ་དམགིས་

བསལ་གང་ཡིང་བྱུང་མདེ། ཚང་མར་སྡུག་པོ་ོགཅགི་གྱུར་བཏིང་བ་རདེ། 

ང་ཚ་ོཚང་མས་སྡུག་པོ་ོགཅགི་གྱུར་མྱོངས་པོ་རདེ། རྒྱ་མ་ིརགིས་ལ་ཁ་ཞི་ེ

གཉེསི་མདེ་ཀྱིིས་ང་ོརྒོལོ་བྱདེ་མཁན་ད་ེཡིང༌། བདོ་རགིས་ཡིངོས་རྫགོས་

གཅིག་གྱུར་ཀྱི་ིཐགོ་ནས་རདེ་མ་གཏིོགས། དུམ་བུ་གཅགི་གསི་ང་ོརྒོལོ་

བྱས་པོ་དང༌། དུམ་བུ་གཅགི་གཉེསི་ཀྱིིས་ང་ོརྒོལོ་མ་བྱས་པོ་མ་རདེ། ང་

ཚོ་དེ་འདྲེ་ཞིིག་གི་དུས་ཚོད་འགོ་ལ་བསྡེད་ཡིོད་དུས་ང་རང་ཚོ་རྡོག་རྩོ་

གཅིག་ཏུ་བསྒྲིིལ་བའི་ཐོག་ནས་རང་བཙན་ཞིིག་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱིི་ཡིོད་པོ་

རདེ། 

 དེ་སྔ་རྒྱ་སྡེེའི་ཁོངས་སུ་ཚུད་བསྡེད་པོའི་ས་ཁུལ་ཚ་ོརང་བཙན་

ཡིོང་དང་མི་ཡིོང་སྐོར་ལ་དོགས་པོ་རྣམ་རྟེོག་ཡིོང་གི་ཡིོད་པོ་དེ་ལ་ཁག་

ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། ཡིངོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། རྩོ་བ་བདོ་སྤྱིིའ་ིརང་བཙན་ཡིངོ་དང་མ་ི

ཡིོང་ཟིེར་བ་དེ་ཡིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞིན་ཞིིག་གིས་སྟེར་སློང་གི་རྩོ་བ་མ་རེད། 

ང་རང་ཚསོ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་མ་བརྒྱབ་རདེ། ད་ེབཞིནི་དུ་བྱ་ེབྲག་ད་ེསྔ་

རྒྱ་སྡེེའི་ཁོངས་སུ་ཚུད་པོའི་ས་སྡེེ་མི་གསུམ་པོོ་དེ་ཕྱིིན་ཆོད་བོད་གཅིག་

ཏུ་བསྒྲིིལ་བའི་རང་བཙན་གྱིི་ཁོངས་སུ་ཚུད་དང་མི་ཚུད་ཟིེར་བ་དེ་ཡིང་

ས་ཁུལ་ད་ེགའ་ིམ་ིམང་གི་བསམ་བློརོ་རག་ལུས་པོ་ལས། བདོ་གཞུང་

གསི་སྟརེ་སླགོ་ག་ིསྐད་ཆོ་མ་རདེ། 

 དཔོརེ་ན། ང་རང་སྐྱསེ་ས་ཨི་མད་ོལ་ཆོ་བཞིག་ན། ཕྱིནི་ཆོད་
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རྒྱ་མིའི་འོག་ལ་སྡེོད་འདོད་མེད་པོའི་སེམས་ཤུགས་ཨི་མདོ་མི་མང་ལ་

ཡིདོ་ན་བདོ་རང་བཙན་གྱི་ིཁངོས་ཡིངོ་རྒྱུའ་ིརང་དབང་ཡིདོ་པོ་རདེ། ཨི་

མདོའ་ིམ་ིམང་ག་ིསམེས་ནང་རྒྱ་མིའ་ིའགོ་ལ་སྡེདོ་འདདོ་ཡིདོ་ན། ལྷ་སར་

ཕྱིིན་ཆོད་རང་བཙན་གྱིི་སྒྲིིག་འཛུགས་དེས་ཨི་མདོ་ཡིོང་དགོས་བཤད་

ཀྱིང་སུས་ཡིངོ་ག་ིརདེ། ཨི་མད་ོམི་མང་གསི་ང་ཚ་ོརྒྱ་མིའ་ིའགོ་ལ་སྡེདོ་

རྒྱུ་ཡིནི་ཟིརེ་ན། སུ་གཅིག་གིས་འཕྲེགོ་ལེན་བྱདེ་ཐབས་མདེ། ད་ེག་ནང་

བཞིནི། ད་ེསྔ་རྒྱ་སྡེེའ་ིཁངོས་ཡིདོ་པོའ་ིཁམས་པོ་ཚསོ་ང་ཚ་ོརྒྱ་འགོ་ལ་

སྡེདོ་རྒྱུ་ཡིནི། ང་ཚ་ོབདོ་རང་བཙན་ཁངོས་ལ་འགྲོ་ོག་ིམནི་ཞིསེ་ལབ་ན་

སུ་གཅགི་གསི་བསྒྲིལི་དགསོ་ལབ་མཁན་ཡིངོ་ག་ིམ་རདེ། 

 ད་ེག་ནང་བཞིནི། བདོ་སྤྱི་ིཡིངོས་ཁ་ོརང་ནས་ང་ཚ་ོརྒྱ་མིའ་ིའགོ་

ལ་སྡེདོ་རྒྱུ་ཡིནི། རྒྱ་མིའ་ིའགོ་ལ་སྐྱདི་པོ་འདུག་ཅསེ་ལབ་ན། སུ་གཅགི་

གསི་རང་བཙན་སྐད་ཆོ་ཤདོ་དནོ་མདེ། ས་ོསོའ་ིསམེས་ཤུགས་ཐགོ་

ནས་ང་ཚ་ོརྒྱ་མིའ་ིའགོ་ལ་སྡེདོ་རྒྱུ་མིན་ཞིསེ་སྐད་རྒྱག་ག་ིཡིདོ་སྟབས། ང་

ཚསོ་རང་བཙན་སྒྲུབ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རེད། ད་ེདེ་བཞིནི། ད་ེསྔ་རྒྱ་མིའ་ིཁངོས་

སུ་ཚུད་བསྡེད་པོའ་ིཨི་མད་ོཚ་ོཡིནི་ནའང་འདྲེ། ད་ེསྔ་རྒྱ་སྡེེའ་ིཁངོས་

ཡིདོ་པོའ་ིཁམས་པོ་ཚ་ོཡིནི་ནའང་འདྲེ། ང་ཚ་ོརྒྱ་མིའ་ིའགོ་ལ་བསྡེད་

ན་འགྲོགིས་ཀྱི་ིམ་ིའདུག ནད་ཐགེ་ག་ིམ་ིའདུག ང་ཚ་ོཚང་མ་གཅགི་ཏུ་

བསྒྲིིལ་བའི་བོད་གཅིག་དགོས་ཀྱིི་འདུག་ཅེས་ས་གནས་དེ་གའི་མིས་

སྐད་བརྒྱབ་ནས་གཅགི་བསྒྲིལི་ཡིངོ་བ་བྱདེ་དགསོ་པོ་མ་གཏིོགས། རང་

དགར་ཡིངོ་ཐབས་མདེ། ད་ེཚོའ་ིགྲོས་ང་ཚསོ་ད་ེསྔ་ནས་དྲེལི་བསྒྲིགས་
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ཡིིག་ཆོའི་ནང་བཀོད་ཡིོད་པོ་ལྟར་ཚང་མས་ངོས་འཛིན་གསལ་པོོ་ཐུབ་

པོའ་ིཐགོ་ནས་གཟིབ་གཟིབ་བྱདེ་དགསོ། 

 ང་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་འབྱོར་བའི་སྐབས་ལ་ངས་འགོ་འཁྲོིད་

པོའི་འོག་ཏུ་བཀའ་ཤག་ཡིོད་པོའི་གཞུང་གི་སྒྲིིག་འཛུགས་འདི་གཅིག་

པུས་ནུས་པོ་ལྡང་ག་ིམདེ་པོ་དང༌། ད་ེསྔ་བོད་གཞུང་གསི་འཛནི་སྐྱངོ་བྱདེ་

སྟངས་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་ཆོེན་པོོ་ཕྱིིན་པོའི་སྐྱོན་ང་རང་ཚོས་མཐོང་གི་

ཡིདོ་པོ་རདེ། སྔ་མ་ོསྔ་མ་ོན་ིམ་ིཤསེ། རྒྱལ་བ་ལྔ་པོའ་ིདུས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོ

བྲང་ཚུགས་པོ་ནས་གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་དབུས་གཙང་གི་མི་ཁེ་གཙང་

ག་ིཐབོ་ཐང་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་བསྡེད་པོ་རདེ། ཁམས་པོ་དང༌། ཨི་མད་ོཔོ་

ར་ེཟུང་ཡིདོ་ཤས་ཆོེ། འད་ིང་ཚསོ་ནརོ་འཁྲུལ་བྱུང་འདུག་ཅསེ་གསལ་པོ་ོ

བྱས་ནས་ཤདོ་ཀྱི་ིཡིདོ། 

 སྐུ་གོང་མའི་སྐབས་ལའང་ས་མཚམས་མི་མང་དེ་ཚ་ོགལ་ཆོེན་

པོོར་བརྩོིས་ཏིེ་ཁམས་ཁུལ་མི་དྲེག་གི་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོལྷ་སར་བསྐོང་ནས་སློབ་

སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་རྒྱུའ་ིདགངོས་བཞིསེ་གནང་འདུག་པོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་ཁམས་ཀྱི་ི

ས་ཁུལ་རྣམས་སུ་དབུས་གཙང་གི་དམག་མི་གཏིོང་མི་དགོས་པོ་བྱས་ཏིེ་

ཁམས་པོ་རང་ནས་རང་ས་རང་སྲུང་བྱས་ཏིེ་འཇོག་རྒྱུའི་དགོངས་བཞིེས་

གནང་འདུག་ཀྱིང་ད་ེཚ་ོལག་ལནེ་ཡིག་པོ་ོའཁལེ་མ་ིའདུག 

 འདི་ང་ལ་མི་རྒོན་རྒྱུས་ཅན་སྤེོམ་མདའ་རབ་དགའ་ནས་འགྲོེལ་

བཤད་གསལ་པོ་ོབྱས་བྱུང༌། སྐུ་གངོ་མའ་ིསྐབས་ལ་དགོངས་པོ་འད་ི

འདྲེ་བཞིེས་འདུག་སྟེ་གང་ལྟར་ལག་ལེན་མ་འཁེལ་བར་འཐུས་ཤོར་ཕྱིིན་
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པོ་རདེ། ཁམས་ཁུལ་ལ་མད་ོསྤྱི་ིང་ོལས་ཀྱིསི་ལྟ་རྟེོག་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་

རདེ། ཡིནི་ནའང༌། མ་ིམང་དང་ལས་བྱདེ་པོའ་ིདབར་གཅགི་གསི་གཅགི་

ལ་གུས་བརྩོ་ིདང༌། ཤ་ཚ་སླེབས་ཐུབ་པོའ་ིའབྲལེ་བ་བཟིང་པོ་ོརྒྱུན་

བསྲིངིས་བྱུང་མ་ཐུབ་པོར་འཐུས་ཤརོ་ཕྱིནི་པོ་རེད། 

 དེ་བཞིིན་ཨི་མདོ་ལ་ཆོ་བཞིག་ནའང་ཁྱེེད་རང་ཚོའི་ད་ལྟ་ཡིི་

གེའི་ནང་བྲིས་པོ་ལྟར་དེ་སྔ་ཆོོས་རྒྱལ་ཚོའི་སྐབས་ལ་ལྷ་ས་ནས་དམག་

དཔུང་བཏིང་བའི་རིགས་རྒྱུད་ལས་མཆོེད་དེ་བསྡེད་པོའི་མི་རྒྱུད་རེད། 

མཁས་གྲུབ་རྗེེས་མཛད་པོའི་རྣམ་ཐར་ཞིིག་ནང་སྔར་ཆོོས་རྒྱལ་ཚོའི་

སྐབས་ལ་བོད་ཀྱིི་མངའ་འབངས་སུ་གཏིོགས་པོ་ཞིེས་གསལ་པོོ་བྱས་ཏིེ་

བཀདོ་འདུག མཁས་གྲུབ་རནི་པོ་ོཆོསེ་སྲིདི་དནོ་གྱི་ིསྐད་ཆོ་བཤད་པོ་

མནི་པོར་དངསོ་ཡིདོ་གནས་ཚུལ་བཤད་པོ་རདེ། བར་ལམ་བདོ་སལི་

བུར་ཕྱིནི་པོ་རདེ། ཕྱིསི་སུ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་ཚུགས་པོའ་ིསྐབས་ལ་

མདོ་སྨོད་ཁུལ་རྒྱ་བོད་ཧོར་གསུམ་ཞིེས་པོའི་ཧོར་ཁོངས་སུ་བརྩོི་གི་

མདེ་དམ། གསལ་པོ་ོཤསེ་ཀྱིི་མ་ིའདུག 

 སྐུ་འབུམ་མཁན་པོོ་སོགས་རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆོེས་ཐད་ཀར་བསྐོ་

གཞིག་བྱདེ་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། ཡིང་སྐབས་ར་ེལྷ་ས་ནས་ག་ོགནས་ཀྱི་ིམངི་

སྤྲོད་པོ། སྐབས་ར་ེདནོ་བྱདེ་པོ་བཏིང་བ་འདྲེ་མ་གཏིགོས། ཡུལ་གྱི་ིདཔོནོ་

པོོ་ལས་བྱེད་གཏིན་སྡེོད་ཀྱིི་འབྲེལ་བ་ཡིག་པོོ་ཞིིག་བྱུང་ཡིོད་པོ་མ་རེད། 

ད་ེཚ་ོནོར་འཁྲུལ་ཆོནེ་པོ་ོརདེ། དག་ེའདུན་ཆོསོ་འཕལེ་གྲྭ་སར་ཡིདོ་པོའ་ི

སྐབས་ལ་ང་ཚ་ོཨི་མདོ་ཚོས་བོད་དབུས་གཙང་གཞུང་ལ་བློོ་གཏིད་ཆོེན་
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པོོ་བཅོལ་གྱིི་ཡིོད་པོ་རེད་དེ་བོད་དབུས་གཙང་གཞུང་ནས་ལྟ་རྟེོག་ཡིག་

པོོ་གནང་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འདུག་པོས་བློོ་ཕམ་ཡིོད་ཅེས་དགེ་འདུན་ཆོོས་

འཕེལ་གྱིིས་དགེ་བཤེས་ནང་ཁུལ་ཤོད་ཀྱིི་ཡིོད་ཅེས་དགེ་འདུན་རྒོན་པོ་

ཚསོ་ང་ལ་ཤདོ་ཀྱི་ིའདུག ད་ེདངསོ་གནས་རདེ། 

 དེ་སྔ་བོད་གཞུང་ནས་ཁྱེབ་ཆོེན་པོོའ་ིལྟ་རྟེོག་མ་ཐུབ་པོར་ནོར་

འཁྲུལ་ཆོེན་པོོ་བྱུང་བ་དེ་ང་ཚོས་ནོར་འཁྲུལ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱིི་

ཡིདོ། ང་ཚ་ོརྒྱ་གར་ནང་སླབེས་པོ་དང༌། ང་ཚོའ་ིབཀའ་ཤག་ག་ིསྒྲིགི་

འཛུགས་འདིས་ནུས་པོ་ལྡང་གི་མེད་པོའི་ངོས་འཛིན་གསལ་པོོ་བྱས་ཏིེ་

བཙན་བྱོལ་གཞུང་གི་ངོ་བོ་ཆོོལ་ཁ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིིལ་བའི་བོད་

གཞུང་གཅགི་ལ་ངསོ་འཛནི་བྱདེ་རྒྱུ་གཏིན་འབབེས་བྱས། དའེ་ིབཀའ་

བློོན་ནང་ལའང་ཨི་མདོ་དང་དབུས་གཙང་ཁམས་པོ་བཅས་ཀྱིི་མི་ཡིོད། 

ཡིང་ཤསེ་བྱ་ཡིནོ་ཏིན་དང༌། རན་པོ་ོམདེ་བཞིནི་དུ་རྐུབ་སྟགེས་སྲུང་

མཁན་ལྟ་བུ་བྱས་ན་ཡིང་དགསོ་དནོ་གང་ཡིང་མདེ། ཆོལོ་ཁ་གསུམ་གའ་ི

མི་དགོས་ཀྱིི་ཡིོད་ཅེས་གང་འཚམས་ནས་ཆོོལ་ཁ་གསུམ་ལ་རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ོཆོ་ེགསུམ་དགསོ་པོའ་ིབཟི་ོའདྲེ་པོ་ོབྱས་ན་དགསོ་པོ་གང་ཡིང་མདེ། ད་ེ

ཅལོ་ཆུང་རདེ། 

 དཔོརེ་ན། དག་ེལུགས་ལ་ཆོ་བཞིག་ན་དགའ་ལྡན་ཁྲོ་ིཔོ་གསུམ་

དགོས་ཟིེར་བ་ལྟ་བུ་སུ་གཅིག་གི་བསམ་བློོའ་ིནང་ལའང་ཡིོད་པོ་མ་རེད། 

ད་ེགནས་ཚུལ་རྦད་ད་ེཐ་དད་རདེ། ཡིང་རྩོ་བའ་ིའགན་འཁུར་མཁན་ནང་

ལ་དབྱེ་བ་མདེ་པོ་ངསེ་པོར་དགསོ་པོ་མ་ཟིད། དམགིས་བསལ་མད་ོསྟདོ་
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སྨོད་ཀྱི་ིམ་ིདགོས་ཀྱི་ིའདུག་ཅསེ་ཤདོ་ཀྱི་ིཡིདོ། ད་ཆོ་ང་ཚོའ་ིབདོ་རྒྱལ་

ཁབ་ཆོེན་པོོའ་ིརང་བཙན་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་དེ་ཆོོལ་ཁ་གསུམ་ཚང་

མ་གཅགི་ཏུ་བསྒྲིལི་ཏི་ེདབྱ་ེབ་མདེ་པོར་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། 

 དེ་བཞིིན་དམངས་གཙོའི་བསྒྱུར་བཀོད་ཀྱིི་ཐོག་ནས་སྤྱིི་འཐུས་

འདམེས་བསྐ་ོབྱས་ཡིདོ་པོ་རདེ། རྒྱ་གར་ནང་མ་ིམང་ཉུང་ག་ིཆོ་ནས་

བརྩོསི་ན་སྟདོ་དབུས་གཙང་ཁུལ་གྱི་ིམ་ིམང་བ་དང༌། ཨི་མད་ོཉུང་ཤསོ་

ལྟ་བུ་རདེ་ད།ེ འནོ་ཀྱིང༌། མ་འངོས་པོར་བདོ་ཆོལོ་ཁ་གསུམ་འདྲེ་མཉེམ་

ཡིོང་རྒྱུའི་དོན་ལ་སྤྱིི་འཐུས་གྲོངས་ཀ་ཐོབ་ཐང་འདྲེ་མཉེམ་བྱས་ཏིེ་བཞིག་

ཡིདོ། ད་ེདང་ཆོབས་ཅགི་བདོ་དུ་ནང་པོའ་ིཆོསོ་ལུགས་ས་དག་ེབཀའ་

རྙིངི་བཞི་ིདང༌། མདརོ་ན་བནོ་དང་བཅས་པོའ་ིཆོསོ་རྒྱུད་ཁག་གཙ་ོཆོ་ེབ་

ལྔ་ཡིདོ་པོ་རདེ། ད་ེསྔ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་ིབློ་མ་བྱས་ཏི་ེ

ཆོགས་པོ་རདེ། 

 སྤྱིི་ཚོགས་རྙིིང་པོའི་སྐབས་ལ་གཞུང་ཟིེར་ནའང་ཕལ་ཆོེར་སྒོེར་

པོ་ཞིགི་ཡིནི་ན་སྒོརེ་པོའ་ིཁྱེམི་ཚང་ལྟ་བུ་དང༌། བློ་མ་ཞིགི་ཡིནི་ན་དེའ་ི

བློ་བྲང་རྒྱ་བསྐྱེད་ནས་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་པོ་ལྟ་བུ་ཆོགས་ཡིོད་

རདེ། ད་ེང་ཚ་ོསྡུག་དྲེགས་པོ་མ་རདེ། སྤྱིརི་བཏིང་སྐབས་ད་ེདང་དེའ་ི

གནས་དུས་ཀྱི་ིཐགོ་ནས་ད་ེལྟར་བྱུང་བ་རདེ། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་ཐགོ་

མར་ཆོགས་ཡིོང་དུས་དགེ་ལུགས་པོའི་བློ་མ་ཞིིག་གི་ཐོག་ནས་བྱུང་བར་

བརྟེནེ་དམགིས་བསལ་དག་ེལུགས་པོ་དང་འབྲལེ་བ་ཆོགས་པོ་རདེ། རྒྱ་

གར་ནང་འབྱོར་སྐབས་དེས་འགྲོིགས་ཀྱིི་མི་འདུག་པོས་རིས་མེད་ཅིག་
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དགསོ་ཀྱི་ིའདུག་ཅེས་སྲིདི་བྱུས་གསར་པོ་ཞིིག་བཏིངི་པོ་ཡིིན། 

 ཆོོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱིི་སྤྱིི་པོའི་གཞུང་ཚང་མར་ཐོབ་ཐང་འདྲེ་

མཉེམ་ཡིདོ་པོ་ཞིགི་ག་ིཐགོ་ནས་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ང་ཚོའ་ིསྲིདི་བྱུས་

གསར་པོ་འད་ིལ་ཆོལོ་ཁའ་ིདབྱ་ེབ་དང༌། ཆོསོ་ལུགས་ཀྱི་ིདབྱ་ེབ་མདེ་

པོར་རིས་མེད་རྩོམ་ཟིན་བོད་རིགས་ཡིོངས་རྫོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིིལ་བའི་

རང་བཙན་ད་ེང་ཚོའ་ིབསྒྲུབ་བྱའི་དམགིས་ཡུལ་དུ་བཟུང་ག་ིཡིདོ། 

 ད་ཕན་ལོ་ཉེི་ཤུ་ཙམ་སོང་རིང་འཛམ་གླེིང་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོོ་གི་

ཡིདོ་པོ་རདེ། རྒྱ་མརི་ཆོ་བཞིག་ནའང་དགྲོ་གཉེནེ་ལ་ཕྱིནི། གཉེནེ་དགྲོ་ལ་

ཕྱིནི་པོ་རདེ། འཛམ་གླེངི་འཕ་ོའགྱུར་གྱིསི་རྐྱེནེ་པོས་ད་ེསྔ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱདེ་

མཁན་དངེ་སང་མི་དགའ་བ་བྱདེ་པོ་དང༌། ད་ེསྔ་དགའ་པོ་ོབྱདེ་མཁན་དངེ་

སང་མ་ིདགའ་བ་བྱདེ་པོ་སགོས་འགྱུར་འགྲོ་ོག་ིཡིདོ་པོ་རདེ། བདོ་དནོ་

འདི་བོད་པོའི་དོན་དག་ཡིིན་སྟབས་བོད་པོས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་པོ་

མ་གཏིགོས། ཨི་མ་ེར་ིཀ་དང༌། རྒྱ་གར་གྱིསི་ཐག་གཅདོ་བྱདེ་མི་ཐུབ་ལ། 

དགྲོ་བསོ་ཀྱིང་ཐག་གཅདོ་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ། རགོས་བྱདེ་མཁན་བྱུང་

ན་ཡིང་རགོས་བྱདེ་པོའ་ིརྗེསེ་ལ་རྒྱུགས་དགསོ་པོ་གང་ཡིང་མདེ། 

 དཔོརེ་ན། ཨུ་རུ་སུར་ཆོ་བཞིག་ན་ཐགོ་མར་ང་ཚརོ་དགྲོའ་ིརྣམ་

འགྱུར་བསྟན་གྱི་ིཡིདོ་པོ་དང༌། ཨི་མ་ིར་ིཀས་སྐབས་དརེ་ང་ཚརོ་རྒྱབ་

སྐྱརོ་རགོས་རམ་གང་འཚམས་བྱེད་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། འནོ་ཀྱིང༌། ང་ཚརོ་

རོགས་བྱེད་ཀྱིི་འདུག་ཅེས་པོའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེེན་ནས་དེའི་མཇུག་ལ་

རྒྱུགས་དགསོ་པོའང་མདེ། དུས་ད་ལྟ་ཕན་འཛམ་གླེངི་འདིར་འཕ་ོའགྱུར་
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མང་པོོ་ཕྱིིན་སོང་སྟེ་ང་ཚོའི་རྩོ་བའི་སྲིིད་བྱུས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏིོང་

དགསོ་པོའ་ིརྒྱུ་མཚན་རྩོ་བ་ནས་མདེ། སྲིདི་བྱུས་ཡིང་དག་པོ་ཡིནི་བསམ་

གྱི་ིའདུག སྲིདི་བྱུས་ཡིང་དག་པོ་ཡིནི་པོའ་ིབདནེ་མཐུའ་ིནུས་པོ་ཇ་ེཆོ་ེ

ཇ་ེཆོརེ་འགྲོ་ོག་ིའདུག ང་ཚོའ་ིཕྱི་ིལོགས་ཀྱི་ིསྲིདི་བྱུས་འད་ིཡིང་དག་པོ་

བྱུང་འདུག་བསམས་ནས་ང་རང་ཡིང་སྤེབོས་པོ་བསྐྱདེ་ཀྱིི་འདུག་ལ། བློ་ོ

སྟབོས་ཀྱིང་ཆོ་ེརུ་འགྲོ་ོག་ིའདུག 

 ད་ེབཞིིན་དུ་ང་ཚོའ་ིནང་ཆོལོ་ཁ་དང༌། ཆོསོ་ལུགས་ཀྱི་ིསྲིདི་

བྱུས་འཛིན་སྟངས་དེ་ཡིང་ཡིང་དག་པོ་ཡིིན་སྙིམ་ནས་ཕྱིི་ནང་གི་མི་སུ་

ཞིིག་ནས་བློོ་མ་རང་བའི་སྐད་ཆོ་བྱུང་ནའང་ང་ཚོའི་གདོང་སྦས་དགོས་

པོ་དང༌། ང་ོདམའ་དགསོ་པོ་ཏིལི་འབྲུ་ཙམ་མདེ་སྙིམ་པོའ་ིསྤེབོས་པོ་ཡིདོ། 

མི་སུ་འདྲེ་ཞིིག་ཡིིན་རུང་ཡིི་གེའི་ཐོག་ནས་འགྲོེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་ཨིེ་

ཡིདོ། ངག་ཐགོ་ནས་འགྲོལེ་བཤད་རྒྱག་དགསོ་ཨི་ེཡིདོ། ང་ཚ་ོམཉེམ་

དུ་བསྡེད་ད་ེཆོལོ་ཁ་གསུམ་གྱི་ིདབྱ་ེབ་མདེ་པོ་དང༌། ཆོོས་ལུགས་ཀྱི་ིདབྱ་ེ

བ་མདེ་པོའ་ིའགྲོལེ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུར་ང་ཚ་ོང་ོདམའ་དགསོ་པོ་དང༌། མད་ོ

སྦུག་བྱདེ་དགསོ་པོའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཏིལི་འབྲུ་ཙམ་ཡིང་མདེ། ད་ེཚ་ོང་ཚོའ་ིརྩོ་

བའ་ིསྲིདི་བྱུས་རདེ། 

 ཨི་མད་ོདང༌། ཁམས་པོ་རྣམས་ནས་དེང་བསམ་བློ་ོགང་འདྲེ་

ཞིགི་གཏིངོ་དགསོ་ཟིརེ་ན། སྡེདོ་སའ་ིཆོ་ནས་བྱས་ན་ང་ཡིང་ཟི་ིལངི་སྐུ་

འབུམ་མ་སྤུ་ཧཕང་འགོ་ལ་སྡེདོ་མཁན་རདེ། ག་ོམངི་ཏིང་ལ་ཆོ་བཞིག་

ན། རྩོ་དནོ་བདོ་རྒྱ་ཁངོས་སུ་འཛནི་པོའ་ིསྲིདི་བྱུས་འདྲེ་འདྲེ་རདེ། ལུགས་
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སྲིལོ་ཐད་པོ་ེཅནི་དམར་པོ་ོདང༌། ག་ོམངི་ཏིང་རང་དབང་དམངས་གཙ་ོ

ཡིནི་པོ་རེད། བདོ་རྒྱ་ཁངོས་རདེ་ཟིརེ་མཁན་འདྲེ་འདྲེ་ཞིགི་ལ་གཅགི་ལ་

ང་ཚོས་མསོ་པོ་ོབྱས། གཅགི་ལ་ང་ཚསོ་དགྲོ་ལྟ་བུར་བལྟས་པོ་ཡིནི་ན་

ང་ཚོས་བོད་རང་བཙན་སྒྲུབ་པོའི་འཐབ་རྩོོད་ཀྱིི་ངོ་བོ་འདི་ལྟ་བའི་འཐབ་

རྩོདོ་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་ལ་ཕྱིནི་པོ་རདེ། ག་ོམངི་ཏིང་ག་ིལས་ཀ་བྱདེ་སྟངས་ལ་

བལྟས་ན་བདོ་མ་ིནང་ཁུལ་དཀྲུག་ཤངི་དང༌། དངུལ་གྱི་ིཐགོ་ནས་ཁ་བྲལ་

གཏིངོ་བ་སགོས་ལས་ཀ་བཙགོ་པོ་བྱདེ་ཀྱི་ིའདུག 

 གཉེིས་ནས་བོད་རང་བཙན་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་འཐབ་རྩོོད་ནི་ལྟ་བའི་

ཆོ་ནས་མནི་པོར་རྩོ་དནོ་ཞིགི་ལ་ཐུག་ཡིདོ་སྟབས། ང་ཚསོ་ག་ོམངི་ཏིང་

ག་ིཐགོ་ལ་སྲིདི་བྱུས་འཛནི་སྟངས་འདི་ཤནི་ཏུ་གལ་ཆོནེ་པོ་ོའདུག མ་ི

འགའ་ཤས་ད་ེསྔ་རྒྱ་མ་ིདང་འབྲལེ་བ་ཡིདོ་པོ་དང༌། རྒྱ་མིའ་ིམི་སརེ་ལྟ་བུ་

ཆོགས་ཏིེ་བསམ་བློོའ་ིནང་ལ་དོ་སྣང་མ་བྱུང་བའི་ལྷོད་ཡིངས་ཡིོང་སྲིིད་

ཀྱི་ིརདེ། ད་ེཁག་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། ད་ཆོ་ངསེ་པོར་དུ་གཟིབ་གཟིབ་བྱདེ་

དགསོ། མ་ནརོ་བ་ཞིགི་བྱདེ་དགསོ། འད་ིགནད་འགག་ཆོནེ་པོ་ོཞིགི་ལ་

ཐུག་ཡིདོ། 

 གོ་མིང་ཏིང་གི་གནས་ཚུལ་འདི་ང་རང་ཚོ་བོད་སྤྱིི་པོའི་རྩོ་དོན་

ཞིགི་དང༌། ལྟ་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཞིགི་ལ་ཐུག་པོ་རདེ། ང་ཚོའ་ིསྲིདི་བྱུས་

ཟིནི་སྟངས་ད་ེའདྲེ་ཡིནི། སྲིདི་བྱུས་ད་ེལག་ལེན་འགལེ་སྟངས་ལ་མ་

ལན་མ་འགྱིདོ་པོའ་ིཐབས་ཤསེ་ཡིདོ་རྒུ་རྩོལ་སྤྲུགས་བྱས་ཡིདོ། ག་ོམངི་

ཏིང་རང་ལ་ང་ཚསོ་ཐད་ཀར་འབྲལེ་བ་བྱས་ཡིདོ། 
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 འཛམ་བུ་གླེིང་འདིའི་སྒོང་ལ་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཟིེར་བའི་སྐད་

ཆོ་དངེ་ཀུན་ལ་གྲོགས་ཤངི་གྲུབ་པོ་དང༌། ཀུན་གྱིསི་ད་ོསྣང་བྱདེ་དགསོ་

པོའི་སྲིིད་བྱུས་གསར་པོ་འདི་འདྲེ་ཞིིག་དར་བའི་སྐབས་ལ་ཡིིན་དུས་

གོ་མིང་ཏིང་ཁོ་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཡིིན་ནའང་ཕྲེན་བུའི་བསམ་བློཽ་གསར་

པོ་ཞིིག་གཏིོང་གི་མེད་དམ་སྙིམ་ནས་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་མ་བྱས་པོ་མིན། 

ཐབས་ཤསེ་བྱས་པོ་ཡིནི་ནའང༌། རྒྱ་རྒོན་ཁ་ཤས་ཀྱི་ིཀློད་པོ་མཁྲོགེས་

ཐག་ཆོོད་དེ་དེ་སྔའི་བསམ་ཚུལ་ཁོ་ནའི་ཐོག་ཏུ་ལྐུག་པོ་ཨུ་ཚུགས་བྱེད་

པོ་མ་གཏིོགས། ང་ཚོའ་ིབསམ་ཚུལ་ལ་ཉེན་ཤསེ་ག་ོཤསེ་གུ་ཡིངས་ཀྱི་ི

བསམ་བློ་ོརྩོ་བ་ནས་མ་ིའདུག 

 དརེ་བརྟེནེ། ང་ཚོའ་ིདྲེལི་བསྒྲིགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ིམངི་ཐགོ་

ནས་མཐའ་གསལ་མཐིལ་མཐོང་གི་གནས་ལུགས་གསལ་བསྒྲིགས་བྱེད་

དགསོ་པོ་བྱུང་བ་རདེ། ང་རང་ཚ་ོཨི་མད་ོཚང་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱིསི་གནད་

དནོ་འད་ིདག་གསལ་རྟེགོས་དགསོ་པོ་ཞིགི་དང༌། འདི་གལ་ཆོནེ་པོ་ོཡིིན་

པོ་ཤསེ་དགསོ་པོ་ལས། ང་ཚོས་རང་དགར་དགའ་མནི་དགའ་མདོག་ག་ི

སྐད་ཆོ་བཤད་པོ་ད་ེའདྲེ་རྩོ་བ་ཉེདི་ནས་མནི། ང་ཚ་ོསྒོརེ་གྱི་ིཐགོ་ནས་ག་ོ

མངི་ཏིང་ལ་སྡེང་སམེས་བྱེད་དགོས་དནོ་མདེ། ང་ཚོའ་ིརྩོ་དནོ་གཅགི་ལ་

ཐུག་པོ་དང༌། རྩོ་དནོ་གྱིི་སྲིདི་བྱུས་གཅགི་ལ་ཐུག་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་བསམ་

པོ་ད་ེངསོ་འཛནི་གསལ་པོ་ོབྱདེ་དགསོ། 

 ང་རང་ཚོས་ཁ་གཏིད་གཅོག་ས་མི་རིགས་དེ་ཤུགས་ཆོེན་པོོ་

རདེ། དངེ་སང་རྒྱ་མསི་འཛམ་གླེངི་གང་སར་ཕྱི་ིའབྲལེ་གྱི་ིསྲིདི་བྱུས་གུ་
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ཡིངས་པོ་ོདང༌། རྒྱ་ཆོནེ་པོོའ་ིབསམ་བློ་ོབཏིང་ནས་རྒྱ་མིའ་ིསྲིདི་བྱུས་

ཐགོ་ལ་རྒྱལ་ཁ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཐབོ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ད་ེག་ནང་

བཞིནི་རྒྱ་ནག་ལ་འབྲལེ་བ་བྱདེ་མཁན་དང༌། རྒྱ་ནག་ག་ིལམ་འགྲོརོ་

དགའ་པོོ་བྱེད་མཁན་གྱིི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོོ་ཞིིག་གིས་ཤུགས་མ་ཐུབ་

ཀྱིསི་བདོ་དནོ་གྱིི་ཐགོ་ལ་རྒྱང་ཐག་རངི་དུ་འགྲོ་ོབ། དཔོརེ་ན། གཙ་ོབ་ོཨི་

མ་ིར་ིཀ་ལྟ་བུ་ད་ེའདྲེ་ཕྲེན་བུ་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་ནའང༌། ང་ཚསོ་འད་ིརགིས་ལ་

སམེས་ཤུགས་ཆོག་དགསོ་དོན་རྩོ་བ་ནས་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། ང་ཚ་ོསེམས་

ཤུགས་ནམ་ཡིང་ཆོག་དགསོ་ཀྱི་ིམ་རདེ། བདོ་ཀྱི་ིགནད་དནོ་འད་ིདངསོ་

འབྲལེ་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པོ་གཅགི་དང༌། བདནེ་པོ་བདནེ་ཐུབ་ཀྱི་ིགནས་

ཚུལ་ཞིགི་ཡིནི་པོ་མ་གཏིགོས། ང་རང་ཚསོ་ཧམ་པོས་མ་ིབདནེ་རྫུན་སྒྲིགི་

བཤད་པོ་ཞིགི་རྩོ་བ་ནས་མ་རདེ། 

 དཔོརེ་ན། ང་རང་ལ་ཆོ་བཞིག་ན། བདོ་དནོ་གྱི་ིསྲིདི་བྱུས་སྐརོ་

ལ་རྒྱ་གར་དཔོནོ་རགིས་ཤགི་ཐུག་པོ་ཡིནི་ན་ཡིང༌། ངས་སྐད་ཆོ་གཅགི་

མ་གཏིགོས་གཉེསི་ཤདོ་ཀྱི་ིམདེ། ང་ཚ་ོབདོ་རགིས་ནང་ཁུལ་ཐུག་སར་

ཡིང་སྐད་ཆོ་གཅགི་མ་གཏིགོས་གཉེསི་ཤདོ་ཀྱི་ིམདེ། རྒྱ་མ་ིལ་དགའ་པོ་ོ

བྱདེ་མཁན་གྱི་ིམི་ད་ེའདྲེ་ཐུག་ག་ིའདུག་པོ་ད་ེཚ་ོདང༌། ད་ེབཞིནི་ཨུ་རུ་

སུའ་ིམ་ིཚགས་པོར་རྒྱག་མཁན་དང༌། ཨི་མ་ིར་ིཀའ་ིམ་ིསུ་འདྲེ་ཞིིག་

ཐུག་ན་ཡིང༌། ངས་སྐད་ཆོ་གཅགི་མ་གཏིགོས་གཉེསི་ཤདོ་ཀྱི་ིམདེ། 

 ད་ེགང་ཡིནི་ཟིརེ་ན། ང་ཚོའ་ིགནས་ཚུལ་འད་ིབདནེ་པོ་བདནེ་

ཐུབ་ཀྱི་ིགནས་ཚུལ་ཞིགི་དང༌། མང་ཡིང་ཉུང་ཡིང་མ་ིས་ཡི་དྲུག་ག་ིབད་ེ
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བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ིགནས་ཚུལ་གཅགི་ཡིནི་པོ་མ་གཏིགོས། ད་ེལས་ལྷག་

