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དཀར་ཆག

ཆེད་བརྗོད།	 ༥

ཆེད་བསྒྲིགས། 

༡	 སངས་རྒྱས་སྒྲོལ་མ།	 ༩	

༢	 བཀྲས་མཐོང་ལྷ་སྒྲོན།	 ༡༦

༣	 བློ་བཟང་རབ་རྒྱས།	 ༣༠

༤	 སོ་ཧྥེ།		 ༤༢

༥	 བསྟན་འཛིན་དཔལ་སྐྱིད་དང་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད།	 ༤༩

ངོ་སྤྲོད། 

༡	 བོད་ནང་གི་སློབ་ཆེན་དང་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུགས།	 ༥༩	

༢	 ནོར་བྷེལ་རྩོམ་རིག་བྱ་མཁན་ཐོབ་པ།	 ༦༣

༣	 འོད་ཟེར་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བུད་མེད་སྙིང་སྟོབས་ཅན་གྱི་གཟེངས་རྟགས་སྤྲད་པ།	 ༦༦	



བཅར་འདྲི། 

༡	 སྡོམ་པ་ཚེ་རིང་དབང་མོ།	 ༦༨

༢	 ཇོན་རྒྱ་མཚོ།	 ༧༦

༣	 སྐལ་བཟང་སྒྲོལ་མ།	 ༩༩

༤	 ཨ་ཛེན།	 ༡༠༩

གཏམ་བཤད། 

༡	 མ་ལྭ་ལྭ།	 ༡༢༣

རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གཏམ།	 ༡༣༢



ཆེད་བརྗོད།

༡༩༥༩ལོར་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆག་འཇིག་འགྲོ་བའི་ཛ་དྲག་གཉན་འཕྲང་གི་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་བུད་

མེད་རྣམས་ནས་ཀྱང་རྒྱལ་གཅེས་ལྷག་བསམ་སྙིང་སྟོབས་ཞུམ་པ་མེད་པར་རྒྱ་དམར་གྱིས་

ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ནས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པར་ཞི་རྒོལ་བྱ་ཕྱིར།	 ༡༩༥༩	 ཟླ	 ༣	 པའི་

ཚེས་	༡༢	ཉིན་ཆེད་གཉེར་གསར་བཏོད་ཞུས་པའི་བོད་ཀྱི་བདེན་པའི་འཐབ་རྩོད་ནང་ལོ་རྒྱུས་རང་

བཞིན་ལྡན་པའི་ཆོལ་གསུམ་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོ་བོར་བསྒྲུབས་

ཡོད།	 རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་རྗེས་ཀྱང་སྔོན་གྱི་བུད་མེད་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱི་བཀྲིན་སྙིང་

བཅངས་ཐོག་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཞེན་ལྷག་བསམ་དཀར་བས་རྒྱལ་དོན་ལས་འགུལ་བརྩམས་པ་

དག་འཇུག་སྐྱོང་ཆེད།	༡༩༨༤	ཟླ་	༩	པའི་ཚེས་	༡༠	ཉིན་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་

སླར་གསོ་ཞུ་ཐུབ་པ་ནས་ད་ལྟ་བར་ཨེ་ཤེ་ཡ་གཙོས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གླེང་ཕྲན་བཞིའི་ནང་ས་གནས་ཡན་

ལག་	 ༥༦	 ནང་ཚོགས་མི་གྲངས་འབོར་	 ༡༦༠༠༠	ཡོད་པའི་	 བཙན་བྱོལ་ནང་གཞུང་འབྲེལ་མ་

ཡིན་པའི་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་གཅིག་པོ་དེ་ཡང་ཡིན་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་བུད་མེད་

ཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་དང་ལོགས་སུ་བལྟ་ཡི་ཡོད།			

ཆེད་བརྗོད།



	 བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལས་

འགུལ་དང་དེ་ལ་སྨན་པའི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ལ་སོགས་སྤྱི་ཚོགས་

ནང་ཕན་པ་བསྒྲུབ་མཁན་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་ལ་དེ་ནི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་

ཆོས་ཡིན།		

	 སྒྲོལ་དེབ་དེ་བཞིན་བུད་མེད་ཤེས་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་རྩོམ་དང་སྙན་ངག་དཔྱད་རྩོམ་ལ་

སོགས་རིག་རྩལ་གྱི་སྟེགས་བུ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཡོད།	 དེ་ལྟར་སྔོན་མ་དང་མི་འདྲ་བར་དེང་གི་སྨིན་

ལེགས་མ་རྣམས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའི་ཤོག་རྩལ་གྱིས་ནམ་འཕང་གཅོད་ཀྱིན་པ་དེ་

ནི་ང་ཚོ་བོད་རིགས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་བློ་སྟོབས་འཕེལ་བ་ཞིག་དང་

སེམས་འགུལ་ཐེབས་པ།	 	 	 དམིགས་བསལ་བུད་མེད་གཞོན་སྐྱེས་ཤེས་བྱའི་ལྡུམ་རར་ལྡན་པ་

རྣམས་ལ་ས་བོན་བཟང་པོ་འདེམ་རྒྱུའི་མིག་དཔེ་དང་སེམས་ཤ	གས་སྐྱེ་གཞིར་འགྱུར་ཡོད་ན།			

རིག་རྩལ་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའི་སྐུ་སྐྱེད་མ་རྣམས་ལ་དགའ་མགུ་ཡི་རངས་དང་ཆབས་ཅིག་དོན་

སྙིང་ལྡན་པའི་སྙན་རྩོམ་གྱི་ཆུ་རྒྱུན་སྒྲོལ་མའི་སྟེང་ལྷུང་ལྷུང་དུ་བབ་པའི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡོད།	

	 བོད་ནང་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་	 ༡༢༤	 ནས་ནས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་

རིགས་ཀྱི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་སླད་རང་ལུས་བཞུགས་མེར་སྒྲོན་པའི་རླབས་ཆེན་གྱི་བློས་

བཏང་ལ་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྙིང་ནས་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུ་དང་།	 ཤལ་ལུས་ནང་མི་

བུ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་དུས་རྟག་ཏུ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ་ཡི་ཡོད།	 བོད་ཀྱི་གནད་དོན་

དང་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བློས་བཏང་ཆེན་པོའ་ིརྩ་ཆེའི་ལས་འགུལ་	

རྣམས་རྡོ་བརྐོས་རི་མོ་བཞིན་སེམས་དབུས་སུ་བཟུང་ཐོག་ང་ཚོས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་

མ་སེལ་བར་དུ་རང་མི་རིགས་ཀྱི་རྩ་ཆེའི་རིག་གཞུང་བདག་ཉར་གནང་རྒྱུར་སྐུལ་སློང་གི་

སྙན་རྩོམ་རིགས་གནང་རྒྱུ་དང་།	 ངེད་བུད་མེད་རྣམས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལེགས་

ཆའི ་ཡོན་ཏན་བླངས་ནས་རང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་རིག་གཞུང་ཉར་ཚགས་ཐུབ་རྒྱུ་དམིགས་

སྒྲོལ་མ།



ཡུལ་གཙོ་བོར་འཛིན་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེ་བ་ལས།	 དེང་དུས་ཡིན་ཁུལ་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་	

པར་ཆ་ཚང་ལད་ཟློས་བྱས་དྲགས་ན་དེས་བོད་དང་བོད་མིའི་ངོ་བོ་རྒྱུན་འཛིན་ཐུབ་རྒྱུར་ཕན་

གནོད་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་བསམ་བློ་གཏིང་ཟབ་གཏོང་དགོས་ཆགས་འདུག་བསམ།		

དེང་ཁམས་འབྲི་རུ་གཙོས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ངང་གནས་ཡོད་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

ཞེན་ཁོག་དམ་འཛིན་བྱས་ན་ནག་ཉེས་སུ་བརྩིས་ནས་མི་སྤྱོད་ལས་འདས་པའི་མནར་གཅོད་མྱོང་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམ་རྒྱུན་འཛིན་

དང།	༧སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གདན་ཞུ་དགོས་པ་

སོགས་ཆགས་ཡོད།		

	 ང་ཚོས་གནད་དོན་དེ་ཚོ་དུས་རྒྱུན་དུ་སེམས་ཚོར་ཆེན་པོས་སྙིང་བཅང་གིས་མི་རེ་ངོ་

རེས་གང་གནང་ཐུབ་པ་དེ་འགན་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཧུར་ཐག་གནང་རྒྱུ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་ཤེས་

ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་སྒེར་སོ་སོས་ངོས་ནས་སྒོ་ཀུན་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་པ་དང་

གོ་སྐབས་འདི་གོ་སྐབས་བཟང་པོར་བརྩིས་ནས་རང་དང་སྤྱི་ལ་ཕན་པའི་བེད་སྤྱོད་བཟང་པོ་ཞིག་

ངེས་པར་དུ་གནང་གལ་ཆེ་བ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།	 ལས་ཀ་གནང་ས་ཞིག་དང་འགན་འཁུར་

ས་ཞིག་ཏུ་སླེབས་དུས་བུད་མེད་རང་ངོས་ནས་མདུན་བསྐྱོད་ཀྱིས་ཡར་ཐོན་གྱི་རྣམ་པ་དང་སྦྱང་

འབྲས་ཐོན་ཐུབ་པ་གནང་རྒྱུའི་འགན་ཡོད་པ་ཞུ་ཅི་ལ་དགོས།

	

སྒྲོལ་མའི་དུས་དེབ་འདི་བཞིན་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་དང་བསྒྲུབ་བྱར་སྨན་པའི་

རང་རེའི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་འཇོན་ཐང་།		བློ་སྟོབས།		སྒྱུ་རྩལ།		སྙན་རྩོམ།	དཔྱད་

རྩོམ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ལ་འཁུར་མཉམ་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།	བཟང་པོའ་ི

ཡོན་ཏན་གྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རྩལ་སྒོ་ཡངས་པོར་ཕྱེ་སྟེ་རྩོམ་བྲིས་ཀྱི་གར་སྟེགས་བརྒྱུད་གཞན་ལ་

མིག་དཔེ་བཟང་པོ་བཞག་རྒྱུ་དང་རྗེས་འབྲས་ལ་ཤེས་འཇོན་ལྷག་བསམ་ལྡན་པའི་བུད་མེད་ཇེ་

ཆོད་བརྗོད།



མང་དུ་འགྲོ་རྒྱུར་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་

གྱི་དུས་དེབ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཆགས་རྒྱུའི་

རེ་བ་གཏད་ཡོད།	

	

	 སྒྲོལ་མའི་དུས་དེབ་ཀློག་པ་པོ་

རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆབས་

ཅིག་འབྱུང་འགྱུར་ཡང་སྒྲོལ་དེབ་འདོན་

སྟངས་ཐོག་ལེགས་སྤེལ་ཉེས་འགོག་གི་

ལམ་སྟོན་གནང་མཁན་བྱུང་ན་དགའ་

བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ཟླ་༡༢ཚེས་༡༩ཉིན།	

	 	 	 	 	 	 	 ཚོགས་གཙོ་བཀྲིས་སྒྲོལ་མས།།

སྒྲོལ་མ།



ང་ཚོ་གངས་རིའི་དཔའ་རྒོད་ཡིན།

“ང་ཚོ་གངས་རིའི་དཔའ་རྒོད་ཡིན།”	ཞེས་བོད་ཀྱི་བཙུན་མ་སངས་རྒྱས་སྒྲོལ་མས་རང་ཉིད་མེ་རུ་

བསྲེགས་ཏེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཁའི་ཞལ་ཆེམས།

རྩོམ་པ་པོ་མེ་ཁྲི	སྦི་ལེ་ཁུ།

	 ལྷད་མེད་ཞི་དུལ་གྱི་འཛུམ་མདངས་མངོན་

པའི་འདྲ་པར་དེ་ནི་ཁོ་མོར་མཚོན་ན་ཆེས་མཐའ་

མའི་འདྲ་པར་ཡིན་ལ།དེའི་ནང་ལོ་ན་བཅུ་བདུན་ལ་

སོན་པའི་བཙུན་མ་ཞིག་གིས་མི་ཚེའི་སྐྱོ་སྡུག་གླེང་

བའི་གཏམ་རྒྱུད་འདུ་ཡོད།	བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་

པའི་མངོན་འདོད་སྒྲོག་ཕྱིར།ཁོ་མོས་མཇུག་མཐའི་

ཁ་ཆེམས་ཀྱི་ཡིག་འབྲུ་དག་ལག་ངོས་སུ་བྲིས་ཏེ་

རང་ཉིད་མེ་རུ་བསྒྲོན་ཡོད།

ཆེད་བསྒྲིགས།

༩



༡༽	 འདྲ་པར་འདི་བསྒྲོན་ཏེ་ཉིན་ཤས་འགོར་རྗེས།སངས་རྒྱས་སྒྲོལ་མ་བོད་ཤར་ཁུལ་དུ་ཡོད་

པའི་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་	 ༼མདོ་སྨད་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རྡོ་དཀར་མོ་ཡུལ་ཚོའི་སྲིད་

གཞུང༽	གི་ཁང་བརྩེགས་དང་ཉེ་སར་སོང་སྟེ།	རང་ཉིད་ཀྱི་མགོ་ལུས་ཧྲིལ་པོ་རྡོ་སྣུམ་གྱིས་

སྦངས་ཏེ་མེ་ལ་བསྒྲོན་ཡོད།

༢༽	 འབྲི་དེབ་ཅིག་གི་ནང་ཁ་ཆེམས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཁོ་མོས་འདི་ལྟར་བྲིས་འདུག་ཏེ་	 “གངས་སེང་

དཀར་མོའ་ིགཅེས་ཕྲུག་།།	གངས་ཅན་བུ་དང་བུ་མོ།།	གངས་རིའི་བུ་རྒོད་རྣམས་པ།།	བོད་པ་

ཡིན་པ་མ་བརྗེད།།”

༣༽	 དེ་དང་ལྷན་དུ་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་བའི་དབང་པོར་བསྟོད་སྨོན་གྱི་སྙན་ཚིག་

ཅིག་དང་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་སྐོར་བྲིས་བ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་འདུག

༤༽	 ཕྱི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ཟླ་	༣	 པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པར་ངོ་

རྒོལ་གྱིས་རང་ཉིད་མེ་རུ་བསྒྲོན་ཏེ་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་མི་གྲངས་	༩༠	ལྷག་བྱུང་ཡོད།

བསམ་གཞིགས་ཀྱི་ཀློང་ནས་པར་ཆས་ཀྱི་ཤེལ་ངོས་སུ་ཅེར་བའི་ཁོ་མོའ་ིམཆུ་སྒྲོས་ལ་མངོན་

ལ་མི་མངོན་པའི་འཛུམ་རིས་ཤིག་འཁྱུག་འདུག་པར་རིས་དེ་ལས་ལོ་ན་བཅུ་བདུན་ལ་སོན་པའི་

སངས་རྒྱས་སྒྲོལ་མའི་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་པའི་ན་གཞོན་གྱི་སྒེག་ཉམས་མཐོང་ཐུབ།	 འོན་ཀྱང།	

མུན་ནག་འཐིབ་པའི་མལ་ཁང་དེ་རུ་པར་འདི་སྒྲོན་པའི་དུས་དེ་ནས།ཁོ་མོ་བོད་ཤར་ཁུལ་དུ་ཡོད་

པའི་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གི་ཁང་བརྩེགས་དང་ཉེ་སར་སོང་སྟེ།རང་ལུས་རྡོ་སྣུམ་དུ་སྦངས་ནས་མེ་

རུ་བསྒྲོན་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་འཐེན་ཚར་ཡོད།	 ཁོ་མོའ་ིཆེས་མཐའ་མཇུག་གི་ཐག་གཅོད་དེའི་རྗེས་

སུ།	 སེམས་ཀྱི་སྐྱོ་བ་བརྗོད་པའི་ཡིག་་འབྲུ་འགའ་དང་།	 ‘བོད་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན’	

ཞེས་ལག་ངོས་སུ་བྲིས་པའི་ཡིག་འབྲུ་དག་ལས་ཅི་ཡང་ལུས་མེད།	 སྐབས་དེ་དུས་ནས་ཁོ་མོས་

རང་ལུས་མེ་རུ་བསྒྲོན་པའི་དུས་དེ་ནི།	 རང་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་ལ་བཞི་ཤད་འགོད་པའི་ཉིན་མོ་ཡིན་

པར་ཤེས་ཏེ།	ཡིག་ཤ	བས་ཤིག་གི་ནང་འདྲ་པར་འདི་དང་མཉམ་དུ་སྙན་ངག་གི་ལམ་ནས་བྲིས་པའི་

སྒྲོལ་མ།

༡༠



ཁ་ཆེམས་ཡི་གེ་ཞིག་བཞག་ཡོད།	ཁ་ཆེམས་ཡི་གེ་དེའི་དབུ་རུ་ཁོ་མོས་	‘གངས་སེང་དཀར་མོའ་ི

གཅེས་ཕྲུག་།།	གངས་ཅན་བུ་དང་བུ་མོ།།	གངས་རིའི་བུ་རྒོད་རྣམ་པ།།	བོད་པ་ཡིན་པ་མ་བརྗེད།།’	

ཅེས་འཁོད་ཡོད།

	 ཁོ་མོ་ནི་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་

ཚོས་བོད་རང་བཙན་ཆེད་རང་ལུས་

མེ་བསྲེགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་

རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཁྲོད་ཀྱི་གཅིག་སྟེ།	

ཕྱི་ཟླ་	 ༡༡	 ནང་རང་ལུས་མེ་ལྕེ་རུ་

སྒྲོན་མཁན་གྱི་གྲས་ཤིག་ཡིན།	 ཕྱི་

ལོ་	 ༢༠༡༡	 ཟླ་	༣	པ་ནས་བོད་མི་	

༩༠	 ལྷག་གིས་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་

བཙན་བཟུང་དབང་བསྒྱུར་བྱས་

པར་རང་ཉིད་མེ ་རུ་བསྲེགས་ཏེ ་

ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད།	 དྲིལ་བསྒྲགས་

བྱེད་མཁན་དག་གིས་གནས་ཚུལ་

སྤེལ་བ་ལྟར་ན།	 ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་

པ་གཅིག་པུའི་ནང་བོད་མི་ཉི་ཤ	 ་རྩ་

ལྔས་རང་ཉིད་མེ་རུ་བསྲེགས་ཏེ་

རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་ཤ	གས་ཆེན་

བྱས་ཡོད་འདུག་།	 རང་ལུས་ཞུགས་འབུལ་གྱི་རླབས་རྒྱུན་འདིས་ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུའི་རིང་རྒྱ་གཞུང་

གི་བཙན་འཛུལ་འོག་གནས་དགོས་བྱུང་བ་དང་།	 ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ནང་རང་དབང་ཐད་དོགས་འདྲི་

བྱེད་མཁན་ཀུན་ལ་སྲིད་གཞུང་གིས་དྲག་པོའ་ིབཙན་གནོན་བྱས་པར་བརྟེན།	 བོད་རིགས་གཞོན་

ཆེད་བསྒྲིགས།

༡༡



སྐྱེས་ཚོ ་འུ ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི ་

གནས་སུ་གྱར་བའི་ངང་ཚུལམཚོན་

གྱི་ཡོད།	 ཡིད་སྐྱོ་ཞིང་སེམས་ལ་

གཟན་པའི་འཆི་བདག་གི་ཉེས་ཆད་

འདི ་མགོར་མ་སླེབས་པའི ་གོང་

རོལ་དུ།	 སངས་རྒྱས་སྒྲོལ་མ་ནི་

གསང་སྔགས་སྨིན་གྲོལ་དར་རྒྱས་

གླིང་དགོན་པའི ་ཉེ ་འདབས་སུ་

ཆགས་པའི་བཙུན་དགོན་ཞིག་ཡོད་

པ་དེའི་ནང་གི་བཙུན་མ་ཞིག་ཡིན་ལ།	དེར་ཁོ་མོས་སྤྱིར་ནང་བསྟན་ཆོས་	ལུགས་ལ་སློབ་གཉེར་

ལེགས་པོ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	དགོས་སུ་ནང་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་དོན་ལྟར་མི་འདོད་པའི་རྐྱེན་ཅི་ཞིག་

ལ་འཕྲད་ཀྱང་འཚེ་བ་དང་བྲལ་བའི་སྒོ་ནས་དེར་གདོང་ལེན་བྱ་ཐབས་ཉམས་སུ་ལེན་པར་ཧུར་

བརྩོན་བྱས་ཡོད།	སོར་སྡོམ་གྱི་རྩ་བའི་བསླབ་བྱའམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་པ་དགེ་འདུན་པ་

ཚོའི་སྲུང་བྱ་གཙོ་བོ་རྩ་བ་བཞི་	 ༼སྲོག་གཅོད་པ།	 མ་བྱིན་ལེན་པ།	 མི་ཚངས་སྤྱོད་པ།	 མི་ཆོས་

བླ་མའི་རྫུན།༽	ཡི་དང་པོར	‘སྲོག་དང་ལྡན་པ་གཞན་ལ་འཚེ་བའམ་སྲོག་གཅོད་པ་སྤང་བྱ་’	ཡིན་

པར་བསྟན་ཡོད།

	 ཁོ་མོ་སྐུ་གཤེགས་པ་དེ་ནི་རང་ལུས་མེ་རུ་བསྒྲོན་ཏེ་སྤེལ་བའི་ལས་འགུལ་གྱི་ངར་ཤ	གས་

ཆེ་རུ་གཏོང་བའི་ཚོར་བ་ལ་རྟིང་སྐུལ་ནན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 བོད་ནང་གི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་སོ་

སོའ་ིས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དངོས་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱེད་ཐབས་ཅི་དགེ་ལ་འབད་པར་གྲ་སྒྲིག་

ཨང་གསར་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད།	ཁོ་མོས་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་མོ་རང་དང་མཉམ་དུ་བོད་

རང་དབང་འཐབ་རྩོད་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྒྲ་བསྒྲགས་ཡོད་ལ།	ཁོ་མོས་བྲིས་པའི་དོན་ཚན་དང་

པོའ་ིནང་དུ་	‘ཕྱིར་ཕེབས་སོང་།།	བོད་པ་ཚོ་ཡར་ལ་ལྟོས།།	ཡར་གྱི་དགོང་སྔོན་གནམ་ལ་ལྟོས།།	

སྒྲོལ་མ།

༡༢



བྲག་དཀར་ཐེམ་པའི་གུར་ཁང་དུ།།	ང་ཡི་བླ་མ་ཕྱིར་ཕེབས་སོང་།།‘	ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་དང་།	ཚན་

པ་བཞི་པའི་ནང་དུ་	‘བོད་པ་ཚོ་ཡར་ལ་ལྟོས།།	ཡར་གྱི་གངས་རིའི་ལྗོངས་ལ་ལྟོས།།	གངས་ཅན་

སྐལ་བ་ཡར་འགྲོ་རེད།།	བོད་པ་རང་དབང་རང་བཙན་རེད།།’	ཅེས་དང་ཚན་པ་མཐའ་མ་གཉིས་ཀྱི་

ནང་དུ་	 ‘རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།།	 རྒྱང་རིང་ཡུལ་ན་ཡོད་དུས།།	 རྒྱལ་ཁམས་བསྐོར་ནས་

ཕེབས་དུས།།	སྡུག་བསྔལ་འོག་གི་གདོང་དམར་བོད་པ།།	མུན་ནག་ཁྲོད་ནས་སེལ་བའི་སྨོན་ལམ།།	

པཎ་ཆེན་བླ་མ་བཙོན་དུ་ཡོད་དུས།།	བཙོན་ཁང་ནང་དུ་ཕྱི་ལ་ལྟོས་ནས།།	ང་ཡི་ཁ་བ་གངས་རིའི་

ལྗོངས་ལ།།	བདེ་སྐྱིད་ཉི་མ་ཤར་བར་སྨོན།།	ཁ་བ་གངས་རིའི་བདེ་སྡུག་གི་ཆེད་དུ།།	’ཅེས་༸རྒྱལ་

བ་པཎ་ཆེན་རྣམ་གཉིས་ལ་གདུང་ཡུས་བརྗོད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱས་ཡོད།	 པཎ་ཆེན་རིན་པོ་

ཆེའི་ཆུང་སྲིད་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་ནི་ཕྱི་ལོ་	༡༩༩༥	ལོར་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་

བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་དུ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་

ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་གསང་ཐབས་ཀྱིས་ཁྲིད་སོང་བས།	ད་སྐབས་གར་ཡོད་ཆ་མེད་ཀྱི་གནས་སུ་

གྱུར་ཡོད།

	 ཁོ་མོ་ནི་ཉེ་བའི་བདུན་ཕྲག་ཁ་ཤས་ནང་བོད་མི་ཚོས་བསྟུད་མར་རང་ལུས་ཞུགས་འབུལ་

གྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པའི་ཁྲོད་ཀྱི་ཨང་དྲུག་པ་དེ་ཡིན་ལ།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་

མཁན་བོད་མི་ཚང་མར་དྲག་གནོན་གྱིས་བོད་ཤར་ཁུལ་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་

རང་བསྲེགས་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ་དང།	དེ་དག་གི་ཁྱིམ་མི།	གཉེན་ཉེ།	དེ་བཞིན་ཁྱིམ་མིར་

སེམས་གསོ་བྱེད་དུ་ཡོང་མཁན་ཀུན་ལའང་ཉེས་ཆད་གཅོད་དགོས་པའི་བཀའ་བསྒྲགས་ཡོད།	

རང་ལུས་མེ་བསྲེགས་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་དག་གི་ཁྱིམ་མིར་གཞུང་ངོས་ནས་ཡར་རྒྱས་ལས་

འཆར་ལག་བསྟར་གྱིས་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་པ་ཚང་མ་མཚམས་འཇོག་གམ་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་

སྐོར་བརྗོད་ཡོད།	 བོད་རང་དབང་ལས་འགུལ་ཚོགས་པས་	 (Campaign	 Group	 Free	

Tibet)	 ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན།	 མི་སྒེར་ངོས་ནས་རང་ལུས་མེ་བསྲེགས་

ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་བྱས་པའམ་རྣམ་པ་གཞན་གང་རུང་གིས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བར་བསྙད་དེ།	 བོད་ཀྱི་

ཆེད་བསྒྲིགས།

༡༣



ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ནང་གྲོང་ཚོ་དང་ཁྱིམ་ཚང་སོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཚོད་མེད་བསྔོགས་བཤེར་

བྱེད་པ་དང་གྲོང་ཚོ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའི་ལས་འཆར་མཚམས་འཇོག་པ།	ཡོངས་བསྒྲགས་ཀྱིས་

སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པ་སོགས་ཉེས་ཆད་སྣ་ཚོགས་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་འདུག་ད་དུང་བོད་རང་དབང་ལས་

འགུལ་ཚོགས་པས་བརྗོད་པ་ལྟར་ན།	རང་ཉིད་མེ་རུ་བསྲེགས་ཏེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་

གྲངས་	༩༠	ལྷག་བྱུང་བའི་ནང་ནས་མང་ཆེ་བ་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་ནའང།	ཁ་ཤས་སྐུ་གྲོངས་མེད་པ་

དང་།	 སྐུ་གྲོངས་མེད་པ་དེ་དག་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ཁྲིད་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་འདུག་

ལ།	དེ་ལྟར་ཁྲིད་སོང་བ་ནས་བཟུང་ཕྱིར་ཡོང་མེད་པར་འགྱུར་གྱི་ཡོད་འདུག	བོད་རང་དབང་ལས་

འགུལ་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ས་ཊེ་ཧྥ་ནི་བྷ་རི་ཇེ་	 (Stephanie	 Bridger,	 Director	

of	 Campaign	 Group	 Free	 Tibet)	 མཆོག་གིས་	 ‘བཙུན་པ་དང་བཙུན་མ།	 སློབ་

ཕྲུག་།	འབྲོག་པ།	རྒན་རབས།ན་གཞོན་བཅས་ལོ་ཚོད་དང་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ཅི་རིགས་པའི་བོད་

མི་ཚང་མས་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་པར་དང་ལེན་གཏན་ནས་བྱེད་ཀྱི་མི་འདུག་རྒྱ་

གཞུང་གིས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཚོད་མེད་དུ་བཙོན་འཇུག་བྱེད་པ་དང་།	ཉེས་ཁྲིམས་གཅོད་

པ།	ཁ་པར་དང་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་བ་བྱེད་པར་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ།	ལྐོག་ཟ་རུལ་

སུངས་ཚད་ལས་འདས་པ་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱིས་གནད་དོན་འདི་ཐག་གཅོད་ཐུབ་རྒྱུ་ཕར་ཞོག་དེ་

བོད་མི་ཚོས་རང་དབང་ཆེད་འཐབ་རྩོད་བྱེད་པའི་ཆོད་སེམས་ཇེ་བརྟན་དུ་གཏོང་བའི་རྒྱུ་རུ་འགྱུར་

གྱིན་ཡོད།	 བོད་རང་དབང་ལས་འགུལ་ཚོགས་པར་མཚོན་ན།	 བོད་ནང་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་

ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཕལ་ཆེར་ཉིན་རྟག་པར་འབྱོར་གྱི་ཡོད།	 ཇི་སྲིད་ང་ཚོ་ཚང་མ་

བོད་མི་མང་གིས་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་བྱེད་པའི་རྒྱབ་རྩར་ལངས་པ་དང།	ཇི་སྲིད་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་

མའི་སྲིད་གཞུང་གིས་དམངས་གཙོའི་ལམ་ནས་འགོ་ཁྲིད་འདེམས་བསྐོ་བྱེད་ཀྱི་མེད་པའི་རྒྱ་ནག་

གི་སྲིད་ལུགས་ལ་གོང་བཀུར་མ་བྱས་པ་དེ་སྲིད་དུ་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་འདིའི་རྒྱུན་ཆད་མི་སྲིད།	

’གསུངས།འོན་ཀྱང་དེ་ནི་ད་དུང་བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དབུ་ཁྲིད་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་

བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་མི་རབས་གསར་པའི་སྲིད་དོན་པ་ཚོའི་བཟང་སྤྱོད་དང་ཡ་མ་བྲལ་

སྒྲོལ་མ།

༡༤



བའི་བྱེད་ཐབས་དང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཐག་གཅོད་དཀའ་བའི་སྲིད་ཇུས་འཛིན་སྟངས་ལའང་རག་

ལས་ཡོད།	 ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནི་ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་བོད་མི་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་དང་

ལྷན་དུ་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ་དང་།	ཁོང་དང་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་

དིལླི་གསར་པའི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་རྒྱང་ཐག་སྤྱི་ལེ་	 ༤༠༠	 ཙམ་ཡོད་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་འདབས་

སུ་དྷ་རམ་ཤཱ་ལ་ཞེས་གྲགས་པའི་གྲོང་རྡལ་ཞིག་ཏུ་གནས་སྡོད་བྱས་ཡོད།	

	 བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཚེ་སྲོག་འཆོར་གྱིན་པ་འདིས་ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་འཚེ་

བ་མེད་པ་ཞེས་པའི་བསྟན་དོན་ཐད་དྲི་བ་སླེབས་ཀྱིན་ཡོད་ལ།	 དགུང་ལོ་མཐོན་པོར་ཕེབས་པའི་

༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་ཡོང་རེར་དམིགས་པའི་ཞི་འཇམ་གྱི་ཐབས་

ལམ་དང་རང་བཙན་གཙང་མའི་ཆེད་འཐབ་རྩོད་བྱེད་འདོད་ཡོད་པའི་ལས་འགུལ་བ་ཚོའི་དབར་

གྱི་ཁྱད་པར་ལའང་སྣང་ཚུལ་གསར་པ་ཞིག་སྐྱེད་ཀྱིན་ཡོད།

(བསྒྱུར་རྩོམ་འདིའི་པར་དབང་སྐར་ཁུང་དྲ་བར་ཡོད།)

ཆེད་བསྒྲིགས།

༡༥



པེ་ཅིང་གིས་བོད་ཐོག་རྒྱག་བཞིན་པའི་དམག་འཁྲུག་གི་

མཐུན་གྲོགས་གསར་བ་དག(སྔ་མ)

རྩོམ་པ་པོ་བཀྲས་མཐོང་ལྷ་སྒྲོན།

སེ་ཏི་ནེས་ (Sydney) གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་བཤད་ལས་རིམ་

ཞིག་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་སྐབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འཕེལ་བཞིན་པའི་ཤརྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འཕེལ་བཞིན་པའི་ཤརྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འཕེལ་བཞིན་པའི་ གས་རྐྱེན་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་

སློབ་གླིང་དུ་ཁྱབ་སྟེ། ཤེས་ཡོན་རང་དབང་ལ་འགོག་རྐྱེན་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྷང་ལ་བུད་པ་དང། པེ་

ཅིང་གིས་ལྐོག་ལྐོག་སུད་སུད་ཀྱི་སྒོ་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ནག་གསུབ་གཏོང་བའི་

ལས་འཆར་ཁག་གསལ་འདོན་བྱས་པ་རེད།རྗེས་སུ་དོན་རྐྱེན་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་འཕེལ་རིམ་དེས་

བོད་པ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོར་གཞི་རིམ་ལས་འགུལ་གྱི་ནུས་པ་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་འཐབ་

རྩོད་འདི་དག་ས་བསྒྲགས་གནམ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡིན་པའི་དྲན་གསོ་བྱས་ཡོད།སེ་ཏི་

ནས་ (Sydney) ལ་ཅི་ཞིག་བྱུང་བ་རེད།

ཆེད་བསྒྲིགས།



	 ཟླ་སྔོན་མར་སེ་ཏི་ནས་ལ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་དེའི་རིགས་གསར་བ་མ་རེད། ལོ་ངོ་དུ་

མའི་རིང་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་དོན་གླེང་སློང་གི་སྡིངས་ཆ་ཁག་སྟེ། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་

བཤད།གློག་བརྙན་གཟིགས་འབུལ། པར་རིས་འགྲེམས་སྟོན་སོགས་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་མཁན་གྱི་

ཚོགས་སྡེ་ཁག་ལ་ངོ་རྒོལ་ཆད་མེད་དུ་བྱས་ཡོད། འོན་ཀྱང། དུས་ཚོད་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་རེད།

དེང་སང་ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཁག་ལ་མཚོན་ན།རྒྱ་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོ་སོ་སོའརྒྱ་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོ་སོ་སོའ ིརྒྱ་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོ་སོ་སོའ་གོ་གནས་ཀྱི་ཐོག་རྒྱ་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོ་སོ་སོའ་གོ་གནས་ཀྱི་ཐོག་རྒྱ་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོ་སོ་སོའ

ནས་མི་མང་གི་མདུན་དུ་ཐོན་ཏེ་ཁ་གཏད་གཅོག་དགོས་ཀྱི་མེད། ཁོང་ཚོས་ལྟག་སྒོ་ནས་གཙུག་

ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་མི་སྒེར་དང་ཚོགས་སྡེ་ཁག་བརྒྱུད་ནས་

ཤགས་རྐྱེན་ཐེབས་འཇུག་གི་ཡོད། མི་སྒེར་དང་ཚོགས་སྡེ་འདི་དག་ཐད་ཀར་དང་ཐད་ཀར་མ་

ཡིན་པའི་སྒོ་ནས་པེ་ཅིང་གི་དཔལ་འབྱོར་མཐུན་རྐྱེན་དང་ཉམས་ཞིབ་ཆོག་མཆན་ལ་བརྟེན་ཡོད།

(གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་པེ་ཅིང་གི་བློ་དང་མི་འཚམ་པའི་བྱ་བ་ཞིག་བསྒྲུབས་ཚེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་སྐྱོད་པའི་

ཐོངས་མཆན་འགོག་གི་རེད།)

(གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་པེ་ཅིང་གི་བློ་དང་མི་འཚམ་པའི་བྱ་བ་ཞིག་བསྒྲུབས་ཚེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་སྐྱོད་པའི་

ཐོངས་མཆན་འགོག་གི་རེད།)

(གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་པེ་ཅིང་གི་བློ་དང་མི་འཚམ་པའི་བྱ་བ་ཞིག་བསྒྲུབས་ཚེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་སྐྱོད་པའི་

	 སེ་ཏི་ནེས་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་གནད་དོན་གྱི་ཐད་ནས། པེ་ཅིང་གི་ངོ་ཚབ་

མཚོན་པ་ནི་རྒྱ་ནག་ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཁག་རེད། གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་མེ་

ཁིལ་སི་པན་སི་ (MichaelSpence) དང་དེ་མཚུངས་སྒེར་བ་ཉམས་ཞིབ་པ།སྡེ་ཁག་དེའི་

སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་བ་ཡོད་ཚད་རྒྱ་ནག་གི་མ་དངུལ་ལ་བརྟེན་ཡོད།རྒྱ་གཞུང་

དང་འབྲེལ་ལམ་བཟང་ཞིང་རྒྱ་ནག་གི་ཞི་བདེའི་ཆིག་སྒྲིལ་དར་སྤེལ་ལྷན་ཚོགས་ལྟ་བུའི་ཚོགས་

སྡེ་ནས་མ་དངུལ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཁག་གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་བཤད་

ཀྱི་ལས་རིམ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པའི་ངན་ཇུས་ཀྱི་ལག་པ་བསྲིང་མཁན་གྱི་ནང་དུ་ཐེ་ཡོད། གསང་བ་

ཕྱི་ལ་གྱར་བའི་གློག་འཕྲིན་ཞིག་གི་ནང་དོན་ལ་གཞིགས་ཚེ།སློབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་མེ་

ཁིལ་སི་ཕན་སེས་ཀྱིས་གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་བཤད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པའི་འགན་

རྐང་འཁུར་འདུག་སྐབས་དེར་ཁོང་ཨོ་སི་ཁྲི་རེ་ལའི་ (Australia) སྲིད་བློན་ཇོས་ལེ་ཡ་གྷེ་

ལར་སྒྲི་ (Julia Gillard) དང་མཉམ་དུ་རྒྱ་ནག་ནས་ཚོང་དོན་གླེང་སྟེགས་ཆེ་ཁག་ཞིག་གི་

ཆེད་བསྒྲིགས།

༡༧



ཆ་ཤས་བླངས་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་མ་ཐག་རེད། ཁོང་གིས་སློབ་གྲྭའི་འགན་འཁུར་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་

རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་དུ་བཙུགས་པའི་འབྲེལ་ལམ་གནད་འགག་ཅིག་ཏུ་བཟུང་སྟེ།སེ་ཏི་ནེས་གཙུག་

ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དང་རྒྱ་ནག་ཞིང་ལས་སློབ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་༢༠་རིན་

ཐང་ཅན་གྱི་སོལ་ནག་དང་ཆུ། ཟས་རིགས་ཉམས་ཞིབ་ལྟེ་གནས་ཁང་ཞིག་གསར་རྒྱག་བྱས་

ཡོད། (ཁྱེད་ཀྱིས་དོན་ཕན་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོའི་

ཁེ་ཕན་ལ་གཞིགས་ཏེ་གནད་དོན་འདི་ཐག་གཅོད་བྱས་པའི་འཇོན་ཐང་ལ་བཀའ་ཁེ་ཕན་ལ་གཞིགས་ཏེ་གནད་དོན་འདི་ཐག་གཅོད་བྱས་པའི་འཇོན་ཐང་ལ་བཀའ་ཁེ་ཕན་ལ་གཞིགས་ཏེ་གནད་དོན་འདི་ཐག་གཅོད་བྱས་པའི་འཇོན་ཐང་ལ་བཀའདྲིན་ཆེ་ཞུ།་དྲིན་ཆེ་ཞུ།་ གྲོས་

བསྡུར་བྱས་པའི་ཐབས་ལམ་དེས་རེ་འདོད་ཡོངས་རྫོགས་བསྐང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་སྙམ་གྱི་ཡོད།)

	 གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་མང་གཙོ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སློབ་གཉེར་ཁང་གིས་

གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་བཤད་ལས་རིམ་དང་གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པའི་

ཐག་གཅོད་བྱས་རྗེས་སུ། གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ་སི་ཕན་སིས་གོང་གསལ་གྱི་གློག་འཕྲིན་སློབ་

གཉེར་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལ་ཕུལ་འདུག་ཁོང་གིས་ཐག་གཅོད་འདིས་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་

ཁང་གི་མ་དངུལ་ལ་ཉེན་ཁ་བཟོ་བ་དང་།ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོ་རྒྱ་ནག་ཏུ་སྐྱོད་པར་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བ།

ད་དུང་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གིས་མི་མང་གི་མདུན་དུ་ངོ་ཚ་ཉོ་བའི་གནད་དོན་རྙོག་འཛིང་

ཅན་ཞིག་གཙང་ཕྱགས་བྱས་ཟིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱས་འདུགཅན་ཞིག་གཙང་ཕྱགས་བྱས་ཟིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱས་འདུགཅན་ཞིག་གཙང་ཕྱགས་བྱས་ཟིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱས་འདུ

	 སློབ་གྲྭའི་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པས་གནས་སྟངས་འདི་ལྷིང་འཇགས་དང་ཞི་བས་སྒོ་ནས་

པེ་ཅིང་གིས་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ལ་རྒོལ་འཛིང་མི་བྱེད་པ་དང་། གཙུག་ལག་སློབ་

གཉེར་ཁང་གིས་གོང་ས་མཆོག་གི་ཞལ་གསུང་འགོག་པའི་ཇུས་ངན་འདི་མི་མང་གིས་མི་ཤེས་

བའི་ཐབས་ཇུས་འཐེན་ཡོད། ལྟག་སྒོ་བརྒྱུད་ནས་གློག་འཕྲིན་ཁ་ཤས་ཤིག་དང་ཁ་པར་གྱི་འབྲེལ་

ལམ་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཐུབ་པའི་གནད་དོན་འདིར་མི་མང་གིས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་

བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞིག་ལ་ཐུག་ཡོད་དམ།

སྒྲོལ་མ།

༡༩༡༨



	 ས་ཕྱོགས་གཞན་དུ་དོན་རྐྱེན་ཅི་ཞིག་བྱུང་ཡོད་སྲིད་དམ། ༢༠༠༩ ལོར་ཌ་སི་མ་ནེ་ཡ་

(Tasmania) གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་ཆེ་མཐོང་ཕྱག་འཁྱེར་ཞིག་འབུལ་

འཆར་དེ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་སྐབས། སློབ་གྲྭ་དེར་རྒྱ་རིགས་སློབ་མ་ཚོའི་ལག་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་

༣༠ ཙམ་གྱི་ཡོང་འབབ་རག་གི་ཡོད།སློབ་གྲྭའི་འཆར་གཞིར་འགྱུར་ལྡོག་ཐེབས་པ་དེ་རྒྱ་ནག་གི་

གནོན་ཤགནོན་ཤགནོན་ གས་ལས་བྱུང་བའི་ར་སྤྲོད་གསལ་བོ་མེད་ཀྱང་།འགོ་ཁྲིད་ཚོས་གནད་དོན་དེ་རྒྱ་ནག་གི་

དཔོན་རིགས་ཁག་དང་མཉམ་དུ་གྲོས་བསྡུར་བྱས་པའི་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད།

	 ལོ་དེ་གར་བྱང་ཁ་རོ་ལེ་ན་གཞུང་གི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭས་ (Caralina) ས་གནས་

རལ་ལེ་ཧིར་ (Raleigh) གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་བཤད་ལས་རིམ་ཞིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་

གཏན་འཁེལ་བ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཡོད། གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་ལས་རིམ་

ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་དོན་ནི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡིན་རབས་བརྗོད་ཡོད་ཀྱང།

སློབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་གཞུང་གི་མ་དངུལ་གྱིས་བཙུགས་པའི་ཁུང་ཙི་སློབ་གཉེར་

ཁང་གི་འགན་འཛིན་གྱིས་གལ་ཏེ་༧གོང་ས་མཚོག་གི་གསུང་བཤད་ལས་རིམ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་

ཚེ་རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་ལམ་ལ་དོ་ཕོག་ ཡོང་སྲིད་པའི་སྔོན་བརྡ་བཏང་བར་བརྟེན། པེ་ཅིང་གི་བློ་ཁ་

དཀྲུག་པའི་དོགས་ཟོན་བྱས་པ་ཡིན་ཚུལ་ངོས་ལེན་བྱས་ཡོད།

	 ཉེ་བའི་ཆར་ནོ་ཌི་རིས་ལྡམ་ (NotreDame) གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ཁོར་

ཡུག་ཏུ་གཏམ་ཤབ་ཤཡུག་ཏུ་གཏམ་ཤབ་ཤཡུག་ཏུ་གཏམ་ཤབ་ བ་ཞིག་ཁྱབ་པ་ནི། ༧གོང་ས་མཆོག་ལ་ཆེ་མཐོང་ཕྱག་འཁྱེར་ཞིག་འབུལ་

གཏན་འཁེལ་བ་དེ་དོགས་གཞི་ཅན་གྱི་གྲགས་མེད་འགུལ་མེད་དུ་གྱུར་སོང་བ་དེ་རེད།ད་ལྟ་རྒྱ་

ནག་ཆིན་ཧ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་གཙོ་འཛིན་སྒོས་པེང་ (Gu Bing) གིས་ཨེན་ཌེ་ནེ་ཡ་

(Indiana) ནས་ཆེ་མཐོང་ལག་རྟགས་ཤིག་བཞེས་རྒྱུ་རེད།

	 དོན་རྐྱེན་འདི་དག་གི་སྤྱི་ཁོག་ནས་བལྟས་ཚེ།ད་ལྟའི་དུས་སུ་མངོན་དུ་འགྱུར་བཞིན་པའི་

སྣང་ཚུལ་ཞིག་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་གཞུང་གི་མ་ལག་ལས་ཁུངས་ཁག་གིས་ལྟག་སྒོ་བརྒྱུད་

ཆེད་བསྒྲིགས།

༡༩༡༨



སྤྲོད་བཞིན་པའི་གནོན་ཤསྤྲོད་བཞིན་པའི་གནོན་ཤསྤྲོད་བཞིན་པའི་གནོན་ གས་ཀྱིས་པེ་ཅིང་གིས་འཁོན་ལན་སློག་པར་ཞེད་དེ། རང་གིས་རང་ལ་

ཞིབ་བཤེར་བྱེད་ པའི་ཁ་ཕྱོགས་འདིས་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ཁག་ཅིག་གོང་ས་མཆོག་གི་

མཛད་འཕྲིན་ལ་ངོས་འཛིན་དང་ཐ་ན་སློབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་གདན་ཞུ་བྱེད་པའང་བཀག་ཡོད།

	 ལས་འགུལ་འདིས་རྒྱ་ནག་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་དུས་ཡུན་རིང་པོར་འཛམ་གླིང་རྒྱ་ཁྱབ་

ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་རྩ་བརླག་གཏོང་བའི་ཐབས་ལམ་གསར་བ་ཞིག་མཚོན་གྱི་ཡོད། པེ་ཅིང་

གི་མིག་ལམ་དུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གཞི་རྩའི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་གོང་ས་མཆོག་ཡིན་པས།གོང་

ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིད་དང་མཇལ་འཕྲད་དག་ངེས་པར་དུ་འགོག་ཐབས་བྱེད་དགོས་སྙམ་གྱི་

ཡོད། ཐམས་ཅད་འཆར་འགོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་རེད།

	 ༢༠༡༡ ལོར་གསང་བ་ཕྱི་གྱར་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་ཆ་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་

ཟུར་བ་ཀྲོ་ཆི་ཀྲིང་ (Zhao Qi Zheng) གི་གཏམ་བཤད་འགོ་བརྗོད་དུ་ ‘དུས་རབས་གསར་

བའི་ནང་གི་བོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱི་ཕྱོགས་བརྒྱུད་སྒྲོག་དང་བོད་རིག་པ’ ཞེས་པའི་དུམ་མཚམས་

ཤིག་གི་ནང་དུ་པེ་ཅིང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡིངས་ཆའི་སྟེང་གི་གོང་ས་མཆོག་གི་སྣང་བརྙན་དེ་རྒྱ་ནག་

ལ་ཉེན་ཁ་ཇི་ཙམ་ཆེ་མིན་གསལ་འདོན་བྱས་འདུག་། “མི་མང་འདུ་འཛོམས་བྱེད་སར།ཏཱ་ལས་

(རྒྱ་གཞུང་གི་འབོད་སྟངས) རང་ཉིད་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཉམ་ཆུང་ཞིག་གི་ངོ་བོར་གྲོས་མོལ་བརྒྱུད་

རང་སྲིད་ རང་སྐྱོང་རྩོད་ཀྱི་ཡོད་པའི་ཚུལ་འཆོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་གིས་འཚེ་མེད་ཞི་བར་མོས་

བ་ཆེ་མདོག་གིས་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ནང་དུ་ཆབ་སྲིད་མི་བསྲེ་བའི་ ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒུ་བྱེད། ཁོང་

གིས་ཆོས་ལུགས་དང་ཀུན་སྤྱོད།རིག་གཞུང་དང་མང་གཙོ།རང་དབང་དང་འགྲོ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་

སྐོར་ལ་གཏམ་བཤད་ སྤེལ་བས། ཁོང་ལ་བློ་ཡུལ་ལས་འདས་བའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེད་བྱེད་མཁན་མང་ནས་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།”ཀྲོ་ཡི་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ཐོག་མཐའ་ཀྲོ་ཡི་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ཐོག་མཐའ་ཀྲོ་ཡི་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ཐོག་མཐའབར་

གསུམ་དུ་དམིགས་བསལ་གྱིས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའགསུམ་དུ་དམིགས་བསལ་གྱིས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ ིགསུམ་དུ་དམིགས་བསལ་གྱིས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ་ཐབས་ཇུས་ལ་བརྟེན་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་གསུམ་དུ་དམིགས་བསལ་གྱིས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ་ཐབས་ཇུས་ལ་བརྟེན་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་གསུམ་དུ་དམིགས་བསལ་གྱིས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ

དང་བོད་དོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དག་ཟད་འཇུག་པའི་འཆར་གཞི་སྟེ། རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་

སྒྲོལ་མ།

༢༡༢༠



ཚོགས་པ་ཁག་དང་། ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་བསྟི་གནས། དེ་མིན་ཤེས་ལྡན་པ་དག་དང་མཉམ་

དུ་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་རྒྱུ་རེད། བྱེད་སྒོ་འདི་དག་གཙོ་བོ་པེ་ཅིང་ལ་བློ་ཁ་དཀར་བའི་རྒྱ་བོད་བོད་

རིག་པ་བ་དག་གིས་འགན་འཁུར་རྒྱུ་རེད། བློན་ཆེན་ལྷན་ཁང་གིས་གསལ་འདོན་བྱས་དོན་ལྟར་

ན། “མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་ཆེད་དུ་ཕྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་འཐབ་རྩོད་དེ་ལས་དོན་གལ་ཆེན་

ཞིག་ལ་བརྩིས་ཏེ།དོ་སྣང་ཆེན་པོ་དང་འཐབ་ཕྱོགས་མ་འདྲ་བའི་ཐོག་ཏུ་སྟོབས་ཤདོ་སྣང་ཆེན་པོ་དང་འཐབ་ཕྱོགས་མ་འདྲ་བའི་ཐོག་ཏུ་སྟོབས་ཤདོ་སྣང་ཆེན་པོ་དང་འཐབ་ཕྱོགས་མ་འདྲ་བའི་ཐོག་ཏུ་སྟོབས་ གས་གཅིག་སྒྲིལ་

གྱིས་རྒོལ་རྡུང་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ ཅང་གལ་ཆེན་ཡིན།”

	 ཡིག་ཆ་འདིའི་གསང་བ་ཕྱི་ལ་གྱར་རྗེས་ཀྱི་ལོ་ངོ་དག་གི་རིང་ལ། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཀྲོ་

ཡི་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་གསལ་འདོན་བྱས་པའི་ཐབས་ལམ་ཡོད་རྒུ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་

ཉེ་ཆར་གྱི་སེ་ཏི་ནས་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་དོན་རྐྱེན་ལས་བདེན་དཔང་རྙེད་ཐུབ་པ་

ཞིག་རེད། ན་ནིང་ལོར་སློབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་ཁུང་ཙི་སློབ་གཉེར་ཁང་

གིས་ “གོང་ས་མཆོག་གི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་ཆོས་

ལུགས། སྤྱི་ཚོགས་བཅས་ལ་ཐེབས་པའི་ཤསྤྱི་ཚོགས་བཅས་ལ་ཐེབས་པའི་ཤསྤྱི་ཚོགས་བཅས་ལ་ཐེབས་པའི་ གས་རྐྱེན།” ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གཏམ་གླེང་

གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད།གཏམ་བཤད་སྤེལ་མཁན་ནི་རྒྱ་ནག་སྡེ་ཁག་གི་བོད་རིག་པའི་སློབ་དཔོན་ཀྲང་

(ZhangYun) རེད། ཁོང་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་མགྲིན་ཚབ་པ་ཞིག་ཡིན།

	 མཐར་ཐུག་གི་འགྲོ་ས། རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་ཐབས་ཇུས་འདི་དག་ལ་བསྟེན་ནས་

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་དང་གོང་ས་མཆོག་ལ་བཟུང་བའི་ལྟ་སྟངས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་གཏོང་

བའི་ཁ་ཐག་རིང་ཡང་། ཁོང་ཚོས་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་མང་ཚོར་ཤཁོང་ཚོས་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་མང་ཚོར་ཤཁོང་ཚོས་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་མང་ཚོར་ གས་རྐྱེན་སྤྲོད་པའི་ཐབས་ཤེས་

ཅུང་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་འཛམ་གླིང་གི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དང་མཐོ་འབྲིང་སློབ་གྲྭ་

ཁག་གི་ནང་དུ་ཁུང་ཙིའི་སློབ་གཉེར་ཁང་དང་འཛིན་གྲྭ་བཞི་བརྒྱ་ཙམ་རྒྱ་ནག་ཤེས་ཡོན་བློན་ཆེན་

ལྷན་ཁང་གིས་གསར་རྒྱག་དང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལས་ཤེས་ཐུབ།

ཆེད་བསྒྲིགས།

༢༡༢༠



	 ཁུང་ཙིའི་སློབ་གཉེར་ཁང་དག་ནི་པེ་ཅིང་གི་རིག་གཞུང་འདྲེན་ཤ	 ཁུང་ཙིའི་སློབ་གཉེར་ཁང་དག་ནི་པེ་ཅིང་གི་རིག་གཞུང་འདྲེན་ཤ	 ཁུང་ཙིའི་སློབ་གཉེར་ཁང་དག་ནི་པེ་ཅིང་གི་རིག་གཞུང་འདྲེན་ གས་ཐབས་ཇུས་ཀྱི་

མཚོན་རྟགས་ལྟ་བུ་རེད། འདི་ནི་དམིགས་ཡུལ་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་

གཞུང་ཁྱབ་བརྡལ་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ཞིག་དར་ཁྱབ་གཏོང་ཆེད་རེད།རྒྱ་

ནག་གིས་མ་དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆེ་བའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དང་མཐོ་སློབ་ཁག་ལ་

ཁྲིད་གཞི་དང་དགེ་རྒན།མ་དངུལ་བཅས་ཀྱིས་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་བཞིན་པ་དེས་རྒྱ་ནག་གིས་ནུབ་

ཕྱོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་བསྟི་གནས་དག་ལ་ཤཕྱོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་བསྟི་གནས་དག་ལ་ཤཕྱོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་བསྟི་གནས་དག་ལ་ གས་རྐྱེན་སྤྲོད་པའི་སྒོ་མོ་ཡངས་པོར་ཕྱེས་ཡོད།

	 ཤེས་ཡོན་རང་དབང་ལ་དོ་ཕོག་འགྲོ་བར་བརྟེན་ཁུང་ཙིའི་སློབ་གཉེར་ཁང་གསར་

འཛུགས་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་འགལ་ཟླ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད། སློབ་གཉེར་ཁང་དེ་དག་ཏུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཚོར་

བ་སྐྱེན་པོར་བརྩི་བའི་བརྗོད་གཞི་ཁག་སྟེ།བོད་དང་ཡུ་གུར། ཧྥ་ལིན་ཀོང་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རང་

དབང་གིས་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་བཀག་འགོག་བྱས་འདུག་དེའི་ཚབ་ཏུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་དྲིལ་བསྒྲགས་

ཀྱི་བརྗོད་གཞི་ལ་ཀོ་རི་ཡའི་དམག་འཁྲུག་དང་ཐེ་ཝན་སྐོར་དང་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་

ཐོན་འདུག་ཁ་ན་ཌའི་མེག་མ་སི་ཌིར་ (Mcmaster) གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭས་མི་འགྱང་བར་

ཁོར་ཡུག་དེར་ཡོད་པའི་ཁུང་ཙིའི་སློབ་གཉེར་ཁང་སྒོ་རྒྱག་རྒྱུ་རེད།སློབ་གཉེར་ཁང་དེར་སློབ་ཁྲིད་

བྱེད་མཁན་ཚོའི་ཆ་རྐྱེན་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཀག་སྡོམ་བྱས་པའི་ཧྥ་ལིན་ཀོང་རྩལ་རླུང་སྒོམ་སྒྲུབ་

སྡེ་ཁག་ལ་འབྲེལ་བ་གཏན་ནས་མེད་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཁུང་ཙི་སློབ་གཉེར་ཁང་དག་ཡར་

བྱེད་མཁན་ཚོའི་ཆ་རྐྱེན་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཀག་སྡོམ་བྱས་པའི་ཧྥ་ལིན་ཀོང་རྩལ་རླུང་སྒོམ་སྒྲུབ་

སྡེ་ཁག་ལ་འབྲེལ་བ་གཏན་ནས་མེད་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཁུང་ཙི་སློབ་གཉེར་ཁང་དག་ཡར་

བྱེད་མཁན་ཚོའི་ཆ་རྐྱེན་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཀག་སྡོམ་བྱས་པའི་ཧྥ་ལིན་ཀོང་རྩལ་རླུང་སྒོམ་སྒྲུབ་

རྒྱས་དང་གཞི་རྩ་བརྟན་པོ་ཆགས་པར་རྙོག་གླེང་མང་པོས་མཐའ་རྒྱས་དང་གཞི་རྩ་བརྟན་པོ་ཆགས་པར་རྙོག་གླེང་མང་པོས་མཐའ་རྒྱས་དང་གཞི་རྩ་བརྟན་པོ་ཆགས་པར་རྙོག་གླེང་མང་པོས་མཐའབསྐོར་ནས་ཡོད་ཀྱང་།ཁོང་ཚོས་

འཛམ་གླིང་གང་སའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་མང་པོའའཛམ་གླིང་གང་སའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་མང་པོའ ིའཛམ་གླིང་གང་སའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་མང་པོའ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཁུང་ཙིའི་གཙུག་ལག་

སློབ་གཉེར་ཁང་༤༠༠་ཙམ་གྱི་གཞི་རྩ་སྲ་བརྟན་བཟོས་ཡོད། ད་དུང་རྒྱ་གཞུང་གིས་༢༠༢༠་ལོར་

ཁུང་ཙིའི་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་གྲངས་ཀ་ ༥༠༠ ལ་འཕར་བའི་འཆར་གཞི་འདིང་གི་ཡོད།

	 སྤྱོད་པ་སློག་ཚེ།འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་མང་པོའ	 སྤྱོད་པ་སློག་ཚེ།འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་མང་པོའ ི	 སྤྱོད་པ་སློག་ཚེ།འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་མང་པོའ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་རྒྱ་

ནག་གིས་ཤནག་གིས་ཤནག་གིས་ གས་རྐྱེན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་མཉམ་དུ། གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་འདི་དག་གི་སྟེང་ལ་

སྒྲོལ་མ།

༢༣༢༢



རྒྱ་ནག་གི་གནོན་ཤརྒྱ་ནག་གི་གནོན་ཤརྒྱ་ནག་གི་གནོན་ གས་དུས་ཡུན་ག་ཚོད་ལ་ལྷག་སྲིད་དམ། གལ་སྲིད།གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་

ཁང་གི་མགོ་ ཁྲིད་ཚོས་གོང་ས་མཆོག་གདན་ཞུ་བྱས་ཏེ་པེ་ཅིང་ལ་ཁོང་ཁྲོ་བསླངས་ན་དོན་རྐྱེན་

ཅི་ཞིག་འབྱུང་གི་རེད། ཁོལ་སྒ་རེས་ (Calgary) གཙུག་ལག་ སློབ་གྲྭ་རུ་བྱུང་བའི་དོན་རྐྱེན་

ཞིག་ནི། ༢༠༠༩ ལོར་སློབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ཚོས་གོང་ས་མཆོག་ལ་ཆེ་མཐོང་ཕྱག་

རྟགས་ཤིག་ཕུལ་རྗེས། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁོལ་སྒ་རེས་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ཆེ་མཐོང་

བྱེད་སའི་སློབ་གྲྭའི་ཐོ་གཞུང་ནས་ཕྱིར་བཏོན་འདུག་སྐབས་དེར་སློབ་གྲྭའི་མགྲིན་ཚབ་པས་ཕྱི་

