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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་གིས་ཧནི་དའུ་ིའད་ུའཛོམས་ཆེན་མོ་ཀུམ་བ་ྷམེ་ལར་ལནྷ་ཞུགས་མཛད་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཕི་ཚེས་ ༣༠ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་མ་ཧཱ་ར་ཤི་ཊར་ Maharashtra 

མངའ་སྡའེི་ན་སིག་གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་
སོར་འཁོད་སྐབས་ཧིན་དའིུ་བླ་ཆེན་སོ་ཝ་
མི་གི་ཡ་ཨ་ནན་ཌ་ Swami Giananand 
མཆོག་དང་། Swami Maisanand སོ་
ཝ་མི་མེ་ས་ནན་ཌ་མཆོག་རྣམ་གཉསི་ཀིས་
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ལ་མེ་ཏགོ་གི་ཕངེ་

བ་ཕུལ་ཏ་ེཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ
 ད་ེརེས་༸གོང་ས་མཆོག་ཁུལ་
དརེ་གདན་ཞུ་གནང་མཁན་སོ་ཝ་མི་གུ་རུ་

ཤར་ཨ་ནན་ཌ་ཇི་མ་ཧཱ་རཱཇ་ Swami Guru 
Sharanand-ji Maharaj མཆོག་གི་གཟམི་
ཁང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་རྒྱ་གར་
གི་སལོ་རྒྱྱུན་ལམ་ནས་དངུ་ཆེན་འབུད་ནས་
ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ 
ད་ེརེས་ཉིན་གུང་ལྗགས་སྨིན་སྐབས་སོ་ཝ་

མི་གི་ཡ་ཨ་ནན་ཌ་མཆོག་དང་བཀའ་བླནོ་
ཁི་ཟུར་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཀང་
བཅར་ཡོད་འདགུ སབྐས་དརེ་ཁངོ་རྣམ་

པས་ལ་ྟགུབ་དང་ཆོས་ཕགོས་
ཀི་ལས་དནོ་སྐརོ་གླངེ་མོལ་
མཛད་འདགུ ལགྗས་སྨནི་
གུབ་རསེ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་
སོ་ཝ་མི་གུ་རུ་ཤར་ཨ་ནན་
ཌ་ཇི་མ་ཧཱ་རཱཇ་མཆོག་རྣམ་
གཉིས་ཀིས་བང་ཆྱུབ་ལྗནོ ་
ཤིང་གཉསི་འདབེས་འཛུགས་
མཛད། ད་ེནས་གསར་

འགོད་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་༸གོང་ས་མཆོག་
གིས་འཛམ་གླིང་འདིའི་སངེ་ང་ཚོ་ཕན་ཚྱུན་
གཅིག་ལ་གཅིག་བརནེ་དགོས་པར་སོང་། 
འག་ོབ་མི་གཅིག་གྱུར་གི་འད་ུཤེས་དགསོ་རྒྱྱུ ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་སྐརོ་བཀའ་
སླབོ་ཕབེས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་བཀའ་སླབོ་

སྩལ་དནོ། སོ་ཝ་མི་མཆོག་གིས་ངསོ་རང་
ག་ོདཱ་ཝ་རི་རྒྱྱུག་ཆྱུའ་ིཉ་ེའཁསི་སུ་ཆགས་པའ་ི
མ་ཧཱ་ཀུམ་བ་ྷར་ུམགནོ་འབདོ་གནང་བ་བཞིན་
འདི་གར་བཅར་རྒྱྱུ ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་གཟི་
བརིད་ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་བརིྩ་བཞིན་ཡོད། ངསོ་
ལ་ཁ་ཆེ་དང་། ཡི་ཤུ། ཇུ་ད་ེསིམ། ད་ེབཞིན་
རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའི ་ཆོས་ལུགས་ཁག་
བཅས་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་ནས་ཡིན་པའི་
གགོས་པ་ོབཟང་པ་ོམང་པ་ོཡོད། ནང་པའ་ི
ཆོས་ལུགས་དང་ཧནི་དའུ་ིཆོས་ལུགས་གཉསི་
ལ་མཚོན་ན། ཉམས་ལེན་གཅིག་མཚྱུངས་སུ་
འགྱུར་བའ་ིཚྱུལ་ཁམིས་དང་། ཏངི་ང་ེའཛིན། 
ཤེས་རབ་བཅས་ལ་ཉམས་ལེན་གནང་གི་
ཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་
མང་ཚོགས་དྲ་ིབར་བཀའ་ལན་སྩལ་འདགུ 
ཕི་དྲརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་སོ་ཝ་མི་མཆོག་དང་ལྷན་མུ་
མཐུད་ལ་ྟགུབ་སྐརོ་དགངོས་ཚྱུལ་བར་ེལེན་གི་
བཀའ་བསྡརུ་མཛད་གནང་འདགུ།

བཞུགས་སརྒ་ད་ུམང་གཙོའ་ིདསུ་ཆེན་ཐངེས་ ༥༥ སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་འབངས་ཡོངས་ལ་མང་
གཙོའི་ལམ་བཟང་གསོལ་སྩལ་བཀའ་དྲནི་
བསྐངས་ཏ་ེལོ་ང་ོ ༥༥ འཁརོ་བའ་ིདསུ་
ཆེན་མཛད་སྒ་ོབཞུགས་སྒར་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླངི་གཙྱུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་ཆོས་ར་བར་
སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་སོང་། ད་ེཡང་
གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ པའ་ི
ཐོག་གཙྱུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་རའི་དབུ་
གཡབ་ཏུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརྒྱྱུ ད་དནོ་
གུབ་མཆོག་གིས་དབུས་ཁིམས་ཞིབ་པ་
གཞན་རྣམ་གཉསི་མཆོག་དང་། དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་གེ་མཆོག་དང་
བཀའ་བླནོ་གཞན་རྣམ་པ། བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦལེ་པསོ་གཙོས་སིྤ་
འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པ། སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཤན་ཏ་ཀུ་མཱར་ (Shri Shanta Kumar) 
མཆོག དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་མེ་ནི་ཀ་གཱན་དྷི་ 
(Maneka Gandhi) མཆོག རང་དབང་
ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་
པ། ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུྲང་ཆེ་ཆྱུང་རྣམ་པ། 

ས་ིཞུ་བ་ཆེ་ཕ་རྣམ་པ། རྡ་ས་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན། གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའ་ིཚོགས་པ་
ཁག་གི་སྐ་ུཚབ། མི་དམངས་དང་སླབོ་ཕུག་
སོགས་ཁོན་སེར་སྐ་མི་དམངས་སངོ་ཕག་
བརྒལ་བ་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་འཕགས་བདོ་
གཉིས་ཀི་རྒྱལ་གླུ ་འབུལ་བཞིན་
པར་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་
རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་དར་དང་། བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་
མཆོག་གིས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་
པའོི་རྒྱལ་དར་མཁའ་དབིངས་སུ་
སྒངེ་འཛུགས་གནང་། ད་ེནས་
བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་མང་
གཙོའ་ིགསར་བཞད་བཏང་། ད་ེ
རསེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་དང་
། དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་མཆོག བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག་བཅས་ཀིས་གཏན་ཉིན་སླབོ ་
གྲྭ ་ཁག་ གི ་རྒྱ ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་
རིམ་བཅྱུ ་གཉིས་ཀི་སྡ ་ེཚན་ཁག་གསུམ་
ནས་རྒྱྱུ གས་སྤོད་ནང་ཨང་རིམ་དང་པ ོ་ 
དང་། གཉསི་པ། གསུམ་པ་སོན་མཁན་
སླབོ་མ་ ༩ ལ་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་སླབོ་ཕུག་
གཟངེས་རགས་གནང་གུབ་བསནུ། བདོ་ཀི་

ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་ ༼ནང་སདོ་ཞབས་བ་ོ
༽ ཞསེ་པའ་ིཞབས་བ་ོའཁབ་སནོ་ཞུས། ད་ེ
རསེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་
རམ་འདགེས་ཚན་པའ་ིལས་གཞིའ་ིའགོ་ཁད་
ལས་ཚོང་པ་གསར་པར་ ༼ཁད་མཁས་

ཚོང་པ་གསར་པའི་མ་དངུལ་རོགས་སྐོར་
གཟངེས་རགས་༽ གནང་རསེ་རྡ་སངེ་བདོ་
ཁིམ་སླབོ་གྲྭ་ནས་༼ཁྱུང་པ་ོསངེ་ཆེན་གི་རལ་
པ།༽ འཁབ་སནོ་གུབ་བསནུ། ཁམིས་ཞིབ་
པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརྒྱྱུད་དནོ་གུབ་མཆོག་གིས་
འད་ིལོ་འབུམ་རམས་པ་ (Ph.D.) སླབོ་ཐནོ་
སླབོ་མ་གཉསི་ལ་གཟངེས་བསདོ་བ་དགའ་
གནང་། ད་ེནས་མེག་གནྷ་བདོ་ཁིམ་ཉནི་
སླབོ་ནས་༼འབགོ་ལས།༽ཞེས་པའི་ཞབས་

གཞས་འཁབ་སནོ་ཞུས། ད་ེནས་དམིགས་
བསལ་སྐ་ུམགནོ་མཆོག་གིས་གཏན་ཉནི་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་གི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་
བཅྱུ་གཉསི་ཀི་རྒྱྱུགས་སྤདོ་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ 
ཡན་སོན་པའི་སླབོ་མ་གཅིག་བྱུང་བ་དརེ་
སིད་སྐངོ་སླབོ་ཡོན་གཟངེས་རགས་གནང་། 

ད་ེནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་བདེ་
ནས་ ༼གཞིས་ཀ་རྩ་ེཔ་དང་། ཁམས་གསུམ་
དབང་འདསུ།༽ ཞསེ་པའ་ིཞབས་གཞས་
འཁབ་སནོ་ཞུས། ད་ེརསེ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
དང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བཀའ་
ཤག་དང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་བསནུ། ཞབས་
གཞས་ཁག་གཅིག་འཁབ་སནོ་ཞུས་ཏ་ེམཛད་
སྒ་ོརྒྱལ་ཁའ་ིངང་གལོ་ཡོད། །

ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཨོ་རི་ས་བདོ་
མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་འཚམས་

གཟགིས་ཕབེས་པ།

ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀིས་ཐུ་ཝ་དང་
བྷུ ་རི་ཡ་ཁུལ་ད་ུགཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༤ ནས་ 
༢༩ བར་ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཨུ་རུ་སུ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་ཁབ་ཁངོས་ནང་པའི་ཡུལ་གུ་བཞི་ཡོད་ཁངོས་
ནས་ཐུ་ཝ་དང་བྷུ ་རི་ཡ་ཏ་ིགཉསི་སུ་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་འདགུ
 དེ་ཡང ་གོང ་གསལ་ས ་གནས་
གཉསི་སུ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀིས་ཤེས་ཡོན་མི་
ས་དང༌། ནང་པའ་ིཆོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི། 
གཙྱུག་ལག་སླབོ་གྲྭའ་ིདག་ེལས་དང་སླབོ་མ། ད་ེ
བཞིན་ཁུལ་དརེ་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་ཉུང་ཤས་
ཤིག་ཡོད་པ་རྣམས་དང་ཐུག་འཕད་ཀིས་དཔྱ་
ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་གལ་གནད་དང་སིད་སྐངོ་དང་
སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་བསྡུ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་
དགསོ་སྐརོ་སོགས་གསུངས་འདགུ གཞན་ཡང་
ཐུ ་ཝར་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་སྐངོ ་
ཚོགས་གནས་སབྐས་བདོ་ཀི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་
པའི་ཆོས་ད་ེམི་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛིན་གནང་དགོས་
སྐརོ་གསུངས་འདགུ ཕགོས་མཚྱུངས་ས་གནས་
ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་མི་ཁག་གཅིག་
དང་མཇལ་འཕད་གནང་ས་ེབདོ་དནོ་སྐརོ་བཀའ་
བསྡརུ་གནང་འདགུ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༦ 
དང་ ༢༧ བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་ཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་དངོས་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཨོ་
རི་ས་ཕུན་ཚོགས་གླངི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་འདགུ
 སྐབས་དརེ་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་ཤེས་
ཡོན་གི་གལ་གནད་སྐརོ་དང་།  ལགྷ་པར་རྒྱ་
གར་དགེ་རྒན་དང་ལས་བདེ་རྣམས་ནས་ད་བར་
བདོ་ཕུག་རྣམས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཆེད་སྐུ་ལས་སྐནོ་
པར་བོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་འདགུ 
 ཕི་ཚེས་ ༢༧ ཉནི་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་ཨོ་རི་ས་གཞིས་ཆགས་ཀི་མི་མང་
རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་གི་གལ་གནད་དང་། ཕུ་གུའ་ི
ཤེས་ཡོན་ཐགོ་ཕ་མའ་ིའགན་འཁ་ིཇི་ཡོད། བདོ་
ཀི་སདྐ་ཡིག་མི་ཉམས་རྒྱྱུན་འཛིན་གནང་རྒྱྱུ ་གལ་
ཆེ་ཡིན་སྐརོ། ད་ེབཞིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
སླབོ་ཡོན་ལས་གཞི་དང་། དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་
བྱུས་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་མང་
ཚོགས་ཀི་དྲ་ིབར་ལན་འདབེས་ཀང་གནང་ཡོད། 
ཕི་ཚེས་ ༢༩ ཉནི་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་
སབྐས་ལམ་བར་ད་ུཨོ་རི་སའི་རྒྱལ་ས་བྷུབ་ན་ེཤི་
ཝར་ Bhubaneshwar རནེ་གཞི་བས་པའ་ིཀ་
ལིངྒ་སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་ Kalinga Institute of 
Social Sciences (KISS) གི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་
ཁང་དང་། KIIT University Bhubaneswar 
བྷུབ་ན་ེཤི་ཝར་གཙྱུག་ལག་སླབོ་ཁང་ད་ུཕབེས་ཏ་ེ
སླབོ་གཉརེ་ཁང་དའེི་ནང་སླབོ་སྦངོ་གནང་བཞིན་
པའི་བདོ་པའི་སླབོ་མ་བཞི་ཡོད་པ་རྣམས་ཐུག་
འཕད་གནང་ཡོད། ཕི་ཚེས་ ༣༠ ཉནི་རྡ་སར་
ཕབེས་འབརོ་གནང་ཡོད།།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༩ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢2

