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ངསོ་རང་ལོ་བརྒྱ་སྐརོ་ཕལ་ཆེར་འཚོ་ཐུབ་རུྒྱ་རེད།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༡༤	 ཉནི་བཅམོ་ལནྡ་འདས་དཔལ་དསུ་
ཀི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་ཐེངས་སོ་བཞི་
པ་ལེགས་པར་གུབ་པའི་བཀའ་དནི་གཏང་
རག་གི་དགའ་སནོ་མཚོན་ཆེད།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་རིགས་
ཚོང་པའ་ིལནྷ་ཚོགས།	 བལ་ཡུལ་ཧ་ིམཱ་ལ་ཱ
ཡའི་རི་རུྒྱད་ཚོགས་སིྐད་བཅས་ནས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་སྒོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒ་ོ
ནས་བརྟན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་ཡོད།	
བརྟན་བཞུགས་བསར་འབུལ་དབུ་འཛུགས་
ཀི་ཐགོ་མར་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་
དགུང་གངས་བརྒྱ་ལྷག་སྐུ ་འཚོ་བཞུགས་
མཛད་རུྒྱའི་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྩལ་བ་
དང་སྦྲགས་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་དནོ།	 ནམ་
རུྒྱན་བརྟན་བཞུགས་ཀི་གསོལ་འདེབས་
གནང་ནས་གསོལ་འདབེས་གུབ་མཚམས་
སུ་བ་ླམས་ཞལ་བཞེས་ཁས་ལེན་གནང་བའི་
ལུགས་སལོ་ཞིག་ཡོད།	 བདོ་གངས་ཅན་གི་
ལྗངོས་ལ་ཁདེ་རང་ཚོ་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་
གཡོ་བ་མེད་པར་བསདྡ་ཡོད།	 ངསོ་ཀི་ངསོ་
ནས་ཚེ་རབས་ནས་ལས་དང་སྨནོ་ལམ་གིས་
འབལེ་བ་ཡོད་སབས་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་ཀི་
ཡིན།	 ད་ེལརྟ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་ཐགོ་ནས་

ཕན་ཐགོས་ཡོད་པར་བརྟནེ།	 ཕན་ཐགོས་
ཡོད་ས་དརེ་ཚེ་ཇི་ཙམ་རིང་བ་གནས་པ་ད་ེ
ཙམ་གིས་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གི་རེད།	 ཐམས་
ཅད་མཁནེ་པ་དགེ་འདནུ་གུབ་པ་དགུང་ལོ་
བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་ལྟ་བུ་དགུང་ལོ་བགསེ་
པརོ་ཕབེས་སབྐས།			ཁངོ་ཉདི་མཁས་པ་ཧ་

ཅང་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་མ་ཟད།	 ཁངོ་གི་སླབོ་མ་
ཡང་མཁས་པ་ཆེན་པ་ོད་ེའད་ཡོད།	 ད་ེལརྟ་
སླབོ་མ་མཁས་པ་རྣམས་འཚོགས་ནས་ཡོད་
སྐབས་ཤིག་ལ་༸རྒྱལ་བ་དགེ་འདནུ་གུབ་
པས་ད་ནི་ལོ་རྒས་པ་སོགས་ཐུགས་འབོང་
བའ་ིབཀའ་སླབོ་གནང་སབྐས།	 	 	 སས་ཀི་
ཐུ་བ་ོམཁས་གུབ་གཉསི་ལྡན་གི་བླ་མ་སྐསེ་
བུ་དམ་པ་ད་ེདག་གིས་རིན་པ་ོཆེ་སྔནོ་གི་ཕི་
ནང་གི་རྟགས་དང་མཚན་མ་སོགས་ཀི་ཐགོ་

ནས་དག་པའི་ཞིང་ད་ུཕབེས་རུྒྱར་ཐེ་ཚོམ་
མེད་པ་རེད་ཅསེ་ཞུས་པར།	 ར་ེདག་ེའདནུ་
གུབ་པས།	 ང་དག་ཞིང་ད་ུསྐསེ་ན་བསམས་
པའ་ིབསམ་པ་མེད།	 གནས་གང་ད་ུསེམས་
ཅན་མགོན་མེད་སྐབས་མེད་ཉམ་ཐག་པ་
གང་ད་ུཡོད་ས་ཞིག་ཏུ་སྐསེ་ན་བསམས་པ་

འདགུ		ཅསེ་གསུངས་འདགུ			༸རྒྱལ་བ་
དག་ེའདནུ་གུབ་པའ་ིརྣམ་ཐར་ནང་ད་ུགསལ་
བའི་ཚིག་འདི་མཐངོ་ནས་ངསོ་རང་ཧ་ཅང་
སེམས་ཤུགས་སྐསེ་བུང་།	 དརེ་བརྟནེ་སྐ་ེབ་
ལེན་དགོས་སབས་སྐ་ེབ་ལེན་པ་ད་ེཉདི་ཕན་
ཐགོས་ཡོད་ས་ཞིག་ལ་སྐསེ་ཤིང་།	སྐསེ་ནས་
འཚོ་བ་དང་།	 འཚོ་ནས་རིང་ད་ུགནས་པ་
བུང་ན་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀིས་ཕན་གི་ཡོད།	
ངོས་ཀིས་བསན་པའི་ཞབས་འདགེས་གང་

འཚམ་སུྒབ་ཀི་ཡོད་ལ།	 གཞན་ལ་ཡང་ཕྲན་
བུ་ཕན་གི་ཡོད།	 དསེ་ན་ཁདེ་རང་ཚོས་ཀང་
ཚེ་བརྟན་པ་དང་།	 ད་ེཡང་བསལྐ་པ་ཁ་ིཕྲག་
ནས་ཁ་ིཕྲག་ཅསེ་པ་ན་ིབརྟན་བཞུགས་འབུལ་
མཁན་གི་བསམ་བླའོ་ིནང་མེད་ལ།	 བསལྐ་
པ་ཁ་ིཕྲག་ནས་ཁ་ིཕྲག་ཅསེ་པ་ན་ིའཛམ་གླངི་
སངོ་ནས་ངོས་རང་གཅིག་པུར་བསྡད་ན་
དགསོ་པ་ཡང་མེད།	 ར་ོར་ེགདན་གི་མཆོད་
རྟནེ་གི་འགོ་འདིར་ར་ོར་ེཕ་ལམ་ལྟ་བུ་ཡོད་
པས་བསལྐ་པ་མེ་འཇིག་ཆུ་འཇིག་གི་གནས་
སྐབས་སུ་ཡང་ར་ོརེ་གདན་འགུར་བ་མེད་
པར་གནས་རབས་བཤད་སལོ་ཡོད།	 ད་ེལ་
ངསོ་རང་ཡིད་ཆེས་གཏན་ནས་མེད།	 ར་ོར་ེ
གདན་འགུར་བ་མེད་པར་ད་ེལྟར་གནས་ཀི་
ཡོད་ན།	 ངསོ་ཀིས་ར་ོར་ེགདན་གི་དཀནོ་
གཉརེ་བས་ནས་འད་ིལརྟ་བསདྡ་ཆོག	བསལྐ་
པ་ཁི་ཕྲག་ནས་ཁི་ཕྲག་ཅེས་པ་ཡོང་ཐབས་
མེད།	 གང་ལརྟ་ངསོ་རང་ལོ་བརྒྱ་སྐརོ་ཞིག་
ཕལ་ཆེར་སྡདོ་ཐུབ་པ་ཞིག་སྔནོ་མ་ངསོ་ཀི་རི་
ལམ་དང་ཕིས་སུ་ལུང་བསན་ཁ་ཤས་མཐངོ་
བུང་།	ད་ེདག་ལ་བལསྟ་ན་ཚེ་ཚད་ལོ་	༡༡༣	
འདགུ			ད་ེཙམ་འཚོ་ཐུབ་མིན་བཤད་ཐུབ་
མ་སོང་།	འནོ་ཀང་ལོ་བརྒྱ་སྐརོ་སྡདོ་རུྒྱ་ཕལ་
ཆེར་ཐག་ཆོད་ཀི་རེད།	དརེ་བརྟནེ་ཁདེ་རང་
ཚོ་བླ་ོབད་ེཔ་ོབསོ།	ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་སྭ་མི་རཱམ་དབེ་
སོགས་ལ་ལེགས་སྐསེ་ཕག་རྟགས་ཕུལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༨	ཉནི་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་མཧཱ་རཱཤཀྲ་མངའ་
སྡའེི་གངོ་ཁརེ་པུ་ནརེ་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱ་གར་
སླབོ་ཕུྲག་ཚོགས་པ་ཞེས་པའི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་
ཆེན་ཐངེས་བདནུ་པའི་སྐུ་མགནོ་ད་ུམགནོ་འབདོ་
ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་དག་ེལས་སླབོ་ཕུྲག་བཅས་ལ་
གསུང་བཤད་དང་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་རྒྱ་
གར་སླབོ་ཕུྲག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཡིན་སབས།	
ཕི་ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་རྒྱ་གར་གི་རྩ་རུླང་སྒམོ་སུྒབ་
སླབོ་སནོ་པ་སྭ་མི་རཱམ་དབེ་ Swami Ramdev	
མཆོག་གིས་གཙོས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་ལ་
རྒྱ་གར་སླབོ་ཕུྲག་ཚོགས་པའ་ིལེགས་	 སྐསེ་ཕག་
རྟགས་ཕུལ་བ་མ་ཟད།	 ན་ག་ལེན་ Nagaland	
མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་
ཅ་ོཊི་སུ་ས་ཛོ་	 Chotisuh Sazo	 མཆོག་
དང་།	 རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིམཐུས་མི་སྐ་ུ
ཞབས་ནརནྡ་ེཡ་དབ་ Dr.Narendra Jadhav 
མཆོག	 ད་ེབཞིན་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ་ིགསོ་
ཚོགས་གོང་མའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཌི་ཨེ་ཆི་	
ཤང་ཀར་མུར་ཐི་ D.H.Shankaramurthy 
མཆོག་དང་ཧར་ཡ་ན་མངའ་སྡའེི ་བླནོ ་ ཆེན་
ལམྕ་སྐ་ུཀ་ཝི་ཏ་ཇནེ་ Smt. Kavita Jain 
མཆོག་སོགས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདགུ	

