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རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་

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། 

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་གི་ལས་འགན་གཅིག་ལྕགོས་གནང་རྒྱྱུའ་ིབཀའ་ཤག་གི་
གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༢༨ རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིས་ྔད་ོབདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་བད་ེསིྐད་
ཆོས་དབངས་མཆོག་གླ་ོབུར་ད་ུབཀའ་བླནོ་
གི་ལས་གནས་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པར་
བརནེ། དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཕི་
དལི་བཀའ་བླནོ་གི་ལས་འགན་གཅིག་ལྕགོས་
གནང་རྒྱྱུ འི་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བསྒགས་
སྤལེ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། ད་ཉནི་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ རེས་གཟའ་ཉ་ི

མའ་ིས་ྔདརོ་ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་བད་ེསིྐད་ཆོས་
དབངས་མཆོག་གླ་ོབུར་བཀའ་བླནོ་གི་ལས་
གནས་ནས་དགངོས་ཞུ་གནང་འདགུ་པ་དང་། 
དགོངས་ཞུ་གནང་དགོས་པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་
ཡིག་ཐོག་ཏུ ་ང་རང་ཚོའི ་མདུན་དུ་ལྷག་
པའི་གནད་དནོ་གལ་འགངས་ཆེ་བ་ཁག་
གདངོ་ལེན་གནང་བའི་ཆེད་ད་ུཡིན་སྐརོ་
དང་། ཞལ་ཐགོ་ནས་བཀའ་བླནོ་ཡིན་མུས་
ཐོག་ད་ལྟ་འག་ོབཞིན་པའི་འོས་བསྡུ ་ཆེན་
མོའི་བག་ོགླངེ་ལས་རིམ་ཁག་ནང་མཉམ་

ཞུགས་མི་ཐུབ་པས་ད་ེལརྟ་ཐུབ་པའ་ི
ཆེད་ད་ུཡིན་སྐརོ་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་མཆོག་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་འདགུ་ 
ཅིང་། ད་ཉནི་ནས་གནས་སབྐས་
རིང་ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་གི་ཐུགས་
འགན་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་
ནས་མཉམ་ལྕགོས་གནང་རྒྱྱུ ་གནང་
སོང་བ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་
སུ། བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་ནས། 
ཞསེ་འཁདོ་འདགུ །

༸གངོ་ས་མཆོག་སརླ་ཡང་མང་ཚོགས་ལ་སེམས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་གཏངོ་གནང་མཛད་
མཁན་གི་རླབས་ཆེན་དབུ་ཁདི་ཨང་དང་པརོ་འསོ་འདམེས་ཞུས་པ།

༄༅། །ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌནོ་
ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་ཝཌ་ཀིན་ལུས་སེམས་
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magazine ཅསེ་པའ་ིདསུ་དབེ་ད་ེལོ་ལརྟ་
ཕི་ཟླ་ ༢ ནང་འདནོ་སྤལེ་གནང་སལོ་ཡོད་
པ་ལརྟ། དསུ་དབེ་དའེ་ིནང་འཛམ་གླངི་ནང་
གི་ཆབ་སདི་དང་ཆོས་ཕགོས། རྩམོ་པ་པ།ོ 
གླགོ་བརྙན་བཟ་ོསུྐན་པ། ད་ེབཞིན་སྒྱུ ་རྩལ་

བ་སོགས་ཀི་ཁདོ་ཐགོ་མར་གགས་ཅན་མི་སྣ་ 
༦༠༠ འདམེས་སུྒག་གནང་བའ་ིཁདོ་ནས་

མཐར་རླབས་ཆེན་མི་སྣ་ ༡༠༠ འདམེས་
བཞིན་ཡོད། འད་ིལོར་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་འཛམ་གླིང་ནང་མང་
ཚོགས་ལ་སེམས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་
གཏངོ་གནང་མཛད་མཁན་གི་རླབས་ཆེན་
དབུ་ཁིད་བརྒྱ་ཐམ་པའི་མཚན་གཞུང་ནས་

སརླ་ཡང་ཨང་དང་པརོ་འསོ་འདམེས་ཞུས་
འདགུ ལས་འགུལ་འད་ིན་ིཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ 
ལོའི་དཔིད་ཀར་ཐོག་མར་དབུ་འཛུགས་
གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ ད་ེཡང་ཚན་པ་
དའེ་ིད་རྒྱའ་ིནང་མཚན་གཞུང་འདམེས་སུྒག་
གནང་ཕགོས་སྐརོ་འཁདོ་དནོ། ང་ཚོས་མི་
སྣ་གང་མང་ཚྱུད་ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩོན་
གང་ཡོད་ཞུ་བཞིན་ཡོད་བཅས་དང་། ད་ེ
ཡང་ལུས་སེམས་སགོ་ཅེས་པའི་དསུ་དབེ་
ཀི་ད་རྒྱའ་ིསངེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིའཛམ་
གླིང ་ནང་མང་ཚོགས་ལ་སེམས་འགུལ་
ཤུགས་ཆེ་ཤོས་གཏངོ་གནང་མཛད་མཁན་
གི་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་མི་སྣ་གགས་ཅན་བརྒྱའི་
མཚན་གཞུང་གསལ་བསྒགས་གནང་བའི་
ནང་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་ཆོས་ཕོགས་ཀི་དབུ་ཁིད་
ཨང་དང་པརོ་སླར་ཡང་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་
ཡོད་པ་དང་། དསུ་དབེ་དའེ་ིནང་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་

སླབོ་ནང་ནས་རང་གཞན་གཉསི་ཀར་བད་ེ
སིྐད་དགསོ་འདདོ་ན་བམས་སྙངི་རའེི་ཉམས་
ལེན་བ་དགོས་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་ད་ེ
ལུང་འདནེ་ཞུས་ནས།  ༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནི་གོ་ལ་འདིའི་སངེ་
མང་ཚོགས་ལ་སེམས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་
བསུྐན་གནང་མཛད་མཁན་གི་ཆོས་ཕགོས་
ཀི་དབུ་ཁིད་ཨང་དང་པརོ་འདམེས་ཐོན་
བྱུང་ཡོད། ཅསེ་དང་། ༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ནས་
བཟུང་བསུད་མར་འཛམ་གླིང་མི་མང་ལ་
སེམས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་གཏངོ་གནང་
མཛད་མཁན་ཆོས་ཕགོས་ཀི་དབུ་ཁིད་ཨང་
དང་པརོ་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་འདགུ  འད་ི
ལོའི་གགས་ཅན་མི་སྣ་ཨང་གཉསི་པར་ཡི་
ཤུའ་ིབ་ླཆེན་ Pope Francis མཆོག་དང་། 
ཨང་གསུམ་པར་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའི་ཡི་ཤུའི་བ་ླ
ཆེན་ Bishop Desmond Tutu མཆོག་
སོགས་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས། །