བཀྲ་ཤིས་སིྐད་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེ
འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༢༧ ཉནི་གི་དགངོ་མོ་ཀན་ལྷ་ོཁུལ་བ་ླབང་
བསང་ཆྱུ་རངོ་བསང་ཁོག་དངུལ་རྲྭ་སྡ་ེཔའི་
ཕུ་གུ་ལྔའི་ཨ་མ་བཀྲ་ཤིས་སིྐད་ཞུ་བ་ཞིག་
གིས་བསང་ཁོག་ཡུལ་ཚོའི་འགམ་ད་ུཡོད་
པའི་ཁང་དམར་ཞེས་པའི་བསང་ཁོག་མང་
ཚོགས་སྡདོ་གནས་ཤིག་ཡོད་པ་དརེ་རང་
ལུས་མེར་སགེ་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་
རྒལོ་བས་ཡོད། ཕི་ཚེས་ ༢༨ ཉནི་གི་ཐ་ོ

རངས་ཚྱུ་ཚོད་ ༣ པ་ཙམ་ལ་ཁ་ོམོ་འདས་
གངོས་སུ་ཕིན་ཡོད་པ་དང་། ཞགོས་པ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་ཉནེ་རགོ་པ་དང་དམག་མི་
ཡོང་ནས་སྐུ ་ཕུང་བཙན་འཕགོ་བས་ཡོད་
འདགུ
 ཁ་ོམོ་རང་ལོ་ ༥༥ ཡིན་པ་དང་
བཟའ་ཟླའ་ིམིང་ལ་སངས་རྒྱས་དང༌། ཁངོ་
གཉསི་ལ་ཤུལ་ལུས་བུ་བཞི་ཡོད་པ་ན།ི བུ་
བཙོན་འགུས་རྒྱ་མཚོ་དང༌། སངས་རྒྱས་

རྒྱ་མཚོ། སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། ཡོན་ཏན་
རྒྱ་མཚོ་བཅས་དང་བུ་མོ་གཅིག་ཡོད་པ་དའེི་
མིང་ལ་ཀུན་བཟང་སིྐད་ཞུ་ཡི་ཡོད་འདགུ ད་ེ
བཞིན་དགུང་ལོ་ ༨༠ སོན་པའ་ིཕ་རྒན་མིང་
ལ་བླ་མའམ་རིས་བླ་ཞུ་བ་ཞིག་ལས་ཨ་མ་
འདས་གངོས་སུ་ཕིན་ཚར་ཡོད་འདགུ ཁ་ོམོ་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡ ཟླ་མཇུག་ལ་རྒྱ་གར་
ད་ུགནས་སྐརོ་དང་གཉནེ་འཕད་ད་ུཕབེས་
ཡོད་པ་དང་། ད་ེརསེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་
རྒྱ་གར་ད་ུདཔལ་དསུ་འཁོར་དབང་ཆེན་
ཞུ་བར་ཕབེས་རསེ་བདོ་ད་ུཕིར་ལོག་གནང་
འདགུ ཁངོ་ན་ིརྒྱྱུན་ལནྡ་གཤིས་རྒྱྱུད་དྲང་
ཞིང་ཀུན་ལ་སེམས་པ་བཟང་བ། ལགྷ་པར་
དགེ་སུྒབ་ལ་བརྩོན་པ་ཆེ་བ་གནང་མཁན་
ཞིག་ཡིན་འདགུ བསང་ཆྱུ་རངོ་ནང་ད་ེས་ྔཕི་
ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་རང་ལོ་ ༡༨ སོན་པའ་ི
རྒྱལ་གཅསེ་པ་སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་ལགས་
ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་རསེ་འདས་
གངོས་སུ་གྱུར་ཡོད་པའི་ཡིད་སྐོའི་གནས་
ཚྱུལ་ཐནོ་ཡོད།།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་སྐརོ་སྤལེ་བའ་ིཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིཐགོ་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ 
ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་ལས་
ཁུངས་ཀི་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རནེ་ཚོགས་
ཁང་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་རང་སྐངོ་
ལྗངོས་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ ༥༠ འཁརོ་
བའི་དསུ་སནོ་འཚོགས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་
སབས་བསནུ། བར་ལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ཐགོ་སྤལེ་བའི་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོི་ཐགོ་
ལན་འདབེས་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་
སྤལེ་གནང་སོང་།
 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆྱུ་
ཚོད་ ༩།༣༠ ཡོལ་ཙམ་ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་
དང་། བདོ་ཀི་སདི་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་ཐུབ་བསན་བསམ་འཕལེ་
ལགས། ཕི་འབལེ་དུྲང་ཆེ་དགྭས་པ་ོབསོད་
ནམས་ནརོ་བུ་ལགས། དྲལི་བསྒགས་དུྲང་
ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་བཅས་ཆེད་
ཕབེས་གནང་ས་ེཕི་ནང་གི་གསར་འགོད་པ་ 
༣༠ བརྒལ་བ་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར། 
དྲལི་བསྒགས་དུྲང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་ཀིས་ངོ་སྤོད་གསུང་བཤད་གནང་ 
གུབ་བསནུ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཡོད་པའ་ི 
ནང་འཁདོ་དནོ། 
 ལོ་རྒྱྱུ ས་ཐགོ་བདོ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་
ཤས་མིན། འནོ་ཀང་དབུ་མའ་ིལམ་ན་ིབདོ་
རྒྱའ་ིགནད་དནོ་གསལ་བའ་ིཐབས་ལམ་ཡག་
ཤོས་ད་ེརེད།
སྙངི་བསྡསུ།
 རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བདོ་སྐརོ་

སྤལེ་བའི་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོི་ལན་འདབེས་
ནང་བདོ་ཀི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་བཞི་
པ་ཁིམས་མཐུན་ངསོ་འཛིན་ན་ིཔ་ེཅིང་གིས་ 
ངསོ་འཛིན་དང་ཆོག་མཆན་སྤད་པ་ལ་བརནེ་
ནས་བྱུང་ཡོད་ཅསེ་བཤད་པ་དའེི་ཐགོ་ནས། 
མ་འངོས་པར་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོི་སྐུའི་ཡང་སིད་ 
ངསོ་འཛིན་བསྐ་ོགཞག་བདེ་རྒྱྱུའ་ིའཆར་གཞི་
ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད། དསེ་མ་ཚད་ཁ་ོཚོས་
བདོ་ཀི་ས་ཁམས་དང་བདོ་མིའི་བསམ་བླའོི་
བདག་དབང་དང་བཅས་པ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཡོད་
ལུགས་ཀང་གསལ་བཤད་བས་ཡོད། 
 ད་ེལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཧམ་
རྩདོ་ད་ེདག་ལ་རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་ནས་ཚོར་སང་
ལན་ཆ་དྲག་པ་ོཡོང་ངསེ་ཡིན། ད་ེཡང་བདོ་
མི་ཙམ་མ་ཡིན་པར་གནའ་དསུ་ནས་བཟུང་
བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མཉམ་ 
སྤོད་བེད་མཁན་གི་ནང་པ་ས་ཡ་མང་པ་ོ 
དང་། ད་ེབཞིན་དངེ་སབྐས་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གི་དུྲང་
ནས་གསུང་ཆོས་ཞུས་ཏ་ེཕན་ཐོགས་བྱུང་
བའི་གང་ཉདི་ཀི་སླབོ་མ་ཆེས་མང་པ་ོའཛམ་
གླངི་ས་ཕགོས་གང་སར་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་
གར་དང་འཛམ་གླིང་གི་ཕོགས་གང་སར་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
དུྲང་ནས་གསུང་ཆོས་ཞུ་བར་ཡོང་མཁན་
གི་རྒྱ་རིགས་ནང་པའི་གངས་འབརོ་ཇ་ེཆེར་
འཕར་བཞིན་ཡོད། ད་ེལའྟ་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་དཔུང་ཤེད་ཀི་སིད་བྱུས་དསེ་ལྷ་ོརྒྱ་ནག་
རྒྱ་མཚོའི་ཐགོ་བདག་དབང་ཧམ་རྩོད་བདེ་
པ་དང་འདྲ་བར་རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་ཁངོ་ཁ་ོསླངོ་

ངསེ་ཡིན།
 ལན་འདབེས་འདིའི་ནང་སླར་
ཡང་གནད་དནོ་འད་ིགསལ་བའ་ིཐབས་ལམ་
ཞིག་ཡོད་པའང་བསན་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ད་བར་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྱུས་ཁས་
ལེན་བས་མེད། འནོ་ཀང་བདོ་རང་བཙན་
མི་རྩོད་པར་འཛིན་སྐོང་གཅིག་གི་འགོ་ཏུ་
བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚྱུངས་
པའི་རང་སྐོང་རྩོད་པའི་བདོ་མིའི་བསམ་
འཆར་འད་ིལ་བླ་ོགསོ་ལནྡ་པའི་རྒྱ་མི་རིགས་
ཚོས་དཔྱད་ཞིབ་ཡག་པ་ོབས་ཚེ། དའེ་ིནང་
བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་། མི་རིགས་ཀི་ང་ོབརོ་བརིྩ་འཇགོ་
དང་། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ལའང་མངའ་ཁངོས་གངོ་བུ་གཅིག་གྱུར་
གི་སུང་སྐོབ་བཅས་ཀི་ཐབས་ལམ་བསན་
ཡོད་པ་མཐངོ་ཐུབ། ད་ལ་ྟརྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
བཙོན་འཇུག་འགོ་ཡོད་པའི་ན་ོབྷལེ་ཞི་བདའེི་
གཟངེས་རགས་བཞེས་མཁན་ལིའུ་ཞའ་ོབྷ་ོ
གཙོས་པའི་ཕི་ནང་གི་རྒྱ་རིགས་མཁས་པ་
སརྔ་ལས་མང་བ་ཞིག་གིས་ཞི་བའ་ིགསོ་གཞི་
དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་བས་ཡོད། ཁངོ་ཚོས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐག་གཅདོ་བདེ་
པར་བསམ་འཆར་དནོ་ཚན་བཅྱུ་གཉསི་ཞསེ་
པའ་ིརྒྱབ་སྐརོ་ཡིག་ཆ་ཞིག་སྤལེ་ཡོད། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་དབུ་མའ་ིལམ་གཞིར་བཟུང་
ནས་བོད་མིའི ་མངོན་འདོད་སུྒབ་ཐབས་ 
བས་ཚེ་ཁིམ་མཚེས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་
དབར་ཕན་ཚྱུན་འཐབ་བྱུས་ཐགོ་ཡིད་ཆེས་
བསྐར་གསོ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཕགོས་གཉསི་
ཀི་ས་མཚམས་སྒ་ོདབ་ེདང་། ཕགོས་གཉསི་

