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གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའ་ིལམ་ན།ི

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། 

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ། 
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་ཕན་བད་ེ
ལེགས་བཤད་གླངི་དང་།  སོག་པའོ་ིབ་ླམའ་ི
དགེ་རྒན་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དཔལ་ཆོས་
ཀི་བཤེས་གཉནེ་རིན་པ་ོཆེ་ཐུན་མོང་ནས་
ཇི་ལྟར་སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་
ལརྟ། གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་གི་དསུ་
འཁོར་དབང་ཆེན་གི་གསུང་ཆོས་ར་བར་
གྲྭ་བ་གངས་ ༡༠༠༠༠ དང་། བཙྱུན་མ་
གངས་ ༣༣༠༠། ད་ེབཞིན་རྒྱལ་ཁབ་ ༧༠ 
ནས་མི་རིགས་འདྲ་མིན་གི་དད་ལྡན་ཆོས་
ཞུ་བ་བཅས་ཁོན་མི་གངས་ཁི་གསུམ་ཙམ་
ལ་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ ་སུྒབ་ཀིས་
མཛད་པའི་བང་ཆྱུབ་སེམས་འགལེ་དང་། 
རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པསོ་མཛད་
པའི་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མའི་བཀའ་ཆོས་
དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད། ད་ེཡང་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་གསུང་ཆོས་སྔནོ་འགའོི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ། ཉ་ེསྔནོ་རྒྱ་གར་གི་སླབོ་ཕུག་དང་ཡུལ་
པ་ཚོ་གཙོ་བརོ་དམིགས་ཏ་ེཆོས་འབལེ་བས་
པ་རེད། ད་ེརིང་འདརི་གཙོ་བ་ོསོག་རིགས་
མང་པ་ོསླབེས་ཡོད། ད་ེབཞིན་དད་པས་

འདསུ་པའི་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་ཐུན་མོང་ལ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་བས་པ་ད་ེལརྟ་རེད། འདརི་དད་པས་
འདསུ་པའི་དད་ཡུལ་ད་ེསངས་རྒྱས་པའི་

ཆོས་ཆགས་ཡོད། སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་
ཉན་བཤད་ཇི་འདྲ་ཞིག་བས་པ་ཡིན་ནའང་། 
གཙོ་བ་ོཉན་བཤད་གནད་ད་ུའཁེལ་བ་ཡོང་
བར་ཀུན་སླངོ་རྣམ་པར་དག་པ་དགོས་ཀི་
ཡོད། འཆད་པ་པ་ོབ་ླམའ་ིངསོ་ནས་ཡིན་
ནའང་འཇིག་རནེ་ཆོས་བརྒྱད་ངང་རང་གི་
སནྙ་གགས་འདདོ་པ་ལ་ྟབུ་དང་། འབུལ་བ་

འདདོ་པ་ལ་ྟབུ་བས་པ་ཡིན་ན་བཤད་རྒྱྱུ ་ཆོས་
བཤད་ཀི་ཡོད་ཀང་དནོ་ལ་སྡགི་པ་གསོག་གི་
ཡོད། ལགྷ་པར་ཆོས་འཚོང་མཁན་ཆགས་

ན་དཔ་ེམི་སྲདི་པའ་ིཐབས་སྐ་ོབ་ོརེད། ས་ྔམོ་
རྙིང་མའི་བླ་མ་ཞིག་གིས་སྐུ་ཚེའི་རིང་ཤ་མི་
ཟ་བ་དང་གཅིག བཞནོ་པ་མི་ཞནོ་པ་དང་
གཉསི། ཆོས་མི་བཙོང་བ་དང་གསུམ་བཅས་
དམ་བཅའ་གསུམ་བཞག་ཡོད། ཁངོ་གི་རྣམ་
ཐར་བཀགླས་ནས་ངསོ་ཀི་སེམས་ལ་ཧ་ཅང་
ཕན་སོང་། དརེ་བརནེ་བ་ླམའ་ིངསོ་ནས་

ཆོས་སེམས་པ་རྣམ་དག་བེད་ནས་འཆད་
རྒྱྱུ ་དང་། སླབོ་མ་ཆོས་ཉན་མཁན་གི་ངསོ་
ནས་ཀང་གལ་ཏ་ེདད་པ་མེད་པར་ཉམས་
ཆོད་ལྟ་མཁན་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་འགིག་པ་རེད་
ཅེས་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཏ་ེམགོན་པ་ོ
ཀླུ ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་པའི་བང་ཆྱུབ་སེམས་
འགལེ་གི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་
ཡོད།
སིྤར་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་ཕི་ཚེས་ 
༡༤ ནས་ ༡༦ བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་
གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུདཔལ་མགོན་
འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་པའ་ིབང་ཆྱུབ་
སེམས་འགལེ་དང་། རྒྱལ་སྲས་ཐགོས་མེད་
བཟང་པསོ་མཛད་པའི་ལག་ལེན་སོ་བདནུ་
མའི་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲནི་སྩལ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་
མ་ཟད། ཕི་ཚེས་ ༡༦ ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོསྤན་
རས་གཟགིས་ཀི་བཀའ་དབང་དང་། ད་ེ
རསེ་སོག་པའོི་བ་ླམའི་དགེ་རྒན་བསྟན་འཛིན་
འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཀི་བཤེས་གཉནེ་རིན་པ་ོ
ཆེ་དང་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བརན་
བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུས་པ། 
༄༅། །བདོ་དནོ་ཐགོ་ཡུན་རིང་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་མཁན་རྒྱ་གར་བ་སྐུ་ཞབས་ནནྡ་ཀི་
ཤོར་ཏ་ིཀ་ Dr Nand Kishore Trikha 

མཆོག་ད་ེརིང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
༡༥ ཉནི་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པར་བདོ་

མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དམ་པ་ཁོང་གི་
ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ལྟསོ ་བཅས་ལ་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུས་འདགུ  ད་ེཡང་
དམ་པ་ཁངོ་ལྡ་ིལི་ཨེམ་སི་སནྨ་ཁང་ AI-

IMS Hospital ད་ུའདས་གངོས་སུ་གྱུར་
བར་བརནེ་སྲིད་སྐོང་མཆོག་གིས་དམ་པ་
ཁོང་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་མེད་ཀང་ཁོང་གི་ལོ་

མང་རིང་བདོ་དནོ་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བ་ད་ེདག་ནམ་ཡང་ཆྱུད་ཟསོ་སུ་འག་ོ
རྒྱྱུ ་མིན་སྐརོ་གསུང་དནོ། སྐ་ུཞབས་ཏ་ིཀ་

དམ་པ་ཁོང་གིས་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པའོི་རིང་འཚེ་
མེད་ཞི་བ་དང་དྲང་བདནེ་གི་ལྟ་གུབ་གཞི་
རྩར་བཟུང་ནས་བདོ་མིའི་བདནེ་པའི་འཐབ་
རྩདོ་ལ་ཁ་ཞ་ེགཉསི་མེད་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།  འནོ་ཀང་ད་ཆ་
དམ་པ་ཁོང་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་མེད་ཀང་ཁོང་
གི་དྲང་བདནེ་གི་མེ་ལྕ་ེད་ེང་ཚོས་མུ་མཐུད་
ལག་ཏུ་བཟུང་ནས་འཐབ་རྩོད་རྒྱྱུ ན་སྐངོ་བ་
རྒྱྱུའ་ིཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད། ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
དང་།  ཐངེས་འདརི་ང་ཚོས་ཡིད་གདངུ་
དྲག་པསོ་དམ་པ་ཁོང་གི་བདོ་མིའི་བདནེ་
པའི་འཐབ་རྩདོ་ཁདོ་བཞག་གནང་བའི་བས་
རསེ་ད་ེདག་སེམས་ནང་དྲན་བཞིན་ད་ུབཀའ་
དྲནི་རསེ་དྲན་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་།  ལགྷ་པར་དམ་
པ་ཁངོ་གིས་སྐུ་ལས་སྐནོ་པར་བརནེ་རྒྱ་གར་
མང་ཚོགས་དཀྱུས་མའི་ཁདོ་བདོ་དནོ་གོ་
རགོས་སརྔ་བས་ཆེ་ར་ུསོང་བ་དང་། བདོ་
མི་དང་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་སྔར་བས་ཆེ་
བ་ཐབོ་ཐུབ་ཡོད། ཅསེ་གསུངས། སིྤར་སྐ་ུ