ཨང་རིྩས་སླབོ་དབེ་གསར་པ་རྒྱྱུས་སནོ་དང་
ཁདི་ཐབས།

༄༅། །གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ཤེས་ཡོན་
གི་རྨང་གཞི་ཚད་ལནྡ་ཡོང་མིན་ན།ི གཞི་རིམ་
འོག་མའི་ཤེས་ཡོན་སྤོད་སངས་ལ་རག་ལུས་
ཡོད་སབས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་བཙན་
བོལ་བདོ་མིའི ་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་
དང། བསབླ་གཞིའ་ིརྩ་འཛིན་གི་དགངོས་དནོ་
དང་མཐུན་པར་སླབོ་དབེ་བསྐར་ཞིབ་ཀིས་དཔར་
འགམེས་བས་པའི་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་ཨང་རིྩས་
སླབོ་དབེ་གསར་པ་རྒྱྱུས་སནོ་དང་། ཁདི་ཐབས་
ཟབ་སྦངོ་སྤདོ་ཆེད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཨང་
རིྩས་སླབོ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་པ་གཉསི་དང་། རྡ་སངེ་
བདོ་ཁིམ་གི་ཨང་རིྩས་སླབོ་སནོ་པ་འཕིན་ལས་
དཔལ་མོ་ལགས་བཅས་ཆེད་བསྐོད་ཀིས་སོ་ན་
འདའ་བདོ་མིའི་མཉམ་འབལེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུརྒྱ་
གར་བང་ཤར་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་
རིྩས་དག་ེརྣམས་ལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༢༦ ནས་ ༢༨ བར་ཉནི་གསུམ་རིང་རྒྱྱུས་སནོ་
དང་ཟབ་སྦངོ་གནང་ཡོད། ཐངེས་འདའི་ིཟབ་
སྦོང་ནང་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁུལ་གི་དབུས་བདོ་
སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་རྡརོ་གླངི་། སོ་ན་
འདའ། ར་ཝང་ལ། ཀ་ལོན་སྦུག ཨོ་རི་ས། བནྷ་
ད་ྷར། མན་སརྤ། མེའ།ོ ཏ་ིཛུ། བསན་འཛིན་
སངྒ་སླབོ་གྲྭ་བཅས་དང་། སམ་བྷ་ོཊ་ཁབ་ཁངོས་
ཀི་སྤགོ་རེ་སྤངོ་དང་། ཤིས་ལོང་སླབོ་གྲྭ་བཅས་
སླབོ་ཁག་བཅྱུ་གཉསི་ཀི་རིྩས་དག་ེབཅྱུ་དུག་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།།

བདོ་དག་ེརྣམས་ལ་སདྐ་ཡིག་སླབོ་དབེ་
གསར་པ་རྒྱྱུས་སནོ།

༄༅། །གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ཤེས་ཡོན་གི་
རྨང་གཞི་ཚད་ལནྡ་ཡོང་མིན་ན་ིགཞི་རིམ་འགོ་མའ་ི
ཤེས་ཡོན་སྤོད་སངས་ལ་རག་ལས་ཡོད་སབས། 
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་
གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སདི་བྱུས་དང་། བསབླ་གཞིའ་ི
རྩ་འཛིན་གི་དགོངས་དནོ་དང་མཐུན་པའི་སླབོ་
དབེ་བསྐར་ཞིབ་དང་། རྩམོ་སིྒག་དཔར་འགམེས་
སོགས་བས་དང་བདེ་མུས་ཡིན་ཞིང་། ཕི་ལོ་
༢༠༡༥ ལོར་སྔནོ་འག་ོནས་འཛིན་རིམ་ལ་ྔཔ་བར་
གི་བདོ་ཡིག་སླབོ་དབེ་དང་། འཛིན་རིམ་དང་པ་ོ
དང་གསུམ་པའ་ིཨང་རིྩས། འཛིན་རིམ་གསུམ་
པའི་སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་བཅས་སླབོ་དབེ་གསར་
པ་ཁག་གཅིག་དཔར་འགམེས་ཀིས་སླབོ་ཁིད་ལག་
བསར་གནང་འག་ོབཙྱུགས་ཡོད། ད་ེབཞིན་རྒྱ་
གར་བང་ཕགོས་དང་ལྷ་ོཕགོས་ཀི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་
གཞི་རིམ་འགོ་མའི་བདོ་དགེ་རྣམས་ལ་བདོ་ཡིག་
སླབོ་དབེ་གསར་པ་རྒྱྱུས་སནོ་ཟབ་སྦངོ་གུབ་ཟིན་པ་
དང་། ད་ཐངེས་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁུལ་དང་བལ་
ཡུལ་གི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་བདོ་
དགེ་རྣམས་ལ་བདོ་ཡིག་སླབོ་དབེ་གསར་པའི་ནང་
དནོ་ང་ོསྤདོ་དང་། ཁདི་ཐབས་སོགས་ཀི་ཆེད་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་བདོ་ཡིག་སླབོ་དབེ་རྩོམ་སིྒག་
པ་གཉསི་ཆེད་བསྐདོ་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ 
ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༤ བར་ཉནི་གངས་གསུམ་
རིང་སོ་ན་འདའ་བདོ་མིའི་མཉམ་འབལེ་ཚོགས་
ཁང་ད་ུབདོ་ཡིག་དགེ་རྒན་ཉ་ིཤུ་ལ་རྒྱྱུས་སནོ་ཟབ་
སྦངོ་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད་པ་པ་བཅས། །

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གསལ་བསྒགས།
༄༅། མཚྱུངས་མེད་དབུས་ལས་ཁུངས་
ཁག་གི་དུང་ཆེ་རྣམ་པ། སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
རྣམ་པ། ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པ་བཅས་
ཀི་སནྙ་ལམ་ད།ུ
 ཆེད་ཞུ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ 
ཚེས་ ༡༧ ཉནི་དགུང་གསར་ཚེས་བཅྱུའ་ི
གཟབ་གསོལ་སྤན་འདནེ་སྐབས་གནས་
ཆྱུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པའོི་བཀའ་ལུང་ཕབེས་
དགངོས་ལརྟ། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུཕྱྭ་དང་། སྐ་ུ

ཁམས་སནྨ་བཅསོ་འཕདོ་བཞསེ། བསན་
འགའོི་སིྤ་མཐུན་བསོད་ནམས་གསོག་སདླ་ད་ེ
སྔནོ་གསལ་བསྒགས་ཞུས་པའི་ཞབས་རིམ། 
༸རྒྱལ་བའ་ིམཚན་སགྔས་དང་། སནྨ་བའླ་ི
མད་ོཆོག་དང་འབལེ་སྨན་གཟུངས་གངས་
གསོག སྒལོ་མ་དང་སྒལོ་མའ་ིགཟུངས་
སྔགས་བཅས་རྒྱྱུ ན་སིང་འབད་གལ་དང་། 
ཡང་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་
དང་། བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་ལ་འགྱུར་བ་
ཡོང་ཐབས། ད་ེབཞིན་ས་ཡོམ་སོགས་འབྱུང་

བའ་ིགནདོ་པ་དང་། ལགྷ་པར་འཕགས་པའ་ི
ཡུལ་གི་བང་ཤར་མཚམས་སུ་འབྱུང་བ་ས་
ཡི་གནདོ་འཚེ་འབྱུང་ངོ་ཤར་བའི་བཟློག་
ཐབས་བཅས་ཀི་ཕིར། མཆོག་དམན་ཀུན་
ནས་གསུང་བིན་བདནེ་པའ་ིརྔ་སྒ་དང་། མཧཱ་
གུ་རའིུ་ཐུགས་དམ་གནད་བསྐལུ་དང་འབལེ་
གུ་རའུ་ིགཟུངས་སགྔས་གངས་གསོག ཐུབ་
པའ་ིམཚན་སགྔས། ཨོ་རྒྱན་འབྱུང་བཞིའ་ི
ལྷ་མོའི་གསོལ་འདབེས་བཅས་རྒྱྱུ ན་སིང་
གངས་གནང་དགསོ་མཆིས་ན། སོ་སོའ་ིཁབ་

ཁངོས་དང་བཅས་པར་གསལ་བསྒགས་ནན་
འདངོས་ཐགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༣༠ བར་ད་ུགངོ་གསལ་ཞབས་རིམ་སྨནི་
སུྒབ་གངས་གསོག་གནང་བའི་སུྒབ་ཐ་ོའདི་
ག་ཆོས་ རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཁ་གསལ་ངསེ་
གནང་ཡོང་བ་ད་ེདནོ་དགོངས་འཇགས་ཞུ། 
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༢ ཚེས་ ༢༦ ལ་ཕུལ།།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༣ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢2

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རེབ་གངོ་རོང་པ་ོདགནོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་ཆོས་འཕལེ་ལགས་ལ་བཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༡༧ ཉནི་བདོ་རེབ་གངོ་རོང་པ་ོདགནོ་པའ་ི
དགེ་འདནུ་པ་ཆོས་འཕལེ་ལགས་ལ་རྨ་ལྷ་ོ
ཁུལ་འབིང་རིམ་མི་མང་ཁིམས་ཁང་གིས་
སིྤ་ཚོགས་བརན་ལྷངི་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་
གཏངོ་བའི་བ་སྤདོ་སྤལེ་བའི་ཉསེ་འཛུགས་
འགོ་ཟླ་བ་བདནུ་རིང་བཀག་ཉར་འད་ིརྩད་
བས་མཐར་ལོ ་གཉིས་ཀི ་བཙོན་འཇུག་
ཁམིས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདགུ
 དེ་ཡང་བརྒྱྱུ ད ་ལམ་ཁག་ གི ་
ནང་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་གསལ་ལརྟ་ན། ཟླ་

