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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། 

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཚོགས་ཁག་བཅྱུ་གཅིག་གིས་བརྟན་བཞུགས་
བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ རབ་གནས་
ཤིང་ལུག་ལོའ་ིབདོ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ སྟ་ེ
ཆོས་འཁརོ་དསུ་ཆེན་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༠ རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ི
ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཐགེ་ཆེན་
ཆོས་གླངི་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུའད་ིལོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་
གྲངས་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་པའི་༸སྐུའི ་ག་
སྟནོ་དང་འབལེ། སྐ་ུཚེ་ཞབས་པད་བསལྐ་
བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་། ཐུགས་ཀི་བཞདེ་
དགོངས་མཐའ་དག་གེགས་མེད་ལྷུན་གིས་
འགུྲབ་པའ་ིསདླ་ད།ུ བལ་ཡུལ་དག་ེལནྡ་ལནྷ་
ཚོགས་དང་། བདོ་ཀི་གཞནོ་ན་ུལནྷ་ཚོགས། 
དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁ། ཤངས་དགའ་ལནྡ་
ཆོས་འཁརོ་གླངི་། སྟག་ལུང་བཀའ་བརྒྱྱུད་
ཆོས་བརྒྱྱུད་འཛིན་པ། བདོ་ཀི་བུད་མེད་
ལནྷ་ཚོགས། དགུ་བཅྱུ་གསུམ་ལས་འགུལ་
ཚོགས་པ། མངའ་རིས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ། 
བལ་ཡུལ་སྤགོ་ར་གླ་ོསིྒག་འཛུགས། དབུ་
མའ་ིལམ་མི་མང་ལས་འགུལ་ཁང་། ཧ་ི
མ་ལ་ཡའི་ནང་པའི་ཆོས་རིག་འཛིན་སྐངོ་
ཚོགས་པ་བཅས་ཚོགས་ཁག་བཅྱུ་གཅིག་ཟླ་
སིྒལ་གིས་ཆོས་འཁོར་དསུ་ཆེན་ཁྱད་པར་

ཅན་གཟའ་སྐར་དགེ་འཛོམས་ཉིན་བརྟན་
བཞུགས་འབུལ་བཞེས་ཡོང་བ་ཞེས་ཇི་ལྟར་
གསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་བཞིན་ཞལ་བཞེས་
བཟང་པ་ོསིྤ་སྨནི་ཐབོ་སྟ།ེ གངོ་ཚེས་ཉནི་
བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་སོང་། 
 ཐེངས་འདེའི ་བརྟན་བཞུགས་

མཛད་སྒའོི་ཐགོ་བརྟན་བཞུགས་ཀི་རྡ་ོརའེི་
སླབོ་དཔནོ་རྒྱྱུ ད་སྨད་གྲྲྭ་ཚང་གི་མཁན་ཟུར་
སྒ་ོསོག་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་། སྟག་ལུང་
ཞབས་དུང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག སྟག་ལུང་མ་
སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག  ད་ེབཞིན་མཁན་
སུྤལ་རྣམ་པ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་

པ་དང་ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་ཆྱུང་། ས་ི
ཞུའི་ལས་བེད་དང་རྡ་ས་ཁུལ་གི་མི་མང་
གཙོ་བརོ་གྱུར་བའི་ཕགོས་མཐའ་ཁག་གི་མི་
མང་བཅས་ཁྱནོ་མི་གྲངས་ ༦༠༠༠ ཙམ་
ལནྷ་འཛོམས་གནང་འདགུ ད་ེཡང་གངོ་
ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༦ པར་སྐའུ་ིཚེ་

སུྒབ་གནང་གུྲབ་རསེ། ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༧།༣༠ 
ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་ཕ་ོབང་ནས་བརྟན་
བཞུགས་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་ཁག་གི་འགོ་
འཛིན་སོགས་ཀིས་སྤསོ་སསེ་སྔནོ་བསུས་ཏ་ེ
ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙྱུག་ལག་ཁང་གི་ཆོས་
རའ་ིནང་གདན་ཞུས་ཀིས་ཐགོ་མར། བལ་
ཡུལ་དགེ་ལྡན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གྲྲྭ་བཙྱུན་

རྣམས་ཀིས་རྟགས་གསལ་གཟིགས་འབུལ་
ཞུས་པ་དང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་རྟགས་
གསལ་གཏངོ་མཁན་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ། ད་ེརསེ་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུགདན་
ཞུས་ཀིས་བཞུགས་ཁི་རིན་པ་ོཆེར་༸ཞབས་
སོར་འཁདོ་བསྟནུ། ༸གངོ་ས་མཆོག་དབུ་
བཞུགས་ཐགོ་རྒྱྱུན་ཆག་གསུམ་པ། ཤེས་
རབ་སྙངི་པ།ོ པཎ་གུྲབ་བཅྱུ་བདནུ་གསོལ་
འདབེས། འཁུངས་རབ་གསོལ་འདབེས་
བཅས་ཀི་སྒ་ོནས་ཚེ་བསུྒབ་གུྲབ་མཚམས། 
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་
རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་རྒྱ་ཆེ་དང་འབལེ་
བའ་ིབང་ཆྱུབ་སེམས་བསྐདེ། ད་ེབཞིན་སྒལོ་
དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཚེ་དབང་
སྩལ་གུྲབ་བསྟནུ། རྟནེ་མཆོག་སྤན་སའྔ་ིདུང་
ད་ུབརྟན་བཞུགས་ཀི་རྡ་ོརའེི་སླབོ་དཔནོ་རྒྱྱུད་
སྨད་མཁན་ཟུར་སྒ་ོསོག་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་མནལྜ་རྟནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་
པ་དང་སྦྲགས། སྒལོ་དཀར་ཡིད་བཞིན་
འཁོར་ལོའི་ཆོ་གའི་སྒ་ོནས་ཚོགས་པ་བཅྱུ་
གཅིག་གི་དད་ལྡན་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་
རྣམས་ཀིས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་
ཞུས་ཡོད།།

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་སུྤལ་སྐ་ུབསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་
མགགོས་མྱུར་གླདོ་བཀལོ་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པ།

 ༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༢༡ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ ཙམ་ལ་
ཕི་དལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དན་རྟནེ་ཚོགས་ཁང་
ད།ུ བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ བདོ་

ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གིས་གསར་
འགདོ་གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་སབྐས་སིད་
སྐངོ་མཆོག་གིས་སུྤལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བད་ེ
ལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བཙོན་ཁང་ད་ུསྐུ་

གཤེགས་པར་ཧ་ཅང་ཐུགས་ཕམ་གནང་བ་
དང་སྦྲགས།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རིན་པ་ོཆེ་
ཞིང་གཤེགས་མཆོག་གི་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་
འཛིན་བཟུང་བཙན་འཁིད་བས་པ་རྣམས་
མགོགས་མྱུར་གླདོ་བཀལོ་དགོས་པའི་རེ་

འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པ་དང་འབལེ་གསུང་
དནོ། བླ་ོཕམ་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ལ་སུྤལ་སྐ་ུ
བསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
སྐུ་གཤེགས་སྟངས་ད་ེདགོས་གཞིའི་གནས་

ཁོ་ན་ཡིན་པ་ཁོང་གི་ནང་མིས་གསུངས་
ཡོད། དརེ་བརྟནེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་དརེ་སེམས་ཚབས་
ཧ་ཅང་ཡོད། གནས་ཚྱུལ་ག་ོཐསོ་བྱུང་བ་
ལརྟ་ན། རིན་པ་ོཆེ་ཞིང་གཤེགས་མཆོག་གི་
སིང་མོ་དང་སྤུན་མཆེད་གཅིག་ལ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་རིན་པ་ོཆེའི་སྤུར་ཐལ་རིྩས་སྤད་
ཡོད་ཀང་། ལམ་ད་ུརྒྱ་མིའ་ིཉནེ་རྟགོ་མི་
སས་བཙན་འཁགོ་བས་པ་དང་ད་ེབཞིན་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྤུན་མཆེད་གཉིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁིད་བས་
པའ་ིགནས་ཚྱུལ་འདགུ  རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་སུྤལ་སྐ་ུབསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་ལ་གཞི་མེད་འཛིན་བཟུང་བས་པ་
ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་བཞིན་ཡོད། རྒྱལ་
སིྤའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་ཙམ་
མ་ཟད། ཨ་རི་དང་ཨིན་ཡུལ་སོགས་ཀིས་
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ་སོགས་

ཀི་ནང་དའུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་ལ་མ་ཉསེ་ཁག་གཡོགས་བས་པ་ཞིག་
རེད། ཅསེ་བསྒགས་ཡོད། ཉ་ེཆར་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་སྐུ་གཤེགས་པའི་གནས་སྟངས་
ཐགོ་ལའང་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་སོགས་ནང་
བླ་ོཕམ་དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་ཞུས་
འདགུ་པ་མ་ཟད། དའེ་ིསྐརོ་བགྲ་ོགླངེ་གནང་
བ་སོགས་གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུ ད་ལམ་ཁག་
ནང་ཧ་ཅང་ཁྱབ་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད། བདོ་
ནང་ད་ུམཚོན་ནའང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་
གཉནེ་ཚན་དང་ཕ་ཡུལ་གཅིག་པ་བརྒྱ་ཕྲག་
སྟངོ་ཕྲག་ཡོད་ཚྱུལ་འདགུ ཁངོ་ཚོས་ཧ་
ཅང་བླ་ོཕམ་སྐེད་བཞིན་པ་དརེ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སེམས་ཚབས་བདེ་བཞིན་
ཡོད། ཁངོ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་སིྤ་དང་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་པ་ད་ེམཁྱནེ་
པ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་གསུངས།། 

ཨིན་གཞུང་གིས་བློ་ཕམ་གི་རྣམ་པ་

བཏློན་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༣ ཉནི་
ཨིན་གཞུང་གི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་མགྲིན་ཚབ་པ་
ལམྕ་སྐུུ་མཆོག་གིས་སུྤལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙོན་ཁང་ད་ུསྐུ་
གཤེགས་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་པར་བླ་ོཕམ་
བྱུང་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་པ་མ་ཟད། ད་ེས་ྔཨིན་གཞུང་
ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་མགྲིན་ཚབ་པ་སྐུ་ཞབས་ཧུ་
གུ་སི་ཝར་ Hugo Swire མཆོག་གིས་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གི་སྐུ་གཟུགས་ཀི་གནས་སྟངས་ཐགོ་སེམས་
ཚབས་ཀི་རྣམ་པ་བཏནོ་མངོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་རིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་གཟུགས་ཀི་གནས་སྟངས་
དག་སྐདེ་ཡོང་སདླ་སནྨ་བཅོས་ཀི་མཐུན་འགྱུར་ཆེད་
བཙོན་ཁང་ནས་གླདོ་བཀལོ་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་
བཏནོ་ཡོད་ཚྱུལ་ལུང་འདནེ་གནང་འདགུ  

དཔལ་འབློར་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་གཞིའི་

ཐློག་ཟབ་སྦློང་ཚོགས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ ཉནི་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་བུད་མེད་
ནསུ་སྟབོས་གོང་སྤལེ་ཚན་པས་གོ་སིྒག་འགོ་རྡ་སའི་
ཉ་ེའགྲམ་ཤེས་རབ་དགའ་འཚལ་སླབོ་གླངི་གི་ཚོགས་
ཁང་ད།ུ  བུད་མེད་ཀི་དཔལ་འབརོ་ནསུ་སྟབོས་གངོ་
འཕལེ་ཆེད་འཚོ་བ་རང་སྐངོ་རུ་ཁག་གི་ལས་རིམ། 
ཞསེ་པའི་བརདོ་གཞིའི་འགོ་སླབོ་གྲྲྭའི་བུད་མེད་རྣམས་
ལ་ཉནི་གཅིག་གི་ཟབ་སྦངོ་གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་
བུད་མེད་སླབོ་མ་གྲངས་ ༣༢ མཉམ་ཞུགས་གནང་
འདགུ ཟབ་སྦངོ་གི་དགསོ་དམིགས་གཙོ་བ་ོན་ིསླབོ་
གྲྲྭའི་ནང་བུད་མེད་སླབོ་མ་ཚོས་འཚོ་བ་རང་སྐངོ་ཇི་
ལརྟ་བདེ་དགསོ་པའ་ིལམ་སྟནོ་དང་།  འཚོ་བ་རང་
སྐངོ་ལག་བསྟར་བདེ་སྐབས་རུ་ཁག་བཟ་ོརྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་
ཚྱུལ། ད་ེབཞིན་འཚོ་བ་རང་སྐངོ་གི་གལ་གནད་དང་། 
དངུལ་གང་བྱུང་མ་གཏརོ་བར་གསོག་འཇགོ་ཇི་ལརྟ་
བདེ་དགོས་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་ལམ་སྟནོ་གནང་བ་མ་
ཟད། སླབོ་གྲྲྭ་དརེ་བུད་མེད་འཚོ་བ་རང་སྐངོ་ར་ུཁག་
གསུམ་གསར་འཛུགས་གནང་འདགུ   ར་ུཁག་ད་ེ
དག་ན་ིནང་སདི་ཁྱབ་ཁངོས་བུད་མེད་ནསུ་སྟབོས་གངོ་
འཕལེ་ཚན་པས་འཛིན་སྐངོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ

རྔ་པར་དབང་མློ་ལགས་ཀིས་ངློ་རློལ་

སྐད་འབློད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་
བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པ་རངོ་རའེུ་ར་ུམ་ཡུལ་ཚོའ་ིསྟངེ་ནས་
རང་ལོ་ ༢༢ ཡས་མས་ཤིག་ཡིན་པའ་ིབུ་མོ་དབང་
མོ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་

སིད་བྱུས་ལ་ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་བདེ་བཞིན་༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས་ཡུལ་ཚོའི་གཞུང་
ལམ་ད་ུགམོ་བགྲདོ་བས་ཡོད་ཅིང་། གནས་ཚྱུལ་ད་ེ
བྱུང་རསེ་ཁོང་མོ་རྔ་པའི་ཉནེ་རྟགོ་པས་འཛིན་བཟུང་
བཙན་ཁིད་བས་ཏ་ེགནས་ཚྱུལ་ཅི་ཡང་ཤེས་རྟགོས་
མེད་པར་གྱུར་འདགུ  ཁངོ་མོ་རྔ་པ་རངོ་རའེུ་ར་ུམ་
ཡུལ་ཚོའི་རུ་ཆེན་གསུམ་པའི་ཕ་ཞེ་ཆེན་དང་མ་རྒྱལ་
གཉསི་ཀི་བུ་མོ་ཡིན་ཞིང་། ར་ུཆེན་ལ་ྔཔའ་ིགཟུངས་
འདསུ་སིྐད་ཚངགི་བུ་བསྟན་འཛིན་གི་མནའ་མ་ཡིན་
པ་དང་། ཁངོ་གཉསི་ལ་བིས་པ་གཉསི་ཡོད་འདགུ །



