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ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བཤད།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༢ 
ཉནི་སིད་སྐངོ་འསོ་ལངས་པ་བཀིས་དབང་
འདསུ་ལགས་ཀིས་རྡ་ས་མེ་གནྷ་ Club 
House ནང་མང་ཚོགས་འད་ུའཛོམས་
སྐབས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གཅིག་ནང་སྨན་
ཁང་ཡོད་ན་ཨེམ་ཆི་ཡོད་མ་རེེད། ཨེམ་
ཆི་ཡོད་ན་སནྨ་ཞབས་ཡོད་མ་རེད། སནྨ་

ཞབས་ཡོད་ན་སནྨ་རུན་མ་སྤདོ་ཀི་ཡོད་རེད་
གསུངས་པ་ལ་གསལ་བཤད་ཁག་གཤམ་
གསལ།
༡། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་འཕདོ་བསནེ་ཁྱབ་
ཁོངས་ཀི་སྨན་ཁང་ཁག་ནང་སྨན་པ་གྲངས་ 
༧ ཙམ་ཡོད། ད་ལའྟ་ིའཆར་ལབྡ་འཕར་
བས་ཏ་ེསནྨ་པ་གྲངས་ ༡༦ ཙམ་ཡོད།

༢། འད་ིགའ་ིཁྱབ་ཁངོས་སནྨ་ཁང་ཁག་ནང་
སྨན་ཞབས་སམ་འཕདོ་ལས་པ་གྲངས་བརྒྱ་
ལགྷ་ཡོད། སནྨ་ཞབས་མེད་པའ་ིདཀའ་ངལ་
མེད།
༣། སནྨ་ཞབས་ཡོད་ན་སནྨ་རུན་མ་སྤདོ་ཀི་
ཡོད་རེད་གསུངས་པ་ད་ེཁུངས་ལྡན་རྩ་བ་
ནས་མིན། ཁུངས་ལནྡ་མིན་པའ་ིབཀའ་མོལ་

འདི་རིགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་
ཡོད་པའི་ལགྷ་བསམ་ཅན་གི་ལས་བདེ་རྣམ་
པར་ཤིན་ཏུ་བླ་ོཕམ་ཡོང་རྒྱྱུ ་ལས་མ་འདས་
པར་སོང་མང་ཚོགས་ཀི་མཁྱནེ་རགོས་སདླ་
དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་གསལ་བཤད་ད།ུ 
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ནས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་དབུ་བཞུཌ་ཐགོ་དཔ་ེཐུབ་དགནོ་པར་ཕར་ཕིན་དབར་ཆོས་ཆེན་མོ་ཚོགས་པ། 
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༢༩ ཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ལ་དགྭས་
དཔ་ེཐུབ་དགོན་པའི་དཔལ་མགོན་འཕགས་
པ་གནས་བརན་བ་ཀུ་ལ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་
སྡདོ་ཁང་ད་ུཕར་ཕིན་དབར་ཆོས་ཆེན་མོ་
དབུ་འབདེ་མཛད་ཡོད། ད་ེཡང་དཔ་ེཐུབ་
དགོན་པའི་དབུ་བ་ླབ་ཀུ་ལ་ཆྱུང་སིད་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཎྜལ་
རནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་རེས་ལ་
དྭགས་མཚན་ཉདི་སླབོ་གྲྲྭའི་དབུ་འཛིན་དགེ་
བཤེས་དཀོན་མཆོག་དབང་འདསུ་ལགས་
ཀིས་ཐངེས་འདིའི་ཕར་ཕིན་
དབར་ཆོས་ཆེན་མོའི་སྐརོ་
སནྙ་སྒནོ་ཞུས། ད་ེནས་ཇ་
མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སྡའེི་བླནོ་
ཆེན ་ཚེ ་ རིང ་རྡ ོ་རེ་ལགས་
ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། ༸གངོ་ས་ཡིད་བཞིན་
ནརོ་བུ་མཆོག་གི་ཐུགས་རའེི་
ལམ་སནོ་ཁོ་ནར་བརནེ་ནས་
ལ་དྭགས་ཁུལ་གི་ནང་པའི་
དགོན་པ་ཁག་གི་ནང་ད ེང་
སྐབས་ནང་ཆོས་དང་མཚན་
ཉིད་ཀི་སླབོ་སྦོང་ངོ་སྤོད་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་ཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་རསེ་དགའ་ལྡན་ཁི་པ་
རི་རངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་། ད་ེནས་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གིས་ལ་དྭགས་ནང་འགྱུར་བ་འགྲ་ོབཞིན་པ་
ཚང་མ་བཟང་ཕོགས་ཀི་རྣམ་པ་ཡིན་པས་
ཁྱབ་པ་མེད་ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ལ་
དྭགས་ཀི་ཡུལ་ལྗངོས་འདིའི་ནང་བྱུང་མི་
སིད་པའི་གནས་ཚྱུལ་ཞིག་དངེ་སྐབས་ཡོང་
བཞིན་པ་ད་ེན།ི ལ་དགྭས་ནང་རང་སགོ་
གཅོད་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གི ་ཡོད་པའི ་
གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་གི་འདགུ  དསེ་ག་རེ་

སནོ་གི་ཡོད་ཟརེ་ན། མིའ་ིབསམ་བླའོ་ིནང་
མ་སིྐད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་གསལ་པརོ་མཚོན་
ནསུ།  འཛམ་གླངི་ནང་གི་རྙགོ་གྲ་མང་པ་ོ
ཞིག་མིས་བཟསོ་པ་རེད། དཀའ་ངལ་ད་ེ
དག་ང་ཚོས་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་ནས་སེལ་རྒྱྱུ ་
རེད་དམ། དཀའ་ངལ་ལས་ཐར་ཐབས་
ང་ོམ་ད་ེང་རང་ཚོ་སོ་སོའི་རྒྱྱུ ད་ལ་ཡོད་པ་
ཤེས་དགསོ། འདརི་འཛོམས་པའ་ིལོ་ན་
བགྲསེ་པ་ཚོ་དསུ་རབས་ཉ་ིཤུར་དབང་བའི་
མི་རབས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། དསུ་ཚོད་ད་ེ
དམག་འཁུག་གི་དསུ་རབས་ཤིག་ཆགས་

ཡོད།  ད་ཆ་དསུ་རབས་ཉ་ིཤུ་རྩ་གཅིག་
འདི་གང་འདྲ་བྱུང་མིན་ད་ལྟའི་གཞོན་སྐསེ་
ཁྱདེ་རང་ཚོར་རག་ལུས་ཡོད། གཞནོ་སྐསེ་
ཁྱེད་རང་ཚོས་འབད་བརྩོན་བས་ཏ་ེདསུ་
རབས་འདི་བད་ེསིྐད་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་ངམ། 
ཡང་ན། འདདོ་རྔམ་དང་ཁངོ་ཁ་ོབས་ཏ་ེ
དསུ་རབས་འདི་རྙགོ་གྲ་དང་དཀའ་ངལ་
ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོང་། གང་ལརྟ་ཡོད་ཚད་
གཞོན་སྐེས་ཁྱེད་རང་ཚོའི་བེད་ཕོགས་ལ་
རག་ལུས་ཡོད།  རྒྱ་གར་ཨིན་ཇིའ་ིབཙན་
འགོ་ཏུ་ཡོད་སྐབས་ཨིན་ཇིས་བཟང་ཕགོས་
ཀི་བེད་ཕོགས་ཤིག་ལག་བསར་བས་ཡོད་

པ་ནི་ཤེས་ཡོན་གི་རིན་ཐང་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་
བརིྩས་འཇགོ་བས་ཡོད། ད་ེདངེ་སབྐས་ང་
ཚོས་བདག་གཅསེ་བ་དགསོ་པ་རེད། ཡིན་ 
ནའང་། དངེ་དསུ་ཀི་ཤེས་ཡོན་རིན་ཐང་
དང་ལྷན་ད་ུནང་སེམས་ཀི་བཟང་པའོི་ཡོན་
ཏན་གཉསི་ཟུང་འབལེ་ཐགོ་གཅསེ་སྐངོ་དང་
དནོ་གཉརེ་བ་དགསོ།  རགས་གསལ་གཏངོ་
རྒྱྱུའི་ལམ་སལོ་ནང་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གི་
བསམ་བླ་ོམིན་པར་ཕགོས་གཉསི་ཀར་རྒྱལ་
ཁ་ཐབོ་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱྱུའི་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་
ཡིན་ན། རགས་གསལ་ད་ེདནོ་སྙངི་ལནྡ་པ་

