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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་ཉ་ིཧངོ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེ
བར་འཁདོ་པ།

སདི་སྐངོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས།
༄༅། །དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ ནས་ 
༡༢ བར་དལིླརི་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་
གཏན་འཁལེ་འདགུ ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་རྡ་ས་
ནས་གགལ་གནམ་ཐང་བརྒྱྱུད་དལིླརི་ཕབེས་འབརོ་
གནང་རསེ་ཕི་ཚེས་ ༡༡ ཉནི་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་
ཆེས་མཐའོི་མི་སྣ་ཁག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱྱུ ་
ཡིན་འདགུ ད་ེརསེ་ཕི་ཚེས་ ༡༢ ཉནི་དལིླ་ིནས་
གགལ་བརྒྱྱུད་རྡ་སར་ཕབེས་འབརོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་
འདགུ །

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨ ཉནི་
༸གོང་ས་མཆོག་ཉི་ཧངོ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེ
བར་འཁདོ་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཉནི་
གུང་ཙམ་ལ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ཉ་ིཧངོ་གི་
གངོ་ཁརེ་ཊོག་ཁའོ་ི Tokyo ན་རི་ཏ་གནམ་ཐང་
ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁདོ་སབྐས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་
ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ཉ་ིཧངོ་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་
པ་ཁག་གཅིག ད་ེབཞིན་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལུང་
རགོས་ལགས་ཀིས་གཙོས་ས་གནས་བདོ་རིགས་
དང་ཧ་ིམླ་ལ་ཡི་མི་རིགས། ད་ེབཞིན་ཉ་ིཧངོ་དད་
ལནྡ་མང་ཚོགས་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་ ༡༥༠ 
བརྒལ་བས་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་དང་
ཕ་ེམར་ཆང་ཕུད་སོགས་ཐགོས་ཏ་ེསལོ་རྒྱྱུ ན་གི་
ལམ་ནས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། སབྐས་
དརེ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཐུགས་འདསི་ཡོད་པའ་ི
ཉ་ེཧངོ་གགོས་པ་ོཁག་གཅིག་དང་མཇལ་སྐབས་
ཐུགས་དགསེ་ཚོར་ཆེན་པསོ་འཚམས་འད་ིདང་
སྦྲགས་ཕག་དབང་སྩལ།།

དཔལ་ས་སྐ་ཕུན་ཚོགས་ཕ་ོབང་གི་སྐབས་མགནོ་གངོ་མ་འཇིགས་བལ་བདག་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་དགངོས་པ་ཆོས་དབིངས་སུ་ཐིམ་ཚྱུལ་བསནེ་པར་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུས་པ།

༄༅། །འཁནོ་རིགས་བསན་པའ་ིགསལ་
བེད་དཔལ་ས་སྐ་ཕུན་ཚོགས་ཕོ་བང་གི་
སྐབས་མགོན་གོང་མ་འཇིགས་བལ་བདག་

ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཉ་ེཆར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩ དགངོ་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༨།༡༥ 
ཐགོ་དགོངས་པ་ཆོས་དབིངས་སུ་ཐིམ་ཚྱུལ་
བསན་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚྱུལ་བྱུང་བར་
དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་ནས་ར་ེདམ་པ་ད་ེཉདི་
ལ་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུ་སདླ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ ཉནི་གུང་ཆྱུ་ཚོད་ ༡༢ ཐགོ་
ལས་བེད་གསོལ་ཚང་གི་གཉའ་ཁི་ཚོགས་
ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོ་
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་ཐགོ དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་

གིས་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕྲནི་སྒགོས་སྦྱང་
གནང་དནོ། ད་ེརིང་འདརི་ལནྷ་འཛོམས་
གནང་བའི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མཛད་
གཙོ་རྣམ་པ། ས་ིཞུ་ལས་བདེ་པ་ཡོངས་ལ་བླ་ོ
ཕམ་དང་བཅས་ཏ་ེསནྙ་གསེང་ཞུ་རྒྱྱུར། བདོ་
ཀི་བསན་འག་ོསིྤའི་གོད་ཆག་ལ་ྟབུར་ཉ་ེཆར་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩ དགངོ་ད་ོ
ཆྱུ་ཚོད་ ༨།༡༥ ཐགོ འཁནོ་རིགས་བསན་
པའི་གསལ་བདེ་དཔལ་ས་སྐ་ཕུན་ཚོགས་ཕ་ོ
བང་གི་སྐབས་མགོན་འཇིགས་བལ་བདག་
ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དགུང་གངས་ ༨༨ 

ཐགོ ཨ་རིའ་ིགངོ་ཁརེ་སི་ཡ་ཀྲལ་ད་ུང་ོ
མཚར་བའ་ིརགས་ད་ུམ་དང་བཅས་དགངོས་
པ་ཆོས་དབིངས་སུ་ཐིམ་ཚྱུལ་བསན་པའི་
ཡིད་སྐོའི་གནས་ཚྱུལ་བྱུང་འདགུ་པ་དརེ། 
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཐགོ་ནས་མྱ་ངན་
གུས་འདདུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། འཇིགས་བལ་བདག་
ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་དམ་པ་དའེི་གདངུ་སས་རྣམ་
པ་དང་། བདག་མོ་སྐ་ུཞབས། ཕ་ོབང་གི་སྐ་ུ
འཁརོ། སི་ཡ་ཀྲལ་ས་སྐ་དགནོ་པའ་ིམཁན་
ལས། ཕི་ནང་ཡུལ་གུ་གང་སར་གནས་པའ་ི
ཞལ་སླབོ་བཅས་ཡོངས་ལ། ཕྲན་ནས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་སིྤ་དང་བཀའ་ཤག་གི་
ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་གསོ་གཏིང་ཟབ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། འཇིགས་བལ་བདག་ཆེན་དམ་པ་ད་ེ
ཉདི་ན།ི ཉ་ེཆར་དགངོས་པ་ཆོས་དབིངས་སུ་
ཐིམ་ཚྱུལ་མ་བསན་བར་སྐུ་ཚེ་ཧལི་པ་ོབསན་
འགའོི་དནོ་ད་ུགཏངོ་གནང་མཛད་ཡོད་པ་
དང་། བསན་པ་སིྤ་དང་ལགྷ་པར་དཔལ་ས་
སྐ་པའི་བསན་པ་ལ་བཀའ་དནི་ཤིན་ཏུ་ཆེན་
པ་ོབསྐངས་ཡོད་ན། རང་ཅག་ཡོངས་ནས་
བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་ཡིན། 
སྐསེ་ཆེན་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་ལ་དད་པ་དང་

རསེ་སུ་ཡི་རང་ཞུ་ཐུབ་པའ་ིསདླ། བདག་
ཆེན་དམ་པ་དའེི་མཛད་པ་རྣམ་པར་ཐར་
པ་མདརོ་བསྡུས་ཤིག་ད་ལྟ་ཟུར་ད་ུསནྙ་སྒནོ་
ཞུ་གི་རེད། གསལ་བསྒགས་སྔནོ་སོང་ལརྟ། 
གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་བཏུད་ཞུ་ཕིར་ད་ེ
རིང་ཉིན་གུང་རྒྱབ་ནས་ལས་ཁུངས་ཁག་
ལས་མཚམས་གཞག་རྒྱྱུ ་ཡིན། མཐའ་དནོ་
འཇིགས་བལ་བདག་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་དམ་པ་
ད་ེཉིད་ཀི་ཟག་མེད་ཐུགས་ཀི་དགོངས་པ་
རྣམས་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་དང་། སརླ་ཡང་
བསན་འགའོི་དནོ་ད་ུཡང་སིད་འཁུལ་བལ་
མྱྱུར་ད་ུབོན་ཏ་ེགོང་མའི་རྣམ་ཐར་བདག་
གིར་བཞསེ་ཐུབ་པའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས་
ཡིན། ཞསེ་གསུངས། ད་ེརསེ་བཀའ་དུང་
གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ ་ལེགས་ལགས་ཀིས་
བདག་ཆེན་དམ་པ་ད་ེཉིད་ཀི་མཛད་རྣམ་
སྒོགས་སྦྱང་གནང་རེས་ཕེད་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་
དང་པ་ོབར་བསྔ་ོསྨནོ་གསུང་འདནོ་དང་། 
ཉནི་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ ༢ ནས་གཞུང་འབལེ་མྱ་
ངན་གུས་འདདུ་མཚོན་ཕིར་དབུས་ཀི་ལས་
ཁུངས་ཁག་ལས་མཚམས་བཞག་ཡོད། །

གུ་ཡངས་ཀི་སདི་བྱུས་འཛིན་ཚེ་རྒྱ་མི་རིགས་དང་གཞུང་གཉསི་ཀར་ཁ་ེཕན་ཡོད།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩ 
རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉནི་༸གོང་ས་མཆོག་ཉ་ི
ཧངོ་གི་གངོ་ཁརེ་ཨོ་ས་ཀའ་ི Osaka ནང་
ཉ་ིཧངོ་གི་བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར་ཚན་
པ་གགས་ཅན་ཨེན་ཨེ་ཆེ་ཀ་ེ NHK ཞསེ་
པའ་ིགསར་འགདོ་པ་མ་ཀ་ཏ་ོཨོ་ད་ Mr 

Makato Oda ལགས་དང་། ཨེ་སུ་ཀ་ེཏ་
ཀ་ཧ་ཤི་ Mr Eisuke Takahashi ལགས་
ཀི་དི་བ་དིས་ལན་གི་ལས་རིམ་ནང་ལྷན་
ཞུགས་མཛད་ཡོད། སབྐས་དརེ་གསར་
འགོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཐགོ་མར་བདོ་ནང་གི་
དངོས་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ཇི་ཡིན་གི་ད་ིབར་
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚྱུལ་རགོ་ཞིབ་སླད་ཉ་ིཧངོ་གི་གསར་འགོད་
པ་ཚོས་བ ོད་ནང་གི་གོང་ཁེར་དང་གོང་
གསེབ། ད་ེབཞིན་བདོ་མི་འབགོ་པ་རྣམས་
ཀི་ས་གནས་སུ་བསྐོད་ནས་རགོ་ཞིབ་བེད་
ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཆེན་པ་ོཡོད་སྐརོ་བཀའ་
ལན་སྩལ་དནོ། རིག་གནས་གསར་བརའེ་ི

སྐབས་དང་བསྡུར་བ་ཡིན་ན་བདོ་དང་རྒྱ་
ནག་ནང་ད ེང་སྐབས་གནས་སངས་ཕྲན་
བུ་བཟང་བ་ཡོད། འནོ་ཀང་བདོ་ནང་ད་ུ
རྒྱ་མིའི་ལས་བེད་མཁགེས་འཛིན་པ་ཁག་
གཅིག་གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། 
སདྐ་ཡིག་སོགས་བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་གི་ང་ོབ་ོ
མཚོན་པར་བདེ་པའི་ཁད་ཆོས་ད་ེདག་གིས་
བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་གཏངོ་རྒྱྱུའི་ཉནེ་
ཁར་བརིྩ་ནས་དམ་བསྒགས་སརྔ་བས་ཆེ་རུ་
གཏངོ་བཞིན་ཡོད། སླབོ་གྲྭར་བདོ་སདྐ་སླབོ་
ཁིད་མི་ཆོག་པའམ་ཡང་ན་དམ་བསྒགས་
ཚོད་འཛིན་བདེ་བཞིན་ཡོད། བདོ་ཡིག་
སླབོ་སྦྱངོ་ཡག་པ་ོཡོད་པའི་བདོ་ཕུྲག་རྣམས་
རསེ་ལུས་ཐབེ་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་ཡིག་ཡག་
པ་ོཡོད་པའི་སླབོ་མ་རྣམས་ལས་ཀ་ཐོབ་སླ་
བ་དང་ཡང་ན་མུ་མཐུད་མཐོ་སླབོ་ཏུ་སླབོ་
སྦྱངོ་བདེ་དགོས་ན་ལས་སླ་པརོ་བསྐདོ་ཐུབ་
བཞིན་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༠ སབྐས་ནས་
བཟུང་བདོ་ནང་ད་ུརིག་གནས་གསར་བར་ེ

དང་ཆ་འད་བའི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་
བྱུས་ལག་བསར་བས་ཡོད། དརེ་བརནེ་ཕི་

ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ཟངི་ཆ་ད་ེབྱུང་བ་རེད། པ་ེ
ཅིང་སིད་གཞུང་གིས་ས་གནས་ལས་བདེ་པ་
ཚོར་ཧ་ཅང་བརནེ་དགསོ་སབས། ས་གནས་
ལས་བདེ་པ་སེམས་གུ་དགོ་ཅན་ད་ེཚོས་དམ་
བསྒགས་ཧ་ཅང་བདེ་བཞིན་ཡོད། ཕི་དངསོ་
པའོི་འཛུགས་སུྐན་ལ་མཚོན་ན་གངོ་ཁེར་

ནང་གི་སྡདོ་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་སོགས་ཡར་
རྒྱས་ཕིན་ཡོད། འནོ་ཀང་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་

བསན་ལ་མཚོན་ན་ལོ་ང་ོ ༢༠།༣༠ རིང་
དགེ་བའི་བཤེས་གཉནེ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ནས་
སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་དགསོ། དངེ་སབྐས་བདོ་ནང་
ལ་མཚོན་ན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉནེ་ད་ེའད་
ཞིག་ཐབོ་རྒྱྱུ ་ཁག་པ་ོརེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད།།

བསོད་ནམས་འཚོ་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
བཏང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གྱུར་བ།

༄༅། །འད་ིགར་ཁུངས་ལནྡ་གནས་ཚྱུལ་འབརོ་
གསལ་ལརྟ་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༢༣ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཉནི་གུང་ཙམ་ལ་རྔ་པ་བདོ་
རིགས་རང་སྐངོ་ཁུལ་མཛོད་དག་ེརངོ༌། ཨ་སིྐད་
སེ་ར་དགོན་པའི་གླིང་སྐརོ་ད་ུབསོད་ནམས་འཚོ་
ལགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་
གདགུ་རྩྱུབ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་ལ་ང་ོརྒལོ་གིས་རང་
ལུས་མེར་སགེ་གནང་ས་ེཉནི་དརེ་འདས་གངོས་སུ་
གྱུར་ཡོད་འདགུ
 བསོད་ནམས་འཚོ་ལགས་ནི་རང་
ལོ་ ༥༠ ཙམ་ཡིན་འདགུ་པ་དང༌། ཁ་ོམོ་རྔ་པ་
བདོ་རིགས་རང་སྐོང་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རོང་ཨ་
སིྐད་མད་ོཚ་སྡ་ེཔ་ནས་ཡིན་འདགུ་ཅིང་། ཁ་ོམོའ་ི
བཟའ་ཟླའ་ིམིང་ལ་སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དང་། ཁངོ་
གཉསི་ལ་བུ་གཉསི་དང་བུ་མོ་གསུམ་ཡོད་འདགུ 
བསོད་ནམས་འཚོ་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་
སགེ་བཏང་བའི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེད་བར་ཕི་ཕགོས་
སུ་ཐནོ་མ་ཐུབ་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་ན།ི ཁ་ོམོས་རང་
ལུས་མེར་སགེ་བཏང་རསེ་རྒྱ་གཞུང་ནས་ཁོ་མོའི་
ཁིམ་ཚང་དང་སྡ་ེཔའི་ནང་སོ་ལ་ྟབདེ་མཁན་མི་སྣ་
གསར་འཛུགས་བས་པ་མ་ཟད། གལ་ཏ་ེདའེ་ིསྐརོ་
གི་གནས་ཚྱུལ་ཕི་ཕགོས་སུ་གར་ཚེ་སིད་གཞུང་
ནས་སྐབོ་གསོའ་ིརིགས་བཀག་འགགོ་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་
སོགས་ཕགོས་གང་ས་ནས་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་
བས་པ་ལས་བརནེ་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ །



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༡2

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།

ཇ་ོབླ་ོབཟང་འཇམ་དབངས་ལགས་ལ་ལོ་བདནུ་དང་ཕདེ་ཀའ་ིབཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩ ཉནི་
བ ོད ་ ནས ་གནས ་ཚྱུ ལ ་
འབརོ་གསལ་ད།ུ རྔ་པ་
ཀིརི་དགོན་པའི ་རང་ལོ་ 
༢༨ ཡིན་པ་དག་ེའདནུ་
པ་རྩོམ་པ་པ་ོཇོ་བླ་ོབཟང་
འཇམ་དབངས་ལགས་ 
༼སྨྱུ ག་མིང་ལ་བླ ་ོ མིག༽ 
ལ་རྒྱ ་ནག་གཞུང ་ གིས ་
ལོ་ ༧ དང་ཟླ་བ་ ༦ གི་

བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདགུ 
ཁོང་ལ་ཁིམས་ཐག་གཅོད་ས་ད་ེརྔ་པ་རང་
སྐངོ་ཁུལ་ཝིན་ཁན་རངོ་ཡིན་འདགུ ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༧ ཉནི་གི་
མཚན་མོའ་ིཆྱུ་ཚོད་༡༡།༣༠ ཙམ་ལ་རྔ་བ་
རངོ་མཁར་གི་སང་ལམ་ཞིག་ནས་ཉནེ་རགོ་
པས་བཙན་ཁིད་ཀིས་བཀག་ཉར་བས་པ་
ནས་ད་བར་ལོ་གཅིག་ལགྷ་འགོར་ཡོད་ཀང་
ཐག་གཅོད་གང་ཡང་མ་བས་པར་བཀག་
ཉར་ཁང་གི་མནར་གཅདོ་ཀི་རིམ་པ་མྱངས་
དགསོ་བྱུང་ཡོད་འདགུ ཁངོ་ལ་ཁམིས་

ཐག་གཅོད་སྐབས་ནག་ཉསེ་ཅི་ཞིག་བགང་
ཡོད་མེད་གསལ་པ་ོཤེས་རགོས་ཐུབ་མེད། 
ཁངོ་གི་ཕ་ཡུལ་ན་ིརྔ་བ་རངོ་རྨའེུ་རུ་མ་ཡུལ་
ཚོའི་རུ་ཆེན་གསུམ་པའི་ཇོ་ཚང་ནས་ཡིན་
ཞིང་། ཕ་མིང་ལ་ཇ་ོརྡརོ་དང་། མ་མིང་
ལ་འཛམ་དཀར་ཡིན་འདགུ ཆྱུང་ཆྱུང་
སྐབས་ནས་རྔ་པ་ཀིརི་དགོན་པར་གྲྭ་པར་
ཞུགས་ཏ།ེ དངེ་སབྐས་ཕར་ཕིན་འཛིན་གྲྭ་
ཡིན་པ་དང་། ད་ེསྔནོ་གསེར་ར་བ་ླརངུ་སརྒ་
དང་ནབུ་བང་མི་རིགས་སླབོ་ཆེན་སོགས་
སུ་ཟུར་ཞུགས་ཀིས་ཐུན་མོང་རིག་གནས་

སོགས་ལ་སྦྱོང་བ་བེད་མྱོང་ཡོད་ཅིང་། 
གཏམ་བཤད་ཀི་བེད་སྒ་ོམང་པརོ་ཞུགས་
མྱངོ་ཡོད་པར་མ་ཟད། རྒྱྱུན་ད་ུསནྙ་ངག་སྣ་
ཚོགས་འབ་ིམཁན་ཞིག་ཡིན་འདགུ་པ་དང་། 
༼ན་བུན་སེར་པའོ་ིའཕྱུར་སངས།༽ ཞསེ་
པའི་སྙན་དབེ་ཅིག་པར་བསུྐན་བས་ཡོད་པ་
མ་ཟད། སིྤ་ཚོགས་དཔྱད་བརདོ་ཀི་རྩམོ་
ཡིག་ཀང་བསི་ཡོད་འདགུ ད་ེབཞིན་བདོ་
ནང་གི་རྩམོ་བསི་རང་དབང་སོགས་ཀི་སྐརོ་
ནས་རྩམོ་ཡིག་ཁ་ཤས་ཀང་བསི་ཡོད་འདགུ་
པ་བཅས།།

བས་པ་དང་བཞག་པ་ཅན་ལ་མངནོ་པར་བསདོ།
༄༅། །སྤལེ་ལེགས་བ་ླབང་གི་མི་ང་ོ
མགནོ་པ་ོརྡ་ོར་ེམཆོག་ན།ི དཔལ་ལནྡ་ས་སྐ་
པའི་ཆོས་གཞིས་སྤལེ་ལེགས་གངོ་ཚོའི་ནང་། 
སྤལེ ་ལེགས་དགོན་པ་ལྷ ་ོབད ེ་ ཆོས་སིྐད་
ཕུག་གི་སྤལེ་ལེགས་བླ་བང་ཞེས་སེར་སུང་
སགྔས་རྒྱྱུད་མི་རབས་ ༡༡ ཙམ་བནོ་པའ་ི
ཁིམ་ཚང་རྙངི་ཁུངས་ཤིག་ཡིན། ཁངོ་ན་ི
ཕི་ལོ་ ༡༩༣༥ ལོར་སྐ་ུའཁུངས། དགུང་
ལོ་ ༦ ནས་ཡི་ག་ེའབ་ིཀླགོ་དང་། དགུང་ལོ་ 
༨ ནས་བཟུང་གཞིས་དགནོ་གི་ཆོ་ག་ཕག་
ལེན་ཆོས་སྤོད་སོགས་དཀའ་ཚེགས་མེད་
པར་སླབོ་གཉརེ་གནང་བ་དང་། ཡབ་སྤལེ་
ལེགས་བླ་མ་རིག་འཛིན་ཆོས་དབང་དང་། 
བག་དམར་གུབ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ། གཅནེ་
ལུང་ཤར་ལུང་སྒམོ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ། ཁའེུ་
སུྤལ་སྐུ་མཁནེ་རབ་དབང་ཕྱུག་རིན་པ་ོཆེ། 
འཇམ་དབངས་མཁནེ་བརྩ་ེཆོས་ཀི་བླ་ོགསོ། 
བདདུ་འཇམོས་འཇིགས་བལ་ཡེ་ཤེས་རྡ་ོར་ེ
རིན་པ་ོཆེས་གཙོས་གསར་རྙངི་གི་བ་ླམ་ཚད་
ལནྡ་དག་ེབའི་བཤེས་གཉནེ་བཅྱུ་གངས་ཤིག་
བསནེ་ནས་དབང་ལུང་བཤད་ཁིད་མན་ངག་
ཆ་ཚང་ཞུས། ཆྱུང་དསུ་བང་གཏརེ་སུྒབ་
སྐརོ་རྣམ་གསུམ་གི་དབང་ལུང་ཐབོ་པ་དང་། 
དགུང་ལོ་ ༡༡ ཐགོ་བང་གཏརེ་སྔནོ་འག་ོ
ཟེར་ལྔ་བསགས་སྦྱང་ལོ་གསུམ་ཕོགས་
གསུམ་མཐར་ཕིན་ལེགས་གུབ་གནང་། 
དགུང་ལོ་ ༡༧ ནས་ ༡༩ བར་དཔལ་
ལྡན་ས་སྐའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོའི་བཤད་གྲྭར་
མཁན་ཆེན་བམས་པ་འཇམ་དཔལ་བཟང་
པའོི་ཞབས་དང་སྐོར་དཔནོ་བཞིའི་མདནུ་

ནས་རིག་གནས་དང་གཞུང་ཆེན་མོའི་སླབོ་
གཉརེ་གནང་། དགུང་ལོ་ ༢༥ ས།ེ ཕི་
ལོ་༡༩༦༠ ལོ་ནས་བཟུང་ད་བར་སྐབས་
ར་ེཉག་བླ་བ་བལ་སངས་རྒྱས་རྡ་ོར་ེརིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་ ༼༡༩༡༣་་་༢༠༡༦༽ རྩ་བའ་ིབ་ླ
མར་བསནེ། སྤལེ་ལེགས་མགནོ་པ་ོརྡ་ོར་ེན་ི
དབང་གང་བྱུང་ད་ུམི་ཞུ་བ་དང་། དབང་
ཞུས་པའི་བླ་མར་དམ་ཚིག་ལ་བརིྩ་སུང་
དམ་པ་ོཕག་ལེན་གནང་མཁན་ཞིག་རེད་
འདགུ ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བལ་ས་ཝ་
ལུང་བརྒྱྱུད་ནས་ཀ་ལོན་སྦུག་ཏུ་བཙན་བལོ་
ད་ུའབརོ། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༡ ནས་ ༡༩༦༢ 
བར་རྡརོ་གླིང་མི་རིག་བདོ་པའི་སླབོ་གྲྭའི་
དག་ེརྒན་གནང་། ༡༩༦༤།༦།༢༣ ནས་ 
༡༩༦༥།༣།༡༠ བར་གླ་ོསིྒག་ཁངོས་ཀི་
རྡརོ་གླིང་རང་དབང་སུང་སྐོབ་ཅེས་པའི་
གསར་ཤོག་ལས་ཁང་ད་ུཕག་ལས་གནང་། 
༡༩༦༥།༣།༡༠ ཉནི་རང་དབང་སུང་སྐབོ་
དང་།“རང་དབང་གསར་ཤོག་གཉིས་ཟླ་
བསིྒལ་བཏང་ནས་བདོ་མིའི་རང་དབང་ཞསེ་
པར་མིང་བསྒྱུར་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༩།༡༠།༢ 
བར་ཐགོ་མར་ཉནི་རེའི་གསར་ཤོག་དང་། 
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ཁང་གི་གཞུང་འབལེ་གསར་ཤོག་ལས་ཁང་
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བཅས་མི་ལོ་  ༢༨ རིང་ཞབས་ཞུ་སུྒབ་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུའ་ི
ཐད་ལའང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༦ ལོར་རྡརོ་གླངི་
ད་ུདབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའི་སིྐད་སྡུག་ཐོག་
མར་བཙྱུགས་མཁན་གས་སུ་ཡོད་པ་དང་། 
ས་གནས་དབུས་གཙང་རྒྱྱུན་ལས་སྡ་ེཐགོ་ལ་ྔ
པའ་ིའགན་འཛིན་ཐུགས་ཁུར་བཞསེ། ཕི་
ལོ་ ༡༩༦༧ ལོར་རྡརོ་གླངི་ད་ུས་སྐ་པའ་ི
ཚེས་བཅྱུའི་སིྐད་སྡུག་གི་སིྒག་འཛུགས་དང་
ཐགོ་བཙྱུགས་མཁན་གས་སུ་ཡོད། ཕི་
ལོ་ ༡༩༧༠ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ ཉནི་
བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་བདོ་རིགས་
གཞོན ་ན ུ་ ལྷན ་ ཚོགས ་ཐོག ་མར ་ད བུ ་
འཛུགས་ཚོགས་འདརུ་རྡརོ་གླིང་གི་འཐུས་
མིར་ཕབེས་ནས་ཚོགས་བཞུགས་གནང་། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༧༠ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ནང་རྡརོ་གླངི་
ས ་གནས་བོད ་ རིགས་གཞོན ་ན ུའི ་ལྷན ་
ཚོགས་གསར་དུ་བཙྱུགས་རོགས་དང་། 
རྒྱྱུ ན་ལས་དང་པའོི་ཚོགས་གཞོན་ཐུགས་
འགན་བསྣམས། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༢ ལོར་
བཙན་བལོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་
གི་སབྐས་ལ་ྔཔའ་ིདབུས་གཙང་སིྤ་འཐུས་འསོ་
ཐོབ་བྱུང་ནས་ལོ་གཉིས་ཙམ་ཞབས་ཞུས་
རསེ་འཕྲདོ་བསནེ་ཆེད་དགངོས་འཁལོ་གིས་
སླར་ཡང་རྡརོ་གླིང་ད་ུཕིར་ཕབེས་གནང་
ནས་བདོ་མིའི་རང་དབང་གསར་ཁང་ད་ུམུ་