ཀི་དམག་དཔུང་ཕན་ཚྱུན་དབར་གདངོ་ཐུག་
གི་གནས་ཚྱུལ་མི་ཡོང་བའ་ིཁ་ེཕན་ཡོད། ད་ེ
ལ་བརནེ་ནས་ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིས་ཁུལ་གི་དཔལ་
འབོར་དང་རིག་གཞུང་གོང་འཕལེ་སྐུལ་ 
འདདེ་ཡོང་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། ཨེ་ཤི་ཡའ་ིགླངི་ཆེན་
ཡོངས་སུ་ཞི་བད་ེཡུན་གནས་བསུྐན་ཐུབ། 
 ད་ེལ་ྟབུའི་ཆབ་སིད་ཀི་ཁརོ་ཡུག་
ནང་བདོ་ད་ེསྔར་བཞིན་སླར་ཡང་ཧི་མ་ལ་
ཡའི་ས་ཁུལ་གི་ནང་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ཆོས་
སླབོ་གཉརེ་བེད་ཡུལ་གི་ལྟ་ེགནས་ཤིག་ཏུ་ 
འགྱུར་རྒྱྱུ ་དང་། དསེ་ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིས་ཁུལ་
གི་མི་རྣམས་ཀི་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་ཆེས་
གངོ་མཐརོ་གཏངོ་བ་དང་། ཕན་ཚྱུན་དབར་
དཔལ་འབོར་དང་རིག་གཞུང་བརེ་ལེན་
བཅས་གང་ཅིར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་རྒྱྱུ ་རེད། 
 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྩ་ཁིམས་
གཞིར་བཟུང་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་
ཐབས་བས་པ་ཡིན་ན། ཧངོ་ཀངོ་མི་མང་
ཚོའི་སེམས་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོང་
ཚོར་ཡང་བརིྩ་འཇགོ་བདེ་རྒྱྱུ ་རེད་སམྙ་པའི་
ཚོར་སང་བཟང་པ་ོཞིག་ཡོང་ངསེ་ཡིན། བདོ་
མི་རྣམས་ལ་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པའི་རང་
སྐངོ་ཞིག་ཐབོ་ཚེ། ཧངོ་ཀངོ་མི་མང་ཁདོ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་བསམ་བླ་ོ
བསྐར་གསོ་ཐུབ་པ་མ་ཚད། ད་ེལ་བརནེ་
ནས་སིད་འཛིན་ཞིའི་ཅིན་ཕིང་གི་ཀུྲང་གོའི་
ཕུགས་འདནུ་ཞེས་པ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཡིན་
པ་དངསོ་ར་སྤདོ་ཐུབ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་འདི་ཨེ་ཤི་ཡའི་གླིང་ཆེན་ཁནོ་ཡོངས་
ཀི་ཁརོ་ཡུག་དང་ཡར་རྒྱས་གངོ་འཕལེ་ཐད་
གལ་གནད་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་པ་ལས། 

བཤུ་གཞོག་གཏངོ་ཡུལ་ཞིག་མིན་པར་ངསོ་
འཛིན་བདེ་འག་ོབཙྱུགས་པ་ཡིན་ན། ཧངོ་
ཀོང་མི་མང་གིས་མ་འངོས་པར་ཁོང་ཚོའི་
གནས་སངས་བོད་དང་གཅིག་མཚྱུངས་
ཆགས་རྒྱྱུའི་ཞེད་སང་བདེ་པ་དའེང་གསལ་
ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད། 
 ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
མིའི་དྲང་བདནེ་གི་མངནོ་འདདོ་རྣམས་ཁས་
ལེན་བས་པ་ཡིན་ན་རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་རྒྱ་ནག་
གི་ཆེ་མཐངོ་ཆེ་ར་ུའག་ོངསེ་རེད། ད་དངུ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་མང་པ་ོའག་ོ
སོང་བཏང་ས་ེརྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐེན་ཆེ་རུ་
གཏངོ་ཆེད་འཛམ་གླིང་ཁནོ་ཡོངས་སུ་ཁུང་
ཙིའི་སླབོ་གཉརེ་ཁང་འཛུགས་མ་དགསོ་པའི་
ཁ་ེཕན་ཡོད། དསེ་ཀང་མ་ཚད། ༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དུྲང་ནས་
གསུང་ཆོས་ཞུས་ཏ་ེཕན་ཐགོས་བྱུང་བའ་ིསླབོ་
མ་ས་ཡ་མང་པསོ་བདོ་ད་ུསླབོ་གཉརེ་ཆེད་ད་ུ
ཡོང་རྒྱྱུ ་དང་། ཆབས་ཅིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
བག་ཆགས་བཟང་པ་ོཞིག་དང་། རྒྱལ་སིྤའ་ི
ཐགོ་ཆེ་མཐངོ་དང་མིང་གགས་ཡོང་བའི་ཆ་
རྐནེ་བསུྐན་ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད། དསེ་ན་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་དྲག་ཤུགས་དང་དཔལ་འབརོ་
གི་སབོས་ཤུགས་ངོམས་པ་ལས་བོད་ཀི་
གནད་དནོ་དྲང་བདནེ་གི་ལམ་ནས་གསལ་
ཐབས་བས་ན། རྒྱ་ནག་རང་ཉདི་ཀི་དགསོ་
འདནུ་ལྟར་རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་བརིྩ་འཇགོ་ཐབོ་
རྒྱྱུ ་རེད། ཆ་རྐནེ་འདའི་ིའགོ་རྒྱ་ནག་འཛམ་
གླངི་ནང་ད་ུས་ེཁདི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ང་ོབའོི་ཐགོ་
ནས་རྒྱང་སྐདོ་ཀི་གོམ་སབས་གསར་པཞིག་
སྤ་ོཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད། །

བདོ་མིར་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་སྤདོ་ཀི་སདི་བྱུས་
ལག་བསར་གནང་འག་ོའཛུགས་དགསོ་པའ་ི

གཞུང་འབལེ་བརྡ་ཁབ་བཏང་བ།
༄༅། །ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རི་སྒལོ་
མ་མཆོག་གིས་ཀར་ན་ཊ་ཀའི་མངའ་སྡའེི་
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཁབ་དུྲང་ཆེ་སྐུ་
ཞབས་ཨེས་ཀ་ེཔཱཊ་ན་ཡཀ་ Shri. S.K. 
Pattanayak ལགས་དང་ལནྷ་མཇལ་འཕད་
ཞུས་ནས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་
ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་ལམ་སནོ་
གཞིར་བཟུང་བདོ་མིར་མཐུན་རྐེན་སྦོར་
སྤདོ་ཀི་སིད་བྱུས་ད་ེདངོས་སུ་ལག་བསར་
འགོ་འཛུགས་གནང་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་
ཞུས་པ་ལརྟ། སྐ་ུཞབས་ཨེས་ཀ་ེཔཱཊ་ན་ཡཀ་
ལགས་ཀིས་འཕལ་མར་མངའ་སྡའེི་ཁལ་
བསྡ་ུདང་། ས་ཁང་། ད་ེབཞིན་རངོ་དཔནོ་
སོགས་ལ་སིད་བྱུས་འད་ིམགགོས་མྱུར་ལག་
བསར་འགོ་འཛུགས་དགོས་པའི་བཀའ་ནན་
གནང་འདགུ མཇལ་འཕད་སབྐས་མངའ་
སྡའེི ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་འཕར་
ཨེ་ཇི་བཊྷ་ Mr. A.G. Bhatt ལགས་ 
དང་། སྦངེ་ལོར་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའ་ིལྷ་ོསིྤ་

ལས་ཁུངས་ཀི་ཆོད་གན་དུྲང་གཞོན་ཆོས་
འཕལེ་ཐུབ་བསན་ལགས། སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་
བསམ་དང་བད་ེསླར་གཉིས་ཀི་ས་གནས་
འག་ོའཛིན། མཉམ་འབལེ་ཚོགས་གཙོ་
བཅས་ཀང་ལནྷ་བཅར་ཞུས་འདགུ སབྐས་
དརེ་ཕིར་བསྐདོ་ལག་དབེ་སེར་པ་ོདང་ཕིར་
ལོག་མཐངོ་མཆན་ཞུ་སྤདོ་ཆེད་དསུ་འགོར་
དཀའ་ངལ་ཁག་སྙན་སེང་ཞུས་པར་ཐུགས་
ཞིབ་དང་འབལེ་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུའ་ིའབད་
བཙོན་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་སོགས་ཀི་ཞལ་
བཞསེ་གནང་བ་དང་སྦགས། འབལེ་ཡོད་
སིྤ་ཁབ་སྐརོ་སུང་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ལས་
དནོ་མྱུར་སུྒབ་ཡོང་རྒྱྱུ འི་བརྡ་ཁབ་གསར་
པ་ཞིག་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས་འདགུ 
ཕོགས་མཚྱུངས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
ཐངེས་འདིར་ལྷ་ོཕགོས་གཞིས་ཆགས་ཁག་
གི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པ་དང་ལནྷ་བདོ་
མིར་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་སྤདོ་ཀི་སིད་བྱུས་དང་
འབལེ་བའ་ིསྐརོ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་འདགུ།



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༩ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ 3

དཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའ་ིདབང་ཆེན་བསྩལ་རྒྱྱུ ་ལོ་གཅིག་ཕར་འགངས་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ 
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་ལགྷ་པ་
ཚེ་རིང་དྲན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ནང་བདོ་ མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༡ ནང་དཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའ་ི
དབང་ཆེན་བསྩལ་རྒྱྱུ ་ད་ེལོ་གཅིག་རིང་ཕར་
འགངས་གནང་སྐརོ་གི་གསར་འགདོ་གསལ་
བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་གནང་སོང་། 
 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་དྲ་ོ
ཆྱུ་ཚོད་ ༡༡ ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀིས ་སིད ་སྐོང ་བླ ོ་ བཟང ་ སེངྒ ེ་མ ཆོག ་ 
དང་། དསུ་དབང་ག་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་
ཚོགས་གཙོ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་ཆོས་
འབརོ་མཆོག ཚོགས་གཞནོ་བད་ེསུང་
བཀའ་བླནོ་འབངོ་ཆྱུང་དངསོ་གུབ་མཆོག་
བཅས་ཆེད་ཕབེས་གནང་ས་ེཕི་ནང་གི་གསར་

འགདོ་པ་ ༢༠ བརྒལ་བ་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་
གིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་གནང་
དནོ། དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་ལནྷ་རྒྱས་ལ། ཇི་
ལརྟ་དགངོས་མངའ་ལརྟ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་བཀའ་ཤག་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ལོ་གཅིག་
སྔནོ་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་
བཞིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིཟླ་ ༡ པའོ་ི
ནང་གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུདཔལ་དསུ་
ཀི་འཁརོ་ལོའ་ིདབང་ཆེན་བསྩལ་རྒྱྱུའ་ིབཀའ་
བཞེས་བཟང་པ་ོསྨིན་སྩལ་ཐོབ་པ་གསལ་
བསྒགས་སྔནོ་སོང་ལརྟ་ཡང་། 
 འདི་ལོ་སྔར་དང་མི་འདྲ་བར་
༸སྐུའི་ག་སནོ་གི་མཛད་འཆར་དང་བརན་
བཞུགས་བཅས་ཤིན་ཏུ ་མང་པོ་བྱུང་བ་ 

དང་། རིང་མིན་ཕི་ཟླ་ ༩ པའ་ིནང་ཨིན་
ལེན་ད་ུབདནུ་ཕག་གཅིག་རིང་དང་། ད་ེ
རསེ་ཕི་ཟླ་བ་ ༡༠ པའ་ིནང་ཨ་རི་ཁུལ་ད་ུ
བདནུ་ཕག་གསུམ། ཕི་ཟླ་ ༡༡ པའ་ིནང་
རྒྱ་གར་ནང་གསུང་ཆོས་དང་གཞན་ཆིབས་
སྒྱུར་ཁག་གཅིག ཕི་ཟླ་ ༡༢ པའ་ིནང་རྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་བསདུ་མར་བདནུ་ཕག་
གསུམ་རིང་མཛད་འཆར་ཤིན་ཏུ་དམ་པ། 
ལགྷ་པར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་བ་དང་པའོ་ིནང་
དཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའ་ིདབང་ཆེན་བསྩལ་
བཞདེ་ན་ིཆོས་འབལེ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་
སྔནོ་འགའོི་གསུང་ཆོས་སོགས་ཀིས་དསུ་
ཡུན་འགརོ་གཞི་རིང་ལ། སུྒབ་ཞག་གནང་
སྒ་ོཁག་ཕག་བཞེས་མང་སབས་ཧ་ཅང་གི་
སྐ་ུཐང་མཉསེ་པ་ོཡོང་རྒྱྱུ ་ཡིན་ན། དམིགས་
བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་གཉསི་པའི་གསོ་

ཆོད་དགངོས་དནོ་དང་། ཆོས་བརྒྱྱུད་ཁག་
གི་དབུ་ཁདི་བསན་བདག་བ་ླཆེན་རྣམ་པས་ཉ་ེ
ཆར་༸སྐའུ་ིག་སནོ་སབྐས་གསོལ་འདབེས་ཞུ་
སྐལུ་དང་། 
 ད་ེབཞིན་མང་ཚོགས་ཁོད་ཀི་
ཐུགས་ཁུར་ཅན་དང་། གཞིས་བཞུགས་
ཁག་གཅིག་གིས་རྣམ་ཀུན་ནས་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོི ་མཛད་འཆར་ 
ཉུང་འཕ་ིདང་། སྐ་ུངལ་གསོ་རྒྱྱུའ་ིདསུ་ཚོད་
མང་ཙམ་ཡོང་ཐབས་སྐརོ་ལ་ཡིག་ངག་
གཉསི་ཐགོ་ནས་ཞུ་མཁན་བྱུང་བ་བཅས་ལ་
བརནེ། སང་ལོའ་ིདསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་
བསྩལ་རྒྱྱུ ་སྔནོ་ད་ུཞལ་བཞསེ་སལྐ་བཟང་ཐབོ་
ཟནི་ནའང་། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་
ཤག་ནས་མཛད་འཆར་ཉུང་འཕི་ཡོང་བ་
གསོལ་འདབེས་ཀིས་ཕར་འགངས་ཆོག་པའ་ི

