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ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལ་དགྭས་ཁུལ་ད་ུམཛད་འཕནི་རྒྱ་ཆེ་བསྐངས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧ 
ཉིན་གི་སྔ་དརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་ཇ་མུ་
ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སྡའེི ་ལ་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་
ས་སླ་ེརུ་ཡོད་པའི་བ་ཀུ་ལ་གནམ་ཐང་ད་ུ
༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་ཡོད། སབྐས་
དརེ་དགའ་ལྡན་ཁི་པ་རི་རོང་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་དབུས་ཁགི་སེ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ 
དང་།  བ་ཀུ་ལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྐའུ་ི
ཡང་སདི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག ད་ེབཞིན་བ་ླ
ཆེན་ཁག་དང་།  ལ་དགྭས་རངོ་གི་བླནོ་
ཆེན་ཚེ་རིང་རརོ་ར་ེལགས། ལ་དགྭས་
རང་སྐོང་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་
ཀི་གཙོ་འཛིན་སྐུ་ཞབས་རིག་འཛིན་དཔལ་
འབར་ལགས། ཇ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སྡའེ་ི
གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རིག་འཛིན་ཇོ་ར་
ལགས། ད་ེབཞིན་ཁ་ཆེའ་ིཆོས་ལུགས་ཀི་སྐ་ུ
ཚབ་སྐ་ུཞབས་ཤེཀ་ས་ཡེ་བུ་དནི་ Sheikh 
Syebuddin  ལགས་དང་སྐ་ུཞབས་ཨ་
ཤ་རབ་ཨ་ལི་ Ashraf Ali ལགས། ཡི་
ཤུའི་སྐུ ་ཚབ་སྐུ ་ཞབས་ཌེ་ཝི་ཌི་གར་གན་ 
 David Gergen ལགས།  ལ་དགྭས་དགནོ་
ཚོགས་ཀི་དག་ེབཤེས་བླ་ོབཟང་བསམ་གཏན་
ལགས། ལ་དགྭས་ནང་པའ་ིམཐུན་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་ཞབས་ཚེ་དབང་འཕིན་
ལས་ལགས། མངའ་སྡའེ་ིབླནོ་ཆེན་ཁག་ 
དང་། ཆོས་ལུགས་འད་མིན་གི་དབུ་ཁདི་
རྣམ་པ། ས་གནས་གཞནོ་ན་ུཚོགས་པའ་ི
ཚོགས་གཙོ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། ད་ེ
བཞིན་ཚོགས་པ་ཆེ་ཕ་ཁག་བཅས་ཀིས་

གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་སྐུ་ཚབ་བཅས་ཆེད་
བཅར་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འདི་དང་སྦྲགས་
ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ ད་ེརསེ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
བ་ཀུ་ལ་གནམ་ཐང་ནས་ཆིབས་འག་ོབརྒྱྱུད་

དཔ་ེཐུབ་དགནོ་པར་ཆིབས་ཞལ་སྒྱུར་སབྐས་
ཕབེས་ལམ་གི་གཡས་གཡོན་ད་ུདད་ལྡན་
སེར་སྐ་མི་གངས་སངོ་ཕག་བརྒལ་བས་ལག་
ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་དང་བདགུ་སྤསོ་
མེ་ཏགོ་སྣ་ཚོགས་ཐོགས་ཏ་ེམགོན་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་ལ་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
འདགུ ད་ེནས་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
དཔ་ེཐུབ་དགོན་པར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་
མཚམས། དགའ་ལནྡ་ཁ་ིཔ་རི་རངོ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་དང་། བ་ཀུ་ལ་ཆྱུང་སདི་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀིས་ལྷ་ཁང་གསར་

པའི་ནང་གདན་ཞུས་ཀིས་ཐགོ་མར་༸གོང་
ས་མཆོག་གིས་སནོ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི ་སྐུ ་
བརྙན་དང་གནས་བརྟན་བཅྱུ་དུག་བཅས་ཀི་
སྐ་ུབརྙན་ཁག་ལ་གནས་གཟགིས་མཛད་རསེ་
བཞུགས་ཁིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་བསནུ། 

རྟནེ་འབལེ་གསོལ་ཇ་འབས་སིལ་འདགེས་
འབུལ་ཞུས།  དེ་རེས ་༸གོང ་ས ་
མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།  ད་ེ
སྔནོ་ངསོ་ཀིས་བཀའ་བསན་ད་ེདག་ལ་སླབོ་
གཉརེ་བ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་སླབོ་སནོ་བས་
ཡོད་པ་བཞིན་ཁེད་རང་ཚོས་སྙིང་ཐག་པ་
ནས་དང་ལེན་གནང་ས་ེད་ཆ་དཔ་ེཆར་སླབོ་
གཉརེ་གནང་གི་ཡོད་པ་དརེ་ངོས་རང་ཧ་
ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་།  ཉ་ེལམ་ངསོ་ཀི་
སྐསེ་སྐར་ར་རམ་ས་ལར་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ་ 
དང་། ད་ེནས་ངསོ་རང་ཨིན་ཡུལ་དང་། ཨ་

རི། ཇར་མན་བཅས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་
ཏུ་འག་ོདགསོ་བྱུང་བར་བརྟནེ་ཏགོ་ཙམ་ཐང་
ཆད་བྱུང་། དརེ་བརྟནེ་ད་རེས་ཉནི་མ་ཁ་
ཤས་ཤིག་ངོས་རང་འདིར་ངལ་གསོ་ལྟ་བུ་
བས་ཏ་ེཡོང་བ་ཡིན། ད་ལམ་ཉནི་ཁ་ཤས་

ཤིག་ལས་འདིར་སྡདོ་ལོང་མེད། 
འནོ་ཀང་ལོ་རསེ་མའི་ཟླ་བ་བརྒྱད་
པའི་ནང་དསུ་ཡུན་འདི་ལས་མང་
ཙམ་ཞིག་སྡདོ་རྒྱྱུ ་ཡོང་གི་རེད། ད་
ལམ་ངསོ་རང་དསུ་ཐུང་ཞིག་ལས་
འདརི་སྡདོ་ལོང་མེད་སབས་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་དགོངས་པ་མི་ཚོམ་པའི་
རེ་བ་བདེ་ཀི་ཡོད། ཅསེ་བཀའ་
སྩལ།
 དེ་ ནས ་༸གོང ་ས ་༸སྐབས ་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དངེ་
སྐབས་ལ་དྭགས་ནང་སིྤ་ཡོངས་
ཀི་གནམ་གཤིས་གནས་བབས་
གང་འད་ཡོད་ལུགས་བཀའ་སྩལ་

ཕབེས་པའ་ིརསེ་སུ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ཉ་ེ
ལམ་ཚན་རིག་པས་བརདོ་དནོ། འཛམ་གླངི་
གི་བང་སྣརེ་ (North Pole) འཁགས་པ་
དང་གངས་ཀི་འཕལེ་ཚད་ཇེ་མང་ད་ུའག་ོ
བཞིན་ཡོད་པ་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་འདགུ དརེ་
བརྟནེ་ད་ལོ་གནམ་གཤིས་ཏགོ་ཙམ་བསིལ་
པ་ོཡོང་བའི་མངནོ་རྟགས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། 
ཅེས་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་མགོན་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ཉནི་དརེ་དཔ་ེཐུབ་དགནོ་
པར་བཞུགས་ཞག་མཛད་འདགུ །

རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁུལ་དུ་འགེམས་སནོ ་
ལེགས་གུབ་བྱུང་བ། 

༄༅། །རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཀ་རརོ་སངྒ་གསུམ་ཁུལ་
གི་ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་བདོ་དང་བདོ་མིའི་སྐརོ་གི་
པར་རིགས་འགམེས་སནོ་གི་སྐརོ་བསྐདོ་ལས་གཞི་ད་ེ
བཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༩ ཉནི་མཇུག་
སིྒལ་ཡོད་འདགུ ཐངེས་འདའི་ིའགམེས་སནོ་སྐརོ་
བསྐདོ་ལས་གཞི་ད་ེབཞིན་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉནི་
རརོ་གླངི་དང་། ཕི་ཚེས་ ༡༣ དང་། ཕི་ཚེས་ ༡༤ 
ཉནི་ཀ་སྦུག་ཏུ་འགམེས་སནོ་གནང་ཡོད།  ཕགོས་
མཚྱུངས་ཀ་སྦུག་མ་ནི་ལྷ་ཁང་ཞེས་པའི་སིྤ་ཁང་ནང་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་སྐུ ་ཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུཚེའ་ིམཛད་རྣམ་དང་། བདོ་ནང་
རང་རིགས་རྣམས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་
དགསོ་དནོ་ཅི་ཡིན། ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞི་གཙོ་བ་ོ
གཉིས་ཐོག་གོང་གསལ་ས་ཁུལ་ཁག་གི་སླབོ ་ཕུག་ 
དང་། དག་ེལས། ད་ེབཞིན་ས་གནས་བདོ་མི་གཙོ་བརོ་
གྱུར་བའི་མང་ཚོགས་བཅས་ལ་འགམེས་སནོ་གནང་
ཡོད།  ཕགོས་མཚྱུངས་སངྒ་ཏགོ་ནང་ཡོད་པའ་ིཆོལ་
ཁ་གསུམ་ཚོགས་ཁང་ནང་པར་རིགས་འགམེས་སནོ་
གནང་ཡོད། ཐངེས་འདརི་པར་རིགས་འགམེས་སནོ་
ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་དསུ་སནོ་དང་འབལེ་ནས་ལྡ་ིལིར་རྟནེ་
གཞི་བས་པའི་འཕགས་བདོ་བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་
ཁང་ (ITCO) དང་ཕི་དལི་འགམེས་སནོ་ཚན་པ་གཉསི་
ཐུན་མོང་ཐགོ་ག་ོསིྒག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ  །

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་ལྡ་ིལིར་གཞུང་
འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ག་ེམཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ 
ཚེས་ ༢༩ ནས་ ༣༡ བར་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི
ལིར་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཇལ་འཕད་སདླ་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་སདི་སྐངོ་མཆོག་ཕི་
ཚེས་ ༢༩ ཉནི་ར་ས་ནས་ག་ྷགལ་བརྒྱྱུད་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་
འབརོ་གིས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཇལ་འཕད་གནང་རྒྱྱུ ་
དང་། ཕི་ཚེས་ ༣༠ ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་མེ་འཁརོ་བརྒྱྱུད་
པ་ཊན་ཀོ་ཊིར་ཕབེས་ཐནོ་གིས་ར་སར་ཕབེས་འབརོ་
གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ །

སེམས་ཁམས་འཕདོ་བསནེ་སྐརོ་ཟབ་སྦོང་
གནང་བ།

༄༅། །རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་གི་བདོ་མི་གནས་
སྡདོ་ས་ཁུལ་འད་མིན་ནས་སནྨ་ཞབས་པ་ཁནོ་མི་གངས་ 
༢༧ ལ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ཀིས་སེམས་ཁམས་འཕདོ་བསནེ་ཐགོ་རྒྱལ་ས་
ལྡ་ིལིའ་ིནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ི VIMHANS ཞསེ་
པའི་བས་ིགནས་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ད་ུཉནི་གངས་ལའྔི་
རིང་ཟབ་སྦངོ་གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་བལ་ཡུལ་ནས་
འཕདོ་ལས་པ་དང་སནྨ་ཞབས་པ་ ༡༤ དང་གཞན་
རྣམས་རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡདོ་བདོ་མིའི་སནྨ་ཞབས་པ་
ཡིན་འདགུ  ཟབ་སྦངོ་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༧ ཚེས་ ༢༠ ནས་དབུ་འཛུགས་ཀིས་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༢༤ ཉནི་ལེགས་གུབ་བྱུང་ཡོད། ཟབ་སྦངོ་མཐུན་
འགྱུར་གནང་མཁན་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པ་ 
དང་། ཟབ་སྦངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་ན་ིབཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་སེམས་ཁམས་འཕདོ་བསནེ་ཐགོ་
ཕག་ལས་གནང་མཁན་མི་གངས་དང་མིའི་ནསུ་པ་
ཤུགས་ཆེ་ར་ུགཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ 

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧ 
ཉནི་གི་ཕི་ད་ོརྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་

སྐ་ུཞབས་ཨེ་པ་ིཇི་ཨབ་དལུ་ཀ་ལམ་ Dr. 
A.P.J. Abdul Kalam མཆོག་འདས་

གངོས་སུ་གྱུར་བར་བརྟནེ། ཕི་ཚེས་ ༢༨ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་

པ་ོམཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕིན་
ཞིག་སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། རྒྱ་གར་གི་

སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཨེ་པི་ཇི་ཨབ་
དལུ་ཀ་ལམ་མཆོག་ཁ་སང་ཕི་ད་ོགླ ་ོབུར་
འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་
ཚྱུལ་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་བར་ངོས་རང་བླ ་ོ
ཕམ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབྱུང་། ད་ེན་ིགསབ་ཏུ་
མེད་པའ་ིགངོ་གུན་ཞིག་ཡིན། དམ་པ་ཁངོ་
ནི་ཕུལ་བྱུང་གི་ཚན་རིག་པ་ཞིག་དང་ཤེས་
ཡོན་སླབོ་སནོ་པ། ད་ེབཞིན་མཁས་དབང་
ཞིག་ཡིན་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། ད་ེབས་གལ་
ཆེ་བ་ཞིག་ལ་ཀུན་སྤདོ་ཡ་རབས་ཚྱུལ་ལྡན་
གི་སྐ་ེབུ་དམ་པ་ཞིག་ཡིན། འ ད ས ་
པའི་ལོ་མང་རིང་ངསོ་རང་དམ་པ་ཁངོ་དང་
ལྷན་མཇལ་མོལ་ཞུ་རྒྱྱུ འི་གོ་སྐབས་མང་པ་ོ
བྱུང་། སབྐས་དརེ་ཁངོ་གི་ཁངེས་དགེས་

སྤང་པའི་ཞི་འདལུ་གི་སྤོད་ཚྱུལ་དརེ་ངོས་
ཀིས་ཡིད་སྨནོ་ཞུ་མངོ་ཡོད། ངསོ་རང་དམ་
པ་ཁོང་དང་ལྷན་བརདོ་གཞི་འད་མིན་ཐགོ་
ག་ོབསྡརུ་ཞུ་མངོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་
ཚན་རིག་དང་། ཆོས་ཕགོས། ད་ེབཞིན་
ཤེས་ཡོན་ཐགོ་ག་ོབསྡརུ་མང་པ་ོཞུ་མངོ་ཡོད། 
ངསོ་ཀིས་དམ་པ་ཁོང་གི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་
སྤུན་མཆེད་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་མི་མང་
རྣམས་ཡིད་སྐ་ོབཞིན་པའ་ིདསུ་སབྐས་འདརི། 
སེམས་གསོ་དང་སྦྲགས་སྨནོ་ལམ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
ཞསེ་འཁདོ་འདགུ གསུང་འཕནི་ང་ོམ་ཨིན་
ཡིག་ཐགོ་ཡོད་པ་ནས་འད་ིག་བདོ་ཡིག་ཚན་
པས་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས་པས་ཨིན་ཡིག་དརེ་རྩ་
འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༩2

ཀིརྟའི་ིགདན་ས་གངོ་འགོ་གི་ཕར་ཕིན་དབར་ཆོས་ཆེན་མོ་ཐངེས་གསུམ་པ་རྒྱལ་རོང་ཚོ་བདནུ་
ཀིརྟའི་ིདགནོ་ད་ུའཚོགས་བཞིན་པ།