ཞིག་ཡོང་རྒྱྱུ ་རེད།  གང་ལརྟ་རིགས་ལམ་
གི་ཐགོ་ནས་སླབོ་སྦངོ་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེང་ཚོས་རིམ་
བཞིན་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགསོ། ཐགོ་མར་
སླབོ་ཚན་འདམེས་བསུྒག་བས་ནས་འགྲ་ོརྒྱྱུ ་
དང་ད་ེནས་རིམ་བཞིན་ཤེར་ཕིན་གི་གཞུང་
སོགས་ལ་སླབོ་སྦངོ་བདེ་ཐུབ་པ་དགསོ། ཞསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས། ཕར་ཕིན་
དབར་ཆོས་ཆེན་མོའི་མཛད་སྒ་ོལེགས་གུྲབ་ 
བྱུང་། ད་ེརསེ་ལ་དགྭས་ཀི་གྲངོ་ཁྱརེ་སླ་ེ
ཉ ་ེའཁིས་སུ་ཡོད་པའི ་ལ་དྭགས་སིན་དི་
སན་ཀིར་ཏ་ི Ladakh Sindh Sanskrit 
ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི ་ནང་ཆིབས་སྒྱུ ར་

བཀའ་དྲིན་བསྐངས་ཏ་ེགནད་ཡོད་མི་སྣ་
ཁག་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ། ད་ེནས་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་ རུླང་འཕིན་ཁང་གི ་གསར་
འགོད ་པས་༸གོང ་ས ་༸སྐབས་མགོན ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཉ་ེལམ་འདས་གྲངོས་སུ་
གྱུར་བའི་རྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་
ཞབས་ཨབ་དུལ་ཀ་ལམ་མཆོག་གི་སྐརོ ་
དགོངས་ཚྱུལ་ཇི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་འདྲ་ིཞུས་ 
པར་བཀའ་ལན་སྩལ་དནོ། དམ་པ་ཁངོ་
འདས་གྲོངས་སུ ་གྱུར་བའི ་གནས་ཚྱུལ་
ཐོས་སྐབས་ངོས་རང་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་ཆེན་

པ་ོབྱུང་། ཁངོ་ན་ིམི་བཟང་པ་ོཞིག་ 
དང་། གང་ཟག་དམིགས་
བསལ་བ་ཞིག་ཡིན། ཁངོ་
གི ་ བ ཟ ང ་ པ ོ འི ་ ཡོ ན ་ ཏ ན ་ 
དང་།  མི་བཟང་པ་ོཡིན་པ་དརེ་
ངོས་ཀི་བསྔགས་བརོད་ཞུ་གི་ཡོད། 
དམ་པ་ཁོང་ནི་ཆོས་ལུགས་ཁ་ཆེ་
ཡིན་པ་དང་། སནྙ་གྲགས་ཅན་གི་
ཚན་རིག་པ། ད་ེབཞིན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་སིད་འཛིན་སྙན་གྲགས་ཅན་ཞིག་
ཆགས་ཡོད།  ལགྷ་པར་ཁངོ་གི་
རང་གཤིས་བཟང་པ་ོདརེ་འགྱུར་བ་
མེད་པ་མ་ཟད།  དམ་པ་ཁངོ་ནང་

ཆོས་ནས་གསུངས་པའ་ིབམས་བརྩའེ་ིཉམས་
ལེན་སྐརོ ་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པ ོ་གནང་
མཁན་ཞིག་ཡིན།  ཁངོ་ན་ིངསོ་རང་མ་
འཆི་བར་ད་ུབརདེ་ཐབས་མེད་པའི་གྲགོས་
པ་ོཞིག་ཡིན། ད་ལམ་ངསོ་ནས་དམ་པ་ཁངོ་
གི་ཤུལ་ལུས་ནང་མིར་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐ་ེཞུ་བཞིན་ཡོད། ངསོ་ཀི་ག་ོཐསོ་ལརྟ་
ན། དམ་པ་ཁངོ་ལ་དགུང་ལོ་དགུ་བཅྱུ་ག་ོ
དགུར་ཕབེས་པའ་ིགཅནེ་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ཐསོ་ 
བྱུང་། ངསོ་རང་ཡང་ཁངོ་དང་འདྲ་བར་ལོ་
དགུ་བཅྱུ་གོ་དགུ་བར་འཚོ་གནས་ཐུབ་རྒྱྱུ འི་
རེ་བ་ཡོད། ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ། །

ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཁར་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེའི་
མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་པ།

ཉ་ིཧངོ་ནང་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ ཉནི་
ཉ་ིཧངོ་གི་རྒྱལ་ས་ཀགོ་ཁྱའོི་ཤིན་ཇུ་ཀུ་ལྷ་ཁང་ད་ུབདོ་
བསན་སིད་མི་རིགས་ཀི་དནོ་ད་ུརང་སགོ་བླསོ་གཏངོ་
གནང་མཁན་གི་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་ཀི་ཆེད་མཆོད་
འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཞིག་ཚོགས་འདགུ
 དེ་ཡང་ཐེངས་འདིའི ་མཆོད་འབུལ་
སྨནོ ་ལམ་ཐོག་བ ོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་བ་ཁག་གཅིག་
གིས་ཉ་ེལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙོན་ཁང་ནང་འདས་
གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི ་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་བ ོད་ཀི་བླ་
ཆེན་སུྤལ་སྐུ ་བསན་འཛིན་བདེ་ ལེགས་རིན་པ ོ་ ཆེ ་
མཆོག་དང་། ད་ེབཞིན་གཞིས་ལུས་བདོ་མིའ་ིཁདོ་
རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྣམས་ལ་སེམས་
འཚབ་དང་སྦྲགས། གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིརྣམ་
པ་ཤུགས་ཆེ་བསན་འདགུ མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་
ད་ེནི་ཉི་ཧངོ་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ 
དང་། ཉ་ིཧངོ་དངསོ་བྱུང་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོབསུྐན་པ་སྐ་ུ
ཞབས་ཨི་ཀི་ཡ་ཀ་ོར་ུ Ikiya Kaoru ལགས་ཐུན་མོང་
གིས་ག་ོསིྒག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢ ཉནི་ལྷ་ོ
ཨ་ཕ་ིརི་ཁའ་ིགྲངོ་ཁྱརེ་ཇ་ོཧ་ན་ིསི་སགྦ་ཏུ་རནེ་གཞི་བས་
པའ་ིལམ་རིམ་ནང་པའ་ིཆོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ད་ུཉ་ེ
ཆར་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་འཇུག་ད་ོདམ་འགོ་འདས་གྲངོས་
སུ་གྱུར་བའི་སུྤལ་སྐུ་བསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་དང་། བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་རྣམ་གཉསི་
ལ་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་མཚོན་བདེ་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་
ལམ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད་འདགུ མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་
གོ་སིྒག་གནང་མཁན་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཁའི་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅདོ་ཁང་ཡིན་འདགུ ད་ེཡང་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་
སབྐས་ཡུལ་དའེ་ིདད་ལནྡ་ནང་པ་རྣམས་དང་། རྒྱ་གར་
ལྷ་ོཕགོས་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་སྒ་ོམང་གྲྲྭ་ཚང་གི་
དག་ེབཤེས་བསམ་གཏན་ལགས། ད་ེབཞིན་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་
ཁའི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་སྣང་ས་ཆོས་སྒནོ་ལགས་བཅས་
ཕབེས་ཡོད། སབྐས་དརེ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་སྣང་ས་ཆོས་
སྒནོ་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།  རྒྱལ་སིྤའ་ི
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་སུྤལ་སྐུ་བསན་འཛིན་
བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་། བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས་
ལགས་རྣམ་གཉིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙོན་འཇུག་
བས་པ་མགགོས་མྱྱུར་གླདོ་བཀལོ་དགསོ་པའི་རེ་འདནུ་
ཐངེས་མང་བཏནོ་མྱངོ་ཡོད་ཀང་། དརེ་རྒྱ་ནག་སདི་
གཞུང་གིས་ཉན་འཇགོ་རྩ་བ་ནས་མ་བས་པ་མ་ཟད། ཉ་ེ
ལམ་ཁངོ་རྣམ་གཉསི་སྡགུ་སྦངོ་མནར་གཅདོ་འགོ་བཙོན་
ཁང་ནང་སྐ་ུགྲངོས་བའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་ཡོད། 
དརེ་བརནེ་རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཁངོ་རྣམ་གཉསི་དང་། ད་ེ
བཞིན་གཞིས་བསེ་གཉསི་སུ་གནས་པའི་བདོ་མི་རྣམས་
ཀིས་དམ་པ་ཁངོ་རྣམ་གཉསི་ཀི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་སྤུན་
མཆེད་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་སྦྲགས་
སྨནོ་ལམ་འདབེས་རྒྱྱུ ་དང་ད་ེབཞིན་བདོ་པའི་དགོན་པ་
གྲྲྭ་ཚང་ཁག་ཏུ་ཕག་མཆོད་འབུལ་གནང་བཞིན་ཡོད་
ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ གཞན་ཡང་
ཐངེས་འདརི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གིས་ཉ་ེལམ་རྒྱ་གར་གི་
སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཨེ་པ་ིཇ་ེཨབ་དལུ་ཀ་ལམ་ 
Dr. A.P.J. Abdul Kalam མཆོག་འདས་གྲངོས་
སུ་གྱུར་བར་བརནེ། ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཁའ་ིགྲངོ་ཁྱརེ་པ་ིཊོ་རི་
ཡ་ Pretoria དང་ཇ་ོཧ་ན་སི་བཀྷ་ Johannesburg 
ནང་ད་ུཡོད་པའི་རྒྱ་གར་གི་གཞུང་ཚབ་ལས་ཁུངས་མ་
ལག་དང་བཅས་པར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཐུགས་གསོའི་
གསུང་འཕནི་སྩལ་བ་ད་ེདག་སནྙ་སེང་ཞུས་འདགུ 



