དཀར་ཆག
ཆེད་བརྗོད།
༡

ཚོགས་གཙོ་བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་མས།.....................................................................༥

བུད་མེད་ཀྱི་སྐད།
༡

བུ་མོ་ཨཱེ་མ་ཝཊི་ཟན་ (Emma Watson) གྱིས་མཉམ་འབྲེལ་

༢

ཐུ་བྷོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང༌།........................................................ ༡༣

༣

༤
༥

༦

རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བཤད་པའི་སྐད་ཆ།.................................................................. ༧

ངའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཡོདས་ལ་ཕུལ་བའི་ཡོངས་གྲགས་ཞུ་ཡིག............................. ༢༩

འཛམ་གླིང་ཐོག་ནོ་པེར་གཟིངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་གྱི་བུད་མེད་ཞེ་ལྔ།......................... ༣༧
བོད་ཁུལ་དུ་བུ་མོ་མང་པོས་ཁྱིམ་གྱི་ཞིང་ལས་ལ་རོགས་བྱེད་དགོས་པས་

སློབ་གྲྭ་འགྲིམ་པའི་སྐལ་བ་མེད།............................................................................................. ༤༥

བུད་མེད་དང་བུད་མེད་འགའི་བསམ་བློའ་ིབང་རིམ།................................................................... ༥༠

རྒྱལ་དོན་གལ་པོ་ཆེ།
༡

བོད་ཀྱི་དེ་རིང་དང་ཧོང་ཀོང་གི་སང་ཉིན།............................................................ ༥༥

༣

བྱང་ཨ་རིའི་རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྲེལ་གྱི་གསང་གནས།............................................... ༦༧

༢

༤
༥

དཔལ་ཡོན་གྱི་རྒྱལ་ཁ།................................................................................. ༦༢

ཡེ་ལི་ཧཱ་མུའི་གད་རྒྱངས།.............................................................................. ༧༣
དབྱིན་འགོག་དམག་འཁྲུག་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་དམངས་གཞས་ཁག་ཅིག......................༧༦

བཅར་འདྲི་དང་ངོ་སྤྲོད།
༡

ཕ་སྐད་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་བོད་མོའ ་ི དཔེ་ཚོགས་དང་པོ།..........................................༨༥

༣

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་ནས་སྐབས་ལྔ་བའི་སྒྲོལ་མའི་དུས་སྟོན་ཚོགས་པ།............. ༡༠༧

༢

༤

གློག་བརྙན་འཁྲབ་ཁྲིད་པ་པདྨ་ཚེ་བརྟན་ལགས་དང་གླེང་མོལ་བྱས་པ།......................... ༩༥

བོད་རིཊ་བུད་མེད་ཞིག་གིས་མི་རིཊ་ཀྱི་ཚོང་རྟཊ་བསྐྲུན་ཐབས།................................. ༡༡༠

རྩོམ་སྒྲིག་མའི་གཏམ།
༡

བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས།

རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་ནས་བུད་མེད་རིང་ལུགས་ལ་འབབ་སའི་སྐས་ཐེམ།................. .༡༡༢

ཆེད་བརྗོད།
༄༅།།    སྒྲོལ་མ་འདི་བཞིན་གཙོ་བོ་བུད་མེད་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་དང་རིག་རྩལ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གར་སྟེགས།   ཞེས་
བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་རྒྱུན་ལས་ཁང་ནས་འདོན་སྤེལ་ཞུ་བཞིན་པའི་དུས་དེབ་འདི་ནི་བོད་ཕྱི་
ནང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒང་བཅས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དཔེ་བཟང་སྙིང་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གཏོང་འོས་ཀྱི་ཆེད་རྩོམ་
འགོད་སྤེལ་གྱི་གདེང་ཆ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ན། དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་མཚོན་ན།   རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་
མཁྲེགས་བཟུང་གི་སྲིད་བྱུས་འོག་བོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་གཙོས།  སྐད་ཡིག་དང་སྲོལ་རྒྱུན་
ནས་ཡོད་པའི་རིག་གཞུང་བཟང་པོ་དག་འཛམ་གླིང་འདིར་ཆགས་འཇིག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡང་།   
ཉམས་པ་གསོར་ཆུད་དང་མི་མཉམ་གོང་འཕེལ་བྱ་ཕྱིར་མི་རབས་བརྒྱུད་དེ་རྩིས་སྤྲོད་བདག་ཉར་ཐུབ་རྒྱུར་དོན་
གཉེར་ཉམས་ཞིབ་ཅན་ཡོངས་ཀྱིས་ངེས་ཤེས་ཐོག་རྩོམ་དེབ་འདོན་པ་དེས་མི་རབས་རྣམས་ལ་རང་རྒྱལ་ཁབ་
དང་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལ་བློ་སྦྱོངས་རྒྱུའི་མཐུན་འགྱུར་དང་།  དེ་ཡང་གོམས་སྲོལ་ནང་ལེགས་ཆ་དང་ཞན་
ཆ་གཉིས་ཀ་དྲང་བདེན་དངོས་ཡོད་འབྲི་རྩོམ་ནང་འཁོད་ཐུབ་ན།   ལེགས་ཆ་རྒྱུན་འཛིན་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་
དང་།  ཞན་ཆར་དེང་དུས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་ནས་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་ལུགས་རྣམས་དཔེར་བླངས་ཏེ། རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་
པའི་སྒོ་ནས་ནས་ལེགས་བཅོས་གཏོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་རེ་གཅིག  
ཕྱོགས་མཚུངས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་དང།    རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་གི་དོ་དབྱིངས་ལྡན་པའི་མཁས་པས་ཚད་
ལྡན་རྩོམ་འདིར་བཀོད་ནས་རང་གཞན་གཉིས་ལ་རྒྱ་གང་ཆེར་ཕན་འབྲས་སོན་རེ་དང་གཉིས།  ལྷག་པར་བོད་ཀྱི་
བུད་མེད་ན་གཞོན་སྨྱུག་ཐོགས་གང་མང་ཞིག་གསོ་སྐྱོང་ཡོང་རེ་གནང་བ་བཅས་གསུམ་ནི་ངེད་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དེབ་སྒྲོལ་འདོན་སྤེལ་བྱེད་པའི་དགོས་དམིགས་བཞིན་ལེགས་སྨིན་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་བཅས།
བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དབུས་རྒྱུན་ལས་ཁང་ནས།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༧ ཉིན།
ཚོགས་གཙོ་བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་མས།

བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་པ་ཙམ་མ་ཟད་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་
རང་དབང་རྩོད་ཀྱི་ཡོད།

བུ་མོ་ཨཱེ་མ་ཝཊི་ཟན(་ Emma Watson )གྱིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བཤད་པའི་སྐད་ཆ།
སྒྱུར་མཁན། གངས་ལྷ་མོ།

༧

སྒྲོལ་མ་

དེ་རིང་ངས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཁྱོད་ཚོར་བཤད་རྒྱུ་ནི།
ང་ཚོས་ཁོ་བོ་མོའ ་ི ཆེད་དུ་
He For She ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་ཞིག་འགོ་བརྩམས་རྒྱུ་རེད། ང་འདིར་ལངས་ཏེ་ཁ་པར་བཟུང་དགོས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ལས་འགུལ་འདིར་ཁྱོད་ཀྱིས་རོགས་སྐྱོར་དགོས་པས་ཡིན།   ང་ཚོས་ཕོ་མོ་དབར་འདྲ་མཉམ་
མེད་པ་འདི་རྩ་མེད་བཟོ་དགོས་བསམ་ཡོད། འོན་ཀྱང་བསམ་བློ་འདིར་མི་ཚང་མ་མཉམ་བཞུགས་དགོས་ཀྱི་
འདུག འདི་ནི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་འདིའི་རིགས་ཀྱི་ཐོག་མ་དེ་ཡིན། ང་ཚོས་སྐྱེས་པ་དང་
བུ་ཚོའང་ལས་འགུལ་འདིའི་ནང་མཉམ་དུ་འཛུལ་ཞུགས་ཡོང་བར་བསྐུལ་འདེད་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཡོད། གང་ཡིན་
ཟེར་ན་ཁྱོད་ཚོ་ནི་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་མགྲིན་ཚབ་པ་ལེགས་ཤོས་དེ་ཚོ་རེད། ང་ཚོས་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཉི་མོ་
ཞིག་འཆར་བའི་སྐོར་བགྲོ་གླེང་དང་ཕུག་བསམ་བཅང་པ་ཙམ་མིན་པར་ང་ཚོས་དེ་དག་མངོན་འགྱུར་ཡོང་བའི་
ཉི་མ་ཞིག་ཤར་བའི་རེ་བ་ཡོད།ཟླ་བ་དྲུག་གི་སྔོན་ནས་བཟུང་ང་རང་མགྲིན་ཚབ་པ་ཆགས་པ་དང་། ངས་བུད་
མེད་རིང་ལུགས་སྐོར་གླེང་བ་འགོ་བརྩམས་སྐབས། བུད་མེད་ཀྱི་ཁེ་དབང་བརྩོན་ལེན་བྱེད་པའི་བུད་མེད་རིང་
ལུགས་པ་ཟེར་བ་འདི་རིམ་གྱིས་ཚང་མའི་མཐོང་སྣང་དུ་སྐྱེས་པ་ལ་སྐྱུག་བྲོ་བ་ཟེར་བ་ཞིག་གི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་
སུ་གྱུར་བཞིན་པ་མཐོང་གི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ངས་ངོ་བོ་གཏན་འབེབས་དེ་ནི་ནོར་འཁྲུལ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ཡོད་ལ་
ལོག་འགྲེལ་འདི་ངེས་པར་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱ་དགོས།
བུད་མེད་རིང་ལུགས་ནི་སྐྱེས་པ་ལ་སྐྱུག་མེར་བར་གོ་མི་དགོས། བུད་མེད་རིང་ལུགས་ནས་སྐྱེས་པ་
དང་བུད་མེད་གཉིས་ཀར་འདྲ་མཉམ་གྱི་དབང་ཆ་དང་གོ་སྐབས་ཐོབ་དགོས་པར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བུད་
མེད་རིང་ལུགས་ནས་རིགས་མི་འདྲ་བ་ཕྱོགས་གཉིས་ནས་ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར། སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་ནས་
འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་ས་ཞིག་བརྩོན་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ང་རང་ལོ་བརྒྱད་སྐབས་སུ་ངས་ཕ་མའི་བྱིས་པའི་ཟློས་གར་ཁང་ཞིག་ཏུ་འཁྲབ་སྟོན་ཞིག་གཙོ་སྐྱོང་བྱ་
བསམ་པའི་དབང་གིས་མི་ཚོས་ང་ནི་དབང་ཤེད་ཅན་ཞིག་ལ་འགྲེལ་བཤད་བྱས་པ་རེད། དུས་དེ་ནས་བཟུང་ངས་
མཚན་མི་མཐུན་པར་འཁྲབ་ཡུལ་གྱི་ངོ་བོ་ཞིག་གཏན་འབེབས་སྦྱིན་པ་དེར་དོགས་པ་སྐྱེས་བྱུང་། གནས་སྟངས་
དེ་འདྲ་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་འདུག ང་ལོ་བཅོ་ལྔའི་སྐབས་སུ་ངའི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཡོད་པའི་བུད་མེད་
གྲོགས་མོ་དེ་མི་ཚོས་མཐོང་སྣང་ལ་སྐྱེས་པ་འདྲ་ཆེ་བ་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་མི་འགྱུར་བའི་དབང་གིས་མོ་རང་དགའ་
མོས་བྱེད་སའི་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོ་རུ་ཁག་ནས་ཕྱི་འཐེན་བྱས་པ་རེད། ང་རང་ལོ་བཅུ་དྲུག་སྐབས་ངའི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་
ཡོད་པའི་གྲོགས་པོ་དེས་ཁོའ ་ི སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཅི་ཙམ་ཆེའང་སོ་སོའ ་ི ཉམས་ཆུང་སའི་ཕྱོགས་དེ་གཞན་ལ་
བཏོན་ཕོད་ཀྱི་མེད་པ་དང་། དེའང་ཁོ་རང་ཕོ་ཞིག་ཡིན་པའི་དབང་གིས་ཡིན་ལུགས་བཤད་མྱོང་།
༨

བུད་མེད་ཀྱི་སྐད།

དུས་དེར་ངས་སོ་སོ་བུད་མེད་རིང་ལུགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་རྟོག་བྱུང་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཉིན་མོ་འདིར་
བུད་མེད་རིང་ལུགས་པ་ཟེར་བ་འདི་རིམ་གྱིས་ངན་ཕྱོགས་ཀྱི་ནང་དོན་ལྡན་པའི་མིང་ཚིག་ཅིག་འགྱུར་བཞིན་
འདུག
མི་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོ་བུད་མེད་རིང་ལུགས་པ་ཞིག་ཡིན་མིན་གསལ་པོ་བཟོ་བར་བྲེལ་འཚུབ་ལངས་
བཞིན་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁོ་ཚོར་འབུར་དུ་དོན་ཆེ་བ་དང་། གཞན་ལ་ངར་ཤུགས་ཆེན་པོ་བཏོན་མཁན། ཡང་
ན་ཁེར་རྐྱང་ཆེ་དྲག་པ། སྐྱེས་པ་ལ་སྐྱུག་མེར་མཁན་དང་། ཡིད་དབང་འཕྲོག་ཤུགས་ཉམས་པ་སོགས་ཀྱི་མིང་
རྗེས་ངན་པ་རེ་བཏགས་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་ནས་ཞེད་སྣང་སྐྱེ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
འོན་ཀྱང་ང་ཚོ་བུད་མེད་རིང་ལུགས་ལ་འདི་ལྟར་སྐྲག་སྣང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་ནམ།
ཚོས་བུད་མེད་རིང་ལུགས་ངོས་མི་ཟིན་པའི་ཕྱོགས་གང་དག་ཡོད་དམ།

ང་

ང་རང་ནས་འགོ་བརྩམས་ནས་བཤད་ན། ང་ཨཱིན་ཇི་ནས་ཡིན། ངས་བུད་མེད་རྣམས་ལས་གནས་
ཐོག་སྐྱེས་པ་ཕོ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཡོང་བབས་ཐོབ་དགོས་པར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ངས་བུད་མེད་
ཚོས་སོ་སོའ ་ི ལུས་ཕུང་ལ་དམ་འཛིན་གྱི་དབང་ཆ་ཆ་ཚང་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་བྱེད། ངས་སོ་སོའ ་ི རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་
བུད་མེད་རྣམས་ཆབ་སྲིད་དང་ཐག་གཅོད་ཀྱི་དབང་ཆ་ཡོད་དགོས་པར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ངས་བུད་མེད་
རྣམས་སྐྱེས་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནས་བརྩི་བསྐུར་ཐོབ་དགོས་པར་ཡིད་ཆེས་བྱེད། འོན་ཀྱང་
ཉིན་དེ་རིང་གི་བར་དུ་འཛམ་གླིང་ཐོག་ཏུ་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་བུད་མེད་ཚོ་ལའང་གོང་གསལ་གྱི་དབང་ཆ་དེ་དག་
ཐོབ་མི་འདུག་ལ། རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་ཀྱང་ཁོ་ཚོར་ཕོ་མོ་དབར་འདྲ་མཉམ་བྱུང་ཚར་བ་བཤད་པའི་སྤོབས་པ་
མེད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ང་རང་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་གོ་རིམ་ཁྲོད་ང་ནི་བསོད་བདེ་ཅན་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཞིག་ཡིན་པར་
འདོད། ངའི་ཕ་མ་གཉིས་ནས་ང་རང་བུ་མོ་ཞིག་ཡིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ང་ལ་གཞན་ལས་བརྩེ་བ་ཉུང་བ་གང་ཡང་
བྱུང་མེད། ང་བུ་མོ་ཡིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་བའི་དབང་ཆ་འཕྲོག་མེད། ངའི་རྒན་ལགས་ཀྱིས་ང་ནི་མ་
འོངས་པར་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བའི་བུད་མེད་ཅིག་ཡིན་པའི་དབང་གིས་ངའི་གྲུབ་འབྲས་གཞན་ལས་ཞན་པར་ཚོད་དཔག་
ཀྱང་གནང་མེད། གཅིག་བྱས་ན་ཁོང་ཚོས་སོ་སོའ ་ི གནང་བའི་བྱ་བ་དེ་དག་ཡོངས་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལ་མཚོན་
ན་ཤུགས་རྐྱེན་ཇི་ཙམ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་བསམ་བློ་གཏོང་མྱོང་མེད་པའང་སྲིད། འོན་ཀྱང་ཁོང་ཚོ་ནི་ཕྱིར་
མི་མངོན་པའི་ཐོག་ནས་དབྱེ་འབྱེད་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་བྱེད་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་དེ་རིང་གི་ང་རང་གྲུབ་པར་བསྐུལ་
འདེད་བྱས་ཡོད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཁོང་ཚོ་ནང་བཞིན་མང་ཙམ་དགོས་ཀྱི་འདུག
གལ་ཏེ་ཁྱོད་རང་ད་དུང་བུད་མེད་རིང་ལུགས་ཅེས་པའི་ཚིག་འདི་ལ་དགའ་པོ་མེད་ན། ངས་ཁྱོད་ལ་
དོན་དངོས་ཐོག་གལ་ཆེ་བ་ནི་བུད་མེད་རིང་ལུགས་ཟེར་བའི་མིང་ཚིག་འདི་མ་ཡིན་པར་དེ་ནི་མིང་ཚིག་དེའི་
༩

སྒྲོལ་མ་

རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་བསམ་བློའ ་ི འཁྱེར་སོ་དང་དེའི་ཕུགས་བསམ་ཡིན་པ་ར་སྤྲོད་བྱེད་ཐུབ། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ངས་
འཇིག་རྟེན་འདིའི་ཐོག་བུད་མེད་མང་པོ་ཞིག་ང་ནང་བཞིན་ལམ་འགྲོ་ཡོད་མཁན་མིན་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། བུད་མེད་
མང་པོ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་གོ་རིམ་ནང་བུད་མེད་ཀྱི་ངོ་བོ་འདིའི་ཐོག་ནས་མོ་དེ་ཚོར་དཀའ་སྡུག་མང་པོ་དང་
མཐོང་ཆུང་མང་པོ་མྱོང་དགོས་བྱུང་ནས་དེ་དག་གི་མི་ཚེའི་ལམ་བུ་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བ་ཡིན་པ་ཤེས་ཡོད།
༡༩༩༧ ལོར་ཧཱི་ལ་རིས་ཁི་ལིང་ཏྲོན་ Hilary Clinton གྱིས་པཱེ་ཅིང་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་དབང་
ཤུགས་སྐོར་གྱི་གཏམ་བཤད་ཐེངས་གཅིག་བྱས་ཡོད། འོན་ཀྱང་བློ་ཕམ་དགོས་པ་ཞིག་ལ་སྐབས་དེར་མོ་རང་
གི་རེ་འདུན་མང་པོ་ཞིག་ད་དུང་ཡང་གྲུབ་མེད་པ་རེད།
དེ་བས་ང་རང་ཧ་ལས་དགོས་པ་ཞིག་སྟེ་སྐབས་དེར་
ཚོགས་རར་སླེབས་པའི་མི་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ དེ་དག་སྐྱེས་པ་རེད། གལ་ཏེ་སྐྱེས་པ་ཚོར་གདན་ཞུའི་ཡི་
གེ་རག་མེད་པའི་དབང་གིས་ཚོགས་རའི་ནང་ཁ་བརྡ་བྱ་བའི་དབང་ཆ་མེད་ན་ང་ཚོས་མཁྲེགས་གཟུགས་སུ་
གྱུར་ཚར་བའི་མཚན་མའི་དབྱེ་འབྱེད་དེ་བཅོས་བསྒྱུར་ཇི་ལྟར་གཏོང་དགོས་སམ། དེར་བརྟེན་བརྩེ་བའི་སྐྱེས་པ་
རྣམས། ངའི་རེ་བ་ལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁྱེད་རང་གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་རེ་བ་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཕོ་མོ་དབར་
གྱི་འདྲ་མཉམ་རྩོད་ཡུལ་འདིའང་ཁྱེད་ཀྱིས་བརྩོན་ལེན་འོས་པའི་ཐོབ་ཐང་རེད། དབྱེ་འབྱེད་དོ་དམ་དབང་གིས་
ཁྱོད་ཚོར་མཚོན་ནའང་འདི་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་འབྱུང་རྩ་ཞིག་རེད།

གང་ཡི ན ་ཟེ ར ་ན་དེ ་ རི ང ་མ་སླེ བ ས་ཀྱི ་ བར་དུ་ངས་ཕོ ་ གཞོ ན ་མང་པོ ས ་གཞན་ནས་རོ ག ས་རམ་
འཚོལ་ཐབས་མེད་པའི་དབང་གིས་མི་མང་འདུ་ཚོགས་ས་ནས་སོ་སོའ ་ི ཉམས་སྐྱོ་བའི་ཕྱོགས་མཚོན་ཐབས་
མེད་རྐྱེན་བསམ་བློར་སྡུག་ངལ་གཏིང་ཟབ་ཅིག་མྱོང་བཞིན་ཡོད་པ་ཤེས་ཡོད།
གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁོ་ཚོས་སོ་
སོའ ་ི ཚོར་བ་ཕྱིར་མངོན་པར་ཞེད་སྣང་སྐྱེ་བཞིན་པ་དེ་གཞན་གྱིས་མཐོང་སྣང་ལ་ཁོ་ཚོར་སྐྱེས་པ་ཕོའ ་ི ཉམས་
བརླགས་པ་ལྟ་བུར་མཐོང་སྲིད་པར་འཇིགས་སྐྲག་སྐྱེས་ནས་ཡོད། དོན་དངོས་ཐོག་ཨཱིན་ཇིར་མཚོན་ན། རང་
ལོ་ ༢༠ ནས་ ༤༩ དབར་གྱི་སྐྱེས་པ་རང་ཤི་རྒྱབ་པའི་བསྡུར་ཚད་དེ་ནི་གཞན་འགྲེམ་འགྲུལ་སྐབས་ཤི་རྐྱེན་དང་
ཀྲཱན་ནད། སྙིང་ནད་བཅས་ཀྱི་ཤི་རྐྱེན་ལས་ལྡབ་འགྱུར་གྱི་མང་བ་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཤི་རྐྱེན་ཐོག་མ་ཡིན་པ་རེད། དེ་
བས་ངས་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་ནས་སྐྱེས་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཟེར་བའི་རེ་འདུན་ལྟར་ཡོང་ཐབས་
མེད་པའི་དབང་གིས་དེའི་བརྒྱུད་རིམ་ནས་ཕམ་ཁར་ལྷུང་གི་ཡོད། སྐྱེས་པ་ཚོར་མཚོན་ན། ཁོ་ཚོར་ཡང་གཅིག་
མཚུངས་ཀྱི་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་གཅིག་འཕྲད་བཞིན་པ་རེད།
ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་སྐྱེས་པ་རྣམས་དེའི་སྐོར་གྱི་དབྱེ་འབྱེད་བྱུང་བའི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་གི་དཀའ་སྡུག་སྐོར་
གླེང་སྲོལ་མེད། འོན་ཀྱང་གནས་ཚུལ་དེ་དོན་དངོས་ཐོག་གནས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་བུད་མེད་
༡༠

བུད་མེད་ཀྱི་སྐད།

ཁོ་ནའི་དབང་ཆ་བརྩོན་ལེན་བྱེད་པ་མིན་པར་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀའི་དབང་ཆ་ཞིག་བརྩོན་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ང་རང་
སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་སུ་ཡིན་ཡང་རང་དབང་གི་སྒོ་ནས་སོ་སོའ ་ི ཉམས་སྐྱོ་བའི་ཕྱོགས་བཤད་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་
ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་ཚང་མས་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ ་ི སྲ་བརྟེན་འགྱུར་མེད་ཀྱི་
ཕྱོགས་ཕྱིར་མངོན་དགོས་པ་ལས་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་མི་དགོས་པ་ཞིག་དགོས།
ང་ཚོས་ཕོ་མོ་དབྱེ་འབྱེད་འདི་གཡོ་འགུལ་བྱེད་བཞིན་པའི་འོད་སྣང་ཞིག་ལ་བརྩིས་པ་ལས་ཕོ་མོ་
གཉིས་ཀྱི་དབར་དགྲ་ཁ་གཏད་དང་ཕུགས་བསམ་ལ་གཏན་འབེབས་ལྟ་བུ་ཞིག་བཟོ་མི་དགོས།

He For She ལས་འགུལ་འདི་དོན་དངོས་ཐོག་ཕོ་མོ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་རང་དབང་ཞིག་བརྩོན་
ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངའི་རེ་བ་ལ་སྐྱེས་པ་རྣམས་ནས་ཀྱང་འོས་འགན་འདི་ཕྲག་པར་འཁྱེར་ཏེ་ཁྱོད་ཚོའི་བུ་
མོ་དང་སྲིང་མོ་གཅེན་གཅུང་རྣམས། ཁྱོད་ཚོའི་མ་ཡུམ་རྣམས་ལ་ཕོ་མོའ ་ི དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་མཐོང་ཆུང་ཞིག་མྱོང་མི་
དགོས་པར་བཟོ་དགོས་པ་དུས་མཚུངས་སུ་ཁྱོད་ཚོའི་བུ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁོ་ཚོའི་མི་གཤིས་ཀྱི་ཉམས་སྐྱོ་བའི་
ཕྱོགས་ཕྱིར་མངོན་ཐུབ་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས། ཕོ་མོ་སུ་རུང་ཡང་སོ་སོའ ་ི ཕྱོགས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་དེ་དག་
འོས་འཚམས་སུ་ངོས་འཛིན་མི་བྱེད་པའི་ཕྱོགས་དེ་ཕྱིར་འཚོལ་བསྙེག་ཐུབ་པ་མ་ཟད། དེ་ནས་དྲང་བདེན་དང་
འཐུས་ཚང་གི་སྒེར་སོ་སོ་ཞིག་གྲུབ་ཐུབ་པ་བྱ་དགོས། འདིར་སྡོད་པའི་མི་མང་པོ་ཞིག་ཧཱ་རི་པོ་ཐི་རིས་ཟེར་བ་
འདིར་ལངས་ནས་ག་རེ་བྱ་བརྩིས་ཡོད་དམ་སྙམ་སྲིད་པ་དང་། མོ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྡེངས་ཆ་འདིར་
ལངས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་ནམ་སྙམ་སྲིད། དེ་ནི་དྲི་བ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞིག་རེད། ངས་ཐོག་མཐའ་
བར་གསུམ་དུ་སོ་སོར་དྲི་བ་འདི་འདྲ་ཞིག་འདྲི་བཞིན་པར་ཡིད་ཆེས་ཡོད། དོན་དངོས་ཐོག་ངས་སོ་སོ་འདིར་
ལངས་པའི་སྤུས་ཚད་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མེད། འོན་ཀྱང་ངས་སོ་སོས་གནད་དོན་འདིར་ཧ་ཅང་མཐོང་ཆེན་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དེ་བས་ངས་སྒེར་གྱི་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒུས་གནས་སྟངས་འདི་བཅོས་བསྒྱུར་གཏོང་
བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀ་འཚོ་བ་ཡག་པོ་ཞིག་བསྐྱེལ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བཅང་བཞིན་ཡོད།

ངས་སོ་སོའ ་ི ཉེ་འཁྲིས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་མང་པོ་མཐོང་ཡོད། གོ་སྐབས་འདི་བྱུང་ནས་བཟུང་ངས་སོ་སོ་
ཕྱིར་དོན་ནས་སྐད་ཆ་འགའ་ཡང་བཤད་དགོས་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད། ཨཱེ་ཨར་རན་གྱི་ཆབ་སྲིད་དང་གཏམ་
བཤད་ཆེད་མཁས་ Edmund Burke ཡིས་ངན་པ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་ནི་ལས་སྟབས་བདེ་ཞིག་སྟེ་ཕོ་མོ་སུ་
ཡིན་ཡང་བཅོས་བསྒྱུར་གང་ཡང་གཏོང་འདོད་མེད་ན་དེ་གས་འགྲིག་པ་རེད། ཅེས་བཤད་མྱོང་བ་དེས་ཁོ་མོར་
ཤུགས་རྐྱེན་གཏིང་ཟབ་བཞག་ཡོད།
༡༡

སྒྲོལ་མ་

དོན་དངོས་ཐོག་ང་རང་གཏམ་བཤད་འདིར་འཚུབ་ཆ་ལངས་ཀྱི་འདུག ངས་སོ་སོར་དོགས་པའང་ཟ་
མྱོང་། འོན་ཀྱང་ང་རང་སྲ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་སོ་སོར་གལ་ཏེ་ང་མིན་ན་སུ་ཡིན། ཞེས་དྲི་བ་བཀོད་མྱོང་
། གལ་ཏེ་ད་ལྟའི་དུས་མིན་ན་ག་དུས་ཡིན་དགོས་སམ། ཞེས་དྲི་བ་བཀོད་ཡོད། དེ་རྗེས་ངས་ང་རང་སྒུག་ལོངས་
མེད་པར་ཤེས། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ང་ཚོའི་རེ་འདུན་མང་པོ་བཤད་བཞིན་པ་བདེན་ཡང་མངོན་འགྱུར་གྱི་འོད་སྣང་
ཙམ་འཕྲོ་ཐབས་མེད་པ་དེ་རེད།
མིག་སྔར་གྱི་དོན་དངོས་ལྟར་ན་ཕོ་མོ་གཉིས་ལས་འཇུག་དང་ཡོང་བབས་གཅིག་མཚུངས་ཡོང་བར་
ད་དུང་ཡང་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཙམ་སྒུག་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་དུང་ཉུང་མཐའ་ཡང་གཞོན་ནུ་མ་ ༡༥༠༠ ཙམ་ལོ་ན་མ་སོན་
པའི་སྔོན་དུ་བཙན་དབང་གི་སྒོ་ནས་གཉེན་སྒྲིག་ལ་བཙན་བསྐུར་བྱེད་སྲིད་པ་རེད།

མཇུག་ཏུ་ཞིབ་འཇུག་གི་གྲུབ་དོན་ལྟར་ན་ ༢༠༨༦ ལོའ ་ི སྔོན་དུ་ལྷོ་ཨཱ་ཧྥི་རི་ཁའི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་བུ་མོ་ཚང་
མར་འབྲིང་རིམ་གྱི་སློབ་གསོ་རག་པའི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་འདི་རེད། གནས་ཚུལ་འདི་འདྲ་འབྱུང་མི་འོས་པ་ཞིག་
རེད། གལ་ཏེ་ཁྱོད་རང་འདྲ་མཉམ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ཚེ་ཁྱོད་ནི་འདྲ་མཉམ་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཅིག་ཡིན་ཆོག་ལ། དེར་
བརྟེན་ངས་ཁྱོད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་འདོད་ཡོད།

ང་ཚོས་སྔར་བཞིན་འཇིག་རྟེན་འདི་ལེགས་སུ་འགྲོ་བའི་ཆེད་དུ་ཧུར་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོར་མཐུན་
སྒྲིལ་ཡོང་བའི་ལས་འགུལ་ཞིག་ཡོད་པ་འདིའི་མིང་ལ་ཁོ་བོ་ཁོ་མོའ ་ི ཆེད་དུ་ཞེས་པ་འདི་རེད།
ངས་ཁྱོད་རང་
མདུན་དུ་གོམ་པ་ཞིག་སྤོ་བར་གདན་འདྲེན་ཞུ། ཁྱོད་རང་གི་བསམ་ཚུལ་བཤད་པར་གདན་འདྲེན་ཞུ། ཁྱོད་ཀྱང་
ཕོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་རང་དབང་གི་ཆེད་དུ་འཐབ་རྩོད་བྱེད་མཁན་གྱི་ཁོ་བོ་དང་ཁོ་མོ་ཞིག་ཆགས་པར་གདན་འདྲེན་
ཞུ། དེས་མ་ཚད་སོ་སོར་གལ་ཏེ་ང་མིན་ན་སུ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་དང་། གལ་ཏེ་ད་ལྟ་མིན་ན་ག་དུས་རེད་དམ། ཞེས་
པའི་དྲི་བ་རེའང་བཀོད་པར་གདན་འདྲེན་ཞུ།
Ask yourself if not me, Who?
If not now, When.
ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

༡༢

ཐུ་བྷོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང༌།

བུད་མེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ལ་ཅིས་ཀྱང་འཕྱ་སྨོད་མ་གནང་རོགས།
མང་བཟའ་པད་དཀར་གྱིས་བརྩམས།
ལྷ་སྡེ་གནམ་ལོ་ཡག་གི་བསྒྱུར།

        “དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་ནི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་སྒང་སྔ་མཐུད་ཕྱི་སྤེལ་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པའི་མི་
རབས་གཅིག་གི་མཁས་དབང་ཞིག་ཡིན་པའི་ཁར། ཁོང་གིས་བུད་མེད་ཀྱི་འདྲ་མཉམ་མ་ཡིན་པ་དང༌། སྤྱི་ཚོགས་
དང་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་མདུན་དུ་ཐོབ་ཐང་བློས་གཏོང་བྱེད་དགོས་བྱུང་ཡོད་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་སུན་
འབྱིན་བྱས་ཡོད།”
     འཇིག་རྟེན་འདིར་ཐོག་མའི་ངུ་སྐད་གཏོར་བ་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་ནི་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་ཚེ་སྲོག་ཅིག་
དང༌། རིགས་དམན་པའི་མཚོན་བྱེད་དུ་འཇོག་པས། སྐྱེ་བ་དམན་པ་ཞེས་མིང་འདོགས་ཀྱང་བྱས་འདུག དུས་
དེ་ནས་བཟུང༌། བུད་མེད་ཀྱི་ལས་དབང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་འོག་ཏུ་ཤོར་ཞིང༌། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་
༡༣

སྒྲོལ་མ་

ཤེས་ལྟ་གྲུབ་དང་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་བཀག་རྒྱ། རྨོངས་དད་ཀྱི་འཆིང་རྒྱ་སོགས་བགྲང་ལས་འདས་པའི་ ༼རང་བྱུང་
གནས་ལུགས་དང་དྲང་བདེན་༽ མེད་པའི་མི་ཆོས་ཀུན་སྤྱོད་ནང་ཉམ་ང་བའི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གཉིས་
ཀ་རིམ་པ་གསུམ་རེས་བཏུམས་པའམ། བུད་མེད་ཀྱི་མི་གཤིས་དང་ལ་རྒྱ་གཉིས་སྐྱེས་པའི་འདུ་ཤེས་ཀྱི་འཇིག་
རྟེན་ནང་གསོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་པས། བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཉིད་འཚོ་བཞིན་པ་ཅི་ཞིག་གི་དོན་དུ་ཡིན་པ་
དང༌། ཅི་ཞིག་བྱས་ཟིན་པའང་ཧ་མ་གོ་བར་མི་ཚེ་ཧྲིལ་བོར་ཞབས་འབྲིང་གིས་ཐ་ཤལ་གྱི་གོ་བབ་སྒང་ཐར་ཐུབ་
མེད་པའི་ཚེ་སྲོག་ཅིག་ལས་མ་འདས། ཡིན་ནའང༌། འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་གཉིས་ཀྱི་ལམ་ལྷོང་བྱུང་ཟིན་པའི་
རླབས་ཆེན་བུད་མེད་དག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཁག་ལས་མཐོང་ཐུབ་པ་ནི། གལ་ཏེ་བུད་མེད་ལ་འཇིག་རྟེན་འདིའི་ཞོར་
གཏོགས་དངོས་བོ་མི་འདོད་པའི་བློ་གདེངས་འཁོར་ཐུབ་པ་དང་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་ལ་འགན་འཁུར་བའི་བསམ་
བློས་བསྐུལ་མ་ཐེབས་པ་ཡིན་ན། འདི་དག་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཐོག་མའི་རྒྱུ་སྟེ། རང་ཉིད་རང་ལ་ཡིད་ཆེས་
དགོས། རང་ཉིད་ཀྱི་མགོན་སྐྱོབ་རང་ཉིད་ཡིན་པར་གོ་བ་གསལ་བོ་ལོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ད་གཟོད་ཁོ་མོས་རང་
ཉིད་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་ལ་དོན་སྙིང་གཏིང་ཟབ་མོ་ལྡན་པར་བསྐུལ་འདེད་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
    སྲོལ་རྒྱུན་ལྟ་གྲུབ་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་གཉའ་བར་བུད་མེད་སྐྱེ་བ་ནས་ཚུལ་ལྡན་དང་བག་མར་
ཕྱིན་རྗེས།    ཁྱོ་གའི་ཕ་མ་དང་ཁྱོ་ག བུ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་རང་དོན་གཏིང་བརྗེད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ལེགས་སྐྱེས་སུ་
འབུལ་ཐུབ་པ་སྤྱོད་བཟང་དུ་བརྩི་བའི་ཚད་གཞི་ཞིག་བཀལ་ཡོད་པས། བོད་ཀྱི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་ངོ་སྟོང་
ཕྲག་མང་པོའ ་ི རིང་གྲགས་མེད་ཚོར་མེད་ཀྱིས་སྡུག་བསྲན་དང་ལེགས་སྐྱེས་སུ་ཕུལ་བར་བརྟེན་ནས་སྤྱི་ཚོགས་
དང་ཁྲིམས་ལུགས་གཉིས་ཀའི་གླུད་རྫས་སུ་གྱུར་བ་དང་སྲོལ་རྒྱུན་གྱིས་ ༼སྐྱེས་མཆོག་༽ དང་ ༼སྐྱེས་དམན་
༽ དུའང་དབྱེ་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང༌། བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་གྲགས་མེད་ཚོར་མེད་ངང་ད་དུང་བཟོད་བསྲན་
གྱིས་སུ་གང་གི་སེམས་ལའང་ ༼ཅིའི་ཕྱིར་༽ ཞེས་པའི་དྲི་བ་འདི་མ་འཁོར། བརྙས་བཅོས་འདི་དང་འདྲ་མཉམ་
མ་ཡིན་པ་འདིས་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱེས་པ་ཚོར་ཡིད་སྨོན་གྱིས་རང་ཉིད་ལ་མོ་ལུས་ཐོབ་པར་འཁང་སེམས་
ཤོར། ཐ་ན་བུ་མོ་ནར་མ་སོན་པ་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཁོང་དུའང་རང་ཉིད་ཀྱི་དྲི་ཆུ་གཏོར་སའི་བུ་ག་འདི་མི་རྣམས་
ཀྱིས་མཐོང་མི་རུང་པའི་མདོག་ཉེས་པོའ ་ི ཅ་ལག་ཅིག་ཡིན་པའི་སེམས་སྐྲན་བཟོས་ཡོད་ཅིང༌། དེ་ལས་ལྡོག་ནས་
བུ་ཕྲུག་ནར་མ་སོན་པ་དག་གི་དྲི་ཆུ་གཏོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་ཆས་གཟི་བརྗིད་དང་ལ་རྒྱའི་མཚོན་བྱེད་དུ་བརྗོད་ཀྱི་
ཡོད།མི་ཚེ་ཧྲིལ་བོ་ངལ་བར་བསྐུར་བའི་རྒན་མོ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱེ་བ་རྗེས་མ་ཕོ་ལུས་ཤིག་ཐོབ་པར་མཇུག་མཐའི་
རེ་སྨོན་རྒྱག་གི་ཡོད་ཅིང༌། སེམས་ཚོར་རྣོ་བའི་བུད་མེད་ཁ་ཤས་ལ་གནས་སྟངས་འདིར་རྒོལ་སེམས་འཁོར་
མྱོང་ནའང༌། སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཆེན་པོ་འདིའི་སྔུན་དུ་ཕམ་ཁ་ལས་རྒྱལ་ཁ་གཅིག་ཀྱང་ཐོབ་མྱོང་མེད་
ལ། མཐའ་མཇུག་རླབས་རིས་ཆུ་ལ་སིམ་པ་ལྟ་བུའི་འཚོ་བར་མི་རོལ་རང་དབང་བྲལ་ཡོད། རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའ ་ི
༡༤

བུད་མེད་ཀྱི་སྐད།

རང་རྣམ་ <<ངའི་བུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ>> ནང་གསུངས་དོན། ༼ང་བཙས་པའི་རྗེས་ནས་བཟུང༌། བུ་མོ་ཞིག་གི་
ལུས་རྟེན་ཐོབ་ཡོད་པའི་གྲིབ་ཡོར་གྱིས་ངའི་སེམས་ཁོང་ལྕི་ཏིག་གེར་མནན་ཡོད། ང་ཚོ་ཆུང་ཆུང་ཡིན་སྐབས་
ནས་ཕོ་མོའ ་ི དབྱེ་བ་དང་རེ་བ་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ཧེ་བག ཁྱིམ་ཚང་ནང་གི་གནས་བབས་ཀྱི་མཐོ་དམའི་བར་ཁྱད་
བཅས་ལྷག་གི་ཡོད་པས། སྐྱེས་པ་དང་སྐྱེས་མའི་འཇིག་རྟེན་ལ་བྱང་སྣེ་དང་ལྷོ་སྣེ་ནང་བཞིན་གྱི་རྒྱང་ཐག་རིང་
ཞིང༌། ཕྲུ་གུ་རྣམས་འཚར་ལོངས་བྱུང་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་འདྲ་མཉམ་མ་ཡིན་པའི་ངེས་ཤེས་གསལ་ལམ་མེར་
བརྙེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། གཞན་གྱི་བཟའ་ཟླ་བྱེད་ཀྱིན་པའི་བུད་མེད་ཀུན་ཀྱིས་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཆེ་བའི་འཚོ་བ་རོལ་
གྱི་ཡོད་ཅིང༌། ཧ་ལམ་གཡོག་པོ་ཞིག་གམ་ཁྱིམ་ཚང་ནང་གི་རྒྱུ་ནོར་ཞིག་གི་གོ་བབ་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྲ་
མཉམ་མ་ཡིན་པའི་སྡུག་པོ་ག་ཚད་མྱངས་ནའང༌། འཁང་ར་བྱེད་པ་དང་ཚིག་ལན་སློག་པ་སོགས་གཅིག་ཀྱང་
ཆོག་གི་མེད་པའི་ཁར། ཁྱོ་གའི་ཁྱིམ་ཚང་ནང་ཁ་བྲལ་ནས་འགྲོ་ཡང་མི་ཆོག་པར་ལས་དབང་ཁོ་ནར་གཞི་བཅོལ་
ཡོད་ལ། དེ་ལས་ལྡོག་ནས་ཁྱོ་གར་ནམ་ཞིག་བཟའ་ཟླར་ཡིད་མི་ཚིམས་པ་བྱུང་ཚེ། ག་དུས་ཀྱང་ལོགས་ཀའམ་
ཁ་བྲལ་ཆོག་གི་ཡོད་པ་དང་ཁྱོ་གས་ཟླ་མོར་བཏང་པའི་ཁ་བྲལ་བའི་བཀའ་རྒྱར་གདམ་ག་ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་
ཏེ་བུད་མེད་ལ་འོས་མཐུན་མིན་པའི་སྡུག་སྦྱོང་ཚད་མེད་བཏང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། བུད་མེད་དེའི་ཁྱིམ་ཚང་གིས་
ཁྲིམས་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་ཆོག་གི་ཡོད་ནའང༌། སེམས་ཕམ་པ་ཞིག་ལ་སྐབས་དེའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ནམ་
རྒྱུན་བདེན་ཁ་སྐྱེས་པར་སྟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དུས་སྐབས་དེ་དག་རིང་བཟའ་ཚང་བར་འདྲ་མཉམ་ཞེས་པའི་ཡིག་
འབྲུ་འདི་གཉིས་རྩ་བ་ནས་མེད་ཅིང༌། བུད་མེད་ཀྱིས་ནམ་ཡང་ཁྱོ་གའི་ཁར་ཉན་དགོས་པ་དང་ཁོ་མོའ ་ི འཇོན་ཐང་
ཁྱོ་ག་ལས་ཆེ་བ་ཡོད་ནའང༌། ངེས་པར་དུ་ཁྱོ་གའི་ཁར་ཉན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།༽ རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོས་ཞིབ་
བརྗོད་གནང་པའི་དོན་དངོས་ཀྱི་བྱུང་པ་འདི་དག་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཕལ་ཆེ་བའི་ཁོང་དུ་སྦས་ཀྱིན་པའི་སྡུག་
བསྔལ་དུ་བརྗོད་ཆོག་གི་ཡོད། དེའི་ཕྱིར། བོད་ཀྱི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་བམ་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་སྒང་ག་
དུས་ཀྱང་ ༼འདྲ་མཉམ་༽ གྱི་འདུ་ཤེས་ཤིག་བཞེངས་བསྐྲུན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག སྤྱིར་མོ་ལུས་ཀྱང་ཕོ་ལུས་
ནང་བཞིན་རང་བདག་གི་ཐོབ་ཐང་དང་ངལ་རྩོལ་ཕོགས་ཐོབ་རོལ་བའི་ཐོབ་ཐང༌། འཚོ་བར་གང་དགར་སྤྱོད་པའི་
ཐོབ་ཐང༌།
བཟའ་ཟླ་གདམ་ག་བྱེད་པའི་ཐོབ་ཐང༌།འཁྲིག་སྤྱོད་དམ་དགའ་མགུར་སྤྱོད་པའི་རང་འགུལ་ཐོབ་
ཐང༌།རང་རང་སོ་སོའ ་ི དགའ་ཕྱོགས་བདག་སྐྱོང་གི་ཐོབ་ཐང༌།
སྤྱི་ཚོགས་འགྲོ་འོངས་ཀྱི་རང་དབང་ཐོབ་ཐང་
སོགས་རྩོད་ལེན་བྱེད་འོས་ཤིང༌། ༼འདྲ་མཉམ་མ་ཡིན་པ་༽ འདི་སྐྱེ་མ་ཐག་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མ་
རེད།
གླེན་ལྐུགས་འདུ་ཤེས་ཤིག་གིས་སྤྲིན་ནག་ནང་བཞིན་བུད་མེད་ཚོའི་མགོ་བོ་བཏུམས་ཡོད་པས་ཡིན་
ལ། བུད་མེད་ཀྱིས་རང་ཉིད་དང་རང་ཉིད་ཀྱི་མངོན་མེད་ནུས་ཤུགས་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཞིང༌། གལ་ཏེ་
མར་ས་ལ་འགྱེལ་ཐེངས་སྟོང་ཕྲག་བྱུང་ནའང༌།བཟོད་བསྲན་གྱིས་རང་ཉིད་ལ་དུས་ཚོད་སྤྲད་ནས་ག་ལེར་ཡར་
༡༥

སྒྲོལ་མ་

ལངས་ཏེ་ལམ་ལྷོང་ཡོང་པའི་ཕྱོགས་སུ་མདུན་བསྐྱོད་དང༌།
བྱང་ཆ་ལྡན་པའི་ལམ་ལ་མདུན་བསྐྱོད་བྱེད་
འོས། དེང་སྐབས་བོད་ཀྱིས་ཧ་ལམ་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་བཟང་སྤྱོད་ཟེར་བ་བཀོལ་ནས་བུད་མེད་ལ་གདེངས་འཇོག་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང༌།བུད་མེད་ལ་བསམ་བློ་དང་རང་གཤིས། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལྟ་སྟངས་སོགས་ཏེ། སྐྱེས་པའི་
ཁེ་ཕན་ལ་ཕོག་ཐུག་གཏོང་སྲིད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡང་ཡོད་ཆོག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། བུད་མེད་ལ་བསམ་བློ་ཡོད་
པ་ལས་བུད་མེད་རྣམས་གསེར་དངུལ་གྱི་རྒྱན་ཆ་འདོགས་པ་དང་རྣམ་པ་ཇེ་མཛེས་གཏོང་པའི་སྒང་དུས་ཚོད་
འདའ་བར་སྐྱེས་པ་ཚོར་བློ་མོས་ཡོད་ཀྱི་འདུག ལོ་རྒྱུས་སྒང་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་རྣམས་རྒྱུ་ནོར་དང་སྐྱེས་པའི་རྣམ་
ཤེས་བཅོལ་ཡུལ་གྱི་མདོ་འཛིན་པར་གྱུར་ཡོད་ཚུལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང༌། གཉེན་སྒྲིག་ཁྲུང་སའམ་ཆང་ས།རྗེས་
དབུས་གཙང་དུ་པང་གདན་རྒྱག་པ་དང་ཁམས་ཁུལ་དུ་མགོར་སྤོས་ཤེལ་ལྔ་འདོགས་པ། ཨ་མདོར་དུང་རའམ་ཁ་
སྐད་དུ་དམར་གདན་འབོད། སྐྲ་ལུང་འདོགས་པ་སོགས་ཏེ། འདི་དག་གིས་བུད་མེད་དེར་བདག་པོ་ཡོད་ཟིན་པ་
མཚོན་གྱི་ཡོད་ཅིང༌།
ལུས་ལ་བཏགས་པའི་རྒྱན་ཆ་དེ་དག་ཁྱོ་གའི་བླ་གནས་ཡུལ་དུ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་
པས། སྐབས་དེ་ཤེད་ནས་ཁོ་མོ་ཚོས་རྒྱན་ཆ་འདི་དག་ཁྱད་དུ་འཕགས་པར་ངོས་འཛིན་གྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་
ཤེས་བླ་སྲོག་བོར་ཡོད་པའི་ཁར། མཚོན་བྱེད་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་བའི་རྒྱན་ཆ་འདི་དག་གཉེན་སྒྲིག་རྗེས་ཀྱི་བུད་
མེད་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་ལྕགས་སྒྲོག་ཏུའང་གྱུར་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཡུན་ག་ཚད་ཅིག་ལ་སྒུག་རྗེས། ད་
གཟོད་ཁོ་མོ་ཚོར་རང་བདག་གི་བླ་ཞིག་དང་རང་གཤིས་ཤིག་ཡོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡིན་ནམ། དཔེ་མཚོན་ཞིག་བཀོད་པ་
ཡིན་ན། ངས་ནམ་རྒྱུན་ལུས་སེམས་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་ནས་འཇིམ་རྐོས་ཆེན་པོ་ཞིག་གམ། རི་མོ་ཞིག་གསར་བཏོད་
བྱེད་པ། ཡང་ན། བལྟ་འདོད་པའི་ནང་དོན་གཏིང་ཟབ་པོའ ་ི དེབ་ཅིག་ཀློག་པ་གང་རུང་གི་ལས་གཞི་ཞིག་གི་སྒང་
བློ་རྩེ་གཅིག་སྒྲིམ་བྱེད་སྐབས། གལ་ཏེ་གོ་གནས་དང་འབྱོར་སྟོབས་ཆེ་བའི་སྐྱེས་པ་ཞིག་གིས་ང་ལ་དགའ་བའི་
རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ་དང༌། སྐབས་འདིར་ང་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་རང་སྦས་ནུས་པས་ཁོ་བོའ ་ི ཟླ་མོའམ་ལྕམ་སྐུ་ཞབས་
བྱེད་འདོད་སྐྱེས་པ་ཡིན་ན། རང་ཤུགས་ཀྱིས་ཁོ་བོ་སྐྱེས་པ་བླ་མེད་ཀྱི་གོ་གནས་སྒང་བཞག་པ་ཡིན་པས། སྐད་
ཅིག་ཉིད་ལ་གསར་བཏོད་ཀྱི་རིག་པ་མཐའ་དག་འགག་ནས་མུན་འཐོམས་ཀྱི་གནས་སུ་ལྷུང་པར་མ་ཟད། བསམ་
བློའ ་ི ནང་བྱ་བ་ཙག་ཙིག་མང་པོ་ཞིག་འཁོར་ཡོང་པའང་ཁྱོ་ག་རང་ལ་བྱམས་མིན་དང་སྡོད་གནས་ཕྱི་ནང་གི་
བཀོད་སྒྲིག
ཕྱི་ལོགས་སུ་རང་ཉིད་ཀྱི་གཏམ་འདོད་ཚ་བོ་ཇི་ལྟར་ངོམས་སྟོན་བྱེད་རྒྱུ་སོགས་ལས་ལྷག་
མེད། ཐེངས་གང་མང་རིང་ངས་གསར་བཏོད་ཀྱི་ལས་གཞི་མཇུག་སྐྱོང་བྱེད་ཐབས་བྲལ་ཡོད་ཅིང༌། ཁོར་ཡུག་
སྡུག་པོ་འདིར་གཡོལ་བའི་ཐབས་ལམ་ཉག་གཅིག་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་སར་ཡར་ལངས་ནས་ཕར་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་
བབས་ལེགས་པོར་མཐོང་ཆུང་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་བརྩེ་དུང་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེས་པ་ཞིག་ལ་གཏད་ཀྱང་མི་ཆོག་
པ་མེད་པ་དེ་ཡིན། འདི་ལྟར་གསར་བཏོད་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་དང་ངར་ཉམས་ཀྱི་མཐོ་རླབས་སླར་ཡང་བརྙེད་ཐུབ་པ་
༡༦

བུད་མེད་ཀྱི་སྐད།

དང༌། འདི་དག་གིས་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་འཁྱེར་སོའམ་འཛིན་སྟངས་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་ལས་གཞན་གང་ཡང་སྟོན་གྱི་མེད་
ཅིང༌། གལ་ཏེ་ངས་རང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ནང་དུ་གཞན་འོག་རྒྱུགས་པའི་ལས་དབང་གདམ་པ་ཡིན་ཚེ།རང་ཉིད་ཀྱི་
རང་བདག་ཐོབ་ཐང་དོར་ཟིན་པའི་ཁར་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་བུ་ག་རེ་རེའང་སིམ་ཉེན་ལ་གཏུགས་ཟིན་པས།
༼འདྲ་
མཉམ་༽ གྱི་ལྟ་གྲུབ་དེས་བུད་མེད་ཅིག་གི་འཚོ་བའི་ནང་ཇི་འདྲའི་ནུས་པ་གལ་ཆེན་ཞིག་འདོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་
ཨང༌།ཡིད་སྐྱོ་བ་ཞིག་ལ་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་སེམས་ནང་དུ་དམའ་རིམ་གྱི་འདུ་ཤེས་རི་མོ་ནང་
བཞིན་བརྐོས་ཡོད། དཔེར་ན། ༼དེང་གི་བར་བོད་ཀྱི་བཙུན་མ་ཞིག་ཡར་ལངས་ནས་བཙུན་པ་དང་རྟགས་བསལ་
ལམ་ཆོས་རྩོད་གཏོང་མྱོང་མེད་ལ། ཅིའི་ཕྱིར་ཐའེ་ཝན་དང་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་བཙུན་མས་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། འདི་ནི་བོད་ཀྱི་བཙུན་མའི་རིག་གནས་ཀྱི་ཆུ་ཚད་དམའ་དྲགས་པ་ཡིན་ནམ། གོ་རྟོགས་སད་མ་ཐུབ་པས་
ལན་པ་རེད།༽ སྤྱིར་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་སྒང་གི་རིགས་སྒྲུབ་ཁུངས་སྐྱེལ་ནི་གཏིང་ཟབ་པའི་རིག་ཚན་ནམ་
བསླབ་གཞི་ཞིག་ཡིན་ནའང༌། རྒྱ་གར་ནས་བོད་ལ་དར་བ་ནས་བཟུང༌། གངས་ལྗོངས་སུ་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་རིང་རྨོ་
འདེབས་བྱས་ནས་ལྗང་བུ་འབུས་པ་དང༌། མེ་ཏོག་བཞད་པ། གཡུར་དུ་ཟ་བ་སོགས་ཀྱི་དུས་རིམ་བརྒྱུད་ནས་
དེ ང ་སྐབས་བོད་ཀྱི ་ ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི ་ བོད་བརྒྱུད་ནང་ཆོས་ཀྱི ་ གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེ ན ་ཞི ག ་ཏུ་གྱུར་ཡོད་
པས། གནས་ལུགས་ཀྱི་སྒང་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། དཔྱད་པ་གཏོང་སྟངས་དང་བོད་སྐད་སོགས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་
རང་ལ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་བཙུན་མ་རྣམས་ཕྱི་ཡོང་བཙུན་མ་རྣམས་ལས་ཡག་ཆོག་ཆོག་ཅིག་ཏུ་
སྣང་མོད། ཁོ་མོ་ཚོས་ནམ་ཡང་རྒྱང་ཐག་རིང་པོར་བལྟ་ཐབས་བྲལ་ཡོད་པ་དང༌། གཙོ་བོ་ཐོག་མར་བཙུན་དགོན་
ནང་འཛུལ་སྐབས། བཙུན་མ་མང་ཆེ་བ་རྨོངས་དད་ཀྱི་དབང་དུ་སོང་ཡོད་པའི་ཁར། ནང་མི་སྐོར་ཞིག་གིས་ཀྱང་
བཙུན་མ་བཟོ་བ་ནི་བུ་མོ་ཚོའི་མདུན་ལམ་བཀོད་སྒྲིག་ཉག་གཅིག་ཏུ་བསམ་ཡོད་པས། བུ་མོ་དེ་དག་གིས་ཀྱང་
མི ་ ཚེ ་ ཧྲི ལ ་བོ ར ་གྲྭ་ཆས་མ་དོ ར ་བར་ཁ་འདོ ན ་ཙག་ཙི ག ་ཙམ་བྱེ ད ་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་བཙུན་མ་ཡང་དག་ཅི ག ་
འཁྱོངས་ཡོད་པར་བསམ་བཞིན་པར་ཐུག་ཡོད་པར་གོར་མ་ཆག་པ་ཞིག་རེད། དེ་ལས་ལྡོག་ནས་ཐའེ་ཝན་དང་
ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་བཙུན་མ་མང་ཆེ་བར་དེང་རབས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ངེས་ཅན་ཞིག་ལྡན་ཡོད་པའི་རྨང་གཞིའི་སྒང་སྤྱི་
ཚོགས་ལ་རྒྱུས་མངའ་གང་འཚམས་འཛོམས་པ་དང༌། ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་ལྟ་གྲུབ་འོག་རང་བདག་རང་སྐྱོང་
གིས་མི་ཚེ་མདུན་ལམ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ། བདེན་དོན་བཙལ་བའི་ལམ་ཁ་ཉག་གཅིག་དང་འཁོར་
བའི་སྡུག་བསྔལ་གཞོལ་བའི་ཐབས་ལམ་རྐང་གཅིག་ལ་ནང་བསྟན་ལས་ལྷག་ཅིག་མེད་པར་གོ་བ་ལོན་པའི་སྔོན་
འགྲོའ ་ི ཆ་རྐྱེན་བརྒྱུད་ནས་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་པ་ཡིན་པས། སློབ་ན་ཤེས་སླ་བ་དང་གནས་ལུགས་ཟབ་མོ་རྟོགས་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་བཙུན་མ་རྣམས་ནང་ཚང་གི་འཆིང་རྒྱའི་འོག་ཐར་ཐུབ་ཡོད་ཀྱང་དམའ་རིམ་འདུ་
ཤེས་ཀྱི་འཆིང་རྒྱའི་འོག་ཐར་མ་ཐུབ་པས་རང་རློམ་གྱི་ལྟ་གྲུབ་འཛུགས་ཐུབ་ཡོད་མི་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་
༡༧