ཞབས་དམ་པ་ནནྡ་ཀི་ཤོར་ཏ་ིཀ་མཆོག་ན་ིཕི་
ལོ་ ༢༠༠༢ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ བར་རྒྱ་
གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་གནང་ཡིན་ཞིང་།  དམ་པ་ཁངོ་སྐ་ུའཚོ་
བཞུགས་རིང་སྐའུ་ིའཕདོ་བཞསེ་ད་ེཙམ་ཡག་
པ་ོམེད་ཀང་ངལ་བ་ཁད་གསད་ཐོག་བདོ་
དནོ་སྐརོ་གི་ཚོགས་འད་ུནམ་འཚོགས་སབྐས་
ཕབེས་ཀི་ཡོད། དཔརེ་ན་ས་ྔལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༡༠ 
ནང་བཞུགས་སརྒ་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅྱུའི་འཆར་སྣང་ལྷན་ཚོགས་
ཐགོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་ལ་ྟབུ་ཡིན།
ད་ེཡང་དམ་པ་ཁངོ་ན་ིགསར་འགོད་པ་རྙིང་
པ་ཞིག་དང་རྩོམ་པ་པ་ོཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།  
ནབ་བྷཱ ་རཌ་དསུ་བབ་ Nav Bharat Times 

ཀི་གསར་འགདོ་པ་དང་། རྒྱ་གར་གསར་
འགོད་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོའང་
གནང་མྱངོ་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།།  

དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་
ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་བ། 

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སྲདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ 
༡ ཚེས་ ༡༧ རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉནི་རྒྱབ་ནས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ བར་རྒྱ་གར་གི་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་དང་། སྦལེ་ཇམ། ཕ་རན་སི། སུད་
སི་བཅས་སུ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་
གཏན་འཁལེ་ཡོད། ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སྲདི་
སྐངོ་མཆོག་ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་ ༡༧ ཉནི་ར་ས་ག་
གཱལ་གནམ་ཐང་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱྱུད་ལྡ་ིལིར་
ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཕི་ཚེས་ ༡༨ ཉནི་ས་གནས་སུ་
ལས་འཆར་དང་། ཕི་ཚེས་ ༡༩ ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་
སུད་སེར་ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཕི་ཚེས་ ༡༩ དང་ 
༢༠ བཅས་སུ་ས་གནས་སུ་ལས་འཆར། ཕི་ཚེས་ 
༢༡ ཉནི་སུད་སི་ནས་སྦལེ་ཇམ་ད་ུཕབེས་ཐནོ་
གིས་ཕི་ཚེས་ ༢༡ ནས་ ༢༤ བར་ས་གནས་
སུ་ལས་འཆར། ཕི་ཚེས་ ༢༤ ཉནི་སྦལེ་ཇམ་
ནས་ཕ་རན་སིར་ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཕི་ཚེས་ ༢༥ 
ནས་ ༢༧ བར་ས་གནས་སུ་ལས་འཆར། ཕི་
ཚེས་ ༢༨ ཉནི་ཕ་རན་སི་ནས་སུད་སིར་ཕབེས་
འབརོ་གིས་ས་གནས་སུ་ལས་འཆར་ཁག་ཡོངས་
སུ་ལེགས་པར་གུབ་མཚམས། ཕི་ཚེས་ ༣ ཉནི་
སུད་སི་ནས་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་རྒྱྱུ ་བཅས།།

ནང་སྲདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་
ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་བ། 

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སྲདི་
བཀའ་བླནོ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟབོས་
རྒྱལ་མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨ 
ནས་ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༡ བར་ཉནི་གངས་ ༢༥ 
རིང་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁུལ་གི་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཀུ་ཀངི་དང༌། མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གླངི༌། ཏ་ེ
ཛུ་དར་རྒྱས་གླངི༌། ཀ་རརོ་སངྒ་གསུམ། ར་སངྦ་
ལ་ཀུན་ཕན་གླངི༌། སུ་ན་ྭཌ། ས་ལུ་སརྒ་བཅས་སུ་
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་
ཡོད། ད་ེཡང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོ
ན།ི བཙན་བལོ་བདོ་མིར་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་སྤདོ་
བདེ་ཕགོས་ཀི་སྲདི་བྱུས་ ༢༠༡༤ དགངོས་དནོ་
ཁུལ་དརེ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་མཐུན་རྐེན་དང་ཁེ་
ཕན་སོགས་ལེན་ཕགོས་དང་འབལེ་དཔནོ་རིགས་
ཁག་མཇལ་འཕད་དང་། ད་ེབཞིན་ས་གནས་ཀི་
གནས་སྟངས་རགོས་ཞིབ་གནང་རྒྱྱུ འི་སླད་ཡིན། 
ནང་སྲིད་དུྲང་ཆེ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་
ཀང་ལནྷ་བཅར་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་བཅས། །

ཕི་དྲལི་བདོ་ཀི་འགམེ་སྟནོ་ཚན་པས་འགམེ་སྟནོ་
དཔྱད་རིག་སྐརོ་ཟབ་ཁདི་གནང་བ། 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༠ 
ཉནི་ཕི་དྲལི་བདོ་ཀི་འགམེ་སྟནོ་ཚན་པའི་འགན་
འཛིན་བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་སྣ་ེཁིད་
འགོ་ནརོ་གླིང་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐངོ་
ཁང་ད་ུཨ་རིའ་ིཝ་ཡོ་མིང་ Wyoming མཐ་ོ
སླབོ་ཀི་ལམྕ་ Nicloe M. Crawford ལགས་
ཀིས་འགེམ་སྟནོ་དཔྱད་རིག་སྐརོ ་ཟབ་ཁིད་
གནང་ཡོད། ཟབ་སྦངོ་སབྐས་ཚོགས་བཅར་བ་
རྣམས་ཀིས་ AUDIENCE/VISITOR ཞསེ་
པའ་ིབརདོ་གཞི་ཐགོ་གསོ་བསྡརུ་དང་། འགམེ་
སྟནོ་དཔྱད་རིག་དང་འབལེ་བའི་སྐརོ་སོགས་ཀི་
ག་ོབསྡརུ་ལྷུག་པ་ོགནང་བ་མ་ཟད། ཆེད་ལས་པ་
དང་ལནྷ་ད་ུཆོགས་བཅར་བ་རྣམས་ཀིས་བསམ་
ཚྱུལ་བར་ེལེན་དང་དྲ་ིབ་དྲསི་ལན་ལ་སོགས་ཀི་
ངང་ནས་ཟབ་སྦངོ་ལེགས་གུབ་བྱུང་ཡོད།
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བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཟུར་སླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཝ་ཱཎ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་ཟུར་རྣམས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་བ། 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢ 
རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ 
༩ ཐགོ་བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཟུར་སླབོ་དཔནོ་ཟམ་
གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཝཱ་ཎ་དབུས་
བདོ་ཀི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ཨ་
ཏི་ཤའི་ཚོགས་ཁང་ད་ུལ་ྔབཅྱུའི་དསུ་སྟནོ་ད་ུ
མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་སླབོ་ཟུར་རྣམས་
ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་
སབྐས་དརེ་ཐགོ་མར་རྒྱལ་རབས་སླབོ་དཔནོ་
བམས་པ་བསམ་གཏན་ལགས་ཀིས་ང་ོསྤདོ་
གནང་བཤད་གནང་དནོ། རང་ཅག་རྣམས་
ལ་བཀའ་དྲནི་ལགྷ་པར་ད་ུཆེ་བའི་སྐབས་ར་ེ
ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་མཐ་ོརིམ་སླབོ་
གྲྭའ་ིལོ་ ༥༠ འཁརོ་བའ་ིདསུ་སྟནོ་འད་ི
དང་སྟབས་བསྟནུ་ནས་ཕབེས་སྐབས་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་མི་འདྲ་བ་ ༡༢ ཙམ་ནས་ཕབེས་
པའི་སླབོ་ཟུར་རྣམས་ལ་ལམ་སྟནོ་བཀའ་
སླབོ་ཞིག་སྩལ་གནང་ཡོང་བ་ཞུ་ཞསེ་གསོལ་
བ་ཕུར་ཚྱུགས་སུ་བཏབ་ནས་ཞེ་ས་མ་ཞུས་
ན། བདོ་པའ་ིཁ་རྒྱྱུན་ན་ཕུ་གུ་ངུ་ས་ཨ་མའ་ི
འགམ་ད་ུརེད། ཅསེ་པ་ལརྟ་ང་ཚོས་སླབོ་
སྟནོ་གི་རེ་བ་བཅོལ་ས་ད་ེསྐབས་ར་ེརིན་པ་ོ
ཆེ་རང་རེད། ད་ལ་ྟའདརི་ཡོད་པ་རྣམས་
གང་ད་ུཡོད་པ་དང་གནས་སྟངས་ཇི་འདྲ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད་ཀང་ལོ་ ༥༠ སྔནོ་ལ་ང་ཚོ་
གང་འདྲ་ཡོད་པ་ཐགོ་མ་འགོ་ཚྱུགས་སབྐས་
ང་ཚོ་གང་འདྲ་ཡོད་པ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ག་པར་
སླབེ་འདགུ་རང་གིས་རང་ལ་ཕི་མིག་ཞིག་
བལ་ྟབ་ཡིན་ནའང་སོ་སོར་ད་ལ་ྟགང་ཡོད་པ་
ད་ེདག་ཀང་གང་ཟག་སྒརེ་ལ་མཚོན་ནའང་
རེད། སླབོ་གྲྭ་འདའི་ིཕིའ་ིགཙྱུག་ལག་ཁང་གི་
འཛུགས་སུྐན་ད་ེདག་ལ་མཚོན་ནའང་རེད། 
སྐབས་ར་ེརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་ནང་
གི་ལོ་ང་ོ ༣༠ ཐམ་པའ་ིརིང་སྐ་ུལས་སྐནོ་
པའི་འབས་བུ་འདི་འདྲ་ཞིག་བསུྒབ་ཡོད། 
ཅེས་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རེས་
སླབོ་དཔནོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདངོ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།  
སཱར་ནཱཐ་བདོ་ཀི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་གི་ཉ་ེབའི་རིགས་བདག་སླབོ་དཔནོ་
དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བསམ་གཏན་མཆོག  
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་ཨཱཅཱརྱ་
ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག  ངའ་ིཕག་སྦལེ་
བཀའ་ཟུར་སྐུ ་ངོ་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་
མཆོག  བཀའ་ཟུར་ལས་ལགྷ་པ་ཚོགས་
ཟུར་ཡང་རེད།  ད་ེབཞིན་སླབོ་ཁང་འདའི་ི
སླབོ་དཔནོ་ལས་ཐགོ་པ་དང་སླབོ་དཔནོ་ཟུར་
པ།  རྒྱལ་ཁབ་ ༡༢ ཙམ་ནས་ད་ེས་ྔཝ་ཱརཱ་
ཎ་སིར་སླབོ་སྦངོ་གནང་མྱངོ་མཁན་ད་ེརིང་
ཆེད་མངགས་དནོ་གཉརེ་ཆེན་པ་ོབས་ནས་
འདརི་ ༥༠ དསུ་དྲན་ཐགོ་འད་ུའཛོམས་
གནང་ཡོད། གངོ་ད་ུསླབོ་དཔནོ་བམས་པ་