བསྒྲགས་བྱས་དོན།“ང་ཚོས་སློབ་གྲྭར་༧གོང་ས་མཆོག་གདན་འདྲེན་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་བསུན་པོ་བཟོས་བྱུང། ང་ཚོར་གནད་དོན་དེ་ཞི་འགྲིག་བྱེད་པའི་འོས་འགན་ཡོད།” ༢༠༡༡

ལོའལོའ ིལོའ་ཕྱི་ཟླ་༤་པའི་ནང་དུ་སློབ་གྲྭའི་གཙོ་འཛིན་གསར་བས་རྒྱ་ནག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཉམ་དུ་

“འབྲེལ་ལམ་ཆེན་མོ་གོང་འཕེལ” ཞེས་པའི་འབྲེལ་ལམ་ཞིག་བཙུགས་རྗེས།སླར་ཡང་རྒྱ་གཞུང་

གིས་སློབ་གྲྭའི་མིང་ཆེ་མཐོང་ལྡན་པའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ཁོངས་སུ་བཅུག་ཡོད།

	 རྒྱ་གཞུང་གིས་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་གནས་གཅིག་པུའི་སྟེང་དུ་གནོན་ཤ	 རྒྱ་གཞུང་གིས་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་གནས་གཅིག་པུའི་སྟེང་དུ་གནོན་ཤ	 རྒྱ་གཞུང་གིས་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་གནས་གཅིག་པུའི་སྟེང་དུ་གནོན་ གས་སྤྲོད་ཀྱིན་པ་ཁོ་

ན་མ་རེད། ག་ས་གང་དུ་མི་ཚང་མའི་སྟེང་གནོན་ཤག་ས་གང་དུ་མི་ཚང་མའི་སྟེང་གནོན་ཤག་ས་གང་དུ་མི་ཚང་མའི་སྟེང་གནོན་ གས་སྤྲོད་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ན་ནིང་དབྱིན་

ཇིའི་སྲིད་བློན་ཌེ་བེས་ཌི་ཁམ་རོན་ (David Cameron) ༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་

འཕྲད་གནང་རྗེས། ཁོང་རྒྱ་གཞུང་གིས་གནོན་ཤཁོང་རྒྱ་གཞུང་གིས་གནོན་ཤཁོང་རྒྱ་གཞུང་གིས་གནོན་ གས་སྤྲོད་ཡུལ་ཞིག་ཆགས་པ་རེད། རྒྱ་གཞུང་

གིས་ཁོང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་མཐོ་གྲས་ཁག་ཐུག་རྒྱུ་མིན་པའི་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ་བཙན་

ཤགས་ཀྱིས་ཁོང་གི་ད་ལོའགས་ཀྱིས་ཁོང་གི་ད་ལོའ ིགས་ཀྱིས་ཁོང་གི་ད་ལོའ་ཕྱི་ཟླ་གས་ཀྱིས་ཁོང་གི་ད་ལོའ་ཕྱི་ཟླ་གས་ཀྱིས་ཁོང་གི་ད་ལོའ ༤ པའི་རྒྱ་ནག་འཚམས་གཟིགས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་བཅུག་པ་

དང་།ད་ལྟ་ཁོང་གིས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་འཕྲད་བྱས་པ་དེར་རྒྱ་གཞུང་ལ་དགོངས་དག་ཞུ་

དགོས་པའི་གནོན་ཤདགོས་པའི་གནོན་ཤདགོས་པའི་གནོན་ གས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད།

	 རྒྱ་གཞུང་གིས་བྱ་དགའ་	 རྒྱ་གཞུང་གིས་བྱ་དགའ་	 རྒྱ་གཞུང་གིས་བྱ་དགའདང་སྡིགས་ར།ཉེས་ཆད་བཅས་མཉམ་འདུས་ཀྱི་དབང་ཤདང་སྡིགས་ར།ཉེས་ཆད་བཅས་མཉམ་འདུས་ཀྱི་དབང་ཤདང་སྡིགས་ར།ཉེས་ཆད་བཅས་མཉམ་འདུས་ཀྱི་དབང་ གས་

བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ནུས་པ་ཇེ་ཆུང་དུ་

ཆེད་བསྒྲིགས།

༢༣༢༢



གཏོང་བའི་ནུས་པ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་་བཞིན་ཡོད་པས།འཕེལ་རིམ་འདིའི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་

འཐབ་རྩོད་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་མིན་གྱི་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་འཇུག་གི་ལོ་ངོ་ཉི་ཤའཐབ་རྩོད་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་མིན་གྱི་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་འཇུག་གི་ལོ་ངོ་ཉི་ཤའཐབ་རྩོད་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་མིན་གྱི་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་འཇུག་གི་ལོ་ངོ་ཉི་ ་ལྷག་གི་རིང་གོང་

ས་མཆོག་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བླ་མེད་ཐོབ་ཡོད། ང་ཚོ་གང་མང་ཞིག་གིས་

༧གོང་ས་མཆོག་ལ་ཐོབ་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་རྣམས་མི་ནུབ་རྒྱུན་མཐུད་ཡོང་བ་དང་།གནས་དུས་

གང་དུ་ཡིན་ཡང་ཁོང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་སྒོ་འཕར་ཆེས་ཆེར་ཕྱེ་ནས་ཡོད་ཤག་ཤག་རེད་སྙམ་གྱི་

ཡོད།འོན་ཀྱང་།རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་ཚོས་ཡ་ང་སྙིང་རྗེ་བྲལ་བའི་སྒོ་ནས་གོང་ས་མཆོག་གི་རྒྱལ་

སྤྱིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་སྒོ་མོ་དག་རྒྱག་ཐབས་དང་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པར་བརྩོན་གྱི་ཡོད།

	 ང་ཚོས་རྒྱ་གཞུང་གི་ངན་ཇུས་འདི་དག་ལ་ཕྱིར་རྒོལ་བྱེད་དགོས་པ་གསལ་བོ་ཡིན་ཡང།

ང་ཚོས་ཇི་ལྟར་ཕྱིར་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།ང་ཚོར་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་མང་པོར་

དཀའ་སྤྱད་འབད་བརྩོན་བྱས་པའི་མཇུག་འབྲས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིར་ཐེབས་པའི་ཤསྤྱད་འབད་བརྩོན་བྱས་པའི་མཇུག་འབྲས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིར་ཐེབས་པའི་ཤསྤྱད་འབད་བརྩོན་བྱས་པའི་མཇུག་འབྲས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིར་ཐེབས་པའི་ གས་རྐྱེན་དང་

འཇུག་སྒོ་དག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ།ང་ཚོའི་ནུས་པ་གཞི་རིམ་ལས་འགུལ་

དང་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་སེ་ཏི་ནེས་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭར་བྱུང་བའི་དོན་རྐྱེན་དེས་ར་སྤྲོད་གསལ་

བོ་བྱས་ཡོད།

	 གཞི་རིམ་ལས་འགུལ་གྱི་ནུས་པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱུ་དང་ཚེགས། དུས་ཚོད་བཅས་

བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་སྲིད་དོན་དམིགས་ཡུལ་དག་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བསྒྲགས་ཀྱང་།བདེན་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

བྱེད་མཁན་ཚོའི་གཞི་རིམ་ལས་འགུལ་གདོང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཉེན་ཁའི་གནས་སུ་ལྷུང་ཆོག་ཆོག་

ཡིན་པ་ས་རིས་ཐང་གསལ་རེད། སེ་ཏི་ནེས་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙུགས་པའི་

ཁུང་ཙིའི་སློབ་གཉེར་ཁང་དང་། རྒྱ་ནག་རིག་པ་ཉམས་ཞིབ་ལྟེ་གནས། རྒྱ་གཞུང་གི་རོགས་སྐྱོར་

ས་ཡ་མང་པོ་རག་ཐབས་སུ་ཉིན་འབད་མཚན་འབད་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་དབར་འབྲེལ་ལམ་ཇེ་ལེགས་

སུ་གཏོང་འདོད་མཁན་གྱི་སློབ་གྲྭའི་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ་བཅས་ཀྱི་ནུས་པ་གཞི་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་

ཀྱང་།༧གོང་ས་མཆོག་གདན་ཞུའི་ལས་རིམ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ་ཕྱི་ལ་ཁྱབ་རྗེས་སུ་བྱུང་བའི་གཞི་

རིམ་ལས་འགུལ་གྱི་ནུས་པ་འགོག་པའི་དོ་ཟླར་ལོངས་མེད།

སྒྲོལ་མ།

༢༥༢༤



	 གཞི་རིམ་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཁྱབ་དུ་འགྲོ་ཆེད་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུ་ནི་གནད་འགག་ཅིག་

ཡིན།གལ་ཏེ་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ལ་སློབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཡོད་པའི་མི་སྒེར་བ་ཁག་གཅིག་གིས་

ཡོལ་བའི་རྒྱབ་ཏུ་ཐག་གཅོད་བྱས་པའི་དྲང་བདེན་མིན་པའི་བྱ་སྤྱོད་དག་ཐེར་འདོན་བྱས་མེད་པའི་

དབང་དུ་བཏང་ན།ང་ཚོར་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བའི་ནུས་པ་དང་དུས་ཚོད་ཡོད་མི་སྲིད།མཐའ་ང་ཚོར་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བའི་ནུས་པ་དང་དུས་ཚོད་ཡོད་མི་སྲིད།མཐའ་ང་ཚོར་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བའི་ནུས་པ་དང་དུས་ཚོད་ཡོད་མི་སྲིད།མཐའ

མཇུག་ཏུ།བོད་པ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོས་རླུང་གློག་བརྒྱུད་ལམ་དང་སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་

མཐུད་དྲ་བ་ཁག་བརྒྱུད་ནས་འཛམ་གླིང་མི་མང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་སློང་ཐུབ་པ་དང་།ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་ནུས་

པ་གོང་བུ་གཅིག་སྒྲིལ་གྱིས་སྟོབས་ཤཔ་གོང་བུ་གཅིག་སྒྲིལ་གྱིས་སྟོབས་ཤཔ་གོང་བུ་གཅིག་སྒྲིལ་གྱིས་སྟོབས་ གས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མ་རྩ་བཏང་སྟེ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭར་

བདེན་པའི་བྱ་གཞག་སྐྱོང་བའི་གནོན་ཤབདེན་པའི་བྱ་གཞག་སྐྱོང་བའི་གནོན་ཤབདེན་པའི་བྱ་གཞག་སྐྱོང་བའི་གནོན་ གས་སྤྲོད་ཐུབ་ཡོད།

	 བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་སོ་སྤེ་བྷོ་རེ་སི་ (SophieBouris) དང་སློབ་གྲྭ་དེར་ཡོད་

པའི་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཁོ་ན་ (ཡེ་ཤེས་དཔལ་མོ།) གཉིས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པ་ (ཨོ་སི་ཁྲི་རི་ཡའི་བོད་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས) དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་

པ་ (བོད་རང་བཙན་སློབ་ ཕྲུག་ཚོགས་པ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུན་དྲ་བ།) ད་དུང་དྲ་

ཐོག་གི་མི་སྒེར་ལས་འགུལ་བ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་དང་མཉམ་ལས་བྱས་པས་རྒྱ་ ནག་གི་གནོན་མི་

ཐུབ་པའི་སྟོབས་ཤཐུབ་པའི་སྟོབས་ཤཐུབ་པའི་སྟོབས་ གས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་བ་རེད། ཉིན་ཤས་ཀྱི་རིང་ལ་མི་མང་ ༡༥༠༠༠ ཙམ་གྱིས་

སྙན་ཞུར་མཚན་རྟགས་བཀོད་དེ་ གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭས་༧གོང་ས་མཆོག་གདན་ཞུ་བྱེད་དགོས་

པའི་འབོད་སྐུལ་དང་།སློབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་འཆར་གཞི་བཏང་བ་ཁྱབ་བསྒྲགས་

བྱས་ཏེ་སློབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་གཉའ་བྱས་ཏེ་སློབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་གཉའ་བྱས་ཏེ་སློབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་གཉའཞུམ་བཅུག་ཡོད།ཕྱོགས་བཞི་ནས་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭར་སྐྱོན་

བརྗོད་བྱེད་ཤབརྗོད་བྱེད་ཤབརྗོད་བྱེད་ གས་ཇེ་ཆེར་གྱུར་བ་དང་ མཉམ་དུ་སློབ་གྲྭ་གནོན་ཤམཉམ་དུ་སློབ་གྲྭ་གནོན་ཤམཉམ་དུ་སློབ་གྲྭ་གནོན་ གས་འོག་ཏུ་ལྷག་པས། ༧གོང་

ས་མཆོག་སློབ་གྲྭར་གདན་ཞུ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས་བ་རེད། དེ་ནི་བོད་ དོན་

ལས་འགུལ་གྱི་གནས་བབ་ལེགས་ཤོས་སུ་ཡོད་པའི་དུས་ཤིག་རེད།

ཆེད་བསྒྲིགས།

༢༥༢༤



	 ༧གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པ།བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ལ་མཚོན་ན་གཞི་

རིམ་ལས་འགུལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུ་ནི་གསར་བ་ཞིག་མ་རེད། དེ་ནི་༧གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་

དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའཐབས་ལམ་དང་པོའདོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའཐབས་ལམ་དང་པོའ ིདོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའཐབས་ལམ་དང་པོའ་གྲས་སུ་ཡོད། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་འདས་བའི་

བགྲང་བྱ་བཞི་བཅུའི་ཆ་ཤས་ལེགས་ཤོས་ཁག་འཛམ་གླིང་གང་སར་ཆིབས་བསྒྱུར་གྱིས་འཚེ་

མེད་ཞི་བའི་བསླབ་བྱ་ཁྱབ་སྤེལ་དང་།

བགྲང་བྱ་བཞི་བཅུའི་ཆ་ཤས་ལེགས་ཤོས་ཁག་འཛམ་གླིང་གང་སར་ཆིབས་བསྒྱུར་གྱིས་འཚེ་

མེད་ཞི་བའི་བསླབ་བྱ་ཁྱབ་སྤེལ་དང་།

བགྲང་བྱ་བཞི་བཅུའི་ཆ་ཤས་ལེགས་ཤོས་ཁག་འཛམ་གླིང་གང་སར་ཆིབས་བསྒྱུར་གྱིས་འཚེ་

རྒྱ་ནག་དབང་བསྒྱུར་འོག་གི་བོད་མིའི་དཀའ་རྒྱ་ནག་དབང་བསྒྱུར་འོག་གི་བོད་མིའི་དཀའ་རྒྱ་ནག་དབང་བསྒྱུར་འོག་གི་བོད་མིའི་དཀའསྡུག་ཁག་

གསལ་འགྲེལ་བྱས་ཡོད།དམ་པ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་གི་བདུད་རྩིར་རོལ་མཁན་མི་སྒེར་རེ་ཟུང་ནས་

རྒྱ་ནག་དབང་བསྒྱུར་འོག་གི་བོད་མིའི་དཀའ

དམ་པ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་གི་བདུད་རྩིར་རོལ་མཁན་མི་སྒེར་རེ་ཟུང་ནས་

རྒྱ་ནག་དབང་བསྒྱུར་འོག་གི་བོད་མིའི་དཀའསྡུག་ཁག་

དམ་པ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་གི་བདུད་རྩིར་རོལ་མཁན་མི་སྒེར་རེ་ཟུང་ནས་

སྡུག་ཁག་

མི་

སྡུག་ཁག་

མི་

སྡུག་ཁག་

མང་ས་ཡ་མང་པོ་ཆགས་པ་དང་། འགོག་རྐྱེན་ཡོད་ཚད་དང་རྒྱ་ནག་གི་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་

བའི་དཔལ་འབྱོར་དང་ཆབ་སྲིད།དམག་ཤབའི་དཔལ་འབྱོར་དང་ཆབ་སྲིད།དམག་ཤབའི་དཔལ་འབྱོར་དང་ཆབ་སྲིད།དམག་ གས་བཅས་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཁོང་ནི་དུས་རབས་ཉེར་

གཅིག་པའི་ཤགཅིག་པའི་ཤགཅིག་པའི་ གས་རྐྱེན་ཆེ་ཤོས་དང་དགའ་མགུ་ཡི་རངས་བྱེད་སའི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་དབུ་

ཁྲིད་ཅིག་ཆགས་ཡོད།

	 བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་འདི་དཔྱོད་ཤེས་ལྡན་པའི་མི་བུ་ཚོས་སེམས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རེ་བ་

ལས་བརྒལ་ཏེ། ཐ་ན་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུའི་རིང་གི་ཡ་ང་སྙིང་རྗེ་བྲལ་བའི་བཙན་གཅུན་རྗེས་

ཀྱི་དེ་རིང་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་གསོན་པོར་གནས་ཡོད། བོད་ནང་གི་དྲང་བདེན་མིན་

པའི་གནས་བབ་ཐེར་འདོན་དང་མི་མང་རྣམས་ལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་འཇུག་ཆེད་ང་ཚོས་ད་བར་དུ་

བོད་དོན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་ལས་འགུལ་བཀོད་སྒྲིག་དང་།སྙན་ཞུ་མཚན་རྟགས་བསྡུ་རུབ།འཕྲིན་

ཡིག་འབྲི་བ།

བོད་དོན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་ལས་འགུལ་བཀོད་སྒྲིག་དང་།སྙན་ཞུ་མཚན་རྟགས་བསྡུ་རུབ།

ཡིག་འབྲི་བ།

བོད་དོན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་ལས་འགུལ་བཀོད་སྒྲིག་དང་།སྙན་ཞུ་མཚན་རྟགས་བསྡུ་རུབ།

ཁྲིམས་ཁར་བསྐྱལ་བ།

བོད་དོན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་ལས་འགུལ་བཀོད་སྒྲིག་དང་།སྙན་ཞུ་མཚན་རྟགས་བསྡུ་རུབ།

ཁྲིམས་ཁར་བསྐྱལ་བ།

བོད་དོན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་ལས་འགུལ་བཀོད་སྒྲིག་དང་།སྙན་ཞུ་མཚན་རྟགས་བསྡུ་རུབ།

དངོས་བྱུང་གློག་བརྙན་བཟོ་བ་བཅས་ཀྱི་ལས་འགུལ་གྲངས་

བོད་དོན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་ལས་འགུལ་བཀོད་སྒྲིག་དང་།སྙན་ཞུ་མཚན་རྟགས་བསྡུ་རུབ།

དངོས་བྱུང་གློག་བརྙན་བཟོ་བ་བཅས་ཀྱི་ལས་འགུལ་གྲངས་

བོད་དོན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་ལས་འགུལ་བཀོད་སྒྲིག་དང་།སྙན་ཞུ་མཚན་རྟགས་བསྡུ་རུབ།

མེད་སྤེལ་ཡོད།

	 རྒྱ་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞི་རིམ་ལས་འགུལ་གྱི་ནུས་པ་ཧ་གོ་ཡོད་ཀྱང། ཁོང་ཚོས་

ནུས་པ་དེའི་འབྱུང་ཁུངས་སྟེ། མི་སེར་དཀྱུས་མ་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་དང་སྤྱོད་བཟང་དག་ཡིན་པ་

ཤེས་ཀྱི་མེད་པས། ནུས་པ་དེའི་ཁ་གཏད་དུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འགྲེངས་དགོས་ཐུག་གི་ཡོད། དེས་

ན་འདས་བའི་ལོ་ངོ་ཉི་ཤན་འདས་བའི་ལོ་ངོ་ཉི་ཤན་འདས་བའི་ལོ་ངོ་ཉི་ ་ལྷག་གི་རིང་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་དོན་ལ་ཐོབ་པའི་

སྒྲོལ་མ།

༢༧༢༦



རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་ལྐོག་ཏུ་གནོད་སྐྱེལ་རྒྱུ་གཙིགས་འཛིན་བྱས་པ་དེ་ཧང་སངས་ དགོས་པའི་གནད་

དོན་ཞིག་མ་རེད།

	 འོ་ན། བོད་པ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོས་གནད་དོན་འདི་དག་གི་རྩ་བ་ཤེས་བའི་སྒོ་

ནས་རྒྱ་ནག་གི་འཐབ་རྒོལ་གནས་དུས་གང་དུ་བྱུང་ཡང་ཕྱིར་རྒོལ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་གནད་ཀྱི་དམ་པ་

རེད། རྒྱ་ནག་གི་ལྐོག་ཇུས་འདི་དག་གོ་མེད་ཚོར་མེད་དུ་ཡལ་འཇུག་པ་ནི་བོད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་མིན་

ལ།གནད་དོན་འདིའི་རིགས་ལྟག་སྒོ་རུ་སྦས་ཏེ་གོ་ཐོས་མེད་པའི་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་ནང་དུ་ཤི་འཇུག་པ་

དེས་རྒྱ་གཞུང་གི་ཁེ་ཕན་བསྒྲུབ་ཀྱིན་པ་དང་།གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་པ་ཚོར་བདག་པའི་ནུས་པ་

མང་པོ་ཞིག་བཙན་འཕྲོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

དེས་རྒྱ་གཞུང་གི་ཁེ་ཕན་བསྒྲུབ་ཀྱིན་པ་དང་།

མང་པོ་ཞིག་བཙན་འཕྲོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

དེས་རྒྱ་གཞུང་གི་ཁེ་ཕན་བསྒྲུབ་ཀྱིན་པ་དང་།

	 བོད་པའི་རྩ་དོན་གྱི་ཐད་ནས་ང་ཚོ་ངོ་རྒོལ་གྱི་དུས་རབས་ཕྱི་མར་ཡོད་སྙམ་མཁན་གྱི་

སྐྱེས་བུ་རེ་ཟུང་ཡོད།ལྟ་སྟངས་འདི་ནི་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ད་བར་དུ་བོད་དོན་སེལ་མ་ཐུབ་པ་དང་།

འདས་བའི་ལོ་ངོ་མང་པོའའདས་བའི་ལོ་ངོ་མང་པོའ ིའདས་བའི་ལོ་ངོ་མང་པོའ་རིང་ལ་སྤེལ་བའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་དང་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་དག་ལམ་འདས་བའི་ལོ་ངོ་མང་པོའ་རིང་ལ་སྤེལ་བའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་དང་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་དག་ལམ་འདས་བའི་ལོ་ངོ་མང་པོའ

ལྷོངས་བྱུང་མེད་པས།ད་ལྟ་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་ནག་གི་མཐུན་ཕྱོགས་ཚོར་བསུན་པོ་མི་

བཟོ་བའི་ཞི་འཇགས་ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ་གསར་བ་ཞིག་གིས་འཐབ་རྩོད་བྱེད་དགོས་སྙམ་པའི་

བསམ་བློར་གཞི་རྟེན་བཅོལ་ཡོད། དེ་ཡང་འདི་འདྲའི་ལྟ་སྟངས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་རྒྱ་ནག་དབང་

འཛིན་པ་ཚོས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལས་འགུལ་དག་ལ་ཡ་ང་སྙིང་རྗེ་མེད་པའི་འགོག་རྒོལ་གྱི་

ནུས་པ་བཏོན་པ་དེས་བོད་པ་ཐེ་བའི་མི་མང་པོ་ཞིག་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གཏམ་བཤད་དང་ཆབ་

སྲིད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བར་ཞེད་བཅུག་ཡོད།

	 རྒྱུག་པ་ལེབ་རྡུང་གི་ལྟ་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་གནད་འགག་ཅན་གྱི་བདེན་དོན་དང་འགལ་ཡོད།

གཅིག་ནས་རྒྱ་ནག་ནི་དབང་ཆ་གཅིག་སྡུད་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་ཞིག་ཡིན་པས་བོད་དོན་ཐོག་

འགྱུར་བ་གཏོང་འདོད་མེད་པར་བརྟེན།བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་མེད།

གཅིག་ནས་རྒྱ་ནག་ནི་དབང་ཆ་གཅིག་སྡུད་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་ཞིག་ཡིན་པས་བོད་དོན་ཐོག་

འགྱུར་བ་གཏོང་འདོད་མེད་པར་བརྟེན།བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་མེད།

གཅིག་ནས་རྒྱ་ནག་ནི་དབང་ཆ་གཅིག་སྡུད་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་ཞིག་ཡིན་པས་བོད་དོན་ཐོག་

གཉིས་

གཅིག་ནས་རྒྱ་ནག་ནི་དབང་ཆ་གཅིག་སྡུད་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་ཞིག་ཡིན་པས་བོད་དོན་ཐོག་

གཉིས་

གཅིག་ནས་རྒྱ་ནག་ནི་དབང་ཆ་གཅིག་སྡུད་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་ཞིག་ཡིན་པས་བོད་དོན་ཐོག་

ནས་གཞི་རིམ་ལས་འགུལ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་དོན་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡིངས་ཆའི་སྟེང་དུ་གནོན་ཤནས་གཞི་རིམ་ལས་འགུལ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་དོན་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡིངས་ཆའི་སྟེང་དུ་གནོན་ཤནས་གཞི་རིམ་ལས་འགུལ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་དོན་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡིངས་ཆའི་སྟེང་དུ་གནོན་ གས་

ཆེད་བསྒྲིགས།

༢༧༢༦



ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་པ་རེད། སྲིད་གཞུང་དང་སྒྲིག་འཛུགས་མང་པོ་ཞིག་གིས་བོད་

དོན་ལ་དོ་སྣང་དང་ལན་ལེན་བསྟར་བ་ནི་གཙོ་བོ་གཞི་རིམ་མི་མང་གི་དགོས་འདུན་ཡིན་པ་ལས།

དཔལ་འབྱོར་དང་ཐབས་ཇུས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་མེད།དེ་ལས་

ལྡོག་སྟེ། བོད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལག་པ་སྲིང་མཁན་སུ་ཡིན་ཡང་། བོད་དོན་ལ་སྐུལ་སློང་

གི་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་བློ་སེམས་བདེ་བོ་མེད་པར་བརྟེན།རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་

བ་ཡོད་པའི་སྲིད་གཞུང་དང་སྒྲིག་འཛུགས་གང་ཡིན་ཡང་བོད་དོན་ནག་གསུབ་གཏོང་གི་ཡོད་།

	 གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཞིག་གི་ཁོར་ཡུག་དང་མི་མང་གི་གླེང་སྟེགས།དེ་མིན་ཆབ་སྲིད་དབང་

ཆའི་ཆེས་མཐོའཆའི་ཆེས་མཐོའ ིཆའི་ཆེས་མཐོའ་དཔོན་རིགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་གང་ཡིན་ཡང་རུང་།ཆའི་ཆེས་མཐོའ་དཔོན་རིགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་གང་ཡིན་ཡང་རུང་།ཆའི་ཆེས་མཐོའ ༧གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་

པའི་རྩ་དོན་གླེང་སློང་ཡོང་བ་འགོག་ཐབས་བྱེད་པའི་རྩོལ་བ་དག་ལ་བོད་པ་དང་། འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་དང་ཤེས་ཡོན་རང་དབང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཀུན་གྱིས་ལྟ་རྟོག་ནན་པོ་དང་ཕྱི་བསྒྲགས་བྱེད་

དགོས།རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའི་འཛམ་གླིང་མི་མང་གིས་ང་ཚོར་དྲང་བདེན་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་

དང་གཞི་རིམ་གྱི་ནུས་པ་འདོན་རོགས་བྱེད་ཆེད་དོན་དག་འདི་དག་མི་མང་གི་གོ་ས་དང་རིག་སའི་

བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་དུ་མི་འཇུག་པའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས།

	 རང་དབང་ལུང་པར་གྱར་བའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོར་མཚོན་ན། འདི་ནི་ང་ཚོའི་འགན་

ཁུར་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་རེད་ལ།ཐ་ན་ང་ཚོའི་འཚོ་གནས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་དུའང་བགྲང་ཆོགང་

ཚོས་བདེན་དོན་སྨྲས་ཏེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཤེད་ཤཚོས་བདེན་དོན་སྨྲས་ཏེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཤེད་ཤཚོས་བདེན་དོན་སྨྲས་ཏེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཤེད་ གས་ཇེ་ཆེར་གཏོང་ཞོར། ཕ་ཡུལ་དུ་དོན་

སྙིང་ལྡན་པའི་དངོས་ཡོད་ལག་ལེན་གྱི་འགྱུར་བ་ཞིག་ཡོང་བར་སྐུལ་མ་བྱེད་དགོས།འདི་ནི་༧གོང་

ས་མཆོག་གི་ཆེས་རླབས་ཆེ་བའི་མཛད་རྗེས་ཡིན་པས།ང་ཚོས་རྒྱ་གཞུང་གིས་༧གོང་ས་མཆོག་

དང་བོད་མི་ཚོའི་འབོད་སྒྲ་གྲགས་འགུལ་མེད་པར་བཟོ་འཇུག་མི་ཉན།

༼བསྒྱུར་རྩོམ་འདིའི་པར་དབང་སྐར་ཁུང་དྲ་བར་ཡོད།༽

སྒྲོལ་མ།

༢༨ ༢༩



རྩོམ་པ་པོ་བཀྲས་མཐོང་ལྷ་སྒྲོན།

༼བཀྲས་མཐོང་ལྷ་སྒྲོན་ནི་བོད་ཀྱི་རང་དབང་

འཐབ་རྩོད་ཁྲོད་ཆེས་འབུར་དུ་ཐོན་པའི་བུད་

༼བཀྲས་མཐོང་ལྷ་སྒྲོན་ནི་བོད་ཀྱི་རང་དབང་

འཐབ་རྩོད་ཁྲོད་ཆེས་འབུར་དུ་ཐོན་པའི་བུད་

༼བཀྲས་མཐོང་ལྷ་སྒྲོན་ནི་བོད་ཀྱི་རང་དབང་

མེད་་མགོ་ཁྲིད་ཅིག་ཡིན།༡༩༩༩་ལོ་ནས་

༢༠༡༡་བར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རང་བཙན་སློབ་

ཕྲུག་ཚོགས་པའི་ནང་དུ་འགན་ཁུར་རིམ་པ་

མང་པོ་འཁུར་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ ༢༠༠༧ ཕྱི་

ཟླ་ ༨ པའི་ནང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་ནས་རྒྱ་

ནག་གིས་ཉིས་སྟོང་བརྒྱད་ལོའནག་གིས་ཉིས་སྟོང་བརྒྱད་ལོའ ིནག་གིས་ཉིས་སྟོང་བརྒྱད་ལོའ་ཨོ་རྩེད་འགྲན་

བསྡུར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ངོ ་བོར་ཇི ་ལྟར་བསྒྱུར་

ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་གནས་ཚུལ་ཕྱིར་

བསྡུར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ངོ ་བོར་ཇི ་ལྟར་བསྒྱུར་

ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་གནས་ཚུལ་ཕྱིར་

བསྡུར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ངོ ་བོར་ཇི ་ལྟར་བསྒྱུར་

བསྒྲགས་བྱས་པས་འཛམ་གླིང་མི་མང་གིས་དོ་

སྣང་ཆེན་པོ་བྱས་ཡོད། ད་བར་ཁོ་མོས་བོད་དོན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་གཏམ་བཤད་དང་། རྒྱལ་

སྤྱིའི་གསར་ཁང་འདྲ་མིན་གྱི་བཅར་འདྲི་དང་ལེན། བོད་དོན་ཐད་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་བ། ལས་འགུལ་

བཀོད་སྒྲིག་དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་སྐོར་གྱི་ཟབ་ཁྲིད། ན་གཞོན་མགོ་ཁྲིད་པ་བསྐྱེད་བསྲིངས་དང་

ལས་འགུལ་བར་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་པ་སོགས་བོད་དོན་ལ་སྨན་པའི་ལས་འགུལ་རབ་དང་རིམ་པ་

སྤེལ་དང་སྤེལ་མུས་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆར་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བསྟི་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་

ཡིན།༽
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༢༨ ༢༩



ནུབ་ཕྱོགས་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་རིང་

ལུགས་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་རགས་ཙམ།

བློ་བཟང་རབ་རྒྱས་ལགས་ཀྱིས་དབྱིན་ཡིག་ནང་བྲིས་པ་དང༌།

དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་གྱིས་བོད་སྒྱུར་གྱིས་ཁ་སྐོང་ཁག་གཅིག་བྱས་ཡོད།

རང་རེའི་བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་བརྩོན་ལེན་རིང་

ལུགས་	 “ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ”	 ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞེས་པའི་གནད་དོན་འདིའི་ཐད་ལ།	 མཁྱེན་རྒྱ་ཡངས་

པའི་མཁས་དབང་རེ་ཟུང་གིས་རྩོམ་བྲིས་མཛད་ཡོད་ཀྱང༌།	 རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་	 “ཕོ་མོ་

འདྲ་མཉམ”	 ཀྱི་ཐོབ་ཐང་བརྩོན་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་དང༌།	 བོད་མི་མང་

ཆེ་ཤོས་ཀྱི་བསམ་བློའ་ིནང་དུ་ཕོ་མོ་གཉིས་འདྲ་མཉམ་ཡིན་པའི་གཞི་རྩའི་ཤེས་ཡོན་ཙམ་ཀྱང་

མེད་ཞེས་ཕལ་ཆེརབརྗོདཆོག་སྤྱིར་ཕོ་མོ་གཉིས་འདྲ་མཉམ་ཡིན་པ་ནི་འགྲོ་བ་མི་ཡི་རང་གཤིས་

ཆེད་བསྒྲིགས།



ཡིན་མོད།	 འོན་ཀྱང་སྤྱི་	 ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་དང༌།	 རིག་གཞུང་གི་ནུས་པ།	 སྐྱེས་པའི་དབང་

ཚད་སོགས་ཀྱིས་བུད་མེད་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་གོ་གནས་སྤྲད་མེད་པ་དཔེར་ན།	མོ་ལ་སྐྱེས་དམན་

དང༌།	ནག་མོ་སོགས་མིང་འདོགས་སྟངས་ལས་རྟོགས་ཐུབ༌།	རང་རེའི་བོད་ཀྱི་སྙན་རྩོམ་རིང་ཤོས་

སྟེ།	གེ་སར་སྒྲུང་ནང་དུའང༌།	མི་ནག་ནག་བཟོ་མཁན་ནག་མོ་ཡིན་དང༌།	ཁྱི་བུ་མོ་གཉིས་ལ་བློ་མ་

གཏད་ཞེས་པ་དང༌།བུད་མེད་ལ་མཐོང་ཆུང་གི་རྣམ་པ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་མཐོང་ཐུབ།སྤྱིར་བཏང་གི་

འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུའང་སྐྱེས་པ་ཕྱི་མ་ཕོ་ལུས་ལེན་པར་ཤོག་ཅེས་སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་དེ་ཡང་ཕོ་

མཆོག་མོ་དམན་གྱི་བསམ་བློ་མཚོན་ཐུབ།	

	 གཞན་ཡང་བོད་ས་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏེ་རང་རེའི་གཞུང་

འདི་བཙན་བྱོལ་དུ་མ་ཕེབས་པའི་ཡར་སྔོན་ལ།	 དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་གཞུང་ནང་དུ་བུད་མེད་མི་

སྣ་གཅིག་ལའང་གོ་གནས་སྤྲད་པ་མེད་པ་སོགས་ཕོ་མཆོག་མོ་དམན་དུ་བརྩི་བའི་བསམ་བློ་སྲོལ་

ངན་རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་གནས་ཡོད་པ་ལ།	ཕོ་མཆོག་མོ་དམན་གྱི་བསམ་བློ་དེ་ནི་རང་རེའི་

བོད་ཙམ་མ་ཡིན་འཛམ་གླིང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཚང་མའི་ཁྲོད་དུ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།	 ཡིན་ནའང་ནུབ་

ཕྱོགས་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་བྱས་ཏེ་དུས་ཡུན་རིང་པོར་ཕྱིན་ཡོད་

ནའང༌།	དེང་སྐབས་ཀྱང་ཕོ་མོ་གཉིས་ལ་ཆབ་སྲིད་ལས་གནས་དང༌།	སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གོ་གནས་གང་

ཅིའི་ཐད་འདྲ་མཉམ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཐོན་མེད་ཀྱང་རང་རེའི་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་བསྡུར་ན་ཕོ་

མོ་འདྲ་མཉམ་གང་ཙམ་ཡོད་པ་རེད།	 དེ་བས་རྩོམ་ཡིག་འདིའི་ནང་དུ་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་ཕོ་མོ་འདྲ་

མཉམ་རང་ལུགས་གི་མཚན་ཉིད་དང༌།	 ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་རྩོད་ལེན་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐོར་ངོ་

སྤྲོད་རགས་ཙམ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

	 སྤྱིར་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་རིང་ལུགས་ཞེས་པ་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཞེ་ན།	

དེ་ནི་སྐྱེས་པའི་སྟེང་ལ་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་པ་དང་ཕོ་མོ་གཉིས་ཁ་ཁར་དབྱེ་རྒྱུའི་བསམ་ཚུལ་གཏན་

ནས་མིན་ལ།	 སྐྱེས་པའི་དབང་ཤ	གས་དང་གནོན་ཤ	གས་རྩ་བ་ནས་མེད་པར་བཟོ་བ་ཡང་མིན།	

ཆེད་བསྒྲིགས།

༣༡



བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་རིང་ལུགས་ཞེས་པ་ནི།	 ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་བར་ལ་དབྱེ་འབྱེད་མེད་

པར་ཕན་ཚུན་འདྲ་མཉམ་ཐོག་ནས་རྒྱུས་ལོན་དང༌།	ཕན་ཚུན་གུས་བརྩི་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཡིན།	

	 བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་རིང་ལུགས་ཞེས་པ་ལས་བསམ་བློ་གཙོ་བོ་གཉིས་

ནི།	 	 དང་པོ།	 སྤྱི་ཚོགས་དང་སྒེར་བར་གྱི་དབྱེ་འབྱེད།	 ནུབ་ཕྱོགས་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་བུད་མེད་

ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་རིང་ལུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་གཞི་འཛིན་ས་ཞིག་ནི།	ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་

བར་ལ་ལས་ཀ་དབྱེ་འབྱེད་བྱས་ཡོད་པ་མེད་པར་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པ་དང༌།	དེ་ཡང་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་

དུ་གོམས་སྲོལ་ལམ།	ལུགས་སྲོལ་དུ་གྱུར་ཡོད་པའི་ཕོ་མཆོག་མོ་དམན་གྱི་བསམ་བློའ་ིའདུ་ཤེས་

ལས།	 	 ཕོ་ཡིས་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཀྱི་དབང་ཆ་དང་སྙན་གྲགས་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པ།	 དེ་ཡང་སྲིད་

གཞུང་དང༌།		སྒྱུ་རྩལ།	སྲིད་དོན།	རྩོམ་རིག་སོགས་ཆེད་ལས་ཀྱི་ལས་ཀ་རྣམས་ཡིན་པ་དང།	མོ་

ནི་གོ་གནས་དང་སྙན་གྲགས་མེད་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་བཅུག་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཁྱིམ་ལས་

བྱས་ཏེ་ནང་མི་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད།	 གཉིས་པ།	 མི་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་སྲིད་དོན་དང་

འབྲེལ་ཡོད་པ།	 བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་རིང་ལུགས་དང་དེའི་ཐད་ལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་

མཁན་གྱི་བསམ་ཚུལ་གལ་ཆེན་གཞན་ཞིག་ནི་མི་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་སྲིད་དོན་འབྲེལ་ཡོད་

པར་འདོད་བ་དེ་རེད།	 ནང་ཁྱིམ་དང་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་སྲིད་དོན་དང་སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ཁྱབ་

ཁོངས་དང་འབྲེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད་པ་རེད།	 ནང་ཚང་དང་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་འདྲ་མཉམ་

མིན་པ་དང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་རྣམས་སྣང་མེད་བྱེད་མི་རུང༌།

	སྤྱིར་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་སྲིད་དོན་དང༌།	དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཁོ་ན་གལ་ཆེན་མ་ཡིན་

པར།		མི་དཀྱུས་མའི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བ་ལ་འདྲ་མཉམ་མེད་པ་དང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་ལ་བསམ་

བློ་གཏོང་རྒྱུ་ཡང་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་དེ་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་རིང་ལུགས་པའི་བསམ་བློའ་ི

འདོད་ཚུལ་ཡིན།	 	 དཔེར་ན།	 	 བུད་མེད་ལ་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་འོས་ཤོག་བླུགས་རྒྱུའམ།	 འོས་

ཤོག་ཐོབ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་དགོས་པ་དང༌།		སྲིད་དོན་དབང་ཆ་དང་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་བར་ལ་འབྲེལ་

སྒྲོལ་མ།

༣༢ ༣༣



བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པས་གོང་འོག་འབྲེལ་ཡོད་པ་རེད།	ནང་ཁྱིམ་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་འང་དབང་ཚད་འདྲ་

མཚུངས་མིན་པའི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་དེ་དག་སྦས་སྐུང་མེད་པར་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་མངོན་ཐུབ་

པ་བྱེད་རྒྱུ།	 	 གནས་ཚུལ་དེ་དག་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་མངོན་པར་བྱེད་ཐུབ་ཚེ།	 ད་གཟོད་གནད་དོན་

དེ་དག་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་ཡོ་བསྲང་བྱེད་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད་པ་རེད།	ནང་ཁྱིམ་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་འདུས་

པའི་གནད་དོན་དག་ནི།	ནང་ཚང་གི་དྲག་སྤྱོད་དང༌།	བཙན་གཡེམ།	འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་བརྙས་བཅས།		

གཉེན་ཚན་བར་དུ་འཁྲིག་སྤྱོད་བྱེད་པ།	ཕྲུ་གུ་གཉོར་སྐྱོང་གིས་གཙོས་པའི་ནང་ཁྱིམ་གྱི་ལས་ཀར་

དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པ་སོགས་ཡིན།	

	 ནུབ་ཕྱོགས་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་རིང་ལུགས།	 ནུབ་ཕྱོགས་

ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་རིང་ལུགས་ཞེས་པ་ནི་དུས་རབས་བཅོ་

བརྒྱད་ཀྱི་སྨད་དུ་འགོ་ཚུགས་པ་ཡིན།	 དཔེར་ན།	 བུད་མེད་རྩོམ་པ་པོ་མ་རེ་ཝོ་སུ་ཏོན་ཁུ་ར་ཕུ་	

Mary	Wollstonecraft	ལྟ་བུ་ཡིན།		བུད་མེད་ཀྱིས་སྲིད་དོན་ཁྲོད་ཀྱི་གོ་གནས་རྩོད་ལེན་

བྱེད་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་ནི་དུས་རབས་བཅུ་དགུའི་དུས་འགོར་འགོ་ཚུགས་ཏེ་ད་ལྟའི་བར་དུ་ལས་

འགུལ་འདྲ་མིན་སྤེལ་བཞིན་ཡོད།	

	 ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་

གྱི་ཚ་རླབས་དེ་དུས་རབས་འདིའི་ལོ་རབས་དྲུག་ཅུའི་ལོ་སྨད་དང༌།	ལོ་རབས་བདུན་ཅུའི་ལོ་སྟོད་

དུ་འཕྱུར་ཡོད་པ་རེད།	 	སྐབས་དེར་ཆགས་སྤྱོད་ཀྱི་གསར་བརྗེ་བྱུང་ཏེ།	བུད་མེད་ལ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་

འགོག་བྱེད་པའི་སྨན་ཐོབ་པས་བུད་མེད་ཀྱིས་སོ་སོར་ཕྲུ་གུ་དགོས་མིན་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་བྱུང་

ཡོད་པ་དང༌།	སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རྙིང་པ་དང༌།	ཀླད་རྙིང་མཁྲེགས་བཟུང༌།	གུ་དོག་པའི་

བསམ་བློར་འགྱུར་བ་བྱུང་བ་མ་ཟད༌།	 བུད་མེད་ཀྱི་ཆགས་པ་སྤྱོད་རྒྱུར་གང་ཟག་སུའི་མཉམ་དུ་

དང༌།	གནས་གང་དུ་ག་དུས༌།	རང་ཉིད་ལ་ཕྲུ་གུ་ག་དུས་དགོས་མིན་བཅས་ལ་བུད་མེད་རང་ཉིད་

ཀྱིས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་བྱུང་བ་རེད།

ཆེད་བསྒྲིགས།

༣༢ ༣༣



	 ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་དཔལ་འབྱོར་དང༌།	སྲིད་དོན་སོགས་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་

བ་དང་བསྟུན་ནས་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོས་རེ་བ་ཕྱིར་མངོན་ཐུབ་པ་དང༌།	སོ་སོའ་ིཐོབ་ཐང་

རྩོད་ལེན་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་སྟེ།	 བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་བྱེད་རྒྱུར་མདུན་ལམ་རག་

པ་དང༌།	དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་བརྒྱུད་དེ་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་ཡིན་པའི་སློབ་གསོ་སྤྲད་པ་དང༌།	དེའི་

ཐད་ལ་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་མང་པོ་སྤེལ་ཡོད་ནའང༌།	དེང་སྐབས་ཀྱང་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་ཡང་དག་

པ་ཞིག་བྱུང་མེད་ཀྱང༌།			ཡིན་ནའང་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཅུང་ཙམ་རག་ཡོད་པ་རེད།

	 ལོ་རྒྱུས་སྟེང་དུ་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་གནས་བབ།	 ཡོ་རབ་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནི་དུས་རབས་

བཅོ་བརྒྱད་བར་དུ་བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལམ་ལུགས་ཡིན་པ་དང༌།	 རྒྱལ་པོ་

དང༌།	སྐུ་དྲག་ལ་ས་ཞིང་བདག་པ།	ཚོང་དང་ལག་ཤེས་འཕེལ་རྒྱས་ཆེར་མེད་པར་རང་རང་སྡོད་

སའི་ས་ཁུལ་དང་ཉེ་སར་ཞིང་ལས་དང༌།	ཕྱུགས་གཉེར་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་བ་རོལ་བཞིན་ཡོད་པ་

དང༌།	མི་སེར་དཀྱུས་མ་རྣམས་ཀྱིས་ལས་ཀ་བྱས་ཏེ་འཚོ་བཞིན་ཡོད་ནའང༌།	ཕོ་མོ་བར་དུ་ཕོགས་

ཐོབ་དབྱེ་འབྱེད་བྱས་ཡོད་པ་རེད།	 སྤྱི་ཚོགས་ངོ་བོ་འཕྲུལ་བཟོ་དང་གྲོང་ཁྱེར་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་

རྐྱེན་གྱིས་ནང་ཁྱིམ་དང་སྤྱི་ཚོགས་སྟེང་གི་ལས་ཀ་ཞེས་སོ་སོར་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ།	བུད་མེད་རྣམས་

ཀྱིས་ནང་དུ་བསྡད་དེ་ཁྱིམ་ལས་བྱས་པ་དང༌།	སྐྱེས་པ་རྣམས་ཕྱིར་ཐོན་ཏེ་བཟོ་གྲྭར་ལས་ཀ་བྱས།	

བུད་མེད་རྣམས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་དང༌།	 བཟོ་གྲྭ།	 ཁྱོ་ག་བཅས་ཀྱིས་ཕོགས་ཐོབ་ཅི་ཡང་སྤྲོད་ཀྱི་མེད་

པ་མ་ཟད།	ཁོང་ཚོའི་ཁྱིམ་ལས་སྟེ།	ནང་ལ་བདག་པོ་རྒྱག་པ་དང་ཕྲུ་གུ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུར་མཐོང་

ཆེན་བྱས་ཡོད་པ་མ་རེད།	 སྐྱེས་པ་རྣམས་ལ་བཟོ་གྲྭས་ཕོགས་ཐོབ་ཡོད་པས་བུད་མེད་རྣམས་

དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་སྐྱེས་པ་རྣམས་ལ་བརྟེན་དགོས་བྱུང་བ་རེད།	 ཡོ་

རོབ་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུའང༌འཕྲུལ་བཟོ་དང་གྲོང་ཁྱེར་ཅན་དུ་སྒྱུར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་མི་རྣམས་

ཀྱིས་སྲོལ་རྒྱུན་དང༌།	བཀས་བཀོད་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས།	དཀོན་མཆོག་དང་རྒྱལ་པོ་ཞེས་

བསམ་བློར་ཡིད་ཆེས་མེད་པར་གྱུར་ཏེ།	 ཤེས་ཡོན་ཅན་	 Montesquieu,	 Jefferson,	

Locke,	 Voltaire	 སོགས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་དེ་གྲལ་རིམ་གྱི་ངོ་བོ་མེད་པར་བཟོས་ཏེ་མི་ཚང་མ་

སྒྲོལ་མ།

༣༤ ༣༥



རང་དབང་དང་དམངས་གཙོ་ཐོབ་ཐང་ལ་འདྲ་མཉམ་གྱིས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུའི་རིག་པའི་གཞུང་

ལུགས་ཀྱི་རྨང་གཞི་བཏང༌།	

	 སྐྱེས་པའི་སྣེ་ཁྲིད་པའི་འདྲ་མཉམ་གྱི་གསར་བརྗེ་ལས་འགུལ་དེས་སྐྱེས་པ་ཁོ་ནའི་

དགོས་འདུན་དང་རེ་བ་བཏོན་ཡོད་པ་ལས༌།	 བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་ལ་རེ་འདུན་དང༌།	 རྒྱབ་

སྐྱོར་གྱི་ལས་འགུལ་ཅི་ཡང་སྤེལ་ཡོད་པ་མ་རེད།	 སྐབས་དེའི་སྤྱི་ཚོགས་གྱི་འགྱུར་འགྲོས་

དང་བསྟུན་ཏེ།	 བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དགོས་འདུན་བཏོན་པ་དང༌།	 བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་

རྩོད་ལེན་བྱེད་མཁན་ཐོག་མ་ནི་དབྱིན་ཇུའི་ལོན་ཌོན་ནས་ཡིན་པའི་བུད་མེད་གཞོན་ནུ་མ་	

Wollstonecraft	 1759-1792	 ཞེས་པས་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་ལ་རྩོམ་བྲིས་མཛད།	

ཁོང་མོའ་ིསྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་དཔེ་དེབ་བུད་མེད་གྱི་ཐོབ་ཐང་དག་སེལ།Vindication	 of	

the	 Right	 of	 women	 1792	 ཞེས་པ་བརྩམས་པས་བུད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་

ལ་གསར་བརྗེ་རང་བཞིན་གྱི་བསམ་བློ་གསར་བ་ཞིག་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཕུལ་བ་རེད།	 དེབ་དེ་

ཀློག་མཁན་མང་པོ་བྱུང་བ་མ་ཟད།	 ཁོང་མོའ་ིལྟ་བ་དེ་ནི་ནུབ་ཕྱོགས་བའི་དེང་རབས་ཀྱི་བུད་

མེད་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་བློའམ་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རྨང་གཞི་ཆགས་

རེད།	 	 	Wollstonecraft	 	 གིས་བུད་མེད་ནི་ལྷན་སྐྱེས་གྱི་སྐྱེས་པ་ལས་དམན་པ་མ་ཡིན་

པར་སྐྱེས་པའི་དབང་འོག་ཏུ་བུད་མེད་རྣམས་ལ་འདྲ་མཉམ་གྱི་སློབ་གསོ་དང༌།	 ལས་ཀའི་གོ་

སྐབས།	སྲིད་དོན་གྱི་ཐོབ་ཐང་མ་རག་པའམ༌།	ཡང་ན་མ་སྤྲད་པ་སོགས་ཞིབ་བརྗོད་གནང་བ་མ་

ཟད།	 	 བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་ཁྱིམ་ནང་དུ་སྐྱེས་པའི་བཀའ་ལ་བརྩི་བཀུར་ཚད་ལས་འདས་པ་བྱེད་

དགོས་པ་དེ་ནི་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་མི་ཡོང་པའི་བཀག་རྡོ་ཞིག་ཡིན་པ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པས་ཁོང་

མོའ་ིབསམ་ཚུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མང་པོ་བྱུང༌།	 	ཧྥ་རན་སིའི་གསར་བརྗེ་	 	 ༡༧༨༩	ཡིས་ཧྥ་རན་སིའི་

ནང་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང༌།	དགོས་འདུན་འདོན་རྒྱུ་གོ་སྐབས་བྱུང་སྟེ།	བུད་མེད་དཀྱུས་མ་

ཙམ་མ་ཡིན་པར།	 སྐུ་དྲག་གམ་གཉའ་གནོན་གཏོང་མཁན་གྱི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བསམ་

ཚུལ་འདོན་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད།	

ཆེད་བསྒྲིགས།

༣༤ ༣༥



	ཨ་རི་ནང་དུ་བྲན་གཡོག་ལམ་ལུགས་མེད་པར་བཟོ་བའི་ལས་འགུལ་དང༌།	མི་ཆོས་དང་འགལ་

བའི་མི་ནག་པོ་བྲན་གཡོག་དུ་ཉར་བར་ངོ་རྒོལ།	 ནང་ཁུལ་གྱི་དམག་འཐབ་༡༨༦༥	 བཅས་ཀྱི་

ལས་འགུལ་ཁྲོད་བུད་མེད་ལ་ཡང་ཐོབ་ཐང་དགོས་འདུན་འདོན་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཏེ་བུད་མེད་

གྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་བྱས་ཡོད་པ་རེད།	 	མི་རིགས་ནག་པོའ་ིབུད་མེད་	 Sojourner	Truth	

(1806-1882),	Sarah	Mapp	Douglas	(1806-1882)	Harriet	Tubman	(1823-

1913),	Ellen	Craft	(1806-1891)	རྣམས་ནི་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱི་

དབུ་ཁྲིད་ཡིན་པ་དང༌།	 ཁོང་ཚོས་བུད་མེད་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་ལ་དོ་སྣང་བྱུང་བ་མ་ཟད།	 དོན་གནད་

འདི་མཐོང་ཆེན་དུ་བརྩིས་ཏེ་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་མང་པོ་སྤེལ།	

	 ཨ་རིའི་ནང་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཐད་རྒྱལ་ཡོངས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ཚོགས་ཆེན	

༡༨༤༨	 ལོའ་ིཟླ་བ་	 ༧	 པའི་ཚེས	 ༡༩	 འཚོགས་པ་དང༌།	 ཚོགས་ཆེན་དེའི་ཐོག་	 Elizabeth	

Dady	 Stanton	 (1815-1905)	 ལགས་གྱི་བུད་མེད་ལ་སྲིད་དོན་གྱི་འོས་ཤོག་བླུགས་

རྒྱུ་ཐོབ་ཐང་དགོས་འདུན་འདོན་ཡོད་པ་རེད།	 བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་གྱི་ལས་འགུལ་

བརྩམས་ཏེ་མི་རབས་བཞི་དང༌།	 	 	 	Wollstonecraft	 	 བསམ་ཚུལ་གསར་བའི་དུང་བརྡ་

བསྒྲགས་ཏེ་ལོ་ངོ་	 ༡༢༦	 	 གྱི་རྗེས་སུ་སྤྱི་ལོ་	 ༡༩༡༨	 ལོར་	 དབྱིན་ཇུའི་གཞུང་གྱི་བུད་མེད་ལ་

སྲིད་དོན་ཁྲོད་འོས་བླུགས་རྒྱུ་འམ༌།	 ཡང་ན་འོས་ཐོབ་ཆོག་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ།	 	 དུས་མཚུངས་

སུ་ཁ་ན་ཌ་དང༌།	 འཇར་མན།	 	 ནོར་ཝེ།	 	 སེ་ཝེ་ཌན།	 ཨ་རི་སོགས་སུ་བུད་མེད་ལ་འོས་ཤོག་

ཐོབ།	རྒྱ་ནག་དང་ཉི་ཧོང་ནང་དུ་དུས་རབས་བཅུ་དགུའི་དུས་མཇུག་ཏུ་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་འོས་

འདེམས་གྱི་དབང་ཆ་རྩོད་ལེན་གྱི་ལས་འགུལ་མགོ་ཚུགས་ཡོད་པ་རེད།	སྦ་ཟིལ་གྱི་ནང་དུ་སྤྱི་ལོ་	

༡༩༣༢	 ལོར་བུད་མེད་ལ་འོས་ཤོག་ཐོབ།	 སྲིད་དོན་ཁྲོད་བུད་མེད་ལ་འོག་ཤོག་ཐོབ་སྔ་ཤོས་ནི་

ཨོ་སི་ཀྲི་ར་ལེ་ཡ་ཡིན།	 དེ་ཡང་བུད་མེད་དཀར་པོ་ཞིག་ལ་འོས་ཤོག་ཐོབ་ཡོད་པ་ལས་ས་སྐྱེས་

རྡོ་སྐྱེས་ཀྱི་བུད་མེད་ལ་འོས་ཤོག་ཐོབ་ཡོད་པ་མ་རེད།				

སྒྲོལ་མ།

༣༦ ༣༧



	 སྤྱིར་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་བྱེད་པའི་ལས་

འགུལ་རྣམས་ནི་ཆེས་རླབ་ས་ཆེ་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང༌།	 གསར་བརྗེ་རང་བཞིན་གྱི་

ལས་འགུལ་ཏེ།བྲན་གཡོག་ལམ་ལུགས་མེད་པར་བཟོ་བའི་ལས་འགུལ་དང༌།	ནང་ཁུལ་གྱི་དམག་

འཁྲུག་དང་འབྲེལ་ནས་བྱུང་བ་དང༌།	 ཧྥ་རན་སི་ལ་མཚོན་ནའང༌།	 	 ཧྥ་རན་སིའི་གསར་བརྗེ་དང་

འབྲེལ་ཡོད་ལ།	 དབྱིན་ལན་ནང་དུ་འང་དམངས་གཙོ་དང༌།	 རང་དབང་རྩོད་ལེན་གྱི་ལས་འགུལ་

དང་འབྲེལ་ཡོད་པ་རེད།	 ལས་འགུལ་འདི་དག་གི་དམིགས་ཡུལ་ནི་སྐྱེས་པ་དཀྱུས་མ་རྣམས་ཀྱི་

ཁེ་ཕན་ལ་དམིགས་ནས་སྤེལ་བ་ཡིན།	 སྐབས་དེར་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་

བྱས་ཏེ།	སོ་སོའ་ིདགོས་འདུན་དང་རེ་བ་བཏོན་ནས་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་བྱས་ཡོད་པ་

རེད།		བུད་མེད་ལ་འོས་ཤོག་གི་ཐོབ་ཐང་རག་པ་ནས་བཟུང༌།	བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་བྱེད་

མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཐབས་ལམ་མང་པོ་བརྟེན་ཏེ།	བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དང༌།	གདུག་རྩུབ་

གྱི་གཉའ་གནོན་འོག་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཞིབ་ཚགས་བྱས་ཏེ།	བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་

ཐང་རྩོད་ལེན་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱི་དམིགས་གཏད་བྱེད་ས་གཙོ་བོ་ཁག་ནི།	ཁྲིམས་ཀྱི་གཏན་ལ་

ཕབ་པའི་གནས་སྟངས་དང༌།	ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་སློབ་གསོ།	སྲིད་དོན་ཁྲོད་བུད་མེད་ཀྱི་འཐུས་མི་

དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པ་མ་ཟད།	ནང་ཁྱིམ་དྲག་སྤྱོད་དང༌།			འཁྲིག་སྤྱོད་བརྙས་བཅོས།	ཕོ་

མོ་བར་ལ་ལས་ཀ་དབྱེ་འབྱེད་བྱས་པ།	བཙན་གཡེམ་བྱེད་པ།	གཞང་བཙོང་གི་ལས་ཀ་བཅས་ལ་

ངོ་རྒོལ་དང༌།	ལས་ཀ་འདྲ་མཉམ་ལ་ཕོགས་ཐོབ་འདྲ་མཉམ་དགོས་བཅས་ཡིན།	

	 བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་བྱེད་པའི་བསམ་ཚུལ་སྟེ།	 ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་གྱིསའགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པ་དང༌།	ཕོ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་ལ་འདྲ་མཉམ་གྱི་བརྩི་བཀུར་

བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན།	 བསམ་ཚུལ་འདི་ནི་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་བསམ་བློ་ཁོ་ན་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།	 དེ་ནི་ནུབ་

ཕྱོགས་པའི་བསམ་བློ་ཁོ་ན་གཏན་ནས་མིན།	 	 དེང་སྐབས་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་

དང༌།	 བོད་མིའི་བསམ་བློར་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཤ	གས་རྐྱེན་ཞུགས་ཡོད་པ་སྨྲས་མ་

དགོས།	 དེ་བས་ནང་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལུགས་ལྟར་ན།	 ཕོ་མཆོག་མོ་དམན་གྱི་དབྱེ་འབྱེད་མེད་

ཆེད་བསྒྲིགས།

༣༦ ༣༧



པར།	སྡིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་ཞིང༌།།	དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྒྲུབ།།	རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་

སུ་འདུལ།།	 འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན།།	 ཞེས་པ་བཞིན་ཆོས་སྒྲུབ་ལ་ཕོ་མོའ་ིལུས་རྟེན་

གྱི་དབྱེ་འབྱེད་བྱས་མེད།	 ཡིན་ནའང་ཆོས་ལུགས་མི་སྣའི་ལག་ལེན་ཁྲོད་དུ་ཕོ་མོ་དབྱེ་འབྱེད་