༄༅། །འད་ིགར་བཞུགས་སརྒ་ཀིརྟའི་ི
བསེ་པ་གྲྭ་ཚང་གི་བདོ་གནས་འབལེ་མཐུད་
པ་ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་ལགས་དང་བླ་ོབཟང་ཡེ་
ཤེས་ལགས་གཉསི་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༧ ཚེས་ ༢༦ ཉནི་བཏང་གནས་ནང་འཁདོ་
དནོ། ཀིརྟའི་ིགདན་ས་གངོ་འགོ་གི་ཕར་
ཕིན་དབར་ཆོས་ཆེན་མོ་ཐེངས་གསུམ་པ་
ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༩ 
ཉནི་འགོ་འཛུགས་ཀིས་རྒྱལ་རོང་ཚོ་བདནུ་
ཀིརྟའི་ིདགནོ་ད་ུའཚོགས་བཞིན་ཡོད་འདགུ
སིྤར་ཕར་ཕིན་དབར་ཆོས་ཆེན་མོ་ཞེས་
པ་ནི་སྔ་མོ་ཡུལ་དབུས་ཀི་གདན་ས་ཆེན་
པ་ོགསང་ཕུར་ཕར་ཕིན་དབར་ཆོས་ལ་སེ་
འབས་དགའ་གསུམ་སོགས་རིས་མེད་དགནོ་
སྡ་ེཁག་ད་ུམ་ནས་སླབོ་གཉརེ་བ་ཆེས་མང་
པ་ོརང་དབང་ཐགོ་འད་ུའཛོམས་ཀིས་བསན་
བཅོས་མངནོ་རྟགོས་རྒྱན་རྩ་གཞུང་ད་ུབས་
ནས་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་

མཚོ་ལྟ་བུར་དམིགས་བསལ་ཐོས་བསམ་
སླབོ་གཉརེ་གནང་རྒྱྱུ འི་ལུགས་སོལ་ཞིག་
ཡོད་པ་དསུ་འགྱུར་གི་རུླང་འཚྱུབ་འགོ་མིང་

གི་ལྷག་མར་གྱུར་ཟིན་པར་ཀུན་ལ་མངའ་
གསལ་ལརྟ་ལགས་ཤིང་། གསང་ཕུའ་ིཕར་
ཕིན་དབར་ཆོས་ཞེས་པའི་མིང་དང་སྦྲེལ་
ནས་བཀའ་ཟུར་ཀིརྟ་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
སྩལ་གནང་མཛད་པའི་བཅའ་ཡིག་རིན་
པ་ོཆེའི་དགོངས་དནོ་ལྟར་ཐསོ་བསམ་སླབོ་

གཉརེ་ཁོ་ནར་དམིགས་ཏེ་ཀིརྟིའི ་དགོན་
ཁག་གིས་དབུ་འཛུགས་གནང་ཞིང་འདི་ལོ་
ཚོགས་ཐངེས་གསུམ་པ་ཆགས་ཡོད།

ད་ེཡང་ཀིརྟ་ིཚང་གི་གདན་ས་ཆེ་ཁག་སག་
ཚང་ལ་ྷམོ་ཀིརྟའི་ིདགནོ། རྔ་པ་ཀིརྟའི་ི
དགནོ། ཚོ་བདནུ་ཀིརྟའི་ིདགནོ། ཧརོ་ཚང་
ཀིརྟའི་ིདགནོ་བཞིའ་ིཕར་ཕིན་ལོ་རིམ་གཉསི་
པ་ནས་ལྔ་བའི་བར་གི་འཛིན་གྲྭ་བཞིའི་སླབོ་
གཉརེ་བ་གང་ཡོད་ལྷན་འཛོམས་ཀིས། 

གདན་ས་ཆེ་ཁག་བཞིར་རེས་མོས་བས་
ནས་རེ་ཙོང་ཁ་བས་མཛད་པའི་དང་ངེས་
ལེགས་བཤད་སྙངི་པའོི་ཐགོ་དམིགས་བསལ་
གི་སླབོ་གཉརེ་གནང་རྒྱྱུ འི་ཉནི་ཉ་ིཤུའི་རིང་
ཚོགས་དགོས་པའི་ཉི་ཤུའི་ཆོས་ཐོག་ཞིག་
ཡིན་ལ། དརེ་མཆོད་བརདོ་འཛིན་གྲྭ་ 
དང་། སྒ་ོསྐརུ་ངསོ་འཛིན་གི་གྲྭ། དགག་
བ་ངསོ་འཛིན་གི་འཛིན་གྲྭ། རང་རྒྱྱུད་པའ་ི
འཛིན་གྲྭ་བཅས་འཛིན་གྲྭ་བཞི་དང་། དའེ་ི
རིང་ཚོགས་སངས་ནི་ཉནི་རེ་བཞིན་ཞོགས་ 
ཆོས་དང་། ཉནི་ཆོས། དགངོ་མོའ་ིཆོས་རྲྭ་ 
བཅས་ཉནི་རེར་དསུ་ཚོད་ལ་ྔཙམ་ལ་རྩདོ་གྲྭ་
ཚྱུགས་དགསོ་ཤིང་། བདནུ་རེའ་ིམཚམས་
སུ་མཚན་ཕདེ་དམ་བཅའ་རེ་དང་། ཆོས་
ཐོག་གི་ཉིན་མཐའ་མའི་མཚན་མོར་དང་
ངསེ་མཚན་ཕུད་དམ་བཅའ་ཆེན་མོ་གནང་
དགསོ་ཀི་ཡོད་འདགུ ད ་ ལོ ་གོང ་གསལ་
དགོན་ཁག་བཞིའི་ཕར་ཕིན་ལོ་རིམ་གཉསི་

པ་ནས་ལ་ྔབའི་བར་གི་སླབོ་གཉརེ་བ་རྣམས་
དང་། ད་ེམིན་མད་ོསདོ་སདྨ་ཀི་དགནོ་སྡ་ེ
གཞན་ནས་ཕབེས་པ་བཅས་ཁནོ་སླབོ་གཉརེ་
བ་བརྒྱ་ཕག་འགའ་འད་ུའཛོམས་བྱུང་ཡོད་
འདགུ གཞན་ཡང་གདན་ས་ཁག་གི་ཁ་ིཔ་
དང་མཁན་པ་ོདཔ་ེཁདི་དག་ེརྒན། དབུ་མ་
དང་། མཛོད་འདལུ་འཛིན་གྲྭ་སོགས་ཀི་
སླབོ་གཉརེ་བ་ཡག་གས་བཅས་ཆེད་ཕབེས་
ཀིས་ཉནི་ལརྟ་རྩདོ་གྲྭ་ཕབེས་ཀིན་ཡོད་འདགུ 
ད་རེས་ཚོ་བདནུ་ཀིརྟའི་ིདགནོ་པ་གཞུང་དང་
དད་ལནྡ་ལ་ྷསྡ་ེམི་སྡ་ེཐུན་མོང་གིས་ཉནི་འདི་
དག་གི་རིང་ལ་ཕགོས་སོ་སོ་ནས་ཕབེས་པའི་
དག་ེའདནུ་པ་རྣམས་ལ་བཞུགས་གནས་དང་
ཞལ་ལག་སོགས་ཀི་མཐུན་རྐནེ་གང་ལེགས་
སུྐན་བཞིན་ཡོད་འདགུ་པ་དང་། ཕར་ཕིན་
དབར་ཆོས་ཐངེས་དང་པ་ོདང་གཉསི་པ་ད་ེ
བཞིན་སག་ཚང་མོ་ཀིརྟའི་ིདགནོ་དང་། རྔ་པ་
ཀིརྟའི་ིདགནོ་སོ་སོར་ཚོགས་ཡོད་འདགུ །

དབང་མོ་ལགས་བཙོན་ཁང་ནས་གླདོ་བཀལོ་བཏང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༢༢ ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པ་རངོ་རའེུ་
རུ་མ་ཡུལ་ཚོའི་རུ་ཆེན་གསུམ་པའི་དབང་
མོ་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙོན་ཁང་
ཞིག་ནས་གླདོ་བཀལོ་བཏང་ཡོད་འདགུ ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་བདོ་

མད་ོསདྨ་རྔ་པ་རངོ་རའེུ་ར་ུམ་ཡུལ་ཚོའ་ིསངེ་
ནས་རྔ་པ་རངོ་རའེུ་རུ་མ་ཡུལ་ཚོའི་རུ་ཆེན་
གསུམ་པའ་ིཕ་ཞ་ེཆེན་དང་མ་རྒྱལ་གཉསི་ཀི་
བུ་མོ་རང་ལོ་ ༢༢ ཙམ་སོན་པའ་ིདབང་
མོ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ཐོག་
འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་ལ་ཞི་རྒལོ་སདྐ་འབདོ་

བདེ་བཞིན་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ལག་
ཏུ་བཟུང་ནས་ཡུལ་ཚོའི་གཞུང་ལམ་ད་ུགམོ་
འགསོ་བས་རེས་ཁོང་མོ་རྔ་པའི་ཉནེ་རྟགོ་
པས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁིད་བས་ཡོད་པ་
དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༢ 
ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙོན་ཁང་

ཞིག་ནས་གླདོ་བཀལོ་བཏང་ས་ེཕིར་རང་
ཁིམ་ད་ུའབརོ་སྐབས་ནང་མི་སྤུན་ཉ་ེདང་། 
ས་གནས་བདོ་མི་མང་པསོ་འཚམས་འདའིི་
ཁ་བཏགས་དང་གོས་ཆེན་སོགས་གཡོགས་
ནས་དགའ་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད་འདགུ །

འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་སྤལེ་བའ་ིའཛམ་གླངི་མཆིན་པའ་ིགཉན་ཚད་ཉནི་མོའ་ིཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས།

བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་བཙོན་ཁང་ནང་འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བ།། 
༄༅། །འད་ིགར་ཁུངས་ལནྡ་གནས་ཚྱུལ་
འབརོ་གསལ་ལརྟ་ན། ཁམས་ཚ་བ་མཛོ་
སངྒ་རངོ་སངོ་འབར་ཡུལ་ཚོའི་ག་ེབ་གངོ་ཚོ་
ར།ུ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་མོ་དངུལ་ཆྱུའ་ི
ཉ་ེའགམ་ད་ུགཏརེ་ཁ་སྔགོ་འདནོ་གི་ལས་
འཆར་ལ་ང་ོརྒལོ་བདེ་མཁན། བདོ་མི་བླ་ོ
བཟང་ཡེ་ཤེས་ལ་ྷསའི་ཆྱུ་ཤུལ་བཙོན་ཁང་ད་ུ
སྐ་ུགངོས་ཡོད་པ་རེད།
 ད་ེཡང་ཕི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༧ ཉནི་ཁམས་ཚ་བ་མཛོ་སངྒ་ 
རངོ་། སངོ་འབར་ཡུལ་ཚོའ་ིཡུལ་མི་ཚོས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྒྱལ་མོ་དངུལ་ཆྱུའི་ཉ་ེ
འགམ་དུ་གཏེར་ཁ་སྔགོ ་འདོན་གི ་ལས་
འཆར་ལ། ང་ོརྒལོ་ཤུགས་ཆེ་བདེ་སབྐས་
རྒྱལ་གཅེས་པ་འཕགས་པ་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་འདས་གོངས་སུ ་ཕིན་པའི ་ ཡིད་
སྐའོ་ིགནས་ཚྱུལ་དང་། རྒྱལ་གཅསེ་པ་
རིག་འཛིན་ལགས་ཀིས་ཀང་རང་ལུས་ལ་

གི་བརྒྱབ་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་
འདོན་ལས་འཆར་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་བ་
སོགས་ལ་བརྟནེ་ནས། ཟླ་དའེ་ིཕི་ཚེས་ ༩ 
དང་ ༡༠ ཉནི་གཉསི་རིང་ག་ེབ་སྡ་ེབའ་ིསྡ་ེ
དཔནོ་ད་ལམ་འདས་གངོས་སུ་སོང་བའི་
རྒྱལ་གཅེས་པ་བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་
སོགས། མི་རྒན་པ་འགས་སྣ་ེཁདི་འགོ་སངོ་
འབར་ཡུལ་ཚོའི་བདོ་མི་རྒན་གཞོན་བར་
གསུམ་གིས་ང་ོརྒལོ་མུ་མཐུད་གནང་སབྐས། 
ཆབ་མད་ོཁུལ་དང་མཛོ་སྒང་རོང་སོགས་
ནས་ཉནེ་རྟགོ་པ་དང་དམག་མི་ཡོང་ནས་
འཇིགས་སྐུལ་བས་ཀང་ཡུལ་མི་ཚོས་དང་
ལེན་མ་བས་སབས། ཁུལ་དང་རངོ་སོགས་
ཀི་དཔནོ་རིགས་འགའ་འབརོ་ཏ་ེནང་འགགི་
བདེ་དགོས་ཞེས་བཤད་ད་ེགངོ་མི་རྣམས་སོ་
སོའ་ིནང་ལ་ལོག་བཅྱུག་པ་དང་། ཕི་ཚེས་ 
༡༢  ཉནི་སྡ་ེདཔནོ་སོགས་མི་བདནུ་ཙམ་
མཛོ་སངྒ་རངོ་ད་ུབཙན་ཁིད་ཀིས་ལོ་གཅིག་

མ་ཟིན་ཙམ་གི་རིང་འད་ིརྩད་བཀག་ཉར་ 
དང་། ཉསེ་རངུ་ཚད་མེད་བཏང་བ་སོགས་
དཀའ་ངལ་བཟོད་མཐའ་བལ་བ་བཟོས་
འདགུ
 ད་ེནས་ཆབ་མད་ོལ་ཁིད་ནས་
ཟླ་གཅིག་ཙམ་བཀག་ཉར་དང་། ད་ེརསེ་ལ་ྷ
སའི་ཆྱུ་ཤུལ་བཙོན་ཁང་ད་ུཁིད་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ པའ་ིནང་ཁངོ་དང་། ཁངོ་གི་
རོགས་པ་ངག་བཀ་ལགས། ད་ེབཞིན་ཆོས་
ལུག་བསན་འཛིན་ལགས་བཅས་ཁངོ་གསུམ་
ལ་ལོ་གཉིས་རེའི་ཁིམས་ཐག་བཅད་ནས་
ཁངོ་གཉསི་ད་དངུ་བཙོན་ཁང་ད་ུཡོད་འདགུ 
བཙོན་ཁང་ནང་བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ལ་
ཉསེ་རངུ་ཚད་མེད་བཏང་བའི་དབང་གིས་
མགོ་ཡུ་འཁོར་བ་སོགས་གཟུགས་པ་ོནད་
གཅངོ་ད་ུགྱུར་ནས། ཉ་ེཆར་ཁངོ་ལ་ྷསར་ཛ་
དག་སནྨ་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཁིད་ཡོད་འདགུ་ཀང་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༩ ཉནི་གི་

ཆྱུ་ཚོད་གཉསི་པ་ཡས་མས་ཤིག་ལ་འདས་
གངོས་སུ་ཕིན་འདགུ
 ཁོང་ནམ་རྒྱྱུ ན་སིྤ་དནོ་ལ་འགན་
ལེན་དང་དང་བདནེ་ལྷག་བསམ་ཅན་གི་མི་
ཞིག་ཡིན་འདགུ་ལ། ཁངོ་ལ་བུ་ཕུག་བརྒྱད་
ཙམ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་གཉསི་ད་ལ་ྟརྒྱ་གར་
ལ་ཡོད་འདགུ སིྤར་ནང་མི་བཅྱུ་བཞི་ཡོད་
པའི་ནང་ནས་རྟནེ་ས་གཙོ་བ་ོཁོང་ཡིན་པ་
རེད། ཁངོ་ད་ལོ་ལོ་དུག་ཅྱུ་རེ་བཞི་ཙམ་ཡིན་
འདགུ
 འདས་གངོས་ཕིན་རསེ་སྐུ་ཕུང་
ནང་མིར་རིྩས་སྤདོ་བས་མེད་པ་མ་ཟད་ཉ་ེ
འགམ་ལ་ཡང་འག་ོབཅྱུག་མི་འདགུ སྤུན་
མཆེད་ཚོས་ཞུ་བ་འཐེན་རསེ་གྲྭ་བ་གཅིག་
བསྔ་ོསྨནོ་གསུང་བར་ཕུང་པའོི་འགམ་ལ་
བཏང་བ་མ་གཏགོས་ད་ེམིན་སྤུན་མཆེད་
གཅིག་ཀང་བཏང་མི་འདགུ
 སྐུ་ཕུང་མེར་སགེ་གཏངོ་སྐབས་