བསམ་གཏན་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་ལྟར་
སླབོ་ཟུར་མཐུན་ཚོགས་ཀིས་སྔ་ཕི་ཐེངས་

གསུམ་ཙམ་ངའི་སར་ཕབེས་ནས་ད་ེརིང་
ངེས་ོར་ད་ུཡོང་དགོས་ཡོད་གནད་འགག་
ཡོད་ཅསེ་ཨུ་ཚྱུགས་གནང་བྱུང་། ད་ེསྔནོ་
ཉ་ེབའི་རིགས་བདག་མཆོག་གི་ཕག་བིས་
གནང་བྱུང་། མཇལ་སབྐས་སུའང་གསུང་
གི་འདགུ ལ་ྔབཅྱུའ་ིདསུ་སྟནོ་གི་མཛད་སྒ་ོ
དང་དའེི་གོང་ཉིན་གཉིས་རིང་རྒྱལ་སིྤའི་
བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་སུ་ཡོང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོ
ཡོད་ཅསེ་གསུངས་བྱུང་། ས་ྔམོ་ལོ་ན་གཞནོ་
དསུ་དསུ་སྟནོ་བ་རྒྱྱུར་དགའ་པ་ོཡོད། ད་
ཆ་ལོ་ན་རྒས་དསུ་སྣང་བ་ད་ེཙམ་མི་འདགུ 
གང་ལྟར་མཛད་སྒ་ོདང་ཆོ་ག་ཕག་ལེན་ལྟ་
བུ་རེད། བཅར་མི་དགསོ་པ་བྱུང་ན་ཞསེ་ཉ་ེ
བའི་རིགས་བདག་ལ་འད་ིའདྲ་ཞུས་པ་ཡིན། 
དའེི་གོང་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ོ
ར་ེགདན་ད་ུཕི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༥།༦།༧ བཅས་
སོ་སོར་རྒྱ་གར་བ་ཚོར་གསུང་ཆོས་སྩལ་
རྒྱྱུ ་ལོ་གཅིག་ཙམ་གོང་ནས་ཐུགས་གཏན་
འཁལེ་ཡོད། ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་ཧ་ིམཱ་ལ་
ཡ་རི་རྒྱྱུ ད་དང་རྒྱ་གར་གི་མི་མང་པ་ོཞིག་
འཛོམས་སབྐས་དང་བསྟནུ་འབས་སྤུངས་བླ་ོ
གསལ་གླངི་སུྤལ་སྐུ་མཐུན་ཚོགས་ཀིས་སུྤལ་
སྐུ་སྐུ་ན་གཞོན་པ་ད་ེཚོས་གསུང་ཆོས་ཞུ་རྒྱྱུ ་
དང་ཆབས་ཅིག་ར་ོརེ་གདན་ད་ུཕབེས་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ང་ཚོ་མཉམ་ད་ུཉནི་ཤས་བསདྡ་ནས་
གཞུང་གི་སྐརོ་དང་གནས་ཚྱུལ་རེ་ཟུང་ཐགོ་
ལ་ག་ོབསྡརུ་བས་ན་ཞསེ་ལས་གཞི་ད་ེགཏན་
འཁལེ་ཡོད། དརེ་བརནེ་འདརི་བཅར་མི་
དགོས་པ་ཞིག་བྱུང་ན་བསམས་དྲན་པ་རེད། 
འནོ་ཀང་ངསེ་པར་ཤོག་གསུངས་སྟབས་འད་ི
ནས་རླངས་འཁརོ་བཏང་ནས་ལེན་ད་ུབཏང་
འདགུ དརེ་བརནེ་བཅར་བ་རེད། ད་ེརིང་
འདིར་བསླབེས་ནས་དགའ་པ་ོདང་བླ་ོའདདོ་
ཚིམ་པ་ོབྱུང་། སླབོ་ཟུར་མང་པ་ོཞིག་ཐག་
རིང་པ་ོནས་སླབེ་འདགུ བང་སྒ་མི་སནྙ་ནས་
སླབེ་མཁན་མང་པ་ོའདགུ  ནམ་ཕདེ་ཉ་ིམ་
ནབུ་པ་དང༌། །ཉ་ིམ་ཕདེ་དང་འཆར་དསུ་
གཅིག ཅསེ་མཛོད་ནས་གསུང་པ་ལརྟ་བས་
ན་ཁ་ེན་ཌ་དང་ཨ་རི་ད་ེདག་བང་སྒ་མི་སནྙ་