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༢2

སུྤལ་སྐ་ུབསྟན་འཛིན་བད་ེལེཌ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་གསུང་སྒ་འཛིན་འཁརོ་ཐག་ནས་ཕབ་བཤུས་ཀི་དན་གསོ་ཞུ།
༄༅། །འད་ིགར་ཁུངས་ལནྡ་གནས་ཚྱུལ་
འབརོ་བ་ལརྟ་ན།  གཤམ་གསལ་རྣམས་
སུྤལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་
ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བེད་ཉའེི་སྐབས་
གསུངས་པ་ཞིག་ཁོང་གི་ཞལ་སླབོ་ནས་སྒ་
འཛིན་འཁརོ་ཐག་ནང་བཅྱུག་སྟ།ེ  ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༦ ལོར་སླབོ་མ་ཁངོ་རྒྱ་གར་ད་ུབཙན་
བོལ་ལ་འབོར་རསེ་སྒ་འཛིན་འཁོར་ཐག་
ནས་ཕབ་བཤུས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ 
ད་རེས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་རསེ་དན་སླད་
འདནོ་སྤལེ་ཞུས་ཡོད།  ད་རེས་འཕགས་པ་
སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་གདལུ་ཞིང་ད་ུགྱུར་
པའ་ིབདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་དང་། འཛམ་
གླངི་སྟངེ་གི་དང་བདནེ་དང་ཞི་བད་ེལ་དགའ་
བའི་གྲགོས་པ་ོཚང་མ་ལ་ཚིག་གཅིག་གཉསི་
ཤིག་ཞུས་ན། ད་ལ་ྟང་ལོ་ ༥༣ ལ་བསླབེས་
པའི་ནང་པའི་དགེ་སླངོ་ཐབེས་ཆག་ཅིག་གི་
མིང་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཡོན་ཏན་གི་
ཐད་ནས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ང་རང་ཕི་
ལོ་ ༡༩༥༠ ལོར་སྐསེ་ཞིང་། ལོ་ཆྱུང་ཆྱུང་
དསུ་ནས་ད་བར་གཞན་དབང་འགོ་མི་ཚེ་
སྡགུ་ཟད་ད་ུསོང་ཟནི་པ་རེད།  ཡིན་ནའང་
བར་སབྐས་ཤིག་ལ་སིད་བྱུས་གུ་ཡངས་ཟརེ་
བ་བྱུང་། ཆོས་དད་རང་མོས་ཟརེ་བ་བས་
ནས་ག་ོསབྐས་ཏགོ་ཙམ་ཞིག་བྱུང་བས། རྒྱ་
གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ད་ུསོང་ནས་འཛམ་
གླིང་ཞི་བདའེི་དདེ་དཔནོ་༸གོང་ས་ལྷ་མིའི་
རྣམ་འདནེ་༸སྐབས་མགོན་ཐམས་ཅད་
མཁྱནེ་པས་གཙོས་རིས་མེད་ཀི་སྐསེ་ཆེན་
དམ་པ་རྣམས་ཀི་དུང་ནས་ཆོས་ལ་ཐསོ་པ་
ཕྲན་བུ་བས་མངོ་ལ། གྲྲྭ་ཚང་རིན་པ་ོཆེའ་ི
ནང་ནས་ཀང་ཆེད་གཉརེ་ཏགོ་ཙམ་རེ་བས་
མངོ་། དའེ་ིམཐུ་ལ་བརྟནེ་ནས་སོ་སོའ་ིངསོ་
ནས་ཨ་ཙི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ཚྱུལ་
འད་ིབསྟན་པ་གཞན་དང་མི་འད་བ་ཞིག་རེད། 
འད་ིལ་ཐསོ་བསམ་སླབོ་གཉརེ་ཏགོ་ཙམ་རེ་
བས། བག་ཆགས་རེ་འཇགོ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོ
རེད་སམྙ་པ་ཞིག་ཁངོ་རྣམ་པའི་སྐུ་དནི་ལས་
བྱུང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་ཕིར་ཕ་ཡུལ་ད་ུ
ཡོང་བ་ཡིན། ད་ེནས་བཟུང་དསུ་ད་ལ་ྟབར་
ད་ུགཅིག་འགྲགི་མ་སོང། གཉསི་འགྲགི་མ་
སོང་ཟེར་ནས་ངའི་ཐོག་ལ་མ་ཉསེ་ཁག་
གཡོགས་དང་མི་ཁ་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོཞིག་
བྱུང་སོང་། ད་རེས་ལགྷ་པར་རྒྱ་ཡུལ་ཁནི་
ཏུའི་མི་མང་ཐང་ཆེན་ད་ུརས་སྦམོ་བཞག་
ནས་གཅིག་བཟསོ་འདགུ  གང་ལརྟ་ཡར་
བཤད་མར་བཤད་བས་པའ་ིརསེ། ད་ལ་ྟརང་

ངའི་སར་ལི་ཐང་ནས་མར་ཨ་སྦསི་ཟརེ་བ་
འདའི་ིཁ་པར་ཞིག་འབརོ་བྱུང། རས་སྦམོ་
འཇགོ་མཁན་བླ་ོབཟང་དནོ་གུྲབ་ཟརེ་བ་རེད་
ཟརེ། ཁ་ོཁྱདེ་རང་གི་ཉ་ེའབལེ་ཡིན་མིན་
རྩད་གཅདོ་བདེ་བཞིན་འདགུ་ཟརེ། ད་གང་
བཤད་ཀང་ང་རྒྱ་གར་ནས་ཡོང་སྟ་ེད་ལོ་
བརིྩས་པའ་ིལོ་བཅྱུ་བདནུ་ཕིན་སོང། དའེ་ི
རིང་ང་ལ་དགོས་པ་ཟོས་ཟོས་ཅིག་ཟོས། 
བརྟག་དཔྱད་བས་བས་ཅིག་བས་ཀང་ང་ལ་
སྐནོ་ཁབ་རྩ་ེཙམ་ཡང་ཡོད་མ་མངོ་། མཐའ་
མ་ད་ེའུ་ཐུག་དསུ་སླབོ་གྲྲྭ་བཙྱུགས་ནས་རིག་
གནས་ཏགོ་ཙམ་རེ་བསབླས་པ་ད་ེཡང་སྐནོ་
རེད་ཟརེ། མི་རིགས་ཤིག་ལ་རིག་གནས་
ཏགོ་ཙམ་ཞིག་མེད་ན་དསུ་ནམ་ཡང་རསེ་
ལུས་མ་གཏགོས་ཡོང་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་མ་རེད། 
དའེི་ཐད་བསམ་པ་དཀར་པའོི་སྒ་ོནས་ང་
ཚོས་བདོ་ཡིག་ཀ་ཁ་སུམ་ཅྱུ་ཤེས་ན་བསམས་
ཏ་ེསླབོ་གཉརེ་ཏགོ་ཙམ་རེ་བདེ་དསུ་ད་ེཡང་
སྐནོ་རེད་ཟརེ། ད་ེབཞིན་ཁརོ་ཡུག་ཉམས་
ཉསེ་སོང་ན་ཧ་ཅང་སྡགུ་པ་ོརེད། ཁརོ་ཡུག་
ཉམས་ཉསེ་སོང་ན་ལུང་པ་ད་ེདང། མི་
རིགས་ད།ེ རྒྱལ་ཁབ་ད་ེམ་ཡིན་པར་འཛམ་
གླངི་གི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་དང་། ན་
ཚ་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ཉནེ་ཁ་ཆགས་ཀི་
ཡོད་རེད། དརེ་བརྟནེ་ཤིང་ནགས་ཏགོ་ཙམ་
རེ་ཡང་བཅད་མ་ཤོར་ན་བསམས་པ་ད་ེཡང་
སྐནོ་རེད་ཟརེ། མདརོ་ན་ད་བར་ད་ུང་ལ་མ་
ཉསེ་ཁག་གཡོགས་ཁ་ོན་བས་ནས། ད་རེས་
ད་ེཡང་བླ་ོབཟང་དནོ་གུྲབ་ངའ་ིཉ་ེའབལེ་རེད་
ཟརེ་ནས་ང་ལ་ཁ་པར་འད་བཏང། ད་ེའད་
བས་ནས་གང་ལརྟ་མགགོས་པ་ོབཙོན་ཁང་
ནང་འཁདི་རིྩས་ཡིན་པ་འད། ཡིན་ནའང་ད་ེ
སོ་སོའི་སྐསེ་བ་སྔནོ་བསགས་ཀི་ལས་རེད། 
ད་ེའད་ཞིག་གི་ནང་འགྲ་ོརྒྱྱུའི་ལས་བསགས་
ཡོད་ན། སྔནོ་དག་ེསླངོ་ཞིག་གིས་ཆོས་གསོ་
ཚོས་ལ་བཙོ་སབྐས། ཁྱདེ་རང་གི་ག་རེ་བཙོ་
ཡི་ཡོད་ཅསེ་དསི་ཚེ། ངས་ཆོས་གསོ་བཙོ་ཡི་
ཡོད་ཅེས་སདོ་ཀི་ཁ་ཕེས་ནས་བལྟ་སྐབས་
བའེུ་ཡི་ཤ་ར་ུགྱུར་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཅི་རེད་
ཟརེ་དསུ་སྔནོ་བའེུ་ཞིག་བརུས་པའི་རྣམ་སྨནི་
ཡིན་པ་བཞིན་སྔནོ་བསགས་ཀི་རྣམ་སྨནི་ཡིན་
ན་མ་གཏགོས། ལུས་བརྟནེ་འད་ིལ་ཆྱུང་དསུ་
མི་ཤེས་པའི་བ་བ་བས་ཡོད་མེད་མི་ཤེས། 
རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལ་སོང་ནས་
ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་འཛམ་གླིང་ཞི་བདའེི་
དདེ་དཔནོ་གི་དུང་ནས་དགེ་སླངོ་གི་སྡམོ་པ་
ཞུས་ནས་བཟུང་སྟ་ེའབུ་གྲགོ་མ་ཡན་ཆད་ལ་
འཚེ་བ་སྤངོ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་སོ་སོས་ཨ་

ཅང་ཅང་། གཞན་ལ་ཡིན་ནའང་གཅིག་དང་
བཅྱུ། བརྒྱ་དང་སྟངོ་། ཁ་ིདང་འབུམ་ཅི་ཡིན་
རངུ་ཀུན་སླངོ་བས་ཏ།ེ སེམས་ཅན་ལ་འཚེ་
བ་སངྤ་དགསོ་པ་རེད། སེམས་ཅན་ལ་འཚེ་
བ་བས་ན་སྟནོ་པ་བཀའ་དནི་ཅན་གི་ཞབས་
འདནེ་གི་རེད། སྙགིས་མའ་ིམགནོ་པ་ོ༸རྒྱལ་
དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པའ་ིསྐའུ་ིཞབས་ལ་
ཐག་པ ་བཏགས་ན ་འགྲིག ་ གི ་མ ་ རེད། 
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་ནི་ད་ལྟའི་དསུ་འདིར་
འཛམ་གླངི་སིྤའི་སྟངེ་ན་ཞི་བདའེི་དདེ་དཔནོ་
ཆགས་ཡོད། ང་རང་ཚོ་ཁངོ་གི་རསེ་འཇུག་
ཏུ་འགྲ་ོདགསོ་པ་ལས། གཞན་ཁ་ཁ་ཞིག་
བདེ་རྒྱྱུ ་མེད། དངསོ་གནས་གཅིག་བདེ་ཐུབ་
ཀི་ཡོད་ན་ང་ོདང་ང་ོཐུག་ནས་བཤད་དགོས་
པ་རེད་མ་གཏགོས། ལྐགོ་ནས་ཡི་ག་ེསྦར་ན་
འགྲགི་གི་མ་རེད། འད་མི་འད་ལྐགོ་ལབ་
བརྒྱབ་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད་ཅསེ་ད་ེས་ྔབཤད་
པ་ཡིན་ལ། ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་ཆྱུང་གང་གི་
ཐགོ་ནས་ཀང་འད་ིཕི་དཔང་ད་ུབཙྱུགས་ནས་
བཤད་པ་ཡིན། ད་རེས་ངའ་ིཐགོ་ལ་མ་ཉསེ་
ཁག་གཡོགས་ཡོང་རྒྱྱུ ་འད་ིཡང་གང་བཤད་
ན་མ་བཤད་ནའང་འདི་བདོ་མི་ཞིག་རེད། 
བདོ་མིར་ཞེན་ཁོག་ཡོད་མཁན་ཞིག་རེད། 
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་རིགས་དང་
བཅས་པ་རྩ་མེད་གཏངོ་དགསོ་ཀི་འདགུ མི་
འདི་ཚོར་ད་ེསུང་སྐབོ་ཐུབ་པའི་རིག་གནས་
དང་འཇནོ་ཐང་མེད་ན་ཡང་། འད་ིལ་བདོ་
ཀི་ཤ་དང་རསུ་པ་ཏགོ་ཙམ་འདགུ བདོ་ལ་
ཤ་ཞེན་ཏགོ་ཙམ་འདགུ་བསམས་ནས་ད་
རེས་ངའི་རིན་ཆེན་སགོ་དང་འབལ་ཐབས་
ཀི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤལེ་རྒྱྱུའ་ིགྲ་སིྒག་བདེ་ཀི་
ཡོད་ས་རེད་ད།ེ ང་སྐ་ེབའ་ིཚེ་རབས་ཐམས་
ཅད་ད་ུསགོ་མང་པ་ོའཕསོ་ཚར་བ་རེད། ད་
རེས་ང་ཧ་ལས་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད། ཕིན་ཆད་
ཐར་བའ་ིབཙན་ས་ཤིག་མ་ཟནི་ན་ང་ད་ེལས་
སྡགུ་རྒྱྱུ ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ད་རེས་ངའ་ི
གཅསེ་པའ་ིལུས་སགོ་འད་ིབདོ་བསྟན་པ་ཆབ་
སདི་ཀི་དནོ་དང་། ལགྷ་པར་འཛམ་གླངི་
འདརི་གནས་སབྐས་ཞི་བད་ེཡོང་བ། མཐར་
ཐུག་མཁའ་ཁྱབ་ཀི་མ་རན་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་སྟནོ་པ་བཀའ་དནི་ཅན་དང་། 
སྙགིས་མའི་མགོན་པ་ོ༸རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་
མཁྱནེ་པ། རིས་མེད་ཀི་སྐསེ་ཆེན་དམ་པ་
ཐམས་ཅད་ཀིས་ཐུགས་སྨནོ་གནང་བ་བཞིན། 
མཁའ་ཁྱབ་ཀི་མ་རན་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་བ་ླམེད་རགོས་བང་འཐབོ་པའ་ིཆེད་ད་ུད་
རེས་ངས་ལུས་སགོ་འད་ིརྩ་བའ་ིབ་ླམ་གཙོས་
པའི ་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ་

