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ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

༸སྐའུ་ིག་སནོ་སུང་བརིྩ་དང་འབལེ་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཡོངས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིགསོལ་སནོ་བཤམས་པ།

༄༅། །ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིདགུན་ཁའ་ི
གསོ་ཚོགས་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཉ་ེའཁསི་སུ་རནེ་
གཞི་བས་པའི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ནང་
འཚོགས་བཞིན་པ་དང་སབས་བསནུ། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ ཉནི་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་༸སྐུའི་ག་
སནོ་སུང་བརིྩ་དང་འབལེ་གཞིས་བསེ་བདོ་
མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེརྒྱ་གར་གཞུང་
མང་གཉསི་དང་། ལགྷ་པར་ཧ་ིམཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་སདླ་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་
ཆེན་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་བླནོ་ཆེན་རྣམ་
པ་དང་། མངའ་སྡའེ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་དང་། གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ། 
གནད་ཡོད་མི་སྣ། གཞུང་ཞབས་ལས་བདེ། 
གསར་འགདོ་པ་སོགས་ཁྱནོ་མི་སྣ་ ༧༠༠ 
ལགྷ་ལ་གསོལ་སནོ་ཞིག་བཤམས་ཡོད། ད་ེ
ཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཉནི་གུང་ཆྱུ་ཚོད་ ༡༢ 
ཡོལ་ཙམ་ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དབུས་པའི་
ཕག་སྦལེ་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་དང་། བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦལེ་པ་ོམཆོག་

གིས་དབུས་པའི་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པ། 
ཕི་དལི་དུང་ཆེ་རྣམ་གཉསི། ཚོགས་དུང་། 
ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ཝིར་
བདྷ་སིང་མཆོག ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིགསོ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་བྷ་ིརིཇ་བྷ་ིཧཱ་
རི་ལལ་བྷུ ་ཊེལ་མཆོག བླནོ་ཆེན་ལམྕ་སྐ་ུཝིདཱ་
སི་ཊོཀ་མཆོག ཕགོས་འགལ་ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུ
ཚབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་ལྕམ་སྐུ་སར་ཝིན་ཅོ་
དི་རི་མཆོག་སོགས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་སྐུ་
ཞབས་བྷ་ིརིཇ་བྷ་ིཧ་རི་ལལ་བྷུ ་ཊེལ་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས། 
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་
ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། ད་ེརིང་འདརི་རྡ་སར་རནེ་གཞི་བས་
པའི་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་ལས་
ཁུངས་སུ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀིས་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེམངའ་
སྡའེི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་གསོལ་
སནོ་ཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུ་རྒྱྱུ ་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་དགའ་
པ་ོབྱུང་། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ཀིས་
བདོ་མི་སྐབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་གཟིགས་
སྐངོ་གནང་བར་ང་ཚོས་དསུ་རག་ཏུ་བཀའ་

དནི་བསམ་ཤེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ལགྷ་པར་
ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིད་གཞུང་དང་དབུ་
ཁདི་རིམ་བནོ་རྣམས། ད་ེབཞིན་ཡུལ་མི་
ཚོའི ་རྒྱབ་སྐོར་ལ་བརནེ་ནས་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཐུགས་བླ་ོ
བད་ེཔའོི་ཐགོ་ནས་ས་གནས་འདརི་བཞུགས་
བཞག་མཛད་ཐུབ་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་ལས་དནོ་སྤལེ་ཐུབ་

བཞིན་ཡོད། འད་ིལོར་ང་ཚོས་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་ 
༨༠ ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིག་སནོ་སུང་བརིྩ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད་སབས། ང་ཚོས་མངའ་སྡའེ་ིགསོ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་བྷ་ིརི་ཇི་བྷ་ི

ཧཱ་རི་ལླ་བྷུ ་ཊེལ་མཆོག་གི་བཀའ་འཁལོ་འགོ་
༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་ཆ་ཤས་
སུ་ད་ེརིང་འདརི་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་ཉནི་གུང་གསོལ་
སནོ་ཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ང་ཚོས་ཧ་ི
མཱ་ཅལ་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་སྙིང་ཁོངས་
རུས་པའི་གཏིང་ནས་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ཐངེས་འདརི་གསོལ་སནོ་འབུལ་རྒྱྱུའ་ི

གོ་སབྐས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་
ཁྱདེ་རྣམ་པས་མུ་མཐུད་ང་ཚ་ཚོར་རྒྱབ་སྐརོ་
དང་འབལེ་བ་གནང་རྒྱྱུ འི་རེ་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
ཞསེ་གསུངས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།
༄༅། །རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཏ་མིལ་ན་ཌུའ་ིམངའ་
སྡའེི་རྒྱལ་ས་ཅེན་ནའི་ཁུལ་ད་ུཉ་ེལམ་ཆར་ཞོད་
ཧ་ཅང་ཆེ་བས་རྐེན་གིས་ཆྱུ་ལོག་གི་གོད་ཆགས་
ཚབས་ཆེ་ཕགོ་པར་བརནེ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༤ ཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཏ་མིལ་ན་
ཌུའི་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ལམྕ་སྐུ་ཇ་ཡཱ་ལ་
ལིཏཱ་ Jayalalitha མཆོག་བརྒྱྱུད་ནས་ཐུགས་
གསོའི་གསུང་འཕིན་ཞིག་སྩལ་བའི་ནང་འཁོད་
དནོ། ངསོ་ཀིས་སྐ་ུཉདི་མཆོག་དང་མངའ་སྡའེ་ིམི་
མང་ཚོ་བརྒྱྱུ ད་ནས་ཐངེས་འདིར་གོད་ཆག་འགོ་
འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་ལ་སྨནོ་ལམ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
མ་ཟད། རྒྱྱུ ་དངསོ་ཆྱུད་ཟསོ་སུ་སོང་བ་རྣམས་ལ་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་སོགས་
འཁདོ་ཡོད། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་གདོ་ཆག་ཕགོ་
མཁན་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོ་མཚོན་སདླ་མྱུར་སྐབོ་
ལས་གཞིའ་ིའག་ོགནོ་ད་ུཧནི་སྒརོ་འབུམ་ ༡༥ ཏཱ་
ལའ་ིབ་ླམའ་ིཐབེས་རྩ་བརྒྱྱུད་གསོལ་སྩལ་མཛད།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་སྦངེ་ལོར་ཁུལ་ད་ུརྒྱལ་ཁབ་ཁག་འད་མིན་གི་གཞུང་ཚབ་ལས་བདེ་
རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༦ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀར་
ནཱ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་རྒྱལ་ས་སྦངེ་ལོར་ནང་
རནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་འད་མིན་
གི་གཞུང་ཚབ་ལས་བདེ་རྣམས་ལ་ལམ་སནོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།
 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོ
ཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ ཐགོ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
རྒྱལ་ས་སྦངེ་ལོར་ནང་སནྙ་གགས་ཆེ་བའི་ཤེ་
རཱ་ཊོན་ཝིན་སོར་ ITC Windsor Hotel 

མགནོ་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་འད་མིན་གི་གཞུང་ཚབ་ཡན་
ལག་ལས་ཁུངས་ཀི་དནོ་གཅདོ་པ་མང་དག་
ཅིག་མཉམ་འཛོམས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་དབུ་
འབདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་
མཆོག་ལ་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་
བཞིན་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ཏ་ེའཇིག་རནེ་
ཀུན་ཁྱབ་འགན་ཁུར་དང་བམས་བརྩེའི ་

སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ། སབྐས་དརེ་ཡོངས་
འཛིན་གླིང་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ 
དང་། ༸རྒྱལ་བའ་ིགསུང་འབུམ་ཕགོས་སིྒག་
སྡ་ེཚན་གི་འགན་འཛིན་སེར་སྨད་ཡང་སངེ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག ཨོ་སི་ཊོ་རི་ཡར་བཅའ་
བཞུགས་གཉན་རྩ་ེསུྤལ་སྐ་ུབླ་ོབཟང་དམ་ཆོས་

ལགས། ད་ེབཞིན་རྒྱལ་ཁབ་ ༢༠ ཙམ་གི་
གཞུང་འབལེ་གནད་ཡོད་མི་སྣ་བཅས་ཁྱནོ་
གངས་ ༢༠༠ ལགྷ་ཙམ་མཉམ་ཞུགས་

གནང་ཡོད།  ཐགོ་མར་ཕ་རན་སིའ་ིགཞུང་
ཚབ་ཁང་གི་སྐུ་ཞབས་ཨ་ན་ཏ་ོལེ་ཁུ་ཤུ་ཕ་ེཏ་ 
Anatole Kuschpeta ལགས་ཀིས་༸གངོ་
ས་མཆོག་ལ་ཕབེས་བསུའི་གསུང་བཤད་
དང་། བྷ་ོསི་ན་ིཡ་དང་ཧར་ཛེ་ག་ོཝི་ནའ་ི
གཞུང་ཚབ་སྐ་ུཞབས་ས་བྷ་ིཏ་ིསུ་བ་ྷསིཀ་ HE 

Sabit Subasic ལགས་ཀིས་ཚོགས་བཅར་
བ་ཡོངས་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ང་ོསྤདོ་ཞུས། 
ད་ེརསེ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་འཛམ་

གླངི་འདའིི་སངེ་མི་འབརོ་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་
ཡོད་པ་རྣམས་ཚང་མ་མ་ལས་སྐསེ་པ་གཅིག་
མཚྱུངས་ཡིན་སབས། འག་ོབ་མི་རིགས་
ཡོངས་རགོས་མི་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པའི་འད་ུ
ཤེས་ངེས་པར་ད་ུའཛིན་དགོས་པ་ལས་ད་ེ
ལས་ལྡགོ་ཏ་ེདབུལ་ཕྱུག་དང་ཤེས་ཡོན་ལནྡ་
མིན། ག་ོས་མཐ་ོདམའ། རྒྱལ་ཁབ་མི་འད་
བ་སོགས་ཀི་ཁྱད་པར་ཁ་ོནར་གཙིགས་ཆེར་
འཛིན་པའི་རྙིང་ཞེན་གི་བསམ་བླ་ོདརེ་གཙོ་
བཟུང་ཐོག་ནས་ཕིན་པའི་དབང་གིས་དངེ་
སབྐས་འཛམ་གླངི་སངེ་དཀའ་ངལ་དང་རྙགོ་
ག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང་། ད་ེབཞིན་ང་ཚོས་
དཀའ་ངལ་ཡོད་ཚད་མིས་བཟསོ་པར་བརནེ་
དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་ཐབས་ཀང་མིས་
བདེ་དགོས་པ་ལས་དཀོན་མཆོག་ལ་སྐབས་
བཅལོ་ནས་སེལ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཟརེ་བ་ཧ་ཅང་ཁག་
པ་ོརེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

དགའ་ལནྡ་ལ་ྔམཆོད་ཆེན་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ 
ཉནི་༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦངེ་ལོར་
ཤེ་རཱ་ཊོན་ཝིན་སོར་ Sheraton Windsor 
Hotel གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུབདོ་ཟླ་བཅྱུ་པའ་ི
ཚེས་ཉརེ་ལྔ་ཉནི་ར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པའོི་དགོངས་
རོགས་ཏེ་དགའ་ལྡན ་ལྔ ་མཆོད་འཁེལ་ཡོད ་
སབས། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་དབུ་བཞུགས་
ཐགོ་མཁན་བ་ླསུྤལ་རྣམས་དང་། ད་ེབཞིན་དག་ེ
བཤེས་དང་དགེ་འདནུ་པ་བཅས་ལྷན་བཞུགས་
ཀིས་ར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་རསེ་སུ་དན་པའི་
ཐགོ་ནས་ཁངོ་གིས་མཛད་པའི་རནེ་འབལེ་བསདོ་
པ་དང་། རགོས་བརདོ་བདནུ་ལེགས་མ། འཇམ་
དབངས་ཆོས་ར་ེབཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལནྡ་གིས་མཛད་
པའི ་རེའི ་གསང་བའི ་རྣམ་ཐར་གསུང་འདོན་
མཛད། ཉནི་གུང་ལགྗས་སྨནི་གུབ་མཚམས་སྦངེ་
ལོར་ཁུལ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའ་ིཨཱེ་ཊི་སི་གཱར་ཌན་
ན་ིཡ་ ITC Gardenia Hotel ཞསེ་
པའི་མགནོ་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་རྒྱ་གར་གཏངོ་ཕདོ་
ཅན་གི་ལནྷ་ཚོགས་ India Philanthropy 
Initiative ཤིག་གི་ལས་རིམ་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།།

