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ཡང་སདི་བལེ་བ་འདགུ་གམ་ཞསེ་དསི་སབྐས་མི་འདགུ་ཟརེ་བུང་།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༩	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་	
༩	 ཙམ་ལ་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་རྡ་ས་གངས་སིྐད་ཚོགས་ཁང་གསར་
པའ་ིནང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སིྒག་ཞུས་པའི་བ་ོདམིའི་
ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་བཞི་པའི་ཆོགས་
ཆེན་ཉིན་མཐའ་མར་ཆིབས་སུྒར་བཀའ་
དནི་བསྐངས་ཏ་ེབླང་དརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
བའ་ིསྙངི་པརོ།	 	 སནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་
ཀིས་ཆོས་འཁོར་རིམ་པ་གསུམ་བསྐརོ་ཚུལ་
དང་།	 བདོ་ད་ུཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སམྒ་པ་ོ
དང་།	 ལགྷ་པར་ཆོས་རྒྱལ་ཁ་ིསངོ་ལྡ་ེབཙན་
སྐབས་ནས་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་སོགས་
ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དར་སྤལེ་མཛད་
ཚུལ།	 	 དངེ་སབྐས་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཀང་
ནང་ཆོས་ནས་གསུངས་པའི་བླའོི་རྣམ་གཞག་
དང་བདེ་ལས་སོགས་སེམས་ཁམས་རིག་པའ་ི
རྣམ་གཞག་ལ་ད་ོསྣང་ཧ་ཅང་བདེ་བཞིན་པའ་ི
སབྐས་འདརི་ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོས་ག་ོསབྐས་དམ་
འཛིན་གིས་ནང་ཆོས་ནས་གསུངས་པའི་ཚན་
རིག་གི་རྣམ་གཞག་ད་ེདག་དངེ་དསུ་ཤེས་
ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་འཁདི་ཐབས་ལ་འབད་

དགསོ་པ་གལ་ཆེ་ཚུལ་དང་།			སངས་རྒྱས་
ཀི་བསན་པ་ད་ེལུང་ཙམ་ལ་མ་བསནེ་པར་
རིག་ལམ་ཐགོ་ནས་འགལེ་བཤད་བརྒྱག་ཐུབ་
ཚེ་འབུང་འགུར་དསུ་རབས་མང་པའོི་རིང་
སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་གནས་ཐུབ་རུྒྱ་དང་།	

དབང་རུལ་དད་པའི་རེས་འབང་ལྟར་བས་
ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཡུན་རིང་གནས་
རུྒྱ་ཁག་པ་ོཡིན་སྐརོ།	 ད་ེས་ྔཚན་རིག་པས་
དབང་ཤེས་ལས་གཞན་པའ་ིཤེས་པ་ཞིག་ཡོད་
པ་ཁས་ལེན་བདེ་ཀི་མེད་ཀང་།	 དསུ་རབས་	
༢༠	 མཇུག་ཙམ་ནས་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཤེས་
པའི་རྣམ་གཞག་ལ་གཞི་ནས་ད་ོསྣང་གསར་
པ་ཞིག་སླབེས་པ་མ་ཟད།	 ད་ཆ་མི་འདས་
གངོས་ཕིན་རསེ་ཐུག་དམ་བཞུགས་མཁན་
ཚོར་ད་ོསྣང་དམིགས་བསལ་ཞིག་བདེ་བཞིན་

པ་དང་།	 	 རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་བྷངེ་ལོར་ཁུལ་
ད་ུམོ་སི་ཁོ་མཐོ་སླབོ་ཀིས་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཁག་དང་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་སོགས་སུ་
མི་འདས་གངོས་ཕིན་ནས་ཐུག་དམ་བཞུགས་
མཁན་ཚོར་ཉམས་ཞིབ་བ་རུྒྱའ་ིབས་ིགནས་ལ་ྟ

བུ་ཞིག་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་།	 	 དརེ་མགནོ་
པ་ོམཆོག་རིང་མིན་ཕི་ཟླ་	 ༡༢	 ནང་རྒྱ་གར་
ལྷ་ོཕོགས་མོན་གྷ་ོགཞིས་ཆགས་སོགས་སུ་
ཆིབས་སུྒར་སྐངོ་སབྐས་བས་ིགནས་ཁང་དརེ་
ཡང་ཆིབས་སུྒར་བསྐང་གནང་མཛད་རུྒྱ་ཡིན་
སྐརོ།	 ཕགོས་མཚུངས་བདོ་ནང་རང་ལུས་
མེར་སགེ་གནང་མཁན་ཚོས་བསན་སིད་མི་
རིགས་སྙངི་བཅངས་ཐགོ་ནས།	 འཛམ་གླངི་
གཞན་ལ་དན་སྐལུ་གཏངོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་
སགེ་བཏང་ནས་ད་ཆ་བདོ་མི་རང་སགེ་ལས་

འགུལ་སྤལེ་མཁན་	 ༡༥༤	 བུང་བ་ད་ེདག་
ཧ་ལས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 	 ད་ེཙམ་སྙངི་
སབོས་ཡོད་མཁན་ཞིག་གིས་གཞན་ལ་འཚེ་བ་
བདེ་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་
ཀང་མི་གཞན་ལ་གནདོ་པ་རྩ་བ་ནས་མ་བས་
པར་སོ་སོ་རང་ཉདི་ལུས་པ་ོམེར་སགེ་བཏང་
བ་ད་ེདག་ཧ་ལས་པ་རེད་འདགུ	
གཞན་ཡང་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་མིའི་ཆོས་ཚོགས་ཐངེས་
བཅུ་བཞི་པའི་ཐགོ་གསོ་ཆོད་བཞག་པའི་འབུ་
དནོ་ལྟར་༸སྐུའི་ཡང་སིད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 	 ཡང་སདི་སྐརོ་ལ་ཁདེ་ཚོས་
ཁུར་ཧ་ཅང་བངླས་འདགུ	 	 ད་ེས་ྔཨ་རིའ་ི
གསར་འགདོ་པ་ཁག་གཅིག་དང་ཐུག་སབྐས་
ཡང་སདི་སྐརོ་སདྐ་ཆ་དསི་བུང་།	 ངསོ་ཀིས་
མིག་ཤེལ་འདི་མར་ཕུད་ནས་ངསོ་ཀི་གདངོ་
པར་ལྟསོ་ཤིག	 ཡང་སདི་བལེ་བ་འདགུ་
གམ་ཞེས་དསི་སྐབས་མི་འདགུ་ཟརེ་བུང་།	
ངསོ་རང་ད་ཆ་ལོ་	 ༨༤	 ནས་	 ༨༥	 སངྒ་
སླབེ་བཞིན་ཡོད།	 ལུས་པ་ོབད་ེཐག་ཆོད་
ཡིན།	 བསམ་པའང་སིྐད་ཐག་ཆོད་
ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སལྕ།	 །	

དམིགས་བསལ་གསོ་ཆོད་ཐགོ་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༢༧	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	
༣།༣༠	 ཐགོ་ཕི་དལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དན་
རནེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
དང་།	 ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་
དག་ེལེགས་མཆོག	 	 ཆོས་རིག་དུང་ཆེ་
ལུང་རགོས་ལགས་བཅས་དབུ་བཞུགས་ཐགོ		
བདོ་མིའི་ཆོས་ཚོགས་ཐངེས་བཅུ་བཞི་པའི་
དམིགས་བསལ་གསོ་ཆོད་གཏན་འབབེས་
བུང་བའི་ཐགོ་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་
སྤལེ་འདགུ	
དམིགས་བསལ་གསོ་ཆོད།	
སྔནོ་གླངེ་།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༡༩༦༩	ནས་བཟུང་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
རྒྱལ་སིྤའ་ིགསར་འགདོ་པ་མང་པསོ་གང་ཉདི་
ཀི་ཡང་སདི་སྐརོ་བཀའ་འད་ིཞུས་སབྐས།	 ཏཱ་
ལའི་བླ་མའི་ཡང་སིད་ལམ་སལོ་སྔར་ལམ་
བཞིན་རུྒྱན་སྐངོ་དགསོ་དང་མི་དགསོ་བདོ་མི་

ཚོས་ཐག་གཅདོ་བདེ་དགསོ་པ་ཞིག་རེད་ཅསེ་
བཀའ་ལན་བསྩལ་ཡོད་པ་དང་།	ཕི་ལོ་༢༠༡༡	
ལོར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ནས་འཕགས་ཡུལ་ད་ྷརམ་ས་ལར་
བསྐངས་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཐགོ་གང་ཉདི་ཀི་
ཡང་སིད་དང་འབལེ་བའི་སྐརོ་ལ་གལ་ཆེའི་
བཀའ་ཡིག་ཅིག་ཆེད་སོྩལ་མཛད་ཡོད་པར།	
ཆོས་ཚོགས་དའེ་ིསངེ་ནས་བཀའ་ཡིག་གི་ནང་
དནོ་ལ་སིྤ་མོས་ཀིས་ངསོ་ལེན་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུས་
པའ་ིགསོ་ཆོད་དནོ་ཚན་༥	 ཅན་ཞིག་ཀང་
སྣལོ་འཇགོ་བུང་ཡོད་ན།	 ད་ཆ་བདོ་མི་སིྤ་
ཡོངས་ནས་༸རྒྱལ་བའ་ིཡང་སདི་དང་འབལེ་
བའི་གནད་དནོ་ཐགོ་ཁིམས་འཕརེ་ཡིག་ཆ་
བཟ་ོའཇགོ་བ་གལ་ཆེ་བ་ལརྟ།	 ད་ལམ་ཆོས་
ཚོགས་འདིའི་སངེ་ནས་ད་ེའབལེ་དམིགས་
བསལ་གསོ་ཆོད་ཅིག་སྣལོ་འཇགོ་བ་རུྒྱ་དསུ་
ཀི་དགསོ་མཁརོ་མཐངོ་།
གསོ་ཆོད།		
༡༽སྔ་མའི་ཐུགས་བསྐེད་དམ་བཅའ་དང་
གདལུ་བ་འདལུ་བདེ་ཀི་རནེ་འབལེ་གི་དབང་

གིས་འཕགས་མཆོག་འཇིག་རནེ་དབང་ཕུག་
མིའི་རྣམ་པར་རོལ་བ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་
རིམ་པ་དང་བོད་མི་རྣམས་ནམ་ཡང་ཁ་
འབལ་ཐབས་མེད་པ་དང་།	 ཁད་པར་བདོ་
གངས་ཅན་གི་སྐ་ེའག་ོརྣམས་གཉན་འཕང་
གི་འགག་ཆེན་ལ་ཐུག་པའ་ིདསུ་སབྐས་འདརི།	
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སུྤལ་ལམ་
ལུགས་སརྔ་མུས་བཞིན་རུྒྱན་གནས་ངསེ་པར་
དགསོ་པ་དང་།	༸རྒྱལ་བའ་ིཡང་སདི་འཁུལ་
བལ་རིན་པ་ོཆེ་མུ་མཐུད་ངསེ་འབནོ་དགོས་
པ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་བཅསོ་མིན་མངནོ་འདདོ་
ཡིན་པར་བརནེ།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་ལ་ད ེ་ད ོན་གསོལ་
འདབེས་རྩ་ེགཅིག་ཏུ་ཞུ་རུྒྱ།	
༢༽	༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་ཡང་སདི་ཕབེས་ཕགོས་ཐག་གཅདོ་
གནང་རུྒྱའི་དབང་ཆ་ཡོངས་རོགས་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་
བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་རང་ཉདི་གཅིག་པུར་
ཡོད་པ་ལས།	 གཞན་སདི་གཞུང་སོགས་སུ་

