བཀྲས་ཆུང་། བོད་ཀ ྱི་གཞས་པ་ཞྱིག
བཀྲས་ཆུང་གྱི་གཞས་ཆ་ཚང་ཐོས་པའྱི་ཐབས་མེད་ཀ ང་ཁོང་གཞས་པ་
ར ེ་ཕུད་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཤེས་ཀ ྱི་ཡོད། དེ་ནྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་དང་
ཕ ྱིའྱི་བཙན་ར ོལ་བར་ཡུན་རྱིང་འབྲེལ་མེད་གནས་འཇུག་པའྱི་ཧྱི་
མ་ལ་ཡྱི་རྱི་བར

ུད་བཞྱིན་ངེད་གཉྱིས་གནས་སའྱི་བར་ན་ཡོད་པའྱི་

ས ོང་ཆ་འདྱིས་ར

ེན་ག ྱི་བ ུང་ཡོད། འོན་ཀ ང་རོལ་དབ ངས་ལ་

གཤོག་པ་ཡོད་པས་འགྲོ་བ་མྱིས་བཟོས་པའྱི་ས་མཚམས་གང་ཡང་བར ལ་
ནས་འཕུར་ཐུབ་ལ། དེ་ཡང་དུས་མྱི་རྱིང་བ་ཞྱིག་གྱི་ས ོན་དུ་ནམ་
དུས་ཀ ྱི་འགྲོས་དང་བས ུན་ནས་བདེ་འཇག་ཅན་ག ྱི་བོད་ཡུལ་གང་
སར་འཕུར་ས

ོད་བ ེད་པའྱི་ཁྲུང་ཁྲུང་དང་བ ་ར ོད། ཁུ་བ ུག་

སོགས་ཀ ྱི་བ ་ཚོགས་ཤྱིག་དང་འདྲ། དེ་ལ ར་བ ུང་བ་ཡང་བ མས་
བར ེས་ཟྱིན་པའྱི་བོད་བར

ུད་ནང་བས ན་དུ་སེམས་ཅན་གསོད་པ་

དང་ཁ་ཟས་ཀ ྱི་ཆེད་དུ་གསོན་བཙོ་བ ེད་པ་སོགས་ནམ་ཡང་བ ེད་
མྱི་ཉན་པ་བཤད་ཡོད་པས་ཡྱིན།
ཕ་ཡུལ་ལྷ་ས་ནས་ཡྱིན་ཡང་ས

ེ་ས་ར

་གར་ཡྱིན་པའྱི་ས ུ་ཞབས་

བཀྲས་ཆུང་ལགས་ནྱི་ན་ཚོད་འབྲྱིང་ཙམ་དང་ཨ་རྱིར་འཚོ་ས ོད་
བ ེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཕ་ཡུལ་བཙན་འཕྲོག་དང་དགོན་ས ེ་ར ་གཏོར།
བླ་མ་བཙན་བ ོལ་དུ་འགྲོ་དགོས་བ ུང་བའྱི་གནས་ས ངས་དེ་བོད་
མྱི་ས ོང་ཕྲག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་མ ོང་དགོས་བ ུང་བ་ལ ར་ཁོང་
གྱི་ཕ་མ་གཉྱིས་ནས་ཀ ང་དེ་བཞྱིན་བཙན་བ ོལ་ག ྱི་དཀའ་ས ུག་
ཁྲོད་རྱིག་གཞུང་གྱི་ས ྱིང་པོ་ར

ུད་འཛྱིན་བ ེད་ཐབས་འབད་

བཞྱིན་ཡོད། ལྷ་སའྱི་གཉྱིད་ལམ་དང་། བོད། གངས་སེང་གྱི་ངར་ས ྲ།
ཞེས་པ་སོགས་གློག་བར ན་འགའ་ཞྱིག་ནང་ངས་བཀྲས་ཆུང་གྱི་གླུ་

གཞས་ཐོག་མར་ཐོས་བ ུང། ཁོང་གྱི་གླུ་གཞས་ནྱི་ལ་གླུུ་དང་ནང་མ།
དེ་བཞྱིན་ས ོད་གཞས་སོགས་སྲོལ་ར
བོད་མྱིའྱི་ཕམ་ཁ་དང་ན་ཟུག་གྱི་ར

