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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་མཆོག་གི་༸སྐའུ་ིག་སནོ་མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ངང་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ 
ཉིན་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙྱུག་ལག་
ཁང་གི་གསུང་ཆོས་རྭ་བར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་འདི་ལོ་

བདོ་ལུགས་ལྟར་དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ཅྱུར་
ཕབེས་པའི་༸སྐུའི་ག་སནོ་གི་གཞུང་འབལེ་
མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ཚོགས་ཡོད། ད་ེཡང་
གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༨ ཐགོ་སདི་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་། དགའ་ལནྡ་
ཁི་པ་སྐབས་རེ་རི་རོང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ 
དང་། བཀའ་ཟུར་ཀིར་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
བཅས་ཀིས་སྤསོ་སསེ་སྔནོ་བསུས་ཏ་ེགདན་
ཞུས་ཐགོ་༸གོང་ས་མཆོག་གཙྱུག་ལག་ཁང་
གི་བཞུགས་ཁི་རིན་པ་ོཆེར་༸ཞབས་སོར་
འཁདོ་པ་དང་། གཙྱུག་ལག་ཁང་གི་རནེ་
མཆོག་སྤན་སའྔི་དུང་ད་ུཆོས་བརྒྱྱུད་ཆེན་པ་ོ
བཞི་དང་གཡུང་དུང་བནོ་བཅས་པའི་བསན་
བདག་བ་ླཆེན་རྣམ་པའི་དབུས་སུ་དབུས་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་། རི་བ་ོདག་ེལནྡ་
པ། མད་ོསདྨ་ཆོལ་ཁ་བཅས་ཀིས་བརན་

བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡང་
རྡ་ོརེ་སླབོ་དཔནོ་འཁོན་རིགས་བསན་པའི་
གཙྱུག་རྒྱན་དཔལ་ས་སྐ་གོང་མ་བདག་ཁི་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་

པསོ་དག་སང་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་གི་ཆོ་གའི་
སྒ་ོནས་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་ལ་བདོ་ལྗངོས་ལྷ་
སྡ་ེམི་སྡ་ེཡོངས་ཀིས་དད་གདངུ་དག་པསོ་
གང་ཉིད་སྐུ་ཚེ་མི་འཇིགས་རྡ་ོརེའི་ཁམས་
སུ་བརན་པའི་བརན་བཞུགས་བསར་འབུལ་
ཞུས། ཐངེས་འདའི་ིམཛད་སྒའོ་ིཐགོ་ས་དག་ེ
བཀའ་རྙིང་བནོ་དང་བཅས་པའི་རིས་སུ་མ་
ཆད་པའི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཁག་གི་བསན་བདག་བ་ླ
ཆེན་རྣམ་པས་གཙོས་མཁན་ལས་ཟུར་རྣམ་
པ་དང་། ༸སྐའུ་ིག་སནོ་གི་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་
བ་ོརྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་རིག་གཞུང་དང་
ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་གི་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་མ་
ཧ་ེཤི་ཤརྨ་མཆོག ཆེད་བསདོ་སྐ་ུམགྲནོ་ད་ུ
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ནང་སིད་བླནོ་ཆེན་
སྐ་ུགཞནོ་ཀི་རིན་རི་ཇུ་ཇི་མཆོག ཨ་ར་ུན་
ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་

དང་སྐ་ུཚབ། རྒྱ་གར་དབུས་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་
འཐུས་མི། ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ནས་ཆེད་
ད་ུབཅར་བའ་ིསྐ་ུམགྲནོ། ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་
བས་གཙོས་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས། 

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་གཙོས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ། 
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦལེ་པསོ་གཙོས་སིྤ་
འཐུས་རྣམ་པ། མང་གཙོའ་ིཀ་བ་གསུམ་གི་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་
ཆེ་དང་ས་ིཞུ་བ། ཁྱབ་ཁངོས་འབལེ་ཡོད་ཁག  
ཡབ་གཞིས་སྐ་ུའཁརོ་ལནྷ་རྒྱས། དགནོ་
པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གི་མཁན་བླ་གྲྭ་བཙྱུན་རྣམ་
པ།   ད་ེབཞིན་ཕི་ནང་ཡུལ་གུྲ་གང་ས་ནས་
བཅར་བའི་མི་མང་སངོ་ཚོ་མང་པའོི་དབུས་
སུ་༸སྐའུ་ིག་སནོ་གི་མཛད་སྒ་ོདགའ་སྤའོ་ིངང་
སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།
 ད་ེཡང་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ 
ཐོག་གསུང་ཆོས་རྭ་བར་མཛད་སྒ་ོདངོས་
གཞིའི་སྐབས་ཐོག་མར་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིྱམ་
སླ ོབ ་གྲྭའི ་ རོལ ་ཆའི ་རུ ་ཁག ་ནས་ རོལ ་

དབངས་གཟགིས་འབུལ་ཞུས་པ་དང་སྦགས་
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབུས་བླ་ཆེན་རྣམ་
པ་དང་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། སྐ་ུམགྲནོ་རྣམ་
པ་བཞུགས་གྲལ་ད་ུའཁདོ་མཚམས། བདོ་
ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་གངས་རི་ར་བས་
བསྐརོ་བའི་གསོལ་འདབེས་དབངས་སྙན་
དང་བཅས་ཏ་ེགསུང་འདནོ་གནང་། ད་ེནས་
ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་གཞུང་གིས་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་རླབས་ཆེན་མཛད་འཕིན་ལ་ཆེ་
བསདོ་ཚྱུལ་ད་ུསནོ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་སྐ་ུབརྙན་ 
དང་། ཆེད་བསདོ་ཀིས་གཟངེས་རགས་
འབུལ་ལམ་ཞུས། སྐ་ུམགྲནོ་རྣམ་པས་༸གངོ་
ས་མཆོག་དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་
པའི་༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་ལ་འཚམས་འད་ི
ཞུ་བ་དང་སྦགས་གང་ཉིད་ཀི་རླབས་ཆེན་
གི་མཛད་འཕིན་ཁག་ལ་བསྔགས་བརོད་
ཀི་ཤིས་ཚིག་མེ་ཏགོ་ལན་བརྒྱར་ཕུལ་བ་ 
དང་། མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་གི་གཞས་
ས་ཁབ་སནོ་སྤན་འབུལ་ཞུས། ད་ེརསེ་སྐ་ུ
མགྲནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་རསེ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་འཚམས་
འདའིི་གསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་མཚམས། 
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་
སླབོ་བཀའ་དནི་སྩལ། མཐར་དབུས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ག་སནོ་ག་ོསིྒག་ཚོགས་
ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་
བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་ས།ེ ཐངེས་
འདའི་ིསྐའུ་ིག་སནོ་གི་གསོལ་ཚིགས་འདགེས་
འབུལ་ཞུས་ཏ་ེ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབུས་
སྐུ་མགྲནོ་དང་མི་མང་བཅས་ལྷན་འཛོམས་
ཀིས་གསོལ་ཚིགས་ལྷན་བཞེས་མཛད་ད་ེ
མཛད་སྒ་ོལེགས་པར་གུྲབ།    

བདོ་ཀི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཆེན་པ་ོབཞི་དང་གཡུང་དུང་བནོ་བཅས་ཀི་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་སྤལེ་བའ་ི
ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས།

༄༅། །དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོས་
བ ོད་ཀི་བླ་ན་མེད་པའི ་དབུ་ཁིད་སིྤ་ན ོར་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
མངནོ་སུམ་འཛེམ་མེད་ཀིས་གཞི་མེད་སྐནོ་
འཛུགས་དང་། མཚན་སདྨ་ང་ོརལོ་ཞུས་
དང་ཞི་བཞིན་པར་བདོ་ཀི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཆེན་
པ་ོབཞི་དང་གཡུང་དུང་བནོ་བཅས་ཀི་ཆོས་
ཚོགས་ཐངེས་བཅྱུ་གཉསི་པ་འདའིི་ཐགོ་ནས་
ང་ོརལོ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བ་རྒྱྱུ ་དང་། མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་ནས་རྒྱལ་བསན་སིྤ་དང་། ཡང་

སྒསོ་བདོ་ཀི་བསན་པ་ཆབ་སདི། ད་ེབཞིན་
རེས་འཇུག་གདལུ་བ་རྣམས་ཀི་འདི་ཕིའི་
གཏན་དནོ་ཁ་ོནར་ཐུགས་དགངོས་ཆེ་བཞསེ་
ཀིས་དངསོ་ཡོད་བདནེ་པའི་ལམ་ནས་དམ་
སི་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་གི་སངྤ་བངླ་ལམ་
སནོ་གསལ་བར་མཛད་པར་བཀའ་དིན་
རེས་སུ་དན་ཞིང་ཡི་རངས་མངོན་བསདོ་
དང་། ཁ་ཞ་ེགཉསི་མེད་ཀིས་བརིྩ་སུང་དངྭ་
ལེན་ཚྱུལ་བཞིན་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པའི་ཡོངས་ཁྱབ་
གསལ་བསྒགས་སུ། བདོ་ཀི་ཆོས་བརྒྱྱུད་

ཆེན་པ་ོབཞི་དང་གཡུང་དུང་བནོ་བཅས་ཀི་
དབུ་ཁིད་བླ་ཆེན་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཆོས་
ཚོགས་ཐངེས་བཅྱུ་གཉསི་པའི་ཚོགས་བཅར་

བ་སིྤ་མགྲནི་ནས། རབ་གནས་ཤིང་ལུག་
བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༤ ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༠ ལ།།

ཐ་ེཝན་ད་ུ༸སྐའུ་ིག་སནོ་མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ངང་
སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཐ་ེཝན་རྒྱལ་ས་ཐ་ེཔའེ་ིནང་རནེ་གཞི་
བས་པའི་དགའ་ལནྡ་ཤར་རྩ་ེགྲྭ་ཚང་གིས་གོ་སིྒག་
འོག་ཐེ་ཝན་རྒྱལ་སིྤའི ་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོར་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་
གྲངས་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕ ེབས་པའི་༸སྐུའི ་ག་སནོ་
མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ངང་སུང་བརིྩ་ཞུས་འདགུ  
སབྐས་དརེ་ཐ་ེཝན་གཙོ་བརོ་གྱུར་བའི་བདོ་རིགས་
སོགས་ཁྱནོ་མི་གྲངས་ ༣༥༠༠ བརལ་བས་
མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྐབས་བརྙན་
འཕིན་བརྒྱྱུ ད་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དད་
ལྡན་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་བླང་དརོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་འདགུ  སིྤར་མཛད་སྒ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༤ རིང་
ཚོགས་པ་དང་། སབྐས་དརེ་གཞས་ས་འཁབ་སནོ་
འད་མིན་དང་། ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་རིག་
གཞུང་ཁག་གཅིག་འགྲམེས་སནོ་ཡང་གནང་འདགུ  
གཞན་ཡང་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་དགའ་ལནྡ་ཤར་རྩ་ེགྲ་ྭ
ཚང་གི་ཐ་ེཔའེི་གྲངོ་ཁྱརེ་སིད་གཞུང་ལ་མེ་གསོད་
རླངས་འཁོར་ཞིག་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཚན་
ཐགོ་ནས་ཞལ་འདབེས་སུ་ཕུལ་འདགུ

ཁལ་མུཀ་ཏུ་༸སྐའུ་ིག་སནོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ཉནི་
ཁལ་མུཀ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་ས་ཨི་ལི་
སི་ཏའ་ིནང་ Elista སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཕབེས་
པའི་དགའ་སནོ་རནེ་འབལེ་གི་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་
ཞུ་ཆེད་རོལ་དབངས་ཀི་འད་ུའཛོམས་ཤིག་གོ་
སིྒག་ཞུས་པར་མི་གྲངས་ ༡༠༠༠ བརལ་བས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ སིྤར་འད་ུའཛོམས་ད་ེ
ཨུ་ར་ུསུ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་དབུ་འབདེ་གནང་འདགུ་པ་དང་། རོལ་མོ་
དཀྲལོ་མཁན་མི་གྲངས་ ༣༣༠ ཙམ་གིས་རོལ་
མོའི་ལམ་ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ཆེ་བསདོ་ཀི་གླུ་
དབངས་ཕུལ་འདགུ

༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་རང་དབང་གཟངེས་རགས་
འབུལ་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅། །ཨ་རིའ་ིཕ་ིལ་གྲལེ་ཕ་ིཡར་ 
(Philadelphia) རནེ་གཞི་བས་པའ་ིཕ་ིལ་གྲལི་
ཕི་ཡ་མངའ་སྡའེི་རྩ་ཁིམས་བས་ིགནས་ཁང་གིས་
བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་
འཛམ་གླིང་སིྤར་ཁྱབ་པའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
གོང་སྤལེ་གཏངོ་གནང་མཛད་མཁན་ཞིག་ཡིན་
པར་ངསོ་འཛིན་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིརང་
དབང་གཟངེས་རགས་འབུལ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པའི་གསལ་
བསྒགས་སྤལེ་ཡོད། ད་ེཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༡༠ ཚེས་ ༢༦ རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ 
༥ པའ་ིཐགོ་ཕ་ིལི་གྲལེ་ཕ་ིཡའ་ིནང་ཡོད་པའ་ིལོ་
རྒྱྱུས་རང་བཞིན་གི་སྐདེ་ཚལ་ (Independence 
National Historical Park in Philadelphia) 
ད་ུལོ་ང་ོཧལི་པ་ོ ༢༧ འཁརོ་བའ་ིསནྙ་གྲགས་ཅན་
གི་གཟངེས་རགས་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ
 སྐབས་ད ེའི ་མཛད་རིམ་ཁག་ས་
གནས་ད་ེགའ་ིཨེ་བ་ིསི་དང་། ཝི་པ་ིཝི་ཨཧ་ེབརྙན་
འཕནི། སིག་སེ་ཨེ་བ་ིསི་བཅས་ཀི་ནང་ (local 
ABC affiliate, WPVI-TV/6abc)རྒྱང་སངི་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན་ཞསེ་གསལ་བརྡ་བཏང་ཡོད་འདགུ