ཀྱིས་ཕོ་མཆོག་མོ་དམན་གྱི་ལྟ་ཚུལ་ངན་པ་བོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཤ་དང་རུས་པའི་གསེང་དུ་གནས་

ཡོད།	 སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པས་ཐམས་ཅད་སྟོང་བ་ཉིད་དུ་འདོད་པ་དང༌།	 དེ་ལྟར་ཡིན་ཕྱིན་

འཇིག་རྟེན་གྱི་སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རྫོགས་འཕྲུལ་སྣང་ཡིན་པས་གྲལ་རིམ་དང༌།	 མི་རིགས་དབྱེ་

འབྱེད།	མཚན་རྟགས་ཀྱི་ཕོ་མོའ་ིདབྱེ་འབྱེད་ཀྱང་འཕྲུལ་སྣང་ཡིན་པ་མཐོང་ཐུབ།	མི་འདྲ་བ་མང་པོ་

གསར་བསྐྲུན་དང་ཡང་ན།	ཕྱི་རོལ་བཟོ་དབྱིབས་མི་འདྲ་བ་གཞིགས་ནས་རིན་ཐང་ཐག་གཅོད་བྱེད་

པའི་དོན་སྙིང་དེ་ཡང་སྙིང་བོ་མེད་པ་མཐོང་ཐུབ།	 དེང་རབས་ཀྱི་བསམ་བློ་བས་དེ་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་

བྱེད་ངེས་ཡིན།	དེ་ནི་སྲོལ་རྒྱུན་བསམ་བློ་ནི་མི་རིགས་ཤ་མདོག	ཕོ་མོ་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པར་བཟོ་

བ།འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་དུ་གནས་ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང༌།	 མི་ཚང་མ་

འདྲ་མཚུངས་ཀྱིཐོབ་ཐང་དང༌།		རང་དབང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུར་བགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་ཡོད།		བླ་

མ་དཔོན་པོས་དབང་བསྒྱུར་པའི་དོན་སྤྱི་ལ་དོན་སྙིང་མེད་པ་དང༌།	 བཀོལ་སྤྱོད་མེད་པའམཁྱེན་

དགོས་པ་ཡིན།	 དེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་གཉའ་གནོན་དང༌།	 གདུག་

རྩུབ།	དཀའ་ངལ་མྱོང་བཞིན་པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་ཡིན།	

	 བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་རིང་ལུགས་བོད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་དམ།	 བུད་མེད་ཐོབ་

ཐང་རྩོད་ལེན་རིང་ལུགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལ་ཁེ་ཕན་སྤྲོད་ཐུབ་དེ།	ཁྲིམས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་

པའི་གནས་སྟངས་དང༌།	ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་སློབ་གསོ།			སྲིད་དོན་ཁྲོད་བུད་མེད་ཀྱི་འཐུས་མིའི་

གོ་གནས།	 	ནང་ཁྱིམ་གྱི་དྲག་སྤྱོད་དང༌།	འཁྲིག་སྤྱོད་བརྙས་བཅོས།	ཕོ་མོ་བར་ལ་ལས་ཀ་དབྱེ་

འབྱེད་བྱས་པ།	བཙན་གཡེམ་བྱེད་པ།			གཞང་བཙོང་གི་ལས་ཀ		ལས་ཀ་འདྲ་མཉམ་ལ་ཕོགས་

ཐོབ་འདྲ་མཉམ་བཅས་ཀྱི་ཐད་ལ་ལེགས་ཕྱོགས་ཀྱི་ནུས་པ་བཏོན་ཐུབ།				

སྒྲོལ་མ།

༣༨ ༣༩



	 བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་རིང་ལུགས་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ།	 བོད་ཀྱི་སྤྱི་

ཚོགས་ནི་དུས་ཡུན་རིང་བོར་ནང་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཞིག་ཡིན་པས།	

བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་ནང་བ་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཤ	གས་ཞུགས་ཡོད་པ་སྨྲས་མ་དགོས།		བོན་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཡང་

ནུས་ཤ	གས་ལྡན་པའི་ངང་ནང་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དང་མཉམ་བསྲེས་བྱས་ཡོད་པས།	 བོན་

ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱིས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐག་བརྩོན་ལེན་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་

ཚུལ་ལ་ཤ	གས་རྐྱེན་ཞུགས་ཡོད་ངེས་ཡིན།		བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བུད་མེད་ལ་སྲིད་དོན་ཁྲོད་

གོ་གནས་རག་པ་ནི་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་	༡༩༦༢	ལོར་བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་བྱས་

རྗེས་བྱུང་བ་མ་ཟད།	གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་འབྱེད་ཀྱིས་ཆོལ་

ཁ་རེ་ནས་བུད་མེད་གཉིས་རེ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིར་འདེམས།		༡༩༩༢	ལོར་བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་

ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ཏེ་མི་མང་གིས་འོས་ཤོག་བླུགས་ཏེ་བུད་མེད་ལ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་

འོས་ཤོག་ཐོབ་ཡོད།		ཡིན་ན་འང་།	བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བུད་མེད་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་

པ་བཤད་ཕོད་པ་དང༌།	 ཐོབ་ཐང་མང་པོ་རྩོད་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེ།	 	 བོད་མི་ཞིག་དང་བུད་མེད་

ཐོབ་ཐང་བརྩོན་ལེན་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་ཡིན་ལུགས་ཚུལ་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་

ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་བྱེད་དགོས།		དེ་ནི་ཆེས་རླབས་ཆེ་བ་ཞིག་མ་ཡིན་ནའང༌།	མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

དུ་ཡིན་ལུགས་ཚུལ་དང་ལྡན་པའི་ལས་ཀ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌།	ང་ཚོ་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་དུ་སྤོབས་པ་སྐྱེས་

འོས་པའི་ལེ་ཚན་གསར་བ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན།	

	 བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་བུད་མེད་གང་མང་བྱུང་ཡོད།	 དཔེར་ན་

མ་གཅིག་ལབ་སྒྲོན་ནི་དུས་རབས་བཅུ་བའི་ནང་བོད་དུ་བྱུང་བའི་མཁས་མཛངས་གཉིས་ལྡན་གྱི་

བུད་མེད་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌།	 ཁོང་མོའ་ིམཚན་སྙན་ནི་གངས་ཅན་བོད་ཙམ་མ་ཡིན་པར༌།	 བལ་

ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་བཅས་ན་འབྲུག་ལྟར་གྲགས་ཡོད་པ་རེད།	ཁོ་མོས་སློབ་དཔོན་དུ་མ་བསྟེན་ནས་

མཁས་པའི་ཡང་རྩེ་སོན་པ་དང༌།	 མ་གཅིག་གིས་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་གསར་རྩོམ་མཛད་དེ་

ཆེད་བསྒྲིགས།

༣༨ ༣༩



དར་སྤེལ་ཆེ་ཆེར་མཛད།	སྤྱིར་གངས་ཅན་ཡུལ་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་ལུགས་བོད་དུ་དར་སྤེལ་བྱེད་

སྲོལ་ཤ	གས་ཆེན་ཡོད་པ་རེད།		མ་གཅིག་གིས་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་དར་སྤེལ་

མཛད་པ་ནི་བོད་རང་ནས་ས་སྐྱེས་རྡོ་སྐྱེས་གཞུང་ལུགས་གཏིང་ཟབ་མོ་ཞིག་རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་དར་

སྤེལ་དང༌།		རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ལ་བཀའ་ཆོས་གནང་བ་ཁོ་ན་དེ་ཡིན་ངེས།	མ་གཅིག་

རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་ཏེ།	དེང་སང་ཁར་ན་ཀྲ་ཁའི་མངའ་སྡེ་ཁོངས་ཀྱི་སྦེ་ལ་ཀོལ་པེལ་འཁྲིས་ཀྱི་་རི་བོ་

ཞིག་གི་སྟེང་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བ་ཐོ་པ་སྦ་ཀྲ་ཞེས་པ་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་

མཛད།	 ཁོང་གཉིས་ལ་བུ་གཉིས་དང་བུ་མོ་གཅིག་འཁྲུངས།	 མ་གཅིག་གིས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་

གྱི་མཚམས་ལ་བཞུགས་སྐབས།	 ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཐོ་པ་སྦ་ཀྲས་གསོ་སྐྱོང་གནང་བ་དང༌།	 ཁོ་མོས་

མཚམས་གྲོལ་རྗེས་ཁོ་མོས་ཕྲུ་གུ་གསོ་སྐྱོང་བྱས།	ཁོང་གི་སྐུ་ཟླ་ཐོ་པ་སྦ་ཀྲས་སྒོམ་གྱི་ཉམས་ལེན་

མཛད་དེ་ཁོང་གཉིས་རེས་མོས་ཕྲུ་གུ་གསོ་སྐྱོང་མཛད།		ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལོ་ན་ཆུང་དུས་ཨ་མ་དགོས་

གལ་ཆེ་བའི་སྐབས་སུ་མ་གཅིག་གིས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་མཛད་ཡོད་པ་དང༌།	ཕྲུ་གུ་རྣམས་ནར་

སོན་རྗེས་ཁོ་མོས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་ཆོས་སེམས་སྐོར་གྱི་སློབ་གསོ་སྤྲད་པ་དང༌།		ཁོང་མོའ་ིབུ་མོས་

གཅོད་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་རྒྱུད་འཛིན་གནང༌།	

	 མདོར་ན།	 མ་གཅིག་ལབ་སྒྲོན་ནི་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་ནང་བོད་དུ་བྱུང་བའི་མཁས་

གྲུབ་གཉིས་ལྡན་ཡིན་པ་རེད།	 བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་བརྩོན་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲུབ་ཆའི་

རྒྱུ་རྐྱེན་ཞིག་ཞིག་ནི།	 ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་རིམ་དང་འབྲེལ་ནས་གྲུབ་པ་ཡིན།	 གོང་དུ་

ནུབ་ཕྱོགས་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་བུད་མེད་ཐོབ་ཐང་བརྩོན་ལེན་སྐོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་ཙམ་བརྗོད་

པ་བཞིན།				རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་དང་འབྲེལ་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་

བྱུང་བ་ཡིན།	ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་རིམ་མི་འདྲ་བའི་ཁྲོད་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་བརྩོན་ལེན་གྱི་ལས་

འགུལ་ཀྱང་མི་འདྲ་བ་བྱུང་ཡོད་པ་དང༌།		བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གོ་སྐབས་བཟུང་ནས་

རང་ཉིད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཆེད་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།	 	 	 	 རང་རའི་བོད་ལ་མཚོན་

ནའང་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་

སྒྲོལ་མ།

༤༠ ༤༡



ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་དང་མཉམ་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་གནས་བབས་ལ་ཡང་འགྱུར་གང་བ་འཚམ་ཞིག་

བྱུང་ཡོད་པ་དེས།	 བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲུབ་ཆའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཞིག་

ནི།	 ས་དབྱིབས་གནས་སྟངས་དང་སྲིད་འཛིན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་མི་འདྲ་བ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་ཡོད་པ་

རེད།	བོད་ནི་ས་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་བོད་མི་རྣམས་ཁ་བཀྲམས་ནས་གནས་ཡོད་པ་དང༌།	བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་

ཡོངས་ནི་ཡོ་རོབ་ས་ཁུལ་ཡོངས་ལས་རྒྱ་ཆེ་པོ་ཡོད་པ་རེད།

ཆེད་བསྒྲིགས།

༤༠ ༤༡



ང་ནི་བཞི་ཆ་གཅིག་གི་བོད་པ་ཡིན།

“བསྟན་སྐྱིད་ཆུང་དུས་ནས་བློ་ཁོག་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་རེད།ཁོང་མོ་སྤྱི་ལོ་༡༩༥༠ཡས་མས་སུ་

ཀ་ལི་ཀ་ཀྲ་བྲལ་ནས་ཨ་རིའི་ནེའུ་ཡོག་གི་མཐོ་སློབ་ཅིག་ཏུ་སྨན་སྦྱོང་དུ་ཕྱིན། མོ་གནམ་ཐང་ནས་

ཆེད་བསྒྲིགས།



འགྲོ་ཁར་ང་དང་ཕ་ལགས་ངེད་གཉིས་ཡོངས་སུ་སེམས་ཡིད་ལས་འདས་སུ་འཇུག་སོང་།	 མོས་

མོ་ལ་ཞེ་སེམས་ཐག་པའི་ངེད་གཉིས་ལ་ལྟ་ཞོར།	སེམས་པ་སྐྱོ་མདོག་ལ་་་་་ང་ནི་འགྲིག་ཐག་ཆོག་

ཡིན་ཟེར་ཞོར་སོང་ཞིང་བྲལ་ཁར་མིག་ཆུ་ཐུག་པ་གཅིག་ཀྱང་མི་གཏོང་བས་མ་ཚད་་་་་པེ་པེ་་་་་

ཟེར་རྒྱུར་དགའ་སྤྲོ་ལྟ་བུ་ཁེངས་འདུག”

	

	 གོང་གི་དུམ་ཚན་འདི་ནི་ངའི་རྨོ་རྨོ་ཡི་ཨ་མས་མོའ་ིབུ་མོ་གཉིས་པ་དེ་ངའི་རྨོ་རྨོ་ལ་བཤད་

པའི་སྐད་ཆ་རེད།	ངའི་རྨོ་རྨོ་ནི་ཕུགས་བསམ་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཡང་།	ཕུགས་བསམ་

དེ་ངའི་ཡང་མེས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་དང་གཏན་ནས་འདྲ་ཡི་མེད།	 ངའི་ཡང་མེས་དགུང་ལོ་བཅོ་

བརྒྱད་སོན་སྐབས།	ཁོང་མོས་བཞོན་རྟ་དྲེལ་ཆུང་བཞོན་ནས་ལྷ་སར་བསྐྱོད་པ་རེད།	ལྷ་སར་ཁོང་

མོའ་ིཨ་ཕ་ཨེསེ་ཊྲཔེལོ་ལེགས་ལྡན་	 	 (S.	W.	 Laden	 la,)	ཡོད་སར་ཕྱིན།	སྐབས་དེར་ཕ་

མེས་ལེགས་ལྡན་ཁོང་ནི་༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའི་འཛིན་སྐྱོང་འོག་གི་ཉེན་རྟོག་འགོ་

དཔོན་ཡིན།	

	 སྤྱིར་ངའི་ཡང་མེས་ཁོང་ནི་སྤྱི་ལོ་	༡༩༠༥	ལོར་བཀའ་བློན་སྤུག་ནས་སྐྱེས་ཤིང།	དེ་གར་

སློབ་གྲྭར་འགྲིམ་ཞིང་།	ལག་རྩེ་སྤོ་ལོ་དང་ལྦོ་ཡི་ལིན་	(violin)	རོལ་ཆ་སྦྱོང་སྐལ་ལྡན་ཡོད།	ངའི་

ཡང་མེས་ཀྱིས་མོའ་ིཨ་ཕའི་འདོད་པ་བཞིན་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་བྱས།	སྐབས་དེར་མཚོན་ན་བུད་

མེད་ཅིག་གིས་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་ནི་རྒྱུན་ལྡན་ཞིག་མིན།	ཁོང་མོ་ནི་སློབ་སྦྱོང་ལ་ཧུར་བརྩོན་ཆེ་ཞིང་

སློབ་ཚན་མ་ལུས་པར་སྤྲོ་སེམས་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན།	

	 དེ་མཚུངས་སུ་ངའི་རྨོ་རྨོའང་མོའ་ིཨ་མ་བཞིན་ཕུན་སུམ་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་

མོད།	དེ་བས་གོམ་གང་གིས་མདུན་དུ་སྤོས་ནས།	ས་ཆེན་ཨེ་ཤ་ཡ་དང་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་བརྒལ་ནས་

ཨ་མེ་རི་ཁ་ལ་ཕྱིན།	 རྡལ་ཇེ་གླིང་ནས་སྐྱེས་ཤིང་མཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་ཁོང་ནི་ཨ་རི་རུ་སྨན་གྱི་

སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དུ་ཕྱིན་མཁན་བོད་མི་དང་བོ་དེ་ཆགས་ཡོད།	སྤྲོ་སེམས་ཆེན་པོ་དང་གསོན་ཤ	གས་

ཆེད་བསྒྲིགས།

༤༣



རྒྱས་པ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་གཉིས་ཁོ་ནས་ཁོང་མོ་ཡོངས་སུ་འགྲེལ་ཐུབ་ངེས་ཡིན་ལ།	ཡང་ཁོང་

མོར་མཚོན་ན།	ཨ་རི་ནི་འཛམ་གླིང་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་བྱེད་ཀྱི་མེ་ལོང་ལྟ་བུ་གྱུར་ཡོད།	

	 ནེའུ་ཡོག་གི་་པར་ནར་ཊི་	 (Barnard	 College)	 དང་རིམ་གྱི་ཀ་ལིམ་པི་	

(Columbia	)	སྨན་སློབ་ནས་སྨན་གྱི་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཤིང་།	ཡང་སློབ་གླིང་དེ་ག་རང་ནས་ནེའུ་

ཇེ་སི་ནས་ཡིན་པའི་ཨ་རི་བ་ཁོང་མོ་ཚེ་གཅིག་སྐྱ་ཡ་དང་འཕྲད་པ་རེད།		རིམ་གྱི་མཚོ་དམག་གི་

སྨན་པར་གྱུར་པའི་ཁོང་གཉིས་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ལྟ་སྐོར་ཏུ་མཉམ་བསྐྱོད་གནང་བ་

མ་ཟད།	བལ་ཡུལ་ཏུ་ཞི་བའི་དམག་སྡེ་ཡི་གྲས་སུ་སོང་།			ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ནེའུ་ཇེར་སེ་ནས་ཀ་ལི་

ཧྥེ་ནེ་རུ་གནས་སྤོར་གྱི་ཁྱིམ་གཞིས་བཅས་ཤིང་ཕྲུ་གུ་བཞི་བྱུང་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་ཆེ་ཤོས་གཉིས་པ་དེ་

ད་ལྟའི་ངའི་ཨ་མ་ལགས་རེད།	དེ་ལྟར་ངའི་ཨ་མ་དང་མོའ་ིསྤུན་མཆེན་རྣམས་ནི་ངེད་མི་ཚང་འདིའི་

ཕྱེད་བོད་མི་རུ་གྱུར།	

	 ངའི་ཨ་མའི་ཤ་གསེང་དུ་འང་མོའ་ིཨ་མ་དང་དེའི་ཨ་མར་ལྡན་པའི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཕུན་སེམས་

དེ་རིགས་རང་ཆས་སུ་གྲུབ་ཐོག་སྐད་གྲགས་ཅན་གྱི་པིརིནསེཀྲོན་	 (Princeton	 )	 ནས་སློབ་

མཐར་ཕྱིན་རྗེས།	 རྩོམ་པ་པོ་ཞིག་ཆགས་འདུན་ཡོད་པའི་མོ་རང་གཅིག་པུ་འཛམ་གླིང་གང་སར་

ལྟ་སྐོར་དུ་བསྐྱོད།	 ཁོང་མོ་རང་གི་ས་རྒྱུས་ཆུ་རྒྱུས་ཆེ་བའི་ཨ་རི་བཞག་ནས་འཚོ་གནས་གསར་

བ་ཞིག་འཚོལ་ཏུ་ཕྱིན།	ཁོང་མོ་སླར་རྒྱ་གར་རྡར་ཇེར་གླིང་དུ་ཕྱིན་ནས་ཡང་མེས་དང་ལྷན་དུ་ཡུན་

རིང་བཞུགས་ཞོར།	དེ་གར་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་སྦྱོང་གི་ལས་ལ་བཞུགས།	རྗེས་སུ་ཉི་ཧོང་གཙུག་ལག་

སློབ་གླིང་ཞིག་གི་སློབ་དཔོན་གྱི་ཕྱག་ལས་གནང་ཞིང་དེ་ནས་ཨ་རི་བ་ཡིན་པའི་ངའི་ཕ་ལགས་

དང་ཁ་འཕྲད་ཅིང་།	ང་དང་ངའི་ནུ་བོ་ངེད་གཉིས་ཉི་ཧོང་གི་རྒྱལ་ས་ཁྲོ་ཁོཡ་ནས་སྐྱེས།	དེ་ལྟར་ང་

དང་ངའི་ཤ་གཉེན་རྣམས་ངེད་མི་ཚང་འདིའི་བཞི་ཆ་གཅིག་གི་བོད་མི་རུ་གྱུར་བ་རེད།	

	 ངའི་ཨ་མའི་བརྩོན་སེམས་ལ་དུས་བརྟན་དུ་གྱུར་བ་འགྲོ་མ་མྱོང་ཟེར།	 སྔོན་འགྲོ་སློབ་གྲྭ་

ནས་ད་ལྟའི་བར་ཁོང་མོ་གང་བྱས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་མོའ་ིལོ་ཚད་ལས་འགོངས་པ་ཤ་སྟག་

སྒྲོལ་མ།

༤༤ ༤༥



ཡིན་སྐད་ལ།	 ཁོང་མོ་ལ་དམིགས་བསིལ་སྐད་ཡིག་གི་རྩལ་ཁྱད་པར་ཅིག་ཡོད་འདུག་ཁོང་མོས་

དབྱིན་ཇི་མ་སྐད་ཀྱི་སྟེང་།	 ཧྥ་རིན་ཆི་དང་སིཔན་ནིཤི།	 ཉི་ཧོང་གི་སྐད་ཏོག་ཙམ་སྐྱོན་ཤེས་པ་

བཅས།	 སྐད་ཡིག་སྣ་མང་གི་རྨང་གཞི་ཡོད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་འོག	 ཁོང་མོས་རྩོམ་པ་པོ་རོའ་ན་ཌོ་

ཨ་རན་ན	 (Reinaldo	 Arenas)	 ཡི་བརྩམས་སྒྲུང་	 ༼རྒྱ་སེ་རྙིང་བ༽	 (Old	 Rosa)	

ཞེས་པ་དབྱིན་བསྒྱུར་བྱས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དེ་ནི་ཁོང་མོའ་ིབརྩམས་ཆོས་ཐོག་པ་དེ་ཆགས་ཡོད་ལ།		

སློབ་དཔོན་གྱི་ལས་ཞོར་ཏུ་མོས་དུས་རྒྱུན་མོ་རང་ཉིད་ཨེ་ཤ་ཡའི་ཡུལ་ལུང་གང་སར་སོང་བའི་

མྱོང་ཚོར་ཟིན་བྲིས་ཕབས་རྒྱུ་གཙོས།	 ཁོང་མོས་མོའ་ིཁྲག་རྒྱུན་གྱི་ཤས་གཅིག་བོད་པ་ཡིན་པའི་

འདུ་ཤེས་ཀྱིས་སམ།	སྟབས་བདེ་ཡི་བཤད་ན།		བར་ལམ་	༼ཨ་རི་བའི་གཡུ་འབྲུག་ཚོ་༽	ཞེས་

མོ་རང་ཉིད་བོད་མི་ཨ་རི་བ་ཞིག་པའི་མཉམ་མྱོང་གཙོར་བཟུང་བྱས་ནས་བརྩམས་སྒྲུང་ཞིག་པར་

བསྐྲུན་གནང་ཞིང་།	དུས་རྒྱུས་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་རིགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཀྱང་ལེན་གང་

ཐུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	

	 ངའི་ཡང་མེས་དང་རྨོ་རྨོ།	 དེའི་བུ་མོའང་ངའི་ཨ་མ་བཅས་ཀྱི་བརྩོན་སེམས་དེ་ང་ལའང་

རྒྱུད་སྤྲོད་གནང་ཡོད་ཅེས་བཤད་ཆོག་པར་གྱིས།	 ངས་ང་དང་ངའི་དམིགས་འདུན་མངོན་འགྱུར་

ཡོང་ཐུབ་ལ་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་བྱས་ཐོག་ངའི་རྩ་བའི་ཤས་གཅིག་བོད་མི་ཡིན་པའང་བརྗེད་

མེད་དྲན་བསྐུལ་དང་།	 དྲན་བསྐུལ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག་པའི་བསམ་བློ་ཞིག་གིས་ང་རང་ལོ་འདིའི་

དབྱར་ཁའི་གུང་སེང་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོང་ཞིང་།	 བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེ་ནས་དང་བླང་དགེ་

རྒན་བྱས།	

	 རྡ་རིམ་ས་ལར་སླེབས་རྗེས།	ས་ཁུལ་འདི་སྐྱིད་སྣང་དོད་པོ་ཞིག་དང་རང་གི་གང་ལྕོགས་

ཀྱི་ལས་ལ་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བྱས་ཁུལ་ཡིན་མོད།	 ས་འདི་དང་འབྲེལ་ཐག་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་

ཚོར་སྣང་དེ་ང་ལ་དེ་མུར་བྱུང་མ་སོང་།	དེ་ནི་ངས་ང་བོད་མིའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཤེས་པ་ག་

ལ་ཡིན།	ང་རང་ལོ་ན་གསུམ་བཞི་ཡིན་པའི་སྐབས་ཐོག་ནས་རྡ་ཇེར་གླིང་དུ་བོད་མི་ཡིན་པའི་ངའི་

ཆེད་བསྒྲིགས།

༤༤ ༤༥



ཤ་གཉེན་ཚོར་ང་དང་ངའི་ནུ་བོ་གུང་སེང་ནམ་བྱུང་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་གཏོང་གི་ཡོད་མོད།	ཉི་ཧོང་གི་

ཨ་རི་བའི་མིང་ཐོག་ནས་འཚར་ཅིང་ཆེར་ལོངས་པའི་ང་ལ་མཚོན་ན།	ངའི་རྒྱུད་དུ་ཉི་ཧོང་བའི་ཡུལ་

གོམས་གཤིས་ལུགས་དང་ཨ་རི་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོ་རྟགས་དེ་སྲ་བརྟན་དུ་གྲུབ་འདུག་ཡིན་ནའང་

རྡ་རིམ་ས་ལ་ནས་བོད་མི་དང་འགྲོགས་འདྲིས་ཇེ་ཟབ་ཏུ་སོང་བ་མཉམ་དུ།	ང་དང་ཁོང་ཚོའི་བར་ན་

མི་ཚེ་ཡི་རིན་ཐང་འཛིན་ཕྱོགས་དང་བསམ་བློའ་ིཁྱེར་ཕྱོགས་གང་འཚམ་ཞིག་གཅིག་མཚུངས་སུ་

གྲུབ་པ་དང་།	བོད་མའི་ཡིན་པའི་ངའི་ཕ་མེས་ཡང་མེས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ལ་གོ་རྟོགས་ཇེ་གསལ་ཏུ་

ཆས་སོང་།	

	 ཨི་རིར་ཡོད་པའི་ཤ་གཉེན་དང་།	ཉི་ཧོང་དུ་ཡོད་པའི་གྲོགས་གྲོགས་མོ་ཚོ།	མ་ཟད་འདི་

གའི་མི་གང་མང་ཞིག་གིས་་་ངས་རང་གི་ཟླ་ངོ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀའི་རིང་གི་དབྱར་གནང་གི་གུང་

སེང་འདི་ནས་གཏོང་དོན་ཅི་ཡིན་ཞེས་དྲི་བས་དེད།	 སྐབས་ཐོག་དེར་ངས་དེ་སྔོན་ནས་བོད་ཀྱི་

བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཁག་ལ་གོ་ཐོས་ཅུང་ཟད་ཡོད་རབས་དང་དེའི་དབང་གིས་ལས་

ཁུངས་འདི་ནས་དང་ཞབས་བྱེད་འདུན་སྐྱེས་ཞེས་ལན་ཐུང་ངུ་ཞིག་གིས་འགྲིག་པ་བྱས་ཀྱི་ཡོད།	

	 བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་དཔེ་ཁྲིད་དང་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་

ལས་ཀ་བྱེད་ཞོར།	 གཡས་གཡོན་གྱི་མི་ཚོར་འབྲེལ་གཏུགས་དང་ཁ་བརྡ་ལན་མང་བྱས་མཐར།	

བོད་མི་་་་་་ངས་ང་ཁོང་ཚོར་དང་འབྲེལ་བ་ཟབ་མོ་ཞིག་ཡོད་པའི་ཚོར་ཤ	གས་དེ་དྲག་ཏུ་སོང་།		བོད་

མི་་་་་སུ་ཚོ་རང་གི་ཕ་སར་ལོག་མ་ཐུབ་ཅིང་།	ས་མཐར་ཅིག་གི་ནང་མི་བུ་ཕྲུག་སྐྱེས་ཤིང་།	བུ་ཕྲུག་

་་་་སུ་ཚོས་རང་གི་ཕ་མ་ཆེས་དང་སའི་གངས་དཀར་དབུ་ཞྭ་ཅན་གྱི་རི་རྒྱུད་དང་།	ཤག་ཤག་ལྷུན་

གྱིས་རྒྱུག་པའི་གཙང་བོ་དེ་མཐོང་མ་མྱོང་ཨང་།	

	 དེ་ལྟར་རྡ་སའི་བོད་མིའི་ཚོས་མུ་མཐུད།	རང་དབང་གི་འཚོ་བསྡོད་དང་རང་གིས་བདག་

གར་བཟུང་ཆོག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་བསྐྱར་གསོ་བྱུང་སླད་དུ་འབད་འབངས་གནང་བའི་བྱེད་བབ་

འདིས།	 རང་གི་ངོས་ནས་བོད་དང་བོད་ཀྱི་ཕ་མེས་ཀྱི་ཤ	ལ་བཞག་གཅེས་འཛིན་ལས་ལ་ཕན་ལ་

ལས་དོན་ཕྲན་ཚེགས་གང་ཐུབ་ལ་འབད་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུ་བསྐུལ་མ་ཐེབས་སོང་།		

སྒྲོལ་མ།

༤༦ ༤༧



	 ངའང་ངའི་ཨ་མ་དང་།	ཨ་མའང་མོའ་ིཨ་མ་དང།	ཨ་མ་དེའང་མོའ་ིཨ་མ་བཞིན།	འགྲུལ་

བཞུད་ཅིག་གི་རྡོག་མགོ་ཐོན་ནས་སོ་སོས་འཇིག་རྟེན་ལ་ངོས་འཛིན་དང་རང་གི་དམིགས་པ་

མངོན་འགྱུར་གནང་ཐབས་བྱེད་སྲོལ་ཡོད་པ་བཞིན།	ངས་ཀྱང་ཁ་མིག་གི་མདུན་དུ་ཡོད་པའི་འཚོ་

གནས་རྙིང་བ་རྒྱབ་སྐྱུར་གྱིས་འགྲུལ་བཞུད་ཅིག་གི་འགོ་རྩོམ་གྱི་རང་ལ་རན་པའི་མི་ཚེ་ཞིག་གི་སྣེ་

སྣ་ཁྲིད་འདོད་ཡོད་ཀྱང་།	ཁ་ཐག་ཉེ་རྒྱང་དང་ས་ཕྱོགས་གང་དུ་ཕྱིན་མིན།	ཆེད་སྦྱོང་གང་བྱེད།	ཐག་

ཆོད་གང་བྱེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ངེད་ཚང་གི་བུད་མེད་འདི་དག་གིས་བོད་དང་འབྲེལ་ཐག་བཅད་མེད་

པ་ནི་དེང་གི་ངའི་ཡིད་སྨོན་སྐྱེས་ཡུལ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ།	 ཆད་མེད་པ་བཞིན་མུ་མཐུད་རྒྱུན་བསྲིངས་

འདོད་པའི་ངས་འདི་ནི་རྒྱུན་སྐུད་འདི་རྩ་ཆེན་དང་།	 ང་དང་བོད་དམ་ཏུ་སྤྲེལ་ཏུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ན་

འདོད།	ཅིག་ཤོས་དེ་ནི་བཅད་དང་ཆད་པའི་སྐད་ཆ་མིན་པར་འདོར་ཏུ་མེད་པའི་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆ་ཤས་

ཤིག་ཡིན་ལོས་ཆེ།	

	སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཨ་རི་བས་ང་ནི་ག་ས་ག་བ་ནས་ཡིན་ཞེས་ལབ་སྲོལ་ཡོད་པ་བཞིན།	ཨ་རི་ནི་དེ་ལྟར་

མི་རིགས་དང་ཡུལ་ལུང་།	ཐ་ན་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ཀྱང་སྣ་མང་མཉམ་འདྲེས་གནང་སའི་

རྒྱབ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་མོད།	བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ལ་མྱོང་གོམས་དང་གོ་རྟོགས་ཡོད་མེད་ལ་

མ་ལྟོས་པར།	རང་ཉིད་བོད་མི་ཞིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་རེབ་དེའང་གསུབ་ཐབས་མེད་ལ།	ཅིག་ཤོས་འདི་

ནི་ཕ་མེས་ཀྱིས་ང་ལ་གནང་བའི་ཤ	ལ་བཞག་ནོར་སྐལ་ཡང་ཡིན་སྲིད།		

	 སང་ལོ་ཡི་དབྱར་གནང་གི་གུང་སང་སྐོར་ལ་བསམ་བློ་ཞིག་གཏོང་ཚེ།	 ང་སླར་ཡང་རྡ་ས་ལས་

ལྷག་ཅིག་འགྲོ་ས་དང་སོང་ནས་ལས་རྒྱུ་ཞིག་མེད་པ་ལྟ་བུ་སེམས་ཚོར་བྱུང་།	ཉི་ཧོང་ནི་ངའི་ཕྱིར་

ལོག་སའི་ཁྱིམ་གཞིས་ཡིན་མོད།	 བོད་མི་དང་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་འདྲིས་གཤིབ་ལས་བྱུང་

བའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་ལ།	 བོད་མིའང་ངའི་ཞེ་སེམས་ཆགས་སའི་ནང་ཚང་ཞིག་ཡིན་སྣང་འཆར་གི་

འདུག །	

ཆེད་བསྒྲིགས།

༤༦ ༤༧



སྒྲ་སྒྱུར་མའི་མཆན: 

༼རྩོམ་འདི་བུ་མོ་་སོ་ཧྥེ་བསྟན་འཛིན་སི་ལེ་ཌེ་ལགས་ཀྱིས་བྲིས་པ་དང་། ཁོང་མོ་ད་ཆ་རང་

ལོ་བཅུ་དྲུག་རེད་འདུག་ལ།

༼རྩོམ་འདི་བུ་མོ་་སོ་ཧྥེ་བསྟན་འཛིན་སི་ལེ་ཌེ་ལགས་ཀྱིས་བྲིས་པ་དང་།

ལོ་བཅུ་དྲུག་རེད་འདུག་ལ།

༼རྩོམ་འདི་བུ་མོ་་སོ་ཧྥེ་བསྟན་འཛིན་སི་ལེ་ཌེ་ལགས་ཀྱིས་བྲིས་པ་དང་།

ཁ་ཉིན་མོ་རང་སློབ་གྲྭའི་དབྱར་གནང་སྐབས་འདི་ག་རྡ་སར་ཡོང་

བ་དང་འབྲེལ། སྐབས་དེར་མོས་ངེད་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཟླ་གཅིག་རིང་དང་བླངས་ལས་

ཞབས་གནང་ཞིང་། འགྲོ་ཁར་མོ་རང་གི་མྱོང་སྣང་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོམ་འདི་བཞག་ནས་ཕྱིན་

སོང།			ངས་རྩོམ་ཡིག་འདིས་དེང་སྐབས་རང་ཉིད་བོད་མི་ཡིན་པར་སྒྲུབ་རྒྱུར་རྒྱུར་རྒྱུ ཤར་ཤར་ གས་རྒྱག་མཁན་

དང་། ཡང་ན་བོད་གྲལ་ནས་ཐོན་དེ་གཞན་རྫུས་བྱ་རྒྱུར་སྤྲོ་སྣང་ཅན་གང་ཡིན་རུང་།

ངས་རྩོམ་ཡིག་འདིས་དེང་སྐབས་རང་ཉིད་བོད་མི་ཡིན་པར་སྒྲུབ་

ཡང་ན་བོད་གྲལ་ནས་ཐོན་དེ་གཞན་རྫུས་བྱ་རྒྱུར་སྤྲོ་སྣང་ཅན་གང་ཡིན་རུང་།

ངས་རྩོམ་ཡིག་འདིས་དེང་སྐབས་རང་ཉིད་བོད་མི་ཡིན་པར་སྒྲུབ་

	 	 	 སེམས་

ཚོར་དང་ལོ་རྒྱུས་གཞི་གཅིག་དུ་སྤྲེལ་ཐུབ་མཁན་གྱི་གསམ་ཚུལ་འདི་ཚོར་ལྟ་རིན་ཡོད་པར་

མཐོང་ནས་བསྒྱུར་བ་ལགས༽

སྒྲོལ་མ།

༤༨



ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་མེད་པའི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་

དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཤིག

རྩོམ་པ་པོ་བསྟན་འཛིན་དཔལ་སྐྱིད་དང་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད།

ལོ་ངོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་སྔོན་ལ།	བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཅན་ནེ་གྲོང་ཁྱེར་

དུ་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཚོར་ཤ	གས་རྣོ་རུ་གཏོང་བའི་ཟབ་སྦྱོང་

ཞིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་རེད།	 བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་དང་མཉམ་ལས་བྱེད་མཁན་གྱི་མ་རྡི་ར་སི་

བོད་རིགས་སློབ་མའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཕོ་གསར་ཉམས་དོད་པོ་དེས་ཟབ་སྦྱོང་གི་

སྔོན་དུ་དྲི་བ་འདི་འདྲ་ཞིག་བཏང་བ་རེད།	“སློབ་ཕྲུག་བུ་མོ་ཚོས་ཟབ་སྦྱོང་ལ་ཕྱུ་བ་གྱོན་དགོས་ཀྱི་

རེད་དམ།”	ཞེས་དྲི་བ་བཏང་།	བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་དེས་ཁོ་ལ་དྲི་བ་དེ་ག་རང་ཕྱིར་

བཏང་།	 “སློབ་ཕྲུག་བུ་ཚོས་ཟབ་སྦྱོང་ལ་ཕྱུ་བ་གྱོན་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ།”	 ཞེས་དྲིས་པར།	 སློབ་

ཆེད་བསྒྲིགས།



ཕྲུག་མགོ་ཁྲིད་དེས།	 བུ་ཚོས་ཕྱུ་བ་གྱོན་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ལན་བཏབ་ཚེ།	 ལས་བྱེད་དེས།	

འོ་ན།	སློབ་ཕྲུག་བུ་མོ་ཚོས་ཀྱང་ཕྱུ་བ་གྱོན་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ལན་བཏབ།	ཅན་ནེ་ལ་བཀོད་

སྒྲིབ་བྱས་པའི་ཟབ་སྦྱོང་འདི་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་གང་སར་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་

ཟབ་སྦྱོང་ཁག་མང་པོའ་ིནང་གི་གཅིག་རེད།	ཟབ་སྦྱོང་འདིའི་རིགས་བཀོད་སྒྲིག་ཞུ་མཁན་གྱི་ལས་

བྱེད་དང་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚང་མར་མིག་རྒྱ་བསྐྱེད་པའི་ཉམས་མྱོང་ཞིག་

ཆགས་ཡོད།	ཟབ་སྦྱོང་མགོ་བཙུགས་མཚམས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་པ་མང་ཆེ་བས་གདེང་ཚོད་ལྡན་

པའི་སྒོ་ནས་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་ཡིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་བཏོན།	 དེ་ནས་འཛུལ་

ཞུགས་པ་ཚོར་གྲངས་ཀའི་མཚུངས་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ནས་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་ཡིན་མིན་གྱི་སྐད་ཆ་འདི་

ལྟར་དྲིས།	བཙན་བྱོལ་བོད་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོའི་ནང་དུ་ཕོ་མོའ་ིགྲངས་ཚད་དང་།	བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་བཀའ་བློན་ནང་དུ་ཕོ་མོའ་ིགྲངས་ཚད་མཚུངས་

བསྡུར།	ད་དུང་ཁོང་ཚོའི་རང་ཁྱིམ་གྱི་འཚོ་བ་འི་ནང་ཕ་མ་གཉིས་དང་།	ཇོ་ཇོ་དང་ཨ་ཅག་གཉིས་

ཀྱི་དབར་གཤིབ་བསྡུར་བྱས་ཚེ་གནས་བབ་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་མཚུངས་བསྡུར་བྱེད་དུ་བཅུག	

དཔེ་མཚོན་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་བུད་མེད་ཚོས་བུ་ལས་ལས་ཀ་མང་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་མཇུག་

འབྲས་ཐོན་ཀྱང་།	 ཕོ་གསར་ཁག་ཅིག་གིས་བུད་མེད་ཚོ་བཟའ་བཏུང་གཡོ་སྦྱོར་དང་གཙང་སྦྲ་

བྱེད་རྒྱུ་སྤྲོ་སྣང་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་ཞེས་པའི་དྲི་བ་བཏོན་ཚེ།	བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ཚོ་ལས་

རིགས་དེ་དག་སྒྲུབ་རྒྱུར་སྤྲོ་སྣང་མེད་པའི་སྡོམ་ཚིག་བཀོད་པས།	 དེར་འདུས་ཀྱི་ཕོ་གསར་ཚོས་

སེམས་ལ་ཐེ་ཚོམ་བསླངས་བ་འདྲ།	གྲངས་ཀྱི་མཚུངས་བསྡུར་དང་བསམ་ཕྱོགས་འདི་དག་གི་སྒང་

ལ་བསམ་གཞིགས་ནན་མོ་བྱས་རྗེས་སུ་ཁོང་ཚོའི་བསམ་བློར་སྒུལ་ཤ	གས་ཏོག་ཙམ་ཐེབས་ཏེ།	

རང་གི་མྱོང་གོམས་ཀྱི་དོན་དག་ལ་གཞིགས་ཚེ།	 ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕལ་ཆེར་ཕོ་མོ་འདྲ་

མཉམ་མེད་པ་འདྲ་ཞེས་པའི་བསམ་ཚུལ་བཏོན།

	 བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་རྩོམ་ཡིག་གི་བརྗོད་

དོན་གཙོ་བོ་མིན།	 ང་ཚོས་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་མེད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་

སྒྲོལ་མ།

༥༠ ༥༡



གྱི་ཡོད།	 དངོས་འབྲེལ་ཐོག་དེང་གི་དུས་སུ་མིའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕོ་མོ་དབྱེ་འབྱེད་

ཀྱི་ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནུས་པ་དངོས་མ་དེར་ཚད་བཀག་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད།	 འོན་ཀྱང་།	 ད་ལྟའི་དུས་སུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་

སྟོབས་གོང་འཕེལ་གཏོང་བའི་སྲིད་ཇུས་གཉོམ་པོ་ཞིག་གིས་བཀག་ཏེ།	 ཐ་ན་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་

ནང་དུ་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་མིན་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད།	ད་ལྟའི་བོད་

པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་མིན་པའི་གནས་བབ་ནི་ཉེན་ཚབས་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཞིག་

ཡིན་པས།	བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་པ་གོང་འཕེལ་གཏོང་བར་འབྲས་བུ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཐོན་ཐུབ་ཆེད།	ཆ་

འཇོག་བྱེད་འོས་བའི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེར་

ཡོད།	དོན་དག་འདི་ནི་ང་ཚོའི་རྩོམ་ཡིག་གི་བརྗོད་དོན་ཡང་ཡིན།

	 ངེད་གཉིས་ཀྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤ	གས་གོང་འཕེལ་ལ་ཕན་པའི་སྲིད་ཇུས་བསྐྱར་

ཞིབ་དགོས་པའི་གྲོས་འགོ་འདི་ལྟར་འདོན་གྱི་ཡོད།	 སྲིད་ཇུས་འདིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ནང་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་མང་དུ་གཏོང་བ།	 སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཚོར་

ཤགས་རྣོ་བའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་བསྐྲུན་རྒྱུ།	 ཚན་རིག་ལག་རྩལ་སློབ་སྦྱོང་སྡེ་ཁག་ཏུ་བུད་མེད་ཀྱི་

ཁ་གྲངས་སྤར་བ།	 བུད་མེད་ཚོར་དམིགས་བསལ་སློབ་ཡོན་སྤྲོད་རྒྱུ།	 ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཚོར་

ཤགས་རྣོ་རུ་གཏོང་བའི་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་རྒྱུ།	བུད་མེད་ཚོས་མྱོང་བཞིན་པའི་རྩུབ་སྤྱོད་ཁག་རྩ་མེད་

བཟོ་ཐབས་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་དགོས།

	 ༢༠༠༩་	 ལོའ་ིགནས་བབས་གཞིར་བཞག་ན།	 བུད་མེད་ཚོས་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་དབང་ཆ་ཅན་གྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་བརྒྱ་ཆ་༣་མ་གཏོགས་ཟིན་གྱི་མེད།	

རོབ་རྩིས་ལྟར་ན།	 སློབ་མཐར་སོན་པ་དང་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིགས་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་ཞབས་ལ་

འཛུལ་བའི་ཕོ་མོའ་ིགྲངས་ཀ་འདྲ་མཉམ་ཡིན་ཡང་།	གཞིས་མགོ་ནས་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེའི་དབར་

གྱི་གོ་ས་དག་ཅིའི་ཕྱིར་སྐྱེས་བ་ཚོས་འཇུས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།

ཆེད་བསྒྲིགས།

༥༠ ༥༡



	 བོད་ཀྱི་མཛངས་མ་རྣམས།	ད་ལྟའི་དུས་སུ་འཚར་ལོངས་འབྱུང་བཞིན་པའི་བོད་པའི་བུད་

མེད་ཚོས་མིག་དཔེར་ལྟ་འོས་པའི་བུད་མེད་འཇོན་ནུས་ལྡན་པ་ཁྱུ་གཅིག་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་རེད།	

སྒྱུ་རྩལ་དང་གསར་འགོད་ལས་རིགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་འཇམ་དབྱངས་སྐྱིད་དང་སྡོམ་པ་ཚེ་རིང་

དབང་མོ།	 ཚེ་རིང་འོད་ཟེར་ཡོད་ལ།	 ཁོང་ཚོ་ནི་མི་རབས་ཤིག་གི་འབོད་སྒྲ་ཡིན།	ཤེས་ཡོན་གྱི་

ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཨ་མ་རྗེ་བཙུན་པདྨ་དང་བུ་མོ་ཚེ་རིེང་ཡོད།	 ལས་འགུལ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲང་

བདེན་ཐད་ནས་བཀྲས་མཐོང་ལྷ་སྒྲོན་དང་བློ་བཟང་རབ་རྒྱས་ཡོད།	 ཆབ་སྲིད་ར་བའི་ནང་དུ་བདེ་

སྐྱིད་ཆོས་དབྱིངས་དང་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན།	ཤར་གླིང་ཟླ་སྒྲོན་ཡོད།	ཤེས་རིག་སྡེ་ཁག་ཏུ་

བཀྲ་ཤིས་རབ་རྒྱལ་དང་གཡུ་དྲུག་མཚོ་མོ་བཅས་ཡོད་ཀྱང་།	 གྲངས་ཀ་ཉུང་ཉུང་རེད།	 སློབ་གྲྭ་

ཁག་ཏུ།	བུ་མོ་ཚོ་ནི་བུ་ལས་གུས་བརྩི་དང་ལེན་དང་།	ཁ་ཁུ་སིམ་པོ།	ཡ་ལན་མི་སློག་པ།	ལས་

ལ་ལྡེམ་མྱུར་ཆེ་བའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	 དར་མའི་དུས་སུ་ང་ཚོར་སྤྱོད་ལམ་གྱི་ཚད་གཞི་མི་འདྲ་

བ་ཞིག་ཚང་དགོས་པ་མ་ཟད།	སྤྱི་ཚོགས་དང་རིག་གཞུང་།	ནང་མིའི་འགན་འཁྲི་བཅས་ཀྱང་ཚད་

ལྡན་དགོས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	 ཚད་གཞི་ཉིས་བརྩེགས་དེར་ང་ཚོས་ངོས་ནས་

དོགས་སློང་མེད་པར་མགོ་བོ་སྒུར་ནས་བསྡད་ཡོད།	བུད་མེད་ཅིག་གིས་དུ་ཆང་ལོངས་སྤྱོད་བྱེད་

པ་དེ།	ཅིའི་ཕྱིར་ཧ་ལས་ཧོན་འཐོར་དགོས་བའི་གནད་དོན་ཞིག་རེད།	གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོང་གི་

ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ནང་དུ་བུད་མེད་གཅིག་པུས་བོད་ཆས་གྱོན་པ་ཏེ་རྒྱུན་ལྡན་དང་རིག་གཞུང་

གི་ངོ་བོ་མཚོན་བྱེད་ཅིག་ཏུ་བརྩི་བཞིན་ཡོད།	ཅིའི་ཕྱིར་སྐྱེས་པ་ཚོས་བོད་ཆས་གྱོན་མི་དགོས་པ་

རེད།	ད་ལྟའི་དུས་དང་ལོ་ཟླ་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་བསྟན་འཛིན་སྒང་གི་དོན་རྐྱེན་དེ་བྱུང་བ་རེད།

	 དེང་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ར་བ་ལས་ཐོན་པའི་བོད་ཀྱི་མཁས་དབང་ཆེས་ཐོག་མའི་གྲས་

དང་།	 བོད་མི་ཀུན་གྱིས་གོང་དུ་བཀུར་བའི་འདས་པོ་མཁས་དབང་ཟླ་བ་ནོར་བུའི་སྐོར་ལ་སྒྲུང་

འདི་འདྲ་ཞིག་ཡོད།	 ཁོང་གིས་དུས་རྟག་ཏུ་དཔེ་ཀློག་བྱས་ཏེ་དུས་ཚོད་བསྐྱལ་བ་ལས།	 ནང་གི་

ལས་ཀ་ཙག་ཙིག་ལ་རོགས་རམ་དེ་ཙམ་བྱས་མེད།	 ཉིན་ཞིག་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླས་ཁ་ཟས་གཡོ་

སྐོལ་བྱེད་ཞོར་ཏུ་ངུ་ངག་གི་དབྱངས་རྟ་འཐེན་བཞིན་པའི་གཅེས་ཕྲུག་ཅིག་ལའང་ལྟ་རྟོག་བྱེད་

སྒྲོལ་མ།

༥༢ ༥༣



སྐབས།	ཁོང་གི་དཔེ་ཆ་ཕྲོགས་ཏེ།	“ཁྱེད་ཀྱིས་མ་མཐའ་ཡང་ངས་ཁ་ཟས་སྐོལ་སྐབས་གཅེས་ཕྲུག་

ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་གམ།”	ཅེས་དྲིས་ཚེ།	 “འོ་ན།	དཔེ་ཆ་སུས་ཀློག་གི་རེད།	ཁྱེད་

ཀྱིས་ཀློག་གི་ཡིན་ནམ།”	ཞེས་ལྡོག་འདྲི་བྱས།	གཅིག་བྱས་ན་སྒྲུང་འདི་བཅོས་མ་ཞིག་ཡིན་སྲིད།	

ངེད་གཉིས་ཀྱིས་སྒྲུང་འདི་བརྒྱུད་ནས་མཁས་དབང་ཁོང་བྱབ་ཆུང་ཞིག་བཟོ་འདོད་པ་མིན་ཡང་།	

བུད་མེད་ཅིག་གིས་དཔེ་ཀློག་བྱེད་པའི་ལྟ་སྟངས་དེས་སྒྲུང་འདི་ཡ་མཚན་པོ་ཞིག་བཟོས་བ་རེད།	

གལ་ཏེ།	ཁྱེད་ཀྱིས་ཅིའི་ཕྱིར་བུད་མེད་ཞིག་གིས་དཔེ་ཀློག་བྱེད་པ་དེ་ཡ་མཚན་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་

སྐོར་ལ་བསམ་གཞིགས་ནན་མོ་དང་།	 ད་ལྟའི་དུས་ཀྱི་ལག་ལེན་དག་ལ་ང་ཚོའི་སྤོ་བོ་རྨོ་མོ་ཚོའི་

དུས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་མ་བཟུང་ན།	 མཚར་གཏམ་འདིའི་དོན་དག་ཅུང་ཆོ་མེད་ཅིག་ཏུ་མཐོང་གི་རེད།	

བུད་མེད་གཅར་རྡུང་།

	 གཅིག་བྱས་ན།	བུད་མེད་གཅར་རྡུང་བྱེད་པ་དེ་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡང་ཡང་འབྱུང་

བ་ཞིག་མིན་ཡང་།	 བསྟན་འཛིན་སྒང་གི་དོན་རྐྱེན་དེ་ནི་བུད་ཀྱི་ཁེ་དབང་རྡོག་རོལ་བཏང་བའི་

མཚོན་རྟགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད།	བུད་མེད་གཅར་རྡུང་བྱེད་པ་མངོན་གསལ་དོད་

པོ་ཞིག་མིན་ཡང་།	ག་ལེ་ག་ལེར།	བུད་མེད་གཅར་རྡུང་གི་དོན་རྐྱེན་རེ་རེ་ནི་བུད་མེད་ཀྱི་ཁེ་དབང་

རྡོག་རོལ་གཏོང་སྟངས་གོ་རིམ་ལྡན་པ་ཞིག་རེད།

	 ང་ཚོ་ནི་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་གཙང་པོ་བྷེས་	 (Beas)	 ཀྱི་འགྲམ་དུ་ཆགས་པའི་པ་

ཏེ་ཀོལ་	 (Patlikhul)	 སློབ་གྲྭ་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་།	 ཆར་དུས་རེ་རེར་བྷེས་གཙང་པོ་

དགུང་ལ་འཕྱུར་ཏེ།	མཐའ་མར་སློབ་གྲྭར་ཆུ་ལོག་གནོད་འཚེ་མ་ཐེབས་བར་དུ་སློབ་གྲྭ་ཆུས་འཁུར་

བའི་ཞེད་སྣང་བསླངས།	 མ་ཟད།	 ང་ཚོས་རྡ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་ཡང་འགྲིམས་མྱོང་།	 ༡༩༩༥་	 ལོར་

སློབ་གྲྭ་དེ་ཁོང་ཁྲོ་མེ་ལྟར་འབར་བའི་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ཁྱུ་གཅིག་གིས་ཧྲུག་ཆག་ཏུ་གཏོང་གྲབས་

བྱས།	འོན་ཀྱང་།	ད་ལྟ་ཕྱིར་འདང་ཞིག་བརྒྱབ་ན།	དོན་རྐྱེན་འདི་དག་ནི་ང་ཚོའི་སློབ་གྲྭའི་མགོར་

ལྷུང་བའི་ཆག་སྒོ་དག་མ་རེད།	 པ་ཏེ་ཀོལ་ཏུ་དགེ་རྒན་བུ་ཚོས་སློབ་ཕྲུག་བུ་མོ་དང་མཉམ་དུ་

ཆེད་བསྒྲིགས།

༥༢ ༥༣



འབྲེལ་བ་བྱུང་བའི་དོན་རྐྱེན་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད།	 དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་པ་ཏེ་ཀོལ་སློབ་གྲྭའི་ལོ་རྒྱུས་

ནང་དུ་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་སྒྲིག་འཛུགས་དགེ་རྒན་དམ་པོ་ཞིག་སྟེ།	 ཁོང་ནི་གྲྭ་བ་ཞིག་ཡིན།	 ཁོང་

གིས་སློབ་ཕྲུག་བུ་མོ་ཅིག་ལ་མངལ་ཆགས་བཅུག་ནས་མཉམ་དུ་བྲོས་ཕྱིན་པ་རེད།	 རྡ་ཤོད་བོད་

ཁྱིམ་དུ།	 ལོ་ཆུང་བུ་མོ་སློབ་ཕྲུག་གཉིས་ལ་རྒྱབ་རྩ་ཅན་གྱི་སྡེ་ཁག་གི་ཁོངས་མི་གཉིས་ཀྱིས་

ལོག་གཡེམ་བྱས་པ་རེད།	 བུ་མོ་གཉིས་ལོ་བཅུ་ཡས་མས་ཡིན་པའི་ལོ་ཆུང་ཤ་སྟག་རེད།	 དོན་

རྐྱེན་འདི་དག་ཐག་གཅོད་བྱེད་སྐབས་རྒྱ་གར་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པར་ལག་པ་སྲིང་བཅུག་མེད་

པས།	 མི་འདི་ཚོར་ཁྲིམས་ཀྱི་ཉེས་པ་བཅད་མེད།	 ཁོང་ཚོས་སློབ་གྲྭར་ཡོང་མི་ཆོག་པ་ལས།	

ཁོང་ཚོས་བསགས་པའི་ནག་ཉེས་སེལ་ཆེད་བཙོན་ཁང་དུ་དུས་ཚོད་བསྐྱལ་དགོས་བྱུང་མེད།	

ཉེ་བའི་ཆར་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་གཞིས་ཆགས་བསྟན་འཛིན་སྒང་དུ།	 རྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་

མཁན་གཙོ་བོ་བུད་མེད་ཀུན་བཟང་གཙོས་བའི་མི་བདུན་གྱིས་ཀུན་བཟང་གི་ཁྱོ་ག་དང་འབྲེལ་བ་

ཡོད་པའི་བུད་མེད་ཅིག་གཅེར་བུར་ཕུད་དེ།	 ཁྱིམ་ནས་ཕྱི་ལ་དྲུད་པ་དང་།	 ལུས་ཡོངས་གཅར་

རྡུང་བྱས།	 ངོ་གདོང་ལ་སྣག་ཚ་བྱུགས།	 ད་དུང་ཇེམ་ཙེས་སྣ་གཅོད་ཐབས་བྱས།བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱིས་དོན་རྐྱེན་འདི་ལྷིང་འཇགས་བཟོ་བར་ལག་པ་བསྲིངས་ཏེ།ཡ་མཚན་སྐྱེ་དགོས་པའི་

ཐག་གཅོད་འདི་འདྲ་ཞིག་བྱས་ཡོད།	ཀུན་བཟང་གིས་ས་གནས་དགོན་པར་ཧིན་སྒོར་	༣༠༠༠༠་	

ཕུལ་དགོས་པ་དང་།	 ནག་ཉེས་ཅན་གཞན་ཁོ་མོའ་ིཇོ་ཇོས་ཉེས་ཆད་ཧིན་སྒོར་	 ༥༠༠༠་	 འཇལ་

དགོས་བའི་ཐག་གཅོད་བྱས།	ཁོ་མོའ་ིཇོ་ཇོ་ནི་ས་འཐུས་ཞིག་རེད།ཁོང་ས་འཐུས་ནས་ཕྱིར་འབུད་

མ་བྱས་པར།	 གནས་སྐབས་གནས་དབྱུང་གཏོང་རྒྱུ་བྱས་འདུགཀུན་བཟང་དང་ཁོ་མོར་ངན་པ་

ལག་འབྲེལ་བྱེད་མཁན་ཚོས་བུད་མེད་དེར་ཅི་བྱས་ཆག་སྒོ་ཞིག་ཡིན་ཡང་།	 ང་ཚོས་ཐག་གཅོད་

ཅི་བྱས་ཁྱད་གསོད་རེད།	 ཆུང་ས་ནས་ཁོ་མོའ་ིས་གནས་སྤྱི་ཚོགས་དང་།	 ཆེ་ས་ནས་བོད་ཀྱི་སྤྱི་

ཚོགས།	ང་ཚོའི་གཞུང་དང་དཔོན་རིགས་ཚོ།	ང་ཚོའི་མི་དམངས།	ཐ་ན་ང་ཚོ་ཡོད་ཚད་ཀྱིས་ཁོ་མོ་

ཕམ་བཅུག་པ་རེད།	སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་མི་འོས་བའི་ཚོགས་སྡེ་གཅིག་པུ་ནི།	བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་

ཚོགས་རེད།	ཁོང་ཚོའི་མགྱོགས་མྱུར་ལྡན་ཞིང་སེམས་ཁུར་བྱས་བའི་ཡ་ལན་ལ་བསྟོད་བསྔགས་

སྒྲོལ་མ།

༥༤ ༥༥



བྱེད་འོས།	 ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་གནད་དོན་འདི་ནང་ཁུལ་འདུམ་སྒྲིག་ལས་གནས་སྡོད་རྒྱལ་

ཁྱབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཁར་མ་བསྐྱལ་བས།	 གཅར་རྡུང་ཐེབས་པའི་བུད་མེད་འདི་འདྲའི་རིགས་ཕམ་

བཅུག་ཡོད།	གནོད་ཐེབས་མི་སྣ་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ཉེས་ཅན་པ་སྲུང་སྐྱོང་བྱས་ཡོད།	འདི་

ནི་ལག་ལེན་ལྡན་པའི་ཁེ་དབང་རྡོག་རོལ་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ནོར་འཕྱུག་མིན་ནམ་ཅི་ཡིན།	བུད་

མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་མཐོར་གཏོང་བའི་སྲིད་ཇུས།

	 ༢༠༠༦་	 ལོར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་

མཐོར་གཏོང་བའི་སྡེ་ཚན་ཞིག་གསར་འཛུགས་བྱས་ཏེ།	ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་གནད་དོན་དེ་གཞུང་

གི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ནི།	 གནད་དོན་འདིའི་ཐད་ནས་མི་རིགས་ཤིག་གཉིད་ལས་སད་

