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

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

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ཆེ་མཐངོ་མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱྱུ །
༄༅། །རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་
ལ་རྒྱ་གར་ནང་གི་རྒྱལ་ནང་དང་རྒྱལ་སིྤའི་གནམ་
ཐང་ཁག་ཏུ་སྐུ ་ ལུས་ཞིབ་བཤེར་ཞུ་གནང་མི་
དགསོ་པའ་ིཆེ་མཐངོ་མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིཐག་གཅདོ་
གནང་འདགུ ད་ེཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ནང་
རྒྱ་གར་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་མཁའ་ལམ་
འགུལ་བཞུད་ལནྷ་ཁང་ལ་ Civil Aviation 
Ministry གནམ་ཐང་ཁག་ཏུ་ལུས་བཤེར་མི་
དགསོ་པའི་ཆེ་མཐངོ་ཞུ་ཡུལ་ད་ཡོད་གལ་ཆེའི་མི་
སྣ་གངས་ ༣༣ ཡོད་ཁངོས་ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་
དང་གཱན་དིའི ་ཁིམ་ཚང་གི་མག་པ་སྐུ ་ཞབས་
རོ་བརྷ་ཊི་ཝ་དྲ་ Robert Vadra ལགས་
གཉསི་ཀི་མཚན་ཕིར་འཐནེ་ཞུ་དགོས་མིན་ཐད་
བསྐར་ཞིབ་དགོས་པའི་བཀོད་ཁབ་གནང་ཡོད་ 
ཀང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༤ ཉནི་རྒྱ་
གར་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་གར་མཁའ་ལམ་
འགུལ་བཞུད་ལས་ཁུངས་ལ་ཕག་བསི་ཤིག་གནང་
ས།ེ ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་
ནང་གི་རྒྱལ་ནང་དང་རྒྱལ་སིྤའི་གནམ་ཐང་ཁག་
ཏུ་སྐུ་ལུས་ཞིབ་བཤེར་ཞུ་གནང་མི་དགོས་པའི་ཆེ་
མཐངོ་མུ་མཐུད་ཞུ་དགོས་པའི་ལམ་སནོ་གནང་
ཡོད་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཨི་ཀ་ོན་ོམིག་ཊེམ་སི། The 
Economic Times ཞསེ་པའ་ིགསར་འགྱུར་
བརྒྱྱུད་ལམ་ནང་ཐནོ་འདགུ །

རིན་མེད་ཐགོ་མིག་གཤག་བཅསོ་ཀི་
ལས་རིམ་འག་ོབཙྱུགས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༥ ཉནི་
ནས་ཕི་ཚེས་ ༢༨ བར་ཉནི་བཞིའ་ིརིང་ཉ་ིཧངོ་
ཨེ་ཤི་ཡའི་མིག་དབང་ཆེད་ལས་མཐུན་ཚོགས་
ཀིས་རྡ་ས་བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་ད་ུབདོ་མི་དང་རྒྱ་
གར་ཡུལ་མི་ཚོར་རིན་མེད་ཐགོ་ལིང་ཏགོ་གཤག་
བཅསོ་ (Cataract Surgery) བདེ་རྒྱྱུའ་ིལས་
རིམ་འག་ོབཙྱུགས་ཡོད། ད་ེཡང་བད་ེལེགས་སནྨ་
ཁང་དང་ཉ་ིཧངོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་མིག་དབང་ཆེད་ལས་
མཐུན་ཚོགས་གཉསི་ཟུང་འབལེ་ཐགོ ལོ་ལརྟ་ཡེ་
ཤུའ་ིའཁུངས་སརྐ་གི་གུང་གསེང་དང་བསནུ། ཉ་ི
ཧངོ་ནས་མིག་ནད་ཆེད་མཁས་སནྨ་པ་ཁག་གཅིག་
རྡ་སར་ཡོང་ས།ེ བདོ་མི་དང་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་
བཅས་ལ་རིན་མེད་ཐོག་མིག་ནད་བརྟག་དཔྱད་
དང་མིག་གི་ལིང་ཏགོ་གཤག་བཅོས་ཀི་ཞབས་ཞུ་
སུྒབ་བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ། གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོ
ཆྱུ་ཚོད་༡༠།༠༠ ཐགོ་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིཀཱང་
ར་རངོ་གི་སིྤ་ཁབ་སྐརོ་སུང་བ་སྐུ་ཞབས་ཨབྷ་ིཤེཀ་
དྷུ ་ལར་ལགས་ཀིས་མིག་བརྟག་དཔྱད་དང་སྨན་
བཅསོ་ཀི་ལས་རིམ་དབུ་འབདེ་གནང་།

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་འག་ོཁདི་ནསུ་པ་སྐདེ་སངི་གནང་ཕགོས་དང་འབལེ་བའ་ིཟབ་སྦངོ་
ཐངེས་གསུམ་པ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢༦ ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་
གོ་སིྒག་འགོ་རྡ་ཤོད་བདོ་ཁིམ་ཚོགས་ཁང་
ནང་རྒྱ་བལ་གཉསི་ཀི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ ༣༡ གི་
འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་གངས་ ༢༩༩ 
ལ་འག་ོཁདི་ནསུ་པ་སྐདེ་སངི་གནང་ཕཌོ་དང་
འབལེ་བའི་ཟབ་སྦངོ་ཐངེས་གསུམ་པའི་དབུ་
འབདེ་ཀི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་
ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་གཙོས་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་། 
ཤེས་རིག་དུྲང་ཆེ་སབོས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་
དང་ངག་དབང་རབ་རྒྱས་ལགས། ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་སྡ་ེཚན་འགན་འཛིན་དང་ལས་
བདེ། རྡ་ཤོད་བདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་སིྤ་དང་དག་ེ
ཆེ། བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་འཛིན་རིམ་

བཅྱུ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་དང་ཕག་རོགས་དག་ེརྒན་
རྣམ་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས། ཐགོ་མར་
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་སྣང་གསལ་
ཞལ་ཕ་ེགནང་གུབ་བསནུ། ཤེས་རིག་སལོ་

རྒྱྱུ ན་ཚན་པ་དང་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
འགན་འཛིན་གཅིག་ལྕགོས་ཚེ་རིང་བསམ་
གུབ་ལཌ་ཀིས་ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦོང་ངོ་
སྤདོ་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེརསེ་ཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་མ་འངོས་པར་

སླབོ་ཕུག་ཚོས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་འཐབ་རྩོད་
ད་ེམདནུ་བསྐདོ་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེབཞིན་
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག་
སུང་སྐབོ། མི་རིགས་ས་བརྟན། ཤེས་ཡོན་

བཅས་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་དནོ་རྣམས་འགན་
འཁརེ་དགོས་སྐརོ་སོགས་ཀི་ེགསུང་བཤད་
གནང་གུབ་མཚམས། སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༨ ལོའ་ིདམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་

སབྐས་སུ་ངསོ་རང་རྡ་སར་དངསོ་སུ་བཅར་
བའི་སབྐས་དརེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཤེས་
ཡོན་ཐོག་འཐུས་ཤོར་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཤོར་
འདགུ ཅསེ་ཐུགས་ཚོར་ཆེན་པའོ་ིཐགོ་ནས་
བཀའ་སླབོ་ཕབེས་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་སབྐས་ 
༡༤ བཀའ་ཤག་གིས་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་
དགངོས་གཞི་ལརྟ་ཤེས་ཡོན་འད་ིབཞིན་ལས་
དནོ་ཚང་མའི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་
ལ་བརིྩས་དང་རིྩ་བཞིན་ཡོད། བདོ་པའ་ིཕུ་
གུ་ཚོར་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་ཕན་
ཐགོས་ཡོང་ཆེད་ངསོ་ཀིས་ཤེས་ཡོན་ད་ེགལ་
ཆེ་ཤོས་ཡིན་ཞསེ་བརདོ་པ་ཡིན། ཤེས་ཡོན་
ཡར་རྒྱས་ཡོང་བར་མཛུབ་མོ་ལྔ་པ་ོབཞིན་
ལ་ྔཀར་འགན་ཡོད། དང་པ་ོད།ེ བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་འགན་ད་ེམཐུན་རྐནེ་སུྐན་རྒྱྱུ ་
རེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།། 
 

༄༅། །རྒྱ་གར་ཉནི་རེའ་ིགསར་ཤོག་ The 
Statement ཞསེ་པའ་ིནང་གནས་ཚྱུལ་སྤལེ་ 
བ་ལརྟ་ན། ནབུ་བྷངེ་གལ་མངའ་སྡའེ་ིགཞུང་གིས་
བཙན་བལོ་བདོ་མིར་མཐུན་རྐེན་སྦརོ་སྤདོ་བདེ་ 
ཕོགས་ཀི་སིད་བྱུས་རག་ཟིན་གཏན་འབེབས་ 
གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། རག་ཟནི་དའེ་ིནང་ 
བོད་མི ་སྐབས་བཅོལ་བ་ཚོར་ཤེས་ཡོན་དང་
འཕདོ་བསནེ་སོགས་གང་ཅིའི་ཐབོ་ཐང་རྒྱ་མི་ཆྱུང་ 
བ་ཞིག་སྤདོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་དང་། མངའ་སྡའེ་ིསླབོ་གྲྭ་
དང་མཐ་ོསླབོ་ཁག་ཏུ་སླབོ་གཉརེ་བདེ་བཞིན་པའི་
བདོ་པའི་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་གི་མཐུན་
འགྱུར་དམིགས་བསལ་གནང་རྒྱྱུ ་སོགས་འཁོད་
འདགུ

བདོ་མིར་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་སྤདོ་ཀི་སདི་བྱུས་
རག་ཟནི་གཏན་འབབེས་གནང་བཞིན་པ།

༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སདྨ་ཞུ་མཁན་མི་ད་ེདག་གི་བདེ་སངས་ནརོ་བ་རེད་ཅསེ་
བཀའ་ཤག་གིས་ནན་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༩ ཉནི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦལེ་ཀབོ་བདོ་
མིའི ་གཞིས་སྒར་དུ་རྟ ེན ་གཞི ་བས་པའི ་
བསེ་ཀི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པ་ོབཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོི་
འད་ུཁང་གསར་པ་དབུ་འབདེ་རྟནེ་འབལེ་
མཛད་སྒརོ་༸གོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་
ཐགོ བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། ངསོ་རང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
སདི་སྐངོ་ཡིན་སབས། ཆབ་སདི་ཀི་ཐགོ་
ནས་ཞུས་ན། བདོ་མི་རྣམས་དསུ་རབས་
ཉརེ་གཅིག་པའི་བདོ་མི་བདེ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ གཙོ་ཆེ་ཤོས་༸གངོ་ས་
མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་གཞིར་
བཟུང་སལོ་རྒྱྱུ ན་གི་ཡ་རབས་བཟང་སྤོད་
མ་བརེད་པའི་ཐོག་ནས་ལག་བསར་བེད་
རྒྱྱུ ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། གང་ཡིན་
ཞ་ེན། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་གསོལ་རས་
སྩལ་བའི་མང་གཙོ་ལམ་ལུགས་ནང་གཏམ་
བརདོ་རང་དབང་ད་ེཐབོ་ཐང་ཞིག་རེད། ད་ེ
བཞིན་མང་གཙོ་འཕལེ་རྒྱས་དང་གཏམ་
བརདོ་རང་དབང་ལག་བསར་ཆེད་སིྤ་ཚོགས་
དྲ་རྒྱ་འད་ིལག་ཆ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། འནོ་
ཀང་བདོ་མི་རེ་གཉསི་ཀིས་༸གངོ་ས་མཆོག་

ལ་མཚན་སྨད་ཞུས་པའི་གནས་ཚྱུལ་ཡོང་
བཞིན་ཡོད་པ་འདི་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་པ་དང་
ཐབས་སྡགུ་གི་གནས་ཚྱུལ་རེད། བཀའ་
ཤག་གིས་མི་ད་ེདག་ནརོ་བ་རེད་ཅེས་ནན་
ཏན་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ེབཞིན་དལོ་རྒྱལ་རསེ་
འབང་པ་ཉུང་ཤས་ཀིས་༸གངོ་ས་མཆོག་ཕི་
རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་ཆིབས་སྒྱུར་སྐངོ་སབྐས་
སུ་གཞི་མེད་ཁུངས་མེད་ཀི་བསྙནོ་འཛུགས་
བདེ་བཞིན་ཡོད། ཁ་ོཔ་ཚོར་ཆོས་དད་དང་
གཏམ་བརདོ་རང་དབང་མི་འདགུ ཐབོ་ཐང་
མི་འདགུ་ཅེས་བཤད་ཀི་ཡོད་ཀང་བདོ་ནང་
ད་ུཆོས་དད་དང་གཏམ་བརདོ་རང་དབང་། 
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མེད་སྐརོ་ཁོ་པ་ཚོས་
ཚིག་གཅིག་ཀང་བཤད་མོང་མེད་སབས། 
དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པས་ཆབ་སིད་ཀི་ར་
བ་བཏབ་པ་རེད་མ་གཏགོས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ནས་ཁོ་པ་ཚོར་དབེ་འབེད་གང་
ཡང་བདེ་མངོ་མེད། ཁ་ོཔ་ཚོའ་ིདགནོ་པ་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
གཞིས་ཆགས་ནང་རྒས་གསོ་ཁང་དང་། 
སླབོ་གྲྭ། དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ། སྐབས་བཅལོ་
ལག་དབེ་སོགས་བདོ་མི་སིྤ་མཚྱུངས་ལྟར་
དབ་ེབ་མེད་པར་ཐབོ་ཐང་དང་མཐུན་འགྱུར་
སྦརོ་བཞིན་ཡོད། ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་

ཏུ་སྐད་འབདོ་རྒྱག་མཁན་དལོ་རྒྱལ་རེས་
འབང་པ་ཁོ་པ་ཚོའི་ཨམ་ཕག་ནང་བདོ་མི་
སྐབས་བཅོལ་བ་སིྤ་བིངས་ལྟར་ཕིར་བསྐདོ་