ཨི་ཊ་ལི་རེ་ཌི་ཀལ་ཆབ་སདི་ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཚབ་མར་ཀ་ོཔ་ན་ེལོ་མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིཞུ་བཞིན་པ།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༤2

ངསོ་རང་ལོ་དགུ་བཅྱུ་ཟནི་སབྐས་ཁྱདེ་ཚོས་དགུ་སནོ་གི་གྲ་སིྒག་ཡག་པ་ོབདེ་ཤོག་ཨང་།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༢༡ ཉནི་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙྱུག་
ལག་ཁང་གི་གསུང་ཆོས་རྭ་བར་དབུས་

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་ཚོགས་ཆྱུང་
ངོས་ནས་གོ ་ སིྒག་འཐུས་གཙང་གནང་
ཐགོ་ས་ྔདའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ ཡོལ་ཙམ་ལ་
༸སྐུའི་ག་སནོ་མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ཚོགས་
ཡོད། སྐ་ུམགྲནོ་རྣམ་པས་༸སྐའུ་ིག་སནོ་ལ་
རནེ་འབལེ་ཞུ་བའི་གསུང་བཤད་དང་བདོ་
ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་སོགས་ནས་གཞས་
ས་འཁབ་སནོ་གུྲབ་རེས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ། ནམ་རྒྱྱུན་ངས་སདྐ་ཆ་ཤོད་
སབྐས་གོ་སའི་རིགས་ད་ེདག་བཤད་ཀི་མེད། 
ཚང་མར་ཆོས་གྲགོས་ཕ་ོམོ་ལྷན་རྒྱས་ཞེས་
བཤད་ཀི་ཡོད། ད་ེརིང་འདརི་ཆོས་གྲགོས་
ཕ་ོམོ་ལནྷ་རྒྱས་ཚོར་ཞུ་རྒྱྱུར། མི་རན་ལོ་
བརྒྱད་ཅྱུ་ལོན་པ་ཞིག་གི་སྐསེ་ཚེས་ཀི་ཉནི་
མོ་འདི་ཁྱདེ་རང་ཚོས་གལ་ཆེན་པ་ོབརིྩས་
ནས་ད་ེརིང་འདིར་ཕགོས་མཐའ་ཁག་ནས་
གྲགོས་པ་ོམང་པ་ོཞིག་ཕབེས་ཡོད། ནམ་
རྒྱྱུ ན་བདོ་དནོ་ཐགོ་ད་ོསང་གནང་མཁན་ང་ོ
ཤེས་པ་མང་པ་ོཞིག་ཆེད་མངགས་ཕབེས་
ཡོད་པ་དང་། ལགྷ་པར་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་ཚོ་ 
དང་། མཁན་པ་ོལས་ཟུར་རྣམ་པ་ཚོ་དསུ་
ཚོད་འདི་དང་སབས་བསིྒགས་ནས་ད་ེརིང་
འདརི་ཕབེས་པ་རེད། ཁྱདེ་རང་ཚོ་མང་

པ་ོཞིག་བགྲསེ་སོང་རེད། སྐ་ུམཉལེ་གི་
རེད། ཡིན་ནའང་བསམ་བླའོ་ིཤ་ཚ་དང་
གྲོགས་པ ོའི ་འདུ་ཤེས་ཀི ་ཐོག་ནས་ངལ་

བ་དང་ལེན་བས་ནས་ཕབེས་པ་རེད། ཨི་
ཊ་ལི་ནས་ཕབེས་པའི་སྤ ་ོལགས་ཁོང་ལ་
མཚོན་ན། བགྲསེ་སོང་རེད། ཡིན་ནའང་
སེམས་ཤུགས་བས་ནས་ད ེ་ རིང་འདིར་
ཕབེས་པ་རེད། ང་གཉསི་གྲགོས་པ་ོཉ་ེབ་ོ
ཡིན། མཚམས་རེ་ངདེ་གཉསི་བསམ་ཚྱུལ་
མ་མཐུན་པ་བྱུང་སབྐས་ཁ་རྩདོ་ཐུག་ས་ེཁངོ་
གིས་ང་ལ་བསོ་རྒྱག་སྙངི་འདདོ་ཀིས་འདགུ་
ཅསེ་ཟརེ་གི་ཡོད། ཁྱདེ་རང་ཚོས་མཐངོ་
སོང་ངམ། ཁངོ་གི་ཞལ་རས་ད་ེཆེན་པ་ོཞིག་
མི་འདགུ་གམ། ཞསེ་ཞལ་ཤོབ་དང་སྦགས་
ནས་བཀའ་སླབོ་སྩལ། ད་ེརིང་འདརི་རྒྱ་
གར་དབུས་གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་དང་། ད་ེ
བཞིན་ཨ་རུ་ན་ཅལ་གི་བླནོ་ཆེན་སོགས་
ཁྱདེ་རང་ཚོ་མང་པ་ོཞིག་ཕབེས་ནས་ཤ་ཚ་
དང་སྙངི་ཉ་ེབསོ་གསུང་བཤད་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། བདོ་རིགས་
ཆོལ་ཁ་གསུམ་ནས་གཞས་ས་ཁབ་སནོ་ 
དང་། ཟླསོ་གར། བདོ་རིགས་སླབོ་གྲ་ྭབཅས་
ནས་དགའ་སེམས་འཁོལ་བའི་ངང་ནས་
གཞས་ས་ཁབ་སནོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། འཁབ་སནོ་པ་ཨ་ཅག་ལགས་
ཚོས་རྒྱབ་ལ་པགས་ཚག་གནོ་འདགུ དརེ་
བརནེ་པགས་ཚག་ད་ེམཐོང་སྐབས་དགུན་

ཁ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་ད་ོམདགོ་ཁ་པ་ོཡོད་པ་
ཞིག་མཐངོ་གི་རེད། དབར་ཁ་ཚ་བ་ཆེ་བའ་ི
སབྐས་འདརི་ད་ེའད་ཞིག་གནོ་དསུ་ཚ་བ་ཧ་

ཅང་ཆེན་པ་ོམེད་དམ་སྙམ་གི་
འདགུ  ཁྱདེ་རང་ཚོ་ཚང་མས་
ང་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་
གི་ཡོད་པ་རེད། དནོ་སྙངི་
ངོས་རང་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀི་རེས་འབང་དགེ་སླངོ་ཞིག་
རེད། གལ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ད་ེ
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་དཔལ་ན་ལེཎྜ་
ནས་མར་བརྒྱྱུ ད་པའི་ཟབ་པ་
དང་རྒྱ་ཆེ་བ། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་
ཆེ་བ་ཞསེ་ཟརེ་སབྐས། ཟབ་པ་

ད་ེསངོ་ཉདི་ཀི་ལ་ྟབ་རེད། བདག་མེད་པའ་ི
ལ་ྟབ་རེད། རྒྱ་ཆེ་བ་ན་ིགཞན་ཕན་བང་ཆྱུབ་
སེམས་རེད། ད་ེགཉསི་ངསོ་
རང་གིས་ཉམས་ལེན་གི་མཐིལ་
ད་ུབཟུང་གི་ཡོད། ད་ེགཉསི་
ཉམས་ལེན་བས་པའི་ལག་རསེ་
ལ་སེམས་ཀི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
སངས་མི་འད་བས་སེམས་ལྷདོ་
ལྷདོ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་གི་འདགུ 
ཇི་ཙམ་གཞན་ཕན་གི་བླ་ོཡོད་པ་
དའེི་ཚོད་ཀིས་སོ་སོའི་སེམས་
ནང་དངངས་སྐྲག་དེ་ ཉུང་དུ་
འགྲ་ོགི་འདགུ ད་ེབཞིན་ད་ུཟབ་
མོའི་ཕོགས་ནས་ཇི་ཙམ་གིས་
བདག་མེད་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་
བསླབེས་པ་ཡིན་ན་ཆགས་སྡང་
གི་ཉནོ་མོངས་ཀི་ནསུ་པ་ད་ེཚོ་ལྒང་ཕུག་ཕུ་
ཤོར་བ་ལ་ྟབུ་ཡོད། གང་ལརྟ་ངསོ་རང་གི་མི་
ཚེ་འདརི་སླབོ་གཉརེ་ད་ེརང་བས་པ་ཡིན་ལ། 
ཉམས་ལེན་ཡང་དའེི་ཐགོ་ནས་བས་པ་ཡིན། 
སོ་སོར་ཉམས་མངོ་ཕན་བུ་ཞིག་ཡོང་བ་འད་ི
ཆོས་དད་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་འགྲ་ོབ་
མི་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་བཅྱུ་ཙམ་ཡོད་པ་ཚང་མ་
སྡགུ་བསལྔ་མི་འདདོ་པ་དང་། བད་ེབ་འདདོ་

པ་གཅིག་མཆྱུངས་རེད། སྡགུ་བསལྔ་མི་
འདདོ་པ་གཅིག་འགྱུར་རེད་ད།ེ སྡགུ་བསལྔ་
མང་པ་ོཞིག་ང་རང་ཚོས་བཟསོ་ཀི་འདགུ 
ཡ་མཚན་སྐ་ེརྒྱྱུ ་རེད། སྡགུ་བསལྔ་མི་འདདོ་
བཞིན་ད་ུསྡུག་བསལྔ་མང་པ་ོཞིག་ང་རང་ཚོ་
མིས་བཟསོ་ཀི་ཡོད། དརེ་བརནེ་ང་རང་ཚོ་
མིར་རྣམ་དཔོད་ཅིག་ཡོད་པ་འདི་སེམས་
མ་འདལུ་བའི་གཞན་དབང་ད་ུསོང་བ་ཡིན་
ན་རང་གཞན་གཉིས་ཕུང་ཞིག་ཆགས་རྒྱྱུ ་
རེད། མིའ་ིརྣམ་དཔདོ་ད་ེགཞན་ཕན་ལགྷ་
བསམ་གི་གྲལ་ལ་ཕིན་པ་ཡིན་ན་རང་གཞན་
ཀུན་ལ་ཕན་ཐགོས་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ཞིག་བརྒྱ་ཆ་
བརྒྱ་ཐམ་པ་ངེསེ་པ་ཐབོ་ཡོད། དརེ་བརནེ་
ངསོ་རང་མི་ཕལ་པ་ཞིག་ལ་བརིྩས་ཀི་ཡོད། 
ངསོ་རང་མི་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུའི་ནང་གི་མི་
ཞིག་ལ་བརིྩས་ཀི་ཡོད་མ་གཏགོས་ངསོ་རང་
ཁྱད་ད་ུའཕགས་པ་ཞིག་མིན་ལ། ཁྱདེ་རང་

ཚོས་ངསོ་ལ་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་
ཟརེ་གི་ཡོད་རེད་ད།ེ ངསོ་རང་སྤན་རས་
གཟགིས་ག་ནས་ཡིན། མིག་གསལ་པ་ོམི་
འདགུ་ལ་པུས་མོའང་ན་གི་འདགུ གང་ལརྟ་
ངོས་རང་མི་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུའི་ནང་གི་
མི་གཅིག་ཆགས་ཡོད། ཤ་རསུ་འད་ུབདེ་
ཀི་ཕུང་པ་ོཡོད་པ་མི་གཅིག་འགྱུར་ཆགས་
ཡོད། ཉནོ་མོངས་ཀི་བླ་ོཡོད་པ་གཅིག་
འགྱུར་ཆགས་ཡོད། ད་ེའདའ་ིམི་ཞིག་གིས་
སོ་སོས་བསམ་བླ་ོབཏང་། འབད་བརྩནོ་བས་
ན་འགྱུར་བ་ཐབེས་རྒྱྱུ ་འདགུ དརེ་བརནེ་
ངསོ་རང་མི་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུའི་ནང་གི་མི་
གཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སོ་སོས་བསམ་བླ་ོ
བཏང་། མིའ་ིརྣམ་དཔདོ་དང་ལགྷ་བསམ་
གཉསི་ཟུང་ད་ུའབལེ་བའི་ཐགོ་ནས་བསམ་
བླ་ོབཏང་བ་ཡིན་ན་མི་ཚེར་འགྱུར་བ་ཐབེས་
ཐུབ་ཀི་རེད། དརེ་བརནེ་སོ་སོའ་ིཉམས་
མངོ་ལ་གཞིགས་ནས་ས་ཆ་གང་ད་ུཕིན་རངུ་
མི་གཅིག་འགྱུར་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་སྐད་
ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད། ངསོ་ཀི་ཉམས་ལེན་ད་ེ
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་འབལེ་བའི་ཐགོ་
ནས་ཡོང་གི་ཡོད། འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངེ་
ཆོས་ལུགས་མི་འད་བ་མང་པ་ོཡོད། ཆོས་
དད་མེད་མཁན་ཡང་མང་པ་ོཞིག་ཡོད། མི་

སིྤ་ལ་ཁྱབ་རྒྱྱུ ་ད་ེགང་ཡོད་རེད་ཟརེ་ན། ཆྱུང་
བིས་པའི་དསུ་ནས་མའི་བརྩ་ེབས་ང་ཚོ་འཚོ་
བ་རེད། དརེ་བརནེ་མི་གདགུ་རྩྱུབ་ཆེན་
པའོི་གྲས་ཀི་སེམས་གཏངི་ལ་མའི་བརྩ་ེབས་
བསྐངས་པའ་ིཚོར་བ་ད་ེཡོད་པ་རེད། ད་ེ
རིང་ཁ་སང་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེགལ་ཆེན་པ་ོ
རེད། སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེཡོད་ན་ལུས་བད་ེ
ཐང་ཡོང་གི་ཡོད། སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེཡོང་
བའི་གནད་འགག་ད་ེསེམས་ཀི་ཞི་བད་ེགང་
ཞིག་གིས་དཀུྲག་གི་ཡོད་རེད། སེམས་ཀི་
ཞི་བད་ེགནམ་གཤིས་ཚ་གྲང་གིས་དཀུྲག་པ་
མ་རེད། མིའ་ིརྣམ་འགྱུར་གིས་དཀུྲག་པ་
མ་རེད། སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེདཀུྲག་མཁན་ང་ོ
མ་ད་ེརང་གི་བསམ་བླའོི་ནང་ལ་དངངས་
སྐྲག འཇིགས་སང་། ཐ་ེཚོམ། དགོས་
པ། མ་དགའ་བ་བདེ་པའ་ིབླ་ོད་ེཚོའ་ིཐགོ་
ནས་སེམས་དཀུྲག་གི་ཡོད། འདསི་སྐ་ེབ་

