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ངན་པ་དསུ་རབས་ ༢༡ ནང་དཀའ་ངལ་
བཟ་ོབཞིན་ཡོད། གལ་སདི་དསུ་རབས་ཉ་ིཤུ་
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དངསོ་སུ་མཇལ་ནས་དཀནོ་མཆོག་ལ་དཀའ་
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ཡོད་ད་ོཅགོ་གི་བཟང་ཕགོས་ཀི་ལས་འགན་
ཞིག་ཀང་ཆགས་ཡོད། དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་
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ཀི་ངསོ་ནས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་འབད་བརྩོན་
བདེ་བཞིན་ཡོད། ད་ེཡང་ང་ཚོས་དང་པ་ོ
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ཡུག་ད་ེརྒྱ་སྐདེ་པའི་ཐགོ་ནས་སོ་སོའི་ཁིྱམ་
མཚེས་དང་སིྤ་ཚོགས་བཅས་ཀི་ནང་ཞི་བད་ེ
ལྡན་པའི་ཁོར་ཡུག་སུྐན་ཐབས་བདེ་དགོས། 
འགྱུར་བ་ཞིག་ཡོང་བར་ཐོག་མ་རང་ཉིད་
ནས་འགྱུར་བ་གཏངོ་དགསོ་པ་ཡིན། སོ་སོའ་ི
ངསོ་ནས་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མ་བཏང་བར་

དཀནོ་མཆོག་དང་གཞུང་ལ་དཀའ་ངལ་སེལ་
རོགས་ཞསེ་རེ་བ་བཅལོ་བ་ད་ེན་ིནརོ་བ་ཡིན། 
ང་རང་ཚོ་མི་རང་ཉདི་ཀིས་ནང་སེམས་ཀི་
རིན་ཐང་ལ་ད་ོསྣང་ཡོད་པའི་ཐགོ་ནས་ངསེ་
པ་བརྙདེ། ངསེ་པ་བརྙདེ་པ་ད་ེགཅིག་བརྒྱྱུད་
གཉིས་བརྒྱྱུ ད་བས་ཏ་ེསྤལེ་དགོས་པ་ཡིན། 
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དབུ་མའ་ིལམ་གི་ཟབ་སྦངོ་མཇུག་སིྒལ་བ།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་ལས་
ཁུངས་ཀི་དབུ་མའི་ལམ་གི་ལས་འཆར་བཀོད་
སིྒག་ཚན་པས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ 
ནས་ཉནི་གྲངས་གསུམ་རིང་བྷངེ་ལོར་མངའ་ཁུལ་
གི་མཐ་ོསླབོ་ཁག་ཏུ་སླབོ་སྦངོ་གནང་བཞིན་པའི་
བདོ་པའི་སླབོ་ཕུྲག་ཁག་གཅིག་ལ་དབུ་མའི་ལམ་
གི་སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་བ་ད་ེཕི་ཚེས་ 
༡༥ ཉནི་མཇུག་སིྒལ་ཡོད་འདགུ ད་ེཡང་མཇུག་
བསྡམོས་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་བྷངེ་ལོར་བདོ་ཁིྱམ་བདོ་
ཀི་གཞོན་ནའིུ་སྡདོ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དནོ་གུྲབ་
ལགས་ཀིས་ཟབ་སྦངོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་
བའ་ིསླབོ་མ་ཚོར་ཕག་འཁྱརེ་གནང་ཡོད། ཐངེས་
འདིའི་ཟབ་སྦངོ་ནང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་བྷངེ་ལོར་
མངའ་ཁུལ་གི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་ ༢༢ ནང་
སླབོ་གཉརེ་བེད་བཞིན་པའི་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུྲག་
རྣམས་མཉམ་ཞུགས་བས་ཡོད།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་རྒྱལ་སིྤའ་ིབད་ེའཇགས་གླངེ་སགེས་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༠ ནས་ ༢༢ བར་ཁ་ེ
ན་ཌའི་གྲངོ་ཁྱེར་ཧ་ེལི་ཕགེ་སི་ནང་རྒྱལ་

སིྤའ་ིབད་ེའཇགས་གླངེ་སགེས་ Halifax 

International Security Forum ཞསེ་
པའི་ལནྷ་ཚོཌ་ཐངེས་བདནུ་པའི་ཐགོ་མཉམ་

ཞུགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ད་ེ
ཡང་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེན་ིཡལ་ཀུ་ཝི་ནངི་ Dr. 

Daniel Twining ལགས་ཀིས་གཙོ་སྐངོ་
ཐོག ་དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང ་མཆོག་གིས་

གཙོས་མང་གཙོའི་ཐོག་མཁས་
པ་དང་ཨེ་ཤི་ཡ་ཁུལ་གི་གནད་
ཡོད་མི་སྣ་བཅས་ཀིས་ ༼རྒྱ་
གར་ནས་ཉི་ཧངོ་བར་གི་ཨེ་ཤི་
ཡ་ས་ཁུལ་ད་ུམང་གཙོའི་གལ་
གནད།༽ ཅསེ་པའ་ིབརདོ་
གཞིའི་ཐོག་བཞུཌ་མོལ་ཚོགས་
འད་ུཞིག་ཚོགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
སྐབས་ད ེར་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་འཛམ་གླིང་ཁྱནོ་ཡོངས་ཀི་
མང་གཙོའི ་ལམ་ལུགས་དང་
། ལགྷ་པར་དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་

གི་ས་མཚམས་གསར་བཟའོི་གནས་སངས་
འགོ་མང་གཙོའི་ལམ་ལུཌ་ལ་གཅེས་འཛིན་
བདེ་མཁན་ཨེ་ཤི་ཡའི་མཐུན་ཕགོས་རྒྱལ་

ཁབ་ཚོས་མཉམ་རུབ་ཐགོ་རང་དབང་དང་
འདྲ་མཉམ་གི་ལམ་སལོ་གོང་སྤལེ་གཏངོ་
ཆེད ་འབད་བརྩོན ་གནང་གལ་ཆེ ་སྐ ོར ་
གསུངས། ཐངེས་འདའི་ིལནྷ་ཚོགས་སབྐས་
ཡ་མེན་གི་ Justice and Building Party 

ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་མོ་ཧ་ོམཏ་ཨ་བུ་ལ་
ཧམོ་ Mohammed Abulahoum མཆོག་ 
དང་། ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་ཀམི་ཀ་ེན་ི Tim Kaine མཆོག་
སོགས་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་སིྤའི་དབུ་
ཁདི་ ༣༠༠ ལགྷ་ཙམ་དང་། ད་ེབཞིན་
རྒྱལ་ཁབ་ ༦༠ ཙམ་ནས་བད་ེའཇགས་
ཐོག་གི ་མཁས་དབང་མི ་སྣ་སོགས་ལྷན་
འཛོམས་གནང་ཡོད་འདགུ ལནྷ་ཚོགས་
འདིའི་བརདོ་གཞི་གཙོ་བ་ོཁག་ནི་འཇིགས་
སྐུལ་དྲག་སྤོད་རིང་ལུགས་ཀི་དཀའ་ངལ་
དང་། རྒྱ་ནག་དང་ཨུ་ར་ུསུའ་ིདྲག་པའོ་ི
དཔུང་འཇུག་ཇ་ེཆེར་འགྲ་ོབཞིན་པ། དམག་
འཁུག་གི་དཀའ་ངལ་འགོ་མི་མང་བསོ་བལོ་

བ་རྣམས་ལ་མཉམ་རུབ་ཐགོ་ནས་གཟིགས་
སྐངོ་གནང་རྒྱྱུ འི་བཟང་སྤདོ་ཀི་འགན་ཡོད་
པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་ཡིན་འདགུ ཧ་ལི་ཕགེ་
སི་རྒྱལ་སིྤའི་བད་ེའཇགས་གླངེ་སགེས་ཞེས་
པའི་ཚོགས་པ་འདི་བཞིན་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་
ཝ་ཤིང་ཊོན་ཌི་སིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཚོང་
གི་ཁེ་ཕན་དང་ཕགོས་ལྷུང་མེད་པའི་གཞུང་
འབལེ་མ་ཡིན་པའི་ཚོཌ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་
དང་། ཚོགས་པ་དསེ་སདི་གཞུང་ཁག་དང་
དམག་སྡ།ེ དཔལ་འབརོ་སྡ་ེཚོགས། ད་ེ
བཞིན་ཤེས་ཡོན་དང་ཚོང་ལས། གསར་
འགྱུར་བརྒྱྱུ ད་ལམ་སོགས་སྡ ་ེཚན་འདྲ་
མིན་ཁག་གི་དབུ་ཁིད་དང་ལས་ཀི་སྣ་ེམོ་བ་
རྣམས་ལ་རྒྱལ་སིྤའི་བད་ེའཇཌ་ལ་ཉནེ་སུང་ 
དང་། ད་ེབཞིན་འཛམ་གླངི་ནང་མང་གཙོ་
འཕལེ་རྒྱས་དང་ཞི་བད་ེབསུྐན་ཐབས་སོགས་
ཀི་ཐགོ་ལ་གོ་བསྡུར་སྦང་བཤད་གནང་རྒྱྱུའི་
ག་ོསབྐས་སུྐན་བཞིན་ཡོད་འདགུ ། 