འདའི་ིཕི་ཚེས་ ༡༧ ཉནི་རྨ་ལྷ་ོཁུལ་འབངི་
རིམ་མི་མང་ཁམིས་ཁང་གིས། ཆ་འཕནི་
བརྒྱྱུ ད་ལམ་ཁག་གི་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་
གི ་སྐུ ་པར་བརྒྱྱུ ད་སྐུར་དང་ཉར་ཚགས་
བས་ཏ།ེ སིྤ་ཚོགས་བརན་ལྷངི་དང་རྒྱལ་
ཁབ་ཁ་བལ་གཏངོ་བའི་བ་སྤོད་སྤལེ་ཡོད་
པའི་ཉསེ་མིང་འགོ་དགེ་འདནུ་པ་སྒ་ོདམར་
ཆོས་འཕལེ་ལགས་ལ་ལོ་གཉསི་དསུ་བཀག་
བཙོན་འཇུག་གི་ཁིམས་ཐག་བཅད་ད་ེད་
ལའྟི་ཆར་རེབ་གོང་རངོ་གི་བག་དམར་འགོ་
བཙོན་ཁང་ད་ུབཅྱུག་ཡོད་པ་དང་། ཁམིས་

ཐག་བཅད་ནས་ཉནི་བཅྱུའི་རསེ་སུ་ནང་མི་
རྣམས་བལྟ་རུ་ཡོང་ཆོག་སྐརོ་བཤད་ཡོད་
འདགུ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༠ 
ཉནི་ཐུན་རིན་རངོ་གི་རྒྱ་གཞུང་སིྤ་བད་ེཉནེ་

རགོ་པས་དག་ེའདནུ་པ་སྒ་ོདམར་ཆོས་འཕལེ་
ལགས་དགོན་པའི་ནང་ནས་འཛིན་བཟུང་
བཙན་ཁདི་བས་ཡོད། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁངོ་
འཛིན་བཟུང་བདེ་དགོས་དནོ་ནི་ཁོང་གི་གྲྭ་
ཤག་ཏུ་སྔགོ་གཤེར་བེད་སྐབས་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་སིྒག་གཤོམ་བས་ཡོད་སྐརོ་
བཤད་ནས་འཛིན་བཟུང་བས་པ་ཞིག་ཡིན་
པ་དང། ད་ལ་ྟབར་ཟླ་བ་བདནུ་ལགྷ་རིང་
ཁངོ་ལ་འད་ིརྩད་དང་གཅར་རྡངུ་། བཀག་
ཉར་བས་མཐར་ལོ་གཉསི་ཀི་བཙོན་འཇུག་
ཁམིས་ཐག་བཅད་ཡོད།

 ད གེ ་ འ དུ ན ་ པ ་ སྒ ོ ་ ད མ ར ་
ཆོས་འཕལེ་ལགས་ན།ི མཚོ་སྔནོ་ཞིང་
ཆེན ་རྨ ་ལྷ ོ་ བ ོད ་ རིགས་རང་སྐོང ་ ཁུལ ་
རེབ ་གོང ་རོང ་གཉན ་ཐོག ་ ཡུལ ་ ཚོ ་སྒ ོ་
དམར་གོང ་ ཚོའི ་ཀླུ ་བམས་ཀི ་ བུ ་ ཡིན ་
ཞིང་། ད་ལ་ྟརང་ལོ་ ༤༧ ཡིན་པ་ 
དང་། ཆྱུང་དསུ་ནས་རེབ་གངོ་རོང་པ་ོདགནོ་
པའི་ཐསོ་བསམ་ནརོ་གླངི་གྲྭ་ཚང་ད་ུཞུགས་
ཏ་ེད་ལྟ་འདལུ་བ་འཛིན་གྲྭར་བསླབེས་ཡོད་ 
འདགུ །

ཁམས་དཀར་མཛེས་རི་མཚོ་ཁ་ཨརྱ་གླངི་དགནོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་སལྐ་བཟང་དབང་འདསུ་ལགས་ཀིས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གྱུར་བ།

༄༅། །བརྒྱྱུ ད ་ ལམ ་ཁག ་
ནང་གནས་ཚྱུལ་སྤལེ་བ་ལྟར་
ན། ཁམས་དཀར་མཛེས་རི་
མཚོ་ཁ་ཨརྱ་གླིང་དགོན་པའི་
རང་ལོ་ ༡༨ སོན་པའ་ིདག་ེ
འདུན ་པ་སྐལ་བཟང་དབང་
འདུས་ལགས་ཀིས་རང་ཉིད་
ཀི ་དགོན ་པའི ་ཉ ེ་འཁིས ་ སུ ་
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེ

འདས་གངོས་སུ་གྱུར་འདགུ ད་ེཡང་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ ཉནི་གི་
ཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༤ ཐགོ་དག་ེའདནུ་པ་སལྐ་
བཟང་དབང་འདུས་ལགས་ཀིས་དཀར་
མཛེས་བདོ་རིགས་རང་སྐོང་ཁུལ་གི་ཉག་
རོང་རངོ་རི་མཚོ་ཁ་ཨརྱ་གླངི་དགནོ་པའི་ཉ་ེ
འཁིས་སུ་བདོ་ནང་རང་དབང་དགོས་ཞེས་
ཞི་རྒལོ་སདྐ་འབདོ་གནང་ས་ེརང་ལུས་མེར་
སགེ་བཏང་བ་དང་། ད་ེརསེ་སི་ཁནོ་ཁུལ་

གི་སནྨ་ཁང་ཞིག་གི་ནང་འཁརེ་འདགུ་ཀང་། 
ཁནེ་ཏུར་མ་འབོར་གོང་ལམ་བར་འདས་
གངོས་སུ་གྱུར་འདགུ  དག་ེའདནུ་པ་སལྐ་
བཟང་དབང་འདསུ་ལགས་ན།ི ཕ་སོ་བཀྲ་
དང་མ་དབུ་རྒྱན་སྒལོ་མ་རྣམ་གཉསི་ཀི་བུ་
ཡིན་འདགུ 
 སིྤར་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༢༧ ཉནི་དག་ེའདནུ་པ་བཀྲ་བྷ་ེལགས་ཀིས་
འགོ་འཛུགས་ཀིས་ད་བར་གཞིས་ལུས་བདོ་

མི་ཁནོ་མི་གངས་ ༡༤༣ ནས་བདོ་བསན་
སིད་དང་བདོ་མི་རིགས་ཆེད་རང་ལུས་མེར་
སགེ་བཏང་ས།ེ རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རྒལོ་གནང་
ཡོད་པའ་ིཁདོ་ནས་བདོ་མི་གངས་ ༡༢༤ 
འདས་གངོས་སུ་གྱུར་ཡོད། རང་ལུས་མེར་
སགེ་གཏངོ་མཁན་མང་ཆེ་བས་༸གོང་ས་
མཆོག་བདོ་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུ་དགསོ་པ་དང་
བདོ་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞེས་འབདོ་སྒ་
གཅིག་གྱུར་བསྒགས་ཡོད། །

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པ་རངོ་རྨའེུ་ར་ུམ་ཡུལ་ཚོའ་ིམང་དགའ་ལགས་འཛིན་བཟུང་བས་པ།

༄༅། །འད་ིགར་བཞུགས་སརྒ་ཀིརའི་ི
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་ ༢༠༡༦ 