ལག་དབེ་སེར་པ་ོཡོད་ངསེ་རེད། ལག་དབེ་
སེར་པ་ོད་ེཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
རྒྱབ་སྐོར་ལ་བརྟནེ་ནས་ཐོབ་པ་ཞིག་རེད་
མ་གཏགོས་གཞན་ཐབོ་ཐབས་མེད། ཁ་ོཔ་
ཚོས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་སྐནོ་བརདོ་ཞུས་པ་
དརེ་ཁུངས་ལུང་དང་གཞི་རྩ་གང་ཡང་མེད། 
སྤབོས་པ་ཆེན་པསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། སིྤར་བདོ་
མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་
རེ་གཉསི་ཀིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་
སདྨ་ཞུས་ནའང་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་རླབས་
ཆེན་གི་མཛད་འཕནི་ལ་ཁད་པར་གང་ཡང་
བཟ་ོཐུབ་རྒྱྱུ ་མ་རེད། ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་ཐགོ་ནས་

བདོ་ནང་དསུ་ཚོད་ཧ་ཅང་གཉན་འཕང་ཆེ་
བའི་སབྐས་འདིར་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ད་ུཡོང་
དགསོ་བྱུང་ཡོད་ཀང་། གངོ་ད་ུབཀྲ་ཤིས་

ལྷུན་པའོ་ིམཁན་རིན་པ་ོམཆོག་གིས་གསུངས་
པ་བཞིན། འད་ུཁང་གསར་བཞངེས་འད་ི
ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་དང་
མཐུན་འགྱུར་ལ་བརྟནེ་ནས་གསར་སུྐན་ཐུབ་
པ་ལརྟ། བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགདན་ས་ཁག་
དང་། གཞིས་ཆགས། སླབོ་གྲྭ། སནྨ་ཁང་
སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ཚགས་ཚྱུད་ཡོང་ཐུབ་
པ་འདི་གཙོ་ཆེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གི ་རླབས་ཆེན་གི ་
མཛད་འཕིན་ལ་བརྟནེ་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་
རེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༠ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༠2

༄༅།།ལྷ་ོཀོ་རི་ཡར་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་ 
Seok Cheon Temple དགནོ་པའ་ིམཁན་

ཆེན་ Jinok Sunim མཆོག་ནས་མགནོ་
འབདོ་ཞུས་པ་བཞིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 

༡༢ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པའ་ིསིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་གིས་དབུས་

བདོ་ཀི་སྒྱུ ་རྩལ་བ་རྣམས་ད་ྷས་ནས་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་ནས་ཕབེས་ཐནོ་གིས། ཕི་

ཚེས་ ༡༧ ཉནི་ལྷ་ོཀ་ོརི་ཡེའ་ིརྒྱལ་ས་སི་
ཡོལ་ Seoul བརྒྱྱུད་ཀ་ོརི་ཡའ་ིཡེ་སུ་གངོ་
འཁརེ་ Yeasu city ད་ུའབརོ། ཕི་ཚེས་ 
༡༩ ཉནི་ས་ཁུལ་དརེ་ནང་པའ་ིདགནོ་པ་རྟནེ་
དང་བརྟནེ་པ་གསར་བཞེངས་ལེགས་གུབ་
བྱུང་བར། གཞུང་རྟནེ་གནས་ཆྱུང་སྐ་ུརྟནེ་
མཆོག་ནས་བཀྲནི་ཆེ་ཐགོ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་འཁབ་སནོ་ཞུས། ཕི་
ཚེས་ ༢༠ ཉནི་ཡེ་སུ་ལ་སིྤའ་ིཚོགས་ཁང་
ཆེན་མོའ་ིནང་ Yeasu མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་
བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ Chul Hyeon Ju ཆྱུལ་
ཧ་ེཡོན་འཇུ་མཆོག་གིས་དབུས་བླནོ་ཆེན་
རྣམ་པ། ཀ་ོརི་ཡའ་ིནང་པའ་ིཚོགས་གཙོ་
མཆོག མཁན་ཆེན་ཇི་ནཀོ་སུ་ནམི་མཆོག་

གིས་དབུས་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་བཅས་ Yeasu 
མངའ་སྡའེི ་གནད་ཡོད་མི ་སྣ་ཆིག་སངོ ་
བརྒལ་བར་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གི་དསུ་སནོ་
དབུ་འཛུགས་ཀི་ཐགོ་མར་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པའི་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་མཆོག་
གིས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་སིྤ་དང༌། བདོ་ཀི་
རིག་གཞུང། བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་
པའི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་རསེ། 
རིམ་བཞིན་ཆྱུ་ཚོད་གཉསི་རིང་བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་འཁབ་སནོ་ཞུས་པ་དརེ་མང་ཚོགས་
ནས་དགའ་མོས་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་མ་
ཟད། དསུ་སནོ་ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་སྙན་འཇེབས་ལྡན་པའི་
འཁབ་སནོ་ཧ་ཅང་ལེགས་པ་ོགནང་བར་

སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་། 
ད་ེལྟ་བུའི་ཁད་ནརོ་ལྡན་པའི་རིག་གཞུང་
ཀོ་རི་ཡའི་མང་ཚོགས་སུ་ཡང་ཡང་སནོ་
ཆེད་ཕ ེབས་གནང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་
གནང་བ་མ་ཟད། མང་ཚོགས་ནས་བདོ་
ཀི་རིག་གཞུང་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་མོས་ཆེན་
པ་ོཐབོ་ཐུབ་པ་བྱུང༌། ཞསེ་གསུངས། ད་ེ
རསེ་བདོ་ཀི་གཞུང་རྟནེ་གནས་ཆྱུང་སྐུ་རྟནེ་
མཆོག་གིས་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་ 
གནང་། བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་
མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་མཆོག་ལ་བདོ་ཀི་ལག་
ཤེས་སྒྱུ ་རྩལ་ལས་གུབ་པས་ཕག་རྟགས་ཕུལ་
པར་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོགནང་འདགུ །

འཆར་ལོའ་ིནང་བདོ་ས་ཁནོ་ཡོངས་སུ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་དང་གཅིག་མཚྱུངས་ཀི་དམ་བསྒགས་སདི་བྱུས་ལག་བསར་
བདེ་འཆར་ཡོད་པའ་ིཁུངས་ལནྡ་གནས་ཚྱུལ་ཕིར་གར་བྱུང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོ་ནས་བཟུང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་གཞིས་ལུས་བདོ་མི་རྣམས་
ཕི་རྒྱལ་ད་ུབསྐདོ་རྒྱྱུ ་དང་། བསེ་འཁདོ་
བདོ་མི་རྣམས་བདོ་ནང་ད་ུའག་ོའངོ་ཐོག་
དམ་བསྒགས་ཀི་སིད་བྱུས་བསདུ་མར་ལག་
བསར་བས་ཡོད། འནོ་ཀང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ 
ནས་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས། ཟརེ་བའ་ིཕི་
ལ་ཡོད་པའི་བདོ་རིགས་ས་ཁུལ་གཞན་ད་ུ
གནས་འཁོད་བདོ་མི་རྣམས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་
གུ་ཁག་ཏུ་སྐོད་མཁན་གངས་ཚད་རིམ་
བཞིན་ཇ་ེམང་ད་ུཕིན་ཡོད་ཀང་། བདོ་མི་
ད་ེདག་ཁོངས་ནས་བལ་ཡུལ་བརྒྱྱུ ད་ཁིན་
ཏུར་ཕིར་ལོག་བེད་མཁན་བདོ་མི་རྣམས་
ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་དབང་འགོ་
ལྷ་སའི་གོང་དཀར་གནམ་ཐང་ད་ུའབབ་
བཅྱུག་ནས་བདོ་མི་འགུལ་པ་ད་ེདག་གི་ཅ་
དངསོ་རྣམས་གངོ་དཀར་གནམ་ཐང་ད་ུསརླ་
ཡང་སྔགོ་བཤེར་བདེ་བཞིན་ཡོད། སིྤར་
དངེ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་རང་
སྐོང་ལྗངོས་སུ་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་བེད་

བཞིན་ཀང་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཀི་ཕི་ལ་ཡོད་
པའི་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་ཏུ་ཏགོ་ཙམ་
གུ་ཡངས་བ་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁ་
བལ་གི་ལས་འགུལ་ཟརེ་བའི་ཐགོ་རྡངུ་རྡགེ་
ཚ་ནན་བ་རྒྱྱུ འི་སིད་བྱུས་ལག་བསར་བས་
འབས་སུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་བཟུང་བདོ་
རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཁནོ་ཡོངས་སུ་བརྟན་ལྷངི་
ཡར་རྒྱས་ཕིན་པར་ངསོ་འཛིན་གིས། ས་ྔ
ལོ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་རང་
སྐངོ་ལྗངོས་སུ་ལག་བསར་བདེ་བཞིན་པའི་
བརྟན་ལྷིང་གི་སིད་བྱུས་དརེ་གདངེ་ཚོད་
རྙདེ་ནས་བདོ་ནང་ཕི་རྒྱལ་གཞུང་འབལེ་སྐུ་
ཚབ་འཐུས་མི་དང་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པ་
འག་ོའངོ་བ་རྒྱྱུར་ཕན་བུའི་གུ་ཡངས་གཏངོ་
འག་ོབཙྱུགས་པ་མ་ཟད། འཆར་ལོ་ས་ེཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
དངེ་སྐབས་བདོ་རང་སྐོང་ལྗངོས་སུ་ལག་
བསར་བེད་བཞིན་པའི་དམ་བསྒགས་ཅན་
གི་སིད་བྱུས་ད་ེབདོ་ཀི་ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་
ལའང་གཅིག་མཚྱུངས་སུ་ལག་བསར་བདེ་

འཆར་ཡོད་པའ་ིཁུངས་ལནྡ་གནས་ཚྱུལ་འད་ི
གར་འབརོ་ཡོད།  ད་ེཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ཀི་ལས་དནོ་སྐརོ་གི་བཞུགས་མོལ་
ཚོགས་འད་ུཐངེས་ལ་ྔཔ་དང་དུྲག་པ་ཟརེ་བ་
འཚོགས་སབྐས། བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཙམ་

མིན་པར་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་གཞན་རྣམས་ཀང་
བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདའིུ་ཁབ་ཁོངས་སུ་
བཅྱུག་པ་དསེ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་
པས་བདོ་ས་ཁོན་ཡོངས་སུ་དམ་བསྒགས་
ཀི་སིད་བྱུས་གཅིག་མཚྱུངས་སུ་ལག་བསར་

བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་གསལ་སནོ་བས་པ་
ར་སྤདོ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡིན། གཞན་ཡང་ཁུངས་
ལནྡ་གནས་ཚྱུལ་དའེ་ིནང་། བདོ་རང་སྐངོ་
ལྗངོས་སུ་གནས་སྡདོ་བདེ་བཞིན་པའི་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕིར་བསྐདོ་

ལག་འཁརེ་སྤདོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཡོད་པ་
མ་ཟད། ལག་འཁརེ་ཐབོ་ནས་བལ་ཡུལ་
ད་ུསྐདོ་མཁན་བདོ་མི་ཧ་ཅང་ཉུང་ཤས་ཡོད་
པ་ཚོར་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་ད་ུ
བསྐདོ་མི་ཆོག་པ་དང་གལ་ཏ་ེཕིན་པ་ཡིན་

ན་ཉསེ་པ་ཚབས་ཆེ་གཏངོ་རྒྱྱུ འི་ཉནེ་བརྡ་
བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་ད་ུཕིར་འཁརོ་
མཚམས་འཕལ་མར་ལག་འཁེར་ལས་
ཁུངས་སུ་བཅར་ནས་ལག་འཁེར་ད་ེདག་
ཕིར་སླགོ་བདེ་དགསོ་པའི་བཀདོ་ཁབ་གཏངོ་
བཞིན་ཡོད་འདགུ ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ སྔནོ་
ད་ུལོ་རེར་ཆ་སྙམོ་བདོ་མི་གངས་ ༢༥༠༠ 
བསོ་བལོ་ད་ུཕབེས་ཐུབ་བཞིན་ཡོད་ཀང་། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་དམ་བསྒགས་བས་པར་བརྟནེ་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ལོར་མཚོན་ན་བདོ་མི་གངས་ ༧༤ 
ལས་བསོ་བལོ་ལ་ཕབེས་ཐུབ་མེད། ད་ེན་ི
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་
འག་ོའདགུ་ལ་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་བས་པ་
ཙམ་མ་ཟད། བལ་ཡུལ་ས་མཚམས་ཁག་
ཏུའང་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་བས་པའི་རྣམ་
པ་གསལ་པརོ་མཚོན་ཐུབ། །

ས་ྔའགྱུར་བསན་པའ་ིམངའ་བདག་༸སྐབས་ར་ེསག་ལུང་རྩ་ེསུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་དཔལ་བཟང་པ་ོམཆོག་དགངོས་པ་ཞི་བར་
གཤེགས་པར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་ཐུགས་གསོ་ཕུལ་བ།

༄༅། །ས་ྔའགྱུར་རྙངི་མའ་ིསགོ་ཤིང་
༸སྐབས་རེ་སག་ལུང་རྩེ་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་
བཤད་སུྒབ་ཉིན་བེད་འཕིན་ལས་དཔལ་
བཟང་མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༢༣ ས་ྔདྲརོ་དགངོས་པ་གཞན་དནོ་
ད་ུགཤེགས་པའི་ཚྱུལ་བསན་པ་ད་ེནི་བདོ་
བསན་སིད་སིྤ་དང་ཡང་སྒསོ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་
མའ་ིབསན་པར་ཤིན་ཏུ་ཕངས་པའ་ིཡིད་སྐའོ་ི
གནས་ཚྱུལ་ལ་སོང་། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ལ་ཡིད་གདངུ་དྲག་པ་ོབྱུང་ཞིང་། 
སྐསེ་མཆོག་དམ་པ་ད་ེཉིད་ནི་ཡར་འབགོ་
སྣ་དཀར་རྩརེ་ཕུན་ཚོགས་དཀིལ་ཁང་ངམ། 
ཕུན་ཁང་ཞེས་པའི་གངོ་པར་ཡབ་རྣམ་རྒྱལ་
རྡ་ོར་ེདང་། ཡུམ་རྡ་ོར་ེསྒལོ་མ་གཉསི་ཀི་སས་