པོའ་ིལུགས་སྲིོལ་རྙིངི་པོའ་ིཐགོ་ནས་སྐད་ཆོ་བཤད་པོ་དང༌། རྒྱལ་བ་རནི་

པོ་ོཆོེའ་ིཐབོ་ཐང་ཐགོ་ནས་སྐད་ཆོ་བཤད་པོ་ད་ེའདྲེ་རྩོ་བ་ནས་མནི། བདོ་

མི་མང་རྣམས་ལ་དེ་སྔ་བོད་རང་བཙན་ཡིོད་པོའི་སྐབས་ལས་ཀྱིང་ལྷག་

ཙམ་གྱིི་བོད་ནང་ལ་བདེ་སྐྱིད་དངོས་འབྲེལ་ཡིོད་པོ་ཡིིན་ན་ང་ལ་བསམ་

འཆོར་རྩོ་བ་ནས་མདེ། ད་ེདངསོ་གནས་དྲེང་གནས་ཁ་ཞི་ེགཉེསི་མདེ་

ཀྱིི་བསམ་ཚུལ་ཡིིན་མ་གཏིོགས་ངས་འདྲེ་ཆོགས་པོོ་བཤད་པོ་རྩོ་བ་ཉེིད་

ནས་མནི། 

 འཛམ་བུ་གླེིང་འདིའི་སྒོང་ལ་མ་གཞིི་སྐབས་འགར་སྟོབས་དང༌། 

ནུས་པོའ་ིཐགོ་ནས་བདནེ་པོ་ཟིརེ་བ་དརེ་རྒྱལ་ཁ་མ་ཐབོ་པོ་དང༌། སྐབས་

ར་ེརྫུན་པོ་དརེ་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པོ་འགའ་ཞིགི་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་ན་ཡིང༌། སྙུགས་

བསྲིིངས་ཏིེ་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་ཕྱིིན་པོའི་སྐབས་སུ་རིམ་པོས་བདེན་པོའི་

རྒྱལ་ཁ་ད་ེནུས་ཤུགས་ཆོ་ེརུ་འགྲོ་ོག་ིཡིདོ་པོ་རདེ། དཔོརེ་ན། ལ་ོཉེ་ིཤུ་

ཐམ་པོའ་ིགངོ་ལ་ཆོ་བཞིག་ན། རྒྱ་མསི་བདོ་དང་བོད་དནོ་ཟིརེ་བ་མར་མ་ེ

ལྟ་བུ་ནག་སུབ་བཏིང་སྟ་ེརྩོ་མདེ་བཟིསོ་པོ་རདེ། ད་ེདུས་ཨི་མ་ེར་ིཀས་

མཚོན་པོས་རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ཞིིག་གིས་ཁ་ོརང་ཚོས་རྒྱ་མི་ལ་ང་ོརྒོོལ་བྱེད་

པོའི་རྩོ་བའི་སྲིིད་བྱུས་དེའི་ཡིན་ལག་གི་གྲོས་སུ་བོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་

པོའ་ིགནས་ཚུལ་ཞིགི་བྱུང་བ་རདེ། སྲིདི་དནོ་གྱི་ིཐོག་ནས་ལྟ་རྟེགོ་དང༌། 

ད་ོསྣང་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། 

 ད་ཆོ་ལ་ོཉེི་ཤུ་ཕྱིིན་པོའི་རྗེེས་ལ་རྒྱ་ནག་ལ་ང་ོརྒོོལ་བྱེད་པོའི་སྲིིད་
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བྱུས་ཆོེན་པོོ་དེའི་ཡིན་ལག་གི་ཐོག་ནས་བོད་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་པོའི་

གནས་ཚུལ་ད་ེའགྱུར་བ་རདེ། དའེ་ིཆོ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཚསོ་བདོ་དནོ་གྱི་ི

ཐོག་ལ་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་རོགས་རམ་བྱེད་ཤུགས་ཆུང་དུ་ཕྱིིན་པོའི་

བཟི་ོའདྲེ་པོ་ོརདེ། ཕྱིགོས་གཞིན་ཞིགི་ནས་བལྟས་པོ་ཡིནི་ན། ལ་ོཉེ་ིཤུའ་ི

གངོ་ལ་བདོ་དནོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་མཁན་དང༌། བདོ་དནོ་ལ་སྐད་ཆོ་ཤདོ་

མཁན་ཕལ་ཆོ་ེབ་སྲིིད་དནོ་གྱི་ིབསམ་བློ་ོགཏིངོ་མཁན་ཤ་སྟག་རདེ།

 ལོ་ཉེི་ཤུ་ཕྱིིན་པོའི་རྗེེས་ལ་བོད་དོན་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་དེ་ཚ་ོ

བདོ་ཀྱི་ིཤསེ་རགི་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིམ་ིརགིས་ད་ེལ་ཁྱེད་ཆོོས་ཤགི་འདུག་

བསམ་པོའ་ིསྒོ་ོནས་དནོ་དམ་གྱི་ིཤ་ཚ་དང༌། ད་ོསྣང་ཞིགི་སླབེས་ཡིངོ་ག་ི

ཡིདོ། ང་ཚ་ོལ་བདནེ་པོ་མདེ་པོ་དང༌། ད་ེསྔ་ ༥༩ ལའོ་ིཟིངི་འཁྲུག་དེ་རྒྱལ་

ཁབ་ཆོནེ་པོ་ོཞིགི་ག་ིབདེ་སྤྱིདོ་འགོ་ནས་བྱུང་བ་ཡིནི་ན། སྲིིད་དནོ་གྱིི་དུས་

སྐབས་ད་ེཡིལོ་བའ་ིརྗེེས་ལ་བདོ་དནོ་བརླག་ཚར་བ་རདེ།

 འནོ་ཀྱིང༌། ང་ཚོའ་ིགནས་ཚུལ་འད་ིབདནེ་པོའ་ིགནས་ཚུལ་ཡིནི་

པོར་བརྟེནེ། ལ་ོཉེ་ིཤུ་སངོ་བའ་ིརྗེསེ་ལ་སྲིིད་དནོ་ལ་ད་ོསྣང་མདེ་པོ་དང༌། 

འགྲོོ་བ་མིའི་ལྟ་སྤྱིོད་བཟིང་པོོ་ལ་དགའ་མོས་ཡིོད་པོའི་མིས་རང་བཞིིན་

གྱིསི་བདོ་པོའ་ིཤསེ་རགི་ལ་དཽ་སྣང་དང༌། བདོ་མ་ིརགིས་ལ་ད་ོསྣང་བྱས་

ཏིེ་བོད་མིར་ཤ་ཚ་སླེབས་པོ་འདི་ང་ཚོ་ལ་བདེན་པོ་ཡིོད་པོའི་རྐྱེེན་གྱིིས་

བྱུང་བ་རདེ། སྲིདི་དནོ་གྱི་ིགནས་ཚུལ་གྱི་ིཆོ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ཤས་

ཀྱིསི་བདོ་དནོ་ལ་ད་ོསྣང་ཆུང་དུ་གཏིངོ་ག་ིཡིདོ་ནའང༌། མ་ིས་ཡི་དྲུག་ག་ི

བདེ་སྡུག་ཐོག་གི་བདེན་པོའི་གནས་ཚུལ་ཡིིན་པོ་འདི་ལ་ད་དུང་ཡིང་
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རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་ཡིངོ་རྒྱུར། ང་ཚ་ོསམེས་ཤུགས་ཆོག་དགསོ་དོན་རྩོ་

བ་ནས་མདེ། 

 ད་དུང་བསམ་བློ་ོཞིགི་བཏིང་ན། ༡༩༥༩ ལ་ོརྒྱ་མསི་བདོ་དུ་དྲེག་

གནནོ་བྱདེ་སྐབས་རྒྱ་མིའ་ིའག་ོཁྲོདི་ཚོའ་ིབསམ་བློོའ་ིནང༌། ལ་ོཉེ་ིཤུ་ཙམ་

ཕྱིིན་པོའི་རྗེེས་ལ་ད་ལྟའི་བོད་དོན་གྱིི་གནས་སྟངས་འདི་འདྲེ་ཞིིག་ཡིོང་

ག་ིརདེ་བསམ་པོ་རྩོ་བ་ནས་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། རྒྱ་མིའ་ིབསམ་བློོའ་ིནང་བདོ་

ཡིོངས་རྫོགས་ལ་བཅིངས་བཀྲོལ་དམག་མིས་དྲེག་གནོན་བྱས་ཏིེ་གསོད་

དགསོ་བསད། གཏུབ་དགསོ་བཏུབ། བཙནོ་ལ་འཇུག་དགོས་པོ་བཙནོ་

འཇུག་བྱས། བདོ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སྤྱི་ིཚགོས་རྙིངི་པོའ་ིབསམ་བློ་ོམ་འགསོ་

པོ་དང༌། གསར་བརྗེེའ་ིསླབོ་གས་ོམཐལི་ཕྱིནི་པོ་བཏིང༌། རྒོན་གཞིནོ་བར་

ལ་འབྲལེ་མཚམས་གཙང་མར་བཅད། ཏཱ་ལའ་ིབློ་མས་མཚནོ་པོས་ཕྱི་ིལ་

ཕྱིིན་པོའི་བཙན་བྱོལ་བ་ཉུང་ཤས་རྣམས་སྡུག་གྱིོང་དུ་བཏིང་སྟེ་བཞིག་ན། 

ལོ་ཇི་སོང་གི་ནུས་པོ་ཇེ་ཆུང་དུ་ཕྱིིན་ནས་འཇའ་ཡིལ་བ་བཞིིན་དུ་འགྲོི་གི་

རདེ་བསམ་པོའ་ིཚདོ་དཔོག་བྱས་ཡིདོ། 

 འནོ་ཀྱིང༌། ལ་ོཉེ་ིཤུ་སངོ་བའ་ིརྗེསེ་ལ་ཏཱ་ལའ་ིལགོ་སྤྱིདོ་པོ་དང་

མཉེམ་དུ་པོཎ་ཆོེན་ལོག་སྤྱིོད་པོ་ཞིེས་བོད་མི་མང་གི་མི་གྲོལ་ནས་ཕུད་

ཟིིན་པོ་ཞིིག་སླར་ཡིང་ཕྱིི་བདར་བཏིང་ནས་གཙང་མ་བཟིོ་དགོས་པོ་དང༌། 

སླར་ཡིང་ར་ེབ་རྒྱག་དགསོ་པོ་ཞིགི་ཆོགས་པོ་དང༌། བདོ་མ་ིས་ཡི་དྲུག་

རྒྱ་མསི་མནན་ནས་བསྡེད་ཡིདོ་ན་ཡིང༌། བདོ་དནོ་ཟིརེ་བའ་ིརྙིགོ་གྲོ་ད་ེད་

དུང་སེལ་མ་ཐུབ་པོར་བསྡེད་ཡིོད་པོ་ལ་རྒྱ་མིས་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་
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པོ་ཞིགི་ཆོགས་པོ་འད་ིང་ཚོའ་ིབདནེ་པོའ་ིགཟི་ིབརྗེདི་རདེ། 

 ད་ེབཞིིན་དུ་ ༥༩ ལརོ་དྲེག་གནོན་བྱས་པོའི་རྗེསེ་ལ་རྒྱ་མསི་

བདོ་ཀྱི་ིཆོསོ་ཀྱིསི་ཕན་ཐགོས་མདེ་པོ། སྤྱིི་ཚགོས་ལ་གནདོ་མཁན། རུལ་

པོ། ཤནི་ཏུ་ཐ་ཆོད་ཅགི་རདེ་ཅེས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དགག་པོ་བྱས་པོ་

རདེ། བདོ་མ་ིལྐུག་པོ་ཚསོ་ཆོསོ་ལ་རྨངོས་དད་བྱས་པོ་ཡིནི་ཤས་ཆོ་ེསྟ།ེ 

དངེ་སང་ལ་ོཉེ་ིཤུ་ཙམ་སངོ་བའ་ིརྗེསེ་ལ། འཛམ་གླེངི་ནང་ཚན་རིག་དང༌། 

ཤསེ་ཡིནོ་ཡིར་རྒྱས་ཡིདོ་པོ། ཀློད་པོ་གྲུང་པོ་ོཡིདོ་པོའ་ིམ་ིཚསོ་སྤྱིརི་ནང་

པོའ་ིཆོསོ་དང༌། ལྷག་པོར་བདོ་ཀྱི་ིནང་པོའ་ིཆོསོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱས་ཏི་ེའད་ིལ་

བྲ་ོབ་མྱོང་རྒྱུ་ཡིདོ་པོ་ཞིགི་དང༌། ཕན་ཐགོས་ཡིདོ་པོ་ཞིགི་ལ་ངསོ་འཛནི་

བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། 

 རྒྱ་མསི་བདོ་ནང་བདོ་ཀྱི་ིཆོོས་དང༌། ཤསེ་རགི་རྩོ་མདེ་བཟིསོ་

ན་འགྲོགིས་ཀྱི་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ་ད།ེ ད་ཆོ་ལ་ོཉེ་ིཤུའ་ིརྗེསེ་ལ་རྒྱ་

མིའི་བསམ་བློོའ་ིནང་མེད་པོའི་གནས་སྟངས་འདི་འདྲེ་ཞིིག་ཆོགས་ཡིོང་

ག་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ད་ེལྟར་ཡིངོ་བ་ན་ིརྒྱུ་མཚན་ལྡན་པོ་ཞིགི་དང༌། དངསོ་

ཡིདོ་གནས་ཚུལ་བདནེ་པོ་ཡིནི་པོའ་ིཐགོ་ནས་བྱུང་བ་རདེ། 

 དརེ་བརྟེནེ། སམེས་ཤུགས་ཆོག་མ་ིརུང༌། སམེས་ཤུགས་ཆོག་

ན་འགྲུབ་སྲིིད་པོ་ཞིགི་ཀྱིང་འགྲུབ་མ་ིཐུབ། སམེས་ཤུགས་ཆོནེ་པོ་ོཡིདོ་

ན་སྤྱིརི་བཏིང་འགྲུབ་མ་ིསྲིདི་པོ་ལྟ་བུ་ཞིགི་ཀྱིང་འགྲུབ་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། འད་ི

ནི་བོད་སྤྱིི་པོའི་རྩོ་དོན་ཡིིན་པོས་ལན་དགུ་ཆོད་མཐུད་ཟིེར་བའི་དཔོེ་ལྟར་

སེམས་ཤུགས་མ་ཆོག་པོ་བྱ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆོེན་པོོ་ཡིིན་པོས་འདི་ཚོ་
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ཁྱེདེ་རང་ཚོའ་ིསེམས་ལ་ངསེ་པོར་བྱ་དགསོ། 

 དེ་ནས་ད་རེས་ཉེེ་ཆོར་གནས་ཚུལ་ཟིང་ཟིིང་ཕྲེན་བུ་བྱུང་བ་རེད། 

དེས་རྐྱེེན་པོས་ང་བློ་ོཕམ་བྱུང་མེད་དམ་སྙིམ་པོའི་ཁྱེེད་རང་ཚོར་བློ་ོདོགས་

ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་པོ་རེད་ད།ེ བློ་ོཕམ་གང་ཡིང་མདེ། ང་ཚ་ོམ་ིགཅགི་པོ་རདེ། 

མའི་ིསྤྱི་ིཚགོས་ནང་སྡེདོ་དུས་རྙིགོ་གྲོ་རྒྱུན་དུ་ཡིངོ་ག་ིརདེ། ད་ཕན་ལ་ོཉེ་ི

ཤུའ་ིརངི་ལ་ཡིང་རྙིགོ་གྲོ་བྱུང་ཡིདོ། ད་དུང་མ་འངོས་པོར་རྙིགོ་གྲོ་ཡིངོ་

ག་ིརདེ། མའི་ིལུས་བློངས། མའི་ིསྤྱི་ིཚགོས་ནང་གནས་དགསོ་པོའ་ིཚ་ེ

རྙིོག་གྲོ་སངས་ཀྱིིན་སངས་ཀྱིིན་ཡིོང་གིན་ཡིོད་གིན་བྱ་རྒྱུ་ཆོོས་ཉེིད་རེད། 

ཡིོང་མི་སྲིིད་པོ་ཞིིག་བྱུང་བ་མིན་པོས་ང་སེམས་ཤུགས་ཆོག་གི་མི་

འདུག 

 དཀའ་ངལ་དང༌། རྙིགོ་གྲོ་བྱུང་ན་གདངོ་ལནེ་བྱདེ་དགསོ་པོ་མ་

གཏིགོས། ད་ེལ་གཡིལོ་ཐབས་བྱདེ་མ་ིརུང༌། གདངོ་ལནེ་བྱདེ་སྟངས་ད་ེ

ཡིང༌། ཧམ་པོ་བཤད། ཐུབ་ཚདོ་བཤད་པོ་མ་ཡིནི་པོར། རྒྱུ་མཚན་ལྡན་

པོ་དང༌། དྲེང་བདནེ་གྱི་ིཐགོ་ནས་བྱདེ་དགོས། ཚུར་ངར་པོ་ོབྱས་པོ་ལ། 

ཕར་ཡིང་ད་ེབཞིནི་བྱས་ཏི་ེགྲོི་དང༌། མ་ེམདའ་རྒྱག་རསེ་བྱས་ན་ཅོལ་ཆུང་

རདེ། དགསོ་པོ་གང་ཡིང་མདེ། རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པོའ་ིགསལ་བཤད་བྱས་

པོ་ལ་ཉེན་ཤེས་མེད་པོར་ཚུར་ཧམ་རྩོོད་བྱས་ཏིེ་མངོན་སུམ་ལ་བསྙིོན་པོ་

ཡིནི་ན་ད་ེལ་བློ་ོཕམ་དང༌། ཞུམ་པོ་བྱ་དནོ་མདེ། དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་

ལནེ་བྱདེ་པོ་མ་ིཡི་ིཁྱེད་ཆོསོ་ཤགི་ཡིནི་པོ་དང༌། དའེ་ིནང་ཚན་ནས་ནང་

པོ་སངས་རྒྱས་པོས་དཀའ་ངལ་ལ་གཡིལོ་ན་མ་ིའགྲོགིས། ད་ེའདྲེ་བྱས་ན་
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ཐེག་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིགཞུང་ནས་བཤད་པོའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔོའི་ཉེམས་

ལནེ་བྱདེ་སྟངས་ཀྱི་ིམཚན་ཉེདི་མ་ཚང་བ་ཡིནི། ད་ེན་ིརྙིགོ་གྲོ་མང་ཙམ་

བྱུང་ན་ཡིག་པོ་ོརེད། ང་ཚརོ་འགྲོལེ་བཤད་མང་ཙམ་རྒྱག་རྒྱུའ་ིག་ོ

སྐབས་ཡིངོ་ག་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའདུག 

 ད་རེས་ཚོགས་པོ་བཅུ་གསུམ་གྱིི་མི་ཚ་ོའདིར་ཡིོང་དུས་བཀའ་

ཤག་དང༌། ཚགོས་གཙ་ོགཉེསི་ལ་ཡིག་པོ་ོརདེ་ལབ་རྒྱུ་བྱུང༌། གང་ཡིནི་

ཟིརེ་ན། བློ་ོམ་རང་བ་དང༌། དགོས་པོ་རྣམ་རྟེགོ་མང་པོ་ོཞིགི་སྐད་ཆོ་དྲེ་ི

བར་ཡིངོ་བ་ད་ེརྩོ་བ་ཆོནེ་པོ་ོརདེ། ད་ེདག་ལ་ང་ཚསོ་གཅགི་ནས་གཉེསི་

སུ་བགྲོངས་ཏིེ་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པོའི་འགྲོེལ་བཤད་སྤེོབས་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིཐོག་

ནས་རྒྱག་རྒྱུ་དང༌། ངམོས་འསོ་པོའ་ིདུས་ཚདོ་བྱུང་བ་རདེ་ཅསེ་ཟིརེ་རྒྱུ་

བྱུང༌། ད་ེའདྲེས་རྐྱེནེ་པོས་ང་བློ་ོཕམ་དང༌། གུ་དགོ་བྱུང་མདེ་དམ་སྙིམ་

པོའ་ིཁྱེདེ་རང་ཚསོ་བློ་ོགཡིངེ་བྱདེ་མ་ིདགོས། 

 ཁྱེདེ་ཚསོ་བརྟེན་བཞུགས་འབུལ་དགོས་ཟིརེ་ཡིང༌། ད་རསེ་

བརྟེན་བཞུགས་དགསོ་ཀྱི་ིམ་རདེ། རྗེསེ་སུ་དུས་སྐབས་བྱུང་ན་བལྟ་ཆོགོ་

ག་ིརདེ། བརྟེན་བཞུགས་ཀྱི་ིཆོ་ོག་ལ་མ་ལྟསོ་པོར་ཁྱེདེ་རང་ཚསོ་ཁ་ཞི་ེ

གཉེིས་མེད་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོོ་ཆོེ་རེ་བ་རྒྱག་ས་ཡིིན་པོས་ཚེ་རིང་

པོ་ོཡིངོ་བ་ཤགོ་ཅསེ་ཟིརེ་བ་ད་ེག་བརྟེན་བཞུགས་ང་ོམ་ཡིནི། ད་ེསྐརོ་ཁྱེདེ་

རང་ཚ་ོབློ་ོགཡིངེ་བྱདེ་མ་ིདགོས། རྒྱལ་བ་རནི་པོ་ོཆོེ་མཁྲོགེས་ཐག་ཆོདོ་

ཅགི་ཡིདོ་སྙིམ་དུ་བློ་ོབད་ེཔོ་ོབྱས་ནས་སྡེདོ། སྐད་ཆོ་མང་པོ་ོབྱུང་ན་ཞུམ་

ཆོགོ་ཆོགོ་ཅགི་ཡིདོ་སྙིམ་པོ་གཏིན་ནས་བྱདེ་མ་ིདགསོ། 
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 བར་ལམ་གྱིི་གནས་ཚུལ་སྐོར་ཁ་སང་འདིར་ཚོགས་འདུ་བྱེད་

པོའ་ིསྐབས་ལ་གསལ་བཤད་གང་འཚམས་བྱས་པོ་རདེ། འནོ་ཀྱིང༌། 

གསལ་བཤད་བྱས་པོར་མ་ཉེན་པོར་མུར་མཛོག་བགྲོེངས་ཏིེ་ཤ་ལན་ལེན་

དགསོ་ཟིརེ་བ་ལྟ་བུ་ཤདོ་དུས་གནས་སྐབས་བྱ་ཐབས་མ་ིའདུག མ་ིཁངོ་

ཁྲོ་ོལངས་པོ་ལ་ཁག་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། རམི་པོས་ཁངོ་ཁྲོ་ོཞི་ིའཇགས་བྱུང་

བའ་ིམཚམས་ལ་ང་ཚོས་སྐད་ཆོ་ཤདོ་ས་ཡིངོ་གི་རདེ་བསམ་གྱི་ིའདུག 

 མཐའ་མ་ང་ཚོའ་ིསྐད་ཆོའ་ིབཞིག་མཚམས་ན།ི ཨི་ཁུ་ཚུལ་

ཁྲོིམས་རྐྱེེན་འདས་བྱུང་བའི་སྐོར་ཁྲོིམས་ས་ནས་ཐག་ཆོོད་བྱུང་བའི་

མཚམས་ལ། ཚགོས་ཁག་བཅུ་གསུམ་གྱི་ིམ་ིཚ་ོདང༌། ཆུ་བཞི་ིསྒོང་དྲུག 

ཆོགི་སྒྲིལི་ཚགོས་པོ། དབུས་གཙང་ག་ིམ།ི ད་ེབཞིནི་མད་ོསྟདོ་སྨོད་ཚང་

མའི་འཐུས་མི་ཡིདོ་པོའ་ིཚགོས་འདུ་གཞི་ིརྒྱ་ཆོ་ེཙམ་ཞིགི་འཚགོས། དའེ་ི

སར་བོད་གཞུང་གི་སྲིིད་བྱུས་ཀྱིི་ཐོག་ནོར་འཁྲུལ་ཏིིལ་འབྲུ་ཙམ་མེད་པོའི་

འགྲོལེ་བཤད་མཐལི་ཕྱིནི་པོ་བརྒྱབ། སྲིདི་བྱུས་ལ་ནརོ་འཁྲུལ་མདེ་ཀྱིང༌། 

ལས་བྱདེ་ར་ེཟུང་ག་ིཐགོ་ནས་ནརོ་འཁྲུལ་ཡིངོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། 

 ཡིང་སྐབས་ར་ེད་ོསྣང་ཆུང་སྐྱནོ་དང༌། ལྷདོ་ཡིངས་ཀྱི་ིཐགོ་ནས་

འགའ་ཤས་ལ་གྱིངོ་ཕགོ་པོ་ལྟ་བུ་ཡིངོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། ད་ེའདྲེ་བྱུང་ཡིདོ་ན། 

ངར་པོ་ོདང༌། འུར་ཤབོ་མ་བཤད་པོར། དྲེང་པོ་ོདྲེང་བཞིག་ག་ིསྒོ་ོནས་ས་

གནས་འདིར་ཟླ་དུས་ཚསེ་གྲོངས་འད་ིལ། ལས་བྱདེ་འདསི་བྱ་སྤྱིདོ་འད་ི

ལྟ་བུ་བྱས་སངོ༌། ད་ེལ་ང་ཚ་ོནད་ཐགེ་ག་ིམ་ིའདུག་ཅསེ་བཤད་པོ་ཡིནི་

ན། ད་ེལ་སྲིདི་བྱུས་ཀྱི་ིཐོག་ནས་བསྒྱུར་བཅསོ་གཏིངོ་དགསོ་མདེ་པོ་ཁ་
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ཞི་ེགཉེསི་མདེ་གནས་ཚུལ་ཡིནི་མ་གཏིགོས། ངས་མག་ོསྐརོ་བཏིང་བའ་ི

སྐད་ཆོ་མནི། 

 ས་གནས་བྱ་ེབྲག་པོ་ཞིགི་ལ། གནས་དུས་བྱ་ེབྲག་པོའ་ིའགོ་

ཏུ། ལས་བྱདེ་བྱ་ེབྲག་པོ་གཅིག་གསི་ནརོ་འཁྲུལ་བྱུང་བ་གཅགི་ཡིདོ་ན། 

སྐབས་དེའི་དགོས་པོ་རྒྱུ་མཚན་གྱིི་ཐོག་ནས་འགྲོེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིོད་

ན་ན་ིའགྲོལེ་བཤད་བརྒྱབ་ཆོགོ་ག་ིརདེ། དགསོ་པོ་འགྲོལེ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་

མདེ་པོར་ནརོ་འཁྲུལ་བྱུང་ངསེ་ཤགི་ཡིནི་ན་ན།ི དགངོས་དག་ཅེས་ལབ་

རྒྱུ་རདེ་མ་གཏིགོས། ད་ེལ་ང་ོཚ་དགོས་པོ་དང༌། ད་ེལ་སྤེམ་ཤརོ་རྒྱུ་རྩོ་བ་

ནས་མདེ། 

 དཔོརེ་ན། ང་ལ་ོགཅགི་ལ་དྭགས་སུ་འགྲོ་ོསྐབས་སླེའ་ིའག་ོ

འཛནི་ཀརྨ་དང༌། བྱང་ཐང་འག་ོའཛནི་ཟླ་བ་ཆོསོ་འཕལེ་གཉེསི་ནས་

ས་གནས་ཐགོ་ཏུ་འཐུས་ཚང་མ་བྱུང་བའ་ིསྐརོ་ལ། ལས་བྱདེ་པོ་བདོ་

གཞུང་ག་ིལས་བྱདེ་རདེ། བདོ་གཞུང་གི་འག་ོངས་འཁྲོདི་ཀྱི་ིཡིདོ་རདེ། ག་ོ

མ་ཆོོད་བྱུང་བ་དེར་མང་ཚོགས་ལ་ངས་དགོངས་དག་ཅེས་ལབ་པོ་ཡིིན། 

ད་ེལ་ང་ོཚ་དནོ་གང་ཡིང་མདེ། 

 ད་ེབཞིིན་དུ་ལས་བྱདེ་པོའ་ིངསོ་ནས་ནརོ་བ་དང༌། ལྷདོ་ཡིངས་

ཀྱི་ིཐགོ་ནས་ནརོ་འཁྲུལ་བྱུང་ཡིདོ་ན། ངར་དགསོ་པོ་མདེ། དཔུང་ངམོས་

མ་ིདགསོ། གྲོ་ིམགོར་ལག་པོ་འཆོང་མ་ིདགསོ། ང་ཚསོ་རྒྱུ་མཚན་ལ་

བསམ་ཤསེ་ཀྱིི་ཐགོ་ནས་དགངོས་དག་ཟིརེ་གྱི་ིརདེ། ད་ེའདྲེའ་ིཞིབི་ཞིབི་

མོལ་མོལ་བྱེད་པོའི་ཚོགས་འདུ་ཞིིག་འཚོགས་ན་བསམ་པོ་དྲེན་བྱུང༌། 
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ད་ེསྐབས་ཆོགི་སྒྲིིལ་ཚགོས་པོ་དང༌། ཚགོས་པོའ་ིལས་བྱེད་པོའ་ིནརོ་

འཁྲུལ། ཡིང་ང་ཚསོ་མ་ཤསེ་པོར་ཆོགི་སྒྲིལི་ཚགོས་པོའ་ིལས་དནོ་མད་ོ

སྦུག་གཉེིས་ཡིོད་པོ་ལྟ་བུ་སོགས་ཀྱིི་གནས་ཚུལ་ཡིོད་ན་གསལ་པོོར་

བཤད། ལས་ཀ་བྱདེ་མཁན་ཚསོ་ཀྱིང་འགྲོལེ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིདོ་པོ་

རྣམས་བརྒྱབ། ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ཡིདོ་ན་དགངོས་དག་ཞུས། ད་ེབཞིནི་དུ་

ཆུ་བཞིི་སྒོང་དྲུག་ལའང་མ་འགྲོིགས་མ་འཐུས་ཤོད་མཁན་ཡིོད་ན་སྐབས་

དརེ་བཤད། ལན་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིདོ་ན་དེའ་ིསྐབས་སུ་བརྒྱབ། ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་

ཡིདོ་ན་དགངོས་དག་ལབ། 

 དེ་འདྲེའི་ཚོགས་འདུ་ཞིིག་འཚོགས་ནས་ད་ཕན་ལོ་ཉེི་ཤུའི་རིང་

ལ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཞིིབ་ཞིིབ་མོལ་མོལ་གྱིིས་ཤོད་རྒྱུ་གང་

ཡིདོ་རྣམས་བཤད། ད་ེནས་ཐག་གཅདོ་ཅགི་བྱདེ་ཐུབ་ན་སྙིམ་པོ་ངའ་ིར་ེ

བ་དང་བསམ་ཚུལ་ད་ེཡིནི། ཡིག་པོ་ོཡིངོ་ག་ིརདེ་བསམ་གྱི་ིའདུག མང་

ཚགོས་ནས་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ོམ་ཤསེ་པོ་བྱས། དའེ་ིབར་ལ་མ་ིར་ེ

ཟུང་གསི་དཀྲུག་ཤངི་བརྒྱབ། ད་ེལ་བློ་ོཕམ། བློ་ོཕམ་པོའ་ིདབང་གསི་

བསམ་བློོའ་ིནང་འུར་འདྲེགོས་ལངས་པོ་ཞིགི་རདེ་མ་གཏིགོས། སྐྱནོ་གང་

ཡིང་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ་བསམ་གྱི་ིའདུག 

 ཚགོས་པོ་བཅུ་གསུམ་དང༌། མད་ོསྟདོ་སྨོད་གང་ཟིརེ་ཡིང༌། རྩོ་

བའ་ིམ་ིས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་བྱས་ན་རྒྱ་མརི་མ་ིདགའ་བ་ཞིགི་དང༌། བདོ་མ་ི

རྒྱ་མི་བྱེད་འདོད་མེད་པོ་ཞིིག་རང་གཞིན་ཚང་མར་ཡིོད་པོས་བོད་རྒྱ་ཆོེའི་

མ་ིམང་རྣམས་ཕྱིག་འཚལ་འསོ་པོ་དང༌། བློ་ོགཏིད་བཅལོ་འཕརེ་བའ་ིམ་ི



517

རགིས་ཤགི་ཡིནི་པོར་ཡིདི་ཆོསེ་ཡིདོ། གནས་ཚུལ་གང་ཅརི་ངང་རངི་

བྱས། ཞི་ིལྷངི་པོོའ་ིངང་ནས་ཕན་ཚུན་འགྲོལེ་བཤད་ཡིག་པོ་ོབྱདེ་ཐུབ་ན། 

ད་ཕན་བྱུང་བའི་དོགས་པོ་རྣམ་རྟེོག་རྣམས་ནམ་མཁའ་གཡིའ་དག་ས་

གཞི་ིརྡུལ་དག་ཡིག་པོ་ོཞིགི་ཡིངོ་ག་ིརདེ་བསམ་པོའ་ིཡིདི་ཆོསེ་ཡིདོ། ཁྱེདེ་

རང་ཚོས་ཀྱིང་མི་རེ་ངོ་རེ་ནས་ཁུར་བློངས་ཏིེ་འགྲོེལ་བཤད་ཡིག་པོོ་བྱེད་

དགསོ། 

 ད་དུང་ཁྱེེད་རང་ཚོ་ནས་བོད་གཞུང་གི་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་

ཤསེ་འདདོ་ཡིདོ་པོ་དང༌། གཞུང་ག་ིབྱདེ་སྟངས་མ་འགྲོགིས་པོའ་ིམཐངོ་

ཚུལ་འདྲེ་ཡིོད་ན་ད་རེས་ཁྱེེད་རང་ཚོ་འཛོམས་ཐོག་འདིར་བཀའ་ཤག་

ལ་སྐད་ཆོ་དྲེསི་ན་འགྲོལེ་བཤད་བྱས་ཆོགོ་ག་ིརདེ། དྲེ་ིབ་དྲེསི་ལན་ཞིབི་

ཆོ་བྱས་ན་ཁྱེེད་རང་ཚ་ོས་གནས་སོ་སོར་འགྲོེལ་བཤད་བྱེད་དུས་གདེང་

འཁལེ་བ་ཡིངོ་གི་རདེ། 

 དེ་ལྟར་ཞིིབ་ཞིིབ་མོལ་མོལ་བྱེད་པོའི་སྐབས་ལ་བོད་མི་བཙན་

བྱོལ་བ་སྟོང་ཕྲེག་བརྒྱ་སྐོར་ཞིིག་ཡིོད་པོའི་ནང་ནས་རེ་ཟུང་རེ་ཟུང་རྭ་ཅོ་

ཀྱིགོ་ནས་སྐྱསེ་པོ་ཡིང་ཡིངོ་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། གནས་ཚུལ་མ་ག་ོམ་ཐསོ་མདེ་

པོ་འགྲོལེ་བཤད་བརྒྱབ། རྒྱུ་མཚན་བསྟན། ར་སྤྲོདོ་འཕརེ་བ་ཡིདོ་བཞིནི་

དུ་ལྐུག་པོ་ཨུ་ཚུགས་དང༌། ག་ོབ་ལགོ་སྒྲུབ། གཞིན་གྱིསི་རྒྱུད་བསྐུལ་

གང་ལྟར་ཤསེ་བཞིནི་ཁྱེད་གསདོ་བྱས་ན། སྤྱིརི་བཏིང་འཛམ་གླེངི་འདརི་

མི་རིགས་གཅིག་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིིད་བྱུས་ཀྱིི་ལས་དོན་ཆོ་ནས་བལྟས་

ན། འད་ིཚོའ་ིརགིས་རྒྱལ་ཚོང་བ་རདེ། ད་ེལྟ་བུའ་ིརྒྱལ་ཚངོ་པོ་བྱུང་
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ན་དགྲོ་གཉེནེ་གྱི་ིནང་ནས་དགྲོ་ཕྱིགོས་སུ་ངསོ་འཛནི་བྱདེ་རྒྱུ་རདེ། ད་ེ

རགིས་ཡིངོ་མདགོ་ཁ་པོ་ོམ་རདེ། 

 གལ་ཏིེ་དེ་རིགས་ངེས་མེད་བྱུང་བ་ཡིིན་ན་དེ་ལ་ང་ཚོས་དཀར་

ནག་ཚད་ཐགི་གསི་དབྱ་ེབ་གསལ་པོ་ོཕྱི་ེསྟ།ེ འད་ིཕན་དང་འད་ིཚུན་ཞིསེ་

བཤད་ཆོགོ་ག་ིརདེ་ལ། བཤད་འསོ་པོ་རདེ། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་བསྟུན་

ན་ཡིང་བདནེ་པོ་རདེ། འཇགི་རྟེནེ་སྲིདི་ལུགས་དང་བསྟུན་ན་ཡིང་འསོ་པོ་

རདེ། ཁྱེདེ་རང་ཚོས་ངར་ངར་ཕད་ཕད་བྱས་ཏི་ེགསདོ་ཀྱི་ིཡིནི། གཏུབ་ཀྱི་ི

ཡིིན་ཞིེས་བཤད་ན་ཞིབས་འདྲེེན་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏིོགས་དགོས་པོ་གང་ཡིང་

མདེ། 

 ད་རསེ་གུང་ཐང་ཚུལ་ཁྲོམིས་རྐྱེནེ་འདས་བྱུང་བ་རདེ། ཚུལ་

ཁྲོམིས་གནས་ཚུལ་ཤསེ་མཁན་ཞིགི་རདེ། གནས་ཚུལ་ཤསེ་ཀྱིིན་ཤསེ་

ཀྱིནི་ལ་ལ་ོཤས་རངི་ག་ིབྱདེ་སྟངས་ལ་བལྟས་པོ་ཡིནི་ན། ང་ཚ་ོའགན་

ཁུར་བྱདེ་མཁན་ཚ་ོདངསོ་གནས་བློ་ོཕམ་དགསོ་པོ་བྱུང༌། གུང་ཐང་

བསྟན་པོའི་སྒྲིོན་མེ་ཞིེས་པོ་སྐྱེས་བུ་དམ་པོ་དེ་འདྲེ་ཞིིག་གི་བློ་བྲང་གི་

ལས་བྱདེ་པོ་ཞིགི་རདེ། མངི་ལ་གུང་ཐང་ཚུལ་ཁྲོམིས་ཞིསེ་ཐགོས་པོ་རདེ། 

ཚུལ་ཁྲོིམས་ཀྱིི་མིང་སྨོོས་པོའི་སྐབས་ལ་གུང་ཐང་རིན་པོོ་ཆོེའི་མཚན་

ནས་དྲེངས་ཡིངོ་དུས་བློ་ོཕམ་པོའ་ིགཞི་ིལྟ་བུ་རདེ། 

 གུང་ཐང་བསྟན་པོའི་སྒྲིོན་མེ་ནི་མདོ་སྔགས་གང་གི་ཆོ་ནས་རི་

བ་ོདག་ེལྡན་པོའ་ིམཁས་པོ་ཚད་ཟིནི་ས་ཞིགི་རདེ། བར་ལམ་སྐུ་ཐགོ་འད་ི

ཡིང་ང་བཀྲ་ཤསི་འཁྱེལི་ལ་འགྲོ་ོདུས་མཇལ་མྱོངོ༌། ང་ཚ་ོརྒྱ་མིའ་ིདཀྱིལི་
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ལ་ཡིདོ་པོས་ཧ་ཅང་སྐད་ཆོ་མང་པོ་ོཤདོ་ས་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ་ད།ེ འནོ་

