
         ༅༅། །བདོ་རལ་ལོ་ ༢༡༣༧ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ཉནི་ར་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦལེ་ཀབོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཀི་སེ་རའ་ིཚོགས་
ཆེན་འད་ུཁང་ད་ུབདོ་གཞུང་མང་རལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་དང་པའོ་ིམཇུག་བསྡམོས་ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགནོ་

 ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་དནོ།

ད་ེརིང་འདརི་དམིགས་བསལ་གི་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་ཚོགས་ཡོད་པར་ཕགོས་མཐའ་ཁག་ནས་ཆེད་མངགས་ཚོགས་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚོ་
  དང༌། ད་ེབཞིན་དགའ་ལནྡ་ཁ་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དབུས་པའ་ིརམ་པ་ཚོ་མང་པ་ོཞིག་ཕབེས་འདགུ ད་ེབཞིན་ཚོགས་འད་ུཚོགས་སའ་ིབབ་

 ནས་བས་ཏ་ེསེ་ར་བསེ་སདྨ་ག་ྭཚང་གཉསི་ཀི་དག་ེའདནུ་པ་ཁག་གཅིག་བཅས། ད་ེརིང་འདརི་ཕབེས་པའ་ིཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་མར་འཚམས་
  འད་ིཞུ་རུ་ཡིན། ད་ེས་ྔང་ཚོས་འད་ིག་སྦལེ་ཀབོ་ཏུ་ལས་བསྡམོས་ཚོགས་འད་ུགཅིག་ཚོགས་ཡོད། སབྐས་དརེ་ང་ཚོའ་ིག་ྭཚང་ཚོ་ས་ོཔ་ོཡིན་

 པས་མཐུན་རནེ་ད་ེཙམ་འཛོམས་པ་ོམེད། ད་ེདསུ་ངསོ་ནས་ང་ཚོའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་ཚགས་ཚུད་ཡག་པ་ོཞིག་བཟ་ོཐུབ་ན་མ་འངོས་པར་ 
 བདོ་གཞིས་བསེ་གཉནེ་འཕད་བ་རུས་མཚོན་པའ་ིཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གི་ག་ོསབྐས་ཤིག་ཏན་ཏན་ཡོང་སདི། ད་ེའད་བུང་སབྐས་གཞིས་ལུས་

  ར་ཆེའ་ིམི་མང་བདོ་ནང་སྡགུ་བསལྔ་དང༌། འཇིགས་སང༌། དངངས་སག་བཅས་ཀི་འགོ་སྡདོ་མཁན་ཚོ་འད་ིཕགོས་སླབེས་སབྐས་སེམས་ནང་
  དགའ་ཚོར་ས་ེབ་ཞིག་ང་ཚོས་བཟ་ོདགསོ། ཞསེ་བརདོ་ཡོད། ད་ེནས་ད་བར་ལོ་མང་པ་ོཞིག་སོང་ཞིང་འད་ིགར་ང་ཚོས་མི་འདགུ་མི་འདགུ་

 ཅསེ་སྡགུ་སདྐ་རག་གིན་རག་གིན་ལ་ཡར་རས་མིག་གིས་མཐངོ་རུ་ཡོད་པ་ཞིག་བུང་ཡོད། ད་ེརིང་འདརི་ཚོགས་འད་ུའད་ིའད་ཞིག་ཚོགས་
  ཐུབ་པར་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབུང་འདགུ འདརི་གཞིས་སརྒ་དང༌། ཆོས་སརྒ་ཁག་ཡོད་པ་ད་ེས་ྔམཐངོ་མ་མངོ་བ་ཚོས་མཐངོ་སབྐས་ར་གར་ལྷ་ོ

 ཕགོས་ལ་གཞིས་ཆགས་འད་ིལ་ྟབུ་འདགུ་བསམ་པ་ཞིག་ཁདེ་རང་ཚོའ་ིབླ་ོལ་འཆར་བ་ཞིག་ཆགས་པ་ཡག་པ་ོབུང་འདགུ ཁདེ་རང་ཚོས་
འདརི་ཉནི་ཤས་རིང་ག་ོབསྡརུ་ཞིབ་ཚགས་དང་ཚོགས་ཆུང་ཆ་བགསོ་ཀིས་ག་ོབསྡརུ་འདདོ་པ་ཚིམ་པ་ཞིག་བུང་སོང་ཞསེ་ད་ལ་ྟབཤད་པ་ད་ེ

 ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཐངེས་འདའི་ིཚོགས་སངས་ཀི་ཉམས་མངོ་ནས་མ་འངོས་པར་ད་དངུ་ལེགས་བཅསོ་དང་འབལེ་བའ་ིཐགོ་ནས་
 འད་ིལ་ྟབུ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཐུབ་པའ་ིཆེད་འཆར་གཞི་དང་འདནུ་པ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། གང་ལརྟ་བདོ་སི་པའ་ིདནོ་དག་འད་ིང་ཚོ་

 ཚང་མས་ལགྷ་བསམ་དམ་ཚིག་གཟངོ་ཁ་གཅིག་སིལ་གི་ཐགོ་ནས་བསུབ་དགསོ་པ་ཡིན། སབྐས་རེ་བདོ་སི་པའ་ིསིག་འཛུགས་ད་ེཟུར་ད་ུལགྷ་
  པ་ལ་ྟབུ་དང༌། མང་ཚོགས་ཞསེ་ཟུར་ད་ུལགྷ་པ་ལ་ྟབུས་མ་འགགི་མ་འཐུས་པ་ཤོད་རུ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། ང་རང་དསུ་རུན་བདོ་མིའ་ིགཞིས་

  ཆགས་ཁག་ཏུ་ཡོང་སབྐས་ངས་འད་ིལརྟ་བརདོ་ཡོད། ཁདེ་རང་ཚོར་མ་འགགི་མ་འཐུས་པ་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད། སྔནོ་ལ་མ་འགགི་མ་
 འཐུས་པ་ཤོད་ས་ཡོད་པ་འད་ིཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡིན། འགགི་གི་མེད་ན་འགགི་གི་མི་འདགུ་ཅསེ་ཤོད་སའ་ིང་ཚོའ་ིསི་པའ་ིསིག་འཛུགས་འད་ི

  མེད་ན། བད་ེསྡགུ་སུ་ལ་ཤོད་ད་ུའག་ོརུ་ཡིན་ནམ། དརེ་བརནེ་བད་ེསྡགུ་ཤོད་ས་མེད་པ་ལས་ཡོད་པ་འད་ིཧ་ཅང་དནི་ཆེ་གི་རེད་ཅསེ་བརདོ་
  ཀི་ཡོད། ད་ལ་ྟང་ཚོ་བཙན་བལོ་བ་བདོ་མི་ཆིག་འབུམ་ལ་ྔཁ་ིཙམ་ཡོད། གལ་ཆེ་ཤོས་གཞིས་ལུས་ར་ཆེའ་ིམི་མང་ས་ཡ་དུག་ཡོད་པ་ད་ེདག་

  གི་བླ་ོང་ཚོ་རང་དབང་ལུང་པར་ཡོད་པའ་ིབདོ་མིའ་ིགངོ་བུ་འད་ིལ་གཏད་ཀི་ཡོད། ད་ེན་ིངསོ་མི་གཅིག་གི་སདྐ་ཆ་མིན། གང་ལརྟ་བཙན་
 བལོ་ལ་ཡོད་པའ་ིབདོ་པ་རམས་ལ་བླ་ོགཏད་ཀི་ཡོད། གཞིས་ལུས་ར་ཆེའ་ིམི་མང་གི་བླ་ོགཏད་ས་ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ཚང་མ་རགོ་ར་ཆིག་ 

  སིལ་བདེ་དགསོ་པ་ལས། སི་པའ་ིསིག་འཛུགས་ཁ་རེ་ཁ་ོརེར་གནས་ཡོད་པ་འད་ིརགོ་སིལ་པ་ོཞིག་མ་བུང་ན་ཡག་པ་ོམེད། རགོ་སིལ་པ་ོ
 ཡོང་བ་ལ་རགོ་སིལ་པ་ོབདེ་དགསོ་ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་བས་པ་ཙམ་གིས་མི་འགགིས་པར། ང་རང་ཚོ་གཞུང་མང་གཉསི་ཀའ་ིཐགོ་ནས་ལས་ཀ་



 གང་འད་བདེ་དགསོ་པ་ད་ེདག་ཚང་མས་ཤེས་པ་བས་ཏ་ེགནས་ཚུལ་གསལ་པ་ོབུང་ན་ཡིད་ཆེས་སླབེས་ཀི་རེད། ཡིད་ཆེས་ཞསེ་པ་འད་ིན་ི
  རགོ་ར་ཆིག་སིལ་ཡོང་བའ་ིར་དནོ་ཡིན། གུང་ཁན་ཏང་ལ་ཆ་བཞག་ན་མཐུན་སིལ་མཐུན་སིལ་ཞསེ་ལོ་དུག་ཅུའ་ིརིང་བརདོ་ཡོད་ལ། སར་

 ཡིག་ཀང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད། གནམ་བད་ེསྒ་ོམོ་ཆེའ་ིཐང་གི་ཡིག་ཆེན་ཐགོ་མཐུན་སིལ་ཞསེ་མང་པ་ོབཀདོ་ཡོད་ཀང་མི་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་
  ན་མཐུན་སིལ་གང་འད་བས་ཏ་ེཡོང་གི་རེད་དམ། འཇིགས་སང་འགོ་ཏུ་སྡདོ་མཁན་ཞིག་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོང་རུ་མེད། ཡིད་ཆེས་མེད་ན་

  མཐུན་སིལ་ཡོང་ཐབས་མེད། ང་ཚོ་རང་དབང་ལུང་པའ་ིནང་བསདྡ་ཡོད་པ་དང༌། ང་རང་ཚོ་ཡིད་ཆེས་ཡོང་བའ་ིཆ་རནེ་གཅིག་ན་ིང་རང་
 ཚོ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ག་ོབསྡརུ་བས། ད་ེརིང་གི་ཚོགས་ཆེན་འད་ིལ་ྟབུ་མི་མང་པ་ོའད་ུའཛོམས་ཐགོ་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་བུང་སབྐས་

  ཡིད་ཆེས་སླབེས་ཀི་ཡོད། ཕི་གསལ་ནང་གསལ་མེད་ན་འ་ོད་ར་རམ་ས་ལར་གཅིག་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ་བ་ལ་ྟབུ་དང༌། བར་དརེ་མག་ོཚོས་ལ་
 མ་ཚོས་ཁ་ཤས་ཀིས་སདྐ་ཆ་ཤོད་སབྐས་གང་འད་ཡིན་ནམ་བསམ་པ་དན་སདི་པ་རེད། དརེ་བརནེ་མང་ཚོགས་དང་ལནྷ་ད་ུགང་ཐུབ་བག་ོ

 གླངེ་དང་ག་ོབསྡརུ་བདེ་རུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ ང་ཚོའ་ིསབོས་ཤུགས་ན་ིམཐུན་སིལ་དང་དམ་ཚིག་ཆིག་སིལ་གི་ཐགོ་ནས་ཡོང་བ་ 
   ཡིན། དམ་ཚིག་ཆིག་སིལ་ཡོང་བ་ལ་ཡིད་ཆེས་དགསོ་པ་དང༌། ང་ཚོས་ལས་ཀ་བས་པ་རམས་ཁ་ཞ་ེགཉསི་མེད་དང༌། རང་དངེ་ཕུགས་

   གསུམ་ཐགོ་བསམ་པ་རམ་དག་གིས་ལས་ཀ་བདེ་བཞིན་ཡོད། ད་ེདག་ན་ིརུ་མཚན་ལནྡ་པ་དང༌། ཕི་གསལ་ནང་གསལ་བས་པ་རེད། ཞ་ེ
  ཕུགས་ལ་དནོ་གཞན་ཞིག་བཅངས། ཁ་ནས་སདྐ་ཆ་གཞན་ཞིག་བཤད་ན་དནོ་ཕན་ཏལི་འབུ་ཙམ་མེད། དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་བདནེ་པ་བདནེ་
 ཐུབ་ཀི་སདྐ་ཆ་ཤོད་ཀི་ཡོད་སབས། ཇི་ཙམ་གི་ད་ིབ་དསི་ལན་དང་སདྐ་ཆ་མང་བ་བཤད་ན་ད་ེཙམ་གིས་བདནེ་པའ་ིནསུ་པ་གསལ་ཐུབ་པ་

  ཡོང་གི་ཡོད། ང་ཚོ་ལས་ཀའ་ིའགན་འཁརེ་མཁན་ད་ེདག་གིས་མདནུ་ལ་རམ་འགུར་གཅིག་དང༌། རབ་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་མི་འད་བ་
 གཞན་ཞིག་བས་ནས་ག་ོབསྡརུ་བས་ན་བངོ་བུ་ཐནོ་རུའ་ིཉནེ་ཁ་ཡོད། དརེ་བརནེ་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་མ་བས་པར་སྦུག་སྦུག་བས་ཏ་ེམ་

  བསདྡ་ཀ་མེད་ཡིན། ང་ཚོས་བསམ་པ་རམ་དག་བདེ་པ་ལས་མད་ོསྦུག་རབ་མདནུ་གང་ཡང་མེད། ཇི་ཙམ་ཕན་ཚུན་ང་ོཐུག་དང་ག་ོབསྡརུ་
  ལྷུག་པ་ོབདེ་རུ་མང་བ་བུང་ན་ད་ེཙམ་གིས་དམ་ཚིག་གངོ་བུ་ཆིག་སིལ་ཡོང་རུར་ཕན་ཐགོས་ཡོད། ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན། ད་ེརིང་

འདརི་ཚོགས་འད་ུཧ་ཅང་ཡག་པ་ོདང་དངསོ་གནས་གུབ་འབས་ཐནོ་པ་བུང་ཡོད་པར་བརནེ་བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུ་
   ཡིན། ངསོ་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུ་རུ་མེད། ཤོད་རུ་ཡོད་པ་རམས་ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོ་ཐགོ་མར་འཐམོ་མ་སངས་པའ་ིསབྐས་སུ་ངསོ་ ཀིས་ཕར་

   རུག་ཚར་རུག་བས་ཏ་ེབཤད་ཡོད། དཔརེ་ན། མའ་ེསོར་གཞིས་ཆགས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཐགོ་མར་ཤིང་གཅདོ་བགེ་དང༌། བར་ལ་གླང་ཆེན་
 གིས་གནདོ་འཚེ་བདེ་པའ་ིསབྐས་བཅས་སུ་ངསོ་གཞིས་ཆགས་འདརི་སླབེས་ཏ་ེརུས་ཡོད་ཡིན། སབྐས་དརེ་སདྐ་ཆ་བཤད་པ་སོགས་གང་

 ཡོང་ཅི་ཡོང་བས་ཡོད། ད་ཆ་མི་རབས་གསར་པ་ད་ེདག་རང་གིས་བས་མ་བས་དང་ལགྷ་བསམ་དག་མ་དག་ལ་རག་ལས་པ་ལས་མི་ཤེས་
   པ་མེད། དརེ་བརནེ་ངསོ་ཀིས་ད་ེཙམ་ཤོད་དགསོ་དནོ་མེད། སོ་སོས་ལགྷ་བསམ་རམ་དག་ཐགོ་ནས་བས་དང་མ་བས་ལ་ཐུག་ཡོད། སབྐས་

 རེ་མག་ོཚོས་པ་ོཆགས་སབྐས་མག་ོབད་ེར་ུའག་ོབ་ད་ེན་ིམི་དགསོ་པ་ཞིག་ཡིན། དངསོ་གནས་ལགྷ་བསམ་གི་རབ་ཁགོས་མ་ཁགོས་དང༌། 
   བདེ་ཐུབ་མི་ཐུབ་ལས་ཤེས་མི་ཤེས་ཀི་གནད་དནོ་མེད། དརེ་བརནེ་ངསོ་ནས་ཤོད་རུ་གང་ཡང་མེད། ངསོ་རང་ལོ་རས་འག་ོགི་ཡོད། སྔནོ་

       མ་ངསོ་རང་ཐགོ་མར་ར་གར་ལ་བཙན་བལོ་ད་ུཡོང་སབྐས་ལོ་ ༢༤ ཡིན། ལོ་ ༢༥ དང་ ༢༦ ད་ེསབྐས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕར་ཚུར་
     མང་པ་ོཕིན་པ་ཡིན། ད་ཆ་ལོ་ ༧༦ ལ་སླབེས་ཡོད་ལྷདོ་ལྷདོ་ད་ུསྡདོ་རུ་ཞིག་དགསོ་ཀང་ལྷདོ་ལྷདོ་ད་ུསྡདོ་འཇུག་ གི་མི་འདགུ ཕར་ཤོག་ཚུར་



  ཤོག་ཟརེ་དསུ་བ་རུ་གང་ཡང་མི་འདགུ ཕིན་ན་ཕན་བུ་ཕན་གི་ཡོད་པ་ལ་ྟབུ་འདགུ ང་ཚོའ་ིའབས་དཀར་བསམ་པའ་ིདནོ་གུབ་བཞིན་ངས་
   ཕར་ཕིན་ཏ་ེགཅིག་བཤད། ཚུར་ཡོང་ས་ེགཅིག་བཤད་བདེ་སབྐས་མི་ཚོར་ཕན་གི་ཡོད་པ་ལ་ྟབུ་འདགུ ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རུླང༌། །སནྨ་

   དང་དགནོ་པའ་ིཤིང་བཞིན་ད།ུ །རག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས། །རང་དགར་དགག་མེད་སད་བར་ཤོག །ཅསེ་གསུངས་པ་བཞིན་སྨནོ་
  ལམ་འད་ིརག་གི་ཡོད་ལ་ཉམས་ལེན་ཡང་བདེ་ཀི་ཡོད། དརེ་བརནེ་ཕན་བུ་ཕན་ས་དརེ་འག་ོདགསོ་ཀི་རེད། མ་འཆི་བར་ད་ུསོ་སོའ་ིལུས་

  ངག་ཡིད་གསུམ་གིས་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཞིག་བུང་ན་ཆོས་ཀི་ཉམས་ལེན་འད་ིརེད། གང་ལརྟ་ངསོ་ཀིས་ཞིབ་ཕ་ཤོད་དགསོ་དནོ་མེད། འདས་
   པའ་ིལོ་ ༥༡ ལ་ཕི་ལསྟ་ཤིག་སླགོ་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་མ་ཐག་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེན་པརོ་བརིས་པ་དང༌། པ་ཏ་ན་ེཧ་ེརསུ་ཀང་

 ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅསེ་མཛུབ་སནོ་གནང་ཡོད། ན་ེཧ་ེར་ུརང་ཉདི་ཀིས་མཛུབ་སནོ་གནང་བ་བཞིན་ར་གར་དབུས་གཞུང་གིས་
 འགན་ཆ་ཚང་བཞསེ་ཏ་ེའག་ོསོང་བཏང་ནས་ང་ཚོའ་ིསླབོ་ག་ྭད་ེདག་བཙུགས་ཡོད། ད་ལ་ྟབར་ད་ུང་ཚོར་གཞི་རའ་ིཆ་ནས་གུབ་འབས་ཡག་

 ཐག་ཆོད་བུང་ཡོད། གཞིས་ལུས་ར་ཆེའ་ིམི་མང་གི་ཤེས་ཚད་དང་སླབོ་གའྭ་ིགནས་སངས་ལས་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ལ་ཡོད་པ་ཚོ་ཡག་པ་
  ཆགས་ཡོད། འནོ་ཀང་ང་ཚོའ་ིའགན་འད་ིམི་རིགས་གཅིག་འགལེ་ས་ནས་ལངས་རུའ་ིའགན་ཞིག་ཡིན་སབས། འགན་ད་ེལ་དཔག་པའ་ིང་

 ཚོའ་ིསླབོ་སངོ་གི་ཚད་གཞི་ལོང་གི་མེད། གཉསི་ནས་འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངེ་བདོ་པའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཞསེ་པ་འད་ིས་ྔམོ་ཡིན་ན་ཀླ་ོཔའ་ི
   ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་ྟབུར་མཐངོ་གི་ཡོད། འནོ་ཀང་ད་ེརིང་ཁ་སང་ད་ེལརྟ་མིན་པར། བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང༌། ནང་པ་སངས་རས་པའ་ི

 ཆོས་དང་འབལེ་བའ་ིསེམས་ཁམས་རིག་པའ་ིརམ་གཞག་དང༌། ད་ེབཞིན་དངསོ་པའོ་ིགནས་ཚུལ་གི་ཡིན་ལུགས་ཇི་ལརྟ་ཡིན་མིན་གི་ལ་ྟགུབ་
  ད་ེཚོར་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང༌། ཚན་རིག་པ་ཚོས་ད་ོསང་བདེ་དགསོ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དརེ་བརནེ་ང་ཚོའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་འད་ིས་

 ཁུག་ལུང་ཁུག་གཅིག་གི་གནའ་རབས་ཀི་གམོས་གཤིས་ཙམ་མིན་པར། དསུ་རབས་ཉརེ་གཅིག་པའ་ིནང་འཛམ་གླངི་གི་མི་སིས་བསམ་བླ་ོ
  གཏངོ་རུར་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཞིག་དང༌། ད་ེལ་ཞབས་འདགེས་བསུབ་ཐུབ་པའ་ིརིག་གཞུང་དང་ལ་ྟགུབ་གཅིག་ཆགས་ཡོད། མི་གཞན་

   གིས་ངསོ་འཛིན་ད་ེལརྟ་བདེ་དསུ་ང་རང་ཚོ་རང་ཉདི་ཀིས་ད་ེདག་ཤེས་པ་བ་རུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན། བདོ་ཀི་ཆོས་དང༌། རིག་གཞུང༌། ལ་ྟགུབ་
 སོགས་གཏངི་ཟབ་ཡོད་པ་ད་ེདག་མག་ོསེའ་ིསར་སླབོ་པར་འག་ོདགསོ་བུང་ན་ད་ེན་ིཐབས་ས་ོཔ་ོཡིན། ང་ཚོ་བདོ་པར་སདྐ་ཡིག་གཞན་ཞིག་
 བརུད་མ་དགསོ་པར་སོ་སོ་རང་ཉདི་ཀི་སདྐ་ཡིག་ནང་ནས་ཆ་ཚང་སླབོ་ཤེས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད་སབས། ད་ེལ་བདག་པ་ོརག་རུ་གལ་ཆེན་པ་ོ

ཡིན་པར་བརནེ་ང་ཚོའ་ིསླབོ་ག་ྭཁག་གི་ཤེས་ཡོན་བར་སབྐས་ནས་ཤེས་ཡོན་སདི་བུས་སོགས་སྒ་ོགང་ས་ནས་ཚགས་ཚུད་ཡོང་བའ་ིའབད་ 
 བརནོ་བདེ་ཀི་ཡོད། ང་ཚོའ་ིབདོ་ཡིག་དང་བདོ་ཡིག་ནང་ཡོད་པའ་ིཤེས་ཡོན་ད་ེདག་དངེ་དསུ་ཀི་ཤེས་ཡོན་དང་ད་ོམཉམ་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་

 པ་བ་རུར་ང་ཚོས་འབད་བརནོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་འད་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན། ཤེས་ཡོན་སྐརོ་ད་དངུ་ཡང་ང་ཚོས་ཡར་རས་གཏངོ་
   དགསོ། སོ་སོས་ཤེས་པ་སོ་སོས་བས། སོ་སོའ་ིམ་ཤེས་པ་རམས་མི་གཞན་ལ་སདྐ་ཆ་དསི། བསབླ་བ་ཉན་པ་སོགས་གང་ཡོང་བདེ་དགསོ་པ་

  ལས་ཆོག་ཤེས་བས་ནས་སྡདོ་རུ་མེད། མུ་མཐུད་ནས་ཡར་རས་ཡོང་ཐབས་བ་རུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན། ལོ་གཅིག་ང་ཚོའ་ིརིགས་
 གཅིག་རང་འཛིན་སྤུས་དག་པ་ོཐནོ་དགསོ་པ་འདགུ་ཅསེ་སདྐ་ཆ་བུང་ཡོད།

  གཉསི་པ་གཞིས་ཆགས་ཀི་སྐརོ་ཡིན། སྦལེ་ཀབོ་གཞིས་ཆགས་འད་ིདང་པའོ་ིགས་རེད། གཞིས་ཆགས་འཛུགས་སབྐས་ང་ཚོས་བདོ་པ་ཚོའ་ི
 བསམ་བླ་ོཐུང་ཐུང་ཡིན་པས་ལོ་ཁ་ཤས་ནང་བདོ་ལ་འགུར་བ་འག་ོགི་རེད་ཟརེ་བ་དང༌། བདོ་མི་རམས་ཧ་ིམཱ་ལ་ཡའ་ིརི་རུད་ནང་བསདྡ་ན་



  ཡག་ཤོས་ཡིན་པ་དང༌། ལྷ་ོཕགོས་མའ་ེསོར་ལ་འག་ོདགསོ་བརདོ་དསུ་སེམས་ཐག་རིང་པ་ོབདེ་པའ་ིདསུ་ཚོད་ཅིག་བུང་ཡོད། འནོ་ཀང་ང་
 ཚོ་བཙན་བལོ་བ་ཆགས་པའ་ིདཀའ་ངལ་འཕད་ས་ད་ེསབོས་ཆེན་རལ་ཁབ་གཅིག་དང་ཐུག་ཡོད་སབས། དསུ་ཡུན་ཐུང་ཐུང་ཞིག་ལ་ཐག་

   གཅདོ་ཐུབ་ཀི་རེད་བསམ་པའ་ིརེ་བ་ད་ེདསུ་ནས་བརབ་མེད། རེ་བ་བཟང་ས་ནས་བརབ། ག་སིག་སྡགུ་ས་ནས་བདེ། ཅསེ་བརདོ་ད་ེང་ཚོ་མི་
 རབས་ནས་མི་རབས་གཞན་ཡུལ་རང་དབང་ལུང་པར་བསདྡ་ད་ེབདོ་སི་པའ་ིདནོ་ལ་འཐབ་རདོ་བདེ་དགསོ་བུང་ན། འཐབ་རདོ་བདེ་མཁན་

  གི་མི་སྡ་ེས་ཐག་ཐག་ཡག་པ་ོཞིག་མ་བུང་ན་ཡོང་ཐབས་མེད། དརེ་བརནེ་ས་ཆ་ཉ་ེརང་དང༌། ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིརི་རུད་དང་རང་ཐག་ཆོད་མ་
  ཆོད་ལ་ཁད་པར་མི་འདགུ གང་ལརྟ་བདོ་མི་རབུ་སྡདོ་ཀི་གཞིས་ཆགས་ཤིག་དགསོ་ཀི་འདགུ་ཅསེ་པ་ཏ་ན་ེཧ་ེརརུ་ཞུས་པ་རེད། ན་ེཧ་ེརསུ་

 ཀང་ད་ེཡག་པ་ོའདགུ་གསུངས་ནས་མངའ་སྡ་ེམང་པ་ོཞིག་ལ་འབདོ་སྐལུ་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་མའ་ེསོར་མངའ་སྡ་ེཞསེ་བརདོ་ཀི་ཡོད། 
 སབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་མངའ་སའེ་ིབླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ན་ིཇི་ལིང་པ་རེད། ངསོ་དང་སྐ་ུཞབས་ན་ིཇི་ལིང་པ་ཆིག་སངོ་དགུ་བར་ལ་ྔབཅུ་ང་དུག་

  ལོ་ནས་ང་ོཤེས་ཀི་ཡོད། དངསོ་གནས་བདོ་ཀི་དནོ་ད་ུཤ་ཚ་དང་སེམས་ཁུར་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན། ད་ེའདའ་ིཐགོ་ནས་མངའ་སྡ་ེདའེ་ིནང་
 གཞིས་ཆགས་མང་ཤོས་ཚུགས་ཡོད་པ་དང༌། བཙན་བལོ་བ་གཞན་དང་བསྡརུ་ན་ང་ཚོའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་སོ་སོའ་ིས་བཟུང་ནས་ཡག་

   ཐག་ཆོད་ཡོད། ད་ཆ་ས་ཆ་ར་ཆེ་ར་ུགཏངོ་ས་མེད་པ་དང༌། མི་འབརོ་མང་ད་ུའག་ོགི་ཡོད། དསེ་ན་ང་ཚོར་ས་ཆ་ཕན་བུ་ཡོད་པ་ད་ེདག་གི་
  ཐནོ་སདེ་ཡར་རས་གཏངོ་ཐབས་བདེ་དགསོ། སྔནོ་མ་ང་ལ་ད་ེསྐརོ་རི་ལམ་ལ་ྟབུ་བུང་མངོ་བ་ས།ེ ང་ཚོའ་ིགཞིས་ཆགས་ད་ེདག་གླངི་ཁ་ལ་ྟ

 བུའ་ིསྔ་ོལངྗ་དང་དའེ་ིདཀིལ་ད་ུཁིམ་ཚང་ཁག་ཆགས་ཏ་ེཕུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཡོད་པ་རམས་ལ་སླབོ་ག་ྭཡག་པ་ོཞིག་ཚུགས། སོ་ནམ་གི་ལས་ཀ་
  ཡང་དངེ་དསུ་འཕུལ་ལས་ཀི་ཐགོ་ནས་བདེ་རུ་ཞིག་དང༌། ཁདེ་རང་ཚོ་རན་པ་ཁ་ཤས་ཀིས་ཤེས་ཀི་རེད། ངསོ་རང་བཟ་ོབཅསོ་ཁང་ 

( ) Workshop  ལ་ད་ོསང་ཆེན་པ་ོཡོད། བཟ་ོབཅསོ་ཁང་ད་ེཡང་ར་སདེ་བཏང་ས་ེདཔག་ཚོད་ཀི་བཟ་ོལས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་འཛུགས་
 ཐུབ་ན་བསམ་བུང༌། གཞིས་ཆགས་མང་ཆེ་བ་གངོ་གསེབ་ལ་ཆགས་ཡོད་སབས་ང་ཚོར་རོགས་རམ་བདེ་མཁན་ཡོད་པ་དང་ཆ་རནེ་

  འཛོམས་ན། ང་ཚོའ་ིབཟ་ོབཅསོ་ཁང་ད་ེདག་ར་སདེ་བས་ཏ་ེས་ཁུལ་དའེ་ིམི་མང་སི་ལ་ཞབས་འདགེས་བསུབ་ཐུབ་པ་ཞིག་དང༌། དཔལ་
 འབརོ་ཐགོ་ནས་ཀང་ཕན་བུ་ལ་ྟརུ་ཡོད་པའ་ིབཟ་ོལས་ཁང་ཆུང་ཆུང་འཛུགས་ཐུབ་ན་བསམ་པའ་ིརེ་བ་བུང༌། འནོ་ཀང་ངསོ་ཐངེས་གཅིག་

 ཡོང་སབྐས་ང་ཚོའ་ིབཟ་ོབཅསོ་ཁང་ད་ེདག་ཡར་རས་ཕར་བཞག་དའེ་ིནང་ཕུག་རོན་གི་ཚང་བསགས་ནས་བསདྡ་འདགུ ད་ེབཞིན་རསོ་སླགོ་
  འཕུལ་འཁརོ་བདེ་མེད་ཁ་ཤས་ང་ཚོ་རས་ཡོལ་འག་ོཉརེ་ཡོད་ཟརེ་བ་ལ་ྟབུ་འདགུ ཡར་རས་གང་ཡང་ཕིན་མེད། ང་ཚོར་གཞིས་ཆགས་དང་

   ས་ཆ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ར་གར་གཞུང་གི་བཀའ་དནི་ཡིན། ད་ེདག་གི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོས་དཔལ་འབརོ་དང༌། སོ་ནམ། བཟ་ོལས་འད་ུའགདོ་
 སོགས་འད་མིན་བདེ་རུ་ཡོད་པ་དའེ་ིཐད་ཚད་ཚད་བསྡརུ་བསྡརུ་གིས་གང་ཞིག་བས་ན་ཡག་པ་ཡོད་བལ་ྟདགསོ་པ་ལས། འཆར་ཅན་གི་

   ལས་ཀ་ད་ེརང་བས་ནས་སྡདོ་རུ་མེད། མུ་མཐུད་ཡར་རས་ཡོང་ཐབས་བདེ་དགསོ། ཨིཛ་རལ་ ( ) Isreal  ལ་དཔ་ེལྟསོ་དང༌། ཁངོ་
  ཚོས་བ་ེཐང་སངེ་འཛུགས་སུན་ཧ་ལས་དགསོ་པ་བས་ཡོད། ང་ཚོ་མི་གཅིག་པ་རེད། སོ་སོས་འབད་བརནོ་བས་ན་གང་ཡང་བདེ་ཐུབ་པ་

  དང༌། ང་ཚོར་རབ་སརོ་རོགས་རམ་བདེ་མཁན་ཡོད། ང་ཚོ་བདོ་པའ་ིངསོ་ནས་འཆར་གཞི་ལག་ལེན་འཁལེ་ངསེ་ཀི་ཡག་པ་ོཞིག་བཟསོ་
   ནས། རོགས་རམ་བདེ་མཁན་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད། དརེ་བརནེ་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ལས་ཀ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།

    ད་ེནས་ཆོས་སརྒ་གི་སྐརོ་ཡིན། དང་ཐགོ་ཆོས་སརྒ་སགྦ་སར་ཚུགས་ཤིང༌། ར་གར་གཞུང་གིས་དག་ེའདནུ་པ་གངས་ ༣༠༠ ལ་འཚོ་ཕགོས་



     སད་ནས་ཆོས་སརྒ་འཛུགས་རུའ་ིའཆར་གཞི་ཐགོ་མ་ད་ེརེད། དག་ེའདནུ་པ་གངས་ ༣༠༠ ཉུང་དགས་པས་ ༡༥༠༠ བར་སརྤ་བ་ཡོང་བ་
   ཞསེ་ར་གར་གཞུང་ལ་ཨུ་ཚུགས་ཞུས་པ་ད་ེལརྟ་བུང་ཡོད། འནོ་ཀང་ས་ཆ་ཁུག་ཀགོ་དང་འགམི་འགུལ་མ་བད་ེབ། ཚ་བ་ཆེ་བ། མཐུན་རནེ་

 ཞན་པ་བཅས་ཀིས་མི་མང་པ་ོནད་པ་ཆགས་ཤིང༌། སབྐས་དརེ་སླབོ་སངོ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་དང་དངསོ་གནས་བདོ་ཀི་སངས་རས་ཀི་ཆོས་དང་ 
 ལ་ྟགུབ་གཏངི་ཟབ་ཤེས་མཁན་མི་ད་ེཚོ་ཡིན་པས། ད་ེདག་མཐུན་རནེ་བཟང་སར་གཏངོ་དགསོ་ཞསེ་སྦལེ་ཀབོ་གཞིས་ཆགས་སུ་བཏང་ཡོད། 

འག་ོསདོ་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་བགསེ་སོང་ཚོ་ང་ཚོའ་ིདགནོ་པ་གཞིས་ཆགས་སུ་བཏང་ན་གང་འད་ཆགས་ཡོང་ཞསེ་ཐུགས་ཁལ་གནང་དགསོ་པ་
  བུང་ཡོད། འནོ་ཀང་ཕུགས་རང་རིང་པའོ་ིབསམ་བླ་ོགཏངོ་དསུ་ང་ཚོས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་དགནོ་པ་ཚུགས་པ་ཡག་པ་ོབུང་ཡོད། ལགྷ་

  པར་ད་ུཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིརི་རུད་ནས་སླབོ་གཉརེ་བ་སངོ་ཕག་ལ་ྔདུག་ཙམ་སླབེས་ཡོད། ད་ེདག་གིས་དགནོ་པ་སོ་སོར་ཧ་ཅང་ཕན་ཡོད། ཁ་ོཚོ་ན་ི
ནབུ་ལ་དགྭས་ནས་ཤར་མོན་བར་གི་ས་ཁུལ་ད་ེདག་ནས་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བའ་ིརིས་མེད་ཆོས་སརྒ་ཁག་ལ་སླབོ་སངོ་བདེ་པར་ཡོང་བ་

  དང༌། ད་ེནས་ཐནོ་པ་ད་ེཚོ་གུང་ཤ་གཞན་དང་མི་འད་བ་ཡོད་པ་དང༌། ཁ་ོརང་ཚོ་སོ་སོའ་ིས་ཁུལ་ལའང་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོབདེ་ཐུབ་པ་
  བུང་བ་བཅས་གཉསི་ཕན་ཡིན། ང་ཚོའ་ིཆོས་སརྒ་ཁག་ཚུགས་པ་ད་ེཡག་ཐག་ཆོད་བུང་ཡོད། ཡང་སབྐས་རེ་རས་སསོ་ཆེ་དགས་པ་ལ་ྟབུ་

   ཡོང་གི་འདགུ་ཀང༌། དངུལ་སིན་བདག་གིས་སད་པ་ཡིན་སབས། ངསོ་ལ་བཤད་རུ་གང་ཡང་མེད། གལ་ཆེ་ཤོས་བསབླ་པ་སླབོ་གཉརེ་ཡིན་
   པས། སླབོ་གཉརེ་ད་ཕན་ཡག་པ་ོའདགུ ད་ེརིང་འདརི་མཁན་པ་ོལས་ཟུར་གིས་གཙོས་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་ཁ་ཤས་ཕབེས་ཡོད། ངས་དསུ་