སུ་ཕི་ལོ་ ༡༩༢༦ ལོར་སྐ་ུའཁུངས་ཤིང་། 
རིག་འཛིན་ཆེན་པ་ོསྐ་ུཕངེ་དགུ་པ་ཐུབ་བསན་
ཆོས་དབང་མཉམ་ཉིད་རྡ་ོརེ་སྐུ་གོང་མའི་
ཡང་སདི་ད་ུངསོ་འཛིན་མཛད། དགུང་ལོ་
ལ་ྔཔ་ཕི་ལོ་ ༡༩༣༡ ལོར་ཡར་འབགོ་སག་
ལུང་རྩ་ེགྲྭ་ཚང་ད་ུགདན་དྲངས། ཆྱུ་བཟང་
མཁན་ཆེན་པདྨ་ངསེ་དནོ་བསན་པའི་ཉ་ིམར་
གཙྱུག་ཕུད་ཕུལ་བས་བཤད་སུྒབ་ཉནི་བདེ་
འཕིན་ལས་དཔལ་བཟང་པ་ོཞེས་མཚན་
གསོལ་བ་ནས་བཟུང་། དག་ེབའ་ིབཤེས་
གཉནེ་དམ་པ་ད་ུམའི་སྐུ་མདནུ་ནས་གསན་
བཞསེ་རྒྱ་ཆེ་གཙོས་གསན་བསམ་སླབོ་གཉརེ་
དང་། ལགྷ་པར་བསན་པ་སིྤ་བའེ་ིདབང་
ལུང་མན་ངག་གི་རྒྱྱུ ན་ཡོད་ད་ོཅོག་གསན་

བཞསེ་གནང་བ་སོགས་རིས་མེད་བསན་པའི་
གཙྱུག་རྒྱན་ད་ུགྱུར། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་
སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་འབུག་བརྒྱྱུ ད་རྒྱ་གར་
ད་ུསྐབས་བཅལོ་ལ་ཕབེས་པ་དང་། ད་ེརསེ་
རྒྱ་གར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི ་སིམ་ལར་
འཕགས་ཡུལ་ཐུབ་བསན་རྡ་ོར་ེབག་ཨེ་ཝཾ་
ལྕགོ་སྒར་ཆོས་སྡ་ེསོགས་གསར་བཞེངས་
བཀའ་དྲནི་བསྐངས། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ཐུགས་
སྣང་འདྲསི་ཤིང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་གསང་
གསུམ་མཛད་འཕནི་ལ་མངནོ་པར་དད་ཅིང་
བསན་འག་ོསིྤ་དང་བ་ེབག་ལ་སནྨ་པའ་ིམཛད་
འཕནི་བ་ླམེད་བསྐངས་ཡོད་པ་དང་། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༢ ལོར་ས་ྔའགྱུར་རྙངི་མའ་ིདབུ་འཛིན་

གི་མཚན་གནས་མཛད་འགན་བཞེས་ཏ།ེ 
ད་ལམ་ཞི་བར་མ་གཤེགས་བར་མུ་མཐུད་
མཛད་འགན་བཞསེ། མདརོ་ན། དམ་པ་
ད་ེཉདི་དགངོས་པ་ཆོས་དབིངས་སུ་གཤེགས་
པ་འདིས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་སིྤ་དང་། 
ཁད་པར་གང་གི་སྐངོ་ཡུལ་རྣམས་ལ་གོད་
ཆག་ཆེན་པ་ོབྱུང་བ་ནི་བརདོ་མ་དགོས་པ་
ཞིག་ཡིན། དརེ་བརྟནེ་ཞིང་གཤེགས་དམ་
པའི་དགོན་པའི་མཁན་རིན་པ་ོཆེས་དབུས་
ལས་སྣ་ེརྣམ་པ་དང་། འདསུ་མང་། སླབོ་མ། 
སྐུ་འཁོར་བཅས་ལ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ནས་ཡིད་གདངུ་དྲག་པསོ་ཐུགས་
གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། མགནོ་པ་ོགང་གི་ཐུགས་
དགོངས་ཟབ་མོ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོགས་

ཤིང་། སརླ་ཡང་བསན་འགའོ་ིམགནོ་མཁན་
རིན་པ་ོཆེས་དབུས་ལས་དཔུང་དམ་པར་
འཁུལ་བལ་ཡང་སིད་མཆོག་སུྤལ་མྱུར་ད་ུ
འབནོ་པའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཤུགས་དྲག་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཞསེ་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ ཉནི་
ཐུགས་གསོའི་ཕག་བིས་འབུལ་ལམ་ཞུས་
ཡོད་པ་དང་། ད་དངུ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་
མཆོད་འབུལ་ད་ུམཉམ་ཞུགས་སླད་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་
སྐབས་ར་ེརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ད་ལམ་དགངོས་
པ་ཞི་བར་གཤེགས་ཡུལ་གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེ
གདན་ད་ུཕབེས་བཅར་གནང་ཟིན་ཡོད་པ་
རེད།།

བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་ལྷ་ོཀ་ོརི་ཡར་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་འཁབ་སནོ་ཐགོ་མ་གནང་བ།



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༠ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༠ 3

ལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ ཀི ་ལས་ ཁུངས་ཁག་ གི ་ལས་
བདེ་ས་མིག་སངོ་པ་ཐནོ་པ་དང་། སབྐས་
བསནུ་དགོས་མཁོ་གཞི་བཟུང་ཁ་སྐངོ་ཆེད་
གསར་འདམེས་བསྐ་ོགཞག་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་
ན། གཤམ་གསལ་ས་མིག་སོ་སོའ་ིཆ་རྐནེ་
ཚང་ཞིང་དནོ་དམ་སི་ཞུའི་ལས་བདེ་ཞབས་
འདགེས་ཞུ་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་འཚང་
སནྙ་འབུལ་འཐུས།
ཀ༽ ལས་བའ་ིསྡ་ེཚན་ཁངོས་སྡ་ེའགན་ ༡ ལས་
ད་ོ ༡ ལས་དུྲང་ ༧ རྒན་དུྲང་ ༡༠ བཅས་
བསྡམོས་ལས་བདེ་གསར་བསྐ་ོ ༡༩ བ་རྒྱྱུའ་ི
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ། ༡། ཤེས་ཚད། ཉུང་
མཐར་ཚད་ལྡན་མཐོ་སླབོ ་ ཞིག་ནས་ཉ ་ེ
བའ་ིགཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ (B.A 

/B.Com/B.Sc) གང་རངུ་ཐནོ་པའམ། ད་ེ
དང་མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁརེ་ཚད་
ལནྡ་ཡོད་པ། ༢། ལོ་ཚད། ༢༠༡༦།༠༢།༡༩ 
ཉནི་རང་ལོ་ ༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༠ 
ལས་མ་བརྒལ་བ་དགསོ། ༣། རྒྱྱུགས་གཞི། 
བདོ་ཡིག་དང་། ཨིན་ཡིག་འབ་ིརྒྱྱུགས། 
༼རིྩས་ཀི་ཡིག་རྒྱྱུགས་ཟུར་ད་ུམེད་ཀང་བདོ་
ཨིན་གཉིས་ཀི་དྲ་ིཤོག་ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་དང་འབལེ་བའི་
སིྒག་གཞི་ཁག་གི་ནང་དནོ་ས་བཅད་ཟུར་
བཀདོ་ཀིས་དྲ་ིབ་ཡོང་རྒྱྱུ །༽ བདོ་སདྐ་དང། 
ཨིན་སདྐ་གཉསི་ཐགོ་ངག་རྒྱྱུགས་ལེན་རྒྱྱུ །
ཁ༽ སིྤ་ཁབ་རིྩས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཆེད་ལས་ད་ོ 
༥ གསར་བསྐ་ོབ་རྒྱྱུའ་ིདགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡། ཤེས་ཚད། ཉུང་མཐར་ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་
ཞིག་ནས་རིྩས་རིག་ཐགོ་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་
རབ་འབམས་པ་ (B.Com) ཐནོ་པའམ། 
ད་ེདང་མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁེར་
ཡོད་པ། ༢། ལོ་ཚད། ༢༠༡༥།༠༢།༡༩ ཉནི་
རང་ལོ་ ༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༠ ལས་
མ་བརྒལ་བ་དགསོ། ༣། རྒྱྱུགས་གཞི། བདོ་
ཡིག་དང། ཨིན་ཡིག ཞིབ་ཕའ་ིརིྩས་ཀི་

ལམ་ལུགས་བཅས་སླབོ་ཚན་གསུམ་ཐོག་
འབ་ིརྒྱྱུགས་དང། བདོ་སདྐ་དང། ཨིན་སདྐ་
གཉསི་ཐགོ་ངག་རྒྱྱུགས་ལེན་རྒྱྱུ ། 
ག༽ དམིགས་བཀར་ས་མིག ག ༌༌ ༡༽ ཕི་དྲལི་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་བསྒྱུར་དང་དཔར་བསུྐན་
ཚན་པའ་ིཆེད་འགན་འཛིན་དམིགས་བཀར་ལས་
བདེ་དུྲང་གཞནོ་གནས་རིམ་ཐགོ་ས་མིག ༡ 
ཡོད་པའ་ིདགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ། ༡། ལས་འགན། 
འབལེ་ཡོད་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་གི་འགན་
འཁུར། ༢། ཤེས་མངོ་། ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་
ཞིག་ནས་བདོ་ཨིན་ཤེས་ཚད་ཉུང་མཐར་
གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ (M.A) ཐནོ་
པའམ། ད་ེདང་མཉམས་པའ་ིཤེས་ཚད་ལག་
འཁརེ་ཡོད་ཐགོ་བདོ་ཨིན་ཡིག་བསྒྱུར་དང་
འབལེ་བའ་ིཐགོ་ཉུང་མཐར་ལོ་ ༥ ཉམས་
མངོ་ཡོད་པ། ༣། ལོ་ཚད། ༢༠༡༦།༠༢།༡༩ 
ཉནི་རང་ལོ་ ༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༣༥ 
ལས་མ་བརྒལ་བ། ༤། རྒྱྱུགས་གཞི། བདོ་
ཡིག་དང། ཨིན་ཡིག་གཉསི་ཀི་འབ་ིརྒྱྱུགས་
དང། བདོ་སདྐ་དང། ཨིན་སདྐ་ངག་རྒྱྱུགས་
ལེན་རྒྱྱུ ། ག ༌༌ ༢༽ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཆེད་
སྡ་ེའགན་གནས་རིམ་ད་ུདམིགས་བཀར་ལས་
བདེ་ས་སངོ་ ༥ ཡོད་པའ་ིདགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
ཀ༽ སིྤ་ཡོངས་དགསོ་མཁའོ་ིཆ་རྐནེ། ༡། 
གནས་རིམ། སྡ་ེཚན་འགན་འཛིན། ༢། 
ཤེས་ཚད། ཉུང་མཐར་མཐ་ོསླབོ་ཐནོ་པའ་ི
ལག་འཁརེ་ཚད་ལནྡ་ཡོད་པ། ༣། ལོ་ཚད།     
༢༠༡༦།༠༢།༡༩ ཉནི་རང་ལོ་ ༢༡ ལས་མི་
ཉུང་ཞིང་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་བ། 
༤། རྒྱྱུགས་གཞི།    བདོ་ཡིག་དང། ཨིན་
ཡིག་གཉསི་ཀི་འབ་ིརྒྱྱུགས་དང། བདོ་སདྐ་
དང། ཨིན་སདྐ་ངག་རྒྱྱུགས་ལེན་རྒྱྱུ །
གོང་གསལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྡ་ེའགན་
དམིགས་བཀར་ས་མིག་ ༥ རྣམས་གཤམ་
གསལ་སྡ་ེཚན་སོ་སོར་དམིགས་བསལ་ཆ་རྐེན་
དགསོ་མཁ་ོགཤམ་གསལ། ༡༽ ཚན་རིག་སླབོ་
དབེ་རྩམོ་སིྒག་པ་ ༡ དགསོ་པའ་ིཆ་རྐནེ་གཤམ་

གསལ། ༡། ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིམཐ་ོསླབོ་
ནས་ཉུང་མཐར་ B.Sc./BCA སླབོ་ཐནོ་
ལག་འཁརེ་ཡོད་པ། ༢། བདོ་ཨིན་གཉསི་
ཀི་ཤེས་ཚད་རང་རྐ་འཕརེ་བ། ༣། ཀམ་
སྤུ་ཊར་ཤེས་ཚད་གང་ལེགས་ཡོད་པ། ༤། 
དབེ་གཟུགས་ཇུས་འགདོ་དང་། རྩམོ་སིྒག་
དང་རྩམོ་སྒྱུར་གི་ཉམས་མངོ་ཡོད་རིགས་ལ་
དགའ་འདམེས་བྱུ་རྒྱྱུ ། ༢༽ སིྤ་ཚོགས་ཚན་
རིག་སླབོ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་པ་ ༡ དགསོ་མཁའོ་ིཆ་
རྐནེ་གཤམ་གསལ། ༡། ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ི
མཐ་ོསླབོ་ནས་ཉུང་མཐར་ B.A སླབོ་ཐནོ་
ལག་འཁརེ་ཡོད་པ། ༢། བདོ་ཨིན་གཉསི་
ཀི་ཤེས་ཚད་རང་རྐ་འཕརེ་བ། ༣། ཀམ་
སྤུ་ཊར་ཤེས་ཚད་གང་ལེགས་ཡོད་པ། ༤། 
དབེ་གཟུགས་ཇུས་འགདོ་དང་། རྩམོ་སིྒག་
དང་། རྩམོ་སྒྱུར་གི་ཉམས་མངོ་ཡོད་རིགས་
ལ་དགའ་འདམེས་བ་རྒྱྱུ ། ༣༽ བརྡ་ཆད་
གཏན་འབབེས་ཚན་པར་ལས་བདེ་གངས་ ༣ 
དགསོ་པའ་ིཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ། ༡། དམའ་
མཐར་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ 
B.A སླབོ་ཐནོ་ནམ། ད་ེདང་ཚད་མཉམ་
པའ་ིལག་འཁརེ་ཡོད་པ། ༢། བདོ་ཡིག་དང་
ཨིན་ཡིག་རང་རྐ་འཕརེ་ངསེ་ཐགོ་ཧིན་དི་
དང་རྒྱ་སདྐ་གང་རངུ་ཅྱུང་ཟད་ཤེས་པ།
༣། ད་ེས་ྔཚིག་མཛོད་རྩམོ་སིྒག་དང། ཐ་སདྙ་
གསར་བཟ།ོ སདྐ་ཡིག་གཞན་ནས་བདོ་སདྐ་
ད་ུཕབ་སྒྱུར་གི་ཉམས་མངོ་ཡོད་རིགས་ལ་
དགའ་འདམེས་བྱུ་རྒྱྱུ ། ང་༽ ཁད་ལས་པའ་ི
ས་མིག དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚོང་ལས་
ཡར་རྒྱས་རམ་འདགེས་ལས་གཞི་ (Tibetan 