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥2

རྒྱལ་གཅསེ་པ་རངུ་རྒྱས་ཨ་གྲགས་ལགས་བཙོན་ནས་གླདོ་བཀལོ་བཏང་འདགུ

༄༅། །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་འཇམ་
དབངས་བཟདོ་པ་ལགས་ཀིས་གནང་གནས་
ནང་འཁདོ་དནོ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ 
ཚེས་ ༣༠ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཆྱུ་ཚོད་དང་
པརོ། ཆབ་སདི་བཙོན་པ་གྲགས་ཅན་རྒྱལ་
གཅསེ་པ་རངུ་རྒྱས་ཨ་གྲགས་ལགས། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་མགོ་རིང་སླགོ་
པའ་ིནག་ཉསེ་འགོ་བཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཆད་
མི་ལོ་ ༨ ཧལི་པ་ོཚང་ས་ེགླདོ་བཀལོ་བཏང་
ཡོད་འདགུ བདོ་དནོ་དང་དྲང་བདནེ་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་གི་སིད་གཞུང་དང་
ཚོགས་སྡ་ེཁག ཆབ་སདི་མི་སྣ་དང་ལས་
འགུལ་བ། དམིགས་བསལ་ཁངོ་གི་ནང་མི་
དང་བཟའ་ཟླ་བུ་ཕུག གྲགོས་གཉནེ་ཚན། 
གྲངོ་ཁིྱམ་མཚེས་སོགས་ཀིས། སརྐ་ཆ་རེ་

རེ ་མ ཛུབ ་རྩེར ་
བགྲངས་ནས་མི་
ལོ ་བརྒྱད ་ཧིལ ་
པ་ོངང་སྒུག་བས་
པའ་ིདསུ་ཡུན་
ནང་། གང་
ཐུ བ ་ ཅི ་ ཐུ བ ་
ལས་འགུལ་དང་
ག དུང ་ སེ མས ་
མ ཉ མ ་ སྐེ ད ་
གནང་བའི་དྲིན་
གིས། ད་ཐངེས་
ཁིམས་ཆད་ ཀི ་

དསུ་ཡུན་རགོས་མ་ཐག གསོན་པ་ོཁིྱམ་ད་ུ
ཕིར་ཕབེས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
 གོ་སྐབས་འདི་དང་བསནུ་ནས། 
ཁོང་དང་འབལེ་ཡོད་ཚོ་ས་ྔཕི་བཙོན་འཇུག་
བས་པའི་སྐརོ་དྲན་གསོའི་ཆེད་ད་ུཅྱུང་ཟད་
ཞུས་ན། ཁམས་ལི་ཐང་ཡུལ་ད་ུདབར་ཟླ་
བརྒྱད་པའ་ིནང་སངྤ་ལ་མེ་ཏགོ་ཤར། ར་
ནརོ་ཤ་ཤེད་རྒྱས། གནམ་གཤིས་དྲདོ་གྲང་
སྙམོ་པའ་ིསབྐས། ལི་ཐང་རངོ་འགོ་ཡོད་
པའི་ཞིང་འབགོ་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས། 
བརྒྱད་པའི་ར་རྒྱྱུ གས་དསུ་ཆེན་ཉནི་གྲངས་
འགའ་ིརིང་སུང་བརིྩ་བདེ་སལོ་ཡོད། སབྐས་
དརེ་རངོ་གི་དཔནོ་རིགས་མཐ་ོགྲས་དང་རྒྱ་
རིགས་སྐ་ུམགྲནོ་འདྲ་མིན། བདོ་པའ་ིབ་ླསུྤལ་

དང་མི་སྣ་ཆེ་ཁག མི་སེར་དཀྱུས་མ་བཅས་
མི་ཁི་ཚོ་མང་པ་ོདསུ་ཆེན་ལ་མཉམ་ཞུགས་
བདེ་སལོ་ཡོད་ལ། ལོ་འཁརོ་མོ་གཅིག་ནང་
ལོ་གསར་ཕུད་པའི་སྤ་ོསིྐད་ཀི་འད་ུའཛོམས་
ཆེ་ཤོས་དའེང་ཡིན།
 ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༡ ཉནི་ལོ་དའེ་ིར་རྒྱྱུག་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩའ་ི
ལས་རིམ་འག་ོབཙྱུགས་ཏ།ེ གུར་ཆེན་འགོ་
གྲ་སིྒག་བས་པའ་ིསྡངིས་ཆའ་ིཐགོ ལས་
རིམ་སྒོགས་སྦང་པས་རྒྱང་བསྒགས་ནས་
དུས་ཆེན་གི་ལས་རིམ་སྒོགས་སྦང་བེད་
བཞིན་པའ་ིསབྐས། རངུ་རྒྱས་ཨ་གྲགས་
ལགས་སྡིངས་ཆའི ་ཐོག་སོང་ནས་རྒྱང་
བསྒགས་བངླས་ཏ།ེ “རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་
བདོ་ལ་ཕབེས་འཇུག་དགོས་པཎ་ཆེན་རིན་
པ་ོཆེ་དང་སུྤལ་སྐུ་བསན་འཛིན་ལེགས་ཀིས་
གཙོས་བདོ་ཀི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་རྣམས་
གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་དགོས་ང་ཚོ་བདོ་ལ་རང་
དབང་དགསོ” ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ན་ིང་ཚོ་བདོ་ཀི་ནང་སྙངི་ལ་ྟབུ་ཡིན། བདོ་
མི་རྣམས་མཐུན་ལམ་རྡགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་
དགསོ། ཞསེ་སདྐ་འབདོ་གནང་པ་ད།ེ དངེ་
སབྐས་བརྙན་ཐུང་ནང་མཐངོ་རྒྱྱུ ་ཡོད།
 ད་ེནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་
ཁོང་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བས་པ་
དང་། ས་གནས་མང་ཚོགས་སངོ་ཚོ་མང་
པ་ོརངོ་ཉནེ་རགོ་ལས་ཁང་ད་ུབཅར་ཏ་ེཁངོ་

གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་དགསོ་པའི་ཞུ་འབདོ་རིམ་
པ་བས་པ་དང་། ཡུལ་སྡ་ེཐག་རིང་ནས་
ཡིན་པའི་མང་ཚོགས་ཁྱྱུ ་དང་ཁྱྱུ ་ལི་ཐང་
རོང་གི་མཐའ་བསྐརོ་ད་ུགུར་སྒར་བརྒྱབ་
ས་ེཉིན་གྲངས་མང་པའོི་རིང་ངོ་རོལ་བས་ 
ཀང་། མཐར་རྒྱ་གཞུང་གིས་མང་ཚོགས་
ཀིས་རེ་སྐུལ་ལ་ཡ་ལན་སྤུ ་ཙམ་མེད་པར་
དམག་མི་ཁི་ཚོ་མང་པ་ོབཏང་ས་ེཁོང་ལ་ལོ་ 
༨ ཀི་ཁམིས་ཐག་བཅད་པ་དང་། ཁངོ་གི་
ཚ་བ་ོལི་ཐང་དགོན་ཆེན་གི་དབུ་མཛད་དང་
ད་ོདམ་པ་ཟུར་བ་ཨ་ཀུག་བླ་ོསྦ་ོལགས་ལ་
ལོ་ ༡༠ དང་། སྒྱུ ་རྩལ་པ་འཇམ་དབངས་
ཀུན་མཁྱནེ་ལགས་ལ་ལོ་ ༩ ཁངོ་གི་ཚ་བ་ོ
ཨ་ཀུག་སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ལ་ལོ་ ༥ 
བླ་ོཐགོ་ལགས་ལ་ལོ་ ༣ ཁམིས་ཐག་བཅད་
ཡོད། འཇམ་དབང་བསན་འཛིན་ལགས་ལ་
ལོ་ ༣ ཁམིས་ཐག་བཅད་ཡོད་ཀང་བཙོན་
དསུ་ཚང་ནས་གླདོ་བཀལོ་བཏང་རསེ་སླར་
ཡང་འཛིན་བཟུང་གིས་ལོ་གསུམ་ཁིམས་
ཐག་བཅད་ཡོད། བད་ེསིྐད་གྲངོ་པ་བླ་ོབཟང་
ཕུན་ཚོགས་ལགས་ལ་ལོ་གཅིག་དང་ཕེད་
ཀའ་ིཁམིས་ཆད་བཏང་ཡོད།
 གོང་ཞུས་ཁོང་དང་འབལེ་ཡོད་
ཚོར་ཕི་རྒྱལ་ཁ་བལ་སབོས་ཤུགས་དང་
ལག་འབལེ་བས་པ་ཟརེ་བ་དང་། “ཁ་
བལ་ལས་འགུལ་བ་ལ་གསང་བ་ཕིར་གར་
ཟརེ་བ་སོགས་ཉསེ་མེད་ཉསེ་འཛུགས་བས་

ཏ་ེཁམིས་ཐག་བཅད་པ་རྣམས། ཁམིས་
ཆད་ཀི་དསུ་ཡུན་རགོས་ནས་རིམ་པས་གླདོ་
བཀལོ་བཏང་ཟནི།
 ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་ ༣༠ ཉནི་
གི་མཚན་མོ་རུང་རྒྱས་ཨ་གྲགས་ལགས་
ཁིྱམ་ད་ུབསྐལ་པ་དང་། ད་ེསྔནོ་རྒྱ་གཞུང་
གིས་ཁོང་ལ་ཕབེས་བསུ་བེད་མི་ཆོག་པ་ 
དང་། མི་གཉསི་མཉམ་ད་ུཁངོ་ལ་བལ་ྟབར་
འགྲ་ོམི་ཆོག་ཟརེ་བ་སོགས། བཀདོ་ཁྱབ་
བམ་ཉནེ་བརྡ་བཏང་ཡོད་ཚོད་འདུག་པ་ 
དང་། ལིི་ཐང་ས་ཁུལ་ད་ུདམ་བསྒགས་
ཀང་གང་འཚམ་བདེ་བཞིན་ཡོད། འནོ་ 
ཀང་། དངེ་སབྐས་མི་མང་གིས་ཁངོ་ལ་
འཚམས་འདྲི་ ཞུ ་བར་བཅར་པ་སོགས། 
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐདེ་བདེ་བཞིན་ཡོད་
པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཡང་ག་ོརྒྱྱུ ་འདགུ 
 ད་ེབཞིན་ཁངོ་གི་སྤུན་མཆེད་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཨ་ཀུག་ཚེ་བརན་ལགས་
ཀིས་ཀང་རུང ་རྒྱས་ཨ་གྲགས་ལགས་
སི ་ཁོན་མེན་ཡང་བཙོན་ཁང་ནས་གླ ོད ་
བཀལོ་བཏང་ཡོད་པ་ད་ེདངསོ་བདནེ་ཡིན་ 
ཡང་། ད་ལའྟ་ིཆར་སྐ་ུགཟུགས་ཀི་གནས་
སངས་ག་འདྲ་ཡོད་མེད་གནས་ཚྱུལ་གསལ་
པ་ོཤེས་རགོས་ཐུབ་ཀི་མི་འདགུ ཅསེ་གསར་
འགདོ་པར་འགྲལེ་བརདོ་གནང་འདགུ །

སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གླ་ོབུར་ད་ུསྐ་ུགཤེགས་པའ་ིགནད་དནོ་ཐགོ་རྒྱལ་སིྤས་
རྩད་ཞིབ་གནང་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་བཏནོ་པ།

 ༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༣༡ ཉནི་སུད་སི་དང་ལེཀ་ཊེན་སི་ཊེན་
ཁུལ་ད་ུགནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་སུད་
སིའི་གྲངོ་ཁྱརེ་ཇི་ན་ིཝར་རནེ་གཞི་བས་པའི་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ལས་ཁུངས་
མདནུ་ད་ུའཛོམས་ནས། ཉ་ེཆར་ལོ་ང་ོབཅྱུ་
གསུམ་རིང་དཀའ་སྡུག་མྱངས་རསེ་བཙོན་
ཁང་ནང་གླ ་ོབུར་ད་ུདགོས་གཞིའི་འགོ་སྐུ་
གཤེགས་པ་སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་བད་ེལེགས་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐ་ེམཚོན་ཆེད་ཞི་རལོ་གནང་འདགུ ལས་
འགུལ་དའེི་ནང་སུད་སི་དང་ལེཀ་ཊེན་སི་
ཊེན་ཁུལ་བཅས་ནས་ཚོགས་སིྐད་ཁག་ 
༢༥ ནས་ཚོགས་མིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་
འདགུ་པ་དང་། ད་ེཡང་ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས། ས་གནས་བུད་མེད། ཡུ་རོབ་བདོ་
ཀི་གཞནོ་ནའུ་ིམཐུན་ཚོགས། སུད་བདོ་
མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པ། སུད་སི་བདོ་ཀི་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་བཅས་ཀིས་གོ་སིྒག་གནང་
བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ གཞན་ཡང་སབྐས་དརེ་
ཞི་རོལ་གནང་མཁན་ཚོས་ཉ་ེལམ་ཆབ་
སིད་བཙོན་པ་བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀང་
བཙོན་ཁང་ནས་གླདོ་བཀལོ་བཏང་རསེ་ལྷ་
སའི་སནྨ་ཁང་ཞིག་ཏུ་འདས་གྲངོས་སུ་གྱུར་

བ་བཅས་ལ་ཞི་རོལ་རྔམ་སནོ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་འདགུ ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔ
དྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ ཐགོ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་
མཁའ་དབིངས་སུ་བསྒེངས་ཏ་ེབདོ་རྒྱལ་
ཁབ་ཆེན་པའོི་རྒྱལ་གླུ་བཏང་བ་དང་སྦྲགས། 
རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་ཀི་ཆེད་མྱ་ངན་གུས་
འདདུ་ཀི་ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅིག་རིང་
ཞུས། ད་ེརསེ་སུ་སི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་

