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ཕྱག་འཁརེ་གསོལ་སྩལ་མཛད་པ།

༄༅། །ཕིྱ་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢༢ ཉནི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕྱགོས་མོན་གྷནོ་འདདོ་
རུ་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་རནེ་གཞི་
བས་པའི་འབྲས་སྤུངས་བླ་སིྤ་རུ་ནང་པའི་
གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔར་སླབོ ་གཉརེ་
མཐར་སོན་བྱུང་བའི་བཙྱུན་མ་རྣམས་ལ་
དགེ ་བཤེས་མའི ་མཚན་རགས་ཀི ་ཕྱག་
འཁརེ་གསོལ་རས་བསྩལ་བའི་མཛད་སྒའོི་
ཐགོ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ནས་བཀའ་
སླབོ་སལྕ་དནོ།
 ད་ེརིང་འདརི་བཙྱུན་མའི་ཁངོས་
ནས་དགེ་བཤེས་མ་ཐནོ་དང་པའོི་ལག་ཁརེ་
འབུལ་རྒྱྱུ ་ན་ིཕལ་ཆེར་ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་རང་བཞིན་
ལནྡ་པ་ཞིག་རེད། ཅསེ་བརདོ་ཆོག དསུ་
ཚོད་འདརི་ཆེད་ད་ུགཉརེ་ནས་གདན་ཞུ་དང་
འབྲལེ་ནས་ཕབེས་པའི་དགའ་ལནྡ་ཁ་ིརིན་པ་ོ
ཆེ་ལས་ཟུར་རྣམ་པ་གཉསི། ད་ེབཞིན་བཙན་
བལོ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་ཁདི་ཁག ཆོས་
གགོས་ཕ་ོམོ་ལནྷ་རྒྱས་འདསུ་པའི་དབུས་སུ་
ཞུ་རྒྱྱུར། དང་པ་ོདརེ་ཁ་སང་སདྐ་ཆ་བྱུང་བ་
ལརྟ་ཨ་ན་ིདག་ེབཤེས་མ་ཟརེ་དསུ་ཏགོ་ཙམ་
ག་ོམི་བད་ེབ་ལ་ྟབུ་བྱུང་བ་རེད། གཙོ་ཆེ་ཁདེ་
རང་ཚོས་ཨུ་ཚྱུགས་བརྒྱབ་ས་ེསླབོ་གཉརེ་
བརྒྱབ་ཡོད། བར་སབྐས་རྡ་ས་དང་ས་གནས་

འདིར་ཁདེ་རང་ཚོས་རགས་གསལ་བཏང་
བ་སྔ་རསེ་ཚར་འགའ་ཤས་མཐོང་བ་རེད། 
ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ འད་ིལརྟ་བས་ནས་
ལོ་ནས་ལོ་བསདུ་དཔ་ེཆ་བལྟས་ཨུ་ཚྱུགས་
བརྒྱབ་ནས་གོང་ད་ུངོ་སྤོད་ནང་བཤད་པ་
ནང་བཞིན་རེད། ཁདེ་རང་ཚོའ་ིརྒྱྱུག་སྤདོ་
ཀི་བརྒྱ་ཆ་ཚད་མཐོ་བ་ོལོན་ནས་ད་ེརིང་
དག་ེབཤེས་མའ་ིམིང་རགས་དང་འབྲལེ་བའ་ི

ཐགོ་ནས་ལག་འཁརེ་འབུལ་རྒྱྱུ ་བྱུང་བ་རེད། 
ཐགོ་མ་དརེ་ཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་མར་བཀྲ་ཤིས་
བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
 ང་ཚོ་བདོ་གངས་ཅན་གི་ལྗངོས་
སུ་སིྤར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ། ཡང་སྒསོ་
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་པའི་དབང་པ་ོཚོས་

གཏན་ལ་ཕབ་པའ་ིགཞུང་ད་ེདག སིྤར་ང་
ཚོར་བཀའ་འགྱུར་བསན་འགྱུར་པ་ོཏ་ིགསུམ་
བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་གི་ནང་ཆོས་
ཕྱགོས་ཀི་སྡ་ེཚན་འདི་དསུ་ཕིྱས་ཀི་ཁམས་
ཕྱོགས་ནས་གཉན་མགོན་གསུང་རབ་པ། 
ཞེས་ཧ་ཅང་གི་མཁས་པ་ཆེན་པ་ོཞིག་བྱུང་
ཡོད། ཁངོ་གིས་བསན་པ་སིྤ་བཙན། གང་
ཟག་སྒསོ་བཙན། ཞསེ་དབ་ེབ་འབདེ་རྒྱྱུ ་འད་ི

ངསོ་ཀིས་ཧ་ཅང་འཇུག་པ་ོཞིག་མཐངོ་བྱུང་
ཞསེ་དང་།
 ཡང་མཐུད་བཀའ་སླ ོཔ ་སྩལ་
དནོ། བསན་པ་སིྤ་བཙན་ཟརེ་བ་ད་ེདག་ས་
དགེ་བཀའ་རྙིང་གི་དབེ་བ་གང་ཡང་མེད་
པར་ཚང་མར་ཁབ་ནས་ཡོད། དརེ་བརནེ་

ངསོ་ཀིས་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིཆོས་རྒྱྱུད་ཅསེ་ཨུ་ཚྱུགས་
བརྒྱབ་ནས་ཤོད་རྒྱྱུ ་འད་ིད་ེས་ྔང་ཚོ་བདོ་པའི་
ཆོས་ལ་ནབུ་ཕྱོགས་པ་ད་ོསྣང་བེད་མཁན་
འགའ་ཤས་ཀིས་བདོ་ཀི་ཆོས་འདི་བླ་མའི་
ཆོས་རེད། ཅསེ་བརདོ་ཀི་ཡོད། ང་ཚོས་
ཀང་བླ་མའི་ཆོས་ཡིན་པའི་དག་སྐལེ་བས་
པ་ལ་ྟབུ་ཧ་ལམ་ཆགས་བཞིན་ཡོད། སངས་
རྒྱས་པའི་ཆོས་ཞྭ་མོའི་སྒང་ལ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་
བས་ནས་ཞྭ་མོ་ཚོན་མདགོ་དམར་པ་ོདང་
སེར་པ།ོ ནག་པ།ོ ད་ེནས་བནོ་ཞྭ་དཀར་
ཞསེ་ལབ་པ་རེད། དཀར་པ་ོབས་ནས་ཡོད། 
ཞྭ་སེར་ཟརེ་སབྐས་ཞྭ་མོའི་ཚོས་གཞིའི་ཐགོ་
ནས་ཤོད་ཀི་ཡོད། ཞྭ་དམར་བརདོ་སབྐས་
ཞྭ་མོའ་ིཐགོ་ནས་ཤོད་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོས་
ཞྭ་མོར་ཧ་ཅང་རྩ་བ་ཆེན་པ་ོབརིྩ་བཞིན་པ་
དརེ་བལ་ྟབ་ཡིན་ན་མགོན་པ་ོཀླུ་སུྒབ་ལའང་
དབུ་ཞྭ་ཞིག་སྒནོ་དགསོ་པ་འདགུ ད་ེནས་
ཡར་ཕིྱན་ནས་སནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ལའང་དབུ་ཞྭ་ཞིག་སྒནོ་དགོས་པ་ལ་ྟབུ་རེད་
འདགུ བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་དག་ེསླངོ་གི་
ཡོ་བས་བཅྱུ་གསུམ་ཞེས་འཚོ་བའི་ཡོ་བས་
བཅྱུ་གསུམ་གསུངས་པའི་ནང་ཞྭ་མོ་མེད། 
ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གི་ཐུགས་གསོའ་ི
གསུང་འཕནི།

༄༅། །༸གངོ་ས་མཆོག་དང་ཐུགས་འདསི་
ཧ་ཅང་ཆེ་བ་དང་བདོ་མིར་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་
ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ཟུར་པ་དགུང་ལོ་ ༩༤ ཡིན་པ་སྐ་ུཞབས་
བྷནེ་ཇ་མིན་གྷལི་མེན་ Benjamin Gilman 
མཆོག་ཕིྱ་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༧ ཉནི་
སྐུ ་ཚེའི ་འཕནེ་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སྐོའི ་གནས་
ཚྱུལ་ཐནོ་པར་བརནེ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དམ་པ་ཁོང་
གི་རེས་ཤུལ་སྐུ ་ཟླ་ལྕམ་སྐུ ་ཇོར་ཇི་ཡ་གྷིལ་མེན་ 
Georgia Gilman ལགས་ལ་ཐུགས་གསོའ་ི
འཕནི་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།
 ཡུན་རིང་ནས་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་
ལ་སེམས་ཐག་ཉ་ེཔའོི་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཨ་
རིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་བྷནེ་
ཇ་མིན་གྷིལ་མེན་མཆོག་འདས་གངོས་སུ་གྱུར་
བའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་པར་ངས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་སྐུ་ཉདི་མཆོག་ལ་
སྙངི་ཐག་པ་ནས་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་དང་སྦྲགས་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་སེམས་གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
ཅསེ་སོགས་འཁདོ་འདགུ །

བྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡའེ་ིབླནོ་ཆེན་མཆོག་དསུ་དབང་ག་ོ
སིྒག་ལ་གཟགིས་ཞིབ་གནང་བ།

༄༅། །ཕིྱ་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ ཉནི་

རྒྱབ་བྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡའེ་ིབླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ Nit-

ish Kumar མཆོག་དཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའ་ི
དབང་ཆེན་ཐངེས་སུམ་ཅྱུ་སོ་བཞི་པ་གནང་སའི་
ཆོས་རྭར་འཚམས་གཟགིས་གནང་འདགུ
 སྐབས་ད ེར་དཔལ་ལྡན་བདེ་སུང་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་
མཆོག དསུ་དབང་གི་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་དུང་
ཆེ་བསན་འཛིན་ལུང་རགོས་ལགས། གཞན་ཡང་
ཚོགས་ཆྱུང་ཁག་གི་འགན་འཛིན་དང་ལས་བདེ་
རྣམས་ནས་ཕབེས་བསུ་ཞུས་འདགུ །

དསུ་དབང་སྔནོ་འགའོ་ིབཀའ་ཆོས་ཉནི་གཅིག་
འཕར་མ།

༄༅། །༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་སྔནོ་འགའོ་ིབཀའ་
ཆོས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེར་དགོངས་ནས་ཉནི་གཅིག་
འཕར་མ་མཛད་གཏན་འཁེལ་འདགུ་པར་བརནེ། 
ཕིྱ་ཚེས་ ༢ ནས་ ༤ བར་དཀིལ་འཁརོ་ས་ཕྱགོས་
སོགས་དབང་གི་ས་གནོ་ཆོ་ག་དང་།  ཕིྱ་ཚེས་ ༥ 
ནས་ ༨ བར་སྔནོ་འགའོ་ིབཀའ་ཆོས་སྩལ་གནང་
མཛད་རྒྱྱུ །  ད་ེརསེ་ཕིྱ་ཚེས་ ༩ ཉནི་དབང་གི་ཆོ་
ག་དང་འབྲལེ་བའ་ིའཆམ།   ཕིྱ་ཚེས་ ༡༠ ཉནི་
སླབོ་མ་རསེ་འཛིན། ཕིྱ་ཚེས་ ༡༢ ནས་ ༡༣ བར་
དབང་དངསོ་གཞི།  ཕིྱ་ཚེས་ ༡༤ ཉནི་༸གངོ་
ས་མཆོག་ལ་བརན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
མ་ཟད། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ནས་དད་ལནྡ་
མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཚེ་དབང་སྩལ་གནང་མཛད་
རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་གི་ལོ་རྒྱྱུས་ཁདོ་རླབས་ཆེན་ཆེན་གི་མཛད་བདེ་འཇགོ་གནང་མཛད་པ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད།

༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་ཞུགས་ཐགོ གདན་ས་

ཆེན་པ་ོདཔལ་ལྡན་འབྲས་དཀར་སྤུངས་པ་
ཕྱག་བཏབ་ནས་ད་བར་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ ༦༠༠ 
འཁོར་བའི་རནེ་འབྲལེ་མཛད་སྒ་ོཞིག་མོན་
གྷ་ོའདདོ་རུ་གླིང་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་བསེ་

ཀི་གདན་ས་འབྲས་སྤུངས་བླ་སིྤར་ཕིྱ་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༢ ཉནི་ཚོགས་
ཡོད། སབྐས་དརེ་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་
གི་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སླབོ་གཉརེ་གནང་
མཐར་བསླབ་པ་མཐར་སོན་པའི་བཙྱུན་མ་ 
༢༠ ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་
གི་ལོ་རྒྱྱུས་ཁདོ་ཆེད་ཐགོ་མར་གགས་པ་དག་ེ
བཤེས་མའི་ཕྱག་འཁརེ་གསོལ་སྩལ་མཛད་
ཡོད། ད་ེཡང་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་སིྤ་དང་། ཡང་
སྒསོ་དངེ་དསུ་སིྤ་ཚོགས་གསར་པའི་འཁོར་
ཡུག་ཁདོ་ཕ་ོམོ་འད་མཉམ་གི་གནས་སངས་
ལ་མཚོན་ནའང་བདོ་མི་རྣམས་རེས་ལུས་
མ་འཐབེ་པར་ཡར་མཐནོ་གི་སིྤ་ཚོགས་སུ་
རླམོ་པ་རྣམས་དང་དཔུང་པ་མཉམ་ཞིབ་ཐགོ་

