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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྐའུ་ིསྙུང་གཞི་སངས་དྲག་ཕིན་ཡོད་སྐརོ་
བཀའ་ལན་སྩལ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༦	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༨	 ཐགོ་
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
ལྡི་ལི་ས་གནས་བདོ་མིས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་
བཏབ་པ་ལྟར་ལྡི་ལི་གསར་པའི་རོ་ཧི་ནི་ས་
ཁུལ་ད་ུརནེ་གཞི་བྱས་པའི་བདོ་ཁིམ་གཞོན་
ན་ུསྡདོ་ཁང་ད་ུལྡི་ལི་ཁུལ་གི་མཐོ་སླབོ་འདྲ་
མིན་ནང་སླབོ་གཉརེ་གནང་བཞིན་པའི་བདོ་
རིགས་སླབོ ་ཕུག་གིས་གཙོས་མི་མང་ལ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་གུབ་མཚམས།
ལྡ་ིལི་ནས་མཁའ་ལམ་བརུྒྱད་ཆུ་ཚོད་	༡༡།༡༠	
ཙམ་ལ་ཧ་ིམ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ཀང་ར་རངོ་ག་
གྷལ་གནམ་ཐང་ལ་༸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་གཞནོ་
ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག	བད་ེསུང་
བཀའ་བླནོ་བ་ླབྲང་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་མཆོག	

གཞན་ཡང་རྡ་ས་ས་གནས་འགོ ་འཛིན་
སོགས་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲལེ་མ་ཡིན་པའི་

ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ།	 ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོ
རིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་
སོགས་ནས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་

ཞུས།	
སབྐས་དརེ་གསར་འགདོ་པས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་

ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་སྐུའི་
འཕདོ་བཞེས་སྐརོ་བཀའ་འདྲ་ིཞུས་སྐབས།	
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས།	ད་ན་ིསངས་
དྲག་ཕིན་འདགུ་ཅསེ་བཀའ་ལན་བསྩལ།
ད་ེརེས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་ག་གྷལ་
གནམ་ཐང་ནས་༸རྒྱལ་བའི ་ཕ ོ་བྲང་དུ་
ཆིབས་སུྒར་སྐོང་སྐབས་གཞུང་ལམ་གི ་
གཡས་གཡོན་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ས་ིཞུ་བའ་ིལས་བྱདེ་རྣམ་པ་དང་།	 བཞུགས་
སརྒ་རྡ་ས་ཁུལ་གི་སེར་སྐ་མང་ཚོགས།	 ད་ེ
བཞིན་ཕི་རྒྱལ་མི་རིགས་སོགས་ནས་ལག་ཏུ་
དཀར་གཙང་གི་མཇལ་དར་བསམས་ནས་
ཕབེས་བསུའ་ིས་ེལན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་
བཅས།	།

ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་དགུང་གངས་སུམ་ཅུར་བཞསེ་པའ་ི
རི་མོའ་ིསྐ་ུཔར་ཞལ་ཕ།ེ

༄༅།	 །ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་
ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༩	 ཟླ་	
༤	 ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་སྐ་ུའཁུངས་ཤིང་།	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༩༥	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་ཆུང་
སིད་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དགུང་གངས་དུྲག་
ལ་བཞེས་སྐབས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་
བཅུ་པ་བླ་ོབཟང་འཕིན་ལས་ལྷུན་གུབ་ཆོས་
ཀི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པ་ོམཆོག་གི་
ཡང་སིད་འཁུལ་བྲལ་ད་ུངསོ་འཛིན་མཛད།		
འནོ་ཀང་ད་ེནས་ཉནི་གསུམ་གི་རསེ་ཏ་ེཕི་ལོ་	
༡༩༩༥	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཁངོ་བཙན་ཁདི་བྱས་རསེ་ད་བར་
ཁངོ་དང་ཁངོ་གི་ནང་མི་རྣམས་གར་སོང་ཆ་
མེད་ད་ུགུར་བ་རེད།	
ཐངེས་འདརི་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁང་ International Tibet Network  གིས་
ཨིན་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཁམིས་འགལ་བྱ་སྤདོ་
ཉནེ་སུང་ལནྷ་ཁང་དང་འབྲལེ་བ་གནང་ཐགོ		
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་
ཉ་ིམ་མཆོག་དགུང་གངས་སུམ་ཅུར་བཞེས་
པ་དང་བསནུ།	 ཆུང་སདི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ཞལ་རས་དངསོ་སུ་མཇལ་རུྒྱ་མེད་ཀང་ཁངོ་

གི་དགུང་ནའི་བབ་ཀི་ཆ་ནས་ཞལ་རས་ཀི་
རྣམ་པར་འགུར་བ་ཇི་འདྲ་ཞིག་བུྱང་སིད་པ་
ཚན་རིག་པའ་ིཞིབ་འཇུག་ལ་གཞི་བཅལོ་ནས་
རི་མོའི་སྐུ་པར་ཞིག་ཨིན་ཇིའི་གསར་འགུར་
ལས་ཁང་གགས་ཅན་བྷ་ིབྷ་ིསི་	BBC	གསར་
ལས་ཁང་གིས་ཕི་ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༢༤	 ཕདེ་
ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	༧	ཐགོ་ཡོངས་གགས་ཞལ་ཕ་ེ
གནང་འདགུ	
རི་མོ་བ་སྐ་ུཞབས་ཊིམ་ཝི་ཌནེ་	 Tim Wid-

den ལགས་ཡིན་པ་དང་།	 སིྤར་ཁངོ་ན་ིམི་
གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བ་དང་།	 ཁམིས་
འགལ་ཉསེ་ཅན་པ་འཚོལ་ཞིབ་བྱདེ་སྐབས་
པར་མ་ཐོབ་ཀང་གདངོ་གི་རྣམ་པ་གཞན་
གིས་འགལེ་བརདོ་བྱས་པར་གཞིར་བཟུང་
ནས་རི་མོར་བཀདོ་པ་དང་།		
གཞན་ཡང་ཚན་རིག་གི་ལམ་ནས་ཡུལ་ལུང་
སོ་སོའི་མིའི་གདངོ་རིས་རིམ་བཞིན་ལོ་ནའི་
བབ་དང་བསནུ་འགུར་བ་ཇི་བུྱང་སོགས་རི་
མོའི་ལམ་ནས་འབྲི་མཁན་ཞིག་ཡིན་འདགུ		
དེར་བརནེ་ཐེངས་འདིར་ཁོང་གིས་ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་
མཆོག་དགུང་གངས་	 ༦	 ལ་སོན་སབྐས་ཀི་
སྐུ་པར་ཁོ་ན་མ་གཏགོས་གཞན་གཞི་འཛིན་

ས་རྩ་བ་ནས་ཐོབ་ཐབས་བྲལ་སབས་དརེ་
གཞི་བཅལོ་ནས་བྲསི་པ་ཞིག་ཡིན་འདགུ
ཆུང་སིད་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་འཁུངས་ཡུལ་

བདོ་ལ་ྷརི་རངོ་གི་མིའི་གདངོ་པ་ལོ་ནའི་བབ་
ནས་འགུར་སངས་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་གནང་
རསེ་བྲསི་པ་ཡིན་འདགུ	 ད་ེཡང་ཁངོ་གིས་
གསུང་དནོ།”ལོ་ནའི་བབ་ཀི་ཆ་ནས་ད་ལའྟི་
གདངོ་རིས་ངོ་མ་འདི་འདྲ་ཞིག་རེད་ཅེས་
བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་ཞུ་ཚོད་ཐིག་གི་མ་
རེད།	 འནོ་ཀང་ཁངོ་གི་སྐ་ུཔར་དརེ་ཞལ་
རས་ཀི་དབིྱབས་ལ་དཔྱད་ནས་དགུང་ནའི་
བབ་དང་བསནུ་ཞལ་དབིྱབས་ཇི་ལརྟ་འགུར་
བ་འག་ོསདི་པའི་ཚོད་དཔག་གང་འཚམ་ཞིག་

སྐ་ུཔར་འདསི་བྱདེ་ཐུབ།	 ང་རང་ལས་དནོ་
འདིར་ཆབ་སིད་དང་འབྲལེ་བ་གང་ཡང་
མེད།	 	 གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའ་ིམི་

ཞིག་གི་གདངོ་རིས་ལོ་ནའི་བབ་ཀི་ཆ་ནས་
མཐངོ་ཚུལ་གང་འདྲ་ཡོང་སིད་པ་ཙམ་ཞིག་
བྲསི་པ་རེད།	
སིྤར་ང་ཚོས་ཁིམས་འགལ་ཉསེ་ཅན་པ་གར་
སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བ་རྣམས་ད་ལྟའི་དསུ་
སྐབས་གདངོ་གི་རྣམ་པ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཆགས་
སིད་པའི་ཚོད་དཔག་བྱདེ་ཆེད་རི་མོའི་བྲསི་
ཡོད།	 དསེ་ཉནེ་རགོ་མི་ས་ཚོར་ཉསེ་ཅན་པ་
འཛིན་བཟུང་བྱ་རུྒྱར་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་ཡོད།	
ཅསེ་གསུངས།	།

གསུང་ཆོས་གསལ་བསྒགས།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༠	ནས་	
༡༢	 བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ར་ཤཱི་ཡའི་
དད་ལནྡ་མི་མང་གིས་ཇི་ལརྟ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་
བཞིན་བཞུགས་སརྒ་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུ	 “རུྒྱད་
བ་ླམའ་ི”	གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲནི་སྩལ་རུྒྱ་ཐུགས་
གཏན་འཁལེ་བ་ལརྟ།	 ཆོས་ཞུ་བ་ཡོངས་ཀིས་
རྣམ་ཀུན་བཞིན་སྔནོ་ཚུད་ནས་སོ་སོའི་ངོ་སྤོད་
ལག་འཁརེ་མཉམ་འཁརེ་གིས་ཆོས་ཞུ་བའི་ཕག་
འཁརེ་བཞསེ་དགསོ།	 གལ་ཏ་ེགསུང་ཆོས་ཕག་
འཁརེ་རྙངི་པ་ཡོད་ཚེ་ཨང་རགས་		 (ID) དའེ་ི
ཐགོ་ཕག་འཁརེ་གསར་པ་བཞསེ་ཆོག
གསུང་ཆོས་ཕག་འཁརེ་ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༩	ཉནི་
ནས་འབུལ་རུྒྱ་ཡིན།
གསུང་ཆོས་ཞུ་བར་ཕབེས་སབྐས་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་
བ་ཡོངས་ཀི་ན་བཟའ་ཚུལ་མཐུན་བཞསེ་རུྒྱ་དང་།	
ཆོས་རའ་ིནང་ཕག་དཔ་ེདང་།	 མཆོད་ཞལ།	
བཞུགས་གདན་འཁརེ་ཆོག་ཀང་།	 དགསོ་མེད་
ཀི་ལག་ཐགོ་ཁ་པར་དང་པར་ཆས་སོགས་གླགོ་
ཆས་རིགས་དང་།	 ག།ི	 རྩག་སྒ་སོགས་མཚོན་
ཆ་རིགས་གསུང་ཆོས་རིང་བསམས་མི་ཆོག་
པས་སྐབས་མཚམས་ད་ོབདག་དང་འབྲལེ་ལས་
བཅས་ཚང་མར་དཀའ་ངལ་མི་བུྱང་ཆེད་སྔནོ་
ཚུད་ནས་ཐུགས་སང་དང་འབྲལེ་ཕག་གུ་མཉམ་
འདགེས་གནང་གལ།	 ད་ེབཞིན་རྣམ་ཀུན་ལརྟ་
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བྱ་མིའི་རིགས་གསུང་
ཆོས་ལ་བཅར་མི་ཆོག་པ་བཅས༌ད་ེདནོ་ཚང་མས་
དགངོས་འཇགས་ཡོང་བའ་ིབརྡ་ཐརོ།	 བད་ེསུང་
ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༢༦	ལ།	།
ཕག་འཁརེ་འབུལ་ཡུལ།
མེག་གནྷ་བད་ེསུང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས།
ས་ྔདྲ་ོཚོུད་	༩	ནས་	༡	བར།	ཉནི་རྒྱབ་ཚོུད་	༢	
ནས་	༥	བར།

སྤུ་ར་ུལ་ྦལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	
༩	པའ་ིལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ལེགས་གུབ།

༄༅།	 །བྱང་ཕགོས་བདོ་མིའ་ིས་གནས་ཁམིས་
ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལ་ྷའབུྲག་ལགས་ཀིས་
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩		ཟླ་		༤	ཚེས་	༢༢	རེས་གཟའ་
ཟླ་བ་ས་ྔདྲ་ོ	༡༡།༣༠	ཐགོ་སྤུ་ར་ུལ་ྦལ་ས་སྐ་གཞིས་
ཆགས་ཀི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	 ༩	
པའ་ིའདམེས་ཐནོ་ས་འཐུས་ཚོགས་མི་	༠༩	ནས་
ཚོགས་མི་	 ༠༧	 དང་།	 ད་ེདག་གི་ཁངོས་ནས་
ཚོགས་གཙོ་བླ་ོབཟང་བསན་པ་ལགས་དང་ཚོགས་
གཞོན་འཇམ་དཔལ་རྡ་ོརེ་ལགས་ཀིས་ནས་ས་
གནས་ཁམིས་ཞིབ་པའ་ིམདནུ་ད་ུལས་འཁུར་དམ་
བཅའ་འབུལ་བཞསེ་ལེགས་གུབ་བུྱང་འདགུ
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དམ་འབུལ་གི་བྱེད་སྒ་ོ
དང་སབས་བསནུ།	 གངོ་ཚེས་ཉནི་ཕི་དྲ་ོཚོུད་	
༠༣་༣༠	 ཐགོ་བྱང་ཕགོས་བདོ་མིའ་ིས་གནས་
ཁིམས་ཞིབ་པས་སྤུར་ལྦ་ལ་ས་གནས་མི་མང་	
༦༨	 ཚོགས་བཅར་ཞུས་པ་རྣམས་ལ་བཙན་བྱལོ་
བདོ་མིའི་ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གི་ང་ོསྤདོ་
དང་སྦྲགས།	 བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་སྒམོ་གཞི་དང་།	 བཅའ་ཁམིས་དགངོས་དནོ་
མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་སོ་སོའི་འགན་དབང་དང་།	
སིྤ་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་
ཁམིས་ཡིག་གི་གཏུག་བཤེར་བྱ་རིམ།	 ཁམིས་
ཁོངས་ཁབ་ཚད་སོགས་ཀི་གོ་རགོས་སྤལེ་འདགུ་
པ་བཅས།	།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	
སོགས་དྲ་རྒྱའ་ིཁ་བྱང་	www.bod.asia	

