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ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ཚོགས་ཁག་བཞིས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་དང་སྦྲགས་
བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུས་པ།

༄༅། །བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ བདོ་ཟླ་
དགུ་པའ་ིཚེས་ ༢༢ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༡༡ ཚེས་ ༣ ཉནི་ལ་ྷབབས་དསུ་ཆེན་ཉནི་
དང་སྟབས་བསྟནུ། བར་ཁམས་རོང་པ་ོ
ཤོག་ཀ་ཕེད་བརྒྱད་ 
དང་། བར་ཁམས་
སོག་ཤོད། བར་
ཁམས་ཁ་ིར།ོ ར་སར་
རྟ ེན ་གཞི ་བས་པའི ་
མདོ་སྟདོ ་ཆོལ་ཁའི ་
ད བུས ་རྒྱྱུ ན ་བཅས་
ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་
ལ། སྒལོ་དཀར་ཡིད་
བ ཞིན ་འཁོར ་ ལོའི ་
ཆོ་གའི་སྒ་ོནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་
ཞུས་པ་མ་ཟད། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གིས་འཛམ་གླིང་སིྤ་དང་ཁྱད་པར་བདོ་མི་
རིགས་རིག་གཞུང་བཅས་པར་བཀའ་དནི་
ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་བརྟནེ། གསེར་གི་གཟངེས་
རྟགས་ཁག་གཉིས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད། 
བརྟན་བཞུགས་དང་ཚེ་དབང་སོགས་ཆོས་
འབལེ་གི་མཛད་སྒ་ོཡོངས་སུ་ལེགས་གུབ་
རསེ། ༸གངོ་ས་མཆོག་གསུང་ཆོས་རྭ་བར་
གདན་ཞུས་ཀིས་སོག་ཤོད་སེར་སྐ་མི་མང་
གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དནི་རེས་
དན་མཚོན་སླད་གསེར་གི་རྟགས་མ་ཞིག་ 
དང་། བར་ཁམས་རོང་པ་ོསེར་སྐ་མི་མང་
ནས་གསེར་གི་འཁོར་ལོ་ཞིག་བཅས་འབུལ་

ལམ་ཞུས་འདགུ སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་
མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ད་ེརིང་
ཁྱདེ་རང་ཚོ་བརྟན་བཞུགས་ཁག་གསུམ་ནས་
དངསོ་གནས་དད་དམ་གཙང་མ་ང་ོགདངོ་ལ་

བལསྟ་ནས་འད་ཆགས་པ་ོབཤད་བཞག་པའི་
སདྐ་ཆ་མ་རེད། ད་ེས་ྔབདོ་ལ་ཡོད་སབྐས་
ཡིན་ན་རེད། རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བལོ་ཆགས་
ནས་ལོ་ ༥༦ གི་སངྒ་ལ་འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་
རེད། དའེ་ིརིང་ལ་དད་དམ་གཡོ་བ་མེད་པ་
བས་ནས་འད་ིལརྟ་བསདྡ་པ་རེད། བ་ླམ་ལ་
བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་ཟརེ་བ་ད་ེའབུལ་དངསོ་
ཀི་ཐགོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་ཡོང་བ་ཟརེ་བ་
ད་ེམ་རེད། དད་པ་དང་དམ་ཚིག་གཡོ་བ་
མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། བ་ླམ་དང་སླབོ་
མའི་བར་ད་ུལས་དང་སྨནོ་ལམ་གི་འབལེ་
བ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ངསོ་ལ་ཆ་བཞག་ 
ནའང་། ངསོ་རང་ཨ་མད་ོསྐ་ུའབུམ་གི་གངོ་
གསེབ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞིག་ལ་སྐསེ་པ་རེད། ད་ེ

འདའི་ཕུ་གུ་ཞིག་རིམ་གིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོ
ཆེ་ཡིན་པ་འད་པ་ོམཐངོ་བ་དང་། ང་རང་
གི་ངསོ་ནས་ཀང་ལོ་ ༨༡ ལ་བསླབེས་པའ་ི
བར་ད་ུགང་ལརྟ་བདོ་སིྤ་པའི་དནོ་ལ་སེམས་

ཁུར་ཞིག་བངླས་ཏ་ེགང་ཡོང་ཅི་ཡོང་བས་པ་
རེད། སྐ་ུའབུམ་གི་ཉ་ེའཁརོ་ས་ཆ་ཁུག་ཀགོ་
གཅིག་ཏུ་སྐསེ་པའི་ཕུ་གུ་ཞིག་ཧབོ་སྟ་ེད་ེའད་
ཆགས་པ་ད།ེ ལས་དང་སྨནོ་ལམ་གི་ཤུགས་
རྐེན་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏགོས་
ཤུགས་རྐེན་གང་ཡང་མེད་པར་ཡོང་གི་མ་
རེད། ང་ཚོའ་ིབར་ད་ུལས་དང་སྨནོ་ལམ་གི་
འབལེ་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད་དསུ། དད་
པ་དང་དམ་ཚིག་ཟརེ་བ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞེ་
དགས་རེད། ཁྱདེ་རང་ཚོའ་ིཁངོས་སུ་དལོ་
རྒྱལ་བསྟནེ་མཁན་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དརེ་ཁག་
རྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁངོ་ཚོས་དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ད་ེཁྱནོ་ནས་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་
མ་རེད། ངསོ་རང་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ཕི་ལོ་ 

༡༩༥༠ དང་ ༡༩༥༡ མག་ོསྟདོ་ལ་ག་ོམོར་
ཡོད་སབྐས་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༠ མཚམས་
བར་བསྟནེ་པ་རེད། ད་ེམི་ཤེས་པའ་ིདབང་
གིས་དལོ་རྒྱལ་བསྟནེ་ནས་ནརོ་འཁུལ་བས་

པ་རེད། མཐ་ོས་༸རྒྱལ་བ་
རིན་པ་ོཆེ་ནས་ནརོ་འཁུལ་
བཟསོ་པ་ཡིན་ན། ཁངོ་ཚོར་
ཁག་ཁྱོན་ནས་ཡོད་པ་མ་
རེད། གལ་སདི་ཁངོ་ཚོས་
དངོས་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ད་ེ
ཤེས་པ་བྱུང་ན་བསམ་བླ ་ོ
གཏངོ་གི་རེད། དངེ་སབྐས་
དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོས་
ངསོ་ལ་ང་ོརལོ་བདེ་ཀི་ཡོད། 

ངོས་རང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའི་ཡང་སིད་
རུན་མ་རེད། ངསོ་རང་ཁ་ཆེ་རེད། བདོ་མི་
ཚོས་ངསོ་ཀི་རསེ་སུ་འག་ོརྒྱྱུ ་མེད། ཅསེ་ཤོད་
ཀི་ཡོད། ཁ་ོཔ་ཚོར་བརྒྱྱུད་སྐལུ་བདེ་མཁན་
ཁག་གཅིག་གིས་ངསོ་ལ་སྒརེ་གི་འཁནོ་འཛིན་
བས་ནས་ལས་འགུལ་ད་ེའད་སྤལེ་བཞིན་
ཡོད། གང་ལརྟ་ངསོ་ཀི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
དལོ་རྒྱལ་ང་ོརོལ་བདེ་མཁན་ཚོར་རུླང་མ་
ལངས་རོགས་ཞསེ་བརདོ་བཞིན་ཡོད། ངསོ་
རང་ལ་མཚོན་ནའང་བང་ཆྱུབ་ཀི་སེམས་
དང་སྟངོ་པ་ཉདི་ཀི་སྐརོ་ལ་ཉནི་ལྟར་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་བཞིན་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ཁ་ོཔ་
ཚོར་ཁངོ་ཁ་ོནམ་ཡང་སྐ་ེཡི་མི་འདགུ ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།།

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོོའ་ིའཚམས་འད།ི

༄༅། །ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་པལོ་ར་ཡེན་ Paul Ryan མཆོག་ 
ཉ་ེལམ་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་
གཙོར་བསྐ་ོགཞག་བྱུང་བར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༠ ཉནི་
དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ིཞུས་པའི་ནང་འཁོད་
དནོ། སྐ་ུཉདི་མཆོག་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་
མའི་ཚོགས་གཙོར་བསྐ་ོབཞག་བྱུང་བར་ངས་བདོ་
མི་ཡོངས་དང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ིཞུ་
རྒྱྱུ ་དང་སྦྲགས། ང་ཚོས་སྐ་ུཉདི་ཆོག་གི་ལས་དནོ་
གང་ཅིའི་ཐད་བ་བ་ལམ་ལྷངོ་དང་བསམ་དནོ་
ལྷུན་གི་འགུབ་པའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  ཞསེ་
སོགས་འཁདོ་ཡོད།།

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཆེན་ཐངེས་ལ་ྔཔ་ག་ོཧ་ཊིར་ཚོགས་པ།
༄༅། །རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་ལ་ྔཔ་ད་ེ
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་གོ་སིྒག་དང་
འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀིས་
མཐུན་འགྱུར་གནང་ཐགོ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༡༡ ཚེས་ ༢ ནས་ ༣ བར་ཉནི་གངས་
གཉིས་རིང་རྒྱ་གར་བང་ཤར་མངའ་སྡའེི་
ཨ་སམ་ཁུལ་གི་གངོ་ཁྱེར་གུ་ཧ་ཊིའི་དཔ་ེ
མཛོད་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་ཡང་
སྟངེ་ཚོམས་ཆེན་ནང་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོ
རྒྱས་པ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཐགོ་མཛད་སྒ་ོདབུ་
འཛུགས་ཀིས་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའ་ིསིྒག་

འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
དང་། ཆེ་བསྟདོ་སྐ་ུམགནོ་ད་ུནཱ་ག་ལེན་ཌི་
གཱན་དི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་ཞབས་
ནཊརྭ་ཐག་ཀར་ Shri. 
Natwar Thakkar མཆོག 
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་བད་ེསིྐད་
ཆོས་དབངས་མཆོག བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་འབུམ་རམས་
པ་སྐུ ་ཞབས་ཨེན་ཀེ་ཏི་ཀ་ 
Dr. N.K. Trikha ལགས་
སོ གས ་ ཁྱོན ་ མི ་ ག ངས ་ 

༣༠༠ ཡས་མས་ཙམ་ལནྷ་འཛོམས་གནང་
ཡོད། ཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༥ ཐགོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་༸སྐུ་ཚེ་ཡུན་

རིང་བརྟན་ཆེད་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ཀིས་
གོ་ཧ་ཊིའི་ཁམོ་གཞུང་ད་ུམར་མེ་ཁམོ་སྐརོ་
གནང་ཡོད།།

སདི་སྐངོ་མཆོག་ཕགོས་ཕབེས།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ཉནི་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་པའི་སྐུ ་མགོན་གཙོ་
བརོ་མགནོ་འབདོ་གནང་བ་བཞིན། ག་ོཧ་ཌི་རྒྱལ་
སིྤའི་གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་འབོར་གནང་སོང་། 
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༤།༣༠ 
ཐགོ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་འབརོ་
གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་བཞུགས་
སའ་ི Circuit House ཞསེ་པ་དརེ་ཕབེས་སབྐས་
བང་ཤར་ཁུལ་གི་བདོ་མིའི་གཞིས་སརྒ་ཁག་གི་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་རྣམས་ཀིས་སིད་སྐངོ་མཆོག་
ལ་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཐགོ་སིད་
སྐངོ་མཆོག་དང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམས་ཡུད་
ཙམ་རིང་མཇལ་མོལ་གནང་ཡོད། །

རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་སྐརོ་
གསར་ཤོག་ཁག་ནང་དལི་བསྒགས་

རྒྱ་ཆེ་བྱུང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ 
ཉིན་གི་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཨ་སམ་མངའ་ཁུལ་
གི་གསར་ཤོག་ཁག་མང་པའོི་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་ལ་ྔཔའི་གནས་ཚྱུལ་མང་
པ་ོཞིག་ཉནི་རེའ་ིགསར་ལམ་བརྒྱྱུད་དལི་བསྒགས་
རྒྱ་ཆེ་བྱུང་འདགུ ད་ེཡང་ཨ་སམ་མངའ་ཁུལ་གི་
ཨིན་ཡིག་དང་ཧནི་ར།ི བྷངེ་གལྷ། ཨ་སམ་བཅས་
ཀི་སདྐ་ཡིག་ནང་འདནོ་སྤལེ་བདེ་བཞིན་པའི་ཉནི་
རེའ་ིགསར་ཤོག The Assam Tribune, The 
Telegraph, The Sentinel, Aami Janagan, 
Janasadharan, Dainikpurvoday བཅས་ཀི་
ནང་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་ལྔ་པའི་སྐརོ་པར་རིགས་
ཀི་ལམ་ནས་གནས་ཚྱུལ་གསལ་སྟནོ་བས་པ་
ཁག་གཅིག་དང་། ད་ེབཞིན་པར་རིགས་དང་
གནས་ཚྱུལ་སོགས་གསལ་བར་བཀོད་པ་མང་པ་ོ
ཞིག་འདནོ་སྤལེ་བྱུང་འདགུ་པ་དང་། ལགྷ་པར་
ཨ་སམ་ཊི་བུན་ནང་ The Assam Tribune 
གསར་འགདོ་པ་ར་ུཔམ་བ་ྷརཝུ་ Rupam Barua 
ལགས་ཀིས་བདོ་ནི་རྒྱ་གར་གི་ཁིྱམ་མཚེས་ང་ོམ་
ད་ེཡིན། ཞསེ་ཨིན་ཡིག་ནང་འཁདོ་པའ་ིརྩམོ་
ཡིག་ཅིག་ཀང་སྤལེ་གནང་འདགུ གསར་ཤོག་ད་ེ
དག་བརྒྱྱུད་བདོ་དནོ་སྐརོ་དལི་བསྒགས་དང་མང་
ཚོགས་ལ་གོ་རྟགོས་རྒྱ་ཁྱབ་བྱུང་བའི་ཚོད་དཔག་
བདེ་ཐུབ་པ་བྱུང་འདགུ



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤2

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་སདི་འཛིན་
དམ་པའ་ིམཚན་ཐགོ་གི་གཟངེས་རྟགས་

ཐགོ་མ་ད་ེགསོལ་སྩལ་མཛད་རྒྱྱུ །

རྔ་པ་རངོ་ད་ུབཀྲ་ཤིས་
ལགས་འཛིན་བཟུང་

བས་འདགུ
༄༅། །འད་ིགར་ཕི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ 
ཚེས་ ༣༠ ཉནི་བཞུགས་སརྒ་ཀིརྟའི་ིབསེ་
པ་གྭ་ཚང་གི་བདོ་གནས་འབལེ་མཐུད་པ་བླ་ོ
བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་
ལགས་གཉསི་ཀིས་བཏང་གནས་ནང་འཁདོ་
དནོ། བདོ་ནས་གནས་ཚྱུལ་འབརོ་གསལ་
ལ། ཟླ་འདའི་ིཚེས་༢༦ ཉནི་བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་
པ་རངོ་མཁར་གི་གཞུང་ལམ་ད་ུརང་ལོ་༣༡ 
ཡིན་པ་མི་སྐ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀིས་༸གོང་
ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ཞིག་ཕག་ཏུ་བཟུང་ནས་
”བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ། རྒྱལ་བ་རིན་
པ་ོཆེ་བདོ་ལ་གདན་འདནེ་ཞུ་དགོས་”ཞེས་
སདྐ་འབདོ་གནང་བཞིན་ཞི་བའི་གོམ་བགདོ་
བས་འདགུ་པར་ད་ེམ་ཐག་ས་གནས་སུ་ཡོད་
པའི་ཉནེ་རྟགོ་མི་སྣས་འཛིན་བཟུང་བཙན་
ཁིད་ཀིས་ད་ལ་ྟརྔ་པ་རངོ་ད་ུབཀག་ཉར་བས་
ཡོད་འདགུ
 ཁངོ་ན་ིརྔ་པ་རངོ་རའེུ་ར་ུམ་ཡུལ་
ཚོའི་རུ་ཆེན་ལྔ་པའི་ཐག་བཀྲ་ཚང་གི་མག་
པ་ཡིན་ཞིང་། བཟའ་ཟླ་སལྐ་པ་ེདང་ཁངོ་
གཉསི་ལ་བུ་གཉསི་དང་བུ་མོ་གཉསི་བཅས་
ཕུ་གུ་བཞི་ཡོད་ཅིང་ཕུ་གུ་གཉསི་རའེུ་རུ་མ་
ཡུལ་ཚོའ་ིསླབོ་གརྭ་འག་ོབཞིན་ཡོད་འདགུ
ད་ེམིན་ཕི་ཟླ་༩ ཚེས་༡༠ ནས་རྔ་པ་རངོ་
གི ་ག ཞུང ་འབེལ ་ གི ་ལས ་ ཁུངས ་ཁག ་
ལས་གཞན་ད་ལམ་ཡོངས་རོགས་བཀག་
སྡམོ་བས་ཏ་ེད་ལྟ་ཡང་ད་སྒ་ོཕེས་མེད་པ་ 
དང་། རངོ་མཁར་ཡོངས་ལ་ཉནེ་རྟགོ་པས་
དསུ་རྟག་ཏུ་བ་ར་བདེ་མུས་ཡིན་འདགུ་པ་
བཅས།།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༩ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་

ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཏ་མིལ་ན་
ད་ུ Tamil Nadu མངའ་སྡའེ་ིགངོ་ཁྱརེ་
ཅིན་ན་ཡེ་ Chennai ནང་རྟནེ་གཞི་བས་
པའི་ཚོང་ལས་བསྟི་གནས་ཁང་ད་ུཆིབས་
སྒྱུར་བསྐངས་ཏ།ེ རྒྱ་གར་གི་སདི་འཛིན་
དམ་པ་སྐ་ུཞབས་ཨབ་དལུ་ཀ་ལམ་ Dr. A 
P J Abdul Kalam མཆོག་གི་མཚན་ཐགོ་
གི་རེས་དན་གཟངེས་རྟགས་གསོལ་སྩལ་
མཛད་རྒྱྱུ འི་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་
ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་
སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ་ཁག་གཅིག་ལ་ཐངེས་
འདའི་ི Abdul Kalam Seva Ratna 
ཞེས་པའི ་གཟེངས་རྟགས་གསོལ་སྩལ་
མཛད་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ སདི་འཛིན་དམ་པ་སྐ་ུ
ཞབས་ཨབ་དལུ་ཀ་ལམ་མཆོག་ལོ་འདིར་
སྐུ་གཤེགས་པར་བརྟནེ་ཁངོ་ལ་རསེ་དན་ཞུ་
ཆེད་ཡིན་འདགུ  ད་ེཡང་སདི་འཛིན་དམ་
པ་ཁངོ་གི་སླབོ་སྟནོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཝི་པ་ོནར་ཇི་ 
V.Ponarj ལགས་ཀིས་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་
ལ་གསུང་གསལ་ལརྟ་ན། བདོ་ཀི་༸སྐབས་
མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་དང་རྒྱ་གར་གི་
སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་གཤེགས་ཨབ་དལུ་ཀ་
ལམ་མཆོག་རྣམ་གཉསི་ན།ི  འཛམ་གླངི་
བད་ེསིྐད་དང་ཞི་བད་ེབག་ཕབེས་ཞིག་བསུྐན་
རྒྱྱུའ་ིདགངོས་བཞདེ་མཐུན་པ་མ་ཟད། དབུ་
ཁིད་རྣམ་གཉསི་ཀིས་གཞོན་སྐསེ་མི་རབས་
གསར་པ་ཚོར་སིྤ་ཚོགས་བཟང་ད་ུགཏངོ་
རྒྱྱུ འི་ཐད་ལམ་སྟནོ་མཛད་མཁན་ཡིན་པ་
མཚྱུངས་པར་བརྟནེ། ཐངེས་འདརི་སནྙ་
གགས་ཆེ་བའི་སིད་འཛིན་དམ་པའི་མཚན་
ཐགོས་ཀི་གཟངེས་རྟགས་ཐགོ་མ་ད་ེབདོ་ཀི་
༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནས་
གསོལ་སྩལ་མཛད་སླད་འདིར་ཁོང་ཆེད་
ད་ུགདན་ཞུ་ཕུལ་བ་ཡིན།  ཞསེ་གསུངས་
འདགུ རྩ་བའ་ིཐངེས་འདའི་ིཨབ་དལུ་ཀ་
ལམ་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་གཟངེས་རྟགས་  
ཞེས་པ་ད་ེརྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་
ཞབས་ཨབ་དལུ་ཀ་ལམ་མཆོག་གིས་རྒྱ་
གར་གི་སིྤ་ཚོགས་འབྱུང་འགྱུར་ཡར་རྒྱས་

གཏངོ་རྒྱྱུ འི་འཆར་སྣང་ལག་བསྟར་ལས་
འགུལ་ཚོགས་ཆྱུང་། ཞིག་ཡོད་པ་དསེ་ཤིང་

སྣ ་ འདེབས ་
འ ཛུ ག ས ་ 
དང་། རྒྱྱུག་
ཆྱུ ་ བ སྐ ར ་
གསོ། འཐུང་
ཆྱུ འི ་མ ཐུན ་
རྐནེ། སྨ་ོ
ར ས ་ ང ན ་
གོམས ་སྔ ོན ་
འགགོ གངོ་

ཁྱརེ་དང་གངོ་གསེབ་ནང་ཤིང་སྣ་འདབེས་
འཛུགས་ཀི་ལས་འཆར་ཐགོ ཚོགས་པ་སིྒག་
འཛུགས་དང་མི་སྒརེ་སོགས་ཀིས་གཟངེས་
སུ་ཐནོ་པའི་བས་རསེ་འཇགོ་མཁན་རྣམས་
ལ་ངོས་འཛིན་དང་ཆེད་མཐོང་ཞུ ་ཆེད་
འབུལ་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ ཐངེས་འདརི་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་ནས་མི་སྒརེ་པ་དང་ཚོགས་སིྐད་
ཁག་འད་མིན་སོགས་ནས་ཁྱོན་གཟངེས་
རྟགས་བཞེས་མཁན་མིང་ཐོ་འགོད་ཟིན་
པ་འབུམ་ ༡༠ ལགྷ་ཡོད་འདགུ སིྤར་ཕི་
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༨ ཉནི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བཞུགས་སྒར་ནས་
ཆིབས་སྒྱུར་གིས། ཕི་ཚེས་ ༩ ཉནི་རྒྱ་
གར་གི་སིད་འཛིན་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་སྐུ་
ཞབས་ཨབ་དལུ་ཀ་ལམ་མཆོག་གི་མཚན་
གནས་རེས་དན་ཆེད་གཟངེས་རྟགས་ཀི་
མཛད་སྒརོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་དབུ་བཞུགས་
མཛད་རྒྱྱུ ་དང་།  ཕི་ཚེས་ ༡༠ ཉནི་ཅནེ་
ནའ་ིགངོ་ཁྱརེ་ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ི IIT 
འཕུལ་རིག་ལྟ་ེགནས་ཁང་ད་ུཆིབས་སྒྱུ ར་
གིས་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་ཚོར་བཀའ་སླབོ་
ལམ་སྟནོ་སྩལ་གུབ་བསྟནུ།  ཕི་ཚེས་ ༡༢ 
དང་ ༡༣ བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་རྒྱ་
གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་
ཇ་ེཨེན་ཡུ་ JNU གཙྱུག་ལག་སླབོ་ག་ྭཆེན་
མོར་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་གི་ལནྷ་ཚོགས་
ཐགོ་དབུ་བཞུགས་མཛད་རྒྱྱུ །  ཕི་ཚེས་ ༡༤ 
ཉནི་རྒྱ་གར་གི་པན་ཇབ་ Punjab མངའ་
སྡའེ་ིགངོ་ཁྱརེ་ཕག་ཝ་ར་ Phagwara ནང་
རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ི Lovely Professional 
University གཙྱུག་ལག་སླབོ་ག་ྭཆེན་མོས་
ཇི ་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་ད ོན་ལྟར། 
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་སླབོ་གྭ་ཆེན་མོའི་
བསླབ་པ་མཐར་སོན་གི་མཛད་སྒརོ་དབུ་
བཞུགས་མཛད་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། གཙྱུག་ལག་
སླབོ་གྭ་ཆེན་མོས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཆེ་
བསྟདོ་ཀི་མཁས་པའི་ཕག་འཁྱརེ་ཞིག་ཀང་
འབུལ་བཞསེ་མཛད་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ

ཕི་འབལེ་དུང་ཆེས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་
ག་ོརྟགོས་སྤལེ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༣ ཉནི་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཨ་སམ་མངའ་
སྡ་ེགོ ་ཧ་ཊིར་ཚོགས་བཞིན་པའི་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་ལ་ྔཔའ་ིཉནི་གཉསི་པའ་ིལས་རིམ་ཐགོ་
ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་
ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་བདོ་ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་
གནས་སྟངས་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་
སོང་། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་
ཚོད་ ༩ ཐགོ་ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་བད་ེསིྐད་
ཆོས་དབངས་མཆོག་དང་། བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་ཆྱུང་གི ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གིས་གཙོས་ཚོགས་མི་དང་གོ་སིྒག་ཚོགས་ 
ཆྱུང་། འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་
ཁུངས་ཀི་འགན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ཚྱུལ་
ཁམིས་ལགས། ད་ེབཞིན་ཚོགས་བཅར་
བ་རྣམས་ཚང་འཛོམས་གནང་ཐགོ ཕི་
འབལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་
བུ་ལགས་ཀིས་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་
འཚམས་འད་ིཞུས་པ་དང་སྦྲགས། གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། ད་ེརིང་ངས་བདོ་ཕི་ནང་
གཉསི་ཀི་གནས་སྟངས་སྐརོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། རྒྱ་
ནག་གིས་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་བས་ཏ་ེམི་
ལོ་དུག་ཅྱུར་ཉ་ེབའི་རིང་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའི་
ངསོ་ནས་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་དགསོ་དནོ་དང་། ད་ེལརྟ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཐབོ་དགསོ་དནོ། ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་གནས་
སྟངས་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཡོད་མེད་སྐརོ་
བཅས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། འད་ིལོ་ཟླ་བ་དགུ་
པའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་རང་སྐངོ་
ལྗངོས་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོལྔ་བཅྱུ་འཁོར་
བའ་ིདསུ་དན་སུང་བརིྩ་བས་ཡོད་ལ། ད་ེ

བཞིན་བདོ་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱབ་ཤ་
དཀར་པ་ོཞསེ་པའི་དབེ་ཅིག་ཀང་འདནོ་སྤལེ་
བས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གི་དསུ་རྒྱྱུན་ད་ུབཤད་
བཞིན་པ་ནི་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཐགོ་བདོ་ནི་རྒྱ་ནག་གི་
ཆ་ཤས་ཡིན་པ། བདོ་ད་ེབཞིན་རསེ་ལུས་
ཐབེས་པ་དང་ཆེས་མུན་ནག་གི་དསུ་སྐབས་
དརེ་རྒྱ་ནག་གིས་བཅིང་བཀྲལོ་བཏང་ཡོད་
སྐརོ། བདོ་ན་ིཞིང་བན་ལམ་ལུགས་ཡིན་སྐརོ་
སོགས། ཁ་ོཔ་ཚོས་བདོ་ད་ེསིྤ་ཚོགས་རིང་
ལུགས་ལ་བསྒྱུར་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་འཁྱགོ་