ཀང་སྤུན་མཆེད་གཉིས་ལྷག་ཡོང་མི་ཆོག་
ཅསེ་བརདོ་འདགུ རྒྱ་གཞུང་གི་རྒྱལ་མོ་
དངུལ་ཆྱུའ་ིཉ་ེའགམ་ད་ུགཏརེ་ཁ་སྔགོ་འདནོ་
གི་ལས་འཆར་ལ་ཁུལ་དའེི་བདོ་མི་ཚོས་ང་ོ
རྒལོ་ཐངེས་མང་བས་ཡོད་པ་དང། ས་ཁུལ་
དརེ་ད་དངུ་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་བཞིན་ཡོད་འདགུ

༄༅། །འཛམ་གླངི་ཁནོ་ཡོངས་ཀི་ནང་
སྐ་ེབ་ོབཅྱུ་གཉསི་ཀི་ཁདོ་ནས་སྐ་ེབ་ོགཅིག་
གིས་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀི་ནད་གཞི་
འདི་ཁུར་ཏ་ེའཚོ་སྡདོ་བེད་བཞིན་ཡོད་ལ། 
བདོ་མི་མང་པ་ོཞིག་ལའང་སགོ་ཉནེ་ཅན་གི་
ནད་གཞི་འད་ིལནྡ་ཡོད་མོད། ད་ེལ་ྟནའང་

སྐ་ེབ་ོམང་པ་ོཞིག་གིས་རང་ཉདི་ལ་ནད་གཞི་
ད་ེཕགོ་ཡོད་པའང་ཤེས་རྟགོས་མེད་ལ། ད་ེ
བས་ཀང་འགངས་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་སྐ་ེབ་ོམང་
པ་ོཞིག་གིས་ནད་གཞི་དའེི་སྐརོ་དང་དའེི་
སྔནོ་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་ཐད་ལ་ད་དངུ་
ཡང་ཤེས་རྟགོས་ཅི་ཡང་མེད་པ་རེད། ཕི་

ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༨ ཉནི་འད་ིན་ི
གལ་ཆེའ་ིཉནི་མོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཉནི་མོ་
འདི་ནི་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་བི་ཡི་གཉན་
སིན་ཐོག་མར་གསར་རྙདེ་གནང་མཁན་
དང་། ན་ོསྦལེ་གཟངེས་རྟགས་བཞསེ་གནང་
མཁན་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་པ་ོབཱ་རུ་བ་ྷལུམ་བརྷ་

མཆོག་གི ་འཁུངས་སྐར་ལ་ཆེ ་མཐོངས་
དང་གུས་བརིྩ་མཚོན་ཆེད་ད་ུའཛམ་གླངི་ས་
ཕོགས་ཁོན་ཡོངས་སུ་འཛམ་གླིང་མཆིན་
པའི་གཉན་ཚད་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད། ང་ཚོས་འཛམ་གླངི་མཆིན་པའ་ིགཉན་
ཚད་ཀི་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་

གཅིག་ང་ཚོས་མངནོ་ཆྱུང་ངང་གནས་པའི་
ནད་ཡམས་ད་ེཕམ་ཉསེ་གཏངོ་རྒྱྱུ ར་རང་
ཉདི་ཀི་ཆོད་སེམས་ས་བརྟན་གཏངོ་དགོས་
ཀི་ཡོད། དསེ་ན་ད་ེརིང་ནས་བཟུང་ས་ེཕི་
ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ པའ་ིཟླ་མཇུག་བར་བདོ་
མིའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་ 
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དང་། འཕནོ་བསནེ་ཚན་པ། གཞུང་འབལེ་
མིན་པའ་ིཚོགས་པ། དགནོ་སྡ་ེདང་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་བཅས་ནས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་
ཁུལ་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་མིའི་ཚོགས་སྡ་ེའད་
མིན་ནང་གསར་གཏདོ་རང་བཞིན་གི་གོ་
རྟགོས་སླབོ་གསོ་སྤལེ་བའི་བདེ་སྒ་ོགང་མང་
གོ་སིྒག་ཞུ་རྒྱྱུ ར་འདི་ག་དབུས་བདོ་མིའི ་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
ནས་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། མཆིན་
པའི་གཉན་ཚད་ནི་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་
ཨེ། བ།ི སི། ཌི། ཨི་ཞསེ་འབདོ་པའ་ིསྡ་ེ
ཁག་ཏུ་བས་པའི་འགོ་ནད་ཅན་གི་ནད་གཞི་
ཞིག་ཡིན་པ་རེད། ནད་གཞི་དསེ་ད་ེམ་
ཐག་ཏུ་འདས་རྐེན་ད་ུའགྱུར་བའི་མཆིན་
པའི་གནས་སངས་དང་གཅོང་ནད་ཅན་གི་
མཆིན་པའི་གནས་སངས་གཉསི་ཀ་སླངོ་གི་
ཡོད། ནད་གཞི་ད་ེན་ིལོ་རེར་སྐ་ེབ་ོཁནོ་ས་
ཡ་ ༡.༤ ཙམ་ཞིག་གི་འདས་རྐནེ་ད་ུའགྱུར་
ཡོད། ད་ེལ་ྟནའང་ད་བར་དམིགས་བསལ་ད་ུ
འཕལེ་རྒྱས་འག་ོབཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་
དང་འཚོ་བའི་འཁསོ་བབས་ཞན་པའི་ཚོགས་
སྡ་ེཁག་ནང་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཐད་ལ་
ཤེས་རྟགོས་མེད་པའམ། ཡང་ན་སྣང་མེད་
རྒྱ་ཡན་ཤུགས་ཆེ་བཏང་ཡོད། 
དརེ་བརྟནེ་འཛམ་གླིང་འཕདོ་བསནེ་ལྷན་
ཚོགས་ཀིས་འད་ིལོའི་བརདོ་གཞི་ལ་"མཆིན་
པའི་གཉན་ཚད་སྔནོ་འགོག་བ་དགོས་ན། 
བ་སྤོད་ད་ལྟ་ནས་སྤལེ་དགོས།"ཞེས་པའི་
འབདོ་ཚིག་བཀདོ་ཡོད། འཛམ་གླངི་འཕདོ་
བསནེ་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་བརདོ་གསལ་ལྟར་
ན་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་བི་ཡི་ནད་གཞིས་
རྐནེ་པས་ལོ་ལརྟ་སྐ་ེབ་ོ ༧༨༠,༠༠༠ ལགྷ་
ཙམ་རྐེན་འདས་སུ་སོང་བཞིན་ཡོད་འདགུ 
གཞུང་འབེལ་གི ་བརོད ་གཞི ་ད ེས་སིྦན་
བཞིན་པའི་ནང་དནོ་གཙོ་བ་ོནི་མཆིན་པའི་
གཉན་ཚད་སྔནོ་འགོག་དང་འབལེ་ཆགས་
གཤམ་གསལ་གི་གནས་དནོ་གཙོ་བ་ོབཞིའི་
སངེ་ད་ུའདསུ་ཡོད། ད་ེདག་ན་ིཉནེ་ཁ་ཇི་
ཡོད་ཤེས་རྟགོས། ཉནེ་སུང་ལནྡ་པའ་ིསནྨ་
ཁབ་ཀི་དགསོ་འདནུ། ཕུ་གུར་སྔནོ་འགགོ་
ཁབ་རྒྱབ་པ། བརྟག་དཔྱད་བས་ཏ་ེབཅསོ་
ཐབས་བསནེ་པ་བཅས་ཡིན་པ་རེད། འད་ི
ལོའི་བརདོ་གཞི་དའེི་ནང་དང་པ་ོཉནེ་སུང་
མེད་པའ་ིཁག་དང་། ཉནེ་སུང་མེད་པའ་ི
སནྨ་ཁབ། སནྨ་ཁབ་ཀི་ཡོ་བད་མཉམ་སྤདོ་
བདེ་པ་བཅས་ཐ་ེབའ་ིམཆིན་པའ་ིགཉན་ཚད་
ཀི་ནད་གཞིའི་རྒྱྱུ ་རྐེན་ད་ུའགྱུར་སིད་པའི་
ཉནེ་ཚབས་རྣམས་ཤེས་རྟགོས་དགསོ་པའ་ིཁ་
ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀི་དགོས་མཁ་ོད་ེརྣམས་
གསལ་སནོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། གཉསི་པ་
བརདོ་གཞི་དསེ་ཉནེ་སུང་ལནྡ་པའི་སནྨ་ཁབ་
བདེ་སྤོད་བེད་པའི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་
ལ་ནན་བརདོ་བདེ་ཀི་ཡོད། ལོ་རེར་སྐ་ེབ་ོ
ས་ཡ་གཉིས་ཙམ་གིས་ཉནེ་སུང་མེད་པའི་
སནྨ་ཁབ་བདེ་སྤདོ་བས་པ་ལས་མཆིན་པའི་
གཉན་ཚད་ཀི་ནད་གཞི་འགོ་བཞིན་ཡོད། 
དརེ་བརྟནེ་ནད་སིན་བལ་བའི་ཐངེས་གཅིག་

རེ་བཀོལ་སྤདོ་བདེ་པའི་སྨན་ཁབ་བདེ་སྤདོ་
བེད་ཚེ་འགོ་ནད་ད་ེརིགས་སྔནོ་འགོག་བ་
ཐུབ། གསུམ་པ་འད་ིལོའ་ིབརདོ་གཞི་དསེ་སྐ་ེ
བ་ོཞིག་ཚེ་གང་རིང་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་
བ་ིཡི་ནད་གཞི་ལས་སུང་སྐབོ་ཐུབ་ཆེད་ཉནེ་
སུང་དང་ཕན་ནསུ་ལནྡ་པའི་སྔནོ་འགགོ་ཁབ་
ཀི་དགོས་མཁོ་དང་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་
ལ་ད་ོནན་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། གལ་
འགངས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ནི་བརྟག་དཔྱད་བས་
ཏ་ེཕན་ནསུ་ལྡན་པའི་བཅོས་ཐབས་བསནེ་
ཚེ་གཙོ་བ་ོམཆིན་པའི་གཉན་ཚད་བ་ིདང་སི་
ཡི་ནད་གཞི་བཅོས་རྒྱྱུ ར་ཕན་ཐོགས་ཐུབ། 
མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀི་དནོ་ནི་མཆིན་
པར་གཉན་ཚད་རྒྱས་པ་ལ་ག་ོཞིང་། ད་དངུ་
མཆིན་པར་གནདོ་སྐོན་གཏངོ་བའི་གཉན་
སིན་འཕལེ་བའི་གནས་སངས་ལའང་གོ་བ་
རེད། མཆིན་པའ་ིགཉན་ཚད་ཀི་ཆེས་རྒྱྱུན་
ལནྡ་གི་རྣམ་པ་ན་ིམཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཨེ་
དང་། བ།ི སི་བཅས་ཡིན་པ་རེད། མཆིན་
པའ་ིགཉན་ཚད་ན་ིད་དངུ་མཆིན་པའ་ིའབས་
ནད་ཀི ་རྒྱྱུ ་རྐེན ་གཙོ ་བ ོ་ད ེ་ཆགས་ཡོད། 
མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ན་ིམཆིན་པའི་གཉན་
ཚད་ཀི་གཉན་སིན་ཞེས་འབདོ་པའི་གཉན་
སིན་གི་སྡ་ེཁག་ཅིག་ལས་འབྱུང་བཞིན་ཡོད། 
མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཨེ་ན་ིརྒྱྱུན་ད་ུད་ེཉདི་
ཀི་གཉན་སིན་གི་འབག་བཙོག་ལྡན་པའི་
བཟའ་བཏུང་གི་རིགས་སྤད་པ་ལས་ཁབ་
གདལ་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད། ཡང་མཆིན་
པའི་གཉན་ཚད་བི་ནི་འཁིག་སྤདོ་བསནེ་པ་
ལས་འགོས་པའི་ནད་གཞི་ཞིག་ཀང་ཆགས་
ཡོད་ཅིང། གཙོ་བརོ་འག་ོནད་ལནྡ་པའ་ིམ་
ནས་ཕུ་གུ་དང་། འག་ོནད་ལནྡ་པའ་ིཁག་ལ་
ཐད་ཀར་རེག་པ། ཁུ་བ་དང་ལུས་ཀི་རླན་
གཤེར་གཞན་བཅས་ལ་བརྟནེ་ཏ་ེཁབ་གདལ་
ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད། མཆིན་པའ་ིགཉན་ཚད་
སི་ན་ིརྒྱྱུན་ད་ུགཙོ་བརོ་འག་ོནད་ལནྡ་པའི་སྐ་ེ
བ་ོཞིག་གི་ཁག་ལ་ཐད་ཀར་རེག་པ་བརྒྱྱུ ད་
ཁབ་གདལ་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད། མཆིན་
པའི་གཉན་ཚད་ཀི་རྣམ་པ་ཚང་མས་འཕདོ་
བསནེ་ལ་ཉནེ་ཁ་ཚབས་ཆེན་པ་ོབཟ་ོབཞིན་
ཡོད་མོད། འནོ་ཀང་ཡོངས་ཁབ་རང་
བཞིན་གི་གོ་རྟགོས་སྤལེ་ཚེ་ནད་གཞི་གསར་
པ་ཐནོ་རྒྱྱུར་སྔནོ་འགོག་དང་ནད་གཞི་ད་ེལ་
སྔར་ལས་ལྷག་པའི་བཅོས་ཐབས་ཕན་ནསུ་
ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱྱུར་ཕན་ཐགོས་ཐུབ་ངསེ་
རེད། ཉནེ་སུང་དང་ཕན་ནསུ་ལནྡ་པའ་ིསྔནོ་
འགགོ་ཁབ་ཅིག་གིས་མཆིན་པའ་ིགཉན་ཚད་
ཨེ་དང་བི་ཡི་ནད་གཞི་ལས་སུང་སྐབོ་བདེ་
ཀི་ཡོད། ཡང་མཆིན་པའ་ིགཉན་ཚད་སི་ཡི་
སྔནོ་འགོག་ཁབ་མེད་ནའང་སྔནོ་ཚྱུད་ནས་
བརྟག་དཔྱད་དང་གསོ་བཅསོ་བདེ་ཚེ་མཆིན་
པར་སྐནོ་ཤོར་བ་དང་། མཆིན་པ་གཅངོ་
ནད་ད་ུའགྱུར་བ། མཆིན་པའ་ིའབས་ནད་
བཅས་སྔནོ་འགོག་ཐུབ་ས་ེསགོ་ཉནེ་ཆྱུང་ད་ུ
འག་ོབ་དང་འགོ་ནད་ད་ེབཅོས་རྒྱྱུ འི་ནསུ་
པ་ཡང་ལནྡ་སདི། བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་སུ་
གནས་པའི་བདོ་མིའི་ཁདོ་ད་ུམཆིན་པའི་