ལའང་མེད།	གལ་སདི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སདི་གཞུང་གིས་སདི་དནོ་
གི་དགསོ་མཁ་ོལ་བརནེ་ནས་༸རྒྱལ་བའ་ིཡང་
སུྤལ་ངསོ་འཛིན་དང་འདམེས་སུྒག་བས་པ་
བུང་ཚེ།	 ཡང་སུྤལ་དརེ་བདོ་མི་རྣམས་ནས་
ངསོ་འཛིན་དང་དད་མོས་བ་རུྒྱ་མིན།		
༣༽	 ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིཡང་སདི་ངསོ་
འཛིན་བདེ་ཕགོས།	 ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ི
གཞི་རྩའི་ལྟ་གུབ་ཡང་དག་ལ་བརནེ་ཅིང་།	
མི་ལོ་བརྒྱད་བརྒྱ་ལགྷ་ཙམ་སྔནོ་ནས་བུང་བའ་ི
བདོ་ལུགས་ནང་བསན་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
པའི་ལམ་སལོ་ད་ལྟའི་བར་རུྒྱད་འཛིན་ལག་
ལེན་བས་དང་བདེ་མུས་ཡིན་པའ་ིབདེ་ཐབས་
ད་ེཉདི་ལ་བརནེ་ནས་ངསོ་འཛིན་བ་རུྒྱ་ཡིན་
པ་བཅས་ཀི་སིྤ་མོས་གསོ་ཆོད་ད།ུ	 བདོ་མིའ་ི
ཆོས་ཚོགས་ཐངེས་	 ༡༤	 པའ་ིདབུ་བཞུགས་
བ་ླཆེན་རྣམ་བ་དང་།	 ཚོགས་འཐུས་ཡོངས་
ནས།	བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༦	 ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	
ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༧	ལ།	།

བསན་བདག་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་བླ་ཆེན་རྣམ་
པའི་སྐུ་ཚབ་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་ཉནི་གུང་གསོལ་

ཚིགས་འདགེས་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༢༨	 རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ིཉནི་གི་ཕདེ་
ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༡༢	 ཙམ་ལ་འཁནོ་རིགས་
བ ས ན ་ པ འི ་ མ ང འ ་ བ ད ག ་ སྐ བ ས ་ མ གོ ན ་
གོང ་མ ་ཁི ་འ ཛིན ་ རིན ་པ ོ་ ཆེ ་མཆོག ་དང ་ །	
འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་
ཁ་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 	 ཞྭ་དཀར་བསན་པའ་ི
གཙུག་རྒྱན་སྐབས་ར་ེསནྨ་རིའི་ཁི་འཛིན་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག	 སུྒབ་བརུྒྱད་བསན་པའ་ིམངའ་བདག་
སྐབས་མགོན་འབ་ིགུང་ཆེ་ཚང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	
སུྒབ་བརུྒྱད་བསན་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་རྒྱལ་
བ་ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་སྐབས་ར་ེ
ག་ོཤི་མཚུར་ཕུ་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 ས་ྔ
འགུར་རྙངི་མའི་བ་ླཆེན་སྐུ་ཚབ་སུྤལ་སྐུ་ཆོས་དར་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག		སུྒབ་བརུྒྱད་བསན་པའ་ིམངའ་
བདག་སྐབས་མགོན་འབུག་ཆེན་རིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་
ཚབ་མཁན་པ་ོངསེ་དནོ་བསན་འཛིན་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག	 	 ཇ་ོནང་བསན་པའ་ིམངའ་བདག་སྐབས་
ར་ེཇ་ོནང་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག		ཤར་བང་
ཆོས་ར་ེརྣམ་གཉསི།	 	 ལ་དགྭས་ཁགི་རྩ་ེདགནོ་
ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་གླིང་གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་
ངག་དབང་བམས་པ་བསན་འཛིན་མཆོག་སོགས་
ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་མཇལ་
འཕད་ཁང་ད་ུཉནི་གུང་གསོལ་ཚིགས་འདགེས་
འབུལ་ཞུས་འདགུ	 ད་ེཡང་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་བཀའ་
ཤག་ཏུ་ཕབེས་འབོར་བུང་མཚམས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
གཙོས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་དང་།	 བཀའ་དུང་ཆུ་
སྐ་སྦྲ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་བཅས་ཀིས་ཕབེས་
བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་དང་སྦྲགས་ཚོགས་ཁང་
གི་བཞུགས་བལ་ད་ུའཁོད་རེས་གསོལ་ཚིགས་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་འདགུ	།

༄༅།	 །བདོ་དནོ་ཆེད་རྐང་འཁརོ་སྐརོ་སྐདོ་
ལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་བ་སྐ་ུཞབས་	 Sandesh Meshram	
ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡	ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོཚོདུ་	 ༡༠	 སངེ་བཞུགས་སརྒ་ཐགེ་ཆེན་
ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྒྱལ་སྒའོི་མདནུ་
ཐང་ནས་བདོ་ཀི་རང་དབང་དང་རྒྱ་གར་གི་བད་ེ
འཇགས་ཞེས་པའི་བརདོ་ཚིག་འགོ་རྐང་འཁོར་
སྐརོ་སྐདོ་ལས་འགུལ་ཐངེས་བཞི་པ་དབུ་འཛུགས་
གནང་སོང་།	 སབྐས་དརེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
འཕགས་བདོ་མཛའ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞནོ་དང་
ཧ་ིམཱ་ཅལ་དབུས་གཞུང་གི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་གི་རིགས་བདག་སྐ་ུཞབས་ Dr Kul-
deep Chand Agnihotri མཆོག་དང་
ཧིན་བདོ་མཛའ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་	
Ajay Singh	 ལགས།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་
སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག་བཅས་རྣམ་པ་གསུམ་ཆེད་
ཕབེས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	།

རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་བ་སན་ད་ེཤི་མིཤ་
ལགས་ཀིས་བདོ་དནོ་སླད་རྐང་འཁོར་སྐརོ་སྐདོ་

ལས་འགུལ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
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ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ི༸སྐའུ་ིཡང་སདི་ངསོ་འཛིན་ཐག་གཅདོ་ཞུ་རུྒྱའ་ིཐད་རྒྱ་རིགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བས་བསྒགས་གཏམ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༩	
ཉནི་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཁ་ེ
ན་ཌའ་ིགངོ་ཁརེ་ཊོ་རོན་ཊོའ་ིནང་རྒྱ་རིགས་
དང་ཐུག་འཕད་ཀིས་བདོ་རྒྱའི་འབལེ་ལམ་
གི་བག་ོགླངེ་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་བསྐངོ་ཚོགས་
གནང་སབྐས།	 ཁུལ་དརེ་རནེ་གཞི་བས་
པའི་ཁེ་ན་ཌ་རྒྱ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀིས་
བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་བ་བརུྒྱད།	 འབུང་
འགུར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་
སདི་ཐག་གཅདོ་ཞུ་རུྒྱའ་ིབདག་དབང་ཡོངས་
རགོས་བདོ་མི་དང་།	 ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མ་མཆོག་༸སྐ་ུཉདི་ལ་ཡོད་པ་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཞུ་དནོ།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ི
བླ་མ་མཆོག་གི་མཁནེ་བརྩེའི་ཡོན་ཏན་ལ་
འཛམ་གླངི་ཡོངས་ཀིས་ངསོ་འཛིན་དང་བརིྩ་
བཀུར་རྒྱ་ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 གང་ཉདི་ཀིས་
འདནོ་གནང་མཛད་པའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་
སིད་བུས་ལ་རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་དང་ཕི་སྡདོ་རྒྱ་
རིགས་ཁདོ་ད་ོསྣང་དང་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་མཁན་
ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད།	 ཉ་ེལམ་རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་
སིད་ཐག་གཅོད་ཞུ་རུྒྱའི་གནད་དནོ་ཐད་ཐ་ེ
བུས་བེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་འབུང་
འགུར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་
སིད་ད་ེརྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་ཐག་
གཅོད་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་བཤད་པ་དརེ་བདོ་
མི་ཚོས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་
མ་ཟད།	 རྒྱ་རིགས་ཚོའ་ིཁདོ་དའུང་སེམས་
འཚབ་དང་དགག་བ་གནང་མཁན་མང་
པ་ོབུང་ཡོད།	 	 ད་ེརིང་བདོ་རྒྱའ་ིའབལེ་
ལམ་ཐགོ་བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གོ་སབྐས་
འདི་བཟུང་ནས་ཁེ་ན་ཌའི་རྒྱ་རིགས་མཐུན་

ཚོགས་ཀིས་ཕི་སྡདོ་རྒྱ་རིགས་ཡོངས་ལ་
འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱར།
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི ་བླ་མ་
མཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་སིད་ཀི་གནད་དནོ་
ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་
གི་ཆོས་ལུགས་ཀི་བེད་སྒ་ོཞིག་ཡིན་ཞིང་།	
འབུང་འགུར་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་

ཡང་སིད་ཐག་གཅོད་ཞུ་རུྒྱའི་བདག་དབང་
ཡོངས་རགོས་བདོ་མི་དང་།	 ༸གངོ་ས་
ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་༸སྐུ ་ཉིད་ལ་ཡོད་པ་
ལས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དའེ་ིཐད་ཐ་ེབུས་
བ་རུྒྱའ་ིབདག་དབང་རྩ་བ་ནས་མེད།	 རྒྱ་
ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་ན་ིཆོས་མེད་སྨྲ་བ་
ཡིན་ཞིང་།	 ལགྷ་པར་འཚེ་བར་གཞི་བཅལོ་
ནས་དབང་ཆ་ས་བརན་བདེ་མཁན་རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་
བདོ་ས་བཙན་བཟུང་བས་རསེ་བདོ་མི་ཚོར་
གདགུ་རུྩབ་མནར་གཅོད་བཏང་བ་དང་།	
བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་།	
སདྐ་ཡིག	 ཁརོ་ཡུག་སོགས་ལ་བག་ཚ་སྤུ་
ཙམ་མེད་པའ་ིཐགོ་ནས་རྩ་མེད་གཏངོ་བཞིན་
པ་ད་ེདག་འཕལ་མར་མཚམས་འཇགོ་བདེ་
དགསོ།	 བདོ་མི་དང་རྒྱ་མིའ་ིདབར་ཡུན་

རིང་ནས་ལོ་རུྒྱས་ཀི་འབལེ་བ་ཡོད།	 	 རྒྱ་
ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་བདོ་མི་རིགས་
རྩ་མེད་བཟ་ོཐབས་དང་།	བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
ད་ེམི་རིགས་ཀི་གནད་དནོ་ཞིག་ཏུ་འགུར་
ཐབས་བས་ནས་བདོ་རྒྱ་མི་རིགས་དབར་གི་
འཁོན་འཛིན་ཇེ་ཆེར་གཏངོ་བཞིན་པ་དརེ་
ཕུགས་རྒྱང་རིང་པའོི་བསམ་བླ་ོཞིག་ཡོད།	