ཐགོ་གཟགིས་པར་འཚལ།

ཁ་ེན་ཌའ་ིསདི་བླནོ་མཆོག་གིས་འཚམས་འདྲ་ིགནང་བའ་ིཕག་བྲསི་རུན་བཟ་ོབྱས་པ་ར་འཕདོ།
༄༅།	 །ཉ་ེཆར་	 Canadian Federa-

tion of Tibetan Association	 ཞསེ་པའ་ི
ཁེ་ན་ཌ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་ཡིན་ཚུལ་
གིས་གོ་སིྒག་བྱས་པའི་གསོལ་སནོ་དའེི་ཐགོ་
སདི་བླནོ་ Justin Trudeau	 མཆོག་གིས་
དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲ་ིགནང་ཡོད་ཚུལ་
གི་ཕག་བྲིས་ད་ེསིད་བླནོ་ལས་ཁུངས་ཀིས་
བདནེ་པ་མིན་སྐརོ་གསུང་འདགུ
ཟླ་བ་འདའི་ིཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་ཁ་ེན་ཌའ་ིགངོ་
ཁརེ་	 Toronto ནང་ཁུལ་དའེ་ིབདོ་རིགས་
པ་ཡིན་ཚུལ་གིས་ཁུལ་དའེི་ཆབ་སིད་མི་ས་
ཁག་གཅིག་མགནོ་འབདོ་བྱས་ཏ་ེགསོལ་
སནོ་ཞིག་གོ་སིྒག་བྱས་ཡོད་པ་དང་འབྲལེ།	
དའེི་སྐརོ་རྒྱ་ཡིག་ནང་ཁ་ན་ཌའི་སིད་བླནོ་
སྐ་ུཞབས་	  Justin Trudeau	 མཆོག་དང་
ཁེ་ན་ཌའི་ཕི་མི་གནས་སྤ་ོལྷན་ཁང་གི་བླནོ་
ཆེན་	Ahmed Hussen	མཆོག་རྣམ་གཉསི་
ཀིས་དགའ་བསུའི ་འཚམས་འདྲི་གནང་

བའི་ཕག་བྲསི་ཤིག་སིྤ་ཚོགས་དྲྲྭ་ལམ་ཁག་
ཏུ་ཁབ་གདལ་འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ཁ་

སང་ཚེས་	 ༢༣	 ཉནི་ཁ་ེན་ཌའ་ིསདི་བླནོ་
ལས་ཁུངས་ཀི་གསར་འགདོ་དུྲང་ཆེ་	 Am-

reet Kaur	 ལགས་ཀིས་སདི་བླནོ་མཆོག་
གིས་གོང་འཁདོ་ཚོགས་པ་དའེི་མིང་ཐགོ་ཏུ་

འཚམས་འཕནི་སྩལ་ཡོད་སྐརོ་བཤད་པ་ད་ེ
དངསོ་འབྲལེ་མིན་པར་གསལ་བཤད་གནང་

བ་མ་ཟད།	 གནད་དནོ་དརེ་སདི་བླནོ་ལས་
ཁུངས་ནས་རགོ་ཞིབ་ནན་པ་ོགནང་རུྒྱ་ཡིན་
སྐརོ་གསུང་འདགུ
ད་དངུ་ཁ་སང་ཁེ་ན་ཌ་ནང་རནེ་གཞི་བྱས་

པའ་ི	Ontario	དང་།	Quebec	ད་ེབཞིན་	
Alberta	དང་	British Columbia	སོགས་
བདོ་པའི་ཚོགས་ཁག་དུྲག་མཉམ་རུབ་ཐགོ་
ནས་གནད་དནོ་དའེི་ཐད་བསྒགས་གཏམ་
ཞིག་སྤལེ་བར་ཉ་ེཆར་ཁུལ་དའེི་ནང་ཁེ་ན་
ཌ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་ཡིན་ཚུལ་གིས་
ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་བྱས་པར་བདོ་མི་
ཚོས་ངསོ་ལེན་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་དང་མཐའ་
གཅིག་ཏུ ་ངོ་རོལ་ཡོད་ཅེས་སྐོན་བརོད་
ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ	 ཚོགས་པ་དསེ་སདི་
བླནོ་མཆོག་གིས་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་ཚུལ་གི་ཕག་
བྲསི་རུན་བཟ་ོབརུྒྱད་ཁ་ེན་ཌའི་མང་ཚོགས་
དང་།	 ལགྷ་དནོ་གཞུང་གི་ལས་བྱདེ་རན་
གས་ཚོར་དབུ་སྐརོ་གཏངོ་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་
ཡོད་པ་ཆེས་མངནོ་གསལ་གནང་འདགུ
ལགྷ་པར་ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་གི་གསོལ་སནོ་
དའེི་བརྙན་པར་ཁག་སིྤ་ཚོགས་དྲྲྭ་ལམ་ད་ུ
ཁབ་སྤལེ་འག་ོབཞིན་པའི་ནང་ལ་ལས་རིམ་

དའེ་ིཐགོ་	 Toronto	 གངོ་སྡ་ེལནྷ་ཚོགས་
ཀི་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་	 jimkarygiannis 

ལགས་ཀང་ལྷན ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་
མངནོ་རུྒྱ་འདགུ་སབས།	 གསར་འགདོ་པས་
ཁེ་ན་ཌ་བདོ་རང་བཙན་སླབོ་ཕུག་ཚོགས་
པའི་ངེས་སནོ་པ་ཟུར་པ་དབུ་རྒྱན་ལགས་
སུ་ད་ེའབྲལེ་བཀའ་འདྲ་ིཞུས་པར་ཁངོ་གིས་
བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་ཡིན་ཁུལ་བྱདེ་མཁན་
གི་གསོལ་སནོ་གི་ལས་རིམ་ད་ེདངོས་སུ་
བུྱང་ཡོད་པ་དང།	 སདི་བླནོ་གི་ཕག་བྲསི་
ད་ེརུན་བཟ་ོབྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ར་འཕདོ་
ཟནི་ཡོད་ཀང་།	 ཊོ་རོན་ཊོ་གངོ་སྡ་ེལནྷ་
ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་	 Jim Karygiannis	
ལགས་ཕལ་ཆེར་དངོས་སུ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད་སྐརོ་གསུང་པ་དང་སྦྲགས།	ཁངོ་
ན་ིརྣམ་ཀུན་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ལནྷ་ད་ུའབྲལེ་
བ་ཤུགས་ཆེན་པ ོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་སྐརོ ་
སོགས་གསུངས་སོང་།	།

རྒྱ་གཞུང་གིས་རེབ་གངོ་ཧརོ་རྒྱ་སྡ་ེབའ་ིབདོ་མི་དགུ་ལ་བཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་པ།
༄༅།	 །བདོ་མད་ོསདྨ་མཚོ་སྔནོ་ཞིང་ཆེན་
རྨ་ལྷ་ོབདོ་རིགས་རང་སྐོང་ཁུལ་རེབ་གོང་
རངོ་མི་དམངས་ཁིམས་ཁང་ཟརེ་བས་བདོ་
མི་དག་ེའདནུ་བཟདོ་པ་དང་།	 ཆོས་བཟང་།	
བན་ད་ེརྡ་ོར།ེ	 བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།	 བསོད་
ནམས་རྒྱལ།	 དར་རྒྱས།	 ཤ་བ་ོཚེ་རིང་།	
མཁའ་བྱམས་རྒྱལ།	 འབུྲག་འབུམ་ཚེ་རིང་
བཅས་ལ་མི་ལོ་	༣	ནས་	༧	བར་གི་ཁམིས་
ཐག་བཅད་ཡོད་འདགུ
ད་ེཡང་རེབ་གངོ་ཧརོ་རྒྱ་སྡ་ེབ་ནས་ཡིན་པའི་
བདོ་མི་ད་ེཚོར་བཙན་སྐུལ་གིས་ཚོང་བརེ་
བྱདེ་ད་ུབཅུག་པ་དང་།	 ཧམ་འཕགོ་གཡོ་
ལེན་བྱས་པ།	 མི་མང་དཔུང་བསྡབེས་ཀིས་
སིྤ་ཚོགས་སིྒག་ལམ་ལ་གཏརོ་བརླག་བྱས་
རབས་ཀི་ནག་ཉསེ་བཙུགས་ཡོད།	
འད་ིན་ིའདས་ལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༡	 པརོ་བསྒགས་
པའ་ིམ་འངོས་ལོ་ང་ོགསུམ་རིང་གི་ནག་སེལ་
གཤེད་བཅོམ་གི་ཆེད་དནོ་འཐབ་རྩོད་ལས་
འགུལ་དང་འབྲལེ་ཏ།ེ	 རྨ་ལྷ་ོཐུན་རིན་རངོ་
མི་དམངས་ཁིམས་ཁང་ཟརེ་བས་ཉསེ་དནོ་
ཐག་གཅོད་ཐེངས་དང་པ་ོད་ེཆགས་ཡོད།	
ཐུན་རིན་རངོ་མི་དམངས་ཁིམས་ཁང་ཟརེ་
བས།	བདོ་མི་ད་ེཚོས་ཚོགས་མི་	༢༤	ལས་
གུབ་པའི་ཁ་འགོ་བ་༼སྡ་ེམིས་བསྐསོ་པའི་
འགོ་ཁིད་ཚོགས་ཆུང་ཞིག༽རྩ་འཛུགས་
བྱས་ཏ་ེཧརོ་རྒྱ་སྡ་ེབའི་ཨུ་ལྷན་གཉིས་༼སྡ་ེ
དམངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་ཏང་ཨུ།༽
དང་།	 གཞི་རིམ་གི་སདི་དབང་ལ་སངས་
འཛིན་བྱ་རིྩས་བྱས་རབས་བཤད་འདུག	
ཁིམས་ཁང་དསེ་ད་དངུ་ཚོགས་པ་དའེི་འགོ་
ཁིད་དབུས་སིད་གཞུང་གིས་ས་ཆ་བསྡུ་ལེན་
གི་ལས་དནོ་དང་།	 འཛུགས་སུྐན་ལས་
གཞིར་གཏརོ་བརླག་གཏངོ་ཐབས་ཀི་ངན་

སེམས་བཅངས་རབས།	 ཚབས་ཆེའ་ིནག་
ཉསེ་དའེི་ཁདོ་ད་ུནག་ཚོགས་རྩྩྭ ་འཛུགས་
ཀིས་སིྤ་ཚོགས་སིྒག་ལམ་ལ་གཏརོ་བརླག་
བཏང་ཡོད་ལུགས་བཤད་འདགུ
ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༡	ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
འབྲལེ་བརུྒྱད་ལམ་ཏུ་གོང་ཞུས་ཁ་འགོ་བའི་
ཚོགས་མི་ད་ེདག་འཛིན་བཟུང་བྱས་རབས་
དང་།	 ཁ་ོཚོ་ནག་ཚོགས་དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་
ལུགས།	 ཁ་ོཚོས་ཁམིས་འགལ་གིས་གཞི་
རིམ་གི་སིད་དབང་ལ་སངས་འཛིན་དང་།	
སྡ་ེདནོ་དང་སིད་དནོ་ལ་ཐེ་གཏགོས་བྱས་
ཏ་ེཁིམས་འགལ་གི་ཉསེ་པ་བསགས་ཡོད་
རབས།	ནག་ཚོགས་ད་ེན་ིཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	
༢	 ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་རྩ་འཛུགས་བྱས་ཡོད་
ལུགས་བསྒགས་འདགུ	 སབྐས་དརེ་ཉསེ་
འཛུགས་འགོ་ཏུ་འཛིན་བཟུང་ཐེབས་པའི་
བདོ་མི་ད་ེཚོར་རྒྱ་གཞུང་གི་ནག་སེལ་གཤེད་
བཅམོ་གཞུང་ལས་ཁང་དང་ཁུལ་རངོ་རིམ་
པའི་སིྤ་བད་ེཅུས་ཀིས་ཞིབ་བཤེར་ལ་སྒུག་ཏུ་
བཅུག་འདགུ	 བདོ་མི་ད་ེཚོ་ཕི་ཟླ་	 ༧	 ནང་
བཀག་ཉར་གིས་ཕི་ཟླ་	 ༨	 པའ་ིནང་དངསོ་
སུ་འཛིན་བཟུང་གི་གདོ་དནོ་ཐ་ོའགོད་བྱས་
རབས་བསྒགས་འདགུ
བདོ་མི་ད་ེཚོ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱདེ་
དནོ་དངསོ་ན།ི	 ཁ་ོཚོ་ཧརོ་རྒྱ་སྡ་ེདམངས་
ཀི་ཚབ་བྱས་ཏ།ེ	 ད་ེསྔནོ་སདི་གཞུང་གིས་
མང་ཚོགས་ཀི་ས་ཆ་བཙན་འཕགོ་གིས་སོ་
ཕག་བཟ་ོགྲྭ་བཙུགས་ཀང་ཁ་ེགཉརེ་མ་ཐུབ་
པའི་ས་ཆ་ད་ེདག་ཕིར་མང་ཚོགས་ལ་སྤདོ་
དགསོ་པའ་ིཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་
པར་དྲག་གནནོ་དང་།	 ཧརོ་རྒྱ་སྡ་ེབའ་ིའག་ོ
ཁིད་ཀི་སབོས་ཤུགས་མེད་པ་བཟ་ོཐབས་
ཤིག་ཡིན་པ་གསལ་ཡོད།		

ཁ་འག་ོབའ་ིཚོགས་མི་	༢༤	ཡི་མིང་རགས་
འཁདོ་པ་དང་སྡ་ེམི་	 ༥༠༠	 ཡིས་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བའ་ིཞུ་ཡིག་དའེ་ིནང་ད།ུ	 ས་གནས་
སདི་གཞུང་ནས་མང་ཚོགས་ཀི་ས་ཐགོ་ཏུ་སོ་
ཕག་བཟ་ོགྲྭ་གསུམ་བཙུགས་པ་དང་།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༡	 ལོར་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་ཀི་མིང་
ཐགོ་ནས་བཟ་ོགྲྭ་ད་ེདག་སྒ་ོབརྒྱབ་པའི་སྐརོ་
དང་།	 ས་གནས་སདི་གཞུང་གིས་སོ་ཕག་