བཤད་མང་པ་ོབས་ཡོད། བདོ་ཀི་དངསོ་ཡོད་
གནས་སྟངས་ནི་བདོ་མི་ཚོར་འག་ོབ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་མེད་པའི་དཀའ་སྡུག་འགོ་གནས་
བཞིན་ཡོད། ལགྷ་པར་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་། སདྐ་ཡིག ཡུལ་སལོ་གམོས་གཤིས། 
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སོགས་ཕགོས་གང་ས་
ནས་སུང་སྐབོ་བ་རྒྱྱུའི་རང་དབང་མེད་ཁར་
ཆོས་བདེ་དགེ་བཙྱུན་ལ་དམ་བསྒགས་བདེ་
པའ་ིཛ་དག་ངང་གནས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་
ཞསེ་བརདོ་ཀི་ཡོད་རངུ་། གལ་སདི་བདོ་
ད་ེལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ཁངོས་ཡིན་ཚེ་ཕི་ལོ་ 
༡༩༥༡ ལོར་རྒྱ་བདོ་གཉསི་དབར་ཆིངས་
ཡིག་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་བཞག་དགོས་དནོ་
དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་རྒྱ་དཀར་ནག་
གཉསི་དམག་འཁུག་བརྒྱབ་དགོས་དནོ་གང་
ཡིན། རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ད་ེརྒྱ་ཁངོས་ཡིན་
པ་དངསོ་ཡོད་རྩ་བ་ནས་མིན། ང་ཚོར་ལོ་
ང་ོབརྒྱ་ཕག་རིང་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཏཱ ་ལའི ་བླ་མ་མཆོག་གིས་དབུ་ཁིད་པའི ་
རང་གཞུང་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་
ཅིག་ལ་མཁ་ོབའ་ིརྒྱལ་དར་དང་། དངུལ་
སྒརོ། དམག་མི། སྦྲགས་ཐམ། ད་ེབཞིན་
ཁིྱམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབལེ་ལམ་བ་
རྒྱྱུ འི ་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་བཞིན་
ཡོད་པ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་ཡིན་
པའ་ིཆ་རྐནེ་ཡོངས་རགོས་ལནྡ་ཡོད། དརེ་
བརྟནེ་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ཡིག་ཐགོ་ནས་བདོ་
ནི་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་ཡོད་མཁན་གཅིག་
ཡིན་པ་དང་། ཕིས་སུ་རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་
འཛུལ་བས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་
ཡོད། རྣམ་པ་ཚོས་བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་
ལ་གཟགིས་པ་ཡིན་ན། བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་

ཚོར་སྨྲ་བརདོ་དང་འད་ུའཛོམས་སོགས་ཀི་
རང་དབང་མེད་པར་བརྟནེ། བདོ་མི་ཚོས་
འཐབ་རྩདོ་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན། ཕི་
ལོ་ ༡༩༤༩ ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༣ བར་ང་
ཚོ་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཞིབ་འཇུག་བས་
པའ་ིའབས་བུར། བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་སྡགུ་
སྦངོ་མནར་གཅོད་དང་འཐབ་རྩོད་ཀི་རྒྱྱུ ད་
རིམ་འགོ བདོ་མི་བཙོན་ཁང་ནང་སྡགུ་སྦངོ་
མནར་གཅོད་འགོ་འདས་གངོས་སུ་ཕིན་པ་
དང་། ད་ེབཞིན་མུ་གསེ་རྐནེ་ལམ་ད་ུཕིན་

པ་སོགས་ཁྱནོ་བདོ་མི་ས་ཡ་ ༡།༢ བྱུང་
འདགུ བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དགནོ་
པ་ཁག་དུག་སྟངོ་ཙམ་གཏརོ་བཤིག་བཏང་
ཡོད་པ་དང་། མའ་ོཙེ་ཏུང་གངོས་རསེ་བདོ་
ནང་གུ་ཡངས་ཕན་བུ་བྱུང་ཡོད། སབྐས་
དརེ་དགནོ་པ་ཁག་སརླ་གསོ་བས་ཡོད་ཀང་། 
ད་ལའྟི་ཆར་ཆོས་དད་རང་དབང་རྩ་བ་ནས་
མེད་ཁར་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་ཡོད། ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ད་ེརསེ་
ཚོཌ་བཅར་བ་སྡ་ེཚན་ཁག་སོ་སོས་བག་ོགླངེ་
གནང་བའ་ིགུབ་དནོ་ཁག་སྒགོས་སྦང་གནང་
གུབ་མཚམས། བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་ལས་ད ོན་བེད་ཕོགས་ཀི་སྒོམ་གཞི་ 
དང་། ཚོགས་པའ་ིསིྒག་འཛུཌ་རྣམས་སྒཌོ་
སྦང་གནང་རེས་མང་ཚོགས་ཀི་གོ་བསྡུར་
ལམ་ནས་ཁམིས་སིྒག་སོགས་གཏན་འབབེས་
གནང་། ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༡༢།༣༠ ཐགོ་
ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ཀིས་སྐུ་ཞབས་ཨན་
ཀེ་ཊི ་ཁ་མཆོག་སླར་ཡང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོཌ་
གཙོར་བདམས་ཏ་ེཚོགས་ཆེན་གལོ།།



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ 3

རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཆེན་ཐངེས་ལ་ྔཔ་ལེགས་གུབ་བྱུང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༢ ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༣ ཐགོ་རྒྱ་
གར་བང་ཤར་ཨ་སམ་མངའ་སྡའེི ་རྒྱལ་
ས་གོ་ཧ་ཊིར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་
ལྔ་པའི་མཇུག་བསྡམོས་མཛད་སྒ་ོཟབ་རྒྱས་
ངང་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་སོང་། ད་ེཡང་
མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཕི་དལི་བཀའ་
བླནོ་བད་ེསིྐད་ཆོས་དབངས་མཆོག་དང་། 
ཆེ་བསྟདོ་སྐུ་མགནོ་ད་ུརྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ཨ་ཇསེ། དཏཱ་ 
Shri. Ajay Dutta མཆོག ད་ེབཞིན་རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཨེན་ཀ་ེཊི་ཁ་ Dr. 
N.K. Trikha མཆོག བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
བ་སྐ་ུཞབས་ཌི་ཀ་ེཔཱལ་ Dr. D. K. Pal 
ལགས། ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་དགྭས་པ་ོབསོད་
ནམས་ནརོ་བུ་ལགས། འཕགས་བདོ་འབལེ་
མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་འཛིན་འཇིགས་
མེད་ཚྱུལ་ཁམིས་ལགས། ད་ེབཞིན་ཚོགས་
བཅར་བ་དང་། གསར་འགདོ་པ་བཅས་ཁྱནོ་
མི་གངས་ ༢༠༠ ལགྷ་ཙམ་མཉམ་འཛོམས་
གནང་ཡོད། མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་མར་ཆེ་བསྟདོ་
སྐ་ུམགནོ་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཟུར་
པ་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཇེ་དཏཱ་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། བདོ་ན་ིའཛམ་གླངི་གི་
མཐ་ོསངྒ་ཡིན་པ་དང་། ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མ་མཆོག་ན་ིབདོ་ཀི་མགནོ་སྐབས་ཡིན་པ་མ་
ཟད། འཛམ་གླངི་མི་མང་གི་ཞི་བདའེ་ིདདེ་

དཔནོ་དང་ཞི་བའི་མཚོན་རྟགས་ཤིག་ཀང་
ཡིན། དརེ་བརྟནེ་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་
མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་བརྟན་པའི་སྨནོ་ལམ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། བདོ་ན་ིནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ི
ཆོས་ཉམས་ལེན་བེད་མཁན་གི་ཞི་བདའེི་
རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། འཕགས་

བདོ་གཉསི་ན་ིལོ་ང་ོཧ་ཅང་མང་པའོི་རིང་བླ་ོ
ཐག་ཉ་ེཤོས་ཀི་ཁིྱམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་
ཡིན། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གིས་ཞི་བད་ེལནྡ་
པའི་བདོ་ད་ེཧམ་བཟུང་བས་ནས་བདོ་མི་
སྟངོ་ཕག་དམར་གསོད་དང་། དགནོ་པ་སྟངོ་
ཕག་མང་པ་ོགཏརོ་བཤིག་བཏང་ཡོད། དརེ་
བརྟནེ་བདོ་ཀི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་
སྐ་ུན་ཧ་ཅང་ཕ་བའ་ིདསུ་སབྐས་སུ་རྒྱ་གར་ད་ུ
༸ཞབས་སོར་འཁདོ་དགསོ་བྱུང་ཡོད། ང་
རང་འཛིན་ག་ྭབཅྱུ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་ཡིན་སབྐས་
བདོ་མིའ་ིགནས་སྟངས་མཐངོ་མངོ་། སབྐས་
དརེ་འཕགས་བདོ་མི་རིགས་གཉསི་དབར་
མཐུན་འབལེ་དམ་ཟབ་ཡོད་པའང་ངས་