ུན་ག ྱི་ས ྲ་གདངས་ལ ན་ཡང་
ེན་པས་སེམས་ས ུག་གྱིས་

ཁེངས་པ་ཞྱིག་ཀ ང་ཡྱིན།
ས

ྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ལ ོངས་ཡོངས་སུ་ཁ བ་པའྱི་ངོ་ར ོལ་

དེ་དག་མདེའུས་དུམ་བུར་བཏང་བ་དང་མཚོན་ཆ་འཐོགས་པའྱི་མོ་ཊས་
ར ོག་ར ྱིས་བ ས་ཀ ང་ང་ཚོའྱི་ར

ུན་རྱིང་བའྱི་ཀྱི་ས ྲ་དེ་དག་

འཛམ་གླྱིང་ཡོངས་ཀ ྱི་ཐོས་ཡོད། གཞྱིས་བ ེས་གང་དུ་ཡོད་མྱིན་ལ་
མ་ལ ོས་པར་བོད་མྱི་ཚོས་ས ྱིང་ཁོངས་ནས་འཐོན་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་
ས

ྱིད་ས ུག་མཉམ་མ ོང་གྱི་ས ད་ས ྲ་ཐོས་ཡོད། ལོ་དེའྱི་ས

ྱི་

ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་ས ུ་ཞབས་བཀྲས་ཆུང་ལགས་ནས་ཐེ་ཝན་ནང་
བོད་ཀ ྱི་རང་དབང་གླུ་གཞས་ཅེས་པ་ས ོང་ཚོགས་ས བས་གོ་ས ྲྱིག་
བ ེད་མཁན་ག ྱིས་རང་གྱི་ངོ་དེབ་ཐོག "བཀྲྱིས་ཆུང་གྱི་ས ད་ཀ ྱི་
འག ུར་ཁུག་དང་ས ྲ་གདངས་དེས་མྱི་ཚོར་བོད་མཐོ་ས ང་གྱི་རླུང་
སེར་ཁྲོད་དུ་ལངས་ནས་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་ས

ྱིན་ག ྱི་ཡོད། དེ་

རྱིང་གྱི་གླུ་ཚོགས་འདྱི་ཡོངས་ཁ བ་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གསལ་
བས ྲགས་བ ས་ནས་མྱི་ལོ་དྲུག་ཅུ་འཁོར་བའྱི་དུས་ཆེན་དང་ས བས་
ཁེལ་བ ུང་བས་ངོས་ཀ ྱི་རེ་བ་ལ་ཐེ་ཝན་མྱི་དམངས་དང་བོད་མྱི།
དེ་བཞྱིན་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་ར

བ་ས

ོར་བ ེད་མཁན་

ཡོངས་ལ་བཀྲས་ཆུང་ལགས་ནས་ཞྱི་བདེའྱི་བར ་འཕྲྱིན་ཞྱིག་གཏོང་
གནང་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་ཡོད" ཅེས་བཀོད་ཡོད།
གླུ་གཞས་ཀ ྱི་དུས་ས ོན་དེ་ངས་དྲ་ཐོག་བལ ས་པ་དང་བསམ་ཚུལ་
ཞྱིག་ར ེད་སོང། ངོས་ནས་ད་བར་གཞས་ཚྱིག་མང་དག་ཅྱིག་བར མས་ཡོད་
པ་དང་དེ་དག་ལས " ལམ་ལ་ཆས" ཞེས་པ་དེ་ལོ་མང་ས ོན་ལྷ་སར་བྲྱིས་

པ་དང་དེའྱི་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་འདོད་ཀ ྱི་ཚོར་བ་བཤད་ཡོད།
ངོས་ཀ ྱི་བསམ་པར་གལ་ཏེ་བཀྲས་ཆུང་ལགས་ནས་འདྱིར་གདངས་ཤྱིག་
བཟོས་ནས་གཏོང་ལེན་བ ེད་ཐུབ་ཚེ་དེ་ནྱི་བ ྱིན་རླབས་ས