འབུལ་གི་ཡིན། ངས་ཚིག་ཁ་ཤས་བཤད་ན་
ད་ེའད་ཡིན། ངས་དསུ་རྒྱྱུན་བཤད་ཀི་ཡོད། 
ང་ཚོ་བདོ་མི་ཞིག་གིས་གདངོ་གཤིས་ལོག་
ནས་གཞན་ལ་ཁུ་ཚྱུར་ནན་པ་ོཞིག་གཞུས་ན་
ཡང་འགྲགི་གི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའད་བས་ན་
མགནོ་པ་ོསྤན་རས་གཟིགས་ཀི་སྐུ་ཞབས་ལ་
ཐག་པ་བཏགས་པ་རེད། ད་ེའད་རྩ་བ་ཉདི་
ནས་འགྲགི་གི་མ་རེད་ཟརེ་གི་ཡོད། གངོ་ད་ུ
ཞུས་པ་བཞིན་ང་རྒྱ་གར་ནས་ཚྱུར་ཡོང་སྟ་ེལོ་ 
༡༧ རིང་ཡི་ག་ེཚིག་བཞི་ཟརེ་བ་ཞིག་ལྐགོ་
ནས་སྦར་རྒྱྱུ ་དང་། ངསོ་ནས་བཤད་རྒྱྱུ ། ང་
རང་འཇིག་རྟནེ་འདིའི ་ཐོག་གསོན་པ ོར་
གནས་པའི་རིང་མི་གཞན་ཞིག་ལ་ལྐགོ་ནས་
རྡ་ོརྡའེུ་ཙམ་ཡང་གཞུ་བའི་གནདོ་སྐེལ་རྒྱྱུ ་
ཕར་ཟད། སེམས་ལ་དན་མངོ་ཡང་མེད། ད་
རེ་ངའ་ིཐགོ་ལ་མ་ཉསེ་ཁ་གཡོགས་ཡོང་བ་ད་ེ
ངས་གོང་ད་ུཞུ་པ་བཞིན་ང་ལ་བདོ་མིའི་ཤ་
ཁག་གཅིག་དང་བདོ་མིར་ཞེན་ཁོག་གཅིག་
འདགུ་ཅསེ་ད་ེལ་ཐུག་ཡོད་པ་ན།ི ད་ལ་ྟབར་
ད་ུབདོ་བསྟན་པ་ཆབ་སདི་ཉམས་ཉསེ་ག་འད་
སོང་ཡོད་མེད་འཛམ་གླིང་གི་བླ་ོགཟུ་བརོ་
གནས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གསལ་ཐིང་ངརེ་
མཁྱནེ་རྒྱྱུ ་ད་ེརེད། ང་ལ་ཡང་ད་ེནང་བཞིན་
ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་ས་རེད། འནོ་ཏ་ེསྔནོ་ལས་
ཡིན་པ་འད། ངས་གངོ་ད་ུཞུས་པ་བཞིན་ངའ་ི
ལུས་སགོ་འདི་ཁོ་རང་ཚོས་ག་རེ་བེད་ན་
ཡང་། ངས་བདོ་བསྟན་པ་ཆབ་སདི་ཀི་དནོ་
དང་། འཛམ་གླངི་ཧལི་པ་ོའདསི་མཚོན་པའ་ི
སྟངོ་གསུམ་གི་སྟངོ་ཆེན་པ་ོའཇིག་རྟནེ་གི་
ཁམས་ཀི་གནས་སྐབས་བར་ཆད་སེལ་བ་
དང་། མཐར་ཐུག་རགོས་པའ་ིསངས་རྒྱས་
ཀི་གོ་འཕང་འཐོབ་པའི་ཆེད་ད་ུལུས་སགོ་
འབུལ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་གཞུག་ལ་ངས་ཚིག་
གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུས་ན་འདི་འད་ཡིན།  
ཤཱཀའི་དབང་པ་ོའདནེ་པ་འདོ་དཔག་མེད། 
།མི་ཕམ་འཇམ་དབངས་གསང་བདག་སྤན་
རས་གཟགིས།  །བད་ེགཤེགས་འཁརོ་
བཅས་རྟནེ་འབལེ་མི་སླུ་བས།  །བདནེ་པའ་ི
སྨནོ་ལམ་འད་ིདག་མྱུར་འགུྲབ་ཤོག  །དསེ་
ན་ར་ེབརྩྱུན་བ་ླམ་ཐུགས་ར་ེཅན།  །མ་གྱུར་
འགྲ་ོབའ་ིསྡགི་སིྒབ་སྡགུ་བསལྔ་ཀུན།  །མ་
ལུས་ད་ལ་ྟབདག་ལ་སྨནི་པ་དང་།  །བདག་
གི་འད་ིདག་ེགཞན་ལ་བཏང་བ་ཡིས།  །འགྲ་ོ
ཀུན་བད་ེདང་ལྡན་པར་བིན་གིས་རླབོས།  
།རད་བྱུང་སས་བཅས་རྒྱལ་བའི་བིན་རླབས་
དང་།  །རྟནེ་འབལེ་བསླུ་བ་མེད་པའ་ིབདནེ་
པ་དང་།  །བདག་གི་ལགྷ་བསམ་དག་པའ་ི
མཐུ་སྟབོས་ཀིས། །སྨནོ་པའ་ིདནོ་ཀུན་བད་ེ

བགླ་མྱུར་འགུྲབ་ཤོག  །འཕགས་མཆོག་
ཕག་ན་པད་ོ༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་
པའི་ཐུགས་ཀི་བཞེད་དནོ་མཐའ་དག་ད་ེད་ེ
བཞིན་ད་ུའགུྲབ་པའ་ིརྒྱྱུར་གྱུར་ཅིག དཀནོ་
མཆོག་གསུམ་གི་བདནེ་པ་དང་སངས་རྒྱས་
དང་བང་ཆྱུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་
བིན་གི་རླབས་པ་དང་། ཚོགས་གཉསི་
ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པ་ོ
དང་། ཆོས་ཀི་དབིངས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་
བསམ་གི་མི་ཁྱབ་པའི་སྟབོས་ཀིས་འཕགས་
མཆོག་ཕག་ན་པད་ོ༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་
མཁྱནེ་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་ཀི་
བཞེད་དནོ་ད་ེད་ེབཞིན་ད་ུའགུྲབ་པའི་རྒྱྱུ ར་
གྱུར་ཅིག དཀནོ་མཆོག་གསུམ་གི་བདནེ་པ་
དང་།  སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆྱུབ་སེམས་
དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་བིན་གི་རླབས་པ་དང་། 
ཚོགས་གཉསི་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་མངའ་
ཐང་ཆེན་པ་ོདང་། ཆོས་ཀི་དབིངས་རྣམ་
པར་དག་ཅིང་རྒྱྱུ ་འབས་རྟནེ་འབལེ་བསླུ་བ་
མེད་ཅིང་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྟབོས་
ཀིས ་བདག་ གི ་དིན ་ཅན ་རྩ ་བའི ་བླ ་མ ་
འཕགས་མཆོག་ཕག་ན་པད་ོ༸རྒྱལ་དབང་
ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའ་ི
ཐུགས་ཀི་བཞེད་དནོ་ད་ེད་ེབཞིན་ད་ུའགུྲབ་
པའ་ིརྒྱྱུར་གྱུར་ཅིག  དཀནོ་མཆོག་གསུམ་
གི་བདནེ་པ་དང་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆྱུབ་
སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་བིན་གི་རླབས་
པ་དང་། ཚོགས་གཉསི་ཡོངས་སུ་རགོས་
པའ་ིམངའ་ཐང་ཆེན་པ་ོདང་། ཆོས་ཀི་
དབིངས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་རྒྱྱུ ་འབས་རྟནེ་
འབལེ་བསླུ་བ་མེད་ཅིང་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་
པའ་ིསྟབོས་ཀིས་བདག་གི་དནི་ཅན་རྩ་བའ་ིབ་ླ
མ་འཕགས་མཆོག་ཕག་ན་པད་ོའཛམ་གླིང་
ཞི་བདའེི ་དདེ་དཔནོ་ཆེན་པའོི ་ཐུགས་ཀི་
བཞེད་དནོ་ད་ེད་ེབཞིན་ད་ུའགུྲབ་པའི་རྒྱྱུ ར་
གྱུར་ཅིག  །འཇམ་དཔལ་དཔའ་བསོ་ཇི་
ལརྟ་མཁྱནེ་པ་དང་། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པསོ་ད་ེ
ཡང་ད་ེའད་བ།  །ད་ེདག་ཀུན་གི་རསེ་སུ་
བདག་བསབླ་ཕིར། །དག་ེབ་འད་ིདག་ཐམས་
ཅད་རབ་ཏུ་བསྔ།ོ  །དསུ་གསུམ་གཤེགས་
པའ་ིརྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས།  །བསྔ་ོབ་གང་
ལ་མཆོག་ཏུ་བསགྔས་པ་ད།ེ  །བདག་གཞན་
དག་ེབའ་ིརྩ་བ་འད་ིཀུན་ཀང་། བཟང་པ་ོསྤདོ་
ཕིར་རབ་ཏུ་བསྔ་ོབར་བགི།། (རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ད་ུརྒྱ་
གཞུང་གིས་ཉསེ་མིང་ཁས་ལེན་གནང་མེད།། 

སུྤལ་སྐ་ུབསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེའ་ིསྐ་ུཕུང་ཞུགས་འབུལ་ཟནི་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡༦ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ས་ྔདའོ་ིཆྱུ་ཚོད་
བདུན་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རིན་པ ོ་
ཆེའི ་སྐུ ་ ཕུང་ཞུགས་འབུལ་བས་ཟིན་པ་ 
དང་། སབྐས་དརེ་རིན་པ་ོཆེའ་ིཞལ་སླབོ་གྲྲྭ་
བཙྱུན་དང་། རིན་པ་ོཆེའ་ིསྤུན་མཆེད་སོགས་

མི་གྲངས་ ༣༢ མ་གཏགོས་སྐ་ུཕུང་ཞུགས་
འབུལ་ལ་མཉམ་ཞུགས་བདེ་བཅྱུག་མི་འདགུ 
སྐུ ་ ཕུང ་ ཞུགས་འབུལ་ལ་བཅར་མཁན་
གིས་འགྲེལ་བརོད་གནང་བར་གཞིགས་
ན། རིན་པ་ོཆེའ་ིཕག་སེན་དང་། ཞལ་ནག་
པ་ོཆགས་ཡོད་པ་ད་ོསང་བྱུང་བར་བརྟནེ། 

ཁོང་ཚོས་རྒྱ་གཞུང་ནས་རིན་པ་ོཆེར་དགུ་
སྤད་ནས་བཀངོས་པ་ཡིན་པར་རང་བཞིན་
གིས་དགོས་པ་བདེ་དགོས་པ་བཟསོ་འདགུ 
ཞུགས་འབུལ་སབྐས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་
ཡིག་ཐགོ་ལ་གནས་ཚྱུལ་སྒགོས་སྦང་བས་
པའ་ིནང་། རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 

ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ ཉནི་གི་ཉནི་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ 
༤ པར་དགངོས་པ་རགོས་ལུགས་འཁདོ་
ཡོད་ཀང་། ད་ེསྔནོ་རྒྱ་གཞུང་གི་ལས་བདེ་
པ་ཚོས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཉནི་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ 
༢ པར་སྐ་ུགཤེགས་ལུགས་བཤད་ཡོད་པར་
བརྟནེ། ད་ེགཉསི་བར་ལ་ཅྱུང་མི་མཐུན་པ་

བྱུང་ཡོད་འདགུ ད་ལའྟ་ིཆར་རིན་པ་ོཆེའ་ིསྐ་ུ
ཕུང་ཞུགས་འབུལ་བདེ་སར་པུར་ཐལ་བསྡུ་
རབུ་བདེ་མཁན་མི་གཅིག་ལས། གཞན་
རྣམས་རང་སར་ཕིར་ལོག་བཏང་ཡོད་པའི་
གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་འདགུ 
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གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིམཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཐགོ་སདི་ཚབ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་
ཤག་གི་བཀའ་འབལེ་འགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་གོ་སིྒག་ཞུས་པའི་མཆོད་འབུལ་
སྨནོ་ལམ་ད་ུསིད་ཚབ་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་
དངོས་གུྲབ་ཚེ ་རིང་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། ད་ེརིང་ང་ཚོས་མཆོད་
འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཞུ་རྒྱྱུ ་འདི་ནི་ཆེས་ཤིན་ཏུ་
ཡིད་སྐ་ོབའི་གནས་ཚྱུལ་གཉསི་ཀི་ཐགོ་ནས་
ཡིན། དང་པ།ོ སུྤལ་སྐ་ུབསྟན་འཛིན་བད་ེ
ལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་
ཁང་ནང་སྐ་ུགཤེགས་པ་དང་། གཉསི་པ་
ཕ་ཡུལ་ནང་ཆེན་ནས་ཡིན་པའི་དགེ་འདནུ་
པ་བསོད་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའི་ཡིད་སྐོའི་
གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་སྟབས། རྒྱལ་གཅསེ་པ་
ཁོང་གཉིས་ལ་གཞུང་ཕོགས་ནས་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་མ་ངན་རསེ་དན་ཞུ་
ཆེད་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འབལེ་འགོ་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་
ལམ་འད་ིག་ོསིྒག་ཞུས་པ་ཞིག་རེད། ཞིང་
གཤེགས་དམ་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལྟ་བུར་
མཚོན་ན། ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་གཡོ་བ་
མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། བདོ་མི་རིགས་ཀི་

དནོ་ད་ུརང་གི་ཡོད་ཚད་བླསོ་གཏངོ་གནང་
ཐུབ་མཁན་གི་སྐསེ་བུ་དམ་པ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ཁངོ་གི་མཛད་རསེ་ད་ེང་
ཚོས་དན་གསོ་ཞུ་དགསོ་པ་ན་ིཧ་ཅང་གི་གལ་
ཆེན་པ་ོཡིན་པ་སྨསོ་མེད་ཡིན། ཁ་སྔནོ་ཡིད་
སྐ་ོབའི་གནས་ཚྱུལ་འད་ིབྱུང་མ་ཐག་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ད་ལམ་ཁག་གི་
ནང་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་
བ་ད་ེའདིར་ངས་སྒོགས་སྦང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
སུྤལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་དགོངས་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སྐོའི་
གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་པར་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་ཆེན་པ་ོ 
བྱུང་། རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་སྙུན་གཞི་
ཚབས་ཆེན་ཕགོས་ཡོད་སྟབས་ཁོང་གི་སླབོ་
མ་རྣམས་ཀིས་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་
ཆེད་ཁོང་གླདོ་བཀལོ་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་
བཏནོ་པ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀི་ཡོད། རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྨན་བཅོས་
མཐུན་འགྱུར་ཡང་མ་སྤད་པ་མ་ཟད། སླབོ་
མ་རྣམས་ཀིས་ཁོང་བཙོན་ཁང་ད་ུཐེངས་
གཅིག་མཇལ་རྒྱྱུ འི་རེ་འདུན་བཏནོ་པར་
ཆོག་མཆན་མ་སྤད་པའ་ིབ་སྤདོ་དསེ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཐོག་དམ་བསྒགས་
ཅན་གི་སིད་བྱུས་ཇི་ཙམ་ལག་བསྟར་བདེ་
བཞིན་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོམཚོན་ཐུབ། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བ ོད་མིའི ་ཐོག་དམ་
བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བྱུས་འདི་ལྟར་འཛིན་
པ་ད ེས་བ ོད་མི ་ཚོའི ་ སེམས་ནང་འཁོན་
འཛིན་ཆེ་ར་ུགཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་གསུངས་
གནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་ཡིད་སྐའོ་ིགནས་
ཚྱུལ་དའེ་ིཐགོ་འཛམ་གླངི་ཡོངས་རགོས་ནས་
ད་ོསང་ཆེན་པསོ་སེམས་འཚབ་ཀི་རྣམ་པ་
ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་བཞིན་ཡོད་པ་ན།ི ཁ་སང་
ཁ་ཉནི་ཨ་རིའི་ནང་ཊོམ་ལེན་ཊོས་འགྲ་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཚོགས་པས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
ཐགོ་ཉན་ཞིབ་གནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་ཨ་རིས་
གཙོས་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་མང་པསོ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་སིད་བྱུས་དརེ་སྐནོ་བརདོ་
ཤུགས་ཆེ་བས་པ་དང་སྦྲགས། རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་ལ་མ་ངན་གུས་འདདུ་གནང་ཡོད། 
ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གྲངས་ཉུང་མི་
རིགས་ཐགོ་འཛིན་བཞིན་པའ་ིསདི་བྱུས་དརེ་
ཨ་རི་གཞུང་གིས་ད་ེསྔ་སྐོན་བརོད་གནང་
ཡོད་ཀང་། སྐནོ་བརདོ་དསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་གནནོ་ཤུགས་གང་ཡང་སྤདོ་ཐུབ་ཀི་མེད་
སྟབས། ཨ་རི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ཐགོ་སདི་
བྱུས་ལངས་ཕགོས་ད་ེསྔ་ལས་མཁགེས་སུ་
གཏངོ་དགསོ་པའི་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་
གནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་གནད་ཡོད་མི་ས་ཆེ་
ཁག་ནས་ཡིད་སྐ་ོབའི་གནས་ཚྱུལ་དརེ་བླ་ོ

ཕམ་དང་། སེམས་འཚབ་ཡོད་པའ་ིརྣམ་པ་
ཤུགས་ཆེ་བསྟན་ཡོད། སུྤལ་སྐ་ུབསྟན་འཛིན་
བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེ་ཧལི་
པའོི་རིང་བདོ་ནང་གི་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐོབ་

དང་། ས་གནས་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀི་ཤེས་
ཡོན་དང་འཕྲདོ་བསྟནེ། ལགྷ་པར་བདོ་མི་
འབགོ་པ་རྣམས་ཀི་བད་ེདནོ་ཆེད་ངལ་བ་
ཁྱད་གསོད་ཀིས་འབད་འབུངས་གནང་བར་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས་ཡི་
རང་བསགྔས་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 
གང་ལྟར་སུྤལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་
རིན་པ་ོཆེ་དམ་པ་ཁངོ་གི་སྐའིུ་ཡང་སདི་རིན་
པ་ོཆེ་མགོགས་མྱུར་གངས་ཅན་ལྗངོས་སུ་
འཁུངས་པའ་ིསྨནོ་ལམ་དང་། དམ་པ་ཁངོ་གི་
བཀའ་དནི་ཡིད་ལ་བཅངས་པའ་ིཐགོ་ཐུགས་
སྨནོ་སྐབས་འཇུག་ཤུགས་ཆེ་གནང་རོགས་ཞུ་
རྒྱྱུ ་དང་། གནད་དནོ་གཉསི་པར་སྡ་ེདག་ེརངོ་