ཕི་མ་སདྐ་ཆ་བཤད་ཀི་མེད། ཆོས་ལུགས་
སོ་སོའི་ལ་ྟགུྲབ་ཀིས་ཐགོ་ནས་མ་འངོས་པའི་
ཐབོ་ཆ་ཞིག་བཤད་ཀི་ཡོད། ད་ེདང་ང་ཚོ་
འདསེ་ཀི་མེད། ད་ེདང་མ་འདསེ་པ་བས་
ནས་མི་ཚེ་འདརི་ཚང་མས་བད་ེསིྐད་འདདོ་
ཀི་ཡོད་པ་མ་གཏགོས་སྡུག་བསྔལ་འདདོ་
ཀི་མེད། བད་ེསིྐད་ཀི་རྩ་བ་ད་ེསེམས་ཀི་ཞི་
བད་ེདཀུྲག་མཁན་ད་ེཤེས་པར་བས། ད་ེ
སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་ནས་སེལ་གི་མ་རེད། མི་ལ་
སྐབས་འཇུག་ཞུས་ནས་མིའི་སྐབས་འཇུག་
གི་བིན་རླབས་ཐགོ་ནས་སེལ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། 
དཔརེ་ན་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་པ་ཞིག་གི་
ངསོ་ནས་བཤད་ན། ང་ཚོ་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་
རསེ་སངས་རྒྱས་བང་ཆྱུབ་སེམས་པ་ཚོའི་
ཐུགས་རེའི་བིན་རླབས་ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་
སྡགུ་བསལྔ་སེལ་གི་ཡོད་ན། ང་ཚོ་ཚང་མར་
བད་ེསིྐད་ལནྡ་པ་ཞིག་མ་གཏགོས་སྡགུ་བསལྔ་
ཅན་ཞིག་ཡོང་གི་མ་རེད། གང་ཡིན་ཟརེ་ན་
སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆྱུབ་སེམས་པ་གྲངས་
མེད་ཡོད། དསེ་ཕན་གི་མི་འདགུ བཅམོ་
ལྡན་འདས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་གསུང་
མཁན་ཞིག་རེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ། 

༸སྐའུ་ིག་སནོ་མཛད་སྒ་ོཉནི་དང་པའོ་ིསབྐས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྐ་ུཚབ་རིག་གཞུང་དང་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་
བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིཞུ་བཞིན་པ།

༸སྐའུ་ིག་སནོ་མཛད་སྒ་ོཉནི་དང་པའོ་ིསབྐས་ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་ཡུལ་སྐརོ་
སྤ་ོའཆམ་བླནོ་ཆེན་རྣམ་གཉསི་ཀིས་འཚམས་འདའི་ིགཟངེས་རགས་འབུལ་ལམ་ཞུ་བཞིན་པ།

༸སྐའུ་ིག་སནོ་མཛད་སྒ་ོཉནི་གཉསི་པའ་ིསབྐས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་ལནྷ་འཁུངས་སརྐ་གི་མངར་ཟས་ལ་རོལ་བཞིན་པ།



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༤ 3

བདོ་ཀི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཆེན་པ་ོབཞི་དང་གཡུང་དུང་བནོ་བཅས་པའ་ིདབུ་ཁདི་བ་ླཆེན་དབུས་བ་ླསུྤལ་མཁན་པ་ོདང་སྐ་ུཚབ་
འདསུ་པའ་ིཆོས་ཚོགས་ཐངེས་བཅྱུ་གཉསི་པ་ལེགས་གུྲབ་བྱུང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༨ 
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ག་ོསིྒག་ཐགོ་བདོ་ཀི་ཆོས་བརྒྱྱུད་
ཆེན་པ་ོབཞི་དང་གཡུང་དུང་བནོ་བཅས་པའ་ི
དབུ་ཁདི་བ་ླཆེན་དབུས་བ་ླསུྤལ་མཁན་པ་ོདང་
སྐུ་ཚབ་འདསུ་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཐངེས་བཅྱུ་
གཉསི་པ་རྡ་ས་སུརྱ་གསོལ་མགྲནོ་ཁང་ད་ུདབུ་
འཛུགས་གནང་ཡོད།
 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་
ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་བདོ་ཀི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཆེན་
པ་ོབཞི་དང་གཡུང་དུང་བནོ་བཅས་པའི་དབུ་
ཁདི་བ་ླཆེན་རྣམས་དང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག ཆོས་རིགས་བཀའ་
བླནོ་པདྨ་ཆོས་འབརོ་མཆོག དཔལ་འབརོ་
དང་ཤེས་རིག བད་ེསུང་བཅས་ཀི་བཀའ་
བླནོ། ཆོས་བརྒྱྱུད་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ། ཆོས་
བརྒྱྱུད་ཁག་གི་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས། ཆོས་
རིག་དུང་ཆེ་སོགས་ཁྱནོ་མི་གྲངས་ ༡༠༠ 
བརལ་བའི་དབུས་སུ་དབུ་ཁིད་བླ་ཆེན་རྣམ་
པ་དང་། དབུ་ཁདི་སྐ་ུཚབ། དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་བཅས་ནས་ལནྷ་ཚོགས་དབུ་འབདེ་
ཀི་སང་གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕ་ེགནང་གུྲབ་
མཚམས། བདོ་བསན་སདི་མི་རིགས་ཀི་དནོ་
ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་མཁན་རྣམས་
ཀིས་མཚོན་ལུས་སགོ་ལོངས་སྤདོ་དང་བཅས་
པ་བླསོ་བཏང་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་
རྣམས་དང་། ཉ་ེཆར་རྒྱ་བལ་བདོ་གསུམ་ད་ུ
ས་ཡོམ་གདོ་ཆག་ཁདོ་འདས་གྲངོས་སུ་གྱུར་
བ་རྣམས་ཀི་ཆེད་མ་ངན་གུས་འདདུ་སརྐ་མ་
གཅིག་རིང་ཞུས་རསེ་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲ་ྭ
ཚང་གི་ལྕགོ་གྲྭ་བཞི་ནས་ཤིས་བརདོ་གསུང་
འདནོ་གནང་བ་དང་བསནུ་རནེ་འབྱུང་གསོལ་
ཇ་འབས་སིལ་འདགེས་འབུལ་ཞུས།
 དེ་ནས་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ ་
མཆོག་གིས་ཕབེས་བསུ་དང་ཚོགས་འདའུ་ིང་ོ
སྤདོ་ཀི་གསུང་བཤད་དང་། སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེ
ནས་སུྒབ་བརྒྱྱུ ད་བསན་པའི་མངའ་བདག་
སྐབས་ར་ེའབུག་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྐ་ུ
ཚབ་མཁན་པ་ོངསེ་དནོ་བསན་འཛིན་མཆོག་
དང་། ས་ྔའགྱུར་བསན་པའ་ིམངའ་བདག་
སྐབས་ར་ེསག་ལུང་རྩ་ེསུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གི་སྐ་ུཚབ་ས་ྔའགྱུར་བསན་པའ་ིགསལ་བདེ་ཀ་
༔ཐགོ་དག་ེརྩ་ེརིན་པ་ོཆེ་མཆོག སུྒབ་བརྒྱྱུད་
བསན་པའི་གསལ་བདེ་སྐབས་ར་ེསག་ལུང་
ཞབས་དུང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག གཡུང་དུང་
བནོ་གི་བསན་པའི་མངའ་བདག་སྐབས་ར་ེ
སནྨ་རིའ་ིཁ་ིའཛིན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག འཇམ་
མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་སྐབས་ར་ེདགའ་
ལནྡ་ཁ་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག སུྒབ་བརྒྱྱུད་བསན་
པའི་སགོ་ཤིང་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག འཁནོ་རིགས་བསན་པའ་ིགཙྱུག་
རྒྱན་དཔལ་ས་སྐ་གོང་མ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་

བཅས་ནས་རིམ་བཞིན་བཀའ་སླབོ་གནང་། 
ད་ེརསེ་ཆོས་རིག་དུང་ཆེ་རྒྱལ་གླངི་དནོ་གུྲབ་
རྡ་ོར་ེལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཏ་ེམཛད་
སྒ་ོགྲལོ།།
 ཆོས་ཚོགས་ཐངེས་ ༡༢ པའ་ི
སངེ་གི་གྲསོ་ཆོད་ཁག་གཤམ་ད་ུབཀདོ་ཡོད།
གྲསོ་གཞི་དང་པ།ོ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ 
ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༤ བར་ད་ྷས་སུརྱ་མགྲནོ་
ཁང་ད་ུབསྐངས་པའ་ིཆོས་ཚོགས་ཐངེས་བཅྱུ་
གཅིག་པའི་གྲསོ་ཆོད་ཁག་ལ་བསྐར་ཞིབ་
གནང་རྒྱྱུ །
གྲསོ་ཆོད། ༡༽ དཔལ་ལནྡ་ཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་གཙོ་སྐོང་ཐོག་ཆོས་རིག་
དུང་ཡིག་ཆེན་མོ་ནས་ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་
བཅྱུ་གཅིག་པའ་ིགྲསོ་ཆོད་ཁག་གི་བསྐར་ཞིབ་
ལས་བསྡམོས་སནྙ་སྒནོ་ཞུས་ཤིང་འཕསོ་དནོ་
དགོས་ད་ིཁག་ལ་གསལ་བཤད་དང་བཀའ་
བསྡརུ་གནང་བས་ཚང་མས་བླ་ོངསེ་བྱུང་།
༢༽ ཆོས་ཚོགས་ས་ྔམའ་ིགྲསོ་ཆོད་ཨང་
བདནུ་པའ་ིནང་ << སྡ་ེཔ་གཞན་གི་དག་ེ
སླངོ་མའི་སྡམོ་རྒྱྱུན་ཡང་ཁུངས་དག་ཐ་ེཚོམ་
ཡོངས་སུ་བལ་བ་ཞིག་མེད་པའི་གནས་ཚྱུལ་
འཁདོ་པར་བརནེ་>>ཞསེ་འཁདོ་འདགུ་པ་ད་ེ
ཉདི་ཤིན་ཏུ་ཐལ་ཆར་གྱུར་ཡོད་པའ་ིདགངོས་
ཚྱུལ་བྱུང་།
གྲསོ་གཞི་གཉསི་པ། ཚོས་ཚོགས་ཐངེས་
བཅྱུ་གཅིག་པའི་གྲསོ་ཆོད་དགོངས་དནོ་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་བཙྱུགས་པའ་ིདག་ེསླངོ་
མའ་ིཉམས་ཞིབ་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་བཏནོ་པའ་ི
<<བདོ་ད་ུདར་བའི་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་
པར་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་དག་ེསླངོ་མ་སརླ་གསོ་
ཡོད་མེད་དཔད་གཞི་ལུང་གི་བང་མཛོད་
>>ཅསེ་པའི་སནྙ་ཐརོ་གནང་ཕགོས་ཇི་དགེ་
བཀའ་བསྡརུ་གནང་རྒྱྱུ །
གྲསོ་ཆོད། ༡༽ ད་བར་ཆོས་ཚོགས་རྣམས་
སུ་བཀའ་བསྡུར་དང་ད་ེབཞིན་འབལེ་ཡོད་
ཁག་ནས་ཉམས་ཞིབ་གནང་བ་སོགས་བྱུང་
ཡོད་ཀང་། བདོ་ད་ུདར་བའ་ིགཞི་ཐམས་
ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་དམ་ཆོས་འདལུ་བའི་
ལུགས་ལ་དག་ེསླངོ་མ་སུྒབ་ཐབས་ཡོད་མེད་
ཁ་ཚོན་ཆོད་པའི་ཐག་གཅོད་ཅིག་གནང་
ཐབས་བཀའ་བར་བརནེ། དག་ེསླངོ་མ་སུྒབ་
ཐབས་ཀི་གནད་དནོ་འད་ིཉདི་ད་ལའྟང་ནར་
འགངས་སུ་མ་གཏངོ་བར་བསྙནེ་པར་རགོས་
པར་འདདོ་པའི་བཙྱུན་མ་སོ་སོའི་ཐུགས་
འདདོ་བཞིན་ཆོས་སུང་སྡ་ེཔའ་ིལུགས་ཀི་དག་ེ
སླངོ་མའི་སྡམོ་པ་བླངས་ན་འགྲིག་པའི་མང་
མོས་བྱུང་།
༢༽ ད་ེལརྟ་བྱུང་ཚེ་སྡ་ེཔ་དའེ་ིལུགས་ཀི་ལས་
ཆོག་སོགས་འདལུ་བའི་གཞུང་རྣམས་བདོ་
སདྐ་ད་ུཕབ་བསྒྱུར་དང་། གསོ་སྦངོ་ཚྱུགས་
སངས་སོགས་གཞི་གསུམ་གི་ལས་རྣམས་
ཀང་ལུགས་ད་ེདང་མཐུན་པར་ཚད་ལནྡ་ཡོང་