བཟ་ོགྲྭ་གསུམ་གི་བདག་པརོ་གུན་གསབ་
འབརོ་ཆེན་སྤད་ཀང་།	 ས་གནས་མང་
ཚོགས་ལ་མི་ལོ་བདནུ་རིང་གི་ས་རིན་སྤད་
མེད་སྐརོ་འཁདོ་འདགུ་པ་མ་ཟད།	 ཞུ་ཡིག་
དའེ་ིསངེ་ད་ུཁ་འག་ོབའ་ིཚོགས་མི་	༢༤	ཡི་
མིང་རགས་འཁདོ་པ་ཙམ་མིན་པར།	 ཧརོ་
རྒྱ་སྡ་ེགཞུང་གི་རྒྱབ་རནེ་ཐམ་ཀ་ཡང་འཁདོ་
འདགུ
རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁ་འགོ་བས་སྡ་ེདམངས་ཨུ་
ལྷན་གི་དབང་ཆར་ཚོད་འཛིན་བྱས་རབས་
བཤད་པ་ད་ེནི་ནག་མེད་ཉསེ་འཛུགས་བྱས་
པ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་འདགུ	ཁ་འག་ོབ་ཞསེ་
པ་ད་ེན་ིསྡ་ེམིས་བསྐསོ་པའི་འགོ་ཁིད་ཚོགས་
ཆུང་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 ཚོགས་པ་དསེ་ནམ་

རུྒྱན་སྡ་ེབའི་སིྤ་དནོ་གལ་ཆེན་རིགས་ལ་གསོ་
བསྡརུ་ཐག་གཅདོ་བྱདེ་ཀི་ཡོད་ལ།	 བདོ་
མིའ་ིསལོ་རུྒྱན་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་ད་ུཁ་འག་ོབས་
སིྤ་ཚོགས་ཀི་འགན་ཁུར་ནས་མང་ཚོགས་ལ་
གསོ་བསྡུར་དང་ཁ་ཏ་སླབོ་གསོ་གཏངོ་སལོ་
ཡོད།	 རྒྱ་གཞུང་གི་ནག་སེལ་གཤེད་བཅམོ་
གི་ཆེད་དནོ་འཐབ་རྩོད་ཀི་དམིགས་འབནེ་
གཙོ་བ་ོགཅིག་ན།ི	 རོང་འབྲགོ་ཁུལ་གི་

གཞི་རིམ་ཚོགས་སྡ་ེཁག་ཡིན་པ་དང་།	 རྒྱ་
གཞུང་གིས་གཞི་རིམ་གི་སདི་ཁམིས་སྡ་ེཁག་
ཏུ་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འབྲལེ་ལམ་དང་
དབང་ཤུགས་རྒྱ་སྐདེ་གཏངོ་གི་ཡོད་པ་རེད།
སྡ་ེདམངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ཟརེ་བ་ད་ེནི་
རྒྱ་གཞུང་གི་སིད་དབང་གཅིག་སྡུད་འགོ་གི་
དབང་ཆ་དམའ་ཤོས་ཀི་སིྒག་འཛུགས་ཤིག་
ཡིན་པ་དང་།	 སྡ་ེདམངས་ཨུ་ཡོན་ལནྷ་ཁང་
གི་སིྒག་ཁམིས་ནང་ད།ུ	 མང་ཚོགས་ལ་སྡ་ེ
དམངས་ཨུ་ལྷན་འདམེས་པའི་དབང་ཆ་
ཡོད་རབས་དང་།	 སྡ་ེདམངས་ཨུ་ལནྷ་གིས་
སྡ་ེདམངས་ཀི་ཁེ་ཕན་གཞིར་བཟུང་ནས་སྡ་ེ
བའི་ལས་དནོ་ལག་བསར་དང་ད་ོདམ་གི་
འགན་ཁུར་ཡོད་རབས་འཁདོ་ཅིང་།	 སྡ་ེ

དམངས་ཨུ་ལྷན་ཟརེ་བ་དསེ་མང་ཚོགས་
ཀི་རང་དབང་ཐོབ་ཐང་ལ་སངས་འཛིན་
ཤུགས་ཆེ་བྱདེ་ཀི་ཡོད་པ་དང་།	 གཞི་རིམ་
མང་ཚོགས་ཀི་ཨུ་ལནྷ་འདམེས་བསྐ་ོབརུྒྱད་
ནས་སྡ་ེབའི་ཏང་ཨུ་དང་སྡ་ེདམངས་ཨུ་ལནྷ་
གཉིས་དབར་གི་འབྲལེ་ལམ་ཐད་ལ་རམ་
འདགེས་ཀི་ནསུ་པ་འཐནོ་གི་ཡོད།	 ཆེད་
མཁས་པ་ཁ་ཤས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་གངོ་སྡ་ེ
རང་སྐངོ་ཟརེ་བ་ད་ེན་ིདནོ་དངསོ་སུ་དམར་
ཤོག་སིད་གཞུང་གི་དབང་སུྒར་སིད་བུྱས་
ཁག་ལག་བསར་སབས་བད་ེཡོང་ཐབས་ཤིག་
ཡིན་པའ་ིདགངོས་ཚུལ་བཏནོ་ཡོད།	 སྡ་ེ
དམངས་ཨུ་ལྷན་གི་སིྒག་ཁིམས་ནང་ད་ུཁ་
གསལ་ཅི་ཡང་མེད་ནའང་།	 སིྒག་ཁམིས་
ད་ེཐགོ་མར་བཟ་ོམཁན་ཚོས་གངོ་སྡའེི་འསོ་
བསྡུ་བརུྒྱད་ནས་གངོ་སྡ་ེརང་སྐོང་གི་ཐོབ་
ཐང་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལ་ྟཚུལ་བཏནོ་འདགུ
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ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་པ་མཆོག་ལ་བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་དང་སྐ་ུའཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་མཆོག་
དགུང་གངས་སུམ་ཅུར་བཞསེ་པའ་ིའཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩའ་ིམཛད་སྒ།ོ

༄༅།	 །བདོ་རྒྱལ་ལོ་	 ༢༡༤༦	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༥	ཉནི་ཀུན་གཟགིས་
པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་
༸ར་ེབཙུན་བསན་འཛིན་དག་ེའདནུ་ཡེ་ཤེས་
འཕིན་ལས་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་བཟང་པ་ོ
མཆོག་དགུང་གངས་	 ༣༠	 ལ་ཕབེས་པའ་ི
སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་དང་།	 པཎ་ཆེན་
སྐ་ུགངོ་མའ་ིམཛད་འཕནི་ལ་བཀའ་དྲནི་རསེ་
དྲན་གི་གཞུང་འབྲལེ་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་པ།	ད་ེཡང་ས་ྔདྲ་ོཚོདུ་	༡༠	པའ་ིཐགོ་སྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བ་ོཧནི་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་
པའི ་ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་ཞབས་ཨ་ཇའི ་སིང་
མཆོག་		Mr Ajay Singh	དང་།	དམིགས་
བསལ་སྐུ་མགནོ་རོང་ཆེན་བསན་པའི་སྒནོ་
མེ་སྐབས་ར་ེཀིར་ིབླ་ོབཟང་བསན་འཛིན་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པ།	 བྱསེ་ཀི་གདན་ས་བཀྲ་
ཤིས་ལྷུན་པའོི་སྔགས་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་བསན་
འཛིན་ཚུལ་ཁིམས་མཆོག་བཅས་ཐགེ་ཆེན་
ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་རར་
ཕབེས་མཚམས་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་ཀིས་
ཐོག་མར་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཀིས་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་ནས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་
ཆེན་པའོི་རྒྱལ་དར་མཁའ་དབིྱངས་སུ་སྒངེ་
སབྐས།	 བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་ནས་རྔ་
རོལ་དང་བཅས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པ་ོརྒྱལ་
གླུ་དང་།	རྒྱ་གར་རྒྱལ་གླུ་ཕུལ།
ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ནས་པཎ་
ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་དཔར་མཐོང་
གལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་འདགེས་
འབུལ་ཞུས་བསནུ་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་
བཀའ་ཟུར་སྐབས་རེ་ཀིརི་རིན་པ་ོམཆོག་	
དང་།	 	 སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོསྐ་ུཞབས་ཨ་ཇའ་ི
སིང་མཆོག	ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་
མཆོག་དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཞནོ་མཆོག		ཁམིས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉསི་
མཆོག	 བཀའ་བླནོ་ལས་ཟུར་རྣམ་པ།	 རང་
དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་
དང་གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུ ན་པའོི་སྐུ ་ཚབ་
སྔགས་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་བསན་འཛིན་ཚུལ་
ཁིམས་མཆོག་བཅས་ནས་རིམ་བཞིན་རནེ་
འབུྱང་མཇལ་དར་ཕུལ།
ད་ེནས་སྐུ་མགནོ་རྣམས་ལ་གསོལ་ཇ་འབྲས་
སིལ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་གུབ་མཚམས་
བྱསེ་ཀི་གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོི་སྐུ་ཚབ་
སྔགས་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་བསན་འཛིན་ཚུལ་
ཁིམས་མཆོག་ནས་དསུ་ཆེན་དང་འབྲལེ་
གསུང་བཤད་གནང་རེས་དཔལ་ལྡན་བདོ་
མི ་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་
ནས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་།	 ད་ེནས་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོསྐ་ུཞབས་
ཨ་ཇའ་ིསིང་མཆོག་ནས་	 The Panchen 

Lama Lineage ཞསེ་པའ་ིཨིན་ཡིག་དཔ་ེ

དབེ་དབུ་འབྱདེ་གནང་འདགུ	
ད་ེནས་ས་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་བཀའ་
ཟུར་༸སྐབས་རེ་ཀིརི་རིན་པ་ོམཆོག་ནས་
གསུང་བཤད་གནང་རསེ་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐོང་མཆོག་ནས་བཀའ་ཤག་གི ་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	 ད་རིང་ན་ིརྒྱལ་བ་འདོ་

དཔག་མེད་ཀི་རྣམ་སུྤལ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་
ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་
ཀི་ཉི་མ་མཆོག་དགུང་གངས་སུམ་ཅུར་
ཕབེས་པའི་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་གི་དསུ་ཆེན་
ཁད་པར་ཅན་གི་ཉནི་མོ་ཡིན།	 	 ད་ེརིང་གི་
ཉིན་མོ་ནི་སིྤར་བདོ་མི་ཡོངས་ནས་དགའ་
སྤ་ོགནང་འསོ་པའི་ཉནི་མོ་ཞིག་ཡིན་ནའང་།	
རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སིད་བུྱས་ལ་བརནེ་ནས་
བདོ་མི་ཚོས་དགའ་སྤ་ོབྱ་རུྒྱའ་ིཚབ་ཏུ་བླ་ོཕམ་
བྱདེ་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་
ཡོད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་པའི་ཡང་སིད་འཁུལ་
བྲལ་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་དང་ཡོངས་ཁབ་
གསལ་བསྒགས་མཛད་ནས་ཉནི་གསུམ་གི་
རསེ།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆུང་སདི་རིན་
པ་ོཆེ་ཁངོ་དང་ཁངོ་གི་ནང་མི་བཅས་བཙན་
འཁིད་གསང་ཉར་བྱས་རྐེན་ད་བར་ཤེས་
རགོས་ཐུབ་མེད།	 	 དརེ་བརནེ་བདོ་མི་ཚོ་
ལ་མཚོན་ན་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་པའི་ཡང་
སིད་འཇིག་རནེ་འདརི་བྱནོ་པའི་དགའ་སནོ་
ཞུ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་ཙམ་ཡང་མ་ཐོབ་པ་མ་
ཟད།	 	 	 ཁངོ་དགུང་གངས་	 ༥	 ཙམ་ལ་
བསྒནོ་པའ་ིསྐ་ུཔར་ཞིག་མ་གཏགོས་སྐ་ུདངསོ་
ལ་ྟཞགོ་སྐུ་པར་ཙམ་ཡང་མཇལ་རུྒྱར་བསལྐ་
བས་དབནེ།		
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་ན་ིབདོ་མི་
ཡོངས་ཀིས་ངསོ་འཛིན་དང་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་
ཡུལ་གི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་ཆོས་ལུགས་
དབུ་འཁདི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།	 བཀྲ་ཤིས་
ལྷུན་པའོི་གདན་ས་ནི་པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་
གུབ་བམ་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕངེ་དང་པསོ་ཕག་
བཏབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 པཎ་ཆེན་དག་ེ

འདནུ་གུབ་ཀི་རེས་སུ་བུྱང་བའི་བཀྲ་ཤིས་
ལྷུ ན་པའོི་གདན་ས་རིམ་བྱོན་གི་མཚན་གི་
འགོར་པཎ་ཆེན་ཞེས་པའི་མཚན་བསདོ་
འད་ིའཇགས་པ་ཡིན།	 ༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་
པསོ་གང་ཉདི་ཀི་ཡོངས་འཛིན་པཎ་ཆེན་བླ་ོ
བཟང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ལ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་