པའི་རྟགས་བསྟན་པ་རེད།	བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཆེས་ཐོག་མའི་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་མཐོར་

གཏོང་བའི་སྲིད་ཇུས་ཡི་གེར་ཕབ་པར།	ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་བཀའ་ཤག་ལ་བསྟོད་

པའི་མཐེ་བོ་བསྒྲེངས་འོས།	སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ།	༢༠༠༨་	ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་༡༠་བའི་ཚེས་	༡༤་	

ཉིན་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་པའི་སྲིད་ཇུས་ཏེ་འདི་འདྲའི་བློ་ངོར་མི་ཤོང་བའི་ཚིག་གིས་མགོ་བཙུགས་

འདུག 	 ”བོད་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་དར་བ་ནས་བཟུང་།	 བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོངས་

རྫོགས་ཀྱི་ནང་དུ།	ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་མེད་པ་དང་།	ཕོ་མཆོག་མོ་དམན་གྱི་བཙན་གནོན་བཤ་གཞོག་

གི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མྱོང་མེད།”	གནད་དོན་འདིར་བསམ་གཞིགས་བྱས་ཚེ།	བོད་བཙན་པོའ་ིདུས་

ནས་ལོ་ངོ་བཞི་བརྒྱའི་རིང་གི་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་སྲིད་དབང་།	 ༡༩༥༩་	 ལོར་བོད་གཞུང་བཙན་

གནོན་བྱས་པའི་བར་དུ།	གནས་རིམ་མཐོ་དམན་གང་དུའང་བུད་མེད་ཅིག་གིས་སྲིད་བསྐྱངས་བའི་

ལོ་རྒྱུས་མེད།	བརྗོད་དོན་འདི་ནི།	བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཚོའི་ནུས་པ་གོང་མཐོར་དང་འདྲ་མཉམ་གཏོང་

བར་དམིགས་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན།	བཀྲ་ཤིས་བའི་སྒོ་མོ་ཕྱེ་སྟངས་ཤིག་མ་རེད།	སྲིད་

ཇུས་དེར་དོན་ཚན་བརྒྱད་ཡོད་པའི་ནང་གི་ཆེས་གནད་ལ་འཁེལ་བའི་དོན་ཚན་གཉིས་ནི།	 དོན་

ཚན་དང་པོ།	བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ད་ལྟ་བརྩོན་པ་བསྐྱེད་མུས་ལྟར་བཙུན་མའི་དགེ་བཤེས་

ཀྱི་མཚན་མཐོང་བཞེས་ཐུབ་པར་འབད་དགོས།	 དོན་ཚན་གསུམ་པ།	 བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཆེད་བསྒྲིགས།

༥༤ ༥༥



ཀྱིས་ནུས་པ་ཡོད་རྒུ་རྩལ་སྤྲུགས་ཀྱིས་བུད་མེད་གང་མང་ཞིག་བོད་པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་

གཞིས་མགོར་བསྐོ་ཐུབ་པར་སྐུལ་མ་བྱེད་དགོས།	 དོན་ཚན་འདི་གཉིས་ནི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་

ཡིན་པས།	ང་ཚོས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁ་དན་ཚིག་ལ་གནས་བའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

	 རྩོད་རྙོག་ཅན་གྱི་དོན་ཚན་གཉིས་ཡོད་པ་ནི།	དོན་ཚན་ལྔ་བ།	བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན།བུད་མེད་རྣམས་དམའ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་དུ་

བསྐོ་བར་འདམ་ཀ་ཆེ་བ་སྤྲོད་པའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་དགོས།	 དོན་ཚན་དྲུག་པ།	 བུད་མེད་རྣམས་

ཨ་མ་ཡག་པོ་ཞིག་ཆགས་པར་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་དགོས།	 སྔ་ས་ནས་དམའ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་

རྣམས་ནི་བུད་མེད་ཡིན་པས་དེ་དོན་བྱེད་ཐུབ་ངེས་ཤིག་རེད།	 གལ་སྲིད།	 དོན་ཚན་ལྔ་བའི་ནང་

དུ་བཀོད་པའི་དམིགས་པ་འཛིན་ས་དེར་བུད་མེད་ཀྱིས་འདང་གི་མེད་ན་དོན་སྙིང་ཆེས་ཆེར་ལྡན།	

དཔེར་ན།	ང་ཚོས་གོང་དུ་བརྗོད་པ་ལྟར།	༢༠༠༩་	ལོའ་ིགནས་བབས	གཞིར་བཞག་ན།	བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་དབང་ཆ་ལྡན་པའི་གོ་ས་ཡོད་པའི་བུད་མེད་ཀྱི་གྲངས་ཀས་བརྒྱ་ཆ་

༣་མ་གཏོགས་ཟིན་གྱི་མི་འདུག	ཐག་གཅོད་ཀྱི་དབང་ཆ་ལྡན་པའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ནང་དུ་བུད་

མེད་ཀྱི་གྲངས་ཀ་སྤར་ཐབས་བྱེད་པ་ནི་དགའ་བསུ་ཞུ་འོས་བ་ཞིག་རེད།	དེའི་ཁར་བུད་མེད་རྣམས་

ཨ་མ་ཡག་པོ་ཞིག་ཆགས་ཆེད་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་དགོས་ཞེས་པ་ནི།	རྐང་བཙུགས་ཏེ་དབྱེ་བ་བཀར་བ་

ཞིག་མིན་ཡང་།	དེས་ལས་རིགས་གཞན་ཁག་གི་ནང་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་པ་སླེབས་པར་སྣང་མེད་

བྱས་ཡོད།	བུད་མེད་རྣམས་ཨ་མ་ཡག་པོ་དང་འཇོན་ནུས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་བར།	ཁོང་ཚོའི་ཁྱོ་བོ་

ཚོས་ཀྱང་བུ་ཕྲུག་སྐྱོང་གཉརོ་དང་ནང་ལས་ཀྱི་ཐད་ནས་འདྲ་མཉམ་གྱི་འགན་ཞིག་ཁུར་དགོས་པའི་

ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	ཨ་ཕ་ཡག་པོ་ཞིག་ཆགས་པའི་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་སྤྲོད་དགོས་པར་ཨ་མ་མང་

པོ་ཞིག་གིས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་རེད།	བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཚན་ཁག་གིས་འདས་

བའི་ལོ་ངོ་ཁ་ཤས་ནང་གལ་གནད་ཆེ་བའི་གོམ་སྟབས་སྤོས་སོང་།	ཚན་ཁག་དེས་	༢༠༡༠་	ལོར་

བཀོད་སྒྲིག་ཞུས་བའི་ཆེད་དོན་བགྲོ་གླེང་གཞིར་བཟུང་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་

འཆར་ལག་དེབ་ཅིག་པར་བསྐྲུན་བྱས།	ད་ལྟའི་བར་དུ་ལས་འཆར་ལག་དེབ་དེ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་

སྒྲོལ་མ།

༥༦



བཀྲམས་མེད་ཀྱང་།	ང་ཚོས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཚན་ཁག་གིས་ལས་དོན་འདི་འདྲའི་

རིགས་མང་པོ་གནང་དགོས་རེད་སྙམ་གྱི་ཡོད།	 ༢༠༡༡་	 ལོར་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་

ཚན་ཁག་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཚོའི་འཚོ་བར་སྤུས་ཚད་ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་དང་།	 ཁོང་

ཚོའི་དགོས་མཁོ་དང་དཀའ་ངལ་དག་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཆེད་ཉམས་ཞིབ་པ་བསྐོས་ཡོད།	 ཉམས་

ཞིབ་ཀྱི་རྙེད་དོན་ཁག་	 ”ད་ལྟའི་རྒྱ་གར་ནང་གི་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཚོའི་གནས་བབས”་	 ཞེས་པའི་

མགོ་བརྗོད་འོག་སྙན་ཐོ་གདོན་རྒྱུ་རེད།	སྙན་ཐོ་མི་འགྱངས་བར་ཕྱི་ལ་ཐོན་གྱི་རེད།	སྙན་ཐོ་འདིས་

ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་མིན་པའི་དཀའ་རྙོག་མེད་དགོངས་བའི་ཐོག་མའི་ལྟ་

སྟངས་ཀྱི་རྫུན་རྐུབ་བརྟོལ་བའི་གདེང་ཚོད་ཡོད།	 བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་སྲིད་ཇུས་

ལྟ་སྟངས་འདི་གཞིར་བཞག་ནས་བྲིས་ཡོད་ཚོད་འདུག་ཀྱང་།	དོན་དངོས་ཐོག་འདིེས་བོད་ཀྱི་བུད་

མེད་ཚོར་འཕྲད་བཞིན་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད།	

	 ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་རྙེད་དོན་དག་གིས་སྲིད་ཇུས་ལ་གལ་འགངས་ཅན་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་དགོས་

བའི་སྐུལ་མ་གཏོང་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	མ་ཟད་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་བཀའ་ཤག་

གིས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་སྡེ་ཁག་ཡར་རྒྱས་བཏང་སྟེ།	 ད་ལྟའི་དུས་ཀྱི་དགོས་

མཁོ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་བཟོ་བའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	 སྡེ་ཁག་འདིར་ལས་བྱེད་གཅིག་དང་སྲིད་

ཇུས་གཉོམ་པོ་ཁོ་ན་ཞིག་ཡོད་པ་ལས་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་མེད་པའི་

སྟོང་ཆ་དེ་སྐོང་མི་ཐུབ།	 ད་དུང་།	 ང་ཚོས་ཤེས་འདོད་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཞིག་ནི།	 ཅིའི་ཕྱིར་བུད་

མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཚན་ཁག་ཏེ་དཔལ་འབྱོར་ལྷན་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་བཞག་པ་རེད།	

ནང་སྲིད་ལྷན་ཁང་གིས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་རྣམས་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས།	སྡེ་

ཚན་འདི་ནང་སྲིད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་བཞག་ན།	སྡེ་ཚན་འདིས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ལས་འཆར་

འདྲ་མིན་འདིང་བར་རོགས་ཕན་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་མ་རེད་དམ།	 སྤྱི་ཚོགས་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་

དུ་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་མིན་པའི་གནད་འགག་སེལ་བ་དང་།	ཕོ་མོ་ཀུན་གྱིས་ང་ཚོའི་རེ་བ་དང་འགན་

འཁུར་ཤེས་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ཆེད་ཆ་འཇོག་བྱེད་འོས་བའི་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་

ཆེད་བསྒྲིགས།

༥༧



གྱི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་རེད།ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་རྩ་དོན་ལ་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་

ནུས་པ་དང་ཆོད་སེམས་ཤིན་ཏུ་མཁོ།	བསྐྱར་གསོ་བྱས་པའི་ནུས་བ་དང་རེ་བཟང་ཕུགས་བཅོལ་

གྱི་སེམས་པའི་འཁྱེར་སོ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས།	 བུད་མེད་གྲངས་ཀ་ལྡབ་གཉིས་ཀྱིས་དམའ་འབྲིང་

སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་ཀ་ཙམ་མིན་པར།	སྤྱི་འཐུས།	ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ།	གཞོན་ནུ་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།	ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་དཔོན།	བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་

དབུ་ཁྲིད་བཅས་ཀྱི་གོ་སར་སླེབས་ཐུབ།	 བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཚོས་རང་གི་རྨི་ལམ་ཆུང་མི་ཉན་པ་

དང།	འགན་འཁུར་ལྕི་མི་ཉན་པ་ཧ་གོ་འགོ་ཚུགས་ཡོད།	ང་ཚོས་གནམ་ལ་ལག་པས་རྩེབས་དུས་

ལྕམ་ཁེབས་ལ་སླེབས་དགོས་དོན་མེད།

༼བསྟན་འཛིན་དཔལ་སྐྱིད་ཀྱིས་དེ་སྔོན་རྡ་ས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་ལས་

བྱེད་ཀྱི་འགན་འཁུར་མྱོང་ཡོད།	 ད་སྐབས་ཨ་རིའི་དམངས་གཙོ་ཐེབས་རྩ་ཁང་དུ་ལས་འཆར་

འགན་འཛིན་གྱི་ཕྱག་རོགས་གནང་མུས་སུ་ཡོད།	 བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱེད་ཀྱིས་ནེའུ་ཡོག་བོད་

ཀྱི་དོན་གཅོད་ཁང་དུ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ཕྱག་རོགས་པའི་ལས་ཀ་

གཉེར་མྱོང་བ་དང་།	 ད་ཆ་ཨ་རིའི་ཀོ་ལིམ་བྷི་ཡའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་སྒྱུ་རྩལ་སློབ་དཔོན་གྱི་

འོས་མི་ཞིག་ཡིན།༽

སྒྲོལ་མ།

༥༨



བོད་ཀྱི་སློབ་ཆེན་ཁག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཕུལ་བའི་

སྙན་ཐོ་དོན་ཚན་བརྒྱད།

སྤྱི་ལོ་	 ༢༠༡༢	 ལོའ་ིལོ་མཇུག་ཏུ་བོད་ནང་གི་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་དང་ནུབ་བྱང་

མི་རིགས་སློབ་ཆེན།	མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན།	མཚོ་སྔོན་སློབ་གསོ་སློབ་ཆེན་བཅས་སློབ་

ཆེན་ཁག་དང་།	མཚོ་ལྷོ་དགེ་ཐོན་སློབ་གྲྭ་དེ་བཞིན།	བོད་ཁུལ་གྱི་མཐོ་འབྲིང་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་

སློབ་ཁག་ཅིག་དང་།	 དགོན་སྡེ་ཁག་གི་དགེ་འདུན་པ་ཁག་ཅིག་བཅས་མཉམ་རུབ་ཐོགམཚན་

རྟགས་བཀོད་པའི་རེ་འདུན་ཞུ་ཡིག་དོན་ཆན་བརྒྱད་ཅན་ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཕུལ་ཡོད་འདུག

དོན་ཚན་དང་པོ།    

སྤྱི་ཚོགས་འཆམ་མཐུན་དང་བརྟན་འཇགས་ཀྱི་རྩ་བ་ནི།	མི་རིགས་འདྲ་མཉམ་དང་མི་རིགས་ཕན་

ཚུན་བར་བརྩི་མཐོང་།	 སྲིད་འབྱོར་རང་དབང་དང་བཙན་གནོན་མེད་པའི་ཁོར་ཡུག་བཅས་ཡིན་

ངོ་སྤྲོད།



སྟབས།	 རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གིས་མི་རིཊ་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་བཙན་གནོན་མེད་པའི་ཁོར་ཡུག་

བསྐྲུན་པར་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ།

གཉིས་པ།     

བོད་རིགས་ཀྱི་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་ཁུལ།	 རྫོང་བཅས་སུ་ཡོད་པའི་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་

ཁག་ཏུ་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་དང་འདྲ་མཉམ་ཐོག་བོད་སྐད་དང་བོད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུར་འདྲ་

མཉམ་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་རྒྱུ་དེ་མི་རིགས་འདྲ་མཉམ་གྱི་རྨང་གཞི་ཡིན་སྟབས་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་དེའི་

ཐད་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ།

གསུམ་པ། 

བོད་མི་རིགས་གཞི་རྩའི་གོང་འཕེལ་གཏོང་བར་སྡོད་ཁང་གསར་རྒྱག་སོགས་ཕྱིའི་འཛུགས་སྐྲུན་

གཅིག་པུ་མིན་པར།	 བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྡེ་ཁག་ཡོད་པའི་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་ཁག་ཏུ་བོད་ཀྱི་ལོ་

རྒྱུས་དང་ཆབ་སྲིད།	 ཁྲིམས་ལུགས།	 དཔལ་འབྱོར།	 ཚན་རིག 	 སྤྱི་ཚོགས་རིག་པ་བཅས་ཆེད་

ལས་མཁས་པ་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་སའི་སྡེ་ཁག་གསར་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་རིགས་ཤེས་ལྡན་པ་མང་པོ་

སྐྱེད་སྲིང་བྱ་དགོས་པ་དང་།	དེ་ནི་མི་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་ལམ་སྲོལ་དང་།	ཤེས་རིག་

གསར་པ་དར་སྤེལ་གྱིས་མི་རིགས་གོང་འཕེལ་འགྲོ་བའི་གཞི་རྩ་ཡིན་སྟབས།	དེའི་ཐད་བསམ་བློ་

གཏོང་རྒྱུ།

བཞི་པ།

བོད་ཁུལ་གྱི་སློབ་འབྲིང་ཁག་གི་སློབ་དེབ་ཆ་ཚང་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་སྒྱུར་བ་དེ་མི་རིགས་མཐོང་ཆུང་

གི་སྲིད་ཇུས་གདུག་རྩུབ་ཅན་ཞིག་ཡིན་སྟབས།	 རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གིས་ངེས་པར་དུ་བསྒྱུར་

བཅོས་བྱ་རྒྱུ།

སྒྲོལ་མ།

༦༠ ༦༡



ལྔ་བ། 

བོད་མི་རིགས་ནི་ཕྱིའི་དཔལ་ཡོན་ཁོ་ནར་རྩོད་ལེན་དང་གདེང་འཇོག་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་རིགས་

ཤིག་མིན་པར།བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་དང་དངོས་པོའ་ིདཔལ་ཡོན་འདྲ་མཉམ་ཐོག་མཐོང་ཆེན་

དང་གདེང་འཇོག་བྱེད་མཁན་ཞིག་དང་།	 བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་དེ་དངོས་པའི་དཔལ་ཡོན་ལས་

གཙོ་ཆེར་མཐོང་ཆེན་བརྩི་འཇོག་བྱེད་པའི་མི་རིཊ་ཤིག་ཡིན་སྟབས།	 བོད་ཁུལ་དུ་ཆོས་ལུགས་

དད་མོས་དང་གནས་སྟངས་ལ་བསྟུན་ཏེ་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་རྒྱུ།

དྲུག་པ།

བོད་ཀྱི་ས་ཆར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ལས་བྱེད་གསོ་སྐྱོང་བྱ་བར།	 གུང་

ཁྲན་ཏང་གི་མངོན་འདོད་དང་དགོས་འདུན་ཁོ་ནར་དམིགས་ཏེ་དགོན་སྡེ་ཁག་ཏུ་དོ་དམ་ཞབས་ཞུ་

བསྒྲུབ་རྒྱུ་མིན་པར།	ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་ངོ་མ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ལས་བྱེད་གསོ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ།

བདུན་པ། 

བོད་ཁུལ་དུ་རྒྱ་རིགས་དང་ཁ་ཆེ་བཅས་མི་རིགས་མང་པོ་གནས་སྤོར་བྱས་ཏེ།	 བོད་ཀྱི་ས་ཆའི་

བདག་པོ་ངོ་མ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་དུ་འགྱུར་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་དེས།	བོད་རིགས་མང་པོ་

ཞིག་གི་སེམས་ལ་ཕོག་ཐུག་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་བློ་འཚབ་སྐྱེ་གཞི་ཞིག་ཡིན་པས་དེ་ལ་བསམ་བློ་

གཏོང་རྒྱུ།

བརྒྱད་པ། 

དབུས་གཞུང་གི་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཁྲིམས་སྲོལ་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་གི་སྲིད་ཇུས་ངོ་མ་

ལག་བསྟར་གཙང་མ་བྱ་རྒྱུ་དང་།	 བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དུ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་

དང་།	འབྲོག་པ་གྲོང་རྡལ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་སྲིད་ཇུས་དེ་བསྒྱུར་བཅོས་བྱ་རྒྱུ།	བོད་མི་རིགས་ནི་

ངོ་སྤྲོད།

༦༠ ༦༡



ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མའི་རིང་ལྷ་ཀླུ་བསྙེན་བཀུར་དང།	ནང་ཆོས་ཀྱི་རིག་གཞུང་ལྟར་ཁོར་ཡུག་སྲུང་

སྐྱོབ་བྱས་ཏེ་འཚོ་བ་རོལ་གྱིན་པའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་སྟབས།	བོད་པའི་རིག་གནས་དང་གོམས་

གཤིས་སོགས་ལ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་རྡོག་བརྫིས་གཏོང་བཞིན་པ་དེས།	 བོད་མིའི་སེམས་

ཁམས་ལ་བཟོད་ཐབས་བྲལ་བའི་ན་ཟུག་ཡོད་སྟབས།	གནད་དོན་དེའི་ཐད་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ།

	

༼ཡོང་ཁུངས།			བོད་ཀྱི་དུས་བབ།	བོད་ཀྱི་གླེང་སྟེགས་ཡིན།༽

སྒྲོལ་མ།

༦༢



ཨ་ལི་སེ་མུན་རོ་ལ་ ༢༠༡༣ ལོའི་ནོ་བྷེལ་གྱི་རྩོམ་རིག་

བྱ་དགའ་ཐོབ་པ།

༢༠༡༣ ལོའལོའ ིལོའ་ཟླ་ལོའ་ཟླ་ལོའ ༡༠ བའི་ཚེས་ ༡༠ ཉིན། ༢༠༡༣

ལོའལོའ ིལོའ་ནོ་པེལ་གྱི་རྩོམ་རིག་བྱ་དགའ་ནི་རྒྱལ་ཁོངས་་ནི་རྒྱལ་ཁོངས་་

ཁ་ན་ཏྲ་ཡིན་པའི་བུད་མེད་རྩོམ་པ་པོ་ཨ་ལི་སེ་

མུན་རོ་ལ་ཐོབ་པ་བསྒྲགས་འདུག

	 ཨ་ལི་སེ་མུན་རོ་ནི་ (Alice Munro,

1930) ད་ལོ་དགུང་གྲངས་གྱ་གཉིས་ལ་སོན་

ཡོད་ལ། བརྩམས་སྒྲུང་ཐུང་བ་བྲིས་ཏེ་འཛམ་གླིང་

ཡོངས་ལ་མཚན་སྙན་རྒྱས་ཡོད་པས།

བརྩམས་སྒྲུང་ཐུང་བ་བྲིས་ཏེ་འཛམ་གླིང་

ཡོངས་ལ་མཚན་སྙན་རྒྱས་ཡོད་པས།

བརྩམས་སྒྲུང་ཐུང་བ་བྲིས་ཏེ་འཛམ་གླིང་

དེ་སྔ་ཨ་

བརྩམས་སྒྲུང་ཐུང་བ་བྲིས་ཏེ་འཛམ་གླིང་

དེ་སྔ་ཨ་

བརྩམས་སྒྲུང་ཐུང་བ་བྲིས་ཏེ་འཛམ་གླིང་

རིའི་	 	 ༼དུས་བབ༽ གཟའ་གཟའ་གཟའདེབ་ཏུ་འཛམ་གླིང་ལ་་དེབ་ཏུ་འཛམ་གླིང་ལ་་

ངོ་སྤྲོད།



ཤགས་རྐྱེན་ཆེ་བའི་སྐྱེ་བོ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཞེས་པའི་ནང་དུ་བདམས་ཡོད། ༡༩༦༨ ལོར། མོས་ ༼སྤྲོ་

དགའི་གྲིབ་མའི་བྲོ་༽ ཞེས་པའི་བརྩམས་སྒྲུང་ཐུང་བའི་དེབ་ཅིག་བྲིས་ཏེ་ཁ་ན་ཏྲ་ཡི་རྩོམ་རིག་གི་

༼སྤྲོ་

ཞེས་པའི་བརྩམས་སྒྲུང་ཐུང་བའི་དེབ་ཅིག་བྲིས་ཏེ་ཁ་ན་ཏྲ་ཡི་རྩོམ་རིག་གི་

༼སྤྲོ་

བྱ་དགའ་བྱ་དགའ་བྱ་དགའམཐོ་ཤོས་ཤིག་བླངས་ཤིང་།

ཞེས་པའི་བརྩམས་སྒྲུང་ཐུང་བའི་དེབ་ཅིག་བྲིས་ཏེ་ཁ་ན་ཏྲ་ཡི་རྩོམ་རིག་གི་

མཐོ་ཤོས་ཤིག་བླངས་ཤིང་།

ཞེས་པའི་བརྩམས་སྒྲུང་ཐུང་བའི་དེབ་ཅིག་བྲིས་ཏེ་ཁ་ན་ཏྲ་ཡི་རྩོམ་རིག་གི་

དེའི་རྗེས་སུ་༼ང་རང་ལོ་ན་གཞོན་དུས་ཀྱི་གྲོགས་པོ༽དང་

ཞེས་པའི་བརྩམས་སྒྲུང་ཐུང་བའི་དེབ་ཅིག་བྲིས་ཏེ་ཁ་ན་ཏྲ་ཡི་རྩོམ་རིག་གི་

དེའི་རྗེས་སུ་༼ང་རང་ལོ་ན་གཞོན་དུས་ཀྱི་གྲོགས་པོ༽དང་

ཞེས་པའི་བརྩམས་སྒྲུང་ཐུང་བའི་དེབ་ཅིག་བྲིས་ཏེ་ཁ་ན་ཏྲ་ཡི་རྩོམ་རིག་གི་

། ༼ཁྱོད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཤེས་སམ༽ ༼བརྩེ་བའི་ལམ་རིམ༽

དེའི་རྗེས་སུ་༼ང་རང་ལོ་ན་གཞོན་དུས་ཀྱི་གྲོགས་པོ༽དང་

༼བརྩེ་བའི་ལམ་རིམ༽

དེའི་རྗེས་སུ་༼ང་རང་ལོ་ན་གཞོན་དུས་ཀྱི་གྲོགས་པོ༽དང་

༼ཀུན་གྱིས་ཤེས་པའི་གསང་བ༽

དེའི་རྗེས་སུ་༼ང་རང་ལོ་ན་གཞོན་དུས་ཀྱི་གྲོགས་པོ༽དང་

༼ཀུན་གྱིས་ཤེས་པའི་གསང་བ༽

དེའི་རྗེས་སུ་༼ང་རང་ལོ་ན་གཞོན་དུས་ཀྱི་གྲོགས་པོ༽དང་

༼བུ་མོ་སེམས་བཟང་ཞིག་གི་བརྩེ་བ༽

༼ཁྱོད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཤེས་སམ༽

༼བུ་མོ་སེམས་བཟང་ཞིག་གི་བརྩེ་བ༽

༼ཁྱོད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཤེས་སམ༽ ༼བརྩེ་བའི་ལམ་རིམ༽

༼བུ་མོ་སེམས་བཟང་ཞིག་གི་བརྩེ་བ༽

༼བརྩེ་བའི་ལམ་རིམ༽

སོགས་སྒྲུང་ཐུང་སྣ་ཚོགས་འཕྲོ་རིམ་འཕྲོར་བྲིས་པ་དང་

། དེ་དག་ཡིག་རིགས་བཅུ་གསུམ་ལ་བསྒྱུར་ནས་ཀློག་མཁན་དང་འཕྲིན་ལམ་ཁག་གིས་བསྟོད་

༼བུ་མོ་སེམས་བཟང་ཞིག་གི་བརྩེ་བ༽

དེ་དག་ཡིག་རིགས་བཅུ་གསུམ་ལ་བསྒྱུར་ནས་ཀློག་མཁན་དང་འཕྲིན་ལམ་ཁག་གིས་བསྟོད་

༼བུ་མོ་སེམས་བཟང་ཞིག་གི་བརྩེ་བ༽ སོགས་སྒྲུང་ཐུང་སྣ་ཚོགས་འཕྲོ་རིམ་འཕྲོར་བྲིས་པ་དང་

དེ་དག་ཡིག་རིགས་བཅུ་གསུམ་ལ་བསྒྱུར་ནས་ཀློག་མཁན་དང་འཕྲིན་ལམ་ཁག་གིས་བསྟོད་

སོགས་སྒྲུང་ཐུང་སྣ་ཚོགས་འཕྲོ་རིམ་འཕྲོར་བྲིས་པ་དང་

བསྔགས་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ་དེང་གི་ཆེས་རླབས་ཆེ་བའི་སྒྲུང་ཐུང་མཁན་པོ་ཞེས་པར་གྲགས།

དེ་དག་ཡིག་རིགས་བཅུ་གསུམ་ལ་བསྒྱུར་ནས་ཀློག་མཁན་དང་འཕྲིན་ལམ་ཁག་གིས་བསྟོད་

བསྔགས་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ་དེང་གི་ཆེས་རླབས་ཆེ་བའི་སྒྲུང་ཐུང་མཁན་པོ་ཞེས་པར་གྲགས།

དེ་དག་ཡིག་རིགས་བཅུ་གསུམ་ལ་བསྒྱུར་ནས་ཀློག་མཁན་དང་འཕྲིན་ལམ་ཁག་གིས་བསྟོད་

		

	 ༢༠༠༩ ལོའལོའ ིལོའ་ཟླ་ལྔ་བར།ལོའ་ཟླ་ལྔ་བར།ལོའ མོའམོའ ིམོའ་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཐང་དང་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་མོའ་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཐང་དང་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་མོའ

ཤགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་མོའགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་མོའ ིགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་མོའ་བརྩམས་ཆོས་ ༼བྲོས་བྱོལ༽ ཞེས་

པར་རྩོད་གཞི་གང་ཡང་མེད་པའི་ངང་དུ་་སྐབས་གསུམ་པའི་མན་བྷུ་ཁུར་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྩོམ་རིག་

༼བྲོས་བྱོལ༽

པར་རྩོད་གཞི་གང་ཡང་མེད་པའི་ངང་དུ་་སྐབས་གསུམ་པའི་མན་བྷུ་ཁུར་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྩོམ་རིག་

༼བྲོས་བྱོལ༽

བྱ་དགའ་བྱ་དགའ་བྱ་དགའཐོབ་པ་དང་།་ཐོབ་པ་དང་།་ བརྩམས་ཆོས་དེ་ ༼ ོའུ་ཡོག་དུས་བབས༽༼ ོའུ་ཡོག་དུས་བབས༽༼ཉོའུ་ཡོག་དུས་བབས༽ཉ༼ཉ༼ ོའུ་ཡོག་དུས་བབས༽༼ཉ༼ ཀྱི་ལོ་རེའི་དེབ་གྲགས་ཅན་

དུའང་བདམས་འདུག

	 མུན་རོའ	 མུན་རོའ ི	 མུན་རོའ་སྒྲུང་ཐུང་དུ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་བ་རིང་པོ་དང་།	 མུན་རོའ་སྒྲུང་ཐུང་དུ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་བ་རིང་པོ་དང་།	 མུན་རོའ མངོན་སུམ་གྱི་བཀོད་པ་ཆེན་པོ་

སོགས་གང་ཡང་མེད་པར་ཕལ་ཆེ་བར་བུད་མེད་ཕལ་བའི་འཚོ་བ་བྲིས་ཡོད་པས་བརྗོད་བྱའི་ཁྱབ་

་སྒྲུང་ཐུང་དུ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་བ་རིང་པོ་དང་།

སོགས་གང་ཡང་མེད་པར་ཕལ་ཆེ་བར་བུད་མེད་ཕལ་བའི་འཚོ་བ་བྲིས་ཡོད་པས་བརྗོད་བྱའི་ཁྱབ་

་སྒྲུང་ཐུང་དུ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་བ་རིང་པོ་དང་།

ཁོངས་ཀྱང་བརྩེ་བ་དང་། འདོད་པ། ཁྲེལ་གཞུང་མེད་པ། ཕྲུ་གུ་རྒ་བའི་སྡུག་ བསྔལ་སོགས་ཁྱིམ་

གྱི་འཚོ་བ་ལས་འདས་མེད། དེ་སྔད་དབྱིན་ཇིའི་གཟའ་དེ་སྔད་དབྱིན་ཇིའི་གཟའ་དེ་སྔད་དབྱིན་ཇིའི་གཟའདེབ་

ཕྲུ་གུ་རྒ་བའི་སྡུག་

དེབ་

ཕྲུ་གུ་རྒ་བའི་སྡུག་

་དེབ་་ ༼ཆབ་སྲིད་པ་གསར་བ་༽

ཕྲུ་གུ་རྒ་བའི་སྡུག་

༼ཆབ་སྲིད་པ་གསར་བ་༽

ཕྲུ་གུ་རྒ་བའི་སྡུག་

ཞེས་

པར།མུན་རོའམུན་རོའ ིམུན་རོའ་དབྱེ་ཞིང་ཕྲ་བའི་ནུས་པ་དང་།མུན་རོའ་དབྱེ་ཞིང་ཕྲ་བའི་ནུས་པ་དང་།མུན་རོའ ཚོར་བ།བསམ་བློ་སོགས་ཀྱི་ཟབ་ཚད་ནི་ཕལ་ཆེར་

༼ཆབ་སྲིད་པ་གསར་བ་༽

བསམ་བློ་སོགས་ཀྱི་ཟབ་ཚད་ནི་ཕལ་ཆེར་

༼ཆབ་སྲིད་པ་གསར་བ་༽

འདུ་ཤེས་འཕྲོ་སྦྱོར་སྨྲ་བའི་བརྩམས་སྒྲུང་བ་ཕོར་སི་ཐི་དང་མཉམ་འདུག་ཅེས་གདེང་འཇོག་བྱས་

འདུག

	 སྤྱིར་མི་མང་པོས་ད་ལོའ	 སྤྱིར་མི་མང་པོས་ད་ལོའ ི	 སྤྱིར་མི་མང་པོས་ད་ལོའ་ནོ་བྷེལ་གྱི་རྩོམ་རིག་བྱ་དགའ་ནི་ཉི་ཧོང་གི་རྩོམ་པ་པོ་གྲགས་་ནི་ཉི་ཧོང་གི་རྩོམ་པ་པོ་གྲགས་་

ཅན་མུ་ར་ཁ་མེ་ཧ་རུ་ཁི་ལ་འཐོབ་ངེས་ཞེས་ཅ་ཅོ་མང་པོ་བསྒྲགས་ནའང་མཇུག་འབྲས་ནི་དེ་

སྒྲོལ་མ།

༦༤ ༦༥



ལས་ལྡོག་པར་གྱུར་འདུག་དེ་བས་དཔྱད་བརྗོད་མང་པོས་ཁོང་ལ་བྱ་དགའ་དེ་མ་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི་ཁོང་གི་བརྩམས་ཆོས་ལ་ཀློག་མཁན་བྱིངས་ལ་བསྟུན་ཏེ་ཚོང་བྲིན་པར་བྱེད་པའི་ཁྱད་

ཆོས་ལྡན་དྲགས་པ་དང་། ནོ་བྷེལ་རྩོམ་རིག་བྱ་དགའི་ཚད་གཞི་དང་དེ་ཙམ་མ་འཕྲོད་པས་རེད་

ཅེས་གླེང་འདུག

ངོ་སྤྲོད།

༦༤ ༦༥



རྒྱལ་སྤྱིའི་བུད་མེད་སྙིང་སྟོབས་ཅན།

ཨ་རིའི ་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལོ་ལྟར་འཛམ་གླིང་ནང་གཞན་དོན་ཐོག་ལྷག་བསམ་

དང་། སྙིང་སྟོབས་ལྡན་པའི་བུད་མེད་ ༡༠ ལ་ ༼རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་མེད་སྙིང་སྟོབས་ཅན་

(International Women of Courage Award)༽ ཞེས་པའི་གཟེངས་

༼རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་མེད་སྙིང་སྟོབས་ཅན་

ཞེས་པའི་གཟེངས་

༼རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་མེད་སྙིང་སྟོབས་ཅན་

རྟགས་སྤྲོད་བཞིན་ཡོད་པའི་ཁྲོད། ད་ལོ་བོད་རིགས་བུད་མེད་རྩོམ་པ་པོ་ཚེ་རིང་འོད་ཟེར་ལགས་

Award)༽

ད་ལོ་བོད་རིགས་བུད་མེད་རྩོམ་པ་པོ་ཚེ་རིང་འོད་ཟེར་ལགས་

Award)༽

ཚུད་ཡོད་འདུག

	 དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་

ལས་འགུལ་རིམ་བསྟུད་དུ་ཡོང་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ།ཚེ་རིང་འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱིས་འཇིགས་ཞུམ་

མེད་པར་བོད་མི་ཚོའི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་གི་དཀའ་མེད་པར་བོད་མི་ཚོའི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་གི་དཀའ་མེད་པར་བོད་མི་ཚོའི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་གི་དཀའངལ་རྣམས་ཤངལ་རྣམས་ཤངལ་རྣམས་ གས་ཆེན་པོས་སྒྲོག་བཞིན་

པའི་རྒྱ་ནག་སྐམ་སའི་ལས་འགུལ་བ་འབུར་དུ་ཐོན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི་ཉེན་རྟོག་པའི་ལྟ་རྟོག་དང་དམ་དྲག་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཁོང་མོས་རང་གི་དྲ་གནས་ ༼མཐོང་མི་

ཐུབ་པའི་བོད༽ དང་སྙན་རྩོམ། ཊི་ཝེ་ཊར་སོགས་བརྒྱུད་དེ་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་གནོན་འོག་རང་གི་

༼མཐོང་མི་

ཊི་ཝེ་ཊར་སོགས་བརྒྱུད་དེ་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་གནོན་འོག་རང་གི་

༼མཐོང་མི་

བསམ་ཚུལ་ཕྱིར་བསྒྲགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་མཁན་ཡ་མང་པོའ

ཐུབ་པའི་བོད༽

བསམ་ཚུལ་ཕྱིར་བསྒྲགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་མཁན་ཡ་མང་པོའ

ཐུབ་པའི་བོད༽

བསམ་ཚུལ་ཕྱིར་བསྒྲགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་མཁན་ཡ་མང་པོའ ིབསམ་ཚུལ་ཕྱིར་བསྒྲགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་མཁན་ཡ་མང་པོའ་མགྲིན་ཚབ་པ་གནང་ཡོད་ཅིང་། ད་

ངོ་སྤྲོད།



དུང་ཁོང་མོས་བོད་མི་བརྒྱ་ལས་བརྒལ་བས་བཙན་གནོན་དབང་བསྒྱུར་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་

མེར་བསྲེགས་བྱས་སོང་བ་ནི།

དུང་ཁོང་མོས་བོད་མི་བརྒྱ་ལས་བརྒལ་བས་བཙན་གནོན་དབང་བསྒྱུར་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་

མེར་བསྲེགས་བྱས་སོང་བ་ནི།

དུང་ཁོང་མོས་བོད་མི་བརྒྱ་ལས་བརྒལ་བས་བཙན་གནོན་དབང་བསྒྱུར་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་

ང་ལ་འཇིགས་ཞུམ་མེད་པར་ལས་མཚམས་མི་འཇོག་པའི་རྒྱུ་

དུང་ཁོང་མོས་བོད་མི་བརྒྱ་ལས་བརྒལ་བས་བཙན་གནོན་དབང་བསྒྱུར་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་

ང་ལ་འཇིགས་ཞུམ་མེད་པར་ལས་མཚམས་མི་འཇོག་པའི་རྒྱུ་

དུང་ཁོང་མོས་བོད་མི་བརྒྱ་ལས་བརྒལ་བས་བཙན་གནོན་དབང་བསྒྱུར་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་

མཚན་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་སྐོར་སོགས་བཀོད་འདུག

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའལོའ ིལོའ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བུད་མེད་སྙིང་སྟོབས་ཅན་བཅུའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་ཨ་ལོའ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བུད་མེད་སྙིང་སྟོབས་ཅན་བཅུའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་ཨ་ལོའ

རིའི་ (http://www.state.gov/s/gwi/programs/iwoc/2013/bio/

index.htm) ཞེས་པའི་དྲ་གནས་སུ་བཀོད་འདུག

ངོ་སྤྲོད།

༦༧





བཙན་བྱོལ་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀའི་ཐོབ་ཤོར་

དང་མཉམ་དུ་འཚོ་ཡོད།

ཅར་འདྲི་ཞུ་ཡུལ།སྡོམ་པ་ཚེ་ཪིང་དབང་མོ།

བཅར་འདྲི་ཞུ་མཁན།	ཨར་ཆ་ན་ག་རེ་གྷོ་སེ།

ཨ་རིར་གནས་སྡོད་བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་མ་སྡོམ་པ་ཚེ་རིང་དབང་མོའ་ིཕྲག་ཏུ་ཆོ་ལོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཁུར་

ཡོད།	ཁོ་མོ་དབྱིན་ཡིག་ནང་དུ་སྙན་ངག་བརྩམས་ཆོས་སྤེལ་མཁན་གྱི་བོད་པའི་སྙན་ངག་མ་ཐོག་

མ་ཡིན།	རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་དང་།		ཁོ་མོའ་ིབརྩམས་ཆོས་ཀྱི་ནང་དུ་

རིག་གཞུང་གི་སྙིང་བཅུད་སྣུམ་པོ་ཞིག་གིས་ཁྱབ་ཡོད་པ་ཉེ་ཆར་ཕན་གུན་	 (Penguin)	 པར་	

སྐྲུན་ཁང་ནས་བཏོན་པའི་བརྩམས་ཆོས་རིང་ཤོས་	 (བོད་ནང་གི་རང་ཁྱིམ)	 ཞེས་པ་ལས་ཤེས་

བཅར་འདྲི།



ཐུབ།	རང་ཁྱིམ་དུ་ལོག་པའི་སྐོར་འབྲི་རྒྱུ་ནི་ཁོ་མོར་མཚོན་ན་	༡༩༥༩	ལོར་བོད་ས་དང་ཁ་བྲལ་

ཏེ་མི་ཡུལ་ནས་གསོ་སྐྱོང་གནང་མཁན་གྱི་ཨ་མའི་བཀའ་དྲིན་དྲན་པ་ཞིག་རེད།	བཅར་འདྲི་འདིའི་

ནང་དུ་ཁོ་མོས་བརྩམས་ཆོས་དང་།	 སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་འཚོ་བ།	 བོད་ནས་ཆད་པའི་ཐོགས་རེག་

བྲལ་བའི་རུས་རྒྱུད་བཅས་ཀྱི་སྐོར་གླེང་གི་ཡིན།

དྲི་བ།	འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་བོད་ཀྱི་སྐོར་ལ་དང་དོད་ཆེན་པོ་ཡོད་པས།	ཁྱེད་ཀྱིས་དཔེ་

ཆ་འདི་འབྲི་སྐབས་དོན་དངོས་འདིས་དགའ་བ་བསྐྱེད་སོང་ངམ།

ལན།	ང་ལ་མཚོན་ན་དཔེ་ཆ་འདི་དྲང་པོ་དྲང་བཞག་དང་ཁ་གསལ་གཏིང་གསལ་གྱིས་འབྲི་རྒྱུ་ནི་

གལ་ཆེན་རེད།	འདིས་ངས་དཔེ་ཆའི་ནང་གི་བྱུང་བ་དང་མི་སྣར་དོ་སྣང་སྤྲོད་ཀྱིན་པ་མཚོན་

གྱི་ཡོད།	ངས་དཔེ་ཆ་འདི་་འབྲི་སྐབས་དཔེ་དེབ་འདི་པར་སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ་དང་ཀློག་པ་པོ་མང་

པོ་ཞིག་གི་མདུན་སར་སླེབས་པའི་བསམ་བློ་འཁོར་མྱོང་མེད།	 དཔེ་ཆ་འདི་ངའི་ལག་ཏུ་

འབྱོར་རྗེས་ཀློག་པ་པོ་ཚོར་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་སྐབས།	དཔེ་ཆ་འདི་ལ་ཡང་ཚེ་སྲོག་ལྡན་པ་

ཕྱོགས་མང་པོ་ཞིག་ནས་བལྟ་ཆོག་གི་རེད།	༼ངས་རང་གི་དཔེ་ཆའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་རྩོམ་

སྒྲིག་པ་སེ་ཝ་པི་རེ་ཡར་	 (Sivapreya)	 གློག་འཕྲིན་གྱི་ལམ་ནས་དཔེ་དེབ་འདིའི་ཤོག་

ངོས་ཀྱི་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཀློག་རྒྱུར་ཞེད་སྣང་སྐྱེ་གི་འདུག་ཅེས་བསྐུར་ཡོད།༽

དྲི་བ།	དབྱིན་ཡིག་ནང་དུ་སྙན་ངག་བརྩམས་ཆོས་ཐོག་མར་པར་སྐྲུན་བྱེད་མཁན་གྱི་སྙན་ངག་མའི་

གོ་གནས་ནི་དོན་སྙིང་ཅན་ཞིག་	རེད།	ཁྱེད་ཀྱི་སྔོན་གྱི་མི་ཚོར་དབྱིན་ཡིག་བརྩམས་ཆོས་

སྤེལ་ཏེ་པར་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ་ནི་དཀའ་ཁག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཚོར་གྱི་འདུག་གམ།

ལན།	ལོ་ངོ་ཉི་ཤ	འི་སྔོན་ལ་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཅིག་གིས་	 ༼སྐྱེས་པ་ཚོའང་ཚུད་ཡོད་༽	 དབྱིན་

ཡིག་ནང་དུ་བརྩམས་ཆོས་སྤེལ་རྒྱུར་འགོག་རྐྱེན་ཁག་ཅིག་ཡོད།	སྐད་ཡིག་གི་བྱང་ཆ་དང་

ཀློག་པ་པོ།	པར་སྐྲུན་བྱེད་མཁན་རག་མིན།	སྤྱིའི་ཆ་ནས་སྙན་ངག་སྐོར་གྱི་གོ་རྟོགས་བཅས་

རེད།	ངས་ཤེས་ཚོད་ལ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཁྲིད་གཞིའི་སྙན་ངག་ཕུད་པའི་སྙན་ངག་ཀློག་

སྒྲོལ་མ།

༧༠ ༧༡



མཁན་མེད།	ངས་ཡོ་རོབ་ཀྱི་གྲོངས་ཟིན་པའི་མི་རྣམས་ཁོ་ན་སྙན་ངག་པ་རེད་བསམ་མྱོང།	

གང་ལགས་ཤེ་ན།	 སློབ་གྲྭའི་ཀློག་དེབ་ནང་དུ་ཁོང་ཚོའི་བརྩམས་ཆོས་ཡོད།	 ངས་གནས་

ཚུལ་འདི་སེམས་སུ་ཉར་ནས་བརྩམས་ཆོས་སྤེལ་བ་ཡིན།	 དེ་དང་མཉམ་དུ་ཡུལ་དང་གོ་

སྐབས་ཀྱང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།	ང་ཨ་རིར་ཡོང་བའི་རྗེས་ནས་བརྩམས་ཆོས་པར་སྐྲུན་བྱས་

པའི་སྙན་ངག་པ་ཚོའི་སྐོར་གྱི་གོ་རྟོགས་སད་བྱུང་ལ།	 རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་བརྩམས་ཆོས་

སྤེལ་ན་འགྲིག་གི་འདུག་སྙམ་བྱུང་།	 ང་རང་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་དུ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྐབས་

དང་བྱ་བ་གཉེར་སྐབས་འཚོ་བཞུགས་ཏུ་ཡོད་པའི་སྙན་ངག་པ་གཅིག་ཀྱང་ཤེས་ཀྱི་མེད་

ལ།	 ངས་རང་གི་སྙན་ངག་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བསམ་བློ་གནད་དུ་འཁེལ་བ་གཏོང་

མྱོང་མེད།

དྲི་བ།	ཁྱེད་རང་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་དུ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་དང་།	ཨ་རི་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཏེ་

ད་ལྟ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་གྱི་འདུག་རྒྱ་གར་དང་ཨ་རིའི་ནང་གི་བོད་པ་ཚོའི་དབར་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་

ཞིག་འདུག	ད་བར་ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་མྱོང་སའི་ས་ཆ་གང་རུང་ནས་རིགས་རུས་དབྱེ་

འབྱེད་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲར་འཕྲད་བྱུང་ངམ།

ལན།	ངས་རྒྱུན་ཏུ་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གང་ཡིན་ཡང་སོ་སོ་སྤྱི་ཚོགས་དེའི་གྲལ་མཐའ་རུ་

བསྡད་ཡོད་བསམ་མྱོང་།	ཚོར་བ་དེ་ཨ་རིར་སླེོབས་རྗེས་ཀྱང་འགྱུར་བ་ཕྱིན་མེད།	རིགས་

རུས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་གང་དུ་ཡིན་ཡང་བྱུང་ཆོག་ཆོག་རེད།	 	 མཚམས་རེར་

ལྷད་ཀྱིས་མ་གུས་བའི་སྐད་ཆ་དང་དྲི་བའི་ངོ་བོར་ཡོང་གི་འདུག་ཏག་ཏག་འདས་བའི་གཟའ་

འཁོར་དེའི་ནང་དུ་ང་རང་སེན་ཌ་ཁི་རོ་རྗི་	 (Santa	 Cruz)	 ཞིང་བའི་ཁྲོམ་རར་ཡོད་

སྐབས།		སིལ་ཚོང་བ་ཞིག་གིས་ང་ལ་	”ཁྱེད་རང་གང་ནས་ཡོང་བ་	ཡིན།	ཁྱེད་ཀྱི་དབྱིན་

སྐད་སྒྲ་གདངས་ཏེ་འཚམས་པོ་མི་འདུག”་	 ཞེས་སྐད་ཆ་དྲིས་བྱུང་།	 ང་རྒྱ་གར་ཏུ་འཚར་

ལོངས་བྱུང་བ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་རྗེས་སུ།	དྲི་བ་དེ་ཁྱད་མཚར་བསམ་བྱུང་།	ངས་ནམ་ཡང་

བཅར་འདྲི།

༧༠ ༧༡



ཁོ་ཁ་ཤན་	 (Caucasian)	 གྱི་མི་རིགས་ཤིག་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་དབྱིན་སྐད་སྒྲ་གདངས་ཏེ་

གདོང་གཤིས་དང་འཚམས་པོ་མི་འདུག་ཞུ་མྱོང་མེད།	ཨ་རིར་ཤར་ཕྱོགས་མི་རིགས་ཤིག་

དང་ཕྱི་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དྲི་བ་དེའི་རིགས་དུས་རྟག་ཏུ་དགའ་བོའ་ིངང་ནས་ལན་

བསྐྱོན་པ་ཡིན།	དྲི་བ་དེ་འདྲ་ཞིག་གཏོང་བའི་དབང་ཐོབ་སུ་ལ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་བསམ་

གཞིག་བྱེད་མྱོང་མེད།

དྲི་བ།	ཁྱེད་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་ཏུ་ཚོར་ཐུབ་པ་ཞིག་ནི།	 ཁྱེད་ཀྱི་འཚོ་

བས་ཁྱེད་རང་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོ་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་བཟོས་འདུག་པ་དེ་རེད།	

གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་བོད་མི་ཚོའི་དབར་ལ་ཧེ་བག་འདུག་སྙམ་གྱི་ཡོད་དམ།

ལན།	བོད་ཕྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོའི་དབར་ལ་སྐད་རིགས་འདྲ་མིན་དང་།	 དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ།	 ཉམས་མྱོང་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་རང་བཞིན་རེད།	 ༼གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ནི།	 ང་

ཚོས་བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་གནས་བབ་སྐོར་སེམས་སུ་འཛིན་དགོས།༽	 འཛམ་

གླིང་གང་སར་འཐོར་བའི་བོད་མི་ཚོས་ཁྱད་པར་འདི་ལས་བརྒལ་ཏེ།	 རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་

རིགས།	རིག་གཞུང།	མི་རིགས་རིང་ལུགས་གླེང་བའི་ཐུན་མོང་གི་འཆར་སྣང་།	ལོ་རྒྱུས།	

རིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འཐབ་རྩོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	ངའི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་རང་གི་ངོ་བོར་

འབྲེལ་བའི་གཏིང་ཟབ་པའི་རིག་གཞུང་དང་སེམས་ཚོར་གྱི་ནང་སྙིང་།	 དེ་བཞིན་ཁྱད་པར་

འདི་འདྲ་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་བོད་ཀྱི་མི་རིགས་རིང་ལུགས་སྐྲུན་བྱེད་ནང་ཆོས་ཀྱི་

འབྲེལ་བ་སོགས་འབུར་ཏུ་བཏོན་པའི་རྩོལ་བ་བྱས་ཡོད།	ང་ཚོས་བོད་པའི་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་

ཐོག་ནས་སྟོན་སྲིད་ཀྱང་།	བོད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་རེད།

དྲི་བ།	ཁྱེད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་འགྲེལ་བ་སྟེ།	ཡུལ་ལྗོངས།	གཙང་པོ།	མཁའ་

དབུགས།	ཉི་མ།	ཐ་ན་མི་མང་གི་སྐོར་སོགས་ནི་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་འདུག་པས།	ཀློག་པ་པོ་

ཞིག་གིས་ཁྱེད་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་དོན་ལས་མཛེས་ཉམས་ལ་བལྟ་གི་རེད།	དེས་ན།	

ཁྱེད་ཀྱིས་དཔེ་ཆ་འདི་གློག་བརྙན་ལ་དབབ་འདོད་ཡོད་དམ།

སྒྲོལ་མ།

༧༢ ༧༣



ལན།	བཀའ་དྲིན་ཆེ།	 ཁྱེད་ཀྱི་ངའི་དཔེ་ཆ་དེ་ཀློག་ཞོར་ཏུ་མཛེས་ཉམས་ལ་རོལ་ཐུབ་པ་གོ་བས་

དགའ་བོ་བྱུང་།	སྙན་ངག་མ་ཞིག་ཡིན་པས་ཆ་ནས་ངས་འཆར་སྣང་ལྟར་བསམ་གཞིག་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད་པས།	ཕལ་ཆེར་་འཆར་སྣང་དེ་དཔེ་དེབ་བརྗོད་སྙིང་དུ་གྲུབ་པ་འདྲ།	འོན་ཀྱང་།	ང་ནི་

དཔེ་ཆ་དེ་བརྙན་ལ་དབབ་རྒྱུ་དང་ཁ་ཐག་རིང་བའི་སར་ཡོད།

དྲི་བ།	བོད་ཀྱི་སྐོར་བརྒྱུད་ལམ་འདྲ་མིན་ཏུ་ཐོན་བཞིན་པ་དང་།	 རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་སྣ་སྐད་གྲགས་ཅན་

མང་པོ་ཞིག་གིས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར།	 ཁྱེད་ཀྱིས་

བལྟས་ན།	ད་སྔར་འཛམ་གླིང་ལ་མ་བརྗོད་པའི་བོད་སྐོར་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཆེས་ཡིད་	དུ་འོང་

བ་དེ་ཅི་ཞིག་རེད།

ལན།	བོད་ཀྱི་འབྲོག་པ་མི་མང་དཀྱུས་མ་ཚོས་ཕ་ས་དང་ཕ་སའི་བདེ་སྡུག་ལ་བཅིངས་བའི་བརྩེ་

བ་ཡི་འབྲེལ་བ་དེ་ལས་སླ་བོར་ཡིག་ཐོག་ཏུ་འགོད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག

དྲི་བ།	ཁྱེད་ཀྱིས་བོད་ཡིག་ནང་དུ་རྩོམ་རིག་ཀློག་གི་ཡོད་དམ།	 བྱེས་སུ་གྱར་བའི་བོད་མི་རང་གི་

ཕ་སར་བཅིངས་བའི་འབྲེལ་བ་མི་གློད་པའི་ཆེད་དུ་རྩོམ་རིགས་བརྩམས་ཆོས་འདང་ངེས་

ཤིག་ཀློག་རྒྱུ་འདུག་གམ།

ལན།	བོད་ནང་གི་རྩོམ་པ་པོའ་ིབརྩམས་ཆོས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མང་པོ་ཞིག་འདུག	བརྩམས་ཆོས་དེ་

ཚོ་རྒྱུན་ཏུ་བྱེས་ཀྱི་བོད་མི་ཚོའི་ལག་ཏུ་རག་གི་མེད་ཀྱང་།		ངས་བསམ་པར་ད་ལྟ་བརྩམས་

ཆོས་དེ་དག་བལྟ་ཀློག་གི་ལམ་ཁ་མང་པོ་འདུག	 སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ།	 ངས་བོད་

ཡིག་གི་ཆུ་ཚད་དམའ་བོ་ཡིན་ཡང་།	 རྩོམ་རིག་བརྩམས་ཆོས་དེ་དག་ཀློག་སྐབས་བསྒྱུར་

རྩོམ་ལ་བསྟེན་མི་དགོས་པར་བོད་ཡིག་ནང་དུ་ཀློག་ཐུབ་ཆེད་ད་ལྟ་བོད་ཡིག་སྦྱོང་གི་ཡོད།

དྲི་བ།	བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་སུ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་མི་རབས་

གསུམ་པ་དང་བཞི་བ་ཚོས་རང་གི་ཕ་ས་བཟུང་བའི་འབྲེལ་བ་གང་འདྲ་འདུག

བཅར་འདྲི།

༧༢ ༧༣



ལན།	ང་རང་ཐུག་མྱོང་བའི་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་མང་པོ་ཞིག་གིས་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་རབས་ཤེས་

ཐབས།	 རང་ཉིད་གང་ནས་ཡོང་མིན།	 རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བཅིངས་བའི་འཁྲེང་སེམས་

བཅས་ཀྱི་ཐད་ལ་འགན་ཡག་པོ་་འཁུར་གྱི་འདུག	 ཁོང་ཚོའི་གྲས་ཀྱི་མང་པོ་ཞིག་རང་

གི་གཉེན་ཉེ་དུ་ཚོར་འཕྲད་མྱོང་མེད་ལ།	 བོད་དུའང་འགྲོ་མྱོང་མེད་ཀྱང་།	 རང་གི་ཕ་སར་

བཅིངས་བའི་སེམས་པ་ནི་ཡལ་བ་མེད་པ་ཞིག་རེད།	 	 འདས་བའི་ལོ་ངོ་ཉི་ཤ	འི་ནང་དུ་

བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོང་བའི་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་ནི་ཉིན་མ་ཪེ་རེར་ཕྱི་ནང་གོད་ཆག་འདྲ་

མིན་དང་མཉམ་དུ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་བཞིན་ཡོད།	 	 ཁོང་ཚོས་ད་ལྟའི་དུས་རབས་འདིའི་ནང་དུ་

ལོ་ན་ཆུང་དུས་ནས་ཕ་ས་ཕ་ཡུལ་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་བའི་གནད་དོན་རྟོགས་ཀྱི་ཡོད་ལ།	 ཁོང་

ཚོར་ནམ་རྒྱུན་ནས་རང་གིས་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་བའི་ཕ་སར་ལོག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་སྙམ་པའི་བློ་

དེ་ཡོད།	དེར་བརྟེན།	གཞོན་སྐྱེས་ཚོའི་ཁྲོད་དུའང་བོད་ལ་བཟུང་བའི་འབྲེལ་ལམ་ལ་རྣམ་པ་

འདྲ་མིན་ཡོད།

དྲི་བ།	ཁྱེད་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས་རྗེས་མ་ཅི་ཞིག་འབྲི་གི་ཡོད།	བོད་གཞིར་བཞག་པའི་རྟོག་སྒྲུང་ཞིག་

བཞེངས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ།

ལན།	ངས་དུས་ཡུན་རིང་པོར་	“བོད་ནང་གི་རང་ཁྱིམ་”	བྲིས་པ་ཡིན།	བརྩམས་ཆོས་གཞན་པ་

སྐོར་ལ་ད་དུང་བསམ་གཞིགས་བྱེད་པའི་རབ་དེ་བརྒལ་མེད།	 ངས་རེ་བར་ཞོགས་ལྟར་མི་

འགྱངས་བར་སྙན་ངག་འབྲི་ཐུབ་བསམ་བློ་གཏོང་གི་ཡོད།	 ང་རྟོག་སྒྲུང་ལ་དགའ།རྒྱ་གར་

དང་བལ་ཡུལ་བརྗོད་སྙིང་དུ་བཀོད་པའི་སྒྲུང་ཐུང་འབྲི་རྒྱུར་ཡང་དགའ།	 ང་ལ་རྩོམ་མཇུག་

མ་བསྐྱངས་བའི་སྒྲུང་ཐུང་མང་པོ་ཡོད།

དྲི་བ།	ཁྱེད་རང་ཀློག་པར་སྤྲོ་བའི་རྩོམ་པ་པོ་དང་སྙན་ངག་པ་སུ་རེད།	ད་ལྟའི་དུས་ཅི་ཞིག་ཀློག་གི་

ཡོད།

སྒྲོལ་མ།

༧༤



ལན།	ང་རྟོག་སྒྲུང་ལ་དགའ།ང་རང་ཆེས་དགའ་ང་རང་ཆེས་དགའ་ང་རང་ཆེས་དགའསའི་རྩོམ་པ་པོ་ཁག་ནི།མེར་ལེ་ཡན་རོ་བྷེན་སོན།

རྗེ་ཨེམ་ཁོ་རྫེ།

ལན།	ང་རྟོག་སྒྲུང་ལ་དགའ།

རྗེ་ཨེམ་ཁོ་རྫེ།

ལན།	ང་རྟོག་སྒྲུང་ལ་དགའ།

ཨ་མེ་ཏ་ཝེ་སྒོ་ཤི།

ལན།	ང་རྟོག་སྒྲུང་ལ་དགའ།

ཨ་མེ་ཏ་ཝེ་སྒོ་ཤི།

ལན།	ང་རྟོག་སྒྲུང་ལ་དགའ།

རྗོ་སེ་ས་ར་མ་གྷོ། མེ་རེ་ཧེ་ལེ་བྷི་རེ་ཁྲོ་ནེ་བཅས་ཡིན། ད་

ལྟ་ངས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀློག་གི་ཡོད་པས། ཚེ་རིང་ཤཱཀྱ། ཝང་ལི་ཞུང་།		མལ་ཡེན་གྷོལ་