བདོ་རྒྱའི་འབལེ་ལམ་གོང་མཐོར་གཏངོ་
ཐབས་མཛད་བཞིན་པའ་ིཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་
གི་མཛད་རསེ་ལ་ང་ཚོས་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།
གང་ཉདི་ཀིས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལནྷ་བདོ་
རྒྱ་འབལེ་མོལ་བ་རུྒྱ་ད་ེམུར་ལུས་ཡོད་ཀང་།	
བདོ་མི་དང་རྒྱ་ནག་མི་མང་དབར་ག་ོརགོས་
དང་བསམ་ཚུལ་བར་ེལེན་ཇེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་
འག་ོབཞིན་ཡོད།	 ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་
མཆོག་གིས་འདནོ་གནང་མཛད་པའི་དབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ལ་ང་ཚོས་རྒྱབ་སྐརོ་
ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 འབུང་འགུར་བདོ་ཀི་མདནུ་
ལམ་ད་ེབདོ་མི་ཁོ་ནས་ཐག་གཅོད་བེད་
དགསོ།	ཞསེ་འཁདོ་འདགུ	
གངོ་གི་བསྒགས་གཏམ་དརེ་རྒྱ་ནག་གི་འག་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་ྟཞིབ་ཚོགས་པ་དང་།	 ཁ་ེ

ན་ཌའ་ིརྒྱ་ནག་མང་གཙོ་ཚོགས་པ།	 	 རྒྱ་
ནག་དམངས་གཙོ་མནའ་སྦྲེལ་ཚོགས་པ།	
ཁེ་ན་ཌ་ཧངོ་ཀོང་འབལེ་མཐུད་ཚོགས་པ།		
ཧངོ་ཀོང་གསར་པའི་རིག་གཞུང་ཚོགས་པ་
སོགས་ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་འདགུ	
ད་ེཡང་བདོ་རྒྱའི་འབལེ་ལམ་གི་བག་ོགླངེ་
ལནྷ་ཚོགས་དརེ་རྒྱ་རིགས་མི་གངས་	 ༦༠	
ཕབེས་པ་ཚོར་དནོ་གཅོད་དངོས་གུབ་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས་གཞིས་ལུས་བདོ་མི་རྣམས་
རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིདབང་སུྒར་འགོ	 དཀའ་
སྡགུ་ཚད་མེད་མྱངས་དང་མྱངོ་བཞིན་ཡོད་པ་
དང་།	 ལགྷ་པར་ཉ་ེལམ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	
༡༡	 ཚེས་	 ༢༦	 ཉནི་བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་བའ་ི
རྨའེུ་རུ་མ་ཡུལ་ཚོ་དང་ཐག་ཉའེི་གངོ་བར་
ནས་རང་ལོ་	 ༢༤	 ཙམ་ཡིན་པའ་ིབདོ་མི་
ཡོན་ཏན་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
བཏང་ས་ེརྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ཐོག་འཛིན་
པའི་སིད་བུས་ལ་ང་ོརོལ་བས་ནས་འདས་
གངོས་སུ་གུར་བའི་ཡིད་སྐོའི་གནས་ཚུལ་
བུང་སྐརོ།	 	 ཧངོ་ཀངོ་གཞནོ་སྐསེ་ཚོས་
དཔའ་ངར་ཆེན་པསོ་རང་དབང་དང་མང་
གཙོའི་དནོ་ད་ུབླསོ་གཏངོ་གནང་བཞིན་པར་
བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་གནང་འདགུ	 ཕགོས་
མཚུངས་ད་ལྟ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལག་བསར་རུྒྱན་སྐོང་གནང་བཞིན་པའི་
གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ནི་
གསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་བདོ་རྒྱའི་གནད་དནོ་
གསལ་བའི་ཐབས་ལམ་མཆོག་ཡིན་ཡང་།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕགོས་ནས་བཟང་ཕགོས་ཀི་
ཡ་ལན་གང་ཡང་མ་བས་པར་བརནེ།	 ཁ་ེ
ན་ཌའི་རྒྱ་རིགས་ཚོས་རང་གི་གཉནེ་ཉ་ེརྒྱ་
རིགས་གཞན་རྣམས་ལའང་བརུྒྱད་སྐུལ་

གནང་ནས་བདོ་རྒྱའི་དཀའ་ངལ་སྐརོ་དངསོ་
ཡོད་གནས་སངས་འགེལ་བརོད་གནང་
དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
འདགུ	 སབྐས་དརེ་ཁ་ེན་ཌ་བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་བསི་གནས་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོས་
ཁུལ་དརེ་བདོ་མི་གཞིས་སྤ་ོལས་གཞིའི་སྐརོ་
འགལེ་བརདོ་གནང་བ་མ་ཟད།	 	 ས་གནས་
སུ་བདོ་ཀི་ཆོས་རིག་དང་།	 སདྐ་ཡིག་སོགས་
འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་གནང་དང་གནང་
མུས་ཡིན་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་འདགུ	 ལནྷ་
ཚོགས་སུ་ཕབེས་པའ་ིརྒྱ་རིགས་ད་ེདག	ཁ་ེན་
ཌའ་ིརྒྱ་ནག་མང་གཙོ་ཚོགས་པ་དང་།	 	 རྒྱ་
ནག་དམངས་གཙོ་མནའ་སྦྲེལ་ཚོགས་པ།		
ཁེ་ན་ཌ་ཧངོ་ཀོང་འབལེ་མཐུད་ཚོགས་པ།		
ཧངོ་ཀོང་གསར་པའི་རིག་གཞུང་ཚོགས་པ་
ཅསེ་དང་།	ཁ་ེན་ཌ་ས་གནས་བདོ་རིགས་ཚོ་
ཡིན་འདགུ	 	 རྒྱ་རིགས་ད་ེདག་ཁདོ་མཁས་
དབང་དང་།	ཤེས་ཡོན་ཅན།	ལས་འགུལ་བ་
སོགས་ཡོད་འདགུ
ད་ེཡང་བག་ོགླངེ་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་ཀི་
ཐོག་མར་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་དང་ལྷག་
པར་ཉ་ེལམ་རྔ་པ་རྨེའུ་རུ་མ་ཡུལ་ཚོ་དང་
ཐག་ཉའེ་ིགངོ་བར་ནས་རང་ལོ་	 ༢༤	 ཙམ་
ཡིན་པའི་བདོ་མི་ཡོན་ཏན་ལགས་ཀིས་རང་
ལུས་མེར་སགེ་བཏང་རསེ་འདས་གངོས་སུ་
གུར་བ་བཅས་ལ་མྱ་ངན་ངག་བཅད་སྐར་
མ་གཅིག་རིང་ཞུས་འདགུ	 ད་ེནས་ཨ་རི་
དནོ་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ཚུལ་
ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས་ལས་རིམ་ངོ་
སྤདོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

གཞུང་འབལེ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིམཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་པ།
༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིཐགོ་
གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སིད་བུས་ལག་བསར་
བས་དང་བདེ་མུས་ཡིན་པར་བརནེ།	 ཕི་
ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༦	ཉནི་བདོ་
ནང་གི་ཕི་དའོ་ིཆུ་ཚོད་	༤	ཡོལ་ཙམ་ལ་བདོ་

མད་ོསདྨ་རྔ་བའ་ིརྨའེུ་ར་ུམ་ཡུལ་ཚོ་དང་ཐག་
ཉའེ་ིགངོ་བར་ནས་རང་ལོ་	 ༢༤	 ཙམ་ཡིན་
པའི་བདོ་མི་ཡོན་ཏན་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་
མེར་སགེ་བཏང་ས་ེརྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་
འཛིན་པའི་སིད་བུས་ལ་ངོ་རོལ་བས་ནས་
འདས་གངོས་སུ་གུར་བའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་
ཚུལ་བུང་འདགུ་པར།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	

༡༢	 ཚེས་	 ༢	 རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ	 དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་དནོ་ད་ུ
གཞུང་འབལེ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་མྱ་
ངན་རསེ་དན་ཞུ་ཆེད་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ཕི་

དའོ་ིཆུ་ཚོད་	 ༤	 ནས་དབུས་ཀི་
ལས་ཁུངས་ཁག་སྒ་ོབརྒྱབ་ས།ེ	 རྡ་
ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་
ཁང་གི་རནེ་མཆོག་སྤན་སའྔི་དུང་
ད་ུམཆོད་སིྤན་སྣ་ལ་ྔའབུལ་གཤོམ་
དང་འབལེ།	 མཆོད་འབུལ་སྨནོ་
ལམ་གི ་ཚོགས་མགོན་དུ་རྣམ་
གྲྭ ་མཁན་པ ོ་ཁོམ་ཐོག་རིན་པ ོ་
ཆེ ་མཆོག ་དབུ ་བཞུགས་ཐོག ་

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐོང་མཆོག་གིས་གཙོས་མཛད་གཙོ་རྣམ་
པ་དང་།	 རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་
གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ།	 ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་
དུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ།	 ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་རྣམ་
པ།	 བཞུགས་སརྒ་ཁུལ་གནས་རིས་མེད་

ཆོས་སྡ་ེཁག་གི་གྲྭ་བཙུན་སགྔས་གསུམ་དང་།	
གཞན་ཡང་གཉུག་མར་གནས་པ་དང་གླ་ོབུར་
ད་ུལགྷས་པའ་ིགྲྭ་བཙུན་སགྔས་གསུམ།	 ད་ེ
བཞིན་མི་མང་སོགས་ཁོན་མི་གངས་བརྒྱ་
ཕག་བརལ་བ་འད་ུའཛོམས་ཀིས་སྨནོ་ལམ་
གསུང་འདནོ་གནང་མུར་རྣམ་གྲྭ་དག་ེབསྐསོ་
ཀིས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐབས་ཐོ་
སྒགོས་སྦྱང་གནང་།	ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས།		རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ནང་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བུས་ལག་
བསར་བས་པར་བརནེ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ནས་
ད་བར་བདོ་མི་	 ༡༥༤	 རང་ལུས་མེར་སགེ་
གནང་ཡོད།	 དའེ་ིཁངོས་ནས་རང་སགེ་
ལས་འགུལ་བ་	 ༤༤	 ཨ་མད་ོརྔ་པ་ཁུལ་
ནས་རེད་འདགུ	 དརེ་བརནེ་རང་སགེ་ལས་
འགུལ་ཤུགས་ཆེ་བ་ད་ེཨ་མད་ོརྔ་པ་ཁུལ་
ནས་རེད་འདགུ	 	 ད་ེལ་ྟབུ་བདོ་མིས་རང་
སགེ་ལས་འགུལ་སྤལེ་དང་སྤལེ་བཞིན་པ་དསེ་
བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་
ཇི་ཙམ་བེད་བཞིན་པ་གསལ་པརོ་མཚོན་
ཐུབ།	 	 འད་ིལོར་མཚོན་ན་བདོ་ནང་རང་

ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་ཐགོ་མ་ད་ེཡོན་
ཏན་དམ་པ་ཁངོ་ཆགས་ཡོད།	 	 ཁངོ་རྣམ་
པའི་རང་གི་གཅསེ་པའི་ལུས་སགོ་ཚུན་བླསོ་
གཏངོ་གནང་བར་བརནེ་རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་བདོ་
དནོ་མ་བརླག་པར་གསོན་པརོ་གནས་ཐུབ་
པ་བུང་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ད་ེརིང་ང་ཚོས་
འདིར་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕ་ོམོ་འདས་གསོན་
ཡོངས་ལ་ཐུགས་སྨནོ་ངེས་པར་ད་ུགནང་
དགསོ།	 	 གཞིས་བཞུགས་བདོ་མི་རྣམས་
ཀི་མངོན་འདོད་བསུྒབ་རུྒྱ ་ང་ཚོའི ་ལས་
འགན་ཡིན་སབས།	 དའེ་ིཐགོ་རང་དབང་
ལུང་པར་ཡོད་པའི་བདོ་མི་ཚང་མས་ངསེ་
པར་ད་ུཤུགས་བརྒྱག་དགསོ།	 	 ཉ་ེལམ་ང་
རང་སུད་སི་གངོ་ཁརེ་ཇི་ནི་ཝར་བདོ་དང་
ཤར་ཏུར་ཀི་ཤི་ཐན།	 ཐ་ེཝན།	 ཧངོ་ཀངོ་།	
སོག་པ་ོབཅས་ཀི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བསྐོད་
སྐབས་ཁོང་ཚོས་བདོ་མི་ཚོའི་ལས་འགུལ་
སྤལེ་སངས་དང་རྒྱལ་སིྤའི་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་
ཚད་མཐ་ོཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་བསགྔས་བརདོ་
ཧ་ཅང་གནང་བཞིན་འདགུ	 ཅསེ་གསུངས་
པ་མ་ཟད།	སྐབས་ཐ་ོསྒགོས་སྦྱང་གནང་བའ་ི

ནང་དནོ་ལརྟ།	 ཉ་ེལམ་༸སྐའུ་ིབ་ླསནྨ་པ་ཟུར་
པ་པདྨ་ཤི་གཟངེས་རགས་བཞསེ་མྱངོ་མཁན་
ཡེ་ཤེས་དནོ་ལནྡ་དམ་པ་མཆོག་ལའང་རསེ་
དན་ཞུས་འདགུ	 ད་ེཡང་དམ་པ་ཁངོ་གིས་
ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བཙན་བལོ་
ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁདོ་མཚམས།	 བདོ་ཀི་
སྨན་རིྩས་ཁང་གསར་འཛུགས་མཛད་པའི་
རླབས་ཆེན་གི་མཛད་རསེ་དནོ་འཁལོ་ཆེད་
དམ་པ་ཁངོ་གིས་ཞབས་འདགེས་ཧ་ཅང་ཞུ་
མྱངོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཕིས་སུ་བཞུགས་སརྒ་
ད་ུརྒྱ་གར་ཡུལ་སྐརོ་སྤོ་འཆམ་པ་མང་པ་ོ
ཞིག་དམ་པ་ཁོང་ལ་སནྨ་གཏུག་ཆེད་ཕབེས་
མཁན་ཡིན་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	 	 གསུང་
བཤད་གནང་རསེ་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༥	 བར་
སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་ཡོད།	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཞིང་མཆོག་འདསུ་པ་རྒྱ་
མཚོར་བསྙནེ་བཀུར་གསོལ་ཇ་དང་གྲྭ་བཙུན་
སགྔས་གསུམ་ལ་སྐ་ུའགདེ་ཧནི་སྒརོ་	 ༡༠༠	
རེ་ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས།	།
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བདོ་མིའ་ིཆོས་ཚོགས་ཐངེས་བཅུ་བཞི་པའ་ིདབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ངང་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༧	
ནས་	 ༢༩	 བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་རྡ་
ས་གངས་སིྐད་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་ནང་
ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་བདོ་མིའི་ཆོས་ཚོགས་
ཐེངས་བཅུ་བཞི་པ་གཟབ་རྒྱས་ངང་སྐངོ་
ཚོགས་གནང་འདགུ	 	 ད་ེཡང་ཉནི་དང་པ་ོ
དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་འཁནོ་རིགས་བསན་
པའི་མངའ་བདག་སྐབས་མགོན་གོང་མ་ཁི་
འཛིན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	འཇམ་མགནོ་
རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁི་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག	 	 ཞྭ་དཀར་བསན་པའ་ིགཙུག་
རྒྱན་སྐབས་ར་ེསནྨ་རིའི་ཁི་འཛིན་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག	 སུྒབ་བརུྒྱད་བསན་པའ་ིམངའ་བདག་
སྐབས་མགོན་འབི་གུང་ཆེ་ཚང་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག	 སུྒབ་བརུྒྱད་བསན་པའ་ིམངའ་བདག་
དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་
སྐུ་ཚབ་སྐབས་ར་ེགོ་ཤི་མཚུར་ཕུ་རྒྱལ་ཚབ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	ས་ྔའགུར་རྙངི་མའ་ིབ་ླཆེན་
སྐུ་ཚབ་སུྤལ་སྐུ་ཆོས་དར་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག		
སུྒབ་བརུྒྱད་བསན་པའི་མངའ་བདག་སྐབས་
མགནོ་འབུག་ཆེན་རིན་པ་ོཆེའ་ིསྐ་ུཚབ་མཁན་
པ་ོངསེ་དནོ་བསན་འཛིན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	
སུྒབ་བརུྒྱད་བསན་པའི་མངའ་བདག་སག་
ལུང་ཞབས་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་ཚབ་སྐབས་
ར་ེསག་ལུང་མ་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 	 ཇ་ོ
ནང་བསན་པའི་མངའ་བདག་སྐབས་ར་ེཇོ་
ནང་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 མཚུངས་
མེད་བ་ླསུྤལ་ཆེ་ཁག་རྣམ་པ།	 ཧ་ིམཱ་ལ་ཡ་རི་
རུྒྱད་ཀི་བ་ླསུྤལ་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ།	 དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གཙོས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་
གཙོ་རྣམ་པ།	 བཙན་བལོ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་
པའི་རིས་མེད་བདོ་ཀི་གདན་ས་ཆེ་ཁག་གི་
མཁན་རིན་པ་ོཆེ་རྣམ་པས་དབུས་མཁན་
པ་ོརྣམ་པ།	 	 སྣ་ེའཛིན་སླབོ་དཔནོ།	 འགན་

འཛིན་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ།	 རིས་མེད་བཙུན་
དགོན་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་བཅས་ཚང་
འཛོམས་ཐགོ	 ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་
ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་དགའ་
བསུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་དནོ།
རང་ཅག་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་སོགས་སུ་
བཙན་བལོ་ད་ུགར་དགསོ་བུང་བ་ནས་བཟུང་
ད་བར་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པ་ོཆེ་སིྤ་དང་
བ་ེབག་བཅས་པ་ཉམས་པ་སརླ་གསོ་དང་མི་
ཉམས་རུྒྱན་འཛིན།	 དསུ་བསནུ་བསན་པའ་ི
ཞབས་འདགེས་སུྒབ་ཐབས་གང་དགའི་སྐརོ་
དགངོས་བསྡརུ་སདླ་བདོ་ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་
དང་གཡུང་དུང་བནོ་བཅས་ཀི་བསན་བདག་
བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་བཅས་
དབུ་བཞུགས་ཀིས་ཆོས་ཚོགས་རྒྱས་བསྡུས་
ཅི་རིགས་ཐངེས་མང་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ལམ་གི་ཆོས་ཚོགས་འདི་བཞིན་གངས་
ཀི་ཆ་ནས་ཆོས་ཚོགས་ཐངེས་བཅུ་བཞི་པ་
ཆགས་འདགུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཆོས་ཚོགས་ཀི་
གངས་ཆའ་ིཐད་ལ་གསལ་བཤད་བསྡསུ་ཙམ་
ཞུ་དགསོ་ཆགས་འདགུ	
འདས་པའི ་ ཆོས་ཚོགས་རྣམས་ནང་ལ་
ནང་ཁུལ་སོ་སོར་ང་ོབ་ོཅུང་ཟད་མི་འད་བ་
བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུདང་།	 ཚོགས་
འད་ུཧྲག་བསྡསུ།	 ཚོགས་འད་ུརྒྱས་འཛོམས།		
ཚོགས་ཆེན།	 དམིགས་བསལ་ལནྷ་ཚོགས་
བཅས་བུང་འདགུ་པ་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	
ལོར་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་དབུ་ཁདི་བ་ླཆེན་
དང་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉསི་ལྷན་ཚོགས་
ཀིས་དམིགས་བསལ་ལྷན་ཚོགས་གལ་ཆེན་
ཞིག་བསྐངས་འདགུ་པ་ད་ེཆོས་ཚོགས་ཀི་
སིྤ་འགའོི་གངས་ཁོངས་སུ་མ་བརིྩས་བར་
ཟུར་ད་ུབཞག་གནང་འདགུ་ཀང་ལནྷ་ཚོགས་
དའེ་ིདགསོ་དནོ་དང་ཚོགས་མི།	 གསོ་གཞི་
བཅས་གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་ཆོས་ཚོགས་གལ་
གནད་ཅན་ཞིག་ཏུ་ཆགས་འདགུ་པས་ཆོས་

ཚོགས་སིྤ་འགའོི་གངས་ཁོངས་སུ་འཇུག་
དགསོ་མཐངོ་བ་ལརྟ་བཅུག་པ་ལ་བརནེ་ནས་
ད་ལའྟི་ཆོས་ཚོགས་འད་ིཆོས་ཚོགས་ཐངེས་
བཅུ་བཞི་པ་ཆགས་པ་ཞིག་རེད་འདགུ	 ཅསེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ད་ེབཞིན་ད་ལམ་ཆོས་ཚོགས་ཀི་མཚན་བང་

ལའང་འགུར་བ་ཕན་བུ་ཞིག་གཏངོ་དགོས་
བུང་སོང་།	 	 དརེ་གཙོ་བ་ོདངེ་སང་གི་འག་ོ
ལུགས་སིྤ་དང་འབལེ་བའི་རུྒྱ་མཚན་གནད་
འགག་གཉསི་ཡོད།	 ཆོས་ཚོགས་ས་ྔམ་ཁག་
གཅིག་གི་རདོ་ཚིག་ལརྟ་བདོ་ཀི་ཆོས་ལུགས་
དང་ཆོས་བརུྒྱད་བཅས་བཀོད་ཚེ་བདོ་ནས་
ཚོགས་མི་གདན་ཞུ་བ་ཐབས་དཀའ་བས་
ཅུང་ཟད་ཁབ་ཆེ་བའ་ིསྐནོ་ཡོད་པ་ལ་ྟབུ་དང་།	
ཡང་ཆོས་ཚོགས་ཐངེས་བརྒྱད་པ་མན་ཆད་
ཀི་རདོ་ཚིག་ལྟར་བདོ་ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་ཆེན་
པ་ོབཞི་དང་གཡུང་དུང་བནོ་བཅས་ཀི་ཆོས་
ཚོགས་ཞེས་བཀོད་ཚེ་གོང་གི་ཁབ་ཆེ་བའི་
སྐནོ་ཡོད་མུས་ཐགོ	 བདོ་ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་
གཞན་ཁག་གཅིག་ལ་མི་ཁབ་པའི་སྐནོ་ཆ་
ཡོད་པར་བརནེ།	 	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
ཆོས་ཚོགས་ཞསེ་བཀདོ་ན་གངོ་གི་སྐནོ་ཆ་ད་ེ
གཉསི་ཡོང་གཞི་ཆུང་བའི་སངྒ་ལ་རང་རེའི་
དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་དང་འཚམས་པས་
མཚན་བང་བསུྒར་བཀོད་བས་པ་ཞིག་ཡིན་
ཞསེ་གསལ་བཤད་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་སོགས་
གསུངས།
སིྤར་ཐེངས་འདིར་ཆོས་ཚོགས་སུ་མགནོ་
འབདོ་ཞུས་པ་སྔ་འགུར་རྙིང་མའི་བླ་སུྤལ་