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཆར།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨ ནས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ བར་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀར་ནཱ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་ཧནོ་སུར་
རབ་རྒྱས་གླངི་དང་། སྦལེ་ཀབོ་གཞིས་ཆགས་
སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་མཛད་འཕྲིན་བསྐང་རྒྱྱུ འི་
མཛད་རིམ་ཁག་གཤམ་གསལ།
 ཕི་ཚེས་ ༨ གི་ཉནི་ཧནོ་སུར་རབ་
རྒྱས་གླིང་གཞིས་དཔལ་ལྡན་སྨང་རྒྱྱུ ད་གྲ་ཚང་ད་ུ
རནེ་འབལེ་བསདོ་པ། རགོས་བརདོ་འདནུ་ལེགས་
མ།  ལ་ྟཁདི་དྲན་པ་བཞི་ལནྡ་བཅས་སྩལ་རྒྱྱུ ་དང་། 
ཕི་ཚེས་ ༩ དང་ ༡༠ ལ་གསང་བ་འདསུ་པའ་ི
བཀའ་དབང་སྩལ་རྒྱྱུ ། ཕི་ཚེས་ ༡༡ དང་ ༡༢ 
ལ་སདྨ་རྒྱྱུད་ཁདི་ཆེན་བརྒྱད་བཅས་ཀི་གསུང་ཆོས་
སྩལ་རྒྱྱུ །
 ཕི་ཚེས་ ༡༩ ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོརྒྱ་གར་
ལྷ་ོཕོགས་སྦལེ་ཀོབ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་
ཡོད་པའི་བཀ་ཤིས་ལྷུ ན་པ་ོདགོན་པའི་འད་ུཁང་
གསར་པ་དབུ་འབདེ་རབ་གནས་དང་། ཉནི་རྒྱབ་
སླབོ་དཔནོ་ཆོས་གྲགས་ཀིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་
རྣམ་འགྲལེ་གི་གསུང་ཆོས་སྩལ་རྒྱྱུ ། ཕི་ཚེས་ ༢༠ 
ནས་ ༢༩ བར་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པ་ོདགནོ་པར་གླངི་
མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་དང་དགའ་ལནྡ་ཤར་རྩ་ེགྲྲྭ་
ཚང་གཉསི་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་
བཞིན་ལམ་རིམ་འཁདི་ཆེན་བཅ་ོབརྒྱད་ཀི་གསུང་
ཆོས་སྩལ་རྒྱྱུ ། ཕི་ཚེས་ ༣༠  ནས་ ༣༡  བར་
ཆོས་སྡ་ེཆེན་པ་ོབཀ་ཤིས་ལྷུན་པརོ་བཀའ་གདམས་
ཐིག་ལེ་བཅྱུ་དུྲག་གི་བཀའ་དབང་སྩལ་རྒྱྱུ ། 
 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ 
ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོལམ་རིམ་གསུང་ཆོས་ག་ོསིྒག་ཚོགས་
ཆྱུང་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་བརན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
བཅས་ཀི་མཛད་འཆར་ཡོད་པ་བཅས།།

གཉན་ནད་རེག་དགུ་ནད་གཞིའ་ིཟབ་སྦངོ་།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ནས་ 
༡༢ བར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་དང་ཏ་མིལ་ན་ད་ུམངའ་སྡའེི་གྲངོ་
ཁྱརེ་ཝ་ེལོར་ Vellore ནང་རནེ་གཞི་བས་པའ་ི
ཡི་ཤུའ་ིསནྨ་གི་མཐ་ོསླབོ་ Christian Medical 
College ཐུན་མོང་གིས་ག་ོསིྒག་འགོ  ཉནི་
གྲངས་བཞིའི ་རིང་གྲོང་ཁྱེར་ད ེར་གཉན་ནད་
རེག་དགུ་ནད་གཞི་དང་འབལེ་བའི་སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་
བརྒྱྱུད་ག་ོརགོས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་འདགུ



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥2

ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་བདོ་ད་ུཕབེས་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་དམ་བསྒགས་ 
མེད་ཁུལ་གི་རྣམ་པ་བསན་པ།

༄༅། །བདོ་ཀི་རྒྱལ་སར་གནས་སྡདོ་བདོ་
མི་ཞིག་གིས་འདི་གའི་ང་ོཤེས་ཤིག་གིས་མི་
འགྲ་ོབརྒྱྱུད་གནས་ཚྱུལ་ཕུལ་བའ་ིནང་། དངེ་
སང་ལྷ་ས་ཁུལ་ད་ུཧ་ཅང་གི་དམ་བསྒགས་
ཆེ་བ་དང་། འཇམ་རྩྱུབ་ཅི་རིགས་ཀི་སྒ་ོནས་
སླབོ་གསོ་སྣ་ཚོགས་གཏངོ་གི་ཡོད་སབས་
ཆབ་སིད་དང་འབལེ་བའི་སདྐ་ཆ་བཤད་ས་
མེད་པ་སྨསོ་ཅི། ཐ་ན་འགུལ་ཙམ་ཡང་བདེ་
ས་མེད་པ་ལྟ་བུའི་གནས་སངས་འགོ་གནས་
ཡོད་ཀང་། བདོ་རིགས་རྒན་དར་གཞནོ་
གསུམ་ཚང་མ་སེམས་ཤུགས་སྔར་ལས་ཆེ་
བར་གནས་ཡོད་པས་ཐུགས་བད་ེཔ་ོགནང་
རོགས། ཞསེ་འཁདོ་འདགུ བདོ་ནས་འབརོ་
བའ་ིགནས་ཚྱུལ་དའེ་ིནང་། ང་ཚོ་མི་རབས་
རྒན་པ་རྣམས་ཉིན་ལྟར་རྩེ་ཕ་ོབང་དང་། 

གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུཞབས་བསྐརོ་ཕིན་ནས་
ཕག་མཆོད་འབུལ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་ཡིད་
བཞིན་ནརོ་བུ་སྐུ་ཚེ་བརན་ནས་རྩ་ེཕ་ོབང་ད་ུ
སརླ་ཡང་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་ཐུབ་པའི་སྨནོ་
ལམ་འདབེས་རྒྱྱུ ་དང་། གཞནོ་སྐསེ་རྣམས་
ལ་སླབོ་སྦངོ་དང་ཀུན་སྤདོ་ཡག་པ་ོཡོང་བ་
བདེ་དགསོ་པ་དང་། མི་རིགས་ཀི་ལ་རྒྱ་
དམ་སུང་དགོས་པའི་སླབོ་གསོ་བརྒྱབ་རྒྱྱུ ་
ད་ེགཉསི་ནི་ང་ཚོའི་ཉནི་ལྟར་གི་ལས་ཀ་ལྟ་
བུ་ཆགས་ཡོད། ཟླ་བ་འདའི་ིཟླ་འགའོ་ིཉནི་
ཞིག་ང་ཚོ་གྲགོས་པ་ོཁ་ཤས་སྔནོ་ལ་ཕ་ོབང་
ཞབས་བསྐརོ་དང་། ད་ེནས་གཙྱུག་ལག་
ཁང་ད་ུམཆོད་མཇལ་དང་ཞབས་བསྐརོ་ལ་
འགྲ་ོསྐབས་རྒྱྱུ ན་ལྡན་དང་མི་འདྲ་བའི་སྣང་
ཚྱུལ་ཞིག་མཐངོ་བྱུང་། ད་ེན་ིརྣམ་ཀུན་

བར་སྐརོ་ནང་འགྲ་ོསབྐས་སྒ་ོཆེ་ཆྱུང་མི་འདྲ་
བ་ ༡༡ ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་གླགོ་
གི་བརག་དཔྱད་བདེ་མཁན་སྡདོ་ཀི་ཡོད་པ་
དསེ་ང་ཚོའི་སེམས་ནང་སུན་གཙེར་ཧ་ཅང་
བཟསོ་ཡོང་གི་འདགུ འནོ་ཀང་ད་ེཉནི་གླགོ་
གི་བརག་དཔྱད་བདེ་སའི་སྒ་ོཚང་མ་བཤིག་
ནས་སྒ་ོབཞི་ཙམ་ལས་མི་འདགུ ང་དང་ངའ་ི
རོགས་པ་ཚང་མའི་སེམས་ནང་སྒ་ོད་ེདག་
བཤིག་དགོས་དནོ་ག་རེ་ཡིན་ནམ་བསམ་
པའི་ཚོད་དཔག་གཏན་ནས་ཐེག་མ་སོང་། 
རསེ་སུ་ཨ་མི་རི་ཀའི་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
ཆྱུང་ཞིག་ཉནི་གསུམ་རིང་ལ་ྷསར་གཟིགས་
སྐརོ་ད་ུཕབེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ་བ་ད་ེགོ་
རསེ་རྣམ་ཀུན་བར་སྐརོ་ནང་བཙྱུགས་པའི་
སྒ་ོད་ེདག་བཤིག་དགསོ་པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་ང་ོམ་