སི་ཌེན་བཅས་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས་ཀློག་གི་ཡོད། མ་ཟད། ད་ལྟ་ངས་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་ཚུལ་སློབ་

ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འཛིན་གྲྭར་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྤྱོད་བཞིན་པའི་སྙན་ངག་པ་དག་ནི།

ཤེར་མན་ཨེ་ལེ་ཛེ། མ་མོ་ཏི་རྡར་ཝེ་ཤི། ཤེག་སི་ཕེ་ཨིར། ནོ་མེ་ཤེ་ཧབ་ནེ་བཅས་ཡིན།

༼སྡོམ་པ་ཚེ་རིང་དབང་མོ་ནི་བཙན་བྱོལ་

གྱི་མི་རབས་གསར་བའི་སྙན་ངག་པའི་

མདུན་གྲལ་བ་ཞིག་ཡིན། ད་ཕན། ཁོ་

མོས་ “ཁྱིམ་སྲོལ་” དང་ “ཉིན་རེའི་ཆད་

ལྷག་གི་ཁྲོད་དུ་” བཅས་པའི་སྙན་ངག་གི་

དེབ་ཕྲེང་གཉིས་བརྩམས་གྲུབ་ཅིང་། ལྷུག་

རྩོམ་དེབ་ “བོད་ནང་གི་གཞིས་ཁྱིམ་”

ཟེར་བ་ཞིག་ཀྱང་བརྩམས་གྲུབ། ད་ལྟ་ཨ་

རིར་རྩོམ་རིག་གི་སྒང་ལ་འབུམ་རམས་

པ་འདོན་བཞིན་ཡོད།༽



བོད་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྣང་ཡུལ་དུ་འདྲེན་པ། 

དྲི་བ།	ག་རེ་བྱས་ནས་ཁྱེད་དང་ཁྱེད་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོགས་གཉིས་ཀྱིས་བོད་ནང་གི་བུད་མེད་

ཚོའི་སྐོར་ལ་དཔེ་དེབ་ཅིག་འདོན་ པའི་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡིན།

ལན།	དེ་ནི་ངའི་ལས་རོགས་ཀྱི་ཐོག་མའི་བསམ་ཚུལ་རེད། ལས་འཆར་དེ་མགོ་བཙུགས་

རྗེས་ང་ལ་རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོགས་བྱེད་པའི་རེ་སྐུལ་བྱས་བྱུང་། ཧན་ན་ཧེ་བུ་ནེ་བིག་			

(HannaHavnevik) ་ནི་ནོར་ཝེའི་ཨོ་སི་ལོ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་བོད་རིག་པ་བ་ཞིག་

རེད། ཁོ་མོས་དེ་སྔོན་བོད་ཀྱི་བཙུན་མ་ཚོའི་སྐོར་ལ་དཔེ་དེབ་ཅིག་བརྩམས་ཡོད། ཁོ་མོས་

ང་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་སྐབས་སྔ་ས་ནས་ཧར་སི་ཌི་ (Hurst) ་དང་གོ་ལིམ་པུག་གཙུག་

ལག་སློབ་གྲྭ་དང་མཉམ་དུ་གན་རྒྱ་བཞག་གྲུབ་པ་མ་ཟད། རྩོམ་ཡིག་འབྲི་མཁན་ཁག་ཅིག་

ཀྱང་པང་བསྒྲིགས་འདུག དཔེ་དེབ་ཅིག་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་རྩོམ་

ཡིག་ཅིག་འབྲི་རྒྱུ་ལས་ཁག་ཀྱང་། ལས་དོན་དེ་བསྒྲུབ་རྒྱུར་དགའ་ལས་དོན་དེ་བསྒྲུབ་རྒྱུར་དགའ་ལས་དོན་དེ་བསྒྲུབ་རྒྱུར་དགའབོ་བྱུང་།་བོ་བྱུང་།་ བརྗོད་བྱ་

བཅར་འདྲི།བཅར་འདྲི།



གཅིག་སྟོན་པའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་རྩོམ་སྒྲིག་

བྱེད་སྐབས་རང་གི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་རེ་འདུན་

ཁར་རྩོམ་ཡིག་སྤྲོད་མཁན་རྣམས་ལ་འགན་

ཁུར་དགོས། དངོས་གནས་བྱས་ན། དེ་སྔོན་

བདག་གིས་དྲན་པའི་སྐོར་གྱི་ དཔེ་དེབ་ཅིག་

རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིན། སྐབས་དེར། ད་ནི་

ནམ་ཡང་དཔེ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་གི་ལས་ཀ་མི་

བྱེད་པའི་དམ་བཅའ་བྱེད་པའི་དམ་བཅའ་བྱེད་པའི་དམ་བཅའབཞག་ཀྱང་། ད་ལྟ་ང་

ཚོས་དཔེ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་གི་ལས་ཀ་གྲུབ་

སྟེ། པར་སྐྲུན་བྱས་ཟིན་པས་ང་རང་དགའ་པར་སྐྲུན་བྱས་ཟིན་པས་ང་རང་དགའ་པར་སྐྲུན་བྱས་ཟིན་པས་ང་རང་དགའ

བོ་བྱུང།

དྲི་བ།	ཁྱེད་ཀྱིས་བྲིས་བའི་དཔེ་དེབ་ངོ་སྤྲོད་ནང་དུ་

དཔེ་དེབ་ཀྱི་བརྗོད་གཞི་རྙོག་འཛིངས་ཅན་

དང། རྩོམ་ཡིག་འབྲི་མཁན་འདྲ་མིན་ཡོད་པས། བརྗོད་གཞིར་ཕྱོགས་མང་པོ་ནས་གོ་བ་

ལེན་ཆོག་པ་གསལ་འདུག དེ་ནི་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་གི་དགེ་མཚན་རེད་

དགོངས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ལན།	དེ་ག་རང་རེད། ཁྱེད་རང་གཅིག་པུས་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་མེད་དུས། ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་

ཁྱབ་ཁོངས་དམིགས་བསལ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་བྱང་ཆ་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་བསྐང་སྟེ། གཅིག་

གྱུར་གྱི་བརྗོད་གཞི་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་རུ་འཇུག་ཆོག་ རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཞིག་ཡིན་

པའི་ཆ་ནས་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཞིག་ནི། ཁྱེད་ཀྱིས་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་མི་

འདྲ་བ་མང་པོ་ཞིག་ གཞི་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་ཏེ། རྩོམ་ཡིག་དེ་དག་གི་རྙོག་འཛིང་སྤྱིའི་ངོ་བོར་

བཅར་འདྲི།

༧༧



བསམ་གཞིགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ཆོགཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ ནས། རྩོམ་ཡིག་བསྐུར་མཁན་

རྣམས་ཀྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་འདོད་པ་ནང་བཞིན་འབྲི་གི་མ་རེད། དཔེ་དེབ་འདིའི་ནང་གི་རྩོམ་ཡིག་

འབྲི་མཁན་གྱི་མཁས་དབང་མང་ཆེ་བར་བུད་མེད་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་གྱི་གཞུང་ལུགས་སྐོར་

ལ་སྦྱང་བ་མ་ཐོབ་པའི་བོད་རིག་པ་བ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས།ཁོང་ཚོས་གཞུང་ལུགས་མང་དག་

ཅིག་གླེང་ཐུབ་མིན་གཟབ་གཟབ་བྱས་འདུགརྩོམ་སྒྲིག་པ་གཉིས་བུད་མེད་ཐོབ་ཐང་གི་ཐད་

ལ་དོ་སྣང་ཆེ་ཡང་།མཁས་དབང་ཚོས་གནད་དོན་འདི་དེ་ཙམ་གལ་ཆེན་ཏུ་བརྩིས་མི་འདུག

དྲི་བ།	དཔེ་དེབ་འདིའི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་གནའ་དེང་གཉིས་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་ཁག་བཅུག་འདུགའདི་ནི་

རྩོམ་ཡིག་འབྲི་མཁན་ཚོ་རང་གི་རང་གི་ཐག་གཅོད་རེད་དམ། རྩོམ་སྒྲིག་པ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་

དཔྱོད་ཀྱི་ཐག་གཅོད་རེད། འདིས་ཀློག་པ་པོ་ཚོར་བག་ཆགས་ཅི་ཞིག་འཇོག་གི་རེད།

ལན།	དཔེ་དེབ་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་ཁག་གི་ནང་དུ་དེང་རབས་བོད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་ཁག་བཅུག་པ་ནི་མི་རྒྱུད་དཔྱད་

རིག་གི་ཉམས་ཞིབ་རེད། བོད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་སྐབས་ཀྱི་སྤྱི་ཡོངས་དཀའ་བོད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་སྐབས་ཀྱི་སྤྱི་ཡོངས་དཀའ་བོད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་སྐབས་ཀྱི་སྤྱི་ཡོངས་དཀའངལ་

ནང་ནས་གཅིག་ནི་རྒྱུ་ཆ་འདང་ངེས་ཤིག་མེད་པ་དེ་རེད། འདས་བའི་མི་རྒྱུད་དཔྱད་རིག་

གི་སྐོར་ལ་ཉམས་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་ཞིག་བྱེད་ཐབས་བྲལ།མ་མཐར་ཡང་གནད་དོན་ཁ་ཤས་

ཀྱི་ཐད་ནས། དེང་དུས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་པ་དེས་

འདས་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་སེམས་ལ་འཆར་ཐུབ་པར་ཕན་གྱི་

འདུག དཔེ་དེབ་འདིའི་དམིགས་བྱ་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི། དངོས་ཡོད་ཐོག་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་

འཇུག་གི་རྒྱ་ནི་ཧ་ལམ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་། དམིགས་བཀར་གྱིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་གྱི་སྐོར་རྐྱང་རྐྱང་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་དྲང་སྙོམས་མིན་པའི་གནད་དོན་ཏེ་

ཐེར་འདོན་བྱེད་ཆེད་ཡིན། ངས་ངོས་ནས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་གོ་རྟོགས་འཕེལ་བར།

ཉམས་ལེན་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཁག་མཁྱེན་དགོས་པ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་རེད་སྙམ་གྱི་ཡོད། བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་གི་དཀའ་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་གི་དཀའ་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་གི་དཀའངལ་གྱི་ཐད་ནས་རྒྱུ་ཆ་

སྒྲོལ་མ།

༧༨ ༧༩



གཅིག་པུ་མིན་པར། བརྗོད་བྱ་ཅི་ཞིག་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་རེད། གནད་དོན་

མང་པོ་ཞིག་གི་ཐད་ནས་བོད་ནི་ང་ཚོས་དོ་སྣང་སྤྲོད་སའི་ཆོས་ལུགས་གཅིག་པུའི་ནང་དུ་

གནས་ཡོད་པ་འདྲ་བོ་འདུག བོད་མི་ཚོར་ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་ཤིག་ཡོད་པ་དང།

རྙོག་འཛིངས་ཆེ་ཞིང་ནང་དོན་ཕྲ་བའི་ཆོས་དཔེ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་བདེན་པ་ཡིན་ཡང་།

བོད་ནི་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་དུ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་རེད་སྙམ་པ་ནི་འཁྱོག་

བརྗོད་རེད། དུས་ད་ ལྟའང་། བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་གི་རྒྱུ་ཆ་མང་པོ་ཞིག་གིས་འདི་ལྟར་

སྟོན་གྱི་འདུག

དྲི་བ།	ག་རེ་བྱས་ནས་འཁྱོག་བརྗོད་བྱས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་རེད།

ལན།	ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་དག་ནི་སེམས་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཤལན།	ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་དག་ནི་སེམས་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཤལན།	ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་དག་ནི་སེམས་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ གས་ཆེ་བས། ནམ་རྒྱུན་

མི་ཞིག་གི་རང་བཞིན་ངོ་མ་དེ་ཧ་གོ་རྒྱུ་ཁག་པོ་འདུག ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་དག་ཁ་གསལ་བོ་

ཡོད་ཀྱང་།དཔེ་དེབ་འདིའི་ཆེད་དུ་མཁས་དབང་མང་པོ་ཞིག་གིས་བུད་མེད་དང་འབྲེལ་བའི་

རྩོམ་རིག་མང་པོ་ཞིག་བསྔོགས་ཡོད།འོན་ཀྱང་།བུད་མེད་ཚོའི་གནས་བབ་ཀྱི་མགོ་མཇུག་

བར་གསུམ་དང། འཚོ་བ་དངོས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ཤེས་རྟོགས་འབྱུང་ཡུལ་ནི། ད་

ལྟ་འཚོ་བཞུགས་ཀྱི་མི་ཚོ་རེད། དེར་བརྟེན།དེང་རབས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་ཁག་འཇུག་རྒྱུ་གལ་ཆེན་

རེད། ཁག་གཅིག་གིས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་སྐོར་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་བྱས་འདུག་ཀྱང་།

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། ཁོང་ཚོས་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཁག་ནི་

ད་དུང་ཆེས་སྤྱིར་བཏང་བ་ཞིག་རེད། གང་ ལགས་ཤེ་ན། རྒྱུ་ཆ་ཞིབ་ཚགས་པོ་ཤིག་རག་

ཁག་པོ་རེད།འདི་ནི་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཡོད་པའི་བུད་མེད་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་

དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད།

དྲི་བ།	ཁྱེད་ཀྱི་དཔེ་དེབ་ངོ་སྤྲོད་ནང་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་དངོས་མ་ཞིག་རག་ཁག་པོ་འདུག་ཅེས་

བྲིས་འདུག

བཅར་འདྲི།

༧༨ ༧༩



ལན།	དེ་ནི་ཧ་ཅང་རྙོག་འཛིངས་ཆེ་བའི་དཀའ་ལན།	དེ་ནི་ཧ་ཅང་རྙོག་འཛིངས་ཆེ་བའི་དཀའ་ལན།	དེ་ནི་ཧ་ཅང་རྙོག་འཛིངས་ཆེ་བའི་དཀའངལ་ཞིག་རེད། ངས་དུས་རྒྱུན་བུད་མེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་

དངོས་མ་ཞེས་པའི་སྐོར་ལ་དོགས་པ་སྐྱེ་གི་འདུག མི་རྣམས་ཀྱིས་མཚམས་རེར་བུད་མེད་

ཀྱིས་བརྩམས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་བུད་མེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་དངོས་མ་རེད་ཅེས་ཚོད་བགམ་བྱེད་ཀྱི་

འདུག་ཀྱང་། ཚོད་བགམ་དེ་རང་རྙོག་འཛིང་ཆེན་ཞིག་རེད། དེ་ལྟར་བསམ་བློ་གཏོང་འགོ་

འཛུགས་པ་ནི། རྙི་རུ་ཚུད་པ་དང་འདྲ། སུ་ཞིག་གིས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་

དངོས་མ་ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་རེད། ངས་བསམ་པར་མི་སུ་དང་གང་གིས་ཀྱང་བུད་མེད་ཀྱི་སྐད་

ཆ་དངོས་མ་མི་ཤེས་ལ། ཐ་ན་བུད་མེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་དངོས་མ་ཞིག་ཡོད་མིན་ཡང་མི་ཤེས།

བུད་མེད་ཚོས་རང་གིས་ཧ་མི་གོ་བས་སྒོ་ནས་སྐྱེས་པ་ནང་བཞིན་བརྩམས་ཆོས་སྤེལ་གྱི་

རེད།སྐྱེས་པ་ཚོས་བུད་མེད་ཅིག་གི་རང་རྣམ་ནང་བཞིན་བརྩམས་ཆོས་སྤེལ་ཐུབ་ལ།ཡང་

ན། ཁོང་ཚོས་བུད་མེད་ཅིག་གི་སྐད་ཆ་ཡིན་སྙམ་པའི་བློས་ཐོག་ནས་བསྟོད་པའི་སྙན་ངག་

འབྲི་ཐུབ། ཁོང་ཚོས་རྒྱུ་མཚན་གང་མང་ཞིག་གི་དོན་དུ་དེ་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་།

བུད་མེད་ཚོས་ཇི་ལྟར་བརྩམས་ཆོས་སྤེལ་ཡོད་མིན་ཤེས་རྟོགས་དང་། གནད་དོན་རེ་རེའི་

ཐོག་ནས་རྩོམ་པ་པོའཐོག་ནས་རྩོམ་པ་པོའ ིཐོག་ནས་རྩོམ་པ་པོའ་གོ་གནས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཆེད། བུད་མེད་

རྩོམ་པ་པོ་དག་གི་བརྩམས་ཆོས་རེད་སྙམ་པ་དག་བསྡུ་རུབ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་རེད། བོད་

ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ཁྲོད་དུ་སྐྱེས་པ་ཚོའི་རང་རྣམ་བུད་མེད་ལས་མང་བ་པར་བསྐྲུན་བྱས་འདུག་

རྩོམ་པ་པོ་དག་གི་བརྩམས་ཆོས་རེད་སྙམ་པ་དག་བསྡུ་རུབ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་རེད།

ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ཁྲོད་དུ་སྐྱེས་པ་ཚོའི་རང་རྣམ་བུད་མེད་ལས་མང་བ་པར་བསྐྲུན་བྱས་འདུག་

རྩོམ་པ་པོ་དག་གི་བརྩམས་ཆོས་རེད་སྙམ་པ་དག་བསྡུ་རུབ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་རེད།

པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བོད་ལ་སྐྱེས་པ་གཙོར་བཟུང་གི་རྩོམ་

རིག་རིག་གཞུང་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་ཐུབ་ཀྱང་།ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བལྟས་ཚེ།ང་ཚོས་

ཅི་ཙམ་གྱིས་བུད་མེད་སྐོར་གྱི་བརྩམས་ཆོས་བཙལ་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་རྒྱུ་ཆ་རག་རྒྱུ་ཇེ་མང་

དང་། བུད་མེད་ཁ་ཤས་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས་ཀྱང་འདུག དེ་ལ་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་དང་དེང་དུས་

ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་པ་གཉིས་ཀྱིས་དོ་སྣང་མ་སྤྲད་པ་ཞིག་རེད།

	 ང་ཚོས་རྒྱུ་ཆ་གང་མང་ཞིག་རྙེད་མགོ་ཚུགས་ཡོད། རྒྱང་ཐག་ཅི་ཙམ་གྱི་བར་དུ་འགྲོ་མིན་

བཤད་ཚོད་ཐེབས་ཀྱི་མི་འདུག ངའི་ལམ་སྟོན་འོག་ཏུ་འབུམ་རམས་པའི་སློབ་མ་ཧོ་ལེ་གྷེ་

སྒྲོལ་མ།

༨༠ ༨༡



ལེ་ (Holly Gayley) ་ཡོད། ཁོང་གིས་བོད་ནང་དུ་སྐུ་ཚེ་རྫོགས་པའི་བོད་ཀྱི་བུད་

མེད་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཅིག་གི་སྐོར་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ད་དུང་། ང་དང་མཉམ་

ལས་བྱེད་བཞིན་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཅིག་ཝིར་རྗེ་ནེ་ཡ་ (Virginia) ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་

ཁང་དུ་ཡོད། ཁོང་གིས་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་བའི་མཇུག་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་སྙན་རྒྱས་བའི་

བུད་མེད་མཐོང་རྒྱ་ཅན་ཞིག་གི་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའི་དུས་སུ་ལོ་རྒྱུས་

ལྡན་པའི་བུད་མེད་ཅིག་གི་སྐོར་ཉམས་ཞིབ་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་མེད་ཀྱང་། ཉམས་ཞིབ་པ་

ཚོས་ཡིག་ཚགས་འདྲ་མིན་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་མགོ་བཙུགས་པ་དང་མཉམ་དུ་གནས་ཚུལ་མང་

པོ་གསལ་ཁ་འདོན་གྱིན་ཡོད།

དྲི་བ།	དཔེ་དེབ་འདིའི་ནང་དུ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་སྐྱིད་ཀྱི་རང་རྣམ་སྐོར་ལ་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་བྲིས་འདུག

༼ད་ལྟའི་བར་གྱི་ཤེས་ཚོད་ལ་གཞིགས་ན། ཁོ་མོ་ནི་ (༡༦༧༥-༡༧༢༩) ་བུད་མེད་རང་

རྣམ་འབྲི་མཁན་ཐོག་མ་དེ་རེད་འདུག༽

༼ད་ལྟའི་བར་གྱི་ཤེས་ཚོད་ལ་གཞིགས་ན།

རྣམ་འབྲི་མཁན་ཐོག་མ་དེ་རེད་འདུག༽

༼ད་ལྟའི་བར་གྱི་ཤེས་ཚོད་ལ་གཞིགས་ན།

ལན།	བདེན་པ་རེད། རྩོམ་ཡིག་དེའི་རྩོམ་པ་པོ་ཀོར་ཏེ་སི་སི་ཁེ་ཧྥིར་ (Kurtis Schaeffer)

་ནི་ཧར་ཝར་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་ཞིག་རེད། ངས་ཁོང་ལ་ཡིག་བསྒྱུར་

བྱས་པའི་རང་རྣམ་ཆ་ཚང་པར་སྐྲུན་བྱེད་པའི་སྐུལ་མ་བྱས་པ་ལྟར།

ངས་ཁོང་ལ་ཡིག་བསྒྱུར་

བྱས་པའི་རང་རྣམ་ཆ་ཚང་པར་སྐྲུན་བྱེད་པའི་སྐུལ་མ་བྱས་པ་ལྟར།

ངས་ཁོང་ལ་ཡིག་བསྒྱུར་

ཁོང་གི་བརྩམས་ཆོས་

ཉེ་ཆར་ཨོག་སི་ཧྥོར་ཌི་ (Oxford) ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་བྱས་

ཡོད། ངས་སློབ་སྐབས་སྔོན་མར་དཔེ་དེབ་དེ་ཁྲིད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆར་བེད་སྤྱོད་བཏང་བ་ཡིན།

ཧན་ན་ཧེ་བུ་ནེ་བིག་ (Hanna Havnevik) ་གིས་འབུམ་རམས་པའི་མཐར་ཕྱིན་

ཆེད་རྩོམ་ལ། བོད་ཀྱི་བཙུན་མ་དམིགས་བསལ་བ་གཞན་ཞིག་སྟེ། དུས་རབས་ཉི་ཤདུས་རབས་ཉི་ཤདུས་རབས་ཉི་ ་བའི་

ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཨ་ནེ་བློ་ཆེན་གྱི་སྐོར་བྲིས་ཡོད།

དྲི་བ།	ཁྱེད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་སྐོར་ལ་ཉམས་ཞིབ་ཁག་ཅིག་བྱས་འདུག་ཅེས་བརྗོད་བྱུང་ཡང་།

ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་ཡིན་པའི་སྣང་བ་སྟེར་བྱུང་། སྤྱི་ཚོགས་དང་ལོ་རྒྱུས་ལ་འབྲེལ་བའི་ཉམས་

བཅར་འདྲི།

༨༠ ༨༡



ཞིབ་དེ་འདྲ་འདུག་གམ།བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཚོའི་སྐོར་གྱི་ཉམས་ཞིབ་འདིའི་དམིགས་བྱ་གཙོ་

བོར་ཅི་ཞིག་བཟུང་འདུག

ལན།	བོད་ནང་གི་བུད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་བྱས་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་ལས་མེད།ད་

ལྟའི་དུས་སུ་བོད་ཀྱི་བཙུན་མ་ཚོའི་མི་རིགས་རྣམ་བཤད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱས་པ་

ཉུང་ཉུང་ལས་མེད། ད་སྐབས་ཀྱི་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱི་གླེང་གཞི་ཞིག་ནི་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་

རྒྱུད་ཀྱི་སྐོར་རེད། འདས་བའི་དུས་ཚོད་ནང་དུ། བུད་མེད་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་བྱ་གཙོ་

བོར་སྐྱོན་གྱིས་མ་གུས་བའི་བུད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་སྟེ།མཁའ་མཁའ་མཁའའགྲོ་མའི་སྐོར་ལ་བཟུང་ཡོད་

ཀྱང་། དེ་ནི་བུད་མེད་ངོ་མ་ཚོའི་སྐོར་མིན་པར། མི་མང་གི་བསམ་བློའམི་མང་གི་བསམ་བློའ ིམི་མང་གི་བསམ་བློའ་ནང་གི་ཕུལ་དུ་བྱུང་མི་མང་གི་བསམ་བློའ་ནང་གི་ཕུལ་དུ་བྱུང་མི་མང་གི་བསམ་བློའ

བའི་བུད་མེད་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་སྟེ། མིག་དཔེར་འོས་པ་ཚོའི་སྐོར་རེད། བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་

ལེན་པ་ཞིག་གི་ངོས་ནས། ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ལྟ་སྟངས་དེའང་དོགས་སློང་བྱེད་འོས་པ་ཞིག་

རེད།

དྲི་བ།	མཁའ་དྲི་བ།	མཁའ་དྲི་བ།	མཁའའགྲོ་མའི་སྐོར་ཅུང་རྒྱས་ཙམ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཐུབ་བམ།	 	 	 དཔེ་དེབ་ནང་དུ་དེའི་

སྐོར་མང་པོ་མི་འདུག་ཀྱང་། ངས་ཁྱེད་ཀྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་དཔེ་གཞི་དེར་གོ་བ་ཇི་ལྟར་ལེན་

གྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་འདོད་འདུག

ལན།	མཁའ་ལན།	མཁའ་ལན།	མཁའའགྲོ་མ་ཞེས་པ་ནི་མགོ་རྙོག་པོ་དང་ཕྱོགས་མང་པོ་ཞིག་ནས་ལྷ་ཡི་ཕོ་ཉ་ལྟ་བུ་ཞིག་

ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱུན་ལྡན་གྱི་སྐད་ཡིག་ཞིག་གིས་འགྲེལ་དཀའ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་སྐད་ཡིག་ཞིག་གིས་འགྲེལ་དཀའ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་སྐད་ཡིག་ཞིག་གིས་འགྲེལ་དཀའབའི་ལྟ་སྟངས་

ཀྱི་ཁུངས་གཏུགས་ས་དེ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཆེད་ཁོ་མོས་གབ་ཚིག་གམ་ཤཀྱི་ཁུངས་གཏུགས་ས་དེ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཆེད་ཁོ་མོས་གབ་ཚིག་གམ་ཤཀྱི་ཁུངས་གཏུགས་ས་དེ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཆེད་ཁོ་མོས་གབ་ཚིག་གམ་ གས་བསྟན་གྱི་

ཐབས་ལམ་ཞིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནི་ནུས་པ་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཡིན་ཡང།

ཀུན་ཁྱབ་མིན་པ་དང་ཤེས་དཀའ་བའི་སྐད་ཆ་དེས་ཁོང་ཚོར་སྐྱོན་གྱིས་མ་གུས་བའི་བུད་

མེད་ཅིག་ངོས་འཛིན་ཐོབ་རྒྱུར་བཀག་རྒྱ་ཐེབས་ཀྱི་འདུག བོད་ཀྱི་གོ་ས་མཐོ་བའི་བུད་

མེད་ཅིག་མཁའ་མེད་ཅིག་མཁའ་མེད་ཅིག་མཁའའགྲོ་མའི་ངོ་བོར་ངོས་འཛིན་ཐོབ་ཡོད་པ་དངོས་གནས་ཡིན་ཡང་། མཚན་

སྒྲོལ་མ།

༨༢ ༨༣



རྟགས་དེ་ནི་བོད་པ་ཚོས་ཡོན་ཏན་གྱི་མངའ་རྟགས་དེ་ནི་བོད་པ་ཚོས་ཡོན་ཏན་གྱི་མངའ་རྟགས་དེ་ནི་བོད་པ་ཚོས་ཡོན་ཏན་གྱི་མངའབརྙེས་བའི་བུད་མེད་ཅིག་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་སྟངས་

ཀྱི་ཐབས་ལམ་གཅིག་རེད།ཐ་ན།དེང་གི་དུས་སུའང་།བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དུ་གོ་ས་མཐོན་པོར་

བཀུར་བའི་བུད་མེད་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པས། འདི་ནི་ད་དུང་ཡང་གསོན་གནས་སུ་ཡོད་

པའི་རིག་གཞུང་གི་རིན་ཐང་ཞིག་རེད།

	 དཀའ་	 དཀའ་	 དཀའངལ་ཞིག་ནི། ཆོས་ཀྱི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་འདི་ལྟར་བྲིས་ཡོད། “བུད་མེད་ཚང་མར་

མཁའ་མཁའ་མཁའའགྲོ་མའི་ཁྱད་ཆོས་ཚང་ཡོད།” ཞེས་པ་དེས་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་མཁའ་ཞེས་པ་དེས་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་མཁའ་ཞེས་པ་དེས་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་མཁའའགྲོ་

མའི་གོ་གནས་མེད་པའི་བུད་མེད་ཚོའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མཚོན་ཐབས་བྲལ། ཁོང་

ཚོ་ནི་དཀའ་ཚོ་ནི་དཀའ་ཚོ་ནི་དཀའངལ་མང་པོ་དང་།རྒྱུན་ལྡན་གྱི་བྱེད་ལས་སྣ་ཚོགས།གཉའ་གཉའ་གཉའགནོན་དང་མི་གྲལ་

ནས་འབུད་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་བབ་འོག་ཡོད། བོད་ནང་དུ་བུད་མེད་ཡོད་ཚད་མཁའ་བོད་ནང་དུ་བུད་མེད་ཡོད་ཚད་མཁའ་བོད་ནང་དུ་བུད་མེད་ཡོད་ཚད་མཁའའགྲོ་

མ་ནང་བཞིན་བཀུར་གྱི་ཡོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ནི་ཤེས་ཚད་མཐོན་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་

ཏུ་ངོས་འཛིན་པ་ནི། གོ་བ་ལོག་སྒྲུབ་དང་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་སྒྲོ་འདོགས་བྱས་པ་ཞིག་རེད།

དྲི་བ།	དེ་ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་གོང་དུ་བརྗོད་བཞིན་པའི་གནད་དོན་སྟེ། ཁྱབ་གདལ་དུ་ཕྱིན་པའི་བོད་ཀྱི་

ཡང་དག་པའི་རྣམ་པ་མཚོན་སྟངས་ཤིག་མ་རེད་དམ།

ལན།	རེད། བོད་ལ་ཤམ་བྷ་ལ་ཞེས་མིང་བཏགས་པ་ལྟ་བུ་རེད། ཕལ་ཆེར་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་

ལས་ཁུངས་ཁག་མ་བརྩིས་བའི་གཞན་སུ་ལའང་འདིས་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མེད།

དྲི་བ།	རྩོམ་ཡིག་ཁག་ཅིག་དང་ཁྱེད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ནང་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་གདམ་ག་ཅན་ཞིག་

གི་སྐོར་གླེང་སྟེ།རྒྱུན་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་བྱེད་སྒོས་བུད་མེད་ཀྱི་འཚོ་བ་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་མིན་

པའི་བསམ་ཚུལ་སྤེལ་འདུགདཔེ་དེབ་ངོ་སྤྲོད་ནང་དུ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་རྣལ་འབྱོར་མ་དང།

མ་ཟད། དབང་ཐང་ཆེ་བའི་སྐྱེས་བ་ཚོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་བརྟེན་མཁན་གྱི་བུད་མེད་སྐོར་བྲིས་

འདུག རྩོམ་ཡིག་ཁག་གི་ནང་དེའི་སྐོར་ལ་ངེས་ཤེས་ཅི་ཙམ་རྙེད་བྱུང་ངམ།

བཅར་འདྲི།

༨༢ ༨༣



ལན།	དཔེ་དེབ་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་འབྲི་བར། རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱོ་ག་དང་ཉམས་ཞིབ་རོགས་པ་ཆར་ལེ་སི་

(Charles Hallisy) ཡིས་འཐུས་སྒོ་ཚང་བའི་བསམ་ཚུལ་བཏོན་པ་ནི་ངའི་བསོད་

ནམས་ཡིན། ཁོང་གིས་དེའི་སྐོར་མགོ་མཇུག་ཚང་བ་ཞིག་གསུངས་བ་མ་ཟད། གནད་དོན་

མང་དག་ཅིག་གསལ་བོའམང་དག་ཅིག་གསལ་བོའ ིམང་དག་ཅིག་གསལ་བོའ་སྒོ་ནས་གོ་རྟོགས་འཕེལ་བར་ཪོགས་རམ་བྱས་བྱུང་།མང་དག་ཅིག་གསལ་བོའ་སྒོ་ནས་གོ་རྟོགས་འཕེལ་བར་ཪོགས་རམ་བྱས་བྱུང་།མང་དག་ཅིག་གསལ་བོའ ངོ་སྤྲོད་

ནང་གི་དོན་ཚན་དེ་ནི་དངོས་ཡོད་ཐོག་ཁོང་གི་བསམ་བློ་རེད། བུད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཉམས་

ཞིབ་བྱེད་སྐབས་ཡོད་ཚད་བུད་མེད་ཅིག་ཡིན་པའི་དོན་དངོས་ཀྱི་དབར་ཏུ་བཙུར་བའི་ཁ་

ཕྱོགས་ཤིག་འདུག་ཀྱང་། བུད་མེད་ནི་བུད་མེད་ཁོ་ན་མིན་པར་བལྟ་དགོས་རྒྱུ་ནི་གལ་

ཆེན་རེད མདོར་དྲིལ་ན། བུད་མེད་ཚོ་ནི་ཡིན་གཅིག་ཕོ་མོའབུད་མེད་ཚོ་ནི་ཡིན་གཅིག་ཕོ་མོའ ིབུད་མེད་ཚོ་ནི་ཡིན་གཅིག་ཕོ་མོའ་དབྱེ་བ་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་བུད་མེད་ཚོ་ནི་ཡིན་གཅིག་ཕོ་མོའ་དབྱེ་བ་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་བུད་མེད་ཚོ་ནི་ཡིན་གཅིག་ཕོ་མོའ

པའི་ལས་འགུལ་དང་གནས་སྟངས་མང་པོའཔའི་ལས་འགུལ་དང་གནས་སྟངས་མང་པོའ ིཔའི་ལས་འགུལ་དང་གནས་སྟངས་མང་པོའ་ནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེས་ཁོང་

ཚོ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་གཞན་པ་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་བསྣོལ་ཡོད། དམིགས་བསལ་གྱིས་

བུད་མེད་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བས་མཐར་གཡུག་པ་དང། གོ་གནས་དམའ་གོ་གནས་དམའ་གོ་གནས་དམའབ་སོགས་ནི་

སྤྱིར་ཆ་ནས་བུད་མེད་ཚོར་ཁྱབ་པ་ཞིག་ངོས་འཛིན་པ་ལས། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཚུད

ཐབས་བྱས་མེད། ཀོར་ཏེ་སི་སི་ཁེ་ཧྥིར་ ( Kurtis Schaeffer) ་དང་རྡན་མར་ཌེན་

(Dan Martin) ་གཉིས་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་ཏུ་གསལ་བའི་དཔེ་བརྗོེད་ཅིག་ནི། བོད་ཀྱི་རིག་

གཞུང་ནང་དུ་དུས་ཡུན་རིང་པོར་གནས་ཤིང་། རྒྱུན་ལྡན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་རུ་ངོ་ལོག་བྱེད་

མཁན་དང་སྒྲིགས་ཁུངས་སུ་མེད་པར་དམའ་མཁན་དང་སྒྲིགས་ཁུངས་སུ་མེད་པར་དམའ་མཁན་དང་སྒྲིགས་ཁུངས་སུ་མེད་པར་དམའསར་འཛིན་པའི་རྣལ་འབྱོར་རིག་གཞུང་རེད།

གཅིག་བྱས་ན་བུད་མེད་ལ་སྡང་ཟུག་དང་སྐྱེས་པའི་དབང་ཤགཅིག་བྱས་ན་བུད་མེད་ལ་སྡང་ཟུག་དང་སྐྱེས་པའི་དབང་ཤགཅིག་བྱས་ན་བུད་མེད་ལ་སྡང་ཟུག་དང་སྐྱེས་པའི་དབང་ གས་ཆེ་བའི་རྐྱེན་གྱིས། རྒྱུན་

ལྡན་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ནུས་པའི་ཕྱི་རུ་བསྐྲད་པའི་བུད་མེད་ཚོ་ནི་གོ་ཐོབ་དེར་འཇུག་

བདེ་བོ་ཡོད་སྲིད་ཀྱང་། འོན་ཀྱང་། གོ་ཐོབ་དེ་ནི་བུད་མེད་གཅིག་པུར་དམིགས་པ་ཞིག་

མིན། དངོས་ཡོད་ཐོག་བུད་མེད་ལས་སྐྱེས་པ་མང་པོས་གོ་ཐོབ་དེ་ལོངས་སུ་སྤྱད་ཡོད།

མདོར་དྲིལ་ན། རྣལ་འབྱོར་གྱི་ལམ་ལུགས་དེ་ནི་ཕོ་མོའརྣལ་འབྱོར་གྱི་ལམ་ལུགས་དེ་ནི་ཕོ་མོའ ིརྣལ་འབྱོར་གྱི་ལམ་ལུགས་དེ་ནི་ཕོ་མོའ་དབྱེ་བ་གཙོ་ཆེར་འཛིན་དགོས་

པ་ཞིག་མིན། འོན་ཀྱང་། དེ་ནི་བུད་མེད་ཚོས ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་། བུད་མེད་

སྒྲོལ་མ།

༨༤ ༨༥



ཚོར་མཚོན་ན་ནུས་པ་དང་ངོས་འཛིན་ཐོབ་པའི་ཚད་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་ལམ་ཁ་ཞིག་རེད།

སྤྱིར་བཏང་དེ་ནི་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་རང་བཞིན་ཅན་དང་། གཙོ་བོར་

བཟུང་བའི་སྟོབས་ཤབཟུང་བའི་སྟོབས་ཤབཟུང་བའི་སྟོབས་ གས་ལས་གུ་ཡངས་པ་དང་སྟབས་བདེ་བ་ཡོད།

དྲི་བ།	ལོ་རྒྱས་ཀྱི་ཆ་ནས་བལྟས་ན་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཚོར་དབང་ཐང་ཅི་ཞིག་འདུག

ལན།	ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་གོ་སར་བུད་མེད་ཁ་ཤས་སླེབས་འདུགས་ཁུལ་གྱི་མགོ་དཔོན་དང་རྒྱལ་པོ།

ས་བདག་དང་སྐུ་དྲག་ཚོའི་རྗེས་ཤས་བདག་དང་སྐུ་དྲག་ཚོའི་རྗེས་ཤས་བདག་དང་སྐུ་དྲག་ཚོའི་རྗེས་ ལ་འཛིན་པའི་ལམ་ལུགས་རྙིང་པ་བྱུང་ཡོད། བུད་མེད་

ཚོས་མཚམས་མཚམས་གོ་ས་དེ་འདྲ་བཟུང་ནས་ཆོས་དང་ས་གནས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ལམ་

ལུགས་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག ནང་པའི་དགོན་པ་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ནི་

ཕལ་ཆེར་ཡོངས་རྗོགས་སྐྱེས་པ་ཚོས་དབང་བསྒྱུར་བས།

ལུགས་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག

ཕལ་ཆེར་ཡོངས་རྗོགས་སྐྱེས་པ་ཚོས་དབང་བསྒྱུར་བས།

ལུགས་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག

བཙུན་དགོན་དང་ཆོས་ཀྱི་དབུ་

ཁྲིད་ཁ་ཤས་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་མང་པོ་མེད།

ཕལ་ཆེར་ཡོངས་རྗོགས་སྐྱེས་པ་ཚོས་དབང་བསྒྱུར་བས།

ཁྲིད་ཁ་ཤས་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་མང་པོ་མེད།

ཕལ་ཆེར་ཡོངས་རྗོགས་སྐྱེས་པ་ཚོས་དབང་བསྒྱུར་བས།

སྤྱིར་བཏང་ནང་ཆོས་ཀྱི་དགོན་པའི་ལམ་ལུགས་

ནི་གཙོ་བོ་སྐྱེས་པ་ཚོས་དབང་བསྒྱུར་བ་ཞིག་རེད། ལྷག་པར་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ནང་པའི་རྒྱལ་

ཁབ་ཚོའི་ནང་དུ་དར་ཁྱབ་ཆེ།

ནི་གཙོ་བོ་སྐྱེས་པ་ཚོས་དབང་བསྒྱུར་བ་ཞིག་རེད།

ཁབ་ཚོའི་ནང་དུ་དར་ཁྱབ་ཆེ།

ནི་གཙོ་བོ་སྐྱེས་པ་ཚོས་དབང་བསྒྱུར་བ་ཞིག་རེད།

འོན་ཀྱང་། སྲིད་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་མོ་ཁག་ཅིག་ཡོད། རྩོམ་

ཡིག་ཅིག་གི་ནང་དུ་བསྟན་པ་ལྟར། བུད་མེད་ཚོར་ཆོས་ཀྱི་ནང་ལོགས་ལས་ཕྱི་ལོགས་སུ་

དབང་ཆ་ཐོབ་པའི་ལམ་ཁ་མང་བ་འདུགཁྱོ་ག་གྲོངས་བའི་རྗེས་ཤཁྱོ་ག་གྲོངས་བའི་རྗེས་ཤཁྱོ་ག་གྲོངས་བའི་རྗེས་ ལ་བཟུང་བ་ནི། དམིགས་

བསལ་གྱིས་བུད་མེད་ཚོའི་སྤྱོད་ལམ་དང་ཡིད་དབང་འགུག་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པས་རེད་།

	 དེའི་མ་ཚད། དཔེ་དེབ་ནང་དུ་ནུས་པ་འདྲ་མིན་བེད་སྤྱོད་གཏོང་མཁན་གྱི་བུད་མེད་སྲུང་མ་

དང་ཟོག་ཆོས་པའི་སྐོར་གྱི་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་དང་རྒྱུ་མཚན་འདྲ་མིན་གཞན་

མང་པོ་ཞིག་ལ་བསྟེན་ནས། བུད་མེད་ཚོར་སྐྱེས་པར་མེད་པའི་ལྷ་འདྲེར་ཁ་བརྡ་བྱེད་པའི་

འཇུག་སྒོ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

དྲི་བ།	ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ནང་དུ། ཁྱེད་ཀྱིས་བུད་མེད་ཚོའི་སྲུང་མ་དང་ཟོག་ཆོས་པའི་བྱེད་སྒོ་ནི་བུད་མེད་

ལ་བཟུང་བའི་ལྟ་སྟངས་ངན་པ་ངོ་གཉིས་མ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་དང་།མཚམས་རེར་ལོག་པའི་

བཅར་འདྲི།

༨༤ ༨༥



ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ལ་ངོས་བཟུང་བའི་མི་ཚེའི་ནག་ཕྱོགས་དང་མི་གཙང་བའི་ཕྱོགས་ནི། སྲུང་

མ་དང་ཟོག་ཆོས་པ་ཚོར་མཚོན་ན་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་རེད་དམ།

ལན།	དེ་ག་རང་རེད། ངས་འདིའི་སྐོར་ལ་བསམ་གཞིགས་མང་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་

ཐང་རྩོད་ལེན་པ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་འདི་ནི་དཀའ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་འདི་ནི་དཀའ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་འདི་ནི་དཀའངལ་ཞིག་རེད། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་རིམ་

ངེས་ཅན་ཞིག་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་འགལ་རྐྱེན་དང་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་རྐྱེན་བྱས་ཏེ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་

པའི་སྒོ་ནས།ཁོང་ཚོར་ནུས་པའི་འབྱུང་ཁུངས་ཆགས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་རེད།འོན་ཀྱང་།

འདི་ནི་ཁོང་ཚོའི་ནུས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཏེ།་ཁོང་ཚོར་གོ་ཐོབ་མི་འདྲ་བ་ཞིག་སྤྲོད་

འོས་ཀྱང་། སྤྱི་སྲོལ་གྱི་སྟོབས་ཤསྤྱི་སྲོལ་གྱི་སྟོབས་ཤསྤྱི་སྲོལ་གྱི་སྟོབས་ གས་ཁྲོད་དུ་བཞག་མེད། འདི་ནི་བུད་མེད་ཚོས་ལོངས་

སུ་སྤྱོད་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། མཐར་ཐུག་ཏུ། འདིའི་བཟང་ངན་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ནི་གནད་དོན་

ཆེན་པོ་ཞིག་རེད།གང་ལགས་ཤེ་ན།བུད་མེད་ཚོའི་ལོངས་སུ་སྤྱོད་འོས་པའི་དབང་ཐང་ནི།

གཞན་གྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་དང་།ཚད་ལྡན་མིན་པའི་ཁ་བརྡ།གནོན་ཤགནོན་ཤགནོན་ གས་ཆེན་པོའགས་ཆེན་པོའ ིགས་ཆེན་པོའ་འོག་གས་ཆེན་པོའ་འོག་གས་ཆེན་པོའ

ནས་རག་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་པའི་གནད་དོན་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་བློ་ལ་འབབ་ཀྱི་མེད། འདི་ལ་

དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐད་ནས་ངོས་འཛིན་འདང་ངེས་ཤིག་ཐོབ་ཀྱི་མེད།

དྲི་བ།	བུད་མེད་ཀྱི་གོ་གནས་སྐོར་ཅི་འདྲ་རེད།

ལན།	གོ་གནས་ནི་རྙོག་འཛིང་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཞིག་རེད། སུ་ཞིག་ལ་གོ་གནས་ཡོད་མེད་ནི་

མཚམས་རེར་རྣམ་པར་དབྱེ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས། གོ་གནས་ནི་གལ་

ཆེན་མིན་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་དག་འབུད་བྱེད་འདོད་མཁན་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད། བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་

ཐང་འཐབ་རྩོད་པ་ཁག་ཅིག་གིས་ལམ་ཁ་འདི་བདམས་ཡོད།ཁོང་ཚོས་བརྗོད་རྒྱུར།དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས། བུད་མེད་ཚོར་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ལས་ལྷག་པའི་

དབང་ཐང་ཡོད་པ་ནི་ཤེས་དགོས་པ་དང་དོ་སྣང་སྤྲོད་དགོས་པ་ཞིག་རེད་ཟེར། དེ་དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡིན་ཡང་། ད་དུང་བུད་མེད་ཚོ་འཇུག་པར་དཀའ་ད་དུང་བུད་མེད་ཚོ་འཇུག་པར་དཀའ་ད་དུང་བུད་མེད་ཚོ་འཇུག་པར་དཀའབའི་སྒོ་ཡི་རིམ་པ་གལ་

སྒྲོལ་མ།

༨༦ ༨༧



ཆེན་ཁག་ཅིག་ཡོད་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དེ་བཟློག་ཐུབ་ཀྱི་མེད། ཕྱོགས་གཞན་

ཞིག་ནས། བུད་མེད་ཚོས་དོན་དངོས་ཐོག་དབང་བསྒྱུར་ཡོད་པའི་གནས་ལ་དོ་སྣང་སྤྲོད་པ་

དང་ཧ་གོ་རྒྱུ་ནི་གནད་འགག་རེད།

བུད་མེད་ཚོས་དོན་དངོས་ཐོག་དབང་བསྒྱུར་ཡོད་པའི་གནས་ལ་དོ་སྣང་སྤྲོད་པ་

དང་ཧ་གོ་རྒྱུ་ནི་གནད་འགག་རེད།

བུད་མེད་ཚོས་དོན་དངོས་ཐོག་དབང་བསྒྱུར་ཡོད་པའི་གནས་ལ་དོ་སྣང་སྤྲོད་པ་

ལན་རེར་ང་ཚོར་སྣང་ཚུལ་དེ་འདྲའི་རིགས་འགྲེལ་བའི་

བུད་མེད་ཚོས་དོན་དངོས་ཐོག་དབང་བསྒྱུར་ཡོད་པའི་གནས་ལ་དོ་སྣང་སྤྲོད་པ་

ལན་རེར་ང་ཚོར་སྣང་ཚུལ་དེ་འདྲའི་རིགས་འགྲེལ་བའི་

བུད་མེད་ཚོས་དོན་དངོས་ཐོག་དབང་བསྒྱུར་ཡོད་པའི་གནས་ལ་དོ་སྣང་སྤྲོད་པ་

ཚིག་གིས་དབུལ་བས།ཇི་ལྟར་རིན་ཐང་གཞལ་དགོས་མིན་ཤེས་ཀྱི་མེད།བྱེད་ལས་རིགས་

མི་འདྲ་བ་རྣམས་ཧ་གོ་རྒྱུ་ནི་རང་ཉིད་སྒེར་གྱི་དང་དོད་ཙམ་ཡིན། བྱེད ལས་འདྲ་མིན་ཧ་

གོ་དོན་རྟོགས་པའི་གནད་དོན་ནི་དཔེ་དེབ་ནང་གི་རྩོམ་ཡིག་ཁག་ཅིག་གི་བརྗོད་སྙིང་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོད།མགོ་རྙོག་པོ་དང་ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྐྱེས་པ་ཚོ་ལས་

བུད་མེད་ཚོ་་རྒྱུས་མངའ་བུད་མེད་ཚོ་་རྒྱུས་མངའ་བུད་མེད་ཚོ་་རྒྱུས་མངའཆེ་བ་ཡོད།

	 འདི་ནི་མགོ་ཉོག་པོ་ཞིག་རེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཤེ་ན། རྣམ་གཞག་དེའི་རིགས་ནི་

བུད་མེད་ཀྱི་དགོས་གལ་ཆེ་བའི་ལྟ་སྟངས་ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱང་། ངས་ངོས་ནས་

གླེང་འདོད་པ་ནི་གནད་དོན་འདི་དང་ཁ་ཐག་རིང་པོ་ཡིན། དཔེར་ན། རོ་བྷིར་ཌི་བྷར་ནེ་

(Robert Barnett)་ཡི་རྩོམ་ཡིག་ནང་བཙུན་མ་ཚོས་ཆབ་སྲིད་ངོ་རྒོལ་གྱི་ངོ་ཚབ་ལྟ་

བུའི་ལས་ཤིག་བྱེད་བཞིན་པའི་ཐབས་ལམ་དམིགས་བསལ་བ་ཁག་་ཅིག་གསུངས་འདུག་

ཀྱང་། འདི་ནི་བདེན་པ་མ་རེད། ལས་དེ་སྒྲུབ་མཁན་ནི་བཙུན་མ་ཁོ་ན་ཡིན་པས། སྤྱིའི་ཆ་

ནས་དགོན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་འབྱུང་གི་ཡོད།

ལས་དེ་སྒྲུབ་མཁན་ནི་བཙུན་མ་ཁོ་ན་ཡིན་པས།

ནས་དགོན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་འབྱུང་གི་ཡོད།

ལས་དེ་སྒྲུབ་མཁན་ནི་བཙུན་མ་ཁོ་ན་ཡིན་པས།

དཔེ་དེབ་འདིའི་ནང་གི་རྩོམ་ཡིག་ཁག་ལས་

ལས་དེ་སྒྲུབ་མཁན་ནི་བཙུན་མ་ཁོ་ན་ཡིན་པས།

དཔེ་དེབ་འདིའི་ནང་གི་རྩོམ་ཡིག་ཁག་ལས་

ལས་དེ་སྒྲུབ་མཁན་ནི་བཙུན་མ་ཁོ་ན་ཡིན་པས།

ཆེས་གླེང་རིན་ཡོད་པ་ཞིག་ནི་ཆ་ལེ་ནེ་མག་ཁི་ལེ་ (Charlene Makley) ་ཡི་རྩོམ་

ཡིག་རེད། ཁོང་གིས་དགོན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕོ་མོའཁོང་གིས་དགོན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕོ་མོའ ིཁོང་གིས་དགོན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕོ་མོའ་དབྱེ་བ་ཞིག་བཀར་འདུག འདི་ནི་

སྤྱིར་བཏང་གི་ཕོ་མོའསྤྱིར་བཏང་གི་ཕོ་མོའ ིསྤྱིར་བཏང་གི་ཕོ་མོའ་དབྱེ་བ་བཀར་བའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དབར་དུ་ཡོད།སྤྱིར་བཏང་གི་ཕོ་མོའ་དབྱེ་བ་བཀར་བའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དབར་དུ་ཡོད།སྤྱིར་བཏང་གི་ཕོ་མོའ དངོས་ཡོད་ཐོག་

ཁོ་མོས་དགོན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཕོ་མོའཁོ་མོས་དགོན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཕོ་མོའ ིཁོ་མོས་དགོན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཕོ་མོའ་དབྱེ་བ་གཅིག་ཁོ་ན་མཚོན་པ་མིན་པར།ཁོ་མོས་དགོན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཕོ་མོའ་དབྱེ་བ་གཅིག་ཁོ་ན་མཚོན་པ་མིན་པར།ཁོ་མོས་དགོན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཕོ་མོའ བཙུན་

པའི་དགོན་པ་ལ་བཙུན་མའི་དགོན་པ་ལས་ཕོ་མོའཔའི་དགོན་པ་ལ་བཙུན་མའི་དགོན་པ་ལས་ཕོ་མོའ ིཔའི་དགོན་པ་ལ་བཙུན་མའི་དགོན་པ་ལས་ཕོ་མོའ་དབྱེ་བ་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་བརྗོད་

འདུག་ཀྱང་། སྤྱིའི་ལྟ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཕོ་མོའགྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཕོ་མོའ ིགྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཕོ་མོའ་དབྱེ་བའི་བར་གནས་སུ་

འཇོག་ཆོག་གི་རེད།བོད་ནང་དུ་ཆབ་སྲིད་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྣེ་ཁྲིད་མཁན་གྱི་གྲྭ་བཙུན་ཚོ་རེད།

བཅར་འདྲི།

༨༦ ༨༧



ཁོང་ཚོ་ནི་ཡར་ལངས་བྱེད་མཁན་དང་། བཙོན་ཏུ་སོང་ཏེ་ཉེས་རྡུང་གཟེད་མཁན་ཡང་རེད།

དེ་ནི་གྲྭ་བཙུན་གཉིས་ཀར་ཁྱབ་ཡོད།

	 འོན་ཀྱང་། གནད་དོན་འདིའི་ཐད་ནས་བུད་མེད་ཚོས་ཀྱང་སྐྱེས་པ་ཚོའི་བྱེད་སྒོ་གཅིག་

མཚུངས་བཟུང་ཡོད། འདིའི་སྐོར་ལ་ངས་སློབ་སྐབས་སྔོན་མ་དེར་འཛིན་གྲྭར་བསྟན་པའི་

གློག་བརྙན་ལེགས་པོ་ཞིག་ཡོད། གློག་བརྙན་དེའི་མིང་ལ་ས་ཏི་ཡ་ (Satya) ་ཟེར་གྱི་

ཡོད་ལ། གཙོ་བོ་བཙུན་མ་ཚོའི་སྐོར་ཡིན། བཙུན་མ་ཚོ་རང་རང་གི་ཕུ་བོ་གྲྭ་བ་ཚོ་དང་

མཉམ་དུ་རྒྱ་ནག་གི་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་དབང་བསྒྱུར་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དུ་ཕྱིན་པའི་སྐོར་རེད།

གལ་ཏེ།

མཉམ་དུ་རྒྱ་ནག་གི་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་དབང་བསྒྱུར་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དུ་ཕྱིན་པའི་སྐོར་རེད།

གལ་ཏེ།

མཉམ་དུ་རྒྱ་ནག་གི་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་དབང་བསྒྱུར་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དུ་ཕྱིན་པའི་སྐོར་རེད།

ང་ཚོས་ཕོ་མོ་གཉིས་ཆ་མ་ཡིན་པའི་དགོན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་འབྲེལ་བའི་ཕོ་མོའ

མཉམ་དུ་རྒྱ་ནག་གི་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་དབང་བསྒྱུར་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དུ་ཕྱིན་པའི་སྐོར་རེད།

ང་ཚོས་ཕོ་མོ་གཉིས་ཆ་མ་ཡིན་པའི་དགོན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་འབྲེལ་བའི་ཕོ་མོའ

མཉམ་དུ་རྒྱ་ནག་གི་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་དབང་བསྒྱུར་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དུ་ཕྱིན་པའི་སྐོར་རེད།

ང་ཚོས་ཕོ་མོ་གཉིས་ཆ་མ་ཡིན་པའི་དགོན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་འབྲེལ་བའི་ཕོ་མོའ ིང་ཚོས་ཕོ་མོ་གཉིས་ཆ་མ་ཡིན་པའི་དགོན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་འབྲེལ་བའི་ཕོ་མོའ་

དབྱེ་བ་མི་འདྲ་བ་ཞིག་གླེང་ན། སྡོམ་པ་སྲུང་བ་དེས་ཉེན་ཁ་ལ་འཛེམས་མེད་དང་། ནུས་པ་

ངེས་ཅན་ཞིག་མཚོན་པ།གཉའ་གཉའ་གཉའགནོན་དང་ལྟ་བ་བསྒྱུར་བར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཞིག་

རེད། བོད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་ཚོས་དམིགས་བསལ་གྱིས་བརྗོད་རྒྱུ་ཞིག་ལ། ཁོང་ཚོར་བུ་རྒྱུད་

མེད་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་དགེ་མཚན་ཡོད་པར་བརྟེན། གཞན་པ་ནང་བཞིན་གྱི་འགན་

ཁུར་མེད། དེས་ཁོང་ཚོ་བཙོན་ཏུ་འཇུག་པ་དང་གནོད་འཚེ་ཕོག་པའི་ཉེན་ཁ་ལ་འཛེམས་

ཟོན་མེད་པ་ཞིག་མཚོན་གྱི་ཡོད།

དྲི་བ།	གནད་དོན་འདི་ཚོ་རྙོག་འཛིང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཁྱེད་ཀྱིས་གསལ་བོ་བཟོས་སོང་ཡང་། བུད་

མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་འཐབ་རྩོད་པ་ཞིག་གི་ལྟ་སྟངས་རྩ་བ་ནས་དོར་བ་ཡིན་ན་དཀའ་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་འཐབ་རྩོད་པ་ཞིག་གི་ལྟ་སྟངས་རྩ་བ་ནས་དོར་བ་ཡིན་ན་དཀའ་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་འཐབ་རྩོད་པ་ཞིག་གི་ལྟ་སྟངས་རྩ་བ་ནས་དོར་བ་ཡིན་ན་དཀའངལ་ཞིག་

ཆགས་སྲིད་སྐོར་བརྗོད་བྱུང་།

ལན།	ངས་ཏནཏན་གནད་དོན་འདི་དག་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་པ་ཞིག་གི་ལྟ་སྟངས་

འོག་ནས་བལྟ་གི་ཡོད། གནད་དོན་འདིས་ངས་བུད་མེད་ཀྱི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་པ་ཞིག་

བྱེད་དང་མི་བྱེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཞིབ་ཕྲ་བརྗོད་འདོད་པས་ཀྱང་ཡིན། ད་དུང་ཡང་བུད་མེད་

ཀྱི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་པ་ཞེས་པ་ནི་ཀུན་གྱིས་གླེང་ཆོག་ཆོག་ཞིག་རེད། དེས་ཅི་ཞིག་

སྒྲོལ་མ།

༨༨ ༨༩



མཚོན་མིན་དང་གང་ཞིག་མཚོན་ཐུབ་མིན་གྱི་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།ངས་འདི་ནས་རང་

གི་ལས་རོགས་ཚོར་དྲི་བ་འདིའི་སྐོར་གླེང་གི་ཡོད།

མཚོན་མིན་དང་གང་ཞིག་མཚོན་ཐུབ་མིན་གྱི་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

གི་ལས་རོགས་ཚོར་དྲི་བ་འདིའི་སྐོར་གླེང་གི་ཡོད།

མཚོན་མིན་དང་གང་ཞིག་མཚོན་ཐུབ་མིན་གྱི་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

བུད་མེད་ཀྱི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་པ་

མཚོན་མིན་དང་གང་ཞིག་མཚོན་ཐུབ་མིན་གྱི་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

བུད་མེད་ཀྱི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་པ་

མཚོན་མིན་དང་གང་ཞིག་མཚོན་ཐུབ་མིན་གྱི་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཞིག་གིས་ཅི་ཞིག་མཚོན་གྱི་ཡོད་མེད་དང་། དེ་ནི་བུད་མེད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཞིག་

ཡིན་མིན་གྱི་གནད་དོན་རེད། ངས་དོན་དངོས་ཐོག་དེ་འདྲ་བསམ་གྱི་མེད། ངས་བལྟས་ན།

བུད་མེད་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་པ་ཞིག་གི་འགན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ནི་རྙོག་འཛིངས་ཅན་གྱི་

གནད་དོན་འདིའི་ཐོག་ཏུ་དོ་སྣང་འདྲེན་རྒྱུ་དང།ཕོ་མོའཕོ་མོའ ིཕོ་མོའ་དབྱེ་བ་བརྒྱུད་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་ཕོ་མོའ་དབྱེ་བ་བརྒྱུད་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་ཕོ་མོའ