ཀྱིང༌། བཀའ་མལོ་ཞིརོ་འཕྲེསོ་ཀྱི་ིརྣམ་འགྱུར་ལ་བདོ་མ་ིརགིས་ཀྱི་ིཞིནེ་

ཁགོ སངས་རྒྱས་བསྟན་པོའ་ིཞིནེ་ཁོག་དད་པོ་སྐྱ་ེདགོས་པོ་ཞིགི་འདུག 

དའེ་ིདྲུང་དུ་བསྡེད་པོ་ཞིགི་ཡིནི་ནའང༌། སྤྱིརི་བོད་མ་ིརགིས་ལ་ཐབས་

སྐྱ་ོཔོོ། དའེ་ིནང་ཚན་ཨི་མད་ོལ་ཆོ་བཞིག་ན་ཐབས་སྐྱ་ོཔོ།ོ བྱ་ེབྲག་ཏུ་

དག་ེལུགས་པོ་ལ་བསམས་ཀྱིང་ཤནི་ཏུ་ཐབས་སྐྱ་ོཔོ་ོབྱས་སངོ༌། ཁ་ོརང་

གསོན་པོའི་སྐབས་ལ་ཡིང་བསྙིད་སེ་བསྐོ་སེའི་རྙིོག་མ་གཏིིང་སློང་ཤ་

སྟག་བྱས་བྱུང་ལ། གྲོངོས་པོའ་ིསྐབས་སུ་ཡིང་མ་ིཚ་ེལས་གཏིམ་ཚ་ེ

རངི་བ་ལྟ་བུའ་ིགནས་ཚུལ་འད་ིའདྲེ་ཞིགི་ཆོགས་པོ་རེད། 

 སྤྱིརི་བཏིང་སྐྱ་ེབ་སྔ་ཕྱི་ིཁས་ལནེ་མཁན་ཞིགི་ཡིནི་ན། མ་ི

གྲོངོས་པོའ་ིརྗེསེ་ལ་མཆོདོ་འབུལ་བྱདེ་པོ་དང༌། མ་ིམང་པོོའ་ིརྒྱུད་ལ་དག་ེ

བའ་ིབློ་ོབསྐྱདེ་ཐབས་བྱདེ་དགསོ་པོ་རེད། ཚུལ་ཁྲོིམས་གྲོངོས་ཁའ་ིསྐད་

ཆོ་དེས་མང་པོོའ་ིརྒྱུད་ལ་དགེ་བ་སྐྱེ་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་མི་དགེ་བའི་བློོ་སྐྱེ་བ་

དང༌། སམེས་འཁྲུག་པོའ་ིརྐྱེནེ་བྱུང་བ་ད་ེཤནི་ཏུ་ཐབས་སྡུག་པོ་ོརདེ། སྙིངི་

རྗེ་ེབའ་ིཡུལ་ལྟ་བུ་ཆོགས་སངོ༌། ཚུལ་ཁྲོམིས་ཀྱིི་ཡིངོ་སྟངས་ད་ེཐབས་

སྡུག་པོ་ོརདེ། ང་ཚ་ོབློ་ོཕམ་ཡིདོ།

 ང་ཚོ་དམངས་གཙོའི་ལམ་དུ་འགྲོོ་མཁན་ཞིིག་ཡིིན་པོས་ཤོད་

རསེ་གཏིངོ་བ་ད་ེདམངས་གཙོའ་ིང་ོབ་ོརདེ། གཉེསི་ནས་ང་ཚསོ་རྒྱུ་

མཚན་ལྡན་པོའ་ིའགྲོལེ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིནི་མ་གཏིགོས། གསདོ་དགསོ་

དནོ་གཏིན་ནས་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། ང་ཚསོ་རྒྱ་མིར་ང་ོརྒོལོ་བྱདེ་པོའ་ིརྒྱུ་
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མཚན་གཅགི་ན།ི ཅུང་ཟིད་ཅགི་མ་འགྲོགིས་པོར་ལམ་སང་གསདོ་གཏུབ་

བྱདེ་པོ་ད་ེཡིནི་པོས། རྐྱེནེ་འདས་བྱུང་བ་ད་ེལ་རང་གཞིན་ཚང་མ་བློ་ོཕམ་

སྐྱ་ེདགསོ་པོ་དང༌། ཐབས་སྡུག་པོ་ོཞིགི་ཆོགས་སངོ་སྟེ། ད་ཆོ་བྱ་ཐབས་

གང་ཡིང་མ་ིའདུག 

 རྐྱེནེ་ངན་ད་ེའདྲེ་ཞིགི་བྱུང་བཞིནི་དུ། ངར་ནས་ཤ་ལན་ལནེ་རྒྱུ་

ཡིནི་ཞིསེ་བཤད་ན་དགསོ་པོ་འདུག་གམ། ཁྱེདེ་རང་ཚསོ་ཀྱིང་ད་ེབཞིནི་

བཤད་ན་དགསོ་པོ་གང་ཡིང་མདེ། མཐའ་མཇུག་རྒྱ་གར་བཙནོ་ཁང་

ནང་བཙོན་པོ་མང་དུ་འགྲོ་ོརྒྱུ་མ་གཏིོགས་དགེ་མཚན་གང་ཡིང་མེད་པོས། 

ངར་པོ་ོབྱདེ་མ་ིརུང༌། ཁྱེདེ་རང་ཚསོ་ཚུལ་ཁྲོམིས་ལ་དགའ་མནི་དགའ་

མདོག་བྱས་པོ་མིན་པོར་སྲིིད་བྱུས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆོ་བཤད་པོ་

ནི་ཡིག་པོ་ོརདེ། རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡིདོ། 

 སྤྱིིར་བཏིང་ང་ཚོ་དམངས་གཙོའི་ལམ་དུ་འགྲོོ་གི་ཡིོད་པོ་དང༌། 

གཉེསི་ནས་མིའ་ིལུང་པོར་བསྡེད་ཡིདོ། གསུམ་ནས་ང་ཚསོ་འགྲོལེ་

བཤད་བྱ་རྒྱུ་ཡིདོ་པོ་ཞིགི་ཡིནི་མ་གཏིོགས། རྡ་ོདང་དབྱུག་པོའ་ིལས་ཀ་

བྱ་དནོ་མདེ་པོ་ཞིགི་ལ། ཚུལ་ཁྲོམིས་རྐྱེནེ་འདས་ཕྱིནི་པོ་དརེ་བརྒྱ་ཆོ་བརྒྱ་

ཐམ་པོ་ང་ོརྒོལོ་ཡིདོ། ད་ེའགྲོགིས་ཤག་བསམ་པོ་རྩོ་བ་ནས་མདེ། བདོ་

གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་རྩོ་བ་ཉེིད་ནས་མེད་པོ་ཞིིག་ལ་མི་འགའ་ཤས་ནས་

བདོ་གཞུང་གིས་བསད་པོ་རདེ་ཅསེ་མཐའ་བཀག་ཤདོ་སྟངས་དང༌། བྱདེ་

སྟངས་ད་ེཤནི་ཏུ་ཐབས་སྡུག་པོ་ོརདེ། 

 འནོ་ཀྱིང༌། ང་ཚསོ་ཁགོ་ཡིངས་ཆོནེ་པོོའ་ིཐགོ་ནས་རླུང་ལངས་
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ཐོག་གི་སྐད་ཆོ་རེད་བསམས་ནས་ཚུར་བྱེད་སྟངས་ལྟ་བུ་ཕར་བྱས་པོ་

རྩོ་བ་ནས་མདེ། ཕར་ལན་མ་སླགོ་ན་སྤྱི་ིདནོ་ལ་ཕམ་ཉེསེ་དང༌། འཐུས་

ཤརོ་འགྲོ་ོརྒྱུ་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ། རྒྱུ་མཚན་བསམ་བློ་ོབཏིང༌། གཟིབ་གཟིབ་

བྱདེ་དགསོ། ཨི་མད་ོདང༌། ཁམས་པོའ་ིབྱདེ་སྟངས་ཕྲེན་བུའ་ིམ་འགྲོགིས་

པོར་ལམ་སང་ཀ་ིཧ་ོཧ་ོབྱས་ན་ཁྱེོན་ནས་ཡིག་པོ་ོམ་རདེ། ད་རསེ་ཤ་ལན་

ལནེ་དགསོ་ཟིརེ་དུས་ང་བགད་མ་ོཤརོ་བྱུང༌། ང་ཚ་ོརྒྱ་གར་ལུང་པོའ་ིནང་

བསྡེད་ཡིདོ་པོ་རདེ། རྒྱ་གར་ལ་ཁྲོམིས་ཡིདོ་པོ་རདེ། 

 སྐད་ཆོ་ཤོད་སྟངས་དེ་ཚོར་བལྟ་དུས་བྱང་ཐང་མི་མེད་ལུང་སྟོང་

དཔོནོ་དང༌། ཁྲོམིས་མདེ་པོའ་ིསར་སླབེས་པོ་ལྟ་བུ་རདེ། སྐད་ཆོ་ཤདོ་

མཁན་དེ་ཚོའི་སྣང་བ་ལ་འབྲོང་ལྟ་བུ་འགའ་ཤས་མ་གཏིོགས་སུ་ཡིང་

མདེ་པོའ་ིལུང་པོའ་ིནང་སླེབས་པོའ་ིསྣང་བ་ཤར་གྱི་ིཡིདོ་པོ་རདེ། ད་ེའདྲེའ་ི

བསམ་བློ་ོགཏིོང་མ་ིརུང༌། ལྷངི་པོ་ོདང༌། ཞི་ིའཇམ་པོ་ོབྱདེ་དགསོ། ད་ེམནི་

གཞིན་དག་ཟིརེ་རྒྱུ་གང་ཡིང་མདེ། བཀྲ་ཤསི་བད་ེལགེས། ཞིསེ་སྩལ། 

གསུམ་བཅུའི་ིདུས་དྲན་ཐངེས་ཉི་ིཤུ་པེའི་ིཐགོ་སྩལ་བའི་ི

གསུང་འིཕྲེནི། 

 དེ་རིང་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲེན་ཐེངས་ཉེི་ཤུ་པོ་བྱེད་པོའི་སྐབས་

འདརི། སྐད་ཡིགི་རགིས་རུས་གམོས་གཤསི་གཅགི་གྱུར། ལྟ་བ་དང་

སྤྱིོད་པོ་ལས་རིགས་སྣ་ཚོགས་པོའི་གཞིིས་བྱེས་བོད་རིགས་མཆོིས་སོ་
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ཅགོ་མཐའ་དག་ལ་ངས་མཛའ་བརྩོེའ་ིའཚམས་འདྲེ་ིཞུ་རྒྱུ་ཡིནི།

 ད་ཕན་ལོ་ཉེི་ཤུ་སོང་བའི་རིང་ལ་བོད་ཀྱིི་ཕྱིི་རོལ་ཏུ་བཙན་བྱོལ་

བོད་མི་སྟོང་ཕྲེག་བརྒྱར་ཉེེ་བ་རྒྱ་གར་གཙ་ོབོར་གྱུར་པོའི་ཤར་ནུབ་རྒྱལ་

ཁབ་བཅུ་དྲུག་ནང་ཡིདོ་པོ་རྣམས་ནས་ས་ོནམ་དང༌། བཟི་ོལས། ཚངོ་

འཁོས་སོགས་ལས་རིགས་སྣ་མང་ལ་བརྟེེན་ནས་འཚོ་གོས་གནས་

སྟངས་གཞིི་རྩོའི་ཆོ་ནས་རང་འཚོ་གདེང་འཁེལ་འགྲོོ་དང་འགྲོོ་བཞིིན་པོ་

དང༌། ལྷག་པོར་གཞིོན་སྐྱསེ་སྟངོ་ཕྲེག་ཉེ་ིཤུ་བརྒོལ་བ་རྣམས་མི་རགིས་

རང་ཉེདི་ཀྱི་ིཤསེ་ཡིནོ་དང༌། རགི་གསར་ཤསེ་ཡིནོ་ཟུང་དུ་སྦྲལེ་ཏི་ེསྒྲི་ོ

གཤགོ་གཉེསི་ལྡན་གྱི་ིའདབ་ཆོགས་འཕུར་ལྡངི་ཅ་ིབདརེ་བྱདེ་པོ་ལྟར། 

 དངེ་དུས་དང་མཐུན་པོའ་ིམ་ིགྲོལ་དུ་སྐྱདོ་བཞིནི་པོ། རྒྱ་མསི་

དུག་ལྟར་བརྩོི་བའི་རང་རེའི་ཆོོས་དང་རིག་གཞུང་གི་རྨང་གཞིི་རྒྱ་གར་

ནང་ཁུལ་བོད་མི་འདུས་གནས་ཁག་ལ་བརྟེན་པོོར་ཚུགས་པོ་མ་ཟིད། 

ལུང་ཚན་དང་མ་ིརགིས། སྤྱི་ིཚགོས་གནས་སྟངས་སྣ་ཚགོས་པོའ་ིཤར་

ནུབ་འཛམ་གླེིང་ཡུལ་གྲུ་གཞིན་དག་མང་པོོའ་ིནང་དུ་ཡིང་དོ་སྣང་ཁྱེབ་

འཕལེ་འགྲོ་ོབཞིནི་པོ། ཆོབ་སྲིདི་ཀྱི་ིཐད་ལའང་ཚགི་སྐམ་པོོའ་ིསྟངོ་

བཤད་མིན་པོར་དོན་དམ་རང་དབང་དམངས་གཙོའི་ལམ་སྲིོལ་ལ་སྤྱིོད་

བཞིིན་པོ་སོགས་ཕྱིོགས་གང་ཅི་ནས་རང་ཡུལ་བྲལ་ནས་མི་ཡུལ་ས་

མཐར་འཁྱེམས་ཏིེ་གནས་འཁོད་འོག་སྤྱིི་བྱེའི་ལར་རྒྱར་སྨོན་པོའི་གྲུབ་

འབྲས་གང་ལ་གང་འཚམས་བྱུང་ཡིོད་པོ་རྣམས་སྐབས་འདིར་དྲེན་འསོ་

པོ་ཞིགི་རདེ། 
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 འནོ་ཀྱིང་དེ་ཙམ་གྱིིས་ཆོོག་མ་ཤེས་པོར་ད་དུང་སྒོོ་གང་ས་ནས་

ཡིར་རྒྱས་གངོ་མཐརོ་གཏིངོ་དགསོ་པོའ་ིཐགོ ལྷག་པོར་རང་ར་ེབཙན་

བྱོལ་དུ་འཁོད་སྡེོད་ཀྱིི་དམིགས་ཡུལ་ལྟེ་བ་ནི་རྒྱ་ཆོེའི་མི་མང་ས་ཡི་དྲུག་

གི་བདེ་སྡུག་གི་གནད་དོན་ཡིིན་པོས་ཇི་སྲིིད་བོད་རྒྱ་ཆོེའི་མི་མང་གི་

འདོད་བློོ་ཡིོངས་སུ་ཁེངས་པོའི་བདེ་སྐྱིད་རང་དབང་གི་དཔོལ་ཡིོན་མ་

བཞིད་པོ་དེ་སྲིིད་དུ་འདས་པོའི་ཉེམས་མྱོོང་གཞིི་ལ་བཞིག་སྟེ་ཞུམ་མེད་

ཐབས་ཤསེ་འབད་བརྩོོན་ནམ་ཡིང་མ་ིལྷདོ་པོ་བྱདེ་གལ་ཤནི་ཏུ་ཆོ།ེ

 རྒྱ་མསི་ང་ཚརོ་ཡིར་རྒྱས་དང༌། གསར་བརྗེ།ེ བདོ་མ་ིམང་

བཅས་ལ་ངོ་རྒོོལ་རྒྱབ་ལྟོས་བྱས་ཏིེ་ཆོེས་གདུག་རྩུབ་དང་མུན་ནག་གི་

ལམ་དུ་འགྲོོ་མཁན་རེད་ཅེས་ཟིེར་གྱིི་ཡིོད་ཀྱིང་མི་བདེན་རྫུན་བསྒྲིིགས་

ཧམ་པོ་སྟོང་བཤད་ལན་བརྒྱ་སྟོང་དུ་བཟླས་བརྗེོད་བྱེད་མི་དགོས་པོར་

འཛམ་གླེིང་གུ་ཡིངས་རང་དབང་མདུན་སར་ང་ཚོས་གསར་བརྗེེའི་ལམ་

དུ་ཇི་ཙམ་བསྐྱདོ་ཡིདོ་མདེ་དང༌། མ་ིརགིས་རགི་གཞུང་དང་བཅས་པོ་

སྲུང་སྐྱབོ་ཀྱི་ིལས་དོན་ཇ་ིཙམ་བྱས་ཡིདོ་མདེ། 

 རང་རིགས་མི་མང་གི་བདེ་སྡུག་ལ་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པོའི་དྲེང་

པོོས་གཞུང་བསྲིངས་ཕྱིོགས་ལྷུང་སྤེངས་ཏིེ་འབད་བརྩོོན་བྱས་དང་བྱེད་

བཞིིན་བཅས་བཟིང་ངན་གང་མཆོིས་ས་རིས་ཐང་གསལ་དུ་ཡིོད་པོ་འདི་

ལ་གཟུ་བོར་གནས་པོའི་དགྲོ་གཉེེན་བར་མ་སུ་འདྲེ་ཞིིག་གིས་རྟེོག་ཞིིབ་

བྱས་ནའང༌། བདནེ་དང་རྫུན་པོ། ལམ་དང་ལམ་མནི་གྱི་ིཡིདི་རྟེནོ་བྱ་ས་

གཅིག་ཀྱིང་མེད་པོར་ལོ་རེ་ཟུང་ནང་ལའང་དཀར་ནག་ངོས་འཛིན་ཡིོངས་
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སུ་གོ་ལྡོག་གི་འགྱུར་བ་གཏིོང་དགོས་པོའི་ཧམ་བཤད་འཁྱེོག་པོོའ་ིརྫུན་

གཏིམ་སྔ་ཚིག་ཕྱིི་འགལ་ཤེས་པོ་རང་བཞིིན་དུ་མི་གནས་པོ་ལྟ་བུའི་

གཏིམ་གྱི་ིསྦྱོརོ་བ་སྨྲི་མཁན་སུ་ཡིནི་གསལ་པོོར་ཤསེ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། 

 དཔོརེ་ན། རྒྱ་མིའ་ིདཔུང་སྟབོས་ལ་ཡི་ལན་སླགོ་པོའ་ིསྤེབོས་

པོ་མདེ་པོ་ཤསེ་བཞིནི་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟིད་ཀྱིསི་ ༡༩༥༥ ལ་ོམཇུག་ནས་

འག་ོབརྩོམས་ཏི་ེ ༡༩༥༩ ལ་ོལྷ་སར་བདོ་མ་ིམང་ཚགོས་ཀྱིསི་རྒྱ་མ་ི

བདོ་ནས་ཕྱིརི་ལགོ་འགྲོ་ོདགསོ་པོ་དང༌། བདོ་ཡུལ་འཛནི་སྐྱངོ་བདོ་མིས་

བྱེད་དགོས་པོའི་འཐབ་འཛིངས་ངོ་རྒོོལ་སྐད་འབོད་བྱས་པོ་དེ་བོད་ཆོོལ་

གསུམ་མི་མང་ཡིོངས་ཀྱིི་བཅོས་མིན་རྣམ་འགྱུར་ཕྱིིར་བཏིོན་པོ་ཞིིག་ཡིིན་

ཀྱིང༌། སྐབས་དརེ་རྒྱ་རགིས་ལས་བྱདེ་པོས་དེ་དུས་དགྲོའ་ིདྭངས་མར་

འཛནི་ཞིངི༌། ཤགོ་བུའ་ིསྟག་ཏུ་འབདོ་པོའ་ིཨི་ར་ིབཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་

པོ་དང༌། རྒྱ་གར་རྒྱ་བསྐྱདེ་རངི་ལུགས་པོས་ཕྱི་ིནས་བརྒྱུད་སྐུལ། ནང་

ཁུལ་ལོག་སྤྱིོད་ཉུང་ཤས་ནས་སྣེ་འཁྲོིད་དེ་ངོ་ལོག་ཟིིང་འཁྲུག་བསླངས་

སངོ་ཞིསེ་དྲེག་གནནོ་བྱས་པོའ་ིཁར། བདོ་རྒྱ་ཆོེའ་ིམི་མང་རྣམས་རྒྱ་མརི་

དགའ་ཞིནེ་ཡིདོ་ཚུལ་འཁྱེགོ་བཤད་བྱས་པོ་རདེ། 

 ཕྱིགོས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་ནང་དུའང་ ༡༩༥༨ ཙམ་ནས་རམི་

བཞིནི་མདུན་མཆོངོས་ཆོནེ་པོ་ོདང༌། ཤསེ་རགི་གསར་བརྗེ།ེ ཞིངི་ལས་

མཉེམ་ལས་ཀྱིི་སློབ་སྦྱོོང་དགོས་པོ་སོགས་ཀྱིི་ལས་འགུལ་རིམ་པོར་

དོན་ངོ་མར་ཕམ་གུད་ཀྱིི་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚབས་ཆོེ་བྱུང་བའི་དངོས་

ཡིོད་གནས་ཚུལ་དེང་སང་ཡིོངས་གྲོགས་ངོས་ལེན་བྱ་མུས་འདི་དག་
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ལ་སྐབས་དེ་དང་དེར་རྒྱལ་ཁ་འབའ་ཞིིག་ཐོབ་ལུགས་འཁྱེོག་བཤད་ཁོ་

ན་བྱས་ཡིདོ། ད་ེབཞིནི་དུ་རྒྱ་ནག་དཔོནོ་རགིས་མི་རྒོན་ལ་ོམང་གསར་

བརྗེེའི་བྱས་ཅན་མང་པོོར་མིང་འདོགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིིས་སྐྱོན་འདོགས་

རསེ་དང༌། ཡིང་དངསོ་ཡིདོ་གནས་ཚུལ་ནས་བདནེ་ཁ་མ་ིསྦྱོནི་མཐུ་མདེ་

ཀྱིི་རྒྱུ་མཚན་རེ་ལ་བརྟེེན་ནས་མི་ཚེའི་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་ནང་ཆོབ་སྲིིད་

ཐོག་འཆོི་ཐེངས་བརྒྱ་དང་གསོན་ཐེངས་བརྒྱ་ལྟ་བུ་བྱེད་དགོས་པོ་འདི་

འདྲེའི་སྟོང་འུད་འགྲོེལ་བཤད་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱིང་རྒྱ་ནག་མི་མང་དྲེན་པོ་

དང་རྟེོག་དཔྱོོད་ཅི་ཡིང་མི་ཐུབ་པོའི་གླེེན་རྨོངས་དུད་འགྲོོ་ལྟ་བུ་མ་ཡིིན་

པོར། ཤསེ་ལྡན་རྣམ་དཔྱོདོ་ཅན་མ་ིཡི་ིརགིས་སུ་སངོ་སྟབས། ད་ེདག་

གསི་དནོ་དམ་ཡིདི་ཆོསེ་ཆོ་འཛིན་ག་ལ་བྱདེ། 

 དེ་ལྟ་ན་ཡིང་སྔར་ཕན་རྒྱ་མིའི་མཛའ་གྲོོགས་དམ་པོར་བརྩོི་བའི་

རུ་སུ་དང་དམག་ག་ིའཇགིས་ཉེནེ་བྱུང་བ་དང༌། རྒྱ་ནག་རང་གི་དཔོལ་

འབྱརོ་དང༌། ཤསེ་ཡིནོ་སགོས་སྒོ་ོམང་པོ་ོནས་ཉེམས་གུད་དཀའ་ངལ་

ཅི་ཆོེ་རྒྱུན་མར་བྱུང་བ་དེ་དག་སེལ་ཐབས་སུ་སྔར་ཕན་རླབས་ཆོེའི་རྒྱལ་

ཁ་འབའ་ཞིིག་ཐོབ་ལུགས་ཀྱིི་གཏིམ་བཤད་ཁྱེབ་བསྒྲིགས་བཟིོ་བ་ལས་

དཀྱུས་ཚུན་ཆོད་ཀྱིི་ངག་ལམ་ནས་བཤར་སྦྱོང་ནར་མར་བྱེད་པོའི་རི་

འགུལ་མཚོ་སྐྱོམ་གྱིི་ཐབས་ཤེས་རྣམས་རང་རང་ངལ་བ་ཙམ་དུ་ཟིད་པོ་

ལས་མ་བྱུང་སྟབས། ད་ཆོ་འཛམ་གླེངི་གི་གནས་སྟངས་རྗེསེ་ཟིནི་པོར་

དེང་རབས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་དགོས་པོའི་དངོས་ཡིོད་བདེན་པོའི་རྒྱུ་རྐྱེེན་དུ་

མ་ཞིགི་ལ་བརྟེནེ་ནས། ཉེ་ེབའ་ིཆོར་རྒྱ་ནག་ག་ིསྲིདི་བྱུས་འགྱུར་ཚབས་
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ཧ་ཅང་ཆོ་ེཞིངི༌། 

 ལྷག་པོར་བློ་ོབཟིོའ་ིབདེན་པོས་ཁུངས་འཁྱེོལ་དཀའ་བ་ཆོོས་ཉེིད་

དུ་སོང་སྟབས་སྲིིད་བློོན་གཞིོན་པོ་ཏིིང་ཞིའ་ོཕིང་གི་སྔ་ཕྱིིའི་བཀའ་མོལ་

ནང་དངསོ་ཡིདོ་ནས་བདེན་པོ་འཚལོ་དགོས་ཞིསེ་དང༌། ཡིང་རྒྱ་ནག་ནང་

མི་མང་གི་སྦྱོར་ཡིིག་སྐད་འབོད་ལ་ལོ་མང་གི་སྙིིང་ནད་འདོན་པོའི་ཐོབ་

ཐང་ཡིདོ་དགསོ་ཞིསེ་དང༌། ཡིང་རང་ཉེདི་ཀྱི་ིསྐྱོན་དང་རྗེསེ་ལུས་ཡིདོ་

པོ་སྤེམ་བརྫུ་བྱས་པོས་ཕན་ཐགོས་མདེ་ཅངི༌། རང་སྐྱནོ་དང་རྗེསེ་ལུས་

ངོས་ལེན་བྱེད་དགོས་ཞིེས་པོ་སོགས་རྒྱ་ནག་དཔོོན་རིགས་སྔོན་མ་ཚོ་

དང་མི་འདྲེ་བའི་དྲེང་བདེན་ཡིར་ཐོན་གུ་ཡིངས་ཀྱིི་རྣམ་འགྱུར་རིམ་ཐོན་

ལ་སྐད་གསང་མཐོན་པོོས་བསྔགས་པོའི་འསོ་སུ་གྱུར་པོ་ཞིིག་ཡིིན་ལ། 

དབང་ཤུགས་ལྡན་པོའི་འགོ་འཁྲོིད་བྱེད་མཁན་ཚོས་སྔོན་གྱིི་ཀློད་རྙིིང་གུ་

དགོ་དང༌། རང་མཐངོ་ཅལོ་ཆུང་ག་ིམཁྲོགེས་བཟུང་དརོ་ཏི།ེ ད་ལྟའ་ིདུས་

སྐབས་ཀྱི་ིགནས་སྟངས་ཤསེ་ཐུབ་པོ་དང༌། རང་ཕྱིགོས་ཀྱི་ིནརོ་འཁྲུལ་

མཐོང་ཐུབ་པོ། ད་ེངསོ་ལནེ་བྱདེ་ཐུབ་པོ། 

 དངསོ་ཡིདོ་ཀྱི་ིགནས་ཚུལ་ཁས་ལནེ་ཐུབ་པོ། མའི་ིརགིས་ཚང་

མར་བད་ེསྐྱདི་འདྲེ་མཉེམ་དགསོ་པོ་དང༌། ད་ེཡིང་ཤགོ་བུའ་ིསྟངེ་དུ་ཡིདོ་

པོས་མི་ཕན་པོར་དངོས་ཡིོད་ལག་ཐོག་འཁེལ་དགོས་པོར་ནན་ཏིན་གྱིིས་

ཞིབི་འཇུག་བྱདེ་པོ་བཅས་བྱས་ན། དཀའ་རྙིགོ་ཇ་ིའདྲེ་ཞིགི་ཡིནི་ཀྱིང་དྲེང་

བདནེ་གྱི་ིལམ་ནས་སལེ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། 

 སྔ་ལ་ོགསུམ་བཅུའ་ིདུས་དྲེན་སྐབས་ངསོ་ནས། བདོ་ནང་ག་ི
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བོད་མི་ཕྱིི་རྒྱལ་དུ་ཡིོང་འདོད་ཡིོད་མཁན་རྣམས་ཕྱིི་རྒྱལ་དུ་ཡིོང་ཆོོག་པོ་

དང༌། ཕྱིི་རྒྱལ་དུ་ཡིདོ་པོའ་ིབདོ་མ་ིབདོ་ནང་གཉེནེ་འཕྲེད་ལྟ་སྐརོ་དུ་འགྲོ་ོ

འདོད་ཡིོད་མཁན་རྣམས་བོད་དུ་འགྲོ་ོཆོོག་པོའི་འགྲོ་ོའངོ་རང་དབང་གི་ག་ོ

སྐབས་ཤགི་བྱུང་ན། ཕན་ཚུན་གནས་ཚུལ་གསལ་རྟེགོས་ཐུབ་རྒྱུ་དང༌། 

ད་ེན་ིམིའ་ིརགིས་ཡི་རབས་ཀྱི་ིབྱ་སྤྱིདོ་ཅགི་དང༌། ཐབོ་ཐང་ཡིདོ་པོ་ཞིགི 

ལག་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པོ་ཞིིག་རེད་ཅེས་གསལ་བསྒྲིགས་བྱས་པོ་བཞིིན། 

ད་ཆོ་བོད་མི་བོད་ནང་གཉེེན་འཕྲེད་ལྟ་སྐོར་འགྲོོ་འངོ་གི་གོ་སྐབས་འགོ་

ཚུགས་པོ་འད་ིན་ིའསོ་ཤངི་འཚམས་པོའ་ིབྱ་སྤྱིདོ་ཅགི་རེད། 

 འནོ་ཀྱིང་བོད་ནང་མ་བཅོས་རང་བཞིིན་ལྷུག་པོའི་གནས་སྟངས་

རྗེནེ་པོར་སྟནོ་པོ་དང་མཐངོ་ཐུབ་པོ་དགསོ་པོ་ལས། བར་ལམ་ཕྱིི་རྒྱལ་ལྟ་

སྐོར་བ་འབྱོར་རིགས་ལ་སྔོན་ཚུད་ནས་སྐྱོན་མཚང་སྦ་བའི་བཅོས་མའི་

གྲོ་སྒྲིིག་བློོ་ཡུལ་དུ་མི་ཤོང་བ་བྱས་ནས་ཟློས་གར་འཁྲོབ་སྟོན་བྱས་པོ་

ལྟ་བུ་བྱུང་འདུག་པོ་འདི་འདྲེ་དུས་ཐེངས་རེ་གཉེིས་ལ་རྫུན་ཁུངས་འཁྱེོལ་

ཤས་ཆོེ་སྟེ་མཐར་རྫུན་ཕུགས་བརྡོལ་ནས་ཞིབས་འདྲེེན་བློ་ན་མེད་པོ་ཞུ་

རྒྱུ་མ་གཏིོགས་མེད་པོ་རྒྱ་ནག་ནང་གི་བར་ལམ་གྱིི་གནས་ཚུལ་ནས་ཀྱིང་

དངོས་ར་གསལ་འཕྲེོད་ཡིོད་པོས་དེ་འདྲེར་མ་སོང་བའི་རེ་བ་བྱེད་མུས་

དང༌། མདརོ་ན་གཉེནེ་འཕྲེད་ལྟ་སྐོར་དགསོ་དོན་ཚང་བ་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་མདེ་

སོགས་དངོས་ཡིོད་ནས་བདེན་པོ་འཚོལ་བའི་ལྟ་བ་འཁྱེེར་ཏིེ་ཞིིབ་འཇུག་

བྱ་རྒྱུ་ཡིནི། བདོ་ནས་ཀྱིང་འད་ིཕྱིགོས་སུ་གཉེནེ་འཕྲེད་ལྟ་སྐརོ་འགྲོ་ོའདདོ་

བྱེད་མི་སུ་བྱུང་དམ་བསྒྲིགས་ཀ་ཀོར་མེད་པོར་བཏིང་འབྱོར་ཐུབ་པོའི་
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ར་ེབ་ཡིདོ།  ད ་ཕན ་ལོ ་ཉེི ་ཤུ ་ལྷག་རིང ་གི ་ལོ ་རྒྱུས་ཕྱིོགས་

བསྡེོམས་ཀྱིི་མཐོང་ཚུལ་གཏིམ་བཤད་འདི་ཉེིད་ད་ལྟ་གངས་ལྗོོངས་དབང་

སྒྱུར་པོ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་འཁོད་པོའི་ལས་བྱེད་འགའ་རེའི་བློོ་ལ་ལམ་

སང་བབས་མནི་ཡིངོ་རྒྱུ་ཡིང༌། ཆོགས་སྡེང་ཕྱིགོས་ལྷུང་ག་ིབསམ་པོ་

ལགོས་སུ་བཞིག ད་ཕན་གྱི་ིམཐངོ་ཆོདོ་དངསོ་བྱུང་ག་ིཉེམས་མྱོངོ་རྣམས་

དྲེན་པོའ་ིཡུལ་དུ་བྱས། ཤར་རླུང་གིས་ནུབ་རླུང་མནན་ཟིརེ་བའ་ིརང་ཆོ་ེ

རང་མཐོང་གི་བློོ་རྒྱ་ཆུང་ངུ་མི་བྱེད་པོར་ད་ལྟ་ཤར་ནུབ་འཛམ་གླེིང་ཡུལ་

ཁག་གི་དངོས་འབྲེལ་གནས་སྟངས་བཟིང་ངན་བདེ་སྡུག་ཇི་འདྲེ་ཡིོད་མེད་

ལ་གཟུ་བོར་གནས་པོའི་བློོས་ཞིིབ་ཏུ་དཔྱོད་དེ་བསམ་གཞིིགས་ནན་དུ་

བྱས་ན་ཡི་ིག་ེའད་ིཉེདི་མགི་གི་ལྟད་མ་ོདང༌། ཡིདི་ཀྱི་ིལགེས་ཉེསེ་འབྱདེ་

པོའ་ིབློ་ོགྲོསོ་རྣམ་དཔྱོདོ་འཕལེ་བའི་རྐྱེནེ་དུ་འགྱུར་བའ་ིར་ེབ་དང༌། ཡིདི་

ཆོསེ་ཡིདོ། 

 མཐའ་དོན་ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་ནས་ལོ་ཉེི་ཤུ་འཁོར་བའི་

དུས་སྐབས་འདརི་ཆོདེ་གཉེརེ་དམགིས་བསལ་གྱིསི་བརྗེདོ་རྒྱུ་ལ། རྒྱ་

གར་གཞུང་ནས་སྤྱིིར་འགྲོོ་བ་མིའི་རིགས་གཅིག་གྱུར་གྱིི་མཛའ་བརྩོེ་

དང༌། ཡིང་སྒོསོ་ཆོསོ་དང་ཤསེ་རགི་ག་ིཐགོ་ནས་སློབ་དཔོནོ་དང་སླབོ་

མའི་ཚུལ་གྱིི་འབྲེལ་ལམ་བཟིང་པོོ་དུས་རབས་མང་པོོའ་ིསྔོན་ནས་ཡིོད་

པོའི་ཁྱེིམ་མཚེས་ལུང་པོ་ཕན་ཚུན་གྱིི་སླད་ལར་དགོངས་ཏིེ་ང་ཚོ་བོད་

མ་ིབཙན་བྱལོ་བར་གཞིསི་ཆོགས་ཀྱི་ིས་ཁང་དང༌། ན་གཞིནོ་ཚརོ་སླབོ་

སྦྱོངོ༌། ཆོསོ་དང་རགི་གཞུང་ག་ིབསྟ་ིགནས་ཁག་ལ་མཐུན་རྐྱེནེ་སགོས་
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ཕན་གྲོོགས་རོགས་རམ་ཤིན་ཏུ་ཆོེན་པོོ་གནང་བ་ལ་རྒྱ་གར་མི་མང་དང༌། 

རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང༌། ས་གནས་གཞུང་ཁག་བཅས་པོར་ངས་སྙིངི་ཐག་

པོ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་དང༌། ང་ཚ་ོབདོ་མ་ིརགིས་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ཐོག་

བྱུང་མ་མྱོོང་བའི་དཀའ་ངལ་འཕྲེད་པོའི་སྐབས་འདིར་རྒྱ་གར་ནས་ལྷག་

བསམ་བཟིང་པོོས་ཕན་གྲོོགས་འདི་ལྟ་བུ་གནང་བ་ང་ཚོས་ནམ་ཡིང་

བརྗེདེ་ཐབས་མདེ་ཅངི༌། གནས་ཚུལ་འད་ིདག་ན་ིབདོ་དང༌། འཛམ་གླེངི་

ནང་པོའི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་འགོད་རྒྱུའི་རྩོ་འགངས་སྙིིང་པོོ་ཅན་

ཞིགི་ཀྱིང་ཆོགས་ཡིདོ་པོ་ཡིནི། ཞིསེ་སྩལ། 

ྋགངོ་ས་མཆེགོ་ཨུ་རུ་སུ་དང་སགོ་པེོརོ་ཆེབིས་བསྒྱུརོ་སྐོོརོ་

རྡོ་ོའིབུམ་སྤྲུལ་སྐུརོ་ཤསེ་བྱ་རྩོམོ་སྒྲིགི་པེས་བཅརོ་འིདྲ་ིབྱས་

པེ།

 དྲེ་ིབ། གསར་ཤགོ་ནང་གསལ་བར་ལམ་ཆོབིས་བསྒྱུར་སྐབས་

རུ་སུའ་ིགནམ་ཐང་དུ་ནང་ཆོསོ་དང༌། གཞིན་ཡིང་གནད་ཆོེའ་ིམི་སྣ་ཁག་

ནས་ཕེབས་བསུ་ཞུས་ལུགས་གསལ་འདུག་པོར་གནམ་ཐང་དུ་ཕེབས་

བསུའ་ིགྲོ་སྒྲིགི་དང་མཛད་རམི་ཇ་ིཡིདོ། 

 དྲེསི་ལན། ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆོནེ་པོ་ོམཆོགོ་ཕྱི་ིཚསེ་ 

༡༢ ཉེནི་རུ་སུའ་ིརྒྱལ་ས་མ་ོསི་ཁརོ་ཕེབས་འབྱརོ་སྐབས་གནམ་ཐང་དུ་

རུ་སུའ་ིཆོོས་ཚགོས་ལྷན་ཁང་ག་ིའཐུས་མ་ིདང༌། རུ་སུའ་ིམངའ་ཁངོས་



530

སྦུར་ཡིད་ཁུལ་གྱིི་ནང་པོའི་མཁན་པོོ་བློ་མ་གཞིོན་པོ་སྦྱོིན་པོ་རྒྱ་མཚོར་

ཨིརེ་ཏི་ིན།ི རུ་སུའ་ིཡི་ེཤུའ་ིརྙིངི་མའ་ིཆོསོ་ལུགས་ཀྱིི་བློ་ཆོནེ་གཞིོན་པོ། 

རུ་སུའ་ིསྦབེ་ཌ་ས་ིཞིེས་པོའ་ིཡི་ེཤུའ་ིཆོོས་ལུགས་ཀྱི་ིབློ་མ། རུ་སུའ་ི

ཁངོས་ཁ་ཆོེའ་ིཆོསོ་ལུགས་ཀྱི་ིམཁན་པོ།ོ ཨི་ེཤ་ཡིའ་ིནང་པོའ་ིཞི་ིབདེའ་ི

ཆོསོ་ཚགོས་ཀྱི་ིརྒྱུན་ལས་འཐུས་མ་ིབཅས་ནས་མ་ེཏིགོ་དང༌། མཇལ་

དར་ཕུལ་ཏི་ེདགའ་གུས་ཆོནེ་པོསོ་སྐུའ་ིའཚམས་འདྲེ་ིདང༌། ྋསྐྱབས་

མགོན་ཆོེན་པོོ་ང་ཚོའི་ཡུལ་འདིར་ཞིབས་འཁོད་བསྐྱངས་པོར་ཚོགས་སྡེེ་

ས་ོསོའ་ིཚབ་ཞུས་ཏི་ེསྙིངི་ཐག་པོ་ནས་གུས་བསུ་ཡིདོ་ལུགས་ཞུས།

 དྲེ་ིབ། ཕར་ལམ་རུ་སུའ་ིརྒྱལ་ས་མ་ོས་ིཁརོ་ཉེནི་གྲོངས་ཇ་ི

བཞུགས་དང༌། བཞུགས་རྒྱུན་རངི་གཟིགིས་སྐརོ་ཇ་ིགནང༌། མ་ིསྣ་འདྲེ་

མནི་ཇ་ིམཇལ། སྤྱིརི་བཏིང་རུ་སུའ་ིམ་ིམང་ནས་ྋགངོ་ས་མཆོོག་ལ་

གུས་བརྩོ་ིཇ་ིའདྲེ་ཞུ་ག་ིཡིདོ་མདེ་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིཆོབ་སྲིདི་ཐགོ་ད་ོསྣང་ཇ་ི