མཐུད་ཞབས་ཕི་ཞུས། བགསེ་ཡོལ་ཕབེས་
ནས་བཟུང་རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་སྐབས་ར་ེ
ཉག་བླ་བ་བལ་སངས་རྒྱས་རྡ་ོརེ་རིན་པ་ོ
ཆེའི་དགོན་གནས་རྡརོ་གླིང་འཇརོ་བང་ལ་
དང་། ཤི་ལི་གུ་རི། བལ་ཡུལ་ཡོལ་མོ་དང་
ཡང་ལེ་ཤོད་སོགས་སུ་ཞབས་བཅར་གིས་
གསུང་ཆོས་ཞུ་ཞོར་འཛིན་སྐོང་དང་ཕག་
བིས་ཞབས་ཞུ་ལྷདོ་གཡེངས་མེད་པར་ཞུ་
བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁ་འདནོ་དགེ་སྦྱརོ་བདེ་
ཞརོ་དསུ་ཚོད་སངོ་པ་ཐབོ་ཚད་ལ་རྩམོ་སིྒག་
བགིས་པའ་ིཕག་དབེ་ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོ་
མཇུག་ཏུ། དསུ་རབས་གསར་རྙངི་གི་བདོ། 
ཅསེ་པར་སདོ་ཆར་ཤོག་གངས་ ༥༨༡ དང་། 
སདྨ་ཆར་ཤོག་གངས་ ༥༠༦ ཡོད་པ་
བཞུགས་སྒར་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ནས་
སརྤ་བསུྐན་འགམེས་སྤལེ་གནང་། བླ་ོཕམ་པ་
ཞིག་ལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ཤར་
ཙམ་ནས་སྐུ་གཟུགས་བད་ེམིན་གི་འབས་
ལྗངོས་སངྒ་ཏགོ་གཞུང་གི་སནྨ་ཁང་ཆེ་མོར་ 
Sikkim Government Hospital བརག་
དཔྱད་དང་སྨན་བཅོས་ཆེད་བཞུགས་འདགུ 
ཕི་ཚེས་ ༢༢ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་
ད་ང་སནྨ་ཁང་ནང་སྡདོ་ཀི་མིན། ད་ལ་ྟརང་
ནང་ལ་བསྐལ་རོགས་གསུངས་ནས་སྒང་
ཏགོ་སི་ཅས་ནང་སྐུ་ཚ་པདྨ་དབང་གགས་ཀི་
ཁང་པའ་ིནང་སྤསོ། ཕི་ཚེས་ ༢༥ ཉནི་ད་
ང་སྡདོ་ཀི་མ་རེད། འག་ོམཁན་རེད། ཁདེ་
རང་ཚོ་སེམས་ཕམ་མ་གནང་། ངུ་འབདོ་
སོགས་མ་བདེ། ཉནི་ ༣ ཞགོས། ད་ེནས་
སྤུར་མེར་ཕུལ་སོགས་ཞལ་ཏ་ཞིབ་ལྷུག་སྩལ། 

ཕི་ཚེས་ ༢༦ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ས་ྔད་ོ
ཆྱུ་ཚོད་  ༦  ཐགོ་དགུང་ལོ་ ༨༢ སུ་
ཕབེས་སབྐས་སྐ་ུཚེ་བཟང་མཐར་འཁལོ་ནས་
རེ་ཞིག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་འདགུ ད་ེ
འཕྲལ་རྡརོ་གླིང་འཇརོ་བྷང་ལ་ཕུན་ཚོགས་
རྔ་གཡབ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་ནས་སྐུ་ཞབས་
དགེ་འདུན་ལགས་ཆེད་ཕ ེབས་དགོངས་
རོགས་མཆོད་འབུལ་སོགས་ག་སིྒག་དབུ་
འཛུགས་ཞུ་སྐབས་ཐུགས་དམ་ད་ུབཞུགས་
ཡོད་པ་མཁེན་རགོས་ཀིས་ཉིན་ཤས་རང་
འཇགས་འཇགོ་གནང་མཛད། བདནུ་ཕྲག་
གཉསི་གོང་ནས་གོ་སིྒག་ཇི་ཞུས་ལྟར་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩ ཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ 
༤ ཐགོ་བཞུགས་སརྒ་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་
ཁང་གི་སངེ་ཐགོ་ཚོམས་ཆེན་ནང་མི་ར་ེསིད་
སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་སྐུ་མགནོ་གཙོ་
བརོ་གདན་ཞུས་ཀིས་དསུ་རབས་གསར་
རྙངི་གི་བདོ།” ཅསེ་པའ་ིཕག་དབེ་སདོ་ཆ་
སདྨ་ཆ་གཉསི་པ་ོདབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོསབས་
བད་ེཞིག་བསྐངས་པ་དང་། མཛད་སྒརོ་རྩམོ་
པ་པསོ་ཐུགས་རེ་བཞིན་གི་བཀའ་ཟུར་དང་
སིྤ་ཟུར། དུང་ཆེས་གཙོས་འབལེ་ཡོད་ཁག་
ཅིག་དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུ ད་ལམ་ཁག་
བཅས་ཚོགས་བཞུགས་གནང་བ་བྱུང་སོང་། 
མཐར་ཐུགས་དམ་གལོ་བསནུ་ཕི་ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༡ རེས་གཟའ་ཉ་ིམར་སྐ་ུགདངུ་བཞུ་
འབུལ་ཞུས་འདགུ་པ་བཅས་ཀི་ཡིད་སྐོའི་
གནས་ཚྱུལ་ད་ུཇོ་སས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་
གིས་བལེ་སབས་ངང་བསི་ས་ེཕུལ།།  

༄༅། །དཔལ་ས་སྐ་ཕུན་ཚོགས་ཕ་ོབང་གི་སྐབས་མགནོ་གངོ་མ་འཇིགས་བལ་བདག་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དགངོས་པ་ཆོས་དབིངས་སུ་ཐིམ་ཚྱུལ་བསན་པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚྱུལ་ཐནོ་པར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཐུགས་
གསོའ་ིགནས་འཕྲནི་ནང་འཁདོ་དནོ། ད་ལམ་དཔལ་ས་སྐའ་ིཆོས་བརྒྱྱུད་སིྤ་འཐུས་ནས་འད་ིགར་གནས་ཚྱུལ་གསན་ཐསོ་བྱུང་བར། མཚན་མཆོག་གསུམ་ལནྡ་བསན་པའ་ིགསལ་བདེ་དཔལ་ས་སྐ་ཕུན་ཚོགས་ཕ་ོབང་གི་བདག་ཆེན་གངོ་མ་
འཇིགས་བལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བར་ལམ་སྐ་ུཁམས་བསྙུན་གཞི་བཞསེ་ཚྱུལ་གིས་ཉ་ེསྔནོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩ ཉནི་དགངོས་པ་ཆོས་དབིངས་སུ་ཐིམ་ཚྱུལ་བསན་པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚྱུལ་བྱུང་འདགུ་པར། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
རྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་ཕམ་གི་གནས་སུ་གར་ཞིང། དཔལ་ས་སྐ་གངོ་མ་སྐབས་མགནོ་འཇིགས་བལ་བདག་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་མཆོག་ན་ིཕི་ལོ་ ༡༩༢༩ རབ་བྱུང་བཅྱུ་བདནུ་པའ་ིས་མོ་སུྦྲལ་གི་ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༡༣ ཉནི་ཡབ་ས་སྐ་གངོ་མ་ཁ་ིཆེན་ངག་དབང་མཐུ་སབོས་དབང་ཕྱུག་དང་། ཡུམ་བད་ེཆེན་སྒལོ་མ་གཉསི་ཀི་སས་སུ་སྐ་ུའཁུངས། དགུང་ལོ་དུག་ལ་ཕབེས་དསུ་ས་སྐ་ལ་ྷཁང་ཆེན་མོའ་ིམཁན་རབས་ཞ་ེགསུམ་པ་ཡོངས་འཛིན་སངས་
རྒྱས་རིན་ཆེན་ལགས་ཀི་དུང་ནས་ཡོན་ཏན་ཀུན་གི་གཞི་མ་བདོ་ཡིག་གི་སྦྱརོ་ཀླགོ་སླབོ་པར་མཛད་པ་ནས་བཟུང་ད་ལམ་དགུང་གངས་ ༨༨ ལ་ཕབེས་ཀི་བར་གཞིས་བསེ་གཉསི་སུ་བསན་པ་དང་འག་ོབའ་ིདནོ་ད་ུམཛད་འཕྲནི་རྒྱ་ཆེར་བཀའ་
དནི་བ་ླམེད་ད་ུབསྐངས། མགནོ་པ་ོམཆོག་དགངོས་པ་ཆོས་དབིངས་སུ་གཤེགས་ཚྱུལ་བསན་པ་འདསི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་སིྤ་དང་། ཁད་པར་གང་གི་སྐངོ་ཡུལ་དཔལ་བརྩ་ེབ་ཆེན་པའོ་ིརིང་ལུགས་འཛིན་པ་ཡོངས་ལ་གདོ་ཆག་ཆེན་པ་ོབྱུང་
བ་ན་ིབརདོ་མ་དགསོ་པ་ཞིག་ཡིན། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་ཀི་ངསོ་ནས་དརེ་བཞུགས་གདངུ་སས་རྣམ་པ་དང་། བདག་མོ་སྐ་ུཞབས་མཆོག་གིས་དབུས་སྐ་ུའཁརོ་དང། མཁན་སུྤལ་ལས་སྣ་ེསླབོ་ཚོགས་བཅས་ཡོངས་ལ་ཡིད་གདངུ་དག་
པསོ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། མགནོ་པ་ོགང་གི་ཐུགས་དགངོས་ཟབ་མོ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རགོས་ཞིང། སརླ་ཡང་ད་ིམེད་འཁནོ་གདངུ་ད་ུཡང་སདི་འཁུལ་བལ་མྱྱུར་ད་ུའབནོ་པའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས། ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།།



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༡ 3

དཔལ་སྐབས་མགནོ་བདག་ཆེན་འཇིགས་བལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དགངོས་པ་ཆོས་དབིངས་སུ་ཐིམ་ཚྱུལ་བསན་ཏ་ེཐུགས་
དམ་བཞུགས་བཞིན་པ།

༄༅། །སྐབས་མགནོ་བདག་ཆེན་
འཇིགས་བལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ད་ལོ་དགུང་
གངས་ ༨༨ ལ་ཕབེས་ཀི་ཡོད། སྔནོ་ནས་
བསྙུན་ཚྱུལ་ཅྱུང་ཟད་བཞེས་པའི་སྐབས་སུ་
སྐབས་ར་ེརོང་གསར་མཁནེ་རྩེ་རིན་པ་ོཆེ་
ཆེད་ཕབེས་ཀིས་མཁའ་འག་ོམ་འཆི་མེད་
འཕགས་མ་སྙིང ་ཐིག་གི ་སྒ ་ོནས་མཁའ་
འགའོི་བསུན་ཟླགོ་གི་བརན་བཞུགས་རྒྱས་པ་
བསར་འབུལ་ཞུས་པ་དང་། ད་ེརསེ་མཚན་
མཆོག་གསུམ་ལྡན་དཔལ་ས་སྐ་གོང་མ་ཁི་
འཛིན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་
འབལེ་བ་ླམ་ཞི་ཁའོི་སྒ་ོནས་བརན་བཞུགས་
ཟབ་རྒྱས་བསར་འབུལ་མཛད། ར་ེད་ེཉདི་
ས་སྐ་གོང་མ་ཁི་འཛིན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཨ་
རིར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐངས་དང་སྐངོ་བཞིན་
པའ་ིསབྐས། སིྤ་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༢༩ ཉནི་ང་ོམཚར་བའ་ིརགས་མཚན་ད་ུ
མ་དང་བཅས་དགོངས་པ་ཆོས་དབིངས་སུ་
རགོས་པའ་ིཚྱུལ་བསན་མཛད། ད་ེནས་ཉནི་
གངས་བཞིའ་ིརིང་གསང་རྒྱ་མཛད། ད་ལ་ྟ
ཕ་ོབང་གཉསི་ཀི་གསང་རྒྱ་གལོ་ཏ་ེམགོན་
པ་ོམཆོག་ཐུགས་དམ་ད་ུབཞུགས་བཞིན་པ་
རེད། ད་ེཡང་ས་སྐ་ཁ་ིའཛིན་གངོ་མ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་བསྩལ་གནང་བའི་གསུང་
འཕྲནི་རིན་པ་ོཆེའི་ནང་ད་ལ་ྟཐུགས་དམ་ང་ོ
མཚར་ཅན་མཇལ་བ་ཙམ་གིས་དད་གསུམ་
དབང་མེད་ད་ུའཕྲ་ོབ་ཞིག་བཞུགས་བཞིན་
པ་དང་། ངསོ་རང་ད་ལ་ྟཡང་ཨ་རིར་ཡོད་
བཞིན་པ་བཅས་མ་བསིྒགས་ལྷུ ན་འགུབ་
དམ་ཚིག་གཙང་མའི་དགེ་མཚན་མངོན་
ད་ུགྱུར་པ་ཡིན།” བཅས་བཀའ་གནང་
འདགུ ད་ལ་ྟས་སྐ་གངོ་མ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གི་དབུ་བཞུགས་ཐོག་གདངུ་སས་རྣམ་པ་
དང་། མཁན་བ་ླའདསུ་མང་ནས་མདནུ་
མཆོད་འབུལ་བཞིན་པ་དང་། མགནོ་པ་ོ
མཆོག་ཐུགས་དམ་གལོ་མཚམས་སྐུ་གདངུ་
བཞུགས་འབུལ་གནང་འཆར་ཡོད་པ་རེད།
མཚན་མཆོག་གསུམ་ལནྡ་ས་སྐ་བདག་ཆེན་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་སྙངི་བསྡསུ།
དཔལ་ས་སྐ་གོང་མ་སྐབས་མགོན་འཇིགས་
བལ་བདག་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་
བསོད་ནམས་མཆོག་ན་ིསིྤ་ལོ་ ༡༩༢༩ རབ་
བྱུང་བཅྱུ་བདནུ་པའི་ས་མོ་སུྦྲལ་གི་ལོའི་ཟླ་ 
༡༢ ཚེས་ ༡༣ ཉནི་ཡབ་ས་སྐ་གངོ་མ་
ཁི་ཆེན་ངག་དབང་མཐུ་སབོས་དབང་ཕྱུག་
དང་ཡུམ་བད་ེཆེན་སྒལོ་མ་གཉསི་ཀི་སས་
སུ་སྐ་ུའཁུངས། དགུང་ལོ་དུག་ལ་ཕབེས་
དསུ་ས་སྐ་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོའི་མཁན་རབས་
ཞེ་གསུམ་པ་ཡོངས་འཛིན་སངས་རྒྱས་རིན་
ཆེན་ལགས་ཀི་དུང་ནས་ཡོན་ཏན་ཀུན་གི་
གཞི་མ་བདོ་ཡིག་གི་སྦྱརོ་ཀླགོ་སླབོ་པའི་དབུ་
བཙྱུགས་གནང་། ད་ེནས་ས་སྐ་པའ་ིམད་ོ
སྔགས་ཀི་ཆོས་སྤདོ་ཉརེ་མཁོ་ད་ུམ་ཐུགས་
འཛིན་མཛད། སླབོ་དཔནོ་ཤླཀ་ལགས་ཀི་

མདནུ་ནས་དཀིལ་འཁརོ་བསི་ཐིག ཆོ་གའ་ི
ཕག་ལེན། འདནོ་ར་དབངས། རྔ་རོལ། 
ཕུར་པའི་རྩ་འཆམ་དང་གཏརོ་བཟ་ོསོགས་
ལ་སྦྱངས་པ་གནང་། ས་གཞུང་དུང་ཡིག་
བླ་ོབད་ེཁང་གསར་དབང་འདསུ་ཀི་དུང་ནས་
བདོ་ཡིག་བསི་རྒྱྱུན་སྦྱངོ་ཤིང་དང་ཤོག་བུའི་
སངེ་སྔར་སོལ་བཞིན་སྦྱོང་གནང་མཛད། 
ཡབ་རེ་ཁི་ཆེན་མཆོག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་སྔ་