སྒྲོལ་མ་

ངའི་གྲོགས་མོའམ། དབྱིན་ཇིར་ལྷ་རམས་པའི་ངད་ཁ་བསླབ་གཞིར་སློབ་སྦྱོང་གནང་བཞིན་པའི་བློ་བཟང་རབ་
རྒྱས་སྐྱིད་མཆོག་ཁོ་མོའ ་ི དཔྱད་རྩོམ་ལ་རྒྱུ་ཆ་འཚོལ་སླད་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་ཞིང༌། བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལ་ཞིབ་འཇུག་
གནང་པ་དང་བཙུན་དགོན་སྒྲོལ་མ་གླིང་དུ་ལེགས་སྦྱར་གཏམ་བཤད སྤེལ་སྐབས། ཁོ་མོས་བཙུན་མ་ཚོར་ང་
རང་ལ་བུད་མེད་ཅིག་གི་ལུས་རྟེན་རག་པར་ང་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། གལ་ཏེ་སྐྱེ་བ་རྗེས་མ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་ན་
ཡང་བསྐྱར་བུད་མེད་ཅིག་ཏུ་སྐྱེ་བའི་འདོད་པ་ཡོད་ཅེས་མ་ཐག ལེགས་སྦྱར་ལ་ཉན་བཞིན་པའི་བཙུན་མ་རྣམས་
ལ་ཧ་ལས་པ་དང་ཧང་སངས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཐོན་ཡོང་པའི་ཁར། བསམ་ཚུལ་དེ་དང་ལེན་བྱེད་ཐབས་མེད་པར་
སྐྱེ་བ་རྗེས་མར་མོ་ལུས་ཤིག་མི་ལེན་པར་སྨོན་ལམ་རྒྱག་གི་ཡོད་ཅེས་ལན་བསྐྱོན་སོང༌།
ལྕམ་སྐུ་རིན་ཆེན་
མཁའ་འགྲོ་ལགས་ཀྱིས་ཀྱང་ང་ལ་གསུངས་མྱོང་སྟེ། ཁོ་མོས་དང་ཐོག་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་འཕྲད་སྐབས་བཙུན་
མ་རེ་འགར་སྐད་ཆ་དྲིས་མྱོང་ཞིང༌།
ཅིའི་ཕྱིར་བཙུན་མ་བྱས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་པའི་ལན་དུ་མགོ་བོ་གཡུག་
པའམ། ༼ཧ་གོ་མ་སོང༽ གཉིས་ལས་མི་འདུགདྲིས་ལན་དེ་དག་ཁོ་མོས་རྗེས་སོར་བློ་ཐག་རྦད་བཅད་ངང་
བཙུན་མའི་ལས་དོན་སྒང་ཤུགས་རྒྱག་རྩར་ཐུག་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཁོ་མོས་སྙིང་རྗེ་ངང་བཙུན་མ་རྣམས ༼མ་
རིག་པའི༽ གནས་སྟངས་ལས་གྲོལ་ཐུབ་ཡོད་པ་དང་ཤེས་བྱ་གང་མང་ཞིག་ལོན་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་སྙམ་ནས་
ལྕམ་སྐུ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མཆོག་གིས་ལོ་མང་རིང་བཙུན་མའི་ལས་དོན་སྒང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པར་བརྟེན་
ནས་དེང་གི་ཆར་ཧ་ལམ་འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་དང་སློབ་ཁྲིད་རྒྱུ་སྤུས།
བཙུན་དགོན་གྱི་ལམ་ལུགས་བཅས་ལ་
ལེགས་བཅོས་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་དང༌།
ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གི་བསྐུལ་འདེད་དང་གཞོགས་འདེགས་ལ་བརྟེན་ནས་
བཙུན་མ་རྣམས་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཐེམ་སྐས་ཤིག་ལ་འཛེག་ཐུབ་ཡོད་ཅེས་བཤད་ཆོག་པ་ཞིག་ཀྱང་རེད།
   གོང་ས ྋརྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ལོན་ཊོན་དུ་ཐེངས་ཤིག་གསར་འགོད་པར་བུད་མེད་གནས་བབས་
སྐོར་གྱི་དྲིས་ལན་ནང་གསུངས་དོན། ༼བུད་མེད་བླ་མ་སྐོར་ཞིག་ཀྱང་ཡོད། ཡིན་ནའང༌། གནའ་ནས་དེང་བར་
བླ་མ་མང་ཆེ་ཤོས་སྐྱེས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ངོས་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་ནི་གནའ་བོའ ་ི
བུད་མེད་ཀྱི་གནས་བབས་ཧ་ཅང་སྐྱོ་བ་དང་དོ་སྣང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མེད། བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ལས་བུད་མེད་གནས་
བབས་དང་ཁེ་དབང་ལ་དོ་སྣང་བྱས་མེད་པའང༌། རྒྱུ་རྐྱེན་སྐོར་ཞིག་འདས་པའི་དུས་ཀྱི་མི་རྣམས་ཀྱིས་དེའི་སྐོར་
ལ་བསམ་བློ་རྩ་བ་ནས་གཏོང་མྱོང་མེད་པས་ཡིན་ལ། ང་ཚོས་དེ་ནི་འོས་ཤིང་འཚམས་པ་ཞིག་ཏུ་འདོད་ཡོད་
པས་ཀྱང་ཡིན། འོ་ན། ནང་པས་ཕོ་མོའ ་ི དབྱེ་བ་དང་མཐོང་ཆུང༌། བུད་མེད་ཀྱི་ཁེ་དབང་དང་ནང་པའི་བུད་མེད་ཀྱི་
གནས་བབས་སོགས་ལ་ཡང་དག་པའི་ལངས་ཕྱོགས་ཤིག་བཟུང་ཡོད་ཅིང༌། གོང་ནས་བརྗོད་པ་ལྟར། སངས་
རྒྱ་རུང་གི་ཆ་ནས་ཕོ་མོར་དབྱེ་བ་མེད་པ་དང་ཚད་མཐོན་པོའ ་ི གཞན་ཕན་སྙིང་བརྗེ་བསྐྱེད་ནས་སངས་རྒྱས་
པའམ། གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་མངོན་མེད་ཀྱི་ནུས་པའི་སྒང་ནས་ཀྱང་དབྱེ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་བལྟས་
༡༨

བུད་མེད་ཀྱི་སྐད།

ན་བུད་མེད་ཚོས་དབང་ཆ་ཆ་ཚང་རང་གིས་འཛིན་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེ་ཞིང༌། རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་པའི་བཙན་
བྱོལ་བོད་གཞུང་ནས་ངོས་ཀྱིས་བཏོན་པའི་བུད་མེད་ཀྱི་ཁེ་དབང་ལོ་མང་རིང་དར་སྤེལ་བཏང་པ་ཡིན། སྒོས་སུ་
བཙུན་མ་རྣམས་ལ་ངེས་པར་དུ་བཙུན་པ་ནང་བཞིན་གྱི་སློབ་སྦྱོང་གི་འདུན་པ་དང་སྤོབས་པ་ཡོད་དགོས། བོད་
ནང་དུས་ཡུན་ཞིག་གི་རིང་ལ་བཙུན་མ་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་སྦྱོང་ཡག་པོ་གནང་ཡོད་མི་འདུག་ཅིང༌། བཤད་རྒྱུན་
ཞིག་ཡོད་པ་ནི་སྔར་བཙུན་མས་མཚན་ཉིད་རིག་པ་སྦྱངས་ནས་བཙུན་པར་རྩོད་པ་བརྒྱབ་ནས་བཙུན་པ་ཕམ་
པའི་དཔེར་བརྗོད་ཡང་མང་པོ་འདུག བྱས་ཙང་ཁྱེད་ཀྱིས་བསམ་བློ་ཐོངས་དང༌། ངོས་ཀྱིས་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་གི་
རིང་བུད་མེད་ལ་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ཐང་རག་པའི་ཆེད་དུ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཡོད་མོད། ཁོ་མོ་ཚོའི་རང་འགུལ་གྱིས་
ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་བྱེད་རྒྱུའང་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད།༽

     སྔོན་ཐོན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་གི་འཕེལ་རྒྱས་ལས་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང༌། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བུད་མེད་ལ་
བརྩི་བཀུར་དང་སྒོ་དབྱེ།
རང་དབང་སོགས་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་ལེགས་བཅོས་བྱས་པ་ལས་སྤྱི་ཚོགས་
ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་ཡར་ཐོན་ལ་བསྐུལ་འདེད་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་འདུག དཔེར་ན། རྒྱ་ནག་གི་བུད་མེད་རྩོམ་པ་པོ་
ལའོ་ཝུན་གྱིས་ཁོ་མོའ ་ི ཨ་རིའི་བུད་མེད་སྒྱུ་རྩལ་པ་དང་གླེང་མོལ་བྱས་པའི་ཟིན་ཐོ་ <<བུ་མོ་བཟང་པོ་ཞིག་
མི་འདུག>> ནང་གསལ་དོན། ལོ་རབས་དྲུག་ཅུ་ནས་བདུན་ཅུའི་ནང༌། ཨ་རིར་རང་དབང་དང་རང་སྐྱ་འཕེར་
བ་རག་སླད་སྐད་འབོད་རྒྱག་པའི་བུད་མེད་སྒྱུ་རྩལ་པ་སྐོར་ཞིག་བྱུང་ཡོད་ཅིང༌། ཁོ་མོ་ཚོས་དངོས་མྱོང་གཞིར་
བཞག་གིས་བུད་མེད་རྣམས་སྐྱེས་པ་ཚོའི་འཛད་རྫས་སུ་ཇི་ལྟར་གྱུར་བའི་སྐྱོ་གར་བརྗོད་ཡོད་པར་མ་ཟད། རྣམ་
དཔྱོད་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་པ་དང་མི་མངོན་པའི་ནུས་ཤུགས་རྡོལ་བ་ལས་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ལ་ལམ་ཁ་
ཞིག་ལག་སྙོབདང་འཚོལ་སྙེག་བྱེད་དགོས་བྱུང་ཡོད། སྐབས་དེར་ཁོ་མོ་ཚོས་ཐོག་མར་ཨ་རིའི་ཕོ་དབང་རིང་
ལུགས་པའི་ ༼ཨ་ཕ་ཆེ་བས་༽ ཡོད་ཚད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་ཀྱིན་པའི་མགོ་གནོན་ལས་ཐར་ཐབས་དང་
ཨ་རིའི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ལས་བུད་མེད་སློབ་གསོའ ་ི རྣམ་པའི་འཆིང་རྒྱ་གཏོར་ཐབས་ནས་འགོ་བརྩམས་
ཏེ། རང་སྐྱ་འཕེར་བའི་བུད་མེད་རྩོམ་པ་པོ་དང་བུད་མེད་བཀོད་ཇུས་མཁན། བུད་མེད་སྒྱུ་རྩལ་པ་མང་པོ་ཞིག་
རང་འགུལ་གྱིས་གཞི་གཅིག་ལ་འདུས་ནས་ཨ་རིའི་བུད་མེད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་གནས་བབས་དང་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་
སོགས་རྩོད་ལེན་བྱས་ཡོད་ཅིང༌། ཁོ་མོ་ཚོས་སྒྱུ་རྩལ་སོགས་མཚོན་ཐབས་སྣ་མང་སྤྱད་ནས་སྔར་ཨ་རིའི་སྐྱེས་
པ་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་སུ་བཀོད་པའི་ ༼ཕོ་མཆོག་མོ་དམན་༽ གྱི་ལྟ་གྲུབ་ལ་མགོ་རྟིང་སློག་ཐུབ་ཡོད་པ་དང༌། ཁོ་
མོ་ཚོས་བུད་མེད་ཀྱི་དགའ་མགུའམ་འཁྲིག་སྤྱོད་རང་འགུལ་དར་སྤེལ་གཏོང་པ་དང༌།བུད་མེད་ཀྱི་ཆ་དང་བུད་
མེད་རང་ཉིད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ནས་ཕུགས་འདུན་བརྒྱུད་དེ་ལག་ལེན་བྱེད་འོས་པར་འདོད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང༌། བུད་མེད་
ཀྱིས་རང་དབང་དང་འདྲ་མཉམ་རྩོད་ལེན་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་དེ་དང་ཁོ་མོ་ཚོར་སྐབས་ཤིག་སྤྱི་ཚོགས་སྒང་
༡༩

སྒྲོལ་མ་

སྡིག་དམོད་དང་འགྲེལ་ལོག ཐ་ན་བུད་མེད་ནང་ཁུལ་དུའང་སྲོལ་རྒྱུན་འདུ་ཤེས་ཀྱི་རྩ་བ་མཐུག་པ་རེ་འགས་རྒོལ་
གཏམ་སྤེལ་ཡོད་མོད། ཡིན་ནའང༌། དེས་བུ་མོའ ་ི ལུས་ཅན་མང་པོ་ཞིག་ལ་རང་དབང་གི་མཁའ་དབུགས་ལོངས་
སུ་སྤྱོད་པའི་བར་སྟོང་ཞིག་བསྐྲུན་ཐུབ་ཡོད། ཨ་རིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་བསྐུལ་འདེད་དང་དེང་སྐབས་ཨ་
རི་འཛམ་གླིང་གི་སྔོན་ཐོན་རྒྱལ་ཁབ་དང་བལྟོས་འཇོག་གིས་དམངས་གཙོ་དང་རང་དབང་གི་རྒྱལ་ཁམས་ཤིག་
ཏུ་བརྗོད་ཀྱིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཞིག་ཏུའང་གྱུར་ཡོད་པར་གདོན་མི་ཟ།

    ཡང་ཅིག་བཤད་ན། རྒྱ་ནག་ནང་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་དང་དགུ་བཅུའི་བསྒྱུར་བཅོས་སྒོ་དབྱེ་བརྒྱུད་ནས་
དམངས་གཙོའི་བསམ་བློའ ་ི རླབས་རྒྱུན་ཞིག་ནང་འདྲེན་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པའི་ཁར། སྐབས་དེར་སྨྱུག་ཐོགས་པ་རྒྱ་
ནག་ཏུ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་འགྲིམས་ཀྱིན་པ་དང་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་ལས་རིགས་སུའང་ ༼བུད་མེད་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་རིན་
ཐང་༽ བསྐྱར་གླེང་གི་ལས་འགུལ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ལངས་སོང༌། དཔེར་ན། ཀྲང་ཡུ་མོའུ་ལགས་ཀྱིས་འཁྲབ་ཁྲིད་
གནང་པའི་གློག་བརྙན་ <<ཁྲེ་རྒོད་དམར་པོ>> དང་ <<དོང་རྙིང >> གཙོས་སྙན་ངག་དང་གླུ་ཚིག་མང་
པོ་ཞིག་ཏུའང་བུད་མེད་བཅིངས་འགྲོལ་དང་རྟོགས་སད་བྱུང་དགོས་པའི་འབོད་སྐད་བརྗོད་གཞིར་བཟུང་ཡོད་
ཅིང༌། ཁེ་ལས་སྒང་རྗེས་སོར་དོན་དངོས་ཀྱི་བུད་མེད་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བ་སྐོར་ཞིག་སྟེ། བུད་མེད་དོ་དམ་པ་མང་
པོ་བྱུང་ཐུབ་ཡོད་པ་དང༌། ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་རིང་རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་བསྐུལ་འདེད་བཏང་དང་
གཏོང་བཞིན་པའི་སྒང་དུའང་བཤད་ཆོག་གི་ཡོད།

     ནམ་ཞིག་ལ་དམངས་གཙོ་དང་སྒོ་དབྱེ། སྔོན་ཐོན། ད་དུང་ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་
ཆོས་ཀྱིས་ཕྱུག་པའི་བོད་ཅིག་བསུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྒང་ནས་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའ ་ི དུས་སྐབས་
བོད་ཆེས་དར་རྒྱས་སུ་བྱུང་པའི་དུས་རིམ་ཞིག་ཏུ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང༌། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ནི་ཆེས་ཕུལ་བྱུང་
དང་རླབས་ཆེན་གྱི་བོད་ཀྱི་བཙན་པོའ ་ི གྲས་ཀྱི་གཅིག་རེད། ཁོ་བོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་པར་
སྤྲུལ་ནས་གངས་ལྗོངས་མི་དམངས་ལ་མགོན་སྐྱོབ་དང༌། གངས་ཅན་པར་སའི་གོ་ལའི་སྒང་ལ་རྒྱ་འཛུགས་ཐུབ་
ཡོད་པར་མ་ཟད།
བྱམས་བརྩེ་དང་རྣམ་དཔྱོད་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་གངས་ལྗོངས་དང་གངས་ལྗོངས་ཕྱི་རོལ་གྱི་
འཇིག་རྟེན་ནམ་ཡུལ་ལུང་མང་པོའང་འདུལ་ཡོད་པས། བོད་དུ་ཞི་དུལ་དཔལ་ཡོན་གྱི་ཤོག་ལྷེ་དང་པོ་ཕྱེ་ནས་ལོ་
རྒྱུས་སྒང་གི་མུན་ནག་ལ་བཞི་ཤད་བཀོད་ཐུབ་ཡོད་པ་དང༌། རང་སྤེལ་རང་དར་གྱི་ལམ་བུ་དེད་ནས་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་མ་ལག་འཐུས་སྒོ་ཇེ་ཚང་དང་རྒྱལ་ཁམས་བདེ་ཞིང་འབངས་མི་སྐྱིད་ལ་སྦྱར་ནས་འཛམ་གླིང་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་
གནའ་བོའ ་ི དཔལ་ཡོན་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་དང་དཔུང་བ་མཉམ་གཤིབས་ཀྱིས་མཐུན་ལམ་འཛུགས་ཐུབ་
ཡོད་ཅིང༌། ཁོང་གིས་ད་དུང་མིག་རྒྱང་ཆེས་རིང་བོའ ་ི ལམ་ནས་ཉེས་སྐྱོན་བསལ་ནས་ཞི་བའི་སྒང་ཕྱིར་ལོག་
༢༠

བུད་མེད་ཀྱི་སྐད།

བྱེད་པར་བསྐུལ་བའི་ནང་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་ཁྲིམས་སུ་གཏན་ལ་ཕབ་པས། དེ་ནས་བཟུང་གངས་ལྗོངས་མི་
དམངས་ལ་བྱམས་སྙིང་རྗེ་ལྡན་པ་དང་བཟོད་བསྲན་ཐུབ་པ། གཞུང་དྲང་བབས་ཆགས། གུ་ཡངས་ཆེ་བའི་བཟང་
སྤྱོད་གོམས་འགོ་ཚུགས་ཡོད་པ་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་བདེན་པའམ་དྲང་བདེན་རྟོགས་པའི་ཆེས་གཏིང་ཟབ་ཀྱི་
རྣམ་དཔྱོད་ཀྱང་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ཅིག་བཤད་ན། སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ནི་བུད་མེད་ལ་
གདེངས་འཇོག་གིས་བརྩི་འཇོག་གནང་མཁན་གྱི་བསམ་རྒྱ་ཆེ་བའི་བཙན་པོ་ཞིག་སྟེ། དེའི་སྟབས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་
ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བཙུན་མོ་གཉིས་ཀྱིས་ཤོག་ལྷེ་གསར་བ་རེ་བྲིས་པའམ། བལ་བཟའ་ཁྲི་བཙུན་དང་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་
གཉིས་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་མཛད་རྗེས་སྐོར་ཞིག་ཀྱང་འཇོག་ཐུབ་ཡོད་པ་ཡིན། གཞན་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་
སྐབས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་གྲུབ་མཐའི་ཐད་ལ་བྱས་རྗེས་ཆེན་པོ་བཞག་
ཡོད་པ་དང༌། རྒྱལ་ཡུམ་འབྲོ་བཟའ་ཁྲི་མ་ལོད་མཆོག་གིས་བཙན་པོ་ཁྲི་གཙུག་ལྡེ་བཙན་སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་སུ་
བོད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས་པས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྒང་གི་རྒྱལ་མོ་ཐོག་མར་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་ལ། མ་ཅིག་ལབ་སྒྲོན་
མཆོག་ནི་དེང་གི་བར་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཁྲོད་བྱུང་པའི་ཆེས་རླབས་ཆེན་གྱི་བུད་མེད་ཅིག་ཡིན་ཞིང༌། བོད་ཀྱི་
ལོ་རྒྱུས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ནང་བསྟན་ལོ་རྒྱུས་སྒང་དུའང་ཡ་མཚར་བའི་གསར་བཏོད་གནང་ཡོད་དེ། ཁོ་མོས་
ཨ་མའི་དྲུང་དུ་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་སྦྱངས་པ་ནས་རིམ་གྱིས་མཁས་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་དང་སྒོམ་ལ་གཞོལ་ནས་
རྟོགས་པར་མངའ་བརྙེས་ཤིང༌། ནང་བསྟན་ལམ་སྟོན་གྱི་སྙིང་པོར་བཟུང་ནས་དཔྱད་སྒོམ་གྱི་ལས་སུ་ཞུགས་ཏེ་
ཚེ་སྲོག་གི་མི་མངོན་པའི་ནུས་པ་དང་གསང་བ་བརྟོལ་བའི་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་ཤེས་རབ་ཆེན་
པོའམ། ༼ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ ་ི གཅོད་༽ གསར་བཏོད་གནང་པ་དང་སེམས་ཅན་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཐར་བའི་
ལམ་དུ་འགོད་པར་མཛད། ཁོ་མོའ ་ི སློབ་མ་རྣམས་ཨ་མདོ་དང་དབུས་གཙང༌། ཁམས་ཁུལ། བལ་བོ་སོགས་
སུ་ཁྱབ་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཐ་ན་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པ་དང་གྲུབ་ཆེན་མང་པོའང་དབང་དུ་བསྡུས་པར་མཛད་ཡོད་
པས།
ཁོ་མོས་མི་རྣམས་ལ་ཁོ་མོའ ་ི ལོ་རྒྱུས་དང་གཞན་གྱིས་ཚོད་དཔག་དཀའ་བའི་ཁོང་གི་རྟོགས་པའི་གོ་
འཕང༌། སེམས་ཁམས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན། རྩ་ཆེ་བའི་ཉམས་མྱོང་དང་བློ་སྒོ་འབྱེད་པའི་རིགས་ལམ་ལ་སོགས་བཞག་
ཡོད། ཁོ་མོ་ཚོའི་ཤུགས་རྐྱེན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དབུས་གཙང་གི་བུད་མེད་གནས་བབས་ཨ་མདོ་དང་ཁམས་ཀྱི་
བུད་མེད་གནས་བབས་ལས་ཅུང་ཟད་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་ཡོད་པར་སྣང༌།
      བུད་མེད་རྣམས་འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་གྲུ་དང་རྒྱལ་ཁབ་མི་འདྲ་བའི་སྲོལ་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་ནང་གཅིག་མཚུངས་
ཀྱི་ལས་དབང་མྱངས་ཡོད། དཔེར་ན། རྒྱ་གར་ནང་ཁྱོ་ག་གྲོངས་རྗེས་ཟླ་མོ་མཉམ་དུ་མེ་བསྲེག་གཏོང་པ་དང་གལ་
ཏེ་མེ་བསྲེག་མ་བཏང་ན་ཤི་བོའ ་ི འདུ་ཤེས་འཛིན་པའི་ཡུལ་སྲོལ་ཡོད་ཅིང༌། རྒྱ་ནག་ནང་སྔར་བུད་མེད་ཀྱི་རྐང་
བ་བསྡམས་པ་ཇི་ལྟར་ཆུང་ཚེ་དེ་ལྟར་མཛེས་མ་ཡིན་པར་མཐོང་གི་ཡོད་པས། བུད་མེད་རྣམས་མི་ཚེ་ཧྲིལ་བོར་
༢༡

སྒྲོལ་མ་

འགུལ་བསྐྱོད་སྟབས་བདེ་ཁྱོན་ནས་མེད་པ་བཟོས་ཡོད། རྒྱ་ནག་ནང་ཐོན་བཞིན་པའི་རུས་བརྐོས་ཡི་གེ་ནང་བུད་
མེད་མཚོན་པའི་ཡིག་འབྲུ་དེ་པུས་མོ་སར་བཙུགས་ཏེ་སྒུར་ནས་བསྡད་ཡོད་པའི་མིའི་གཟུགས་དབྱིབས་ཤིག་
རེད། དབྱིན་ཇིའི་ནང་སྔར་བུད་མེད་ཀྱི་རྐེད་པ་བསྡམས་པ་ཇི་ལྟར་ཕྲ་ན་དེ་ལྟར་མཛེས་མར་བལྟ་བ་དང༌།  ཨ་ཧུ་
རི་ཀར་དེང་ཡང་བུད་མེད་ཀྱི་མོ་མཚན་བཙེམས་ནས་བུ་ག་ཕྲ་མོ་གཅིག་ལས་ལྷག་ཏུ་བཅུག་མེད་པ་དང་རྐྱེན་
དེས་དྲག་སྐྱེད་མེད་པའི་ནད་རིགས་སྣ་ཚོགས་བསྐྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རབ་ལུང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ནང་
གཉེན་སྒྲིག་རྗེས་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་མི་ཚེ་གོས་ལྭ་ནག་པོའ ་ི ནང་བཏང་ཡོད། བོད་ཀྱི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ལུས་
སེམས་གཉིས་ཀའི་མནར་གཅོད་མྱོང་བཞིན་པ་སྟེ། ཨ་མདོར་ ༼གྲོ་ཕྱེ་ཇི་ལྟར་བརྫིས་ན་དེ་ལྟར་སྙི་བ་དང་བུད་
མེད་ལ་ཇི་ལྟར་རྡུང་ན་དེ་ལྟར་ཁ་ཉན་པ་རེད་༽ ཅེས་པའི་བཤད་རྒྱུན་དང༌། ཁམས་ཁུལ་དུ་ཟླ་མོ་གཡོག་མོ་ཞིག་
དང་མཚུངས་པར་ཁྱོ་གའི་ལྷན་དུ་ཁ་ལག་ཟ་མི་ཆོག་པ་དང༌། བུད་མེད་དཀྱིལ་དཀྲུང་དུ་བསྡད་ཚེ་སྤུན་ཟླར་དམོད་
མོ་བོར་གྱི་ཡོད་པར་བལྟ་བ་དང་ཐ་ན་བུད་མེད་རྣམས་སྐྱེས་པའི་གོང་ནས་འདུག་པའམ། སྐྱེས་པའི་ཅ་ལག་སྒང་
ལྡིང་བ། ཡང་ན་མགོ་བཀྲུས་པའི་ཆུ་དང་མགོ་ནས་ལྷུང་པའི་སྐྲ་ཤུད་ཀྱིས་ཀྱང་སྐྱེས་པ་ཚོར་གྲིབ་སྐྱོན་འབྱུང་པར་
བཤད་ཀྱི་ཡོད་པའི་ཁར། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་ཆེན་པོ་ཁ་ཤས་ནང་ཞུགས་ཆོག་གི་མི་འདུག དབུས་གཙང་
དུ་བུད་མེད་ལ་ཅུང་གུ་ཡངས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞིག་ཐོན་ཡོད་ནའང༌། ༼ཆུ་ཇི་ལྟར་ཆེ་ཡང་ཟམ་འོག་ཏུ་བགྲོད་དགོས་༽
ཞེས་པའི་བཤད་རྒྱུན་ཏན་ཏན་འདུག

       སྟོན་པ་ཤཀྱཱ་ཐུབ་པས་བུད་མེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་གསུངས་མྱོང་སྟེ། དཔེར་ན། ཕྲུ་གུ་བཙའ་བའི་
སྡུག་བསྔལ། ཟླ་མཚན་ཡོང་པའི་སྡུག་བསྔལ། བུད་མེད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐབས་ཟད་པའི་སྡུག་
བསྔལ་སོགས་བརྒྱད་ཡིན་པས། གནས་ལུགས་ཀྱི་སྒང་ནས་བཤད་ན། མི་རྣམས་ཀྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་ཕུང་
ལས་བསྐྱེད་པའི་མི་འདང་ས་འདི་དག་སླད་སྟབས་བདེ་བསྐྲུན་པ་དང་གཞོགས་འདེགས་བྱེད་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་
མོད། དེ་ལས་ལྡོག་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་མི་འདང་ས་འདི་དག་སྐྱེས་པ་མང་ཆེ་བས་སྐབས་གླགས་བཙལ་བའི་གོ་
སྐབས་ཤིག་ལ་བལྟ་བཞིན་པ་དང༌། བུད་མེད་སྐོར་ཞིག་ལ་ཕྲུ་གུ་གཉིས་གསུམ་ཞིག་བཙས་རྗེས་ཁྱོ་གས་སྙིང་རྗེ་
མེད་པར་གཡུག་ནས་འགྲོ་གི་ཡོད་ཅིང༌། བུད་མེད་འདི་དག་གིས་འཇིག་རྟེན་ཐོག་བུ་ཕྲུག་སྙོར་སྐྱོང་གི་ངལ་སྡུག་
དང་མི་ཡུལ་གྱི་མཐོང་ཆུང༌། བརྙས་བཅོས་ཅི་ཙམ་མྱོང་དགོས། དེ་ལས་ལྡོག་ནས་ཁྱོ་ག་རྣམས་ཀྱིས་བག་ཕེབས་
ངང་ལང་ཚོ་གཉིས་པའི་འཚོ་བར་རོལ་འགོ་ཚུགས་ཟིན་པ་རེད། ཡུགས་སའམ་ཁྱོ་ག་གྲོངས་ཟིན་པའི་བུད་མེད་
རྣམས་ཀྱིས་ཁྱོ་ག་གྲོངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཁེར་རྐྱང༌། དྭ་ཕྲུག་གཉོར་སྐྱོང་གི་དཀའ་སྡུག་བཅས་ཁུར་བཞིན་
ནའང༌། མི་རྣམས་ཀྱིས་བུད་མེད་འདི་དག་སྙིང་བརྗེ་བའི་ཡུལ་དུ་མི་བལྟ་བར་ཡུགས་ས་ཟླ་མོར་བསུ་མི་རུང་པ་
དང་ཁོ་མོ་ཚོའི་ལག་ནས་ཐོན་པའི་ཅ་ལག་ལའང་གྲིབ་སྐྱོན་འགོས་ཡོད་པར་བརྗོད་ཀྱིན་པས། རྒྱང་བཀྱེད་པ་དང་
༢༢

བུད་མེད་ཀྱི་སྐད།

བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་ཁོངས་སུ་འཇོག་གི་ཡོད་པར་བལྟ་སྐབས། གྲོངས་ཟིན་པའི་ཁྱོ་ག་རྣམས་ཧ་ལམ་ཁོ་མོ་ཚོས་
བསད་སོང་པ་མིན་ནམ་སྙམ་པའི་སྣང་ཚུལ་དབང་མེད་དུ་འབྱུང་ཡོང་པ་ཞིག་རེད།

འདིར་བུད་མེད་འཇིག་རྟེན་གྱི་འཚོ་བའི་ནང་གི་དོན་དངོས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་འགའ་
དྲངས་འདོད་པ་གཤམ་གསལ།
      བུད་མེད་སྐོར་ཞིག་ལ་ཁྱིམ་གཞིས་ནང་བརྩི་བཀུར་དང༌། ཁྱོ་ག་དང་བུ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁོ་མོར་བརྩི་
འཇོག་བྱེད་ཀྱིན་པའི་སྣང་ཚུལ་གཞན་ལ་འབྱུང་གི་ཡོད་ཅིང༌། ཁྱིམ་གཞིས་འདི་དག་མང་ཆེ་བའི་ཁྱོ་ག་ཕྱི་ལོགས་
སུ་སྒོར་མོ་བཙལ་བར་འཇོན་ཐང་ལྡན་པ་དང་ཟླ་མོས་ཁྱིམ་གཞིས་ནང་སྐྱིད་རྒྱག་ཀྱིན་པ་སྟེ། གསེར་དངུལ་གཡུ་
བྱུར་གྱིས་ལུས་པོའ ་ི སྒང་གཡོགས་པ་དང་གླ་བས་ནང་ལས་མཐའ་དག་དུས་ལྟར་འགྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པའི་ཁར། བུད་
མེད་འདི་དག་གིས་ནམ་རྒྱུན་རྣམ་པ་བཏོད་རྒྱུ་དང་དུས་ཚོད་ཕལ་ཆེ་བ་རང་དང་འདྲ་བའི་བུད་མེད་གཞན་པའི་
མཉམ་ཁ་བརྡས་བསྐྱལ་ནས་ཕན་ཚུན་བར་རང་བསྟོད་རང་ངོམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་བུད་མེད་
འདི་དག་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་འཚོ་བཞིན་པ་དང་ཅི་ཞིག་མཁོ་བ་ལྟར་རག་ཀྱིན་པར་མ་ཟད།
འདི་ནི་བོད་ཀྱི་སྲོལ་
རྒྱུན་འདུ་ཤེས་ནང་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་ཡིད་སྨོན་འཆོར་བཞིན་པའི་ ༼བསོད་ཆེན་མའི་༽ སྐོར་རེད། དོན་
ལ་ཁོ་མོ་ཚོས་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་ག་དུས་ཀྱང་སྐྱེས་པ་ཚོར་འགྲན་མི་ནུས་པའི་དོན་དངོས་ཤིག་བསྐྲུན་ཡོད་
ལ། ལྡོག་འདྲེན་ནམ་ཕྱིར་ལྡོག་གི་སེམས་ཁམས་ཤིག་ཉར་བཞིན་པའམ།   མིའི་མཐོང་ལམ་དུ་ཁོ་མོ་ཚོས་ཁྱོ་ག་
དང་ནང་མི་གཅུན་ཐུབ་ཀྱིན་པར་སྣང་གི་ཡོད་ནའང༌། བུད་མེད་འདི་དག་གི་སེམས་ཁམས་སྟོང་སེང་ངེར་ལྷག་
ཡོད་པ་དང་ཁོ་མོ་ཚོའི་སེམས་གཏིང་ནས་མི་སུ་ལས་ཀྱང་བུད་མེད་ལ་མཐོང་ཆུང་དང་སྐྱེས་པ་ཚོ་རྩ་ཆེན་ལ་
བརྩི་བཞིན་པ་དེ་ཡིན། འདི་ལྟར་སྐྲང་པ་དེ་རྒྱག་པར་བརྩི་བཞིན་མི་ཚེ་སྟོང་ཟད་ཀྱིས་བསྐྱལ་ཡོད་པ་དང་སྐབས་
འདིར་སྨྱུག་ཐོགས་པས་སྔར་གྱི་སྐུ་དྲག་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དྲན་ཡོང་ཞིང༌། ལུས་པོ་གོས་ཆེན་དང་གཡུ་
བྱུར་འོག་བཏུམས་ནས་འགུལ་ལྕོག་རྒྱག་དཀའ་བ་ནི། ༼རྒྱན་གོས་ཤིང་ལ་གཡོགས་པའི་ངོམས་སྟོན་༽ ཞིག་
དང་མཚུངས་པས།
དངོས་པོའ ་ི ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་བཟི་ཁའི་ཀློང་མི་ཚེའི་ནང་གི་ཆེས་འོད་སྣང་འཕྲོ་བའི་གསར་
བཏོད་ཀྱི་བདེ་བ་རག་པའི་གོ་སྐབས་དང༌། འདོད་ཆུང་དང་བློས་གཏོང་ཐུབ་པའི་ཚིམས་པ་སོགས་བརླག་ཟིན་
པ་རེད། གལ་ཏེ་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་ཚོད་ལྟ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། རང་ཉིད་ཇི་ལྟར་སྐྱེས་པར་བརྟེན་ཤེད་
ཆེ་ན། དེ་ལྟར་ནུས་མེད་དང་ཉམས་ཆུང༌། རང་རློམ་མེད་པར་འགྱུར་གྱི་ཡོད་ཅིང༌། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་དཀའ་
༢༣

སྒྲོལ་མ་

སྤྱད་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེ་ལྟར་རང་ཉིད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་དང་རྣམ་དཔྱོད་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། རྒྱུ་
མཚན་ནི་ལུས་སྟེང་གི་གསེར་དངུལ་གཡུ་བྱུར་མཐའ་དག་ལ་གསེར་དངུལ་རང་ངོས་ཀྱི་རིན་ཐང་ལྡན་གྱི་ཡོད་
པ་ལས་ག་དུས་ཀྱང་ཁྱོད་རང་ཉིད་དམ་བུད་མེད་ཀྱི་རིན་ཐང་དངོས་མངོན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པས་ཡིན། ད་དུང་སྡུག་
བསྔལ་ལ་འབྱར་བའི་རིགས་ཤིག་ཡོད་པ་ནི། བུད་མེད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱོ་ག་ཚེ་སྲོག་གི་བདེ་བ་ཉག་གཅིག་ཏུ་
བལྟ་བཞིན་པས། འདི་ནི་ངོ་བོ་འགྱུར་བའི་བརྩེ་བ་ཞིག་དང་ཆགས་སེམས་ཤིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཁོ་མོ་ཚོ་སྨྱོས་
པ་ནང་བཞིན་རང་ཉིད་ཀྱི་རེ་བ་དང་བདེ་བ། བདེ་སྐྱིད་ཆ་ཚང་ཁྱོ་གའི་མགུལ་དུ་བཏགས་ཡོད་པ་དང༌། དུས་ཚོད་
ཉེར་བཞིའི་ནང་ཁྱོ་གས་ཅི་བྱས་འོངས་བསམ་པའི་སེམས་ཁུར་དང་དོགས་པ། བློ་བདེ་ཐབས་བྲལ་བ་དང་སྡུག་
བསྔལ་བཅས་ཀྱིས་མནན་ཡོད་པའི་ཁར། སྡུག་ནས་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བ་དང་མཚམས་འཇོག་དཀའ་བར་གྱུར་ནས་
ཟི་རི་ཟི་རིའི་ངང་སེམས་ཁམས་མ་བདེ་བའི་རང་མདོག་ཕྱི་ལ་མངོན་གྱི་ཡོད་པས། སྐབས་འདིར་དངོས་གནས་
ཁྱོ་གར་མཚོན་ན་ཁུར་བོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང༌། དེ་མཚུངས་སུ་ཁྱོ་གའི་སེམས་ནང་ངང་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་
སྐྱུག་བྲོ་བ་དང་ཁ་བྲལ་འདུན་འཁོར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང༌། བུད་མེད་ཀྱི་ཆགས་སེམས་ཐལ་ཆེ་བའི་
སྒང་སླེབས་ཟིན་པ་དང་གལ་ཏེ་ཁྱོ་ག་དང་མཉམ་དུ་མི་ཚེ་འཁྱོལ་མི་ཐུབ་ན་ཁོ་བོ་འཇིག་རྟེན་འདིའི་སྒང་ནས་མེད་
བརླག་ཏུ་འགྲོ་བའམ། ཤི་སོང་ན་དགའ་སྙམ་ཡོང་སྐབས། འདི་ནི་བརྩེ་བའི་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་བརྒལ་ནས་ལྡོག་
ལམ་དུ་བསྐྱོད་ཀྱིན་པས། ཧ་ཅང་སྐྱི་གཡའ་བའི་གནས་སུ་སླེབས་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་བས། བུད་མེད་ཅིག་གིས་རང་
ཉིད་ཀྱི་ཡོད་ཚད་གཉེན་སྒྲིག་པའམ་ཁྲུང་ས་བསྐྱོན་རྗེས་ཀྱི་ཁྱོ་གའི་སྒང་ལ་བཅོལ་བ་ཡིན་ན། ཉེན་ཁ་ཞིག་དང་
ཆག་སྒོ་ཞིག་ཏུ་ཏན་ཏན་གྱུར་ཡོད་པས། ཁྱོད་ཀྱིས་བསམ་ཤེས་ངང་རང་ཉིད་ཀྱི་སེམས་ཁམས་ལ་ཚོད་འཛིན་
ནམ། བསམ་བློའ ་ི ནུས་ཤུགས་ཁ་གཏོར་ནས་དོན་སྙིང་ཡོད་པ་དང་ལས་འདོད་པ་ཞིག་གི་སྒང་འཁོར་ཏེ། ཐབས་
བརྒྱ་ཇུས་སྟོང་གིས་སེམས་ཁམས་སྐྱིད་པོ་ཡོང་ཐབས་སམ།
སེམས་ཁམས་སྙོམས་སྒྲིག་དང་སྒོ་དབྱེ་བྱས་
ཚེ། ད་གཟོད་བུད་མེད་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ག་དུས་ཀྱང་རང་ཉིད་ཀྱི་ལག་ཏུ་ཡོད་ཅིང༌། ཁྱོ་ག་ཅི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ནའང་
འདྲ། ཁོ་བོས་ཁོར་ཡུག་གི་ཟུར་གཅིག་ལས་ཟིན་གྱི་མེད་པས། བུད་མེད་ཀྱི་ལས་དབང་ཆ་ཚང་ལ་ནམ་ཡང་
དབང་བསྒྱུར་བྱེད་ཐབས་བྲལ་ཡོད། ད་དུང་སྐོར་ཞིག་ལུས་ཕུང་ལས་བསྐྱེད་པའི་འདྲ་མཉམ་མ་ཡིན་པ་ནི། བུད་
མེད་ལ་སྦྲུམ་ཆགས་པའི་གོ་རིམ་སྟེ།བུད་མེད་སྐོར་ཞིག་ལ་སྦྲུམ་མ་ཆགས་པའི་ཡར་སྔོན་རང་སྐྱ་འཕེར་བའི་ལྟ་
བ་ཡོད་ནའང༌། སྦྲུམ་ཆགས་རྗེས། སྐྱེས་པས་ཕྲུ་གུའི་མ་འོངས་པའི་མདུན་ལམ་དང་ནང་ཚང་སོགས་སྔོན་འགྲོའ ་ི
ཆ་རྐྱེན་དུ་བཞག་དུས། བུད་མེད་རྣམས་ཕྱིར་བཤོལ་གྱིས་སྐྱེས་པའི་ཁར་ཉན་གྱི་ཡོད་ཅིང༌། དེ་ལས་ཀྱང་ཡ་ང་
བ་ཞིག་ལ་བུད་མེད་ཚོར་སྦྲུམ་ཆགས་སྐབས། ཁྱོ་གར་ཕྱི་ལོགས་སུ་དགའ་བོ་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་ཁོ་མོ་ཚོར་ཁ་
ཡ་མི་བྱེད་པའི་བར་སྐབས་དེར་སྦྲུམ་མའི་སེམས་པ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཟིར་བ་དང་ཡི་ཐང་ཆད་པ། འཇིགས་
༢༤

བུད་མེད་ཀྱི་སྐད།

དངངས་ཀྱིས་བྱེད་ཐབས་བྲལ་བའི་གནས་སྟངས་སྒང་གནས་དགོས་པས། འདི་ནི་མ་འོངས་པའི་ཕྲུ་གུའི་ལུས་
ཕུང་ལ་བདེ་ཐང་མི་ཡོང་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཞིག་ཡིན། དུས་སྐབས་འདིར་འཁེལ་བའི་ཁྱོ་ག་ཚོས་རྟག་ཏུ་བུད་
མེད་ལ་སྙིང་བརྗེ་བསྒོམ་པར་སྨྱུག་ཐོགས་པས་ནམ་རྒྱུན་གསོལ་བ་འདེབས་ཀྱི་ཡོད།

     ཕྲུ་གུ་བཙས་པ་ནས་ཨ་མ་དང་ཕྲུ་གུའི་བར་ཚེ་སྲོག་གཉིས་ལུས་ཕུང་གཅིག་ནས་གྱེས་ཏེ་སེམས་པ་གཉིས་
གཞི་གཅིག་ཏུ་སྦྲེལ་ཡོད་པས། བུད་མེད་ཀྱིས་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀ་ཕྲུ་གུའི་སྒང་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་དང༌། ཡང་
ཅིག་བཤད་ན། ཕྲུ་གུ་བཙའ་བར་གདམ་ག་གྲུབ་རྗེས། འདི་ནི་གནམ་འོག་གི་ཕ་མས་ངེས་པར་དུ་བསྒྲུབ་དགོས་
པའི་འོས་འགན་ཉག་གཅིག་ཀྱང་ཡིན། སྤྱིར་བུད་མེད་ཅིག་གིས་ཁྱོ་ག་དང་བུ་ཕྲུག་གི་སླད་དུ་ནང་ཚང་ལ་ངལ་
རྩོལ་ཞབས་འདེགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང༌། རང་ཉིད་ཀྱི་ལང་ཚོ་ཇི་ལྟར་ཡལ་བའང་ཤེས་ཀྱི་མེད་པས། བློ་རྩེ་གཉིས་
སུ་གྱེས་མེད་པ་མཚོན་བཞིན་པ་དང་རང་ཉིད་ཀྱི་སེམས་པ་ཁྱོ་གར་སྤྲད་ཟིན་པར་དོ་སྣང་མ་བྱུང་པ་ཞིག་ཀྱང་
རེད། ཡིན་ནའང༌། བརྣབ་སེམས་ཀྱིས་བཟི་བའི་ཁྱོ་ག་ཚོས་ཁོ་མོ་ཚོའི་བྱེད་བབ་དུས་རབས་ཀྱི་རྗེས་ཆོད་ཀྱི་
མེད་པར་བསྙད་ནས་ཁྱིམ་ནང་འཇོག་པ་དང༌། ཁོ་ཚོས་ཕྱི་ལོགས་སུ་གཞོན་ནུ་མ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་དུས་ཚོད་
སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་པའི་ཁར། ཕྱིར་ནང་ལ་ལོག་རྗེས་གང་ལའང་སྣང་བ་མི་འགྲོ་བའི་བཟོ་ལྟ་བཏོད་པ་དང་ཇེ་ཐུ་ཇེ་སྡུག་
ལ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་ཅི་ཞིག་བྱེད་དགོས་སམ། བཟའ་ཚང་ཁ་བྲལ་ལམ། བུ་ཕྲུག་གི་ཆེད་དུ་སེམས་
ཀྱིས་མི་བཟོད་པར་མནར་གཅོད་མྱངས་ནས་སྡུག་བསྲན་བྱས་ཏེ་ཐ་ན་གཅར་རྡུང་ཡང་འཁུར་རྒྱུ་ཡིན། བུད་མེད་
ཚོར་ལ་རྒྱ་དང་རང་བརྩིའི་བསམ་པ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་དམ། ཆེས་ཡི་མུག་པ་ནི་སྐྱེས་པ་སྐོར་ཞིག་གིས་བཟའ་
ཟླར་གཅར་རྡུང་གིས་བསྟུན་མཁས་བྱེད་དུ་འཇུག་གི་ཡོད་པ་དང༌།གླེང་མོལ་བརྒྱུད་ནས་སྨྱུག་ཐོགས་པས་ཤེས་
རྟོགས་བྱུང་པའི་ནང་ཁྱོ་ག་ཞིག་གིས་བཟའ་འཁོན་གྱི་སྐབས་སུ་མཐོ་གནོན་ཁྲོ་ཟངས་བླངས་ནས་ཟླ་མོའ ་ི སྒང་
ལ་གཡུགས་པ་དང༌། ཡང་ཁྱོ་ག་གཞན་ཞིག་གིས་ཆུ་འཁོལ་ཇ་དེམ་གང་གིས་ཟླ་མོའ ་ི མགོ་ལ་བཞུས་པ། ཁྱོ་ག་
སྐོར་ཞིག་གིས་བཟའ་ཟླར་གཅར་རྡུང་གིས་རྐང་ལག་བཅགས་པ་དང་སྨན་ཁང་ལ་སྐྱེལ་དགོས་པ་སོགས་བྱུང་
མྱོང་པར་མ་ཟད། གཅར་རྡུང་གིས་ཚེ་སྲོག་འཕྲོག་པ་དང་ལུས་པོའ ་ི སྒང་ལ་རྨ་ཁ་བཟོས་པ་སོགས་བརྗོད་ལས་
འདས་པ་ཞིག་དང་གཅར་རྡུང་བྱེད་རྐྱེན་ ༼ཁོ་མོས་ཁ་ཉན་གྱི་མི་འདུག་༽ དང་ ༼ཁོ་མོས་རང་འདོད་ལྟར་བྱེད་
ཀྱི་འདུག༽ ༼ནང་ཚང་གཞན་ལས་ཕྱིར་ལོག་པ་འཕྱིས་དྲགས་པ་༽ ཅེས་པ་ལས་མེད་པས། ཁོང་ཚོས་ཅིའི་
ཕྱིར་སྙིང་རྗེ་བྲལ་བའི་བྱེད་ཐབས་ཀྱིས་མི་ཚེ་སྐྱེལ་རོགས་སུ་གྱུར་བའི་བུད་མེད་གཉོམ་ཆུང་ཞིག་ལ་འདི་ལྟ་བུའི་
རྡུང་རྡེག་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། སྐྱེས་པ་སུ་ཞིག་རང་ཉིད་ཀྱི་དགྲ་བོར་འཕྲད་སྐབས་དཔའ་ངར་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་
ཡོད་པ་སྨྱུག་ཐོགས་པས་མཐོང་མྱོང་མེད་ལ། ལྷག་པར་དུ་བཟའ་ཟླར་གཅར་རྡུང་གཏོང་མཁན་གྱི་སྐྱེས་པ་དེ་ཚོ་
ཕྱི་ལོགས་སུ་རྒྱ་ཡ་ཞིག་ལ་འཕྲད་སྐབས་ཝ་རྔ་མ་ཤད་ལེ་རང་ཁྱིམ་དུ་ལོག་ཡོང་གི་ཡོད་ཅིང༌། ཉིན་ཞག་དུ་མར་
ངུས་ཀྱང་བུད་མེད་ཀྱི་མིག་ཆུ་རྫོགས་ཡ་མེད།
༢༥

སྒྲོལ་མ་

    བུད་མེད་སྐོར་ཞིག་གིས་སྙིང་རླུང་ལངས་པའམ་ཕྲག་དོག་ཁོ་ནས་ཁྱོ་ག་དང་བུད་མེད་གཞན་གྱི་འགྲོ་འོངས་
ལ་བཀག་འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མོད། དོན་ཐོག་ཏུ་གཅིག་ཀྱང་འཁེལ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པར་རང་ཉིད་ཀྱི་ནུས་མེད་དེ་
བསྐྱར་དུ་ཚུར་ལ་མངོན་བཞིན་པ་རང་ལས་མ་འདས་པའི་ཁར། མ་བསམ་ས་ནས་རང་ཉིད་ཁྱོ་གའི་གཟི་བརྗིད་
ཁྲོད་ཡལ་དུ་བཅུག་ཟིན་པ་རང་ཡིན། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་<<སྤྱོད་འཇུག>> གསུང་སྐབས་ཀྱང་ ༼ཞེན་
ཆགས་དབང་གིས་རྩ་ཆེན་པོར་བསམ་དྲགས་ནས་གཞན་གྱི་ཟུར་མིག་མང་ཙམ་ཡང་བལྟ་མི་ཆོག་པར་ཞེད་སྣང་
ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།༽ ཐོག་མར་ཁྱོད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ལ་མཐོང་ཆུང་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་རིན་ཐང་ལ་རྡོག་རོལ་བཏང་
པ་ཞིག་ལས་ཁྱོ་གས་བུད་མེད་གཞན་སུའང་ཁྱོད་ལས་ལེགས་པའི་མཐོང་སྣང་བྱུང་ཡོད་པས། ཁྱོ་གའི་མིག་ལམ་
དུ་བུད་མེད་གཞན་དང་མཐོ་དམའ་རྩོད་པ་ལས་སེམས་ལྷོད་ལ་ཕབ་ནས་ཡང་བསྐྱར་རང་ཉིད་ཀྱི་རིན་ཐང་ལ་
བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་པ་སྟེ། རང་གིས་རང་ལ་བརྩི་བཀུར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཡིན།

      གཞན་གྱི་བཟའ་ཟླར་གྱུར་བའི་མཛེས་མ་སྐོར་ཞིག་གིས་ཀྱང་སྤྱན་ཆབ་གཏོར་བཞིན་སྨྱུག་ཐོགས་པར་ཁོ་
མོ་ཚོའི་སྡུག་བསྔལ་གསུངས་པར་གཞིགས་ན། ཁོ་མོ་ཚོ་དངོས་གནས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཟླ་མོ་ཡག་པོ་དང་ཨ་མ་
བཟང་པོ་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་དང༌། ཁྱོ་ག་དང་བུ་ཕྲུག་གི་ཆེད་དུ་བརྩེ་བ་དང་ལང་ཚོ། ངལ་རྩོལ་སོགས་ཕུལ་ཐུབ་
ཡོད་པའི་ཁར། ཁྱོ་གས་ཅི་བཤད་དང་ལེན་ཡང་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་ནའང༌། ཁྱོ་གས་ད་དུང་ཕྱི་ལོགས་སུ་དགའ་བོ་
བཙལ་གྱི་ཡོད་པས། ཁོ་མོས་ངས་ཕུལ་ཟིན་པའི་འབྲས་བུ་འདི་འདྲ་ཞིག་དང་ཁྱོ་གའི་མཐོང་ལམ་དུ་ཡིད་དབང་
འཕྲོག་ཤུགས་འདི་ཙམ་ཡང་མེད་པར་གྱུར་བ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེས་སྡུག་བསྔལ་བརྗོད་ཡོང་སྐབས། ༼རེད་ཡ།
ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་ཐུབ་གནང་འདུག་༽ ཅེས་སེམས་གསོ་བྱེད་པ་ཙམ་ལས་ང་ལ་་བྱ་ཐབས་བྲལ་སོང༌། སྔར་མཛེས་
མ་ཡིན་པའི་རྒྱུད་གཙང་དང་ལ་རྒྱར་ཕོག་པའི་སྡུག་ཡུས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་བསམ་བློའང་འཁོར་
ཡོང་པ་ཞིག་རེད།
       ཅིའི་ཕྱིར་ཡིད་དབང་འཕྲོག་ཤུགས་མེད་སོང་པ་ཡིན་ནམ། འདི་བསམ་བློ་གཏིང་ཟབ་ཀྱིས་གཏོང་དགོས་
པའི་གནད་དོན་ཞིག་སྟེ། ༼ཡིད་དབང་འཕྲོག་ཤུགས་༽ ཞེས་པའི་མིང་ཚིག་འདི་ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་ལ་འོད་སྣང་འཕྲོ་
ཞིང༌། ཐེངས་བརྒྱར་བལྟས་ཀྱང་སུན་བསམ་མི་འཁོར་བའི་གསར་སྣང་དང་རྙིང་མེད་ཀྱི་ཡུན་རིང་རང་བཞིན་
ལྡན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས།གང་ཞིག་ནས་བཙལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ།
བལྟས་ཚོད་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་གཟུགས་པོའ ་ི
མཛེས་སྡུག་ཁོ་ནས་ནུས་པ་ཐོན་གྱི་མེད་པར་ད་དུང་མདོག་མེད་དུ་འགྱུར་བཞིན་པ་དང༌། ཁྱོད་ལ་འོད་སྣང་འཕྲོ་
བའི་ནུས་པའི་འབྱུང་ཁུངས་ཉུང་དྲགས་པས་ཡིན་ནམ། ཁྱོད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་བརྩེ་བ་སྨྱོས་པ་ལྟར་ཁྱོ་ག་དང་
བུ་ཕྲུག་ལ་བགོ་འགྲེམས་བྱས་དྲགས་པ་ཨེ་ཡིན། དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་བསམ་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱེད་ངང་བརྩེ་བ་མི་མང་
༢༦

བུད་མེད་ཀྱི་སྐད།

པོ་ཞིག་ལ་སྤྲོད་པར་ཚོད་ལྟ་བྱེད་འོས་ཏེ། རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱོ་ག་དང་བུ་ཕྲུག་ལ་དགའ་བ་ནང་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་ལ་
དགའ་བ་དང་འཛམ་གླིང་ལ་དགའ་བ། སེམས་ཅན་མཐའ་དག་ལ་དགའ་འོས་པར་བསམ་བློ་འཁོར་ཐུབ་ན། འདི་
ནི་ངས་ཆོས་ཟབ་མོ་ཞིག་སྟོན་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པར་སྙིང་བརྗེ་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའི་བུད་མེད་གཉོམ་ཆུང་ཚོས་སྡུག་
ཡུས་ཉུང་དུ་གཏོང་བ་དང་རང་ཉིད་ཀྱི་རིན་ཐང་མངོན་འགྱུར་བྱེད་པའི་ལམ་ཁ་ཉག་གཅིག་ཏུ་མཐོང་ནས་བཤད་
ཀྱི་ཡོད། མདོར་ན། ཆོ་མེད་པའི་འཚོ་བར་བསྒྱུར་བཀོད་ཀྱིས་རང་ཉིད་འཐུས་སྒོ་ཇེ་ཚང་དང༌། གྲོགས་པོ་མང་
བསྒྲིགས་དང་གང་ཐུབ་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་འཚོ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ད་གཟོད་ཁྱོད་
རང་གི་ཁྱོ་གས་སླར་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིད་དབང་འཕྲོག་ཤུགས་མཐོང་ཡོང་སྲིད་པའི་ཁར། སྔར་ལས་ཁྱོད་ལ་དགའ་
བ་དང་བརྩི་བཀུར་ཡང་ཐོབ་ངེས་ཡིན། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། ཁྱོ་ག་བུད་མེད་གཞན་པའི་རྗེས་སུ་
རྒྱུགས་སོང་བ་ཡིན་ནའང༌། ཁྱོད་ལ་རེ་ཐག་ཆད་ནས་རང་སྲོག་གཅོད་བསམ་པའི་ཐལ་ཆ་བྱུང་གི་མ་རེད། རྒྱུ་
མཚན་ནི་ཁྱོད་ལ་བརྩེ་བའམ་དགའ་བ་མང་པོ་ཞིག་གི་རྒྱབ་བསྐྱོར་རག་གི་ཡོད་པས་ཡིན།