འདྲེ་གནང་ག་ིཡིདོ་མདེ། 

 དྲེསི་ལན། ཕར་ལམ་ཕྱི་ིཚསེ་ ༡༢ ནས་ ༡༣ བཅས་ཉེནི་གཉེསི་

རངི་བཞུགས་འཇགས་བསྐྱངས། ཚསེ་ ༡༢ ཉེནི་རུ་སུའ་ིཡི་ེཤུའ་ིཆོོས་

ཚོགས་ཀྱིི་བློ་ཆོེན་གཙོ་བོ་ནས་ཁོང་གི་བཞུགས་ཡུལ་དུ་གདན་ཞུས་

ཀྱིསི་ཉེནི་གུང་གསལོ་སྟནོ་འབུལ་གཤམོ་ཐགོ ྋགོང་ས་མཆོགོ་ད་ལམ་

ཡུལ་འདིར་ཞིབས་འཁོད་བསྐྱངས་པོར་ཁོང་དང་ཡིེ་ཤུའི་ཆོོས་ཚོགས་

དགའ་སྤྲོ་ོཆོནེ་པོ་ོབྱུང་ལུགས་སགོས་དང༌། རུ་སུའ་ིནང་ཆོསོ་ལུགས་

ཁག་གི་འཚོ་བའི་སྐོར་སོགས་འགྲོེལ་བརྗེོད་ཀྱིི་གསུང་བཤད་གནང༌། 
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ྋསྐྱབས་མགོན་ཆོེན་པོོས་རིས་མེད་ཆོོས་ལུགས་ཚང་མ་འགྲོོ་བ་མིའི་

བད་ེསྐྱདི་སྒྲུབ་པོ་དང༌། འཛམ་གླེངི་ཞི་ིབད་ེསྒྲུབ་པོའ་ིདམགིས་ཡུལ་

གཅིག་གྱུར་ལ་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་རྟེོགས་དགོས་གལ་སྐོར་སོགས་སྩལ་ཏིེ་

གསུང་འཕྲེོས་ཞིབི་ལྷུག་བྱུང་སངོ༌། 

 དགོང་དྲེོར་མོ་སི་ཁོའ་ིགྲོོང་ཁྱེེར་ནང་གྲོགས་ཅན་གྱིི་ཕོ་བྲང་

ཀ་ེརམེ་ལནི་ཆོགས་ཡུལ་དང༌། མཁའ་དབྱངིས་འཕུར་འཁརོ་སྐརོ་གྱི་ི

འགྲོམེས་སྟནོ་ཁང་བཅས་ལ་གཟིགིས་སྐརོ་དང༌། མ་ོསི་ཁོའ་ིཆོསེ་མཐོའ་ི

གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆོེན་མོ་ནས་གདན་ཞུས་ལྟར་ཆོིབས་བསྒྱུར་གྱིིས་

གཟིགིས་སྐོར་དང༌། གསལོ་ཇའ་ིསྣ་ེལནེ་ཐགོ་སླབོ་གྲྭའ་ིགཙ་ོའཛནི་

གཞིནོ་པོ་ནས་དགའ་བསུ་དང༌། འགྲོལེ་བཤད། བཀའ་མལོ་དྲེ་ིལན་

བཅས་གནང་སངོ༌། 

 ཚསེ་ ༡༣ ཉེནི་སྔ་དྲེ་ོམ་ོསི་ཁ་ོགྲོངོ་ཁྱེརེ་ཕྱི་ིརལོ་ཏུ་ལ་ེདབར་

བདུན་ཅུ་ཙམ་གྱིི་ས་ཛ་ཀོར་སེག་ལ་ཡིོད་པོའི་ཡིེ་ཤུའི་ཆོོས་ཁང་ཆོེན་པོོ་

དརེ་གདན་ཞུས་ལྟར་ཕབེས་ཏི་ེལྷ་ཁང་ཁག་མང་དང༌། དགནོ་པོ་དེའ་ི

ཁོངས་ཀྱིི་ཡིེ་ཤུའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱིི་སློབ་གཉེེར་ཁང་བཅས་ལ་གཟིིགས་སྐོར་

དང༌། གསལོ་སྟནོ་ཐགོ་ནང་པོ་དང་ཡི་ེཤུའ་ིདགནོ་གྲྭའ་ིསླབོ་གཉེརེ་བྱདེ་

ཕྱིགོས་དང༌། བསླབ་སྡེམོ་སྐརོ་བཀའ་མཆོིད་ལྷུག་འཁྲོལོ་བསྐྱངས། རྒྱལ་

སར་བཞུགས་རིང་མོ་སི་ཁོའ་ིརླུང་འཕྲེིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་ཁག་ཅིག་

མཇལ་བཅར་ཞུས། རུ་སུའ་ིགཞུང་དམངས་ཀྱིསི་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ལ་

གུས་བརྩོ་ིདང༌། བདོ་ཀྱི་ིཆོབ་སྲིདི་སྐརོ་ད་ོསྣང་ཇ་ིཙམ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པོ་
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གསལ་བརྗེདོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ོརེད། 

 དྲེ་ིབ། རུ་སུར་དགནོ་ཁག་གི་གནས་སྟངས། མ་ིམང་ལ་ཆོསོ་

དད་རང་མསོ་ཡིདོ་མདེ། 

 དྲེསི་ལན། ད་ལམ་དངསོ་སུ་མཐངོ་བ་གངོ་ག་ིཡི་ེཤུའ་ིཆོོས་

ཁང་དང༌། སྦུར་ཡིད་ནང་པོའ་ིདགནོ་པོ་གཉེསི་ཀར་ཆོསོ་ཕྱིགོས་ཀྱི་ིབྱདེ་

སྒོ་ོཁག་གང་ལགེས་ཡིདོ་པོའ་ིམཐོང་ཚུལ་བྱུང་ཞིངི༌། གངོ་གསལ་ལྷ་

ཁང་དུ་ྋགོང་ས་མཆོོག་ཆོིབས་བསྒྱུར་སྐབས་དེར་དེ་ཉེིན་གཟིའ་ཉེི་མ་

མ་འཁེལ་ཡིང་ཆོོས་ཁང་ལྟེ་བའི་ནང་ཆོོས་བྱེད་པོ་བརྒྱ་ཕྲེག་འགའ་ཤས་

ནས་རང་ལུགས་ཀྱིི་གསོལ་འདེབས་སྨོོན་ལམ་བྱེད་བཞིིན་འདུག་པོ་

དང༌། ཕབེས་ལམ་དུ་ཡི་ེཤུའ་ིལྷ་ཁང་ཆུང་རགིས་ཀྱིང་འགའ་ཤས་མཐངོ་

རྒྱུ་འདུག་ཅངི༌། སྦུར་ཡིད་ནང་ནང་པོའ་ིདགནོ་པོ་གཞིན་དག་ཅགི་ཀྱིང་

ཡིདོ་ལུགས་ཞུས་སངོ༌། སྤྱིརི་བཏིང་རུ་སུའ་ིརྒྱལ་ཁངོས་སུ་ནང་པོ་ཡིདོ་

པོའ་ིམངའ་སྡེ་ེཁག་གསུམ་ཡིདོ་འདུག་པོ་ནི། སྦུར་ཡིད། ཁལ་མགི ཐུ་བ་

བཅས་རདེ་འདུག 

 ཆོོས་ཚོགས་ལྷན་ཁང་ཞིེས་པོའི་ལས་ཁུངས་དེས་ཆོོས་བྱེད་པོ་

ཚའོ་ིབད་ེསྡུག་སྐརོ་སགོས་གཞུང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། གཞུང་ག་ིསྲིདི་བྱུས་

དང་མཐུན་པོར་ཆོོས་བྱེད་པོ་ཚོར་ལྟ་རྟེོག་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཡིིན་ཚུལ་འདུག 

ལས་ཁུངས་འད་ིགཞུང་ག་ིལས་ཁུངས་ལྟ་བུ་མ་རདེ། མ་ིམང་ཆོོས་དད་

ཡིོད་མཁན་ཚོ་ཆོོས་ཁང་དུ་འགྲོོ་བ་སོགས་ཆོོས་ལུགས་ཀྱིི་བྱེད་སྒོོར་

ཞུགས་རྒྱུར་གཞུང་གི་ཁྲོིམས་ཐོག་ནས་དགག་བྱ་གང་ཡིང་ཡིོད་བཟིོ་མི་
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འདུག

 དྲེ་ིབ། རུ་སུའ་ིགྲོངོ་ཁྱེརེ་ཨུ་ལན་ཨུ་ཌ་ིཞིསེ་པོར་གནད་དནོ་ཇི་

ཆོདེ་ཆོབིས་བསྒྱུར་གནང་བ།

 དྲེསི་ལན། སྦུར་ཡིད་མངའ་སྡེའེ་ིགྲོངོ་ཁྱེརེ་ཨུ་ལན་ཨུ་ཌིའ་ིཉེ་ེ

འཁྲོིས་སུ་ཡིོད་པོའི་ནང་པོའི་དགོན་པོ་དགའ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ཆོོས་འཁོར་

གླེངི་ཞིསེ་པོར་གདན་ཞུས་ཆོབིས་བསྒྱུར་གནང་བ་རདེ། ྋགངོ་ས་

མཆོོག་དགོན་པོ་དེར་ཆོིབས་བསྒྱུར་སྐབས་རུ་སུའི་ནང་པོའི་མཁན་པོོ་བློ་

མ་པོཎྜིི་ཏི་འཇམ་དཔོལ་རྡོ་རྗེེས་གཙོས་དགེ་འདུན་སུམ་ཅུ་སྐོར་ནས་སྤྱིན་

རྒྱ་སྤེོས་སྣ་ེདང༌། མཆོདོ་རྫས་སྣ་ཚགོས་ལག་ཏུ་ཐགོས་ཏི་ེསརེ་སྦྲངེས་

དང་བཅས་ཕབེས་བསུ་གཟིབ་རྒྱས་ཞུས་ཤངི༌། དགནོ་གྱི་ིཚགོས་དབུར་

ཞིབས་བཀོད་ཀྱིིས་ཞིལ་འདོན་ཆོོས་སྤྱིོད་ཀྱིི་རིམ་པོ་བརྟེན་བཞུགས་མལ་

བཅས་འབུལ་གནང་རྗེེས། དག་ེའདུན་པོ་ཚརོ་མཇལ་ཁ་དང༌། སྒོ་ོའཕྱིརོ་

སྟེང་ནས་དད་འདུས་མི་མང་རྒོན་གཞིོན་སྟོང་ཕྲེག་འགའ་ཤས་ལ་དགའ་

ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་དང་དགནོ་གྱི་ིཆོསོ་སྤྱིདོ། མ་ཎིའ་ིལྗོགས་ལུང་བཅས་

ཀྱི་ིཆོོས་འབྲལེ་དང༌། ནང་ཆོསོ་སྙིངི་པོ་ོགཞིན་ཕན་ལྷག་བསམ་དགོས་

གལ་བཀའ་སླབོ་གནང༌། དགནོ་པོ་དརེ་ཆོསོ་ཕྱིགོས་ཀྱི་ིསྲིལོ་རྒྱུན་ཚང་

མ་བདོ་དང་གཅགི་གྱུར་འདུག་པོ་དཔོརེ་ན། ཞིལ་འདནོ་ཚང་མ་བདོ་སྐད་

ནང་དང༌། གསལོ་ཇ་འབུལ་འདགེས་བྱེད་སྟངས་སགོས་གྲྭ་ས་ནང་ལྟར་

འདུག རགིས་ལམ་བགྲོ་ོགླེངེ་ཚགོས་ལངས་ཀྱིང་གནང་སངོ༌། 

 དགནོ་པོ་ད་ེརུ་སུར་གསར་བརྗེ་ེབྱུང་ནས་ལ་ོ ༢༨ ཙམ་གྱི་ི
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རྗེསེ་ ༡༩༤༦ ལརོ་གསར་དུ་ཕྱིག་བཏིབ་པོ་ཞིགི་རདེ་འདུག མ་ིམང་

ཚོས་ྋགོང་ས་མཆོོག་བཞུགས་ཡུལ་གྱིི་མགྲོོན་ཁང་ཕྱིི་རོལ་ནས་ཕྱིག་

དང་སྐརོ་བ་བྱདེ་པོ་སགོས་དད་གུས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་ཤུགས་ཆོ་ེམངནོ། མཁན་

པོོ་བློ་མ་ནས་གུས་བསྟོད་ཀྱིི་གསོལ་སྟོན་བཤམས་ཏིེ་ྋགོང་ས་མཆོོག་

གནས་འདིར་ཞིབས་སོར་འཁོད་པོར་དགའ་བསུའི་གསུང་བཤད་དང༌། 

བོད་དུ་བར་ལམ་རྒྱ་མིས་བཙན་གནོན་གྱིིས་ཐབས་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་

བྱུང་བར་གདུང་སམེས་ཡིདོ་ལུགས། དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ལས་གྲོལོ་བའ་ི

གསལོ་འདབེས་བྱདེ་བཞིནི་པོ་ཡིིན་ཚུལ་བཅས་ཞུས། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་

ནས་སྔོན་བྱུང་འབྲེལ་བ་ནས་བརྩོམས་པོའི་གཟིིགས་ཚུལ་བཀའ་ལན་

སྩལ།

 དྲེ་ིབ། སགོ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ཨུ་ལན་བྷ་ཀྲརོ་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ལ་

ཕབེས་བསུའ་ིགྲོ་སྒྲིགི་ཇ་ིཡིདོ་དང༌། ཕབེས་བསུ་ཞུ་མརི་གནད་ཡིདོ་མ་ི

སྣ་ཇ་ིའདྲེ་ཕབེས་མནི། ཕབེས་ཉེནི་མཛད་རམི་གཞིན་དག་ཇ་ིབསྐྱངས།

 དྲེསི་ལན། ཚསེ་ ༢༥ ཉེནི་ཕྱི་ིསོག་ནས་ཕབེས་བསུར་སྣ་ེཤན་

སེར་སྐྱ་གཉེིས་དང་དམིགས་བསལ་གནམ་གྲུ་བཅས་བཅར་འབྱོར་ལྟར་

རྒྱལ་ས་ཨུ་ལན་བྷ་ཀྲོར་ཞིབས་འཁོད་སྐབས་གནམ་ཐང་དུ་སོག་པོོའ་ི

མཁན་པོ་ོབློ་མ་མགནོ་པོ་ོསྐྱབས་དང༌། ཆོསོ་ཚགོས་ཀྱི་ིམ་ིསྣ་གནད་

ཡིོད་ཁག་བཅས་ནས་གུས་བསུ་ཞུས་ཏིེ་སྐུ་མགྲོོན་གལ་ཆོེ་ཁག་ལ་

ཕེབས་སྒྲིིག་ཞུ་ཡུལ་གཞུང་གི་མགྲོོན་ཁང་དུ་གདན་ཞུས་ཞིབས་སོར་

འཁདོ། དགངོ་དྲེརོ་དགའ་ལྡན་ཐགེ་ཆོནེ་གླེངི་དགནོ་པོར་ཆོབིས་བསྒྱུར་



535

སྐབས་དགོན་གྱིི་མཁན་བློ་འདུས་མང་ནས་སྤྱིན་རྒྱ་རྔ་རོལ་སྤེོས་སྣེ་

སགོས་ཀྱིསི་སྔུན་བསུས་ཏི་ེཚགོས་དབུར་ཞིབས་སརོ་བཀདོ། བློ་མཆོདོ་

ཚོགས་འཁོར་སོགས་ཞིལ་འདོན་གྱིི་རིམ་པོ་བརྟེན་བཞུགས་མལ་བཅས་

བསྐྱངས་རྗེེས་སྙིན་སེང་ཞུས་དོན་ལྟར་འདུ་ཁང་ནང་གྲྭ་མང་ལ་དགའ་

ལྷའ་ིལྗོགས་ལུང་ག་ིཆོསོ་འབྲལེ་སྩལ། 

 དེ་རྗེེས་དགོན་པོའི་ཕྱིི་རོལ་ཏུ་དད་འདུས་སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་རྣམས་

ལ་རྒྱང་མཇལ་དང༌། མ་ཎིའ་ིལྗོགས་ལུང༌། སྔར་གྱི་ིབདོ་སགོ་འབྲལེ་

བའ་ིསྐརོ། ཐགེ་ཆོནེ་ཆོསོ་ཀྱི་ིསྙིངི་པོ་ོབྱམས་སྙིིང་རྗེ།ེ ཡི་རབས་སྤྱིདོ་

བཟིང༌། ནང་ཆོསོ་དང༌། སྤྱི་ིཚགོས་རངི་ལུགས་ཐུན་མངོ་དུ་སྤྱིདོ་ཐུབ་པོའི་

དགངོས་ཚུལ་སགོས་བཀའ་མལོ་བཅས་སྩལ་སངོ་ཞིངི༌། དགནོ་པོའ་ིནང་

ལྷ་ཁང་ཆོེ་ཆུང་ཁག་དང་དཔོེ་མཛོད་ཁང་བཅས་པོར་གནས་གཟིིགས་

བསྐྱངས་རྗེེས་དེ་སྔ་ྋགོང་ས་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པོ་ཆོེན་པོོ་བཞུགས་

ཡུལ་གཟིམི་ཁང་དུ་ཆུ་ཚདོ་ ༢ ཙམ་རངི་ཕྱིག་དཔོ་ེཁག་ལ་ཐུགས་ཞིབི་

བསྐྱངས་ཏི་ེབཞུགས་འཇགས་མཛད། 

 དགོང་དྲེོར་མཁན་པོ་ོབློ་མས་གསོལ་སྟོན་ཐོག་གུས་བཀུར་ཆོེན་

པོསོ་དགའ་བསུའ་ིགསུང་བཤད་དང༌། དརེ་སྦུར་ཡིད་ཀྱི་ིམཁན་པོ་ོབློ་

མས་ཀྱིང་རྒྱལ་བསྟན་མ་ིཉེམས་གངོ་འཕལེ་ཡིངོ་ཐབས་དང༌། སྐལ་བཟིང་

འད་ིའདྲེ་རྨ་ིལམ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚུལ་སགོས་གསུང་འཕྲེསོ་དང༌། ྋགངོ་ས་

མཆོོག་ནས་བདོ་སགོ་འབྲལེ་བ་དང༌། སགོ་རགིས་མཁས་དབང་མང་

པོོས་བསྟན་པོ་ལ་བྱ་བ་རྒྱ་ཆོེར་མཛད་ཚུལ་སོགས་བཀའ་ལན་གསུང་
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བཤད་སྩལ། 

 དྲེ་ིབ། ཨི་ེཤ་ཡིའ་ིནང་པོའ་ིཞི་ིབདེའ་ིཆོོས་ཚགོས་ནང་རྒྱལ་ཁབ་

ཇ་ིཙམ་ནས་འཐུས་མ་ིག་ཚདོ་ཙམ་ཕབེས་ཡིདོ་མདེ། 

 དྲེསི་ལན། ད་ལམ་གྱི་ིཆོསོ་ཚགོས་འདརི་འཛམ་གླེངི་ཡུལ་ཁག་

བཅ་ོལྔ་དང༌། རྒྱལ་འབྲལེ་ཚགོས་པོ་ཆོ་ེཁག་ ༨ བཅས་ནས་འཐུས་མ་ི

དང༌། ཟུར་ཉེན། སྐུ་མགྲོནོ་བཅས་ཁྱེོན་མ་ིགྲོངས་ ༣༠༠ སྐརོ་ཕབེས་

འདུག 

 དྲེ་ིབ། གངོ་ག་ིཆོསོ་ཚགོས་ནས་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ག་ིའགྲོ་ོབ་

མ་ིདང༌། ཞི་ིབདེའ་ིཞིབས་འདགེས་མཛད་རྗེསེ་ལ་དམགིས་བསལ་གྱི་ི

གཟིེངས་བསྟོད་རྟེགས་མ་ཞིིག་ཕུལ་ལུགས་གསར་ཤོག་ཁག་ཏུ་འཁོད་

འདུག་པོ་ད་ེལྟར་ཡིནི་མནི་དང༌། ཡིནི་ཚེ་གངོ་ག་ིགཟིངེས་རྟེགས་སུས་

ཕུལ་དང༌། དམགིས་བསལ་མཛད་སྒོ་ོསགོས་གནང་ཡིདོ་མདེ། ད་ེསྔ་

གཟིངེས་རྟེགས་འད་ིརགིས་ཕུལ་སྲིལོ་ཡིདོ་མདེ།

 དྲེསི་ལན། གཟིངེས་རྟེགས་ཀྱི་ིརྟེགས་མ་འད་ིརགིས་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པོ་དང༌། འཛམ་གླེངི་ཞི་ིབདེའ་ིདནོ་དུ་མཛད་པོ་རླབས་ཆོནེ་

བསྐྱངས་པོའ་ིམ་ིསྣ་ཁག་ལ་འབུལ་སྲིོལ་ཡིདོ་འདུག་པོ་དང༌། ྋགངོ་

ས་ཆོེན་པོོར་རྟེགས་མ་འདི་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཆོོས་ཚོགས་དེའི་འཛིན་

སྐྱོང་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་པོའི་ཐོག་གཏིན་འབེབས་ཞུས་འདུག་ཅིང༌། 

དངོས་གཞིི་རྟེགས་མ་ཕུལ་ཉེིན་ཚོགས་ཆོེན་ཐོག་ཆོིབས་བསྒྱུར་བསྐྱང་

རྒྱུ་མཛད་རིམ་གཞིན་དག་གིས་ཐུགས་ལྕོགས་མ་བྱུང་སྟབས་བཞུགས་
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ཡུལ་དུ་ཚོགས་འཐུས་ཧྲག་བསྡུས་ཤིག་ཆོེད་བཅར་གྱིིས་མཛད་སྒོོ་དང་

འབྲལེ་བར་འབུལ་ལམ་ཞུས། ད་ེརྗེསེ་སགོ་པོ་ོདང༌། རུ་སུའི་ཚགས་

མཁན་འགའ་ཤས་ནས་དྲེི་བ་དྲེིས་ལན་ཞུས་སྩལ་ལ་དེར་འཁོད་རྣམས་

དགའ་མགུ་མངནོ་བསྟདོ་ཀྱི་ིརྣམ་འགྱུར་གསལ་པོ་ོབྱུང་སངོ༌།

 དྲེ་ིབ། སགོ་ཡུལ་དུ་ཉེནི་གྲོངས་ཇ་ིབཞུགས་དང་གཟིགིས་སྐརོ་

སགོས་ཇ་ིགནང༌། སགོ་པོོའ་ིམ་ིམང་སྤྱི་ིཡིངོས་ནས་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ལ་

དད་མསོ་ཇ་ིཙམ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་མདེ། 

 དྲེསི་ལན། ཆོབིས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཉེནི་ཐ་ེབའ་ིསགོ་ཡུལ་དུ་ཉེནི་

གསུམ་བཞུགས་འཇགས་མཛད། ཕྱི་ིཚསེ་ ༡༦ ཉེནི་གུང་རྒྱབ་དམགིས་

བསལ་གནམ་གྲུའི་ཐོག་གདན་ཞུས་ཀྱིིས་རྒྱལ་སའི་ནུབ་ཕྱིོགས་རྩོ་ཐང་

སྟེང་རྫ་དམར་ཞིེས་པོའི་ཞིིང་འབྲོག་མཉེམ་ལས་ཁང་དུ་གདན་ཞུས་ལྟར་

ཕབེས་ཏི་ེགཟིགིས་སྐརོ་དང༌། ཡུལ་མིའ་ིའཚ་ོབར་ཐུགས་ཞིབི་གནང༌། 

མཉེམ་ལས་ཁང་དེའ་ིའག་ོའཐུས་ནས་སྣ་ེལནེ་གཟིབ་རྒྱས་དང༌། རྟེ་རྒྱུག་

དང་ཤདེ་རྩོལ་འགྲོན་བསྡུར་གྱི་ིགཟིགིས་འབུལ་ཡིང་ཞུས་སོང༌། 

 དེའ་ིཕྱི་ིཉེནི། ད་ེསྔ་ཁལ་ཁ་རྗེ་ེབཙུན་དམ་པོའ་ིཕ་ོབྲང་དངེ་སང་

འགྲོམེས་སྟནོ་ཁང་བྱས་པོ་དང༌། གཞུང་ག་ིདཔོ་ེམཛོད་ཁང༌། གཞུང་ག་ི

འགྲོམེས་སྟནོ་ཁང༌། འགྲོམེས་སྟནོ་ཁང་ད་ེཚོའ་ིནང་ལྷ་སྐུ་རྟེནེ་གསུམ་

དང༌། མཆོདོ་པོའ་ིཡི་ོབྱད་ང་ོམཚར་ཅན་མང་པོ་ོདང༌། ལྷག་པོར་ཉེམས་

སྣང་འོས་པོ་ཞིིག་ནི་གསེར་ཟིངས་ལས་གྲུབ་པོའི་དུས་འཁོར་གྱིི་བློོས་

བསླངས་རྒྱ་ཆོེ་བཀོད་ལེགས་ཤིག་ཡིོད་པོར་ལྷའི་མཚན་མ་སོགས་
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སྒྲིགི་ཚུལ་བཀའ་སླབོ་ཀྱིང་ཕབེས། དཔོ་ེམཛདོ་ཁང་དརེ་བདོ་དང་སགོ་

པོའོ་ིཡིགི་ཐགོ་ནང་པོའ་ིདཔོ་ེཆོ་འབུམ་ལྔ་ཙམ་ཡིདོ་ཚུལ་ཞུས། སགོ་པོོའ་ི

མི་མང་ནས་ྋགོང་ས་ཆོེན་པོོར་དད་གུས་ཞུ་སྟངས་ནི་ཧ་ལས་པོ་ལྟ་བུ་

ཞིགི་རདེ། 

 དཔོརེ་ན་ཚསེ་ ༡༥ ཉེནི་དགའ་ལྡན་ཐགེ་ཆོནེ་གླེངི་དུ་ཆོབིས་

བསྒྱུར་སྐབས་སོག་རིགས་རྒོན་གཞིོན་ཕལ་ཆོེར་ཁྲོི་ཕྲེག་གསུམ་ཙམ་

འདུ་འཛོམས་བྱས་འདུག་པོ་དགོན་པོའི་ར་སྐོར་ནང་ཤོང་རེ་མེད་སྟབས་

ཕྱིི་རོལ་ཐང་སྟེང་དུ་བསྡེེབས་འཛོམས་ལག་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ཏིེ་ངོམ་པོ་མེད་

པོའ་ིཚུལ་གྱིསི་ཞིལ་མཇལ་ཞུ་བ་དང༌། མཇུག་ཏུ་ཤསི་བརྗེདོ་ཀྱིི་ཕྱིག་

ནས་འཐོར་གནང་སྐབས་ཕྱིག་ནས་ཐོབ་རེའི་ཧབ་ཐོབ་བྱེད་པོ་སོགས་དད་

གུས་ཀྱི་ིརྣམ་པོ་བཅསོ་མནི་དུ་མངནོ། 

 དེ་ཙམ་མ་ཟིད་ྋགོང་ས་མཆོོག་འགྲོེམས་སྟོན་ཁང་སོགས་

ས་གནས་གང་དུ་ཞིབས་བཅགས་གནང་ཡིང་ཕེབས་འཁོར་རུ་བསྟར་

གྱིི་གདོང་དུ་སྐོར་སྲུང་བའི་རླངས་འཁོར་སོགས་ནས་ྋགོང་ས་མཆོོག་

ཆོིབས་བསྒྱུར་ཡིོད་པོ་ཤེས་ཏིེ་གཟིིགས་སྐོར་ནས་ཕྱིིར་ཕེབས་སྐབས་མི་

མང་སྟོང་ཕྲེག་ཙམ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིིས་ལག་ཏུ་མཇལ་དར་ཐོགས་ཏིེ་ཞིལ་

མཇལ་ཞུ་བ་སགོས་འཆོར་ཅན་རདེ། 

 དྲེ་ིབ། སགོ་པོོའ་ིནང་ཆོསོ་སྡེ་ེཁག་ག་ིགནས་སྟངས་དང་མ་ིམང་

ལ་ཆོསོ་དད་རང་དབང་ཇ་ིཙམ་ཡིདོ་མདེ།

 དྲེསི་ལན། སགོ་ཡུལ་ནང་ནང་པོའ་ིདགནོ་པོ་གཙ་ོབ་ོདགའ་ལྡན་
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ཐགེ་ཆོནེ་གླེངི་རདེ། འདརི་དགེ་འདུན་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡིདོ་འདུག་ཅངི༌། ད་ེ

མནི་པོའ་ིདགནོ་པོའམ། ལྷ་ཁང་ར་ེཟུང་ཡིདོ་ལུགས་བརྗེདོ་ཀྱི་ིའདུག གངོ་

གསལ་དགོན་པོའི་ཁོངས་གཏིོགས་ནང་སློབ་གཉེེར་ཁང་ཞིེས་པོའི་སློབ་

གྲྭ་ཞིིག་འདུག་པོ་གྲྭ་པོར་གཞུག་རྒྱུ་རྣམས་ཐོག་མར་སློབ་གྲྭ་དེར་བཅུག་

སྟེ་དེ་ནས་ཐོན་མཚམས་དགོན་པོར་ཞུགས་པོ་ལས་ཐད་ཀར་དགོན་པོར་

འཛུལ་ཞུགས་བྱདེ་རྒྱུ་མ་ིའདུག སླབོ་གྲྭ་དེའ་ིཁང་པོ་དངེ་དུས་དང་མཐུན་

པོའ་ིདངསོ་གཙང་སྤུས་ལྡན་ཞིགི་འདུག་པོ། ད་ལམ་ཆོོས་ཚགོས་

ཚགོས་ཡུལ་ཡིང་སླབོ་གྲྭ་དེའ་ིཚགོས་ཁང་ནང་རདེ། ཆོསོ་དད་རང་དབང་

སྐརོ་གངོ་གི་གནས་ཚུལ་གྱིསི་ལམ་ཙམ་མཚནོ་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། 

 དྲེ་ིབ། སགོ་པོ་ོདང་བདོ་གཉེསི་དབར་ལ་ོབརྒྱ་ཕྲེག་མང་པོོའ་ི

རིང་ཆོོས་དང་རིག་གཞུང་གི་འབྲེལ་ལམ་དམ་ཟིབ་ཡིོད་པོ་རྣམས་ཀྱིི་ད་

ལྟའ་ིགནས་སྟངས་ཇ་ིའདྲེ་ཡིདོ་མདེ།

 དྲེསི་ལན། བདོ་སགོ་གཉེསི་ཆོསོ་དང་རགི་གཞུང་ག་ིཆོ་ནས་

དགེ་རྒོན་དགེ་ཕྲུག་ལྟ་བུའི་འབྲེལ་བ་བྱུང་ཡིོད་སྟབས་དེང་དུས་ཀྱིང་

འབྲེལ་ལམ་དེའི་བག་ཆོགས་སམ་གཤིས་རྒྱུན་ཤུགས་ཆོེ་ཡིོད་མུས་

དང༌། མ་འངོས་པོར་ཡིང་བདོ་སགོ་ཕན་ཚུན་ཆོསོ་ཀྱི་ིསླབོ་གཉེརེ་བ་

གཏིངོ་རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་གསར་གཏིདོ་བྱུང་སངོ༌། ཕྱི་ིཚསེ་ ༡༦ དགངོ་དྲེརོ་

མཁན་པོ་ོབློ་མས་ཕེབས་སྐྱེལ་གསོལ་སྟོན་སར་ྋགོང་ས་མཆོོག་ནས་ད་

ལམ་བོད་སོག་ཆོོས་འབྲེལ་སླར་ཡིང་སྒོོ་ཕྱིེ་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་བས་སླད་རྒྱ་ཆོེ་

ཕུགས་ཐག་རིང་པོོའ་ིམདུན་ལམ་དུ་བདེ་བགྲོོད་འབྱུང་རྒྱུའི་ཐུགས་རེ་
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དང་ཡིདི་ཆོསེ་ཡིདོ་ཅསེ་བཀའ་ལན་གནང་སངོ༌། 

 དྲེ་ིབ། གསར་ཤགོ་ནང་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་རུ་སུའ་ིགྲོངོ་ཁྱེརེ་ལ་ེ

ནིན་སྒོ་རགས་ (Leningrad) ཞིསེ་པོར་ཆོབིས་བསྒྱུར་གྱིསི་ལ་ེནནི་

གྱིི་དྲེན་རྟེེན་སྐུ་ཕུང་སོགས་ལ་གཟིིགས་སྐོར་གནང་འཆོར་གསལ་ཡིང་

ཆོབིས་བསྒྱུར་གནང་ཐུབ་མནི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཆོགས།

 དྲེསི་ལན། རུ་སུའ་ིགྲོངོ་ཁྱེརེ་ལ་ེནནི་སྒོ་རགས་ནང་བདོ་ཀྱི་ི

ཕྱིི་ལོགས་སུ་བོད་ཡིིག་ཕྱིག་དཔོེ་འབོར་ཆོེ་ཤོས་ཡིིན་པོའི་དཔོེ་མཛོད་

ཁང་སོགས་ལ་གཟིིགས་སྐོར་ཆོེད་ཆོིབས་བསྒྱུར་བསྐྱང་རྒྱུའི་དགོངས་

བཞིེད་ཀྱིང་ཞིབས་འཁོད་མ་ཐུབ་པོ་ནི་སོག་ཡུལ་དུ་ཕེབས་རྒྱུའི་ལམ་

ཞིོར་འཁེལ་གྱིི་མེད་སྟབས་དུས་ཡུན་གྱིིས་མ་ལྡང་པོ་ལས་གཞིན་པོའི་རྒྱུ་

མཚན་གང་ཡིང་མ་རདེ།

 དྲེ་ིབ། རུ་སུ་དང་སགོ་ཡུལ་གཉེསི་ལ་ཆོབིས་བསྒྱུར་གནང་

སྐབས་སྐུ་ཕྱྭའི་སྲུང་སྐྱོབ་འགན་བཞིེས་གནང་ཡིོད་མེད་དང་རྒྱལ་ཁབ་

གཉེསི་ནང་བཞུགས་ཡུལ་དང༌། ལྷག་དནོ་སྲུང་སྐྱབོ་ཐགོ་ག་ོསྒྲིགི་ཇ་ིའདྲེ་

ཡིདོ་མདེ།

 དྲེསི་ལན། བཞུགས་ཡུལ་དང་སྐུ་སྲུང་ཐད་ག་ོསྒྲིགི་གཟིབ་

གཟིངེས་ཐནོ་པོ་འདུག ལྷག་དནོ་སགོ་ཡུལ་དུ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་སྐུའ་ིཆོེ་

མཐོང་གཉེསི་ཀར་ཉེམས་སྣང་འསོ་པོའ་ིག་ོསྒྲིགི་ཧ་ཅང་ལེགས་པོ་ོའདུག

 དྲེ་ིབ། གངོ་ག་ིརྒྱལ་ཁབ་གཉེསི་ཀ་དངསོ་གཙོའ་ིལྟ་བ་འཛནི་

པོའི་དམར་པོ་ོཡིིན་པོར་བརྟེེན་ཆོོས་དང་དམར་པོ་ོགཉེིས་དབར་འགལ་ཟླ་
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ཡིདོ་མདེ་གཟིགིས་ཚུལ་ཇ་ིབྱུང༌།

 དྲེསི་ལན། ནང་ཆོསོ་ཀྱི་ིལྟ་བ་དང༌། དམར་པོོའ་ིལྟ་བ་གཉེསི་

མཐུན་པོའི་གཞིི་རྟེེན་མང་པོོ་ཡིོད་པོ་ྋགོང་ས་ཆོེན་པོོས་ཡིང་ཡིང་བཀའ་

སྩལ་ཡིདོ་པོ་ལྟར་རདེ། གསར་བརྗེ་ེབྱས་ནས་ལ་ོཡུན་མང་སངོ་གསི་ལྷངི་

འཇམ་སངོ་བ་དང༌། དངེ་རབས་འཛམ་གླེངི་འཁྲུག་ཆོ་ཆོནེ་པོོའ་ིསྐབས་སུ་

སྟོན་པོའི་བྱམས་སྙིིང་རྗེེའི་བསླབ་བྱ་བཟིང་པོོ་དུས་བབས་ཀྱིི་དགོས་མཁོ་

ཆོ་ེབ། ནང་ཆོསོ་ནི་དད་པོ་དག་སྣང་ཙམ་མནི་པོར་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ིསྒོ་ོནས་

གཏིན་ལ་ཕབ་པོའ་ིཚུལ་ལུགས་ལ་སངོ༌། ད་ཆོ་དངསོ་གཙོའ་ིལྟ་བ་དང༌། 

ནང་ཆོོས་ཀྱིི་ལྟ་བ་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་རྒྱུའི་དོ་སྣང་གསར་པོ་ཞིིག་འཆོར་རེ་ཆོེ་

བའ་ིགཟིགིས་ཚུལ་བྱུང་སངོ་སྙིམ། ཞིསེ་གསལ། 

གསུམ་བཅུའི་ིདུས་དྲན་ཐངེས་ཉིརེོ་གཅགི་པེའི་ིཐགོ་སྩལ་

བའི་ིགསུང་འིཕྲེནི། 

 ལོ་ལྟར་དུས་ཚེས་འདིའི་ཐོག་ང་ཚོ་བྱེས་འབྱོར་བོད་མི་རྣམས་

ས་གནས་ས་ོསརོ་འདུ་འཛམོས་ཀྱིསི་དུས་དྲེན་བྱདེ་བཞིནི་པོ་ལྟར། ད་

ལམ་གསུམ་བཅུའ་ིདུས་དྲེན་ཐེངས་ཉེེར་གཅགི་པོ་འདིའ་ིསྐབས་སུ། བདོ་

ཕྱིི་ནང་དུ་གནས་འཁོད་རང་རིགས་ཡིོངས་ལ་མཛའ་བརྩོེའི་གདུང་སེམས་

ཟིབ་མོའ་ིཐགོ་ནས་འཚམས་འདྲེ་ིབྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། 

 ད་ཕན་ལོ་ཉེེར་གཅིག་རིང་གི་བྱུང་བ་དེ་ནི་བོད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་ནང་
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བྱུང་མ་མྱོངོ་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཞིགི་སྟ།ེ བདོ་མ་ིརགིས་ལ་མ་ིརབས་དུ་

མར་རྒྱུན་གཤིས་སུ་འཇགས་པོའི་ཆོོས་དང་རིག་གཞུང་སྤྱིི་ཚོགས་ཀྱིི་

གོམས་སྲིོལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པོ་རྣམས་འཆོར་གཞིི་ལྡན་ལ་གཞིི་རྒྱ་ཆོེ་