ལོའ་ིཟླ་ ༣ པའ་ིཚེས་ ༢ ཉནི་བཏང་
གནས་ནང་འཁདོ་དནོ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ཉནི་གི་བདོ་ནང་གི་
ཆྱུ་ཚོད་ ༡༢ ཙམ་ལ་བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་
པ་རངོ་རྨའེུ་རུ་མ་ཡུལ་ཚོའི་རུ་ཆེན་དང་
པའོི་བཀྲ་ཤིས་གཡས་འཁིལ་ཚང་གི་བུ་
མོ་མང་དགའ་ལགས་ཀིས། རྨའེུ་ར་ུ
མའི་ཡུལ་ཚོའི་ཁམོ་ལམ་ད་ུ༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུཔར་
ཞིག་ལག་གཉསི་ཀིས་གནམ་ལ་འཕར་

ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཐོག་འཛིན་
པའི་བཙན་གནནོ་སིད་ཇུས་ལ་ང་ོརྒོལ་སྐད་
འབདོ་བེད་བཞིན་གོམ་བགདོ་གནང་ཡོད་

ཅིང་། ད་ེམ་ཐག་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའ་ིཉནེ་
རགོ་པ་རྣམས་ཀིས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁདི་
བས་ནས་ད་བར་གནས་སངས་གང་ཡང་
ཤེས་རགོས་མེད་པར་གྱུར་ཡོད།
 ཁངོ་མོ་རང་ལོ་ ༣༣ དང་། ཕ་
མིང་ལ་ཚེ་པ།ེ  མ་མིང་ལ་པདྨ་སིྐད་ཟརེ་ཞིང་། 
ཕ་མ་གཅིག་པའི་མིང་སངི་དགུ་ཡོད་པ་ལས་
བརྒྱད་པ་ད་ེཡིན་འདགུ ཤུལ་ད་ུལོ་ ༡༤ 
ཡིན་པའ་ིཁངོ་གི་བུ་མོ་གང་གཱའ་ིལ་ྷམོ་གཅིག་
པུ་ལས་ཁིམ་མི་གཞན་མེད་འདགུ གཞན་
ཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོ་རྨའེུ་ར་ུམའ་ིམི་ཚང་
རེ་རེར་རྒྱ་དར་འཕར་དགོས་པའི་བཙན་
བཀའ་བཏང་སབྐས་མང་དགའ་ལགས་ཀིས་

དང་ལེན་མ་གནང་བར་མ་ཟད་འབལེ་ཡོད་
ལས་བདེ་དང་རྩདོ་པ་ཤོར་ནས་ཟླ་བ་བརྒྱད་
ལགྷ་རིང་འཛིན་བཟུང་གིས་གཅར་རྡངུ་དང་
ཉསེ་བཅོས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་ཕགོ་མོང་
མཁན་གི་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་ཞིག་ཀང་
ཡིན་འདགུ གནས་ཚྱུལ་ད་ེབྱུང་བའ་ིརསེ་
སུ་རྨེའུ་རུ་མའི་ཡུལ་ཚོའི་སངེ་དམག་མི་
དང་ཉནེ་རགོ་པ་སརྔ་ལས་མང་པ་ོའགམེས་
འཇགོ་བས་ཡོད་འདགུ ལོ་སྔནོ་མའ་ིཕི་
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ཉནི་ནས་རྔ་པ་རངོ་ད་ུ
རྒྱ་གཞུང་གི་ལས་ཁང་ཁག་ཕུད་པའི་ད་རྒྱའི་
བརྒྱྱུད་ལམ་ཡོངས་རགོས་བཀག་སྡམོ་བས་
ཡོད་ཅིང་། དའེ་ིརིང་ལ་ཟ་ཁང་དང་ཚོང་གི་

སིྦན་བདག་སོགས་མང་ཚོགས་ཚོས་ད་སྒ་ོཕ་ེ
དགོས་པའི་རེ་ཞུ་ཐངེས་མང་བས་ཀང་ཉན་
འཇགོ་རྩ་བ་མེད་པར་མུ་མཐུད་མང་ཚོགས་
ཀི་ད་བའི་བརྒྱྱུ ད་ལམ་ཁག་ཆ་ཚང་བཅད་
ཡོད་འདགུ་པ་བཅས། །

མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་མ་རྡ་ོར་ེཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ 
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཙམ་ལ་རྒྱ་
གར་བང་ཕགོས་སྡ་ེར་ལྡུན་གི་ཁབ་ཁོངས་
ཧར་པ་པུར་འདདོ་རུྒ་གཡུ་རྒྱལ་གླངི་གཞིས་
ཆགས་ཀི་རྒས་གསོ་ཁང་གི་ཉ་ེའཁིས་སུ་མ་
སུ་རི་བདོ་ཁིམ་གི་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པའི་སླབོ་
ཕུག་རྡ་ོར་ེཚེ་རིང་ལགས་ཀིས། རང་ལུས་
མེར་སགེ་བཏང་བར་བརནེ་ད་ལྟ་ལྡི་ལིའི་
སབ་དར་ཇངྒ་ (Safdarjung hospital) 
སྨན་ཁང་ནང་མྱུར་སྐོབ་བེད་བཞིན་ཡོད་
པ་དང་། གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་གསལ་ལརྟ་ན་
གཟུགས་པའོ་ིབརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ཙམ་མེས་ཚིག་

ཟནི་ཡོད་འདགུ
 ལྡ་ིལི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀའ་
ཟུར་བསན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་སྨན་ཁང་
དརེ་ཕབེས་ནས་སླབོ་མ་ཁོང་ལ་ནད་གསོའི་
ཐུག་འཕད་གནང་བ་མ་ཟད། ཁངོ་གི་ཕ་མ་
རྣམས་ལ་སེམས་གསོ་དང་སྦྲགས། མཐུན་
འགྱུར་ཇི་འད་ཞིག་སྦོར་དགོས་ཀང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ངསོ་ནས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་
སྐརོ་གསུངས། སིྤར་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་སླབོ་
གྲྭའ་ིཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དང་འབལེ་ཡོད་
ལས་བེད་རྒན་པ་གཅིག་བཅས་སྨན་ཁང་

ད་ུརྡ་ོར་ེཚེ་རིང་ལགས་ཐུག་འཕད་
ཆེད་ཕབེས་འདགུ སནྨ་བཅསོ་ཀི་
འག་ོགནོ་ཡོངས་རོགས་མ་སུ་རི་
བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་
འདགུ
 སིྤ ར ་ རྡ ོ ་ རེ ་ ཚེ ་ རི ང ་
ལགས་མ་ནཱ་ལི་ནས་ཡིན་འདུག་
པ་དང་ད་ལྟ ་མ་སུ ་རི ་བ ོད་ཁིམ་
གི་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པའི་ནང་སླབོ་
གཉརེ་གནང་མུས་ཡིན་འདགུ ཁངོ་
གི་ཕ་ཐུབ་བསན་ན་ིདགུང་ལོ་ ༦༦ ཙམ་དང་
། མ་ཉ་ིམ་དབངས་འཛོམས་ན་ིདགུང་ལོ་ 

༥༩ ཡིན་འདགུ ཁངོ་གཉསི་ལ་བུ་གསུམ་
དང་བུ་མོ་གཉསི་ཡོད་པའི་ནང་ནས་རྡ་ོར་ེཚེ་
རིང་ལགས་ཆྱུང་ཤོས་ད་ེཡིན་འདགུ །

༄༅།།༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་

འཕིན་དང་གསུང་ཆོས་ཁག དེ་བཞིན་

བོད་དོན་སོར་གི་བརྙན་འཕིན་གསར་

འགྱུར་གཟིགས་བོ་ཡོད་ཚེ། དྲ་རྒྱའི་

ཁ་བྱང། www.tibetonline.tv ཐོག་

གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང། 
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚྱུལ། 

སོགས་ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་ www.bod.asia ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།
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དག་ེལུགས་ཡོངས་ཀི་༸རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་དནི་རསེ་དན་དང་འབལེ་༸རྒྱལ་བའ་ིམཛད་རྣམ་དང་། གསུང་རྩམོ། 
དགངོས་གཞི་བཅས་ཀི་ཐགོ་རིས་མེད་མཁས་པའ་ིབག་ོགླངེ་ཚོགས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༢༥ ནས་ ༢༨ བར་དག་ེལུགས་ཡོངས་ཀི་
༸རྒྱལ་བའི་བརན་བཞུགས་དང་བཀའ་དནི་
རསེ་དན་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་གོ་སིྒག་ཞུས་ཏ།ེ 