བ། དག་ེབསྙནེ་མ་ནས་དག་ེསླངོ་མའ་ིབར་
གི་བསབླ་ཚིགས་རྣམས་ཀང་སྡ་ེཔ་དའེ་ིལུགས་
ལརྟ་བངླ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་གནང་རྒྱྱུ །
༣༽ གཡུང་དུང་བནོ་ཀི་ལུགས་ལ་དང་སོང་
ངམ་དག་ེསླངོ་མའ་ིསྡམོ་རྒྱྱུན་ཡོད་པ་སནྙ་སེང་
བྱུང་བས་བླ་ོངསེ་བྱུང་།
གྲསོ་གཞི་གསུམ་པ། ཤིལང་ཀ་དང་། བརྷམཱ། 
ཐེལེནྜ་སོགས་ཀི་ནང་པའི་དགེ་འདནུ་པ་
རྣམས་ལ་རང་རེའི་དགོན་སྡ་ེཁག་གི་བཤད་
གྲ ྭ དང་སུྒབ་གྲའྭ་ིབསབླ་པ་སླབོ་གཉརེ་གནང་
སངས་སོགས་ལ་གོ་རགོས་སྤལེ་རྒྱྱུ འི་ཐབས་
ལམ་ཇི་དག་ེབཀའ་བསྡརུ་གནང་རྒྱྱུ །
གྲསོ་ཆོད། ནང་པའ་ིསྡ་ེཔ་གཞན་དང་འབལེ་
ལམ་འཛུགས་ཕགོས་ཐད་ལམ་སེང་བཤད་
གྲྭ་དང་སུྒབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་གདན་འདནེ་ཞུ་རྒྱྱུའི་
རིགས་མི་དགསོ་པར། ཐགོ་མར་མཐུན་ཤས་
ཆེ་བའ་ིའདལུ་བ་དང་མངནོ་པའ་ིསྐརོ་གི་བགྲ་ོ
གླངེ་རིགས་ཡང་ཡང་བསྐངོ་ཚོགས་ཐུབ་པ་
གནང་རྒྱྱུ །
གྲསོ་གཞི་བཞི་པ། ཆོས་སྡ་ེཁག་ཏུ་དག་ེའདནུ་
པའི་གྲངས་འབརོ་ཉུང་ད་ུའགྲ་ོབཞིན་པའི་
བཀའ་ངལ་དང་། བཤད་གྲ་ྭསུྒབ་གྲ་ྭཁག་ཏུ་
བསླབ་པ་སླབོ་གཉརེ་རྒྱྱུ ན་འཛིན་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་ཕགོས་སོགས་ལ་བཀའ་བསྡརུ་གནང་
རྒྱྱུ །
གྲསོ་ཆོད། ཀ༽ ཆོས་སྡ་ེཁག་ཏུ་དག་ེའདནུ་
པའི་གྲངས་འབརོ་ཉུང་ད་ུའགྲ་ོབཞིན་པའི་
དཀའ་ངལ་ཐད། ༡། ད་ལ་ྟཡོད་བཞིན་པའ་ི
གྲྭ་རྒྱྱུ ན་རྣམས་ཀི་སྤུས་ཚད་བཟང་ད་ུབཏང་
ས་ེདགནོ་པ་རང་ད་ུམུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་པའ་ི
ཐབས་ཤེས་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། ༢། བཙན་བལོ་
ནང་ད་ུཡོད་པའི་ཆོས་སྡ་ེརྣམས་རྒྱྱུ ན་འཛིན་
གངོ་འཕལེ་ཐད་ནང་པའི་ཆོས་བརྒྱྱུད་འཛིན་
པ་ཐུན་མོང་ནས་དགེ་འདུན་པའི་གྲངས་
འབརོ་ཉུང་ད་ུའགྲ་ོབཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་
ཐགོ་ཐུགས་འགན་བཞེས་དགོས་པའི་བསྐུལ་
མ་ཞུ་རྒྱྱུ ། ༣། གྲ་ྭཚང་བཤད་གྲ་ྭཁག་གི་
སླབོ་ཚན་ནང་ད་ུགཞུང་ཆེན་གི་སླབོ་ཚན་ཡོད་
བཞིན་པའི་ཐགོ་སྐད་ཡིག་སོགས་དངེ་དསུ་
སླབོ་ཚན་ཡང་ཡོད་ཐབས་གནང་རྒྱྱུ ། ༤། མི་
མང་རྣམས་ལ་ཚེས་བཟང་དསུ་བཟང་སབྐས་
ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་གནང་ས་ེསླབོ་གསོ་ག་ོབསྐནོ་
གང་ཡོང་གནང་རྒྱྱུ །
ཁ༽ བཤད་གྲ་ྭསུྒབ་གྲ་ྭཁག་ཏུ་བསབླ་པ་
སླབོ་གཉརེ་རྒྱྱུ ན་འཛིན་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
ཕགོས་ཐད། ༡། མཁན་ལས་ས་ེདང་འབལེ་
ཡོད་དཔ་ེཁིད་དགེ་རན་རྣམས་ནས་ཐུགས་
འགན་ཆེ་བཞསེ་ཐགོ་སླབོ་ཁདི་གནང་ཕགོས་
སོགས་ལ་ལེགས་བཅསོ་གསར་གཏདོ་དགསོ་
རིགས་གནང་རྒྱྱུ ། ༢། སླབོ་གཉ་ེབ་རྣམས་
ལ་དམིགས་བསལ་མཐུན་རྐེན་སྦོར་སྤོད་
དང་འགལ་རྐནེ་སདྐ་འཕནི་སོགས་དངེ་དསུ་
འཕུལ་འཁོར་རིགས་ལ་སངས་འཛིན་གང་

ཐུབ་གནང་རྒྱྱུ ། ༣། སླབོ་གཉརེ་བ་རྣམས་
ཀི་ད་ོདབིངས་སུྐྲན་ཐབས་སོགས་ལ་དགངོས་
ནས་ཆོས་སྡ་ེགཞན་ད་ུགྲྭ་སྐརོ་ལྟ་བུ་གཏངོ་
ཐབས་གནང་རྒྱྱུ ། 
གྲསོ་གཞི་ལ་ྔཔ། ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པའོི་བཀའ་དགངོས་བཞིན་མག་ོནག་སྐ་
བའོ་ིཚོས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པདོ་ཁག་ལ་སླབོ་
གཉརེ་གནང་རྒྱྱུ འི་གོ་སྐབས་བསུྐྲན་ཐབས་
དང་། ད་ཡོད་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
ས་གནས་སོ་སོར་ཆེད་བཙྱུགས་ནང་ཆོས་ང་ོ
སྤདོ་ཚོགས་ཆྱུང་རྣམས་ཉ་ེཁུལ་དགོན་པ་སོ་
སོས་བདག་སྤདོ་རོགས་མགནོ་གནང་ཐབས་
བཅས་ལ་བཀའ་བསྡརུ་གནང་རྒྱྱུ །
གྲསོ་ཆོད། མི་སྐ་ཕ་ོམོ་ཚོས་སླབོ་གཉརེ་
གནང་དགསོ་པའི་གཞུང་ཆེན་སླབོ་ཚན་གང་
ཡིན་གཏན་འབབེས་ཐགོ་ལོ་ནའི་བབས་དང་
མཐུན་པར་སླབོ་གཉརེ་གནང་རྒྱྱུའི་ག་ོསབྐས་
བསུྐྲན་རྒྱྱུ ་དང་། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
ས་གནས་སོ་སོར་ཆེད་བཙྱུགས་ད་ཡོད་ནང་
ཆོས་ང་ོསྤདོ་ཚོགས་ཆྱུང་རྣམས་འབལེ་ཡོད་
ས་གནས་མགོ་འཛིན་ལས་ཁང་རང་ནས་
ཐུགས་འགན་གཙང་བཞསེ་ཐགོ་ཉ་ེཁུལ་རིས་
མེད་དགོན་སྡ་ེཁག་ནས་མཐུན་འགྱུར་གང་
ཡོང་གནང་རྒྱྱུ ། ད་ེབཞིན་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་
གནང་མཁན་བསྐ་ོགཏངོ་སབྐས་ད་ོགལ་ཆེན་
པསོ་སདྐ་བརྡ་འཕདོ་ངསེ་ཡིན་པ་ཞིག་དང་མི་
མང་གི་གོ་རགོས་གནས་ཚད་དང་འཚམས་
པར་གསུང་ཐུབ་མཁན་ཞིག་བསྐ་ོགཏངོ་
གནང་རྒྱྱུ །
གྲསོ་གཞི་དུག་པ། ཆོས་བརྒྱྱུད་སོ་སོའ་ིཁྱབ་
ཁོངས་ཕི་རྒྱལ་ཆོས་ཚོགས་རྣམས་སུ་བླ་མ་
དག་ེརན་སོགས་ཚད་ལནྡ་ཚགས་ཚྱུད་གཏངོ་
ཐབས་ཇི་དག་ེབཀའ་བསྡརུ་གནང་རྒྱྱུ །
གྲསོ་ཆོད། ཆོས་བརྒྱྱུད་ཆོས་སྡ་ེསོ་སོའ་ིཁྱབ་
ཁངོས་ཕི་རྒྱལ་ཆོས་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབལེ་
ཡོད་ཆོས་སྡ་ེསོ་སོས་སངས་འཛིན་གིས་བ་ླམ་
དག་ེརན་ཚད་ལནྡ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་དང་འཛིན་སྐངོ་
ཚགས་ཚྱུད་ཡོང་རྒྱྱུར་ཐུགས་སང་དམ་དནོ་
གནང་རྒྱྱུ །
གྲསོ་བཞི་བདནུ་པ། དགནོ་པའ་ིའཁརོ་
ཡུག་གཙང་བཟ་ོདང་དགེ་འདནུ་པའི་འཕདོ་
བསནེ་བཅས་ལ་དམིགས་ཏ་ེརིྩ་ཤིང་འདབེས་
འཛུགས་སོགས་གཙང་སྤ་འཕདོ་བསནེ་ཡར་
རྒྱས་གཏངོ་ཕགོས་དང་འབལེ་བར་དཀའ་
བསྡརུ་གནང་རྒྱྱུ ། 
གྲསོ་ཆོད། དགནོ་སྡ་ེཁག་ཏུ་ཁརོ་ཡུག་གཙང་
བཟ་ོདང་རིྩ་ཤིང་འདབེས་འཛུགས་སོགས་
ཁརོ་ཡུག་བདག་སྤདོ་ཀི་ལས་དནོ་ཡོད་བཞིན་
པར་རྒྱྱུ ན་འཁྱངོས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་
གནང་རྒྱྱུ ་དང་། དག་ེའདནུ་པའ་ིའཕདོ་
བསནེ་ཐད་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་དང་ཟུང་འབལེ་གིས་
འཕདོ་བསནེ་གོ་རགོས་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱྱུ ། 

ད་ེབཞིན་ཆོས་སྡ་ེསོ་སོའི་ཚབས་ཆེན་ནད་
མནར་གྲྭ་བཙྱུན་རྣམས་ལ་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་
གཟགིས་རགོ་གང་ཐུབ་གནང་རྒྱྱུ །
གྲསོ་གཞི་བརྒྱད་པ། ཕི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་པའ་ི
དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་རྣམས་ནས་༸གོང་
ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་
སདྨ་ང་ོརལོ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པར་འཚེ་མེད་
ཞི་བའ་ིཐབས་ཀི་སྒ་ོནས་གདངོ་ལེན་བ་ཐབས་
ཇི་དག་ེབཀའ་བསྡརུ་གནང་རྒྱྱུ ། 
གྲསོ་ཆོད། ཀ༽ དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་
ཚོས་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པ་ོབདོ་ཀི་
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་<<ཞལ་
རུན་གསུངས་ཚྱུལ་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་
བཀག་འགགོ་གནང་ཚྱུལ་>>སོགས་གཞི་མེད་
སྐནོ་འཛུགས་ཀི་སྒ་ོནས་མཚན་སདྨ་ར་ོརལོ་
ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པར་བདོ་ཀི་ཆོས་བརྒྱྱུད་
ཆེན་པ་ོབཞི་དང་གཡུང་དུང་བནོ་བཅས་ནས་
ཆོས་ཚོགས་ཐངེས་བཅྱུ་གཉསི་པ་འད་ིབརྒྱྱུད་
ང་ོརལོ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བ་རྒྱྱུ ། 
ཁ༽ མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ནས་སིྤར་དམ་པའ་ི
ཆོས་དང་ཡང་སྒསོ་བདོ་ཀི་བསན་པ་ཆབ་སདི། 
ད་ེཡང་རསེ་འཇུག་གདལུ་བ་རྣམས་ཀི་འད་ི
ཕི་གཏན་དནོ་རང་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་གཟིགས་
ཀིས་དམ་སི་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་གི་སངྤ་
བངླ་ལམ་སནོ་མཛད་དང་མཛད་བཞིན་པར་
བཀྲནི་རསེ་སུ་དན་ཅིང་ཡི་རངས་མངནོ་པར་
བསདོ་ད་ེཁ་ཞ་ེགཉསི་མེད་ཐགོ་ནས་མུ་མཐུད་
བརིྩ་སུང་དང་ལེན་ཚྱུལ་བཞིན་ཞུ་རྒྱྱུ །
ག༽ དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པའ་ིཕགོས་ནས་
༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭར་གནདོ་གཞི་ཡོད་ཚྱུལ་
གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་དང་ཨ་རིའི་གསང་བའི་
ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་པ་ོགསུངས་པ་ལརྟ་
དནོ་ལ་གནས་སབས་ཆོས་ཚོགས་འདི་ནས་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐངོ་དཔལ་
ལྡན་བཀའ་ཤག་དང་དཔལ་ལྡན་བད་ེསུང་
ལས་ཁུངས་བཅས་ལ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པའོི་སྐུའི་ཉནེ་སུང་ཐགོ་ཐུགས་
སང་འགན་ཁུར་སརྔ་བས་ཆེ་བ་བཞསེ་ཏ་ེལྷདོ་
གཡེང་ནམ་ཡང་མི་ཡོང་བའ་ིནན་ཏན་འབདོ་
བསྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ །
ང་།༽ དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པས་བདོ་ཀི་
བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་༸སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མངོན་
སུམ་འཛེམས་མེད་ངོ་རོལ་ཚད་མེད་ཞུས་
པར་ཆོས་ཚོགས་འདིའི་ཐགོ་ནས་ངསོ་ལེན་
མེད་པའ་ིལངས་ཕགོས་གསལ་སནོ་གི་ཡོངས་
ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀི་གྲསོ་
གཞི་གྲསོ་ཆོད་ད་ུབདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ ཟླ་ 
༥ ཚེས་ ༥ ཕི་ལོ་ ༢༡༠༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༢༠ ལ།།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༤4

སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས།

རིགས་ལམ་འད་ུའཛོམས་དབུ་འབདེ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༢༣ ནས་ ༢༩ བར་རྡ་སངེ་བདོ་ཁིྱམ་གི་
བད་ེསིྐད་ཚེ་རིང་ཚོགས་ཁང་ནང་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀིས་ག་ོསིྒག་འགོ་རྒྱ་གར་ནང་གི་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགཏན་ཉནི་སླབོ་གྲ་ྭཁག་ 
༣༡ གི་རིགས་ལམ་འད་ུའཛོམས་རྒྱས་པ་
དབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་སོང་།
 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་
ཚོད་ ༩ ཐགོ་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོབཀའ་བླནོ་ཁ་ི
ཟུར་སླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་གཙོས་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུྲབ་
ཚེ་རིང་མཆོག་དང་། ཤེས་རིགས་དུང་ཆེ་
སབོས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས། སམ་བྷ་ོཊ་བདོ་
སླབོ་ཚོགས་པའ་ིསིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན། མེས་
དབནོ་གཙྱུག་ལག་དཔ་ེསནོ་སླབོ་གྲའྭ་ིསླབོ་སིྤ། 
རྡ་སངེ་དང་རྡ་ཤོད་བདོ་ཁིྱམ་གི་སླབོ་སིྤ་དང་
དག་ེཆེ། གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲ་ྭཁག་གི་ཆོས་དག ེ 
སླབོ་ཕུག་སོགས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ   བདོ་
རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་སྐ་ུསགོ་བླསོ་
གཏངོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་
ལ་རསེ་དན་མ་ངན་གུས་འདདུ་མཚོན་ཆེད་
ངག་བཅད་སརྐ་མ་གཅིག་ཞུས།
 དེ་རེས ་ ཤེས་ རིག ་སོལ ་རྒྱྱུ ན ་
ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གུྲབ་
ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུ་དང་རིགས་ལམ་
འད་ུའཛོམས་ཀི་ལས་རིམ་ངོ་སྤོད་གནང་
གུྲབ་བསནུ། རྡ་སངེ་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་སིྤ་རྣམ་
གྲོལ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀིས་རིགས་ལམ་
འད་ུའཛོམས་དང་འབལེ་བའི་གསུང་བཤད་
གནང་།  ད་ེནས་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་
དངོས་གུྲབ་ཚེ ་རིང་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་རསེ་རྡ་སངེ་བདོ་ཁིྱམ་དང་མོན་
གྷ་ོགཏན་སླབོ། རཇ་པུར་བདོ་ཁིྱམ་བཅས་ཀི་
སླབོ་མ་གཉསི་རེ་ནས་དངེ་རབས་ཤེས་ཡོན་
ཐགོ་རགས་གསལ་བཏང་གུྲབ་མཚམས་སྐུ་
མགྲནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གི་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། ཚང་མར་འཚམས་འད་ིདང་བཀྲ་ཤིས་
བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། རིགས་པའ་ིལམ་ལ་
སླབོ་སྦངོ་བདེ་རྒྱྱུ ་འད་ིམི་ཚེའི་ནང་སླབོ་སྦངོ་

ག་འད་ཞིག་བས་པ་ཡིན་ནའང་། ཚང་མའ་ི
འབྱུང་ཁུངས་དང་འཇུག་སྒ་ོལ་ྟབུ་ཆགས་ཀི་
ཡོད། དརེ་བརནེ་ཁྱདེ་རང་ཚོ་རིགས་པའ་ི
ལམ་ལ་སླབོ་སྦངོ་བདེ་རྒྱྱུའི་ག་ོསབྐས་བྱུང་བ་
འདི་འཇིག་རནེ་འདིའི་ཐགོ་ལ་སླབོ་ཕུག་གི་
གྲངས་འབརོ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པའི་ནང་
ནས་བསོད་ནམས་ཆེ་ཤོས་དང་སྐ་ེབ་བཟང་
ཤོས་ཡིན་མཉམ་པའ་ིསྤབོས་པ་གནང་ཕགོས་
པ་ཞིག་རེད། གང་ཡིན་ཟརེ་ན། འད་ིཡག་
པ་ོབྱུང་བ་ཡིན་ན་ཕི་ནང་གི་རིག་པའ་ིགནས་
ག་འད་ཞིག་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ནའང་ལས་ས་ླ
པ་ོདང་སབས་བད་ེཔ་ོབས་ནས་འཇུག་ཐུབ་
རྒྱྱུའ་ིནསུ་པ་བརྙདེ་ཀི་རེད། དརེ་བརནེ་འད་ི
སླབོ་སྦངོ་བདེ་རྒྱྱུའི་ལག་ཆ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོཞིག་རེད།
 སིྤར་སླབོ་སྦངོ་བདེ་པའ་ིསབྐས་སུ་
སླབོ་ཚན་འདམེས་སངས་དང་སླབོ་ཚན་གལ་
གནད་ཆེ་ཆྱུང་བརིྩ་སངས་མ་ནརོ་བ་བེད་
དགསོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། འད་ི
ནརོ་བ་ཡིན་ན་སླབོ་སྦངོ་བས་པའི་དསུ་ཚོད་
གལ་ཆེན་པ་ོཆྱུད་ཟསོ་སུ་འགྲ་ོརྒྱྱུ འི་ཉནེ་ཁ་
ཆེན་པ་ོཡོད། རྒྱ་གར་གི་ས་ྔམོ་གསུང་རྒྱྱུན་
ཞིག་ཡོད། ད་ེན་ིམཉམ་མེད་ཇ་ོབ་ོཆེན་པསོ་
གུས་པ་ཚོ་ལ་བཀའ་སླབོ་གནང་བའི་སྐབས་
སུ་རྒྱ་གར་སྔ་མོའི་གསུང་རྒྱྱུ ན་ད་ེགྲངས་
གནང་ཡོད། གཅིག་བས་ན་ཁྱདེ་རང་ཚོས་
གསན་ཡོད་ངསེ་རེད། ཚེ་འད་ིཡུན་ཐུང་
ཤེས་བ་རྣམ་གྲངས་མང༌། །ཚེ་ཡི་ཚད་ཀང་
ཇི་ཙམ་མ་ཤེས་པས། །ངང་པས་ཆྱུ་ལས་འ་ོ
མ་ལེན་པ་ལརྟ། །རང་གི་འདདོ་པ་དང་པརོ་
བངླ་བར་གིས། །ཞསེ་གསུངས་པ་བཞིན། 
དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་རེད། ང་ཚོའ་ིཚེ་
འད་ིདསུ་ཚོད་ཧ་ཅང་ཐུང་ཐུང་རེད། ད་ེརིང་
སང་ཉནི་འཕདོ་བསནེ་ཡག་པ་ོདང་། མིའ་ིཚེ་
ཚད་རིང་ད་ུའགྲ་ོགི་ཡོད་ཅསེ་བཤད་ཀི་ཡོད་
རེད་ད།ེ འནོ་ཀང་འཇིག་རནེ་འདའི་ིནང་ལོ་
བརྒྱ་བརལ་ནས་སྡདོ་མཁན་མཛུབ་མོ་སངེ་
གྲངས་ཀ་ཐབེས་རྒྱྱུ ་ཙམ་མ་གཏགོས་མེད། 
མང་ཆེ་བ་ལོ་བརྒྱའ་ིསྔནོ་ལ་ཚེ་རགོས་འགྲ་ོགི་

ཡོད། ལོ་བརྒྱའ་ིཚེ་འད་ིཞིབ་འཇུག་བས་པ་
ཡིན་ན། ཧ་ལམ་ཕདེ་ཀ་ཙམ་གཉདི་ལ་དག་
འགྲ་ོགི་རེད། ཉནི་མ་གཅིག་ལ་ཆྱུ་ཚོད་ཉ་ི
ཤུ་རྩ་བཞི་ནང་ནས་ཆྱུ་ཚོད་དུག་བདནུ་ཙམ་
གཉདི་ལ་དག་འགྲ་ོགི་རེད།
 ད་ེནས་ཁ་ལག་ཟ་རྒྱྱུ ་དང་། རྩདེ་
མོ་རྩ་ེརྒྱྱུ ། འཆམ་འཆམ་འགྲ་ོརྒྱྱུ ། སདྐ་ཆ་
ཤོད་རྒྱྱུ ། གསོ་གནོ་རྒྱྱུ ་ད་ེདག་རིྩས་པ་ཡིན་ན། 
སླབོ་སྦངོ་བ་རྒྱྱུའི་དསུ་ཚོད་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་
རེད། རིྩས་ཡག་པ་ོབས་ནས་བརྒྱབ་པ་ཡིན་
ན། མི་ལོ་བརྒྱ་ཐམས་པ་བསདྡ་མཁན་ཞིག་
ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། ཐགོ་མའ་ིལོ་དུག་
བདནུ་རིང་ཕུ་གུ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཡིན་པའི་དབང་
གི་སླབོ་སྦངོ་བདེ་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་མེད། མཐའ་
མའི་ལོ་བདནུ་ཅྱུ་བརྒྱད་ཅྱུ་ཡར་རས་སབྐས་
རན་འཁགོས་ཆགས་ནས་སླབོ་སྦངོ་བདེ་རྒྱྱུའ་ི
ནསུ་པ་མེད། ཐགོ་མའ་ིལོ་ལ་ྔདང་རསེ་མའ་ི
ལོ་ཉ་ིཤུ་ཕར་ཕུད་པ་ཡིན་ན། ལོ་ཉ་ིཤུ་རྩ་ལ་ྔ
ད་ེག་རང་ལ་རགོས་ཚར་བ་རེད། དའེ་ིབར་
ལ་ལོ་བདནུ་ཅྱུ་དནོ་ལ་ྔཡོད་པ་དའེི་ནང་ད་ལ་ྟ
གངོ་ད་ུངས་ཞུས་པ་བཞིན། དསུ་ཚོད་གཞན་
པ་ཁག་ཕར་ཕུད་པ་ཡིན་ན། དངསོ་གནས་
སླབོ་སྦོང་བེད་རྒྱྱུ འི་དསུ་ཚོད་ལོ་བཅྱུ་འམ་
བཅ་ོལ་ྔལས་མེད། དརེ་བརནེ་སླབོ་སྦངོ་བདེ་
རྒྱྱུའ་ིདསུ་ཆོད་ཐུང་ཐུང་རེད་འདགུ་ག དསུ་
ཚོད་ད་ེའདའི་ནང་སླབོ་སྦངོ་བས་ཚར་རྒྱྱུའི་
ཤེས་བ་རྣམ་གྲངས་ཉུང་ཉུང་རེད་བས་བརདོ་
པ་ཡིན་ན། ཤེས་བ་རྣམ་གྲངས་ཧ་ཅང་
མང་པ་ོརེད། དངེ་རབས་ཀི་ཤེས་བའ་ིརྣམ་
གྲངས་ལ་བལསྟ་པ་ཡིན་ནའང་། ཚན་རིག་
དང་སྒྱུ ་རྩལ། སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་ལ་སོགས་
པ་རེ་རེ་ལ་མི་ཚེ་ཆ་ཚང་སླབོ་སྦངོ་བས་པ་
ཡིན་ནའང་དསུ་ཚོད་མ་འདང་བའ་ིསླབོ་ཚན་
མང་པ་ོཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་། མཐར་ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་འགན་
འཛིན་དངོས་གུྲབ་བསན་པ་ལགས་ཀིས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཏ་ེམཛད་སྒ་ོགྲལོ།།

༄༅། །ཨིན་ཡུལ་ Horizon Foundation, 
UK ཚོགས་པ་ནས་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པ་
ཐོན་མཁན་རང་རིགས་སླབོ་ཕུག་གཉིས་
སམ་གསུམ་ལ་ཨ་རི་དང༌། ཨིན་ཡུལ། ན་ེ
དར་ལེཌ། ནརོ་ཝལེ་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་ནང་ལོ་གཉསི་རིང་ (International 
Baccalaureate) སླབོ་སྦངོ་ཐགོ་ཆ་ཚང་
སླབོ་ཡོན་གནང་རྒྱྱུ ་ཞལ་བཞེས་བྱུང་ཐོབ་
ཡོད་པས། ཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་
གཤམ་གསལ་དནོ་ཚན་ཁག་ལ་ཐུགས་ཞིབ་
ཀིས་འཚང་སྙན་མཉམ་དགོས་མཁོའི་ཡིག་
ཆ་ཁག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ 
འགངས་མེད་འབུལ་དགསོ་རྒྱྱུ ་དང༌།  གཞི་
རིམ་ཆ་རྐནེ་ཚང་བའི་སནྙ་འབུལ་བ་རྣམས་
ལ་ཟླ་ ༨ ནང་བདོ་ཨིན་འབ་ིརྒྱྱུགས་དང་
ངག་རྒྱྱུགས་ཀི་ལམ་ནས་སླབོ་མ་ ༡༠ རྩ་ེ
བཏགོ་གིས་ (Shortlist) སླབོ་ཕུག་རོགས་
ཚོགས་ལ་གཏངོ་རྒྱྱུ ། མཐའ་མེད་འདམེས་
སུྒག་འབེལ་ཡོད ་ ཚོགས་པ ་ནས་ཕི ་ ལོ ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་བ་དང་པ་ོའམ་གཉསི་པ་གང་རངུ་
གནང་འཆར་ཡོད་པ་ད་ེདནོ་གྲ་སིྒག་གནང་
དགསོ་པའ་ིགསལ་བསྒགས་སུ།
ཀ༽ གངོ་གསལ་སླབོ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གི་དགསོ་
ངསེ་ཆ་རྐནེ་དང༌། འཚང་སནྙ་འབུལ་
ཕགོས། ༡། འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པའ་ིཡིག་
རྒྱྱུགས་ནང་ཉུང་མཐའ་ིབརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ཡན་
ལོན་པ་དང༌། འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པའ་ིགུྲབ་
འབས་ཨང་ཤོག་གི་ (Marks-Card) 
དཔར་བཤུས་རེ། ༢། འབལེ་ཡོད་རོགས་
ཚོགས་ནས་ལོ་ཚད་གཏན་འབབེས་ཡོད་པར་
བརནེ། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ 
ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ དབར་
སྐསེ་པ་ཞིག་དགསོ། ༣། ད་ོབདག་དང་ཕ་