ཀི་ཚོགས་གཙོ་བསན་འཛིན་ཉངི་བུ་ལགས་
ཀིས་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ཉ་ེ
ལམ་སུྤལ་སྐུ་བསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་བཙོན་ཁང་ནང་གླ་ོབུར་ད་ུསྐུ་
གཤེགས་པ་སོགས་ཀི་གནས་ཚྱུལ་ཐབས་

སྡུག་གང་ཙམ་ཞིག་ཐོན་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་
དང་། གནད་དནོ་ད་ེདག་གི་ཐགོ་རྒྱལ་
སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ངསོ་ནས་ཛ་དྲག་གིས་ཞུ་
གཏུག་དང་དནོ་རྐེན་ད་ེདག་ལ་ཞིབ་འཇུག་
མཐིལ་ཕིན་པ་གནང་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་
ཞུས་འདགུ ད་ེརསེ་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་དངསོ་གུྲབ་རྡ་ོར་ེལགས་ཀིས་གསུང་
དནོ། ཉ་ེལམ་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་བཙོན་

པའི་གནས་སངས་ཐབས་སྡུག་དའེི་རིགས་
ཡོང་བཞིན་པའི་སབྐས་འདརི་པཎ་ཆེན་རིན་
པ་ོཆེ་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་གཅིག་པ་མཆོག་གི་གནས་
ཚྱུལ་ད་ེཡང་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་
སམྙ་པའི་སེམས་ནང་བླ་ོའཚབ་ཧ་ཅང་ཡོང་

བཞིན་འདགུ  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་
ཚོར་མི་སྤོད་ལས་འདས་པའི་གདགུ་རྩྱུབ་
ཀི་སིད་བྱུས་ལག་བསར་བདེ་བཞིན་པ་དརེ་
སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་བདེ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་
གསུངས་པ་དང་སྦྲགས། རྒྱལ་སིྤ་འགྲ་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་། ཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་ཁག་
གི་མི་སྣ། ད་ེབཞིན་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་གི་
སིད་གཞུང་དང་རྒྱལ་སིྤའི་གསར་འགོད་པ་
ཚོར་ཞུ་སྐུལ་དནོ་ཚན་བཞི་བརོད་རྒྱྱུ ་ཡོད་
པ་ན།ི ༡) སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་བད་ེལེགས་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གླ་ོབུར་ད་ུསྐུ་གཤེགས་པའི་
དནོ་རྐེན་དརེ་རང་དབང་ཐགོ་ནས་ཛ་དྲག་
གི་ཞིབ་འཇུག་བདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད། དམ་
པ་ཁོང་གི་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཚོས་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་སྨན་ཁང་ད་ུབརག་དཔྱད་ཆེད་
སནྙ་ཞུ་བརྒྱབ་ཡོད་ཀང་དརེ་རིྩས་མེད་རྡགོ་
རོལ་གཏངོ་དགོས་པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་གསལ་
བཤད་དགསོ་པ། ༢) མནར་གཅདོ་འགགོ་
ཐབས་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་སུང་སྐབོ་
ཀི ་དམིགས་བསལ་མཁས་ལས་མི་སྣས་
བདོ་ནང་དངོས་སུ་ཕབེས་ནས་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གི་གནད་དནོ་ལ་རང་དབང་ཐོག་
ཞིབ་རྩད་བདེ་འཇུག་དགསོ་པ། ༣) ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ ་ཕངེ་བཅྱུ་གཅིག་པ་

མཆོག་གང་ད་ུཡོད་མེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
གསལ་བཤད་བ་དགོས་པའི་གནནོ་ཤུགས་
སྤདོ་དགསོ་པ།  ༤) རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲ་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་རྒྱལ་སིྤས་བསྐར་ཞིབ་
གནང་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁས་ལེན་
བས་པ་ལརྟ། འཛམ་གླངི་མཉམ་སྦྲལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐོའི ་འགྲོ་བ་མིའི ་ཐོབ་
ཐང་རགོ་ཞིབ་ཚན་པས་བདོ་དང་རྒྱ་ནག་
ནང་ད་ུཛ་དྲག་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བའི་ཆ་
ཤས་ད་ེགོ་སྐབས་དམ་འཛིན་གནང་ནས་
བདོ་ནང་གི་ཆབ་སིད་བཙོན་པའི་གནས་
སངས་ལ་ངེས་པར་དུ་ར ོག་ཞིབ་གནང་
དགསོ་པ། ད་ེརསེ་ཇི་ན་ིཝའ་ིགྲངོ་སྡའེ་ིསིྤ་
ཁྱབ་པ་སྐུ ་ཞབས་རེ་ནི་ལོང་གེ་ཊི་མཆོག་ 
དང་། ཡུ་རོབ་བདོ་ཀི་སིྤ་འཐུས་བཀས་
མཐངོ་དབང་པ་ོལགས། སུ་སི་བདོ་རིགས་
གྲགོས་པ་ོམཐུན་ཚོགས་དང་། ད་ེབཞིན་
སུ་སི་བུད་མེད་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་བཅས་
ཀིས་རིམ་པས་གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེ
བཞིན་རི་ཀོན་ཆོས་འཁོར་གླིང་ད་ུསུྤལ་སྐུ་
བསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
སྐུ་གཤེགས་པར་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་
མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཞིག་ཀང་ཚོགས་
ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།།



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥ 3

ཤེས་རྙིག་ལས་ཁུངས་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས་ཚན་པ་ནས།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀིས་མཆིན་པའ་ིགཉན་ཚད་ཀི་ནད་གཞིའ་ིཐགོ་ལནྷ་ཚོགས་གནང་བ།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་

བས ེན ་ལས ་ ཁུངས ་ ཀིས ་གོ ་ སིྒག ་འོག ་

མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་སྐརོ་ཚོགས་འདུ་

ཚོགས་འདགུ ད་ེཡང་ཉ་ེཆར་ཨ་རིའ་ིགྲངོ་

ཁྱེར་ནིའུ་ཡོཀ་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་རོ་
ཅེ་སི ་ཊར་གཙྱུག་ལག་སླབོ ་གཉརེ་ཁང་ 
University of Rochester གི་སླབོ་དཔནོ་
ཏ་ིམོ་ཐི་ཌ་ཡེ་ Dr. Timothy Dye ལགས་
ཀིས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་
བཀའ་བླནོ་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་
གཙོས་འཕདོ་བསནེ་དུྲང་ཆེ་དང་། འབལེ་
ཡོད་ལས་བདེ་བཅས་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་བདོ་
མི་སྐབས་བཅལོ་བའ་ིཁདོ་མཆིན་པའ་ིགཉན་
ཚད་ཀི་གནད་གཞིའི་སྐརོ་གི་སནྙ་ཐའོི་ཐགོ་
ག་ོབསྡརུ་ལྷུག་པ་ོགནང་འདགུ མཆིན་པའ་ི

གཉན་ཚད་ཀི་ནད་གཞིའི་ཐགོ་གནས་ཚྱུལ་
བསྡུ་རུབ་ད་ེབཞིན་སྔ་ལོར་ལ་དྭགས་བསོད་
ནམས་གླིང་གཞིས་ཆགས་དང་བང་ཐང་
ཁྱབ་ཁངོས་སུ་བདོ་མི་ཁྱནོ་མི་གྲངས་ ༣༠༠ 
ཙམ་ལ་བཅར་འདྲ་ིགནང་བའི་ཁདོ་ནས་
བདོ་མི་ ༢༧ ལ་ནད་གཞི་འད་ིམནར་བཞིན་
ཡོད་པ་ཤེས་རགོས་བྱུང་འདགུ
 གཞན་ཡང་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་སླབོ་དཔནོ་ཏི་མོ་ཐི་ཌ་ཡེ་
ལགས་དང་ལས་རོགས་ཚོ་བཅས་དང་ལནྷ་
ཟུར་ད་ུཐུག་འཕད་ཀིས་མཆིན་པའི་གཉན་