 རག་ཏུ་ང་ཚོ་དསུ་རབས་ཉརེ་གཅིག་པའ་ིནང་པ་ཞིག་བདེ་དགསོ་ཞསེ་བརདོ་ཀི་ཡོད། ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིརི་རུད་ཀི་མི་རམས་ལའང་ད་ེལརྟ་ཤོད་
  ཀི་ཡོད། དསུ་རབས་ཉརེ་གཅིག་པའ་ིནང་པ་ན་ིདངེ་དསུ་ཀི་ཤེས་ཡོན་དང་ཚན་རིག་གི་གནས་ཚུལ་གང་འཚམས་ཤེས་པ་དའེ་ིཐགོ སངས་

རས་པའ་ིཆོས་ཀི་འག་ོསངས་རིགས་པ་དང་རུ་མཚན་ལནྡ་པའ་ིཐགོ་ནས་གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་གི་རམ་གཞག་བཤད་པ་ད་ེདག་ལ་ངསེ་པ་
  རྙདེ་པ་ཞིག་དགསོ། སདྐ་ཆ་དསི་པ་ཡིན་ན། གང་ཤེས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་གསུངས་པ་རེད་ཅསེ་བརདོ་དགསོ་བུང་ན་འུ་ཐུག་ཡིན། 

  བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་གསུངས་པའ་ིབཀའ་ད་ེདག་སོ་སོས་ཁུངས་སལེ་ཐུབ་པ་ཞིག་དགསོ། ངསོ་ཀིས་རག་པར་ལུང་འད་ིའདནེ་གི་ཡོད། ར་ེ
   རིན་པ་ོཆེས་སགྔས་རིམ་ཆེན་མོའ་ིདབུ་ལ། ད་ེཕིར་ཀ་ེཀ་ེབླ་ོགསོ་འདནུ་ལནྡ་དག །རམ་དག་རིགས་པས་བླ་ོགསོ་མིག་སངོས་ལ། །ཕས་ཀི་

  རལོ་བས་བསདོ་པར་མི་ནསུ་པའ།ི །བསན་པའ་ིགནད་ལ་ངསེ་པ་བརན་པ་ོཚོལ། །ཞསེ་བསན་པའ་ིགནད་ལ་ངསེ་པ་བརན་པ་ོརྙདེ་ཐབས་
 རིགས་པའ་ིལམ་ལ་བརནེ་ནས་ཕས་ཀི་རལོ་བས་བསདོ་མི་ནསུ་པ་ཞིག་བདེ་དགསོ་གསུངས་ཡོད། ར་ེརིན་པ་ོཆེས་རམ་དག་རིགས་པས་བླ་ོ

     གསོ་མིག་སངོས་ལ། གསུངས་པ་ལས། རམ་དག་ལུང་གིས་བླ་ོགསོ་མིག་སངོས་ལ། །ཞསེ་གསུངས་མེད། ལུང་བསུབ་བ་དང༌། སུབ་བདེ་
   རིགས་པ་ཡིན། དརེ་བརནེ་རམ་དག་རིགས་པས་བླ་ོགསོ་མིག་སངོས་ལ་གསུངས་ཡོད། ལུང་དངས་ཏ་ེའགགི་ན། རམ་དག་ལུང་གིས་བླ་ོ

     གསོ་མིག་སངོས་ལ། །གསུང་གི་རེད། འནོ་ཀང་ད་ེལརྟ་གསུངས་མེད། སླབོ་དཔནོ་ཕགོས་གླང་དང༌། ཆོས་གགས། ཀླ་ུསུབ་ཡབ་སས་སོགས་
 ཀིས་ཆོས་རམས་རིགས་པའ་ིསྒ་ོནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས་ལུང་གི་ཐགོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་མིན། དརེ་བརནེ་ལེགས་སར་དང་པཱ་ལིའ་ིཆོས་

   བརུད་བར་གི་ཁད་པར་ཆེ་ཤོས་ན།ི ལེགས་སར་ཆོས་བརུད་ཀིས་རིགས་པའ་ིལམ་ནས་གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་གཏན་ལ་ཕབ་ཀི་ ཡོད། པཱ་
  ལིའ་ིཆོས་བརུད་ངསོ་ཀིས་ཚོད་དཔག་བས་ན་ལུང་ལ་བརནེ་ནས་སུབ་ཀི་ཡོད་པ་ལ་ྟབུ་འདགུ ང་རང་ཚོའ་ིསླབོ་གཉརེ་ད་ལ་ྟཡག་པ་ོའདགུ ད་

   དངུ་ཡང་མུ་མཐུད་ཤུགས་རག་དགསོ། ད་ེསྔནོ་ངས་ཚར་ཁ་ཤས་བརདོ་མངོ༌། ཁདེ་རང་ཚོ་བགསེ་པ་ཁ་ཤས་ཀིས་ངསེ་ཀི་ཡོད་ཀི་རེད། ད་ེ



 རིང་གི་རགས་གསལ་འད་ིལུང་མ་དངས་པར་རིགས་པའ་ིཐགོ་ནས་གཏངོ་དགསོ་ཞསེ་བརདོ་མངོ༌། འད་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན།

 ད་ེནས་འཕསོ་བཤད་བརདོ་རུར་ཚོགས་བཅར་བ་སི་ལ་དམིགས་བསལ་འབལེ་བ་མེད་ཀང༌། དག་ེའདནུ་རམ་པ་དང་སི་ཡོངས་ཀི་ཐསོ་ན་
  ཡག་པ་ོཡོད། བར་སབྐས་ངསོ་ཀིས་ཚན་རིག་པ་དང་མཉམ་ད་ུའབལེ་བ་བས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་ལགྷ་ཙམ་འག་ོགི་ཡོད། ཚན་རིག་པ་དང་

 མཉམ་ད་ུག་ོབསྡརུ་བདེ་སབྐས་འག་ོསདོ་ད་ུག་ོསིག་བདེ་མཁན་ཚོས་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་གི་ག་ོབསྡརུ་ཞསེ་བརདོ་ཀི་འདགུ ངསོ་ཀིས་ད་ེ
  འད་མ་རེད་ཅསེ་བརདོ་པ་ཡིན། ནང་པ་སངས་རས་པའ་ིགཞུང་གི་ནང་བརདོ་བ་གཞི་དངསོ་པའོ་ིགནས་ཚུལ་དང༌། ལམ་བགདོ་པའ་ིརིམ་

  པ། འབས་བུ་སྔནོ་ད་ུབ་ཚུལ་བཅས་ཁག་གསུམ་གསུངས་ཡོད། གཞི་དངསོ་པའོ་ིགནས་ཚུལ་གིས་བངླ་དརོ་དང་ཆོས་ཀི་སདྐ་ཆ་ཤོད་ཀི་མེད། 
 དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་པ་ད་ེཤོད་ཀི་ཡོད་པ་ད་ེན་ིནང་ཆོས་ནས་བཤད་པའ་ིཚན་རིག་ཡིན། ཚན་རིག་པ་དང་མཉམ་ད་ུསདྐ་ཆ་

 ཤོད་པ་ན་ིནང་ཆོས་དང་བག་ོགླངེ་བདེ་པ་ཞིག་མིན་པར། ནང་ཆོས་ཀི་ཚན་རིག་དང་རིག་གསར་ཚན་རིག་གཉསི་ག་ོབསྡརུ་བདེ་པ་ཞིག་
  ཡིན་ཞསེ་བརདོ་པ་ཡིན། བར་སབྐས་ནས་ཤི་ཝ་རེ་ཌི་ཁུག་ཙམ་ཐུག་ན་དན་བུང༌། ཁ་སང་ག་ྭཚང་མཁན་པ་ོདང་དག་འདལུ་ལ་མངགས་པ་

  ཡིན། ས་ྔམོ་ཕགོས་གླང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་མཛད་པ་དང༌། སླབོ་དཔནོ་ཐགོས་མེད་ལ་ཆ་བཞག་ན་མངནོ་པ་ཀུན་བཏུས་དང༌། 
  ད་ེབཞིན་ཐགེ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་མཛད་ཡོད། ད་ེདང་ད་ེའད་བ་གཞུང་མང་པ་ོནས་བཏུས་ཏ་ེམཛད་རུའ་ིཕག་སལོ་ཞིག་ཡོད། ད་ེདང་

 ཕགོས་མཚུངས་པ་ང་ཚོས་ཀང་དངེ་སང་སངས་རས་པའ་ིཆོས་ཀི་ནང་ཡོད་པའ་ིཚན་རིག་དང༌། མུ་སགེས་པའ་ིགཞུང་གི་ནང་ཡོད་པའ་ི
 ཚན་རིག དངེ་སང་རིག་གསར་གི་ཚན་རིག་བཅས་ད་ེདག་ཀུན་ལས་བཏུས་པའ་ིཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་གཅིག་བཟ་ོགལ་ཆེ་བའ་ིསྐརོ་ཁ་སང་

  སདྐ་ཆ་བུང༌། ད་ེབཞིན་ལ་ྟགུབ་ཀུན་བཏུས་གཅིག་ཀང་བཟ་ོདགསོ། ད་ེདག་ནང་སརྔ་ར་གར་ལ་ཡོད་པའ་ིམུ་སགེས་པའ་ིལ་ྟགུབ་དང༌། 
 སངས་རས་པའ་ིལ་ྟགུབ། སངས་རས་པའ་ིལ་ྟགུབ་ནང་ལའང་གུབ་མཐའ་གངོ་འགོ་གི་ལ་ྟགུབ་མི་འད་བ་ད་ེཚོ་ཆོས་དང་མ་འདསེ་པར་སི་

  ཡོངས་ཀི་ལ་ྟགུབ་བཤད་དགསོ། བདནེ་བཞི་ལ་ྟབུ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་ཆོས་དང་འདསེ་པ་ལ་ྟབུ་ཡོད་པས་མི་དགསོ་པ་བས། ད་ེམིན་གི་བདནེ་པ་
  གཉསི་དང༌། སི་བ་ེབག་གི་རམ་གཞག་དང་དགག་སུབ་ཀི་རམ་གཞག་ཅསེ་པ་ད་ེཚོ་སི་ཡོངས་ཀི་ལ་ྟགུབ་ཀི་རམ་གཞག་ཆགས་ཡོད། ད་ེ

 བཞིན་ནབུ་ཕགོས་པའ་ིགྷ་ིརིག་གི་ལ་ྟགུབ་ནང་ངསོ་ཀིས་ཤེས་པ་ལརྟ་ན་ (  ) Burton Russell གི་ལ་ྟགུབ་ཡོད་པའ་ིསྡ་ེཚན་གཅིག་ 
  བཅས་ཀི་གླགེས་བམ་གཅིག་བཟ་ོདགསོ། ད་ེའད་བུང་བ་ཡིན་ན་དཔ་ེཆ་བ་ཚོར་ཕན་བུ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་རུ་དང༌། གལ་ཆེ་བ་སླབོ་ག་ྭཁག་

   དང་མང་ཚོགས་ནང་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གི་འདགུ ད་ེདག་ར་ཡིག་དང༌། དབིན་ཡིག ད་ེབཞིན་སདྐ་ཡིག་གཞན་བཅས་ཀི་ནང་
  ད་ུབསུར་དགསོ། ད་ེའད་ཞིག་བུང་བ་ཡིན་ན་ནང་པའ་ིཡུལ་གུ་ཁག་ལ་ཏན་ཏན་བླ་ོསདེ་གསར་པ་ཡོང་རུར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་རུ་ཡིན། ད་ེ

   འདའ་ིསབྐས་སུ་བབས་པའ་ིཁུར་འགན་བདོ་ཀི་ནང་པ་གཅིག་པུར་འཁསི་པ་ལས། ནང་པ་གཞན་སུས་ཀང་བདེ་མི་ཐུབ། དཔརེ་ན། ཚད་
 མའ་ིགཞུང་ལ་ཆ་བཞག་ན་བདོ་ལ་ཚད་མའ་ིགཞུང་བདོ་པ་རང་ཉདི་ཀིས་དཔརེ་ན་ས་པཎ་གིས་མཛད་པའ་ིཚད་མ་རིགས་གཏརེ་དང༌། ཆ་

 པ་ཆོས་སེང་དང་ཆ་པ་ཡབ་སས་ཀིས་ཚད་མའ་ིསྐརོ་ཉམས་ཞིབ་གནང་ནས་ཡར་རས་ཆེན་པ་ོབཏང་བ་གནང་ཡོད། ད་ེལ་ྟབུ་པཱ་ལིའ་ིགཞུང་
  གི་ནང་མེད། ལེགས་སར་གི་གཞུང་འཛིན་མཁན་གཙོ་བ་ོར་ནག་ཡིན་ཀང་ར་ནག་ནང་ཚད་མའ་ིགཞུང་ད་ེདག་བསུར་མེད། ཕགོས་གླང་

 དང་ཆོས་གགས་ཀི་གཞུང་གི་ནང་ནས་ལེ་ཚན་དམུ་བུ་ཁ་ཤས་བསུར་ཡོད་པ་ལས་གཞན་རམས་བསུར་མེད། དབུ་མར་ཆ་བཞག་ན་དབུ་མ་
  ཚིག་གསལ་ར་ཡིག་ནང་ཆ་ཚང་བསུར་མེད། ཕིས་སུ་དམུ་བུ་དམུ་བུ་བསུར་ཡོད་ན་ལས་གཞན་རམས་བསུར་མེད། ལོ་གཅིག་གི་གངོ་ད་ུ



 ངསོ་ཀིས་དབུ་མ་ཚིག་གསལ་ངསེ་པར་ར་ཡིག་ནང་བསུར་དགསོ་ཞསེ་བརདོ་པ་བཞིན་ད་ལ་ྟར་ཡིག་ནང་བསུར་འག་ོབརམས་ཡོད། ད་ེཚོ་
 ན་ིང་ཚོ་བདོ་པའ་ིལས་འགན་ཆགས་ཡོད་ལ་བདོ་པ་གཅིག་པུའ་ིདནོ་ཡང་མིན། འཛམ་བུ་གླངི་འདའི་ིསངེ་སངས་རས་ཀི་བསན་པ་སིའ་ི

 ཞབས་འདགེས་ཐད་ད་ེདག་གལ་ཆེན་པ་ོམཐངོ་གི་འདགུ དརེ་བརནེ་དསུ་རབས་ཉརེ་གཅིག་པའ་ིནང་པ་ཞིག་བདེ་པར་ད་ེདག་ཆ་ཚང་ཤེས་
   པ་བདེ་དགསོ། འཛམ་བུ་གླངི་རིལ་རིལ་ཡིན་དང་ལེབ་ལེབ་ཡིན། རི་རལ་ཡོད་མེད་གང་ཡིན་ཡང་ཁད་པར་མེད། བདནེ་པ་གཉསི་དང་

 བདནེ་པ་གཉསི་ལ་བརནེ་པའ་ིབདནེ་པ་བཞི་པ་ོད་ེདག་ན་ིཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་དང་མིག་མཐངོ་ལག་ཟནི་གི་སདྐ་ཆ་ཤོད་ཀི་ཡོད། བདནེ་བཞི་
 བདནེ་གཉསི་ཀི་རམ་གཞག་ཡག་པ་ོཤེས་མཁན་མི་གཅིག་གིས་སབས་གསུམ་ལ་ཚད་མས་ངསེ་པ་རྙདེ་པ་ཞིག་ཡིན་ན། འཛམ་གླངི་གི་བཟ་ོ

 ལ་ྟགང་འད་ཡིན་མིན་ལ་ཁད་པར་གང་ཡང་མེད། ང་ཚོར་ད་ལ་ྟཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་འབུང་བ་ལ་ྔལས་འཛམ་བུ་གླངི་འད་ིཆགས་ཚུལ་དང༌། 
 ཕིའ་ིའབུང་བ་ལ་ྔདང་ནང་གི་འབུང་བ་ལ་ྔགསུངས་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཆ་ཚང་ཤེས་པ་ཡིན་ན། སེམས་ནང་ལ་དམ་བཅའ་བརན་པ་ོདང་ཡིད་

    ཆེས་བརན་པ་ོཡོང་བ་ལས་ཐ་ེཚོམ་ས་ེགཞི་མེད། དརེ་བརནེ། རམ་དག་རིགས་པས་བླ་ོགསོ་མིག་སངོས་ལ།། ཞསེ་པ་ད་ེཡིན། ཕས་ཀི་རལོ་
   བ་གང་འད་ཞིག་ཐུག་པ་ཡིན་ནའང༌། ཕས་ཀི་རལོ་བས་བསདོ་པར་མི་ནསུ་པའ།ི། བསན་པའ་ིགནད་ལ་ངསེ་པ་བརན་པ་ོཚོལ།། ཞསེ་པ་ད་ེ
 གཙོ་བ་ོཁདེ་རང་ཚོའ་ིལས་འགན་ཡིན།

 ད་ེནས་མང་གཙོའ་ིསྐརོ་ང་རང་སྒརེ་ལ་ ཆ་བཞག་ན་ཐགོ་མར་བདོ་ལ་ཡོད་སབྐས་ད་ེདསུ་ཀི་འག་ོསངས་ཤིག་ཡོད་པ་ད་ེན་ིརལ་པའོ་ིདབང་
   འཛིན་ལ་ྟབུ་དང༌། དའེ་ིའགོ་གཞུང་ཞབས་ཚོས་དབང་ཆ་བཟུང་བ། དང་པ་ོད་ེཙམ་མེད་པ་ངསོ་རང་ཆུང་ཆུང་སབྐས་མང་པ་ོག་ོམངོ༌། ད་ེ

  དསུ་ངསོ་ལ་སདྐ་ཆ་ཤོད་མཁན་དང་ཚགས་པར་ལ་ྟབུ་ན་ིགད་པ་ཚོ་རེད། གད་པ་ཚོས་སྐ་ུདག་ཆེ་ག་ེམོ་ཞིག་གིས་རུ་དངསོ་བཟས་པ་རེད། སྐ་ུ
 དག་ཆེ་ག་ེམོ་ཞིག་གིས་དང་པ་ོམ་བས་པ་རེད་ཟརེ་བ་ངས་རག་པར་ཐསོ་ཀི་ཡོད། ད་ེབཞིན་འཛམ་གླངི་ཕིའ་ིམང་གཙོའ་ིའག་ོསངས་ཕན་བུ་