ཤེས་ཀི་ཡོད། ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་
སྐུ་འཚོ་བཞུགས་རིང་བདོ་ལ་༸ཞབས་སོར་
འཁོད་ནས་བདོ་ལ་སིྐད་པའི་ཉིན་མ་ཞིག་
འཆར་རྒྱྱུར་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པ་ོབདེ་བཞིན་
ཡོད། ལགྷ་པར་ཚོགས་ཆེན་འད་ིལ་ྟབུ་ག་ོཧ་
ཊིར་ཚོགས་ཐུབ་པར་ང་རང་ཧ་ཅང་དགའ་

པ་ོབྱུང་། དརེ་བརྟནེ་ངས་རྣམ་པ་ཚོར་
བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས། སྐ་ུ
ཞབས་ཨེན་ཀེ་ཊི་ཀ་མཆོག་གིས་ཚོགས་
ཆེན་ཉནི་གཉསི་རིང་བག་ོགླངེ་གནང་བའི་
ཕོགས་བསྡམོས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
བ་མ་ཟད། ཚོགས་ཡུལ་ག་ོཧ་ཊི་བདམས་
དགོས་དནོ་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་གནནོ་ཤུགས་
ཆེ་ཤོས་རྒྱ་གར་བང་ཤར་མངའ་ཁུལ་ཡིན་ 
སྟབས། རྒྱ་དཀར་ནག་གི་སདི་གཞུང་གཉསི་
ཀར་སྔནོ་བར་ཤུགས་ཆེ་ཞིག་བཏང་ཡོད་
སྐརོ་དང་། གཞན་ཡང་གཞནོ་སྐསེ་ཚོས་
སེམས་ཁུར་བླངས་ཏ་ེསིྤ་ཚོགས་ད་ལམ་

བརྒྱྱུ ད་ནས་བདོ་དནོ་སྐརོ་གོ་རྟགོས་ནསུ་
པ་ལྡན་པ་ཞིག་སྤལེ་ཐུབ་པའི་ཆ་རྐེན་ཡོད་
པ་བཞིན་གནང་རོགས། ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་
གནང་བ་དང་། བདོ་དནོ་ན་ིབདོ་གཅིག་
པུའ་ིགནད་དནོ་ཞིག་མ་རེད། བདོ་དནོ་ན་ི
རྒྱ་གར་བའི་གནད་དནོ་ཞིག་ཀང་ཆགས་
ཡོད་ཅསེ་དང་།  ད་ེབཞིན་ཁངོ་རང་ཉདི་
ཀི་མི་ཚེ་གང་པརོ་བདོ་དནོ་ཐགོ་འཐབ་རྩདོ་
གནང་རྒྱྱུའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པ་ོཡོད་ཅེས་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེརསེ་
ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་བད་ེསིྐད་ཆོས་དབངས་
མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་ཨེན་ཀེ་ཊི་ཁ་མཆོག་
ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་མཇལ་དར་འབུལ་ཏ་ེ
གསུང་བཤད་གནང་བའ་ིནང་། འཕགས་
བདོ་གཉསི་ནི་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཐགོ་ནས་ལོ་ང་ོསྟངོ་
ཕག་མང་པའོི་གོང་ནས་ཁིྱམ་མཚེས་རྒྱལ་
ཁབ་ཡིན་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཆོས་དང་སདྐ་
ཡིག ལེགས་བང་སོགས་ཕན་ཚྱུན་གཉསི་
དབར་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟནེ་གི་འབལེ་
བ་ཤུགས་ཆེ་ཆགས་ཡོད་སྐརོ་དཔ་ེམཚོན་
དང་རྒྱབ་ལྗངོས་སོགས་ཀི་ཐགོ་ནས་ང་ོསྤདོ་
གནང་བ་དང་། ད་ེབཞིན་མཐ་ོསངྒ་བདོ་ན་ི
རྒྱྱུག་ཆྱུ་ཆེན་པ་ོམང་པ་ོཞིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་
ཡིན་པར་བརྟནེ་མཐ་ོསངྒ་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་
ཐགོ་ད་ོསྣང་དང་སེམས་ཁུར་བངླ་དགོས་པ་
གནད་འགག་ཅན་ཞིག་ཡིན། དརེ་བརྟནེ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་རིང་མིན་ཕ་
རན་སིའི་རྒྱལ་ས་པ་ེརི་སིའི་ནང་འཚོགས་
རྒྱྱུའི་རྒྱལ་སིྤའི་ག་ོལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་

ལྡགོ་གི་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས། བདོ་ཀི་ཁརོ་
ཡུག་སུང་སྐོབ་བ་རྒྱྱུ འི་གནད་དནོ་ད་ེགལ་
ཆེ་ཤོས་ཀི་གནད་དནོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་
གནང་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ་ལས་འགུལ་སྤལེ་
རྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་དང་། བདོ་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་
རྒྱ་གར་གཞོན་སྐེས་མི་རབས་གསར་པའི་
ཁདོ་གོ་རྟགོས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་དགོས་པ་གལ་ཆེ་
ཡིན་སྟབས། རྒྱ་གར་གི་གཞི་རིམ་སླབོ་ག་ྭ
དང་། མཐ་ོསླབོ། ད་ེབཞིན་གཙྱུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་བཅས་ནང་བདོ་དནོ་ཐོག་
གོ་རྟགོས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་ཐབས་གནང་རོགས། 
ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཡང་གནང་སོང་། གཞན་
ཡང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་སིྤ་ཚོགས་ད་
རྒྱས་གཙོས་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་ནི་དངེ་སབྐས་
ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེ་བར་བརྟནེ་བདོ་དནོ་
སྐརོ་ས་གནས་སོ་སོའི་སདྐ་ཡིག་བཀལོ་སྤདོ་
ཀིས་བརྒྱྱུད་ལམ་ཐགོ་གོ་རྟགོས་སྤལེ་རོགས་
ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ནན་པ་ོགནང་སོང་། ད་ེ
རསེ་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ TibbatDesh ཅསེ་པའ་ི
དསུ་དབེ་རྩོམ་སིྒག་སླབོ་སྟནོ་པ་སླབོ་དཔནོ་
སྐ་ུཞབས་ཤཱམ་ནཱཐ་ Prof. Shyam Nath 
ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
གནང་བ་དང་།  ད་ེརསེ་ཕི་དལི་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་
ལ་མཇལ་དར་ཕུལ་ནས་འད་པར་མཉམ་
སྒནོ་གནང་ནས་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་པ་རྒྱལ་
ཁའ་ིངང་མཇུག་སིྒལ་འདགུ་པ་བཅས།།

བདོ་དག་ེརྣམས་ལ་སདྐ་ཡིག་སླབོ་དབེ་གསར་པ་རྒྱྱུས་སྟནོ།
༄༅། །གཏན་ཉནི་སླབོ་ག་ྭཁག་གི་ཤེས་
ཡོན ་ གི ་རང ་གཞི ་ཚད ་ལྡན ་ ཡོང ་ མིན ་
ནི ་གཞི ་ རིམ ་འོག ་མའི ་ ཤེས ་ ཡོན ་སྤོད ་
སྟངས་ལ་རག་ལས་ཡོད་སྟབས། འད་ིག་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་བཙན་བོལ་
བ ོད་མིའི ་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་
དང། བསབླ་གཞིའ་ིརྩ་འཛིན་གི་དགངོས་
དནོ་དང་མཐུན་པའི་སླབོ་དབེ་བསྐར་ཞིབ་ 
དང་། རྩམོ་སིྒག དཔར་འགམེས་སོགས་
བས་དང་བདེ་མུས་ཡིན་ཞིང།འད་ིལོར་སྔནོ་
འག་ོནས་འཛིན་རིམ་ལ་ྔཔ་བར་གི་བདོ་ཡིག་
སླབོ་དབེ་དང་། འཛིན་རིམ་དང་པ་ོདང་
གསུམ་པའ་ིཨང་རིྩས་སླབོ་དབེ། འཛིན་
རིམ་གསུམ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་སོགས་
སླབོ་དབེ་གསར་པ་ཁག་ཅིག་སླབོ་ཁིད་ལག་
བསྟར་གནང་འག་ོབཙྱུགས་ཡོད། ལྷ་ོགཞིས་
ཁག་གི་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་དགེ་རན་རྣམས་
ལ་སླབོ་དབེ་གསར་པ་ད་ེདག་གི་ནང་དནོ་

ང་ོསྤདོ་དང་། ཁདི་ཐབས་སོགས་ཀི་ཆེད་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་བ ོད་ཡིག་སླབོ ་
དབེ་རྩོམ་སིྒག་པ་གཉིས་ཆེད་བསྐོད་ཀིས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་༡༠ ཚེས ༢༦ ནས་ 
༢༨ བར་ཉནི་གངས་གསུམ་ལ་ས་སྐ་དགནོ་
པའ་ིཚོགས་ཁང་ད།ུ བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་
ཀི་ཁྱབ་ཁངོས་ཀ་ོལི་གལྷ་དང། ཧུན་སུར། 
བྷལེ་ཀབོ་དབུས་སླབོ། བྷལེ་ཀབོ་བད་ེསརླ་
གཞིས་སླབོ། བྷལེ་ཀབོ་བདོ་ཁིྱམ། སམ་བྷ་ོ