བའ་ིགཏིརོ་བཅམོ་དང༌། དབུལ་ཕངོས་བཀྲསེ་སྐམོ་གྱིསི་མཚོན་པོའ་ི

བརྣག་དཀའི་ངལ་དུབ་འཇིགས་དངངས་འདི་ལྟ་བུ་ལོ་བརྒྱ་ཕྲེག་མང་པོོའ་ི

རངི་བདོ་མ་ིཚསོ་གཏིན་ནས་མྱོངོ་ཡིདོ་པོ་མ་རདེ།  

 འདས་པོའ་ིལ་ོཤས་རངི༌། མ་ིབརྟེན་གཡི་ོབའི་རང་བཞིནི་ཅན་

གྱིི་རྒྱལ་སྤྱིིའི་སྲིིད་དོན་གྱིི་གནས་སྟངས་ཐོག་མྱུར་མགྱིོགས་ཆོེ་བའི་

འགྱུར་བ་ཕྱིིན་པོ་དང་ཆོབས་ཅིག་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་བྱེད་པོོར་

ཁས་འཆོེ་བའི་རྒྱ་ནག་གི་ད་ལྟའི་འགོ་ཁྲོིད་ཚོའི་འགོ་རྒྱ་ནག་ནང་དུའང་

འགྱུར་བ་འགྲོ་ོབཞིིན་ཡིདོ་པོ་རདེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གསི་རང་ར་ེབྱསེ་

འབྱོར་བ་རྣམས་རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིིར་ལོག་བྱ་དགོས་ཞིེས་ཡིང་ཡིང་འབོད་

སྐུལ་བྱས་ཡིདོ་པོ་དང༌། ད་ེབཞིནི་མཐའ་ལྷུང་མནི་པོའི་ལམ་ཕྱིགོས་ཟིརེ་

བའི་སྲིིད་བྱུས་དེ་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་རིམ་ཁྱེབ་ཏུ་འགྱུར་བཞིིན་པོའི་ཐོག་བོད་

ནང་དུའང་གང་འཚམས་འཕལེ་རྒྱས་སུ་འགྲོ་ོབཞིནི་ཡིདོ་པོ་རདེ། 

 ལས་འགུལ་འདི་དག་གི་རྗེེས་འབྲས་ཇི་འདྲེ་ཞིིག་ཡིོང་རྒྱུ་ད་

ལྟའ་ིཆོར་བརྗེདོ་དཀའ་ཡིང༌། དངསོ་ཡིདོ་འགྱུར་འགྲོསོ་དང་རྒྱ་མིའ་ིའབདོ་

སྐུལ་ལ་གཞིིགས་ཏིེ་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡིོད་གནས་ཚུལ་ལ་རྟེོག་ཞིིབ་

ཆོེད་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིིག་རྒྱ་ནག་བརྒྱུད་བོད་དུ་ཆོེད་གཏིོང་བྱས་

ཤངི༌། འད་ིན་ིལ་ོཉེ་ིཤུ་རྩོ་གཅགི་ཙམ་གྱི་ིརངི་རྒྱ་མརི་འབྲལེ་མཐུད་བྱུང་
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བ་དང་པོ་ོཡིནི་པོ་མ་ཟིད། ལྷག་པོར་རང་རེའ་ིགཅསེ་པོའ་ིཆོལོ་གསུམ་

རྒྱ་ཆོེའ་ིགཞིསི་ལུས་སྤུན་ཟླར་འབྲལེ་ལམ་མཐུད་ཐུབ་པོའང་དང་པོ་ོརདེ། 

 བོད་ནང་གི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དང་འགྱུར་འགྲོོས་དེ་ལྟ་བུའི་

འགོ་ང་ཚ་ོབྱེས་འབྱོར་བོད་རིགས་ལ་འདོར་དུ་མེད་པོའི་ཁུར་འགན་ཆོེན་

པོ་ོཞིིག་ཡིདོ་པོ་ན།ི བདོ་ལུས་མ་ིམང་ས་ཡི་དྲུག་ག་ིར་ེའདདོ་མངནོ་དུ་

འགྱུར་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དང༌། སྐབས་བབས་ཀྱི་ིབྱ་བ་གལ་ཆོ་ེཞིགི་ལ། རྒྱ་

གར་གཞུང་དང་མི་མང་གིས་རང་རེར་རྩོ་ཆོེའི་གོ་སྐབས་བྱིན་པོ་དེ་ཚུལ་

བཞིིན་བེད་སྤྱིོད་ཐུབ་པོའི་སྒོོ་ནས་གཞིོན་སྐྱེས་སྟོང་ཕྲེག་མང་པོོར་སློབ་

སྦྱོངོ་ལགེས་ཐནོ་ཡིངོ་བ་དང༌། ཆོསོ་དང་རགི་གཞུང་གི་ཁྱེད་ཆོསོ་ལྡན་

པོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པོའི་རང་རིགས་ཀྱིི་ངོ་བོ་ཉེམས་མེད་རྒྱུན་འཛིན་

ཡིངོ་ཐབས་ཁུར་བརྩོནོ་ཆོ་ེབསྐྱདེ་ངསོ། མ་འངོས་པོའ་ིགནས་སྟངས་ཀྱི་ི

ཆོདེ་དུ་གྲོ་སྒྲིགི་ད་ོནན་བྱ་རྒྱུ་ལྷག་པོར་གལ་ཆོ་ེབ་ཡིནི། 

 མན་ཇུའི་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀྱིིས་དུས་ཡུན་རིང་པོོར་གངས་ཅན་བོད་ཀྱིི་

མ་ིརགིས་ལ་ཐ་ེགཏིགོས་དང༌། ནང་ཁུལ་ཁ་བྲལ་གཏིངོ་རྒྱུའ་ིགཡི་ོབྱུས་

རམི་བརྒྱུད་དུ་བྱས་ཡིདོ་ཅངི༌། ད་ལྟའི་རྐྱེནེ་ངན་འད་ིདག་ཆོལོ་གསུམ་

བོད་རིགས་ཡིོངས་རྫོགས་བློོ་སེམས་གཅིག་ཏུ་མཐུན་པོའི་གྲོོགས་སུ་

གྱུར་ཏི་ེལ་ོརྒྱུས་ཐོག་བྱུང་མ་མྱོངོ་བའ་ིཆོགི་སྒྲིལི་ཆོནེ་པོ་ོཞིགི་བྱུང་ཡིདོ། 

 རང་རེ་བྱེས་འབྱོར་བོད་རིགས་རྣམས་ནས་རང་རིགས་གཞིིས་

ལུས་བོད་མི་རྣམས་ལས་སེམས་ཤུགས་བློངས་ཏིེ་རང་རང་སྐབས་

བབས་ལས་དོན་ཐོག་ཤུགས་བསྐྱེད་ཧུར་བརྩོོན་བྱེད་དགོས་པོ་ལས། 
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ཞིེ་ལྷོད་སྤྱིི་ཟིོམ་འཐུས་ཤོར་བཏིང་བ་ཡིིན་ན་བོད་བསྟན་སྲིིད་ཀྱིི་དོན་དུ་

ཐ་ན་རང་སྲིགོ་ཀྱིང་བློསོ་བཏིང་བའི་རྒྱལ་གཅསེ་པོ་ད་ེདག་དང༌། དཀའ་

ངལ་བརྒྱ་ཕྲེག་ལ་ཇི་མི་སྙིམ་པོར་ལྷག་བསམ་རི་བཙུགས་པོ་ལྟར་འགྱུར་

བ་མེད་པོའི་གཞིིས་ལུས་སྤུན་ཟླར་ང་ོགནོང་དགོས་པོ་ཞིིག་ཡིོང་རྒྱུ་གདོན་

མ་ིཟི་བ་རདེ། 

 དངེ་དུས་བདོ་ནང་གུ་ཡིངས་ཅུང་ཟིད་ཡིདོ་ཁུལ་ཡིང༌། བྱསེ་

འབྱོར་བོད་རིགས་རྣམས་ཀྱིི་གནས་སྟངས་དང་བསྡུར་ཐབས་ཆོ་ཙམ་

མདེ། ང་ཚརོ་འགྲོ་ོསྡེདོ་དང༌། སྨྲི་བརྗེདོ། ཆོསོ་དད་སགོས་གང་ཐད་ནས་

སུ་ལའང་སྟབས་བསྟུན་མི་དགོས་པོའི་རང་དབང་གཙང་མ་ཡིོད་པོས་

མ་ཚད། གལ་ཆོ་ེཤསོ་ཤགི་ལ། རང་རེའ་ིགཞིནོ་སྐྱསེ་ཚརོ་དངེ་རབས་

འཛམ་གླེིང་ཡིར་ཐོན་ཅན་གྱིི་ཤེས་ཡིོན་གྱིི་རྗེེས་ཟིིན་པོའི་སློབ་སྦྱོོང་གི་

མཐུན་རྐྱེནེ་ཐབོ་བཞིནི་ཡིདོ་པོ་དང༌། རང་ཉེདི་ཀྱི་ིའདདོ་མསོ་དནོ་ཕན་

དགེ་མཚན་དང་བསྟུན་པོའི་སློབ་ཚན་གང་ལའང་སློབ་སྦྱོོང་བྱ་རྒྱུའི་གོ་

སྐབས་ཡིདོ་པོ་རདེ། བདོ་དུ་ཆོ་བཞིག་ན། དུས་ད་ལྟའ་ིབར་དབང་སྒྱུར་བ་

ཚོས་གང་བཀོད་ལས་རང་ཉེིད་ལ་གདམ་ཀ་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ནམ་ཡིང་

མདེ། 

 འདི་ནི་བོད་དུ་རྒྱ་མིས་དབང་སྒྱུར་བྱས་པོའི་རྗེེས་འབྲས་ངན་

ཤསོ་ཀྱི་ིགྲོས་ཤགི་རདེ། མ་འངོས་པོའ་ིར་ེལྟསོ་བྱ་ཡུལ་ན་ིན་གཞིནོ་

རྣམས་ཡིནི་པོ་དང༌། མ་འངོས་པོའ་ིསྤྱི་ིཚགོས་ལགེས་པོ་ོཞིགི་ཡིངོ་བར་

བྱེད་དགོས་ན་དེ་རྣམས་ཀྱིི་མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་རྒྱ་ཆོེ་སྟོན་ཐུབ་པོའི་དེང་
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དུས་ཀྱི་ིསླབོ་སྦྱོངོ་ཐབོ་ཐབས་བྱདེ་པོ་དང་ཆོབས་ཅིག རང་ཉེདི་མ་ིརགིས་

གཞིན་དང་འདྲེེས་མེད་ཀྱིི་ངོ་བོ་གསོན་གནས་ཡིོང་ཆོེད་རང་གི་རིག་

གཞུང་དང་གམོས་སྲིོལ་རྒྱུན་འཇགས་ཡིངོ་བའ་ིཁུར་བརྩོོན་བྱདེ་དགསོ། 

 རྒྱ་མིས་དེང་སྐབས་གུ་ཡིངས་ཀྱིི་སྲིིད་བྱུས་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་

བ་འདི་ལ་བརྟེེན་ནས་ང་ཚོས་གཞིིས་ལུས་བོད་རིགས་གཞིོན་སྐྱེས་ཚོའི་

ཤེས་ཡིོན་གྱིི་ཐོག་ཞིལ་འདེབས་རྒྱག་ཐུབ་པོའི་གོ་སྐབས་ཤིག་འབྱུང་

སྲིདི། དངེ་དུས་བདོ་མ་ིབཙན་བྱལོ་བའ་ིཁྲོདོ་ནས་བདོ་དུ་ལྟ་སྐརོ་གཉེནེ་

འཕྲེད་དུ་འགྲོ་ོབསྐྱདོ་ག་ོསྐབས་ཡིདོ་པོའ་ིསྐབས་འདརི། སླབོ་སྦྱོངོ་ཐནོ་

པོའི་བྱེས་འབྱོར་གཞིོན་ནུའི་ཁོངས་ནས་གོ་སྐབས་འདི་བཟུང་སྟེ་ལོ་

དུས་ཚད་གཞིི་ངེས་ཅན་གྱིི་དུས་ཡུན་རིང་བོད་ནང་བསྐྱོད་དེ་རང་རིགས་

གཞིོན་ནུ་ཚོར་ཤེས་ཡིོན་གྱིི་ཞིབས་འདེགས་སྒྲུབ་པོའི་གོ་སྐབས་དང་

ལནེ་བྱ་འསོ་པོ་དང༌། བསམ་འཆོར་འདརི་རྒྱ་མིའ་ིཕྱིགོས་ནས་དགག་བྱ་

བྱདེ་པོའ་ིརྒྱུ་མཚན་གང་ཡིང་མ་མཐངོ༌། ང་ཚསོ་བདནེ་པོའ་ིརྩོ་དནོ་ཞིིག་

གི་དོན་དུ་འཐབ་རྩོོད་བྱེད་པོའི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲེན་ཐེངས་ཉེེར་གཅིག་

པོ་འདིའི་ཐོག་གཞིོན་ནུ་ཚོས་ངའི་བསམ་འཆོར་འདིར་དང་ལེན་བྱེད་པོའི་

ར་ེབ་ཡིདོ། མཇུག་ཏུ། ངས་རྟེག་ཏུ་བརྗེདོ་བཞིནི་པོ་ལྟར། ང་ཚོའ་ིའཐབ་

རྩོདོ་ཀྱི་ིང་ོབ་ོན།ི བདོ་མ་ིམང་ག་ིདནོ་དམ་པོའ་ིབད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིཆོདེ་དུ་ཡིནི་པོ་

དེ་ཡིང་བསྐྱར་དུས་སྐབས་འདིའི་ཐོག་དྲེན་སྐུལ་བྱེད་པོ་དང་ཆོབས་ཅིག 

རྒྱ་མིས་བོད་ནང་གུ་ཡིངས་ཕྲེན་བུ་ལག་ལེན་བསྟར་བཞིིན་པོ་དེ་གོམ་

བགྲོདོ་དང་པོ་ོལྟ་བུར་ངསོ་འཛནི་གྱིསི་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིང༌། ད་ལྟའ་ི
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ཆོར་གཞིིས་ལུས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིི་འདོད་བློོ་ཡིོངས་སུ་ཁེངས་པོའི་བདེ་

སྐྱདི་ཀྱི་ིཕྱིགོས་དང་ཡུལ་ནའང་སླབེས་མདེ་ཅངི༌། མ་འངོས་པོའ་ིགནས་

སྟངས་རམི་བཞིནི་དུས་ཚོད་དང་མཉེམ་དུ་གསལ་ཆོ་ཡིངོ་རྒྱུར། རྒྱ་

མིས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏིོང་རྒྱུའི་ཐོག་ཁུར་བརྩོོན་

ལག་ལེན་ཇ་ིཙམ་བྱདེ་མནི་ལྟ་ཞིབི་བྱ་རྒྱུ་ཡིནི། ཞིསེ་སྩལ།
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ཚོགི་འིགྲེལེ།

 བློོ་གསར་བ་སོགས་མཛད་རྣམ་འདི་ཀློོག་པོ་པོོ་ཕྱིི་བོད་ཐ་སྙིད་

གསར་རྙིིང་གི་དངོས་དོན་ཤེས་རྒྱ་ཆུང་བ་རྣམས་ཀྱིིས་གོ་དོན་རྟེོགས་སླ་

བའ་ིཆོདེ་དུ། སྤྱིརི་བཏིང་ཡིངོས་གྲོགས་མནི་པོ་དང༌། ཚགི་མཛདོ་ཆོ་ེ

ཆུང་ཁག་ནང་མ་གསལ་བའམ། གསལ་ཡིང་ཚགི་དནོ་འགྲོལེ་ཚུལ་མ་ི

འདྲེ་བའ་ིཚགི་དང༌། ཚགི་གྲུབ། དག་ཆོ་འདྲེ་མནི་བཅས་པོར་དམགིས་

བསལ་འགྲོེལ་བཤད་དགོས་རིགས་ཟུར་བཏིོན་འདི་གཤམ་ཀ་སྡེེའི་རིམ་

པོར་བཀདོ་ཡིདོ། མཁྱེནེ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིསི་ཀྱིང་ཚགི་འགྲོལེ་འདི་དག་ལ་

དཔྱོད་ཞིབི་གནང་སྟེ། བདོ་ཀྱི་ིསྐད་ཡིགི་ཁུངས་དག་དར་ཁྱེབ་སླད་དུ་

སྐྱོན་སེལ་དགོངས་འཆོར་གསལ་པོོར་སྩོལ་བའི་རེ་བ་ཆོེན་པོོ་ཞུ་བཞིིན་

ཡིདོ།

ཀ་དརོ་སྒྲིགོ མཛད་སྒོོའ་ིརམི་པོ་གྲུབ་སྟ་ེགྲོལོ་ཁར་རྟེནེ་འབྲལེ་སླད་ཚམོས་

ཆོེན་གྱིི་ཀ་རིང་མདུན་མ་གཉེིས་རེ་རེར་དར་དཀར་ཨི་ཤེ་རེ་བསྣརོ་ཏོེ་

བསྒྲིོགས་པེ་ལ་ཟེརོ་ཞངི༌། ཀ་བ་ཕྲེ་བའ་ིརགིས་ལ་ཀ་དར་བཅངིས་ཞིསེ་

འབྲ་ིདགསོ།

བཀརོ་ཡོངོ་བགོས་གསུམ། བཀར་འཇུག ཡིངོ་བཞིེས། བགོས་མ་བསྡུ་
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མཁན།

ཀརེོ་ལབེ་སྒུརོ་གསུམ། མ།ི ས། ཕྱུགས།

བཀའི་བླནོ་བླ་མ། སརེ་མ་ོབའ་ིབཀའ་བློནོ།

དཀརོ་སྤྲོ།ོ མཛད་སྒོོའ་ིསྐབས་བསྒྲིགིས་པོའ་ིམར་ཁུ་དང་སྣུམ་ལ་བསྲིེགས་

པོའ་ིཁ་ཟིས་ཀྱི་ིཞི་ེས།

བཀའི་སྒྱུརོ་སྩལ། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་དང༌། ྋརྒྱལ་ཚབ་བམ། སྲིདི་སྐྱངོ༌། 

བཀའ་ཤག་ཅི་རིགས་ནས་བཀའ་ཁྱེབ་གནང་དགོས་རིགས་མགྲོོན་

གཉེརེ་ཆོནེ་མ་ོདང༌། སྣ་ེམགྲོནོ། བཀའ་མགྲོནོ་བཅས་ཁུངས་ས་ོས་ོབརྒྱུད་

ད་ེཡིགི་ཐགོ་དང༌། ངག་ཐགོ་ཇ་ིའསོ་སྐབས་བསྟུན་བཀའ་ཁྱེབ་སྩལ་བ་ད་ེ

ལ་མགྲོོན་བརྒྱུད་བཀའ་སྒྱུར་སྩལ་ཟིརེ།

བཀའི་ཐམ་བད་ེསྐྱདི་མ། ྋགངོ་ས་སྐུ་འཕྲེངེ་བདུན་པོ་བསྐལ་བཟིང་རྒྱ་

མཚོ་མཆོོག་གིས་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་བསྐྱར་འཛུགས་བསྐྱངས་པོ་

དེ་སྐབས་བཀའ་ཤག་ལ་སྩལ་བའི་ཐམ་ག་ཞིལ་རིས་སུ་ཧོར་ཡིིག་‘བདེ་

སྐྱདི’ཅསེ་འཁདོ་པོ་ད་ེཡིནི།

བཀའི་ིགུང་བླནོ། བཀའ་བློནོ་ལ་ག་ོདགསོ།

སྐུ་རྒྱབ་སློོང་ཁྲི། བཞུགས་ཁྲོའི་ིསྟངེ་ག་ིརྒྱབ་བསྙིསེ།

བཀྱི་ེཆེགོ་ཞུས། མཛད་སྒོོའ་ིསྐབས་བསྒྲིགིས་པོའ་ིདཀར་སྤྲོ་ོདང༌། ཤངི་

འབྲས་སྣ་ཚོགས་ལ་སོགས་པོའི་ཕུད་དེ་ྋགོང་ས་མཆོོག་ལ་འབུལ་བ་

དང༌། ད་ེནས་མཛད་སྒོརོ་བཅར་བ་གངོ་རམི་ལ་འབུལ་འགྲོམེས་ཞུ་བ། 

དེ་མིན་ཡིོངས་རྫོགས་མི་དམངས་ལ་སྟོན་ཆོེན་བཤམས་ཆོོག་པོ་ཞིེས་
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ྋསྙིན་གསན་ཞུས་པོའ་ིདནོ།

ཀྲིད་བཀྲིནོ། གཞུའ་ིའཐནེ་སྐུད།

བཀྲུ་བྱབས། བྱབས་ཁྲུས་དང་དནོ་གཅགི

བསྐྲུ་བ། ཟིས་སླངོ་བའ་ིདནོ་ཡིནི།

ཁ་ཡོརོ། ཁ་ཤས་ཀྱི་ིདནོ་ཡིནི།

ཁ་ཤའི་ིགཤག་དེརོ། སྨོནོ་ལམ་རྟེ་པོའི་ཆོ་ཆོས་གྲོས།

ཁང་ཡོདོ་ཁང་ཆུང༌། ལྷ་ས་ཁུལ་གཞུང་སྒོརེ་ཆོསོ་བཅས་ཀྱི་ིཁང་ཁུངས་

རྒྱ་ཁྱེོན་ཆོེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་ཡིོད་པོའི་ཁོངས་ནས་སྒོེར་པོ་ཁྱེིམ་ཚང་ཁག་

གཅིག་ལ་ས་ཞིངི་ཡིང་ཡིདོ་འདུག་ཅངི༌། ད་ེདག་གསི་རང་རང་ག་ིས་རྟེནེ་

ལ་འཁྲོ་ིབའ་ིརྟེ་འུལ་དང༌། ཁལ་མ་གཏིངོ་བ་སགོས་གཞུང་ཁྲོལ་བསྒྲུབ་

དགོས་པོའི་དུད་ཚང་དེ་རྣམས་ལ་ནང་གསེས་ཁང་ཡིོད་ཁང་ཆུང་ཟིེར་

བའ་ིཐ་སྙིད་ཅགི་ཐགོས་འདུག

ཁད་ཆུད། ས་ཁད་རྒྱང་ཐག་རངི་ལ། ལམ་ཀྱིགོ་ཏུ་ཆུད་པོ།

ཁགོ་བརླམས། ཆོསོ་སྐྱོང་ག་ིསྐུ་རྟེེན་ནམ། ལྷ་པོའ་ིཁགོ་ཏུ་ཡི་ེཤསེ་པོ་

ཞུགས་པོ་ལ་ཟིརེ།

ཁྲི་ིདརོ་སྒྲིནོ། མཛད་སྒོོའ་ིརམི་པོ་གྲུབ་འཕྲེལ་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་བཞུགས་

ཁྲོི་ལས་མ་བཞིེངས་ཙམ་ལ་རྟེེན་འབྲེལ་སླད་བཞུགས་ཁྲོིའི་མདུན་སྟེང་

མཇལ་དར་ཨི་ཤ་ེཕྲེདེ་དུ་བསྣར་ཏི་ེབསྒྲིནོ་པོ་ལ་ཟིརེ།

ཁྲུང་ཞུ་མ། ཆོང་འདྲེེན་མ། 

ཁྲིམོ་ཆེསོ། ཁྲོམོ་ཚགོས་ལྟ་བུའ་ིསྐྱ་ེབ་ོསརེ་སྐྱ་མང་པོ་ོའདུས་ཚགོས་ལ་
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གསུང་ཆོསོ་གནང་བ།

གུ་ཤའི་ིཨེ་ཁྲིབ། སྨོནོ་ལམ་རྟེ་པོའི་ཆོ་ཆོས་གྲོས།

གསོ་ཆེནེ་གྱི་ིགྷིན་སྦྱརོ། འད་ིན་ིཡིངོས་འཛནི་རྣམ་པོས་མཆོདོ་བཞིེས་ཀྱི་ིསྐུ་

བརེ་དང་ཆོ་འདྲེ་བ་ཞིགི

གྲུ་སུག་བྱས། སྐབས་འདརི་གྲུ་ན།ི ལག་ངར་བསྐུམས་པོའ་ིཟུར་ཐནོ་

ཚགིས་རྡགོ་གྲུ་མ་ོལ་ཟིརེ་བ་དང༌། གྲུ་མོའ་ིཟུར་ད་ེརང་ག་ིཉེ་ེའཁྲོསི་སུ་

ཡིདོ་པོར་བསྣུན་པོའམ། བཙུགས་པོ་ལ་གྲུ་སུག་བྱས་ཟིརེ།

གླེངི་མ།ེ དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོོད་དང་འདྲེ་བར། དགནོ་པོ་རི་ཁྲོདོ་ཁག་ལ་

སགོས་པོའ་ིགླེངི་ཡིངོས་ཀྱི་ིཐགོ་ཁའ་ིསྟངེ་དང༌། སྒོའེུ་ཁུང་ག་ིཕྱི་ིརལོ་ཏུ་

མཆོོད་མ་ེསྟངོ་ཕྲེག་མང་པོ་ོསྟར་བསྒྲིགིས་ཀྱིསི་འབུལ་བ་ལ་ཟིརེ།

མག་ོདང་འིགོ འཇུག་ཡུལ་མ་ིའདྲེ་བ་འབྲ་ིསྲིལོ་ཡིདོ་ཅིང༌། འདརི་ན་ིལུས་

ཀྱི་ིམག་ོམཇུག་མ་མག་ོདང༌། བྱ་བའ་ིའག་ོམཇུག་འ་འག་ོཡིནི། ཞིསེ་པོ་

སྟ།ེ དཔོ་ེབརྗེདོ་དུ་ ‘‘མག་ོཆོནེ་མག་ོསྐོར་ཐབེས་ནས་མག་ོབ་ོན། ལས་

འག་ོའཛུགས་སྐབས་འག་ོཁྲོདི་གྲོལ་འགརོ་འཁདོ།’’ ཅསེ་པོ་འད་ིལྟའ་ི

སྔོན་འཇུག་འདྲེ་མིན་འཇུག་ཚུལ་གྱིི་ཁྱེད་པོར་རྩོ་བཟུང་གཅིག་གྱུར་འབྲི་

སྤྱིདོ་བྱས་ཡིདོ།

ག་ོདྲུང༌། དྲུང་ཡིགི གརོ་ཁའ་ིསྐུ་ཚབ་ཀྱི་ིདྲུང་ཡིགི 

མགྲེནོ་ཚོབ། རྩོ་ེམཁན་མགྲོནོ་ཆོ་ེབའམ། མགྲོནོ་གཉེརེ་ཆོནེ་མོའ་ིལས་

ཚབ་རྩོ་ེམགྲོནོ་ལ་ཟིརེ།

འིགག་དབེ། རྩོ་ེའགག་ཏུ་རྩོ་ེམགྲོནོ་གྱིསི་ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆོནེ་
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པོོའ་ིཉེིན་རེའི་མཛད་པོ་ཡིིག་ཐོག་བཀོད་པོའི་མཛད་དེབ་ཆོེན་མ་ོཞིེས་པོའི་

དབེ་ཆོནེ་མང་པོ་ོཡིདོ་པོ་ད་ེདག་ག་ིབསྡུས་མངི་ཡིནི།

མག་ོམཆེན་ཐམ་འིབྱརོ། ཆོགོ་མཆོན་གནང་བ་ཞིགི 

རྒྱ་རྡོོའི་ིསྒྲིམོ་སྐྱོརོ། རྒྱ་ཕྲེ་ལྟ་བུ།

རྒྱན་བཞ་ིམཚོལ་ཀའི་ིཡོོལ་བ། གྱིང་ལ་འགལེ་བྱདེ་གསོ་ཆོནེ་རྒྱན་བཞིིའ་ི

ཡིལོ་བ།

གྱི་རོ་ིགྱུ་རོ།ི བརྟེན་པོ་ོམདེ་པོའ་ིདནོ།

རྒྱ་གརོ། མངི་ཚགི་འདིའ་ིརྩོ་བའ་ིདག་ཆོ་ ‘རྒྱ་དཀར་’ ཡིནི་ཞིངི༌། ད་ེལ་

འགྲོལེ་བཤད་འད་ིལྟར་ཡིདོ། སྔར་བདོ་དང༌། རྒྱ་དཀར་ནག་དབར་ལ་

འབྲལེ་བ་ཐགོ་མར་བྱུང་སྐབས། གངས་རིའ་ིར་བས་བསྐརོ་བའ་ིབདོ་

ཀྱི་ིཡུལ་སྡེེའ་ིལྷ་ོརྒྱུད་ར་ིབ་ོརྣམས་ཀྱི་ིལྷ་ོཕྱིགོས་སུ་རྒྱ་ཐང་ངམ། ས་ཐང་

རྒྱ་ྃཆོརེ་ཡུལ་ལུང་ཆོགས་ཡིདོ་པོ་དང༌། ཡུལ་དེའ་ིམི་རྣམས་ཀྱིསི་གསོ་

དཀརྃ་པོ་ོགྱིནོ་པོ་ཤསེ་རྟེགོས་བྱུང་བ་ལ་བརྟེནེ་ནས། ཡུལ་མངི་ལ་ ‘རྒྱ་

དཀར་’ དང༌། ཡུལ་མ་ིལ་ ‘རྒྱ་དཀར་བ་’ ཞིསེ་འབདོ་ པོའི ་ ཐ ་སྙིད ་

ཐགོས།

 ‘རྒྱ་དཀར་’ ཞིསེ་ངག་ནས་བརྗེདོ་པོའ་ིསྒྲི་ལ་ (རྒྱ་གར་) ཞིསེ་

རང་བཞིིན་གྱིིས་ཐོན་གྱིི་ཡིོད་པོ་དེ་ལྟར་ཡིིག་ཐོག་ཏུ་འབྲི་སྲིོལ་དར་བ་

ཞིགི་ཡིནི། ད་ེཡིང་བདོ་སྐད་ནང་ཚགི་འབྲུ་གཉེསི་བསྡེབེས་པོའ་ིམངི་

དང༌།  ཚགི་གང་རུང་ག་ིཚགི་འབྲུ་སྔནོ་མའ་ིསྒྲི་དམའ་པོ་ོདང༌། ཚགི་

འབྲུ་ཕྱིི་ མའ་ིསྒྲི་མཐ་ོཔོ་ོཡིནི་ཚ།ེ ཚགི་འབྲུ་སྔནོ་མའ་ིསྒྲི་དམའ་བའ་ི
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ཤུགས་ཀྱིིས་ཚིག་འབྲུ་ཕྱིི་མའི་སྒྲི་མཐོ་པོོ་དེ་རང་བཞིིན་གྱིིས་དམའ་བར་

འགྱུར་འགྲོ་ོབ་ཡིནི། དཔོེར་ན། སྐད་ཆོ་ཤདོ་སྐབས་ ‘འབྲས་དཀར་’ལ་ 

(འབྲས་གར་) དང༌། ‘འགྲོ་ོསྟངས་’ ལ་ (འགྲོ་ོསྡེངས་) ཟིརེ་བ་ལྟ་བུ་ཡིནི། 

དེ་བཞིིན་ཚིག་འབྲུ་སྔོན་མའི་སྒྲི་མཐོ་བའི་ཤུགས་ཀྱིིས་ཚིག་འབྲུ་ཕྱིི་མའི་

སྒྲི་དམའ་པོ་ོཡིང་རང་བཞིནི་གྱིསི་མཐ་ོབར་འགྱུར་འགྲོ་ོབ་ཡིནི། དཔོརེ་ན། 

‘དབྱར་ག་’ ལ་ (དབྱར་ཀ་) ཟིརེ་བ་དང༌། ད་ེབཞིནི་ ‘རྒྱུན་གཏིན་’ལ་ངག་

ནས་ (རྒྱུན་གདན་) ཞིསེ་ཚགི་འབྲུ་ཕྱི་ིམ་‘གཏིན་’གྱི་ིསྒྲི་རང་བཞིནི་གྱིསི་

དམའ་བར་འགྱུར་ཞིངི༌། ད་ེལས་‘རྒྱུན་ལྡན་’ཞིསེ་པོའ་ིདག་ཆོ་སྣ་སྒྲི་ཅན་

ལ་འགྱུར་བའང་འབྲི་སྲིལོ་དར་བ་ལྟ་བུ་ཡིནི།  འད་ིརགིས་ནི། སྐད་

རིགས་ཚང་མའི་རང་བཞིིན་སྒྲི་འགྱུར་འགྲོོ་ལུགས་གཅིག་གྱུར་ཅིག་ཡིིན་

སྐོར་འཕྲུལ་སྤྱིད་ལ་བརྟེེན་ནས་བརྟེག་ཞིིབ་བྱས་པོའི་རྒྱལ་སྤྱིིའི་བརྡ་སྤྲོོད་

རིག་གནས་ཀྱིི་ཆོ་ཤས་སྒྲི་འགྱུར་རིག་པོར་དཔྱོད་ན་དངོས་དོན་གསལ་

བར་ རྟེགོས་ཐུབ།

རྒྱ་སའེི་ིགཟརོ་ཆེནེ་གཟརོ་ཆུང༌། རྟེ་སྒོའ་ིའགོ་ཏུ་འདངི་རྒྱུའ་ིགསོ་ཆོནེ་གྱི་ི

གདན་ཞིགི 

རྒྱ་ནག འད་ིལའང་རྒྱ་དཀར་དང་འདྲེ་བའ་ིའགྲོལེ་བཤད་ཡིདོ། ད་ེན་ི

གངས་རིའི་ར་བས་བསྐོར་བའི་བོད་ཀྱིི་ཡུལ་སྡེེའི་ཤར་རྒྱུད་རི་བོ་རྣམས་

ཀྱི་ིཤར་ཕྱིགོས་སུ་རྒྱ་ཐང་ངམ། ས་ཐང་རྒྱ་ྃཆོརེ་ཡུལ་ལུང་ཆོགས་པོ་

དང༌། ཡུལ་དེའ་ིམི་རྣམས་ཀྱིསི་གསོ་ནགྃ་པོ་ོགྱིནོ་པོས་ན། ཡུལ་མངི་ལ་ 

‘རྒྱ་ནག’ དང༌། ཡུལ་མི་ལ་ ‘རྒྱ་ནག་པོ་’ ཞིསེ་པོའ་ིཐ་སྙིད་ཐོགས།
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རྒྱ་འིདྲ་ེབརྒྱབ། ཚགི་འད་ིན་ིཕལ་སྐད་དུ་ ‘རྒྱམ་འདྲེ་ེབརྒྱབ་’ ཟིརེ་བ་ད་ེ

ཡིནི། ཚགི་འདརི་ཁ་རྩོདོ་བརྒྱབ་པོ་དང༌། རྒྱག་རསེ་བརྒྱབ་པོའམ། གཞུ་

རསེ་བཏིང་བ་གཉེསི་ཀའ་ིག་ོདོན་ཡིདོ། རྒྱ་འདྲེ་ེལ་ ‘རྒྱམ་འདྲེ’ེ ཟིརེ་བ་ན།ི 

དགྲོ་འདུལ་ལ་ ‘དགྲོམ་འདུལ་’ ཟིརེ་བའ་ིསྒྲི་འགྱུར་འགྲོ་ོལུགས་དང་འདྲེ་

བ་ཡིནི།

སྔརོ་སྲིལོ་སྦད་རྒྱང་བཤད་པེ། གཟིམི་ཆུང་དམག་མིའ་ིདམག་རྩོལ་དང་

དམག་གཞིས་ཀྱི་ིརྣམ་གྲོངས། 

ཅ་འིགྲེསོ་ཅ་འིགྲེསོ། འད་ིནི་ཚགི་རསི་ལྟར་རམི་བཞིནི་གྱི་ིདོན། 

ཆེབ་བདག་མ་གཉིསི། གདན་ས་ཁག་ག་ིལས་སྣེ་གལ་ཆོ་ེབ་ཞིགི

ཆེབིས་བསྟེརོ། རྟེ་བཞིནོ་པོ་མང་པོ་ོབསྟར་བསྒྲིགིས་པོའ་ིཞི་ེས་ཡིནི།

ཆེབིས་རོགས་དང་ཆེབིས་ཧྲག ཆོབིས་རགས་ན།ི ཆོབིས་བསྟར་གྱི་ི

རམི་པོ་མ་འཁྲུགས་པོར། ཆུ་རགས་ཀྱི་ིརྡ་ོབསྟར་ཇ་ིབཞིནི་གྲོལ་བསྟར་

འགྲོཊི་པོརོ་བསྒྲིགིས་པོ་ད་ེལ་ཟིརེ། ཆོབིས་ཧྲག་ན།ི ཆོབིས་རྟེ་ཤདེ་ལྡན་

ཞ་ེགཅགི་བཅབིས་པེའིམ། བཞིནོ་པོའ་ིརྟེ་པོ་མང་པོ་ོཞིགི་སྟ།ེ ད་ེརྣམས་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྔ་རྟེངི་གྲོལ་བསྟར་བསྒྲིགིས་མ་དགསོ་པོར། གཉེསི་

གསུམ་མམ། འགའ་ཤས་མཉེམ་སྐྱདོ་དང༌། སྡེབེ་སྐྱདོ་བྱས་ 

ནའང་འགྲོགིས། ཁ་རྒྱུན་དུ་རྟེ་ཧྲག་མི་ཧྲག་ཟིརེ་བ་ད་ེཡིནི།

འིཇུ་ལང༌། སགོ་པོོའ་ིདམག་དཔོོན་ཞིགི་ག་ིགནས་བབས་རྒྱུད་འཛནི་བྱདེ་

པོའམ།  ཚབ་བྱདེ་ཀྱི་ིམ་ིསྣ།

འིཇུ་ཐ། མདའོ་ིརྣམ་གྲོངས་སམ་མངི༌།



554
ལྗགས་རྒྱངས། གཞིས་གདངས་ཀྱི་ིམངི་དམག་གཞིས།

མཆེངོ་དམརོ། མཆོངོ་ཞིསེ་པོའ་ིརྡ་ོརགིས་ཁ་དགོ་དམར་ཤས་ཆོ་ེབ་ཞིིག་

འཇགོ་བཟི།ོ རྗེསེ་འབྲས་སམ། ལྟ་བཟི།ོ

སྙིན་གསན་ཞུས། སྙིན་དུ་གསན་པོར་གསལོ་བའ་ིདནོ་གང་ཞིིག་ཡིགི་ངག་

ཅ་ིརགིས་ནས་ཞུས་པོ་ལ་ཟིརེ་བ་ཡིནི། བར་ལམ་ཞིགི་ནས་གཞུང་སྒོརེ་

ཡིགི་ཆོ་ཁག་ནང༌། ‘སྙིན་གསན་’ དང༌། ‘སྙིན་གསང་’ ‘སྙིན་སང’ ‘སྙིན་

གསངེ༌།’ ‘སྙིན་སངེ༌།’ ཞིསེ་དག་ཆོ་མ་ིའདྲེ་བ་ལྔ་བྲིས་དང་འབྲ་ིབཞིནི་དུ་

མཆོིས།

སྙིགེ་ལ་ཁད། སྙིགེ་ལ་ཉེ་ེབ། སྙིགེ་གྲོབས།

གཏོན་མདེ་ཀྱི་ིགཏོངོ་བ། གཏིན་མདེ་ན་ིསྒོ་ོགཏིན་མདེ་པོ་སྟེ། སྒོ་ོདབྱ་ེམ་ི

ཐུབ་པོའ་ིཆོདེ་དུ། སྒོ་ོརྒྱབ་ལ་ཕྲེདེ་གཏིན་ཟིརེ་བའ་ིཤངི་གདུང་ཞིགི་གསི་

བཀག་སྟ་ེསྒོ་ོབརྒྱབ་པོ་ད་ེལྟར་མ་ཡིནི་པོར། མཛདོ་ཀྱི་ིསྒོ་ོམ་ོཡིངོས་སུ་

ཕྱི་ེསྟ།ེ དགསོ་འདདོ་ཀྱི་ིཟིས་ནརོ་ཅ་ིཡིང་འཛད་མདེ་མཆོདོ་སྦྱོནི་དུ་གཏིངོ་

བའ་ིདནོ་ཡིནི།

གཏོན་ཞལ། ཁྱེ་ོཤུག་གམ། བཟིའ་ཚང་ག་ིཞི་ེས་ཡིནི། སྟངེ་ཞིལ་དང༌། 

སྟངས་དཔྱོལ་ཞིསེ་ཀྱིང་འབྲ་ིསྲིལོ་སྣང༌།

རྟགས་ཐམ། ལས་ཁུངས་གང་ཞིགི་མཚནོ་པོའ་ིདམ་ཕྲུག 

སྟེན་དམརོ། འག་ོསྣམ་མཚལ་ཀ་ཁ་གདན་རངི་པོོའ་ིཆོ་ཚད་དང་མཚུངས་

པོར་མཐའ་ལྕགས་གསོ་ཆོནེ་ཧརོ་ཇུས་དམར་པོསོ་བརྒྱན་པོ། ནང་ཤ་

གྲུའུ་ཙེ་མཚལ་སྨུག་ཅན་ཞིགི་ཡིདོ་པོ་ད་ེལ་ཟིརེ། ད་ེན་ིྋགངོ་ས་
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མཆོོག་གམ། ྋརྒྱལ་ཚབ་བམ། སྲིིད་སྐྱངོ་གསི་སྐུ་ཕྱིག་འབུལ་གནང་

