བོད་ལྗོངས་ཁྲིམས་ལུགས་ཚགས་པར།
2017ལོའི་ཟླ་7ཚེས་28ཉིན།

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་་་་་་་་་་་
འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་་་་་་་་་་
སྐབས་བཅུ་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་སོ་་་
ལྔ་པའི་ཐོག《བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི<

ཁྲིམས་་དང
ཁྲིམས
དང་་སྤྱི
སྤྱི་་ཚོགས
ཚོགས།།

—— བཀྲག་མདངས་འཚེར་ས་བདུན་གྱི་ཐོག་ནས《བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི<ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཁེ་དབང་འགན་ལེན་བཅའ་ཁྲིམས>ལག་བསྟར་བྱ་ཐབས》ལ་བལྟས་པ།
ཀ

ཁྲིམས་་སྲོལ
ཁྲིམས
སྲོལ་་སྲིད
སྲིད་་ཇུས
ཇུས་་ནང
ནང་་གིགི་་ཕོཕོ་་མོམོ་་འདྲ
འདྲ་་མཉམ
མཉམ་་གྱིགྱི་་ཚོད
ཚོད་་སྐོར
སྐོར་་དེདེ་་བཅའ
བཅའ་་ཁྲིམས
ཁྲིམས་་ནང
ནང་་བཅུག
བཅུག་་ནས
ནས་་མཐོང
མཐོང་་ཆུང
ཆུང་་རིགས
རིགས་་མིམི་་ཐོན
ཐོན་་པ་བྱས
བྱས་་པ།
《ལག་བསྟར་བྱ་ཐབས》ཀྱི་དོན་ཚན་དྲུག་པའི་་་་
ནང“ས་གནས་རང་བཞིན་གྱི་ཁྲིམས་སྲོལ་དང་།
སྲིད་གཞུང་གི་སྒྲིག་སྲོལ། སྤྱི་པའི་སྲིད་ཇུས་བཅས་་་་་་
བཟོ་བ་དང་། དེ་བཞིན་བུད་མེད་ཀྱི་ཁེ་དབང་དང་་་་
འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་གནད་གལ་ཆེན་ཐག་གཅོད་་
བྱེད་སྐབས་བུད་མེད་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་་་་་་་
བསམ་འཆར་ཉན་དགོས་པའི་གཏན་འབེབས་བྱས་་་་
ཡོད།
རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྲོལ་སྲིད་ཇུས་ནང་གི་
ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་སོགས་ཐད་ཀྱི་ཚོད་སྐོར་ཨུ་ལྷན་་་་་་་་་
གྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་། རིགས་གཅིག་་་་་་་་་་
མཁས་ཅན། འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་བཅས་སྒྲིག་་་་་་་་་་་་་་

ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཁེ་དབང་འགན་ལེན་་་་་
བཅའ་ཁྲིམས>ལག་བསྟར་བྱ་ཐབས》

(གཤམ་དུ《ལག་བསྟར་བྱ་་་་་་་་་་་་་་
ཐབས》ཞེས་བསྡུ་རྒྱུ)ལ་གྲོས་ཞིབ་བྱས་་
ནས་གྲོས་འཆམ་བྱུང་བ་དང་འབྲེལ་་་་་་
2018ལོའི་ཟླ་1པོའི་ཚེས་1ཉིན་ནས་་་
བཟུང་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ།

ཐབས་་ཇུས
ཐབས
ཇུས་་འདོན
འདོན་་པ་དང
དང་་དོདོ་་དམ
དམ་་བྱེད
བྱེད་་པར
པར་་གཞི
གཞི་་རིམ
རིམ་་གྱིགྱི་་བུད
བུད་་མེད
མེད་་ཞུགས
ཞུགས་་རྒྱརྒྱ་་ཆེཆེ་་རུརུ་་བཏང
བཏང་་བ།