ཕིར་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་གགས་
ཀི་ཡིག་ཆའི་སངེ་ནས་ས་སྐ་པའི་ཡབ་ཆོས་
གསུང་ངག་ལམ་འབས་ཚོགས་བཤད་ཀི་
དབང་ལུང་ཁདི་གསུམ་དང་། འཁནོ་ལུགས་
རྡ་ོརེ་ ཕུར་པའི ་དབང་དང་རེས་གནང་། 
བ་རི་བརྒྱ་རྩའི་རསེ་གནང་སོགས་ཟབ་ཆོས་
ད་ུམ་གསན། དགུང་ལོ་བཅྱུ་བདནུ་བར་
ད་ུའབྱུང་འདལུ་དང་། ཀྱཻ་རྡརོ། ཕུར་པ། 
མགནོ་པ།ོ བ་ླམ་ཞི་ཁའོ་ིཚེ་སུྒབ། རིག་བདེ་
མ་སོགས་ཀི་བསྙནེ་པ་ཚད་ལནྡ་སྐངོས།
སིྤ་ལོ་ ༡༩༤༧ ལོར་བདོ་གཞུང་གི་བཀའ་
དགངོས་བཞིན་ཡབ་ར་ེམཆོག་གི་ལནྷ་མངའ་
རིས་དང་། མང་ཡུལ། གླ་ོཆྱུ་མིག་བརྒྱ་རྩ་
སོགས་སུ་ཕགོས་ཕབེས་ཀིས་མཛད་འཕྲནི་
བསྐངས། ཡབ་རའེ་ིལནྷ་ལ་ྷསར་ཕབེས་ཏ་ེ
རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མཆོག་
དང་སིད་སྐོང་སག་བག་རིན་པ་ོཆེ་སོགས་
ལ་ཕག་མཇལ་ཞུས་པ་དང་། ཕ་ོབང་ཆེན་
པ་ོཔ་ོཏླ་ལ་དང་ཇོ་ཁང་རྣམ་གཉསི་སོགས་
གཙྱུག་ལག་ཁང་མང་པོར་ཡང་མཆོད་
མཇལ་ད་ུཕབེས། སིྤ་ལོ་ ༡༩༤༨ ལོར་ཡབ་
རའེི་ལྷན་རྒྱ་གར་ད་ུབོན་ཏ་ེགནས་མཆོག་
རྡ་ོར་ེགདན་དང་། བ་རྒདོ་ཕུང་པའོ་ིརི། ནླ་
ལེན་ད། ཝ་ླར་ཎླ་སི། ལུམ་བྰ་ིན།ི ཀུ་ཤི་
ནླ་གྷར་སོགས་གནས་ཆེན་ད་ུམར་མཆོད་
འབུལ་དང་ཐུགས་སྨནོ་གནད་སྨིན་མཛད། 
སིྤ་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་དགུང་ལོ་ཉ་ིཤུར་
ཕབེས་དསུ་ཁམས་སྐེ་རུྒ་ནས་ཕབེས་པའི་
མཁས་དབང་སྡ་ེགཞུང་རིན་པ་ོཆེའི་སྐུའི་ཚ་
མོ་འཇམ་དབངས་དཔལ་མོ་མཆོག་བདག་
མོར་བཞསེ་ཤིང་། ས་ྔཕིར་བདོ་ནང་དང་ཨ་
རིར་གདངུ་སས་ལ་ྔའཁུངས། སིྤ་ལོ་ ༡༩༥༡ 
ལོར་དཔལ་ལྡན་ས་སྐའི་གཙྱུག་ལག་ཁང་
ཆེན་མོར་འདསུ་མང་ལ་གསུང་ངག་ལམ་
འབས་ཚོགས་བཤད་ཀི་དབང་ལུང་ཁིད་

གསུམ་སྩལ་གནང་མཛད། དགུང་གངས་
ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིར་ཕབེས་སྐབས་ངོར་མཁན་
རབས་རེ་དུག་པ་ཀླུ ་ལྡངི་རྒྱལ་སས་འཇམ་
དབངས་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་ཞསེ་པའི་མཁས་གུབ་
ཆེན་པ་ོདའེི་ཡང་སིད་ད་ུངོས་འཛིན་ཞུས། 
གངོ་ས་མཆོག་གི་ཞལ་ས་ྔནས་དཔལ་དསུ་ཀི་
འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་ཚར་གཉསི་གསན་
བཞསེ་གནང་། སིྤ་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོའ་ིཟླ་ ༧ 

ཚེས་ ༡ ལ་ཁམས་ཕགོས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་
སབྐས། ལམ་བར་ད་ུགཞིས་རྩརེ་པཎ་ཆེན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་ངརོ་མཁན་ཆེན་དམ་
པ་རིན་པ་ོཆེ་རྣམ་གཉིས་ཞལ་མཇལ་དང་
ཆོས་འབལེ་ཞུས། ལ་ྷས་ནས་ནག་ཆྱུའ་ིཁར་
ཕབེས་སབྐས་སྡ་ེདག་ེཡིད་ལྷུང་ལ་ྷརྒྱལ་དགནོ་
གི་གདན་ཞུ་ལརྟ་ཕབེས་ལམ་ད་ུདགོན་པ་ཆེ་
ཆྱུང་ད་ུམས་གདན་ཞུས་ཀིས་ཆོས་འབལེ་
ཞུས་ཤིང་དད་ལྡན་སངོ་ཕྲག་ད་ུམར་ཆོས་
འབལེ་བིན་རླབས་གནང་། སིྤ་ལོ་ ༡༩༥༢ 
ལོའ་ིཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ གཟའ་སརྐ་འཕྲདོ་
སྦྱརོ་དག་ེབའ་ིཉནི་གའུ་དཔནོ་དང་། བ་ླ
སུྤལ་མཁན་པ།ོ དག་ེའདནུ་པ་དང་དཔནོ་
སྡ ་ེཁག་སོགས་མང་ཚོགས་སངོ་ཕྲག་དུ་
མས་ཕབེས་བསུ་དང་བཅས་སྐེ་རུྒ་དགོན་
པའི་འད་ུཁང་ཆེན་མོའི་གསེར་ཁིར་གདན་
འདནེ་ཞུས། སབྐས་དརེ་ཀྱཻ་རྡརོ་དང་ཕུར་
པའ་ིདབང་ཆེན་སོགས་བསྩལ། གའུ་དཔནོ་
ཚང་ད་ུཁ་ོབཅྱུའི་དག་པའོི་སིྦྱན་སགེ་མཛད་
སྐབས་ང་ོམཚར་ཆེ་བའི་རགས་ད་ུམ་བྱུང་། 
ད་ེནས་ཐར་ལམ་དང་ལབ་དགོན་པ་སོགས་
ཆོས་བརྒྱྱུད་མི་འད་བའི་དགོན་ཁག་ད་ུམས་
གདན་ཞུས་ཀིས་དབང་ལུང་ཁིད་གསུམ་
སོགས་ཆོས་སིྦྱན་རྒྱ་ཆེར་སྤལེ་གནང་མཛད།
སིྤ་ལོ་ ༡༩༥༣ ལོར་རངོ་གསར་དགནོ་
པར་ཞབས་སོར་འཁདོ་སབྐས་སྐབས་ར་ེརངོ་
གསར་མཁནེ་བརྩེ་ཆོས་ཀི་བླ་ོགསོ་མཆོག་
དང་སྐབས་ར་ེདལི་མགོ་མཁནེ་བརྩ་ེརིན་པ་ོ
ཆེས་དབུས་པའི་བ་ླསུྤལ་མཁན་གྲྭ་སྡ་ེདཔནོ་
མི་མང་སོགས་ཀིས་ཕབེས་བསུ་རྒྱ་ཆེར་
ཞུས། རིམ་བཞིན་རངོ་གསར་མཁནེ་བརྩ་ེ
རིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་མདནུ་ནས་ལམ་འབས་སླབོ་
བཤད་དང་སུྒབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས་སོགས་
དབང་ལུང་ཁིད་གསུམ་རྒྱ་ཆེར་གསན་
པ་དང་། ད་ེབཞིན་དལི་མག་ོམཁནེ་བརྩ་ེ

རིན་པ་ོཆེས་དབུས་པའི་བླ་སུྤལ་དགེ་འདནུ་
རྣམས་ལ་ཚེ་ར་ཟུང་འབལེ་དང་། གསེར་
ཆོས་ཁྱུང་ནག གུར་ལ་ྷབརྒྱད། ཕུར་པ་
སདོ་སདྨ་ཀི་དབང་ཆེན་སོགས་བསྩལ་གནང་
མཛད། མཁནེ་བརྩ་ེརིན་པ་ོཆེའ་ིབཀའ་
དགོངས་ལྟར་རོང་གསར་དགོན་པའི་ཕུར་
པའི་སུྒབ་མཆོད་ཀང་ས་སྐའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་
མོའི་ཕག་བཞེས་ལྟར་དབུ་བཙྱུགས་མཛད། 
ཕུར་པའི ་སྨད ་ལས་ཉིན ་རེ་འདིས་ ཕུར་
འཆམ་མཛད་ད་ེགཟིམ་ཁང་ད་ུཕབེས་དསུ། 
རངོ་གསར་མཁནེ་བརྩ་ེརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་སྐུ་
བཞངེས་གནང་ས།ེ ངས་ད་ེརིང་ཁདེ་ཉདི་རྡ་ོ
ར་ེགཞོན་ན་ུདངསོ་སུ་མཇལ་བྱུང་གསུངས་
ནས་ཐུགས་དགེས་ཚོར་ཆེན་པ ོ་མཛད། 
མཁེན་བརྩེའི་བླ་བང་ད་ུཕུར་པའི་གཏརོ་
ཟློག་མཛད་དསུ་གཏརོ་མ་ནས་བདདུ་རིྩ་
བབས་པ་དང་ཁག་འཛགས་པ་གཞུང་ནས་
གསུངས་པའི་རགས་མཚན་ངོ་མཚར་བ་
ད་ུམ་བྱུང་། གངོ་ས་རྒྱལ་དབང་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་དབུས་པའི་བདོ་ཀི་ཆོས་བརྒྱྱུད་
ཀི་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕབེས་སབྐས་ར་ེ
འདི་ཉདི་ཀང་དཔལ་ལནྡ་ས་སྐ་པའི་སྐུ་ཚབ་
མཛད་ད་ེཔ་ེཅིན་ད་ུཕབེས། རྒྱ་ཡུལ་ནས་
ཡར་ཕབེས་རསེ་སརླ་ཡང་མཁནེ་བརྩ་ེརིན་
པ་ོཆེའི་སྐུ ་མདནུ་ནས་ཀྱཻ་རྡརོ་བཀའ་བབ་
རྣམ་བཞི་དང་ངོར་ལུགས་དཀིལ་འཁོར་
བདནུ་སོགས་ཆོས་ཀི་བདདུ་རིྩ་ངམོ་མེད་ད་ུ
བཞསེ། ༸གངོ་ས་མཆོག་རྒྱ་ཡུལ་ནས་བདོ་
ད་ུཕབེས་ལམ་སྡ་ེདགརེ་ཕབེས་སབྐས། ར་ེ
འདསི་ཞུས་ངརོ་འདསུ་པ་སངོ་ཕྲག་ད་ུམར་
སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་བཀའ་དབང་བསྩལ། 
དལི་མགོ་མཁནེ་བརྩ་ེརིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་མདནུ་
ནས་གདམས་ངག་མཛོད་ཡོངས་རོགས་
གསན་བཞསེ་དང་། སྡ་ེདག་ེདགནོ་ཆེན་
གི་བླ་མ་ཆོས་གགས་རྒྱ་མཚོའི་མདནུ་ནས་
ལམ་འབས་སླབོ་བཤད་ཀི་པདོ་བཅྱུ་བདནུ་
གི་ལུང་ཡོངས་རགོས་དང་། ཞལ་བཞི་པའ་ི
ཆོས་སྐརོ་གི་དབང་ལུང་ཁིད་གསུམ་གསན་
པ་དང་། སྐ་ེརུྒ་དནོ་གུབ་གླངི་གི་མཁན་པ་ོ
ངག་དབང་རབ་རྒྱས་ཀི་མདནུ་ནས་གུར་
མགོན་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་གི་དབང་ཁིད་
ཡོངས་རགོས་དང་། མངནོ་རགོས། ལམ་
དསུ་ཀི་ཉམས་ཁདི་ཞིབ་རྒྱས་གསན། རངོ་
གསར་མཁན་ཆེན་བག་གཡབ་བླ་ོགསོ་རྒྱལ་
མཚན་ལས་ཤེར་ཕིན་སྦས་ད ོན་ཟབ་མོ་
དང་། རྒྱྱུད་སྡ་ེསིྤ་རྣམ། མངནོ་རགོས་ལྗནོ་
ཤིང་ཆེན་མོ། ཚད་མ་རིགས་གཏརེ། སྡམོ་
གསུམ་རབ་དབ།ེ རགས་འཇུག་སོགས་
གསན། མད་ོསབི་མཁན་པ་ོཐུབ་བསན་རྒྱལ་
མཚན་ལས་དབུ་མ་འཇུག་པ། མངནོ་པ་
མཛོད། མཁན་པ་ོགང་ཤར་དབང་པ་ོལས་
རྙངི་མའ་ིརྒྱྱུད་གསང་བ་སྙངི་པ་ོདང་། དག་ེ
ལུགས་སེར་ཤུལ་དགོན་པའི་མཁན་པ་ོལུང་
རིགས་དམ་ཆོས་ལས་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་