རྒྱུའི་དམ་བཅའ་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་རྒྱུའི་དམ་བཅའདེ་རེད།་དེ་རེད།་ དེང་རབས་རྗེས་མའི་དུས་རབས་ཀྱི་ནང་དུ་ཕོ་མོའདེང་རབས་རྗེས་མའི་དུས་རབས་ཀྱི་ནང་དུ་ཕོ་མོའ ིདེང་རབས་རྗེས་མའི་དུས་རབས་ཀྱི་ནང་དུ་ཕོ་མོའ་དབྱེ་བ་ཞེས་

པའི་བསམ་ཚུལ་ནི་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་མེད་པའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་ནས་

བྱུང་པ་རེད། འོན་ཀྱང་། ཕོ་མོའཕོ་མོའ ིཕོ་མོའ་དབྱེ་བ་དང་།ཕོ་མོའ་དབྱེ་བ་དང་།ཕོ་མོའ བུད་མེད་རིང་ལུགས། ཕོ་མོའཕོ་མོའ ིཕོ་མོའ་རྟགས་ཀྱི་ཁྱད་ཕོ་མོའ་རྟགས་ཀྱི་ཁྱད་ཕོ་མོའ

པར་བཅས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཉམས་ཞིབ་ནི་བུད་མེད་གཅིག་པུའི་སྐོར་མ་རེད། བརྡ་ཆད་འདི་དག་

གིས་ང་ཚོ་ལམ་སང་བུད་མེད་དང་ཕོ་མོའགིས་ང་ཚོ་ལམ་སང་བུད་མེད་དང་ཕོ་མོའ ིགིས་ང་ཚོ་ལམ་སང་བུད་མེད་དང་ཕོ་མོའ་དབྱེ་བ་དང་འབྲེལ་མེད་ཀྱི་བརྗོད་གཞི་འདྲ་མིན་གིས་ང་ཚོ་ལམ་སང་བུད་མེད་དང་ཕོ་མོའ་དབྱེ་བ་དང་འབྲེལ་མེད་ཀྱི་བརྗོད་གཞི་འདྲ་མིན་གིས་ང་ཚོ་ལམ་སང་བུད་མེད་དང་ཕོ་མོའ

སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རིག་གཞུང་དང་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་པར་ལེགས་སྐྱེས་ཤིག་

འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། འདིས་ང་ཚོས་འཛམ་གླིང་གང་སར་བུད་མེད་ཚོས་མྱོང་བཞིན་པའི་

འདྲ་མཉམ་མིན་པ་དང་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་སེམས་འཁྲལ་བྱེད་མཚམས་འཇོག་དགོས་

སྐོར་བརྗོད་ཀྱི་མེད། རྩ་བ་ནས་དེ་འདྲ་གླེང་གི་མེད། འདི་ནི་གནད་དོན་ལས་སླ་བོ་ཞིག་མ་

རེད། བུད་མེད་སོ་སོའབུད་མེད་སོ་སོའ ིབུད་མེད་སོ་སོའ་དཀའ་་དཀའ་་དཀའངལ་དག་ནི་བུད་མེད་ལ་སྡང་ཟུག་དང་། བུད་མེད་རྣམས་ལ་

སྣང་མེད། ཕ་ཤཕ་ཤཕ་ ལ་བུ་འཛིན་ལ་ཁག་དཀྲི་བའི་འཕེལ་ཕྱོགས་རྙོག་འཛིང་ཅན་ཞིག་འདུག ང་

རང་སྒེར་ངོས་ནས།ང་ནི་བུད་མེད་ཅིག་གི་ངོ་བོའང་ནི་བུད་མེད་ཅིག་གི་ངོ་བོའ ིང་ནི་བུད་མེད་ཅིག་གི་ངོ་བོའ་ནང་དུ་གནས་ཡོད་སྙམ་གྱི་མེད།ང་ནི་བུད་མེད་ཅིག་གི་ངོ་བོའ་ནང་དུ་གནས་ཡོད་སྙམ་གྱི་མེད།ང་ནི་བུད་མེད་ཅིག་གི་ངོ་བོའ སྐབས་

དོན་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཕོ་མོའདོན་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཕོ་མོའ ིདོན་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཕོ་མོའ་དབྱེ་བ་ནི་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཞིག་མིན། འོན་ཀྱང་།

ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས། བུད་མེད་རིང་ལུགས་ནི་སྤྱོད་སྒོ་ཆེན་པོའབུད་མེད་རིང་ལུགས་ནི་སྤྱོད་སྒོ་ཆེན་པོའ ིབུད་མེད་རིང་ལུགས་ནི་སྤྱོད་སྒོ་ཆེན་པོའ་ངང་ནས་ཕྱོགས་རིས་

དང་། ཞ་པར། ཕྱོགས་ལྷུང་བཅས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་ནས་བལྟ་ཆོག

བཅར་འདྲི།

༨༨ ༨༩



དྲི་བ།	ངས་ཁྱེད་ཀྱི་བོད་སྨན་སྐོར་གྱི་དོ་སྣང་དང་ཞིབ་འཇུག་སྐོར་གླེང་འདོད་འདུག	 དཔེ ་ དེ བ ་

འདིའི་ནང་གི་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གི་རྩོམ་ཡིག་ནང་དུ།གསོ་རིག་ནི་བུད་མེད་ཚོས་འབྲས་བུ་

གཡུར་དུ་ཟ་བའི་བྱེད་ནུས་འདོན་་ཐུབ་པའི་གནས་ཤིག་རེད་ཅེས་བསམ་ཚུལ་བརྗོད་འདུག

ལན།	རྩོམ་ཡིག་འདིས་དུས་རབས་ཉི་ཤལན།	རྩོམ་ཡིག་འདིས་དུས་རབས་ཉི་ཤལན།	རྩོམ་ཡིག་འདིས་དུས་རབས་ཉི་ ་བའི་ནང་གི་བུད་མེད་ཨེམ་རྗེ ་སྐོར་གླེང་འདུག

འདས་བའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་བུད་མེད་ཨེམ་རྗེ་ཁག་ཅིག་བྱུང་འདུག ངས་ཤེས་ཚོད་ལྟར་

ན། གྲངས་ཀ་མང་པོ་མ་རེད། ངས་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དོན་ནི་བོད་ཀྱི་

བུད་མེད་ཚོས་གསོ་རིག་སྦྱངས་བས་མིན། འོ་ན་གང་ལགས་ཤེ་ན། གསོ་རིག་གིས་

ལུས་དང་འགྲོ་བ་མི་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པ་ནི་ནང་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་ལས་ལྷག་པ་ཡོད།	

ཕྱིའི་ལུས་པོའཕྱིའི་ལུས་པོའ ིཕྱིའི་ལུས་པོའ་འགྲེལ་བརྗོད་ཀྱི་ཐད་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ནི་ནང་པའི་གཞུང་ལས་ཚན་

རིག་དང་མཐུན་པ་མ་ཟད། དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་ནང་པའི་གཞུང་དུ་

གསལ་བའི་ཡང་དག་པའི་ལུས་ཕུང་གི་འགྲེལ་བཤད་སྟེང་གི་ཁ་སྣོན་འཕར་མ་ཞིག་ཡིན།

བོད་ལུགས་གསོ་རིག་ལ་ནང་པའི་ཤན་ཤབོད་ལུགས་གསོ་རིག་ལ་ནང་པའི་ཤན་ཤབོད་ལུགས་གསོ་རིག་ལ་ནང་པའི་ཤན་ གས་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོད་པས། དེ་གཉིས་ལོགས་

སུ་དགར་རྒྱུ་ཁག་ཀྱང་།གནད་དོན་གལ་ཆེན་ཁག་ཅིག་གི་ཐད་ནས།གསོ་རིག་གིས་ཉམས་

མྱོང་གི་ཐོག་ནས་ཕྱིའི་ལུས་པོ་ཡིས་བྱེད་ལས་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་དངོས་ཡོད་

ཐོག་ཉམས་ཞིབ་བྱས་ཡོད།

མྱོང་གི་ཐོག་ནས་ཕྱིའི་ལུས་པོ་ཡིས་བྱེད་ལས་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་དངོས་ཡོད་

ཐོག་ཉམས་ཞིབ་བྱས་ཡོད།

མྱོང་གི་ཐོག་ནས་ཕྱིའི་ལུས་པོ་ཡིས་བྱེད་ལས་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་དངོས་ཡོད་

ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཤན་

མྱོང་གི་ཐོག་ནས་ཕྱིའི་ལུས་པོ་ཡིས་བྱེད་ལས་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་དངོས་ཡོད་

ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཤན་

མྱོང་གི་ཐོག་ནས་ཕྱིའི་ལུས་པོ་ཡིས་བྱེད་ལས་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་དངོས་ཡོད་

ཤཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཤན་ཤཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཤན་ གས་ཆེ་བའི་བོད་པའི་རིག་གཞུང་གི་

མྱོང་གི་ཐོག་ནས་ཕྱིའི་ལུས་པོ་ཡིས་བྱེད་ལས་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་དངོས་ཡོད་

གས་ཆེ་བའི་བོད་པའི་རིག་གཞུང་གི་

མྱོང་གི་ཐོག་ནས་ཕྱིའི་ལུས་པོ་ཡིས་བྱེད་ལས་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་དངོས་ཡོད་

ནང་་དུ་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ནི་ངོ་མཚར་སྐྱེ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དཔེ་མཚོན་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་

ཞིག་ནི། བོད་ལུགས་གསོ་རིག་ནི་ནང་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལས་ཁྱིམ་པ་ཕོ་མོར་སྤྱོད་

བདེ་བ་ཡོད། དོན་དག་འདི་དཔེ་དེབ་ནང་དུ་མེད་ཀྱང་། ང་རང་ཉིད་ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་བརྒྱུད་

ནས་གསལ་བོ་ཆགས་པ་ཞིག་ཡིན། ནང་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་དུ་གཟུགས་ཕུང་ཆགས་ཚུལ་ནི་

ངན་སྔགས་ཀྱི་ངོ་བོར་ཡོད་ཀྱང་། གསོ་རིག་གིས་རིགས་ཡང་དག་ཁོ་ན་གཉིས་མིན་པར།

དུས་ཡུན་རིང་པོར་ཕོ་མོའདུས་ཡུན་རིང་པོར་ཕོ་མོའ ིདུས་ཡུན་རིང་པོར་ཕོ་མོའ་མཚན་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ནི་འཆར་སྣང་ཙམ་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་དུས་ཡུན་རིང་པོར་ཕོ་མོའ་མཚན་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ནི་འཆར་སྣང་ཙམ་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་དུས་ཡུན་རིང་པོར་ཕོ་མོའ

བྱས་ཡོད།ཕོ་མོའཕོ་མོའ ིཕོ་མོའ་མཚན་རྟགས་དབྱེ་བའི་ཐད་ནས་དབྱེ་བ་རིགས་རྒྱ་ཆེན་པོར་དགར་ཆོག་ཕོ་མོའ་མཚན་རྟགས་དབྱེ་བའི་ཐད་ནས་དབྱེ་བ་རིགས་རྒྱ་ཆེན་པོར་དགར་ཆོག་ཕོ་མོའ

སྒྲོལ་མ།

༩༠ ༩༡



ཀྱང་། བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གིས་དེའི་སྐོར་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་མེད་ལ། རྒྱ་གར་ལུགས་

ཀྱི་སྨན་གཞུང་ཡང་དེ་མཚུངས་ཡིན།

	 བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གིས་བུད་མེད་ (gynecology) ་སྐོར་ཞིབ་ཚགས་པོས་སྒོ་

ནས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད།འགྲེལ་ལུགས་ཐམས་ཅད་ཚན་རིག་དང་མི་མཐུན་ཡང་།འདི་

ནི་བུད་མེད་ཚོའི་གཟུགས་པོའནི་བུད་མེད་ཚོའི་གཟུགས་པོའ ིནི་བུད་མེད་ཚོའི་གཟུགས་པོའ་སྐོར་་གཙོར་བཟུང་བྱས་པའི་སྐོར་རེད།ནི་བུད་མེད་ཚོའི་གཟུགས་པོའ་སྐོར་་གཙོར་བཟུང་བྱས་པའི་སྐོར་རེད།ནི་བུད་མེད་ཚོའི་གཟུགས་པོའ བོད་ལུགས་གསོ་

རིག་གི་གཞུང་ལུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བློ་ཁོག་ཆེན་པོས་བུད་མེད་ཀྱི་སྨན་བཅོས་ནི་སྐྱེས་པ་

ལས་ལོགས་སུ་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཨུ་ཚུགས་བསྐྱོན་འདུག

དྲི་བ།	ཁྱེད་ཀྱིས་བརྗོད་བྱ་འདིའི་སྐོར་ལ་དཔེ་ཅིག་འབྲི་བཞིན་པ་ཡིན་ནམ།

ལན།	ཡིན། ས་བཅད་གཅིག་ཆགས་སྤྱོད་དང་། ཕོ་མོའཕོ་མོའ ིཕོ་མོའ་དབྱེ་བ།ཕོ་མོའ་དབྱེ་བ།ཕོ་མོའ བུད་མེད་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ཡིན་

ཡང་ད་དུང་བྲིས་ཚར་མེད། ད་བར་དུ་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ས་བཅད་གཞན་པ་ཚོ་བྲིས་བ་ཡིན།

དྲི་བ།	དཔེ་དེབ་ཀྱི་བརྗོད་སྙིང་གཙོ་བོ་ཅི་ཡིན།

ལན།	འདི་ནི་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གིས་ཉམས་མྱོང་གཞིར་བཞག་གི་དཔང་རྟགས་དང་བསམ་

བློ་ཁས་ལེན་བྱེད་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐོར་ཡིན།དེ་ནི་དུས་རབས་བདུན་པ་སྟེ།ཡོ་རོབ་ཁུལ་

གྱི་བྱུང་བ་ངེས་ཅན་ཁག་ཅིག་དང་དུས་མཉམ་དུ་བྱུང་བའི་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་སྣང་

ཚུལ་སྐོར་ཡིན། ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཡར་རྒྱས་བྱུང་བ་ནང་བཞིན་བོད་པ་ཚོས་གསོ་རིག་དེང་

རབས་ཅན་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་སུ་བསྒྱུར་ཐུབ་མེད་ཀྱང་། ཁོང་ཚོས་ཁ་ཕྱོགས་གཅིག་པུའི་ཐོག་

ནས་གོམ་པ་ཁ་ཤས་སྤོས་ཏེ།

རབས་ཅན་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་སུ་བསྒྱུར་ཐུབ་མེད་ཀྱང་།

ནས་གོམ་པ་ཁ་ཤས་སྤོས་ཏེ།

རབས་ཅན་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་སུ་བསྒྱུར་ཐུབ་མེད་ཀྱང་།

རྒྱལ་དབང་ལྔ་བའི་སྲིད་དབང་སྐབས་སུ་དངོས་སུ་ལག་ལེན་

རབས་ཅན་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་སུ་བསྒྱུར་ཐུབ་མེད་ཀྱང་།

རྒྱལ་དབང་ལྔ་བའི་སྲིད་དབང་སྐབས་སུ་དངོས་སུ་ལག་ལེན་

རབས་ཅན་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་སུ་བསྒྱུར་ཐུབ་མེད་ཀྱང་།

ཏུ་བསྟར་ཡོད། ངས་དུས་སྐབས་དེར་དོ་སྣང་བྱེད་ཞོར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཕྱོགས་

ལས་བོད་རང་གི་སྐོར་མཐོང་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ།སྟོང་ཆ་དེའང་སྐོང་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

གསོ་རིག་ནི་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ངོ་མཚར་ཆེན་པོས་སྒོ་ནས་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་གཞི་ཆེན་པོ་

བཅར་འདྲི།

༩༠ ༩༡



ཞིག་རེད། མཁས་དབང་ཚོས་ཉམས་ཞིབ་མ་བྱས་པའི་གསོ་རིག་སྐོར་གྱི་གསུང་འབུམ་རི་

བོའབོའ ིབོའ་གཏོས་དང་མཉམ་པ་ཞིག་ཡོད།བོའ་གཏོས་དང་མཉམ་པ་ཞིག་ཡོད།བོའ གསོ་རིག་གིས་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གཞུང་ལ་ལྟ་ཕྱོགས་

ཀྱི་ཟུར་ཁ་གཞན་པ་ཞིག་སྟེ། མཐའ་མཐའ་མཐའམཇུག་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསལ་ཁ་མང་པོ་

གཏོད་ཀྱི་འདུག

	 ཁ་ཕྱོགས་འདིའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཨེ་ཤ་ཡའི་གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས་ཁག་གི་སྐོར་ལ་ཞིབ་

འཇུག་བྱེད་མགོ་བཙུགས་མ་ཐག་ཡིན། གཞུང་ལུགས་ཆ་ཚང་ལ་ཉམས་མྱོང་གི་དོགས་

སློང་བྱུང་འདུག ང་ཚོས་བཤད་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ། དམིགས་བསལ་གྱིས་བོད་ལུགས་གསོ་

རིག་ནི་གཤག་བཅོས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་དུ་ལག་རྩལ་བྱང་ཆུབ་པ་འདུགཕལ་ཆེར་ལག་

རྩལ་ཁག་ཅིག་མཐའ་རྩལ་ཁག་ཅིག་མཐའ་རྩལ་ཁག་ཅིག་མཐའམར་བོད་དུ་དར་བའི་ཨ་རབ་ (Arab) ་དང་གྷི་རིག་ (Greek) ་

གི་ལག་ལེན་ལས་བྱུང་བ་འདྲ། བོད་ནི་ཨེ་ཤ་ཡའི་གསོ་རིག་ལག་ལེག་འདྲ་མིན་གྱི་འདུས་

མདོ་རེད། བོད་ལུགས་གསོ་རིག་ནང་དུ་རྒྱ་གར་ནག་གི་སྨན་དང་། གྷི་རིག་དང་ཨ་རབ་ཀྱི་

གསོ་རིག་ལག་ལེན། དབུས་ཨེ་ཤ་ཡའི་ནང་གི་སྨན་གཞུང་གི་ལག་ལེན་གཞན་པ་རྣམས་

ཀྱང་ཚུད་ཡོད།

	 བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཚོས་ནང་གི་གཅིག་ནི་ལྷ་ས་སློབ་ཆེན་ནས་ཡོང་

བའི་ངའི་འབུམ་རམས་པའི་སློབ་མ་གཡང་དགའ་བའི་ངའི་འབུམ་རམས་པའི་སློབ་མ་གཡང་དགའ་བའི་ངའི་འབུམ་རམས་པའི་སློབ་མ་གཡང་དགའ (Yang Ga) རེད། ཁོང་གིས་ད་དུང་

ཡང་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་དུ་བོད་ལ་ཡོད་པའི་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་ལག་ལེན་

མི་འདྲ་བ་ཁག་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཀྱི་ཡོད། ང་རང་སྒེར་ངོས་ནས་བྱ་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མེད། ངས་སོ་

སོ་ཆོས་ལུགས་ཉམས་ཞིབ་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།

ང་རང་སྒེར་ངོས་ནས་བྱ་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མེད།

སོ་ཆོས་ལུགས་ཉམས་ཞིབ་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།

ང་རང་སྒེར་ངོས་ནས་བྱ་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མེད།

རིག་གཞུང་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཕྱོགས་

ང་རང་སྒེར་ངོས་ནས་བྱ་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མེད།

རིག་གཞུང་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཕྱོགས་

ང་རང་སྒེར་ངོས་ནས་བྱ་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མེད།

ནས་གསོ་རིག་ལ་བལྟ་གི་ཡོད། དེའི་ཆ་ཤས་ཤིག་གི་ནང་དུ་འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་སྐོར་ཐོན་བྱུང།

ནང་ཆོས་ཀྱི་ནང་དུ་འཁྲིག་སྤྱོད་ཆགས་པའི་རྒྱུ་རུ་འགྲོ་བའི་གནོད་འཚེ་ཅན་ཞིག་ལ་ངོས་

འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། སྨན་གཞུང་དུ་འཁྲིག་སྤྱོད་ནི་མི་སྤྱིར་བཏང་བ་ཚོའི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་

སྒྲོལ་མ།

༩༢ ༩༣



བྱ་སྤྱོད་ཞིག་ཡིན་པས། འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱིས་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད། དེ་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱུན་ལྡན་མི་

ཚེའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པ་བསྒྲུབས་འདུག ཁོང་ཚོས་དེ་ཇི་ལྟར་འགྲེལ་གྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་

འདོད་ཆེན་པོ་འདུག

ཚེའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པ་བསྒྲུབས་འདུག

འདོད་ཆེན་པོ་འདུག

ཚེའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པ་བསྒྲུབས་འདུག

དྲི་བ།	སྨན་གཞུང་གི་ལྟ་བ་དེ་ནང་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་སྟེང་དུ་ཚུར་སྣང་ཇི་ལྟར་བྱས་འདུག འགྱུར་བ་

ཕྱིན་པ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག་གམ།

ལན།	འདི་ནི་ང་རང་དང་དོད་ཡོད་པའི་དྲི་བ་ཞིག་རེད། འོན་ཀྱང་། ང་ཚོས་ (Buddhism)

ནང་ཆོས་ཞེ་ན་ཅི་ཞིག་ལ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད། དེ་ནི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་བརྡ་ཆད་ཅིག་རེད། ནང་

ཆོས་དར་ཡུལ་ནི་ང་ཚོའི་བློ་་ངོར་ཡོད་པ་ལས་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡོད། འདིར་ངས་ཡང་བསྐྱར་རང་

གི་བཟའ་གི་བཟའ་གི་བཟའཟླས་ཧྥི་རན་ཁི་རེ་ནོལ་ཌི་ (Frank Reynold) ་དང་མཉམ་དུ་ཆོས་ལུགས་

ཤེས་བྱ་ཀུན་བཏུས་ (Encyclopedia of Religion) ་ཀྱི་ཆེད་དུ་བྲིས་བའི་ནང་

ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་ཞེས་པའི་ཤཆོས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་ཞེས་པའི་ཤཆོས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་ཞེས་པའི་ གས་རྐྱེན་ཆེ་བའི་རྩོམ་ཡིག་ནང་གི་བསམ་ཚུལ་འདིར་

ལུང་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།ནང་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་ཞེས་པའི་བསམ་ཚུལ་དེ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་

ཚན་པ་ཞིག་ལ་དགར་བ་ནི་དམིགས་བསལ་གྱིས་གསོ་རིག་དང་ནང་ཆོས་གཉིས་ཀྱི་སྐོར་

ལ་བསམ་བློ་གཏོང་བར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འདུག ཚན་པ་འདིས་ངའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་བརྗོད་

བྱ་ཆེ་ཁག་གི་གནད་དོན་ཁག་ཐག་གཅོད་གཏན་འབེབས་བྱེད་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བའི་རེ་

བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།བོད་ལྟ་བུས་ས་ཆ་ཡིས་ཏན་ཏན་ནང་པའི་ལམ་ལུགས་དང་སྲོལ་རྒྱུན་གང་

མང་པོ་ཞིག་གསོ་སྐྱོང་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། ནང་པའི་དཔལ་ཡོན་ཞེས་པའི་བསམ་ཚུལ་གྱི་ནང་

དུ་ང་ཚོས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་རྣམས་ཇི་ལྟར་སྣང་ཚུལ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ཆ་ཤས་སུ་འགྱུར་

མིན་གྱི་བསམ་བློ་གཏོང་ཐུབ།

	 བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་ཤེས་བྱ་དང་ལག་ལེན་གྱི་སྙིང་པོ་ནི་དེའི་ཆ་ཤས་ཤིག་རེད་སྙམ་

གྱི་ཡོད། ང་ཚོས་མཐོང་ཐུབ་པ་ཞིག་ནི་གསོ་རིག་གི་བསམ་བློ་དང་ལག་ལེན་གཉིས་ཀའི་

བཅར་འདྲི།

༩༢ ༩༣



ནང་དུ་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཤནང་དུ་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཤནང་དུ་ནང་ཆོས་ཀྱི་ གས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་སླེབས་པ་དེ་རེད། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚོས་

སློབ་ཕྲུག་ལ་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པ་ནི། བྱམས་སེམས་དང་འཆི་བའི་གོ་རྟོགས་ཀྱི་མྱོང་འདྲིས་

ཀྱི་རང་བཞིན་དང་ཉམས་མྱོང་དངོས་སུ་གསོག་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཏུ་བརྩིས་པ་ཞིག་རེད། འདི་

ཐམས་ཅད་ལ་ནང་པའི་ཤེས་ཡོན་ལག་ལེན་གྱི་དགོན་པའི་ལམ་ལུགས་དང་རྒྱུན་ལྡན་མིན་

པའི་ལམ་ལུགས་གཉིས་ཀས་ཤཔའི་ལམ་ལུགས་གཉིས་ཀས་ཤཔའི་ལམ་ལུགས་གཉིས་ཀས་ གས་རྐྱེན་ཐེབས་འདུག་ཀྱང་། ད་ལྟ་བོད་ནང་དུ་མྱུ་གུ་

འབུས་བཞིན་པའི་བོདལུགས་གསོ་རིག་ཆེད་ལས་ལའང་ཁ་ཕྱོགས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ཐོག་

ནས་ནང་པའི་དགོན་པའི་རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་ཡོད། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བལྟས་

ན། ཁ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་ཐད་ནས་དོན་ཕན་ལྡན་པའི་གླེང་མོལ་བྱས་ཡོད། གཙོ་བ་ཞིག་ནི་

སྨན་གཞུང་དངོས་ཡོད་ཐོག་ནང་ཆོས་དང་ལོགས་སུ་དབྱེ་མགོ་བརྩམས་པ་དེ་རེད། དགོན་

པའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཏེ། གོང་རིམ་གྱི་དབང་ཆས་སྟངས་འཛིན་བྱས་པ་ལྟར་མིན་

པར། སྨན་གཞུང་དུ་གོང་རིམ་ལ་དོགས་སློང་དང་། ཚོད་ལྟ་བྱེད་པའི་རིགས་མང་པོ་ཡོད།

དེ་ནི་ཉམས་མྱོང་གཞིར་བཞག་གི་དཔང་རྟགས་ཡོང་ས་རེད། གལ་སྲིད། ཨེམ་རྗེ་ཞིག་གི་

ལག་ལེན་གྱི་ཉམས་མྱོང་ངམ།ཡང་ན་ནད་པ་ཞིག་གི་གཟུགས་པོའཡང་ན་ནད་པ་ཞིག་གི་གཟུགས་པོའ ིཡང་ན་ནད་པ་ཞིག་གི་གཟུགས་པོའ་ནང་དུ་མཐོང་བ་དེ་སྨན་

གཞུང་གི་ནང་དོན་དང་འགལ་ཡོད་ན།དགོན་པའི་དཔེ་ཆ་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་རིག་གཞུང་ནང་

གཞུང་ལུགས་གཙིགས་སུ་འཛིན་པ་ལྟར་མིན་པར།ཁོང་ཚོས་དཔེ་ཆའི་ནང་དོན་ལ་དོགས་

སློང་བྱེད་ཀྱི་རེད། འོན་ཀྱང། མཐའ་མཐའ་མཐའམཇུག་ཏུ། དགོན་པའི་ལམ་ལུགས་ཀྱིས་གསོ་རིག་གི་

ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་སྦྱང་བ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཀྱིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱིས་ཤེས་

ཡོན་སྦྱོང་ཐབས་དང་།མཛེས་ཆོས་ཀྱི་བསམ་བློར་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་ཁྱད་ལས་རང་

བཞིན་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་དེས་ཤབཞིན་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་དེས་ཤབཞིན་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་དེས་ གས་རྐྱེན་ཐེབས་ཡོད།

དྲི་བ།	ངས་བསམ་པར་ཨ་རི་བ་མང་ཆེ་བའི་བོད་ཀྱི་སྐོར་ཉུང་ཉུང་ལས་ཤེས་ཀྱི་མེད།ང་ཚོར་བོད་

ཀྱི་བག་ཆགས་གཉིས་ཡོད།དང་པོ་ནི་ཤམ་བྷ་ལའི་འཆར་ཡན་དང་།གཉིས་པ་ནི་ཆབ་སྲིད་

ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་སྐོར་རེད།ཁྱེད་ཀྱིས་བལྟས་ན།གསར་ལམ་ཁག་ཏུ་སྤེལ་བའི་བོད་སྐོར་གྱི་

གནས་ཚུལ་ཇི་ཙམ་གྱིས་ཁུངས་བདེན་རེད་དགོངས་ཀྱི་ཡོད།

སྒྲོལ་མ།

༩༤ ༩༥



ལན།	གསར་ལམ་ཁག་ཏུ་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ལས་བོད་ནང་དུ་དངོས་ཡོད་ཀྱིས་ཐོག་ནས་

གནས་ཚུལ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་གི་ཡོད་མེད་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་

འཕྲུལ་ཆས་ཆེན་པོ་གཉིས་ཡོད་དང་པོ་ནི།རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའི་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་

དང་། གཉིས་པ་ནི་པེ་ཅིང་རེད། དོན་དངོས་ཐོག་གཉིས་ཀས་བདེན་དོན་འཁྱོག་བཤད་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་དང་དཔལ་འབྱོར། ཆབ་སྲིད་བཅས་ཀྱི་ཐད་ནས་བོད་སྐོར་གྱི་གནས་

ཚུལ་རྣམ་གྲངས་དང་ཨང་ཀིར་གཞིར་བཞག་ཐོག་རག་ཁག་པོ་རེད། ཐ་ན། ཆེད་མཁས་པ་

ཚོས་ཀྱང་སོ་སོས་དོ་སྣང་བྱས་པ་ལས་བརྒལ་བའི་སྤྱིར་བཏང་གི་སྐད་ཆ་ཞིག་བཤད་མི་

ཐུབ གང་ལགས་ཤེ་ན། རྒྱ་ནག་ནས་ཐོན་པའི་ཞིབ་བཤེར་གྲངས་ཀ་རྣམས་ལ་ཡིད་ཆེས་

བྱེད་མི་འོས། དེ་མཚུངས་བསམ་བློའདེ་མཚུངས་བསམ་བློའ ིདེ་མཚུངས་བསམ་བློའ་ནང་དུ་བོད་ནི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ཤེས་ལྡན་སྤྱི་

ཚོགས་ཤིག་གི་མཚོན་རྟགས་ལྟ་བུའི་ངོ་བོར་བཞེངས་བསྐྲུན་བྱས་པ་དེས་ཁྱབ་ཡོད།གསར་

འགོད་པ་ཚོས་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་བར་དུ་དོན་དངོས་འཚོལ་འདོད་ཡོད་ཀྱང་།ཁོང་ཚོར་

ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་རག་ཁག་པོ་ཡོད། ཡིན་ནའང་། མི་མང་ཕལ་མོ་ཆེ་བོད་ཀྱི་དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་ལས་འཆར་ཡན་གྱིས་བཞེངས་བའི་བོད་ལ་དང་དོད་ཆེན་པོ་ཡོད། དེ་ནི་

ནུབ་ཕྱོགས་པ་གཅིག་པུ་མིན་པར་ཨེ་ཤ་ཡའི་མི་རྣམས་ཀྱང་བདེན་དོན་འདི་ལས་བརྒལ་

མེད། ང་ཚོ་ལྟར་རྒྱ་མི་ཚོས་ཀྱང་ཐ་ན་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་སྐབས་ཀྱང་བོད་ནི་འཆར་

ཡན་གྱིས་བཞེངས་ཡོད། ཁོང་ཚོས་བོད་ནི་ཕན་ནུས་ལྡན་པའི་སྨན་རྩ་དང་གསང་བའི་

གསུང་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་སྙམ་ཡོད།

དྲི་བ།	འདི་ཚང་མས་ཁྱེད་རང་བོད་དང་འབྲེལ་བའི་མཁས་དབང་ཞིག་ཡིན་པའི་བྱེད་ལས་དེ་

དམིགས་བསལ་གྱིས་སྤྲོ་སྣང་འཕེལ་བ་དང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟོས་འདུག མཚམས་

མཚམས་སྦུ་སུག་དོག་པོ་དེ་འདྲའང་ཡོང་གི་འདུག་གམ།

བཅར་འདྲི།

༩༤ ༩༥



ལན།	འཆར་སྒོ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་སྦྲེལ་ནས་ཡོད་པའི་སྐོར་དེ་འདྲ་གླེང་རྒྱུ་ནི་

མཚམས་རེར་རྙོག་འཛིང་ཆེན་པོ་ཡིན་ཡང་། སྤྲོ་སྣང་འཕེལ་བ་ཞིག་ཀྱང་རེད། ངས་བོད་

བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་སྤྱིར་བཏངཁྲིད་གཞི་དག་བསླབས་ཏེ། དུས་རྒྱུན་དུ་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་ཁོ་ན་

མིན་པར་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོས་ཀྱང་བོད་སྐོར་གྱི་ཞིབ་འཇུག་ལ་བཟུང་བའི་འདུན་པ་དང་སྔོན་

བསམ་ཤབསམ་ཤབསམ་ གས་ཆེན་པོ་དག་གི་ནང་འཁྲིད་ཐུབ་པའི་སྐུལ་མ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ངས་སློབ་ཕྲུག་

ཚོར་བོད་སྐོར་གྱི་ཞིབ་འཇུག་གནད་དོན་དག་སྤྱི་མཚན་དུ་བསྡུ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་ཡོང་

བའི་སྐུལ་མ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཚོར་བོད་སྐོར་གྱི་ཞིབ་འཇུག་གནད་དོན་དག་སྤྱི་མཚན་དུ་བསྡུ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་ཡོང་

བའི་སྐུལ་མ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཚོར་བོད་སྐོར་གྱི་ཞིབ་འཇུག་གནད་དོན་དག་སྤྱི་མཚན་དུ་བསྡུ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་ཡོང་

ལྷག་པར་དུ་བོད་པ་ཚང་མ་ཐར་བ་འདོད་མཁན་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་

ཚོར་བོད་སྐོར་གྱི་ཞིབ་འཇུག་གནད་དོན་དག་སྤྱི་མཚན་དུ་བསྡུ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་ཡོང་

ལྷག་པར་དུ་བོད་པ་ཚང་མ་ཐར་བ་འདོད་མཁན་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་

ཚོར་བོད་སྐོར་གྱི་ཞིབ་འཇུག་གནད་དོན་དག་སྤྱི་མཚན་དུ་བསྡུ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་ཡོང་

ལྟ་བུའི བསམ་བློ་སྤངས་བཅུག་སྟེ། བོད་མི་ཚོ་ནི་འགྲོ་བ་མི་སྤྱི་བཏང་བ་ཞིག་དང་། བོད་

ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཆབ་སྲིད་འཁྲབ་སྟོན་དང་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་མཚོན་པའི་གནས་ཚུལ་

གཞན་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ། འོན་ཀྱང་ འདིས་ང་ཚོས་སྔར་ཡོད་ཀྱི་ལྟ་སྟངས་དེ་རྩ་བ་ནས་

འདོར་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་མེད། སྔ་མོའསྔ་མོའ ིསྔ་མོའ་བོད་ནི་ཧ་ཅང་གྲང་ངར་ཆེ་བའི་གནམ་སྔ་མོའ་བོད་ནི་ཧ་ཅང་གྲང་ངར་ཆེ་བའི་གནམ་སྔ་མོའ

གཤིས་ཀྱི་ནང་དུ། བློ་ངོར་མི་ཤོང་བའི་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་དང་། འཕེལརྒྱས་ཆེས་ཆེར་

བྱུང་བའི་རྩོམ་རིག་མང་ས་ཞིག་རེད།ངས་བོད་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ་རྣམས་སྦས་སྐུང་བྱེད་འདོད་མེད།

ལུགས་ཤིག་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཆེས་ཆེར་བྱུང་བའི་རྩོམ་རིག་མང་ས་ཞིག་རེད། ངས་བོད་ཀྱི་

སྐྱོན་ཆ་རྣམས་སྦས་ལྟ་སྟངས་འདི་རིགས་ངེས་པར་དུ་འདྲ་མཉམ་བཟོ་དགོས།

དྲི་བ།	ཁྱེད་ཀྱིས་ཉམས་ཞིབ་རིག་ཚན་འདིའི་ནང་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་ནས་དུས་ཡུན་ག་ཚོད་

འགོར་སོང་།

ལན།	ངས་ ༡༩༧༠ ་མགོ་སྟོད་ནས་བཟུང་བོད་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མགོ་བཙུགས་པ་ཡིན།

བོད་ལ་ཐེངས་ལྔར་ཕྱིན་པ་དང་། རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་དང་བལ་ཡུལ། ཨ་རི་བཅས་སུ་ཡོད་

པའི་བོད་རིགས་ཚོ་དང་མཉམ་ལས་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

དྲི་བ།	ཁྱེད་ཀྱིས་བལྟས་ན། བོད་པའི་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ལའང་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ་

ཆུང་ག་འདྲ་དགོངས་ཀྱི་ཡོད།

སྒྲོལ་མ།

༩༦ ༩༧



ལན།	བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚོ་དཔེ་དེབ་འདིའི་ནང་དུ་མང་པོ་གླེང་མེད། བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་

ཚོགས་མཚོན་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཚོའི་སྐོར་གྱི་ཉམས་ཞིབ་པར་སྐྲུན་བྱས་པ་

ཧ་ཅང་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལསམེད་། རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གནས་བའི་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཚོའི་

སྐོར་གྱི་ཉམས་ཞིབ་མང་ཆེ་བ་མི་རྒྱུད་དཔྱད་རིག་པ་ཚོས་བཙུན་མའི་སྐོར་ལ་བྱས་ཡོད།

དྲི་བ།	རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད། བཙུན་མ་ཚོར་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་སྟབས་བདེ་བོ་ཡོད་པ་རེད་དམ།

ལན།	ཕྱོགས་ཁ་ཤས་ཤིག་ནས་བཙུན་མ་ཚོར་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་རྒྱུ་སྟབས་བདེ་རེད། གང་ལགས་

ཤེ་ན།ཁོང་ཚོ་ང་ཚོའི་མིག་མདུན་བཤམས་བཞག་ཡོད།ཁོང་ཚོ་སྔ་ས་ནས་བུད་མེད་ཚོས་

མིག་དཔེ་ལྟ་ས་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པས།ཁོང་ཚོས་ཀྱང་སོ་སོ་མི་མང་གི་མིག་ནང་དུ་ཡོད་པ་

ཧ་གོ་གི་ཡོད། ང་ནེའུ་ཡོག་གི་སྲང་ལམ་དུ་སོང་སྟེ། བུད་མེད་ངེས་མེད་ཁག་ཅིག་ལ་ཁོང་

ཚོའི་མི་ཚེའི་སྐོར་འདྲི་གི་མ་རེད།བཙུན་མ་ནི་སྔ་ས་ནསགཞན་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་མཁན་

ལ་དམིགས་པ་ཞིག་རེད་ལ།ཁོང་ཚོས་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་བརྟེན་ནས་ཅི་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་

མེད་ཐད་ལ་ཤེས་འདོད་ཡོད་མཁན་ཚོར་བཟོད་སྒོམ་གྱིས་ལན་སྤྲོད་པའི་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་

ཡོད། དངོས་ཡོད་ཐོག་ནས། འདི་ནི་ནང་པའི་གྲྭ་བཙུན་ཞིག་ཡིན་པའི་དགོས་པའང་རེད།

	 འོན་ཀྱང་། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། ཕྱི་མི་ཉམས་ཞིབ་པ་མང་ཆེ་བས་བོད་མི་དཀྱུས་མ་

ཚོར་དང་དོད་བྱེད་འདོད་དེ་ཙམ་མེད། ཁོང་ཚོས་བོད་ཀྱི་ཤེས་ཚད་མཐོ་བོར་སླེབས་པའི་

མི་དག་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མི་རྒྱུད་དཔྱད་རིག་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་བོད་ཕྱི་ནང་གི་

ད་ལྟའི་སྐྱ་བོའད་ལྟའི་སྐྱ་བོའ ིད་ལྟའི་སྐྱ་བོའ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཀྱང་།ད་ལྟའི་སྐྱ་བོའ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཀྱང་།ད་ལྟའི་སྐྱ་བོའ ཉམས་ཞིབ་དེ་འདྲའི་རིགས་

བྱེད་པར་སྐད་ཡིག་གི་བྱང་ཚད་ཀྱིས་འདང་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། མགོ་ཉོག་ཚ་བའི་གུ་རེ་དང་

གང་ཟག་སྒེར་གྱི་སྐད་ཆ་དག་གི་གོ་དོན་རྟོགས་རྒྱུ་དཀའ།འདི་ནི་མ་མཐའ་འདི་ནི་མ་མཐའ་འདི་ནི་མ་མཐའཡང་ང་ཚོས་ནང་

ཆོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ལ་ཉམས་ཞིབ་མང་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་རེད། ནང་པར་

ཆོས་དཔེ་ཡོད་པས། ད་ལྟ་གསོན་གནས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་ལས་ནང་ཆོས་ཉམས་ཞིབ་

བཅར་འདྲི།

༩༦ ༩༧



བྱེད་རྒྱུར་ཉེན་ཁ་ཆུང་བ་དང་ཏན་ཏིག་ཡིན་པ་མཐོང་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་། བོད་ཀྱི་སྐྱ་བོའབོད་ཀྱི་སྐྱ་བོའ ིབོད་ཀྱི་སྐྱ་བོའ་བོད་ཀྱི་སྐྱ་བོའ་བོད་ཀྱི་སྐྱ་བོའ

འཚོ་བའི་སྐོར་ལ་བརྩམས་ཆོས་མང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཁ་ཚོན་གཅོད་ཐུབ། རྒྱ་ནག་ནང་

གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གསར་བར་བསྟུན་མཁས་པའི་བོད་ཀྱི་མི་ཪབས་གསར་བའི་

དཔུང་སྡེ་ཞིག་འདུག ཁོང་ཚོས་རང་ཉིད་བོད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་ཡལ་མི་འཇུག་པའི་

རིག་གཞུང་གི་ཉམས་ལེན་ཁག་གཅིག་གསར་གཏོད་བྱེད་པར་བློ་རིག་རྒོད་པོ་འདུག ངས་

མི་རབས་གསར་བའི་དཔུང་སྡེ་དེའི་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་འདོད་ཡོད་ལ། རྒྱ་ནག་ནང་

གི་བོད་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱའི་ཀློང་གི་གནས་ཚུལ་གསར་ཤོས་ཁག་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་མཁན་གྱི་བོད་

རིགས་ན་གཞོན་མི་རྒྱུད་དཔྱད་རིག་པ་ཁག་གཅིག་ཀྱང་ངོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།

༼རྗེ་ནེ་ཁྲི་རྒྱ་མཚོ་(Janet Gyatso)་ནི་ཧར་ཝར་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ལྷ་ཆོས་སློབ་གླིང་གི་

ནང་བསྟན་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་ཧར་ཤས་ (Hershey) ་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་རེད། ཁོ་མོའཁོ་མོའ ིཁོ་མོའ་བརྩམས་ཁོ་མོའ་བརྩམས་ཁོ་མོའ

ཆོས་ལ། “སོ་སོའ“སོ་སོའ ི“སོ་སོའ་སྣང་ཚུལ།”“སོ་སོའ་སྣང་ཚུལ།”“སོ་སོའ “དྲན་པའི་མེ་ལོང་ངོས་སུ།” “བོད་ཀྱི་བུད་མེད།” “ནང་པའི་སྤྱི་

ཚོགས་ཁྲོད་ཀྱི་གང་ཟག་” སོགས་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་གི་དཔེ་དེབ་ཁག་ཅིག་ཡོད། སྤྱི་

ལོ་ ༢༠༠༠ ་ནས་ ༢༠༠༦ ་དབར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའི་འགན་

འཁུར་མྱོང་།༽

སྒྲོལ་མ།



བོད་ཀྱི་བུད་མེད་དཀྱུས་མ་ཞིག་གི་བློ་ཡུལ་ལས་

འདས་པའི་འགྲུལ་བཞུད།

ཉེ་ལམ་ཨ་རིར་གནས་སྡོད་བོད་རིགས་བུད་

མེད་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་མོ་རང་

གི་ཀྱག་ཀྱོག་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་དཔེ་དེབ་ (A

Hundred ThousandWhite Stone)

༼རྡེའུ་འབུམ།༽ ་ཞེས་པ་ཞིག་དཔར་འགྲེམས་

བྱས་རྗེས།

༼རྡེའུ་འབུམ།༽

བྱས་རྗེས།

༼རྡེའུ་འབུམ།༽

ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་ཀྱི་མི་མང་པོ་

ཞིག་གིས་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་

པའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུའང་གླེང་སློང་ཤཔའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུའང་གླེང་སློང་ཤཔའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུའང་གླེང་སློང་ གས་

ཆེན་ཡོང་གི་ཡོད་སྟབས།		གསར་འགོད་པས་

དཔེ་དེབ་དེ་དང་འབྲེལ་ཏེ་མོའདཔེ་དེབ་དེ་དང་འབྲེལ་ཏེ་མོའ ིདཔེ་དེབ་དེ་དང་འབྲེལ་ཏེ་མོའ་མི་ཚེའི་ཤ་མི་ཚེའི་ཤ་མི་ཚེའི་ ལ་

ལམ་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།

བཅར་འདྲི།བཅར་འདྲི།



དྲི་བ།	ཐོག་མར་ཁྱེད་རང་གི་མི་ཚེའི་བརྒྱུད་རིམ་ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས་ཤིག་གནང་རོགས།

ལན།	ང་རང་གི་ཕ་ཡུལ་མདོ་སྨད་མང་རྭ་མར་ཁུ་ཐང་ཟེར་བ་དེ་ནས་ཡིན། ང་ཆུང་དུས་སློབ་གྲྭ་

ལོ་རིམ་གསུམ་པ་ཙམ་ལ་སྐྱོད་རྗེས་ཆ་རྐྱེན་གྱི་དབང་གིས་མུ་མཐུད་འགྲོ་ཐུབ་མ་སོང། ལོ་

བཅོ་ལྔའི་སྟེང་མང་རའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་བཙུན་དགོན་ཞིག་ཏུ་ཨ་ནེ་བྱས་ཏེ་ལོ་གཉིས་ཙམ་རིང་

ནང་ཆོས་དང་བོད་པའི་རིག་གནས་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་ཕྲན་ཙམ་ཐོབ།	 	 ལོ་བཅོ་

བརྒྱད་སྟེང་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་ནས་ཤེས་རབ་དགའ་བརྒྱད་སྟེང་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་ནས་ཤེས་རབ་དགའ་བརྒྱད་སྟེང་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་ནས་ཤེས་རབ་དགའཚལ་སློབ་གླིང་དུ་ཞུགས་པ་ཡིན། སློབ་

གྲྭ་ཐོན་རྗེས་ ༢༠༠༤ ལོར་ངའི་ད་ལྟའི་ཁྱོ་ག་ཨེ་ཝན་སྒྲེ་ནོ་ (Evan Denno) དང་ངོ་

ཐུག་སྟེ་ ༢༠༠༥ ལོར་ཨ་རིར་ཕྱིན་པ་ཡིན། ད་ལྟ་བུ་མོ་གཉིས་དང་ངེད་བཟའ་ད་ལྟ་བུ་མོ་གཉིས་དང་ངེད་བཟའ་ད་ལྟ་བུ་མོ་གཉིས་དང་ངེད་བཟའམི་བཞི་བོ་

ཨ་རིའི་བྱང་ཤར་མངའ་ཨ་རིའི་བྱང་ཤར་མངའ་ཨ་རིའི་བྱང་ཤར་མངའསྡེ་མཱེན་		( Maine ) ནང་འཚོ་བ་སྐྱེལ་བཞིན་ཡོད།		༢༠༡༢ ལོའལོའ ིལོའ་ལོའ་ལོའ

སྟོན་ཁར་ང་རང་ཕ་ཡུལ་ལ་གཉེན་འཕྲད་དུ་ཕྱིན་པ་ཡིན།	 	 ངའི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་རོབ་ཙམ་

དེ་འདྲ་ཞིག་རེད།

དྲི་བ།	ཉེ་ལམ་ཞིག་ནས་ཁྱེད་རང་གིས་སོ་སོའདྲི་བ།	ཉེ་ལམ་ཞིག་ནས་ཁྱེད་རང་གིས་སོ་སོའ ིདྲི་བ།	ཉེ་ལམ་ཞིག་ནས་ཁྱེད་རང་གིས་སོ་སོའ་མི་ཚེའི་བཞུད་ལམ་སྐོར་གྱི་དཔེ་ཅིག་བྲིས་ཡོད་

སྐོར་གླེང་སློང་ཡོང་གི་འདུག དེབ་དེའི་ནང་དོན་དང་དེ་འདྲ་ཞིག་འབྲི་དགོས་པའི་དམིགས་

ཡུལ་ངོ་སྤྲོད་ཅིག་གནང་རོགས།

ལན།	ང་རང་གི་དེབ་དེ་དབྱིན་ཡིག་ནང་བྲིས་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་དངོས་སུ་ཨ་

རི་དང་ཡུ་རོབ་ནང་བཀྲམས་པ་ཡིན། དེབ་དེ་ལ་རྩ་བའི་ཤོག་ངོས་ ༢༥༠ དང། ཚན་པ་དང་

པོ་ ༼བཙན་འཛུལ༽ ཞེས་པ་ནས་མཐའ་ཞེས་པ་ནས་མཐའ་ཞེས་པ་ནས་མཐའམ་ ༼ནང་མི་ལྷན་འཛོམས༽ ཞེས་པའི་བར་

ལེའུ་ ༣༢ ཡོད། ནང་དོན་གཙོ་བོ་ང་རང་ཆུང་དུས་ནས་དཀའ་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ང་རང་ཆུང་དུས་ནས་དཀའ་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ང་རང་ཆུང་དུས་ནས་དཀའངལ་སྣ་ཚོགས་འཕྲད་པའི་

སྐོར་དང་།ལོ་བཅུ་བཞི་བཅོ་ལྔའི་ཐོག་མི་གཞན་གྱིས་བཙན་གཡེམ་ཐེབས་ཏེ་ཕྲུ་གུ་ཆགས་

པ། གནས་ཚུལ་དེའི་དབང་གིས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མཐོང་ཆུང་དང་བརྙས་བཅོས་ཚད་མེད་

མྱངས་པ། དེ་ནས་ཨ་ནེ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་གར་ནང་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཡོང་བ། རྒྱ་གར་ནང་ངའི་ཁྱོ་ག་

སྒྲོལ་མ།

༡༠༠ ༡༠༡



དང་འཕྲད་ནས་ཨ་རིར་སྐྱོད་པ་སོགས་ཁ་སངས་པོ་དང་ཞིབ་ཚགས་པོས་བྲིས་ཡོད། དེབ་

འབྲི་མཁན་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་རིགས་ཁ་སངས་པོས་འབྲི་ཐུབ་ཀྱི་མེད་

པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་པའི་བུད་མེད་ཚོས་བརྙས་བཅོས་མྱོང་གི་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་

ཀྱང་དེའི་སྐོར་ལ་གླེང་སློང་དང་དེབ་འབྲི་མཁན་དཀོན་པོ་རེད། མང་ཚོགས་ནང་ངའི་དེབ་

དེར་དོ་སྣང་སླེབས་དོན་གཙོ་བོ་གཅིག དེབ་དེའི་ནང་སོ་སོར་མིས་བཙན་གཡེམ་ཐེངས་ཁ་

ཤས་ཐེབས་པ་རེ་རེ་བཞིན་ཁ་སངས་པོས་བྲིས་ཡོད་སྟབས་དོ་སྣང་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།དེ་

བཞིན། དེབ་འབྲི་སྟངས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཀྱང་བོད་ཡིག་ནང་གི་མི་སྒེར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་འབྲི་སྟངས་

དང་མི་འདྲ་བར།ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་འབྲི་སྟངས་ལྟར་བྲིས་ཡོད་སྟབས་ཅུང་མ་

འདྲ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།

དྲི་བ།	ཁྱེད་རང་ཆུང་དུས་ཕ་ཡུལ་གྱི་གོམས་གཤིས་ཟེར་ན་འདྲ་མི་ལ་ལར་སྤྱོད་པ་ལོག་སྟེ་ཟེར་ན་

འདྲ།གང་ལྟར་སོ་སོར་འདོད་པ་མེད་བཞིན་དུ་མིས་བཙན་གཡེམ་བྱས་པ་དེས་ཁྱེད་རང་གི་

མི་ཚེ་ལ་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ཤམི་ཚེ་ལ་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ཤམི་ཚེ་ལ་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ གས་རྐྱེན་ག་རེ་ཐེབས་སོང་།		

ལན། ང་རང་ལོ་བཅོ་ལྔའི་ཐོག་མིའི་བཙན་གཡེམ་བྱས་ཏེ། མཐའ་མཐའ་མཐའམར་མངལ་ཆགས་པ་སོགས་ནི་

ངའི་མི་ཚེའི་ནང་གི་ཆག་སྒོ་ཆེ་ཤོས་སུ་གྱུར་ཏེ། ཆུང་ས་ནས་རང་གི་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་དང་

སྡེ་བ་ཚོ་བ། ཆེ་ས་ནས་རང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནོན་ཤཆེ་ས་ནས་རང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནོན་ཤཆེ་ས་ནས་རང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནོན་ གས་དང་བརྙས་བཅོས་ཚད་མེད་

མྱངས་དགོས་བྱུང་སོང་། ཁྱིམ་ཚང་ནང་དུ་རང་ཉིད་ལ་ཁ་ལོག་ཚིག་ལོག་རྒྱབ་པ་དང་། སྡེ་

བ་ཚོ་བའི་ནང་དུ་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལ་ཕྲུ་གུ་འཁོར་བ་ངོ་ཚ་དང་ཐན་ལྟས་ཤིག་ཏུ་བརྩིས་

ཏེ།མི་འགའ་མི་འགའ་མི་འགའརེས་གདོང་ལ་བལྟས་ཏེ་སྐད་ཆ་ངན་པ་བཤད་པ་དང་།འགའ་འགའ་འགའརེས་རྒྱབ་ལོགས་

ནས་འཕྱ་སྨོད་བྱེད་པ། སྡེ་བ་ཚོ་བ་འཛོམས་སར་མི་གྲལ་དུ་མི་འཇོག་པར་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

གི་གད་སྙིགས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་སོང་།མཚམས་ཤིག་རང་ཉིད་ལའང་རང་བཞིན་གྱིས་སོ་

སོ་ནི་ཆེས་ཐ་ཤལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། རང་གི་སེམས་ནང་གི་སྡུག་བསྔལ་ཡོངས་རྫོགས་

རང་ཉིད་ཀྱི་སྡུག་གྱོང་ཡིན་པ་ལྟ་བུའི་ཚོར་སྣང་ཡོང་གི་འདུག

རང་གི་སེམས་ནང་གི་སྡུག་བསྔལ་ཡོངས་རྫོགས་

རང་ཉིད་ཀྱི་སྡུག་གྱོང་ཡིན་པ་ལྟ་བུའི་ཚོར་སྣང་ཡོང་གི་འདུག

རང་གི་སེམས་ནང་གི་སྡུག་བསྔལ་ཡོངས་རྫོགས་

བཅར་འདྲི།

༡༠༠ ༡༠༡



	 དཀའ་	 དཀའ་	 དཀའསྡུག་དང་བརྙས་བཅོས་དེའི་འོག་ནས་ང་རང་ཨ་ནེ་བྱས་ཤིང་། མཐའ་མཐའ་མཐའམ་རྒྱ་གར་ལ་

སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ཡོང་བ་ཡིན།

སྡུག་དང་བརྙས་བཅོས་དེའི་འོག་ནས་ང་རང་ཨ་ནེ་བྱས་ཤིང་།

སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ཡོང་བ་ཡིན།

སྡུག་དང་བརྙས་བཅོས་དེའི་འོག་ནས་ང་རང་ཨ་ནེ་བྱས་ཤིང་།

ཡིན་ནའང་སེམས་ནང་གི་སྡུག་བསྔལ་དང་དངངས་སྐྲག་དེ་

སྡུག་དང་བརྙས་བཅོས་དེའི་འོག་ནས་ང་རང་ཨ་ནེ་བྱས་ཤིང་།

ཡིན་ནའང་སེམས་ནང་གི་སྡུག་བསྔལ་དང་དངངས་སྐྲག་དེ་

སྡུག་དང་བརྙས་བཅོས་དེའི་འོག་ནས་ང་རང་ཨ་ནེ་བྱས་ཤིང་།

ལོ་ཟླ་མང་པོ་ཞིག་ལ་སོ་སོ་གཅིག་པུས་འཁུར་དགོས་བྱུང་སོང་།

ཡིན་ནའང་སེམས་ནང་གི་སྡུག་བསྔལ་དང་དངངས་སྐྲག་དེ་

ལོ་ཟླ་མང་པོ་ཞིག་ལ་སོ་སོ་གཅིག་པུས་འཁུར་དགོས་བྱུང་སོང་།

ཡིན་ནའང་སེམས་ནང་གི་སྡུག་བསྔལ་དང་དངངས་སྐྲག་དེ་

རྗེས་སུ་ངའི་ཁྱོ་ག་འདི་

ཡིན་ནའང་སེམས་ནང་གི་སྡུག་བསྔལ་དང་དངངས་སྐྲག་དེ་

རྗེས་སུ་ངའི་ཁྱོ་ག་འདི་

ཡིན་ནའང་སེམས་ནང་གི་སྡུག་བསྔལ་དང་དངངས་སྐྲག་དེ་

དང་ངོ་ཤེས་ཆགས་ཏེ་རིམ་གྱིས་ཕན་ཚུན་རྒྱུས་ལོན་དང་སེམས་ཐག་ཉེ་རུ་ཕྱིན་ཞིང་། ཁོ་

བོ་ནི་ང་རང་གི་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་བཤད་སའི་མི་གཅིག་པུ་དེ་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་ཤིག་

སྐྱེས་ཏེ།

བོ་ནི་ང་རང་གི་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་བཤད་སའི་མི་གཅིག་པུ་དེ་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་ཤིག་

སྐྱེས་ཏེ།

བོ་ནི་ང་རང་གི་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་བཤད་སའི་མི་གཅིག་པུ་དེ་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་ཤིག་

ཐེངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་བཤད་རྩིས་བྱས་ཀྱང་ཁ་ནས་འདོན་ཐུབ་མ་སོང་།

བོ་ནི་ང་རང་གི་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་བཤད་སའི་མི་གཅིག་པུ་དེ་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་ཤིག་

ཐེངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་བཤད་རྩིས་བྱས་ཀྱང་ཁ་ནས་འདོན་ཐུབ་མ་སོང་།

བོ་ནི་ང་རང་གི་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་བཤད་སའི་མི་གཅིག་པུ་དེ་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་ཤིག་

མཐའ་མཐའ་མཐའ

མར་ངའི་བུ་མོ་གཉིས་ཀྱང་སྐྱེས་ཚར་བའི་རྗེས་ཤིག་ལ་གཞི་ནས་ངས་ཁྱོ་གར་ང་རང་ཆུང་

དུས་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་བཤད་ཡིན། ང་རང་ངུ་ཞོར་དུ་བཤད་པ་ཡིན། སྐབས་

དེར་ཁོས་ཁྱོད་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་མྱངས་འདུག་ཟེར་ཞིང་།ཁོ་རང་གི་གདོང་ལའང་སྐྱོ་

སྣང་གིས་ཁེངས་ཏེ།

དེར་ཁོས་ཁྱོད་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་མྱངས་འདུག་ཟེར་ཞིང་།

སྣང་གིས་ཁེངས་ཏེ།

དེར་ཁོས་ཁྱོད་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་མྱངས་འདུག་ཟེར་ཞིང་།

ང་ལ་སེམས་གསོ་བྱས་སོང་།

དེར་ཁོས་ཁྱོད་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་མྱངས་འདུག་ཟེར་ཞིང་།

ང་ལ་སེམས་གསོ་བྱས་སོང་།

དེར་ཁོས་ཁྱོད་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་མྱངས་འདུག་ཟེར་ཞིང་།

			

དྲི་བ། ཁྱེད་ཀྱིས་དེབ་འདི་འདྲ་ཞིག་འབྲི་རྒྱུའི་སྤོབས་པ་དེ། ཁྱེད་རང་གི་ཁྱོ་ག་ཕྱི་གླིང་བ་ཡིན་པའི་

ཤགས་རྐྱེན་ཐེབས་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་རྒྱུ་མཚན་རྒྱབ་ལྗོངས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་འོག་ནས་

སོ་སོས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡིན།		

ལན།	མི་སྒེར་ཞིག་གི་ངོས་ནས་བཤད་ནའང་རེད། སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་གི་ངོས་ནས་བཤད་ནའང་

རེད། སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་དེ་དག་གནས་སྐབས་ཙམ་ལས་དུས་

གཏན་དུ་གསང་བ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད་བསམ་གྱི་མི་འདུག སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ་ཞིག་

ཡིན་ན་ཡང་ཉི་མ་གཅིག་ཕྱི་ལ་འཐོན་ཡོང་གི་རེད་ལ། མི་སྒེར་ཞིག་གིས་ནོར་འཁྲུལ་ཡིན་

ནའང་གོ་སྐབས་ཞིག་ཤར་ན་ཁ་ནས་བཏོན་ཡོང་གི་རེད། ངའི་ཁྱོ་ག་དུས་རྒྱུན་རྩོམ་ཡིག་

འབྲི་མཁན་ཞིག་ཡིན་སྟབས་ངེད་གཉིས་ཀྱིས་ངའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་དག་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་རྒྱུ་