ཚད་ནད་གཞི་འད་ིའགགོ་ཐབས་དང་འབལེ་
བའ་ིཐགོ་ག་ོབསྡརུ་གནང་འདགུ   ད་ེ
བཞིན་སབྐས་དརེ་སླབོ་དཔནོ་ཏི་མོ་ཐི་ཌ་ཡེ་
ལགས་ཀིས་སནྙ་ཐ་ོད་ེའཕདོ་བསནེ་དུྲང་ཆེ་
དང་། སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་ལས་བདེ་སོགས་
ལ་བསན་ཡོད། ཁངོ་རྣམ་པས་ནད་གཞི་འད་ི
དང་འབལེ་བའི་ཐོག་མ་འངོས་པར་ལས་
དནོ་བེད་ཕོགས་ཀི་སྐརོ་གོ་བསྡུར་ཞིབ་ཕ་
གནང་ཡོད་འདགུ །
 

ཨིན་བདོ་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས།
drug addiction
མྱསོ་རས་ལང་ཤོར།

སེམས་ཁམས་མྱོས་པར་བེད་པའི་སྨན་རས་སྤོད་ཐལ་ཤོར་བའི་གནས་
སངས།

drug dependence
མྱསོ་རས་ལྟསོ་ཤོར། 

མྱསོ་རས་ལ་གམོས་འདྲསི་ཐབེས་པའམ་སདེ་ཞནེ་ཆེ་བ་དང༌། གཟུགས་
ཁམས་ཀི་གནས་བབས་བད་ེཐང་ཡོང་ཆེད་མྱསོ་རས་ལ་བསནེ་པའམ་ལྟསོ་
དགསོ་པའ་ིགནས་སངས།

dyslexia
འབ་ིཀླགོ་འཆོལ་སྐནོ།

ཡི་གེའི་གོ་རིམ་འཆོལ་ཏ་ེཀླགོ་པ་ལ་ྟབུ་ཡི་གེ་ངསོ་འཛིན་དང་ཀླགོ་འདནོ་མི་
ཐུབ་པའ་ིནད་གཞི་ཞིག

electoral college   
འསོ་བསྡའུ་ིལནྷ་རྒྱས།

ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་སོགས་ཀི་སིད་འཛིན་དང་སིད་འཛིན་གཞོན་པ་འསོ་
འདམེས་བ་རྒྱྱུའ་ིཆེད། མངའ་སྡ་ེསོ་སོའ་ིའསོ་བསྡ་ུབ་ཚོས་བདམས་པའ་ི
འསོ་བསྡ་ུཔའ་ིསྡ་ེཚོགས་ཤིག

endogamy 
ནང་ཁུལ་གཉནེ་སིྒག

ཁམིས་སམ། ཡང་ན་ལམ་ལུགས་ཀི་དགསོ་མཁ་ོགཞིར་བཟུང་རང་སོ་སོའ་ི
རསུ་རྒྱྱུད་དམ། ཡུལ་སྡ་ེནང་ཁུལ་ད་ུགཉནེ་སིྒག་བདེ་སལོ།

exit poll
ཐནོ་བསྡ།ུ

འསོ་བསྡའུ་ིགུྲབ་འབས་ས་ྔས་ནས་བརྡ་སནོ་བ་རྒྱྱུའ་ིཆེད་ད།ུ འསོ་བསྡ་ུས་
ནས་ཕིར་ཐནོ་སབྐས་སུ་འསོ་ཤོག་ལྡགུ་མི་རྣམས་ལ་འསོ་ཤོག་ཇི་ལརྟ་འཕནེ་
པའ་ིའདྲ་ིརྩད།

fertilization
ས་བནོ་སྨནི་སྦརོ། 
ས་བནོ་འདྲསེ་སྦརོ།

ཕ་ཕུང་གཉིས་མཉམ་ད་ུའདསུ་ཏ་ེཕ་ཕུང་གཅིག་གི་ངོ་བརོ་འགྱུར་ནས། 
དསེ་འགྱུར་རྐནེ་གི་རིམ་པ་ལུ་གུ་རྒྱྱུད་ད་ུསྤལེ་བ་ལས་མཐར་སྐ་ེལནྡ་གསར་
པ་ཞིག་བྱུང་བའ་ིབརྒྱྱུད་རིམ།

firm  
ཚོང་སྡ།ེ

ཁ་ེལས་སམ་ཉ་ོཚོང་ལས་དནོ་གཉརཻ་མཁན་གི་ཚན་པ།

gene
རིགས་རས། 
རིགས་རྒྱྱུན་ས་བནོ།

བུ་རབས་ཚ་རྒྱྱུད་ད་ུརང་གི་ཁྱད་ཆོས་རྒྱྱུད་འདྲནེ་བདེ་པའ་ིགཞི་རས།

hormone  
སྐལུ་རྒྱྱུ ། 
ཧརོ་མོན།

ནང་ཟགས་རནེ་བུའམ་ནང་ཟགས་ཕ་ཕུང་གིས་བསུྐན་པའི་སྐ་ེའཕལེ་དང༌། 
ནསུ་པ། གཡོས་སྦརོ་སོགས་ལུས་ཁམས་ཀི་བ་བ་མང་པརོ་སངས་འཛིན་
བདེ་མཁན་གི་རས།

house arrest  
བཟང་བཙོན། 
ནང་བཙོན།

བཙོན་ཁང་ད་ུམ་བཅྱུག་པར་རང་ཁིྱམ་ད་ུད་ོདམ་བཀག་ཉར།
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༢༣༡༧༠༣ ཉསི་འབུམ་སུམ་ཁ་ིཆིག་སངོ་
བདནུ་བརྒྱ་བཅྱུ་མེད་གསུམ་ཡོད་པ་ལགྷ་པ་

ཚེ་རིང་ནས་དསུ་བཀག་ནང་ཚྱུད་ཕིར་སླགོ་
བ་ཐབས་གཏན་ནས་བས་མེད་པ་ན།ི བཙན་
བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དང༌། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིྒག་གཞི་ཁག་ལ་སྣང་ཆྱུང་
བརིྩ་མེད་བཏང་བ་ཡིན་པས། བཅད་ཁའ་ི
ནང་ཉནེ་བརྡ་སྤད་ཟནི་པ་ལརྟ་སིྤ་དངུལ་སྒརེ་
བཟས་བས་པར་ངསོ་འཛིན་དང་འབལེ། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་  ༨ ཚེས་ ༥  ནས་བཟུང་
སྦལེ་ཀབོ་འཚོ་བདེ་སནྨ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
ཟུར་པ་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ནས་བདོ་མི་སིྤ་འགྲ་ེལརྟ་ཕན་གྲགོས་
ལྟ་སྐོང་བ་སྒ་ོཡོངས་རོགས་བཀག་བསིྐལ་

བས་པའ་ིགསལ་བསྒགས་སུ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་   ༨ ཚེས་ ༥  ལ།།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥4

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཚེ་དབང་བཀའ་དྲནི་ཆེ་བ་སྩལ་རསེ་བརན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༠ 
ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་བཞུགས་གནས་གཟིམ་ཆྱུང་ནས་
དགའ་ལནྡ་ཁ་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་། བ་
ཀུ་ལ་ཆྱུང་སདི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག ཁགི་སེ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བཅས་ཀིས་དངུ་རྒྱ་སྤསོ་
སྣསེ་སྔནོ་བསུས་ཏ་ེལ་དྭགས་རྒྱལ་ས་སླའེི་
ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཞི་བའི་ཚལ་ཕ་ོབང་
གི་གསུང་ཆོས་ར་བར་གདན་འདྲནེ་ཞུས་ཏ་ེ
བཞུགས་ཁིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་བསནུ། 
དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་ ༥༠༠༠༠ བརལ་
བས་༸གངོ་ས་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༠ 
ཕབེས་པའི་༸སྐུའི་ག་སནོ་སུང་བརིྩ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་འདགུ་པ་མ་ཟད། སབྐས་དརེ་
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་སྒལོ་དཀར་
ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཆོ་གའི་སྒ་ོནས་ཚེ་
དབང་བཀའ་དྲནི་ཆེ་བ་སྩལ་རསེ་མགོན་པ་ོ
གང་ཉིད་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་རྡ་ོརེའི་
ཁམས་སུ་བརན་ཆེད་བརན་བཞུགས་བསར་
འབུལ་ཡང་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡང་ཐགོ་མར་
༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་སྩལ་
དནོ། ད་ེརིང་འདརི་ང་ཚོ་སྤ་ོསིྐད་གཏངོ་
བར་ཡོང་བ་ཞིག་མ་རེད། འནོ་ཀང་ང་རང་
ཚོས་སེམས་བག་ཕབེས་གང་འདྲ་ཞིག་བདེ་
དགསོ་པ་དང་། སེམས་ཀི་བད་ེསིྐད་ཇི་ལརྟ་
སུྐན་ཐུབ་ཆེད་འདིར་འཛོམས་པ་ཞིག་ཡིན། 
འཛམ་གླངི་ནང་ད་ལ་ྟའཚོ་གནས་བདེ་བཞིན་
པའི་འགྲ་ོབ་མི་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ཡོད་པ་
ཚང་མས་བད་ེབ་འདདོ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་