ག་རེ་ཡིན་མིན་གཞི་ནས་ཤེས་རགོས་ཐུབ་
པ་བྱུང་། བདོ་ནང་ཡོད་པའ་ིམི་མང་རྣམས་
ནས་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་
ཐུག་རྒྱྱུར་འདདོ་མོས་ཆེན་པ་ོཡོད་ཀང་། ད་ེ
ན་ིཡོང་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ལ་ྟརགོ་འགོ་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་
གིས་བདོ་ཀི་གནས་སངས་ཆ་ཚང་གཟིགས་
ཐུབ་ཐབས་བལ་ཡང་། ལ་ྷསར་ཕབེས་ཐུབ་
པ་ཙམ་གིས་ང་ཚོ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་། 
ཞསེ་འཁདོ་འདགུ གནས་ཚྱུལ་གི་མཇུག་
ཏུ། ང་ཚོར་ཤོད་ས་མེད་པའ་ིདཀའ་ངལ་
སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་ཀང་། བབ་གཏན་ནས་
སྐལེ་གི་མ་རེད། ཕི་རྒྱལ་ད་ུབཞུགས་པའ་ི
བདོ་རིགས་རྣམས་ཐུགས་བད་ེཔ་ོགནང་
རོགས། རྒྱ་གར་གིས་གཙོས་ཕི་རང་དབང་

ལུང་པར་བཞུགས་མཁན་བདོ་པ་ཚོས་ཀང་
སྔར་བཞིན་༸རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནརོ་བུའི་
ལམ་སནོ་ལྟར་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་
རོགས་གནང་། ང་རང་ལ་མཚོན་ན། ད་
ལའྟི་གཟུགས་པའོི་གནས་སངས་ལེགས་ཀང་
ལོ་ན་མཐ་ོཙམ་ཡིན་སབས་གཅིག་བས་ན་
གཞིས་བེས་མཉམ་འཛོམས་ཀི་རྣམ་པ་ད་ེ
ངས་མཐངོ་གི་རེད། གཅིག་བས་ན་མཐངོ་
གི་མ་རེད། མཐངོ་མིན་གང་ལརྟ་ཡང་རྡ་
རམ་ས་ལར་ཡོད་པ་གཉསི་༸རྒྱལ་བ་ཡིད་
བཞིན་ནརོ་བུ་དང་། བདོ་གཞུང་ན་ིང་ཚོའ་ི
རེ་བ་བཅལོ་ས་དང་། སེམས་བཞག་ས་
ཡིན། ཧུར་ཐག་གནང་རོགས། ཞསེ་འཁདོ་
འདགུ །

དག་ེལུགས་ཡོངས་ཀི་༸རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་དང་འབལེ་དབུ་ཕར་གི་རྩདོ་པའ་ིཆོས་ཐགོ་ཆེན་མོ་
དཔལ་ལནྡ་འབས་སྤུངས་སུ་གསར་གཏདོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡༨ ནས་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ བར་ད་ུདག་ེ
ལུགས་ཡོངས་ཀི་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དྲནི་
རསེ་དྲན་དང་འབལེ་དབུ་ཕར་གི་རྩོད་པའི་
ཆོས་ཐོག་ཆེན་མོ་གདན་ས་ཆེན་པ་ོདཔལ་
ལྡན་འབས་སྤུངས་སུ་དབུ་འཛུགས་ཞུས་
ཡོད། ད་ེཡང་གདན་ས་གསུམ་གྲྲྭ་ཚང་ཁག་
དུྲག་དང་། ཆོས་སྡ་ེཆེན་པ་ོབཀ་ཤིས་ལྷུན་

པ།ོ རྲྭ་སདོ་གྲྲྭ་ཚང་བཅས་ནས་དག་ེལུགས་
རྒྱྱུགས་སྤདོ་ད་ུཕབེས་བཞིན་པའི་སླབོ་དཔནོ་
ལོ་རིམ་དང་པ་ོདང་གཉསི་པ་གཉསི། རྣམ་
རྒྱལ་གྲྲྭ་ཚང་བཅས་ཀི་གཞུང་ལུགས་རབ་
འབམས་སྨྲ་བ་དྲག་བསུྒགས་ཀིས་དགེ ་
འདནུ་པ་ཉསི་བརྒྱ་ལྷག་ཅིག་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད། ཕི་ཚེས་ ༡༨ ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོ
ཆྱུ་ཚོད་ ༧།༤༥ ཐགོ་དབུ་འབདེ་མཛད་
སྒརོ་ཚོགས་བཅར་བ་དང་སྐུ ་མགྲནོ་རྣམ་
པ་བཞུགས་གྲལ་ད་ུའཁོད་མཚམས་དབུ་
འབེད་མཛད་སྒའོི ་ཐོག་སྐུ ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོ
འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་
ལནྡ་ཁ་ིཆེན་རྡ་ོར་ེའཆང་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་། 
དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲནོ་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་
བླནོ་ཁ་ིཟུར་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་པ་ོམཁས་དབང་
ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག གཞན་ཡང་

འབས་སྤུངས་ཁ་ིཔ་རིན་པ་ོཆེ། གདན་ས་
ཆེན་པ་ོདགའ་འབས་གཉསི་ཀི་མཁན་ལས་
ཟུར། ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ། 
ས་གྲསོ་ཚོགས་གཙོ། ས་གནས་འག་ོའཛིན། 
གདན་སའི་དབུ་ཆོས་རྣམ་གཉིས་བཅས་
ནས་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་པར་མཐོང་གྲལོ་རིན་
པ་ོཆེ་སྤསོ་སྣསེ་གདན་ཞུས་ཀིས་བཞུགས་
ཁི་རིན་པ་ོཆེར་འཁོད་མཚམས་མཎྜལ་རནེ་

གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཤིང་། བདོ་
བསན་པ་ཆབ་སིད་ཆེད་རང་ལུས་མེར་
བསགེས་གནང་བས་མཚོན་རྒྱལ་གཅེས་པ་
རྣམས་ཀི་ཆེད་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཀིས་མྱ་
ངན་ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅིག་རིང་སུང་
བརིྩ་གནང་བ་དང་། ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་
གི་ཚོགས་གཞོན་ནས་མཛད་རིམ་སྒགོ་སྦང་
དང་འབལེ་སྐུ ་མགྲནོ་རྣམ་པ་དང་ཚོགས་
བཅར་བ་ཡོངས་ལ་གསོལ་ཇ་འབས་སིལ་
འདགེས་འབུལ་གུྲབ་མཚམས་འབས་སྤུངས་
ཚོགས་ཆེན་དབུ་མཛད་དང་སྒ་ོམང་དང་བླ་ོ
གླིང་གྲྲྭ་ཚང་གཉསི་བཅས་ཀི་བིངས་འདྲནེ་
བཅས་དག་ེའདནུ་བརྒྱད་གྲྲྭ་ནས་སྐུ་བཞངེས་
ཐོག་ཤིས་བརོད་གསུང་འདོན་གནང་བ་
དང་། དག་ེལུགས་ཡོངས་ཀི་༸རྒྱལ་བའ་ི
བརན་བཞུགས་དང་བཀའ་དྲནི་རེས་དྲན་

གི་རྒྱྱུ ན་ལས་ཚོགས་གཙོ་དགེ་བཤེས་རོང་
པ་ོབླ་ོབཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀིས་ཕབེས་
བསུའ་ིགསུང་བཤད་དང་སྦྲགས་ཚོགས་ཆྱུང་
གི་བྱུང་རིམ་དང་གུྲབ་ཆ། ལས་འཆར་
ཁག་དང་། ད་ལའྟ་ིཆར་བསུྒབས་ཟནི་པ་ 
དང་། འགྲ་ོབཞིན་པའ་ིལས་རིམ་ཁག་ང་ོ
སྤདོ་དང་། ད་རེས་ཀི་དབུ་ཕར་གི་རྩདོ་
པའི་ཆོས་ཐོག་ཆེན་མོ་འདི་བཞིན་༸གོང་
ས ་༸སྐབས་མགོན ་༸རྒྱལ་བ ་ རིན ་པ ོ་
ཆེའི་ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅྱུ་གཅིག་པའི་
སྐབས་སུ་ཚད་མ་རྣམ་འགྲལེ་གཅིག་པུ་མ་
ཡིན་པར་དབུ་ཕར་གི་འཇང་དགུན་ཆོས་
ཚྱུགས་དགོས་སྐརོ་བཀའ་གནང་བ་གཞིར་ 
བཟུང་། འད་ིགར་ཅི་གསུང་བཀའ་སུྒབ་
ཀི་མཆོད་སིྤན་ད་ུདམིགས་ཏ།ེ ག་ོསིྒག་
ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། རྩདོ་གཞུང་
ལེགས་བཤད་གསེར་གི་ཕྲངེ་བ་ལ་མཚོན་
ན། གཞུང་གི་མཇུག་ཏུ། སིྤ་དནོ་རིགས་
པས་ལེགས་པར་མཐའ་བཅད་ཅིང་། །ཚིག་
དནོ་རྣ་ོཞིང་གསལ་ལ་རབ་ཏུ་འདྲལི། །ད་ེ
ཡང་ཡིད་ཆེས་གཞུང་དང་མི་འགལ་བར། 
།གུྲབ་པ་འད་ིན་ིའད་ིཡི་ཁྱད་པར་རོ། །ཞསེ་
གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ཙང་མད་ོརྒྱན་སྦར་
སངས་དང་། ད་ེཡང་ད་རེས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་ཚོ་གྲྲྭ་བ་རྒན་པ་བཀའ་པདོ་
ལྔ་ག་ཐོས་བསམ་གིས་འཛིན་གྲྲྭ་ཐོན་ཚར་
བ་རྐང་ཡིན་སབས་རྒྱན་གི་འགྲལེ་བ་དནོ་
གསལ་གིས་གཙོས་པའི ་རྒྱ་འགྲེལ་ཁག་ 
དང་། བདོ་ས་ྔརབས་པའ་ིམཁས་པ་ཚོས་
རྒྱན་གི་འགྲལེ་པའི་སྐརོ་ལ་ད་ོསྣང་དང་དཔ་ེ
ཀླགོ་རྒྱག་དགསོ་པ་དང་། རྩ་ཤེ་ཌཱིཀ་ཆེན་
ལ་མཚོན་ན་ར་ེརིན་པ་ོཆེས་ར་ེབཙྱུན་འཇམ་
པའི་དབངས་ཀི་ཞལ་གཟིགས་རྒྱྱུ ན་མར་
བྱུང་བ་དང་། ལ་ྟབའ་ིསྐརོ་དསུ་ཡུན་རིང་
པརོ་སྦངས་ཤིང་ལྟ་བ་ལེགས་པར་རགོས་

