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ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་
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ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

༸གངོ་ས་མཆོག་དབིན་ཡུལ་ད་ུ༸ཞབས་
སོར་བད་ེབར་འཁདོ་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ཉནི་
སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབིན་
ཡུལ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་ཡོད།
 ད་ེཡང་༸གོང་ས་མཆོག་དབིན་ཡུལ་
ད་ུཕི་ཚེས་ ༡༣ ནས་ ༢༢ བར་ཉནི་གྲངས་བཅྱུའ་ི
རིང་མཛད་འཆར་ཁདོ། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གིས་དབིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ་རནེ་གཞི་
བས་པའི ་མཚན་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི ་ཀེམ་བྷི་ རིཇ་
(Cambridge University) གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་དུ་ཤེས་ཡོན་དང་འབལེ་བའི ་སྐརོ ་གི ་མཁས་
པའི་བགྲོ་གླངེ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མགོན་དུ་ལྷན་
ཞུགས་མཛད་རྒྱྱུ ་དང་། ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་དབིན་
ཡུལ་གི་ཆོས་དཔནོ་དང་། ཚན་རིག་པ། སནྙ་ངག་
པ། རྩམོ་པ་པ།ོ ལ་ྟགུྲབ་སྨྲ་བ། སླབོ་ཕུག་བཅས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ ད་ེབཞིན་དབིན་
ཡུལ་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ཡོངས་ཀི་བ ོད་ད ོན་རྒྱབ་
སྐོར ་ ཚོགས་པའི ་ ཚོགས་མི ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་ 
དང་། དབིན་ཡུལ་བདོ་ཁང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ O2 ལོན་
ཌོན་ཞེས་པའི་རྩདེ་ཐང་ད་ུསྙངི་རའེི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་
མི་མང་ལ་བཀའ་སླབོ། ད་ེརསེ་སེམས་ཁམས་རིག་པ་
བ་དང་ཚན་རིག་སྐརོ་གསར་འགོད་པ་ཌེ་ནི་ཡལ་གོལ་
མེན་ Daniel Goleman ལགས་ཀིས་ས་ེཁདི་པའ་ི
༸གོང་ས་མཆོག་དང་ལྷན་ད་ིབ་དསི་ལན་གི་མཛད་
འཆར་དང་། ལོན་ཌནོ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའ་ི The 
London Coliseum ཞསེ་པའ་ིཚོགས་ཁང་ནང་དབིན་
ཡུལ་ད་ུཡོད་པའི་རྒྱ་གར་གི་མང་ཚོགས་ཀིས་གཙོས་མི་
མང་རྣམས་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སོགས་
ཀི་མཛད་འཕནི་རྒྱ་ཆེ་བསྐང་འཆར་འདགུ ། 

ཨང་རིྩས་སླབོ་དབེ་གཏན་འབབེས་
ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ དང་ ༡༦ 
ཉནི་གཉསི་རིང་ཤེས་ཡོན་སདི་བྱུས་དང་། བསབླ་གཞི་
རྩ་འཛིན་གི་དགོངས་དནོ་དང་མཐུན་པའི་འཛིན་རིམ་
གཉསི་པའ་ིཨང་རིྩས་ སླབོ་དབེ་གཏན་འབབེས་ཚོགས་
འད་ུཞིག་ཕི་དལི་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་ཚོགས་ཁང་ནང་གོ་ 
སིྒག་གནང་འདགུ
 ད་ེཡང་ཚོགས་འདུའི་ནང་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་
ཚེ་རིང་བསམ་གུྲབ་ལགས་དང་། དཔ་ེསནོ་སླབོ་གྲྲྭའ་ི
སླབོ་སིྤ་བསན་འཛིན་ར་ོར་ེལགས། ར་ས་བདོ་ཁིམ་གི་
ཨང་རིྩས་སླབོ་སནོ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་པ་ོལགས་དང་
དཔལ་མོ་ལགས། ར་སངེ་བདོ་ཁིམ་ཨང་རིྩས་དག་ེརྒན་
བསོད་ནམས་ཆོས་སྒནོ་ལགས། སིམ་ལ་གཏན་སླབོ་
ཀི་ཨང་རིྩས་དག་ེརྒན་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་ལགས། བདོ་
ཁིམ་སླབོ་དག་ེཟུར་པ་ངག་དབང་ར་ོར་ེལགས། དཔ་ེ
སནོ་སླབོ་གྲྲྭའ་ིཨང་རིྩས་དག་ེརྒན་ཚེ་དབང་ལ་ྷམོ་ལགས། 
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་འབལེ་ཡོད་དུང་གཞོན་དང་
ཨང་རིྩས་སླབོ་དབེ་རྩོམ་སིྒག་པ་བཅས་ཐངེས་འདིའི་
ལནྷ་ཚོགས་སུ་མཉམ་བཞུགས་གནང་འདགུ ཝས་ྔལོར་
འཛིན་རིམ་དང་པ་ོདང་། གསུམ་པ། བཞི་པ། ལ་ྔཔ་
བཅས་ཀི་སླབོ་དབེ་གཏན་འབབེས་གནང་ཟིན་པ་དང་། 
འཛིན་རིམ་གསུམ་པ་དང་། ད་ེབཞིན་འཛིན་རིམ་དང་
པ་ོབཅས་ཀི་སླབོ་དབེ་པར་སུྐན་ཟིན་ནས་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་
ནང་ལག་བསར་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། འད་ིལོར་
འཛིན་རིམ་གཉསི་པ་དང་། བཞི་པ། ལ་ྔཔ་བཅས་པར་
སུྐན་འགྲམེས་སྤལེ་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད་འདགུ །

སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བཅྱུ་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བཅྱུ་པ་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ནས ༢༥ བར་
ཉནི་གྲངས་བཅྱུ་གཅིག་རིང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་བསི་གནས་གངས་ཅན་སིྐད་
གཤོངས་ཀི་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་
མོའ་ིནང་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།
 དེ་ཡང་གོང ་ ཚེས ་
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ 
ཐོག ་བ ོད ་ མི ་མང་ སིྤ ་འཐུས ་
ཚོགས་གཙོ ་སྤ ེན ་པ ་ ཚེ ་ རིང ་
མཆོག་དང་། ཚོགས་གཞནོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕལེ་མཆོག བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཆབ་སིད་དབུ་ཁིད་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་དབུས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ། ཆོལ་གསུམ་
ཆོས་ལུགས་དང་བཅས་པའི་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ། ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་
ཆེ་རྣམ་པ། ཟུར་ཉན་པ་རྣམ་པ། གསར་
འགདོ་པ་གྲངས་ ༣༠ བརྒལ་བ་དང། ཟུར་
ཉན་གཞན་རྣམ་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་

ཐོག་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བཅྱུ་པ་དབུ་
འཛུགས་ཀིས་ཐགོ་མར་རནེ་འབལེ་གསོལ་
ཇ་དང་། འབས་སིལ་ཕུལ་གུྲབ་རསེ་ཚང་
མ་སྐུ་བཞེངས་ཀིས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོི་
རྒྱལ་གླུ་བཏང་ས།ེ བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གྲསོ་
ཚོགས་དབུ་འཛུགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་

དནོ། ད་ེརིང་གི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་
བཅྱུ་པ་འད་ིཕི་ཟླ་ ༩ པའ་ིགྲསོ་ཚོགས་
རེད། དའེ་ིནང་གྲསོ་གཞི་གཙོ་བ་ོཁག་
ན།ི བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་
གིས་འདས་པའི་ལོ་གཅིག་ནང་ཕག་ལས་
གནང་པའི་ལས་བསྡམོས་རྣམས་སྙན་སྒོན་

ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། དའེ་ིཐགོ་བགྲ་ོགླངེ་གནང་རྒྱྱུར་
དསུ་ཚོད་མང་བ་གཏངོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་
མ་ཟད། ད་ལ་ྟཡིན་ནའང་བདོ་ནང་ཛ་དག་
གནས་སངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་དའེི་
སྐརོ་ཞིབ་ཕ་ཞུ་མི་དགོས་པར་ཉ་ེལམ་ཕི་ཟླ་  
༩ ཚེས་ ༢ ཉནི་ཏ་ེམང་གཙོའ་ིདསུ་དན་
སབྐས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་