དང་དགནོ་པའ་ིསྐ་ུཚབ་གངས་	 ༢༦	 དང་།	
བཀའ་བརུྒྱད་པའི་བ་ླསུྤལ་དང་དགནོ་པའི་སྐ་ུ
ཚབ་གངས་	༢༤	ས་སྐའ་ིབ་ླསུྤལ་དང་དགནོ་
པའ་ིསྐ་ུཚབ་གངས་	 ༢༢	 དག་ེལུགས་པའ་ི
བ་ླསུྤལ་དང་དགནོ་པའ་ིསྐ་ུཚབ་གངས་	 ༣༠	
གཡུང་དུང་བནོ་གི་བ་ླསུྤལ་དང་དགནོ་པའ་ིསྐ་ུ

ཚབ་གངས་	༡༡	རྒྱལ་བ་ཇ་ོནང་པའ་ིབ་ླསུྤལ་
དང་དགནོ་པའ་ིསྐ་ུཚབ་གངས་	 ༤	 བ་ོདངོ་
དང་བུ་ལུགས།	ཞི་བདེ་པ་བ་ླསུྤལ་དང་དགནོ་
པའ་ིསྐ་ུཚབ་རེ་རེ་བརིྩས་གངས་	 ༣	 རིས་
མེད་དགནོ་སྡའེ་ིསྐ་ུཚབ་གངས་	 ༡	 བཙུན་
དགོན་ཁག་བཅུ་གཉསི་ནས་སྐུ་ཚབ་བཙུན་
མ་གངས་	 ༡༦	 ཧ་ིམཱ་ལ་ཡི་རི་རུྒྱད་ནས་
བ་ླསུྤལ་དང་སྐ་ུཚབ་གངས་	 ༡༢	 ད་ེབཞིན་
དམིགས་བསལ་ཚོགས་བཅར་བ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་འབལེ་ཡོད་མཛད་གཙོ།	
ལས་ཟུར་གངས་	༡༧	བཅས་ཁནོ་བསྡམོས་
བ་ླསུྤལ་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་མི་	 ༡༦༦	 མགནོ་
འབདོ་ཞུས་ཡོད་འདགུ་ཀང་དངསོ་སུ་ཚོགས་
བཅར་གནང་མཁན།	 ས་ྔའགུར་རྙངི་མའ་ི
བ་ླསུྤལ་དང་དགནོ་པའ་ིསྐ་ུཚབ་གངས་	 ༡༡	
བཀའ་བརུྒྱད་པའི་བ་ླསུྤལ་དང་དགནོ་པའི་སྐ་ུ
ཚབ་གངས་	༡༤	ས་སྐའ་ིབ་ླསུྤལ་དང་དགནོ་
པའ་ིསྐ་ུཚབ་གངས་	 ༡༣	 དག་ེལུགས་པའ་ི
བླ་སུྤལ་དང་དགོན་པའི་སྐུ་ཚབ་གངས་༢༨	
གཡུང་དུང་བནོ་གི་བ་ླསུྤལ་དང་དགནོ་པའ་ིསྐ་ུ
ཚབ་གངས་	༦		རྒྱལ་བ་ཇ་ོནང་པའ་ིབ་ླསུྤལ་
དང་དགནོ་པའ་ིསྐ་ུཚབ་གངས་	 ༤	 བ་ོདངོ་
དང་བུ་ལུགས།	 ཞི་བདེ་པ་བཅས་ཀི་བ་ླསུྤལ་

དང་དགནོ་པའ་ིསྐ་ུཚབ་གངས་	༣	རིས་མེད་
དགནོ་སྡའེ་ིསྐ་ུཚབ་གངས་	 ༡	 བཙུན་དགནོ་
ཁག་བཅུ་གཉསི་ནས་སྐ་ུཚབ་བཙུན་མ་གངས་	
༡༤	 ཧ་ིམཱ་ལ་ཡི་རི་རུྒྱད་ནས་བ་ླསུྤལ་དང་
སྐ་ུཚབ་གངས་	 ༨	 དམིགས་བསལ་ཚོགས་
བཅར་བ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འབལེ་
ཡོད་མཛད་གཙོ།	 ལས་ཟུར་གངས་	 ༡༣	
བཅས་ཁནོ་བ་ླསུྤལ་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་མི་གངས་	
༡༡༧	དངསོ་སུ་ཕབེས་ཐུབ་པ་བུང་འདགུ
སབྐས་དརེ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
ཆོས་ཚོགས་སྔ་མ་ནས་ད་ལྟའི་ཆོས་ཚོགས་
བར་བསན་བདག་དབུ་ཁིད་བ་ླཆེན་དགོངས་
པ་གཞན་དནོ་ད་ུགཤེགས་པ་མཁན་ཁག་
གཅིག་ས།ེ	༢༠༡༥	ཟླ་	༡༢	ནང་ས་ྔའགུར་
རྙིང་མའི་དབུ་ཁིད་སག་ལུང་རྩ་ེསུྤལ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་དགངོས་པ་གཞན་དནོ་ད་ུགཤེགས་
པ་དང་།	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ནང་དགའ་ལནྡ་ཁ་ི
ཐགོ་	༡༠༣	ར་ེབཙུན་བླ་ོབཟང་བསན་འཛིན་
མཆོག་དགོངས་པ་གཞན་དནོ་ད་ུགཤེགས་
པ།	 	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༩	 ནང་སནྨ་རིའ་ིཁ་ི
འཛིན་	 ༣༣	 ལུང་རགོས་བསན་པའ་ིཉ་ིམ་
མཆོག་དགངོས་པ་གཞན་དནོ་ད་ུགཤེགས་པ་
དང་།	 ན་ནངི་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ནང་ས་ྔ
འགུར་རྙིང་མའི་དབུ་ཁིད་ཁི་ཐགོ་བདནུ་པ་
ཀཿཐགོ་དག་ེརྩ་ེརིན་པ་ོཆེ་འགུར་མེད་བསན་
པའི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་དགོངས་པ་གཞན་
དནོ་ད་ུགཤེགས་པར་བརནེ།	 	 ཁངོ་རྣམ་
པའི་བསན་དང་འག་ོབའི་མཛད་པ་གང་དང་
གང་བུང་བ་ད་ེདག་ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་
ཞུས་རསེ་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ཚོགས་ཆེན་དང་འབལེ་བའི་གསུང་བཤད་
གནང་།	 	 ད་ེནས་བསན་བདག་བ་ླཆེན་རྣམ་
པས་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོདང་འབལེ་བའི་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

བདོ་མིའ་ིཆོས་ཚོགས་ཐངེས་བཅུ་བཞི་པའ་ིདབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གི་གསུང་བཤད།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༢༧	 ནས་	 ༢༩	 བར་ཉནི་གངས་གསུམ་
རིང་རྡ་ས་གངས་སིྐད་ཚོགས་ཁང་གསར་
པའི ་ ནང ་དུ ་ བ ོད ་ མིའི ་ སིྒག ་འ ཛུགས ་
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི ་གོ ་ སིྒག་འོག ་
བ ོད ་མིའི ་ ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ ་བཞི ་
པ་གཟབ་རྒྱས་ངང་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་
སྐབས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་

༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སིད་ཀི་གནད་དནོ་དང་
འབལེ་གསུང་དནོ།	 འཕགས་པ་སྤན་རས་
གཟིགས་དང་བདོ་བལ་ཐབས་མེད་ཅིང་།	
༸རྒྱལ་དབང་༸སྐུ་ཕངེ་རིམ་བནོ་དང་བདོ་
མིའི་དབར་གི་འབལེ་བ་དའེང་བལ་ཐབས་
མེད་པ་ཞིག་རེད།	 དེརེ་བརནེ་དམིགས་
བསལ་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་འབུང་འགུར་
༸རྒྱལ་བའ་ིཡང་སདི་མུ་མཐུད་ཕབེས་དགསོ་
པ་སིྤ་མོས་གསོ་ཆོད་བཞག་ཡོད།	 བདོ་ཀི་ལོ་
རུྒྱས་དང་བདོ་མིའི་འཐབ་རྩོད་ཁདོ་ཧ་ཅང་
གལ་གནད་ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོད།
ཕི་ལོ་	༢༠༠༧	ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡིག་
ཆ་ཨང་	 ༥	 ཟརེ་བ་ཞིག་གསལ་བསྒགས་
བས་པ་རེད།	བ་ླསུྤལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་སངས་
ཐགོ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལམ་སནོ་ལརྟ་ལག་
བསར་བས་པ་རེད།	 སིྤར་སལོ་རུྒྱན་ལརྟ་
བས་ན་བ་ླསུྤལ་ངསོ་འཛིན་གནང་སངས་ད་ེ

བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་ཐུན་མིན་བཞེས་
སལོ་ཞིག་རེད།	 	 འནོ་ཀང་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་གཡོ་བུས་འགོ	 	 ༢༠༠༧	 ལོར་
ཡིག་ཆ་ཨང་	 ༥	 ཟརེ་བ་དའེ་ིནང་བ་ླསུྤལ་
ཡང་སིད་ཀི་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ད་ེརྒྱ་
ནག་གུང་བན་ཏང་གིས་བ་རུྒྱ་ཡིན་ཟརེ་བ་
ལརྟ་ཐགོ་མར་བ་ླསུྤལ་གངས་	༣༠༠	གཞུང་
གིས་ངསོ་འཛིན་བས་པ་རེད།	 ད་ེརསེ་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༦	 ལོར་བ་ླསུྤལ་	 ༨༠༠	 ངསོ་འཛིན་
བས་པ་རེད།	 	 ཉ་ེལམ་གནས་ཚུལ་ག་ོཐསོ་
བུང་བ་ལརྟ་ན་བ་ླསུྤལ་	༡༣༠༠	ཙམ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ངསོ་འཛིན་བས་ཡོད་ཟརེ་ནས་
འག་ོབཞིན་ཡོད།	 ད་ེདག་ལོ་རུྒྱས་དང་རྒྱལ་
སིྤའ་ིཁམིས་ཐགོ་ནས་འགལ་ཟླ་ཡོད་པ་དང་།	
ཆོས་ཕོགས་ཐོག་ནས་ཀང་མ་འགིག་པའི་
ལམ་ལུགས་གཅིག་ལག་བསར་བས་ནས་
འག་ོབཞིན་ཡོད།		རྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་རང་