པའི་སངེ་ནས་བརྩམས་པའི་བསན་བཅོས་
རྨད་ད་ུབྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་སབས། ལོ་འདརི་
རབ་བདེ་དང་པ་ོདང་གཉསི་པ་གཉསི་ལ་ལ་ྟ
སབྐས། དབུ་མའ་ིདཀའ་ནད་ད་ུགྲགས་པའ་ི
ནང་ཚན་ཆོས་ཅན་མཐུན་སྣང་བའ་ིསྐརོ་ལགྷ་
མཐངོ་ཆེན་མོ་དང་དྲང་ངསེ་ལ་གསལ་ཡང་
ཐལ་བཟླགོ་གི་སྐརོ་ལ་རའེི་གསུང་ཌཱིཀ་ཆེན་
ལ་གསལ་བ་འད་ིབཞིན་གཞན་ལ་མེད་པས་
ད་རེས་ངསེ་ཅན་ད་ུཐུགས་སྣང་དགོས་སྐརོ་
དང་། ད་ེཡང་ཉནི་རེ་བཞིན་ས་ྔདྲ་ོཆྱུ་ཚོད་
དགུ་བ་ནས་ཆྱུ་ཚོད་གཅིག་རིང་རྩདོ་ཟླ་དང་། 
ད་ེནས་ཆྱུ་ཚོད་གཅིག་ལ་དམ་བཅའ། ཉནི་
རྒྱབ་ཁོངས་སོ་སོ་ནས་ཆྱུ་ཚོད་གཉསི་ཙམ་
ལ་མཉམ་ཚོགས་ཀི་ལབ་གླངེ་། དགངོ་དྲ་ོཆྱུ་
ཚོད་དུྲག་པ་ནས་བདནུ་དང་ཕདེ་ཀའི་བར་
དམ་བཅའ་ཆེན་མོ་དང་། ད་ེགྲལོ་བ་དང་ཆྱུ་
ཚོད་གཅིག་རིང་རྩདོ་ཟླ་གནང་རྒྱྱུ ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་དང་། དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགྲནོ་དཔལ་
ལྡན་བཀའ་བླནོ་ཁི་ཟུར་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་པ་ོ
མཁས་དབང་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ནས། མད་ོརྒྱན་སྦར་ཚྱུལ་དང་། དཔ་ེཀླགོ་
སྐབས་གཞུང་སིྤའི ་ཁོག་འབུབས་ལུགས་ 
དང་། ཚིག་འགྲལེ་བསྐནོ་སངས་ཚྱུན་ཆད་
ལ་ཐུགས་སྣང་དགསོ་སྐརོ་དང་། རང་རང་
སོ་སོའི་ཡིག་ཆས་ལྡ་ེམིག་བས་ཏ་ེརེ་ཡབ་
སས་ཀི་གཞུང་གི་སྒ་ོཕ་ེནས་ཐསོ་བསམ་བ་
རྒྱྱུ ་ལས་དའེི་མཚམས་རང་ལ་བསདྡ་པ་ཡིན་
ན། ལྡ་ེམིག་ཟནི་ཏ་ེསྒ་ོམ་ཕ་ེབར་བསདྡ་པ་
ལ་ྟབུར་ཆགས་འགྲ་ོབ་དང་། བཤད་རྒྱྱུན་
ལ་རགོ་གེ་མགོ་མཁགེས་ཟརེ་བ་ལྟར་རྩོད་
པ་རང་ལ་མགོ་མ་འཁོར་བ་དགོས་པ་ལས། 
སབས་ཉསེ་ན་ངག་ཀལ་གི་རྒྱྱུ ་རུ་འགྲ་ོརྒྱྱུ འི་
ཉནེ་ཁ་ཡང་ཡོད་པས་ཇི་ཙམ་ཐསོ་བསམ་
བས་པའི་ཚོད་ཀིས་རང་རྒྱྱུད་ཀི་ཉནོ་མོངས་
ཉུང་ད་ུགཏངོ་ཐབས་དང་། ར་ེརིན་པ་ོ

ཆེས། རིགས་ལམ་ཕྲ་མོ་འབདེ་པའ་ིརྣམ་
དཔྱདོ་དང་། །གཞུང་ལུགས་གདམས་པར་
ཤར་བའ་ིཉམས་ལེན་དང་། །ཚིག་སྦརོ་
ཚྱུལ་ལ་མཁས་པའ་ིངག་གི་དཔལ། །ས་
སངེ་འདི་ན་རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་སྣང་།། 
ཞེས་པ་ལྟར་གཞུང་ལུགས་གདམས་པར་
ཤར་ཏ།ེ ཉམས་སུ་ལེན་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་སྐརོ་ 
དང་། ད་རེས་ཀི་བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་འད་ི
དང་། ལས་རིམ་ཕིན་ཟནི་པ་དང་། འགྲ་ོ
བཞིན་པ། བདེ་འཆར་ཀི་མཛད་རིམ་གལ་
ཆེ་བ་ཁག་ལམ་སནོ་གནང་མཁན་དང་། 
ལས་དནོ་གནང་མཁན་ཚང་མ་ལ་བསགྔས་
བརོད ་དང ་རེས ་ སུ ་ ཡི ་རང ་ ཡོད ་སྐ ོར ་ 
དང་། འབྱུང་འགྱུར་ཡང་ལས་དནོ་འད་ི
བཞིན་གདན་སའི་ནང་ཕག་བཞེས་དགོས་
སྐརོ་སོགས་བླང་དརོ་བཀའ་སླབོ་ཟབ་རྒྱས་ 
གནང་། ད་ེནས་སྒ་ོམང་མཁན་པ་ོབླ་ོབཟང་
རྒྱལ་མཚན་མཆོག་དང་། བླ་ོགླངི་མཁན་པ་ོ
བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས་མཆོག བང་རྩ་ེམཁན་པ་ོ
བླ་ོབཟང་ཆོས་ཉདི་མཆོག ཤར་རྩ་ེམཁན་པ་ོ
བང་ཆྱུབ་ཆོས་ལནྡ་མཆོག་བཅས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་གུྲབ་བསནུ།  སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་
བ་ོའཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་
ལྡན་ཁི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ད་རེས་ཀི་
དབུ་ཕར་ཀི་རྩོད་པའི་ཆོས་ཐགོ་འདི་བཞིན་
གལ་ཆེན་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་དང་། ད་ེཡང་
དསུ་རག་ཏུ་ཅི་གསུང་བཀའ་སུྒབ་ཞུ་རྒྱྱུ ར་
མཁན་རིན་པ་ོཆེ་རྣམ་པས་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་
ཙམ་བཞསེ་དགསོ་པ་དང་། ད་ེལ་མཁན་
ཟུར་རྣམ་པ་ཚོས་ཉམས་མྱངོ་གི་ལམ་སནོ་
དང་ཁུར་མཉམ་ལེན་གནང་གལ་ཆེ་ལུགས་
དང་། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་ལེགས་བཤད་
གསེར་ཕྲངེ་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པ་ོབཞེས་
སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།  



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ 3

ཕི་དྲལི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཕི་དྲལི་དབེ་ཁང་བཀདོ་པ་ལེགས་བསིྒགས་དབུ་འབདེ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡༩ ཉནི་ཕི་དྲལི་བཀའ་བླནོ་བད་ེསིྐད་ཆོས་
དབངས་མཆོག་གིས་མེག་ལོཊ་གན་ཇིར་
རནེ་གཞི་བས་པའ་ིཕི་དྲལི་དབེ་ཁང་ད་ུབདནུ་
ཕྲག་གསུམ་ཙམ་རིང་ཁ་ེན་ཌའི་འཛམ་གླངི་
གཞནོ་ནའུ་ིལས་འཆར་ Canadian World 