པ་ོདགནོ་པའི་བདག་དབང་དང་ཆོས་གཞིས་
འཕར་མ་ཕུལ་གནང་མཛད་པ་ནས་བཟུང་།	
པཎ་ཆེན་བླ་ོབཟང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གི་
ཡང་སིད་རིམ་བྱནོ་ལ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་དགོན་
གི་བདག་དབང་སྐོང་རུྒྱའི་ཐོབ་ཐང་བུྱང་
བ་རེད།	 ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་
བཅུ་པ་མཆོག་ནས་ལ་ྷསར་སྤལེ་བའི་གསུང་
བཤད་ཅིག་གི་ནང་།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནི་བདོ་མིའི་ཚོའི་ཚེ་
འདི་ཕི་གཉིས་ཀི་སྐབས་གནས་ཡིན་ཞེས་
གསུངས་ཡོད།	 ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ
ཕངེ་བཅུ་པ་མཆོག་ནས་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པ་ོབདོ་
རྒྱ་ཆེ་མི་མང་གི་རང་དབང་དང་བད་ེསྡུག་
ཆེད་སྐ་ུངལ་ཚད་མེད་བསྐནོ་ཡོད།	 དགུང་
གངས་	 ༢༤	 ལ་ཕབེས་སབྐས་ཁངོ་གིས་རྒྱ་
ནག་སིད་བླནོ་ཀྲའུ་ཨེན་ལེ་ལ་སྙིང་སབོས་
ཆེན་པའོི་ཐོག་ནས་ཡིག་འབུྲ་ཁི་བདནུ་གི་
སནྙ་ཞུ་ཕུལ་བ་དང་།	 སནྙ་ཞུ་དའེ་ིནང་
རྒྱ་ནག་བཅིངས་བཀྲལོ་དམག་གིས་བདོ་
བཙན་འཛུལ་རསེ་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་
སུ་གཏོར་བཤིག་ཇི་འདྲ་བཏང་བ་དང་།	
བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་དབང་སུྒར་འོག་
དཀའ་སྡགུ་ཇི་འདྲ་མྱངས་དང་མྱངོ་བའ་ིསྐརོ་
གནས་ཚུལ་ཞིབ་རྒྱས་བཀདོ་ཡོད།	 དཔརེ་
ན།	 ཟངི་འཁུག་ཞདོ་འཇགས་ལ་སདྙ་ད།ེ	
ཟངི་འཁུག་དང་རྩ་བ་ནས་འབྲལེ་བ་མེད་པའ་ི
བདོ་མི་སངོ་ཕག་མང་པརོ་ཉསེ་མེད་ཉསེ་
འཛུགས་ཀི་ཞྭ་མོ་གང་བུྱང་གཡོགས་ནས་
འཐབ་འཛིང་བཏང་བ་དང་།	 འཛིན་བཟུང་
བྱས་པ།	རུྒྱ་དངསོ་འཕགོ་པ་སོགས་ཀི་གནས་
ཚུལ་ཇི་སྙདེ་བུྱང་ཡོད།	 སནྙ་ཞུ་དའེ་ིནང་
དམངས་གཙོ་བཅོས་བསུྒར་ལ་སྙད་ད་ེབདོ་
ནང་དགོན་པ་སརོ་བཤིག་དང་ཆོས་ལུགས་
ཉམས་དམས་ཇི་བཏང་གི་གནས་ཚུལ་ཡང་

གསལ་པརོ་བཀདོ་ཡོད།	 	 རྨངོས་དད་མེད་
པར་བཟ་ོརུྒྱའི་རུྒྱ་མཚན་ཁ་ལ་འཁརེ་ནས་
གྲྭ་བཙུན་མང་པ་ོབཙན་ཤེད་ཀི་སྐ་བབ་ཏུ་
བཅུག་ཡོད།	 ད་ེཡང་དགནོ་སྡ་ེའགའ་ཞིག་
ནང་ལས་བྱེད་པས་གཞོགས་གཅིག་ལ་གྲྭ་
པ་ཚོ་སར་བསིྒགས་ནས་བཞག་པ་དང་།	

གཞགོས་གཅིག་ལ་
བཙུན་མ་དང་ད ེ་
མིན་བུད་མེད་ཚོ་
སར་བསིྒགས་ནས་
བཞག་ས།ེ	 ས་ྔརངི་
ཐོན ་རིམ་བཞིན་
བཟའ་ཚང་བསིྒག་
ཏུ ་ བ ཅུ ག ་ པ འི ་
གནས་ཚུལ་བུྱང་
ཡོད།
དརེ་མ་ཟད་མངནོ་
སུམ་འཛེམ་མེད་
དུ ་ ཆོ ས ་ ལུ ག ས ་

ལ་དམའ་འབབེས་ཀིས།	 རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་
བསན་འགུར་གིས་གཙོས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་
རནེ་རྣམས་རས་ལུད་ཀི་རུྒྱ་ཆར་བདེ་སྤདོ་
བྱས་ཤིང༌།	 རྐང་བཙུགས་ཏ་ེསྐ་ུཐང་དང་
དཔ་ེཆ་མང་པ་ོལམྷ་མཐིལ་བཟ་ོབའི་རུྒྱ་ཆར་
སྤདོ་པ་སོགས་རུྒྱ་མཚན་ཅིའང་མེད་པ་སྨནོ་
པས་ཀང་བྱདེ་དཀའ་བའི་བྱ་བ་མང་པ་ོཞིག་
བྱས་ཡོད་པ་དང་།	 དམངས་གཙོ་བཅསོ་
བསུྒར་རྐནེ་གིས་བདོ་ནང་གི་དགོན་པ་བརྒྱ་
ཆ་	 ༩༧	 ལགྷ་སརོ་བཤིག་དང་།	 གྲྭ་བཙུན་
གི་མི་འབརོ་བརྒྱ་ཆ་	༩༣	མར་ཆག་ཡོད་པ་
སོགས་འཁདོ་ཡོད།
བདོ་མི་མང་གི་མྱངས་དང་མྱངོ་བཞིན་པའི་
དཀའ་སྡུག་སྐརོ་སྙན་ཞུ་ད་ེའདྲ་བ་ཞིག་རྒྱ་
ནག་གི་མཐོ་རིམ་འགོ་འཁིད་ཚོར་ཕུལ་
ནསུ་པའི་སྙངི་སབོས་ཆེན་པ་ོཡོད་པའི་ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་པ་མཆོག་
ནི་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའི་ཆོས་ལུགས་དབུ་
འཁདི་གཙོ་གས་ཤིག་ཀང་ཡིན།	 ཁངོ་ནས་
སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པ་ོབདོ་མི་མང་གི་བད་ེདནོ་ལ་
ཐུགས་འཁུར་དང་།	 ག་ོསབྐས་ནམ་བུྱང་ལ་
བདོ་མིའི་དཀའ་སྡུག་གསལ་བཤད་གནང་
ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༧	 ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་
མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་དུྲག་པའི་
ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་པར་ཞུགས་མཁན་
བདོ་ཀི་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆུང་གསོ་བསྡུར་
ཐགོ་གནང་བའ་ིགསུང་བཤད་ནང་།	 ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་པ་མཆོག་
ནས།	 “རང་སྐངོ་གི་བཅའ་ཁམིས་སླབོ་
སྦངོ་དང་ལག་ལེན་བསར་རུྒྱ་ན་ིང་ཚོ་གངས་
ཉུང་མི་རིགས་ཁ་ོནའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་མིན་
པར་གཙོ་བ་ོརྒྱ་རིགས་དང་།	 རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་ལས་བྱེད་པས་ངེས་པར་སླབོ་སྦོང་དང་
ལག་བསར་བྱདེ་དགསོ་པའི་གནད་དནོ་ཞིག་

རེད།	 ད་ེན་ིམི་ཞིག་གི་གནོ་ཆས་མི་གནོ་པ་
མིན་ཡང་སིྦན་བདག་གིས་ཁ་ོཔར་གནོ་ཆས་
མ་གཡོགས་པ་དང་གཅིག་པ་ཡིན།	 ང་ཚོར་
དབང་ཆ་ཡོད་པ་ད་ེབདེ་སྤདོ་མ་བྱས་པ་མིན་
པར།	 མི་ཚོས་དབང་ཆ་སྤདོ་ཀི་མེད་པ་རེད་
ཅསེ་གསུངས་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༩	 ཟླ་	
༡	 ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་དགནོ་ད་ུ
བསྩལ་བའི་གསུང་བཤད་མཐའི་མའི་ནང་།	
རྒྱ་གཞུང་ གིས་བ ོད ་བརུྒྱད ་ནང་བསན་
ཉམས་དམས་ཚབས་ཆེན་བཏང་བར་སྐནོ་
བརདོ་དྲག་པ་ོགནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་ཁངོ་
གིས།	 “ང་ཚོས་ག་རི་བརདོ་ཀི་ཡོད་ཅ་ེན།	
སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ན་ིསོ་སོའ་ིསགོ་ལས་
ཀང་གཅེས་པར་འཛིན་གི་ཡིན་ཞེས་བརདོ་
ཀི་ཡོད།	 འད་ིགཏརོ་དགསོ་ཟརེ་བ་ག་དྲ་
བྱས་ཏ་ེདང་ལེན་བྱདེ་ཐུབ་བམ།	 ད་ེན་ིདབྱ་ེ
བ་འབྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ང་རང་
བསམ་གི་ཡོད།	 ཡིན་ན་ཡང་དནོ་ད་ུང་ཚོར་
རེ་བ་བཏནོ་པ་ན་ིཧ་ཅང་ཁད་མཚར་པ་ོདང་།	
ཀགོ་ཀགོ	 དནོ་ད་ུགུབ་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་བཏནོ་
ཡོད་སྐརོ་དང་།	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་
པས་བདོ་ནང་ལོ་བཅུ་ཕག་གསུམ་གི་རིང་
ཁིམས་འགལ་གི་བྱ་སྤདོ་སྤལེ་ཡོད་པ་དང་།	
བདོ་ནང་འགིག་པའི་ལས་དནོ་རེ་ཟུང་སྤལེ་
ཡོད་རངུ་།	 ཚབས་ཆེའ་ིནརོ་འཁུལ་ཡང་
མང་པ་ོཤོར་ཡོད།	 ཅསེ་གསུངས་ནས་བདོ་
ནང་རྒྱ་ནག་གིས་སྡུག་སྦོང་མནར་གཅོད་
བཏང་བ་རྣམས་བསྐར་ད་ུཐརེ་འདནོ་གནང་
ཡོད།	 གསུང་བཤད་ད་ེགནང་ནས་ཉནི་
བཞིའ་ིརསེ་ཏ་ེཕི་ལོ་	 ༡༩༨༩	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༢༨	ཉནི་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་
པ་མཆོག་གནས་སངས་ཡ་མཚན་པ་ོཞིག་
འགོ་གླ་ོབུར་ད་ུསྐ་ུགཤེགས།	 	 སིྤར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་འབྲལེ་ཐོག་ནས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
སྙངི་གི་ནད་གཞི་ཕགོ་རྐནེ་དགངོས་པ་རགོས་
ལུགས་འགལེ་བརདོ་བྱས་ཡོད་ཀང་།	དཔའ་
མཛངས་སྙངི་སབོས་ཅན་གི་བ་ླཆེན་ཁངོ་ལ་ྟབུ་
ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐནོ་བརདོ་དྲག་
པ་ོགནང་ནས་ཉནི་ཤས་ལས་མ་སོང་བར་གླ་ོ
བུར་སྙངི་ནད་འགོ་དགངོས་པ་རགོས་འདགུ་
ཟརེ་སབྐས་བླ་ོཡུལ་ད་ུགཤོང་དཀའ་བ་ཞིག་
རེད།		
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོ
ཆེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབང་འགོ་ཏུ་མཐའ་
གཅིག་ཏུ ་འཇུག་ཆེད་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ངོས་
འཛིན་མཛད་པའི་ཡང་སུྤལ་ལ་ངསོ་འཛིན་
མ་ཞུས་པར་ཁ་ོཔ་ཚོས་ཁིའུ་རྒྱལ་མཚན་ནརོ་
བུ་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པར་བསྐ་ོ
གཞག་བྱདེ་པ་རེད།	 བྱདེ་བབ་ད་ེན་ིསལོ་
རུྒྱན་བདོ་མིའ་ིཆོས་ཕགོས་ཀི་ལམ་སལོ་དང་
ཡོངས་སུ་འགལ་ཞིང་།	 བསྐ་ོགཞག་བྱདེ་
ཕགོས་ཀི་བརུྒྱད་རིམ་ད་ེཡང་གཡོ་བུྱས་ས་
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ཚོགས་བརུྒྱད་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་
མིའ་ིཕུ་གུ་ཞིག་བདམས་ཐུབ་པ་བྱས་ཡོད།
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་
པ་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུབསུྒར་ནས་ད་བར་མི་
ལོ་	 ༢༤	 འདས་ཟནི་ཡོད།	 ཀུན་གཟགིས་
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་པའི་ཡང་སིད་འཁུལ་
བྲལ་ད་ལྟ་གང་ད་ུཡོད་མེད་ཀི་གནས་ཚུལ་
གསལ་བཤད་དགོས་སྐརོ་ང་ཚོས་འབདོ་
བསྐུལ་དང་རྒྱལ་སིྤའི་གནནོ་ཤུགས་ཇི་སྙདེ་

ཅིག་སྤདོ་ཡོད་རངུ་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་
བར་ཁངོ་གི་ད་ལའྟ་ིགནས་སངས་སྐརོ་གསལ་
བཤད་གང་ཡང་བྱས་མེད།	 རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
བིྱས་པའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཀི་ཚོགས་ཆུང་
དང་།	 ཆོས་ལུགས་དད་མོས་རང་དབང་
ཐད་ཀི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་དམིགས་བསལ་སྐུ་
ཚབ་སོགས་ནས་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་
པ་ོཆེ་སྐུ་གཟུགས་བད་ེཐང་ཡིན་མིན་དང་
ཁོང་ཉིད་ད་ལྟ་གང་ད་ུཡོད་མེད་ཀི་གནས་

ཚུལ་གསལ་པ་ོཤོད་དགསོ་པའ་ིའབདོ་བསྐལུ་
གནང་བར་རྒྱ་ནག་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་ཁངོ་
ད་ལའྟི་ཆར་བད་ེསིྐད་ཀི་འཚོ་བར་ལོངས་སུ་
སྤདོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ཁངོ་ལ་དངེ་དསུ་
ཀི་ཤེས་ཡོན་ཐབོ་ཡོད་ལུགས་དང་།	 ཁངོ་
དང་ཁངོ་གི་ནང་མི་རྣམས་ལ་ཕི་ནས་བསུན་
གཙེར་བཟ་ོབར་ཐུགས་འདདོ་གནང་གི་མེད་
ལུགས་བཅས་བསྐར་བཤད་ཡང་བཤད་ཁོ་
ན་བྱས་ཡོད།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་ཀུན་གཟགིས་

པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་ཆོས་ཕགོས་
ཀི་བསབླ་པ་སླབོ་གཉརེ་གི་གནས་སངས་སྐརོ་
གསལ་བཤད་གང་ཡང་མ་བྱས་པ་དསེ་བདོ་
མིའི་སལོ་རུྒྱན་ཆོས་ཕགོས་ཀི་ལམ་ལུགས་
དང་ཉམས་ལེན་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་ད་དངུ་
ཡང་ཁོ་པ་ཚོས་རུྒྱས་ལེན་བྱདེ་ཐུབ་མེད་པ་
གསལ་སནོ་བྱདེ་ཡོད།
རྒྱལ་སིྤའི་ལྡིངས་ཆའི་སངེ་རྒྱ་གཞུང་གིས་
བདོ་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་ཅསེ་ཡང་