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ི
གསུང་འཕྲནི་སྩལ་བ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བྷ་ིཧཱར་ Bihar མངའ་
སྡའེི ་སིྤ ་ཁབ་བླནོ ་ཆེན་སྐུ ་ཞབས་ནི་ཏི་ཤི ་
ཀུ་མཱར་ Nitish Kumar	 མཆོག་ལ་དསུ་
དབང་ཐངེས་	༣༤	ག་ོསིྒག་ཚགས་ཚུད་སདླ་
མངའ་སྡའེི་གཞུང་དང་ལྷག་པར་ས་གནས་
རོང་དཔནོ་སོགས་ཀི་གཙོས་འབལེ་ཡོད་

རྣམས་ནས་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་འཕྲནི་
ཞིག་སྩལ་གནང་མཛད་པའི་ནང་འཁདོ་དནོ།	
བདནུ་ཕྲག་གཉསི་རིང་གི་དསུ་དབང་སབྐས་
སྐུ་ཉིད་མཆོག་སྐུ་སྒརེ་གི་ངོས་ནས་ཐུགས་
ཁུར་ཧ་ཅང་གནང་བ་དང་།	ད་ེབཞིན་སྐ་ུཉདི་
མཆོག་གི་སིད་གཞུང་ངསོ་ནས་ས་གནས་ཀི་

དགོས་མཁོར་གཞིགས་པའི་མཐུན་འགུར་
རོགས་རམ་ཧ་ཅང་ཚགས་ཚུད་གནང་བར་
ངསོ་ཀིས་ཡི་གེ་འད་ིབརུྒྱད་སྙངི་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
	 ཕོགས་མཚུངས་གནས་སྐ ོར ་
བ་ཚོས་ཀང་སྐུ་ཉདི་མཆོག་གི་ག་སིྒག་དང་
མཐུན་འགུར་བཅས་ལ་ཡི་རངས་བསྔགས་
བརདོ་ཧ་ཅང་ཞུ་བཞིན་འདགུ		ནང་པ་ཚོས་
གནས་རྩ་ཆེ་ཤོས་སུ་རིྩ་བཞིན་པའི་གནས་
མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུདསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་
ག་ོསིྒག་ལམ་ལྷངོས་ལནྡ་པ་བུང་ཡོད།
	 སྐུ་ཉདི་མཆོག་གི་སིད་གཞུང་གི་
ལྷན་ཁང་འད་མིན་གི་ལས་བེད་རྣམ་པས་
ཐེངས་འདིར་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གོ་
སིྒག་ཚགས་ཚུད་དང་ལམ་ལྷངོས་ལྡན་པ་
ཞིག་ཡོང་སླད་ཆེད་མངགས་དསུ་ཚོད་གང་
ཙམ་བཏང་ནས་འབད་བརྩོན་རྒྱ་ཆེ་གནང་

ཡོད།		ངསོ་ཀིས་ཤེས་ཚོད་ལ་ཐངེས་འདའི་ི
དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་སབྐས་རྒྱལ་ཁབ་	༩༢	
ནས་ཆོས་ཞུ་བ་མི་གངས་	 ༡༧༥༠༠༠	ཙམ་
ཕབེས་འདགུ	 ལགྷ་པར་འདས་པའ་ིལོ་ཤས་
ནང་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་གི་བང་ཆུབ་
མཆོད་རྟནེ་རིན་པ་ོཆེའི་གཡས་གཡོན་ད་ུསིྤ་
ཡོངས་ཀི་གནས་སངས་ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་
ཕིན་པའ་ིརྣམ་པ་གསལ་པ་ོའདགུ	 	 དགའ་
སྤབོས་ཧ་ཅང་བུང་།	 ཞསེ་འཁདོ་འདགུ	 ད་ེ
ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྩལ་བའི་གསུང་
འཕྲནི་ད་ེསིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་རང་
ཉིད་ཀི་ངོ་དབེ་ཐོག་བཞག་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
གསུང་འཕྲནི་ད་ེའད་ཞིག་ཁངོ་ལ་སྩལ་བར་
སྙངི་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དནི་ཆེ།	 ཞསེ་པའ་ི
མཆན་ཞིག་ཀང་བཀདོ་གནང་འདགུ	།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གནས་
མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ནས་ཆིབས་ཞལ་བསུྒར་བ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་ྋགངོ་ས་ྋསྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ཟླ་	 	 ༡༢	 	 ཚེས་	
༢༨	ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༥	བར་
གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུརྒྱ་གར་གི་སླབོ་ཕུྲག་
ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་།	 	 རྙངི་མ་
དང་སོག་པ་ོདགནོ་པ་བཅས་དབུ་འབདེ་རབ་གནས་
བཀའ་དནི་བསྐངས་པ་སོགས་ཀི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་
གཅིག་བསྐངས་རསེ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་	༩༢	ནས་ཆེད་
ད་ུབཅར་བའ་ིསལྐ་ལནྡ་གདལུ་བ་ཉསི་འབུམ་བརྒལ་
བར་དཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའ་ིསྔནོ་འག་ོདང་དངསོ་
གཞིའི་དབང་སྩལ་བ་སོགས་མཛད་འཕྲིན་ཁག་
ཡོངས་སུ་ལེགས་གུབ་རསེ།		ཕི་ཚེས་	༡༦	ཉནི་གི་
ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༧།༣༠	 ཐགོ་ཕབེས་འགའོ་ིབརུྒྱད་ག་ྷ
ཡ་གནམ་ཐང་བར་དང་ད་ེནས་མཁའ་ལམ་བརུྒྱད་
ལྡ་ིལིར་ཆིབས་༸ཞལ་སུྒར་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་
བད་ེབར་འཁདོ་པ།

༄༅།	།སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུདཔལ་དསུ་ཀི་
འཁརོ་ལོའ་ིདབང་ཆེན་ཐངེས་	 ༣༤	 ལེགས་གུབ་
རསེ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༡	དང་	༢༢	
ཉནི་གཉསི་ལྡ་ིལི་ཁུལ་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་ལེགས་
གུབ་རསེ།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༣	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	
༡༢	 ཙམ་ལ་ར་སའ་ིཉ་ེའཁསི་ག་ྷགལྷ་གནམ་ཐང་
ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་སབྐས།	བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་དང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་རྣམ་
གཉསི་ཀིས་ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་ཞུས་ཡོད།			ད་ེ
ནས་ཆིབས་འག་ོབརུྒྱད་བཞུགས་སྒར་ད་ུཆིབས་
སུྒར་སྐངོ་སབྐས་ཕབེས་ལམ་གཡས་གཡོན་ད་ུདད་
ལྡན་སེར་སྐ་མི་མང་རྣམས་ཀིས་ལག་ཏུ་དཀར་
གཙང་མཇལ་དར་དང་།	 གདགུ་སྤསོ་སོགས་
ཐགོས་ཏ་ེཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།

