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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་ལ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ ༢༦ 
འཁརོ་བའ་ིཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་
རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་ལོ་ང་ོ ༢༦ 
འཁོར་བའི་དསུ་དྲན་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐང་
ཉནི་མོའ་ིམཛད་སྒ་ོད་ེབཞིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོབཞུགས་
སརྒ་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙྱུག་ལག་ཁང་གི་
གསུང་ཆོས་ར་བའི་ནང་ད་ུསུང་བརིྩ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔ
དྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་
བརྒྱྱུད་དནོ་གུབ་མཆོག་གིས་དབུས་ཕག་སྦལེ་
ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་རྣམ་གཉིས་མཆོག་ 
དང་། སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ག་ེམཆོག་
གིས་དབུས་ཕག་སྦེལ་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ། 
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་དབུས་ཕག་སྦེལ་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུ ན་ལས་
རྣམ་པ། སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག རང་དབང་
ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། 
ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུྲང་ཆེ་ཆྱུང་རྣམ་པ། གཞུང་

དང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་སིྐད་ཁག་
གི་སྐ་ུཚབ། རྒྱ་གར་དང་བདོ་རིགས་གསར་
འགདོ་པ། ད་ེབཞིན་གཉུག་མར་གནས་པ་
དང་གླ་ོབུར་ད་ུལྷགས་པའི་བདོ་མི་སེར་སྐ་
རྒན་དར་གཞནོ་གསུམ་སོགས་ཁནོ་མི་གངས་
བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་བ་འད་ུའཛོམས་ཀིས་ཐགོ་
མར། བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་རྔ་རོལ་
དང་བཅས་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་ལ་ཕབེས་
བསུ་ཞུས་རསེ། བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་སུ་རང་
ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་
ཕ་ོམོ་རྣམས་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་མཚོན་
ཆེད་ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅིག་ཞུས་གུབ་
མཚམས། བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་
ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་ཀི་བསདོ་
དབངས་མཉམ་གཞས་ཕུལ། ད་ེརསེ་འཕྲདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་
ནང་འཕྲདོ་བསནེ་དང་འབལེ་བའི་སི་ཞུ ་
གནང་མཁན་ཞབས་ལོ་ ༢༥ ལོན་པའ་ིལས་
བདེ་རྣམས་ལ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གཟངེས་
བསདོ་ལེགས་སྐསེ་གནང་གུབ་བསནུ། དཔལ་

ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་
ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ནས་
ཕི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་འགམེས་སྤལེ་གནང་
བའ་ི The Panchen Lama Lineage:How 

Reincarnation is Being Reinvented as 

a Political Tool ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་དརེ་
ཁ་སནོ་གིས་པར་སུྐན་ཞུས་པ་དབུ་འབེད་ 
གནང་། ད་ེནས་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་གུབ་བསནུ། ཧནི་བདོ་
མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་
པ་དང་ད་ཆ་ཚོགས་པའི་སླབོ་སནོ་པ་རམ་

སྭ་རུབ་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་
རསེ། དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་
ཨིན་གཉསི་ཐགོ་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་
གནང་། ད་ེནས་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་
ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་དང་

ཤཱ་པུར་ས་ཁུལ་གི་མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་སར་ཝིན་ཅོ་དི་རི་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེཉནི་བདོ་ཀི་
ཟློས་གར་ཚོགས་པ་དང་རྡ་སངེ་བདོ་ཁིམ། 
ཡོངས་གླངི་སླབོ་ག ྭབདོ་ཁིམ་ཉནི་སླབོ། ཐང་
སངོ་གླ་ུགར། ས་གནས་ཡུལ་མི་བཅས་ནས་
གཞས་ས་འཁབ་སནོ་གནང་ཡོད།།

༸གངོ་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རྟགས་འབུལ་བཞསེ་མཛད་ནས་
ལོ་ང་ོཧལི་པ་ོ ༢༦ འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༠ ཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་
དཔལ་ལནྡ་སདྨ་རྒྱྱུ ད་གྭ་ཚང་གི་གསུང་ཆོས་
ར་བའི་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ན་ོབལེ་ཞི་
བདའེི་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་

ལོ་ང་ོ ༢༦ འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་
ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཚྱུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐགོ་མགནོ་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་གིས་དབུས་དཔལ་ས་སྐ་གངོ་
མ་བདག་ཁ་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་། དགའ་

ལནྡ་ཁ་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག ཤར་བང་ཆོས་ར་ེ
རྣམ་གཉསི། ཡོངས་འཛིན་གླངི་མཆོག་སུྤལ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཟུར་མཁས་
དབང་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་

མཆོག རྒྱྱུད་སདྨ་ག་ྭཚང་གི་མཁན་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག ཀར་ནཱ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ་ིབླནོ་ཆེན་
གི་ཆབ་སིད་གསོ་འདནོ་པ་དང་རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཨེ་ཆེ་པི་མན་
ཇུ་ན་ཐ་ H.P Manjunath མཆོག་དང་། 

མངའ་སྡའེ་ིལམ་བཟའོ་ིབླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་མ་
ཧཱ་ད་ེབ་H.C Mahadevappa མཆོག རི་
ཆ་ཊི་གརེ་ Richard Gere ལགས་བཅས་
ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷ་ོཕགོས་
གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་གཙོ་བརོ་གྱུར་བའི་
ག་ྭབཙྱུན་སགྔས་གསུམ་དང་མི་མང་། ད་ེ
བཞིན་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་འདྲ་མིན་ནས་
བཅར་བའི་དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་བཅས་ཁནོ་
མི་གངས་སངོ་ཕྲག་མང་པསོ་དགའ་དད་སྤ་ོ
གསུམ་གི་སྒ་ོནས་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད། ད་ེཡང་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་མར་
༸གངོ་ས་མཆོག་བཞུགས་ཁརི་༸ཞབས་སོར་
འཁོད་མཚམས་མངའ་སྡའེི་བླནོ་ཆེན་རྣམ་
གཉསི་ཀིས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་མེ་ཏགོ་ཕུལ་
ནས་འཚམས་འདྲ་ིཞུས། སབྐས་དརེ་ཧནོ་
སུར་འདོ་སང་སླབོ་གསྭ་རྔ་རོལ་དང་བཅས་ཏ་ེ
འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་གུླ་དང་ཞི་བདའེ་ི
བསདོ་དབངས་བངླས། ད་ེརསེ་༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་ཞུ་སླད་ཧནོ་
སུར་རབ་རྒྱས་གླངི་སེར་སྐ་ཡོངས་ནས་རྟནེ་

འབལེ་འབུལ་མཚོན་ད་ུགཟམི་ཆྱུང་ནང་རྒྱྱུན་
མཆོད་སང་གསལ་རིན་ཆེན་གསེར་ལས་
གུབ་པའི་མཆོད་ཀངོ་ཞིག་ས་འཐུས་དང་ས་
གནས་འག་ོའཛིན། ད་ེབཞིན་རྒྱྱུད་སདྨ་ཀི་
མཁན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བཅས་ཀིས་༸གོང་
ས་མཆོག་ལ་འདགེས་འབུལ་ཞུས། ད་ེནས་
མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་མངའ་སྡའེི་ལམ་བཟའོི་
བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་མ་ཧཱ་ད་ེབ་པ་མཆོག་དང་
མངའ་སྡའེི ་བླནོ་ཆེན་གི་གསོ་འདནོ་པ་སྐུ ་
ཞབས་མན་ཇུ་ནཱཐ་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་
གནང་། སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
སིྤར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་། ཡང་སྒསོ་
ཀར་ནཱ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་གཞུང་མང་གཉསི་
ནི་བདོ་མི་ཚོར་ཧ་ཅང་བཀའ་དྲནི་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་པ་མ་ཟད་སྔ་ཕི་བར་གསུམ་ད་ུརོགས་
སྐོར་ཆེ་ཤོས་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་
བརྟནེ། ཐངེས་འདརི་ཕབེས་པའ་ིརྒྱ་གར་བླནོ་
ཆེན་གཉིས་བརྒྱྱུ ད་མངའ་སྡའེི་གཞུང་མང་
གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།།