ནས་ཡང་ད་ུབརདོ་ཀི་ཡོད་པ་སོང་།	 གལ་ཏ་ེ
ད་ེདངསོ་བདནེ་ཡིན་ཚེ།	ངས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་རྒྱལ་སིྤའ་ིམི་མང་
གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནནོ་ཤུགས་སྤད་ད་ེ
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་
པ་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་མགགོས་
མུྱར་གླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་ཐབས་གནང་རོགས་
ཞསེ་འབདོ་བསྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཅསེ་གསུང་
བཤད་གནང་།	།

བྱསེ་ཀི་གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པརོ་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་དགུང་གངས་	༣༠	
བཞསེ་པའ་ིསྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༥	
ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༦	ཐགོ་བྱསེ་ཀི་གདན་
ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོི་མཁན་བ་ླའདསུ་མང་
ཡོངས་ནས་ཚོགས་ཆེན་འད་ུཁང་ཆེན་མོའི་
ནང་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་
འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་དགུང་གངས་	
༣༠	 བཞསེ་པའ་ིསྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་སུང་
བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ	 	 སབྐས་དརེ་
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་
ལེགས་མཆོག་དང་།	 དམིགས་བསལ་སྐ་ུ
མགནོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
པདྨ་འབུྱང་གནས་མཆོག	 བཀའ་ཟུར་ཚེ་
རིང་ཕུན་ཚོགས་མཆོག	 ལྷ་ོསིྤ་ཆོས་འཕལེ་
ཐུབ་བསན་ལགས།	 བད་ེསརླ་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ཚེ་རིང་ཆོས་འཛོམས་ལགས།	 ད་ེ
བཞིན་མི་མང་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད།	
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་དྲ ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༨།༤༥	 ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་རྣམས་འད་ུཁང་
གསར་པའི་མདུན་ཐང་དུ་ལྷན་འཛོམས་
ཀིས་དཀར་ཕགོས་སྐངོ་བའི་ལ་ྷསུང་རྣམས་
དབུ་འཕང་དགུང་ད་ུའདགེས་པའི་བསང་

གསོལ་ཟབ་རྒྱས་ཕུལ་འདགུ	 ཆུ་ཚོད་	 ༩	
ཐགོ་དངུ་རྒྱ་སྤསོ་སསེ་སྔནོ་བསུས་ཏ་ེགཙུག་
ལག་ཁང་ཡང་སངེ་ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་
ཆེན་རིན་པ་ོཆེའི་ཕ་ོབྲང་ཕུན་ཚོགས་དགའ་
འཁིལ་ནས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་
བཅུ་གཅིག་པ་ར་ེབཙུན་བསན་འཛིན་དགེ་
འདུན་ཡེ་ཤེས་འཕིན་ལས་དཔལ་བཟང་
པ་ོམཆོག་གི་སྐུ ་པར་མཐོང་གོལ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཛད་སྒའོི་བཞུགས་ཁིར་གདན་འདྲནེ་
ཞུས།	 	 ད་ེརསེ་བདོ་ཕུག་ཁིམ་སྡའེ་ིསླབོ་
ཕུག་ནས་ཧིན་བ ོད་གཉིས་ཀི་རྒྱལ་གླུ ་རྔ་
རོལ་དང་བཅས་དབྱངས་སུ་གརེ་རསེ་བདོ་
བསན་སིད་མི་རིགས་ཆེད་སྐུ་སགོ་དརོ་བའི་
རྒྱལ་གཅེས་ཕ་ོམོ་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐེ་ཞུ་སླད་མྱ་ངན་ངག་བཅད་སྐར་
མ་གཅིག་རིང་ཞུས་བསནུ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོ
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་དང་།	
དམིགས་བསལ་སྐུ ་མགོན་བ ོད ་མི ་མང་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུྱང་གནས་
མཆོག	 ད་ེབཞིན་གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་
པ ོའི ་སྐབས་རེ་མཁན་རིན་པ ོ་ ཆེ ་བཅས་
ནས་མཎྜལ་སྐུ ་གསུང་ཐུགས་ར ེན ་རྒྱས་

པ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་བསནུ།	 	 བཀའ་
ཟུར་ཚེ ་ རིང ་ ཕུན ་ ཚོགས་མཆོག་དང་ །	
ལྷ་ོསིྤ་ཆོས་འཕལེ་ཐུབ་བསན་ལགས།	 བད་ེ
སླར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚེ་རིང་ཆོས་
འཛོམས་ལགས་བཅས་ནས་མཎྜལ་སྐ་ུགསུང་

ཐུགས་རནེ་འདགེས་འབུལ་ཞུས།	 ད་ེརསེ་
རིས་མེད་དགོན་སྡ་ེཁག་གི་སྐབས་ར་ེམཁན་
རིན་པ་ོཆེ་རྣམ་པ་དང་།	 ཕགོས་བཞུགས་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ།	 ས་གནས་
ཁམིས་ཞིབ་པ་མཆོག	 ལུགས་བསམ་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་གི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ནས་སྐུ་
པར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཇལ་བཅར་
ཞུས།	
ད་ེནས་ཚོགས་ཆེན་དབུ་མཛད་ལགས་ཀིས་

༸རྒྱལ་མཆོག་ཡབ་སས་རྣམ་གཉིས་ཀི་
ཞབས་བརན་གསོལ་འདབེས་གསུང་བསྐུལ་
གནང་མུར་ཚང་མས་༸རྒྱལ་བ་ཡབ་སས་
རྣམ་གཉསི་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརན་པ་དང་
མུྱར་ད་ུགསེར་ཞལ་ལནྷ་འཛོམས་ཡོང་བའི་

གསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་དང་འབྲལེ་སྐ་ུམགནོ་
རྣམས་ལ་རནེ་འབྲལེ་གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་རེས་གདན་ས་བཀྲ་
ཤིས་ལྷུན་པའོི་སྐབས་ར་ེམཁན་རིན་པའོི་ཆེ་
མཆོག་གིས་གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པ་ོདང་
པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏི་ནི་ཞབས་ཞུ་ལས་དནོ་ལྟ་ེ
གནས་ཁང་གཉིས་ཀིས་སྤལེ་བའི་ཡོངས་
ཁབ་གསལ་བསྒགས་སྒོགས་སྦང་གནང་
བསནུ།	 	 སྐ་ུཞབས་དཀིལ་ཁང་རིན་པ་ོཆེ་

མཆོག་ནས་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་
ཨིན་ཡིག་ཐགོ་སྒགོས་སྦང་གནང་།	
ད་ེརསེ་འཛམ་གླངི་གི་གསར་འགུར་གགས་
ཅན་བྷི་བྷི་སི་ནས་གོ་སིྒག་གནང་བའི་པཎ་
ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་ར་ེབཙུན་བསན་
འཛིན་དག་ེའདནུ་ཡེ་ཤེས་འཕནི་ལས་དཔལ་
བཟང་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་	༣༠	བཞསེ་
པའི་རི ་མོའི ་སྐུ ་པར་ཞལ་ཕེ་གནང་གུབ་
མཚམས་དམིགས་བསལ་སྐུ ་མགོན་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུྱང་
གནས་མཆོག་གིས་དསུ་དྲན་དང་འབྲལེ་བའ་ི
གསུང་བཤད་གནང་རསེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོ
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་
དུས་དྲན་དང་འབྲལེ་བའི་གསུང་བཤད་
གནང་མཐར་གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོི་
བ་ླསིྤ་ལནྷ་ཁང་གི་ཕག་མཛོད་ཁ་ིཔ་སྐ་ུཞབས་
བསན་འཛིན་ཀུན་དགའ་ལགས་ཀིས་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་ས་ེམཛད་སྒ་ོ
རྒྱལ་ཁའ་ིངང་གལོ་འདགུ	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡར་ཕབེས་མི་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༦	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་
ཚོད་	༤	ཐགོ་བཀའ་ཤག་གི་ཚོགས་ཁང་ད་ུ
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་

སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་བདོ་མི་ཆབ་
སིད་བཙོན་ཟུར་གིས་གཙོས་འབྲལེ་ཆགས་
དང་འབྲལེ་ཡོད་ཁངོས་ནས་རིང་མིན་ཨོ་སི་
ཊོ་ལི་ཡར་བསྐདོ་མཁན་ཁནོ་མི་གངས་	༣༢	
ཡོད་པ་ཁངོས་ནས་མི་གངས་	 ༢༩	 དང་

ལནྷ་ཐུག་འཕད་དང་སྦྲགས་ལམ་སནོ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
ཐགོ་མར་འཚམས་འདྲ་ིདང་འབྲལེ་གསུང་

དནོ།	 བདོ་མི་ཆབ་
སི ད ་ བ ཙོ ན ་ ཟུ ར ་
རྣམས་ལ་དམིགས་
སུ ་བཀར་ནས་ཨོ ་
སི་ཊོ་ལི་ཡར་འགོ་
རུྒྱའི ་གོ ་ སྐབས ་ད ེ་
བ ཞི ན ་ བ ོད ་ མི འི ་
བླ ་ ན ་ མེ ད ་ པ འི ་
ད བུ ་ཁིད ་ སིྤ ་ན ོར ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་རེ་བཀའ་
དྲནི་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་
སྐུ ་ལས་བསྐོན་པ་ལ་བརནེ་ནང་བུྱང་བ་
ཞིག་ཡིན།	 བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་སདླ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ལ་གུས་རིྩ་ཞུ་དགོས་རུྒྱ་ཧ་

ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཡིན་པར་བརནེ་
སིྒག་འཛུགས་འདི་ཉིད་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརིྩ་དགསོ།	 བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་
ཆགས་ཁག་གི་གཞིས་མི་མང་ཚོགས་དང་།	
དེ་བཞིན་བ ོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་
རྣམས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ད་ུཧ་ཏག་
ཏག་གནས་ཐུབ་པ་ན་ིགཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་
ར་ེབཀའ་དྲནི་ཉག་གཅིག་ལ་བརནེ་ནས་བུྱང་
བ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ནས་སྐུ་ལས་ཚད་མེད་བསྐོན་པ་ལ་བརནེ་
ནས་ཡིན།	 ཁདེ་རྣམས་ཕིས་སུ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་
ཡར་འབྱརོ་བའི་སབྐས་ཐགོ་མར་སདྐ་ཡིག་
གིས་གཙོས་གང་ཅིའི་ཐད་དཀའ་ངལ་ཕན་
བུ་འཕད་སདི།	 འནོ་ཀང་རིམ་བཞིན་གང་
ཅིའ་ིཐད་ཡག་པ་ོཆགས་ཀི་རེད།	 ལས་དནོ་
དང་ལས་གཞི་ཁག་གི་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་བའི་སྐབས་ཀུན་སླངོ་གཙང་མ་ཞིག་
འཁརེ་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	

ཕོགས་མཚུངས་གཞུང་འབྲལེ་མཛད་སྒ་ོ
ཁག་དང་ས་གནས་ཀི་འཐུས་མི་དང་རུྒྱན་
ལས་ཀི ་ལས་འགན་ནང་མཉམ་ཞུགས་
དགསོ་པ་དང་།	 སོ་སོ་རང་ཉདི་ཀི་བུ་ཕུག་
རྣམས་གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭར་གཏང་དགསོ་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སབས།	 ངསེ་
པར་ད་ུགཏང་དགསོ།	རྙགོ་གླངེ་ནང་མི་ཚུད་
སདླ་རང་ངསོ་ནས་ངསེ་པར་ད་ུགཟབ་གུང་
བྱདེ་དགསོ།	 	 ལགྷ་པར་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་
སདྐ་ཡིག་དང་།	 ཆོས།	 རིག་གཞུང་རྣམས་
མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བྱདེ་དགོས་པའི་ཐགོ་
རང་ཉིད་ཀིས་གཙོས་སོ་སོའི་བུ་ཕུག་དང་
བདོ་མི་གཞོན་སྐསེ་རྣམས་ལ་སླབོ་སྦངོ་སྤད་
དགསོ།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་ཀུན་གཟགིས་
པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་
༸ར་ེབཙུན་བསན་འཛིན་དག་ེའདནུ་ཡེ་ཤེས་
འཕིན་ལས་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་བཟང་པ་ོ
མཆོག་དགུང་གངས་	 ༣༠	 ལ་ཕབེས་པའ་ི
སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་དང་།	པཎ་ཆེན་

