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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་གནས་མཆོག་
ར་ོར་ེགདན་ད་ུབརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་གཏན་འཁལེ་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡༦	 རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	
༡༡	 ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་བ་ིཧར་མངའ་
སྡརེ་རྟནེ་གཞི་བྱས་པའི་བདག་ཅག་གི་སྟནོ་
པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀ་སེང་ེམངནོ་པར་རོགས་
པ་འཚང་རྒྱ་སའི་གནས་ཁད་པར་ཅན་ར་ོར་ེ
གདན་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབརོ་འཁདོ་ཡོད།
ད་ེཡང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གངོ་ཁརེ་མུམ་
བྷ་ེའཕུལ་རིག་བསྟ་ིགནས་ཁང་ད་ུའཕུལ་རིག་
དསུ་སྟནོ་མཛད་སྒ་ོཐངེས་	 ༢༢	 ཐགོ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་བ་སོགས་མཛད་འཕིན་རྒྱ་ཆེར་
བསྐངས་རསེ་ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	༡༦	ཉནི་རྒྱ་
གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་ནས་གྷ་ཡ་གནམ་ཐང་
བརུྒྱད་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུཆིབས་
སུྒར་བསྐངས་ཡོད་པ་དང་།	 གནས་མཆོག་
ར་ོར་ེགདན་ད་ུརྟནེ་གཞི་བྱས་པའི་དགའ་ལནྡ་

འཕལེ་རྒྱས་གླིང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་
འཁོད་སྐབས་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་
མཁན་བླ་དགེ་འདནུ་བཅས་ནས་སེར་སྦངེ་
དང་།	 སེར་སྐ་མི་མང་
སྟངོ་ཕག་མང་པསོ་ལག་
ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་
ད ར ་ ད ང ་ ག དུག ་ སྤ ོས ་
སོགས་ཐོགས་ཏེ་ཕ ེབས་
བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས།	ད་ེརསེ་༸རྒྱལ་བའ་ི
གཟམི་ཆུང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་
མཚམས་རྣམ་གྲྭ་མཁན་པ་ོཁམོ་ཐགོ་རིན་པ་ོ
ཆེས་མཎལེ་རྟནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་
ཡོད།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༧	 རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིས་ྔ
ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་བྱང་
ཆུབ་མཆོད་རྟནེ་ཆེན་མོའི་རྟནེ་གཙོར་གནས་
གཟགིས་མཛད་འདགུ	ད་ེཡང་མཛད་འཆར་
ལརྟ་ན།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༩	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་

ཉནི་ཀིརྟི་བྱསེ་པ་གྲྭ་ཚང་གིས་གོ་སིྒག་བྱས་
པའ་ིར་ེརྩངོ་ཁ་པ་བླ་ོབཟང་གགས་པས་མཛད་
པའི་དང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པའོི་བག་ོ

གླངེ་ཐགོ་དབུ་བཞུགས་མཛད་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	
ཕི་ཚེས་	 ༢༤	 ནས་	 ༢༦	 བར་ཉནི་གངས་
གསུམ་རིང་ཉ་ེབརུྒྱད་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་
སྐརོ་གི་བཀའ་ཆོས་སྩལ་རུྒྱ་མ་ཟད།	 ཕི་ཚེས་	
༢༨	ནས་	༣༡	བར་ཆོས་འབལེ་བཀའ་དནི་
སྩལ་རུྒྱ་དང་།	ད་ེཡང་ཚེས་	༢༨།	༢༩།	༣༠	
བཅས་ཀི་ས་ྔད་ོརྒྱལ་སྲས་ཐགོས་མེད་བཟང་
པསོ་མཛད་པའི་ལག་ལེན་སོ་བདནུ་མ་དང་།	

ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༥	ལོར་གདན་ས་བཀྲ་
ཤིས་ལྷུན་པརོ་སྩལ་བའི་ཚད་མ་རྣམ་འགལེ་
གི ་བཀའ་ཁིད་༼མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་
དབང་ཕུག་གིས་མཆན་འགལེ་བཏབ་པའི་
རྣམ་རྩ་	༽	འཕ་ོསྐངོ་མཛད་རུྒྱ་དང་།		ཕི་
ཚེས་	 ༣༡	 ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ནས་སྒོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་
འཁོར་ལོའི་ཆོ་གའི་སྒ་ོནས་བརྟན་བཞུགས་
བསྟར་འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 གཞན་ཡང་རྒྱལ་
སིྤའི་ལེགས་སྦྱར་དང་པཱ་ལིའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཀི་
བག་ོགླངེ་ལ་དབུ་བཞུགས་མཛད་རུྒྱ་དང་།
རྒྱ་གར་གི་སླབོ་ཕུག་སོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་
བཀའ་དིན་སྩལ་རུྒྱ་སོགས་ཐེངས་འདིར་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུཉནི་
གངས་ཉརེ་བཞིའི་རིང་མཛད་འཕནི་རྒྱ་ཆེར་
བསྐང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།

གསོ་བ་རིག་པ་ཡར་རྒྱས་དང་།	 སུྲང་སྐབོ་ཐགོ་
འཆར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༡	དང་	
༡༢	 བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་རྒྱ་གར་གི་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་ཧ་ིམ་ལ་ཡའི་ནང་པའི་ཆོས་རིག་
འཛིན་སྐངོ་ཚོགས་པ་དང་།	ལ་དགྭས་ཀི་རྒྱལ་ས་
སླ་ེར་ུཡོད་པའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་གསོ་བ་རིག་པ་ཉམས་
ཞིབ་བསྟ་ིཁང་ཐུན་མོང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་གསོ་བ་
རིག་པ་ཡར་རྒྱས་དང་།	 སུྲང་སྐབོ་ཐགོ་འཆར་
འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།
སྐབས་དེར་སྐུ ་མགོན་གཙོ་བ ོ་བ ོད་མིའི ་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་
དབང་ཕུག་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་
སནྨ་གཞུང་བརུྒྱད་འག་ོབ་མི་རིགས་སིྤ་ལ་ཞབས་
འདགེས་རླབས་ཆེན་སུྒབ་དགོས་པའི་སྐརོ་དང་།	
ནད་རིགས་སྔནོ་འགོག་བྱ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་བ་
མ་ཟད།	 རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ཨཱ་ཡུ་ཤའ་ི
བླནོ་ཆེན་ལས་ཁུངས་ནས་ད་བར་མཐུན་འགུར་
རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་	
གནང་བ་དང་འབལེ་གསོ་བ་རིག་པའི ་སྐརོ ་
ཉམས་ཞིབ་དང་བག་ོགླངེ་གཏིང་ཟབ་གནང་རུྒྱ་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་འཚམས་འད་ིགནང་བ།	
༄༅།	 །ཧ་ིམ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིདགུན་ཁའ་ི
གསོ་ཚོགས་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༢	
ཚེས་	 ༡༠	 ནས་	 ༡༥	 བར་ར་ས་ས་ཁུལ་ཉ་ེ
འགམ་ད་ུཡོད་པའ་ི	 Tapovan	 ར་ུཚོགས་
པར་སྔར་ལམ་ནས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ནས་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་གསོ་

ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཡོངས་ལ་འཚམས་འད་ི
དང་འབལེ་བ་དམ་ཟབ་ཡོང་སླད་གསོལ་ཇ་
དང་གསོལ་ཚིགས་འདགེས་འབུལ་གནང་
སྲལོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	ཧ་ིམ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིགསོ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ Dr. Rajeev 

Bindal	མཆོག་ནས་འད་ིལོ་ཡང་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ཡོངས་ལ་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱའ་ིཆེད་
རེ་བསྐལུ་ཞུས་པ་བཞིན་འད་ིཟླའ་ིཚེས་	 ༡༢	
ཉནི་ཕི་ད་ོཚོདུ་	 ༥	 ཐགོ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་
བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་།	 མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་
བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་མཆོག	 མངའ་སྡའེ་ིགསོ་

ཚོགས་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག	
ད་ེབཞིན་མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
རྣམ་པ་བཅས་ལ་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦལེ་
པ་ོམཆོག་དང་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ་ནས་ཕབེས་
བསུའི་མཇལ་དར་དང་སིྤ་ལྷན་གི་ངོ་སྤོད་
དབེ་ཆུང་ཕུལ།	 ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་

ག ཞོ ན ་ མ ཆོ ག ་
ནས ་སྐུ ་ མགོན ་
རྣམ་པ་ད ེ་ རིང ་
གི་ལྷན་འཛོམས་
ཐོག་ཕབེས་པར་
དགའ ་སྤོ ་ དང ་
སྦགས་སླར་ཡང་

མཇལ་འཕད་ཀི་དསུ་ཚོད་གནང་བར་ཤིན་
ཏུ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་།	 ད་ེནས་ཧ་ི
མ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་
ནས་ཚང་མར་འཚམས་འད་ིཞུས་པ་དང་
ཆབས་ཅིག	 ཧ་ིམ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིདགུན་
དསུ་གསོ་ཚོགས་ད་ེབཞིན་ར་རམ་ས་ལར་
ཚུགས་ནས་ལོ་མང་སོང་ཡོད་པ་དང་།	 དའེ་ི
སྐབས་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ས་ཁུལ་འད་
མིན་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྷན་འཛོམས་
ཐགོ་བཀའ་བསྡུར་ཞིབ་རྒྱས་གནང་གི་ཡོད་
པ་དང་།	 ཆབས་ཅིག་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་དང་སིྒག་འཛུགས་བཅས་ནས་
འཚམས་འདའིི་གསོལ་ཇ་དང་གསོལ་ཚིགས་
འདགེས་འབུལ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།	ད་
ལན་ཡང་གསོལ་ཇ་རྒྱས་པ་འདགེས་འབུལ་
གནང་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ།	 ལགྷ་པར་སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ནས་ར་རམ་ས་ལ་ད་ེཉིད་༸མགོན་པ་ོགང་
ཉདི་ཀི་ནང་ལ་ྟབུར་ངསོ་བཞསེ་མཛད་ཀི་ཡོད་
པར་ཧི་མ་ཅལ་མི་མང་ཡོངས་ནས་དགའ་
སྤབོས་སྐ་ེདགསོ།	 ད་ེབཞིན་ངསོ་རང་༸གངོ་
ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་བུྱང་སབྐས་ངསོ་
ཀི་ཡང་བླནོ་ཆེན་ཡིན་ཞེས་གསུངས་གནང་
གི་ཡོད།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་རླབས་ཆེན་
མཛད་འཕིན་དང་བཀའ་དནི་གིས་ར་རམ་
ས་ལ་ད་ེཉདི་རྒྱལ་སིྤའི་ས་ཁ་ནང་ས་གནས་
འབུར་ད་ུཐནོ་ནས་ཡུལ་འཁརོ་སྤ་ོའཆམ་པའ་ི
ས་གནས་ཤིག་ཏུ་འགུར་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་
ཡོངས་ཀི་ཡུལ་འཁརོ་སྤ་ོའཆམ་པ་ར་རམ་ས་
ལར་ཕབེས་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་ཚང་མའི་
༸གངོ་ས་མཆོག་མཇལ་འདདོ་གནང་གི་ཡོད་
པ་བཞིན་༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་མཇལ་འཕད་
དང་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་གནང་མཛད་ཀི་ཡོད་
རེད།	 ཧ་ིམ་ཅལ་མངའ་གཞུང་ནས་བདོ་ཀི་
རྩ་དནོ་ཐགོ་གདངུ་སེམས་མཉམ་བསྐདེ་ཡོད་

པར་མ་འངོས་པར་ཡང་མུ་མཐུད་རུྒྱན་འཛིན་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་བཅས་གསུངས།
ད་ེརསེ་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེད་ེརིང་གི་མཛད་
གཙོ་རྣམ་པ་ཚང་མར་ལནྷ་འཛོམས་བུྱང་བར་
ཤིན་ཏུ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་འབལེ།	
བདོ་མི་རྣམས་བཙན་བྱལོ་ད་ུའབྱརོ་ནས་མི་
ལོ་	 ༦༠	 འཁརོ་ལ་ཉ་ེབ་དང་།	 བདོ་ཀི་རྩ་
དནོ་ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའི་སྟངེ་གངོ་འཕལེ་ཡོང་
བ་རྣམས་ཧ་ིམ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་མི་མང་དང་
གཞུང་གི་རྒྱབ་སྐརོ་ཐགོ་ནས་བུྱང་ཡོད།	 ད་
བར་མི་ལོ་	 ༦༠	 རིང་ཧ་ིམ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེ
གཙོས་རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེཚང་མའི་ནང་ས་
གནས་མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་རུྒྱའི་
འཆར་གཞི་ཡོད་པ་དང་།	 ཧ་ིམ་ཅལ་མངའ་
སྡའེ་ིགསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་
ད་ེབཞིན་ལོ་མང་སྔནོ་ད་ུཡོད་ནའང་མུ་མཐུད་
རུྒྱན་འཛིན་ཐུབ་མེད་པར་དང་པ་ོཧི་མ་ཅལ་
མངའ་སྡ་ེནས་དབུ་འཛུགས་ཀིས་ཚོགས་པ་
སརླ་གསོ་ཡོང་ཐབས་མཉམ་རབུ་གནང་སྐངོ་
ཡོང་བའ་ིརེ་བསྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་བཅས་གསུངས།

འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ལྡི་ལིར་
གནད་ཡོད་མི་ས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་
བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག་
ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	 ༡༡	 དང་	 ༡༢	 བཅས་ཉནི་
གངས་གཉིས་རིང་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་
གསོ་བ་རིག་པ་ཡར་རྒྱས་དང་།	 སུྲང་སྐབོ་དང་
འབལེ་བའི་ཚོགས་འད་ུགུབ་མཚམས་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་གི་ནང་སྲིད་བླནོ་ཆེན་གཞོན་པ་སྐུ་
ཞབས་ཀི་རེན་	 རི་ཇི་ཇུ་མཆོག་དང་།	 རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཤནཏཱ་
ཀུ་མཱར་མཆོག་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་གངས་
ཉུང་མི་རིགས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སུ་ལེ་ཁ་
ཏ་ཡི་ཀུམ་བ་ྷརི་མཆོག་སོགས་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་སྟ་ེབདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པ་ད་ེབཞིན་གནའ་
ནས་ཕི་ལོ་	༡༩༥༠	ནང་བར་བདོ་ནང་དར་ཁབ་
བུྱང་ཚུལ་སོགས་ཀི་སྐརོ་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་ཕི་
ལོ་	 ༡༩༦༡	 ནས་བཟུང་བཞུགས་སརྒ་ར་ས་ར་ུ
གསོ་བ་རིག་པ་སརླ་གསོ་དང་།	རྒྱ་བསྐདེ།	ལག་
ལེན་གནང་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐརོ་གསུང་བ་མ་
ཟད།	 ར་ས་དབུས་སནྨ་རིྩས་ཁང་དང་།	 ཝར་ཎ་
མཐ་ོསླབོ།	ལ་དགྭས་མཚན་ཉདི་སླབོ་གྲྭ།	ལགྕས་
པ་ོརིའི་དན་རྟནེ་བདོ་ཀི་གསོ་རིག་མཐ་ོསླབོ་ཁང་།	
རྣམ་རྒྱལ་བདོ་ཀི་ཤེས་རིག་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
བཅས་བདོ་ཀི་སྲལོ་རུྒྱན་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་
ལུགས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཁག་ལྔའི་སྐརོ་ངོ་སྤོད་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་
ཨཱ་ཡུ་ཤའི་སནྨ་པའི་ལནྷ་ཚོགས་ལས་ཁུངས་ནས་
བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའི་སྨན་པའི་
ལྷན་ཚོགས་ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་
ཨཱ་ཡུ་ཤའི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་
ཁོངས་སུ་ང་ོབཞེས་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་ཤུགས་
ཆེ་ཞུས་གནང་བ་དང་འབལེ།	 གསོ་བ་རིག་པའ་ི
སླབོ་སྦྱངོ་གི་ཁབ་ཚད་དང་གསོ་བ་རིག་པ་བརུྒྱད་
འག་ོབ་མིའ་ིནད་གཞི་བཅསོ་ཐབས་ཇི་ལརྟ་གནང་
དགོས་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།
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ལོ་རབས་	༨༠	ནང་མད་ོསདྨ་རེབ་གངོ་ད་ུརྒྱ་གཞུང་གི་སྲདི་བུྱས་ལ་ང་ོརལོ་བྱས་ནས་ལོ་ང་ོ༣༠	འཁརོ་བའ་ི
གནས་ཚུལ་དན་གསོ།	༼	ཚན་པ་དང་པ།ོ	༽	