དབང་དང་འགལ་བ་མ་ཟད།	 སལོ་རུྒྱན་བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་བླ་སུྤལ་གཙད་གཅོད་
ལམ་སལོ་དང་ཡང་ཡོངས་སུ་འགལ་བ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད།	 བ་ླསུྤལ་གཙད་གཅདོ་ཀི་ལམ་
ལུགས་ད་ེབདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་ཐུན་མིན་
ལམ་སལོ་ཞིག་ཡིན་སབས།	 བ་ླསུྤལ་གཙད་
གཅདོ་ཞུ་རུྒྱའི་བདག་ཐབོ་ད་ེབདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསན་ཆོས་ལུགས་ཁ་ོནར་ཡོད་པ་རེད།	དརེ་
བརནེ་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་
སུའང་བརྡ་ལན་གསལ་པརོ་བཏང་ཡོད་པ་
རེད།	 ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་
སིྤའི་སྡངིས་ཆའི་སངེ་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་
གི་བ་ླསུྤལ་གཙད་གཅདོ་ཞུ་རུྒྱའ་ིབདག་དབང་
ད་ེརྒྱ་ནག་ཆོས་མེད་སྨྲ་བ་གུང་ཁན་རིང་
ལུགས་ལ་ཡོད་པ་ཁིམས་མཐུན་གི་བདག་
དབང་ཐབོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལའང་

དངསོ་ཤུགས་ཅི་རིགས་བརུྒྱད་༸རྒྱལ་བའི་
ཡང་སིད་ལ་ཐ་ེབུས་བས་ཚེ་འགིག་ཐབས་
རྩ་བ་ནས་མེད་པའི་ཉནེ་བརྡའང་ཐངེས་མང་
བཏང་མྱངོ་ཡོད།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་འབལེ་
ཐགོ་ནས་ཉ་ེལམ་རྒྱ་གར་གི་གསར་འགདོ་པ་
དགུ་བདོ་ད་ུཆེད་མངགས་ལྟ་སྐརོ་ད་ུམགནོ་
འབདོ་བས་ནས་རྒྱས་སྤོད་ཆེ་བའི་སྣ་ེལེན་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞུས་འབས་སུ་རྒྱ་གར་
གི་གསར་འགདོ་པ་ད་ེདག་ཕིས་སུ་རང་ཡུལ་
ད་ུའབརོ་མཚམས་འབལེ་ཡོད་གསར་ཤོག་
ནང་འབུང་འགུར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་༸སྐུ་ཕངེ་	
༡༤	 ཡང་སདི་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐག་
གཅོད་ཞུ་རུྒྱ་ལས་དའེི་ཐད་རྒྱ་གར་གཞུང་
གིས་ཐ་ེབུས་བས་ཚེ་འགགི་ཐབས་མེད་སྐརོ་
སོགས་འཆལ་གཏམ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་སྤལེ་བ་
བུང་ཡོད།	 	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་འདགུ	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྤན་རས་གཟགིས་ཀི་གཟུངས་སགྔས་མ་ཎི་ཡིག་དུག་གི་
ལགྗས་ལུང་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༧	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོ
བང་ད་ུཝི་ཏི་ནམ་དད་ལནྡ་སེར་སྐ་ཕ་ོམོ་མི་
གངས་	 ༤༠	 ཙམ་ལ་མཇལ་ཁ་དང་སྤན་
རས་གཟིགས་ཀི་གཟུངས་སགྔས་མ་ཎི་ཡིག་
དུག་གི་ལགྗས་ལུང་སྩལ་དནོ།	ཨ།	ཨུ།	མ།	
ཡི་ག་ེགསུམ་ཡོད།	ད་ེགསུམ་གིས་ལུས་ངག་
ཡིད་གསུམ་མཚོན་བཞིན་ཡོད།	 གང་ཟག་
ཟརེ་བ་ད་ེལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་བརནེ་
ནས་བཏགས་པ་ཞིག་ལ་ཟརེ་བ་རེད།	 ཝི་ཏ་ི
ནམ་ལུས་པརོ་བརནེ་པར་བརནེ་ཝི་ཏི་ནམ་
གི་མི་རེད་ཅསེ་ཟརེ་བ་རེད།	 	 ངསོ་རང་
བདོ་པ་རེད།	བདོ་པའ་ིལུས་ལ་བརནེ་པ་དརེ་

བདོ་པ་ཟརེ་བ་རེད།	 དརེ་བརནེ་ངའམ་གང་
ཟག་ཟརེ་བའི་གང་ལ་བརནེ་ནས་བཏགས་
པའི་གཞི་འདི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་པ་ོད་ེ
རེད།	 	 ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་།	 ལགྷ་
པར་ཡིད་ཀི་སངེ་ནས་ཉནོ་མོངས་པའ་ིགཞན་
དབང་ད་ུགུར་བ་ད་ེསིད་ད་ུའཁརོ་བ་པ་ཟརེ་
བ་རེད།	 ཉནོ་མོངས་ལ་གཉནེ་པ་ོབསནེ་ནས་
སྤངས་པའི་རསེ་སུ་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ཟརེ་བ་
རེད།	 	 བང་ཆུབ་སེམས་ཀིས་བཟུང་ཡོད་
ན་འཕགས་པའི་གང་ཟག་གམ་བང་སེམས་
འཕགས་པ་ཟརེ་བ་རེད།
དེར་བརནེ་མ་དག་པའི ་ ལུས་ངག་ཡིད་
གསུམ་པ་ོད་ེལམ་བསྒམོས་ནས་དག་པའི་
ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་འགུར་རུྒྱ་ལ་མ་ཎི་

པདྨ་ེརེད།	 མ་ཎིས་བང་ཆུབ་སེམས་མཚོན་
བཞིན་ཡོད།	པདྨསེ་སངོ་ཉདི་རགོས་པའ་ིརནེ་

འབུང་གི་ལ་ྟབ་བཤད་ཀི་ཡོད།	 ཧཱུྃ་ཟརེ་བས་
ད་ེཉདི་དབརེ་མི་ཕ་ེབ་མཚོན།	 ཐབས་ཀིས་
ཟནི་པའ་ིཤེས་རབ།	 ཤེས་རབ་ཀིས་ཟནི་

པའ་ིཐབས་བཤད་ཀི་ཡོད།	 ད་ེལ་ྟབུའ་ིབང་
ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་སངོ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ཟུང་

ད་ུའབལེ་ནས་ཉམས་ལེན་བས་པ་ཡིན་ན།	
མཐར་མ་དག་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་
པ་ོད་ེའགུར་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་གསུམ་ཆགས་པ་རེད།	དརེ་བརནེ་ཨཾོ་
མ་ཎི་པདྨ་ེཧཱུྃ་ཟརེ་བའ་ིདནོ་འད་ིརེད།		ཁདེ་
ཚོས་མ་ཎི་གསོག་སྐབས་གཙོ་བ་ོསངོ་ཉིད་
ལྟ་བ་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དརེ་གང་ཐུབ་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ།	 དའེ་ིལམ་ནས་མ་
ཎི་བགངས་པ་ཡིན་ན།	དནོ་དང་ལནྡ་པ་ཞིག་
ཆགས་རུྒྱ་རེད།		ད་ེམིན་ན་ེཙོས་ཀང་མ་ཎི་
བཏནོ་པ་རེད།	 ས་ྔམོ་ངསོ་རང་ལ་ྷསར་ཡོད་
སྐབས་ན་ེཙོ་ཞིག་ཡོད་པ་དསེ་མ་ཎི་ཡག་པ་ོ
བཏནོ་པ་རེད།		འནོ་ཀང་དནོ་དག་ཤེས་རུྒྱ་
མ་རེད།	ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ	།

བང་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །བང་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཁེ་ན་ཌའི་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་གི་ལས་

ཁུངས་སུ་བཅར་ནས་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་
གནས་སངས་སྐརོ་ངོ་སྤོད་ཞིབ་ཕ་གནང་
འདགུ

ད་ེཡང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁངོ་རྣམས་ཁ་ེ
ན་ཌའ་ིཨོན་ཊེ་རིའ་ོ Ontario	 ས་ཁུལ་ནས་
ཡིན་འདགུ	 	 མཇལ་འཕད་ག་ོསིྒག་གནང་
མཁན་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་པལོ་ཀ་ལནྡྲ་	
Paul Calandra	 མཆོག་ཡིན་འདགུ	 ཁངོ་
ནི་གསོ་ཚོགས་ནང་གངས་མང་ཆབ་སིད་
ཚོགས་པའ་ིའཐུས་མི་ཡིན་ཞིང་།
སབྐས་དརེ་ཕགོས་འགལ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་
མི་ལམྕ་སྐ་ུཏཝ་རེ་ས་ཨམ་སི་ཊོང་ Teresa 

Armstrong	 མཆོག་དང་།	 པར་སི་ཧཌེ་
ཕལི་ྜ	 Percy Hatfield	 མཆོག་སོགས་
ཕབེས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	དཀར་པ་ོཆེ་བུ་འཁདི་
ལགས་ཀང་ཕབེས་འདགུ	 	 	 ཁངོ་ན་ིབང་

ཨ་རིའ་ིབདོ་མི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིར་འསོ་
འདམེས་བུང་བ་ཆེས་ཐོག་མ་ཡིན་པ་མ་
ཟད།	 ཨོན་ཊེ་རིའ་ོས་གནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོའང་ཡིན་འདགུ	
ཁོང་གིས་སབྐས་དརེ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་
ལས་གཞི་གསར་པ་ཇི་ལྟར་སྤལེ་བའི་སྐརོ་
གསུངས།
གཞན་ཡང་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་
ལགས་ཀིས་ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
ཨ་རིབ་ཝི་རཱ་ན་ི	 	 Arif	 Virani	 མཆོག་
དང་མཇལ་འཕད་གནང་ས་ེའོས་འདུའི ་
སྐབས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པར་དནོ་གཅོད་ནས་
འཚམས་འད་ིཞུས་འདགུ	 མཇལ་འཕད་

སབྐས་ཁ་ེན་ཌ་དང་བདོ་དབར་མཛའ་འབལེ་
གངོ་འཕལེ་ཆེད་བཙུགས་པའ་ི CTC 	འགན་
འཛིན་ཤེས་རབ་མཐར་ཕིན་ལགས་དང་།	
TCCC	 ཚོགས་གཙོ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་
ལགས།	 	 རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ཚུལ་
ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་བཅས་ཕབེས་འདགུ		
སིྤར་དནོ་གཅོད་ཁོང་རྒྱ་རིགས་དང་འབལེ་
བ་གོང་མཐོར་གཏངོ་ཆེད་ས་གནས་དརེ་
ཕབེས་པ་ཞིག་དང་།	 རྒྱ་རིགས་ཐུག་འཕད་
ཀི་ལས་རིམ་ག་ོསིྒག་གནང་མཁན་དནོ་ཁང་
ཡིན་འདགུ	ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་དརེ་དནོ་
གཅདོ་ནས་བདོ་མི་ན་གཞནོ་ཁག་གཅིག་དང་
ཐུག་འཕད་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།