སྐུ ་གོང་མའི་མཛད་འཕིན་ལ་བཀའ་དྲིན་
རསེ་དྲན་གི་གཞུང་འབྲལེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་
དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་རོང་ཆེན་བསན་
པའི་སྒནོ་མེ་སྐབས་ར་ེཀིར་ིབླ་ོབཟང་བསན་
འཛིན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་བ་ལརྟ།	 པཎ་ཆེན་སྐ་ུགངོ་མ་མཆོག་
གིས་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	
སྐད་ཡིག་སླད་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་བསྐོན་ཡོད།	
མཐའ་ན་པཎ་ཆེན་སྐུ་གོང་མས་བདོ་ཆོལ་
ཁ་གསུམ་ཡོངས་རོགས་ལ་ཆིབས་སུྒར་
བསྐངས་ཏ་ེབདོ་ཀི་ཟས་དང་།	 བདོ་ཆས།	
བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ན་ིབདོ་མི་རིགས་ཀི་བ་ླསགོ་
ཡིན་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མི་རྣམས་རྡགོ་
རྩ་གཅིག་སིྒལ་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོཡིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་ལ་བཀའ་སླབོ་མང་
པ་ོཕབེས་ཡོད་པ་ལརྟ།	 བདོ་མི་རྣམས་ནས་
ལག་བསར་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིསྐརོ་གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༢༤	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡	
ཐགོ་ཕི་དྲལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རནེ་ཚོགས་
ཁང་ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དབུ་
བཞུགས་ཐོག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
གསར་འགུར་ལས་ཁང་གི་ངསེ་སནོ་པ་ཨརྱ་
ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས།	 གསར་འགདོ་པ་
བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐོག་མར་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གསར་འགུར་ལས་
ཁང་གི་ངསེ་སནོ་པ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོ
ལགས་ཀིས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སྐརོ་
ངོ་སྤོད་གནང་རེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་
མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 རྩ་བའ་ིཕི་ཟླ་	 ༣	
ནང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་	༡༦	པའ་ི
གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བདནུ་པའི་ཐགོ་ལྔ་
དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སང་དང་འབྲལེ་བའི་
ཚོགས་འད་ུཁག་གསུམ་ཚོགས་པའི་སྐརོ་
དང་།	 ཚོགས་འདའུ་ིབརདོ་གཞི་ཁག་གང་
ཡིན་པའི་སྐརོ་འགལེ་བཤད་སྙངི་བསྡསུ་ཤིག་
བརྒྱབ་པ་ཡིན།	 ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིབརདོ་གཞི་
ཁག་དང་མི་མང་གི་དགོངས་ཚུལ་ཁག་ད་ེ
དག་གསོ་ཚོགས་ཀི་མདནུ་ཅོག་སངེ་ཕུལ་
ཟནི་པ་ཡིན།	 འནོ་ཀང་ང་ཚོས་ཡིག་ཐགོ་
ནས་ཕུལ་བ་ཡིན་སབས།	 མང་ཚོགས་ནས་
བརོད་གཞི་ཁག་གང་ཡིན་པ་དང་ཚོགས་
བཅར་བའ་ིདགངོས་ཚུལ་གང་ཕབེས་ཡོད་པ་
ད་ེདག་འགམེ་སྤལེ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།	དམིགས་
བསལ་ཚོགས་ཆེན་སབྐས་ཀི་བརདོ་གཞི་གཙོ་
བ་ོགཅིག་ན།ི	ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུ་ཡིན་པར་བརནེ།	
མང་ཚོགས་ནང་དགོངས་ཚུལ་བརེ་ལེན་
གནང་རུྒྱས་མཚོན་དགོངས་འཆར་འབུལ་
རུྒྱར་ཁད་པར་བཟ་ོཡི་འདགུ་ཅེས་དགོངས་
འཆར་ད་ེའདྲ་ཡོང་གི་ཡོད་ས་རེད།
ལོ་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའི་ནང་དབུ་མའི་ལམ་གཞི་
ལ་བཞག་པའི་ཐགོ་ནས་མིང་དནོ་མཚུངས་
པའ་ིརང་སྐངོ་ཇི་ལརྟ་ཐབོ་ཐུབ་ཀི་རེད།	 ད་ེ
དང་མཉམ་དུ་ ལོ ་ལྔ ་བཅུའི ་འཆར་གཞི་
དགོས་ཀི་འདགུ་ཟརེ་རུྒྱ་འདི་གཙོ་བ་ོརེད།	
ལོ་ལྔའི་ནང་དབུ་མའི་ལམ་གཞི་ལ་བཞག་
པའི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་ས་ེམིང་
དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་ཐབོ་པ་ཡིན་ན་
ང་ཚོའ་ིརྒྱལ་ཁ་རེད།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་དང་ང་ཚོའི་རྩ་དནོ་ལོ་ལ་ྔབཅུ་

གནས་པའི་ཐགོ་ང་ཚོའི་ནསུ་སབོས་ཤུགས་
ཆེ་ར་ུཕིན་པ་ཡིན་ན།	 ལོ་ལ་ྔབཅུའ་ིནང་
རྒྱ་ནག་འགུར་བ་འག་ོརུྒྱ་ངསེ་པ་རེད།	 རྒྱ་

ནག་འགུར་བ་ཕིན་པ་ཡིན་ན་བདོ་ཀི་གནས་
སངས་འགུར་བ་འག་ོགི་རེད།	 ང་ཚོར་མིང་
དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐོང་ཐོབ་ཀི་རེད།	
དརེ་བརནེ་ལ་ྔལ་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་རུྒྱའ་ིརེ་བ་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 ལ་ྔབཅུ་ལའང་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་རུྒྱའ་ི
རེ་བ་ཡོད།	 ང་ཚོས་ལས་ཀ་གང་བྱདེ་པ་
ཡིན་ནའང་ཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གཞི་ལ་
བཞག་པའི་ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཏ་ེ
ཕབེས་དགསོ་ཀི་འདགུ	 ཅསེ་གསུང་བཤད་
གནང་རསེ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཆབ་སིད་དང་
འབྲལེ་བའི་ཚོགས་འདའིུ་སྐབས་ཀི་བརདོ་
གཞི་ཁག་གཙོ་བ་ོབཞ་ོས།ེ	 གསོ་གཞི་དང་པ།ོ	
བདོ་དང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་དབར་དནོ་ཕན་ལྡན་པའི་འབྲལེ་ལམ་
དང་ཞི་མོལ་ཡོང་ཐབས།	 གསོ་གཞི་གཉསི་
པ།	བདོ་དང་རྒྱ་གར་གཙོས་ཨེ་ཤི་ཡ་བར་གི་
འབྲལེ་བ།		གསོ་གཞི་གསུམ་པ།	རྒྱལ་སིྤའ་ི
འབྲལེ་ལམ་དང་།	དྲལི་བསྒགས།	གསོ་གཞི་
བཞི་པ།	 ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་སང་ཐགོ་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་འག་ོཁདི་གནང་
ཕགོས་བཅས་ཀི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་ཞིབ་ཕ་གནང་།		
ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིཚོགས་འད།ུ
འབུྱང་འགུར་བོད ་ ཀི ་ཆབ་སིད ་མདུན ་
ལམ་གཏན་འབབེས་གནང་ཕགོས་ཀི་གླངེ་
སགེས་ཞསེ་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་འད་ུཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༦	ནས་	༨	བར་
བཞུགས་སརྒ་རྡ་རམ་ས་ལར་བསྐངོ་ཚོགས་
གནང་བའི་སབྐས་ཀི་བརདོ་གཞི་སྙངི་བསྡུས་
གཤམ་གསལ།
རྒྱབ་གཉརེ་བསམ་འཆར་གངས་	༩༡	བུྱང་
ཁངོས་ནས་བསམ་འཆར་སྙངི་བསྡསུ་གངས་	
༤༤	བུྱང།	
བརདོ་གཞི་དང་པ།ོ	 བདོ་དང་རྒྱ་ནག་མི་

དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བར་དནོ་ཕན་
ལྡན་པའི ་འབྲལེ་ལམ་དང་ཞི་མོལ་ཡོང་
ཐབས།	(རྒྱབ་གཉརེ་བསམ་འཆར་ཁག	༡༣)

བརདོ་གཞི་གཉསི་པ།	 བདོ་དང་རྒྱ་གར་
གཙོས་ཨེ་ཤི་ཡ་བར་གི་འབྲལེ་བ།	 (རྒྱབ་
གཉརེ་བསམ་འཆར་ཁག	༡༣)
བརདོ་གཞི་གསུམ་པ།	རྒྱལ་སིྤའ་ིའབྲལེ་ལམ་
དང་།	 དྲལི་བསྒགས།	 (རྒྱབ་གཉརེ་བསམ་
འཆར་ཁག	༧)
བརདོ་གཞི་བཞི་པ།	 ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་
སང་ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་འགོ་
ཁདི་གནང་ཕགོས།	 (རྒྱབ་གཉརེ་བསམ་
འཆར་ཁག	༡༡)
རྒྱབ་གཉརེ་བསམ་འཆར་ཁནོ་བསྡམོས་	༤༤
གཞནོ་སྐསེ་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའི་འཆར་སང་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་བརདོ་གཞི་སྙངི་བསྡསུ་ཁག
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༧	 ནས་	
༢༠	 བར་བཞུགས་སརྒ་རྡ་རམ་ས་ལར་
བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བའི་གཞནོ་སྐསེ་ལ་ྔདང་
ལྔ་བཅུའི་འཆར་སང་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ཀི་
བརདོ་གཞི་སྙངི་བསྡསུ་གཤམ་གསལ།
ཁནོ་བསྡམོས་རྒྱབ་གཉརེ་བསམ་འཆར་	༣༤
བརདོ་གཞི་དང་པ།ོ	
བདོ་དང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ།	 ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་འབྲལེ་ལམ་གི་གལ་
གནད་དང་།	 དནོ་ཕན་གི་འབྲལེ་ལམ་དང་
གསོ་མོལ་བསུྐན་ཐབས།	 གངོ་གི་བརདོ་
གཞིའ་ིཐགོ་རྒྱབ་གཉརེ་བསམ་འཆར་	 ༧	
བུྱང་འདགུ
བརདོ་གཞི་གཉསི་པ།
བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་ཀི་བདོ་མི་ཐུན་མོང་ནས་
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་ཡ་ལན་བྱདེ་ཕགོས།
གངོ་གི་བརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་རྒྱབ་གཉརེ་བསམ་
འཆར་	༧	བུྱང་འདགུ
བརདོ་གཞི་གསུམ་པ།	
བདོ་མིའི་རང་དབང་འཐབ་བརྩོད་ཐོག་ན་

གཞནོ་རྣམས་ཀི་ལས་འགན།	 ཡིག་ངག་
གཉསི་ཐགོ་འབྲལེ་ལམ།	 ཞུ་གཏུག་དང་།	
རྒྱལ་སིྤའ་ིའབྲལེ་ལམ།	 བརདོ་གཞི་འདའི་ི
ཐགོ་བསམ་འཆར་	༩	བུྱང་འདགུ
བརདོ་གཞི་བཞི་པ།	
ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སང་ཐད་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་ཁིད་ནས་འགན་ཁུར་
བཞསེ་ཕགོས་དང་།	 འཆར་སང་ལནྡ་པའ་ི
དབུ་ཁདི་བསུྐན་ཐབས་དང་།	 ནསུ་པ་མཉམ་
སྤུངས།	 བརདོ་གཞི་དའེ་ིཐགོ་བསམ་འཆར་	
༡༡	བུྱང་འདགུ
བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ས་བརན་ཡོང་ཐབས་
ཐགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༣	ནས་	
༡༦	 བར་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིཚོགས་འདའུ་ི
བརདོ་གཞི་སྙངི་བསྡསུ་ཁག
བརདོ་གཞི་དང་པ།ོ	བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་རུྒྱན་
གནས་ཐུབ་ཐབས།	 ནང་གསེས་བརདོ་གཞི་
ཁག་གཤམ་གསལ།	
ཀ༽བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གི་ང་ོབ་ོའཛིན་སངས་

དང་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བྱདེ་ཐབས།	
ཁ༽བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་གངོ་སྤལེ་གཏངོ་ཐབས།
ག༽བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་དང་དའེ་ིརིན་ཐང་

དར་སྤལེ་བརུྒྱད་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་མི་
ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བྱདེ་ཐབས།

ང༽འགམེས་སནོ་ཁང་དང་རིག་གཞུང་ལྟ་ེ
གནས་ཁང་ཁག་བརུྒྱད་བ ོད་ཀི་རིག་
གཞུང་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བྱདེ་ཐབས།	

ཅ༽སུྒ་རྩལ་ལ་བརནེ་ནས་བ ོད་ཀི ་རིག་
གཞུང་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བྱདེ་ཐབས།

བརདོ་གཞི་གཉསི་པ།	 བདོ་མིའ་ིཤེས་ཡོན་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས།	 ནང་གསེས་བརདོ་
གཞི་ཁག་གཤམ་གསལ།	
ཀ༽	སྤུས་ཚད་ལནྡ་པའི་ཤེས་ཡོན་གི་གནད་

དནོ།
ཁ༽	སླབོ་གྲྭར་འགོ་འཁིད་ཀི་ནསུ་པ་ཡར་

རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་པ།
ག༽	སིྤ་ཚོགས་དང་མི་འབརོ་ལ་འཕད་པའི་

དཀའ་ངལ་གིས་ཤེས་ཡོན་ལ་ཐབེས་
པའ་ིཤུགས་རྐནེ།

ང༽	གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སིད་བུྱས་ལག་
བསར་གནང་ཕགོས་དང་འབྲལེ་བའི་
དཀའ་ངལ།

ཅ༽	བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་ཆེད་ལས་གསོ་
སྐངོ་བྱདེ་ཐབས།

བརདོ་གཞི་གསུམ་པ།	 བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ི
སིྤ་ཚོགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
ཕགོས་དང་འབྲལེ་བའ་ིགནད་དནོ།	 ནང་
གསེས་བརདོ་གཞི་ཁག་གཤམ་གསལ།	
ཀ༽	བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནས་འཕདོ་བསནེ་

དང་འབྲལེ་བའི་དཀའ་ངལ་གདངོ་
ལེན་བྱདེ་བཞིན་པ།

ཁ༽	དཔལ་འབྱོར་གི་ཆ་ནས་བ ོད་མིའི ་
འཕདོ་བསནེ་མཐུན་རྐནེ་ས་བརན་དང་
ཡུན་གནས་ཡོང་ཐབས།

ག༽	བདོ་མིའི་འཕདོ་བསནེ་ལྟ་སྐོང་ལས་
གཞིའ་ིནང་མིའ་ིནསུ་པ་དང་།	 འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་སྨན་
ཁང་ཁག་ནང་འཕདོ་བསནེ་ལྟ་སྐོང་
དང་ཞབས་ཞུའི་སྤུས་ཚད་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་ཐད།

ང༽	གསོ་བ་རིག་པ་རྒྱ་སྐདེ་དང་ཟུང་འབྲལེ་
གི་ཐབས་ལམ།

ཅ༽	ཕི་ལུགས་སྨན་བཅོས་ཞུ་ཕོགས་ཀི་
ཐབས་ལམ་དང་ནད་རིགས་སྔནོ་འགགོ

བརདོ་གཞི་བཞི་པ།	 བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀི་
འཚོ་རནེ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས།

ནང་གསེས་བརདོ་གཞི་ཁག་གཤམ་གསལ།	
ཀ༽	གནས་ཡུལ་སྤ ོ་བཤུད་དང་གཞོན ་

སྐསེ་དང་འབྲལེ་བའི་གནད་དནོ་སེལ་
ཐབས།

ཁ༽	གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ཞིང་ལས་གཉརེ་
ཕགོས་བསུྒར་བཅསོ་གཏངོ་ཐབས།

ག༽	བཙན་བྱོལ་བ ོད་མིའི ་སིྤ ་ཚོགས་སུ་
དཔལ་འབྱོར་གི་ཐོན་སྐེད་དང་ལས་
རིགས་མཐུན་འགུར་ཡོང་སླད་བདོ་
མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ངོས་ནས་རུྒྱན་
གནས་ཐུབ་པའི་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་
ཞུ་ལྟ་ེགནས་རིགས་འཛུགས་ཐབས།