སནྙ་གསལ་སྒནོ་འབུལ་ཞུས་པ་བཞིན་བཀའ་
བཞསེ་ཐབོ་སབས། སང་ལོའ་ིདསུ་འཁརོ་
དབང་ཆེན་ད་ེལོ་གཅིག་གི་རིང་ཕར་འགངས་
གནང་གཏན་ཁེལ་བའི་གསལ་བསྒགས་ཞུ་
རྒྱྱུ ་དང་། དའེ་ིརྐནེ་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་། དསུ་
དབང་སིྦན་བདག་ཁག དསུ་དབང་ག་ོསིྒག་
ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་། ད་ེ
བཞིན་ཕི་ནང་གི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་མང་
པརོ་གང་ཅིའི་ཐུགས་སབས་མི་བད་ེབ་ཡོང་ 
ངསེ་ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་
ནས་ག་ོསབྐས་འད་ིབརྒྱྱུད་བཟདོ་གསོལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
དང་། ད་ེདནོ་འབལེ་ཡོད་ཀུན་གིས་དགངོས་
ཡངས་དཀལེ་ཆེ་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས། བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ལ།།

མང་གཙོའ་ིདསུ་ཆེན་ཐངེས་ ༥༥ ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་དང་དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་མཆོག་
རྣམ་གཉསི་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་

དབང་ཐམས་ཅད་མཁནེ་ཅིང་གཟིགས་པ་
ཆེན་པ་ོརྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་འབངས་ཡོངས་ལ་མང་
གཙོའི་ལམ་བཟང་གསོལ་སྩལ་བཀའ་དྲནི་
བསྐངས་ཏ་ེལོ་ང་ོ ༥༥ འཁརོ་བའ་ིདསུ་
ཆེན་མཛད་སྒ་ོབཞུགས་སརྒ་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླངི་གཙྱུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་ཆོས་ར་བར་
སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་སྐབས་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་
སྐ་ུཞབས་ཤན་ཏ་ཀུ་མཱར་ (Shri Shanta 
Kumar) མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། རྣམ་པ་ཚོ་ད་ེརིང་འདརི་མང་གཙོའ་ི
དསུ་ཆེན་གལ་ཆེན་ཞིག་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད་ལ། འཛམ་གླངི་ཡུལ་གུ་གང་སར་
གནས་པའི་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ད་ེརིང་བདོ་
ཀི་མང་གཙོའི་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།
 བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་
བ་ླམ་མཆོག་ན།ི འཛམ་གླངི་ནང་ཆེས་
མཆོག་ཏུ་བཀུར་བར་འསོ་བའི་ཆོས་ཕགོས་
ཀི་དབུ་ཁདི་ཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཡར་ཐནོ་
ཅན་གི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་དབུ་ཁིད་ཅིག་ཀང་
ཡིན། གང་ཉདི་མཆོག་གིས་བདོ་འབངས་

ཡོངས་ལ་མང་གཙོའི་ལམ་བཟང་གསོལ་
སྩལ་བཀའ་དྲནི་བསྐངས་པ་ཙམ་མ་ཟད། 

ལོ་ལྟར་ད་ེརིང་གི་ཉནི་མོར་མང་གཙོ་དསུ་
ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ 
ད་ེལོ་རྒྱྱུས་རང་བཞིན་ལནྡ་པའི་ཐག་གཅོད་
གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན།
 ད་ེརིང་གི་ཉིན་མོ་འདིར་ངས་
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེབདོ་ཀི་
༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་
བདོ་མི་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
སྤུན་ཟླ་ཕ་ོམོ་རྣམ་པ། ཁདེ་ཚོ་རང་གི་ལུང་པ་
དང་ཁ་བལ་ནས་དསུ་རབས་ཕདེ་ཙམ་འག་ོ
བཞིན་ཡོད་ཀང་སོ་སོའ་ིཆོས་དང་། ལེགས་
བང་སོགས་མུ་མཐུད་བདག་གཅེས་གནང་
བར་ལེགས་གསོལ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད། འཛམ་
གླངི་ཡུལ་གུ་གང་སར་
གནས་པའི ་བ ོད ་ མི ་
རྣམས་ཀིས་ཞི ་བའི ་
ལམ་ནས་བོད ་མིའི ་ 
རང་དབང་འཐབ་རྩདོ་
གནང ་བ ཞིན ་ ཡོད ། 
ལོ་རྒྱྱུ ས་ཀི་ཐོག་ནས་
བ ོད ་ད ེ་ད ུས ་རབས་

མང་པའོི་རིང་རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་
ཁབ་ཅིག་ཡིན། བདོ་དང་རྒྱ་གར་གཉསི་
ཆོས་དང་ལེགས་བང་གི་ཐགོ་ནས་འབལེ་བ་
གཏངི་ཟབ་ཡོད་པ་ད་ེདག་མ་འངོས་པར་མུ་
མཐུད་འབལེ་བ་གཏངི་ཟབ་གནས་རྒྱྱུ ་རེད།
 བོད ་ མིའི ་ཆབ ་སིད ་ ཀི ་རང ་
དབང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་བཟུང་
བས་པ་རེད། བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་
ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་ལམ་སནོ་འགོ་རང་
བཙན་བསྐར་གསོའི་ཚབ་ཏུ་ཆོལ་གསུམ་
བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚྱུངས་
པའི ་རང་སྐོང་ཞིག་ཡོང་ཐབས་གནང་
རྒྱྱུ འི་མཛད་བྱུས་གཏན་འབབེས་བྱུང་བ་
དརེ་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་ཧ་ཅང་བསྔགས་བརདོ་
ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། བདོ་ཀི་༸སྐབས་
མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་
བདོ་མི་རྣམས་དབང་ཆའི་དནོ་ད་ུམིན་པར་
དྲང་བདནེ་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་དནོ་ད་ུ
འཐབ་རྩདོ་གནང་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
 དེ་ རེས ་ ད མིགས ་བསལ ་སྐུ ་
མགནོ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་
མི་ནི་ཀ་གཱན་རྡི་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ། ད་ེརིང་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོ་དབུ་
བརྙསེ་ནས་ལོ་ ༥༥ འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་

དང་ལྷག་པར་བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་
ལའི་བ་ླམ་མཆོག་དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅྱུར་

ཕབེས་པའི་༸སྐུའི་ག་སནོ་གི་དསུ་ཚོད་གལ་
ཆེ་ཞིག་ཀང་འཁལེ་ཡོད། གང་ལརྟ་བདོ་མི་
ཙམ་མ་ཡིན་པར་འཛམ་གླངི་སྐ་ེབ་ོཀུན་གིས་
བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་
གི་ཞལ་རས་མངནོ་གསུམ་ད་ུམཇལ་ཐུབ་པ་
འད་ིན་ིང་ཚོ་ཧ་ཅང་གི་བསོད་ནམས་ཆེན་པ་ོ
ཡིན། ང་རང་ད་ེརིང་འདརི་བཅར་རྒྱྱུ ་བྱུང་
བར་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབྱུང་། བདོ་
མིའི་འཐབ་རྩོད་ཀི་ལས་འགུལ་དང་ངའི་
ནང་མི་གཉིས་སྔ་མོ་ནས་འབལེ་ཐག་ཉ་ེཔ་ོ
ཡོད་པ་བཞིན། ངས་ཀང་ལམ་སལོ་འད་ིམུ་
མཐུད་རྒྱྱུན་བསངི་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན། བདོ་ཀི་ཟླསོ་
གར་ཚོགས་པས་ཉམས་འགྱུར་ལྡན་པའི་

ངང་བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པའི ་གཞས་
ས་འཁབ་སནོ་གནང་
བ་ད་ེཚོ་མཐངོ་སྐབས་
ངས ་ཁེད ་ ཚོ ར ་ ཞུ ་
འདདོ་པ་ན།ི འཛམ་
གླིང་སངེ་གི་རྒྱལ་ཁབ་
མང་པ་ོཞིག་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན ་ གིས ་བཙན ་
འཛུལ་བས་ཡོད་པ་

མ་ཟད། རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞིག་གི་རང་གི་
ཐུན་མོང་མིན་པའི་ང་ོབ་ོརྩ་བརླག་ཕིན་ཡོད། 

འཛམ་གླངི་འདའིི་སངེ་གནས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
མང་པ་ོཞིག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གིས་བཙན་
འཛུལ་འགོ་གནས་པ་མ་ཟད། དརེ་བརནེ་
རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདག་གི་ང་ོབ་ོརྩ་བརླག་ཏུ་ཕིན་
ཡོད།
 འོན་ཀང་ཁེད་རྣམ་པས་རང་
ཉིད་ཀི་ལེགས་བང་དང་སྐད་ཡིག་ཉམས་
མེད་ངང་སུང་སྐབོ་གནང་བ་དང་། ལགྷ་
པར་རང་ཉདི་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རྒྱལ་ཞེན་གི་
བསམ་བླ་ོཡོད་པ་ད་ེན་ིརང་ཉདི་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་
ད་ེབཞིན་འགྱུར་བ་མེད་པའ་ིངང་གནས་ཐུབ་
པ་ཞིག་ཡིན། བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་ད་ེབཞིན་
ཡུན་རིང་ཞིང་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་
ཡང་། བདོ་མི་ཚོས་འཐབ་རྩདོ་ཀི་བརྒྱྱུད་
རིམ་ནང་སེམས་ཤུགས་ནམ་ཡང་ཆགས་མི་
ཉན། ཁདེ་རྣམ་པས་རང་ཉདི་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་
དང་མི་རིགས་ལ་བཅངས་པའི་ཉམས་མེད་
ཀི་རྒྱལ་ཞེན་དང་སྤབོས་སེམས་ལ་ང་ཚོ་རྒྱ་
གར་བས་བསྔགས་བརདོ་དང་འབལེ་རསེ་
སུ་ཡི་རང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། །



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༩ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢4

དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་སྤལེ་བའ་ིགསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༣ ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ ཐགོ་ཕི་དྲལི་
ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ནང་
དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་འསོ་བསྡུའི་
སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་ ༢༤ ནང་གསེས་
ཁག་གཅིག་ལ་མང་ཚོགས་ཁདོ་གོ་བ་ལེན་
ཕོགས་འདྲ་མིན་ཡོང་བཞིན་པར་བརནེ། 
ད་ནས་བཟུང་ཚང་མས་གཅིག་གྱུར་ཡོང་
ཆེད་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་སྐབས་
དནོ་འབལེ་ཆགས་འསོ་སིྒག་དནོ་ཚན་དང་
ལམ་སནོ་གནང་བ་ཁག་གི་གོ་བ་ལེན་སངས་ 
དང་། འགལེ་བཤད་ངསོ་འཛིན་ཞུ་སངས་
སོགས ་ ཀི ་ སྐ ོར ་གསར ་འགོད ་གསལ ་
བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།
 ནང་གསེས། ༢ ཡང་ན་འསོ་
གཞིའམ། འསོ་འཕནེ་པ་ཞིག་ལ་དྲག་ཤུགས་
ཀི་ཐགོ་ནས་འཇིགས་སང་སྐལུ་བའམ། སྐ་ེ
བ་ོགང་དག་འསོ་གཞིར་འཛུལ་འཐནེ་བདེ་
པ་དང༌། འསོ་བསྡ་ུབདེ་དང་མི་བདེ་པ་
བཅས་འསོ་བསྡུའི་རང་དབང་ལ་ཐེ་བྱུས་
དང་འགལ་རྐནེ་བདེ་པ། 
 ད་ེལྟར་འགལ་འཛོལ་དངསོ་ར་
འཕདོ་པ་བྱུང་ཚེ། ཉསེ་ཆད་ན།ི སྐ་ེབ་ོདརེ་
ལོ་བཅྱུ་རིང་གཞུང་འབལེ་འསོ་འཕནེ་ཐབོ་
ཐང་འཕགོ་རྒྱྱུ །
འགལེ་བཤད།
༼འསོ་གཞིའམ་འསོ་འཕནེ་པའི་སྐ་ེབ་ོཞིག་
ལ་ཐལ་ཆ་ཆེ་བའི་ལུས་ངག་གང་རུང་གི་
དྲག་ཤུགས་ཀིས་འཇིགས་སང་བསྐུལ་ཏ་ེ
མང་གཙོའི་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་འསོ་བསྡུའི་
རང་དབང་ལ་ཐ་ེབྱུས་དང་། འགལ་རྐནེ་
བས་པ་ལ་བརནེ་ནས་འསོ་གཞིར་ལངས་མ་
ཐུབ་པ་དང། མི་འདདོ་བཞིན་ད་ུའསོ་བསྡ་ུ
བདེ་དང་མི་བདེ་པ་ཞིག་ལ་ག་ོདགསོ།༽ 
 ནང་གསེས། ༣ ཡང་འསོ་
གཞིའ་ིསྐ་ེབ་ོགཞན་ཞིག་གམ། དའེ་ིཕགོས་
གཏགོས། གཞན་ཡང་སྐ་ེབ་ོསུ་རངུ་ནས་སྐ་ེ
བ་ོགཞན་ཞིག་ལ་འསོ་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་མ་ཐབོ་
པའི་བསམ་སྦརོ་ངན་པས་ཀུན་ནས་བསངླས་
ཏ་ེགཞི་མེད་སྒོ་བཏགས་ཀིས་སྐོན་བརོད་
དམའ་འབབེས་བདེ་པ་དང༌། ལུང་ཚན། 
ཆོས་བརྒྱྱུད། སིྤ་ཚོགས་བཅས་ཀི་དབར་
དབེན་སྦོར་གིས་ཕན་ཚྱུན་འཁོན་འཁུག་
འབྱུང་གཞིའ་ིརྐནེ་སླངོ་བདེ་པ། 
 ད་ེལྟར་འགལ་འཛོལ་དངསོ་ར་
འཕདོ་པ་བྱུང་ཚེ། ཉསེ་ཆད་ན།ི འགལ་
ཚབས་ཆེ་བར་ངསོ་འཛིན་གིས་འསོ་གཞིའི་
སྐ་ེབ་ོདའེི་འསོ་ཤོག་ཆ་ཚང་རིྩས་མེད་དང། 
དའེ་ིཕགོས་གཏགོས་དང་། གཞན་ཡང་སྐ་ེ
བ་ོསུ་རུང་དརེ་ལོ་བཅྱུ་རིང་གཞུང་འབལེ་
སྡ་ེཚན་གང་ད་ུཡང་འསོ་འཕནེ་ཐོབ་ཐང་
འཕགོ་རྒྱྱུ ། 
འགལེ་བཤད།
 ༼འསོ་གཞིའི་སྐ་ེབ་ོགཞན་ཞིག་
གམ། དའེ་ིཕགོས་གཏགོས། གཞན་ཡང་