ོན་

མེད་ཅྱིག་རེད་དྲན་བ ུང་། ཨ་མདོ་ནས་གྲོགས་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་
ཀ ྱི་གཞས་ཚྱིག་དེ་དག་བོད་འག ུར་གནང་རོགས་ཞུས་ནས་གཞས་ཚྱིག་
དང་ལྷན་དུ་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་བཀྲས་ཆུང་ལ་ཤོད་ས བས་ཁོང་གྱིས་
དགའ་པོའྱི་ངང་བཞེས་ཞེས་གནང་བ ུང་ལ། དུས་ཡུན་གང་ཙམ་ར ེས་
ཁོང་གྱིས་གཞས་གདངས་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ས ྲུན་ནས་བཏང་གནང་བ ུང་བས་
དེ་ནྱི་རང་གྱི་ས ྱིང་ཁོངས་ནས་རེ་བ་བ ས་པ་དང་ཡོངས་སུ་མཚུངས་
པ་ཞྱིག་རེད། གཙོ་བོ་ས ྲ་ས ན་ག ྱི་ས ྲ་གདངས་ལ་བས ེན་པ་ཞྱིག་
དང་བཀྲས་ཆུང་ལགས་ནས་གཏྱིང་རྱིང་ལ་བར ེ་སེམས་ལ ན་པའྱི་ས ད་
ཀ ྱི་དབ ངས་ལ་དྲངས་ནས་བླངས་འདུག " ལམ་ལ་ཆས། ཨ། ལམ་ལ་ཆས།
མྱིག་ཟུང་མཆྱི་མས་བཀང་ཞྱིང། འཇྱིག་ར ེན་ན་ཆེས་མཛེས་པའྱི་མེ་
ཏོག འདབ་མ་མ་འཐོར་གོང་ལ། ལམ་ལ་ཆས་འགྲོ། ངུར་ས ྱིག་འཛྱིན་
པའྱི་བགྲེས་པོ་ཞྱིག་ལ་བས ེགས། ཁོང་ནྱི་ངེད་ཅག་གྱི་ཡྱིད་བཞྱིན་
ནོར་བུ། ངེད་ཅག་གྱི་ས ུ་མདུན། ངེད་ཅག་གྱི་༸གོང་ས་མཆོག ངེད་
ཅག་གྱི་ར
ས

ལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ། "

ྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་ཁོང་གྱིས་སེམས་གཞས་ཞེས་པའྱི་ས ྲ་འཇུག་

ཅྱིག་འདོན་ས ེལ་བ ས་ཡོད། དེ་ནྱི་ཁོང་གྱིས་ལོ་མང་དཀའ་ས

ད་

ཀ ྱི་འབྲས་བུ་དང་དེར་བ ྱིས་གླུ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་གཙོ་བོ་
ཕྲུ་གུའྱི་ཆེད་དུ་བར མས་པ་ཞྱིག་རེད། ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་
འཕྲྱིན་ཁང་བོད་ས ད་ས ེ་ཚན་ནས་ཁོང་ལ་བས

ར་འདྲྱི་བ ེད་

ས བས། ས ྲ་འཇུག་དེ་ཨ་རྱིར་ཚར་ལོངས་བ ེད་བཞྱིན་པ་དང་རྱིམ་
བཞྱིན་ཨ་རྱི་བའྱི་རྣམ་པར་འག ུར་བཞྱིན་པའྱི་ཁོང་རང་གྱི་བུ་མོ་

ཚོའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ལུགས་འགྲེལ་བར ོད་བ ས་སོང་། ཁོང་གྱི་བུ་
མོ་ཚོས་ཆུང་དུས་ནས་རང་ཉྱིད་བོད་མྱི་ཡྱིན་པ་དང་བོད་རང་གྱི་ཕ་
ཡུལ་ཡྱིན་པ་ནམ་ཡང་མྱི་བར ེད་པའྱི་རེ་བ་བ ེད་བཞྱིན་ཡོད་པས།
བུ་མོ་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་ "གཙུག་ལག་ཁང་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུ་ར
རེད། གཙུག་ལག་ཁང་ལ་ས ུ་ཕ ག་འབུལ་ར

ུ་ཡོད་

ུ་ཡོད་རེད། ང་ཚོ་ཚང་

མ་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་འགྲོ " ཞེས་པ་ས ྲ་ས ན་ཐོག་བཏང་བ་དང་། དེ་
བཞྱིན་བུ་མོ་ཚོར་ " ཨ་མ་ལགས། ང་ལ་རེ་བ་ཞྱིག་ཡོད། ང་ལ་བོད་
ས ད་སློབ་རོགས།" ཞེས་པ་གཏོང་གནང་འཇུག་ཡོད།
ང་རང་གཞས་འདྱི་ཚོར་ངོ་མ་དགའ་པོ་ཡོད་ལ། ཕ ྱིར་ལྷ་སར་ནམ་སོང་
ཡང་ངས་གཞས་འདྱི་དག་རང་གྱི་ཚ་མོར་གཏོང་གྱི་ཡོད། མོ་རང་ད་ལ ་
ས ྲ་མྱི་ཤེས་པ་དང་གོམ་པ་ས ོ་མྱི་ཤེས་ཀ ང་མོས་གཞས་འདྱི་དག་
གྱི་གདངས་དང་བས ུན་ནས་འགུལ་ས