སདི་སྐངོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༣ ནས་ཚེས་ ༡༩ བར་སྦངེ་ལོར་ Christ 
College མཐ་ོསླབོ་ཏུ་གསུང་བཤད་དང་།  ད་ེ
རསེ་སྦལེ་ཀབོ་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོ་ིའད་ུཁང་དང་། 
སེར་སདྨ་སྤ་ོའབརོ་ཁམས་ཚན་གི་འད་ུཁང་གསར་
རྒྱག་ལེགས་གུབ་ཟིན་པའི་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་རསེ།  ཕི་ཚེས་ ༢༤ ཉནི་
སྦངེ་ལོར་ནས་རྡ་སར་ཕབེས་ཐོན་གནང་གཏན་
འཁལེ་འདགུ ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༣ ཉནི་གི་ས་ྔ
དྲརོ་རྡ་ས་ནས་ཅན་ད་ིགྷར་ད་ུཕབེས་ཐནོ་གིས་ཅན་
ད་ིགྷར་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱྱུད་སྦངེ་ལོར་ད་ུཕབེས་
འབརོ་གནང་རྒྱྱུ ། ཕི་ཚེས་ ༡༤ ཉནི་  Christ 
College མཐ་ོསླབོ་ཏུ་དག་ེལས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེརསེ་སྦལེ་ཀབོ་
བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཕི་ཚེས་ 
༡༥ ནས་ ༡༩ བར་ས་གནས་སུ་ལས་འཆར་
དང་ཕི་ཚེས་ ༢༠ ནས་ ༢༣ བར་སྐ་ུསྒརེ་གུང་ 
གསེང་། ཕི་ཚེས་ ༢༤ ཉནི་སྦངེ་ལོར་ནས་ཅན་
ད་ིགྷར་ད་ུཕབེས་ཐནོ་གིས་ཅན་ད་ིགྷར་ནས་རྡ་སར་
ཕིར་ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱལ་སིྤའ་ིཧ་ིམཱ་ལ་ཡའ་ིདསུ་སནོ་ཚོགས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉནི་
རྡ་ས་མེཀ་ལོ་གྷན་ཇིར་ཡོད་པའི་བྷག་སུ་གསོལ་
མགནོ་ཁང་གི་ཐང་ཆེན་ད་ུརྡ་ས་ཧིན་བདོ་མཛའ་
འབལེ་ཚོགས་པ་སོགས་ཀིས་ག་ོསིྒག་འགོ ཉནི་
གཉིས་རིང་གི་རྒྱལ་སིྤའི་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་དསུ་སནོ་
དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།
 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་
ཆྱུ་ཚོད་ ༣།༡༥ ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ག་ེམཆོག་
དང་། ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིགངོ་སྡ་ེལནྷ་ཁང་དང་
ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་བླནོ་ཆེན་གི་སྐ་ུཚབ་ ADM, 
Balbir Thakur མཆོག བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
རྒྱྱུན་ལས་ཁག་གཅིག གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་
མིན་པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ། རྡ་ས་ཧནི་བདོ་
མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་དང་། སླབོ་
སནོ་པ། ད་ེབཞིན་རྡ་ས་ཁུལ་གི་རྒྱ་གར་བ་དང་བདོ་
མི་བཅས་ཁནོ་མི་ ༢༠༠ བརྒལ་བ་འད་ུའཛོམས་
གནང་ཡོད།།

སིྤ་ཁབ་ཁམིས་དུྲང་ང་ོལས་བང་ཕཌོ་ས་
གནས་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་ད་ུགཞུང་དནོ་ཕཌོ་

ཕབེས་ལེགས་གུབ།
༄༅། །བང་ཕགོས་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པ་
རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་སིྐད་ལགས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥།༡༢།༡༡ 
ནས་ལས་ཞབས་རྩ་དགོངས་བཀའ་འཁལོ་སྩལ་
ཐནོ་བྱུང་བ་ལརྟ། ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་
གི་སིྤ་ཁབ་ཁིམས་དུྲང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ 
དང་། དུྲང་ལས་རིན་ཆེན་བཟང་མོ་ལགས། རིྩས་
པ་འཇིགས་མེད་ཆོས་སྒནོ་ལགས་གསུམ་རྡ་ས་ནས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༦ ཉནི་བང་ཕགོས་
ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ད་ུཆེད་ཕབེས་ཀིས། 
འཁྱུར་ཉའེ་ིཁམིས་ཞིབ་པའ་ིརིྩས་སྤདོ་ལེན་གི་སྤདོ་
དཔང་བདེ་སྒ་ོདང་སབས་བསནུ་ས་གནས་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་གི་སིྤ་ཡོངས་དངསོ་ཟགོ་གནས་སངས་ལ་
ཚང་བཤེར་བས་ཏ་ེལས་འགན་གུབ་མཚམས་ཁངོ་
རྣམས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉནི་
བཞུགས་སརྒ་ད་ུཕབེས་འབརོ་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༦2

སནྨ་སྐརོ་ད་ུརིྩས་པའ་ིལས་འཁུར། ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉནི་སིམ་ལ་ཡན་
ལག་སནྨ་ཁང་གི་རིྩས་པའ་ིལས་གནས། ཕི་
ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༤ ཉནི་སནྨ་སྦརོ་

ཁང་ད་ུགནས་སྤསོ། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༤ 
ཚེས་ ༡ ཉནི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་སྦག་ཁང་ད་ོ
དམ་པའ་ིལས་བཀདོ། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ 
༣ ཚེས་ ༡༢ ཉནི་སྔ་ོསྦརོ་ཉམས་ཞིབ་སྡ་ེ
ཚན་གི་ཟགོ་གཉརེ་བའ་ིལས་གནས། ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༦ ཉནི་སནྨ་རིྩས་
མཐ་ོསླབོ་ཁང་གི་ལས་དུྲང་། ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༨ ཉནི་རྡ་སངེ་ཡན་ལག་སནྨ་ཁང་གི་རིྩས་
པའ་ིལས་གནས་སུ་གནས་སྤསོ། དའེ་ིརིང་
རྡ་སངེ་ཐནོ་རྫས་ཚོང་ཁང་གི་ཚོང་གཉརེ་
བའ་ིལས་འཁུར་ལོ་གཅིག་རིང་ཞུས། ཕི་
ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ཉནི་
སནྨ་རིྩས་ཁང་དབུས་སིྤ་ཐབ་ཀི་གཉརེ་པའི་
ལས་འགན་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༡ ཉནི་སནྨ་མཛོད་དང་སནྨ་ཚོང་སྡ་ེ
ཚན་གི་རིན་ཆེན་རིལ་བུའི་ཟགོ་གཉརེ་བའི་
ལས་བཀདོ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡ ནས་སནྨ་མཛོད་དང་སནྨ་ཚོང་སྡ་ེཚན་
གི་འགན་འཛིན་བཅས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ ༢༥ 

ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རྟགས་ཀི་མཛད་སྒའོ་ིཉནི་ཞབས་ལོ་ ༢༥ འཁརོ་བའ་ིའཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་དང་ 
འབལེ་བའ་ིལས་བདེ་ཁག་གཅིག་ལ་ལེགས་སྐསེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༠ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་
རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཏ་ེལོ་ང་ོ ༢༦  

འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་བརིྩའ་ིམཛད་སྒརོ་
འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བའི་
ལས་བདེ་ཞབས་ལོ་ ༢༥ འཁརོ་མཁན་
ཁག་གཅིག་ལ་ལེགས་སྐསེ་གནང་བ་རྣམས་
ཀི་ལོ་རྒྱྱུས་སྙངི་བསྡསུ། 
༡༽ བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་སརྐ་དཔྱད་རིྩས་
རིག་སྡ་ེཚན་གི་འགན་འཛིན་རིྩས་རམས་པ་ཚེ་
རིང་ཆོས་འཛོམས་ལགས་ན།ི ཕི་ལོ་ ༡༩༨༣ 
ལོར་བདོ་ཀི་སྨན་རིྩས་མཐོ་སླབོ ་ཁང་ཀི་
སྐབས་གསུམ་པའི་རིྩས་སླབོ་ཁོངས་སུ་བདོ་
ཀི་སྐར་ནག་དབངས་གསུམ་གི་རིྩས་རིག་
པར་སྦངས་པ་མཐར་སོན་ཏ་ེབཙན་བོལ་
བདོ་མིའི་ཁདོ་ཀི་བུད་མེད་སརྐ་རིྩས་པ་ཐགོ་
མར་གྱུར། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༡ ཉནི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་སརྐ་རིྩས་པར་
བསྐ་ོགཞག་ལརྟ་འགན་འཁུར་ཞུས། ཕི་
ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་ཆེས་མཐའོ་ིསནྨ་རིྩས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིར་བསྐ་ོགཞག ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༤ ལོ་ནས་འག་ོའཛུགས་ཀིས་ཕི་མི་
དནོ་གཉརེ་ཅན་ལ་བདོ་རིྩས་རིག་པའི་སྐརོ་
ཟབ་སྦངོ་ལན་མང་ཕུལ། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༥ 
ལོ༌ནས་བཟུང་ད་བར་བོད་ཀི་སྨན་རིྩས་
ཁང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་བདོ་ཀི་སྨན་རིྩས་རིག་
གཞུང་སྐརོ་འགམེས་སནོ་དང་། ཚོགས་
འད།ུ གཏམ་བཤད། སླབོ་འཁདི། ངག་
ཐོག་རིྩས་འབས་འདནོ་རྒྱྱུ ་བཅས༌ཀི་ཆེད་
ཕིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༡༤ དང། རྒྱ་གར་
གངོ་ཁརེ་ཆེ་ཕྲ་མང་པའོ་ིནང་བསྐདོ། ཕི་
ལོ་ ༡༩༩༩ ནས་ ༢༠༠༢ བར་སནྨ་རིྩས་
མཐོ་སླབོ་ཁང་ད་ུརིྩས་དགེའི་ལས་འགན་
ཞུས། བདོ་ཀི་སརྐ་དཔྱད་རིྩས་རིག་གཞུང་
ལུགས་ཐད་སྦང་བརྩནོ་དང་། ཉམས་མྱངོ་
གི་གུབ་འབས་ལ་གཞིགས་ཏ་ེཕི་ལོ་ ༢༠༠༠ 
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉནི་རིྩས་རམས་པ་ཆྱུང་བ་
དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉནི་
རིྩས་རམས་པ་འབངི་བར་གནས་སརྤ། ལོ་
དརེ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུའི་དགུང་ཀེག་ཀེག་རིྩས་
ཞབས་ཞུ་བར་བསྐ་ོགཞག ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ 
དང་ ༢༠༡༢ སོ་སོར་ཟླ་གསུམ་རིང་ཨོ་སི་
ཊེ་རི་ཡ་ Austria བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་བས་ི
གནས་ཁང་ད་ུརིྩས་དགེའི་ལས་འགན་ཞུས། 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ ཉནི་སརྐ་
དཔྱད་རིྩས་རིག་སྡ་ེཚན་གི་འགན་འཛིན་
གཞནོ་པར་བསྐ་ོགཞག ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ 
༣ ཚེས་ ༡ ནས་སནྨ་རིྩས་མཐ་ོསླབོ་ཁང་

ད་ུརིྩས་དགའེ་ིལས་འགན་ལོ་གཅིག  ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ནས་སརྐ་
དཔྱད་རིྩས་རིག་སྡ་ེཚན་གི་འགན་འཛིན་ད་ུ
བསྐ་ོགཞག་གིས་ད་བར་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ ༢༥ 
རིང་བདོ་ཀི་སརྐ་ནག་དབངས་གསུམ་རིྩས་
ཀི་རིག་གཞུང་ཐད་ཞབས་འདགེས་བསུྒབས་
ཡོད། ༢༽ གངས་སིྐད་ཡན་ལག་སནྨ་ཁང་གི་
སནྨ་རིྩས་ལས་ས་ེབ་མིག་དམར་ལ་ྷམོ་ལགས་ན།ི 
ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉནི་
སནྨ་རིྩས་ཁང་ད་ུལས་ཞུགས་ཀིས་ཐགོ་མར་
སིམ་ལ་ཡན་ལག་སནྨ་ཁང་གི་སནྨ་སྤདོ་པའི་
ལས་འཁུར་ཞུས། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོར་ལྡ་ི
ལི་ན་ེཛམ་ཨུ་དནི་ Nizamuddin ཡན་
ལག་སནྨ་ཁང་ད་ུསནྨ་སྤདོ་ལས་ཚབ། ཕི་
ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་རེ་ཀངོ་པའིུར་ Rekong 
Peo དཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའ་ིབཀའ་
དབང་སབྐས་སནྨ་སྐརོ། རྒྱྱུན་ལནྡ་སིམ་ལའ་ི
ཉ་ེཁུལ་སོ་ལན་ Solan ད་ུསནྨ་སྐརོ། ཕི་
ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་དབུས་སནྨ་རིྩས་ཁང་ད་ུ
རིྩས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་ད་ུའཛུལ་ཞུགས། ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༢ ཉནི་དབུས་
སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་ཕིར་གཏངོ་སནྨ་ཚོང་ཁང་
གི་སནྨ་སྤདོ་པའི་ལས་གནས་སུ་གནས་སྤསོ། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་མུམ་སྦ་ེ Mumbia  
དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༩ ནང་ཅན་
རྡ་ིསརྒ་ Chandigarh བཅས་སུ་སནྨ་
སྐརོ། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ 
ནས་གངས་སིྐད་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་
སནྨ་རིྩས་ལས་ས་ེབར་གནས་སྤསོ། ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༤ ལོར་ཧ་ོཤར་པུར་ Hoshiarpur  
དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་སྐའུ་ིའཁུངས་
སརྐ་སུང་བརིྩ་སདླ་རྡ་ས་ཉ་ེཁུལ་གངོ་གསེབ་
ཁག ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ཨམ་སརྦ་སར་ 
Amritsar བཅས་སུ་སནྨ་སྐརོ་དང་། རྒྱྱུན་
ལནྡ་ཉ་ེའཁརོ་སླབོ་ག་ྭཁག་དང་། བཙྱུན་
དགནོ་སྒལོ་མ་གླངི་། ནརོ་གླངི་། སྙངི་
སབོས་གླིང་བཅས་སུ་སྨན་སྐརོ་བསྐོད་པ་
བཅས་ད་བར་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ ༢༥ རིང་
ཞབས་འདགེས་བསུྒབས་ཡོད། ༣༽ སནྨ་
སྦརོ་ལས་བདེ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ན།ི ཕི་
ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ཉནི་སནྨ་
རིྩས་ཁང་ད་ུའཛུལ་ཞུགས་ཀིས་ཐགོ་མར་

སནྨ་སྦརོ་ཁང་གི་ཤིང་བཟ་ོདང་། སནྨ་ཐག་
འཕུྲལ་འཁརོ་གཏངོ་མིའི་ལས་འཁུར་ཞུས། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ནས་ ༢༠༠༥ བར་སནྨ་
སྦོར་ཁང་གི་འཕུྲལ་འཁོར་དང་གླགོ་བཟ་ོ