སར་དགནོ་གི་བཙྱུན་པ་བསོད་ནམས་སྟབོས་
རྒྱལ་ལགས་དགུང་ལོ་ ༢༦ ཡིན་པ་དང་། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༩ ཉནི་ཁམས་
ཡུལ་ཤུལ་སྐ་ེརུ་མདའོ་ིདག་ེསར་ཐང་ཆེན་ད་ུ

རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་གནང་རསེ་བདོ་
ནང་གི་དགངོ་དའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༦ ཐགོ་འདས་
གྲངོས་སུ་ཕིན་ཡོད། ད་བར་གཞིས་ལུས་
བདོ་མི་ཁྱནོ་མི་གྲངས་ ༡༤༡ ནས་བདོ་བསྟན་
སདི་དང་མི་རིགས་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་
བཏང་སྟ།ེ རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རལོ་གནང་ཡོད་
པའ་ིཁདོ་ནས་བདོ་མི་གྲངས་ ༡༢༡ འདས་
གྲངོས་སུ་གྱུར་ཡོད། ད་ེརིང་འདསུ་པ་རྒྱ་
མཚོ་འདའིི་ཐགོ་ནས་ཚང་མས་རྒྱལ་གཅསེ་
པ་ཁོང་རྣམས་ཀི་ཆེད་ད་ུཐུགས་སྨནོ་རྒྱ་ཆེ་
གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་གསུང་བཤད་
གནང་།།

བཙོན་པ་ཡོངས་རགོས་ལ་སནྨ་བཅསོ་མཐུན་རྐནེ་འབརོ་དགསོ་པའ་ི
རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པ། 

༄༅། །ཉ་ེལམ་སུྤལ་སྐ་ུབསྟན་འཛིན་བད་ེ
ལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བཙོན་ཁང་ད་ུསྐུ་
གཤེགས་པའི་གནས་ཚྱུལ་ཐོན་པར་ཇར་
མན་སིྤ་མཐུན་སིད་གཞུང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་དང་ཉམ་ཐག་རོགས་སྐོབ་ཚན་
པའི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཁི་རི་སི་ཊོབ་
སི་ཊར་སར་ Christoph Strässer  
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡༥ ཉནི་བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་བའ་ིནང་
འཁདོ་དནོ། བདོ་མིའ་ིསིྤ་མང་ཐབོ་ཐང་
རྩདོ་ལེན་པ་སུྤལ་སྐ་ུབསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་སྐུ་གཤེགས་པའི་གནས་
ཚྱུལ་ཐསོ་པར་ང་རང་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་ཆེན་པ་ོ
བྱུང་། དམ་པ་ཁངོ་ལ་རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ཁྱོན་ཡོངས་སུ་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་ཐོབ་
ཡོད།  དམ་པ་ཁངོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་ཁིམས་
ཆད་འགོ་བཙོན་འཇུག་བས་པ་ནས་བཟུང་
འཛམ་གླངི་ཁྱནོ་ད་ུཆབ་སིད་མི་ས་འད་མིན་
དང་ད་ེབཞིན་མི་སྒརེ་པ་སོགས་ཧ་ཅང་མང་
པསོ་ཁངོ་བཙོན་ཁང་ནས་གླདོ་བཀལོ་དགསོ་
པའ་ིརེ་འདནུ་བཏནོ་ཡོད། འདས་པའ་ིལོ་
བསྟུད་མར་ཇར་མན་སིད་གཞུང་དང་ཡུ་
རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་བཅས་ཀིས་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་ལ་སནྨ་བཅོས་མཐུན་རྐནེ་འབུལ་
དགསོ་པ་མ་ཟད། བཟང་སྤདོ་ཐགོ་བཙོན་

ཁང་ནས་གླདོ་བཀལོ་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་
ཡང་ཡང་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་ཡོད། ལགྷ་པར་
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མཐ་ོརིམ་དཔནོ་
རིགས་རྣམས་དང་མཇལ་ནས་བཀའ་མོལ་
གནང་སྐབས་སུྤལ་སྐུ ་བསྟན་འཛིན་བདེ་
ལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་འཕྲདོ་བསྟནེ་
ཞན་པ་ོཡོད་སྟབས། ཁངོ་ལ་སནྨ་བཅསོ་
མཐུན་འགྱུར་སྦར་དགོས་པའི་རེ་འདུན་
ཐངེས་མང་བཏནོ་པ་མ་ཟད། རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་བཙོན་ཁང་ནང་གི་གནས་སྟངས་
དསུ་ཐགོ་ང་ཚོར་ར་སྤདོ་བདེ་དགསོ་པའི་རེ་
འདནུ་བཏནོ་མངོ་ཡོད།  འནོ་ཀང་སྟབས་
མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ང་ཚོའི་འབད་བརྩོན་
རྣམས་ལ་དནོ་འབས་གང་ཡང་སོན་མེད། 
ང་ཚོས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་ནང་མི་སྤུན་
མཆེད་རྣམས་དང་ཁོང་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
མཁན་ཚང་མར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་སྦྲགས་སེམས་གསོ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙོན་
པ་ཡོངས་རོགས་ལ་སནྨ་བཅོས་མཐུན་རྐེན་
སྤོད་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་འདནོ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
སནྨ་བཅསོ་མཐུན་རྐནེ་ལ་བསདྙ་ནས་བཙོན་
པ་ད་ོབདག་རང་ཉིད་དམ་ཡང་ན་ཁོང་གི་
ནང་མི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་གནནོ་ཤུགས་སྤདོ་མི་རངུ་། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ནང་མང་གཙོའ་ིལས་འགུལ་

བ་ཀའ་ོཤུན་ལི་ Cao Shunli ལགས་
བཙོན་ཁང་ནང་འདས་གྲངོས་སུ་གྱུར་རསེ་
ཐེངས་འདིར་སུྤལ་སྐུ ་བསྟན་འཛིན་བདེ་
ལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བཙོན་ཁང་ནང་སྐུ་
གཤེགས་པ་དསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙོན་
པ་རྣམས་ལ་སནྨ་བཅོས་མཐུན་རྐནེ་མ་སྤད་
པར། བཙོན་ཁང་ནང་ད་ུའཆི་འཇུག་བཞིན་
ཡོད་པ་གསལ་པ་ོམཚོན་ཐུབ། དརེ་བརྟནེ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བེད་ཕོགས་གསར་པ་
དརེ་ང་ཚོ་ཧ་ཅང་སེམས་ཚབས་ཡོང་བཞིན་
འདགུ་པ་མ་ཟད། བཟང་སྤདོ་ཀི་ལ་ྟགུྲབ་དང་
ཡོངས་སུ་འགལ་ཡོད། སུྤལ་སྐ་ུབསྟན་འཛིན་
བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་ཁིན་ཏུར་
འབར་རས་གས་ཐོར་གི་ནག་ཉསེ་འགོ་ཕི་
ལོ་ ༢༠༠༢ ལོ་ནས་བཙོན་འཇུག་གི་ཁམིས་
ཆད་བཏང་ཡོད།  གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་པ་
ལྟར་ན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་ཟླ་བ་མང་པའོི་
རིང་བཙོན་ཁང་ནང་སྨན་བཅོས་ཀི་མཐུན་
རྐནེ་མ་ཕུལ་སྟབས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ 
ཚེས་ ༡༢ ཉནི་སྐ་ུགཤེགས་ཡོད།  ཇར་
མན་སིད་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་རང་སྐོང་
གི་གནས་བབ་ཚད་མཐ་ོརུ་གཏངོ་དགོས་པ་
མ་ཟད།  ལགྷ་པར་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་སོགས་སུང་སྐབོ་བདེ་དགསོ། ཞསེ་
སོགས་བསྒགས་འདགུ 

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས་ཚན་པ་ནས།

ཨིན་བདོ་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས།
before -tax income   
ཁལ་སྔནོ་ཡོང་འབབ།

ཐད་འཇལ་ཁལ་འབབ་གཅོག་འཕྲ་ིམ་བས་གོང་གི་ཀམ་པ་ཎིའམ་
གང་ཟག་སྒརེ་གི་ཡོང་འབབ།

biopsy  
ཕུང་གུྲབ་བརྟག་དཔྱད།

ཉམས་ཞིབ་བམ་ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་ཆེད་སགོ་ལནྡ་གི་ལུས་ཕུང་
ཞིག་ནས་ཕུང་གུྲབ་ཕིར་འདནོ་གིས་ཞིབ་དཔྱདོ་བདེ་པའ་ིརིམ་པ།

botany  
རིྩ་ཤིང་རིག་པ།

རིྩ་ཤིང་གི་གུྲབ་ཚྱུལ་དང༌། འཚར་ལོངས། དབ་ེབ། སྐ་ེའཕལེ་
དང༌། སདོ་བཅྱུད་ཀི་འབལེ་བ་སོགས་ལ་དཔྱད་པའ་ིརིག་པ།

brain imaging   
ཀདླ་པའ་ིཔར་ལེན།

འཕུྲལ་རིག་གི་ཐབས་ལམ་འད་མིན་སྤད་ནས་བངླས་པའི་ཀདླ་པའི་
གཟུགས་བཀོད་དང་བདེ་ལས་སོགས་དངསོ་རྒྱྱུ ད་གཉསི་ཀི་ལམ་
ནས་པར་ལེན་བདེ་པ།

call loan  
འབདོ་འཇལ་བུ་ལོན།

དསུ་བཀག་མེད་པར་དགོས་མཁོ་ནམ་འབྱུང་ད་ུངེས་པར་སུྒབ་
འཇལ་དགསོ་པའ་ིབུ་ལོན།

capital market  
མ་རྩའ་ིཁམོ་ར།

ཚོང་ལས་ཁོངས་མ་འཛུགས་ཐབས་འཚོལ་བེད་སའི་རྒྱལ་སིྤའི་
ཁམོ་ར་ཞིག

case law  
བཅད་ཁམིས།

ད་ེསའྔ་ིབཅད་ཁ་གཞིར་བཟུང་ཐགོ་ཐག་གཅདོ་གཏན་འབབེས་བས་
པའ་ིཁམིས་ལུགས།

casualty ward   
བསད་བཅསོ་ཁང༌། 

རས་སྐནོ་བྱུང་བའི་ནད་པར་ཛ་དག་གི་སྨན་བཅོས་བདེ་སའི་ནད་
གསོ་ཁང༌།

catastrophe  
ཆག་སྒ་ོཆེན་པ།ོ

དམིགས་བསལ་ད་ུཚེ་སགོ་ཕནོ་ཆེ་ཤོར་བའི་རྐེན་ད་ུའགྱུར་བའི་
ཚབས་ཆེའ་ིཆག་སྒའོམ་རྐནེ་ངན་གདོ་ཆག

cholesterol  
མཁསི་ཞག

མཁསི་པའི་རས་ལས་ཟགས་ཐནོ་བྱུང་བའི་རནེ་བུའི་གཤེར་ཁུ་སམུ་
ངད་ཆེ་ལ་ནང་ཁལོ་ཕལ་ཆེ་བར་ཁྱབ་པ་ཞིག

client state  
གཞན་ལྟསོ་རྒྱལ་ཁབ།

དཔལ་འབརོ་དང༌། ཆབ་སདི། དམག་དནོ་གི་རྒྱབ་སྐརོ་སོགས་
གཞན་ལ་བརྟནེ་མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ།

coma 
ཀ་ོམ། ས་ྙའབགོས།

 ཚོར་སང་འདནེ་མི་ཐུབ་ཅིང༌། ཕིའ་ིསྐལུ་རྐནེ་ལ་བརྡ་ལན་སྤདོ་མི་
ཐུབ་པར་ཡུན་རིང་དན་མེད་ད་ུའགྱུར་བའ་ིགནས་སྟངས།

command economy   
བཀདོ་འཛིན་དཔལ་
འབརོ།

སིད་གཞུང་གིས་དངསོ་ཟགོ་མཁོ་འདནོ་དང་བགོ་འགྲམེས། 
ད་ེབཞིན་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་སོགས་སྟངས་འཛིན་བས་
པའ་ིསིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་ལམ་ལུགས།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༢4

ཉམས་ཞིབ་རྩམོ་ཡིག་བསྡ་ུབའ་ིགསལ་བསྒགས།
བདོ་ཀི་ན་གཞོན་ཉམས་ཞིབ་པའི་ལྷན་ཚོགས། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ ནས་ 
༢༢ བར།
ཚོགས་ཡུལ། བདོ་ཀི་ས་ེལེནའབལེ་མཐུད་
ཁང་། ཁན་ཡ་ར་གཞུང་ལམ། 
བརདོ་གཞི།  བདོ་དང་བཙན་བལོ་བདོ་མི། 
༼རེ་བ་དང་། དཀའ་ངལ།༽

༄༅། །བདོ་ཀི་སདི་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
ན།ི བདོ་དང་བདོ་མིའ་ིགནད་དནོ་ཇི་སྙདེ་
ཐགོ་ལ་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྡ་ེཚན་གལ་འགངས་ཆེ་
བ་ཞིག་ཡིན། རིང་མིན་ཕི་ཟླ་ ༡༠ ནང་
བསྐངོ ་ཚོགས་ཞུ ་རྒྱྱུ འི ་བ ོད་ཀི ་ན་གཞོན་
ཉམས་ཞིབ་མཁས་པའི་བགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་
འད་ུན།ི བདོ་ཀི་སདི་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲསོ་ཆོད་
དགངོས་དནོ། ཕི་ནང་གཙྱུག་ལག་མཐ་ོསླབོ་
འད་མིན་ནང་། བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ི
རིག་གཅིག་རང་འཛིན་སླབོ་གཉརེ་གནང་

བཞིན་པའི་རང་རེའི་ན་གཞོན་ཤེས་ནསུ་
ལྡན་པ་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་སོ་སོའི་
བསབླ་པ་ག་ོབསྡརུ་སྦང་བཤད་དང་། བསམ་
ཚྱུལ་བར་ེལེན་གནང་རྒྱྱུའི་གླངེ་སྟགེས་ཤིག་
བསུྐན་རྒྱྱུ ་དང་། བདོ་མི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ 
དང་། མཁས་དབང་རྣམས་བདོ་དང་བདོ་
མིའི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་རྒྱྱུ ར་དགེ་ཕན་དང་
ནསུ་པ་ཆེ་བ་ཡོད་པས། བདོ་ཀི་སདི་བྱུས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བདོ་དནོ་མཁས་པའི་
གླངེ་སྟགེས་བསུྐན་པའ་ིལས་གཞི་བརྩམས་པ་
ཞིག་ཡིན།
གཤམ་གསལ་ཉམས་ཞིབ་བརདོ་གཞི་གང་རུང་

ཐགོ་རྩམོ་ཡིག་འབ་ིདགསོ།
༡། བདོ་ཀི་སིྤ་ཚོགས་དང་། བདོ་ཀི་དཔལ་
འབརོ་ཡར་རྒྱས་སྐརོ། ༢། བདོ་དང་བདོ་
ཀི་ཁརོ་ཡུག ༣། བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་། 
སདྐ་ཡིག ༤། བདོ་ཀི་རྒྱལ་ཞནེ་དང་། མི་
རིཌ་ཀི་ང་ོབ།ོ སདི་དནོ། ༥། བཙན་བལོ་
བདོ་མི། ༦། བདོ་དང་རྒྱ་ནག ༧། རྒྱ་དཀར་
ནག་གཉསི་ཀི་འབལེ་ལམ་དང་། བདོ། ༨། 