    བཟའ་ཚང་གི་འབྲེལ་ལམ་མང་ཆེ་ཤོས་ཁྲོད་དུ་སྐྱེས་པས་དངུལ་ལམ་སྒོར་མོ་དང་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་སྒང་ནས་བུད་
མེད་ཚོར་རང་དབང་སྤྲད་ཀྱི་ཡོད་ནའང༌། བསམ་བློའ ་ི སྒང་ནས་སྐྱེས་པར་བརྒྱ་ཆའི་བརྒྱ་ཐམ་པ་བསྟུན་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་ཡིན་དུས། བུད་མེད་ཚོས་འབྲེལ་ལམ་འདི་གདམ་ག་མི་བྱེད་ག་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད། དེ་བས། བུད་
མེད་མང་ཆེ་བས་དགའ་བོ་བསྒྲིགས་རྗེས་སམ་ཆང་ས་བསྐྱོན་རྗེས་ཁྱོ་གའི་བསམ་བློར་མཐུན་སླད་སྔར་གྱི་
གྲོགས་པོ་ཚོ་དང་བར་ཐག་ཇེ་རིང་ལ་གཏོང་བཞིན་པ་དང༌། རང་ཉིད་ཀྱི་དགའ་ཕྱོགས་དང་གཤིས་ཀར་འགྱུར་བ་
གཏོང་གི་ཡོད་ཅིང༌། དེ་ལྟར་རིམ་གྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་བརླག་གི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ནི་གནད་འགག་ཅིག་
སྟེ། ཐོག་མའི་ངོ་ཤེས་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་པའི་གོ་རིམ་ནང་བུད་མེད་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྒེར་ཚུགས་
སམ་རང་རྐྱ་འཕེར་བའི་གཤིས་སྤྱོད་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བར་མ་ཟད། དེ་ལྟར་ལམ་སེང་སྐྱེས་
པའི་ཞབས་འབྲིང་དུ་འགྱུར་བར་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ཆེད་ལས་བུད་མེད་དག་ལ་མཚོན་ནའང༌། ཆང་
ས་བསྐྱོན་རྗེས་ཁྱོ་གས་ཁོ་མོ་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་སྒང་གི་འགྲོ་འོངས་ཀྱི་ས་ཁྱོན་ཆུང་དུ་གཏོང་བཞིན་པ་དང༌། སྒོས་
སུ་ལས་དོན་སྟེང་སེམས་ཤུགས་ཆེ་བའི་བུད་མེད་ཚོར་གནོན་ཤུགས་ཡོང་གི་ཡོད་ལ།ཁྱོ་གས་ག་ལེར་ཁྱོད་ཀྱི་
ལས་དོན་དང་རང་དབང་སྒང་ཐེ་གཏོགས་བྱེད་པ་དང་འདྲི་རྒྱུ་ཇེ་མང་ལ་འགྲོ་བའི་ཁར། ཁྱོད་ཀྱི་འཚོ་བ་དང་ལས་
དོན་གཉིས་ཀར་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་སྙམ་གྱིས་ཁོ་བོས་ཁྱེད་རང་ཁ་ཕྱེས་ཟིན་པའི་ཉིན་ཐོའ ་ི འབྲི་དེབ་ཅིག་མིག་ཁར་
དཔྱངས་པ་ནང་བཞིན་ཁྱོད་རང་ཤེས་སྙམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང༌། ཁོ་རང་གི་ཡོད་ཚད་དེ། ལས་དོན་དང་ཕྱི་ལོགས་
ཀྱི་འགྲོ་འོངས་མཐའ་དག་རང་དབང་གི་གནམ་འོག་ཅིག་ཏུ་གང་དགར་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།སྐབས་
འདིར་བུད་མེད་ཚོ་ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སྟོང་གིས་ཁྱོ་དབང་རིང་ལུགས་པའི་བཙིར་གནོན་འོག་ཐར་ཐབས་བྱེད་མ་
༢༧

སྒྲོལ་མ་

ཐུབ་པ་ཡིན་ན།ཁྱོ་ག་ཚོ་དངོས་གནས་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་བདག་པོར་གྱུར་ཡོད་པས། ལོ་མཐུད་ཟླ་བརྩེགས་
ཀྱིས་ཆེད་ལས་བུད་མེད་རྣམས་ཁྱིམ་ཚང་ངམ་ནང་ཚང་བུད་མེད་ངོ་མར་གྱུར་ཡོད་པ་དང༌། ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་ལས་
དོན་མཐའ་དག་ལ་ཁྲལ་སེལ་ཙམ་ལས་དོ་སྣང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ཅིང༌། ལས་དོན་སྒང་གསར་བཏོད་དང་རིག་
སྟོབས་གཉིས་ཀ་དར་སྤེལ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁོ་མོ་ཚོའི་རིག་སྟོབས་ཁྱོ་ག་ཚོས་དམར་
གསོད་བཏང་ཟིན་པས་ཡིན། བསམ་བློ་ཞིག་ཐོངས་དང༌། བུད་མེད་ཅིག་སྐྱེས་པ་ཞིག་ནང་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་སྒང་
རྐང་པ་ཚུགས་དགོས་ན། ལྟ་གྲུབ་ག་ཚོད་ཅིག་ལ་ཐོལ་བརྒལ་བྱེད་ཐུབ་དགོས་པ་དང༌། དཀའ་ལས་ཀྱི་རིན་དོད་
ག་ཚོད་ཅིག་འབུལ་དགོས་སམ། བུད་མེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ལ་ཅིས་ཀྱང་འཕྱ་སྨོད་མ་གནང་རོགས།     མུ་འགོད།
འོད་དཀར་དྲ་ཚིགས་ལས།

༢༨

ངའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཡོངས་ལ་ཕུལ་བའི་ཡོངས་གྲགས་ཞུ་ཡིག
རྩོམ་པ་པོ་རོ་སུ་ཐང་།

བོད་སྒྱུར་གནང་མཁན་མཚོ་སྒོ་འཇམ་དབྱངས།
(RoceTang) ཁོ་མོ་ནི་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་གྱི་རྒྱ་རིགས་ཤིག་ཡིན་ལ། ཕྱི་ལོ ༡༩༨༩
ལོའ ་ི གནམ་བདེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་དོན་རྐྱེན་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མྱོང་མཁན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་གཙོ་གྲས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་
ཟད་གསར་འགོད་པ་དང་བོད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ཐོག་ལ་ཡུན་རིང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ད་ལམ་ཁོ་
མོས་ངའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཡོངས་ལ་ཕུལ་བའི་ཡོངས་གྲགས་ཞུ་ཡིག་ཞེས་པ་འདི་བོད་སྒྱུར་བྱེད་དགོས་པའི་
རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་འདིར་བོད་བསྒྱུར་ཞུས་ཡོད།།
བརྩེ་བའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཡོངས་དང་རྒྱ་རིགས། ཡུ་གུར་མི་རིགས། སོག་རིགས། ནང་པ། ཡེ་ཤུ་
བ། ཁ་ཆེ་བ། ཕྷ་ལུན་གྷོང་ (Falun Gong) དད་ལྡན་པ། ཆོས་དད་མེད་མཁན་རྣམ་པ། ང་ཚོ་ཚང་མ་རྒྱ་
༢༩

སྒྲོལ་མ་

ནག་དམར་ཤོག་སྲིད་གཞུང་གི་དཔོན་ངན་གྱིས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་གདུག་རྩུབ་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་
མཁན་གཅིག་པ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མའི་འབད་བརྩོན་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་ཏེ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུ་ནི་ཧ་
ཅང་གི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོས་གཅིག་སྒྲིལ་བྱས་ན་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་རྒྱུ་དང་། ཞེན་ཁོག་བྱས་
ན་ཕམ་རྒྱུ་རེད། རང་བཙན་ནམ་ཡང་ན་དབུ་མའི་ལམ་གང་ཡིན་ཡང་མཐར་བོད་རིགས་དང་རྒྱ་རིགས་མི་མང་
མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས། རྒྱ་རིགས་མང་པོ་ཞིག་གིས་རང་བཙན་དང་དབུ་མའི་ལམ་དབར་གྱི་ཁྱད་པར་
ཤེས་ཀྱི་མེད་པ་དང་། འགའ་ཞིག་གིས་བོད་ཀྱི་བདེན་པའི་འཐབ་རྩོད་སྐོར་ཏོག་ཙམ་ཤེས་ཀྱང་ཁོང་ཚོའི་མཐོང་
སྣང་ལ་རང་བཙན་ནི་རྒྱ་རིགས་ཕྱིར་འབུད་བྱེད་པ་མ་ཟད་བོད་ནང་དུ་སྡོད་མཁན་གྱི་རྒྱ་རིགས་རྣམས་ལ་ཕོག་
ཐུག་བཟོ་གི་རེད་སྙམ་གྱི་ཡོད། ཟླ་ཤས་སྔོན་ངས་རང་བཙན་དང་དབུ་མའི་ལམ་དབར་གྱི་མི་མཐུན་པའི་སྐོར་
ཤེས་སོང་ལ། ངས་ད་དུང་འདིའི་ཕྱོགས་སུ་བསམ་བློ་གཏོང་བའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཆབས་ཅིག་བོད་
ཀྱི་རྩ་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱ་རིགས་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་ལ། འགའ་ཞིག་གིས་བོད་མི་རྣམས་སོ་སོའ ་ི
ལུང་པ་ཚུར་ལེན་དགོས་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའི་ཆར་དེ་འདྲའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ནི་ཉུང་ཉུང་རེད། གང་
ཡིན་ཟེར་ན་རྒྱ་རིགས་མང་ཆེ་བས་བོད་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་གང་འབྱུང་མིན་ཐད་དེ་ཙམ་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཉིན་ཤས་
སྔོན་ངས་རྒྱ་ནག་ཤར་ཕྱོགས་འབྱོར་ལྡན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་སུ་ཀྲུ་འུ་ (Suzhou) ནང་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་
དང་མཐོ་རིམ་སློབ་མའི་སྐོར་ལ་རྩོམ་ཐུང་ཞིག་བྲིས་པ་ཡིན་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོ་ནས་བཟུང་བོད་མི་རྣམས་རང་
ཡུལ་དོར་ཏེ་གཞན་ཡུལ་ལ་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཕྱིན་པའི་སྐོར་བྲིས་པ་འདི་ཤེས་པ་དང་ཁོ་མོ་ཧོན་འཐོར་སོང། རང་
ཉིད་ཀྱིས་གཙོས་པའི་རྒྱ་རིགས་མང་པོ་ཞིག་གིས་བློ་སྟོབས་ཆེན་པོས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་སྤས་གསང་
མེད་པར་སྐད་ཆ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་ལ་ཉུང་མཐར་ཡང་སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་སྐད་འཕྲིན། (Wechat) དང་ཝེ་
པོ། (Weibo) ངོ་དེབ། (Face book) འཕྲུལ་སྒྲ། (Twitter) བཅས་ཀྱི་སྟེང་དུ་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
བརྒྱུད་སྒྲོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
ངས་རྒྱ་སྐད་ཐོག་ནས་ཉིན་ལྟར་ངོ་དེབ་དང་འཕྲུལ་སྒྲའི་སྟེང་དུ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་
སྐོར་དུས་ཐོག་ལ་བརྒྱུད་སྒྲོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ་ང་རང་བོད་དོན་སྐོར་ལ་ཤེས་འདོད་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡང་གསལ་
པོ་ཤེས་སོང། ཁ་ཉིན་ངས་འཕྲུལ་སྒྲའི་སྟེང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ་དང་ ༡༩༨༩ ལོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ནང་ཉེས་
མེད་བོད་མི་མང་པོར་རྡུང་རྡེག་དང་དམར་གསོད་བཏང་བའི་བརྙན་པར་བརྒྱུད་སྤེལ་བྱས་པ་ཡིན་ལ་༸གོང་ས་ཏཱ་
ལའི་བླ་མ་ཁོང་གི་མཛད་རྣམ་དང་དམར་གསོད་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་གནང་བ་དེ་རྒྱ་སྐད་ཐོག་ནས་ལུང་འདྲེན་
ཡང་བྱས་པ་ཡིན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོའ ་ི ཟླ་བ་༣པའི་ནང་ལྷ་སར་མི་མང་སྡེབ་གསོད་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་འདི་པེ་ཅིང་
ནང་དྲག་གནོན་མ་བྱས་གོང་གི་ཟླ་ཤས་སྔོན་ནས་བྱུང་བར་ངའི་རྒྱ་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ལ་དྲན་སྐུལ་བྱེད་འདོད་
བྱུང། ང་རྒྱ་རིགས་གྲོགས་པོ་མང་པོ་དང་ལྷན་དུ་ཐེངས་ཁ་ཤས་སྐད་ཆ་བྱུང་ལ་ཁ་ཤས་རྒྱ་ནག་རང་ནས་རེད།
༣༠

བུད་མེད་ཀྱི་སྐད།

ཐའེ་ཝན་ནང་གནས་ཞུགས་རྒྱ་རིགས་ཟིན་བྲིས་པ་ཀྲའོ་ཧྲའུ་ཀུ་འང། (Zhou Shuguang) རང་ལོ་
༣༣ཡིན་པ་ཁོང་གིས་ལོ་སྔོན་མའི་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ནང་ཕྲེད་དར་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་པར་དང་བོད་ལ་རང་
བཙན་སྤྲོད་དགོས། བོད་རང་དབང་ཞེས་བྲིས་ཏེ་འཕྲུལ་སྒྲའི་སྟེང་དུ་བཞག་སྟེ་རང་ཉིད་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་པ་སྟོང་ཕྲག་
ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ཙམ་ལ་བཤམ་སྟོན་བྱས་པ་མ་ཟད་འཕྲེད་དར་གྱི་ཕར་ཕྱོགས་སུ་ཐེ་ཝན་གྱི་རང་བཙན་ནི་བོད་ཀྱི་
རང་བཙན་ཡིན། གལ་སྲིད་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་ནས་
རང་སྐྱོང་གི་ངོ་བོ་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་སྟོན་པ་དེར་དོན་འབྲས་མྱུར་དུ་མ་སོན་ན་བོད་རང་བཙན་ལ་འདོད་
མོས་མི་བྱེད་མཁན་གྱི་བོད་མི་རྒན་པ་ཉུང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་དང་། རང་བཙན་རྩོད་མཁན་གྱི་བོད་མི་མང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་
ཡིན་པ་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཀྱང་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་ཅེས་བྲིས་འདུག ངས་ཁོང་ལ་པར་འདི་འདྲ་བཤམ་སྟོན་
བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྲིས་པས་ཁོང་གིས་རང་ངོས་ནས་བོད་མི་རྣམས་རང་བཙན་རྩོད་མིན་ཐད་ཁྱད་པར་
མེད་ཀྱང་བོད་མིའི་ཐོབ་ཐང་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་འདོད་མོས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད།   གལ་སྲིད་
བོད་ནང་ཁྲིམས་མེད་ལུགས་མེད་ཀྱིས་མི་གསོད་བྱ་སྤྱོད་དེ་འདྲ་ཡོད་ན་དེར་བརྟན་ལྷིང་གི་ཉིན་མོ་ཞིག་ནམ་ཡང་
ཡོང་ཐབས་མེད། ཀྲའོ་ཧྲའུ་ཀུའང། (Zhou Shuguang) ལགས་ཁོང་ནི་ཚལ་འཚོང་མཁན་དང་དྲ་རྒྱ་
ཇུས་འགོད་པ་ཟུར་པ་ཞིག་ཡིན་ལ་རྒྱ་ནག་ནང་ཟིན་བྲིས་པ་དང་མི་རིགས་གསར་འགོད་པ་དང་པོ་དེ་ཡང་ཡིན།

ཕྱི་ལོ་༢༠༠༡ལོའ ་ི ནང་ཁོང་གིས་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་གྱོད་གཞི་མང་ཆེ་བ་ཐེར་འདོན་བྱེད་མྱོང་
ཡོད། ཁོང་གི་ཟིན་བྲིས་ཁ་བྱང། http//blog.zuola.com/   ཏཱ་པི་ Taipei ནང་ཟླ་བ་བཞི་པའི་
ཚེས་༢༧ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གི་པེན་མཐུན་ཚོགས་གསར་འཛུགས་བྱས་པར་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་
མིའི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་གྲགས་ཅན་པ་ཐན་ལྦའོ། (Ten Biao) ལགས་ཀྱིས་འཚམས་འདྲི་ཞུས་ཡོད་ལ་འཕྲུལ་སྒྲ་
བརྒྱུད་ནས་ཁོང་གི་རྗེས་འབྲང་པ་སྟོང་ཕྲག་བདུན་ཅུ་ཙམ་ལ་རང་དབང་དང་རྩོམ་རིག་གི་འབྲེལ་འདྲིས་བྱུང་ཡོད།
རྒྱ་བོད་རྩོམ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་དབང་གི་སེམས་འདུན་གཅིག་མཐུན་བྱུང་བ་མ་ཟད་རྒྱ་བོད་རང་
དབང་དོན་གཉེར་བ་རྣམས་ཀྱི་སེམས་འདུན་ཡང་གཅིག་མཐུན་བྱུང་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མའི་སེམས་འདུན་དང་རྨི་
ལམ་གཅིག་པ་རེད། ངའི་བོད་རིགས་གྲོགས་པོ་རེ་འགས་ང་ཚོ་ཚང་མ་སྡུག་བསྔལ་དང་བཀའ་སྡུག་མྱོང་མཁན་
གཅིག་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག
ངས་ཁྱེ ད ་ཚོ འི ་ དཀའ་སྡུག་ཚོ ར ་གྱི ན ་འདུག་ལ་ཁྱེ ད ་ཚོ འི ་ དཀའ་སྡུག་དེ ་ ངའི ་ དཀའ་སྡུག་ཡི ན ་པ་
ཡང་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།
ངའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཁྱེད་ཚོ་འཐབ་རྩོད་ལ་སེམས་ཤུགས་ནམ་ཡང་མ་
ཆག། གནམ་བདེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་ཐང་ཆེན་དུ་སྡེབ་གསོད་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་ཕལ་ཆེར་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཙམ་
༣༡

སྒྲོལ་མ་

གྱི་རིང་ངས་ཐེ་ཚོམ་དང་སེམས་སྡུག་ངང་འཚོ་གནས་བྱས་པ་ཡིན། ངས་བློ་སྟོབས་ཆེན་པོས་ལོ་བཅུ་གཉིས་
ཙམ་གསར་འགོད་པའི་ལས་ཀ་བྱས་པ་དང་། ངའི་བསམ་པར་སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀྱང་འདི་ལས་སྐྱོབ་ཐབས་མེད་
པས་ལོ་ཤས་སྔོན་འཇིགས་སྣང་ནང་མི་ཚེའི་བྱ་གཞག་འདི་ལས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་ཡིན། གནོན་ཤུགས་ཀྱི་ན་
ཟུག་འདི་ལས་སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་མྱངས་མྱོང་ཡོད།

ངའི་རེ་བ་བརླགས་སོང་། གང་ཡིན་ཞེ་ན། རྒྱ་མི་མང་ཆེ་བ་དངུལ་བཟོ་རྒྱུར་བྲེལ་བ་ཚ་པོ་ཡོད་པ་
མ་ཟད་རྒྱ་ནག་ནང་གནར་གཅོད་དང་།
མི་སྡེབ་གསོད་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཤེས་འདོད་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་ཤེས་
བྱུང། ངའི་བསམ་པར་ཁོང་ཚོར་རང་དབང་དགོས་འདོད་མེད་པ་མ་ཟད་རང་དབང་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
སྐོར་ལ་དོ་སྣང་མེད། ད་ཆ་ལམ་འདི་ལྟ་བུ་ངས་མྱོང་དགོས་ཀྱི་མེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། བོད་མིའི་དྲུང་ནས་ངས་
མཛའ་སེམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཤེས་སོང་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་གཙོས་པའི་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕྱོགས་གང་སར་བོད་ལ་རྒྱབ་
སྐྱར་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡང་ཤེས་བྱུང་། ལྷག་པར་དུ་འགའ་ཞིག་རྒྱ་ནག་རང་ནས་ཡིན་པ་མ་ཟད་མང་ཆེ་
བ་གཞོན་སྐྱེས་དང་ཤེས་ལྡན་པ་རྐྱང་རེད། རང་དབང་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ནི་ང་ཚོ་སྐྱེ་དུས་ནས་རང་ཆས་
སུ་ཡོད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། གང་ལྟར་ཡང་འགྲོ་བ་མིའི་རྩ་ཆེའི་གྲུབ་ཆ་དེ་དག་ཐུབ་ཚོད་གཏོང་མཁན་རྣམས་
ཀྱིས་མེད་པ་བཟོས་པ་རེད།
དེང་སང་མི་མང་པོས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་དྲང་བདེན་ལ་འཐབ་རྩོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་རྒྱ་
ནག་དམར་པོའ ་ི སྲིད་གཞུང་མགོ་རྟིང་སློག་རྒྱུར་མཉམ་རུབ་ཐོག་སྒེར་ལང་གི་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས། མཐུན་སྒྲིལ་
ཟབ་མོ་ཡོང་ཆེད་དུ་ངས་ཉིན་ལྟར་འཕྲུལ་སྒྲའི་སྟེང་དུ་རྒྱ་མིའི་བཤད་སྲོལ་དེ་དག་ལུང་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གལ་
སྲིད་ང་ཚོས་མཉམ་རུབ་ཐོག་འབད་རྩོན་བྱས་ན་དམར་པོའ ་ི སྲིད་གཞུང་འདི་ཕམ་ཉེས་སུ་གཏོང་ཐུབ། ཁོང་ཚོས་
འཚེ་བ་དང་འཁོན་སེམས་བེད་སྤྱད་དེ་ཕན་ཚུན་ཁ་བྲལ་གཏོང་རྒྱུར་སྐུལ་སློང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དབང་སྒྱུར་དང་ཁ་
བྲལ་ནི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གཞི་རྩའི་གཡོ་བྱུས་ཤིག་ཡིན་པ་ཁོང་ཚོས་གསལ་པོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་ཚོས་འཇིགས་
སྣང་དང་དྲག་སྤྱོད་མཉམ་དུ་ཁྲིམས་འཛིན་གྱི་ཡོད། རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་གིས་བོད་རིགས་རང་ལུས་
མེར་སྲེག་པ་རྣམས་དང་། ཡུ་གུར་གྱི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་པ། དེ་བཞིན་རྒྱ་རིགས་ངོ་རྒོལ་བ་བཅས་གསུམ་པོ་
ནི་ཙི་ཙི་བཞིན་ཁྲོམ་གཞུང་ནང་གང་བྱུང་རྒྱུག་མཁན་གྱི་དྲག་སྤྱོད་པ་ཡིན་པ་གཅིག་གྱུར་རེད་ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་
བྱས་ཡོད། རྒྱ་ནག་དམར་པོའ ་ི སྲིད་གཞུང་འདི་འཛམ་གླིང་ནང་གི་ཁྲིམས་འགལ་ཤོག་ཁག་དང་འཇིགས་སྐུལ་
རིང་ལུགས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པ་འཛམ་གླིང་གིས་ཤེས་དགོས།   ཁོང་ཚོས་བོད་དང། ཤར་
ཏུར་ཀི་སི་ཐན། ལྷོ་ཕྱོགས་སོག་པོ། ནང་སོག རྒྱ་ནག་བཅས་འཛམ་གླིང་གི་དམྱལ་བའི་བཙོན་ར་ཆེ་ཤོས་སུ་
༣༢

བུད་མེད་ཀྱི་སྐད།

བཟོས་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོས་མི་ཚེའི་ནང་སོ་སོའ ་ི ལག་གཉིས་ཀྱི་ནུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོང་ཚོ་ཕམ་པ་བྱེད་
ཐུབ་པ་དགོས། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་ཚོ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བདེན་པའི་ཕྱོགས་སུ་ཡོད། རང་དབང་དང་དྲང་བདེན།
ཆེ་མཐོང། ཐོབ་ཐང་བཅས་ནི་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོབ་ཆ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་མི་འབོར་ལ་བརྟེན་
ནས་བདེན་དོན་ཡོངས་རྗོགས་འཚོལ་དགོས། རྒྱ་ནག་དམར་པོའ ་ི སྲིད་གཞུང་ནི་རུལ་སུངས་སུ་གྱུར་པ་དང་
ལམ་འདི་ནི་སོ་སོ་རང་ཉིད་ཉམས་རྒུད་དུ་འགྲོ་བའི་ལམ་ཡག་ཤོས་དེ་རེད། དེར་བརྟེན་དམར་པོའ ་ི སྲིད་གཞུང་
གི་དཔོན་རིགས་མང་ཆེ་བས་སོ་སོའ ་ི ཕྲུ་གུའི་ཆེད་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཕྱི་སྐྱོད་ལག་ཁྱེར་ཉོ་བ་དང་། ཆུང་མ་དང་རྒྱུ་
ནོར་མང་ཆེ་བ་ས་ཆ་གཞན་དུ་གནས་སྤོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་གི་བུ་མོ་ཨ་རིའི་ནང་གནས་སྡོད་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ཁོ་མོ་ཕ་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་རྒྱུར་ཁས་ལེན་བྱས་མེད། སྲིད་དབང་སྒེར་འཛིན་པ་དེ་དག་
གཡོ་བྱུས་ལས་ཁུངས་འཁྱོལ་ཐབས་མེད། སྐྱག་རྫུན་དང་འཚེ་བ་ནི་ཁོང་ཚོའི་མཚོན་ཆ་གཅིག་པུ་དེ་རང་རེད།
ཡིན་ཡང་སྙིང་རྗེ་དང་དྲང་བདེན་ནི་ང་ཚོའི་མཚོན་ཆ་ཡིན། ང་ཚོ་ཁོང་ཚོ་དང་གཅིག་པ་མིན། ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ང་
ཚོས་ཁོང་ཚོ་དང་ཐབས་ལམ་མི་འདྲ་བའི་སྒོ་ནས་འཐབ་རྩོད་བྱེད་དགོས།

ལག་དམར་བ་དང་མཉམ་དུ་ཞི ་ མོ ལ ་གྱི ས ་འགྲི ག ་ཐབས་བྱེ ད ་པ་ནི ་ སྒུག་མི ་ ཐུབ་པའི ་ གནད་དོ ན ་
ཞིག་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོའ ་ི གནམ་བདེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་དོན་རྐྱེན་སྐབས་ང་ཚོ་སློབ་ཕྲུག་ཞི་རྒོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་
དམིགས་ཡུལ་གཅིག་པུ་ནི་དམར་པོའ ་ི སྲིད་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་གྲོས་སྡུར་བྱེད་འདོད་པ་དེ་ཡིན་ཡང་མཐའ་
མཇུག་ཁོང་ཚོས་སྡེབ་གསོད་བཏང་བ་རེད།
ཁོང་ཚོས་གློ་བུར་དུ་དགོངས་དག་ཞུས་ཏེ་ང་ཚོ་ལ་རང་དབང་
སྤྲོད་པའི་རེ་ལྟོས་དེ་འདྲ་ད་ཆ་ང་ཚོས་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་པ་དང་སྲིད་གཞུང་གི་དབུ་འཁྲིད་རྣམས་
ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ལ་ང་ཚོའི་ཆེད་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུར་རེ་ལྟོས་དེ་འདྲ་ང་ཚོས་
མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས།
ཁོང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གིས་བྱ་ངན་དེ་འདྲ་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་ནི་ཁོང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་
ལ་ཁེ་ཕན་མང་དག་ཅིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་ལག་དམར་བ་དེ་དག་དང་མཉམ་དུ་ཚོང་
འབྲེལ་གྱི་གྲོས་མཐུན་འཇོག་སྐབས་རང་དབང་དང་མང་གཙོ་གོང་མཐོར་གཏོང་ཁུལ་བྱེད་པ་ནི་ཁོང་ཚོའི་ཆེ་
མཐོང་མཐོ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་རེད།
རང་དབང་ནི་ཚང་མའི་འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་དང་དེའི་ཆེད་དུ་འཐབ་རྩོད་བྱེད་
རིན་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤེས་དགོས།
ང་ཚོ་འཚེ་བ་ལས་རྒྱང་རིང་ཙམ་སྡོད་དགོས་པ་དང་གསར་བརྗེ་བྱེད་
དགོས། ཡིན་ཡང་འཚེ་བ་ནམ་ཡང་བྱེད་མི་ཉན། རྙོག་འཛིང་ཆེ་བའི་རྒྱ་ནག་ནང་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་རིང་འཚེ་བའི་
དུག་རྫས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་སྟེ་འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ནང་མི་ས་ཡ་བཅུ་ཙམ་བསད་མྱོང་ཡོད།
རྣམ་པ་དང་ཆུ་ཚད་མི་འདྲ་བའི་ཐོག་ནས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་མི་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ལ་ལམ་སྟོན་དང་རོགས་རམ་
བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ལ་ངའི་རེ་བར་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱ་རིགས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་ཡོང་བའི་རེ་བ་
༣༣

སྒྲོལ་མ་

ཡོད། ངའི་སེམས་སྐུལ་དང་སློབ་སྟོན་ཆེ་ཤོས་ནི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གམ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ནང་སི་དྲི་
ནི་ (Sydney) རུ་ཁོང་གིས་གསུང་ཆོས་གནང་སྐབས་འཁྱུག་ཙམ་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་བ་འདི་ཡིན། ང་ནི་རྒྱ་ནག་
ནས་གསར་དུ་སླེབས་པའི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ ་ི གཞོན་སྐྱེས་སློབ་ཕྲུག་ཅིག་ཡིན། ང་རྒྱ་རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་ཤེས་
སུ་འཇུག་འདོད་མ་བྱུང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཉེས་མེད་མི་མང་པོར་གང་བྱས་པ་རྣམས་དྲན་
ཏེ་ཁ་སྐྱེངས་པོ་འདུག།  ངས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ལ་གང་བྱས་པ་རྣམས་ལ་
དགོངས་སེལ་ཞུ་འདོད་ཆེན་པོ་བྱུང། ཁོང་གིས་འཛུམ་མདངས་དང་བཅས་ང་ལ་ཕྱག་བཏང་བྱུང་ལ་སྐབས་དེའི་
དུས་ཚོད་ནི་ཧ་ཅང་གི་ཡུད་ཙམ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ངས་སྐད་ཤུགས་ཆུང་ངུས་དགོངས་དག་དགོངས་དག་ཅེས་
ཞུ་ཐུབ་ཙམ་བྱུང། ང་ནམ་རྒྱུན་མི་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་སུ་རྩ་བ་ནས་ངུ་མྱོང་མེད། ཡིན་ཡང་ཁོང་ཐུགས་བརྩེ་ཆེ་
བས་གློ་བུར་དུ་མིག་ཆུ་ཤོར་བྱུང། ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོ་འདིའི་མི་ཚོགས་དབུས་སུ་ངས་ལངས་ནས་སྡད་པ་ཡིན།
ལུས་སེམས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་མང་པོ་ཞིག་བསལ་བར་བརྟེན་རྦབ་ཆུ་ལྟ་བུའི་མིག་ཆུའི་དྲག་ཆར་བབས་པ་བཀག་
ཐུབ་མ་སོང། ངས་སྐྱབས་བཅོལ་ནང་གི་རང་དབང་ (Freedom in Exile) ཞེས་པའི་ཁོང་གི་དེབ་དེ་
ཉོས་པ་ཡིན། དེབ་འདི་ནི་ངས་ཁོང་གི་དེབ་ཀློག་པ་དང་པོ་དེ་ཡིན། ང་ཧོན་འཐོར་དགོས་པ་བྱུང་། ངས་དེབ་འདིའི་
ནང་རྒྱ་རིགས་མ་ཟད་མའོ་ཙེ་ཏུང་ལའང་མི་དགའ་བའི་ཚིག་གཅིག་ཀྱང་མཐོང་མ་སོང། ཁོང་གི་རྩོམ་ཡིག་གམ་
ཡང་ན་གསུང་ཆོས་སྐབས་སུ་ངས་སྙིང་རྗེའི་སྐོར་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་མ་གང་ཡིན་སྦྱང་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིན།

དེ འི ་ རྗེ ས ་བོ ད ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས ་མནར་གཅོ ད ་ཕོ ག ་མྱོ ང ་མཁན་གྱི ་ བོ ད ་མི ་ ཚང་མ་ལ་ངས་
དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུའི་གོམས་གཤིས་འཇགས་པར་བྱས་པ་ཡིན། བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་
ཡུག་དང་། སྐད་ཡིག རིག་གཞུང། ཆོས་ལུགས་བརྡལ་བཤིག མི་རིགས་རྩ་མེད། སྡེབ་གསོད། མི་སེར་སྤེལ་
ཡུལ་སོགས་ཀྱི་བྱ་ངན་དེ་འདྲ་བྱས་པར་ངས་ཡི་གེ་འདི་བརྒྱུད་ནས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ལ་དགོངས་སེལ་
ཞུ་གིན་ཡོད་ལ་དགོངས་དག་ཅེས་པའི་ཚིག་འདི་ཙམ་གྱིས་འགྲིག་གི་མེད་པ་ངས་གསལ་པོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། བོད་
དང་མཉམ་དུ་ངའི་འབྲེལ་འདྲིས་ནི་དུས་ཡུན་རིང་བ་དང་གཏིང་ཟབ་པོ་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ དང་ ༢༠༠༥ བར་ལ་
ངས་བོད་ལ་ཚར་བཞི་ཙམ་ལྟ་སྐོར་ལ་འགྲོ་མྱོང་ཡོད་ལ་ཐེངས་དང་པོ་དེ་རྩོམ་རིག་སློབ་ཕྲུག་དང་གསར་འགོད་
པ་བྱེད་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་སུ་རེད། ཀིརྟི་དགོན་པ་ནི་ཨ་མདོ་ལྔ་པའི་ནང་གི་དགོན་པ་གཙོ་གྲས་ཤིག་ཡིན་ལ་འདི་
ནི་ང་ལོ་བཅོ་ལྔའི་སྐབས་བོད་ལ་ལྟ་སྐོར་དུ་ཐེངས་དང་པོ་འགྲོ་དུས་དགོན་པའི་སྐོར་གྱི་རི་མོ་དང་རྩོམ་ཡིག་བྲིས་
པ་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཡང་ཡིན། ལོ་གཉིས་ཀྱི་སྔོན་ལ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དགོན་
པའི་མདུན་གྱི་གཞུང་ལམ་འདི་ལ་དཔའ་བོའ ་ི གཞུང་ལམ་ཞེས་པའི་མིང་གསར་པ་འདོགས་རྒྱུའི་མོས་མཐུན་
བྱུང་བ་ངས་ཤེས་བྱུང། ང་ཨ་མདོ་དང་ཁམས་ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་ངས་གློག་བརྙན་ཚན་པ་འགའ་དང་འགྲོ་བ་མི་
༣༤

བུད་མེད་ཀྱི་སྐད།

ལ་མེ་ལྕེ་འབར་བའི་པར་མང་པོ་ཞིག་ལ་བལྟ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་རག་བྱུང། བོད་ཀྱི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་
ག་དུས་མེ་ལྕེ་སྤར་བ་དང་དེ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་མི་དེ་དང་མཉམ་དུ་འབར་བ་དང་མཚུངས། ༢༠༡༢ ལོའ ་ི
ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་མང་ཤོས་དེ་ཆགས་ཡོད་ལ་ངས་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཆེད་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུའི་
དམ་བཅའ་ཡང་བཞག་པ་ཡིན། དེ་ནི་ཛ་དྲག་གི་གནས་དོན་ཞིག་ཡིན་པས་ངས་དེའི་ཆེད་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས།
འདི་ནི་རྒྱ་མི་ཞིག་གིས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རོགས་རམ་བྱས་པ་མ་ཡིན་པར་འདི་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་ངོས་ནས་
འགྲོ་བ་མི་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་རོགས་རམ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། ངའི་བརྩེ་བའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་གལ་སྲིད་
ཁྱེད་ཚོ་བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་ཆེད་དུ་རྒྱ་རིགས་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་འདོད་ན་རྒྱ་རིགས་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་
དང་སྙིང་རྗེ་དེ་བཞིན་བཟང་སྤྱོད་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་དགོས་ལ་ཕན་ནུས་དང་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་
རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཡོང་མིན་སློབ་སྟོན་བྱེད་དགོས།
གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཚོས་དགའ་སྤྲོ་དང་ཡིད་ཆེས་བློས་འགེལ་བྱས་ན་རྒྱ་རིགས་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་མང་པོ་ཡོང་
སྲིད་པ་ཞིག་རེད། རྒྱ་མི་ཚང་མ་སྙིང་རྗེ་མེད་པ་དང་ཡོན་ཏན་མེད་པ་ཡང་ན་དངུལ་ལ་འདོད་རྔམས་ཆེན་པོ་དེ་
འདྲ་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོ་ཤེས་འདོད་དང་དོ་སྣང་བྱེད་རྒྱུའི་འདུན་པ་ཡོད། ངས་རྒྱ་རིགས་གྲོགས་པོ་མང་པོ་དང་
ལྷན་དུ་བཟང་སྤྱོད་དང་སྙིང་རྗེ་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་གཉིས་རྒྱ་ཡིག་ནང་སྒྲ་སྒྱུར་ཡོད་མེད་བཀའ་འདྲི་ཞིབ་ཚགས་
བྱས་ཀྱང་རྙེད་མ་བྱུང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན། གཞི་རྩའི་ཚིག་འདི་གཉིས་བོད་ལ་དར་ཁྱབ་བྱུང་བ་ལས་རྒྱ་ནག་སྤྱི་
ཚོགས་ནང་དངོས་གནས་བརླགས་ཏེ་མི་འདུག།

རྒྱ་མི་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་བོད་ཀྱི་ནང་པར་འགྱུར་གྱིན་ཡོད་ལ་འདིའི་ནང་ནས་མང་ཆེ་བ་སྙན་གྲགས་
ཅན་གྱི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་དང་པོབ་རོལ་གཞས་གྲགས་ཅན་པ། རོལ་མོ་བ། སྒྱུ་རྩལ་བ། རྩོམ་པ་པོ།
འབྱོར་ལྡན། དེ་བཞིན་སྤྱིར་བཏང་གི་མང་མ་ཟད་དེའི་ནང་ངའི་གཅེན་མོ་ཡང་ཚུད་ཡོད། བོད་ལ་རྒྱ་རིགས་འབོར་
ཆེན་དབོར་འདྲེན་བྱས་པར་ང་བློ་ཕམ་ཆེན་པོ་འདུག ཡིན་ཡང་དེ་དག་ཚང་མ་ཡུལ་སྐོར་བ་ལྐུགས་པའམ་ཡང་ན་
དངུལ་ལ་རྔམས་པ་རྐྱང་རྐྱང་མ་རེད། རེ་འགས་དམག་མིའི་དྲག་གནོན་གྱི་ཡིག་ཆ་དང་པར་བསམ་ཚུལ་སོགས་
སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རེ་འགས་བརྟག་དཔྱད་དང་བཅར་འདྲི་ཡང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
ཁྱེད་ཚོས་མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ཙམ་བསྒུགས་པ་དང་ང་ཚོ་རྒྱ་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་མི་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་ཙམ་
བསྒུགས་ཡོད། བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁྱེད་ཚོའི་སྤུན་ཉེ་དང་གྲོགས་པོ་མང་པོར་མནར་གཅོད་བཏང་སྟེ་སྐུ་
བཀྲོངས་ཡོད། ངའི་སྤུན་ཉེ་བཅུ་བཞི་སྲོག་ཐོག་ཉེས་ཆད་དང་བཀྲེས་སྐོམ། རང་ཤི་རྒྱག་ཏུ་བཅུག་སྟེ་སྐུ་བཀྲོངས་
ཡོད། ངའི་ཕ་མ་དང་། སྤོ་སྤོ། རྨོ་རྨོ་སོགས་ཀྱི་གཙོས་པའི་མི་མང་པོ་ལ་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་མང་པོར་སྡུག་སྦྱོང་བཏང་
༣༥

སྒྲོལ་མ་

ཡོད། ད་རྨོངས་གཉིད་ལས་སད་པའི་དུས་ཤིག་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་དང་། ཧོང་ཀོང་། ཐའེ་ཝན་གྱི་
མི་མང་པོ་ཞིག་རྨོངས་གཉིད་ལས་སད་ཏེ་ལྷོ་སོག་པོ་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན། བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་སྐོར་ལ་ཤེས་
རྟོགས་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། སོག་རིགས་དང་། བོད་རིགས། ཡུ་གུར་བ་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་སོང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
ངོ་རྒོལ་སྒེར་ལངས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཟླ་བ་ཁ་ཤས་སྔོན་ཧཱུ་ནན་ (Hunan) ནང་གི་རྒྱ་རིགས་གྲོང་གསེབ་པ་ཞིག་གིས་ང་ལ་ཐོ་རེངས་
འཆར་ལ་ཉེ་བ་ཞེས་པའི་འཕྲིན་ཐུང་ཞིག་བཏང་བྱུང་། རྒྱ་རིགས་ཟིན་བྲིས་པ་ཀྲའོ་ཧྲའུ་ཀུའང། (Zhou
Shugnang) ཟེར་བའི་མིང་མཐའ་ཧྲའུ་ཀུའང། (Shugnang) ཞེས་པའི་དོན་ནི་ཐོ་རེངས་ཀྱི་འོད་སྣང་
ཟེར་བའི་དོན་ཡིན། དེང་སང་ང་ཚོས་ཡངས་པའི་ས་གཞིའི་ཆ་ཤས་སུ་གྲགས་པའི་རྒྱ་ནག་ནང་དྲག་སྤྱོད་པ་མང་
པོ་མཐོང་བཞིན་ཡོད། ཡིན་ཡང་། ངའི་རྒྱ་རིགས་གྲོགས་པོ་མང་ཆེ་བས་ནམ་མ་ལངས་སྔོན་གྱི་ཆུ་ཚོད་འགའ་
ཤས་ནི་ཆེས་མུན་ནག་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་ཤོད་ཀྱིན་འདུག ཆེས་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་སྲིད་གཞུང་འདི་ནི་མུན་ནག་
རེད། ང་ཚོ་ལ་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ། བོད་ལ་རང་དབང་འཐོབ་པ་དང་རྒྱ་ནག་དང་དེ་བཞིན་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན། ལྷོ་
སོག་པོ། ཧོང་ཀོང་དང་ཐའེ་ལྦན་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་དབང་མཉམ་དུ་འཐོབ་བྱེད་དུ་ལས་ཀ་མཉམ་དུ་
བྱེད་དགོས། ངའི་བོད་རིགས་གྲོགས་པོ་དང་རྒྱ་རིགས་གྲོགས་པོ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་མང་པོས་ཡི་གེ་འདི་
འབྲི་རྒྱུར་ང་ལ་སྐུལ་ལྕག་གནང་བར་ངས་སྙིང་དབུས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ལན་བརྒྱར་ཞུ།    
རྒྱ་སེར་མེ་ཏོག་ཅེས་པའི་མིང་འདི་ནི་རྒྱ་རིགས་བུ་མོ་ཞིག་ལ་བོད་ཕྲུག་ལོ་ལྔ་དང་གསུམ་ཅན་གཅིག་དང་བོད་
ཀྱི་སྙན་ངག་མཁས་ཅན་ཞིག་གིས་གནང་བྱུང།།

༣༦

འཛམ་གླིང་ཐོག་ནོ་སྤེལ་གཟིངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་གྱི་བུད་མེད་ཞེ་ལྔ།
སྔོན་གླེང་།
     ནོ་སྤེལ་གཟིངས་རྟགས་ནི་སུའེ་ཊན་རྒྱལ་ཚང་ཚན་རིག་ཁང་དང་སུའེ་ཊན་མཐོ་སློབ། དེ་བཞིན་ཁཱ་རོ་ལིན་
སློབ་ཆེན་དང་ནོ་ཝེའེ་ནོ་པེར་ལྷན་ཚོགས་ནས་ལོ་རེ་བཞིན་རྫས་འགྱུར་དང་སྐྱེ་དངོས།
ས་ཁམས་དང་རྩོམ་
རིག འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་དང་སྐྱེ་ཁམས་རིག་པ། དཔལ་འབྱོར་རིག་པ་བཅས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཕུལ་བྱུང་གི་
ལེགས་སྐྱེས་ཕུལ་མཁན་མི་སྣར་གནང་གི་ཡོད། དཔལ་འབྱོར་གྱི་གཟིངས་རྟགས་ཕུད། གཞན་ཁག་ལྔ་ཚང་
མ་ཕྱི་ལོ་ ༡༨༩༥ ལོར་ཨཱ་ཨར་ཧྥུ་ལེ་ཏི། ནོ་སྤེལ་ཨར་ཁོང་གི་ཞལ་ཆེམས་ལྟར་གནང་གི་ ཡོད། དེའང་ལོ་
ལྟར་གྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ནམ་ནོ་སྤེལ་ཨར་འདས་ཚེས་ཉིན་འབུལ་ བཞེས་མཛད་སྒོ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། གཟིངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་ཚོར་རྟགས་མ་རེ་དང་ལག་ཁྱེར། དེ་བཞིན་གྲངས་ཀ་མི་འདྲ་བའི་གཟིངས་
དངུལ་བཅས་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ བར་བསྡོམས་སྐྱེས་པ་ ༨༢༥ ལ་གཟིགས་གསོལ་འདི་རག་ཅིང་། དེ་
མིན་ད་བར་ བུད་མེད་ ༤༥ ལ་ཆེས་མཐོའ ་ི གཟེངས་རྟགས་འདི་ཐོབ་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ།
༣༧

བུད་མེད་ཀྱི་སྐད།

༡།

༢།
༣།
༤།
༥།

༦།
༧།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༣ ལོར། པཱོ་ལན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བུད་མེད་མཱ་རི་ཅུ་ལི་དང་ སྐྱེས་པ་ཧཱིང་རི་པེ་ཁི་ལེ་གཉིས་
མཉམ་དུ་ཧྥ་རན་སི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་ཐོག་ནས་ སྐྱེ་དངོས་རིག་པའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ། དེ་ནི་སློབ་
དཔོན་པཱེ་ཁི་ལེའི་རྫས་འགྱུར་ནང་གི་འཕྲོ་ཤུགས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་
ཞིབ་འཇུག་ལ་གྲུབ་ འབྲས་ཐོན་པ་ཞིག་ཡིན།
༡༩༠༥ ལོར། ཨཱོ་གླིང་ཧཱང་གྷ་རི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་ཐོག མཚོན་ཆ་མར་ཞོག ཅེས་པའི་དེབ་ཀྱི་རྩོམ་པ་
པོ་པཱི་ཨར་ཐ་ཧྥིང་སུའུ་ཐེ་ན་ཡིས་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ། དེ་བཞིན་ཁོང་མོ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་
རྟགས་འདི་གསར་སྐྲུན་ཐད་ལེགས་སྐྱས་ཕུལ་མྱོང་མཁན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན།
༡༩༠༩ ལོར། སུའེ་ཊན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཟཱེར་མ་ལ་གི་རོ་ཧྥུའི་མོའ ་ི བརྩམས་ཆོས་ནང་གི་དམིགས་
བསལ་གདེང་འཇོག་འོས་པའི་ཕུགས་བསམ་རིང་ལུགས་དང་འཆར་ཡན་གྱི་ནུས་པ། དེ་མིན་མཛེས་
ཉམས་དོད་པའི་རྩོམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ནོ་སྤེལ་རྩོམ་རིག་བྱ་དགའ་ ཐོབ།

༡༩༡༡ ལོར། པཱོ་ལན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཱ་རི་ཅུ་ལི་ནས་ཧྥ་རན་སིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་ཐོག་ནས་རྫས་
འགྱུར་ཐོག་རྡུལ་ལཱེ་དང་ཕུའུ་གཉིས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གྱི་གྲུབ་ དོན་ཐོག་ནས་ནོ་སྤེལ་རྫས་འགྱུར་རིག་
པའི་བྱ་དགའ་ཐོབ།
༡༩༢༦ ལོར། དབྱི་ཊ་ལཱིའི་གྷི་ལ་ཆི་ཡ་ཏེ་ལེ་ཏ་ཡིས་ཕུགས་བསམ་རིང་ལུགས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་
བརྩམས་ཆོ ས ་ཐོ ག ་ནས་མོ ་ རང་འཚར་ལོ ང ས་བྱེ ད ་སའི ་ གླི ང ་ཕྲན་ཐོ ག ་གི ་ འཚོ ་ བ་འབྲི ་ བཀོ ད ་
བྱས། འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་གནད་དོན་ཐོག་ཞིབ་དཔྱོད་དང་གཏིང་ཟབ་ཀྱི་རྩོམ་རྩལ་
ཐོག་ནས་རྩོམ་རིག་བྱ་དགའ་རག

༡༩༢༨ ལོར། ནཱོ་ཝེའི་ཞཱི་ཀེ་རི་ཐེ་ཝུན་ཟེ་ཐིས་དུས་རབས་དཀྱིལ་མའི་བྱང་ ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་འཚོ་
བར་ནུས་ལྡན་གྱི་འབྲི་བཀོད་བྱས་པར་བརྟེན་ནས་རྩོམ་རིག་ བྱ་དགའ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད།

༡༩༣༡ ལོར། ཨ་རིའི་ཅཱན་ཡ་ཏང་ཟི་དང་གཞན་སྐྱེས་པ་ཉི་གུ་ལ་ཟི་མཉམ་དུ་སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་
བསྒྱུར་གྱི་ལས་དོན་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བུད་མེད་ཀྱིས་ཞི་བདེ་དང་ རང་དབང་མནའ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་
དབུ་འཁྲིད་བརྩོན་ལེན་གྱིས་ཕུལ་བྱུང་གི་བྱ་བ་ སྒྲུབ་པར་བརྟེན་འཛམ་གླིང་ནོ་པེར་ཞི་བདེ་གཟེངས་
རྟགས་ཐོབ།
༣༩

སྒྲོལ་མ་

༨།
༩།

༡༩༣༥ ལོར། ཧྥ་རན་སིའི་དབྱི་ལུན་ཡེ་ལི་ཨོ་དང་ཁོང་མོའ ་ི བཟའ་ཟླ་གཉིས་ཀྱིས་རྫས་འགྱུར་རིག་
པའི་ཐོག་གི་འོད་འཕྲོས་རང་བཞིན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་གྲུབ་དོན་ཕུལ་བྱུང་ཐོན་པའི་སྒོ་ནས་རྫས་འགྱུར་
གཟེངས་རྟགས་ཐོབ།

༡༩༣༨ ལོར། ཨ་རིའི་བུད་མེད་ཟཱེ་ཀྲིན་ཀྲུའུ་ནས་སྒེར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་འབྲི་ བཀོད་ཀྱི་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་
གི་ཞིང་པའི་ཕྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་འཚོ་བ་དང་ལོ་རྒྱུས་སྙན་ངག་གི་རྣམ་པའི་སྒོ་ནས་ཕུལ་བྱུང་གི་འབྲི་
རྩོམ་ལ་རྩོམ་རིག་བྱ་དགའ་ཐོབ།

༡༠། ༡༩༤༥   ལོར། ཊི་ལི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཅཱ་ཧྥུ་ལེ་ལ་མི་ཟི་ཐེ་ཨར་གྱིས་བརྩེ་ ཚོར་ཆེན་པོས་བྲིས་པའི་
སྙན་ངག་དེ་དག་གིས་མོའ ་ི མཚན་སྙན་དེ་ལཱ་ཏིང་ཨ་རི་གླིང་ཕྲན་ཡོངས་སུ་ཕུགས་བསམ་ལ་རེ་བས་
ཁྱབ་ཅིང་རྩོམ་རིག་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ།

༡༡། ༡༩༤༦ ལོར། ཨ་རིའི་ལོ་རྒྱུས་དང་སྤྱི་ཚོགས་རིག་པའི་སློབ་དཔོན་ནམ། རྒྱལ་སྤྱིའི་བུད་མེད་ཀྱིས་
ཞི་བདེ་དང་རང་དབང་མནའ་འབྲེལ་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མིང་ཐོག་གི་སྤྱི་ཁྱབ་དབུ་འཁྲིད་བུད་མེད་ཨཱེ་མི་ལི་
གི་ལིན་པོར་ཆི་དང་སྐྱེས་ པ་ཀྱཱོ་ཧན་གཉིས་ཀྱིས་ཞི་བདེའི་བྱ་དགའ་ཐོབ།

༡༢། ༡༩༤༧   ལོར། ཨ་རིའི་གཟུགས་ཕུང་སྐྱེ་འཕེལ་རིག་པ་དང་ཡང་ན་གསོ་རིག་ཐོག་ནས་མངར་མོའ ་ི
རིགས་ལ་འགྱུར་བའི་སྐོར་གྷི་ཏི་ཁི་རི་དང་སྐྱེས་པ་ཁ་ཨར་གཉིས་ ཀྱིས་གསོ་རིག་བྱ་དགའ་རག
༡༣། ༡༩༦༣ ལོར། ཨ་རིའི་མཱ་རི་ཡ་གྷི་ཕེ་ཏེ་མི་ཡ་དང་སྐྱེས་པ་ཀྱཱོ་ཧན་གཉིས་ ཀྱིས་རྫས་འགྱུར་རྡུལ་
རིགས་ཀྱི་རིམ་པ་རྟོགས་དཔྱེད་བྱུང་ནས་བྱ་དགའ་འདི་ཐོབ།

༡༤། ༡༩༦༤  ལོར། དབྱིན་ཇིའི་ཏཱོ་རོ་ཞི་ཁོ་རོ་ཧྥུ་ཟི་ཧོ་ཆི་ཅིང་གིས་འོད་ ཐིག་ X ཐོག་གི་འཕྲོས་ཤུགས་
ཀྱི ས ་གཟུགས་ཅན་ཐོ ག ་སྐྱེ ་ དངོ ས ་དང་རྫས་འགྱུར་ཐད་ཀྱི ་ གྲུབ་དོ ན ་འགལ་ཆེ ན ་འགའ་གཏན་
འབེབས་བྱས་ཏེ་རྫས་འགྱུར་བྱ་དགའ་ཐོབ།
༡༥། སུའེ་ཊན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནཱེ་རི་ཟ་ཁེ་ཟིས་དང་སྐྱེས་པ་ཟཱ་ཀྱོ་ཨར་གཉིས་ ཀྱིས་རྩོམ་རིག་བྱ་དགའ་ཐོབ་
དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེའང་། ཁོང་མོས་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་ པོས་ཕུལ་བྱུང་གི་ཟློས་གར་རྩོམ་རིག་
ཐོག་ནས་ཨཱི་ཟི་རེལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་དབང་ བྲིས་པས་ཡིན།

༤༠

བུད་མེད་ཀྱི་སྐད།

༡༦། ༡༩༧༦ ལོར། དབྱིན་ཇིའི་བྱང་ཨཱེ་ཨར་རན་གྱི་ཞི་བདེ་ལས་འགུལ་ལམ་དེ་རྗེས་ ཞི་བདེའི་མི་སྣའི་
ཚོགས་པ་ཞེས་མིང་བསྒྱུར་པའི་ཚོགས་པ་དེའི་གསར་འཛུགས་བྱེད་མཁན་ཚོགས་གཙོ་པཱེ་ཏི་ཝེ་
ལན་ཟིར་ནོ་སྤེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ།
༡༧། ༡༩༧༦ལོར། དབྱིན་ཇིའི་བྱང་ཨཱེ་ཨར་ལན་གྱི་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་ཀྱི་གསར་གཏོད་པ་མཱེ་རི་ཏེ་ཁི་ལི་
ཀིན་ལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་རག

༡༨། ༡༩༧༧ ལོར་ཨ་རིའི་ལཱོ་ཧྲ་ལིན་ས་ཟི་མན་ཡ་ལོ་དང་སྐྱེས་པ་ལཱོ་ཞེ་མཉམ་དུ་གསོ་རིག་ཐོག་ནུས་
ཤུགས་ཆེ་བའི་ན་ཚ་སྔོན་འགོག་གི་བྱ་བ་ཐོག་དབྱེ་ཞིབ་ལ་གྲུབ་དོན་ཐོན་པར་ནོ་སྤེལ་གསོ་རིག་བྱ་
དགའ་ཐོབ།
༡༩། ༡༩༧༩ ལོར་རྒྱ་གར་དང་ནཱན་ཟི་ལ་ཧྥུའི་ཨ་མ་ཊཱ་རི་ཟ་ཡིས་ཞི་བདེ་བྱམས་བརྩེ་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་
བཙུན་མའི་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་ཁོང་མོར་ནོ་སྤེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་རག

༢༠། ༡༩༨༢ ལོར་སུའེ་ཊན་གྱི་ཨཱ་ཨར་ཝ་མི་ཏར་དང་སྐྱེས་པ་ཨཱ་ཧྥང་ཟོ་གཉིས་ ཀྱིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་ནས་དམག་མི་ཉུང་འཕྲི་བཏང་བའི་སྐོར་གལ་ཆེའི་ནུས་པ་ཐོན་པར་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་
ནས་ངོས་འཛིན་བྱུང་བར་གཟེངས་བསྟོད་ཕྱིར་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ།
༢༡། ༡༩༨༣ ལོར་ཨ་རིའི་པཱ་པ་ལ་མཱེ་ཁི་ལིན་ཐོ་ཁིར་གསོ་རིག་ཐོག་ནས་གཡོ་འགུལ་ཅན་གྱི་ཁུ་བ་གསར་
རྙེད་བྱུང་བར་བརྟེན་ནས་གསོ་རིག་བྱ་དགའ་ཐོབ།

༢༢། ༡༩༨༦ ལོར་དབྱི་ཊ་ལིའི་ལཱི་ཐ་ལེ་ཝེ་མོང་ཏར་ཆི་ཉི་དང་སྐྱེས་པ་ཟི་ཐན་ ལི་གཉིས་ཀྱིས་སྐྱེ་འཕེལ་ཁུ་
བ་གསར་རྙེད་བྱུང་སྟབས་ཨ་རིའི་མིང་ཐོག་ནས་གསོ་ རིག་བྱ་དགའ་ཐོབ།

༢༣། ༡༩༨༨ ལོར་ཨ་རིའི་གྷི་ཐེ་ལུ་ཏེ་B ཨེ་ལི་ཨིན་དང་སྐྱེས་པ་ཀྲཱན་མུ་ཟི་གཉིས་ནས་སྨན་རྫས་ཀྱི་བཅོས་
ཐབས་ཐོག་གི་མན་ངག་གསར་རྙེད་བྱུང་སྟབས་གསོ་རིག་བྱ་དགའ་ཐོབ།

༢༤། ༡༩༩༡ ལོར་ལྷོ་ཨ་ཧྥི་རི་ཁའི་ནཱན་ཏིང་ཀི་ཏེ་མོ་ཡིས་ཐད་ཀར་འབྲི་བཀོད་ ཀྱི་ལམ་ནས་མཐའ་འཁོར་
དུ་རྙོག་འཛིང་ཚ་བའི་མིའི་འབྲེལ་བ་དང་སྤྱི་ཚོགས་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་བཀོད་ཅིང་། མོའ ་ི ལོ་རྒྱུས་
སྙན་ངག་ལྟ་བུའི་ཕུལ་བྱུང་བརྩམས་ཆོས་དེ་ དག་གིས་འགྲོ་བ་མི་ལ་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞིང་རྩོམ་
རིག་བྱ་དགའ་ཐོབ།
༤༡