Youth Program ཞསེ་པའ་ིཁ་ེན་ཌ་མོན་ཊི་
རིལ་ Canada Montreal སླབོ་ཁང་ནས་
དགེ་སླབོ་ཁག་གཅིག་གིས་དང་བླངས་ཀིས་
ཕི་ནང་གི་བཀོད་པ་ལེགས་བསིྒགས་གུྲབ་
པར་དབུ་འབདེ་གནང་སོང་། ད་ེཡང་གངོ་
ཚེས་ཉནི་གི་ཕི་དྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༤།༣༠ ཐགོ་
ཕི་དྲལི་བཀའ་བླནོ་བད་ེསིྐད་ཆོས་དབངས་
མཆོག་གིས་གཙོས་ཕི ་དྲིལ་འཛིན་སྐོང་
འགན་འཛིན་དུྲང་འཕར་ཡེ་ཤེས་དབང་མོ་
ལགས་དང་། རྡ་ས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
དང་ད་ེགའ་ིའབལེ་མཐུད་ལས་བདེ། ད་ེ
བཞིན་ཕི་དྲལི་དབེ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཆྱུང་
ལགས། ཐངེས་འདའི་ིཕི་དྲལི་དབེ་ཁང་གི་
ཕི་ནང་བཀོད་པ་ལེགས་བསིྒག་ཆེད་འགན་
ཁུར་གཙོ་བ་ོབཞེས་མཁན་སྐུ་ཞབས་ལུ་སན་

ལ་ཱཔརོ་ཊི་ Lucien Laporte ལགས་དང་
ཁངོ་གི་བཟའ་ཟླ་ཌ་ེན་ིཤི་ཌི་ལི་འུར་ Diane 

Sheddleur ལགས། ད་ེབཞིན་སླབོ་ཕུྲག་
གྲངས་ ༡༥ བཅས་ཁྱནོ་མི་གྲངས་ ༣༠ 
ཙམ་མཉམ་འཛོམས་གནང་ཡོད། ལས་རིམ་
གི་ཐགོ་མར་ཕི་དྲལི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
ཕི་དྲལི་དབེ་ཁང་ཕི་ནང་གི་བཀདོ་པ་ལེགས་
བསིྒགས་གུྲབ་པར་དབུ་འབདེ་དང་འབལེ་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། རྣམ་པ་ཚོས་
འགན་ཁུར་བཞེས་པའི་ཐགོ་ནས་དབེ་ཁང་
འདིའི་ཕི་ནང་གི་བཀོད་པ་ལེགས་བསིྒགས་
ཀི་ཕག་ལས་སྤུས་དག་གནང་འདགུ ང་ཚོ་
ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀིས་སྣ་ེཤན་བདེ་ཐགོ་
སང་ཉནི་ནམ་བདནུ་ཕྲག་རསེ་མར་རྣམ་པ་
ཚོར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལྷན་ཁང་
ཁག་གི་ནང་གཟིགས་སྐརོ་གནང་རྒྱྱུར་ལམ་
སནོ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡིན། སིྤར་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མང་གཙོའི་ལམ་
ནས་བདམས་པའི་འགོ་ཁིད་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་
སྐ་ུདབང་ཡོངས་རགོས་རིྩས་སྤདོ་མཛད་ཡོད་
པ་དང་། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ད་ེབཞིན་

བདོ་མིའི་ཡོངས་ཀི་རྩ་དནོ་ལས་འགུལ་སྣ་ེ
ཁིད་མཁན་གི་སིྒག་འཛུགས་ལྟ་ེབ་ད་ེཆགས་
ཡོད། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་ལནྷ་ཁང་
ཁག་བདནུ་ཡོད་པའ་ིཁངོས་ནས་ང་ཚོའ་ིལནྷ་
ཁང་གི་མིང་ལ་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཞེས་
བརདོ་ཀི་ཡོད། ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀི་
ལས་འགན་གཙོ་བ་ོན་ིབཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་རྒྱལ་སིྤའི་ཕི་འབལེ་དང་
དྲལི་བསྒགས་ལས་དནོ་གི་འགན་ཁུར་རྐང་
ལེན་ཞུ་གི་ཡོད་པ་དང་། འཛམ་གླངི་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་གི་ནང་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་འདའི་ི
ཁྱབ་ཁོངས་སུ་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཁང་ཁག་བཅྱུ་གཉསི་ཡོད། ད་ེབཞིན་ང་
ཚོ་ལས་ཁུངས་འདི་ནས་འདནོ་སྤལེ་བདེ་
པའི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདོ་ཨིན་
རྒྱ་གསུམ་གི་དྲ་རྒྱའང་ཡོད་པས་རྣམ་པ་
ཚོས་གཟགིས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། དྲ་
རྒྱ་དའེི་ཟུར་ངསོ་སུ་རིང་མིན་ཕ་རན་སིའི་
རྒྱལ་ས་པ་ེརི་སིའ་ིནང་ག་ོལའ་ིགནམ་གཤིས་
འགྱུར་ལྡགོ་གི་རྒྱལ་སིྤའ་ིལནྷ་ཚོགས་ COP21 
ཞེས་པའི་གནད་དནོ་གང་ཡིན་པ་དང་དའེི་

མཚོན་རགས་བཅས་གསལ་པོར་བཀོད་
ཡོད་པས་རྣམ་པ་ཚོས་གསལ་པརོ་གཟིགས་
ཐུབ་ངསེ་ཡིན། དབེ་ཁང་འད་ིན་ིང་ཚོ་ཕི་
དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀིས་མང་ཚོགས་ཁདོ་བདོ་

དནོ་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལངས་
ཕོགས་དང་སིད་བྱུས་སོགས་གོ་རགོས་རྒྱ་
ཆེར་སྤལེ་སླད་འདི་ལས་ནས་དཔར་སུྐན་
ཞུས་པའ་ིདབེ་རིགས་དང་། གསར་འཕྲནི་
སོགས་འགྲེམས་སྤལེ་ཞུ ་ཡུལ་གཙོ་བ ོ་ད ེ་

ཆགས་ཡོད། དརེ་བརནེ་དབེ་ཁང་འད་ི
བཞིན་འཛམ་གླིང་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་འད་ུ
ཚོགས་མང་སའི་མེག་ལོཊ་གན་ཇིར་ཡོད་
པར་བརནེ་དབེ་ཁང་འདིར་རྣམ་པ་ཚོས་ཕི་

ནང་གི་བཀདོ་པ་ལེགས་བསིྒགས་སྤུས་དག་གི་
ཕག་ལས་གནང་འདགུ་པས་ངས་ཚང་མར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ས་ེལས་རིམ་མཇུག་
སིྒལ། 

ནང་སདི་དུྲང་ཆེ་གཞུང་འབལེ་གཟགིས་སྐརོ་ལེགས་གུྲབ་བྱུང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡ 
ཉནི་ནང་སིད་དུྲང་ཆེ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་
ནམས་སབོས་རྒྱལ་ལགས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གཅིག་གི་ནང་
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་ལེགས་གུྲབ་ཀིས་
རྡ་སར་ཕབེས་འབརོ་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་ཕི་
ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༩ ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཙམ་ལ་
ནང་སིད་དུྲང་ཆེས་ཀ་ོལི་གལ་དནོ་ལནྡ་གླངི་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་
སའི་སྡངིས་ཆ་གསར་རྒྱག་ལས་གཞི་འགྲ་ོ
བཞིན་པ་དརེ་གཟིགས་སྐརོ་གུྲབ་མཚམས། 

མི་མང་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་གིས་གཏན་འབབེས་གནང་བའི་བདོ་
མིར་མཐུན་རྐེན་སྦོར་སྤོད་བེད་ཕོགས་
ཀི་སདི་བྱུས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཞསེ་པའ་ི
དགེ་མཚན་སྐརོ་འགྲལེ་བརདོ་གནང་བ་མ་
ཟད། ས་ཞིང་འདབེས་ལས་བདེ་མཁན་
གཞོན་སྐེས་ཁག་གཅིག་དང་རྒས་གསོ་ 
ཁང་། ད་ེབཞིན་གྲངོ་སྡ་ེའགའ་རེར་གཟགིས་
ཞིབ་གནང་ས་ེགཞིས་མི་ཁག་གཅིག་དང་
ལནྷ་གླངེ་མོལ་གནང་གུྲབ་བསནུ། ཧུན་
སུར་རབ་རྒྱས་གླངི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་

ཐནོ་གིས། ཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་གླངི་གཞིས་
ཆགས་ཀི་གཞུང་ལམ་རྒྱ་སྐདེ་དང་སིྤ་ཁང་
གསར་རྒྱག་སོགས་ལ་གཟིགས་སྐརོ་གནང་
བ་མ་ཟད། ད་ེཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ 
༡།༣༠ ཙམ་ལ་ཅ་ོཀུར་བདོ་མིའ་ིགཞིས་
ཆགས་སུ ་ཕ ེབས་འབོར་གིས་མངའ་སྡ ་ེ
གཞུང་གིས་རོགས་སྐརོ་གནང་བའི་གཞུང་
ལམ་ཉམས་གསོའ་ིལས་གཞིར་གཟགིས་སྐརོ་ 
གནང་། ད་ེརསེ་འཆར་འགདོ་ལནྷ་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་དཀོན་མཆོག་བརྩོན་འགུྲས་
ལགས་དང་ལྷན་སྦལེ་ཀོབ་བདོ་མིའི་གཞིས་