༄༅།	 །ཕི་རྒྱལ་ད་ུབཞུགས་པའ་ིའབལེ་
ཡོད་མི་ས་ཁ་ཤས་ལ་བཅར་འད་ིབྱས་པ།	
བཅར་འད་ིཞུ་མཁན་ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡ་རྒྱལ་
ཡོངས་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་ཟུར།	 	 ཆབ་སྲདི་བཙོན་ཟུར།	 བླ་ོ
བཟང་ལུང་རྟགོས།	
[ལེ་ཚན་འདི་བཞིན་མད་ོསྨད་རེབ་གོང་ད་ུ
དསུ་རབས་ཉ་ིཤུའ་ིལོ་རབས་༨༠	 ནང་
ཆབ་སྲིད་ལས་འགུལ་གི་གནས་ཚུལ་མང་
པ་ོབུྱང་ཡོད་ཀང་།	 ད་ལའྟ་ིཆར་ཕིར་མིག་
ལ་ྟདསུ་གཞུང་འབལེ་ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ་སབྐས་
དརེ་དངོས་བུྱང་གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཉུང་
ངུ་རེ་ལས་སླབེས་མེད་པ་དང་།	 བདོ་ཀི་
ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་ལོ་རུྒྱས་ཀི་དཀོགས་
མཚམས་གལ་ཆེའ་ིནང་།	 ངསེ་ཅན་ད་ུ
ཡིག་ཐགོ་ཏུ་གནས་དགསོ་ངསེ་ཀི་ཆབ་སྲིད་
ཀི་འགུར་བ་ཁག་འབལེ་ཡོད་མི་ས་ཕི་རྒྱལ་
རང་དབང་ལུང་པར་བཞུགས་པ་ཚོ་དང་
ལྷན་ད་ུད་ིབ་དསི་ལན་གི་གླངེ་མོལ་བརུྒྱད་
གསལ་ཁ་བཟ་ོརུྒྱ་ན།ི	 དསུ་རབས་དརེ་ཆབ་
སྲིད་ལས་འགུལ་གི་ཚ་རླབས་ཁདོ་འཚར་
ལོངས་བུྱང་པའི་རུྒྱས་ཡོད་པ་རྣམས་ཀི་ལས་
འགན་ཡིན་པ་སོགས།	 ཕགོས་མང་པ་ོནས་
དསུ་བབ་ཀི་དགོས་མཁོ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་
མཐངོ་བས་སབྐས་ད་ེདག་ཏུ་འབལེ་ཡོད་ཀི་
མི་ས་ཚོ་དང་མཉམ་ད་ུབཅར་འད་ིཞུས་ཏ།ེ	
མུ་འགདོ་ཀིས་ལོ་ང་ོ༣༠	 འགརོ་བའ་ིརེབ་
གངོ་རྒྱལ་གཅསེ་ཕ་ོམོ་རྣམས་ཀིས་སྤལེ་བའི་
ཆབ་སྲིད་ལས་འགུལ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་དན་གསོ་
བྱ་འཆར་ལགས།]
སིྤ་ཟུར་དགེ་བཤེས་རོང་པ་ོབླ་ོབཟང་སྙན་
གགས་ལགས་ལ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༠	 ནང་
རྒྱ་གར་ད་ུཁ་པར་ཐགོ་བཅར་འད་ིབྱས་པ་
གཤམ་གསལ།
དག་ེབཤེས་ལགས།	ཁདེ་རང་བདོ་མད་ོསདྨ་
རོང་པ་ོདགནོ་ཆེན་ད་ུབཞུགས་སབྐས།	ཕི་ལོ་
༡༩༨༩	ལོར་རེབ་གངོ་ད་ུང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་
ཁམོ་སྐརོ་ད་ུཞུགས་པ་དང་།	རྒྱ་གཞུང་གིས་
འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ང་རང་
ད་ེདསུ་རེབ་གངོ་ད་ུཡོད་སབྐས་ཤེས་ཀི་ཡོད་
པ་རེད།	སབྐས་དའེ་ིགནས་ཚུལ་ཞིག་གསུང་
ན་ཨེ་ཆོག	།	ངས་ལོ་རབས་༨༠	ནང་མད་ོ
སདྨ་རེབ་གངོ་ད་ུརྒྱ་གཞུང་གི་སྲདི་བུྱས་ལ་ང་ོ
རལོ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་དན་གསོའི་ལས་
རིམ་ཞིག་བཟ་ོབཞིན་ཡོད་ལ།	 དའེ་ིཆེད་ད་ུ
ཕི་རྒྱལ་ད་ུབཞུགས་པའི་སྐབས་དརེ་འབལེ་
ཡོད་མི་ས་ཚོར་བཅར་འད་ིབྱདེ་བཞིན་ཡོད།
ད་ིབ།	 ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུའ་ིནང་གི་རེབ་
གོང་གི་ཆབ་སྲིད་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསུང་
དང་།
ལན།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་ཀུན་གཟགིས་པཎ་
ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་པ་ལོ་དགུ་དང་
ཟླ་བ་བརྒྱད་ད་ུབཙོན་འཇུག་བྱས་ཏ།ེ	 ཕི་ལོ་
༡༩༧༧	 ལོའ་ིཕི་ཟླ་༡༠	 ནང་གླདོ་གལོ་ཐབོ་

ཅིང་།	ད་ེནས་ཕི་ལོ་༡༩༨༩	ཟླ་༡	ཚེས་༢༨	
ཉིན་ཁོང་གླ ་ོབུར་ད་ུསྐུ་གཤེགས་པའི་བར་
གི་ལོ་ང་ོབཅུ་གངས་ད་ེནི་བདོ་ལ་མཚོན་ན།	
ཁོང་སྐུ་དངོས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་གི་འགོ་ཁིད་
ཚོ་དང་མཉམ་ད་ུསྤབོས་པ་ཆེན་པསོ་དཔུང་
བ་བརར་ནས་བདོ་མི་རིགས་ཀི་ལས་དནོ་
ནང་མཉམ་ཞུགས་དང་དབུ་ཁིད་མཛད་ད།ེ	
བདོ་ས་ཁནོ་ཡོངས་ནས་བདོ་ཀི་ཤེས་འཇནོ་
གཉིས་ལྡན་གི་མི་ས་གང་ན་སུ་ཡོད་ཚང་
མའི་མ་བགསོ་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་གིས།	
ཁངོ་གི་དབུ་འགོ་དཔུང་འདགེས་ཀིས་འགལེ་
ས་ནས་ཡར་ལངས་པའི ་གསེར་ལྟ་ བུའི ་
དསུ་ཚོད་ད་ེརེད།	 ༡༩༨༠	 ལོ་སྟདོ་ད་ུཧུའུ་
ཡའ་ོཔང་གི་གཙོ་སྐངོ་འགོ	 །རྒྱ་ནག་དབུས་
གཞུང་གི་དུང་ཆེ་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཐེངས་
དང་པའོི་བདོ་ཀི་ལས་དནོ་སྐརོ་གི་ཚོགས་
འད་ུབསྐངོས་ཚོགས་བྱས་པ་དང་།	 སབྐས་
དརེ་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེས་རྒྱ་ནག་དབུས་
གཞུང་ལ་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞུས་པ་རེད།	
བསམ་འཆར་ཡང་མང་པ་ོབཏནོ་པར་མ་
ཟད།	 བདོ་ཀི་ལས་དནོ་ནང་གི་ནརོ་འཁུལ་
ལ་གནད་ད་ུཕིགས་པའི་སྐནོ་བརདོ་ཀང་ཚ་
ནན་བྱས་པ་རེད།	 ཁངོ་གིས་བདོ་ཡིག་སླབོ་
སྦྱངོ་དང་།	 བདེ་སྤདོ་གཏངོ་རུྒྱར་ཧ་ཅང་
གཙིགས་ཆེན་བྱས་པ་དང་།	 མི་རིགས་ས་
ཁོངས་རང་སྐོང་གི་སྲིད་བུྱས་ལག་བསྟར་
བྱདེ་པའི་ཐད་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པ་ོགནང་སྟ།ེ	
ཁངོ་གིས་ས་གནས་རང་སྐངོ་བྱདེ་རུྒྱ་ད་ེདག་
མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་ཞིག་བྱདེ་
དགསོ་པ་ལས།	 གཞན་གིས་སྐངོ་མི་དགསོ་
པ་དང་།	ཚབ་བྱས་ནས་ཀང་སྐངོ་མི་དགསོ།	
ཞསེ་ནན་བཤད་གནང་བར་མ་ཟད།	མངའ་
ཁོངས་རང་སྐངོ་ལག་བསྟར་བྱདེ་པའི་གཙོ་
གནད་ན།ི	 འབརོ་ཆེ་བའ་ིསྤདོ་ཡོན་གཉསི་
ལནྡ་གི་ལས་བྱདེ་པ་གསོ་སྐངོ་བྱདེ་དགསོ་པ་
གལ་ཆེན་ད་ུབཟུང་ཡོད།	ཁངོ་ཞལ་བཞུགས་
པའ་ིདསུ་ཚོད་ད་ེདག་གི་ནང་།	 བདོ་ཀི་ས་
ཁུལ་གང་ད་ུཡང་དགེ་སྐནོ་ག་རེ་བུྱང་རུང་
སིྐད་སྡུག་ཞུ ་སའི ་རྒྱབ་རྟནེ་བག་རི་ནང་
བཞིན་ཞིག་དང་།	 ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་མི་
རིགས་ཀི་ས་ེཁིད་གནང་མཁན་ཞིག་ཡོད་
པས།	 ཚང་མར་བླ་ོསྤབོས་དར་ཞིང་མདནུ་
མཆོངས་བྱ་རུྒྱར་ནསུ་ཤུགས་ཡོད་པའི་དསུ་
སབྐས་ཤིག་ཡིན།	ཕི་ལོ་༡༩༨༠	ཟླ་༡༠	ནང་
མཚོ་སྔནོ་ད་ུགཟིགས་ཞིབ་འཚམས་འདརི་
ཕབེས།	སབྐས་དརེ་གཅན་ཚ་ནས་རེབ་གངོ་
ད་ུཕབེས་དསུ་ཧརོ་ཟླ་༩	 པའ་ིཚེས་༢༢	 ལ་
ཁལེ་ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་སུྲང་སྐབོ་བྱདེ་ཐབས་སྐརོ་ལམ་
སྟནོ་གལ་ཆེན་གནང་བ་རེད།	 ལོ་རབས་
བརྒྱད་ཅུའི་དསུ་སྐབས་ནང་དབུས་གཙང་
ཁུལ་ད་ུརྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་བུྱས་ལ་ང་ོརལོ་གི་
གནས་ཚུལ་ལོ་ནས་ལོ་བསྟདུ་ད་ེབུྱང་བར་
མ་ཟད།	 རུླང་འཕནི་ཁག་ནང་།	 ཏཱ་ལའ་ི

རུ་ཚོགས་ཀིས་ངན་བསྐུལ་བྱས་ཏ་ེཁ་བལ་
རིང་ལུགས་པས་ལ་ྷསར་ཁམོ་སྐརོ་བྱས་ཚུལ་
སོགས་རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེར་སྐནོ་བརདོ་ཀི་
ཚིག་མང་པ་ོརྣ་ལམ་ད་ུཐནོ་རིམ་བཞིན།	 ཕི་
ལོགས་སུ་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའི་
ཕགོས་ལ་སྟབོས་ཤུགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཚོར་

སང་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད།	 ལོ་རབས་བརྒྱད་
ཅུའ་ིནང་གི་རེབ་གངོ་ལ་མཚོན་ན།	 ང་
བརྒྱད་དང་རིག་གསར་གི་རུླང་འཚུབ་ཀི་
ནང་ནས་སྟསེ་དབང་གིས་ཐར་བའི་བན་བནོ་
སགྔས་གསུམ་གི་མཁས་པ་དང་།	 སླབོ་གྲྭ་
དང་སིྤ་ཚོགས་བཅས་སུ་ཤུགས་རྐནེ་ཆེ་ཞིང་
མི་རིགས་ཀི་ལ་རྒྱ་ཡོད་པའི་མི་གང་འཚམ་
ཞིག་ལགྷ་ཡོད་པས།	 གཏངི་ཟབ་རང་བཞིན་
གི་མི་རིགས་ཀི་འད་ུཤེས་ཧ་ཅང་ཟབ་པའི་
ས་ཁུལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།
ང་རང་ལོ་༢༠	 ཡས་མས་ཙམ་གི་སབྐས་སུ་
བདོ་རང་བཙན་དང་མི་རིགས་ཀི་ལ་རྒྱ་ཟརེ་
བའི་ཚིག་འད་ིདག་རྣ་ལམ་ད་ུཡང་ཡང་ཐནོ་
བཞིན་པར་མ་ཟད།	 གཞནོ་དསུ་ཀི་ངར་
ཤུགས་ཀང་ཧ་ཅང་ཆེ།
༡༩༨༧	 ལོའ་ིདགུན་ཁར་རེབ་གངོ་རོང་བ་ོ
དགནོ་ཆེན་དང་།	 དགནོ་པའ་ིཉ་ེའགམ་གི་
རྨ་ལྷ་ོདག་ེཐནོ་སླབོ་གྲྭ།	 རེབ་གངོ་མི་རིགས་
སླབོ་འབངི་།	 གཞན་ཡང་།	 གནད་ཆེ་སའ་ི
ས་གནས་ཁ་ཤས་སུ་སྦྱར་ཡིག་སྦྱར་བའི་
གནས་ཚུལ་ཐསོ།	 མཇུག་ཏུ།	 “བདོ་སྐབོ་
གཞོན་ན་ུཚོགས་པ་རེབ་གོང་ཚོགས་ཆུང་
”ཞསེ་བཀདོ་ཡོད་ཚུལ་གླངེ་གི་འདགུ	།
ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་པའི་དསུ་མགོར་སྲིད་
བུྱས་ཅུང་ཟད་ལྷདོ་ཡངས་བཏང་ཚུན་སྦྱར་
ཡིག་ཅིག་སྦྱར་ན་ད་ེགླངེ་སླངོ་བྱ་རུྒྱ་དང་།
ད ེ་དང་འབེལ་བའི ་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་
ཆགས་རུྒྱ་ཡིན་པ་ན་ིབཤད་མ་དགསོ་པ་ཞིག་
རེད།	 ང་རང་རྣམ་འགལེ་འཛིན་གྲྭ་འགམི་
དསུ།	ཕི་ལོ་༡༩༨༧	ལོའ་ིབཅུ་པའ་ིལ་ྔམཆོད་
སབྐས་འད་ུཁང་ཀ་བརྒྱ་མའི་ཕུབ་མ་བར་ེབ་
དང་དཀར་རིྩ་བུྱགས་སབྐས།	 རྣམ་འགལེ་
འཛིན་གྲྭ་གོང་འགོ་གཉསི་ཀི་དགེ་འདནུ་པ་
ཚོས་སྐད་འབདོ་ཁམོ་སྐརོ་གི་སྐད་ཆ་མང་
པ་ོབུྱང་སྟ།ེ	 ཚོགས་ཆེན་འད་ུཁང་གི་ཡང་
སྟངེ་གི་༸རྒྱལ་བ་པཎ་ཆེན་རྣམ་གཉིས་ཀི་
གཟིམ་ཁང་ཡོད་སའི་མདནུ་ད་ུཡར་ལངས་
བྱེད་རུྒྱར་ཚང་མས་མནའ་བསྐལ་དམ་
བཅའ་ཕུལ་བ་སོགས་བྱས་ཀང་།	 སུ་ཞིག་

གིས་སྙན་སེང་ཞུ་གཏུགས་བྱས་པ་མི་ཤེས་
ཀང་།	 ཚེས་༢༤	 ཉནི་ཨ་ལགས་གསེར་ཁ་ི
ཚང་གིས་གསན་ནས་སབྐས་དརེ་ང་ཚོ་རྣམ་
འགལེ་འཛིན་གྲྭར་གྲྭ་བ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཡོད་
པ་ནས་ས་ེཁིད་མཁན་ཁ་ཤས་གཟིམ་ཁང་ད་ུ
སདྐ་བཏང་སྟ།ེ	 ད་ེསྔནོ་ང་བརྒྱད་དང་རིག་

གནས་གསར་བརའེི་སྐབས་ཀི་རྒྱ་གུང་ཁན་
གི་བྱ་ལུགས་བྱདེ་སྟངས་ཚང་མ་གསུངས་ཏ།ེ	
བསབླ་བྱ་མང་པ་ོབསྐནོ་དང་ང་ོརལོ་བྱདེ་མི་
ཉན་ཚུལ་བཀའ་གསུང་གནང་བ་རེད།	ཁངོ་
ན་ིརེབ་གངོ་སྐབས་མགནོ་གི་རྒྱལ་ཚབ་དང་།	
སབྐས་དའེི་གྲྭ་བ་ཕལ་མོ་ཆེའི་དགེ་ཚུལ་སླངོ་
གི་སྡམོ་པ་འབགོས་པ་དང་།	 གསུང་ཆོས་
གནང་མཁན་རྩ་བའི་བླ་མ་གཙུག་གི་ནརོ་
བུ་ཉག་གཅིག་ཡིན་པས།	 ཁངོ་གི་བཀའ་
གསུང་གནང་ན་མི་བརིྩ་མཁན་སུ་གཅིག་
ཀང་མེད་པས་ལོ་དརེ་སདྐ་འབདོ་ཁམོ་སྐརོ་
བྱས་ཡོད་པ་མ་རེད།	 སབྐས་དརེ་ཁངོ་གིས་
བཀག་མེད་ན།	 རྣམ་འགལེ་འཛིན་གྲྭ་གངོ་
འགོ་གཉསི་ཀས་མནའ་སྐལེ་ཡོད་པས་སྐད་
འབདོ་ཁམོ་སྐརོ་བྱདེ་རུྒྱར་ཐ་ེཚོམ་མེད་པ་
རེད།	 ཡིན་ནའང་གནས་ཚུལ་དའེ་ིརིགས་
ཀིས་དགོན་པ་དང་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཤུགས་
རྐནེ་ཆེན་པ་ོབཟསོ་ཡོད་པ་ན་ིཨ་ཅང་ཅང་།
གང་ལརྟ་ཡང་།	 ཕི་ལོ་༡༩༨༧	 ལོར་སྦྱར་
ཡིག་ད་ེསྦྱར་བའི་གནས་ཚུལ་བུྱང་རེས།	
རེབ་གོང་འཕོད ་བསྟནེ ་སླབོ ་གྲྭས་ཕི ་ཟླ་
༡༡	 པའ་ིཟླ་མཇུག་ནས་ཉནི་ཤས་རིང་སླབོ་
མཚམས་བཞག་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྨ་ལྷ་ོམི་
རིགས་དག་ེཐནོ་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་མ་ཚོས་ཟ་མ་
མ་ཟསོ་པ་དང་།	 སླབོ་མ་ཉསི་བརྒྱ་ལགྷ་གིས་
གཞུང་ལམ་ད་ུཐནོ་ནས་རྔམ་སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་
བྱས་སྐརོ་བྱས་པ་རེད།	ཕི་ལོ་༡༩༨༧	ཟླ་༡༢	
ཚེས་༡༠	 ཉནི།	 དངེ་སང་ཨ་རིར་གནས་
བཞུགས་ཀ་བཙན་བ་ླམ་སྐབས་སོགས་དགེ་
རན་སྐརོ་ཞིག་གིས་ས་ེཁདི་ད།ེ	 རེབ་གངོ་
ཐུན་རིན་རོང་མི་རིགས་སླབོ་འབངི་གི་སླབོ་
མ་བརྒྱ་ཕག་མང་པསོ་ཞོགས་པའི་སླབོ་ཁིད་
ལ་མ་འཚོགས་པར་ཞི་བའི་སདྐ་འབདོ་བྱས་
པའི་གནས་ཚུལ་གོ་བ་སོགས་སྐབས་དརེ།	
རེབ་གངོ་ས་ཁུལ་ད་ུཟང་ཟངི་གི་སདྐ་ཆ་དང་
གནས་ཚུལ་མང་པ་ོམཐངོ་ཐསོ་ཡོད་པ་རེད།	
ཉ་ེའགམ་གི་རོང་བ་ོདགོན་པའི་གྲྭ་བ་ཚོར་
སེམས་ཤུགས་འཕར་ནས་ལ་རྒྱའི་སྐད་ཆ་
འད་མིན་བཤད་པའི་གནས་ཚུལ་ཚ་ཚ་འུར་