རྒྱ་སིྤའི་འབལེ་ལམ་ཁདོ་ད་ུབདོ་ཀི་གནས་
བབས། ༩། བདོ་དང་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་
གི་དབུ་ཁདི། ༡༠། དག་དམག་གིས་ཁངེས་
པའ་ིབདོ་མཐ་ོསངྒ་། ༡༡། བདོ་དང་བདོ་མིའ་ི
གནད་དནོ་གཞན།
རྩམོ་ཡིག་འབུལ་ཕགོས་ཀི་ལམ་སྟནོ།
རྩམོ་ཡིག་སྙངི་བསྡསུ་ཚིག་རང་ ༢༠༠ 
ནས་ ༣༥༠ བར་དགསོ་རྒྱྱུ ། རྩོ མ ་
ཤོག་སྟངེ་རྩོམ་པ་པའོི་མིང་དང་སླབོ་གཉརེ་
གནང་ཡུལ། ཡིག་འབལེ་ཁ་བང་། ད་ེ
བཞིན་གླགོ་འཕྲིན་ཁ་བང་བཅས་གསལ་
འཁདོ་དགསོ་རྒྱྱུ ། ཕི་ནང་གཙྱུག་ལག་
མཐོ་སླ ོབ ་གང་རུང ་ནང་འབུམ་རམས་ 
དང་། ཉ་ེབའ་ིའབུམ་རམས་སླབོ་གཉརེ་
གནང་བཞིན་པའི་བདོ་ཕུྲག་ཁོ་ནས་རྩོམ་
ཡིག་འབུལ་དགསོ། ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་
ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་རྣམས་ནས་
གནམ་སྐདོ་འགྲ་ོགྲནོ་རང་ཉདི་ནས་གཏངོ་
དགསོ། རྩམོ་ཡིག་རྒྱས་པ་དརེ་ཚིག་རང་ 
༣༠༠༠ ནས་ ༣༥༠༠ བར་དགསོ་རྒྱྱུ ་ 

དང་། བདོ་ཨིན་གང་རངུ་ནང་འབ་ིཆོག་པ་
ཡིན། ད་ེབཞིན་ཚོགས་ཐགོ་གཏམ་བཤད་
ཀང་བདོ་ཨིན་གང་རུང་ནང་གནང་ཆོག་པ་
ཡིན། ཚོགས་འདརུ་དབེ་སྐལེ་གནང་ཕགོས་
དང་། རྩམོ་ཤོག་འབུལ་རྒྱྱུའ་ིདསུ་བཀག
དབེ་སྐལེ། མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་
ཡོངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༡༠ རེས་གཟའ་ཟླ་བ་འགངས་མེད་དབེ་
སྐལེ་གནང་དགསོ་རྒྱྱུ ། དབེ་སྐལེ་འགངེས་
ཤོག་འད་ིགའི་ད་རྒྱའི་ཐགོ་ནས་ཕབ་ལེན་བ་
རྒྱྱུ ་ཡོད། (www.tibetpolicy.net)
རྩམོ་ཡིག་འབུལ་དསུ། རྩམོ་ཡིག་སྙངི་བསྡསུ་
ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་༨ ཚེས་ ༣༡ 
འགངས་མེད་གླགོ་འཕྲིན་ཁ་བང་འདིའི ་
ཐགོ་འབུལ་བསྐརུ་དགསོ་རྒྱྱུ ། rikzeen@
gmail.com དཔྱད་ཞིབ་ཚོགས་ཆྱུང་
ནས་ཞུ ་དག་གུྲབ་མཚམས་གུྲབ་འབས་
ཇི་ཆགས་ད་ོབདག་སོ་སོའི་གླགོ་འཕྲིན་ཁ་
བང་བརྒྱྱུད་ལན་གསལ་བ་རྒྱྱུ ། རྩམོ་བསི་
རྒྱས་པའ་ིཟནི་བསི་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 

ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ ནང་ཚྱུན་གངོ་འབུལ་
ཟནི་པ་དགསོ། མཐའ ་མའི ་ རྩོམ ་
ཡིག་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས 
༩ འགངས་མེད་འད་ིགར་འབུལ་འབརོ་
ཐུབ་པ་དགསོ། ཚོགས་འདརུ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་ཡོངས་ཀི ་འགྲིམ་འགུྲལ་ 
དང་། གནས་ག་ླའད་ིནས་རིྩས་འབུལ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན། འདམེས་ཐནོ་བྱུང་བའ་ིརྩམོ་བསི་
རྣམས་འད་ིགའ་ིདསུ་དབེ་དང་། ད་རྒྱའ་ི
ནང་འདནོ་རྒྱྱུ ་ཡིན། གངོ་གསལ་གནས་
ཚྱུལ་དང་གནད་དནོ་རྣམས་གསལ་རྟགོས་
མ་བྱུང་ཚེ། གཤམ་གསལ་ལས་བདེ་ལ་
འབལེ་གཏུགས་གནང་སྐངོ་ཡོང་བ་ཞུ།
རིག་འཛིན་རྡ་ོར།ེ 
ཁ་པར་ཨང་གྲངས། ༩༨༡༦༦༦༨༦༦༤ 
ལས་ཁུངས་ཁ་པར་ཨང་། 
༠༡༨༩༢-༢༢༣༥༥༦ དང་ ༢༢༢༤༠༣

ཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚྱུལ།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་
བླནོ ་ ཟུར་པ་ས་འདུ་རིན་ཆེན་ད ོན་གུྲབ་
མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༤ 
ཉནི་གི་ས་ྡད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩།༢༠ ཐགོ་དགངོས་
པ་རོགས་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚྱུལ་བཀའ་
ཤག་ཏུ་སྙན་སེང་དང་སྦྲགས་གསན་ཐོས་
བྱུང་བར་ཐུགས་ཕམ་དང་བཅས་དམ་པ་ད་ེ
ཉིད་ཀིས་ཚེ་རབས་ཕྲངེ་བ་ནས་བསགས་
པའི་སྡིག་སིྒབ་བང་ཞིང་དག་ནས་མངོན་
མཐ་ོངསེ་ལེགས་ཀི་གོ་འཕང་མགགོས་ནས་
མྱུར་ད་ུཐབོ་ཆེད། ཕི་ཚེས་ ༡༦ ཉནི་གི་
ས་ྡད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ ཐགོ་གངས་སིྐད་
སིྤ་ཐབ་ཡང་སྟངེ་གཉའ་ཁི་ཚོགས་ཁང་ད་ུ
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་
གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དབུས་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པ། ལནྷ་
ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་ཆྱུང་རྣམ་པ། ད་ེབཞིན་
སི ་ ཞུའི ་ལས་བེད་བཅས་ཚང་འཛོམས་
ཐོག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དམ་པ་ཁོང་གི་
ལོ་རྒྱྱུས་སྙངི་བསྡུས་ཤིག་སྒགོས་སྦང་གནང་
རསེ་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་། དམ་
པ་ཁོང་ལ་མ་ངན་གུས་འདདུ་དང་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེམཚོན་ཆེད་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ 
ཚོད་ ༡༢།༣༠ ནས་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་
གི་ལས་མཚམས་བཞག་ཡོད།
 དམ་པ་ཁངོ་ན།ི མད་ོསྟདོ་ཏ་ེ
ཧརོ་དར་རྒྱས་དགོན་གི་ཚོང་རིགས་གྲགས་
ཅན་ས་འདུ་ཚང་ གི ་སས་སུ ་འཁུངས། 
དགུང་ལོ་ཆྱུང་དསུ་སུ་ལྷ་ས་དང་རྡ་ོར་ེགླིང་
སིན་འཇོ་སེབ་སླབོ་གྲྲྭར་སླབོ་གཉརེ་གནང་
ནས་གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྲྭའི་ཕག་འཁྱརེ་བཞེས། 
ར་སྒངེ་ཟངི་འཁུགས་རསེ་ས་འད་ུཚང་གི་བུ་

བརྒྱྱུད་ནས་གཞུང་ཞབས་ཞུས་འཐུས་བཀའ་
འཁལོ་ལརྟ། ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རིྩས་
ཞུགས་དང་འབལེ་ཞབས་སྡདོ་ཕག་འབུལ་
ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་བདོ་གཞུང་ཕི་རྒྱལ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བ་བསྐ་ོགཞག་སྩལ་བ་
བཞིན། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༧ བར་ལནྷ་ཁང་དརེ་
ཕག་ལས་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོར་རྒྱ་
དམར་གུང་ཁན་དཔུང་དམག་བདོ་ད་ུབཙན་
འཛུལ་བྱུང་བར་བརྟནེ་ཁིྱམ་མཚེས་གལ་
གནད་ཆེ་ཤོས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་གང་ཅིའི་
གནས་ལུགས་གསལ་ཞུ་དང་། ཞི་དག་གི་
རོགས་རམ་འབདོ་བསྐལུ་བཀའ་མོལ་གནང་
བར་ཕི་རྒྱལ་ད་ོདམ་ཛ་སག་ཟུར་ཁང་པ་རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་ཆེད་ཕབེས་ཀི་ལས་བ་ 
དང་། གསུང་སྒྱུར་ཆབས་ཅིག་ཏུ་བསྐ་ོསྩལ་
ལརྟ་བཅར་གནང་མཛད། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་
ཛ་སག་ཁེ་སྨད་བསོད་ནམས་དབང་འདསུ་ 
དང་། མཁན་དུང་ལའུྷ་རྟ་ར་གཉསི་པ་ེཅིང་
ད་ུཞི་ཆིངས་བཀའ་མོལ་གནང་བར་ཆེད་
ཕབེས་སབྐས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བཀའ་བསྡརུ་
གནང་བར་ཆེད་ཕབེས་ཀི་གསུང་སྒྱུ ར་ད་ུ
བསྐ་ོསྩལ་ལརྟ་བཅར་གནང་འདགུ ཕི་ལོ་ 
༡༩༥༤ ལོར་༸གངོ་ས་མཆོག་པ་ེཅིང་ད་ུ
ཆིབས་སྒྱུར་སྐབས་ཕབེས་བསིྒགས་སིྤ་ཁྱབ་
པའ་ིལས་བར་བསྐ་ོསྩལ་ལརྟ་ཕབེས། ཕི་
ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་ད་ུསྟནོ་པ་སངས་རྒྱས་
མ་ངན་ལས་འདས་ཏ་ེལོ་ ༢༥༠༠ འཁརོ་
བའི་དསུ་དན་ཚོགས་ཆེན་ད་ུཆིབས་སྒྱུ ར་
བཀའ་དནི་ཆེ་སྐབས་གསུང་སྒྱུར་ལ་བཅར་ 
གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༧ ལོར་རྒྱ་དམར་
ནས་སྐུ ་ངོ་མཆོག་ལ་སྐོན་འཛུགས་བས་
པ་ངོས་ལེན་མ་གནང་མཐར་བཀའ་ཤག་

བཀའ་དགོངས་འགྲིམ་འགུྲལ་ད་ོདམ་དུ་
འཕསོ་ལེན་སྩལ་ནས་ལོ་གཉིས་རིང་ཕག་
ལས་གནང་མུས་སུ་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་
རྒྱ་གར་ད་ུཕབེས། ཟླ་བ་གསུམ་པའ་ིནང་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་
གར་ད་ུ༸ཞབས་འཁདོ་ད་ེམ་སུ་རིར་ཆིབས་

སྒྱུར་གི་བཞུགས་སྒར་མཛད་སྐབས་བཀའ་
དགངོས་གསུང་སྒྱུར་ཞབས་ཞུ་དང་། སྐ་ུ
སྒརེ་ཡིག་ཚང་དུ་ཨིན་དུང་གི་ཞབས་ཞུ་
གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༩ དང་། ཕི་
ལོ་ ༡༩༦༠ དང་ ༡༩༦༢ སོ་སོར་ཐངེས་
གསུམ་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་བདོ་དནོ་
བད་ེསྡགུ་དང་། བདོ་མིར་རང་ཐག་རང་
གཅོད་ཀི་ཐབོ་ཐང་དགོས་ལུགས་སོགས་ཞུ་
བར་ཕབེས་མིའ་ིགྲས་སུ་ཡོད། གཞན་ཡང་
ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ དང་ ༡༩༦༠ གཉསི་ལ་
རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་དཔནོ་ཚོགས་པས་བདོ་
རང་དབང་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རྒྱ་དམར་
གུང་ཁན་ནས་བཙན་འཛུལ་དང་། བདོ་མིའ་ི
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། མི་རིགས་བཅས་
ཙ་མེད་བཟསོ་དང་བཟ་ོབཞིན་པའི་ཁུངས་
སྐེལ་ཡིག་དབེ་གཉིས་སྔ་རེས་སུ་སྟནོ་པའི་

ཡིག་ཆ་ག་ོསིྒག་གནང་སབྐས་རྒྱ་གར་ཁམིས་
དཔནོ་མཁས་པ་ཀི་ཀམ་རྡ་སི་འདས་པའོི་
ཕག་རོགས་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༡ ནས་ 
༡༩༦༣ བར་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་བདོ་ཀི་
མང་གཙོའི་རྩ་ཁིམས་གསར་ད་ུབསུྐན་པའི་
ལས་དནོ་དབུ་འཛུགས་ནས་གཏན་འབབེས་
མ་གནང་བར་ཁིམས་དོན་མཁས་པ་ཀི་
ཀམ་རྡ་སི་དང་ལནྷ་ད་ུལས་འཁུར་གནང་བ་ 
དང་། རསེ་སུ་རྩ་ཁམིས་མ་ཟནི་ལམ་རོབ་
གཏན་འབབེས་གནང་བ་རྒྱ་གར་མཁས་པ་
ཁག་ལ་བཀའ་བསྡརུ་དང་། ད་ེརསེ་རང་
གཞུང་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེ་ངག་
དབང་དནོ་གུྲབ་ལགས་དང་ལྷན་རྩ་ཁིམས་
རིན་པ་ོཆེ་བདོ་ཡིག་ཐགོ་ཕབ་སྒྱུར་གནང་། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ནས་ ༡༩༦༣ ཟླ་ ༤ 
བར་རྒྱྱུན་ད་ུ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་གསུང་སྒྱུར་དང་། སྐ་ུསྒརེ་ཡིག་
ཚང་ད་ུཨིན་ཡིག་གི་ཕག་ལས་གནང་། ད་ེ
ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༨ བར་ལྡ་ིལི་དནོ་
གཅདོ་ཁང་ད་ུཕག་ལས་གནང་།
 ཕི་ལོ་ ༡༩༦༤ ལོ་མཇུག་ནས་
ཀ་ཏར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོི་
ཡིད་ཆེས་མ་རྩའི་རྒྱྱུ ན་ལས་འགན་འཛིན་
བསྐ་ོགཞག་སྩལ་བ་བཀའ་དགོངས་ལྟར་ཕི་
ལོ་ ༡༩༧༨ བར་ཕག་ལས་གནང་རིང་དག་ེ
བད་ེལགྕས་མདངོ་བཟ་ོགྲའི་འགན་འཛིན་ཚ་
རོང་ལ་ཕག་རོགས་གནང་བ་དང་། ཚ་རོང་
དགོངས་ཞུ་རེས་འགན་འཁུར་རང་ལེན་
གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༨ ཟླ་ ༩ ནང་ཉ་ིཧངོ་
ནང་པའ་ིཆོས་ཚོགས་ནས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་། 
རིག་གཞུང་འགྲམེས་སྟནོ་དབུ་ཁདི་ད་ུ༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གདན་ཞུ་