གསུང་འཕྲནི་ང་ོམ་ཨིན་ཡིག་ཐགོ་ཡོད་པས་
དརེ་རྩ་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།
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བདོ་མི་ནང་ཁུལ་དབ་ེའབདེ་མེད་པའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ཤིག་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པ་ོའདགུ
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡	ཚེས་	༩	
ཉནི་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུརྒྱལ་སིྤའི་
རིས་མེད་ཆོས་བརུྒྱད་མཐུན་ཚོགས་ཀི་གོ་
སིྒག་འགོ་རིས་མེད་ཀི་དགེ་མཚན་གླངེ་བ་
ཞེས་པའི་བག་ོགངེ་ཚོགས་འད་ུཤིག་ཚོགས་
ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་
ཚོད་	 ༣།༣༠	 ཐགོ་ཚོགས་འད་ུདབུ་འབདེ་
ཀི་མཛད་སྒརོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་དང་།	 བང་རྩ་ེཆོས་ར་ེ
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དབུས་བདོ་ཀི་ཆོས་
བརུྒྱད་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་བ་ླསུྤལ་རྣམ་པ།	 ད་ེ
བཞིན་རིས་མེད་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་དགེ་
འདནུ་པ་དང་མི་མང་བཅས་འད་ུའཛོམས་
ཀིས་ཐོག་མར་ཚོགས་གཞོན་དགེ་བཤེས་
གཡུང་དུང་ལགས་ཀིས་དགའ་བསུའ་ིགསུང་
བཤད་གནང་བ་དང་སྦྲགས།	 	 	 	 ཚོགས་

པའི་དམིགས་ཡུལ་དང་བུང་རིམ་སོགས་ང་ོ
སྤདོ་གནང་།	 ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	སིྤར་
ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་ལརྟ།	 	 ཆིག་སིྒལ།		
གསར་གཏདོ།	 རང་ཁ་རང་གསོ་བཅས་
བཀའ་ཤག་གི་ལ་ྟགུབ་གསུམ་ནས་ཆིག་སིྒལ་
ཞསེ་པ་ད་ེན།ི	 	 ཆོལ་ཁ་དབརེ་མེད་དང་
ཆོས་ལུགས་རིས་མེད།	 ཕ་ོམོ་འད་མཉམ།	
བདོ་མི་ནང་ཁུལ་དབེ་འབེད་མེད་པའི་སིྤ་
ཚོགས་ཤིག་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
འདགུ	ཆོལ་ཁ་ལ་ྟབུར་མཚོན་ན།		སིྤར་སོ་
སོའ་ིཆོལ་ཁ་གང་ཡིན་པ་དརེ་ལར་ཞནེ་ཡོང་
རུྒྱ་ཡིན་ནའང་ཞེན་ཁོག་ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་
ཤོག་ཁག་སིྒག་ནས་འཐེན་འཁེར་རིགས་
བས་པ་ཡིན་ན།			ཆོལ་ཁ་ཕན་ཚུན་དབར་
འགལ་ཟླ་ཡོང་རུྒྱ་དང་།	 	 ད་ེའད་བུང་བ་
ཡིན་ན་སིྤ་ཚོགས་ནང་བརབ་གསིག་བཏང་
ནས་ཆིག་སིྒལ་དང་མཐུན་སིྒལ་ལ་གནདོ་རུྒྱ་
རེད།	 	 ཆིག་སིྒལ་ལ་གནདོ་པ་ཡིན་ན་ང་
ཚོ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་རང་གཞི་ས་བརྟན་
ཡོང་མི་ཐུབ།	 གཞི་བརྟན་པ་ོམ་བུང་བ་ཡིན་
ན།	 ང་ཚོས་ནསུ་པ་ཇི་ཙམ་སྤུངས་ཡང་

གུབ་འབས་ནསུ་པ་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་
བལ།	 	 ད་ེབཞིན་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཞུ་
དགསོ་དནོ་ན།ི	 ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་ཆོས་རྒྱལ་
མེས་དབནོ་རྣམ་གསུམ་གི་སྔནོ་ནས་ད་བར་
གཟགིས་པ་ཡིན་ན།	 བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ནང་
རྙགོ་ག་ཕྲན་བུ་བུང་ཡོད།	 	 	 ད་ལའྟ་ིཆར་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དནི་ཉག་གཅིག་
ལ་བརྟནེ་ནས་ང་ཚོའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་ཧ་
ཅང་མཐུན་པ་ོདང་རགོ་རྩ་ཆིག་སིྒལ་ཡོད།	
འནོ་ཀང་མ་འངོས་པར་ང་ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་
ནང་རྙགོ་ག་དའེི་རིགས་མི་ཡོང་བར་དགོས་
ཟནོ་དང་སྤང་གུང་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 རྙགོ་
ག་དའེི་རིགས་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་ད་ུང་རང་
ཚོའི་ངསོ་ནས་འབད་བརྩནོ་གང་ཡོད་གནང་
དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་སེམས་ཀི་
འདགུ	 དརེ་བརྟནེ་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད།		
ཅེས་དགོངས་པ་བཞེས་པའི་ཐགོ་ནས་ཆོས་

བརུྒྱད་ཁག་གི ་ནང་མཐུན་
སིྒལ་ཡོང་བའི་འབད་བརྩོན་
སུས་གནང་བ་ཡིན་ནའང་།	
ད་ེལ་རསེ་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རུྒྱ་
རེད།	 ཆོས་བརུྒྱད་ནང་ཁུལ་
ཆིག་སིྒལ་དང་མཐུན་སིྒལ་ཇི་
ཙམ་ཡག་པ་ོབུང་བ་ད་ེཚོད་
ཀིས་ང་ཚོའི་མ་རྩ་བརྟན་པ་ོ
དང་།	 གཏངི་ཟབ་པ་ོཡོང་
གི་རེད་བསམ་པའི་ཐགོ་ནས་
ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་དགོས་
པ ་ད ེ་ ཤིན ་ ཏུ ་གལ་ ཆེན ་པ ོ་