འུར་ད་ུགུར་ཏ།ེ	ཚོགས་དང་ཆོས་གྲྭ་གང་ལ་
ཚོགས་ཀང་།	གྲྭ་བ་ཚོས་གླངེ་རུྒྱ་ན་ིབདོ་དནོ་
དང་རེབ་གོང་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གསུམ་གི་སླབོ་
མའ་ིལ་རྒྱ་དང་ངར་ཤུགས།	 ཡར་ལངས་
ཀི་སྙངི་སྟབོས་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 ཕགོས་ཡར་
མར་ན་ཡར་ལངས་རྒྱག་གི་ཡོད་སྐརོ་བདནེ་
རུན་ཅི ་རིགས་གོ ་ཐོས་ཡོང་གི ་ཡོད་ལ།	
དགནོ་པའི་གྲྭ་བ་ཚོ་ཡང་ཡར་ལངས་དགསོ་
སྐརོ་དངསོ་ཤུགས་བརུྒྱད་གསུམ་ནས་གླངེ་
གི་ཡོད།
ཉནི་ཞིག་སིྤ་པའི་འད་ུཁང་ནང་ཉནི་གུང་གི་
ཚོགས་ལ་ཚོགས་གབས་ཡོད་པའི་སྐབས་
དརེ།	 སུས་ཀང་མ་བསྐལུ་དང་བངླས་ཐགོ་
ང་ཚོ་གྲྭ་གཞོན་ཕལ་ཆེར་དགོན་པའི་མཁར་
སྒའོི་གཞུང་ལམ་ཉ་ེའགམ་ད་ུའཛོམས་ནས་
ངོ་རོལ་སྐད་འབདོ་ད་ུའག་ོརུྒྱར་ཟང་ཟིང་
འུར་འུར་བྱདེ་སབྐས།	 སྐ་ུགཤེགས་དཔའ་བ་ོ
དགེ་འདནུ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ཀིས་དཔའ་
ངར་ལནྡ་ཞིང་།	སྙངི་སྟབོས་དང་སདྐ་ཤུགས་
ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་ངར་ཤུགས་སླངོ་གི་ཡོད་
པ་དན།	 གང་ལརྟ་ཡང་།	 རེབ་གངོ་རོང་
བ་ོདགོན་པའི་གྲྭ་གཞོན་ཚོ་གཞུང་ལམ་སྟངེ་
བུད་ད།ེ	 གམོ་པ་འགའ་སྤསོ་པའ་ིམཚམས་
སུ་རོང་ཆུང་གསེར་ཁི་ར་ོར་ེའཆང་མཁས་
བཙུན་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོ་ཚང་གི་ཕག་
མཛོད་ཨ་ཁུ་སྒ་ོམེ་ལགས་ཀིས་ལག་ཏུ་ཁ་
བཏགས་དཀར་པ་ོཞིག་བཟུང་ནས་གླ་ོབུར་
ད་ུང་ཚོའི་མདནུ་ད་ུསླབེས་ནས་བཀག་སྟ།ེ	
གསེར་ཁི་ར་ོར་ེའཆང་ཚང་དང་རེབ་གོང་
མི་དམངས་སིྤ་ལ་ཐུགས་བསམ་ཞིག་བཞེས་
རོགས།	 ཞསེ་སདྐ་གསེང་མཐནོ་པསོ་མནའ་
ལ་བཀར་ནས་གསུངས་པས་སདྐ་འབདོ་ཁམོ་
སྐརོ་ལ་འག་ོམ་ཐུབ་ཀང་།	 མཁར་སྒརོ་ང་ོ
རོལ་ཆེད་འད་ུའཛོམས་བྱས་པ་ཙམ་གིས་
ཤུགས་རྐནེ་ཆེན་པ་ོབཞག་ཡོད་པ་བཤད་མ་
དགསོ་པ་ཞིག་རེད།
ཉིན་མོ་དརེ་རེབ་གོང་ཁུལ་ཐོག་ཏུ་དམག་
སྒར་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད་པའི་དམག་མི་ཚོས།	
ལག་ཏུ་མཚོན་ཆ་ས་ཚོགས་བཟུང་ནས།	
དགོན་པའི་གཞུང་ལམ་དང་ཁུལ་ཐགོ་གི་ས་
མཚམས་དརེ་སྒུག་ཡོད་པ་མཐོང་འདགུ།	
གལ་སྲིད་ཨ་ཁུ་སྒ་ོམེའི་ཞལ་ལ་མ་བརིྩས་
པར་ཁམོ་སྐརོ་ད་ུཕིན་པ་ཡིན་ན།	 དག་ེ
འདནུ་པ་དང་རྒྱ་དམག་བར་གདངོ་ཐུག་ག་
འད་ཞིག་རྒྱག་རུྒྱ་ཡིན་པ་དང་དའེི་མཇུག་
འབས་ཅི་ཞིག་ལྷགས་རུྒྱ་ཡིན་པ་ནི་ཚོད་
དཔག་དཀའ་བ་ཞིག་རེད།
སབྐས་དརེ།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་དགནོ་པའ་ི
འཛུགས་སུྐན་ཡོད་ཚད་གཏརོ་བཤིག་བཏང་
རསེ།	 ཐསོ་བསམ་གླངི་གྲྭ་ཚང་གི་འད་ུ
ཁང་དང་ཚོགས་ཆེན་འད་ུཁང་གཉསི་ལུས་
པ་རེད།	 ཚོགས་ཆེན་འད་ུཁང་ཆེན་མོ་ན་ི
རོང་ཆུ་གླགོ་ཁང་གི་ལས་ཁུངས་ཀི་དངསོ་
རས་འཇགོ་ས་བྱས་ཏ།ེ	 ཁམས་རའ་ིམདནུ་
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ནས་རིྩག་པས་བཅད་ཡོད་པ།	 ཕི་ལོ་༡༩༨༠	
ལོའི་ཟླ་བ་དང་པའོི་ནང་དགོན་པར་རིྩས་
ལེན་བྱས་པ་རེད།	 དགནོ་པའ་ིནང་གཏརེ་
ཁ་སྔགོས་འདནོ་གི་ལས་ཁུངས་དང་།	 ལམ་
བཟ་ོར་ུཁག་གི་ལས་ཁུངས་གཉསི་དང་།	 ད་
དངུ་ར་ོསོལ་བཙོང་ས་སོགས་བཟསོ་ཡོད་ལ།	
གྲྭ་ཚང་ཆོས་རའ་ིནང་རསུ་པ་དང་པགས་པ།	
ལགྕས་རིགས་སོགས་ཉ་ོཚོང་བྱདེ་སའི་ལས་
ཁུངས་བཟསོ་འདགུ	།
ལོ་ང་ོབདནུ་བརྒྱ་ལྷག་གི་ལོ་རུྒྱས་ཡོད་པའི་
རོང་པ་ོདགོན་པའི་ནང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་
རྟནེ་དང་ལ་ྷཁང་དང་།	 གྲྭ་ཤག་རྣམས་བདོ་
ཁམས་ཡོངས་ཀི་དགནོ་སྡ་ེ༦༠༠༠	 ལགྷ་
གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ་ད་ེདག་དང་གཅིག་
མཚུངས་མེད་བརླག་ཏུ་བཏང་བ་དང་།	 རྒྱ་
མིའི ་ལས་བྱེད་སྡདོ ་སའི ་རྒྱ་ཁང་རྣམས་
དགོན་པའི་ནང་འཚངས་ཀ་བརྒྱབ་སྟ་ེདགོན་
པ་ཞིག་གི་རྣམ་པ་ཡལ་ཚར་ཡོད།	 གནས་
གཞི་དརེ།	རོང་བ་ོདགནོ་པ་བསྐར་བཞངེས་
བྱདེ་ཀི་ཡོད་པས།	 སབྐས་དརེ་ང་ཚོ་གྲྭ་བ་
རན་གཞོན་མེད་པར་ནམ་རུྒྱན་འཆར་ཅན་
ལརྟ།	ཉ་ིམ་ལྷདོ་ལ་བབ་མཚམསདགནོ་པའ་ི
ལས་ཀར་འག་ོདགསོ།	 གང་ལརྟ་ས་ལས་ར་ོ
ལས་དང་སྐུ་འད་བཞེང་རུྒྱར་ས་དམར་རངུ་
བ་དང་།	 གཟུངས་གཞུག་འད་དཀྲ་ིསོགས་
ལོ་མང་པ་ོཞིག་ལ་ད་ེལརྟ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་
པས་དགོན་པ་ཞིག་གི་བཟ་ོལྟ་ཐོན་པར་མ་
ཟད།	 འཛུགས་སུྐན་ཡང་གང་འཚམ་ཡར་
རྒྱས་སུ་ཕིན་ཡོད།	 ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུའ་ི
ནང་ཡར་རྒྱས་མེད་པའི་འཚོ་བ་སྐོ་ནའང་
རེབ་གོང་མི་དམངས་ཀིས་དད་སྟབོས་ཧ་
ལས་པ་ཞིག་ཡིན་པས།	 གང་མགགོས་
དགནོ་པ་སརླ་གསོ་བྱས་པ་རེད།	 སབྐས་
དརེ་དབུས་དང་ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་རིམ་
པའི་རྒྱ་གཞུང་གིས་རོགས་སྐརོ་མེད་པར་མ་
ཟད།	 དགནོ་པའ་ིནང་དང་ཉ་ེའགམ་དག་
གི་རྒྱ་གཞུང་ལས་ཁུངས་ཁག་རང་འཇགས་
བསདྡ་པས་དགནོ་པའི་གྲྭ་བ་རྣམས་འདགུ་ས་
དཀནོ་པ་དང་འཛུགས་སུྐན་གི་ས་ཆ་མེད་པ།	
ཐ་ན་ཆོས་ར་ཚོགས་ས་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཀང་
མེད་པར་མ་ཟད།	 སབྐས་དསུ་ངསེ་མེད་ད་ུ
ལས་བྱདེ་ཚོ་ཡོང་ནས་ངར་ངར་རིག་རིག་
གི་སླབོ་གསོ་རྒྱག་པ་ན།ི	 དགནོ་པའ་ིགྲྭ་བ་
ཚོས་སྲིད་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་བྱདེ་པའི་གནད་
དནོ་ཆགས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་དངསོ་གནས་
དང་གནས་དག་ེའདནུ་པས་འཛིན་སྐརོ་སྦྱང་
དང་དཔ་ེཀླགོ་དང་དཔ་ེཁིད་ལ་འག་ོལུགས།	
ཆོས་རར་རྩོད་པ་རྩོད་སྟངས་སོགས་ནི་
དངེ་སང་བསམ་ན་ཧ་ལས་པ་རེད་འདགུ	
།མཚན་ཆུ་ཚོད་༡༡	དང་༡༢	བར་ད་ུགཞུག་
གཅདོ་ལ་སྡདོ་ཀི་ཡོད།
ད་ིབ།	 སབྐས་དརེ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་
དང་འཇིགས་སྐུལ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ག་
རེ་བུྱང་ཡོད་ན།
ལན།	 ཕལ་ཆེར་ཡི་ག་ེསྦྱར་འདགུ་པའ་ི
གནས་ཚུལ་དང་།	 ཁམོ་སྐརོ་ཆེད་གྲྭ་མང་
མཁར་སྒརོ་ཟིང་ལངས་པ་དའེི་འབུྱང་རྐེན་

གིས་སྐུ ་གཤེགས་དམ་པ་ལྕང་སྐའི ་དགེ ་
འདུན་རྒྱལ་མཚན་དང་ཆུ ་སྐེས་དཔལ་
བཟང་གཉསི་སབྐས་དརེ་འཛིན་བཟུང་བྱས་
པ་རེད།
ཁོང་གཉསི་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་རསེ་སུ།	
རེབ་གོང་ཁུལ་ཐགོ་གི་བད་ེསུྲང་ལས་ཁུངས་
དང་ཆོས་ལུགས་ཅུའུ་ཡི་ལས་བྱེད་ཚོས།	
དསུ་ཚོད་ངེས་མེད་ད་ུདགོན་པའི་ཚོགས་
ཆེན་འད་ུཁང་གི་ཆོས་རའ་ིནང་བཙན་དབང་
གིས་གྲྭ་མང་ཡོངས་ཚོགས་འད་ུརུྒྱན་ད་ུསྐངོ་
གི་ཡོད་པ་དང་།	ཉནི་ཤས་རསེ་སུ་མཚན་མོ་
ཞིག་ལ་དག་ེའདནུ་གགས་པ་དང་།	 དཔལ་
ལནྡ།	 གགས་པ་གསུམ་ཡང་གཅིག་རསེ་
གཉསི་མཐུད་ཀིས་འཛིན་བཟུང་བྱས།
ཉནི་ཤས་རསེ་ཉནེ་རྟགོ་པ་འགའ་སླབེས་ནས་
སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་དགེ་འདནུ་རྒྱལ་མཚན་
གི་གྲྭ་ཤག་སྔགོས་གཤེར་བྱས་ཏ་ེཁོའི་ཉལ་
ཁང་གི་གནམ་ནས་སུན་དཔར་གི་དཔར་
གཞི་སོགས་ཁརེ་སོང་བ་ག་ོརུྒྱ་འདགུ	།
བག་དཀར་དགེ་འདུན་གགས་པ་དང་།	
ཧརོ་རྒྱའ་ིདཔལ་ལནྡ།	 དསུ་འཁརོ་བ་
གགས་པ་གསུམ་དསུ་ཡུན་རིང་པརོ་བཙོན་
འཇུག་མ་བྱས་པར་ཀླདོ་གལོ་བཏང་སོང་།	
ཡིན་ཡང་སྐུ ་གཤེགས་དམ་པ་ལྕང་སྐའི ་
དགེ་འདནུ་རྒྱལ་མཚན་དང་ཆུ་སྐསེ་དཔལ་
བཟང་གཉིས་བཙོན་ཁང་ནང་རུྒྱན་རིང་
བཅུག་པར་མ་ཟད།	 ཁམིས་ཐག་གཅདོ་
ངེས་རེད་ཟརེ་བའི་སྐད་ཆ་ཞིག་གང་སར་
ཁབ་པ་རེད།	 ༡༩༨༨	 ལོའ་ིཆོ་འཕུལ་སྨནོ་
ལམ་ཆེན་མོ་ནི་རེབ་གོང་གི་ལོ་རེའི་ནང་གི་
མི་མང་འད་ུཚོགས་ཆེ་ཤོས་ད་ེཡིན་པས།	
ཁུལ་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་དམག་སྒར་ནང་གི་
དམག་མི་ཚོས་རྐང་གསུམ་སྦག་སྦག་སྟངེ་།	
མེ་མདའ་འཁོར་ལོ་ཅན་མདའེུ་དང་བཅས་
པ་བཞག་ནས།	 དག་གནནོ་བྱདེ་ཆོག་ཆོག་
གིས་འཇིགས་སྐུལ་མཚོན་བྱདེ་ད་ུཁུལ་ཐགོ་
ཡོངས་སུ་བསྐརོ་བ་ད་ོསང་ཅན་ཚང་མས་
མཐངོ་ཡོད།
སྐབས་ཐོག་དརེ་རོང་བ་ོདགོན་པའི་གྲྭ་བ་
ཚོ་ཆ་རྐནེ་ཧ་ཅང་ཞན་ན་ཡང་།	 དགནོ་
པའི་གྲྭ་བ་དང་རེབ་གོང་མི་དམངས་ཀིས་
ཁོང་གཉིས་ཀི་ལྷག་བསམ་དང་བྱས་རེས་
ལ་གོང་བཀུར་དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐདེ་ཀིས་བཙོན་ཁང་ད་ུལྟ་རུ་ཕིན་པ་རེད།	
བཙོན་སུྲང་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་རེབ་གོང་མི་
དམངས་ཀི་སེམས་ཚོར་ལ་ཧ་ལས་ཡོད་པ་
རེད་ཟརེ།	 སབྐས་ད་ེཤེད་ཅིག་ལ།	 “ལ་ྷས་
ལ་ཆམ་པ་བརྒྱབ་ན།	 རེབ་གངོ་ནས་ཨི་ཐའེུ་
ཞསེ་ཆམ་སདྐ་རྒྱག་གི་རེད།”	ཅསེ་གགས།
སབྐས་དརེ་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་པ་མཆོག་
སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་ཡིན་སྟབས།	 པཎ་ཆེན་
རིན་པ་ོཆེ་ཡི་སྐུ་ཚ་རེབ་གོང་རོང་བ་ོདགོན་
པའི་ཨ་ལགས་གཡེར་གཤོང་ཆོས་པ་རིན་
པ་ོཆེ་འཇམ་དབྱངས་དགེ་འདནུ་རྒྱ་མཚོ་
པ་ེཅིན་ད་ུཔཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེར་ལོ་སར་
སྐལེ་ད་ུཕབེས་སབྐས།	 རོང་པ་ོདགནོ་
པའི་ལས་ཀི་ས་ེམོ་བ་ཚོས་ད་རེས་པ་ེཅིན་