བཅསོ། ཅ་དངསོ་ཉ་ོསུྒབ་ཞུ་མཁན་གི་ལས་
འཁུར་ཞུས། དའེ་ིརིང་སནྨ་རིྩས་ལས་བདེ་
བད་ེདནོ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་
། ཚོགས་མིའ་ིལས་འཁུར་ལོ་བརྒྱད་ཞུས། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་ལ་དགྭས་སུ་སནྨ་རིྩས་
རིག་གཞུང་བས་ིགནང་ཁང་འཛུགས་བསུྐན་
སབྐས་ད་ེགའ་ིའགམེས་སནོ་ཁང་གི་གླགོ་སྐདུ་
འཁདི་རྒྱྱུའ་ིལས་གཞི་ཞུས། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༥ 
ནས་སནྨ་རྒྱྱུ ་གཙང་བཟ་ོཁང་གི་བཅྱུ་དཔནོ་
དང་། རིལ་སིྒལ་ཁང་གི་བཅྱུ་དཔནོ་ལོ་དུྲག་
ཞུས། ད་ལ་ྟགཙང་བཟ་ོཁང་གི་བཅྱུ་དཔནོ་
ཞུས་མུས་ཐགོ་ད་བར་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ ༢༥ 
རིང་ཞབས་འདགེས་བསུྒབས་ཡོད། ༤༽ 
སནྨ་སྦརོ་ལས་བདེ་སབོས་རྒྱལ་ལགས་ན།ི ཕི་
ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ཉནི་སནྨ་
རིྩས་ཁང་ད་ུའཛུལ་ཞུགས་ཀིས་ཐགོ་མར་
སྨན་སྦརོ་ཁང་གི་སྨན་རྒྱྱུ ་ད་ོདམ་པའི་ལས་
རོགས་ཀི་ལས་འཁུར་ཞུས། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༤ 
ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ནས་སནྨ་རྒྱྱུའ་ིད་ོདམ་
པ་དང་། ལགྗས་སྨནི་གསོལ་སནྨ་ཁང་གི་ད་ོ
དམ་པའ་ིལས་འགན་གཅིག་ལྕགོས། སནྨ་
རྒྱྱུ ་གཙང་བཟ་ོད་ོདམ་པའི་ལས་འགན་ཡང་
ཞུས། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༤ ནས་ལོ་བཞི་རིང་
སྨན་རིྩས་མཐོ་སླབོ ་ཁང་གི་བུ ་མོའི ་ཉལ་
ཁང་གི་ཕ་ཚབ་ཀི་ལས་འཁུར་ཞུས། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་རིན་ཆེན་སནྨ་
མཛོད་ཀི་མཛོད་གཉརེ་གཅིག་ལྩགོས། ལས་
ཡུན་རིང་སྨན་རིྩས་ཁང་གི་ལས་བདེ་བད་ེ
དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་དུྲང་ལོ་བཅྱུ་ཞུས་
པ་བཅས། ད་བར་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ ༢༥རིང་
ཞབས་འདགེས་བསུྒབས་ཡོད། ༥༽ སནྨ་
མཛོད་སནྨ་ཚོང་འགན་འཛིན་ཐུབ་བསན་བམས་
པ་ལགས་ན།ི ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡ ཉནི་སནྨ་རིྩས་ཁང་ད་ུའཛུལ་ཞུགས་
ཀིས་ཐགོ་མར་མ་ན་ལི་ཡན་ལག་སནྨ་ཁང་
གི་སནྨ་སྤདོ་པ་དང་། རྡ་ོར་ེགདན། ཝ་རཱ་
ཎཱ་སི་བཅས་སུ་སྨན་སྐརོ་སྐབས་སྨན་སྤོད་
པའ་ིལས་འཁུར་ཞུས། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ 
༣ ཚེས་ ༣༡ ཉནི་ཀལོ་ཀ་ཏ་ཡན་ལག་
སནྨ་ཁང་གི་རིྩས་པར་གནས་སྤསོ། ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༣ ལོར་རེ་ཀངོ་པའིུར་ Rekong Peo 
དཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའ་ིབཀའ་དབང་རིང་

ཚེ་རིང་ཆོས་འཛོམས་ལགས།

རིང་ཞབས་འདགེས་གུབ་ཡོད། ༦༽ བད་ེ
ལེགས་སྨན་ཁང་གི་ལས་བེད་སྨན་ཞབས་རྣམ་
རྒྱལ་སྒལོ་མ་ལགས་ན།ི ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོར་
བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་ད་ུཟླ་གསུམ་འཕྲདོ་

ལས་སླབོ ་སྦོང་ཐོག་འཛུལ་ཞུགས་ཀིས་
ལེགས་ཐནོ་བྱུང་བ་དང་། ད་ེནས་སིམ་ལར་
རྟནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་མིའི་ལག་ཤེས་བཟ་ོ
གྭར་འཕྲདོ་ལས་པའི་ལས་འགན་ཐགོ་བསྐ་ོ
གཏངོ་གིས་ད་ེགར་ལོ་བཞི་རིང་ལས་ཁུར་

ཞུས། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༩ ནས་
བད་ེསནྨ་ཁང་ད་ུསནྨ་ཞབས་པའི་ལས་འགན་
ཐགོ་བསྐ་ོགཞག་གིས་མུ་མཐུད་ལས་འཁུར་
ཞུ་མུས་ཡིན།།

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས།

མིག་དམར་ལ་ྷམོ་ལགས། སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་ལགས། སབོས་རྒྱལ་ལགས། ཐུབ་བསན་བམས་པ་ལགས།

རྣམ་རྒྱལ་སྒལོ་མ་ལགས།

ལས་འགན་འཕར་མ་བཀདོ་སིྒག་ 
གསལ་བསྒགས།

༄༅། །དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གདན་ས་
བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོི་བ་ླསིྤ་ལནྷ་ཁང་གི་གཙྱུག་
ལག་ཁང་རྟནེ་དང་བརྟནེ་པར་བཅས་པ་
གསར་བཞེངས་ལེགས་གུབ་ཀི་མཛད་སྒརོ་
ཕབེས་ཞུགས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ ད་ེཡང་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༦   ཉནི་
གི་སྔ་དྲ་ོརྡ་ས་ནས་ཕབེས་འཐོན་གིས་ཅན་
རྡི་སྒར་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱྱུ ད་སྦངེ་ལོར་
ད་ུཕབེས་འབརོ། ཕི་ཚེས་ ༡༧ ཉནི་སྦངེ་

ལོར་ནས་སྦལེ་ཀོབ་ཏུ་ཕབེས་འབརོ་གནང་
རྒྱྱུ ། ཕི་ཚེས་ ༡༩ ཉནི་གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་
ལྷུན་པའོི་བ་ླསིྤ་ལནྷ་ཁང་གི་གཙྱུག་ལག་ཁང་
རྟནེ་དང་བརྟནེ་པར་བཅས་གསར་བཞེངས་
ལེགས་པར་གུབ་པའི་མཛད་སྒརོ་མཉམ་
ཞུགས་དང་། ཕི་ཚེས་ ༢༠   ཉནི་རྒྱབ་
སྦལེ་ཀབོ་ནས་ཕབེས་ཐནོ་གནང་ས་ེདགངོ་དྲ་ོ
སྦངེ་ལོར་ཕབེས་འབརོ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༢༡   
ཉིན་སྦངེ་ལོར་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱྱུ ད་རྡ་
སར་ཕབེས་འབརོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ།

༄༅། །འད་ིགར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཏང་གནས་
ནང་འཁདོ་དནོ། ཤར་ཕགོས་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པ་ལ་ྷའབུག་ལགས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༡༢ ཚེས་ ༡༥ ནས་བཟུང་ཤར་ཕགོས་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པའ་ིལས་འགན་ཐགོ་བང་
ཕགོས་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པ་དང་། ལ་དགྭས་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པའ་ིལས་འགན་འཕར་
མ་བཀདོ་སིྒག་བགིས་འདགུ་པའ་ིགསལ་བསྒགས་སུ། །