ཆིབས་སྒྱུར་སབྐས་གསུང་སྒྱུར་དང་། ཨིན་
དུང་ཞབས་ཞུར་བཅར། ཡང་ལོ་དའེ་ིཕི་ཟླ་ 
༡༡ ནང་ཐའ་ིལེནཌ་ནང་པའ་ིཆོས་ཚོགས་
ནས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་གདན་ཞུ་ཆིབས་སྒྱུར་སྐབས་གསུང་
སྒྱུར་དང་ཨིན་དུང་ཞབས་ཞུར་བཅར། ཕི་
ལོ་ ༡༩༧༣།༡༩༧༤ ལོར་སེ་ཧརོ་ཤོག་བཟ་ོ
ཁུངས་མ་འཁྱལོ་བའི་གནས་སུ་བསྡད་པའི་
མ་དངུལ་རྣམས་ཕིར་སོན་རེ་བ་རྩ་བལ་
སབྐས་སུ་ཁངོ་གིས་ཐབས་ཤེས་ཀིས་མཐར་
མ་དངུལ་ང་ོབསྐདེ་རྣམས་ཕིར་སོན་ཐུབ་པ་
བྱུང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༦ ལོར་ཨམ་སརྦ་སར་
ཡོད་ཨོ་སི་ཨེམ་ཀམ་པ་ནི་དང་བཀའ་མོལ་
གནང་སྟ་ེཨམ་སརྦ་སར་དཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་ཀི་བལ་སྤུན་ཚོང་ལས་ཡན་ལག་ད་ེ
དག་བཙྱུགས། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༧ ཟླ་ ༧ ནང་
འབུག་གི་དཀའ་ངལ་སྐརོ་བཀའ་མོལ་ཞུ་
བར་ནང་སདི་དང་། དལི་བསྒགས་བཀའ་
བླནོ་གཉསི་ཀི་ཕག་རོགས་སུ་ཕབེས། འད་ི
སྐརོ་འབུག་ཏུ་ས་ྔརསེ་ཐངེས་གསུམ་ཕབེས། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༧༥ ནས་ ༡༩༧༨ བར་ཞརོ་
ད་ུབདོ་རིགས་གཞནོ་ན་ུཚོ་ཀ་ཏར་ཨིན་དུང་
སླབོ་གཉརེ་བ་མཁན་རྣམས་ལ་འགོ་འཚོ་
སླབོ་སྟནོ་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༨ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༡༨ ཉནི་བཀའ་བླནོ་གི་གསར་མཇལ་
དམ་འབུལ་ཐགོ་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ནས་
ཕི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༤ བར་ལྡ་ི
ལི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀི་ལས་འཁུར་བཞསེ། 
ད་ེརསེ་ཕག་ལས་དགོངས་ཞུ་གནང་བ་ལརྟ་
དགོངས་འཁལོ་གིས་རཇ་སྤུར་ད་ུབཞུགས་
མུས་སུ་གོང་ཚེས་ཉིན་དགོངས་རོགས་ཀི་
ཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚྱུལ་ཐནོ་འདགུ
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བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིའསོ་བསྡའུ་ིལས་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིགསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡༥ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་
ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དན་རྟནེ་ཚོགས་ཁང་ནང་
དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་འསོ་བསྡུའི་སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་ཉ་ི
ཤུ་རྩ་བཞི་པའི་ནང་གསེས་ཁག་དང་འགལ་
འཛོལ་བྱུང་ཚེ་སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་ཉ་ིཤུ་རྩ་
ལའྔི་དགོངས་དནོ་ཉསེ་ཆད་གཏན་འབབེས་
གནང་སྐརོ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་
ཤིག་སྤལེ་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆྱུ ་ ཚོད་ 
༡༠།༠༠ ཐགོ་དབུས་འསོ་བསྡའུ་ིསིྤ་ཁྱབ་
འགན་འཛིན་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་
འཕེལ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་འགན་
འཛིན་ལས་འཕར་དགེ་བཤེས་བསྟན་པ་
བཀ་ཤིས་ལགས་དང་། བསྟན་འཛིན་ཆོས་
འཕལེ་ལགས། དུང་འཕར་ཚེ་རིང་སྟབོས་
རྒྱལ་ལགས། དུང་གཞནོ་བསྟན་འཛིན་ནརོ་
བུ་ལགས་བཅས་ཕབེས་ཏ་ེཕི་ནང་གི་གསར་
འགདོ་པ་ ༢༠ བརལ་བ་ལནྷ་འཛོམས་
ཐགོ་དབུས་འསོ་བསྡུའི་སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་
མཆོག་གིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་
གནང་དནོ། བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིའསོ་
བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་ ༢༥ ནང་འསོ་
བསྡུའི་ལས་དནོ་ལ་འགལ་རྐེན་བེད་པརོ་
ཉསེ་ཆད་ཅེས་པའི་དནོ་ཚན་དའེི་འགོ་འསོ་
གཞིའམ། དརེ་ཕགོས་གཏགོས་བདེ་མི་
དང་། སྐ་ེབ་ོསུ་རངུ་། འསོ་བསྡའུ་ིལས་བདེ་
དམ། སདི་དནོ་གི་ཚོགས་པ། ཚོགས་སིྐད་
ཁག་ནས་དནོ་ཚན་ ༢༤ པ་ནང་གསལ་
འགལ་འཛོལ་བྱུང་རིགས་ལ་དབུས་འསོ་
བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་རྩད་ཞིབ་ནན་ཏན་བས་
ཏེ་ཉསེ་ཆད་གཏན་འབེབས་ཀིས་སྐབས་
འཕྲལ་སོ་སོར་རྒྱ་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་བདེ་
དགསོ། ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་སྟབས། དབུས་
འསོ་བསྡུའི་སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་འགན་
འཛིན་ལས་འཕར་རྣམ་གཉསི་བཅས་བཀའ་
བསྡརུ་གནང་སྟ།ེ བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིའསོ་
བསྡུའི་སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་ཉ་ིཤུ་རྩ་བཞི་པའི་
ནང་གསེས་ཁག་དང་འགལ་འཛོལ་བྱུང་ཚེ་
སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་དགོངས་
དནོ་ཉསེ་ཆད་གཏན་འབབེས་གནང་བ་ཁག་
སྒགོས་སྦང་གནང་བ་གཤམ་གསལ།
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་འསོ་བསྡུའི་སིྒག་གཞི་
དནོ་ཚན་ཉ་ིཤུ་རྩ་བཞི་པའི་ནང་གསེས་ཁག་
དང་འགལ་འཛོལ་བྱུང་ཚེ་སིྒག་གཞི་དནོ་
ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་དགོངས་དནོ་ཉསེ་ཆད་
གཏན་འབབེས་གཤམ་གསལ།
༡།    འསོ་གཞིའ་ིསྐ་ེབའོམ། དའེ་ི
ཕགོས་གཏགོས་བདེ་མི། གཞན་ཡང་སྐ་ེབ་ོ
སུ་རུང་ནས་དངུལ་དངསོ་སོགས་ལྐགོ་རྔན་
སྤདོ་ལེན་ནམ། སྤདོ་དནོ་བདེ་རྒྱྱུར་ཁས་
ལེན་གིས་སྐ་ེབ་ོགང་ཞིག
ཀ།   འསོ་གཞིར་འཛུལ་ཞུགས་བདེ་
ད་ུའཇུག་པ་དང༌། བདེ་ད་ུམི་འཇུག་པ། 
ད་ེབཞིན་འསོ་གཞིར་ཞུགས་པ་ནས་ཕིར་

འཐནེ་བདེ་ད་ུའཇུག་པ་དང༌། བདེ་ད་ུམི་
འཇུག་པ་བཅས་ལ་ཐབས་ཤེས་རྒྱྱུ ད་སྐུལ་
བདེ་པ།
ཁ།   ཕོགས་མཚྱུངས་འསོ་འཕནེ་པ་
ཞིག་ནས་འསོ་ཤོག་འཕནེ་ད་ུའཇུག་པ་དང༌། 
འཕནེ་ད་ུམི་འཇུག་པ་བཅས་ལ་ཐབས་ཤེས་
རྒྱྱུད་སྐལུ་བདེ་པ། 
ད་ེལྟར་འགལ་འཛོལ་དངོས་ར་འཕྲདོ་པ་
བྱུང་ཚེ། ཉསེ་ཆད་ན།ི འགལ་ཚབས་ཆེ་
བར་ངོས་འཛིན་གིས་འསོ་གཞི་སྐེ་བ་ོདའེི་
འོས་ཤོག་ཆ་ཚང་རིྩས་མེད་ཐོག་ལོ་བཅྱུ་
རིང་གཞུང་འབལེ་འསོ་གཞི་དང། འསོ་
འཕནེ་ཐབོ་ཐང་འཕྲགོ་རྒྱྱུ །
༢།   ཡང་ན་འསོ་གཞིའམ། འསོ་
འཕནེ་པ་ཞིག་ལ་དག་ཤུགས་ཀི་ཐོག་ནས་
འཇིགས་སང་སྐལུ་བའམ། སྐ་ེབ་ོགང་དག་
འོས་གཞིར་འཛུལ་འཐེན་བེད་པ་དང༌། 
འསོ་བསྡུ་བེད་དང་མི་བེད་པ་བཅས་འསོ་
བསྡུའི་རང་དབང་ལ་ཐེ་བྱུས་དང་འགལ་
རྐནེ་བདེ་པ། ད་ེལརྟ་འགལ་འཛོལ་དངསོ་
ར་འཕྲདོ་པ་བྱུང་ཚེ། ཉསེ་ཆད་ན།ི སྐ་ེབ་ོ
དརེ་ལོ་བཅྱུ་རིང་གཞུང་འབལེ་འསོ་འཕནེ་
ཐབོ་ཐང་འཕྲགོ་རྒྱྱུ །
༣།   ཡང་འོས་གཞིའི་སྐེ་བ་ོགཞན་
ཞིག་གམ། དའེ་ིཕགོས་གཏགོས། གཞན་
ཡང་སྐ་ེབ་ོསུ་རུང་ནས་སྐ་ེབ་ོགཞན་ཞིག་ལ་
འསོ་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་མ་ཐབོ་པའི་བསམ་སྦརོ་
ངན་པས་ཀུན་ནས་བསངླས་ཏ་ེགཞི་མེད་སྒ་ོ
བཏགས་ཀིས་སྐོན་བརོད་དམའ་འབབེས་
བདེ་པ་དང༌། ལུང་ཚན། ཆོས་བརྒྱྱུད། སིྤ་
ཚོགས་བཅས་ཀི་དབར་དབེན་སྦོར་གིས་
ཕན་ཚྱུན་འཁོན་འཁུག་འབྱུང་གཞིའི་རྐེན་
སླངོ་བདེ་པ། ད་ེལརྟ་འགལ་འཛོལ་དངསོ་
ར་འཕྲདོ་པ་བྱུང་ཚེ། ཉསེ་ཆད་ན།ི འགལ་
ཚབས་ཆེ་བར་ངསོ་འཛིན་གིས་འསོ་གཞིའི་
སྐ་ེབ་ོདའེི་འསོ་ཤོག་ཆ་ཚང་རིྩས་མེད་དང། 
དའེ་ིཕགོས་གཏགོས་དང་། གཞན་ཡང་སྐ་ེ
བ་ོསུ་རུང་དརེ་ལོ་བཅྱུ་རིང་གཞུང་འབལེ་
སྡ་ེཚན་གང་ད་ུཡང་འསོ་འཕནེ་ཐོབ་ཐང་
འཕྲགོ་རྒྱྱུ །
༤།   འསོ་གཞིའམ། ཕགོས་གཏགོས་
བདེ་མི། གཞན་ཡང་སྐ་ེབ་ོསུ་རངུ་ནས་འསོ་
བསྡུའི་ལས་དནོ་ལ་ཕན་གནདོ་འབལེ་བའི་
རྒྱབ་སྐོར་རོགས་རམ་དགོས་པའི་འབདོ་
བསྐལུ་དང༌། སྐབས་འཚོལ་བྱུང་རིགས་ལ་
གཞུང་འབལེ་ལས་བདེ་སིྤ་དང༌། ལགྷ་པར་
འསོ་བསྡུའི་ལས་བ་སུ་ཐད་ནས་གོ་དབང་
བདེ་སྤདོ་བདེ་པ། ད་ེལརྟ་འགལ་འཛོལ་
དངསོ་ར་འཕྲདོ་པ་བྱུང་ཚེ། ཉསེ་ཆད་ན།ི 
སྐབས་འཕྲལ་གནས་སྤའོི་རྒྱབ་གཉརེ་དང། 
འསོ་བསྡུའི་ལས་འགན་ནས་གནས་དབྱུང་
གཏངོ་རྒྱྱུ །
༥།   འོས ་གཞི ་ སུ ་ཐད ་ནས ་འོས ་
བསྡུའི་ལས་དནོ་སྐརོ་མི་མང་བསྐངོ་ཚོགས་
ཀིས་དང་བདེན ་མིན་པའི ་གནས་ཚྱུལ་
གསལ་བསྒགས་བེད ་པ ་དང ་ ཡིག ་ཆ ་

འགྲམེས་སྤལེ་བདེ་པ། ད་ེལརྟ་འགལ་འཛོལ་
དངསོ་ར་འཕྲདོ་པ་བྱུང་ཚེ། ཉསེ་ཆད་ན།ི 
འསོ་གཞི་མི་འགྲ་ོདའེི་འསོ་ཐབོ་ཆ་ཚང་རིྩས་
མེད་གཏངོ་རྒྱྱུ །
༦།   དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་དང༌། 
ས་གནས་འོས་བསྡུའི ་ལས་བེད་ཡོངས་
རོགས་ནས་འོས་བསྡུའི ་གསང་རྒྱ་དགོས་
རིགས་ཕི་གྲགས་མ་སོང་བར་གནས་པ་
དང༌། གནས་པའ་ིཐབས་ལམ་བསྟནེ་དགསོ་
པ་ལས་ཤེས་བཞིན་རང་ཉདི་ཀི་བླ་ོཉ་ེམཛའ་
གྲགོས་དང༌། རང་ཁངོས་ཆོལ་ཁ་ཆོས་
བརྒྱྱུད་ཚོགས་པ་བཅས་ལ་ཕི་བསྒགས་བདེ་
པའམ་ཡིག་རིགས་ཁག་གང་བྱུང་སང་མེད་
ཕི་གར་ད་ུའགྲ་ོགཞིའི་རིགས་བཅས་ནམ་
ཡང་མི་ཆོག ད་ེལརྟ་འགལ་འཛོལ་དངསོ་ར་
འཕྲདོ་པ་བྱུང་ཚེ། ཉསེ་ཆེད་ན།ི འསོ་བསྡའུ་ི
ལས་འགན་ནས་གནས་དབྱུང་གཏངོ་རྒྱྱུ །
༧།   འོན ་ཀང་འོས་བསྡུའི ་ཁིམས་
སལོ་དང་མཐུན་པའི་ཐབོ་ཐང་ཁག་འགལ་
མེད ་བ ེད ་སྤོད ་ ཀིས ་མང ་ ཚོགས ་འདུ་
འཛོམས་སར་འསོ་གཞི་རང་ཉདི་ནས་ཆབ་
སདི་ཀི་ལ་ྟབ་འཁྱརེ་སྟངས་དང༌། མི་མང་
ལ་ལས་དནོ་ཁས་ལེན་གི་གསལ་བསྒགས། 
ཡིག་ཆ་འགྲམེས་སྤལེ། འསོ་གཞི་སོ་སོའ་ི
ཆོལ་ཁ་དང༌། ཆོས་བརྒྱྱུད། ཚོགས་སིྐད། 
སིྤ་སྒརེ ་སུ ་ཐད་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་གསལ་
བསྒགས། སྐ་ེབ་ོགང་དག་སིྤ་འཐུས་སུ་འསོ་
པའི་མི་འགྲ་ོདམིགས་འཛུགས་ཀི་བསམ་
འཆར་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་གསལ་
བསྒགས་བེད་པ་བཅས་གོང་གསལ་དནོ་
ཚན་ཁག་གི་བརོད་དནོ་དང་འབལེ་བའི་
རིགས་ལ་ཁིམས་འགལ་ད་ུངོས་འཛིན་བ་
རྒྱྱུ ་མིན་རངུ༌། འསོ་བསྡའུ་ིདསུ་ཚེས་ཀི་
ཉིན་གྲངས་གཉིས་གོང་ནས་འོས་བསྡུ ་མ་
ཟིན་བར་རྒྱབ་གཉརེ་གསལ་བསྒགས་བདེ་
མཚམས་འཇགོ་དགསོ། ད་ེལརྟ་འགལ་
འཛོལ་དངསོ་ར་འཕྲདོ་པ་བྱུང་ཚེ། ཉསེ་
ཆད་ན།ི འསོ་གཞིའ་ིསྐ་ེབ་ོདརེ་ས་གནས་
དའེི་འསོ་ཐབོ་ཆ་ཚང་རིྩས་མེད་གཏངོ་རྒྱྱུ ། 
ཚོགས་སིྐད་གང་དའེི ་འགན་འཛིན་དང། 
སྐ་ེབ་ོསུ་རུང་དརེ་ལོ་ལྔ་རིང་གཞུང་འབལེ་
སྡ་ེཚན་གང་ད་ུཡང་འསོ་འཕནེ་ཐོབ་ཐང་
འཕྲགོ་རྒྱྱུ ། 
༨།  འསོ་བསྡའུ་ིལས་རིམ་གསལ་བསྒགས་
ཟནི་པའ་ིཉནི་མོ་ནས་སདི་སྐངོ་དང། བཀའ་
བླནོ། སིྤ་འཐུས་བཅས་འབལེ་ཡོད་འསོ་
གཞིའ་ིནང་ཞུགས་བླ་ོཡོད་ཚེ། སིྒག་འཛུགས་
དང། གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་
གིས་འོས་བསྡུ ་དང་འབལེ་བའི་བགྲོ་གླངེ་
ཚོགས་འད་ུགོ་སིྒག་བྱུང་རིགས་ནང་གཞུང་
འབལེ་གི་ང་ོབརོ་ཚོགས་བཅར་མི་ཆོག་པ་
མ་ཟད། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་
བདེ་དང། དངུལ་དངསོ་གང་ཡང་བདེ་སྤདོ་
མི་ཆོག གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་སབྐས་
སུ་ཡང་འསོ་བསྡུ་དང་འབལེ་བའི་གཏམ་
བཤད་རིགས་བ་མི་ཆོག 