དུ་ ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ ོ་ ཆེར་
མཇལ་སབྐས།	 དག་ེའདནུ་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་དང་།	 དག་ེའདནུ་དཔལ་བཟང་
ལགས་གཉིས་གླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་རུྒྱར་ཞུ་
བ་འབུལ་རོགས་ཞེས་ཞུས་པ་ལྟར་ཞུས་
སབྐས།	 ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་ནས་ད་སྐབས་ང་རང་བདོ་ཁུལ་
གི་ཆོས་ལུགས་ཀི་དགེ་བསྐསོ་ཡིན་ཙང་།	
གནས་ཚུལ་འད་ིའད་བུྱང་ན་ངས་ག་རེ་བྱདེ་
དགསོ་པ་རེད།	 བཅའ་རུྒྱ་ལས་རུྒྱ་མང་ན་
ཡག་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད།	 ངས་ཐབས་ཤེས་
གང་ཡོང་བྱདེ་ཆོག་ཅསེ་ཞལ་བཞེས་གནང་
སོང་།	 ཞསེ་ཨ་ལགས་གཡེར་གཤོང་ཚང་
རོང་པ་ོདགནོ་པར་སླབེས་སབྐས།	 ལས་ས་
ཚོར་གསུངས་སྐརོ་ངའི་ཤག་གི་དགེ་རན་ད་ེ
དསུ་རོང་པ་ོདགོན་པའི་དགེ་བསྐསོ་ཟུར་བ་
ཡིན་ཙང་ང་ཚོས་ཤག་ཏུ་ཇ་འཐུང་སྐབས་
ཤིག་ལ་ཁོང་གིས་གསལ་པརོ་གསུངས་པ་
དན།	 ཁངོ་གཉསི་ལ་ཁམིས་ཐག་མ་བཅད་
པའ་ིསྔནོ་ལ།	 པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་ཡིས་མཚོ་
སྔནོ ་ཟི ་ལིང་སིྤ་བད་ེལས་ཁུངས་ཀི་འགོ་
ཁིད་གཙོ་བ་ོསནྙ་གགས་ཐིན་ཀྲང་ལ་བཀའ་
གནང་སྟ།ེ	 དཔའ་ངར་ལནྡ་པའ་ིསྐ་ུགཤེགས་
དམ་པ་ལྕང་སྐའི་དགེ་འདནུ་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་དང་ཆུ་སྐསེ་དག་ེའདནུ་དཔལ་བཟང་
ལགས་གཉསི་བཙོན་གལོ་བཏང་བ་རེད།
ད་ིབ།	 ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུའ་ིནང་རེབ་གངོ་
གི་ཟངི་སླངོ་ང་ོརལོ་ཇི་ལརྟ་བུྱང་བ་ཡིན་ནམ།
ལན།	 ཕི་ལོ་༡༩༨༧	 ལོའ་ིམཇུག་ཙམ་ལ།	
མད་ོསདྨ་རེབ་གོང་རོང་བ་ོདགོན་ཆེན་གི་གྲྭ་
བ་གཞནོ་པ་ཚོས་གླངེ་གཞི་ན།ི	 ལ་ྷས་ནས་
ཁམོ་སྐརོ་བྱས་ཏ་ེབདོ་མི་སེར་སྐ་མང་པ་ོ
དམར་གསོད་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཡང་
ཡང་ག་ོརུྒྱ་འདགུ	།ཕི་ལོ་༡༩༨༧	ལོའ་ིདབྱར་
ཁར་མད་ོསྨད་རེབ་གོང་རོང་པ་ོདགོན་པའི་
ནང་ཆབ་སྲིད་སླབོ་གསོའི་ལས་འགུལ་ཞིག་
སླབེས།	 ད་ེན་ིརྨ་ལྷ་ོཁུལ་ཆོས་ལུགས་ཅུའུ་
ཟརེ་བས་དགོན་པའི་གྲྭ་བ་ཚོས་ཀང་ཏང་
གི་རྩ་ཁིམས་དང་བཅའ་ཁིམས་ཤེས་དགོས་
ཞསེ་བཀའ་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན།	ལས་འགུལ་
དརེ་ཟླ་ང་ོགཉསི་ལགྷ་འགརོ་ཞིང་།	 ནང་
དནོ་གཙོ་བ་ོམེས་རྒྱལ་ལ་དགའ་བ་དང་།	མི་
རིགས་མཐུན་སིྒལ་ལ་དགའ་བ་སོགས་ཡིན།	
སྐབས་སྔ་ཕི ་ད ེ་དག་ཏུ ་ཆབ་སྲིད་སྦྱངས་
པ་དང་མཉམ་ད་ུཆབ་སྲིད་ཐད་ཀི་བཅའ་
ཁིམས་ཁག་ས་གནས་སུ་དངོས་འབབེས་
བྱདེ་ཀི་ཡོད་མེད་ཐད་དགོས་པ་ཕགོས་མང་
པ་ོནས་བསངླས་ཏ།ེ	 གླངེ་སླངོ་ཡང་མང་པ་ོ
བྱས་པ་རེད།	 གང་ལརྟ་ད་ེདསུ་ཁམིས་ཡིག་
གི་དགངོས་དནོ་འཆད་ཁདི་བྱདེ་མཁན་ཚོར་
ལྡགོ་ཕགོས་ནས་ད་ིབ་མང་པ་ོདསི་པས་ཁངོ་
ཚོར་དཀའ་ལས་ཁག་པའི་གནས་ཚུལ་ཡང་
མང་པ་ོགླངེ་རུྒྱ་ཡོད།	 བདོ་རང་བཙན་དང་
བདོ་མི་རིགས་ཀི་ལ་རྒྱའི་ཐད་མངནོ་ལྐགོ་ཅི་
རིགས་ནས་གླངེ་སླངོ་ཡོང་གི་ཡོད།	 ད་ེདང་
མཉམ་ད་ུདགནོ་པ་དང་སླབོ་གྲྭ།	 དམངས་
ཁདོ་བཅས་སུ་རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་བུྱས་ལ་ང་ོ

རོལ་བྱེད་འདདོ་ཀི་ཚ་རླབས་ཤིག་ཕོགས་
མང་པ་ོན་འབར་བ་རེད།
ཕི་ལོ་༡༩༨༧	 དང་༡༩༨༨	 ད་ེབཞིན་༡༩༨༩	
ལོ་བཅས་སུ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་དགེ་
འདནུ་པ་དང་བཙུན་མ།	 སླབོ་གྲྭ་བ་བཅས་
ཀིས་ས་ེཁིད་ད་ེརྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་བུྱས་ལ་ང་ོ
རལོ་གི་ཚ་རླབས་འཕུར་བ་མ་ཟད།	 ༡༩༨༩	
ཟླ་	༣	ཚེས་	༥	དང་༦	ཉནི་ལ་ྷསར་བཙུན་
མ་ཚོས་ས་ེཁིད་ནས་སྔ་ལོའི་གསུམ་ལྔའི་ཞི་
རལོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་ནས་ལོ་གཅིག་འཁརོ་
བར་དན་གསོ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཞི་རལོ་
རྔམ་སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་བྱས།
ཕི་ཟླ་༥	ཚེས་༡༤	དང་༡༥	ཉནི་གཉསི་ཀར་
བདོ་ལྗངོས་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སླབོ་མ་ཆིག་
སྟངོ་སྐརོ་གིས་སླབོ་གྲྭ་ནས་ཐོན་ཏ་ེངོ་རོལ་
ཁམོ་སྐརོ་ཡར་ལངས་བྱས།
ཕི་ཟླ་༥	 ཚེས་༤	 ཉནི་ཟ་ིལིང་གངོ་ཁརེ་ད་ུ
མཚོ་སྔནོ་མི་རིགས་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བདོ་
མི་སླབོ་ཕུག་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་ཀིས།	 རྒྱལ་
ས་ལ་ྷསར་དམག་དནོ་གི་ཁིམས་གཞི་བཀག་
བསྡམོས་བྱས་པ་ད ེ་དག་འཕལ་དུ་ཕིར་
འཐནེ་དགསོ་པའ་ིཡར་ལངས་བྱས།	
ཕི་ཟླ་༥	ཚེས་༢	ཉནི་ལན་གུ་གནམ་གཤིས་
སླབོ་གྲྭར་ཡོད་པའི་བདོ་མི་སླབོ་ཕུག་དང་།	
རྒྱའི ་སླབོ ་ ཕུག་དབར་འཁུག་རྩོད་བུྱང་།	
གནས་ཚུལ་ད་ེཟི་ལིང་ནས་ཤེས་རསེ་ཚེས་
༡༡	 ཉནི་མཚོ་སྔནོ་མི་རིགས་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོ་
དང་།	 སླབོ་གསོ་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོ།	 མཚོ་སྔནོ་
དགེ་ཐནོ་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོ་བཅས་ཀི་སླབོ་མ་
བརྒྱ་ཕག་མང་པ་ོམེ་འཁརོ་བརུྒྱད།	 ལན་གུ་
རུ་སོང་ནས་ནབུ་བྱང་མི་རིགས་སླབོ་ཆེན་
གི་བདོ་རིགས་སླབོ་མ་དང་མཉམ་སྦལེ་གིས་
གནད་དནོ་ངན་པ་ད་ེཐག་གཅདོ་བྱདེ་དགསོ་
ཀི་སདྐ་འབདོ་བྱས་པས་ད་ེགའ་ིའགན་འཁུར་
བས་དང་ལེན་བྱདེ་དགསོ་བུྱང་བ་རེད་ཟརེ།
ལོ་འདིར་མད་ོསྨད་ནས་མད་ོདབུས་ཁམས་
གསུམ་གི་བདོ་མི་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སླབོ་ཕུག་
མཉམ་སྦལེ་གིས་ཁམོ་སྐརོ་བྱས་པ་འདིས།	
བདོ་ས་ཕོགས་མང་པ་ོནས་རྒྱ་རོལ་ལས་
འགུལ་ལ་ངར་ཤུགས་བསངླས་ཡོད།	
ཕི་ལོ་	༡༩༨༩	ཟླ་༥	པའ་ིནང་པ་ེཅིན་དང་།	
ཧྲང་ཧ།ེ	 ཀངོ་ཀུྲའུ།	 ཁནི་ཏུའུ།	 ལན་
གུ།	 ཧར་པནི།	 ཁང་ཁནི།	 ཏཱ་ལན།	 ཟ་ི
ཁནོ་སོགས་རྒྱ་ནག་གི་གངོ་ཁརེ་མང་པའོི་
ནང་དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་སྤལེ་ནས་
ཡར་ལངས་བརྒྱབ་སྟ།ེ	 ཉནེ་རྟགོ་པ་དང་མི་
དམངས་དབར་འགལ་ཟླ་བུྱང་ནས་ཤི་རྨས་
ཀི་གནས་ཚུལ་རིམ་པ་མང་པ་ོབུྱང་བ་རེད།
ཕི་ལོ་༡༩༨༩	 ཟླ་༤	 ཚེས་༢༧	 ཉནི་གནམ་
བད་ེསྒ་ོམོ་ཆེའི་མདནུ་ཐང་ད་ུཔ་ེཅིན་སླབོ་
ཆེན་གིས་གཙོས་པའི་སླབོ་མ་ཚོས་རྔམ་སྟནོ་
ཁམོ་སྐརོ་བྱས།	 ཕགོས་མང་པ་ོནས་རྒྱ་
གཞུང་གི་སྲིད་བུྱས་ལ་ངོ་རོལ་རྒྱག་པ་ནི།	
བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་
ནག་ནང་ལོགས་སུ་ཡང་ད་ེལརྟ་ང་ོརལོ་རྒྱག་
བཞིན་ཡོད་པས་ལ་རྒྱ་ཅན་ཚོ་རང་བཞིན་
གིས་འབར་བཞིན་ཡོད།

	ད་ིབ།	ཁདེ་རང་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའ་ིས་ྔ
ཕིའ་ིབརུྒྱད་རིམ་ཞིག་གསུང་དང་།
ལན།	 གངོ་ད་ུབརདོ་པ་ལརྟ་ཕགོས་མང་པ་ོ
ནས་ང་ོརལོ་གི་ཚ་རླབས་འཕུར་བཞིན་པའི་
སབྐས་དརེ།	 རེབ་གངོ་རོང་བ་ོདགནོ་ཆེན་
ད་ུདསུ་ཆེན་ཤིན་ཏུ་མང་ན་ཡང་།	 ཧརོ་
ཟླ་༤	 ཚེས་༡༥	 དང་།	 ཕི་ཟླ་༥	 ཚེས་༡༩	
ཉིན་དསུ་ཆེན་གསུམ་འཛོམས་སུ་བརིྩས་
ཏ།ེ	 མང་ཚོགས་རྣམས་དགནོ་པའ་ིནང་ད་ུ
སླབེས་ནས་དག་ེའདནུ་ལ་བསྙནེ་བཀུར་དང་།	
མཆོད་མཇལ།	 བཞི་པའ་ིདམ་བཅའ་ཆེན་
མོར་མཇལ་རུྒྱ་དང།	 ཨ་མཆོད་ཚོར་ག་ོ
འབས་དང་བག་ལེབ་དམར་པའོི་སྐལ་སྐལེ་
རུྒྱ་སོགས་སྐ་སེར་གཉསི་ཀ་འད་ུཚོགས་ཆེ་
བའ་ིཉནི་མོ་ཞིག་ཡིན།
ངའ་ིདན་གསལ་ལ།	 དགནོ་པའ་ིཞགོས་
ཚོགས་གལོ་བ་དང་དགེ་འདནུ་པ་རྣམས་
ཆོས་ར་ནས་དགོན་པའི་མཐའ་ལ་ཕབེས་ཏ་ེ
སདྐ་འབདོ་ཁམོ་སྐརོ་བྱདེ་རིྩས་བྱས།	 ཉནི་
དརེ་མི་ཚོགས་ཆེ་བས་ལོ་ལྟར་དགོན་པའི་
ནང་དཔ་ེཆ་བ་རྩ་ེགས་བཞི་ལ་ྔཙམ་ཉནི་དརེ་
རྟགས་གསལ་གཏངོ་མཁན་ད་ུའདམེས་ཀི་
ཡོད་པ་ལརྟ།	 ང་རང་ཐ་ེབའ་ིགྲྭ་བ་བཞི་ལ་ྔ
ཞིག་དའེི ་ཉིན་མོར་རྟགས་གསལ་གཏངོ་
མཁན་ད་ུདགེ་བསྐསོ་ནས་ཚགས་བཙུགས་
ཡོད།	 ད་ེསྔནོ་༡༩༨༧	 ལོར་ཁམོ་སྐརོ་བྱ་
འཆར་ཚང་མའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་
ཀང་།	 དངསོ་སུ་ལག་བསྟར་བྱདེ་སབྐས་
དགོན་པའི་ལས་ས་ཚོས་ཤེས་ཏ་ེབཀག་པ་
དང་།	 རེས་དརེ་ཁམོ་སྐརོ་ལ་འག་ོདགསོ་
མིན་ཆ་མ་འཚལ་བའ་ིསབྐས་དརེ།	 དག་ེ
འདནུ་པ་ཕལ་མོ་ཆེ་གཞུང་ལམ་ད་ུཐནོ་ནས་
སདྐ་འབདོ་འག་ོཚུགས་སོང་།	 སདྐ་འབདོ་
དསེ་ང་རང་ལ་ཡང་ངར་ཤུགས་སམ།	 ལ་
རྒྱ་ལངས་ཏ་ེམི་ཚེ་འདིའི་ནང་ཐེངས་དང་
པ ོར་དངོས་སུ ་ཁོམ་སྐརོ ་སྐད ་འབོད ་དུ་
མཉམ་ཞུགས་བྱས་པ་ཡིན།	 ད་ེན་ིརེབ་གངོ་
ད་ུལོ་རུྒྱས་ཐགོ་དགེ་འདནུ་པས་ཁམོ་གཞུང་
ད་ུཐནོ་ནས་ངར་ཤུགས་ཆེན་པསོ་ཁམོ་སྐརོ་
བྱས་པ་ཐངེས་དང་པ་ོཡིན་ངསེ།
ད་ེདསུ་ང་རང་ལོ་༢༠	 ཡས་མས་ཙམ་ཡིན་
པས་སྐབས་དའེི་ཚོར་སང་ནི་བཤད་མི་ཐུབ་
པ་ཞིག་ཡིན།	 འབདོ་སྒ་ན།ི	 “ལ་ྷས་ལ་
དག་གནནོ་བྱས་མི་ཆོག	 །རང་ས་གཞན་
བདག་བྱས་མི་ཆོག	 །མི་རིགས་ས་གནས་
རང་སྐངོ་གི་སྲིད་བུྱས་དངསོ་འབབེས་བྱདེ་
དགསོ།”	ཟརེ་བ་སོགས་སདྐ་འབདོ་ཕགོས་
གཅིག་གཅིག་གུར་ཡིན་ནའང་ཁ་ཤས་འད་
མི་འད་རྒྱག་པ་དང་མཉམ་ད་ུལག་པའི་ཁུ་
ཚུར་ཡར་བསྒངེས་པ་སོགས་བྱས་ཏ།ེ	 ཟང་
ཟིང་དང་བཅས་མདནུ་ད་ུབསྐདོ་སབྐས་མང་
ཚོགས་རྣམས་ཀང་དགེ་འདནུ་པའི་རསེ་སུ་
འབངས་ནས་ཁ་ཤས་ཀིས་སྐད་འབདོ་བྱདེ་
པ་དང་།	 བསྙུང་གནས་ལ་གནས་པ་རྣམས་
ཀིས་མ་ཎི་པད་དབྱངས་བྱས་ཏ།ེ	 ཚ་ཚ་
འུར་འུར་གིས་རྒྱལ་ཐང་ཁམོ་གཞུང་གི་ཚལ་
བཙོང་སའི་སུམ་མད་ོནས་ཡར་དཀགོས་ཏ།ེ	
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གཉན་ཐགོ་ལམ་ལ་ཐནོ་པ་དང་།	 ད་ེནས་
ཤར་རྒྱག་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ཁང་བརྩགེས་
ཀི་ར་སྐརོ་ནང་ད་ུསདྐ་འབདོ་དང་མཉམ་ད་ུ
ལག་པའི་ཁུ་ཚུར་གནམ་ལ་བསྒེངས་ནས་
ཟང་ཟིང་འུར་འུར་གིས་སླབེས་པའི་བར་ཆུ་
ཚོད་གཅིག་ལགྷ་ཙམ་ཞིག་འགོར་ཞིང་དགེ་
འདནུ་པའ་ིསདྐ་འབདོ་བྱདེ་པ་དང་།	 མང་
ཚོགས་ཚོས་མ་ཎི་པད་དབྱངས་གཞི་གཅིག་
ཏུ་འདསེ་ནས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ངང་དགེ་
འདནུ་པ་རྣམས་ར་སྐརོ་གི་ནང་དང་།	 མང་
ཚོགས་རྣམས་ར་སྐརོ་གི་ཕི་ནས་མ་ཎི་པད་
དབྱངས་བྱས་པ་རེད།	 ཁུལ་ཐགོ་ཏུ་རེབ་
གོང་ཕོགས་ཡར་མར་ནས་སླབེས་པའི་མི་
མང་རྣམས་རིམ་བཞིན་ལས་འགུལ་དའེི་
ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པས་མང་ཚོགས་
རྣམས་རིམ་བཞིན་ཇ་ེམང་ད་ུསོང་ཡོད།	 ང་
ཚོ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་ཁང་བརྩགེས་ཀི་མདནུ་
ཐང་ད་ུཐནོ་པའི་ཟང་ཟིང་ཚ་བ་ོདའེི་སབྐས།	
ལས་བྱདེ་ཚོས་ཁང་བརྩགེས་ཀི་ཤེལ་སྒ་ོནས་
མར་ལ་ྟབཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 གང་འཚམ་
ཞིག་འགོར་མཚམས་སྲིད་གཞུང་གི་འཐུས་
ཚབ་ལ་ྟབུར་གཉན་ཐགོ་སྡ་ེབ་ནས་ཡིན་པའི་
བླ་ོབཟང་ཟརེ་བ་ཁངོ་ད་ེདསུ་ཁུལ་སླབོ་གསོ་
ཅུས་ཀི་ཅུས་ཀྲང་ཡིན་ནམ་གང་ལྟར་ཁོང་
གིས་ད ེ་ད ུས་དམག་ལྲྭ ་འད་བ ོ་ཞིག་གོན་
འདགུ	།འག་ོཁདི་ཁངོ་དང་མཉམ་ད་ུརོགས་
པ་ཁ་ཤས་སླབེས་སོང་བར།	 སདྐ་འབདོ་
ཤུགས་ཆེ་ར་ུཕིན་སོང་།	 སབྐས་དརེ་འག་ོ
ཁདི་བླ་ོབཟང་ཟརེ་བ་ནས།	 ཨ་ཁུ་ཚོ་སདྐ་
འབདོ་མ་བྱདེ་དང་།	 སདྐ་འབདོ་མ་བྱདེ་
དང་།	 ཁདེ་ཚོར་ཅི་ཞིག་བཤད་ཀི་ཡོད་ན་
ང་ཚོས་གསོ་བྱས་ཆོག་ཟརེ་ནས་ལག་པས་
སདྐ་འབདོ་མི་བྱདེ་པའི་ལག་བར་ཡང་ཡང་
བཏང་བས་རིམ་བཞིན་སདྐ་འབདོ་མཚམས་
བཞག	 །སབྐས་དརེ་ང་རང་ཡང་ཡོད།	 ཆུ་
སྐསེ་དག་ེའདནུ་བསམ་གཏན།	 རིན་ཆེན་
གགས་པ་སོགས་དགེ་འདནུ་པ་ཁ་ཤས་ནས་
སདྐ་འབདོ་ཀི་ནང་དནོ་དང་།	 དགནོ་པའ་ི
ས་ཐགོ་ཏུ་ཡོད་པའི་ཙི་ཀྲ་ིཏསོ་ཞེས་པའི་ས་
ཆ་དང་།	 དག་ེཐནོ་སླབོ་གྲྭ	 །ད་ེབཞིན་ཅགོ་
ཙེ་ལ་ཁའ་ིས་ཆ།	 གལ་ཆེ་ཤོས་དགནོ་པའ་ི
ནང་ད་ུརྒྱ་ཁང་མང་པ་ོབརྒྱབ་སྟ་ེརྒྱ་མའ་ིཁིམ་
ཚང་བསདྡ་ཡོད་པ་རྣམས་དགོན་པའི་ས་ཆ་
ཡིན་པས་ཕིར་དགནོ་པར་སྤདོ་དགསོ།	 ད་ེ
ལྟར་མ་སྤད་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆོས་དད་རང་
དབང་གི་སྲིད་བུྱས་ས་གནས་སུ་འགོ་ཁིད་
ལས་བྱདེ་པས་ལག་བསྟར་བྱདེ་ཀི་མི་འདགུ	
།ཁུལ་ཐོག་གི་རྒྱ་ཡི་སླབོ་གྲྭ་དང་བདོ་པའི་
སླབོ་གྲྭ་ལ་མཐུན་རྐནེ་གི་ཁད་པར་བཏདོ་མི་
ཆོག	 །ལ་ྷསའ་ིབདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ལ་
དག་གནནོ་བྱས་མི་ཆོག	 །ད་ེལརྟ་བྱས་ན་
མི་རིགས་དབྱ་ེའབྱདེ་བྱདེ་ཀི་འདགུ་སོགས་
བཤད་པ་གསལ་པརོ་དན་གི་འདགུ	 །	 ཁ་ོ
ཚོས་ཉན་ཁུལ་གིས་ཐོ་འད་བརྒྱབ་སོང་།	
སྐབས་དརེ་ང་ཚོས་མཉམ་མ་བཞག་པ་མ་
གཏགོས།	 ཁུལ་སྲདི་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་གི་
གཞུང་ལམ་ཕར་ཁའི་ཁང་བརྩེགས་ཀི་སྒའེུ་