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༦ 3

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༠ ཉནི་ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
གིས་གོ་སིྒག་འགོ་ནང་པའི་རེས་འབང་པ་
དང་། བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་བཅས་ཁནོ་མི་
གངས་ ༢༠༠ ཙམ་ཨུ་ར་ུསུའ་ིརྒྱལ་ས་མོ་
སི་ཁརོ་འད་ུའཛོམས་ཀིས་༸གངོ་ས་མཆོག་
ལ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་
ལམ་ཞུས་ནས་མི་ལོ་ ༢༦ ཧལི་པ་ོའཁརོ་
བའི་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
འདགུ སབྐས་དརེ་ར་ུསོག་ཆེ་བསདོ་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་ཏི་ལོ་རིན་པ་ོམཆོག་གིས་ལོ་ང་ོ 
༢༦ གི་སྔནོ་ད་ེརིང་གི་ཉནི་མོར་༸གངོ་ས་
ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ལ་འཛམ་གླངི་ནང་སནྙ་
གགས་ཆེ་བའི་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་
རྟགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་ཡོད་སྐརོ་དང་། 
བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གདགུ་རྩྱུབ་ཅན་
གི་སིད་བྱུས་འགོ་བདོ་མི་རྣམས་མུ་མཐུད་
ལུས་སེམས་གཉསི་ལ་དཀའ་ངལ་མང་དག་
ཞིག་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དསུ་རབ་ 
༢༠ ནང་དམར་ཤོག་གི་སདི་བྱུས་འགོ་
རུ་སོག་མི་རིགས་རྣམས་ཀང་དཀའ་ངལ་
མང་དག་གཅིག་མྱངས་ཡོད་ནའང་། ད་
ལྟའི་ཆར་རུ་སོག་ནི་རང་དབང་ཅན་གི་སིྤ་
ཚོགས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟནེ། ཆོས་
དད་རང་དབང་དང་། སོ་སོའ་ིརིག་གཞུང་
ཉམས་པ་སླར་གསོ་བེད་རྒྱྱུ འི ་གོ ་སྐབས་
ཡོད་སབས་བ ོད་མི ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐོར་
བེད་དགོས་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད། ཕགོས་མཚྱུངས་སུད་སི་དང་
ལེག་ཊེན་སི་ཊེན་ཁུལ་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་ 
དང་། སུད་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པ། 

ཡུ་རོབ་ས་གནས་བདོ་ཀི་གཞོན་ན་ུདང་བུད་
མེད་ཚོགས་པ་བཅས་ཀིས་གོ་སིྒག་འགོ་ཕི་

ཚེས་ ༡༠ ཉནི་ཏ་ེརྒྱལ་སིྤའ་ིའག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་ཉནི་མོ་དང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་
ལ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་
བཞསེ་མཛད་ནས་ལོ་ང་ོ ༢༦ འཁརོ་བའ་ི
དསུ་ཆེན་གཉིས་འཛོམས་ཀི་ཉིན་མོ་གངོ་
ཁེར་ཇི་ནི་ཝར་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མདནུ་
ནས་ཞི་བའི ་གོམ་བགོད་ཀི ་ལས་འགུལ་
སྤལེ་བ་དང་སྦགས་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུས་
འདགུ ལས་འགུལ་སབྐས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་གླུ་ 
དང་། བདོ་བསན་སདི་མི་རིགས་ཀི་དནོ་

ད་ུརང་སགོ་བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་རྒྱས་
གཅེས་པ་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་

སྐེ་དང་མྱ་ངན་གུས་འདུད་མཚོན་ཆེད་
ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅིག་ཞུས་ཡོད་འདགུ 
སྐབས་ད ེར་སུད་སི ་བ ོད་ཀི ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་
གཅདོ་དངསོ་གུབ་རྡ་ོར་ེལགས་དང་། བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་དབང་པ་ོབཀྲས་མཐོང་
ལགས། སུད་སི་དང་ལེག་ཊེན་སི་ཊེན་ཁུལ་
གི་ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་བསན་འཛིན་སྙངི་
བུ་ལགས། སུད་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ནས་ལས་འགུལ་
དང་འབལེ་བའི་གསུང་བཤད་སོགས་གནང་
ཡོད།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་དཔལ་ལནྡ་སདྨ་རྒྱྱུད་ག་ྭཚང་ད་ུརྡལུ་ཚོན་དཀིལ་འཁརོ་དང་འབལེ་བའ་ི
དཔལ་གསང་བ་འདསུ་པའ་ིབཀའ་དབང་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༡ ཉནི་ཧནོ་སུར་རབ་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་
ཁོངས་སུ་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་དཔལ་ལྡན་
སདྨ་རྒྱྱུད་གྭ་ཚང་གི་འད་ུཁང་ཆེན་མོའི་ནང་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་
དསུ་རབས་ཉརེ་གཅིག་པའི་ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པ་ཞིག་བ་དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ་དང་
སྡམོ་པ་འབགོས་ཆོག ད་ེབཞིན་དངསོ་གཞི་
དཔལ་གསང་བ་འདསུ་པའི་བཀའ་དབང་
བཀའ་དྲནི་ཆེ་བ་སྩལ་སོང་།   ད་ེཡང་གངོ་
ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ པར་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཚོགས་
མགོན་ད་ུཆིབས་བསྒྱུ ར་གིས་བདོ་གངས་
ཅན་ལྗངོས་སུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིབསན་
པ་ཧ་ཅང་སྤུས་དག་པ་ོཡོད་པ་ད་ེབདོ་རིགས་
སྐ་སེར་དབེར་མེད་ཚང་མས་སླབོ་གཉརེ་

བས་ཏ་ེམི་རབས་ནས་མི་རབས་རྒྱྱུན་འཛིན་
ཐུབ་པ་ཞིག་བ་དགོས་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ། དབང་གི་ས་གནོ་
ཚར་ནས་ད་ེརིང་དབང་
དངསོ་གཞི་ཆགས་ཡོད། 
དརེ་བརྟནེ་ཁ་སང་ངོས་
ཀི ས ་ ཞུ ས ་ པ ་ བ ཞི ན ་
སྔགས་ ཀི ་ཉམས་ལེན ་
ཡོང་བར་ས ོང ་ཉིད ་ ཀི ་
ལྟ་བ་མེད་ཐབས་མེད་པ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད། གང་
ལྟར་སངོ ་ཉིད ་ཀི ་ལྟ ་བ ་
འདེང ་འཁེལ ་བ ་ ཞིག ་
མེད་ནའང་སངོ་པ་ཉདི་ཀི་སྐརོ་རེད། ཅསེ་
གཡུག་མ་བཞག་པར་ད་ོསང་བས་ནས་ཟབ་
མོ་སངོ་པ་ཉདི་ཅསེ་པ་འད་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོཡིན་པ་དབང་གནང་བའི་སྐབས་ད་ེའདྲ་

ཞིག་ག་ོསོང་། ད་ངས་འབད་བརྩནོ་བདེ་ཀི་
ཡིན་བསམ་པའ་ིབསམ་བླ་ོཞིག་བཅང་དགསོ་

པ་ཡིན། ད་ེའདྲའ་ིསངོ་ཉདི་ཀི་བསམ་བླ་ོད་ེ
སིྒབ་པ་གཉསི་ཀི་གཉནེ་པརོ་འག་ོཐུབ་པའི་
ནསུ་པ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཐོན་པར་བང་ཆྱུབ་
སེམས་ཀི་རྒྱབ་རྟནེ་དགོས་ཀི་ཡོད་སབས་བླ་ོ

གོམས་འདྲསི་བསནེ་ནས་བང་ཆྱུབ་སེམས་
བསྒམོ་ཐབས་བ་དགསོ་པ་ཡིན། བར་སབྐས་

ང་ཚོའི ་རབ་བྱུང་
མ ་ ཚོས ་ དཔེ ་ ཆ ་
བལྟས ་ནས ་དགེ ་
བཤེས་མ་ཞེས་པ་
ཞིག་བཞག་དགོས་
ཀི ་ འ དུག ་ ཅེ ས ་
འབདོ་བསྐུལ་བས་
པ་ལ་བརྟ ེན ་ནས་
བར་སྐབས་བཙྱུན་
མ འི ་ ད གོ ན ་ པ ་
ཁག་གཅིག་གིས་