ས་གནས་གང་དའུང་ད་ེལྟར་བས་འཛོལ་
དངསོ་ར་འཕྲདོ་པ་བྱུང་ཚེ། ཉསེ་ཆད་ན།ི 
འསོ་གཞི་དརེ་ས་གནས་དའེི་འསོ་ཐོབ་ཆ་
ཚང་རིྩས་མེད་གཏངོ་རྒྱྱུ །
༩། སདི་སྐངོ་དང། སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་བསྡ་ུ
ནམ་ཡིན་ལ་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་
འསོ་གཞིར་ཞུགས་མི་དང། དའེ་ིརྒྱབ་སྐརོ་
བས་འསོ་བསྡ་ུདང་འབལེ་བའ་ིདལི་བསྒགས་
ཀི་འགྲ་ོགྲནོ་ཚད་གཞི་གཏན་འབབེས་དང། 
རིྩས་ཁ་འབུལ་ཕགོས། དལི་བསྒགས་བདེ་
ཕོགས་བཅས་ཀི་ལམ་སྟནོ་ཁ་གསལ་བེད་
དགསོ་ཞསེ་གསལ་བའ་ིའགོ་དནོ་ཚན་ ༩ 
ཅན་གཏན་འབབེས་གནང་ཁག་ལ་འགལ་
འཛོལ་བྱུང་རིགས་ཉསེ་ཆད་གཤམ་གསལ།
ཀ། སདི་སྐངོ་དང། སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་
གཞིར་ཞུགས་མི་དང། དའེ་ིཕགོས་གཏགོས་
ཀིས་འསོ་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཆེད་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་དལི་བསྒགས་
བ་ཡུལ་གསར་ཤོག་ཁག་ནང་བསམ་ཚྱུལ་
དཔར་འགྲམེས་བདེ་རྒྱྱུ ་དང། སྦར་ཡིག་
འད་མིན་བཟ་ོརྒྱྱུ ། དབེ་ཆྱུང་དང་སྒ་འཛིན་
འཁརོ་ཐག་བཟ་ོརྒྱྱུ ། མི་མང་འད་ུའཛོམས་
སྐབས་སོ་སོའི་བསམ་ཚྱུལ་གཏམ་བཤད་
བ་རྒྱྱུ ། དྲྭ་རྒྱ། སིྤ་ཚོགས་དྲྭ་ལམ་སོགས་
བརྒྱྱུ ད་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་རྒྱྱུ ་བཅས་འསོ་
གཞིར་ཞུགས་མི་སོ་སོའི་དལི་བསྒགས་ཐགོ་
དངུལ་གྲནོ་གཏངོ་རྒྱྱུའ་ིཚད་གཞི། སདི་
སྐངོ་ལ་ཧནི་སྒརོ་ ༨༠༠,༠༠༠།༠༠ (བརྒྱད་
འབུམ་ཐམ་པ་) སིྤ་འཐུས་བ་ེབག་པ་ལ་ཧནི་
སྒརོ་ ༣༠༠,༠༠༠།༠༠ (གསུམ་འབུམ་ཐམ་ 
པ) ལས་མ་བརལ་བ་གཏངོ་ཆོག་ཀང། འགྲ་ོ
གྲནོ་གཏངོ་རྒྱྱུའི་དངུལ་འབརོ་ཁམིས་མཐུན་
ཡིན་དགསོ། གཏན་འབབེས་དངུལ་འབརོ་
ཚད་གཞི་ལས་འགལ་བ་དང།  དངུལ་
འབརོ་ཁིམས་མཐུན་མ་ཡིན་པ་དངོས་ར་
འཕྲདོ་པ་བྱུང་ཚེ། ཉསེ་ཆད་ན།ི སྒརོ་ཆིག་
ཁ་ིརེར་འསོ་ཐབོ་གྲངས་ ༢༥ རེ་རིྩས་མེད་
གཏངོ་རྒྱྱུ ། ཁམིས་མཐུན་མིན་ཚེ་འསོ་ཐབོ་
ཆ་ཚང་རིྩས་མེད་གཏངོ་རྒྱྱུ །
ཁ། གཞུང་འབེལ་ངོས་ལེན་ཡོད་
པའི ་ཚོགས་པ་ཁག་ཕུད་སིྤ་སྒརེ ་སུ ་ཐད་
ནས་སིད་སྐོང་ངམ་སིྤ་འཐུས་འསོ་གཞིའི་
སྐ་ེབ་ོདའེི་ཡིག་ཐགོ་ཆོག་མཆན་མེད་པར་
ས་གནས་གང་ད་ུཡང་རྒྱབ་གཉརེ་གསལ་
བསྒགས་དང་ད་ེའབལེ་འགྲ་ོསོང་གཏངོ་མི་
ཆོག ཆོག་མཆན་ཡོད་པའ་ིའགྲ་ོསོང་ཁག་
འསོ་གཞིར་ཡོད་པའི་སྐེ་བ་ོདའེི་འསོ་བསྡུ་
དང་འབལེ་བའི་འགྲ་ོགྲནོ་རིྩས་ཁའི་ཁོངས་
སུ་བརིྩ་དགསོ། ད་ེལརྟ་འགལ་འཛོལ་དངསོ་
ར་འཕྲདོ་པ་བྱུང་ཚེ། ཉསེ་ཆད་ན།ི སིྒག་
དནོ་ལོ་ལ་ྔརིང་གཞུང་འབལེ་སྡ་ེཚན་གང་ད་ུ
ཡང་འསོ་འཕནེ་ཐབོ་ཐང་འཕྲགོ་རྒྱྱུ ། འནོ་
ཀང་འགྲ་ོགྲནོ་མེད་པའི་རྒྱབ་གཉརེ་གསལ་
བསྒགས་རིགས་དནོ་ཚན་འད་ིདང་བསྟནུ་མི་
དགསོ། ག འསོ་གཞིའི་སྐེ་བ་ོསོ་སོའི་འསོ་
བསྡུའི་དལི་བསྒགས་དང་འབལེ་བའི་བྱུང་

སོང་རིྩས་ཁ་མཐའ་དག་དངསོ་གཞིའི་འསོ་
བསྡུའི་གུྲབ་འབས་གསལ་བསྒགས་མ་ཟིན་
གོང་འསོ་མི་ཡོང་ཁུངས་སོ་སོའི་ས་གནས་
འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ད་ུའབུལ་དགསོ། 
འསོ་བསྡུའི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའི་བྱུང་
སོང་རིྩས་ཁ་མཐའ་དག་རྣམ་ཀུན་རིྩས་ཞིབ་
སབྐས་དགོས་མཁའོི་རྒྱབ་ལྗངོས་དན་རྟགས་
མཉམ་སྦར་དགོས་པ་ལྟར་དགོས་ངེས་
རྣམས་ཆ་ལག་ཚང་བ་ཁམས་གཙང་དསུ་
ཐགོ་མ་ཕུལ་བ་ཡིན་ན། ཉསེ་ཆད་ན།ི འསོ་
གཞི་སྐ་ེབ་ོགང་དའེ་ིའསོ་ཐབོ་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ 
གཅགོ་རྒྱྱུ །
ང་། སདི་སྐངོ་ངམ། སིྤ་འཐུས་སུ་
འོས་པའི་མི་འགྲ་ོདམིགས་འཛུགས་ཀིས་
རྒྱབ་གཉརེ་གསལ་བསྒགས་ཡིག་ཆ་དང། 
ལྟབེ་ཤོག་འགྲམེས་སྤལེ། གང་སྦརོ་པར་
རིས་གསལ་བསྒགས་སོགས་ཀི་ནང་འགྲམེ་
སྤལེ་དང་དཔར་སུྐན་བདེ་མཁན་གཉསི་ཀི་
མིང་བང་ངསེ་གསལ་དགསོ་རྒྱྱུ །
ད་ེལརྟ་བས་འཛོལ་རིགས་དངསོ་ར་འཕྲདོ་
པ་བྱུང་ཚེ། ཉསེ་ཆད་ན།ི ལོ་ལ་ྔརིང་གཞུང་
འབལེ་སྡ་ེཚན་གང་ད་ུཡང་འསོ་འཕནེ་ཐབོ་
ཐང་འཕྲགོ་རྒྱྱུ ། 
ཅ། འོས་གཞིར་ཞུགས་མཁན་སུ་
ཐད་ནས་ཀང་སབྐས་དནོ་སོ་སོར་འསོ་བསྡའུ་ི
རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་ཆེད་ད་ུདལི་བསྒགས་ཡིག་ཆའི་
ཐགོ་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་དང། བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་རྟགས། ད་ེ
བཞིན་མཚོན་རྟགས་ཚྱུལ་ད་ུབདོ་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་རྒྱལ་དར་དང་བདོ་ཀི་ས་བཀ་སོགས་གང་
ད་ུཡང་བདེ་སྤདོ་མི་ཆོག 
ད་ེལའྟི་བས་འཛོལ་དངསོ་ར་འཕྲདོ་པ་བྱུང་
ཚེ། ཉསེ་ཆད་ན།ི འསོ་གཞི་སྐ་ེབ་ོགང་དའེ་ི
འསོ་ཐབོ་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༥ རིྩས་མེད་གཏངོ་རྒྱྱུ །
ཆ། སདི་སྐངོ་དང། སིྤ་འཐུས་ཀི་
འསོ་མིར་ཞུགས་མཁན་དང། དའེ་ིཕགོས་
གཏགོས་བེད་མིའམ་རྒྱབ་སྐོར་བ་རྣམས་
ནས་འསོ་བསྡ་ུདང་འབལེ་བའ་ིདལི་བསྒགས་
སྔནོ་འགྲ་ོདང་དངསོ་གཞིའ་ིའསོ་བསྡ་ུཆེན་མོ་
གཉསི་ཀར་བ་འཐུས་ཀང། འསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་
གཞི་དནོ་ཚན་ ༢༤ ཆ་ཚང་ཚྱུལ་བཞིན་
ཐུགས་སང་གིས་ཉམས་ལེན་མ་འཛོལ་
བར་སིྒག་བསུང་དགསོ། ལགྷ་པར་ནང་
གསེས་ ༧ པའ་ིནང་འསོ་བསྡའུ་ིདསུ་ཚེས་
ཀི་ཉནི་གྲངས་གཉསི་གོང་ནས་འསོ་བསྡུ་མ་
ཟིན་བར་རྒྱབ་གཉརེ་གསལ་བསྒགས་བདེ་
མཚམས་འཇགོ་དགོས་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་
དང་།  འསོ་བླུགས་པའ་ིཉནི་མོ་དརེ་འསོ་
འཕནེ་པར་བརྒྱྱུ ད་སྐུལ་ཤོག་རར་འགྲམེས་
སྤལེ་སོགས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱྱུ ད་གསུམ་
ནས་མི་ཆོག ད་ེལརྟ་འགལ་འཛོལ་དངསོ་ར་
འཕྲདོ་པ་བྱུང་ཚེ། ཉསེ་ཆད་ན།ི དནོ་ཚན་ 
༢༤ ནང་གསེས་ ༧ ནང་གསལ་ཉསེ་ཆེད་
ལརྟ་དང། 
     ༼འཕློས་པར་ངློས་དྲུག་པར་གཟིགས།༽



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༢6

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་སདི་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་དསུ་དབེ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༡ 
རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ 
༡༡།༣༠ ཙམ་ལ་ཕི་དལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་
དན་རྟནེ་ཚོགས་ཁང་ད།ུ བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
དབུ་བཞུགས་ཐགོ བདོ་ཀི་སདི་བྱུས་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཐུབ་བསྟན་བསམ་
འཕལེ་ལགས་དང་འགན་འཛིན་ལས་རོགས་
ཨཱ་ཅཱརྱ་བླ་ོབཟང་ལགས་བཅས་ཀིས་བདོ་ཀི་
སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་དསུ་དབེ་དབུ་
འབདེ་ཀི་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་གནང་སོང་། 
སིྤར་བདོ་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་

ལོ་རེར་དསུ་དབེ་ཐངེས་གཉསི་འདནོ་སྤལེ་
གནང་བཞིན་ཡོད་ཁོངས་ནས་ཨིན་ཡིག་

ནང་གི་དསུ་དབེ་སྔ་ལོར་འདནོ་སྤལེ་ཟིན་
པ་དང་།  སབྐས་དརེ་དསུ་དབེ་ཀི་བརདོ་

གཞི་གཙོ་བ་ོསིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་ལ་མིང་
རྟགས་བཀདོ་ནས་མི་ལོ་ ༡༠༠ ཧལི་

པ ོ་འཁོར་བའི ་གནད་དོན ་ཐོག ་ཡིན་པ་ 
དང་།  ད་རེས་བདོ་ཡིག་ནང་བདོ་ཀི་གནད་

དནོ་དང་འབལེ་བའི་དསུ་དབེ་དབུ་འབེད་
གནང་ཡོད།  དསུ་དབེ་དའེ་ིནང་བདོ་ཀི་
སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་
ལྔས་རྩོམ་ཡིག་ཕོགས་སིྒག་གནང་བ་ཞིག་
ཡིན་འདགུ ད་ེཡང་བརདོ་གཞི་དང་པརོ་ཨཱ་
ཅཱརྱ་བླ་ོབཟང་ལགས་ཀིས་ཆེད་རྩོམ་གནང་
བའི་བདོ་འབལེ་གནད་དནོ་ཐད་རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འགོ་ཁིད་
ཀི་དགངོས་པ་གླངེ་བ། གཉསི་པར་ཉམས་
ཞིབ་པ་ཤར་ཙོང་བདེ་ལྡན་ལགས་ཀིས་
བརྩམས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཁུལ་
ད་ུགྲངོ་ཁྱརེ་འཛུགས་སུྐན་གི་དམིགས་ཡུལ། 