ཁུང་ནས་ང་ཚོ་བརྙན་ལེན་གི་ཡོད་པ་ཤེས་
མ་སོང་ཡང་ཕིས་སུ་ཆ་ཚང་བརྙན་བངླས་པ་
ཕི་ཉནི་རྨ་ལྷའོ་ིགསར་འགུར་བརྙན་འཕནི་ད་ུ
བསྟན་འདགུ	།
གང་ལྟར་བསམ་ཚུལ་དང་དགོས་འདདོ་
མཐའ་དག་བཤད་ཚར་བའི་རསེ་སུ་སྐ་སེར་
གཉསི་ཀ་རང་རང་སར་ཕིན་པ་རེད།	 ཤག་
ཏུ་སླབེས་ན་ཡང་ད་དངུ་སདྐ་འབདོ་ཀི་ཚོར་
སང་མི་ཡལ་ཞིང་།	 ངས་ག་སིྒག་གང་ཡང་
མེད་པའི་ཐགོ་ནས་གནད་འགག་གི་སྐབས་
སུ་མདནུ་ད་ུཐནོ་ནས་བསམ་འཆར་ཁ་ཤས་
བཤད་པས་ཡིད་ཚིམ་པ་ཞིག་བུྱང་ནའང་།	
ཕགོས་གཅིག་ནས་གསང་ལས་ཀི་སིྤ་བད་ེམི་
སས་ནམ་ཞིག་ལ་རྣམ་པ་གང་ཞིག་གི་ཐགོ་
ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོང་བསམས་ནས་
དངངས་སྐག་ཀང་ཡོང་གི་འདགུ་ལ།	 ས་ྔས་
ནས་བསམ་བླའོི་ནང་ག་སིྒག་བྱདེ་ཁུལ་བྱས་
པ་ཡིན།	 ཉནི་དའེ་ིཕི་ཉནི་ཡིན་ནམ་དགངོ་
མོ་ཞིག་ལ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་ར་སྐརོ་ནང་
བསམ་འཆར་བཤད་མཁན་ང་དང་།
ཆུ་སྐསེ་དག་ེའདནུ་བསམ་གཏན།	 རིན་
ཆེན་གགས་པའམ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་
དང་།	 མད་ོབ་བསྟན་འཛིན་སོགས་སབྐས་
དརེ་བསམ་འཆར་བཤད་མཁན་མི་ཁ་ཤས་
ཀི་མགོ་ལ་དམར་རྟགས་འཐེན་ནས་རྨ་ལྷ་ོ
ཁུལ་གི་བརྙན་འཕིན་ནང་རྨ་ལྷའོི ་གསར་
འགུར་ཞེས་པའི་ནང་བསྟན་སོང་ཞེས་ཉནི་
དའེི་མཚན་མོར་ངའི་ཉ་ེསྤུན་ལས་བྱདེ་ཅིག་
ངའི་གྲྭ་ཤག་ཏུ་སླབེས་ནས་ཕལ་ཆེར་འཛིན་
བཟུང་བྱདེ་ངསེ་རེད།	 ད་ེདགངོ་བརྙན་
འཕིན་གསར་འགུར་ནང་བསྟན་པའི་ཁམོ་
སྐརོ་བའི་གས་ནས་ཁདེ་རང་ཐ་ེབའི་མི་ཁ་
ཤས་ཀི་མགོ་ལ་དམར་གོར་འཐེན་འདགུ་
པར་མ་ཟད།	 ཁདེ་རང་གིས་སདྐ་ཆ་ཡང་
བཤད་ཀི་འདགུ	།སྡདོ་མི་ཚུགས་པར་ད་ེའད་
བྱས་ན་ད་འཛིན་བཟུང་བྱདེ་ངསེ་རེད།	 རྒྱ་
ལག་ཏུ་ཤོར་མི་ཉན་པའི་ཅ་དངསོ་འད་ཡོད་
ན་གཞན་ད་ུསྦས་བསྐུང་བྱེད་དགོས་ཞེས་
བཤད་བུྱང་།	ད་ིབ།	ཁདེ་རང་ཕི་ལོ་༡༩༨༩	
ལོར་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་ཇི་ལྟར་བྱས་
མིན་ཞིག་གསུང་དང་།
ལན།	 དའེ་ིརསེ་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་འགརོ་
རེས་གྲྭ་བ་གང་འཚམ་ཞིག་མཚན་གུང་
ལ་སིྤ་བད་ེམི་ས་མང་པ་ོསླབེས་ནས་འཛིན་
བཟུང་བྱས་པའི ་གནས་ཚུལ་རིམ་པར་
ཐནོ།	 སབྐས་དརེ་འཛིན་གྲྭ་ཅུང་མཐ་ོབའ་ི
དག་ེའདནུ་པ།	དཔརེ་ན།	 ཚོགས་ཆེན་འད་ུ
ཁང་གི་ཉ་ེའགམ་གི་རྒྱ་ཁང་ད་ུབསདྡ་པ་མང་
པ་ོཞིག་མཚན་མོ་གཅིག་ལ་སྡབེ་གཅིག་ཏུ་
འཛིན་བཟུང་བྱས།	རུྒྱན་རིང་པརོ་བཀག་པ་
ན།ི	ཆུ་སྐསེ་དག་ེའདནུ་བསམ་གཏན་དང་།
དངེ་སང་ཨོ་སི་ཊི་ལེ་ཡར་གནས་སྡདོ་ཆབ་
སྲིད་བཙོན་ཟུར་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་
ལམ་རིན་ཆེན་གགས་པ།	 མད་ོབའ་ིབསྟན་
འཛིན།	 སེང་གཤོང་འཇིགས་མེད་བསྟན་
འཛིན་སོགས་རེད།	 ང་རང་ཡང་འཛིན་
བཟུང་བྱ་ངསེ་བསམས་ནས་མཚན་མོ་རྟག་

པར་གཟབ་གཟབ་བྱས་པ་ཡིན།	 གང་ཡིན་
ཟརེ་ན།	 སབྐས་དརེ་གང་བུྱང་འཛིན་བཟུང་
བྱདེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་དསུ་སབྐས་
དརེ་འཛིན་བཟུང་བྱས་མ་སོང་།	 ད་ེནས་ཉ་ི
མ་རིམ་པར་འག་ོབཞིན་པ་དང་།	 པ་ེཅིན་
གི་དུག་པའི་ཚེས་བཞིའི་དནོ་རྐེན་སོགས་
ཕོགས་མང་པ ོ་ནས་ངོ་རོལ་སྐད་འབོད་
བྱས་སྐརོ་ཡང་ཡང་རྣ་ལམ་ད་ུཡོང་གི་ཡོད།	
(ཤེས་བྱ་དསུ་དབེ་ནང་འཁདོ་པ་ལརྟ་ན།	 ཟླ་
༦	 པའ་ིཚེས་༤	 གནམ་བད་ེསྒ་ོམོ་ཆེའ་ིདནོ་
རྐནེ་ནང་།	 ཐང་ཆེན་དང་ཐང་ཆེན་གི་ཤར་
ནབུ་ཁང་ཨན་སྲང་ལམ་གི་ཁམོ་གཞུང་དང་
གཞུང་སྒའོ་ིབར་མི་གངས་༨༧༢༠	 ཙམ་
བསད་ཡོད་པ་དང་།	 ༦	 ཚེས་༣	 ནས་
ཚེས་༩	 བར་སླབོ་ཕུག་དང་གངོ་མི་བསྡམོས་
གངས་༢༧༨༩༠	རྨས་ཡོད་འདགུ།)
སབྐས་དརེ་ཕགོས་མང་པ་ོནས་རྒྱ་གཞུང་གི་
ཆབ་སྲིད་ལ་གཡོ་འགུལ་ཆེན་པ་ོཡོང་བཞིན་
ཡོད་ལ།	 གླངེ་སླངོ་ཡང་ས་ཚོགས་བྱདེ་ཀི་
ཡོད།	 དསུ་ཚོད་རིམ་སོང་གིས་དནོ་དག་ད་ེ
དག་རྙིང་པ་ལྟ་བུར་གུར་ནས་ཟླ་བ་གཉིས་
འགརོ་ཏ།ེ	 ཧརོ་ཟླ་༦	 ཚེས་༡༥	 ཕི་ཟླ་༧	
ཚེས་༡༧	 ཉནི་དབྱར་གནས་ཁས་བངླས་
ཤིང་།	 ཟླ་བ་དའེ་ིམཇུག་ཙམ་ལ་དག་ེའདནུ་
པ་རྣམས་ས་དཀིལ་གངོ་སྡའེི་ཁིམ་ཚང་ཞིག་
ཏུ་དབྱར་གནས་གུང་ཚིགས་ལ་ཕབེས་ནས་
འདནོ་པ་འདནོ་བཞིན་ཐུག་འདནེ་པ་རུྒྱགས་
བཞིན་པའ་ིསབྐས་སུ།	 ངའ་ིཆོས་གགོས་
ཡག་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་དསེ་ཐུག་ཟའེུ་ཁརེ་ནས་
ཤར་རྒྱག་ངའི་མདནུ་ད་ུཐནོ་ནས་ཁདེ་རང་
འཛིན་བཟུང་བྱདེ་ད་ུསླབེས་འདགུ	 །བསམ་
བླའོ་ིནང་ག་སིྒག་ཡོད་པ་བྱསོ།	 སྡདོ་ཤག་
ཏུ་མཐོང་མི་ཉན་པའི་ཅ་དངོས་འད་ཡོད་
ན་ང་སོང་ནས་སསྦ་ཆོག་ཟརེ།	 ངས་སང་
མེད་ལྟ་བུར་སྒ་ོལྕགས་ཀི་ལྡ་ེམིག་ཁོའི་ལག་
ཏུ་བཞག་སྟ།ེ	 “ངསོ་ཀི་ཡུལ་དང་ངསོ་ཀི་
མི་མང་”ཞེས་པའི་རྒྱལ་བའི་རང་རྣམ་
དང་།	 གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་གི་གསུང་
འཕནི་ཁ་ཤས།	 ཞྭ་སབྒ་པའ་ིསྲདི་དནོ་རྒྱལ་
རབས་འད་ིདང་དརེ་ཡོད།	 ཚོགས་མ་གལོ་
གངོ་ཁདེ་རང་ལམ་བསྐརོ་ནས་ཕིན་ཏ།ེ	 ས་
གཞན་ཞིག་ལ་སྦས་རོགས་ཞུས་པ་ཡིན།	
ཚོགས་གལོ་བ་ན།	 གསང་ལས་སིྤ་བད་ེམི་
ས་ཤ་བ་ོཚེ་རིང་དང་།	 རྒྱ་མཚོ་གཉསི་ཀིས་
ལྲྭ་བ་དཀུས་མ་ཞིག་གནོ་ནས་དརེ་སྒགུ་ནས་
བསདྡ་འདགུ	 །བླ་ོབཟང་སནྙ་གགས་ག་བ་
འདགུ་ཅེས་མི་ལ་འད་ིབརྩད་བྱདེ་ཀི་འདགུ	
།ད་ེནས་ཅང་མ་འགོར་བར་གཅན་ཚ་ནས་
ཡིན་པའི་ངའི་ཆོས་གགོས་འཇམ་དབྱངས་
ཆོས་འཕལེ་ལགས་དང་ངདེ་གཉསི་ལུག་ཁུ་
ནས་ལུག་བཟུང་བ་བཞིན།	སོ་སོའ་ིསྡདོ་ཤག་
ཏུ་ཡང་འག་ོམ་བཅུག་ཅིང་།	 དབྱར་བིྱན་
རླབས་ཀང་བྱདེ་མ་བཅུག་པར་མོ་ཊ་ཆུང་བ་
ཞིག་ལ་བཞག་སྟ།ེ	 བཀྲ་བཀྲ་ིགདངོ་སའམ་
བཀྲ་ཤིས་གདངོ་སའི་རོང་བ་ོརྒྱལ་ཐང་གི་
ཕོགས་སུ་ཡོད་པའི་བཙོན་ཁང་དའེི་ནང་
ཁིད་ད་ེལྷས་དཀིལ་ཙམ་ནས་མོ་ཊ་བཀག་