དངསོ་གནས་དྲང་གནས་ལོ་ཉ་ིཤུ་ཙམ་རིང་
གཞུང་ཆེན་བལྟས་ནས་ད་ཆ་དགེ་བཤེས་
མ་ཐནོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ལོ་རསེ་མར་
དགེ་བཤེས་མཚན་གནས་སོན་པའི་བཙྱུན་

མ་རྣམ་པ་ཚོར་གཞུང་འབལེ་གི་ཐགོ་ནས་
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་དག་ེབཤེས་མའི་
ཕག་འཁརེ་འབུལ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་རེད། ཁིམ་
པ་ཕ་ོམོ་ཚོའི་ནང་ལའང་དཔ་ེཆ་བལསྟ་ནས་
སླབོ་དཔནོ་ད་ེའདྲ་ཐནོ་དགསོ་པ་རེད། ད་ེ
འདྲ་ཡོང་ཆོག་པ་ཞིག་རེད། གང་ལརྟ་བདོ་
གངས་ཅན་ལྗངོས་ཀི་སངས་རྒྱས་པའ་ིབསན་
པ་སྤུས་དག་པ་ོའདི་དསུ་རབས་གསར་པ་
འདིའི་ནང་མི་རབས་ནས་མི་རབས་འཛིན་
སྐངོ་ཡག་པ་ོཞིག་བདེ་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་། ང་
ཚོ་སྐ་སེར་དབརེ་མེད་ཀིས་གཞུང་ད་ེཚོར་
སླབོ་སྦངོ་བས་ནས་ག་ོབ་ཆགས་པ་དང་ཤེས་
པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་མི་རབས་ནས་མི་
རབས་བསན་པ་སྤུས་དག་པ་ོད་ེའཛིན་ཐུབ་རྒྱྱུ ་
རེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་
རྟཌ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་མི་ལོ་ ༢༦ འཁརོ་

བའ་ིདསུ་ཆེན་བལ་ཡུལ་ནང་སུང་བརིྩ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༠ ཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ན་ོབལེ་ཞི་
བདའེི་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཏ་ེ
ལོ་ང་ོ ༢༦ འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་ཁད་པར་
ཅན་དང༌། རྒྱལ་སིྤའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
གི་ཉནི་མོ་བཅས་དསུ་ཆེན་གཉསི་འཛོམས་
སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་
གི་ས་ྔདྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོརྟ་མང་སུྤལ་སྐ་ུབླ་ོབཟང་རྣམ་རྒྱལ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་དང༌། ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་
འགན་འཛིན་གཞནོ་པ། ཨ་རི་གཞུང་ཚབ་
ཁང་གི་སྐ་ུཚབ། རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་

སྐ་ུཚབ། རྒྱལ་སིྤ་སྐབས་བཅལོ་ལས་ཁུངས་
ཀི་སྐ་ུཚབ། གཞན་ཡང་རིས་མེད་དགནོ་
སྡ་ེཁག་གི་བླ་སུྤལ་མཁན་པ་ོདང་ལས་ས་ེསྐུ་
ཚབ་རྣམ་པ། སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དང་ཕགོས་
བཞུགས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལས་ཐོག་
བཀྲ་ཤིས་དནོ་གུབ་ལགས་དང་སིྤ་ཟུར་རྣམ་
པ། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁག་གི་ཚོགས་
གཙོ་དང་འཐུས་མི་རྣམ་པ།  ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་རྣམ་པ།  གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་རྣམ་
པ། ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་ཁག་
གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མི་རྣམ་པ།  སླབོ་

གྭ་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་སླབོ་སིྤ་དགེ་ལས་རྣམ་
པ།  ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིསྤུན་གགོས་རྣམ་པ། བལ་
ཡུལ་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་
པ། གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའ་ི
ཚོགས་སིྐད་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ། སླབོ་
ཕུྲག་དང་སེར་སྐ་མི་མང་བཅས་ཤེལ་དཀར་
དགནོ་གི་མདནུ་ཐང་ད་ུའད་ུའཛོམས་གནང་
། སབྐས་དརེ་སངོ་བཙན་བལ་བཟའ་གཏན་
ཉིན་སླབོ་གྭའི་སླབོ་ཕུྲག་གིས་རྔ་རོལ་དང་
བཅས་བལ་བདོ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་གླ་ུདང་ན་ོབལེ་
ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་ཀི་བསདོ་དབངས་
ཕུལ། ད་ེནས་བལ་ཡུལ་དནོ་གཅདོ་རྟ་མགནི་

རྡ་ོར་ེལགས་ཀིས་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་
དང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དནོ་
གུབ་ལགས་ཀིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཀི་
གསུང་བཤད་སྒགོས་སྦང་གནང་། མཆོད་
རྟནེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སྐལ་བཟང་དནོ་
གུབ་ལགས་ཀིས་བལ་སྐད་ཐགོ་མཛད་སྒའོི་
ང་ོསྤདོ་མདརོ་བསྡསུ་ཤིག་གནང་ཡོད། ད་ེ
བཞིན་བལ་ཡུལ་ནང་གི་གཞུང་འབལེ་གཏན་
ཉནི་སླབོ་ག་ྭབཞི་དང་བལ་ཡུལ་བདོ་ཀི་ལ་ྷམོ་
ཚོགས་པ་བཅས་ནས་གཞས་ས་ཁག་གཅིག་
འཁབ་སནོ་ཞུས་ཡོད།།

འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་སར་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ི
གཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་མི་ལོ་ ༢༦ འཁརོ་བའ་ི

དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༦4

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་སདྨ་རྒྱྱུད་ག་ྭཚང་གིས་བརྟན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༣ ཉནི་༸སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྨད་
རྒྱྱུ ད་གྭ་ཚང་གིས་བཀའ་དྲནི་རེས་དྲན་ཞུ་
སདླ། བཀའ་དྲནི་གཏང་རག་དང་འབལེ་
བའི་སྒ་ོནས་བརྟན་བཞུགས་བསར་འབུལ་
ཞུས་ཏ་ེཐངེས་འདིའི་ཧནོ་སུར་སདྨ་རྒྱྱུ ད་གྭ་

ཚང་ད་ུཉནི་གངས་ལྔའི་རིང་དཔལ་གསང་
བ་འདསུ་པའི་བཀའ་དབང་ལ་སོགས་པའི་

བཀའ་ཆོས་བཅས་ཀི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་
ལེགས་པར་གུབ་སོང་། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་
ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ པའ་ིཐགོ་མགནོ་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་བཞུགས་ཁའིི་སངེ་༸ཞབས་
སོར་བཀའ་དྲིན་ཆེ ་འཁོད་དང་སྦགས། 

སྐབས་གསུམ་པ་སོགས་སྔནོ་འགོའི་ཞལ་
འདནོ་རྣམས་གསུང་འདནོ་གནང་། ད་ེནས་
རྟནེ་འབྱུང་གསོལ་ཇ་འབས་སིལ་འདགེས་
འབུལ་ཞུས། སབྐས་དརེ་སདྨ་རྒྱྱུད་ག་ྭཚང་
གིས་མད་ོསྔགས་གཉསི་ཀི་བསན་པ་ཟུང་ད་ུ
འཛིན་ཕིར་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲངེ་རིམ་བནོ་
གི་ལེགས་བཤད་དང་ལྷག་པར་༸གོང་ས་
༸སྐུ་ཕྲངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་རྨད་
ད་ུབྱུང་བའི་སྐུའི་མཛད་ཁུར་རྣམ་གསུམ་
སོགས་ཀི་ལེགས་བཤད་རྨད་བྱུང་གི་གསུང་
འབུམ་པདོ་བཅྱུ ་གཉིས་ཕོགས་སིྒག་པར་
སུྐན་ཞུས་པ་དའེི་སྔནོ་གླངེ་སྒགོས་སྦང་སནྙ་
སྒནོ་ཞུས་པ་དང་། ད་ེནས་བརྟན་བཞུགས་
ཀི་ཞལ་འདནོ་ཁག་མུ་མཐུད་གསུང་འདནོ་
དང་འབལེ་བརྟན་བཞུགས་ཀི་རྡ་ོརེ་སླབོ་
དཔནོ་སྨད་རྒྱྱུ ད་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་མཎྜལ་ལྗགས་བཤད་རྒྱས་པར་གསུང་
འདནོ་གནང་ས་ེམགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་