ཐད་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་བུད་མེད་ལ་དགོས་
ངེས་ཀྱི་ལས་ཞུགས་མཛུབ་ཁྲིད་དང་རོགས་་་་་
སྐྱོར་བྱེད་དགོས། རིམ་ཁག་མི་དམངས་སྲིད་་
གཞུང་དང་དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་
དབང་སྐྱོན་བུད་མེད་དང་འཚོ་བར་དཀའ་་་་་
ངལ་ཡོད་པའི་ཕ་མ་ཡ་གཅིག་ལས་མེད་པའི་་་
ཨ་མ་སོགས་ལ་ལས་ཞུགས་ཐད་རོགས་སྐྱོར་་་་
བྱེད་དགོས་པའི”གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད།

《ལག་བསྟར་བྱ་ཐབས》ཀྱི་དོན་ཚན་་་་་་་
ཉེར་གཅིག་པ་དང་། ཉེར་བཞི་པ། ཉེར་ལྔ་་་
པ་བཅས་ཀྱི་ནང“བུད་མེད་ལས་ཞུགས་ཐད་་་་
ཕོ་མོ་དབྱེ་བ་འབྱེད་རྒྱུ་གཏན་འགོག་བྱས་ནས་
བུད་མེད་ཀྱི་བདེ་ཐང་དང་སྐྱེ་ཁམས་འཕྲོད་་་་་་
བསྟེན་གྱི་དགོས་མཁོར་དོ་སྣང་བྱས་ཏེ‘སྐྲན་་་་
ནད་གཉིས’ཀྱི་གྲལ་བཤེར་ལམ་ལུཌ་འཛུཌ་་་་་
དགོས་པའི”གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད།

བུད་་མེད་
བུད
མེད་ཀྱིཀྱི་་ཁེཁེ་་དབང་
དབང་འགན་
འགན་ལེན་
ལེན་དཀའ་
དཀའ་གནད་
གནད་ཆེཆེ་་སའི་
སའི་གནད་
གནད་དོན་
དོན་ལ་དམིཌ་
དམིཌ་ནས་
ནས་ཁྲིམས་
ཁྲིམས་འཛུགས་
འཛུགས་རང་
རང་བཞིན་
བཞིན་ཚད་
ཚད་ལྡན་
ལྡན་དུདུ་་བཏང་
བཏང་བ།

《ལག་བསྟར་བྱ་ཐབས》ཀྱི་དོན་ཚན་་་་་་་
ཉེར་བརྒྱད་པའི་ནང“ཡུལ་མིའི་ཚོགས་འདུ་་་
དང་། ཡུལ་མིའི་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུས་་་་་
ཡུལ་མིའི་རང་སྐྱོང་སྒྲིག་ཡིག་དང་གྲོང་སྲོལ་་་་
དམངས་ཆིངས་ནང་བུད་མེད་ལ་མཐོང་ཆུང་་
བྱེད་མི་ཆོག་པའི་ནང་དོན་གཏན་འཁེལ་བྱེད་
དགོས་པ་དང་། ས་ཞིང་གི་ཁེ་དབང་སོགས་་་

ཀྱི་དོན་གནད་ལ་གྲོས་བསྡུར་གཏན་འཁེལ་་་་་
བྱེད་སྐབས། བུད་མེད་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་མེད་་
པ་དང་། གཉེན་སྒྲིག་བྱས་པ། བཟའ་ཚང་་་་
ཁ་བྲལ་བ། བཟའ་ཚང་གྲོངས་པ་བཅས་རྒྱུ་་་་
མཚན་དུ་བྱས་ནས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཞིང་་་་་་་་
འགན་གཙང་གཉེར་སྐྱོང་དང་། མཉམ་སྡེབ་་
ཀྱི་ཁེ་སྤོགས་བགོ་འགྲེམས། རྐང་དངུལ་་་་་་་་་་

དབང་ཆ་བགོ་བ། ས་ཆ་བསྡུ་བའི་ཁ་གསབ་་་
གྲོན་དངུལ་བེད་སྤྱོད་དང་བགོ་འགྲེམས།
ཁང་སའི་བགོ་འགྲེམས་དང་བེད་སྤྱོད་སོགས་་
ཐད་བུད་མེད་ལ་ཁྲིམས་བཞིན་ཁེ་དབང་སྤྱོད་
རྒྱུ་ཡོད་པའི”དམིགས་བསལ་གཏན་འབེབས་
བྱས་ཡོད།