ཐསོ་སབྐས་མང་གཙོ་ཟརེ་བ་ད་ེདངསོ་གནས་ཡང་དག་པ་རེད་བསམས་ནས་ད་ེསའྔ་ིང་ཚོའ་ིཁལ་འུ་ལག་གི་འག་ོསངས་ད་ེཚོར་བསུར་
   བཅསོ་གཏངོ་ཆེད་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༢ ལོར་ལེགས་བཅསོ་སི་ཚོགས་ཤིག་བཙུགས་པ་ཡིན། འནོ་ཀང་ར་མི་གུང་ཁན་གི་ངསོ་ནས་དམངས་

 གཙོའ་ིབཅསོ་བསུར་ཟརེ་བ་ཁངོ་ཚོས་བདེ་དགསོ་ཀི་ཡོད། དརེ་བརནེ་ང་ཚོ་བདོ་པས་བདོ་པ་རང་ལ་རན་པའ་ིབཅསོ་བསུར་ཞིག་ལག་ལེན་
  ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཁངོ་ཚོའ་ིབཅསོ་བསུར་ལ་འགལ་རནེ་ཡོང་རུ་རེད་བསམས་ནས་འགགོ་རནེ་བཟསོ་བུང༌། ལེགས་བཅསོ་སི་ཚོགས་ཀི་འག་ོ
    ཁདི་ང་ཕདོ་རེད། ང་ཕདོ་བསམ་བླ་ོགུ་ཡངས་པ་ོདང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད། ད་ེརསེ་ཐ་མ་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་ཏ་ེ

 རིང་པརོ་མ་ཐགོ་པར་སི་འཐུས་བསྐ་ོརུ་དང༌། གཞུང་གི་ད་ེསའྔ་ིབཀའ་ཤག་གི་ལམ་ལུགས་ཡིག་ཚང་སོགས་ཡོད་པ་ད་ེདག་མ་དགསོ་པར་
  ཆོས་དནོ་དང་ཤེས་རིག ནང་སདི་སོགས་ལནྷ་ཁང་ལ་ལས་བགསོ་བརབ་ས་ེམ་སུ་རིར་ཡོད་སབྐས་ནས་འག་ོབཙུགས་པ་ཡིན། ད་ེནས་སི་

  འཐུས་འཛུགས་རུ་བཟསོ་པ་བཅས། ད་ེདསུ་ནས་ང་ཚོས་མང་གཙོའ་ིལམ་སལོ་འག་ོབཙུགས་པ་ཡིན། ད་ེརསེ་ང་ཚོས་བདོ་ཀི་མ་འངོས་པའ་ི
 ར་ཁམིས་བཟསོ་པ་དང༌། ར་ཁམིས་ཀི་སྙངི་བསྡསུ་ནང་ྋརལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིདབང་ཆ་སི་འཐུས་གསུམ་ཆའ་ིགཉསི་ཀི་མང་མོས་ཐགོ་ནས་

  བསུར་བཅསོ་གཏངོ་རུ་ཟརེ་བ་ཞིག་བཀདོ་ཡོད། ད་ེལ་སབྐས་དརེ་བསམ་འཆར་འགའ་ཤས་བུང་ཡོད། ད་ེནས་བཟུང་རིམ་པས་མང་གཙོའ་ི
   སྐརོ་ལག་ལེན་དང་གཏམ་བཤད་བདེ་ཀིན་བདེ་ཀིན་ད་ུབསུར་བཅསོ་བཏང་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོ་ནས་བཟུང་བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཔ་མི་མང་

 མང་མོས་ཀིས་འསོ་འདམེས་བས་པ་འད་ིང་ཚོའ་ིརལ་ཁ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན། དསུ་ད་ེནས་བཟུང་ངསོ་ཀི་གནས་སངས་ན་ིཕདེ་རས་ཡོལ་ཡིན་



   ཞསེ་བརདོ་ཡོད། ད་ེན་ིངས་བདོ་ཀི་བསན་སདི་ཀི་དནོ་བླསོ་བཏང་བ་མིན་ལ། ང་སེམས་ཤུགས་ཆག་པའང་མིན། ང་ཚོ་ཁ་ཞ་ེགཉསི་མེད་
  ཀིས་མང་གཙོའ་ིཐགོ་འག་ོདགསོ་ཤིང༌། ང་ཚོའ་ིའཛིན་སངོ་གི་ལས་ཀ་ངསོ་ཀིས་བདེ་མི་དགསོ་པར། མི་གསར་པ་ཐནོ་ཡོང་མཁན་ཚོས་

 ངསོ་ལས་ལགྷ་པ་བདེ་ཐུབ་པས་ཁངོ་ཚོས་བས། ཡང་སིར་བཏང་བདོ་པ་ཚོས་བདེ་མ་ཐུབ་པའ་ིལས་ཀའ་ིརིགས་ང་ལ་༸རལ་བ་རིན་པ་ོ 
 ཆེའ་ིམིང་ཞིག་ཡོད་པ་དང༌། ང་ོཤེས་པ་མང་པ་ོཡོད་པའ་ིདབང་གིས་ང་ཚོའ་ིསི་ཚོགས་ནང་གི་འཇནོ་པ་ོརདོ་པ་ོཇི་ཙམ་ཡོད་ཀང་ད་ེདག་གིས་

 བདེ་མ་ཐུབ་པའ་ིལས་ཀ་མང་པ་ོཞིག་ངས་བས་ན་ཡག་པ་ོཡོད། འདས་པའ་ིལོ་སུམ་ཅུའ་ིགངོ་ངསོ་ཀིས་༸རལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མེད་པ་ནང་
  བཞིན་འགན་ལེན་དགསོ་ཞསེ་བཤད་ཡོད། ང་ཚོའ་ིལས་ཁུངས་ཁག་དང་འག་ོཁདི་ཚོས་འགན་ཆ་ཚང་འཁརེ་ནས་བས་པ་ཡིན་ན། ང་ལ་

 དསུ་ཚོད་ཕན་བུ་ལགྷ་པ་ད་ེདག་ངས་བདོ་སི་པའ་ིདནོ་དག་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་སྡདོ་པ་ལས་བསམ་བླ་ོམ་བཏང་བར་སྡདོ་ཀི་མ་རེད། ཆོས་
 ཕགོས་ནས་བས་ན་ལས་དང་སྨནོ་ལམ་གི་འབལེ་བ་ཡོད་པས་ང་རང་མ་འཆི་བར་བདོ་སི་པའ་ིལས་དནོ་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གི་རེད། ཡིན་

   ནའང་ང་ཚོར་སིག་འཛུགས་ཤིག་ཡོད་པ་དསེ་ལས་བགསོ་བརབ་པ་ལརྟ་འགན་གཙང་མ་འཁརེ་དགསོ། ང་རང་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༣ ལོར་ཡུ་
 རོབ་ཏུ་ཐགོ་མར་བསདོ་སབྐས་ནས་ (  ) Global Responsibility འཛམ་གླངི་སིའ་ིའགན་འཁུར་ཞསེ་པའ་ིབསམ་བླ་ོའཁརོ་
  བ་ལརྟ་ད་ེསྐརོ་སདྐ་ཆ་ཤོད་ཀི་ཡོད། ད་ེདག་ན་ིཐགེ་ཆེན་གི་ཆོས་ནས་གསུངས་པ་ལརྟ་ཡིན། ང་ཚོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅསེ་བརདོ་ཀི་

 ཡོད། སྔནོ་ལ་འཛམ་གླངི་གཞན་དང་འབལེ་བ་མེད་ནའང་འཛམ་གླངི་ཧལི་པ་ོའདའི་ིསངེ་ཡོད་པའ་ིསགོ་ཆགས་ཐམས་ཅད་ལ་བརབ་གསིག་
དང་སྡགུ་བསལྔ་ཉུང་ཙམ་ལས་མི་ཡོང་བ་ང་ཚོ་མིས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་ཐུབ་ན་ཏན་ཏན་སགོ་ཆགས་མང་པརོ་བརབ་གསིག་ཉུང་ད་ུའག་ོརུ་

   ཡིན། སགོ་ཆགས་གཞན་ལ་སགོ་ཆགས་ཀི་འད་ུཤེས་མ་བཞག་པར་བརབ་གསིག་ཆེན་པ་ོགཏངོ་གི་འདགུ དཔརེ་ན། འདའི་ིགཡས་གཡོན་
 ལ་བ་གསོ་ཁང་གང་འད་མི་འདགུ་གམ། ང་ཚོ་བདོ་པའ་ིགཞིས་ཆགས་ནང་བ་གསོ་ཁང་འཛུགས་རུ་མེད་ཅསེ་བརདོ་དགསོ་དནོ་ན་ིབ་ད་ེད་ེ

  དག་ལའང་སགོ་ཡོད་པ་ང་ཚོ་དང་གཅིག་པ་ཡིན། བད་ེབ་འདདོ་པ་དང་སྡགུ་བསལྔ་མི་འདདོ་པ། རང་གི་སགོ་ལ་གཅསེ་པ་གཅིག་པ་ཡིན། 
 ང་ཚོས་ད་ེདག་ལ་ལག་རདེ་རསེ་ཏ་ེད་ེལརྟ་བཞག་དསུ་སེམས་ཧང་ཅང་ས་ོཔ་ོབུང༌། ད་ེདསུ་སྦལེ་ཀབོ་ཏུ་ངས་ཁདེ་ཚོར་དཔལ་འབརོ་ཐད་

 གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་ན་ང་ལ་བརདོ་རུ་གང་ཡང་མེད། ད་ེམིན་དཔལ་འབརོ་ཐད་གལ་ཆེན་པ་ོད་ེཙམ་མེད་ན་བ་གསོ་ཁང་གཉརེ་རུ་མེད་
  ཅསེ་བརདོ་པ་ཡིན། ཁིམ་མཚེས་ཚོ་ལ་ལྟསོ་དང་བ་གསོ་ཁང་དང་ཉ་གསོ་ཁང་བཤས་ར་བཅས་ད་ེཚོ་གང་འད་འདགུ མིའ་ིབསམ་བླའོ་ིནང་

  སེམས་ལནྡ་གཞན་ཚོ་ལ་སགོ་ཡོད་པ་རེད་སམྙ་པའ་ིབར་ེབ་མེད་པར་ཟས་ཀི་འད་ུཤེས་བཞག་པ། དཔརེ་ན། ར་ནག་ལ་གཅིག་ལྟསོ་དང་
  གསལ་པ་ོཡོད། མིའ་ིསེམས་ནང་བར་ེསེམས་ཤིག་སླབེས་ན་སགོ་ཆགས་མང་པརོ་བརབ་གསིག་ཏན་ཏན་ཉུང་ད་ུའག་ོརུ་ཡིན། ང་ཚོ་བདོ་

  པར་ཆ་བཞག་ན་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་ལ་ད་ེས་ྔརི་ར་རླུང་ར་བསམྡས་ནས། ཉ་འཛིན་ཆོག་གི་མེད། འནོ་ཀང་ཡར་འབགོ་པ་ཚོ་ལ་ཉ་འཛིན་
 རུའ་ིཆོག་མཆན་ཡོད་སྐརོ་བརདོ་ཀི་འདགུ ད་ེན་ིཡར་འབགོ་པ་ཚོ་ཉ་ལ་བརནེ་ནས་འཚོ་བ་སལེ་གི་ཡོད་པས་ཉ་བཟུང་མ་ཆོག་ན་ཁ་ོཚོར་

  འཚོ་རནེ་མེད་པས་དམིགས་བསལ་བཏང་ཡོད། ཡང་དཔརེ་ན། མཚོ་འགའ་ཤས་ལ་དབར་ཀ་ངང་པ་མང་པ་ོཡོང་ས་ེསྒ་ོང་གཏངོ་གི་ཡོད་པ་
 དའེ་ིརིང་ལ་སྒ་ོང་སུང་མཁན་རངོ་གིས་མི་ཞིག་ཆེད་འཛུགས་ཀིས་མི་དརེ་ཕགོས་སདོ་ཀི་ཡོད། ང་ཚོ་བདོ་པའ་ིརི་ར་རླུང་ར་བསམྡས་པའ་ི

  སལོ་ད་ེཚོ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད་འདགུ བདོ་པས་ཤ་ཟ་གི་ཡོད་ཀང༌། སི་ཡོངས་ཀི་ཆ་ནས་གང་ཐུབ་སགོ་གཅདོ་སྤངོ་དགསོ་པ་ད་ེན་ིང་ཚོས་
   འཕདོ་བསནེ་དང༌། ཁརོ་ཡུག་གི་སྐརོ་ནས་བཤད་པ་མིན་པར། བར་ེབ་ཞསེ་པ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པའ་ིསྒ་ོནས་ཤོད་ཀི་ཡོད། འཛམ་གླངི་འདའི་ི



 སངེ་བར་ེབས་ཕངོས་ནས་རྙགོ་ད་མང་པ་ོཡོང་གི་ཡོད། ད་ེའད་ཡིན་དསུ་བར་ེབ་ཡར་རས་གཏངོ་དགསོ་པའ་ིསྐརོ་ངསོ་ཀིས་གང་སར་ཤོད་
   ཀི་ཡོད། མི་མང་པསོ་དགའ་མོས་བདེ་ཀི་འདགུ་ལ། ད་ེརིང་ཁ་སང་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཀང་རབ་སརོ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབདེ་ཀི་འདགུ མིའ་ིཡ་

 རབས་བཟང་སདོ་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་ཐབས་བདེ་ཀི་ཡོད།

  ད་ེནས་རིམ་པ་གཉསི་པ་ཆོས་ལུགས་ཁག་མཐུན་སིལ་ཡོང་ཐབས་བདེ་ཀི་ཡོད། ངསོ་རང་ནང་པ་ཡིན། དནོ་བཞིན་གཟགིས་ནས་ལེགས་
    གསུངས་པ། །ཁདོ་ཀི་རསེ་སུ་སླབོ་པ་ལ། །རུད་པ་ཐམས་ཅད་རིང་ད་ུགུར། །ཉསེ་ཀུན་ར་བ་ལྡགོ་ཕིར་རོ། །ཁདོ་ཀི་བསན་ལས་ཕིར་ཕགོས་

    པས། །ཡུན་རིང་ངལ་བ་བསནེ་བས་ཀང༌། །ཕི་ཕིར་སནོ་རམས་བསོ་པ་བཞིན། །བདག་ཏུ་ལ་ྟབ་བརན་ཕིར་རོ། །ཞསེ་གསུངས་པ་རུ་མཚན་
   ལནྡ་པ་ཡིན་པས་ད་ེལ་ཡིད་ཆེས་བདེ་ཀི་ཡོད། ད་ེམིན་འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངེ་གི་ཆོས་བརུད་ཚང་མས་མི་ལ་ཕན་གི་ཡོད། དཔརེ་ན། བཅམོ་

  ལནྡ་འདས་ཀིས་བ་ེབག་ས་བ་ཁག་གཅིག་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་གསུངས་མེད། ཆོས་བདནེ་གུབ་གསུངས་ཡོད། ཆོས་རང་གི་མཚན་ཉདི་
  ཀིས་གུབ་པ་གསུངས་པ་ད་ེའགགི་པ་ཡིན་ལ། ཡང་གང་ཟག་བདག་མེད་གསུངས་ནས་བླ་ོའདལུ་བ་ད་ེཡང་འགགི་པ་ཡིན། ད་ེལས་ལགྷ་པའ་ི

    བསམ་བླ་ོགཏངོ་ཐུབ་ཀི་མེད། ད་ེའད་ཡིན་དསུ་འཛམ་གླངི་འདའི་ིཐགོ་གི་ཡེ་ཤུ་དང༌། ཁ་ཆེ། ཇིའུ། ཧནི་ད་ུསོགས་ཀི་ཆོས་པ་གང་འད་ཞིག་
 ཡིན་ནའང་སོ་སོའ་ིཆོས་ལུགས་ནས་གསུངས་པ་ད་ེལ་བསམ་པ་རམ་དག་གིས་ཉམས་ལེན་བདེ་མཁན་ད་ེཚོ་མི་འད་བ་ཞིག་འདགུ དངསོ་

  གནས་མི་ལ་བར་ེབ་བདེ་རུ་དང༌། མི་ལ་ཞབས་འདགེས་བསུབ་རུ། སབྐས་རེ་ང་ཚོ་ལས་ལགྷ་པའ་ིའདདོ་ཆུང་ཆོག་ཤེས་བས་ནས་སྡདོ་ཀི་
   འདགུ ང་ཚོའ་ིདགནོ་པ་ག་ྭཚང་ནང་དག་ེཕུག་གང་འཚམས་སླབེས་པ་དང༌། མཁན་པའོ་ིམིང་ཞིག་ཐགོས་དསུ་བ་ླབང་བཙུགས། ཁང་པ་

  ཡག་པ་ོཞིག་བརབ། དའེ་ིནང་འཛིན་ཆས་ཡག་ཐག་ཆོད་བསིགས་ནས་སྡདོ་ཀི་ཡོད། ཡེ་ཤུའ་ིག་ྭཔ་ཚོ་ཧ་ཅང་ས་ོཔ་ོབས་ནས་སྡདོ་པ་དང༌། 
  སི་ཚོགས་ཀི་ཞབས་འདགེས་བསུབ་རུ་ང་ཚོ་ལས་ལགྷ་པ་མེད་ནའང་ཞན་པ་མེད། དསེ་མི་ལ་ཕན་གི་ཡོད། ལ་ྟབའ་ིཆ་ནས་ཆད་ལ་ྟདང་རག་

  ལ་ྟཡིན་པ་ད་ེན་ིགནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཡིན། སདོ་པའ་ིཆ་ནས་གཞན་ཕན་གི་བ་བ་ད་ེཧ་ལས་དགསོ་པ་སུབ་ཀི་ཡོད། རུ་མཚན་ད་ེདག་ལ་བརནེ་
 ནས་བརི་བཀུར་བདེ་འསོ་པ་ད་ེན་ིངསོ་ཀིས་བསམ་པ་རམ་དག་གིས་བརདོ་པ་ལས་རུན་དང་སལེ་ལད་བཤད་པ་མིན། ད་ེལ་བརནེ་ནས་ཆོས་

 པ་མང་པ་ོདང་གགོས་པ་ོཆགས་ཏ་ེཁངོ་ཚོས་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབདེ་ཀི་འདགུ ཡེ་ཤུའ་ིཆོས་པ་མང་པསོ་ངསོ་ཡེ་ཤུའ་ིཆོས་པ་རེད་ཅསེ་བརདོ་
  པ་དང༌། ཁ་ཆེའ་ིཆོས་པ་མང་པསོ་ཀང་ཁ་ཆེའ་ིཆོས་པ་རེད་ཅསེ་བརདོ་ཀི་འདགུ མ་གཞི་ངསོ་ནས་ཁ་ཆེའ་ིལ་ྷཁང་ད་ུའག་ོསབྐས་ཁ་ཆེའ་ིཞ་ྭ