དགེ་ལུགས་ཡོངས་ཀི་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་
དནི་རསེ་དན་དང་འབལེ་༸རྒྱལ་བའ་ིམཛད་
རྣམ་དང་། གསུང་རྩམོ། དགངོས་གཞི་
བཅས་ཀི་ཐོག་རིས་མེད་མཁས་པའི་བག་ོ

གླངེ་ཆེན་མོ་ཞིག་རྡ་སའི་ཉ་ེའཁོར་དཔལ་
ལྡན་རྒྱྱུ ད་སདོ་ར་མོ་ཆེ་གྲྭ་ཚང་ད་ུཚོགས་
ཡོད། ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༨།༤༥ ཐགོ་དབུ་འབདེ་
མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད་པ་དང་། སྐ་ུམགནོ་
རྣམ་པ་དང་། ཚོགས་བཅར་བག་ོགླངེ་བ། 
ཟུར་ཉན་པ། གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐ་ུཚབ་དང་། ས་གནས་
འགོ་འཛིན་གིས་དབུས་པས་གཞུང་འབལེ་
དང་། གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའ་ིཚོགས་པ་
ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ཁོན་མི་གངས་ཉིས་
བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་བཅས་དཔལ་ལྡན་རྒྱྱུ ད་སདོ་

གྲྭ་ཚང་གི་འདུ་ཁང་དུ་བཞུགས་གལ་དུ་
འཁདོ་མཚམས། སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོབམས་
མགོན་ཏཱ་ཡི་སི་ཏུ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་། 
དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་བཀའ་ཟུར་ཀིརི་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་
ཚོགས་གཙོ། དཔལ་ལནྡ་རྒྱྱུད་སདོ་གྲྭ་ཚང་
གི་མཁན་བ་ླགཉསི་དང་། དབུ་ཆོས་རྣམ་
པ་གཉིས་བཅས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ ་པར་
མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེ་སྤསོ་སྣསེ་གདན་ཞུས་
ཀིས་ཁི་ཁར་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏ་ེམཎྜལ་
རནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས། ད་ེརསེ་
དགེ་ལུགས་ཡོངས་ཀི་༸རྒྱལ་བའི་བརན་

བཞུགས་དང་བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་རྒྱྱུ ན་
ལས་ཚོགས་གཙོ་དགེ་ལུགས་སིྤ་འཐུས་
དགེ་བཤེས་རོང་པ་ོབླ་ོབཟང་སྙན་གགས་
ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུ་དང་འབལེ། ག་ོ
སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་ང་ོསྤདོ་དང་། འདས་པའ་ི
ཟླ་ཤས་ནང་བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་མཛད་
རིམ་གང་དང་གང་བསུྒབས་ཡོད་མེད་དང་། 
མ་འངོས་པར་བདེ་འཆར་ག་རེ་ཡོད་མེད། 
མཛད་རིམ་ཁག་ཅི ་གསུང་བཀའ་སུྒབ་
གཙོར་བཟུང་གིས་དགོས་པ་དང་དམིགས་
ཡུལ་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་།།

རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ལནྷ་ཚོགས་ག་ོསིྒག་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༢༠ ཉནི་ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པས་
གོ་སིྒག་འགོ་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་ཨུཏྟར་པྲ་
ད་ེ ཤིའ་ིགངོ་ཁརེ་ཅིཏྲ་ཀ་ོཊི་ Chitrakoot 

ནང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་ཤིག་ སྐངོ་
ཚོགས་གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་གངོ་ཁརེ་
ཅིཏྲ་ཀ་ོཊི་ཏུ་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིམེས་པ་ོདམ་
པ་གཱན་དི་རེས་དན་མཐོ་སླབོ་ཁང་ད་ུསླབོ་
གཉརེ་བདེ་བཞིན་པའི་ལོ་རིམ་མཐའ་མའི་
སླབོ་མ་ཁག་གཅིག་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་
བརྒྱ་ཙམ་ལནྷ་ཚོགས་སུ་ཕབེས་འདགུ ད་ེ
ཡང་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ཨུ་ཏྟར་པྲ་ད་ེཤི་
མངའ་སྡའེི ་ས་གནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་

ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་སྐ་ུཞབས་སུན་དར་
ལལ་སུ་མཎ་ Sunderlal Suman ལགས་

དང་། སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོར་ཇི་སི་ཐན་མངའ་
སྡའེི་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་གཞུང་གི་མཐ་ོ
སླབོ་ཀི་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་པ་ོསྐ་ུཞབས་ཤཱམ་ནཐ་
མིཤྲ་ Shyamnath Mishra ལགས་ཀིས་
རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་འབལེ་ལམ་ཐད་བདོ་
ད་ེཇི་ཙམ་གི་གལ་འགངས་ཆེ་སྐརོ་གི་གསུང་

བཤད་གནང་བའ་ིནང་། བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་དབང་བསྒྱུར་བས་པ་ནས་བཟུང་

རྒྱ ་ ད ཀ ར ་
ནག་གཉསི་ཀི་
ས ་མཚམས་
ཐགོ་གླངེ་གཞི་
ཆགས་པ་ད ེ་
སྔནོ་རྩ་བ་ཉདི་
ནས་གོ ་མོང་

མེད། ཅསེ་དང་། ཡང་ཁངོ་གིས་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་ན་ིརྒྱ་གར་གི་བརན་ལྷངི་དང་བད་ེ
འཇགས། ས་མཚམས་གངོ་བུ་ཆིག་སིྒལ་གི་
གནད་དནོ་ཞིག་ཡིན་སབས། བདོ་ནང་རང་
དབང་སླར་གསོ་ཡོང་ཆེད་རྒྱ་གར་གཞུང་
མང་གཉསི་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་མུ་མཐུད་གནང་

དགོས་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་། 
ཕགོས་མཚྱུངས་འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་
ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ཚྱུལ་
ཁིམས་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གར་ནང་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་འགོ་ཚྱུགས་སངས་ཀི་
རྒྱྱུད་རིམ་དང་རྒྱབ་ལྗངོས། ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་བདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་ཇི་ཙམ་སྤལེ་བ་སོགས་ཀི་སྐརོ་དང་། 
ཉ་ེདསུ་རྒྱ་གར་བང་ཤར་གོ་ཝ་ཧ་ཌིར་བདོ་
ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི ་ ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་ལ་ྔཔ་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་སྐརོ་དང་། 
སྐབས་དརེ་རྒྱ་གར་ཁོན་ཡོངས་ནས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བའི་ཚོགས་མི་ཉ་ིབརྒྱ་ལ་ྔབཅྱུ་
ཙམ་གིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ནས་བདོ་དནོ་
བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་སྐརོ་བག་ོགླངེ་

ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད་སྐརོ་སོགས་འགལེ་བརདོ་
དང་། བདོ་ཀི་རྒྱྱུག་ཆྱུ་རྣམས་ན་ིགཤམ་
འགོ་རྒྱ་གར་གིས་གཙོས་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་ལ་ཧ་ཅང་འབལེ་བ་ཆེན་པ་ོཡོད་
པ། བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རྒྱྱུ ་ན་ི
བདནེ་པར་རྒྱབ་སྐརོ་བས་པ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་
སོགས་གསུངས། ད་ེབཞིན་མེས་པ་ོདམ་པ་
གཱན་དི་རེས་དན་མཐོ་སླབོ་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཝི་ནཌོ་ཤངྐར་ Vinod 

Shankar ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་
གུབ་མཚམས་ཝ་རཱ་ཎ་སི་ཧིན་བདོ་མཛའ་
འབལེ་ཚོགས་པའི་དུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ཨན་ཇ་
ན་ིཀུ་མཱར་མིཤྲ་ Anjani Kumar Mishra 
ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
གནང་ས་ེལས་རིམ་མཇུག་སིྒལ།།