བྱས་པ་ཡིན། ཐོག་མར་ཤོག་ལྷེ་བརྒྱ་ཡས་མས་ཅན་ཞིག་བྲིས་ཏེ་ངའི་ཁྱོ་གའི་ཕ་མ་གཉིས་

དང་གྲོགས་པོ་འགར་ནང་ཚགས་ཀྱིས་བསྟན་སྐབས།ཁོ་རང་ཚོས་ངའི་སྒྲུང་དེ་ཧ་ཅང་སྙན་

སྒྲོལ་མ།

༡༠༢ ༡༠༣



པོ་དང་རྩ་ཆེན་པོ་འདུག་ཟེར་ནས་གདེང་འཇོག་ཆེན་པོ་གནང་སོང་། དེ་ནས་ངེད་གཉིས་

ཀྱིས་གྲོས་བྱས་ཏེ་དཔེ་དེབ་དཔར་རྒྱུའི་སེམས་ཐག་བཅད་པ་ཡིན། ང་རང་གིས་འདས་

པའི་གནས་ཚུལ་དག་ལ་གཏིང་ཟབ་མོས་ཕྱིར་དྲན་བྱེད་ཁུལ་བྱས་པ་ཡིན། དེབ་དེ་བྲིས་

པའི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་ང་ལ་མཚོན་ན། ཆེས་དཀའ་ཆེས་དཀའ་ཆེས་དཀའསྡུག་དང་ན་ཟུག་གི་དུས་ཡུན་ཞིག་ཆགས་

སོང།མཚམས་རེར་སེམས་སྐྱོ་ནས་མིག་ཆུ་ཤོར་བ་དང་།

སྡུག་དང་ན་ཟུག་གི་དུས་ཡུན་ཞིག་ཆགས་

མཚམས་རེར་སེམས་སྐྱོ་ནས་མིག་ཆུ་ཤོར་བ་དང་།

སྡུག་དང་ན་ཟུག་གི་དུས་ཡུན་ཞིག་ཆགས་

མཚམས་རེར་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ཏེ་

སྡུག་དང་ན་ཟུག་གི་དུས་ཡུན་ཞིག་ཆགས་

མཚམས་རེར་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ཏེ་

སྡུག་དང་ན་ཟུག་གི་དུས་ཡུན་ཞིག་ཆགས་

སྙིང་རླུང་སྟོད་ལ་འཚང་པ།སོ་སོའསོ་སོའ ིསོ་སོའ་ཚོར་བ་གནོན་མ་ཐུབ་པར་སེམས་མ་སྐྱིད་པ་ཆགས་ཏེ་སོ་སོའ་ཚོར་བ་གནོན་མ་ཐུབ་པར་སེམས་མ་སྐྱིད་པ་ཆགས་ཏེ་སོ་སོའ

ཟླ་བ་ཁ་ཤས་རེར་དེབ་འབྲི་མཚམས་བཞག་པའང་བྱུང་མྱོང་ཡོད། ང་རང་ལ་དེབ་འདི་འབྲི་

བར་སྤོབས་པ་དང་སེམས་ཤབར་སྤོབས་པ་དང་སེམས་ཤབར་སྤོབས་པ་དང་སེམས་ གས་སྤྲོད་མཁན་གཙོ་བོ་ང་རང་གི་ཁྱོ་ག་དང་བུ་ཕྲུག་ཚོ་ཡིན་

བསམ་གྱི་ཡོད། ངའི་ཁྱོ་གའི་ཕ་མ་གཉིས་དང་ལས་གྲོགས་ཚོས་ང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེན་པོ་

གནང་སོང་། དེ་ནས་ཁོར་ཡུག་གི་ཤདེ་ནས་ཁོར་ཡུག་གི་ཤདེ་ནས་ཁོར་ཡུག་གི་ གས་རྐྱེན་ཡང་ཐེབས་ཡོད་སྲིད་པ་རེད། འདི་གའི་མི་

ཚོས་དོན་དག་ཡོད་མེད་ཚང་མ་གསང་བ་བྱེད་རྒྱུར་དགའ་ཚོས་དོན་དག་ཡོད་མེད་ཚང་མ་གསང་བ་བྱེད་རྒྱུར་དགའ་ཚོས་དོན་དག་ཡོད་མེད་ཚང་མ་གསང་བ་བྱེད་རྒྱུར་དགའབོ་མི་འདུག་པ་མ་ཟད།་བོ་མི་འདུག་པ་མ་ཟད།་ ཕན་ཚུན་

སྐད་ཆ་བཤད་སྐབས་ཀྱང་ཁ་ཐུག་དང་དྲང་མོར་ཤོད་ཀྱི་འདུགགང་ལྟར། ངའི་མི་ཚེའི་སྐོར་

གྱི་དཔེ་དེབ་འདི་མིག་ཆུ་དང་བསྡེབས་ནས་ལོ་ངོ་ཧྲིལ་བོ་བཞིའི་རིང་བྲིས་པ་ཡིན།

དྲི་བ།	ཕྱི་རྒྱལ་དུ་མི་སྒེར་གྱི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་འབྲི་མཁན་མང་པོ་ཞིག་གིས་སོ་སོར་བཙན་གཡེམ་

ཐེབས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན། མི་དེའི་མིང་དང་ལོ་རྒྱུས་གསལ་བོར་བཀོད་སྲོལ་

ཡོད་ཀྱང་ཁྱེད་རང་གི་དེབ་ནང་དེའི་སྐོར་བྲིས་མེད་དོན་ཅི་ཡིན།			

ལན།	ངས་ཀྱང་དེབ་འདི་ཐོག་མར་འབྲི་སྐབས་དེའི་སྐོར་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ཡིན། དེར་མ་ཟད་

གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་འགས་ཀྱང་མི་དེ་ཚོའི་སྐོར་གསལ་བོར་བྲིས་ན་ལེགས་ཚུལ་བཤད་

སོང་། འོན་ཀྱང་། སོ་སོ་ཡང་ཕྲུ་གུ་གཉིས་ཀྱི་ཨ་མ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ཕ་མ་དང་ཕྲུ་

གུའི་བར་གྱི་བརྩེ་བ་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ང་རང་གི་བུ་མོ་གཉིས་ལ་མཚོན་ན་ཡང་། ཨ་

ཕ་ལ་བརྩེ་བ་ག་ཚོད་ཅིག་ཡོད་པ་ང་རང་གིས་དངོས་སུ་མཐོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ངས་མི་དེ་

བཅར་འདྲི།

༡༠༢ ༡༠༣



ཚོའི་མིང་སོགས་གསལ་བོར་བྲིས་པ་ཡིན་ན། ཁོ་ཚོར་ཡང་གཟའ་ཁོ་ཚོར་ཡང་གཟའ་ཁོ་ཚོར་ཡང་གཟའཚང་དང་ཕྲུ་གུ་ཡོད་པ་

རེད།རྗེས་སུ་ཁོ་ཚོའི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་ཆེན་པོ་ཆགས་དུས་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་ག་ལེར་ཤེས་འགྲོ་

གི་རེད། དེ་དུས་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོའི་སེམས་ལ། ཨ་ཙི། ངའི་ཨ་ཕ་འདི་དེ་འདྲའི་མི་སྤྱོད་ངན་ཞིག་

ཡིན་ས་རེད་བསམ་ན། ཕ་བུའི་བར་གྱི་ཡིད་ཆེས་དང་བརྩེ་བར་དོ་ཕོག་འགྲོ་བ་མ་ཟད། བུ་

ཕྲུག་ཚོའི་སེམས་ནང་དུའང་མ་སྐྱིད་པ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་དོག་མ་བདེ་བ་ཡོང་གི་རེད་སྙམ་

ནས་ངས་མི་དེ་ཚོའི་མིང་མ་བྲིས་པ་ཡིན།

དྲི་བ།	ཁྱེད་རང་གི་སློབ་སྦྱོང་གི་བརྒྱུད་རིམ་རིང་ནའང་དབྱིན་ཡིག་སྦྱོང་བའི་དུས་ཚོད་དེ་ཙམ་

རིང་པོ་མིན་སྟབས།ཁྱེད་ཀྱི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་གྱི་དཔེ་དེབ་དེ་དབྱིན་ཡིག་ནང་འབྲི་རྒྱུར་

མི་གཞན་པའི་རོགས་རམ་ལ་བརྟེན་པ་རེད་དམ།

ལན།	ང་རང་སློབ་གྲྭ་མང་པོ་འགྲིམས་མྱོང་མཁན་དེ་འདྲ་མིན། ཁྱིམ་ཚང་གི་དཀའ་ཁྱིམ་ཚང་གི་དཀའ་ཁྱིམ་ཚང་གི་དཀའངལ་ལ་རྐྱེན་

བྱས་ཏེ་ཆུང་དུས་ཕ་ཡུལ་དུ་སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་གསུམ་པ་བར་དུ་མ་གཏོགས་འགྲོ་ཐུབ་མ་

སོང་། དེ་ནས་ལོ་བཅོ་ལྔའི་ཐོག་ཨ་ནེ་བྱས་པ་ཡིན། ཨ་ནེ་དགོན་པར་ལོ་ཁ་ཤས་བསྡད་

པའི་རིང་ལ་བོད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཀྱང་། དེ་ཡང་འདོད་བློ་ཁེངས་པ་ཞིག་སྦྱངས་ཐུབ་

མ་སོང་། རྒྱ་གར་ནང་བྲོས་བྱོལ་དུ་འབྱོར་རྗེས་གསོག་སྒར་སློབ་གྲྭ་ནས་སློབ་མཐར་ཕྱིན་

པ་ཡིན། ཕྱིས་སུ་ཨ་རིར་འབྱོར་རྗེས་ལུང་པ་འདིའི་འགྲོ་སྟངས་དང་སྡོད་སྟངས། འཚོ་བ་

བསྐྱལ་སྟངས་སོགས་ཀྱི་དཀའ་བསྐྱལ་སྟངས་སོགས་ཀྱི་དཀའ་བསྐྱལ་སྟངས་སོགས་ཀྱི་དཀའངལ་མང་པོ་ཞིག་གི་འོག་སློབ་སྦྱོང་མི་བྱེད་ཀ་མེད་ཆགས་

ཏེ། ལོ་མང་པོ་ཞིག་ལ་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་སྦྱངས་པ་ཡིན། སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་རིམ་འདྲ་བོ་

དེ་འདྲ་ཞིག་རེད། ངའི་དེབ་དེ་ལ་མཚོན་ན་ཡང་གཙོ་བོ་ངའི་ཁྱོ་གས་འབྲི་རོགས་བྱས་ཏེ་

ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས།ང་རང་ཉིད་ལ་མཚོན་ན་རང་གཞན་གཉིས་ཀྱི་སྐད་

ཡིག་གང་གི་ངོས་ནས་ཀྱང་། དེབ་འབྲི་བའི་ཤེས་ཚད་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་མ་རེད།

སྒྲོལ་མ།

༡༠༤ ༡༠༥



དྲི་བ།	བོད་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་གོམས་གཤིས་ཤིག་གི་དབང་གིས་ན་གཞོན་ཕོ་མོ་ཚོའི་འབྲེལ་བ་

བྱེད་ཕྱོགས་ཐོགདེང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་ཐད་

ཁྱེད་རང་ལ་ལྟ་ཚུལ་གང་འདྲ་ཡོད་དམ།

ལན།	ང་རང་གི་བསམ་པར། གལ་སྲིད་བུ་མེད་ཅིག་ལ་འདོད་པ་མེད་ན་རང་དགར་འཇོག་རྒྱུ་

ལས། གང་བྱུང་ལག་པ་འཆིང་བ་དང་བཙན་ཤགང་བྱུང་ལག་པ་འཆིང་བ་དང་བཙན་ཤགང་བྱུང་ལག་པ་འཆིང་བ་དང་བཙན་ གས་ཀྱིས་འོ་བྱེད་པ་སོགས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་

འགྲིག་གི་མི་འདུགམ་གཞི་བྱ་སྤྱོད་དེ་རིགས་ཁྲིམས་འགལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཁྲིམས་

ལུགས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ལུགས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ལུགས་ལ་རྒྱུས་མངའམེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཡང་། རང་གི་བྱ་སྤྱོད་དེ་ནོར་འཁྲུལ་ཞིག་ཡིན་

པ་ཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་རང་གི་ཉམས་མྱོང་སྒང་ནས་བཤད་ན། འདོད་པ་མེད་བཞིན་དུ་

ལག་པ་འཆིང་བ་དང་འོ་བྱེད་པ།		བཙན་ཤབཙན་ཤབཙན་ གས་བཀོལ་བ་སོགས་ཀྱིས་སེམས་ནང་དངངས་

སྐྲག་དང་། ཁོང་ཁྲོ་ཆེན་པོ་སློང་གི་འདུག གལ་སྲིད་རང་ཉིད་སྐྱེས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་འཛིང་

རེས་བྱེད་ས་རེད་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག མི་འགའ་མི་འགའ་མི་འགའརེས་བུད་མེད་ཚོ་ཚུར་དགའ་རེས་བུད་མེད་ཚོ་ཚུར་དགའ་རེས་བུད་མེད་ཚོ་ཚུར་དགའཡི་ཡོད་

ཀྱང་། ངོ་ཚ་སྨིན་པོ་དང་བོད་པའི་གཤིས་ཀའི་ཐད་ནས་མཚམས་རེར་ཕར་ཅུང་རྩུབ་པོ་མ་

བྱས་ན། ཚུར་རང་རྒྱུས་ཤོར་འཇུག་གི་མ་རེད་ཟེར་མཁན་ཡོད་ཀྱང་། དུས་ཚོད་དེ་རྫོགས་

ཚར་རེད།དེང་སྐབས་གལ་སྲིད་ཁྱོད་རང་བུ་མོ་ཞིག་ལ་དགའ་དེང་སྐབས་གལ་སྲིད་ཁྱོད་རང་བུ་མོ་ཞིག་ལ་དགའ་དེང་སྐབས་གལ་སྲིད་ཁྱོད་རང་བུ་མོ་ཞིག་ལ་དགའཡི་ཡོད་པ་དང་བུ་མོ་དེ་ཡང་

ཁྱོད་རང་ལ་འདོད་པ་ཡོད་ན།ཁྱོད་ཀྱིས་གོ་སྐབས་ཤིག་བཙལ་ཏེ་འགྲོ་སྟངས་ཚུལ་ལྡན་ཐོག་

ནས་ཁ་སངས་པོས་བཤད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་མོས་ཀྱང་ཏན་ཏན་ངོས་ལེན་བྱེད་གི་རེད་སྙམ།

དྲི་བ།	ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་གི་ཁྱོ་ག་ཕྱི་གླིང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དེས་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཁྱེད་ལ་ལྟ་

ཚུལ་གང་འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང་། ཁྱེད་རང་སྒེར་ངོས་ལ་སྣང་བ་རྣམ་རྟོག་དེ་འདྲ་འདུག་

གམ།		

ལན།	རང་གི་ཉམས་མྱོང་གི་སྒང་ནས་བཤད་ན། ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མི་རིགས་གཞན་པ་ཞིག་

དང་འགྲོག་ན་ལྟ་ཚུལ་མི་ལེགས་པ་ཡོང་གི་འདུག ང་རང་གིས་བསམ་ན། བོད་པ་ཡིན་མིན་

བཅར་འདྲི།

༡༠༤ ༡༠༥



དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་མ་རེད།བཟའ་བཟའ་བཟའཚང་ཟེར་བ་འདི་ཚེ་གཅིག་གི་བྱ་བཞག་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་

སྟབས། གཙོ་བོ་རང་ཉིད་ལ་མཐོང་དང་བརྩེ་བ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་མི་ཚེ་བདེ་སྐྱིད་

ཡོང་གི་རེད། སྐད་དང་གོམས་གཤིས་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ཀྱང་། ངས་དེ་ནི་དཀའ་ངས་དེ་ནི་དཀའ་ངས་དེ་ནི་དཀའངལ་ཆེན་པོ་

ཞིག་ཏུ་ཚོར་མ་སོང་། མི་རིགས་མ་འདྲ་བ་གཉིས་ཆང་ས་རྒྱབ་ན་དགེ་མཚན་ཡང་ཡོད་པ་

རེད།དཔེར་ན།ཕན་ཚུན་གྱི་རིག་གཞུང་དང་གོམས་གཤིས་མང་པོ་ཞིག་ཧ་གོ་ཡོང་གི་རེད་

ལ། ཕྲུ་གུ་ཚོ་ཡང་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་མ་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་འོག་འཚར་ལོངས་བྱུང་

ན། མ་འོངས་པར་གཞན་དང་མ་འདྲ་བ་ཞིག་ཆགས་གི་རེད། མི་ཚེ་སྐྱེལ་རོགས་དེ་བོད་པ་

ཞིག་ཡིན་དགོས་པའི་བསམ་བློ་དེའི་ཤཞིག་ཡིན་དགོས་པའི་བསམ་བློ་དེའི་ཤཞིག་ཡིན་དགོས་པའི་བསམ་བློ་དེའི་ གས་སུ། མཆོག་དམན་གྱི་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་

ཀྱང་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།སྔོན་ཆད་ངའི་གྲོགས་མོ་ཞིག་གིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བཤད་མྱོང་།ཁྱོད་

རང་བོད་མི་ཞིག་ལ་ཆང་ས་རྒྱབ་ན་རང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འགྲོ་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད།འོན་ཀྱང་

ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཞིག་དང་ཆང་ས་རྒྱབ་ན། རང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འགྲོ་སྲོལ་ཡོད་པ་མ་རེད་ལབ་

མྱོང་ཡོད། སྐད་ཆ་དེ་ནི་མི་གཞན་གྱི་མི་ཚེ་དང་ལས་དབང་། བརྩེ་བ་སོགས་ལ་འགན་མ་

འཁུར་བའི་སྐད་ཆ་ཞིག་རེད་དྲན་གྱི་ཡོད།

དྲི་བ།	ཁྱེད་རང་ཨ་རིར་བསླེབས་རྗེས་གཞི་ནས་སྤྱི་ཚོགས་གསར་པ་ཞིག་ལ་འགྲོག་འདྲིས་བྱེད་

དགོས་སྟབས། དཀའ་དཀའ་དཀའངལ་དང་གནོན་ཤངལ་དང་གནོན་ཤངལ་དང་གནོན་ གས། ཡང་ན་སློབ་སྦྱོང་དང་ཉམས་མྱོང་གང་འདྲ་

རག་སོང་ངམ།

ལན།	ཨ་མི་རི་ཀར་མ་བསླེབ་སྔོན་ལ་སེམས་ནང་ལ། ཨ་རིར་བསླེབས་རྗེས་རང་གི་མི་ཚེ་ལ་

བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་མང་པོ་ཞིག་འགྲོ་གི་རེད་བསམ་པའི་རེ་བ་ཡོད་ཀྱང་། ས་འདིར་

དངོས་སུ་བསླེབས་དུས། ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་དང་སྐད་ཡིག་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་དང་སྐད་ཡིག་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་དང་སྐད་ཡིག་སོགས་ཀྱི་དཀའངལ་

ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཐ་ན་འགྲོ་སྟངས་འདུག་སྟངས་དང་ཟ་སྟངས་འཐུང་སྟངས་ཚུན་དུ་དཀའ་ཐ་ན་འགྲོ་སྟངས་འདུག་སྟངས་དང་ཟ་སྟངས་འཐུང་སྟངས་ཚུན་དུ་དཀའ་ཐ་ན་འགྲོ་སྟངས་འདུག་སྟངས་དང་ཟ་སྟངས་འཐུང་སྟངས་ཚུན་དུ་དཀའ

ངལ་མང་པོ་ཞིག་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་རང་སྔོན་ཆད་དང་བསྡུར་

སྒྲོལ་མ།

༡༠༦ ༡༠༧



ན་ཕྱོགས་གང་ཐད་ནས་དཀའ་ན་ཕྱོགས་གང་ཐད་ནས་དཀའ་ན་ཕྱོགས་གང་ཐད་ནས་དཀའངལ་མེད་པ་འདྲ་བོ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་རང་འཚར་ལོངས་

བྱུང་སའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་བུད་མེད་ཚོའི་སྐོར་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ན། ང་འདི་ལྟར་བསྡད་

ན་དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརླག་རེད་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་པ་ཞིག་བསྒྲུབ་

ཐུབ་ན་བསམ་སྟེ་ངའི་ཁྱོ་ག་དང་ངེད་གཉིས་ཀྱིས་འཆར་གཞི་འཐེན་ཏེ་བོད་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་བྱས་

སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་པ་ཞིག་བསྒྲུབ་

ཐུབ་ན་བསམ་སྟེ་ངའི་ཁྱོ་ག་དང་ངེད་གཉིས་ཀྱིས་འཆར་གཞི་འཐེན་ཏེ་བོད་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་བྱས་

སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་པ་ཞིག་བསྒྲུབ་

པ་ཡིན། བོད་ནང་གི་བུད་མེད་ཚོར་རོགས་སྐྱོར་གྱི་ལས་གཞི་ཞིག་མགོ་འཛུགས་ཐུབ་ན་

བསམ་ཡང་། བོད་ནང་རྒྱུན་རིང་པོ་སྡོད་རྒྱུའི་ཡིག་ཆ་ཁྱོན་ནས་རག་གི་མི་འདུག		

དྲི་བ།	ཉིད་ཀྱིས་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་བུད་མེད་ཚོའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་མཐོང་ཡོད་

པ་མ་ཟད། སོ་སོས་དངོས་སུ་མྱངས་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་དེའི་ཐད་ལས་དོན་འདྲ་

གནང་འཆར་ཡོད་དམ།

ལན།	བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ད་དུང་ཡང་ང་ལྟ་བུའི་བུད་མེད་མང་པོ་ཞིག་ལ་དཀའ་ལན།	བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ད་དུང་ཡང་ང་ལྟ་བུའི་བུད་མེད་མང་པོ་ཞིག་ལ་དཀའ་ལན།	བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ད་དུང་ཡང་ང་ལྟ་བུའི་བུད་མེད་མང་པོ་ཞིག་ལ་དཀའངལ་འཕྲད་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད་དྲན་ན། ག་དུས་ཡིན་ནའང་སེམས་ལྷོད་ལ་འབབ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག ལས་འཕྲོ་

ཞིག་ལྷག་ཡོད་པ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཚོར་གྱི་འདུག ངས་འདིའི་སྐོར་ལ་བསམ་བློ་མང་པོ་བཏང་

ཡིན། མཐའ་མཐའ་མཐའམར་ད་ལོ་ངེད་བཟའ་མར་ད་ལོ་ངེད་བཟའ་མར་ད་ལོ་ངེད་བཟའམི་གཉིས་ཀ་རྒྱ་གར་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ། ངེད་

གཉིས་ཀྱི་ཁང་པ་ཡང་བཙོང་ཚར་ཡིན། ཕ་གིར་ལོ་ཁ་ཤས་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་བུད་མེད་

ཚོའི་གནས་སྟངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ།སོ་སོས་ཁོང་ཚོའི་དཀའ་སོ་སོས་ཁོང་ཚོའི་དཀའ་སོ་སོས་ཁོང་ཚོའི་དཀའངལ་སེལ་ཐུབ་པ་ག་རེ་

ཡོད་ཀྱང་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་བསམ་ཡོད།

དྲི་བ།	ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་གིས་ཡང་བསྐྱར་དེབ་ཅིག་འབྲི་མགོ་བརྩམས་ཡོད་རབས་གོ་སོང་།དེབ་དེའི་

ནང་དོན་བརྗོད་བྱ་གང་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེབ་དེ་ག་དུས་ཤིག་ལ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་འཆར་

ཡོད་དམ།

ལན།	ངས་ད་ལྟ་འབྲི་བཞིན་པའི་དེབ་གཉིས་པའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ། དེབ་སྔ་མ་དང་ཕལ་ཆེར་འདྲ་

བོ་རེད། དེབ་སྔ་མའི་ནང་འབྲི་རྒྱུ་ལྷག་སོང་བའི་རིགས་དང་། ཉམས་མྱོང་གིས་མ་འདང་

བཅར་འདྲི།

༡༠༦ ༡༠༧



བར་ཞིབ་ཚགས་མ་བྱུང་བའི་རིགས་

ཁ་གསབ་ཕྲན་བུ་ཞིག་དང། གཙོ་བོ་

ང་རང་ཨ་རིའི་ནང་བསླེབས་རྗེས་ཀྱི་

མི ་ཚེའི ་འགྱུར་ལྡོག ་དང ་འཚོ ་བའི ་

གནས་ཚུལ། མི་འགྱངས་པར་རྒྱ་གར་

དུ་ཕྱིན་ཏེ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་

བུད་མེད་དཀའ་སྡུག་ཅན་ཚོར་དངོས་

སུ་རྒྱུས་ལོན་བྱས་ཏེ།

སྡུག་ཅན་ཚོར་དངོས་

སུ་རྒྱུས་ལོན་བྱས་ཏེ།

སྡུག་ཅན་ཚོར་དངོས་

དཀའ་དཀའ་དཀའངལ་ཆེན་

སྡུག་ཅན་ཚོར་དངོས་

ངལ་ཆེན་

སྡུག་ཅན་ཚོར་དངོས་

པོ་ཡོད་མཁན་དང་། དམིགས་བསལ་

ང་ལྟ་བུའི་སེམས་སྡུག་བཤད་མ་ཕོད་

པ་དང་། བཤད་ས་མ་རག་པའི་བུད་

ང་ལྟ་བུའི་སེམས་སྡུག་བཤད་མ་ཕོད་

བཤད་ས་མ་རག་པའི་བུད་

ང་ལྟ་བུའི་སེམས་སྡུག་བཤད་མ་ཕོད་

མེད་ཚོའི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་བྱས་

ཏེ ་དཔེ ་དེབ་གཉིས་པའི ་ནང་འགོད་

མེད་ཚོའི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་བྱས་

ཏེ ་དཔེ ་དེབ་གཉིས་པའི ་ནང་འགོད་

མེད་ཚོའི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་བྱས་

རྩིས་ཡོད། ད་ལྟའི་ཆར་དཔེ་དེབ་དེ་

ག ་དུས་ཤིག ་ལ་དཔར་བསྐྲུན་བྱེད ་

ཐུབ་མིན་བཤད་ཚོད་ཐིག་མ་སོང་།།

ས་གནས་གསར་འགོད་པ།				ཕྱོར་ཚང་འཇམ་དབྱངས།

སྒྲོལ་མ།

༡༠༨



དཀྱིལ་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའི་བུད་མེད་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན།

ཨ་ཛེན་ཨསེན་ཧྥེཌི།

པད་མ་ཆོས་སྒྲོན།

“གཉའ་གནོན་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཐོབ་ཐང་གི་

སྐད་ཆ་ཞིག་མིན།” ཨ་ཛེན་ཨསེན་ཧྥེཌི་གྱིས།

༡༽	 ཀཱརཌ་སི་ཐན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐུང་ཐུང་ཞིག་ངོ་

སྤྲོད་གནང་རོགས།

ལན།	ཀཱརཌ་ཤི་མི་རིགས་ནི་དཀྱིལ་ཤར་ཨེ་ཤ་

ཡའི་གླིང་གི་མི་རིགས་རྙིང་ཤོས་ཤིག་ཡིན།

སྔར་དུས་རབས་སྔོན་གྱི་ལོ་ ༢༤༠༠ ་ནས་

བཅར་འདྲི།བཅར་འདྲི།



ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་མི་རིགས་འདིས་དེང་འདིར་མིང་ལ་ཨེ་རག་དང་། ཨེ་རན། སེ་རིས་ཡ་

དང་ཊིར་ཀི་ (Syria, Iraq, Iran, and Turkey) བཅས་བཏགས་པའི་ས་ཁུལ་འདི་

དག་བདག་གར་བཟུང་ཡོད་ཀྱང་།	 	 ཕྱི་ནས་ཡང་དང་བསྐྱར་དུ་བྱུང་བའི་བཙན་འཛུལ་དང་

དབང་བསྒྱུར་གྱི་དབང་གིས་ས་ཁུལ་ཁ་ཐོར་དང་མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཐོག	 	 ང་

ཚོ་མི་རིགས་གོང་གི་རྒྱལ་ཁབ་བཞིའི་ནང་དུ་ཁ་བཀྲམས་ནས་བསྡད་ཡོད།

	 དེའང་ཀཱརཌ་མི་རིགས་ཀྱི་གདོད་མའི་ཆོས་ལུགས་ལ་ཛོརོསི་ཌི(Zoroastrianism)

ཟེར་ཅིང་དེ་ཉམས་ལེན་བྱས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། ཕྱི་ལོ་དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་ཨ་རབ་པི་ཡི་

དབང་བསྒྱུར་སླེབས་ཞིང་།དེའི་དབང་ཤདེའི་དབང་ཤདེའི་དབང་ གས་འོག་ང་ཚོས་ཁ་ཆེ་ཆོས་ལུགས་སུ་ཆོས་འགོ་

ལོག་དགོས་བྱུང་ཡོད།སྤྱིར་ཛོ་སོ་སི་ཌོན་ཆོས་ལུགས་ནི་ཀུན་ལ་སྙོམས་པའི་ཆོས་ལུགས་

ཤིག་ཡིན་ལ། ཨ་རབ་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་འོག་ང་ཚོས་རང་གི་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་ལག་

བསྟར་དང་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཡང་ཕྱི་ལོ་དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་ནང་ཨོ་

ཌོ་མ་རྒྱལ་བོའཌོ་མ་རྒྱལ་བོའ ིཌོ་མ་རྒྱལ་བོའ་དབང་བསྒྱུར་སླེབས་ཤིང་།ཌོ་མ་རྒྱལ་བོའ་དབང་བསྒྱུར་སླེབས་ཤིང་།ཌོ་མ་རྒྱལ་བོའ དེའི་དབང་བསྒྱུར་དེ་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་དང་

བོའབོའ ིབོའ་བར་གནས་ཤིང་།བོའ་བར་གནས་ཤིང་།བོའ འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་དང་བོ་བརྒྱུད་སླར་ཡང་དབྱིན་ཇི་ཡི་དབང་

་དབང་བསྒྱུར་སླེབས་ཤིང་།

འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་དང་བོ་བརྒྱུད་སླར་ཡང་དབྱིན་ཇི་ཡི་དབང་

་དབང་བསྒྱུར་སླེབས་ཤིང་།དེའི་དབང་བསྒྱུར་དེ་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་དང་

འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་དང་བོ་བརྒྱུད་སླར་ཡང་དབྱིན་ཇི་ཡི་དབང་

དེའི་དབང་བསྒྱུར་དེ་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་དང་

ཤགས་སླེབས་པར་བརྟེན། ཨོ་ཌོ་མ་རྒྱལ་རྒྱུད་དབྱིན་ཇིའི་ལག་འོག་ནས་ཕམ་ཉེས་བྱུང་

ཞིང་། དབྱིན་ཇི་ཡིས་མེསོཔོ་ཌམན་ཡི་ས་ཁུལ་ཡོངས་རྫོགས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་ཐུབ་པ་

བྱུང་ཡོད།

	 ཕྱི་ལོ་༡༩༢༠ལོར་ང་ཚོ་མི་རིགས་ཀྱིས་འགོ་ཁྲིད་འགས་དབྱིན་ཇི་སྲིད་གཞུང་ལ་ང་ཚོའི་ས་

ཁུལ་རང་སྐྱོང་བྱེད་འཐུས་པའི་ཆ་རྐྱེན་བཏོན་ཡང་། དབྱིན་ཇི་བས་དེར་མོས་མཐུན་བྱས་

མེད་པའི་ཐོག མེསོཔ་ཌམན་གྱི་ཁུལ་དུ་འདུས་སྡོད་བྱེད་ཀྱིན་པའི་ང་ཚོའི་མི་རིགས་སླར་

ཡང་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་བཏང་ནས། ཁོང་ཚོའི་དབང་བསྒྱུར་སྲ་བརྟན་བཏང་ཡོད། དེ་ལྟར་མི་

རིགས་དང་ས་ཁུལ་གཉིས་ཀ་དུམ་པ་དང་དུམ་པའི་གཏོང་མཐར་གྱི་ང་ཚོས་སླར་ཡང་མི་

སྒྲོལ་མ།

༡༡༠ ༡༡༡



རིགས་ཁབ་གཙང་གི་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་ཁག་པའི་དཀའ་རིགས་ཁབ་གཙང་གི་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་ཁག་པའི་དཀའ་རིགས་ཁབ་གཙང་གི་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་ཁག་པའི་དཀའགནད་

ཅིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

༢༽	 ནམ་ཚོད་ལ་རང་ཚོའི་མི་རིགས་དེར་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་ཐོབ་པ་རེད་དམ།

ལན།	དེའང་སྤྱི་ལོ་༡༩༧༠ལོར་ཨེ་རག་གྲོས་ཚོགས་ནས་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱིས་རང་གི་ནང་སྲིད་

དང་ཕྱི་སྲིད་གཙོས་པའི་གཞི་རྩའི་བྱེད་སྒོ་ཁག་དོ་དམ་བྱེད་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་ཤིག་གཏན་

འབབ་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་། ཡིག་ཐོག་གི་ཁྲིམས་དང་ལག་བསྟར་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཧེ་བག་ཆེན་

པོ་བྱུང་ཡོད།ཡང་གོང་གི་ཁྲིམས་འདི་དེ་ལྟར་གཏན་ལ་འབབ་དོན་ཡང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དགོས་

དབང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན།

	 སྤྱི་ལོ་༡༩༨༠ཡས་མས་ནས་བཟུང་། ཨེ་རག་གི་སྒེར་གཅོད་པ་སྲིད་འཛིན་ས་ཐམ་ཧོ་སན་

(ཟུར་བ) གྱིས་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཐོག་ཡང་དང་བསྐྱར་དུ་ཚུར་རྒོལ་དང་དྲག་གནོན་བྱེད་

པ་མ་ཟད་། ང་ཚོའི་མི་རིགས་རྡུལ་ཕྲན་ཚོན་ཆ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་ཡུལ་བྱས་ཡོད། སྐབས་དེར་

ཧེལེབསེ་ཞེས་པའི་གྲོང་གསེང་ནས་མི་འབོར་ ༥༠༠༠ སྡེབ་གསོད་བྱས་པ་དང།	 	 	 	མུ་

མཐུད་ནས་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ནས་སྡེབ་གསོད་བྱས་པ་བཅས། སྔ་ཕྱི་རུ་མི་གྲངས་ ༡༠༠༠༠

ལྷག་ཙམ་བསད་ཡོད་ཅིང་།	ཤལ་ལྷག་རྣམས་ཀྱང་དུག་རྫས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་དབང་བོ་དང་རྐང་	ཤལ་ལྷག་རྣམས་ཀྱང་དུག་རྫས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་དབང་བོ་དང་རྐང་	ཤ

ལག་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་འཐེབ་ནས་དཀའ་ལག་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་འཐེབ་ནས་དཀའ་ལག་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་འཐེབ་ནས་དཀའངལ་དུ་མར་འཕྲད་ཡོད། དེ་ལྟར་ཕྱི་ནང་

གི་རྐྱེན་གང་མང་ལ་བརྟེན་ནས་གོང་གི་ཁྲིམས་དེ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ནས་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་

པ་བྱུང་ཡོད། ཁྲིམས་ལྟར་ང་ཚོར་རང་གི་སྲིད་གཞུང་དང་རང་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཡོད་ཆོག་པ་

ཡིན།

༣༽	 ཁྱེད་རང་ཚོའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་ལ་བདག་དབང་གང་དང་གང་ཡོད་དམ།

ལན།	ང་ཚོའི་ས་གནས་སྤྱི་མཐུན་རང་སྐྱོང་ལ་སྲིད་འཛིན་དང་རྩ་ཁྲིམས། གྲོས་ཚོགས་བཅས་

བཅར་འདྲི།

༡༡༠ ༡༡༡



ཡོད་ཆོག་ཐོག མི་རིགས་རང་གི་སྐད་ཡིག་གཞུང་ཡིག་བྱེད་ཆོག་པ་བཅས་ཡིན། ད་ལྟའི་

སྲིད་འཛིན་ནི་མསོ་པཛནི་ཡིན།ཡིན་ན་ཡང་།ཨེ་རག་དབུས་གཞུང་གིས་བསྟུད་མར་དཀའ་ཨེ་རག་དབུས་གཞུང་གིས་བསྟུད་མར་དཀའ་ཨེ་རག་དབུས་གཞུང་གིས་བསྟུད་མར་དཀའ

ངལ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད།ལྷག་དོན་རྡོ་སྣུམ་ཞེས་པའི་སྐད་ཆའི་ཐད།ང་ཚོའི་མི་རིགས་ངོས་ནས་ང་

ཚོའི་ས་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་རྡོ་སྣུམ་ཕྱིར་ཚོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ལྷག་དོན་རྡོ་སྣུམ་ཞེས་པའི་སྐད་ཆའི་ཐད།

ཚོའི་ས་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་རྡོ་སྣུམ་ཕྱིར་ཚོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ལྷག་དོན་རྡོ་སྣུམ་ཞེས་པའི་སྐད་ཆའི་ཐད།

དེ་ལྟར་བྱེད་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་རྩ་

ལྷག་དོན་རྡོ་སྣུམ་ཞེས་པའི་སྐད་ཆའི་ཐད།

དེ་ལྟར་བྱེད་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་རྩ་

ལྷག་དོན་རྡོ་སྣུམ་ཞེས་པའི་སྐད་ཆའི་ཐད།

ཁྲིམས་ནང་དུ་གསལ་བ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་ཡང་། ཨེ་རག་དབུས་གཞུང་གིས་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁེ་

ཚོའི་ས་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་རྡོ་སྣུམ་ཕྱིར་ཚོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཨེ་རག་དབུས་གཞུང་གིས་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁེ་

ཚོའི་ས་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་རྡོ་སྣུམ་ཕྱིར་ཚོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

དབང་དང་རྒྱབ་འགལ་གྱིས་ཕྱི་ཚོང་བྱེད་བཅུག་གི་མེད།ཁོང་ཚོས་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་དངོས་ནི་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ནང་ཁུལ་ཁོ་ནར་བཙོང་ཆོག་གི་ཡོད་པར་འགྲེལ་བཤད་བསྐྱོན་གྱི་

ཡོད་ལ། ཡང་ཕྱི་ཚོང་བརྒྱུད་ནས་རྒྱལ་མཚམས་ཀྱི་དཀའ་ཡང་ཕྱི་ཚོང་བརྒྱུད་ནས་རྒྱལ་མཚམས་ཀྱི་དཀའ་ཡང་ཕྱི་ཚོང་བརྒྱུད་ནས་རྒྱལ་མཚམས་ཀྱི་དཀའརྙོག་བཟོ་ཉེན་ཆེ་རབས་ཀྱི་ཁག་་རྙོག་བཟོ་ཉེན་ཆེ་རབས་ཀྱི་ཁག་་

དཀྲི་ས་མང་བོ་ཁྱེར་ཡོང་གི་ཡོད། འོན་ཀྱང་། ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱི་ཚོང་བ་ཆེ་ཁག་གིས་དེ་

ལྟར་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་མནན་མིན་ལ་མ་ལྟས་པར། བཟོ་གྲྭ་དང་ཚོང་བ་བརྒྱུད་ཚོང་ཐབས་བྱེད་

ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ཡང་རྡོ་སྣུམ་གྱི་ཚོང་ཟོག་འདི་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱི་ལག་པར་ཡོད་པ་དེ་ནི་

ང་ཚོར་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་སྤྲོད་དགོས་ཐུག་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་ཡོད།

ཡང་རྡོ་སྣུམ་གྱི་ཚོང་ཟོག་འདི་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱི་ལག་པར་ཡོད་པ་དེ་ནི་

ང་ཚོར་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་སྤྲོད་དགོས་ཐུག་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་ཡོད།

ཡང་རྡོ་སྣུམ་གྱི་ཚོང་ཟོག་འདི་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱི་ལག་པར་ཡོད་པ་དེ་ནི་

ཡང་འདི་དུས་བར་ཏུ་ང་ཚོས་རང་གི་ས་ཁུལ་འདི་འདྲའི་ཕྱུག་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ངོ་འཕྲོད་བྱུང་

མེད།

༤༽	 རང་སྐྱོང་རང་སྲིད་བརྒྱུད་རང་ཚོའི་མི་མང་གི་གནས་སྟངས་སྔར་ལས་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་

དམ།		དེང་གི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ག་འདྲ་ཡིན་ནམ།

༤༽	 རང་སྐྱོང་རང་སྲིད་བརྒྱུད་རང་ཚོའི་མི་མང་གི་གནས་སྟངས་སྔར་ལས་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་

དེང་གི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ག་འདྲ་ཡིན་ནམ།

༤༽	 རང་སྐྱོང་རང་སྲིད་བརྒྱུད་རང་ཚོའི་མི་མང་གི་གནས་སྟངས་སྔར་ལས་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་

ལན།	སྲིད་བྱུས་དེས་ཨེ་རག་གི་དབང་འོག་ཏུ་གནས་པའི་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཤས་གཅིག་ལ་བདེ་

འཇགས་ཀྱི་འཚོ་བ་ཞིག་བསྐྲུན་ཐུབ་ཅེས་བཤད་ཆོག་པ་ཡིན། ཡང་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་

གི་སྲིད་ཇུས་འདིའི་རྐྱེན་བྱས་ནས་ང་ཚོས་རང་བཙན་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ངར་

ཤགས་ཉམས་དམུས་སུ་གཏོང་སོང་། ལྷག་དོན་རྡོ་སྣུམ་བཙོང་བའི་དངུལ་བབ་དང་ཚོང་

འབྲེལ་གྱིས་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱི་མིག་ལོང་བ་ལྟ་བུར་བཟོས་སོང་།

ལྷག་དོན་རྡོ་སྣུམ་བཙོང་བའི་དངུལ་བབ་དང་ཚོང་

འབྲེལ་གྱིས་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱི་མིག་ལོང་བ་ལྟ་བུར་བཟོས་སོང་།

ལྷག་དོན་རྡོ་སྣུམ་བཙོང་བའི་དངུལ་བབ་དང་ཚོང་

ང་ཚོས་མཐར་ཐུག་གི་

དམིགས་ཡུལ་དེ་རང་བཙན་ཡིན་པའང་བརྗེད་གྲབས་ཡོད།

སྒྲོལ་མ།

༡༡༢ ༡༡༣



	 ཡིན་ནའང་།གལ་སྲིད་ཁྱེད་ང་ཚོའི་ལུང་བར་ཡོང་ནས་སུ་དང་འཕྲད་ནས་སྐད་ཆ་དྲིས་ཀྱང་

རང་བཙན་མི་དགོས་ཟེར་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མེད་མོད། རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་ལས་ལྷག་

པའི་འཐབ་རྩོད་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་རང་རང་གི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པར་རྨོངས་ཞེན་གྱི་དབང་

གིས་ནང་ཁུལ་མ་ཆགས་པའི་རྩོད་རྙོག་ཁོ་ནར་མགོ་གཡེང་ནས་བསྡད་ཡོད།	 	 དཔེར་ན།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་མི་གྲངས་ ༢༠༠༠ ལྷག་ཙམ་རྐྱེན་ལམ་དུ་གཏོང་ཡོད། དེ་ནི་ཆབ་

སྲིད་ཚོགས་པ་ PDK དང་ PUK གཉིས་བར་ཆབ་སྲིད་ལྟ་བ་མ་མཐུན་པས་སྤུན་ཟླ་ནང་

འཁྲུག་བྱུང་བས་བྱས་པ་ཞིག་རེད།		

	 སྤྱིར་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན། དེ་ལྟར་ཨེ་རག་གི་མངའ་དེ་ལྟར་ཨེ་རག་གི་མངའ་དེ་ལྟར་ཨེ་རག་གི་མངའའོག་གི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་་འོག་གི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་་

སྲིད་ཇུས་ཀྱིས་ང་ཚོའི་མི་མང་ལ་ལྟོས་འཇོག་གི་ལྷིང་འཇགས་ཤིག་བསྐྲུན་ཡོད་པ་ཡིན།

༥༽	 རྒྱལ་ཁབ་བཞིའི་ནང་ཁ་འཐོར་ཏུ་གནས་པའི་ཁྱེད་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱིས་ཁྱེད་ཚོའི་ཐུན་མོང་

གི་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ ཐོབ་འདོད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།

༥༽	 རྒྱལ་ཁབ་བཞིའི་ནང་ཁ་འཐོར་ཏུ་གནས་པའི་ཁྱེད་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱིས་ཁྱེད་ཚོའི་ཐུན་མོང་

ཐོབ་འདོད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།

༥༽	 རྒྱལ་ཁབ་བཞིའི་ནང་ཁ་འཐོར་ཏུ་གནས་པའི་ཁྱེད་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱིས་ཁྱེད་ཚོའི་ཐུན་མོང་

ལན།	ངས་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར། ཨེ་རག ཨེ་རན། སེ་རིས་ཡ་དང་ཊིར་ཀི་བཅས་ཕྱོགས་

གང་སར་གནས་པའི་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱི་མི་སུ་ལའང་རང་བཙན་དགོས་མིན་དྲིས་ཚེ། དེ་

དག་གི་ཐུན་མོང་གི་ལན་ནི་དགོས་ཞེས་པ་ཡིན། ཡང་དེའི་ཐད་འཐབ་རྩོད་ཀྱང་བྱེད་ཀྱིན་

ཡོད་པའི་ཁུལ་རེད། འོན་ཀྱང་། མི་རིགས་དུམ་པུར་གཏོང་བའི་རྔམ་གནག་གི་སྲིད་ཇུས་

འདིས་ང་ཚོའི་ཐུན་མོང་གི་དམིགས་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཛད་མེད་

ཅིག་བསྐྲུན་ཡོད།

	 དཔེར་ན། སེ་རས་ཡའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ང་ཚོའི་མི་རིགས་གནས་སའི་ས་ཁུལ་དེ། ཨེ་

རག་དང་སེ་རས་ཡའི་རྒྱལ་མཚམས་འཁེལ་གྱི་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་དེ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་

མཚམས་དཀའ་རྙོག་གི་དབང་གིས་ང་ཚོའི་མི་མང་མང་བོ་རྐྱེན་ཤི་འཐེབ་ཀྱི་ཡོད་་རྙོག་གི་དབང་གིས་ང་ཚོའི་མི་མང་མང་བོ་རྐྱེན་ཤི་འཐེབ་ཀྱི་ཡོད་་

ལ། ལྷག་དོན་ཊྲིར་ཀི་སྲིད་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཨ་ཁེ་ཏ་ (Al-Qaeda) ་ལ་ལྐོག་

བཅར་འདྲི།

༡༡༢ ༡༡༣



དངུལ་སྤྲད་ནས་དེར་ཡོད་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱི་གྱེན་ལོག་པར་རྩ་མེད་གཏོང་གི་ཡོད།

དེའང་སེ་རས་ཡའི་ནང་འཁྲུག་གི་སྐབས་སུའམ་སྒེར་གཅོད་པའི་སྲིད་གཞུང་མགོ་རྟིང་ལོག་

པའི་གྱེན་ལོག་ཕྱོགས་ཁག་ཆེ་ཤོས་དེ་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་ཚོས་ཚོགས་བསྡུ་

བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ།

པའི་གྱེན་ལོག་ཕྱོགས་ཁག་ཆེ་ཤོས་དེ་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་ཚོས་ཚོགས་བསྡུ་

བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ།

པའི་གྱེན་ལོག་ཕྱོགས་ཁག་ཆེ་ཤོས་དེ་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་ཚོས་ཚོགས་བསྡུ་

ཁོང་ཚོའི་ངོས་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་ཕྱོགས་འགལ་སྲིད་གཞུང་ཞིག་ཀྱང་

པའི་གྱེན་ལོག་ཕྱོགས་ཁག་ཆེ་ཤོས་དེ་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་ཚོས་ཚོགས་བསྡུ་

ཁོང་ཚོའི་ངོས་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་ཕྱོགས་འགལ་སྲིད་གཞུང་ཞིག་ཀྱང་

པའི་གྱེན་ལོག་ཕྱོགས་ཁག་ཆེ་ཤོས་དེ་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་ཚོས་ཚོགས་བསྡུ་

བཙུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཐོག རང་བཙན་དང་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གང་ཐུབ་གང་དགོས་ཀྱི་སྐོར་

གྱི་སྐད་ཆའང་འགྲོ་མུས་སུ་ཡོད་པ་རེད། 	 ཡང་ཨེ་རན་དུ་ཡོད་པའི་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱི་

གྲངས་འབོར་ཕལ་ཆེར་ས་ཡ་བདུན་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་ཡིན་ཡང་། ཁ་ཆེ་ཆོས་ལུགས་སྤྱི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་འདིས་ལོ་བསྟུད་མར་ང་ཚོའི་མི་རིགས་སྟེང་དྲག་གནོན་གཙོས།	 	 ཆོས་

དང་རིག་གཞུང་རྒྱུན་བསྲིངས་བྱེད་དུ་མི་བཅུག་པའི་ཐབས་ཤེས་སྣ་མང་འཐེན་ཡོད། དེ་

ལྟར་བསུན་གཙེར་ལན་མང་བྱས་མཐར་རམ། དེ་ཡི་མཇུག་འབྲས་ལྟ་བུ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༤༠

ལོར་ཀརཌི་ཤི་ (ང་ཚོ་) མི་རིགས་རང་ལུགས་ལྷན་ཚོགས་ (KDP) ཞེས་པ་ཚོགས་པ་

འཛུགས་དགོས་ཐུག་ཡོད།

	 ཡང་ང་ཚོ་མི་རིགས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་དང་དྲང་བདེན་གཏམ་བཤད་གནང་པའི་ཀར་ཌ་ཤིའི་

མཁས་དབང་དང་ལས་འགུལ་བ་སྟོང་ཕྲག་མང་བོ་སྲོག་ཁྲིམས་བཅད་ཡོད།

	 ཡང་ང་ཚོ་མི་རིགས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་དང་དྲང་བདེན་གཏམ་བཤད་གནང་པའི་ཀར་ཌ་ཤིའི་

མཁས་དབང་དང་ལས་འགུལ་བ་སྟོང་ཕྲག་མང་བོ་སྲོག་ཁྲིམས་བཅད་ཡོད།

	 ཡང་ང་ཚོ་མི་རིགས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་དང་དྲང་བདེན་གཏམ་བཤད་གནང་པའི་ཀར་ཌ་ཤིའི་

དེ་ནང་ནས་

	 ཡང་ང་ཚོ་མི་རིགས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་དང་དྲང་བདེན་གཏམ་བཤད་གནང་པའི་ཀར་ཌ་ཤིའི་

དེ་ནང་ནས་

	 ཡང་ང་ཚོ་མི་རིགས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་དང་དྲང་བདེན་གཏམ་བཤད་གནང་པའི་ཀར་ཌ་ཤིའི་

དཔེ་མཚོན་གཅིག་ཞུ་ན། ལས་འགུལ་བ་ཨེཧསན་ཧཀྲཧན་ཁོང་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་སྲོག་

ཁྲིམས་བཅད་ཡོད། ཁོང་ལ་ཁྲིམས་བཤེར་བྱེད་མཁན་གྱི་ཁྲིམས་རྩོད་པའང་གླ་བཅུག་

མེད།དེ་ལྟར་དྲང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་ཁྲིམས་བཅད་དེའི་ཐད་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

ཚོགས་པ་དང་ཡུལ་ལུང་གཞན་གྱི་ལས་འགུལ་བས་ཉེས་འཛུགས་སྐྱོན་བརྗོད་ནན་མོ་བྱས་

ཡོད།

	 ཊྲིར་ཀི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ང་ཚོའི་མི་རིགས་དཀའ་	 ཊྲིར་ཀི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ང་ཚོའི་མི་རིགས་དཀའ་	 ཊྲིར་ཀི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ང་ཚོའི་མི་རིགས་དཀའངལ་བསྟུད་མར་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱལ་

ཁོངས་དེའི་མི་རིགས་ (ཊྲིར་ཀི་མི་རིགས) ཁྲོད་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ནི་གྲངས་འབོར་ཆེ་

སྒྲོལ་མ།

༡༡༤ ༡༡༥



ཤོས་གཉིས་པ་དེ་ཆགས་ཡོད་ཀྱང་།ཊྲིར་ཀི་སྲིད་གཞུང་གི་རྩ་ཁྲིམས་ངོས་ནས་ང་ཚོའི་མི་

རིགས་ལ་རང་ལུགས་ཀྱི་མིང་དང་འདེགས་བཅུག་གི་མེད་ལ།སྐད་ཡིག་བདེ་སྤྱོད་ཆོག་གི་

མེད། ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་ཚུད་ཆད་ཡོད་མ་ཆོག་པ་བྱས་ཡོད། མ་ཟད་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༣ ནས་

༡༩༩༡ ལོར་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱིས་བྲིས་པའི་བརྩམས་ཆོས་དག་ཀྱང་པར་སྐྲུན་བྱེད་མ་

ཆོག་པར་བཀག་སྡོམ་བྱས་སོང་།

	 དེ་ལྟར་ཊྲིར་ཀི་གཞུང་གི་ངོས་ནས། ང་ཚོའི་མི་རིགས་སྟེང་རིགས་རྒྱུད་རྩ་མེད་དང་རིག་

གཞུང་རྩ་མེད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་བསྟུད་མར་ལོ་མང་སྤེལ་བར་བརྟེན།དེང་འདིར་ཊྲིར་ཀི་ལ་ཡོད་

པའི་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱི་མི་རབས་གསར་བ་ཁྲོད་མི་རིགས་རང་གི་སྐད་རྒྱག་ཤེས་མཁན་

ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཆགས་ཡོད།

	 མདོར་ན། ཨེ་རག་འོག་ན་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་ཐོབ་པའི་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཤས་འདིས་རང་

བཙན་འཐབ་རྩོད་ཐད་ནུས་བ་བཏོན་ཐུབ་པ་དང་འདོན་འོས་པར་ཅིག་ཆགས་ཡོད་ཀྱང་།

ནང་ཁུལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་རྙོག་གླེང་ཁོ་ནས་ང་ཚོའི་ནུས་པ་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་རྒྱུ་ཧ་

ཅང་ཁག་པར་ཡོད།

༦༽	 རྒྱལ་སྤྱིའི་ངོས་ནས་ཅི་ཕྱིར་ཀརཌི་སི་ཐན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་མ་བྱས་པ་རེད་

དམ།

ལན།	སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༢༠ ལོར་དབྱིན་ཇི་ཡི་དབང་བསྒྱུར་སླེབས་ནས།

ང་ཚོའི་མི་རིགས་ས་ཁོད་རིམ་པ་བཞིའི་ (Syria, Iraq, Iran, and Turkey)

ཁ་གཏོར་བཏང་བ་དང་། ཡང་དེང་གི་འཆར་ཀྱང་ས་ཁུལ་འདི་དག་གི་རྡོ་སྣུམ་ཕྱིར་ཚོང་གི་

དབང་གིས།		ཨ་རི། ར་ཤི་ཡ། རྒྱ་ནག་དང་ཡོ་རབ་བཅས་ཀྱི་ངག་བསྡམས་ཡོད། རྒྱུ་རྐྱེན་

ཡང་དེང་གི་འཆར་ཀྱང་ས་ཁུལ་འདི་དག་གི་རྡོ་སྣུམ་ཕྱིར་ཚོང་གི་

རྒྱུ་རྐྱེན་

ཡང་དེང་གི་འཆར་ཀྱང་ས་ཁུལ་འདི་དག་གི་རྡོ་སྣུམ་ཕྱིར་ཚོང་གི་

ཆེན་པོ་འདི་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་ལ། ང་ཚོ་ཀརཌི་ཤི་མི་རིགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ངོས་ནས་ཀྱང་རང་

བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁབ་གཙང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་གོ་སྐབས་འཛིན་མ་ཤེས་པ་རེད། དེའང་སྤྱི་

བཅར་འདྲི།

༡༡༤ ༡༡༥



ལོ་༢༠༠༣ལོར་ཨ་རིས་ཨེ་རག་རྒྱལ་ཁབ་དྲག་གནོན་བྱེད་ནས་སྲིད་གཞུང་ཉམས་ཞན་གྱི་

སྐབས་དང་བསྟུན། ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱིས་ཀྱང་གོམ་གང་མདུན་སྤོས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཁབ་

གཙང་ཞིག་བཙུགས་ཐུབ་ཀྱང་གོ་སྐབས་འཛིན་མ་ཤེས་པར་འཆོར་བ་རེད།

	 སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་རྒྱལ་ཁབ་ཁབ་གཙང་ཞིག་དགོས་པའི་སྐད་ཆ་དེ་སླར་ཡང་སླེབས་པ་

བཞིན། ཨེ་རག་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་པ་གང་མང་ཞིག་དང་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱི་སྣེ་

ཁྲིད་པ་ཁྱོན་སྡོམ་མི་ ༩༧ ཡིས་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཡན་གར་ཅིག་དགོས་པའི་

འོས་ཤོག་ཐོབ་ཀྱང་། དུས་རྒྱུན་ནས་དབང་ཚད་ཆེ་ཤོས་ནི་ཆབ་སྲིད་པར་ཡོད་ཙང་།མཐར་

མི་མང་གི་འབོད་སྒྲ་བརྩིས་མེད་ཀྱིས་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་ལམ་ནས་ཨེ་རག་གི་ཆ་ཤས་

བྱེད་ནས་འདུག་ཐག་བཅད་པ་རེད། ངས་སྐབས་འདིར་གཙོ་བོའངས་སྐབས་འདིར་གཙོ་བོའ ིངས་སྐབས་འདིར་གཙོ་བོའ་ཨེ་རག་གི་མངའ་་ཨེ་རག་གི་མངའ་་ཨེ་རག་གི་མངའཞབས་

སུ་ཡོད་པའི་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཤས་གཅིག་འདིས་བྱེད་བབ་བཤད་ཀྱི་ཡོད།

༧༽	 དེ་ན་ས་ཁོད་བཞིར་གནས་པའི་ཁྱེད་ཚོ་ཀར་ཌི་ཤི་མི་རིགས་ལ་ཐུན་མོང་གི་དམིགས་ཡུལ་

ཡོད་དམ།

ལན།	གོང་དུ་ངས་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར། ང་ཚོའི་མི་རིགས་འདི་ས་ཁུལ་མ་འདྲ་བར་ཐོར་ཡུན་རིང་

དྲགས་པའི་དབང་གིས། ད་ལྟའི་ཆར་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་སྒོ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཁབ་གཙང་ཞིག་

འཛུགས་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་དེ་ཉམས་ཚར་བ་ལྟ་བུ་རེད།

	 ལྷག་དོན་འདི་ལོའ	 ལྷག་དོན་འདི་ལོའ ི	 ལྷག་དོན་འདི་ལོའ་	 ལྷག་དོན་འདི་ལོའ་	 ལྷག་དོན་འདི་ལོའ (༢༠༡༣) ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་། ང་ཚོའི་སྲིད་འཛིན་གྱིས་ཨེ་རག་གི་

མངའ་མངའ་མངའའོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཀརཌི་ཤ་མི་རིགས་ལ་རང་བཙན་དགོས་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཀརཌི་ཤ་མི་རིགས་ལ་རང་བཙན་དགོས་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་་

པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་ནི་ཨེ་རག་གི་ཤས་གཅིག་ཙམ་ལས་ས་ཁུལ་གཞན་དག་ཏུ་ཡོད་པ་

རྣམས་བརྗེད་པ་རེད། རང་བཙན་གྱི་བསམ་བློ་ཕལ་ཆེར་ཚང་མར་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད་མོད།

བཙན་འཛུལ་དང་དབང་བསྒྱུར། དམག་འཁྲུག་སོགས་རབ་དང་རིམ་པ་ཞིག་དང་བརྒྱུད་

ནས་ཡོང་བའི་ང་ཚོའི་མི་རིགས་འདི་དེང་འདིར་རང་རང་གནས་སའི་ས་ཁུལ་དེའི་ཞེན་ཁག་

བཙན་འཛུལ་དང་དབང་བསྒྱུར།

ནས་ཡོང་བའི་ང་ཚོའི་མི་རིགས་འདི་དེང་འདིར་རང་རང་གནས་སའི་ས་ཁུལ་དེའི་ཞེན་ཁག་

བཙན་འཛུལ་དང་དབང་བསྒྱུར།

ཀྱང་སླེབས་ཚར་བ་ལྟ་བུ་རེད།

སྒྲོལ་མ།

༡༡༦ ༡༡༧



	 ཨེ་རག་ཏུ་ཡོད་པའི་ང་ཚོ་ལྟོས་འཇོག་གི་བརྟན་འཇགས་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡོད། མ་མཐར་ཡང་