ཊ་ཁྱབ་ཁངོས་ཀི་ཨར་ལི་ཀུ་མ་རི་དང། གྷ་ོ
ལ་ཐ་ལ། ཀ་ེལ་ཤི་པུ་ར། ཅགོ་ཀུར་ཉནི་
སླབོ་བཅས་ཀི་བདོ་དགེ་ཁྱནོ་བསྡམོས་ཉ་ིཤུ་
ལ་རྒྱྱུས་སྟནོ་ཟབ་སྦངོ་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་།
ད་ེབཞིན་ཕི་ཟླ་༡༡ ཚེས་༢ ནས་༤ བར་
ཉནི་གསུམ་ལ་མོན་གྷ་ོཊི་ཡི་གཞིས་སླབོ་ཁག་
གི་དགེ་རན་བཅྱུ་གཅིག་ལ་རྒྱྱུས་སྟནོ་གནང་
བཞིན་ཡོད་པ་བཅས།།

སལྐ་བཟང་བསོད་ནམས་ལགས་གླདོ་བཀྲལོ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༧ 
ཉིན་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་སྐལ་བཟང་བསོད་
ནམས་ལགས་སམ་སྙུ ག་མིང་ལ་གངས་
དཔལ་ལགས་གླདོ་བཀྲལོ་བཏང་སྟ་ེཕིར་
རང་ཁིྱམ་ད་ུའབོར་ཡོད་པའི་གནས་ཚྱུལ་
ཐནོ་འདགུ ད་ེཡང་འད་ིགར་ཁུངས་ལནྡ་
གནས་ཚྱུལ་འབརོ་བ་ལརྟ་ན། ཁངོ་ན་ིཉ་ེ
ལམ་གླདོ་བཀྲལོ་བཏང་བའི་ཨ་རིག་སྒལོ་མ་
སྐབས་ལགས་ཀིས་བཙོན་ཁང་ནས་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་སོགས་ལ་བིས་པའི་ཡི་
ག་ེཕི་ར་ུགཏངོ་མཁན་ཡིན་སྟབས། ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༦ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉནེ་རྟགོ་མི་
སྣས་འཛིན་བཟུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསང་
བ་ཕིར་བསྒགས་བས་པའི་ཉསེ་མིང་འགོ་
ལོ་བཅྱུ་དང་ཕདེ་ཀའི་བཙོན་འཇུག་ཁིམས་

ཐག་བཅད་ཡོད། ཕི་ཚེས་ ༢༧ ཉནི་གླདོ་
བཀྲལོ་གིས་ཕིར་རང་ཁིྱམ་ད་ུའབརོ་ཡོད་པ་ 
དང་། གནས་ཚྱུལ་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་བར། 
ཁོང་ཁ་སང་ཟི་ལིང་ནས་ཀླདོ་གལོ་བཏང་
རསེ་ཨ་རིག་ཡུལ་ཚོའི་ཁིམས་འཛིན་ལས་
ཁུངས་ཀི་མི་གཉསི་ལེན་ད་ུཕིན་ཏ།ེ ས་ྔད་ོ
ཆྱུ་ཚོད་ ༩ སྟངེ་ཟ་ིལིང་ནས་ལམ་ལ་ཆས་
ཏ་ེཉནི་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ ༢ སྟངེ་ད་ུམད་ོལ་རངོ་
ད་ུའབརོ་ཡོད་པ་དང་། ད་ེནས་ཉནེ་རྟགོ་
མི་སྣས་གསང་སྟབས་ཀིས་ཕིར་རང་ཁིྱམ་
ད་ུབསྐལ་ཡོད་འདགུ སལྐ་བཟང་བསོད་
ནམས།སབྐས་དརེ་ཕ་མ་གཉནེ་ཉསེ་གཙོས་
ཡུལ་མི་རྣམས་ཀིས་ལམ་བར་ད་ུཁོང་ལ་
ཕབེས་སྒགུ་བས་ཡོད་ཀང་། འབལེ་ཡོད་མི་
སྣས་ཐག་རིང་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་སྟབས་ལམ་
སེང་ནང་ད་ུའབརོ་ཐུབ་ཀི་མེད་སྐརོ་བརདོ་
ད།ེ ཚང་མར་མག་ོསྐརོ་བཏང་ནས་ནང་ད་ུ
མ་འབོར་བར་དསུ་ཚོད་ཏག་ཏག་བཤད་
མེད། དརེ་བརྟནེ་མང་ཚོགས་ཀིས་ཕབེས་
བསུའ་ིསྣ་ེལེན་བདེ་ཐུབ་མེད་ཀང་། ཁངོ་
རང་ཁིྱམ་ད་ུའབརོ་རསེ་ས་གནས་ཀི་བདོ་
མི་རྣམས་ཀིས་ཁོང་ལ་ལྟ་བར་བསྐོད་དང་
སྐདོ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། སིྤར་ཁངོ་ལ་
ལོ་བཅྱུ་དང་ཕདེ་ཀའི་བཙོན་འཇུག་ཁིམས་

ཐག་བཅད་ཡོད་ཀང་། ལོ་གཅིག་ཙམ་ས་ྔབསྣརུ་གིས་བཙོན་གལོ་ཐབོ་འདགུ སལྐ་བཟང་བསོད་ནམས་ལགས་ན་ིམཚོ་བང་ཁུལ་མད་ོལ་རངོ་། 
ཨ་རིག་ཡུལ་ཚོའ་ིའགམ་ནག་ར་ུཁག་དུག་པའ་ིམི་ཡིན་ཞིང་བུ་སྤུན་བཞི་ཡོད་པས་ཆེ་བ་ཡིན་འདགུ ཁངོ་ཆྱུང་དསུ་ནས་བཟུང་ཨ་རིག་དགནོ་
དགའ་ལནྡ་ཆོས་འཕལེ་གླངི་ལ་ཆོས་ཞུགས་གནང་སྟ་ེཚོགས་ཀི་འདནོ་རྟ་དབངས་གསུམ་ལ་སྦང་པ་གནང་ཡོད། རསེ་སུ་ཟ་ིལིང་དང་སྐ་ུའབུམ། 
རེབ་གངོ་རོང་བ་ོདགནོ་སོགས་སུ་ཕིན་ཏ་ེབདོ་ཀི་བར་སྤདོ་རིག་པ་དང་སནྙ་ངག་སོགས་ལ་སྦང་མངོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཟ་ིལིང་ནས་ཨིན་ཡིག་
ཀང་སྦངས། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོར་རྒྱ་གར་ད་ུའབརོ་ཏ་ེལོ་གཅིག་ལགྷ་གི་རིང་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་གླངི་ནས་སླབོ་སྦངོ་གནང་མཐར་ཕིར་
ཕ་ཡུལ་ད་ུལོག་ཡོད་འདགུ །



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤4

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཆེན་ཐངེས་ལ་ྔཔའ་ིཐགོ་གསུང་འཕནི་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༢ ནས་ ༣ བར་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་
རྒྱ་གར་བང་ཤར་མངའ་སྡའེི་ཨ་སམ་ཁུལ་
གི་གངོ་ཁྱརེ་གོ་ཧ་ཊིའི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་
ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་ཡང་སྟངེ་ཚོམས་ཆེན་
ནང་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོརྒྱས་པ་ཞིག་ཚོགས་
ཡོད། སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྩལ་བའི་གསུང་འཕནི་
སྒགོས་སྦང་ཞུས་པའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། ཨ་
སམ་ཁུལ་གི་གངོ་ཁྱེར་གོ་ཧ་ཊིར་རྒྱ་གར་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་
ཐེངས་ལྔ་པའི་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་
མཁན་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་འཚམས་
འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བ་ཆགས་
ནས་མི་ལོ་ ༥༦ འག་ོབཞིན་ཡོད། མི་
རིགས་གཅིག་གི་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཐོག་ནས་བརོད་
ན་དསུ་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞིག་ཡིན་ནའང་མི་
གཅིག་གི་མི་ཚེ་ལ་མཚོན་ན་དསུ་ཚོད་ཧ་ཅང་
རིང་པ་ོརེད། འནོ་ཀང་གཞིས་ལུས་བདོ་མི་
ཚོས་དསུ་ཚོད་དའེི་རིང་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་
ཡོད་པ་དརེ་གདངོ་ལེན་བས་ནས་ད་བར་
སྙངི་སྟབོས་མ་ཞུམ་པར་གནས་ཡོད། ས་
མཚམས་ཐགོ་ནས་འཕགས་བདོ་གཉསི་ཁིྱམ་
མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡིན་པ་ཙམ་ད་ུམ་
ཟད། གནའ་བའོ་ིསལོ་རྒྱྱུན་གི་རིག་གནས་
ཐགོ་ནས་བརདོ་ནའང་འཕགས་བདོ་གཉསི་
འབལེ་ཐག་ཧ་ཅང་ཉ་ེཔ་ོཡོད། ལགྷ་པར་ད་ུ