ནས་བསྐདོ་ཐུབ་པའི་མཛད་བཟང་ཐགོ་ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
མཆོག་གིས་གསུང་དནོ། འད་ིན་ིདངསོ་ཡོད་
ཀི་ལོ་རྒྱྱུ ས་རང་བཞིན་ལྡན་པ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད། གང་ཡིན་བརདོ་ན་ས་ྔམོ་ང་ཚོ་བདོ་ལ་
ཡིན་ན་དགོན་པ་དང་བཙྱུན་མའི་དགོན་པ་
སོགས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད། བསབླ་པ་སླབོ་
གཉརེ་གི་རིམ་པའང་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཡོད་
ཀང་། བཙྱུན་མ་ཚོས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་
པདོ་ལ་ྔལ་ཐསོ་བསམ་སླབོ་གཉརེ་གནང་ནས་
དགེ་བཤེས་ཀི་མཚན་རགས་བཞེས་ཟརེ་
ཡག་ད་ེད་བར་བྱུང་མྱངོ་མེད་པ་ཞིག་རེད། 
འད་ིབརདོ་སབྐས་བཙྱུན་མའི་ཁདོ་མཁས་པ་
དང་གུབ་པ་ཐབོ་མཁན་དང་། ཆོས་ཕྱགོས་
ནས་གང་ཡང་ཐནོ་མ་ཐུབ་པའ་ིགནས་སངས་
ད་ེའད་གང་ཡང་མིན། མཁས་གུབ་གཉསི་

ལྡན་གི་བཙྱུན་མ་དང་སྐུ ་སྐེད་མ་རྩ་ཆེ་ད་ེ
འད་མང་པ་ོཞིག་བྱུང་ཡོད། འནོ་ཀང་དག་ེ
བཤེས་མ། ཞསེ་རིམ་པ་མཐའ་རྒྱག་གཞུང་
ཆེན་ལ་སླབོ་གཉརེ་བས་ནས་གྭ་པའི་དགོན་
པ་ད་ེདག་དང་མཚྱུངས་པར་བསླབ་པ་སླབོ་
གཉརེ་རིམ་པ་ལོ་མང་པ་ོམཐར་ཆགས་སུ་
ཡོད་པ་བས། དའེ་ིམཇུག་ཏུ་དག་ེབཤེས་
ཀི་མཚན་རགས་བཞེས་རྒྱྱུ ་ལྟ་བུ་བདོ་པའི་
ལོ་རྒྱྱུ ས་ཁདོ་ད་བར་རྩ་བ་ནས་བྱུང་མྱོང་
མེད།  དརེ་བརནེ་ཐངེས་འདརི་དག་ེབཤེས་
མའི་ཕྱག་འཁརེ་འབུལ་རྒྱྱུའི་ལམ་སལོ་འད་ི
བདོ་ཀི་ལོ་རྒྱྱུས་ཁདོ་ཐངེས་དང་པ་ོཆགས་པ་
དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་འད་ིལརྟ་རེད། ཅསེ་
གསུངས།
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༸གངོ་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་མོན་གྷ་ོབདོ་མིའ་ིས་ཞིང་བགོས་
གཏངོ་གན་རྒྱར་མཚན་རགས་བཀདོ་པ།

༄༅། །ཕིྱ་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢༡ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུམདནུ་ད།ུ  རྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕྱོགས་སུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་བང་
ཕྱགོས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་ཀར་ཝར་
རངོ་གི་རངོ་དཔནོ་ཨེ་སི་ཨེ་སི་ན་ཀུལ་ S S 

Nukul ལགས་ཀིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཚབ་
ཞུས་པ་དང་། མོན་གྷ་ོས་གནས་འག་ོའཛིན་
ཀརྨ་ལགས་ཀིས་དབུས་བདོ་མིའི་ངལ་སེལ་
ཚོགས་པའི་ཚབ་ཞུས་ནས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་
གླངི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ས་
ཞིང་བགོས་གཏངོ་གནང་བའི་ཁིམས་མཐུན་

གན་རྒྱར་མཚན་རགས་བཀདོ་འདགུ
 ད་ེརསེ་ཕྱདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༢  
ཡོལ་ཙམ་ཐོག་དགའ་ལྡན་བང་རྩེ་ཐོས་
བསམ་ནརོ་གླངི་གྭ་ཚང་གི་འད་ུཁང་ནང་ད།ུ  
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
དང་། དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕལེ་མཆོག ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་
གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅ་ོ
ལྔ་པའི་སླབོ་སནོ་པ་བཀའ་ཟུར་པདྨ་ཆོས་
འབརོ་མཆོག  བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཨ་
ཀུྲག་ཚེ་བརན་དང་གོ་བ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེ

ལགས། ལྷ་ོསིྤས་གཙོས་ལྷ་ོཕྱགོས་གཞིས་
ཆགས་ཁག་ལྔའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་
པ། ས་གནས་ཀི་རངོ་དཔནོ་ S.S. Na-

kul ལགས་དང་ལས་རོགས་ཅནྡྲ་ཤེ་ཁར་ 
Chandrashekar  ལགས།   ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མི་
རྣམ་པ། དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་ཕྱག་མཛོད་རྣམ་
པ། ས་གནས་ཀི་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲལེ་
མིན་པའ་ིཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་སྐ་ུཚབ། སེར་
སྐ་མི་མང་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་སངོ་ཕག་
བརལ་བ་འད་ུའཛོམས་ཀིས་ཐོག་མར་ལྷ་ོ
སིྤ་ཆོས་འཕལེ་ཐུབ་བསན་ལགས་ཀི་ཕབེས་
བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས།   
ས་གནས་རོང་དཔནོ་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་
གི་ཚབ་ཞུས་ནས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ས་ཞིང་
བགོས་གཏངོ་གི་ཁིམས་མཐུན་དབེ་སྐེལ་
གནང་ཡོད་སྐརོ་དང་། ཁམིས་ཀི་ཆ་རྐནེ་
འགོ་མཐུན་རྐནེ་ཇི་ཡོད་ཀི་དནོ་ཚན་ཁག་ང་ོ
སྤདོ་གནང་རསེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་།

ངསོ་ཀིས་རྡ་ོར་ེགདན་ནས་ཁདེ་རང་ཚོ་དབང་
འགོ་ཏུ་བཅྱུག་ནས་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གི་ཡིན། 

ཏན་ཏན་དབང་ཐབོ་ཀི་རེད།
༄༅། །ཕིྱ་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༩ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་ནས་གནས་མཇལ་
ད་ུབཅར་བའི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ། དསུ་ད་ལ་ྟབར་ད་ུབདོ་ཅསེ་
འཛམ་གླིང་འདིའི་ཐགོ་གནས་ཐུབ་པའི་རྒྱྱུ ་
རྐེན་གཙོ་བ་ོནི་བདོ་རྒྱ་ཆེ་མི་དམངས་ཀི་
སེམས་ཤུགས་ལས་བྱུང་བ་དང་། སེམས་
ཤུགས་ད་ེཡང་ཧ་ལས་པ་ཞིག་ཡོད། རྒྱ་མིས་
དག་གནནོ་ཤུགས་ཆེ་བདེ་བཞིན་ཡོད་ཀང་། 
བདོ་མི་མང་གི་སྙངི་སབོས་དང་། ལགྷ་
བསམ་འགྱུར་བ་མེད་པར་བསདྡ་པར་བརནེ་
འཛམ་གླངི་འདའི་ིཐགོ་ཏུའང་ད་ོསྣང་ཇ་ེཆེར་
འག་ོབ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། ཁདེ་རང་ཚོ་བླ་ོ
བད་ེཔ་ོབསོ། ངསོ་རང་ལོ་ང་ོ ༨༡ ལ་སླབེས་
ཡོད་ནའང་། གཟུགས་ཁམས་ཧ་ཅང་བད་ེཔ་ོ
ཡོད། འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ང་ོཁ་ཤས་ནས་ཏན་
ཏན་ང་ཚོ་གཞིས་བསེ་མཉམ་འཛོམས་ཕལ་
ཆེར་ཡོང་ཐུབ་ཀི་རེད། ཁདེ་རང་ཚོ་བླ་ོབད་ེ
པ་ོབས་ནས་སྡདོ། གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ལོ་ན་
གཞོན་པ་རྣམས་ཀིས་སླབོ་སྦངོ་བ་རྒྱྱུ ་གལ་
གནད་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེབཞིན་དཔལ་འབརོ་
འད་ུའགོད་བ་རྒྱྱུ ་ཡང་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོ
ཡིན། དཔལ་འབརོ་འད་ུའགདོ་བས་ནས་
དངུལ་བྱུང་བ་རྣམས་སྒརེ་གི་མོ་ཊའི་རིགས་
ཉ་ོརྒྱྱུ ་དང་། ཁང་པ་རིག་པ་ོརྒྱག་རྒྱྱུ ་ལ་ྟབུའ་ི
ཐོག་ཏུ་གཏངོ་བ་མིན་པར་དངུལ་བྱུང་བ་
རྣམས་མི་མང་སྐ་ོཔའོི་རིགས་ཀི་སླབོ་སྦངོ་
གི་ཐགོ་ལ་རོགས་རམ་བ་རྒྱྱུ ་དང་། སླབོ་ག་ྭ
འཛུགས་རྒྱྱུ ་དང་། སནྨ་ཁང་འཛུགས་རྒྱྱུ ་
སོགས་བདེ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ངསེ་ཡིན། 
དརེ་བརནེ་དཔལ་འབརོ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
དགསོ་པ་ཡིན། དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་དཔལ་འབོར་ཐད་ལྷུ ག་གཏངོ་སིད་
བྱུས་ཀི་འགོ་ནས་ཚོང་རྒྱག་རྒྱྱུ ་སོགས་དཔལ་
འབརོ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱྱུའི་གོ་སབྐས་ཤིག་
ཡོད་པ་ད་ེངསེ་པར་ད་ུའཛིན་དགསོ་པ་ཡིན། 
མད་ོདནོ་སྙངི་པ་ོགཞོན་སྐསེ་རྣམས་ལ་སླབོ་

སྦངོ་སྤདོ་རྒྱྱུ ་དང་། མང་ཚོགས་སིྤ་ཡོངས་
ཀི་ཐགོ་ནས་དཔལ་འབརོ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
རྒྱྱུ ་སོགས་ཀི་ཐགོ་ཏུ་ཤུགས་རྒྱག་དགསོ། ང་
ཚོ་ཚང་མ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་
དད་པ་བདེ་མཁན་དང་། འཕགས་པ་སྤན་
རས་གཟིགས་ཀི་གདལུ་ཞིང་ཡིན་སབས། 
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་དད་པ་
ཙམ་མིན་པར་གང་ཐུབ་ཀིས་སླབོ་སྦངོ་བདེ་
དགསོ་པ་ཡིན། སངས་རྒྱས་དཀནོ་མཆོག་
དང་། ཆོས་དཀནོ་མཆོག དག་ེའདནུ་དཀནོ་
མཆོག་ཅེས་པ་ད་ེདག་གང་འད་ཞིག་ཡིན་
པ་ད་ེདག་ཡག་པ་ོཞིག་ཤེས་པར་བས། ཡེ་
ཤུའ་ིཆོས་ལུགས་དང་། ཁ་ཆེའ་ིཆོས་ལུགས་
རྣམས་ཡག་པ་ོརེད། ཆོས་ལུགས་གཞན་
རྣམས་ཀིས་འཇིག་རནེ་བཀོད་པ་པསོ་ཁས་
ལེན་བཞིན་ཡོད། ཆོས་ལུགས་གཞན་གི་
སནོ་པ་དང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀི་ཁད་པར་གང་དག་ཡོད་མེད་རྣམས་ཤེས་
པར་བདེ་དགསོ། ད་ེལ་ྟབུའ་ིཐགོ་ནས་སྐབས་
འག་ོསེམས་བསྐདེ་འདནོ་པ་དང་། སངས་
རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་མའི་ཐགོ་ནས་སྐབས་འག་ོ
དང་སེམས་བསྐདེ་རྣམས་བསམ་བླ་ོལེགས་
པར་འཁརོ་བ་བདེ་དགསོ། ད་ེལ་ྟབུའ་ིཐགོ་
ནས་གཟུངས་སྔགས་མཎི་ཡིག་དུག་སོགས་
བགང་ན་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོང་གི་
རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་དག་ཧ་ཅང་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོབདེ་ཀི་ཡོད་སབས། ཁདེ་
རང་ཚོ་དསུ་འཁོར་དབང་ཆེན་སྐབས་སྡདོ་
ཐུབ་ཀི་མེད་སབས། སེམས་འཁལ་གཏན་
ནས་མ་བདེ་ཨང་། བདོ་ཟླ་བཅྱུ་གཅིག་པའ་ི
ཚེས་ ༡༣ ནས་ ༡༥ བར་དསུ་འཁརོ་
དབང་ཆེན་དངོས་གཞི་འཁེལ་གི ་ཡོད། 
སྐབས་དརེ་ཁེད་རང་ཚོས་སྨནོ་ལམ་ཡག་
པ་ོབརྒྱབ། ངསོ་ཀིས་རྡ་ོར་ེགདན་ནས་ཁདེ་
རང་ཚོ་དབང་འགོ་ཏུ་བཅྱུག་ནས་སྨནོ་ལམ་
རྒྱག་གི་ཡིན། ཏན་ཏན་དབང་ཐབོ་ཀི་རེད། 
ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།། །།