བཤད་ལུང་ཡོངས་རགོས། མི་ཉག་གངོ་
དཀར་རིན་པ་ོཆེ་ཀརྨ་བཤད་སུྒབ་ཆོས་ཀི་
སེང་གེ་ལས་བཀའ་བརྒྱྱུ ད་པའི་ཆོས་སྐརོ་
ད་ུམ། སྡ་ེགཞུང་ལུང་རིགས་སུྤལ་སྐ་ུབསན་
པའི་ཉི་མ་ལས་སྒ་དབངས་ཅན་མའི་རི་
མོའ་ིག་ོཁདི་དང་། དམག་ཟརོ་མའ་ིསྣང་
གསལ་བཀའ་ཁདི། སྡ་ེདག་ེབ་ླམ་རིན་ཆེན་
སནྙ་གགས་ལས་སི་ཏུའི་སུམ་རགས་འགལེ་
ཆེན་ཀི་བཤད་ཁིད་སོགས་གསན་བཞེས་
མཛད། མི་ཉག་རི་ཁུད་སྐ་ུཞབས་རིན་པ་ོ
ཆེས་གདན་ཞུས་ལྟར་མི་ཉག་དགོན་པར་
ཕབེས་ཏ་ེའདསུ་པ་མང་པརོ་ལམ་འབས་
ཚོགས་བཤད་དང་སུྒབ་ཐབས་བརྒྱ་རྩ། ཕུར་
པ་སདོ་སདྨ་ཀི་དབང་ལུང་སོགས་ཆོས་སིྦྱན་
ད་ུམ་མཛད། སིྤ་ལོ་ ༡༩༥༧ ལོའ་ིལོ་མཇུག་
ཁམས་ནས་རླངས་འཁོར་ལ་བཞུགས་ནས་
ལ་ྷསར་ཕིར་ཕབེས་གནང་ས་ེགདན་ས་ཆེན་
པརོ་མཆོད་འབུལ་བསྙནེ་བཀུར་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་གནང་། ༡༩༥༨ ལོའ་ིལོ་སདོ་ལ་ྷ
སར་༧གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ལ་ྷལནྡ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོར་གྲྭ་སྐརོ་དམ་
བཅའ་འཇགོ་གནང་མཛད་པའི་མཛད་སྒརོ་
ཕབེས་ནས་ས་སྐ་ཕུན་ཕའོི་ངསོ་ནས་སེ་ར་
ཐགེ་ཆེན་གླངི་ད་ུཞབས་བརན་ལེགས་འབུལ་
ཞུས་པ་དང་། སེ་རའ་ིའདསུ་མང་ལ་ཚེ་
དབང་དང་ར་མགནི་གི་བཀའ་དབང་བསྩལ། 
སིྤ་ལོ་ ༡༩༥༨ ལོའ་ིདསུ་འགྱུར་སབྐས་སེ་
ར་ནས་འཕན་པ་ོནླ་ལེནྡྲ་བརྒྱྱུད་བསམ་ཡས་
སོགས་བདོ་ཀི་ས་མཚམས་བརྒལ་ཏ་ེའབུག་
ཡུལ་ད་ུཕབེས། འབུག་ནས་རྒྱ་གར་ཀ་ལོན་
སྦུག་དང་། ད་ེནས་རྡ་ོར་ེགླངི་ད་ུཕབེས་ཏ་ེ
ལོ་གཅིག་དང་ཟླ་བ་ལ་ྔཙམ་བཞུགས། ད་ེ
གར་རྒྱྱུ ན་ད་ུཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་ལྷདོ་
མེད་དང་གསུང་ཆོས་ད་ུམར་བསྩལ། ཆོས་
བརྒྱྱུད་ཆེན་པ་ོབཞིའི་ཚོགས་འདའིུ་སབྐས་སུ་
དཔལ་ས་སྐ་པའི་སྐུ་ཚབ་ལན་གཉསི་ཕབེས་
གནང་མཛད། སིྤ་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོའ་ིཟླ་ ༡༠ 
ཚེས་ ༡༢ ཉནི་ཨ་རིའ་ིནབུ་རྒྱྱུད་ཀི་ཝ་ཞིང་
ཁོན་ཞིང་ཆེན་གི་མཐོ་རིམ་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་
མོས་གདན་ཞུ་ལྟར་བདག་ཉིད་ཆེན་པ་ོསྐུ ་
འཁོར་རྣམས་ས་གནས་དརེ་ཆིབས་བསྒྱུར་
བསྐངས་ཏ་ེལོ་མང་རིང་སླབོ་གྲྭ་འདིར་བདོ་
ཀི་ཆོས་རིག་སླབོ་ཁདི་སོགས་ཆོས་ཕགོས་ཀི་
མཛད་པ་བསྐངས། སིྤ་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོར་
ས་སྐ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་ཞེས་པའི་ཆོས་
ཚོགས་ཤིག་དབུ་བཙྱུགས་གནང་། ཆོས་
ཚོགས་དརེ་རེ་ཉིད་དང་སྡ་ེགཞུང་རིན་པ་ོ
ཆེ་ཀུན་དགའ་བསན་པའི་ཉ་ིམ་རྣམ་གཉསི་
ཀིས་མད་ོསགྔས་ཀི་ཆོས་ཆར་བསྙལི་ཏ་ེནབུ་
ཕགོས་པའི་ཡུལ་ད་ུནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་
བསན་པ་རྒྱ་ཆེར་སྤལེ་གནང་མཛད། ལོ་ད་ེ
ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་སོགས་འཛམ་གླངི་གི་ས་
གནས་མང་པརོ་ཕབེས་ཏ་ེགདལུ་བ་ད་ུ་་་་་་་་

༼འཕྲསོ་ཤོག་ངསོ་བཞི་པར་གཟགིས།༽



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༡4

་་་་་མར་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀི་ཆར་ཆེན་དསུ་
དང་དསུ་སུ་བསྙལི་བར་མཛད། ས་ྔཕིར་
ས་སྐའི་བླ་མ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་
ཀིས་གདན་ཞུས་ལྟར་ཡོ་རོབ་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་
ཕལ་མོ་ཆེར་ཆིབས་སྒྱུར་གིས་ཆོས་ཚོགས་
ད་ུམར་གསུང་ཆོས་ལྷུག་སྩལ་མཛད། ད་ེ
བཞིན་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིསིང་ག་ྷཔུར་དང་། མ་ལེ་
ཤི་ཡ་སོགས་དང་། བང་ཨ་རིའ་ིཁ་ེན་ཊ་
དང་ཨ་མེ་རི་ཀའི་མངའ་སྡ་ེའད་མིན་ནང་
ཡོད་པའི་ས་སྐའི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་དང་བདོ་
རིགས་ཚོགས་པ་ཁག་གི་གདན་ཞུས་ལྟར་
ཆིབས་བསྒྱུ ར་གནང་ས་ེགདལུ་བ་སངོ་ཚོ་
མང་པརོ་དབང་ལུང་ཁིད་གསུམ་གི་ཆོས་
སིྦྱན་སོྩལ་གནང་མཛད། སིྤ་ལོ་ ༡༩༨༤ 
ལོར་ས་སྐ་ཐེག་ཆེན་གླིང་ཞེས་པའི་ཆོས་
ཚོགས་ད་ེཚོགས་ཁང་ཆེན་པ་ོགཞན་ཞིག་
ཏུ་གནས་སྤ་ོགནང་ས་ེས་སྐ་བརྩེ་ཆེན་ཀུན་
ཁབ་ཐེག་མཆོག་མདོ་སྔགས་ཆོས་གླིང ་
ཞསེ་མཚན་གསོལ་གནང་ས།ེ ད་ལ་ྟབར་ད་ུ

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དང་། དཔལ་ས་སྐའ་ིཁ་ིཆེན་གངོ་
མ་རིན་པ་ོཆེ། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོ
ཆེ། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་བཅས་ཀིས་གཙོས་
པའི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སྐསེ་
ཆེན་ད་ུམས་མད་ོདང་སྔགས་ཀིས་བསྡུས་
པའི ་ཆོས་ཀི ་བདུད་རིྩ ་བསྩལ་དང་སོྩལ་
བཞིན་ཡོད། སིྤ་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་ར་ེཉདི་
དང་བདག་མོ་སྐུ་ཞབས་སོགས་སནོ་འཁོར་
ལྷན ་རྒྱས་བོད ་དུ་ཐེངས་གཅིག་ཕ ེབས་
ཤིང་། དཔལ་ལནྡ་ས་སྐའ་ིགདན་ས་དང་། 
བསམ་ཡས། ཇ་ོཁང་རྣམ་གཉསི་སོགས་
ལ་མཆོད ་འབུལ་གནས་གཟིགས་དང་
འབལེ་མང་ཚོགས་ལ་ཆོས་འབལེ་གང་
འཚམ་བསྩལ། སིྤ་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོར་
རྒྱ ་གར ་ གི ་རྒྱལ་ས ་ལྡི ་ ལི ་གསར་པར ་
ས ་སྐ ་ ཕུན ་ ཚོགས་ཕོ་བང ་ གི ་བཞུགས་
གནས་གཟིམ ་ཁང་ ཞིག ་སྤུ ས ་གཟིགས་
གནང་ས་ེད་ལྟ་བར་དུ་ས་སྐའི་ཕུན་ཕ ོའི ་

གདུང་སས་སྐུ ་གཞོན་རྣམ་གསུམ་རྒྱྱུ ན་
ད་ུཕབེས་བཞུགས་གནང་བཞིན་པ་དང་། 
ཕོགས་མཐའ་ནས་ཕབེས་པའི་དགེ་འདནུ་
པ་བརྒྱ་སྐརོ་ཞིག་རྒྱྱུ ན་བཞུགས་ཀིས་ས་སྐ་
པའི་ཆོས་སྤདོ་ཉམས་བཞེས་དང་དངེ་དསུ་
ཀི་ཤེས་ཡོན་ལ་སླབོ་སྦྱངོ་གནང་བཞིན་ཡོད་
པ་དང་། དའེ་ིརསེ་སུ་སིྤ་ལོ་ ༢༠༠༦ ནས་
བཟུང་རྒྱ་གར་ཤར་ཕགོས་ཀི་ས་མཚམས་
འབུག་ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་ཐག་ཉ་ེབའི་ས་
གནས་ཇེ་ཡེ་གྷུ ན་དའུང་དགོན་པ་གསར་
བཞེངས་ཀི་ལས་གཞི་དབུ་འཛུགས་གནང་
ས་ེཕག་མཛོད་འཇམ་དབངས་རྒྱལ་མཚན་
གིས་ལྡ་ིལིའི་ཕ་ོབང་དང་གནས་གཞི་གསར་
པ་འདི་གཉིས་ལ་ལྟ་རགོ་བེད་བཞིན་ཡོད། 
ཨ་རིའི་ས་སྐ་དགནོ་པ་འདརི་འདས་པའི་ལོ་
ངོ་སུམ་ཅྱུའི་རིང་ནབུ་ཕོགས་པ་བརྒྱ་སངོ་
མང་པསོ་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་
སླབོ་སྦྱོང་དང་ཉམས་ལེན་བས་དང་བེད་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ས་གནས་བདོ་རིགས་

རྒན་དར་བིས་གསུམ་མང་པསོ་ཀང་བདོ་
ཀི་དསུ་ཆེན་ནམ་ཤར་ལ་ས་སྐ་དགོན་པར་
འཛོམས་ནས་བསན་སིད་ཞབས་རིམ་སུྒབ་
རྒྱྱུ ་དང་། བིས་པ་ཚོར་བདོ་ཡིག་སླབོ་ཁདི་
བདེ་པ་སོགས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བའི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་གི་བས་ིགནས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། 
གཞན་ཡང་ཐ་ེཝན་དང་། ཧངོ་ཀངོ་། ཝིཏ་
ནམ་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་གནས་མི་འད་
བར་ཆོས་ཚོགས་གསར་འཛུགས་གནང་
ས་ེདཔལ་ལྡན་ས་སྐ་པའི་བསན་པ་ཉམས་པ་
སོར་ཆྱུད་དང་མི་ཉམས་གངོ་འཕལེ་གི་ཆེད་
ད་ུམཛད་འཕྲནི་རླབས་པ་ོཆེ་བསྐངས་གནང་
བ་མ་ཟད། དཔལ་ས་སྐའ་ིསྨནོ་ལམ་ཆེན་
མོའི་ཚོགས་མགོན་ད་ུཐངེས་ཁ་ཤས་ཆིབས་
བསྒྱུར་སྐངོ་གནང་མཛད། ལགྷ་དནོ་ད་ུ
དཔལ་ས་སྐའི་གསང་ཆེན་ལམ་འབས་ཆེན་
མོ་བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་སུ་ཐངེས་ ༥ བསྩལ་
གནང་མཛད་ད་ེཕི་ནང་སླབོ་མ་སངོ་ཕྲག་ད་ུ
མ་སྨནི་གལོ་གི་ལམ་ད་ུའགདོ་གནང་མཛད།

མཐར་སིྤ་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩ 
བདོ་མེ་སྤལེ་ལོའ་ིཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཕི་དའོ་ི
ཆྱུ་ཚོད་ ༨ སརྐ་མ་ ༡༥ སངེ་དགངོས་པ་
ཆོས་ཀི་དབིངས་སུ་ཐིམ་པར་མཛད་ཅིང་། 
ཐུགས་དམ་འདོ་གསལ་ལ་ཉིན་གངས་ད་ུ
མར་བཞུགས་བཞིན་པ་དང་འཇའ་འདོ་ང་ོ
མཚར་བ་ཤར་བ་སོགས་མད་ོརྒྱྱུ ད་བསན་
བཅོས་ལས་གསུངས་པའི་སངས་རྒྱས་བང་
སེམས་རྣམས་ཞིང་གཞན་ད་ུགཤེགས་དསུ་
ཀི་རགས་མཚན་དུ་མ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་
མཛད་པའ་ིམཛད་རྣམ་སྙངི་བསྡསུ་སུ། ར་ེ
འད་ིཉདི་ཀི་ཨ་རིའི་གདན་ས་བརྩ་ེཆེན་ཀུན་
ཁབ་མད་ོསགྔས་ཆོས་གླངི་ནས་སུྤལ་སྐུ་ཆོས་
དབིངས་ཡེ་ཤེས་དང་། མཁན་པ་ོབམས་པ་
བསན་འཕལེ། བཞུགས་སརྒ་ད་ྷས་ནས་ས་
སྐའི་སིྤ་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟི་ཚེ་རིང་པ་ོ
བཅས་ཀིས་སིྤ་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༤ ལ་ཕུལ།།

ཟླ་དུག་ཟབ་ཁདི་ཐངེས་གསུམ་པའ་ིགསལ་བསྒགས།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོ་
ནས་བཟུང་ཧུན་སུར་དཔལ་ལྡན་རྒྱྱུ ད་སྨད་
གྲྭ་ཚང་གི་གངས་ཅན་རིག་གནས་སླབོ་གྲྭ་
དང་ཟུང་འབལེ་དངེ་རབས་མཐ་ོསླབོ་ཐནོ་
པའི་བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུྲག་བཅྱུ་ཕྲག་གཉསི་
ཙམ་ལ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོི་
བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་ནང་དནོ་རིག་
པའ་ིང་ོསྤདོ་དང་། ཕགོས་མཚྱུངས་བདོ་ཀི་
སྐད་ཡིག་མི་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛིན་སོགས་ལ་
དམིགས་ཏ་ེ༼བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་ནང་དནོ་
རིག་པའི་ཟབ་ཁིད་༽ཅེས་ཟླ་བ་དུག་རིང་
སདྐ་ཡིག་དང་། རིགས་ལམ་མམ་མཚན་
ཉདི་དང་། གཞུང་ཆེན་བཀའ་པདོ་ལའྔ་ི
སྙངི་བསྡུས་བཅས་པ་ང་ོསྤདོ་སླབོ་ཁིད་བས་
པའི་ལས་རིམ་ཞིག་ལག་བསར་བགིད་མུས་
བཞིན། ལོ་འདརི་སནྙ་ཞུ་འབརོ་ས་ྔརིམ་
ལ་གཞིགས་ནས་མཐ་ོསླབོ་སླབོ་ཕུྲག་ཉརེ་ལ་ྔ 
(༢༥) བསྡ་ུབསྐངོ་གིས་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ 
ནས་ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་ཟླ་དུག་
ཟབ་ཁིད་ཐེངས་གསུམ་པ་གོ་སིྒག་གནང་