ལ་ྟབུ་རེད། འནོ་ཀང་སྒ་མི་སནྙ་པ་ལོ་སྟངོ་
ཕག་ཟརེ་བ་ད་ེའདྲ་ཡིན་མིན་མི་ཤེས། རང་

རང་སོ་སོའི་ཐོག་མར་གསན་སྦོང་གནང་
སའི་ཆོས་སྡ་ེདང་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་རསེ་དྲན་ལ་ྟ
བུ་གནང་ནས་ད་ེརིང་ལོ་ ༥༠ འཁརོ་བའ་ི
དསུ་སྟནོ་དང་སྟབས་བསྟནུ་མང་པ་ོཕབེས་
ཐུབ་པ་འད་ིཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད།
ཕགོས་གཅིག་ནས་ལནྷ་རྒྱས་ཚོ་ལོ་མང་རིང་
མཇལ་འཕད་བྱུང་ཡོད་ཀི་མ་རེད་བསམ་
བཞིན་འདགུ དརེ་བརནེ་གགོས་པ་ོརྙངི་པ་
ད་ེདག་ཡང་སྐར་མཇལ་འཛོམས་གནང་
རྒྱྱུ ་འདརི་ཨིན་སདྐ་ནང་  reunion ཞསེ་
བརདོ། ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་གསན་བསམ་
གནང་བཞིན་པའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལའང་བླ་ོ
སྤབོས་སྐ་ེརྒྱྱུ ་དང་། སེམས་ཤུགས་སརྤ་རྒྱྱུ ་ལ་ྟ
བུ་ཡོང་རྒྱྱུ ་རེད། སིྤར་བཏང་ཁདེ་རང་ཚོས་
སླབོ་གྲྭ་ཐོན་པའི་རེས་ལའང་གཙྱུག་ལག་
སླབོ་ཁང་འདའིི་སྣདོ་བཅྱུད་གང་གི་ཐད་ནས་
ཡར་རྒྱས་དང་གསར་གཏདོ་ཇི་སྙདེ་བྱུང་པ་
ད་ེདག་ཀང་གཅིག་གཟགིས་ཡོང་སབྐས་ཏན་
ཏན་དནོ་དང་ལནྡ་པ་དང་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་
ཆགས་ཡོད་རེད་བསམ་པ་དྲན་བཞིན་འདགུ 
ང་ཚོ་ལོ ་མང་པ ོ་མ་མཇལ་བར་དེ་རིང་
མཇལ་སྐབས་བགསེ་སོང་ཆགས་ནས་ཞལ་
མ་ཚོར་བ་ད་ེའདྲའང་འགའ་ཤས་བྱུང་། ས་ྔ
མོ་སྐམ་པ་ོད་ེཚོ་རྒྱགས་རིལ་རིལ་ཆགས་
འདགུ སྔནོ་མ་རྒྱགས་པ་ད་ེཚོ་སམྐ་པ་ོ
ཆགས་འདགུ  ས་ྔམོ་སྐ་ནག་པ་ོད་ེཚོ་དཀར་
པ་ོཆགས་འདགུ འགའ་ཤས་དཀར་པ་ོབྱུག་
མཁན་ད་ེའདྲ་ཡོད་མདགོ་ཁ་པ་ོརེད། ཕི་
ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་མི་སྐབས་བཅལོ་བ་
ཁི་བརྒྱད་ཡས་མས་ཤིག་རྒྱ་གར་ད་ུའབརོ་
བ་རེད། ད་ེཚོས་རྒྱ་གར་ནང་ད་ུའཚོ་ཐབས་
དང་རང་རང་གི་མི་ཚེའི་མདནུ་ལམ་གཉསི་
ཀའི་ཐགོ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད།
ཁ་སང་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པསོ་
ཟུར་ཙམ་བཀའ་སྩལ་བ་ལརྟ་རེད། འབུག་
ཡུལ་བརྒྱྱུ ད་ནས་ཡོང་མཁན་གི་བ ོད་མི་
སྐབས་བཅལོ་བ་ཚང་མ་བྷངེ་གཱལ་གི་སགྦ་ས་
ཌརོ་ Buxa Duar ཞསེ་པ་དརེ་བསགས་
ནས་བཞག་ཡོད། མོན་བརྒྱྱུད་ནས་ཡོང་

མཁན་ཚང་མ་ཨཱ་སམ་ Assam གི་ཏ་ེཇི་
པུར་ Tezpur རངོ་གི་མི་ས་མ་རི་ Mis-
samari ཞསེ་པ་དརེ་བསགས་ནས་ཐགོ་
མར་སྐབས་བཅལོ་བ་གསོག་སའི་ས་གནས་
གཉསི་དང་། དའེ་ིནང་ནས་ལོ་གཞནོ་པའམ་
ལོ་ཉ་ིཤུ་རྩ་གངས་མན་ཆད་ད་ེཚོའ་ིགས་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་ལ་གཏངོ་རྒྱྱུའི་འཆར་གཞི་དར་བབ་
ད་ེཚོ་རང་རང་སོ་སོའི་འཚོ་ཐབས་ཀི་མདནུ་
ལམ་གཞིས་ཆགས་ཁག་སྐབས་དརེ་གཞི་
ནས་འགོ་འཛུགས་རྒྱྱུ ་ཡིན་སྟབས་མང་ཆེ་
བ་ལམ་བཟརོ་བཏང་གནང་བ་རེད། རྒན་
འཁོགས་ནད་གཅོང་ད་ེདག་རྒན་གསོ་ཁང་
དང་སནྨ་བཅསོ་སོགས་གནང་ཡོད། དའེ་ི
ནང་ནས་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་
ཁག་ནས་བཤད་གྲྭ་གདན་ས་ཁག་གི་ནང་
སླབོ་གཉརེ་གནང་བཞིན་པ་ད་ེདག་ལམ་བཟ་ོ
ད་ེའདྲར་འག་ོམི་དགོས་པར་སླབོ་གཉརེ་མུ་
མཐུད་ནས་གནང་རྒྱྱུ ་བྱུང་ན་དགོངས་པ་ད་ེ
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའི་དགོངས་བཞེད་ནང་
ལའང་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ས་གནས་སོ་སོར་
འབརོ་ཟནི་པའ་ིསླབོ་གཉརེ་བ་ད་ེཚོའ་ིསནྙ་ཞུ་
ཕུལ་བ་ད་ེའདྲ་བས་ནས་ཐགོ་མ་སླབོ་གཉརེ་

བ་ ༥༠༠ ཙམ་དང་། ད་ེནས་ ༡༥༠༠ 
སྤར་ནས་ད་ེདག་མུ་མཐུད་ནས་སྦག་སར་
བཞུགས་ནས་མི་ས་མ་རིར་ཡོད་མཁན་ཚོ་
སགྦ་སར་ཟླ་སིྒལ་བཏང་། དའེ་ིཆ་ཤས་སུ་
ཌལ་ཧརོ་ད་ུསྤསོ་པ་ད་ེའདྲ་རེད།  སབྐས་
དརེ་འཕལ་སེལ་གི་གནས་བབ་ད་ེའདྲ་ཞིག་
བྱུང་བ་རེད། གཞིས་ཆགས་དང་ལམ་
བཟ།ོ སླབོ་གྲྭར་གཏངོ་རྒྱྱུའ་ིའཆར་གཞི་ད་ེ
ཚོ་རྒྱ་གར་ཚོར་འགལེ་བཤད་རྒྱག་བད་ེཔ་ོ
ཡོད།  འནོ་ཀང་གདན་ས་ཁག་ལ་བཞུགས་
ནས་སླབོ་གཉརེ་བདེ་མཁན་རེད་ཟརེ་བ་ད་ེ
ཚོས་དྲ་ིབ་གཉསི་ལ་ལན་གང་ཡང་རྒྱག་མ་
ཤེས་པ་རེད། སླབོ་གཉརེ་ལོ་ཇི་ཙམ་བདེ་
དགོས་ཞེས་འདྲི་སྐབས་ལོ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅྱུ ་
བདེ་དགསོ་པ་བརདོ་སབྐས། རྒྱ་གར་བ་ཚོ་
ཧང་སང་ནས་ད་ེའདྲའི་དསུ་ཡུན་རིང་པའོི་
རིང་སླབོ་གཉརེ་བ་རྒྱྱུ ་ཞིག་གང་ཡོད། ཅསེ་
བླརོ་ཤོང་དཀའ་བ་ལ་ྟབུར་ཆགས་ནས་རྒན་
འཁགོས་ཤ་སྟག་རེད་འདགུ ཕུ་གུ་ཡིན་ན་
ལོ་ཉ་ིཤུ་སུམ་ཅྱུ་སླབོ་སྦངོ་བདེ་ན་རྒྱྱུ ་མཚན་

ལནྡ་པ་རེད་ཅསེ་བསམས་པ་རེད། གཉསི་
ནས་སླབོ་གཉརེ་བས་རསེ་ཁངོ་ཚོར་ལས་ཀ་
ཇི་འདྲ་ཞིག་ཐབོ་རྒྱྱུ ་རེད། ཅསེ་འདྲ་ིསབྐས་
ལས་ཀ་ཐབོ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད། སླབོ་གཉརེ་
བས་ནས་བསུྒབ་པ་ཉམས་ལེན་བ་རྒྱྱུ ་རེད་
བརོད་སྐབས་སྐད་ཆ་ད་ེགཉིས་རྒྱ་གར་བ་
ཚོའི་རྣ་བར་འག་ོཐབས་མེད་པ་ལ་ྟབུ་ཆགས་
པ་རེད། མི་ཚེ་སླབོ་གཉརེ་བ་རྒྱྱུ ་རེད་ཟརེ་
བ་དང་སླབོ་གཉརེ་བས་ནས་ལས་ཀ་ཐབོ་རྒྱྱུ ་
མ་རེད་བརདོ་པར་ཁོང་ཚོས་མི་ཚེ་གཅིག་
གི་རིང་གསོ་ནས་སྡདོ་དགོས་རེད་དམ་ཞེས་
བསམ་ཚྱུལ་བྱུང་བ་རེད། ད་ེའདྲ་བས་
ནས་འག་ོསྐབས་སྦག་སར་དགེ་འདནུ་ཞལ་
གངས་ ༡༥༠༠ འཇགོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ནའང་དརེ་
མཚམས་དང་ཚད་ཡོད་པ་བས་ནས་གཙྱུག་
ལག་སླབོ་ཁང་གི་ང་ོབརོ་བསྒྱུར་ནས་རྒྱྱུགས་
སྤདོ་བཏང་ལག་འཁརེ་བངླས་ཏ་ེའག་ོདགསོ་
པ་མ་གཏགོས་མི་ཚེ་ཧལི་པ་ོསླབོ་གྲྭ་སྡདོ་རྒྱྱུ ་
ཡིན་ཟརེ་བ་ཡོང་ཐབས་མེད། ཅསེ་སགྦ་
ས་གཙྱུག་ལག་སླབོ་ཁང་བསྒྱུར་རྒྱྱུའི་བསམ་
ཚྱུལ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། དའེ་ིསྔནོ་ནས་ཕི་
ལོ་ ༡༩༥༦།༥༧ ལོར་བདོ་ནང་རྒྱ་མི་འབརོ་