སྒྲོལ་མ་

༢༥།  ༡༩༩༡ ལོར་འབར་མའི་ལྕམ་སྐུ་ཨཱང་སན་སུ་ཅིའི་འབར་མའི་དམངས་གཙོ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
རྩོད་ལེན་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐོག་བྱས་ རྗེས་བཞག་པར་གཟིངས་བསྟོད་ཕྱིར་ཞི་བདེའི་
གཟེགས་རྟགས་ཐོབ།

༢༦།  ༡༩༩༢ ལོར་ཝེ་ཏི་མ་ལའི་རཱི་གྷི་པོ་ཐས་ཐུའུ་ཀྲུའུ་མི་རིགས་ཀྱི་འགྲོ་ བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་རྩ་བའི་རྨང་
གཞིའི་ཐོག་སྤྱི་ཚོགས་སུ་དྲང་བདེན་དང་མི་རིགས་ ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་ཞི་འགྲིག་ཐོག་གི་ཧུར་བརྩོན་
བྱས་རྗེས་ལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་རག
༢༧། ༡༩༩༣ ལོར་ཨ་རིའི་ཐཱོ་ཉི་མོ་རི་ཟིན་གྱིས་ཕུགས་བསམ་རིང་ལུགས་པའི་སྙན་ངག་དང་རྩོམ་རྩལ་
ཐོག་ནས་ཨ་རིའི་དོན་དངོས་ལ་སྐྱེ་སྟོབས་འབར་བའི་གསོན་ཤུགས་སྦྱིན་པར་བརྟེན་རྩོམ་རིག་བྱ་
དགའ་ཐོབ།
༢༨།  ༡༩༩༥ ལོར་འཇཱའ་མིན་ནིའི་ཁཱི་ལི་ཟི་ཏིང་དང་སྐྱེས་པ་ཨཱེ་ཏེ་ཝ་མཉམ་དུ་གསོ་རིག་ཐོག་ནས་མི་རྒྱུད་
ཀྱི་འགོས་ནད་བཀག་ཐབས་ཐོག་ལེགས་སྐྱེས་ཕུལ་བར་བརྟེན་གསོ་རིག་བྱ་དགའ་ཐོབ།

༢༩། ༡༩༩༦ ལོར་པཱོ་ལན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཝཱེ་ཟི་ལ་ཝ་ཡིས་ཕུལ་བྱུང་གི་རྒོལ་ལན་སློག་སྟངས་ཀྱི་རྩོམ་རྩལ་
ཐོག་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་དོན་དངོས་འཚོ་བའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་སྐྱེ་དངོས་འགྱུར་
ལྡོག་གི་དོན་སྙིང་གཏིང་ཟབ་དེ་ སྙན་ངག་སྒྱུ་རྩལ་ཐོག་ནས་མཚོན་ནས་རྩོམ་རིག་བྱ་དགའ་རག

༣༠། ༡༩༩༧
ལོར་ཨ་རིའི་ཀྲུའུ་ཏི་ཝེ་ལན་ཟི་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ས་འོག་འབར་རྫས་ལ་རྒོལ་བའི་ཚོགས་
པ་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་བྱ་བ་དེའི་ཐོག་ནས་ཧུར་བརྩོན་དང་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་པར་ཞི་བདེའི་གཟེགས་
རྟགས་ཐོབ།

༣༡། ༢༠༠༣ ལོར་དབྱི་རང་གི་ཞཱི་ལིང་དབྱི་པ་ཏི་ཡིས་དམངས་གཙོ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་ཧུར་
བརྩོན། དེ་མིན་བུད་མེད་དང་བྱིས་པའི་མ་བུའི་ཐོབ་ཐང་ སྐོར་འཐབ་རྩོད་བྱས་པར་ཞི་བདེའི་གཟིངས་
རྟགས་ཐོབ།

༣༢། ༢༠༠༤  ལོར་ཨཱོ་ཏི་ལིའི་ཨཱེ་ཨར་ཧྥུ་ལི་ཏེ་ཡིས་སྤྱིར་བཏང་མིན་པའི་སྐད་ཡིག་དང་བརྩམས་སྒྲུང་ནང་
རོལ་དབྱངས་ཀྱི་འགུལ་ཤུགས་མཚོན་ཐུབ་པ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ ཐོག་གི་སྐྱུག་བྲོ་བའི་གནས་ཚུལ་འབྲི་
བཀོད་བྱས་ནས་རྩོམ་རིག་བྱ་དགའ་ཐོབ།
༤༢

བུད་མེད་ཀྱི་སྐད།

༣༣། ༢༠༠༤ ལོར་ཁཱིན་ཉི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཝཱང་ཅ་ལི་མ་ཐ་དབྱིས་རྒྱུན་མཐུད་ཀྱི་ངང་ནས་དམངས་གཙོ་
དང་ཞི་བདེའི་ཁོར་ཡུག་ནང་ཕུལ་བྱུང་གི་བྱས་རྗེས་བཞག་པར་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ།

༣༤། ༢༠༠༤  ལོར་ཨ་རིའི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཐོག་དྲི་མ་སྣུམ་བྱེད་ཀྱི་དབང་པོའ ་ི སྒྲོམ་གཞིའི་ཐད་རྟོག་དཔྱོད་
བྱས་པའི་ལཱིང་ཏ་པ་ཁེར་གསོ་རིག་བྱ་དགའ་ཐོབ།

༣༥། ༢༠༠༧ ལོར་ཨིན་ཇིའི་ཏཱོ་ལི་ཟི་ལེ་ཞིང་གིས་ཉམས་མྱོང་ལྡན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྙན་ངག་མཁས་པའི་
ཐོག་ནས་འདྲི་དོག་རིང་ལུགས་དང་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོ། དེ་བཞིན་ཕུགས་བསམ་དང་དཔྱད་ཞིབ་
ཀྱི་ལྟ་བའི་ཐོག་ནས་གས་ཐོར་འགྲོ་བཞིན་པའི་དཔལ་ཡོན་ཞིག་ལ་རྟོག་དཔྱོད་བྱས་ཏེ་རྩོམ་རིག་བྱ་
དགའ་རག

༣༦། ༢༠༠༩ ལོར་ཨཱོ་ཟི་ཁྲུ་ལི་ཡའི་ཧྥུའུ་ལང་ཟོ་ཝ་ཟི་དང་ཧཱ་ལ་ཨར་ཏེ་གཉིས་ཐུན་མོང་གིས་གསོ་རིག་
ཐོག་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་ནད་རིགས་སྔོན་འགོག་ཐད་ཀྱི་སྐྱོན་ཆའི་དུག་རིགས་རྟག་དཔྱད་
བྱས་པར་གསོ་རིག་བྱ་དགའ་ཐོབ།
༣༧། ༢༠༠༩
ལོར་ཨཱོ་ཟི་ཁྲུ་ལི་ཡའི་བུད་མེད་དབྱི་ཙ་པེར་པུ་ལེ་ཁི་པན་དང་སྐྱེས་པ་ཁཱ་རོ་གཉིས་ཀྱིས་
གསོ་རིག་ཐོག་བྱས་རྗེས་བཞག་པར་གསོ་རིག་བྱ་དགའ་ཐོབ།
༣༨། ༢༠༠༩ ལོར་ཨ་རིའི་ཁཱེ་རོ་གི་ལེ་ཐི་དང་དབྱི་ཟ་པེར་གཉིས་ནས་གསོ་རིག་ཐོག་ལ་དཔྱད་བརྗོད་མི་འདྲ་
བ་བྱུང་བར་བརྟེན་ནས་གསོ་རིག་བྱ་དགའ་ཐོབ།

༣༩། ༢༠༠༩ ལོར་འཇཱའ་མན་ནིའི་ཧཱེ་ཐ་མོ་ལེ་ཕུལ་བྱུང་སྙན་ངག་དང་ལྷུག་རྩོམ་ཐད་བཀོད་ཀྱིས་ཡུལ་འཁྱམ་
གྱི་མི་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་བྲིས་པར་རྩོམ་རིག་བྱ་དགའ་ཐོབ།
༤༠། ༢༠༠༩ ལོར་ཨཱི་ཟི་རལ་གྱི་ཨཱེ་ཏན་ཡུ་ན་ཐི་དང་ཝུན་ཁ་ཐེ་ར་མན་གཉིས་ཀྱིས་རྡུལ་རྫས་མངར་མོའ ་ི
གྲུབ་ཅ་དང་ནུས་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་གསོ་ རིག་བྱ་དགའ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད།
༤༡། ༢༠༠༩ ལོར་ཨ་རིའི་ཨཱེ་ལི་ནོ་ཨོ་ཟི་ཐི་མོ་ཟི་དང་ཨཱོ་ལི་ཧྥུའུ་གཉིས་ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་བཅོས་བསྒྱུར་
དང་དམིགས་བསལ་དུ་སྤྱི་ཁྱབ་དཔལ་འབྱོར་བཅོས་བསྒྱུར་ཐད་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་པར་བརྟེན་ནས་
དཔལ་འབྱོར་བྱ་དགའ་ཐོབ།
༤༣

སྒྲོལ་མ་

༤༢། ༢༠༡༡ ལོར་རཱི་པི་རི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཨཱེ་རུན་ཀྱོ་ཧན་ཞོན་གྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་བདེ་འཇགས་དང་བུད་
མེད་རྣམས་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཞི་བདེའི་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་བྱ་བཞག་ལ་ཞུགས་པའི་ཐོབ་ཐང་ཐད་འཚེ་
མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ།
༤༣། ༢༠༡༡ ལོར་རཱི་པི་རི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བུད་མེད་ལཱེ་དབྱི་མན་ཀུ་པོ་ཝེར་ལ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ནོ་
སྤེལ་ཞི་བདེའི་གཟིངས་རྟགས་ཐོབ།
༤༤། ༢༠༡༡ ལོར་ཡཱེ་མན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བུད་མེད་ཐཱ་ཝ་ཁུ་ཁ་མན་ལ་ནོ་སྤེལ་ཞི་བདེའི་གཟིངས་རྟགས་ཐོབ།

༤༥། ༢༠༡༣ ལོར་ཁཱ་ན་ཊའི་བུད་མེད་ཨཱེ་ལི་ཟི་མོང་རོ་ལ་དེང་རབས་བརྩམས་སྒྲུང་གི་སློབ་དཔོན་གྱི་
མཚན་ཐོག་ནས་ནོ་སྤེལ་རྩོམ་རིག་བྱ་དགའ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད།

༤༤

བོད་ཁུལ་དུ་བུ་མོ་མང་པོས་ཁྱིམ་གྱི་ཞིང་ལས་ལ་རོགས་བྱེད་དགོས་པས་
སློབ་གྲྭ་འགྲིམ་པའི་སྐལ་བ་མེད།.

གྲོང་ཁྱེར་ནེའུ་ཡོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཀུན་ཕན་ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པའི་སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཁང་གི་
ཅོག་ཙེ་རིང་བོ་དེའི་སྣེ་རུ་ཁུ་སིམ་པོས་བསྡད་འདུག་པའི་སྐལ་བཟང་སྐྱིད་ཀྱིས་འཚེར་སྣང་དང་བཅས་ལག་གི་
ཤོག་ལྷེ་འགའ་རེ་འཕར་འཕུར་མཉའ་མཉེད་བྱེད་བཞིན་གདའ། ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ལ། ཁོ་མོས་སྐད་ཆ་བཤད་
དུས་ངག་དག་ཅིང་གདངས་ཟབ་ལ་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་གསལ་ལ་མི་གསལ་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་མི་འདུག
“རིག་གནས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གསར་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ཐད་འབད་བརྩོན་དང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་
པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནི་དངོས་གནས་རིང་བོ་ཞིག་རེད།” ཅེས་ཁོ་མོས་བཤད་བྱུང་ལ་དོན་དངོས་སུ་ཡང་དེ་ལྟར་
རེད།

སྐལ་བཟང་སྐྱིད་ནི་བོད་ཡུལ་མཐོ་སྒང་གི་ཤར་སྣེ་རུ་ཡོད་པའི་རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གཅན་
ཚ་རྫོང་གི་གྲོང་གསེབ་ཅིག་ཏུ་སྐྱེས་པ་ཡིན། རྫ་རི་མཐོ་ཞིང་འབྲོག་སྡེ་ཆགས་པའི་ཡུལ་འདིའི་ལྷོ་རྒྱུད་དང་ནུབ་
རྒྱུད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་དང་མི་འདྲ་བར་གཅན་ཚ་རྫོང་ནི། དབུས་སུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ལྟེ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ཟི་ལིང་ཡོད་
༤༥

སྒྲོལ་མ་

སའི་གཤིན་ས་ལྷེབ་མོ་དེའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན། ཡུལ་འདིའི་ཡུལ་མི་མང་ཆེ་བས་ཞིང་ལས་གཉེར་གྱི་ཡོད་ལ་
སྐལ་བཟང་སྐྱིད་ཀྱང་དེ་དག་ལས་དམིགས་བསལ་པ་མིན། “ང་ནི་ཞིང་པའི་བུ་མོ་ཞིག་ཡིན།” ཞེས་ཁོ་མོས་
བཤད་བྱུང་ལ། ཁོ་མོའ་ིདགོད་སྒྲ་དེས་དབྱིན་སྐད་ནང་གི་ཆེའི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཚིག་དུམ་འདིར་ཡང་བྲོ་བ་ལྷག་མ་
ཞིག་བསྣན།

“ཡར་ནར་སོན་ནས་ངའི་ལོ་ཚོད་ལ་སླེབས་པའི་བུད་མེད་ཅིག་ལ་མཚོན་ན་སློབ་གསོའ་ིམྱོང་བའི་སྐལ་
བ་ཧ་ཅང་ཕྲ།” ཞེས་ཁོ་མོས་མུ་མཐུད་དུ་བཤད་རྒྱུར། “བུ་མོ་ཚོ་ཁྱིམ་དུ་བསྡད་དེ་བཟའ་མི་དང་མཉམ་དུ་ལས་
ཀ་ལས་དགོས། ངའི་མིང་སྲིང་ཚང་མ་ཡིག་རྨོངས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན།” ཡིན་ནའང་། སྐལ་བཟང་སྐྱིད་ཀྱི་ཨ་ཕས་
ཁོ་མོའ་ིཨ་མ་ལ་སྐལ་བཟང་སྐྱིད་མོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་སློབ་མཚམས་མ་བཞག་བར་དུ་ཁོ་མོ་སློབ་གྲྭར་སྐྱེལ་རྒྱུ་ཡིན་
པའི་དམ་བཅས། སློབ་གྲྭར་གང་འཚམས་སོང་རྗེས་སློབ་མཚམས་འཇོག་པ་ནི་སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་གཞོན་
ནུ་ཚོའི་སྤྱི་མཐུན་གྱི་ལས་དབང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན།

སྐལ་བཟང་སྐྱིད་ཀྱིས་སློབ་མཚམས་མ་བཞག་ཅིང་། ༡༩༩༡ ལོར་ཁོ་མོ་ནི་བཟའ་མིའི་ཁྲོད་ནས་མཐོ་
འབྲིང་མཐར་ཕྱིན་མཁན་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་པ་རེད། མཐོ་འབྲིང་ནི་ཕལ་ཆེར་ཨ་རིའི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་དང་ཚད་
མཉམ་ཡིན། ཁོ་མོས་རང་ཉིད་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་གི་རྒྱུན་རེབ་གོང་དུ་ཡོད་པའི་རྨ་ལྷོ་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭ་རུ་བསྐྱངས། ཁོ་
མོས་བོད་དབྱིན་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་འབྲིང་རིམ་ (ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་དུ་དགེ་རྒན་ཞིག་ལ་
དགོས་པའི་ཆེས་དམའ་མཐའི་ཤེས་ཡོན་ཐོབ་ཐང་དེ་ཡིན) སློབ་མཐར་ཕྱིན་རྗེས་ཁོ་མོ་རང་ཉིད་ཀྱི་མ་ཡུམ་སློབ་
ཆུང་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་ཏེ་དེར་བོད་ཡིག་དང་རྒྱ་ཡིག དབྱིན་ཡིག་དང་ལོ་རྒྱུས། ས་ཁམས་བཅས་སློབ་ཁྲིད་གནང་།
ཐོག་མ་ཉིད་ནས་བཟུང་སྐལ་བཟང་སྐྱིད་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་ནུས་པ་མཐོར་འདེགས་གཏོང་བའི་
འདུན་པ་ཤུགས་ཆེན་ཡོད་ལ། མི་འགྱངས་པར་ཁོ་མོས་རང་ཉིད་ཀྱི་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་གི་ཆུ་ཚད་ཡར་རྒྱས་
སུ་གཏོང་ཆེད་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་གསུམ་ཅན་གྱི་ཡིག་འབྲེལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་འགོ་བརྩམས། ཁོ་མོས་བཤད་རྒྱུར་
།“ཁྱིམ་དུ་ཡོད་དུས་དབྱིན་ཡིག་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་ཧ་ཅང་ཕྲ། དེ་བས་ངས་རྒྱུན་པར་ཀློག་འདོན་
དང་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་སྒྲ་སྒྲར་ཕབ་སྟེ་ཕྱིར་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་བཀོལ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་བྱས་པ་ཡིན།”ད་
དུང་ཡང་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ནུས་པར་འདོད་བློ་མ་ཁེངས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བསྐྱར་དུ་སློབ་གྲྭ་འགྲོ་རྒྱུ་བྱས་
ཤིང་། ༢༠༠༡ ལོར་དབྱིན་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་དངོས་གཞིའི་ཐོབ་ཐང་ལེན་ཆེད་ཟི་ལིང་དུ་ཡོད་པའི་མཚོ་སྔོན་དགེ་
ཐོན་སློབ་ཆེན་དུ་སློབ་ཞུགས་བྱས། སློབ་སྦྱོང་འདི་གྲུབ་རྗེས་ཁོ་མོ་ལམ་སེང་ཕྱིར་ཕ་ཡུལ་གཅན་ཚ་རུ་ལོག་སྟེ་
གཅན་ཚ་རྫོང་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་གི་ནང་དུ་ལས་གནས་གསར་པ་ཞིག་བླངས་ཤིང་། སློབ་གྲྭ་དེར་མི་འགྱངས་
པར་ཁོ་མོ་འཛིན་གྲྭའི་གཙོ་བདག་དགེ་རྒན་ཞིག་ཏུ་གྱུར།
༤༦

བུད་མེད་ཀྱི་སྐད།

རྫོང་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་ནི་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ཡིན་ལ་ནང་གི་སློབ་མ་ནི་གཙོ་བོ་རང་ཁྱིམ་སློབ་
གྲྭ་དང་ཐག་རིང་སར་ཡོད་པའི་ཞིང་འབྲོག་པའི་བྱིས་པ་རྣམས་ཡིན། འཛིན་གྲྭའི་གཙོ་བདག་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་
ནས་སྐལ་བཟང་སྐྱིད་ཀྱིས་སློབ་མ་ཚོར་ཉིན་མཚན་གཉིས་ཀར་འགན་འཁུར་དགོས་ཤིང་། རང་ལོ་བཅུ་གསུམ་
ནས་བཅོ་ལྔ་ཅན་གྱི་བྱིས་པ་བརྒྱད་ཅུ་ཡས་མས་ཡོད་པའི་འཛིན་གྲྭར་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པ་དང་། སློབ་མ་རེ་རེར་
དགེ་རྒན་དང་ཐག་ཉེ་སར་འདུག་པའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཆེད་འདུག་སྟེགས་རེས་སྐོར་བའི་ཐབས་ལམ་སྤྱད།

༢༠༠༤ ལོར་སྐལ་བཟང་སྐྱིད་ཟི་ལིང་དུ་ཀུན་ཕན་ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པས་བོད་པ་དབྱིན་ཡིག་དགེ་རྒན་
ཚོར་དམིགས་ཏེ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་སློབ་མ་ལྟེ་བར་འཛིན་པའི་ཁྲིད་ཐབས་ཐོག་སྤེལ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་འཛིན་
གྲྭར་ཞུགས་པར་ཕེབས། ཁོ་མོས”དེ་ནི་ཧ་ཅང་རྙེད་དཀའ་བའི་གོ་སྐབས་ཤིག་དང་ཁྱད་པར་དུ་དབྱིན་ཡིག་དགེ་
རྒན་ཚོ་ལ་མཚོན་ན་རྩ་ཆེ་བའི་གོ་སྐབས་ཤིག་རེད།”ཅེས་བཤད་མུ་མཐུད་དུ་བཤད་རྒྱུར། “དེར་ངས་དངོས་
ཡོད་ཐེག་རེག་ཅན་གྱི་ཁྲིད་ཐབས་སྐོར་སྦྱོང་རྒྱུ་བྱུང་ལ། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཐབས་ཐོག་ལ་སྔར་
ལས་ལྷག་པའི་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་འདུན་ཤར།” ཆེས་ཐོག་མའི་ཚོགས་འདུ་འདི་ག་རང་གི་སྐབས་སུ་སྐལ་བཟང་སྐྱིད་
ཀྱིས་ཀུན་ཕན་ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བྱ་དགའི་སློབ་ཡོན་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ཡིན་ལ་བྱ་དགའ་
དེས་ཁོ་མོ་མཇུག་མཐར་ཨ་རི་ལ་བསྐྱལ་ཡོང་བ་ཡིན།

༢༠༠༦ ལོར་སྐལ་བཟང་སྐྱིད་ཀྱིས་ཝེར་མོན་མངའ་སྡེའི་ནང་གི་བྷི་རེ་ཋིལ་བྷོ་རོ་གྲོང་རྡལ་དུ་ཡོད་པའི་
རྒྱལ་སྤྱིའི་སྦྱོང་བརྡར་སློབ་གྲྭ་རུ་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་དངོས་སྦྱོང་ཤེས་རམས་པའི་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཆེད་བྱ་
དགའི་སློབ་ཡོན་ལ་རེ་ཞུའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མོད། འོན་ཀྱང་། སློབ་གྲྭ་འདིའི་སློབ་སྡུད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྐལ་བཟང་
སྐྱིད་ཀྱིས་དབྱིན་སྐད་ཕ་སྐད་དུ་གྱུར་བའི་སློབ་གྲོགས་ཚོའི་རྗེས་ཆོད་མིན་ཐད་དོགས་པ་སྐྱེས། གང་ལྟར་མཇུག་
མཐར་ཁོང་ཚོས་ཁོ་མོ་ལ་གོ་སྐབས་འདི་སྤྲོད་རྒྱུ་ཐག་གིས་བཅད་ཅིང་། ༢༠༠༨ལོའ་ིསྤྱི་ཟླ་དང་པོར་ཁོ་མོ་ཨ་རིར་
འབྱོར་ཏེ་མཱ་སེ་ཆུའུ་སེ་ཋིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐད་ཡིག་སློབ་གླིང་དུ་ཟླ་ངོ་བདུན་ཅན་གྱི་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་ཟབ་སྦྱོང་
གི་འགོ་བརྩམས།
ཁོ་མོར་མཚོན་ན་ཐོག་མར་གོམས་རྒྱུ་དཀའ་མོ་བྱུང་། འདི་ཐད་ལ་ཁོ་མོས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་དོན།
“ཨ་རིར་མ་ཡོང་སྔོན་དུ་ང་རང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཕྱི་ལོགས་སུ་སོང་མྱོང་མེད་ལ། པེ་ཅིང་ལྟ་བུའི་གྲོང་ཁྱེར་
ཆེན་མོར་གཏན་ནས་སོང་མྱོང་མེད།”
ཡོད་ཚད་ཐམས་ཅད་ཁོ་མོར་མཚོན་ན་གསར་པ་དང་རྒྱུས་མེད་ཡིན་
ལ་སྐབས་དེར་ཁོ་མོས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱིམ་མི་དང་ཕན་ཚུན་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་ཟབ་པའི་ཕ་ཡུལ་གྱི་མི་སྡེ་དྲན།“ངའི་
སེམས་སུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཤར་བ་ནི། ‘ད་ངས་འདི་མཇུག་སྐྱོང་ཐུབ་ས་མ་རེད། ང་ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་ལོག་འདོད།’
༤༧

སྒྲོལ་མ་

སོགས་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་ང་རང་མང་བོ་ངུས་པ་ཡིན།” འོན་ཀྱང་། ཁོ་མོ་ཕྱིར་མ་ལོག་པར་འདིར་བསྡད་པ་རེད།
ལོ་དེའི་སྤྱི་ཟླ་དགུ་པའི་ནང་དུ་ཁོ་མོས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྦྱོང་བརྡར་སློབ་གྲྭ་རུ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་འགོ་བརྩམས་ཏེ་སྐད་
ཡིག་ལ་དབང་བསྒྱུར་དང་སློབ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ། རིག་གནས་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བློ་རྩེ་བསྒྲིམས།

ཁོ་མོས་ཐོག་མར་འཚེར་སྣང་སྐྱེས་པ་ཁས་ལེན་མོད། འོན་ཀྱང་། སྐལ་བཟང་སྐྱིད་ཀྱིས་རིམ་གྱིས་
འཛིན་གྲྭ་གྲོལ་རྗེས་ནམ་རྒྱུན་རང་ཉིད་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ཚོའི་མདུན་དུ་སོང་སྟེ་ཁོང་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་ཕ་ཡུལ་དུ་རང་
ཉིད་ལ་འཕྲད་པའི་གནད་དོན་ཁག་དང་གནད་དོན་དེ་དག་ཅི་ལྟར་སེལ་བའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་བྱས། སློབ་དཔོན་འདི་
དག་དང་ལྷན་དུ་བྱས་པའི་བགྲོ་གླེང་གིས་ཁོ་མོར་སེམས་ཤུགས་སྤར། “ངས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་
ལམ་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྟོགས་བྱུང་། ཕྱོགས་གཅིག་ནི་སློབ་ཚན་གྱི་ནང་དོན་ངོ་མའི་ཐོག་དང་
ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནི་རྒྱབ་ལོགས་སུ་ཁུ་སིམ་པོར་བསྡད་དེ་ངའི་སློབ་དཔོན་ཚོའི་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་སྟངས་ལ་ལྟད་
མོར་བལྟ་བའི་ཐོག་ནས་སོ།།”

སྐལ་བཟང་སྐྱིད་ལ་ལག་བསྟར་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་བྱེད་སྒོའ ་ི ནང་དུ་ཞུགས་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཡོད་ལ། དེའི་
ནང་ནས་གཅིག་ནི་བྷི་རེ་ཋིལ་བྷོ་རོ་མཉམ་འབྲེལ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནས་ཡིན་ཞིང་སློབ་གྲྭ་དེའི་ནང་གི་སློབ་མ་
ཚོས་སྤྱོད་ཆོག་པའི་དཔེ་དེབདང་གློག་ཀླད་ཀྱི་གྲངས་ཀས་ཁོ་མོ་ཧ་ལས་སུ་བཅུག་ཡོད། ཁོ་མོས་བཤད་རྒྱུར།
“ང་ཚོའི་སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ཞིག་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་། དེ་རྡིབ་གྲབས་ཡོད་པས་ང་ཚོས་དེ་བེད་
སྤྱོད་དེ་འདྲ་མང་བོ་མི་གཏོང་།” ཁོ་མོས་ཕ་ཡུལ་ནས་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་ནི་རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་
ཆས་ཐབས་ཆག་ཡིན་པ་དེ་ཁོ་ན་མ་རེད། “སྤྱིར་དགེ་རྒན་བྱེད་རྒྱུ་དང་ལྷག་པར་དུ་གྲོང་གསེབ་ཏུ་དགེ་རྒན་བྱེད་
རྒྱུ་ནི་དཀའ་གནད་ཆེ་བའི་དོན་ཞིག་རེད། ང་ཚོར་སློབ་ཁྲིད་ཡོ་ཆས་ཉུང་ཉུང་ཞིག་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད།
དེ་དག་ལས་ཀྱང་ཆེས་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ལ་ཇི་ལྟར་བྱས་ཏེ་མི་ཡ་རབས་ཤིག་བྱེད་སྟངས་
ཁྲིད་རྒྱུ་དེ་རེད། སློབ་མ་ཚོར་མཁོ་བ་ནི་ནུས་རྩལ་ཁྲིད་རྒྱུ་དེ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར། ད་དུང་ཁོང་ཚོར་ཅི་ལྟར་བྱས་ཏེ་
སྦྱོང་དགོས་པ་དང་ཅི་ལྟར་བྱས་ཏེ་མི་སྡེའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད།”

གཅིག་བྱས་ན་ཁོང་མོས་ཆ་ཚང་ཞིང་རྨང་གཞི་བརྟན་པའི་སློབ་མ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་འདུན་ཡོད་པས་ཡིན་
རྒྱུ་རེད། གང་ལྟར་ཁོ་མོས་སྔ་ས་ནས་བཟུང་སློབ་ཚན་ཇུས་འགོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་བྱས་སོང་། ཁོ་མོའ ་ི སློབ་
དཔོན་ཚོས་རིག་གནས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཅི་ལྟར་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་དགོས་པ་དང་། ཤེས་བྱ་གསར་པ་གང་ཞིག་ཡིན་
རུང་སློབ་མའི་ཉམས་མྱོང་དང་ཁོར་ཡུག་དང་འབྲེལ་དགོས་པའི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་བསྟན་པ་བཅས་ཀྱིས་ཁོ་
མོར་སྙིང་སྟོབས་བསྩ། ཁོ་མོས་བཤད་རྒྱུར། “སློབ་དེབ་ནི་ལག་ཆ་ཙམ་རེད། དེས་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཚབ་བྱེད་མི་
༤༨

བུད་མེད་ཀྱི་སྐད།

ཐུབ།” དེ་ལས་ཀྱང་གལ་ཆེ་བ་ནི། ཁོ་མོ་དགེ་སློབ་ཀྱི་འབྲེལ་བར་ཡོད་ཆེས་ཡོད་ལ་དགེ་རྒན་ལ་སློབ་ཚན་དེ་
སློབ་མའི་མི་ཚེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་བཟོ་ཐུབ་པའི་ནུས་པར་ཡིད་ཆེས་ཡོད།

སྐལ་བཟང་སྐྱིད་ཧ་ཅང་མགྱོགས་པོའ ་ི སྒོ་ནས་ཡར་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་སོང་། ཁོ་མོས་སྔོན་ཆད་གློག་ཀླད་རྩ་
བ་ཉིད་ནས་སྤྱད་མྱོང་མེད་ནའང་ཁོ་མོའ ་ི སློབ་ཚན་གྱི་དམིགས་ཚད་ཡིན་ན་ཁོ་མོས་གཟའ་འཁོར་རེར་གློག་ཀླད་
དུ་གཏགས་པི་ལས་བྱ་ཡར་སྤྲོད་དགོས། ནུས་རྩལ་འདི་ལའང་ཁོ་མོ་མི་འགྱངས་པར་བྱང་ཆུབ་པར་གྱུར་བ་དང་
ཆབས་ཅིག་ཁོ་མོའ ་ི རྩོམ་འབྲིའི་ནུས་པའང་མཐོར་འདེགས་ཆེན་པོ་བྱུང་། ༢༠༡༠ལོར་སྐལ་བཟང་སྐྱིད་ཀྱིས་སློབ་
མཐར་ཕྱིན་སྐབས། དེ་སྔོན་སློབ་བསྡུའི་སྐབས་སུ་ཁོ་མོས་སློབ་གྲོགས་ཚོའི་རྗེས་ཆོད་མིན་ཐད་སེམས་ཁུར་ཡོད་
པའི་སློབ་བསྡུའི་སློབ་སྟོན་པ་དེ་ཆེད་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཁ་མོ་ལ་ཁོ་མོ་དཀའ་ངལ་ཚང་མ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་སོང་ལ་
ཁོ་མོ་ནི་ཁོང་ཚོའི་འཛིན་གྲྭའི་ནང་གི་སློབ་མ་ལེགས་ཤོས་ཀྱི་གྲས་སུ་བགྲངས་ཡོད་ཅེས་གསུངས།
མ་འོངས་པར་ཁོ་མོའ ་ི ཞབས་རྗེས་སུ་འགྲངས་ངེས་པའི་དགེ་རྒན་ཚོར་དམིགས་ཏེ་ཁོ་མོས་བཤད་
རྒྱུར། “ཁྱེད་རང་རིག་གནས་མི་འདྲ་བའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་ཏུ་སྡོད་དུས་དཀའ་ངལ་འདྲ་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་། ཚང་
མ་མི་ཡིན་པ་གཅིག་མཚུངས་རེད། ངོ་ཚ་བའམ་ཡང་ན་ནོར་འཁྲུལ་བཟོ་བར་ཞེད་སྣང་སྐྱེ་དགོས་མ་རེད། ཁྱེད་
རང་གི་སེམས་སུ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ཁ་གདང་ནས་ཤོད་དང་། རང་ཉིད་ཀྱི་སྡོད་ཤག་ལས་ཕྱིར་བུད་ནས་ཕྱི་ལོགས་
སུ་སོང་ནས་བྱ་དངོས་ཚང་མ་ཉམས་སུ་མྱོང་དང་། དེར་ཡང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད།”

“གཞི་རིམ་གྱི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་གོ་སྐབས་མང་བོ་ངེས་པར་དུ་དགོས། གཞི་རིམ་དུ་
ཡོད་པའི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཁོང་ཚོ་སྡོད་སའི་མི་སྡེའི་ནང་དུ་མཐའ་ན་འགྱུར་བ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གཏོང་བར་ཡང་
གོ་སྐབས་འདི་ལྟ་བུ་དངོས་གན་དགོས།” ཞེས་ཁོ་མོས་རང་ཉིད་ཨ་རིར་སྡོད་རིང་གི་དུས་ཡུན་ལ་ཕྱིར་དྲན་བྱེད་
བཞིན་མུ་མཐུད་དུ་བཤད་རྒྱུར། “ངའི་མཐོང་ཐོས་ཅི་ཙམ་མང་དུ་སོང་ན་ངས་སློབ་གསོའ ་ི གལ་ཆེན་རང་བཞིན་
དེ་ཙམ་མང་དུ་རྟོགས།”སྤྱི་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་༡ཉིན་སྐལ་བཟང་སྐྱིད་ཕྱིར་ཕ་ཡུལ་མཚོ་སྔོན་དུ་ལོག་སྟེ་ལོ་ངོ་
གཉིས་དང་ཕྱེད་ཀའི་ནང་ནས་ཐེངས་དང་པོར་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱོ་་དང་ཕྲུ་གུ་མཉམ་དུ་ལྷན་འཛོམས་བྱུང་། འདི་ལོའ ་ི
སྟོན་ཁ་ཁོ་མོས་གཅན་ཚ་རྫོང་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་དེ་སྔའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་
གི་འཛིན་གྲྭའི་དགེརྒན་གྱི་ལས་འགན་ཕྱིར་ལེན་རྒྱུ་རེད།
ཀུན་ཕན་ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པའི་དྲ་ཚིགས་ལས་དྲངས།

༤༩

བུད་མེད་དང་བུད་མེད་འགའི་བསམ་བློའི་བང་རིམ།
གཟུངས་འདུས་སྐྱིད།

གླེང་གཞི།

    འཇོན་ཐང་མངོན་རྒྱུ་ཟེར་ནས་སྟ་གོན་ཞིག་དང་
།ཐོ བ ་ཐང་རྩོ ད ་རྒྱུ་ཟེ ར ་ནས་ཧུར་ཐག་ཅི ག ་གི ་ བར་
ནས་ཡོད་ཚད་ཕྲག་དོག་དང་ཚུལ་འཆོས་ཀྱིས་སིམ་
ནས།ཡོད་པའི་མཇུག་འབྲས་རྫོབ་པོ་དག་ལ་དག་ཐེར་
ཡོད།

༥༠

བུད་མེད་སྤྱིར་བཤད་པ།
ཐོབ་སྐལ་གཙིགས་སུ་མི་འཛིན་ཞིང་མི་ཐོབ་པ་ཡོད་
ཚད་ལ་ཧུར་ཐག་གིས་བརྩོན་ལེན་གྱི་ཁྲོད་ནས་རྒས་
ཤིང་འཆི་ནའང་རང་སྐྱོན་ལ་ཡོ་བསྲང་གི་སྙིང་སྟོབས་
ཆུང་བ་དེར་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཁོ་ནའི་ཁྲོད་དུར་ཁྲོད་ཕྱིར་
མི་ལོག་པའི་འཇིག་རྟེན་འགྲིམས་འགྲོ

བུད་མེད་ཀྱི་སྐད།

བུད་མེད་ཤེས་ཡོན་པའི་སྡེ།
སྤྱིར་ཤེས་ཡོན་དགོས་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་མི་རིགས་
ཤིག་ཁུངས་སྐྱེལ་དང་ངེས་འཛིན་ལ་དེ་བས་དགོས་
ངེས་རེད། དེ་ལ་ཞོགས་དུང་གིས“འདི་འདྲའི་རིག་
གནས་སྙིང་སྟོབས་ཆགས་པའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་
ན་དེ་ལ་ཅི་ནས་ཀྱང་གསོན་ཤུགས་རྒྱས་འོང་ལ་དེའི་
རྒྱུ་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་མཁས་པ་དང་དཔའ་པོ། མཛངས་
མི ་ སོ ག ས་དང་དེ ་ དག་གི ་ དོ ག ས་གཅོ ད ་དང་འགྱོ ད ་
བསམ། གསར་གཏོད་སོགས་ནི་འུ་ཚོའི་ངེས་པ་དོན་
གྱི་གཅེས་ནོར་ཡིན“ཞེས་པ་ལྟར་ཡིན་ནའང་ང་ཚོར་
མི་གཤིས་དང་སྒལ་ཚིགས་མཁོ་བ་རེད། བྱ་དངོས་
ཅི་ཞིག་ཡིན་ཡང་དགོས་པ་དང་མཁོ་བ་ལ་ཚབས་ཆེ་
ཆུང་གི ་ཧེ་བག་ཅིག་ཡོད་པ་ཉིན་རྒྱུན་གྱི་བྱེད་ལས་
སྤྱོད་གསུམ་ཁྲོད་ནས་ཀྱང་གསལ་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ། དེར་
བརྟེན་ང་ཚོ་བུད་མེད་ཤེས་ཡོོན་པ་ཚོས་ཀྱང་རང་ཉིད་
ལ་ཤེ ས ་ཡོ ན ་ཡོ ད ་པའི ་ སྟེ ང ་ལ་མི ་ རི ག ས་ཀྱི ་ སྲོ ལ ་
རྒྱུན་གྱི་གཤིས་སྤྱོད་གཙང་མ་དང་ཡང་ན་དངོས་ཡོད་
འཚོ་བའི་ཀུན་སྤྱོད་རྣལ་མ་སོགས་ལུས་དང་གྲིབ་མ་
བཞིན་དུ་འགྲོགས་ནས་ཡོད་ན་དེ་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་མི་ཚེའི་
རིན་ཐང་དང་མཛེས་སྡུག་གི་ལང་ཚོ་རང་ཡིན། མ་
ཟད་ཡི ག ་རྨོ ང ས་ཀུན་པོ འ ་ི མི ག ་དཔེ ར ་འགྱུར་ངེ ས ་
བས་ན་ཁྱེ ད ་ཀྱི ས ་སྦྱངས་པའི ་ ཡོ ད ་དོ ་ ཅོ ག ་རྩ་ཆེ ན ་
རིག་གནས་ཤིག་གི་མ་ལག་དང་འཁོར་བ་ཆུང་ཆུང་
འདིར་བདེ་སྣང་གི་འཚོ་བའི་དབུ་ཁྱུད་གསར་བ་ཞིག་

བྲིས་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་མིན་ཚོད་ཚོད་ལ་རང་ཉིད་
ཀྱི་བསམ་བློ་གུ་ཡངས་པོ་ཡོད་རབས་དང་ཤེས་ཡོན་
པའི་སྡེ་ཡིན་རབས་སོགས་ལུང་བ་གང་བཤད་ཀྱང་
དགེ་མཚན་ཞིག་ཕར་ཞོག ཐ་ན་དྲིན་ཆེན་ཕ་མས་སྤྲད་
པའི ་ མི ་ ལུས་རི ན ་ཆེ ན ་འདི འི ་ ངོ ་ བོ ་ ཡང་རང་དགར་
ཤོར་འགྲོ
གང་ལྟར་ལག་ལེན་གྱི་སྟེང་དང་གནད་
འགག་གི ་ སྣེ ་ ནས་རང་བཞི ན ་གྱི ་ བསམ་བློ ་ དཀྱེ ལ ་
ཡངས་པོ་དང་ངང་རྒྱུད་བག་ལྷོད་པོ་ཞིག་དགོས་པ་མ་
ཟད། ད་དུང་མི་སྒེར་གྱི་འཚོ་གནས་དང་རང་ཉིད་ཀྱི་
ཚོར་བའི་སླད་དུ་མྱི་རབས་ཤིག་གི་བླ་སྲོག་རྒྱབ་ཏུ་
བསྐྱུར་མི་ཉན་པར་མི་རིགས་ཤིག་གི་གནའ་རབས་ལོ་
རྒྱུས་དང་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་གླེང་བར་དོ་སྣང་དམིགས་
བསལ་ཅན་དེ ་ རང་ཉི ད ་ཀྱི ་ འགན་འཁྲི ་ ལ་སེ མ ས་
དགོས་པའི་སྲོལ་ཞིག་ཀྱང་འདུག ཕྱིའི་ཀུན་སྤྱོད་དང་
ནང་གི ་ བསམ་བློ ་ ཚགས་ཚུད་པོ ་ མེ ད ་པ་ནས་ཡོ ད ་
པ་དང་ཡོད་པ་ནས་འཐུས་ཚང་། འཐུས་ཚང་ནས་
ཚད་ལྡན་དུ་བསྒྱུར་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་
ཡོད་ན་ད་གཟོད་ཤེས་ཡོན་པའི་སྡེ་ལ་ཤེས་ཡོན་པའི་
རིན་ཐང་རྙེད་དཀའ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་
ཤེས་ཡོན་པའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྩོད་ལེན་བྱེད་པ་ཙམ་མིན་
པར་ཡིག་རྨོངས་པའི་བུད་མེད་དག་ལ་སྣེ་ཁྲིད་དང་ན་
མཉམ་ཤེས་ཡོན་པ་ལ་བློ་འདྲི་སོགས་ཀྱིས་བུད་མེད་
ཀྱི་ལས་དབང་ལ་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་ཐུབ་ན་གཞི་ནས་
བུད་མེད་ཤེས་ཡོན་པ་དེ་ཤེས་ཡོན་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་
ཏུ་གྱུར་པ་ལས་ཚོད་ཚོད་ལ་ཤེས་ཡོན་པ་གཞན་དག་
ལ་ཕྲག་དོག་དང་ཡིག་རྨོངས་པའི་སྡེ་ལ་མཐོང་ཆུང་
༥༡

སྒྲོལ་མ་

གི་ཀུན་སློང་ཡོད་ན་ཁྱེད་ནམ་ཡང་སྔོན་ཐོན་གྱི་བུད་
མེད་ཅིག་ཕར་ཞོག སྤུནཟླ་ནང་དམེ་བྱེད་པའི་གཏེ་བོ་
ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལས་མ་འདས། དེ་བས་མིའི་རིགས་ལ་
ཤེས་ཡོན་ཡོད་པ་ཙམ་གྱི་མི་འགྲིག རིག་གནས་ཀྱི་
འཇིག་རྟེན་ཞིག་ནས་ང་རྒྱལ་གྱི་ཀློང་ནས་ཕྲག་དོག་
གིས་ཟིན་ནས་བསྡད་ན་གཞན་ལ་ཕན་མི་ཐོགས་པ་
དང་ཆུང་བྱིས་པའི་དུས་ནས་ཕ་མའི་རྔུལ་ཁྲག་གི་ལོ་
ཟླ་ཤེ ས ་ཡོ ན ་ལ་བརྗེ ས་ཀྱང་དོན་གོ་མ་ཆོད་པ་རེ ད།
ཤེས་ཡོན་གྱི་དགེ་མཚན་ནི་མི་སྒེར་རང་ཉིད་ཀྱི་བྱེད་
ལས་སྤྱོད་གསུམ་གྱི་སྟེང་ནས་གསལ་ཁ་ཕྱེ་ཡོང།

བུད་མེད་ཡིག་རྨོངས་པའི་སྡེ།
སྒང་བ་བོ ད ་པ་ཚང་ཙམ་མ་ཡི ན ་པར་མི འི ་ རི ག ས་
འདིར་ཤེས་ཡོན་དགོས་གལ་ཆེ་བ་བདེན་ནའང་།

དེ ་ ལས་ལྷག་པའི ་ གལ་ཆེ འི ་ ནང་གི ་ དོ ན ་ཆེ ན ་ནི ་ མི ་
གཤི ས ་དྭངས་མ་ཞི ག ་དང་ཀུན་སྤྱོ ད ་རྣལ་མ་ཞི ག
འདུ་ཤེས་གཙང་མ་ཞིག མི་རིགས་ལ་དུང་ཞེན་ཞིག་
ཡོད་ན་ཤེས་ཡོན་ཡོད་མེད་ལ་དེ་འདྲའི་ཧེ་བག་ཅིག་
མེད་པར། དེ་ནི་གང་ཟག་སྒེར་བ་ཞིག་གི་ཆ་རྐྱེན་དུ་
གོ་བ་བླངས་ཆོག་ན་གནོང་འགྱོད་ཅི་ཡང་མེད་པར་
མུ་ནས་རྒྱུན་དུ་རང་གི་ཁམས་དང་ནུས་པ་ལ་བསྟུན་
ནས། རང་གི་ཐོབ་སྐལ་ལ་བརྩོན་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ནི་མི་བུ་
རང་གི་འགན་འཁྲི་ཞིག་ཏུ་སེམས་པ་ལས་རང་ཉིད་ལ་
༥༢

རང་ཉིད་ཀྱིས་བརྩི་མཐོང་མེད་པ་དང་ཁེངས་སྐྱུང་གི་
ཀུན་སློང་མི་སྐྱེས་བར་རླབས་ཆེན་གྱི་ཨ་མ་ཚད་ལྡན་
ཞིག་བྱ་དགོས། ཡང་སློབ་གསོ་བ་ཞིག་གིས“ཁེངས་
སྐྱུང་ནི ་ ང་རྒྱལ་གྱི ་ གཉེ ན ་པོ ་ ཡི ན ་ལ་ཡི ད ་ཆེ ས ་ནི ་
སྤོབས་པའི་གཏེར་མཛོད་ཡིན། དེ་བས་མི་སུ་ཞིག་
ཡིན་ཀྱང་ཚུལ་མིན་གྱི་ང་རྒྱལ་དང་ཁེངས་སེམས་ཇེ་
ཉུང་ངམ་ཇེ་ཆུང་དུ་གཏོང་དགོས་ན་ཐོག་མར་རང་ཉིད་
ཀྱིས་རང་ཉིད་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་ནུས་པ་མཐོར་
འདེ ག ས་གཏོ ང ་དགོ ས ་པ་ལས་ཆུང་དུས་ནས་ཚད་
ལས་བརྒལ་བའམ་བཅོ ས ་མའི ་ ཁེ ངས་སྐྱུང་གི ་ སློ བ ་
གསོ་གཏོང་དྲགས་ན། བྱིས་པའི་སྤོབས་པ་དང་རང་
ཉིད་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པ་སོགས་ལ་ངན་ཤན་ཚབས་
ཆེན་ཐེབས་ནས་མཐར་མི་ཚེ་ཕམ་ཁའི་ལམ་དུ་འགྲོ་
བ་ཧ་ཅང་མང“ཞེ ས ་པ་ལྟར་ཡི ན ་དུས་མི ་ རང་རང་
གི་འོས་བབས་ལ་འབད་འབད་དུང་དུང་གིས་བརྩོན་
དང་ཁྱེ ད ་ཚོ ་ ནི ་ གངས་ཅན་བོ ད ་ཀྱི ་ ཨ་མ་ཞི ག ་ཡི ན ་
པ་མ་ཟད་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རྔམས་ན་འགྱིང་པའི་བླ་མེད་
ཀྱི་རིག་གཞུང་ཞིག་གི་རྒྱུད་འཛིན་ངོ་མ་ཡིན། ཁྱེད་
ཚོས་བཞག་པའི་རྐང་རྗེས་རེ་རེ་ན་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་
འདས་མ་ད་གསུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དངོས་མ་ཞིག ལར་
འཇིག་རྟེན་སྟེང་གི་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་རང་རང་
ལ་ཚད་རིམ་མི་འདྲ་བའི་འཚོ་བའི་རེ་སྙེག་ལོས་ཡོད།
ཡི ན ་ནའང་ཐོ བ ་ཐང་རྩོ ད ་རྒྱུ་དང་འགྲན་སློ ང ་བྱ་རྒྱུ་
ཟེར་ནས་ཚོད་ཚོད་ལ་སྤྱི་ཚོགས་འདིར་ཟིང་ཟིང་ལ་
མི་གཏོང་བར་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པའི་མི་ཚད་སྤྱོད་བཟང་
ཀུན་ལེགས་ཀྱི་བུད་མེད་རིག་བཟང་དག་ལ་མིག་དཔེ་

བུད་མེད་ཀྱི་སྐད།

དང་རང་གི་འོས་འགན་ལ་ལག་བསྟར་མཛོད་དང་སྔར་
གྱི་སྲོལ་རྒྱུན་དང་ད་ལྟའི་སྲོལ་གསར་གཉིས་ཀྱི་ཧྲག་
བར་ནས་ཁ་ཞེ ་ གཉི ས ་མེ ད ་ངང་ལས་ཀྱི ས ་བརྐོ ས ་
པའི་རང་གི་ཟླ་བོ་དང་ཕ་མར་གོང་བཀུར་བརྩི་འཇོག་
དང་ཁ་ལེན་ཚིག་བརྩི་བྱོས་དང་ཁ་བླངས་ན་ཁ་ལས་
དགེ ཚིག་བརྩིས་ན་ཚེ་ཐག་རིང་། མ་ཟད་ཤེས་ཡོན་
པའི་སྡེའི་བུད་མེད་དེ་ཚོའི་ཕྱིའི་བྱ་སྤྱོད་དང་ནང་གི་
འདུ་ཤེས་བཟང་བོ་དག་ལ་མིག་དཔེ་དང་ལོངས་སྤྱོད་
བྱོ ས ་དང་གཅི ག ་བྱས་ན་ཁོ ང ་མོ ་ ཚོ འི ་ དོ ན ་ལྔ་སྣོ ད ་
དྲུག་གིས་ལོ་དགུའི་གསོ་སློབ་ལམ་ལུགས་ལ་སྦྱངས་
བ་ཐར་སོན་པ་ཞིག་བྱས་ཡོད་ནའང་ཐང། དེ་བས་
ཁོང་ཚོར་ཕྲག་དོག་གི་མིག་ཞགས་མི་འཕེན་པར་རང་
ལས་ལ་ངང་ངར་ཤུགས་ཀྱིས་བརྩོན་དང་རང་རྒྱུད་ལ་
མཛེས་སྡུག་གི་བླ་བྲང་ཞིག་བཞེངས་ཐུབ་པའི་ངེས་
པ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། དེ་མིན་རངཉིད་ཀྱིས་རང་ཉིད་
ཨ་མ་ཞིག་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་མཐོར་འདེགས་ཀྱིས་
བྱི ས ་པའི ་ ཡི ད ་ཆེ ས ་ལ་སྐྱེ ད ་སྲི ང ་བྱེ ད ་རྒྱུ་ནི ་ ཨ་མ་
ཞིག་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་རྩ་བའི་གྲུབ་ཆ་ཡིན། དེ་
ལ་དགེ་ཆོས་ཀྱིས“གཞན་གྱི་སྒྲོས་དང་འགལ་གྱིས་
དོགས་པའི་ཞུམ་པ་ཆེར་བྱས་ཚེ། ཤེས་རབ་འཕེལ་
ནུས་པའི་གོ་བ་ཡང་མི་སྐྱེད“ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་
ཡིན་དུས་ངའི་བུས་འདི་ཡང་བྱེད་མི་ཆོག གན་ཡང་
བྱ་མི་ཉན། དེ་ཡང་འཇོན་གྱི་མ་རེད་སོགས་འོལ་ཚོད་
ཀྱི་སྐད་ཆ་ཆོ་མེད་པ་བཤད་རྒྱུ་མང་དྲགས་ན་བུ་ཡི་
ཡོད་ཚད་ལ་ཤན་ཤུགས་ཐེབས་ནས་འཚར་ལོངས་ཀྱི་
གོམ་ཁ་བརྟན་པོ་སྤོབས་མི་ཐུབ་པའི་ངེས་པ་ཡང་ཡོད་

པས་དེའི་ཕྱོགས་ལ་ཡིད་གཟབ་དང་བསམ་རྒྱ་གནང་
ནས་སྔོ ན ་ཐོ ན ་གྱི ་ གྲས་སུ་ཤུགས་ཀྱི ས ་བསྐྱོ ད ་དང་
བུ་ཕྲུག་གི་འབྱུང་འགྱུར་ལ་འོད་སྟོང་འཚེར་བ་མ་ཟད་
མི་རིགས་ཤིག་གི་རེ་བ་བཅོལ་ས་ཡང་བྱ་ཆོག གང་
ལྟར་ཆེ ས ་སྡུག་རྩུབ་ཅན་གྱི ་ བསམ་བློ འ ་ི བཀག་རྒྱ་
ལས་ཐར་བར་བརྩོན་དང་དེ་ནི་ཁྱེད་ཚོའི་ཚེ་འདིའི་མི་
མངོན་པའི་སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་ཁོ་ན་ཡིན།

མཇུག་གི་གཏམ།
སྤྱིར་སྐྱེས་པ་ཕོ་ལ་ཉེས་སྐྱོན་ཏོག་ཙམ་ཡང་མེད་ཀི་
ཟེར་ནི་མིན་ལ། བྱ་བ་ཆེ་ཆུང་གང་གི་སྟེང་ནས་བཤད་
ཡོང་ན་ཧེ་བག་ཅིག་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ལྟ་
བུའི་སྣང་བ་ཞིག་འདུག ཡང་གཅིག་བཤད་ན། རིགས་
མཐུན་གྱི་ཤ་ཞེན་དང་ལ་རྒྱས་ཀུན་ནས་བསླངས་བ་
ཡིན་ནའང་ཐང།
གང་ལྟར་བུད་མེད་ཀྱི་བྱེད་ལས་
སྤྱོད་གསུམ་ལ་དག་ཐེར་དང་མ་འདང་བ་ལ་ཁ་གསབ་
ཞིག་ཡོང་ན་བསམ་ནས། འདི་ལྟར་འཐུས་མི་ཚང་བའི་
གཏམ་གླེང་ཞིག་སྨྱུག་ཁར་ལྷུང་གིན་འདུག སྐྱེས་པ་
ཞིག་ཡིན་ནའང་དོན་ཆེ་ཆུང་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་
ན་ཡང་རྒྱབ་བསྙེ་ས་དང་དཔུང་རོགས་ལོས་དགོས།
དེ་ལ་གཅན་རོང་བསྟན་འཛིན་གྱིས“ཁྱོ་བོ་ཞིག་གི་བྱ་
བཞག་གྲུབ་འབྲས་དང། མཚན་སྙན་གྲགས། ལུས་
སེ མ ས་བདེ ་ སྡུག་སོ ག ས་ཚད་གཞི ་ ངེ ས ་ཅན་སྒོ ས ་
གང་དེ འི ་ བུད་མེ ད ་ཡག་ཉེ ས ་ལ་རགས་ལས་པ་མ་
༥༣

སྒྲོལ་མ་

གཏོགས“གཞན་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་གསུངས་འདུག་པ་
བཞིན། སོ་སོའ ་ི བཟའ་ཚང་ལ་མཐོང་ཆེན་དང་ཕ་མ་
བུ་ཕྲུག་ལ་གཉོར་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཨ་མ་ཞིག་ལ་མཚོན་
ནས་བཤད་ན་ཆེས་མ་མཐའི་འགན་འཁྲི་དང་འོས་བབ་
རེད། ཡང་གཅིག་བཤད་ན་དེང་གི་སྤྱི་ཚོགས་འདིའི་
ཁྲོ ད ་ཀྱི ་ བུད་མེ ད ་ལ་ལས་འཇི ག ་རྟེ ན ་གྱི ་ ཡོ ད ་ཚད་
སྒོར་མོས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པར་ཡིད་ཆེས་ཀྱིས་རང་
ཉིད་ལ་ཚོད་འཛིན་དང་བུད་མེད་ཀྱི་སྒལ་ཚིགས་ཀྱང་
བཅག་ཡོད་པ་འདྲ།དེ་ནི་བུད་མེད་དར་མ་ཞིག་གི་ལང་
ཚོ་རྒྱས་ཡོད་ནའང་ནང་བསམ་བློའ ་ི གཉོམ་ལག་རྒྱས་
མེད་པ་ཏན་ཏན་རེད། གང་ལྟར་ངས་བཤད་འདོད་པ་
ནི་རྒྱུ་ནོར་དབང་ཐང་གིས་མིའི་རིགས་ཀྱི་འཚོ་བར་
ཁ་སྣོ ན ་ཙམ་ལས་ལས་དབང་ལ་ཁ་ལོ ་ བསྒྱུར་ཐུབ་
ནི་མ་རེད། དེ་བས་རང་ཉིད་ཨ་མ་ཡིན་པའི་འགན་
འཁྲི་ལ་བརྩོན་ལེན་དང་ཁྱིམ་ཚང་ལ་བདེ་སྐྱིད་བསྐྲུན་
དང་། དེ་ཡང་ང་ཚོའི་འཐུས་སྒོ་ཚང་བའི་བསམ་བློའ ་ི
རྨང་གཞི ར ་བྱ་ཆོ ག ་ལ་མི་རིགས་ཤིག་གི་བུད་མེ ད་
ཀྱི ་ སེ མ ས་གཤི ས ་དྭངས་མའི ་ མངོ ན ་མཚོ ན ་དུའང་
བསྒྲགས་ཆོག
                                                                      
འོད་དཀར་དྲ་ཚིགས་ལས།

༥༤

བོད་ཀྱི་དེ་རིང་དང་ཧོང་ཀོང་གི་སང་ཉིན།
ཏིན་ཡི་ཧྥི་ཡིས་བརྩམས།
ལོ་མ་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྱུར།