སྲིད་་གཞུང
སྲིད
གཞུང་་གིགི་་འགན
འགན་་འཁྲིར
འཁྲིར་་ཤུགས
ཤུགས་་སྣོན
སྣོན་་དང
དང་་ཁྲིམས
ཁྲིམས་་ཀྱིས
ཀྱིས་་རོགས
རོགས་་སྐྱོབ་བྱེད
བྱེད་་ཤུགས
ཤུགས་་ཆེཆེ་་རུརུ་་བཏང
བཏང་་བ།
བུད་མེད་དང་བྱིས་པའི་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་་་་་་་་
ལྷན་ཁང”“མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་་་་་་་་་
འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན”བཅས་བང་རིམ་གསུམ་་་
གྱི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ཁེ་དབང་འགན་་་་་་་་
ལེན་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཛིན་བྱེད་པོ་་་་་
སྔར་བས་ཁ་གསལ་བཟོས་ཡོད། གཏན་་་་་་་་་་

འབེབས་དེ་ལས་བུད་མེད་ཀྱི་ཁེ་དབང་འགན་
ལེན་གྱི་རིམ་ཁག་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་་་་
འགན་འཁྲིའི་བྱེད་པོའི་ནུས་པ་གང་ལེགས་་་་་
མངོན་ཡོད།
（པ་སངས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་བསྒྱུར།
བདེ་སྒྲོན་གྱིས་ཞུས）

ཆ

པའི་སྐྱེ་ཁམས་དང་སེམས་ཁམས་ཀྱི་་་་
འཕྲོད་བསྟེན་དང་རང་ངོས་སྲུང་་་་་་་་་
སྐྱོང་གི་སློབ་གསོར་ཤུགས་སྣོན་་་་་་་་་་་་
བརྒྱབ་ནས་དེས་ཕོ་མོ་དབྱེ་བ་ཡོད་་་་་་་་
པའི་སྣང་ཚུལ་ལ་ངོས་འཛིན་ཡང་དག་
བྱེད་པར་ཁྲིད་སྟོན་བྱེད་དགོས་་་་་་་་་་་་་་
པའི”གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད།
ཁྱིམ་སྲོལ་བཟང་པོ་དར་སྤེལ་དང་
ཁྱིམ་སྲོལ་བཟང་པོ་གཏོད་རིང་བུད་་་་་་་
མེད་ཀྱིས་ཁྱད་ལྡན་ནུས་པ་འདོན་གྱི་་་་་
ཡོད་པས་ཁྱིམ་ཚང་གི་སློབ་གསོར་་་་་་་་་
མཐོང་ཆེན་བྱེད་པ་དང་ཤུགས་སྣོན་་་་་
རྒྱག་རྒྱུ་དེས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་པ་་་་་་་་་་་་
འདོན་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད། དོན་་་་་་
ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པའི་གཏན་འབེབས་་་
དེས་བུད་མེད་ཚོས་ཕོ་མོ་དབྱེ་བ་་་་་་་་་་་་
འབྱེད་པའི་འདུ་ཤེས་སྔ་ཙམ་ཆགས་་་་་
རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མ་ཟད་རང་་་་
ངོས་སྲུང་སྐྱོང་ཡང་བྱེད་ཐུབ།

བུད་་མེད་
བུད
མེད་ལ་ཆེད་
ཆེད་སྤྱོད་ཀྱིཀྱི་་སྒྲིག་ཆས་
ཆས་ཡོད་
ཡོད་དགོས་
དགོས་པ་ཐོག་
ཐོག་མར་
མར་བཏོན་
བཏོན་པ།