བདོ་མིའ་ིཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདགེས་ལས་གཞིའ་ིསྐརོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་འག་ོབཙྱུགས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༢༩ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་བདོ་མིའི་ཡར་ཐོན་
ཚོང་ལས་རམ་འདགེས་ལས་གཞི་ Tibetan 
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ཚན་པས་རྡ་ས་ཁུལ་གི་མི་མང་རྣམས་ལ་
ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདེགས་ལས་
གཞིའི་སྐརོ་གོ་རགོས་སྤལེ་འགོ་བཙྱུགས་

འདགུ་པ་དང་བདནུ་ཕག་རསེ་མའ་ིནང་ལས་
གཞི་འདི་བཞིན་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཆེ་
ཁག་བཅྱུའ་ིནང་སྤལེ་འཆར་འདགུ ལས་
གཞི་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོནི་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་བདོ་མིའི་ཡར་ཐོན་
ཚོང་ལས་རམ་འདགེས་ལས་གཞིའ་ིའགོ་
བདོ་མིའི་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་མཚོན་
སདླ་ལས་གཞི་སྣ་མང་སྤལེ་ཡོད་པ་ད་ེདག་གི་

སྐརོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་སདླ་ཡིན་པ་རེད།
 དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་
འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་རྣམ་པས་རྡ་སས་
གཙོས་ལྡ་ིལི་བསམ་ཡས་གླངི་དང་། བད་ེ
སིྐད་སརླ་གསོ། ལུགས་བཟུང་བསམ་གུབ་
གླངི་། ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླངི་། ཀ་ོལི་གལྷ་
དནོ་ལནྡ་གླངི་། སྦརི་བདོ་ཚོགས། ཅནོ་ཏ་ར། 
མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླིང་བཅས་སུ་ཕབེས་ཏ་ེགོ་

རགོས་ཀི་ལས་གཞི་སྤལེ་འཆར་འདགུ ལས་
རིམ་ཐོག་འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་རྣམ་པས་
ལས་གཞིའི་འགོ་བདོ་མིའི་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་མཚོན་སདླ་ལས་གཞི་སྣ་མང་སྤལེ་
ཡོད་པ་ད་ེདག་ཞིབ་ཕ་འགལེ་བརདོ་གནང་
རྒྱྱུ ་མ་ཟད། མང་ཚོགས་ཀི་དགོས་འད་ིཁག་
ལ་ལན་འདབེས་ཀང་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ
ལས་གཞི་འདིའི་ནང་ཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་

ནས་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་འབལེ་ཡོད་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་། 
ཡང་ན་དྲྭ ་རྒྱ་ནས་ཕབ་ལེན་བ་འཐུས། 
ཆ་རྐེན ་དང་འཚང་སྙན ་འབུལ་ཕོགས་
སོ ག ས ་ ཀི ་ ཞི བ ་ ག ན ས ་ ལ ས ་ ག ཞི ་
འདིའི ་ དྲྭ ་རྒྱར ་གཟིགས ་རྒྱྱུ ་ ཡོད ་པར ་
ཐུགས་ཞིབ་ཡོང་བ། དྲྭ་རྒྱའ་ིཁ་བང་ 
www.tibetanentrepreneurs.org ཡིན།།

རིྩས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༡༧ ལོའ་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སྔནོ་རིྩས་དང་འབལེ་བའ་ིཚོད་དཔག་འཆར་རིྩས་ཚོགས་ཆྱུང་གི་
ལས་དནོ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་
ཁུངས་མ་ལག་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའི་
ལོ་འཁོར་སྔནོ་རིྩས་འཆར་གཞིར་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོད་དཔག་
འཆར་རིྩས་ཚོགས་ཆྱུང་ཆེད་འཛུགས་ཐགོ་
ཞིབ་འཇུག་ནན་ཏན་གིས་གསོ་ཚོགས་སུ་
གུབ་དནོ་སནྙ་ཐ་ོའབུལ་ལམ་ལརྟ། རིྩས་
ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ལོའ་ིསྔནོ་རིྩས་ཚོད་
དཔག་འཆར་རིྩས་ཚོགས་ཆྱུང་གི་མི་འགརོ་
སིྤ ་འཐུས་དགེ ་བཤེས་སྨནོ ་ལམ་མཐར་
ཕིན་ལགས་དང་། སིྤ་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་

ལགས། སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་ཨ་ཀུྲག་ཚེ་
བརན་ལགས། སིྤ་འཐུས་ཨ་ཅརཱྱ་ཡེ་ཤེས་
ཕུན་ཚོགས་ལགས། སིྤ་འཐུས་བསོད་ནམས་
རྒྱལ་མཚན་ལགས་བཅས་བསྐ་ོའཛུགས་
བཞིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ 
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཐགོ་ཚོགས་ཆྱུང་
ལྷན་འཛོམས་ཀིས་ཐོག་མར་ཚོགས་ཆྱུང་
གི་ཚོགས་གཙོ་སིྤ་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨནོ་
ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་དང་། ཚོགས་དུང་
སིྤ་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་རྣམ་གཉིས་
ཐུགས་གཏན་འཁལེ་ཏ་ེཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ ཐགོ་

ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པརོ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་གནང་
སྒ་ོདང་འབལེ་བའི་ལམ་སནོ་ཞུས་རསེ་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་ཆྱུང་

ཁང་ནང་ལས་དནོ་དངསོ་སུ་དབུ་འཛུགས་
གནང་སོང་། ད་ེཡང་དཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་

ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི ་རིྩས་ལོ་ 
༢༠༡༦།༢༠༡༧ ལོའ་ིསྔནོ་རིྩས་རིྩས་ཤོག་
ཡིག་སྣདོ་གངས་ ༣༠ ཚོགས་གཙོ་རྣམ་
གཉིས་ནས་བསྐ་ོགཞག་གནང་བའི་སྐབས་
བཅོ་ལྔ་པའི ་བ ོད་མི ་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་སྔནོ་རིྩས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིྩས་
ཚོགས་ཆྱུང་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མར་
བསྐར་ཞིབ་བས་ནས་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་བཅྱུ་གཅིག་མ་འཚོགས་གོང་ཚོགས་
དུང་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་ཐོ་འབུལ་རྒྱྱུ ་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས། །
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༸རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་དནི་རསེ་དན་ཤྲཱི་ལངྐའ་ིགནས་བརན་སྡ་ེཔ་དང་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་གི་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་
སྨྲ་བའ་ིསྡ་ེཔའ་ིདབར་དམ་ཆོས་འདལུ་བའ་ིབག་ོགླངེ་།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༢༦ ནས་ ༢༧ བར་དག་ེལུགས་ཡོངས་
ཀི་༸རྒྱལ་བའི་བརན་བཞུགས་དང་བཀའ་
དིན་རེས་དན་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་གོ་སིྒག་
ཞུས་ཏ།ེ ཤྲཱི་ལངྐའ་ིགནས་བརན་སྡ་ེཔ་དང་། 
བདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་གི་གཞི་ཐམས་ཅད་
ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་སྡ་ེཔའི་དབར་དམ་ཆོས་

འདལུ་བའི་བག་ོགླངེ་ཞིག་དཔལ་ལནྡ་འབས་
སྤུངས་སྒ་ོམང་གྲྭ་ཚང་དུ་ཚྱུགས་ཡོད་པ་
དང་། དགའ་ལནྡ་ཁ་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དབུ་
བཞུགས་ཐོག་སྐུ ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཤྲཱི ་ལངྐའི་
བླ་ཆེན་ཨི་ཏཱ་པཱ་ན་ངྷམ་ལངཱྐ་ར་མཱ་ཧ་ན་ཡེ་
ཀེ་རྣམ་པ་གཉིས་ནས་མར་མེ་ཞལ་འབདེ་
དང་བསནུ། བང་འདནེ་མཆོག་ནས་དབུ་

བསྐུལ་གིས་སནོ་པའི་བསདོ་པ་ཤ ླཽཀ་གསུམ་
དང་བཀྲ་ཤིས་པའི ་ཤ ླཽཀ ་གསུམ་གསུང་
འདནོ་གནང་ཞིང་། ཤར་རྩ་ེམཁན་པསོ་
གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་ངོ་སྤོད་
དང་། ཤྲཱིལངྐའ་ིབདོ་ཀི་ནང་ཆོས་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཌོག་ཌར་ངྷ་མེན་དཱ་
པ་ོར་ཀ་ེནས་གནས་བརན་སྡ་ེབ་ང་ོསྤདོ་ཞུས་