ཧོང་ཀོང་གིས་རྒྱ་ནག་ཡོངས་ལ་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད་པ་ཞིག་ནི། ཧོང་ཀོང་གིས་བསྒྲུབ་ནུས་པ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིར།
རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་ནས་ཀྱང་བསྒྲུབ་ནུས་པ་དེའོ། ཞེས་པ་དེ་རེད། རང་དབང་གི་སྤྱི་ཚོགས་དང་དམངས་གཙོའི་
ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྔུན་ནས་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་མ་ཆོག་པ་མ་རེད། གཙོ་བོ་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་བསྒྲུབ་ན་འདོད་མི་འདོད་དེ་
རེད། དེ་ནས། སྒེར་གཅོད་ཚོགས་པས་དམངས་གཙོ་ཡི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་བྱེད་ཐབས་གང་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་
ལ་མོས་མཐུན་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ཡག་པོ་ཞིག་ཁྱོན་ནས་མི་སྟོན། རྒྱུ་མཚན་ནི་དེ་ཡིས་ཁོ་ཚོའི་འཚོ་གནས་ཀྱི་སྒྲོམ་
གཞི་ལ་ཉེན་ཁ་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པས་རེད།

ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ནང་ལ་ང་རང་བོད་ཁུལ་དུ་སོང་སྟེ། རྒྱ་བོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་དང་མི་མང་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་
བྱས་པ་ཡིན། མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ང་ལ་དྲི་བ་གཅིག་འདྲི་ཡོང་གི་འདུག དེ་ནི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་
༥༥

སྒྲོལ་མ་

གཞུང་གི་ངོས་ནས་རང་བཙན་གྱི་ལྟ་བ་དོར་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་རྩ་དོན་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱས་ཏེ། རྒྱ་
ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་འོག་ནས་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་སྒྲིག་གཞིའི་འོག་གི་མི་རིགས་རང་
སྐྱོང་ཁོ་ནའི་མངོན་འདོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནས། བོད་ནང་གི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཕྱིར་རང་
ཡུལ་དུ་ཕེབས་པའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ཐ་ན། མི་བརྒྱ་དང་སུམ་བཅུ་ལྷག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་
བྱས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་ལྷན་དུ་གྲོས་མོལ་མི་བྱེད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་།
ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ལ་གུས་མེད་ལུགས་མེད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་བཟུང་ཏེ། ཉན་ན་རྣ་བར་གཟན་པའི་མཚན་སྨད་བྱེད་བཞིན་
དོན་དག་ནི་དེ་འདྲའི་ཁག་པོ་ཞིག་དང་ཡ་ལན་ཅི་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་དེ་ཡང་སྙིང་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ། ཞེས་
པའི་དྲི་བ་འདི་རེད།
ཉེ་ལམ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁུང་གི་
<<རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉིས།
དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་ཧོང་ཀོང་གི་ལག་ལེན།>> ཞེས་པའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ ་ི ཡིག་ཆ་དེས་ངང་
ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་དྲི་བ་དེ་ལ་ལན་འདེབས་བྱས་འདུག

“རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉིས་” ནི་ཡུན་རིང་བོར་གནས་ཐུབ་བམ།
གོ་བདུན་ལོར།
ཧོང་ཀོང་གི་ལོག་ཕེབས་དེ་ནི་ཉེ་རབས་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལས་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན།
ཕྱོགས་གཅིག་ནས་མེས་རྒྱལ་གྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་ལོག་པ་དེས། རྒྱལ་ཡོངས་མི་མང་གི་མི་རིགས་རིང་ལུགས་
ཀྱི་བསམ་བློ་ངར་སྐུལ་སློང་བ་དང་། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས། རྒྱ་གཞུང་གིས་རྟའི་ཚོད་ཀྱིས་བང་དང་། བྲོའ ་ི ཚོད་
ཀྱིས་ཉམས་ཤིག་སྟོན་པའི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་བྱས་པས། ཧོང་ཀོང་མི་མང་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་གཏད་པའི་བློ་
དོགས་དེ་ལྟོས་ས་ལྟོས་འཇོག་གིས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་། དོན་དངོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ནི་རྒྱ་གཞུང་དང་
དབྱིན་གཞུང་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བའི་ཧོང་ཀོང་གི་རྩ་བའི་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་
པ་ཞིག་ཡིན།
ང་དང་ང་རང་གི་གྲོགས་པོ་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་སྔ་མོ་ནས་དམངས་གཙོའི་ཕྱོགས་ལ་བགྲོད་པའི་
རེ་བ་བྱས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན། ཧོང་ཀོང་ལོག་ཕེབས་བྱས་པ་དེས་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་
ཅིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡང་བྱས་པ་ཡིན། ཧོང་ཀོང་གི་ཁྲིམས་སྐྱོང་དང་གཞུང་ཞབས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི། དབང་
༥༦

རྒྱལ་དོན་གལ་པོ་ཆེ།

འཛིན་གྱི་མ་ལག ཁྲིམས་ཀྱི་རང་བདག གསར་འགྱུར་རང་དབང་། སྤྱི་ཚོགས་གུ་ཡངས། འདི་དག་ཚང་མ་རྒྱ་
ནག་དེང་རབས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་དང་སྔོན་ཐོན་སྤྱི་ཚོགས་སུ་བགྲོད་པར་བྱེད་པའི་དགོས་མཁོ་རྐྱང་ཡིན་ཞིང་། རྒྱ་
ནག་ལ་མེད་པ་ཡང་དེ་དག་ཡིན། དེ་ནས། དཔྱོད་ཤེས་དང་བློ་གཟུ་བོར་གནས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཧོང་ཀོང་གི་
མི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བ་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་ལས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དེ་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་རེད། དེ་ཡང་། དཔལ་འབྱོར་
ཐད་ཁོ་ནས་མ་ཡིན་པར། ད་དུང་ནང་བསམ་བློའ ་ི ཆུ་ཚད་དང་། སྤྱི་ཚོགས་དྲང་བདེན་གྱི་ཕྱོགས་ནས་ཀྱང་ཡག་
པོ་ཡོད་པ་རེད། འདི་ནི་གཙོ་བོ་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དབང་གིས་བསྐྲུན་པའི་རང་དབང་དང་དམངས་གཙོ་
ལ་འབྲེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད། ཧོང་ཀོང་ལོག་ཕེབས་བྱས་པའི་རྗེས་ནས། ཧང་ཀོང་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་བ་
རེད། དེ་ནས། མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཡིན་ལ་མ་ཡིན་པའི་སྒོ་ནས་རྒྱ་ནག་མང་གཙོར་འགྱུར་བར་དགག་པ་དང་
ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་ཁུངས་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད། དེ་བས། ཧོང་ཀོང་གིས་རྒྱ་
ནག་ཡོངས་ལ་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད་པ་ཞིག་ནི། ཧོང་ཀོང་གིས་བསྒྲུབ་ནུས་པ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིར། རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་
ནས་ཀྱང་བསྒྲུབ་ནུས་པ་དེའོ། རང་དབང་གི་སྤྱི་ཚོགས་དང་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྔུན་ནས། གང་ཞིག་
སྒྲུབ་མ་ཆོག་པ་མ་རེད། གཙོ་བོ་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་བསྒྲུབ་ན་འདོད་མི་འདོད་དེ་རེད།
ཡིན་ན་ཡང་། ཧོང་ཀོང་གི་མདུན་ལམ་ཡག་པོ་མེད་པར་མཐོང་མཁན་ཡང་མི་མང་པོ་ཡོད་ཅིང་། ཧོང་
ཀོང་དུ་གནས་སྡོད་པ་ཚོས་འདས་པའི་འཚོ་བའི་ཉམས་མྱོང་གཞི་ལ་བཞག་སྟེ། རྒྱ་གཞུང་ལ་ཡིད་ཆེས་མི་བྱེད་

སྒྲོལ་མ་

མཁན་ཡང་མང་པོ་ཡོད། དེ་ནས། བསྐྱར་དུ་རྒྱ་གཞུང་གི་དབང་བསྒྱུར་འོག་ཏུ་ཚུད་ན་མི་འདོད་མཁན་རྣམས་
དགུ་བཅུ་གོ་བདུན་གྱི་སྔོན་ནས་ཁཱ་ནཱ་ཏཱ་ལ་ཕྱིན་ཡོད་ཅིང་། ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་སྨྲ་བ་ཚོས་ཀྱང་རྒྱལ་ཁབ་
གཅིག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉིས་ཞེས་པར་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་བཟུང་ཡོད། དེ་ནས། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཧོང་ཀོང་
ངན་པར་འགྱུར་འགྲོ་བར་སྙམ་པའི་དོགས་པའི་སེམས་ཚེགས་དེ། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་ལ་བཟང་ཕྱོགས་
ནས་འགྱུར་བ་འབྱུང་འགྱུར་རེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རེད། ལམ་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་འོག་ན་ཡོད་པའི་དམངས་གཙོའི་
ལམ་ལུགས་དེས་ལམ་ལུགས་རྙིང་པའི་འོག་གི་མི་རྣམས་ལམ་སྟོན་དང་གསལ་བཤད་ཅིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

དེ་ནས། གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་བརྗེ་མགོ་ཁྲིད་པའི་ངོས་ནས། རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་ལུགས་
གཉིས་ཡོད་པ་དེར་བཟོད་སྒོམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། ལམ་ལུགས་གཉིས་ནི་ཁྱད་པར་
ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་འབྲེལ་དང་དམག་དོན་མ་གཏོགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་དང་ཁྱད་པར་མེད། འདིས་ཅི་
ཞིག་གསལ་བཤད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཏུན་ཞོ་ཕིན་སྐབས་ཀྱི་རྒྱ་གཞུང་གི་མགོ་ཁྲིད་ཚོ་ཧ་ཅང་གི་སྤྱང་གྲུང་
དོད་པོ་དང་ལག་ལེན་ལ་དང་དོད་བྱེད་མཁན་གྱི་ཐབས་ཇུས་པ་ཡིན་པ་དེ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། མི་རབས་འདི་
ལ་སྟོབས་ཤུགས་ཡོད་ཀྱང་། ལག་ལེན་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ཚད་གཞི་ཅི་ཡང་མེད་མཁན་རྐྱང་རྐྱང་ཞིག་ཏུ་གྱུར་
ཡོད། ཡང་ན། ཁོ་ཚོས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཀུན་སྤྱོད་དང་སྒྲིག་སྲོལ་ལ་སྣང་དོགས་ཅི་ཡང་མི་བྱེད།

ཧོང་ཀོང་ལོག་ཕེབས་བྱས་རྗེས། ཧོང་ཀོང་གི་སྒྲིམ་གཞིའི་བཀོད་འདོམས་ཐད། ཏུན་ཞོ་ཕིན་གྱིས་
ཕྱོགས་གཅིག་ནས་སྤྱང་གྲུང་འཛོམས་པའི་སྒོ་ནས། ‘རྟ་ཡི་ཚོད་ཀྱི་བང་དང་། བྲོ་ཡི་ཚོད་ཀྱི་ཉམས’ ཞིག་བསྟན་
ཡོད་པ་རེད། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་དེ་འདྲའི་སྒྲིག་གཞི་དེ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། དེ་ནི་མཉམ་འབྲེལ་ལམ་
ལུགས་དང་མཉམ་སྡེབ་བྱས་ཡོད་པར་བཤད་དེ། ཁོང་གིས་སྐད་ཆ་གསར་བ་ཞིག་གསར་གཏོད་བྱས་པ་རེད།
དེ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉིས་ཞེས་པ་དེ་རེད། དེའི་དམིགས་ཡུལ་དང་འཆར་གཞི་ཡང་ཧ་ཅང་
གསལ་བོ་རེད། མཉམ་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་འདི་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་རིན་ཐང་དང་མིང་ཐོབ་ཡོད་པ་ཞིག་
རེད། མིང་ཐོབ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ད་ཡོད་ཀྱི་སྒྲིག་སྲོལ་ཡང་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། སྔོན་ནས་ད་ལྟའི་བར་ཡོད་པའི་
མིང་ཐོབ་དེ་དག་གིས་མ་འོངས་པའི་སྒྲིག་སྲོལ་ཞིག་ཀྱང་གཏན་ལ་ཁེལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེར་མིས་སྟངས་འཛིན་
ཡང་བྱེད་ཁོ་ཐག་རེད། དེ་ནས། རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉིས་ཞེས་པ་འདི་ནི་ཁོ་རང་གིས་གསར་
གཏོད་བྱས་པ་རེད་ལ། ཡིན་ཤག་ཤག་གི་སྐད་ཆ་སྙན་པོ་ཅི་ཙམ་བཤད་འདོད་ཀྱང་དེ་ལྟར་བཤད་ཆོག་པ་ཞིག་
ཀྱང་རེད། དེར་མ་ཟད། མ་འོངས་པ་ན་སྒྲིག་གཞི་གང་ཞིག་གཞི་ལ་འཇོག་མིན་དེ་ཡང་ཁོ་རང་གིས་འགྲེལ་བཤད་
གང་རྒྱབ་རྒྱབ་ཅིག་རེད།
༥༨

རྒྱལ་དོན་གལ་པོ་ཆེ།

དེ་ནས། ཧོང་ཀོང་ལོག་ཕེབས་བྱས་ཏེ་ལོ་ངོ་བཅུ་བདུན་འགོར་བའི་རྗེས་ཀྱི་ཐོག་དང་པོའ ་ི ཧོང་ཀོང་གི་
རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ ་ི ཡིག་ཆ་ཞིག་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་སོང་། ཡ་མཚན་དགོས་པའི་བཤད་སྟངས་ཤིག་ལ། ལམ་
ལུགས་གཉིས་ཞེས་པ་དེ་ནི་ངེས་པར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་སྟངས་འཛིན་འོག་ནས་སྡོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྗོད་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཧོང་ཀོང་དམིགས་གསལ་ས་ཁུལ་གྱི་ཆེས་མཐོའ ་ི རང་སྐྱོང་དེར་ཡང་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་
གིས་ཐེ་གཏོགས་བྱེད་དགོས་པར་རྗོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནི་ཧོང་ཀོང་གི་རང་དབང་དང་དམངས་གཙོ་ཅི་ཙམ་བཟང་
ཡང་། ང་རང་གིས་གནང་པ་ཞིག་རེད། དེར་བརྟེན། ང་རང་མ་དགའ་ཚེ་ཕྱིར་བསྡུ་གསོག་བྱེད་ཀྱང་ཆོག་པ་རེད་
ཅེས་ཟེར་བ་དང་འདྲ་བོ་རེད། མཐའ་མ་རྔ་མར་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་ཆབ་སྲིད་སྨྲ་བ་ཚོའི་སེམས་ཚེགས་དེ་བདེན་
ཐོག་ཏུ་བསླེབས་སོང་། དེ་ནི་སྲིད་དབང་སྒེར་གཅོད་གཞུང་ནང་ཁུལ་ནས་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཡུན་རིང་
པོར་དོན་གཉེར་བྱེད་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཞིག་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནི་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཀྱིས་མི་མང་འདུ་
འཛོམས་ཀྱི་རྔམ་སྟོན་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་འགྲོ་སྟབས།
དེས་སྲིད་དབང་སྒེར་གཅོད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལ་ཉེན་ཁ་དང་
གནོད་སྐྱོན་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པས་རེད།

ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ལོག་ཕེབས་ལ་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དངོས།
ཧོང་ཀོང་ལ་འཕྲད་པའི་གནད་དོན་དག་གི་ཐད་ལ་ཞིབ་ཚགས་ཀྱིས་བལྟས་ན།
རྒྱ་གཞུང་གིས་ཅིའི་ཕྱིར་ཨུ་
ཚུགས་མཐར་སྐྱེལ་ངང་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་ལྷན་དུ་གྲོས་མོལ་མི་བྱེད་པ་དང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ལོག་ཕེབས་བྱེད་
པར་གཏན་ནས་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལས་སླ་བོས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་
ཕྱིར་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་པ་ཡིན་ན། ཐོག་དང་པོར་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་དམངས་གཙོ་ཅན་རང་བཞིན་གྱི་མིང་དོན་
མཚུངས་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་ཞིག་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་རེད། དེར་བརྟེན། རྒྱ་གཞུང་གི་ཆབ་སྲིད་པ་རྣམས་
ཞེད་སྣང་སྐྱེས་དགོས་པ་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་དམངས་གཙོ་ཅན་གྱི་ལམ་ལུགས་དེ་རེད།

རྒྱུ་མཚན་དེའི་དབང་གིས།
རྒྱ་ནག་གི་མགོ་ཁྲིད་ཚོས་ལོ་ངོ་འདི་དག་རིང་ལ་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་དམ་དྲག་བྱས་ཏེ། དུས་རབས་ཕྱེད་ལྷག་རིང་དམངས་གཙོ་ཅན་གྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་
དང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐོར་ལ་གོ་རྟོགས་གང་ཡང་མེད་པ་བཟོས་ཡོད། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཕྱིར་
རང་ཡུལ་དུ་ལོག་པའི་དགོས་པ་ནི་རྙིང་རུལ་དུ་གྱུར་བའི་བོད་ཀྱི་ཞིང་བྲན་ལམ་ལུགས་སླར་གསོ་བྱེད་པའི་ཆེད་
༥༩

སྒྲོལ་མ་

དུ་རེད། ཅེས་ནན་ནན་བཅག་བཅག་གིས་རྗོད་བཞིན་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་། དོན་དངོས་སུ་ཁོ་ཚོས་བཙན་བྱོལ་
བོད་གཞུང་གི་ཆབ་སྲིད་སྒྲོམ་གཞི་དེ་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་ལས་ལྡབ་འགྱུར་གྱིས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དང་སྔོན་
ཐོན་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་ཤེས་ཀྱི་མེད།

༡༩༥༩ ལོའ ་ི ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་དུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར། ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་
ཐེངས་དང་པོའ ་ི ཆོས་ཚོགས་ཆེན་མོ་འཚོགས་ཏེ། བོད་ནི་སྔོན་མ་དང་མི་འདྲ་བར་ད་ནས་བཟུང་དམངས་གཙོ་
ཅན་གྱི་གཞུང་ཞིག་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད། དེ་ནས་ ༡༩༦༡ ལོའ ་ི ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ ཉིན། བཙན་བྱོལ་བོད་
གཞུང་གིས་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་མ་ཟིན་གྲོས་གཞི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས། ༡༩༦༣ ལོའ ་ི ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ཏཱ་ལའི་
བླ་མ་མཆོག་གིས་ <<བོད་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་བཅའ་ཁྲིམས།>> ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས། ༡༩༦༥
ལོར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་བརྒྱུད་བོད་རྙིང་པའི་ལམ་སྲོལ་རྣམས་བསྡུ་གསོག་བྱས། དེ་བཞིན་དུ་
བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་སྐུ་དྲག་དང་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་དེ་དག་ཀྱང་མེད་པར་བྱས་ཏེ། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་
པ་གཏན་ཁེལ་བྱས། ༡༩༦༦ ལོའ ་ི ཟླ་ ༥ བའི་ནང་རང་དབང་ལྡན་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་དེ་ཡོངས་
སུ་གྲུབ། དེ་ནས་བཟུང་ཏེ་དམངས་གཙོའི་གཞུང་ཞིག་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ཤར་སྐྱོད་བྱེད་པའི་མགོ་ཚུགས།
༡༩༧༤ ལོར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དེ་འདེམས་བསྐོ་ཡི་ལམ་ནས་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་
བྱས། འདེམས་བསྐོའ ་ི ལམ་སྲོལ་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐད་ནས།་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་དཀའ་ཚེགས་
མང་པོ་བརྒྱུད་ཡོད། ནང་ཁུལ་ནས་རྙོག་གྲ་ཡང་གང་འཚམ་བྱུང་མྱོང་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་། མཇུག་མཐརཏཱ་ལའི་
བླ་མ་མཆོག་གི་དབུ་ཁྲིད་པའི་འོག་ནས་ཀུན་གྱིས་ངོས་ལེན་ཐོབ་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད།

༡༩༩༠ ལོར་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གིས་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་ཚོགས་ཏེ། ཏཱ་ལའི་བླ་
མས་འདི་ལྟར་གསུངས་ཡོད། བཙན་བྱོལ་གཞུང་གི་མ་འོངས་པའི་ཁ་ཕྱོགས་དེ་ནི་ “དམངས་གཙོའི་བརྒྱུད་
རིམ་གྱི་ཁྲོད་ནས་མི་མང་རང་ངོས་ནས་འགན་ཁུར་དགོས” ༡༩༩༡ ལོའ ་ི ཟླ་ ༦ པར། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་
བཙན་བྱོལ་བོད་མའི་བཅའ་ཁྲིམས་གསར་བ་ལ་མཚན་རྟགས་བཀོད་དེ། མ་འོངས་པའི་ལོ་ ༡༠ ཡི་ནང་ལ་བཙན་
བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་སྒྲོམ་གཞི་ཧྲིལ་བོར་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པར་བརྩམས། དེ་ནས། ༢༠༠༡ གི་ལོ་མགོར། བཀའ་
བློན་ཁྲི་པ་མི་མང་གིས་འདེམས་བསྐོ་བྱས། དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་གི་ཐོག་དང་པོའ ་ི མི་མང་གིས་དངོས་སུ་
འདེམས་བསྐོ་བྱས་པའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ཐོག་མ་དེ་ཡིན། དེ་ནས། ལོ་ ༡༠ ཡི་རྗེས་ ༢༠༡༡ ལོར་བཙན་བྱོལ་
ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་ཞིང་དར་རྒྱས་གླིང་ནས་སློབ་གྲྭ་འགྲིམས་ཏེ། ཨ་རིའི་ཧྭ་ཝར་ཌི་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་
ནས་ཁྲིམས་ཀྱི་འབུམ་རམས་པའི་མཚན་གནས་བཞེས་པའི་བློ་བཟང་སེང་གེ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པར་བསྡད།
༦༠

རྒྱལ་དོན་གལ་པོ་ཆེ།

བར་མཚམས་འདིར། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་བགྲེས་ཡོལ་ལ་ཕེབས་པ་མ་ཟད། ཆོས་
སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་དེ་ཡང་རིམ་གྱིས་མེད་པ་བཟོས། དེ་དང་མཉམ་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་དང་
ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དབུ་མའི་ལམ་དུ་ཤར་སྐྱོད་བྱས་པ་དང་། དེ་ལ་བོད་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གིས་ཀྱང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚད་མཐོ་བོ་
ཐོབ་ཡོད།

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བརྗོད་དོན། བོད་མི་ཡོངས་ལ་མིང་དོན་
མཚུངས་པའི་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་སྒྲོམ་གཞིའི་འོག་ནས་མི་རིགས་ས་ཁུལ་རང་སྐྱོང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ཐག་
བཅད་ཡོད་པའི་རང་སྐྱོང་དེ་རག་པ་ཡིན་ན། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནང་པའི་དགེ་སློང་ཞིག་གི་ངོས་ནས་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་
པ་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཡང་རང་བཞིན་གྱིས་སྒོ་རྒྱག་པ་རེད། དེ་ནས། བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་
དེ་ཡང་དམངས་གཙོའི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་པ་རེད། ཡང་ན། མ་འོངས་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་ཅན་གྱི་བོད་
དེ་ནི་དམངས་གཙོ་ཅན་གྱི་བོད་ཅིག་ཡིན་པ་དེ་རེད།
དམངས་གཙོ་ཅན་གྱི་བོད་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་ལ་མཚོན་ན། མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་རྔམ་སྟོན་བྱེད་
པའི་ནུས་ཤུགས་དེ་གཡོལ་ཐབས་མེད་པའི་ངང་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། རྒྱ་གཞུང་ཞེད་དགོས་པའི་གནད་
འགག་ཅིག་དེ་རེད། དེ་ནི་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་ལྷན་དུ་གྲོས་མོལ་མི་བྱེད་པ་དང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ལོག་
ཕེབས་བྱེད་པར་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡང་ཡིན་ནོ།།
བོད་ཀྱི་དུས་བབ་དྲ་ཚིགས་ལས་དྲངས།

༦༡

དཔལ་ཡོན་གྱི་རྒྱལ་ཁ།

སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌིའི་རང་བཙན་སྤྱི་མོས་འོས་བསྡུ།
འབྲོག་མྱི།
སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌིའི་མི་རིགས་རིང་ལུགས་ལ་ཕམ་ཁ་བྱུངཡང་། སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌི་དང་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་
ལ་བླ་ན་མ་མཆིས་པའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད། ཐོབ་ཤོར་གང་གི་ཆ་ནས་གཟིགས་ཀྱང་། སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌིའི་རང་བཙན་
སྤྱི་མོས་འོས་བསྡུ་ནི་དཔལ་ཡོན་གྱི་རྒྱལ་ཁ་ཅིག་ཡིན་པ་སྨོས་མ་དགོས།

རྒྱལ་དོན་གལ་པོ་ཆེ།

སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌིའི་རང་བཙན་སྤྱི་མོས་འོས་བསྡུའི་མཇུག་འབྲས་བསྒྲགས་དུས།   སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་
ཌི་མི་དམངས་ ༥༥% ཡིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མཉམ་གནས་བྱ་རྒྱུར་བདམས་ཡོད་པས། མི་
རི ག ས་རི ང ་ལུགས་ཀྱི ་ བློ ་ ཁ་ཅན་ཚོ འི ་ སི ་ ཀཱོ ་ ཊི ་ ལན་ཌི ་ རང་བཙན་བྱེ ད ་རྒྱུའི ་ རེ ་ སྨོ ན ་དེ ་ ཆབ་སྲི ད ་དང་
དཔལ་འབྱོར་སོགས་འཚོ་བའི་འཇིགས་རུང་གི་ཀླུང་དུ་འཐིམ། “མིན” ཞེས་པའི་ཡི་གེ་གཅིག་གིས་སི་
ཀཱོ ་ ཊི ་ ལན་ཌི ་ མི ་ རི ག ས་རི ང ་ལུགས་པ་ས་ཡ་གཅི ག ་དང་འབུམ་དྲུག་ལྷག་གི ་ མི ་ རི ག ས་རྒྱལ་ཁབ་རང་
བཙན་གྱི་འདུན་པ་རྩིས་མེད་དུ་བཟློགས།   འཛམ་གླིང་ས་ཁུལ་གཞན་དག་ཏུ་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་ཟིང་
འཁྲུག་འཐབ་རྩོད་དུ་གྱུར་ངེས་པའི་མི་རིགས་ཁ་བྲལ་གྱི་ལས་དོན་ཞིག
ཡང་ན་ལོ་མང་རིང་ནང་འཁྲུག་
བྱུང་སྲིད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་གྱི་གནད་དོན་ཞིག
དབྱིན་ཇི་གླིང་ཕྲན་དུ་ཆེས་འདྲ་མཉམ་དང་མཐུན་
སྒྲིལ་ངང་།
ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་གོ་རིམ་བརྒྱུད་ནས།
མི་རིགས་རང་ཐག་རང་གཅོད་གྱི་རྩ་དོན་
གཞིར་བཟུང་ནས། དམངས་གཙོའི་འདེམས་བསྐོའ ་ི ལམ་ནས་“ཡིན” དང“མིན”ལ་གུག་རྟགས་བརྒྱབས་
ཏེ།
ཕྱིའི་གནོན་ཤུགས་སོགས་ཅི་ཡང་མེད་པར་རང་དབང་ངང་སོ་སོའ ་ི འདོད་མོས་ཇི་བཞིན་དུ་མི་རིགས་
རྒྱལ་ཁབ་གསར་འཛུགས་དང་ཡང་ན་མཉམ་འབྲེ ལ ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མུ་མཐུད་ནས་མཉམ་གནས་བྱ་རྒྱུར་
བདམས་པ་རེད།   འདི་ནི་ད་གཟོད་དམངས་གཙོ་ཡིན་ལ། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡིན། རང་དབང་ཡིན།
     
སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌི་མི་དམངས་ས་ཡ་བཞི་དང་འབུམ་གཉིས་ཀྱིས་འོས་བསྡུ་ཐོ་འགོད་བྱས་ཡོད་པ་དང་།
གྲངས་ཀ་དེ་ཡིས་འོས་ཐོབ་འོས་མིའི ༩༧% ཟིན་ཡོད་ལ། འོས་ཤོག་འཕེན་ཚད ༨༦% ཟིན་ཡོད་པས། གྲངས་
ཀ་འདི་གཉིས་ཀས་སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌིའི་འདེམས་བསྐོའ ་ི ལོ་རྒྱུས་སུ་ཟིན་ཐོ་གསར་བ་ཞིག་བཀོད་པ་མ་ཟད། འཛམ་
གླིང་ཧྲིལ་བོའ ་ི རང་དབང་འདེམས་བསྐོའ ་ི ལས་དོན་ཁྲོད་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པོ་ཡིན།
སྤྱི་མོས་འོས་བསྡུའི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ལྟར་ན། ཕྱོགས་གཅིག་གིས ༥༠%+༡ པའི་འོས་
ཤོག་གིས་སྤྱི་མོས་འོས་ཤོག་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཀྱིན་ཡོད་པ་རེད། འོས་ཤོག་གཅིག་གི་མང་ཉུང་གིས་རྒྱལ་ཕམ་
དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད།

དབྱིན་ཇི་མི་དམངས་བྱེ་བ་དྲུག་དང་ས་ཡ་བཞི་ལྷག་གིས་ཇ་ཆང་ལ་རོལ་བཞིན། རྩེད་མོ་དགོད་སྤྱད་
བཤད་ཤོར་འདེམས་བསྐོའ ་ི མཐའ་འབྲས་ལ་རེ་སྒུག་བྱས་ཡོད་པ་དང་། སྤྱི་མོའ ་ི འོས་བསྡུའི་མཇུག་འབྲས་ཁྱབ་
བསྒྲགས་བྱས་རྗེས། སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌི་མི་དམངས་ཀྱིས་བློ་བདེ་ཞེ་ལྷོད་ངང་དངོས་ཡོད་མཇུག་འབྲས་དེ་དང་ལེན་
བྱས་ཤིང་། མང་པོའ ་ི འདོད་མོས་དང་གདམ་ཀར་གུས་བཀུར་ཞུས་པ་མ་ཟད། ཁྱེད་དང་ང་ཟེར་བའི་བར་ཐག་མེད་
༦༣

སྒྲོལ་མ་

ལ། དགྲ་དང་གྲོགས་ཀྱི་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱང་མེད་པར། ཡོད་པ་ནི་སྔོན་ཆད་ནང་བཞིན་གྱི“ང་ཚོ”རེད། རང་བཙན་
དང་མཉམ་གནས་གང་གདམ་ཡང་མཐར་ཐུག་གི་དགོས་དམིགས་ནི་དེ་སྔོན་ལས་ཀྱང་འདྲ་མཉམ་དང་། དར་
རྒྱས་ཆེ་བའི་སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌི་ཞིག་ཡིན་པས་རེད།  ཐེ་ཝན་གྱི་རྒྱལ་ས་ཐེ་པེ་རུ་སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌིའི་རང་བཙན་སྤྱི་
མོས་འོས་བསྡུ་ལ་གཟིགས་ཞིབ་མཁན་ཐེ་ཝེན་རང་བཙན་གཞུང་ལུགས་པ་སྐུ་ཞབས་ལེན་ཀྲུའུ་ཧྲིས་ཀྱིས། སི་
ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌི་རང་བཙན་སྤྱི་མོས་འོས་བསྡུའི་བརྒྱུད་རིམ་གྱིས་འཛམ་གླིང་ཧྲིལ་བོའ ་ི མི་རིགས་ཁ་བྲལ་གྱི་གནད་
དོན་ལ་ཐུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་དག་ལ་མ་དཔེ་གསོན་པོ་ཞིག་བསྟན་ཡོད་པས། རྒྱལ་ཁའི་དབུ་ཞྭ་དེ་སི་
ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌི་མི་དམངས་ཀྱིས་གྱོན་ན་འོས་ཤིང་འཚམ་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་བསྟོད་བསྔགས་བྱས་འདུག

མི་འབོར་ས་ཡ་ལྔ་ལྷག་ལས་མེད་པའི་སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌི་མི་དམངས་ཀྱིས་སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌིའི་མ་འོངས་
མདུན་ལམ་ཆེད་སྒམ་བརླིང་ནན་ཏན་གྱིས་འོས་ཤོག་འཕེན་པའི་ཚེ། དབྱིན་ཇི་བ་བྱེ་བ་དྲུག་ལ་མཚོན་ན་རང་
ཁྱིམ་དང་། ཡང་ན་ཞག་གང་པོ་མཐུན་རྐྱེན་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་ཀྱིན་པའི་ཆང་ཁང་སོགས་སུ་ལྦུ་རག་འཐུང་ཞོར་རེ་
སྒུག་བྱེད་རྒྱུ་དང་། མཇུག་འབྲས་ཅི་ཐོན་དེ་ལ་གུས་བཀུར་བྱེད་རྒྱུ་ལས་གཞན་མེད། རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་མངའ་
ཁོངས་ཀྱི་སུམ་ཆའི་གཅིག་ལས་ཆེ་བའི་ས་འོག་ས་སྟེང་ས་བླའི་བདག་དབང་ལ་ཐུག་པའི་ལས་འགུལ་ཞིག་གི་
མདུན་དུ་དེ་ལྟ་བུའི་བསམ་ཤེས་དང་། ཕ་རོལ་བའི་གདམ་ཀ་ལ་གུས་བཀུར་ཞུ་སྲོལ་དེ་ནི་ཇི་འདྲའི་རླབས་ཆེན་
ཞིག་རེད་ཨང་། དེ་ནི་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་རབ་ཏུ། ཀུན་ཏུ། ཤིན་ཏུ་སྨིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག སྤྱི་ཚོགས་
ཤིག་གི་དམངས་གཙོའི་ལྟ་བ་དང་རིན་ཐང་ལས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་དངོས་སུ་ཞུགས་པའི་མི་དམངས་དེ་རེད།

རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་བ་དེ་ཁ་ཁ་རུ་འཐོར་ཆོག་ལ་ཡང་བསྐྱར་སྒྲིག་ཀྱང་ཆོག་པར་སྙམ།  གལ་སྲིད་རྒྱལ་ཁབ་
ཟེར་བ་དེ་བླ་ན་མེད་པའི་གདོད་མའི་མཚོན་ཆོས་སུ་སྣང་ཚེ། འཐོར་སྒྲིག་གཅིག་ཀྱང་མི་རུང་བ་མ་ཟད།  ས་སོར་
གང་ཡིན་ཡང་ཤོར་མི་རུང་།
ཆུ་ཁམ་གང་ཡིན་ཡང་བརླག་མི་རུང་བའི་གུ་དོག་བསམ་བློའ ་ི འདུ་ཤེས་བཟུང་
ཡོད། གལ་སྲིད་མི་སྒེར་གྱི་ལས་ཀ་དང་། འཚོ་བ། ཁྱིམ་ཚང་སོགས་གུས་ཕྱག་ཕུལ་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའི་གདོད་
མའི་མཚོན་ཆོས་ཀྱི་སྒང་ལ་བཀོད་ནུས་ཚེ། ཉིན་རེའི་འཚོ་བ་དེ་མཉམ་དུ་རོལ་རྒྱུ་དང་། ཡང་ན་ཁ་ཁར་རོལ་རྒྱུ།
གཙོ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཇི་ལྟར་རོལ་ན་ད་གཟོད་བདེ་བོ་སྐྱིད་པོ་ཡོང་རྒྱུར་བསམ་བློ་གཏོང་ངེས་ཡིན། གལ་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་
ཟེར་བ་དེ་འཛིན་སྐྱོང་དོ་དམ་གྱི་མ་ལག་ལྟ་བུར་སྣང་ཚེ། དབང་ཆ་མར་སྤྲོད་པ་དང་། དེ་ལས་ལྷག་ན་ཁ་ཁ་སོ་སོ་
བྱས་ན་དོ་དམ་བྱེད་སླ་ཞིང་འཛིན་སྐྱོང་ལའང་སྟབས་བདེ། ལྷོད་ན་ཡངས་པ་དང་བསྡམས་ན་དམ་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་
ཡིན།   ཐེངས་འདིའི་སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌིའི་རང་བཙན་སྤྱི་མོས་འོས་བསྡུའི་ཐག་གཅོད་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་
ཞིག་ནི་དཔལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་འཚོ་བ་དང་། བདེ་འཇགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཆབ་སྲིད་ཡིན་པ་ལས། མི་
རིགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་བློ་ཁ་མིན།
༦༤

རྒྱལ་དོན་གལ་པོ་ཆེ།

འཛམ་གླིང་གང་སར་ཁ་བྲལ་རིང་ལུགས་པའི་གནད་དོན་ལ་ཐུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་མང་པོ་
ཡོད། གལ་ཏེ་འབྲེལ་ཡོད་མི་འབོར་དང་། མངའ་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁྱོན། འཛམ་གླིང་སྤྱི་ལ་ཐེབས་སྲིད་པའི་ཤུགས་
རྐྱེན་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་བལྟས་ན། བོད་དང་རྒྱ་ནག ཤར་ཏིར་ཀུ་སི་ཐན་དང་རྒྱ་ནག ཐེ་ཝན་དང་རྒྱ་ནག་བཅས་
ལས་མ་འདས། སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌིའི་རང་བཙན་སྤྱི་མོས་འོས་བསྡུ་ཞི་བདེའི་ངང་མཇུག་རྫོགས་སོང་། ང་ཚོའི་
མདུན་དུ་ལྷག་པའི་བསམ་གཞིག་ནི་གཅིག་བྱས་ན་ད་ལྟ་གཞི་ནས་མགོ་བརྩོམ་དགོས།  དབྱིན་ཇི་སྲིད་བློན་ཁཱར་
མཱ་མོན་གྱིས་སྤྱི་མོས་འོས་བསྡུའི་མཐའ་འབྲས་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་སྤེལ་བའི་གཏམ་བཤད་ཀྱི་མཇུག་གི་
སྐད་ཆ་ནི། “དེ་ཡིས་ང་ཚོ་ལ་བསྐྱར་དུ་དྲན་སྐུལ་བྱས་པ་ཞིག་ནི། ང་ཚོ་ནི་ཇི་འདྲའི་ལས་ཆེན་ཞིག་རེད་ཨང་། ཞི་
ཞིང་བདེ་བའི་ངང། ཁོང་ཁྲོ་སྡང་སེམས་མེར་པར། དམངས་གཙོའི་འདེམས་བསྐོའ ་ི ལམ་ནས་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་
འགངས་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཞིག་ཐག་གིས་བཅད་པ་རེད།” ཟེར། རེད་ཡ། ངོ་མའི་ལས་ཆེན་རེད། སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་
ཌི་དང་སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌི་མི་དམངས།   མཚམས་འདིར་བསླེབས་དུས། དོན་དག་ཅིག་ལ་ང་ཚོས་བསམ་བློ་མི་
གཏོང་རང་གཏོང་ཡིན། དེ་ནི། སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌི་མི་དམངས ༤༥% ལ་ཅིའི་ཕྱིར་རང་བཙན་ཀྱི་བསམ་བློ་འཁོར་
བ་རེད་དམ།

ཕྱི་ལོ་༡༧༠༧ལོར་སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌི་དང་དབྱིན་ཇི་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ནས་ལོ་༣༠༧ཕྱིན་ཡོད་པ་
དང་། དེའི་རིང་རྐང་དུ Tony Blair དང Gordon Frown གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་འཁྲུངས་ཡུལ་སི་
ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌི་ཡིན་པའི་སྲིད་བློན་མང་པོ་བྱུང་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོ་ནས་སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌི་ལ་ས་གནས་གྲོས་
ཚོགས་ཀྱང་ཡོད། དེ་མིན་སྤྱི་ཚོགས་སུ་གྲལ་རིམ་དང་། མཐོང་ཆུང་། དབྱེ་འབྱེད། བཤུ་གཞོག གཉའ་གནོན་
སོགས་གཅིག་ཀྱང་མེད། ཡིན་ན་ཡང་། སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌི་མི་དམངས་ཀྱིས་ད་དུང་ཡང་ལོ་རྒྱུས་སུ་བྱུང་མྱོང་ཡོད་
པའི་སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌི་རྒྱལ་ཁབ་སླར་གསོ་བྱེད་ཆེད་རེ་སྙེག་དང་རྩོད་ལེན་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད།
སྐབས་འདིའི་རང་
བཙན་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མེད་པ་དེ་གཙོ་བོ་ཁ་རྒྱབ་ཙམ་དུ་འཚོ་བའི་མི་སྐོར་ཞིག་དབྱིན་ཇི་གཞུང་གི་
སླུ་བྲིད་འོག་ཚུད་ནས་ལམ་ལོག་ཏུ་སོང་བ་ཙམ་རེད།

འོན་ཀྱང་། སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌི་མི་དམངས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་སླར་གསོའ ་ི དགོས་འདུན་བཏོན་པར། ཕྱི་ལོ་
༡༩༢༢ ལོར་ད་དུང་འཛམ་གླིང་འདིའི་སུམ་ཆའི་གཅིག་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པའི་དབྱིན་ཇི་བཙན་རྒྱལ་གཞུང་
འཇིགས་ནས། ཞེད་ནས། ཕངས་ནས། འགྱོད་ནས། སྐྱོ་ནས་རང་བཙན་ལས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཁས་བླངས་
ཡོད་པས། སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌི་མི་དམངས་ལ་ད་ལྟ་ལས་ཀྱང་རང་དབང་དང་དབང་ཆ་ཆེ་བ་མང་བ་རག་ངེས་རེད།
དེ་བས་ན། མི་རིགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་བློ་ཁ་ཅན་རང་བཙན་རྩོད་ལེན་མཁན ༤༥% ལ་དོན་གྱིས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་
ཡོད།
༦༥

སྒྲོལ་མ་

དེ་རིང་སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌི་མི་དམངས་མང་ཆེ་བས་མུ་མཐུན་ནས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་མཉམ་
གནས་བྱེད་རྒྱུ་བདམས་ཡོད་ཀྱང་། ཉི་མ་ཞིག་ལ་ཡང་བསྐྱར་རང་བཙན་མི་རྩོད་པའི་མི་ཁྱབ། འདས་པའི་ལོ་ངོ་
༣༠༧ གི་ནང་མཉམ་གནས་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། དེའི་ཡར་སྔོན་དུ་དབྱིན་ཇི་དང་སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌི་བར་འཐབ་འཁྲུག་
རབ་དང་རིམ་པ་བྱུང་ཡོད་ལ། ལོ་རྒྱུས་སུ་དབྱིན་ཇི་དང་སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌི་གཉིས་ཁྱོད་ཤི་ང་གསོན་གྱི་ཕན་ཚུན་
དགྲ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་རེད། དཔེར་ན། མི་མང་པོས་གཟིགས་མྱོང་བའི ༼Bravehenrt༽ ཞེས་
པའི་བོད་སྐད་དུ ༼དཔའ་བོ༽ ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་དེ་ནི་ལོ་རྒྱུས་སུ་སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌིའི་དཔའ་བོ་ཞིག་གིས་
དབྱིན་ཇིའི་བཙན་འཛུལ་དང་དབང་བསྒྱུར་ལ་ཇི་ལྟར་ངོ་རྒོལ་བྱས་པའི་ཚུལ་རེད།

ཀྱེ། བོད་པ་ཚོ། ང་ཚོ་བོད་ལ་སི་ཀཱོ་ཊི་ལན་ཌིའི་གོ་སྐབས་འདི་འདྲ་ཞིག་ཐོབ་སྲིད་དམ། གལ་སྲིད་ཐོབ་
པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། ང་ཚོར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་རྒྱུའི་གདེང་ཚོད་ཡོད་དམ།                                                                                                    
འོད་དཀར་དྲ་ཚིགས་ལས།

༦༦

རྩོམ། ཀྲུའུ་རུན།

བྱང་ཨ་རིའི་རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྲེལ་གྱི་གསང་གནས།

ལོ་ཙཱ་བ། ཏྲེ་ཧོར་ཐུབ་བསྟན།
རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྲེལ་སྐོར་གླེང་སྐབས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ མི་བཤད་ཀ་མེད་ཡིན། སྐབས་དེར་བོད་ཁམས་ཡོངས་
སུ་བྱུང་བའི་ཞི་རྒོལ་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་ཤེས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཀྱང་།
རྒྱ་རིགས་མི་ཉུང་བ་
ཞིག་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ཏེ། གོ་ནོར་དང་འགྲེལ་ལོག་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་མང་ཚོགས་མགོ་སྐོར་བཏང་ཡོད། དེའི་
ནང་རྒྱ་དམར་གྱི་འདྲེ་ལག་བརྐྱངས་ཡོད་པ་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཀྱང་། ཡོད་ཚད་རྒྱ་དམར་གྱི་སྟེང་དུ་གཡུགས་ན་ཅུང་
ལས་སླ་དྲག་པ་ཡིན། དྲང་པོར་བཤད་ན། རྒྱ་དམར་གྱིས་རྒྱ་མིར་གནའ་ནས་ཡོད་པའི་ “གཅིག་གྱུར་ཆེན་མོའ ་ི
” ཕུགས་བསམ་དང་མི་རིགས་གཞན་ལ་ལྟ་བའི་མཆོག་འཛིན་གྱི་བསམ་བློ་བེད་སྤྱད་དེ། ཁོང་ཚོའི་བོད་ནང་
གི་ནག་ཉེས་འགེབ་ཐབས་བྱས་ཡོད། དེར་བརྟེན། ༧གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་དུས་བབ་དང་བསྟུན་པའི་
དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྲེལ་དགོས་ངེས་གསལ་སྟོན་གནང་།
༦༧

སྒྲོལ་མ་

གནས་སྐབས་དང་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ ་ི ཕྱོགས་གང་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་། འདི་ནི་ཧ་ཅང་རྣམ་
དཔྱོད་ལྡན་པའི་ཐབས་ཇུས་ཤིག་རེད།
སྐབས་དེར་བོད་རྒྱའི་མཐོ་རིམ་འབྲེལ་མོལ་འཆི་ལ་ཉེ་བའི་དུས་སུ་
སླེབས། གལ་སྲིད་བོད་རྒྱའི་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་མཛའ་འབྲེལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འདས་
པའི་ལོ་ང་བཅུའི་རིང་བོད་མི་རིགས་ལ་བཙན་གནོན་དང་། མིང་རྗེས་ངན་པ་བཟོས་པ་སོགས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུས་ལོན་ཏེ། རྒྱ་གཞུང་གིས་ལོ་མང་རིང་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་རྫུན་མ་
དང་མགོ་སྐོར་ཡིན་པ་གསལ་པོར་མཐོང་ཐུབ། རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་དེ་ལས་ཀྱང་ངོ་ཚ་ཁ་སྐྱེེངས་ཆགས་ངེས་པ་
མ་ཟད། མ་འོངས་པར་བོད་དོན་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཞིག་ཏུའང་འགྱུར་སྲིད།
དེའི་ཕྱིར། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གིས་དཀའ་སྤྱད་འབད་འབུངས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱིར་འདོན་བྱས་པའི་
མ་དངུལ་གྱིས། བྱང་ཨ་མེ་རི་ཁ་རུ་རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་འཚོགས། ༢༠༠༩ ལོའ ་ི ཨ་
རིའི་ཝན་ཁི་ཝ་ཡི་རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་འདུ་དང་། ༢༠༡༠ ལོའ ་ི ཊོ་རོན་ཊོ་རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྲེལ། ༢༠༡༡
ལོར་ཝ་ཤིང་ཌོན་དུ་རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྲེལ་འཚོགས་པ་དང་དུས་མཚུངས། གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་ཀྱང་
གསེར་ལྟར་དཀོན་པའི་དུས་ཚོད་བཏོན་ནས་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡོད།

བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་གྱི་གོ་སྒྲིག་
གི་དབང་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལག་ཏུ་བཞག་པ་དང་། ཚོགས་འདུ་གསུམ་
ཀ་མི་གཅིག་གིས་གཙོ་སྐྱོང་བྱས། ཚོགས་ཞུགས་པ་གཙོ་གྲས་སྔ་རྗེས་སུ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་མ་ཟད། བོད་
དོན་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་མངོན་གསལ་དོགས་གཞི་ཅན་གྱི་མི་སྣ་ཁ་ཤས་ཀྱང་བྱང་ཨ་རིའི་རྒྱ་བོད་མཛའ་
འབྲེལ་ཐོག་སྐད་བཏང་སྟེ། སྡོད་ས་དང་ཁ་ལག གནམ་གྲུའི་འཛིན་བྱང་ཆ་ཚང་རིན་མེད་སྤྲད་ཡོད་ཀྱང་། མི་དེ་
དག་གི་ཁྲོད་དུ་བོད་དོན་སྐོར་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་བ་དང་སྐད་ཆ་བཤད་མྱོང་མཁན་ཧ་ཅང་དཀོན། ཐ་ན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་
ཚིག་གཅིག་ཀྱང་བྲིས་མྱོང་མེད། དེའི་ཁྲོད་ཀྱི་མི་ཁ་ཤས་ཤིག་གཅིག་གིས་གཅིག་བསྟོད་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དགའ་བ་
དང་། དཔུང་བསྒྲིགས་ཏེ་བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་དང་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་མཁན་ལ་མཉམ་རུབ་ཐོག གཅིག་རྒྱབ་
གཅིག་ལངས་ཀྱིས་ཆོད་སེམས་བརྟན་པ་དང་ལྷག་བསམ་དཀར་བའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན། གལ་གནད་ཆེ་བའི་རྒྱ་
བོད་མཛའ་འབྲེལ་ནི་མགོ་བཀྱག་ས་ཞིག་དང་། འཇོན་མདོག་སྟོན་ས། ཁེ་བཟང་རྩོད་ས། གྲོགས་པོ་རྙིང་པ་ལྷན་
དུ་འཛོམས་ཏེ་སྡེར་ཁ་བཤམས་ས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར།
ཚོགས་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་མིང་སྙན་པོ་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཕུལ་ཡོད་པ་དཔེར་ན། རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་
པ་དང་རྒྱ་རིགས་རྩོམ་པ་པོ། རྒྱ་རིགས་མཁས་དབང་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རེད། དོན་དངོས་སུ་ཁོང་ཚོ་ཁ་ཤས་ཤིག་རྒྱ་
༦༨

རྒྱལ་དོན་གལ་པོ་ཆེ།

རིགས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཤུགས་རྐྱེན་དང་གྲག་འགུལ་ཅི་ཡང་མེད་པའམ། ཤོག་ཁག་ཆུང་ངུའི་ཕྱོགས་གཏོགས་
ཙམ་ཡིན། ད་དུང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་མང་གཙོ་ཁ་ལ་ཁྱེར་ནས། མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བའི་མཚན་སྙན་ཐོབ་ཀྱང་། དུས་
རྒྱུན་རྒྱ་ནག་སྐམ་སར་འགྲོ་ཐུབ་པ་དང་། བོད་དོན་ཐོག་ཕྱི་ཚུལ་གྱི་འབོད་ཚིག་རེ་བསྒྲགས་ཁུལ་བྱས་ནའང་རྒྱ་
དམར་སྲིད་གཞུང་ལ་དོ་ཕོག་མི་འགྲོ་བ་མ་ཟད། ཐ་ན་བཀའ་བཀོད་ལྟར་མང་ཚོགས་ཀྱི་གླེང་ཕྱོགས་སླུ་བྲིད་ཆེད་
བེད་སྤྱད་དེ། ཁོང་ཚོས་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་མདུན་དུ་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་རྒྱབ་ནས་ལྐོག་ཏུ་གད་
མོ་ཤོར་བཞིན་ཡོད་ངེས།

ཚོགས་འདུ་དེ་དག་གིས་རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྲེལ་དང་བོད་དོན་ངོ་མ་རྒྱ་རིགས་མང་ཚོགས་དང་ཁ་ཐག་
རིང་དུ་བཏང་བ་གཅིག་པུ་མིན་པར། ཚོགས་འདུའི་བརྗོད་གཞི་ཡང་ཁ་གསལ་ཁྱོན་ནས་མེད། དཔེར་ན། ཐེངས་
དང་པོའ ་ི ཝན་ཁི་ཝ་ཡི་རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྲེལ་སྐབས་ཀྱི་བརྗོད་གཞིའི་ཁ་བྱང་ལ་ “བྱམས་བརྩེ་དང་བརྩི་བཀུར་
” ཟེར། ཐེངས་གཉིས་པ་ཊོ་རོན་ཊོ་ཡི་རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྲེལ་སྐབས་ལའང་སྔར་བཞིན་ “བྱམས་བརྩེ་དང་བརྩི་
བཀུར་” རེད། བརྗོད་གཞི་གཅིག་པུ་བསྐྱར་ཟློས་བྱས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ནང་དོན་གྱི་ཆ་ནས་ཀྱང་། ང་ཚུད་
པའི་ལྟ་ཞིབ་པ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་བཤད་ན། ཅི་ཞིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་མེད་མ་ཤེས། དྲང་པོར་བཤད་ན། ཚོགས་འདུ་
དེའི་ཐོག་ནས་ཐ་ན་བོད་དོན་གྱི་ཕྱི་པགས་ཙམ་ལ་ཡང་འཇུ་ཐུབ་མ་སོང་། དེ་ལྟར་ནའང་དེ་རིང་ངས་འདིར་གཙོ་
གནད་དུ་གླེང་འདོད་པ་ནི་ཝ་ཤིང་ཌོན་གྱི་རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཐེངས་གསུམ་པའི་སྟེང་གི་གནད་དོན་ཡིན།
རྩ་བའི་བརྗོད་གཞི་ “རྒྱ་ནག་གི་མང་གཙོ་དང་མ་འོངས་པའི་བོད” ཅེས་པ་ཙམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་
མཐོང་ཐུབ་པ་ནི། འདི་ནི་འདྲ་མཉམ་གྱི་མཛའ་འབྲེལ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། བོད་ཀྱི་མ་འོངས་པ་དང་རྒྱ་ནག་གི་མང་
གཙོ་གཉིས་མཉམ་དུ་བསྲེས་འདུག སྐད་ཆ་ཁ་བསྒྱུར་ནས་བཤད་ན། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ཐོག་མར་རྒྱ་ནག་དང་
རྗེས་སུ་བོད་ཡིན་པའི་སྒྲོམ་གཞི་ཞིག་གི་ནང་དུ་བཅུག་ཡོད། དེའི་ཤུགས་བསྟན་གྱི་ཚིག་དོན་ནི། རྒྱ་ནག་མང་
གཙོ་མ་ཆགས་ན། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་མ་གླེང་ན་ཆོག་པ་དང་། རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་ཆགས་ན། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་
རང་བཞིན་གྱིས་ཐག་ཆོད་འགྲོ་ཞིང་། གླེང་དགོས་དོན་མེད། བསམ་བློ་ཞིབ་ཏུ་གཏོང་ན་འདི་དང་རྒྱ་དམར་གྱིས་
བོད་དོན་ཁས་མི་ལེན་པ་དང་། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ལས་གཡོལ་ཐབས་བྱེད་པའི་བར་ལ་འདྲ་མཚུངས་ཀྱི་ཆ་ཞིག་
མི་འདུག་གམ།

ངས་སྐད་ཆ་ཚིག་གཅིག་འདྲི་འདོད། ཐག་རིང་ས་ནས་མི་བཤད། ༢༠༠༨ ལོ་ནས་ད་ལྟའི་བར། བོད་
མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཏེ་ད་ལྟའི་བར་ཁོང་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཤེས་རྟོགས་མེད། ཅིའི་ཕྱིར་
བོད་མིའི་གནད་དོན་གླེང་སྐབས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གི་མིའི་རྗེས་སུ་འཇོག་དགོས་པ་རེད། འོ་ན། ཁོང་ཚོ་
༦༩

སྒྲོལ་མ་

མི་རིགས་གཞན་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་ནམ་གྲངས་ཉུང་བས་ཡིན།
ཡང་ན་ཁོང་ཚོའི་སྐད་སྒྲ་ལ་སྟོབས་
ཤུགས་འདང་ངེས་ཤིག་མེད་པས་ཡིན།
གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་རུ་གྱུར་པའི་རྗེས་ད་གཟོད་བོད་དོན་གླེང་
དགོས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྲེལ་གྱི་ཚོགས་འདུ་འདི་འཚོགས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་ཚོད་ཅིག་
ཡོད་དམ། ཡང་ན་ཤུགས་བསྟན་གྱི་ཚིག་དོན་དེ། བོད་མི་ཚོ་ཐོག་མར་རྒྱ་ནག་གི་མང་གཙོའི་ལས་འགུལ་ནང་
ཞུགས་ན་ད་གཟོད་རེ་བ་ཡོད་པའི་དོན་ཡིན་ནམ། དེ་ལས་ཀྱང་ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ནི། ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་ཆེན་
སྟེང་རྒྱ་རིགས་ཆེན་པོའ ་ི མི་རིགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཁེངས་དྲེགས་དང་མི་མཐུན་པའི་བསམ་ཚུལ་གྱི་སྐད་ཆ་ཡོད་
ཚད། རྗེས་སུ་དྲ་ཉུལ་བྱེད་སྐབས་གོ་སྒྲིག་པས་དྲ་ཐོག་ནས་བསུབ་ཟིན་པ་ལས་ཀྱང་། འདི་ནི་དངོས་གནས་དྲང་
གནས་ཀྱི་མཛའ་འབྲེལ་ཞིག་མིན་པ་མཐོང་ཐུབ་ཅིང་། རྩ་བའི་བརྗོད་གཞི་ལ་བརྟེན་ནས་ཚགས་རྒྱག་པ་ལྟ་བུའི་
མི་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་ཞིབ་བཤེར་ཞིག་རེད། ངེས་པར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ནི། འདི་ལྟ་བུའི་ “མཛའ་
འབྲེལ་” ཞེས་འབོད་པ་དེ། ཡང་སྙིང་གོ་སྒྲིག་པའི་ཕྱོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ཤོག་ཁག་ཆུང་ངུ་
ཕྱོགས་འཐེན་གྱི་གཡོ་སྒྱུའི་ནག་ཚོང་ཞིག་རེད།