གཏན་འཁལེ་མོད། གལ་ཏ་ེམཐ་ོསླབོ་ཐནོ་
པ་རྣམས་ཀི་སནྙ་ཞུ་མ་འབརོ་བའམ་ས་མིག་
སངོ་པ་ལྷགས་ཚེ་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉིས་
ཐནོ་པའམ། ནང་དནོ་རིག་པ་དང་བདོ་ཀི་
སྐད་ཡིག་སྦྱང་འདནུ་ཡོད་པ་གཞན་ལ་གོ་
སབྐས་གནང་རྒྱྱུ ་ལགས། འནོ་ཀང་འཛུལ་
ཞུགས་གནང་མཁན་ཁནོ་མི་གངས་བཅོ་ལྔ་
(༡༥)མ་བྱུང་ཚེ་ལས་རིམ་འད་ིཉདི་ལོ་འདརི་
ལག་བསར་བ་རྒྱྱུ ་མིན། དསེ་ན་གཤམ་
གསལ་ཆ་རྐེན་སོགས་ཀི་ད ོན་ཚན་ཁག་
ལ་ཐུགས་ཞིབ་ཀིས་འཛུལ་ཞུགས་གནང་
འདནུ་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༡༥ ནང་ཚྱུད་འད་ིག་ལས་ཁུངས་སུ་སནྙ་
ཞུ་གནང་འབརོ་དགོས་པ་ད་ེདནོ་དགོངས་
འཇགས་ཞུ། 
ཀ༽ འཛུལ་ཞུགས་པའ་ིཆ་རྐནེ་ན།ི   
༡༽ གཙོ་བརོ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གྲྭ་ཐནོ་པ། ད་ེ
ལརྟ་མ་བྱུང་ཚེ་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་ཐནོ་
པའམ། ནང་དནོ་རིག་པ་དང་བདོ་ཀི་སདྐ་
ཡིག་སྦྱང་འདནུ་ཡོད་པ། ༢༽ བདོ་ཡིག་གི་
ཤེས་ཚད་འགགི་ངསེ་ཡོད་པ། ༣༽ རང་ལོ་ 

༤༥ མ་བརྒལ་བ། ༤༽ ལས་རིམ་འདའི་ི
ཁོངས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་ཀིས་སླབོ་དསུ་མ་
རོགས་བར་ད་ུམཉམ་ཞུགས་བ་རྒྱྱུ འི་ཆོད་
སེམས་བརན་པ་ོཡོད་པ་བཅས།  
ཁ༽ སླབོ་གཉརེ་བའ་ིས་མིག
༡༽ གངོ་གསལ་ལརྟ་ཐགོ་མར་མཐ་ོསླབོ་
ཐནོ་པའི་སླབོ་གཉརེ་བ་ཉརེ་ལྔ་(༢༥)ལ་གོ་
སབྐས་སྤདོ་རྒྱྱུ ། ༢༽ གལ་སདི་ས་མིག་སངོ་
པ་ལྷགས་ཚེ་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉིས་ཐོན་
པའམ་ཞུགས་འདནུ་ཅན་གཞན་ལ་ག་ོསབྐས་
སྤདོ་རྒྱྱུ ། ༣༽ འནོ་ཀང་འཛུལ་ཞུགས་
གནང་མཁན་བཅོ་ལ་ྔ(༡༥)ལས་ཉུང་བ་བྱུང་
ཚེ་ལས་རིམ་འད་ིཉདི་ལོ་འདརི་ལག་བསར་
བ་རྒྱྱུ ་མིན་པ་བཅས། 
ག༽ ལམ་གནོ་སོགས་ཀི་ཆ་རྐནེ།
༡༽ བདམས་ཐནོ་བྱུང་བའ་ིསླབོ་གཉརེ་བ་
ཉརེ་ལ་ྔ (༢༥) ལ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐེན་དགོངས་དནོ་
སོ་སོ ་གནས་ཡུལ་ནས་ཧུན་སུར་གངས་
ཅན་རིག་གནས་སླབོ ་གྲྭ ་དབར་གི་ལམ་
གནོ་གནང་རྒྱྱུ ། ༼ལམ་གནོ་མཐུན་རྐནེ་

ན།ི མེ་འཁརོ་རིམ་པ་གཉསི་པ། (2nd 

Class Train) སིྤ་སྤདོ་རླང་འཁརོ་དག་པ། 
(Deluxe Bus) འཁརོ་ལོ་གསུམ་ཅན་སིྤ་
འཁརོ། (Auto rickshaw) ལམ་བར་ལ་ྟ
དདོ་ཉནི་རེ་ཧནི་སྒརོ་ ༢༥༠ བཅས་འབུལ་
རྒྱྱུ ། འནོ་ཀང་ལམ་གནོ་ད་ེཉདི་མེ་འཁརོ་
དང་རླང་འཁརོ་གི་ལག་འཛིན་གཞིར་བཞག་
གནང་རྒྱྱུ ར་བརནེ་ད་ེདག་ངེས་པར་ཉར་
ཚགས་གནང་དགསོ།༽ ༢༽ སླབོ་གཉརེ་
གནང་ཡུན་རིང་ད་ུསླབོ་གཉརེ་བ་སོ་སོའི་ཟླ་
བ་དུག་རིང་གི་སླབོ་ཡོན་དདོ་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་གངས་ཅན་རིག་གནས་སླབོ་
གྲྭར་གནང་རྒྱྱུ ། 
༣༽ བཞུགས་ཁང་གི་མཐུན་རྐནེ་གངས་
ཅན་རིག་གནས་སླབོ་གྲྭས་རིན་མེད་ཐོག་
སྦྱརོ་རྒྱྱུ ་བཅས། 
ང༽ སནྙ་ཞུ་འབརོ་ཚེས་མཐའ་མ་དང་། དགསོ་
ངསེ་ཡིག་ཆ།
༡༽ གངོ་གསལ་ལརྟ་སནྙ་ཞུ་འབརོ་ཚེས་
མཐའ་མ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ ཡིན། 
དའེི་རསེ་སུ་འབོར་བའི་སྙན་ཞུ་རིགས་ལ་

ངསོ་ལེན་བ་རྒྱྱུ ་མིན། ༢༽ སནྙ་ཞུ་མཉམ་ད་ུ
མཐ་ོརིམ་སླབོ་གྲྭ་ཐནོ་པའི་ལག་ཁརེ་དང་། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ བར་ད་ུའབུལ་
འབབ་གཙང་བའི་དྭང་བླང་དཔྱ་ཁལ་ལག་
དབེ། ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ི
ཨར་སིའ་ི (RC) ང་ོབཤུས་བཅས་མཉམ་
སྦྱར་དགསོ།  ༣༽ སནྙ་ཞུ་ནང་ད་ུསོ་སོར་
འབལེ་བ་བ་ཡུལ་གླགོ་འཕྲནི་ཁ་བང་དང་ཁ་
པར་ཨང་གངས་ངསེ་པར་ཁ་གསལ་བཀདོ་
དགསོ། ༤༽ གླགོ་འཕྲནི་བརྒྱྱུད་ནས་བསྐརུ་
བའི ་སྙན་ཞུ ་ལའང་ངོས་ལེན་བ་རྒྱྱུ འང་
དགསོ་ངསེ་ཡིག་ཆ་ཁག་ངསེ་པར་མཉམ་ད་ུ
བསྐརུ་དགསོ་པ་བཅས། 
ཅ༽ ལས་ཁུངས་ཀི་ཁ་བང་། 
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 བོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༦ ལ།། །།

དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་སརྦ་སིལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡༠ ཉནི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གི་
མཚན་འཁོད་བཀའ་ཤག་གི་ལམ་སནོ་ལྟར་
བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་གི་བཀོད་རྒྱ་སོ་སོའི་
ནང་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་སརྦ་སིལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་འདགུ བཀདོ་རྒྱའ་ི
ནང་སྦར་སིལ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་ཆོས་
སྐབས་པ་ཚེ་བརན་བསམ་གུབ་ལགས་རྩ་
དགོངས་ཞུས་འཁལོ་བྱུང་ཚབ་ཏུ་སརྦ་སིལ་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་གསར་པ་ཞིག་དགོས་པ་
དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་ལ་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡིན་སྐརོ་འཁདོ་

འདགུ་པ་དང་། 
 དུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་ལ་སྦལེ་ལྗམ་གི་ལས་གཉརེ་ཐངོས་
མཆན་ཐནོ་ཚེས་དང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༧ ཚེས་ ༡ གང་ས་ྔནས་ལས་བཅར་ཞུ་
འཐུས་ཆོག་པ་བཀོད་རྒྱའི་ནང་གསལ་
འདགུ ད་ེཡང་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་བཀྲ་
ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ན།ི ཕི་ལོ་ ༡༩༧༣ 
ལོར་རྒྱ་གར་ཅན་དྷ་ིསྒར་པན་ཇབ་གཙྱུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུལོ་གསུམ་རིང་སླབོ་
སྦྱངོ་དང། ད་ེརསེ་སྦངེ་ལོར་ད་ུདག་ེརྒན་
འསོ་སྦྱངོ་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༧ ལོར་
ཀོ་ལི་གྷལ་དནོ་ལནྡ་གླིང་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭར་

ལོ་ང་ོདུག་རིང་སླབོ་དག་ེགནང་ཡོད། ཕི་ལོ་ 
༡༩༨༣ ལོར་སརླ་ཡང་ཅན་ང་ིསརྒ་པན་ཇབ་

གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུལོ་གསུམ་
རིང་ཁམིས་ལུགས་ཀི་ཆེད་ལས་ཐགོ་སླབོ་
སྦྱངོ་གནང་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོར་
བདོ་ཀི་གཞོན་ནའིུ་ལྷན་ཚོགས་དབུས་སིྤ་
ཁབ་རྒྱྱུ ན་ལས་ཁང་གི་རྒྱྱུ ན་ལས་སུ་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་བ་ལརྟ། ལོ་དུག་རིང་ཟུང་
དུང་དང་དུང་ཆེའི་ལས་འགན་ཐགོ་ཕག་
ལས་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྒྱ་སྐདེ་ཀི་འསོ་འདམེས་
སྐབས་དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའི་འསོ་གཞི་
ཨང་གཉསི་པ་ཐབོ་ཡོད་ཀང། མུ་མཐུད་
གཞོན་ན་ུལནྷ་ཚོགས་སུ་ཕག་ལས་གནང་

ཆེད་འསོ་མི་ནས་ཕིར་འཐནེ་ཞུས་ཡོད། ཕི་

ལོ་ ༡༩༩༧ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༡ བར་ལྷ་ོཨ་
ཕ་ིརི་ཀའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དང་།  ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༠༥ བར་ཕ་རན་སི་དང་
སརྦ་སིལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ད་ུགནས་སྤསོ་
གནང་། ད་ེརསེ་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་གི་དུང་
ཆེ་དང་། སྦངེ་ལོར་ལྷ་ོསིྤའ་ིལས་འགན་ཐགོ་
ཕག་ལས་གནང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ 
ཚེས་ ༨ ནས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་
ཆེར་བསྐ་ོགཞག་གིས་མུ་མཐུད་ལས་འཁུར་
ཞུ་མུས་ཡིན་པ་བཅས།།



པར་ངསོ་ལ་ྔཔ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༡ 5

ར་ུསུའ་ིརྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་གསར་པར་
འཚམས་འད།ི

༄༅། །ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཨུ་རུ་སུར་རནེ་གཞི་
བས་པའི་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ཁང་ད་ུགཞུང་
ཚབ་གསར་པ་སྐ་ུཞབས་པངྐ་ཇི་སརན་ Mr. 

Pankaj Saran མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་
ཀིས་འཚམས་འད་ིཞུས་འདགུ  སབྐས་དརེ་
ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་རུ་སོག་བདོ་ཀི་
སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཐགོ་མར་འཛུགས་སངས་
དང་། དནོ་ཁང་གི་ལས་དནོ་གཙོ་ཁག་
རྣམས་ང་ོསྤདོ་ཞུས་འདགུ  ཕགོས་མཚྱུངས་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཨུ་རུ་སུ་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི ་མངའ་ཁོངས་སུ ་གཏོགས་
པའི་ནང་པའི་ཡུལ་གུ་ཁག་དང་བདོ་དབར་
ལོ་རྒྱྱུ ས་ཐགོ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སོགས་
ཀི་འབལེ་ལམ་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཡོད་པ་དང་།  

དངེ་སབྐས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་གཙོ་བརོ་གྱུར་
བའི་རྒྱ་གར་ནང་གི་བདོ་མིའི་ཤེས་ཡོན་བས་ི
གནས་ཁང་ད་ུཨུ་རུ་སུ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་ནང་པའི་ཡུལ་གུ་ཐུ་ཝ་དང་བྷུ ་རི་ཡ་ཏི། 
ཁལ་མུག་སོགས་ནས་སླབོ་ཕུྲག་ཁག་གཅིག་
བདོ་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཐོག་སླབོ་

གཉརེ་གནང་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་
ཞུ་སབྐས་གཞུང་ཚབ་གསར་པ་མཆོག་གིས་
ད་ོསྣང་ཆེན་པསོ་གསན་འཇགོ་གནང་འདགུ  
ཕགོས་མཚྱུངས་གཞུང་ཚབ་པ་མཆོག་ནས་
ཀང་གསུང་དནོ།  ད་ལའྟ་ིསདི་གཞུང་གིས་
ནང་ཆོས་ནི་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་རིག་
གནས་ང་ོབའོི་ཐགོ་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་སངེ་གོང་
སྤལེ་གཏངོ་ཐབས་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་
ཟད། ཤེས་ཡོན་དང་རིག་གཞུང་། ཡུལ་
སྐརོ་སྤོ་འཆམ་སོགས་བརྒྱྱུ ད་ལམ་ཇི་འད་
ཞིག་གི་ལམ་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ཉམས་གསོག་
ཆེད་ཕབེས་འདདོ་ཡོད་ཚེ། རྒྱ་གར་གཞུང་
གིས་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་རེད། ང་ཚོས་ར་ུསུར་
བདོ་ཀི་དནོ་ཁང་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་འཛུགས་
ཐུབ ་པར་བཀའ་དིན ་ ཆེ ་ ཞུ ་རྒྱྱུ ་མ ་ཟད།  