ལ་བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་གི་གཏང་རག་དང་
འབལེ་བའི་བརྟན་བཞུགས་བསར་འབུལ་
ཞུས། སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་དནོ། 
ད་ེརིང་ཁདེ་རང་ཚོས་ལགྷ་བསམ་རྩ་ེགཅིག་
པའི་ཐོག་ནས་གདངུ་ཤུགས་དྲག་པསོ་རེ་
འདནུ་ད་ེའདྲ་ཞུས་ཡོད། གཙོ་ཆེ་ཤོས་ཆོས་
ཕགོས་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པར་བརྟནེ་དད་པ་
དང་དམ་ཚིག་ཡོད་དགསོ་པ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེབཞིན་གཞིས་བསེ་བདོ་
མི་ཚང་མས་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་གཡོ་བ་
མེད་པ་ཞིག་གི་སངྒ་ནས་གནས་ཡོད། ད་ེས་ྔ
དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་སབྐས། རྒྱ་སྡ་ེབདོ་སྡ་ེཞསེ་
ས་མཚམས་ད་ེའདྲ་དབ་ེབ་ཡོད་པ་ཞིག་ཤོད་
ཀི་ཡོད། ངསོ་རང་སྐསེ་སའ་ིཟ་ིལིང་ཁུལ་ད་ེ
སྐབས་ད་ེདསུ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཁོངས་སུ་
མེད། གང་ལརྟ་ང་ཚོ་ཧ་ཅང་གི་དཀའ་ངལ་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་འཕྲད་པར་བརྟནེ་གངས་

ཅན་པ་ཞེས་པའི་གཅིག་འགྱུར་གི་འད་ུཤེས་
ཡིན་ནའང་ཤུགས་ཆེ་བ་ཆགས་ཡོད། ད་ེས་ྔ
ཆོས་རྒྱལ་ཚོའི་སབྐས་ལ་བདོ་གཅིག་གྱུར་གི་
འད་ུཤེས་ཡོད་པ་ད་ེབར་སྐབས་ང་ཚོ་རྐེན་
ངན་མང་པ་ོཞིག་གི་འགོ་ནས་གཅིག་གྱུར་
གི་འད་ུཤེས་ཤུགས་ཆེ་བ་གནས་ཐུབ་ཡོད། 
གང་ལརྟ་གཙོ་བ་ོདད་པ་དང་དམ་ཚིག་གཡོ་
བ་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པར་བརྟནེ་ཏན་ཏན་
བདནེ་པའ་ིནསུ་པ་ཞིག་ཡོད་ངསེ་རེད། ད་ེ
རིང་དཔལ་གསང་བ་འདསུ་པའི་དབང་ཆེན་
དང་། ཁདི་ཆེན་ད་ེདག་ཚར་རསེ་ཁདེ་རང་
ཚོས་གཏང་རག་དང་འབལེ་བའི་བརྟན་
བཞུགས་གསོལ་འདབེས་གནང་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། དངེ་སབྐས་ག་ྭསའ་ིནང་
ཕིའི་བཀོད་པ་སོགས་ལེགས་པར་གུབ་པ་
བཞིན་ནང་སེམས་རྒྱྱུ ད་འདལུ་ཐབས་ལ་
འབད་བརྩནོ་གནང་དགསོ། ཞསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་
སྐརོ་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ 
ཉནི་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཀུན་གཟིགས་
པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྐརོ་དཔ་ེདབེ་
དབུ་འབེད་དང་འབལེ་བའི་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒགས་ནང་འཁདོ་དནོ། ད་ེརིང་
རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཉནི་མོ་
དང་སབས་བསནུ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་
ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྐརོ་གི་དཔ་ེདབེ་ 
“The Panchen Lama Lineage: How 

Reincarnation is being Reinvented as 

a Political Tool” ཞསེ་པ་འད་ིདབུ་འབདེ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། དབེ་འད་ིཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་
ནས་ད་ེས་ྔཕི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་པཎ་ཆེན་
རིན་པ་ོཆེའི་སྐརོ་ལ་དབེ་ཆྱུང་ཞིག་བཏནོ་
ཡོད་པ་དའེི་ཐགོ་སླར་ཡང་གནས་ཚྱུལ་ཁ་
སྐངོ་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན། དབེ་འདའི་ིནང་དནོ་
གཙོ་བ་ོན།ི པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་བཅྱུ་གཅིག་པ་
དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གར་སོང་
ཆ་མེད་ད་ུགྱུར་བའ་ིདནོ་རྐནེ་དང་། གནད་
དནོ་ད་ེདང་འབལེ་བའི་ཐོག་འཛམ་གླིང་
སདི་གཞུང་དང་གསོ་ཚོགས་ཁག ད་ེབཞིན་
གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུ ད་ལམ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་སྐནོ་བརདོ་ཇི་འདྲ་བས་པ། ད་
དངུ་རྒྱ་ནག་མཁས་པ་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ནས་དའེི་ཐོག་
དཔྱད་ཞིབ་གཏིང་ཟབ་བས་པ་རྣམས་ཀང་
གསལ་འདནོ་ཞུས་ཡོད། ལོ་ང་ོཉ་ིཤུ་ཙམ་གི་
སྔནོ་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཀུན་གཟིགས་
པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་
ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་བཅྱུ་པའ་ིཡང་
སུྤལ་ད་ུངསོ་འཛིན་མཛད་ཡོད། ད་ེརསེ་
ཉནི་གསུམ་ལས་མ་སོང་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་དགེ་
འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་བཙན་ཁིད་བས་
ཏ་ེའཛམ་གླིང་ནང་གི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་
དགུང་ན་ཆྱུང་ཤོས་གས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། 
པཎ་ཆེན་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བཙན་ཁིད་བས་པ་དསེ་རྒྱ་
དམར་གཞུང་གིས་བདོ་ས་བཙན་འཛུལ་བས་
ནས་བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་
མེད་རྡགོ་རོལ་ཇི་ཙམ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་
པའ་ིརྣམ་པ་གསལ་པརོ་མཚོན་ཐུབ། ལོ་ང་ོ
ཉ་ིཤུ་ཙམ་གི་རསེ་སུའང་པཎ་ཆེན་ཆྱུང་སདི་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་གནས་སངས་ལ་བཟང་
ཕགོས་ཀི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་བྱུང་མེད་པའི་
ཁར། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ད་བར་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་དང་ཁོང་གི་ནང་མི་རྣམས་གང་
ད་ུཡོད་མེད་དང་གནས་སངས་ཇི་ཡིན་སྐརོ་
གསལ་བཤད་གང་ཡང་བས་མེད། བདོ་
ནང་དུ་གཞིས་ལུས་བདོ་མི་ཚོར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཁ་བལ་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
གསང་བ་ཕིར་གར་བདེ་མཁན། ད་ེབཞིན་
ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་དང་འབལེ་བ་ཡོད་ཚྱུལ་
སོགས་བསྙནོ་འཛུགས་ས་ཚོགས་འགོ་གང་
བྱུང་བཙོན་འཇུག་བཀག་ཉར་བས་པ་དང་། 
ཁིམས་ལུགས་དང་རྩ་བ་ནས་མི་མཐུན་པའི་
ཉསེ་ཆད་བཀལ་བ་སོཌ་བེད་བཞིན་ཡོད། 
གཞིས་ལུས་བདོ་མི་ཚོས་ཞི་བའི་ལམ་ནས་
རྔམ་སནོ་ཁམོ་སྐརོ་ཙམ་ཡང་བ་རྒྱྱུ འི་ཐབོ་
ཐང་མ་སྤད་པར་འཕྲལ་མར་འཛིན་བཟུང་
བཀག་ཉར་དང་མནར་གཅདོ་གཏངོ་བཞིན་
ཡོད། ད་ེལ་ྟབུའ་ིདམ་བསྒཌ་མནར་གཅདོ་
ཀི་གནས་སངས་འགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོ་ནས་
བཟུང་ད་བར་བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མི་ ༣༠ ཙམ་
དམར་གསོད་བཏང་བ་དང་གཞན་བདོ་མི་ 