རེད་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ཆིག་
སིྒལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་རླབས་ཆེན་གི་དགོངས་བཞེད་གཙོ་བ་ོ
གསུམ་ནང་ནས་གཅིག་ན།ི	 ཆོས་ལུགས་
ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་གནང་དགསོ་ཀི་འདགུ	
ཅསེ་པ་འད་ིརེད།	 ཆོས་ལུགས་གཞན་
དང་མཐུན་སིྒལ་གནང་བར་དང་པ་ོབདོ་ཀི་
ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་ནང་ཁུལ་ལ་ཐུགས་མཐུན་
ཁམིས་གཙང་ཡོང་བ་གནང་དགསོ།	 	 ད་ེ
བུང་བ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་ཆོས་
ལུགས་རིས་མེད་ཀི་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡིན་
ན་ཆོས་ལུགས་གཞན་ནས་ཀང་ང་ཚོར་ཆེ་
མཐངོ་དང་བརིྩ་བཀུར་བ་རུྒྱ་རེད།	 ད་ེམིན་
ནང་ཁུལ་མ་འཆམ་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་ཆོས་
ལུགས་གཞན་དང་མཐུན་སིྒལ་བདེ་ད་ུའག་ོ
གི་ཡིན།	ཆོས་ལུགས་གཞན་ལ་ང་ཚོས་ལག་
པ་གཏངོ་གི་ཡིན།	 	 ཞསེ་བརདོ་ཚེ་གཞན་
གིས་ང་ཚོའི་སྐད་ཆ་དརེ་རང་བཞིན་གི་ཐ་ེ
ཚོམ་བདེ་དགསོ་པ་ཆགས་རུྒྱ་རེད།	 	 རུྒྱ་
མཚན་འདི་དག་ལ་བརྟནེ་ནས་ཆོས་ལུགས་
རིས་མེད་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་དཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའ་ིདབང་ཆེན་ཐངེས་	
༣༤	ལེགས་གུབ་ཀི་མཛད་སྒརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༡༤	 ཉནི་དཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའ་ིདབང་
ཆེན་ཐངེས་	 ༣༤	 ལེགས་གུབ་ཀི་མཛད་
སྒརོ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	 ད་ལ་ྟབྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་
ཆེན་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་སྙངི་བསྡུས་
ཤིག་གི་ནང་མ་འོངས་བེད་ཕོགས་སྐརོ ་
གསུང་བཤད་དརེ་ཉན་དསུ་བྷ་ིཧཱར་མངའ་
སྡསེ་སྣ་ེཁིད་ནས་རྒྱ་གར་ནང་སངས་རྒྱས་
ཀི་ཆོས་ཚུལ་ཡར་རྒྱས་འག་ོརུྒྱའི་མཚན་མ་
ཞིག་གང་སར་མངནོ་བཞིན་འདགུ	 	 དརེ་
བརྟནེ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཁདེ་རང་
གིས ་ངོས ་ལ ་མ ་འོངས་པར་སླར ་ཡང་
དསུ་འཁོར་དབང་ཆེན་བེད་རོགས་ཞེས་
གསུངས་པ་རེད།	 ངསོ་ཀིས་ཁདེ་རང་ལ་
ཞུ་རུྒྱ་ཞིག་ལ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་མ་
བདེ་གངོ་།	 	 	 སྔནོ་ལ་ཆམ་པ་མ་ན་བའ་ི
འགན་ལེན་ད་ེཁདེ་རང་གིས་གནང་དགོས་
རེད་ཅེས་ཞལ་ཤོབ་དང་སྦྲགས་མུ་མཐུད་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 བཅམོ་ལནྡ་འདས་
བནོ་ནས་ལོ་ཉསི་སངོ་དུག་བརྒྱ་བདནུ་བརྒྱ་
ཙམ་འག་ོབཞིན་ཡོད།	 གང་ལརྟ་བམས་པ་
དང་སྙངི་ར།ེ	 འཚེ་བ་མེད་པའ་ིབསབླ་བ་ན་ི
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་སྙངི་པ་ོད་ེ
རེད།	 འད་ིལ་ྟབུའ་ིབསབླ་བ་ན་ིདངེ་སབྐས་
འཛམ་གླིང་དང་འབལེ་བ་དང་དགོས་མཁོ་
ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 ཁད་པར་གཅིག་
ན་ིསངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་བརུྒྱད་སིྤ་དང་ལགྷ་
པར་ནཱ་ལེནྡའི་ཆོས་བརུྒྱད་ནི་ཚད་མ་རིག་
པའི་རྣམ་གཞག་གི་ཐགོ་ནས་བསུྒབ་རུྒྱ་གལ་
ཆེན་པ་ོརིྩ་བཞིན་ཡོད།	 སངས་རྒྱས་ཁངོ་གི་
བཀའ་ཡང་རིགས་པས་བསུྒབས་ནས་ཡོང་
དསུ་ཕྲན་བུ་མ་བད་ེབ་ཡོད་ན་སངས་རྒྱས་
ཀི་བཀའ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་བརིྩས་ཀི་མེད།	
བམས་པ་དང་བརྩ་ེབ།	 བཟདོ་པ།	 ཆོག་
ཤེས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱ་ནི་ཆོས་ལུགས་
ཚང་མའ་ིནང་ཡོད།	 དསེ་མིར་ཕན་གི་ཡོད།	
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀིས་ད་ེདག་ལུང་ཙམ་
ལ་བརྟནེ་ནས་བས་པ་མིན་པར་རུྒྱ་མཚན་
བཀོད་ནས་རིགས་པ་ཡང་དག་གི ་ཐོག་
ནས་བསུྒབ་རུྒྱ་ཞིག་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་དསུ་
རབས་	 ༢༡	 ནང་ཚན་རིག་པ་བླ་ོགཟུ་བརོ་
གནས་མཁན་ད་ེའད་ཐ་ེབའ་ིདམིགས་བསལ་
ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་མེད་མཁན་མང་པ་ོཞིག་གིས།	
སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་
དཔལ་ནཱ་ལེནྡའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཀི་འག་ོསངས་
དརེ་དམིགས་བསལ་གི་ད་ོསྣང་གནང་བཞིན་
ཡོད།	 ང་ཚོ་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་པ་ཚོས་
དཔལ་ནཱ་ལེནྡའི་ལྟ་གུབ་ད་ེདག་ལ་སྦྱངས་
ནས་སོ་སོར་ཕན་ཐགོས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་
བུང་བ་ད་ེད་ོསྣང་ཡོད་མཁན་ཚོར་ཞབས་
འདེགས་བསུྒབ་རུྒྱ་ནི ་འོས་པ་ཞིག་རེད།	
ཁདེ་རང་གིས་ད་ལྟ་པ་ཊི་ནར་ནང་པའི་ལྷ་

ཁང་དང་།	 དཔ་ེམཛོད།	 སྒམོ་ཁང་སོགས་
རྒྱག་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་ཁ་སང་གསུངས་པ་ལྟར།	
སླབོ་གཉརེ་ཁང་རྒྱག་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད།	ད་ེམིན་ནཱ་ལེནྡའ་ིསླབོ་གའྭ་ིནང་ད་ུནང་
ཆོས་སབས་བད་ེང་ོསྤདོ་བདེ་རུྒྱ་ལ་ྟབུ་བས་ན་
ནཱ་ལེནྡའ་ིཁད་ཆོས་ཚང་གི་མེད།	 ངསོ་ཀིས་

ནམ་རུྒྱན་རྟག་ཏུ་འད་ིལརྟ་ཟརེ་གི་ཡོད།	 ང་
ཚོ་བདོ་པའི་ཡི་གེའི་ཐགོ་བཀའ་འགུར་པུ་ཏ་ི
བརྒྱ་དང་བསན་འགུར་པུ་ཏི་ཉསི་བརྒྱ་ཉ་ིཤུ་
རྩ་གངས་ཤིག་ཡོད་པ་ད་ེདག་སླབོ་དབེ་ཀི་
འད་ུཤེས་བཞག་ས་ེསླབོ་སྦྱངོ་བདེ་དགོས་པ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 ནཱ་ལེནྡ་ཉམས་གསོ་དང་
འབལེ་ནཱ་ལེནྡའི་མཁས་པའི་དབང་པ་ོཔཎ་
གུབ་བཅུ་བདནུ་ཀིས་མཛད་པའི་དཔ་ེཆ་ད་ེ
དག་ལ་སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་དགསོ།	སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་
སངས་ད་ེཡང་ད་ེསྔ་བདོ་པ་ཚོས་ནང་པའི་
དཔ་ེཆ་རྐྱང་པ་བཀགླས་ཏ་ེའག་ོབ་ལརྟ་མིན་
པར།	 ང་ཚོས་ལ་ྟགུབ་མི་འད་བ་ཚང་མ་ག་ོ
བསྡརུ་བས་ཏ་ེབག་ོགླངེ་བདེ་རུྒྱ་བུང་ན།	 ད་ེ
ནི་ཆོས་ཀི་སྐད་ཆ་ཙམ་མིན་པར་ཤེས་ཡོན་
ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ལ་ྷཁང་ཡོད་པ་ཙམ་གི་ཕན་
ཐགོས་མེད།	 གལ་ཆེ་ཤོས་སེམས་རུྒྱད་དལུ་
ན་ལ་ྷཁང་ད་ེརེད།	 སེམས་ཞི་བད་ེབུང་ན་ད་ེ
ལ་ྷཁང་ཆགས་ཡོད།	 ད་ེན་ིསྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་
ནས་ཡོང་ཐུབ་རུྒྱ་མེད།	 གང་ལརྟ་སེམས་
ཀི་ཞི་བད་ེདཀུྲག་མཁན་གང་ཡིན་པ་ད་ེངསོ་
འཛིན་ཐུབ་པའི་ཐོག་ནས་དའེི་རུྒྱ་ཤུགས་
ཆུང་ད་ུགཏངོ་ཐབས་བདེ་དགསོ།	 སེམས་
ཀི་ཞི་བད་ེན་ིབསམ་བླའོི་འག་ོསངས་ཀི་ཐགོ་
ནས་ཡོང་རུྒྱ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 ཁདེ་རང་
གི་བྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡ་ེའདིའི་ནང་རྐང་གནང་
ཐུབ་རུྒྱའ་ིརེ་བ་འདགུ	 སྔནོ་དསུ་ཀི་དཔལ་
ནཱ་ལེནྡའི་མཁས་དབང་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་
ལྷ་ོཕགོས་ནས་ཕབེས་པ་རེད།	 དསུ་རབས་	
༢༡	པའ་ིནང་གི་ནཱལེནྡའ་ིལ་ྟགུབ་སྤལེ་མཁན་
ད་ེབྷི་ཧཱ ་རིས་བེད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་རུྒྱའི་
འཆར་གཞི་དང་རེ་འདནུ་ད་ེའདའ་ིཐགོ་ནས་
འག་ོདགསོ་པ་ཞིག་རེད་འདགུ	 དའེ་ིཐགོ་
ངསོ་རང་ཐ་ེབའི་ང་ཚོ་བདོ་པ་ཚོས་ཞབས་
འདགེས་གང་འད་བསུྒབ་དགོས་ཡོད་ནའང་
བསུྒབ་རུྒྱ་ང་ཚོའ་ིལས་འགན་རེད།	 ངསོ་
ཀིས་ནམ་རུྒྱན་རྒྱ་གར་གགོས་པ་ོཚོར་ལོ་
རུྒྱས་ཀི་ཐགོ་ནས་བཤད་ན་ཁདེ་རང་ཚོ་ང་
ཚོའ་ིདག་ེརྒན་རེད།	 ང་ཚོ་དག་ེཕུྲག་རེད་