ཟནི་སྟབས་རྒྱལ་སྲས་བ་ཀུ་ལ་རིན་པ་ོཆེ་བདོ་
ད་ུཐངེས་ཤིག་ད་ལྟའི་ཁི་ཟུར་རིན་པ་ོཆེའི་
དགེ་བཤེས་མཚན་རགས་དང་ཆབས་ཅིག་
བས་ནས་ཕབེས་པ་རེད། གཙོ་བ་ོན་ེརསུ་ 
Nehru བདོ་ནང་གི་གནས་ཚྱུལ་རྒྱྱུས་ལོན་
ཆེད་བཀའ་མངགས་གནང་བ་ཞིག་རེད་
འདགུ བ་ཀུ་ལ་རིན་པ་ོཆེ་ཕིར་ཕབེས་རསེ་
ན་ེར་ུ Nehru མཆོག་ལ་ད་ཆ་བདོ་ལ་རེ་
བ་མི་འདགུ ས་ྔཕི་མ་གཏགོས་རྩ་མེད་འག་ོ
རྒྱྱུ ་རང་རེད་འདགུ ཅསེ་ན་ེར་ུ Nehru 
མཆོག་ལའང་གསུངས་འདགུ དརེ་བརནེ་
ན་ེརུའི་བསམ་བླའོི་ནང་དའུང་ག་སིྒག་ཕན་
བུ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ང་ཚོ་སྐབས་བཅལོ་ད་ུ
མ་ཡོང་གོང་ནས་ལ་དྭགས་མཚན་ཉདི་སླབོ་
གྲྭ་བཙྱུགས་ཟནི་པ་རེད།  བ་ཀུ་ལ་རིན་པ་ོ
ཆེ་ལ་དྭགས་ནས་ཚྱུར་ལོག་ཕབེས་པ་དང་ལ་
དགྭས་མཚན་ཉདི་སླབོ་གྲྭ་འཛུགས་རྒྱྱུ ་དང་།
འཆར་གཞི་གཉིས་པ་ད་ེསིཀིམ་རྣམ་རྒྱལ་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་ Sikkim Namgyal Insti-

tute ཞསེ་སབྐས་དརེ་འབདོ་པ་ད་ེའཛུགས་
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རྒྱྱུ ་དང་།  བྷ་ིཧཱར་རྒྱལ་ས་པཌ་ནར་ 
Jaiswal Research Institute Patna ཞསེ་
པའི་ཉམས་ཞིབ་བསྟ་ིགནས་ཁང་འཛུགས་
རྒྱྱུ ། དརེ་ར་ཧུལ་གིས་བདོ་ནས་བསྣམས་
ཕབེས་པའི་དཔ་ེཆ་ད་ེདག་སུྲང་སྐབོ་བ་རྒྱྱུ ་
དང་། ཇགཤི་ཀཤྱབ་ཀི་པཱ་ལི་བསྟ་ིགནས་
ཁང་ཟརེ་བ་ད་ེདག་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་གི་
མ་འངོས་པར་སྲལོ་འཛིན་བ་རྒྱྱུ འི་ཆ་ཤས་
ལ་ྟབུ་ན་ེརུའི་དགོངས་པའི་ནང་ཡོད་པ་རེད། 
སྐབས་དརེ་མི་ཆ་ཧ་ཅང་དཀོན་པ་ོཡོད། 
གང་ལྟར་མ་འངོས་པའི་བདོ་ཀི་གནས་བབ་
དརེ་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཞིག་འག་ོརྒྱྱུ ་ཡིན་པ་
གཟིགས་སྐབས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༦།༥༧ ལོའ་ི
བར་དརེ་རྒྱ་གར་ད་ུསྟནོ་པ་མྱ་ངན་ལས་
འདས་ནས་ལོ་ ༢༥༠༠ འཁརོ་བའ་ིདསུ་
ཆེན་ལ་གདན་འདྲནེ་ཞུས་གནང་རེད། ན་ེ
རའིུ་དགངོས་པ་བཞསེ་སྟངས་ད་ེདག་ཕུགས་
རྒྱང་རིང་པ་ོདང་ཧ་ཅང་གཏིང་ཟབ་པ་ོརེད་
འདགུ་བསམ་པ་ད་ལ་ྟགཞི་ནས་ཚོར་བཞིན་
འདགུ  སབྐས་དརེ་གཞུང་མདནུ་ད་ུཐནོ་

ནས་ཕག་ལས་གནང་སྟབས་མི་བད་ེབའི་
ས་ཆ་ད་ེདག་ལ་སྔ་མོ་ཨིན་ཇིའི་སྐབས་ནས་
བཟསོ་པའ་ིགཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ་
ད་ེའདྲ་བརྒྱྱུད་ནས་འག་ོདགསོ་པ་རེད། བང་
ཆྱུབ་ཆེན་མོའ་ིཐབེས་རྩ་ཁང་  Mahabo-

dhi Society གིས་སབྐས་དརེ་སྟནོ་པ་མྱང་
འདས་ཀི་དསུ་སྟནོ་གོ་སིྒག་གནང་མཁན་
རེད། ནང་དནོ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་སིྒག་
འཛུགས་དང་དཔལ་འབརོ་གི་མཐུན་འགྱུར་
ཡོངས་རགོས་སྦར་བཞིན་ཡོད། བང་ཆྱུབ་
ཆེན་མོའི ་ཐེབས་རྩ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་
སབྐས་དརེ་འབས་ལྗངོས་ཆོས་རྒྱལ་དམ་པ་
ཁངོ་རེད། ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་ད་ུགནས་གཟིགས་ཆིབས་
སྒྱུ ར་བསྐང་རྒྱྱུ འི་མགགོ་ཤོག་ད་ེཐེབས་རྩ་
ཁང་ད་ེབརྒྱྱུད་ནས་ཕུལ་བ་རེད། གཅིག་
བས་ནས་ཁེད་ཚོས་བྱུང་རབས་ཀི་གནས་
སྟངས་ད་ེདག་མཁནེ་རྒྱྱུ ་མ་རེད།  མགནོ་
ཤོག་འབོར་སྐབས་དརེ་༸གོང་ས་མཆོག་
གི་ཆིབས་སྒྱུ ར་སོགས་རྒྱ་མི་དང་ལྷན་གོ་
བསྡརུ་བ་དགསོ་པའ་ིདསུ་སབྐས་ཡིན། རྒྱ་

མི་དང་ག་ོབསྡརུ་གནང་སབྐས་གཞུང་འབལེ་
མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཆྱུང་ཆྱུང་ད ེ་ལྟ་ བུས་
གདན་འདྲནེ་ཞུ་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་
ཆིབས་སྒྱུར་བསྐང་རྒྱྱུ ་ད་ེམཚན་གནས་དང་
འཚམས་རྒྱྱུ ་མ་རེད། གཞུང་གིས་གདན་
འདྲནེ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་དགོངས་པ་བཞེས་
ཆོག་རྒྱྱུ ་མ་གཏགོས་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་
གདན་འདྲནེ་ཞུས་པ་ཙམ་གིས་༸གོང་ས་
མཆོག་ཆིབས་སྒྱུ ར་བསྐངས་བ་ཡིན་ན་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཚན་གནས་ལས་
དམའ་བ་ཆགས་རྒྱྱུ ་རེད་ below dignity 

ཟརེ་བ་ཆགས་རྒྱྱུ ་རེད་ཟརེ་ནས་མ་ཕབེས་
ན་འགགི་ཚྱུལ་ཞུས་པ་རེད། ཕབེས་ཐུབ་པ་
མེད་ཚྱུལ་ལན་གནང་མ་ཐག་རྒྱ་གར་གཞུང་
གིས་གདན་ཞུ་གནང་རྒྱྱུ ་ད་ེགླ་ོབུར་ཞིག་ལ་
ཐུགས་ཐག་བཅད་ནས་ཨ་པ་པནྟ་ Apa Pant 