གནས་སྐབས་རིང་བརྟན་ལྷིང་ཡིན།		ཡང་སྔ་མོ་ཞིག་ལ་འཛམ་གླིང་གང་སར་ཁྱབ་པའི་ང་

ཚོའི་མི་རིགས་འདིས་ཁ་གཅིག་གྲགས་སུ་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁབ་གཙང་དུ་འདུག་

རྒྱུའི་དགོས་འདུན་བཏོན་པ་འདྲ་མོད། དེང་འདིར་དེ་ནི་གྲོས་གླེང་ཙམ་དུ་གྱུར་ཅིང་། གྲོས་

གླེང་གི་ཁྲོད་དུའང་གལ་སྲིད་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡང་གཅིག་འགྱུར་གྱི་འགོ་ཁྲིད་བཀོད་ཁག་རབས་

བཤད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནི་མི་རིགས་འདྲེས་སླད་དང་རིག་གཞུང་སྣ་མང་ཅན་དུ་འགྱུར་ཟིན་ཐོག

སོ་སོའསོ་སོའ ིསོ་སོའ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགོ་གཙོ་ནི་ལྷ་ལྟ་བུར་བརྩི་སྲོལ་དར་བས་རེད།སོ་སོའ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགོ་གཙོ་ནི་ལྷ་ལྟ་བུར་བརྩི་སྲོལ་དར་བས་རེད།སོ་སོའ

	 དཔེར་ན། ཊྲིར་ཀི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱི་ཚོགས་པའི་ (PKK) ཚོགས་མི་

ཤས་གཅིག་གིས་སྲིད་གཞུང་ངོས་ནས་ང་ཚོའི་མི་རིགས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གཞི་རིམ་གྱི་ཐོབ་

ཐང་ཁག་མཁོ་སྤྲོད་དགོས་སྐོར་གྱི་ཉིན་གྲངས་ ༦༨ རིང་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་བྱས་མཐར།

ཚོགས་པ་འདིའི་འགོ་ཁྲིད་ཨབ་དོ་ཨོ་ཁོ་ལན་ (Abdulla Ocalan) ལགས་སྐབས་

དེར་བཙོན་ཁང་དུ་ཡོད་ཀྱང་། ཁོང་གིས་ཁོའཁོང་གིས་ཁོའ ིཁོང་གིས་ཁོའ་ནུ་བོ་བརྒྱུད་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་མཚམས་ཁོང་གིས་ཁོའ་ནུ་བོ་བརྒྱུད་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་མཚམས་ཁོང་གིས་ཁོའ

འཇོག་དགོས་སྐོར་གྱི་སྐད་བསྐུར་བ་བཞིན།སྐད་འཕྲོད་པའི་ཕྱི་ཉིན་དེ་ག་རང་ལ་མཚམས་

འཇོག་བྱས་ཡོད།

	 ཡང་སི་རས་ཡའི་སྲིད་གཞུང་ལ་གྱེན་ལོག་བྱེད་མཁན་གྱི་ཕྱོགས་ཁག་ཆེ་ཤོས་དེ་ང་ཚོའི་

ཀརཌི་ཤི་མི་རིགས་ཡིན་ལ། ཁོང་ཚོས་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་དེའི་འགོ་གཙོས་མཛུབ་མོ་

གར་བསྟན་ཤར་ལྟ་བུ་ཡིན། དེ་དག་གི་སྒོ་ནས་ཅི་ཞིག་མཚོན་པ་ཁྱེད་ཅག་གིས་ཅིས་ཀྱང་

ལོས་ཤེས།

༨༽	 ཁྱེད་རང་ཚོའི་མི་མང་གི་བསམ་བློའ༨༽	 ཁྱེད་རང་ཚོའི་མི་མང་གི་བསམ་བློའ ི༨༽	 ཁྱེད་རང་ཚོའི་མི་མང་གི་བསམ་བློའ་ནང་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་ནི་རང་བཙན་ཐོབ་ཐབས་ཀྱི་

གོམ་པ་དང་བོ་དེ་ཡིན་པར་ངོས་

༨༽	 ཁྱེད་རང་ཚོའི་མི་མང་གི་བསམ་བློའ

གོམ་པ་དང་བོ་དེ་ཡིན་པར་ངོས་

༨༽	 ཁྱེད་རང་ཚོའི་མི་མང་གི་བསམ་བློའ

འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།

༨༽	 ཁྱེད་རང་ཚོའི་མི་མང་གི་བསམ་བློའ

འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།

༨༽	 ཁྱེད་རང་ཚོའི་མི་མང་གི་བསམ་བློའ

བཅར་འདྲི།

༡༡༦ ༡༡༧



ལན།	རེད། དེ་འདྲ་ཞིག་ཏུ་འདོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནི་འདོད་པ་ཙམ་ཡིན། སྤྱིར་རང་བཙན་ནི་

ཕྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་ཀརཌི་ཤིའི་མི་རིགས་གཅིག་སྒྲིལ་བྱུང་རྒྱུ་ནི་ཐོག་མའི་ཆ་རྐྱེན་དང་། དེ་

ནས་ཐུན་མོང་གི་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་ཡོད་རྒྱུ་རིམ་པ་གཉིས་པ་ཆགས་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་

ལྟར་གཅིག་སྒྲིལ་དང་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་འཛིན་རྒྱུ་ནི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ངར་ཤལྟར་གཅིག་སྒྲིལ་དང་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་འཛིན་རྒྱུ་ནི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ངར་ཤལྟར་གཅིག་སྒྲིལ་དང་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་འཛིན་རྒྱུ་ནི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ངར་ གས་དང་མ་རྩ་

ཡིན་མོད།ང་ཚོའི་ནང་ཁུལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་རྙོག་གླེང་གིས་ང་ཚོའི་ཐུན་མོང་གི་དམིགས་ཡུལ་

དང་ལངས་ཕྱོགས་འབོར་ལ་ཉེ་བ་ཡིན།

༩༽	 ཁྱེད་ཚོའི་འཐབ་རྩོད་ཁྲོད་བུད་མེད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད་དམ།

ལན།	ཡོད་པ་རེད། ཊྲིར་ཀིའི་ས་ཁུལ་གྱི་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱི་བུད་མེད་པད་ཞ་མར་གྷས།

(Peshmergas) “མ་ཤི་བར་དུ་” ཞེས་པའི་གསར་བརྗེ་ལས་འགུལ་སྣེ་ཁྲིད་བུད་

མེད་ཧ་ཅང་མང་བོ་ཡོད་པ་རེད། ཡང་བུད་མེད་འཐབ་རྩོད་ནང་ཞུགས་པ་འདི་ནི་ང་ཚོའི་མི་

རིགས་འདིས་རང་བཙན་ཅིས་ཀྱང་ལེན་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཏུ་གྲངས་ཀྱི་

ཡོད་རེད། བུད་མེད་ཚོ་ཤེས་ཡོན་དང་ཆབ་སྲིད་གཉིས་ཀའི་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད། ཕོ་དང་

མཉམ་དུ་ལས་འགུལ་དང་འཐབ་རྩོད་ནང་ཞུགས་པའི་བུད་མེད་ཁོང་ཚོར་སྦྱོང་བརྡར་ཡང་

ཐོབ་ཡོད། ཁོང་ཚོའི་ལན་རེར་འཐབ་འཛིང་ནང་ཞུགས་པ་དང་། ཡང་མཚམས་རེར་འཐབ་

མོ་བ་ཕོ་ཚོར་སྡོད་གནས་མཁོ་སྤྲོད་དང་རི་ལ་བྲོ་བསྐྱལ་མཁན་བྱས་ཀྱི་ཡོད་རེད །		

	 མ་ཟད་ཊྲིར་ཀིའི་ནང་ལས་འགུལ་བ་ཨབ་དོལ་ཨོ་ཁ་ལན་ (Abdulla Ocalan )

གྱིས་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོར་བཙུགས་པའི་ཀར་ཌི་ཤིའི་ལས་བཟོ་བའི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

ཁུངས་སུ་བུད་མེད་ཧ་ཅང་མང་བོ་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་ནི་འཐབ་རྩོད་ནང་ཞུགས་ཤདེ་དག་ནི་འཐབ་རྩོད་ནང་ཞུགས་ཤདེ་དག་ནི་འཐབ་རྩོད་ནང་ཞུགས་ གས་ཆེ་

ཤོས་ལྟ་བུའམ།ཚོགས་པའི་ཚོགས་མིའི་སྐྱེས་ཕོ་མོ་མེད་པར་ཀརཌི་སི་ཐན་རང་བཙན་མ་

ཐོབ་བར་ཏུ་གཉེན་སྒྲིག་མི་བྱེད་པའི་དམ་བཅའ་ཐོབ་བར་ཏུ་གཉེན་སྒྲིག་མི་བྱེད་པའི་དམ་བཅའ་ཐོབ་བར་ཏུ་གཉེན་སྒྲིག་མི་བྱེད་པའི་དམ་བཅའཡང་བཞག་ཡོད་པ་རེད།

སྒྲོལ་མ།

༡༡༨ ༡༡༩



༡༠༽	དེ་ན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྣེ་འཁྲིད་ཐུབ་མཁན་གྱི་བུད་མེད་བྱུང་ཡོད་དམ།ཡོད་ན་སུ་དང་སུ་རེད།

ལན།	ཡོད་པ་རེད། ལེ་ལ་ཛ་ན་དང་ (LeylaZana)།		པད་ཞ་མར་གྷས (Peshmergas)།

ཧབ་ས་ཀན་ནི་ནཁབ (HapsaKhaniNaqib)། ལེ་ལ་ཁའ་ལེ་ལ་ཁའ་ལེ་ལ་ཁའསམ

(LeylaQasim)་ དང་མར་གྷ་ཌི (Margret) བཅས་རེད། ཁོང་ཚོའི་མིང་དེ་ཀུན་

གྱིས་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།

	 གོང་དུ་ངས་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར། བུད་མེད་ པད་ཞ་མར་གྷས (Peshmergas ) ལགས་

ཀྱིས་“མ་ཤི་བར་དུ་”ཞེས་པའི་ལམ་ནས་སྒེར་གཅོད་པ་བྷ་ཐ་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ནུས་པ་ཤཞེས་པའི་ལམ་ནས་སྒེར་གཅོད་པ་བྷ་ཐ་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ནུས་པ་ཤཞེས་པའི་ལམ་ནས་སྒེར་གཅོད་པ་བྷ་ཐ་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ནུས་པ་ གས་

ཆེར་ཐོན་ཡོད།

	 ཧབ་ས་ཀན་ནི་ནཁབ (HapsaKhaniNaqib ) ལགས་སྤྱི་ལོ་ ༡༨༩༡ ལོར་གཞིས་

ཀ་ཆེན་པོ་ཞིག་ནས་སྐྱེས་ཤིང་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་ཁོང་ནི་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཤེས་ཡོན་གྱི་

མཚོན་དོན་ལྟ་བུར་མཐོང་གི་ཡོད།

	 ཁོང་གིས་ཀར་ཌི་ཤིའི་མི་རིགས་འདུས་སྡོད་ས་ཁུལ་གང་མང་སྒེར་གཉེར་སློབ་གྲྭ་བཙུགས་

ཤིང་། བུད་མེད་ལ་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པའི་ལམ་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་གནས་

བབ་ཇེ་ཡག་ཏུ་གཏོང་མཁན་ཞིག་ཡིན། དེ་མཚུངས་སུ་ལེ་ལ་ཁའ་དེ་མཚུངས་སུ་ལེ་ལ་ཁའ་དེ་མཚུངས་སུ་ལེ་ལ་ཁའསམ (LeylaQasim)་

དང་མར་གྷ་ཌི (Margret) གཉིས་ནི་ལྕམ་ལེ་ལ་ཛ་ན་དང་ ( LeylaZana) ལགས་

ཀྱིས་གསར་བརྗེ་སྣེ་ཁྲིད་ཁྲོད་ཞུགས་ནས་གསར་བརྗེ་ཡི་བརྒྱ་ཁ་ཆེན་པོ་ལེན་གྲས་དང།

གསར་བརྗེ་ལས་འགུལ་དེ་བརྒྱུད་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཇེ་ཡག་ཏུ་གཏོང་ཡོད།

	 ཡང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐད་ནས་བཤད་ནའང་། ཁོང་ནི་ཀར་ཌི་ཤཱའི་ཕོ་མོ་ཡོངས་ཀྱི་སེམས་

ཤགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ནང་ཁུལ་འགྲིག་མཐུན་གྱི་གྲོས་གཞི་འདྲི་ས་གཅིག་པུ་ཡིན།

ཁོང་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་འོས་མིའི་ཁྲོད་ཐེངས་གཉིས་སླེབས་ཤིང་།སྔ་ཕྱི་

རུ་གཟེངས་རྟགས་མང་བོ་ཐོབ་མྱོང་མཁན་ཞིག་ཡིན།

བཅར་འདྲི།

༡༡༨ ༡༡༩



	 སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ལོར་ཁོང་ཊྲིར་ཀི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིར་འོས་འདེམས་བྱུང་ཞིང་།ཁོང་

མོས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་དམ་བཅའི་སྐབས་སུ་ “ངས་ང་འདིར་སླེབས་པ་ནི་ཊྲིར་ཀི་མི་རིགས་

དང་ཀརཌི་ཤི་མི་རིགས་གཉིས་མཐར་ཞི་མཐུན་འགྲིག་འཇགས་ཡོང་བའི་མཚོན་དོན་ཞིག་

ཏུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད་”ཅེས་བཤད་པ་ལ་བརྟེན་ནས།ཁོང་མོ་མི་ལོ་བཅུར་བཙོན་འཇུག་

བྱས་པ་རེད།

	 བཙོན་ནས་གློད་རྗེས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་ཁོང་མོས་མང་གཙོའི་ཚོགས་པ་ཞིག་གསར་

བཙུགས་བྱས་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། ཚོགས་པ་དེ་བཙུགས་ནས་ལོ་གསུམ་ཡང་མ་འགོར་

བར་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ཁོང་མོ་སླར་ཡང་བཙོན་འཇུག་གིས་ལོ་བཅུར་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་

པ་རེད་མོད།ཐེངས་འདིར་རྒྱལ་སྤྱི་དང་ཡོ་རབ་མཉམ་སྤྲེལ་གྱི་ངོས་ནས་ཉེས་འཛུགས་སྐྱོན་

བརྗོད་ཀྱི་དབང་གིས་གློད་གྲོལ་བྱས་དགོས་འཁེལ་བ་རེད།དེ་ལྟ་མོད།ཊྲིར་ཀི་ཁྲིམས་ཁང་

གི་ངོས་ནས་སླར་ཡར་ཁོང་མོ་ཟླ་ངོ་ ༡༥བཀག་གཉར་བྱས་པ་མ་ཟད་།ཁོང་མོ་དང་ལྷན་དུ་

ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་པ་ ༣༠ ཆབ་སྲིད་ཐོབ་ཐང་ལོ་༥་འཕྲོག་པ་རེད།

	 སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཁོང་མོ་བཀག་གཉར་འོག་ཏུ་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟས་པར་སླར་ཡང་གྲོས་

ཚོགས་འཐུས་མིར་འདེམས་ཤིང་འོས་གྲངས་ཀྱང་ཧ་ཅང་མང་བ་ལ་བརྟེན་ནས།སྲིད་གཞུང་

གི་ངོས་ནས་བརྩི་མེད་གཏོང་མ་ཐུབ་པ་རེད།

	 སྤྱིར་ཊྲིར་ཀི་སྲིད་གཞུང་གིས་འཇིགས་བསྐུལ་རིང་ལུགས་པ་ཨ་ཁེ་ཏ་དང་ལག་སྤྲེལ་གྱིས་

ང་ཚོའི་མི་རིགས་རྩ་རྫོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་མུས་སུ་ཡིན་པ་བཞིན།ང་ཚོའི་མི་རིགས་

ཀྱི་སྐྱེས་ཕོ་མོ་རྣམས་དུས་རྒྱུན་ནས་འཐབ་རྩོད་ཅིག་གི་ཁྲོད་དུ་སིམ་བསྡད་ཡོད། ཡང་དེའི་

ཐད་ལ་ཁོང་མོས་བཅར་འདྲི་ཞིག་གི་ལན་དུ་“གལ་སྲིད་སྐྱེས་པ་ཕོ་རྣམས་ཀྱི་འཛིང་མ་ཐུབ་

ཚེ། ང་ཚོ་བུད་མེད་ཚོས་འཛིང་ཆོག་” ཅེས་ལན་བསྐྱོན་ཡོད།

སྒྲོལ་མ།

༡༢༠ ༡༢༡



	 དེ་ལྟར་བུད་མེད་སྣེ་ཁྲིད་ཁོང་ཚོས་གཉའ་	 དེ་ལྟར་བུད་མེད་སྣེ་ཁྲིད་ཁོང་ཚོས་གཉའ་	 དེ་ལྟར་བུད་མེད་སྣེ་ཁྲིད་ཁོང་ཚོས་གཉའགནོན་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཐོག བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་

དང་ཤེས་ཡོན་ལ་དོ་ཁུར་ཆེ་བཞེས་གཙོས།ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ཕྱིའི་འཛམ་གླིང་

ལ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུ་བཅས་རེད།

༡༡༽	བུད་མེད་སྣེ་ཁྲིད་དེ་དག་གི་ད་ལྟའི་གནས་བབ་ག་འདྲ་ཡིན་ནམ།

ལན།	ཨེ་རག་འོག་གི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་ཡོད་པའི་ཁུལ་གྱི་བུད་མེད་སྣེ་ཁྲིད་གཙོས་པའི་བུད་མེད་

ཀྱི་གནས་བབ་ཅུང་ཟད་ཡག་པོ་ཡོད་པའི་ཁུལ་རེད། མི་མང་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་གྲོས་ཚོགས་ལ་

ཞུ་གཏུགས་དང་འབོད་སྒྲ་བསྐྱལ་ཆོག་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་། ས་ཁུལ་གཞན་གསུམ་གྱི་

ནང་གི་བུད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཅུང་ཟད་ཞན་པོ་ཡོད་པ་

རེད། དཔེར་ན་གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་བཞིན།ལྕམ་ལེ་ལ་ཛ་ན་དང་ (LeylaZana) ལྟ་བུའི་

གནས་ཚུལ་གྱི་སྟེང་ནས་ང་ཚོས་གང་འཚམས་ཤིག་རྟོགས་འགྲོ་གི་རེད། དེ་དང་དེ་འདྲ་ག་

ཚོད་ཡོད་མེད།

༡༢༽	སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་ཀྱིས་ཡིས་ཆབ་སྲིད་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ལེན་ཚད་དམ་བརྒྱ་ཆ་ག་

ཚོད་ཙམ་ཟིན་གྱི་ཡོད་དམ།

ལན།	ཊྲིར་ཀི་ཁུལ་གྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ལེན་ཚད་དེ་ཕལ་ཆེལ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ཡིན་ངེས། དེ་

མིན་ཞིབ་ཆ་ང་ལ་ཞུ་ཡ་མེད།

བཅར་འདྲི།

༡༢༠ ༡༢༡



མཆན།

བུ་མོ་ཨ་ཛེན་ཨསེན་ཧྥེཌི་ (Azheen Ihsan Fuad) ལགས་ནི་རང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་དང་།

ཨེ་རག་གི་ཨ་མེ་རི་ཀ་གཙུག་ལག་སློབ་གླིང་ (America university of Irag) དུ་རྒྱལ་

སྤྱིའི་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་འདོན་གྱི་ཡོད། ངེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འདི་ལོ་ནས་དཀྱིལ་

ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའི་བུད་མེད་དང་བླངས་ལེན་པའི་ལེ་ཚན་བརྒྱུད་འདིར་སླེབས་ནས་ཟླ་ངོ་གཅིག་རིང་

བསྡད་ཅིང་།དེའི་རིང་མོས་ངེད་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་པར་སྐྲུན་ཁག་གཙོས་བོད་དོན་དང་བོད་

ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རྒྱུས་ལོན་གྱིས་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། འདུག་ཡུན་རིང་མོས་ཁོང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱི་འཐབ་

རྩོད་དང་བཙན་འཛུལ་གྱི་དཀའ་རྩོད་དང་བཙན་འཛུལ་གྱི་དཀའ་རྩོད་དང་བཙན་འཛུལ་གྱི་དཀའསྡུག་མྱོང་སྟངས་སོགས་མིག་ཆུ་དང་བཅས་ང་ཚོར་རྒྱས་བཤད་

གནང་སོང་།

སྒྲོལ་མ།

༡༢༢



མཱ་ལ་ལའི་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་གནང་བའི་གཏམ་བཤད།

རིག་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར།

དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ཐོག་ནས་དབུ་

འཛུགས་ཀྱི་ཡིན།གང་ཉིད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་

པོ ་དང་སྙིང་རྗེ ་བྱམས་གཟིགས་གནང་

མཁན་རེད།

	 མཆོག་ཏུ་བཀུར་འོས་རྒྱལ་ཚོགས་

ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་བྷན་ཀི་མོན་

མཆོག་དང། གུས་བཀུར་འོས་པའི་ལྷན་

གཏམ་བཤད།



ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཝུག་ཇེརིམིག་མཆོག་དང་།	 བཀུར་འོས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་

འཐུས་ཚབ་སྐུ་ཞབས་གོརཌན་བྷརོན་མཆོག་དང་།	 གུས་བཀུར་འོས་པའི་རྒན་རབས་པ་རྣམས་

དང་བདག་གི་བརྩེ་བའི་སྤུན་ཟླ་རྣམས།	 	 དེ་རིང་འདིར་སླར་ཡང་ང་ལ་དུས་ཡུན་རིང་པོའ་ིརྗེས་

གཏམ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་བར་དགའ་སྤོབས་ཆེ།	 འདིར་གུས་བཀུར་འོས་པའི་མི་སྣ་རྣམས་དང་

ལྷན་དུ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་རྒྱུ་ནི་བདག་གི་མི་ཚེའི་ནང་རླབས་ཆེན་གྱི་དུས་སྐབས་ཤིག་རེད།

	 ངས་གཏམ་བཤད་གང་ནས་མགོ་བཙུགས་དགོས་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག་ལ།	མི་ཚོས་ངས་ཅི་

ཞིག་བཤད་དགོས་ཀྱི་རེ་བ་གནང་གིས་ཡོད་པའང་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག	 འོན་ཀྱང།	 ཆེས་ཐོག་མར་

ང་ཚོ་ཚང་མར་མཉམ་གཟིགས་གནང་མཁན་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་དྲན་པ་དང།	 བདག་

མགྱོགས་མྱུར་དྲག་སྐྱེད་ཡོང་བ་དང་མི་ཚེ་གསར་པ་ཞིག་འགོ་བཙུགས་ཆེད་གསོལ་འདེབས་

སྨོན་འདུན་གནང་མཁན་ཚང་མར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།	 མི་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ལ་བརྩེ་

སེམས་ཇི་ཙམ་བཅངས་ཡོད་པ་ནི་བདག་གི་བསམ་བློར་ཤོང་བར་དཀའ།	 བདག་ལ་འཛམ་གླིང་

ཁྱོན་ཡོངས་ནས་སྨོན་འདུན་ཡི་གེ་དང་ལག་རྟགས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་འབྱོར་བྱུང།	རྣམ་པ་ཚང་མར་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ།	 བྱིས་པ་ཚོའི་ལྷད་མེད་དྭང་གཙང་གི་སྐད་ཆས་བདག་ལ་བློ་སྟོབས་བྱིན་བྱུང་པ་

དང་།	རྒན་པ་ཚོའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་གྱིས་བདག་ལ་ནུས་ཤ	གས་བྱིན་བྱུང་པས་ཐུགས་རྗེ་

ཆེ་ཞུ།

	 པཱཀི་སི་ཏན་གྱི་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ་དང་སྨན་གཡོག་ལས་བྱེད་ཚང་མ་དང།	དབྱིན་ཡུལ་

དང་ཨ་རབ་མཉམ་འབྲེལ་གཞུང་གིས་གཟིགས་སྐྱོང་འོག་གུས་མོ་དྲག་སྐྱེད་བདེ་ཐང་བྱུང་པར་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།	 བདག་གིས་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་བྷན་ཀི་མོན་གྱིས་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའ་ི

ཤེས་ཡོན་ཨང་དང་པོ་བྱ་འགུལ་དང་།	 རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་འཐུས་ཚབ་སྐུ་ཞབས་

གོར་ཌན་བྷརོན་གྱི་ཕྱག་ལས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆ་ཚང་ཞུ་རྒྱུ་དང་།	 ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་དབུ་ཁྲིད་

རྒྱུན་སྐྱོང་གནང་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ།	 ཁོང་རྣམས་ནས་ང་ཚོར་མུ་མཐུད་ནས་ལས་དོན་བསྒྲུབ་

སྒྲོལ་མ།

༡༢༤ ༡༢༥



རྒྱུར་སེམས་འགུལ་འཐེབས་བྱུང་།		བརྩེ་བའི་སྤུན་ཟླ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་གནད་དོན་གཅིག་ཐུགས་ལ་

འཇགས་རོགས།	མཱ་ལ་ལའི་ཉིན་མོ་ནི་བདག་གི་ཉིན་མོ་མ་རེད།	དེ་རིང་ནི་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཐང་ཆེད་དུ་

འབོད་སྒྲ་སྒྲོག་མཁན་གྱི་བུད་མེད་ཡོངས་དང་ལོ་ཆུང་བུ་དང་བུ་མོ་ཀུན་གྱི་ཉིན་མོ་ཞིག་རེད།	འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་འགུལ་བ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།	 ཁོང་

རྣམས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གཅིག་པོའ་ིཆེད་གཏམ་བཤད་གནང་གི་མེད།	 ཁོང་རྣམས་ཀྱི་

དམིགས་ཡུལ་ཤེས་ཡོན་དང་ཞི་བདེ།	འདྲ་མཉམ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་འཐབ་རྩོད་གནང་གི་ཡོད།	སྟོང་

ཕྲག་མང་པོ་འཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤྱོད་པས་དམར་གསོད་བཏང་པ་དང།	ས་ཡ་མང་པོར་གནོད་འཚེ་

ཕོག་ཡོད་པ་རེད།	དེ་དག་ལས་གཅིག་ནི་ང་རེད།

	 དེར་བརྟེན་འདིར་ང་བུ་མོ་གཅིག་མང་པོའ་ིཁྲོད་ཡར་ལངས་ཡོད།	 བདག་གིས་བཤད་པ་

ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆེད་མིན།	འོན་ཀྱང།	བུ་མོ་དང་བུ་ཚང་མས་ཆེད་ཡིན།	བདག་གིས་འབོད་སྒྲ་སྒྲོག་

པ་ནི་ངས་སྐད་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པས་མིན།	འོན་ཀྱང།	དེས་འབོད་སྒྲའི་རང་དབང་མེད་པ་ཚོས་སྒྲ་

ཐོས་ཆེད་ཡིན།	སོ་སོའ་ིཐོབ་ཐང་ཆེད་འཐབ་རྩོད་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ཡིན།	ཁོང་རྣམས་ལ་

ཞི་བདེར་འཚོ་གནས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།	ཁོང་རྣམས་ལ་བརྩི་མཐོང་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་

དགོས་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།	ཁོང་རྣམས་ལ་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།	ཁོང་རྣམས་ལ་

ཤེས་ཡོན་སྦྱང་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐོང་ཡོད།	

	 བརྩེ་བའི་གྲོགས་པོ་ལྷན་རྒྱས།	སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ཟླ་༡༠ཚེས་༠༩ཉིན་ཏལི་བྷན་དྲག་སྤྱོད་པས་

གུས་མོའ་ིམགོེར་མི་མདའ་བརྒྱབས།	ཁོ་ཚོས་ངའི་རོགས་པ་ཚོ་ལའང་མེ་མདའ་བརྒྱབས་པ་རེད།	

ཁོ་ཚོས་བསམ་པར་མེ་མདའི་མདེའུས་ང་ཚོ་གྲག་འགུལ་མེད་པ་བཟོ་སྙམ་པ་རེད།	འཇིགས་སྐུལ་

པ་ཚོས་བསམ་པར་ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་འགྱུར་པ་དང་ཕུགས་བསམ་བཅངས་རྒྱུ་མཚམས་

འཇོག་བྱེད་ཀྱི་རེད་བསམས་པ་རེད།	འོན་ཀྱང།	ངའི་མི་ཚེ་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕྱིན་མེད་པ་མ་

ཚད།	བག་ཞུམ་དང་འཇིགས་སྣང་།	རེ་ཆད་རྩ་ཡལ་ཕྱིན་དུ་སོང།	སྟོབས་ཤ	གས་དང་ནུས་པ།	བློ་

གཏམ་བཤད།

༡༢༤ ༡༢༥



སྟོབས་ཆེར་ཆེར་སྐྱེས་བྱུང།	 བདག་ནི་མཱ་ལ་ལ་རང་རེད།	 བདག་གི་ཕུགས་བསམ་འགྱུར་མེད།	

བདག་གི་རེ་འདུན་འགྱུར་མེད།	བདག་གི་རྨི་ལམ་འགྱུར་མེད།

	 བརྩེ་བའི་སྤུན་ཟླ་ལྷན་རྒྱས།	 བདག་གིས་སུ་ཞིག་ལའང་ཁ་གཏད་རྒོལ་ལན་བྱེད་ཀྱི་མེད་

པ་མ་ཟད།	 འདིར་བདག་གིས་གཏམ་བཤད་བྱེད་པ་ནི་ཏལི་བྷན་དང་འཇིགས་སྐུལ་ཚོགས་ཁག་

གང་འདྲ་ཞིག་ལའང་སྒེར་གྱི་འཁོན་ལེན་སློག་ཕྱིར་མིན།	ངས་འདིར་གཏམ་བཤད་བྱེད་པ་ནི་བྱིས་

པ་ཡོངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཐོབ་ཐང་ཆེད་དུ་ཡིན།	བདག་གིས་རེ་འདོད་ནི་འཇིག་སྐུལ་དྲག་སྤྱོད་ཤོག་

ཁག་ཏལི་བྷན་གྱི་བྱིས་པ་བུ་བུ་མོ་ཚང་མར་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་དགོས་པ་དེ་རེད།

	 ངས་རང་ཉིད་ལ་མེ་མདའ་ཞུ་མཁན་གྱི་ཏལི་བྷན་ཚོའང་ཞེ་འཁོན་བྱེད་ཀྱི་མེད།	 བདག་

གི་ལག་ཏུ་མེ་མདའ་ཞིག་ཡོད་པའི་དབང་བཏང་།	ཁོང་ངའི་མདུན་དུ་ལངས་ནས་འདུག་ཀྱང་རུང།	

ངས་མེ་མདའ་ཞུ་མི་སྲིད།	 འདི་འདྲའི་བྱམས་བརྩེ་ནི་སྙིང་རྗེ་བྱམས་གཟིགས་ཀྱི་བདག་ཉིད་སྟོན་

པ་མོཧཱམདི་དང་།	 སྟོན་པ་ཡེ་ཤ	་དང་།	 སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལས་བདག་གིས་བློ་སྦྱོང་བྱས་

པ་ཡིན།	 འདི་ནི་མརཊིན་ལུཐར་ཀིང་དང་ནེལ་སོན་མནཌེ་ལ།	 མོཧཱམདི་ཨལི་ཇིནཱཧ་བཅས་ནས་

བདག་ལ་བརྒྱུད་པའི་ཤ	ལ་བཞག་གནང་བ་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་འཕོ་འགྱུར་ཞིག་རེད།	འདི་ནི་གན་དྷི་ཇི་

དང་།	བྷཅཱ་ཁན་དང་།	ཨ་མ་ཊིརི་སཱ་བཅས་ནས་སྦྱངས་པའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གྲུབ་རེད།	འདི་ནི་

བདག་གི་ཕ་མ་གཉིས་ལས་སྦྱངས་པའི་བཟོད་སྒོམ་རེད།	 འདི་ནི་བདག་གིས་ཞེ་གཏིང་ནས་རང་

ཉིད་ལ་ཞི་བདེར་གནས་པ་དང་ཀུན་ལ་བྱམས་བརྩེ་སྒོམ་ཞེས་སྐུལ་པ་དེ་རེད།	

	 བརྩེ་བའི་སྤུན་ཟླ་ལྷན་རྒྱས།	ང་ཚོས་འོད་སྣང་གི་གལ་གནད་ནི་ང་ཚོར་མུན་པ་འཕྲད་དུས་

རྟོགས་ཐུབ།	 ང་ཚོས་འབོད་སྒྲའི་གལ་གནད་ནི་ང་ཚོ་མཁུ་སེམ་འཇོག་དུས་རྟོགས་ཐུབ།	 གཅིག་

མཚུངས་ཀྱིས་ང་ཚོ་པཀི་སི་ཏན་གྱི་ནུབ་སཝཱཏི་རུ་སྡོད་སྐབས།	 ང་ཚོས་མེ་མདའ་མཐོང་དུས་

ང་ཚོས་སྨྱུ་གུ་དང་དཔེ་དེབ་ཀྱི་གལ་གནད་རྟོགས་བྱུང།	 གཏམ་དཔེ་	 “སྨྱུ་གུ་ནི་རལ་གྲི་ལས་རྣོ་

ངར་ཆེ་”	ཞེས་པ་བདེན་པ་རེད།	དྲག་སྤྱོད་པས་སྨྱུ་གུ་དང་དཔེ་དེབ་ལ་ཞེད་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	ཁོ་

སྒྲོལ་མ།

༡༢༦ ༡༢༧



ཚོས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ནུས་ཤ	གས་ལ་སྐྲག་གི་ཡོད་པ་རེད།	 ཁོ་ཚོས་བུད་མེད་ལ་འཇིགས་སྣང་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད།	 བུད་མེད་ཀྱི་བོད་སྒྲའི་ནུས་ཤ	གས་ཀྱིས་ཁོ་ཚོར་སྐྲག་སྣང་སྐྱེས་བཅུག་གི་ཡོད་པ་རེད།	

དེར་བརྟེན།	 ཉེ་ཆར་ཁུའུ་ཊ་རུ་ཉེས་མེད་སྨན་གྱི་སློབ་མ་བཅུ་བཞི་དམར་བསོད་བཏང་པ་རེད།	

དེར་བརྟེན།	ཀཡ་བྷིར་པུག་ཏོན་ཀ་བཱ་དང་	FATA	ས་ཁུལ་དུ་བུད་མེད་དགེ་རྒན་དང་།	པོལིའོ་

སྨན་བཅོས་ལས་བྱེད་པ་མང་པོ་དམར་བསོད་བཏང་པ་རེད།	དེར་བརྟེན།	ཉིན་ལྟར་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་

འབར་རྫས་གས་གཏོར་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད།	རྒྱུ་མཚན་ནི།	ཁོ་ཚོ་འགྱུར་བཅོས་ལ་སྐྲག་གི་ཡོད་

པ་རེད།	ང་ཚོས་སོ་སོའ་ིསྤྱི་ཚོགས་ནང་ཡོང་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པའི་འདྲ་མཉམ་ལ་ཁོ་ཚོ་འཇིགས་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།	

	 ངས་དྲན་གསོ་པ་ཞིག་ལ་ང་ཚོའི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་ཞིག་ལ་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་

ཅིའི་ཕྱིར་ཏལི་བྷན་གྱིས་ཤེས་ཡོན་ལ་འགོག་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་དྲིས་འདུག	སློབ་

མ་དེས་ལན་ནི་དེ་འདྲའི་སྟབས་བདེ་པོ་ཞིག་རེད།	ཁོས་དཔེ་དེབ་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ནས་བརྗོད་

དོན།	ཏལི་བྷན་གྱིས་དེབ་ནང་ག་རེད་བྲིས་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་མེད་པ་རེད།	ཅེས་ལན་བརྒྱབས་འདུག	

ཁོ་ཚོས་བསམ་པར་དཀོན་མཆོག་ནི་ཆུང་ཆུང་དང་རྙིང་ཞེན་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་སྟེ།	བུ་མོ་སློབ་གྲྭར་

ཕྱིན་ན་དམྱལ་བར་རྫོང་མཁན་ཞིག་རེད་སྙམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།	 འཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤྱོད་པ་ཚོས་

ཁ་ཆེའི་ཆོས་དང་པཤི་ཏུན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མིང་སོ་སོ་སྒེར་གྱི་དོན་དུ་བེད་སྤྱོད་ལོག་པར་གཏོང་གི་

ཡོད་པ་རེད།	 པཀི་སི་ཏན་ནི་མང་གཙོར་དགའ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་རེད།	 པཤི་ཏུན་གྱིས་བུ་དང་

བུ་མོ་ཚོར་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་ཐབས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།	ཁ་ཆེའི་ཆོས་ནི་ཞི་བདེ་དང་མི་སྤྱོད།	སྤུན་

ཟླའི་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཞིག་རེད།	 ཁ་ཆེའི་ཆོས་ཀྱིས་བྱིས་པ་ཚང་མར་ཤེས་ཡོན་སྦྱངས་རྒྱུ་ཐོབ་

ཐང་ཡོད་པ་ཙམ་མིན་པར་དེ་ནི་ལས་འགན་དང་འོས་བབ་ཞིག་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།	

	 མཆོག་ཏུ་བཀུར་འོས་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་མཆོག	 ཞི་བདེ་ནི་ཤེས་ཡོན་ལ་ངེས་པར་མཁོ་བ་

ཞིག་རེད།	འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་མང་པོ་དང་།	དམིགས་བཀར་པཀི་སི་ཏན་དང་ཨབ་གྷནི་སི་ཏན་

གཏམ་བཤད།

༡༢༦ ༡༢༧



ནང་འཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤྱོད་དང་།	 སྙོག་ཟིང་གིས་བྱིས་པ་ཚོ་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་ཡི་

ཡོད།	ད་ཆ་ང་ཚོ་དངོས་གནས་དམག་འཐབ་ལ་ཡིད་བསུན་གྱི་འདུག	འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་

སར་བུད་མེད་དང་བྱིས་པ་ཚོ་རྒྱུ་རྐྱེན་མང་པོས་ཐོག་ནས་དཀའ་སྡུག་གིས་མནར་བཞིན་ཡོད།	རྒྱ་

གར་ནང་བྱིས་པ་མང་པོ་ངལ་རྩོལ་དཀའ་སྡུག་འོག་མནར་གྱི་ཡོད།	 ནཇེ་རིཡའི་ནང་སློབ་གྲྭ་མང་

པོ་གཏོར་བཤིག་བཏང་ཟིན།	 ཨབ་གྷནི་སི་ཏན་ནང་མི་མང་པོ་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་རིང་དྲག་སྤྱོད་པའི་

དཀའ་སྙོག་འོག་སྡུག་སྤྱོད་མྱང་གི་ཡོད།	ལོ་ན་ཆུང་ཆུང་གི་བུ་མོ་ཚོ་རང་དབང་མེད་པར་ངལ་རྩོལ་

ལ་རྫོང་པ་དང་།	 ལོ་ཆུང་ཆུང་ནས་ཆང་ས་རྒྱག་བཅུག་གི་ཡོད་པ་རེད།	 དབུལ་ཕོངས་ཉམ་དག་

དང་།	སྣང་ཆུང་དང་།	རིགས་རུས་དབྱེ་འབྱེད་དང་།	གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་ཁག་བཙན་འཕྲོག་བྱེད་པ་

བཅས་ནི་བུ་དང་བུ་མོ་གཉིས་ཀར་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་སྡུག་གཙོ་བོ་རེད།	

	 བརྩེ་བའི་སྤུན་ཟླ་རྣམ་པ།	 དེ་རིང་ངས་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་བྱིས་པ་བུ་མོ་ཚོའི་ཤེས་

ཡོན་ཆེད་དམིགས་ཀྱི་ཡོད།	 རྒྱུ་མཚན་ནི།	 ཁོ་ཚོ་ནི་དཀའ་སྡུག་ཚབས་ཆེན་ཤོས་མྱོང་བཞིན་པ་

རེད།	 བུད་མེད་སྤྱི་ཚོགས་ལས་འགུལ་པ་ཚོས་བུ་ཚོར་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་སློང་

པའི་དུས་ཤིག་བྱུང་པ་རེད།	 འོན་ཀྱང།	 ད་ནི་ང་ཚོ་རང་ངོས་ནས་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་རེད།	

ངས་བུ་རྣམས་ཀྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཆེད་གཏམ་བཤད་བྱེད་རྒྱུར་མཚམས་འཇོགས་རོགས་

ཞེས་ཟེར་གྱི་མེད།	འོན་ཀྱང།	བུད་མེད་ཚོར་སོ་སོའ་ིཆེད་དུ་རང་དབང་ཐོག་ནས་འཐབ་རྩོད་བྱེད་

དགོས་པ་དམིགས་བཀར་བཟུང་པ་ཡིན།	

	 བརྩེ་བའི་སྤུ་ཟླ་ལྷན་རྒྱས།	 ད་ནི་ཁ་གྲག་རྒྱུའི་དུས་རེད།	 དེར་བརྟེན།	 དེང་རིང་ང་ཚོས་

འཛམ་གླིང་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ནས་ཞི་བདེ་དང་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ཆེད་སྲིད་བྱུས་བསྒྱུར་བཅོས་

གཏོང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ།	ང་ཚོས་འཛམ་གླིང་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ནས་ཞི་བདེའི་འབྲེལ་ལམ་

གྱིས་བུད་མེད་དང་བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཐུབ་པ་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ།	འབྲེལ་

ལམ་གང་ཞིག་བུད་མེད་ཀྱི་ཆེ་མཐོང་དང་ཐོབ་ཐང་ལ་ཁ་གཏད་དུ་འགྱུར་པ་ནི་ངོས་ལེན་བྱེད་

སྒྲོལ་མ།

༡༢༨ ༡༢༩



ཐབས་མེད།	ང་ཚོས་འཛམ་གླིང་གི་སྲིད་གཞུང་ཚང་མས་བྱིས་པ་ཚང་མར་ངེས་པར་དུ་སློབ་ཡོན་

སྤྲོད་དགོས་མེད་པའི་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ།	ང་ཚོས་

སྲིད་གཞུང་ཚང་མས་བྱིས་པ་རྣམས་མནར་གཅོད་དང་གནོད་འཚེ་ལས་སྐྱོབ་སླད་འཇིགས་སྐུལ་

པ་དང་དྲག་སྤྱོད་པར་ཁ་གཏད་ཆོག་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ།	ང་ཚོས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཟིན་པའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་བུད་མེད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་གོ་

སྐབས་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ།	

	 ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ནི།	 སྤྱི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ཚང་མས་གཟོད་སྲན་ཆེན་པོས་རིགས་

རུས་དང་དད་སྲོལ།	 རིང་ལུགས་དང་ཆོས་ལུགས།	 ཕོ་མོ་དབྱེ་འབྱེད་བཅས་ཀྱི་གཞིར་

བྱས་པའི་ཕྱོགས་ལྷུང་ཁག་སྤངས་སྐྱུར་བྱེད་རོགས།	 བུད་མེད་ཀྱི་རང་དབང་དང་འདྲ་

མཉམ་ཡིད་བརྟན་འཕེར་པའི་ཐོག་ནས་དར་རྒྱས་ཡོང་པར་གནང་རོགས།	 ང་ཚོ་བུད་མེད་

གྲངས་འབོར་ཕྱེད་ཀ་བཀག་འགོག་དཀྱིག་བཟུང་བྱས་ན་ང་ཚོ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཇི་ལྟར་ཐོབ་ཐུབ།		

ང་ཚོས་འཛམ་གླིང་ཕྱོགས་གང་སར་བཞུགས་པའི་བུད་མེད་ཚོས་བློ་སྟོབས་ཆེ་སྐྱེད་ཀྱིས་རང་

ཉིད་སྟོབས་ཤ	གས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང་རང་ཉིད་ཀྱི་ནུས་པ་ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་རྒྱུས་མངའ་

ཡོད་པ་བྱེད་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ།	

	 བརྩེ་བའི་སྤུན་ཟླ་སྐྱེས་ཕོ་མོ་རྣམས།	ང་ཚོས་འདོད་པ་ནི་ལོ་ཆུང་བྱིས་ཚོར་འོད་སྟོང་ལྡན་

པའི་མ་འོངས་པ་ཞིག་ཡོང་པར་སློབ་གྲྭ་དང་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད།	ང་ཚོས་མུ་མཐུད་

ནས་ཀུན་ལ་ཞི་བདེ་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཕུགས་བསམ་གྱི་འགྲུལ་བསྐྱོད་བྱེད་ངེས།	 སུ་ཞིག་གིས་

ང་ཚོ་འགོག་ཐབས་བྲལ།	ང་ཚོས་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཐང་ཆེད་འབོད་སྒྲ་སྒྲོག་ངེས་ལ།	ང་ཚོས་འབོད་སྒྲ་

བརྒྱུད་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་གཏང་ངེས།	 ང་ཚོས་ངེས་པར་འབོད་སྒྲའི་ནུས་པ་དང་སྟོབས་ཤ	གས་

ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད།	ང་ཚོའི་འབོད་སྒྲས་འཛམ་གླིང་འགྱུར་པ་གཏོང་ཐུབ།	རྒྱུ་མཚན་ནི།	ཤེས་ཡོན་

སློབ་སྦྱོང་གི་ཆེད་ང་ཚོ་ཚང་མ་མཉམ་མཐུན་དང་ཆིག་སྒྲིལ་ཡིན།	གལ་ཏེ་ང་ཚོས་སོ་སོའ་ིཕུགས་

གཏམ་བཤད།

༡༢༨ ༡༢༩



འདུན་སྒྲུབ་འདོད་ན།	 ང་ཚོ་ཤེས་ཡོན་གྱི་གོ་ཆས་ནུས་པ་སྐྱེད་སྤེལ་བྱེད་བཅུག་རོགས།	 ང་ཚོ་ང་

ཚོས་ཆིག་སྒྲིལ་དང་མཉམ་མཐུན་གྱིས་སྐྱོབ་བཅུག་རོགས།	

	 བརྩེ་བའི་སྤུན་ཟླ་ལྷན་རྒྱས།	 ང་ཚོས་ངེས་པར་བརྗེད་མི་རུང་པ་ནི་མི་ས་ཡ་མང་པོ་ཉམ་

ཐག་དབུལ་ཕོངས་དང་དྲང་བདེན་མིན་པ།	 སྣང་ཆུང་གིས་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞིན་ཡོད།	 ང་ཚོས་

ངེས་པར་བརྗེད་མི་རུང་པ་ནི་བྱིས་པ་ས་ཡ་མང་པོེར་སློབ་གྲྭ་མེད།	ང་ཚོས་ངེས་པར་བརྗེད་མི་རུང་

པ་ནི་ང་ཚོའི་སྤུ་ཟླ་བུ་དང་བུ་མོ་མང་པོ་ཞི་བདེ་འོད་སྟོང་ལྡན་པའི་འབྱུང་འགྱུར་ཞིག་སྒུག་བཞིན་

ཡོད།	དེར་བརྟེན།	ང་ཚོས་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའ་ིཡིག་རྨོངས་དང་དབུལ་ཕོངས།	འཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤྱོད་

ལ་ཁ་གཏད་འཐབ་རྩོད་བྱེད་རྒྱུར།	ང་ཚོས་དེབ་དང་སྨྱུག་གུ་ལག་ཏུ་འདེགས་རོགས།	དེ་དག་ནི་ང་

ཚོའི་གོ་མཚོན་ནུས་ཤ	གས་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད།	བྱིས་པ་གཅིག	དགེ་རྒན་གཅིག	སྨྱུག་གུ་གཅིག	དེབ་

གཅིག་གིས་འཛམ་གླིང་འགྱུར་པ་གཏོང་ཐུབ་ངེས།

	 ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ཤེས་ཡོན་རེད།	ཤེས་ཡོན་ཨང་དང་པོར་འཇོག་དགོས།

གཏམ་བཤད་པ་ངོ་སྤྲོད།

	 མཱ་ལ་ལ་ཡའུ་ས་ཧྥཛའེ་ནི་སྤྱི་ལོ་	༡༩༩༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༢	ཉིན་པཀི་སི་ཏན་གྱི་སཝཏི་

ཞེས་པའི་གྲོང་གསེབ་ཏུ་སྐྱེས།	 ཏལི་བྷན་དྲག་སྤྱོད་པས་གྲོང་གསེབ་དེར་བུ་མོ་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་མི་

ཆོག་པ་བཟོས་སྟབས།	 ཁོ་མོས་བུད་མེད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་ཐོབ་ཐང་ཆེད་ལས་འགུལ་བརྩམས་

འགོ་བཙུགས།	ལོ་བཅུ་གཅིག་དང་བཅུ་གཉིས་སྐབས་ཁོ་མོས་བྷི་བྷི་སི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་

ཐོག་གྲོང་གསེབ་དེའི་གནས་སྟངས་ཞིབ་ཕྲ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས།	དེ་རྗེས་ནིའུ་ཡོག་དུས་བབ་ཀྱིས་

ཁོ་མོའ་ིསྐོར་གྱི་གློག་བརྙན་ཞིག་བཟོས་ཡོད།	 ཡེ་ཤ	་ཆོས་དཔོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་གིས་ཁོ་མོ་རྒྱལ་

སྤྱིའི་བྱིས་པའི་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་འོས་མིར་བདམས་བཏོན་གནང་།	

སྒྲོལ་མ།

༡༣༠ ༡༣༡



	 སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༩ ཉིན་

འཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤྱོད་པས་ཁོ་མོའའཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤྱོད་པས་ཁོ་མོའ ིའཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤྱོད་པས་ཁོ་མོའ་མགོ་ལ་མེ་

མདའ་ཞུས་ཏེ་དམར་གསོད་གཏོང་ཐབས་བྱས་

མོད། རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནས་སྟངས་

ཤིག་ལས་སླར་ཁོ་མོ་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་ཡོད། རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་འཐུས་ཚབ་སྐུ་ཞབས་གོར་

ཌན་བྷརོན་གྱིས་ “ང་མཱ་ལ་ལ་ཡིན་” ཞེས་པའི་

མིང་བྱང་ཐོག་བྱིས་པའི་ཤེས་ཡོན་ཐབ་ཐང་གི་

ལས་གཞི་འགོ་བཙུགས་ཤིང་། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོ་

མཇུག་ཏུ་འཛམ་གླིང་ནང་བྱིས་པ་ཚང་མར་ཤེས་

ཡོན་སློབ་སྦྱོང་ཐོབ་ཐུབ་པའི་ཚོད་རྩིས་གནང་གི་

ཡོད། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ པའི་དུས་དེབ་ཐོག་མཱ་

ལ་ལ་ནི་འཛམ་གླིང་གི་ཤལ་ལ་ནི་འཛམ་གླིང་གི་ཤལ་ལ་ནི་འཛམ་གླིང་གི་ གས་རྐྱེན་ཆེ་ཤོས་སྤྲོད་

མཁན་གྱི་མི་སྣ་བརྒྱའི་ནང་ཚུད་ཡོད། ཁོ་མོར་པཀི་སི་ཏན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞོན་ནུའི་གཟེངས་

རྟགས་ཐོབ་ཡོད་པ་དང་། སྤྱི་ ༢༠༡༣ ལོའལོའ ིལོའ་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་འོས་མིར་སླེབས་ལོའ་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་འོས་མིར་སླེབས་ལོའ

ཡོད།

༡༣༠ ༡༣༡



སྒྲིག་རྗེས་ཀྱི་ཚིག་འགའ།

ངས་ད་དུང་ཡང་བུད་མེད་རང་ལུགས་ཞེས་པར་མཚན་ཉིད་འཇོག་ཤེས་ཀྱི་མེད་མོད།	 ཡིན་

ནའང།	 ངས་དུས་རྒྱུན་རང་ཉིད་རྐང་ཕྱིས་ཤིག་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་

ཚོས་ང་རང་བུད་མེད་རང་ལུགས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱིན་འདུག	

རེ་བྷེ་ཀ་བེ་སི་ཊི།	(Rebbecca	west	1892	–	1983)

རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གཏམ།



བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་རྒྱུན་གྱི་དངོས་གཞི་འོས་འདེམས་མ་བྱུང་སྔོན།	ལྷན་ཚོགས་འདིའི་

ལས་ཁུར་གྱི་ཆ་ཤས་ལེན་འདོད་དོན་ནི་རང་ཉིད་བུད་མེད་ཅིག་ཡིན་པ་གཙོས་བྱས་པ་ལས།	 དེ་

མིན་ལྟ་བ་ལངས་ཕྱོགས་ལོག་ཀ་ཡིན་ཞེས་གསལ་བཤད་བྱས་ཟིན་ལྟར།	ལྷན་ཚོགས་འདིའི་ལས་

དོན་མཐའ་དག་ང་ལ་འཚམས་མིན་གང་ལྟར།	 	 རང་ཉིད་ཀྱིས་ལས་འདོད་པའི་ལས་ཀ་གང་མང་

ཞིག་ལྷན་ཚོགས་འདིར་ལས་རྒྱུར་ལྷག་ཡོད་པའི་སྣང་བ་གཙོར་བཟུང་གིས་འོས་འདེམས་ནང་

བཞུགས་པ་བཞིན་ཐོབ་ནས་ད་ལྟ་བར་ལོ་ངོ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ལྷན་ཕྱིན།	

ལྷན་ཚོགས་འདི་བཙན་བྱོལ་དུ་གྱར་པའི་མི་ལོ་ལྔ་བཅུའི་ལོ་རྒྱུས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་།	འཐབ་རྩོད་ཀྱི་

ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འཚོལ་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་ནི་ངའི་ལས་ཀ་ཡིན་ཞིང་།	ལས་

ཀ་འདི་ནི་ངས་ལས་འདོད་པ་ཞིག་དང་ལས་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད་འདུག་ལ།	 འདི་ནི་ཅིས་ཀྱང་ལས་

དགོས་པ་ཞིག་ཀྱང་ཅི་ལ་མིན།

	

དེ་ལྟར་བུད་མེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་བུད་མེད་ཀྱི་བྱས་རྗེས་ཞེས་འདེམས་སྒྲིག་བྱས་ནས་བྱེད་བཞིན་

པའི་ལས་ཀ་འདི་དང་རང་ཉིད་འདི་དག་ལས་རྒྱུར་སྤྲོ་ཡང་།	 གོང་དུ་རྩོམ་པ་མོ་རེ་བྷེ་ཀ་བེ་སི་ཊི་

ཡིས་འཆད་པ་ལྟར།	ངས་རང་ཉིད་བུད་མེད་རང་ལུགས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་ཆེ་ཆེར་མེད་

པ་བཞིན།	ལྷན་ཚོགས་འདིས་ཀྱང་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ནི་འཛམ་གླིང་ཡུལ་

གྲུ་གཞན་ཁག་གི་བུད་མེད་ཚོགས་པ་དང་མི་འདྲ་བར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ཆེད་དུ་བཙུགས་པ་

ཞིག་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་ནི་སྒྲིག་འཛུགས་འདིའི་རྩ་བའི་དགོས་དམིགས་རེད་

ཅེས་ནན་བརྗོད་དང་རྒྱུན་འཁྱོངས་གནང་ཡོད།	 	 ཡིན་ན་ཡང་།	 	 བུད་མེད་ནི་མཐོང་ཆུང་གནང་

ཡུལ་མིན་ལ།	སྣང་ཆུང་གཟེད་འདོད་ཡོད་མཁན་མེད་ཞིག་ཀྱང་གཏན་ནས་ཡོད་མ་ཡིན།	

རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གཏམ།

༡༣༣



	

དེ་བས་ལྷན་ཚོགས་འདིས་ད་བར་བོད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ལ་ཁུར་མཉམ་ལེན་དང་།	སྤྱི་ཚོགས་དང་བུད་

མེད་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ལ་ལྟ་སྐྱོང་དང་།	མུ་མཐུད་ཡར་རྒྱས་ཕྱོགས་སུ་གོམ་པ་སྤོ་བཞིན་ཡོད།	

	 ཐེངས་འདིའི་སྒྲོལ་དེབ་ཀྱི་བརྗོད་བྱའང་བུ་མོ་སངས་རྒྱས་སྒྲོལ་མས་བོད་མི་རིགས་དང་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་འཆི་ཁར་ཡང་བག་ལྷོད་པའི་ཞལ་ཆེམས་སྙན་ཚིག་ཏུ་ཕབ་ནས་བྲིས་པའི་

དཔའ་སྙིང་ལ་གུས་བསྟོད་མཚོན་པར་བྱས་པ་དང་།	ཡང་ཆེས་སྤྱིར་བཏང་གི་བུད་མེད་ཀུན་བཟང་

སྒྲོལ་མས་བཅོས་རྫུས་དང་བག་འཁུམས་འདོར་ནས་སེམས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ངོ་མ་བཤད་ནས་ཕོ་ཤེད་

ཅན་གྱི་རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་འདི་སྙོམས་སྒྲིག་གནང་སེམས་གཙོས་པས།	སྙོམས་སྒྲིག་ནས་མདུན་

མཆོང་གི་ཆོད་སེམས་མཚོན་པ།	བསྟན་འཛིན་པད་སྐྱིད་དང་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱིས་

གནའ་དེང་གཉིས་སུ་བུད་མེད་ལ་ངོས་འཛིན་དང་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་མ་ཐོབ་པ་དང་།	 དེང་གི་

དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བུད་མེད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁས་བླངས་པའི་སྲིད་

ཇུས་ཁག་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོང་གནང་གི་མེད་པ་ཐེར་འདོན་གནང་ཡོད།	

	 རང་སྟོབས་དང་རང་ངོས་ནས་ས་ཁོད་ཅིག་བཟུང་ཞིང་།	 ཤར་ནུབ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གདུང་

གཏུག་འོག་ན་བོད་ཀྱི་༧བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་མཛད་པར་འགོག་རྒྱ་སྤྲོད་པའི་རྒྱའི་སྲིད་ཇུས་

ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་གླེང་པའི་བཀྲེས་མཐོང་ལྷ་སྒྲོན་དང་།	ཕ་ས་ཕ་ཡུལ་སྨྱུག་རྩེར་དྲངས་ནས་བོད་དབྱིན་

ཡིག་གི་རྩོམ་རིག་སྐྱེད་ཚལ་དུ་བཞད་ཁ་འབྱེད་དུ་བཅུག་པའི་སྡོམ་པ་ཚེ་རིང་དབང་མོ་སོགས།	

རང་རེའི་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་དང་རྩོམ་རིག་གི་གར་སྟེགས་སྒྲོལ་དེབ་འདིའང་འདི་ལོ་

འདི་ལྟར་རྒྱ་ཆེར་ཀློག་པ་པོའ་ིམིག་ལམ་དུ་ཐང་མར་བརྡལ་ཁྲོད་དུ།	 ཇེན་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བོད་རིག་

པའི་མཁས་མཛངས་མ་འདིས་གཏིང་ཟབ་ས་དང་།	 མོག་སྟུག་ས་ཞིག་ནས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་

སྐད་ཆ་ངོ་མ་བཙལ་ཐབས་གནང་པའི་བཅར་འདྲི་དང་།	ང་ནི་བརྒྱ་ཆ་བཞིའི་བོད་མི་ཡིན་ཞེས་བོད་

སྒྲོལ་མ།

༡༣༤



ཀྱི་འགྱུར་བགྲོས་རང་སྟེང་ནས་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་བུ་མོ་བསྟན་འཛིན་སོ་ཧྥེ་ཡིའི་སྐད་ཆ་དམར་

དམར་འདིས་སླར་ཡར་ང་ཚོར་སེམས་བསྐྱེད་དམ་དངངས་སྐྲག་ཅི་ཞིག་སྤྲད་མིན་གྱི་རང་མྱོང་བྱ་

རྒྱུར་ལྷག་པ་དང་།	ཨ་ཛེན་ཞེས་དཀྱིལ་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའི་ན་ཆུང་མ་ཞིག་གིས་ཁོ་མོའ་ིམི་རིགས་ཀྱི་

ཁ་སྟབས་གཙོས་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་གྲིབ་འོག་ན་རང་བཙན་ཞེས་རྔམ་རྔམ་ཤ	གས་ཤ	གས་

ཀྱི་བརྟས་པའི་གཞོན་པའི་སེམས་ཁམས་དེ་དང་མངོན་འདོད་དེ་མཚོན་པའི་གཉོམ་སྐད་དེ་ཅི་ལྟར་

སྐད་གསེང་མཐོན་པར་སྒྲོགས་ཆོག་པའི་དུས་ཤིག་སྒུག་ཡོད་པ་མཚོན་པ་སོགས།	 མདོར་ན།	

སྐར་ཆ་འགའི་རིང་འཛམ་གླིང་གི་འགུལ་བསྐྱོད་སྡོད་དུ་བཅུག་པ་ཞེས་པའི་བུ་མོ་མ་ལཱ་ལཱའི་གཏམ་

བཤད་ཀྱིས་སྒྲོལ་དེབ་ཀྱི་གྲ་ཡོལ་དལ་གྱི་རྒྱབ་ཀྱང་།	 སྐད་གསེང་དེའི་འཛམ་གླིང་ཁྱབ་པ་རྟེན་

འབྲེལ་དང་བཅས།	

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ཟླ་༡༢ཚེས་༡༩ཉིན།

པད་མ་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས།	

རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གཏམ།