གཉན་ཚད་བ་ིཡི་ནད་གཞི་ད་ེན་ིའཕདོ་བསནེ་
གི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པར་འདི་
ག་དབུས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་
ཡོད། མཆིན་པའ་ིགཉན་ཚད་བ་ིཡི་ནད་ང་ོ
བརྟག་དཔྱད་དང་བཅསོ་ཐབས་ལ་རིན་གངོ་
ཧ་ཅང་མཐ་ོབས་ཚེ་སགོ་ཤོར་བ་དང་། འཚོ་
བའི་འཁོས་བབས་ཉམས་ཞན་ད་ུགཏངོ་བ། 
ནད་གཞི་ཕགོ་པའི་སྐ་ེབ་ོསྒརེ་དང་ཁངོ་ཚོའི་
ཁིམ་མི་རྣམས་ལ་དཔལ་འབོར་གི་དཀའ་
ངལ་ཚབས་ཆེན་བཟ་ོབ་བཅས་ཀི་རྒྱྱུ ་རྐེན་
བདེ་བཞིན་ཡོད། 
 མཆིན་པའི ་གཉན་ཚད་བི་ཡི ་
ཐགོ་ཚད་དང་ལནྡ་པའ་ིརྒྱྱུན་ལནྡ་གི་གངས་ཐ་ོ
ཞིག་མེད་པ་ད་ེནི་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
ཀི་ངསོ་ནས་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་མཆིན་
པའ་ིགཉན་ཚད་བ་ིའགགོ་སྡམོ་ཆེད་སརྔ་ལས་
གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་འསོ་
འཚམས་ཀི་གོམ་སབས་གསར་པ་ཞིག་སྤ་ོ
རྒྱྱུ ར་འགོག་རྐེན་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད། 
དརེ་བརྟནེ་ ༢༠༡༣ ལོར་འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ནས་ཇོན་ཧབོ་ཀིན་གཙྱུག་ལག་སླབོ་
ཆེན་དང་མཉམ་སྦྲལེ་གི་སྒ་ོནས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ
ཕགོས་སུ་ཡོད་པའི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ཤིག་གི་ནང་མི་གངས་ ༢༧༦༩ ཡི་ཁདོ་ད་ུ
མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་བི་ཡི་ཐོག་ཡོངས་
ཁབ་ཏུ་བཀོལ་བའི་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་བས་
ཡོད། ཞིབ་འཇུག་དའེ་ིརྙདེ་དནོ་ལ་གཞིགས་
ན་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་བ་ིཡི་ཁབ་ཚད་ན་ི
རྒྱ་གར་ནང་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་མིའི་མི་འབརོ་
གི་བརྒྱ་ཆ་ ༨.༩ ཟནི་ཚྱུལ་གི་སནྙ་ཐ་ོབཀདོ་
ཡོད། མཆིན་པའ་ིགཉན་ཚད་བ་ིཡི་ཁབ་ཚད་
ན་ིལོ་ན་ ༣༠ ནས་ ༥༠ བར་ད་ུམཐ་ོཤོས་
ཆགས་ཡོད་ཅིང་། བུ་མོ་ལས་བུ་ཡི་ཁདོ་ད་ུ
ཅྱུང་མཐ་ོབ་ཡོད་འདགུ ཞིབ་འཇུག་དསེ་ད་
དངུ་མཐའ་སྡམོ་རྒྱབ་པ་ལྟར་ན་མཆིན་པའི་
གཉན་ཚད་བ་ིཡི་ཁབ་ཚད་ན་ིསྔནོ་ཚྱུད་ནས་
སྔནོ་འགགོ་ཁབ་རྒྱབ་ཟནི་པ་དང་། ཡང་
ཁིམ་མིའི་ཁདོ་ད་ུད་ལྟའི་ཆར་འགོ་ནད་ད་ེ
རིགས་ཕགོ་མེད་པ་དག་གི་ཁདོ་ད་ུདམའ་བ་
ཡིན་འདགུ མཆིན་པའ་ིགཉན་ཚད་བ་ིཡི་
དཀའ་ངལ་ཆྱུང་ད་ུགཏངོ་ཆེད་འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ངསོ་ནས་མཆིན་པའི་གཉན་
ཚད་བི་འགོག་པའི་གོམ་སབས་གསར་པ་
རྣམས་འཆར་འགདོ་དང་རྩ་འཛུགས་ཀི་ལས་
དནོ་ནང་ནསུ་ཤུགས་གང་ཡོད་འདནོ་བཞིན་
ཡོད། མ་དང་ཕུ་གུའ་ིལས་འཆར་ནང་ལོ་ན་
ལ་ྔམན་གི་ཕུ་གུ་ཡོངས་ལ་མཆིན་པའི་གཉན་
ཚད་བ་ིཡི་སྔནོ་འགགོ་ཁབ་དང་། འག་ོནད་
ད་ེལནྡ་པའི་མ་ལ་གསར་ད་ུབཙས་པའི་ཕུ་གུ་
ལ་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་བི་ཡི་ནད་འགོག་
སནྨ་ཁབ་ (immunoglobin) རིན་མེད་
ཐགོ་མཁ་ོསྤདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད། ད་ེལ་ྟནའང་
ལོ་ན་ཆྱུང་ཆྱུང་གི་སྐབས་ནས་མཆིན་པའི་
གཉན་ཚད་བ་ིཡི་འགོ་ནད་ཕགོ་ཡོད་པའི་སྐ་ེ
བའོི་ཁདོ་ད་ུགཅོང་ནད་ཅན་གི་མཆིན་པའི་
གཉན་ཚད་བི་དང་མཆིན་འབས་ཡོང་ཉནེ་

ཆེ་བ་ཡོད་པས། ད་ེསྔནོ་སྔནོ་འགགོ་ཁབ་
རྒྱབ་མངོ་མེད་སིད་པའི་ལོ་ན་ལྔ་ཡན་གི་ཕུ་
གུ་རྣམས་ལའང་ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་དང་
སྔནོ་འགགོ་ཁབ་མཁ་ོསྤདོ་བ་རྒྱྱུ ་ན་ིགལ་ཆེན་
ཆགས་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ SARD བརྒྱྱུད་ད་ེ 
Leis Amis ཡི་གཏངོ་ཕདོ་ཆེ་བའ་ིདངུལ་
གི་རོགས་སྐརོ་ལ་བརྟནེ་ནས་བདོ་མིའི་སླབོ་
ཕུག་ཚོའ་ིཁདོ་ད་ུལོ་ན་དུག་དང་དུག་ཡན་གི་
སླབོ་ཕུག་ཁནོ་ ༢༠༠༠ ལ་ནད་གཞི་བརྟག་
དཔྱད་དང་། སྔནོ་འགགོ་ཁབ། སནྨ་བཅསོ་
བཅས་བ་རྒྱྱུའ་ི "མཆིན་པའ་ིགཉན་ཚད་བ་ི
སྔནོ་འགགོ་གི་ལས་འཆར་" ཞསེ་པ་ཞིག་
ལག་བསར་བདེ་བཞིན་ཡོད། ལས་འཆར་
འད་ིན་ིཐགོ་མར་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ནང་རྒྱ་
གར་ནང་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ 
༡༡ ས་ེཅནོ་ཏ་ར་སམ་བྷ་ོཊའ་ིགཏན་སླབོ་ 
དང་། སྤནོ་ཊ་སམ་བྷ་ོཊའ་ིགཏན་སླབོ། བད་ེ
སིྐད་གླངི་སམ་བྷ་ོཊའ་ིསླབོ་གྲྭ། དམིགས་
བསལ་དགསོ་མཁ་ོཅན་གི་ཕུ་གུ་ལ་དམིགས་
པའ་ིམངནོ་དགའ་སླབོ་གྲྭ། ཀ་ལིམ་པངོ་
གཏན་སླབོ། ར་ོར་ེགླངི་གཏན་སླབོ། མོན་གྷ་ོ
གཏན་སླབོ། ཌལ་ཧརོ་སི་གཏན་སླབོ། མ་
སུ་རི་གཏན་སླབོ། ཤིམ་ལ་ཱདབུས་གཏན་
སླབོ། པུ་ར་ུཝ་ལ་ཱསམ་བྷ་ོཊའ་ིསླབོ་གྲྭ་བཅས་
ཀི་འག་ོའཛུགས་བས་ཡོད། ད་ལའྟ་ིཆར་ཕུ་
གུ་ཁནོ་ ༢༥༢༦ ཙམ་ཞིག་ལ་མཆིན་པའ་ི
གཉན་ཚད་བ་ིཡི་བརྟག་དཔྱད་བས་ཡོད་ལ། 
སླབོ་ཕུག་ཁནོ་ ༡༨༡༧ ཙམ་ཞིག་ལ་མཆིན་
པའི་གཉན་ཚད་བི་སྔནོ་འགོག་ཁབ་ཀི་སྨན་
ཐུན་གསུམ་པ་ད་ེརྒྱབ་མུས་ཡིན་ཞིང་། སྔནོ་
འགོག་ཁབ་ཀི་སྨན་ཐུན་དང་པ་ོདང་གཉསི་
པ་གཉིས་ནི་སྔནོ་ཚྱུད་ནས་རྒྱབ་ཟིན་ཡོད། 
མཆིན་པའ་ིགཉན་ཚད་བ་ིཡི་སནྨ་དཔྱད་ལག་
བསར་ཟབ་སྦངོ་ (Clinical Manage-
ment of Hepatitis B training) ཞསེ་
པའི་འག་ོབརདོ་འཁདོ་པའི་ཟབ་སྦངོ་རིམ་པ་
དང་པ་ོཞིག་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ 
ཉནི་འཚོགས་ཡོད་ཅིང་། ཟབ་སྦངོ་དའེ་ིནང་
འཕདོ་བསནེ་མི་སྣ་ ༤༥ ཙམ་ཞིག་གིས་
མཉམ་ཞུགས་བས་ཡོད། PGI སནྨ་ཁང་
དང་བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་། ཊན་ཌཱ་སནྨ་ཁང་
བཅས་ཀི་སླབོ་སནོ་མི་སྣ་ཁག་གིས་ཟབ་སྦངོ་
འདརི་ལས་དནོ་མཉམ་སྤལེ་དང་། བདོ་ཀི་
ངལ་སེལ་ཐབེས་རྩས་གཏངོ་ཕདོ་ཆེན་པསོ་
མ་དངུལ་གི་རོགས་སྐརོ་གནང་ཡོད། ༢༠༡༥ 
ལོའ་ིའག་ོསདོ་ད་ུཨ་རིའ་ི PRM  ཚོགས་
པའི་དངུལ་གི་མཐུན་འགྱུར་གི་རོགས་སྐརོ་
འགོ་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་ནང་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་
མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་ ༡༡ ས་ེས་ཊོན། 
ཀུམ་རའ།ོ བད་ེསིྐད་གླངི་། ཧ་སྤུར། སྤནོ་
ཊ། སྦརི། ལ་དགྭས། ཀུ་ལུ། མེའ།ོ ཏ་ིཛུ། 
རཱ་ཝང་ལ། སནྦ་ད་ར། ཨོ་རི་ས། མན་སརྤ་
བཅས་སུ་གནས་སྡདོ་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་
བ་ིཡི་ནད་གཞིས་ཟནི་པའ་ིམི་གངས་ ༡༧༥ 
ལ་རིན་མེད་ཐོག་གཉན་སིན་འཇལ་བའི་
བརྟག་དཔྱད་ (viral load testing) མཁ་ོ
སྤདོ་ཞུས་ཡོད། ད་ེཙམ་ད་ུམ་ཟད་ ༢༠༡༤ 

ལོའ་ིསིྤ་ཟླ་ ༥ ནང་ང་ཚོས་གཙོ་བརོ་རོ་
ཆེ་སེ་ཊར་ (Rochester) གཙྱུག་ལག་སླབོ་
ཆེན་དང་ད་ེདང་ལནྷ་ད་ུཧཱ་ཝའེ་ི (Hawaii) 
གཙྱུག་ལག་སླབོ་ཆེན་དང་མཉམ་འབལེ་གི་
སྒ་ོནས་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་གཞིས་
ཆགས་སླ་ེདང་བང་ཐང་ས་ཁུལ་ད་ུམཆིན་
པའི་གཉན་ཚད་བའིི་ནད་གཞིའི་དགསོ་ངསེ་
གནས་སངས་རྒྱྱུ ས་ལོན་འད་ིརྩད་ཀི་ལམ་
ནས་རྟགོ་ཞིབ་བ་རྒྱྱུའི་ལས་འཆར་ཞིག་ལག་
བསར་ཞུས་པ་ཡིན། རྟགོ་ཞིབ་ད་ེན་ིལ་དགྭས་
སུ་གནས་པའི་ས་གནས་བདོ་མི་མང་ཚོགས་
ཀི་ཁདོ་ད་ུམཆིན་པའི་གཉན་ཚད་བིའི་ཐགོ་
ལ་འཛིན་པའི་ལ་ྟསངས་དང་གོ་རྟགོས་ཀི་ཆྱུ་
ཚད་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་ཤེས་རྟགོས་བ་རྒྱྱུར་
དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན། ལས་འཆར་འད་ིན་ི
ལམ་ལྷངོས་ལྡན་པའི་ངང་མཇུག་སིྒལ་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡོད་ཅིང་དའེི་རྙདེ་དནོ་རྣམས་གང་
མགགོས་ཕིར་བསྒགས་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན། རྙདེ་
དནོ་ད་ེརྣམས་ཀིས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀི་
ཁདོ་ད་ུམཆིན་པའ་ིགཉན་ཚད་བ་ིདང་འབལེ་
བའི་ཆ་ནས་འཕད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་
རྣམས་ཀི་ཐགོ་ལ་དགོས་ངསེ་ཀི་གོ་རྟགོས་
སྤདོ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེལ་བརྟནེ་ཏ་ེབདོ་མིའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ཀི་ཁདོ་ད་ུའབྱུང་འགྱུར་མཆིན་པའི་
གཉན་ཚད་བི་འགོག་སྡམོ་གི་ལས་འཆར་
རྣམས་ལ་དངསོ་ཡོད་དཔང་རྟགས་ལ་གཞི་
བཅོལ་བའི་འཆར་གཞི་གདིང་རྒྱྱུ ར་ཕན་
གགོས་དང་། དམིགས་བསལ་ད་ུདགསོ་ངསེ་
ཅན་གི་མང་ཚོགས་ཀི་ཁདོ་ད་ུབརྟག་དཔྱད་
དང་བཅསོ་ཐབས་ཀི་རོགས་སྐརོ་མཁ་ོསྤདོ་
ཐུབ་རྒྱྱུར་ང་ཚོས་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། གངོ་
སྨསོ་ཀི་འབད་བརྩོན་ད་ེདག་གི་སངེ་ད་ུང་
ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་
བ་ིའགོག་བདེ་ཀི་ཐབས་ལམ་གལ་འགངས་
ཆེ་ཤོས་ན་ིམཆིན་པའི་གཉན་ཚད་བ་ིཡི་ཐགོ་
ལ་གོ་རྟགོས་བཟང་ད་ུབཏང་ས་ེསྔནོ་འགོག་
གི་ཐབས་ལམ་བསནེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཡིན་པ་རེད། ད་ེ
ཡང་འདས་ལོའི་འཛམ་གླིང་མཆིན་པའི་
གཉན་ཚད་ཉིན་མོ་ནས་བཟུང་ས་ེང་ཚོས་
སླབོ་གསོ་སྤལེ་བའི་གླགོ་བརྙན་དང་གསལ་
བསྒགས་སྦར་ཡིག་གི་ཐབས་ལམ་བརྒྱྱུ ད་
ད་ེ"མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་བ་ིཡི་སྔནོ་འགོག་
ཁབ་གསུམ་ཀ་རྒྱོབས་དགོས།"ཞེས་པའི་
འགོ་བརདོ་ཀི་འགོ་གོ་རྟགོས་སྤལེ་བའི་ལས་
འགུལ་ཞིག་སྤལེ་ཡོད་པ་དསེ། ནད་གཞི་ད་ེ
སྔནོ་འགོག་ཆེད་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་བི་
ཡི་སྔནོ་འགོག་ཁབ་ཀི་སྨན་ཐུན་གསུམ་ཀ་
ཐབོ་པར་བ་རྒྱྱུར་མང་ཚོགས་ཁདོ་རྒྱྱུད་སྐལུ་
ཞུ་བའི་ནང་མངནོ་གསལ་ཅན་གི་ཕན་ཡོན་
ལནྡ་པའ་ིམཐངོ་སྣང་བྱུང་ཡོད། དབུས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ནས་ཨིན་བདོ་སྐད་ཡིག་གཉསི་ཀའི་
ནང་འཕདོ་བསནེ་སླབོ་གསོའི་ངོ་སྤོད་དབེ་
ཆྱུང་དཔར་སུྐན་དང་། ས་གནས་འཕདོ་
བསནེ་ལས་བདེ་བརྒྱྱུད་ད་ེའཕདོ་བསནེ་སླབོ་
གསོའ་ིཚོགས་འད་ུའད་ུསྐངོ་། ཕགོས་སྐདོ་
འཕདོ་བསནེ་སླབོ་གསོ་ཁབ་སྤལེ་བཅས་ཀི་