གསུང་བཤད་ནང་ཆ་ཚང་འཁདོ་ཡོད། ད་ེ
རིང་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་ནང་ནས་ལས་
རིམ་དང་པ་ོན།ི བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་
སངས་ག་འད་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། ཕི་ཟླ་ 
༣ ནས་ ༩ བར་བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་
སགེ་བཏང་གནང་མཁན་གི་གནས་སངས་ལ་

མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཀི་རསེ་དན་གྲསོ་འཆར་
ཐགོ་ནས་ཡོང་རྒྱྱུ ་རེད། ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་
གི་ཛ་དག་གནས་སངས་ལ་གཞིགས་པའི་ཕི་
ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་ད་བར་གདངུ་སེམས་སྐའེ་ི
གྲསོ་ཆོད་གྲསོ་འཆར་འཁརེ་ཡོང་གི་ཡོད།  
ཐངེས་འདའིི་གྲསོ་ཚོགས་ནང་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐའེི་གྲསོ་ཆོད་གྲསོ་འཆར་ཞིག་ཡོད། 

དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་ནང་
འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ
འགྲ་ོབཞིན་ཡོད། ལགྷ་
པར་དཔལ་འབོར་གི་
གནས་སངས་ཐགོ་ནས་
འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེན་
པ ོ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་
དང་། དསེ་རྐནེ་པས་སིྤ་
ཚོགས་དང་། ཆབ་སདི་

ལ་ཤུགས་རྐེན་ཇི་འད་ཐེབས་སིད་པ་རེད། 
ད་ེཚོ་ལ་ང་ཚོས་ཞིབ་ཚགས་པསོ་བལ་ྟདགསོ་
རྒྱྱུ ་ད་ེགནད་འགག་ཅིག་ཆགས་ཡོད། ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་གསར་འགདོ་པ་དང་སླབོ་ཕུག་ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ། 
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༤ 
ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་མེག་ད་ལེན་ Magdalene 

College མཐ་ོསླབོ་ཚོགས་ཁང་ནང་གསར་
འགདོ་པ་རྣམས་ལ་མཇལ་འཕད་ཀིས་མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གི་སྐ་ུཚེའ་ིམཛད་ཁུར་དམ་
བཅའ་གསུམ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་མཛད་གུྲབ་བསནུ། 
གསར་འགདོ་པའ་ིད་ིབ་ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་
ལན་སྩལ་དནོ། དངེ་སབྐས་ཡུ་རོབ་ནང་
སྐབས་བཅལོ་ཡོང་མི་རྣམས་ལ་ཁ་ཚ་དགསོ་

གཏུག་གིས་སེམས་འཁུར་ཆེན་པསོ་རོགས་
རམ་གནང་བ་འདིར་ངོས་ཀིས་བསྔགས་
བརདོ་ཞུ་གི་ཡོད། ང་ཚོས་འབད་བརྩནོ་བ་

དགོས་པ་ན་ིསྐབས་བཅལོ་ད་ུཡོང་མི་རྣམས་
ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མི་གསོད་དང་འཐབ་འཛིང་
ད་ེདག་མི་ཡོང་བར་ཞི་བའ་ིཐགོ་འབད་བརྩནོ་
བ་དགསོ་པ་ཡིན། སྐབས་བཅལོ་ད་ུགར་བའ་ི
མི་ད་ེདག་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དག་ཤུགས་
ལ་བརནེ་ནས་མཐར་སྐབས་བཅོལ་ད་ུཡོང་
དགསོ་པ་ཆགས་ཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་

ལན་སྩལ་ཡོད།   
 ད་ེརསེ་ཁུལ་དའེི་སླབོ་གྲྲྭ་གསུམ་
གི་སླབོ་ཕུག་ཁནོ་བསྡམོས་ ༢༠༠ ཙམ་ལ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ལོ་ཆྱུང་སྤུན་ཟླ་ཕ་ོམོ་
རྣམ་པ་ཚོ། དསུ་ཚོད་ན་ིའགྲ་ོབཞིན་ཡོད། ང་
ཚོས་འདས་ཟནི་པའ་ིདསུ་ཚོད་ལ་བཟ་ོབཅསོ་
བརྒྱབ་མི་ཐུབ།  འནོ་ཀང་མ་འངོས་པ་ད་ེ
འབྱུང་འགྱུར་ཡིན་པར་བརནེ་གང་འད་ཞིག་
བཟ་ོམིན་ང་ཚོའ་ིལག་ཏུ་ཡོད། ངསོ་ཀི་མི་
ཐགོ་གི་དསུ་རབས་ད་ེདཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞིག་
བརྒྱྱུད་ད་ེཕིན་ཚར་བ་རེད། འབྱུང་འགྱུར་
དཀའ་ངལ་ད་ེལ་ྟབུ་ཞིག་དགསོ་དང་མ་དགསོ་
ཁདེ་རང་ཚོར་རག་ལུས་ཡོད། ཁདེ་ཚོ་ན་ི
མ་འངོས་པའ་ིས་བནོ་ཡིན། ཕལ་ཆེར་དསུ་
རབས་ཉ་ིཤུ་རྩ་གཅིག་འདི་བཞིན་བད་ེསིྐད་
ལནྡ་པ་དང་ཞི་བད་ེལནྡ་པའ་ིངང་མཇུག་སིྒལ་
སདི། ང་ཚོས་ང་དང་ཁདོ་ཅསེ་བར་མཚམས་
ཀི་བསམ་བླ་ོད་ེདརོ་བའི་སྒ་ོནས་གཅིག་ལ་
གཅིག་རནེ་གི་བསམ་བླ་ོདའེི་སངྒ་ནས་ང་ཚོ་
འགྲ་ོབ་མི་ཡོངས་རོགས་ཁིམ་ཚང་ཆེན་པ་ོ
གཅིག་གི་ནང་མི་ཡིན་པའ་ིབསམ་བླ་ོངསེ་པར་
ད་ུཡིད་ལ་བཅང་དགསོ་པ་ཡིན། ཞསེ་སོགས་

ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ། ད་ེརསེ་མགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གིས་མེག་ད་ལེན་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་
བམས་བརྩེ་བས་ིགནས་ཁང་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་
བསྐངས་ཏེ་ེབཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ང་ཚོ་འགྲ་ོ
བ་མི་ཡོངས་རགོས་བད་ེབ་འདདོ་པ་དང་སྡགུ་
བསྔལ་མི་འདདོ་པ་གཅིག་མཚྱུངས་ཡིན་པ་
ཤེས་དགསོ་ཀི་འདགུ བསམ་བླའོ་ིནང་ད་ེའད་
ཞིག་ཤེས་པར་བདེ་པ་ལ་ཤེས་ཡོན་གི་ཐགོ་
ནས་གོ་རགོས་བསུྐན་ཏ་ེཧ་གོ་ཐུབ་པ་ཞིག་
བཟ་ོདགསོ། སྡགུ་བསལྔ་སེལ་བར་སནྨ་ཟས་
ཏ་ེསྡགུ་བསལྔ་མེད་པ་ཆགས་མི་སདི། སྡགུ་
བསྔལ་དརོ་དགོས་ན་ནང་བསམ་བླའོི་ཐགོ་
ནས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་དང་རན་པ་ཞིག་
གི་ཐགོ་ནས་སྡུག་བསལྔ་སེལ་དགོས་པ་ཡིན། 
ཞསེ་དང་། ཕདེ་ཡོལ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
དབིན་ཡུལ་ཨོག་སེ་ཕཊོ་གཙྱུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་བདོ་ཡིག་སྡ་ེཚན་ 
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ནང་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ཐགོ་བདོ་ཡིག་ཚན་
པའི་ཚོགས་མི་ཁག་དང་ལྷན་མཇལ་འཕད་
ཀིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ། །
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ཨ་གྲགས་ལགས་དང་བླ་ོབཟང་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་
ཞི་རྒལོ་སདྐ་འབདོ་གནང་འདགུ

དག་ེའདནུ་པ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་
ཀིས་གཞུང་ལམ་སངེ་སདྐ་འབདོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༩ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཆྱུ་ཚོད་ ༡༢ ཙམ་ལ་