མི་འདདོ་པ་གཅིག་མཚྱུངས་ཡིན་པ་མ་ཟད། 
ང་ཚོ་ཚང་མར་མིའི་ཀླད་པ་ཡོད་པ་གཅིག་
མཚྱུངས་ཡིན། ང་ཚོའ་ིཀདླ་པའ་ིརྒྱབ་ངསོ་
སུ་མྱངོ་ཚོར་ཤེས་མཁན་གི་དབང་རྩ་ཞིག་
ཡོད། ཉ་ེལམ་ཚན་རིག་པ་ཁག་གཅིག་
གིས་ཀདླ་རས་ལ་འཕལེ་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡོད་
པ་གསར་བརྙདེ་བྱུང་འདགུ་པར་བརནེ་ང་
ཚོས་གང་བེད་ཀི་ཡོད་པ་དའེི་ཐོག་གཟབ་
གཟབ་བས་ཏ་ེབསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ། མིའ་ི
རིགས་ལ་ལེགས་ཉསེ་དབ་ེའབདེ་ནསུ་པའི་
རྣམ་དཔྱདོ་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཡོད། ང་

ཚོར་རྣམ་དཔྱདོ་དམིགས་བསལ་ཡོད་པ་ད་ེ
ལ་བརནེ་ནས་འཛམ་གླིང་ནང་གི་ཕི་དངསོ་
པའོི་ཡར་རྒྱས་ད་ེདག་མིས་བསུྐན་པ་ཞིག་
ལས་སེམས་ཅན་གཞན་གིས་ད་ེལརྟ་བསུྐན་
མི་ཐུབ། ཕི་དངསོ་པའོ་ིཡར་རྒྱས་དང་དངེ་
དསུ་ཀི་འཕུལ་ཆས་ཀི་ཤུགས་རྐནེ་ལ་བརནེ་
ནས་མི་རྣམས་ལུས་པ་ོབད་ེཐང་ཡོང་བ་ 
དང་། འཕདོ་བསནེ་ལེགས་པ། རྒྱྱུན་རིང་
འཚོ་གནས་ཐུབ་པ་བཅས་ཀི་ང་ཚོའི་ལུས་

པ་ོབད་ེཐང་ཡོང་གི་ཡོད། འནོ་ཀང་རང་
ཉདི་ལ་དྲ་ིབ་ཞིག་གཏངོ་དགསོ་པ་ན།ི ཕི་
དངོས་པའོི་ཡར་རྒྱས་གཅིག་པུས་ང་ཚོར་
གཏན་གི་བད་ེསིྐད་བསུྐན་ཐུབ་བམ། ཚད་
མཐ་ོབའི་ཡར་ཐནོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མི་རྣམས་
ནས་བད་ེསིྐད་ངོ་མ་ལོངས་སུ་སྤོད་ཐུབ་
བམ། འནོ་ཀང་ད་ེའདྲ་མེད། ང་ཚོ་མི་ལ་
འདས་མ་འངོས་ཐགོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རྒྱྱུ འི་
ནསུ་པ་ཡོད། འཛམ་གླངི་ནང་དངེ་སབྐས་ཕི་
དངསོ་པའོི་ཡར་རྒྱས་ཚད་མཐརོ་བསླབེས་
ཡོད་ཀང་ད་དངུ་དབུལ་ཕྱུག་གི་བར་ཁྱད་ཧ་

ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད། ད་ེན་ིང་ཚོའ་ིབསམ་བླ་ོ
གཏངོ་སངས་དང་བདེ་ཕགོས་གཉསི་ཀ་ནརོ་
བ་ལས་བྱུང་ཞིང་། སིྤ་ཚོགས་ནང་བམས་
བརྩེའི་བསམ་བླ་ོམ་འདང་པའི་དབང་གིས་
ཡིན། ད་ེན་ིནརོ་འཁུལ་རེད། ཆགས་སངྡ་
སོགས་ཉནོ་མོངས་པའི་བླ་ོམ་རུངས་པ་ད་ེ
དག་གིས་ང་ཚོའི་ལུས་ལ་ནད་སྔནོ་འགགོ་བ་
རྒྱྱུའ་ིནསུ་པ་ (Immune System) ཉམས་
རུད་གཏངོ་བཞིན་ཡོད། བམས་བརྩ་ེདང་

གཞན་ཕན་གི་བསམ་བླ་ོཇི་ཙམ་ཡོད་པ་དའེི་
ཚོད་ཀིས་ལུས་པའོི་འཕདོ་བསནེ་ཡང་བཟང་
བ་ཡོོང་གི་ཡོད་སྐརོ་ཚན་རིག་པས་བརག་
དཔྱད་ཀི་ལམ་ནས་ར་སྤདོ་བས་ཡོད། 
ངསོ་ཀིས་འདིར་ཆོས་བདེ་སངས་སྐརོ་གང་
ཡང་ཤོད་ཀི་མེད། ཉནི་རེའ་ིའཚོ་བའ་ིནང་
བཟང་སྤདོ་ཉམས་ལེན་བ་རྒྱྱུ ་ནི་གལ་ཆེན་
པ་ོཡིན་པ་དང་། དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་
ལུགས་ནང་ཕི་དངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་གཙིགས་
ཆེར་འཛིན་ནས་ནང་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་
ཐགོ་ད་ེཙམ་ད་ོསྣང་སྤད་ཀི་མེད། རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་ཀི་རིག་གཞུང་ཁག་དང་ལྷག་
པར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་རིག་གཞུང་
ནང་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུངས་ཡོད་སབས། བླའོ་ིརྣམ་གཞག་
དང་ད་ེཡི་བདེ་ལས་སྐརོ་གི་རིག་གཞུང་ཧ་
ཅང་ཕྱུག་པ་ོཡོད། རིག་གཞུང་ད་ེདག་ལ་
ཡིན་པ་རེད་བསམས་ནས་བསྡད་པ་ཙམ་
གིས་ཕན་རྒྱྱུ ་མེད། ངསོ་ཀི་ནང་པའ་ིཆོས་
ད ེ་བཞིན་སྡ ་ེཚན་གསུམ་དུ་དབེ་བཞིན་
ཡོད། ནང་ཆོས་ནས་གསུང་པའ་ིལ་ྟགུྲབ་ 
དང་། ཚན་རིག ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་
བཅས་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་ནང་ཆོས་ཉམས་
ལེན་ད་ེནང་པ་ཚོས་བེད་དགོས་པ་དང་། 
འནོ་ཀང་ནང་ཆོས་ཀི་སེམས་ཀི་རྣམ་གཞག་
སྐརོ་སོགས་དང་། ཚན་རིག་གི་ཆ་དང་ལ་ྟ
གུྲབ་ཀི་རྣམ་གཞག་ད་ེདག་ནང་པ་ཙམ་མིན་
པར་འཇིག་རནེ་སིྤ་ཡོངས་ལ་ཕན་ཐོགས་
ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། དརེ་བརནེ་ནང་པའ་ི