   མོ་དཀར་པ་ོགནོ་པ་དང༌། ཇིའུ་གི་ལ་ྷཁང་ད་ུའག་ོསབྐས་ཁངོ་ཚོའ་ིཞ་ྭམོ་དམར་པ་ོགནོ་གི་ཡོད། ང་ལ་ཁད་པར་མེད། བསམ་པ་རམ་དག་
  ཡིན། ཆོས་བརུད་ཁག་མཐུན་སིལ་ཡོང་ཐབས་སུ་ངས་ད་ེལརྟ་བདེ་ཀི་ཡོད། ལས་ཀ་ད་ེགཉསི་དགའ་ལནྡ་ཁ་ིཔ་དང་བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཔ་གཉསི་

   ཀིས་གནང་མི་ཐུབ། ངས་བདེ་ཐུབ་ཀི་ཡོད། ངས་བདེ་ཐུབ་པ་རམས་ང་རང་གི་དམིགས་བསལ་གི་འགན་ཡིན། ཡང་བཙན་བལོ་གཞུང་གི་
 སིག་འཛུགས་ཤིག་ཡོད་པ་འད་ིདང༌། བཙན་བལོ་སི་ཚོགས་ཡར་རས་གཏངོ་རུའ་ིལས་ཀ་ད་ེརིགས་ཁདེ་རང་ཚོས་ང་ལས་ལགྷ་པ་བདེ་ཐུབ། 

 དརེ་བརནེ་འདས་པའ་ིལོ་སུམ་ཅུའ་ིགངོ་ཁདེ་ཚོས་ང་མེད་པ་ལརྟ་གི་ལས་ཀ་བདེ་དགསོ་ཞསེ་ངས་བརདོ་ཡོད། ང་ཕདེ་རས་ཡོལ་ཡིན་ཞསེ་
  བརདོ་པའ་ིདགསོ་དནོ་འད་ིཡིན། ཁདེ་ཚོས་ང་ལ་ད་ེལརྟ་ཡོང་མིན་ཞསེ་བཤད་པར་དགསོ་པ་ཅང་མེད། ང་རང་འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངེ་མི་

  དངུ་ཕུར་བདནུ་ཅུ་མ་ཟནི་ཙམ་ཡོད་པའ་ིནང་གི་མི་གཅིག་ཡིན། ང་ལ་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཡོད། ངས་བསམ་པ་རམ་དག་གིས་ཕདེ་རས་
 ཡོལ་ཡིན་ཞསེ་བརདོ་པ་ལརྟ་བཙན་བལོ་གཞུང་གི་ལས་ཀ་གལ་ཆེ་བ་ཚང་མ་བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཔས་ཐག་གཅདོ་ཀི་ཡོད་པ་ལས། ངས་བཀའ་



  བླནོ་ཁ་ིཔའ་ིརབ་ནས་གསང་ཐག་འཐནེ་པ་ར་བ་ནས་མེད། སབྐས་རེ་ལས་ཀ་རིགས་འགའ་ཤས་ལ་ངསོ་ཀི་བསམ་ཚུལ་ཡོད་ནའང༌། བཀའ་
བླནོ་ཁ་ིཔས་ཕགོས་གཞན་ཞིག་ནས་རུ་མཚན་གཟགིས་ཏ་ེབསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་ཡོང་སབྐས་བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཔ་རང་གིས་ཐག་གཅདོ་ཀི་

  ཡོད། ཡིན་ནའང་མང་ཆེ་བ་ངསོ་ཀི་བསམ་ཚུལ་ཐགོ་འག་ོགི་ཡོད། བ་ླམ་དང་སླབོ་མའ་ིདམ་ཚིག་ཡོད་དསུ་ཨུ་ཚུགས་ཕན་བུ་རག་ས་ཡོད། 
 ཕདེ་རས་ཡོལ་ཟརེ་བ་འད་ིབསམ་པ་རམ་དག་དང་ཁ་ཞ་ེགཉསི་མེད་ཀིས་དགསོ་པ་རུ་མཚན་ཐགོ་ནས་ཤོད་ཀི་ཡོད། སི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་

པད་འབུང་གནས་ཀི་སབྐས་ཕི་རལ་གི་སིད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལརྟ་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེ་ཁག་ལ་ངསོ་ནས་ས་ཡིག་རག་རུ་ད་ེམི་དགསོ་པ་བས་ན་
  ཡག་པ་ོཡོད་སྐརོ་བརདོ་པ་ཡིན། སབྐས་དརེ་ཁམིས་ཞིབ་པ་རམ་རལ་ཚེ་རིང་ཡོད། ཁདེ་རང་ཚོ་མི་གསུམ་དང་ཐུག་ནས་སི་འཐུས་ཚོགས་

  རུ་དང་གལོ་རུ་ད་ེཚོར་ངསོ་ཀིས་ས་ཡིག་རག་གི་ཡོད། ད་ེབཞིན་ཡིག་ཆ་བསུར་བཅསོ་ཕིན་པ་ད་ེཚོར་ངསོ་ཀི་ས་ཡིག་རག་གི་ཡོད། ད་ེ
 བཞིན་དནོ་གཅདོ་གལ་ཆེ་བ་ཁག་ལ་ངསོ་ཀིས་ས་ཡིག་རག་གི་ཡོད་པ་ད་ེདག་མི་དགསོ་པ་བ་རུའ་ིསྐརོ་བརདོ་པ་དང༌། ད་ེཚོའ་ིརིགས་

 ཁམིས་ཞིབ་པ་དང་བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཔ་གཉསི་སུས་བས་ན་དགའ་མིན་ལ་ྟདགསོ་ཚུལ་བརདོ་པ་ཡིན། སབྐས་དརེ་ཁངོ་ཚོ་གསུམ་གིས་ད་ེའད་
 བས་ན་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོ་བླ་ོཕམ་དང་སེམས་ཤུགས་ཆག་པ་འད་བུང་ན་ཡག་པ་ོམེད་སྐརོ་བརདོ་བུང༌། ངས་ད་ེའད་ཡིན་ན་འགགི་གི་

རེད་ཅསེ་བརདོ་པ་བཞིན་ལོ་འགའ་ཤས་ད་ེའད་བས་ནས་ཕིན་པ་རེད།

 ད་ཆ་རིམ་པས་ཕདེ་རས་ཡོལ་འད་ིརས་ཡོལ་ཆ་ཚང་ཞུ་རུའ་ིབསམ་བླ་ོགཏངོ་གི་ཡོད། ངསོ་ནས་རག་པར་ང་ལ་འགན་འཁུར་གསུམ་ཡོད་
  བརདོ་ཀི་ཡོད། འགན་འཁུར་དང་པ་ོདང་གཉསི་པ་ན་ིའཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིལ་ྟསདོ་ཡར་རས་གཏངོ་རུ་དང༌། ད་ེདང་འབལེ་བའ་ིསྙངི་ར་ེཡར་

  རས་གཏངོ་རུ་ད་ེདག་ང་མ་འཆི་བར་བདེ་རུ་ དང༌། ད་ེབཞིན་ཆོས་ལུགས་ཁག་མཐུན་སིལ་ཡོང་ཐབས་བ་རུ་ད་ེཡང་ང་མ་འཆི་བར་ད་ུ
  བདེ་རུ་ཡིན། ང་ཚོ་བདོ་ཀི་འཐབ་རདོ་འད་ིཚད་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། ཉ་ིམ་གཅིག་ང་རས་ཡོལ་ཆ་ཚང་བདེ་རུའ་ིདསུ་ཚོད་ཅིག་སླབེས་

 རུ་ཡིན། གལ་སདི་ང་ཚོ་གཞིས་བསེ་མཉམ་འཛོམས་བུང་ན་ངསོ་ཀི་འགན་གཙང་མ་འཇགོ་རུ་ལས་དམིགས་བསལ་མིང་འཁརེ་ནས་ལས་
    ཀ་བ་རུ་མིན། ད་ེན་ིཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་ངས་གསལ་པ་ོབརདོ་ཡོད། དངསོ་གནས་བཀའ་གདམས་ཀི་བ་ླམ་གངོ་མ་རམས་ཀི་གསུང་སསོ་

 ནང་རི་དགྭས་རས་མ་བཞིན་ད་ུསྡདོ་ཅསེ་གསུངས་པ་བཞིན་ད་ེལརྟ་སྡདོ་འདདོ་ཡོད། ཁདེ་རང་ཚོས་ཕདེ་རས་ཡོལ་ཞསེ་པ་འད་ིའགགི་གི་མི་
  འདགུ་ཅསེ་བརདོ་ཀང༌། ངའ་ིངསོ་ནས་རང་གི་ཐབོ་ཐང་ཤོད་ཀི་ཡོད། འདརི་ངས་ཁདེ་རང་ཚོར་སདྐ་ཆ་ཞིག་འད་ིརུར་ང་ལ་འག་ོམིའ་ིཐབོ་

   ཐང་ཡོད་དམ་མེད། ཅསེ་པ་འད་ིཡིན། དརེ་ག་ོནརོ་ཐབེས་མི་ཉན། ང་སེམས་ཤུགས་ཆག་ནས་བརདོ་པ་མིན་པར་དགསོ་པ་རུ་མཚན་ཞིག་
       ལ་བརནེ་ནས་བརདོ་ཀི་ཡོད། གང་ལརྟ་ང་ད་ལ་ྟལོ་ ༧༦ ལ་སླབེས་ཟནི་པ་དང༌། ད་ནས་ལོ་བཅུ་ཕིན་ན་ལོ་ ༨༦ ལ་བསླབེ་རུ་དང༌། ད་དངུ་

    ལོ་བཅུ་ཕིན་ན་ལོ་ ༩༦ ལ་བསླབེ་རུ་ཡིན། ཁདེ་རང་ཚོས་དགངོས་པ་གནང་རངུ་མ་གནང་རངུ་ང་འག་ོརུ་རེད། ད་ལ་ྟནས་བང་བསིགས་ཏ་ེ
ྋརལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ང་ཚོར་མང་གཙོའ་ིལམ་སལོ་གི་སིག་འཛུགས་ཤིག་ཡོད་པ་འདསི་འགན་ཆ་ཚང་ཁགོས་པ་

  བས་ན་ང་ཡོད་མེད་ལ་ཁད་པར་མེད། ད་ལ་ྟཕ་རོལ་ར་ཕགོས་ནས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་འཆི་གི་རེད། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་རས་འཁགོས་རེད་ཅསེ་ཏཱ་ལའ་ི
 བ་ླམ་ཤི་སྒགུ་བརབ་ས་ེབསདྡ་ཡོད། མི་ཚོས་ཁ་གསངས་ནས་ད་ེལརྟ་ཤོད་ཀི་ཡོད་དསུ་ང་ཚོ་འད་ིཕགོས་ནས་༸རལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་ཡོད་མེད་

 ཁད་པར་མེད་པའ་ིས་ཐག་ཐག་བས་ཏ་ེབསདྡ་ན་ཁ་ོཚོས་ང་ཤི་སྒགུ་བརབ་ས་ེསྡདོ་ཀི་མ་རེད། ད་ེརམས་མང་གཙོའ་ིསྐརོ་ཡིན།



 ད་ེནས་དངེ་སང་བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཔ་བདེ་ཀི་མིན་ཞསེ་དགངོས་པ་ཞུ་མཁན་དང༌། བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཔ་བདེ་ཀི་ཡིན་ཞསེ་ཐནོ་ཡོང་མཁན་ཡོད་པ་
  སོགས་ད་ེསྐརོ་མང་ཚོགས་ནང་སདྐ་ཆ་མང་པ་ོཤོད་ཀི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། ཚང་མས་བསམ་བླ་ོཡག་པ་ོབཏང༌། མི་ལའང་སདྐ་ཆ་

  དསི། བརག་དཔད་ཡག་པ་ོབདེ་དགསོ། གང་ལརྟ་མང་མོས་འསོ་འདམེས་བས་པའ་ིམི་ཞིག་ཐནོ་ཡོང་དགསོ་དསུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ 
   ཡིན། ལགྷ་པར་དསུ་ཚོད་ཀི་ངསོ་ནས་བཤད་ན་ང་རང་ལོ་རས་འག་ོགི་ཡོད། དརེ་བརནེ་ལས་འགན་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད། ཁདེ་རང་ཚོས་

  གཟབ་གཟབ་བས་ནས་བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཔ་འདམེས་རུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན། མི་འད་ིལ་༸རལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་རབ་སརོ་ཡོད་པ་དང༌། མི་
 འད་ིལ་༸རལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་རབ་སརོ་མེད་པ་རེད་ཅསེ་ཁ་ཤས་ཀིས་ཁུག་ཀགོ་ཏུ་སདྐ་ཆ་ད་ེའད་ཤོད་ཀི་ཡོད་འདགུ ང་ན་ིསུ་གཅིག་ལ་

  རབ་སརོ་མེད་ལ། མི་འད་ིའསོ་ཀི་རེད་དང་མི་འད་ིའསོ་ཀི་མ་རེད་ཅསེ་ངས་ཚིག་གཅིག་བཤད་མེད། ད་ེན་ིམི་མང་གི་ཐག་གཅདོ་བདེ་རུ་
 ཞིག་ཡིན་པ་ལས། ངས་འད་ིའསོ་ཀི་རེད་ཅསེ་བརདོ་པ་ཡིན་ན་མི་མང་པ་ོཞིག་གིས་ཡང་༸རལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིཡེ་ཤེས་དབིངས་དཔད་ཟརེ་

  བ་དའེ་ིཐགོ་འག་ོསདི་པ་ད་ེན་ིཡག་པ་ོམི་འདགུ ཁདེ་རང་ཚོ་རང་གིས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ། མི་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་ཡང་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་
 ར་ཆེའ་ིམི་མང་གི་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའ་ིམི་ཞིག་སླབེས་སོང་ན་ད་ེལ་ངས་ཡིད་ཆེས་བདེ་ཆོག་པ་དང༌། འགགི་མ་འགགི་ལ་ག་ོབསྔུར་བདེ་ཆོག 

 ད་ལ་ྟཁདེ་རང་ཚོས་ད་ོསང་ཆེན་པ་ོབདེ་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། ད་ེབཞིན་སི་འཐུས་འསོ་འདམེས་བདེ་རུར་ཡང་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་
  བདེ་དགསོ། ལུང་ཚན་དང་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཕགོས་ཞནེ་ར་བ་ནས་བདེ་རུ་མེད་ཅསེ་ངས་སྔནོ་མ་ནས་ཐངེས་མང་པ་ོབརདོ་ཡོད། བར་སབྐས་

 ཞབས་འདནེ་གི་གནས་ཚུལ་ཕན་བུ་བུང་བ་ད་ེཚོ་ར་ཕགོས་ནས་བདེ་སདོ་གང་འད་བས་མ་སོང་ངམ། དརེ་བརནེ་གཟབ་གཟབ་མ་བས་ན་
 དག་དགའ་ཉནེ་སྡགུ་ཟརེ་བ་ད་ེབདེ་ཀི་ཡོད་པས། ཁདེ་རང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་བདེ་དགསོ།

 དབུ་མའ་ིལམ་གི་སྐརོ་ལ་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་བཤད་རུ་མེད། གང་ལརྟ་ྋརལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིཡེ་ཤེས་དབིངས་དཔད་ཟརེ་བ་ད་ེམི་
 དགསོ་པ་ཞིག་ཡིན། ད་ེས་ྔདལོ་རལ་བཀག་འགགོ་བདེ་སབྐས་ར་རམ་ས་ལའ་ིའད་ིགར་ཆོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འད་ུཞིག་ཚོགས་ཏ་ེམཁན་པ་ོ

 སོགས་ཚོགས་ཞུགས་རམས་ཀིས་ཉནི་ཤས་ག་ོབསྡརུ་གནང་གི་འདགུ ང་རང་ཡིག་ཚང་ནས་ཡར་ལོག་སབྐས་ཁངོ་ཚོ་ག་ོབསྡརུ་གནང་ནས་
 བཞུགས་འདགུ་པས་ངས་དརེ་སོང་ས་ེཞབས་སགེས་གཅིག་གི་ཐགོ་ལ་བསདྡ་ནས་ང་ལ་དམིགས་བསལ་སདྐ་ཆ་ཤོད་རུ་མེད་རངུ༌། ཁདེ་རང་

 ཚོས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཉན་འདདོ་བུང་ཞསེ་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ེདསུ་ཁངོ་ཚོ་ཁག་གཅིག་གིས་དལོ་རལ་སྐརོ་འད་ིལརྟ་བརདོ་ཀི་འདགུ་ 
  ༸རལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིབཀའ་ལ་བརི་གི་མི་འདགུ་ཅསེ་ཧ་ཅང་ནན་པ་ོགསུངས་སོང༌། དརེ་བརནེ་ང་རང་བཀའ་མོལ་ཞུ་འདདོ་བུང༌། ང་ལ་

 སདྐ་ཆ་ཞིག་བཤད་རུ་ཡོད་ཅསེ་བརདོ་ནས་དལོ་རལ་གི་སྐརོ་འད་ི༸རལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིབཀའ་རེད་ཅསེ་བརདོ་རུ་ཞིག་མིན། ངསོ་ཀིས་
དམ་བསགས་བདེ་དགསོ་དནོ་ག་རེ་ཡིན་པ་ད་ེལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་ལས་༸རལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིབཀའ་རེད་ཅསེ་བརདོ་རུ་ཞིག་མིན། 

 ཞསེ་བརདོ་པ་ཡིན། ད་ེལརྟ་དབུ་མའ་ིལམ་ཞསེ་པ་འད་ིཡང་༸རལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིཡེ་ཤེས་དབིངས་དཔད་དང་བཀའ་རེད་ཅསེ་བརདོ་རུ་
 ཞིག་མིན། ང་ཚོས་ད་ལ་ྟབར་དབུ་མའ་ིལམ་ཕགོས་བཟུང་བར་གུབ་འབས་ག་རེ་ཐནོ་འདགུ་དང་དའེ་ིཐགོ་མའ་ིདགསོ་པ་རུ་མཚན་གང་རེད། 

  དགསོ་པ་རུ་མཚན་དང་འབལེ་ཏ་ེཕི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོ་ནས་བཟུང་ཡོངས་གགས་ཀི་དབུ་མའ་ིལམ་འད་ིགཞུང་འབལེ་ཐགོ་ནས་གཏན་འཁལེ་བ་ 
  དང༌། གཏན་འཁལེ་བ་ལརྟ་དསུ་ད་ེནས་ད་ལ་ྟབར་ད་ུང་ཚོས་རང་བཙན་རདོ་ཀི་མེད། ཀུང་ཧ་ྭམི་དམངས་སི་མཐུན་རལ་ཁབ་ཀི་ནང་ལ་