གུབ་རསེ། ཚོགས་ཐངེས་དང་པརོ་དགའ་
ལྡན་ཤར་རྩེ་མཁན་པ་ོབང་ཆྱུབ་ཆོས་ལྡན་
མཆོག་གིས་གཙོ་སྐངོ་འགོ་ཤྲཱི་ལངྐའི་གནས་
བརན་ Dr. Pallekande Rathanasara 

Thero དང་། རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་
པ་ོཁོམ་ཐོག་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་རབ་
བྱུ ང ་སུྒབ་ཚྱུལ་དང་བསྙ ེན ་རོགས་སུྒབ་

ཚྱུལ་གི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་། 
ཤྲཱི་ལངྐའ་ིགནས་བརན་ Dr. Medagama 

Nandavansa Thero དང་། དགའ་ལནྡ་
བང་རྩེ་བླ ་ོག ོས་བཟང་པ་ོལགས་ཀི་དགེ་
སླངོ ་ གི ་ལྟུ ང ་བ་རྣམ་གཞག་སྐརོ ་གསུང་
བཤད་དང་། སངས་འཛིན་པས་གཟགིས་
ཚྱུལ་གསུངས། ཚོགས་ཐངེས་གཉསི་པར་
བླ་ོགླིང་མཁན་པ་ོབླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་
གིས་གཙོ་སྐངོ་འགོ་ཤྲཱི་ལངྐའི་གནས་བརན་ 
Dr. Medagampitiye Wijithadhamma 

Thero དང་། སེར་སདྨ་སངོ་སྐརོ་རིན་པ་ོ
ཆེ་ནས་སངྤ་ལྟུང་དང་། ལྟུང་བདེ་འབའ་
ཞིག་པ། སོར་བཤགས་དང་བསབླ་བའ་ིཉསེ་
བས། རྩདོ་པ་ཞི་བར་བ་བའ་ིཆོས་བཅས་
ཀི་སྐརོ་དང་། ཤྲཱི་ལངྐའ་ིགནས་བརན་ Dr. 

Medagampitiye Wijithadhamma Thero 

དང་། སྒ་ོམང་མཁན་པ་ོབླ་ོབཟང་རྒྱལ་
མཚན་མཆོག་གིས་གསོ་སྦངོ་དང་། དབར། 
དགག་དབ་ེབཅས་ཀི་སྐརོ་ལ་གསུང་བཤད་ 
དང་། ཕི་ཚེས་ ༢༧ ཉནི་ཚོགས་ཐངེས་
གསུམ ་པར ་སྒ ོ་མང ་མཁན ་པོས ་ག ཙོ ་
སྐངོ་འགོ་ཤྲཱི་ལངྐའ་ིགནས་བརན་ Ven.

Muruddeniye Dhammarathana Thero 

དང་།   བླ་ོགླངི་དག་ེབཤེས་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་

གུབ་ལགས་ཀིས་སིྤར་བཏང་དགེ་སླངོ་གི་
འཚོ་བའམ་ཀུན་སྤདོ་ཀི་སྐརོ་དང་། ད་ེནས་
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱྱུད་འཛིན་པ་རྣམས་
ཀིས་འདུལ་བ་ལ་སླབོ ་གཉརེ་ཆེད་དམ་
བཅའ་དང་རྩདོ་པ་བདེ་ཚྱུལ་གཟགིས་འབུལ་
དང་། མཇུག་བསྡམོས་སུ། ཤྲཱི་ལངྐའ་ིནང་
པའི་བླནོ་ཆེན་ཌོག་ཌར་ཝི་ཇེ་དཱ་ས་རཱ་ཇ་
པག་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་
པ་དང་། ཤྲཱིལངྐའ་ིབདོ་ཀི་ནང་ཆོས་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཌགོ་ཌར་ངྷ་མེན་དཱ་པ་ོ
ར་ཀ་ེམཆོག་གིས་༸སྐབས་ར་ེདགའ་ལནྡ་ཁི་
ཆེན་རྡ་ོར་ེའཆང་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་། ཤྲཱི་
ལངྐའི་ནང་པའི་བླནོ་ཆེན་ཌོག་ཌར་ཝི་ཇ་ེདཱ་
ས་རཱ་ཇ་པག་མཆོག་རྣམ་གཉསི་ལ་དམིགས་
བསལ་ཆེ་མཐངོ་ཕག་རགས་འབུལ་བཞེས་
ཞུས་ཤིང་། ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་སྐ་ུ
མགནོ་རྣམ་པར་ཕག་རགས་འབུལ་བཞེས་
ཞུས་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཤྲཱི་ལངྐའ་ིནང་པའ་ི
བླནོ་ཆེན་དང་། བ་ླཆེན་རྣམ་གཉསི་ཀི་སྐ་ུ
འཁོར་བཅས་གདན་ས་གྲྭ ་ཚང་ཁག་ཏུ ་
མཆོད་མཇལ་གཟིགས་སྐརོ་ད་ུའཁིད་ནས་
ཕན་ཚྱུན་མཛའ་བཤེས་ཟབ་མོའ་ིབཀའ་མོལ་
གནང་ཡོད་པར་མ་ཟད། མ་འངོས་པར་
བདོ་པའི་དགེ་འདནུ་པ་ཤྲཱིལངྐའི་རྒྱལ་ཁབ་

ནང་ཕབེས་ཏ་ེཕན་ཚྱུན་ཆོས་ཕགོས་ཀི་ཕག་
ལས་མཉམ་རུབ་གནང་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་
སྐརོ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་མེ་ཡོ་སནྨ་ཁང་གི་སནྨ་པ་སོགས་ལ་བངླ་དརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ 
རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་
གིས་ཨ་རིའི་མི་ནི་སོ་ཊ་མངའ་སྡའེི་གངོ་
ཁརེ་ར་ུཆི་སི་ཊར་ Rochester ནང་རནེ་
གཞི་བས་པའི་མེ་ཡོ་སནྨ་ཁང་ད་ུསནྨ་པ་དང་
སྨན་ཞབས་པ་སོགས་ལ་འཕདོ་ལས་ཐོག་
བམས་བརྩའེི་ཉམས་ལེན་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས། བག་ོགླངེ་
ལནྷ་ཚོགས་ཤིག་བསྐངས་ཡོད། ད་ེཉནི་
༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཉནི་དགུང་ལགྗས་སྨནི་
གུབ་རསེ་སནྨ་ཁང་གི་མཆོད་ཁང་ཞིག་ཡོད་
པ་དརེ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་སྐབས་ཞབས་
སགེས་ཆེད་རྒྱན་ཤོག་ཐོབ ་པའི ་ ཚོགས་
བཅར་བ་མི་གངས་ ༥༠༠ རྣམས་ཀིས་
ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། ད་ེརསེ་མེ་
ཡོ་སནྨ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་འཛིན་སྐངོ་
འགན་འཛིན་གཅིག་ལྕགོས་ཡིན་པ་སྐ་ུཞབས་
ཇནོ་ན་ུསི་ཝརོ་ད་ི John Noseworthy 
མཆོག་གིས་ཐོག་མར་ཚོགས་བཅར་བ་
རྣམས་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ངོ་སྤོད་གནང་
གུབ་མཚམས། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། རྣམ་པ་ཚོའ་ིའབད་
བརྩོན་ལ་བརནེ་ནས་སྨན་ཁང་འདི་ལྟ་བུ་ཧྲ་
ཏག་ཏག་བས་ནས་འཛིན་སྐངོ་ཐུབ་བཞིན་
ཡོད། དརེ་བརནེ་ད་ེརིང་ཁདེ་རྣམ་པའ་ི
མདནུ་ད་ུསྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱྱུ འི་གོ་སྐབས་བྱུང་
བར་ངོས་ལ་ཆེ་མཐོང་ཐོབ་པ་ཞིག་བྱུང་། 