སྐ་ུཞབས་ར་ཧུལ་གནྷ་རྡ་ིམཆོག་ལ་ཕབེས་བསུ་ཞུ་ཕིྱར་སིྤ་ལནྷ་གི་
སྐ་ུཚབ་བཅར་བ།

༄༅། །ཕིྱ་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢༤ ཉནི་རྒྱ་གར་ཆབ་སདི་ཚོགས་པ་ཀངོ་
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ཡི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ར་ཧུལ་
གྷན་རྡི་མཆོག་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ཀོང་
རེ་སི་སིད་གཞུང་གིས་ལོ་བཞིའི་རིང་ལས་

དནོ་ཇི་གནང་ཡོངས་བསྒགས་གནང་རྒྱྱུ ་
དང་། རསེ་ལོའ་ིནང་འསོ་བསྡ་ུདང་འབྲལེ་

བའི་ཆེད་བཅས་
ཀི་འད་ུའཛོམས་
ཐོ ག ་ ག སུ ང ་
བ ཤ ད ་ ག ན ང ་
བ ར ་ ཕེ བ ས ་
པར་དཔལ་ལྡན་
སིྤ ་ལྷན ་ ཚོགས ་
ག ཞོ ན ་ ཨ ་ ཅཱ ་
རྱ་ཡེ ་ཤེས་ཕུན་

ཚོགས་མཆོག་དང་། སིྤ་འཐུས་བསན་པ་
ཡར་འཕལེ་མཆོག ཚོགས་དུང་བཅས་ཧ་ི
མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ཀངོ་རེ་སི་ཨ་ཡི་ཚོགས་
པའ་ིདབུ་འཁདི་རྣམ་པ་དང་། མང་ཚོགས་

བཅས་རྡ་ཤོད་ཀ་ཅ་རི་སྐརོ་སུང་བའི་ཐང་
ཆེན་ད་ུའད་ུའཛོམས་ཡོད་སར་ཆེད་བཅར་
གིས་ཚོགས་པའི ་གཙོ ་འཛིན་གཞོན ་པ་
མཆོག་ལ་དགའ་བསུའི་མཇལ་དར་འབུལ་
ལམ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།
 རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་བདོ་
མིར་ཤིན་ཏུ་བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོཡིན་པས་
གཞུང་འཛིན་དང་།  གཞུང་འཛིན་མ་ཡིན་
པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་དབུ་འཁིད་རྣམ་པ་
བཞུགས་སརྒ་དང་། དའེ་ིཉ་ེཁུལ་ད་ུཕབེས་
སྐབས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ནས་བཀའ་དིན ་བསམ་ཤེས་ངང་གུས་
བཀུར་དང་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱྱུ འི་གོ་སྐབས་
ཐོབ་རྒྱྱུ འི ་འབད་རྩོལ་གནང་དང་གནང་
བཞིན་ཡོད།།

ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་གསར་པ་དངསོ་གུབ་རྡ་ོར་ེལགས་ཀིས་ལས་ཁུར་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕིྱ་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢༤ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིསྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་ད་ུགསར་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་
བ་དངསོ་གུབ་རྡ་ོར་ེལགས་ཀིས་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅདོ་ལས་ཐགོ་པ་སྣང་ས་ཆོས་སྒནོ་ལགས་
ནས་དནོ་ཁང་གི་ལས་དནོ་དང་འབྲལེ་བའི་
འགན་ཡོངས་རོགས་རིྩས་ལེན་གུབ་རེས་
དངོས་གཞིའི་ལས་ཁུར་དབུ་འཛུགས་ཀི་
རནེ་འབྲལེ་མཛད་སྒ་ོསབས་བད་ེཞིག་ཚོགས་
འདགུ  དནོ་གཅདོ་གསར་རྙངི་དབར་རིྩས་

སྤོད་རིྩས་ལེན་གི་སྤོད་དཔང་ད་ུཕིྱ་འབྲལེ་
དུང་ཆེ ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ ་
ལགས་ཕབེས་ཡོད།
 སྐབས་དརེ་དནོ་གཅོད་གསར་
རྙིང་གཉིས་ཀིས་ཐོག་མར་༸རྒྱལ་བའི ་
སྐུ ་པར་མཐོང་གོལ་རིན་པ ོ་ཆེར་མཇལ་
དར་ཕུལ་རེས་དནོ་གཅོད་ཟུར་པ་སྣང་ས་
ཆོས་སྒོན་ལགས་དང་ཕིྱ་འབྲལེ་དུང་ཆེས་
དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་རྣམ་
གཉིས་ཀིས་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ ་ཚབ་དནོ་

གཅོད་གསར་པ་དངོས་གུབ་རྡ་ོརེ་ལགས་
ལ་འཚམས་འདའིི་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་མ་
ཟད། ཕིྱ་འབྲལེ་
དུ ང ་ ཆེ ས ་ ད ོན ་
གཅོ ད ་ ཟུ ར ་ པ ་
སྣང་ས་ཆོས་སྒནོ་
ལགས་ཀི་ད་བར་
དནོ་ཁང་གི་ལས་
དོན ་ ཆེ ་ཕ ་གང ་
ཅིའི ་ ཐོག ་ལས ་

དནོ་གང་ལེགས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
དང་སྦྲགས། དནོ་གཅདོ་གསར་པའ་ིལས་

ཡུན་རིང་ལས་དནོ་གང་ཅིར་བ་བ་ལམ་ལྷངོ་
ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཡང་ཞུས་འདགུ སིྤར་
དངསོ་གུབ་རྡ་ོར་ེལགས་ན།ི ད་ེས་ྔདཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐབེས་རྩའ་ིདུང་ཆེ་ཡིན་ཞིང་། དནོ་གཅདོ་
ཟུར་པ་སྣང་ས་ཆོས་སྒནོ་ལགས་ད་ཆ་ཤེས་
རིག་དུང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག་གནང་འདགུ་པ་
བཅས།།

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།
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སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་གདན་ས་ཆེན་པ་ོདཔལ་ལནྡ་འབྲས་སྤུངས་དབུ་བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ ༦༠༠ འཁརོ་བའ་ི
བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་མཛད་སྒརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕིྱ་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༡ 
ཉིན་རེ་འཇམ་དབངས་ཆོས་རེ་བཀྲ་ཤིས་
དཔལ་ལྡན་པ་ཆེན་པསོ་ཕྱག་བཏབ་མཛད་
པའི་གདན་ས་ཆེན་པ་ོདཔལ་ལྡན་འབྲས་
དཀར་སྤུངས་པ་དབུ་བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་ཧལི་
པ་ོདུག་བརྒྱ་འཁརོ་བའ་ིབཀའ་དནི་རསེ་དན་
གི་མཛད་སྒའོི་དསུ་ཆེན་ཁད་པར་ཅན་སུང་
བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་སོང་།
 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་
ཚོད་ ༦ ཐགོ་མཁན་ལས་ཟུར་རྣམ་པས་སྤསོ་
སྣ་ེདང་བཅས་ཏ་ེསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཚོགས་ཕབེས་གདན་
འདནེ་ཞུས་ནས་བཞུགས་ཁརི་༸ཞབས་སོར་
འཁདོ་བསནུ་མད་ོལུགས་ཀི་བརན་བཞུགས་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་རསེ་གནས་ཆྱུང་ཆོས་
རྒྱལ་ཆེན་པ་ོཚོགས་དབུས་སུ་སྤན་འདནེ་
ཞུས། ཆྱུ་ཚོད་ ༨ ཐགོ་འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་
བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁི་གདན་ཟུར་
རྣམ་པ་གཉསི་མཆོག་དང་། ཤར་བང་ཆོས་
ར་ེརྣམ་གཉསི། འབྲས་སྤུངས་ཁ་ིཔ་རིན་པ་ོ
ཆེ། གདན་ས་ག་ྭཚང་ཁག་གི་མཁན་བ་ླརྣམ་
པ། དཔལ་ལནྡ་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་པ་
ཆེ་བ་བཀའ་བརྒྱྱུད་དནོ་གུབ་མཆོག དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག དཔལ་
ལྡན་བ ོད་མི ་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག 
ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངོས་གུབ་ཚེ་རིང་
མཆོག བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅ་ོལའྔ་ིལམ་
སནོ་པ་བཀའ་ཟུར་པདྨ་ཆོས་འབརོ་མཆོག 
ཕྱགོས་བཞུགས་སིྤ་འཐུས་ཁག་གཅིག ར་ུ
སོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ། ས་
གནས་རངོ་དཔནོ། སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པ། དག་ེ

འདནུ་དམངས་དང་བཅས་མི་གངས་སངོ་
ཕག་བརལ་བ་འདུ་འཛོམས་ཐོག་བཀའ་
དནི་རསེ་དན་གི་མཛད་སྒ་ོདངསོ་གཞི་དབུ་

འཛུགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་འབྲས་སྤུངས་ཁི་པ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་སྒ་ོམང་མཁན་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག བླ་ོགསལ་གླངི་མཁན་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་བཅས་ཀིས་སྤསོ་སྣ་ེདང་བཅས་
མཛད་སྒརོ་གདན་ཞུས་ཀིས་མགོན་པ་ོགང་
ཉིད་མཆོག་ནས་རེ་འཇམ་དབངས་ཆོས་
ར་ེབཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལནྡ་པ་ཆེན་པའོི་སྐུ་ཐང་
མཐངོ་གལོ་རིན་པའོི་མདནུ་ད་ུསྣང་གསལ་
སྒནོ།
 དེ་ནས་འབྲས་སྤུ ངས་ཚོགས་
ཆེན་དབུ་མཛད་ཀིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཤིས་
བརདོ་གསུང་བ་དང་། འབྲས་སྤུངས་ཁ་ིཔ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་རེ་འཇམ་དབངས་
ཆོས་རའེི་མཛད་རྣམ་སྙངི་བསྡུས་སྙན་སྒོན་
དང་རེ་འཇམ་དབངས་ཆོས་རེ་བཀྲ་ཤིས་
དཔལ་ལནྡ་པ་ཆེན་པསོ་འབྲས་སྤུངས་དགནོ་

པ་ཕྱག་བཏབ་ནས་ལོ ་དུག་བརྒྱ་འཁོར་
བའི་རསེ་དན་དབེ་ཐེར་ལྷའི་རྔ་སྒ་ཞེས་བ་
བ་དབུ་འབདེ་གནང་། ད་ེནས་ཨུ་ར་ུསུའ་ི

ཁོངས་ཁལ་མུག་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་། 
ཐུ་ཝ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་འཛིན་
རྣམ་གཉིས་ནས་བཀའ་དནི་རེས་དན་གི་
མཛད་སྒརོ་འཚམས་འཕིན་འབུལ་གནང་
བ་ད་ེཉདི་རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཏ་ེལོ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་སྒོགས་སྦང་གནང་
རསེ་ས་གནས་ཀི་རངོ་དཔནོ་དང་། ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ། དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག། དགའ་ལནྡ་ཁ་ིརིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་བཅས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་
གུབ་མཚམས་འབྲས་སྤུངས་བླ་སིྤ་ལྷན་ཁང་
ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བཀའ་དནི་དན་
རནེ་ཆོས་དངུ་གཡས་འཁིལ་ཞབས་དངུལ་
ཟངས་ལས་གུབ་པའ་ིགཟངེས་བསདོ་ཕུལ།
 ད་ེརསེ་དགེ་ལྡན་ལུགས་བཟང་
གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སྐབས་བཅྱུ་

པའི་ཕྱག་འཁརེ་བཞེས་མཁན་དགེ་བཤེས་
ལ་ྷརམས་པ་གངས་ ༢༣༥ དང་། སླབོ་
དཔནོ་གངས་ ༢༣༩། བཀའ་རམས་པ་
གངས་ ༣༣༤ བཅས་ལ་ཕྱག་འཁརེ་གནང་
གུབ་བསནུ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ། མཆེད་གགོས་རྣམ་པ་ལནྷ་རྒྱས་
ལ་ཞུ་རྒྱྱུར། གངོ་ད་ུགསུང་བཤད་ཁག་མང་
པ་ོཞིག་གནང་ཟནི་པ་རེད། གསུང་བཤད་
དནོ་དང་ལནྡ་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགསུང་སོང་། 
དརེ་བརནེ་རསེ་སུ་བཤད་མཁན་དསེ་གོང་
ད་ུགསུང་བ་ཁག་ལ་ད་ེད་ེབཞིན་ན།ོ ཞསེ་
ཞུ་ན་ཕལ་ཆེར་འགགི་མི་ཡོང་ངམ། ངསོ་
ཀིས་འད་ིབཤད་འདདོ་བྱུང་། དཔ་ེཆ་བལསྟ་
པའ་ིདགསོ་དནོ་གང་རེད། ང་ཚོས་དཔ་ེཆ་
བལ་ྟརྒྱྱུ ་ན་ིམིང་བངླ་རྒྱྱུ ་དང་། མཁས་པའ་ི
མིང་ཐབོ་པའི་ཕིྱར་དཔ་ེཆ་བལསྟ་པ་མ་རེད། 
ཚོགས་ལམ། སྦརོ་ལམ། མཐངོ་ལམ། 
སྒམོ་ལམ། མི་སླབོ་ལམ་བཅས་ལམ་ལ་ྔདང་། 
ཐགེ་ཆེན་གི་དབང་ད་ུབས་ན་ས་བཅྱུ། ལམ་
ལ་ྔདང་ས་བཅྱུ་ད་ེདག་གཏན་ལ་ཕབ་དགོས་
དནོ་ན།ི ང་ོཚོ་འད་ིནས་འག་ོརྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་
རེད། ད་ལའྟ་ིལས་དང་པ་ོབ་ཉནོ་མོངས་
དགུ་གསུམ་གི་འཆིང་བ་ཀུན་ལྡན་ད་ེའད་
ཞིག་གིས་ཧ་ལམ་ཉནོ་མོངས་པས་ག་བར་
འཁིད་འཁིད་བཟ་ོའད་བ་ོཞིག་ཡོད་པ་དང་། 
ཉནོ་མོངས་སྤངས་པའི་གལ་བའི་ཡོན་ཏན་
སྒམོ་ལམ་རསེ་སུ་མ་གཏགོས་ཐབོ་རྒྱྱུ ་མེད། 
དང་པ་ོཐསོ་པའ་ིག་ོབ་མ་ཆགས་ན། བསམ་
བླ་ོགཏང་རྒྱྱུའ་ིགཞི་མེད། ཐསོ་པས་རྩ་བ་
བླརོ་འཛིན། འགལེ་བ་ད་ེདག་ཚིག་རེ་རེ་
བཞིན་དཔ་ེཁདི་དག་ེརན་གིས་འགལེ་བཤད་
བསྐནོ།