རྔ་པ་ཀིར་ིདགོན་པའི་དགེ་འདནུ་པ་འཇམ་
དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་རང་ལོ་ ༢༡ ཡིན་
པ་ཁོང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ ་པར་
ཆེན་པ ོ་ ཞིག་མཐོན་པ ོར་བསྒེངས་ནས། 
བདོ་ལ་རང་དབང་དགོས་པའི་ང་ོརྒལོ་སདྐ་
འབདོ་གནང་བཞིན་རྔ་པ་རོང་མཁར་གི་
གཞུང་ལམ་ད་ུགམོ་བགྲདོ་གནང་ཡོད་ཀང་། 
སབྐས་ཐགོ་དརེ་ཉནེ་རགོ་པ་ཡོང་ནས་ཁོང་
བཙན་ཁདི་བས་ཡོད་པས། དའེ་ིརསེ་ཀི་

གནས་ཚྱུལ་ཤེས་རགོས་གང་ཡང་ཐུབ་མེད།
 ཁོང་ནི་རྔ་པ་རོང་རེའུ ་རུ ་མ་

ཡུལ་ཚོའི་རུ་ཆེན་གསུམ་པའི་ཕ་སུར་ཡ་
དང་། མ་ཏཱ་རེ་སིྐད་གཉསི་ལ་བུ་གཉསི་དང་
བུ་མོ་གཅིག་ཡོད་པའི་ནང་གི་ཆྱུང་ཤོས་ད་ེ
ཡིན་ཞིང་། ཆྱུང་ཆྱུང་སབྐས་ནས་རྔ་པ་ཀིར་ི
དགནོ་པར་ཆོས་ཞུགས་གནང་ས་ེདངེ་སབྐས་
བླ་ོརིག་འཛིན་གྲྲྭར་སླབོ་སྦངོ་གནང་བཞིན་
ཡོད་འདགུ །

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༡༠ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོརྔ་པ་ཀིིིར་ིདགནོ་གི་དག་ེ

འདནུ་པ་ཨ་གྲགས་ལགས། རང་ལོ་ ༢༠ 
ཙམ་ཡིན་པ་ཁོང་གིས་བདོ་ལ་རང་དབང་
དགསོ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་སྐ་ུཚེ་ཁ་ིལོར་
བརན་པར་ཤོག ཅསེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རྒལོ་
སྐད་འབདོ་བེད་བཞིན་རྔ་པ་རོང་མཁར་
གི་གཞུང་ལམ་ད་ུཞི་བའི་གོམ་བགྲདོ་བས་
འདགུ་པར་ད་ེམ་ཐག་ཉནེ་རགོ་པས་ཉསེ་
རངུ་གཏངོ་བཞིན་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁིད་
བས་འདགུ ཁངོ་གིས་ཞི་རྒལོ་དརེ་མཐུད་
ནས་ཉ་ེའཁོར་གི་བ ོད་མི་མང་པ ོས་སྐད་
འབདོ་ས་ཚོགས་བདེ་སྐབས་ཉནེ་རགོ་པས་
མི་མང་རྣམས་ལ་གང་བྱུང་གཅར་རུང་
གཏངོ་བཞིན་མང་པ་ོཞིག་འཛིན་བཟུང་བས་
ཡོད་ནའང་ད་བར་མི་ད་ེདག་གི་མིང་དང་
ས་གནས་སོགས་ཞིབ་ཕའི་གནས་ཚྱུལ་ཤེས་
རགོས་མ་ཐུབ། 
 དགེ་འདནུ་པ་ཨ་གྲགས་ལགས་
ན་ིརྔ་པ་རངོ་ཆོས་ར་ེམ་ཡུལ་ཚོའ་ིསོ་ར་ུམ་སྡ་ེ

བའ་ིཕ་འཛམ་པ་དང་། མ་རིག་ཁ་ོགཉསི་ལ་
བུ་བུ་མོ་དགུ་ཡོད་པའ་ིནང་གི་ཆྱུང་ཤོས་ཡིན་

ལ། ཆྱུང་ཆྱུང་སབྐས་ནས་རྔ་
པ་ཀིར་ིདགནོ་པར་ཆོས་ཞུགས་
བས་ཏེ་ད ེང ་སྐབས་བླ ོ་ རིག ་
འཛིན་གྲྲྭ་ཡིན་འདགུ་ཅིང་། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ཁངོ་གི་ཚ་
བ་ོདགེ་འདནུ་པ་བླ་ོབཟང་ཚྱུལ་
ཁིམས་ལ་ཡང་རང་ལུས་མེར་
སགེ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའི་
ཉསེ་འཛུགས་བས་ཏ་ེལོ་ ༡༡ 
གི་བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་
བཅད་ནས་དངེ་སྐབས་བཙོན་
ཁང་ད་ུཡོད་མུས་ཡིན་འདགུ་
པ་བཅས་དང་། ད་ེབཞིན་གངོ་

ཚེས་ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཕི་དའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༦ 
པ་ཙམ་ལ་རྔ་པ་ཀིར་ིདགོན་པའི་དགེ་འདནུ་
པ་བླ་ོབཟང་ལགས། རང་ལོ་ ༢༢ ཡིན་
པ་ཁོང་གིས་སརྔ་བཞིན་བདོ་ལ་རང་དབང་
དགསོ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་སྐ་ུཚེ་ཁ་ིལོར་
བརན་པར་ཤོག”ཅསེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་
སྐད་འབདོ་བེད་བཞིན་རྔ་པ་རོང་མཁར་
གི་གཞུང་ལམ་ད་ུཞི་བའི་གོམ་བགྲདོ་བས་
འདགུ་པས་ད་ེམ་ཐག་ཉནེ་རགོ་པས་འཛིན་
བཟུང་བཙན་ཁིད་བས་རསེ་ཀི་གནས་ཚྱུལ་
ཤེས་རགོས་མ་ཐུབ།
 དགེ་འདནུ་པ་བླ་ོབཟང་ལགས་
ན་ིརྔ་པ་རངོ་ཕྱུགས་ལས་འགབ་མའ་ིཕ་ས་ྒཚེ་
དང་མ་གནས་སིྐད་གཉསི་ལ་བུ་བུ་མོ་ལ་ྔལགྷ་
ཡོད་པའ་ིནང་གི་བཞི་པ་ཡིན་ཞིང་། ཆྱུང་
ཆྱུང་སབྐས་ནས་རྔ་པ་ཀིར་ིདགོན་པར་ཆོས་
ཞུགས་བས་ཏ་ེདངེ་སྐབས་བླ་ོརིག་འཛིན་
གྲྲྭར་སླབོ་སྦངོ་གནང་བཞིན་ཡིན་འདགུ 

 གཞན་ཡང་གནས་ཚྱུལ་ཡོང་
ཁུངས་ནས་བརདོ་པར་མི་སྐ་སྐརོ་ཞིག་གིས་
ཀང་ཁ་སང་བདོ་ནང་གི་ཉནི་གུང་ཙམ་ལ་
རྔ་པ་རོང་མཁར་གི་ཁམོ་གཞུང་ད་ུང་ོརྒོལ་
སྐད་འབདོ་བདེ་བཞིན་ཞི་བའི་གོམ་བགྲདོ་
བས་ཡོད་པའི་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་འདགུ་ཀང་
ཞིབ་ཕ་ཤེས་རགོས་མ་བྱུང་བ་དང་། ད་ེ
མིན་བདནུ་ཕག་འདའི་ིནང་ལ་བསདུ་མར་ང་ོ
རྒལོ་སདྐ་འབདོ་གནང་མཁན་བཞི་བྱུང་ཡོད་
པ་ཚང་མ་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁིད་བས་
རསེ་གང་ད་ུབཀག་ཉར་བས་ཡོད་མེད་དང་
གནས་སངས་ཅི་ཡིན་སོགས་ཟུར་ཙམ་ཤེས་
རགོས་མེད་པར་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། ཁ་སང་
བདོ་ནང་གི་ཉནི་གུང་ཙམ་ནས་མི་སྒརེ་གིས་
བདེ་སྤོད་བེད་བཞིན་པའི་ད་ལམ་ཡོངས་
རགོས་བཅད་ཅིང་། ཁམོ་གཞུང་དང་ལམ་
གི་བཞི་མད་ོཁག་ལ་ཉནེ་རགོ་པའི་སིྤ་སྤདོ་
རླངས་འཁོར་དང་རླངས་འཁོར་ཆྱུང་བ་
མང་རུ་བཏང་ནས་ཉནེ་རགོ་པ་ཁ་སནོ་བས་
ཡོད་པ་སོགས་དམ་བསྒགས་བདེ་ཤུགས་ཇ་ེ
ཆེར་བཏང་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས། །