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༩4

བདོ་པའ་ིསླབོ་མ་གཉསི་ཀིས་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིནང་འག་ོཁདི་ནསུ་པ་སྐདེ་སངི་དང་ཁ་ེལས་ལས་དནོ་གི་
ཟབ་སྦངོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བས་པ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་
རམ་འདགེས་ Tibetan Entrepreneurship 
Development ཚན་པས་ཚོང་ལས་ཡར་
རྒྱས་རམ་འདགེས་ཀི་ལས་གཞིའ་ིའགོ ར་
སངེ་བདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་མ་གཉསི་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་
ཁའ་ིག་ོལའ་ིཚོང་ལས་ལས་གཞིའ་ི Global 
Scholars Program (GSP) ཟབ་སྦངོ་
ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ  ད་ེཡང་
ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཁའི་འགོ་ཁིད་ནསུ་པ་སྐདེ་སིང་
གི་སྦངོ་བརར་བས་ིགནས་ཁང་ African 
Leadership Academy (ALA) ད་ུསླབོ་
མ་བསན་འཛིན་རབ་དགའ་དང་འཕནི་ལས་
དབང་མོ་གཉསི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ 
ཚེས་ ༢༥ ནས་ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༢ བར་
འགོ་ཁིད་དང་ཁེ་ལས་པའི་ལས་དནོ་གཉརེ་
ཕོགས་ཐོག་ཟབ་སྦོང་གནང་བཞིན་ཡོད་
འདགུ ཟབ་སྦངོ་བ་རྣམས་ཀིས་ཁ་ེལས་པ་
གགས་ཅན་ཁག་གཅིག་དང་ལྷན་བག་ོགླངེ་
གནང་རྒྱྱུ ་སོགས་ཡིན་འདགུ  སིྤར་ཐངེས་

འདིར་ཟབ་སྦོང་གི་མཐུན་འགྱུར་གནང་
མཁན་ཨ་རིའ་ིནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིཨོ་མི་
ཌི་ཡར་ནཊེ་ཝརོ་ཀ་ Omidyar Network 
ཞེས་པའི་ཚོང་ལས་སིྒག་འཛུགས་ད་ེཡིན་
འདགུ་པ་དང་།  སིྒག་འཛུགས་ད་ེན་ིརྒྱལ་
སིྤའི་ཁནོ་ད་ུཁེ་ལས་པ་སྐདེ་སིང་བདེ་རྒྱྱུ འི་
ལས་གཞིའི་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་གནང་མཁན་
གི་སིྒག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་འདགུ  ཐངེས་
འདརི་ཟབ་སྦངོ་ཉནི་གངས་ ༡༩ རིང་རྒྱལ་
ཁབ་འད་མིན་ནས་སླབོ་ཕུག་དག་འདམེས་
བས་ནས་གཞོན་སྐསེ་ད་ེདག་མ་འངོས་པར་
སིྤ་ཚོགས་ནང་འགོ་ཁིད་བདེ་ཐུབ་པ་དང་ཁ་ེ
ལས་པ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་བཟ་ོརྒྱྱུའ་ིའབད་བརྩནོ་
གནང་བཞིན་ཡོད་འདགུ   ས་ྔལོར་ལས་
གཞི་འདིའི་ཐགོ་སླབོ་མ་བསན་འཛིན་ཆོས་
མཚོ་དང་བསན་འཛིན་ན ོར་སྒོན་གཉིས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ  
 ད་ེཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བླནོ་ཚེ་རིང་དནོ་
གུབ་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ། ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་

ཁའི་འགོ་ཁིད་ནསུ་པ་སྐེད་སིང་གི་སྦོང་
བརར་བས་ིགནས་ཁང་ནི་བས་ིགནས་ཁང་
དའེ་ིསླབོ་མ་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱལ་སིྤའ་ིཁནོ་
ཡོངས་སུ་སླབོ་མ་དག་འདམེས་ཀིས་འགོ་
ཁིད་ཀི་ནསུ་པ་སྐདེ་སིང་དང་ཁེ་ལས་པའི་
ལས་གཞིའི་ཐགོ་ཟབ་སྦངོ་སྤདོ་བཞིན་ཡོད། 
ཐེངས་འདིར་ང་ཚོའི་སླབོ་མ་གཉིས་ཟབ་
སྦངོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ནས་འབྱུང་
འགྱུར་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་འགོ་ཁིད་
གནང་ཕོགས་དང་ཁེ་ལས་པའི་ལས་དནོ་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱྱུ ར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་རྒྱྱུ ་
རེད། ཅསེ་གསུངས།  གཞན་ཡང་སླབོ་
མ་བསན་འཛིན་རབ་དགའ་ལགས་ཀིས་
བརདོ་དནོ། ང་རང་ཟབ་སྦངོ་ནང་མཉམ་
ཞུགས་བེད་ཐུབ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་
བྱུང་། ག་ོསབྐས་འད་ིན་ིངའ་ིམི་ཚེའ་ིནང་
ཤེས་ཡོན་སྦང་བརྩོན་བདེ་བཞིན་པའི་དསུ་
སྐབས་འདིར་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་ཆགས་ཡོད་བསམ་བཞིན་འདགུ ཅསེ་
གསུངས།  སིྤར་བཏང་དཔལ་འབརོ་ལས་

ཁུངས་ཀི་བདོ་མིའི་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་
རམ་འདགེས་ལས་གཞི་འདི་བཞིན་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་མང་ཚོགས་ཀི་གནས་བབས་
ཡར་རྒྱས་ཕུགས་བརྟན་འག་ོཐབས་སིྤ་དང་། 
ཡང་སྒསོ་རང་རེའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ན་གཞོན་
ལས་མེད་ཀི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཆེད་

དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བཟུང་གིས་འག་ོའཛུགས་
གནང་བ་དང་། ལས་གཞི་འད་ིབརྒྱྱུད་རྒྱ་
གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་གནས་སྡདོ་བདོ་
རིགས་བཟོ་ཚོང་འད་མིན་གཉརེ་བཞིན་
པའི་ཁོངས་ནས་རང་གི་ཚོང་ལས་འཆར་

གཞི་དང་ལྡན་པའི་རྒྱ་སྐེད་གཏངོ་འཆར་
ཡོད་རིགས་དང་། ད་ེམཚྱུངས་ཚོང་ལས་
འཆར་གཞི་ཚད་ལནྡ་ཁུངས་འཕརེ་ཡོད་པའ་ི
ཐགོ་བཟ་ོཚོང་ལས་གཞི་གསར་འཛུགས་ཀི་
འདནུ་པ་གཉསི་ལནྡ་ཡོད་པའི་ན་གཞནོ་ཁག་
ལ་སྦངོ་བརར་དང་། ཁམིས་སིྒག་གི་སླབོ་

སནོ། མཁས་མངོ་ཅན་གི་ཚོང་པ་དང་། ད་ེ
བཞིན་བཟ་ོཚོང་གསར་འཛུགས་ཐགོ་ལམ་
སནོ་དང་རམ་འདགེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ནི་བདོ་མིའི་
ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདགེས་ཚན་པའི་
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོད་ེཡིན།།

ལམ་ནས་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་བི་ཡི་གོ་
རྟགོས་རྒྱ་ཆེར་སྤལེ་རྒྱྱུའི་ཕགོས་སུ་ལས་དནོ་
སྤལེ་དང་སྤལེ་མུས་ཡིན། དརེ་བརྟནེ་ངསོ་
ནས་མང་ཚོགས་ཡོངས་ལ་རེ་སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ན།ི 
•	 རང་ཉདི་གནས་ཡུལ་གི་འཕདོ་བསནེ་

ལྟ་ེགནས་ཁང་ནས་མཆིན་པའི་གཉན་
ཚད་བི ་ ཡི ་བརྟག་དཔྱད་ཞུ ་དགོས ་ 
ཤིང་། གལ་ཏ་ེབཅསོ་ཐབས་བསནེ་
དགོས་ཚེ་སནྨ་བཅོས་ཀི་ལམ་སནོ་ཡང་
ཞུ་དགསོ། 

• རང་ཉདི་གནས་ཡུལ་གི་འཕདོ་བསནེ་ལྟ་ེ
གནས་ཁང་ནས་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་
བི་ཡི་སྨན་ཐུན་གསུམ་ཀ་ཐོབ་པར་བ་
དགསོ། འད་ིན་ིམཆིན་པའ་ིགཉན་ཚད་
བི་དང་མཆིན་འབས་སྔནོ་འགོག་བདེ་
པའ་ིཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ད་ེཡིན། 

• རྒྱྱུ ན་ད་ུརང་ཉདི་ཀི་བཟའ་ཟླ་དང་ལྷན་
ད་ུཉནེ་སུང་ལནྡ་པའི་འཁིག་སྤདོ་བསནེ་

པ་དང་། སོ་འཁུ་དང་ཁབ་སོགས་
མཉམ་སྤདོ་བདེ་མི་ཉན་པ་ལ་ྟབུར་ཡིད་
གཟབ་བ་དགསོ། 

• གལ་སིད་ཁདེ་རང་མཆིན་པའི་གཉན་
ཚད་བི་ཡི་ནད་གཞི་ལྡན་པའི་སུྦྲམ་མ་
ཞིག་ཡིན་ཚེ། རང་ཉདི་ཀི་གསར་
དུ་བཙས་པའི ་ ཕུ ་ གུར ་མཆིན་པའི ་
གཉན་ཚད་བི་མི་འགོ་བའི་སྔནོ་འགོག་
བ ་ ཆེད ་ ཕུ ་ གུ ་བཙས་རེས ་ སུ ་ངེས ་
པར་ད་ུམཆིན་པའི་གཉན་ཚད་བི་ཡི་ 
(Immunoglobulin) སནྨ་ཁབ་ཐབོ་པ་
བ་དགསོ། 

• གལ་སིད་ཁདེ་ཀི་ནང་མི་གང་རུང་ཞིག་
ལ་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་བི་ཡི་ནད་
གཞི་ཡོད་ཚེ། ནང་མི་གཞན་རྣམས་ལ་
བརྟག་དཔྱད་དང་སྔནོ་འགོག་ཁབ་ཚྱུལ་
བཞིན་ཐབོ་པར་བ་རྒྱྱུ ་ནི་གལ་འགངས་
ཆེ།

• སིྤ་སྒརེ་གང་རུང་གི་ཆ་ནས་མཆིན་པའི་
གཉན་ཚད་བི་ཡི་ནད་གཞི་ལྡན་པའི་སྐ་ེ
བ་ོརྣམས་ལ་དབ་ེའབདེ་ཀི་རྣམ་འགྱུར་
མི་འཛིན་རྒྱྱུར་ཚོགས་སྡ་ེདང་མི་ཚོགས་
ཀུན་ལ་སྐལུ་ལགྕ་གཏངོ་དགསོ། 

• མཐའ་མར་རང་ཉདི་དང་རང་ཉདི་ཀི་
ཁིམ་མི། ད་ེབས་ཀང་གལ་ཆེ་བ་ན་ི
རང་ཉིད་ཀི་ཕུ་གུར་སྔནོ་འགོག་ཁབ་
ཐབོ་པར་བས་ཏ་ེམཆིན་པའ་ིགཉན་ཚད་
བ་ིལས་སུང་སྐབོ་བ་དགསོ། ཡང་གལ་
སིད་རང་ཉིད་འགོ་ནད་དསེ་ཟིན་པ་
ཞིག་ཡིན་ཚེ་ཕན་ནསུ་ལནྡ་པའ་ིསླབོ་སནོ་
ཞུས་ཏ་ེབཅསོ་ཐབས་བསནེ་དགསོ། 

 དེར་བརྟནེ་ངོས་ནས་བ ོད་མི ་
ཡོངས་ལ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ར་ནད་གཞི་ད་ེ
དང་ནད་གཞི་དའེ་ིསྔནོ་འགགོ་གི་ཐབས་ལམ་
རྣམས་ལ་ཤེས་རྟགོས་མང་ཙམ་བདེ་རྒྱྱུ ར་
དམ་བཅའ་བཟུང་དགསོ། འད་ིག་འཕདོ་

བསནེ་ལས་ཁུངས་དང་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས། 
དགོན་སྡ་ེདང་སླབོ་གྲྭ་ཁག་བཅས་ཀི་ཐུན་
མོང་གི་རྩོལ་བ་ལ་བརྟནེ་ཚེ་ང་ཚོས་བདོ་
མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ཁདོ་ནས་ཉནེ་ཚབས་ཅན་
གི་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་བི་འདི་ཕོགས་
ཡོངས་ནས་རྩ་མེད་གཏངོ་བའི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་
བའི་དམིགས་ཡུལ་ལྡན་པའི་གོ་རྟགོས་དང་
སྔནོ་འགོག་ཐབས་ལམ་ས་བརྟན་དང་ཁབ་
སྤལེ་ཐུབ་ངསེ་ཡིན་པར་ངསོ་ལ་ཡིད་ཆེས་
བརྟན་པ་ོཡོད། ངསོ་ནས་ད་ེརིང་གི་འཛམ་
གླངི་འཕདོ་བསནེ་ཉནི་མོ་འདརི་མཆིན་པའི་
གཉན་ཚད་བི་བལ་བའི་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་
ཤིག་བསུྐན་རྒྱྱུར་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་ཆེད་ཁདེ་
རྣམ་པའི་ཡང་དག་པའི་སྐུལ་སླངོ་དང་རྒྱབ་
སྐརོ་ལ་རེ་སྐལུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ངསོ་ནས་
འདི་ག་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ལ་རྒྱབ་
སྐོར་དང་དགའ་མོས་ཞུ་མཁན་ཡོངས་ལ་
ཁེད་རྣམ་པས་ད་བར་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་