《ལག་བསྟར་བྱ་ཐབས》ཀྱི་དོན་་
ཚན་སོ་བཞི་པའི་ནང“རིམ་ཁག་མི་་་་་
དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་གྲོང་ཁྱེར་་་་་
གྱི་རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་འཛུགས་་་་་
སྐྲུན་དང་སྤྱི་པའི་ཞབས་ཞུ་མཁོ་་་་་་་་་་་
འདོན་བྱེད་སྐབས་བུད་མེད་ཀྱི་་་་་་་་་་་་
དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོར་ངེས་་་་་་
པར་འགན་སྲུང་བྱེད་དགོས། གནམ་
ཐང་དང་། རླངས་འཁོར་བབས་་་་་་་་་
ཚུགས། ཚོང་ཁང་། སྨན་ཁང་།

རིག་གནས་ལུས་རྩལ་སོགས་ཀྱི་སྤྱི་་་་་་་་
པའི་བྱེད་སྒོ་ཁང་གསར་རྒྱག་དང་་་་་་་་
བསྐྱར་སྐྲུན་རྒྱས་སྐྲུན་བྱེད་སྐབས།
གཏན་འབེབས་བཞིན་བུད་མེད་ཀྱི་་་་་
གསང་བ་སྲུང་བ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་་་་་་་
དགོས་མཁོ་སྐོང་བའི་མ་བུ་ཁང་དང་་་
བུད་མེད་ཀྱི་གསང་སྤྱོད་སོགས་བུད་་་་
མེད་ཀྱི་ཆེད་སྤྱོད་སྒྲིག་ཆས་སྐྲུན་་་་་་་་་་་
དགོས་པའི”གཏན་འབེབས་བྱས་་་་་་་་
ཡོད།



འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཉི་མ་ཚེ་རིང་།
ལག་བསྟར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བཀྲ་ཤིས་ཚེ་དབང་།



《ལག་བསྟར་བྱ་ཐབས》ཀྱི་དོན་ཚན་ཞེ་་
བརྒྱད་པའི་ནང་དངོས་བརྒྱུད་དང་གཞན་་་་་་
བརྒྱུད་གང་རུང་ཐོག་ནས་སྲིད་གཞུང་གི་་་་་་་་་
འགན་འཁྲི་19ལྷག་ཙམ་གཏན་འཁེལ་བྱས་་་་
པ་དེ་དག“རིམ་ཁག་མི་དམངས་སྲིད་་་་་་་་་་་་་་
གཞུང”དང་།“མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་་་་

ཁྱིམ་་ཚང་
ཁྱིམ
ཚང་གིགི་་སློབ་
སློབ་གསོ་
གསོ་ཐོག་
ཐོག་མར་
མར་བཅའ་
བཅའ་ཁྲིམས་
ཁྲིམས་ནང་
ནང་བཅུག་
བཅུག་པ།

《ལག་བསྟར་བྱ་ཐབས》ཀྱི་དོན་་
ཚན་བཅུ་བདུན་པའི་ནང“རྫོང་རིམ་་
པ་ཡན་གྱི་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་་་་་་་་
དང་དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་་་་་་་་
གྱིས་ཁྱིམ་ཚང་སློབ་གསོའི་ལས་དོན་་་་
ལ་མཐོང་ཆེན་བྱེད་པ་དང་དེར་་་་་་་་་་་
ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ནས་ཁྱིམ་ཚང་་་་་་་་་
སློབ་གསོའི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ་་་་་་་་་
དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་ལ་་་
བརྟེན་ནས་ཁྱིམ་ཚང་གི་སློབ་གསོར་་་་
ཞབས་འདེགས་ཞུ་བར་ལྕག་སྐུལ་་་་་་་་་
གཏོང་བ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་་་་
པའི”གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད།
དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ནང
“སྤྱི་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུའི་རྩ་
འཛུགས་ཀྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་་་་
དང་སེམས་ཁམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་་་་་
ཤེས་བྱའི་དྲིལ་བསྒྲགས་སློབ་གསོ་་་་་་་་་
གཏོང་དགོས། སློབ་གྲྭ་དང་བུ་་་་་་་་་་་་
བཅོལ་ཁང་གིས་སློབ་མ་དང་བྱིས་་་་་་་་