སྐ་ེབ་ོསུ་རུང་ནས་སྐ་ེབ་ོགཞན་ཞིག་ལ་འསོ་
བསྡུའི ་རྒྱལ་ཁ་མ་ཐོབ་པའི ་བསམ་སྦོར་
ངན་པས་ཀུན་ནས་བླངས་ཏ་ེགཞི་མེད་སྒོ་
བཏགས་ཀིས་སྐོན་བརོད་དམའ་འབབེས་
བདེ་པ་དང། ལུང་ཚན། ཆོས་བརྒྱྱུད། སིྤ་
ཚོགས་བཅས་ཀི་དབར་དབེན་སྦོར་གིས་
ཕན་ཚྱུན་འཁོན་འཁུག་ས་གནས་གང་ཞིག་
ཏུ་དངསོ་སུ་བྱུང་ས་ེདའེི་རྐནེ་གིས་ས་གནས་
གཞན་དུའང་གཅིག་མཚྱུངས་ཕན་ཚྱུན་
འཁོན་འཁུག་གཅིག་མཇུག་གཉིས་ལངས་
ཀིས་སིྤ་ཚོགས་ཟང་ཟིང་དངསོ་སུ་བྱུང་བ་
ཞིག་ལ་ག་ོབ་ཡིན།༽
 ནང་གསེས། ༥ འསོ་གཞི་སུ་
ཐད་ནས་འསོ་བསྡུའི་ལས་དནོ་སྐརོ་མི་མང་
བསྐངོ་ཚོགས་ཀིས་དྲང་བདནེ་མིན་པའི་
གནས་ཚྱུལ་གསལ་བསྒགས་བེད་པ་དང་
ཡིག་ཆ་འགམེས་སྤལེ་བདེ་པ།
 ད་ེལྟར་འགལ་འཛོལ་དངསོ་ར་
འཕདོ་པ་བྱུང་ཚེ། ཉསེ་ཆད་ན།ི འསོ་གཞི་
མི་འགོ་དའེི ་འོས་ཐོབ་ཆ་ཚང་རིྩས་མེད་
གཏངོ་རྒྱྱུ ། 
འགལེ་བཤད། 
 ༼འསོ་གཞི་སུ་ཐད་ནས་དབུས་
སའི་འསོ་བསྡུའི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཐགོ་
དྲང་བདནེ་མིན་པའི་གནས་ཚྱུལ་ཁབ་སྤལེ་
བདེ་པ་དང་། ཁུངས་མེད་ཡིག་ཆ་འགམེས་
སྤལེ་བདེ་པ་ཞིག་ལ་ག་ོབ་ཡིན།༽ 
 ནང་གསེས། ༨ འསོ་བསྡའུ་ི
ལས་རིམ་གསལ་བསྒགས་ཟིན་པའི་ཉིན་
མོ་ནས་སདི་སྐངོ་དང། བཀའ་བླནོ། སིྤ་
འཐུས་བཅས་འབལེ་ཡོད་འསོ་གཞིའི་ནང་
ཞུགས་བླ་ོཡོད་ཚེ། སིྒག་འཛུགས་དང། 
གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་
འསོ་བསྡུ་དང་འབལེ་བའི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་
འད་ུགོ་སིྒག་བྱུང་རིགས་ནང་གཞུང་འབལེ་
གི ་ངོ་བ ོར་ཚོགས་བཅར་མི ་ཆོག་པ་མ་
ཟད། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་བདེ་
དང། དངུལ་དངསོ་གང་ཡང་བདེ་སྤདོ་མི་
ཆོག གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་སབྐས་སུ་
ཡང་འསོ་བསྡ་ུདང་འབལེ་བའི་གཏམ་བཤད་
རིགས་བ་མི་ཆོག
 ས་གནས་གང་དུའང་ད ེ་ལྟར་
བས་འཛོལ་དངོས་ར་འཕདོ་པ་བྱུང་ཚེ། 
ཉསེ་ཆད་ན།ི འསོ་གཞི་དརེ་ས་གནས་དའེ་ི
འསོ་ཐབོ་ཆ་ཚང་རིྩས་མེད་གཏངོ་རྒྱྱུ ། 
འད་ིའབལེ་ལམ་སནོ།
 ༼གཞུང་འབལེ་ཕོགས་བསྐོད་
སྐབས་འོས་བསྡུ ་དང་འབལེ་བའི ་གཏམ་
བཤད་རིགས་བ་མི་ཆོག་ཅསེ་པ་ལ། གཞུང་
འབལེ་ཕོགས་བསྐོད་སྐབས་སུ་ལས་དནོ་
ད ེ་དང་འབ ེལ་བའི ་གནད་ད ོན་ཁོ་ན་མ་ 
གཏགོས། ད་ེམིན་དངསོ་སུ་སོ་སོ་རང་
ཉདི་ལ་འསོ་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་ཆེད་འདས་
པའ་ིལས་དནོ་བས་འབས་དང། མ་འངོས་
བདེ་འཆར་སོགས་ཀི་གཏམ་བཤད་རིགས་

སྐབས་དུས་གང་དུ་ཡང་དངོས་ཤུགས་ 
བརྒྱྱུད་གསུམ་ནས་མི་ཆོག་པ་ལ་གོ་བ་ཡིན། 
གལ་སིད ་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་བསྐོད ་
སྐབས་ས་གནས་སུ་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་
པའི་ཚོགས་སྡ་ེགང་རུང་གིས་འསོ་བསྡུ་དང་
འབལེ་བའི་བག་ོགླངེ་གོ་སིྒག་ཐོག་གདན་
ཞུ ་བྱུང་རིགས་གཞུང་འབེལ་ལས་དུས་
ལ་ད་ོཕགོས་མེད་ཚེ་སྒརེ་ངོས་ནས་བསྐོད་
འཐུས།༽ 
 འསོ་སིྒག་དནོ་ཚན་ ༢༤ ནང་
གསེས་ ༩ པའ་ིའབུ་དནོ་ལརྟ་གི་ལམ་སནོ་
དནོ་ཚན་ ༩ ཅན་གི་ནང་གསེས་ཁག་ཅིག་
གི་ག་ོབ་ལེན་ཕགོས་ཀི་འགལེ་བཤད་གཤམ་
གསལ། 
 ༢། གཞུང་འབལེ་ངསོ་ལེན་
ཡོད་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ཕུད་སིྤ་སྒརེ་སུ་ཐད་
ནས་སིད་སྐོང་ངམ་སིྤ་འཐུས་འསོ་གཞིའི་
སྐ་ེབ་ོདའེི་ཡིག་ཐགོ་ཆོག་མཆན་མེད་པར་
ས་གནས་གང་ད་ུཡང་རྒྱབ་གཉརེ་གསལ་
བསྒགས་དང་ད་ེའབལེ་འག་ོསོང་གཏངོ་མི་
ཆོག ཆོག་མཆན་ཡོད་པའ་ིའག་ོསོང་ཁག་
འསོ་གཞིར་ཡོད་པའི་སྐེ་བ་ོདའེི་འསོ་བསྡུ་
དང་འབལེ་བའི་འག་ོགནོ་རིྩས་ཁའི་ཁོངས་
སུ་བརིྩ་དགསོ། 
 དེ་ལྟར་འགལ་འཛོལ་དངོས་
ར་འཕདོ་པ་བྱུང་ཚེ། ཉསེ་ཆད་ན།ི སིྒག་
དནོ་ལོ་ལ་ྔརིང་གཞུང་འབལེ་སྡ་ེཚན་གང་ད་ུ
ཡང་འསོ་འཕནེ་ཐབོ་ཐང་འཕགོ་རྒྱྱུ ། འནོ་
ཀང་འག་ོགནོ་མེད་པའི་རྒྱབ་གཉརེ་གསལ་
བསྒགས་རིགས་དནོ་ཚན་འདི་དང་བསནུ་ 
མི་དགསོ། 
འགལེ་བཤད།
 ༼བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་
ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་
པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་ན།ི དབུས་གཙང་དང་། 
མད་ོསདོ། མད་ོསདྨ། བདོ་ཀི་གཞནོ་ན་ུལནྷ་
ཚོགས། བདོ་ཀི་བུད་མེད་ལནྷ་ཚོགས། བདོ་
ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པ། བདོ་
ཀི་དགུ་བཅྱུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ། 
མངའ་རིས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ། བདོ་ཀི་
རྒྱལ་ཡོངས་ཆིག་བསིྒལ་ཚོགས་པ། བདོ་ཀི་
རྒྱལ་ཡོངས་ཆབ་སིད་བཙོན་གལོ་ཚོགས་པ། 
བལ་ཡུལ་སྤགོ་ར་གླ་ོསིྒག་བད་ེདནོ་བཅས་
དབུས་ཚོགས་པ་བཅྱུ་གཅིག་ལ་གོ་བ་ཡིན། 
གཞན་ཡང་འོས་གཞིའི ་སྐེ་བ ོ་ད ེས་རྒྱབ་
སྐརོ་གསལ་བསྒགས་བདེ་འཐུས་ཆོག་པའི་ 
ཡིག་ཐགོ་ཆོག་མཆན་གནང་བའི་ང་ོབཤུས་
འབལེ་ཆགས་ས་གནས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་
ད་ུངསེ་འབུལ་དགསོ་པ་ཡིན།༽ 
 ༣། འསོ་གཞིའ་ིསྐ་ེབ་ོསོ་སོའ་ི
འསོ་བསྡུའི་དྲལི་བསྒགས་དང་འབལེ་བའི་
བྱུང་སོང་རིྩས་ཁ་མཐའ་དག་དངསོ་གཞིའི་
འསོ་བསྡུའི་གུབ་འབས་གསལ་བསྒགས་མ་
ཟིན་གོང་འོས་མི་ཡོང་ཁུངས་སོ་སོའི་ས་
གནས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ད་ུའབུལ་དགསོ། 