ཆགས་སུ་ས་ིཞུ་བའ་ིབགྲསེ་ཤག་གསར་རྒྱག་
གི་ལས་གཞིར་གཟིགས་སྐརོ་གནང་འདགུ 
ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ ཉནི་ནང་སདི་དུྲང་ཆེ་དང་
ལུགས་བད་ེགཉསི་ཀི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
རྣམ་པ། མཉམ་འབལེ་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་
པ་བཅས་ལྷན་བཅར་གིས་སྦལེ་ཀོབ་གཞིས་
ཆགས་སུ་ཡོད་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཕ་ོ
བང་ཉམས་གསོ་དང་རྒྱ་སྐདེ་གནང་བཞིན་
པའི་ལས་གཞིར་གཟིགས་སྐརོ་གུྲབ་རསེ་ཀ་
ཝེ་རི་འཐུང་ཆྱུའི་ལས་གཞིར་གཟིགས་སྐརོ་ 
གནང་། སྦལེ་ཀབོ་ནས་ཕབེས་ཐནོ་མ་

གནང་གོང་སླར་ཡང་བདོ་ནས་གསར་ད་ུ
འབརོ་བའི་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་ཆེད་སྡདོ་ཁང་
གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞིར་གཟིགས་སྐརོ་ 
གནང་། ཕི་ཚེས་ ༥ ཉནི་ལུགས་བད་ེ
གཉསི་ཀི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ལྷན་
བཅར་ཞུས་ཐགོ་མེ་སོར་གི་རངོ་དཔནོ་དང་
ལནྷ་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་བདོ་མིར་མཐུན་རྐནེ་
སྦོར་སྤོད་བེད་ཕོགས་ཀི་སིད་བྱུས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༤ དགངོས་དནོ་ས་ཞིང་བགོས་གཏངོ་
དང་། ས་ཐབོ་ལག་འཛིན་དང་འབལེ་བའ་ི
སྐརོ་ཚོགས་འད་ུའཚོགས་སྐབས་དུྲང་ཆེས་
རོང་དཔནོ་བརྒྱྱུ ད་མངའ་སྡའེི་གཞུང་མང་
གཉསི་ཀིས་ད་བར་ས་གནས་བདོ་མི་སྐབས་
བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་
རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་
ཐུགས་ཆེ་ཞུས་འདགུ ཕི་ཚེས་ ༧ ཉནི་
མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་
སུ་མི་མང་ལ་གཞིས་ཆགས་ས་བརན་དང་
བདོམིའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ང་ོབ་ོབདག་
གཅེས་བེད་དགོས་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་ཐངེས་འདའི་ི
ཕོགས་ཕབེས་རིང་ཁོང་གིས་མང་ཚོགས་
རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་སབྐས། ཀར་
ན་ཊ་ཀའི་མངའ་སྡ་ེགཞུང་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག བདོ་མི་ཞིང་པ་
དང་འབལེ་ཡོད་རྣམས་ལ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་
གིས་གནང་བའི་ས་ཞིང་ད་ེདག་ཐགོ་འབྱུང་
འགྱུར་རྙགོ་གྲའ་ིརིགས་མི་ཡོང་ཆེད། ས་
གནས་བདོ་མི་ཚོས་ས་ཞིང་བག་མེད་ད་ུམ་
བཏང་བར་གང་ཐུབ་བཀོལ་སྤོད་གནང་
དགསོ་པའ་ིསྐལུ་མ་ཡང་གནང་འདགུ ཕདེ་
ཡོལ་ནང་སིད་དུྲང་ཆེས་ས་གནས་ས་ཁང་

ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅། གངས་སིྐད་ལས་བདེ་གསོལ་ཚང་
ད་ུམ་བན་ལས་རོགས་གཅིག་གི་ས་མིག་
སངོ་པ་ཡོད་པས་ཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་
གཤམ་འཁདོ་ཆ་རྐནེ་ཚང་བའི་ཐགོ་ཞུ་སནྙ་
དང༌། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ་གཞུང་
ཞབས་གནས་རིམ་ཟུང་འབལེ་དུྲང་ཆེ་ཡན་
ཞིག་ནས་དག་མཆན་དང་ལས་དམ་འཁོད་
པའ་ིཡིག་ཆའ་ིང་ོབཤུས་བཅས་དཔལ་འབརོ་
ལས་ཁུངས་སུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༤ འགངས་མེད་ངསེ་འབུལ་དགསོ་རྒྱྱུ ། ཀ༽ 
ཆ་རྐནེ། ༡། རང་ལོ་ ༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང༌། 
༤༧ ལས་མ་བརྒལ་བ། ༢། མ་བན་གི་ལས་
མྱོང་ཉུང་མཐར་ལོ་གཅིག་ཡོད་པའི་དན་
རགས་ཡོད་པ། ༣། ཞལ་ལག་བཟ་ོསྦརོ་གི་
རྒྱྱུ ་རྩལ་ཐནོ་པའི་ལག་འཁྱརེ་ཡོད་ན་བརྒྱ་
ཆ་ ༥ འཕར་མ་ཐབོ་རྒྱྱུ ། ༤། འགསོ་ནད་
རིགས་མེད་པའི་གཟུགས་ཐང་ལས་འཕརེ་
ཡིན་པའི་རང་གཞུང་སནྨ་ཁང་གང་རུང་གི་
སནྨ་པའ་ིངསོ་སྦརོ། ༥། རྒྱ་གར་ནང་གནས་
སྡདོ་ཆོག་པའ་ིསྐབས་བཅལོ་ལག་འཁྱརེ་དསུ་
འགངས་ཞུས་པའི་ཤོག་གྲངས་དང་པ་ོདང༌། 
གཉསི་པ། མཐའ་མ་བཅས། ༦། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦།༣།༣༡ བར་དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་
དང་གཞན་བསྡུ་དངུལ་ཕུལ་ཟིན་པའི་དཔྱ་

དངུལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་ངོས་དང་པ་ོདང་
མཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས། ༧། ཐལ་སྤདོ་མེད་
པའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་
རྒྱབ་གཉརེ་ངསོ་སྦརོ། ༨། ཚོགས་སིྐད་གང་
རུང་ནང་ལས་ཀ་བ་མུས་ཡིན་ཚེ་དགག་བ་
མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ། ཁ༽ བསྐ་ོགཞག་གནང་
ཕགོས། ༡། ཟླ་ ༦ ཚོད་བལའྟ་ིཐགོ་དང་
ད་ེརསེ་ལོ་གཉིས་རིང་ཆོས་གན་ཐོག་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་རྒྱྱུ ། ད་ོབདག་སོ་སོར་འབལེ་
བ་ཞུ་བདའེ་ིསདླ་ཁ་བང་དང༌། གླགོ་འཕྲནི་
Email ID ཁ་པར་ཨང་བཅས་འཚང་སནྙ་
ནང་ཁ་གསལ་བཀདོ་དགསོ་པ་དང༌། ཡིག་
ཆ་ངོ་མ་རྣམས་འབོར་ཐོ་འགོད་བཅར་
སབྐས་མིག་སནོ་དགསོ། ཆ་རྐནེ་ཚང་བའ་ི
ཞུ་སནྙ་ཕུལ་མཁན་རྣམས་ལ་འདམེས་རྒྱྱུགས་
ཀི་ཚེས་ཆ་སྐབས་མཚམས་ཐག་གཅོད་
འབལེ་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་གསལ་
བསྒགས་སུ། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦ ལ།།
འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།
Secretary,
Department of Finance, 
CTA, Gangchen Kyishong, 
Dharamsala H.P. 176215, India,
Ph: 1892-222487,223738, 
Email:finance@tibet.net

ཚོགས་ཆྱུང་རྣམས་ལ་ས་ཁང་གི་སིྒག་གཞི་ཁ་
གསལ་ང་ོསྤདོ་དང་། ཚོང་ཁང་གསར་རྒྱག་
གི་ལས་གཞིར་གཟིགས་སྐརོ་གནང་ཡོད། 
ཕི་ཚེས་ ༩ ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོསྐ་ེལནྡ་སལོ་རྒྱྱུན་
གི་ལམ་ནས་འདབེས་ལས་བས་པའི་ཞིང་
འབས་ཐནོ་ཁུངས་ངང་ལག་སོགས་ཀི་ལྡུམ་
རར་གཟིགས་སྐརོ་ཕབེས་ཏ་ེཞིང་པ་རྣམས་

ཀིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའི་གུྲབ་འབས་ལ་
བསགྔས་བརདོ་གནང་ཡོད། ཕི་ཚེས་ ༡༠ 
ཉིན་སྦངེ་ལོར་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་ནི་ལ་
མང་ལ་ལས་རིགས་སྦངོ་བརྡར་བས་ིགནས་
ཁང་ད་ུའཚམས་གཟིགས་དང་ལམ་སནོ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥4

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཁྱད་མཁས་མི་སྣའ་ིལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་གཉསི་པར་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་ག་ོལའ་ི 
ཁརོ་ཡུག་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦ 
ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་གོ་
ཝར་ Goa རྒྱ་གར་ཉམས་ཞིབ་བས་ིགནས་
ཁང་ India Foundation གིས་ག་ོསིྒག་
གནང་བའི་རིག་གནས་འདྲ་མིན་གི་ཁྱད་
མཁས་མི་སྣའི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་
པར་ 2nd India Ideas Conclave 2015 
མཉམ་ཞུགས་ཀིས་གོ་ལའི་ཁོར་ཡུག་སྐརོ་
གསུང་བཤད་རྒྱས་པར་གནང་ཡོད་འདགུ 
ཐེངས་འདིར་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བརོད་གཞི་
ན།ི འདས་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡོན་
ནས་བླ་ོསྐེད་ལེན་ནས་གོམ་པ་མདནུ་སྤསོ་
ཇི་ལྟར་བེད་དགོས་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་ཡིན་
འདགུ ད་ེཡང་ཉནི་གསུམ་གི་ལནྷ་ཚོགས་
དརེ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་རྒྱ་
གར་གི་མེ་འཁརོ་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་སུ་རེཤ་
པྲ་བྷུ ་ Suresh Prabhu མཆོག འབུག་
གི་སདི་བླནོ་ཚེ་རིང་སབོས་རྒྱལ་མཆོག རྒྱ་
གར་བད་ེསུང་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་མ་ན་ོཧཱར་
པ་རི་ཀར་ Manohar Parrikar མཆོག 
གོ་ཝ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་
ལཀ་ཤི་མི་ཀཱནྟ་པར་སི་ཀར་ Laxmikant 