༸གོང་ས་ཏླ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་ང་ཚོས་
གུས་བརིྩ་ཧ་ཅང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  ༸གངོ་
ས་ཏླ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་བདོ་ད་ུཕིར་༸ཞབས་
སོར་འཁདོ་གནང་མ་མཛད་བར་ད་ུརྒྱ་གར་
གི་སྐ་ུམགནོ་ཡིན། ཞསེ་སོགས་གསུངས་
འདགུ།

གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིདག་ེརྒན་འསོ་སྦྱངོ་བ་རྣམས་ལ་བིས་པའ་ིཀླགོ་རྩལ་
གངོ་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་ཀི་ཟབ་སྦྱངོ་གནང་བ།

༄༅། །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་
འགོ་ས་རླ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
ད་ུའག་ོབཞིན་པའི་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་དགེ་
རྒན་འསོ་སྦྱངོ་བ་རྣམས་ལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧ ནས་ ༡༡ བར་ཉནི་
ལྔའི་རིང་བིས་པའི་ཀླགོ་རྩལ་གོང་མཐོར་
གཏངོ་ཐབས་ཀི་ཟབ་སྦྱངོ་ཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུས་
ཡོད། ད་ེཡང་ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་དང་
བདོ་རིགས་དགེ་རྒན་ཚོགས་འད་ུསོགས་ཀི་

གསོ་ཆོད་ཁག་གི་ནང་། བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི ་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་
ཟབ་སྦྱོང་དང་སྦྱོང་བརྡར་ཇི་འད་ཞིག་གོ་
སིྒག་ཞུ་རངུ་། སླབོ་ཁདི་གནང་མཁན་བདོ་
རིགས་ཁད་ལས་པའམ་ཉམས་མྱངོ་ཅན་གི་
དགེ་རྒན་ལས་ཐོག་གམ་དགེ་ཟུར་སོགས་
གདན་ཞུ་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་ལུགས་
ཀི་དགོངས་འཆར་ལན་མང་བྱུང་བ་ལྟར། 
ཐངེས་འདིའི་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་དགེ་འསོ་
པ་རྣམས་ལ་བིས་པའི་ཀླགོ་རྩལ་གངོ་མཐརོ་
གཏངོ་ཐབས་དང་འབལེ་བའི་ཟབ་སྦྱངོ་སླབོ་

ཁདི་གནང་མཁན་ན།ི སྦལེ་ཀབོ་སཾ་བྷ་ོཊ་ཀྱཻ་
ལཤ་པུ་རའི་ཨིན་དགེ་བསོད་ནམས་གངས་
བཟང་ལགས་ཡིན་པ་དང་། ཁངོ་མོ་ཐངེས་
དང་པརོ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་གོ་
སིྒག་ཞུས་པའི་བིས་པའི་ཀླགོ་རྩལ་གི་ཟབ་
སྦྱངོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་གི་ང་ོ
བརོ་ཚོགས་ཞུགས་གནང་བ་དང་། ད་ེནས་
ཁོང་མོའི་ཤེས་རྒྱ་དང་ད་ོདབིངས་བཅས་
ལ་བརནེ་ནས་འབྱུང་འགྱུར་བདོ་རིགས་

དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་བིས་པའི་ཀླགོ་རྩལ་གོང་
མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་ཀི་ཟབ་སྦྱངོ་སླབོ་ཁིད་
གནང་མཁན་ཞིག་ཡོང་བར་དམིགས་ཡུལ་
བཟུང་ས།ེ ད་ེརསེ་སུ་བིས་པའ་ིཀླགོ་རྩལ་
གི་ཟབ་སྦྱོང་བརྒྱད་ལྷག་ལ་བཅར་ཏ་ེཌོག་
ཊར་ལཏིཀླ་གུཔླ་ལགས་ཀི་སྐད་སྒྱུ ར་གི་
ཕག་རོགས་ཞུས་ཏ་ེཉམས་མྱངོ་གང་ལེགས་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ཆ་ཁངོ་མོ་རང་ངསོ་
ནས་གོང་གསལ་ཟབ་སྦྱོང་སླབོ་ཁིད་ཐུབ་
པའི་གདངེ་སྤབོས་གང་ཙམ་ཞིག་ཐབོ་ཡོད་
པ་བདེ་སྤདོ་ཐུབ་ཐབས་སུ་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ 

༧ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་
ས་རླ་མཐོ་སླབོ་ཏུ་ཟབ་སྦྱོང་འགོ་འཛུགས་
གནང་། ཟབ་སྦྱངོ་འག་ོའཛུགས་ཀི་ལས་
རིམ་འཚོགས་སྐབས་ཤེས་རིག་སལོ་རྒྱྱུ ན་
ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གུབ་
ལགས་ཀིས་ཟབ་སྦྱོང་གི་དགོས་དམིགས་
དང་། ཟབ་སྦྱངོ་འད་ིབརྒྱྱུད་དནོ་དངསོ་
ཐོག་དགེ་རྒན་རྣམ་པའི་སྔར་གི་སླབོ་ཁིད་
ཐབས་བྱུས་ལ་ཁ་ཕོགས་གསར་པ་ཞིག་
བསན་རྒྱྱུར་རྔ་ོཐགོས་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་མ་
ཟད། ལས་གཞི་འདའི་ིའགོ་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་བིས་སུྒང་ ༨༠ ལགྷ་གསར་ད་ུ
བརྩམས་པའམ་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་ཏ་ེཔར་སུྐན་
ཞུ་ཆོག་ཡིན་སྐརོ་དང་། ད་ེབཞིན་བཀའ་
ཤག་སྐབས་བཅྱུ ་བཞི་པའི་དགོངས་ད ོན་
ལྟར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཤེས་ཡོན་
ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་འཆར་སྣ་མང་གོ་སིྒག་
ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན་པ་མ་ཟད། ད་ལའྟ་ི
དགེ་རྒན་འསོ་སྦྱོང་བ་རྣམས་ནི་རིང་མིན་
དགེ་རྒན་གི་ལས་སྒརོ་ཞུགས་ངེས་སོང་། 
སོ་སོའི་སླབོ་ཁིད་ཀི་ཐབས་བྱུས་ལ་བརནེ་
ནས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་མཁ་ོསྤདོ་
ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡོང་ཐབས་ཐོག་ལ་སེམས་
ཤུགས་བསྐེད་དགོས་པ་བཅས་ཀི ་སྐརོ ་
གསུངས། ད་ེརསེ་ཟབ་ཁདི་པས་རང་ཉདི་
ཀི་སླབོ་སྦྱངོ་གི་བརྒྱྱུ ད་རིམ་དང་ལས་ཀའི་
ཉམས་མྱོང་སོགས་ངོ་སྤོད་མདརོ་བསྡུས་
དང་སྦྲགས་ཟབ་སྦྱངོ་གི་ལས་རིམ་དངསོ་སུ་
འག་ོའཛུགས་ཞུས་ཡོད།།

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་གསར་བསྐ་ོ
གནང་བའ་ིསྐརོ་གསར་འགདོ་པ་རྣམས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧ 
ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༢ ཐགོ་དཔལ་

ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ལས་ཐགོ་པ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་
ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་སྐརོ་གསར་འགདོ་པར་
ང་ོསྤདོ་གནང་དནོ། བཀའ་ཤག་ནས་དཔལ་
ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་བང་

ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ད་ུབསྐ་ོགཞག་
གནང་རྒྱྱུ ར་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་བཞིན་

གསལ་བསྒགས་ཀང་གནང་གུབ་པ་རེད། 
སྐུ་ཞབས་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་སིྤ་ཚོགས་
ནང་ཕག་ལས་ཡུན་རིང་གནང་མྱངོ་ཡོད་པ་
མ་ཟད། ཉམས་མྱངོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད་
སབས། བང་ཨ་རིའ་ིས་གནས་གལ་ཆེན་
པ་ོདང་བདོ་མི་གངས་འབརོ་ཕནོ་ཆེ་ཡོད་

པར་བརནེ་ཁོང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་གནང་
བ་ཡིན་ན།  ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་ཡོང་རྒྱྱུ ་
ཡིན་པ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆེས་རྙདེ་པ་ལརྟ་
ཁངོ་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ད་ུབསྐ་ོ
གཞག་གནང་བ་ཡིན། ཞསེ་གསུངས།
 དེ་རེས་གསར་འགོད་པའི ་དི་
བར་ལན་འདབེས་གནང་སྐབས་ད་ལྟ་བང་
ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཐགོ་པ་དབུ་
དཀར་ཚང་སལྐ་རྡརོ་ལགས་མུ་མཐུད་ནས་
བཞུགས་སརྒ་ད་ུབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་
ཕག་ལས་གནང་འདདོ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་
པ་དང་སྦྲགས། འབྱུང་འགྱུར་ཁངོ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་དང་གོ་གནས་
ཇི་འད་ཞིག་ཐགོ་ཕག་ལས་གནང་མིན་སྐརོ་
ད་ལྟའི་འཆར་ཐག་གཅོད་གནང་མེད་སྐརོ་
གསལ་བཤད་གནང་འདགུ་པ་བཅས།།

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

ཚན་རིག་སླབོ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་པ་དགསོ་མཁའོ་ི
གསལ་བསྒགས།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་སུ་ཚན་རིག་སླབོ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་
པ་གཅིག་སྡ་ེཚན་འགན་འཛིན་གི་གནས་
རིམ་ཐགོ་ལོ་གཉསི་རིང་ཆོད་གན་ང་ོབརོ་
བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱྱུ ་ལགས་ན། གཤམ་གསལ་
དགསོ་མཁའོ་ིཆ་རྐནེ་ཚང་ཞིང་། གངོ་
གསལ་ལས་རིགས་ཐོག་ད་ོདབིངས་དང་
ཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་སོ་སོའ་ིལག་ཁརེ་
ཡིག་ཆ་ཁག་དང་སྦྲགས་འཚང་སྙན་ཕི་ལོ་
༢༠༡༦ ཟླ་༥ ཚེས་༣༡ འགངས་མེད་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས་པ་དང་། 
ཆ་རྐནེ་ཚང་བའ་ིསནྙ་འབུལ་བ་རྣམས་ལ་འད་ི
ནས་འདམེས་སུྒག་ཚོགས་ཆྱུང་ཆེད་འཛུགས་
ཀིས་འདམེས་རྒྱྱུགས་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ། 
༡། ཤེས་ཚད་དམའ་མཐར་ཚན་རིག་སླབོ་
ཚན་ཐགོ་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་
པ་ (B.Sc)  དང་། ཡང་ན་ད་ེདང་མཉམ་
པའ་ིཤེས་ཚད་ཡོད་པ། ༢། རྩམོ་སྒྱུར་གི་
ལས་ཀའི་སྦྱངོ་བརྡར་དང་ཉམས་མྱངོ་ཡོད་

པ། ༣། ཀམ་པུ་ཊར་ཤེས་ཚད་གང་ལེགས་
ཡོད་པ། ༤། དབེ་གཟུགས་ཇུས་འགདོ་
དང་རྩམོ་སིྒག་གི་ཉམས་མྱངོ་ཡོད་པ། ༥། 
ཁམིས་མཐུན་དསུ་འགངས་ཞུས་པའ་ིསྐབས་
བཅོལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་ངོས་དང་པ་ོདང་
མཐའ་མའ་ིའད་བཤུས། ༦། བདོ་མིའ་ིདང་
བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་འབུལ་བབ་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ བར་གཙང་ཟནི་གི་འད་བཤུས། 
༧། ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིསནྨ་ཁང་ཞིག་ནས་
གཟུགས་ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་སྨན་
པའ་ིངསོ་སྦྱརོ། ༨། ད་ལ་ྟསྡ་ེཚན་གང་རངུ་
ད་ུལས་ཞབས་ཞུ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་
ནས་དགག་བ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ། གངོ་
གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་འད་བཤུས་ཐགོ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཟུང་དུང་ཡན་དང་། 
ས་གནས་འག་ོའཛིན། ཡང་ན་བདོ་མིའ་ི
སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་སིྤ་བཅས་གང་རུང་གི་དག་
མཆན་ངསེ་པར་འགོད་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀི་གསལ་
བསྒགས་སུ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ ལ། །



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༡6

ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལ་དགྭས་སུ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་ལེགས་གུབ་བྱུང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ 
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་བཀའ་
བླནོ་རྒྱ་རི་སྒལོ་མ་མཆོག་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༢༧ ནས་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ བར་རྒྱ་གར་
བང་ཕོགས་ཇ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སྡའེི ་
སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་གཙོས་བླནོ་
ཆེན་གཞན་ཁག་གཅིག་དང་། ད་ེབཞིན་ལ་
དྭགས་རང་སྐོང་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་
བཅས་ལ་མཇལ་འཕྲད་དང་བཀའ་བསྡུར་
གནང་བ་སོགས་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་
ལེགས་པར་གུབ་འདགུ ད་ེཡང་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་ཉིན་གངས་གསུམ་རིང་ཇ་མུ་ཀ་
ཤི་མིར་མངའ་སྡའེི་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་
གཙོས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་དང་མཇལ་
འཕྲད་གུབ་རསེ། ལ་དགྭས་སླ་ེར་ུཆེད་
ཕབེས་ཀིས་ཁུལ་དའེི ་མཉམ་འབལེ་བླནོ་
ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཚེ་དབང་རྡ་ོར་ེམཆོག་དང་། 
ལ་དྭགས་རང་སྐོང་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྐུ ་ཞབས་བསོད་ནམས་རྡ་ོ
ར་ེམཆོག རངོ་དཔནོ་སྐ་ུཞབས་ Prasanna 

Ramaswamy མཆོག སིྤ་ཁབ་སྐརོ་སུང་
བགསེ་པ་སྐུ་ཞབས་རྒྱལ་པ་ོལགས་བཅས་

མཇལ་འཕྲད་ཀིས་ལ་དྭགས་བང་ཐང་ས་
ཁག་རྣམས་མུ་མཐུད་ས་བརན་རྒྱྱུ ན་གནས་
ཐུབ་རྒྱྱུ འི་འཆར་གཞི་ཁག་ལག་བསར་ཐུབ་
རྒྱྱུ ར་ཚང་མས་མཉམ་རོགས་དགོས་པའི་
རེ་སྐལུ་ཞུས་པ་མ་ཟད། ལ་དགྭས་ལྷ་ོབང་
གཉིས་ཀི་ནང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་
གཏན་འབབེས་གནང་བའི་བཙན་བལོ་བདོ་
མིར་མཐུན་རྐེན་སྦྱརོ་སྤདོ་བདེ་ཕགོས་ཀི་
སདི་བྱུས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཞསེ་པ་ད་ེཕག་
བསར་གནང་ཐབས་དང་། མངའ་སྡའེ་ིནང་
གནས་སྡདོ་བཙན་བོལ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་རྒྱ་གང་ཆེ་གནང་
སྐོང་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་ཡང་ཞུས་ཡོད་
འདགུ ད་ེབཞིན་ལ་དགྭས་ལྷ་ོབང་གཉསི་
ཀི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཙོས་བརྒྱ་དཔནོ་
རྣམས་ལ་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ནས་
བཙན་བལོ་བདོ་མིར་མཐུན་རྐནེ་སྦྱརོ་སྤདོ་
བདེ་ཕགོས་ཀི་སདི་བྱུས་ ༢༠༡༤ སྐརོ་ང་ོ
སྤདོ་གནང་བ་དང་སྦྲགས། ད་ཡོད་ལྷ་ོབང་
གཉསི་ཀི་ནང་དཀའ་ངལ་ཇི་འཕྲད་སོགས་
ཀི་སྐརོ་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོགནང་འདགུ་པ་མ་
ཟད། ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ལ་
དྭགས་རང་སྐོང་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་