ཅསེ་བརདོ་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོ་
བདོ་དང་རྒྱ་གར་དབར་གི་འབལེ་བ་ད་ེདགེ་
རྒན་དང་དག་ེཕུྲག་གི་འབལེ་བ་ཆགས་ཡོད།
བར་སྐབས་དགེ་རྒན་གི་ལུང་པའི་ནང་ད་ེ
དག་ཉམས་ཆག་ཕིན་ཏ།ེ	 ང་ཚོ་དག་ེཕུྲག་
ཚོས་ལོ་སངོ་ཕྲག་རིང་ནས་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་

འཚོའི་ཐུགས་རའེི་བཀའ་དནི་ལ་བརྟནེ་ནས་
ནཱ་ལེནྡའི་ཆོས་བརུྒྱད་ད་ེང་ཚོས་ཧུར་ཐག་
འབད་ཐག་བས་ཏ་ེབདག་ཉར་བས་ཡོད།	
དརེ་བརྟནེ་དངེ་སྐབས་ང་ཚོ་དགེ་ཕུྲག་ཚོས་
དགེ་རྒན་ཚོའི་མདནུ་ད་ུཕྲན་བུ་ཀྲགོ་ཀྲགོ་
བདེ་རུྒྱའ་ིདསུ་ཚོད་ལ་སླབེས་ཡོད།	 ང་ཚོ་
ཉནི་མ་བསདུ་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ད་ེདག་
གོང་ད་ུསིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་ད་ེ
རེད།	 ངསོ་ཀིས་བརདོ་པ་ད་ེལ་ཚུར་བཀའ་
དནི་རསེ་དན་གི་གཏང་རག་ལ་ྟབུ་བདེ་རུྒྱ་ན།ི	
ལག་ལེན་འགལེ་དགསོ།	 དརེ་བརྟནེ་ཁདེ་
རང་ཚོར་ཁ་སེང་ནས་ཞུས་ཟིན་པ་ད་ེརེད།	
སེམས་དལུ་ཐབས་བདེ་དགསོ།	སེམས་དལུ་
ཐབས་བདེ་རུྒྱ་ནི་ཐབས་ཀི་ཆ་ནས་སེམས་
དལུ་ཐབས་བ་རུྒྱ་ཞིག་དང་།	 སངོ་ཉདི་ལ་ྟ
བའི་ཐོག་ནས་ཤེས་རབ་གིས་སེམས་དལུ་
ཐབས་བེད་རུྒྱ་བཅས་ད་ེགཉིས་པ་ོནི་ཁེད་
རང་ཚོ་དསུ་འཁོར་དབང་ཆེན་ད་ུདངོས་
སུ་ཡོད་པ་དང་ས་ཁད་འགངས་པས་ཡུལ་
གུ་ཁག་ནས་ཉན་བཞིན་པ་ཚོས་ཐབས་དང་
ཤེས་རབ་ང་ོབ་ོགཉསི་ཀི་ཐགོ་ནས་སེམས་
འདལུ་ཐབས་བེད་རུྒྱ་ནི་ཚང་མས་ད་ོསྣང་
བདེ་རོགས་ཟརེ་རུྒྱ་ཡིན།	 མཁནེ་སོང་ངམ།	
གང་ལརྟ་ད་ེརིང་ནས་བཟུང་ཁདེ་རང་ཚོ་ད་ེ
དག་ཕོགས་དང་མཚམས་སུ་སོ་སོའི་རང་
གནས་སུ་འཁདོ་ཀི་རེད།	 ལུས་པ་ོན་ིཁ་སྔནོ་
ཚུར་ཡོང་དསུ་དང་གཅིག་པ་རེད།	 གཅིག་
བས་ན་ར་ོར་ེགདན་གི་ཐལ་བ་དང་ཉ་ིམས་
གདངོ་ནག་ཏུ་ཕིན་ཡོད་ངསེ་རེད།	འནོ་ཀང་
ཉནི་ཤས་རིང་ནང་ཆོས་འབལེ་བཤད་བརྒྱབ་
ནས་སོ་སོའི་སེམས་ལ་གང་ཙམ་ཟུག་རུྒྱ་
ཕལ་ཆེར་ཏན་ཏན་བུང་ཡོད།	 ད་ེརིང་ར་ོར་ེ
གདན་ནས་སོ་སོའི་གནས་སུ་ཕར་ལོག་འག་ོ
དསུ་བསམ་བླ་ོད་ེསྔནོ་མ་དང་ཕྲན་བུ་མི་འད་
བ་ཞིག་དགསོ།	 བསམ་བླ་ོཕྲན་བུ་མི་འད་བ་
ཟརེ་དསུ་སོ་སོ་རྩ་ཆེན་པ་ོབདེ་རུྒྱའི་སྐད་ཆ་
གང་ཡང་མ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་ཡོད།	།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་དཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའ་ིདབང་
ཆེན་ཐངེས་	༣༤	ལེགས་གུབ་ཀི་མཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༤	
ཉནི་དཔལ་དསུ་ཀི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་
ཐངེས་	 ༣༤	 ལེགས་གུབ་ཀི་མཛད་སྒརོ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ཁ་སང་ཞུ་
བ་བཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་གསོལ་
བ་བཏབ་པ་ལྟར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་
བཀའ་བཞསེ་སྨནི་སྩལ་མཛད་ཡོད།	ད་ལན་
བདནུ་ཕྲག་གཉིས་རིང་སྔནོ་འགའོི་གསུང་
ཆོས་དང་ད་ེནས་དསུ་འཁོར་དབང་ཆེན་
སྩལ་བ་འདི་དམིགས་བསལ་ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་དད་པ་བདེ་མཁན་ཡིན་ན་
གནས་མཆོག་རརོ་གདན་ད་ུདསུ་དབང་ཞུ་བ་
ལས་རྩ་ཆེ་བ་མེད།	 འད་ིཧ་ལས་པའ་ིབསོད་

ནམས་ཆེན་པརོ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
ང་ཚོར་དསུ་དབང་ཐབོ་པ་གཞིར་བཟུང་ང་
ཚོའི་ངསོ་ནས་གཙོ་ཆེ་ཤོས་བླ་མ་དང་སླབོ་
མ་གཉསི་དབར་དམ་ཚིག་གཙང་མ་དགོས་
རུྒྱ།	 ད་ེབཞིན་ཚང་མས་ཐུགས་སྨནོ་གནང་
ས་ེང་ཚོའི་སིྤ་པའི་བསོད་ནམས་གོང་མཐརོ་
གཏངོ་དགསོ།	 བསོད་ནམས་གངོ་མཐརོ་
ཕིན་ཚེ་བདོ་སིྤ་པའི་རྩ་དནོ་ལ་ཕན་ངེས་
ཡིན་ལ།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཁམས་
ཡིན་ཡང་དངྭས་གསལ་ཡོང་རུྒྱ།	 ༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ད་ེདག་ཡིད་
ལ་བཅངས་པའི་ཐགོ་ནས་ཐུགས་སྨནོ་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 གཙོ་བ་ོ༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་བཀའ་དནི་དང་།	 	 	 ད་ེབཞིན་
བླ་ཆེན་རྣམ་པའི་བིན་རླབས་ལ་བརྟནེ་ནས་
དསུ་དབང་སོ་བཞི་པ་འདི་ལེགས་གུབ་དང་
ཚགས་ཚུད་པ་ོབུང་སོང་།	 གནམ་གཤིས་
ཡང་ཡག་ཐག་ཆོད་བསན་སོང་།				འད་ི
ནི་བླ་མ་དང་སླབོ ་མའི ་དབར་དམ་ཚིག་
གཙང་མ་དང་།	 སིྤ་པའ་ིབསོད་ནམས་ཡིན་
བསམ་པའ་ིཚོར་སྣང་བུང་།	 མི་མང་ཚོ་
ཕགོས་གང་ས་ནས་ཕབེས་ཡོད་སབས་ཏན་
ཏན་སྐ་ུངལ་བུང་ཡོད་ངསེ་རེད།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ངོས་ནས་ག་སིྒག་ལས་དནོ་
ཐགོ་མཐུད་སྒ་ོམ་ཚང་བ་ད་ེའད་བུང་ཡོད་
ན་ད་ེདག་ལ་དགངོས་སེལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་
ལན་དམིགས་བསལ་བྷི་ཧཱར་མངའ་སྡའེི ་
སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ནི་ཏི་ཤི་ཀུ་མཱར་	
མཆོག་ཕི་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༣	ཉནི་དངསོ་
སུ་ས་གནས་ལ་ཕབེས་ས་ེགསུང་ཆོས་ར་བས་