Parsekar མཆོག མངའ་སྡའེ་ིདཔལ་
འབརོ་བླནོ་ཆེན་ཇ་ཡནྟ་སིནྷ་ Jayant Sinha 

མཆོག གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་གི་གྲསོ་ཚོགས་
གངོ་མའི་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཨེམ་ཇ་ེཨཀརྦ་
མཆོག ད་ེབཞིན་ཨི་ཤ་ཆོས་ཚོགས་ཀི་ཆོས་
དཔནོ་སཏ་ུར་ུཇག་ིཝ་སུ་དབེ་ Sadhguru 

Jaggi Vasudev མཆོག་བཅས་ཁྱནོ་ལས་
རིགས་འདྲ་མིན་ནས་ཁྱད་མཁས་མི་སྣ་ 
༣༥༠ ཙམ་ཕབེས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད་འདགུ ལནྷ་ཚོགས་ཉནི་གཉསི་པའ་ི
ཐགོ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཉམས་ཆག་འགྲ་ོ
ས་ླབའི་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གི་གལ་གནད་སྐརོ་
དང་། བདོ་ཀི་གནམ་གཤིས་ལ་གདོ་ཆག་
ཕགོ་པ་དསེ་ག་ོལའི་གནམ་གཤིས་ལ་ཤུགས་

རྐེན་ངན་པ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཐབེས་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ། 
ད་ེབཞིན་འབྱུང་འགྱུར་ཕ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་
པ་ེརི་སིའི་ནང་ག་ོལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་
ལྡགོ་གི་རྒྱལ་སིྤའ་ིལནྷ་ཚོགས་ COP21 
ཞསེ་པ་འཚོགས་སབྐས། འབལེ་ཡོད་ཚང་
མས་འཛམ་གླིང་སིྤའི་བད་ེཐབས་དང་རྒྱྱུ ན་
སིང་ཐུབ་པའི་ཡར་རྒྱས་འགྲ་ོརྒྱྱུ ར་བསམ་
བླ་ོབཏང་ནས་གྲསོ་ཆོད་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་
འཇོག་ཐུབ་རྒྱྱུ འི་རེ་བ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་
ཡོད་པ་མ་ཟད། སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་དངེ་

སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ཁིམས་
འགལ་གི་གཏེར་ཁ་སྔགོ ་འདོན་བས་པ་ 
དང་། ཤིང་ནགས་བག་མེད་གཅདོ་བགེ་
བས་པ། ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་རྒྱྱུག་ཆྱུའ་ིཐགོ་
ཆྱུ་རགས་ཚད་མེད་བརྒྱབ་པ་སོགས་བདོ་
མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་གནདོ་ཚབས་
ཆེ་བའི་བ་སྤོད་མང་དག་གཅིག་སྤལེ་བའི་
ཤུགས་རྐནེ་ངན་པ་དསེ་བདོ་ཙམ་མིན་པར་

བདོ་ཀི་ཁིྱམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་དང་། ལགྷ་
པར་བདོ་ཀི་རྒྱྱུ ག་ཆྱུའི་གཤམ་འགོ་ཏུ་ཡོད་
པའི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདག་གི་མི་གྲངས་དངུ་ཕྱུར་
མང་པའོི་འཚོ་གནས་ལ་གནདོ་སྐནོ་ཚབས་
ཆེ་བཟ་ོངསེ་ཡིན་སྐརོ་དང་། གཞི་རྩའ་ིབདོ་
མི་མང་ཆེ་བ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་
ལ་ཡིད་ཆེས་བེད་མཁན་ཡིན་སབས་འཚེ་
མེད་ཞི་བའི་ལམ་ལ་དགའ་མོས་ཡོད་པ་མ་
ཟད། རང་བྱུང་ཁརོ་ཡུག་ལ་བརིྩ་བཀུར་
ཞུ་རྒྱྱུ འི ་གོམས་སོལ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་བདོ་

ནང་ད་ུམཚོན་ན་རི་དང་མཚོ་མང་པ་ོཞིག་
གནས་རི་དང་གནས་མཚོ་རེད། ཅསེ་རྩ་
ཆེན་པ་ོབརིྩས་ནས་སུང་སྐབོ་བ་རྒྱྱུ འི་ལམ་
སལོ་བཟང་པ་ོཞིག་ཡོད། ཕགོས་མཚྱུངས་
ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
རང་གི་ཕ་མ་ཡིན་པའི་འད་ུཤེས་འཛིན་ནས་
སྙངི་ར་ེཆེན་པའོི་བསམ་བླ་ོཞིག་གཏངོ་སལོ་
ཡོད། ཀུན་སླངོ་དའེ་ིནང་རང་བྱུང་ཁམས་
ཀིས་གཙོས་སགོ་ཆགས་གྲགོ་སྦུར་ཚྱུན་ཆད་
ཡོད་སྐརོ་དང་། དངེ་རབས་ཀི་མི་ཚོས་
ཚན་རིག་ད་ེལག་ཆ་ལྟ་བུར་བཀོལ་ནས་
རང་ཉདི་ཕུང་ལ་སྦརོ་རྒྱྱུའི་བ་བ་རྩམོ་བཞིན་
ཡོད་སྐརོ་གསུང་དནོ། དངེ་རབས་མི་ཚོས་
རང་བྱུང་ཁམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བདེ་ཐུབ་
རྒྱྱུ ་རེད་བསམས་པའི་ཀུན་སླངོ་ཞིག་འཁྱརེ་
ནས་ཁོར་ཡུག་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བཞིན་
ཡོད། བསམ་བླ་ོཞིབ་ཚགས་བཏང་བ་ཡིན་
ན། གལ་ཏ་ེམིས་རང་བྱུང་ཁམས་ལས་རྣམ་
པར་རྒྱལ་བ་ཡིན་ན་གངོ་གུན་སུ་ལ་འཕགོ་
རྒྱྱུ ་རེད་ཅེ་ན་མི་རང་ཉདི་ལ་འཕགོ་རྒྱྱུ ་རེད། 
གང་ཡིན་བརདོ་ན་ང་ཚོ་མི་རྣམས་རང་བྱུང་
ཁམས་ཀི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན། དརེ་བརནེ་
མི་རྣམས་འཚོ་དང་མ་འཚོ་ད་ེརང་བྱུང་
ཁམས་ལ་རག་ལུས་ཡོད་སབས་རང་བྱུང་
ཁམས་སུང་སྐབོ་བདེ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོཡིན། ག་ོལའ་ིཚ་དྲདོ་རྒྱས་པ་དང་
མཚོ་རླབས་སོགས་རང་བྱུང་གི་གོད་ཆག་
ད་ེདག་ཕལ་ཆེ་བ་མིས་བ་སྤདོ་དང་འབལེ་
བ་ཡོད། རྒྱ་རིགས་ཁརོ་ཡུག་ཉམས་ཞིབ་

པ་ཚོས་ཉ་ེལམ་ཡོ་རོབ་ཁུལ་ད་ུཚ་དྲདོ་རྒྱས་
པ་ད་ེབདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་འཁྱགས་རོམ་བཞུར་
བར་བརནེ་ནས་ཡིན་སྐརོ་བཤད་ཡོད། ཅསེ་ 
དང་། གཞན་ཡང་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
སྐབས་དརེ་བདོ་མཐ་ོསྒང་ད་ེགོ་ལའི་གནམ་
གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་ལ་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་པ་དརེ་ངསོ་འཛིན་གནང་དགོས་སྐརོ་
གསུང་དནོ། མཐ་ོསངྒ་བདོ་ན་ིའཛམ་གླངི་
སངེ་གི་ས་ཆ་མཐོ་ཤོས་དང་མཐོ་སྒང་ཆེ་
ཤོས་ཤིག་ཡིན་པ་ཙམ་མ་ཟད། ག་ོལའ་ི
འཁྱགས་རོམ་མང་ཤོས་གསུམ་པ་ཡོད་ས་
ཞིག་དང་། འཐུང་ཆྱུ་ཆེ་ཤོས་ཡོད་ས་ཞིག་
ཡིན་ཞིང་། གླངི་ཆེན་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིརྒྱྱུག་ཆྱུ་
ཆེ་ཤོས་དུྲག་གི་ཆྱུ་མག་ོཡང་ཡིན། རྒྱྱུག་ཆྱུ་
ད་ེདག་འཛམ་གླངི་ནང་མི་འབརོ་མང་ཤོས་
ཡོད་སའི་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ནང་ད་ུརྒྱྱུ ག་བཞིན་
ཡོད་སབས། དངྭས་སིལ་གི་ཆྱུ་བའོ་ིའབྱུང་
སའི་གནས་གཞི་ད་ེཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
ཨེ་ཤི་ཡའི་ཆྱུ་བ་ོམཐའ་དག་གི་ཆྱུའི་འབྱུང་
ཁུངས་ཆེ་ཤོས་དང་། མི་འབརོ་མང་ཤོས་
གནས་སའི་རྒྱལ་ཁབ་བཅྱུའི་ནང་འཐུང་ཆྱུ་
ལོངས་སུ་སྤདོ་ཀི་ཡོད། དརེ་བརནེ་བདོ་
མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་གི་གནད་དོན་ནི་
འཛམ་གླིང་གོ་ལ་འདིའི་སངེ་གཙོར་འདནོ་
བས་ཏ་ེགླངེ་སླངོ་བ་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། 
ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ །

རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙོན་པར་མནར་གཅདོ་བཏང་བའ་ིལམ་ལུགས་དརེ་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་བས་པ།

༄༅། །མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
མནར་གཅོད་བཀག་འགོག་ཚོགས་ཆྱུང་
ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་སིད་བཙོན་
པ་གཙོ་བརོ་གྱུར་བའི་བཙོན་པ་ཚོར་ཚད་
ལས་བརྒལ་བའི་སྡུག་སྦོང་མནར་གཅོད་
གཏངོ་བའི་ལམ་ལུགས་དརེ་སྐོན་བརོད་
ཤུགས་ཆེ་བས་འདགུ ད་ེཡང་བདནུ་ཕྲག་
སྔནོ་མའི་ནང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་མནར་གཅོད་བཀག་འགོག་ཚོགས་ཆྱུང་
གིས་སུ་སིའི་གྲངོ་ཁྱརེ་ཇི་ན་ིཝར་རྒྱ་ནག་གི་
འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་དང་
འབལེ་བའི་སནྙ་ཐ་ོཞིབ་འཇུག་གནང་སབྐས། 
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མནར་གཅོད་བཀག་འགོག་
ཚོགས་ཆྱུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙོན་
པ་ཚོར་བཙན་ཤེད་ཀིས་དྲ་ིབརྩད་ཡང་ཡང་
བས་པ་དང་། བཙོན་པ་རྣམ་རྐང་ལགྕ་
དང་ལག་ལྕགས་བརྒྱབ་ཏ་ེཁེར་རྐང་བཙོན་
འཇུག་བས་པ། མནར་གཅདོ་འགོ་མྱངས་
དང་མྱངོ་བཞིན་པའི་བཙོན་པ་ཚོར་འཕྲདོ་
བསནེ་སྨན་བཅོས་ཀི་མཐུན་འགྱུར་མ་སྤད་
པ་སོགས་ཐབས་ལམ་འདྲ་མིན་གི་ལམ་ནས་

སྡུག་སྦོང་མནར་གཅོད་བཏང་བར་སྐོན་
བརདོ་ཤུགས་ཆེ་བས་འདགུ
ལྷག་པར་ཚོགས་ཆྱུང་དསེ་བདོ་རིགས་དང་
ཡུ་གུར་བས་གཙོས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་
ཆབ་སིད་བཙོན་པ་རྣམས་ཀི་གནས་སངས་
ཇི་ཡིན་གསལ་བཤད་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་
གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་ཚོགས་འདའུ་ི
ནང་དངོས་སུ་བཅར་བའི་རྒྱ་གཞུང་གི་སྐུ་
ཚབ་ཚོས་རྒྱ་གཞུང་གི་འགོ་ཆབ་སིད་བཙོན་
པ་གཅིག་ཀང་མེད་པ་དང་། བཙོན་པར་
མནར་གཅོད་ཡང་བཏང་གི་མེད་ལུགས་
བཤད་འདགུ ད་ེབཞིན་རྒྱ་གཞུང་གི་སྐ་ུཚབ་
ཚོས་བཙོན་པར་མནར་གཅོད་བཏང་བའི་
རྐནེ་གིས་འཁམིས་གཏུགས་བས་པའ་ིབཙོན་
སུང་བ་དང་། ཉནེ་རགོ་པ་ག་ཚོད་ཡོད་
མེད་དང་། བཙོན་ཁང་ནང་མནར་གཅདོ་
རྐནེ་པས་རྐནེ་ལམ་ད་ུསོང་བའི་བཙོན་པའི་
གྲངས་འབརོ་སོགས་ཀི་སྐརོ་འདྲ་ིབར་ལན་
འདབེས་མ་བས་པར་གཡོལ་ཐབས་ཁོ་ན་
བས་ཡོད་འདགུ ཐངེས་དའེ་ིཚོགས་འདའུ་ི
ཐོག་བདོ་རིགས་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་ཞིང་

གཤེགས་སུྤལ་སྐུ་བསན་འཛིན་བད་ེལེགས་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙོན་
ཁང་ནང་དགོངས་པ་རོགས་པའི་གནད་
དནོ་གཅིག་པུའི་ཐོག་ལན་འདབེས་བས་
ཡོད། ད་ེཡང་ཁ་ོཔས་སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་
བདེ་ལེགས་རིན་པ ོ་ཆེ ་མཆོག་ལ་དགོས་
ངསེ་ཀི་སནྨ་བཅསོ་ཐབོ་ཡོད་པ་དང་། ཁངོ་
དགོངས་པ་རོགས་པའི་རསེ་སུ་བདོ་ལུགས་
ལརྟ་སྐ་ུཕུང་བཞུགས་འབུལ་བས་ཡོད། ཟརེ་
བ་སོགས་ཧམ་བཤད་རྐང་རྐང་བས་ཡོད། 
ཉནི་གཉསི་རིང་གི་ཚོགས་འད་ུདརེ་བཅར་
བའི་བདོ་མི་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་མགོ་ལོག་
འཇིགས་མེད་ལགས་དང་། ད་ེབཞིན་འགྲ་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་འཐབ་རྩདོ་པ། ཕིར་སྡདོ་
རྒྱ་རིགས་སོགས་མང་པསོ་ཐེངས་འདིར་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ནས་རུན་གཏམ་
ཁ་ོན་བཤད་པར་ཚོར་ཤུགས་དྲག་པསོ་སྐནོ་
བརདོ་གནང་འདགུ་པ་བཅས། །

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་
ཕ་རན་སིའ་ིམང་ཚོགས་ལ་གདངུ་སེམས་ 

མཉམ་སྐ་ེགནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ 
ཉིན་གི་དགོང་མོར་ཕ་རན་སི་རྒྱལ་ས་པ་ེ
རི་སིར་འཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤདོ་པས་འབར་
རས་དང་མེ་མདའ་བརྒྱབ་ནས་མི་གྲངས་ 
༡༢༩ རྐནེ་ལམ་ད་ུབཏང་བ་མ་ཟད། མི་
གྲངས་ ༣༥༢ ལ་རྨས་སྐནོ་ཕགོ་པར་བརནེ། 
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག་གིས་ཕ་རན་སིའི་སིད་འཛིན་ཕ་
རན་སྲྭ་ཨོ་ལནྡ་མཆོག་ལ་ཐུགས་གསོ་དང་
སྦྲགས། གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུས་པའ་ི
འཕྲནི་ཡིག་ནང་འཁདོ་དནོ།
 ཐེངས་འདིར་པ ེ་རི ་སིའི ་ནང་
འཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤོད་པ་ཚོས་མི་གསོད་
ཁག་སྦརོ་གི་ཀླ་ཀླའོི་བ་སྤདོ་སྤལེ་བ་དརེ་ང་
རང་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་དང་ཧནོ་ཐརོ་དགོས་པ་
བྱུང་། རྐནེ་ངན་འགོ་མང་ཚོགས་དཀྱུས་
མ་བརྒྱ་ལྷག་གི་ཚེ་སོག་ཤོར་བར་བརནེ། 
བ་སྤདོ་དརེ་ངས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོརྒོལ་
བ་རྒྱྱུ ་དང་། ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ལྟསོ་བཅས་

ཡོངས་ལ་ངས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་སྦྲགས་སེམས་གསོ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན།
 འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་འཕྲད་
བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་
རུང་འཚེ་མེད་ཞི་བ་གྲསོ་མོལ་གི་ཐབས་
ལམ་བརྒྱྱུ ད་ནས་སེལ་དགོས་པ་དང་སེལ་
ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོས་དསུ་རག་
ཏུ་ཡིད་ཆེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། འཚེ་
བའི་བ་སྤདོ་ལ་ནམ་ཡང་མོས་མཐུན་བདེ་
ཐབས་མེད། ལགྷ་པར་སིྤ་ནརོ་༸གངོས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དསུ་
རབས་ ༢༡ འད་ིབཞིན་གྲསོ་མོལ་གི་དསུ་
རབས་ཤིག་ཡིན། ཞསེ་དསུ་རག་ཏུ་བཀའ་
ཕབེས་བཞིན་ཡོད། གནས་ཚྱུལ་འད་ིརིགས་
འཛམ་གླིང་ས་ཕགོས་གཞན་གང་དའུང་མི་
ཡོང་བའ་ིརེ་སྨནོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་འཁདོ་
ཡོད།།