དབིན་ཡུལ་ནང་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པའ་ི
གནད་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིགསར་འགདོ་

བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༡༣ ཉནི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དབིན་ཡུལ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁོད་
བསནུ། དབིན་ཡུལ་ནང་པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་ 
༣༧ དང་དབིན་ཡུལ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་
གཉསི་ཀིས་དབིན་ཡུལ་ནང་རྒྱལ་སིྤ་ཤུགས་
ལནྡ་ཚོགས་པའམ་བཀའ་གདམས་གསར་མ་
ཞེས་པའི་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པ་དསེ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་
སདྨ་དང་། ང་ོརྒལོ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བའ་ི
གནད་དནོ་ད་ེདག་དང་འབལེ་བའི་ཐོག་
གསར་འགོད་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་ཡོད་པ་
དང་། ད་ེཡང་དབིན་ཡུལ་ནང་པའ་ིཚོགས་
པས་གསར་འགདོ་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བའི་
ནང་འཁདོ་དནོ།
 ང ་ ཚོ ་ད བིན ་ ཡུལ ་ནང ་པའི ་
ཚོགས་པ་ཁག ༣༧ ནས་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ང་ོརྒལོ་བདེ་མཁན་
གི་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པའམ་བཀའ་གདམས་
གསར་མའི་ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པའི་ལས་
འགུལ་བ་ད་ེདག་དང་། ལས་དནོ་གང་
ལའང་འབལེ་བ་མེད་ལ། དསུ་ནམ་ཡང་ང་

ཚོ་ཤུགས་ལནྡ་དང་ཐ་དད་ད་ུགནས་པ་ལས་
འབལེ་བ་གཏན་ནས་བ་རྒྱྱུ ་མིན།
 ནང་པའི ་ཚོགས་པ་ནང་ཁུལ་
བསམ་ཚྱུལ ་གང་ཡོད ་པ ་རྣམས་ཞི ་བ ་ 
དང་། གུས་བརིྩ། རྒྱྱུ ་མཚན་གནད་ལུགས་
ལྡན་པའི ་ངང་གསལ་སནོ ་བ་རྒྱྱུ འི ་དམ་
བཅའ་འཇགོ་བཞིན་ཡོད། དལོ་རྒྱལ་རསེ་
འབང་པས་བཟང་སྤདོ་ལས་བརྒལ་ཏ་ེམང་
ཚོགས་ལ་མགོ་བ ོ་རོངས་ཐབས་བས་པ་ 
དང་། བཟང་སྤདོ་དང་མི་མཐུན་པའ་ིསྤདོ་
ཚྱུལ་ས་ཚོགས་བས་པར་བརནེ་དབིན་ཡུལ་
མང་ཚོགས་ཀི་ཁདོ་ད་ུནང་ཆོས་ཐོག་བལྟ་
སངས་མི་འད་བ་ཞིག་ཀང་འགྱུར་བཞིན་
ཡོད། ང་ཚོས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གི་ལམ་
སནོ་མཛད་པ་དརེ་ཤར་བསྐདོ་བ་རྒྱྱུ ་དང་། 
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་ཀི་སྐུ་ཚེའི་མཛད་འཁུར་
དམ་བཅའ་གསུམ་མཛད་དང་མཛད་བཞིན་
པ་དརེ་རྒྱབ་སྐོར་དང་གུས་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད། ཅསེ་སོགས་འཁདོ་པའ་ིགསར་འགདོ་
བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་འདགུ །

དབིན་ཡུལ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པས་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ིའག་ོསདོ་
ནས་བཟུང་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ཡུ་རོབ་དང་། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ། 
ད་ེབཞིན་ཨ་རི་བཅས་ཀི་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་
བསྐངས་སབྐས། རྒྱལ་སིྤའ་ིཤུགས་ལནྡ་
ཚོགས་པ་ཡིན་ཞེས་ཟརེ་བའི་ཆོས་ལུགས་
ཕགོས་རིས་ཤུགས་ཆེ་བདེ་མཁན་གི་མི་ས་
ཁག་གཅིག་གིས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་སདྨ་དང་། ང་ོརྒལོ་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོབས་ཡོད། རྒྱལ་སིྤའ་ིཤུགས་
ལནྡ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཁག་གཅིག་གིས་
བདོ་ཀི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་དབུ་ཁིད་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་
སདྨ་ཀི་སྒ་ོནས་གང་ཉདི་ལ་ཕག་པ་དང་། ཁ་
ཆེས་ནང་པ་ཡིན་མདགོ་བདེ་པ་སོགས་ཀི་
པར་རིས་མང་པ་ོཞིག་འགྲམེས་སྤལེ་བས་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཇར་མན་གི་སིད་དབང་སྒརེ་
འཛིན་པ་ཧིཊ་ལར་དང་འད་མཚྱུངས་ཡིན་

པའ་ིདཔ་ེམཚོན་ཡང་སྦར་ཡོད། (http://
www.dalailama2015.uk/) བཀའ་
གདམས་གསར་མ་ཟརེ་བའི་འགོ་ཁིད་སལྐ་
བཟང་རྒྱ་མཚོའི་ལམ་སནོ་བས་ཐགོ་བཀའ་
གདམས་གསར་མའི་ཚོགས་མི་ཁག་གཅིག་
གིས་དབིན་ཡུལ་ནང་རྒྱལ་སིྤའི་ཤུགས་ལནྡ་
ཚོགས་པ་ཟརེ་བའི་ཚོགས་པ་ཞིག་གསར་
འཛུགས་ཀིས་རྒྱལ་སིྤ་ཁོན་ཡོངས་ནང་
ཚོགས་མི་གྲངས་ ༡༢༠༠ ཙམ་ཡོད་པ་ 
དང་། དབིན་ཡུལ་ནང་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་
པའ་ིབས་ིགནས་ཁག ༥༠ ཙམ་ཞིག་ཡོད་
འདགུ དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་
སྨད ་དང་སྐུར ་འདེབས་ ཀིས ་རྔམ་ས ོན ་
བས་པ་ད་ེདག་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་
སིད་ཀི་ལས་འགུལ་དང་ལག་འབལེ་ཡོད་
པ་ད་ཐག་འདི་ནས་ར་འཕདོ་བྱུང་ཐུབ།  
(http://goo.gl/IIxgIs) ཉ་ེལམ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབིན་

ཡུལ་གལོ་ལོ་ཊིན་བ་ེརིའ་ི Glastonbury 
ནང་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་སྐབས་དལོ་རྒྱལ་
རེས་འབང་པས་མངོན་གསལ་དདོ་པསོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་སྐུར་འདེབས་ཀི ་མཚན་སྨད་ཞུས་པ་ 
དང་། ད་ེཡང་ཁ་ོཔ་ཚོས་རྒྱྱུན་ད་ུགཞན་ལ་
མག་ོབསྐརོ་གཏངོ་ཐབས་དང་། རང་ཉདི་
ཀི་མངོན་འདདོ་བསུྒབ་ཕིར་སྐད་ཤུགས་
ཆེན་པསོ་ང་ོརྒལོ་དང་། བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་
གི་ནང་ཁོ་པ་ཚོའི་བཤད་པའི་གནད་དནོ་
ད་ེདག་ཚྱུད་དགོས་པའི་གནནོ་ཤུགས་ཀང་
སྤད་ཡོད་པ་སོགས་དབིན་ཡུལ་གི་ཚགས་
ཤོག The Observer ཞསེ་པ་དའེ་ིནང་ད་ེ
ལྟར་འཁོད་ཡོད་པ་ད་ཐག་འདི་ནས་མཐངོ་
ཐུབ། (http://goo.gl/jGSoxC) (http://
goo.gl/Wf9Ge8) གནད་དནོ་ད་ེདག་ལ་
བརནེ་ནས་དབིན་ཡུལ་གནས་སྡདོ ་བ ོད་
རིགས་ཚོགས་པས་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་
ད་ེཚོས་མི་གཞན་མག་ོབ་ོརངོ་ཐབས་བས་པ་ 

དང་། བཟང་སྤདོ་དང་བརྒལ་བའ་ིབ་སྤདོ་
དརེ་གཞིགས་ཏ་ེབསྒགས་གཏམ་འདི་ཆེད་
ད་ུསྤལེ་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ །

བསྒགས་གཏམ་ང་ོམ་དབིན་ཡིག་ཐགོ་ཡོད་
པ་དརེ་རྩ་འཛོན་ཡོང་བར་ཞུ།
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ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུའ་ིསིྐད་སྡགུ་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་ནང་སདི་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༡༣ རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་མེག་ལོཌ་གནྷ་
ཇིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་མེག་གཱ་ཝན་གསོལ་
མགྲནོ་ཁང་ད་ུརྒྱལ་སིྤའི་རོ་ཌི་རི་སིྐད་སྡུག་
ཚོགས་པས་ག་ོསིྒག་ཐགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༩ ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༡༣ བར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ལོའི་ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་
ཞུའ་ིལནྷ་ཚོགས་ (Rotaract south east 
asia summit 2015) ཞསེ་པའ་ིཚོགས་
འདའིུ་མཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་ནང་སིད་
བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རི་སྒོལ་མ་མཆོག་སྐུ་མགྲནོ་
གཙོ་བརོ་མགྲནོ་འབདོ་ཞུས་པ་བཞིན་ཆེད་
ཕབེས་དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
 དེ་ཡང་ཐེངས་འདིའི ་ལྷ ་ོཤར་
ཨེ ་ཤི ་ཡའི ་རྒྱལ་སིྤའི ་ སིྤ ་ ཚོགས་ཞབས་
ཞུའི་ལྷན་ཚོགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་
མཁན་རྒྱ་གར་གི་མངའ་སྡ་ེཁག་གཅིག་ 
དང་། བལ་ཡུལ། འབུག པ་ཀི་སི་ཐན། 

བངྷ་ལ་དཤེ བཅས་ནས་ཁནོ་ཚོགས་བཅར་
བ་མི་གྲངས་ ༡༥༠ ཙམ་འད་ུའཛོམས་
ཐགོ་ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། ད་ེརིང་གི་མཇུག་སྡམོ་
མཛད་སྒའོི་ཐོག་ང་ལ་འདིར་ཡོང་དགོས་
པའི་མགྲནོ་འབདོ་གནང་བ་བཞིན་ང་རང་
དགའ་སེམས་ཆེན་པའོི ་ངང་ནས་འདིར་
ཡོང་འདདོ་བྱུང་། ང་ལ་མཚོན་ན་འདརི་
ཡོང་དགསོ་པ་ད་ེཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་
མཐངོ་གི་འདགུ རྒྱྱུ ་མཚན་གང་ཡིན་བརདོ་
ན་ཁདེ་རང་ཚོའི་ཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་
ད་ེབཞིན་རང་ཉདི་ལས་ཀང་ཞབས་ཞུ་གཙོ་
བརོ་འཛིན་པའི་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་
བ་དརེ་ངོས་ནས་གུས་བརིྩ་དང་རིན་ཐང་
མཚོན་བདེ་འདརི་བཅར་བ་ཞིག་ཡིན། ད་ེ
སྔནོ་ར་ོར་ེགླིང་ནང་ཡོད་པའི་བདོ་མི་སྐབས་
བཅལོ་བ་དང་། གཞནོ་སྐསེ། ད་ེབཞིན་སླབོ་
ཕུག་བཅས་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་སྤལེ་བའི་ལས་

འགུལ་དང་། བདེ་སྒ་ོཁག་གིས་ཕན་ཐགོས་
ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད། ང་རང་ལ་ྟབུར་མཚོན་
ན་འད་ིལ་ྟབུའི་སེམས་ཤུགས་ཐགོ་མར་སིྦན་
མཁན་རོ་ཌི་རི ་སིྐད་སྡུག་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་མི་ཡིན་པ་ངའི་དགེ་བའི་བཤེས་
གཉནེ་པར་ཀཱཤ་ (Parkash) ལགས་
ཡིན། ད་ལ་ྟརྣམ་པ་ཚོས་ལག་བསར་
གནང་བཞིན་པའི་རང་ཉིད་ལས་ཀང་
ཞབས་ཞུ་གཙོ་ཆེ་ཞེས་པ་འདི་རང་ཉིད་
ལ་ཕན་པ་ཆེ་ཤོས་ན།ི གཞན་ལ་ཇི་ཙམ་
གི་ཕན་ཐགོས་དང་ཞབས་ཞུ་གང་ལེགས་
བསུྒབས་པ་ད་ེཡིན། ད་ེན་ིཆོས་ཕགོས་
ནས་གསུངས་པའི་བསབླ་བ་ཞིག་ཀང་ཡིན། 
ད་ེབཞིན་རྣམ་པ་ཚོས་ལག་བསར་གནང་
བཞིན་པའི་དམིགས་ཡུལ་ད་ེཡང་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གཞན་
ཕན་བསུྒབ་དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ་གནང་
མུས་ཡིན། མཐའ་དནོ་རྣམ་པ་ཚོ་གཞན་

ཕན་ཆེད་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཤ་སག་
ཡིན་པར་བརནེ་ངའི་ཞུ་འདདོ་པ་ནི་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ང་

ཚོར་རྒྱྱུན་ད་ུབཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་སྩལ་བའི་
ནང་། རེ་བ་བཟང་ས་ནས་བརྒྱབ། གྲ་སིྒག་
སྡགུ་ས་ནས་བསོ། ད་ེན་ིགུྲབ་འབས་སྨནི་
པའི་ལམ་བུ་གཙོ་བ་ོད་ེཡིན་ཞསེ་བཀའ་སྩལ་
ཡོད། དརེ་བརནེ་རྣམ་པ་ཚོ་མ་འངོས་པར་
གུྲབ་འབས་ལེགས་སོན་ཡོང་བ་དང་། སོ་

སོའ་ིསིྤ་ཚོགས་དང་རྒྱལ་ཁབ། ད་ེབཞིན་
ཆེ་ས་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་སངེ་ཕན་ཐགོས་བསུྒབ་
ཐུབ་པའི་མི་ས་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་པའི་སྨནོ་

ལམ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། །ཞསེ་གསུང་བཤད་གནང་
། ད་ེརསེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཐངེས་
འདའིི་ཚོགས་འདའིུ་ནང་གུྲབ་འབས་རྩ་ེཕུད་
སོན་པ་རྣམས་ལ་བ་དགའ་གནང་ས་ེལས་
རིམ་མཇུག་སིྒལ། །

འཁབ་སནོ་སྒྱུ ་རྩལ་བ་རྒན་པ་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦངོ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 

༩ ནས་ ༡༨ བར་ཉནི་གྲངས་བཅྱུའ་ིརིང་
བ ོད་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་ཡིག་ཚང་
གིས་གོ་སིྒག་འགོ་སྒྱུ ་རྩལ་བ་རྒན་པ་རྣམས་
ལ་ཟབ་སྦངོ་སྤདོ་བཞིན་ཡོད། ད་ེཡང་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ཉནི་གི་
ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་ཟབ་སྦངོ་དབུ་
འབདེ་ཀི་མཛད་སྒརོ་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་

མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་

ཆོས་འབོར་མཆོག་གིས་སང་གསལ་མར་
མེ་ཞལ་འབདེ་གནང་གུྲབ་མཚམས། བདོ་
ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི ་སིྤ ་ཁབ་འགན་
འཛིན་དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས་ 
དང་། ཟབ་སྦངོ་སླབོ་ཁདི་པ་ཇར་མ་ནའི་ི
གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ངསེ་སནོ་པ་
དང་སྒྱུ ་རྩལ་བ་སྐ་ུཞབས་ Harry Fuhrmann 

ལགས། Schwetzinger Tibethilfe ཡི་
ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ Franz Maucher 
ལགས་བཅས་ནས་རིམ་བཞིན་གསུང་བཤད་ 
གནང་། ད་ེརསེ་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་
ལནྡ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ལམ་
སནོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ཐངེས་
འདའི་ིཟབ་སྦངོ་འད་ིབཞིན་ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༩ ནས་ཚེས་ ༡༨ བར་འཚོགས་རྒྱྱུ ་ 
དང་། རིམ་བཞིན་གཏམ་བརདོ་སྒྱུ ་རྩལ་
ཡར་རྒྱས་བཏང་ས།ེ འད་ིཕི་གཉསི་ཀི་
སྐབས་གནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འདི་ལོ་ཞོ་སནོ་
ཐངེས་ ༢༠ པའ་ིཐགོ་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་
སྩལ་བ་ཁག་དངསོ་སུ་བསུྒབ་ཐབས་ཞུ་རྒྱྱུའི་
གནས་བསྡསུ་སུ། །