ཚན་རིག་དང་ལ་ྟགུྲབ་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་སུས་
ཀང་སླབོ་སྦངོ་བདེ་ཆོག་པ་དང་ད་ེལརྟ་བས་
ན་ཕན་ཐགོས་ཡོད་ངསེ། གང་ཡིན་བརདོ་
ན་རྣམ་གཞག་ད་ེདག་རྒྱྱུ ་མཚན་དང་རིགས་
ལམ་ལ་གཞི་བཅལོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད། 
བཅམོ་ལནྡ་འདས་རང་ཉདི་ཀིས། །ཐུབ་
རྣམས་སྡགི་པ་ཆྱུ་ཡིས་མི་འཁུ་ཞིང་། །འགྲ་ོ
བའ་ིསྡགུ་བསལྔ་ཕག་གིས་མི་སེལ་ལ། །ཉདི་
ཀི་རགོས་པ་གཞན་ལ་སྤ་ོམིན་ཏ།ེ །ཆོས་ཉདི་
བདནེ་པ་བསན་པས་གྲལོ་བར་འགྱུར། ཞསེ་
གསུངས་ཡོད། སནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་
ཀིས་ཆོས་འཁོར་དང་པའོི་སྐབས་སྡུག་ཀུན་
སོགས་བདནེ་བཞིའི་རྣམ་གཞག་གསུངས་
ཡོད། འཁརོ་ལོ་བར་པའ་ིསབྐས་ཤེར་ཕིན་
གི་མད་ོགཙོ་བ་ོགསུངས་ཡོད། སབྐས་དརེ་
སནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་འགོག་བདནེ་
དང་ལམ་བདནེ་གཉིས་སྐརོ་ཀི་རྒྱས་པར་
གསུངས་ཡོད། འཁརོ་ལོ་མཐའ་མའ་ིསབྐས་
སེམས་གསལ་རིག་སྐརོ ་གསུངས་ཡོད། 
འདདོ་ཆགས་ཞ་ེསངྡ། གཏ་ིམུག་བཅས་
ནི་སེམས་རྒྱྱུ ད་དཀུག་མཁན་གཙོ་བ་ོཡིན། 
ཉནོ་མོངས་པའི་བླ་ོད་ེདག་ལ་ང་ཚོས་གདངོ་
ལེན་བས་ནས་རྣམ་དཔྱདོ་ཀི་ཤེས་རབ་གངོ་
ད་ུསྤལེ་དགསོ་པ་ཡིན། ང་ཚོས་དཔྱད་པ་
མ་བས་པར་ཐསོ་བྱུང་ཙམ་གི་གོ་བ་ཆགས་
ནས་ཕིན་པ་ཡིན་ན་ད་ེཙམ་བརན་པ་ོམེད། 
ཐོས་པའི་དནོ་དརེ་སྒམོས་ནས་ངེས་ཤེས་
བརྙདེ་པ་ཡིན་ན་བརན་པ་ོཡོད། ཅསེ་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

ཚན་རིག་ང་ོསྤདོ་ཀི་ཟབ་སྦངོ་ཚོགས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ 
ཉནི་གི་ས་ྔདྲའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཙམ་ལ་
དབུས་སྣ་ེལེན་འབལེ་མཐུད་ཁང་ད།ུ བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
དང་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གཉསི་མཉམ་
འབལེ་ཐགོ་དགེ་འདནུ་པའི་དངེ་དསུ་ཚན་
རིག་ང་ོསྤདོ་ཟབ་སྦངོ་ཐངེས་གཉསི་པ་དབུ་
འཛུགས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་ཟབ་སྦངོ་དབུ་
འབེད་ཀི་མཛད་སྒརོ་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་

ཁང་གི་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡརོ་
ལགས་ཀིས་གཙོས་ཚན་རིག་དག་ེརན་བསན་
འཛིན་དཔལ་སྒོན་ལགས་དང་ཀར་བརྩོན་
འགུྲས་ལགས་སོགས་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་
རྣམ་པ་དང་། ཆོས་སྡ་ེཁག་ནས་ཕབེས་
པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་གྲངས་ ༢༨ བཅས་མི་
གྲངས་ ༣༠ ལགྷ་མཉམ་འཛོམས་ཀིས་

ཐགོ་མར་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་དུྲང་
ཐུབ་བསན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཚན་རིག་
ཟབ་སྦོང་གི་དགོས་དམིགས་སྐརོ་ངོ་སྤོད་ 
གནང་། ད་ེརསེ་དག་ེབཤེས་ལགྷ་རྡརོ་
ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། སིྤར་
བཏང་འཛམ་གླངི་ནང་ཚན་རིག་ཟརེ་སབྐས་
གནདོ་སྐོན་ག་རེ་བྱུང་གི་ཡོད་མེད་ལ་མ་
ལྟསོ་པར་ཧ་ལམ་ཆ་འཇོག་བེད་ས་ཞིག་
ཆགས་ཡོད། ག་རེ་རེད་ཟརེ་ན། ཚན་

རིག་གིས་སྐ་ེབ་ས་ྔཕི་དང་ཆོས། མི་རིགས་
དབ་ེའབདེ་ཟརེ་བ་ད་ེཚོ་བདེ་ཀི་མེད་པར་
དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་དང་། བདནེ་དནོ་
ག་རེ་འདུག་ད ེར་དཔྱད་པ་བས་ཏེ་འགྲོ་
བཞིན་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་ཡག་པ་ོཞིག་
ཆགས་ཡོད་སབས། མི་མང་པ་ོཞིག་དའེ་ི
རསེ་སུ་འགྲ་ོདགསོ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པར་

བརནེ། ང་ཚོ་བདོ་པའ་ིནང་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ 
ནའང་། བདོ་པའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་། 
བསམ་བླའོི་ལ་ྟགུྲབ་བམ་གནས་ཚད་ཀི་ཐགོ་
ནས་འཛམ་གླིང་སུ་གང་ལའང་ང་ཚོ་རསེ་
ལུས་ཐབེས་ཡོད་པ་མ་རེད། ནང་ཆོས་ཡག་
པ་ོཤེས་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་དབུ་འཕང་མཐནོ་
པ་ོབས་ནས་མིས་ངོས་ལེན་བེད་ཀི་ཡོད་
ན་མེད་ནའང་། སོ་སོ་ཞུམ་མི་དགསོ་པར་
འཛམ་གླངི་ནང་ཨང་དང་པའོི་ནང་སླབེ་པའི་
ཆོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། ངས་མཚམས་རེར་
བསན་བཤིག་དང་སྦྲགས། ང་ཚོས་ཆོས་
སོགས་མང་པ་ོཞིག་ལ་རངོས་དད་བདེ་པའི་
ཉནེ་ཁ་ཧ་ཅང་ཞིག་ཡོད་རེད་ཅེས་བརོད་
ཀི་ཡོད། ང་ཚོ་བདོ་པ་མང་ཆེ་བས་རངོས་
དད་བས་ནས་ཡོང་བ་རེད་ད་ེང་ཚོ་རུླང་ར་
རྒྱྱུག་ཅསེ་བརདོ་ཀི་ཡོད། རངོས་དད་བདེ་
ས་ད་ེཡག་པ་ོཞེ་དྲགས་ཤིག་ཡིན་པས་ནརོ་
ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོ་རསེ་ལུས་ཐབེས་ས་
ད་ེདངེ་དསུ་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཟརེ་ན་འདྲ་གཙོ་
བ་ོཚན་རིག་ཐོག་ང་ཚོ་རེས་ལུས་ཐེབས་
ཡོད། དའེ་ིཐགོ་ནས་རསེ་ལུས་ཐབེས་ཡོད་
སབས་རྒྱ་མིས་མཐངོ་ཆྱུང་གཏངོ་ཁུལ་བདེ་
ཀི་ཡོད། བདོ་པ་རསེ་ལུས་རེད། ཆེས་མུན་
ནག་རེད། ཀ་ླཀླ་ོརེད་ཅསེ་ལབ་ཀི་ཡོད། གང་
ཡིན་ཟརེ་ན། ཁ་ོརང་ཚོས་ཚན་རིག་ཁྱར་རེ་
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