ཅིང་།	 ངདེ་གཉསི་མོ་ཊའ་ིནང་ད་ུབཞག་སྟ་ེ
ཉནེ་རྟགོ་པ་གཉསི་བུད་སོང་།
ཕལ་ཆེར་ངདེ་གཉསི་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་ལ་
བཞག་སོང་།	 ད་ེནས་སིྤ་བད་ེམི་ས་ཁ་ཤས་
སླབེས་ནས་ངདེ་གཉསི་རང་རང་ས་ལ་ཁིད་
ད་ེཁང་པ་རེ་ལ་ཁདི་ཕིན་སོང་།	 སརྔ་བཞིན་
ཁང་པའི་ནང་བཞག་རསེ་ཡང་བསྐར་ཁོང་
ཚོ་ཕི་ལོགས་སུ་བུད་སོང་།	 ཆུ་ཚོད་གཅིག་
ལགྷ་ཙམ་གི་རསེ་སུ་ས་ཡང་རབུ་སྟ།ེ	 ཁང་
པ་ཞིག་གི་ནང་ཁདི་ནས་ད་གིན་མོ་ཊའི་ནང་
ག་རེ་ལབ་པ་དང་།	 ཁང་པའ་ིནང་ག་རེ་
བྱས་པ་སོགས་བཤད་ནས་ངར་བ་རེད་ཅསེ་
སོགས་ཞདེ་སང་བསྐལུ་བུྱང་།	 ཡིན་རུྒྱ་ན་ི
མོ་ཊའི་ནང་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་བཞག་པ་
དང་།	 ཁང་པའ་ིནང་ཡང་ད་ེལརྟ་བཞག་པ་
ནི་སདྐ་ཆ་གང་བཤད་དང་རྣམ་འགུར་གང་
སྟནོ་གསང་བའི་ཐགོ་བརྙན་དང་སྒ་འཇུག་
གང་རུང་ཞིག་བཞག་ཡོད་པ་ཁོ་ཚོས་སྐད་
ཆས་གསལ་པ་ོསྟནོ་གི་འདགུ	 །ད་ེནས་ལག་
མཐིལ་དང་མཛུབ་གུ་སོགས་རེ་རེ་བཞིན་
སག་ཚ་ནག་པའོི་ནང་དཔར་བརྒྱབ་ཅིང་།	
ཁང་པ་གཞན་ཞིག་ཏུ་ཁིད་ད་ེསྐནོ་ཆ་ངསོ་
ལེན་བྱསོ་ཟརེ།	 སྐནོ་ཆ་ཅི་ཞིག་ལབ་པར།	
སྐནོ་ཆ་མེད་ན་འདིར་ཁིད་ཡོང་གི་མ་རེད།	
སོ་སོས་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་ངསོ་ལེན་བྱས་
ན།	 བཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་གཅདོ་ཀི་མ་
རེད་སོགས་ཟརེ་ནས་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་
ཤིག་དསི་ནས་བུད་སོང་།	 གང་འཚམ་ཞིག་
ནས་གད་རྒྱག་མཁན་ཡིན་ཁུལ་གི་ཉནེ་རྟགོ་
པ་ཉམ་ཆུང་དཔའ་ལུང་གི་སདྐ་རྒྱག་མཁན་
ཞིག་ཡོང་སྟ།ེ	 ཨ་ཁུ་རང་གིས་ལས་ཀ་ག་
རེ་བྱས་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་རེད།	 ང་
འདརི་ནང་གཙང་མ་བཟ་ོམཁན་ཡིན།	སྐནོ་
ཆ་གང་ཡོད་ན་ཁ་ཐུག་ཁས་ལེན་བྱས་ན་གུ་
ཡངས་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེམིན་ཁམིས་གཅདོ་
བྱས་ཏ་ེཁ་ནས་ཤོར་དགོས་ཐུག་ན་བཙོན་
ཁང་ནས་མྱང་གི་རེད་འད་ཟརེ་བུྱང་།	ང་ལ་
སྐནོ་ཆ་གང་ཡང་མེད་ཅསེ་ལབ་པར།	 སྐནོ་
ཆ་མེད་ན་ཉནེ་རྟགོ་པས་འཛིན་བཟུང་བྱདེ་
ཀི་མ་རེད།	 ཁདོ་ལོ་ན་གཞནོ་གཞནོ་རེད།	
སྐནོ་གང་བྱས་པ་ཁས་བླང་ན་ཡག་གི་རེད་
སོགས་འད་མིན་མང་པ་ོཞིག་བཤད་ད་ེབུད་
སོང་།	 ཡིན་རུྒྱ་ན་ིཁ་ོརང་ཡང་ཉནེ་རྟགོ་པ་
གད་རྒྱག་མཁན་ད་ུབརུས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་
ཤེས་སོང་།	 མཚན་གུང་ཞིག་ལ་ངའ་ིཆོས་
གགོས་ཁ་ཤས་ཀིས་བླ་ོམ་བད་ེནས་ས་ཐག་
རིང་པ་ོད་ེའད་ཞིག་ལ་ཉལ་ཆས་ཁརེ་ཡོང་
སྟ།ེ	 བཙོན་ཁང་གི་སྒ་ོའགམ་ནས་ང་རང་
བཀག་ཡོད་ས་དརེ་བསྐུར་བ་འབྱརོ་བུྱང་།	
གནས་ཚུལ་འདི་ཚོ་གླངེ་སབྐས་ཆོས་གགོས་
ད་ེཚོ་དན་ལངྷ་ལངྷ་བྱདེ་ཀི་འདགུ།	 ཉལ་ན་
འགིག་གི་ཡོད་ན་བསམ་པའི་སབྐས་དརེ་སིྤ་
བད་ེམི་ས་གཉིས་སླབེས་ནས་སྐོན་ཆ་ངོས་
ལེན་བྱསོ་ཟརེ།	 ང་ལ་སྐནོ་ཆ་མེད་ལབ་
པར་གླགོ་རུྒྱགས་ལ་མེ་སྟག་འཆར་བཅུག་སྟ།ེ	
མདནུ་ཅོག་སྟངེ་བཞག་ནས་ཁདོ་ཀིས་རྣམ་
འགུར་ཡག་པ་ོབྱསོ་ནས་ཁས་ལོངས།	 ང་

ཚོས་ཀང་རང་ལ་བཙན་པ་ོམི་བྱདེ།	 སྐནོ་
ཁས་བངླས་ན་མགགོས་པརོ་གླདོ་ཀི་རེད།
ད ེ་མིན་དཀའ་ལས་ཡོད་པ་རེད་སོགས་
ཁ་འཇམ་པོས་སླབོ ་གསོ ་འད་གཏོང་གི ་
འདགུ	 གད་པར་བརུས་པའ་ིཉནེ་རྟགོ་པ་
དསེ་བཤད་པ་དང་གཅིག་པ་རང་ལབ་སོང་།	
དནོ་དངསོ་ངས་གང་ཞིག་ཁས་ལེན་དགོས་
མིན་མི་ཤེས་ལ།	 སེམས་སུ་ཤར་བ་ན།ི	
ཁམོ་སྐརོ་སྐད་འབདོ་ད་ུདགེ་འདནུ་པ་མང་
ཆེ་ཤོས་ཕིན་པས་གནས་སྟངས་གཅིག་པ་
རེད།	ང་རང་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ན།ི	ཁམོ་
སྐརོ་སྐབས་སྲིད་གཞུང་གི་ར་སྐརོ་ནང་རྒྱ་
གཞུང་གི་འགོ་ཁིད་ཚོའི་མདནུ་ད་ུཐནོ་ནས་
བསམ་འཆར་བཤད་མཁན་གི་གས་ཡིན་
པས་དའེི་དབང་གིས་ཡིན་ངསེ་བསམ་ནས་
སྐབས་དརེ་བསམ་འཆར་བཤད་པ་ཡིན་
ཞསེ་བཤད་པར།	 ད་ེམ་ཡིན་པའ་ིནག་ཉསེ་
ག་རེ་བསགས་པ་ཚང་མ་ཤོད་ཟརེ།
ད་ེམིན་གཞན་བཤད་རུྒྱ་མེད་ལབ་པར།	 འ་ོ
ན་ད་ཁེད་རང་ཞག་མ་ཁ་ཤས་ལ་འདགུ་
དགསོ་རུྒྱ་རེད་ཟརེ་ནས།	 འབ་ིདབེ་ཅིག་
བངླས་ཏ།ེ	 ཁམོ་སྐརོ་མ་བྱས་ས་ྔཉནི་ཧརོ་ཟླ་
༤	ཚེས་༡༤	དང་༡༥	ནས་རིམ་བཞིན་འག་ོ
བཙུགས་ཏ་ེཞིབ་ཕ་ཤོད་ཟརེ།	ངས་གང་དན་
པ་རྣམས་བཤད་ད་ེནམ་མ་གསལ་ཙམ་ནས་
ཉནེ་རྟགོ་པ་གཉསི་བུད་སོང་།	 གཞན་ཞིག་
སླབེས་ཏ།ེ	 མུ་མཐུད་ནས་ཤོད་ཟརེ།	 བར་
ད་ུཉ་ིམ་རེ་རེ་བཞིན་ཅི་ཞིག་བྱས་པ་ཚང་མ་
ཤོད་ཟརེ།	 ད་ེལརྟ་ངས་བཤད་པ་དང་ཁ་ོཚོ་
བར་ེབ་ོབརྒྱབ་སྟ།ེ	 ཚིག་ཐ་ོབངླས།	 སབྐས་
ཤིག་ཉནེ་རྟགོ་པ་རྒྱ་མཚོ་སླབེས་ནས་རང་
རྩམོ་བསི་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་ཟརེ།	 རང་
གིས་བཙོན་ཁང་ནང་གི་ཚོར་སང་ཞིག་ཕསི་
དང་ངས་གླུ་མ་ལ་ྷསིྐད་མ་(ད་ེདསུ་ཁུལ་ཐགོ་
ལ་སདྐ་གགས་ཆོད་པའ་ིགླུ་མ་ཞིག་ཡིན།	 )	
ལ་ལེན་ད་ུའཇུག་ཟརེ།	 ད་ེདསུ་ངའ་ིབསམ་
པར་ངའི་ཡིག་གཟུགས་ལ་བལསྟ་ནས་སྦྱར་
ཡིག་འབ་ིམཁན་ཡིན་མིན་བརྩད་གཅོད་ཀི་
ཡོད་པ་འད་བསམས་ནས་ཚིགས་བཅད་ཁ་
ཤས་བསི་ཏ་ེསྤད་པ་ཡིན།	 དནོ་དངསོ་ཐགོ་
ང་རང་སྦྱར་ཡིག་སྦྱོར་མཁན་གི་གས་སུ་
མེད་པའི་དབང་གིས་གདངེ་ཚོད་ཡོད་པས་
ཡིན།	 ཁ་ོཚོའ་ིཞི་དག་གི་བྱདེ་ཐབས་རིམ་
པར་མཐངོ་སབྐས།	 གལ་སྲདི་ང་རང་སྦྱརོ་
ཡིག་སྦྱརོ་མཁན་གི་གས་ཡིན་ན།	 ངསོ་
ལེན་མ་བྱས་རང་བྱས་ཆགས་ས་རེད་བསམ་
པ་ཞིག་བུྱང་།	 ཉནི་གསུམ་པ་ཙམ་ལ་ཁདེ་
ཀིས་བཤད་ནས་ང་ཚོས་བིས་པ་ལས་ཁདེ་
རང་གིས་ཧརོ་ཟླ་བཞི་པའ་ིཚེས་༡༤	 དང་
༡༥	 ལ་ག་རེ་བྱས་མིན་ནམ་ལངས་པ་ནས་
མཚན་གཉདི་རག་བར་གི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་
ཕ་ཕིས་ཟརེ་ནས་འབི་དབེ་དང་སུྨ་གུ་ངའི་
ལག་ཏུ་བཞག་སོང་།	 ངས་གནས་ཚུལ་
རགས་མོ་ཞིག་བསི་ཏ་ེཕུལ་བར་ཞིབ་ཕ་མི་
འདགུ་ཟརེ་ནས་ཡང་བསྐར་ཕསི་ཟརེ།	 ཉ་ི
མ་ཡང་མང་པ་ོའགོར་བས་ཞིབ་ཕ་དན་གི་
མི་འདགུ	 །བརདེ་འདགུ་ལབ་པར་བལེ་བ་
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ཡོད་མ་རེད་ག་ལེར་བསམ་བླ་ོཐོངས་ལ་
ཕསི་ཟརེ།	 མཚན་ཁ་ཤས་ལ་གཉདི་བཀག་
པས་ལག་པ་དང་གཟུགས་པ་ོཡང་ཚ་བ་ོ
ཆགས་པར་མ་ཟད།	མག་ོཡུ་ཡང་འཁརོ་གི་
འདགུ་ལ།	 མིག་ཀང་རབ་རིབ་ཏུ་གུར།	 ད་ེ
ལྟར་ཉནི་མཚན་གཉསི་ཀ་བརིྩས་པས་ཉནི་
མཚན་བཅུ་ཙམ་ལ་འད་ིགཅོད་བཏང་སྟ།ེ	
ཐ་མར་ནརོ་བུ་ཁུའུ་ཀྲང་དངོས་སུ་སླབེས་
ནས་སྦྱར་ཡིག་འབི་མཁན་ཁདེ་ཡིན་ནམ།	
ད་ེདསུ་བཙོན་ཁང་ད་ུབཟུང་ཡོད་པ་ཞིག་གི་
མིང་ནས་གླངེ་སྟ་ེད་ེཡིན་ནམ་ཁདེ་རང་ཡིན་
ཟརེ།	 (མི་དའེ་ིམཚན་འདརི་གླངེ་བད་ེབ་ོ
མི་འདགུ)	 ང་མིན་ཞསེ་པར།	 ཡང་བསྐར་
གཅིག་འད།ི	 མི་དསེ་དའེ་ིམི་ཚད་ཚད་པ་ོ
ཁས་ལེན་གི་འདགུ	 །གནས་ཚུལ་ད་ེའད་

ཞིག་ཁདེ་ཀི་མག་ོལ་གཡུག་གི་མ་རེད།	 ད་
ལ་ྟཁས་མ་བངླས་ན་ཕར་ཕགོས་ཀི་ག་ོམཁར་
མཐནོ་པ་ོཅན་གི་བཙོན་ཁང་ཆེ་བ་དརེ་འག་ོ
དགསོ།	 དརེ་འགའོམ་རང་གིས་ཁས་ལེན་
ཐ་མའ་ིགདམ་ཀ་ཡིན་ལབ་སོང་།	 ད་ེདསུ་
ཁང་པ་ཆུང་ངུ་དའེི་ནང་ནརོ་བུ་ཁུའུ་ཀྲང་
གིས་གཙོས་པའི་གསང་ལས་པ་བཅུ་གངས་
ཤིག་འཚངས་ཀ་ལ་ྟབུར་ངར་ངར་རིག་རིག་
ངང་བསྡད་ད་ེམཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་བྱདེ་
རིྩས་ཀི་རྣམ་པ་གསལ་པརོ་མཐོང་སོང་།	
ངས་སྦྱར་ཡིག་སྦྱརོ་མཁན་ཡིན་པར་ཁས་
མ་བངླས་པས་ཉནེ་རྟགོ་པ་གཉསི་ཙམ་ངའི་
མདནུ་ད་ུབཅར་ནས་བཙན་འད་ིབྱདེ་རིྩས་
བྱདེ་སབྐས།	 ནརོ་བུ་ཁུའུ་ཀྲང་གིས་ལག་པ་
ཡར་བཀགས་ཏ་ེབཙན་པ་ོབྱེད་མི་དགོས་

པའ་ིལག་བར་བཏང་སྟ་ེབཀག་སོང་།	 རིམ་
བཞིན་འཇམ་པའོ་ིརྣམ་པ་བསྟན་ནས་ད་རེས་
ཁདེ་ཀི་ཉསེ་པ་དག་ཡོད་མ་རེད།	 གནས་
སབྐས་དགནོ་པར་སོང་དང་ཡང་བསྐར་ཡོང་
དགསོ་ཤར་ཚེ་འབདོ་ཀི་ཡིན།	 འདརི་སདྐ་
བཏང་ནས་གང་དསི་པ་དང་གང་བྱས་པ་སུ་
གཅིག་ལ་ཡང་བཤད་མི་ཆོག	 །གུང་ཁན་
ཏང་རིྩ་ཏགོ་ཕག་ན་ཡང་ཡོད།	 མི་ཤེས་པ་
གཅིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟརེ།	 ད་ེནས་
ཉལ་ཆས་རྣམས་ཁུར་ནས་མཚན་ཆུ་ཚོད་
གསུམ་པ་ཙམ་ཞིག་ལ་ནག་ཁུང་ནང་།	རྒྱལ་
ཐང་བཙོན་ཁང་ནས་རོང་པ་ོདགནོ་པའི་ནང་
བར་ད་ུགམོ་པ་བརྒྱབ་སྟ་ེཡོང་བར།	 གཉདི་
བཀག་པས་གཟུགས་པ་ོམི་བད་ེབ་དང་ལམ་
ཁ་ལ་སྒང་གཤོང་མང་བས་བགདོ་ལམ་མི་

བད་ེབའི་དབང་གིས་ཚར་མང་པ་ོཐང་ལ་
འགལེ་བར་མ་ཟད།	 མཚན་མོ་དརེ་ཆར་བ་
བཏང་བའི་དབང་གིས་ཆུ་འཁིལ་ནང་དའུང་
ལྷུང་སྟ་ེཐངེས་ཁ་ཤས་འགལེ་སོང་།	 ནང་
ད་ུསླབེས་སྐབས་གདན་དང་ཉལ་ཆས་ཐགོ་
འདམ་འབག་ཀང་འགསོ་འདགུ་པས་སེམས་
སྐ་ོབ་ཞིག་བུྱང།	 སོ་སོའ་ིཤག་ཏུ་སླབེས་
ནམ་གསལ་ཙམ་ལ་གགོས་པ་ོཁ་ཤས་ལྟ་
རུ་སླབེས་ནས་ག་རེ་བྱས་སོང་སོགས་ཟརེ་
མོད།	 ཅི་ཡང་བཤད་མ་ཕདོ།	 དསུ་ད་ེནས་
བཟུང་སོ་སོའི་ཚོར་སང་ལ་དགོན་པའི་ནང་
དནོ་རྐནེ་རེ་བུྱང་སབྐས།	 ཉནེ་རྟགོ་པས་
ངདེ་ལ་ལ་ྟརྟགོ་གིས་སོ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ད་ོ
སང་ཚར་ཁ་ཤས་བུྱང་།	 སབྐས་ད་ེདག་ཏུ་
སྦྱར་ཡིག་མང་པ་ོཞིག་སྦྱར་གི་ཡོད་པ་དང་།	