རྒྱལ་ཞནེ་ལགྷ་བསམ་ཅན་ལ་བསགྔས་བརདོ།
༄༅། །ཁ་ེན་ཊར་གནས་སྡདོ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུ་ལས་བེད་ཟུར་པ་
གྲངས་ ༦༡ ནས་གཙོ་བ་ོ༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པའོི་དགོངས་གཞི་སུྒབ་ཐབས་
དང༌། ཡང་སྒསོ་བདོ་མི་རིགས་ཀི་འཐབ་
རྩོད་གསོན་པརོ་གནས་དང་གནས་མིན་མི་
རབས་གསར་པའི་ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་ལ་
རག་ལུས་པ་ལརྟ། ཤེས་ཡོན་ཚད་མཐའོ་ི
མི་ས་གསོ་སྐངོ་མཐུན་འགྱུར་ཆེད་དམིགས་
རང་རིགས་སླབོ་མ་གསུམ་ལ་རིགས་གཅིག་
རྐང་འཛིན་ (Ph.D) སླབོ་ཡོན་རོགས་སྐརོ་
གནང་བྱུང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང༌། 
ལས་འགུལ་འདིའི ་འགན་འཁུར་ས་ེཁིད་
གནང་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཐུབ་བསན་དབང་

རྒྱལ་ལགས་སུ་དམིགས་བསལ་ཐུགས་རེ་
ཆེ་ཞུ་གི་ཡོད། ད་ེབཞིན་མོན་གྷ་ོདགའ་
ལྡན་ཤར་རྩེ་ལྷ་ོཔ་ཁང་ཚན་གི་དགེ་བཤེས་
ཚེ་གུྲབ་ར་ོརེ་ལགས་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་བདོ་
མི་རིགས་འཕལེ་རྒྱས་ལ་དམིགས་ཏ་ེབཙན་
བལོ་བདོ་མིའ་ིཁིམ་ཚང་ཕུ་གུ་ ༣ ཡན་
ཡོད་པའི་རང་རིགས་རྣམས་ལ་དམིགས་
བསལ་ཤེས་ཡོན་མཐུན་རྐནེ་གི་ལས་གཞིའི་
ཆེད ་ཞལ་འདེབས་ཧིན ་སྒ ོར ་འབུལ་ལྔ ་ 
༼༥༠༠༠༠༠༽ གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས།

སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་སནྨ་རམས་པ་པདྨ་ར་ོར་ེལགས་འདས་གྲངོས་སུ་གྱུར་བའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚྱུལ་ཐནོ་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ 
ཉིན་སྨན་རིྩས་ཁང་གི་སྨན་རམས་པ་པདྨ་
ར་ོར་ེལགས་སྐུ་ཚེ་མ་བརན་པའི་ཡིད་སྐའོི་

གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་འདགུ ད་ེཡང་འད་ི
གར་འབལེ་ཡོད་འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་བརྒྱྱུད་བཏང་འབརོ་བྱུང་བའི་
གནས་བསྡསུ་ནང་འཁདོ་དནོ། སནྨ་
རིྩས་ཁང་གི་སྨན་རམས་པ་པདྨ་ར་ོ
ར་ེལགས་ན་ིཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཟླ་ ༧ 
ཚེས་ ༡ ཉནི་ལྷ་ོབག་ཏུ་འཁུངས། ཕི་
ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་
བལོ་ད་ུའབརོ།
 ཕི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོར་རརོ་གླངི་
གཏན་སླབོ་ཏུ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་ས་ེ
ཕི་ལོ་ ༡༩༦༨ ལོར་གཞི་རིམ་སླབོ་
ཐནོ་བྱུང་བ་དང་། ལོ་ད་ེགར་བདོ་

ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་ད་ུའཛུལ་ཞུགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ 
༡༩༧༥ ལོར་སནྨ་པ་དཀའ་བཅྱུ་པ་ཐནོ། ཕི་

ལོ་ ༡༩༨༡ ལོར་ཨི་ཀྲ་ན་གར་ཡོད་པའ་ིཡན་
ལག་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་སནྨ་པའི་ལས་འཁུར་
གནང་། ད་ེནས་ཀ་ཏ་དང་། ས་ལུ་ས་ྒར་ཡན་
ལག་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སནྨ་པའི་
ལས་འགན་བཞསེ། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་
སནྨ་རམས་པ་འབངི་བའ་ིརྒྱྱུགས་འབུལ་ལག་
འཁརེ་གནང་སོན་བྱུང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ 
༨ ཚེས་ ༡༨ ཉནི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་དུང་ཆེའ་ི
ལས་འགན་བཞསེ། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༨ 
ཚེས་ ༡ ཉནི་སྐ་ུབཅར་སནྨ་པར་བསྐ་ོགཞག་
གནང་།
 ཕི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༨ 
ཉནི་སྨན་རིྩས་རིག་གཞུང་མཁས་པའི་སླབོ་
སནོ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་སླབོ་སནོ་པར་བསྐ་ོགཞག་
སྩལ། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༥ ཉནི་

བདོ་ཀི་ཆེས་མཐའོ་ིསནྨ་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་དབུ་
བརྙསེ་པ་དང་སབས་བསནུ། སབྐས་དང་པའོ་ི
ཚོགས་གཙོ་ལོ་གསུམ་རིང་གནང་། ད་དངུ་
སྨན་རིྩས་ཁང་གི་གལ་ཆེའི་ལས་ས་ེའགན་
འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་དང་། རིག་
གཞུང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་བཅས་ཀི་
ལས་འགན་ཡང་བཞསེ་ཡོད།
 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡ ཉནི་སནྨ་རིྩས་ཁང་ནས་བགྲསེ་ཡོལ་ད་ུ
ཕབེས། ཟླ་ཤས་སྔནོ་ནད་མནར་གི་རྐནེ་
པས་ལྡི་ལིར་སྨན་ཁང་དག་གྲས་ཤིག་ནང་
སནྨ་བཅོས་ཇི་དགེ་གནང་ཡང་དག་སྐདེ་མ་
བྱུང་བར་བརནེ་སྐུ་ཚེ་མ་བརན་པར་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ ཉནི་འཇིག་རནེ་ཕི་
མའ་ིལ་ྔལམ་ད་ུགྱུར།

 མདརོ་ན་དམ་པ་གང་ཉདི་ཀིས་
སནྨ་རིྩས་ཁང་ད་ུལས་ཡུན་རིང་ཕི་ནང་རྒྱལ་
ཁབ་མང་པརོ་སྨན་རིྩས་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་
བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྒ་ོནས་སནྨ་བཅོས་
དང་། གཏམ་བཤད་གྲངས་མེད་གནང་
ས་ེའཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་གསོ་རིག་
བསན་པ་དར་སྤལེ་གི་བས་རསེ་རླབས་ཆེན་
འཇགོ་གནང་ཡོད་པ་དང་། གསོ་བ་རིག་
པའ་ིདཔ་ེདབེ་རྩམོ་སིྒག་དང་། གསོ་བ་རིག་
པ་རྒྱྱུ ད་འཛིན་བདེ་པའི་སནྨ་སླབོ་ད་ུམ་ཞིག་
ལ་མྱངོ་ཁདི་གནང་ཡོད་པ་བཅས། བདོ་ཀི་
གསོ་བ་རིག་པའི་བསན་པ་གོང་འཕལེ་གི་
ཕག་རསེ་བ་ླམེད་བཞག་གནང་ཡོད།།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦4