༸གངོ་ས་མཆོག་ཧནོ་སུར་སདྨ་རྒྱྱུད་གྲྭ་ཚང་ད་ུ
༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨ ཉནི་
གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༤ ཙམ་ལ་༸གངོ་ས་མཆོག་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླངི་གཞིས་
ཆགས་སུ་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིགསང་ཆེན་སདྨ་རྒྱྱུད་
གྲྭ་ཚང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་ཡོད།
 ད་ེཡང་ཐགོ་མར་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་གིས་རྡལུ་མཚོན་དཀིལ་འཁོར་བཞེངས་
གུབ་ཟནི་པ་དརེ་རབ་གནས་མཛད་པ་དང་སྦགས། 
ར་ེབཙྱུན་ཤེས་རབ་སེངའེི་སྐུ་རནེ་གི་དུང་ད་ུསྣང་
གསལ་ཞལ་ཕ་ེམཛད་ཡོད། ཕི་ཚེས་ ༩ ཉནི་
རྒྱབ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་གསུང་ཆོས་
དངསོ་གཞི་དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད། སིྤར་
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཁུལ་དརེ་ཉནི་གངས་ལྔའི་
རིང་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཆོས་འབལེ་
བཀའ་དནི་ཆེ་བ་སྩལ་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩2

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྔ་པ་ཀིར་ིདགནོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་གཉསི་ལ་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བའ་ིཉསེ་མིང་འགོ་
བཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཟླ་མཇུག་
ཙམ་ལ་རྔ་པ་ཀིར་ིདགནོ་པའ་ིརང་ལོ་ ༡༨ 

ཡིན་པ་གྲྭ་དགེ་འདནུ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་
ལ་རྔ་པ་ཁུལ་ཁོངས་ཀི་ལས་རོང་ནས་ལོ་ 
༤ བཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་ 
དང་། མི་འགང་བར་སི་ཁནོ་ཕགོས་ཀི་ཆབ་

སིད་བཙོན་པ་མང་ཆེ་བ་བཙོན་འཇུག་བས་
ཡོད་པའི་མེན་ཡང་བཙོན་ཁང་ད་ུསྐལེ་རྒྱྱུ ་
ཡིན་པ་ཙམ་ལས་ཁིམས་ཐག་ཇི་ལརྟ་བཅད་
པའ་ིག་ོརིམ་ཞིབ་ཕ་ཤེས་རགོས་མ་བྱུང་།
 དག་ེའདནུ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ན་ི
འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ ཉནི་༸གངོ་
ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་ཆེན་པ་ོཞིག་ཁ་བཏགས་
སེར་པ་ོཞིག་གིས་ལྕིབས་ཏེ་མགོ་ཐོག་ཏུ་
འཕར་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་བདོ་ལ་
ཕབེས་འཇུག་དགསོ། བདོ་ལ་རང་དབང་
དང་འད་མཉམ་དགསོ།  ཞསེ་སདྐ་འབདོ་
བདེ་བཞིན་རྔ་པ་རངོ་མཁར་གི་གཞུང་ལམ་
སངེ་གོམ་བགདོ་གནང་མཁན་ད་ེཡིན་ཞིང་
། ཉནི་དརེ་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁདི་བས་པ་
ནས་ད་བར་གར་ཡོད་ཅི་བྱུང་གི་གནས་ཚྱུལ་

གཅིག་ཀང་ཤེས་རགོས་མ་བྱུང་བར་ལྷག་
ཡོད་འདགུ་ལ། ཁངོ་ན་ིརྔ་བ་རངོ་གཅའ་
ཡུལ་ཚོའི་ཕྱུགས་ལས་འགབ་མའི་ཕ་བཀྲ་རྒྱ་
དང་། མ་རིག་ག་ོགཉསི་ཀི་བུ་ཡིན་པ་དང་། 
ཆྱུང་ཆྱུང་སྐབས་ནས་རྔ་བ་ཀིར་ིདགོན་པར་
ཆོས་ཞུགས་བས་ཏ་ེལོ་སྔནོ་མའི་ནང་སྔནོ་
འགའོ་ིའཛིན་གྲྭ་ཁག་མཐར་ཕིན་ཡོད་འདགུ
 གཞན་ཡང་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༢ ཉནི་རྔ་པ་ཀིར་ིདགནོ་པའ་ིརང་
ལོ་ ༡༩ ལ་སོན་པ་གྲྭ་བླ་ོབཟང་སལྐ་བཟང་
ལགས་ལ་ལོ་ ༣ དང་ཟླ་ ༦ གི་བཙོན་
འཇུག་ཁིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་ཀང་ཁིམས་
ཐག་གཅདོ་ས་རྔ་པ་ཁུལ་ཁངོས་ཀི་ལས་རངོ་
ཡིན་པ་དང་མི་འགང་བར་མེན་ཡང་བཙོན་
ཁང་ད་ུསྐེལ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་ཙམ་ལས་ཁིམས་

ཐག་ཇི་ལརྟ་བཅད་པའི་ག་ོརིམ་ཞིབ་ཕ་ཤེས་
རགོས་ཐུབ་མེད། ད་ེཡང་བླ་ོབཟང་སལྐ་
བཟང་ལགས་ན་ིའད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༡༧ ཉནི་རྔ་པ་རངོ་མཁར་གི་གཞུང་ལམ་
སངེ་ད་ུལག་པ་གཡོན་པས་༸གངོ་ས་མཆོག་
གི་སྐུ ་པར་ཞིག་མཐོན་པརོ་བཏགེས་ཤིང་
། ལག་པ་གཡས་པས་རུླང་ར་གཏརོ་བཞིན་
བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ།  ཞསེ་སདྐ་
འབདོ་གནང་མཁན་ད་ེཡིན་ཞིང་།
 ཉིན་དརེ་འཛིན་བཟུང་བཙན་
ཁིད་བས་པ་ནས་ད་བར་འབལེ་ཡོད་རྣམས་
ཀིས་ཀང་གར་ཡོད་ཅི་བྱུང་གི་གནས་ཚྱུལ་
ཤེས་རགོས་མ་ཐུབ་པར་ལུས་ཡོད་འདགུ 
ཁོང་གི ་ཕ་ཡུལ་གཅའ་རུ ་བ ་ཡུལ་ཚོའི ་
ཕྱུགས་ལས་འགབ་མ་ཡིན་ཞིང་། ཕ་ཚེ་རིང་

དང་། མ་བད་ེཆེན་གཉསི་ལ་བུ་བུ་མོ་གསུམ་
ཡོད་པའ་ིགཉསི་པ་ད་ེཡིན་ལ། གངོ་གསལ་

གི་དགེ་འདནུ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་ཁོང་
གཉསི་ཕ་མ་མིང་སིང་གི་སྤུན་ཡིན་པ་དང་། 
ཆྱུང་ཆྱུང་སྐབས་ནས་རྔ་པ་ཀིར་ིདགོན་པར་
ཆོས་ཞུགས་བས་ཏ་ེདངེ་སབྐས་འཛིན་གྲྭ་ཁ་
ཏགོ་གངོ་མ་ཡིན་འདགུ །

དག་ེའདནུ་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

བླ་ོབཟང་སལྐ་བཟང་ལགས།

སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་གཞི་གསལ་བསྒགས།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥་་༡༦ ལོའ་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་སདི་སྐངོ་གི་
སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་གཞི་གཤམ་གསལ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༤ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་ཕི་དལི་ལགྷ་པ་
ཚེ་རིང་དན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ནང་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་དང་སིྤ་འཐུས་
སབྐས་ ༡༦ པའ་ིསྔནོ་འགའོ་ིའསོ་བསྡའུ་ིགུབ་
འབས་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཡོད། ད་ེཡང་
གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༣།༣༠ ཐགོ 
དབུས་འསོ་བསྡུའི་སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཤོ་
ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕལེ་མཆོག་དང་
འགན་འཛིན་ལས་འཕར་དགེ་བཤེས་བསན་
པ་བཀྲ་ཤིས་ལགས། བསན་འཛིན་ཆོས་
འཕལེ་ལགས། ཕི་ནང་གི་གསར་འགདོ་
པ་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་དབུས་འསོ་བསྡུའི་སིྤ་
ཁྱབ་འགན་འཛིན་མཆོག་གིས་གསར་འགདོ་
གསལ་བསྒགས་སྤལེ་དནོ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་དང་། སབྐས་ ༡༦ 
པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་བཅས་ཀི་སྔནོ་
འགའོི་འསོ་བསྡུའི་ལས་རིམ་ལེགས་གུབ་
ཟནི་པ་ལརྟ། འསོ་སིྒག་དནོ་ཚན་ ༦༧ ནང་
གསེས་ ༣ པ། དངསོ་གཞིའ་ིའསོ་གཞི་
གཏན་འབབེས་གསལ་བསྒགས་མ་བས་
གོང་ད་ུའསོ་ཁོངས་ནས་དགོངས་ཞུ་ཕིར་
འཐནེ་བ་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་སྤདོ་ཆེད། ༼ཀ༽
འསོ་གཞི་གཏན་འབབེས་གསལ་བསྒགས་

མ་བས་པའི་ཉིན་གངས་ཉི་ཤུའི་ནང་ཚྱུད་
འོས་དམིགས་དུག་ལས་མ་མང་བ་སྔནོ ་
འགོའི་འོས་གཞིར་གསལ་བསྒགས་བེད་
དགསོ། ཞསེ་པའ་ིདགངོས་དནོ་འགོ འད་ི
ནས་སིད་སྐངོ་གི་འསོ་དམིགས་དུག་དང་། 
འསོ་སིྒག་དནོ་ཚན་ ༤༩ ནང་གསེས ༡། 
དངོས་གཞི་འསོ་དམིགས་གཏན་འབབེས་

གསལ་བསྒགས་མ་བས་གངོ་ད་ུའསོ་ཁངོས་
ནས་དགོངས་ཞུ་ཕིར་འཐེན་བ་རྒྱྱུ འི ་གོ ་
སབྐས་སྤདོ་ཆེད། ༼ཀ༽འསོ་གཞི་གཏན་
འབབེས་གསལ་བསྒགས་མ་བས་པའི་ཉནི་
གངས་ ༤༥ གངོ་ཐབོ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཐབོ་
ཆའི་གངས་ཚད་ཀི་གསུམ་ལབྡ་ལས་མི་ཉུང་
བའི་སྔནོ་འགའོི་འསོ་གཞི་གསལ་བསྒགས་
བདེ་དགསོ། ཞསེ་པའ་ིདགངོས་དནོ་འགོ་

འདི་ནས་ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའི་འསོ་ཐོབ་རྩེ་
བཏགོས་ཀིས་ཆོལ་ཁ་རེ་ནས་ ༤༠ རེ་ 
དང་། ཆོས་བརྒྱྱུད་ཁག་ལ་ྔདང། ལྷ་ོབང་
ཨ་རི། ཡུ་རོབ་དང་ཨ་ཕ་ིརི་ཀ་ནས་ ༨ 
རེ། རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ཕུད་པའ་ིཨེ་ཤི་
ཡ་དང་ཨོ་སེ་ཀྲ་ེལེ་ཤི་ཡི་ནས་ ༤ བཅས་
གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 

ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ནས་ཚེས་ ༢༤ ནང་
ཚྱུན་ལ། ཟུར་གསལ་སདི་སྐངོ་གི་འསོ་
དམིགས་ནས་འོས་དངོས་གཞིར་ཞུགས་
འདདོ་ཡོད་མཁན་རྣམས་ཀིས་སོ་སོའི་མིང་
དང་ཁྱད་མིང་། སྐསེ་ལོ་སྐསེ་ཚེས། དཔྱ་
ཁལ་ལག་དབེ་ཨང་གངས། ད་ོབདག་སོ་
སོའི་ལོ་རྒྱྱུས་སྙངི་བསྡུས་ཧི་མཱ་ལ་ཡིག་ཚད་ 
༡༦ ཅན་གི་ཡིག་ཕངེ་ ༡༨ ལས་མ་བརྒལ་