ོད་བ ེད་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་

ནམ་དུས་བཞྱིའྱི་ཁ ད་ཆོས་འགྲེལ་བར ོད་བ ེད་པའྱི་གཞས་ཚྱིག་ཅན་
ག ྱི་གཞས་དེར་དགའ་པོ་བ ེད་ཀ ྱི་འདུག
འདྱི་ལོ་བཀྲས་ཆུང་ལགས་ནས་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་དང་བཀྲྱིས་དོན་
གྲུབ་ཏེ་བོད་མྱི་གཉྱིས་ཀ ྱི་རང་དབང་ཆེད་རོལ་དབ ངས་ས ོར་
ས

ོད་ཅྱིག་འགོ་འཛུགས་བ ས་པ་དང་། དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ནྱི་

བོད་མྱི་ཚོའྱི་ཚོར་བ་དང་བསམ་ཚུལ་བཤད་པའྱི་གློག་བར ན་ཞྱིག་
བཟོ་ས ྲུན་བ ས་པའྱི་ཉེས་མྱིང་འོག་ར

་གཞུང་གྱིས་ལོ་དྲུག་

གྱི་བཙོན་འཇུག་ཁྲྱིམས་གཅོད་བ ས་པ་ཞྱིག་དང་། བཀྲྱིས་དོན་གྲུབ་
ནྱི་བོད་མྱིའྱི་ཚོར་བ་དང་བསམ་བློ་གསལ་བའྱི་གླུ་གཞས་གཏོང་
ལེན་བ ས་པ་ལ་བར ེན་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གསུམ་བཙོན་འཇུག་ཁྲྱིམས་
ཆད་ཕོག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་ས ུག་བས ལ་འཛམ་གླྱིང་མྱི་དམངས་
ཀ ྱི་ཤེས་ར ོགས་ཆེད་བཀྲས་ཆུང་དང་བཙན་བ ོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞས་

པ་གཞན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཨ་རྱི་དང་ར

་གར་སོགས་སུ་གླུ་ཚོགས་

མང་པོ་གོ་ས ྲྱིག་ཐོག་ས ུག་བས ལ་ག ྱིས་མནར་བཞྱིན་པའྱི་བོད་
མྱི་ཚོ་ལ་སེམས་ཁུར་ག ྱི་རྣམ་པ་ས ོན་ཐབས་བ ས་ཡོད།
འདས་པའྱི་ལོ་ཤས་ནང་བོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་ཁ བ་པའྱི་མེ་རླབས་
ཁྲོད་བོད་ཀ ྱི་བུ་དང་བུ་མོ་མང་པོས་རང་ལུས་མེ་ལ་ས ྲོན་ནས་
རང་དབང་དང་བདེན་པའྱི་ཆེད་དུ་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་བ ས་པ་
དང་། བཀྲས་ཆུང་གྱི་གླུ་གཞས་གསར་པ་ " བླ་མ་མཁ ེན" ཞེས་པ་
དེའྱི་ནང་རང་ལུས་མེ་སྲེག་བ ེད་མཁན་ཚོའྱི་ཚོར་བ་དང་ཁོང་
ཚོའྱི་འཆྱི་ཁའྱི་མཐའ་ཚྱིག་ཁག་ཕ ྱིར་འདོན་ག ྱི་ལམ་ནས་བོད་མྱིའྱི་
ས ུག་བས ལ་དང་ངོ་ར ོལ་གླུར་བླངས་པ་ཞྱིག་རེད། གཞས་འདྱི་
ས

ོ་བ་དང་ཁྲོ་བའྱི་གཞས་གང་ཡང་མྱིན་ལ། འདྱི་ནྱི་འག ུར་བ་སྣ་

ཚོགས་བར

ུད་ནས་དགོན་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་རང་གྱི་བླ་མ་དྲན་བཞྱིན་