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སརྒ་ར་རམ་ས་ལའི་
ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུཉནི་
གྲངས་བཞིའ་ིརིང་ཨིན་ཌ་ོན་ེཤི་ཡ་དང་། ཀ་ོ
རི་ཡ། མ་ལེ་ཤི་ཡ། སིང་པུར། ཐའ་ེལན་ཌི། 
ཝ་ེད་ིནམ་བཅས་ཨེ་ཤ་ཡའི་ཡུལ་གུྲ་ཁག་གི་
དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་གཙོ་བརོ་གྱུར་བའི་ཕི་
ནང་གི་དད་ལནྡ་མི་མང་སངོ་ཕག ༥༠༠༠ 
བརྒལ་བ་རྣམས་ལ་བང་ཆྱུབ་སེམས་དཔའིི་
སྤདོ་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། སྒམོ་རིམ་བར་
པ། དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕངེ་བ། རྒྱལ་སས་
ལག་ལེན་སོ་བདནུ་མ་བཅས་ཀི་ཉནི་མཐའ་
མའ་ིཆོས་འབལེ་གུྲབ་བསནུ། བང་ཆྱུབ་
སེམས་བསྐེད་ཀི་ཆོས་འབལེ་བཀའ་དནི་
ཆེ་བ་སྩལ་བ་དང་འབལེ་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་
དནོ།  ད་རེས་ཀ་ོརི་ཡ་དང་ཝི་ན་ིནམ་
སོགས་ཁདེ་རང་ཚོ་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ད་ེ
སྔ་བཞིན་ཆོས་འབལེ་རེ་རེ་བཞིན་བེད་མི་
དགོས་པར་དཀྱུས་གཅིག་ལ་བདེ་རྒྱྱུར་ངསོ་
ནས་རེ་འདནུ་བས་པ་རེད་ལ་ཁདེ་རང་ཚོས་

ཀང་དརེ་མོས་མཐུན་བས་བྱུང་བར་དགའ་
པ་ོབྱུང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  ད་ཆ་ཉ་ི
མ་ནས་ཉ་ིམ་འད་ིལརྟ་མུ་མཐུད་ཆོས་འབལེ་

བདེ་རྒྱྱུ ་འདསི་ཕན་བུ་ཐང་ཆད་རྒྱྱུ ་ཞིག་ཡོང་
གི་འདགུ  དརེ་བརནེ་རྒད་པ་ོང་ཚེ་རིང་པ་ོ
ཡོང་རྒྱྱུར་ངལ་གསོ་དགོས་རྒྱྱུ ་ད་ེགལ་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཡོད། ཁདེ་རང་གཞནོ་སྐསེ་ཚོས་
དཀའ་ངལ་མང་ཙམ་བརྒྱབ། རྒད་པ་ོཚོས་

ལྷདོ་ལྷདོ་བས། གལ་ཆེ་ཤོས་སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལནྡ་འདས་ཀིས་འདི་གསུངས་འདགུ  
བདག་ཉདི་བདག་གི་མགནོ་ཡིན། ཞསེ་སོ་

སོའ་ིམགནོ་སྐབས་ད་ེསོ་རང་ཉདི་རེད། སོ་
སོའ་ིསེམས་དལུ།  ནང་སེམས་བཟང་པ་ོ
ཞིག་སྐསེ། འད་ིའད་བས་པ་ཡིན་ན། སོ་
སོ་བད་ེསིྐད་ལྡན་པའང་འདི་འད་བས་ཏ་ེ
ཡོང་བཞིན་ཡོད། རང་ཉདི་ཀི་སེམས་མ་

དལུ་བར་བསདྡ་ད་ེཁ་ནས་བ་ླམ་ལ་སྐབས་སུ་
མཆིའ།ོ སངས་རྒྱས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའ།ོ 
ཆོས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའ།ོ ཞསེ་བརདོ་པས་

ད་ེཙམ་ཕན་པ་
ཡོང་རྒྱྱུ ་ མེད། 
ག ང ་ ལྟ ར ་
སངས ་རྒྱས ་
བ ཅོ མ ་ ལྡ ན ་
འ ད ས ་ ཀི ས ་
གསུངས་པའི་
ཆོ ས ་ འ དི ར ་
གཞན་ལ་ཕན་
པ ་ བ སུྒ བ ། 
ཅེས་གཞན་ལ་
གནོད ་ པ ་མ ་
བདེ། ཕན་པ་

བསུྒབ་ཅསེ་པ་ད་ེཆོས་ཀི་སྙངི་པ་ོཡིན། དའེ་ི
རྒྱབ་རནེ་ལ་ཆགས་སྡང་གི་ཉནོ་མོངས་ད་ེ
དག་གི་མཚང་བརལོ་རྒྱྱུ ར་སངོ་ཉིད་ཀི་ལྟ་
བར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གི་ཡོད། ད་ེལམ་སེང་
ཡོང་རྒྱྱུ ་མེད། དཀའ་ངལ་ཕན་བུ་རྒྱག་

དགསོ་པ་ཡིན། ལམ་སེང་ཉ་ིམ་ད་ེརིང་
ནས་བཟུང་ག་རེ་བདེ་ཐུབ་ཀི་རེད་དམ་ཞསེ་
ན། མི་དང་སགོ་ཆགས་སུ་ལ་ཡིན་ནའང་
གནདོ་པ་མ་བས། ཕན་ཐགོས་བདེ་ཐུབ་
རྒྱྱུ འི་གོ་སྐབས་ཡོད་ན་ཕན་ཐོགས་བེད་པ་
དང་། གལ་ཏ་ེཕན་ཐགོས་བདེ་མ་ཐུབ་ཀང་
གནདོ་པ་མི་བདེ་རྒྱྱུ འི་ཐགོ་ནས་མི་ཚེ་སྐལེ་
དགསོ་པ་ཡིན།  ད་ེབཞིན་སོ་སོའ་ིཆེད་ལས་
གང་ཡིན་ཡང་གཞན་པ་ཕན་ཐོགས་བེད་
རྒྱྱུའ་ིཆེད་ད་ུགཙོ་བ་ོབདེ་དགསོ། གཞན་ལ་
ཕན་པ་བས་ན་རང་དནོ་ཞརོ་ལ་བསུྒབ་ཡོང་
གི་རེད། ཤེས་སོང་ངམ།  ཁདེ་རང་ཚོ་རྒྱྱུ ་
ཕན་བུ་ཡོད་མཁན་ཚོས་ག་ཚད་ཐུབ་ཐུབ་ཀི་
སྐ་ོཔ་ོཚོར་རོགས་བདེ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད། 
ད་ེནས་ཁདེ་རང་ཚོ་སོ་སོའི་ས་གནས་སུ་མི་
ང་ོཤེས་མང་པ་ོཡོང་གི་རེད། ང་ོཤེས་ད་ེ
དག་ལ་ང་ཚོ་འདརི་སདྐ་ཆ་གང་བྱུང་བ་དང་
རང་ཉིད་ལ་གོ་རགོས་གང་བྱུང་བ་རྣམས་
ཉམས་མྱངོ་སྤལེ་རེས་བདེ་དགསོ།  ཞསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་བཀའ་དནི་ཆེ་བ་སྩལ།།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིདད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ཉནི་མཐའ་མའ་ི
ཆོས་འབལེ་སབྐས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐངོ་ལག་བསར་ལམ་ལྷངོ་ལནྡ་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་སྐརོ་
འགྲལེ་བརདོ་བས་པ་ན་ིདངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་དང་མ་འཚམ་པ་ཞིག་ཡིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༦ ཉནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སརླ་ཡང་བདོ་
རང་སྐངོ་ལྗངོས་ (བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཆ་ཚང་
ཚྱུད་མེད།) ཟརེ་བའ་ིཐགོ་ཡིག་ཆ་དཀར་
པ་ོགཞན་ཞིག་འདནོ་སྤལེ་བས་འདགུ ད་
ཐངེས་ཀི་ཡིག་ཆ་དཀར་པ་ོའད་ིན་ིབདོ་རང་
སྐངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བ་བཙྱུགས་ནས་ལོ་ ༥༠ 
འཁོར་བའི་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་དང་འབལེ་
ནས་འདནོ་སྤལེ་བས་ཡོད། ཡིག་ཆ་དའེ་ི
ནང་དགོས་གཞི་ཅན་གི་གྲངས་འདནེ་མང་
པ་ོཞིག་བས་ནས་བདོ་ད་ེད་ཆ་ཕུལ་བྱུང་གི་
དསུ་རབས་ཤིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཡོད་པའི་འགྲལེ་
བརདོ་བས་ཡོད། ཇི་སདི་བདོ་ནང་རང་
དབང་ཅན་གི་གསར་འགོད་པ་དང་འགྲ་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་རགོས་ཞིབ་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་
ཆ་རྐནེ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐགོ་འགྲོ་ོབསྐདོ་
ཀི་ཆོག་མཆན་མ་སྤད་བར་ད།ུ རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་ཡིག་ཆ་འདི་ལྟ་བུ་འདནོ་སྤལེ་
བས་ཏ་ེབདོ་རྒྱའི་འབལེ་ལམ་ལ་མཁགོས་
བཤད་བདེ་པ་དང། བདོ་ལ་དག་པའོ་ིབཙན་
བཟུང་བས་པ་ད་ེདག་འགེབས་སུང་བེད་
བཞིན་པ་ན་ིདནོ་དག་བསུྒབ་རྒྱྱུ ་མེད་པ་ཞིག་
རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགྲལེ་བརདོ་
བས་པ་ད་ེདག་ལས་ལྡགོ་ས།ེ དནོ་དངསོ་སུ་
རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ནང་བདོ་རང་སྐོང་ལྗངོས་
ཟརེ་བ་བཙྱུགས་ནས་ལོ་ ༥༠ འཁརོ་བའ་ི
དསུ་དན་སུང་བརིྩ་བདེ་རྒྱྱུར་བདོ་ད་ེཕགོས་
ཡོངས་ནས་སྒ་ོབརྒྱབ་ས།ེ ཉནེ་སུང་གི་ཐབས་
ལམ་ས་མང་ལག་བསར་དང་ས་གནས་གང་
སར་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བས་ཡོད། ད་ེ
བཞིན་བད་ེའཇགས་མི་ས་མང་པ་ོའགྲམེས་
འཇགོ་བས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༡ ཉནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
སྦྲག་ཁང་ཡོངས་རགོས་ལ། ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ 