ང༽	བཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་
ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་དང་ཚོང་ལས་
ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གཉརེ་ཐབས་
ཡོང་བར་སྐལུ་སླངོ་དང་རྒྱབ་སྐརོ་སྤལེ་
ཐབས།

ཅ༽	ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་གནས་འཁོད་
བདོ་མིའ་ིའསོ་འགན།

ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་སྡ་ེར་ལྡུན་
མངོན་དགའ་བོད་ཕུག་དམིགས་བསལ་
དགོས་མཁ་ོཅན་གི་སླབོ་གྲྭའི་ནང་ལས་དུྲང་
དང་དངུལ་གཉརེ་གཅིག་ལྕགོས་ཀི་ས་སངོ་
ཞིག་ཡོད་ན།	 རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོཌ་ཁདོ་ཞུགས་
འདདོ་ཡོད་མཁན་རྣམས་ནས་འཚང་སྙན་
ཕུལ་སབྐས་ཚང་དགོས་པའི་ཆ་རྐནེ་གཤམ་
གསལ།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་ཚང་དགསོ་ཁག

༡།	 ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའི་མཐ་ོརིམ་གཙུག་
ལག་སླབོ ་ཁང་ནས་སླབོ ་ཐོན་ལག་
འཁརེ་ཡོད་པ།

༢།	 དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་	༢༠༢༠།༣།༣༡	
བར་གཙང་ཕུལ་ཟནི་པའ་ིང་ོབཤུས།

༣།	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་མཐུན་
གནས་སྡདོ ་ཆོག་པའི ་ངོ་སྤོད་ལག་
འཁརེ་	(ID Proof)	ང་ོབཤུས།

༤།	 གཟུགས་གཞི་བད་ེཐང་ལས་འཕརེ་
ཡིན་པའི་ངསོ་སྦརོ་སངེ་རང་ཉདི་ཀི་

ཕེད་པར་མཉམ་སྦར་ཐོག་ཚད་ལྡན་
སནྨ་པའི་ལས་དམ་དང་མཚན་རགས་
འཁདོ་པ་ང་ོམ།

༥།	 སིྤ་སྒརེ་གང་རུང་ད་ུལས་ཀ་བྱདེ་མུས་
ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ད་ེནས་དགག་བྱ་
མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།

༦།	 རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ནས་བྱ་སྤདོ་ཉསེ་སྐནོ་མེད་
པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།

༧།	 རང་ལོ་	༤༥	ལས་མ་བརལ་བ།

གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་འདྲ་བཤུས་སངེ་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་
རིམ་ཟུང་དུྲང་ཡན་གི་དག་མཆན་དང་ལས་
དམ་བཀདོ་ད་ེགཤམ་གསལ་ཞལ་བྱང་ཐགོ་	
༢༠༡༩།༥།༡༥	 ཕི་དྲ་ོཚོུད་	 ༥	 གངོ་འབུལ་
དགསོ།	ད་ོབདག་ལ་འབྲལེ་བ་ཞུ་བདའེ་ིསདླ་
ཁ་བྱང་དང་།	 གླགོ་འཕནི་ Email ID	 ད་ེ
བཞིན་ཁ་པར་ཨང་གངས་སོགས་འཚང་
སནྙ་ནང་ཁ་གསལ་འགདོ་དགསོ།	 ཡིག་ཆ་
ང་ོམ་རྣམས་འབྱརོ་ཐ་ོའགོད་བཅར་སྐབས་

མིག་སནོ་དགསོ།	 ཆ་རྐནེ་ཚང་བའ་ིཞུ་
སྙན་ཕུལ་མཁན་རྣམས་ལ་འདམེས་རུྒྱགས་
ཀི་ཚེས་ཆ་སྐབས་མཚམས་ཐག་གཅོད་བྱ་
རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་
བསྒགས་སུ།	 འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༩	ལ།།
༼འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།༽
Secretary,
Department of Health, CTA
Gangchen Kyishong, 
Dharamsala 176215 Distt Kangra H.P
Email: health_re@tibet.net
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལྡ་ིལིར་བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་ཚོར་བདོ་སདྐ་ཀིས་མཚོན་
ནང་པའ་ིགཞུང་ནས་གསུང་པའ་ིསེམས་ཁམས་རིག་པར་ད་ོསང་བྱདེ་དགསོ་པའ་ིབཀའ་སླབོ་སྩལ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༢༦	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་
༨	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་ལྡ་ིལི་ས་གནས་བདོ་མིས་ཇི་ལྟར་
གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལརྟ་ལྡ་ིལི་གསར་པའི་རོ་
ཧ་ིན་ིས་ཁུལ་ད་ུརནེ་གཞི་བྱས་པའི་བདོ་ཁིམ་
གཞནོ་ན་ུསྡདོ་ཁང་ད་ུལྡ་ིལི་ཁུལ་གི་མཐ་ོསླབོ་
འདྲ་མིན་ནང་སླབོ་གཉརེ་གནང་བཞིན་པའི་
བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུག་གིས་གཙོས་མི་མང་
ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་རེས་ངསོ་རང་
དགའ་རབ་ན་བུྱང་ཨང་།	 ཁ་སེང་རྡ་ོར་ེ
གདན་ནས་ཏགོ་ཙམ་ཆམ་ནད་ལ་ྟབུ་གཞུག་
མ་དྲག་པར་བསདྡ་འདགུ	 ཁ་སེང་ལྡ་ིལིར་
ཡོང་ནས་ཤེས་ཡོན་སྐརོ་ལ་རྒྱལ་སིྤའི་རང་
བཞིན་ལྡན་པའི་ཚོགས་འད་ུའཚོགས་པ་ལ་
སོགས་བྱས་ནས་ཏགོ་ཙམ་ཐང་ཆད་བུྱང་།
ད་ེནས་ཡར་རྡ་སར་ལོག་པ་རེད།	 ཕི་ཚེས་
༨	 ཉནི་མོར་ཡར་ཕིན།	 བད་ེཔ་ོཡོད།	 ཕི་
ཚེས་	༩	དགངོ་མོར་མ་བད་ེབ་ཧ་ཅང་བུྱང་
ནས་འཁརོ་འག་ོཡི་འདགུ		ལམ་སེང་ཐག་
བཅད་ནས་ལྡ་ིལིར་ཡོང་བ་རེད།	 འདརི་
མེག་སི་སནྨ་ཁང་	Max	Hospital	ད་ུདསུ་
དསུ་ལ་བརག་དཔྱད་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	 སནྨ་པ་
ཚོའང་ང་ོཤེས་ཆགས།	 གགོས་པ་ོརྙངི་པ་
རེད།	 ཁངོ་ཚོས་བརག་དཔྱད་བྱས་པ་རེད།	
གླ་ོབར་ན་ཚའི་གཞི་ཏགོ་ཙམ་འདགུ་ཟརེ་
བུྱང་།		ད་ེནས་མཁལ་མ་བྱས།	གཞི་ལྗདི་
པ་ོཡིན་པ་བཤད་བུྱང་།	སནྨ་ཁང་རང་དའུང་
ཉནི་ཤས་བསདྡ།	 ལག་ཐགོ་ཁབ་བཙུགས་པ་
རེད།	ཁབ་ད་ེཧ་ཅང་སུན་པ་ོབུྱང་།		 ལུས་
པ ོར་སྨན་ཆུ་གཏོང་ཆེད་ཆུ་ཚོད་ལྔ་དུྲག་
བར་མཚམས་རསེ་ཁབ་རེ་འཛུགས་དགོས་
སབས་ཧ་ཅང་སུན་པ་ོབུྱང་།	 	 དགངོ་མོ་ཆུ་
ཚོད་ལ་ྔཔ་ཙམ་དང་ནམ་ཕདེ་ལ་ཁབ་གཅིག་
འཛུགས་ཀི་འདགུ	 	 ཧ་ཅང་སུན་པ་ོབུྱང་།		
ངསོ་རང་གཉདི་ལ་དགའ་པ་ོཡོད།	 	 དརེ་
བརནེ་ནམ་ཕདེ་ཆུ་ཚོད་	༡༢	ཙམ་ལ་གཉདི་
སིྐད་པའི་སྒང་དརེ་ཡར་བསླངས་ནས་ཁབ་
ཆུ་གཏངོ་སབྐས་བསུན་པ་ོབུྱང་།	
ཕིས་སུ་ངོས་ཀིས་རེ ་འདུན་ཞིག་བཏོན་
ནས་ནམ་ཕདེ་ལ་ཁབ་ཆུ་གཏངོ་མི་དགོས་
པ་བརདོ་པ་ཡིན།	 སནྨ་པ་ཚོར་ཤོད་ས་
འདགུ	 ད་ེའདྲ་བྱས་ནས་སནྨ་ཁང་ད་ུཉནི་
ཤས་བསདྡ་པ་རེད།	 ད་ེནས་སནྨ་ཁང་ནས་
ཐནོ་ནས་ཉ་ེའཁིས་སུ་མགནོ་ཁང་དརེ་ཉནི་
ཤས་བསདྡ་པ་རེད།	རསེ་སུ་སནྨ་པས་བརག་
དཔྱད་བྱས་ནས་རྡ་སར་ག་དསུ་ལོག་ཀང་
འགགི་པ་འདགུ	 ད་ནད་སེང་དྲག་རེད་ཅསེ་
ཟརེ་བུྱང་།	 འདརི་(བདོ་ཁིམ་གཞནོ་ནའུ་ི
སྡདོ་ཁང་)མཚོན་ན་སྔ་མོ་ནས་རུྒྱས་ཡོད་
རེད།	 ཉནི་ཤས་རིང་གགོས་པ་ོརྙངི་པ་ཐུག་
ཆེད་འདརི་ཡོང་བ་རེད།	 	 ད་ེརིང་ཁདེ་

རང་ཚོ་འདི་གའི་སླབོ་གྲྭའི་ཁུངས་ཀི་ཕུ་གུ་
ཚོ་དང་།	 ལྡ་ིལི་ཁུལ་གི་གཡས་གཡོན་ནས་
ཡོང་བ་ཁདེ་རང་ཚོ་སླབོ་ཕུག་ཚོ་དང་འཁུག་
ཙམ་ཐུག་ན་བསམས་པ་རེད།	 	 ཐུག་པའ་ི
དགསོ་པ་དང་དམིགས་ཡུལ་གང་རེད་བརདོ་
ན།	 ངསོ་རང་ལོ་ན་བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་ནང་
སླབེ་ཡོད།	 ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་བ་ཆགས་པའ་ི
རསེ་སུ་མི་ས་མང་པ་ོཐུག་གི་ཡོད།	ལགྷ་པར་
ཚན་རིག་པ་མཁས་པ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཐུག་གི་
ཡོད།	 ས་ྔམོ་འདརི་ཚར་གཅིག་	 ༼དབང་
རྩའ་ིཚན་རིག་པ་གགས་ཅན།	 ༽	 རི་ཆཌ་
ཌ་ེཝིཌ་སན་	 Richard	 Davidson	 གིས་
སདྐ་ཆ་བཤད་པ་རེད།	 དྲན་གི་འདགུ་གམ།	
ཚན་རིག་པ་སྙན་གགས་ཅན་མང་པ་ོཞིག་
དང་ཐུག་གི་ཡོད།
བར་སབྐས་མོ་སི་ཀ་ོམཐ་ོསླབོ་	 Mos-
cow	 University	 ནང་ནས་མཁས་
དབང་ཞིག་གིས་མཐ་ོསླབོ་རང་གི་ཐགོ་ནས་
སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་།	 ལགྷ་དནོ་མི་
གངོས་ནས་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་ཟརེ་
བ་ཞིག་ཡོད།	 	 དཔརེ་ན་ངསོ་ཀི་དག་ེརན་
ཡོངས་འཛིན་གླིང་རིན་པ་ོཆེ་དགོངས་པ་
རོགས་ནས་ཉིན་བཅུ་གསུམ་རིང་ཐུགས་
དམ་བཞུགས་པ་རེད།	 སྐ་ུསོས་པ་བྱས་
ནས་བཞུགས་པ་རེད།	 རྡ་སར་སནྨ་པ་ཡོང་
ནས་བརག་དཔྱད་བྱས་ནས་གཤེགས་ཟིན་
འདགུ	 	 འནོ་ཀང་སྐ་ུགཟུགས་སོས་པ་བྱས་
ནས་བཞུགས་སྐབས་དམིགས་བསལ་རེད།	
ད་ེམུར་བཞག་ན་འགིག་གི་རེད་ཅསེ་ད་ེའདྲ་
བུྱང་བ་རེད།	 ཕགོས་མཚུངས་བདོ་པའ་ིབ་ླ
མ་ཞིག་ཡོད།	 ནའིུ་ཛི་ལེནྜའི་ིསནྨ་ཁང་ནང་
གཤེགས་རེས་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་པ་
རེད།	 དརེ་བརནེ་སནྨ་པས་སིྤར་བཏང་བྱས་
ན་གངོས་ཟིན་པའི་ཕུང་པ་ོད་ེསྨན་ཁང་ནས་
བཏནོ་དགོས་ཀང་འདི་མི་འདྲ་བ་ཞིག་རེད་
འདགུ	 ཁདེ་རང་ཚོའ་ིའག་ོསངས་ལརྟ་དསུ་
ཡུན་ཇི་ཙམ་བཞག་ཀང་ཁེད་ཚོའི་འདདོ་
བབ་རེད།	 ཅསེ་དམིགས་བསལ་སྤད་པ་
རེད།	ད་ེལ་ྟབུའ་ིཐུགས་དམ་བཞུགས་མཁན་
བར་སབྐས་མང་པ་ོཞིག་བུྱང་ཡོད།
དེ་ ཚོའི ་གས་ལ་དམིགས་བསལ་བརག་
དཔྱད་བྱ་རུྒྱའི་ཡོ་བྱད་ད་ེའདྲ་ཞིག་མོ་སི་ཀོ་
མཐོ་སླབོ་ནས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་སྦངེ་ལོར་
ད་ུབཞག་ནས་སེར་འབྲས་དགའ་གསུམ་
སོགས་ནས་ཐུགས་དམ་བཞུགས་མཁན་
བུྱང་ཚེ་དམིགས་བསལ་བརག་དཔྱད་བྱ་རུྒྱ་
ཞིག་མོ་སི་ཀོ་མཐོ་སླབོ་ཀིས་བྱས་པ་རེད།	
སིྤར་བརག་དཔྱད་བྱ་རུྒྱའི་ཡོ་བྱད་སབས་
བད་ེཞིག་ད་ེས་ྔརྡ་སར་ཡོད།	 	 ད་ཆ་འཛམ་
གླིང་འདིའི་སངེ་ཕི་དངསོ་པའོི་ཡར་རྒྱས་ཧ་
ཅང་ཕིན་ཡོད་ཀང་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་
སྐརོ་ལ་ནབུ་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་གང་ཡང་
ཤེས་ཀི་མེད།	 སེམས་ཁམས་རིག་པའ་ིསྐརོ་