མའི་རྒྱལ་དནོ་དཔ་དངུལ་ཉུང་མཐར་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་གཙང་
ཕུལ་ཟིན་པའི་ཤོག་ངསོ་དང་པ་ོདང་མཐའ་
མའ་ིང་ོབཤུས། ༤། ད་ོབདག་དང་ཕ་མའ་ི
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྐབས་བཅལོ་ལག་
དབེ་ཁིམས་མཐུན་དསུ་འགངས་ཞུས་པའི་
ཤོག་ངསོ་དང་པ་ོདང་མཐའ་མའི་ང་ོབཤུས། 
༥། ཕ་མ་བདོ་ནང་ཡོང་པའམ་ཕ་མ་ཡ་བལ། 
ཡང་ན་འདས་གྲངོ་སོང་བ་ཡིན་ཚེ་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ནམ་ཤེས་རིག་ཁྱབ་ཁྱངོས་འཛིན་
རིམ་བཅྱུ་པ་བར་ཡོད་པའི་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་སིྤ་
གང་རངུ་གི་ངསོ་སྦརོ་འབུལ་དགསོ། ༦། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ པའ་ིནང་སླབོ་བཅར་
དགསོ་པར་བརནེ། ཕིར་བསྐདོ་ལག་དབེ་
སེར་པ་ོ (IC) དསུ་ཐགོ་ཐནོ་ཐབས་ད་ོབདག་
སོ་སོ་ནས་འགན་འཁུར་དགསོ། ༧། ཤེས་
ཡོན་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁྱརེ་གཞན་གི་ང་ོ
བཤུས་ཐགོ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ། ཟུང་
དུང་གནས་རིམ་ཡན་གི་ས་ིཞུ་བ་གང་རངུ་གི་
ཞིབ་བཤེར་ཟནི་པའི་འགན་ལེན་དག་མཆན་ 
(Attestation) ཡོད་དགསོ། ༨། ད་ོབདག་
སོ་སོར་དསུ་ཐོག་གནས་འབལེ་ཐུབ་རྒྱྱུ འི་
སླད་ཞུ་སྙན་ནང་གནས་འབལེ་བ་ཡུལ་ཁ་
བང་དང༌། གླགོ་འཕནི། ཁ་པར་ཨང་སོགས་
ཁ་གསལ་འགོད་དགོས་པ་བཅས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༡༦ ལ།
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ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་རྡ་སར་པ་ོཏ་ལ་གཞུང་ལམ་ཞསེ་མིང་བང་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༢༢ ཉནི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་པའི་
༸སྐུའི་ག་སནོ་གི་མཛད་སྒ་ོཉནི་གཉསི་པའི་
སབྐས་དང་བསནུ། ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་
ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཝིར་བདྷ་ཱསིང་ Shri. 
Virbhadra Singh མཆོག་གིས་མགནོ་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ཅྱུར་
ཕབེས་པའི་ག་སནོ་ལ་འཚམས་འད་ིཞུ་ཆེད། 
༸གངོ་ས་མཆོག་གི་བཞུགས་སརྒ་དང་དབུས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་བས་ི
གནས་ཡོད་ས། མེག་གནྷ་ནས་རྡ་ཤོད་བར་
གི་འགྲ་ོལམ་དརེ་ད་ཆ་པ་ོཏ་ལ་གཞུང་ལམ། 
(Potala Road) ཞསེ་མིང་བང་གནང་འདགུ 

སིྤར་པ་ོཏ་ལ་གཞུང་ལམ། ཞསེ་པའ་ིམཚན་
བང་འདི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དགངོས་ཚྱུལ་
ཡིན་འདགུ་པ་དང་། ད་ེས་ྔགནད་དནོ་དའེ་ི
སྐརོ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ས་གནས་འབལེ་
ཡོད་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་རྣམས་
དང་ག་ོབསྡརུ་ལན་མང་གནང་མཐར་ཐངེས་
འདིར་ས་གནས་རོང་དཔནོ་མཆོག་དང་། 
མངའ་སྡའེ་ིགྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི། ད་ེབཞིན་
མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་བཅས་
ཚང་མས་སིྤ་མོས་ཐོག་ལམ་དརེ་པ་ོཏ་ལ་
གཞུང་ལམ། ཞསེ་མིང་བང་གནང་རྒྱྱུར་མོས་
མཐུན་བྱུང་འདགུ ད་ེཡང་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་མངའ་

སྡའེི་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་
འཚམས་འད་ིགནང་དནོ། ངསོ་ཀིས་ཐངེས་
འདིར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་
ཆེན་མཆོག་དང་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་མི་
མང་རྣམས་ལ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དནི་
ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་གསུངས་པ་དང་སྦགས། 
དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ཅྱུ་ག་གཅིག་ལ་ཕབེས་
པའི་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གི་
འཁུངས་སྐར་ལའང་འཚམས་འདའིི་བཀྲ་
ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུས་ཏ་ེམངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་
བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་གཞུང་མང་གཉསི་ཀིས་
མངའ་སྡའེི་ནང་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་བཙན་
བལོ་བ་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་
གནང་བར་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུས་འདགུ སིྤར་

པ་ོཏ་ལ་གཞུང་ལམ་དའེི་རིང་ཚད་ནི་མེག་
ལོར་གྷན་ཇི་ནས་གངས་སིྐད་བརྒྱྱུད་རྡ་ཤོད་
བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲ་ྭབར་ཡིན་འདགུ ད་ེལརྟ་
མངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་བདོ་

མི་སྐབས་བཅོལ་བའི་བས་ིགནས་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་བཞུགས་སརྒ་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་བསི་གནས་ཀི་ཕབེས་ལམ་གི་
མིང་བང་ལ་ད་ེལ་ྟབུའི་པ་ོཏ་ལ་ཞེས་བདོ་ཀི་
མིང་བང་གནང་བ་ན་ིབཀའ་དནི་ཤིན་ཏུ་ཆེན་
པ་ོཡིན། དཔརེ་ན། རང་རེའ་ིརྒྱལ་ས་ལ་ྷས་
ལྟ་བུར་མཚོན་ན་དངེ་གི་འཆར་ད་ེསྔ་སལོ་

རྒྱྱུན་གི་མིང་བང་རྣམས་དརོ་ཏ་ེཔ་ེཅིང་ལམ་ 
དང་། ཧང་ཧ་ེལམ་སོགས་རྒྱའ་ིགྲངོ་ཁྱརེ་
མིང་ས་ཚོགས་བཏགས་ཡོད་པར་བསམ་ཚེ། 
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དམངས་ནི་བདོ་མིར་

བཀའ་དནི་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་ར་སྤདོ་
ཐུབ་ཡོད། ད་ེབཞིན་ཐངེས་འདརི་༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་༸སྐའུ་ིག་སནོ་དང་སྦགས། དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ཐུགས་བརྩོན་
ལ་བརནེ། ད་ེལ་ྟབུའ་ིསལྐ་བཟང་གི་གཏམ་
བཟང་བྱུང་བར་བདོ་མི་རྣམས་སྤབོས་སེམས་
སྐ་ེའསོ་པ་ཞིག་ཡིན།།



པར་ངསོ་ལ་ྔཔ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༤ 5

༸སྐའུ་ིག་སནོ་མཛད་སྒརོ་རྒྱ་གར་དབུས་སའ་ིགཞུང་འབལེ་མི་སས་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ 
ཉིན་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙྱུག་ལག་
ཁང་གི་གསུང་ཆོས་རྭ་བར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་དབུ ་
ཞུགས་ཐགོ བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ག་
སནོ་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་༸སྐུའི་ག་སནོ་
མཛད་སྒ་ོག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད། སབྐས་དརེ་སྐ་ུ
མགྲནོ་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་རིག་
གཞུང་དང་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་
ཞབས་མ་ཧ་ེཤི་ཤརྨ་མཆོག་གི་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།
 ངས་ད་ེརིང་རྒྱ་གར་མི་འབརོ་
ཐེར་འབུམ་གཅིག་དང་དངུ་ཕྱུར་ཉི་ཤུ་རྩ་
ལྔའི་ཚབ་ཞུས་ནས་བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགོན་
ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་སྒ་ོགསུམ་གུས་པ་
ཆེན་པ ོས་འཚམས་འདི་ཞུ ་རྒྱྱུ ་དང་སྐེས་
ཆེན་དམ་པ་སྐུ ་ཉིད་མཆོག་སྐུ ་ ཚེ ་བརན་
ཅིང་ཐུགས་བཞེད་ལྷུ ན་གིས་གུྲབ་པའི་སྨནོ་
འདནུ་ཞུ་ཆེད་ད་ེརིང་འདརི་བཅར་བ་ཡིན།  
འཛམ་གླངི་གི་སྐ་ེའགྲ་ོསིྤ་དང་ལགྷ་པར་བདོ་
མིའི་མགོན་དཔུང་དམ་པར་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་
བརན་ཅིང་ལམ་སནོ་གསུང་གི་འདདུ་རིྩ་
རྒྱྱུ ན་མི་ཆད་པར་སྩལ་རོགས་ཞེས་གསོལ་
འདབེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  ༸གངོ་ས་མཆོག་
ནི་རྒྱ་གར་གི་མེས་པ་ོདམ་པ་གཱན་དྷི་ལྟར་
འཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་བམས་བརྩ་ེདང་འཚེ་
མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གུྲབ་གོང་སྤལེ་གཏངོ་ཐབས་
མཛད་མཁན་གི་རླབས་ཆེན་གི་དབུ་ཁིད་
ཅིག་ཆགས་ཡོད། དརེ་བརནེ་རྒྱ་གར་མི་
མང་ཡོངས་ཀི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ད་བར་
འཛམ་གླངི་ཁྱནོ་ད་ུདང་བདནེ་དང་འཚེ་མེད་
ཞི་བད་ེགངོ་འཕལེ་གཏངོ་གནང་མཛད་
མཁན།  
 ལྷག་པར་བ ོད ་ད ོན ་ཐོག ་
རླབས་ཆེན་གི ་ གུྲབ་འབས་སོན་པ་
རྣམས་ལ་བསྔགས་བརདོ་དང་སྦགས་
འཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། སྐ་ུཉདི་
མཆོག་གིས་བདོ་མི་དང་རྒྱ་གར་མི་
མང་། ད་ེབཞིན་འཛམ་གླངི་ཁྱནོ་
ཡོངས་སུ་དཀའ་ངལ་ཇི་ཙམ་འཕད་
ཀང་སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་པར་ལན་
དགུ་ཆད་མཐུད་མཛད་ནས་རྒྱལ་ཁའི་
ཕོགས་སུ་ཤར་བསྐོད་ཇི་ལྟར་དགོས་
པའི་ལམ་སནོ་མཛད་པ་དརེ་ང་ཚོས་གུས་
འདདུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  གངོ་ད་ུཨི་ཊཱ་ལིའ་ིསྐ་ུ
མགྲནོ་ཞིག་གིས་སྐུ་ཉིད་མཆོག་གི་འཛམ་
གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་སྐེ་འགྲོ་ཀུན་གི་བད་ེ
ཐབས་སདླ་བམས་བརྩའེ་ིལམ་སནོ་མཛད་པ་
དརེ་སྙངི་ཁངོས་རསུ་པའི་གཏངི་ནས་དགའ་
དད་སྤོ་གསུམ་གི་སྒ་ོནས་བཀའ་དནི་རེས་
དན་ཞུས་པ་ད་ེཁོང་གི་ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་
ནས་ངས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རགོས་ཐུབ་ 
༠བྱུང་། ངསོ་རང་ཡང་ཁངོ་དང་མཚྱུངས་
པར་ད་ེརིང་གོ་སབྐས་འདི་བརྒྱྱུ ད་མགོན་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་གི་ཧི་མཱ་ཅལ་པར་ད་ེཤིའི་

མངའ་སྡའེི་ནང་བཞུགས་བཞག་མཛད་ནས་
འཛམ་གླིང་སྐ་ེའགྲ་ོཀུན་ལ་བངླ་དརོ་བཀའ་
སླབོ་རྒྱྱུན་མི་ཆད་པར་མཛད་པ་དརེ་སེམས་
གཏངི་ནས་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ིདང་
སྦགས། བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
ངསོ་རང་སནྨ་པ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོའ་ིལུས་
འདི་བད་ེཐང་ཡོང་ཆེད་སྨན་བཅོས་བེད་
དགསོ་ཀི་ཡོད། ད་ེརིང་གི་ཉནི་མོ་འདརི་
འཛམ་གླངི་ནང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༧༧ རྒྱ་གར་
སལོ་རྒྱྱུ ན་ནས་དར་བའི་ལུས་སྦངོ་དང་རྩ་
རུླང་སྒམོ་སུྒབ་བ་རྒྱྱུ འི་ཉནི་མོ་ཞིག་ལ་སུང་
བརིྩ་ཞུ་ཆེད། ད་ེརིང་ས་ྔད་ོརྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་
ལྡ་ིལིའི་ནང་སདི་བླནོ་མོ་ད་ིམཆོག་གིས་རྒྱལ་
སིྤའ་ིལུས་སྦངོ་གི་ཉནི་མོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་རྒྱྱུའ་ི
མཛད་སྒ་ོགཙོ་སྐངོ་གནང་ཡོད།  དརེ་
བརནེ་ད་ེརིང་བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་
ལའི་བ་ླམ་མཆོག་དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ཅྱུར་
ཕབེས་པའི་སྐུའི་ག་སནོ་དང་རྒྱལ་སིྤའི་ལུས་
སྦོང་ཉིན་མོ་གཉིས་དསུ་གཅིག་ཏུ་འཁེལ་
སབས། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་སྐ་ུཁམས་
གསལ་ཐང་ཡོང་བ་དང་འཛམ་གླངི་སྐ་ེའགྲ་ོ
ཀུན་གི་བད་ེདནོ་ཆེད་བླང་དརོ་བཀའ་སླབོ་
རྒྱྱུན་མི་ཆད་པར་སྩལ་རྒྱྱུར་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན་ཞསེ་གསུངས། 
 དེ་ རེས ་ནང ་སིད ་བླ ོན ་ ཆེན ་
གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཀི་རེན་རི་ཇི་ཇུ་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།
 ང་རང་རྒྱ་གར་གི་མིེ་སེར་ཞིག་
དང་བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་
མཆོག་གི་རསེ་འབང་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངསོ་
ནས་ཁྱདེ་རྣམས་དང་མཚྱུངས་པར་མགོན་

པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་བརན་
ཅིང་སལྐ་ལནྡ་འདལུ་བ་རྣམས་ལ་མུ་མཐུད་
བླང་དརོ་ལམ་སནོ་སྩལ་གནང་མཛད་རྒྱྱུ ་
དང་། བདག་ཅག་རྣམས་ཀང་༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་སྐུ་དུང་ནས་ལམ་སནོ་མུ་མཐུད་
ཞུ་འཐུས་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  ད་ེས་ྔཕི་ལོ་ 
༢༠༠༨ ལོར་རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་ཁག་གཅིག་རྡ་སར་ཕབེས་སབྐས་ང་རང་
ཡང་བཅར་རྒྱྱུ ་བྱུང་།
 ད་ེརིང་སླར་ཡང་འདིར་བཅར་
རྒྱྱུ ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་།  དརེ་
བརནེ་ང་རང་བསོད་ནམས་ཅན་ཞིག་ཡིན་

བསམ་དན་བཞིན་ཡོད། གང་ཡིན་བརདོ་
ན་བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་
མཆོག་ནི་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་སྐེ་འགྲ་ོཀུན་གི་
མགོན་དཔུང་དམ་པར་ངསོ་འཛིན་
ཞུ་བཞིན་ཡོད། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་གི་དསུ་རག་ཏུ་ཕབེས་པའི་
བཀའ་སླབོ་ཚིག་གཅིག་ཡིན་ནའང་
འགྲ་ོབ་མི་གཙོ་བརོ་གྱུར་བའི་སྐེ་
འགྲ་ོཀུན་གི་ཞི་བད་ེདང་། བམས་
བརྩེ་གོང་འཕལེ་གཏངོ་ཐབས་ཁོ་
ནའ་ིསདླ་ཡིན་པ་མ་ཟད།  བཀའ་
སླབོ་ད་ེདག་གཞན་དངི་མི་འཇོག་
པ་ཡིན།  འཕགས་བདོ་གཉསི་
ཀི་མཐུན་འབལེ་སྐརོ་ངས་ད་ེརིང་
འདིར་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་
གང་ཡང་མེད།   གངས་ཏ་ིསི་
དང་མཚོ་མ་ཕམ་གི་ཆྱུ ་རྒྱྱུ ན་འབབ་སའི་
ཡུལ་ལྗངོས་ནང་འཚོ་གནས་བེད་བཞིན་
པའི་འཕགས་བདོ་གཉསི་གནའ་རབས་ནས་
ད་བར་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག་
སོགས་སིྤ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡོན་གཅིག་གྱུར་
ཞིག་རྒྱྱུན་སྐངོ་འགོ་འགུྲལ་བཞུད་བས་ནས་
ཡོང་བ་རེད།  དེརེ་བརནེ་འཕགས་བདོ་
གཉསི་ཀི་ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་འབལེ་བ་དརེ་ཆབ་སདི་
སོགས་གནད་དནོ་གང་འད་ཞིག་གིས་ཀང་
ད་ོཕགོ་གཏངོ་མི་ཐུབ་པ་མ་ཟད། འཕགས་
བདོ་མི་རིགས་གཉསི་ཀི་མཛའ་འབལེ་མེད་
པ་བཟ་ོཐུབ་ཐབས་མེད། ངས་དསུ་རྒྱྱུན་
ད་ུའད་ིལརྟ་བརདོ་བཞིན་ཡོད།  བདོ་ཀི་
༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་བདོ་
ནས་རྒྱ་གར་ད་ུབསོ་བོལ་ལ་ཆིབས་སྒྱུ ར་

བསྐངས་གནང་མཛད་པ་བྱུང་བ་ནི་
གཞིས་ལུས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་
གི་བླ་ོཕམ་ཡིན་ནའང་། ང་ཚོ་འདརི་
རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་མི་མང་
རྣམས་ལ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་རྒྱ་
གར་འཕགས་ཡུལ་ད་ུབཞུགས་བཞག་
མཛད་པ་འདི་ནི་ང་ཚོའི་བསོད་ནམས་
ཀི་ག་ོབསལྐ་ཞིག་ཡིན། ཆོས་ཕགོས་
ཀི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་བསོད་ནམས་ཧ་ཅང་
ལནྡ་པ་ཞིག་ཡིན། གང་ཡིན་ཞུ་ན། 
༸སྐུ་ཉིད་མཆོག་གི་ཐུགས་རེའི་བིན་
རླབས་ང་ཚོར་ཐབོ་ཡོད།  མགནོ་པ་ོ

གང་ཉདི་མཆོག་སྐ་ེའགྲའོི་བད་ེཐབས་སླད་
མུ་མཐུད་ནས་ལམ་སནོ་མཛད་རྒྱྱུའི་གསོལ་
འདབེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། སྐ་ུཉདི་མཆོག་ན་ིཆོས་
ལུགས་དང་སིྤ་ཚོགས་བ་ེབག་པ་གཅིག་མི་
མཚོན་པར་སྐེ་འགྲ་ོཀུན་གི་མགོན་དཔུང་
ཞིག་མཚོན་བཞིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་སྐ་ུཉདི་
མཆོག་སྐ་ུཚེ་ཡུན་རིང་བརན་པའ་ིསྨནོ་འདནུ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ནི་ང་ཚོ་སྐེ་འགྲ་ོཀུན་གི་སྐབས་བབ་
ལས་འགན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐ་ུ
ཉདི་མཆོག་གིས་ལམ་སནོ་མཛད་པ་རྣམས་
བདག་ཅག་རསེ་འབང་པ་རྣམས་ཀིས་བཀའ་
སུང་ཅི་བསུྒབ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། བདོ་མིའ་ིསིྒག་

འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་གཙོས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་མང་པ་ོཞིག་
ངའི་ང་ོཤེས་དང་སེམས་ཐག་ཉ་ེབའི་གྲགོས་

པ་ོཡིན། ང་ཚོའ་ིདབར་གི་མཛད་བརྩའེ་ི
འབལེ་བ་འདི་མུ ་མཐུད་གནས་རྒྱྱུ ་རེད།   
ཅསེ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
 ད་ེནས་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་པར་ད་ེཤི་
མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ནཱ་
བམ་ཊུ་ཀི་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།
 བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་
བླ་མ་སྐུ ་ཉིད་མཆོག་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་
བམས་བརྩ་ེདང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སནོ་
མཛད་མཁན་ཞི་བདའེི་དདེ་དཔནོ་ཞིག་ཡིན་
པ་དང་། སྐ་ུཉདི་མཆོག་གི་ཐུགས་མཁྱནེ་
པའི་ཡོན་ཏན་ན་ིརྒྱ་མཚོ་ལ་ྟབུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་
པ་དང་།  སྐ་ུཉདི་མཆོག་གི་འགྲ་ོབ་མིའ་ིབད་ེ
དནོ་སིྤ་དང་ལྷག་པར་རང་དབང་དང་དང་
བདནེ་ཆེད་སྐུ ་ཚེ་ཧིལ་པརོ་ཐུགས་བརྩོན་
མཛད་དང་མཛད་མུས་ཀི་མཛད་རསེ་ལ་ན་ོ
བལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་ཚོགས་ཆྱུང་
གིས་ངོས་འཛིན་ཞུས་ནས་མགོན་པ་ོགང་
ཉིད་མཆོག་ལ་ཞི་བདའེི ་གཟེངས་རགས་
སྙན་གྲགས་ཆེ་ཤོས་ད ེ་འབུལ་ལམ་ཞུས་
ཡོད། དརེ་བརནེ་ད་ེརིང་ངསོ་རང་འདརི་
འཛམ་གླིང་ས་ཕོགས་གང་ས་ནས་ཕབེས་
པའི་སྐུ ་མགྲནོ་རྣམས་དང་ལྷན་༸གོང་ས་
མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཕབེས་པའ་ི
༸སྐུའི་ག་སནོ་གི་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་
ཐུབ་པར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་དགའ་ཚོར་ཆེན་
པ་ོབྱུང་། ངསོ་ཀིས་ད་ལའྟ་ིདསུ་སབྐས་
འདིར་འཛམ་གླིང་ནང་གི་ཆེས་གུས་བཀུར་

ཆེ་ཤོས་ཞུ་ཡུལ་བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་
ལའི་བ་ླམ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་བརན་པའི་
སྨནོ་འདནུ་ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  ཞསེ་

གསུང་པ་མ་ཟད། བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་
ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་གཞུང་མང་གཉསི་ཀིས་བདོ་
མིའི་བདནེ་པའི་འཐབ་རྩོད་ལ་མུ་མཐུད་
ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རྒྱྱུའི་ཁས་ལེན་ཞུས་པ་
མ་ཟད། མངའ་གཞུང་གིས་མགགོས་མྱུར་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་སྤདོ་
བདེ་ཕགོས་ཀི་སདི་བྱུས། ཞསེ་པ་གཏན་
འབབེས་གནང་རྒྱྱུ འི་ཁས་ལེན་ཞུས་པ་དང་
སྦགས་གསུང་དནོ། ངསོ་ཀིས་ཨ་ར་ུནཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེི ་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་
བདོ་མི་གནས་ཁུལ་གི་ས་གནས་ཚང་མར་
ཕིན་པ་ཡིན། ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་པར་ད་ེཤིའ་ི
མངའ་སྡའེི་ནང་གནས་སྡདོ་བཙན་བལོ་བདོ་
མི་ཚོའི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུ ་ནི་ངསོ་ཀི་ལྡགོ་
ཏུ་མེད་པའི་ལས་འགན་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་
ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་ཞུས་རསེ་༸གངོ་ས་
མཆོག་ལ་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་པར་ད་ེཤིའི་མངའ་
སྡའེ་ིནང་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐང་གནང་ཡོང་བའ་ི
གསོལ་འདབེས་ཞུས་པར་མགོན་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གིས་འཆར་ལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༥ ནང་
ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དནི་བསྐངས་རྒྱྱུ འི་ཞལ་
བཞསེ་མཛད། གཞན་ཡང་སབྐས་དརེ་བླནོ་
ཆེན་མཆོག་གིས་མངའ་གཞུང་གིས་༸གོང་
ས་མཆོག་ལ་ཆེ་བསདོ་གཟངེས་རགས་དང་
བསདོ་ཚིགས་ཕུལ་བ་ད་ེཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་པར་
ད་ེཤིའི་ཡུལ་སྐརོ་སྤོ་འཆམ་བླནོ་ཆེན་པདྨ་
མཁའ་འགྲ་ོམཆོག་གིས་སྒགོས་སྦང་ཞུས།།
 

ལག་ཤེས་སྦངོ་བརྡར་གསལ་བསྒགས། 
༈ བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་ན་གཞནོ་རོགས་སྐརོ་ལས་གཞིའ་ིའགོ་
སྦངེ་ལོར་ན་ིལ་མང་ག་ྷལར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༡༦ ལོའ་ིསབྐསགཉསི་པའ་ིམཛེས་བཟ་ོདང་
སྐྲ་བཟའོ་ིལག་ཤེས་སྦངོ་བརྡར་ ༢༠༡༥།༠༨།༡ ནས་འག་ོའཛུག་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ན་འཚང་སནྙ་
ཁག་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་བརྒྱྱུད་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༠༧ ཚེས་ ༡༣ 
འགངས་མེད་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་འབརོ་དགསོ་རྒྱྱུ ་དང༌།  འགངེས་ཤོག་དང་
ཆ་རྐནེ་སོགས་ཞིབ་ཕ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་དང༌། ཡང་ན་
དབུས་བདོ་མིའ་ིངལ་སེལ་ཚོགས་པའ་ིདྭ་རྒྱ་ www.centraltibetanreliefcommittee.org 
ནས་ཕབ་ལེན་ཡོང་བ་ཞུ།

༸གངོ་ས་མཆོག ཀི་རེན་རི་ཇི་ཇུ་མཆོག མ་ཧ་ེཤི་ཤརྨ་མཆོག་བཅས།



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༤6

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༢༡ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཕབེས་
པའི་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་ག་སནོ་ཉིན་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་འཚམས་འདའིི་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།  ལརྷ་བཅས་སདི་

ཞིའ་ིགཙྱུག་རྒྱན། འཇིག་རནེ་ཞི་བདའེ་ིདདེ་
དཔནོ། ས་སངེ་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་རགོས་ཀི་
མངའ་བདག ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པ།ོ 
འཕགས་མཆོག་འཇིག་རནེ་དབང་ཕྱུག་མིའི་
རྣམ་པར་རོལ་པ། བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་མགནོ་
༸སྐབས་དང་བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི། 
 སིྤ ་ན ོར ་༸གོང ་ས ་༸སྐབས ་
མགོན་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་༸རྒྱལ་མཆོག་
སྐ་ུཕངེ་ ༡༤ ཆེན་པ་ོམཆོག་དགསོ་པ་
དང་དནོ་གི་སླད་ད་ུམཚན་ནས་སྨསོ་ན་རེ་
བརྩྱུན་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བླ་ོབཟང་ཡེ་
བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། སདི་གསུམ་དབང་
བསྒྱུར། མཚྱུངས་པ་མེད་པའ་ིསྡ་ེདཔལ་