《ལག་བསྟར་བྱ་ཐབས》ཀྱི་དོན་ཚན་ཉི་་
ཤུ་པའི་ནང“རིམ་ཁག་མི་དམངས་སྲིད་་་་་་་་་་་
གཞུང་དང་དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་
བུད་མེད་འདྲ་མཉམ་ངང་ལས་ཞུགས་ཐུབ་རྒྱུ་
འགན་ལེན་བྱེད་པའི་སྲིད་ཇུས་དང་བྱ་ཐབས་
འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་འབྲེལ་བུད་་་་
མེད་ཀྱི་ལས་ཞུགས་དེ་ལས་ཞུགས་ཧྲིལ་པོའི་་་་
འཆར་འགོད་ནང་བཅུག་ནས་ལས་ཞུགས་་་་་་

ཇ

ཐོག་བུད་མེད་ཀྱི་ཁེ་དབང་དང་འབྲེལ་བ་་་་་་་་
ཡོད་པའི་དོན་གནད་ལ་གྲོས་བསྡུར་ཐག་་་་་་་་་
གཅོད་བྱེད་སྐབས་རིམ་པ་དེ་གའི་བུད་མེད་་་་་
རྩ་འཛུགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བསྡུ་ལེན་བྱེད་་་་་་
དགོས་པའི”གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད།

དམིཌ་་བསལ་
དམིཌ
བསལ་གྱིགྱི་་བུད་
བུད་མེད་
མེད་ཚོཌ་
ཚོཌ་སྤྱིའི་ཁེཁེ་་དབང་
དབང་འགན་
འགན་ལེན་
ལེན་ལམ་
ལམ་ལུཌ་
ལུཌ་བཟོས་
བཟོས་པ།

ང

ཅ

མིས་བཟུང་བའི་བསྡུར་ཚད་དེ་ཚོགས་ཞུགས་་
འཐུས་མིའི་བསྡོམས་འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་་་་་་་་་་
གཅིག་ལས་མི་ཉུང་བ་དགོས། ཡུལ་མི(གྲོང་་་་
ལྷན)ཨུ་ལྷན་གྱི་ཚོགས་འདུའམ་ཡང་ན་ཡུལ་་་་
མིའི(གྲོང་ལྷན)འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་་་་་་་་་

ག

འཛུགས་བྱས་ནས་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་སོགས་ཐད་ཚོད་་
སྐོར་བྱེད་དགོས། ཚོད་སྐོར་བྱས་འབྲས་ས་གནས་་་་་་་
རང་བཞིན་གྱི་ཁྲིམས་སྲོལ་དང་། སྲིད་གཞུང་གི་སྒྲིག་
སྲོལ། སྤྱི་པའི་སྲིད་ཇུས་བཟོ་བའི་དཔྱད་གཞིར་་་་་་་་་་་
འཛིན་དགོས་པའི”གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད།
དང་ཐོག་ཁྲིམས་འཛུགས་ཀྱི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་་
ཁྲིམས་སྲོལ་སྲིད་ཇུས་ནང་གི་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་་་་་་་་་
ཚོད་སྐོར་ལམ་སྲོལ་སྔོན་ལ་གཏན་འཁེལ་བྱས་ནས་་་་་་
ཁྲིམས་འཛུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་་
གྱི་ཚོད་སྐོར་བྱས་ཏེ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་་
ཡག་པོ་མ་བྱུང་བའི་དབང་གིས་ལམ་ལུགས་རྣམ་པའི་
མཐོང་ཆུང་རིགས་སྔོན་འགོག་བྱེད་དགོས།



《ལག་བསྟར་བྱ་ཐབས》ཀྱི་དོན་ཚན་་་་་་་
བཅུ་པའི་ནང“ཡུལ་མི(གྲོང་ལྷན)ཨུ་ལྷན་གྱི་་་་
ཁོངས་མིའི་གྲས་སུ་བུད་མེད་ཁོངས་མི་ཡོད་་་་་
དགོས་པ་དང་། ཡུལ་མི(གྲོང་ལྷན)ཨུ་ལྷན་གྱི་
འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུར་བུད་མེད་འཐུས་་་་་་་
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ཁྱིམ་ཚང་གི་སློབ་གསོ་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ཐོག་མར་བཅུག་པ།

ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་་

ཁ
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