བ་རེ། ཉ་ེཆར་བརྒྱབ་པའ་ིཕདེ་པར་མཚོན་
ཁ་ཅན་གསུམ་རེ་བཅས་ས་གནས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་བརྒྱྱུ ད་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་
ཁང་ལ་འབུལ་འབརོ་དགསོ་པ་དང་། འསོ་
གཞི་ལས་དགོངས་པ་ཞུ་འདདོ་ཡོད་རིགས་
ནས་དུས་ཡུན་དའེི ་ནང་དབུས་འོས་བསྡུ ་
ལས་ཁང་ལ་ཐད་ཀར་དགོངས་ཤོག་འབུལ་
དགསོ་ཤིང་། དངསོ་གཞིའ་ིའསོ་གཞི་གཏན་
འབབེས་གསལ་བསྒགས་ཟིན་རསེ་དགོངས་
ཞུ་མི་ཆོག གལ་སདི་གངོ་གསལ་དསུ་ཡུན་
དའེི ་ནང་འོས་གཞིར་ཞུགས་འདདོ་ཡོད་
མེད་ཀི་བརྡ་ལན་ཡིག་ཐགོ་ནས་ཕུལ་འབརོ་
མ་བྱུང་ཚེ་འསོ་དངསོ་གཞིར་ཞུགས་འདདོ་
མེད་པར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ེབཞིན་
ད།ུ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ནས་
ཕི་ལོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་༡༨ ནང་ཚྱུན་
ལ། ཟུར་གསལ་སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་དམིགས་
སོ་སོ་ནས་འསོ་དངསོ་གཞིར་ཞུགས་འདདོ་
ཡོད་མཁན་རྣམས་ཀིས་སོ་སོའི་མིང་དང་
ཁྱད་མིང་། སྐསེ་ལོ་སྐསེ་ཚེས། དཔྱ་ཁལ་
ལག་དབེ་ཨང་གངས། ད་ོབདག་སོ་སོའ་ི
ལོ་རྒྱྱུས་སྙངི་བསྡསུ་ཧ་ིམཱ་ལ་ཡིག་ཚད་ ༡༦ 
ཅན་གི་ཡིག་ཕངེ་ ༡༨ ལས་མ་བརྒལ་བ་
རེ། ཉ་ེཆར་བརྒྱབ་པའ་ིཕདེ་པར་མཚོན་
ཁ་ཅན་གསུམ་རེ་བཅས་ས་གནས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་བརྒྱྱུ ད་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་
ཁང་ལ་འབུལ་འབརོ་དགསོ་པ་དང་། འསོ་
གཞི་ལས་དགོངས་པ་ཞུ་འདདོ་ཡོད་རིགས་
ནས་དུས་ཡུན་དའེི ་ནང་དབུས་འོས་བསྡུ ་
ལས་ཁང་ལ་ཐད་ཀར་དགོངས་ཤོག་འབུལ་
དགསོ་ཤིང་། དངསོ་གཞིའ་ིའསོ་གཞི་གཏན་
འབབེས་གསལ་བསྒགས་ཟིན་རསེ་དགོངས་
ཞུ་མི་ཆོག གལ་སདི་གངོ་གསལ་དསུ་ཡུན་
དའེི ་ནང་འོས་གཞིར་ཞུགས་འདདོ་ཡོད་
མེད་ཀི་བརྡ་ལན་ཡིག་ཐགོ་ནས་ཕུལ་འབརོ་
མ་བྱུང་ཚེ་འསོ་དངསོ་གཞིར་ཞུགས་འདདོ་
མེད་པར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

གསལ་བཤད་ཕན་བུ། སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཆ་ནས་
འསོ་སྔནོ་འགའོི་སྐབས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་
ནས་འསོ་བསྡུའི་ལས་རིམ་ཁག་ལ་ཐུགས་
སྣང་ཆེན་པ་ོགནང་བ་དང་། ལགྷ་པར་ད་ུ
འསོ་གཞིའི་ནང་གཞོན་སྐསེ་ཤེས་ཡོན་ཅན་
མང་པ་ོའཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་ཡོང་བ་བཅས་ན་ི
དགའ་འསོ་པའ་ིགནས་སུ་གྱུར་ཡོད།
འོན་ཀང་ཁིམས་ལུགས་སིྤ་དང་བེ་བག་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དང་འསོ་
སིྒག་ཁག་གི་ག་ོབ་མ་ལོན་པའམ། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་དང་དབུས་འོས་བསྡུ ་ལས་
ཁང་ལ་མིང་ཆད་བཟ་ོའདདོ། ཡང་ན་མང་
ཚོགས་ལ་མགོ་འཐམོ་ད་ུབཅྱུག་པ་གང་ཡིན་
ཆ་མ་འཚལ་ཡང་། གང་ལརྟ་སནྙ་ཞུའ་ིརྣམ་
པར་ཡི་ག་ེའད་མིན་ཁྱབ་སྤལེ་བདེ་པ་ད་ེདག་
ན་ིསིྤ་ཚོགས་ཟང་ཟངི་དང་། དག་དགའ་
གཉནེ་སྡུག་གི་གཞི་རུ་འགྱུར་རྒྱྱུ ་ཙམ་ལས་
འསོ་གཞིའི་སྐ་ེབ་ོསུ་ལ་ནམ་ཡང་ཕན་པའི་
གནས་ཚྱུལ་ཞིག་ཆགས་མེད། འད་ིནས་
ཁིམས་སིྒག་གང་ལ་འགལ་འཛོལ་གང་ཡང་
བྱུང་མེད་པར་བརནེ་བླ་ོསྤབོས་ཆེན་པའོི་སྒ་ོ
ནས་གསལ་བཤད་རིམ་པར་བས་ཡོད་པས་
རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ནས་ཐུགས་ཞིབ་ནན་
མོ་གནང་ས་ེགནས་ཚྱུལ་ད་ེརིགས་ལ་ཐུགས་
བླ་ོམ་རངོས་པ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་འདདོ་
བྱུང་། འསོ་སིྒག་དནོ་ཚན་ ༣༠ ནང་གསེས་ 
༢ ནང་གསལ་ཟུར་འཛར་༼ང༽བ་དང་། 
དནོ་ཚན་ ༦༦ ནང་གསེས་ ༣ ནང་གསལ་
ཟུར་འཛར་༼ཉ༽བའ་ིསྔནོ་འགའོ་ིའསོ་བསྡའུ་ི
འགངེས་ཤོག་ནང་མིང་དང་ཁྱད་མིང་འགདོ་
རྒྱྱུ ་ལས་མིང་གཞན་འགོད་ཆོག་པའི་གསལ་
ཁ་མེད་སབས། ད་ལའྟ་ིལས་སྣ་ེསོགས་གཞན་
དག་གཅིག་མཚྱུངས་ཡིན་ནའང་མིང་མི་
འད་བ་ཡོད་པ་རྣམས་འསོ་གཞི་གཅིག་ཏུ་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཐབས་མ་མཆིས་པ་བཅས་ཀི་
གསལ་བསྒགས་སུ། དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་
ཁང་ནས། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ ལ།།

ཨང་། མིང་། ཕ་ཡུལ། སྡདོ་གནས། ད་ལའྟ་ིལས་གནས། འསོ་ཐབོ་གངས།

༡ བླ་ོབཟང་སེང་ག།ེ ལི་ཐང། ད་ྷས། སདི་སྐངོ་ལས་ཐགོ ༣༠༥༠༨

༢ སྤནེ་པ་ཚེ་རིང། སྣང་ར། ད་ྷས། སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ། ༡༠༧༣༢

༣ ཨ་ཚོགས་ཀླུ་མཁར་བམས། མཚོ་ལྷ།ོ ད་ྷས། དགུ་བཅྱུ་གསུམ་ཚོགས་གཙོ། ༢༥༥༧

༤ བཀྲ་ཤིས་དབང་འདསུ། སྦ་ཆེན། སྦངེ་ལོར། སིྤ་མཐུན་མཉམ་འབལེ་འགན་འཛིན། ༡༨༨༠

༥ བཀྲ་ཤིས་སབོས་རྒྱལ། མངའ་རིས། ལྡ་ིལི། ཚོང་ལས། ༣༨

༦ ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ། འཇུས་པ། ད་ྷས། བཀའ་ཁ་ིཟུར་པ། ༡༨



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ 3

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་ ༡༦ པའ་ིསྔནོ་འགའོ་ིའསོ་གཞི་གཤམ་གསལ།
དབུས་གཙང་།

རྙངི་མ། བཀའ་བརྒྱྱུད།

མད་ོསདོ།

ཨང་། མིང་། ཕ་ཡུལ། སྡདོ་གནས། ད་ལའྟ་ིལས་གནས། འསོ་ཐབོ་གངས།

༡ ཤར་གླངི་བསན་འཛིན་ཟླ་སྒནོ། གཙང་འབུམ་པ། ད་ྷས། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༡༠༧༠༤

༢ ཨ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས། མངའ་རིས། ལྡ་ིལི། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༦༨༢༠

༣ སྒལོ་མ་ཚེ་རིང། བག་སྣ།ེ ད་ྷས། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༦༣༦༣

༤ དནོ་གུབ་བཀྲ་ཤིས། མངའ་རིས། ལ་དགྭས། ས་གནས་འག་ོའཛིན། ༦༢༩༨

༥ ཟླ་བ་ཕུན་སིྐད། གཙང་གམ་པ། ད་ྷས། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༦༢༧༡

༦ པདྨ་འབྱུང་གནས། མངའ་རིས། ད་ྷས། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༦༡༩༦

༧ ཀར་ཡེ་ཤེས། ས་སྐ། ད་ྷས། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༥༡༧༤

༨ ཟླ་བ་ཚེ་རིང། སདོ་ར་ཆྱུ། ད་ྷས། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༥༡༠༩

༩ ཐར་ལམ་སྒལོ་མ། ཀངོ་པ།ོ སྦལེ་ཀབོ། སླབོ་སིྤ་ཟུར་པ། ༤༤༣༨

༡༠ མི་འགྱུར་རྡ་ོར།ེ མངའ་རིས། ད་ྷས། བཀའ་དུང་ཟུར་པ། ༣༥༢༠

༡༡ བསམ་གཏན་ཆོས་སྒནོ། མངའ་རིས། སྦལེ་ཀབོ། བུད་མེད་ཚོགས་གཞནོ་ཟུར་པ། ༣༤༠༡

༡༢ ལ་ྷརྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒལོ་དཀར། ལྷ་ོཁ། ད་ྷས། དགུ་བཅྱུ་གསུམ་ཚོཌ་གཞནོ། ༣༢༤༨

༡༣ འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས། མངའ་རིས། ད་ྷས། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༢༦༩༡

༡༤ བསན་འཛིན་འཇམ་དབངས། ལྷ་ོཁ། ད་ྷས། བདོ་ཁིྱམ་དག་ེརྒན་ཟུར་པ། ༢༢༠༧

༡༥ འཆི་མེད་གཡུང་དུང། མངའ་རིས། ད་ྷས། མང་གཙོ་ཚོཌ་པའ་ིཚོཌ་ཟུར། ༢༠༨༨

༡༦ ཟླ་བ་རིན་ཆེན། གཙང་གམ་པ། ད་ྷས། ཧནི་བདོ་མཛའ་ཚོཌ་ཚོཌ་གཞནོ། ༡༩༩༨

༡༧ རིན་ཆེན་ཚེ་རིང། མངའ་རིས། དནོ་གུབ་གླངི། མངའ་རིས་ཚོགས་གཞནོ། ༡༩༧༣

༡༨ རྣམ་རྒྱལ་ཁྱྱུ་གསར། མངའ་རིས། ད་ྷས། སནྨ་པ། ༡༩༢༤

༡༩ བཀྲ་ཤིས་སྒལོ་མ། གཉའ་ནང། བད་ེསིྐད་གླངི། བུད་མེད་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ། ༡༩༠༩

༢༠ བ་ཉལ་ཚེ་རིང་ལ་ྷསྐབས། རྒྱལ་རྩ།ེ སྦལེ་ཀབོ། ས་གཞནོ་ཚོགས་གཙོ། ༡༨༧༧

༢༡ ཚེ་བརན་ནརོ་བུ། འབགོ་སནྨ། བལ་ཡུལ། སིྤ་འཐུས་ཟུར་པ། ༡༨༧༢

༢༢ ཚེ་རིང་ཐག་གཅདོ། དངི་རི་ཕ་དུག ད་ྷས། སནྨ་ལནྷ་ཚོགས་ཟུར། ༡༧༥༨

༢༣ ཚེ་དབང་རྡ་ོར།ེ པདྨ་བཀདོ། སྦལེ་ཀབོ། སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ། ༡༧༠༥

༢༤ བསོད་ནམས་རྡ་ོར།ེ མཐ་ོལྡངི། ད་ྷས། ས་གནས་འག་ོའཛིན། ༡༥༨༢

༢༥ འཇིགས་མེད་ཞལོ་པ། ལ་ྷས། ལྡ་ིལི། ཉམས་ཞིབ་པ། ༡༣༦༢

༢༦ ཀར་དནོ་གུབ། སྒརེ་རྩ།ེ མོན་གྷ།ོ མཉམ་དུང། ༡༡༦༣

༢༧ བུ་མོ་ཚེ་རིང། ཀངོ་པ།ོ སྦལེ་ཀབོ། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༡༠༩༧

༢༨ ལགྷ་པ་ཚེ་རིང། མཚོ་སྣ། ད་ྷས། གཏམ་བརདོ་འགན་འཛིན། ༡༠༧༡

༢༩ ལུང་རིགས་བསོད་ནམས། ལ་ྷས། མ་སུ་རི། བདོ་དག།ེ ༡༠༢༨

༣༠ བསོད་ནམས་ཚེ་རིང། སདོ་འབའ་བ། ད་ྷས། བདོ་ཁིྱམ་དག་ེརྒན། ༡༠༠༣

༣༡ ཚེ་དབང་ནརོ་བུ། སིྐད་གངོ། མོན་གྷ།ོ དབུས་གཙང་དབུས་རྒྱྱུན། ༩༡༤

༣༢ འཇམ་དབངས་འཕནི་ལས། མངའ་རིས། བལ་ཡུལ། སིྤ་འཐུས་ཟུར་པ། ༨༠༥

༣༣ བསན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས། ལ་ྷས། ད་ྷས། མང་གཙོ་ཚོཌ་པའ་ིདུང་ཟུར། ༨༠༤