Entrepreneurship Development TED) 
ཆེད་ཁད་ལས་པ་དུྲང་ལས་ ༡ གསར་བསྐ་ོབ་
རྒྱྱུའ་ིདགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡། ཤེས་ཚད། ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་ཞིག་ནས་
ཚོང་འབལེ་སླབོ་ཐནོ་ (MBA) ལག་འཁརེ་
ཡོད་པ། ༢། ཉམས་མངོ་། ཚོང་ལས་པ་སྐདེ་
སངི་ལས་དནོ་ཐགོ་ཉུང་མཐར་ལོ་ ༢ རིང་

ལས་ཀའ་ིཉམས་མངོ་ཡོད་པ། ༣། ལོ་ཚད། 
༢༠༡༦།༠༢།༡༩ ཉནི་རང་ལོ་ ༢༡ ལས་མི་
ཉུང་ཞིང་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་བ། ༤། རྒྱྱུགས་
གཞི། ཆ་རྐནེ་ཚང་བའ་ིམི་འག་ོརྣམས་ལ་
ངག་རྒྱྱུགས་ཀི་ལམ་ནས་བསྐ་ོགཞག་གནང་
རྒྱྱུ ་ཡིན། གངོ་གསལ་སྡ་ེཚན་དང་ས་མིག་གང་
རུང་གཅིག་ལ་མ་གཏགོས་འཚང་སྙན་འབུལ་
མི་ཆོག གནས་རིམ་སོ་སོའ་ིཆེད་ཆ་རྐནེ་ལནྡ་
རིགས་ནས་འད་ིག་ལས་ཁུངས་དང། ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས། གཞུང་འབལེ་དྲ་རྒྱ་ 
(www.tibet.net) ནས་བདོ་ཡིག་ཐགོ་གཏན་
འབབེས་ཡོད་པའི་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་
བཏནོ་ས་ེདནོ་ཚན་དནོ་ཚན་རྣམས་འཚེམས་
ལུས་མེད་པ་བཀང་ཟནི་རསེ། ༡། རང་ཉདི་
ཀི་ད་ལའྟ་ིཕདེ་པར་ཚོན་ལནྡ་ ༢ རེ་དང་། 
༢། མཐའ་མའ་ིཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་
ལག་འཁརེ་ (Marks Card & Degree 

Certificate) གི་ང་ོབཤུས། ༣། དངྭ་བངླས་
དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོ
དང་། གཉསི་པ། འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་
ཟནི་པའ་ིམཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས། ༤། གནས་
ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའི་ལག་
འཁརེ་ (RC) ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་། 
དུས་འགངས་ཞུས་པའི ་མཐའ་མའི ་ངོ་
བཤུས། ༥། ཁམིས་མཐུན་སྐསེ་ཚེས་ལག་
འཁརེ་ (Birth Certificate) ང་ོབཤུས།
༦། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བདོ་སྨན་ཁང་
ཡོད་ན་དང། ད་ེམིན་སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་གང་
རངུ་ནས་ནད་གཅངོ་དང་འགསོ་ནད་རིགས་
མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ི
སནྨ་པའ་ིངསོ་སྦངོ་ (MC) ཁ་གསར་སངེ་
རང་ཉདི་ཀི་འདྲ་པར་མཉམ་སྦར་ཐགོ་སནྨ་
པའ་ིལས་དམ་དང་། ས་རྟགས་འཁདོ་པ་ང་ོ
མ། ༧། འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ནས་བ་སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའི་ངསོ་སྦརོ་ 
(Character Certificate) ང་ོམ། ༨། གལ་

སིད་ད་ལྟ་སིྤ་སྒརེ་གང་རུང་ལས་ཀ་བེད་
མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་སྡ་ེཚན་ནས་དགག་
ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ (No Objection 

Letter) ང་ོམ་བཅས་མཉམ་འབུལ་དགསོ། 
གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་ཁག་ལ་
འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ། ལས་
བདེ་འདམེས་ལནྷ་ནས་བསྐ་ོགཞག་བས་པའི་
ཟུང་དུྲང་གནས་རིམ་ཡན་སུ་རུང་གི་དག་
མཆན་ལས་དམ་ (Attestation) ཞུས་ཏ།ེ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༡༩ ཉནི་རྒྱབ་ཚོུད་ 
༥ པ་འགངས་མེད་རང་ཉདི་ཀི་ཁིམ་གཞིས་
དང་། ད་ལའྟ་ིསྡདོ་གནས་སུ་འབལེ་བ་གནང་
བདའེ་ིཁ་བང་། ཁ་དཔར་ཨང་། གླགོ་
འཕནི་ (E-Mail) སོགས་ཁ་གསལ་བཀདོ་
ད་ེགཤམ་གསལ་དུྲང་ཆེའི་མཚན་བང་ཐགོ་
ཕུལ་འབརོ་ཟནི་པ་དགསོ་རྒྱྱུ ། གངོ་གསལ་
དུས་བཀག་རེས་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབོར་
རིགས་རིྩས་མེད་ཡིན། དསུ་ཐགོ་འབརོ་
རིགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆྱུང་
ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབལེ་འསོ་ཆོས་ལྡན་
པ་ཚོར་དསུ་ཐགོ་འབདོ་བརྡ་བ་རྒྱྱུར་སབྐས་
བསུན་ལག་འཁེར་སོགས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་
ཁག་མཉམ་འཁེར་གིས་འབོར་ཐོ་འགོད་
བཅར་དགོས་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་
སུ།   ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་
ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༤ ལ།།

Secretary
Public Service Commission, 
Central Tibetan Administration, 
Gangchen Kyishong, 
Dharamsala – 176215 
Distt. Kangra (H.P), 
Tel: 01892-226240, 
Telefax: 01892-222328 
E-mail: psc@tibet.net

བང་ཆྱུབ་ལམ་རིམ་ཁདི་ཆེན་བཅ་ོབརྒྱད་ཀི་ཆོས་འབལེ་ལེགས་པར་གུབ་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢༨ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བསེ་ཀི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པ་ོ
བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པརོ་ལམ་རིམ་ཁིད་ཆེན་བཅ་ོ
བརྒྱད་ཀི་བཀའ་ཆོས་ལེགས་གུབ་མཛད་
ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ 
༨ དང་སརྐ་མ་ ༥ ཐགོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བེས་ཀི་གདན་
ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པ་ོདཔལ་གི་སྡ་ེཆེན་ཕགོས་
ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླངི་གི་གཙྱུག་ལག་
ཁང་གསར་པའ་ིའད་ུཁང་ད་ུགནས་གཟགིས་
དང་བཅས་སུྒབ་གཞག་གི་བཞུགས་ཁི་རིན་
པ་ོཆེར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་གུབ་མ་ཐག་
སུྒབ་གཞག་སྨནི་རྒྱས་མཛད།  ད་ེནས་
གསུང་ཆོས་ར་བའི་བཞུགས་ཁིར་༸ཞབས་
སོར་བད་ེའཁོད་གུབ་མཚམས་རྒྱྱུ ན་ཆགས་

གསུམ་པ་དང་། ཤེས་རབ་སྙངི་པ།ོ རྩ་བ་

ཤེས་རབ་ཀི་མཆོད་བརདོ། ཉན་ཐསོ་ཞི་

འཚོ་མ་བཅས་གསུང་འདནོ་མཛད། ད་ེརསེ་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གཉུག་མར་གནས་པ་

དང་གླ་ོབུར་ད་ུལགྷས་པའི་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་
ལ་དགེ་བསྙནེ ་གི ་སྡམོ ་པ་དང་བང་ཆྱུབ་
སེམས་པའི་སྡམོ་པ་འབགོས་ཆོག་མཛད་པ་
དང་། སབྐས་དརེ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གིས་སནོ་པས་བཀའ་འགྱུར་པ་ོཏི་བརྒྱ་ལྷག་
དང་། དའེ་ིརསེ་འཇུག་པཎ་གུབ་རྣམས་ཀིས་
བསན་འགྱུར་པ་ོཏི་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་གི་ཆོས་
འཁོར་བསྐརོ་ཟིན་པས་ད་ེདག་ལ་སླབོ་སྦངོ་
བེད་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཡིན་སྐརོ་དང་། 
དེ་བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐེངས་
འདིར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུ ན་དགོན་དང་བཅས་
པའི་ག་སིྒག་གནང་མི་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ལེགས་གསོལ་ཀི་བསྔགས་བརདོ་དང་ཆོས་
ཞུ ་བ་ཚོའི ་ངོས་ནས་ཀང་ཐེངས་འདིར་
དགེ་བ་གང་བསགས་པ་ཐམས་ཅད་བསྔ་ོབ་
སྨནོ་ལམ་བདེ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་སོགས་ཀི་

བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ། བང་ཆྱུབ་ལམ་རིམ་
ཁིད་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་ཆོས་འབལེ་ལེགས་
པར་གུབ་མཚམས་གླིང་མཆོག་སུྤལ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་བཀའ་དྲནི་གཏང་རག་
མཎྜལ་འདགེས་འབུལ་དང་སྨནོ་ལམ་ཁག་
གསུང་འདནོ་གནང་ས་ེཆོས་འབལེ་མཇུག་
སིྒལ་མཛད་ཡོད།   སིྤར་ཕི་ཚེས་ ༢༩ 
ཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་གདན་ས་ཁག་གི་
དཔ་ེཁིད་དག་ེརྒན་རྣམ་པ་དང་ཕི་རྒྱལ་ཆོས་
ཞུ་བ་ཚོར་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ། ཕི་
ཚེས་ ༣༠ དང་ ༣༡ བཅས་ཉནི་གངས་
གཉིས་རིང་བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅྱུ ་
དུྲག་གི་བཀའ་དབང་བསྩལ་རྒྱྱུ ་སོགས་ཀི་
མཛད་འཆར་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༠ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༠4

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་ཆེན་པ་ོནས་ཆོས་ཞུར་བཅར་བའ་ིརྒྱ་རིགས་ ༡༥༠ ལགྷ་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༢ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བསེ་ཀི་གདན་ས་བཀྲསི་ལྷུན་
པརོ་བང་ཆྱུབ་ལམ་རིམ་གི་བཀའ་ཆོས་འཕ་ོ
སྐོང་མཛད་བཞིན་པའི་སྐབས་དང་བསནུ། 
ཆོས་འབལེ་ཉནི་གསུམ་པ་དབུ་འཛུགས་མ་
མཛད་པའི་སྔནོ་ད་ུཐགོ་མར་རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་
ཆེན་པ་ོདང་ཧངོ་ཀངོ་། མ་ཁའ་ོནས་གསུང་
ཆོས་སུ་ཆེད་བཅར་ཞུས་པའ་ིརྒྱ་རིགས་ཆོས་
ཞུ་བ་གངས་ ༡༥༠ བརྒལ་བ་རྣམས་ལ་
དམིགས་བསལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ། ཆོས་ལུགས་ཕལ་མོ་ཆེའ་ིནང་
བམས་བརྩེའ་ཉམས་ལེན་སྐརོ་གསུངས་
ཡོད། འཇིག་རྟནེ་བཀདོ་པ་པ་ོའདདོ་མཁན་
ཚོས་དཀོན་མཆོག་ལ་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་
ཙམ་རེད། སངས་རྒྱས་པའ་ིརསེ་འབང་
ཚོས་རང་གི་རྩོལ་བ་ལ་བརྟནེ་ནས་རྟགོས་

པ་སྐ་ེདགསོ་པ་བཞསེ། ངསོ་ཀིས་རྒྱ་ནག་
ནང་ད་ུརྒྱ་རིགས་ནང་པ་ས་ཡ་ ༣༠༠ ལགྷ་
ཡོད་པ་ག་ོཐསོ་བྱུང་། དརེ་བརྟནེ་གལ་ཏ་ེ
ཁདེ་ཚོར་རང་ཉདི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་
ཆོས་པ་ཞིག་ཡིན་བསམ་པའི་འད་ུཤེས་ཡོད་
ན། ནང་ཆོས་ལ་སླབོ་གཉརེ་བདེ་དགསོ་
པ་ལས། ཁ་ནས་རྒྱལ་བ་འདོ་དཔག་མེད་ 
Amitabha མཁནེ་ན།ོ །ཞསེ་ཡང་ཡང་
བཏནོ་པ་ཙམ་གིས་ད་ེཙམ་ཕན་རྒྱྱུ ་མེད། 
བཤེས་གཉནེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་
ན་འབུལ་བར་དང་འདདོ་བདེ་མི་སདི། ད་ེ
ཤེས་པ་བསོ། སདི་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕངི་གིས་
ད་ེས་ྔརྒྱལ་ས་པ་ེརི་སི་དང་ལྡ་ིལིའི་ནང་ཡོད་
སབྐས། ནང་ཆོས་ཀིས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་རིག་
གཞུང་སླར་གསོ་ཡོང་རྒྱྱུར་ཞབས་འདགེས་
ཆེན་པ ོ་བསུྒབ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་གསུངས་
ཡོད། ང་ཚོར་སྡགུ་བསལྔ་ཕལ་མོ་ཆེ་འདདོ་