 གཙོ ་ ཆེ ་ ཤོས ་ ཆོས ་རའི ་ནང་
རགས་གསལ་བཏང་ནས་གཏན་ལ་དབབ་
དགོས་རྒྱྱུ ་ད་ེལ་དགག་གཞག་སྤང་གསུམ་
ཟརེ་རྒྱྱུ ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ 
གཞན་ལུགས་དགག་པ། རང་ལུགས་
གཞག་པ། ད་ེལ་རྩདོ་པ་སངྤ་བ་ད་ེའདའ་ི
ཐགོ་ནས་ཞིབ་འཇུག་བདེ་ཡོང་དསུ་སེམས་
བྱུང་གི་ངེས་པ་ཐོབ་ནས་སེམས་བྱུང་གི་
ཤེས་རབ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་སླབེ་པ་ཡིན་
ན། ཕལ་ཆེར་རསེ་དཔག་རེད། ད་ེལ་ྟབུའ་ི
སླབོ་གཉརེ་བས་པའི་དནོ་དག་ནི་ཚིག་གི་
རེས་ཟློས་ཙམ་མིན་པ་སེམས་གཏིང་ནས་
དངསོ་གནས་ཡིད་ཆེས་དང་བླ་ོཁེངས་ནས་
ཡང་ཡང་སྒམོ་ཡོང་དསུ་སྒམོ་བྱུང་གི་ཉམས་
མྱངོ་སླབེ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། དག་ཉནོ་
མོངས་དལུ་དགསོ། སབྐས་རེ་ང་ཚོ་དཔ་ེཆ་
ཡག་པ་ོཡོད་ཀང་ང་རྒྱལ་དང་ཕག་དགོ་ཆེན་
པ།ོ རྒྱྱུ ་དངསོ་པ་ོལ་དགའ་པ་ོད་ེའད་ཡོང་
གི་འདགུ འད་ིསིྤར་སླབོ་གཉརེ་བས་ཡོད་
ནའང་གཤིས་རྒྱྱུད་དལུ་བའི་དནོ་ད་ུམ་སོང་
བར་ཉནོ་མོངས་ཀི་གགོས་སུ་ཕིྱན་ཏ་ེང་རྒྱལ་
དང་ཕག་དགོ་སྐ་ེརྒྱྱུའ་ིཐགོ་ནས་ཆོས་ཆོས་སུ་
མ་སོང་བར། ཆོས་ཉནོ་མོངས་ཀི་གགོས་
སུ་འག་ོརྒྱྱུ ་ད་ེའད་ཡོང་གི་ཡོད་སབས། ང་
ཚོ་ཚང་མས་དཔ་ེཆ་བལྟས་པའི་ལག་རསེ་
ད་ེརྒྱྱུད་དལུ་དགསོ། རྒྱྱུད་དལུ་རྒྱྱུ ་ཞསེ་པ་
ན།ི སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་ནས་རྒྱྱུད་དལུ་རྒྱྱུ ་མེད། 
སགྔས་ཀི་གངས་ཀ་བསགས་ནས་རྒྱྱུད་དལུ་
རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད། གང་ལརྟ་ཆོས་ཆོས་
སུ་སོང་བ་ཞིག་དགོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད། འད་ིཁདེ་རང་ཚོར་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་གཞིས་ཁང་དང་ཞིང་ས་སངོ་པ་ཇི་ཡོད་གངས་ཐ་ོབསྡ་ུརབུ་ཞུས་པའ་ིརེའུ་མིག་གཤམ་གསལ།
༄༅། །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་གསོ་ཚོགས་ས་ྔརསེ་ནང་གཞིས་ཆགས་ཐབོ་
སལྐ་སྐརོ་བག་ོགླངེ་རིམ་བྱུང་དགངོས་དནོ་གཞིར་བཞག་དང༌།   སབྐས་ 
༡༦ པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་གཉསི་པའ་ིསབྐས་
སརྐ་རགས་ཅན་གི་ད་ིབ་ཕབེས་པའ་ིབཀའ་ལན་ད་ུབཀའ་ཤག་སབྐས་ ༡༤ 
པས་བདོ་ནས་གསར་ད་ུའབརོ་བ་རྣམས་ཀི་བད་ེསྡགུ་ལ་གཟགིས་ཞིབ་གནང་
རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་བརིྩ་ས་ེཁངོ་རྣམས་ལ་སྣ་ེལེན་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་ཕྱགོས་སྐརོ་བསྐར་
ཞིབ་ཚོགས་ཆྱུང་ཆེད་འཛུགས་གནང་ལུགས་སྐརོ་སནྙ་སྒནོ་ཞུས་པ་ལརྟ། ད་
བར་བདོ་མི་ཁག་ཅིག་ལ་སྡདོ་ཁང་མཐུན་རྐནེ་སྦར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ནའང༌། 
བདོ་ནས་ཕིྱས་སུ་སྐབས་བཅལོ་འབརོ་ཁག་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པ་ཕིྱ་ལོ་ ༡༩༥༩ 
ལོ་ནས་འབརོ་བའི་བདོ་མི་ཁ་འཐརོ་གནས་སྡདོ་གཞིས་སལྐ་ཐབོ་ཐང་མེད་
པའི་དཀའ་ངལ་ཞུ་མཁན་མང་དག་ཅིག་ཡོད་པ་ཚང་མའི་དཀའ་ངལ་གཅིག་
མཚྱུངས་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད།
 མཁནེ་ཆྱུབ་ལྟར་གཞིས་ཁང་གསར་རྒྱག་གིས་མཐུན་རྐེན་སྦར་
རྒྱྱུའི་ལས་གཞི་ད་ེབཞིན་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཁར་འག་ོགནོ་གཞན་དབང་སབས་བསནུ་
དགསོ་པར་ལོ་ཤས་ནང་གུབ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་དཀའ་བའ་ིརང་བཞིན་ལས་མ་འདས་
ཤིང༌། དཔརེ་ན་ཨུཏྟར་ཁཎྜ་བད་ེསིྐད་གླངི་ཁབ་ཁངོས་ཁ་འཐརོ་དདུ་ཚང་ 
༡༡༦ བརལ་བ་ཞིག་ནས་འདས་པའ་ིལོ་ ༣༥ ཙམ་སྔནོ་ནས་སྡདོ་ཁང་མེད་
པའི་དཀའ་ངལ་ཞུས་པ་རྣམས་དསུ་ད་ལའྟང་སེལ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་
ནས་རགོས་ཐུབ་དགསོ་པ་དང༌། དའེ་ིསངེ་ད་ལའྟ་ིཆར་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་

སུ་སྡདོ་ཁིམ་མེད་པའི་བད་ེསྡུག་དཀའ་ངལ་ཞུ་མཁན་ཁནོ་བསྡམོས་དདུ་ཚང་
གངས་ ༡༥༤༦ འབརོ་ཡོད། གསར་འབརོ་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་
གཞིས་སལྐ་ཐབོ་ཐང་མེད་པ་དང་ཁང་གླ་སྤདོ་དགོས་སོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་
སེལ་ཐབས་སུ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་གཞིས་ཁང་དང་ཞིང་ས་སངོ་པ་ཇི་ཡོད་
གངས་ཐ་ོབསྡ་ུརབུ་ཞུས་པའ་ིརེའུ་མིག་གཤམ་གསལ།

ཨང༌། ས་གནས།  སྡདོ་ཁང་སངོ་
པ་གངས།

ཞིང་ས་སངོ་པ་
ཨེ་ཀར་གངས།

༡ ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླངི༌། ༣༣ ༩༦་༣༦
༢ ཨོ་ཌི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླངི༌། ༦༤ ༥༦༤
༣ མན་སརྤ་ཕན་བད་ེགླངི༌། མེད། ༤༥
༤ སནྦ་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གླངི༌། ༩  མེད།
༥ ཏ་ིཛུ་དར་རྒྱས་གླངི༌། ༥ ༣༥

བསྡམོས། ༡༡༡ ༧༤༠་༣༦

གངོ་གསལ་ས་གནས་ཁག་ནང་ཁང་སངོ་དང་ཞིང་ས་སངོ་པ་ཡོད་ཁངོས་ནས་
དཀའ་སེལ་གཞིས་སལྐ་ཐབོ་ཐང་འབུལ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ན་ཛ་དག་དཀའ་ངལ་ཅན་
རྣམས་ནས་ད་ོབདག་སོ་སོའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱྱུ ད་འབྲལེ་གཏུགས་

ཀིས་ཕིྱ་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ནང་ཚྱུད་ལན་གསལ་འབུལ་དགསོ་
པར་མ་བྱུང་ཚེ་ཛ་དག་དགསོ་གལ་མེད་པར་ངསོ་འཛིན་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་ད་ེདནོ་
དགངོས་འཇགས་ཞུ།    བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་
ནས་ཕིྱ་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༢ ལ།།

༄༅།།༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་

འཕིན་དང་གསུང་ཆོས་ཁག དེ་བཞིན་

བོད་དོན་སོར་གི་བརྙན་འཕིན་གསར་

འགྱུར་གཟིགས་བོ་ཡོད་ཚེ། དྲ་རྒྱའི་

ཁ་བྱང། www.tibetonline.tv ཐོག་

གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།།
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www.tibet.net/mwa

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང། 
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚྱུལ། 

སོགས་ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་ www.bod.asia ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་གཏན་ཉནི་སླབོ་ག་ྭདབུས་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོལ་ྔབཅྱུ་འཁརོ་བའ་ི
དསུ་སནོ་མཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕིྱ་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༢ 
ཉནི་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་གཏན་ཉནི་སླབོ་ག་ྭ
དབུ་བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོལ་ྔབཅྱུ་འཁརོ་

བའི་དསུ་སནོ་སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་

འད་ིགནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།
 སིྤ ་ན ོར ་༸གོང ་ས ་༸སྐབས ་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་
གར་གི་སིད་བླནོ་ན་ེརུ་མཇལ་
འཕད ་མཛད ་སྐབས ་དགོན ་
པ་དང་གཞིས་ཆགས་དགོས་
ཡོད་ཅསེ་གསུངས་མེད། ང་
ཚོའི ་མ་འོངས་པའི ་སོན་རྩའི ་
ཆེད་སླབོ ་གྭ ་དགོས་ཀི་འདུག་
ཅསེ་གསུངས་པ་ལརྟ། རྒྱ་
གར་གཞུང་གི་ངསོ་ནས་མཐུན་
འགྱུར་གནང་ཐགོ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོངས་ནང་བ ོད་པའི ་སླབོ ་གྭ ་
མང་དག་ཅིག་བཙྱུགས་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད།
 ༸གོང ་ས ་མ ཆོག ་
གི་ཐུགས་རེའི ་བཀའ་དིན་ལ་

བརནེ་དངེ་སྐབས་བདོ་པ་ཚོ་འཛམ་གླིང་གི་
ས་ཕྱགོས་གང་ད་ུཕིྱན་ནའང་མག་ོཁག་ཁག་
བས་ནས་འག་ོཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་

ཆགས་ཡོད།   ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ང་
ཚོ་བདོ་པའི་ཕུ་གུ་རྣམས་ལྡུམ་རྭའི་ནང་གི་
མེ་ཏགོ་ལརྟ་མིན་པར་རི་སྐསེ་མེ་ཏགོ་བཞིན་
དགསོ་ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད། རི་སྐསེ་
མེ་ཏགོ་ན་ིལགྷས་པ་དང་གངས་ཆར་སོགས་
ཅི་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་འགྱུར་མེད་རང་
བཞིན་གིས་གནས་ཐུབ་ཀི་ཡོད་སབས། རི་
སྐེས་མེ ་ཏ ོག་ལྟ ་ བུ ་ ཞིག་དགོས་ཀི ་ཡོད། 
འདབ་གཤོག་གཉསི་ལནྡ་ཡོད་པའི་སླབོ་ཕུག་
དགསོ་ཀི་རེད་ཅསེ་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་ཡོད།
 གནའ་དངེ་ཟུང་འབྲལེ་གི་ཤེས་
ཡོན་ཆ་ལག་ཚང་བའི་བདོ་མི་ཞིག་ཡོང་
ཐུབ་དགསོ་པའི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བར་བརནེ།  
༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་
བཟུང་སླབོ་སིྤ་དང་དག་ེལས། ཕ་མ་བཅས་
ནས་སྐ་ུལས་བསྐནོ་ཡོད། ད་ལའྟ་ིཆར་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུ་བའི་ཁངོས་མོན་
གྷ་ོགཏན་ཉནི་སླབོ་གྭའི་སླབོ་ཟུར་མང་དག་
ཡོད་པ་ད་ེནི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་
དགོངས་གཞིར་བཟུང་གུབ་འབྲས་སྨིན་པ་
ཞིག་ལ་བརིྩ་བཞིན་ཡོད།  དརེ་བརནེ་ད་ེ