བཟང་པ་ོམཆོག་གང་ཉིད་དགུང་གྲངས་ 
༨༠ ཕབེས་པའ་ིབདོ་ལུགས་འཁུངས་སརྐ་
གི་དསུ་ཚིགས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ཉནི་འདརི་
ངསོ་ནས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེགུས་ཕག་སྔནོ་ད་ུབཏང་བའི་སྒ་ོནས་
འཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་

ཡིན།   མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་
བདོ་ཀི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱྱུས་ཁདོ་ཆེས་གཉན་
འཕང་ཆེ་ལ་སྐུ་ན་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་སབྐས་ནས་
བདོ་མིའི་ཆོས་སིད་གཉིས་ཀི་དབུ་ཁིད་ཀི་
མཛད་འགན་བདག་གིར་བཞེས་ནས་ད་
བར་བཀའ་དནི་བསྐངས་དང་བསྐང་མུས་
ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུས་པ་དང་ཆབས་
གཅིག སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེབཀའ་
དནི་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་གིས་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པསོ་བཀའ་
སླབོ་ལམ་སནོ་སྩལ་བ་རྣམས་བཀའ་བཞིན་
བསུྒབ་རྒྱྱུ འི་བདག་ཅག་བདོ་མི་འགོ་མང་
ཡོངས་ནས་འབད་བརྩོན་སྔར་ལྷག་ཞུ་རྒྱྱུ འི་

དམ་བཅའ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་བདག་ཅག་བདོ་འབངས་ཡོངས་ཀི་
མགོན་དཔུང་དམ་པར་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་
བརན་པའ་ིགསོལ་འདབེས་དང་། ལགྷ་པར་
ལོ་ཤས་གངོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གང་ཉདི་ནས་དགུང་གྲངས་ ༡༡༣ 

ཞུགས་རྒྱྱུ འི་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྩལ་བ་
དརེ་འགྱུར་བ་གཏན་ནས་མེད་པར་སརླ་ཡང་
གསོལ་འདབེས་ནན་པ་ོཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། གུས་
སྐབས་འགོ་པ་ཡང་༸གོང་ས་ཆེན་པ་ོགང་
ཉདི་ཀིས་དབུ་ཁིད་འགོ་བདོ་བསན་སིད་མི་
རིགས་ཀི་ཞབས་ཞུ་བསུྒབ་རྒྱྱུ འི་གོ་སྐབས་
བྱུང་བ་ད་ེཤིན་ཏུ་བསྐལ་བ་བཟང་པ་ོཡིན། 
ཞེས་བཀའ་དནི་བསམ་ཤེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་
ལགས་པ་བཅས། མཐའ་དནོ་༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་ཐུགས་ཀི་བཞེད་དགོངས་མཐའ་
དག་ལྷུ ན་གིས་གུྲབ་པའི་སྨནོ་འདནུ་ཤུགས་
དག་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་འཚམས་འདའི་ིགསུང་
བཤད་གནང་གུྲབ་མཚམས་ཨིན་སྐད་ཐགོ་

ནས་འཚམས་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། 
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པའོི་རིང་
འགྲ་ོབ་མི་རིགས་སིྤ་ཡོངས་ཀི་བད་ེཐབས་
དང་ཀུན་ཁྱབ་འགན་ཁུར་གི་ལམ་ནས་ཆོས་
ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གོང་སྤལེ་གཏངོ་གནང་
མཛད་པ། ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིཐུན་མིན་
རིག་གཞུང་དང་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་
ཆེད་སྐུ་ངལ་འཛེམ་མེད་ཀིས་ཐུགས་བརྩོན་
མཛད་དང་མཛད་བཞིན་པ་དརེ་སྙངི་ཁངོས་
རུས་པའི་གཏིང་ནས་བཀའ་དིན་བླ་མེད་
ད་ུཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་ད་
བར་ཕག་དབེ་གྲངས་བརྒྱ་ལྷག་ལྗགས་རྩོམ་
མཛད་པ་དང་། ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་འད་མིན་
དུག་ཅྱུ་ལགྷ་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་པ་མ་
ཟད། ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རགས་ཀིས་
གཙོས་རྒྱལ་སིྤའི་ཁྱོན་ད་ུགཟངེས་རགས་
སནྙ་གྲགས་ཅན་ ༡༥༠ ལགྷ་འབུལ་བཞསེ་
མཛད་ཡོད།  ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོམགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གིས་སྐུའི་མཁྱནེ་པའི་ཡོན་ཏན་
བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ལ་བརནེ་ནས་འདི་
ཕིའི་བླང་དརོ་ལམ་སནོ་མཛད་པའི་མཛད་
རསེ་ལ་འཛམ་གླངི་ཁྱནོ་ད་ུངསོ་འཛིན་ཞུས་
པ་ཞིག་མཚོན་བཞིན་ཡོད། ན་ོབལེ་གཟངེས་
རགས་བཞེས་མངོ་མཁན་གི་དབུ་ཁིད་ཁདོ་
སྐུ་ཉིད་མཆོག་ལ་གུས་བཀུར་ཞུ་སླད་ཁྱད་
འཕགས་ཀི་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་
བཞསེ་མཁན། ཞསེ་མཚན་བསདོ་རྒྱ་ཆེ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད། ༸གངོ་ས་མཆོག་སྐ་ུཉདི་ན་ི
དནོ་དམ་གི་མང་གཙོའི་འཐབ་རྩདོ་པ་ཞིག་
ཡིན་པ་དང་། སྐ་ུཉདི་མཆོག་ལ་བདག་ཅག་
བདོ་འབངས་རྣམས་ཀིས་སྙངི་ཐག་པ་ནས་

དད་གུས་དང་དགའ་མོས་ཧ་ཅང་ཞུ་བཞིན་
ཡོད། སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་བདོ་མི་རྣམས་
ལ་མང་གཙོའི་ལམ་བུར་ཁིད་གནང་མཛད་
ནས་རེ་བའི་མིག་བུ་གསར་པ་ཞིག་སིྦན་ 
སོང་། སྐ་ུཉདི་མཆོག་ན་ིཁརོ་ཡུག་སུང་
སྐབོ་པ་ཞིག་ཀང་ཡིན། ག་ོལའ་ིཚ་དདོ་
དང་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ ད་ེབཞིན་
འཛམ་གླིང་གི་ས་ེགསུམ་པར་གྲགས་པ་བདོ་
ཀི་ཁོར་ཡུག་སིྤ་དང་ལྷག་པར་བདོ་ནས་
ཐནོ་པའི་གཙང་ཆྱུ་དང་རྒྱྱུག་ཆྱུ་སོགས་སུང་
སྐབོ་དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་ལན་
མང་མཛད་ཡོད།  སྐ་ུཉདི་མཆོག་ན་ིདང་
བདནེ་དང་འད་མཉམ་གི་འཐབ་རྩདོ་པ་ཞིག་
ཡིན། དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་ཁྱནོ་ད་ུདབུལ་
ཕྱུག་བར་ཁྱད་ཧ་ཅང་ཆེ་རུ་འགྲ་ོབཞིན་པའི་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་
མཛད་དང་མཛད་མུས་ཡིན།  ༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་རྒྱྱུ ན་ད་ུམགོན་པ་ོགང་ཉིད་
མཆོག་ནང་པའི་དགེ་སླངོ་དཀྱུས་མ་ཞིག་
ཡིན། ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སོྩལ་བཞིན་ཡོད། 
འནོ་ཀང་འཛམ་གླིང་ཁྱནོ་ད་ུསྐུ་ཉདི་མཆོག་
ན་ིརེ་བའི་མིག་བུ་དང་བད་ེསིྐད་ཀི་འདོ་སང་
ཞིག་ཆགས་ཡོད། ནང་པ་ཚོར་མཚོན་ན། 
སྐུ་ཉདི་མཆོག་ནི་སྤན་རས་གཟིགས་འཇིག་
རནེ་དབང་ཕྱུག་མིའི་རྣམ་པར་རོལ་བ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད། བདོ་གངས་ཅན་པ་རྣམས་
ལ་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཉདི་ནི་ལྟ་བའི་མིག་
དང་ཁགོ་པའ་ིསྙངི་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད། ཅསེ་
གསུངས་རསེ་སྐ་ུམགྲནོ་རྣམས་ལ་མཛད་སྒའོ་ི
ཐགོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཞུས་
ཡོད་པ་བཅས།།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཕབེས་པའ་ིསྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་ག་སནོ་ཉནི་ 
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གནང་བའ་ིའཚམས་འདའི་ིགསུང་བཤད།

༸སྐའུ་ིག་སནོ་མཛད་སྒ་ོཉནི་གཉསི་པའ་ིསབྐས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ཅྱུར་
ཕབེས་པའི་༸སྐུའི ་ག་སནོ་མཛད་སྒ་ོཉིན་
གཉསི་པའ་ིསབྐས་ཏ།ེ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༦ ཚེས་ ༢༢ རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིས་ྔད་ོསྐ་ུ
མགྲནོ་གཙོ་བ་ོཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་

བླནོ་ཆེན་ཝིར་བདྷཱ་སིང་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། འཛམ་གླངི་སིྤ་དང་ལགྷ་
པར་རྒྱ་གར་ནང་དད་གུས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞུ་

བཞིན་པའི་དབུ་ཁདི་བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགནོ་
ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་བཙན་བོལ་བདོ་
གཞུང་གི་སདི་བླནོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག ད་ེ
བཞིན་བཙན་བལོ་བདོ་གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་
གཙོ་བ ོར་གྱུར་བའི ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ 
དང་། ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་གཞུང་གི་མཛད་

གཙོ་རྣམ་པ། གཞན་ཡང་ད་ེརིང་འདརི་
འད་ུའཛོམས་གནང་བའ་ིསྐ་ུམགྲནོ་ཡོངས་ལ་
ཐགོ་མར་ངསོ་ཀིས་བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགོན་

ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ལ་སྒ་ོགསུམ་གུས་ཕག་
སྔནོ་ད་ུབཏང་ནས་ད་ེརིང་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་གི་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་ལ་
འཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། མགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཡུན་ད་ུབརན་ཅིང་གཞིས་
བསེ་བདོ་མི་ཙམ་མ་ཟད། འགྲ་ོབ་ཀུན་ལ་
ཐུགས་བརྩེས་ལམ་སནོ་མུ་མཐུད་མཛད་
རྒྱྱུའི་གསོལ་འདབེས་ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
༸གོང་ས་མཆོག་ན་ིབདོ་མིའི་དབུ་ཁིད་ཙམ་
མ་ཟད། འཛམ་གླངི་ཁྱནོ་ད་ུའཚེ་མེད་ཞི་བ་
དང་། བམས་བརྩ།ེ འཆམ་མཐུན་སོགས་
གངོ་སྤལེ་གཏངོ་གནང་མཛད་མཁན་གི་དབུ་
ཁིད་གཅིག་ཡིན་པར་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། མགནོ་པ་ོགང་
ཉིིད་མཆོག་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
གཉསི་འད་ིག་ཧ་ིམཱ་ཅལ་པར་ད་ེཤིའི་མངའ་
སྡའེི ་ས་གནས་རྡ་རམ་ས་ལར་རནེ་གཞི་
མཛད་པ་དརེ་ངསོ་རང་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་
བླནོ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་ཧ་ཅང་
དགའ་སྤབོས་ཀི་ཚོར་སང་ཞིག་ཡོང་བཞིན་

འདགུ  སྐ་ུཉདི་མཆོག་ན་ིདསུ་ཚོད་དཀའ་
ངལ་ཧ་ཅང་འགོ་ཞི་བད་ེདང་བཟང་སྤདོ་ཀི་
རིན་ཐང་ཐོག་དགོངས་བཞེས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོ
མཛད་མཁན་ཞིག་དང་རང་དབང་དང་དང་
བདནེ་ཆེད་འཐབ་རྩོད་ཡུན་རིང་རྒྱྱུ ན་སྐངོ་
མཛད་མཁན་གི་དབུ་ཁིད་ཞིག་ཀང་ཡིན་
སབས། ང་ཚོས་སྐ་ུཉདི་མཆོག་ལ་དགའ་
ཚོར་ཆེན་པསོ་གུས་བཀུར་བསྔགས་བརདོ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་བདོ་ཀི་༸སྐབས་
མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་དང་། བདོ། ད་ེ
བཞིན་ངསོ་ཀི་མེས་པ་ོགངོ་མ་ཚོའ་ིརྒྱལ་ཕན་
དབར་ཚོང་དང་འཆམ་མཐུན་གི་འབལེ་
བ་གཏིང་ཟབ་ཀི་ལོ་རྒྱྱུ ས་བྱུང་མོང་ཡོད།  
ངསོ་ཀིས་ད་ེརིང་གི་དསུ་ཚིགས་ཁྱད་པར་
ཅན་གི་གོ་སབྐས་འདི་བཟུང་ནས་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཚེ་བརན་
ཅིང་འཛམ་གླངི་སིྤ་དང་། ལགྷ་པར་འཕགས་
ཡུལ་གི་སྐེ་འགྲ་ོརྣམས་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བ་
དང་དང་བདནེ་གི་ལམ་སནོ་མཛད་གནང་
ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་བདོ་

ཀི་བདནེ་དནོ་ཆེད་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་
རྩོད་ལམ་ལྷངོ་ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་ཤུགས་
དག་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་པའ་ིགསུང་བཤད་
གནང་ཡོད།། 

སིྤ་ཁྱབ་རྩམོ་སིྒག་པ། སལྐ་བཟང་མཁས་གུྲབ།
རྩམོ་སིྒག་པ།  ངག་དབང་ཐགོས་མེད།
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འགྲམེས་སྤལེ་བ།  བསན་འཛིན་རབ་དགའ།
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