ཆགས་དང་ཞ་ེསངྡ་། གཏ་ིམུག་བཅས་ཉནོ་
མོངས་དགུ་གསུམ་ལས་ཡོང་། ད་ེལས་
གཙོ་བ་ོགཏི་མུག་བདནེ་འཛིན་ཡིན་པ་རྒྱལ་
བས་གསུངས་ཡོད། ང་ཚོས་སྡགུ་བསལྔ་
ལས་ཇི་ལརྟ་གལོ་ཐུབ་ཅསེ་ན། སྨནོ་ལམ་
བརྒྱབ་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་བིན་རླབས་ལ་
བརྟནེ་ནས་འགལོ་ཐབས་མེད། དསེ་ན་ལམ་
བསབླ་པ་གསུམ་ལ་བསབླས་ནས་སྡུག་བསལྔ་
ལས་ཐར་བ་བདེ་དགསོ། ད་ེལས་ཤེས་
རབ་ཀི་བསབླ་པ་གཙོ་བ་ོཡིན། བདག་མེད་
རྟགོས་པའི་ཤེས་རབ་ད་ེཐསོ་བསམ་གིས་སྒ་ོ
འདགོས་གཅདོ་ནས་རང་རྒྱྱུད་ལ་སྐ་ེདགོས། 
སངོ་པ་ཉདི་བརདོ་སབྐས་གང་ཡང་མེད་པའི་
ག་ོདནོ་མིན། ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་རྐང་
བཏགས་ཡོད་ཙམ་ད་ུགུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་
རྟགོས་ནས། གཟུགས་སངོ་པའ།ོ །སངོ་པ་
ཉདི་གཟུགས་སོ། །ཞསེ་གསུང་བཞིན་ཡོད། 

མགོན་པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་རྩ་
བ་ཤེས་རབ་ནས་གསུངས་པ་དརེ་ཁདེ་ཚོས་
གཟགིས་ཐུབ། རྩ་བ་ཤེས་རབ་རྒྱ་སདྐ་ནང་
དའུང་ཡོད། ཟླ་བ་གགས་པའ་ིཚིག་གསལ་
ད་ེཡང་དངེ་སྐབས་ཐེ་ཝན་ད་ུརྒྱ་སྐད་ནང་
སྒྱུར་བཞིན་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༤།༡༩༥༥ 
ནང་ངོས་རང་ཟླ་བ་དུྲག་ཙམ་པ་ེཅིང་དུ་
སྡདོ་རིང་མའོ་ཙེ་ཏུང་དང་ཐེངས་འགའ་
ཤས་མཇལ་བ་རེད། ཁངོ་ནས་ངསོ་ལ་བདོ་
ནང་ད་ུབདོ་མིའི་བད་ེདནོ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
ཕགོས་སྐརོ་ལམ་སནོ་གནང་བྱུང་། སབྐས་
དརེ་ཁོང་ལ་བདོ་ནང་བཅོས་འགྱུར་གཏངོ་
རྒྱྱུའ་ིའཆར་སྣང་ད་ེཡག་པ་ོཞིག་མཐངོ་བྱུང་། 
ངསོ་ཀི་བསམ་པར་གལ་ཏ་ེམའ་ོཙེ་ཏུང་གི་
འཆར་སྣང་གང་ཡོད་པ་ད་ེདག་དཔིྱས་ཕིན་
ལག་བསར་ཐུབ་ཡོད་ན་ཕིས་སུ་བདོ་ནང་
ད་ུའཕད་པའི་དཀའ་ངལ་ད་ེའདྲ་རང་ཡོང་

རྒྱྱུ ་མ་རེད་བསམ་གི་འདགུ མའསོ་ངསོ་
ལ། ཁདེ་རང་གི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་
ད་ེཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་ཞིག་རེད། འནོ་
ཀང་ཆོས་ད་ེདགུ་རེད། ཅསེ་གསུངས་བྱུང་། 
གལ་ཏ་ེཁོང་ནས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་གཞུང་
ལུགས་ལ་སླབོ་གཉརེ་གནང་ཡོད་ཚེ་བསམ་
ཚྱུལ་དརེ་འགྱུར་བ་འག་ོརྒྱྱུ ་རེད་བསམ་དྲན་
བཞིན་འདགུ ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་དྲ་ི
བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་མཐར་གལ་
ཏ་ེརྒྱ་ནག་ནང་ད་ུནང་ཆོས་དར་འཕལེ་བྱུང་
བ་ཡིན་ན་ཐངེས་འདརི་སེ་ར་ཐགེ་ཆེན་གླངི་
ད་ུསེམས་དང་སགོ་གི་བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་
ཚོགས་པ་ལྟར་འབྱུང་འགྱུར་རྒྱ་ནག་ཏུ་
འཚོགས་རྒྱྱུ ་ཡོང་མདགོ་ཁ་པ་ོརེད། ཅསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་ལམ་རིམ་བཀའ་ཆོས་
འཕ་ོསྐངོ་མཛད།།

༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་ཐུགས་ཕམ་མི་ཡོང་བ་ཞིག་བཟ་ོརྒྱྱུར་ང་ཚོས་དམ་བཅའ་བརྟན་པ་ོའཛིན་དགསོ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༩ ཉནི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦལེ་ཀབོ་བདོ་
མིའི ་གཞིས་སྒར་དུ་རྟནེ ་གཞི་བས་པའི ་
བསེ་ཀི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པ་ོབཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོི་
གཙྱུག་ལག་ཁང་གསར་པ་རྟནེ་དང་བརྟནེ་
པ་བཅས་པ་ལེགས་གུབ་ཟནི་པའ་ིདབུ་འབདེ་
རྟནེ་འབལེ་གི་མཛད་སྒརོ་༸གོང་ས་མཆོག་
དབུ་བཞུགས་ཐགོ བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་
འདྲ་ིཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་གསུང་དནོ། 
ད་ེརིང་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པ་ོབཀྲ་ཤིས་ལྷུ ན་པའོི་
གཙྱུག་ལག་ཁང་གསར་བཞེངས་ལེགས་
གུབ་ཀི་མཛད་སྒ་ོདང་བསནུ་འད་ུཁང་གསར་
རྒྱག་གི་ལས་དནོ་ཐགོ་ཐུགས་བཞེས་གནང་
མཁན་གིས་གཙོས། མཐུན་འགྱུར་རོགས་
རམ་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་
ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ག་ོསབྐས་འད་ིདང་བསནུ་
ང་ཚོས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་ན་
རིམ་གི་མཛད་རེས་ལ་བཀའ་དྲིན་རེས་
དྲན་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་ཆགས་ཡོད། ལགྷ་
པར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་པ་
མཆོག བདོ་ཀི་ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་ཉག་ཕ་བའ་ི
དསུ་སྐབས་སུ་༸རྒྱལ་བ་ཡབ་སས་གཉིས་
ཀི་ནང་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་བཙན་
བལོ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁདོ་ཐུབ་ཡོད་ཀང་། 
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
བདོ་ནང་བཞུགས་ནས་༸རྒྱལ་བ་ཡབ་སས་
རྣམ་གཉིས་ཀིས་གཞིས་བེས་གཉིས་སུ ་
སྐུ ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཐོག་མཛད་འཕིན་
རླབས་ཆེན་བསྐངས་ཡོད། ལགྷ་པར་ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་པ་མཆོག་
ལ་ྟབུར་མཚོན་ན། དསུ་ཚོད་ཧ་ཅང་གཉན་
འཕང་ཆེ་བའི་སྐབས་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་
མངས་དགོས་ཐུག་ཀང་ངལ་བ་ཁད་བསད་
ཐགོ་སྐ་ུལས་སྐནོ་ཡོད། ལགྷ་པར་ཁངོ་གི་

དགོངས་པ་བཞེས་ཕགོས་སོགས་གང་ཅིའི་
ཐད་ཁ་རི་ཁ་ཐུག་གིས་ཞལ་གསང་པ་ོདང་། 
དངོས་ཡོད་གནས་སངས་གང་ཡིན་པ་
གསལ་བཏནོ་གནང་དགསོ་བྱུང་བའི་གནས་
སངས་ཤིག་གི་འགོ་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠།༦༠ 
ལོའི་ནང་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་མང་དག་ཅིག་གི་
ནང་གཟིགས་སྐརོ་ཕབེས་ཏ་ེདངོས་ཡོད་
གནས་སངས་ད་ེདག་མཁནེ་པའི་ཐགོ་ནས་
ཕིས་སུ་ཡིག་འབུ་ཁི་བདནུ་ཞསེ་པའི་སནྙ་ཞུ་
ད་ེཕུལ་བའ་ིརསེ། བཙོན་ཁང་ནང་ལོ་མང་
བཞུགས་དགསོ་བྱུང་ཡོད། བཙོན་ཁང་ནས་
གླདོ་བཀྲལོ་ཐོབ་རསེ་དངེ་སྐབས་བདོ་ནང་
ད་ུད་ལྟ་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་
གང་ཅིའི་ཐོག་གཟངེས་སུ་ཐོན་པའི་གུབ་
འབས་ཡོང་བཞིན་པ་ད་ེཀུན་གཟིགས་པཎ་
ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་པས་སྐ་ུལས་སྐནོ་
ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་པ་ོརེད། ང་
དང་ང་ལྟ་བུའི་བཙན་བོལ་ནང་སྐེས་ཚར་
བྱུང་བའི་བདོ་མིའི་ཁདོ་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་
དང་རིག་གཞུང་ལ་ད་ེཙམ་གི་ད་ོསྣང་དང་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱྱུ འི་འགན་འཁེར་ཐུབ་
མེད་ཀང་། ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་དྲནི་ལ་བརྟནེ་ནས་བདོ་
ནང་བདོ་པའི་སྐད་ཡིག་བཀོལ་སྤོད་བེད་
རྒྱྱུ ས་མཚོན་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
སུང་སྐབོ་བདེ་ཆེད་ཧང་སང་དགོས་པའི་སྐུ་
ལས་སྐནོ་ཡོད། དའེ་ིགུབ་འབས་དསུ་ད་
ལྟའང་ང་ཚོས་བཙན་བོལ་སིྤ་ཚོགས་ནང་
དངསོ་སུ་མཐངོ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པའི་གནས་སངས་
ཤིག་ཆགས་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ད་ེརིང་གི་ག་ོ
སྐབས་འདི་བརྒྱྱུ ད་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་
རིན་པ་ོཆེ་སྐུ ་ཕངེ་ན་རིམ་དང་ལྷག་པར་
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
མཛད་རསེ་ལ་བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་དང་ཡི་
རང་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ འི་གོ་སྐབས་ཞིག་
ཆགས་ཡོད། དནོ་ཚན་གཉསི་པ། ༸གངོ་

ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ ་ཕངེ་བཅྱུ་གཅིག་པ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ངོས་འཛིན་མཛད་པ་ནས་
བཟུང་རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་ཁིད་འགོ་ད་ཆ་
ཁོང་གར་སོང་ཆ་མེད་ཀི་གནས་སུ་གྱུར་
ཡོད། རྒྱ་ནག་གི་ངསོ་ནས་རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་ལ་ད ེའི ་སྐརོ ་གནས་
ཚྱུལ་གསལ་པ་ོཞིག་རྩ་བ་ནས་བཤད་ཀི་
མེད། ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་
གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་

སྐུ་འཚོ་བཞུགས་ཡོད་མེད་ཀི་གནས་སངས་
ཀང་ང་ཚོས་ཤེས་ཀི་མེད། འད་ིལོའ་ིཕི་
ཟླ་ ༩ ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲ་ལམ་
ཞིག་གི་ནང་ད་ུཁངོ་སྐུ་གཟུགས་བད་ེཔ་ོཡིན་
པ་དང་ཕི་ཕགོས་ནས་ཁོང་ལ་བསུན་པ་ོམི་
བཟ་ོརྒྱྱུ འི་གནས་སངས་ཤིག་འགལེ་བརདོ་
བས་ཡོད། དནོ་དམ་གི་གནས་ཚྱུལ་གང་
ཡིན་མིན་ང་ཚོས་ཤེས་ཀི་མེད། ད་ེརིང་ག་ོ
སབྐས་འད་ིབརྒྱྱུད༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ངསོ་
འཛིན་མཛད་པའི་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་
སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ི
མ་མཆོག་གླདོ་བཀྲལོ་ཡོང་ཆེད་ང་ཚོས་ད་
བར་འབད་བརྩནོ་གནང་བ་བཞིན་མ་འངོས་
པར་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་རྒྱྱུ ་ད་ེ
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་བཞིན་ཡོད། 
ཉ་ེབའི་ཆར་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བསྐ་ོ

གཞག་བས་པའི་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེས་སྐུ་
མདནུ་ལ་མཚན་སདྨ་ཞུ་རྒྱྱུའི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེ
འདྲ་འཐནོ་བཞིན་ཡོད། གང་ལརྟ་དནོ་དམ་
པའི་ཐགོ་ནས་བ་ླསུྤལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེ
དམར་པའོ་ིགཞུང་། ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་མི་
བདེ་མཁན། རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གིས་
ཆོས་ད་ེཆབ་སིད་ཀི་ལག་ཆར་བཀོལ་ནས་
འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད། 
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅྱུ་ག་གཅིག་ལ་

ཕབེས་པའི་གནས་སངས་འགོ་ནས་ད་ལྟའི་
རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་ཁདོ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་སིད་སྐརོ་ཐད་བྱུས་
བདེ་རྒྱྱུ འི་གནས་སངས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་
ཡོང་བཞིན་འདགུ དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོའ་ིངསོ་
ནས་དའེ་ིཐགོ་བསམ་བླ་ོནན་ཏན་དང་ད་ོསྣང་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོབདེ་དགསོ་པའ་ིགནས་སངས་
ཆགས་ཡོད། ད་ེམིན་རྒྱ་ནག་གི་མི་རིགས་
མཉམ་བསསེ་ཀི་སིད་བྱུས་འགོ་མི་འབརོ་
སྤ་ོཤུགས་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་། འཛུགས་སུྐན་གི་
ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བའི་ཐགོ་ནས་བདོ་མི་
རིགས་རྩ་བརླག་གཏངོ་རྒྱྱུ འི་སིད་བྱུས་འག་ོ
མུས་རེད། ད་ེལ་ྟབུའ་ིདངསོ་ཡོད་གནས་
སངས་ཤིག་གི་འགོ་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་འདནོ་གནང་མཛད་