གཙོས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ག་སིྒག་གང་འད་
འག་ོབཞིན་ཡོད་མེད་གཟིགས་ཞིབ་གནང་
བ་མ་ཟད།	 མངའ་སྡའེ་ིརྒྱལ་ས་པ་ཊི་ནར་
ཆེད་མངགས་ལས་བདེ་ཆེད་འཛུགས་ཀིས་
དསུ་དབང་ག་སིྒག་ལས་དནོ་སྐརོ་ཉིན་རེ་
བཞིན་གཟིགས་རྟགོ་གནང་བ་དརེ་སྙངི་ཐག་
པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་
གྷ་ཡ་གངོ་ཁེར་གི་རོང་དཔནོ་དང་ཨེ་སི་
སི་པ།ི	 ད་ེབཞིན་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
ཚང་མས་ང་ཚོ་ལས་ལྷག་པ་འཁུར་བླངས་
ནས་གླགོ་དང་ཆུ་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་
མཐུན་རྐྱེན་ཇི་དགོས་སྔར་ལྷག་གནང་བ་
དརེ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 ཉ་ེཆར་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་དངུལ་

ལོར་གསར་བརེའི་སིད་བུས་དང་འབལེ་
ནས་མང་ཚོགས་ལ་དདལུ་རྐྱང་དཀའ་ངལ་
མི་ཡོང་ཆེད་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་རྒྱ་
གར་དབུས་གཞུང་ལ་ཞུས་ནས་དབུས་ནས་
དངུལ་ཁང་ཨ་མ་	 ཨར་བྷ་ིཨའ་ིབརུྒྱད་ནས་
གྷ་ཡ་ཁུལ་ལ་དངུལ་འདནོ་སའི་འཕུྲལ་ཆས་
ཨེ་ཊི་ཨེམ་	 ATM	 བཙུགས་ནས་དངུལ་
འདནོ་རུྒྱའི་མཐུན་རྐྱེན་གང་གཟབ་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་གནང་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 བདོ་ཀི་
བརྙན་འཕྲནི་གི་ད་ལམ་བརུྒྱད་ནས་མི་མང་
པ་ོཞིག་གིས་དསུ་དབང་ཞུས་ཐུབ་པ་བུང་
ཡོད།	 ལགྷ་པར་ད་ུབདོ་ལ་ཡོད་པའ་ིཤ་ཁག་
གཅིག་པའི་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོར་ཡང་
དངེ་དསུ་འཁུལ་འཁོར་བརུྒྱད་དསུ་འཁོར་
དབང་ཆེན་ཞུ་ཐུབ་པ་ནི་བསྐལ་པ་བཟང་པ་ོ
ཞིག་ཡིན།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་
སྩལ་བ་ལྟར་ཆང་རག་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་
བཏུང་ནས་ནང་མི་ཕན་ཚུན་རྙགོ་ག་དང་
ཤོ་སྦག་སོགས་རྒྱན་རྩེད་རིགས་ཀིས་ནང་
མིའི་དཔལ་འབརོ་ལའང་ད་ོཕགོས་འག་ོརུྒྱ་
ཡིན།	 ད་ེལརྟ་ཆང་རག་ཚད་མེད་འཐུང་བ་
དང་།	 ཤོ་སགྦ་བརྒྱབ་པ།	 སིྤ་ཚོགས་ནང་
ཐ་མག་ཉསེ་ཐག་སོགས་སངྤ་རོགས་ཞསེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་ཀའ་ིངསོ་ནས་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་
ཤེས་ཡོན་ཐགོ་ཤུགས་རྒྱག་རུྒྱ་ད་ེགལ་ཆེན་
པ་ོཡིན།	 ད་ེབཞིན་བཀའ་ཤག་སབྐས་	 ༡༤	
དང་	 ༡༥	 གཉསི་ཀས་ཤེས་ཡོན་ད་ེགལ་
ཆེ་ཤོས་སུ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་
ཞུ་བཞིན་ཡོད་ལ།	 བདོ་མི་དཔལ་འབརོ་

ཡོད་མཁན་ཚོས་གལ་ཆེ་ཤོས་སོ་སོའི་ནང་
མི་སྤུན་མཆེད་དང་།	 ཁིམ་འཚེས།	 གཙོ་བ་ོ
ཉམ་ཐག་ཚོར་ཤེས་ཡོན་སྤོད་རུྒྱར་མཐུན་
འགུར་གནང་དགསོ།	 བདོ་མི་ཡོངས་ནས་
ཤེས་ཡོན་ཐོག་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུང་དགོས་
རུྒྱ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན།འདིའི་ཐགོ་ལ་
ངེས་པར་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་ཞེས་
འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 གཙོ་བ་ོང་ཚོའ་ིབདོ་
མིའ་ིརྩ་དནོ་བསུྒབ་པར་མི་རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོད་ེ
གལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན།	 དརེ་བརྟནེ་ཆོས་དང་།	
རིག་གཞུང་སདྐ་ཡིག་ད་ེཚོ་ང་ཚོས་གཞི་རྟནེ་
རིྩས་པའི་ཐོག་ནས་ད་ེདག་མི་ཉམས་རུྒྱན་
འཛིན་བདེ་དགསོ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢	 ལོར་
གནས་མཆོག་རརོ་གདན་འདརི་དསུ་དབང་
ཞུ་སྐབས་བཀའ་ཤག་ངསོ་ནས་དསུ་འཁོར་
དབང་ཆེན་གོ་སིྒག་ཞུ་ཐུབ་ཚེ་ཡག་པ་ོཞིག་
ཡོང་བ་འདགུ་སམྙ་བུང་།	 ད་ེལརྟ་༸གངོ་
ས་མཆོག་ལ་གསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་བཞིན།	
ཐངེས་འདརི་ང་རང་སྒརེ་ལ་མཚོན་ན་དསུ་
དབང་ཐངེས་དགུ་པ་ཞུ་རུྒ་བུང་བར་བསོད་
ནམས་ཆེན་པ་ོཡིན་དན་གི་འདགུ་ལ།	 ང་
རང་སྒརེ ་ངོས་ནས་མ་འོངས་པར་དུས་
འཁོར་དབང་ཆེན་ཐངེས་བཅུ་པ་ད་ེབདོ་ཀི་
རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཞུ་རུྒྱ་བུང་བར་ཤོག་ཅེས་
སྨནོ་ལམ་རྒྱག་རུྒྱ་ཡིན།	 མཐའ་དནོ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་
ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་ཐུགས་ཀི་བཞེད་
དགོངས་མཐའ་དག་ལྷུན་གི་འགུབ་པའི་སྨནོ་
འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།	སབྐས་དརེ་ཨ་རིའ་ིགླགོ་བརྙན་འཁབ་
སནོ་པ་གགས་ཅན་དང་༸གོང་ས་མཆོག་
གིས་སླབོ་མ་སྐུ་ཞབས་རི་ཆ་ཌི་གྷརེ་ལགས་
ཀིས་གསུང་དནོ།	 ཐངེས་འདརི་ང་ཚོས་
བམས་བརྩེའི་དམིགས་པ་གཏད་ས་གཙོ་བ་ོ
ན་ིགཞིས་ལུས་བདོ་མི་རྣམས་ཡིན།	 ཁངོ་
ཚོའི་ཁདོ་དསུ་འཁོར་དབང་ཆེན་ཞུ་འདདོ་
ཡོད་མཁན་མང་པ་ོཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བུས་ལ་བརྟནེ་
ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་པ་མ་ཟད།	དསུ་
དབང་བཀའ་ཆོས་ཞུ་མ་ཐུབ་པར་ཕིར་རང་
ཡུལ་ད་ུལོག་དགསོ་ཐུག་པ་རེད།	 གནས་
མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུཕབེས་ཐུབ་མཁན་ཚོ་
ཡང་ཕིར་ལོག་རསེ་རང་གི་ཤེས་ཡོན་དང་
ལས་ཀའ་ིག་ོསབྐས་ཤོར་རུྒྱ་དང་།	 ང་ོསྤདོ་
ལག་འཁརེ།	སིྤ་ཚོགས་བད་ེའཇགས་སོགས་
ཀི་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སུན་གཙེར་བཟ་ོ
རུྒྱའ་ིརྣམ་འགུར་བསན་ཡོད།	སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་
བཀའ་དབང་བཀའ་དནི་སྩལ་བར་བརྟནེ།	
འཛམ་གླངི་ནང་ཞི་བད་ེདང་བརྟན་ལྷངི་གངོ་
མཐརོ་འག་ོརུྒྱའ་ིརེ་བ་ཡོད་ཅསེ་གསུངས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དགུང་གངས་བརྒྱ་ཙམ་མ་ཟད།	
བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་བཞུགས་རུྒྱར་