རྒྱལ་ས་པ་ེརི་སིར་ཕི་དྲལི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་
བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་སྐརོ་བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕ་རན་སིའ་ིརྒྱལ་ས་པ་ེརི་སིར་ག་ོ
ལའ་ིཁརོ་ཡུག་ལནྷ་ཚོགས་ COP21 སབྐས་
དང་བསནུ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་
ལས་ཁུངས་ཀིས་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་
ཆེད་ཞུ་སྐུལ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱྱུ འི་ཆ་
ཤས་སུ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༨ ཉནི་ཁུལ་དའེ་ིཔ་ེལ་ཡི་སི་གསོལ་མགནོ་
ཁང་ད་ུ Grand Palais ཕི་དྲལི་བཀའ་
བླནོ་བད་ེསིྐད་ཆོས་དབངས་མཆོག་དབུ་
བཞུགས་ཐགོ ཕ་རན་སིའ་ིམི་རིགས་ཡིན་
པ་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐབོ་པ་སྐུ་ཞབས་མེ་ཐིའུ་
རི་ཁ་ཌི་ Reverence Matthieu Ricard 
ལགས། ཅཀེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ད་ེསའྔ་ི
སིད་བླནོ་གཞོན་པ་དང་ཁོར་ཡུག་བླནོ་ཆེན་
སྐ་ུཞབས་མར་ཊིན་བྷུར་སིཀ་མཆོག ད་ེ
བཞིན་ཕི་དྲལི་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའི་འགན་
འཛིན་འཛམ་ལ་ྷབསན་པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ 
དང་། ད་ེསའྔ་ིཕི་དྲལི་ཁརོ་ཡུག་ཚན་པའ་ི
འགན་འཛིན་བསན་འཛིན་ནརོ་བུ་ལགས་
བཅས་ཀིས། བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་
གནས་སངས་ད་ེགོ་ལ་སིྤའི་ཁོར་ཡུག་གི་
གནས་སངས་ཐོག་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཇི་
ཙམ་ཆགས་ཡོད་མེད་དང་། ད་ལའྟ་ིབདོ་ཀི་
ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སངས་སོགས་ཀི་སྐརོ་
ལ་བག་ོགླངེ་གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་ཐགོ་
མར་ཕི་དྲལི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཕ་རན་
སིའི་རྒྱལ་ས་པ་ེརི་སིར་རྒྱལ་སིྤའི་གོ་ལའི་
ཁརོ་ཡུག་ལནྷ་ཚོགས་ COP21 སབྐས། 

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་བདོ་ཀི་ཁོར་
ཡུག་ད་ེརྒྱལ་སིྤའ་ིཁནོ་ཡོངས་ལ་གལ་གནད་
ཆེན་པ་ོཇི་ཙམ་ཡིན་སྐརོ་གོ་བསྡུར་གནང་
དགསོ་པ་མ་ཟད། ལནྷ་ཚོགས་ཀི་བརདོ་
གཞི་གཙོ་བརོ་ངོས་འཛིན་གནང་དགོས་

པའི་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱྱུ འི་རྒྱབ་ལྗངོས་ཀི་
དམིགས་ཡུལ་རྣམས་ངོ་སྤོད་གནང་ཡོད། 
ད་ེརསེ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ག་ོལའི་གནམ་
གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་ལ་ང་ཚོས་ཛ་དྲག་ཐགོ་
ནས་གདངོ་ལེན་བདེ་དགོས་པའི་ལམ་སནོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་བརྙན་འཕྲིན་ལམ་ནས་
བསན། བརྙན་འཕྲནི་དའེ་ིནང་༸གངོ་ས་
མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ང་ཚོར་
སྡདོ་གནས་སའི་གོ་ལ་འདི་ཁོ་ན་ལས་མེད། 
འདའི་ིཡང་སངེ་ད་ུབདོ་ཆགས་ཡོད། འཛམ་
གླིང་ལྷ ་ོབང་གི་ས་ེགཉིས་གོ་ལའི ་གནམ་
གཤིས་ལ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེ་བ་ལརྟ་བདོ་
ད་ེཡང་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་ཐགོ་ཧ་ཅང་
གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཡིན་སབས། བདོ་མཐ་ོ

སངྒ་ལ་འཛམ་གླངི་གི་ས་ེགསུམ་པ། ཞསེ་
འབདོ་སལོ་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་བདོ་མི་ས་ཡ་
དུྲག་ཁ་ོནའི་ཆེད་ད་ུམིན་པར་ག་ོལ་སིྤའི་བད་ེ
དནོ་དང་། ཁརོ་ཡུག་འཕྲདོ་བསནེ་རྒྱྱུན་
སིང་ཡོང་སླད་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐབོ་

བ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན། ཞསེ་ལམ་
སནོ་མཛད་ཡོད། གཞན་ཡང་སྐ་ུཞབས་མེ་
ཐིའུ་རི་ཁ་ཌི་ལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་སལོ་རྒྱྱུ ན་
རིག་གནས་ལ་བརྟནེ་པའི་མིའི་འཚོ་བའི་
གམོས་གཤིས་དསེ་ལོ་ང་ོསངོ་ཕྲག་རིང་ནས་
བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་ཆེད་ཕན་རླབས་
ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད་སྐརོ་གསལ་བཤད་གནང་
འདགུ ཕགོས་མཚྱུངས་མར་ཊིན་བྷུར་སིཀ་
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་རི་བ་ོཇ་ོམོ་
གངླ་མར་ Mount Everest འཛེགས་པའ་ི
ཉམས་མྱངོ་ལ་གཞི་བཅལོ་ནས་བདོ་ཀི་ཁརོ་
ཡུག་སུང་སྐབོ་སདླ་རྒྱལ་སིྤའི་དབུ་ཁིད་རྣམ་
པས་འགན་ཁུར་མང་ཙམ་བཞེས་དགོས་
པའ་ིརེ་འདནུ་བཏནོ་ཡོད།།

༤༠ ལགྷ་ཙམ་ལ་ལོ་ ༡༠ ལས་ལགྷ་ཁམིས་ཆད་བཏང་ཡོད་པ་ཁུངས་སྐལེ་ར་སྤདོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་
བདོ་ས་ཡོངས་སུ་ཁནོ་རྒན་དར་གཞནོ་གསུམ་ཁདོ་བདོ་མི་གངས་ ༡༤༢ ཙམ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད། དཔ་ེདབེ་འདསི་པཎ་ཆེན་
དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགྱུར་བའ་ིགནས་ཚྱུལ་སྐརོ་རྩ་བ་ནས་མི་ཤེས་མཁན་དང་ཕྲན་བུ་རྒྱྱུས་མངའ་ཡོད་པ་རྣམས་
ལ་ཐུཌ་ཕན་གསོ་རྒྱྱུར་ང་ཚོས་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་འཁདོ་ཡོད།།