ཚོགས་ཀི་གཙོ་འཛིན་མཆོག་ལ་རེ་སྐལུ་ཞུས་
པ་བཞིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༥ ཉནི་གཙོ་འཛིན་མཆོག་ནས་ལ་དགྭས་
རང་སྐངོ་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
ལས་ཁུངས་སུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་
སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་
ལ་དྭགས་སླ་ེརངོ་འཛིན་སྐངོ་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་
ཆེས་མཐོའི་མི་སྣ་ཁག་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་
ཚོགས་འད་ུཞིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་འདགུ 
སྐབས་དརེ་ཚོགས་འདུའི ་ནང་ལ་དྭགས་
རང་སྐོང་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་
ཀི་གཙོ་འཛིན་གིས་གཙོས་རངོ་དཔནོ་དང་། 
ད་ེབཞིན་ལྷན་ཁང་ཆེ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་
བཅས་མཉམ་ཞུགས་ཐགོ་ལ་དྭགས་ལྷ་ོབང་
གཉིས་ཀི་བདོ་མི་སྐབས་བཅོལ་བ་རྣམས་
དང་ལྷག་པར་བང་ཐང་ཁུལ་གི་བ ོད་མི་
སྐབས་བཅལོ་བ་རྣམས་རྒྱྱུན་གནས་ས་བརན་
ཐུབ་ཐབས་དཔལ་འབོར་དང་སིྤ་ཚོགས་
བཅས་ཀི་མཐུན་རྐེན་བསུྐན་དགོས་སྐརོ། 
ད་ེབཞིན་བཙན་བལོ་བདོ་མིར་མཐུན་རྐེན་
སྦྱརོ་སྤདོ་བདེ་ཕགོས་ཀི་སདི་བྱུས་ ༢༠༡༤ 
ལག་བསར་གནང་རྒྱྱུའི་སྐརོ་བག་ོགླངེ་གནང་
ཡོད་འདགུ ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་སྐ་ུཞབས་

བསོད་ནམས་རྡ་ོརེ་མཆོག་གིས་རོང་ལྷན་
ཁང་ཁག་གི་འགོ་ཁིད་རྣམ་པས་ད་ེསྔནོ་བདོ་
མི་སྐབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་རོགས་རམ་
མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་བཞིན། འབྱུང་
འགྱུར་ཡང་བདོ་མི་རྣམས་ལ་རོགས་སྐརོ་

མཐུན་རྐེན་ཆ་ཚང་ཞིག་སྦྱོར་དགོས་པའི་
གསུང་བཤད་ཀང་གནང་། ཚོགས་འདའུ་ི
མཇུག་ཏུ་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་བདོ་
མིའི ་གཞིས་ཆགས་ཀི་གཞིས་མི་རྣམས་
ཀིས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ནས་སྐུ་ངལ་ལ་མ་
འཛེམས་པར་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀིས་
བདོ་མིའི་འད་ུསྡདོ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ས་
བརན་ཡོང་སདླ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་རེ་
སྐུལ་གིས་ད་སྐབས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་

ནས་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་ཆེད་མཐུན་རྐནེ་སྦྱརོ་
སྤདོ་བདེ་ཕགོས་ཀི་སདི་བྱུས་ ༢༠༡༤ ད་ེ
འད་ཞིག་ལག་བསར་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དརེ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་འདགུ  ཐངེས་འདརི་ནང་
སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་ལྷན་ནང་སིད་

དུང་ལས་དངསོ་གུབ་འདོ་ཟརེ་ལགས་དང་། 
ལ་དགྭས་བསོད་ནམས་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་
ཆགས་ཀི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚེ་བརན་
དབང་ཕྱུག་ལགས།  ལ་དགྭས་བང་ཐང་
འབལེ་མཐུད་པ་དནོ་གུབ་རྒྱལ་པ་ོལགས་
བཅས་ལནྷ་བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས། །

སྐ་ུཞབས་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་དགའ་སྤབོས་དང་བཅས་བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀི་
འགན་ཁུར་བཞསེ་རྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧ 
ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༢ ཡོལ་ཙམ་ལ་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་
ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་པ་ཚོར་
ཁོང་ཉདི་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ད་ུབསྐ་ོ
གཞག་གནང་བར་ཐུགས་ཚོར་ཇི་བྱུང་སྐརོ་
གི་ད་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་དནོ། འསོ་
བསྡུའི་ལས་རིམ་དང་འབལེ་བའི་ཐགོ་ནས་

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ཐུགས་འཚབ་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་
དང་། ཐུགས་དགངོས་དངྭས་ཆེད་ཐུགས་
འཚབ་བྱུང་དགོས་པའི་རྒྱྱུ ་རྐེན་གང་བྱུང་
ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཞིབ་ཚགས་པསོ་བལ་ྟདགོས་
པ་དང་། ལས་ཀི་སྣ་ེམོ་བ་ཚོ་དང་། མི་མང་། 
ད་ེབཞིན་ང་ཚོ་ཚང་མས་གཞན་ལ་མཛུབ་
མོ་འཛུགས་རྒྱྱུ ་ཕར་བཞག་ནས། སོ་སོ་རང་
ཉདི་ལ་མཛུབ་མོ་ཚྱུར་བཙྱུགས་ནས་ང་ཚོའི་
སྐནོ་དང་ནརོ་འཁུལ་གང་ད་ུཤོར་ཡོད་པ་ད་ེ

ཚོའི་ཐགོ་བསམ་བླ་ོའཁརོ་དགོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད། འསོ་བསྡའུ་ིསབྐས་ང་ཚོས་
ཕར་ཚྱུར་ཤོད་རེས་བྱུང་ཡོད། འནོ་ཀང་མ་
འངོས་པར་ད་ེརིགས་མི་ཡོང་རྒྱྱུ འི་བསམ་
བླ་ོགཏང་དགསོ། ལགྷ་པར་འསོ་བསྡའུ་ི
ལས་རིམ་གུབ་རསེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ནསུ་པ་
མཉམ་སྤུངས་བེད་དགོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད། བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་ཀི་བདོ་

མི་ཚང་མས་འདི་དགོངས་པར་འཇགས་
ཏ་ེལས་ཀ་བདེ་ཐུབ་ན། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་
གཞི་བསུྒབ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ལ་ྟཐུགས་འཚབ་
བྱུང་བའི་གནས་བབས་ད་ེཚོ་ལྷ་དགོངས་
དངྭས་རྒྱྱུའ་ིགནས་སངས་ད་ེལ་ྟབུའ་ིའགོ་ནས་
ཡོང་རྒྱྱུ ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རེད། སོ་སོའ་ིངསོ་
ནས་ཡིན་ནའང་དམ་བཅའ་བརན་པ་ོཡིན། 
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་དནོ་གཅདོ་
ལ་འག་ོན་ཡག་པ་ོའདགུ་ཅེས་གསུངས་པ་

ལརྟ་དང་ལེན་ཞུས་པ་ཡིན། ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་ཀིས་བང་ཨ་རི་ཡོངས་རོགས་
འགན་འཁརེ་དགསོ་ཀི་ཡོད། བང་ཨ་རི་
ཞེས་བརདོ་སྐབས་བང་ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཌ་
ཆགས་ཀི་ཡོད། ཨ་རི་ན་ིའཛམ་གླངི་ནང་
སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད་
པ་མ་ཟད། ཆབ་སདི་ཀི་བས་ིགནས་གལ་
ཆེན་པ་ོཞིག་དང་། འཛམ་གླངི་ཆབ་སདི་ཀི་
གཡོ་འགུལ་འག་ོསའི་ས་གནས་གལ་ཆེན་
པ་ོཞིག་ཀང་ཆགས་ཡོད། གཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཐུགས་རའེ་ིབཀའ་དནི་དང་། བཀའ་
ཤག་སྔ་ཕི་བར་གསུམ་ཚང་མས་སྐུ ་ལས་
སྐནོ་པར་བརནེ། ད་ལའྟ་ིཆར་ཨ་རིའ་ིསདི་
འཛིན་གིས་གཙོས་ཆབ་སིད་མི་སྣ་མང་པ་ོ
ཞིག་གིས་བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་ལ་མོས་གུས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཁངོ་
རྣམ་པ་ཚོ་དགུང་ལོ་བགསེ་འག་ོགི་ཡོད་པར་
བརནེ། ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་ནང་
མི་རབས་གསར་པ་ཚོའི་ཁདོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་བཙལ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་
ཡོད་སབས། ལས་འགན་འད་ིལྕ་ིམོ་ཡིན་
པ་མ་ཟད་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཀང་རེད། ཆབ་
སིད་ཀི་ལས་དནོ་ཐགོ་ནས་ཆབ་སིད་ཀི་མི་
སྣ་ལནྷ་ད་ུའབལེ་བ་འཇགོ་རྒྱྱུ ་དང་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་རུ་ཡོང་ཆེད་འབད་བརྩནོ་བདེ་རྒྱྱུ ་
རེད། བར་ལམ་འསོ་བསྡའུ་ིལས་རིམ་གི་

ཐགོ་ནས་བདོ་རིགས་ནང་ཁུལ་ཆོལ་ཁ་དང་
ལུང་ཚན་གི་འཐེན་འཁེར་བྱུང་ཡོད་ན་ད་ེ
དག་ཞི་འཇགས་ཡོང་རྒྱྱུ ་དང་། རང་དབང་
ལུང་པའ་ིནང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་
པ་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ད་ེཚོའ་ིནསུ་པ་མཉམ་
སྤུངས་བདེ་རྒྱྱུ ། བདོ་རིགས་ནང་ཁུལ་གི་
གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ད་ེདག་
ཚང་མ་མཉམ་ད་ུའཁིད་རྒྱྱུ ར་ལས་འགུལ་
ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་དགསོ་ཀི་ཡོད། བཀའ་ཤག་
གིས་རེ་བར་ངས་བདེ་ཐུབ་ཀི་རེད་དགོངས་
པ་དང་། ལས་ཀ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོདང་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སབས། ངས་ཁས་ལེན་
ཞུ་དགསོ་པ་ད་ེའད་ཆགས་ཡོད། ད་ེབཞིན་
དྭངས་ལེན་བས་པའི་ནང་བང་ཨ་རི་དང་
ཡུ་རོབ་ཀིས་གཙོས་པའི་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་
ཁག་སུམ་ཅྱུ་ཙམ་གི་ནང་ཡོད་པའི་ད་ལྟའི་
མི་རབས་ཕི་རྒྱལ་ལ་ཕིན་པའ་ིབདོ་མི་རྣམས་
བདོ་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཐོག་གོ་བ་
གཏངི་ཟབ་པ་ོཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་གང་
ལ་གང་ཙམ་གི་ག་ོརགོས་ཡོད། ད་ེབཞིན་
བཟང་སྤདོ་ཐགོ་འགགི་ཐག་ཆོད་ཡོད། ཡིན་
ནའང་ཡུལ་གུ་ད་ེདག་གི་ནང་གསར་སྐསེ་
བདོ་མི་ཚོར་བདོ་པའ་ིསདྐ་ཡིག ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་བཅས་ཀི་ཐོག་ལ་གོ་རགོས་
བསུྐན་དགསོ་པ་དང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་
གི་རླབས་ཆེན་གི་དགོངས་གཞི་བཞིན།ཕི་
རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་གི་ནང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་
གཅིག་ཡོད་པ་ད་ེདག་གི་ནང་ཚེས་བཅྱུ་ཉརེ་

ལ་ྔཚྱུགས་པ་ཙམ་མིན་པར་ཆོས་འཆད་ཉན་
སྤལེ་རྒྱྱུ ་སོགས་ཀི་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞིག་
ཡོད་པར་བརནེ། ལས་འགན་ད་ེདག་བསུྒབ་
རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་དང་། ངར་ཡིད་ཆེས་བླ་ོ
གཏད་བས་པ་ད་ེདག་དགའ་པ་ོབྱུང་། རང་
དབང་ལུང་པའི་ནང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་
ཚོགས་པ་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ད་ེཚོའི་ནསུ་
པ་མཉམ་སྤུངས་བདེ་རྒྱྱུ ། ང་རང་བང་ཨ་
རིར་འགན་ཁརེ་བའི་སབྐས་སུ་བང་ཨ་རིར་
ཡོད་པའི་བདོ་རིགས་དང་བདོ་པར་རྒྱབ་
སྐོར་བེད་མཁན་ཚང་མར་སྙབོ་ཐུབ་པར་
བས་ནས་ཚང་མ་མཉམ་ད་ུཁིད་རྒྱྱུའི་འབད་
བརྩནོ་ཡོད་དགུ་རྩལ་སུྤག་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ེ
བཞིན་རྣམ་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་འདིར་
ལས་ཁུངས་ནང་སྡདོ་མཁན་གཅིག་པུས་
འཇནོ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ཞིག་མིན་སབས། ཕི་རྒྱལ་
ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པ་གངས་སུམ་ཅྱུ་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་མངའ་
སྡ་ེཁག་མི་འད་བའི་ནང་གནས་ཡོད་སབས། 
ས་གནས་སོ་སོའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་
དང་བླནོ་ཆེན་ཁག་ལ་འབལེ་བ་བས་ནས། 
ད་ེརིང་གི་བརྒྱྱུད་ལམ་འདའིི་ཐགོ་ནས་བང་
ཨ་རིའ་ིནང་བདོ་པའ་ིགནད་དནོ་ད་ེགཟངེས་
སུ་ཐནོ་རྒྱྱུར་ང་རང་ངསོ་ནས་འབད་བརྩནོ་
བདེ་རྒྱྱུ ་དང་། རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་མཐུན་
འགྱུར་ཡོད་ཐགོ་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་བ་རྒྱྱུ ་
ཡིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་གསུངས། །