འསོ་བསྡུའི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའི་བྱུང་
སོང་རིྩས་ཁ་མཐའ་དག་རྣམ་ཀུན་རིྩས་ཞིབ་
སབྐས་དགོས་མཁའོི་རྒྱབ་ལྗངོས་དན་རགས་
མཉམ་སྦར་དགོས་པ་ལྟར་དགོས་ངེས་
རྣམས་ཆ་ལག་ཚང་བ་ཁམས་གཙང་དསུ་
ཐགོ་མ་ཕུལ་བ་ཡིན་ན། ཉསེ་ཆད་ན།ི འསོ་
གཞི་སྐ་ེབ་ོགང་དའེ་ིའསོ་ཐབོ་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ 
གཅགོ་རྒྱྱུ །
འད་ིའབལེ་ལམ་སནོ། 
 ༼འསོ་གཞི་སྐེ་བ་ོསོ་སོའི་འསོ་
བསྡུའི་དྲལི་བསྒགས་དང་འབལེ་བའི་བྱུང་
སོང་རིྩས་ཁ་ཁམས་གཙང་དསུ་ཐོག་ཕུལ་
མིན་དང། དངུལ་འབརོ་ཚད་གཞི་ལས་
བརྒལ་མིན། དངུལ་འབརོ་ཁམིས་མཐུན་
ཡིན་མིན་བཅས་ལ་ས་གནས་འསོ་བསྡུ་ལས་
ཁང་གིས་ཞིབ་འཇུག་གང་གནང་བ་དརེ་རྩ་
འཛིན་ཞུ་དགསོ།༽
 ༤། སདི་སྐངོ་ངམ། སིྤ་འཐུས་
སུ་འསོ་པའི་མི་འག་ོདམིགས་འཛུགས་ཀིས་
རྒྱབ་གཉརེ་གསལ་བསྒགས་ཡིག་ཆ་དང། 
ལྟབེ་ཤོག་འགམེ་སྤལེ། གང་སྦརོ་པར་རིས་
གསལ་བསྒགས་སོགས་ཀི་ནང་འགམེ་སྤལེ་
དང་དཔར་སུྐན་བདེ་མཁན་གཉསི་ཀི་མིང་
བང་ངསེ་གསལ་དགསོ་རྒྱྱུ །
 དེ་ ལྟར ་བས ་འ ཛོལ ་ རིགས ་
དངསོ་ར་འཕདོ་པ་བྱུང་ཚེ། ཉསེ་ཆད་ན།ི 
ལོ་ལ་ྔརིང་གཞུང་འབལེ་སྡ་ེཚན་གང་ད་ུཡང་
འསོ་འཕནེ་ཐབོ་ཐང་འཕགོ་རྒྱྱུ །
འད་ིའབལེ་ལམ་སནོ།
 ༼སདི་སྐངོ་ངམ། སིྤ་འཐུས་སུ་
འོས་པའི་མི་འག་ོདམིགས་འཛུགས་ཀིས་
རྒྱབ་གཉརེ་གསལ་བསྒགས་ཡིག་ཆ་དང། 
ལྟབེ་ཤོག་འགམེ་སྤལེ། གང་སྦརོ་པར་རིས་
གསལ་བསྒགས་སོགས་ཀི་ནང་འགམེ་སྤལེ་
དང་དཔར་སུྐན་བདེ་པ་ོསུ་རུང་གི་མིང་དང་
ཁ་བང་ཁ་གསལ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་འབི་
བཀོད་མེད་པའི་རིགས་ཡིག་འཁམ་ད་ུངསོ་
འཛིན་ཞུ་རྒྱྱུ །༽
 ༥། འསོ་གཞིར་ཞུགས་མཁན་
སུ་ཐད་ནས་ཀང་སྐབས་དནོ་སོ་སོར་འསོ་
བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཆེད་ད་ུདྲལི་བསྒགས་
ཡིག་ཆའི་ཐགོ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་
དང། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་
རགས། ད་ེབཞིན་མཚོན་རགས་ཚྱུལ་ད་ུབདོ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་དར་དང་བདོ་ཀི་ས་བཀྲ་
སོགས་གང་ད་ུཡང་བདེ་སྤདོ་མི་ཆོག 
 དེ་ལྟའི ་བས་འཛོལ་དངོས་ར་
འཕདོ་པ་བྱུང་ཚེ། ཉསེ་ཆད་ན།ི འསོ་གཞི་
སྐ་ེབ་ོགང་དའེ་ིའསོ་ཐབོ་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༥ རིྩས་
མེད་གཏངོ་རྒྱྱུ ། 
འད་ིའབལེ་ལམ་སནོ། 
 ༼ད་ེལྟར་བདེ་སྤདོ་མི་ཆོག་ཅེས་
པའ་ིགཙོ་གནད་ན་ིརང་ཉདི་འསོ་བསྡའུ་ིརྒྱལ་
ཁ་ཐོབ་ཆེད་ད་ུདམིགས་ཏ་ེརྒྱབ་ལྗངོས་ལ་
གསར་ད་ུགོང་གསལ་པར་རིས་ད་ེདག་བདེ་

སྤདོ་མི་ཆོག་པ་ལས། རང་གི་མི་ཚེའ་ིབྱུང་
བའ་ིནང་ལས་དནོ་སབྐས་དང་ལས་དནོ་སུྒབ་
ཡུལ་སོགས་སུ་པར་རིས་ད་ེདག་ཡོད་པ་
ཙམ་ལ་ག་ོབ་མིན། པར་བསུྐན་དང་འགམེ་
སྤལེ་བདེ་མཁན་གི་མིང་བང་ཁ་གསལ་མེད་
ཚེ་རིྩས་མེད་གཏངོ་རྒྱྱུ ། གལ་སདི་སྐ་ེབ་ོ
སུ་རུང་ནས་ད་ེལྟར་བས་འཛོལ་དངསོ་ར་
འཕདོ་པ་བྱུང་ཚེ་ལོ་ ༥ རིང་གཞུང་འབལེ་
སྡ་ེཚན་གང་ད་ུཡང་འསོ་འཕནེ་པའི་ཐོབ་
ཐང་འཕགོ་རྒྱྱུ །༽ 
 ༧། འསོ་བསྡ་ུདང་འབལེ་བའ་ི
དྲལི་བསྒགས་བདེ་སྒ་ོཁག་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་
ཁབ་སོ་སོའི་ཡུལ་ཁིམས་དང་མ་འགལ་བ་
བདེ་དགསོ་ཐགོ ཆབ་སདི་ཀི་གནས་སངས་
དཀའ་ངལ་ཅན་གི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་འོས་
གཞིར་ཞུགས་མཁན་མི་འགའོི་འདྲ་པར་
དང་གསལ་བསྒགས་ཡིག་ཆ་སོགས་སྦོར་
འགམེས་མི་ཆོག 
 ད་ེལྟར་འགལ་འཛོལ་དངསོ་ར་
འཕདོ་པ་བྱུང་ཚེ། ཉསེ་ཆད་ན།ི འསོ་གཞི་
དརེ་ལོ་ལ་ྔརིང་འསོ་གཞིར་ཞུགས་རྒྱྱུའི་ཐབོ་
ཐང་དང་། གཞན་སྐ་ེབ་ོསུ་རངུ་ལ་ལོ་ལ་ྔ
རིང་གཞུང་འབལེ་སྡ་ེཚན་གང་ད་ུཡང་འསོ་
འཕནེ་ཐབོ་ཐང་འཕགོ་རྒྱྱུ ། 
འད་ིའབལེ་ལམ་སནོ། 
 ༼དེ་ལྟའི ་གནས་སངས་བྱུ ང ་
ཚེ་ས་གནས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་མང་
ཚོགས་ནས་པར་རིས་དང། གསལ་བསྒགས་
ཡིག་ཆ་རྣམས་འཕལ་མར་བཀོག་ས་ེམ་
འངོས་པའི་དགོས་མཁོའི་ཆེད་ཉར་ཚགས་ 
བདེ་དགསོ་བཅས།༽
 མཐའ་དནོ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་
འསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་སིྤ་དང། ལགྷ་དནོ་འསོ་
སིྒག་དནོ་ཚན་ཉ་ིཤུ་རྩ་བཞི་པའི་ནང་གསེས་
ཁག་དང་བཅས་པར་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་
ཁང་ནས་གཏན་འབབེས་ལམ་སནོ་གནང་
བ་ཁག་ལ་སྐ་ེབ་ོསུ་རུང་གིས་ས་གནས་གང་ 
ད་ུའགལ་འཛོལ་བས་པ་དངསོ་ར་འཕདོ་པ་
བྱུང་ཚེ་དཔང་རགས་དང་བཅས་པ་སྐབས་
འཕལ་ས་གནས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ད་ུསནྙ་
གསན་ཞུ་དགསོ་པ་ཡིན། ད་ེམིན་སྐ་ེབ་ོསུ་
རུང་ལ་བདོ་མིའི་ཡ་རབས་བཟང་སྤདོ་དང་
འགལ་ཞིང་། བདོ་མི་ནང་ཁུལ་དབནེ་སྦརོ་
དཀུྲགས་ཤིང་གི་གཞིར་གྱུར་བའ་ིདྲང་བདནེ་
མིན་པའ་ིསྐནོ་བརདོ་དང། དམའ་འབབེས་
ཟུར་ཟ་སོགས་དག་དགའ་གཉནེ་སྡུག་གི་
འཆལ་གཏམ་རིགས་དྲ་ལམ་སོགས་སུ་གང་ 
བྱུང་མི་སྤལེ་བའི་འབདོ་བསྐུལ་ནན་པ་ོཞུ་རྒྱྱུ ་
བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ། དབུས་འསོ་
བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༣ ལ།།



པར་ངསོ་ལ་ྔཔ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༡ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ 5

འད་ིལོའ་ིསདི་སྐངོ་སླབོ་ཡོན་གཟངེས་རགས་བསན་འཛིན་
དག་འདལུ་ལགས་ལ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢ ཉནི་མང་གཙོའ་ིདསུ་ཆེན་ཉནི་མོ་སུང་
བརིྩའ་ིམཛད་སྒ་ོདང་སབས་བསནུ། བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཁབ་ཁོངས་ 
སླབོ་གྲྭ་ཁག་ནས་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉིས་
ཀི ་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱྱུ གས་ཀི ་ཕོགས་ 
བསྡམོས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ཡན་ལོན་པ་རྣམས་
ལ་སིད་སྐོང་སླབོ་ཡོན་ཞེས་ལོ་ལྟར་གནང་
རྒྱྱུ ་འག་ོའཛུགས་ཞུས་ ཡོད་པ་དང་། འད་ི
ལོའི་གཟངེས་རགས་ཐངེས་གཉིས་པ་འདི་
བཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིརྒྱ་གར་དབུས་
འབངི་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་འཛིན་
རིམ་བཅྱུ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱྱུགས་
ཆེན་མོའ་ིགུབ་འབས་གསལ་བསྒགས་གནང་
སྐབས་སྒྱུ ་རྩལ་སྡ ་ེཚན་གི ་སླབོ ་ བུ ་བསན་
འཛིན་དག་འདལུ་ལགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥།༨ 
ཐོབ་ཡོད་པར་བརནེ་དམིགས་བསལ་སྐུ ་
མགནོ་རྒྱ་གར་གི་བླནོ་ཆེན་མེ་ན་ིཀ་གཱན་ དྷ་ི

མཆོག་གིས་གནང་ཡོད།
 བསན་འཛིན་དག་འདལུ་ལགས་
ན།ི ད་ལ་ྟརྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་
ལྡ་ིལིའ་ིཧནི་ད་ུ (Hindu 
College) མཐ་ོསླབོ་ཏུ་སླབོ་
སྦོང ་བེད ་བཞིན ་ ཡོད ་པ ་ 
དང་། ཁངོ་ན་ིསདི་སྐངོ་སླབོ་
ཡོན་བཞེས་མཁན་གཉསི་པ་
ད་ེཆགས་ཡོད། ཁངོ་སུ་ཇ་
བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭ་ནས་ཡིན་
ཞིང༌། འཛིན་རིམ་ ༡༢ 
ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་རྒྱྱུ གས་སྤདོ་
ནང་ཕགོས་བསྡམོས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ཡན་
ལོན་མཁན་རྣམས་ལ་སིད་སྐངོ་སླབོ་ཡོན་གི་
གཟངེས་རགས་སླབོ་ཡོན་འད་ིགནང་གི་ཡོད་
པ་བཞིན། སླབོ་ཡོན་ཆེད་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་
གཅིག་གནང་གི་ཡོད། ཁངོ་གིས་འད་ིལོའ་ི
འཛིན་རིམ་ ༡༢ ཡིག་རྒྱྱུགས་ནང་བརྒྱ་
ཆ་ ༩༥།༨ ལོན་འདགུ སདི་སྐངོ་སླབོ་

ཡོན་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོསླབོ་ཕུག་ཚོས་
སླབོ ་སྦོང་ལ་བརྩོན་འགུས་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེགོང་

སྤལེ་ཡོང་ཐབས་དང༌། རྒྱལ་ཡོངས་རྒྱྱུགས་
སྤདོ་སབྐས་སླབོ་མ་ཚོར་རྒྱྱུགས་འབས་ཡག་
པ་ོཡོང་བའ་ིཆེད་ད་ུཡིན་འདགུ སླབོ་ཡོན་
འད་ིབཞིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༢ ལོར་གསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད།།

སྦང་འབས་རྩ་ེཕུད་སོན་པའ་ིསླབོ་མ་རྣམས་ལ་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་གཟངེས་རགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ 
ཉནི་བདོ་གཞུང་མང་ཡོངས་ཀི་མང་གཙོའི་
ཉིན་མོ་སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒ་ོདང་སབས་ 
བསནུ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༢ ལོར་བདོ་གཞུང་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་
དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ ༣༦༠ འཁརོ་བའ་ི
དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུ་སབྐས། དམིགས་
བསལ་ལས་འགུལ་མང་དག་སྤལེ་ཡོད་པའི་
ཁངོས་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་ 
༡༢ ཡིག་རྒྱྱུགས་ཆེན་མོའ་ིནང་ཚན་རིག་
དང་། སྒྱུ ་རྩལ། ཚོང་རིག་བཅས་སླབོ་ཚན་
སྡ་ེཁག་སོ་སོའི་ནང་ནས་སྦང་འབས་རྩ་ེཕུད་
སོན་པའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོ
བང་སླབོ་ཕུག་གཟངེས་རགས་ཞེས་པ་ལོ་

ལརྟ་གནང་སལོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། འད་ིལོ་བ་
དགའ་གནང་ཐངེས་ ༡༤ པ་ཆགས་ཡོད།
 གཟངེས་རགས་འདིའི་དམིགས་
ཡུལ་ན།ི ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་སྐུ་ཕངེ་རིམ་བནོ་གིས་དབུ་ཁིད་པའི་
བདོ་གཞུང་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་གི་བཀའ་དྲནི་
རསེ་དྲན་དང་། གཞན་ཡང་གཞི་རིམ་སླབོ་
གྲྭའི་སླབོ་ཚན་སྡ་ེཁག་གསུམ་གི་ནང་གུབ་
འབས་རྩ་ེཕུད་སོན་པའི་སླབོ་ཕུག་གསུམ་ལ་
ལེགས་གསོལ་གཟངེས་བསདོ་ཕག་འཁརེ་
གནང་ས།ེ བདོ་ཕུག་ཡོངས་ཀི་ཤེས་ཡོན་
གོང་མཐརོ་གཏངོ་རྒྱྱུ འི་སེམས་ཤུགས་སརྤ་
རྒྱྱུ ་དང་མིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོསནོ་ཐབས་ཆེད་
ཡིན་འདགུ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོ་ནས་བཟུང་