ད་ེརྒྱ་གར་ཁ་ོན་རེད།	 རྒྱ་གར་ཡང་ས་ྔམོ་
སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སྐརོ་ལ་ཧ་ལས་པའི་
ཡར་རྒྱས་ཡོད་པ་དང་ཕུག་པ་ོརེད།	 འནོ་
ཀང་ད་ཆ་ཉམས་ཚར་བ་རེད།	 རྒྱ་གར་གི་
སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སྐརོ་གཙོ་བརོ་གུར་

བའི་ཚད་མ་རིག་པ་དང་ལ་ྟགུབ་ད་ེཚོའི་སྐརོ་
གཏངི་ཟབ་པ་ོདང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ད་ེདག་
དསུ་རབས་བརྒྱད་པ་ནས་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་
འཚོས་བདོ་པར་རིྩས་སྤདོ་གནང་ནས་དཔལ་
ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་དབང་ཚོས་རིག་གནས་ཆེ་
བ་ལ་ྔདང་ཆུང་བ་ལ་ྔབཅས་རིག་གནས་བཅུ་
པ་ོད་ེདག་ང་ཚོ་བདོ་པར་ང་ོསྤདོ་དང་རིྩས་
སྤདོ་ལ་ྟབུ་གནང་བ་རེད།	 བདོ་པ་ཚོས་ཀང་
དསུ་རབས་བརྒྱད་པ་ནས་དསུ་ད་ལ་ྟབར་རྒྱ་
གར་མཁས་པའི་རིག་གཞུང་ང་ཚོ་བདོ་པས་
བདག་པ་ོབརྒྱབ་ནས་ད་བར་གནས་ཐུབ་པ་
འད་ིཧ་ལས་པ་རེད་འདགུ	 དརེ་བརནེ་དངེ་
སབྐས་འཛམ་གླངི་འདའིི་སངེ་དངསོ་པ་ོཡར་
རྒྱས་ཧ་ཅང་ཕིན་ཡོད་ཀང་སེམས་ཁམས་
རིག་པའི་སྐརོ་ལ་ཐུག་སྐབས་ནབུ་ཕོགས་
རྒྱལ་ཁབ་ཧ་ཅང་རྨངོས་པ་རེད།	 འད་ི
ངོས་ཀིས་མཐོང་ཆུང་ཁད་གསོད་བྱས་པ་
མིན།	 ༼བཞད་མོ་བཞད།)༽	 རྒྱ་གར་གི་
གནའ་རབས་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སྐརོ་
ཧ་ལས་དགསོ་པ་ཞིག་ཡོད།	 འད་ིབདོ་མི་
ཚོས་བདག་པ་ོབརྒྱབ་ནས་ད་བར་ཡོད་པ་
འདི་གཞི་ནས་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྒང་ལ་
མཁས་དབང་མང་པ་ོཞིག་དང་ཐུག	 བག་ོ
གླངེ་སོགས་བྱེད་སྐབས་ཚན་རིག་པ་མང་
པ་ོཞིག་གིས་ང་ཚོར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱས་
ནས་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་ཚད་མ་རིག་
པ།	 ལ་ྟགུབ།	 ཚད་རྡལུ་དངསོ་ཁམས་རིག་
པ་	 quantum	physics	ད་ེཚོའ་ིགས་བདོ་
མི་ཚོས་ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་རིང་བདག་པ་ོབརྒྱབ་
པ་ད་ེདག་ལ་ངོ་མཚར་སྐེས་ནས་ད་ེནས་
ཚུར་སླབོ་སྦངོ་བྱ་རུྒྱར་ད་ོསང་ཧ་ཅང་བྱདེ་ཀི་
འདགུ	
སིྤར་ནང་པའ་ིགཞུང་ནས་འཇིག་རནེ་ཁམས་
ཀི་རྣམ་གཞག་སྐརོ་གསུང་ཡོད།	 བསལྐ་པ་
མེས་འཇིག	 ཆུས་འཇིག	 འཛམ་གླངི་བྱ་ེ
བ་ཕག་བརྒྱ།	 ཆགས་པའ་ིབསལྐ་པ།	 སངོ་
པའ་ིབསལྐ་བ།	གནས་པའ་ིབསལྐ་པ།	ཞསེ་

གཞུང་ནང་གསུང་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ཞིབ་
ཚགས་པ་ོཚན་རིག་པ་ནས་ཚུར་སླབོ་སྦངོ་
ལེན་དགསོ་པ་མང་པ་ོའདགུ	 ཚན་རིག་པ་
དང་མཉམ་ད་ུའབྲལེ་བ་བྱས་ནས་ཕན་ཚུན་
བླ་ོསྐེད་བླངས་པའི་འབྲས་བུར་ངོས་ལ་ཆ་

བཞག་ན་རི་རབ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱདེ་ཀི་མེད།	
ང་ཚོའི་སྤ་ོལགས་དང་རྨ་ོལགས་ད་ེཚོས་ས་
གཞི་སྤསོ་ཀིས་བུྱགས་ཤིང་མེ་ཏགོ་བཀྲམ།	
ཞེས་མཎྡལ་འབུམ་གསོག་མཁན་ད་ེཚོའི་
གས་ངོས་ཀིས་རི་རབ་ཡོད་མ་རེད་ཟརེ་
དསུ་གང་དྲན་གི་ཡོད་དམ་བསམ་པ་དྲན་གི་
འདགུ	 འད་ིང་ཚོའ་ིཚད་མ་རིག་པའ་ིགཞུང་
ནང་སུྒབ་རགས་ཡང་དག་དང་དགག་རགས་
ཡང་དག་ཅེས་དགག་རགས་བཤད་ཡོང་
དསུ་མི་སང་བ་མ་དམིགས་དང་སང་རུང་མ་
དམིགས་པ་ཞསེ་བཤད་ཡོང་གི་ཡོད།	 གལ་
ཏ་ེརི་རབ་ཡོད་ན་སང་ད་ུརངུ་བ་རེད།	 སང་
ད་ུརུང་བ་ཞིག་མི་སང་དསུ་མེད་པར་ཐག་
བཅད་དགསོ།	 སང་རངུ་མ་དམིགས་པའ་ི
གཏན་ཚིག་ཏག་ཏག་འག་ོཡི་ཡོད།	 རི་རབ་
ནི་དམིགས་བསལ་བ་ལས་དག་པས་མཐངོ་
རུྒྱ་རེད།	 སིྤར་བཏང་བས་མཐངོ་གི་མ་རེད་
ཅེས་བརོད་དགོས་བུྱང་ན་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོ
རེད།	 རི་རབ་གི་གབི་ནག་ང་ཚོས་མཐངོ་གི་
ཡོད་པའ་ིསདྐ་ཆ་རེད།	མཁནེ་སོང་ངམ།
ཉ་ིམ་དང་ཟླ་བ་རི་རབ་ལ་སྐརོ་བ་བརྒྱབ་ནས་
ཉ་ིམ་རི་རབ་ཀི་བྱང་ལ་སླབེ་པའི་སྐབས་སུ་
ལྷ་ོཕགོས་ད་ེནག་ཁུང་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	
དེར་བརནེ་རི་རབ་ཀི་གིབ་ནག་ང་ཚོས་
མཐངོ་གི་ཡོད།	 གབི་ནག་ད་ེང་ཚོས་མཐངོ་
ཡང་གིབ་ནག་གང་ནས་ཡོང་བའི་རི་རབ་
ད་ེང་ཚོས་མ་མཐངོ་བ་ད་ེཡོད་རེད་ཅེས་ཇི་
ལརྟ་བརདོ་ཐུབ་བམ།	 རི་རབ་ཀི་གབི་ནག་
ད་ེང་ཚོས་མཐངོ་དསུ་རི་རབ་དའེང་ང་ཚོས་
མཐངོ་དགསོ།	ད་ེཚོ་གནད་འགག་གང་ཡང་
མེད།
བཅོམ་ལྡན་འདས་འཛམ་གླིང་འདིའི་སངེ་
འཛམ་གླིང་གི་ས་ཁ་བཟ་ོསླད་ཕབེས་མེད།	
ཅསེ་ངསོ་ཀིས་ས་ྔམོ་ནས་ད་ེའདྲ་བརདོ་མྱངོ་།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བདེན་པ་བཞིའི ་
སྐརོ ་གསུང་ནས་གཙོ་བ ོ་ སེམས་ཁམས་
རིག་པ་དང་།	 སེམས་ལ་བསུྒར་བ་ཇི་ལརྟ་

གཏངོ་དགསོ་མིན།	 ཞི་བད་ེཕི་ནས་སུྒབ་
རུྒྱ་མིན་པར་ཞི་བད་ེསེམས་ཀི་ནང་ནས་
བཟ་ོརུྒྱ།	 བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཧ་ལས་པ་རེད་
འདགུ		དངེ་སབྐས་ཚན་རིག་པ་ཚོས་དངསོ་
གནས་ངོ་མཚར་སྐེས་ནས་ད་ོསང་ཧ་ཅང་
བྱདེ་ཀི་འདགུ	 ཆོས་མེད་མཁན་ཚོས་ཀང་
ནང་པའི་གཞུང་ནས་གསུང་པའི་སེམས་
ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་སོགས་ལ་ད་ོ
སང་ཧ་ཅང་བྱདེ་ཀི་འདགུ	 ང་ཚོ་བདོ་པས་
ད་བར་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་པའི་བཞེད་
གཞུང་རིག་གནས་ཆེ་ཆུང་ད་ེདག་ང་ཚོས་
ཉར་ཚགས་བྱས་ནས་བདག་པ་ོབརྒྱབ་པ་
དངེ་སྐབས་འཛམ་གླིང་འདིའི་སངེ་དགོས་
མཁོ་ཡོད་པ་དང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད།	 གཙོ་བ་ོརིག་གནས་ཆེ་བ་ལ་ྔད་ེ
དག་རེད།	 རིག་གནས་ཆེ་བ་ལ་ྔད་ེདག་གིས་
ཚད་མ་རིག་པ་དང་།	 སེམས་ཁམས་རིག་
པ།	 ལ་ྟགུབ་སོགས་འགལེ་བཤད་རྒྱག་ཡོང་
དསུ་བདོ་སདྐ་ཡག་ཤོས་རེད་འདགུ			ཨིན་
སདྐ་ཐགོ་འདང་རུྒྱ་མེད་པ་མ་ཟད།	 འབྲལེ་
བ་ཡང་མེད།	 ས་ྔམོ་ཡིན་ན་ལེགས་སྦར་སདྐ་
ཧ་ཅང་ཕུག་པ་ོརེད།	 དངེ་སབྐས་མཁས་པ་
རེ་བཟུང་གིས་བདེ་སྤདོ་བྱདེ་རུྒྱ་མ་གཏགོས་
ཉམས་ཟནི་པ་རེད།	 མཁན་ཆེན་ཞི་བ་
འཚོས་ཁ་ིསངོ་ལེའུ་བཙན་ལ་ཁདེ་རང་ཚོར་
སདྐ་ཡིག་འདགུ
ངོས་ཀིས་རྩེད་མོ ་དང་སྦྲགས་འདི་ལྟར་
བཤད་ཀི་ཡོད།	 སངོ་བཙན་སམྒ་པསོ་རྒྱ་
ནག་གངོ་མ་ཐང་གི་སས་མོ་དང་གཉནེ་སིྒག་
བྱས་ནས་བཙུན་མོར་བསུ་བའི་སྐབས་ལྷ་
སའ་ིཇ་ོབ་ོད་ེགནང་འདགུ	 རྡ་ོར་ེགདན་གི་
ཐགོ་བརྩེགས་སྒང་དརེ་བཞུགས་ཁི་སངོ་པ་
ཞིག་འདགུ་པ་དརེ་ལྷ་སའི་ཇོ་བ་ོདང་པ་ོད་ེ
ནས་ཕབེས་པ་རེད་ཟརེ།	 ད་ེནས་གངོ་མ་
ཐང་གི་སབྐས་མར་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕབེས་པ་རེད།	
གོང་མ་ཐང་གི་རྒྱལ་ས་ནི་རྒྱ་ནག་ཤི་ཨན་
ཟརེ་བ་ད་ེརེད།	ས་ྔམོ་ཕི་ལོ་	༡༩༥༤།༡༩༥༥	
ལོར་ངསོ་རང་པ་ེཅིང་ནས་ཡར་ལོག་ཡོང་
བའ་ིསབྐས་ཤི་ཡན་ད་ུསླབེས་པ་རེད།	 ཐང་
གི་རྒྱལ་ས་ཤི་ཨན་ད་ུནང་པའི་ལ་ྷཁང་ཞིག་
འདགུ	 དརེ་བཞུགས་ཁ་ིསངོ་པ་ཞིག་འདགུ	
ད་ེནས་ལྷ་སའི་ཇོ་བ་ོལྷ་སར་གདན་འདྲནེ་
ཞུས་པ་རེད་ཟརེ་གི་འདགུ	 ལ་ྷསའ་ིཇ་ོབ་ོས་ྔ
མོ་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུབཞུགས།	 ད་ེནས་རྒྱ་ནག་
ཤི་ཨན་ད་ུཕན་བུ་བཞུགས།	 ད་ེནས་ཡར་
ལ་ྷསར་ཕབེས།	 ལ་ྷསར་རིག་གནས་གསར་
བར་ེསབྐས་རྒྱ་ནག་གིས་མདངུ་བཙུགས་ནས་
ཟུར་དརེ་ཀངོ་དངོ་བཟསོ་འདགུ	 བདོ་པས་
ལོ་ངོ་སངོ་ཕག་རིང་དད་འདནུ་བྱས་ནས་
ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པ་ོརིྩ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།