  སྡདོ་ཀི་ཡིན། ང་ཚོས་ད་ེས་ྔགསོ་མཐུན་བཞག་ཡོད་ལ། ང་ཚོར་རང་སངོ་གི་ཐབོ་ཐང་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བུང་ན་ང་ཚོ་ཀུང་ཧ་ྭམི་དམངས་སི་ 



མཐུན་རལ་ཁབ་ཀི་ནང་སྡདོ་འདདོ་ཡོད་ཅསེ་སདྐ་ཆ་བཤད་པ་ད་ེལ་ད་ལ་ྟབར་གུབ་འབས་ག་རེ་བུང་འདགུ་ད་ེཚོར་བསམ་བླ་ོཞིག་གཏངོ་
   དགསོ། དཔརེ་ན། གཞནོ་ནའུ་ིསིག་འཛུགས་ལ་ཆ་བཞག་ན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རང་བཙན་རདོ་ཀི་ཡོད། ཐགོ་མ་ཉདི་ནས་ངས་གཞནོ་ནའུ་ི

  སིག་འཛུགས་ལ་བརདོ་ཡོད། ཁདེ་རང་ཚོས་བདོ་ཀི་ཐབོ་ཐང་རདོ་ཀི་ཡོད། ར་བདོ་ཐ་དད་ཅསེ་བདོ་ཀི་ལོ་རུས་ཐགོ་ནས་ང་ཚོར་ཐབོ་ཐང་
  ཡོད། ཁདེ་རང་ཚོས་ཐབོ་ཐང་ད་ེདན་གསོ་དང་ད་ེརདོ་ཀི་ཡོད་པ་ན་ིའགགི་པ་རེད། ཡིན་ནའང་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་ད་ེཙམ་གི་ཛ་དག་

  མེད་ན་ང་ཚོས་ཐབོ་ཐང་ད་ེདག་རདོ་ནས་བསདྡ་ན་མ་འགགི་པ་མེད། འནོ་ཀང་གནས་སངས་ད་ེའད་མ་རེད། བདོ་ནང་ལ་ལོ་ཇི་སོང་གིས་
    བདོ་ཀི་ཆོས་དང༌། རིག་གཞུང༌། སདྐ་ཡིག ཁརོ་ཡུག་སོགས་ཉམས་ཆག་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་ཇ་ེསྡགུ་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འག་ོགི་ཡོད། ད་ེའདའ་ིཛ་དག་

  གི་གནས་སངས་འགོ་བདོ་སབོ་རུའ་ིཐབས་ཤེས་ཤིག་བདེ་དགསོ་པ་ལས། ཐབོ་ཐང་ཁ་ོན་བཤད་ད་ེབསདྡ་ན་ལ་དག་ཐབས་མེད། ཉ་ེཆར་
   གཞནོ་ན་ུཚོ་ཐུག་ས་ེསདྐ་ཆ་བུང༌། ད་ལ་ྟང་ཚོས་ར་ཆེ་ས་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ས་ེདཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བདེ་དགསོ་པ་ཡིན། དཔརེ་ན། ངས་

 འཛམ་གླངི་ཐགོ་འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིསྐརོ་སདྐ་ཆ་ཤོད་སབྐས། འཚེ་བའ་ིལམ་ལ་བརནེ་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བདེ་མཁན་མང་པ་ོཞིག་
 ཡོང་གི་འདགུ་པ་ད་ེཚོ་ན་ིནརོ་འཁུལ་རེད་ཅསེ་ཤོད་ཀི་ཡོད། འདས་པའ་ིདསུ་རབས་ཉ་ིཤུ་པ་ན་ིམི་གསོད་ཁག་སརོ་གི་དསུ་རབས་ཤིག་ཡིན་

  པ་དང༌། དསུ་རབས་ཉ་ིཤུ་ར་གཅིག་པ་འད་ིའཚེ་བ་མེད་པའ་ིདསུ་རབས་ཤིག་ཡོང་བ་བདེ་དགསོ། འཚེ་བ་མེད་པའ་ིདསུ་རབས་ནང་དཀའ་
 ངལ་རང་བཞིན་གིས་སེལ་མི་ཐུབ་པར་མུ་མཐུད་གནས་རུ་ཡིན། འཚེ་བ་མེད་པའ་ིདསུ་རབས་ཞསེ་པ་ན་ིདཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ད་ེདག་སེལ་

 ཐབས་འཚེ་བའ་ིལམ་ལ་མ་བརནེ་པར་གསོ་མོལ་དང་གཉསི་མོས་ཀི་ཐགོ་ནས་སེལ་ཐབས་བདེ་དགསོ་རུ་མི་རམས་ལ་ཤོད་ཀི་ཡོད། དཔརེ་
   ན། ངསོ་ཀིས་པ་ེལིསི་ཊན་དང༌། ཨི་སི་རལ་ཕགོས་གཉསི་ཀས་སོ་སོའ་ིལུགས་བཟུང་ས་ེམཁགེས་པ་ོབས་ནས་སྡདོ་པ་དང༌། གཉསི་ཕན་གི་

 བསམ་བླ་ོཞིག་མ་བཏང་ན་དཀའ་ངལ་སེལ་ཁག་པ་ོརེད་ཅསེ་ཤོད་ཀི་ཡོད། ད་ེབཞིན་ང་ཚོ་བདོ་པའ་ིགནས་སངས་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ར་དང་
 བདོ་ཀི་བར་ལ་གཉསི་ཕན་གི་ཐབས་ལམ་ཞིག་འཚོལ་དགསོ་པ་ལས། སོ་སོའ་ིལུགས་བཟུང་ས་ེར་མི་རིགས་ཀིས་བདོ་འད་ིར་ནག་གི་ཆ་ཤས་

 ནས་ནམ་ཡང་གླདོ་ཀི་མིན་ཟརེ་བ་དང༌། བདོ་མི་རིགས་ཀི་ངསོ་ནས་ང་ཚོར་རང་བཙན་གཙང་མ་དགསོ་ཞསེ་བཤད་ནས་བསདྡ་ན་གདངོ་ 
  ཐུག་ཡོང་རུ་ཡིན། དསེ་ན་ང་ཚོས་གསོ་མོལ་བས་ནས་རྙགོ་ག་སེལ་ཐབས་བདེ་པའ་ིརུ་མཚན་ད་ེཡིན། ཆེ་ས་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་ར་ནག་

 རང་དབང་ལནྡ་པ་ཞིག་ཆགས་པ་དང༌། ང་ཚོ་བདོ་ལའང་མིང་དནོ་མཚུངས་པའ་ིརང་སངོ་ཞིག་བུང་ན་དཔལ་འབརོ་ཡར་རས་འག་ོརུར་
  ང་ཚོར་ཁ་ེཕན་ཡོང་སདི། ང་ཚོ་གཅིག་པུར་ཁུངས་འཁལོ་ལ་མ་འཁལོ་བས་ནས་བསདྡ་པ་ལས། སབོས་ཆེན་རལ་ཁབ་གཅིག་གི་ནང་བསདྡ་

 ན་དངསོ་པ་ོཡར་རས་འག་ོརུར་ཏན་ཏན་ཁ་ེཕན་ཡོང་སདི། གལ་ཆེ་ཤོས་ང་ཚོའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་ད་ེདག་འཛིན་སངོ་ཡག་པ་ོཞིག་བདེ་
 ཐུབ་པ་དགསོ། ད་ེན་ིབདོ་མི་རིགས་གཅིག་པུ་མིན་པར་ར་མི་རིགས་ས་ཡ་མང་པརོ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལརྟ་ད་ལ་ྟནས་ཕན་

 ཐགོས་གང་ཙམ་ཡོང་གི་ཡོད། ར་རམ་ས་ལར་ཆ་བཞག་ན་ར་ནག་གཞུང་གིས་བཀག་འགགོ་བདེ་ཀི་ཡོད་ཀང་ཕལ་ཆེར་བདནུ་ཕག་རེ་རེའ་ི
  ནང་ར་ནག་སམྐ་ས་ཆེན་པ་ོནས་མི་ཡོང་གི་ཡོད། མི་མང་པ་ོཞིག་གིས་མིག་ཆུ་བཏང་ནས་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསང་བདེ་ཀི་འདགུ ད་ེཚོས་དངེ་

 སང་ར་ནག་སམྐ་ས་ཆེན་པརོ་ནང་པ་ས་ཡ་ཉསི་བར་ལགྷ་ཙམ་ཡོད་ཅསེ་བརདོ་ཀི་འདགུ དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་ར་ཆེ་ས་ནས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
 དགསོ། ཁ་སྔནོ་གཞནོ་ན་ུཚོ་ཐུག་སབྐས་དབུ་མའ་ིལམ་གི་ཟབ་སངོ་ལ་ཞུགས་མཁན་ཚོར་ཡང་མཇལ་ཁ་དགསོ་བརདོ་ཀི་འདགུ་པ་ང་ལ་དསུ་

 ཚོད་མེད་སབས་ཁངོ་ཚོ་མཉམ་ད་ུཤོག་ཅསེ་བརདོ་པ་ཡིན། ངསོ་ཀིས་ཁངོ་ཚོར་རདེ་མོ་དང་སགས་ཁདེ་རང་ཚོ་དབུ་མའ་ིལམ་ལ་རབ་སརོ་ 



   བདེ་མཁན་དང༌། གཞནོ་ན་ུཚོ་རང་བཙན་རདོ་མཁན་རེད། ཁདེ་རང་ཚོ་འཛིང་རེས་ཤིག་གཏངོ་དང་ཞསེ་བརདོ་པ་ཡིན། ད་ེརསེ་འགལེ་
 བཤད་བརབ་ས་ེདངེ་སབྐས་སི་ཚོགས་ནང་ལ་མི་ཕན་ཚུན་བར་ཁ་ོརང་བཙན་རདོ་མཁན་རེད། ཁ་ོདབུ་མའ་ིལམ་ལ་རབ་སརོ་བདེ་མཁན་

 རེད་ཅསེ་བརདོ་ནས་འགལ་ཟའ་ིརམ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ད་ེནརོ་བ་རེད། ང་ཚོ་དབུ་མའ་ིལམ་ཤོད་མཁན་ཚོས་བདོ་སི་པའ་ིདནོ་དག་
  ཤོད་ཀི་ཡོད། གང་ལརྟ་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་ཉུང་ད་ུགཏངོ་རུའ་ིཐབས་ཤེས་བདེ་ཀི་ཡོད། གཞནོ་ན་ུཚོས་རང་བཙན་ཞསེ་བརདོ་པ་ད་ེང་ཚོའ་ི

  ཐབོ་ཐང་ཤོད་ཀི་ཡོད། ངསོ་ཀིས་གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་གི་གསུང་བཤད་ཡོངས་བསགས་ནང་ཐངེས་མང་བཤད་ཡོད། རལ་རབས་ལོ་
  རུས་བཤད་དགསོ་བུང་ན་ར་ནག་གུང་ཁན་གཞུང་གི་བཤད་སངས་གཅིག་དང༌། ག་ོམིང་ཏང་གི་ཤོད་སངས་གཅིག ར་མི་སྒརེ་པ་ད་ེའདའ་ི

   ཤོད་སངས་གཅིག བདོ་པའ་ིཤོད་སངས་གཅིག ནབུ་ཕགོས་པའ་ིཁམིས་དང་ལོ་རུས་ཀི་མཁས་པ་ཚོའ་ིཤོད་སངས་གཅིག་བཅས་ཡོད། དསེ་
 ན་ར་ནག་གཞུང་གིས་བཤད་པ་ད་ེགཅིག་པུར་ཆ་འཛིན་བདེ་ཐབས་མེད་ཅསེ་ཡོངས་གགས་ཀིས་བཤད་ཡོད། ད་ེལརྟ་བཤད་དགསོ་པའ་ིརུ་

  མཚན་གང་ཡིན་ཞ་ེན། ད་ེསའྔ་ིབདོ་ཀི་ལོ་རུས་ད་ེར་ཕགོས་ནས་བདོ་ར་ཁངོས་ཡིན་ཞསེ་བཤད་པ་ད་ེལརྟ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཤོད་ཀི་ཡོད། ང་
 ཚོས་ཀང་ཉམས་ཞིབ་བདེ་ཀི་ཡོད། ད་ེསའྔ་ིབདོ་ར་མཆོད་ཡོན་གི་འབལེ་བ་ད་ེཚོའ་ིསྐརོ་གི་ཡིག་ཆ་ཁག་གཅིག་སྔནོ་མ་ནས་བཟསོ་ཡོད་པ་

  དང༌། ད་ལ་ྟཡང་ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ཉམས་ཞིབ་བདེ་ཀི་ཡོད། ད་ེཚོའ་ིགས་འདས་པའ་ིལོ་རུས་གནས་ཚུལ་ནས་ཐ་དད་ཡིན་པའ་ིཐབོ་ཐང་གི་སྐརོ་
   ཤོད་ ཀི་ཡོད། ད་ལ་ྟང་ཚོས་དབུ་མའ་ིལམ་ཤོད་ཀི་ཡོད་པ་ད་ེན་ིཛ་དག་གི་གནས་ཚུལ་ལས་སབོ་ཐབས་ཀི་སདྐ་ཆ་ཤོད་ཀི་ཡོད། ད་ེཡང་ང་

 ཚོ་གཅིག་པུའ་ིའཇནོ་རུ་ཁག་པ་ོཡིན་པར་བརནེ་ང་ཚོར་རབ་སརོ་དགསོ་ཞསེ་བརདོ་ཀི་ཡོད། ང་ཚོས་དབུ་མའ་ིལམ་ཞསེ་བརདོ་པ་འད་ིསྐརོ་
     ཁ་སྔནོ་གཞནོ་ན་ུཚོ་ཐུག་དསུ་ངས་ས་ྔརསེ་ཀི་ལོ་རུས་བཤད་ཡོད། ང་རང་ལོ་ ༧༦ ལ་བསླབེས་པའ་ིམི་ཞིག་ལ་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོ་ནས་བཟུང་

 དསུ་ཡུན་དའེ་ིརིང་གི་ཉམས་མངོ་བུང་ཡོད། ཉམས་མངོ་ད་ེདག་ལ་ཕགོས་བསྡམོས་བདེ་དསུ་འཛམ་གླངི་འདའི་ིཐགོ་དང་བདནེ་ཞསེ་ཚང་
 མས་ཤོད་ཀི་ཡོད་ཀང༌། དནོ་ང་ོམ་ལག་ལེན་བསར་དསུ་སབོས་དང་ནསུ་པ་ཆེ་ཆུང་ཐགོ་འག་ོབ་ལས་དང་བདནེ་ལ་བདག་པ་ོརག་མཁན་

  ཁག་པ་ོའདགུ ང་ཚོ་བདོ་པ་ཡང་འཛམ་གླངི་འདའི་ིཐགོ་ཡོད་པར་བརནེ་ད་ེལུགས་ཀི་འག་ོརུ་ལས། དང་བདནེ་གཅིག་པུ་བཤད་ད་ེཡོང་རུ་
   ཁག་པ་ོཡིན། ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་དང་བདནེ་བདེ་ཀི་ཡོད་ཀང༌། ཕ་རོལ་པའོ་ིངསོ་ནས་དང་བདནེ་བདེ་ཀི་མེད། འཛམ་གླངི་གི་ངསོ་ནས་ཀང་

  བདནེ་པ་ལ་ལམ་སེང་རབ་སརོ་བདེ་རུ་ཁག་པ་ོཡོད། ད་ལ་ྟང་ཚོའ་ིདབུ་མའ་ིལམ་ལ་ཨ་རིའ་ིགཞུང་དང༌། ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་
  གཉསི་ཀས་རབ་སརོ་བདེ་ཀི་ཡོད། ད་ེབཞིན་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀིས་རབ་སརོ་བདེ་ཀི་ཡོད་ལ། ར་གར་གཞུང་གིས་རབ་སརོ་ཆ་ཚང་

  བདེ་ཀི་ཡོད། ད་ེདང་ད་ེའད་བའ་ིམང་གཙོའ་ིརལ་ཁབ་ཕལ་མོ་ཆེས་རབ་སརོ་བདེ་ཀི་ཡོད། ཨ་ཧཕ་ིརི་ཀ་དང་ཨ་རབ་ད་ེཚོར་ང་ཚོས་
  དམིགས་བསལ་འབལེ་བ་བདེ་ཐུབ་མེད། གལ་ཆེ་ཤོས་འདས་པའ་ིལོ་ཉ་ིཤུ་སུམ་ཅུའ་ིརིང་དང༌། ལགྷ་པར་འདས་པའ་ིལོ་གཉསི་ཀི་རིང་ར་

རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་གི་ནང་ནས་ང་ཚོས་རང་བཙན་མི་རདོ་པར་གཉསི་ཕན་གི་ལམ་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བདེ་པ་དརེ་ད་ོསང་བུང་ 
  ས་ེར་ཡིག་ཐགོ་རམོ་ཡིག་སངོ་ཕག་གཅིག་ལགྷ་ཙམ་ཐནོ་འདགུ ད་ེཚོ་ཚང་མས་ང་ཚོའ་ིདབུ་མའ་ིལམ་ལ་རབ་སརོ་གཙང་མ་དང༌། ར་ནག་

 གཞུང་གིས་བདོ་ལ་འཛིན་པའ་ིསདི་བུས་ལ་སནོ་བརདོ་བས་ཡོད། ང་ཚོ་རང་བཙན་ཐགོ་ལ་ཕིན་ན་ང་ཚོའ་ིང་ོཤེས་ར་མི་གཉསི་གསུམ་ཞིག་
  ཡོད་པ་ཁངོ་ཚོས་རག་ཏུ་རང་བཙན་ཤོད་ཀི་ཡོད། འནོ་ཀང་ཁངོ་ཚོ་ར་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་གི་ཁངོས་མ་ཚུད་པར་བུད་འག་ོགི་འདགུ ད་ེ

 ལརྟ་ར་རིགས་ངསོ་ཤེས་རང་བཙན་གཙང་མར་རབ་སརོ་བདེ་མཁན་གསུམ་ཡོད་པ་ནས་མི་གཉསི་ད་ལ་ྟཡོད། མི་གཅིག་ད་ེས་ྔགནམ་བད་ེ



 སྒ་ོམོ་ཆེའ་ིགནས་ཚུལ་སབྐས་དཀའ་ལས་རག་མཁན་གཙོ་བ་ོཡིན་ཀང་དངེ་སང་ཁངོ་གི་སྐརོ་ག་ོརུ་མི་འདགུ ད་ེམིན་ངས་ཐུག་མངོ་བའ་ིར་
 རིགས་བར་ཕག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད་པ་ཚང་མ་ཁ་གཅིག་གགས་ཀིས་ང་ཚོའ་ིདབུ་མའ་ིལམ་ལ་རབ་སརོ་བདེ་ཀི་འདགུ ར་རིགས་ནང་ནས་