བདོ་མིའ་ིཆོས་ཚོགས་ཐངེས་བཅུ་བཞི་པ་རྒྱལ་ཁའ་ིངང་གལོ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༧	
ནས་	 ༢༩	 བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་རྡ་
ས་གངས་སིྐད་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་ནང་
ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་བདོ་མིའི་ཆོས་ཚོགས་
ཐངེས་བཅུ་བཞི་པ་ཚོགས་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ཕི་
ཚེས་	 ༢༩	 ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༡	
ཐགོ་ཆོས་ཚོགས་ཐངེས་བཅུ་བཞི་པ་མཇུག་
སྡམོ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་
གནས་མཆོག་དང་།	 ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་
གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག	 	 ཆོས་
རིག་དུང་ཆེ་བསན་འཛིན་ལུང་རགོས་ལགས།	
ཆོས་ཚོགས་ཐངེས་	 ༡༤	 པའ་ིཐགོ་ཆིབས་
སུྒར་བསྐངས་པའི་ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརུྒྱད་
དང་བཅས་པའ་ིབ་ླསུྤལ་ཆེ་ཁག་རྣམ་པ།
ཧི་མཱ་ལ་ཡ་རི་རུྒྱད་ཀི་བླ་སུྤལ་སྐུ་ཚབ་རྣམ་
པ།	 	 སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ།	 བཙན་
བལོ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་རིས་མེད་བདོ་ཀི་
གདན་ས་ཆེ་ཁག་གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་རྣམ་

པས་དབུས་མཁན་པ་ོརྣམ་པ།	 སྣ་ེའཛིན་སླབོ་
དཔནོ།	 འགན་འཛིན་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ།	 རིས་
མེད་བཙུན་དགོན་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་
བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཀི་ཐགོ་མར་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་
ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་ཆོས་ཚོགས་
ཐངེས་	 བཅུ་བཞི་པའ་ིགུབ་དནོ་སྙངི་བསྡསུ་
སྐརོ་དང་།	 	 	 ཟུར་རྒྱན་གསོ་ཆོད་སྒགོས་
སྦྱང་གནང་དནོ།	
ལྷར་བཅས་སིད་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན་འཛམ་
གླིང་ཞི་བདའེི་དདེ་དཔནོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་མིའི་
ཆོས་ཚོགས་ཐངེས་བཅུ་བཞི་པའ་ིཉནི་གསུམ་
པའི་ཚོགས་མགོན་ད་ུཆིབས་སུྒར་བཀིན་
བསྐངས་ཏ།ེ	 གསུང་གི་བདདུ་རིྩའ་ིབངླ་དརོ་
ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་དང་།	 བདག་ཅག་ཁ་
བ་གངས་ཅན་པ་རྣམས་འཕགས་མཆོག་སྤན་
རས་གཟིགས་ཀིས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རེས་
སུ་གཟུང་རུྒྱའི་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསིྤ་
སྨནི་བུང་བར་ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་

གི་བསན་བདག་བླ་ཆེན་རྣམས་ཀིས་གཙོས་
ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ནས་བཀནི་བ་ླལགྷ་ཏུ་
ཆེ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་ཆབས་ཅིག	 མགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་ཀིས་བསྩལ་བའ་ིགཤམ་གསལ་བངླ་དརོ་
ལམ་སནོ་གི་དགངོས་དནོ་རྣམས་ཕག་བསར་
ཚུལ་བཞིན་གནང་རུྒྱ།
༡༽	 བསན་བདག་བ་ླཆེན་རྣམ་པས་དབུས་
པའི་ཆོས་སྡ་ེཁག་གི་མཁན་བླ་སུྤལ་འབལེ་
ཡོད་ཡོངས་ནས་ཐུགས་སྣང་ཆེར་བསྐེད་
ཀིས་ད་ཕན་༸རྒྱལ་བའི་བསན་པ་འཛིན་
སྐོང་སྤལེ་གསུམ་གནང་དང་གནང་མུས་
ལ་བསྔགས་བརདོ་དང་སྦྲགས་གཞུང་ཆེན་
སླབོ་གཉརེ་ལ་འབད་བརྩནོ་སརྔ་ལགྷ་གནང་
དགསོ་རུྒྱ།
༢༽		བསན་པ་སིྤ་བཙན་དང་གང་ཟག་སྒསོ་
བཙན་གཉསི་ཀི་ཁད་པར་ཤེས་པའི་སྒ་ོནས་
མད་ོསགྔས་ཀི་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་དགོན་སྡ་ེ
གྲྭ་ཚང་ཡོངས་ནས་བསབླ་པ་སླབོ་གཉརེ་སརྔ་
ལགྷ་གནང་དགསོ་རུྒྱ།
༣༽	 ནང་པའ་ིགཞུང་ནས་གསུངས་པའ་ི

སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་ཚད་མ་རིག་པ་
སོགས་ལ་ད་ོསྣང་ཐགོ་ཚན་རིག་དང་མཉམ་
ད་ུདཔུང་པ་མཉམ་བཤིབ་ཀིས་བསྐདོ་ན་ནང་
པའི་ཆོས་འད་ིམུ་མཐུད་དསུ་རབས་ཁ་ཤས་
གནས་རུྒྱ་ལགས་པས།	 དའེ་ིཐགོ་ཚང་མས་
སརྔ་ལགྷ་འབད་བརྩནོ་གནང་གལ་ཆེ།
༤	 ༽	 	 བདོ་ཀི་བསན་པ་ཆབ་སདི་ཀི་དནོ་
ད་ུའཚེ་བ་མེད་པའ་ིལམ་ནས་རང་ལུས་མེར་
བསགེས་གཏངོ་གནང་མཁན་ཚོའི་ཆེད་ད་ུ
ཚང་མས་ཐུགས་སྨནོ་མཚམས་སྦྱརོ་གནང་
རུྒྱ་བཅས་ཀི་སིྤ་མོས་ཟུར་རྒྱན་གསོ་ཆོད་

ད།ུ	བདོ་མིའ་ིཆོས་ཚོགས་ཐངེས་	༡༤	པའ་ི
ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ནས།	ཅསེ་གསུངས།
ད་ེརསེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་ཆོས་རིག་དུང་
ཆེ་ལུང་རགོས་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ི
གསུང་བཤད་གནང་ས་ེབདོ་མིའ་ིཆོས་ཚོགས་
ཐངེས་བཅུ་བཞི་པ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་གལོ་ཡོད་
པ་བཅས།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ནང་པ་ཁ་ིལ་ྔལགྷ་ལ་བླ་ོསྦྱངོ་ཚིགས་བརྒྱད་མའ་ི
ཆོས་འབལེ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་མ་ཧཱ་རཱཤཀ་
མངའ་སྡའེ་ིགངོ་ཁརེ་ཨོ་རང་ཱབཌྷ་
Aurangabad	 ནང་ད་ུརྒྱ་གར་ནང་པ་ཁ་ི
ལྔ་ལྷག་ལ་བླ་ོསྦྱངོ་ཚིགས་བརྒྱད་མའི་ཆོས་
འབལེ་སྩལ་འདགུ	 ད་ེཡང་ཁུལ་དརེ་ལུས་
སྦྱངོ་མཐ་ོསླབོ་	 PES College of Physi-

cal Education ཀི་རྩདེ་ཐང་ཆེན་མོར་
༸ཞབས་སོར་འཁདོ་སབྐས་དད་ལནྡ་ནང་པ་
ཚོས་དགའ་དད་སྤ་ོགསུམ་གི་སྒ་ོནས་ཕབེས་
བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པར་མགོན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཀང་ཐུགས་དགསེ་བརྩ་ེཆེན་
པསོ་བམས་པའི་འཛུམ་མདངས་དང་བཅས་
ཕག་གཡུག་མཛད།
ཐགོ་མར་ཐུབ་པའི་སྐུ་བརྙན་ལ་གུས་འདདུ་
མཛད་རེས་རྒྱ་གར་རྩ་ཁིམས་ཟིན་བིས་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཨེམ་
བྷཌེ་ཀར་	Dr.	Ambedkar	དམ་པ་མཆོག་
གི་སྐ་ུའདར་གུས་འདདུ་མཛད་འདགུ	 ད་ེ
རེས་པཱ་ལིའི་སྐད་ཐོག་སྐབས་འག་ོགསུང་
འདནོ་གནང་མཚམས་དད་སིྦྱན་སྐུ་ཞབས་
ཧརཤ་ཌཱིབ་ཀམ་ལེ་ལགས་ཀིས་ང་ོསྤདོ་སྙངི་
བསྡསུ་ལ་ྷསནྙ་སྒནོ་འབུལ་ཞུས་འདགུ	ད་ེརསེ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	
ཐགོ་མར་ངསོ་ཀིས་མཆོད་བརདོ་ཤོ་ལོ་ཀ་ཁ་
ཤས་གདནོ་རུྒྱ་ཡིན།		ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
བ་དང་སྦྲགས་ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོལས་དངས་
ཏ།ེ	 སྨྲ་བསམ་བརདོ་མེད་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་
ཕིན།	 །མ་སྐསེ་མ་འགག་ནམ་མཁའ་ིང་ོབ་ོ
ཉདི།	།སོ་སོ་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་སྤདོ་ཡུལ་བ།	།	

དསུ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ལ་ཕག་འཚལ་
ལོ།	།ཏདྱ་ཐཱ།	ཨཾོ་ག་ཏ་ེག་ཏ་ེཔཱ་ར་ག་ཏ་ེཔཱ་ར་
སཾ་ག་ཏ་ེབ་ོང་ིསྭཱཧཱ།	ཞསེ་དང་།	མགནོ་པ་ོཀླུ་
སུྒབ་ཀི་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ལས་དངས་ཏ།ེ	
གང་གིས་རནེ་ཅིང་འབལེ་བ་འབུང༌།	 །	
འགག་པ་མེད་པ་སྐ་ེམེད་པ།	 །ཆད་པ་མེད་
པ་རག་མེད་པ།	 །འངོ་བ་མེད་པ་འག་ོམེད་	
པ།	 །ཐ་དད་དནོ་མིན་དནོ་གཅིག་མིན།	 །	
སྤསོ་པ་ཉརེ་ཞི་ཞི་བསན་པ།	 །རགོས་པའ་ི
སངས་རྒྱས་སྨྲ་རྣམས་ཀི།	 །དམ་པ་ད་ེལ་
ཕག་འཚལ་ལོ།
དཔལ་ལནྡ་ཟླ་བ་གགས་པའ་ིདབུ་མ་འཇུག་པ་
ལས་དངས་ཏ།ེ
ཉན་ཐོས ་སངས་རྒྱས་འབིང ་དང་ཐུབ ་
དབང་སྐསེ།	 །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་	
དཔའ་ལས་འཁུངས་ཤིང་།	 །སྙངི་རའེ་ི
སེམས་དང་གཉསི་སུ་མེེད་བླ་ོདང་།	 །བང་
ཆུབ་སེམས་ན་ིརྒྱལ་སས་རྣམས་ཀི་རུྒྱ།	 །	
ཞེས་བཏོན་གནང་མཛད་གུབ་མཚམས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	དཔལ་མགནོ་འཕགས་
པ་ཀླུ་སུྒབ་ཀིས་ཤེར་ཕིན་གི་འགལེ་པ་དབུ་མ་
རྩ་བ་ཤེས་རབ་མཛད་པ་དང་།	 གཞུང་དའེ་ི
ནང་ད་ུརང་ངོས་ནས་གུབ་པའི་ཆོས་རྡལུ་
ཙམ་ཡང་མེད་ཅིང་།	 	 ཆོས་ཐམས་ཅད་
མིང་བརྡས་བཞག་ཙམ་ཡིན་པ་སོགས་ཆོས་
ཀི་བདག་མེད་སྐརོ་རྒྱས་ཐག་ཆོད་གསུངས་
ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་ར་ེབཙུན་བམས་པ་
མགོན་པསོ་མངནོ་རགོས་རྒྱན་སོགས་ཤེར་
ཕིན་གི་འགལེ་བ་ད་ེདག་བདོ་ནང་སླབོ་གཉརེ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་སལོ་ཡོད།	 ང་ཚོས་སླབོ་
དཔནོ་ཕགོས་གླང་གིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་