༣༤ རིན་ཆེན་སྒལོ་མ། མངའ་རིས། མོན་གྷ།ོ མཉམ་འབལེ་འགན་འཐུས། ༧༣༤

༣༥ སལྐ་བཟང་གཡུ་སྒནོ། མངའ་རིས། ད་ྷས། བུད་མེད་དབུས་རྒྱྱུན། ༦༨༦

༣༦ བསན་འཛིན་ཤེས་རབ། མངའ་རིས། ཝ་ར་ཎ་སི། ཞུ་དག་པ། ༦༨༠

༣༧ དགེ་བཤེས་ངག་དབང་དཔལ་
ལནྡ།

ཀངོ་པ།ོ སྦལེ་ཀབོ། ས་གནས་དབུས་གཙང་ཚོཌ་གཙོ། ༦༣༦

༣༨ རྩ་གཞི་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག ས་སྐ། སངྒ་ཏགོ ས་གནས་དབུས་གཙང་ཚོཌ་གཙོ། ༦༢༢

༣༩ ཁམས་གསུམ་དབང་འདསུ། མངའ་རིས། བལ་ཡུལ། ཚོང་ལས། ༦༡༩

༤༠ བསན་འཛིན་ཚེ་རིང། མངའ་རིས། ད་ྷས། དབུས་གཙང་དབུས་རྒྱྱུན། ༥༦༢

ཨང་། མིང་། ཕ་ཡུལ། སྡདོ་གནས། ད་ལའྟ་ིལས་གནས། འསོ་ཐབོ་གངས།

༡ འཇུ་ཆེན་དཀནོ་མཆོག་ཆོས་སྒནོ། སྡ་ེདག།ེ ཅནོ་ཏ་ར། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༤༤༩༥

༢ གསེར་ར་ཚྱུལ་ཁམིས། གསེར་ར། ད་ྷས། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༤༢༢༨

༣ དབངས་ཅན་སྒལོ་དཀར། སྡ་ེདག།ེ ཤེས་ལོངས། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༣༦༩༢

༤ འཇམ་དབངས་བཟདོ་པ། ལི་ཐང། ད་ྷས། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༣༥༤༤

༥ དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒནོ། ཆབ་མད།ོ ལྡ་ིལི། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༣༥༡༦

༦ བླ་ོབཟང་གགས་པ། ལི་ཐང། ད་ྷས། ནརོ་ཝ་ེགསར་འགདོ་པ། ༢༨༥༡

༧ པདྨ་བད་ེལེགས། གླངི་ཚང། སྦལེ་ཀབོ། ཆྱུ་སངྒ་དབུས་རྒྱྱུན་ཚོགས་གཙོ། ༢༥༦༩

༨ བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས། ཚ་བ་རོང། སྦལེ་ཀབོ། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༢༤༩༩

༩ དཀནོ་མཆོག་ཡར་འཕལེ། སརྨ་ཁམས། ལྡ་ིལི། བམས་བརྩ་ེཚོཌ་པའ་ིདུང་ཆེ། ༢༤༦༨

༡༠ རྡ་ོར་ེཚེ་བརན། ནང་ཆེན། ད་ྷས། བདོ་རང་བཙན་སླབོ་ཕུག་ཚོགས་པའི་
ཨེ་ཤི་ཡའ་ིའགན་འཛིན།

༢༤༦༢

༡༡ ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕྱུག ས་ྒཔ། ཧར་པ་སྤུར། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༢༤༣༦

༡༢ ངག་དབང་ཐར་པ། སོག་རངོ། ད་ྷས། དབུས་ཆྱུ་སངྒ་དུང་གཞནོ། ༢༤༣༤

༡༣ དག་ེལེགས་རྣམ་རྒྱལ། ཏ་ེཧརོ། སྦངེ་ལོར། ན་གཞནོ་འབལེ་མཐུད་པ། ༡༩༤༩

༡༤ རྒྱ་རི་བུ་ཕུག ཉག་རོང། སྦངེ་ལོར། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༡༥༦༧

༡༥ ཚེ་རིང་སྒལོ་མ། ལི་ཐང། ཤེས་ལོངས། ས་གནས་བེུད་དུང་ཟུར། ༡༤༢༡

༡༦ དག་ེབཤེས་ཡེ་ཤེས་དགའ་བ། འབའ་བ། ད་ྷས། མཛད་རྣམ་རྩམོ་སིྒག་པ། ༡༡༡༩

༡༧ ཨ་བ་ོདགའ་སིྐད། ནང་ཆེན། ད་ྷས། ནང་ཆེན་ལོ་རྒྱྱུས་རྩམོ་སིྒག་པ། ༩༨༩

༡༨ བསན་འཛིན། ནང་ཆེན། སིམ་ལ། ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ། ༩༤༤

༡༩ ཚེ་རིང་རྡ་ོར།ེ ཏ་ེཧརོ། སྦརི། ཆྱུ་སངྒ་དབུས་རྒྱྱུན། ༨༧༣

༢༠ ཀར་མཁས་གུབ། རི་བ་ོཆེ། ཨོ་རི་ས། ཆྱུ་སངྒ་དབུས་རྒྱྱུན་ཟུར། ༨༣༡

༢༡ དབང་འདསུ་རྡ་ོར།ེ ཏ་ེཧརོ། སྦརི། དབུས་ཆྱུ་སངྒ་རིྩས་ཞིབ་པ། ༨༡༠

༢༢ དག་ེབཤེས་སེར་སདྨ་བླ་ོདགའ། ལི་ཐང། ད་ྷས། ད་ྷས་སེར་སདྨ་མྱུང་གནས་ལ་ྷཁང་ཕག་
མཛོད།

༧༨༨

༢༣ གངས་ལ་ྷམོ། བག་གཡབ། ད་ྷས། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༧༡༥

༢༤ ཚེ་དབང་བསན་འཛིན། སྡ་ེདག།ེ ཧནོ་སུར། ས་གནས་མཉམ་འབལེ་ཚོཌ་གཙོ། ༥༦༩

༢༥ པདྨ་མེ་ཏགོ ནང་ཆེན། ད་ྷས། དག་ེརྒན། ༥༠༢

༢༦ ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་བཟང། ནང་ཆེན། ད་ྷས། སནྨ་རིྩས་ཁང་ལོ་ཙཱ་བ། ༤༩༣

༢༧ ཚེ་རིང་དབངས་འཛོམས། རི་བ་ོཆེ། ད་ྷས། ཚོང་སིྐད་ཚོགས་གཙོ། ༤༨༦

༢༨ སྐྱུ ་ར་དཔའ་རྡ།ོ ར་ཆྱུ་ཁ། ལྡ་ིལི། ཆྱུ་སངྒ་དབུས་རྒྱྱུན་ཟུར། ༤༦༠

༢༩ དབང་གགས་མགནོ་པ།ོ ནང་ཆེན། ཀ་ོལི་གལྷ། ཆྱུ་སངྒ་དབུས་རྒྱྱུན། ༤༤༤

༣༠ དཀར་བརན་ཚེ་རིང། ནང་ཆེན། ལྡ་ིལི། བརྒྱ་དཔནོ། ༤༣༠

༣༡ གའུ་ཚེ་བརན། ས་ྒཔ། ཀུམ་རའ།ོ སིྤ་འཐུས་ཟུར་པ། ༤༡༤

༣༢ འབའ་པ་སལྐ་བཟང་རྒྱལ་མཚན། འབའ་བ། ད་ྷས། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༣༨༡

༣༣ ཨོ་རྒྱན་རྡ་ོར།ེ བག་གཡབ། སིམ་ལ། ས་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ། ༣༨༡

༣༤ བསན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ། སརྨ་ཁམས། ད་ྷས། བདོ་ཀི་གསོལ་མགནོ་ཁང་འགན་འཛིན། ༣༤༩

༣༥ བཀྲ་ཤིས་རྡ་ོར།ེ སོག་རངོ། བནོ་གཞིས། དབུས་རྒྱྱུན་དུང་ཆེ། ༣༣༡

༣༦ བསོད་ནམས་དཔལ་མོ། སྤ་ོབ།ོ ཨོ་རི་ས། ས་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ། ༣༢༣

༣༧ ཚེ་རིང་རྒྱ་མཚོ། སརྨ་ཁམས། རྡརོ་གླངི། ཆྱུ་སངྒ་ཚོགས་མི། ༣༢༢

༣༨ ཚངས་བག་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས། ནང་ཆེན། སངྒ་ཏགོ ཆྱུ་སངྒ་ཚོགས་མི། ༢༦༣

༣༩ ཏ་ེཧརོ་ཐུབ་བསན། ཏ་ེཧརོ། ད་ྷས། བང་ཆེན་གསར་འགདོ་པ། ༢༥༢

༤༠ ངག་དབང་བམས་པ། བག་གཡབ། ད་ྷས། ཁམས་ཀི་ལོ་རྒྱྱུས་རྩམོ་སིྒག་པ། ༢༤༧

ཨང་། མིང་། ཕ་ཡུལ། སྡདོ་གནས། ད་ལའྟ་ིལས་གནས། འསོ་ཐབོ་གངས།

༡ མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ། རེ་ཁ།ེ ད་ྷས། སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ། ༨༠༡

༢ མཁན་པ་ོཔདྨ་ཆོས་འཕལེ། ཚ་བ། སྦརི། དཔལ་ཡུལ་ཆོས་འཁརོ་གླངི་མཁན་པ།ོ ༤༥༧

༣ འཆམ་ར་ད་ིམེད་རྒྱལ་མཚན། སྡ་ེདག།ེ ལྡ་ིལི། དབུས་ཆྱུ་སངྒ་དུང་ཆེ། ༡༡༣

༤ སུྤལ་སྐ་ུཨོ་རྒྱན་སབོས་རྒྱལ། ནང་ཆེན། སྦརི། སིྤ་འཐུས་ཟུར་པ། ༥

༥ ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས། ག་ོའཇ།ོ སྦལེ་ཀབོ། ཆོས་རིག་བཀའ་ཟུར། ༣

༦ གྲྭ་སལྐ་བཟང། ཕ་དུག བལ་ཡུལ། ཡང་ལེ་ཤོད་གྲྭ་པ། ༣

༧ མཁན་པ་ོངག་དབང་རྡ་ོར།ེ ནང་ཆེན། སྦལེ་ཀབོ། རྣམ་གལོ་གླངི་དུང་ཆེ་ཟུར་པ། ༢

༨ མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསན་འཛིན། མི་ཉག ཀ་ོལི་གལྷ། རགོས་ཆེན་མཁན་པ་ོལས་ཐགོ ༢

ཨང་། མིང་། ཕ་ཡུལ། སྡདོ་གནས། ད་ལའྟ་ིལས་གནས། འསོ་ཐབོ་གངས།

༡ ཀུན་དགའ་བསོད་སབོས། སྡ་ེདག།ེ རྡརོ་གདན། གཏརེ་སརྒ་ཕག་མཛོད། ༢༣༩

༢ བསན་པ་ཡར་འཕལེ། ཆབ་མད།ོ ད་ྷས། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༢༢༤

༣ བསན་འཛིན་བམས་པ། གླངི་ཚང། བཀྲ་ཤིས་ལྗངོས། འབུག་ཚིག་མཛོད་རྩམོ་སིྒག་པ། ༢༢༡

༤ བསོད་ནམས་དག་འདལུ། ནག་ཆྱུ། ཀུམ་རའ།ོ སིྤ་འཐུས་ཟུར་པ། ༡༧༥

༥ པདྨ་རིག་འཛིན། ས་ྒཔ། བད་ེསིྐད་གླངི། བང་ཆྱུབ་གླངི་གི་འགན་འཛིན། ༡༡༦

༦ ཀར་ཆོས་འཕལེ། སྐྲ་མདནུ། ད་ྷས། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༥༤

༧ ཀར་པདྨ། ཡངས་པ་ཅན། ར་ཝང་ལ། སླབོ་དཔནོ། ༡༥

༨ འཆི་མེད་རིག་འཛིན། ས་ྒཔ། བད་ེསིྐད་གླངི། འབ་ིགུང་སླབོ་སིྤ། ༣



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩4

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་ ༡༦ པའ་ིསྔནོ་འགའོ་ིའསོ་གཞི་གཤམ་གསལ།
མད་ོསདྨ། ས་སྐ།

དག་ེལུགས།

བནོ།

ལྷ་ོབང་ཨ་རི་ཁུལ།

རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ཕུད་པའ་ིཨེ་ཤ་ཡ་དང་། ཨོ་སི་ཀྲ་ོལི་ཤི་ཡ་ཁུལ།

ཡོ་རོབ་ཁུལ།

ཨང་། མིང་། ཕ་ཡུལ། སྡདོ་གནས། ད་ལའྟ་ིལས་གནས། འསོ་ཐབོ་གངས།

༡ ཐུབ་བསན་ལུང་རིགས། རེབ་ཀངོ། ད་ྷས། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༡༤༩༥

༢ སནྨ་པ་མཁྱནེ་རབ་རྒྱ་མཚོ། ཁ་ིཀ ད་ྷས། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༡༣༠༨