རྒྱ་མི་དང་བོད་མི་སུ་ཡིན་ཡང་། མིག་མདུན་གྱི་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་རྒྱ་དམར་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་
རྒྱུ་དེ་རེད། འོན་ཀྱང་། བོད་མིའི་རྒྱ་དམར་ལ་ངོ་རྒོལ་ནི་ལོ་རྒྱུས་བསྐྱར་གསོའ ་ི ཆེད་དང་། མི་སེར་སྤེལ་བའི་
དབང་བསྒྱུར་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཆེད། བོད་ལ་བསྐྱར་དུ་རང་དབང་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རེད། རྒྱ་མིས་རྒྱ་དམར་གུང་ཁྲན་
ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པ་ཡང་། གུང་ཁྲན་ཏང་གི་སྲིད་དབང་མགོ་རྟིང་སློག་ཏེ། རྒྱ་ནག་ལ་དམངས་གཙོ་མངོན་འགྱུར་
ཡོང་བའི་ཆེད་ཡིན། སྤྱིར་གཉིས་ཀས་རྒྱ་དམར་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཡང་། དམིགས་
ཡུལ་གཏན་ནས་མི་འདྲ། མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་ཆོག་མོད། ཡིན་ནའང་ངེས་པར་དུ་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པའི་མཉམ་འབྲེལ་
ཡིན་དགོས། དེའི་ཆ་རྐྱེན་ཐོག་མར་རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་དང་དེའི་རྗེས་བོད་རང་དབང་རྩ་བ་ནས་ཡིན་མི་འོས། དེ་
ལྟར་མིན་ཚེ། བོད་མིས་ “དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་” གྱི་མིང་བྱང་ཙམ་འཕྱར་བའི་རྒྱབ་ཏུ་གཟུགས་བརྙན་
སྣ་ཚོགས་པའི་ཤིང་རྟ་ལ་གཞོན་པ་ཡིན་ཞིང་། དམངས་གཙོའི་དམིགས་ཡུལ་གྱི་སར་འབྱོར་བའི་ངེས་པ་གཏན་
ནས་མེད་པར། བོད་རང་དབང་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་ཁ་ཐག་ཇེ་རིང་དུ་གྱུར་ཏེ། ཐ་ན་རེ་བ་སྣེ་གཅིག་ཀྱང་འགྲུབ་
མི་སྲིད་པ་ཞིག་ཡིན།

དེ་བཞིན་བོད་རྒྱ་ཚོགས་ཞུགས་མི་སྣའི་གྲངས་ཀ་ལ་ཧེ་བག་ཆེན་པོ་ཡོད། ཚོགས་ཞུགས་པ་ ༡༤༠  
ཡི་ནང་དུ་བོད་མི་ ༢༠ མ་ཟིན་ཙམ་ལས་མེད་པ་དང་། སྤྱིའི་མི་གྲངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༤་༣ ཙམ་རེད། གཏམ་
བཤད་སྤེལ་མཁན་ ༤༠ ཡི་ནང་། གལ་ཏེ་བོད་མིའི་མཐོ་རིམ་མི་སྣ་བློ་བཟང་སེང་གེ་དང་རྒྱ་རི་བློ་གྲོས་གཉིས་
མ་རྩིས་ན། བོད་མི་གཏམ་བཤད་སྤེལ་མཁན་མི་ ༣ ཁོ་ན་ལས་མེད་པར། བོད་མི་ནི་མཛེས་རྒྱན་ཙམ་དུ་གྱུར།
༧༠

རྒྱལ་དོན་གལ་པོ་ཆེ།

ཡང་གཅིག་བཤད་ན། བོད་མིའི་ཁེ་ཕན་ལ་དོན་དམ་གྱི་སེམས་ཁུར་མི་བྱེད་པར། གནད་དོན་ཆེན་པོ་
ཟུར་དུ་བཞག་སྟེ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལ་འཐམ་པ་དཔེར་ན།
ད་ལྟའི་བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ཚབས་ཆེའི་གཏོར་
བཤིག་དང་།
བོད་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ལ་སྔར་བྱུང་མ་མྱོང་པའི་འཕྲོག་བཅོམ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་དོ་དམ་གྱི་
གོ་བསྡུར་ཞིག་བྱས་མེད། འོད་ཟེར་ ༼བོད་ཀྱི་བུད་མེད་རྩོམ་པ་པོ་༽ གྱི་ཡིག་ཐོག་གི་གཏམ་བཤད། ཐོག་ཏུ་
འབབ་ལ་ཉེ་བའི་གནད་དོན་སྐོར་གྱི་འབོད་སྐུལ། ༼གནས་རི་དང་བླ་མཚོ་བེད་སྤྱོད་པའི་གོང་སྤེལ་མཚམས་
འཇོག་རོགས་༽ ཞེས་པ་ཐ་ན་མིང་ཙམ་ཡང་གླེང་མེད་ཅིང་། རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་ནུས་མེད་དུ་གྱུར། ཉེ་བའི་ལོ་
ཤས་རིང་མི་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་བསད་པ་དང་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་པའི་བོད་མི་རྩོམ་པ་པོ་
དང་།ཤེས་ཡོན་ཅན། སྤྱིར་བཏང་གི་མི་དཀྱུས་མའི་ཡ་ང་བའི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱས་མེེད་ལ། ཆོས་
ལུགས་རང་དབང་གི་འཁྲབ་སྟོན་རྫུན་མའི་འོག་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྔ་པའི་ས་ཁུལ་གྱི་ཀིརྟི་
དགོན་པར་སྐབས་དེར་འཕྲད་པའི་རྐྱེན་ངན་དང་དངོས་སུ་བྱུང་བཞིན་པའི་རང་སྲེག་སྐོར་ལའང་བགྲོ་གླེང་བྱུང་
མེད།

མཐའ་མཇུག་ཏུ་ད་དུང་བཤད་འདོད་པ་ཞིག་ནི། རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྲེལ་སྔ་མོ་ནས་ཡོད་ཀྱང་། ༢༠༠༨  
ལོར་བོད་ཁམས་ཡོངས་སུ་ཞི་རྒོལ་བྱུང་བའི་རྗེས། རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྲེལ་གྱི་གོ་སྒྲིག་པ་དང་ཚོགས་ཞུགས་པར་
གློ་བུར་དུ་འཕོ་འགྱུར་ཆེན་པོ་སོང་སྟེ། དེའི་རྗེས་ཀྱི་ལས་དོན་དེ་རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྲེལ་དང་བོད་དོན་ལ་འབྲེལ་བ་
མེད་པའི་མིའི་ལག་ཏུ་ཤོར། དེའི་སྐོར་དྲ་ཐོག་ཏུ་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་ནའང་གསལ་པོ་ཤེས་ཐུབ། བསྐྱར་དུ་ངས་མི་
བཤད་ཐབས་མེད་ཅིག་ནི། ཝན་ཁི་ཝ་ཡི་རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་འདུ་དང་། ཊོ་རོན་ཊོ་ཡི་རྒྱ་བོད་མཛའ་
འབྲེལ་།
ཐེངས་འདིའི་ཝ་ཤིང་ཌོན་གྱི་རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྲེལ་གྱི་གོ་སྒྲིག་པ་དོན་དངོས་སུ་དངོས་ཤུགས་རྒྱུད་
གསུམ་ནས་དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་བ་མི་གཅིག་ཡིན། མི་དེར་གོ་གནས་འདི་ཁུར་བའི་ཐོབ་ཐང་ཅི་ཞིག་
ཡོད་དམ་ཞེ་ན། དྲི་བ་དེར་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་བཤད་སྟངས་གཅིག་ཀྱང་མེད་པར། ད་ལྟའི་བར་གསང་བ་ཞིག་ཏུ་
གྱུར་ཡོད།
རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་ལ་ཕྱིར་མིག་ཅིག་བལྟས་ན། སྐད་ཆ་དྲང་པོ་བཤད་
འདོད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་།བོད་དོན་ལ་ཞིབ་འཇུག་གི་ཆུ་ཚད་ཡོད་མཁན་དང་། རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་
མྱོང་མཁན། གཏམ་བཤད་ཀྱི་ནུས་པ་ཡོད་མཁན་སོགས་ལ་ཚད་བཀག་བཟོས་ཏེ་གོ་སྐབས་སྤྲད་མེད། བོད་དོན་
ལ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་དང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་འདོད་མཁན་གྱི་མི་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་ལ། འདི་ལྟ་བུའི་
ལས་འགུལ་གྱི་གོ་སྒྲིག་དང་མི་མང་གི་ཡིད་ཆེས་ལ་དོགས་པ་སྐྱེས་སུ་བཅུག་པ་མ་ཟད། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་
༧༡

སྒྲོལ་མ་

གི་སྲིད་བྱུས་དང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཁག་ལ་ལྡོག་ཕྱོགས་ནས་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཏེ། བཙན་བྱོལ་གཞུང་གིས་དངོས་
ཡོད་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱེད་མི་འདོད་པར། ངོ་སོ་ཙམ་གྱི་ཆེད་དུ་སྣེ་ཁྲིད་པ་དང་། འདིའི་ཐད་ཐ་ན་རྒྱ་དམར་གུང་ཁྲན་
གཞུང་དང་འདྲ་བའི་ཆ་འདུག་སྙམ་སྲིད་པ་ཞིག་ཡིན། བཙན་བྱོལ་གཞུང་གི་མཚན་སྙན་ལའང་དགོས་ངེས་མེད་
པའི་ཁ་གཏད་ཆགས་ཏེ། དོན་དངོས་ཐོག་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བའི་དཔུང་ཁག་ཀྱང་ག་ལེར་ཆུང་དུ་འགྲོ་གཞིར་
གྱུར་ཡོད།

དེ་ལས་ཀྱང་བཀྲ་མི་ཤེས་པ་ཞིག་ནི་བྱང་ཨ་རིའི་རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྲེལ་གྱི་དོགས་གནས་ཡོད་ཚད་གོང་
དུ་བརྗོད་པའི་མི་སྣ་དེས་ཧམ་བཟུང་ལ་བརྟེན་ནས། “རྒྱ་བོད་འབྲེལ་མོལ་ལ་གཏོར་བཤིག་” ཅེས་པ་དང་ “རྒྱ་
བོད་མཛའ་འབྲེལ་ལ་ངོ་རྒོལ་” སོགས་ཀྱི་མིང་རྗེས་ངན་པ་བཟོས་ཡོད། ད་དུང་ཐ་ན་ལྐོག་ནས་ “ཉུལ་མ་” དང་
“ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ལ་ངོ་རྒོལ་” སོགས་ཀྱི་མིང་འདོགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྩོམ་པ་པོ་ག་གེ་མོས་ཆེད་དུ་ ༼རྒྱ་བོད་
མཛའ་འབྲེལ་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་པ་༽ ཟེར་བའི་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་ཏེ། གནད་དོན་མང་པོ་བྱུང་སའི་ཝ་ཤིང་ཌོན་གྱི་
བོད་རྒྱ་མཛའ་འབྲེལ་ལ་ནུས་པ་སྤུངས་པ་དང་། བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད།

ངོ་མ་རེད། བོད་མི་དང་རྒྱ་མིའི་མཛའ་འབྲེལ་ནི་ཤིན་ཏུ་དགོས་གལ་ཆེ་ཡང་། ངེས་པར་དུ་བོད་དོན་ལ་
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་གྱི་རྒྱ་རིགས་མི་མང་དང་མཛའ་འབྲེལ་བྱེད་དགོས་པ་ལས། བརྗོད་
དོན་དང་འབྲེལ་མེད་ཀྱི་མི་ཞིག་སོ་སོའ ་ིཤོག་ཁག་ཆུང་ངུའི་ནང་དུ་ཡར་འཐེན་པ་དང་། ཡང་ན་བོད་ཀྱི་རང་ཁྱིམ་
རང་བདག་གི་ཐོབ་ཐང་ཙམ་ལའང་ངོས་ལེན་མ་བྱས་ཤིང་། ཐ་ན་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་འཁྱོག་བཤད་དང་ “བོད་ཀྱི་
གནད་དོན་ཉམས་ཞིབ་པ་” དང་། “ཆེད་མཁས་པ།” “རྩོམ་པ་པོ་” ཞེས་འབོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་དང་བསྐྱར་
དུ་རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྲེལ་གྱི་རྣམ་པ་ཙམ་བཤམས་ཏེ། ལོ་མང་རིང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པའི་རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྲེལ་གྱི་
ལས་འགུལ་དེ་རྒྱ་དམར་སྲིད་གཞུང་གིས་གོ་མེད་ཚོར་མེད་ངང་རྣམ་པ་མི་གསལ་བའི་མི་ཁ་ཤས་བརྒྱུད་ནས།
རྒྱབ་མདུན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལོག་ལམ་དུ་ཁྲིད་པའི་གསང་ལམ་ཞིག་ཏུ་གྱུར།

གོང་དུ་བརྗོད་ཟིན་པའི་སྐད་ཆར་གཞིགས་ཏེ། ཞོར་དུ་ངས་འདིར་གུས་པ་ཆེན་པོའ ་ི སྒོ་ནས་རྒྱ་བོད་
མཛའ་འབྲེལ་གྱི་འགན་ཁུར་མི་སྣར། བསྐྱར་དུ་ཚོད་འཛིན་དང་ས་མཚམས་དབྱེ་འབྱེད་མ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
གལ་སྲིད་མི་མཐུད་དུ་འདི་ལྟར་སོང་ན། བཙན་བྱོལ་གཞུང་གི་རེ་བ་ཆུད་ཟོས་དང་། བོད་མིའི་རྩ་ཆེའི་མ་དངུལ་
འཕྲོ་བརླག ད་དུང་༧གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་རྣམ་དཔྱོད་དང་དུས་ཚོད་སྟོང་ཟད་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཟད། བོད་
དོན་ཐད་མུ་གེའི་སྒང་ལ་ཟླ་ལྷག་ཆགས་སྲིད།།
རྒྱ་ཡིག་གི་མ་རྩོམ་ཡོང་ཁུངས་འོད་ཟེར་དྲ་བ།
༧༢

ཡེ་ལི་ཧཱ་མུའི་གད་རྒྱངས།
ཡེ་ལི་ཧཱ་མུ་ཚེ་བཙོན་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་རྗེས་སྤེལ་བའི་གཏམ།

ངས་ནི་འུ་ཚོའི་མི་རིགས་དང་ཀྲུང་གོའ ་ི འབྱུང་འགྱུར་སླད་སྐད་རྒྱག་གི་ཡོད།
ཡེ་ལི་ཧཱ་མུས་བཤད།

ཡི་གེ་བ། ཁྲིམས་རྩོད་པ་ལི་ཧྥང་ཕིང་།

ལི་ཧྥང་ཕིང་སྐད་འཕྲིན་དུ ༩་༢༤ ཉིན་བཀོད།

ནགས་ཤོད་སད་མིས་བསྒྱུར། ༢༠༡༤་༩་༢༤

༧༣

སྒྲོལ་མ་

ཁག་དང་པོ། ངས་ནི་འུ་ཚོའི་མི་རིགས་སླད་དུ་ང་རོ་སྒྲོག་གི་ཡོད། དེ་བས་ཀྱང་ཀྲུང་གོའ ་ི ཆེད་དུ་ཀི་ཤར་འདེབས་
གི་ཡོད།  

ཁག་གཉིས་པ། ཉེ་བའི་ནང་ངས་རྟག་ཏུ་ཐེག་དཀའ་བའི་མནར་གཅོད་གདོང་མ་ལོན་པར། ང་རང་གི་ངོ་ཚ་བཀའ་
ཁྲེལ་དང་། ལས་དོན། གྲོགས་པོ། ཁྱིམ་མི་བཅས་ཀོ་ཐག་གློད་པའི་སེམས་ངལ་ལྕི།    ད་ཆ། ངས་དེ་དག་ཐེག་
སོང་བས། ངས་ནི་ཡེ་ལི་ཧཱ་མུ་ཁྱོད་ངན་པ་རེད་ཅེས་བཤད་འདོད་བྱུང་།

ཁག་གསུམ་པ། འབྱུང་འགྱུར་བཙོན་ཁང་འཚོ་བ་ཅི་འདྲ་ཡོང་མིན་ངས་བརྒྱུད་མྱོང་མེད་ནའང་། འདི་ནི་ངེད་ཚོའི་
འཚོ་བ་རེད། ངའི་བརྒྱུད་རིམ་རེད། ངའི་མི་ཚེ་ཅི་ཙམ་འཁྱོངས་མིན་མི་ཤེས་མོད། ང་ལ་དཔའ་སྤོབས་ཡོད། ང་དེ་
འདྲའི་བླ་འདར་ཞིག་མིན། གལ་ཏེ་རང་རྨས་རང་ཤིའི་སྐད་ཆ་འདྲ་བྱུང་ན། དེ་ནི་ཏན་ཏན་རྫུན་མ་རེད།
ཁག་བཞི་པ། བཅད་ཁྲའི་ནང་དོན་མཐོང་དུས། ངས་ནི་ལྡོག་སྟེ་རང་རང་གི་འགན་འཁུར་ཅི་བས་ཆེ་ཙམ་ལེན་
དགོས་པའི་སེམས་ཚོར་ཤར།

ཁག་ལྔ་པ། མ་གཞི་ང་ཅི་ཡང་བྲལ་མོད། ངས་མུ་མཐུད་ཉི་འོད་ལ་རེ་ཞིང་། མ་འོངས་རེ་ཞིང་སྒུག ངས་ཀྲུང་གོའ ་ི
འབྱུང་འགྱུར་སྔར་བས་ཇེ་བཟང་འགྲོ་རྒྱུ་དང་། ཡུ་གུར་བའི་རྩ་ཁྲིམས་ཁེ་དབང་ངེས་པར་བརྩི་བཀུར་འཐོབ་རྒྱུར་
ཡིད་ཆེས་གདིང་མ་ མཆིས།
ཁག་དྲུག་པ། ཞི་བདེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡུ་གུར་འབངས་མིར་གནང་བའི་ཕྱག་རྟགས་རེད།
སེམས་བཟང་ཁོ་ནས་རང་གཞན་གྱི་ཐུན་མོང་ཁེ་ཕན་བསྐྲུན་ཐུབ།

ཞི་བདེ་དང་

ཁག་བདུན་པ། ང་ལ་ཆུ་ཚོད་ཉེར་བཞིར་རྐང་ལག་ལྕགས་བརྒྱབ་པ་དང་། ཟླ་བ་བརྒྱད་ལ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་ཁོ་ན་
བཙོན་སེང་ཐོབ། རྒྱ་རིགས་དྲུག་གིས་སོ་ལྟ་ཁོར་མོ་ཡུག་བྱས་སོང་དུས། གནས་སྟངས་ཐབས་རྡུགས་རེད་མི་
ལབ་ཀ་མེད་རེད། འོ་ནའང་ལྟོས་འཇོག་སྒོ་ནས་བཤད་ན། ངའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་དང་།   ད་དུང་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་ཉེས་
པ་བཀལ་བའི་རིགས་མཚུངས་བཙོན་པ་མང་པོ་ལས། ང་ནི་ལས་ཅན་ཡིན་པ་བཤད་མ་དགོས་པ་རེད།
ང་ལ་རང་གིས་མངགས་བཅོལ་བྱས་པའི་རྒྱ་རིགས་ཁྲིམས་རྩོད་པས་ཁྲིམས་རྭར་དག་ འབུད་བྱས་ལ།    ཁྱིམ་
མིས་ཟུར་ཉན་བྱ་ཆོག རང་གིས་བཤད་བསམ་པའི་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོད། ངའི་རེ་བར། ངའི་གྱོད་གཞི་འདིས་ནུས་
པ་ཏོག་ཙམ་ལས་མ་ཐོན་ནའང་། ཤིང་ཅང་ཁྲིམས་སྐྱོང་ཅན་དུ་སྐུལ་འདེད་ཡོང་རེ་བཅངས་ཡོད།

༧༤

རྒྱལ་དོན་གལ་པོ་ཆེ།

ཁག་བརྒྱད་པ། མདང་ནུབ་ང་ཟླ་བ་བརྒྱད་ཚུན་གཉིད་སྐྱིད་ཤོས་དེ་ཁུག་བྱུང་། དོན་ངོ་མ་རང་ཉིད་ལ་བློ་སྟོབས་
འདི་ཙམ་ཡོད་པ་གཏན་ནས་ཧ་གོ་མེད། ཡིན་ན་ཡང་། ཨ་མ་རྒན་མོར་བཤད་མི་ཉན། ཁྱོད་ཀྱིས་ནང་མིར་ལོ་ལྔ་
ཁྲིམས་ཐག་བཅད་སོང་ལབ་ན་འགྲིག་པ་རེད། ཁར་ནུབ་ཉེ་འཁྲིས་སོ་ལྟ་ཁང་དུ་ཕ་ཧཱ་ཐིས ( སློབ་མ ) སྒོ་འགྱེད་
རྡུང་བརྒྱབ་པ་དང་། ངུ་འབོད་ཆེན་པོ་བྱས་སོང་། ངས་ད་དུང་བར་མ་ཆད་པར་རྐང་ལྕགས་དྲུད་འགྲོ་བའི་སིང་
སྒྲའང་ཐོས།   གཅིག་བྱས་ན་ཁོང་ཚོའང་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད།
ཁག་དགུ་པ། ( ཆུང་མའི་ཡི་གེ ) ངའི་དགའ་མ། ངེད་ཚོའི་བུ་ཕྲུག་ཆེད་དུ། ཁྱེད་སྡུག་རུས་བྱ་དགོས། ངུ་ངག་
མ་འཐེན་རོགས། རིང་མིན་ང་ཚོ་སླར་ཡང་ལྷན་འཛོམ་ཡོང་གི་རེད།   ཁྱེད་བདེ་མོ་བྱོས། ཁྱེད་ལ་དགའ་བའི་ཧཱ་
མོ་ནས།

༧༥

དབྱིན་འགོག་དམག་འཁྲུག་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་དམངས་གཞས་ཁག་ཅིག་གི་
ལོ་རྒྱུས་རྒྱབ་ལྗོངས་སྐོར་ཅུང་ཟད་གླེང་བ།

རྩོམ་པ་པོ། ཁ། ལྷག་པ། (གཞིས་རྩེ)
བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་དུས་བསྟུན་སྲིད་གཞས་ལས་དུས་རབས་ཤིག་གི་ཆབ་སྲིད་གནས་སྟངས་དང་།དུས་རབས་
དེའི་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས། ཆབ་སྲིད་མི་སྣའི་གསང་ལྐོག་གནས་ཚུལ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་གསལ་མཐོང་བྱེད་
ནུས་ཀྱང་རང་ཅག་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་རྩོམ་རིག་ལས་དུས་བསྟུན་སྲིད་གཞས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་
བསྡུ་སྒྲིག་དང་དེའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་སོགས་གསལ་འགྲེལ་གནང་བའི་དཔེ་དེབ་སོགས་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་
དཀོན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དེང་གི་གཞོན་སྐྱེས་ཕལ་ཆེ་བས་དུས་བསྟུན་སྲིད་གཞས་མཐོང་ཐོས་བྱུང་ཡང་དེ་ལོ་རྒྱུས་
ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཅི་འདྲ་ཞིག་གི་འོག་ཏུ་བྱུང་བ་སོགས་ལ་ངེས་ཤེས་སྐྱེས་དཀའ་བས།འདིར་ཁོ་བོས་རང་ཉིད་ནས་
རུ་གྲོང་ལས་བྱ(田野调查)དོན་དུ་གཉེར་ཏེ་བསྡུ་སྒྲིག་བྱས་པའི་དུས་བསྟུན་སྲིད་གཞས་དང་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར།   
༧༦

རྒྱལ་དོན་གལ་པོ་ཆེ།

དེ་བཞིན་དམངས་གཞས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་སོགས་སུ་འཁོད་པའི་དབྱིན་འགོག་དམག་འཁྲུག་སྐབས་ཀྱི་དུས་
བསྟུན་སྲིད་གཞས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་མ་ཟད་དེས་གསལ་མཚོན་བྱེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་
དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་སོགས་བཙལ་འཚོལ་བྱས་པ་གཤམ་གསལ།

གཅིག དབྱིན་འགོག་དམག་འཁྲུག་ཐེངས་དང་པོའ ་ི སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་དུས་བསྟུན་སྲིད་གཞས།
ང་ཕོད་ངར་རང་དྲགས་ཏེ། །

སེ་རིལ’བསྐྱལ་ཏེ་ཕེབས་སོང་། །
ལྕང་ཅན་ཨ་མའི་སྐྱོ་རོགས། །

ཞོལ་ཁང་སྙིང་ཉེ་ཕེབས་བྱུང་། །
ཟུར་ཁང་ཟུར་ཟུར་ཟུར་ལ། །

འབྲུག་ཡུལ་བརྒྱུད་དེ་ཕེབས་འདུག །
བཀའ་གུང་ལྷ་ཀླུ་ལྷ་རེད། །

ནགས་ཐང་བརྒྱུད་ལ་བཞུགས་བཞག །
ཅེས་པ་དེ་ནི་སྤྱི་ལོ ༡༨༨༨ བོད་ས་བྱི་ལོའ ་ི དབྱིན་འགོག་དམག་འཁྲུག་ཐེངས་དང་པོའ ་ི སྐབས་བོད་ཀྱི་
ས་སྲུང་ལུང་ཐུར་ལ་དགྲ་རྫོང་དུ་དབྱིན་ཇི་བཙན་འཛུལ་པས་སྐབས་དེའི་སྔོན་ཐོན་མཚོན་ཆ་མེ་སྒྱོགས་དང་མེ་
མདའ་སྦག་སྦག་སོགས་ཤུགས་དྲག་ཆེན་པོས་བརྒྱབ་པའི་འོག་མཚོན་ཆ་བོད་མདའ་དང་།གྲི་མདུང་ལས་མེད་
པའི་བོད་དམག་གནས་ཡུལ་ལུང་ཐུར་ལའི་དགྲ་རྫོང་གཏོར་བ་རེད།
དེའི་སྐབས་བོད་དམག་གི་མདའ་དཔོན་
ང་ཕོད་དང་།ལྕང་ལོ་ཅན། ཞོལ་ཁང་གསུམ་བྲོས་ཏེ་ཕག་རིར་འབྱོར་བ་དང་། མདའ་དཔོན་ཟུར་ཁང་ལམ་ནོར་
ཐེབས་ཏེ་འབྲུག་ཡུལ་དུ་འབྱོར་བའི་གནས་ཚུལ་བཅས་ལ་ཟུར་ཟ་བྱས་ཏེ། དམག་དཔོན་སྤྱི་ཁྱབ་པ་ཏཱ་ལའི་བླ་
མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཉིས་པའི་གཅེན་པོ་བཀའ་གུང་ལྷ་ཀླུ་ནས་ལུང་ཐུར་ལའི་དགྲ་རྫོང་ཤོར་རུང་སླར་ཡང་དམག་མི་
༧༧

སྒྲོལ་མ་

རྣམས་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་ནགས་ཐང་དུ་དགྲ་རྫོང་བཟོས་ནས་རང་སྲུང་འགོག་རྒོལ་བྱས་པར་མི་རྣམས་ཀྱིས་བསྟོད་
པ་ཕུལ་བར་གསར་རྩོམ་བྱས་པའི་དུས་བསྟུན་སྲིད་གཞས་ཤིག་རེད།

གཉིས། དབྱིན་འགོག་དམག་འཁྲུག་ཐེངས་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་དུས་བསྟུན་སྲིད་གཞས།
རྫ་འཕྲང་ས་འགག་བཙན་པ།།

འཛམ་གྲགས་ཤུགས་དྲག་ཆེ་བ། །
ཕྱི་གླིང་རྣ་ཆེན་ཡོ་ཏོག །

ཐེར་ཚལ་སྦར་ཚལ་བཟོས་སོང་། །
ཞེས་པ་འདི་ནི་སྤྱི་ལོ ༡༩༠༤ ལོའ ་ི དབྱིན་འགོག་དམག་འཁྲུག་ཐེངས་གཉིས་པའི་སྐབས་ཆུ་མིག་
གཤོངས་ཀོའ ་ི རྐྱེན་ངན་བྱུང་རྗེས་བོད་དམག་རྣམས་ཀྱིས་རྫ་འཕྲང་ས་འགག་བཙན་སར་སྒུག་ར་སྤྲད་དེ་དབྱིན་
དམག་རྫ་འཕྲང་དུ་འབྱོར་སྐབས་བོད་དམག་གིས་རི་སྟེང་ནས་དུས་གཅིག་ཏུ་བོད་མདའ་འཛམ་གྲགས་དགུ་ཤོག་
བསྒྲིགས་ཏེ་བརྒྱབ་པ་དང་།རྦབ་རྡོ་བསྒྲིལ་བ་སོགས་བྱས་ཏེ་དབྱིན་དམག་ཕོན་ཆེན་བསད་པས་དམག་མི་ལྷག་
མ་རྣམས་རེ་ཞིག་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་བྱུང་བའི་དམག་འཐབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མི་དམངས་ཀྱིས་ཤེས་མ་ཐག་
དུས་བསྟུན་སྲིད་གཞས་འདི་འདྲ་ཞིག་དམངས་ཁྲོད་དུ་ཁྱབ་ཡོད།
ཨ་དར་ཀོང་པོའ ་ི དམག་གིས། །

དབྱིན་མགོ་ས་ལ་གཡུགས་སོང་། །
གནས་རྙིང་རྡོ་བཅལ་ཆེ་མོ། །

དམར་པོའ ་ི ཁྲག་གིས་བསྒྱངས་སོང་། །
༧༨

རྒྱལ་དོན་གལ་པོ་ཆེ།

རྫ་འཕྲང་དམག་ཐག་ཆོད་རྗེས་དབྱིན་ཇི་བཙན་འཛུལ་པས་མུ་མཐུད་དབུས་གཙང་ཁུལ་དུ་དཔུང་
འཇུག་བྱས་ཏེ་གནས་རྙིང་དུ་འབྱོར་བ་རེད། བོད་དམག་གིས་འགོག་སྲུང་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་མཚོན་ཆ་ཡག་ཉེས་
ཀྱི་ཧེ་བག་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་བརྟེན་གནས་རྙིང་རི་རྩེ་དགྲ་བོར་ཤོར་རྗེས་ཀོང་དམག་སོགས་ཁག་གཅིག་གནས་རྙིང་
དགོན་གྱི་འདུ་ཁང་ནང་འཛུལ་ཏེ་སྒོ་མནན་ཏེ་བསྡད་པ་རེད།སྐབས་དེར་དབྱིན་དམག་གི་དམག་དཔོན་ཛ་ཉ་ས་
ཧེབ (sir) དང་། དམག་མི་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སྐོར་རྡོ་བཅལ་ཆེན་མོའ ་ི ནང་འཛུལ་ཏེ་འདུ་ཁང་ནང་གི་བོད་དམག་
ཚོར་མགོ་བཏགས་ཞུ་དགོས་པའི་སྐད་ཅོར་རྒྱག་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར་འདུ་ཁང་གི་སྒོ་གློ་བུར་དུ་ཕྱེ་ནས་དུས་
གཅིག་ཏུ་བོད་དམག་རྣམས་ཐོན་ཏེ་རྡོ་བཅལ་ནང་དམར་འཛིང་བྱས་པ།ཨ་དར་ཉི་མ་གྲགས་པ་ཟེར་བས་གྲི་དཔའ་
དམ་གཡུག་ཐེངས་གཅིག་གིས་དམག་དཔོན་ཛ་ཉ་ས་ཧེབ་ལུས་དུམ་བུར་གཏུབ་པ་མ་ཟད་དཔའ་བོ་བོད་དམག་
ཚོས་དེར་ཡོད་དབྱིན་དམག་ཚང་མ་བསད་པས་དམངས་ཁྲོད་དུ་དུས་བསྟུན་སྲིད་གཞས་འདི་ལྟར་ཁྱབ་ཡོད་དེ།
བཀྲས་གླིང་བཀྲས་རང་དྲག་སྟེ། །

བསྐྲད་བསྐྲད་གཏོང་གིན་བསྡད་བཞག །
ལྕགས་སྤྲག་སྤྱང་རང་དྲག་སྟེ། །

ཕྱིར་བལྟས་མེད་པར་བྲོས་སོང་། །
དབྱིན་དམག་གིས་མེ་སྒྱོགས་ཀྱི་འགེབས་སྲུང་འོག་རྒྱལ་རྩེར་དཔུང་འཇུག་བྱས་པས་སྐབས་དེར་
རྫོང་ནང་གི་འགོག་སྲུང་པ་མདའ་དཔོན་ལྕགས་སྤྲག་གིས་གཙོས་དམག་མི་འགའ་ཤས་འཇིགས་ཏེ་ཕྱིར་བྲོས་
ཕྱིན་ནའང་མདའ་དཔོན་བཀྲས་གླིང་པ་དང་དམག་མི་ཁག་གཅིག་ནས་མུ་མཐུད་མཁར་རྫོང་བཟུང་སྟེ་བཙན་
འཛུལ་པར་རྦབ་རྡོ་དང་གདུང་དུམ་སྒྲིལ་བའམ་གྲི་འཁྱེར་ཏེ་དམར་འཛིང་བྱས་ཏེ་ཁོང་ཚོས་རང་མི་རིགས་ཀྱི་ལ་
རྒྱ་དང་བདེན་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་མཐར་རང་སྲོག་དོར་བའི་ཞུམ་མེད་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་མཚོན་ཕྱིར་གསར་རྩོམ་བྱས་
པའི་དུས་བསྟུན་སྲིད་གཞས་ཤིག་ཡིན།
རི་བྱ་རི་ལ་བྲོས་སོང་། །

ཕི་གླིང་ཆུ་ལ་མཆོངས་སོང་། །
༧༩

སྒྲོལ་མ་

དཔའ་བོ་བོད་དམག་ཚོ་ཡིས། །

ཕི་གླིང་ཙག་བཤག་བཏང་སོང་། །
ཞེས་པ་ནི་དེ་རྗེས་དབྱིན་དམག་ལ་དཔུང་རོགས་རིམ་བཞིན་འབྱོར་ཏེ་རྒྱལ་རྩེ་བཙན་བཟུང་ཐོག་འབྲུ་
རིགས་ཁལ་སྟོང་ཕྲག་ཁ་ཤས་དང་འབར་རྫས་ཀྲོན་ཁ་ཤས་འཕྲོག་པ་མ་ཟད།རྒྱལ་རྩེ་རྫོང་གི་ཁང་པ་མང་ཆེ་བ་
བཤིག
དབྱིན་དམག་གི་དམག་དཔོན་རུང་ཧའོ་ཧྥང་གིས་སྣེ་འཁྲིད་བྱས་པའི་དབྱིན་དམག་རྣམས་མྱང་ཆུའི་
འགྲམ་གྱི་ལྕང་ལོ་གླིང་ཁར་སྒར་བརྒྱབ་སྟེ་བསྡད་པའི་སྐབས་སུ་མཚན་མོ་ཞིག་ལ་བོད་དམག་ཆིག་སྟོང་ལྷག་
གིས་ལག་ཏུ་གྲི་རིང་ཐོགས་ཏེ་མཁའ་ལྡིང་སྦྲུལ་ལ་བརྔམས་པ་ལྟར་དབྱིན་དམག་གི་དམག་སྒར་དུ་ཕར་རྒོལ་
བྱས་སྟབས་བཙན་འཛུལ་པ་ལ་ལ་དངངས་སྐྲག་རབ་ཏུ་སྐྱེས་ཏེ་ཆུ་ལ་མཆོངས་པ་དང་།ལ་ལ་དམར་གསོད་
བཏང་ཞིང་། དམག་དཔོན་རུང་ཧའོ་ཧྥང་དང་དམག་མི་བཞི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་དངངས་འཚབ་ངང་གྲོ་མོ་ཆུ་འབི་ཕོ་
བྲང་དུ་བྲོས་ཕྱིན་པའི་རྣམ་པ་མཚོན་པའི་དུས་བསྟུན་སྲིད་གཞས་ཤིག་ཡིན།
རྒྱལ་རྩེ་ལྷ་གཡག་གཞོལ་དུ། །

ཕྱི་གླིང་སེར་བྱས་ཁེངས་སོང་། །
དེ་འདྲའི་སྐྱོ་སྣང་མཐོང་དུས། །

བསགས་པའི་ནོར་གྱིས་གང་ཡོང་། །
ཞེས་པས་བསྟན་དགྲ་དབྱིན་ཇི་གང་དུ་སླེབས་པའི་ས་དེར་མི་དམངས་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་རྒྱུ་ནོར་ལ་རང་
དབང་སྤུ་ཙམ་མེད་པ་མ་ཟད་ཉིན་མཚན་འཇིགས་དངངས་ངང་སྡོད་དགོས་པ་བཟོས་པའི་རྣམ་པ་དང་། སྐབས་
དེའི་བཙན་འཛུལ་དམག་གི་གྲངས་ཚད་ནི་ཧ་ཅང་ཕོན་འབོར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་དེ་དག་གདུག་རྩུབ་ཆེན་པོ་
ཡོད་པ་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད།

༨༠

རྒྱལ་དོན་གལ་པོ་ཆེ།

དེ་བཞིན་ལྷ་སར་དབྱིན་དམག་དང་འཐབ་རྩོད་བྱས་པའི་རྣམ་པ་མཚོན་པའི་དུས་བསྟུན་སྲིད་གཞས།
ཀི་གཅིག་དང་པོ་བརྒྱབ་སོང་། །

ཚེས་གསུམ་ཐང་ནས་བརྒྱབ་སོང་། །
ཁུ་བྱུག་བབས་པ་ལྟ་བུའི། །

དགྲ་སྒར་ནང་དུ་མཆོངས་སོང་། །
གེ་སར་ལྟ་བུའི་དཔའ་བོས། །

བསྟན་དགྲ་ཕྱི་གླིང་བསད་སོང་། །
ངོ་མཚར་ལྟད་མོ་བསྟན་པས། །

ཕྱི་གླིང་དམག་རྣམས་བྲོས་སོང་། །
འབྲས་སྤུངས་ཨ་ཎིའི་དགོན་པ། །
འཁོལ་ནས་ལུད་རྒྱུ་མི་འདུག །
སེ་ར་སྤྲང་པོའ ་ི ཐུག་པ། །

མ་འཁོལ་གོང་ནས་ལུད་སོང་། །
ཞེས་པ་ནི་སྤྱི་ལོ༡༩༠༤ལོར་དབྱིན་ཇི་བཙན་འཛུལ་དམག་ལྷ་སར་འབྱོར་ཏེ་ཚེས་གསུམ་ཐང་དུ་
དམག་སྒར་རྒྱབ་ནས་སྡོད་པའི་སྐབས་དེར་སེ་ར་དང་།འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་གྲྭ་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དགྲ་བོའ ་ི དམག་སྒར་
ནང་འཛུལ་ཏེ་དམག་དཔོན་རྣམས་གསོད་རྒྱུའི་གྲོས་མོལ་བྱས་ཏེ་བྲག་རི་ཁུག་དང་།ཉང་བྲན་སོགས་ཀྱི་ཞིང་པ་
དང་མཉམ་དུ་གྲྭ་པ་ཚོས་སྐྱ་ཆས་སྤྲས་ནས་དམག་སྒར་ནང་མེ་ཤིང་དང་། ཚལ། ཞོག་ལབ་སོགས་འཚོང་བར་
བསྐྱོད་ཐོག་དམག་དཔོན་གྱི་སྡོད་གནས་གར་ཡོད་ཉམས་ཞིབ་བྱས་ཏེ་དུས་ཚོད་གཏན་འཁེལ་བཟོས་ཐོག་མཉམ་
དུ་དམག་སྒར་ནང་ཚལ་འཚོང་ཁུལ་གྱིས་བསྐྱོད་དེ་ནང་དུ་སླེབས་མཚམས་གཙོ་བོར་དམག་དཔོན་གསོད་རྒྱུ་
དང་། དེ་ནས་དམག་སྒར་ཁྲག་བཞིན་དཀྲུག་སྟེ་དགྲ་བོ་གང་མང་གསོད་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱས་པ་རེད། སང་ཉིན་དེར་
༨༡

སྒྲོལ་མ་

གྲྭ་པ་བྱིངས་མ་འཛོམས་གོང་སེ་རའི་གྲྭ་པ་རྡོབ་རྡོབ་གཅིག་སྔོན་དུ་འབྱོར་སྟབས་ཁོ་པས་རོགས་ཟླ་གཞན་ཚོ་མ་
སྒུག་པར་དམག་སྒར་ནང་འཛུལ་ནས་དམག་དཔོན་གྱི་གུར་ནང་མཆོངས་ཏེ་ལམ་སེང་གྲི་བཏོན་ནས་དབྱིན་ཇིའི་
དམག་དཔོན་གཅིག་བསད་པ་མ་ཟད། ཁ་ཤས་ལ་གྲི་གཡུགས་ཏེ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་ནས་ཟིང་ཟིང་ལོང་ལོང་བྱེད་པའི་
སྐབས་དེར་རྐང་པ་གུར་ཐག་ལ་འཁོན་ཏེ་འགྱེལ་བས་དེ་འཕྲལ་དབྱིན་དམག་གིས་བཟུང་སྟེ་ཁོང་དམར་གསོད་
བཏང་བ་དང་། དེའི་མགོ་ལག་ཉིན་བདུན་རིང་བྱེ་རག་སྟེང་བཞག་སྟེ་ལྷ་སའི་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་འཇིགས་སྣང་
བསྐུལ་ཡང་ལྷ་སའི་མི་དམངས་རྣམས་འཁོན་འཛིན་དེ་བས་ཆེ་རུ་སོང་སྟེ་ཁྲོམ་གཞུང་ཁག་ཏུ་དཔའ་ངར་ཆེ་བའི་
སེ་རའི་གྲྭ་པ་དེར་བསྟོད་པ་བྱེད་པའི་གོང་གི་གཞས་ཚིག་དེ་ཡིག་ཐོག་ཏུ་སྦྱར་ཏེ་གཞས་གདངས་ཐོག་བཏང་བ་
མ་ཟད། ད་དུང་
”འབྲས་སྤུངས་ཨ་ཎིའི་དགོན་པ། །
འཁོལ་ནས་ལུད་རྒྱུ་མི་འདུག །
སེ་ར་སྤྲང་པོའ ་ི ཐུག་པ།།

མ་འཁོལ་གོང་ནས་ལུད་སོང་། །”

ཟེར་བའི་དུས་བསྟུན་སྲིད་གཞས་བཏང་བ་དེ་ནི་འབྲས་སྤུངས་ངང་རྒྱུད་རིང་དྲགས་པ་དང་སེ་ར་བ་
འཚབ་འཚུབ་ཚ་དྲགས་སོང་ཞེས་ཡིད་ཕངས་པའི་རྣམ་པ་མཚོན་པ་ཞིག་ཡིན།
དང་པོ་གཏན་དགྲ་ཡིན་ཟེར། །
དེ་ནས་ཕྱི་གླིང་ཟེར་གྱི། །

འིན་ཇིའི་ཏྲན་ཀ་མཐོང་དུས། །

སྐུ་ཞབས་ས་ཧིབ་གསུང་གིས། །

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ནི་བཙན་འཛུལ་པ་དང་ངན་པ་ལག་འབྲེལ་བྱེད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་བཙོང་པ་དེ་དག་ལ་ཟུར་
ཟ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་དེ།མི་དེ་རིགས་ཀྱིས་ཐོག་མར་དབྱིན་ཇི་བ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཕ་བསད་མ་བསད་ཀྱིས་དགྲ་བོ་
ཡིན་ཟེར་ཡང་མཐར་དབྱིན་ཇི་བ་བོད་ལ་འབྱོར་རྗེས་རང་ཉིད་ལ་དངུལ་ཊམ་སོགས་རེ་གཉིས་སྟེར་བའི་དབང་
གིས་བཙན་འཛུལ་བ་དེ་དག་དྲིན་ཆེན་ཡིན་ཞེས་འུད་སྒྲོག་བྱེད་པའི་སྣང་ཚུལ་དེར་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚོས་མ་
རངས་པའི་ཚུལ་དུ་བླངས་པའི་དུས་བསྟུན་སྲིད་གཞས་ཤིག་རེད།
༨༢

རྒྱལ་དོན་གལ་པོ་ཆེ།

མ་འགྲོ་བྱས་པས་ཕྱིན་སོང་། །

རྔོན་མོ་ལུང་གིས་ཕྱིན་སོང་། །

བསྟན་དགྲ་མིག་གིས་མ་མཐོང་། །
རང་སྲོག་རླུང་ལ་བསྐུར་སོང་། །

ཞེས་པ་ནི་ཆུ་མིག་གཤོངས་སྐོའ ་ི དོན་རྐྱེན་གྱི་ཁྲོད་དུ་མདའ་དཔོན་ལྷ་སྡིངས་པ་སོགས་བོད་དམག་
མི་ཉུང་བ་ཞིག་དབྱིན་དམག་གི་གཡོ་འོག་ཏུ་ཚུད་དེ་སྲོག་ཤོར་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་རིམ་བཞིན་དབུས་གཙང་གི་
ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་དུ་ཁྱབ་པས། སྐབས་དེར་གཞིས་རྩེར་རྫོང་སྡོད་བྱེད་པའི་རྔོན་མོ་ལུང་པས་གཞན་གྱིས་
བཀག་ཀྱང་ཁ་ཏར་མ་ཉན་པར་བོད་དམག་གི་དགྲ་ཤ་ལེན་ཆེད་རྟ་ལ་བཞོན་ནས་དབྱིན་དམག་གི་དམག་སྒར་
ཕྱོགས་སུ་རྒྱུག་པས།དམག་སྒར་ལ་མ་སླེབས་གོང་བཙན་འཛུལ་པའི་མེ་མདའ་སྦག་སྦག་རྒྱབ་སྟེ་བསད་པའི་
གནས་ཚུལ་དེ་མཚོན་བྱེད་དུ་བརྩམས་པའི་དུས་བསྟུན་སྲིད་གཞས་ཤིག་ལགས།
མདོར་ན།
འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་གི་མི་རིགས་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་རང་རང་གི་རིག་གནས་དང་
གོམས་སྲོལ་ཚང་མར་སོ་སོའ ་ི ཁྱད་ཆོས་རེ་ཡོད་པ་བཞིན་རང་ཅག་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་དང་གཤིས་
ལུགས་སོགས་ལའང་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་འབུམ་ཕྲག་གིས་ཕྱུག་པ་ཡིན།ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་དུས་
བསྟུན་སྲིད་གཞས་ནི་འཕེལ་གྲིབ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས་དར་འོང་བ་ཞིག་ཡིན་པས་དུས་སྐབས་ཤིག་གི་དབང་
སྒྱུར་པའི་མངོན་ལྐོག་གནས་ཚུལ།བོད་མི་དམངས་ཀྱིས་མི་རིགས་ལ་བཅངས་པའི་སེམས་ཁམས་ སོགས་ཀྱི་
ལོ་རྒྱུས་རྒྱབ་ལྗོངས་དངོས་རྗེན་པར་མཐོང་ཐུབ་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་རྩོམ་རྣམ་ཞིག་
ཡིན་ལ།དེའི་བརྗོད་བྱའི་དོན་དང་རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་ལོ་རྒྱུས་
དུས་རིམ་ཁག་གི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་མཚོན་པ་མ་ཟད།དེར་ངལ་རྩོལ་མི་དམངས་ཀྱི་ཆགས་སྡང་དང་བཙན་
འཛུལ་པར་ངོ་རྒོལ་གྱི་སྤོབས་པ་ཆེས་ཆེར་ལྡན་ཞིང་།རྩོམ་གཤིས་ཐད་ལའང་ངག་ནས་བརྗོད་བདེ་ཞིང་འཇམ་
ལ།
དངོས་ཡོད་རིང་ལུགས་དང་འཆར་ཡན་རིང་ལུགས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་
ཀྱང་ལྡན་ཡོད།དེ་ནི་བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་རྩོམ་རིག་ནང་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་གལ་ཆེའི་གྲུབ་ཆ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་
ཟད།བོད་མི་རིགས་གྱི་རིག་གནས་ཤུལ་རྒྱུན་ནང་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་རྩོམ་རིག་ཅིག་དང་། འཛམ་གླིང་ཤེས་
རིག་གི་ལྡུམ་རའི་ནང་སྡུག་གུར་བཞད་པའི་མེ་ཏོག་ཅིག་ཀྱང་ཡིན།
༨༣

སྒྲོལ་མ་

རྩོམ་པ་པོ་ངོ་སྤྲོད།
ལྷག་པ། དྲ་མིང་ལ་ ༼ཁ༽ ཞེས་འབོད། ཕ་ཡུལ་ལྷོ་ཁ་གོང་དཀར་ཁུལ་དུ་ཡིན་ཞིང་། ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་བོད་མི་
རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་དགའ་ཞིང་སྙིང་ནས་དུངས། ༢༠༠༦ ལོར་ལྷ་ས་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭ་ནས་སློབ་མཐར་ཕྱིན་
པ་དང་། ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ལྗོངས་སློབ་ཆེན་རིག་གཞུང་སློབ་གླིང་དུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམ་པའི་ཞབས་
ལ་སྤྱི་བོས་མཆོད་དེ་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་སྦྱོང་ལ་རོལ་བའི་གོ་སྐབས་སྨིན། སྐབས་དེར་ཁོ་པས་བོད་ཀྱི་
རྩོམ་རིག་དང་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ལ་བརྩོན་པའི་བགྱི་བ་དང་དུ་བླངས་པ་མ་ཟད། སློབ་རའི་ཕྱི་རོལ་ནས་ནང་རིག་
ལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་འཇམ་དཔལ་ནོར་བུ་དང་། གནས་ལྔ་རིག་པའི་བདག་པོ་མཁས་
མཆོག་ཐུབ་སྨོན།   ས་སྐྱ་འཇམ་དབྱངས་སོགས་བླ་མར་བཀུར་ཏེ་སྒྲ་དང་ནང་རིག སྙན་ངག བརྡ་སྤྲོད། འབྱུང་
རྩིས་སོགས་ཀྱི་ལུང་ཁྲིད་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཞུ་བའི་བསྐལ་བཟང་ཡང་ཐོབ། ༢༠༡༡ ལོར་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་
གནས་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་རྗེས་ད་ལྟ་གཞིས་རྩེ་མཐོ་འབྲིང་དང་པོའ ་ི ནང་སྐད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་བྱ་བ་དོན་དུ་གཉེར་
མུས་སུ་མཆིས། ཁོ་པས་སྔ་རྗེས་སུ་ 《བོད་ལྗོངས་སློབ་ཆེན་རིག་དེབ》 དང་ 《མཚོ་སྔོན་མང་ཚོགས་སྒྱུ་རྩལ
》 《སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག》 《གངས་ལྗོངས་རིག་གནས  》 《གཞིས་རྩེའི་སློབ་གསོ》 ༼མཆོད་མེའི་དྲ་ཚིགས།༽  
༼ལུག་ཚང་དཔལ་ཡོན།༽ སོགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཞིབ་འཇུག་དང་གསར་རྩོམ་སོགས་རྩོམ་རྣམ་མི་གཅིག་པའི་རྩོམ་
ཡིག་མི་ཉུང་བ་ཞིག་སྤེལ།

༨༤
༡

ཕ་སྐད་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་བོད་མོའི་དཔེ་ཚོགས་དང་པོ།

༡༽ དཔལ་མོའ ་ི ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ང་ནི་མཚོ་སྔོན་པོའ ་ི འབྲོག་སྡེ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས། ལོ་བཅུ་གཉིས་ནས་གཟོད་སྡེ་བའི་ནང་གི་རྩྭ་ཐང་སློབ་ཆུང་ལ་ཞུགས་
པའི་སྐལ་བ་ཐོབ། ལོ་བཅུ་བཞིའི་ཐོག་མཚོ་བྱང་ཁུལ་མི་རིགས་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭར་ཞུགས་ཏེ་བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་
རིག་པ་དང་སྙན་ངག་མེ་ལོང་། མངོན་བརྗོད།   ཚད་མ་བཅས་དང་། ཞོར་དུ་རྒྱ་ཡིག་དང་རྩིས་རིག་སོགས་ལོ་
ལྔ་ཙམ་ལ་སྦྱངས་ནས་མཐར་ཕྱིན་རྗེས་སློབ་གྲྭ་དེ་རུ་དགེ་རྒན་གྱི་འགན་ཁུར།   ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་ནུབ་བྱང་
མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་རུ་རབ་འབྱམས་པར་རྒྱུགས་འཕྲོད་ཅིང་དེ་རུ་དོར་ཞི་རིན་པོ་ཆེ་དང་དགེ་བཤེས་ཆེན་
མོ་དཔའ་རིས་སངས་རྒྱས་ལགས།   དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན་ལགས། དཔའ་མཁར་ལགས། ལྷ་མཆོག་རྒྱལ་
ལགས་སོགས་ཀྱི་དྲུང་དུ་ལོ་གསུམ་ལ་ཕྱི་ནང་གི་རིག་གནས་སྦྱངས་རྗེས་དེ་རུ་དགེ་རྒན་གྱི་འགན་ཁུར། ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་ཀྲུང་གོ་ཚན་རྩལ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ནས་ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ་རྩིས་འཁོར་སྦྱངས་པ་ཡིན། ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་བོད་ཀྱི་དེང་རབས་སྐྱེས་མའི་སྙན་དེབ་ཐོག་མ 《བཞོ་ལུང་》 རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་པེ་ཅིན་མི་
རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོའ ་ི ཟླ་དང་པོར་ 《གངས་ཅན་སྐྱེས་མའི་ཚགས་པར》
གསར་དུ་བསྐྲུན་ཅིང་དེ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་བོད་ཁུལ་གྱི་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་དང་སློབ་གྲྭ་སོ་སོར་འགྲེམ་སྤེལ་
བྱེད་བཞིན་ཡོད།
༨༥

སྒྲོལ་མ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་པེ་ཅིན་དགེ་འོས་སློབ་ཆེན་ནས་ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ་དེང་རབས་རྩོམ་རིག་སྦྱངས་
ཞོར་ 《བོད་ཀྱི་དེང་རབས་སྐྱེས་མའི་བརྩམས་ཆོས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས》 ཞེས་པའི་དེབ་བཞི་ཅན་གྱི་དཔེ་ཚོགས་
རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་ཀྲུང་གོའ ་ི བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་
ཞོར་དུ་ 《བོད་རིགས་བུད་མེད་ཀྱི་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས》 ཞེས་པའི་རིག་གཞུང་གི་དེབ་ཅིག་རྩོམ་སྒྲིག་
བྱས་ཏེ་ཀྲུང་གོའ ་ི བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོ་ནས་བཟུང་སྒེར་ངོས་ནས་
《སྲིན་མོ· བུད་མེད་དང་བྱིས་པའི་རོགས་སྐྱོར་ཚོགས་པ》 ཞེས་པ་གསར་དུ་བཙུགས།

ཚོགས་པའི་ལས་ཀ་གཙོ་བོ་ནི།   དང་བོ། མདོ་སྨད་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་གཙོ་བྱས་ནས་མི་རིགས་
སོ་སོའ ་ི བུད་མེད་རྣམས་ལ་སྦྲུམ་མའི་འཛེམ་བྱ་དང་།   མ་བུ་བདེ་སྲུང་སྐོར་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤེས་སྐོར། དེ་
མིན་ཨེ་ཛི་སོགས་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་མཚན་མའི་དུག་ནད་སྣ་ཚོགས་སྔོན་འགོག་བྱེད་པའི་ཐབས་དང་ཤེས་བྱ་ཁྱབ་
སྒྲོག་བྱེད་པ། གཉིས་པ། བོད་ཁུལ་གྱི་སློབ་ལོ་རན་པའི་དྭ་ཕྲུག་དང་ཁྱིམ་ཚང་དབུལ་བོའ ་ི བྱིས་པ་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་
བར་འབྱོར་བའི་མཐུན་རྐྱེན་སྐྲུན་པ། གསུམ་པ། མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེ་འབྲིང་གི་སློབ་མ་བུ་མོ་རྣམས་ལ་རང་
ལུས་བདེ་སྲུང་ཐད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤེས་སྒྲོག་པ་དང་། སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཐབས།   དཔེ་ཀློག་དང་རྩོམ་འབྲི་
ཐབས། དེ་མིན་ད་དུང་མི་ཆོས་ཀུན་སྤྱོད་ཐད་དུའང་མཛུབ་སྟོན་བྱེད་པ། བཞི་བ། བོད་ཁུལ་ཡོངས་སུ་ཕ་སྐད་ཀྱི་
ལམ་ནས་རྩོམ་འབྲི་བའི་བུད་མེད་རྣམས་ལ་སྐུལ་མ་དང་རོགས་རམ་བྱས་ཏེ་བརྩམས་ཆོས་འཚོལ་སྡུད་དང་དག་
སྒྲིག། དཔར་བསྐྲུན་བྱེད་པ་བཅས་ཡིན།
ཚོགས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན་ངལ་གསོའ ་ི དུས་ཚོད་བེད་སྤྱད་དེ་ད་སྔ་མཚོ་སྔོན་དང་ཀན་སུའུ་ས་
ཁུལ་གྱི་སྡེ་བ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་ལ་བསྐྱོད་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་བྱ་སྒྲོག་པ་དང་། འབྱོར་བ་ཞན་པའི་ཁྱིམ་ཚང་
གི་བྱིས་པ་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་དཀའ་བ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ལ་སློབ་ཡོན་གཏོང་གི་ཡོད། སྔ་ཕྱིར་ཐེངས་བཅུ་གཉིས་ལ་སློབ་གྲྭ་
ཆེ་འབྲིང་ནང་དུ་ཀུན་སྤྱོད་སློབ་གསོ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་འཆད་ཁྲིད་དང་མཛུབ་སྟོན་བྱས་ཡོད།   རྩོམ་འབྲི་བའི་
བོད་མོ་རྣམས་ལ་འབྲེལ་གཏུག་དང་རོགས་སྐྱོར་བྱས་ཏེ་དེབ་ཕྲེང་དང་བོ་ད་ལོར་དཔར་ཟིན། མུ་མཐུད་དུ་ལོ་
རེར་དེབ་ཕྲེང་རེ་དཔར་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་དང་གྲ་སྒྲིག་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ལྟ་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་སྒང་ཡིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོ་ནས་བཟུང་གྲོགས་མོ་མཁའ་མོ་རྒྱལ་དང་མཉམ་དུ་མགོ་ལོག་གངས་ལྗོངས་བུ་
མོ་སློབ་གྲྭའི་ནང་དུ་ལོ་རེར་བུ་མོ་ཉི་ཤུ་ལ་སྒེར་ངོས་ནས་ 《ལྕམ་སྲིང་》 ཞེས་པའི་ལྷུག་རྩོམ་འགྲན་སྡུར་གྱི་བྱ་
དགའ་སྦྱིན་པའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད། མ་ཟད་དེ་རུ་གསར་རྩོམ་ལ་འཇུག་པའི་བུ་མོ་ལྔ་བཅུ་དང་ནུབ་བྱང་མི་
རིགས་སློབ་ཆེན་དུ་བུ་མོ་ལྔ་བཅུ་བཅས་སྡོམ་པས་བུ་མོ་བརྒྱ་ལ་རྩོམ་འབྲི་བར་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ལོ་
༨༦