སབྐས་དརེ་འབས་སིྤ་བླནོ་ཆེན་རེད། ཁངོ་
ཆེད་མངགས་བདོ་ད་ུབཏང་གནང་བ་རེད། 
ང་ཚོས་བདོ་སདྐ་ལ་འབས་སིྤ་བླནོ་ཆེན་ཟརེ་
བཞིན་ཡོད། ཁངོ་ཚོས་ political officers 

ཞསེ་འབདོ། སབྐས་དརེ་འབས་ལྗངོས་ད་ེཕི་

རྒྱལ་གི་ང་ོབ་ོབས་ནས་གཞུང་ཚབ་ད་ེའདྲ་
མེད། ཡང་རྒྱ་གར་གི་མངའ་སྡའེ་ིང་ོབ་ོབས་
ནས་རྒྱ་གར་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཀང་མ་རེད། 
དརེ་བརནེ་རྒྱ་གར་གི་སུྲང་སྐབོ་འགོ་ལ་ཡོད་
པའ་ི protectorate བས་ནས་ཡོད། ས་ྔམོ་
ཨིན་ཇིའི་སབྐས་སུ་རྒྱལ་པ་ོཡོད་སར་གཞུང་
གི་སྐ་ུཚབ་རེ་འཇགོ་སྲལོ་ཡོད། Residency 

དང་ Regent  ཟརེ་བ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་ལརྟ་
འབས་ལྗངོས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྐ་ུཚབ་ཨ་
པ་པནྟ་ཁངོ་རེད། ཁངོ་ཆེད་མངགས་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གདན་ཞུ་
གནང་ཆེད་བདོ་ད་ུཕབེས་སོང་། སབྐས་དརེ་
གདན་ས་ཁག་ཏུའང་ཕབེས་བྱུང་། ང་ཚོ་བླ་ོ
གསལ་གླངི་གི་ཆོས་རའ་ིནང་ཡོད། རྒྱ་གར་
གི་མི་ནག་པ་ོ Churidar pajama གནོ་པ་
ཆེས་ཐགོ་མ་མཐངོ་པ་རེད། བླ་ོགསལ་གླངི་
ཆོས་རའི་ནང་གཟིགས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་པ་
རེད། གཞུང་གི་ངསོ་ནས་མགནོ་ཤོག་ཕུལ་
བར་བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མ་ཕབེས་
ཞསེ་ཞུ་མ་ཤེས་པ་རེད། འནོ་ཀང་སབྐས་
དརེ་རྒྱ་མི་དམར་པའོི་གཞུང་ལ་བླ་ོམི་བད་ེ

བ་ཧ་ཅང་བྱུང་ཡོད། ༸གངོ་ས་མཆོག་རྒྱ་
གར་ད་ུཕབེས་ནས་ཕི་རྒྱལ་མི་སྣ་དང་མཇལ་
འཕད་མཛད་པ་སོགས་བྱུང་ན་གང་འདྲ་
ཆགས་ཡོང་བསམ་པ་དང་། ཕལ་ཆེར་རྒྱ་
གར་ལ་བཞུགས་བཞག་མཛད་མི་ཡོང་ངམ་
སམྙ་པའ་ིདགོས་པའང་ཡོད། ཁ་ོཔ་ཚོས་
ཐགོ་མ་ནས་གཞུང་གིས་གདན་འདྲནེ་ཞུས་
ན་མ་གཏགོས་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་གདན་
འདྲནེ་ཞུས་ན་ཕབེས་རྒྱྱུ ་མེད་ཅེས་ཞུས་ཟིན་
སྟབས། ད་ཆ་ཕབེས་རྒྱྱུ ་མེད་ཅསེ་ཞུ་སྟབས་
མི་བད་ེཆགས་པ་རེད། འད་ིང་ཚོ་ལམ་འག་ོ
རྒྱྱུག་པ་ལ་ྟབུ་བྱུང་བ་རེད། ༸གངོ་ས་མཆོག་
རྒྱ་གར་ད་ུཟླ་བ་བཞི་ཙམ་ཕལ་ཆེར་བཞུགས་
པ་རེད། སབྐས་དའེ་ིརིང་རྒྱ་ནག་གི་སྲདི་
བླནོ་ཀུ་ཨེན་ལེའ་ི Zhou Enlai ཁ་ོཔ་རྒྱ་
གར་ནང་ཐེངས་བཞི་ཙམ་ཕབེས་པ་རེད།  
ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།

འཕསོ་འདནོ་ཐངེས་རསེ་མར་གཟགིས།

ཐ་ེཝན་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིལས་འགུལ་
སྤལེ་བཞིན་པ། 

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་
ཤག་གི་བཀའ་འབལེ་ལརྟ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ 
ལོ་འདི་བཞིན་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་
ཀིས་རང་རང་སོ་སོའི་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་

ཞུའི་ལོར་སུྲང་བརིྩ་ཞུ་རྒྱྱུ འི་ལས་རིམ་རིའུ་
མིག་གཏན་འཁལེ་སྔནོ་སོང་ལརྟ།  ཐ་ེཝན་
ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་
ཁང་གིས་འགན་ཁུར་རྐང་བཞེས་ཐགོ་ཡུལ་
དའེི་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་ད་བར་བདོ་
མི་བཙན་བོལ་བ་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་
རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་དང་གནང་མུས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་སླད་དནོ་ཁང་གི་ལམ་སྟནོ་

འགོ་ཐ་ེཝན་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་
མཐུན་ཚོགས་ International Association 

of Tibetan Buddhist Dharma ནས་རྒྱལ་
ས་ཐ་ེཔའེི་གཞུང་ལམ་ཆེ་ཁག་སྟ་ེཅོང་ཤན་ 
Zhongshan དང་། ར་ན་ཨེ། Renai 

མིང་ཆྱུན། Mingquan ཧ་པངི་། 
Heping ཅངོ་ཤའ།ོ Zhongx-

iao ཏུན་ཧ་ྭ Dunhua བཅས་
སོགས་སུ་ཐེ་ཝན་ཐུགས་རེ་ཆེ། 
“Thank You Taiwan” ཞསེ་
པའི་སྦར་ཡིག་ཆེན་པ་ོད་ེའདྲ་
སྦར་འདགུ སྦར་ཡིག་ད་ེདག་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ 
ནས་གངོ་འཁདོ་གཞུང་ལམ་ཁག་
ད་ེདག་ཐོག་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི ་
སྦར་ཡིག་ཁནོ་ ༦༠ སྦར་འདགུ
ལྷག་པར་ལོ་འདིར་ཐེ་ཝན་སྐུ ་
ཚབ་དནོ་ཁང་བཙྱུགས་ནས་ལོ་
ང་ོ ༢༠ འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་
སུྲང་བརིྩ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ ལོ་ང་ོ 
༢༠ དསུ་དྲན་དང་བདོ་མི་རྣམས་

བཙན་བལོ་ད་ུགར་ནས་ལོ་ང་ོ ༦༠ འཁརོ་
བའི་དསུ་དྲན་སུྲང་བརིྩའི་སྦར་ཡིག་སྟངེ་
ཀི་འབདོ་ཚིག་གཙོ་བ་ོན།ི ཐ་ེཝན་གཞུང་
མང་གཉསི་ནས་བདོ་མིའི་རང་དབང་འཐབ་
རྩོད་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་དང་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ།”ཐ་ེཝན་བདོ་
བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་རསེ་འབང་པ་ཚོས་བདོ་ཀི་
ཆོས་རིག་འཛིན་སྐངོ་གོང་སྤལེ་སླད་མཐུན་

འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་བར་ཐུགས་རེ་
ཆེ།”ཐེ་ཝན་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ།” ཞསེ་པ་ཡིན་འདགུ སྦར་
ཡིག་ད་ེདག་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་གཞུང་ལམ་
ཆེ་ཁག་ད་ེདག་ཐགོ་སྦར་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ ད་ེ
ས་ྔལས་གཞི་དའེ་ིཆ་ཤས་སུ། “ཐ་ེཝན་
ཐུགས་ར་ེཆེ།”  ཞསེ་པའ་ི ༢༠༡༨ ལོའ་ི
ལོ་ཐ་ོསྤུས་ལེགས་གངས་ ༦༠༠༠ དནོ་ཁང་
ནས་པར་སུྐན་ཞུས་པ་ལག་དབེ་སྔནོ་པ་ོཡོད་
མཁན་དང་། བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་
ཚོགས་སོགས་ལ་རིན་མེད་འགམེས་སྤལེ་
གནང་འདགུ་པ་མ་ཟད། སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་
ཐགོ་མར་འག་ོའཛུགས་གནང་བ་ནས་བཟུང་
ད་བར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
སླད་རིང་མིན་གངས་ལྗངོས་པར་སུྐན་ཁང་
ནས་ཐ་ེཝན་གཞུང་མང་གཉསི་ཀི་རྒྱབ་སྐརོ་
དྲན་རནེ་བརྙན་དབེ་དམིགས་བསལ་པར་
སུྐན་ཞུ་འཆར་ཡོད་འདགུ ད་ེཡང་ཐ་ེཝན་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་ལས་འགུལ་གི་ཆ་ཤས་
སུ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གིས་པར་རིགས་ཁག་
གཅིག་འགམེས་སྟནོ་གནང་རྒྱྱུའ་ིལས་འགུལ་
ཡང་སྤལེ་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