རིང་ལྔ་བཅྱུའི་དསུ་དན་གི་མཛད་སྒ་ོཉིན་
མོར་འཚམས་འད་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་
རྒྱྱུ ་དང་ཆབས་ཅིག
 སི་ཞུ་བ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕྱག་
ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་གི་ཡོད་པ་མ་
ཟད། ས་ིཞུ་བ་མིན་ནའང་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་
ཆེད་སྐ་ུལས་སྐནོ་མཁན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་
པ་ད་ེནི་གཟི་བརིད་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་
བཞིན་ཡོད། འཛམ་གླངི་སིྤ་ཡོངས་ནང་
སྐབས་བཅོལ་བ་ས་ཡ་དུག་ཅྱུ ་ཙམ་ཡོད་
ཁོངས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལས་ཚགས་
ཚྱུད ་པ ་མེད ་ཅེས ་ ཞུས་ན ་མ་འགིག ་པ ་
མེད། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཆིག་སངོ་དགུ་
བརྒྱ་དུག་ཅྱུ་རེ་གངས་ནས་བཀའ་དགོངས་
གཞིར་བཟུང་མི ་ཐོག་རན་པ་ཚོས་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་ཐོག་ནས་སྐུ་ལས་བསྐོན་
པའི་ཐོག་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མཐུན་འགྱུར་
སྦར་ཏ་ེགུབ་འབྲས་སྨནི་པ་ཞིག་རེད། དརེ་
བརནེ་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ཀི་
བཀའ་དནི་བསམ་ཤེས་བདེ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད། ཅསེ་དང་།

 ད་ེབཞིན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ། ཕིྱ་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་དམིགས་
བསལ་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་
ཤེས་ཡོན་ཐགོ་འཐུས་ཤོར་ཕིྱན་འདགུ་ཅེས་
བཀའ་སླབོ་ཕབེས་ཡོད། སབྐས་དརེ་རང་
ཉིད་ཚོགས་ཆེན་དརེ་མཉམ་ཞུགས་བས་
ཡོད་སབས་སེམས་ནང་འགན་འཁི་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་སླབེས་ཏ་ེང་ཚོ་ཚང་མ་ནསུ་པ་མཉམ་
སྤུངས་གིས་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
དགསོ་འདགུ་བསམས་བྱུང་།    དརེ་
བརནེ་བཀའ་ཤག་སབྐས་ ༡༤ པས་ཤེས་
ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཆེད་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཤུགས་ཆེ་སྦར་ཡོད།  
རིམ་པས་ཕིྱ་ལོ་ ༢༠༡༢ ནས་འཛིན་རིམ་
བཅྱུ་གཉསི་ཀི་གུབ་འབྲས་ཀང་ཡག་ཏུ་ཕིྱན་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
སླབོ་ཡོན་གནང་སའི་སླབོ་ཕུག་གི་གངས་
འབརོ་ཡང་མང་ད་ུབཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་
ཡོད།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་གི་མིག་ནད་ལིང་
ཏགོ་གཤག་བཅསོ་ཐངེས་ ༡༧ པའ་ིདབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོ་ི

སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་ཕབེས་པ།
༄༅། །ཕིྱ་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༥ 
ཉིན་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་ནས་སྔར་བཞིན་
ཉ་ེཧངོ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའ་ི Association 

for Ophthalmic Cooperation in Asia 
ཞསེ་མིག་དབང་ཆེད་སནྨ་པའ་ིམཐུན་ཚོགས་
ཀི་མཐུན་འགྱུར་རྒྱབ་སྐོར་འགོ་མིག་ནད་

གཤག་བཅསོ་ཀི་སནྨ་སརྒ་ཐངེས་ ༡༧ འད་ི
ཉནི་ས་ྔདའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱ་རྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་

མཆོག་ནས་དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད།
 སབྐས་དརེ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་
གིས་ཉ་ིཧངོ་གི་སནྨ་པ་རྣམས་དང་། Rotary 

club ཡི་ཚོགས་གཙོ་རྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པ་
བཅས་ལ་འཚམས་འད་ིབསགྔས་བརདོ་ཞུས་
ཏ།ེ ལགྷ་པར་ད་ལ་ྟབར་ད་ུམུ་མཐུད་ལོ་ང་ོ
བཅྱུ་བདནུ་རིང་དམིགས་ཡུལ་དང་ལས་དནོ་
བཟང་པ་ོགནང་བ་ལ་ཡི་རངས་ཞུས་ནས། 
བདོ་མི་ཙམ་མ་ཟད། ས་གནས་ཡུལ་མི་
རན་གཞོན་བར་གསུམ་ལ་ཕན་རླབས་ཆེན་
པ་ོགནང་བ་དང་། བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་གཙོས་གཞན་ཡང་འབྲལེ་
ཡོད་སིྒག་འཛུགས་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་གནང་བ་དང་། ད་ེབཞིན་རྡ་སའ་ི Ro-

tary club ཡི་ཚོགས་མི་ཡོངས་ལ་དམིགས་
བསལ་མ་འངོས་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་སབྐས་
སུ་གོས་ཚོགས་སུ་ངེས་ཕ ེབས་ཡོང་བའི་
འབདོ་སྐལུ་ཞུས་གནང་བ་བཅས།།

དསུ་དབང་བཀའ་ཆོས་བརྙན་འཕནི་བརྒྱྱུད་
ཐད་གཏངོ་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིགསལ་བསྒགས།

༄༅། །མཚྱུངས་མེད་ལྷ་ོསིྤ་དང་ལ་སིྤ་
གཉིས་ཀིས་གཙོས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
མཆོག་རྣམས་ལ།
 ཆེད་ཞུ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀིས་དཔལ་དསུ་ཀི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་
ཐངེས་ ༣༤ པའ་ིལས་རིམ་ཆ་ཚང་བདོ་ཀི་
བརྙན་འཕནི་དྭ་རྒྱའ་ིཁ་བང་ http://www.

tibetlonline.tv/ live-webcast-from-

cta-dharamsala/ དང་ https://www.

youtube.com/ user/ctaonlinetv གཞན་
ཡང་ལག་ཐགོ་ཁ་པར་མཉནེ་ཆས་ Tibettv 

Mobile Apps བཅས་ཀི་ནང་ཐད་གཏངོ་
རྒྱང་སིང་ཞུ་འཆར་ལྟར་མང་ཚོགས་ནས་
ཐུགས་སྣང་ཡོང་བ་ཞུ།   དསུ་དབང་ད་ུ
དངོས་སུ་བཅར་མ་ཐུབ་མཁན་བདོ་མིའི་
སྡདོ་སརྒ་ས་གནས་ཁག་གི་ནང་རན་གཞོན་
མང་དག་ཅིག་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་ས་གནས་
སོ་སོའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་
ཀི་ཐུགས་འགན་འགོ་མི་མང་ཚོགས་ཁང་
ངམ་སིྤ་ཁང་ནང་མཉམ་སྡདོ་ཀིས་ཀམ་པུ་
ཊར་བརྒྱྱུ ད་གླ ོག་བརྙན་སནོ་བེད་འཕུལ་
འཁརོ་ Projector ཐགོ་ནས་སནོ་ཐབས་
གནང་མཁན་ཡོད་ཚེ་དྭ་རྒྱ་འཐནེ་གླ་དཔལ་
ལནྡ་བཀའ་ཤག་དང་དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་
གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གང་རུང་ནས་གནང་
རྒྱྱུ ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་ནས་བཀའ་
ཕབེས་ལརྟ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོས་ད་ེ
དནོ་ག་ོསིྒག་ཐུབ་ཐབས་དགསོ་པ་དང༌། དྭ་

མཐུད་འཐནེ་གླ་ས་ྔའཕསོ་ས་གནས་སོ་སོས་
སྔ་འདནོ་བཏང་ས་ེའབིལ་འཛིན་འདི་གར་
འབརོ་མཚམས་སིྐན་ཚབ་འཇལ་སླགོ་ཡོང་
རྒྱྱུ །
 AirJaldi དྭ་རྒྱའ་ིམཐུན་རྐནེ་
ཡོད་མཁན་ཚོར་ AirJaldi དང་འབྲལེ་བ་
གནང་འཐུས་ཡང༌། AirJaldi ལས་ In-

ternet Service Provider (ISP) ལེགས་པ་
གཞན་དག་ཡོད་པའམ་ AirJaldi འཁདི་
འཐནེ་མཐུན་རྐེན་མེད་སའི་ས་གནས་ཁག་
ནས་ཚོང་པ་གཞན་སུ་རུང་མཉམ་ད་ུའབྲལེ་
བ་གནང་ས་ེའཁདི་འཐནེ་ཆོག་རྒྱྱུ ། དྭ་རྒྱ་
འཁདི་འཐནེ་གི་མྱྱུར་ཚད་དམའ་མཐར་ 2 

Mbps. (Min. Internet speed required) 

འབྱུང་ཚེ་གང་ལེགས་ཡོང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ
 གཞི་རྩའ་ི ISP AirJaldi དྭ་རྒྱ་
འཐནེ་གརླ་ཧནི་སྒརོ་ ༦༥༠༠།༠༠ ཙམ་
ཡིན་འདགུ་ཀང་ས་གནས་སོ་སོའི་གནས་
བབས་ལ་གཞིགས་པས་འགོ་གོན་འཕར་
ཆག་ཡོད་ཚེ་སྒརོ་ ༡༥༠༠༠།༠༠ ལས་མི་
བརལ་བ་གཏངོ་ཆོག་རྒྱྱུ ་བཅས་ཕབེས་སོང་
བ་དགངོས་འཇགས་ཞུ།
 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་
ལས་ཁུངས་ནས་ཕིྱ་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༢༠ ལ།།
 AirJaldi མཐུན་རྐནེ་ཡོད་པའ་ི
གཤམ་གསལ་ས་གནས་ཁག་ནས་ཁ་པར་
ཨང་གངས་ ༠༩༨༨༢༢༩༧༧༠༦ ཐགོ་

འབྲལེ་བ་གནང་འཐུས།
A) Himachal Pradesh:

1. Dharamshala

2. Norbulingkha

3. Chauntra

4. Bir

5. Tsopema

6. Sundar Nagar

7. Manali

8. Kullu

9. Mandi

10. Sherabling

B) Uttarakhand

1. Clementown

2. Dekyiling

3. Rajpur

4. Selakui

5. Nainital

6. Mussoorie

C) Karanataka

1. Dickey Larsoe

2. Lugsung Samdupling

3. Doeguling
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མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་གཏན་ཉནི་སླབོ་ག་ྭདབུས་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོལ་ྔབཅྱུ་འཁརོ་བའ་ིདསུ་སནོ་སུང་བརིྩ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕིྱ་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢༢ ཉནི་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་གཏན་ཉནི་
སླབོ་ག་ྭདབུ་བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོལ་ྔབཅྱུ་
འཁོར་བའི་དསུ་སནོ་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་སོང་།
 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་ཕྱེད་
ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༡ ཡོལ་ཙམ་ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་དཔལ་
ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརྒྱྱུ ད་དནོ་
གུབ་མཆོག་དང་། དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག   བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསན་འཕལེ་མཆོག  ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་
དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག བཀའ་ཟུར་ཟམ་
གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག བཀའ་ཟུར་བཀྲས་
མཐངོ་ཚེ་དབང་ཆོས་རྒྱལ་མཆོག   བཀའ་
ཤག་སབྐས་བཅ་ོལའྔ་ིལམ་སནོ་པ་བཀའ་ཟུར་
པདྨ་ཆོས་འབརོ་མཆོག ཕྱགོས་བཞུགས་སིྤ་
འཐུས་ཁག་གཅིག ལྷ་ོསིྤས་གཙོས་ལྷ་ོཕྱགོས་
གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྔའི ་ས་གནས་འགོ ་
འཛིན་རྣམ་པ། ཕིྱ་ནང་གི་སྐ་ུམགནོ་རྣམ་
པ། དག་ེརན་ཟུར་པ་དང་སླབོ་ཟུར། མོན་གྷ་ོ
གཏན་སླབོ་ཀི་སླབོ་སིྤ་གཙོས་པའི་དགེ་ལས་
སླབོ་ཕུག་སོགས་ལྷན་འཛོམས་ཐགོ་མཛད་
སྒ་ོདབུ་འཛུགས་ཀིས་ཐོག་མར་སླབོ་གྭའི་
སླབོ་ཕུག་དང་སླབོ་ཟུར་རྣམས་ནས་༸གོང་
ས་མཆོག་ལ་རུ་སིྒག་གི་སྒ་ོནས་གུས་འདདུ་
ཞུས་གུབ་མཚམས་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཐགོ་
འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་གླུ་བཏང་།
 ད་ེནས་དསུ་སནོ་གོ་སིྒག་ཚོགས་
ཆྱུང་གི ་ ཚོགས་གཙོས་ཕ ེབས་བསུ ་དང་
འབྲལེ་དསུ་སནོ་ངོ་སྤོད་ཀི་གསུང་བཤད་
དང་སླབོ་གའྭ་ིསླབོ་སིྤས་སླབོ་གའྭ་ིའཕལེ་རིམ་
ང་ོསྤདོ་ཞུས་རསེ་ལ་ྔབཅྱུ་དསུ་སནོ་གི་བརྙན་
དབེ་དབུ་འབེད་དང་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་
བཀའ་དནི་རེས་དན་མཚོན་ཆེད་མར་མེ་
མཆོད་ཀངོ་འདགེས་འབུལ་ཞུས། ད་ེབཞིན་
གཞུང་དང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ལ་བཀའ་