ཧི་མཱ་ལ་ཡི་རི་རྒྱྱུ ད་ཀི་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ཚོས་
དསུ་ད་ལའྟི་བར་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་གིས་
གཙོས་བདོ་མི་ཚོ་དང་རིག་གཞུང་འབལེ་
ཐག་ཧ་ཅང་ཉ་ེཔ་ོཡོད། ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་ནས་
ང་ཚོ་སླབོ་མ་དང་རྒྱ་གར་བ་ླམར་ངསོ་འཛིན་
ཞུ་བཞིན་ཡོད། འནོ་ཀང་འདས་པའ་ིལོ་
ང་ོབརྒྱ་ཕག་རིང་རྒྱ་གར་ནང་ད་ུདཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲའི་བཞེད་སལོ་མི་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛིན་བ་
རྒྱྱུ ར་དཀའ་ངལ་མང་དག་གཅིག་འཕད་
ཡོད། འནོ་ཀང་དསུ་སབྐས་དའེ་ིརིང་བདོ་
མི་ཚོས་བདོ་ནང་ད་ུདཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་བཞེད་
སོལ་དི་མ་མེད་པ་མི་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛིན་
གནང་ནས་ཉར་ཚགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
དརེ་བརྟནེ་ངསོ་ཀིས་དསུ་རྒྱྱུན་ང་ཚོ་སླབོ་མ་
ཚད་ཐུབ་གཅིག་ཡིན། ཞསེ་བརདོ་ཀི་ཡོད། 
བླའོི་འག་ོསྟངས་དང་ཤེས་པ་ཕ་རགས་ཀི་
རྣམ་གཞག་གི་སྐརོ་ད་ེདག་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་
བཞེད་སལོ་ཧ་ཅང་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པ་ད་ེ
དག་བདོ་མི་ཚོས་འཆད་གཉརེ་བདེ་བཞིན་
ཡོད། ལེགས་བཤད་ད་ེདག་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ི
མཁས་པ་ཚོ་ནས་བྱུང་བ་རེད། ལེགས་
བཤད་ད་ེདག་དངེ་སྐབས་ཁྱབ་བརལ་ཐུབ་
པ་ཡིན་ན། དངེ་སབྐས་སེམས་ཁམས་རིག་
པའི་སླབོ་ཚན་ལ་ཞབས་འདགེས་ཧ་ཅང་ཞུ་
ཐུབ་ངསེ། ཧ་ཅང་འཇིགས་ས་ླབའ་ིམཐ་ོསངྒ་
བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་ང་ཚོ་ཚང་མས་སེམས་
འཚབ་བདེ་དགསོ་པ་ཆགས་ཡོད། བདོ་ཀི་

རྩ་ཐང་དང་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་འདནོ་སོགས་
ལག་བསྟར་བདེ་ཕགོས་དསེ་བདོ་མིའི་འཚོ་
གནས་ལ་ད་ོཕགོས་འག་ོབཞིན་ཡོད། འནོ་
ཀང་གངས་དང་འཁྱགས་རོམ། ད་ེབཞིན་
བརྟན་ཆགས་འཁྱགས་རོམ་སོགས་ཉམས་
ཆག་ཕིན་པའི་ཤུགས་རྐནེ་དསེ་ཁརོ་ཡུག་ལ་
གནདོ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླངི་ལྷ་ོ
བང་གི་སྣ་ེགཉསི་དང་ད་ོམཉམ་པའི་ཤུགས་
རྐནེ་འཐབེ་བཞིན་ཡོད། ཕགོས་མཚྱུངས་
ཨེ་ཤི་ཡ་གླངི་ཆེན་གི་རྒྱྱུག་ཆྱུ་ཆེ་ཁག་དཔརེ་
ན། རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་
རྒྱྱུ ག་བཞིན་པའི་རྒྱྱུ ག་ཆྱུ་ད་ེདག་བདོ་ནས་
ཡོང་གི་ཡོད། རྒྱྱུག་ཆྱུ་ད་ེདག་གིས་མི་དངུ་
ཕྱུར་མང་པརོ་འཚོ་རྟནེ་སིྦན་བཞིན་ཡོད། 
དརེ་བརྟནེ་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་བ་རྒྱྱུ ་
ད་ེརྒྱལ་སིྤའི་གནད་དནོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 
དངེ་སབྐས་བདོ་ནང་ད་ུའགྱུར་བ་འག་ོབཞིན་
པའི་གནས་སྟངས་འགའ་ཤས་ལ་ངསོ་རང་
ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཡོང་བཞིན་འདུག 
བདོ་ཀི་སདྐ་དང་བདོ་མིའི་ང་ོབ་ོརིམ་བཞིན་
ཡལ་འག་ོབཞིན་པ་བརྟནེ་འཚེ་མེད་ཞི་བར་
གཞི་བཅོལ་བའི་བདོ་མིའི་སལོ་རྒྱྱུ ན་གོམས་
གཤིས་བཟང་པ་ོད་ེརིམ་བཞིན་ཉམས་ནས་
ཡལ་འག་ོརྒྱྱུ ་ད་ེརེད། བདོ་ནང་ད་ུམཚོན་
ན་རྒྱ་རིགས་སྤ་ོཞུས་མུ་མཐུད་ནས་བདེ་ཀི་
ཡོད་པ་མ་ཟད། གངོ་གསེབ་མང་པ་ོགངོ་
ཁྱེར་ཅན་ད་ུའགྱུར་རྒྱྱུ འི་ལས་འགུལ་སྤལེ་

བཞིན་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་བདོ་མི་ཚོ་སོ་སོའ་ི
ལུང་པའི་ནང་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཆགས་
བཞིན་ཡོད། གནས་སྟངས་འདའི་ིའགོ་རྒྱལ་

སིྤ་དང་ལྷག་དནོ་རྒྱ་གར་མང་ཚོགས་ཀིས་
བདོ་མི་ཚོར་སེམས་ཐག་ཉ་ེཔསོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་རྒྱྱུ ་འད་ིང་ཚོའི་འཐབ་རྩདོ་ལ་ཧ་ཅང་
གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། ལགྷ་པར་
ད་ུཨེ་ཤི་ཡའ་ིཡུལ་གུ་ཕན་ཚྱུན་དབར་འདས་
པའི་བྱུང་རབས་ཁདོ་གནས་སྟངས་དང་ཕན་
ཚྱུན་དབར་འབལེ་ལམ་ཇི་བྱུང་སོགས་ལ་
ཉམས་ཞིབ་དང་བག་ོགླངེ་ལྷན་ཚོགས་མང་
ཙམ་ཚོགས་ཆེད་བརྒྱྱུད་སྐུལ་ཐུབ་ཚེ་འབྱུང་
འགྱུར་ཡུལ་གུ་ཕན་ཚྱུན་མཐུན་སིྒལ་གི་རྣམ་

གཞི་ས་བརྟན་ཡག་པ་ོཞིག་འཛུགས་ཐུབ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། བདོ་མི་ཚོར་བདནེ་པའ་ིརྒྱལ་ཁ་ཐབོ་
རྒྱྱུར་ངསོ་ལ་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད། ང་

ཚོས་ཆོད་སེམས་དང་སྙིང་སྟབོས་མ་ཞུམ་
པར་གནས་དགསོ། ཁྱདེ་རྣམ་པས་རྒྱ་གར་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་
ཐེངས་ལྔ་པར་བཅར་བ་དསེ་ང་ཚོར་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་རྣམ་པ་གསལ་པརོ་མཚོན་ཞིང་ང་
ཚོར་སྙངི་སྟབོས་སྐ་ེགཞིར་གྱུར་ཡོད་སྟབས་
ངསོ་ཀིས་ཁྱདེ་རྣམ་པ་ཚང་མར་བཀའ་དནི་
ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བཙྱུན་མའ་ིའཇང་དགུན་ཆོས་སུ་བཅར་བའ་ིབཙྱུན་མ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་དང་ཆོས་འབལེ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༣༡ ཉནི་བཙྱུན་མའ་ིའཇང་དགུན་ཆོས་
ཐངེས་ ༢༡ པར་བཅར་བའ་ིབཙྱུན་མ་
རྣམས་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་
ལམ་སྟནོ་དང་ཆོས་འབལེ་ཟབ་མོ་སྩལ་ཡོད། 

ད་ེཡང་བཞུགས་སརྒ་ད་ུབརྟནེ་གཞི་བས་པའ་ི
བཙྱུན་དགོན་དགའ་ལནྡ་ཆོས་གླངི་ད་ུབཙྱུན་
མའ་ིའཇང་དགུན་ཆོས་ཐངེས་ ༢༡ པའ་ི
གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་
འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ། དསུ་ཡུན་ཟླ་ང་ོ
གཅིག་ལགྷ་ཙམ་རིང་རིགས་པའི་ལམ་ནས་
རྟགས་གསལ་གཏངོ་བར་བཅར་བའི་བཙྱུན་
མ་རྣམས་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་
གོང་ཚེས་ཉིན་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙྱུག་
ལག་ཁང་གི་གསུང་ཆོས་ར་བར་སྔ་དའོི་ཆྱུ་
ཚོད་ ༩ ཐགོ་བཙྱུན་དགནོ་ཁག་ ༧ ནས་
བཙྱུན་མ་གངས་ ༣༥༠ བརལ་བ་བཅར་
ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཐགོ་མར་བཀའ་སླབོ་སྩལ་