༢༠ ནས། ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ བར་བདོ་
རང་སྐོང་ལྗངོས་ཟརེ་བའི་ནང་ཕར་ཚྱུར་
ཡིག་འབལེ་ཇི་བས་ཁག་ལ་ཞིབ་བཤེར་ད་ོ
ནན་བདེ་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཡང་བཏང་
ཡོད།
 ད ་ཐེངས་ ཀི ་ ཡིག ་ཆ ་དཀར་
པ་ོའདའི་ིནང་། བདོ་ནང་འཛུགས་སུྐན་ 
དང་། སིྤ་ཚོགས་དང་རིག་གཞུང་གངོ་
སྤལེ་གི་ལས་གཞི་མང་པ་ོཞིག་སྤལེ་ཡོད་པ་
འགྲལེ་བརདོ་བས་ཡོད་ཀང་། དནོ་དངསོ་
སུ་བདོ་མི་རྣམས་ཆོས་དད་མཚོན་པའི་གཞི་
རྩའི་ཐབོ་ཐང་ཁག་ལོངས་སུ་སྤདོ་ཆོག་པའི་
རང་དབང་རྩ་བ་ནས་སྤད་མེད། དཔརེ་ན། 
བདོ་མི་ཚོར་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ནང་ཕར་ཚྱུར་
འགྲ་ོའངོ་ཐོག་ལ་ཡང་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་
རོགས་མཐའ་མེད་པའི་ཆོག་མཆན་སོགས་
བཟསོ་ཡོད། བདོ་ཀི་དགནོ་སྡ་ེཁག་རྒྱ་ནག་

དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་བསྐ་ོབཙྱུགས་བས་
པའི་དགོན་སྡ་ེད་ོདམ་ཨུ་ཡོན་ལནྷ་ཁང་ཟརེ་
བས་སངས་འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད། འབགོ་པ་
རྣམས་སལོ་རྒྱྱུ ན་ལརྟ་གནས་མ་བཅྱུག་པར་
བཙན་དབང་འགོ་གཞིས་སྤ་ོབཅྱུག་པ། ས་
གནས་མི་མང་གི་བསམ་ཚྱུལ་ལ་རྩ་བ་ནས་
མ་བསནུ་པར་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་འདནོ་དང་ཆྱུ་
རགས་རྒྱག་རྒྱྱུའི་ལས་གཞི་སོགས་བརྩམས་
ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོ་ནས་བཟུང་ད་བར་
བདོ་མི་ ༡༤༢ ཡིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་
ཐོག་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་ཆེད་
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད། ཉ་ེལམ་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༨ ཉནི་
ཀན་ལྷ་ོཁུལ་བླ་བང་བསང་ཆྱུ་རོང་བསང་
ཁོག་དངུལ་རྲྭ་སྡ་ེཔ་ནས་ཡིན་པ་ཕུ་གུ་ལྔའི་
ཨ་མ་བཀྲ་ཤིས་སིྐད་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་རང་
ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད། ཇི་སདི་རྒྱ་ནག་

དབུས་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་མངོན་འདདོ་
༸གོང་ས་མཆོག་བདོ་ལ་གདན་ཞུ་དང་བདོ་
ལ་རང་དབང་དགསོ་པ་མ་གུྲབ་བར། ད་ེ
སིད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བདོ་མིའི་བད་ེདནོ་
དང་བད་ེསིྐད་ཆེད་དནོ་དམ་གི་སེམས་ཁུར་
ཡོད་མདགོ་བདེ་བཞིན་པ་ད་ེནི་དགོས་གཞི་
ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ༸གངོ་ས་མཆོག་
བདོ་ལ་གདན་ཞུ་དང་བདོ་ལ་རང་དབང་
བྱུང་ན་བདོ་ནང་ཕུལ་བྱུང་གི་དསུ་རབས་ང་ོ
མ་ད་ེའཆར་ངསེ་ཡིན།
 བོད་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཀིས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པརོ་ལན་
འདབེས་དང་འབལེ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
བྱུས་ནི་བ ོད་རྒྱའི ་དཀའ་རྙ ོག་སེལ་རྒྱྱུ འི ་
ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ཤིག་ཡིན་སྐརོ ་
བསྐར་ནན་བས་ཡོད། བཀའ་ཤག་གིས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ལ།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་ད་ུགཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་མཇུག་སིྒལ་བ།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ལ་རྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦངེ་ལོར་ནང་རནེ་གཞི་བས་
པའི་ཏཀ་ཤཱ་ཤི་ལ་ཉམས་ཞིབ་བསི་གནས་
ཁང་ Takshashila Institute ད་ུབདོ་
དནོ་དང་འབལེ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་
ཆེད་མགྲནོ་འབདོ་ཞུས་པ་ལྟར་ཆེད་ཕབེས་
གནང་ཡོད་པ་དང་། སབྐས་དརེ་གསུང་
བཤད་ཀི་ལས་རིམ་ཐོག་རྒྱ་གར་གི་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་དང་། གཞུང་ཚབ་ཟུར་

པ། ད་ེབཞིན་མཁས་དབང་དང་ཉམས་ཞིབ་
པ་བཅས་སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།  
སིད་སྐོང་མཆོག་ཁུལ་དརེ་ཕབེས་པ་དང་
སབས་བསནུ་སྦངེ་ལོར་ཁུལ་ད་ུསླབོ་གཉརེ་
བདེ་བཞིན་པའ་ིབདོ་པའ་ིསླབོ་མ་དང་། ཁུལ་
དརེ་གནས་སྡདོ་བདེ་མཁན་བདོ་མི་རྣམས་
ལ་གསུང་བཤད་དང་། ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་
ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་མོན་གྷ་ོདང་། ཧནོ་སུར། སྦལེ་ཀབོ། 
ཀོ་ལི ་གྷལ་བཅས་སུ ་འཚམས་གཟིགས་

ཕབེས་ཏ།ེ མང་ཚོགས་ལ་དབུ་མའ་ིལམ་
དང་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ། ད་ེབཞིན་བཀའ་
ཤག་གི་ལ་ྟགུྲབ་གསུམ་ས་ེཆིག་སིྒལ། གསར་
གཏདོ། རང་ཁ་རང་གསོ་བཅས་ཀི་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ཕགོས་མཚྱུངས་
ཁུལ་དརེ་ཡོད་པའི་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་
གི་ནང་ཕབེས་ཏ་ེཤེས་ཡོན་གལ་གནད་ཆེན་
པ་ོཡིན་པའ་ིསྐརོ་དང་། བཀའ་ཤག་སབྐས་
འདིས་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ལ་ངསོ་
འཛིན་ཞུས་ཏ།ེ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་

སླབོ་ཡོན་འཆར་གཞི་གསར་པ་བཟསོ་ཡོད་ སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། །