གསོལ་འདབེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༤	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡།༢༠	 ཐགོ་དཔལ་
དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའ་ིདབང་ཆེན་ཐངེས་	 ༣༤	
པ་ལེགས་གུབ་ཀི་མཛད་སྒརོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་དབུ ་
བཞུགས་ཐགོ	བ་ླཆེན་དབུ་ཁདི་རྣམ་པ་དང་།	
མཁན་བ་ླསུྤལ།	 བྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་
བླནོ་ཆེན་ན་ིཏཤིི་ཀུ་མཱར་མཆོག་དང་།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག	བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕལེ་མཆོག	 ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་
གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརུྒྱད་དནོ་

གུབ་མཆོག	 ཡོན་བདག་རྣམ་པ།	 སྐ་ུམགནོ་
རྣམ་པ།	 ཕི་ནང་གི་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་སེར་
སྐ་མང་ཚོགས་འབུམ་གཉསི་བརྒལ་བ་ལྷན་
འཛོམས་གིས་ཐགོ་མར།	བྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡའེ་ི
སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དན་
རྟནེ་གི་ཕག་རྟགས་ཤིག་འབུལ་ལམ་ཞུས་
གུབ་མཚམས།	 དསུ་དབང་ག་ོསིྒག་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་
གཡུ་ཐགོ་ཀར་དག་ེལེགས་མཆོག་གིས་དསུ་
དབང་གི་རིྩས་ཁ་སནྙ་སྒནོ་ཞུས།	 ད་ེརསེ་
ཨ་རིའི་གླགོ་བརྙན་འཁབ་སནོ་པ་སྐུ་ཞབས་
རི་ཆ་ཌི་གྷརེ ་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་
གནང་གུབ་མཚམས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་།	 ད་ེནས་
བྷི་ཧཱར་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ནི་ཏི་
ཤི་ཀུ་མཱར་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 ད་ེརིང་འདརི་དསུ་དབང་ལེགས་
པར་གུབ་པའི་ཉནི་མཐའ་མའི་མཛད་སྒརོ་
བཅར་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བུང་བར་ང་རང་ཧ་
ཅང་བསལྐ་པ་བཟང་པ་ོཡིན་བསམ་གི་འདགུ	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་གུས་འདདུ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་
ཅིག	 རྒྱལ་ཁབ་འད་མིན་ནས་ཆོས་ཞུ་བ་
མང་པ་ོཞིག་འདརི་ཕབེས་ཡོད།	 ད་ེརིང་
གོ་སྐབས་འདི་བརུྒྱད་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མར་
འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 གནས་མཆོག་

ར་ོརེ་གདན་ནི་གནས་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་
ཆགས་ཡོད།	 གང་ལ་ཞ་ེན་གནས་འདརི་
སནོ་པ་སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་མངནོ་
པར་རགོས་པ་སངས་རྒྱས་པ་རེད།	 གནས་
མཆོག་འདིར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ནས་ད་
བར་དཔལ་དསུ་ཀི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་
ཐངེས་ལ་ྔསྩལ་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
དམིགས་བསལ་གི་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ཞསེ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཁངོ་གིས་དསུ་
དབང་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་ལ་གནས་མཆོག་
ར་ོར་ེགདན་ད་ུདསུ་དབང་གོ་སིྒག་ཞུས་པར་

ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་དང་སྦྲགས་གསུང་དནོ།	
ཐེངས་འདིའི་དསུ་འཁོར་དབང་ཆེན་འདི་
ཉིད་ཧ་ཅང་ཚགས་ཚུད་ངང་ལེགས་པར་
གུབ་ཡོད།	 གནས་འདརི་དསུ་དབང་ག་ོ
སིྒག་གནང་བར་བརྟནེ་བྷ་ིཧཱར་གཞུང་མང་
གཉསི་ལ་དསུ་དབང་དང་འབལེ་བའི་ཐགོ་
ཞབས་འདགེས་ཞུ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཕགོས་མཚུངས་
ཆོས་ཞུ་བ་རྣམ་པར་ཆེ་བསདོ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
ད་ེབཞིན་བ་ྷཧཱར་མངའ་སྡའེ་ིགཞུང་།	 ས་
གནས་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ།	 ཉནེ་རྟགོ་ར་ུ
ཁག་སོགས་ནས་དསུ་དབང་གི་བཀའ་ཆོས་
ལེགས་གུབ་ཡོང་རུྒྱར་འབད་བརྩོན་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
མཐར་ཁངོ་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་བརྒྱ་
ཙམ་མ་ཟད།	 བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་
བཞུགས་རུྒྱར་གསོལ་འདབེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཞེས་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	
ད་ེརསེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བསནུ།	
དསུ་དབང་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
གཞོན་འཕྲདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐོང་
དབང་ཕུག་མཆོག་གིས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་
གསུང་བཤད་གནང་ས་ེདསུ་དབང་ལེགས་
གུབ་ཀི་མཛད་སྒ་ོརེ་ཞིག་ལེགས་པར་གུབ་
ཡོད་པ་བཅས།།
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ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པའ་ིལས་མཚམས་
འཇགོ་ཉའེ་ིསབྐས་སུ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིམཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༡༡	 ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༤	 ཙམ་ལ་
ཨ་རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་
མཐུད་པ་ལམྕ་སྐ་ུས་ར་སི་ཝལེ་ Dr. Sarah 

Sewall	 མཆོག་གི་ལས་ཁུངས་སུ་མཛད་སྒ་ོ
ཞིག་ཚོགས་པ་བརུྒྱད།	 ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་རྒྱལ་སིྤའི་
བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་མེ་
ཐིའུ་མེ་ཀ་ཅི་ལགས།	 ཚོགས་གཞནོ་བུ་ཆུང་
ཚེ་རིང་ལགས།		རྒྱ་རིགས་འབལེ་ལམ་དང་
བདོ་མིའི་ནསུ་སབོས་གོང་སྤལེ་ལས་འགུལ་
ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ལས་རོགས་བསན་
ཆོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས།	 	 རྒྱལ་སའ་ིམངའ་
ཁུལ་གི་ས་གནས་བོད་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ནམ་མཁའ་བསན་
འཛིན་ལགས་དང་ལས་བདེ་པདྨ་ལགས།	ད་ེ
བཞིན་དནོ་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་
པ་དུང་འཕར་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་
དང་དུང་གཞོན་བསན་འཛིན་དབིག་གཉནེ་
ལགས་བཅས་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་འདགུ		ད་ེཡང་ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་ན་ིཕི་
ལོ་	༢༠༡༤	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༠	ཉནི་ཨ་རིའ་ི
སིྤ་མང་བད་ེའཇགས་དང་མང་གཙོ།	 འག་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་ཚན་པའི་དུང་
ལས་ཀི་ལས་འགན་ཐགོ་བསྐ་ོབཞག་གནང་
འདགུ	 	 སིྤར་མཛད་སྒ་ོད་ེདནོ་ཁང་གིས་རེ་
འདནུ་ཞུས་པ་ལརྟ་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་
འབལེ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐུ་ཞབས་ཊོ་ཌི་
སི་ཊེན་	 Mr.	 Todd	 Stein	 ལགས་ཀིས་
ཕག་རོགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ
	 མཛད་སྒའོི་སབྐས་ཚོགས་བཅར་
བ་ཚང་མས་ལྕམ་སྐུ་ས་ར་སི་ཝེལ་མཆོག་
ལ་འཚམས་འདའིི་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་དང་
སྦྲགས།	 ད་བར་ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་གིས་བདོ་
དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པའི་ང་ོ
བའོི་ཐགོ་ནས་བདོ་དནོ་དང་ལྷག་པར་བདོ་
ནང་གི་བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་
རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་རྣམ་པ་ཤུགས་
ཆེ་བསན་པ་མ་ཟད།	 	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ཐངེས་
འགའ་ཤས་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པ་དང་།	
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བས་ི
གནས་བཞུགས་གར་ར་རམ་ས་ལར་ཡང་
འཚམས་གཟགིས་གནང་བ་དང་།	 ལགྷ་
པར་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་སུ་བདོ་
ཀི་ལོ་གསར་དསུ་སནོ་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ་ཆེད་
རྟནེ་འབལེ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་རུྒྱའི་ལམ་སལོ་
གསར་གཏདོ་གནང་བ་བཅས་ལ་བདོ་མིའི་
སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཚོས་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་འདགུ
	 ད་ེཡང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་སྤནེ་
པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་སནོ་པའི ་སྐུ ་ཐང་