ནང་མཆིན་པའ་ིགཉན་ཚད་བ་ིཡི་སྔནོ་འགགོ་
གི་ལས་འཆར་རྣམས་ལ་དཔལ་འབོར་གི་
སྒ་ོནས་རོགས་སྐོར་གནང་བར་ཐུགས་རེ་
ཆེ་ཞསེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ལ། སདླ་མར་ཡང་
ཁདེ་རྣམས་ཀི་རྒྱབ་སྐརོ་དང་མཉམ་འབལེ་
གི་བ་གཞག་རྣམས་རྒྱྱུ ན་གནས་ཐུབ་རྒྱྱུ ར་
ང་ཚོས་རེ་སྨནོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ངསོ་ནས་
བདོ་མི་ཡོངས་ལ་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ར་མཆིན་
པའི་གཉན་ཚད་ལ་གོ་རྟགོས་སྤལེ་བའི་བདེ་
སྒ་ོཁག་གི་ནང་རང་ནསུ་གང་ཡོད་ཀི་མཉམ་
ཞུགས་དང་། སིྤ་སྒརེ་གི་རིམ་པ་གཉསི་ཀའ་ི
ཐོག་ནས་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་སིྤ་དང་
སྒསོ་སུ་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་བི་ཡི་ཁབ་
གདལ་སྔནོ་འགགོ་བདེ་པའི་ནང་འགན་འཁི་
ལནྡ་པའི་གོམ་སབས་སྤ་ོགནང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
བཅས། འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཚེ་རིང་
དབང་ཕྱུག་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༢༨ ལ།།

སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་སླབོ་དབེ་སླབོ་ཁདི་གནང་ཕགོས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་ཚོགས་པ།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༢༠ ནས་ ༢༥ བར་ཉནི་གངས་དུག་རིང་
སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་སླབོ་དབེ་སླབོ་ཁདི་གནང་
ཕགོས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་ཞིག་ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་
ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད། ཐངེས་འདའི་ིཟབ་
སྦངོ་ག་ོསིྒག་གནང་དགསོ་དནོ་ན།ི ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ དང་ ༢༨ ཉནི་
ར་ས་གངས་སིྐད་གཉའ་ཁི་ཚོགས་ཁང་ད་ུ
ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཕག་བསར་གནང་ཡུལ་
སླབོ་ཁག་གི་སླབོ་སིྤ་དང་དགེ་ཆེའི་དམིགས་
བསལ་ཚོགས་འདའུ་ིསབྐས་ཀི་གསོ་ཆོད་ནང་
༼ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནས་དཔ་ེསནོ་སླབོ་གྲྭ་དང་
སྤནོ་ཊ་གཏན་སླབོ་གཉསི་ནས་འཛིན་རིམ་

དུག་པའི་སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་སླབོ་དབེ་བདོ་
ཀི་སདྐ་ཡིག་ཐགོ་ནས་བསབླ་རྒྱྱུ ་འག་ོའཛུགས་
བ་རྒྱྱུ ་དང་། ཅནོ་ཏ་ར་དང་བད་ེསིྐད་གླངི་

སླབོ་ཁག་གཉསི་ནས་ག་སིྒག་གིས། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ནས་ལག་བསར་བ་རྒྱྱུ ། དའེ་ི
ཆེད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཁིད་ཐབས་

སོགས་མཐུན་སྦརོ་གང་དགསོ་གནང་རྒྱྱུ ་དང་
འབལེ། རིམ་བཞིན་ཉམས་མངོ་ལ་གཞིགས་
ནས་འཛིན་རིམ་བདནུ་པ་སོགས་ལ་ལག་

བསར་གནང་ཐབས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱྱུ །༽ 
ཞསེ་གསལ་བ་ལརྟ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ི
སླབོ་དསུ་གསར་པ་ནས་བཟུང་དཔ་ེསནོ་སླབོ་

གྲྭ་དང་སྤནོ་ཊ་གཏན་སླབོ་གཉསི་ནས་འཛིན་
རིམ་དུག་པའི་སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་བདོ་སདྐ་
བརྒྱྱུ ད་ལམ་ཐགོ་ནས་སླབོ་ཁིད་གནང་འགོ་
བཙྱུགས་ཡོད་པ་དང་། བད་ེསིྐད་གླངི་དང་
ཅནོ་ཏ་ར་སམ་བྷ་ོཊ་གཉསི་ནས་སླབོ་ཁདི་ཀི་
ག་སིྒག་གནང་བཞིན་ཡོད་སབས། འཛིན་
རིམ་དུག་པའི་སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་སླབོ་དབེ་
ནང་གི་བདོ་གནས་ངོ་སྤདོ་དང་བདོ་ཀི་ལོ་
རྒྱྱུས་སོགས་ཀི་དཀའ་གནད་སླབོ་ཚན་ཁག་
གཅིག་གི་དམིགས་བསལ་ཟབ་ཁིད་གནང་
རྒྱྱུར་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་འདགུ
 ཐངེས་འདའིི་ཟབ་སྦངོ་ཐགོ་གངོ་
གསལ་སམ་བྷ་ོཊ་སླབོ་ཁག་བཞིའི་སིྤ་ཚོགས་
ཚན་རིག་དགེ་རྒན་རྣམས་འཛུལ་ཞུགས་

གནང་ཡོད་པ་དང། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀི་འབལེ་ཡོད་སླབོ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་པ་བུད་དྷཱ ་
སྐབས་ལགས་དང་བསོད་ནམས་བཟང་པ་ོ
ལགས་གཉིས་ནས་ཟབ་ཁིད་གནང་བཞིན་
ཡོད་འདགུ ཟབ་སྦངོ་གི་ཉནི་དང་པརོ་ཤེས་
ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དང་སལོ་རྒྱྱུ ན་ཚན་པའི་
འགན་འཛིན་གཅིག་ལྕགོས་ཚེ་རིང་བསམ་
གུབ་ལགས་དང་། སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་གི་
ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་བསན་འཛིན་ལེགས་
མཛེས་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཆེད་ཕབེས་ཀིས། 
ཤེས་ཡོན་སདི་བྱུས་ཀི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་
དང་ལགྷ་པར་སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་བདོ་སདྐ་
བརྒྱྱུད་ལམ་ནས་སླབོ་ཁིད་བ་ཕགོས་སོགས་
ཀི་གལ་ཆེའ་ིགཏམ་བཤད་གནང་ཡོད་འདགུ  



པར་ངསོ་ལ་ྔཔ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༩ 5

༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ཚོགས་ཁག་བཅྱུ་གཅིག་གིས་བརྟན་བཞུགས་བསར་འབུལ་སབྐས་སྩལ་བའ་ིབཀའ་སླབོ། 

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བར་ཆད་གཏན་འབབེས་ཚན་པ་ནས།

ཨིན་བདོ་བར་ཆད་གཏན་འབབེས།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༠ 
དང་། བདོ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ ཆོས་འཁརོ་
དསུ་ཆེན་ཉནི་ཚོགས་པ་ཁག་ ༡༡ ཐུན་

མོང་གིས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུ་
སབྐས་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ། ད་ེརིང་འདརི་དད་ལནྡ་ཧ་ི
མཱ་ལ་ཡའི་ནང་ཆོས་རིག་གཞུང་ཚོགས་པ་
དང་། བལ་ཡུལ་དག་ེལནྡ་ལནྷ་ཚོགས། བལ་
ཡུལ་སྤགོ་ར་གླ་ོསིྒག་འཛུགས། སག་ལུང་
གི་ཆོས་བརྒྱྱུད་འཛིན་པ། ཤངས་དགའ་
ལནྡ་ཆོས་འཁརོ་གླངི་། དབུས་གཙང་ཆོལ་
ཁ། བདོ་ཀི་གཞནོ་ན་ུལནྷ་ཚོགས། བུད་
མེད་ལནྷ་ཚོགས། མངའ་རིས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པ། དགུ་བཅྱུ་གསུམ་ལས་འགུལ་
ཚོགས་པ། དབུ་མའ་ིལམ་ལས་འགུལ་ཁང་
བཅས་ཐུན་མོང་གི་ཐགོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་
གནང་རྒྱྱུ ་བས་པ་རེད། བར་སབྐས་ནས་
བརྟན་བཞུགས་ཁག་མང་པ་ོཞིག་སྙན་སེང་
ཞུ་མཁན་ཡོང་གི་འདགུ མི་རེ་ང་ོརེ་བས་
པ་ཡིན་ན། ངསོ་ལའང་དསུ་ཚོད་མེད་ལ། 
དགོས་པའང་ཆེན་པ་ོམཐོང་གི་མི་འདུག 
དརེ་བརྟནེ་ཟླ་བསིྒལ་བས་ཏ་ེབརྟན་བཞུགས་
བས་ན་སམྙ། ད་ེརིང་དསུ་ཚིགས་ད་ེཡང་
དུག་པའི་ཚེས་བཞི་ཞེས་ཆོས་འཕུལ་ཟླ་བའི་
ཚེས་བཞི་འཁལེ་ཡོད། ད་ེརིང་དསུ་ཚིགས་
ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 
 ཡོ ང ས ་ ག གས ་ ལྟ ར ་ ན ་ ལོ ་ 
༢༦༠༠ ཙམ་གི་གངོ་སནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་
འདས་མཆོག་གི་སུྤལ་སྐུའི་རྣམ་པ་བསན་
པ་དང་། ད་ེཡང་ཐགེ་ཆེན་གི་གཞུང་ནས་
སྐ་ུབཞི་གསུངས་ཀི་ཡོད། སྐ་ུབཞི་ན།ི ང་ོ
བ་ོཉདི་སྐ།ུ ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐ།ུ ལོངས་
སྐ།ུ སུྤལ་སྐ་ུད་ེཚོའ་ིགས་ད་ེང་ཚོ་ཐ་མལ་
པས་མངོན་གསུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་ཆགས་
ཀི་མེད། སུྤལ་སྐ་ུལ་བཟ་ོབའོ་ིསུྤལ་སྐ་ུ 
དང་། སྐ་ེབ་སུྤལ་སྐ།ུ མཆོག་གི་སུྤལ་སྐ་ུས་ེ
སུྤལ་སྐུ་གསུམ་གི་ནང་ནས་མཆོག་གི་སུྤལ་
སྐུ་ད་ེགདལུ་བ་ལས་དག་ཐ་མལ་པ་གཅིག་
ཡིན་ནའང་མཇལ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་
པར་བརྟནེ་མི་ཐ་མལ་པ་ནང་བཞིན་བས་
ནས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་པ་ོཟས་གཙང་སས་སུ་
སྐུ་བལྟམས་ཏ་ེརིམ་བཞིན་སྐེ་རྒ་ན་འཆིའི་
སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་བ་གཟིགས་ནས་

ད་ེདག་གིས་རྐེན་བས་ཏ་ེཁིམ་ནས་ཁིམ་
མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་། དའེ་ིགངོ་ནས་
དའེི་ཚེ་དའེི་དསུ་རྒྱ་གར་ད་ུཡོད་པའི་རིག་

གནས་ཆེ་བ་ལྔ་དང་ཆྱུང་བ་ལྔ་ད་ེཚོའི་གས་ 
དང་། སབྐས་དརེ་ནང་དནོ་རིག་པ་ཟརེ་བ་
མུ་སགེས་པ་རང་ཉིད་ཀི་ནང་དནོ་རིག་པ་
ཞིག་ཕལ་ཆེར་ཡོངངསེ་རེད།  ད་ེབཞིན་
དའེི་ཚེ་དའེི་དསུ་རྒྱ་གར་ད་ུཡོད་པའི་ཤེས་
ཡོན་གི་རིགས། ཆོས་བརྒྱྱུད་འད་མིན་ཚང་
མར་གཟིགས་རྟགོས་མཛད་ད་ེཁིམ་ནས་
ཁིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རསེ་སུ་ལོ་
དུག་དཀའ་སྤད་མཛད་ནས་གཙོ་བ་ོཏིང་ང་ེ
འཛིན་བསུྒབ་པ་གནང་བ་མ་ཟད། ད་དངུ་
ད་ེཙམ་གིས་སིྒབ་པ་སྤངོ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་མེད་པར་
གཟིགས་ནས་བདག་མེད་པའི་དནོ་ལ་རང་
ཉིད་ཀིས་དགོངས་པ་ཀླངོ་ད་ུགྱུར་བ་ལྟ་བུ་
ཞིག་ལ་བརིྩ། སདོ་ལ་བདདུ་བཏུལ། གུང་
ལ་མཉམ་པར་བཞག ཐ་ོརེངས་མངནོ་
པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་མཛད་
པ་མཛད།  ང་ཚོ་རསེ་འཇུག་འདལུ་བ་ལ་
མིག་དཔ་ེསནོ་རྒྱྱུ ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།  ཐ་
མལ་པ་ཞིག་གིས་རིམ་པས་བླ་ོསྦང་ནས་
མཐར་སངྤས་རྟགོས་མཐར་ཕིན་པ་སུྒབ་ཐུབ་
རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། སུྒབ་ཐབས་ད་ེདག་
ཀང་ཞ་ེས་མ་ཞུས་ན་བཅམོ་ལནྡ་འདས་རང་
ཉདི་ཀིས་ཉམས་མངོ་ཐགོ་ནས་གདལུ་བ་ལ་
གདམོས་པར་མཛད་རྒྱྱུ ་ད་ེལརྟ་ཡིན་པ་རེད།
ཅེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རེས་ནང་ཆོས་སྐརོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ད་ེརིང་ཕགོས་མཐའ་
ཁག་མང་པ་ོཞིག་ནས་དནོ་གཉརེ་ཆེན་པ་ོ
བས་ཏ་ེའདརི་འདསུ་ཡོད། ཁདེ་རང་ཚོ་
ལའང་ཆོས་བསལྐ་ལ་ྟབུ་བས། ཁདེ་ཚོའ་ི
ངསོ་ནས་བླ་མར་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་གི་
ཡོད།  བ་ླམའ་ིངསོ་ནས་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་
ཚེ་རིང་པ་ོཡོང་ཆེད་ཐུན་མིན་གི་འབལེ་བ་
ཡོད་པ་སྒལོ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་
སྒ་ོནས་ཚེ་དབང་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེདང་ཆབས་
ཅིག་དསུ་ཚིགས་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་པར་
བརྟནེ་སེམས་བསྐདེ་བདེ་རྒྱྱུ ་འདི་ལྟར་ཡིན། 
ཁདེ་རང་ཚོ་མང་ཆེ་བས་ནམ་རྒྱྱུན་ངསོ་ཀིས་
རྟག་པར་ཤོད་བཞིན་ཡོད་པ་ད་ེག་ོཐསོ་ཡོད། 
འནོ་ཀང་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ནས་ཡོང་བ་ 
དང་། ནམ་རྒྱྱུན་རྒྱྱུས་ཡོད་ད་ེཙམ་མེད་པ་ད་ེ
འད་ཡང་ཡོད་ངསེ་རེད། དརེ་བརྟནེ་ངསོ་

ཀིས་ནམ་རྒྱྱུ ན་བཤད་རྒྱྱུ ་ད་ེསིྤར་ཆོས་ཟརེ་
ན་གང་འད་རེད། ཆོས་བདེ་པའ་ིདགསོ་
པ་གང་ཡོད། དའེ་ིཐགོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་

དགསོ། ལགྷ་པར་སངས་
རྒྱས་པའི་ཆོས་བདེ་མཁན་ 
དང་། དའེ་ིནང་གསེས་
བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་སུ་
ཡོད་པའི་སངས་རྒྱས་པའི་
ཆོས་འདི་དཔལ་ན་ལེནྡྲ་
ནས་བརྒྱྱུད་པའི་ཆོས་ཤིག་
ཆགས་ཀི་ཡོད། མདརོ་
ན། ན་ལེནྡྲའ་ིམཁས་
པ་ཚོས་སངས་རྒྱས་ཀི ་
བཀའ་ལ་ཡིན་ནའང་སྒ་