ཟབ་སྦངོ་ལེགས་གུབ་བྱུང་བ། 
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་
ཀི་བ ོད་མིའི ་ཡར་
ཐནོ་ཚོང་ལས་རམ་
འདགེས་ལས་གཞི་ 
Tibetan Entre-

preneurship De-

velopment ཚན་
པའི ་གོ ་ སིྒག་འོག་
ར ་ ས ་ ད བུ ས ་ སྣ ེ ་
ལེན་འབལེ་མཐུད་
ཁང་ད་ུདངསོ་ཟགོ་དང་དཔྱ་ཁལ་གི་ཁིམས་
གཞི་  GST Act ཐགོ་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་
སྦངོ་བརར་ཟབ་རྒྱས་ཤིག་གནང་སྟ་ེཕི་ལོ་ 
༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ རེས་གཟའ་ཉ་ིམ་
ཉནི་ལེགས་པར་མཇུག་སིྒལ་ཡོད།
ད་ེཡང་མཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒའོི་སྐུ ་མགནོ་
གཙོ་བ་ོདཔལ་འབོར་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་
ཤེས་མཆོག་གིས། བཙན་བལོ་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་ཡུལ་ཁམིས་སྐརོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་ཏ་ེ
དྲང་བདནེ་ཅན་གི་བཙན་བལོ་བ་ཞིག་ཡོང་
རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་དང་།
སྦངོ་བརར་འདིའི་དགོས་པ་དང་དམིགས་
ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དངསོ་
ཟགོ་དང་དཔྱ་ཁལ་གི་ཁམིས་གཞི་ཐགོ་ཆེད་
མཁས་མི་སྣ་གསོ་སྐངོ་བས་ཏ་ེབཙན་བལོ་
བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་གི་བདོ་པ་དང་།
ཚོང་པ། ད་ེབཞིན་མང་ཚོགས་བཅས་ལ་
དངོས་ཟགོ་དང་དཔྱ་ཁལ་གི་ཁིམས་གཞི་
དང་འབལེ་བའི་དགོས་འདྲ་ིཁག་ལ་ལན་
འདབེས་དང་རོགས་རམ་གི་ཞབས་ཞུ་སུྒབ་
རྒྱྱུ ་ད་ེཡིན་ཞསེ་དང་། ད་ེབཞིན་ལག་དབེ་

སྔནོ་པའོི་དགོས་པ་དང་དམིགས་ཡུལ་སྐརོ་

ལའང་ངོ་སྤོད་སྙིང་བསྡུས་གནང་བ་དང་
འབལེ་སྦོང་བརར་ནང་འཛུལ་ཞུགས་པ་
ཡོངས་ཀིས་བདོ་མིའི་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་
རམ་འདགེས་ལས་གཞིའི་སྐུ ་ཚབ་ལྟ་བུའི་
འགན་ཁརེ་ནས་བདོ་པ་མ་ཡིན་པའི་གགོས་
པ་ོརྣམས་ཀི་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་ཐབས་བ་དགསོ་
སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རེས་
ཟབ་སྦོང་བ་ཡོངས་ལ་ཕག་འཁེར་གནང་
ཡོད། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་
ལས་ཁུངས་ཀི་བདོ་མིའ་ིཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་
རམ་འདགེས་ལས་གཞི་ Tibetan En-

trepreneurship Development (TED) 

Initiative དགསོ་དམིགས་ན་ིབདོ་མིའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ནང་དངེ་དསུ་ཀི་དགོས་མཁོ་དང་
འཚམས་པའི་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་པ་ཇ་ེམང་
སྐདེ་སྲངི་ཡོང་ཐབས་གཙོ་བ་ོདང༌། ཚོང་
ལས་པ་ད་ེདག་བརྒྱྱུ ད་རང་རེའི་སིྤ་ཚོགས་
ནང་ལས་རིགས་ཀི་གོ་སྐབས་མང་ད་ུའག་ོ
ཐབས་དང་རིམ་པས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་
མང་ཚོགས་ཀི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་
ཡར་རྒྱས་སྲ་བརན་ཡོང་རྒྱྱུ ར་དམིགས་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་བཅས།།

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

སོགས་དྲ་རྒྱའ་ིཁ་བང་ www.bod.asia ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།
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༄༅།།༸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།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གི་འདས་མཆོད་
སྨནོ་ལམ་ལ་དབུ་བཞུགས་མཛད་པ། 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༣ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ོརེ་གདན་
ད་ུམི་རིགས་འདྲ་མིན་གི་མི་མང་སུམ་བརྒྱ་
བརྒལ་བར་མཇལ་ཁ་དང་། རརོ་གདན་
མཆོད་རནེ་ཆེན་མོའི་ར་སྐརོ་ནང་ད་ུརིས་
མེད་བསྟན་པའི་གསལ་བེད་ཆོས་རེ་ཡིད་
བཞིན་ནརོ་བུ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་
འབྱུང་གནས་མཆོག་གི་འདས་མཆོད་སྨནོ་
ལམ་སབྐས་ ༡༥ པར་དབུ་བཞུགས་མཛད་
ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲརོ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་རརོ་གདན་དགའ་ལྡན་འཕལེ་
རྒྱས་གླིང་གི་གཟིམ་ཆྱུང་མཇལ་འཕད་ཁང་
ད་ུཝ་ེཏ་ིནམ་དང་། རྒྱ་ནག སོག་པ།ོ ར་ཤི་
ཡ། འབུག་བཅས་ནས་བཅར་བའ་ིདད་ལནྡ་

མི་མང་སུམ་བརྒྱ་ལགྷ་དང་། ད་ེབཞིན་བདོ་
རིགས་ཁག་གཅིག་བཅས་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་

ཡོད། སབྐས་དརེ་ནང་པའ་ིཆོས་ལ་དད་པ་
ཙམ་མིན་པར་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐབོ་དགོས་
པ་དང་། ཤེས་ནས་དད་པ་ཐབོ་ཚེ་ནང་ཆོས་

དསུ་རབས་ ༢༡ དང་ ༢༢ ནང་མུ་མཐུད་
གནས་ཐུབ་པའ་ིསྐརོ་དང་། གཞན་ཡང་དངེ་

རབས་ཚན་རིག་དང་མཉམ་ད་ུསྐདོ་ཐུབ་པ་
ནི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་བརྒྱྱུད་པའི་ནང་ཆོས་
ཆགས་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།

ད་ེརསེ་ཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཙམ་ལ་རརོ་
གདན་དགའ་ལྡན་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་ནས་
རརོ་གདན་གི་མཆོད་རནེ་ཆེན་མོའི་ར་སྐརོ་
ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ཡོད། མཆོད་རནེ་
ཆེན་མོའི་རྒྱབ་ཕགོས་ཀི་ཕབེས་ལམ་སྒ་ོཆེན་
ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་ཀ་ཐོག་
དགེ་རྩེ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་རྣམ་གོལ་
གླངི་གི་མཁན་ཆེན་རྣམ་གལོ་མཆོག་སོགས་
འབལེ་ཡོད་མི་སྣས་སྤསོ་སྣ་ེསྔུན་བསུས་ཏ་ེ
ཕབེས་བསུ་དང་བཅས་མཆོད་རནེ་ཆེན་མོར་
བཞུགས་པའི་ཐུབ་པའི་སྐུ་བརྙན་ལ་མཆོད་
མཇལ་དང་། ད་ེནས་བང་ཆྱུབ་ལྗནོ་ཤིང་
མདུན་དུ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་
ཚོགས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་མདནུ་ད་ུམཆོད་
མེ་ཞལ་ཕ་ེམཛད་ད་ེབཞུགས་ཁིར་༸ཞབས་
སོར་འཁོད་མཚམས་ཀ་ཐོག་དགེ་རྩེ་རིན་