སྐབས་སུ་གཙང་སྟན་གྱི་ིཚུལ་དུ་འདངི་དགོས་པོ་ཡིནི།

ལྟག་མཚོེརོ། གླེགེས་བམ་གཉེསི་པོའ་ིཟུར་སྣནོ་ཡིགི་ཆོའ་ིདཀར་ཆོག་ལ་ 

གཟིགིས།

སྟེགེས་སྟེན། སྟངེ་དུ་གདན་ཆུང་བཏིིང་བའ་ིརྐུབ་སྟགེས་ལ་ཟིརེ།

བསྟེནེ་སྐྱལི། གང་ཞིགི་གསི་རང་ག་ིདགསོ་དོན་ཆོདེ་དུ་མ་ིགཞིན་དག་

གམ། རྟེ་ཟིགོ་སམེས་ཅན་ཅ་ིརགིས་འཇམ་རྩུབ་ཐབས་མཁས་ཀྱི་ིསྒོ་ོནས་

བསྟནེ་ཉེར་བཀག་བསྐྱལི་བྱས་པོ།

ཐནོ་ཐ་ིཚོནོ་ཁྲིའི་ིཞྭ་མ་ོསྒོ་སྦུབ་རྒྱབ་འིཇརོ་ཅན། རྩོ་ེདྲུང་ཚསོ་དགུན་ཁ་

ཆོབིས་བསྒྱུར་སྐབས་གྱིནོ་བྱདེ་ཞྭ་མ་ོཞིགི 

མཐརོ་ཐནོ་ཐ་ིམཚོལ་སེརོ་གྱི་ིཁ་གསོ། གསོ་ཆོནེ་གྱི་ིརགིས་ཤགི 

ཐལོ་བྱུང༌། གླེ་ོབུར་དུ་བྱུང་བ།

ཐ་ེཇ་ིའི་ོཆུ་སྡེ་ེདཔེནོ་དགའི་བཞ་ིབ། སགོ་སྐད་ཀྱི་ིཆོ་ེབསྟདོ་ཅགི

དག་པེ་ཤལེ་རོ།ི བདོ་དབུས་ཙ་རིའ་ིནང་བད་ེམཆོགོ་ག་ིཕ་ོབྲང་ཡིནི་པོར་

གྲོགས་པོའ་ིགནས་ཆོནེ་གངས་ར་ིཞིགི

དརོ་སང༌། དར་གསོ་སྲིབ་མ་ོསང་རས་འདྲེ་བ།

དནོ་མཐུན། མངནོ་བརྗེདོ་དུ་གསལ་བ་ལྟར། འདརི་ཡིང་ཚངོ་པོའ་ིམངི་

ཡིནི་ཏི།ཻ མཐའ་ཡི་ིརྒྱ་མཚ་ོཆོནེ་པོ་ོནས་ནརོ་བུ་ལནོ་པོར་བྱ་བའ་ིཆོདེ་དུ། 

གྲུ་ཆོེན་གཅིག་གི་ནང་མཉེམ་ཞུགས་ཚོང་པོ་ཇི་ཡིོད་ཀྱིིས་ཐབས་བྱུས་

ནུས་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་སྒྲིིལ་བའི་ཁུར་མཉེམ་ལེན་བྱེད་པོ་ལྟ་བུར་དོན་
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མཐུན་རྒྱ་མཚརོ་ཞུགས་པོ་ཇ་ིབཞིནི་ཞིེས་དཔོ་ེམཚནོ་དུ་འབྲ་ི 

བརྗེདོ་བྱདེ་སྲིལོ་ཡིདོ།

དྲ་ིརྟགོ དྲེ་ིབ་བཀནོ་པོ་དང་རྟེགོ་ཞིབི་བྱདེ་པོ།

དྲུང་འིཁོརོ། ཤདོ་དྲུང་དང་དནོ་གཅགི་མངི་ག་ིརྣམ་གྲོངས་ཡིནི།

དྲུང་ཇ་ཚོོགས། ྋགངོ་ས་ལྔ་པོ་ཆོནེ་པོསོ་གདན་ས་འབྲས་ས་ེདགའ་

གསུམ་སོགས་དགོན་ཁག་ནས་དགེ་འདུན་པོ་ལྔ་བཅུ་སྐོར་ཞིིག་གཞུང་

ཞིབས་སྐྱ་བོ་རྣམས་དང་ཟུང་སྦྲེལ་གྱིི་ཐོག་ནས་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་

ཁག་དང༌། རྫངོ་གཞིསི་ཁག་བཅས་པོར་གཞུང་དནོ་ལས་ཁུར་མཉེམ་

ལནེ་ཞུ་བའ་ིལམ་སྲིལོ་གསར་གཏིདོ་བསྐྱངས། དུས་ད་ེནས་བཟུང་ལྷ་

སར་གནས་འཁོད་གཞུང་ཞིབས་སེར་མོ་བ་རྣམས་ཉེིན་རེ་འཆོར་

ཅན་ཞིོགས་པོ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆོནེ་པོོའ་ིསྐུའ་ིཉེེ་དྲུང་ངམ། ཉེ་ེ

འབྲལེ་ཚམོས་ཆོནེ་གྱི་ིམད་ོསྦུག་ཏུ་ཚགོས་ཚུགས་ཐགོ རྩོ་ེགསལོ་ཐབ་

ནས་ཚགོས་ཞུགས་ཡིངོས་ལ་གསལོ་ཇ་བཏིགེས། ཚགོས་ཡུན་ཆུ་

ཚོད་གཅིག་ཙམ་གྱིི་རིང་དེར་ྋགོང་ས་མཆོོག་གི་མཇལ་ཁ་སྩལ་དགོས་

རགིས་དང༌། བཀའ་འབྲལེ་གཞུང་ག་ིལས་དནོ་དང༌། གཞུང་ཞིབས་ཀྱི་ི

ལས་ཁུར་བསྐ་ོགཞིག་སགོས་མགྲོནོ་བརྒྱུད་བཀའ་སྒྱུར་སྩལ།  

ཚགོས་ (དྲུང་ཇ་) གྲོལོ་རྗེེས་རང་རང་ག་ིལས་ཁུངས་ས་ོསརོ་ཉེནི་རེའ་ི

ལས་ཁུར་ཞུ་བར་བསྐྱདོ་དགསོ་པོ་བཅས་ས།ོ།

དྲུང་ན་སྤྱིདོ་པེ། ཉེ་ེའཁརོ་དུ་ལས་སུ་གཞུག་བཞིིན་གནས་པོ་དག་ལ་ཟིརེ་

ཡིང༌།  སྐབས་འདརི་གཞུང་སའ་ིདྲུང་ན་སྤྱིདོ་པོ་ཞིསེ་པོ་ད་ེགཞུང་ཞིབས་
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སམ། གཞུང་ག་ིསྲི་ིཞུ་བ་དག་ལ་ག་ོདགསོ་པོ་ཡིནི།

དྲུང་མདའི། དྲུང་ཡིགི་ཆོནེ་མའོམ་མཁན་དྲུང་དང༌། མདའ་དཔོནོ་བསྡུས་

ཚགི 

དྲུང་རྩོིས། དྲུང་ཡིགི་ཆོནེ་མོའམ་མཁན་དྲུང་དང༌། རྩོསི་དཔོནོ་བསྡུས་ཚགི 

དྲུང་རོགིས་སེརོ་སྐྱ། སརེ་མ་ོབའམ་རྩོེ་དྲུང་དང༌། སྐྱ་བའོམ་ཤདོ་དྲུང་

ཁངོས་གཏིགོས་དང་བཅས་པོའ་ིགཞུང་ཞིབས་སྤྱིིའ་ིམིང༌།

དྲལེ་བྱམས། དྲེལེ་སྔ་རྗེསེ་གཉེསི་ཀྱི་ིབར་དུ་འཁུར་བའ་ིའགྱིོགས་བྱམས་

འདྲེ་བ་ཞིགི་ལ་ཟིརེ།

ཌག་ཁང༌། ཚགི་འད་ིཧནི་རྡུའ་ིཡིགི་ཐོག་ ‘ཌག་ཁ་ན་’ ཞིསེ་པོ་ལས་བྱུང་

ཞིངི༌། ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་གངོ་མའ་ིརྣམ་ཐར་བདོ་དཔོར་ནང་འཁདོ་པོ་སརོ་

བཞིག

ཌན་ཌ།ི འགྱིགོས་བྱམས་དང་འདྲེ་བ། ནང་དུ་སྟགེས་བུ་གདན་བཅས་ཀྱི་ི

གཞིོགས་གཡིས་གཡིོན་སོ་སོར་རྒྱུག་པོ་རིང་པོོ་རེ་རང་སྦྱོར་དུ་ཡིོད་པོ། 

དའེ་ིརྒྱབ་མདུན་ས་ོས་ོནས་མ་ིགཅགི་རསེ་སམ། གཉེསི་རསེ་དཔུང་ པོ་

སྒྲིངེ་བའི་སྟངེ་དུ་འཁུར་དགསོ་པོ་ད་ེལ་ཟིརེ། འད་ིན་ིརྒྱ་གར་ནས་བདོ་དུ་

དར་བ་ཞིགི་ཡིནི་འདུག འད་ིལ་ ‘སྒྲིངེ་ཁྲོ་ི’ དང༌། ཞི་ེསར་ ‘ཕབེས་ཁྲོ་ི’ 

ཞིསེ་བྲསི་པོའང་འདུག

གདུང་ཆེགོ བློ་མ་ཞིངི་གཤགེས་ཀྱི་ིསྐུ་གདུང་བཀྲུས་ཏི་ེད་ེལ་ན་བཟིའ་

དང༌། དབང་ཆོས་བསྒྲིནོ་ནས་བཞུགས་སུ་གསལོ་ཐགོ དའེ་ིམདུན་དུ་

བློ་མ་དག་ེའདུན་དང༌། བཙུན་མ་ལ་སགོས་པོས་ཡི་ིདམ་ཅ་ིརགིས་ཀྱི་ི
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བདག་འཇུག་ཆོ་ོག་འདནོ་པོ་ལ་ཟིརེ།

བད་ེསྟེན། འབལོ་གདན་སྲིབ་མ་ོའདྲེ་བའ་ིབཞུགས་གདན་གྲུ་བཞི།ི

དཱ་ཁུ་རོལ། ཕྱི་ིསགོ་གམ། མངོ་གོལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ིརྒྱལ་སའ་ིམངི་རྙིངི་པོ་

ཡིནི་ཞིངི༌། དངེ་སང་ཨུ་ལན་བྷ་ཀྲརོ་ཟིརེ།

དུམ་མཚོམས་འིཕྲེངེ་འིབབེས། དབྱིན་ཚགི་ (Paragraph) ཟིརེ་བ་

དང་དནོ་གཅགི་ཡིནི་ཏིེ། ཡིགི་གཞུང་གཅགི་ག་ིནང་བརྗེདོ་གཞི་ིདནོ་དག་

འདྲེ་མནི་ཡིདོ་རགིས་མངནོ་གསལ་དདོ་པོརོ་ཤསེ་རྟེགོས་ཐུབ་ཆོདེ། ད་ེ

རིགས་དུམ་མཚམས་ཟུར་དབྱེ་ཡིིག་འཕྲེེང་གཅིག་གཉེིས་འོག་ཏུ་ཕབ་

པོ་ལ་ ‘འཕྲེངེ་འབབེས་’ སམ། ‘འབབེས་’ ཡིང་ཟིརེ་བ་ཡིནི། དཔོརེ་ན་ 

ྋསྙིན་ཞུ་སགོས་སུ་ྋཞིབས་དྲུང་དུ་ཞིསེ་བྲསི། ད་ེནས་ ‘འཕྲེངེ་འབབེས་

’ ཡིགི་འཕྲེངེ་ཇ་ིའསོ་བཞིག་སྟ།ེ གུས་པོས་ཞིསེ་འབྲ་ིབ་ལྟར་ཡིནི་ན།ོ།

ལྡིང་དང་འིདང༌། ལྡང་ན།ི ཡིར་ལང་བ་དང༌། འབརོ་ཚད་ལངོས་པོ་གཉེསི་

ཀར་འཇུག་པོ་འད་ིརང་དག་པོར་ངསེ། དགསོ་མཁ་ོལྡང་དང་ལྡང་མནི་

ལ་འདང་དང༌། འདངེ་འབྲ་ིབ་ནི། མ་དག་རྒྱུན་འཇགས་སུ་སངོ་བར་

མངནོ།

ན་བཟའི་སྐུ་བེརོ། ཟླ་གམ་དང་འདྲེ་མཚུངས་གསོ་བརེ་ཡིང་ཟིརེ།

ནང་མ་མཁན་སྡེ།ེ སརེ་མོའ་ིག་ོགནས།

ནང་མ་མཁན་སྡེ་ེཆེ་ེཆུང༌། སྐུ་བཅར་ནང་མའ་ིགྲོས་མཁན་ཆོ་ེདང་མཁན་

ཆུང༌།  

ནས། དུས་རབས་ ༡༧ དང་ ༡༨ ནང༌། བདོ་དབུས་གཙང་ཁུལ་‘སྐུ་ 
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ཞིབས’ཞིསེ་པོ་དང་དནོ་མཚུངས་ཞི་ེསའ་ིཚགི་ཏུ་སྣང༌། དཔོརེ་ན། གླེགེས་

བམ་དང་པོོའ་ིཤགོ་གྲོངས་ ༡༠༡ ནང་‘སྟར་སྡེངོ་ནས་ ཀྱིིས’ཞིེས་པོ་

ད་ེན།ི སྐུ་ཞིབས་སྟར་སྡེངོ་བས་ཞིསེ་པོའ་ིདནོ་ཡིནི།

རྣམ་རྒྱུ་སྤྱིན་སྦུག སྣམ་བུ་ཐགི་མའ་ིགྲོས།

སྣང་རྩོ་ེལྷ་མ་ོབ། གྲོངོ་སྡེ་ེཞིགི་ག་ིལྷ་མ་ོཟླསོ་གར།

གནམ་བྲེ་ོཐག་རྩོདེ་པེ། རྩོདེ་རགིས་ཤགི

པེ་པེ།ོ བ་བ།ོ མ་མ།ོ འད་ིདག་བདག་སྒྲིར་སྦྱོརོ་ཚུལ་དངུལ་ཆུ་ཡིབ་སྲིས་

ཀྱི་ིབཞིདེ་པོ་རྩོ་བཟུང་ཐགོ མངི་མཐའ་ིའཇུག་ཚུལ་ན་ིདབྱངས་ཅན་གྲུབ་

པོའ་ིརྡ་ོརྗེེའ་ིགསུང་ལས། ‘‘བདག་པོོའ་ིསྒྲི་སྟ་ེག་ད་ན༌།། བ་མ་ས་དང་དྲེག་

མཐར་པོ།། ང་འ་ར་ལ་མཐའ་མདེ་ལ།། བདག་སྒྲི་ཡིར་གྱུར་བ་དང་ནི།། 

ཆོ་ལ་པོ་ཉེདི་སྦྱོརོ་བ་ལགེས།། མངི་མཐའ་ིཔོ་བའང་ཕལ་ཆོརེ་འདྲེ།’’ ཞིསེ་

པོ་ཇི་བཞིནི་བཀོད་ཡིདོ། དཔོརེ་ན། ཟླསོ་གར་བ་དང༌། གར་པོ་ལྟ་བུའ།ོ།

པུ་ཏོ།ི བདོ་ཡིགི་ནང་གླེགེས་བམ་ཞིསེ་པོར་པུ་ཏི་ིདང༌། པོ་ོཏི།ི པོདོ་ཅསེ་

དག་ཆོ་མ་ིའདྲེ་བ་གསུམ་ཡིདོ་པོ་དང༌། ད་ེདག་ག་ིརྩོ་བ་སཾསྐྲོཏིིའམ། 

ལགེས་སྦྱོར་གྱི་ིསྐད་དུ་པུསྟིཀཿ ཞིསེ་པོ་སྒྲི་ཟུར་ཆོག་ག་ིའབྲ་ིཚུལ་ཞིགི་

ཡིནི། དཔོའ་དམ་འུར་ཐུ། སྨོནོ་ལམ་རྟེ་པོའ་ིཆོ་ཆོས་གྲོས།

དཔེརོ། འད་ིན་ི‘སྤེར་’གྱི་ིཡིགི་གཟུགས་འགྱུར་བའ་ིའབྲ་ིསྲིལོ་ཞིགི་ཡིནི། 

ཇ་ིལྟར་ཞི་ེན། གནའ་སྔ་མོའ་ིདབུ་ཅན་ཡིགི་གཟུགས་ལ་སྤེ་ཞིསེ་འབྲི་བ་

འདིའ་ིརྩོགེ་པོ་‘ས’ཡི་ིཆོ་ཤས་ཕྱི་ིམ་དརོ་ཏི།ེ ངྤ་ ཞིསེ་འབྲ་ིབ་རམི་པོས་

‘དཔོ’ ལ་འགྱུར་བར་མངནོ། དཔོརེ་ན། ‘འཇམ་དཔོལ་’ད་ེགནའ་ཡིགི་ཏུ་
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ཐགོ་མར་‘འཇམ་སྤེལ་’ཞིསེ་བྲིས་ཡིདོ་པོ་ན།ི དུས་དངེ་སང་ག་ིལ་དྭགས་

པོའ་ིངག་རྒྱུན་ལ་འཇམ་སཔོལ་ཟིརེ་བ་དང༌། གནའ་བའོ་ིཡིགི་གཟུགས་

ལ་དཔྱོད་ནའང་གསལ་བར་ཤསེ་ཐུབ། དཔྱོད་ཚུལ་འད་ིན་ིཨི་མད་ོབ་

མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོོས་འཕེལ་གྱིིས་ས་སྐྱ་པོཎྜིི་ཏིས‘‘རིག་པོས་

དཔྱོད་ན་ཆོོས་ལུགས་མི་འགལ་’’ཞིེས་གསུངས་པོ་འདི་བདེན་པོར་ངེས་

ཞིསེ་བསྔགས་བརྗེདོ་མཛད་པོའ་ིརྗེསེ་སུ་འབྲངས་པོ་ཞིགི་ཡིནི།

དཔྱིདི་ཆེསོ། བདོ་ཟླ་དང་པོོའ་ིསྨོནོ་ལམ་ཆོནེ་མོའ་ིསྐབས་དང༌། ད་ེམནི་

དཔྱོིད་དུས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་དགོན་ཁག་སོགས་སུ་གསུང་ཆོོས་གནང་བ་ལ་

ཟིརེ།

སྤྱིན་རྒྱ། ྋགོང་ས་ཆོནེ་པོ་ོཆོབིས་བསྒྱུར་སྐབས་ཀྱི་ིསྤྱིན་འདྲེནེ་རྒྱ་གླེངི༌།

སྤྱི་ིཁྱྀབ་མཁན་པེ།ོ ྋགངོ་ས་ཆོནེ་པོོའ་ིསྐུ་བཅར་ཞིབས་ཞུ་བའ་ིགཙ་ོབ་ོ

དང༌།  གཞུང་ཞིབས་སརེ་མ་ོབ་ཡིངོས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཁྱེབ་ཡིནི་ལ། ྋགངོ་ས་

མཆོོག་སྐུ་སྒོརེ་གྱི་ིམཛདོ་སྦུག་དང༌། མཛོད་ཆུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ིདབུ་

འཛནི་ཡིང་ཡིནི། གནས་རམི་བཀའ་བློནོ་དང་འདྲེ་བའ་ིཐགོ བཀའ་ཤག་

ནང་གཞུང་ག་ིཆོབ་སྲིདི་འཛནི་སྐྱངོ་སྤྱི་ིདང༌། བྱ་ེབྲག་སྲིདི་དནོ་འབྲལེ་

ཡིདོ་དནོ་གནད་ཆོ་ེརགིས། ད་ེབཞིནི་ཡིགི་ཚང་ལས་ཁུངས་ནས་རྩོ་ེ

དྲུང་གི་ལས་ཚན་བསྐོ་འཐེན་འཆོར་གཞིི་འགོད་སྐབས་བཅས་པོའི་ལྷན་

ཚགོས་སུ་མཉེམ་གཞུག་གནང་དགསོ་པོ་ཡིནི།

སྤྱི་ིཆེསོ། སྐྱ་ེབ་ོསརེ་སྐྱ་མང་ཚགོས་སྤྱི་ིཡིངོས་ལ་གསུང་ཆོོས་གནང་བ།

སྤྱི་ིས།ོ དགོན་པོ་ཆོ་ེཁག་ག་ིགཏིངོ་སྒོ་ོདང་ཡིངོ་སྒོ་ོབདག་གཉེེར་བྱདེ་
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མཁན་དགནོ་པོའ་ིལས་སྣ་ེདང༌། ད་ེདག་གི་ལས་ཁང༌།

དཔེལ་གསལོ་མ། ལྷ་མ་ོགསལོ་མཆོོད་ཞུ་མཁན་བུད་མདེ་ན་གཞིནོ་ཁག་

གཅིག

ཕྱོརོ་གྲུ་ཕྱོརོ་སྟེདོ། གཞུང་ཞིབས་རྩོ་ེདྲུང་ག་ིགཟིབ་བཞིེས་གྲྭ་ཆོས་ཐརེ་

གཟིན་ལ་མཐའ་ལྕགས་གོས་ཆོེན་ཚོན་ཁྲོས་བརྒྱན་པོ་དེར་ཕྱིར་གྲུ་དང༌། 

གསོ་སྟདོ་ཀྱི་ིགོང་པོ་དང༌། ཕུ་ཐུང་ལ་གསོ་ཆོནེ་ཚནོ་ཁྲོ་ཕྱིར་གྲུ་དང་ཞི་ེ

མཚུངས་ཀྱིསི་བརྒྱན་པོ་དརེ་ཕྱིར་སྟདོ་ཟིརེ།

ཕྱོངི་དམརོ། ཕྱིངི་པོ་དམར་པོོའ་ིས་གདན་ཞིགི 

རྦད་བཤད་ལྗགས་རྒྱངས། གཟིིམ་དམག་མིའ་ིདམག་གཞིས་ཤགི 

བླ་མ་དམགིས་བརྩོ་ེམ། གྲྭ་པོའ་ིལས་སྣ་ེཞིགི 

འིབྲེས་ལྷང༌། འབྲས་ད་ོཔོ།ོ

བླ་མ་གཞུང་ལས་པེ། གདན་སའ་ིལས་སྣ་ེཞིགི་ག་ིམངི༌།

བླ་མ་གཙོང་ལས་པེ། གངོ་མཚུངས།

བླ་ཕྱོག ལྷ་སའ་ིཇ་ོཁང་ག་ིཁྱེམས་རའ་ིབྱང་ངསོ་བློ་བྲང་སྟངེ་དུ་ཡིདོ་པོའ་ི

གཞུང་གི་ཉེིན་རེའི་གཏིོང་ཡིོང་དོ་དམ་ལས་ཁུངས་བློ་བྲང་ཕྱིག་མཛོད་

ཅསེ་པོ་དེའ་ིབསྡུས་མངི༌།

དབུ་ཞྭ་འིདངི་བ། བློ་མ་ལ་གུས་འདུད་ཤནི་ཏུ་ཆོནེ་པོ་ོཞུ་བ་མཚནོ་ཕྱིརི། 

བློ་མ་ཕབེས་ལམ་དུ་དག་ེའདུན་པོ་རྣམས་ཀྱིསི་དབུ་ཞྭ་འདངི་བ།

འིབྲེ་ིསྒྲུབ། དཀྱིལི་འཁརོ་འབྲ་ིབ་དང་སྒྲུབ་པོའ་ིདནོ།

མརོ་གསརོ་དཀྲིགོ་ཀ འ་ོམ་དཀྲགོས་ནས་མར་གསར་ཐནོ་པོ་རྡོག་རྡགོ་
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སྒོགོ་ཕརོ་ཆོ་ེབའ་ིཚད་ཙམ་ཞིགི་ལ་དཀྲགོ་ཀ་ཟིརེ།

མ་ིམང༌། དབུལ་ཕྱུག་དང༌། ག་ོདབང༌། ལས་རགིས། རགིས་རུས། ཕ་ོམ།ོ 

སརེ་སྐྱ། ཆོསོ་ལུགས། ལུང་ཚན་སགོས་ཀྱི་ིདབྱ་ེབ་ཅ་ིཡིང་མདེ་པོར་མིའ་ི

རགིས་སུ་སྐྱསེ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིསྤྱི་ིམིང་ཡིནི་ཏི།ེ དབྱནི་ཚགི་ People 

(པོའི་ིཔཱལ་) ཟིརེ་བ་དང་འདྲེ། དཔོརེ་ན། བདོ་མ་ིམང་སྤྱི་ིའཐུས་ཞིསེ་པོ་ལྟ་

བུ་ཡིནི། ཁངོ་རྣམ་པོ་ནི་བོད་ཀྱི་ིདབུ་ཁྲོདི་བློ་ན་མདེ་པོས་དབུས་པོའ་ིབདོ་

མ་ིམང་ངམ། བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ིཆོབ་འབངས་སྤྱིིའ་ིའཐུས་མ་ིཡིནི།

མ་ིདམངས། འདིའ་ིག་ོདནོ་ན།ི གཙ་ོབ་ོདང༌། གཅགི་གམ། ཉུང་བའ་ིཆོ་

དེ་ཕུད་པོའི་སྐྱེ་བ་ོགྲོངས་འབོར་མང་ཆོེ་བ་རྣམས་མཚོན་པོའི་སྤྱིི་མིང་ཡིིན་

ཏི།ེ མ་ིདམངས་ཞིེས་པོའ་ིཁངོས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ིདབུ་ཁྲོདི་ལྟ་ཅ་ིསྨོསོ། 

གཞུང་ག་ིསྲི་ིཞུ་བ་གཞིན་དག་ཀྱིང་ཚུད་མདེ། སྔར་སྲིལོ་བདོ་གཞུང་ག་ི

ཡིགི་ཆོའ་ིནང༌། ‘‘སརེ་སྐྱ་མ་ིདམངས་མཐའ་དག་ལ་བཟླ་ོབ་’’ དང༌། ‘གྲྭ་

དམངས་ཀྱི་ིསྒྲིགི་ལམ་ཀུན་སྤྱིདོ་’ ཅསེ་འཁདོ་པོ་དང༌། ཆོོས་རྒྱལ་ཁྲོ་ིསྲིངོ་

སྐུ་དུས་ཀྱི་ིཞིལོ་རྡ་ོརངི་ཆོ་ེམརོ་ཡིང་ ‘དམངས་འདྲེང་’ ཞིསེ་འཁདོ། དའེ་ི

ག་ོདནོ་ན་ིམ་ིདམངས་ཀྱིསི་ཡིདི་མཐུན་བྱདེ་པོ་ལ་ཟིརེ། ད་ེབཞིནི་དངེ་

སྐབས་ས་ཁུལ་གང་ཞིགི་ག་ིམ་ིདམངས་ཀྱི་ིའག་ོགཙ་ོདང༌། འཐུས་མ་ི

དག་གསི་ཀྱིང༌། ‘‘ང་རང་གསི་འད་ིའདྲེ་བསམས་ཀྱིང༌། ད་ེལ་མ་ིདམངས་

ཀྱིསི་མསོ་མཐུན་མ་ིབྱདེ།’’ ཅསེ་ཡིགི་ཐགོ་ཏུ་བྲསི་པོའང་ཡིདོ། དའེ་ིག་ོ

དནོ་ན་ིདབྱནི་ཚགི་ Public (པོབ་ལགི་) ཟིརེ་བ་དང་དནོ་ མ ཚུ ང ས ་

ལྟ་བུ་ཞིགི་སྣང༌། གང་ལྟར་བདོ་མིའ་ིསེམས་སུ་ ‘དམངས་’ ཞིསེ་པོ་ད་ེ
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གཙོ་བོ་སོགས་ཉུང་བའི་ཆོ་དེ་ཕུད་པོའི་སྤྱིི་བྱིངས་མང་བའི་ཆོ་ཞིིག་ལ་

ངསོ་འཛནི་བྱདེ་པོ་ལས། རགིས་དམའ་བའམ། དམངས་རགིས་དང༌། 

གདོལ་རིགས་ཀྱིི་རྣམ་རྟེོག་ཙམ་ཡིང་མེད་པོ་གོང་གསལ་དཔོེ་མཚོན་ནས་

གསལ་བར་མངནོ།

མན་ཏོགོ་ཞྭ། མུ་མནེ་གྱི་ིཏིགོ་ཡིདོ་པོའ་ིདཔོནོ་ཞྭ།

རྩོད་གཅདོ་དང་རྩོད་དཔྱིདོ། རྩོད་གཅདོ་ན།ི དངསོ་དནོ་ཇ་ིཡིནི་རྩོད་ཞིབི་

བགྱིསི་མཐར། འད་ིབདནེ་དང༌། འད་ིརྫུན་ཞིསེ་ཐག་གཅདོ་བྱདེ་པོ་དང༌། 

རྩོད་དཔྱོདོ་ན།ི འཚལོ་བར་བྱ་བའ་ིསམེས་ལྡན་སམེས་མདེ་ཅ་ིརགིས་པོ་

དེ་གང་དུ་ཡིོད་རྩོད་ཞིིབ་དང་འབྲེལ་གང་རྙིེད་པོ་དེ་ལ་དཔྱོད་ཞིིབ་བམ། 

བརྟེག་དཔྱོད་བྱས་ཏི།ེ དཔྱོད་ཡུལ་དེའ་ིཐགོ་ནས་སྣང་ཚུལ་ཇ་ིབྱུང་འད་ི

དང་འད་ིཞིསེ་དཔྱོད་གཞི་ིགསལ་སྟནོ་བྱདེ་པོ་ཙམ་ལས། འད་ིརང་དུ་ངསེ་

ཞིསེ་ཐག་གཅོད་མ་ིབྱདེ་པོའམ། ཐག་གཅདོ་བྱདེ་པོའ་ིདབང་ཆོ་མ་ིལྡན་པོ་

སྟ།ེ ཡིང་སྲིདི་རྩོད་དཔྱོདོ་ཞུས་པོ་ལྟ་བུ་ཡིནི།

རྩོ་ེསྐོོརོ། རྩོ་ེདྲུང་རྣམས་དང༌། རྩོ་ེདྲུང་ག་ིཁངོས་གཏིགོས་བཅས་པོའ་ི

གཞུང་ཞིབས་སྤྱིིའ་ིམིང༌།

རྩོ་ེམཁན་མགྲེནོ་ཆེ་ེབ། རྩོ་ེའགག་སྟ།ེ ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ག་ིགཟིམི་ཆུང་ཆོནེ་

མའོ་ིའགག་ཏུ་ལས་ཁུངས་ཚུགས་ཏི་ེྋསྙིན་ཞུ་འབུལ་བ་དང༌། ྋསྙིན་

གསན་ཞུ་བ། ཉེནི་རའེ་ིམཛད་ཐ་ོའགོད་པོ། མཛད་སྒོ་ོཁག་ག་ོསྒྲིགི ཕྱི་ི

ནང་མི་སྣར་རྒྱུས་སྟོན་སྣེ་ཤན་སོགས་ཀྱིི་ལས་ཁུར་ཞུ་མཁན་ལས་ཚན་

གནས་ལྔ་པོ་རྩོེ་མགྲོོན་བཅུ་དྲུག་ཡིོད་པོ་དེ་དག་གི་སྤྱིི་འདོམས་སུ་གནས་
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བཞི་ིཔོ་ (མཁན་ཆུང་) མགྲོནོ་གཉེརེ་ཞིགི་ཡིདོ་པོ་ད་ེལ་རྩོ་ེམཁན་ 

མགྲོནོ་ཆོ་ེབའམ། མགྲོནོ་གཉེརེ་ཆོནེ་མ་ོཞིསེ་འབདོ།

རྩོ་ེདྲུང༌། གཞུང་ཞིབས་སེར་མ་ོབ་རྣམས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིམངི༌།

རྩོ་ེཕྱོག རྩོ་ེཕ་ོབྲང་དུ་གཞུང་ག་ིཉེནི་རའེ་ིགཏིངོ་ཡིངོ་ད་ོདམ་ཕྱིག་མཛདོ་

ལས་ཁུངས་ཤགི་ཡིདོ་པོ་དེའ་ིབསྡུས་མངི་ཡིནི་ཞིངི༌། མངི་གཞིན་འཕྲེལ་

བད་ེལས་ཁུངས་ཀྱིང་ཟིརེ།

རྩོ་ེགསལོ་ཐབ། ྋགོང་ས་མཆོགོ་དང༌། སྐུ་བཅར་གསོལ་གཟིམི་མཆོདོ་

གསུམ་ལ་སགོས་པོར་ཉེནི་རའེ་ིགསལོ་ཇ་གསལོ་ཚགིས་དང༌། རྒྱུན་

གཏིན་དྲུང་ཇ་དང་མཛད་སྒོོ་ཁག་ལ་གསོལ་ཇ་བཞིེས་འབྲས་དང༌། 

ཡིང་མཛད་སྒོ་ོཁག་དང་ཆོབ་གཞུག་གི་སྐབས་སོགས་སུ་གསོལ་ཚིགས་

ཀྱིང་བཟི་ོའབུལ་ཞུ་དགསོ་ཀྱི་ིཐབ་ཚང་ཆོནེ་མ་ོདེའ་ིམིང་ཡིནི།

ཚོགིས་བུབ། རྟེ་ཁ་བརྡབས་པོའ་ིདནོ།

ཚོགི་ཐ་ོསྤྱི་ིཐམ་བཞ་ིསྦྱརོ། གདན་ས་གསུམ་དང་གཞུང་ཞིབས་སྤྱིིའ་ིརྟེགས་

ཐམ་ལ་ཟིརེ། 

ཚོནོ་སྤེལེ་བ། ཚནོ་མདངས་འདྲེ་མནི་བསྒྲིགིས་པོ།

ཚོསོ་མན་ཏོགོ་ཞྭ། གཞུང་ཞིབས་ཚའོ་ིཆོས་གསོ་བྱ་ེབྲག་པོ་ཞིགི

མཚོན་གཟམི་ལྷ་མ་ོཁང༌། རྩོ་ེཕ་ོབྲང་ཤར་རྒྱུད་ཀྱི་ིཡིང་སྟངེ་ྋགངོ་ས་

ཆོནེ་པོོའ་ིགཟིམི་ཆུང༌། དཔོལ་ལྡན་ལྷ་མོའ་ིསྐུ་ཐང་གསུང་བྱནོ་མ་རྒྱུན་

འགྲོམེས་ཞུ་ས་དེའ་ིམཚན།

མཚོལ་སྣག རྡ་ོརགིས་རྒྱ་མཚལ་བསྣུར་བའ་ིསྣག་ཚ།
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ཞུ་འིགབ། ཞུ་འསོ་པོའམ། ཞུས་ན་འཚམས་པོ།

གཞ་ིཕབ། གནས་གཞིིར་གཏིན་འཇགས་སུ་འཁདོ་པོའ་ིདནོ།

གཞུང་སགོ སགོ་པོ་ོགུ་ཤྲི་ིབསྟན་འཛིན་ཆོསོ་རྒྱལ་གྱིསི་རང་ཉེདི་འཁརོ་

འབངས་བཅས་པོ་ྋགོང་ས་ལྔ་པོ་ཆོེན་པོོའ་ིམངའ་ཞིབས་སུ་ཕུལ་ཏིེ་

བོད་གཞུང་གི་ཆོབ་འབངས་སུ་གྱུར་པོའི་སོག་རིགས་བོད་དབུས་འདམ་

གཞུང་དུ་གཞིིས་ཆོགས་པོ་རྣམས་ལ་ཟིརེ།

བཞསེ་ཐུག་ཐ་ཞ་ིབཏོགེས། འབྲས་ཐུག་ག་ིརགིས་ཤགི 

ཟན་བརྟག རྩོམ་པོ་བརྫསི་པོའ་ིཟིན་གངོ་ཧྲལི་པོརོ་བསྒྲིལི་བ་གཉེསི་

གསུམ་གྱི་ིནང་བརྟེག་པོར་བྱ་བའ་ིམཚན་མངི་དང༌། བྱ་བ་བཟིང་ངན་འད་ི

དང་འདི་ཞིེས་པོའི་ཡིི་གེ་ཤོག་སྐྱུར་ཐོག་བྲིས་ཏིེ་བཅུག་ཡིོད་པོ་དེ་དག་

དཀར་ཡིལོ་ཡུ་རངི་ཞིགི་ནང་བླུགས་ནས། སྐུ་བརྙིན་རྩོ་ཆོེའ་ིམདུན་དུ་

དཀར་ཡིོལ་གྱིི་ཡུ་བ་ལག་གཉེིས་ཀྱིིས་བཟུང་སྟེ་གཡིས་སུ་སྐོར་བཞིིན་

གསལོ་བ་སྨོནོ་ལམ་འདབེས་སྐབས། ཟིན་ཧྲལི་གཅགི་ཁ་ེགཙང་ཕྱིརི་

ཐནོ་ཡིངོ་བ་དེའ་ིནང་མཚན་མངི་དང༌། བཟིང་ངན་གང་འཁདོ་པོ་ད་ེདངསོ་

བདནེ་དུ་ངསེ་པོར་བརྩོ་ིབའ་ིབརྟེག་པོ་བྱདེ་སྲིལོ་ལ་ཟིརེ།

གཟམི་པེ་འིག་ོདམངས། དམག་མིའ་ིཡིངོས་ཁུངས། སྔར་བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་

པོའོ་ིསྐུ་སྲུང་དམག་མ་ིཡིནི་ཞིངི༌། ཉེ་ེདུས་སྨོནོ་ལམ་ཆོནེ་མོའ་ིསྐབས་རུ་

སྒྲིགི་ཏུ་ཡིངོ་བའ་ིབདོ་སྔ་རབས་པོའ་ིཆོས་གསོ་ཅན་གྱི་ིདམག་མ།ི

བཟདེ་ཞལ་སྤྱིལི་བླུགས། གསལོ་ལྡན་བླུག་པོའམ་ཞིག་བླུག

ཡོ་སརོོ། དམག་དཔོནོ་གྱི་ིག་ོགནས། སྔར་ལྷ་ལྡན་སྨོནོ་ལམ་གཏིརོ་རྒྱག་
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ག་ིདམག་རུའ་ིསྤྱི་ིཁྱེབ། 