པ་དང་། མང་ཚོགས་ཀི་ངསོ་ནས་དརེ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཞུས་པ། བོདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ངསོ་ནས་སིྤ་མོས་ཀིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པའི་སིད་བྱུས་དརེ་ང་རང་ཚོའི་སིྤ་
ཚོགས་ནང་སྐབས་རེ་འགིག་མ་འགིག་གི་
གནས་སངས་ཤོད་མཁན་ད་ེའདྲ་ཡོང་བཞིན་
ཡོད། འད་ིལརྟ་ཤོད་མཁན་ཚོ་ཤེས་བ་ཡོན་
ཏན་ཡོད། ཟརེ་མཁན་ཚོས་བཤད་ཀི་ཡོད། 
དརེ་བརྟནེ་ད་ེཚོའི་གས་སོ་སོས་བསམ་བླ་ོ
ཡག་པ་ོགཏངོ་དགོས་ཀི་འདགུ་མ་གཏགོས། 
སོ་སོས་བསམ་བླ་ོགང་དྲན་དང་ཁ་ནས་གང་
ཐནོ་བཤད་ན་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་དང་
མ་འཚམས་པ་ཆགས་བཞིན་ཡོད། དརེ་
བརྟནེ་ང་རང་ཚོ་བདོ་མི་སིྤ་བ་ོགནམ་བསན་
ཚང་མས་དགངོས་པའི་དཔྱད་གཞིར་འཇགོ་
དགསོ་པ་ཞིག་དང་དགངོས་པ་བཞསེ་ཕགོས་
ཀི་ཐགོ་བསམ་བླ་ོནན་པ་ོགཏངོ་དགོས་པའི་
གནས་སངས་ཆགས་ཡོད། ངས་རིང་པ་ོ
བཤད་མི་དགོས་པར་ད་ལ་ྟ༸གོང་ས་མཆོག་
༸ཞལ་བཞུགས་པའི་སབྐས་ང་རང་ཚོའི་སིྤ་
ཚོགས་ཀི་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཆགས་
ཀི་འདགུ སབྐས་རེ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དསུ་
འཇིགས་སྣང་ཡོང་གི་འདགུ ༸རྒྱལ་བ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་༸ཞལ་བཞུགས་པའི་སབྐས་ང་
ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་འད་ིཧ་ཅང་འཁུག་པ་ོཆགས་
སྡདོ་ཀི་ཡོད་ན། གལ་ཏ་ེ༸གངོ་ས་མཆོག་
༸སྐུ ་འཚོ་བཞུགས་མ་མཛད་པ་ཡིན་ན་
སབྐས་དརེ་ང་ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་འད་ིགང་འདྲ་
ཞིག་ཆགས་རྒྱྱུ ་རེད་དམ། ད་ལ་ྟཡིན་ནའང་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་ཐུགས་ཕམ་ཡོང་དགསོ་
པའི་གནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོཞིག་ང་ཚོས་བཟ་ོ
བཞིན་ཡོད། ད་ེལརྟ་མི་ཡོང་བ་ང་ཚོས་དམ་
བཅའ་བརྟན་པ་ོཞིག་འཛིན་དགོས་པ་འདགུ་
བསམ་པ་དྲན་གི་འདགུ །
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ས་ྔའགྱུར་རྙངི་མའ་ིདབུ་འཛིན་༸སྐབས་ར་ེསག་ལུང་རྩ་ེསུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དགངོས་པ་ཆོས་དབིངས་སུ་ཐིམ་པར་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༥ 
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་གུང་ཆྱུ་ཚོད་ ༡༢ 
ཐོག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འགོ་ལས་
ཡོངས་ནས་ལས་བདེ་གསོལ་ཚང་གི་གཉའ་
ཁ་ིཚོགས་ཁང་ད་ུཚང་འཛོམས་ཐགོ ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ རེས་གཟའ་
ལགྷ་པའ་ིས་ྔདྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༢།༣༠ ཐགོ་རྒྱ་གར་

གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུས་ྔའགྱུར་རྙིང་
མའི་དབུ་འཛིན་༸སྐབས་རེ་སག་ལུང་རྩེ་
སུྤལ ་ རིན ་པ ོ་མ ཆོག ་དགོངས ་པ ་ ཆོས ་
དབིངས་སུ་ཐིམ་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚྱུལ་
ཐནོ་པར། མ་ངན་གུས་འདདུ་དང་སྦྲགས་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིམཆོད་འབུལ་སྨནོ་
ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་སབྐས། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་མ་ངན་གུས་
འདདུ་ཀི་གསུང་འཕིན་སྒོགས་སྦང་གནང་
བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། ད་ེརིང་འདརི་
འཛོམས་པའི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་དང་རང་དབང་
ལནྡ་པའི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་
དང་། ས་ིཞུ་ལས་བདེ་པར་ཡོངས་ལ་སནྙ་
སེང་ཞུ་རྒྱྱུར། བདོ་ཀི་བསན་འག་ོསིྤའ་ིགདོ་
ཆག་ལ་ྟབུར། ཉ་ེཆར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༢༣ ས་ྔདྲ་ོཐ་ོརེངས་ཕག་ཚོད་གཉསི་
དང་ཕདེ་ཀའ་ིཐགོ ས་ྔའགྱུར་བསན་པའ་ི
དབུ་ཁིད་ལས་ཐགོ་༸སྐབས་ར་ེསག་ལུང་རྩ་ེ
སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག འཕགས་ཡུལ་གནས་
མཆོག་རྡ་ོརེ་གདན་དུ་དགོངས་པ་ཆོས་
དབིངས་སུ་ཐིམ་ཚྱུལ་བསན་པའི་ཡིད་སྐའོི་
གནས་ཚྱུལ་བྱུང་འདགུ་པར། བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་སིྤ་དང་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་གི་
ངསོ་ནས་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་ངང་མ་ངན་གུས་
འདདུ་ཞུ་གི་ཡོད། ད་ེབཞིན་༸སྐབས་ར་ེབད་ེ
བར་གཤེགས་པ་ད ེ་ཉིད་ཀི ་གཞིས་བེས་
གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཞལ་སླབོ་ཡོངས་དང་། 
བ་ླབང་དང་སྐ་ུའཁརོ་ཉ་ེའབལེ། ས་ྔའགྱུར་

རྙིང ་མའི ་ ཆོས་བརྒྱྱུ ད་འཛིན་པ་ཡོངས། 
འཕགས་ཡུལ་ཐུབ་བསན་རྡ་ོར་ེབག་ཨེ་ཝམ་
ལྕགོ་གིས་གཙོས་པའི་འབལེ་ཆགས་གཞིས་
བསེ་དགནོ་ཁག་ཡོངས་བཅས་ལ། བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ངསོ་ནས་བཅོས་མིན་
ཐུགས་གསོ་ཞུ་གི་ཡོད། ༸སྐབས་ར་ེབད་ེ
བར་གཤེགས་པ་ད་ེཉདི་ན།ི ཐགོ་མར་གངོ་
མའི་ཡང་སིད་ད་ུངསོ་འཛིན་བྱུང་བ་ནས་
བཟུང་ས་ེདགོངས་པ་ཆོས་དབིངས་སུ་མ་
ཐིམ་བར། སྐ་ུཚེ་ཧལི་པ་ོབདོ་ཀི་བསན་
འགའོི་དནོ་ད་ུགཏངོ་གནང་མཛད་ཡོད་པ་
མ་ཟད། བསན་པ་སིྤ་དང་ལགྷ་པར་ས་ྔ
འགྱུར་རྙིང་མའི་བསན་པ་ལ་བཤད་སུྒབ་
ལས་གསུམ་གི་སྒ་ོནས་བཀའ་དྲནི་བསམ་
གིས་མི་ཁབ་པ་བསྐངས་ཡོད་པས། རང་
ཅག་ཡོངས་ནས་རྒྱྱུན་ད་ུབཀའ་དྲནི་ར་ེདྲནེ་
ཞུ་བ་དང་ཆབས་གཅིག ༸སྐབས་ར་ེདམ་
པ་ད་ེཉདི་ཀི་ཐུགས་ཀི་དགོངས་པ་ཟབ་མོ་
ཇི་ཡོད་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་སྨནོ་
འདནུ་ཤུགས་དྲག་གནང་དགསོ། རང་
ཅག་རྣམས་ནས་དད་པ་དང་། རསེ་སུ་ཡི་
རང་། སྨནོ་ལམ་བཅས་ཞུ་ཐུབ་ཆེད་ད།ུ 
༸སྐབས་རེ་དམ་པ་ད་ེཉིད་ཀི་མཛད་པ་
རྣམ་པར་ཐར་པ་མདརོ་བསྡསུ་ཤིག བཀའ་
དུྲང་ནས་ད་ལྟ་ཟུར་ད་ུསྙན་སྒནོ་ཞུ་གི་རེད། 
གསལ་བསྒགས་སོང་ཟནི་ལརྟ། གཞུང་
འབལེ་མ་ངན་གུས་བཏུད་མཚོན་བེད་ད་ེ
རིང་ཉིན་རྒྱབ་ནས་ལས་ཁུངས་རྣམས་སྒ་ོ
རྒྱག་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན། མཐའ་དནོ། ༸སྐབས་
རེ་བད་ེབར་གཤེགས་པ་ད་ེཉིད་ཀི་ཐུགས་
དགོངས་ཟབ་མོ་ཞི་ཡོད་རྣམས་ཡོངས་སུ་
རགོས་པ་དང་། སརླ་ཡང་བསན་འགའོ་ིདནོ་
ད་ུཡང་སིད་འཁུལ་བལ་མྱུར་ད་ུབོན་ཏ།ེ 
གོང་མའི ་རྣམ་པར་ཐར་པ་བདག་གིར་
བཞེས་ཐུབ་པའི་སྨནོ་འདནུ་ཤུགས་དྲག་ཞུ་
རྒྱྱུ ། ཞསེ་སྒགོས་སྦང་ཞུས། ད་ེརསེ་བཀའ་
དུྲང་མཆོག་ནས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་
འཛིན་༸སྐབས་ར་ེསག་ལུང་རྩ་ེསུྤལ་རིན་པ་ོ
མཆོག་དམ་པ་ད་ེཉིད་ཀི་རྣམ་ཐར་སྒོགས་
སྦང་ཞུས་པའ་ིནང་གསལ། ༸སྐབས་ར་ེསག་
ལུང་རྩེ་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་མཛད་པ་
རྣམ་ཐར་མདརོ་བསྡསུ། ས་ྔའགྱུར་བསན་
པའི་གསལ་བེད་༸སྐབས་རེ་སག་ལུང་རྩེ་
སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ། མཚན་དངསོ་བཤད་སུྒབ་
ཉིན་བེད་འཕིན་ལས་དབང་པ་ོམཆོག་ནི། 
རབ་བྱུང་བཅྱུ་དུྲག་པའ་ིམེ་ཡོས་ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༡༣ ཕི་ལོ་ ༡༩༢༦ ལོར་དབུས་གཙང་ཁུལ་
ཡར་འབགོ་སྣ་དཀར་རྩརེ་ཡབ་རྣམ་རྒྱལ་རྡ་ོ
ར་ེདང་། ཡུམ་རྡ་ོར་ེསྒལོ་མ་གཉསི་ཀི་སས་
སུ་སྐ་ུབལམྟས། རྡ་ོབག་རིག་འཛིན་ཆེན་པ་ོ
སྐ་ུཕངེ་དགུ་པ་ཐུབ་བསན་ཆོས་དབང་མཉམ་
ཉདི་རྡ་ོར་ེམཆོག་གིས་སག་ལུང་རྩ་ེསུྤལ་གངོ་
མའི་ཡང་སིད་ད་ུངསོ་འཛིན་མཛད་པ་དང་། 
དགུང་ལོ་ལ་ྔཔའི་ཐགོ་ཡར་འབགོ་སག་ལུང་

རྩེ་གྲྭ་ཚང་དུ་གདན་ཞུས་ཀིས་ཆྱུ ་བཟང་
མཁན་ཆེན་པདྨ་ངསེ་དནོ་བསན་པའི་ཉ་ིམར་
གཙྱུག་ཕུད་ཕུལ་ཞིང་། ཡོངས་འཛིན་ཐུབ་
བསན་ཡེ་ཤེས་དང་ཐུབ་བསན་དབང་རྒྱལ་
གཉིས་ཀི་དུྲང་ནས་ཡི་གེ་འབི་ཀླགོ་སོགས་
གསན་སྦངོ་སླབོ་གཉརེ་གནང་འག་ོབཙྱུགས། 
དགུང་ལོ་བརྒྱད་པའི་ཐགོ་ཐུབ་བསན་རྡ་ོར་ེ
བག་མ་དགོན་ད་ུཆོས་ཞུགས་དང་ཁི་སནོ་
གནང་སྒ ་ོ སོགས་རྒྱས་པར་གནང་ཞིང་། 
ཆོས་རྒྱལ་བང་པ་ཡབ་སས་ནས་བརྒྱྱུད་པའི་
གར་དབངས་ཐིག་གསུམ། བཅའ་འབུད་
རྡངུ་གསུམ་སོགས་ཀི་ཕག་བཞསེ་རྣམས་ལ་
ལེགས་པར་སྦངས། སྨནི་གླངི་རྡརོ་འཛིན་
རྣམ་གལོ་རྒྱ་མཚོའི་དུྲང་ནས་དགེ་ཚྱུལ་གི་
སྡམོ་པ་དང་། ད་ེརསེ་སྨནི་གླངི་མཁན་ཆེན་
ངག་དབང་མཁནེ་བརྩེ་ནརོ་བུ་རིན་པ་ོཆེའི་
དུྲང་ནས་བསྙནེ་རགོས་ཀི་བསབླ་སྡམོ་བཞསེ་
ཏ་ེབསན་པའ་ིརྩ་ལག་ཏུ་གྱུར། དགུང་ལོ་
བཅྱུ་བཞི་ཙམ་ནས་མཁས་གུབ་གཉསི་ལྡན་
གི་བ་ླམ་དང་མཁན་སླབོ་བཅྱུ་ཕག་བརྒལ་བ་
བསནེ་ཏ།ེ བརྡ་སྤདོ་སུམ་རྟགས་སོགས་ཐུན་
མོང་རིག་གནས་དང་། ༸རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་
བསན་མད་ོསགྔས་གཞུང་ཆེན་སིྤ་དང་། བ་ེ
བག་སྔ ་འགྱུར་ རྙིང ་མའི ་བཀའ་གཏེར་
སེམས་གསུམ་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ཡང་
སྒསོ་རིག་འཛིན་རྒོད་ལྡམེ་གི་གཏརེ་ཆོས་
བང་གཏརེ་ཞསེ་ཡོངས་སུ་གགས་པའི་ཆོས་
སྐརོ་གི་དབང་ལུང་ཁིད་གསུམ་མན་ངག་
དང་བཅས་པ་གསན་བཞསེ་མཛད་ནས་སུྒབ་
པ་ཉམས་བཞེས་ལ་རྩ་ེགཅིག་ཏུ་གཞོལ་བར་
མཛད། དགུང་ལོ་ཉརེ་གཉསི་ནས་ཐུབ་
བསན་རྡ་ོརེ་བག་གི་མཁན་ཚབ་ལོ་གཉིས་
དང་། དགུང་ལོ་ཉརེ་བཞིའ་ིཐགོ་ཐུབ་བསན་
རྡ་ོར་ེབག་གི་མཁན་པརོ་བསྐ་ོགཞག་བྱུང་བ་
བཞིན་ལོ་གསུམ་ལགྷ་རིང་མཁན་པའོ་ིའགན་
ཁུར་བཞསེ། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་སངས་
རྒྱས་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་ ༢༥༠༠ 
འཁོར་བའི་དསུ་དྲན་མཛད་སྒ་ོདང་བསནུ། 
ཡབ་ཡུམ་ཉ་ེའབལེ་རྣམས་དང་ལྷན་ད་ུརྒྱ་
གར་ལ་གནས་བསྐརོ་ད་ུཕབེས་ཤིང་། ཕིར་
ཕ ེབས་རེས་སག་ལུང་རྩེ་གྲྭ ་ཚང་གསང་
སྔགས་ཆོས་གླིང་ད་ུབདོ་ཁམས་སིྤ་ལ་ཕན་
པའི་སྐུ་རིམ་བཀའ་བརྒྱད་དྲག་པ་ོརང་ཤར་
གི་སུྒབ་ཆེན་འཚོགས་པའི་དབུ་བཞུགས་
གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་སྐ་ུའཁརོ་ཁ་
ཤས་དང་ལྷན་ད་ུལྷ་ོབག་བརྒྱྱུད་འབུག་བུམ་
ཐང་ད་ུཕབེས་ཤིང་། རིམ་གིས་རྒྱ་གར་ལ་
སྐབས་བཅལོ་ད་ུའབརོ་ནས་སགྦ་སར་ཟླ་བ་
གཅིག་ཙམ་བཞུགས་རསེ་ཀ་ལོང་སྦུག་དང་
འབས་ལྗངོས་སོགས་སུ་ཕ ེབས་བཞུགས་
གནང་། དགུང་ལོ་སོ་དུྲག་ཐགོ་རྡ་ོར་ེབག་གི་
དགོན་ལག་ལ་དྭགས་བག་ཐོག་དགོན་ད་ུ
བང་གཏརེ་གི་དབང་ལུང་དང་། ཆོ་ག་ཕག་
བཞསེ། དགུ་གཏརོ་དང་ཚེས་བཅྱུ་གསར་