༣ བཀྲ་ཤིས་དནོ་གུབ། གསེར་ར། བལ་ཡུལ། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༡༡༡༣

༤ ཚེ་རིང་ལ་ྷམོ། རྔ་བ། ད་ྷས། ཕི་དལི་ལས་བདེ། ༩༨༡

༥ ཡེ་ཤེས་སྒལོ་མ། ཧརོ་གཙང། ད་ྷས། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༨༩༩

༦ རྒྱ་རིགས་ཐར། མང་ར། ད་ྷས། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༨༦༡

༧ བླ་ོབཟང་ཆོས་འབརོ། རེབ་ཀངོ། ད་ྷས། སདི་དནོ་ཉམས་ཞིབ་པ། ༨༠༢

༨ ཀར་དག་ེལེགས། བ་ཁྱྱུང། སནྦ་ད་ར། མད་ོསདྨ་དབུས་རྒྱྱུན། ༧༧༤

༩ ཚེ་རིང་གཡུ་སྒནོ། ཅ་ོན།ེ ཧནོ་སུར། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༧༡༧

༡༠ དབ་རྩ་བསོད་ནམས་ནརོ་བུ། ཤར་ཁགོ ལྡ་ིལི། ཁ་ན་ཊ་དངུལ་ཁང་ལས་བདེ། ༧༠༧

༡༡ དནོ་གུབ་བཀྲ་ཤིས། བ་ླབང། ད་ྷས། དསུ་བབ་རྩམོ་སིྒག་པ། ༥༡༠

༡༢ བསོད་ནམས་དབང་མོ། བ་ླབང། དནོ་གུབ་གླངི། མད་ོསདྨ་དབུས་རྒྱྱུན། ༤༦༥

༡༣ དག་ེབཤེས་རྔ་བ་གངས་རི། རྔ་བ། ད་ྷས། མད་ོསདྨ་དབུས་རྒྱྱུན་ཚོཌ་གཙོ། ༣༩༤

༡༤ པདྨ་ཆོས་སྒནོ། མཛོད་དག།ེ ད་ྷས། བུད་མེད་དབུས་རྒྱྱུན་ཟུར་པ། ༣༧༥

༡༥ བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། ཁ་ིཀ ད་ྷས། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༢༨༢

༡༦ བསན་འཛིན་ཆོས་སྐབས། རྡ་ོསྦསི། སུ་ཇ། དག་ེརྒན། ༢༦༩

༡༧ བསན་པའ་ིདངསོ་གུབ། ཆབ་ཆ། ད་ྷས། མད་ོསདྨ་ཚོགས་ཟུར། ༢༤༨

༡༨ ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོ། མག་ོལོག ད་ྷས། ཇ་ོནང་འག་ོཕན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ།

༢༢༨

༡༩ བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསན། རེབ་ཀངོ། ད་ྷས། ཀུན་ཕན་སླབོ་གྲྭའ་ིའགན་འཛིན། ༡༧༧

༢༠ གཉན་ཐར། ཀླུ་ཆྱུ། ཝ་ར་ཎ་སི། འབུམ་རམས་པ། ༡༦༩

༢༡ བླ་ོབཟང་ཆོས་འཕལེ། རྔ་བ། ད་ྷས། སྨ ོན ་ལམ་བརྡ་འཕིན ་འཛིན ་སྐོང ་
འགན་འཛིན།

༡༦༢

༢༢ ཁྱྱུང་འབུག་ཚེ་རིང། མཚོ་སྔནོ། ཧནོ་སུར། མད་ོསདྨ་ས་རྒྱྱུན་ཚོགས་གཙོ། ༡༢༢

༢༣ རའེུ་དབང་འཛིན་ལ་ྷམོ། རྔ་བ། ལྡ་ིལི། སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ། ༡༠༧

༢༤ ཚེ་རིང་ལོ་བརྒྱ། གཅན་ཚ། སུ་ཇ། དག་ེརྒན། ༨༩

༢༥ ལ་ྷདབང་རྡ་ོར།ེ སྣང་ར། སྦལེ་ཀབོ། མད་ོསདྨ་དབུས་རྒྱྱུན། ༨༣

༢༦ ཨ་རིག་དག་ེམཐངོ། གཙང་ཨ་རིག ད་ྷས། མད་ོསདྨ་དབུས་རྒྱྱུན་དུང་ཆེ། ༦༢

༢༧ བསན་འཛིན་སྒལོ་མ། ར་ཆྱུ། དནོ་གུབ་གླངི། གཞནོ་ལནྷ་དབུས་རྒྱྱུན་ཟུར་པ། ༦༡

༢༨ ཤེས་རབ་རྡ་ོར།ེ མཚོ་སྔནོ། ལྡ་ིལི། སདི་དནོ་ཉམས་ཞིབ་པ། ༥༧

༢༩ བཀྲ་ཤིས་དནོ་གུབ། བ་ླབང། ད་ྷས། དསུ་བབ་རྩམོ་སིྒག་པ། ༥༢

༣༠ ཚེ་རིང་རྒྱལ། མང་ར། ད་ྷས། བདོ་གནས་ཉམས་ཞིབ་པ། ༥༡

༣༡ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། སག་མཚེར། སྤནོ་ཌ་ཅ་རི། འཆར་འགདོ་པ། ༣༤

༣༢ ཤར་ཕགོས་ཁུག་ར། རེབ་ཀངོ། ད་ྷས། དཔ་ེམཛོད་ཉམས་ཞིབ་པ། ༣༡

༣༣ དབང་ལནྡ་སྐབས། མཛོད་དག།ེ ད་ྷས། ས་གཞནོ་ཚོགས་གཙོ། ༢༧

༣༤ འཇམ་མགནོ། ཆབ་ཆ། སུ་ཇ། དག་ེརྒན། ༡༨

༣༥ དཔལ་ལནྡ་སྐབས། མཛོད་དག།ེ ད་ྷས། ཉམས་ཞིབ་པ། ༡༨

༣༦ བསོད་ནམས་ནརོ་བུ། རྔ་བ། མོན་གྷ།ོ མད་ོསདྨ་ས་རྒྱྱུན་ཚོགས་གཙོ། ༡༨

༣༧ བླ་ོབཟང་ཆོས་འབརོ། རྔ་བ། ད་ྷས། རྩམོ་སིྒག་པ། ༡༧

༣༨ གཡུ་སངྒ་འདོ་ཟརེ། གཡུ་སངྒ། ད་ྷས། རྩམོ་པ་པའོ་ིམཐུན་ཚོཌ་དུང་ཆེ། ༡༧

༣༩ འཇམ་དཔལ་ཚྱུལ་ཁམིས། མག་ོལོག ཧནོ་སུར། སླབོ་དག།ེ ༡༦

༤༠ ཤེས་རབ་བསན་དར། མང་ར། མ་སུ་རི། དག་ེརྒན། ༡༤

ཨང་། མིང་། ཕ་ཡུལ། སྡདོ་གནས། ད་ལའྟ་ིལས་གནས། འསོ་ཐབོ་གངས།

༡ སླབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན། སརྨ་ཁམས། སྤུ་ར་ུཝ་ལ། ས་སྐའ་ིཚིག་མཛོད་རྩམོ་སིྒག་པ། ༡༦༩

༢ དག་ེབཤེས་ག་ཟ་ིཚེ་རིང་པ།ོ ག་ོའཇ།ོ ཅནོ་ཏ་ར། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༡༦༣

༣ མཁན་པ་ོཀ་བག་དངོས་གུབ་བསོད་
ནམས།

ཏ་ེཧརོ། ག་ོཔཱལ་སྤུར། ཆོས་དགེ ༡༤༠

༤ ཨ་ཅརྱ་བླ་ོབཟང་རྒྱལ་མཚན། ལྷ་ོཁ། ག་ོཔཱལ་སྤུར། བདོ་དག།ེ ༡༠༠

༥ གའུ་ངག་དབང་བླ་ོགསོ། ས་ྒཔ། ཀུམ་རའ།ོ ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ། ༨

༦ བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚོ། ལྷ་ོཁ། ག་ོཔཱལ་སྤུར། བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་དག།ེ ༣

༧ མཁན་པ་ོནརོ་བུ་ཚེ་རིང། སྡ་ེདག།ེ ཅནོ་ཏ་ར། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༣

༨ ངག་དབང་བཟང་པ།ོ སྤུ་ཧངེ། མོན་གྷ།ོ དམ་ཆོས་གླངི་ཕག་ཟུར། ༡

ཨང་། མིང་། ཕ་ཡུལ། སྡདོ་གནས། ད་ལའྟ་ིལས་གནས། འསོ་ཐབོ་གངས།

༡ ཨ་ཀུྲག་ཚེ་བརན། ལི་ཐང། མོན་གྷ།ོ སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༢༡༨༧

༢ ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད།ེ འབའ་པ། མོན་གྷ།ོ ཆྱུ་སངྒ་དབུས་རྒྱྱུན། ༡༤༡༠

༣ བ་ེརི་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག བ་ེརི། ད་ྷས། ཉམས་ཞིབ་པ། ༡༠༣༦

༤ དག་ེབཤེས་ལགྷ་རྡརོ། མངའ་རིས། ད་ྷས། བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་འགན་འཛིན། ༨༣༣

༥ དག་ེབཤེས་ཐུབ་བསན་དབང་ཕྱུག ཆྱུ་ཤུལ། སྦལེ་ཀབོ། སེར་བསེ་སིྤ་ཁྱབ་དུང་ཆེ། ༧༣༠

༦ དག་ེབཤེས་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ། གཅན་ཚ། མོན་གྷ།ོ ག་ོམང་ཕག་མཛོད་ཟུར་པ། ༥༤༡

༧ སུྤལ་སྐ་ུའཇམ་དབངས་ཡོན་ཏན། ལི་ཐང། མོན་གྷ།ོ རང་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ། ༡༩༡

༨ བ་ེརི་འཇིགས་མེད་དབང་རྒྱལ། ཏ་ེཧརོ། ཝ་ར་ཎ་སི། སིྤ་འཐུས་ཟུར་པ། ༡༤༥

ཨང་། མིང་། ཕ་ཡུལ། སྡདོ་གནས། ད་ལའྟ་ིལས་གནས། འསོ་ཐབོ་གངས།

༡ དག་ེབཤེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕིན། ཁྱྱུང་པ།ོ བནོ་གཞིས། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༡༤༩

༢ བ་ར་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས། སྦ་ཆེན། བནོ་གཞིས། ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ། ༡༠༠

༣ དག་ེབཤེས་རྣམ་དག་གཙྱུག་ཕུད། སྦ་ཆེན། ཝ་ར་ཎ་སི། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༧༥

༤ ཕུར་པ་དབང་ལནྡ། ཤར་ཁགོ བནོ་གཞིས། ས་འག་ོཟུར་པ། ༡༠

༥ བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚོ། ཁྱྱུང་ལུང། བནོ་གཞིས། རང་བདནེ་ཚོགས་གཙོ། ༩

༦ གཡུང་དུང་འཆི་མེད། ཏ་ེབ། བནོ་གཞིས། ས་འག་ོཟུར་པ། ༨

༧ དག་ེབཤེས་ཉ་ིམ་རྒྱལ་མཚན། ཁྱྱུང་པ།ོ བལ་ཡུལ། ས་གནས་ཆྱུ་སངྒ་རྒྱྱུན་ལས། ༧

༨ སནྨ་པ་ཐགོས་མེད། ཁྱྱུང་ལུང། ད་ྷས། སིྤ་འཐུས་ཟུར་པ། ༦

ཨང་། མིང་། ཕ་ཡུལ། སྡདོ་གནས། ད་ལའྟ་ིལས་གནས། འསོ་ཐབོ་གངས།

༡ བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ། ས་ྒཔ། སི་ཡ་ཊལ། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༡༢༤༢

༢ པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང། ཀངོ་པ།ོ ཡུ་ཊ། ས་གནས་ལས་བདེ། ༡༡༩༤

༣ ཚེ་དབང་རིག་འཛིན། གཙང་འཇད་པ། མི་ན་ིསོ་ཊ། དབུས་གཞནོ་ནའུ་ིཚོགས་ཟུར། ༨༦༢

༤ སྒ་ོདུག་སལྐ་བཟང་ཕུན་ཚོགས། དངི་རི། པཊོ་ལེནཌ། དབུས་གཞནོ་ནའུ་ིཚོགས་ཟུར། ༨༣༥

༥ ཚེ་རིང་བཟང་པ།ོ དགའ་དགའ། ཏ་ེཧརོ། ནའེུ་ཡོག སིྤ་མཐུན་ཚོགས་ཟུར། ༧༨༢

༦ གཞན་ཕན་ཁིྱམ་གསར། ག་ོམོ། ཁ་ེན་ཌ། གླགོ་བརྙན་རྩམོ་ཁདི་པ། ༦༨༨

༧ འཕནི་ལས་སལྐ་བཟང། ཨ་མད།ོ ནའེུ་ཡོག སིྤ་མཐུན་ཚོགས་གཞནོ། ༤༣༨

༨ སལྐ་བཟང་ཕུན་ཚོཌ་འབྱུང་གནས། མངའ་རིས། ཀལེ་ཕ་ོན་ིཡ། སིྤ་མཐུན་ཚོགས་གཙོ། ༡༩༦

ཨང་། མིང་། ཕ་ཡུལ། སྡདོ་གནས། ད་ལའྟ་ིལས་གནས། འསོ་ཐབོ་གངས།

༡ ཐུབ་བསན་དབང་ཆེན། སིྐད་གངོ། སེ་པནེ། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༢༡༢༤