བཀའ་ཤག་སབྐས་ ༡༤ པས་ལས་དནོ་ཚང་
མའི་ནང་ནས་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེ་ཤོས་བརིྩས་

གནང་གི་ཡོད་པ་ལྟར་མཐོ་རིམ་སླབོ་ཡོན་
སརྤ་ཆ་གནང་བ་དང་འབལེ། དགའ་ལནྡ་ཕ་ོ

བང་གཟངེས་རགས་འད་ིབཞིན་སླབོ་ཚན་སྡ་ེ
ཁག་གསུམ་གི་སླབོ་མ་རྩ་ེཕུད་གསུམ་རེ་བས་
ཏ་ེསླབོ་ཕུག་དགུ་སརྤ་ཆ་གནང་བ་དང་དངུལ་
གི་བ་དགའ་ཡང་སྒརོ་ ༥༠༠༠ ནས་སརྤ་ཆ་
གནང་ས་ེཨང་རིམ་དང་པརོ་སྒརོ་ ༢༠༠༠༠ 
དང་། ཨང་རིམ་གཉསི་པར་སྒརོ་ ༡༥༠༠༠། 
ཨང་རིམ་གསུམ་པར་ ༡༠༠༠༠ བར་སརྤ་
ཆ་གནང་ཡོད།
 འད་ིལོའི་གཟངེས་རགས་ཐངེས་ 
༡༤ པ་འད་ིབཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་རྒྱ་

གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་ཀི་
ཡིག་རྒྱྱུ གས་ནང་གུབ་འབས་རྩེ་ཕུད་སོན་
པ་དགུ་ལ་ལེགས་སྐསེ་ཕག་འཁརེ་དང་བ་
དགའ་བཅས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཤན་ཏ་ཀུ་མཱར་
མཆོག་དང་། དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་རྒྱ་
གར་དབུས་གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་མེ་ན་ིཀ་གཱན་
དྷ་ིམཆོག བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་བཅས་ནས་གནང་
ཡོད།
རྩ་ེཕུད་སླབོ་མ་རྣམས་ཀི་ལོ་རྒྱྱུས་སྙངི་བསྡསུ།
སླབོ་ཚན་སྡ་ེཁག་གསུམ་ཡོད་པ་ནས་ཨང་རིམ་
དང་པ་ོལོན་པའ་ིསླབོ་ཕུག་རྣམས་གཤམ་གསལ།
ཀ༽ ཚན་རིག་སླབོ་ཚན་ཁངོས་ནས་སེ་ལ་
ཀུའ་ིབདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་མ་མི་ཅི་ཀ་ོཡ་མ་ས་ཀི་
ལགས། བརྒྱ་ཆ་ ༩༣ ཐབོ་ཡོད་པ་དང། 
འད་ིལོ་ཁ་ོམོ་ལོ་གཅིག་བར་མཚམས་བཞག་
ཡོད་འདགུ
ཁ༽ སྒྱུ ་རྩལ་སླབོ་ཚན་ཁངོས་ནས་སུ་
ཇ་བདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་མ་ཤ་བ་ོམཆོད་རནེ་
ལགས། བརྒྱ་ཆ་ ༩༣་༢ ཐབོ་ཡོད་པ་
དང། ད་ལ་ྟརྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའ་ིཧནི་ད་ུ
(Hindu College) མཐ་ོསླབོ་ཏུ་ (Political 
Sc.Honors) སླབོ་སྦངོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།
ག༽ ཚོང་རིག་སླབོ་ཚན་ཁངོས་ནས་རྡ་
སངེ་བདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་མ་བསན་འཛིན་བད་ེ
ཆེན་ལགས། བརྒྱ་ཆ་ ༩༡་༢ ཐབོ་ཡོད་པ་ 
དང་། ད་ལ་ྟརྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའ་ིཤི་རཱམ་ 
(Shri Ram College of Commerce) 
ཚོང་ལས་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་ (B. Com Honors) 
སླབོ་སྦངོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།
སླབོ་ཚན་སྡ་ེཁག་གསུམ་ཡོད་པ་ནས་ཨང་རིམ་
གཉིས་པ་ལོན་པའི ་སླབོ ་ཕུག་རྣམས་གཤམ་
གསལ། 

ཀ༽ ཚན་རིག་སླབོ་ཚན་ཁངོས་ནས་སེ་ལ་
ཀུའི་བདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་མ་བསན་འཛིན་ཀུན་
བཟང་ལགས། བརྒྱ་ཆ་ ༩༢་༦ ཐབོ་ཡོད་པ་
དང། ད་ལ་ྟརྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་ (JEE 
Coaching) སླབོ་སྦངོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།
ཁ༽ སྒྱུ ་རྩལ་སླབོ་ཚན་ཁངོས་ནས་སུ་ཇ་བདོ་
ཁིམ་གི་སླབོ་མ་རིན་ཆེན་གཡུ་སྒནོ་ལགས། 
བརྒྱ་ཆ་ ༩༢ ཐབོ་ཡོད་པ་དང། ད་ལ་ྟརྒྱ་
གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའ་ིམི་རན་ཌ་ (Miranda 
House) མཐ་ོསླབོ་ཏུ་ (Political Sc. 

Honors) སླབོ་སྦངོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།
ག༽ ཚོང་རིག་སླབོ་ཚན་ཁངོས་ནས་རྡ་སངེ་
བདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་མ་བསན་འཛིན་འཕནི་ལས་ 
ལགས། བརྒྱ་ཆ་ ༨༨་༢ ཐབོ་ཡོད་པ་དང། 
ད་ལྟ་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་འཇའ་ལཎ་ཌར་ 
(Lovely Professional University) མཐ་ོ
སླབོ་ཏུ་ (BBA) སླབོ་སྦངོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།
སླབོ་ཚན་སྡ་ེཁག་གསུམ་ཡོད་པ་ནས་ཨང་རིམ་
གསུམ་པ་ལོན་པའི ་སླབོ ་ཕུག་རྣམས་གཤམ་
གསལ།
ཀ༽ ཚན་རིག་སླབོ་ཚན་ཁངོས་ནས་སྦལེ་
ཀོབ་བདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་མ་བསན་འཛིན་སྒལོ་
མ་ལགས། བརྒྱ་ཆ་ ༩༡་༨ ཐབོ་ཡོད་པ་ 
དང་། འད་ིལོ་ཁ་ོམོ་ལོ་གཅིག་རིང་བར་
མཚམས་བཞག་ཡོད་འདགུ
ཁ༽ སྒྱུ ་རྩལ་སླབོ་ཚན་ཁངོས་ནས་སུ་ཇ་བདོ་
ཁིམ་གི་སླབོ་མ་མགནོ་རྒྱལ་ལགས། བརྒྱ་ཆ་ 
༩༡་༢ ཐབོ་ཡོད་པ་དང། ད་ལ་ྟརྒྱ་གར་ལྷ་ོ
ཕགོས་སྦངེ་ལོར་ད་ུཡོད་པའ་ི (CMR Law 
School) མཐ་ོསླབོ་ཏུ་ (LLB) སླབོ་སྦངོ་བདེ་
བཞིན་ཡོད།
ག༽ ཚོང་རིག་སླབོ་ཚན་ཁངོས་ནས་མ་སུ་རི་
གཏན་སླབོ་ཀི་སླབོ་མ་བསན་འཛིན་དབང་མོ་
ལགས། བརྒྱ་ཆ་ ༨༨ ཐབོ་ཡོད་པ་དང་། ད་
ལ་ྟབང་ཕགོས་ནཡིོ་ཌ་ (BBA, Institute of 
Management Studies, Noida) ཞསེ་པར་
སླབོ་སྦངོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས།།

མི་ཅི་ཀ་ོཡ་མ་ས་ཀི ཤ་བ་ོམཆོད་རནེ། བསན་འཛིན་བད་ེཆེན།

བསན་འཛིན་ཀུན་བཟང་།བསན་འཛིན་འཕནི་ལས།རིན་ཆེན་གཡུ་སྒནོ།

བསན་འཛིན་སྒལོ་མ། མགནོ་རྒྱལ། བསན་འཛིན་དབང་མོ།



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༩ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢6

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཧནི་དའུ་ིཆོས་ཕགོས་ཀི་འད་ུའཛོམས་ཆེན་མོ་ཀུམ་བ་ྷ
མེ་ལར་ཆིབས་སྒྱུར་གིས་མཛད་འཕནི་རྒྱ་ཆེ་བསྐངས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༢༩ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་

ལ་ནས་ལྡི་ལི་བརྒྱྱུ ད་རྒྱ་གར་གི་གངོ་ཁེར་
ན་སིག་ཏུ་ཧིན་དུའི ་ཆོས་ཕོགས་ཀི་འདུ་
འཛོམས་ཆེན་མོ་ཀུམ་བྷ་མེ་ལ་ཞེས་པར་

ཆིབས་སྒྱུ ར་བསྐངས་སྐབས་དད་ལྡན་མི་
མང་སངོ་ཕག་བརྒལ་བས་ལག་ཏུ་དཀར་
གཙང་མཇལ་དར་དང་མེ་ཏགོ་ས་ཚོགས་

ཐོགས་ཏེ་ཕ ེབས་སྐེལ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད། ད་ེཡང་ཀུམ་བ་ྷམེ་ལ་ཞསེ་པའ་ིཧནི་
དུའི ་ ཆོས་ཕོགས་ཀི ་འདུ་འཛོམས་ཆེན་

མོ་ད་ེནི་རྒྱ་གར་གི་གོང་ཁེར་ཨི་ལཱ་བཱཌ་ 

དང་། Allahabad ཨུཇ་འཇནེ། Ujjain ད་ེ
བཞིན་ཧཱ་རི་ཌ་ཝར། Haridwar ནཱ་སིག 
Nasik བཅས་སུ་ལོ་གསུམ་རེའ་ིམཚམས་
གངོ་ཁརེ་ད་ེགསུམ་ནང་ཐངེས་རེ་འཚོགས་
བཞིན་པའི་ཧིན་དའིུ་ཆོས་ལུགས་ཀི་དསུ་
ཆེན་ཀུམ་བ་ྷམེ་ལ་ Kumbh Mela ཞསེ་ཆྱུ་
མོ་གངྒ་དང་ཡ་མུ་ན་གཙང་པ་ོགཉསི་མཉམ་
ད་ུའདསུ་སའ་ིསངྒམ་དང་། ས་ར་སི་ཝ་ཏ།ི 
སྒ་ོད་ྷཝ་རི། ཤིཔ་ར་བཅས་ཀི་གཙང་པ་ོརྒྱྱུག་
ཡུལ་གི་གངོ་ཁརེ་ཆེ་ཁག་བཞིའ་ིནང་ཚྱུགས་
སལོ་ཡོད།
 ཐེངས་འདིའི་འད་ུའཛོམས་ད་ེ
ནི་སྒ་ོདྷ་ཝ་རིའི་གཙང་པ་ོརྒྱྱུག་ཡུལ་ན་སིཀ་
གངོ་ཁརེ་གི་ནང་ཚྱུགས་བཞིན་པའི་ཀུམ་བ་ྷ
མེ་ལཱ་དའེི་ཐགོ་མི་གངས་འབུམ་བརྒྱ་བརྒལ་

བ་འད་ུའཛོམས་བ་རྒྱྱུ འི་ཚོད་དཔག་བེད་
བཞིན་འདགུ ཀུམ་བ་ྷམེ་ལ་ག་ོསིྒག་ཚོགས་
ཆྱུང་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་
ལྟར་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གོང་ཚེས་ཉནི་ཆིབས་བསྒྱུར་
བསྐངས་ཡོད། ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཧིན་དའིུ་ཆོས་ཕོགས་
འད་ུའཛོམས་ཆེན་མོ་འདིའི་སྐབས་གཙོ་བ་ོ
ཧནི་དའུ་ིབ་ླཆེན་སོ་མི་ཀར་ཤི་ན་ི Swami 
Karshni Guruasharanandaji Maharaj 
མཆོག་དང་མཁས་དབང་ཁག་མཇལ་འཕད་
དང་ད་ེབཞིན་ཆོས་ཕགོས་ཀི་རྩ་རུླང་ཉམས་
ལེན་སིྤ་དང་། ལགྷ་པར་ད་ུགཏུམ་མོའ་ི
ཉམས་ལེན་སོགས་ཀི་ཐད་བཀའ་བསྡརུ་དང་
བག་ོགླངེ་། ད་ེབཞིན་ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་མང་
པའོི་རིང་རྒྱ་གར་ནང་དར་བའི་རིན་ཐང་