གཙོ་བ ོ་སྐབས་ད ེར་ངེད་ཀིས་སྦང་ཆར་
སོགས་དསུ་དབེ་ཁ་ཤས་ཐགོ་རྩམོ་ཡིག་སྤལེ་
གི་ཡོད་པ་དའེ་ིདབང་གིས་ཡིན་པ་འད།	 ལོ་
རབས་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་རེབ་གོང་ལ་བུྱང་
བའི་ང་དང་འབལེ་ཡོད་གནས་ཚུལ་དན་པ་
ད་ེཚོ་རེད།	 གཞན་ངས་མ་ཤེས་པ་དང་མ་
དན་པ་མང་པ་ོཡོད་ངསེ།	 རེབ་གངོ་ས་ཆ་
ཆེན་པ་ོརེད།	 སོ་སོའ་ིགཡས་གཡོན་ནས་
གནས་ཚུལ་ག་རེ་བུྱང་ཡོད་མེད་ཀང་ཆབ་
སྲིད་དང་འབལེ་བ་ད་ེཚོ་གསང་བའི་ལས་ཀ་
ཡིན་ཙང་མཐངོ་ཐསོ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་བཤད་
ཁག་པ་ོརེད།	 ལོ་རབས་དགུ་བཅུ་པའ་ིནང་
རེབ་གངོ་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀི་གནས་ཚུལ་རབས་
དང་རིམ་པ་མང་པ་ོབུྱང་བ་རེད།།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིམཛད་པ།	
༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་ཊོམ་
ལེན་ཊོ་སི་	 Tom Lantos	 འག་ོབ་མིའ་ི
ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་	
༡༠	 འཁརོ་བར་བརྟནེ་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཚམས་འདའིི་
གསུང་འཕནི་སྩལ་དནོ།	 	 ཨ་རིའ་ིམང་
གཙོ་དང་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་ལས་
གུབ་པའི་ཊོམ་ལེན་ཊོ་སི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ཚོགས་ཆུང་གིས།	 	 འག་ོབ་མི་སིྤ་སྒརེ་
ཀུན་ལ་ཁབ་པའི་རང་དབང་སུྲང་སྐབོ་གོང་
འཕལེ་ཆེད་འབད་བརྩནོ་གནང་ནས་ལོ་བཅུ་
འཁོར་བའི་ཉནི་མོ་འདིར་ངསོ་ཀིས་དགའ་
སེམས་འཁོལ་བའི་ངང་ནས་འཚམས་འད་ི
ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 	 སྐ་ུཞབས་ཊོམ་ལེན་ཊོ་སི་
དམ་པ་མཆོག་དང་ཇནོ་ཨེཌ་ཝཌ་པརོ་ཊར་	
John Edward Porter	མཆོག་གིས་གསར་
འཛུགས་གནང་བའི་གོས་ཚོགས་འགོ་བ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་དརེ་ཨ་རིའི་གསོ་

ཚོགས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོར་ཊོམ་ལེན་
ཊོ་སི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་།	
ཞེས་དམ་པ་ཁོང་གི་མཚན་ཐགོ་ཏུ་གསར་
འཛུགས་གཏན་འབབེས་གནང་ཡོད།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༧	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་
ཚོགས་ཆུང་གིས་ངསོ་ལ་ཞི་བའི་དནོ་ཚན་
ལྔ་གསལ་བསྒགས་བྱ་རུྒྱའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་
ཆེ་མཐོང་ལྡན་པའི་སྡིངས་ཆ་ཞིག་གནང་
བུྱང་།	 ཨ་རི་ན་ིམང་གཙོ་དང་རང་དབང་།	
འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་རིན་ཐང་དང་།	
མིའི ་རྣམ་དཔོད་ཀི་རིག་རྩལ་སུྲང་སྐོབ་
དར་འཕལེ་གནང་མཁན་གཙོ་བ་ོཞིག་ཡིན་
པར་ངོས་ཀིས་དསུ་རྟག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།	 ཨ་རི་ན་ིརང་དབང་ལནྡ་པའ་ི
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ས་ེཁདི་དང་།	 འཛམ་གླངི་ཁནོ་
ད་ུཞི་བད་ེགོང་འཕལེ་གཏངོ་ཆེད་རླབས་
ཆེན་གི ་ཞབས་འདེགས་ཞུ ་མཁན་ཞིག་
ཡིན།	 	 	 ཊོམ་ལེན་ཊོ་སི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་ཚོགས་ཆུང་གིས་འཛམ་གླིང་ཁོན་ད་ུ

དབང་འཛིན་པ་ཚོས།	 	 གང་ཟག་སྒརེ་གི་
གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་
རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་
ད་ེདག་གསལ་འདནོ་གནང་བཞིན་པ་དརེ་
ངསོ་ཀིས་ཡི་རང་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།	 	 	 གཞན་གི་དབང་སུྒར་འགོ་བདོ་
མི་རྣམས་རང་ཡུལ་ད་ུཡ་ང་སྙངི་ར་ེསྤུ ་ཙམ་
མེད་པར་དཀའ་སྡུག་མྱངོ་བཞིན་པ་རྣམས་
ཚོགས་ཆུང་གིས་གསལ་འདནོ་གནང་བཞིན་
པར་ངོས་ཀིས་བཀའ་དིན་སྙིང་བཅངས་
ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ཁདེ་རྣམ་པའ་ིརྒྱབ་སྐརོ་
དསེ།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀིས་བདོ་མི་
རྣམས་རེད་མེད་པའི་བར་ལན་ཤུགས་ཆེ་
ཞིག་གཏངོ་བཞིན་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་འག་ོ
ཁདི་ཚོ་ལའང་།	 བདོ་མི་ཚོའ་ིཐབོ་ཐང་དང་
ཆེ་མཐངོ་ལ་བརིྩ་བཀུར་མ་བྱས་པ་ད་ེསྲིད་
ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་
ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཆེ་མཐངོ་བྱས་ན་བསམ་པ་
ད་ེརེ་སྟངོ་ཞིག་ཆགས་རུྒྱ་རེད།		འག་ོབ་མི་

སུ་འད་ཞིག་ཡིན་ཡང་སྐ་ེཙམ་ཉདི་ནས་རང་
དབང་དང་འད་མཉམ།	 ཆེ་མཐངོ་ལནྡ་པའ་ི
མི་ཚེ་ཞིག་སྐལེ་རུྒྱའི་འདནུ་པ་བླ་ོལྷན་སྐསེ་
སུ་ཡོད་པར་བརྟནེ་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ན་ི
འག་ོབ་མི་རིགས་ཀུན་ལ་ཁབ་པའི་རིན་ཐང་
ཞིག་རེད།	 དརེ་བརྟནེ་ངསོ་ཀི་ཚོགས་ཆུང་
གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་
མཆོག་དང་།	 རེན་ཌི་ཧལ་གི་རེན་མཆོག་
གིས་གཙོས་འདས་དང་ད་ལྟའི་ཚོགས་མི་
ཡོངས་ཀིས་དཀའ་སྡུག་མྱངོ་བཞིན་པའི་མི་
མང་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེའི་
སེམས་འཚབ་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
བཞིན་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 དངེ་
སབྐས་འཛམ་གླངི་ནང་བཟང་སྤདོ་དང་ཆོས་
ལུགས་ཀི་རིན་ཐང་སརླ་གསོའ་ིའགོ	 	 རྩདོ་
རྙགོ་རྣམས་འཚེ་མེད་ཞི་བ་གསོ་མོལ་གི་
ལམ་ནས་སེལ་ཏ།ེ	 འག་ོབ་མིའ་ིགཞི་རྩའ་ི
ཐབོ་ཐང་དང་ཆེ་མཐངོ་སུྲང་སྐབོ་ཐུབ་རུྒྱར་
རེ་ལྟསོ་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་ད་ུའག་ོབཞིན་

ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོས་འབུྱང་འགུར་
འག་ོབ་མི་རིགས་སིྤའི་བད་ེདནོ་ལ་དམིགས་
ནས་རང་དབང་དང་ཡར་རྒྱས་ཀི་ཕགོས་སུ་
མདནུ་སྐདོ་བྱདེ་ཐུབ་པའི་འཆར་སང་ཞིག་
ངསེ་པར་འཛིན་དགསོ།	 དམིགས་ཡུལ་ད་ེ
བསུྒབ་ཆེད་ཊོམ་ལེན་ཊོ་སི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ཚོགས་ཆུང་གིས་འབད་བརྩོན་གནང་
བཞིན་པ་ད་ེདག་བྱ་བ་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའི་
སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།”	ཞསེ་འཁདོ།		
སིྤར་འགོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་
ད ེ་ནི ་ཨ་རིའི ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི ་སྐུ ་
ཞབས་ཊོམ་ལེན་ཊོ་སི་དམ་པ་མཆོག་དང་།	
སྐུ་ཞབས་ཇནོ་ཨེཌ་ཝ་ཌི་མཆོག་རྣམ་གཉསི་
ཀིས།	ཕི་ལོ་	༡༩༨༣	ལོར་གསར་འཛུགས་
གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ་པ་དང་།	 	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོར་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་
ནས་སྐུ་ཞབས་དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་མཚན་ཐགོ་
ནས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་ཞེས་
མཚན་བསུྒར་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ལས་བྱདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སྐབས་བསྟནུ་དགོས་མཁོ་གཞི་
བཟུང་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་སུ་སྡ་ེཚན་འགན་
འཛིན་ཀི་གནས་རིམ་ཐགོ་ཁད་ལས་གངས་	
༤	ས་སྟངོ་ཡོད་པར་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་ཚང་
ཞིང་དནོ་དམ་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་ད་ུཞབས་
འདགེས་ཞུ་འདདོ་ཡོད་རིག་ནས་འཚང་
སནྙ་འབུལ་འཐུས།	 ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་སུ་
གསར་འགོད་ལས་རིགས་ཐགོ་ཁད་ལས་པ་
སྡ་ེའགན་ས་མིག་	 ༤	 ཆེད་དགསོ་ངསེ་ཆ་
རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡།	ཤེས་ཚད།	ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་ཞིག་ནས་
གསར་འགོད་ལས་རིགས་ཐགོ་གཙུག་ལག་
རབ་འབྱམས་པ་ (Master of Arts in Mass 

Communication)	 ཐནོ་པའ་ིཤེས་ཚད་
ལག་འཁརེ་ཡོད་པ།
༢།	 ལོ་ཚད།	 ༢༠༡༩།༢།༡༦	 ཉནི་རང་ལོ་	
༢༡	ལས་མི་ཉུང་ཞིང་	༤༠	ལས་མ་བརལ་
བ་དགསོ།

༣།	 རུྒྱགས་གཞི།	 གསར་འགདོ་ལས་རིག་
དང་འབལེ་བའ་ིསྐརོ་བདོ་ཡིག་དང་།	 ཨིན་
ཡིག་སླབོ་ཚན་གཉསི་ཐགོ་འབ་ིརུྒྱགས་དང་
ངག་རུྒྱགས་ཀི་ལམ་ནས་བསྐ་ོགཞག་གནང་
རུྒྱ།
གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཆ་རྐནེ་ལནྡ་རིགས་
ནས་འད་ིག་ལས་ཁུངས་དང།	 ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས།	 གཞུང་འབལེ་
ད་རྒྱ་ (www.tibet.net)	 ནས་བདོ་ཡིག་
ཐོག་གཏན་འབབེས་ཡོད་པའི་འཚང་སྙན་
འགེངས་ཤོག་བཏོན་སྟ་ེདནོ་ཚན་རྣམས་
འཚེམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་ཟནི་རསེ།
༡།	 རང་ཉདི་ཀི་ད་ལའྟ་ིཕདེ་པར་ཚོན་ལནྡ་	
༢	རེ་དང།	(one passport & one stamp 

size)

༢།	འཛིན་རིམ་བཅིུས་ཡན་གི་སླབོ་ཐནོ་ལག་
འཁརེ་ཆ་ཚང་དང་།	 གངོ་གསལ་དགསོ་
མཁའོི་ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁརེ་	
(Marks Card & Degree Certificate) 

བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།
༣།	 དངྭ་བངླས་དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་
གངས་དང་པ་ོདང་།	 གཉསི་པ།	 འབུལ་
འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་མཐའ་མའི་ང་ོ
བཤུས།
༤།	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་
ཆོག་པའ་ིལག་འཁརེ། (RC)	དསུ་འགངས་
ཞུས་པའ་ིང་ོབཤུས།
༥།	 ཁམིས་མཐུན་སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་	
(Birth Certificate)	གི་ང་ོབཤུས།
༦།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་གཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བདོ་སྨན་ཁང་
ཡོད་ན་དང།	ད་ེམིན་སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་གང་
རངུ་ནས་ནད་གཅངོ་དང་འགསོ་ནད་རིགས་
མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ི
སནྨ་པའི་ངསོ་སྦྱརོ་(MC)ཁ་གསར་སྟངེ་རང་
ཉདི་ཀི་འད་པར་མཉམ་སྦྱར་ཐགོ་སནྨ་པའི་
ལས་དམ་དང།	ས་རྟགས་འཁདོ་པ་ང་ོམ།
༧།	 འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་

ནས་བྱ་སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའི་ངསོ་སྦྱརོ་
(Character	Certificate)	ང་ོམ།
༨།	 གལ་སྲདི་ད་ལ་ྟསིྤ་སྒརེ་གང་རངུ་ནང་
ལས་ཀ་བྱདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་སྡ་ེཚན་
ནས་དགག་ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་	 (No 

Objection Letter)	 ང་ོམ་བཅས་མཉམ་
འབུལ་དགསོ།
གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་ཁག་ལ་
འབེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ ་འཛིན་ནམ།	
ལས་བྱེད་འདམེས་ལྷན་ནས་བསྐ་ོགཞག་
བྱས་པའི་ཟུང་དུང་གནས་རིམ་ཡན་སུ་རུང་
གི་དག་མཆན་ལས་དམ་	 (Attestation)	
ཞུས་ཏ།ེ	༢༠༡༩	ཟླ	༢	ཚེས་	༡༦	ཉནི་རྒྱབ་
ཚོུད་	༥	པ་འགངས་མེད་རང་ཉདི་ཀི་ཁིམ་
གཞིས་དང།	ད་ལའྟ་ིསྡདོ་གནས་སུ་འབལེ་བ་
གནང་བདའེ་ིཁ་བྱང།	ཁ་དཔར་ཨང་།	གླགོ་
འཕནི། (E- Mail)	སོགས་ཁ་གསལ་བཀདོ་
ད་ེགཤམ་གསལ་དུང་ཆེའི་མཚན་བྱང་ཐགོ་
ཕུལ་འབྱརོ་ཟནི་པ་དགསོ་རུྒྱ།	 གངོ་གསལ་

དུས་བཀག་རེས་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབྱོར་
རིགས་རིྩས་མེད་ཡིན།	 དསུ་ཐགོ་འབྱརོ་
རིགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབལེ་འསོ་ཆོས་ལྡན་
པ་ཚོར་དསུ་ཐགོ་འབདོ་བར་བྱ་རུྒྱར་སབྐས་
བསྟུན་ལག་འཁེར་སོགས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་
ཁག་མཉམ་འཁརེ་གིས་འབྱརོ་མཐ་ོའགོད་
བཅར་དགོས་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་
སུ།	 ལས་བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་ནས་	
༢༠༡༨	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༨	ལ།།
Secretary

Public Service Commission

Central Tibetan Administration

Gangchen Kyishong, Dharamsa-

la-176215

Distt. Kangra(H.P)

Tel: 01892-222328

E-mail:psc@tibet.net



6 19th  December 2018  TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༢	ཕི་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༩

Published by: Tsering Yangkyi, DIIR, Printer: Narthang Press (DIIR),  CTA, Gangchen Kyishong, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Name of Editor: Ngawang Thogmed,  
Place of Publication: CTA, Gangkyi, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Tel:+91-1892-222457/222510 Email: diiraddl.secy@tibet.net Website: www.bod.asia Regd. No. HPTIB/2017/74104

གཅིག་སྡདུ་དབང་འཛིན་རིང་ལུགས་ལ་མདནུ་ལམ་མེད།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡༣	 ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ཚོང་འབལེ་གི་
བསྟ་ིགནས་གཙོ་གས་གངོ་ཁརེ་མུམ་བྷ་ེརུ་
རྟནེ་གཞི་བྱས་པའི་གུ་རུ་ནཱ་ནག་མཐོ་སླབོ་
Guru Nanak College	 ཏུ་བྱམས་བརྩའེ་ི
སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ	 ད་ེཡང་མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་ཁུལ་དརེ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་
མཚམས་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་སིྤ་སྐུ་ཞབས་ཝི་ཇ་ྱ
དཱ་བྷལོ་ཀ་	 Dr Vijay Dabholka	 ལགས་
ཀིས་གཙོས་མཐ་ོསླབོ་འཛིན་སྐངོ་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེ
ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་རེས་མཐོ་སླབོ ་ཀི ་
ཚོགས་ཁང་ཞིག་ཏུ་དག་ེལས་སླབོ་མ་ཁནོ་མི་
གངས་སྟངོ་ཕག་གཅིག་ལ་བྱམས་བརྩའེ་ིསྐརོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ	 ད་ེཡང་ཐགོ་མར་
སྡངིས་ཆའི་སྟངེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སང་གསལ་ཞལ་
ཕ་ེམཛད་རསེ་སླབོ་སིྤས་ཤིས་བརདོ་གསུང་
འདནོ་དང་སྦགས་ལས་རིམ་དབུ་འཛུགས་ཀི་
གཏམ་བཤད་གནང་དནོ།	 “དངེ་སབྐས་ད་
རྒྱ་དང་།	 མཁའ་དབིྱངས་སུ་འགུལ་བཞུད་
བྱདེ་བཞིན་པ།	 ད་ེབཞིན་དཔལ་འབྱརོ་དང་
ཁརོ་ཡུག	 ཆབ་སྲདི་གང་གི་ཆ་ནས་འཛམ་
གླངི་ཁནོ་ཡོངས་ག་ོལ་གཅིག་གུར་གི་གནས་