༢ བཀྲས་མཐངོ་བསན་འཛིན་དབང་པ།ོ གཞིས་རྩ།ེ སུད་སི། སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ ༩༡༧

༣ ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོ། རྒྱལ་རོང། ཕ་རན་སི། ས་གནས་བདོ་རིཌ་ཚོཌ་པའ་ིཚོཌ་ཟུར། ༨༧༢

༤ ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚེ་རིང། ཨེ་ལ་ྷརྒྱ་རི། སུད་སི། རི་ཀནོ་བདོ་རིགས་སླབོ་དག།ེ ༨༠༩

༥ བསན་འཛིན། ༥༩ སྡ་ེདག།ེ ཕ་རན་སི། ས་གནས་སྡ་ེདག་ེཚོཌ་པའ་ིརྒྱྱུན་ལས། ༢༤༡

༦ གདགུས་རྩ་ཚང་འདོ་ཟརེ། ཆབ་མད།ོ སུད་སི། ས་འཐུས། ༡༧༡

༧ གངས་གཞནོ་ཚང་བླ་ོབཟང། སདོ་པ། སུད་སི། ས་འཐུས་ཚོགས་ཟུར། ༦༣

༨ རྣམ་རྒྱལ་མཚོ་མོ། རྒྱལ་རོང། ནརོ་ཝ།ེ ནརོ་ཝ་ེབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོཌ་ཟུར། ༥༢

ཨང་། མིང་། ཕ་ཡུལ། སྡདོ་གནས། ད་ལའྟ་ིལས་གནས། འསོ་ཐབོ་གངས།

༡ གདངོ་འདསུ་སིྐད་འཛོམས། རྒྱལ་རྩ།ེ སིཌ་ན།ི ཨོ་གླངི་བདོ་དནོ་ཁང་གི་དལི་འགན། ༡༦༧

༢ དངསོ་གུབ་རྒྱལ་མཚན། སྤུ་ཧངེ། ཀནེ་སྦ་ེར། གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ། ༡༥༠

༣ ཁངས་གཉརེ་ཚང་ཕུར་བུ་བཀྲསི། སརྨ་ཁམས། སིཌ་ན།ི བདོ་རིགས་ཚོགས་ཟུར། ༩༡

༤ * བརྩནོ་འགུས་འདོ་ཟརེ། མི་ཉག སིཌ་ན།ི སིཌ་ན་ིརྒྱྱུན་ལས། ༦༣

* འད་ིནས་དགངོས་སེལ་དང་སྦགས་གསལ་བསྒགས་ཞུ་རྒྱྱུར། ༢༠༡༥།༡༢།༠༤ ཉནི་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ཕུད་པའ་ིཨེ་ཤ་
ཡ་དང་། ཨོ་སེ་ཀྲ་ེལེ་ཤེ་ཡ་ཁུལ་གི་སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་གཞིའ་ིཁངོས་མི་འག་ོཐུབ་བསན་དནོ་གུབ་དངྭ་བངླས་འསོ་གཞིར་ཡོད་
པར་བརནེ་སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་གཞིའ་ིཁངོས་ནས་ཕིར་བཏནོ་བས་པའ་ིཚབ་ཏུ་འསོ་ཐབོ་ཨང་རིམ་བརྩ་ེབཏགོ་ཨང་ ༥ པ་བརྩནོ་
འགུས་འདོ་ཟརེ་སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་གཞིའ་ིཁངོས་ཨང་ ༤ པར་ཁུངས་བཅྱུག་གསལ་བསྒགས་གཏན་འབབེས་ཞུས་ཡོད་པས་གངོ་
གསལ་ལརྟ་རྩ་འཛིན་དགསོ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེསའྔ་ིད་ེའབལེ་སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་གཞི་གསལ་བསྒགས་བས་པ་རིྩས་མེད་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེ
དནོ་འབལེ་ཆགས་ཚང་མས་ཡིག་ཆར་ནརོ་བཅསོ་འཕལ་གནང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིའབདོ་སྐལུ་ད།ུ དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ ལ།།



པར་ངསོ་ལ་ྔཔ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ 5

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་སྦངེ་ལོར་ཤེས་ཡོན་བས་ིགནས་ཁང་ད་ུབཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༦ ཉནི་གི་ཉནི་རྒྱབ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཉནི་གུང་ལྗགས་

སྨནི་གུབ་མཚམས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་
རྒྱལ་ས་སྦངེ་ལོར་ཁུལ་དུ་རནེ་གཞི་བས་
པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཆེས་མཐའོི་ཤེས་
ཡོན་བས་ིགནས་ཁང་ National Institute 

of Advanced Studies (NIAS) ཞསེ་
པའི་ཚན་རིག་སླབོ་ཁང་ད་ུཇི་ལྟར་གསོལ་
འདབེས་ཞུ་དནོ་ལྟར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་

ཡོད། སབྐས་དརེ་ཇ་ེཨར་ཌི་ཊ་ཊ་ཚོགས་
ཁང་ JRD Tata Auditorium ནང་ཡུལ་
གུ་ཁག་འད་མིན་གི་སྙན་གགས་ཆེ་བའི་
ཆེད་མཁས་ཚན་རིག་པ་ཁག་གིས་གཙོས་

གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་། ཡང་སངེ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག དག་ེབཤེས་ངག་དབང་བསམ་
གཏན་ལགས། སྦངེ་ལོར་སེན་ཇ་ོསིབ་མཐ་ོ
སླབོ་ St. Joseph College ནང་འགམི་
བཞིན་པའི་བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུག་ཁག་གཅིག་
བཅས་ཁྱནོ་མི་གངས་ ༣༠༠ བརྒལ་བ་འད་ུ
འཛོམས་གནང་ཡོད། ཐགོ་མར་ཚན་རིག་
བས་ིགནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་
བལྷ་དབི་རཱཇ་ Baldiv Raj ལགས་ཀིས་
ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་༸གངོ་ས་མཆོག་
གི་སྐ་ུཚེ་ཧལི་པའོི་མཛད་རྣམ་ང་ོསྤདོ་མདརོ་
བསྡསུ་ཤིག་གནང་བསནུ།
 ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཆེས་མཐའོི་ཤེས་
ཡོན་བསི་གནས་ཁང་གི་ཆེས་ཐོག་མར་
གདན་འདནེ་ཞུས་པའི་ཆེས་མཐའོི་སྐ་ུམགནོ་ 
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ཞེས་པའི་ཆེ་བསདོ་ཀི་གཟངེས་རགས་ཤིག་
འབུལ་ལམ་ཞུས་མཚམས། མགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གིས་ཐངེས་འདིར་ཆེ་བསདོ་ཀི་
གཟངེས་རགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པར་ཐུགས་
དགསེ་ཚོར་བྱུང་ཡོད་སྐརོ་དང་། མི་ཚང་
མས་བད་ེབ་འདདོ་བཞིན་ཡོད་པ་གཅིག་
མཚྱུངས་ཡིན་པར་བརནེ་མི་ཚེ་བད་ེསིྐད་
ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་བར་ཕི་དངསོ་པའོི་མཐུན་
རྐེན་རྐང་པས་དནོ་དམ་གི་བད་ེསིྐད་སུྐྲན་
མི་ཐུབ། གང་ཡིན་བརདོ་ན། དངེ་སབྐས་
འཛམ་གླིང་ནང་འབོར་བ་ཧ་ཅང་ལྡན་པ་
ཚོར་ཕི་དངསོ་པའོི་མཐུན་རྐེན་གི་ཆ་ནས་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ོཇི་ཙམ་ཡོད་ཀང་སེམས་
མ་སིྐད་པ་བས་པ་དསེ་གསལ་པརོ་མཚོན་
ཐུབ། མི་ཚེ་བད་ེསིྐད་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་བར་
ནང་སེམས་རྒྱྱུད་ལ་རག་ལུས་ཡོད། འདས་

པའི་དསུ་རབས་བཟང་ངན་ཇི་འད་ཞིག་
ཆགས་ཡོད་ཀང་དེར་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་
ཐབས་བལ། འནོ་ཀང་འབྱུང་འགྱུར་གི་དསུ་
རབས་ད་ེབད་ེསིྐད་ལྡན་མིན་ཇི་འད་ཞིག་
ཡོང་བར་ད་ལའྟི་གཞོན་སྐསེ་ཚོའི་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་སངས་ལ་རག་ལུས་ཡོད་པ་སོགས་
གཞོན་སྐེས་ཚོར་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་
ལམ་སནོ་ཞིབ་རྒྱས་མཛད་གུབ་མཚམས། 
མང་ཚོགས་ཀི་ད་ིབར་བཀའ་ལན་ལམ་སནོ་
དང་། ད་ེརསེ་ཚན་རིག་བས་ིགནས་ཁང་གི་
སླབོ་དཔནོ་ལམྕ་སྐ་ུསང་གི་ཏ་མི་ནནོ་ Prof. 

Sangeetha Menon ལགས་ཀིས་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་།།

གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིརིས་མེད་
ཆོས་སྡ་ེརྣམས་ཀི་མ་དགོན་དང་བཤད་གྲྭ་
ཁག་ཐུན་མོང་ལ།
 ཆེད་དནོ། ཉ་ེསྔནོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་བཀའ་ཤག་ནས་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་
ཟུར་གསལ་གཏན་འབབེས་དང་འབལེ་ཕི་
རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་ནང་པའ་ིལ་ྟགུབ་ང་ོསྤདོ་
དང་རྒྱྱུན་ལནྡ་ཆོས་ཕགོས་ཀི་འབལེ་སྐངོ་བ་
སྒའོ་ིཆེད་ད།ུ ད་ཡོད་ཕི་རྒྱལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་སོ་སོའི་ས་གནས་
ཀི་གནས་བབ་ལ་གཞིགས་ཏེ་ལྟ་གུབ་ཀི་
དགེ་རྒན་རེ་བསྐ་ོགཏངོ་གནང་རྒྱྱུར་ཐུགས་
གཏན་འཁལེ་ཡོད་པ་ལརྟ། ཐགོ་མར་ཉ་ི
ཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་སུ་དུང་
གཞོན་ལས་རོགས་ཀི་གནས་རིམ་ཅན་གི་
ལ་ྟགུབ་དག་ེརྒན་གཅིག་དང་། ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་
ཀ་དང་ལྷ་ོཨ་མི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ལས་ཁུངས་གཉསི་སུ་སྡ་ེཚན་འགན་འཛིན་
གི་གནས་རིམ་ཅན་གི་ལྟ་གུབ་དགེ་རྒན་རེ་
བཅས་བསྐ་ོགཏངོ་གནང་རྒྱྱུ ་སོང་ན། ད་ེགའ་ི
ཁོངས་ནས་ཟུར་སྦྱར་རྩ་འཛིན་བཀོད་ཁྱབ་
ནང་གསལ་ཆ་རྐནེ་ཁག་ཚང་ལ་འསོ་གཞིའི་
ནང་འཚང་ཞུགས་བ་རྒྱྱུར་དནོ་གཉརེ་ཡོད་
རིགས་ཡོད་ཚེ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
༣༡ འགངས་མེད་འད་ིག་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་བརྒྱྱུད་སནྙ་ཞུ་འབུལ་དགོས་པ་དང་། 
དགོས་ངསེ་ཆ་རྐནེ་ཚང་རིགས་ལ་འདམེས་
རྒྱྱུགས་གཏངོ་རྒྱྱུའི་བརྡ་ཐ་ོཟུར་ད་ུགནང་རྒྱྱུ ་
ཡིན་སྐརོ་བཅས་ཕབེས་འདགུ་པ་དགོངས་
འཇགས་ཞུ། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས།     
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ ལ་ཕུལ།

ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཁག་
ལ་ྟགུབ་དགེ་རྒན་བསྐ་ོགཞག་བདེ་ཕགོས་ཀི་
རྩ་འཛིན་བཀདོ་ཁྱབ།                                                                               