དནི་རེས་དན་མཚོན་ཆེད་མར་མེ་མཆོད་
ཀངོ་རེ་དང་།  བཀའ་ཟུར་བཀྲས་མཐངོ་ཚེ་
དབང་ཆོས་རྒྱལ་མཆོག་དང་ལམྕ་ཇུ་ཌི་རྣམ་
གཉིས་ལ་བཀའ་དནི་རེས་དན་གི་ཕྱགས་
རགས། དག་ེལས་ཟུར་པ་ཁག་གཅིག་ལ་
ཕྱག་རགས་ཕུལ་གུབ་བསནུ། ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་ནས་དསུ་སནོ་དང་འབྲལེ་

བའ་ིགསུང་བཤད་གནང་།
 དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་
མཆོག་གིས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
འདནོ་སྤལེ་གནང་བའི་༼བདོ་མིའི་ང་ོབ།ོ༽ 
ཞེས་པའི་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་དང་འབྲལེ་
གསུང་བཤད་གནང་བསནུ་༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།  མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་
གང་ད་ུཡིན་ནའང་མི་རབས་གཞོན་པ་ད་ེ
དག་མ་འངོས་པའ་ིསོན་རྩ་ཆགས་ཡོད། ད་ེ
རིང་འདིར་སིྤར་བདོ་གངས་ཅན་དང་བེ་
བྲག་ཏུ་བཙན་བལོ་ནང་ཡོད་པའི་སླབོ་ཕུག་
ཁེད་རང་ཚོ་མ་འོངས་བདོ་མིའི ་སོན་རྩ་
ཆགས་ཡོད།  ཁདེ་རང་ཚོ་གཙོ་བརོ་གྱུར་
བའི་ད་ེརིང་འདིར་ཆེད་ད་ུགཉརེ་ནས་ད་ེས་ྔ
ནས་ལོ་མང་པ་ོགོང་ནས་ཞབས་འདགེས་
སུྒབ་མཁན་འབྲལེ་ཡོད་མང་པ་ོཞིག་དང་། 
ད་ེབཞིན་སླབོ་གྭ་འདི་ནས་ཐོན་པའི་སླབོ་
ཟུར་མང་པ་ོཞིག་ཀང་ཕབེས་འདགུ ད་ེ
རིང་འདིར་ལོ་ལ་ྔབཅྱུ་འཁོར་བའི་དསུ་ཆེན་
ཟརེ་དསུ་ང་ཚོའི་མི་ཚེ་ཧ་ཅང་ཕིྱན་ཚར་
བའ་ིཚོར་སྣང་ཞིག་ཡོང་བཞིན་འདགུ ཕིྱ་
ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་ལོ་ ༥༧ ཕིྱན་པ་རེད། 
ལོ་ ༥༧ ནང་མི་ཐགོ་བར་ེའག་ོགི་ཡོད། ལ་ྔ
བཅྱུ་ང་དགུ་ལོར་སླབེས་པའི་མི་ཐགོ་མང་ཆེ་
བ་རགོས་ཟནི་ཡོད། ང་ཚོ་མི་སྒརེ་སོ་སོའ་ི
གནས་ཚྱུལ་མ་རེད། མི་རིགས་གཅིག་གི་
དནོ་དག་ཆགས་ཀི་ཡོད། མི་རིགས་ད་ེཡང་
འདས་པའི་ལོ་སངོ་ཕག་ཁ་ཤས་རིང་བསམ་
བླ་ོབཏང་ན་བདོ་མི་རིགས་འད་ིཧ་ཅང་གངོ་
པ་ོརེད་འདགུ
 དུས་རབས་དུག་པ་བདུན་པ་
ནས་མར་བས་ཏ་ེདསུ་རབས་དགུ་པ་བར་
བདོ་མི་རིགས་འད་ིཤེས་ཡོན་ལའང་ད་ོསྣང་
ཡོད་པ་མ་ཟད་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་ཟུར་དུ་
གསར་གཏདོ་ཐུབ་པ་རེད། སབྐས་ད་ེདསུ་
མི་རིགས་འད་ིསབོས་ཤུགས་ཅན་དང་དཀའ་
ལས་བརྒྱབ་ཐུབ་མཁན་ཞིག་རེད་འདགུ ད་ེ
ས་ྔདསུ་རབས་མང་པ་ོཞིག་གི་རིང་ང་ཚོ་བདོ་
པས་རྣམ་དཔོད་སནོ་ས་དང་དཀའ་ལས་

རྒྱག་ས་ད་ེགཙོ་
བ་ོཆོས་ཕྱགོས་
ཀི་ཐགོ་བསམ་
བླ་ོབཏང་ཡོད། 
བཀའ་འགྱུར་
བསན་འགྱུར་
པུ་ཏི་སུམ་བརྒྱ་
ལྷག་ཙམ་ཡོད་

པ་དའེ་ིལོ་ཙ་ྭབ་བདོ་པ་རང་ཉདི་ཆགས་ཡོད། 
བདོ་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་བཞིན་པའི་ཐགོ་
བདོ་པའི་བཀའ་བསན་བཅོས་མང་པ་ོཞིག་
བསྒྱུར་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཧ་ཅང་སྤུས་དག་ཡོད།
 དེ་ཚོའི ་ཐོག་བསམ་བླ ་ོགཏོང་
སྐབས་བདོ་མི་རིགས་འདི་ཨུ་ཚྱུགས་ཚ་པ་ོ
དང་དང་པ་ོཞིག་རེད་འདགུ རྒྱ་གར་གི་

སལོ་ལ་ྟབུ་ཞིག་རེད། རིག་གནས་ཆེ་བ་ལ་ྔ
དང་ཆྱུང་བ་ལ་ྔཡོད། རིག་གནས་ཆེ་བ་ལའྔ་ི
ནང་ཚད་མ་རིག་པ་ཡོད་པ་ད་ེདངེ་སྐབས་
འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངེ་། བདོ་པས་རྒྱ་གར་
གི་གནའ་རབས་ཀི་ཚད་མ་རིག་པར་སླབོ་
སྦངོ་བས་ནས་ཚད་མ་རིག་པ་སོས་ཉམས་
དདོ་པ་ོབས་ནས་བསྡད་ཐུབ་པ་ད་ེབདོ་ཁོ་
ནས་མ་གཏོགས་སུ་ཞིག་གིས་ཀང་བེད་
ཐུབ་མེད།   རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུནང་པ་ཧ་
ཅང་མང་པ་ོཡོད། གང་ལརྟ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིཆོས་
བརྒྱྱུ ད་གཅིག་མཚྱུངས་ཆགས་ཡོད་ཀང་། 
ད་ེལྟ་བུའི་ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་གི་
ཐགོ་བདོ་ནང་བཞིན་བདག་པ་ོརྒྱག་མཁན་
གཅིག་ཀང་མི་འདགུ འབར་མ་ལ་སོགས་
པའི་པཱ་ལིའི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་འཛིན་མཁན་ཚོའི་
ནང་ཚད་མ་རིག་པའི་སྐརོ་གཅིག་ཀང་མེད། 
དརེ་བརནེ་བདོ་པ་འདི་འཛམ་གླིང་འདིའི་
སངྒ་ཁད་ད་ུའཕགས་པ་ཞིག་རེད་འདགུ ད་ེ
བཞིན་ནང་དནོ་རིག་པ་དང་སེམས་ཁམས་
རིག་པའ་ིཐགོ་བདོ་ཕྱྱུག་ཤོས་རེད་འདགུ སྒ་
རིག་པ་ཟརེ་དསུ་བདོ་སདྐ་སྒ་རིག་པར་བརིྩ་
བཞིན་ཡོད།
 བདོ་ཡིག་འདི་དངེ་སྐབས་དསུ་
རབས་ ༢༡ ནང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིཆོས་
བརྒྱྱུད་ཀི་ཚད་མ་རིག་པ་དང་། ལ་ྟགུབ་སྐརོ་
འགལེ་བཤད་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ད་ེབདོ་སྐད་དང་བདོ་
ཡིག་ཡག་ཤོས་ཆགས་ཡོད། བདོ་སདྐ་ལ་
ཆ་བཞག་ན་སྒ་རིག་པའི་ཐགོ་ཧ་ཅང་ཕྱྱུག་
པ་ོརེད་འདགུ དངེ་དསུ་ཚན་རིག་དང་། 
དཔལ་འབརོ། ཆབ་སདི་བཅས་ཀི་ནང་བདོ་
ཡིག་ད་ེསྔ་བདེ་སྤདོ་བདེ་རྒྱྱུ ་མ་བྱུང་སབས་
ཡར་རྒྱས་ཕིྱན་མེད། བཟ་ོརིག་པའང་ག་ང་
ཙམ་བཤད་ཐུབ་ཀི་རེད། གསོ་བ་རིག་པའ་ི
ཐགོ་ཧ་ཅང་ཕྱྱུག་པ་ོརེད་འདགུ ད་ེཚོར་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་སབྐས་བདོ་མི་རིགས་འད་ིཧ་
ཅང་གངོ་པ་ོཞིག་རེད་འདགུ
 ངསོ་ཀིས་འཛམ་གླངི་འདའིི་སངེ་
མི་འད་མིན་ཐུག་ས་ེསདྐ་ཆ་ཤོད་སབྐས་གང་
ཞིག་བཤད་དགོས་མིན་ཐད་དངངས་སྐྲག་
ཁནོ་ནས་བདེ་དགསོ་མེད། ངསོ་རང་འཇནོ་
དགས་པའ་ིསདྐ་ཆ་མ་རེད། ང་ཚོ་བདོ་པའ་ི
རིག་གཞུང་འདི་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཡོད་པར་བརནེ། 
མི་སུ་ཞིག་ཐུག་ཀང་བཤད་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ཞིག་
དང་བགོ་གླངེ ་བེད་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོང་
བཞིན་འདགུ ད་ེནས་དསུ་རབས་དགུ་པའ་ི
རསེ་མངའ་བདག་ཁི་རལ་པ་ཅན་བཀྲངོས་
ནས་ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ཧ་ཅང་ཉམས་རུད་
ཕིྱན་ཡོད། བ་ླཆེན་དཔནོ་ཆེན་ཚོས་སོ་སོའ་ི
ལུང་ཁུག་སོགས་ལ་སྣང་བ་དག་ས་ེབདོ་པའི་
སིྤ་པའི་དནོ་ད་ུབསམ་བླ་ོགཏངོ་མཁན་མི་
འདགུ ཧ་ཅང་སྐ་ོཔ་ོརེད། འཐུས་ཤོར་ཧ་
ཅང་ཕིྱན་པ་རེད། ཆབ་སད་ིཀི་ཐགོ་ནས་
ཧ་ལས་པའ་ིའཐུས་ཤོར་ཕིྱན་པ་རེད། འནོ་
ཀང་བ ོད་མི་རིགས་ཞེས་སྐད་ཡིག་ཟུར་

ག སལ ་ ཞི ག ་
གི ་ ཐོག ་ ནས ་
ནང ་ ཆོས ་རྒྱ ་
ཆེ་གཏིང་ཟབ་
ཡོ ད ་ པ ་ ད ེས ་
བདོ་མི་རིགས་
འ ཚོ ་ ག ན ས ་
ཐུབ་ཡོད།
 