ཡུམ་བུ་གླེ་སྒོང༌། གླེགེས་བམ་དང་པོོའ་ིནང་‘གླེ་སྒོང་’ཞིསེ་བཀདོ་ཡིདོ། དའེ་ི

རྒྱུ་མཚན་འགྲོལེ་བཤད་དང༌། ད་ེམནི་‘བརླ་མཁར་’ལ་སགོས་པོའ་ིདག་

ཆོ་མི་འདྲེ་བ་བརྒྱད་སྣང་བ་དེ་དག་གང་དང་གང་དུ་འཁོད་སྐོར་གླེེགས་

བམ་དང་པོོའ་ིཟུར་སྣོན་ནང་ཚིག་འགྲོེལ་གསལ་བཤད་རིམ་པོར་བཀོད་

ཡིདོ། ད་ེན་ིཀློགོ་པོ་པོ་ོརྣམས་ཀྱི་ིདཔྱོད་གཞིིའ་ིསླད་དུ་ཡིནི།

གཡོང་ཊིའིི་ིསམ་ཊི། ཡི་ིག་ེཟིནི་བྲསི་རྒྱག་ས་སྦྱོངས་ཤངི་ལྟ་བུ་ཆུང་ཆུང་

ཞིགི

རོནི་རྒྱན་ཁྲི་ིཔེ། རནི་ཆོནེ་རྒྱན་ཆོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ིགཙ་ོབ་ོཡིིན།

རོགས་སྐྱརོོ། ཁང་པོའ་ིཕྱིིའ་ིཟུར་ཁུག་སོགས་སུ་ཆུ་རགས་ལྟ་བུའ་ིརྡ་ོརྐྱེང་ 

བརྩོགིས་པོའ་ིསྐྱརོ་བ་ལ་ཟིརེ།

རོམི་པེ་བཞ་ིཔེ། གཞུང་ཞིབས་མཐ་ོརམི་རམི་པོ་བཞི་ིཔོ།

རུས་ཆེནེ་དྲུག བདོ་ཀྱི་ིམ་ིབུ་ (མའིུ་) གདུང་དྲུག་གམ། རུས་ཆོནེ་དྲུག་ག་ི

རྩོ་བའ་ིཁུངས་གཏུགས་ས་ན།ི ཕ་སྤྲོའེུ་དང༌། མ་བྲག་སྲིནི་འདུས་པོ་ལས་

བཙས་པོའ་ིསྤྲོལེ་ཕྲུག་སྤུ་མདགོ་མ་ིའདྲེ་བ་དྲུག་ཡིིན་ཞིངི༌། སྤྲོའེུ་སྤུ་མདགོ་

སརེ་ཤས་ཆོ་ེབ་ད་ེལ་སེ་དང༌། སྤུ་མདགོ་སྨུག་པོ་ོད་ེལ་སྨུ། དཔྲལ་བར་

མདོངས་ཅན་ད་ེལ་ལྡངོ་དང༌། སྤུ་མདོག་དཀར་ཤས་ཆོ་ེབ་ད་ེལ་སྟངོ༌། 

སྤུ་མདགོ་སྔ་ོཤས་ཆོེ་བ་ད་ེལ་འབྲུ་དང༌། རྟེ་རགས་པོའ་ིསྤུ་མདོག་དང་

མཚུངས་པོ་དེ་ལ་དབྲ་ཞིེས་སྤུ་མདོག་འདྲེ་མིན་སོ་སོར་ཐ་སྙིད་རེ་ཐོགས། 

སྤྲོེའུ་སྤུ་མདོག་མི་འདྲེ་བ་དེ་དག་ལས་མཆོེད་པོར་ཕྱིི་མོ་རུས་ཆོེན་བཅུ་
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གཉེསི་ལ་སགོས་པོའ་ིརུས་མིང་མ་ིའདྲེ་བའང་རམི་པོར་བྱུང་བ་སྣང༌།

ལུག་ཚོརོ། ལུག་ཕྲུག་ག་ི (ལུ་གུའ་ི) པོགས་པོ་བལ་རང་འབྱར་མཉེདེ་མ་

ལ་ཟིརེ།

ལུང་སྒྱུརོ་ཐམ་ཀ་གྲུ་བཞ།ི དབང་སྒྱུར་བྱདེ་དམ་ཕྲུག 

ལ་ོཕྱོག ལ་ོགསར་ལ་རྟེནེ་འབྲལེ་ཞུ་མ་ིཕྱི་ིརྒྱལ་གྱི་ིམ་ིསྣ་ལྟ་བུ།

ཤ་བ་རོ་ིརྫོངོ༌། གླེགེས་བམ་གཉེསི་པོའ་ིཟུར་སྣནོ་ལ་གཟིགིས།

ཤལེ་གྲེངོ༌། གྲོངོ་ཚ་ོཞིགི་ག་ིམངི༌། 

ཤངི་གཉིརེོ་གཅགི སྨོནོ་ལམ་ཚགོས་ཆོནེ་གྱི་ིལས་སྣ་ེཞིགི 

ཤདོ་སྐོོརོ། ཤདོ་དྲུང་རྣམས་དང༌། ཤདོ་དྲུང་ག་ིཁངོས་གཏིོགས་བཅས་

པོའ་ིགཞུང་ཞིབས་སྤྱིིའ་ིམིང༌།

ཤདོ་དྲུང༌། གཞུང་ཞིབས་སྐྱ་བ་ོཞིབས་རྟེནེ་ཕ་གཞིསི་ཡིདོ་པོ་རྣམས་ཀྱི་ིསྤྱི་ི

མངི༌།

གསལོ་ཚོགིས་ཆེནེ་མ།ོ བོད་ཟིས་ཁ་ེགཙང་ག་ིགསལོ་སྟནོ་རྒྱས་པོ་ཞིགི

སལེ་ཐམ། ཡིགི་ཆོ་སགོས་བརྩོ་ིམདེ་སོང་བའ་ིརྟེགས་དམ།

སྲིས་རྣམ་པེ། གཞུང་ཞིབས་བཀའ་བློནོ་སགོས་མ་ིདྲེག་ཆོེའ་ིསྲིས།

སྲིདི་བཀའི་ལྷན་རྒྱས། སྲིདི་སྐྱངོ་ངམ། སྲིདི་བློནོ། སྲིདི་ཚབ་རྣམ་པོ་ཅ་ི

རགིས་དང༌། བཀའ་བློནོ་དང་བཀའ་ཚབ་ང་ོམ་ཇ་ིཡིདོ་ལྷན་རྒྱས་ཚགོས་

པོ་ལ་ཟིརེ།

སྲིདི་དནོ། གཞུང་ག་ིཆོབ་སྲིདི་འཛནི་སྐྱངོ་ནང་གསསེ་ཕྱི་ིའབྲལེ་སྲིདི་བྱུས་

ཀྱིི་དམིགས་དོན་འགྲུབ་ཐབས་གཙོ་བོར་བཟུང་བའི་ལས་དོན་ལ་‘‘སྲིིད་
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དནོ་’’ ཞིསེ་འབྲ་ིབརྗེདོ་བྱདེ་པོ་ཡིནི། སྲིདི་དོན་གྱི་ིལས་རགིས་ནང་

གཞུག་མཁན་ལ་‘‘སྲིདི་དནོ་པོ་’’ ཟིརེ་བ་དང༌། ཕྱི་ིའབྲལེ་ཐབས་བྱུས་ལ་

མཁས་པོ་དང༌། སྤྱིི་སྒོརེ་གྱི་ིབྱ་བའ་ིཐགོ་གཡི་ོཐབས་ལ་བྱང་ཆུབ་པོའ་ི

མ་ིལ་‘‘སྲིདི་དནོ་མཁས་པོ་’’ཟིརེ།

གསལོ་ཚོ་ཕབེས་སྒྲིགི གསལོ་ཚ་ན་ིཚ་བབས་ཀྱི་ིཞི་ེས་ཡིནི་ཞིངི༌། སྐབས་

འདརི་ཚ་བབས་མཛད་སའ་ིཕབེས་སྒྲིགི་ལ་ཟིརེ།

གསལོ་གཟམི་མཆེདོ་གསུམ། ྋགོང་ས་ཆོནེ་པོོའ་ིགསལོ་ཇ་དང་གསལོ་ 

ཚགིས་ཞིབས་ཞུ་བ་སྐུ་བཅར་གསལོ་དཔོནོ་བགྲོསེ་གཞིནོ་དང༌། ྋགངོ་

ས་ཆོེན་པོོའ་ིསྐུའི་ན་བཟིའ་ཉེེར་ཆོས་ལ་སོགས་པོའི་ཞིབས་ཞུ་བ་སྐུ་

བཅར་གཟིམི་དཔོནོ་མཁན་པོ།ོ ྋགངོ་ས་ཆོནེ་པོོའ་ིཆོསོ་ཕྱིགོས་མཛད་

པོའི་ཞིབས་ཞུ་བ་སྐུ་བཅར་མཆོོད་དཔོོན་མཁན་པོོ་བཅས་ཁོང་རྣམ་པོ་

གསུམ་ལ་གསལོ་གཟིམི་མཆོདོ་གསུམ་ཞུ་བ་ཡིནི།

ལྷ་ལྡིན་རྒྱལ་ས། གངས་ཅན་ལྗོངོས་སུ་གྲོགས་པོའ་ིབདོ་ཡུལ་མད་ོདབུས་

ཁམས་གསུམ་སྤྱིིའ་ིརྒྱལ་ས་སྟ།ེ ལྷ་ས་གྲོངོ་ཁྱེེར་ཆོནེ་མརོ་ཟིརེ་བ་ཡིནི།

ལྷག་ལྷ། ལྷག་པོའ་ིལྷ་སྟ།ེ རང་ག་ིཐུན་མངོ་མ་ཡིིན་པོའ་ིཡི་ིདམ།

དྷཱ་སྒོགོ་རྩོ།ེ གསོ་ཆོནེ་གྱི་ིགྱིནོ་པོ་སྟངེ་གནོ་སྐ་ེརགས་འཆོངི་མ་ིདགསོ་པོ་

ཞིགི་སྟ།ེ སགོ་པོ་ོནས་བྱུང་བའ་ིག་ོསའ་ིགྱིནོ་ཆོས་ཤགི   

ལྷ་ཞལོ་བྲེ་ོཔེ་གཞས་མ། ལྷ་ས་དང་ཞིལོ་པོའ་ིབྲ་ོཔོ་གཞིས་མ། 

ལྷ་ས་ཚོགོས་པེ། གྲོངོ་ཁྱེརེ་སྤྱིརི་ཚ་ོཁག་གསུམ་ཡིདོ་པོའ་ིཡི་གྱིལ།

ལྷམ་རས་ཟིནོ་གསོ་རྒྱ་མ། གསོ་ཆོནེ་གྱི་ིརྒྱན་སྤྲོས་ཡིདོ་པོའ་ིགྲྭ་



569

ལྷམ།  

ཨེ་ཾཁང་བྲེ་ོཔེ། བྲ་ོའཁྲོབ་མཁན།

ཨེ་ཙོ་གྲུམ་འིཇརོ། སྣ་རྒྱན་བྱ་ེབྲག་པོ་ཞིགི  

ཨེདོ་མ་གརོ་པེ།ོ གཞུ་བྱ་ེབྲག་པོ་ཞིགི 

འིདྲནེ་རྟགས་ལ་སགོས་པེའི་ིམཚོནོ་དནོ་འིགྲེལེ་བཤད།

འིདྲནེ་རྟགས། 

 ལུང་འདྲེནེ་གྱི་ིརྟེགས་ལ་ཟིརེ། ད་ེཡིང་ཉེསི་གཤབིས་དང༌། ཆོགི་

རྐྱེང་ཞིསེ་པོ་གཉེསི་ཡིདོ།

འིདྲནེ་རྟགས་ཉིསི་གཤབིས། 

 ‘‘ ’’ དཔོརེ་ན། ྋརྒྱལ་བ་ཡིདི་བཞིནི་ནརོ་བུས་ ‘‘དུས་རྒྱུན་དུ་

སམེས་པོ་བཟིང་པོ་ོབྱདེ་དགསོ་’’ ཞིསེ་བཀའ་སླབོ་གནང་ག་ིའདུག ཅསེ་

པོ་ལྟ་བུ།

འིདྲནེ་རྟགས་ཆེགི་རྐྱང༌། 

 ‘ ’ དཔོརེ་ན། ‘ངསོ་ཀྱི་ིཡུལ་དང༌། ངསོ་ཀྱི་ིམ་ིམང་’ ཞིསེ་པོའ་ི 

ྋརྒྱལ་བའ་ིརང་རྣམ་ནང༌། ‘ཀརྨ་པོ་རལོ་པོའ་ིརྡ་ོརྗེ་ེ’ དང༌། ‘གངས་ར་ིཨི་

མྱོསེ་སྐྱ་ེར་ི’ ལ་སགོས་པོའ་ིམཚན་མངི་འཁདོ་འདུག ཅསེ་པོ་ལྟ་བུ་དང༌།

 འདྲེེན་རྟེགས་ཉེིས་གཤིབས་ཀྱིི་ནང་ཁོངས་འདྲེེན་རྟེགས་ཆོིག་

རྐྱེང་ཡིདོ་པོ། དཔོརེ་ན། ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆོནེ་པོསོ། ‘‘ངས་
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བདནེ་ཚིག་སྨོནོ་ལམ་ནང་ ‘ཡིངོས་རྫགོས་བདོ་ལྗོངོས་རང་དབང་གཙང་

མའི་དཔོལ།’ ཞིསེ་བཀདོ་ཡིདོ་པོ་ད།ེ ང་རང་ཚ་ོགངས་ཅན་པོ་ཡིངོས་

རྫོགས་ཀྱིི་གནས་ཡུལ་བོད་ཆོོལ་ཁ་གསུམ་གྱིི་ས་ཁྱེོན་ཡིོངས་ལ་ཟིེར་གྱིི་

ཡིདོ།’’ ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་སངོ༌། ཞིེས་པོ་ལྟ་བུ་ཡིནི།

གུག་རྟགས། 

  ( ) ༡ དནོ་གཅགི་མངི་ག་ིརྣམ་གྲོངས་འགདོ་དགསོ་སྐབས་སུ་

སྤྱིདོ་དགསོ། དཔོརེ་ན། ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆོནེ་པོོའ་ིབཀའ་རྩོམོ་ 

‘‘བདནེ་གསལོ་སྨོནོ་ཚགི་’’ (བདནེ་ཚགི་སྨོནོ་ལམ/ཚད་མདེ་ཡིནོ་ཏིན་) 

ཅསེ་པོའ་ིནང་‘‘ཡིངོས་རྫོགས་བདོ་ལྗོངོས་ (གངས་ལྗོངོས་ཁྱེོན་ཡིངོས།) 

རང་དབང་གཙང་མའ་ིདཔོལ།’’ ཞིསེ་འཁདོ་པོ་ད་ེབདོ་ཡུལ་མད་ོདབུས་

ཁམས་གསུམ་ (བདོ་ཆོལོ་ཁ་གསུམ་) ཡིངོས་རྫགོས་ཀྱི་ིསྐྱ་ེའགྲོོའ་ིརང་

དབང་ཆོདེ་དུ་ཐུགས་སྨོནོ་མཛད་པོ་ཞིགི་རདེ། ཅསེ་པོ་ལྟ་བུ་དང༌།  ༢ ལ་ོ

དང་ཟླ་ཚསེ། མངི་ཚགི རྗེདོ་པོ་ཅི་རགིས་བདོ་ཡིགི་དང་ཕྱི་ིཡིགི་ གང་

ཞིགི་སྔནོ་དང༌། གཞིན་ད་ེརྗེསེ་སུ་འགོད་དགསོ་པོའ་ིཐགོ་སྤྱིོད་དགོས།  

དཔོརེ་ན། ཤངི་འབྲུག་ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༢༧ (1904/09/07) ཉེནི་ལྷ་སར་

དབྱིན་བོད་རྒྱལ་ཁབ་གཉེིས་དབར་ཆོིངས་ཡིིག་བཞིག་ཅེས་དང༌། 

ཝར་རནེ་སིམཐི་ (Warren  Smith) ཡིསི་བརྩོམས་བྲསི་དབྱནི་དབེ་ 

(Tibetan  Nation) (བདོ་རྒྱལ་ཁབ་) ཅསེ་པོའ་ིནང༌། ཞིསེ་པོ་ལྟ་བུ་

ཡིནི། འནོ་ཀྱིང་ཡི་ིག་ེཀློགོ་པོའ་ིསྐབས་སུ་གུག་རྟེགས་ ( ) ནང་འཁདོ་པོ་

ད་ེབཀློག་མ་ིདགསོ།
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གྲུ་རྟགས། 

 [ ] འད་ིན་ི ༡ ཕྱི་ིཚགི་ཅགི་ཕྱི་ིརྒྱལ་གྱི་ིཡིགི་ཐགོ་འཁདོ་ཡིདོ་

པོ་ད་ེབདོ་ཡིགི་ཏུ་སྒྲི་སྒྱུར་མཉེམ་དུ་ཡིདོ་སྐབས་སྤྱིདོ་དགསོ། དཔོརེ་ན། 

ཡུལ་མངི་ Australia[ཨི་ོས་ེཀྲ་ར་ལི་ཡི་]དང༌། Austria[ཨི་ོས་ེཀྲ་

ར་ིཡི་]ལྟ་བུ་དང༌། ཕྱི་ིཡིགི་མཉེམ་དུ་མདེ་ན། ཨི་ོས་ེཀྲ་ར་ལ་ིཡི་དང༌། ཨི་ོ

ས་ེཀྲ་ར་ིཡི་ཞིསེ་འབྲ་ིབ་ལས། གྲུ་རྟེགས་[ ]སྤྱིདོ་མ་ིདགོས། ༢  གསལ་

བཤད་དགསོ་རགིས་ལ་སྤྱིདོ་དགསོ། དཔོརེ་ན། ཡིགི་ཆོ་ང་ོམའི་ནང་

‘‘ཐནོ་མ་ིལ་དཔྱོད་པོ་’’ ཞིསེ་འཁདོ་པོར་ ‘‘ཐནོ་མི་[ས་ཾབྷ་ོཊ། བདོ་ཀྱི་ི

བློནོ་པོ།ོ བདོ་ཡིགི་གསར་འགདོ་མཛད་པོ་ོ]ལ་དཔྱོད་པོ་ཞིསེ་དང༌། ཡིང་

དངོས་མིང་ཨིོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེེ་ཡིིན་པོ་ལ་ཡིིག་ཆོའྀ་ནང་ཨིོ་རྒྱན་མ་གཏིོགས་

འཁདོ་མདེ་ན། ད་ེགསལ་ཁ་དོད་དུ་གཏིངོ་ཆོདེ་ཨི་ོརྒྱན་[རྡ་ོརྗེ་ེ] ཞིསེ་

འགདོ་དགསོ་པོ་ལྟ་བུ་ཡིིན། ཡི་ིག་ེཀློགོ་སྐབས་གྲུ་རྟེགས་ནང་གང་འཁོད་

པོ་རྣམས་བཀློག་དགསོ།

སགེ་རྟགས། 

 /  འད་ིན།ི མཚན་མངི་གང་འཁདོ་ད་ེདང་འབྲལེ་ཡིདོ་ཀྱི་ིདནོ་

གཞིན་སྟནོ་པོའ་ིཚིག་དང༌། ཚགི་གྲུབ་གཅགི་གམ། གཉེསི་སགོས་

དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པོ་དེ་དག་གི་བར་མཚམས་དབྱེ་བའི་རྟེགས་

སུ་སྤྱིདོ་དགསོ། དཔོརེ་ན། མཚན་མངི་ཤགོ་གྲོངས་ནང༌། དགའ་ལྡན་

ཁྲོ་ི ཟུར་རམི་པོའ་ིམཚན་ཁངོས་སུ་ (མཁྱེནེ་རབ་དབང་ཕྱུག་/སྡེ་ེ

དྲུག་/ ཡིངོས་འཛནི་/སྲིདི་སྐྱངོ་) ཞིསེ་འཁདོ་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། ད་ེམནི་
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ལོ་དང་ཟླ་ཚེས་ཨིང་ཀི་ཁེ་གཙང་འགོད་སྐབས་ལོ་དང་ཟླ་ཚེས་བར་ལ་

སགེ་རྟེགས་འགདོ་དགསོ། དཔོརེ་ན། ཤངི་འབྲུག་ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༢༧ 

(༡༩༠༤/༠༩/༠༧) ཉེནི། ལྷ་སར་དབྱནི་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་གཉེིས་དབར་

ཆོངིས་ཡིགི་བཞིག་ཅསེ་པོ་འད་ིལྟར་ར།ོ།

བསྡུས་རྟགས། 

 ... ...འད་ིན།ི ཚགི་དང་རྗེདོ་པོ་བསྡུས་པོའ་ིརྟེགས་ཡིནི་ཏི།ེ བདོ་

ཡིགི་ནང་ཚགི་རྗེདོ་བསྡུས་པོ་ལ་ཀུར་རྟེགས་xxx འད་ིལྟར་འཁདོ་པོ་

དང་འདྲེ་བ་ཡིནི། དཔོརེ་ན། ྋརྒྱལ་བའ་ིཞིབས་བརྟེན་གསལོ་འདབེས་

ནང༌། ‘‘རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའ་ིགསང་གསུམ་མ་ལུས་པོ།། གང་འདུལ་

ཅརི་ཡིང་འཆོར་བའ་ིསྒྱུ་འཕྲུལ་གར།། སྲིིད་ཞིིའ་ིདག་ེལགེས་ཀུན་ 

འབྱུང་ཡིདི་བཞིནི་ནརོ།། དངསོ་བརྒྱུད་དྲེནི་ཅན་བློ་མའ་ིཚགོས་རྣམས་

ལ།། བདག་ཅག་གདུང་ཤུགས་དྲེག་པོསོ་གསལོ་འདབེས་ན།། གངས་

ཅན་མགནོ་པོ་ོབསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚ་ོཡི།ི། སྐུ་ཚ་ེམ་ིཤགིས་བསྐལ་བརྒྱར་

རབ་བརྟེན་ཅངི༌།། བཞིདེ་དནོ་ལྷུན་གྱིསི་འགྲུབ་པོར་བྱནི་གྱིསི་རླབོས།། 

ཆོསོ་དབྱིངས་ཀུན་གསལ་ཁྱེནོ་དང་མཉེམ་འཇུག་པོའ།ི། རྡུལ་བྲལ་བད་ེ

ཆོནེ་ཡི་ེཤསེ་སྒྱུ་མའ་ིསྤྲོནི།། གྲོངས་མདེ་རྟེནེ་དང་བརྟེནེ་པོའ་ི 

དཀྱིིལ་འཁརོ་དུ།། ཤར་ བའ་ིཡི་ིདམ་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ།།  

བདག་ཅག་... ...གངས་ཅན་མགོན་པོ་ོ... ...སྐུ་ཚ་ེམ་ིཤགིས་...  

...བཞིདེ་དནོ་ལྷུན་གྱིསི་......’’ཞིསེ་པོ་ལྟ་བུའ།ོ།

ཨེང་གྲེངས་བསྡུས་རྟགས།



573

  དཔོརེ་ན། མཚན་མངི་ཤགོ་གྲོངས་ནང༌། མ་ིམིང་བཀྲ་ཤསི་

ཟིརེ་བ་ཞིགི་ཤགོ་གྲོངས་ ༡ ནས་ ༡༠ བར་གྱི་ིཤགོ་ངསོ་ར་ེརེའ་ིནང་

འཁདོ་ཡིདོ་ན། ཤགོ་གྲོངས་ད་ེདག་ག་ིཨིང་ཀ་ིར་ེར་ེབཞིནི་མ་བཀདོ་

པོར་བསྡུས་ཏི།ེ བཀྲ་ཤསི་ ༡ ,_ ༡༠ ཞིེས་བཀདོ་པོ་ལྟ་བུ་ཡིནི།

ཤགོ་ལྡིབེས། 

 ན དང་ བ ང་ོསྤྲོདོ། བདོ་ཡིགི་ཕྱིག་དཔོེ་ཤགོ་ལྷ་ེས་ོསོའ་ིམདུན་

ལྡེབས་ཀྱིི་གཡིོན་ཕྱིོགས་མཐའ་བཅད་ནང་ཤོག་གྲོངས་ཇི་ཡིིན་ཡིིག་

ཐགོ་བཀོད་ཡིདོ་ཀྱིང༌། ཤགོ་ལྷེའ་ིརྒྱབ་ལྡབེས་སུ་གང་ཡིང་བཀདོ་

མདེ་ཅངི༌། ད་ེལྟ་ནའང་ཕྱིག་དཔོེའ་ིནང་ནས་ལུང་འདྲེནེ་བྱས་པོ་འཚལོ་

ཁུངས་གཤམ་མཆོན་འགོད་སྲིལོ་ཧ་ཅང་སྟབས་བད་ེཞིགི་ཡིདོ། དཔོརེ་

ན། བཀའ་གདམས་གླེགེས་བམ་བུ་ཆོསོ་ལའེུ་ལྔ་པོའ་ིཤགོ་ལྡབེས་བཅུ་

གཉེསི་པོའ་ིམདུན་ངསོ་ཡིགི་འཕྲེེང་གསུམ་པོ་དང༌། རྒྱབ་ངསོ་ཡིགི་འཕྲེངེ་

བཞི་ིཔོ་ཞིསེ་འགདོ་དགསོ་པོར། ཤགོ་ལྡབེས་ ༡༢ ན ༣ པོ་དང༌། བ 

༤ པོ་ཞིསེ་བཀདོ་ན་འགྲོགིས། འདརི་ ན ནི་མདུན་གྱི་ིརྗེསེ་འཇུག་དང༌། 

བ ནི་རྒྱབ་ཀྱི་ིརྗེསེ་འཇུག་ཡིནི་པོས། ཤགོ་ལྷེའ་ིམདུན་དང་རྒྱབ་ཀྱི་ིདནོ་

མཚནོ་པོ་བཅས་ས།ོ།
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རྒྱུ་ཆེ་འིབྱུང་ཁུངས།

༡༽བདོ་ཡོགི་ཁག 

༡༽ ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པོ་དག་ེའདུན་གྲུབ་པོ་དཔོལ་བཟིང་པོའོ་ིརྣམ་ཐར་

ང་ོམཚར་རྨད་བྱུང་ནརོ་བུའ་ིའཕྲེངེ་བ། མཛད་པོ་པོ།ོ ཤཱཀྱིའ་ིདག་ེསླངོ་ཡི་ེ

ཤསེ་རྩོ་ེམོ།

༢༽ བློ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པོའ་ིརྣམ་ཐར་ང་ོམཚར་མཛད་པོ་བཅུ་

གཉེསི་པོ། མཛད་པོ་པོ།ོ དག་ེསླངོ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

༣༽ ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པོའ་ིགསུང་འབུམ་ཐརོ་བུ་ལས་རྗེ་ེཉེདི་ཀྱི་ིརྣམ་

ཐར།

༤༽ ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པོ་དག་ེའདུན་རྒྱ་མཚོའ་ིརྣམ་ཐར་རྟེགོས་བརྗེདོ་ 

དཔོག་བསམ་གྱི་ིལྗོནོ་ཤངི༌། མཛད་པོ་པོ།ོ སྟདོ་ཆོ་ཡིངོས་རྫགོས་གཡིང་

པོ་ཆོསོ་རྗེ་ེདང༌། སྨོད་ཆོ། དག་ེསླངོ་དཀནོ་མཆོགོ་སྐྱབས།

༥༽ ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པོ་བསདོ་ནམས་རྒྱ་མཚོའ་ིརྣམ་ཐར་དངསོ་གྲུབ་

རྒྱ་མཚོའ་ིཤངི་རྟེ། མཛད་པོ་པོ།ོ ྋརྒྱལ་མཆོགོ་ལྔ་པོ་ཆོནེ་པོོ།

༦༽ ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པོ་ཡིནོ་ཏིན་རྒྱ་མཚ་ོདཔོལ་བཟིང་པོོའ་ིརྣམ་པོར་
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ཐར་པོ་ནརོ་བུའ་ིའཕྲེངེ་བ། 

༧༽ ྋརྒྱལ་དབང་ལྔ་པོ་ཆོནེ་པོོའ་ིརང་རྣམ། ཟི་ཧརོ་གྱི་ིབན་ད་ེངག་དབང་

བློ་ོབཟིང་རྒྱ་མཚའོ་ིའད་ིསྣང་འཁྲུལ་པོའ་ིརལོ་རྩོདེ་རྟེགོས་བརྗེདོ་ཀྱི་ིཚུལ་དུ་

བཀདོ་པོ་དུ་ཀཱུ་ལའ་ིགསོ་བཟིང་ལས་གླེགེས་བམ་དང་པོ་ོ བཞུགས་ས།ོ། 

ཞིལོ་པོར་མ།[བསྡུས་པོར་ ‘‘དུ་ཀཱུ་ལའི་གསོ་བཟིང་’’ གླེགེས་བམ་དང་པོ།ོ 

གཉེསི་པོ། གསུམ་པོ།]

༨༽ དྲེནི་ཅན་རྩོ་བའ་ིབློ་མ་ངག་དབང་བློ་ོབཟིང་རྒྱ་མཚོའ་ིཐུན་མོང་ཕྱིིའ་ི

རྣམ་ཐར་དུ་ཀཱུ་ལའ་ིགསོ་བཟིང་གླེགེས་བམ་གསུམ་པོའ་ིའཕྲེསོ་བཞིི་པོ་

དང༌། ལྔ་པོ། དྲུག་པོ། མཛད་པོ་པོ།ོ སྡེ་ེསྲིདི་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚ།ོ 

༩༽ པོད་དཀར་འཛནི་པོ་ངུར་སྨྲིགི་གར་རལོ་ལྔ་པོ་སྡེམོ་བརྩོནོ་རྒྱལ་བའ་ི

ཚུལ་འཆོང་བ་དྲུག་པོར་འཕསོ་པོའ་ིགཏིམ་རྣ་བའ་ིབཅུད་ལནེ་ཡིདི་ཀྱིི་

ཀུན་དགའ། མཛད་པོ་པོ།ོ སྡེ་ེསྲིདི་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། 

༡༠༽ ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པོ་ངག་དབང་ཆོོས་གྲོགས་ (རནི་ཆོེན་ཚངས་ 

དབྱངས་རྒྱ་མཚ་ོ) དཔོལ་བཟིང་པོའོ་ིརྣམ་པོར་ཐར་པོ་གཏིམ་སྙིན་ལྷའ་ི

ཏིམྦུ་རའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིསྒྲི་དབྱངས། མཛད་པོ་པོ།ོ ལྷ་བཙུན་ངག་དབང་རྡ་ོརྗེེ། 

༡༡༽ ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་གཟིགིས་རྡ་ོརྗེ་ེའཆོང་བློ་ོབཟིང་བསྐལ་བཟིང་རྒྱ་

མཚ་ོདཔོལ་བཟིང་པོོའ་ིརྣམ་པོར་ཐར་པོ་དཔོག་བསམ་རནི་པོ་ོཆོེའ་ིསྙི་ེམ། 

མཛད་པོ་པོ།ོ ལྕང་སྐྱ་རལོ་པོའི་རྡ་ོརྗེེ། 

༡༢༽ ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་གཟིགིས་བློ་ོབཟིང་བསྟན་པོའ་ིདབང་ཕྱུག་

འཇམ་དཔོལ་རྒྱ་མཚ་ོདཔོལ་བཟིང་པོོའ་ིརྣམ་པོར་ཐར་པོ་འཛམ་གླེངི་ཐ་གྲུ་
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ཡིངས་པོའ་ིརྒྱན། མཛད་པོ་པོ།ོ ད་ེམ་ོཧ་ོཐགོ་ཐུ་བློ་ོབཟིང་ཐུབ་བསྟན་

འཇགིས་མདེ་རྒྱ་མཚ།ོ

༡༣༽ ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པོ་བློ་ོབཟིང་བསྟན་པོའ་ིའབྱུང་གནས་ངག་

དབང་ལུང་རྟེགོས་རྒྱ་མཚ་ོདཔོལ་བཟིང་པོའོ་ིརྣམ་པོར་ཐར་པོ་དད་པོའ་ི

ཡིདི་འཕྲེགོ མཛད་པོ་པོ།ོ ད་ེམ་ོཧ་ོཐགོ་ཐུ་བློ་ོབཟིང་ཐུབ་བསྟན་འཇགིས་

མདེ་རྒྱ་མཚ།ོ

༡༤༽ ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་གཟིགིས་བཅུ་པོ་ཆོནེ་པོ་ོངག་དབང་བློ་ོབཟིང་ 

འཇམ་དཔོལ་བསྟན་འཛནི་ཚུལ་ཁྲོམིས་རྒྱ་མཚ་ོདཔོལ་བཟིང་པོའོ་ིརྣམ་

པོར་ཐར་པོ་ང་ོམཚར་ནརོ་བུའ་ིའཕྲེངེ་བ། མཛད་པོ་པོ།ོ སྐུ་བཅར་དར་

ཧན་མཁན་སྤྲུལ་བློ་ོབཟིང་འཕྲེིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ། 

༡༥༽ ཕྱིག་ན་པོདྨ་ོྋརྗེ་ེབཙུན་ངག་དབང་བསྐལ་བཟིང་བསྟན་པོའ་ིསྒྲིནོ་

མ་ེམཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚ་ོདཔོལ་བཟིང་པོའོ་ིརྣམ་པོར་ཐར་པོ་ང་ོམཚར་ལྷའ་ི

རལོ་མ་ོདབྱངས་ཅན་རྒྱུད་དུ་སྙིན་པོའ་ིཏིམ་བུ་ར། མཛད་པོ་པོ།ོ སྐུ་

བཅར་དར་ཧན་མཁན་སྤྲུལ་བློ་ོབཟིང་འཕྲེིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ། 

༡༦༽ ྋརྒྱལ་མཆོགོ་ངུར་སྨྲིགི་འཆོང་བ་བཅུ་གཉེིས་པོ་ཆོནེ་པོོའ་ིརྣམ་

པོར་ཐར་པོ་དྭངས་ཤལེ་མ་ེལངོ༌། མཛད་པོ་པོ།ོ ཡིངོས་འཛནི་ཕུར་ལྕགོ་

བློ་ོབཟིང་ཚུལ་ཁྲོམིས་བྱམས་པོ་རྒྱ་མཚ།ོ

༡༧༽ ལྷར་བཅས་སྲིིད་ཞིིའ་ིགཙུག་རྒྱན་ྋགོང་ས་རྒྱལ་བའ་ིདབང་པོ་ོ

བཀའ་དྲེནི་མཚུངས་མདེ་སྐུ་འཕྲེངེ་བཅུ་གསུམ་པོ་ཆོནེ་པོོའ་ིརྣམ་པོར་ཐར་

པོ་རྒྱ་མཚ་ོལྟ་བུ་ལས་མད་ོཙམ་བརྗེདོ་པོ་ང་ོམཚར་རནི་པོ་ོཆོེའ་ིའཕྲེངེ་བ་
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ཞིསེ་བྱ་བའ་ིགླེགེས་བམ་སྟདོ་ཆོ་བཞུགས་ས།ོ། [བསྡུས་པོར་ ‘‘ང་ོམཚར་

རནི་པོ་ོཆོེའ་ིའཕྲེངེ་བ་’’ གླེགེས་བམ་དང་པོ།ོ གཉེསི་པོ།]

༡༨༽ ྋགངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབློ་མ་སྐུ་འཕྲེངེ་རམི་བྱནོ་གྱི་ིམཛད་རྣམ། 

འཇགིས་མདེ་བསམ་གྲུབ་ཀྱིསི་བརྩོམས།

༡༩༽ ཞྭ་སྒོབ་པོ་དབང་ཕྱུག་བད་ེལྡན་གྱིསི་སྦྱོར་བ། བདོ་ཀྱི་ིསྲིདི་དནོ་ 

རྒྱལ་རབས་དབེ་དང་པོ་ོདང༌། གཉེསི་པོ།

༢༠༽ ཡིངོས་འཛནི་གླེངི་སྤྲུལ་རྡ་ོརྗེ་ེའཆོང་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྟེགོས་རྣམ་

རྒྱལ་འཕྲེནི་ལས་དཔོལ་བཟིང་པོའོ་ིམཛད་པོ་རྣམ་ཐར་ནརོ་བུའ་ིད་ོཤལ། 

མཛད་པོ་པོ།ོ ཤཱཀྱིའ་ིདགེ་སྦྱོངོ་བསྟན་འཛནི་རྒྱ་མཚ།ོ

༢༡༽ ཡིངོས་འཛནི་ཁྲོ་ིབྱང་རནི་པོ་ོཆོེའ་ིརང་རྣམ་རང་ག་ིངང་ཚུལ་མ་ 

བཅསོ་ལྷུག་པོར་བཀདོ་པོ་འཕྲུལ་སྣང་སྒྱུ་མའ་ིཟླསོ་གར།

༢༢༽ གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་དབུ་བརྙིསེ་ནས་ལ་ོ ༣༦༠ འཁརོ་བའ་ི

བཀའ་དྲེནི་རྗེསེ་དྲེན་དང་མ་འངོས་མདུན་བསྐྱདོ་ཀྱི་ིཁ་ཕྱིགོས། དབེ་

འཕྲེངེ་དང་པོ་ོདང༌། གཉེསི་པོ།

༢༣༽ བྱམས་བརྩོ་ེདང་དྲེང་བདནེ་གྱི་ིབློ་སྲིགོ རྩོོམ་པོ་པོ་ོརངོ་པོ་ོབློ་ོབཟིང་

སྙིན་གྲོཊ།

༢༤༽ ཇ་ོབ་ོརྗེ་ེལྷ་གཅགི་དཔོལ་ལྡན་ཨི་ཏི་ིཤའ་ིརྣམ་ཐར། བཀའ་

གདམས་ཕ་ཆོསོ། 

༢༥༽ འབྲམོ་སྟནོ་པོ་རྒྱལ་བའ་ིའབྱུང་གནས་ཀྱི་ིསྐྱསེ་རབས་བཀའ་

གདམས་བུ་ཆོསོ་ལའེུ་ཉེ་ིཤུ་པོ།
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༢༦༽ རྒྱུད་ ཐ པོའ་ིནང་འཇམ་དཔོལ་རྩོ་རྒྱུད།

༢༧༽ རྒྱུད་ ན པོའ་ིནང་འཇམ་དཔོལ་རྩོ་རྒྱུད།

༢༨༽ མད་ོ ཆོ པོའ་ིནང་སྙིངི་རྗེེ་ཆོནེ་པོོའ་ིཔོདྨ་དཀར་པོ་ོཐགེ་པོ་ཆོནེ་པོོའ་ི

མད་ོདང༌། སྙིངི་རྗེ་ེཔོདྨ་དཀར་པོ་ོཐགེ་པོ་ཆོནེ་པོོའ་ིམདོ།

༢༩༽ མད་ོ ཇ པོའ་ིནང་ཟི་མ་ཏིགོ་བཀདོ་པོའ་ིམད།ོ

༣༠༽ མཆོདོ་སྡེངོ་འཛམ་གླེངི་རྒྱན་གཅགི་ག་ིདཀར་ཆོག མཛད་པོ་པོ།ོ  

སྡེ་ེསྲིདི་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚ།ོ

༣༡༽ པོདྨ་བཀའ་ིཐང་ཡིགི་དང༌། བཀའ་ཐང་སྡེ་ེལྔ།

༣༢༽ སྲིངོ་བཙན་བཀའ་འབུམ།

༣༣༽ གྲུབ་ཐབོ་དངསོ་གྲུབ་ཀྱིསི་གཏིརེ་ནས་བཏིནོ་པོའ་ིམ་ཎ་ིབཀའ་

འབུམ།

༣༤༽ བདུད་འཇམོས་འཇགིས་བྲལ་ཡི་ེཤསེ་རྡ་ོརྗེེའ་ིགསུང་ལྷ་དབང་

གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའ་ིརྔ་བ་ོཆོ།ེ

༣༥༽ བདོ་ཆོནེ་པོོའ་ིསྲིདི་ལུགས་དང་འབྲལེ་བའ་ིརྒྱལ་རབས་དབེ་ཐརེ་

དཀར་པོ།ོ མཛད་པོ་པོ།ོ དག་ེའདུན་ཆོསོ་འཕལེ།

༣༦༽ བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་རབས་རྫགོས་ལྡན་གཞིནོ་ནུའ་ིདགའ་སྟནོ།མཛད་པོ་