སྟངས་ཆགས་ཟིན་པའི་དསུ་སྐབས་འདིར།	
བྱམས་བརྩའེི་རིན་ཐང་ཇི་ཙམ་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་ཡོད་པའི་སྐརོ་ལམ་སྟནོ་བཀའ་སླབོ་
ཞུ་ཆེད་ང་ཚོས་བདོ་ཀི་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལྟ་བུ་མཐ་ོསླབོ་
འདརི་གདན་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་།	 ཁངོ་གི་༸སྐ་ུ
དུང་ནས་བྱམས་བརྩེའི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་ཞུ་
རུྒྱ་བུྱང་བ་ནི་ཧ་ཅང་སྐལ་བ་བཟང་པ་ོཞིག་
ཡིན།”	ཞསེ་ང་ོསྤདོ་ཞུས་གུབ་མཚམས་བདོ་
མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 བརྩ་ེབའ་ིསྤུན་མཆེད་
ཕ་ོམོ་རྣམ་པ།	 ངསོ་རང་འད་ཆགས་པ་ོབྱ་
རུྒྱ་དགའ་པ་ོམེད།	 དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་
གི་གནས་སྟངས་འདའིི་འགོ་ང་ཚོ་འག་ོབ་མི་
གངས་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་ཚང་མ་སྤུན་
མཆེད་ཕ་ོམོའི་འད་ུཤེས་འཛིན་དགོས་པ་ཧ་
ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོརེད།	 ང་ཚོ་ཚང་མ་
འག་ོབ་མི་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟནེ་བད་ེབ་འདདོ་
པ་ཙམ་མ་ཟད།	 བད་ེབ་བསུྒབ་རུྒྱའ་ིཐབོ་ཐང་
ཡང་ཡོད།	 འནོ་ཀང་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཆོས་
ལུགས་སོགས་ཕན་ཚུན་རིམ་པ་གཉསི་པའི་
གནས་སྟངས་འགོ་ནས་མི་འད་བ་ཕན་བུ་ཡོད་
པ་རུྒྱ་མཚན་གཙོ་བརོ་འཛིན་ནས་ང་ཚོ་དང་
ཁ་ོཔ་ཚོ།	 ཞསེ་གཞི་རྩའ་ིའག་ོབ་མི་གཅིག་
གུར་ཡིན་པ་ད་ེབརདེ་ནས་ཕན་ཚུན་འཁུག་

རྩོད་དང་ཐ་ན་གསོད་རེས་ཚུན་ཆད་བྱེད་
བཞིན་པ་དརེ་བསམ་བླ་ོཡག་པ་ོབཏང་བ་ཡིན་
ན་གཞི་རྩ་གང་ཡང་མེད་པ་རེད།	 ངསོ་རང་
མི་གཞན་སུ་འད་ཞིག་དང་ཐུག་སབྐས་འག་ོ
བ་མི་རིགས་གཅིག་གུར་ཡིན་བསམ་པ་མ་
གཏགོས།	ངསོ་རང་བདོ་མི་ཞིག་ཡིན།	ནང་

པ་ཞིག་ཡིན།	 ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་ཡིན་
བསམ་པ་ནམ་ཡང་དན་གི་མི་འདགུ	 	 གལ་
ཏ་ེདན་པ་ཡིན་ན་མི་གཞན་དང་རང་བཞིན་
གིས་བར་ཐག་རིང་པ་ོཆགས་རུྒྱ་རེད།
དངེ་སྐབས་དཔལ་འབྱརོ་གི་གནས་སྟངས་
ལ་མཚོན་ནའང་གོ་ལ་གཅིག་གུར་གི་ལམ་
ལུགས་ཆགས་ཟནི་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་ག་ོ
ལའི་གནམ་གཤིས་འགུར་འགསོ་ལ་བརྟནེ་
ནས་འབུྱང་བའི་འཇིགས་པའི་དཀའ་ངལ་ད་ེ
དག་མི་ཚང་མས་གཅིག་མཚུངས་སུ་མྱངོ་
བཞིན་ཡོད།	 ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཀང་ག་ོལའ་ི
གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་ལ་བརྟནེ་པའི་
དཀའ་ངལ་ལོ་རེ་བཞིན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འག་ོརུྒྱ་

ཡིན་པ་བརྟག་དཔད་ཀི་ལམ་ནས་ཉནེ་བར་
བཏང་ཡོད།	 དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ང་ཚོ་ཚང་
མས་ཐུན་མོང་ད་ུམྱངོ་དགསོ་སྟབས་ཕན་ཚུན་
མཉམ་རབུ་ཐགོ་ནས་གདངོ་ལེན་བྱདེ་དགསོ།	
རུྒྱ་མཚན་ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་འག་ོབ་མི་རིགས་
གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་འཛིན་དགོས་པ་ཧ་

ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད	 ཕགོས་
མཚུངས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་མི་ལ་ཕན་
བཞིན་ཡོད་སྟབས་ཆོས་ལུགས་དབྱ་ེབ་མེད་
པར་ཚང་མར་གུས་བཀུར་ཞུ་དགསོ་པ་དང་།	
ཕན་ཚུན་བླ་ོསྐདེ་ཡང་བངླ་ཐུབ་རུྒྱ་རེད།	 རྒྱ་
གར་ལ་མཚོན་ན་ལོ་ང་ོསྟངོ་གི་རིང་ནས་ཆོས་
ལུགས་འད་མིན་འཆམ་མཐུན་ངང་མཉམ་
གནས་བྱས་དང་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟནེ་
འཛམ་གླིང་གཞན་ལ་མིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོ
ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 ངསོ་རང་ཉདི་ལ་མཚོན་
ན་གུ་རུ་ནཱ་ནག་མཆོག་ལ་ཡི་རང་བསྔགས་
བརདོ་ཧ་ཅང་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན།	 ཁངོ་
ཧིན་དའིུ་ཁིམ་ཚང་ནང་སྐུ་འཁུངས་ཡང་ཁ་

ཆེའི་གནས་རྩ་ཆེ་མེག་ཁར་གནས་མཇལ་ད་ུ
ཕབེས་པ་རེད།	 དསེ་གང་མཚོན་བཞིན་ཡོད་
བརདོ་ན་ཆོས་ལུགས་གཞན་ལ་གུས་བརིྩ་ཞུ་
བ་མཚོན་ཐུབ།	 ད་ེལ་ྟབུའ་ིགནང་སྟངས་ད་ེ
ན་ིང་ོམཚར་ལནྡ་པ་ཞིག་མ་རེད་དམ།	 ཞསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་མ་ཟད།	 	 བདོ་
ཀི་ཁརོ་ཡུག་སུྲང་སྐབོ་དགསོ་པ་གལ་ཆེ་ཡིན་
སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བསྟནུ་ཚོགས་བཅར་
བའ་ིད་ིབ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ།	ད་ེཡང་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་འབུྱང་འགུར་བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་
ཐགོ་ཐུགས་རེ་ཇི་ལརྟ་མཛད་བཞིན་པའི་ད་ི
བར་བཀའ་ལན་སྩལ་དནོ།	 “བདོ་མི་ཚོས་
དཀའ་སྡུག་ཇི་ཙམ་མྱངས་དང་མྱངོ་བཞིན་
ཡོད་ཀང་སྙངི་སྟབོས་ནམ་ཡང་མ་ཞུམ་པར་
མུ་མཐུད་སྲ་བརྟན་ངང་གནས་ཡོད།	 དརེ་
བརྟནེ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་
ཁདི་མཁགེས་འཛིན་པ་ཚོས་འབད་བརྩནོ་ཇི་
ཙམ་བྱས་ཀང་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	
སྐད་ཡིག་རྩ་མེད་ནམ་ཡང་བཟ་ོཐུབ་མེད།	
དངེ་སབྐས་རྒྱ་རིགས་ནང་པ་ཚོས་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་ལ་དད་གུས་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་
འག་ོབཞིན་འདགུ	 དརེ་བརྟནེ་གནས་སྟངས་
འགུར་བ་འག་ོརུྒྱ་ཡིན་པ་ཐག་ཆོད་པ་རེད།	
གཅིག་སྡུད་དབང་འཛིན་རིང་ལུགས་ལ་
མདནུ་ལམ་མེད།	ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དབར་འགལ་ཟླ་བུྱང་ཚུལ་གི་
འཆལ་གཏམ་ས་ཚོགས་སྤལེ་བར་གཞུང་འབལེ་གསལ་བཤད།	

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
དབར་འགལ་ཟླ་བུྱང་ཚུལ་གི་འཆལ་གཏམ་
ས་ཚོགས་སྤལེ་བར་གཞུང་འབལེ་གསལ་
བཤད།	ར་ཇིབ་ཤརྨ་ཟརེ་བའ་ིགསར་འགུར་
རྩམོ་སིྒག་པས་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༧	
ཉནི་ལྷ་ོཨེ་ཤི་ཡའ་ིད་རྒྱའ་ི	 Southasian.

Monitor	ནང་།	འག་ོབརདོ་ད།ུ	“ཏཱ་ལའ་ི
བླ་མ་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྲིད་
སྐངོ་དབར་མི་མཐུན་པའི་གནས་ཚུལ་བུྱང་
བར་བརྟནེ།	 བདོ་མིའ་ིཆབ་སྲདི་མག་ོརྙགོ་
ཅན་ད་ུགུར་པ།	”	ཟརེ་བའ་ིཁུངས་མེད་ཀི་
རྩམོ་ཡིག་ཅིག་སྤལེ་འདགུ	 	 རྩམོ་ཡིག་དའེ་ི
ནང་།	ཐངེས་འདརི་བདོ་ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་
དང་གཡུང་དུང་བནོ་བཅས་ཀི་ཆོས་ཚོགས་
ཐངེས་	༡༣	པ་དསུ་ཚོད་ངསེ་མེད་བར་ཕིར་
འགངས་གནང་བའ་ིརུྒྱ་མཚན་དབུ་ཁདི་རྣམ་
གཉིས་དབར་མི་མཐུན་པ་ཤུགས་ཆེ་བུྱང་
བར་བརྟནེ་ནས་རེད།	 ཅསེ་རང་སང་གང་
དན་གི་རྟགོ་བཟ་ོདང་།	 ཚོད་དཔག་འབའ་
ཞིག་བྱས་འདགུ			
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གསལ་བཤད།
བོད་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀིས།	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༢༩	
ནས་ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༡	 བར་ཚུགས་རུྒྱའ་ི

བདོ་ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་དང་གཡུང་དུང་བནོ་
བཅས་ཀི་ཆོས་ཚོགས་ཐངེས་	 ༡༣	 དསུ་
ཚོད་ངསེ་མེད་བར་ཕིར་འགངས་གནང་རུྒྱའ་ི
གསལ་བསྒགས་ཤིག་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	
༢༤	ཉནི་སྤལེ་ཡོད།		གསལ་བསྒགས་དའེ་ི
ནང་དཔལ་གསང་ཆེན་སྔ་འགུར་རྙིང་མའི་
དབུ་འཛིན་སྐབས་ར་ེཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གླ་ོབུར་དགོངས་པ་གཞན་དནོ་
ད་ུགཤེགས་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་
པར།	 	 རྙངི་མའ་ིཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་པ་
ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་དང་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེམཚོན་སདླ།		 ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	
༡༣	 དསུ་ཚོད་ངསེ་མེད་བར་ཕིར་འགངས་
བྱ་རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།	
ཕགོས་མཚུངས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཉ་ིཧངོ་ཁུལ་གི་མཛད་
འཕིན་རྣམས་རེ་ཞིག་ལེགས་པར་གུབ་སྟ།ེ		
ཕི་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༥	ཉནི་ར་སའ་ིཉ་ེའགམ་
གྷ་གལ་གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁོད་
སབྐས།	 	 གསར་འགདོ་པའ་ིད་ིབ་ཞིག་དང་
འབལེ་ནས་ཐེངས་འདིར་བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསྟན་གི་ཆོས་བརུྒྱད་རྙིང་ཤོས་སྔ་འགུར་
རྙངི་མའ་ིབ་ླཆེན་ཞིག་སྐ་ུགཤེགས་པར་བརྟནེ་
ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	 ༡༣	 པ་ཚོགས་པ་
ཡིན་ན་འསོ་བབ་རྩ་བ་ནས་མེད་སྐརོ་བཀའ་

ལན་སྩལ་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ར་ཇིབ་ཤརྨའ་ི
རྩམོ་ཡིག་ནང་།	 	 གངོ་གི་གནད་དནོ་ཐད་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཉ་ི
ཧངོ་ད་ུབཞུགས་ཞག་མཛད་སབྐས།	 	 	 ཕི་
ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༢	ཉནི་སྲདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་དང་ལྷན་ཞལ་པར་ཐགོ་བཀའ་
མོལ་བུྱང་ཚུལ་བཀོད་ཡོད་པ་ནི་རུྒྱས་མེད་
རུན་སིྒག་སྟ།ེ			སིྤར་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་བཀའ་མོལ་ཅི་འད་ཞིག་ཞུ་དགསོ་
ཀང་།	 	 དསུ་རྟག་ཏུ་རུྒྱན་ལནྡ་ལམ་ལུགས་
ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་ཐགོ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་སྐ་ུང་ོ
མ་༸རྒྱལ་བའི་གཟམི་ཆུང་སོགས་སུ་མཇལ་
བཅར་གིས་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་མ་གཏགོས་
ལམ་སྲལོ་དང་གཏན་ནས་མི་མཐུན་པར།			
ཞལ་པར་ཐོག་བཀའ་མོལ་ཞུ་སྲོལ་མེད།		
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྲིད་སྐངོ་མཆོག་
ལ་མཚོན་ན།	 	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དད་གུས་ཆེ་ཤོས་ཞུ་མཁན་
ཞིག་ཡིན་སྟབས་དབུ་ཁདི་རྣམ་གཉསི་དབར་
མི་མཐུན་པའ་ིའགལ་ཟླ་བུྱང་ཚུལ་སྙནོ་འདངི་
བ་དརེ་གཞི་རྩ་གང་ཡང་མེད།	
རྩམོ་པ་པསོ་ད་ེས་ྔ	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༢༦	 ཉནི་	 “ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་རང་གི་ཤུལ་
འཛིན་པ་བདམས་འདགུ་”	 ཟརེ་བ་འག་ོ

བརོད་ད་ུའཁོད་པའི་རྩོམ་ཞིག་སྤལེ་བ་མ་
ཟད།	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་	
“ཏཱ་ལའི་བ་ླམས་བདོ་ད་ུཕིར་ལོག་བྱ་འདདོ་
ཀི་རྣམ་འགུར་བསྟན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདག་སྤདོ་བྱས་མེད།”ཟརེ་བའི་རྩམོ་
ཡིག་ད་ེགཉསི་ལྷ་ོཨེ་ཤི་ཡའི་ད་རྒྱ་ཟརེ་བའི་
ནང་བཏནོ་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༦	
ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་ཁ་ོཔས།	 “ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་
འཆི་ནད་ཀིས་བཏབས་འདགུ	 ”	 	 ཟརེ་
བའ་ིརྩམོ་ཞིག་	 The Quint	 ཟརེ་བའ་ི
གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ནང་སྤལེ།	 	 དནོ་
དངསོ་སུ།	གནས་ཚུལ་ད་ེདག་ཡོངས་རགོས་
མི་བདནེ་རུན་སིྒག་བྱས་པ་ཞིག་ལས་མ་
འདས་པ་ཀུན་གིས་ཤེས་བཞིན་ཡོད་ཀང་།	
ཁོ་པས་འདི་ལྟར་རྟགོ་བཟ་ོའབའ་ཞིག་ལ་
གཞི་བཅོལ་ནས་གཞི་རྩ་གང་ཡང་མེད་པ་
དང་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་འད་
མིན་འདི་ལྟར་འབི་དགོས་དནོ་གང་ཡིན་
ནམ།	 འཆལ་གཏམ་ད་ེདག་ཕིར་འཐནེ་
དང་སྦགས་གསལ་བཤད་ངསེ་པར་ད་ུབྱདེ་
དགསོ།	 	 རཱ་ཇིབ་ཤརྨས་འཆལ་གཏམ་འད་
མིན་ས་ྔཕིར་མུ་མཐུད་སྤལེ་པའི་གནས་ཚུལ་
ད་ེདག་ན།ི	 	 དངསོ་བདནེ་རྩ་བ་ནས་མིན་
པ་མ་ཟད།	 	 	 ཤིན་ཏུ་མ་འསོ་པའ་ིམ་རངུ་
ཁགོ་བཅངས་ཀི་བྱ་སྤདོ་ཅིག་ཏུ་ངསོ་འཛིན་

བྱདེ་བཞིན་ཡོད།	 	 	 རྩམོ་ཡིག་ད་ེདག་གི་
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 བདོ་པའ་ིགནས་
ཚུལ་ལ་རུྒྱས་མངའ་མེད་པའི་སྐ་ེབ་ོརྣམས་
ལོག་ལམ་ད་ུའཁདི་ད།ེ			སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་མིའ་ི

སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་ཁིད་རྣམ་གཉསི་ཀི་ཆེ་
མཐངོ་ཉམ་དམས་སུ་གཏངོ་ཆེད་ཁ་ོན་ཡིན་
པ་གསལ་པ་ོརེད།	 རཱ་ཇིབ་ཤརྨས་ཕི་ཟླ་	 ༡༡	
ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་སྤལེ་བའ་ིརྩམོ་ཡིག་ད་ེཕིར་
འཐནེ་བྱདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་གསལ་བཤད་བྱས་པ་ད་ེདག་ཁ་ོ
པའ་ིབརུྒྱད་ལམ་ནང་ད་ུབཀདོ་ནས་ངསེ་པར་
ད་ུནརོ་བ་ངསོ་ལེན་གིས་དགོངས་སེལ་ཞུ་
དགསོ་ཞསེ་ང་ཚོས་ནན་བརདོ་བྱ་རུྒྱ་ཡིན།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མགིན་ཚབ་པ།		
དགྭས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུས།