བཅར་འདྲི་དང་ངོ་སྤྲོད།

རབས་བརྒྱད་ཅུ་བའི་སྨད་ནས་བཟུང་གསར་རྩོམ་གྱི་ལས་ལ་ཞུགས་ཏེ་བོད་ཁུལ་གྱི་དུས་དེབ་དང་ཚགས་པར་
སོགས་སུ་སྙན་ངག་དང་འབོལ་རྩོམ་བརྒྱ་ལྷག་བཀོད་ཡོད་ལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་
ཁང་དུ་ 《དྲག་ཏུ་ལྡིང་བའི་ཡིག་འབྲུ་འདི་དག》 ཅེས་པའི་སྙན་ངག་གི་དེབ་དཔར་བསྐྲུན་བྱས། ད་ལོར་མཚོ་སྔོན་
མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་དུ 《དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ་མོ》 ཞེས་པའི་ལྷུག་རྩོམ་གྱི་དེབ་དཔར་བསྐྲུན་བྱས། ད་ལྟ་ནུབ་
བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རིག་གནས་སློབ་གླིང་དུ་བརྡ་སྤྲོད་དང་ཚིག་རྒྱན་རིག་པ་གཙོ་བྱས་ཏེ་
བོད་ཀྱི་རིག་གནས་འཁྲིད་པའི་འགན་ཁུར་ཡོད་དོ།  

དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ་མོ་ཞེས་པའི་ལྷུག་རྩོམ་གྱི་དེབ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི།
དོན་ཚན་དང་བོ་ཚེ་སྲོག་གི་རིན་ཐང་གསེར་བྲིས་མ་ཞེས་པའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི།
ས་སྒང་ཧྲིལ་བོ་འདིའི་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ནས་ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཏེ། ས་ཆུ་མེ་རླུང་དང་རྩི་ཤིང་ནགས་
ཚལ། དུད་འགྲོ་སྲོག་ཆགས། གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་བཅས་སྐྱེ་དགུའི་ཚེ་སྲོག་ལ་མིའི་རིགས་
ཀྱི་གནོད་འཚེ་ཐེབས་པས་ཉམས་རྒུད་དུ་འགྲོ་བའི་སྣང་ཚུལ་རྣམས་གདུང་ཚོར་དྲག་པོས་བརྗོད་ཡོད།

དོན་ཚན་གཉིས་པ་ཕ་ཡུལ་གྱི་དུང་ཞེན་རིས་བརྐོས་མ་ཞེས་པའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི།
ལོ་ངོ་ཉི་ཤུའི་རིང་ལ་གྲོང་ཁྱེར་ནས་འཚོ་བ་རོལ་བའི་འབྲོག་མོ་ཞིག་གིས་བྱིས་དུས་ཀྱི་འཚོ་བ་ཕྱིར་དྲན་པ་
བརྒྱུད་དེ། གངས་ཅན་ཡུལ་གྱི་ནམ་མཁའ་དང་སྤྲིན་དཀར། མཁའ་དབུགས། འཇའ་ཚོན། ས་གཞི། མེ་ཏོག་
བཅས་ཕ་ཡུལ་གྱི་རི་ཆུ་སྤང་ཐང་དྲན་ཞིང་དུང་བའི་སེམས་པ་བརྗོད་པ་དེའི་ཤུགས་སུ་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་
རིག་གནས་ཏེ། སྐད་ཡིག་དང་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་ཀྱི་ཉམས་རྒུད་ལ་སེམས་ཁུར་བྱེད་པ་མཚོན་ཡོད།
༨༧

སྒྲོལ་མ་

དོན་ཚན་གསུམ་པ་མཛའ་བཤེས་ཀྱི་ཕྱི་ཐག་མུ་འབྲེལ་མ་ཞེས་པའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི།
མི་ཚེའི་ཁྲོད་ནས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་དགའ་སྤྲོ་དང་གྱེས་བྲལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་མང་བོ་བརྒྱུད་པར་བརྟེན་ནས་ཡུལ་
མིའི་བར་གྱི་ཤ་ཞེན་དང་དགེ་སློབ་བར་གྱི་བརྩེ་དུང་། གྲོགས་སྤུན་བར་གྱི་མཛའ་གཅུགས་སོགས་མདོར་ན་མི་
དང་མིའི་བར་གྱི་རྩིས་ཐང་ལྷུག་གེར་བརྗོད་ཡོད།

དོན་ཚན་བཞི་བ་བསམ་གཞིགས་ཀྱི་གོམ་ཁ་འཁྱར་འཁྱོར་མ་ཞེས་པའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི།
རིགས་རྒྱུད་ཅིག་མི་ཉམས་པའི་ཐབས་ནི་རིགས་རྒྱུད་དེ་ལ་ལྷད་མ་ཞུགས་པར་རང་གི་ཤ་ཁྲག་གི་རྒྱུན་སྐྱོང་རྒྱུ་
གཞིར་བཞག རིགས་རྒྱུད་ཅིག་དར་བའི་ཐབས་ནི་རང་གི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གནས་ལ་བརྟེན་ནས་རིགས་རྒྱུད་
དེའི་ལུས་སེམས་བདེ་ཐང་ངང་སྤུས་ཀ་ལེགས་པོར་འཚར་ལོངས་འབྱུང་རྒྱུ་མ་ཟད།  ཕོ་མོའ ་ི ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་
གྱིས་སློབ་གསོ་མྱང་སྟེ། མིའི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འདྲ་མཉམ་གྱིས་བསྐྲུན་པར་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀར་འོས་འགན་ཡོད་
ཚུལ་བསམ་གཞིག་ས་བཏང་བ་བརྗོད་ཡོད།

དོན་ཚན་ལྔ་བ་ནང་སེམས་ཀྱི་གདུང་ཚོར་ལྷུག་བརྗོད་མ་ཞེས་པའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི།
རྩོམ་པ་པོས་རང་ཉིད་ཐོག་མར་བརྩེ་དུང་སོགས་སྒེར་དོན་ཆུང་ཆུང་ལ་འཕྲད་པ་ནས་རིམ་གྱིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་
ཡུལ་གྲུ་སོ་སོ་ན་ཉམ་ཐག་དང་དཀའ་སྡུག ནད་ཡམས་དང་གནོད་འཚེ་བྱུང་དང་འབྱུང་བའི་མི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་
གནས་ལ་འདང་རྒྱག་དང་སེམས་ཁུར་བྱེད་པའི་འོས་འགན་རྟོགས་པ་དང་། བདག་འཛིན་དང་ཧམ་སེམས། གཡོ་
རྫུན་དང་རུལ་སུངས་ཀྱིས་སྦགས་པའི་དོན་ངན་ཐ་ཤལ་ཅན་ལ་དགག་རྒྱག་དང་ཐེར་འདོན་བྱས་ཡོད།

༨༨

༢༽ དང་བོ། ཁ་བ་ལྷ་མོའ ་ི ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

བཅར་འདྲི་དང་ངོ་སྤྲོད།

ང་ནི་མཚོ་སྔོན་བོང་སྟག་གི་འབྲོག་སྡེ་ཕལ་བ་ཞིག་ནས་སྐྱེས་པ་ཡིན་ལ།  མིང་དངོས་ལ་མེ་ཏོག་སྐྱིད་ཟེར། ཆུང་
ངུའི་དུས་ནས་གླིང་སྒྲུང་དང་གནའ་གཏམ་གཙོས་རྩོམ་རིག་བརྩམས་ཆོས་ཀློག་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དགའ་བ་ཞིག་
ཡིན། སློབ་ཆེན་གྱི་སྐབས་ནས་རྩོམ་ཐན་ཐུན་རེ་བྲིས་པ་ཡིན་མོད།   དངོས་སུ་འབྲི་མགོ་བརྩམས་པའི་དུས་
ནི་ཕལ་ཆེར་སྤྱི་ལོ་ཉིས་སྟོང་བཞི་ལྔ་ཙམ་ནས་ཡིན། དེ་ནས་བཟུང་ 《གངས་རྒྱན་མེ་ཏོག》 དང་ 《སྦྲང་ཆར》
གཙོར་བཟུང་བའི་སྒེར་གཞུང་གི་དུས་དེབ་གང་རུང་ལ་རྩོམ་རིག་བརྩམས་ཆོས་རེ་འགའ་བཀོད་མྱོང་ཞིང་།
ལྷག་པར་དྲ་བའི་སྒང་ལ་ཅི་ནུས་ཀྱིས་མང་ཙམ་བྲིས་ནས་རང་གི་རྩོམ་འབྲིའི་ལམ་བུ་ལ་རྨང་འདིང་བར་བྱས་པ་
ཡིན། ང་ལ་མཚོན་ན་ད་དུང་སྤུས་ཚད་དང་གྲངས་ཚད་གང་ཐད་ནས་སྙན་དེབ་བཟོ་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་ལོངས་ཡོད་མེད་
མི་ཤེས་པས། ཐེངས་འདིར་ཡང་བསམ་གཞིགས་གང་མང་བཏང་མཐར་ཐག་བཅད་པ་ཡིན།

གཉིས་པ།  ཁ་བའི་རྣ་ཆ་ཞེས་པའི་སྙན་དེབ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི།
    

དེབ་འདིའི་མིང་འདོགས་སྟངས་ཐད་ལ་རང་ཚོད་ཀྱིས་ཕྱོགས་གཉིས་ནས་འདང་བརྒྱབ་ཡོད་དེ།
ཕྱོགས་
གཅིག་ནི་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་རྣ་ཆ་ཞེས་རང་ཉིད་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ལྷག་བསམ་མཚོན་བྱེད་རྣ་ཆ་ནི་སྐྱེས་
སྨན་དག་གི་རྒྱན་ཆ་ཡིན་པས་རང་ཉིད་སྐྱེས་སྨན་ཞིག་ཡིའི་མཚོན་བྱེད་དུ་བསམ་པ་ཡིན།
ཕྱོགས་གཞན་
ཞིག་ནས་ཁ་བ་ནི་རང་གི་སྨྱུག་མིང་ཡིན་པས་ང་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པའི་རྣ་ཆ་ལྟ་བུར་ཆུང་ཕྱོགས་ནས་
བསམ་པ་ཡིན། དེབ་འདི་ལ་ལེའུ་གསུམ་དུ་དགར་ཡོད་དེ། ལེའུ་དང་པོ་དངུལ་གྱི་རྣ་ཆ། གཉིས་པ་དུང་གི་
རྣ་ཆ། གསུམ་པ་གཡུ་ཡི་རྣ་ཆ་བཅས་ཡིན། འདིར་གསེར་གྱི་རྣ་ཆ་མེད་དོན་ནི་ང་རང་ཉིད་ཀྱི་དགའ་ཁ་འཁྱེར་
ཕྱོགས་སམ་ཡང་ན་མཛེས་དཔྱོད་ཀྱི་ལྟ་བའི་ཐད་ནས་གསེར་ལས་དུང་དང་དངུལ་ལ་འདང་ཆེ་ཞིང་།
གཡུ་
ལ་དེ་བས་རྩིས་ཆེ་བས་ཡིན། དངུལ་དང་དུང་གི་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ཡིན་པ་དང་།   ཁ་དོག་དཀར་པོས་བོད་ཀྱི་
བསམ་བློ་དང་རིག་གནས་ཁྲོད་གོ་གནས་ངེས་ཅན་བཟུང་ཡོད་ཕྱིར། རང་ཉིད་ནི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཁོར་ཡུག་
ཏུ་ནར་སོན་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ང་རང་གི་ལྷག་བསམ་མཚོན་པར་བྱེད་པ།
ལེའུ་དེ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ལ་བཀོད་
པ་ཕལ་ཆེ་ཤོས་མི་རིགས་དང་ཕ་ཡུལ་ལ་བཅངས་པའི་བརྩེ་བ་མཚོན་པའི་བརྩམས་ཆོས་དག་ཡིན། གཡུ་ཡི་
མཛུབ་དཀྲིས་དང་གདུ་བུ།
རྣ་རྒྱན་སོགས་ནི་དམངས་ཕལ་བའི་ཁྱིམ་ནས་སྐྱེས་པའི་སྐྱེས་སྨན་ང་ལ་མཚོན་
༨༩

སྒྲོལ་མ་

ན་བརྩེ ་ དུངས་མཚོ ན ་བྱེ ད ་ཀྱི ་ རི ན ་པོ ་ ཆེ ་ དག་ཡི ན ་པས་གཡུ་ཡི ་ རྣ་ཆའི ་ ལེ འུ འི ་ ནང་དུ་ཐོ བ ་ཤོ ར ་གྱི ་ འཇི ག ་
རྟེན་འདི་ནས་བཙལ་ཏེ་རྙེད་པ།
རྙེད་ཅིང་བོར་བ་དག་མཚོན་པའི་བརྩེ་དུངས་སྙན་ངག་རྐྱང་བཀོད་ཡོད།
རྩོམ་གྱི་གྲངས་ཀ་དང་ཤོག་ངོས་ཀྱི་ཐད་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གི་རེ་བ་དང་ཚད་གཞི་ལྟར་བྱས་ཡོད་པས། འདིར་
བཀོད་པ་དག་རང་ཚོད་ཀྱི་རྩོམ་ལེགས་ཤོས་རྣམས་བཏུས་པ་ཙམ་ཡང་མིན་པར་གང་རུང་རུང་བཅུག་ཡོད་པས་
མི་འདང་ས་དང་མི་ལོང་ས་ཡོད་པ་ནི་སྨྲ་མ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ལ་དགོངས་
དག་ཞུས་པ་ཡིན།

༣༽ དང་བོ། ཚེ་རིང་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
ང་ནི་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོའ ་ི སྟོན་ཁར་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའ ་ི གཞུང་གི་གྲུ་ཁ་ཞིག་ཏུ་བཟོ་པ་དཀྱུས་མ་ཞིག་གི་ཁྱིམ་
དུ་སྐྱེས། ཁྱིམ་དུ་ང་ཚོ་གཅེན་གཅུང་བཞི་ཡོད་པའི་ཕྲུ་གུ་གཉིས་པ་ཡིན། ཕ་མ་གཉིས་ལས་བྲེལ་ཆེ་བས་ང་རང་
ཧ་ཉིད་གོ་ཙམ་ལ་གྲོང་གསེབ་ཏུ་རྨོ་བོ་འགྲམ་དུ་བསྐྱལ། ངས་རི་གྲོང་འདིར་མི་ལོ་བཅུ་བཞི་ཧྲིལ་པོ་ཞིང་པའི་ཕྲུ་
གུ་འཕྲུལ་མེད་གཅིག་ཏུ་མེ་ཤིང་འཐུ་རྒྱུ་དང་། ཞིང་ནང་རྩ་ངན་འདོན་རྒྱུ།  ཕྱུགས་རྫི།  ལུག་རྫི་བྱས་ཏེ་ངའི་ཚོན་
མདོག་བཀྲ་བའི་བྱིས་དུས་འདས། གྲོང་གསེབ་ཏུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་རིང་རྒན་རབས་པ་ཚོའི་ཞལ་ལས་ཆེད་དག་
ལ།   ཆེད་མི་དག་པའི་དམངས་སྒྲུང་མང་དག་ཅིག་ཐོས། ངའི་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཨ་ཁུ་ཞིང་པ་ཚོས་ཡི་གེ་མི་ཤེས་ཀྱང་
ལས་ཞོར་དང་།   ངལ་གསོའ ་ི དུས་སུ་ཁོ་ཚོའི་ཞལ་ལས་དཔའ་ངར་ཆེ་ལ། བདེན་སྐྱོང་གི་མྱང་ཚ་དཀར་རྒྱན་གྱི་
གཟུགས་བརྙན་དེ་ཁྲ་ལྷམ་མེར་མིག་ལམ་དུ་གསལ་བ་མ་ཟད། སེམས་ཀྱི་རི་མོར་བཀོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ལ། བློ་ཁ་
ཆོས་ལ་ཕྱོགས་ཤིང་། མཛངས་མའི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་སྣང་ས་འོད་ཀྱི་བུམ་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱིས་
སྣང་ས་ནི་བུད་མེད་ཡོངས་ཀྱི་མིག་དཔེ་ཞིག་ཏུ་ངོས་བཟུང་། གཟུགས་མཛེས་སེམས་བཟང་གི་ཡིད་འཕྲོག་ལྷ་
མོའ ་ི གཏམ་རྒྱུད་ཀྱིས་ང་རང་འཇོན་པའི་ཚལ་གྱི་ལྷ་མོ་ཞིག་བྱེད་པར་འདོད། གླིང་སྒྲུང་གིས་རྟོག་བཟོའ ་ི འཇིག་
རྟེན་ཞིག་ཏུ་ཁྲིད་དེ་ལོ་ན་ཕྲ་བའི་ང་རང་ཡང་དགྲ་འདུལ་གཉེན་སྐྱོང་གི་དཔའ་བོ་ལ་ཡིད་རང་ལྷག་པར་སྐྱེས།

མདོར་ན་སྐབས་དེར་མཚོན་ན་ང་ནི་འཆར་སྣང་ལ་དགའ་ཞིང་། དྲན་རྒྱུ་དགོས་པའི་བུ་མོ་ཞིག་ཡིན་
པས་ཉིན་མོར་ཐོས་པའི་སྒྲུང་གཏམ་དེ་དག་གིས་ཁ་ཁུ་སིམ་པའི་མཚན་མོ་རེ་རེར་རང་དབང་ངང་འཆར་སྣང་གི་
འཇིག་རྟེན་མྱུལ་བ་ཡིན། སྐབས་དེར་ཚུལ་དེ་ནི་ང་རང་གི་རྒྱལ་སྤྲོས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་དེ་ཡང་ཡིན།   ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༧༦ ལོར་ཁོ་མོ་མཐའ་ཡས་ཞིང་ཐང་དང་།  སྐྱིད་ལ་སྡུག་པའི་ལུང་ཁུག བྱམས་བརྩེ་ཆེ་བའི་རྨོ་བོ།  ལས་
༩༠

བཅར་འདྲི་དང་ངོ་སྤྲོད།

ལ་བརྩོན་པའི་ཨ་ཇོ། ཨ་ཅག་ཚོ་དང་བྲལ་ཏེ་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱི་མདུན་དུ་བསླེབས། དུས་དེ་ནས་ངའི་སྐྱེས་ཁུངས་
ལ་དོན་འཁྱོལ་བྱུང་སྟེ་ང་རང་ཞིང་པ་དཀྱུས་མ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་ཕོག་ཟན་བཟོ་པའི་བུ་ཕྲུག་རྣལ་མ་ཞིག་ཡིན་
པའི་ར་སྤྲོད་བྱུང་། ང་རང་སློབ་གྲྭར་འགྲིམས་མགོ་ཚུགས། དཔེ་ཁུག་སྒལ་པར་ཁྱེར་ཏེ་སློབ་གྲྭར་བསྐྱོད།   ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༨༢ ལོར་བོད་ལྗོངས་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭར་ཚུད་པའི་བརྡ་ཐོ་འབྱོར། ང་རང་ཆུང་དུས་ནས་གོས་དཀར་ལྷ་
རྗེར་ལྷག་པར་སྨོན་པས་སྨན་པའི་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ལ་འགྲོ་བར་འདོད་ཀྱང་དེ་དང་ང་རང་བར་ལ་ལས་འགྲོ་མེད་པས་
ལས་དབང་གི་ལྷ་མོས་ང་རང་དགེ་རྒན་ཞིག་བྱེད་རྒྱུའི་བཀོད་སྒྲིག་གནང་།   སློབ་གྲྭ་ནས་མཐར་ཕྱིན་རྗེས་དགེ་
རྒན་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་ལོས་ཡིན། ཐོག་མར་ལས་དེ་ནི་ངས་མི་མོས་ཤོས་ཀྱི་ལས་ཤིག་ཡིན་པས་དགོས་པ་ལག་ཏུ་
མི་ཐེབས།   མི་དགོས་ཐོག་ཏུ་བབས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་སློབ་གྲྭ་ནས་མཐར་ཕྱིན་རྗེས་ང་
རང་བཤད་སྟེགས་ལ་ཁ་མ་བྲལ་བར་ད་བར་མི་ལོ་ཉེར་དྲུག་འདས། དལ་པོ་དལ་པོས་ང་རང་ལས་དེ་ལ་དུང་ཞིང་
དགའ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། རྒྱུ་མཚན་ནི་རང་གི་ལུས་ཐོག་ཏུ་མ་སྨིན་པའི་རྨི་ལམ་མང་པོ་ཞིག་ངའི་སློབ་མ་ཚོའི་ལུས་
ཐོག་ཏུ་མངོན་གྱུར་བྱུང་སྟེ་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་དང་།  དམག་མི། གོས་དཀར་ལྷ་རྗེ་ལ་སོགས་ལས་རིགས་མི་འདྲ་
བའི་ལས་གནས་ཐོག་བྱ་བ་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་མུས་ཡིན་པས་ང་རང་དགའ་བ་མི་སྐྱེས་ཅི་ལ་སྲིད།

ཉིན་མོར་ངེས་པར་དུ་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་བྱ་བ་དག་ཛ་དྲག་ཆེན་པོས་བསྒྲུབས་རྗེས་ལྷག་པའི་དུས་ཚོད་
ཡ་ང་དེ་ནི་བདག་ལ་དབང་ཞིང་། མཚམས་དེར་ཉིན་མོའ ་ི ཟང་ཟིང་གི་བྱ་བ་དག་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་ནས་ལུས་སེམས་
གཉིས་ཀ་ལྷིང་འཇགས་ངང་གནས་གཟོད་བདེ་བའི་དཔལ་ལ་རོལ་ཆོག མཚམས་དེར་ང་རང་རྩོམ་རིག་ལྟ་རྒྱུར་
དགའ་ལ་འབྲི་རྒྱུར་དེ་བས་ཀྱང་དུང་བ་ཡིན། ཁོ་མོའ ་ི བརྩམས་བྱ་ཐོག་མ་ནི ༡༩༨༣ ལོར་ 《བོད་ལྗོངས་ཉིན་
རེའི་ཚགས་པར》 གྱི་སྨྱུག་གསར་ལེ་ཚན་ཐོག་བཀོད་པའི་རྩོམ་བྱང་ 《ང་དང་གཡང་འཛོམས་ཀྱི་ལས་དབང་》
ཞེས་པའི་བརྩམས་སྒྲུང་ཐུང་ཐུང་དེ་ཡིན།  དེ་ནི་ཁོ་མོས་རྟོག་བཟོ་དང་། དོན་དངོས་གཉིས་བཟུང་དུ་སྦྲེལ་ཏེ་ཡུན་
རིང་སེམས་ཀྱི་ཁང་ཆུང་ནང་བསགས་ནས་བྲིས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་སྒྲུང་ཐུང་དེས་ཁོ་མོར་རྩོམ་ཡོན་སྒོར་མོ་ཉི་ཤུ་
རྩ་ལྔ་རག་སྟེ་ལྐོ་ལྷམ་གསར་པ་ཞིག་ཉོ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་མ་ཟད།

ངའི་མངོན་ཆུང་བའི་མིང་དེ་ཡང་སློབ་གྲྭའི་ནང་ཁྱབ་པ་མ་ཟད་འཛིན་གྲྭ་གཅིག་པའི་སློབ་མ་ཚོས ”谢冰
心” ཞེས་པའི་མིང་འདོགས་བཏགས།  ཐོག་མར་མིང་དེ་ཐོས་སྐབས་སེམས་ནང་ངོ་ཚའི་ཚ་བ་བརྒྱབ། གདོང་ཚ་
ལམ་ལམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་རྗེས་སུ་མིང་འདོགས་དེས་ང་ལ་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་ཞིག་འགྲིག་བྱུང་། དུས་དེ་ནས་
མགོ་བཙུགས་ཏེ་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་བའི་ལམ་ལ་བཞུགས་ཏེ་མི་ལོ་སུམ་བཅུ་ཧྲིལ་ཧྲིལ་འདས།    མ་གཞི་ལོ་འདི་
དག་ནང་ཁོ་མོས་བྲིས་པའི་རྩོམ་ཡིག་གི་གྲངས་ཚད་ཉུང་ལ། སྤུས་ཚད་དེ་ཙམ་མི་ལེགས་ཀྱང་རྩོམ་ཡིག་ནི་ངའི་
ཚེ་སྲོག་གི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་དང་། རྣམ་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་ས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།
༩༡

སྒྲོལ་མ་

གཉིས་པ། མི་ཚེའི་འགྲུལ་བཞུད་ཅེས་པའི་ལྷུག་རྩོམ་གྱི་དེབ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི།
《མི་ཚེའི་འགྲུལ་བཞུད》 ཅེས་པའི་ལྷུག་རྩོམ་གྱི་དེབ་འདི་ནི་ཁོ་མོས་ལོ་མང་རིང་ཐར་ཐོར་དུ་བྲིས་པ་ཡིན་ཞིང་
།
འདི་དག་ལས་འགའ་རེ་དུས་དེབ་སྟེང་བཀོད་པ་ཕུད་ཕལ་ཆེ་བ་ཐོག་མར་ཀློག་པ་པོའ ་ི སྤྱན་ལམ་དུ་ཕུལ་བ་
ལགས། འདི་དག་ལ་ཧ་ལས་ཧང་སངས་ཀྱི་བརྗོད་དོན་སྙིང་པོ་མེད་ལ། ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་སྙན་རྒྱུ་མེད་ཀྱང་། འདི་
དག་ནང་མཐོང་ཐོས་སྤེལ་མའི་ལམ་ནས་ཁོ་མོའ ་ི སེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་དང་། སྐྱིད་ལ་སྡུག་པའི་མི་ཚེའི་གནས་
ལུགས།   དགའ་སྐྱོ་ཆགས་སྡང་སྤེལ་མར་བསྲེས་ཏེ། ནང་བསམ་པའི་འདུ་ཤེས་བཅས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད་
ལ།  བུ་ཕྲུག་ཅིག་གིས་ཕ་མར་བཅངས་པའི་བརྩེ་སེམས་དང་།  ཨ་མ་ཞིག་གིས་རང་གི་བུ་ཕྲུག་ལ་བཅངས་པའི་
དུང་སེམས། དར་མ་ཞིག་གི་ཧ་ཅང་ལྕི་བའི་འགན་ཁྲི།  དུས་སྐབས་མི་འདྲ་བ་དང་། ཁོར་ཡུག་མི་འདྲ་བའི་ནང་གི་
སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་ཡང་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་མངོན་པར་བྱས་ཡོད། དེས་ན་ལྷུག་རྩོམ་འདི་དག་ནི་དངོས་འབྲེལ་
བཙན་ཤེད་ཀྱིས་བཙིར་བའི་དུས་ཚོད་ལ་བརྟེན་ནས་ནང་སེམས་ཀྱི་འགྱུར་བ་མཚོན་པ་བྱས་ཡོད།   ཁོ་མོ་ནི་
རྩོམ་ཡིག་འབྲི་ཀློག་བྱ་རྒྱུར་མོས་ཤིང་།   རྩོམ་ཡིག་འབྲི་ཀློག་བྱ་རྒྱུར་དུང་། འགྱུར་བ་མེད་ལ་ཛ་དྲག་ཆེ་བའི་ཕྱི་
ནང་གཉིས་ཀྱི་ཟང་ཟིང་གི་ལས་བྲེལ་གྱིས་ངའི་ལུས་སེམས་གཉིས་ཐང་ཆད་དེ་དབུགས་ཀྱང་གཏོང་དཀའ་བའི་
གནས་སུ་གྱུར་སྐབས་ནང་སེམས་ཀྱི་འཆར་སྒོ་དག་ཤོག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་རྒྱུར་དགའ།   རྩོམ་ཡིག་འབྲི་བ་དེ་ནི་ངའི་
དགའ་ཕྱོགས་དང་། མོས་ཕྱོགས་ཙམ་ལས་རྩོམ་རྩལ་གྱི་ཐད་ནས་འབུར་དུ་ཐོན་པའི་སྒྱུ་རྩལ་དང་། ཁྱད་ཆོས་
ཡོད་པ་ཞིག་མིན་ཡང་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་རྒྱུ་དེ་ངའི་མི་ཚེའི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད་སེམས་
གསོ་བའི་ཐབས་ལམ་བཟང་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། གང་ལགས་ཤེ་ན་དེས་ཁོ་མོར་སེམས་གསོ་དང་། སྐྱོ་རོགས།
དགའ་རོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནི་དུས་ནམ་ཡིན་རུང་ངའི་རྒྱས་སྤྲོས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་དེ་ཡིན།

༤༽ དང་བོ། སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
ང་ནི་ ༼པིར་མིང་ལ་མཚོ༽ ནི་དུས་རབས་སྔོན་མའི་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྷོ་མང་
ར་ས་ཆར་སྐྱེས་པ་ཡིན།   ང་རང་ཆུང་དུས་ནས་དཔེ་ཀློག་གི་ཞོར་དུ་གླུ་དབྱངས་ལ་དགའ་ཞིང་།   གླུ་དབྱངས་
ཀྱི་ཞོར་ནས་རི་མོར་དུངས་ལ། རི་མོའ ་ི ཞོར་ནས་རྩོམ་འབྲི་རྒྱུར་ཡང་མོས། སྐབས་དེར་དགའ་ཕྱོགས་མང་ཡང་
༩༢

བཅར་འདྲི་དང་ངོ་སྤྲོད།

གྲུབ་འབྲས་གང་ཡང་སྟོན་རྒྱུ་མེད་པས་ནམ་ཡང་སྟོང་འདང་གི་ཁྲོད་ནས་ལོ་ཟླ་འདས།   སློབ་ཆུང་གི་སྐབས་སུ་
དགེ་རྒན་གྱི་གཅར་རྡུང་དང་ཕ་མའི་བཀའ་བཀྱོན། སློབ་གྲོགས་ཚོའི་འཕྱ་སྨོད་ཁྲོད་ནར་སོན་པའི་ལོ་ཟླ་ནི་ད་དུང་
ཡང་དྲན་པའི་ངོས་སུ་ཝ་ལེར་གསལ་ཡོང་།  ཡིན་ཡང་། དེ་དག་གིས་ངའི་དགའ་ཕྱོགས་བཅོམ་མ་ཐུབ་པར་སྟོང་
འདང་ངམ་ཕུགས་བསམ་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་སྤོབས་སེམས་ལྷག་པར་རྒྱས་པར་བརྟེན་ནས་སློབ་སྦྱོང་ལ་ཧུར་
བརྩོན་བྱས་ཏེ་སློབ་ཆུང་ནས་སློབ་འབྲིང་དང་།   དེ་ནས་འབྲིང་རིམ་སོགས་བརྒྱད་ཅིང་བདེ་བླག་ངང་མཐར་ཕྱིན་
པ་མ་ཟད། གླུ་དབྱངས་དང་རི་མོའ ་ི ཐད་ནས་ཡང་བྱ་དགའ་གང་མང་ཐོབ། སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བའི་རྨང་གཞི་བརྟན་
པའི་རྗེས་སུ། དགེ་རྒན་གྱི་ལས་ཀའི་ཞར་ལ་གསར་རྩོམ་གྱི་ལམ་ལ་ཞུགས་ཏེ་བོད་ཁུལ་གྱི་དུས་དེབ་དང་ཚགས་
པར་དུ་རང་གི་བརྩམས་ཆོས་མང་བོ་བཀོད།

གཉིས་པ།  སེམས་པ་བཞུད་པའི་དབྱངས་ཞེས་པའི་སྙན་དེབ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི།
སྙན་ངག་གི་དེབ་འདེའི་ནང་དུ་རྩོམ་པ་པོས༢༠༡༠ ལོ་ནས༢༠༡༤ ལོའ ་ི བར་ལ་བྲིས་པའི་བརྩམས་ཆོས་དག་
འདུས་ཤིང་། ཁྱོན་བསྡོམས་པས་སྙན་ངག་༦༥ ཡོད་པ་དེ་དག་ལས་བརྩམས་ཆོས་མང་པོ་ཞིག་བོད་ཁུལ་གྱི་
རྩོམ་རིག་དུས་དེབ་དང་ཚགས་པར། དྲ་རྒྱ་བཅས་ལ་བཀོད་ནས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཀློག་པ་པོའ ་ི ཁྲོད་དུ་ཤུགས་རྐྱེན་མི་
དམན་པ་ཐེབས་ཡོད།

སྙན་དེབ་འདིའི་ནང་དུ།
རྩོམ་པ་པོས་རང་གི་མི་ཚེའི་བགྲོད་ལམ་ཁྲོད་དངོས་སུ་མྱངས་ཤིང་བག་
ཆགས་ཟབ་པའི་སེམས་ཚོར་མང་པོ་པིར་རྩེར་བླངས་ཡོད་ལ། སྙན་དེབ་ཧྲིལ་བོར་ 《རྒྱང་བཞུད་ཀྱི་སྙིང་བོ》
དང་ 《དྲན་པའི་ཟིན་བྲིས།》 《ཉེ་འཁོར་གྱི་མི་ལ་བླངས་པའི་གླུ།》 《ངའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་ཁང་ཆུང་》 བཅས་ཚན་
པ་བཞི་རུ་བཀར་ཡོད་པ་དང་། ཚན་པ་དེ་དག་ཀྱང་སོ་སོར་ཡུལ་དུངས་དང་བརྩེ་དུངས།  མ་འོངས་པའི་ཕུགས་
འདུན་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འགའ་རུ་བསྡུས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། རྩོམ་པ་པོའ ་ི བླ་སྲོག་གི་གཏིང་རུམ་ཞིག་ཏུ་ནམ་
ཞར་ཡང་འཕགས་འཚག་རྒྱག་གིན་པའི་བསམ་བློའ ་ི སྙིང་སྟོབས་ཤིག་དང་ཚོར་འདུའི་འཕོ་སྤོབས་ཤིག་མཚོན་
ཡོད་པར་མ་ཟད། ཁོ་མོའ ་ི སྨྲ་བསམ་བརྗོད་འདས་ཀྱི་སེམས་ཚོར་མ་ལུས་མིག་ལམ་དུ་བསྟར་ཞིང་། རྫོགས་
མཐའ་བྲལ་བའི་བདེ་སྐྱིད་དང་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་མིའི་གཉུག་གཤིས་ཀྱི་རྟིང་མ་དེ་མངོན་པར་བྱས་
ཏེ། འཚོ་བ་དངོས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས་རང་གཞན་གང་རུང་གིས་བྱིན་པའི་གདུག་རྩུབ་དང་བདེ་བ་སོགས་མངོན་པར་
མཚོན་པར་བྱས་ཡོད་དོ། །
༩༣

སྒྲོལ་མ་

༥༽ དང་བོ། རྟོགས་སད་ལྷ་མོའ ་ི ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
ང་ནི་ ༼མིང་གཞན་ཚེ་སྐྱིད་ལྷ་མོ༽ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་ལྷ་ས་འཕན་ཡུལ་ཁོངས་རྭ་སྒྲེང་གདན་སའི་ཉེ་འདབས་
ཀྱི་གྲོང་བརྡལ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་ཤིང་། ༢༠༡༡ ལོར་བོད་ལྗོངས་གསོ་རིག་སློབ་ཆེན་དུ་མཐར་ཕྱིན། རང་ནུས་ལ་
དཔོག་པའི་མི་ཚེའི་རིན་ཐང་ཞིག་མངོན་ཕྱིར་མི་ལོ་བཅུ་ཙམ་གྱི་རིང་དུ་གསར་རྩོམ་གྱི་ལམ་ལ་ཞུགས་ནས་
ཡོང་བ་ཡིན། སྔ་ཕྱིར་ 《གངས་རྒྱན་མེ་ཏོག》 དང་ 《ཟླ་ཟེར》 《ལྷོ་ཁའི་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ》 《ལྷ་ས་དགོང་
དྲོའ ་ི ཚགས་པར》 《ནག་ཆུའི་ཚགས་པར》 བཅས་ཀྱི་སྟེང་ལ་སྙན་ངག་དང་ལྷུག་རྩོམ་བརྒྱ་ལ་ཉེ་བ་སྤེལ་མྱོང་།
༢༠༡༤ ལོར་བུད་མེད་རྩོམ་པ་པོའ ་ི དཔེ་ཚོགས་ལས་ 《བོད་པའི་བུ་མོ》 ཞེས་པའི་སྙན་དེབ་དཔར་དུ་བསྐྲུན།

གཉིས་པ། ༼བོད་པའི་བུ་མོ༽ ཞེས་པའི་སྙན་རྩོམ་གྱི་དེབ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི།
ལང་ཚོ་ཡི་གསོན་ཤུགས་རྣམ་པར་རྒྱས་པའི་དུས་ཚིགས་འདིར། བརྩེ་སེམས་ཀྱི་ཉིང་ཁུས་བསྐྱངས་པའི་ 《བོད་
པའི་བུ་མོ》 འདི་ཉིད་དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་རབ་ཏུ་བཞད་པ་དང་ལྷན་དུ་སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོས་ཀློག་པ་པོ་ལྷན་
རྒྱས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་བཤམས་པ་ཡིན། འདི་ནི་ཚེ་སྲོག་གི་རྒྱང་འབོད་དང་མི་ཚེ་ཡི་མགུར་གླུ་གསོན་པོ་ཞིག་ཏུ་
ངོམ་ཆོག་ལ། བུད་མེད་ཅིག་གི་བློ་སྤོབས་དང་འཚོ་བའི་སྣང་བརྙན་གསོན་པོ་ཞིག་ཏུའང་བརྩི་ཆོག དེས་ན་ཁོ་
མོས་ད་བར་བྲིས་པའི་སྙན་ངག་དག་ལས་ལེགས་ཤོས་འདེམས་པའི་སྙན་དེབ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཀློག་པ་པོའ ་ི སྤྱན་
ལམ་དུ་བསྟར་བའི་འདུན་པ་སྔ་ས་ནས་ཆེ་ཡང་།   གོ་སྐབས་དང་མཐུན་རྐྱེན་གྱིས་མ་ལོངས་པར་ད་རག་བར་
དུ་ལུས། འོན་ཀྱང་ཉེ་ཆར་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་ཁོ་མོར་རེ་སྐུལ་དང་གོ་སྐབས་བཟང་བོ་ཞིག་
གནང་བ་བཞིན་དེབ་ཆུང་འདི་དངོས་སུ་དཔར་བསྐྲུན་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་།

                                                                                                                                                                                   
བརྒྱུད་སྤྲོད་པ། ནམ་མཁའ།

༩༤

གློག་བརྙན་འཁྲབ་ཁྲིད་པ་པདྨ་ཚེ་བརྟན་ལགས་དང་གླེང་མོལ་བྱས་པ།
བཅར་འདྲི་ཞུ་ཡུལ། པདྨ་ཚེ་བརྟན།

བཅར་འདྲི་ཞུ་མཁན། ཧོན་ཞོལ་ཤལ།
ཡིག་བསྒྱུར་བ། བསོད་ནམས་རྒྱལ།

པདྨ་ཚེ་བརྟན་ནི་བོད་རིགས་གློག་བརྙན་འཁྲབ་ཁྲིད་པ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་ནག་འཁྲབ་ཁྲིད་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་
དང། རྒྱ་ནག་གློག་བརྙན་བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་མི། རྒྱ་ནག་གློག་བརྙན་རྩོམ་རིག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་བཅས་ཡིན་
པ་མ་ཟད། <<ལྷིང་འཇགས་ཀྱི་མ་ཎི་རྡོ་འབུམ།>> ་དང་ <<རྩྭ་ཐང་།>> ད་དུང་། <<འཚོལ།>>་
སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་འཁྲབ་ཁྲིད་པའི་བརྩམས་ཆོས་ཀྱང་ཡོད། དེ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་བྱ་དགའ་ཡང་
མང་པོ་ཐོབ་མྱོང་།
༩༥

སྒྲོལ་མ་

དྲི་བ། ཁྱོད་རང་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་དང་ཁོར་ཡུག རྐྱེན་ཅི་ཞིག་གི་དབང་གིས་གློག་བརྙན་
ལས་རིགས་དང་འབྲེལ་བ་བྱུང་བ། དེ་ནས། གློག་བརྙན་དང་རྩོམ་རིག་བརྩམས་ཆོས་གང་ཞིག་གིས་
ཁྱོད་ལ་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་བཞག་པའི་སྐོར་ལ་ཁ་བརྡ་ཐུང་ཐུང་ཞིག་བྱེད་ན་ཆོག་གམ།

ལན། ང་རང་བོད་མདོ་སྨད་ཁུལ་གྱི་ས་མ་འབྲོག་གི་གྲོང་སྡེ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་ནང་དུ་སྐྱེས། བྱིས་དུས་ཀྱི་
འཚོ་བ་དང་སློབ་ཆུང་དེ་ནས་རོལ་བ་ཡིན། ད་ལྟ་ཕྱིར་འདང་རེ་བརྒྱབས་ན། སྐབས་དེ་དུས། རྟག་
པར་སྡེ་བའི་ནང་ནས་གློག་བརྙན་ཆེན་པོ་དེ་བསྟན་ཡོང་གི་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། ནང་དོན་ནི་རྩ་བའི་ཆ་
ནས་ཚང་མ་གསར་བརྗེ་ཡི་སྐོར་རེད། འཁོར་ལོ་དེ་དག་ཐེངས་མ་ཁ་ཤས་ལ་བསྐོར་ནས་བསྟན་ཆོག་
གི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཤིག་ཐ་ན་མཚོན་མདོག་ཀྱང་འགྱུར་ནས་ནག་པོར་གྱུར་འགྲོ ང་ཚོའི་སྡེ་བ་
རྨ་ཆུའི་འགྲམ་ན་ཡོད། ཕལ་ཆེར་ང་རང་སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་བཞི་བ་ཡིན་པ་འདྲ། སྐབས་དེ་དུས། ས་
གཤིས་རྟག་དཔྱད་རུ་ཁག་ཅིག་ང་ཚོའི་སྡེ་བའི་ནང་དུ་ཡོང་ཏེ། ཚོགས་ཁང་ཆེན་པོ་ཞིག་བརྒྱབས་
སོང་། དེ་ནས། གཟའ་འཇུག་གི་སྐབས་སུ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གློག་བརྙན་དེ་འདྲ་བསྟན་ཡོང་། སྐབས་དེ་
དུས། ང་རང་གིས་ཆཱ་པེ་ལིན་གྱི་ <<དེང་རབས་ཀྱི་དུས་ཚོད>> (modern times ) ་
ཅེས་པའི་གློག་བརྙན་དེ་མཐོང་བྱུང་། དེ་ནི་ང་རང་བྱིས་དུས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བག་ཆགས་ཆེས་ཟབ་མོ་
བཞག་པའི་གློག་བརྙན་ཞིག་ཡིན།

དྲི་བ། དེ་ནས། ཁྱོད་ལ་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་བཞག་པའི་གློག་བརྙན་དེར་བལྟས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་དང་། ད་
ལྟ། ཁྱོད་ཀྱིས་རྟག་པར་གློག་བརྙན་ལ་ལྟ་བཞིན་ཡོད་དམ།  དེ་ནས། གློག་བརྙན་རིགས་གང་ཞིག་ལ་
ལྟ་རྒྱུར་དགའ་བ་དང་། དེ་ཡང་། གློག་བརྙན་ཁང་ནས་ལྟ་བཞིན་ཡོད་དམ། ཡང་ན། ་ཊེ་བེ་ཊེ་(DVD)་
དང་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ལྟ་བཞིན་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཁ་བརྡ་ཐུང་ཐུང་ཞིག་བྱེད་ན་ཆོག་གམ།

ལན། གློག་བརྙན་ལ་བལྟས་པའི་ཁྲོད་ནས་བག་ཆགས་ཟབ་ཤོས་འཇོག་ས་དེ་ཡང་གློག་བརྙན་ཁང་ཡིན། དེ་
ནས། ང་ལ་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་ཞིག་བཞག་པའི་གློག་བརྙན་དེ་ནི་ང་རང་གིས་སློབ་ཆུང་གི་སྐབས་
སུ་བལྟས་པའི་ཆཱ་པེ་ལིན་གྱི་ <<དེང་རབས་ཀྱི་དུས་ཚོད།>> ་ཅེས་པ་དེ་ཡིན། གློག་བརྙན་དེ་
ནང་གི་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞིག་ལོ་ངོ་མང་པོ་ཞིག་གི་རྗེས་ནས་ཀྱང་ང་ཡི་མིག་ལམ་དུ་ཤར་ནས་ཡོང་།     
སྐབས་དེར། ང་རང་གིས་བསམ་པར་གློག་བརྙན་ནི་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་རེད་བསམ་
སོང་།    སྟབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ། སློབ་ཆུང་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ང་རང་གིས་རས་གཞི་ཆེན་པོའ ་ི
༩༦

བཅར་འདྲི་དང་ངོ་སྤྲོད།

སྒང་ནས་གློག་བརྙན་ལ་ལྟ་བའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་དེ་ཡིན།   ལོ་ཆུང་གི་སྐབས་སུ་ཕྱི་ནས་གློག་བརྙན་
ཆེན་པོ་དེར་བལྟས་པ་ཡིན། དེ་ནས། རྫོང་ཐོག་དང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གློག་བརྙན་ཁང་ནས་གློག་བརྙན་ལ་
བལྟས་པ་ཡིན།
དྲི་བ། ཁྱེ ད ་ཀྱི ས ་རང་ཉི ད ་ཀྱི ་ བརྩམས་ཆོ ས ་རེ ་ རེ ་ བྱས་ནས་ངོ ་ སྤྲོ ད ་མདོ ར ་བསྡུས་ཤི ག ་བྱེ ད ་ན་ཆོ ག ་
གམ། དེ་ཡང་། ཐབས་རྩལ་དང་སྒྱུ་རྩལ་ གྱི་གནད་དོན་སྐོར་དང་། སྐབས་རེ་རེ་ཡི་ལྟད་མོ་བ་དང། དེ་
བཞིན། སྤྱི་ཚོགས་དང་རིག་གནས། ཆོས་ལུགས་དང་མི་རིགས་ཀྱི་བརྗོད་དོན་ལ་གྲོས་བསྡུར་བའི་
འདུན་པའི་སྐོར། ད་དུང་། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ལ་ཤན་ཤུགས་ཅི་ཙམ་ཞིག་ཐེབས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐད་ནས་
ཁ་བརྡ་ཞིག་བྱེད་ན།
ལན། <རྩ་ཐང་།>> གི་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་རབ་རིབ་མག་མོག་ཅིག་ཡིན། ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་
དང་དགུ་ཡི་བོད་ཁུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡིན་ཟེར་ན་མི་ཆོག་རྒྱུ་མེད། དོན་དག་ཅིག་ནི་འགྱུར་བ་བྱུང་
དང་འབྱུང་བཞིན་པ་རེད། དེ་ཡང་། མི་རིགས་ཀྱི་རུས་རྐང་གི་གཏིང་ཟབ་སར་འཐིམས་ཡོད་པའི་
དད་འདུན་ལ་སོགས་རེད། དེ་བས། གློག་བརྙན་འདིར་ཆ་མཚོན་ན། རྒྱབ་ལྗོངས་དེ་འདྲ་ཞིག་འོག་
ནས། ད་དུང་མི་རིགས་ཀྱི་རུས་རྐང་གི་གཏིང་ཟབ་ཏུ་འགྱུར་བ་བྱུང་མེད་པའི་་སྐོར་ལ་བརྗོད་གཞི་
བྱས་ཏེ་འཁྲབ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།  

<<ལྷིང་འཇགས་ཀྱི་མ་ཎི་རྡོ་འབུམ།>> ་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ནམ་རྒྱུན་མི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཡི་གེ་དང་
བརྙན་པར་བརྒྱུད་ནས་བདག་གི་ཕ་ཡུལ་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་བརྗོད་བཞིན་འདུག ཡིན་ན་ཡང་། འདི་དག་
གིས་བདག་གི་ཕ་ཡུལ་གྱི་ངོ་གདོང་ལ་གསང་བའི་སེང་རས་ཤིག་གིས་སྒྲིབ་གཡོགས་བྱས་ཏེ། མི་
རྣམས་ལ་བདག་གི་ཕ་ཡུལ་ནི་འཛམ་བུ་གླིང་དང་ཁ་གྱེས་པའི་གནས་ཤིག་དང་། ཡང་ན། ཐང་སྟོང་ས་
རྒོད་ཀྱི་གནས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་སྤྲོད་ཀྱི་འདུག མི་འདི་ཚོས་རྟག་པར་ཡིན་མདོག་མདོག་གིས་
རང་ཉིད་ཀྱིས་འགྲེམས་སྟོན་བྱས་པ་རྣམས་ནི་བདེན་པ་ཡིན་ཤག་བཤད་ཀྱི་འདུག་མོད། ཡིན་ན་ཡང་།                                                             
འདི་ལྟ་བུའི་བདེན་པ་དེ་ཡིས་བདག་གི་ཕ་ཡུལ་གྱི་ངོ་གདོང་དངོས་མ་དེ་སྔར་ལས་གསལ་ལ་མི་
གསལ་བ་ཞིག་ཏུ་བཟོས་ཏེ། ཡུལ་གྲུ་དེ་ན་འཚོ་སྡོད་བྱེད་བཞིན་པའི་བདག་གི་ཕུ་ནུ་མིང་སྲིང་ཚོའི་
ངོ་གདོང་རབ་རིབ་དང་མག་མོག་ཅིག་ཏུ་བཟོ་བཞིན་འདུག དེ་བས། ང་རང་དེ་ལྟ་བུའི་བདེན་པ་དེ་
ལ་དགའ་བོ་མི་འདུག ང་རང་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་དེ་ཕ་ཡུལ་ནས་བྱུང་བའི་གཏམ་རྒྱུད་
༩༧

སྒྲོལ་མ་

༩༨

དངོས་མ་དེ་དག་བརྗོད་ན་འདོད། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་ལ་སླེབས་པ་ན། སྤྱིར་འཛམ་བུ་གླིང་ལ་འགྱུར་བ་
རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་།   དེ་བཞིན། འཛམ་བུ་གླིང་གི་མི་རྣམས་ཀྱི་མིག་ནང་ལ་ཁ་རུབ་དང་ངོ་མཚར་
གྱི་ཁ་དོག་གིས་ཁེངས་ཤིང་། དྭངས་གཙང་གི་བོད་ཀྱི་མཐོ་སྒང་འདི་ལ་ཡང་འགྱུར་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་
བྱུང་སོང་། བོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ས་གཤིས་ཆགས་ཚུལ་གྱི་རྐྱེན་པས་ཕྱི་ཚུལ་ནས་བོད་ལ་འགྱུར་
བ་ཅི་ཞིག་ཐེབས་ཡོད་པ་དེ། དེ་འདྲའི་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཞིག་མིན་ན་ཡང་། ས་སྒང་འདི་ན་ཆ་ཚང་
བའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རིག་གནས་ཤིག་གནས་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རིག་གནས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་
བྱེད་བཞིན་ཡོད་པས། ད་གཟོད་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ངོ་མཚར་བའི་གནས་མཆོག་ཅེས་གྲགས་ཀྱིན་
ཡོད་པ་མ་ཟད། དེང་རབས་རིག་གནས་ཀྱིས་ཀྱང་རང་དབང་མེད་པར་གནས་མཆོག་འདི་ལ་ཡིད་
སྨོན་འཆོར་ཞིང་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། འདི་འདྲའི་རིག་གནས་མ་འདྲ་བའི་ལྟ་སྐྱོང་ཞིག་གི་དབང་
གིས་ས་ཆ་འདི་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་སོང་།       དེ་བས། ང་རང་གིས་གཏམ་རྒྱུད་འདི་བརྒྱུད་ནས་ལྟོས་
བཅས་ཀྱིས་ཁ་རུབ་དང་ས་སྟོང་གི་རྣམ་པ་དང་དེ་ཡི་དབེན་འཇགས་ཀྱི་ཁྲོད་ན། ཤེས་མེད་ཚོར་མེད་
ཀྱི་སྒོ་ནས་སྲོལ་རྒྱུན་དང་དེང་རབས་གཉིས་ཕན་ཚུན་ལ་ཇི་ལྟར་བསྲེས་འདྲེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།          
བབ་ཆགས་གཞུང་དྲང་གི་མི་རྣམས་ཀྱི་གཡོ་བ་མེད་པའི་དད་པ། ད་དུང་། མི་དང་མི་བར་གྱི་ལྷད་
མེད་པའི་འབྲེལ་བ་བཅས་ཕྱིར་མཚོན་བྱེད་ན་འདོད་ཡོད།  <<འཚོལ།>> ་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་
ན།      གློག་བརྙན་ལས་མངོན་པའི་བོད་ཁུལ་ནི་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་གཉིས་ཡར་སྔོན་གྱི་རྣམ་པ་ཞིག་
ཡིན། <<ལྷིང་འཇགས་ཀྱི་མ་ཎི་རྡོ་འབུམ།>> ་དང་བསྡུར་ན། བོད་ཁུལ་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་
བྱུང་ཡོད་པ་རེད། གློག་བརྙན་འདི་ནི་ཅུང་ཟད་མི་སྒེར་དང་ཐག་ཉེ་བའི་གློག་བརྙན་ཞིག་ཡིན། ང་རང་
གིས་བརྙན་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་བཟུང་ཏེ། ཞིབ་ཚགས་པའི་སྒོ་ནས་བོད་ཁུལ་ལ་ཉུལ་བ་ཞིག་ཡིན། དེ་
ཡང།   རྩྭ་ཐང་དང་སྡེ་བ། དགོན་པ། གྲོང་སྡེ་བཅས་བརྒལ་ཏེ། མཐའ་མི་མཐོང་བའི་ནང་སེམས་ཀྱི་
འགྲུལ་བཞུད་ཅིག་བྱས་པ་ཡིན།  <<ཁྱི་རྒན།>>་ ལ་མཚོན་ན། ང་རང་གིས་ཕ་ཡུལ་གྱི་མི་རྣམས་
ཀྱིས་བརྩི་སྲུང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་རང་ཉིད་ཀྱི་བརྩི་མཐོང་དེ། གློག་བརྙན་འདི་བརྒྱུདུ ་ནས་བསྟན་ཐུབ་
ཡོད་པའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། <<ཁྱི་རྒན།>> ་ཞེས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་འདི་ནི་མིག་སྔར་གྱི་བོད་
ཁུལ་གྱི་རྣམ་པ་དང་ཉེ་བར་བཅར་བ་ཞིག་དང་། འགྱུར་ལྡོག་ཆེ་ཞིང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཛ་དྲག་གི་རྣམ་པ་
དེ་འབུར་དུ་ཐོན་པའི་སྒོ་ནས་བསྟན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། <<གཡང་མདའ།>> ་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ང་
རང་གི་གློག་བརྙན་ཁྲོད་ནས་ཅུང་དམིགས་བསལ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། དེ་ཡི་ཁྲོད་ལ་ང་རང་ཉིད་
སྒེར་གྱི་གྲིབ་གཟུགས་ཀྱང་མང་པོ་ཡོད། དེ་ཡིས་ཕྱིར་མཚོན་པའི་དོན་དག་མང་པོ་ཞིག་ <<ལྷིང་
འཇགས་ཀྱི་མ་ཎི་རྡོ་འབུམ།>> ་དང་འདྲ་བོ་ཡོད།

བཅར་འདྲི་དང་ངོ་སྤྲོད།

དྲི་བ། ཁྱོད་རང་འཁྲབ་ཁྲིད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ད་དུང་བརྩམས་སྒྲུང་ཡང་བྲིས་ཏེ། སྐད་རིགས་མང་པོར་
བསྒྱུར་འདུག འཁྲབ་ཁྲིད་པ་དང་རྩོམ་འབྲི་བ་གཉིས་ཇི་ལྟར་ཕན་ཚུན་ལ་ཤན་ཤུགས་དང་ནུས་པ་ཐོན་
གྱི་འདུག་གམ།

ལན། རྩོམ་རིག་གསར་རྩོམ་ནི་ང་རང་གི་གློག་བརྙན་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཅུང་ཆེན་པོ་
ཡོད། དེ་ནི་རྒྱུ་ཆ་འཚོལ་སྡུད་དང་བརྗོད་གཞི་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་གི་ཡོད། དེ་
བཞིན།
གློག་བརྙན་ཡང་ང་རང་གིས་རྩོམ་རིག་གསར་རྩོམ་བྱེད་པའི་ཐད་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་
འདུག དེ་ཡིས་ང་རང་གི་ལྟ་རྒྱ་དང་མཐོང་རྒྱ་ཆེ་རུ་བསྐྱེད་ཀྱི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་། ང་རང་གིས་དེ་
གཉིས་ལས་རིགས་མ་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད།
དྲི་བ། ཁྱོད་རང་པེ་ཅིན་དང་གྲོང་ཁྱེར་གཞན་པ་ནས་སློབ་སྦྱོང་དང་། བྱ་བ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་རིག་གནས་
དང་ཁོར་ཡུག དད་མོས། གོམས་སྲོལ་སོགས་མི་འདྲ་བའི་དབང་གི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དུས། ཁྱོད་
ཀྱིས་ཇི་ལྟར་གནད་དོན་དེ་དག་སེལ་ཐབས་བྱས་པ་ཡིན་ནམ། དེ་འདྲའི་འགལ་འདུ་ཡི་བསམ་བློ་དེ་
ཁྱོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་དང་རྩོམ་རིག་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་ནང་དུ་ཇི་ལྟར་བསྟན་ཡོད་དམ།

ལན། ནམ་རྒྱུན་ང་རང་དེ་ལྟ་བུའི་གནད་དོན་ལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དེ་ལྟ་བུའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དེ་ཡང་།
དང་པོ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབས། དེ་ན། ག་ལེར་ག་ལེར་གོམས་ལོབས་སུ་གྱུར་ཏེ་རང་བཞིན་གྱིས་འགྲིག་
ནས་ཡོང་། ང་རང་རྟག་པར་གྲོགས་པོ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ཁ་བརྡ་བྱས་ཏེ་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་སླེབས་
དུས། ང་རང་ཁོ་ཚོ་དང་རིགས་འདྲ་བར་གྱུར་འགྲོ། འདིའི་ཐད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ང་རང་གིས་རང་
ཉིད་ཀྱི་གློག་བརྙན་དང་རྩོམ་རིག་གི་ཁྲོད་ལ་བྲིས་ཡོད་ཀྱང་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཐད་ཀར་
ཐད་རྐྱང་གིས་ཀྱང་བྲིས་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད།
དྲི་བ། སྤྱི་ཚོགས་ལ་འགན་འཁྲི་འདུ་ཤེས་ཡོད་པའི་འཁྲབ་ཁྲིད་པ་དང་རྩོམ་པ་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ང་
རང་གིས་བསམ་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་མིག་སྔར་གྱི་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་
ལ་དོ་སྣང་བྱས་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཁྱོད་རང་གིས་བསམ་ན། དེང་སྐབས་་རྒྱ་ནག་ལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་
པའི་གནད་དོན་ཆེ་ཤེས་དེ་གང་ཞིག་རེད་འདོད་དམ། མགྱོགས་མྱུར་གྱི་བཟོ་ལས་ཅན་དང་མ་རྩ་
༩༩