སྔནོ་གླངེ་།
ཕི ་རྒྱལ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་
རྣམས་ཀི་ཁྱབ་ཁངོས་ས་གནས་ཁག་ལ་བདོ་
ཀི་ཆོས་རིག་ང་ོསྤདོ་བ་སྒ་ོསིྤ་དང་། ཁྱད་
པར་ས་གནས་ད་ེདག་ལ་གནས་པའི་ཕི་
ནང་དནོ་གཉརེ་ཅན་རྣམས་ལ་ནང་པའི་ལྟ་
གུབ་སླབོ་འཁདི། ཆོས་ཕགོས་ཀི་མཛད་སྒ་ོ
དང་འད་ུའཛོམས་ཁག་ལ་གཙོ་སྐོང་དང་
མཉམ་ཞུགས། གཞན་ཡང་ས་གནས་ཀི་
ནང་པ་ནང་ཁུལ་དང་ཆོས་ལུགས་གཞན་གི་
ཆོས་བདེ་མི་སྣ་ཁག་ལ་མཐུན་ལམ་འབལེ་
འཛུགས་བ་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀི་ཆེད་ད།ུ ད་ཡོད་
ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཁག་
ཏུ་གནས་ཚད་ལནྡ་པའ་ིནང་པའ་ིལ་ྟགུབ་དག་ེ
རྒན་ཇི་དགོས་རིམ་པས་བསྐ་ོགཏངོ་བ་རྒྱྱུའི་
ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།

ཀ༽ ཤེས་ཚད།
བོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་བདོ་ཀི་
རིས་མེད་ཆོས་སྡ་ེཁག་གི་བཤད་གྲྭ་གང་
རུང་ད་ུབདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་རང་གཞིའི་
སླབོ་གཉརེ་རིམ་པ་སྔནོ་སོང་ཐགོ བདོ་ཀི་
ནང་དནོ་རིག་པའི་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་ཉུང་
མཐར་ལོ་ ༩ རིང་སླབོ་གཉརེ་མཐར་ཕིན་
བས་པའ་ིསླབོ་ཐནོ་ལག་འཁྱརེ་རམ། གཞི་
རིམ་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའམ་ད་ེཡན་ཐོན་
པའི་རེས་སུ་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་བདོ་ཀི་
སལོ་རྒྱྱུ ན་མཐ་ོརིམ་སླབོ་ཁང་གང་རུང་ད་ུ
ཉུང་མཐར་ལོ་ ༩ རིང་བདོ་ཀི་ནང་དནོ་
རིག་པའི་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སླབོ་གཉརེ་
མཐར་ཕིན་བས་པའི་སླབོ་ཐནོ་ལག་འཁྱརེ་
ཡོད་པ།

ཁ༽ ཉམས་མངོ།
དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་དང་བཤད་གྲྭ་གང་རུང་
ནང་གཞུང་ཆེན་སླབོ་འཁིད་ལོ་གསུམ་མམ། 

བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཆོས་དགེ་ལོ་ལྔ་
གནང་མངོ་ཡོད་པ།

ག༽ ཆ་རྐནེ་གཞན།
༡། རབ་བྱུང་གི་རནེ་ཅན་ཡིན་པ།
༢། ནང་པའི་ལྟ་གུབ་འཆད་ཉན་སྐབས་སྐད་ 

སྒྱུ ར་མི་དགོས་པར་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་
ཁབ་དའེི་སྐད་དམ་ཨིན་སྐད་གང་རུང་
ཚད་འཕརེ་ཡོད་པ།

༣། དཔྱ་ཁལ་འབུལ་འབབ་མ་ཆད་པ།
༤། སནྙ་ཞུ་འབུལ་སབྐས་རང་ལོ་ ༣༠ ནས་ 

༤༥ བར་ཡིན་པ།
༥། རྒྱ་གར་རམ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་

གནས་སྡདོ་ཆོག་པའི་ཁམིས་མཐུན་ཡིག་
ཆ་ཡོད་པ།

༦། ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའི་སནྨ་ཁང་ཞིག་ནས་
ལུས་ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་ངོས་
སྦྱརོ་ང་ོམ།

༧། རང་ཁུངས་ཆོས་སྡའེམ་སླབོ་ཁང་ནས་
ཀུན་སྤདོ་དག་གཙང་ཡོད་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་
ང་ོམ།
ང༽ འདམེས་སུྒག་གནང་ཕགོས།

༡། གོང་གསལ་ཆ་རྐེན་ཚང་ཁག་ལ་ནང་
པའི་ལྟ་གུབ་སྐརོ་འཆད་པ་དང་རྩོམ་པ། 
ཕི་རྒྱལ་སདྐ་ཡིག་བཅས་ཀི་གནས་ཚད་
འདམེས་རྒྱྱུགས་གཏངོ་རྒྱྱུ ་དང།

༢། རྒྱྱུགས་ཐནོ་ཨང་ཐབོ་འད་མཉམ་བྱུང་
ན་ཉམས་མངོ་མང་བ་ད་ེའདམེས་སུྒག་
གནང་རྒྱྱུ །

 རྩ་འཛིན་བཀདོ་ཁྱབ་འདརི་དགསོ་གལ་
ནམ་བྱུང་སྐབས་བཀའ་ཤག་གིས་བསྐར་
བཅསོ་ཆོག་རྒྱྱུ ་བཅས།
 བཀའ་ཤག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ ལ།།

ཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚྱུལ།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་
དུང་ཡིག་ཚང་གི་ཆབ་སིད་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་
བསམ་མཁར་བསན་པ་ཆོས་འཕལེ་ལགས་
བར་ལམ་ནས་ནད་མནར་གིས་སནྨ་བཅོས་
རིམ་འག་ོསོགས་གང་གནང་ཡང་དག་སྐདེ་
མ་བྱུང་བར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༨ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡།༢༠ ཐགོ་སྐ་ུཚེའ་ི
འཕནེ་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚྱུལ་

ཐནོ་པར་བརནེ། བཀའ་ཤག་ནས་དམ་པ་
ཁོང་གི་རསེ་ཤུལ་ནང་མི་རྣམས་ལ་ཐུགས་
གསོ་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག དམ་པ་ད་ེ
ཉདི་ཀི་ཆེད་ཕི་ཚེས་ ༨ ཉནི་གི་ཉནི་རྒྱབ་
ཆྱུ་ཚོད་ ༢ ཐགོ་གཉའ་ཁ་ིཚོགས་ཁང་ད་ུ
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་
བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དབུས་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུ ན་ལས་རྣམ་པ་
དང་། ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་ཆྱུང་རྣམ་
པ། ད་ེབཞིན་ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་བཅས་ཚང་
འཛོམས་ཐོག་བཀའ་དུང་གཡུ་ཐོག་ཀར་
དགེ་ལེགས་ལགས་ཀིས་དམ་པ་ཁོང་གི་ལོ་
རྒྱྱུ ས་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་སྒོགས་སྦྱང་གནང་
རསེ་བསྔ་ོསྨནོ་གསུང་འདནོ་དང་། དམ་
པ་ཁོང་ལ་མ་ངན་གུས་འདདུ་དང་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐེ་མཚོན་སླད་ཉིན་རྒྱབ་ཆྱུ་
ཚོད་ ༣ ནས་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་ལས་
མཚམས་བཞག་ཡོད། དམ་པ་ཁངོ་ན།ི ཕི་
ལོ་ ༡༩༤༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ཉནི་ཆྱུ་ཤུར་
ད་ུསྐསེ་ཤིང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༢༣ ནས་གནས་བརྒྱད་པ་བཀའ་དུང་ཡིག་

ཚང་གི་ཚོད་བལྟའི་རྒན་དུང་ད་ུབསྐ་ོགཞག་
དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༠ 
ནས་གནས་རིམ་རང་འཇགས་ཐོག་ལས་
ངརོ་བསྐ་ོགཞག་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༧ 
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ ནས་བཀའ་དུང་ཡིག་
ཚང་གི་དུང་གཞོན་ལས་ཚབ་ཏུ་བསྐ་ོགཞག་ 
དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ 
ནས་གནས་བདནུ་པ་བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་
གི་དུང་གཞོན་ངོ་མར་བསྐ་ོགཞག་གནང་། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ ནས་གནས་
རང་འཇགས་ཐགོ་བཀའ་དུང་ལས་རོགས་
ཀི་ལས་ཚབ་བསྐ་ོགཞག ཕི་ལོ་ ༡༩༨༢ ཟླ་ 
༦ ཚེས་ ༡ ནས་གནས་དུག་པར་གནས་
སརྤ་དང་འབལེ་ལུགས་བསམ་གཞིས་འགརོ་
གནས་སྤསོ། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༡༠ ནས་གནས་རང་འཇགས་ཐགོ་ལྡ་ིལི་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་དུང་ཆེར་གནས་
སྤསོ། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ 
ནས་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་ལས་རོགས་སུ་
གནས་སྤསོ། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༡ ནས་ལས་འགན་རང་འཇགས་ཐགོ་དུང་
ཆེ་ལས་འཕར་གི་གནས་རིམ་ད་ུབསྐ་ོགཞག 
ཕི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ ནས་
དུང་ཡིག་ཆེན་མོར་གནས་སརྤ་དང་འབལེ་
རྩ་ཁམིས་བསྐར་ཞིབ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་དུང་ཆེ། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ནས་ལོ་
གཅིག་རིང་ཕགོས་མེད་སླབོ་བསྐདོ་དགངོས་
ཞུ། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༧ ནས་
སྦངེ་ལོར་ལྷ་ོཕགོས་གཞིས་སིྤར་བསྐ་ོགཞག 
ཕི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ ནས་
བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་གི་ཆབ་སིད་དུང་ཆེར་
གནས་སྤསོ་བསྐ་ོགཞག ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཟླ་ 
༤ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་ནས་འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེའ་ིལས་འཁུར་ཞུས། ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་སིྒག་དནོ་
བགསེ་ཡོལ་གནང་ཡོད།།



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩6

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རི་བ་ོདག་ེལནྡ་པ་སིྤའ་ིའཛིན་སྐངོ་གི་བས་ིགནས་དགའ་ལནྡ་ཁ་ིཐགོ་ཁང་
རནེ་དང་བརནེ་པ་བཅས་པར་རབ་གནས་དབུ་འབདེ་མཛད་པ།

༄༅། །དགའ་ལནྡ་ཁ་ིཐགོ་ཁང་འཛིན་
སྐངོ་དང་། རྒྱལ་སིྤའ་ིདག་ེལནྡ་ལནྷ་ཚོགས་
ཐུན་མོང་ནས་ཇི་ལྟར་གདན་ཞུའི་གསོལ་
འདབེས་ཞུས་པར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོ

ཐབོ་ས།ེ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༨ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀར་ནཱ་ཊ་
ཀ་མངའ་སྡའེི་རྒྱལ་ས་སྦངེ་ལོར་ནས་མཁའ་
ལམ་བརྒྱྱུད་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མོན་གྷ་ོའདདོ་
རུྒ་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆིབས་
སྒྱུར་བསྐངས་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་

གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩།༤༥ ཙམ་ལ་མགནོ་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་འབས་སྤུངས་བླ་སིྤའི་འད་ུ
ཁང་དང་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་གདན་ས་
ཆེན་པ་ོདགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་

བ་ླསིྤའི་འད་ུཁང་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་གིས་གནས་
གཟིགས་གུབ་རསེ་དགའ་ལྡན་ཁི་ཐགོ་ཁང་
གི་རནེ་དང་བརནེ་པ་བཅས་གདན་ས་ཆེན་
པ་ོདགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་ད་ུ
གསར་བཞེངས་ལེགས་གུབ་བྱུང་ཡོད་པ་
ད་ེདབུ་འབདེ་རབ་གནས་མཛད། ད་ེནས་
དགའ་ལནྡ་ཁི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་༸གོང་

ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཎྜལ་
རནེ་གསུམ་འདེགས་འབུལ་དང་ཕ ེབས་
བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས། 
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། 

ད་ེརིང་དགའ་ལནྡ་ཁི་ཐགོ་ཁང་གི་
རནེ་དང་བརནེ་པ་བཅས་གསར་
བཞེངས་ལེགས་གུབ་བྱུང་བའི ་
དབུ་འབདེ་ཀི་རནེ་འབལེ་ལ་བཀྲ་
ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། གཙོ་
བ་ོསིྤར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་
འདི་བསླབ་པ་གསུམ་གི་ཉམས་
ལེན་དང་སྡ་ེསྣདོ་གསུམ་གི་འཆད་
ཉན་ད་ེདག་གཙོ་བ་ོའཛིན་མཁན་
ད་ེདག་ེལུགས་པ་འད་བ་ོཆགས་ཀི་
འདགུ ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བ་ཆགས་
ནས་ད་བར་མི་ལོ་ ༥༦ ཙམ་སོང་

བའི་རིང་ཐགོ་མར་སགྦ་ས་ནས་བཟུང་ཆོས་
སརྒ་ཁག་དང། གཞིས་ཆགས་ཁག་གསར་
འཛུགས་ཀིས་མཚོན་པའི་དཀའ་ངལ་མང་
པ་ོཞིག་བརྒྱྱུད་ད་ེསངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་སིྤ་
དང་། ཡང་སྒསོ་འཇམ་མགནོ་བ་ླམའ་ིབསན་
པ་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་གི་ཐགོ་ནས་ཡོང་
བ་ཞིག་རེད། ད་ལ་ྟང་ཚོའ་ིམི་རབས་བར་ེ