ཞིག་ལྕམ་སྐུ་སི་ཝེལ་མཆོག་ལ་ཕག་རྟགས་
སུ་ཕུལ་བ་དང་སྦྲགས།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྩལ་
བའི་འཚམས་འདའིི་གསུང་འཕྲནི་ཞིག་ཕུལ་
བ་བརུྒྱད།	 	 གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་
ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྙངི་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་
བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུས་པ་མ་ཟད།		ལམྕ་
སྐ་ུམཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༠	
ནས་བཟུང་ལས་མཚམས་འཇོག་རུྒྱ་ཡིན་
ཡང་འབུང་འགུར་ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་ནས་བསབླ་
བ་ལམ་སནོ་ཐབོ་ཆེད་མུ་མཐུད་འབལེ་ལམ་
དམ་འཛིན་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་ཞུས་འདགུ
ལྕམ་སྐུ ་མཆོག་ནས་ཀང་སྐབས་དརེ་བདོ་
མིའི ་སྐུ ་ཚབ་དང་རྒྱབ་སྐོར་བ་རྣམས་ལ་
ཕབེས་ཐོན་མཛད་སྒའོི་ཐོག་འཚམས་འད་ི
མཇལ་དར་དང་ཕག་རྟགས་སོག་གནང་
བར་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ ོས་ཐུགས་རེ་ཆེ ་

གསུངས་པ་དང་།	 	 ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལས་
ཁུངས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ལས་གཞི་
མུ་མཐུད་སྤལེ་རུྒྱ་མ་ཟད།	 	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་མཚོན་རྟགས་ད་ེཡང་མུ་མཐུད་ནས་
གནས་རུྒྱ་ཡིན་སབས་བདོ་མི་ཚོས་སེམས་
ཁལ་གནང་མི་དགསོ་པ་དང་།	 བཙན་བལོ་
ད་ུཡོད་པའི་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཧྲ་ཏག་ཏག་
ཡོད་པ་ད་ེདག་གིས་ཕོགས་གང་ས་ནས་
བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་ངོ་བ་ོདང་རིག་གཞུང་
འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་གནང་བཞིན་པ་ད་ེ
ནི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་ཚོར་སྙིང་སབོས་
འཕལེ་གཞི་ཞིག་ཏུ་གུར་ཡོད་པ་དང་།	 	 ད་
ལྟའི་བདོ་ནང་གི་དངསོ་ཡོད་ཛ་དག་གནས་
སངས་ལ་གཞིགས་ཚེ་ང་ཚོས་བས་པ་ལས་
བ་རུྒྱ་མང་བ་དང་།	གུབ་འབས་སོན་པ་ལས་
སོན་རུྒྱ་མང་བ་ལྷག་ལུས་ཡོད་སྐརོ་དང་།	
ལགྷ་པར་ང་ཚོའ་ིབསམ་བླའོ་ིབདེ་འདདོ་པའ་ི
གནད་དནོ་ཇི་ཙམ་ཡོད་ཀང་གནས་སངས་
མང་པ་ོཞིག་ཐོག་ནས་རང་འདདོ་ལྟར་བ་
རུྒྱའི་གོ་སྐབས་དང་མཐུན་རྐྱེན་མེད་སབས་
སྐབས་རེ་གང་དག་བསམ་པའི་སེམས་ནང་
དངངས་འཚབ་རིགས་འབུང་བཞིན་ཡོད་
ཀང་།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་དང་ཐུགས་
རེའི་བིན་རླབས་ལ་བརྟནེ་རང་བཞིན་གི་
ལས་དནོ་ད་ེདག་ལ་ཕན་ཐགོས་དང་སེམས་
ཤུགས་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་
ཐུབ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།
	 ཕགོས་མཚུངས་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་
གིས་སྐབས་དརེ་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་སིྤ་
ཚོགས་ཀི་མཐུན་སིྒལ་དང་ཆིག་སིྒལ་ལ་
བསྔགས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་གནང་བ་དང་སྦྲགས།		
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་ཁིད་རྣམ་པའི་འཇོན་
ཐང ་དང ་༸གོང ་ས ་མཆོག ་ གི ་བཀའ ་
དགོངས་ལམ་སནོ་འགོ་ཤར་བསྐདོ་གནང་
བཞིན་པར་བརྟནེ་ཕུགས་ལ་བདོ་མི་རྣམས་
ལ་ཁ་ེཕན་ཐབོ་རུྒྱ་དང་།	 བདོ་མི་རྣམས་ཀི་
བཙན་བོལ་བའི་གནས་སངས་འགོ་འབད་
བརྩནོ་དང་སེམས་ཤུགས་ལ་བསདོ་བསགྔས་
གནང་བ་དང་སྦྲགས་འབུང་འགུར་ག་ོསབྐས་

དང་གདངོ་ལེན་བེད་དགོས་པའི་གནས་
སངས་གཉིས་ཀ་མཐོང་རུྒྱ་ཡིན་སབས་ང་
ཚོ་ཚང་མས་ད་ལྟ་ནས་ག་སིྒག་དགོས་སྐརོ་
གསུངས།	 མཐར་ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་གིས་སྙངི་
སབོས་འཕལེ་གཞིའི་བཀའ་མོལ་གསུང་དནོ།		
ཁདེ་བདོ་མི་ཚོས་གང་ཡང་བདེ་མ་ཐུབ་པ་
ན་ིབདནེ་པ་རྩ་བ་ནས་མ་རེད།	 	 ཁདེ་ཚོས་
རགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་ཐགོ་ནས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོ
བདེ་ཐུབ་རུྒྱ་རེད།	 	 ད་བར་དཀའ་ངལ་ཧ་
ཅང་འཕྲད་ཀང་གདངོ་ལེན་བས་ཐུབ་པ་ད་ེ
ནི་ཁེད་ཚོའི་ནསུ་སབོས་ཀི་རང་གཞི་ཡིན།		
འདི་ག་ཨ་རི་ནས་ཀང་ཁེད་ཚོར་རོགས་
འདགེས་ཤུགས་ཆེ་བ་རུྒྱ་ཡིན་པ་ངར་ཡིད་
ཆེས་བརྟན་པ་ོཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	།

ཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ།
༄༅།	 །བལ་ཡུལ་སྤགོ་ར་བཀྲ་ཤིས་
དཔལ་འཁིལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁུངས་ནས་གནས་ཚུལ་འབརོ་གསལ་ལརྟ་
ན།	 བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འཁིལ་ས་གནས་འག་ོ

འཛིན་ཟུར་པ་རྒྱམ་ནག་དཔནོ་ཚང་ཀར་
ཚེ་དབང་འགུར་མེད་ལགས་གླ་ོབུར་ནད་
མནར་རྐྱནེ་པས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡	ཙེས་	
༦	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་གི་མཚན་
མོར་སྐ་ུཚེ་མ་ཟནི་པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་
བུང་འདགུ	 ཁངོ་ན་ིཕི་ལོ་	 ༡༩༢༧	 ལོར་
སདོ་མངའ་རིས་ཁུལ་གི་འབངོ་པ་བར་ཡང་
ད་ུཕ་ཟླ་བ་བསན་འཛིན་དང་མ་རིན་ཆེན་
མཁའ་འག་ོགཉསི་ལ་སྐསེ་ཤིང་།	 བཙན་
བལོ་ད་ུམ་ཕབེས་གོང་འབངོ་པ་བར་ཡང་
དུ་སིྤ་མི་དང་བརྒྱ་དཔནོ་སོགས་ལོ་ཤས་
གནང་བ་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༢	 ལོར་

བཙན་བོལ་ད་ུཕབེས་རེས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་
བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འཁིལ་གཞིས་ཆགས་ཀི་
འགོ་འཛིན་གནང་དགོས་པའི་བཀའ་ཕབེས་
བཞིན།	 བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འཁིལ་གཞིས་
ཆགས་འག་ོབཙུགས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༡	
བར་ས་གནས་འགོ ་འཛིན་དང་མཉམ་
འབལེ་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་ལྕགོས་གནང་
འདགུ	 དའེ་ིསབྐས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
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