པ་ོཆེ་མཆོག་དང་རྣམ་གལོ་གླིང་གི་མཁན་
རིན་པ་ོཆེ་སོགས་ཀིས་མཎྡལ་རནེ་གསུམ་
འདགེས་འབུལ་ཞུས། ད་ེནས་མཁན་ཆེན་
འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གི་འདས་
མཆོད་སྨནོ་ལམ་སབྐས་ ༡༥ པར་དབུ་
བཞུགས་ཀིས་ཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ ཡོལ་ཙམ་ལ་
སྨནོ་ལམ་ཚོགས་མགོན་གི་གནང་སྒ་ོཁག་
ལེགས་པར་གུབ་སྟ།ེ བཞུགས་གནས་དགའ་
ལྡན་འཕལེ་རྒྱས་གླིང་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་
ཐགོ་དགའ་ལནྡ་ཁ་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།
བླ་སུྤལ་དགེ་བཤེས་སོགས་ཁོན་མི་གངས་ 
༦༨ ལནྷ་དག་ེལནྡ་པའ་ིཐསོ་བསམ་སླབོ་
གཉརེ་སྐརོ་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་ཡོད་
པ་བཅས།།

བདོ་སྒྱུར་སུྒང་དབེ་རྩམོ་སིྒག་པའ་ིཆོད་གན་ས་མིག་གསལ་བསྒགས། 

ཨ་རིའ་ིནང་སླབོ་སྦངོ་ཚར་རསེ་རང་གནས་སུ་ཕིར་ལོག་སྟ་ེབདོ་མིའ་ིརྩ་དནོ་ཆེད་ཞབས་ཞུ་བསུྒབ་དགསོ། 
༄༅། །ཨ་རི་གཞུང་གི་སླབོ་ཡོན་ལས་
འཆར་བརྒྱྱུ ད་ལོ་ལྟར་བཙན་བོལ་བདོ་མི་
ཁག་གཅིག་ལ་ཨ་རིར་སླབོ་སྦངོ་གི་ག་ོསབྐས་
ཐབོ་ཀི་ཡོད་པ་བཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའ་ི
སླབོ་མ་རྣམས་ཉ་ེཆར་ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ ༡༠ 
ལགྷ་དཀར་ཉནི་ཨ་རིའི་ཕི་སྲིད་ལས་ཁུངས་
ཀི་ལས་འཆར་འགན་འཛིན་དང་། བདོ་ཀི་
ཐབེས་རྩའ་ིལས་འཆར་འབལེ་མཐུད་པའ་ིསྣ་ེ
ཁདི་འགོ་བང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
ད་ུགཟགིས་སྐརོ་ལ་ཕབེས་ཤིང་།
 བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་
གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཁོང་རྣམས་ལ་
སྣ་ེལེན་འཚམས་འདྲ་ིདང་འབལེ་སྐུ ་ཚབ་
ད ོན་གཅོད་ཁང་གི་ད་ཡོད་ལས་བེད་ངོ་
སྤདོ་དང་ལས་ཀའ་ིང་ོབ།ོ ལས་འགན་གི་
རྣམ་གངས། སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་མ་
འངོས་ལས་དནོ་གི་ཁ་ཕགོས་བཅས་ཀི་སྐརོ་

ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡསུ་གནང་ཡོད། སླབོ་ཕུག་
ཚོས་ཀང་རང་ཉིད་ངོ་སྤོད་མདརོ་བསྡུས་
ཞུས་པ་དང་འབལེ་དྲ་ིབ་ཁག་གཅིག་ཞུས་
པའ་ིནང་། སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་དང་
བང་ཨ་རིའི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པའ་ིདབར་གི་འབལེ་བའ་ིསྐརོ་དང་།  རྒྱ་
རིགས་ལ་འབལེ་ལམ་བདེ་ཕགོས།  ད་ེ
བཞིན་སླབོ་ཕུག་གི་ལག་ཁརེ་དསུ་འགངས་
བཅས་འདྲ་ིསབྐས་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་མཆོག་
དང་། འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་སོ་སོས་གསལ་
བཤད་དང་འགལེ་བརདོ་གནང་།  མཇུག་
ཏུ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་མཆོག་གིས་སླབོ་ཕུག་
ཚོས་ཨ་རིར་སླབོ་སྦངོ་གནང་རིང་རྒྱྱུན་ད་ུསྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་ལ་འབལེ་བ་འཇགོ་རྒྱྱུ ་
དང་། དཀའ་ངལ་ཇི་ཡོད་དནོ་གཅདོ་ཁང་
དང་། ད་ེབཞིན་འབལེ་ཡོད་བདོ་ཀི་ཐབེས་
རྩར་འབལེ་བ་གནང་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་

དང་། ད་ེལས་གལ་ཆེ་བ་ན་ིཨ་རི་གཞུང་གི་

སླབོ་ཡོན་ལས་འཆར་མུ་མཐུད་རྒྱྱུན་གནས་
ཐུབ་པ་དང་། མ་འངོས་པར་བདོ་ཕུག་ད་ེ
ལས་མང་བར་སླབོ་སྦོང་གི་གོ་སྐབས་ཐོབ་
ཐུབ་པའི་ཆེད་སླབོ་སྦངོ་ཚར་རསེ་རང་རང་

སོ་སོའི་ས་གནས་སུ་ཕིར་ལོག་གིས་བདོ་

པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཞབས་ཞུ་གནང་རྒྱྱུ ་སྐརོ་
གསུངས།  ཨ་རི་གཞུང་གི་སླབོ་ཡོན་གི་
ལས་གཞི་ནི་ཨ་རིའི་གངོ་ཁེར་ནིའུ་ཡོག་
ནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་ཀི་ཐབེས་རྩ་དང་། རྒྱ་

གར་བང་ཕགོས་བཞུགས་སརྒ་དརྨ་ཤཱ་ལར་
རནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་འབལེ་
གིས་ལག་བསྟར་གནང་བའི་ལས་འཆར་
གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན། ལས་འཆར་ད་ེཐགོ་མར་
ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་དབུ་འཛུགས་གནང་
ཞིང་། ད་བར་ལོ་ང་ོ ༣༠ འག་ོམུས་ཡིན།
ལོ་ཡུན་དའེ་ིརིང་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། 
འབུག་གསུམ་ནས་ཁོན་བསྡམོས་བཙན་
བལོ་བདོ་ཕུག་ ༤༤༤ ལ་སླབོ་སྦངོ་གི་ག་ོ
སབྐས་ཐབོ་ཡོད།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའ་ི
ལས་འཆར་གི་ཁངོས་སུ་རྒྱ་གར་དང་། བལ་
ཡུལ་ནས་སླབོ་ཕུག་དགུ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཨ་
རིའི་མངའ་སྡ་ེའདྲ་མིན་གི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་
ཆེན་ཁག་དུྲག་ནང་སླབོ་སྦངོ་གནང་བཞིན་
ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་ཡིག་ཚང་
ད་ུབདོ་སྒྱུར་སུྒང་དབེ་རྩམོ་སིྒག་གི་ལས་དནོ་
ཆེད། སྡ་ེའགན་གནས་རིམ་ཐགོ་ལོ་གཅིག་
རིང་ཆོད་གན་ལས་བདེ་གཅིག་བསྐ་ོགཞག་
བ་འཆར་ཡོད་ན། ཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་
རྣམས་ནས་གཤམ་འཁདོ་ཁ་བང་ཐགོ་ཕི་ལོ་
༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་  ༢༤ འགངས་མེད་
འཚང་སྙན་དང་མཉམ་ད་ུདགོས་ངེས་ཆ་
རྐནེ་ཁག་གི་ཡིག་ཆའི་ང་ོབཤུས་དག་མཆན་
འཁདོ་པ་ངསེ་འབུལ་དགསོ་རྒྱྱུ །
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།

༡   ཉུང་མཐའ་ིཤེས་ཚད་ཉ་ེབའ་ིགཙྱུག་
ལག་རབ་འབམས་པའམ་  BA དང་
མཉམ་པའ་ིཤེས་ཚད་ཡོད་པ།
༢   རྩམོ་སྒྱུར་གི་ཉམས་མྱངོ་ཡོད་པ།
༣  དབེ་གཟུགས་ཇུས་འགདོ་ཀི་ཤེས་ཚད་
གང་ལེགས་ཡོད་པ།
༤  ཁམིས་མཐུན་དསུ་འགངས་ཞུས་པའ་ི
སྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་ཀི་འདྲ་བཤུས།
༥   བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིདཔྱ་དངུལ་ལག་
དབེ་འབུལ་བབ་གཙང་ཟནི།
༦   ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིསནྨ་ཁང་ཞིག་
ནས་གཟུགས་ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་སནྨ་

པའ་ིངསོ་སྦརོ།
༧   ད་ལ་ྟསྡ་ེཚན་གང་རངུ་ད་ུལས་ཞབས་
ཞུ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ནས་དགག་བ་
མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་ཕི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༦  ལ།
འབལེ་ལམ་གནང་ཡུལ་ཁ་བང་།
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