  རབ་སརོ་དགསོ་རུ་འད་ིགལ་ཆེན་པ་ོཡིན། ད་བར་དབུ་མའ་ིལམ་ལ་ཕིན་པ་དརེ་འབས་བུ་གང་ཞིག་བུང་འདགུ གལ་སིད་ང་ཚོས་དབུ་མའ་ི
 ལམ་ལ་བསུར་བཅསོ་བཏང་ས་ེརང་བཙན་གཙང་མའ་ིཐགོ་ཕིན་ན་སྔནོ་ལ་ར་གར་གཞུང་གིས་རབ་སརོ་ཇི་ཙམ་བདེ་དང༌། ཨ་རིའ་ིགཞུང་

   གིས་རབ་སརོ་ཇི་ཙམ་བདེ། ད་ེབཞིན་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་དང༌། ར་མི་ཤེས་ཡོན་ཅན་གི་ནང་ནས་རབ་སརོ་ཇི་ཙམ་བདེ། ད་ེཚོར་བསམ་བླ་ོ
    གཏངོ་དགསོ། ཤེས་སོང་ངམ། ད་དངུ་དའེ་ིནང་གསེས་ལ་རང་བཙན་ཐགོ་ཕིན་ན། ལོ་རུས་དང་འབལེ་བའ་ིགནས་ཚུལ་ ཤོད་རུ་ཞིག་

  དང༌། རང་ཐག་རང་གཅདོ་ཀི་ཐགོ་ནས་ཤོད་རུ་ཞིག་བཅས་གཉསི་ཡོད། ལོ་རུས་ཐགོ་ཕིན་ན་༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ་ོནས་བཟུང་དགའ་ལནྡ་
    ཕ་ོབང་གི་ཁབ་ཁངོས་ལ་ག་ོརུ་རེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོར་འཛམ་གླངི་མཉམ་སལེ་རལ་ཚོགས་ལ་ཐགོ་མའ་ིསནྙ་ཞུ་འབུལ་སབྐས་ ༡༩༥༠ 

 ལོར་འབ་ིཆུ་བརལ་ནས་བཙན་འཛུལ་བས་བུང་ཞསེ་འཁདོ་ཡོད། འབ་ིཆུའ་ིནབུ་རུད་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་གི་ཁབ་ཁངོས་ས་ཆ་ལ་ཤོད་ཀི་
  ཡོད། ཕལ་ཆེར་ད་ེདག་ང་ཚོ་བདོ་པའ་ིཁ་རུན་ལའང་ར་སྡ་ེདང་བདོ་སྡ་ེཞསེ་ཤོད་ཀི་འདགུ ལོ་རུས་ཐགོ་ནས་བཤད་དགསོ་བུང་ན་ད་ེདག་

  གླངེ་སླངོ་ཡོང་རུ་རེད། ཡང་ན་ཆོས་རལ་མེས་དབནོ་རམས་གསུམ་སབྐས་ཀི་ལོ་རུས་བཤད་རུ་ཡིན། ངསོ་ཀིས་ཉ་ེཆར་ར་གར་གི་ཚགས་
  པར་ཞིག་མཐངོ་བུང༌། དའེ་ིནང་ར་ེཕ་ོབང་གི་པར་དང་ལོ་རུས་བསི་འདགུ་པ་རོབ་ཙམ་ཀླགོ་པ་ཡིན། དའེ་ིནང་ར་ེཕ་ོབང་དསུ་རབས་བདནུ་

  པའ་ིནང་ར་ནག་གངོ་མས་བསུན་པ་རེད་ཅསེ་བསི་འདགུ ར་ེཕ་ོབང་ར་མི་ལག་རལ་པས་བརབ་པའ་ིརམ་པ་ར་བ་ནས་མེད། བདོ་པའ་ིལག་
  རལ་པས་བརབ་ཡོད། གཅིག་བས་ན་བལ་པའོ་ིལག་རལ་པ་ད་ེའད་ཡོད་ཤས་ཆེ། སིར་ལ་ྷལནྡ་གཙུག་ལག་ཁང་བཞངེས་སབྐས་བལ་པའོ་ི

  བཟ་ོརལ་ཡོད་པ་ཤོད་སལོ་ཡོད། ར་ེཕ་ོབང་བདོ་པ་རང་གིས་བཞངེས་ཡོད། བར་སབྐས་ར་གཞུང་གི་ཡིག་ཆའ་ིཁངོས་ནས་བསྡསུ་སོང་མ་
  གཏགོས། འག་ོསདོ་ར་ཕགོས་ཀི་ཤོད་ཚུལ་ལ་དསུ་རབས་བདནུ་པ་ནས་བདོ་ར་ཁངོས་རེད། དའེ་ིརུ་མཚན་ན་ིདསུ་རབས་བདནུ་པའ་ིནང་

 ཆོས་རལ་སངོ་བཙན་སམྒ་པསོ་ར་བཟའ་བཙུན་མོར་བཞསེ་པ་དང་ད་ེམཉམ་ད་ུར་ེཕ་ོབང་ཡང་བཞངེས་པ་རེད་ཅསེ་བཀདོ་འདགུ ཕིས་སུ་
 དསུ་རབས་བདནུ་པ་ཞསེ་མི་ཤོད་པར་དསུ་རབས་བཅུ་གསུམ་པ་ཞསེ་ཤོད་ཀི་འདགུ གང་ལརྟ་ལོ་རུས་ཐགོ་འག་ོདགསོ་བུང་ན་རྙགོ་ག་ཆེན་

  པ་ོཡོད། ད་ེདག་ལ་ཚང་མས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་ཡིན། ད་ལ་ྟང་ཚོའ་ིདབུ་མའ་ིལམ་ཞསེ་པ་འདའི་ིརུ་མཚན་དང་དགསོ་པ་ག་རེ་རེད་
  འདགུ རུ་མཚན་དང་དགསོ་པ་ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ད་ལ་ྟབར་ད་ུརབ་སརོ་ག་ཚོད་ཐབོ་འདགུ ད་ལ་ྟབར་ད་ུང་ཚོའ་ིབདེ་

ཕགོས་འད་ིལ་བརནེ་ནས་འཛམ་གླངི་ཐགོ་གི་ཤེས་ལནྡ་མི་ས་ད་ོསང་བདེ་མཁན་ཚང་མས་ར་ནག་གཞུང་གིས་འགགི་མ་སོང་ཞསེ་མཛུབ་མོ་
  ཕར་བཙུགས་པ་ལས། བདོ་པས་འགགི་མ་སོང་ཞསེ་མཛུབ་མོ་ཚུར་འཛུགས་མཁན་སུ་ཡང་མེད། ང་ཚོས་རང་བཙན་ཞསེ་བརདོ་ན་ཁག་པ་ོ

   ཡིན། ཕན་བུ་ཧམ་པ་ཆེ་འདགུ་བརདོ་མཁན་མང་པ་ོཡོང་རུ་ཐག་ཆོད། དཔརེ་ན། ང་རང་སྒརེ་གི་ངསོ་ནས་ཆ་བཞག་ན་ད་ལ་ྟང་ཚོའ་ིལངས་
 ཕགོས་འད་ིགཉསི་ཕན་གི་ལམ་ཞིག་ཡིན་སབས་ཕི་རལ་གི་མི་དང་ར་མི་སུ་ཐུག་ནའང་སྤབོས་པའ་ིཐགོ་ནས་ཤོད་ཀི་ཡོད། གལ་སདི་ང་ཚོ་

  རང་བཙན་གཙང་མའ་ིཐགོ་ཕིན་ན་ར་མི་ཞིག་ཐུག་དསུ་ད་ེཤོད་ཐུབ་རུ་ཁག་པ་ོཡིན། ལམ་སང་ཁ་རདོ་ཤོར་རུ་དང༌། ཡང་ན་ལོ་རུས་
  དངས་ནས་བཤད་རུ་ཡིན། ད་ེན་ིམཁས་པའ་ིབག་ོགླངེ་ཙམ་ལས་ད་ལ་ྟད་ལའྟ་ིཆབ་སདི་ཀི་དཀའ་ངལ་སེལ་མི་ཐུབ། ད་ེཚོའ་ིགས་ན་ིརྙགོ་ག་

  ཡིན། ད་ལམ་ཁདེ་རང་ཚོས་སི་མོས་ཐགོ་ནས་ད་ལའྟ་ིལངས་ཕགོས་འད་ིཡག་པ་ོའདགུ་ཅསེ་བརདོ་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབུང་འདགུ གཞསེ་



 ནངི་ལོར་ང་ཚོའ་ིཛ་དག་ཚོགས་འད་ུའཚོགས་སབྐས་ངས་བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཔར་བརདོ་རུ་བུང༌། ད་རེས་ཀི་ཚོགས་འད་ུའད་ིར་གཞུང་གི་
ལུགས་སལོ་ལརྟ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ་ཙམ་ལས་ནང་དནོ་སྔནོ་ནས་གཏན་འཁལེ་བ་ད་ེའད་མིན་པར་ང་ཚོས་བསམ་པ་རམ་དག་ཐགོ་ནས་

 ཚོགས་ཏ་ེགལ་སདི་མང་མོས་ཀིས་བསུར་བཅསོ་གཏངོ་དགསོ་ཞསེ་བརདོ་ན་ད་ེལརྟ་འག་ོརུ་ལས་གཞན་བ་རུ་གང་ཡང་མེད། འགན་
 ཁགོས་དང་མ་ཁགོས་ད་ེན་ིགནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཡིན། ངས་མུ་མཐུད་འགན་འཁརེ་དང་མི་འཁརེ་རང་ཉདི་ཀིས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རུ་ཡིན། 

 གལ་ཏ་ེབསུབ་མི་ཐུབ་པའ་ིའགན་ཞིག་འཁརེ་དགསོ་བརདོ་ན་ད་ེན་ིཁག་པ་ོཡིན། བསུབ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད་ན་ངས་འགན་འཁརེ་གི་རེད། 
 བསུབ་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་གི་འགན་འཁརེ་ན་ད་ེན་ིརྙགོ་ག་ཡིན། ཞསེ་སབྐས་དརེ་སདྐ་ཆ་བུང་བ་བཞིན་ད་ེན་ིབདོ་སི་པ་དང་བདོ་མི་རིགས་ཀི་

 དནོ་དག་ཡིན་པས། མི་མང་གིས་ཐག་གཅདོ་རུ་ལས་ང་མི་གཅིག་དང་ང་ཚོ་མི་ཉུང་ཤས་ཀིས་ཐག་གཅདོ་བདེ་རུ་ཞིག་མིན་ཞསེ་ང་ཚོ་སདྐ་
 ཆ་བུང༌། ངས་མང་ཚོགས་ལ་སདྐ་ཆ་ཤོད་དསུ་ཡོངས་གགས་ཐགོ་ནས་ར་ནག་གཞུང་ལ་ཡིད་ཆེས་བརླག་འག་ོགི་འདགུ་ཅསེ་བརདོ་ཡོད། 

 ད་ེན་ིདངསོ་གནས་ཡིན། ད་དངུ་ང་ཚོས་གང་ཕན་ཅི་ཕན་གིས་མང་ཚོགས་ལ་ག་ོབསྡརུ་བས་ཏ་ེཐབས་ཤེས་གཞན་ཞིག་རྙདེ་ན་ད་ེལརྟ་བདེ་
   ཆོག་གི་རེད། རང་བཙན་སུབ་ཀི་ཡིན། རབ་སརོ་འད་ིའད་བས་ཏ་ེའཚོལ་གི་ཡིན་ཞསེ་བརདོ་རུ་ཡོད་ན་འགགི་གི་རེད། ངས་སྔནོ་མ་ནས་

 གཞནོ་ནའུ་ིསིག་འཛུགས་ལ་རང་བཙན་རདོ་པ་ན་ིཐབོ་ཐང་རདོ་པ་ཡིན་པས་རུ་མཚན་ལནྡ་པ་རེད། ཡིན་ནའང་སུབ་ཐབས་དང་བདེ་སངས། 
   རབ་སརོ་འད་ིའད་བས་ཏ་ེའཚོལ་གི་ཡིན། ཐབས་ལམ་འད་ིདང་འད་ིཡོད། བདེ་སངས་འད་ིའད་བས་ནས་སུབ་ཀི་ཡིན། ཞསེ་ག་ོརིམ་དང་

 འག་ོསངས་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་ཞིག་བརདོ་རུ་ཡོད་ན་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གི་རེད། ད་ེའདའ་ིསུབ་ཐབས་ཀི་རིམ་པ་དང་རབ་སརོ་འཚོལ་
 བའ་ིཐབས་བུས་གང་ཡང་མེད་པར་ང་ཚོར་རང་བཙན་དགསོ་ཞསེ་བརདོ་པ་ཡིན་ན་ད་ེན་ིཐལ་ཆ་ཡིན། དརེ་བརནེ་ད་ལའྟ་ིདབུ་མའ་ིལམ་

 ཞསེ་པ་འད་ིརུ་མཚན་ལནྡ་པ་ཡིན། འནོ་ཀང་ྋརལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་ཡེ་ཤེས་དབིངས་དཔད་ཀིས་ཐག་བཅད་པ་རེད་ཅསེ་བརདོ་ན་ད་ེན་ིནརོ་
   འཁུལ་ཡིན། མང་གཙོའ་ིསདྐ་ཆ་ཆགས་ཀི་མེད། ད་ེལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་རུ་མཚན་འདགུ ད་ལ་ྟབར་ད་ུགུབ་འབས་འད་ིདང་འད་ིབུང་

   འདགུ དརེ་བརནེ་རབ་སརོ་ཡོད་ཅསེ་བརདོ་ན་རུ་མཚན་ལནྡ་པ་ཡིན། ཤེས་སོང་ངམ། ད་ེབརདོ་འདདོ་བུང༌།

   ད་ེནས་དག་ེའདནུ་པ་ཚོའ་ིལས་འགན་གང་དང་གང་ཡིན་གངོ་ད་ུཞུས་ཟནི་པ་ཡིན། འཛམ་གླངི་ཐགོ་འདས་པའ་ིལོ་ ༥༡ གངོ་ང་ཚོ་ཐགོ་
 མར་ར་གར་ལ་ཡོང་སབྐས་དང༌། དའེ་ིསྔནོ་ང་ཚོ་བདོ་ལ་ཡོད་སབྐས་བཅས་སུ་བདོ་ཀི་སངས་རས་ཆོས་ལ་བ་ླམའ་ིཆོས་ས་བརདོ་མཁན་

  ཡོད། ཉ་ེཆར་ར་ནག་ནས་ཡོང་བའ་ིར་མི་ཞིག་ཐུག་བུང་དསེ་བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་དང་ར་ནག་གི་ནང་ཆོས་གཉསི་མི་འད་བ་ཡོད། ར་ནག་གི་
   ཆོས་ལ་དཀནོ་མཆོག་གསུམ་དང༌། བདོ་ཀི་ཆོས་ལ་བ་ླམ་ཐ་ེབའ་ིདཀནོ་མཆོག་བཞི་འདགུ ཅསེ་བརདོ་ཀི་འདགུ ད་ེཚོའ་ིགས་ལ་བསམ་བླ་ོ

  ཡག་པ་ོབཏང་ནས་འགལེ་བཤད་རག་དགསོ་པ་འདགུ སྔནོ་མ་འཇར་མན་གི་ཨ་མ་ཞིག་ཡོད། ཁངོ་ནང་པ་ཡིན་ལ་ནང་ཆོས་ལ་ཧ་ཅང་
  དགའ་པ་ོཡོད། ཁངོ་འབུག་ཡུལ་ལ་འག་ོསབྐས་དརཻ་ཡི་དམ་རིག་པ་ོད་ེཚོ་སངྒ་ལ་བཞག སངས་རས་སངོ་སྐ་ུགཤམ་ལ་བཞག་འདགུ་ད་ེན་ི
  བད་ེཔ་ོམི་འདགུ ཁདེ་རང་ཚོས་ཡི་དམ་སངས་རས་ལས་ར་ཆེ་བ་བརིས་པ་ད་ེགང་འད་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞསེ་བརདོ་ཀི་འདགུ བདོ་ཀི་ཆོས་

   ཞསེ་འབག་གནོ་ནས་འཆམ་བརབ་པ། དངུ་ར་གླངི་གཏངོ་བ། ཁ་སང་ཁུ་ནརུ་ད་ེའད་འདགུ་ལ་ད་ེསྔནོ་ལ་དགྭས་ལའང་མཐངོ་བུང༌། ཕལ་
  ཆེར་འབུག་པ་བཀའ་བརུད་ཡིན་པ་འད། ར་གླངི་གཏངོ་མཁན་གིས་ཞ་ྭམོ་ཁད་མཚར་ཞིག་གནོ་འདགུ ངསོ་ཀིས་རདེ་མོ་རསེ་ནས་ཁདེ་རང་

  ཚོ་ར་གླངི་གཏངོ་མཁན་གི་ཞ་ྭམོ་ད་ེཔུ་ པུ་ཁུ་ཤུད་ཀི་མག་ོའད་པ་ོའདགུ ར་གླངི་གཏངོ་རུ་ལས་པུ་ཤུད་ཀི་སདྐ་བརབ་ན་ཡག་པ་ཡོང་བ་འདགུ་



  ཅསེ་རདེ་མོ་དང་སགས་ནས་བརདོ་པ་ཡིན། ང་ཚོ་ད་ེལ་ྟབུ་ལ་མག་ོའཁརོ་བ་དཔརེ་ན། ད་ལ་ྟའདརི་ངསོ་ཀིས་མ་གུས་པ་མིན་ཡང་བརདོ་
  ཆོག་ན་འད་ུཁང་རིག་པ་ོདང་མཆོད་རས་རིག་པ་ོཞིག་ཡོད། ང་ོམ་དགསོ་རུ་ན་ིབསབླ་པ་སླབོ་གཉརེ་ཡིན། བསབླ་མ་སླབོ་གཉརེ་ད་ེཙམ་མེད་
 ན་དགནོ་པ་རིག་པ་ོཞིག་བརབ་ཡོད་ཀང་ད་ེའད་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོ་བདོ་པའ་ིཁ་རུན་ལ་གཟ་ིབརིད་ཁགོ་སངོ་ཟརེ་ཞིག་ཡོད་ད་ེལརྟ་ཆགས་

   རུའ་ིཉནེ་ཁ་ཡོད། ད་ལ་ྟབར་སླབོ་གཉརེ་ཡག་ཐག་ཆོད་རེད། ད་དངུ་ཡང་ཤུགས་རག་དགསོ། སླབོ་གཉརེ་བདེ་སངས་ད་ེཡང་ཡག་པ་ོབས་
  ན་རིག་པ་རང་གི་ཐགོ་ནས་འག་ོདགསོ་པ་ལས། སངས་རས་ཀིས་དཔ་ེཆའ་ིནང་ཡས་གསུང་འདགུ་མས་གསུང་འདགུ་ཟརེ་བ་དང༌། ས་བཅུ་