ཆབ་སིད་ཀི་ཐགོ་ནས་བདོ་ད་ེཧ་ཅང་ཐབས་
སྐ་ོཔ་ོཞིག་གི་ཐགོ་ནས་ཕིྱན་པ་ཡིན་ནའང་། 
ང་ཚོའ་ིསདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་། གཙོ་
བ་ོསངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་ཐོག་ནས་བདོ་
མི་རིགས་ཡོངས་རོགས་གཅིག་སིྒལ་བས་
ནས་བསྡད་རྒྱྱུ ་ཞིག་དསུ་ད་ལྟ་བར་བྱུང་བ་
རེད། དངེ་སང་ཆ་བཞག་ན་རྒྱ་ནག་གུང་
ཁན་ཏང་གིས་ཧ་ཅང་དམ་བསྒགས་བས་
ནས་བདོ་པའི་ཐགོ་གདགུ་རྩྱུབ་བས་པ་དསེ་
བདོ་པ་ཚོ་རྡགོ་ཏུ་བསིྒལ་རྒྱྱུ ར་ཕན་ཐོགས་
བྱུང་ཡོད། རྒྱ་མིས་བཅིངས་བཀྲལོ་ཟརེ་
བཞིན་པ་ད་ེམིང་དནོ་མཚྱུངས་པའི་བཅིངས་
བཀྲལོ་བས་ནས་བདོ་པར་བམས་པ་ོབདེ་ན་
ད་ཆ་ང་ཚོ་ད་ེཙམ་རྡགོ་སིྒལ་པ་ོཡོད་མེད་མི་
ཤེས། གཅིག་བས་ན་རྐནེ་ངན་གགོས་ལ་
ཤར་པ་ལ་ྟབུ་རེད། ལ་ྔབཅྱུ་ང་དགུའ་ིརསེ་ང་
ཚོ་བཙན་བལོ་བ་ཆགས་ནས་བདོ་མི་མང་
པ་ོཞིག་བཙན་བལོ་ལ་བསདྡ་དགསོ་པ་དང་། 
བདོ་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་དང་ཁ་བྲལ་ཏ་ེབསྡད་
དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།   
གནས་སངས་དའེི་ཐགོ་ནས་བཤད་ན་གནས་
ཚྱུལ་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐ་ོཔ་ོརེད། འནོ་ཀང་ལོ་ 
༥༧ ཕིྱན་པའ་ིམཚམས་ལ་བསམ་བླ་ོགཏང་
ཚེ། ང ཚོ་བཙན་བལོ་བ་ཆགས་མེད་ན། 
ང་ཚོས་བདོ་ནང་སོ་སོ་སྣང་བ་དག་ས་ེབསདྡ་
ཡོད་ངསེ་རེད།
 འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ ༥༧ ཐགོ་
བསམ་བླ་ོཞིག་བཏང་ན། དསུ་ཡུན་གང་
ཙམ་ཕིྱན་པ་མ་ཟད་མི་རབས་ཀང་བར་ེཔ་ོ
ཐབེས་ཡོད། བདོ་སིྤའ་ིཐགོ་ང་ཚོས་གཞིས་
ཆགས་ཁག་བཙྱུགས་པ་སིྤ་དང་ལྷག་པར་
སླབོ་གྭ་ཁག་བཙྱུགས་པ་དསེ་མུ་མཐུད་སོས་
ཉམས་ལནྡ་པ་ཡོང་རྒྱྱུར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་
བྱུང་ཡོད། ད་ེརིང་འདརི་ས་ྔར་ེདཀའ་ལས་
རྒྱག་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཞུ་གི་ཡིན། 
ད་ེསྔ་དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་ཚོ་ད་ེརིང་
འདིར་ཐུག་སྐབས་སྤ་ོརྨོ་ཆགས་ཟིན་འདགུ 
རས་རྒྱྱུ ་རང་བཞིན་ཆོས་ཉདི་རེད། འནོ་
ཀང་མི་ཚེ་འདའིི་ནང་བདོ་མི་རིགས་ཀི་དནོ་
ད་ུབསུྒབས་པའི་བས་རསེ་ད་ེནམ་ཡང་ཟུབ་
རྒྱྱུ ་མེད།
 དརེ་བརནེ་བཀའ་དནི ཆེ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ེདང་ད་ེའད་བའ་ིད་ེས་ྔསླབོ་ག་ྭ
འདི་ནས་ཐོན་ཏ་ེཕྱོསག་དང་མཚམས་སུ་
ཡོད་པ་འགའ་ཤས་ད་ལྟའང་བདོ་སིྤ་པའི་

སིྒག་འཛུགས་ནང་ལས་ཀ་བས་དང་བེད་
བཞིན་ཡོད། གང་ལརྟ་ད་ལ་ྟདངསོ་སུ་སིྒག་
འཛུགས་ནང་ཡོད་ནའང་འད་ཡང་ན་ཕྱགོས་
མཚམས་གང་ན་ཡོད་ཀང་མ་འཆི་བར་བདོ་
མི་ཡིན་པ་ནམ་ཡང་བརདེ་རྒྱྱུ ་མེད། བདོ་
མི་རྣམས་ས་ཆ་གང་ད་ུབསདྡ་ཡོད་ཀང་བདོ་
སིྤ་པའི་དནོ་ད་ུལྷག་བསམ་འཁརེ་ནས་སྡདོ་
མཁན་ཧ་ལམ་བདོ་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩ ཧ་ལས་
པའ་ིཡག་པ་ོཡོད། རེ་ཟུང་གནས་ཚྱུལ་ཐ་
དད་རེད། ང་ཚོ་བདོ་མི་བཙན་བལོ་ལ་གར་
ཏ་ེབད་ོམི་རིགས་ཆགས་འཇིག་གི་མཚམས་
ལ་སླབེ་པའི་སྐབས་འདིར་མི་རབས་ནས་
མི་རབས་བསདུ་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ས་ེ
དངསོ་གནས་གུབ་འབྲས་མཐངོ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད། དཔརེ་ན། ཕིྱ་ལོ་ ༡༩༥༩ 
ལོར་ལ་ྷསར་དག་གནནོ་བདེ་སབྐས་རྒྱ་གུང་
ཁན་གི་དཔནོ་རིགས་ཚོའི་ནང་མ་འངོས་
པར་ལོ་ལྔ་བཅྱུ ་ང་གངས་རིང་བ ོད་པའི ་
གནས་ཚྱུལ་ཐགོ་མུ་མཐུད་ནས་རྙགོ་ག་བཟ་ོ
མཁན་ཡོང་རྒྱྱུ ་བཟ་ོའད་ཕལ་ཆེར་དན་མེད།
 དག་གནོན་བས་རེས་གནས་
ཚྱུལ་ཐག་གཅོད་ཡོང་གི་བསམ་དན་ཡོད་
ངསེ་རེད། ལོ་ང་ོལ་ྔབཅྱུའ་ིརསེ་སུའང་ད་
དངུ་བདོ་པའི་གནས་ཚྱུལ་འཛམ་གླངི་འདའིི་
སངེ་ད་ོསྣང་ཆེ་ར་ུའག་ོབཞིན་ཡོད། གཙོ་
ཆེ་བདོ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་ལྷག་
བསམ་དང་སྙིང ་སབོས་ཧ་ལས་པ་རེད། 
གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་ལྷག་བསམ་
དང་སྙིང་སབོས་ཞུམ་པ་མེད་པར་གནས་
ཡོད་པར་བརནེ། ང་ཚོས་སྤབོས་པ་རྙདེ་ད་ེ
བདོ་ཀི་དཀའ་ངལ་སྐརོ་དང་བདོ་ཀི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་སྐརོ་ཉམས་པ་སོར་ཆྱུད་
དང་མི་ཉམས་གོང་འཕལེ་ཡོང་ཆེད་འབད་
བརྩནོ་བདེ་དགསོ། ང་ཚོས་བདོ་རྒྱ་ཆེའ་ིམི་
མང་དཀའ་ངལ་ནང་ཚྱུད་ནས་ཁགོ་པར་མེ་
འབར་ཡང་ཁ་ནས་ད་ུབ་བཏནོ་མ་ཆོག་པའི་
གནས་སངས་འགོ་གནས་ཡོད་སབས། ང་
ཚོ་རང་དབང་ལུང་པར་ཡོད་མཁན་ཚོས་
ཁོང་རྣམ་པའི་ཚབ་བས་ཏ་ེང་ཚོས་ཤུགས་
མ་བརྒྱབ་ན་སུས་བེད་བསམ་ནས་སེམས་
ཤུགས་སྐ་ེདགསོ་རྒྱྱུ ་ཞིག་འདགུ ད་བར་
ཤུགས་བརྒྱབ་པ་རེད། ད་དངུ་མུ་ཐུད་
ཤུགས་བརྒྱབ་དགསོ། དསུ་ཀི་འགྱུར་བ་
ཞསེ་པ་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད། ཅསེ་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།།
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བ་ླམ་ཡི་དམ་གི་བིན་རླབས་ལ་ཐག་ཉ་ེརྒྱང་གི་སདྐ་ཆ་གང་ཡང་མེད།
༄༅། །ཕིྱ་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༥ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ཨུ་རུ་སུའི་ནང་པའི་ས་ཁུལ་ཐུ་ཝ་
དང་། ཁལ་མུཀ བྷུ ་རི་ཡཏ་བཅས་ཀི་དད་
ལྡན་ཆོས་བ་རྣམས་ནས་ཇི་ལྟར་སྔནོ་ནས་
གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ས་ལྡ་ིལི་གསར་པའི་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་
ལི་ལ་གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུརྒྱལ་སས་ཆེན་
པ་ོཞི་བ་ལྷས་མཛད་པའི་སྤོད་མཇུག་ཆེན་
མོའ་ིཆོས་འབྲལེ་དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད།
 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་
ཚོད་ ༩ ཙམ་ལ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གིས་ཨུ་རུ་སུའི་ནང་པའི་ས་ཁུལ་ཐུ་ཝ་དང་། 
ཁལ་མུཀ བྷུ ་རི་ཡཏ་བཅས་ཀི་དད་ལནྡ་ཆོས་
ཞུ་བ་གཙོ་བརོ་གྱུར་པའི་རྒྱ་རིགས་དང་། 
རྒྱ་གར། ཕིྱའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་བཅས་ནས་
ཆོས་ཞུ་བ་གངས་ ༡༣༠༠ ཙམ་དང་། ད་ེ
བཞིན་རང་རིགས་སེར་སྐ་མི་མང་མི་གངས་ 
༣༠༠ ཙམ་བཅས་ཁནོ་བསྡམོས་མི་གངས་ 
༡༦༠༠༠ ཙམ་ལ་སྤདོ་མཇུག་ཆེན་མོའ་ི
བཀའ་ཆོས་བཀྲནི་ཆེ་སབྐས་ཐགོ་མར་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ། དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་ལ་
བསྡད་མ་ཐུབ་མཁན་ཁེད་རང་ཚོ་བླ་ོཕམ་
བདེ་དགསོ་མ་རེད། བདོ་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ 
ནས་ ༡༥ བར་དསུ་འཁརོ་གི་ས་གནོ་དང་། 
དཀིལ་འཁརོ་ལ་ཞུགས་པའ་ིསྐརོ། སྔནོ་གཞི་
བཅས་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་འད་ིལརྟ་བདེ་
ཀི་རེད། ད་ེདསུ་ཁདེ་རང་ཚོ་བདོ་ནས་ཚྱུར་
སྨནོ་ལམ་རྒྱབོ་ཤེས་སོང་ངམ། ཁདེ་རང་
ཚོ་དད་པ་ན་ིགཡོ་བ་མེད་པར་བརནེ། ངསོ་
ཀིས་འདི་ནས་ཁེད་རང་ཚོ་བདོ་ནང་ཡོད་

པའི་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་དངསོ་འབྲལེ་དད་པ་དང་
དམ་ཚིག་གཡོ་བ་མེད་པ་ཡོད་མཁན་ད་ེདག་
དབང་གི་དམིགས་འགོ་ཏུ་བཅྱུག་ནས་སྨནོ་
ལམ་རྒྱག་གི་ཡིན། ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་ནང་

རྒྱ་རིགས་ནང་པ་ཧ་ཅང་ཕནོ་ཆེན་པ་ོཡོད་
པ་ད་ེཚོའི་ནང་ནས་དབང་ཞུ་འདདོ་ཡོད་པ་
ད་ེའད་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད། ད་ེདག་ཚང་
མ་ངསོ་ཀིས་དམིགས་འགོ་ཏུ་བཅྱུག་ས་ེསྨནོ་
ལམ་རྒྱག་གི་ཡིན། བ་ླམ་ཡི་དམ་གི་བིན་
རླབས་ནི་ཐག་ཉ་ེརྒྱང་གི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་
མེད། དའེ་ིཁུངས་ན།ི བཅམོ་ལནྡ་འདས་
ཀིས་སྔནོ་ཆོག་ནང་འཕནི་གི་སྒ་ོནས་བསྙནེ་
པར་རགོས་པ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་ཞིག་ཡོད། བསྙནེ་
པར་རོགས་མཁན་གི་དགེ་འདནུ་པ་དརེ་
བཞུགས། བསུྒབ་བ་ད་ེདགག་བ་བས་ནས་
ཚྱུར་ཡོང་མ་ཐུབ་པར་ས་ཆ་གཞན་ཞིག་ཏུ་
བསདྡ། དའེ་ིབར་ད་ུའཕནི་བསྐརུ་ནས་བསནྙ་
པར་རགོས་རྒྱྱུ ་བྱུང་འདགུ དངེ་སབྐས་ང་
ཚོ་ས་ཐག་རིང་ནའང་འཕནི་སོགས་ཀི་ཐགོ་

ནས་ཁདེ་རང་ཚོ་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་ན་དབང་
ཐབོ་ཀི་རེད། ད་ེལརྟ་བསོ་ཨང་། མཁནེ་
སོང་ངམ།
 ཁདེ་རང་ཚོ་བླ་ོཧ་ཅང་ཕམ་ནས་