ཅན་གི་ལ་ྟགུབ་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལ་ྟགུབ་
མི་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛིན་དགོས་སྐརོ་གི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཧནི་དའུ་ིབ་ླཆེན་
རྣམ་པའི་ལྷན་ད་ུའཛམ་གླིང་ཞེ་བད་ེཡོང་
བའ་ིཐུགས་སྨནོ་མཛད་ཡོད་འདགུ ཕི་ཚེས་ 
༣༠ ཉནི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཧིན་དའིུ་ཆོས་ཕོགས་འད་ུ
འཛོམས་ཆེན་མོར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་ད་ེ
ཧནི་དའུ་ིབ་ླཆེན་སོ་མི་ཀར་ཤི་ན་ིམཆོག་དང་
ལྷན་ཤིང་ས་འདབེས་འཛུགས་དང་གསོལ་
འདབེས་སྨནོ་ལམ་མཛད་ཡོད་པ་མ་ཟད་བ་ླ
ཆེན་རྣམ་པ་དང་ལྷན་ད་ུདྲ་ིབ་དྲསི་ལན་གི་
ལམ་ནས་བག་ོགླངེ་མཛད་པ་དང་གསར་
འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་བསྐངས་ཏ་ེཁངོ་རྣམ་པའི་
དྲ་ིབར་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད་འདགུ །

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྤལེ་བའ་ིཡིག་ཆ་དཀར་པའོ་ིཐགོ་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ 
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་ལགྷ་པ་
ཚེ་རིང་དྲན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ནང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་སྤལེ་བའི་ཡིག་ཆ་དཀར་པའོི་
ཐགོ་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་ 
གནང་སོང་།
 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་དྲ་ོ
ཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཡོལ་ཙམ་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་གིས་གསར་འགདོ་
གསལ་བསྒགས་སབྐས་གསུང་དནོ། ད་ེརིང་
ནས་བཟུང་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་དབུ་བརྙསེ་
ནས་ལོ་ ༥༠ འཁརོ་བའ་ིམཛད་སྒ་ོབདོ་ཀི་
རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་སུང་བརིྩ་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ་པ་ 
དང་། ད་ེབཞིན་ཉནི་ཤས་སྔནོ་བདོ་ཀི་ལས་
དནོ་སྐརོ་གི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུཞེས་
རྒྱ་ནག་གི ་གནད་ཡོད་དབུ་ཁིད་རྣམས་
འཛོམས་པའི་ཐགོ་ནས་བདོ་ཐགོ་སིད་བྱུས་
འཛིན་སངས་དང་། འཛུགས་སུྐན་གང་བདེ་
ཀི་ཡོད་སྐརོ་གསལ་བསྒགས་བས་པ་རེད། 
ཟླ་བ་ལ་ྔཙམ་གི་གོང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་སིྤ་ཡོངས་ཐགོ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོ བཏནོ་
པའི་ནང་གཙོ་བ་ོབདོ་འདི་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཐོག་སྔ་
མོ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་དང་། ད་ེ
བཞིན་སྐུ་ཕངེ་རིམ་བོན་གི་ཡང་སིད་སྐརོ་
ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སལོ་རྒྱྱུ ན་གི་
ཐོག་ནས་བདག་དབང་དང་འགན་དབང་
ཡོད་པ། རྒྱ་གཞུང་གིས་དབུ་མའ་ིལམ་ལ་
ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་མེད་སྐརོ། བདོ་ནང་
འཛུགས་སུྐན་གི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབོར་
ཡར་རྒྱས་ཧ་ལས་པ་བཏང་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོི་ཡིག་ཆ་དའེི་ནང་བཀོད་
ཡོད། ད་ེརིང་འདརི་ང་ཚོས་ལན་འདབེས་
བས་པ་འདའིི་ནང་བདོ་ན་ིས་ྔམོ་ནས་རྒྱ་ནག་
གི་ཆ་ཤས་མིན་པའི་ཁུངས་སྐེལ་ར་སྤོད་ 
དང་། ༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུཕངེ་རིམ་བནོ་གི་

ཡང་སིད་སྐརོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མ་གཏགོས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་བདག་དབང་དང་འགན་དབང་སྤུ་
ཙམ་ཡང་མེད། ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། གཞན་
ཡང་གཉསི་སནྨ་དབུ་མའ་ིལམ་ན།ི ཕན་ཚྱུན་
གཉསི་ཀར་ཕན་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན་
པ། རྒྱ་གར་གིས་གཙོས་པའ་ིཁིམ་མཚེས་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཡིན་ནའང་། མཐུན་འབལེ་
བཟང་ད་ུའག་ོངསེ་ཡིན་པ། རྒྱ་ནག་དང་
མཉམ་ད་ུགནས་ཚྱུལ་ཡོད་པ་དཔརེ་ན། ཧངོ་
ཀངོ་དང་། ཐ་ེཝན། སོག་པའོ་ིམི་རིགས། 
ཡུ་གུར་སོགས་ཡིན་ནའང་བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་གསལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ལྷངི་འཇགས་
པ་ོཡོང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་དང་། ཡིད་ཆེས་སྐ་ེརྒྱྱུའ་ི
གཞི་ཆགས་ཀི་འདགུ གངོ་གསལ་རྒྱྱུ ་མཚན་
ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་དབུ་མའི་ལམ་འད་ིད་
ལ་ྟཡིན་ནའང་ང་ཚོའ་ི ངསོ་ནས་བལསྟ་པ་
ཡིན་ན། ཕན་ཚྱུན་གཉསི་ཀར་ཕན་པའ་ིསདི་
བྱུས་ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་བཞིན་ཡོད། 
ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་ནས་ཨ་རིའི་ཕ་ོབང་
དཀར་པསོ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་
ཐངེས་གཉསི་ཙམ་སྤལེ་ཟནི་པ་རེད། ཉ་ེབའ་ི
ཆར་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བླནོ་ལ་བདོ་རྒྱ་
འབལེ་མོལ་གནང་དགསོ་སྐརོ་གསུངས་ཡོད་
པར་བརནེ། རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་ང་ཚོས་ཞུས་པ་
ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་ཡོད།
 དནོ་ཚན་བཞི་པ། བདོ་ནང་
དཔལ་འབོར་ཡར་རྒྱལ་གཏོང་གི་ཡོད། 
འཛུགས་སུྐན་ཧ་ཅང་སྤལེ་གི་ཡོད། ཅསེ་པ་
ད་ེན་ིཁ་ོརང་ཚོའི་ཐབས་བྱུས་འད་ིལརྟ་རེད། 
བད་ེསྤདོ་བད་ེལེན་ཞེས་བཤད་སལོ་ཡོད་པ་
ལརྟ། བད་ེསིྐད་སྤད། བད་ེའཇགས་ལེན། 
ཞསེ་བཤད་སལོ་འདགུ དརེ་བརནེ་འཛུགས་
སུྐན་སྤལེ་ནས་བདོ་མིར་ཕན་ཐགོས་ཀི་ཡོད་

པའ་ིཁབ་བསྒགས་བས་པ་དང་། དནོ་དངསོ་
སུ་བད་ེའཇགས་ད་ེགཙོ་བརོ་དམིགས་པའི་
ཐགོ་ནས་སིད་བྱུས་བཟུང་གི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་
གསལ་པ་ོརེད།
 ང་ཚོས་སྤལེ་བའི་གསུམ་བཅྱུའི་
དསུ་དྲན་གི་གསུང་
འཕནི་དང་། བདོ་
ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་གི ་རྩོམ ་
ད་ེདག་ནང་ཧ་ཅང་
གསལ ་པོ་ བཀོད ་
ཡོད། དཔརེ་ན། ལ་ྷ
ས་གོང་ཁེར་རིམ་
པའམ ་གོང ་ཁེར ་
ཅན་ལ་བསྒྱུར་ཡོད། 
ད་ེབཞིན་ཆབ་མད་ོདང་ཉངི་ཁ།ི གཞིས་ཀ་
རྩེ་ད་ེདག་གངོ་ཁེར་གི་རིམ་པར་ཕིན་ན། 
ཕགོས་གཅིག་ནས་བལསྟ་ན། ཡར་རྒྱས་
འག་ོདང་མ་འགའོི་བག་ོགླངེ་ནང་གངོ་ཁརེ་
གི་གནས་རིམ་ལ་ཡར་སརྤ་བ་རེད་ཟརེ་དསུ་
ཧ་ལམ་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པའ་ིརྣམ་པ་ཡོད་རེད། 
འནོ་ཀང་དནོ་དངོས་སུ་གངོ་ཁེར་ཆགས་
པའི་སྐབས་སུ་དའེི་ནང་སུ་འདྲ་ཞིག་བསླབེ་
པ་ཡིན་ན་ཡོང་ཆོག་པ་དང་། ཟ་ཁང་དང་
མགནོ་ཁང་སོགས་ཚོང་རིགས་གང་ཞིག་
གཉརེ་ནའང་། ད་ེདག་གི་འག་ོསངས་འག་ོ
ལུགས་དང་། སིྒག་གཞི་ཁག་གུ་ཡངས་ཡོད་
པར་བརནེ། རྒྱ་མིའ་ིམི་འབརོ་མང་ད་ུཕིན་
པ་དང་། ཡོངས་གགས་སུ་རྒྱ་ས་ལ་ྷསར་རྒྱ་
རིགས་མི་འབརོ་མང་བ་ཡོད། ཚོང་རིགས་
ལ་ྟབུར་ཆ་བཞག་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ དང་ ༨༠ 
རྒྱ་རིགས་ཀིས་གཉརེ་བཞིན་ཡོད། གལ་ཏ་ེ
ཆབ་མད་ོདང་ཉངི་ཁ།ི གཞིས་ཀ་རྩ་ེད་ེདག་
གངོ་ཁརེ་གི་རིམ་པར་སརྤ་ཏ་ེཕིའ་ིརྣམ་པ་ད་ེ
ཡར་རྒྱས་ཕིན་ཡོད་ཟརེ་གི་ཡོད་རེད། འནོ་

ཀང་དནོ་དངསོ་སུ་རྒྱ་རིགས་མང་བ་ཆགས་
ནས་ཚོང་རིགས་ཁག་རྒྱ་མིས་གཉརེ་བ་དང་། 
ཆབ་སིད་དང་དྲག་པའོི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་གཞུང་
ལ་དབང་ཆ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་གསུམ་
བསིྒལ་པ་ཡིན་ན། བདོ་འད་ིརང་བཞིན་

གི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཆགས་པ་མ་ཟད། 
ནསུ་པ་མེད་པ་ཆགས་རྒྱྱུའི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་པར་
བརནེ། བད་ེསྤདོ་བད་ེལེན་བདེ་ཀི་ཡོད་ཟརེ་
བ་ད་ེརྒྱ་མི་མ་གཏགོས་བདོ་མིར་སྤདོ་ཀི་མེད་
པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད། དརེ་བརནེ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པརོ་ང་ཚོས་
ལན་འདབེས་བས་ཡོད་པའི་ནང་བདོ་འདི་
སྔནོ་མ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་མ་རེད། 
སྔནོ་མ་བདོ་འདི་རང་བཙན་གཙང་མའི་
རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡིན། ད་ལའྟ་ིཆར་བདོ་
འད་ིབཙན་བཟུང་འགོ་གནས་ཡོད། ཡང་
སིད་སྐརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་མ་གཏགོས་སུ་ལའང་བདག་དབང་
དང་འགན་དབང་མེད། གཉསི་སནྨ་དབུ་
མའ་ིལམ་ལ་རྒྱལ་སིྤ་དང་བདོ་མིའ་ིརྒྱབ་སྐརོ་
ཡོད་པ་ད་ེརང་འཇགས་གནས་ཡོད། རྒྱ་
ནག་ལའང་ཁ་ེཕན་ཆེན་པ་ོཡོད། བད་ེསྤདོ་
བད་ེལེན་འད་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་དང་རྒྱ་རིགས་
ལ་བད་ེསིྐད་ཡོང་རྒྱྱུ ་དང་། བདོ་མི་རྣམས་
བཙོན་འཇུག་དྲག་གནནོ་འོག་གནས་རྒྱྱུ ་

ཡིན་པ་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད། ཅསེ་ལན་
འདབེས་འད་ིཡིན།
 ཉ་ེཆར་བདོ་ཀི་ལས་དནོ་སྐརོ་
གི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུའཚོགས་པའི་
སྐབས་སུ་སྙིང་དནོ་ད་ེརྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོི་

ནང་ཡོད་པ་ད་ེསྐརོ་རེད་འདགུ རང་སྐངོ་
ལྗངོས་དབུས་བརྙསེ་པའི་མཛད་སྒ་ོད་ེརིང་
ནས་འག་ོའཛུགས་ཀི་ཡོད། ཕལ་ཆེར་ཉནི་
གངས་གསུམ་བཞི་རསེ་ལ་རྒྱ་ནག་འག་ོཁདི་
འགའ་ཤས་ཕབེས་ངསེ་རེད། སབྐས་དརེ་
གཏམ་བཤད་གང་གནང་བ་ཡིན་ནའང་ནང་
དནོ་ད་ེཕལ་ཆེར་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོདང་། ཉ་ེ
ཆར་གསལ་བསྒགས་བས་པ་ལས་མི་འདྲ་བ་
ཞིག་ཡོང་གི་མ་རེད་བསམས་ཀི་འདགུ དརེ་
བརནེ་སྡངིས་ཆ་འདའིི་བརྒྱྱུད་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་ལན་འདབེས་སྙངི་བསྡུས་འདི་ཡིན་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ཐུགས་ར་ེཆེ། ཞསེ་གསར་འགདོ་
གསལ་བསྒགས་གནང་རསེ་གསར་འགོད་
པས་དྲ་ིབ་ཁག་གཅིག་ལ་ལན་འདབེས་ཀང་
གནང་ཡོད་པ་བཅས། །