མི་བརྒྱ་ཕག་སངོ་ཕག་མང་པསོ་རེ་བ་བཅལོ་
ནས་འདིར་བསནེ་གཏུགས་ཆེད་ཕ ེབས་
མཁན་ཚོར་ཁེད་རྣམ་པས་ནད་པ་ད་ེདག་
གི་རེ་འདདོ་སྐངོ་བཞིན་ཡོད། ལུས་སེམས་
གཉསི་ནད་ཀིས་མནར་བ་རྣམས་ལ་ལ་ྟརགོ་
བ་རྒྱྱུ འི་ལས་ཀ་ད་ེདཀའ་ཚེགས་ཅན་ཞིག་
རེད། ངསོ་རང་སནྨ་ཁང་འདརི་བསནེ་

གཏུགས་བེད་མཁན་ནད་པ་རྙིང་པ་ཞིག་
ཡིན། ཐངེས་འདརི་ངསོ་ཀིས་སནྨ་ཁང་
འདིར་ཟླ་བ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་རིང་བསྡད་པ་
ཡིན། ངསོ་རང་འདརི་སྡདོ་པའ་ིརིང་སནྨ་
པ་དང་སནྨ་ཞབས་པ། ད་ེབཞིན་འབལེ་
ཡོད་བཅས་ཚང་མས་ངསོ་ལ་བམས་སྐངོ་
ཧ་ཅང་གནང་བྱུང་། ཁདེ་ཚོས་རང་འཁ་ི
ལས་འགན་ཧུར་ཐག་གནང་བ་ཙམ་མ་

ཟད་གཙོ་ཆེ་ཤོས་གཞན་ཕན་གི་ཀུན་ནས་
བངླས་ཏ་ེབམས་སྐངོ་གནང་བྱུང་། ཞསེ་
དབུ་འཛུགས་མཛད་རསེ་དཀའ་ངལ་འཕད་
བཞིན་པའི་མི་རྣམས་ལ་ཆོས་དད་ཀིས་རེ་
བའ་ིངལ་གསོ་སིྦན་བཞིན་ཡོད། དད་པས་
དཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་ལེན་བ་རྒྱྱུའི་རེ་བ་སིྦན་
བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། འཇིག་རནེ་ཕི་མའ་ི

ལྔ་ལམ་ད་ུགྱུར་བར་མངོན་ད་ུཕོགས་པའི་
མི་ལའང་དད་པས་རེ་བ་སིྦན་བཞིན་ཡོད། 
ང་ཚོའི་དབར་རིགས་རུས་དང་རྒྱལ་ཁབ། 
ཆོས་དད་ཡོད་མེད། དབུལ་ཕྱུག ཤེས་ཡོན་
ཡོད་མེད་སོགས་ཀི་ཁད་པར་ད་ེདག་གཞི་
རྩའི་ང་ཚོ་ཚང་མ་འག་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་
གྱུར་ཡིན་པ་དའེི་ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོགཏང་
བ་ཡིན་ན་རིམ་པ་གཉསི་པ་རེད། དརེ་

བརནེ་གལ་ཏ་ེང་ཚོས་རིམ་པ་གཉསི་པ་དརེ་
གཙོ་འདནོ་བས་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་ན་རྙགོ་
ག་བཟ་ོརྒྱྱུ ་རེད། གཞི་རིམ་ཐགོ་ནས་ང་ཚོ་
ཚང་མ་གཅིག་པ་ཡིན་སབས། འཛམ་གླངི་
ནང་གི་འག་ོབ་མི་རིགས་དངུ་ཕྱུར་ ༡༣ 
ཡོད་པ་ད་ེདག་འག་ོབ་མི་གཅིག་གྱུར་ཡིན་
བསམས་པའི་འད་ུཤེས་འཛིན་ཐུབ་པ་ཡིན་

ན་རྙགོ་ག་དང་དཀའ་ངལ་མང་དག་
ཅིག་སེལ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད། དརེ་བརནེ་
ངོས་ཀིས་ཐོག་མར་འཚམས་འད་ི
ཞུ་སྐབས་སྤུན་མཆེད་ཕ་ོམོ་རྣམ་པ། 
ཞསེ་བརདོ་ཀི་ཡོད། གལ་ཏ་ེངསོ་
ཀིས་ཁདེ་ཚོ་དང་ངསོ་གཉསི་དབར་
མི་འད་བའི་ཁད་པར་ལ་བསམ་བླ་ོ
གཏང་ནས་བསདྡ་པ་ཡིན་ན། དཔརེ་
ན། ངསོ་རང་ཨེ་ཤི་ཡ་ནས་ཡིན་
པ་དང་ནང་པའི་དགེ་སླངོ་ཞིག་ཡིན་
པ། ད་ེབཞིན་བདོ་མི་ཞིག་ཡིན་པ་
དང་། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་ཡིན་

བསམས་ནས་བསྡད་པ་ཡིན་ན་རང་བཞིན་
གིས་ངོས་དང་ཁེད་ཚོའི་དབར་བར་ཁད་
གཅིག་ཆགས་ནས་ངོས་རང་ཁེར་རྐང་ད་ུ
ལུས་རྒྱྱུ ་རེད། ད་ེལས་ལྡགོ་ས་ེགལ་ཏ་ེངསོ་
ཀིས་ཁེད་རྣམས་དང་མཚྱུངས་པར་ངོས་
རང་ཉདི་ཀང་འག་ོབ་མི་ཞིག་ཡིན་བསམས་
ནས་གཅིག་གྱུར་གི་འད་ུཤེས་འཛིན་པ་ཡིན་
ན་ང་ཚོའི་དབར་ས་མཚམས་ཀི་མ་ཆོད་

པར་འག་ོབ་མི་རིགས་ཐརེ་འབུམ་ ༧ ཡོད་
པ་ཚང་མ་གཅིག་གྱུར་ཞིག་ཡོང་ཐུབ། དངེ་
སྐབས་འདི་ལྟ་བུའི་འད་ུཤེས་འཛིན་རྒྱྱུ ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེ་བར་བརནེ་ཤེས་ཡོན་ལམ་
ལུགས་ཐགོ་ནས་འག་ོབ་མིི་རིགས་ཕན་ཚྱུན་
འཆམ་མཐུན་དང་མཐུན་སིྒལ་གོང་མཐརོ་
གཏངོ་ཐབས་བདེ་དགོས་པའི་དསུ་ལ་བབ་
ཡོད། ཁདེ་རྣམ་པས་སནྨ་ཁང་འདརི་ནད་
པ་བསནེ་གཏུགས་ཡོང་མཁན་ཚོའི་ནད་དརེ་
བཅོས་ཐབས་ཇི་ལརྟ་བདེ་དགོས་མིན་ལ་ྟབ་
ལས་གང་ནས་ཡོང་མིན་དང་ཆོས་ལུགས་
གང་ཡིན་སོགས་ཀི་སྐརོ་འད་ིརྩད་གང་ཡང་
བདེ་རྒྱྱུ ་མ་རེད། ད་ེལ་ྟབུའ་ིའད་ུཤེས་འཛིན་
ནས་ང་ཚོ་ཕན་ཚྱུན་མི་དང་མིའི་ཉིན་རེའི་
འབལེ་ལམ་ཁདོ་ལག་བསར་གནང་ཐུབ་པ་
ཡིན་ན་ཚང་མར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ངསེ་རེད། 
བམས་བརྩ་ེཟརེ་བ་ད་ེགཞན་གི་བད་ེསྡུག་ལ་
སེམས་ཚོར་ཡོད་པ་དང་ཤ་ཚ་ཡོད་པ་ཞིག་
ལ་བརདོ་ཀི་ཡོད། ཁདེ་རྣམ་པས་བམས་
བརྩེའི་ཉམས་ལེན་ཐགོ་ནས་ནད་པར་སྨན་
བཅོས་གནང་བ་ཡིན་ན་ནད་པ་རང་ཉིད་
ཙམ་མ་ཟད། ནད་པ་དའེ་ིནང་མི་ཉ་ེའབལེ་
ཚང་མར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་རྒྱྱུ ་རེད། ཅསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་ཚོགས་བཅར་བའི་ད་ི
བར་བཀའ་ལན་སྩལ།།