པོ།ོ ྋགོང་ས་ལྔ་པོ་ཆོནེ་པོ།ོ

༣༧༽ རྒྱལ་རབས་གསལ་བའ་ིམ་ེལངོ༌། མཛད་པོ་པོ།ོ ས་སྐྱ་པོ་བློ་མ་

དམ་པོ་བསདོ་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

༣༨༽ དབེ་ཐརེ་སྔནོ་པོ།ོ མཛད་པོ་པོ།ོ འགསོ་ལ་ོགཞིོན་ནུ་དཔོལ།
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༣༩༽ ཆོསོ་འབྱུང་མཁས་པོའ་ིདགའ་སྟནོ། སྟདོ་ཆོ། མཛད་པོ་པོ།ོ དཔོའ་

བ་ོགཙུག་ལག་ཕྲེངེ་བ།

༤༠༽ རྨད་བྱུང་བསྐལ་པོ་མའ་ིཚགི་རྒྱན་མདུད་འགྲོལོ་མུ་ཏིགི་ཆུན་པོ།ོ  

མཛད་པོ་པོ།ོ སྡེ་ེསྲིདི་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚ།ོ

༤༡༽ བདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་རགས་རམི་གཡུ་ཡི་ིཕྲེངེ་བ། སྟདོ་ཆོ་དང༌། བར་

ཆོ། སྨོད་ཆོ། སྒྲིགི་རྩོམོ་མཁན། ཆོབ་སྤེལེ་ཚ་ེབརྟེན་ཕུན་ཚགོས་དང༌། 

ནོར་བྲང་ཨི་ོརྒྱན།

༤༢༽ མད་ོསྨོད་ཆོསོ་འབྱུང་དབེ་ཐརེ་རྒྱ་མཚ།ོ བྲག་དགནོ་པོ་དཀནོ་

མཆོོག་བསྟན་པོ་རབ་རྒྱས།

༤༣༽ བསྟན་རྩོསི་ཀུན་ལས་བཏུས་པོ། ཚ་ེཏིན་ཞིབས་དྲུང་གསི་

བརྩོམས།

༤༤༽ དབེ་ཐརེ་ཀུན་གསལ་མ་ེལངོ༌། ཕུན་ཚགོས་ཚ་ེརངི་གིས་རྩོོམ་

སྒྲིགི་བྱས།

༤༥༽ བདོ་ཀྱི་ིགནའ་རབས་ཀྱི་ིཡིགི་ཆོ་གཅསེ་བསྡུས། བསདོ་ནམས་

སྐྱདི་དང་དབང་རྒྱལ་ནས་ཕྱིགོས་བསྒྲིགིས།

༤༦༽ ཏུན་ཧངོ་ནས་ཐནོ་པོའ་ིབོད་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ཡིགི་ཆོ། དབང་རྒྱལ་དང་

བསདོ་ནམས་སྐྱདི་ཀྱིསི་བསྒྱུར་བ་བདོ་རྒྱ་ཤན་སྦྱོར།

༤༧༽ བདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་རགི་གནས་དཔྱོད་གཞིིའ་ིརྒྱུ་ཆོ་བདམས་

བསྒྲིིགས། སྤྱིིའ་ིའདནོ་ཐངེས་ ༡ པོ་ོནས་ ༢༣ བར།

༤༨༽ ྋགངོ་ས་སྐུ་བཕྲེངེ་བཅུ་བཞིི་པོ་ཆོནེ་པོོའ་ིརང་རྣམ་ངསོ་ཀྱི་ིཡུལ་
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དང་ངསོ་ཀྱི་ིམ་ིམང༌། རྡརོ་གླེངི་དཔོར་ཁང༌། ༡༩༦༣ 

༤༩༽ བདོ་ཀྱི་ིགནས་བབས། ཤནི་ཞིགི་དཔོར་ཁང༌། ༡༩༨༩ 

༥༠༽ སྐུ་ཕྲེངེ་བཅུ་བཞི་ིཔོ་ངསོ་འཛནི་ཞུས་ཚུལ་དང་གསརེ་ཁྲོ་ིམངའ་  

གསལོ། བདོ་དཔོར་དཔོ་ེགཟུགས།  

༥༡༽ སྐྱསེ་རབས།  

༥༢༽ ལྟག་མཚརེ་ཐུབ་བསྟན་འཇགིས་མདེ་ནརོ་བུའ་ིམཛད་རམི་བསྡུས་

དནོ་དཔྱོདོ་ལྡན་ཡིངོས་ལ་གཏིམ་དུ་བྱ་བ་སྔནོ་མདེ་ལགེས་བཤད་ངསེ་

དནོ་སྤྲོནི་གྱི་ིཕ་ོཉེ། མད་ོསྨོད་པོ་ཡིནོ་ཏིན་རྒྱ་མཚསོ་བྲསི།༡༩༨༩

༥༣༽ བདོ་མ་ིགསར་བརྗེ་ེབ་ཞིགི འབའ་བ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་གྱི་ི 

སྲིདི་དནོ་མ་ིཚ་ེདང་དུས་སྐབས། ཆུང་ཚ་ེརངི་གསི་བསྒྱུར། བདོ་ཀྱི་ིདུས་

བབ། ༢༠༠༦

༥༤༽ ཚ་བ་དཔོལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོའ་ིརང་ག་ིམྱོངོ་ཚརོ་ལས་དྲེངས་པོའ་ི

བདོ་དནོ་བདནེ་གླེངེ༌། ངག་རྒྱུན་དབེ་ཕྲེངེ༌། ༡༩ བདོ་ཀྱིི་དཔོ་ེམཛདོ་ཁང༌། 

༢༠༠༥

༥༥༽ ཆུང་ཚ་ེརངི་དང་བསདོ་ནམས་རྡ་ོརྗེསེ་བརྩོམས་པོའ་ིབདོ་མ་ི

དམངས་འཆོངི་བྱདེ་ཀྱི་ིལྕགས་སྒྲིགོ སྣར་ཐང་དཔོར་ཁང༌། ༢༠༠༡

༥༦༽ བཤད་ཟུར་གྱི་ིརང་ག་ིལ་ོརྒྱུས་ལྷད་མདེ་ཅསེ་པོའ་ིཕྱིག་དབེ།

༥༧༽ སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚགོས་བཀྲ་ཤསི་ཀྱིི་མ་ིཚེའ་ིབྱུང་བ་བརྗེོད་པོ་དབེ་

གཉེསི་པོ་དང༌། གསུམ་པོ། བདོ་ཀྱིི་དཔོ་ེམཛདོ་ཁང༌། ༡༩༩༥

༥༨༽ མགྲོནོ་གཉེརེ་ཆོནེ་མ་ོཕ་ལྷ་ཐུབ་བསྟན་འདོ་ལྡན་གྱི་ིངག་རྒྱུན་ལ་ོ
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རྒྱུས། བདོ་ཀྱི་ིདཔོ་ེམཛདོ། ༡༩༩༦

༥༩༽ མཛད་རྣམ་གསརེ་གྱི་ིཡིང་སྙིངི༌། ནོར་གླེངི་བོད་ཀྱི་ིརགི་གཞུང་

གཅེས་སྐྱངོ་ཁང༌། ༢༠༠༡

༦༠༽ བསམ་འགྲུབ་ཕ་ོབྲང་བསྟན་འཛནི་དནོ་གྲུབ་ཀྱི་ིམ་ིཚེའ་ིརྦ་རླབས་

འཁྲུགས་པོ།ོ 

༦༡༽ ྋགངོ་ས་སྐུ་འཕྲེངེ་བཅུ་བཞི་ིཔོ་ཆོནེ་པོ་ོམཆོགོ་ནས་མ་ིམང་ལ་

སྩལ་བའ་ིབཀའ་སླབོ་ཕྱིགོས་བསྡེབེས། པོདོ་དང་པོ་ོདང༌། གཉེསི་པོ།  

གསུམ་པོ། བདོ་གཞུང་ཕྱི་ིདྲེལི་ལས་ཁུངས། 

༦༢༽ ྋགོང་ས་སྐུ་འཕྲེངེ་བཅུ་བཞིི་པོ་ཆོནེ་པོོའ་ིསླབོ་སྦྱོངོ་སྐརོ་བཀའ་

སླབོ་ཕྱིགོས་བསྡེབེས། པོདོ་དང་པོ་ོདང༌། གཉེསི་པོ། བདོ་གཞུང་ཕྱི་ི དྲེལི་

ལས་ཁུངས། 

༦༣༽ ྋགངོ་ས་སྐུ་འཕྲེངེ་བཅུ་བཞི་ིཔོ་ཆོནེ་པོོའ་ིཆོབ་སྲིདི་ལམ་སྟནོ་

བཀའ་སླབོ་ཕྱིགོས་བསྡེབེས། (༡༩༦༠ ནས་ ༢༠༠༥) བདོ་གཞུང་ཕྱི་ིདྲེལི་

ལས་ཁུངས།

༦༤༽ ྋགངོ་ས་སྐུ་འཕྲེངེ་བཅུ་བཞི་ིཔོ་ཆོནེ་པོ་ོམཆོགོ་ནས་སྤྱི་ིའཐུས་

དང་བཀའ་ཤག་ལ་སྩལ་བའི་བཀའ་སླབོ་ཕྱིགོས་བསྡེབེས། པོདོ་དང་པོ།ོ 

བདོ་གཞུང་ཕྱི་ིདྲེལི་ལས་ཁུངས། 

༦༥༽ ྋགོང་ས་སྐུ་འཕྲེངེ་བཅུ་བཞི་ིཔོ་ཆོནེ་པོོའ་ིཤསེ་ཡིནོ་ལམ་སྟནོ། 

(༡༩༦༠ ནས་ ༡༩༩༦) བདོ་གཞུང་ཤསེ་རགི་དཔོར་ཁང༌།

༦༦༽ ྋགངོ་ས་སྐུ་འཕྲེངེ་བཅུ་བཞི་ིཔོ་ཆོནེ་པོ་ོམཆོགོ་ནས་ཚགོས་པོ་
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ཁག་ལ་སྩལ་བའ་ིབཀའ་སླབོ། བོད་གཞུང་ཕྱི་ིདྲེལི་ལས་ཁུངས།

༦༧༽ ཙངོ་ཁ་ལྷ་མ་ོཚ་ེརངི་ག་ིབཙན་རྒོལོ་རྒྱལ་སྐྱབོ། དབེ་དང་པོ་ོདང༌། 

གཉེསི་པོ། གསུམ་པོ། བཞི་ིཔོ། ཨི་མྱོསེ་རྨ་ཆོནེ་བདོ་ཀྱི་ིརགི་གཞུང་ཞིིབ་

འཇུག་ཁང༌། 

༦༨༽ བདོ་གཞུང་ཤསེ་རགི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པོའི་ལ་ོ

རྒྱུས། (༡༩༥༩ ནས་ ༢༠༠༩) བདོ་གཞུང་ཤསེ་རགི་ལས་ཁུངས།

༦༩༽ བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིགཞི་ིརམི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ག་ིལ་ོརྒྱུས། (༡༩༥༩ 

ནས་༢༠༠༩) བདོ་གཞུང་ཤསེ་རགི་ལས་ཁུངས།

༧༠༽ བདོ་གཞུང་ཕྱི་ིདྲེལི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁྱེབ་ཁོངས་དང་བཅས་

པོའ་ིབྱུང་རམི་སྙིངི་བསྡུས། བདོ་གཞུང་ཕྱི་ིདྲེལི་ལས་ཁུངས།

༧༡༽ གཞུང་ཞིབས་མ་ིསྣ་ཁག་ག་ིལ་ོརྒྱུས་ཕྱིགོས་བསྡེབེས། བདོ་ཀྱི་ི

དཔོ་ེམཛོད་ཁང༌། 

༧༢༽ ཁ་ེསྨོད་བསདོ་ནམས་དབང་འདུས་ཀྱི་ིརྒོས་པོོའ་ིལ་ོརྒྱུས་འབལེ་

གཏིམ། བདོ་ཀྱི་ིདཔོ་ེམཛདོ་ཁང༌།

༧༣༽ གཡུ་ཐགོ་ཚ་ེརངི་སྒྲིལོ་དཀར་གྱིསི་བརྩོམས་པོའ་ིཡིབ་གཞིིས་

གཡུ་ཐགོ་ས་དབང་དམ་པོ་བཀྲ་ཤསི་དནོ་གྲུབ་མཆོགོ་ག་ིསྐུ་ཚེའ་ིབྱུང་

བ་ཆོ་ེལུང་ཙམ་མ་བཅསོ་ལྷུག་པོར་བརྗེདོ་པོ། ཨི་མྱོསེ་རྨ་ཆོནེ་བདོ་ཀྱི་ི

རགི་གཞུང་ཞིབི་འཇུག་ཁང༌།

༧༤༽ ར་ིཁ་བློ་ོབཟིང་བསྟན་འཛནི་གྱིསི་བརྩོམས་པོའ་ིརྒྱུན་མཁོའ་ིཆོསོ་

སྲིདི་ཤསེ་བྱ་གནས་བསྡུས། ཝར་ཎ་ལགེས་བཤད་གཏིརེ་མཛདོ་ཁང༌།
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༧༥༽ ཕྲེངེ་རངི་རནི་ཆོནེ་སྒྲིལོ་མའ་ིབདོ་ཀྱི་ིབུ་མ།ོ བདོ་ཀྱི་ིདཔོ་ེམཛདོ་

ཁང༌།

༧༦༽ རྣམ་གླེངི་དཔོལ་འབྱརོ་འཇགིས་མེད་ཀྱི་ིམ་ིཚེའ་ིལ་ོརྒྱུས་དང་

འབྲལེ་ཡིདོ་སྣ་ཚགོས། བདོ་ཀྱི་ིདཔོ་ེམཛདོ་ཁང༌། 

༧༧༽ ཤན་ཁ་འགྱུར་མདེ་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་གྱི་ིརང་ག་ིལ་ོརྒྱུས་

ལྷད་མདེ་རང་བྱུང་ཟིངས། བོད་ཀྱི་ིདཔོ་ེམཛདོ་ཁང༌། 

༧༨༽ གྲྭ་བཞི་ིབརྒྱ་དཔོནོ་སྐལ་བཟིང་དགྲོ་འདུལ་གྱི་ིཞི་ིདྲེག་ག་ིསྲི་ིཞུ་

བསྒྲུབས་པོའ་ིབརྗེདེ་བྱང༌། བདོ་ཀྱི་ིདཔོ་ེམཛདོ་ཁང༌། 

༧༩༽ བར་ཞི་ིརྩོ་ེམགྲོནོ་ངག་དབང་བསྟན་སྐྱངོ་གི་མ་ིཚེའ་ིལ་ོརྒྱུས་དངསོ་

བྱུང་བདནེ་པོའ་ིརང་སྒྲི། བདོ་ཀྱི་ིདཔོ་ེམཛདོ་ཁང༌། 

༨༠༽ ལྷར་བཅས་སྲིདི་ཞིིའ་ིགཙུག་རྒྱན་ྋགོང་ས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེངེ་

བཅུ་བཞི་ིཔོ་ཆོནེ་པོ་ོངསོ་འཛནི་ཞུ་ཚུལ་དང་གསརེ་ཁྲོརི་མངའ་གསལོ་

སགོས་མད་ོཙམ་བཀདོ་པོ། ༡༩༩༩ སྐུ་སྒོརེ་ཡིགི་ཚང༌།

༨༡༽ བ་ེར་ིདག་ེབཤསེ་འཇགིས་མདེ་དབང་རྒྱལ་གྱིསི་བརྩོམས་པོའི་

བདོ་གཞུང་ཟླསོ་གར་ཚགོས་པོའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀུན་བཟིང་ཞིིང་ག་ིམཆོདོ་སྤྲོནི་

མགི་ཡིིད་རྣ་བའ་ིདགའ་སྟནོ། (༡༩༥༩ ནས་ ༢༠༠༩) བདོ་གཞུང་ཟླསོ་

གར་ཚགོས་པོ།

༨༢༽ མདའ་ཟུར་ལ་ིཐང་དབྲ་ཕྲུག་ངག་དབང་ག་ིམ་ིཚེའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཟིལོ་

མདེ་སྲིངོ་པོོའ་ིགཏིམ་གྱི་ིརལོ་མ།ོ སྟོད་ཆོ། སྨོད་ཆོ། ཨི་མྱོསེ་རྨ་ཆོནེ་བདོ་

ཀྱི་ིརགི་གཞུང་ཞིབི་འཇུག་ཁང༌། 
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༨༣༽ སྣའེུ་ཤག་ཐུབ་བསྟན་ཐར་པོའ་ིབདོ་གཞུང་རྩོ་ེཡིགི་ཚང་དང་ཕྱི་ི

རྒྱལ་ལས་ཁུངས། བདོ་ཀྱི་ིདཔོ་ེམཛདོ་ཁང༌།

༨༤༽ རྩོ་ེདྲུང་ཤར་རྩོ་ེཡི་ེཤསེ་ཐུབ་བསྟན་གྱི་ིམ་ིཚེའ་ིམྱོངོ་ཚརོ་གསལ་

བར་བཤད་པོ། བདོ་ཀྱི་ིདཔོ་ེམཛདོ་ཁང༌།

༨༥༽ བཀའ་ཟུར་བད་ེགྲོངོ་དབང་འདུད་རྡ་ོརྗེེའ་ིསྒོརེ་ཟུར་ཁང་ག་ིགཡིགོ་

ནས་བདོ་ཀྱི་ིབཀའ་བློནོ་ཁྲོ་ིཔོ་བར་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་བཤད་པོ། བདོ་ཀྱི་ིདཔོ་ེ

མཛདོ་ཁང༌།

༨༦༽ ཆོསོ་སྲིདི་གཉེསི་ལྡན་བདོ་དམངས་གཙོའ་ིསྲིདི་གཞུང་དབུ་བརྙིསེ་

ནས་ལ་ོཉེརེ་ལྔ་འཁརོ་བ། ༡༩༨༥ སྐབས་བརྒྱད་པོའ་ིབདོ་མ་ི 

དམངས་སྤྱི་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས། 

༨༧༽ ༡༩༦༠ ནས་ ༡༩༨༠ བར་གྱི་ིབདོ་མིའ་ིརང་དབང་གསར་ཤགོ

༨༨༽ འགྲོ་ོཕན་སྨོན་རྩོསི་ཁང་ག་ིགདན་རབས་དྲེ་ིམདེ་ཤལེ་གྱིི་མ་ེལངོ༌། 

བདོ་གཞུང་སྨོན་རྩོསི་ཁང༌།  

༨༩༽ འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་གཞུང་ཞིབས་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གི་

ལ་ོརྒྱུས་ཕྱིགོས་བསྡུས། ༢༠༡༠ འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་གཞུང་ཞིབས་

འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང༌།

༩༠༽ བསམ་དཀྱིལི་རནི་ཆོནེ་དབང་རྒྱལ་གྱི་ིམ་ིཚེའ་ིབད་ེསྡུག་མྱོངོ་ཚརོ་

ལས་བྱུང་བའ་ིགཏིམ་རྒྱུད། བདོ་ཀྱི་ིདཔོ་ེམཛདོ་ཁང༌།

༩༡༽ བཀའ་ཟུར་ཀུན་གླེངི་འདོ་ཟིརེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ིམ་ིཚེའ་ིལ་ོརྒྱུས་ལས་

འཕྲེསོ་པོའ་ིགཏིམ་ཐབས་བྱུས་སྙིངི་སྟབོས་ཀྱིི་འབྲས་བུ། དབེ་དང་པོ་ོདང་
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གཉེསི་པོ། 

༩༢༽ ལྷ་རམས་པོ་དག་ེབཤསེ་ཚ་ེདབང་གསི་བརྩོམས་པོའ་ིསྦག་ས་

ཆོསོ་སྒོར་གྱི་ིབྱུང་བ་ནོར་བུའ་ིཕྲེངེ་བ། ནོར་གླེངི་བོད་ཀྱི་ིརགི་གཞུང་

གཅེས་སྐྱངོ་ཁང༌། 

༩༣༽ མང་གཙོའ་ིལམ་བུ། བདོ་མ་ིམང་སྤྱི་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས།

༩༤༽ མཉེམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀྱི་ིབཅའ་ཁྲོམིས། བདོ་ཀྱི་ིགྲོསོ་ཚགོས་

དང་སྲིདི་བྱུས་ཉེམས་ཞིབི་ཁང༌། ༢༠༡༠

༩༥༽ བཙན་བྱལོ་བོད་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིབྱུང་བ་བརྗེོད་པོ། དབེ་དང་པོ་ོ

དང༌། གཉེསི་པོ། བདོ་མ་ིམང་སྤྱི་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས། 

༩༦༽ ལགེས་ཉེསེ་བདནེ་རྫུན་རྣམ་འབྱདེ་ལུང་རགིས་གསརེ་གྱི་ིལྡ་ེ

མགི དག་ེལྡན་བསྟན་བདག་ལྷན་ཚགོས་དང༌། རྒྱལ་སྤྱིིའ་ིདག་ེལྡན་ལྷན་

ཚགོས། དག་ེལྡན་ཆོསོ་ཁྲོམིས་འཛནི་སྐྱངོ་ལྷན་ཚགོས། 

༩༧༽ རང་རྒྱལ་གྱི་ིམ་ིརགིས་གནད་དནོ་དང་མ་ིརགིས་ལས་དནོ་སྐརོ་

གྱི་ིཕྱིརི་རྟེགོ ཕུན་ཚགོས་དབང་རྒྱལ། (ཕུན་དབང༌།) ཁ་བ་དཀར་པོ་ོབདོ་

ཀྱི་ིརགི་གཞུང་སྲི་ིཞུ་ཁང་གསི་པོར་དུ་བསྐྲུན།

༩༨༽ ང་དགའ་ལྡན་པོའ་ིདམ་སྲི་ིཁ་ོཡིནི། རྩོམོ་པོ་པོ་ོཕུན་ཚགོས་བཀྲ་

ཤསི། ༢༠༡༣

༩༩༽ བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིདགནོ་སྡེ་ེཁག་ག་ིལ་ོརྒྱུས། དབེ་ཕྲེངེ་དང་པོ་ོ

དང༌། གཉེསི་པོ། གསུམ་པོ། བཙན་བྱལོ་བདོ་གཞུང་ཆོསོ་རགི་ 

ལས་ཁུངས་ནས་པོར་བསྐྲུན་དང་འགྲོམེས་སྤེལེ་ཞུས།
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༡༠༠༽ བཀའ་ཟུར་ཨི་ལགས་འཇགིས་མདེ་རིན་པོ་ོཆོེའ་ིསྐུ་ཚེའ་ིབྱུང་བ་

བརྗེདོ་པོ་ཆོསོ་སྲིདི་གཏིམ་གྱི་ིཐམེ་སྐས། སྟདོ་ཆོ་དང༌། སྨོད་ཆོ། རྡ་ོརྗེེ་

དབང་ཕྱུག་གསི་བརྩོམས། བདནེ་རྒྱབ་རྩོམོ་སྒྲིགི་ཚགོས་ཆུང་གསི་

དཔོར་འགྲོམེས་ཞུས།

༡༠༡༽ བཀའ་བློནོ་ཁྲོ་ིཟུར་འཇུ་ཆོེན་ཐུབ་བསྟན་གྱི་ིསྐུ་ཚེའ་ིལ་ོརྒྱུས་དབེ་

དང་པོ་ོནས་ཉེརེ་གཉེསི།

༡༠༢༽ ༡༩༦༨ ནས་ ༡༩༨༠ བར་གྱི་ིཤསེ་བྱ་གསར་དབེ། 

༡༠༣༽ བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིགཞིསི་ཆོགས་ཁག་ག་ིལ་ོརྒྱུས། དབེ་ཕྲེེང་

དང་པོ་ོདང་གཉེསི་པོ། བདོ་གཞུང་ནང་སྲིདི་ལས་ཁུངས་ནས་འགྲོམེས་

སྤེལེ་ཞུས།

༡༠༤༽ ནང་པོའ་ིལྟ་སྤྱིདོ་ཀུན་བཏུས། རིགས་སླབོ་ལྷན་བརྩོགེས་ཚགོས་

ཆུང་ནས་བདོ་བསྒྱུར་ཞུས།

༡༠༥༽ ཆོསོ་སྐྱངོ་བསྟནེ་ཕྱིགོས་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྔ་རྗེསེ་སྩལ་བ་ཁག་ཆོ་

ཚང་ཕྱིགོས་བསྡེབེས་ཞུས་པོ། བདོ་གཞུང་ཤསེ་རགི་དཔོར་ཁང་ནས་ 

དཔོར་སྐྲུན་ཞུས། 

༡༠༦༽ ཆོབ་སྲིདི་ལམ་སྟནོ། གསུམ་བཅུའ་ིགསུང་འཕྲེནི་དང་བཀའ་

སླབོ་ཕྱིགོས་བསྒྲིགིས། བདོ་གཞུང་དྲེལི་བསྒྲིགས་ཁང་ནང་སྣར་ཐང་ 

དཔོར་ཁང་དུ་བསྐྲུན། (༡༩༦༠ ནས་ ༡༩༨༦) 

༡༠༧༽ ཆོབ་སྲིདི་ལམ་སྟནོ། གཉེསི་པོ། བདོ་གཞུང་ཕྱི་ིདྲེལི་ཁང་ནས་

སྣར་ཐང་དཔོར་ཁང་དུ་དཔོར་གཞི་ིབསྒྲིགིས་ཏི་ེདཔོར་སྐྲུན་ཞུས།
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མཇུག་བྱང༌།

༡༽རྩོམོ་སྒྲིགི་གཙོ་ོའིགན་ལནེ་མཁན། 

ནོར་གླེངི་ངསེ་སྟནོ་པོ་སྐལ་བཟིང་ཡི་ེཤསེ། (བཀའ་བློནོ་ཁྲོ་ིཟུར།) 

༢༽ཆེདེ་ལས་རྩོམོ་སྒྲིགི་པེ། 

ཁ་སྒོང་ཤསེ་རབ་རྒྱ་མཚ།ོ

༣༽འིཕྲེ་ིསྣནོ་བསྒྱུརོ་བཀདོ་དང་དཔྱིད་ཞབི་ཀྱི་ིཐུགས་འིགན་སྐྱདེ་མཁན།  

ནོར་གླེངི་ངསེ་སྟནོ་པོ་སྐལ་བཟིང་ཡི་ེཤསེ། (བཀའ་བློནོ་ཁྲོ་ིཟུར།) 

བཀྲས་ཁང་རྣམ་རྒྱལ་རྡ་ོརྗེེ། (གཞུང་ཞིབས་འདམེས་ལྷན་དང་འསོ་བསྡུ་

ལྷན་ཁང་ག་ིཚཊོ་གཙ་ོཟུར་པོ།) མཁར་སྟངེ་འབར་ར་ོབསདོ་ནམས་ཚ་ེ

རངི༌། (བཀའ་དྲུང་ཟུར་པོ།) གུ་ག་ེཤང་རྩོེ་བ་ཀརྨ་རྡ་ོརྗེ།ེ (དང་སླབོ་འག་ོ

འཛནི་ལས་རགོས་ཟུར་པོ།) 

༤༽རྩོམོ་སྒྲིགི་ལས་རོགོས།  

བཀྲས་ཁང་རྣམ་རྒྱལ་རྡ་ོརྗེེ། མཁར་སྟངེ་འབར་ར་ོབསདོ་ནམས་ཚ་ེརངི༌། 

འབའ་པོ་དག་ེབཤསེ་ཡི་ེཤསེ་དགའ་བ། རབེ་གངོ་ལགེས་བཤད། ཨི་

རགི་བཀའ་བཅུ་མའ་ིདག་ེའདུན།  

༥༽ཚོགིས་བཅད་རྩོམོ་མཁན། 
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ནོར་གླེངི་ངསེ་སྟནོ་པོ་སྐལ་བཟིང་ཡི་ེཤསེ། (བཀའ་བློནོ་ཁྲོ་ིཟུར།) (རླབས་

འཕྲེེང་སོ་གཉེིས་པོ་ནས་སོ་དྲུག་པོའི་ས་བཅད་གཉེིས་པོ་བར་གྱིི་ཚིགས་

བཅད་ཡིངོས་རྫགོས་དང༌། རླབས་འཕྲེངེ་ཞི་ེགཅགི་པོ་ནས་ཞི་ེབརྒྱད་

བར་གྱི་ིཚགིས་བཅད་ཡིངོས་རྫགོས།) བྱ་གཞུང་སྐལ་བཟིང་ཚུལ་ཁྲོམིས། 

(རླབས་འཕྲེེང་སོ་དྲུག་པོའི་ས་བཅད་གསུམ་པོ་ནས་རླབས་འཕྲེེང་བཞིི་

བཅུའི་བར་གྱི་ིཚགིས་བཅད་ཡིངོས་རྫགོས།) ཁ་སྒོང་ཤསེ་རབ་རྒྱ་མཚོ། 

(རླབས་འཕྲེངེ་ཞི་ེདགུ་པོ་དང་ལྔ་བཅུ་པོའ་ིཚགིས་བཅད་ཡིངོས་རྫགོས།) 

༦༽སྐུ་ཡོགི་སགོས་འིབྲེལེ་ཡོདོ་ཁག་ནས་རྒྱུ་ཆེ་བསྡུ་རུབ་གནང་མཁན།

བཀྲས་ཁང་རྣམ་རྒྱལ་རྡ་ོརྗེེ།   

༧༽དབྱནི་ཡོགི་ནས་བདོ་བསྒྱུརོ་གནང་མཁན། 

གུ་ག་ེཤང་རྩོ་ེབ་ཀརྨ་རྡ་ོརྗེ།ེ འབའ་པོ་དག་ེབཤསེ་ཡི་ེཤསེ་དགའ་བ། 

༨༽གླེགོ་ཀླད་དུ་འིགདོ་འིཇུག་དང་ཇུས་འིགདོ་པེ།  

རབེ་གངོ་ལགེས་བཤད།

༩༽རྒྱབ་ཤ་ཇུས་འིགདོ་པེ། 

བསདོ་ནམས་ཆོསོ་འཛམོས་ཡི་ེཤསེ།


	དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད། 
	དམིགས་བསལ་གསལ་བཤད།
	མཛད་རྣམ་རྩོམ་སྒྲིག་ཞབས་ཞུ་བ་ཐུན་མོང་གི་གསལ་བཤད།
	མཛད་རྣམ་ཞབས་ཞུ་བ། 

	རླབས་འཕྲེང་ཞེ་བརྒྱད་པ།
	ཆོས་ཚོགས་ཁག་ལ་ཞབས་བཅགས་དང་ཀོང་པོའི་སྐོར་ལམ་སྟོན། མདོ་སྨད་འགོ་འཐུས་མཇལ་བཅར། ཉི་ཧོང་དུ་ཕེབས་བཞུད། ཕུར་པའི་གཏོར་སྒྲུབ་དང་གསར་མཁན་ཁག་གཅིག་མཇལ་བཅར། ཚོགས་སྡེ་དང༌། གཞིས་སྒར། ཝར་ཎ། རྡོར་གདན་བཅས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར། ལས་བསྡོམས་ཚོགས་ཆེན། བོད་གཞུང་དམངས་དང་མདོ་སྨད་ཐུན་མོང་

	ས་བཅད་དང་པོ། 
	ཆོས་ཚོགས་ཁག་ལ་ཞབས་བཅགས་དང་ཀོང་པོའི་སྐོར་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ།
	༡༽ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་ལ་ཞབས་བཅགས།  

	༢༽ཀོང་པོའི་སྐོར་བོད་གཞུང་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་དང་བཀའ་སློབ། 

	ས་བཅད་གཉིས་པ། 
	མདོ་སྨད་འགོ་འཐུས་མཇལ་བཅར་དང་ཉི་ཧོང་དང་བོད་ཕྲུག་ཁྱྀམ་སྡེར་ཆིབས་བསྒྱུར། 
	༡༽མདོ་སྨད་འགོ་འཐུས་མཇལ་བཅར་ལ་བླང་དོར་བཀའ་སློབ།  

	༢༽ཉི་ཧོང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་ཐེངས་གཉིས་པ་བསྐྱངས་པ།  
	༣༽བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེའི་དུས་དྲན་མཛད་སྒོར་ཆིབས་བསྒྱུར། 

	ས་བཅད་གསུམ་པ།
	ཆོས་ཚོགས་ཁག་གཉིས་སུ་དབུ་བཞུགས་དང་ཕུར་པའི་གཏོར་སྒྲུབ། གསར་འགོད་པ་མཇལ་བཅར།
	༡༽བྱང་ཆུབ་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་མཛད་སྒོར་དབུ་བཞུགས་དང་གསར་མཁན་ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་ལན། 
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	༥༽ཨ་རིའི་གསར་མཁན་ཇེམ་སི་པི་རིང་གེལ་མཇལ་བཅར་གསུང་འཕྲོས། 
	རླབས་འཕྲེང་ཞེ་དགུ་པ།
	ཨུ་རུ་སུ་དང་སོག་པོ། སུད་སི། གྷི་རི་སི། ཨ་རི། ཚོགས་སྡེ་ཁག་གཅིག་བཅས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་དང༌། མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་བཀའ་བསྡུར། རྡོར་གདན་དང་ཝར་ཎར་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་འབྲེལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་སོགས་ཀྱི་སྐོར།

	ས་བཅད་དང་པོ། 
	ཨུ་རུ་སུ་དང་སོག་པོར་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་གསར་འགོད་པ་ཨེ་འཇེ་སིང་མཇལ་བཅར། 
	༡༽ཨུ་རུ་སུ་དང་སོག་པོར་ཆིབས་བསྒྱུར།

	༢༽རྒྱ་གར་གསར་འགོད་པ་ཨེ་འཇེ་སིང་མཇལ་བཅར་གསུང་འཕྲོས། 

	ས་བཅད་གཉིས་པ།
	སུད་སི་དང་གྷི་རི་སི། ཨ་རི་བཅས་སུ་གཟིགས་སྐོར་བསྐྱངས་པ་སོགས། 
	༡༽སུད་སི་དང་གྷི་རི་སིར་ཆིབས་བསྒྱུར།
	༢༽ཨ་རི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གཟིགས་སྐོར་ཐོག་མ་བསྐྱངས་པ།
	༣༽བོད་གནས་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་མཇལ་བཅར་གསུང་གླེང༌།
	༤༽རྒྱལ་ཚོགས་ཡན་ལག་སྐྱབས་བཅོལ་ལྟ་རྟོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དང༌། ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ལ་སྩལ་བའི་བཀའ་ཡིག

	ས་བཅད་གསུམ་པ། 
	ཚོགས་སྡེ་ཁག་གཅིག་ཏུ་བཀའ་སློབ་དང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་བཀའ་བསྡུར། 
	༡༽བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་འཐུས་རྣམས་ལ་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།

	༢༽བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེའི་མཛད་སྒོ་དང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་བཀའ་བསྡུར།

	ས་བཅད་བཞི་པ།  
	རྡོར་གདན་དང་ཝར་ཎར་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ། 
	རླབས་འཕྲེང་ལྔ་བཅུ་པ། 
	བོད་དོན་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་དང་གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་ཀྱི་དབང་ཆེན། མཚོ་པདྨར་ཆིབས་བསྒྱུར། ཆོ་འཕྲུལ་དུས་ཆེན་ཉིན་གསུང་ཆོས། ལས་བསྡོམས་ཚོགས་ཆེན། གསར་མཁན་ཁག་གཅིག་མཇལ་བཅར། རིས་མེད་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་ཚོགས་ཆེན། དོལ་རྒྱལ་སྐོར་བཀའ་སློབ། ལ་དྭགས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བས

	ས་བཅད་དང་པོ། 
	བོད་དོན་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་དང་གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་ཀྱི་དབང་ཆེན། མཚོ་པདྨར་ཆིབས་བསྒྱུར། 
	༡༽བོད་དོན་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་དང་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ཀྱི་དབང་ཆེན། 
	༢༽ཚེས་བཅུ་དང་འབྲེལ་མཚོ་པདྨར་ཆིབས་བསྒྱུར།


	ས་བཅད་གཉིས་པ། 
	གསུམ་དུས་སྲུང་བརྩི་དང་ལས་བསྡོམས་ཚོགས་ཆེན། གསར་འགོད་པ་མཇལ་བཅར། 
	༡༽གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་ཉེར་གཅིག་པ་སྲུང་བརྩི།

	༢༽ལས་བསྡོམས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་བླང་དོར་བཀའ་སློབ། 
	༣༽ཨ་རིའི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་མཇལ་བཅར།

	ས་བཅད་གསུམ་པ། 
	ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་ཚོགས་ཆེན་དང་གསར་འགོད་པ་མཇལ་བཅར། དོལ་རྒྱལ་སྐོར་བཀའ་སློབ། ལ་དྭགས་སུ་ཕེབས་བཞུད། 
	༡༽རིས་མེད་ཆོས་བརྒྱུུད་ཁག་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་པ་སྐོང་ཚོགས་བསྐྱངས་པ།
	༢༽ (U.N.I) ཚགས་ཤོག་གི་གསར་འགོད་པ་མཇལ་བཅར།  
	༣༽གདན་ས་གསུམ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་འབྲེལ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་ཕྱོགས་སྐོར་བླང་དོར་བཀའ་སློབ།  
	༤༽ལ་དྭགས་ཁུལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པ། 


	ས་བཅད་བཞི་པ།
	གཞོན་ནུར་བཀའ་སློབ་དང་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས། ཨི་ཏྲ་ལི་དང་ཁེ་ན་ཌ། ཨ་རི། ཉི་ཧོང་བཅས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར།
	༡༽གཞོན་ནུའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ།  

	༢༽དམིགས་བསལ་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས། 
	༣༽ཨི་ཏྲ་ལི་དང་ཁེ་ན་ཌ། ཨ་རི། ཉི་ཧོང་བཅས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར།  
	༤༽ལ་དྭགས་བདེ་དོན་བློན་ཆེན་དང་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན། ས་སྐྱ་བདག་ཁྲི་བཅས་ལ་སྩལ་བའི་བཀའ་ཡིག
	འཛམ་གླིང་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་སུ་ཡིག་ཐོག་འགྲེམས་སྤེལ་མཛད་པའི་དགོངས་ཚུལ་གསུང་བཤད། 
	༡༩༧༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ལྡི་ལིར་གཞོན་ནུ་ཁག་གཅིག་མཇལ་བཅར་སྐབས་བཀའ་འདྲི་བཀའ་ལན། 
	 ༡༩༧༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་མདོ་སྨད་པའི་འགོ་འཐུས་མཇལ་བཅར་སྐབས་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ། 
	གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་ཉི་ཤུ་པའི་ཐོག་སྩལ་བའི་གསུང་འཕྲིན། 
	ྋགོང་ས་མཆོག་ཨུ་རུ་སུ་དང་སོག་པོར་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐོར་རྡོ་འབུམ་སྤྲུལ་སྐུར་ཤེས་བྱ་རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཅར་འདྲི་བྱས་པ།
	གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་ཉེར་གཅིག་པའི་ཐོག་སྩལ་བའི་གསུང་འཕྲིན། 
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