འཛུགས་སོགས་མཛད། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༤ 
ལོར་འཕགས་ཡུལ་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེསིམ་
ལར། འཕགས་ཡུལ་ཐུབ་བསན་རྡ་ོར་ེབག་
ཨེ་ཝམ་ལྕགོ་སྒར་གི་ཆོས་སྡ་ེགཙྱུག་ལག་
ཁང་རྟནེ་དང་བརྟན་པ་གསར་བཞེངས་
མཛད་མཛད་ད།ེ བདོ་དང་རྒྱ་བལ་འབས་
འབུག་བཅས་ནས་འདསུ་པའི་དག་ེའདནུ་གི་
འདསུ་སྡ་ེལ་བང་གཏརེ་གཙོ་བརོ་གྱུར་བའི་
བཤད་སུྒབ་འཆད་ཉན་དང་། ཆོས་རྒྱལ་
བང་པ་ཡབ་སས་ཀི་ཕག་སལོ་རིག་འཛིན་
བརྒྱྱུ ད་པའི་ཕག་བཞེས་དྲི་མ་མེད་པ་མི་
ཉམས་གོང་འཕལེ་དང་ཉམས་པ་སླར་གསོ་
གནང་བའི་སྒ་ོནས་བང་གཏརེ་བསན་པའི་མེ་
རོ་གསོ་བར་མཛད།རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མོན་
གྷ་ོབདོ་མིའི་གཞིས་ཁོངས་སུ་སྔ་འགྱུར་རྡ་ོ
བག་གསང་སགྔས་ཆོས་འཁརོ་གླངི་རྟནེ་དང་
བརྟནེ་པ་གསར་བཞེངས་དང་འབལེ་དབང་
ལུང ་ སོགས ་ ཀི ་བཀའ ་དྲིན ་ལན ་མང ་
བསྐངས། ད་ེབཞིན་ལ་དགྭས་བདོ་མིའ་ི
གཞིས་གངོ་ད་ུརྡ་ོར་ེབག་གི་དགོན་ལག་རྟནེ་
དང་བརྟནེ་པ་གསར་བཞངེས་མཛད། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༢ ལོར་ས་ྔའགྱུར་རྙངི་མའ་ིསྨནོ་ལམ་
ཐངེས་ ༢༣ པའ་ིཐགོ་སིྤ་མོས་ཐག་གཅདོ་
བྱུང་བ་བཞིན། ཞ་ེཆེན་རབ་འབམས་རིན་
པ་ོཆེས་དབུས་པའི་རྙིང་མའི་མ་དགོན་ཁག་
གི་སྐ་ུཚབ་བ་ླསུྤལ་རྣམ་པ་ལ་ྔདང་། བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་རྙིང་མའི་སིྤ་
འཐུས་རྣམ་པ་གཉསི་བཅས་སྐུ་གམ་ད་ུཆེད་
བཅར་གིས་གསོལ་འདབེས་ནན་ཞུ་གནང་
བར་ཞལ་བཞསེ་བཟང་པ་ོཐབོ་ཅིང་། སིྤ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་ལ་ད་ེསྐརོ་༸སནྙ་གསེང་དང་འབལེ་
སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི ་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ཀི ་དབུ་
འཁིད་ད་ུམངའ་གསོལ་ཞུས་པ་ནས་བཟུང་
ཉ་ེཆར་བར་མཛད་ཁུར་བཞེས་མུས་ཡིན། 
ར་ེའད་ིཉདི་ཀིས་བང་གཏརེ་གཙོ་བརོ་གྱུར་
བའི་ཆོས་བཀའ་འཆད་སྤལེ་མཛད་ཚྱུལ་
མདརོ་བསྡུས་ནི་འབུག་བུམ་ཐང་ལྷ་ོབག་
ནམ་མཁའ་ིསྙངི་པའོ་ིདགནོ་པ་དང་། འབས་
ལྗངོས་གནམ་རྩ།ེ བག་དཀར་བཀྲ་ཤིས་
ལྡངིས། རྡ་ོར་ེགླངི་། ཤི་ལི་གུ་རི་འཁརོ་
གདངོ་དགནོ། བལ་ཡུལ་ཞ་ེཆེན་དགནོ། ལ་
དགྭས་བག་ཐགོ་དགནོ། ལ་དགྭས་བདོ་མིའ་ི
གཞིས་གངོ་རྡ་ོབག་དགནོ། བལ་ཡུལ་ཡང་
ལེ་ཤོད་ར་ལོའ་ིདགནོ། ཤར་ཁུམ་བུ་ནགས་
ཆེ་གསང་སགྔས་ཆོས་གླངི་། སངྒ་ཏགོ་
དགནོ་བང་དགནོ། སིམ་ལ་ཐུབ་བསན་རྡ་ོར་ེ
བག་ཨེ་ཝམ་ལྕགོ བལ་ཡུལ་གཞལ་པ་
དགནོ། བལ་ཡུལ་མཁས་བཙྱུན་རིན་པ་ོཆེའ་ི
དགོན་པ་སོགས་ལ་བང་གཏརེ་གཙོ་བརོ་
གྱུར་པའི་དབང་ལུང་ཆོས་བཀའ་མང་ད་ུ
གནང་ཞིང་། རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ས་ྔའགྱུར་
རྙིང་མའི་གདན་ས་ཆེན་པ་ོཐགེ་མཆོག་རྣམ་
གལོ་གླངི་དང་། འཕགས་ཡུལ་འགོ་མིན་ཨོ་

རྒྱན་སྨིན ་གོལ་གླིང ་གཉིས་སུ ་རིན་ཆེན་
གཏརེ་མཛོད་ཀི་བཀའ་དབང་། ད་ྷརམ་ས་
ལ་གནས་ཆྱུང་གྲྭ་ཚང་ད་ུགཡུ་ཐགོ་སྙངི་ཐིག་
གི་དབང་ལུང་རྒྱས་སྨནི། གཞན་ཡང་ཐ་ེ
ཝན་དང་ཡོ་རོབ་སོགས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ད་ུ
མར་ཕ ེབས་ཏེ་གདུལ་བའི ་བླ ་ོ མོས་དང་
འཚམས་པའི་ཆོས་བཀའ་ཅི་རིགས་འཆད་
སྤལེ་མཛད་པ་སོགས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་པའི་
བསན་པ་ལ་བཀའ་དྲནི་བསམ་གིས་མི་ཁབ་
པ་བསྐངས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢༣ ས་ྔདྲ་ོཐ་ོརེངས་ཆྱུ་ཚོད་ ༢།༣༠ ཐགོ་
འཕགས་ཡུལ་གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུ
དགོངས་པ་ཆོས་དབིངས་སུ ་ཐིམ་ཚྱུལ་
བསན་ནས་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་མུས། 
མཁས་གུབ་ད་ུམས་བསྔགས་བརོད་ཀི་མེ་
ཏགོ་འཐརོ་བའི་༸སྐབས་ར་ེདམ་པ་ད་ེཉདི་
ནི་སག་ལུང་རྩེ་སུྤལ་གི་སྐུ ་ཕངེ་གསུམ་པ་
ཡིན་པ་དང་། སྐ་ུཕངེ་དང་པ་ོཀུན་བཟང་
ཆོས་སྐུ་ལ་རྡ་ོབག་མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་
ཀླངོ་ཡངས་ཀིས་སུྒབ་བརྒྱྱུད་བསན་པའ་ིམེས་
པ་ོལྷ་ོབག་མར་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པའོི་དངསོ་
སླབོ་རགོཆོས་སྐུ་རྡ་ོརའེི་སྐུ་སྐ་ེཡིན་པར་ངསོ་
འཛིན་མཛད་སྐརོ ་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ། 
༸སྐབས་ར་ེདམ་པ་ད་ེཉདི་ཀིས་མད་ོསགྔས་
ཀི་ཆོས་བཀའ་གསན་ཡུལ་བླ་མ་གཙོ་ཁག་
ན།ི ཆྱུ་བཟང་མཁན་ཆེན་ངསེ་དནོ་བསན་
པའ་ིཉ་ིམ། བ་ླམ་དཔའ་བ་ོརིན་པ།ོ མག་ོཚ་
མཁན་ཆེན་ཐགེ་མཆོག་བསན་འཛིན། བཱ་
གནས་རིན་པ་ོཆེ་ཨོ་རྒྱན་བསན་འཛིན། ཞ་ེ
ཆེན་རབ་འབམས་སྐུ ་ཕ ེང་དུྲག་པ་སྣང་
མཛད་གུབ་པའ་ིརྡ་ོར།ེ སྨནི་གལོ་སླབོ་དཔནོ་
ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། ལ་ྷལུང་སུྤལ་སྐ་ུརིན་པ་ོ
ཆེ། མག་ོལོག་ཆེ་བ་ོརིན་པ་ོཆེ། མག་ོཚྭ་
མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ། བཀའ་འགྱུར་རིན་
པ་ོཆེ། ༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་དུྲག་པ་
རིག་པའ་ིརྡ་ོར།ེ ༸སྐབས་ར་ེབདདུ་འཇམོས་
རིན་པ་ོཆེ་གོང་མ་འཇིགས་བལ་ཡེ་ཤེས་རྡ་ོ
ར།ེ ༸སྐབས་ར་ེདལི་མག་ོམཁནེ་བརྩ་ེརིན་
པ་ོཆེ་གངོ་མ། སྤ་ོལུ་རིན་པ་ོཆེ། ༸སྐབས་ར་ེ
འཁུལ་ཞིག་རིན་པ་ོཆེ་གོང་མ་བཅས་ཡིན། 
༸སྐབས་ར་ེདམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་ཞལ་སླབོ་གཙོ་
བའོ་ིགས་སུ་། ༸སྐབས་ར་ེཔད་ནརོ་རིན་པ་ོ
ཆེ་གངོ་མ། ཞ་ེཆེན་རབ་འབམས་རིན་པ་ོ
ཆེ། རགོས་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ། སྨནི་གླངི་མཁན་
ཆེན། དལི་མག་ོམཁནེ་བརྩའེ་ིཡང་སདི་
རིན་པ་ོཆེ། བདདུ་འཇམོས་ཡང་སདི་རྣམ་
གཉསི། ལྷ་ོབག་ནམ་མཁའ་ིསྙངི་པ་ོརིན་ཆེ། 
བཅས་ཀི་དབུས་པའི་བླ་སུྤལ་མཁན་སླབོ་
ཤིན་ཏུ་མང་པ་ོཡོད་པ་བཅས། ཞསེ་སྒགོས་
སྦང་གནང་བསནུ། སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་
གནང་ནས་ལས་ཁུངས་རྣམས་སྒ་ོབརྒྱབ་
ཡོད་པ་བཅས།།

 



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༠ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༠6

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོ་ིགཙྱུག་ལག་ཁང་གི་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་
གནས་སངས་ཐགོ་རྒྱ་གཞུང་གིས་གསལ་བཤད་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༩ ཉནི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦལེ་ཀབོ་བདོ་
མིའི་གཞིས་སརྒ་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའི་བསེ་
ཀི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པ་ོབཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པ་ོདཔལ་
གི་སྡ་ེཆེན་ཕགོས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་