ཁུ་སྱིམ་ངང་ས ོན་ལམ་བ ེད་བཞྱིན་པའྱི་ས

ེ་བོ་ཞྱིག་དང་འདྲ་

བར་ཞྱི་ལྷོད་ཅན་ག ྱི་གཞས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཡང་འདྱིས་ཆོས་དད་ཅན་དང་
རང་ཉྱིད་མེར་སྲེག་ནུས་པའྱི་ད༷པའ་བོ་དག་ཀ ང་ས ོན་ག ྱི་ཡོད་
པས་གཞས་འདྱིས་གཞན་ག ྱི་གུས་བཀུར་དང་མྱིག་ཆུ་རང་དབང་མེད་པར་
འདྲེན་ག ྱི་ཡོད། "དཀོན་མཆོག་མཁ ེན། བླ་མ་མཁ ེན། བླ་མ་ར
བ་བས ན་འཛྱིན་ར

་

་མཚོ་མཁ ེན། ངོ་ར ོལ་བ ེད། འཚེ་མེད་ངོ་

ར ོལ་བ ེད། རང་སྲོག་མཆོད་པ་འབུལ། བླ་ལགས། ཐུགས་ར ེས་
གཟྱིགས། ཐུགས་ར ེས་གཟྱིགས། བླ་མ་ལགས། ཐུགས་ར ེས་གཟྱིགས།"
དངོས་ཡོད་དུ་བཀྲས་ཆུང་ལགས་བོད་དུ་ཕ ྱིར་ཕེབས་ནས་ས ྲ་ས ན་
དང་གླུ་གཞས་གཏོང་མྱི་ཐུབ་ཀ ང་། གཞས་ཀ ྱི་གཤོག་པས་ཁོང་གྱི་
གླུ་གཞས་ཕ་ཡུལ་ཕ ོགས་སུ་དྲངས་བ་དང་བོད་རྱིགས་གཞོན་ས
ཚོའྱི་ཁྲོད་དུ་ས ན་གྲགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཁོང་ཚོས་འགྲེལ་

ེས་

བར ོད་འདྱི་ལ ར་བ ས་ཡོད། "བཙན་བ ོལ་བོད་ཀ ྱི་ས

ུ་ར ལ་མཁན་

བཀྲས་ཆུང་ལགས་ཀ ྱི་གླུ་གཞས་ཀ ྱིས་བོད་ཀ ྱི་འདས་དོན་ག ྱི་
གསང་བ་ཟབ་ནན་ངང་ང་ཚོར་ཤོད་བཞྱིན་པའྱི་ཚོར་སྣང་ས

ྱིན་པ་དང་

ཁ ད་འཕགས་ཀ ྱི་གོ་བ་ལ ན་པ་ཞྱིག་རེད། འོན་ཀ ང་དེ་ལས་ལྷག་པ་
ནྱི་ཁོང་ས ེར་ལ་ས ན་ངག་པ་ཞྱིག་གྱི་སེམས་ཁམས་ལ ན་ལ་དེ་ཡང་
རང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བློས་གཏོང་བ ེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཁུ་སྱིམ་ག ྱི་
ས ྱིང་རུས་ལ ན་པ་དང་ལྷན་དུ་ས

ོ་སྣང་གྱི་ཚོར་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་

རེད།" ས ྱིང་རུས་ཞེས་པ་ནྱི་བོད་ཀ ྱི་ཐ་ས ད་ཅྱིག་དང་འདྱིའྱི་གོ་
དོན་གང་ཡྱིན་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་ལ ར་ཡྱིན། བོད་ཕ ྱི་ནང་
གཉྱིས་སུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཞྱིག་ལ་མཚོན་ན་གཤྱིས་ཀ་དང་ས

ོད་

ཚུལ་འག ུར་བ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་དམར་གསོད་དང་ཁྲྱིམས་གཅོད།
བཟྱི་བར ྱིད་ལ་གནོད་པའྱི་གཉའ་གནོན་ཇྱི་ཙམ་བ ས་ཀ ང་ས ྱིང་རུས་
ལ་གཏོར་བཅོམ་ཐུབ་མེད་ལ། གནས་ས ངས་འདྱི་བོད་ཀ ྱི་གླུ་བ་
བཀྲས་ཆུང་ལགས་ཀ ྱི་གླུ་གཞས་ཀ ྱིས་ས ུག་ར ུབ་དང་མུན་ནག་
ག ྱི་གོ་ལ་འདྱིར་གསལ་འདོན་བ ས་ཡོད།