ཇི་བཞིན་ཁས་བངླས་ད་ུརུང་དང་མིན་རུང་
དཔྱད་པ་གནང་ས་ེརིག་པས་གནདོ་ཀི་ཡོད་
པ་ཡིན་ན། སྒ་ཇི་བཞིན་ཁས་བངླས་མིན་
རངུ་བར་བཞག་གནང་གི་ཡོད། རིག་པས་
གནདོ་ཀི་མེད་པ་ཡིན་ན། སྒ་ཇི་བཞིན་པར་
ཁས་བངླས་རུང་བར་འཛིན་གནང་གི་འདགུ 
འད་ིདངསོ་གནས་བླ་ོགཟུ་བརོ་གནས་པ་ཞིག་
གིས་བལསྟ་པ་ཡིན་ན་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཉདི་
ཀི་བཀའ་ལ་ཡིན་ནའང་དཔྱད་པ་བས་ཏ་ེ
ཐག་གཅདོ་བདེ་དགསོ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། 
འད་ིཧ་ཅང་རླབས་ཆེན་རེད། འཛམ་གླངི་
འདིའི་སངེ་གི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་ཧ་ཅང་
རྩ་ཆེན་དང་། མི་མང་པ་ོལ་ཕན་ཐགོས་ཀི་
ཡོད། འདས་པའ་ིདསུ་ནས་ལོ་སངོ་གཉསི་
ཀི ་ རིང་མི ་ས་ཡ་མང་པ ོར་ཕན་ཐོགས་
བྱུང་ཡོད། ད་ལ་ྟཡིན་ནའང་ཕན་བཞིན་པ་
རེད། མ་འངོས་པར་ཡང་ལོ་སངོ་ཕག་གི་
རིང་ཕན་ཐགོས་ངསེ་རེད། ཆོས་ལུགས་
ཚང་མར་གུས་ཞབས་དང་བརིྩ་བཀུར་འསོ་
པ་རེད། ཁད་པར་འད་ིལ་ྟགུབ་ཐགོ་ནས་
འགལེ་བཤད་རྒྱག་སྐབས་སནོ་པ་རང་ཉདི་
ཀིས་ངས་བསན་པའི་ཆོས་དརེ་བརྟག་དཔྱད་
བསོ་ཞེས་གསུངས་པ་ད་ེབཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀི་ཆོས་ལ་མ་གཏགོས་ཆོས་ལུགས་གཞན་ལ་
ཧ་ལམ་མེད། ད་ེཡང་། དག་ེསླངོ་དག་གམ་
མཁས་རྣམས་ཀིས། །བསགེ་བཅད་བརར་
བའ་ིགསེར་བཞིན་ད།ུ །ལེགས་པར་བརྟག་
ལ་ང་ཡི་བཀའ། །བངླ་བར་བ་ཡི་གུས་ཕིར་
མིན། ཞསེ་གསུངས་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ཀླུ་
སུྒབ་ཡབ་སས་ལ་སོགས་པས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཉདི་ཀི་བཀའ་ལ་དཔྱད་པ་གནང་ནས་
བཀའ་འདི་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་ཁས་བླངས་ན་
རངུ་གི་འདགུ བཀའ་འད་ིདང་འད་ིལ་ྟབུ་སྒ་
ཇི་བཞིན་པར་ཁས་བངླ་ན་རུང་གི་མི་འདགུ 
ཅསེ་དབ་ེབ་ཕ་ེནས་གསུངས་ཡོད།  དརེ་
བརྟནེ་སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀི་ཆོས་
ད་ེརིག་པས་དཔྱད་པ་བས་ནས་འག་ོདགོས་
པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སབས་རླབས་ཆེན་ཞིག་
རེད། དངེ་སང་ཆོས་ཟརེ་མཁན་ད་ེརངོས་
དད་རེད།  ཅསེ་ཆོས་ལ་ད་ེཙམ་ད་ོསྣང་མི་
བདེ་མཁན་ཚོས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཆོས་

ལ་རིག་པས་དཔྱད་པ་བདེ་དགོས་རེད་ཅསེ་
གསུངས་པ་ད་ེམཐངོ་སབྐས་སངས་རྒྱས་ཀི་
ཆོས་ད་ེམི་འད་བ་ཞིག་འདགུ ཅསེ་བརདོ་
ཀི་འདགུ  བདོ་སདྐ་ཐགོ་ཆོས་ཀི་ག་ོདནོ་
ན་ིབཅསོ་པའ་ིདནོ་རེད། བ་ཚིགས་ལ་ྟབུར་
སྦར་ཆོག  དརེ་བརྟནེ་བླ་ོབཅསོ་པའ་ིསདྐ་ཆ་
ཆགས་ཀི་ཡོད།  ལེགས་སྦར་གི་སདྐ་ཐགོ་
དརྷ་ཞསེ་པ་ད་ེའཛིན་པའམ་སྐབོ་པ་ལ་ག་ོཡི་
ཡོད། ཆོས་དང་འཇིག་རྟནེ་གཉསི་སུ་ཕ་ེབའ་ི
ཆོས་ལ་སྦར་སབྐས་སྐབོ་པའ་ིདནོ་ལ་ག ོ དངེ་
སང་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ལ་འཛམ་གླངི་
འདའི་ིསངེ་བལསྟ་ན། མི་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་
ཅྱུ་ལྷག་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་སྡུག་བསྔལ་
མི་འདདོ་པ་དང་བད་ེབ་འདདོ་པ་ངང་གིས་
འགུབ་ཡོད།  སྡགུ་བསལྔ་མི་འདདོ་པ་དང་
བད་ེབ་འདདོ་པ་ཤ་སག་ཡིན་ནའང་འཛམ་
གླིང་འདིའི་སངེ་གི་ཤེས་ཡོན་འག་ོསངས་ད་ེ
ཡང་དངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་ཁ་ོནར་དམིགས་པ་
ཞིག་དང་། འདདོ་ཡོན་ཁ་ོནར་དམིགས་པ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད་སབས། ཤེས་ཡོན་ད་ེབརྒྱྱུད་
ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་མི་རབས་ད་ེམི་
ཚེ་ཧིལ་པ་ོདངོས་པ་ོའདདོ་ཡོན་རྐང་རྐང་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་མཁན་གི་མི་རབས་ཤིག་
ཆགས་ཡོད། འདདོ་ཡོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པ་ོཨོ་ཙམ་ཡོད་ན་མི་ཚེ་བད་ེསིྐད་ལྡན་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་ལ་ྟབུ་དང་། འདདོ་ཡོན་གི་ཕངོ་
བསྡད་པ་ད་ེམི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་ཅན་ལ་རིྩ་རྒྱྱུ ་
འད་ིའད་ཞིག་འདགུ  སིྤར་ལུས་པ་ོའད་ིལ་
བརྟནེ་པ་དརེ་འདདོ་ཡོན་ཞིག་དགསོ་ཀི་ཡོད།  
འནོ་ཀང་འདདོ་ཡོན་གཅིག་པུས་འདང་གི་
མེད་པ་དངེ་སབྐས་ཧ་ཅང་དངསོ་གསལ་དདོ་
པ་ོཆགས་ཡོད། འདདོ་ཡོན་གི་གཟུགས་སྒ་
ད་ིརོ་རེག་བ་བཅས་སྒ་ོཐམས་ཅད་ནས་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་ོཡོད་མཁན་གི་མི་གང་ཞིག་
སེམས་ནང་དངངས་སྐག་དང་། མ་སིྐད་པ། 

ཁངོ་ཁ།ོ ཆགས་སངྡ་སོགས་ཀི་དསུ་འདས་
ནས་མ་སིྐད་པ་བས་ནས་སྡདོ་མཁན་མང་པ་ོ
ཞིག་ང་ཚོའ་ིམཐངོ་ཆོས་སུ་ཡོད།  གང་ལརྟ་
བད་ེསིྐད་ཅསེ་པ་ད་ེབད་ེསིྐད་འདདོ་པ་གཅིག་
པ་ཡིན་ནའང་། བད་ེསིྐད་ཟརེ་བ་ད་ེཕིའ་ི
འདདོ་ཡོན་ལ་བརྟནེ་པའི་ཡིད་ཚོར་སིམ་པ་
ད་ེའད་ཙམ་ཞིག་ལ་བད་ེསིྐད་མཐར་ཐུག་
ལ་བརིྩས་སྡདོ་རྒྱྱུ ་དསེ་མ་འདང་པ་ཧ་ཅང་
གསལ་པ་ོརེད། 
 དངེ་སང་ཤེས་ཡོན་ཅན་མང་པ་ོ
ཞིག་གིས་ད་ལ་ྟཡོད་བཞིན་པའི་ཤེས་ཡོན་གི་
འདང་གི་མི་འདགུ ཅསེ་མང་པསོ་མཐངོ་
ཚྱུལ་གཅིག་པ་ཡོང་གི་འདགུ  ནང་སེམས་
ཀི་བད་ེསིྐད་དང་ཞི་བད་ེདགོས་ཀི་ཡོད་པ་
དངེ་སང་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ད་ོསྣང་གསར་པ་
ཞིག་བདེ་བཞིན་ཡོད། འད་ིལ་ྟབུའ་ིདསུ་ཚོད་
ལ་སེམས་ཀི་བད་ེསིྐད་བསུྒབ་པར་སེམས་ཀི་
བད་ེསིྐད་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་མཁན་དང་
མེད་པ་བཟ་ོམཁན་ད་ེཕིའི་གོ་མཚོན་གཅིག་
གིས་བས་པ་མ་རེད། གཙོ་བ་ོནང་གི་ཆགས་
སངྡ་གི་དབང་གིས་སེམས་མ་སིྐད་པ་ཡོང་གི་
ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད། ཆགས་སངྡ་
མེད་པ་བཟ་ོརྒྱྱུ ར་ཕི་ལོག་ནས་ཁབ་བརྒྱབ་
ནས་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱྱུ ་མེད། འདདོ་ཆགས་མེད་
པ། ཞ་ེསངྡ་མེད་པ། གཏ་ིམུག་མེད་པ་ཟརེ་
བ་ཞིག་ཚོང་ཁང་ནས་ཚོང་རྒྱྱུ ་དང་ཉ་ོརྒྱྱུ ་མེད་
པར་བརྟནེ། ང་ཚོའ་ིཆོས་སདྐ་ནང་ད་ུཉནོ་
མོངས་དགུ་གསུམ་རང་ལ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་
པ་ད་ེསེལ་རྒྱྱུ འི་ཐབས་ཤེས་ད་ེཡང་རང་གི་
སེམས་རྒྱྱུད་ཀི་སངེ་ནས་ཆགས་སངྡ་རངོས་
གསུམ་སེལ་རྒྱྱུའི་ཐབས་ཤེས་བདེ་དགོས་པ་
རེད་མ་གཏགོས། ཕི་ནས་ཐབས་ཤེས་གཞན་
ཞིག་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་ནི་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོ
རེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་ཟབ་རྒྱས་
སྩལ། །

common law 
སིྤ་ཁམིས།

ཁིམས་བཟ་ོལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབབེས་བས་པ་མིན་པར། 
ལམ་སལོ་དང་ཁིམས་ཁང་གི་ཐག་གཅོད་ལས་བྱུང་བའི་ཁིམས་
ལུགས་ཀི་རྣམ་པ་ཞིག

compound interest  
མ་སྐདེ་བུ་སྐདེ།

མ་རྩ་དང་དའེ་ིསྐདེ་འབབ་གཉསི་ཀའ་ིསངེ་ཆ་རིྩས་སྐརོ་བའ་ིསྐདེ་ཀ

contraception  
སུྦྲམ་འགགོ
སྐ་ེའགགོ

སནྨ་བསནེ་པ་དང༌། གཤག་བཅསོ་བདེ་པ། འཁགི་སྤདོ་ཀི་ཐབས་
གཞན་བསནེ་པ་སོགས་ཀི་བདེ་ཐབས་ལ་བརྟནེ་ནས་བསམ་བཞིན་
སྐ་ེསྒ་ོའགགོ་པ།

cosmology 
སྣང་སདི་རིག་པ།

ཚན་རིག་དང་ལྟ་གུབ་ཀི་ལམ་ནས་འཇིག་རྟནེ་གི་འབྱུང་ཁུངས་
དང༌། འཕལེ་རིམ་བཀདོ་པ་སོགས་ལ་དཔྱད་པའ་ིརིག་པ།

coupon 
ལག་འཛིན།

དངུལ་གི་ཚབ་ཏུ་སྤད་ད་ེདངསོ་པ་ོཉ་ོབདེ་ཀི་འཛིན་ཤོག

customs    
ཤོ་ཁལ།

དངསོ་ཟགོ་ཕིར་ཚོང་དང་ནང་འདནེ་བདེ་སབྐས་སུ་སྤདོ་དགསོ་པའ་ི
ཁལ་འབབ།

dark horse   
རྟ་ནག་འདོ་འབར།

འསོ་བསྡུའི་ལས་འགུལ་སྤལེ་སབྐས་ཚོད་དཔག་ལས་ལགྷ་པའི་རྒྱབ་
སྐརོ་ཐབོ་མཁན་གི་འསོ་མི་ཞིག

despotism   
བཙན་ཤེད་རིང་ལུགས།

གང་ཟག་གཅིག་གིས་དབང་སྒྱུར་བདེ་པའ་ིསྒརེ་གཅདོ་ལམ་ལུགས།

 



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༩6

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུས་པ།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་འཇམ་དབངས་སླབོ་གྲྭར་བུའོ་ིཉལ་ཁང་དབུ་འབདེ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༢༨ ཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་དགྭས་སུ་

༸ཞབས་སོར་འཁོད་ནས་ཉིན་གཉིས་པའི་
མཛད་འཕིན་གི་ཐོག་མར་རྒྱལ་ས་སླའེི ་
ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་ཇ་ོཁང་གཙྱུག་ལག་
ཁང་ད་ུཆིབས་སྒྱུ ར་བསྐངས་ནས་གནས་
གཟགིས་མཛད། སབྐས་དརེ་དགའ་ལནྡ་
ཁི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཀང་ལྷན་བཅར་ཞུས་
འདགུ གཙྱུག་ལག་ཁང་གི་ཞུགས་ཁརི་
༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་རྟནེ་འབལེ་
བསདོ་པ་དང་པཎ་གུབ་བཅྱུ་བདནུ་གི་གསོལ་
འདབེས་གསུང་འདནོ་མཛད། སབྐས་དརེ་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུ
རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་དང་དའེི་དགོངས་

འགལེ་བསན་འགྱུར་གི་གླགེ་བམ་བཞུགས་
སུ་གསོལ་ཡོད་མེད་བཀའ་རྩད་ཕབེས་སབྐས་
འབལེ་ཡོད་ནས་བསན་འགྱུར་བཞུགས་
གསོལ་མེད་ཚྱུལ་སྙན་སྒོན་ཞུས་མཚམས་
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བསན་འགྱུར་གླགེ་
བམ་གསོལ་སྩལ་མཛད་རྒྱྱུ འི་བཀའ་བཞེས་
བཟང་པ་ོསྩལ་བ་དང་སྦྲགས་བཀའ་སླབོ་
ཕབེས་དནོ། བཀའ་བསན་ད་ེདག་མཆོད་
རས་ཙམ་ལ་བཞག་ནས་སྐབས་སྐབས་ལ་
མཆོད་གནས་གདན་འདནེ་ཞུས་ཏ་ེབཀགླས་