  ལམ་ལ་ྔབ་ླམ་མ་ཎི་འདནོ་པ་ལ་ྟབུ་བདེ་རུ་མེད། རང་གི་རུད་ཐགོ་ལ་ས་བཅུ་ལམ་ལ་ྔབསདེ་ཐབས་དང༌། རེ་དགོས་ལུ་གུ་བརུད་ཀིས་བཅིངས་
 པའ་ིརུད་མ་དལུ་བ་འད་ིགང་འད་བས་ནས་ས་ལམ་ལ་བཀ་ིཐབས་ཐགོ་སོ་སོས་བསམ་བླ་ོབཏང༌། རདོ་པ་རདོ་སབྐས་ཀང་ད་ེའདའ་ིཐགོ་རདོ་

   རུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན། འདས་པའ་ིལོ་ ༥༡ སོང་བའ་ིདངེ་ཀི་སབྐས་སུ་བདོ་ཀི་སངས་རས་ཀི་ཆོས་ཞསེ་བརདོ་དསུ་ནང་པའ་ིཆོས་ཀི་
   ནང་ནས་སྤུས་དག་ཤོས་དང༌། འགལེ་བཤད་ཆ་ཚང་ཤོས་བཅས་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད། ད་ེན་ིང་ཚོའ་ིབས་རསེ་ཡིན། གཙོ་བ་ོདག་ེ

  འདནུ་པ་ཚོ་དང༌། བ་ླམ་མཁན་པ་ོཁདེ་རང་ཚོ་དངསོ་གནས་མཛད་རསེ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གི་འདགུ ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད་ེས་ྔབདོ་ལ་
 རན་དུག་མཆོག་གཉསི་ཞསེ་པ་ལས་གཞན་ག་ོརུ་མེད། ངསོ་ཀིས་དཔལ་ནཱ་ལེནའ་ིཔཎ་གུབ་བཅུ་བདནུ་ཞསེ་པའ་ིཐ་སདྙ་གཅིག་བཏགས་ཏ་ེ

 བདོ་ཀི་ཆོས་བརུད་འད་ིསིར་ར་གར་འཕགས་པའ་ིཡུལ་གི་ཆོས་བརུད་དང༌། ལགྷ་པར་དཔལ་ནཱ་ལེནའ་ིཆོས་བརུད་ཡིན་ཞསེ་བརདོ་ཀི་ཡོད། 
 ད་ེགསར་བཟ་ོབས་པ་གང་ཡང་མིན་ཀང་མིང་འདགོས་ཕགོས་ཀིས་ད་ེརིང་ཁ་སང་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད། མི་མང་པསོ་ད་ོསང་བདེ་པར་མ་

    ཟད། ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཀང་ད་ོསང་བདེ་ཀི་འདགུ འདས་པའ་ིལོ་ ༥༡ རིང་ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་སངས་རས་བསན་པའ་ིཞབས་འདགེས་གང་
   ཙམ་སུབ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད། ད་ེདང་འབལེ་ནས་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང༌། བདོ་ནང་གི་གཞིས་ལུས་ར་ཆེའ་ིམི་མང༌། ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ལ་

  ཡོད་པའ་ིབདོ་མིའ་ིབདེ་སངས་བཅས་ཀིས་འཛམ་གླངི་འདའི་ིཐགོ་བདོ་པ་ཞསེ་བརདོ་དསུ་མི་དང་པ་ོདང༌། ཡ་རབས། སེམས་བཟང་བཅས་
  ལ་རི་གི་ཡོད། བདོ་མི་སྡགུ་ཆགས་བདེ་མཁན་རེ་ཟུང་ཡོད་ཀང་སི་ཡོངས་ལ་མཐངོ་ཚུལ་ཡག་པ་ོཡོད། འནོ་ཀང་བར་སབྐས་ནས་བདོ་མི་

  མག་ོབད་ེཔ་ོམང་པ་ོསླབེས་སབས་བདོ་པས་རུན་ཤོད་ཀི་འདགུ་ཟརེ་བའ་ིསདྐ་ཆ་ཕན་བུ་མང་ད་ུའག་ོགི་འདགུ དཔརེ་ན། ལྡ་ིལི་ཨ་རིའ་ིགཞུང་
 ཚབ་ཁང་སོགས་ཀིས་ད་ེས་ྔབདོ་པ་ཞིག་ཡོང་ན་དགའ་པ་ོབས་ཏ་ེལམ་སེང་ཐངོ་མཆན་སདོ་ཀི་ཡོད། དརེ་བརནེ་བལ་ཡུལ་གི་མི་བདོ་པ་མིན་

 པ་ད་ེའདས་བདོ་པ་ཡིན་ཟརེ་བཤད་ནས་ཐངོ་མཆན་ཞུ་མཁན་བུང་བ་དང༌། ཕགོས་མཚུངས་ག་ྭཔ་མིན་པའ་ིམི་ད་ེའདས་ཀང་ག་ྭཔ་ཡིན་
 ཟརེ་ནས་ག་ྭཆས་གནོ་ཏ་ེཐངོ་མཆན་ཞུ་མཁན་བུང་ཡོད། ད་ེརིང་ཁ་སང་བདོ་པའ་ིནང་རུན་ཤོད་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུཕིན་པའ་ིརནེ་གིས་ལྡ་ིལི་ 

 ཨ་རིའ་ིགཞུང་ཚབ་ཀིས་གཞན་ཕར་ཞགོ་ང་ཚོའ་ིལྡ་ིལི་དནོ་གཅདོ་ཀི་ངསོ་སརོ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པ་བདེ་ཀི་འདགུ ལོ་འགའ་ཤས་སྔནོ་ལྡ་ིལི་
དནོ་གཅདོ་ཀི་ངསོ་སརོ་ཡོད་པར་ཨ་རིའ་ིགཞུང་ཚབ་ནས་ཐངོ་མཆན་སད་ད་ེཕར་ཕིན་ནས་ཚུར་ལོག་མ་ཡོང་མཁན་ཁག་གཅིག་བུང་ཡོད། 

  དསེ་རནེ་པས་ཕི་རལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་གིས་ལྡ་ིལི་དནོ་གཅདོ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཆུང་ད་ུཕིན་ཡོད། ད་ེཚོ་ན་ིབདོ་པའ་ིཞབས་འདནེ་ཡིན། ད་ེས་ྔ
 ཡིན་ན་བདོ་པ་ཞསེ་བརདོ་དསུ་མི་རུན་མི་ཤོད་མཁན་དང་དང་པ་ོཞིག་ལ་རི་གི་ཡོད། ད་ེརིང་ཁ་སང་དངུལ་ལ་རམས་མཁན་མང་ད་ུསོང་བ་

  དའེ་ིནང༌། ཁ་ཤས་དཀའ་ངལ་འཕད་པའང་ཡོད་ངསེ་ཡིན། གང་ལརྟ་ཡང་རུན་བཤད་ད་ེཁམིས་འགལ་ཐགོ་འག་ོམཁན་མང་པ་ོཡོང་གི་
 ཡོད། བར་སབྐས་ཨ་རིའ་ིསླབོ་ག་ྭཞིག་ལ་ར་གར་ནས་བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་གཅིག་ཡོད་པ་ད་ེཕིར་ལོག་རུའ་ིའགན་ལེན་བས་ཏ་ེཕར་ཕིན་པ་



  དང༌། ད་ེརསེ་ཚུར་ལོག་རུའ་ིདསུ་ཚོད་སླབེས་སབྐས་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ེནས་བསོ་ཕིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་སླབོ་ཕུག་གསར་པ་ཕར་
    འག་ོཐུབ་ཀི་མེད། ད་ེཚོའ་ིགས་ང་ཚོའ་ིའགན་ཡིན། ང་ཚོའ་ིམི་རབས་གསར་པའ་ིནང་མག་ོབད་ེདན་འཕུལ་དང༌། རུན་ཤོད་མཁན། གཡོ་

སུ་འཁབ་མཁན་བཅས་ཀི་མི་གཅིག་ཡིན་ནའང་མ་ཡོང་བ་བདེ་རུ་ང་ཚོ་སི་པའ་ིལས་འགན་ཡིན་པས་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་བདེ་དགསོ། 
  ད་ལ་ྟབདོ་པར་མི་གཞན་གིས་དགའ་པ་ོབདེ་ཀི་ཡོད། ཁ་སང་རང་ང་ལ་ར་མི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཞིག་ཐུག་བུང༌། ར་ནག་སམྐ་ས་ཆེན་མོ་ནས་

  ཡིན་བདོ་ལ་ཐངེས་གཉསི་ཕིན་པ་ཡིན་ཞསེ་བརདོ་བུང༌། བདོ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབདེ་ཀི་འདགུ བདོ་པ་དང་པ་ོའདགུ་བརདོ་པ་དང༌། 
  ཁངོ་ཉ་ེཆར་ལ་ྷསའ་ིཇ་ོཁང་མདནུ་བསདོ་སབྐས། བདོ་པ་ཚོས་ལགྷ་བསམ་རམ་དག་གིས་རང་ཕག་འཚལ་ནས་བསདྡ་འདགུ དའེ་ིའཁསི་ལ་

 ར་མིའ་ིདམག་མི་དམག་ཆས་གནོ་པ་ད་ེཚོས་གཅིག་གཉསི་ཞསེ་དམག་སངོ་བས་ནས་བསདྡ་འདགུ ད་ེན་ིབདོ་པའ་ིམིག་གི་མདནུ་ལ་ཀག་
 ཀག་བདེ་མཁན་ལ་ྟབུ་འདགུ་ཅསེ་དང༌། ཡང་ཁངོ་བར་སྐརོ་ལ་ཕིན་ཡིན་བདོ་པ་ཚོ་ཆོས་ལ་དད་པ་རམ་དག་གིས་བར་སྐརོ་ལ་འག་ོགི་འདགུ 

 ར་མིའ་ིདམག་མི་ཚོ་དམག་སངོ་བས་ནས་རུག་ས་ེགཡོན་སྐརོ་ལ་འག་ོགི་འདགུ ད་ེཚོ་ན་ིཆེད་མངགས་བདོ་པའ་ིསེམས་སག་པ་ཡིན་པས། 
 དངསོ་གནས་མཐུན་སིལ་གཏརོ་བཤིག་གུང་ཁན་ཏང་དང་བཅིངས་བཀལོ་དམག་གིས་གཏངོ་གི་འདགུ་ཅསེ་བརདོ་བུང༌། ཡང་ང་ལ་མི་

   གཞན་ཞིག་ཐུག་བུང༌། ཁངོ་པ་ེཅིང་ནས་ལ་ྷས་བར་མེ་འཁརོ་ནང་ཡོང་བ་ཡིན། མི་མང་ཆེ་བ་ར་མིའ་ིསླབོ་ཕུག་དང༌། ཡུལ་སྐརོ་ས་ོའཆམ་
   པ། ཚོང་པ་བཅས་རེད་འདགུ ད་ེདག་གི་རམ་འགུར་སནོ་སངས་དང༌། ད་ེགར་ཡོད་པའ་ིབདོ་པ་ཁ་ཤས་ད་ེཚོའ་ིརམ་འགུར་སནོ་སངས་

   གཉསི་ལ་ཁད་པར་ཆེན་པ་ོའདགུ བདོ་པ་ཚོའ་ིརམ་འགུར་ན་ིཞི་ཞིང་དལུ་བ་དང༌། དང་པ།ོ དངསོ་གནས་བམས་བར་ེལནྡ་པ་བཅས་འདགུ 
 ར་མི་ད་ེཚོའ་ིརམ་འགུར་གདགུ་རུབ་ཆེ་ཞིང་མི་གཞན་ལ་མཐངོ་ཆུང་བདེ་པ་བཅས་ཧ་ཅང་སྡགུ་ཆགས་འདགུ་ཅསེ་བརདོ་བུང༌། ཁངོ་ན་ིཨ་

 རིའ་ིགསར་འགུར་འགདོ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་གནས་ཚུལ་ད་ེཚོ་ཚགས་པར་ནང་འགདོ་རུའ་ིདཔད་རམོ་ཞིག་བསི་པ་ཡིན། འནོ་ཀང་
 ཚགས་པར་ལས་ཁུངས་ནས་ཁངོ་གི་བསི་པ་ཇི་བཞིན་བཀདོ་མི་འདགུ་ཅསེ་བརདོ་བུང༌། ཚགས་པར་ལས་ཁུངས་ཀིས་གང་ཅིར་བསམ་བླ་ོ

  གཏངོ་དགསོ་དསུ་ར་མིར་ཚིག་རུབ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཕིར་བསྡ་ུབས་ཡོད་འདགུ ཁ་སང་ལྡ་ིལིར་ (  ) Lonely Planet ཞསེ་པའ་ི
  དཔད་རམོ་འབ་ིམཁན་དསེ་ངསོ་དང་ཐུག་སབྐས་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབདེ་ཀི་འདགུ ད་ེདག་ན་ིང་ཚོ་བདོ་པའ་ིརིན་ཐང་ཡིན། བདོ་པས་ཡ་

  རབས་སདོ་བཟང་བདེ་པ་དང༌། རུན་མ་བཤད་པར་བརནེ་བདོ་པར་མཐངོ་ཞིག་སླབེས་ཀི་ཡོད་ལ། བདོ་པའ་ིདག་ེབཤེས་དང་དཔ་ེཆ་བ་ཚོར་
  ཡང་མཐངོ་སླབེས་ཀི་ཡོད། གཞན་བདོ་པ་སི་བིངས་ལ་ཤེས་ཡོན་དང་རུ་དངསོ་པ་ོཡོད་ནས་མཐངོ་སླབེས་པ་མིན། སེམས་བཟང་པ་ོདང་

  སདོ་པ་ཡ་རབས་འདགུ་ཅསེ་མཐངོ་སླབེས་ཀི་ཡོད། ད་ེདག་བརླག་ན་ང་ཚོའ་ིརིན་ཐང་བརླགས་པ་ཡིན། དའེ་ིཐད་ལགྷ་པར་ལུས་ལ་ག་ྭཆས་
 གནོ་མཁན་ཚོས་ད་ེལུགས་ཀི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན། ལུས་ལ་ག་ྭཆས་གནོ་ཏ་ེསདོ་པ་ཁིམ་པ་ལས་སྡགུ་ཙམ་བས་ན་ཧ་

 ཅང་ཐབས་ས་ོཔ་ོཡིན། གཟབ་གཟབ་བས་ན་མ་གཏགོས་བར་སབྐས་ཨ་རིར་འག་ོརུའ་ིལག་འཁརེ་རུན་མ་བཟ་ོམཁན་ནང་ག་ྭཔ་ཁ་ཤས་
  ཡོད་པ་ག་ོཐསོ་བུང༌། ད་ེབཞིན་སག་ལགྤས་དང་གཟགི་ལགྤས་ཚོང་རག་མཁན་ཁངོས་ག་ྭཔ་གཅིག་ཡོད་འདགུ ད་ེན་ིདཔ་ེམི་སདི་པའ་ིཞབས་

 འདནེ་ཡིན། ཁདེ་རང་མཁན་པ་ོཚོས་ད་ེརིགས་ཤེས་ན་རབ་བཤད་བརབ་ནས་མ་བསདྡ་པར་ཞིབ་འཇུག་གིས་གདངོ་དང་གདངོ་ཐུག་ས་ེར་
  འཕདོ་པ་བུང་ན་ཕིར་འབུད་གཏངོ་རུ་ལས་འཇགོ་རུ་མེད། ད་ེཚོར་གཟབ་གཟབ་བདེ་དགསོ། ང་ཚོ་བདོ་པའ་ིམཚན་མཐངོ་བརླག་གཞི་

  ཆགས་ན་ཧ་ཅང་ཐབས་སྡགུ་ཡིན༌། ར་མི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཁ་ཤས་ཀིས་ང་ལ་འད་ིལརྟ་བརདོ་ཀི་འདགུ ར་ནག་ནང་ཆབ་སིད་ཀི་འགུར་བ་



  འག་ོགི་རེད། འནོ་ཀང་ར་ནག་ལ་ལོ་སངོ་ཕག་མང་པའོ་ིགངོ་ནས་ཡོད་པའ་ིཕ་མེས་ཀི་རིག་གཞུང་བཟང་པའོ་ིགམོས་གཤིས་ཏ།ེ ཕ་མ་དང་
ཕུ་གུའ་ིབར་གི་མཛའ་འབལེ་དང་གུས་ཞབས་བདེ་ལུགས་སོགས་མེད་པ་བཟསོ་ཟནི་པ་ད་ེདག་སརླ་གསོ་བ་རུར་དསུ་ཡུན་རིང་པ་ོའགརོ་རུ་

  ཡིན། ཡ་རབས་ཀི་ལ་ྟསདོ་སརླ་གསོ་བ་རུའ་ིཐད་ང་ཚོའ་ིརེ་བ་རག་ས་བདོ་པ་ཚོ་ཡིན། ར་ནག་ནང་ཡ་རབས་བཟང་སདོ་དར་སྤལེ་ཡོང་རུ་
 བདོ་པར་རེ་བ་རག་གི་ཡོད། ཅསེ་ངས་ར་མི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚོ་ཁག་གཅིག་ཐུག་སབྐས་མི་གཉསི་གསུམ་ཞིག་གིས་མིག་ཆུ་གཏརོ་ཞརོ་བཤད་

  བུང༌། ཁངོ་ཚོས་ར་ནག་ནང་ཡ་རབས་བཟང་སདོ་ཉམས་ཏ།ེ ལྐགོ་ཟ་རལུ་སུངས་ཀིས་ཁངེས་པ་ད་ེརིགས་མེད་པ་བཟ་ོཐབས་བདོ་པར་རེ་བ་
  རག་གི་ཡོད་དསུ། རེ་བ་རག་ས་བདོ་པ་རང་ཉདི་ཀི་ནང་རུན་དང་ཧམ་པ་ཤོད་མཁན་དང༌། མག་ོབད་ེདན་འཕུལ་བདེ་མཁན་ཡོད་ན་གང་

   འད་བས་སོང༌། མིས་ང་ཚོར་ཆེ་མཐངོ་ད་ེཙམ་བདེ་དསུ་ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་བདེ་དགསོ། ངས་མཁས་པ་ོསནྙ་པ་ོཤོད་ཤེས་ཀི་མེད། ཁ་རི་
  ཁ་ཐུག་དང་དང་པ་ོབཤད་ཡོད། ཁདེ་རང་ཚོའ་ིར་བར་མ་ཕིན་པ་འད་ཡོང་གི་འདགུ་ན་དགངོས་དག་ཟརེ་རུ་ཡིན། ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སལ་བ་

བཅས་སོ།།
 