གླངི་གི་གཙྱུག་ལག་ཁང་གསར་པ་རྟནེ་དང་
བརྟནེ་པ་བཅས་པ་ལེགས་གུབ་ཟིན་པའི་
དབུ་འབདེ་རྟནེ་འབལེ་གི་མཛད་སྒའོི་སབྐས་
བ ོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་བླ ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་
མཁན་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲ་ིགནང་བ་
དང་ཆབས་ཅིག་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། 
༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་དང་པ་ོར་ེདགེ་འདནུ་
གུབ་པ་མཆོག་དང་གདན་ས་ཆེན་པ་ོབཀྲ་
ཤིས་ལྷུན་པའོི་དབར་ཐུན་མིན་གི་འབལེ་བ་
ཞིག་ཡོད། ད་ེབཞིན་གདན་ས་ཆེན་པ་ོབཀྲ་

ཤིས་ལྷུན་པ་ོན་ིབདོ་བསན་སིད་མི་རིགས་ཀི་
ཆེད་ཞབས་འདགེས་རླབས་ཆེན་སུྒབ་མཁན་
ཡིན་པར་བརྟནེ་ལོ་རྒྱྱུ ས་ནང་འཁོད་འསོ་
པ་ཞིག་དང་། ད་བར་གུབ་འབས་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོཐནོ་པའི་གདན་ས་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

ཐེངས་འདིར་བེས་སུ་གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་
ལྷུན་པའོི་འད་ུཁང་གསར་བཞེངས་ལེགས་
གུབ་ཐུབ་པར་བཀའ་ཤག་ནས་བསྔགས་
བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཙམ་མ་ཟད། ལས་གྲྭ་འད་ིལམ་
ལྷངོ་འཐུས་ཚང་ཞིག་ཡོང་སླད་བཀའ་ཤག་
ངསོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་རམ་འདགེས་གང་
ཐུབ་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིའབད་བརྩནོ་ཞུས་ཡོད། ཅསེ་
སནྙ་སེང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་
རིམ་བོན་དང་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་
ཕངེ་རིམ་བོན་དབར་དམིགས་བསལ་གི་
འབལེ་བ་ཡོད། པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་རིམ་བནོ་

ལ་མཚོན་ནའང་བདོ་བསན་སིད་མི་རིགས་
ཀི་དནོ་ད་ུསྐུ་ལས་སྐནོ་མཁན་རླབས་ཆེན་གི་
བ་ླཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ལགྷ་པར་ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་པ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གནས་སངས་ཤིག་གི་འགོ་ནས་བདོ་
ནང་བཞུགས་དགསོ་ཆགས་ཡོད། འནོ་ཀང་
ཁོང་གིས་བདོ་བསན་སིད་མི་རིགས་ཀི་དནོ་
ད་ུཧ་ལས་པའ་ིསྐ་ུལས་བསྐནོ་ཡོད།
 ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་
བཅྱུ་པ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡིག་
འབུ་ཁི་བདནུ་གི་སྙན་ཞུ་གནང་བར་བརྟནེ་
རྒྱའི་བཙོན་ཁང་ནང་ཡུན་རིང་བཞུགས་
དགསོ་བྱུང་ཡོད། ཡིག་འབུ་ཁ་ིབདནུ་གི་
ནང་བདོ་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་མེད་
པ་དང་། བདོ་མིར་མནར་གཅདོ་གཏངོ་
བ། བདོ་ནང་གི་དགནོ་སྡ་ེཁག་བརྒྱ་ཆ་ ༩༨ 
གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་མིར་མི་རིགས་དབེ་འབེད་བེད་
བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་དངསོ་ཡོད་བདོ་ནང་
གི་དཀའ་ངལ་རྣམས་འཇིགས་ཞུམ་མེད་
པར་སྙིང་སབོས་ཆེན་པསོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་འགོ་ཁིད་ཚོར་ར་སྤདོ་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད། ཕིས་སུ་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ
ཕངེ་བཅྱུ་པ་མཆོག་རྒྱའི་བཙོན་ཁང་ནས་
གླདོ་བཀྲལོ་ཐབོ་རསེ་སུའང་བདོ་བསན་སིད་
མི་རིགས་ཀི་དནོ་ད་ུཧ་ལས་པའི་སྐུ ་ལས་
བསྐནོ་ཡོད། ཁངོ་དགངོས་པ་རགོས་རསེ་

དགེ་འདུན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་ཁོང་གི་
ཡང་སདི་ད་ུངསོ་འཛིན་མཛད་ཡོད། ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ ོ་ཆེ ་མཆོག་གི་
ཡང་སིད་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་
གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགྱུར་ཡོད། བཀའ་
ཤག་ངོས་ནས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་
ཕངེ་བཅྱུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་
མ་མཆོག་གླདོ་བཀྲལོ་ཡོང་ཆེད་རྒྱལ་སིྤའི་
སྡངིས་ཆ་སོགས་གང་ཅིའི་ཐགོ་འབདོ་སྐུལ་
ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་རེས་
སརླ་ཡང་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ེབཞིན་
གདན་ས་ཆེན་པ་ོབཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པ་ོདང་། ཧ་ི
མཱ་ལ་ཡ་རི་རྒྱྱུ ད་ཀི་མི་སྣ་དབར་དམིགས་
བསལ་གི་འབལེ་བ་ཆགས་ཡོད་སྐརོ་ག་ོཐསོ་ 
བྱུང་། ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་དང་པ་ོར་ེདག་ེ
འདནུ་གུབ་པ་མཆོག་གིས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུ ན་
པ་ོཐོག་མར་ཕག་འདབེས་སྐབས་སུའང་
མངའ་རིས་སྐརོ་གསུམ་ནས་མི་གངས་སུམ་
ཅྱུ་ཙམ་ཕབེས་ཏ་ེབཀྲ་ཤིས་ལྷུ ན་པ་ོགསར་
བཞེངས་སླད ་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་པ་ 
དང་། གདན་ས་གསུམ་དང་བསྡརུ་བ་ཡིན་
ན་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པརོ་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱྱུ ད་
ཀི་དགེ་འདནུ་པ་མང་བ་མེད་ནའང་འདྲ་
མཉམ་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
པའ་ིའབལེ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ད་རེས་
ཆེད་མངགས་ཧི་མྰ་ལ་ཡ་རི་རྒྱྱུ ད་ནས་བཀྲ་
ཤིས་ལྷུན་པའོ་ིའད་ུཁང་གསར་བཞངེས་ཆེད་

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ས་ྔའགྱུར་རྙངི་མའ་ིདབུ་འཛིན་སག་ལུང་རྩ་ེསུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དགངོས་པ་ཆོས་དབིངས་སུ་
ཐིམ་པར་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢༥ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦལེ་
ཀོབ་ཏུ་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་བེས་ཀི་གདན་
ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུ ན་པརོ་ལམ་རིམ་ཁིད་ཆེན་
བཅོ་བརྒྱད་ཀི་བཀའ་ཆོས་འཕ་ོསྐངོ་མཛད་
པའི་ཉནི་དུྲག་པའི་ཐགོ་མར་བད་ེསུང་དུྲང་

ཆེ་ཟུར་པ་བམས་པ་སྐལ་ལྡན་ལགས་ཀི་
ངག་རྒྱྱུན་ལོ་རྒྱྱུས། མི་ཚེའ་ིརིང་བདོ་སིྤ་
དནོ་ཆེད་ཞི་དྲག་གི་ལས་འགན་བངླས་རིམ། 
ཞེས་པའི་དཔ་ེདབེ་ད་ེབཞིན་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒོན་ལགས་
དང་ཁོ་མོའི་ཨ་མ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབེད་
མཛད་རྒྱྱུ འི་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལྟར། 

མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་དཔ་ེདབེ་
དབུ་འབདེ་མཛད་པ་དང་སྦྲགས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ། དབེ་འད་ིབམས་པ་སལྐ་ལནྡ་གི་
ལོ་རྒྱྱུས་ཆགས་ཡོད། བམས་པ་སལྐ་ལནྡ་
ད་ེསྔ་བདོ་ད་ུཆྱུ་བཞི་སྒང་དུྲག་གིས་གསེར་
ཁ་ིའབུལ་རྒྱྱུ ་གཅིག་ཡོད་པ། ད་ེདསུ་ནས་
འགན་ཁུར་རྐང་ལེན་བདེ་མཁན་ཞིག་རེད། 

ད་ེརསེ་ཟིང་འཁུག་སྐབས་རྐང་བདེ་མཁན་
ཞིག་རེད། མཐའ་མ་དརེ་བཙོན་ལ་ཚྱུད། 
ཡིན་ནའང་སེམས་ཤུགས་གཡོ་བ་མེད་
པར་བསྡད་ནས་མཐར་རྒྱ་གར་ད་ུབསླབེས་
ཐུབ་པ་རེད། རྒྱ་གར་ད་ུབསླབེས་ནས་ལས་
རིགས་འདྲ་མིན་ནང་ད་ུལྷག་བསམ་རྣམ་
དག་ཐགོ་ནས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བས་པ་
རེད། ད་ེརིང་ཁངོ་གངོས་ནས་ལོ་གསུམ་པ་

འག་ོབཞིན་ཡོད། དབེ་འད་ིདབུ་འབདེ་བདེ་
རོགས་ཞསེ་བརདོ་བྱུང་། ཞསེ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་རསེ། ཁ་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་བསྙནེ་
བཀུར་དང་བཅས་ལོ་བདནུ་ཚང་ལ་ཉ་ེབ་
དང་། ལགྷ་པར་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
ནས་བྷུ དྷ་པ་ལི་ཏ་དང་ཚིག་གསལ་སོགས་
མང་ད་ུགསན་བཞསེ་མཛད་ཚྱུལ། མ་འངོས་
པར་ཁི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བསན་འགའོི་དནོ་
ད་ུཐུགས་བཞདེ་ལྷུན་འགུབ་ཡོང་བར་ཐུགས་
སྨནོ ་མཚམས་སྦོར་གནང་གལ་ཆེ་སྐརོ། 
ཡང་སྒསོ་ད་ེཉནི་ཡོངས་འཛིན་གླིང་སུྤལ་རྡ་ོ
ར་ེའཆང་གི་དགོངས་རོགས་དསུ་དྲན་ཡིན་
པས་གསོལ་ཚོགས་སྨིན་འབུལ་གནང་རྒྱྱུ ་
ཡིན་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ། ད་ེརསེ་ཉ་ེལམ་
ས་ྔའགྱུར་རྙངི་མའ་ིདབུ་འཛིན་སྐབས་ར་ེསག་
ལུང་རྩ་ེསུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གནས་མཆོག་
རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུདགོངས་པ་ཆོས་དབིངས་སུ་
ཐིམ་པའི་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་པར་ཐུགས་གསོ་
དང་སྦྲགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། རྡ་ོར་ེབག་
གི་སག་ལུང་རྩ་ེསུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་གཤེགས་ནས་
ཉནི་གསུམ་ཙམ་ཕིན་པ་རེད། ཁངོ་ཕགོས་
གཅིག་ནས་༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་སྐབས་
ནས་རྡ་ོརེ་བག་གི་རིག་འཛིན་པདྨ་འཕིན་
ལས་དང་སྨིན་གལོ་གླིང་གི་གཏརེ་བདག་

གླིང་པ་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པསོ་ཐུན་མོང་
མིན་པའི་ལུང་ཟནི་གིས་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་གི་
ཆོས་བདག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། གཏརེ་
བདག་གླིང་པ་དང་ཕན་ཚྱུན་བླ་སླབོ་གནང་
ཞིང་ཐུན་མོང་མིན་པ་ད་ེའདྲ་རེད། རྡ་ོར་ེ
བག་གི་རྩེ་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
ཡིན། བར་སབྐས་ས་ྔའགྱུར་རྙངི་མའ་ིདབུ་
ཁདི་གནང་བ་རེད། བ་ླམ་ཞ་ེདྲགས་ཡག་
པ་ོཡིན། ད་ཆ་ཁངོ་མ་ངན་ལས་འདས་
པ་རེད། ད་ེནས་ཁ་སང་མྱུར་བནོ་གསོལ་
འདབེས་འབ་ིརོགས་བསོ། ཞསེ་ལམ་སེང་
སྐལུ་མ་བས་བྱུང་། ངསོ་ཀིས་དགའ་བཞིན་
སྤ་ོབཞིན་ད་ུམྱུར་བནོ་གསོལ་འདབེས་བསི་
པ་ཡིན། ཚང་མས་ཡང་སདི་ཡག་པ་ོཞིག་
ཕབེས་རྒྱྱུར་ཐུགས་སྨནོ་གནང་རོགས་གནང་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ེནས་ད་ེརིང་བདག་གི་མཁན་
ཆེན་རྡ་ོར་ེའཆང་གི་དགོངས་རགོས་ཀི་ཉནི་
མོ་འཁལེ་ཡོད། འད་ིག་མཆོག་སུྤལ་རིན་
པ་ོཆེ་ཐུགས་ཆྱུང་ཆྱུང་། ལགྷ་བསམ་གཡོ་
བ་མེད་པ་ད་ེའདྲ་རེད། རིན་པ་ོཆེར་བར་
སབྐས་རྐནེ་ངན་འཕད་ནས་མོ་ཊས་བརྡབས་
ནས་གནས་ཚྱུལ་སྡུག་པའི་ཆ་ནས་ཡག་ཐག་
ཆོད་ཟརེ་དགསོ་པ་ལ་ྟབུ་རེད། སྐ་ུཚེ་བརྟན་
པ་དང་མཛད་འཕིན་རྒྱས་པའི་ཆེད་ཚང་

མས་ཐུགས་སྨནོ་གནང་དགོས་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད། ངསོ་ཀི་རྩ་བའ་ིབ་ླམ་སག་བག་རིན་
པ་ོཆེའ་ིཡང་སདི་བདོ་ལ་བཞུགས་ཡོད། རེ་
བ་རྒྱག་ཡག་ད་ེཙམ་མེད། གླངི་རིན་པ་ོཆེའ་ི
ཡང་སིད་མཆོག་སུྤལ་ལ་རེ་བ་རྒྱག་ས་ཡོད་
པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཁ་ིབང་རྡ་ོར་ེའཆང་
གི་ཡང་སིད་ལ་རེ་བ་ཧ་ཅང་བརྒྱབ་པ་ཡིན། 
རྐེན་ངན་ད་ེའདྲ་ཞིག་འགོ་ལ་གནས་ཡོད། 
བདེ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མིན་འདགུ ད་ེརིང་འདརི་
ནབུ་ཕགོས་ནས་མི་འགའ་ཤས་ཡོད། ཁདེ་
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