སྒྲོལ་མ་

རིང་ལུགས་ཅན་ལ་འགྱུར་བའི་གོ་རིམ་འདིའི་ཁྲོད་ན། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་
བྱེད་པར་ཧ་ཅང་དཀའ་ཁག་བྱུང་བཞིན་འདུག་ཅིང། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁེ་ཕན་དང་ཆབ་སྲིད་གཅིག་
གྱུར། ཆོས་ལུགས་གནད་དོན། བསམ་བློ་འཁྱེར་སོ་བཅས་ཀྱི་ཐད་ནས་མི་རིགས་ནང་ཁུལ་ལ་འགལ་
ཟླ་བྱུང་བཞིན་འདུག་པས། ཁྱོད་ཀྱིས་བསམ་ན། དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་ཏེ་ཞི་འགྲིག་ཡོང་བའི་རེ་བ་
ཡོད་པར་བསམ་གྱི་ཡོད་དམ།

ལན། དྲི་བ་དང་པོ་དེ་ང་ལ་མཚོན་ན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། ཞི་འགྲིག་ནི་རྩ་བའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཁག་པའི་
དོན་དག་ཅིག་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཚང་མས་འཚོ་གནས་དང་འཆི་གསོན་ལ་གདོང་གཏད་ནས་ཡོད་
པས་རེད།
དྲི་བ། ཁྱོད་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས་རྣམས་འཁྲབ་སྟོན་ལས་རིགས་མཁན་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀྱི་འཁྲབ་ཀྱི་ཡོད་
པ་མ་ཟད། འཁྲབ་པའི་གོ་རིམ་ལ་ཡང་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་ཀྱི་འདུག ཁྱོད་ཀྱིས་འཁྲབ་སྟོན་གྱི་
མཛེས་དཔྱོད་རིག་པ་དེ་འཁྲབ་གཞུང་བརྩམས་ཆོས་དང་ལག་ལེན་གྱི་ཕྱོགས་ལ་ཇི་ལྟར་འབྲེལ་བ་
བཟོས་པ་ཡིན་ནམ། ཁྱོད་ཀྱིས་རྟག་པར་དངོས་བཀོད་གློག་བརྙན་དང་ཚོད་ལྟའི་གློག་བརྙན་ལ་ལྟ་
བཞིན་ཡོད་དམ། དེ་དག་ལ་ལྟ་བར་དགའ་མོས་ཡོད་དམ།

ལན། ང་རང་གིས་བསམ་ན། འདི་རྒྱུ་ཆ་དང་འབྲེལ་བ་འདུག མིག་སྔར་གྱི་གློག་བརྙན་འདི་ཚོར་མཚོན་
ན། དེ་དག་རང་ངོས་ལ་དངོས་བཀོད་མཛེས་དཔྱོད་རིག་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཅུང་ཟད་ཡོད། དེ་ཚོ་ཡིས་
དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཁ་དོག་ཇི་བཞིན་དེ་ཕྱིར་མཚོན་བྱས་ཡོད། དེ་ནི་བརྩམས་ཆོས་རང་ངོས་ཀྱི་གཏན་
སྲོལ་དངོས་མ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། རྟག་པར་ལྟ་བཞིན་ཡོད་ལ་དགའ་བོ་ཡང་ཡོད། དངོས་བཀོད་གློག་
བརྙན་ནམ་རྒྱུན་བཟོ་བཞིན་ཡོད། དེ་ནས་གློག་བརྙན་འཁྲབ་ཚར་བའི་རྗེས་ནས་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཏེ་ཡང་
འཁྲབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
དྲི་བ། ཁྱོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་གྱི་ཁྲོད་ན་རོལ་དབྱངས་ཀྱི་སྤྱོད་སྒོ་ཧ་ཅང་གི་ཚད་ཡོད་རེད། དེ་ནས་སྐབས་མང་
ཤོས་ལ་སྒྲ་སྐད་མང་པོ་ཡང་འདུག   བརྗོད་དོན་རོལ་དབྱངས་ཀྱང་སེམས་ཚོར་དང་ཐད་ཀར་སྦྲེལ་
ཡོད་པ་ཉུང་ཉུང་རེད། དེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་ཁྲོད་ཀྱི་སྣང་བརྙན་དང་གཤིས་ཀ་ལ་འོས་ཤིང་འཚམ་
༡༠༠

བཅར་འདྲི་དང་ངོ་སྤྲོད།

པ་ཞིག་ཀྱང་རེད། དེ་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་རོལ་དབྱངས་ཀྱིས་ཁྱོད་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་བརྙན་ཁྲོད་ལ་ནུས་པ་
དང་དོན་སྙིང་ཅི་ཞིག་སྐྲུན་བཞིན་ཡོད་པའི་ཐད་ལ་ལྟ་ཚུལ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ།

ལན། <<ལྷིང་འཇགས་ཀྱི་མ་ཎི་རྡོ་འབུམ།>> ་དང་ <<འཚོལ། >> ད་དུང་། <<ཁྱི་རྒན། >> ་
བཅས་གློག་བརྙན་འདི་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་རོལ་དབྱངས་བཞག་མེད། རྒྱུ་མཚན། རོལ་དབྱངས་ཀྱིས་
མཚམས་རེར་ལྟ་མོ་བ་རྣམས་ཀྱི་བློ་ཁ་ལོག་པར་ཁྲིད་འགྲོ་བ་དང་། ཡང་ན། གློག་བརྙན་གྱི་རྣམ་པ་དེ་
ཡང་གཞན་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་འགྲོ་བས་ཡིན།
དྲི་བ། <<ལྷིང་འཇགས་ཀྱི་མ་ཎི་རྡོ་འབུམ།>> ་འཁྲབ་པར་ཁྱོད་ཀྱིས་ཧོ་རྨི་ ༣༥ ་ཅན་བརྙན་ལེན་འཕྲུལ་
ཆས་དེ་བེད་སྤྱོད་བྱས་འདུག རྗེས་ནས་བརྩམས་ཆོས་ཕལ་མོ་ཆེ་ལ་ “ཨང་ཀི་ལག་རྩལ”་དེ་བེད་
སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་འདུག དེ་ནི་རིན་གོང་ཆུང་ཞིང་སྟབས་བདེ་བའི་ཁེ་ཕན་མང་པོ་ཞིག་འདུག ཡིན་ན་
ཡང་། ཁྱོད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་གཞི་ལ་བཞག་ན། “འཁོར་ཐག་” དང་ “ཨང་ཀི”་གཉིས་
ལས་གང་ཞིག་ཡག་པོ་དང་གང་ཞིག་ཡག་པོ་མི་འདུག (དེ་ཡང་། མཛེས་དཔྱོད་ཀྱི་སྣང་བརྙན་དང་
ལག་ལེན་གྱི་ཐབས་རྩལ། མ་འོངས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནས།)

ལན། མཛེས་དཔྱོད་ཀྱི་སྣང་བརྙན་དང་དེའི་རྣམ་པའི་ཐད་ནས་གང་ཡག་པོ་འདུག་དང་གང་ཞིག་ཡག་པོ་མི་
འདུག་ཅེས་ལབ་ཁག་པོ་རེད། དེ་གཙོ་བོ་ཁྱོད་ལ་ཅི་ཞིག་ལྟ་བུའི་སྣང་བརྙན་ཞིག་དགོས་མིན་ལ་ལྟ་
དགོས་པ་ཞིག་རེད། དཔེར་ན། <<ལྷིང་འཇགས་ཀྱི་མ་ཎི་རྡོ་འབུམ། >> ་ལ་མཚོན་ན། འཁོར་
ཐག་འཚམ་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས། <<འཚོལ། >> ་ལྟ་བུ་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ཨང་ཀི་ཡིས་འཁྲབ་
པ་ཡིན་ན་ཡང་། སྐབས་དེར་ང་རང་ལ་ཆ་རྐྱེན་འཛོམས་པ་ཡིན་ན། ང་རང་གིས་འཁོར་ཐག་བེད་
སྤྱོད་བྱེད་ངེས་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་། <<ཁྱི་རྒན། >> ་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། ཆ་རྐྱེན་འཛོམས་
ཀྱང་། འཁོར་ཐག་བེད་སྤྱོད་བྱས་མེད། རྒྱུ་མཚན། ཨང་ཀིས་འཁྲབ་ན་དེ་ནི་གསོན་ཉམས་ལྡན་ཤིང་།  
ལས་སླ་བའི་སྒོ་ནས་དེ་ཡི་རང་བཞིན་སྟོན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པ་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ཨང་ཀི་གཙོ་
བོ་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ཡང་མཚམས་རེར་མཐུན་རྐྱེན་འཛོམས་དུས་འཁོར་ཐག་བེད་སྤྱོད་བྱ་ངེས་
ཡིན།

༡༠༡

སྒྲོལ་མ་

དྲི་བ། ཁྱོད་ལ་བོད་རིགས་གློག་བརྙན་པ་དང་། བརྙན་ལེན་མཁན། རོལ་མོ་བ། མཛེས་བཟོ་པ། འཁྲབ་སྟོན་
པ་བཅས་མང་པོ་ཞིག་འཛོམས་ནས་འདུག ཁྱོད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་གསོ་སྐྱོང་གིས་ཁོ་ཚོས་བོད་ཀྱི་
གློག་བརྙན་འཁྲབ་པར་གདེངས་ཚོད་དང་སྙིང་སྟོབས་དེ་གོང་དུ་སྤེལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོ་ཚོའི་འཁྲབ་
སྟོན་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་ཡང་མཐོར་འདེགས་བྱས་ཡོད་པ་རེད།
འདིའི་ཕྱོགས་ནས་ཁ་བརྡ་མདོར་བསྡུས་
ཤིག་བྱེད་ཐུབ་བམ།

ལན། མདོར་བསྡུས་ན། བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་གཙང་མ་ཞིག་བཟོས་འདོད་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། གློག་བརྙན་ནི་ཆེད་
ལས་རང་བཞིན་གྱི་ལས་རིགས་ཁག་པོ་ཞིག་རེད། སྡེ་ཚན་རེ་རེ་བྱས་ནས་ཆེད་ལས་རང་བཞིན་ཅན་
ལ་བསྒྱུར་བར་བྱེད་པ་དེ་ནི་གློག་བརྙན་ཡག་པོ་ཞིག་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ་པའི་རྩ་བའི་རྨང་གཞི་རེད།
དེར་བརྟེན། འདི་ལྟ་བུའི་རུ་ཁག་ཅིག་ཡོད་སོང་བ་རེད།
དྲི་བ། <<ལྷིང་འཇགས་ཀྱི་མ་ཎི་རྡོ་འབུམ།>> ་དང་ <<འཚོལ། >> ་ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་ཁྲོད་
ན། བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཆོས་ལུགས་རིག་གནས་ (མ་ཎི་རྡོ་འབུམ། གྲྭ་བ། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར། ) ་
དང། དེ་འབྲེལ་གྱི་མི་དང་འཇིག་རྟེན་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་དེ་ཚོར་བ་ཟབ་
མོས་ཞིབ་འབྲི་བྱས་འདུག ཡིན་ན་ཡང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཡིད་ཆད་དང་བློ་ཕམ་གྱི་ཚོར་བ་ཞིག་ཀྱང་
སྤྲད་ཡོང་། དེ་ནས། <<ཁྱི་རྒན། >> ་ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་གྱི་ཁྲོད་ན། སྔར་ལས་ཡིད་ཆད་འུ་
ཐུག་དང་ཁོང་ཁྲོ་ཡི་རྣམ་པ་ཞིག་ཀྱང་འདུག གོ་རིམ་འདི་ནི་ཏག་ཏག་རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་
རྒྱས་འགྲོ་བ་དང་བསྟུན་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནད་དོན་མང་དུ་འགྲོ་བ་དང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དམ་དྲག་ཆེ་
རུ་འགྲོ་བ་དེ་དང་ཁ་འཕྲོད་ནས་འདུག་པས། ཁྱོད་ཀྱིས་གནད་དོན་དེ་དག་གི་སྐོར་ལ་བསམ་བློ་བཏང་
ཏེ། གློག་བརྙན་གྱི་རྣམ་པའི་སྒོ་ནས་དེ་དག་ཕྱིར་བསྟན་པའི་གོ་རིམ་ཞིག་ཡིན་ནམ།

ལན། འདི་ནི་ང་རང་གིས་སྔོན་ལ་བཤད་པ་ལྟར། བོད་ཁུལ་གྱི་དངོས་ཡོད་རྒྱབ་ལྗོངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་
པ་ཞིག་རེད། བོད་ཁུལ་གྱི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ནི་ང་རང་གི་ནང་སེམས་ཀྱི་ཚོར་བ་ཞིག་
དང་ཡ་ལན་ཞིག་ཡིན།

༡༠༢

བཅར་འདྲི་དང་ངོ་སྤྲོད།

དྲི་བ། <<ཁྱི་རྒན།>> ་ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་གྱི་ཁྲོད་ལ་ཡིད་མུག་པ་དང་རེ་ཐག་ཆད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་
གིས་ཁེངས་ནས་འདུག འབྲོག་ཁྱི་དེ་ནི་མཚོན་དོན་ག་གེ་མོ་ཞིག་རེད། དེ་ནས། རྒན་པ་རྣམས་
ཀྱིས་ད་དུང་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རིག་གནས་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན་ཡང་། མི་རབས་གསར་བ་རྣམས་
ནི་ཕྱི་ཡི་ཁྲ་ཁྲ་ཟང་ཟིང་གི་དངོས་པོ་ཕྱོགས་ལ་མགོ་འཐོམས་ཏེ་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རིག་གནས་དང་རྒྱང་
ཐག་རིང་དུ་བཀྱེད་ཀྱིན་འདུག འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་མཚོན་བྱས་པ་ནི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་ཞིག་
རེད། ལོ་ན་གཞོན་པའི་བཟའ་ཟླ་གཉིས་ལ་བྱིས་པ་མེད་པ་དེ་ཡང་ཕལ་ཆེར་བསྡུས་བརྗོད་ག་གེ་མོ་
ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག ཁྱོད་ཀྱིས་གནས་སྟངས་ཅི་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་འོག་ནས་འཁྲབ་གཞུང་རྩོམ་བཞིན་ཡོད་
དམ།

ལན། ཕལ་ཆེར་ལོ་འདི་དག་གི་རིང་ལ་བོད་ཁུལ་གྱི་དངོས་ཡོད་གནས་བབ་ཀྱིས་ང་ཡི་ནང་སེམས་ལ་
བྱིན་པའི་སེམས་ཚོར་དྲག་པོ་ཞིག་ཡིན་རྒྱུ་རེད། འཁྲབ་གཞུང་ཧ་ཅང་གི་མགྱོགས་པོར་རྩོམ་བཞིན་
ཡོད། ཕལ་ཆེར་ཉིན་མ་ལྔ་དྲུག་གི་ནང་ལ་རྩོམ་བཞིན་ཡོད། སྒྲ་དང་བརྙན་གྱི་ཇུས་འགོད་དེ་གཏམ་
རྒྱུད་འདི་འབྲི་བའི་ང་རང་གི་ནང་སེམས་ཀྱི་ཚོར་བ་དང་འདྲ་བོ་ཡོད། དེ་ཡང་། ཧ་ཅང་གི་གནོན་
ཤུགས་ཆེན་པོ་དང་།   མཚམས་རེར་དབུགས་ཀྱང་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག སྒྲ་དང་བརྙན་གྱི་ཕྱོགས་
ནས་གློག་བརྙན་ཡང་དེ་བཞིན་རེད། འཁྲབ་པའི་སྐབས་སུ་ཧ་ཅང་གི་གནོན་ཤུགས་དང་སེམས་ངལ་
གྱི་ཚོར་བ་ཞིག་འདུག རྣམ་པ་དེ་དག་གི་དབང་གིས་དུ་མཚམས་མང་པོ་ཞིག་སྐབས་སུ་ང་རང་གིས་
གློག་བརྙན་འདིར་ལྟ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག

དྲི་བ། ད་ལྟ་ཁྱོད་ཀྱིས་གློག་བརྙན་འཁྲབ་པར་མ་དངུལ་གྱི་ཕྱོགས་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་དམ། མ་དངུལ་མང་
ཤོས་ཕྱོགས་གང་ན་ཡོང་གི་ཡོད་དམ། གཞུང་གི་སྡེ་ཁག་གང་ན་ཡོང་གི་ཡོད་དམ། ཡོ་རོབ་དང་ཉིན་
ཧོང་གིས་མ་རྩ་འཇོག་བཞིན་ཡོད་དམ། ཡང་ན། རྒྱ་ནག་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་མི་སྒེར་གྱི་ཐོན་ཁུངས་ལ་
འབྲེལ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཁྱོད་ཀྱི་གོང་གི་བརྩམས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་མ་རྩའི་ཡོང་ཁུངས་གཙོ་བོ་དེ་
གང་ཞིག་ཡིན་ནམ། ད་ལྟ་ཁྱོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་བཟོ་གྲྭ་འདི་ཇི་ལྟར་འཁོར་རྒྱུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། དེ་
ནས། ནུས་ཤུགས་ཅན་གྱི་བཟོ་སྐྲུན་པ་དེ་འདྲས་ཁྱོད་ལ་རོགས་རམ་བྱས་མྱོང་ངམ།
ལན། གློགབརྙན་ཁ་ཤས་འཁྲབ་པར་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
མ་དངུལ་གྱི་ཕྱོགས་ནས་ཚང་མ་དམངས་
ཁྲོད་ནས་ཡོང་གི་ཡོད། སྔོན་མ་གཞུང་གི་སྡེ་ཁག་ནས་ཀྱང་ཡོད་ལ། དམངས་ཁྲོད་ནས་ཀྱང་
༡༠༣

སྒྲོལ་མ་

ཡོད། དལྟ། གློག་བརྙན་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་གཞི་ཞིག་གློག་བརྙན་བཟོ་གྲྭ་གཞན་དང་མཉམ་དུ་སྒྲུབ་བཞིན་
ཡོད། ང་རང་གིས་གཙོ་བོ་གསར་རྩོམ་གྱི་ཕྱོགས་ནས་འགན་ཁུར་དགོས་པ་ཡིན། ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་ཅུང་
ཟད་ཆེད་ལས་རང་རེད།
དྲི་བ། ཁྱོད་རང་ནིའུ་ཡོག་ནས་ལོ་ཕྱེད་ཅིག་བསྡད་པའི་སྐབས་སུ་ཁྱོད་ལ་རོགས་དངུལ་རག་ཡོད་པ་དེ་ངས་
ཤེས་ཡོད། དེ་མ་ཟད། ཨ་རི་ཡི་མཐོ་སློབ་ཁ་ཤས་ནས་གློག་བརྙན་བསྟན་ཏེ་འབྲེལ་འདྲིས་ཀྱང་བྱས་
འདུག དུས་ཚོད་དེ་ཡི་རིང་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཨ་རིའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་རིག་གནས། སློབ་གསོ་ལ་རྒྱུས་
མངའ་བྱས་པ་དང་། དེ་ནས། གློག་བརྙན་དང་གློག་བརྙན་དང་འབྲེལ་བའི་མི་སྣ་དག་ལ་རྒྱུས་མངའ་
བྱས་པ་དེ་དག་གིས་ཁྱོད་ལ་ཕན་ཐོགས་ག་རེ་བྱུང་སོང་ངམ། དེ་ནས། ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་
ཀྱི་རྩོམ་བྲིས་པ་ཡིན་ནམ། དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་རྩིས་ཡོད་དམ།

ལན། དེ་ནས་ཡུན་རིང་ཞིག་ལ་བསྡད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། རྒྱུས་མངལ་བྱས་པ་དེ་འདྲའི་གཏིང་ཟབ་པོ་
དང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཅང་མ་རེད། དེ་ནས། གློག་བརྙན་ཁ་ཤས་དང་དེ་འབྲེལ་གྱི་མི་སྣ་ཁ་ཤས་ལ་འབྲེལ་བ་
བྱུང་བ་དེ་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་སོང་། མ་གཞི་ནས་ནིའུ་ཡོག་ནས་བརྙན་ཐུང་ཞིག་འཁྲབ་རྩིས་ཡོད་
མོད། ཡིན་ན་ཡང་། རྗེས་ནས་འཁྲབ་ཐུབ་མ་སོང་། དེ་ནས། རང་ཉིད་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས་དང་རིག་
གནས། དེ་ཡི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐད་ལ་སྔར་ལས་རྒྱུས་ལོན་དང་གསལ་བོ་ཞིག་མཐོང་སོང་།
དྲི་བ། ཁྱོད་རང་ཕྱིར་ལོག་ནས་ <<གཡང་མདའ། >> ་འཁྲབ་པར་གྲ་སྒྲིག་བྱས་འདུག ཁྱོད་ཀྱིས་གློག་
བརྙན་འདི་ཇི་ལྟར་བཟོས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་ཡི་སྐོར་ལ་ཁ་བརྡ་མདོར་བསྡུས་ཤིག་བྱེད་ཐུབ་བམ། དེ་
ཡང་། འཁྲབ་གཞུང་དང་མ་དངུལ། བརྙན་ཕབ་ཀྱི་ལས་རོགས། དེ་ནས། བརྙན་ཕབ་བྱེད་པའི་སྐབས་
སུ་དཀའ་ངལ་གང་དག་འཕྲད་སོང་ངམ། དེ་དག་ཇི་ལྟར་སེལ་བ་ཡིན་ནམ། དེ་ནས། དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་ཆ་
ཞིག་འདེམས དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ།

ལན། གློག་བརྙན་དེ་ནི་སྐབས་དེའི་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་གཞི་ཞིག་རེད། དེ་ནས་ང་རང་ལ་དེ་འཁྲབ་དགོས་
པར་བརྗོད་པ་རེད། ང་རང་ཉིད་ལ་ཡང་དེ་འཁྲབ་པའི་འདོད་པ་ཤུགས་ཆེནཔོ་ཡོད། འདི་ནི་ང་རང་
གི་གློག་བརྙན་འདི་བཟོས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ཡིན། དེ་ནས། འཁྲབ་གཞུང་རྩོམ་པར་དུས་

༡༠༤

བཅར་འདྲི་དང་ངོ་སྤྲོད།

ཚོད་ཅུང་ཙམ་འགོར་སོང་། ཕལ་ཆེར་ལོ་གཉིས་འགོར་སོང་། དང་པོ་རྨང་གཞི་བཏིངས། དེ་ནས་
སྐྱར་བཅོས་བྱས། དེ་ནས། གྲོས་བསྡུར་བྱས། དེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཕལ་ཆེར་ལོ་གཉིས་འགོར་སོང་། དེ་
ནས། དངོས་སུ་བརྙན་ཕབ་བྱས་ཏེ་འཁྲབ་པའི་དུས་ཚོད་ནི་ཐུང་ངུ་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཚར་བ་རེད། གྲ་
སྒྲིག་བྱས་ཏེ་བརྙན་ཕབ་བྱས་ཚར་རག་བར་དུ་ཟླ་བ་གསུམ་འགོར་འདུག དེ་ནས། མ་དངུལ་གྱི་
ཕྱོགས་ནས་ཀྱང་འདིང་ངེས་པ་ཞིག་ཡོད་པས། བརྙན་ཕབ་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་དེ་འདྲའི་དཀའ་ཁག་
ཆེན་པོ་འདྲ་བྱུང་མ་སོང་། ཐེངས་འདིར་ཡང་བོད་ཀྱི་ཆེད་ལས་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་འཁྲབ་པ་
རེད།
དྲི་བ། ཁྱོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་བརྩམས་ཆོས་རྣམས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་ཆ་དག་
འདེམས་ཡོད་ཙང་། མཚམས་རེར་ཞིབ་བཤེར་རུ་ཁག་ཡོང་ནས་ཞིབ་བཤེར་དེ་འདྲ་བྱས་མྱོང་ཡོད་
དམ། ཁྱོད་ཀྱིས་གློག་བརྙན་བཟོ་བའི་སྐབས་སུ་དེ་འདྲ་བའི་དཀའ་ངལ་དང་སུན་པོ་བཟོས་མྱོང་ཡོད་
དམ། གནས་བབ་གང་ཞིག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དང་། ཡང་ན། ནག་གསུབ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་
གམ། ཁྱོད་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་འདི་དག་ལ་ཇི་ལྟར་གདོང་ལེན་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།
ལན། མཚམས་རེར་ཙམ་ཞིག་མ་རེད། དེ་ངེས་པར་དུ་ཞིབ་བཤེར་རུ་ཁག་ལ་བརྒྱུད་དགོས་པ་རེད། ཞིབ་
བཤེར་བྱས་ཡིན་པ་ན། གཞི་ནས་འཁྲབ་གཞུང་རྩོམ་དུས་ཚོར་བ་སྐྱེན་པོ་དང་རིག་པ་ཇེ་གསལ་དུ་
ཡོང་། དེ་ནས། དང་པོ་རང་ཉིད་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ཏེ་དོན་དག་ཁ་ཤས་ལ་གཡོལ་བ་ཡིན་ན། དེ་
ཡག་པོ་མི་འདུག འདི་ལྟར་བྱས་ན། གསར་རྩོམ་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་དོན་དག་མང་པོ་ཞིག་བརླག་
འགྲོ་བཞིན་འདུག རྩོམ་རིག་གི་ཐད་ནས་འདི་ལྟར་བྱས་ན། ཅུང་ཡག་པོ་དང་སྔར་ལས་རང་དབང་
རེད། མཚམས་མཚམས་ན་བསྐྱར་བཅོས་དང་ནག་གསུབ་ཀྱང་གཏོང་གི་ཡོད། གནད་དོན་མ་འདྲ་བ་
རེ་ལ་དེ་སེལ་ཐབས་ཀྱང་མ་འདྲ་བ་རེ་རེད།
དྲི་བ། ཁྱོད་རང་ཆེས་དགའ་ས་དང་མཐོང་ཆེན་བྱེད་སའི་གློག་བརྙན་དང་འཁྲབ་སྟོན་པ་གང་དག་ཡིན་ནམ།
རྒྱུ་མཚན་ཅི།

ལན། དེ་མང་པོ་རེད། དཔེར་ན། ཁ་སང་དེ་རིང་ང་རང་ཆེས་དགའ་ས་ནི་ཧྥེ་ལི་ནེ་ཡི་གློག་བརྙན་རེད། དེ་
བས། ཁོ་རང་གི་གློག་བརྙན་ཚང་མ་ལྟ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོ་རང་གི་ཡིག་ཆ་མང་ལ་ཡང་ལྟ་
བཞིན་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་མིན་བཤད་ཁག་པོ་རེད།
༡༠༥

སྒྲོལ་མ་

དྲི་བ། ཁྱོད་ཀྱིས་དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་གློག་བརྙན་གྱི་ཐད་ལ་ལྟ་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་འཛིན་བཞིན་ཡོད་
དམ། ཚོང་རའི་གློག་བརྙན་དང་སྒེར་གྱི་གློག་བརྙན་ (独立电影) གྱི་བྱས་རྗེས་གཙོ་བོ་དང་གནད་དོན་
ཆེན་པོ་དེ་ཡང་གང་ན་འདུག་གམ།

ལན། ཚོང་རའི་གློག་བརྙན་ནི་སྐྱ་ཤག་ཤག་གི་ནུས་མེད་ཅིག་ཏུ་གྱུར་འདུག སྒེར་གྱི་གློག་བརྙན་གྱི་གནས་
བབ་ནི་ཧ་ཅང་སྐྱོ་བོ་རེད། བྱས་རྗེས་ཀྱི་ཐད་ནས། ཚོང་རའི་གློག་བརྙན་གྱིས་རྒྱ་ནག་ག་ལེར་ག་ལེར་
ཐོན་སྐྱེད་རང་བཞིན་གྱི་ལམ་ཁ་རུ་བགྲོད་པར་བྱེད། དེ་ནས། སྒེར་གྱི་གློག་བརྙན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་
ཆེས་དམའ་རིམ་གྱི་དངོས་ཡོད་འཚོ་བ་རྣམས་ཟིན་ཐོར་བཀོད་ཀྱིན་འདུག
དྲི་བ། ཁྱོད་ཀྱིས་མིག་སྔར་རྒྱ་ནག་གི་སྒེར་གྱི་གློག་བརྙན་གྱི་གནས་བབ་ནི་ཧ་ཅང་སྐྱོ་བོ་ཡིན་པར་བཤད་
ཡོང་། དེ་ན། ཁྱོད་ལ་ད་དུང་དེ་ཡི་ཐད་ལ་ཚོར་བ་དྲག་པོ་ཞིག་ཡོད་དམ། ཁྱོད་ཀྱིས་བསམ་ན་གནད་
འགག་ཆེ་ཤོས་དེ་གང་ན་འདུག་གམ། མ་འོངས་པར་ཡག་པོ་ཆགས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད་དམ།

ལན། ཚོར་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་རེད། གློག་བརྙན་མང་པོ་ཞིག་འཁྲབ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག གློག་བརྙན་བཟོ་བའི་་ཆ་
རྐྱེན་ཡང་ཇེ་བཙོག་ནས་ཇེ་བཙོག་རེད། རྒྱལ་ནང་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་གློག་བརྙན་གྱི་ཁོར་
ཡུག་གཉིས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པའི་ཕྱོགས་ནས། སུས་ཀྱང་བཤད་ཚོད་ཐུབ་ཀྱི་མ་
རེད། ཡིན་ན་ཡང་། ཡག་པོ་ཆགས་པའི་རེ་བ་ཡོད།
དྲི་བ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐེངས་རྗེས་མའི་གློག་བརྙན་ཅི་ཞིག་འཁྲབ་རྩིས་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་བཤད་ན་ཆོག་གམ།

ལན། ད་ལོ་ང་རང་གིས་གློག་བརྙན་གཉིས་འཁྲབ་རྩིས་ཡོད། གཅིག་ནི་ <<་མི་ལ་རས་པ། >> ་
དང། ཅིག་ཤོས་དེ་ནི་ <<རྟག་བརྟན་གྱི་ཉིན་གཅིག>> ་ཅེས་པ་དེ་ཡིན། ད་ལྟ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་དང་
བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན། རེ་བ་ལ་བདེ་བླགས་ངང་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བར་སྨོན།

སྐར་ཁུང་དྲ་ཚིགས་ལས་དྲངས།

༡༠༦

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་ནས་སྐབས་ལྔ་བའི་སྒྲོལ་མའི་
དུས་སྟོན་ཚོགས་པ།

དཔལ་མོ།
ཟླ ༥ བའི་ཚེས ༡༢ ཉིན་ལ། ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་སྐྱེས་མ་ཚོས་རྩ་འཛུགས་དང་མདོ་འཛིན་བྱས་ཏེ་
ལན་གྲུ་ནས་མ་ཡུམ་གྱི་དུས་ཆེན་དང་སྐབས་ལྔ་བའི་སྒྲོལ་མའི་དུས་སྟོན་མཉམ་དུ་བསྡུས།

སྤྱིར་ན་ཟླ ༥ བའི་ཚེས ༡༢ ཉིན་ནི་སྤྲོ་ཚོགས་ལ་རོལ་བའི་སྐལ་བཟང་ཞིག་མིན་མོད། ད་ལོརཉིན་དེ་
ནི་གཅིག་ན་མ་ཡུམ་གྱི་དུས་ཆེན་ལ་ཁེལ་ཡོད་པ་དང༌། གཉིས་ན་གཟའ་ཉི་མ་ཡིན་པ། གསུམ་ན་སྒྲོལ་མའི་དུས་
སྟོན་གྱི་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བདེ་ལེགས་ངང་སྐྱོང་རྒྱུའི་དགོས་པ་བཅས་ལ་དམིགས་ནས་ཉིན་དེར་ཚོགས་པ་ཡིན།
   ཐེངས་འདིའི་དུས་ཆེན་ལ་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་སྐྱེས་མ་དགེ་རྒན་དང་ལས་བཟོ་བ་ཉི་ཤུ་ལྷག་དང༌།
ལན་གྲུ་གྲོང་ཁྱེར་ན་ཡོད་པའི་བོད་མོ་སྐོར་ཞིག་ཞུགས་ཡོད། སྐྱེས་མ་ཚོར་དུས་སྟོན་འདི་ལ་སྔོན་དང་མི་འདྲ་བའི་
ཐུན་མོང་གི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་དུས་སྟོན་འདི་ཅིས་ཀྱང་རྒྱུན་སྐྱོང་བའི་དགོས་པ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན།
༡༠༧

སྒྲོལ་མ་

དང་པོ། དགོས་པ་དང་དམིགས་ཡུལ་ནི།
༡
༢
༣
༤

དུས་སྟོན་འདི་ལབ་དང་ཉོག་གཏམ་ཁོ་ནར་རོལ་རྒྱུ་ཞིག་མིན་པར་གླུ་དང་ལ་གཞས། ཁེད་དང་གཏམ་
དཔེ། གར་དང་རྩེད་མོ་སོགས་སྐད་ཡིག་དང་དམངས་སྲོལ་རིག་གནས་ཀྱི་རྒྱུད་འཛིན་རྒྱུར་དམིགས་
པ།
བོད་མོ་ཚོ་ལྷན་དུ་འཛོམས་པའི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་ཏེ་རྗེས་སུའང་དུས་རྒྱུན་ཕན་ཚུན་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་
དང་སྐྱིད་སྡུག་གང་ཡོད་ན་མཉམ་དུ་འཁུར་རྒྱུར་དམིགས་པ།
བྱིས་པ་ཚོའང་ངེས་པར་ཞུགས་ཏེ་མ་ཡུམ་རྣམ་པས་གླུ་ལེན་གར་རྩེད་བྱེད་པའི་ཁྲོད་ཁོ་ཚོར་བོད་
སྐད་དང་དམངས་སྲོལ་རིག་གནས་ལ་བག་ཆགས་འཇོག་པར་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་པར་དམིགས་པ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་མ་ཡུམ་དུས་ཆེན་དང་མཉམ་དུ་རོལ་ཚེ་བདེ་འཇགས་དང་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་བར་དམིགས་པ་
བཅས་ཡིན།

གཉིས་པ། དུས་སྟོན་གྱི་རྩ་དོན་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནི།
༡

དུས་སྟོན་འདི་ལོ་རེའི་མ་ཡུམ་དུས་ཆེན་གྱི་ཉིན (སྤྱི་ཟླ་ལྔ་བའི་ནང་) ལ་འཚོགས་རྒྱུ།

༣

བོད་མོ་སུ་ཡིན་ཡང་དུས་སྟོན་འདི་གཙིགས་སུ་བཟུང་སྟེ་འགན་འཁྲིར་ལྟ་རྒྱུ།

༢

༤
༥

༡༠༨

ཉིན་དེར་ཚོགས་ཞུགས་པ་ཚང་མས་བོད་ལྭ་གོན་རྒྱུ་དང་བྱིས་པ་ཚོས་ཀྱང་ངོ༌། །
དུས་སྟོན་གྱི་ནང་དོན་ངེས་པར་རང་གི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གནས་ལ་སྦྲེལ་རྒྱུ།

ལོ་རེར་སྐྱེས་མ་གཉིས་རེས་རྩ་འཛུགས་བྱས་ཏེ་དུས་སྟོན་འཐུས་ཚང་ཡོང་བར་འགན་འཁུར་རྒྱུ།

བཅར་འདྲི་དང་ངོ་སྤྲོད།

གསུམ་པ། ཐེངས་འདིར་མངོན་པའི་དུས་སྟོན་གྱི་བརྗོད་བྱ་ནི།
༡

རྒན་བཀུར་གཞོན་སྐྱོང་དང་ཕན་ཚུན་རོགས་རམ་བྱེད་པའི་འདུ་ཤེས་སླར་སོས་པ།

༣

བོད་ལྭ་གོན་པ་རྣམས་གར་དང་ཤོམ་དུ་སོང་བས་བོད་ལྭ་གོན་མེད་པ་རྣམས་ལ་རྡུང་རྡེག་ཐེབས་པ།

༢

༤

དམངས་གླུ་དང་ལ་གཞས་ལེན་མཁན་ཇེ་མང་ལ་སོང་བ།

བྱིས་པ་ཚོ་དགའ་ལྷང་ལྷང་ངང་གླུ་གར་གྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་རོལ་བ་བཅས་སོ། །

མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲ་བ་ལས་བཤུས།

༡༠༩

བོད་རིཊ་བུད་མེད་ཞིག་གིས་མི་རིཊ་ཀྱི་ཚོང་རྟཊ་བསྐྲུན་ཐབས།
༢༠༡༤་༠༤་༢༡

བོད་རིགས་ཚོང་ལས་གཉེར་མཁན་བུད་མེད་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་སྐྱིད་ལགས།
བོད་རིཊ་བུད་མེད་ཚོང་པ་ཞིག་གིས་མི་རིགས་ཀྱི་ཚོང་རྟགས་གྲགས་ཅན་ཞིག་བསྐྲུན་ཐབས་གནང་བཞིན་ཡོད་
པ་རེད་འདུག དེ་ཡང་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། ཉིན་ཤས་གོང་རྒྱ་ནག་གི་བུད་མེད་ཅེས་པའི་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་བོད་རིགས་
ཚོང་ལས་གཉེར་མཁན་བུད་མེད་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་སྐྱིད་ཞུ་བ་ཞིག་གི་གནས་ཚུལ་བཀོད་པ་ལྟར་ན། ཁོ་མོས་གཙང་
གསུམ་འབྱུང་ཡུལ་ཞེས་བོད་ཀྱི་མཐོ་སྒང་དུ་རང་བཞིན་སྐྱེས་པའི་སྨན་རྩྭ་འདྲ་མིན་གྱི་ཐོན་རྫས་རིགས་ཉོ་ཚོང་
བྱེད་བཞིན་པ་དང་། ཁོ་མོས་ཆེད་དུ་སྨན་ལས་ཁེ་གཉེར་ཁང་ཞིག་གསར་འཛུགས་བྱས་ཏེ་བོད་རིགས་བུད་མེད་
ཁྲོད་དུ་གྲུབ་འབྲས་ལྡན་པའི་ཚོང་ལས་གཉེར་མཁན་ཞེས་སྐད་གྲགས་ཆགས་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་སྤེལ་
འདུག
༡༡༠

བཅར་འདྲི་དང་ངོ་སྤྲོད།

བུད་མེད་ཚོང་བ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་སྐྱིད་ནི་ཕ་ཡུལ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་ནས་ཡིན་ཞིང་། ཁོ་མོས་
པེ་ཅིན་དཔལ་འབྱོར་སློབ་གླིང་ནས་སློབ་སྦྱོང་མཐར་ཕྱིན་རྗེས། ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཚོང་ལས་
ཁང་དུ་ལས་དོན་གཉེར་ཡོད་པ་དང་། དེའི་རྗེས་ཁོ་མོ་སྒེར་ངོས་ནས་བོད་མིའི་སྨན་རྩྭ་རིགས་ཀྱི་ཚོང་ལས་གཉེར་
ནས་ཐོག་མར་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ལན་ཀྲོའུ་ནས་སྨན་རྩྭ་བཙོང་སའི་ཁེ་གཉེར་ཁང་ཞིག་སྒོ་ཕྱེས་པ་དང་། དེ་
ནས་ཟི་ལིང་དུ་སྨན་རྩྭ་ཉོ་ཚོང་དང་མཉམ་སྨན་ལས་ཁེ་གཉེར་ལས་ཁང་གསར་འཛུགས་བྱས་རྗེས། རིམ་བཞིན་
རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཧྲང་ཧེ་དང་། ཞི་ཨན། པེ་ཅིན་སོགས་ནང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་
དུ་བཙུགས་ནས་དེང་སང་གཙང་གསུམ་འབྱུང་ཡུལ་ཞེས་པའི་ཁེ་གཉེར་ལས་ཁུངས་དེ་ནི་བོད་སྨན་ཞིབ་འཇུག་
གསར་གཏོད་དང་། ཐོན་སྐྱེད། ཕྱིར་ཚོང་བཅས་གཞི་གཅིག་ཅན་གྱི་ཚན་རྩལ་ཁེ་ལས་གསར་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་
ནས་ཐོན་རྫས་སྣ་ཁ་བཞི་བརྒྱ་ལྷག་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་དང་། ཧོང་ཀོང་། མཱ་ཁོ། ཐེ་
ཝན་སོགས་ཀྱི་ནང་ཚོང་བཞིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཉི་ཧོང་དང་། ལྷོ་ཁོ་རེ་ཡ། ཨེ་ཤེ་ཡའི་ཤར་ལྷོ་སོགས་ཀྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་དུའང་ཚོང་བཞིན་ཡོད་འདུག
ཚོང་པ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ཁོང་མོའ ་ི ཕུགས་འདུན་ནི།
འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱི་མི་ཚང་མར་གཙང་གསུམ་
འབྱུང་ཡུལ་གྱི་ཁེ་གཉེར་ལས་ཁུངས་འདི་བརྒྱུད་ནས་བོད་མིའི་སྨན་རྩྭ་རིགས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོང་བ་བྱས་ཏེ།
མི་རིགས་ཀྱི་ཁེ་ལས་ཤིག་དང་མི་རིགས་ཀྱི་ཚོང་རྟགས་གྲགས་ཅན་ཞིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་འདུག
གསར་འགོད་པ་ཆོས་སྐྱིད།

༡༡༡

མཇུག་གི་གཏམ།
བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས།

རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་ནས་བུད་མེད་རིང་ལུགས་ལ་འབབ་སའི་སྐས་ཐེམ།

དེའང་ ༡༩༨༤ ལོར་ལྷན་ཚོགས་འདི་སླར་གསོ་
བྱས་ནས་ད་བར་གྱི་འཕེལ་རིམ་ལ་ལྟས་ན། ཚོགས་
པ་འདི ་རྒྱལ་གཅེ ས ་རིང་ལུགས་ནས་བུད་མེད་རིང་
ལུགས་ལ་འབབ་སའི་སྐས་ཐེམ་ཞིག་ལ་གྱུར་འདུག་
པའི་སྣང་ཚད་མངོན་གསལ་ཡིན།    དེར་ཕྱི་རྐྱེན་གྱི་
དབང་དུ་བྱས་ན། རྒྱ་གར་ནང་བུད་མེད་རིང་ལུགས་
དང་། བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན། བུད་མེད་

རང་སྲུང་དང་ནུས་སྟོབས་གོང་སྤེལ་སོགས། ལས་
འགུལ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པའི་ཤུགས་
རྐྱེན་ཡིན་པ་དང་། ནང་རྐྱེན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། ད་
ལྟའི ་ ཆར་ལྷན་ཚོ ག ས་འདི འི ་ འགན་འཛི ན ་རི མ ་པའི ་
ནང་སླེ བ ས་བཞི ན ་པའི ་ གཞོ ན ་སྐྱེ ས ་བུད་མེ ད ་ཚོ ར ་
མཚོན་ན། རང་ཉིད་བུད་མེད་རིང་ལུགས་པ་ཞིག་བྱ་
མ་ཐུབ་རུང་། རིང་ལུགས་དེར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་

ཞིག་མི་བྱེད་རྒྱུའི་དབྱིངས་ཞུགས་འདུག་ལ། ཡང་
ལྟས་བཅོ ས ་ཀྱི ས ་རྒྱ་གར་ནང་བུད་མེ ད ་ཀྱི ་ བརྗོ ད ་
གཞི ་ འདི ་ སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ངོ ་ གདོ ང ་ནས་གྲི མ ་ཁ་དར་
བ་དང་ཆབས་ཅིག   ལས་འགུལ་དེ་དག་གི་ནང་བོད་
རི ག ས་བུ་མོ ་ གཞོ ན ་སྐྱེས ་ཚོ ར ་མཉམ་ཞུགས་ཀྱི ་གོ ་
སྐབས་གང་འཚམ་རེག་གི་ཡོད་ལ། ཡང་འདི་གའི་
གཞུང་སྒེར་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གིས་ཀྱང་ ༼བུད་མེད་ཀྱི་
ནུས་སྟོབས་གོང་སྤེལ་༽ ཐད་ལས་འཆར་སྣ་ཚོགས་
བཀྲམས་པ་དང་། སྡེ་ཚན་ཟུར་འཛུགས་བྱེད་བཞིན་
ཡོད་སྟབས། བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ལ་མཚོན་ལ་ལས་
འགུལ་དེ་ཚོའི་ནང་རྣམ་རིག་སྒྲིམ་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་
གང་ཐུབ་བྱེད་ཀྱིན་པ་གཞིར་བྱས། འཕེལ་ཕྱོགས་
འདིའི་འོག་དེ་སྔའི་རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་སམ། བོད་
མི་རིགས་ཀྱི་བདེན་དོན་འཐབ་རྩོད་ ༼ཁོ་ནའི༽ ཆེད་
བཙུགས་པའི་ཚོགས་པ་འདི་བཞིན། ད་ཆ་ ༼བུད་
མེད་རིང་ལུགས༽ ཐོག་མར་བབ་པར་བཤད་ཆོག
    འོན་ཀྱང་། སྐབས་འདིར་བུད་མེད་རིང་ལུགས་ཟེར་
བ་འདི་རྒྱལ་སྤྱི་ཅན་ལ་ཕྱོགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང།
རྒྱ་གར་ནང་ས་གནས་རིང་ལུགས་སམ། རང་ས་རང་
རྟོ གས་ཀྱི ་སྣང་ཚུལ་ཡང་ཤུགས་ཆེན་དར་བཞིན་པ་
ཡིན་སྟབས། བོད་རིགས་བུད་མེད་སྤྱི་དང་། ནང་
སྒོ ས ་ལྷན་ཚོ ག ས་འདི འི་ངོས་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་
ཐང་དང། བུད་མེད་རིང་ལུགས་ཟེར་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་
ཚད་གཞི་ཅན་འདིར་རྩོད་ལེན་བྱེད་སྐབས། རང་ཉིད་
ཀྱི་དཀའ་ངལ་ངོ་མ་གང་ཡིན་པ་དང་། མི་རིགས་རང་
གི་ཤེས་རིག་གཞི་རྐང་གང་ནས་བཙུགས་པ་སོགས་

ཀྱི་མ་རྩ་མི་བརླག་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་ལས། ༼ཕྱི་
ལུགས་ཚད་མར་བཟུང་ནས་ཡོད་ཚོད་ལ་ལད་ཟློས་
བྱེད་བབ་མེད་ལ།
བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་
དང། གནས་བབ་གང་ཐད་ནས་བུད་མེད་རིང་ལུགས་
དགོས་མཁོ་མེད་༽ སྐོར་ལྷན་ཚོགས་འདིའི་འགོ་བྱེད་
རྒན་པ་ཚོ་ཁ་གཅིག་གྲགས་ཡིན་ཡང་། སྐད་ཆ་དེ་ཚོ་
ཏག་ཏག་ཅི ག ་བསྡད་ཡོ ད ་མེ ད ་ལ་བསམ་བློ ་ བཏང་
ཚེ།  དེ་སྔ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་འགོ་འཁྲིད་རྒན་པ་ཚོསབོད་
ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་འདི་བཞིན། འཛམ་གླིང་ཡུལ་
གྲུ་གཞན་ཁག་གི་བུད་མེད་ཚོགས་པ་དང་མི་འདྲ་བར།
ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་དམ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣
ཚེས་ ༡༢   ཉིན་ལྷ་སར་ “རྒྱ་མི་བོད་ནས་ཕར་རྒྱུག
བོད་ཀྱི་བདག་པོ་བོད་མི་ཡིན་”
ཞེས་འབོད་ཚིག་
བསྒྲགས་སྟེ།
བུད་མེད་སྒེར་ལངས་བྱུང་བའི་ལས་
འགུལ་གྱི་འཕྲོ་མཐུད་ནས་ ༼བདེན་དོན་འཐབ་རྩོད༽
ཆེད་དུ་བཙུགས་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། དམིགས་ཡུལ་
དེ་དང་འབྲེལ་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་པ་སྒྲིག་
འཛུགས་འདིས་ནན་བརྗོད་དང་རྒྱུན་འཁྱོངས་གནང་
ཡོད་སྟབས།   ད་ཆ་ང་ཚོ་བུད་མེད་རིང་ལུགས་པ་
ཡིན་ཞེས་ཁ་གསེང་བ་ཡིན་ན། དེ་སྔོན་རང་གིས་གང་
བྱས་ཀྱི་མཛད་རྗེས་ནག་སུབ་འགྲོ་སྲིད་པའི་ཉེན་ཁ་
མཐོང་བས་རེད་དམ།
ཡང་ན་རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་
ཁྲོད། ད་དུང་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཞེས་པའི་མིང་བྱང་འདི་
ལ་བུད་མེད་རིང་ལུགས་ལས་རིན་ཐང་ཆེ་བས་རེད།
དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་མ་ཆོག་དོན་གང་ཡིན་ནམ། ང་ཚོས་
འདི་ལྟར་དོགས་འདྲི་ཡང་བྱེད་ཆོག  

གང་ལྟར། རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་ཀྱང་མེད་ཀྱང།
དུས་ཀྱི ་ འགྲོ ས ་དང་བསྟུན་ནས་བུད་མེ ད ་ནིི ་ རི ག ་
གནས་འགྲེ ལ ་བརྗོ ད ་ངོ ས ་ནས་མཐོ ང ་ཆུང་གཟེ ད ་
ཡུལ་མིན་ལ། ཆབ་དཔལ་རིག་གསུམ་གང་ཐད་ནས་
སྣང་ཆུང་ལ་འཇོག་རུང་བ་ཞིག་ཀྱང་གཏན་ནས་མིན་
པ།
མི་ཚང་མར་གཅིག་གྱུར་གྱི་ལྟ་ཚུལ་གྲུབ་ཐུབ་
པར་ངེད་རང་ཡིད་ཆེས་ཡོད།
ལྷག་དོན་བུད་མེད་
ཀྱི ས ་ཀྱང་རྒྱལ་དོ ན ་བྱ་བཞག་གལ་པོ ་ ཆེ ་ སྒྲུབ་ནུས་
པའི་ཡིད་རྟོན་དང་འབད་བརྩོན་ཅི་ནས་བྱེད་འདོད་པ་
བཞིན། ལྷན་ཚོགས་འདིས་ ༼ཚད་མཐོའ ་ི ཟབ་སྦྱོང་
༽ ཁག་དང་། བསམ་བློའ ་ི སློབ་སྟོན་གྱི་ལས་གཞི།
༼ཁྲི མ ས་དོ ན ་ནུས་སྟོ བ ས་གོ ང ་སྤེ ལ ་གྱི ་ ཟབ་སྦྱོ ང ་
༽ ཞེས་སྤྱི་ཚོགས་དང་བུད་མེད་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལྟ་
སྐྱོང་གི་ལས་གཞི།  ༼བུད་མེད་གནས་བབ་༽  ཅེས་
བོ ད ་ཕྱི ་ ནང་གི ་ བུད་མེ ད ་སྤྱི འི ་ གནས་སྟངས་ཤེ ས ་
རྟོགས་ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་ལས་གཞི།   ཆེད་ལས་སློབ་
གཉེ ར ་གནང་མཁན་གྱི ་ བུད་མེ ད ་ལ་སློ བ ་ཡོ ན ་ཕུལ་
པ། མདོར་ན་བུད་མེད་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཀ་འདི་
དོན་དངོས་སུ་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་འདིའི་མིང་བྱང་
འོག་འདུ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། དེ་ལྟར་ཡོད་དགོས་ངེས་
ཅན་ཞིག་ཡིན། ཡིན་ནའང་། ལས་གཞི་དེ་དག་གི་རྐང་
འགན་འཁུར་མཁན་ཚོ་སྟེ། ལྷན་ཚོགས་འདིས་རྒྱུན་
ལས་ནང་སླེབས་མཁན་སུས་ཀྱང་རང་ཉིད་བུད་མེད་

རིང་ལུགས་ལུགས་པ་ཡིན་པའི་གསལ་ཁ་བཏོན་མེད་
པར། ད་དུང་མི་མང་འཛོམས་ཆེ་སར་མིན་ལུགས་ཀྱི་
འགྲེལ་བརྗོད་གཙོ་འདོན་བྱེད་པའི་གོམས་སྲོལ་རང་
འཇགས་ཡིན།

     དུས་རབས་ཉི་ཤུ་བའི་དུས་སྨད་དུ་ནུབ་ཕྱོགས་
སུ་བུད་མེད་རིང་ལུགས་ཀྱི་གསར་བརྗེ་བྱུང་བ་དང་
འབྲེལ། ད་ཆ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་
ཞེ ས ་པའི ་ འདུ་ཤེ ས ་དེ ར ་ཁྲི མ ས་སྒྲི ག ་གང་ཐད་ནས་
བརྩི་འཇོག་བྱེད་དགོས་བྱུང་བ་རེད། འོན་ཀྱང་། ང་
ཚོས་སྐད་ཆ་འདི་དག་གོ་མ་ཐག   སྐྱེས་ཕོ་མོ་ཐམས་
ཅད་རྣ་སུན་ནས་ཞེ་སུན་ཏུ་འགྲོ་དགོས་དོན་ཅི། དེ་ནི་
ང་ཚོ ར ་བུད་མེ ད ་རི ང ་ལུགས་ཀྱི ་ ཐོ བ ་ཐང་རྩོ ད ་ལེ ན ་
པའི ་ སྐད་ཤུགས་ཆེ ་ དྲགས་པས་མི ན ་པ་གསལ་བོ ་
རེད།
    གནད་དོན་དངོས་ནི། རྒྱུ་མཚན་ཡོད་མེད་ལ་མ་
ལྟས་པར། ང་ཚོས་ཀྱང་ཁྱོ་ཀའི་ཁ་ལ་ཉན་ན་བུ་མོ་ཡ་
རབས་དང་། ཐོབ་ཐང་བཤད་ན་ནག་མོ་རྩད་ར་ཚ་བོ་
ཅན་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་ཡོངས་གྲགས་ཡིན་སྟབས།
གོ མ ས་སྲོ ལ ་དེ ས ་བུད་མེ ད ་ཀྱི ་ གཤི ས ་སྤྱོ ད ་ལ་ཤན་
ཤུགས་ཚད་མེད་ཐེབས་རྐྱེན། བུད་མེད་ཀྱི་ངོ་བོ་འདི་
ལྟར་བརླག་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་སྐད་
ཆ་ངོ་མའང་དེ་ལྟར་གོ་ཡ་མེད་པར་གྱུར་ནས། སྤྱོད་

ལམ་དངོས་དང་ཚུལ་འཆོས་ཀྱི་བར་མདོ་ནས། ང་ཚོ་
བོ ད ་ཀྱི ་ བུད་མེ ད ་གང་མང་ཞི ག ་མཐོ ང ་བ་ཀུན་སྨོ ན ་
གནང་ཡུལ་དང་། ཡང་གང་མང་ཞིག་ཁ་རྡུང་གི་གནོད་
འཚེ་ཉོ་མཁན་ཡིན།

འདྲ་མཉམ་ཞེས་པ་ནི་ལྟ་སྟངས་འདྲ་མཉམ་དང་།   གོ་
སྐབས་འདྲ་མཉམ། ཆེ་མཐོང་འདྲ་མཉམ་སོགས་འགྲོ་
བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་ཆེས་གཞི་རྩའི་ལོངས་སྤྱོད་ཆགས་
ཡོད་སྟབས། འདི་ཡང་གོ་ནོར་ནས་གོ་ལོག་རྩེད་སར་
ཁ་བསྒྱུར་བྱེད་དགོས་དོན་མི་འདུག་ལ། ད་ཆ་ཚོགས་
པ་འདི་དང་། ཡང་ན་ཚོགས་པ་འདིའི་ནང་སླེབས་པའི་
འགོ་ཁྲིད་སུ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་བུད་མེད་རིང་ལུགས་
པ་ཞིག་ཡིན་ན། དེ་ལྟར་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་ཁ་གསེང་ཡང་
ལྟས་ངན་རེ ད ་ལབ་ནས་གཤེ ་ གཤེ ་ གཏོ ང ་བའི ་ དུས་
ཚོད་དེ་ཡོལ་ཟིན་པ་རེད་བསམ་པ་ནི་རྩོམ་སྒྲིག་མའི་
སྒེར་གྱི་བསམ་འཆར་ཙམ་ཚོད་ལྟའི་ཚུལ་དུ་བྲིས།

མཚམས་འདི ར ་གོ ང ་གི ་ ཚི ག ་ཕྲེ ང ་དེ ་ ཚོ ར ་
བསྡོམས་ཞིག་བརྒྱབས་ན།
གནད་དོན་གཉིས་ཀྱི་
ཁུངས་སུ་འདུ་ཐུབ་ལ། དང་པོ། བོད་པའི་བུད་མེད་
རང་ཉིད་ཀྱིས་
༼རང་ཉིད་འགྲིག་རྟགས་ནང་འཚོ་
ཆེད་༽ རིག་གསར་གྱི་འདུ་ཤེས་དེ་དང་ལེན་མ་ཐུབ་
པའི་ཁར།   གཉིས་པ། ཕོ་མཆོག་མོ་དམན་གྱི་ཁྱོ་ཀའི་
ཁྱད་དབང་སྲུང་ཆེད། བུད་མེད་རྣམས་ ༼བཟང་སྤྱོད་
ཀྱིས་དམ་ལ་འདོགས་འདོད་ཆེད་༽ རིག་གསར་གྱི་
འདུ་ཤེས་དེར་ཐོག་མ་ནས་བཙོག་པར་ལྟ་བའི་བཤད་
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ ཉིན།
ཡམས་དར་བཅུག་པས་ཡིན།  
པདྨ་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས།
མཐའ་དོན། གོ་ནོར་ལས་གོ་ལོག་རྩེ་རྒྱུར་
དགའ་བའི་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད། ད་སྔ་ཕན་ཆད་
ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་དང་། བུད་མེད་རིང་ལུགས་ཞེས་
པ་སོགས་ལ་དོགས་འདྲོགས་དང་སྡང་སུག་ཇི་ཙམ་
གནང་ཡོད་མེད་དང། དེ་ལ་རྒྱས་བསྡུའི་འཚམས་
པའི ་ འགྲེ ལ ་བརྗོ ད ་གང་ཞི ག ་བཀོ ད ་མི ན ་གཙོ ་ བོ ་ མ་
ཡིན་པར། ངས་ལྟས་ན། བུད་མེད་རིང་ལུགས་ཀྱི་
སྒྲུབ་བྱ་གཙོ་བོ་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་ཡིན་པ་དང་། ཕོ་མོ་