འག་ོགི་ཡོད། འནོ་ཀང་བདོ་མི་སིྤ་བ་ོགནམ་
བསན་ཡོངས་ཀིས་སོ་སོའི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་ད་ེདག་མུ་མཐུད་འཛིན་སྐངོ་གནང་
རྒྱྱུའ་ིལས་འགན་ཡོད། ལས་འགན་ཡོད་པ་
ནང་བཞིན་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་
གནང་ཡོད། ད་ེས་ྔབདོ་ལ་དགའ་ལནྡ་ཁ་ིཐགོ་
ཁང་ཟརེ་བ་ཞིག་ཡོད་ཀང་བཙན་བལོ་ད་ུད་
བར་གསར་འཛུགས་ཞུ་ཐུབ་མེད། ད་ནས་
བཟུང་དགེ་ལུགས་སིྤ་ལ་ཁྱབ་པའི་ཁིམས་
སིྒག་གིས་གཙོས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་
པ་ལམ་བསབླ་པ་གསུམ་ལ་ཉམས་ལེན་དང་། 
སྡ་ེསྣདོ་གསུམ་གི་འཆད་ཉན་སོགས་ལ་གཙོ་
བ་ོའཛིན་གནང་དགསོ་པ་དང་། ད་ེབཞིན་
བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་ཀི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཚང་
མས་མཉམ་རུབ་ཀིས་སངས་རྒྱས་བསན་པ་
སིྤ་ལ་སྨན་པའི་ཞབས་འདགེས་ཕགོས་གང་
ས་ནས་བསུྒབ་དགསོ། ངསོ་ཀིས་ཉ་ེསྔནོ་
བཤད་པ་ལརྟ་ད་ལ་ྟང་ལོ་ ༨༡ ལ་བསླབེས་
ཡོད་སབས། དསུ་ཡུན་རིང་པ་ོའཚོ་ཐུབ་
རྒྱྱུར་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད། རྩ་བའ་ིང་
ཚོ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེམི་ལོ་ ༥༦ འགརོ་
ཟནི་ཀང་། ད་དངུ་ངལ་བ་མང་དག་ཞིག་
གི་འགོ་གནས་ཡོད་སབས་གཞོན་སྐསེ་ཚོས་

བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ད་ེདག་ཉམས་
པ་སླར་གསོ་དང་མི་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛིན་བ་
དགསོ། བདོ་མི་རིགས་ཀི་རིག་གཞུང་དང་
བཅས་པ་ཆག་འཇིག་དང་གཉན་འཕང་གི་
དསུ་སུ་སླབེས་ཡོད་པས་དའེི་ཐད་ལ་བདོ་
མི་ཚོས་འབད་འབུངས་རྒྱ་གང་ཆེ་གནང་
དགསོ། བདོ་གཞིས་བསེ་མཉམ་འཛོམས་མ་
བྱུང་བར་དགེ་འདནུ་འད་ུམང་ཚོས་བཤད་
སུྒབ་ཀི་བསན་པ་འདི་དསུ་ཡུན་རིང་པརོ་
རྒྱྱུ ན་གནས་ཐུབ་ཐབས་སུ་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་
གསུམ་དགསོ་པ་དང་། ཕགོས་མཚྱུངས་
མི་སྐ་ཕ་ོམོ་རྣམས་ནས་ཀང་ནང་ཆོས་ལ་
སླབོ་གཉརེ་བདེ་དགསོ། ཞསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ། ཉནི་གུང་ལགྗས་སྨནི་
གུབ་རེས་སླར་ཡང་མཁའ་ལམ་བརྒྱྱུ ད་རྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕགོས་ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླངི་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཡོད་པའི་གསང་ཆེན་
སདྨ་རྒྱྱུ ད་གྲྭ་ཚང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་
འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས།།

བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞི་ལག་བསར་ཞུ་བདའེ་ིསྐརོ་ཟབ་སྦྱངོ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༧ ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སའ་ིཉ་ེའགམ་
དབུས་སྣ་ེལེན་འབལེ་མཐུད་ཚོགས་ཁང་ནང་
འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སིྒག་ཐགོ་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་འདསུ་སྡདོ་ས་གནས་
ཁག་ ༣༣ ཙམ་ནས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ 
དང་། ས་གནས་སནྨ་ཁང་འགན་འཛིན། 
སནྨ་ཞབས་པ། ས་གནས་འབལེ་ཡོད་ལས་
བདེ་བཅས་ཁྱནོ་མི་གངས་ ༤༤ ཙམ་ལ་
ཉིན་གངས་གསུམ་རིང་བཙན་བོལ་བདོ་
མིའི ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐོང་ལས་གཞི་ལག་
བསར་ཞུ་བདའེི་སྐརོ་ཟབ་སྦྱངོ་དབུ་འཛུགས་
ཀི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད། 
 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོ
ཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཡོལ་ཙམ་ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ ོ་བ ོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་། འཕདོ་
བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག 
འཕདོ་བསནེ་དུང་ཆེ་དང་འབལེ་ཡོད་ལས་
བདེ་རྣམ་པ། ཟབ་ཁདི་པ་རྒྱ་གར་གི་ཆེད་
ལས་མི་སྣ། ཕགོས་མཐའ་ིས་གནས་ཁག་
ནས་ཟབ་སྦྱོང་དུ་བཅར་མཁན་རྣམ་པ། 
གསར་འགདོ་པ་བཅས་ཁྱནོ་མི་གངས་ ༦༠ 
བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོམས་ཐགོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་
བ་ོམཆོག་གིས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕེ་གནང་
། ད་ེནས་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་སྐུ་མགནོ་གིས་གཙོས་ཚོགས་བཅར་
བ་ཡོངས་ལ་འཚམས་འད་ིདང་ཆབས་ཅིག་

གསུང་བཤད་གནང་དནོ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་
འགན་གཙོ་བ་ོན།ི བཙན་བལོ་ནང་ཡོད་
པའི་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་རགོ་ཞིབ་
གནང་རྒྱྱུ ་ད་ེཆགས་ཡོད། སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟ
སྐངོ་ལས་གཞི་འདི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ནས་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་པའི་ལས་གཞི་ནང་
ནས་ལས་གཞི་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཀི་
ཡོད། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ངསོ་ནས་སལོ་རྒྱྱུ ན་དང་ཕི་
ལུགས་གཉིས་ཀའི་སྒ་ོནས་མང་ཚོགས་ཀི་
འཕདོ་བསནེ་གཟགིས་རགོ་རྒྱ་ཆེ་གནང་དང་
གནང་མུས་རེད། ཉནི་གངས་ཁ་ཤས་གངོ་
ད་ུའཕདོ་བསནེ་གངས་ཐའོི་ལས་གཞི་དང་
འབལེ་བའི་ཟབ་སྦྱངོ་འཚོགས་སྐབས་ངས་
ཞུས་པ་ཡིན། ད་ེརིང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་བསྐར་ད་ུཞུ་འདདོ་
བྱུང་། འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་བདེ་སྒ་ོ
ཁག་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་ཁངོས་ནས་ལས་གཞི་
གལ་ཆེ་ཤོས་ལ་ྔན།ི འཕདོ་བསནེ་གངས་ཐའོ་ི
ལས་གཞི་དང་། སྔནོ་འགའོ་ིའཕདོ་བསནེ་ལ་ྟ
སྐངོ་གི་ལས་གཞི། སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་གི་
ལས་གཞི། འཕདོ་བསནེ་དང་འབལེ་བའ་ི
ལས་བདེ་རྣམ་པའི་ནསུ་པ་གོང་སྤལེ་གཏངོ་
རྒྱྱུ ། ས་གནས་ཁུག་ཀགོ་ཁག་ལ་འཕདོ་
བསནེ་ཆེད་མཐུན་རྐནེ་སྐ་ོབ་ོཡོད་པ་ད་ེདག་
ཡག་ཏུ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་བཅས་ཡིན། ད་ལའྟ་ིཆར་
སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐོང་གི་ལས་གཞིའི་ནང་རྒྱ་

གར་ནང་ཡོད་པའི་བདོ་མི་སྐབས་བཅོལ་བ་
མ་གཏགོས་ཚྱུད་ཀི་མེད། འནོ་ཀང་རིམ་
པས་བལ་ཡུལ་ནང་ལས་གཞི་འད་ིཁྱབ་ཐུབ་
ཆེད་མཁས་ལས་པ་མང་པ་ོཞིག་གླས་ཏ་ེ
ཞིབ་འཇུག་བདེ་མུས་ཡིན། ཞསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་། སབྐས་དརེ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། སནྨ་
བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་གི་ལས་གཞི་འད་ིབཀའ་ཤག་
ཙམ་མ་ཟད་ང་རང་སྒརེ་གི་ངསོ་ནས་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་རིྩ་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོ་
སྐབས་བཅོལ་བ་ཡིན་ཟརེ་ནས་རོགས་
དངུལ་ལེན་རྒྱྱུ འི་དསུ་ཚོད་རིང་པ་ོལྷག་
ཡོད་པ་རེད་བསམས་ཀི་མི་འདགུ ང་
ཚོས་སིྤ་ཚོགས་ནང་སྐོ་བ་ོཉམ་ཐག་ད་ེ
ཚོར་འཕདོ་བསནེ་དང་དཔལ་འབརོ་གི་
ཐགོ་ནས་ཐུགས་ཕན་གསོ་པའི་ལས་གཞི་
ཞིག་སྤལེ་བ་དང་མཉམ་ད།ུ རིམ་གིས་
རང་ཁ་རང་གསོ་བྱུང་ཐུབ་པར་འབད་
བརྩོན་བས་ན་མ་གཏགོས་ལག་པ་རང་
འཛེད་བསདྡ་པ་ཡིན་ན། ལོ་ ༥ དང་ལོ་ 
༡༠ སོགས་གང་འཚམ་ཞིག་ནས་རོགས་
དངུལ་ཟརེ་བ་ད་ེམཚམས་བཞག་སབྐས། མི་
མང་པརོ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་རེད། དརེ་
བརནེ་ང་ཚོས་སནྨ་བཅོས་ལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞི་
འད་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརིྩ་བཞིན་ཡོད།
 ད་ལན་མི་འབརོ་འཛུལ་ཞུགས་
བདེ་མཁན་མང་ད་ུཕིན་ཡོད། ང་ཚོས་ལོ་
ལྔའི་ནང་རིྩས་གང་འད་ཞིག་རྒྱག་བཞིན་

ཡོད་ཅསེ་བརདོ་ན། ལས་གཞི་འདའི་ིཁངོས་
སུ་འཛུལ་ཞུགས་བདེ་མཁན་མང་ད་ུཕིན་པ་
དང་། སནྨ་དདོ་ཞུ་མཁན་གངས་ཀ་མང་ད་ུ
ཕིན་ཡང་བསྡམོས་ཀི་འག་ོགནོ་གི་དངུལ་ད་ེ
ཉུང་ད་ུའག་ོདགསོ་ཀི་ཡོད། ད་ལོ་འཛུལ་
ཞུགས་བདེ་མཁན་ ༡༩༦༥༠ ནས་ཟླ་བ་
བདནུ་གི་ནང་མི་ ༧༠༠ ཙམ་གིས་སནྨ་
དདོ་གུན་གསབ་ད་ེལེན་ཚར་ཡོད། འནོ་
ཀང་ཚྱུར་ཡོང་བབས་དང་ཕར་འག་ོསོང་
གཉིས་བསྡུར་ན་ཕར་འག་ོསོང་ད་ེཉུང་བ་

ཕིན་ཡོད། འད་ིལརྟ་བས་ཏ་ེང་ཚོས་ལོ་
ལའྔི་ནང་ཁི་ལ་ྔབྱུང་ན་སོ་སོའི་རྐང་པའི་སངེ་
ལངས་ཐུབ་ས་ེརང་ཁ་རང་གསོ་ཆགས་ཐུབ་
ཀི་རེད། དརེ་བརནེ་ལས་གཞི་འདརི་གལ་
ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་རིྩས་རོགས་གནང་། ཞསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་བསནུ། 
ཉིན་མ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེ

ཆེ་ཞུས་ཏ་ེམཛད་སྒ་ོགལོ་ཡོད། ཞསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།  སིྤར་ཐངེས་
འདིའི་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་གི་ཟབ་སྦྱངོ་
ཁདོ། སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་གི་ལས་གཞི་ལག་
བསར་གནང་ཕགོས་དང་། མི་མང་ནང་
ལས་གཞིའི་ཁེ་ཕན་སོགས་གསལ་བཤད་
གང་ལེགས་ཡོང་ཐབས་སུ་ལམ་སནོ་གནང་
རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ་པ་མ་ཟད། ཟབ་ཁདི་པ་རྒྱ་
གར་གི་ཆེད་ལས་མི་སྣ་གདན་འདནེ་ཞུས་
ཀིས་སནྨ་བཅོས་ལ་ྟསྐངོ་གི་ལས་གཞིའི་ནང་

འཛུལ་ཞུགས་བདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུགཏངོ་
ཐབས་སོགས་ཀི་སྐརོ་ལ་ལམ་སནོ་གནང་
ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།།
 