གསུམ་པ་ཉམས་ཞིབ་པ་བསྟན་འཛིན་པད་
ལགས་ཀིས་ཆེད་རྩམོ་གནང་བ། བདོ་ནང་
བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་གི་གནས་སྟངས། བཞི་པ་
བམས་པ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀིས་བརྩམས་
པའི་གྲསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་གི་
ཁིམས་ལུགས་གནས་བབས་ལ་དཔྱད་པ། 
ལྔ་པ་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚེ་བསོད་ལགས་ཀིས་
བརྩམས་པའི་ལྟ་ཚྱུལ་ཕོགས་རེ་བ་ཙམ་
གིས་མི་རིགས་ཧལི་པ་ོདགྲར་བལ་ྟབ་བཅས་
པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་སྤལེ་བའི་རྩོམ་ཡིག་
ཕགོས་སིྒག་གི་དསུ་དབེ་དབུ་འབདེ་གནང་ 
ཡོད། ། 

༼པར་ངློས་ལྔ་པའི་འཕློས།༽

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལོ་ལ་ྔརིང་གཞུང་འབལེ་སྡ་ེཚན་
གང་ད་ུཡང་འསོ་འཕནེ་ཐབོ་ཐང་འཕྲགོ་རྒྱྱུ ། 
ཇ། འསོ་བསྡུ་དང་འབལེ་བའི་དལི་
བསྒགས་བདེ་སྒ་ོཁག་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་
སོ་སོའི་ཡུལ་ཁིམས་དང་མ་འགལ་བ་བདེ་

དགསོ་ཐགོ ཆབ་སདི་ཀི་གནས་སྟངས་
དཀའ་ངལ་ཅན་གི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་འོས་
གཞིར་ཞུགས་མཁན་མི་འགྲའོི་འད་པར་
དང་གསལ་བསྒགས་ཡིག་ཆ་སོགས་སྦོར་
འགྲམེས་མི་ཆོག  དེ ་ ལྟ ར ་ འ ག ལ ་
འཛོལ་དངསོ་ར་འཕྲདོ་པ་བྱུང་ཚེ། ཉསེ་ཆད་
ན།ི འསོ་གཞི་དརེ་ལོ་ལ་ྔརིང་འསོ་གཞིར་

ཞུགས་རྒྱྱུའ་ིཐབོ་ཐང་དང་། གཞན་སྐ་ེབ་ོ
སུ་རུང་ལ་ལོ་ལྔ་རིང་གཞུང་འབལེ་སྡ་ེཚན་
གང་ད་ུཡང་འསོ་འཕནེ་ཐབོ་ཐང་འཕྲགོ་རྒྱྱུ ། 
ཉ། འསོ་གཞིར་ཞུགས་མི་དང། དའེ་ི
ཕོགས་གཏགོས་བེད་མིའམ་རྒྱབ་སྐོར་བ་
སུ་ཐད་ནས་འསོ་བསྡུ་དང་འབལེ་བའི་དལི་
བསྒགས་སྤལེ་རྒྱྱུ ་དང། གསར་འགདོ་གསལ་

བསྒགས། ད་ེབཞིན་གསལ་བསྒགས་ཡིག་
འགྲམེས་སོགས་བ་དགོས་རིགས་ས་གནས་
ད་ེགའི་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་མཁྱནེ་རྟགོས་
སདླ་སནྙ་གསན་དགསོ་རྒྱྱུ ། ད་ེལའྟ་ིསནྙ་
གསན་མ་ཞུས་ཚེ། ཉསེ་ཆད་ན།ི ས་གནས་
འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ད་ོབདག་དའེི་འསོ་
བསྡུ་དང་འབལེ་བའི་དལི་བསྒགས་བཀག་

འགགོ་བ་རྒྱྱུ ། ཞསེ་ལམ་སྟནོ་ཡིག་ཆ་གསལ་
བསྒགས་སྒགོས་སྦང་ཞུས་གུྲབ་རསེ། ད་ིབ་
ཁག་ལ་ལན་འདབེ་གནང་སྟ་ེགསར་འགོད་
གསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད།།

གལ་ཆེའ་ིགསལ་བསྒགས།
༄༅། །གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུ
༸དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་
ཐངེས་ ༣༤ པའ་ིསབྐས་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་
དྲྭ་ཐགོ་ནས་ཐ་ོའགདོ་བདེ་ཕགོས་ཀི་གསལ་
བསྒགས། གསལ་བསྒགས་འདི ་བཞིན ་
གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ ནས་ཚེས་ ༢༥ 
བར་༸དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་དབང་
ཆེན་ཐངེས་ ༣༤ བསྩལ་གཏན་འཁལེ་
བའི་སྐབས་ཆོས་ཞུ་གནང་མཁན་གྲྲྭ་བཙྱུན་

རྣམས་དང་། ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིརི་རྒྱྱུད་ཀི་མི་ 
མང་། ཕི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་ཆེད་ད་ུཡིན་
པ་དང་། ད་ེཡང་གངོ་ཞུས་ཆོས་ཞུ་བ་ཚོས་
དུས་དབང་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་དྲྭ ་རྒྱ་ 
www.kalachakra2016.net དམ་ཡང་ན། 
www.kalachakra2016.in གཉསི་གང་རངུ་
བརྒྱྱུད་ད་ེདྲྭ་ཐགོ་ནས་ཐ་ོའགོད་གནང་རྒྱྱུའི་
ཆ་རྐེན་ཡོད་པ་ལྟར་གནང་སྐངོ་ཡོང་བ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་དང་། དྲྭ་ཐགོ་ཐ་ོའགོད་ཞུས་པ་རྣམས་
ནས་གསུང་ཆོས་ངོ་སྤོད་ལག་འཁྱེར་རྡརོ་
གདན་ད་ུཡོད་པའ་ིཐ་ོའགདོ་ཁང་ནས་བཞསེ་

དགསོ་པ་དང་། དའེ་ིཆེད་ཐ་ོའགདོ་འགངེས་
ཤོག་དང་མཉམ་ད་ུཕི་རྒྱལ་ཆོས་ཞུ་བ་ཚོས་
རང་ཉདི་ཀི་ལག་འཁྱརེ་ (Passport) དང་། 
ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་བརྒྱྱུ ད་མི་མང་རྣམས་ནས་
སོ་སོའ་ིལག་འཁྱརེ་རམ། ཨཱ་རྡར་ང་ོསྤདོ་
ལག་ཁྱརེ། ཡང་ན་འསོ་བསྡའུ་ིལག་ཁྱརེ་ 
(Passport or Aadhaar Card or Voter 
ID) གང་རངུ་། ད་ེབཞིན་བདོ་རིགས་གྲྲྭ་
བཙྱུན་རྣམས་ནས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་བམ་
རྒྱ་གར་དུ་གནས་སྡདོ ་ཆོག་པའི ་སྐབས་
བཅལོ་ལག་ཁྱརེ་(Green Book or RC)

གང་རངུ་ངསེ་པར་དགསོ། གནས་མཆོག་
རྡརོ་གདན་དུ་ད ུས་དབང་དངོས་གཞིའི ་
སབྐས་མི་ཚོགས་སོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོང་
རྒྱྱུར་བརྟནེ་ད་ེགར་བཙྱུགས་པའི་ཐ་ོའགོད་
ཁང་ད་ུའཚང་ཁ་དང་དསུ་འགོར་སོགས་མི་
ཡོང་ཆེད་སྔནོ་ཚྱུད་ནས་དྲྭ་ཐོག་ཐོ་འགོད་
གནང་སྐངོ་ཡོང་བ་དང་། ཐ་ོའགདོ་ཀང་
ལས་ས་ླཔའོི་ཐགོ་ནས་བདེ་ཐུབ་པའི་ཆ་རྐནེ་
བསུྐན་ཡོད།
 དྲྭ་ཐོག་ཐོ་འགོད་ད་ེཡང་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ གི་མཚན་མོའ་ི

ཚོུད་ ༡༡ དང་སརྐ་མ་ ༥༩ བར་གནང་
ཐུབ། དའེ་ིནང་ཚྱུད་ལ་དྲྭ་ཐགོ་ནས་ཐ་ོ
འགོད་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཚོས་གནས་མཆོག་
རྡརོ་གདན་ད་ུཡོད་པའི་ཐ་ོའགོད་ཁང་རང་
ད་ུདསུ་དབང་སབྐས་ཐ་ོའགདོ་བ་འཐུས། དྲྭ་
ཐགོ་ཐ་ོའགོད་བས་པའི་ད་ོབདག་གི་འབལེ་
ཡོད་གནས་ཚྱུལ་རྣམས་འད་ིག་ལས་ཁུངས་
ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་རྟགོས་
ཞིབ་དང་ཉར་ཚགས་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་བཅས་
དགངོས་འཇུགས་ཞུ།།

ཐ་ེཝན་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་བདོ་དནོ་ང་ོསྤདོ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡༥ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡ ཐགོ་ཕི་
དལི་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དན་རྟནེ་ཚོགས་ཁང་
ད་ུཕི་དལི་རྒྱ་ཡིག་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་
ཟུང་དུང་བསོད་ནམས་རྡ་ོརེ་ལགས་ཀིས་
ཐ་ཝན་སླབོ་ཕུྲག་ཁག་གཅིག་ལ་བདོ་མིའི་

སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྒམོ་གཞི་དང་། དབུ་མའ་ི
ལམ་གི་སིད་བྱུས་བཅས་ངོ་སྤོད་གནང་ 
སོང་། ད་ེཡང་ཕི་དལི་ཟུང་དུང་བསོད་
ནམས་རྡ་ོར་ེལགས་ཀིས་སླབོ་ཕུྲག་ཚོར་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྒམོ་གཞི་དང་འཛིན་
སྐངོ་གནང་ཕགོས། ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ི

སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆབ་སིད་ལངས་ཕོགས་
དབུ་མའི་ལམ་གི་དགོངས་དནོ་བཅས་ཀི་
ཐགོ་ཞིབ་འགྲལེ་གནང་རསེ་སླབོ་ཕུྲག་ཚོས་
ད་ིབར་ལན་འདབེས་ཀང་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད། ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་ཡིག་ནང་
དཔར་བསུྐན་བས་པའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་ང་ོ

སྤདོ་དང། ཡིག་ཆ་
ཕོགས་བསིྒགས་ཀི ་
དབེ་ཆྱུང་ཞིག་ཡོད་པ་
ད་ེསླབོ་མ་རེར་གནང་
སྟ་ེལས་རིམ་མཇུག་
སིྒལ། 

ཤེས་རིག་མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་པས་སླབོ་ཕུྲག་དང་ཕ་མ་རྣམས་ལ་མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་གི་ལས་གཞི་སྤལེ་བཞིན་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡༣ ནས་ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་གཉསི་བར་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་འདི་ལོའི་མདནུ་ལམ་
སླབོ་སྟནོ་དང་འབལེ་བའི་རྒྱ་ཁྱབ་ལས་གཞི་
ཐངེས་དང་པ་ོད་ེཌལ་ཧརོ་དང་། ཌ་ོལན་
ཇི། སིམ་ལ་གཏན་སླབོ་བཅས་ནས་དབུ་
འཛུགས་གནང་། ད་རེས་ཀི་ལས་གཞི་འད་ི
བརྒྱྱུ ད་ཤེས་རིག་མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་པས་
སླབོ་གྲྲྭ་ད་ེདག་གི་འཛིན་རིམ་ ༦ ནས་ ༡༢ 
བར་གི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་མདནུ་ལམ་ཐགོ་
ལམ་སྟནོ་གནང་བཞིན་ཡོད། མདནུ་ལམ་
སླབོ་སྟནོ་སྐབས་རང་ཉིད་ངོས་འཛིན་བེད་
སྟངས་དང་། མདནུ་ལམ་གི་འཆར་གཞི་

བཟ་ོསྟངས། ལག་ཤེས། དབང་ཡོད་དང་
ཐུབ་ཚོད། མསོ་རས་ལངས་ཤོར། གྲགོས་
པའོ་ིཤུགས་རྐནེ། འབྱུང་རིག་དང་། ཚན་
རིག ཚོང་ལས་སྡ་ེཚན་བཅས་གསུམ་པ་ོསོ་
སོའ་ིནང་སླབོ་སྦངོ་གི་འདམ་ཀ ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་སླབོ་ཡོན་ཁག ད་ེབཞིན་
དམིགས་ཡུལ་འཛིན་སྟངས་བཅས་ཀི་བརདོ་
གཞིའི་ཐོག་གོ་རྟགོས་སྤལེ་རྒྱྱུ ་དང་སྟབས་
བསྟནུ། ཕི་ད་ོབུ་དང་བུ་མོ་ཁག་སོ་སོར་
འཕྲདོ་བསྟནེ་དང་འཚར་ལོངས་ཀི་བརདོ་
གཞིའི་ཐགོ་ལམ་སྟནོ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་
མ་ཟད། དཀའ་ངལ་ཅན་གི་སླབོ་ཕུྲག་ཡོད་
རིགས་ཀི་སླབོ ་ཕུྲག་སྒརེ་སོ་སོར་ཟུར་དུ་

དམིགས་བསལ་ལམ་སྟནོ་གནང་བཞིན་ཡོད་
པ་དང་། མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་པའ་ིལམ་སྟནོ་
འགོ་འཛིན་རིམ་མཐ་ོབའི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་
ཀིས་མདནུ་ལམ་གི་བརོད་གཞི་འད་མིན་
ཐགོ་འགྲམེས་སྟནོ་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་ནས་བཅྱུ་གཉསི་བར་
གི་སླབོ་ཕུྲག་ཡོངས་ལ་སེམས་ཁམས་གནས་
སྟངས་ཀི་ཚོད་རྒྱྱུགས་ཀང་ལེན་བཞིན་ཡོད། 
མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་གནང་ཕགོས་ཀི་ཐབས་
ལམ་ན།ི བརྙན་ཆས་ཀི་ལམ་ནས་ང་ོསྤདོ་
གཟགིས་འབུལ་དང་། བདེ་སྒ ོ ར་ུཁག་ཆ་
བགསོ། གསུང་བཤད། ད་ིབ་དསི་ལན་
བཅས་ཡིན། ཤེས་རིག་མདནུ་ལམ་སླབོ་

སྟནོ་པ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༨  
དང་། ༢༦ ཕི་ཟླ་ ༨ ཕི་ཚེས་ ༢ བཅས་
སོ་སོར་གོང་བརདོ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཆེད་
བཅར་གིས་ཆྱུ་ཚོད་གཉསི་རེའི་རིང་གཞིས་
ཆགས་སོ་སོའི་ནང་གི་ཕ་མ་རྣམས་ལའང་
གོང་གི་བརོད་གཞི་དང་འབལེ་མཚྱུངས་
ལམ་སྟནོ་གནང་ཡོད། ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་མདུན ་ལམ་སླ ོབ ་སྟ ོན ་ཚན་པས་
ལས་གཞི་འདི་ལས་གཞན་པ་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་
སོ་སོར་འཛིན་རིམ་ ༡༢ ཀི་སླབོ་ཐནོ་པ་
རྣམས་ལ་མཐ་ོསླབོ་སླབོ་འཇུག་གི་རྒྱྱུས་སྟནོ་ 
དང་། གཏན་སླབོ་ཁག་གི་རན་བདག་
རྣམས་ལ་འགོ་ཁིད་གནང་ཕོགས་ཀི་ཟབ་ 

སྦངོ་། བདོ་སླབོ་ཁག་གི་མདནུ་ལམ་སླབོ་
སྟནོ་པ་རྣམས་ལ་ཆེད་ལས་ཟབ་སྦངོ་། མཐ་ོ
སླབོ་སླབོ་ཕུྲག་ལ་སླབོ་སྟནོ། ཕ་མ་དང་སླབོ་
ཕུྲག་རྣམས་ཀི་སྐྱུ ར་བའི་དི་བ་རྣམས་ལ་
ལན་འདབེས། སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་ཁང་ཚན་
ནང་ཁུལ་དབར་མདནུ་ལམ་འད་ིརྩད་འགྲན་
བསྡརུ་གི་རྒྱྱུ ་སྦརོ། ད་ེབཞིན་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་
ནང་ཁྱད་ལས་པ་དང་མཁས་དབང་གདན་
ཞུས་ཀིས་མདནུ་ལམ་ཐོག་གསུང་བཤད་
གནང་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀི་གོ་སིྒག་དང་མཐུན་རྐནེ་
སྦརོ་བཞིན་ཡོད། །