སེམས་མ་སིྐད་པ་བདེ་མི་དགསོ། བདོ་ལ་
ཕར་ལོག་འག་ོམཁན་ཁེད་རང་ཚོ་དད་པ་
དགའ་ཞེན་ཧ་ཅང་བས་ནས་འདིར་ཡོང་། 
ཕ་རོལ་དུ་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་ཚྱུལ་འོག་
ནས་འདིར་སྡདོ ་མ་ཐུབ་པར་ཕར་ལོག་
དགོས་མཁན་ཁེད་རང་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་
ཡོད། ཕྱགོས་གཅིག་ནས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
ན་སེམས་སྐ་ོབ་ོའད་བ་ོཞིག་རེད། ང་ཚོ་བདོ་
རྒྱ་ཆེ་མི་མང་དང་ཁ་བྲལ་ནས་ལོ་ལྔ་བཅྱུ་
ལ་ྔབདནུ་ཙམ་ཕིྱན་པ་རེད། འནོ་ཀང་བདོ་
རྒྱ་ཆེ་མི་མང་གི་སེམས་ཤུགས་ན་ིའགྱུར་བ་
མེད་པར་གནས་བཞིན་འདགུ མི་རབས་
བར་ེའག་ོགི་ཡོད་རེད་ད་ེསོ་སོའི་མི་རིགས་
ཀི་ལ་ཞནེ་དང་། ད་ེབཞིན་སངས་རྒྱས་པའ་ི
ཆོས་ལ་ཡིན་ནའང་དད་པ། མི་འགའ་ཤས་

ཆོས་ལ་དད་པ་དམིགས་བསལ་མེད་ནའང་
མི་རིགས་ཀི་ཞེན་འཁོགས་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་
ད་ེའད་ཡོང་བཞིན་འདགུ གང་ལརྟ་གཞིས་
ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་ད་ེདག་ཧ་ཅང་སྙངི་སབོས་
དང་སེམས་ཤུགས་འགྱུར་བ་མེད་པར་
བསདྡ་པ་རེད། དརེ་བརནེ་བདོ་ཀི་བདནེ་
དནོ་འད་ིའཛམ་གླངི་འདའིི་སངེ་ལོ་རེ་བཞིན་
གསལ་ད་ུའག་ོབཞིན་པའི་བཟ་ོའད་བ་ོཞིག་
ཆགས་ཀི་འདགུ་སབས། གཞིས་ལུས་རྒྱ་
ཆེ་མི་མང་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཟརེ་
གི་ཡིན། ད་དངུ་ཡིན་ནའང་ཚང་མས་ཧུར་
ཐག་བདེ་དགསོ།
 ཁེད་རང་ཚོ་ཁ་ཤས་ཕིྱར་ལོག་
འག་ོགི་ཡོད་པར་བརནེ། ད་ལའྟ་ིདསུ་ཚོད་
འདིར་ན་གཞོན་ཚོར་སླབོ་སྦངོ་སྤདོ་དགོས་
རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། བདོ་ཡིག་གཙོ་བརོ་
གྱུར་པའི་རྒྱ་ཡིག་སླབོ་དགོས་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད་འདགུ ད་ེབཞིན་དངེ་དསུ་ཀི་ཤེས་
ཡོན་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། ད་ེདང་འབྲལེ་ནས་
ང་རང་ཚོ་བདོ་རང་གི་རིག་གཞུང་རིག་
གནས་ཆེ་བ་ལྔ་དང་ཆྱུང་བ་ལྔའི་ནང་ནས་
རིག་གནས་ཆེ་བ་ལ་ྔགསོ་བ་རིག་པ། བདོ་
ཡིག་སྒ་རིག་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད། ད་ེནས་ཚད་
མ་རིག་པ། ཚད་མ་རིག་པ་ན་ིའཛམ་གླངི་
འདིའི་སངེ་དངེ་སྐབས་བདོ་གཅིག་པུ་རེད་
མ་གཏགོས་གཞན་ནང་པའི་ཡུལ་གུ་ཚོར་ད་ེ
འདའ་ིཚད་མ་རིག་པ་མི་འདགུ ནང་དནོ་
རིག་པའ་ིནང་ཆ་བཞག་ན། གུབ་མཐའ་
བཞི་ལྟ་གུབ་མི་འད་བ་ད་ེའད་ཞིབ་ཚགས་
པ་ོའགལེ་བཤད་ཡོད་པ་བདོ་གཅིག་པུ་མ་
གཏགོས་མི་འདགུ རྒྱ་ནག་ནང་ཆ་བཞག་ན། 

ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོའདནོ་གི་ཡོད། ཀླུ་སུྒབ་ཀི་
རསེ་འབྲང་ཆགས་ཀི་ཡོད། རྩ་བ་ཤེས་རབ་
ཡོད། དབུ་མ་འཇུག་པའ་ིརང་འགལེ་ཕལ་
ཆེར་ཡིན་པ་ཡོད།
 རྒྱ་ཡིག་ནང་ཕལ་ཆེར་ཡོད། 
འནོ་ཀང་ད་ེའདའ་ིཞིབ་ཚགས་པའོ་ིསླབོ་སྦངོ་
ཁག་པ་ོའདགུ དཔརེ་ན་མད་ོསྡ་ེདགངོས་
འགལེ་ངསེ་དནོ་མཐར་ཐུགས་ལ་རིྩ་བཞིན་
ཡོད། ཀླུ་སུྒབ་ཡབ་སས་ཀིས་མད་ོསྡ་ེ
དགངོས་འགལེ་རྣམ་པ་ད་ེལའྟ་ིམད་ོསྡ་ེགཞན་
ཡང་ན།ི །དང་དནོ་ཉདི་ད་ུལུང་འདསི་
གསལ་བར་བདེ།ཅེས་ཀི་གས་ལ་བཞག་གི་
ཡོད། ད་ེའདའ་ིཞིབ་ཚགས་པའོ་ིརྣམ་དབ་ེ
ནི་ཕལ་ཆེར་བདོ་གཅིག་པ་ོལ་མ་གཏགོས་
མེད་པའ་ིབཟ་ོའད་བ་ོཞིག་འདགུ སེམས་
ཁམས་རིག་པའ་ིསྐརོ་ཆ་བཞག་ན། བདོ་ལ་
གང་ཙམ་ཞིབ་ཚགས་པ་ོརེད། དརེ་བརནེ་
ཚད་མ་རིག་པ་དང་གཅིག ནང་དནོ་རིག་
པ་གཏིང་ཟབ་པ་ོདང་ཞིབ་ཚགས་པ་ོད་ེཕལ་
ཆེར་བདོ་ལ་མ་གཏགོས་ཧ་ལམ་མེད་པའི་
བཟ་ོའད་ཞིག་འདགུ གསོ་བ་རིག་པ་བདོ་
པའི་སྨན་གཞུང་གི་འག་ོསངས་ད་ེདག་དངེ་
སྐབས་འཛམ་གླིང་འདིའི་སངེ་ཕན་ཐོགས་
ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། བཟ་ོརིག་པའ་ི
ནང་དངེ་དསུ་ཀི་ཤེས་ཡོན་ད་ེདག་ཚྱུད་པ་
བས་ཏ་ེ Technology, Science ད་ེདག་
ཡར་ཚྱུད་པ་བདེ་ཀི་ཡིན་ན། རིག་གནས་
ཆེ་བ་ལ་ྔདང་ཆྱུང་བ་ལའྔི་ནང་ཧ་ལམ་འཛམ་
གླིང་འདིའི་སངེ་གི་ཤེས་ཡོན་གཙོ་ཆེ་བ་ད་ེ
དག་ཚང་བའ་ིབཟ་ོའད་ཞིག་རེད། ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་ཀི་འཐནེ་འཁརེ་མེད་པར་བདོ་མི་རིགས་གཅིག་གྱུར་གི་འད་ུཤེས་འཛིན་ནས་
བསབླ་ལ་བརྩནོ་རོགས།

༄༅། །ཕིྱ་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༧ 
ཉནི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་
རྡ་ཤོད་བདོ་ཕུག་ཁིམ་སྡའེི་ཚོགས་ཁང་ནང་
རྒྱ་བལ་གཉསི་ཀི་སླབོ་ག་ྭཁག་ ༣༠ ནས་སྣ་ེ
ཁདི་དག་ེརན་བཅྱུ་དང་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པའ་ི
སླབོ་ཕུག་གངས་ ༢༨༤ བཅས་ལ་འག་ོཁདི་
ནསུ་པ་སྐདེ་སིང་གནང་ཕྱགོས་དང་འབྲལེ་
བའི་ཟབ་སྦངོ་ཐངེས་བཞི་པ་མཇུག་བསིྒལ་
མཛད་སྒརོ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།
སིྤར་དངེ་སབྐས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གཏན་
ཉིན་སླབོ ་གྭ ་ཁག་གི་དགེ་རན་ལས་བེད་
རྣམས་གུང་གསེང་རེད། འནོ་ཀང་འགན་
འཁུར་བཞེས་ཏ་ེསོ་སོའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་
བརྩ་ེབ་ཡོད་པའི་ཐགོ་ནས་གུང་གསེང་བླསོ་
གཏངོ་བས་ཏ་ེཆེད་མངགས་ཕབེས་པར་
བརནེ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་དང་
བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
 ད་རེས་ཟབ་སྦངོ་ད་ུཕབེས་པའི་

སླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་ཟབ་སྦངོ་སྐབས་ཟབ་
ཁདི་གནང་བ་རྣམས་དང་། ད་ེབཞིན་ཉམས་
མྱངོ་གང་བྱུང་བ་རྣམས་རང་རང་སོ་སོའི་
འཛིན་གགོས་དང་སླབོ་གགོས་ཡོངས་ལ་ང་ོ
སྤོད་བེད་དགོས་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་དན་
གི་འདགུ ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་གཞུང་འབྲལེ་ད་རྒྱ་ཁག་གཟིགས་དགོས། 
གཞུང་འབྲལེ་ད་རྒྱ་ཁག་གཟགིས་པ་ཡིན་ན། 
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཉིན་རེའི་ལས་
དནོ་བདེ་ཕྱགོས་ཁག་དང་། ད་ེབཞིན་སླབོ་
ཡོན་ཁག་གཞུང་འབྲལེ་ད་རྒྱའི་ཐགོ་གསལ་
བསྒགས་བདེ་ཀི་ཡོད།
 མ་འོངས་པར་ཁེད ་རང་ ཚོ ་
འགོ་ཁིད་བཟང་པ་ོཞིག་དང་འཇནོ་པ་ོཞིག་
ཆགས་པའ་ིརེ་བ་ཡོད། ཉནི་བརྒྱད་རིང་
གི་ཟབ་སྦོང་འདི་ཉིད་ཁེད་རང་ཚོར་ཕན་
ཐོགས་ཆེན་པ ོ་བྱུ ང ་སོང་ཟེར་གི ་འདུག  
འད་ིཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད།  ཁདེ་རང་ཚོས་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དནི་དང་བདོ་

མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་དནི། ད་ེབཞིན་
ཕ་མའ་ིབཀའ་དནི་ནམ་ཡང་བརདེ་རྒྱྱུ ་མེད།
 ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ད་ུའབོར་མ་
ཐག་མ་འངོས་བདོ་ཀི་སོན་རྩ་རྣམས་གལ་

ཆེར་རིྩ་ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་དང་ཐགོ་
དརེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ང་ཚོར་སླབོ་ག་ྭདགསོ་
གསུངས་པ་མ་གཏགོས། ང་ཚོར་དགནོ་པ་
དང་། སནྨ་ཁང་། གཞིས་ཆགས་དགསོ་
གསུངས་མེད། ད་ེབཞིན་བཀའ་ཤག་ནས་

ཀང་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེ་ཤོས་སུ་རིྩ་བཞིན་
ཡོད། མཐུན་འགྱུར་སྦར་རྒྱྱུ ་ན་ིབཀའ་ཤག་
གི་འགན་རེད། ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་གིས་
དསུ་རག་ཏུ་དནོ་ཚན་བཞི་གསུང་གི་ཡོད། 

ངས་དནོ་ཚན་ལ་ྔབཤད་ཀི་ཡོད།
 དང་པ་ོན།ི བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ངསོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་སྦར་རྒྱྱུ ་ད་ེ
རེད། དག་ེརན་གི་ག་ླཕགོས་དང་། སླབོ་ག་ྭ
ཁག་གི་འཛིན་ཆས་རིགས། གཉསི་པ་ན།ི 

སླབོ་སིྤ་དང་ལས་བེད་ཚོས་སིྒག་འཛུགས་
སོགས་སངས་འཛིན་གནང་དགོས་ཕྱོགས་
རེད། གསུམ་པ་ན་ིདག་ེརན་གི་སླབོ་ཁདི་
གནང་ཕྱགོས།    བཞི་པ་ན་ིསླབོ་ཕུག་
ཚོས་སླབོ་སྦངོ་སྦང་རྒྱྱུ ་དང་།  ལ་ྔཔ་ན་ིཕ་
མས་འགན་འཁུར་གནང་ཕྱོགས་བཅས་
རེད། མཛུབ་མོ་ལ་ྔརྡགོ་གཅིག་ཏུ་སིྒལ་བ་
ཡིན་ན་ཁདེ་རང་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་
དང་མི་ཚེ་བཟང་པ་ོཡོང་གི་རེད། ཅསེ་དང་། 
ད་ེབཞིན་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་ཆོལ་ཁ་དང་
ཆོས་ལུགས་ཀི་འཐནེ་འཁརེ་མེད་པ་ང་ཚོ་
ཚང་མ་བདོ་མི་ཡིན་བསམ་པའི་ཀུན་སླངོ་
བཟང་པ་ོའཁརེ་ནས་བདོ་བསན་པ་དང་མི་
རིགས་ཀི་ཆེད་ད་ུཕྱག་ལས་གནང་དགོས་
སྐརོ་དང་།  ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་རིམ་བནོ་
དང་། ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབནོ་རྣམ་གསུམ་
སོགས་ཀི་བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོཇི་ལརྟ་ཡིན་པ་
དཔ་ེམཚོན་དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་ཞིབ་
རྒྱས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།