པ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་པར་གསུང་རབ་ད་ེདག་
ལ་ངསེ་པར་ད་ུསླབོ་སྦངོ་བདེ་དགསོ། སེར་
མོ་བ་ཙམ་མིན་པར་སྐ་བ་ོཚོས་ཀང་སངས་
རྒྱས་པའི་གསུང་རབ་རྣམས་ལ་སླབོ་གཉརེ་
བ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཅསེ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་བ་མ་ཟད། སབྐས་དརེ་མངའ་
སྡའེི ་ག ོས་ཚོགས་འཐུས་མི ་སོགས་ཆབ་
སིད་འགོ་ཁིད་རྣམས་ལ་ཞལ་ཤོབ་མཛད་
དནོ། ཁདེ་རང་ཚོ་ཆབ་སདི་འག་ོཁདི་ཚོས་
སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ལ་སླབོ་སྦངོ་གནང་
ས་ེལག་བསར་བྱུང་བ་ཡིན་ན་གཅིག་བས་
ན་འསོ་ཤོག་ཀང་མང་བ་ཐབོ་སདི། ཅསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ། ད་ེརསེ་འཇམ་དབངས་
སླབོ་གྲྭར་ཆིབས་སྒྱུ ར་བསྐངས་ནས་ཐོག་
མར་སླབོ ་གྲྭའི ་ བུ ་མོའི ་ཉལ་ཁང་གསར་
རྒྱག་ལེགས་གུབ་བྱུང་བ་དབུ་འབེད་རབ་
གནས་བཀའ་དནི་མཛད། ད་ེརསེ་སླབོ་གྲྭའ་ི
ཐང་ཆེན་ད་ུདགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་དང་ཕ་མ་
སོགས་མི་གངས་སངོ་ཕག་བརྒལ་བ་རྣམས་
ལ་ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད། སབྐས་
དརེ་ཐོག་མར་འཇམ་དབངས་སླབོ་གྲྭའི་
སླབོ་མ་རྣམས་ཀིས་བདནེ་ཚིགས་སྨནོ་ལམ་

བཏནོ། ད་ེནས་སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་སིྤ་དག་ེབཤེས་
བླ་ོབཟང་བསམ་གཏན་ལགས་ཀིས་ཐོག་
མར་༸གངོ་ས་མཆོག་དགུང་གངས་ ༨༠ 
ཕབེས་པའི་༸སྐུའི་ག་སནོ་ལ་དགའ་བསུའི་
འཚམས་འད་ིཞུས་པ་མ་ཟད། འདས་པའ་ི
ལོ་གསུམ་ནང་གི་སླབོ་གྲྭའི་ལས་བསྡམོས་
སནྙ་སྒནོ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་
དགེ་རྩ་གཙོ་བརོ་གྱུར་བའི་སླབོ་གྲྭའི་སིྦན་
བདག་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས། ད་ེ
རསེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ། ཐངེས་འདརི་ངསོ་ལ་དཔ་ེཐུབ་དགནོ་
པས་ཕར་ཕིན་དབར་ཆོས་ཆེན་མོར་ཡོང་
རོགས་བརདོ་པ་རེད། ཁ་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ནས་ཀང་ད་ེབཞིན་རེ་འདནུ་གནང་གི་འདགུ 
དརེ་བརྟནེ་ཡང་བསྐར་ཚར་གཅིག་བསླབེས་
པ་རེད། དསུ་ཡུན་གང་ཙམ་སྔནོ་མདའ་ཧ་
ན་ུནས་ཡིན་པའ་ིཨ་མ་བགསེ་སོང་ཞིག་ཐུག་
བྱུང་། སབྐས་དརེ་ཁངོ་ཚོའ་ིཆ་ལུགས་དང་
མི་མང་གི་འཚོ་བའི་གནས་སངས་སྐརོ་ཤེས་
བྱུང་། ཁངོ་ཚོར་ཐུན་མོང་མིན་པའ་ིཞྭ་མོ་
ཞིག་གནོ་རྒྱྱུ ་འདགུ མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་
འཚོ་བའི་ཐུན་རྐེན་ད་ེཙམ་མེད་པའི་དཀའ་

ངལ་ཡོད་པ་ཤེས་བྱུང་། ལགྷ་པར་ནང་ཆོས་
སྐརོ་ལ་ག་ོརྟགོས་ད་ེཙམ་མི་འདགུ དརེ་
བརྟནེ་ཁོང་ཚོའི་བུ་ཕུག་ཚོར་དམིགས་ནས་
སླབོ་གྲྭ་འད་ིབརྒྱབ་པ་རེད། ད་རེས་འཇམ་
དབངས་སླབོ ་གྲྭ ་ཙམ་མིན་པར་སླབོ ་གྲྭ ་
གཞན་ཁག་ནས་ཡོང་བའི་སླབོ་ཕུག་བཅས་
ཚང་འཛོམས་ཡོད་ས་འདརི་ངསོ་ལ་སདྐ་ཆ་
ཤོད་རོགས་བརདོ་པ་རེད། ཐགོ་མར་ཚང་
མར་འཚམས་འད་ིཡོད། ག་ོསིྒག་གནང་
མཁན་ཚོ་ལའང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
ངོས་ཀིས་ནང་ཆོས་ད་ེཆོས་ལུགས་གཞན་
ལས་ཡག་པ་རེད། ཅསེ་ཁབ་སྤལེ་ནམ་ཡང་
བདེ་ཀི་མེད། ཆོས་ལུགས་གཙོ་ཆེ་བ་ཚང་
མར་ལྟ་གུབ་དང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བ་རྒྱྱུ འི་
ཐབས་ལམ། ད་ེབཞིན་གམོས་སལོ་ཡོད། 
ཆོས་ཉམས་ལེན་བ་རྒྱྱུ འི ་ཐབས་ལམ་ནི་
ཆོས་ལུགས་གཙོ་ཆེ་ཚང་མས་བམས་བརྩེ་
དང་བཟདོ་སན་སོགས་ཉམས་ལེན་གི་རྣམ་
གཞག་གསུང་བཞིན་ཡོད་པ་གཅིག་མཚྱུངས་
ལ་ྟབུ་རེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུས་པ།
༄༅། །མང་གཙོའ་ིལམ་ནས་འསོ་
འདམེས་བྱུང་བའི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་
གར་གི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཨབ་
དལུ་ཀ་ལམ་ Dr. A P J Abdul Kalam 
མཆོག་གླ་ོབུར་ད་ུའདས་གངོས་སུ་གྱུར་བར་
ཐུགས་ཕམ་ཆེན་པ་ོགནང་ཡོད། ད་ེཡང་
སིད་སྐོང་མཆོག་གི་ཐུགས་གསོའི་འཕིན་
ཡིག་ཅིག་སྤལེ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། རྒྱ་
གར་གི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཨབ་
དལུ་ཀ་ལམ་མཆོག་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཤི་
ལོང་མངའ་སྡའེི་རྒྱལ་ས་མེ་གྷ་ལ་ཡར་གླ་ོ
བུར་ད་ུའདས་གངོས་སུ་གྱུར་བར་ངསོ་རང་
བླ་ོཕམ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབྱུང་། སིྤར་དམ་པ་
ཁངོ་གིས་ཤེས་ཡོན་བས་ིགནས་ཁང་ In-
dian Institute of Management གི་
སླབོ་མ་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་སབྐས་
སྡངིས་ཆའི་སངེ་གླ་ོབུར་དན་མེད་ད་ུབརྒྱལ་
རསེ་འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བའི་གནས་ཚྱུལ་
ཐནོ་ཡོད། དསེ་གང་ཞིག་མཚོན་གི་ཡོད་

དམ་བརདོ་ན། དམ་པ་ཁངོ་གིས་གཞནོ་
སྐསེ་ཚོའ་ིཤེས་ཡོན་ཐགོ་ཐུགས་ཁུར་ཇི་ཙམ་
ཆེན་པ་ོབཞེས་ཀི་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོམཚོན་
ཐུབ། སདི་འཛིན་ཟུར་པ་ཁངོ་འདས་གངོས་
སུ་གྱུར་བ་ད་ེརྒྱ་གར་ཙམ་མ་ཟད། འཛམ་
གླིང་ཁནོ་ཡོངས་ལ་གངོ་གུན་ཆེན་པ་ོཞིག་
ཕགོ་པ་རེད། དརེ་བརྟནེ་ངསོ་ཀིས་ཧ་ཅང་
བླ་ོཕམ་ཆེ་བའི་དསུ་སྐབས་འདིར་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་གདུང་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་སྦྲགས། ཐུགས་གསོ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་འཁདོ་འདགུ 
 གཞན་ཡང་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་དམ་པ་ཁངོ་གི་རྣམ་
དཔྱདོ་ཀི་རྩལ་རྒྱ་གར་ནང་རྩེ་ཕུད་ཡིན་པ་
དརེ་དམིགས་ནས་གསུང་དནོ། དམ་པ་
ཁོང་གི་ཕུལ་ད་ུབྱུང་བའི་རྣམ་དཔྱོད་ད་ེནི་
དངེ་རབས་རྒྱ་གར་གི་རྣམ་དཔྱོད་མཚོན་
ཐུབ། དམ་པ་ཁངོ་གི་སྐ་ུཚེ་ཧལི་པའོ་ིརིང་
ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཆེད་འབད་འབུངས་

གནང་ཡོད། ཁངོ་ན་ིརྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཊ་
མིལ་ན་དའིུ་ཁིམ་ཚང་དབུལ་པ་ོཞིག་གི་ནང་
འཁུངས་ཤིང་མཐར་ཤེས་ཡོན་གི་ནསུ་པ་ཁ་ོ
ནའི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་ཆགས་
ཡོད། དམ་པ་ཁངོ་ན་ིབཀའ་མོལ་ཐད་ཀར་
གསུང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ནང་
དནོ་གནད་ད་ུསྨནི་ལ་དནོ་སྙངི་ལནྡ་པའ་ིལམ་
སནོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟནེ་རྒྱ་
གར་མི་རབས་གཞོན་པ་ཚང་མར་སེམས་
འགུལ་ཧ་ཅང་ཐབེས་ཡོད། དམ་པ་ཁངོ་ན་ི
འག་ོབ་མིའི་བད་ེདནོ་ཆེད་ཕུགས་རྒྱང་རིང་
པའོ་ིདགངོས་བཞསེ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན། 
སིྤར་དམ་པ་ཁངོ་གིས་རྒྱ་གར་གི་མེ་ཤུགས་
འཕུར་མདའ་ིགནས་སངས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
རྒྱྱུ འི་ཐད་རླབས་ཆེན་གི་བས་རེས་བཞག་
གནང་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་དམ་པ་ཁངོ་ལ་རྒྱ་
གར་གི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ། ཞསེ་ཆེ་
བསདོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ད་ེཡང་དམ་པ་ཁངོ་
གིས་པ་ིརི་ཐི་ཝི་ Prithvi དང་ཏ་ིཤུལ། 
Trishul ཨ་ཀ་ཤི། Akash ནཱག Nag ད་ེ

བཞིན་ཨག་ན་ི Agni སོགས་མེ་ཤུགས་
འཕུར་མདའ་མང་པ་ོཞིག་གསར་བསུྐན་
གནང་ཡོད། དམ་པ་ཁངོ་གིས་རྒྱ་གར་གི་
སདི་འཛིན་ ༡༡ པའ་ིཐུགས་འགན་བཞསེ་
སྐབས་རང་གཤིས་བཟང་ལ་ཁེངས་སེམས་

ཀི་ཆ་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་བརྟནེ་མང་
ཚོགས་རྣམས་ཀིས་དམ་པ་ཁངོ་ལ་མི་མང་གི་
སདི་འཛིན། ཞསེ་འབདོ་ནས་དགའ་མོས་ཧ་
ཅང་བ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། གཞན་ཡང་

དམ་པ་ཁངོ་སྐུ་འཚོ་ཞུགས་སབྐས་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ཐུགས་
འདསི་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད། དབུ་ཁདི་
རྣམ་པ་གཉསི་ལན་མང་མཇལ་འཕད་མཛད་
སྐབས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་དང་ཆོས་

ལུགས ་འད ་ མིན ་ལ ་
རྟནེ་པའི་རིག་གཞུང་ད་ེ
དག་གིས་དངེ་རབས་སིྤ་
ཚོགས་ནང་ཕན་རླབས་
ཇི་འད་བསུྒབ་ཐུབ་སྐརོ་
སོགས་ཀི ་གནད་དོན་
ཐད་བགོ་གླ ེང ་མཛད་
མངོ་ཡོད། བདོ་མི་ཚོས་
ཀང་དམ་པ་ཁངོ་ལ་གུས་
བཀུར་ཧ་ཅང་ཞུ་བཞིན་
ཡོད། ཅསེ་ཐུགས་

གསོའ་ིའཕནི་ཡིག་ནང་འཁདོ་འདགུ །

༄༅། །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསན་འཕལེ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་སིད་
འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཨབ་དལུ་ཀ་ལམ་
མཆོག་འདས་གོངས་སུ ་གྱུར་བར་ཁོང་
གི་གཅེན་པརོ་ཐུགས་གསོའི་འཕིན་ཡིག་
ཅིག་སྤལེ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། རྒྱ་གར་གི་
མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ། ཞསེ་ཡོངས་སུ་
གགས་པའི་རྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་
སྐུ་ཞབས་ཨབ་དལུ་ཀ་ལམ་མཆོག་གླ་ོབུར་

འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བར་བདོ་མི་མང་གི་
ཚབ་ཞུས་ནས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀིས་སྐ་ུཉདི་མཆོག་ལ་བླ་ོཕམ་ཧ་ཅང་
ཆེན་པའོ་ིསེམས་གསོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དམ་
པ་ཁོང་ནི་ཚན་རིག་གི་ཤེས་བ་ཡར་རྒྱས་
ཤུགས་ཆེ་གཏངོ་གནང་མཁན་གི་ཚན་རིག་
པ་གགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། སདི་
འཛིན་གི་ཐུགས་འགན་བཞེས་རིང་ཕག་
ལས་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པ་གནང་ཡོད། གཞན་
ཡང་དམ་པ་ཁོང་ནི་སྐེས་བུ་རྣམ་དཔྱོད་

ལནྡ་ཞིང་ཁངེས་སེམས་སངྤ་པའི་ཞི་དལུ་གི་
བཟང་སྤདོ་ལནྡ་མཁན་ཞིག་ཀང་ཡིན། དམ་
པ་ཁོང་གིས་སྐུ་ཚེ་ཧལི་པའོི་རིང་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་དནོ་ད་ུཕག་ལས་གནང་ཡོད་པ་དང་། 
ལས་རིགས་འད་མིན་གི་མི་མང་ས་ཡ་མང་
པརོ་སྙངི་སབོས་སྤལེ་ཡོད། སིྤར་དམ་པ་ཁངོ་
ནི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་ཏ་མིལ་ན་དའིུ་ཁིམ་
ཚང་དབུལ་པ་ོཞིག་ཏུ་འཁུངས་ཡང་ཤེས་
ཡོན་ཐགོ་ཧུར་བརྩོན་ཧ་ཅང་གནང་འབས་
སུ་རང་ཉདི་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ལརྟ་ཚན་རིག་

པ་གགས་ཅན་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་ཡོད། དརེ་
བརྟནེ་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀི་མིག་དཔ་ེབལྟ་ས་
ཚད་ལནྡ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 
དམ་པ་ཁོང་གིས་བདོ་མིའི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་
དབུ་ཁིད་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དང་ཐངེས་མང་མཇལ་འཕད་གནང་
མངོ་ཡོད། སབྐས་ད་ེདག་ཏུ་དབུ་ཁདི་རྣམ་
གཉསི་ཀིས་ཚན་རིག་དང་ནང་ཆོས་དབར་
གི་འབལེ་ལམ་སྐརོ་སོགས་བག་ོགླངེ་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ནང་པའ་ིལ་ྟགུབ་ཀི་རྣམ་

གཞག་ཐོག་ད་ོསྣང་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོགནང་
ཡོད། མདརོ་ན་ཐངེས་འདརི་དམ་པ་ཁངོ་
འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བ་ད་ེརྒྱ་གར་ཙམ་མ་
ཟད། འཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་གངོ་གུན་ཆེན་
པ་ོཕགོ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་
ང་ཚོས་སྐུ་ཉདི་མཆོག་དང་རྒྱ་གར་མི་མང་
རྣམས་ལ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་སེམས་གསོ་དང་
སྦྲགས་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
ཞསེ་འཁདོ་འདགུ །