དནོ། ད་ེརིང་འདརི་བཙྱུན་མའ་ིདགནོ་པ་
ཁག་གཅིག་འཛོམས་ཏ་ེའཇང་དགུན་ཆོས་
ཚོགས་པ་རེད། ཁ་སེང་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ཐགོ་
མར་རྣལ་འབོར་མའི་བིན་རླབས་བྱུང་ན་
ཞསེ་བརདོ་བྱུང་། ད་ེཚོའ་ིགས་དསུ་ཚོད་

འདང་མ་འདང་ལ་ྟབུ་རེད། སགྔས་ཀི་ཆོ་ག་
ད་ེཚོའི་གས་ད་ེསུྒབ་གཞག་བདེ་དགོས་ཀི་
ཡོད་སྟབས་ཕན་བུ་དསུ་ཚོད་གཏངོ་དགོས་
ཀི་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ད་ེམི་དགསོ་པ་བས་
ཏ་ེད་ེརིང་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ཁྱྱུག་ཙམ་ཐུག་ནས་
རྩོད་རྒྱྱུ གས་དང་ད་ེརེས་ཆོས་འབལེ་བེད་
རྒྱྱུའ་ིརིྩས་བས་པ་རེད། མད་ོདནོ་ཁྱདེ་རང་
ཚོ་ཚང་མར་འཚམས་འད་ིཡོད། བཙྱུན་
མའི་གཞུང་ཆེན་བལྟས་ནས་བཙྱུན་མས་
དགེ་བཤེས་མ་འཇགོ་རྒྱྱུ ་བར་སབྐས་བདོ་ལ་
མེད། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་བསླབེས་ནས་ཕལ་
ཆེར་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནང་ཡིན་པ་ཡོད། ད་ེ
སྔ ་ང ་རང་ཚོའི ་བ ོད ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི ་

བསྟན་པ་ས་དར་ར་ོདར་བས་ནས་ཡོད་ 
ཀང་། དརེ་ཞིབ་ཚགས་པ་ོབས་ནས་བལསྟ་
ན་འགལེ་བ་དནོ་གསལ་ནང་གསུངས་པ་
བཞིན་རེད། དབང་རུྟལ་དད་པའ་ིརསེ་
འབང་དང་། དབང་རྣནོ་ཆོས་ཀི་རསེ་ 
འབང་། ཞསེ་ཡོད། ང་རང་ཚོའ་ིམང་
ཚོགས་ནང་དང་། ད་ེབཞིན་དག་ེའདནུ་པས་
རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྟགས་ཆ་ལུགས་བཅངས་
བ་ཙམ་མ་གཏགོས། ཆོས་ཀི་རྣམ་གཞག་ད་ེ
ཙམ་ཤེས་ཀི་མེད། ད་ེཁག་མེད། ཆོ་ག་བླ་ོ
འཛིན་བས་ནས་ཆོ་ག་ཕག་ལེན་འད་བཏནོ་
རྒྱྱུ ་མ་གཏགོས། གཞུང་གི་ཚིག་ད་ེཚོ་རེ་རེ་
བཞིན་འགལེ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་ག་ོབ་ཆགས་
རྒྱྱུ ་མེད་པར་བརྟནེ། མང་ཆེ་བ་དབང་རུྟལ་
དད་པའ་ིརསེ་འབང་ཆགས་ཡོད། སྐབས་
སུ་མཆི་ཟརེ་རྒྱྱུ ་ལ་ྟབུ་རེད། དབང་རུྟལ་དད་
པའི་རསེ་འབང་གི་ཐགོ་ནས་འག་ོམཁན་གི་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་པ་ཚོས་ཧ་ལམ་འཇིག་
རྟནེ་བཀདོ་པ་པ་ོའདདོ་མཁན་གི་ཆོས་བརྒྱྱུད་
ཚོས་རང་གི་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་བས་
པ་བཞིན་ང་ཚོ་ཡང་ད་ེའད་ལྟ་བུ་ཆགས་
གབས་བདེ་ཀི་འདགུ བ་ླམ་མཁྱནེ་དང་
དཀོན་མཆོག་མཁྱེན་ཞེས་ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་སོ་
སོའི་བད་ེསྡུག་ཚང་མ་དཀནོ་མཆོག་གི་ཕག་
ལ་ཡོད་བསམས་ན། ད་ེའཇིག་རྟནེ་བཀདོ་
པ་པ་ོའདདོ་མཁན་གི་དད་པ་བདེ་སྟང་དང་

གཅིག་པ་ཆགས་ཡོད། རྩ་བའ་ིའཛམ་གླངི་
འདིའི་སྒང་ཡོད་པའི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ཚང་མས་
བམས་བརྩེའི་བསླབ་བ་སྐནོ་མཁན་ཤ་སྟག་
རེད། བམས་བརྩ་ེཉམས་ལེན་ཡོང་བར་
དའེ་ིའགལ་ཟླ་ད་ེཁངོ་ཁསོ་བདེ་ཀི་ཡོད། ད་ེ
བཞིན་ང་རྒྱལ་དང་ཕག་དགོ་ད་ེཚོའི་གས་
ཀིས་བམས་བརྩེར་འགལ་རྐེན ་བཟོས་
ཀི་ཡོད་པར་བརྟནེ། འཛམ་གླངི་གི་ཆོས་
ལུགས་གཙོ་ཆེ་བ་ཚང་མས་བཟདོ་པ་དང་
ཆོག་ཤེས་ཉམས་ལེན་བདེ་རྒྱྱུ ། ད་ེབཞིན་
རང་ལ་གཞན་ཞིག་གིས་གནདོ་པ་བསྐལ་ན་
ཨིན་སདྐ་ forgiveness ཞསེ་དག་གཙང་
བས་པ་ལ་ྟབུ་རེད། ད་ེལ་ྟབུ་ཆོས་ལུགས་
གཙོ་ཆེ་བ་ཚང་མས་གསུངས་ཀི་ཡོད། མིར་
ཕན་གི་ཡོད། ཡེ་ཤུ་དང་། ཁ་ཆེ། ཧནི་ད་ུ
སོགས་ཚང་མའི་ནང་མང་ཚོགས་ལ་ཞབས་
འདགེས་ཞུ་མཁན་མང་པ་ོཡོད། དརེ་བརྟནེ་
ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་ཞབས་བེད་
ཀི་ཡོད། དད་པ་དང་གུས་པ་དབ་ེབ་ཕ་ེསྟ་ེ
དད་པ་ད་ེསོ་སོའི་ཆོས་དརེ་དད་པ་བདེ་རྒྱྱུ ་ 
དང་། གུས་པ་ད་ེབམས་བརྩ་ེའདདོ་མཁན་
གི ་ ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་པ་བེད ་
དགསོ། ངསོ་ཀིས་འད་ིལརྟ་བས་ནས་འག་ོ
གི་ཡོད། ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་ལ་ྟགུབ་འད་
མིན་ཡོད་ཀང་བམས་བརྩེ་འདདོ་མཁན་
གཅིག་འགྱུར་ཆགས་ཡོད་སྟབས་བསམ་པ་

རྣམ་དག་གི་ཐགོ་ནས་གུས་བརིྩ་བདེ་དསུ་ང་
ཚོ་མཐུན་སིྒལ་ཡོང་གི་ཡོད། ཕན་ཚྱུན་ནང་
ཚགས་ནས་ཕན་ཚྱུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་
སླབོ་སྦངོ་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་། ཆོས་ལུགས་ཕན་
ཚྱུན་དབར་དམ་ཚིག་གཅིག་འགྱུར་གིས་
སེམས་ཐག་ཉ་ེཔ་ོཆགས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་
ཡོད། ལ་ྟགུབ་ཀི་ཐགོ་ནས་བཤད་ན་སངས་
རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་ལ་ྟགུབ་ད་ེམི་འད་བ་རེད། 
ཅེས་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་ཟབ་རྒྱས་སྩལ་
གུབ་རེས་བཙྱུན་མ་རྣམས་ཀིས་༸གོང་ས་
པ་ོམཆོག་ལ་ཁོང་རྣམ་པའི་རྟགས་གསལ་
གཟིགས་འབུལ་རིམ་པས་ཞུས་པར་མགོན་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ཐུགས་དགསེ་ཚོར་ཆེན་
པ་ོམཛད་ཡོད། ད་ེརསེ་༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་བཙྱུན་མ་ཁོང་རྣམས་གཙོ་བརོ་གྱུར་
བའི་ཕི་ནང་གི་མི་མང་སྟངོ་ཚོ་བརལ་བར་
པཎ་གུབ་བཅྱུ་བདནུ་གི་གསོལ་འདབེས་ཆོས་
འབལེ་དང་། ད་ེབཞིན་བང་ཆྱུབ་སེམས་
བསྐེད་བཅས་ཀི་ཆོས་འབལེ་ཟབ་མོ་སྩལ་
གུབ་བསྟནུ་བཙྱུན་དགོན་རེ་རེ་བས་ཏ་ེལྷན་
ད་ུསྐུ་པར་བསྒནོ་གུབ་རསེ་ཕ་ོབང་ལ་ཆིབས་
ཞལ་བསྒྱུར་བ་བཅས།།

   