ཀུན་བཏུས་དང་།	 ཆོས་གགས་ཀིས་མཛད་
པའི་ཚད་མ་རྣམ་འགལེ་སོགས་ཚད་མའི་
གཞུང་ད་ེདག་སྦྱངས་ནས་ཆོས་རྣམས་ཀི་
ཡིན་ལུགས་མཐར་ཐུག་ལ་རིགས་པའི་ལམ་
ནས་བརྡར་ཤ་གཅདོ་བཞིན་ཡོད།	 	 བདོ་ད་ུ
དར་བའ་ིའདལུ་བའ་ིཉམས་བཞསེ་ལ་མཚོན་

ན་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་སྡ་ེཔའི་
ལུགས་རེད།		སླབོ་དཔནོ་ཡོན་ཏན་འདོ་ཀིས་
མཛད་པའ་ིའདལུ་བ་མད་ོརྩར་ཁུངས་བཅལོ་
བ་རེད།	 གཞན་ཡང་སླབོ་དཔནོ་དབིག་
གཉནེ་གིས་མཛད་པའི་མངོན་པ་མཛོད་
ལའང་སླབོ་གཉརེ་བདེ་སལོ་ཡོད་པ་རེད།
སནོ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་རང་ཉདི་ལ་མཚོན་ནའང་
དའེི་ཚེ་དའེི་དསུ་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་ལ་ྟ
གུབ་ད་ེདག་ལ་སླབོ་གཉརེ་གནང་ཡོད།		ནང་
ཆོས་ནས་གསུངས་པའི་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་
སྙངི་རའེི་ཉམས་ལེན་ད་ེདག་རྒྱ་གར་གནའ་
རབས་ཀི་ལེགས་བཤད་ལས་ཤུགས་རྐེན་
བུང་བ་ཞིག་ཕལ་ཆེར་རེད།	 མཐར་སནོ་པ་
རང་ཉདི་ཀིས་ལ་ྟབ་རནེ་འབུང་དང་སྤདོ་པ་
འཚེ་བ་མེད་པའ་ིགཞུང་ལུགས་ཧ་ཅང་གཏངི་
ཟབ་འད་ིལ་ྟབུ་ཞིག་སལོ་གཏདོ་པ་རེད།	 ད་ེ

ཡང་གནས་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིར་ཆོས་འཁོར་དང་
པའོི་སབྐས་གཙོ་བ་ོཚུལ་ཁིམས་དང་ཏིང་ང་ེ
འཛིན།	 ཤེས་རབ་བཅས་བསབླ་པ་གསུམ་
གསུངས་ཡོད།	 ད་ེནས་གནས་བ་རདོ་ཕུང་
རིར་སནོ་པས་གདལུ་བ་ལས་དག་པ་ཁག་
གཅིག་ལ་ཤེར་ཕིན་གསུངས་པ་རེད།	 དནོ་

དམ་བདནེ་པ་བསན་བ་གཙོ་བརོ་བས་ནས་
གསུངས་པ་རེད།	ཆོས་རྣམས་ཇི་ལརྟ་སྣང་བ་
ལརྟ་ད་ུགུབ་མེད་ཀང་ཡུལ་བདནེ་པར་འཛིན་
པའ་ིབདནེ་འཛིན་ད་ེགཙོ་ཆེར་གང་ཟག་དང་
ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་གཉིས་ལས་ཆོས་ཀི་
བདག་འཛིན་གཙོ་བ་ོཡིན་པ་གསུངས་ཡོད།	
ད་ེལྟ་བུའི་སླབོ་གཉརེ་གནང་སལོ་ནི་དཔལ་
ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་དར་བ་རེད།	 དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ི
མཁས་པ་ཆེན་པ་ོདཔལ་མགནོ་འཕགས་པ་ཀླུ་
སུྒབ་ཀིས་རནེ་ཅིང་འབལེ་བར་འབུང་བའི་
རྣམ་གཞག་སྐརོ་ཧ་ཅང་རྒྱས་པ་ོགསུངས་
ཡོད།		དསུ་ཚོད་རིམ་སོང་གིས་ནང་ཆོས་ད་ེ
ཨེ་ཤི་ཡའི་ཡུལ་གུ་ཚང་མར་དར་ཁབ་བུང་
བ་རེད།	
དསུ་རབས་	 ༢༠	 ནང་ནབུ་ཕགོས་པ་ཚོས་
གཞི་ནས་ནང་ཆོས་ལ་ད ོ་སྣང་བེད་འགོ་

བཙུགས་ཡོད།	འདརི་རྒྱ་གར་ནང་ལ་མཚོན་
ན་སྐ་ུཞབས་ཨེམ་བྷཌེ་ཀར་	Dr. Ambedkar	
དམ་པ་མཆོག་གིས་ནང་ཆོས་དར་འཕལེ་
ཐགོ་སྐ་ུངལ་ཧ་ཅང་བསྐནོ་གནང་ཡོད།	ཁངོ་
རང་ཉདི་ནང་པར་ཞུགས་པ་མ་ཟད།	 ཕི་
ལོ་	༡༩༥༦	ལོར་ནཱག་པུར་	Nagpur	གངོ་
ཁརེ་ད་ུརྒྱ་གར་ཡུལ་མི་འབུམ་ལྔ་ཙམ་ནང་
པར་བསུྒར་བ་རེད།	ད་ེརིང་འདརི་ཁདེ་རང་
ཚོ་མང་པ་ོཞིག་ད་ེའབལེ་འདརི་འཛོམས་པ་
ཞིག་རེད།	 དམ་པ་ཁངོ་ལ་བརནེ་ནས་རྒྱ་
གར་ནང་ནང་ཆོས་ཉམས་པ་སརླ་གསོ་བུང་
བ་རེད།	 	 མི་མང་པ་ོཞིག་གིས་ནང་ཆོས་
ལ་ད་ོསྣང་བདེ་བཞིན་ཡོད་སབས།	 ད་ཆ་ང་
ཚོས་སངས་རྒྱས་ཟརེ་ན་གང་ཡིན་པ་དང་།	
ཆོས་ཟརེ་ན་གང་ཡིན་ཤེས་པ་བ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	བདོ་སདྐ་ནང་སངས་རྒྱས་
བརདོ་སབྐས་མ་རིག་པའ་ིགཉདི་ལས་སངས་
ཤིང་།	 ཤེས་བ་ལ་བླ་ོགསོ་རྒྱས་པ་ཞིག་ལ་
ག་ོབ་རེད།	 	 དཀནོ་མཆོག་གསུམ་གི་དནོ་
ཡག་པ་ོཤེས་པའི་ཐགོ་ནས་བདནེ་ཉདི་དང་
བདནེ་བཞིའ་ིརྣམ་གཞག་ཤེས་དགསོ།	 	 མི་
དགེ་བའི་ལས་རྣམས་སྒ་ོཀུན་ནས་སྤངས་
ཏ་ེརིམ་བཞིན་འགོག་ལམ་མངོན་ད་ུབེད་
དགསོ།	 ཆོས་དཀནོ་མཆོག་ང་ོམ་ད་ེའགགོ་
བདནེ་རེད།	
ད་ེཐབོ་པར་སངོ་ཉདི་མངནོ་སུམ་ད་ུརགོས་
པའི་འཕགས་པའི་དགེ་འདནུ་ཆགས་དགོས་
པ་རེད།	དད་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག		རིགས་
པའ་ིལམ་ནས་དཔྱད་པ་བས།	 སླབོ་སྦྱངོ་བ་
རུྒྱ་གཙོ་བ་ོརེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ	།

༄༅།	 །ད་ེས་ྔམཛད་འཆར་ཐུགས་གཏན་
ཁེལ་ཁོངས་སུ ་༸གོང་ས་མཆོག་ཕི ་ ལོ ་	
༢༠༢༠	 ཕི་ཟླ་	 ༢	 ཟླ་འགརོ་གནས་མཆོག་
རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུཆོས་འབལེ་གནང་རུྒྱའ་ིཐུགས་
གཏན་འཁལེ་ཡོད་ཀང་།	 ༸དཔལ་ལནྡ་
དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་ཡིག་ཚང་གི་གཞུང་འབལེ་
དྲྭ་གནས་ཐགོ་ཡོངས་བསྒགས་གནང་བར་
གཞིགས་ན།༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	 ཕི་ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༢	 ཉནི་གནས་
མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུརྒྱལ་སས་ལག་ལེན་སོ་
བདནུ་མའི་གསུང་ཆོས་བཀའ་དནི་སྩལ་རུྒྱ་
དང་།	ཕི་ཚེས་	༣	ཉནི་སྤན་རས་གཟགིས་
ཀི་བཀའ་དབང་བཀའ་དནི་སྩལ་རུྒྱ།	 ཕི་
ཚེས་	༤	ནས་	༦	བར་ཉནི་གངས་གསུམ་
རིང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོར་༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་གནས་མཆོག་རྡ་ོརེ་གདན་ད་ུབསྩལ་
བའ་ིའཇམ་དབངས་ཆོས་སྐརོ་གི་བཀའ་ཆོས་

འཕསོ་རྣམས་གནང་རུྒྱའི་ཐུགས་གཏན་ཁལེ་
འདགུ	 ཕི་ཟླ་	 ༢	 ཕི་ཚེས་	 ༤	 ནས་	 ༥	
བར་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་རྒྱལ་པའོི་ཁབ་
ཏུ་རཱ་ཇི་གྷར་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་པའི་ལནྷ་ཚོགས་
ནས་གདན་ཞུས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་
བཞིན་རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་པའ་ིཚོགས་འདརུ་དབུ་
བཞུགས་དང་།
ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༩	 ས།ེ	 བདོ་ལུགས་ལོ་
གསར་ཚེས་	 ༡༥	 ཆོ་འཕུལ་དསུ་ཆེན་ཉནི་

བཞུགས་སརྒ་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྐེས་རབས་ཀི་
བཀའ་ཆོས་སྩལ་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་བ་	༡༢	ཚེས་	༧	ཉནི་
བཞུགས་སྒར་ད་ུཡོད་པའི་ཀིརི་བེས་པ་གྲྭ་
ཚང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༢༥	 འཁརོ་
བའ་ིམཛད་སྒརོ་ཆིབས་སུྒར་གནང་རུྒྱའ་ིཞལ་
བཞསེ་བཟང་པ་ོཐབོ་ཡོད་པ་དང་།
ད་ེརསེ་ཕི་ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་

གིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོནབུ་གྷ་ོབ་མངའ་སྡའེི་ནང་
རནེ་གཞི་བས་པའི་གྷ་ོབ་གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྭ་
ཆེན་མོས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་
བཞིན།	 ཁུལ་དརེ་དངེ་རབས་ཀི་དསུ་ཚོད་
འདརི་དཔལ་ནཱ་ལེནའཱ་ིརིག་གནས་ཀི་འབལེ་
བ་ཞེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སླབོ་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་དང་།	 ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་རྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕགོས་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་སྒ་ོ
མང་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་རྲྭ་གསར་པ་དབུ་འབདེ་
དང་།	 ཨེ་མོ་རི་དང་བདོ་ཀི་ཚན་རིག་ལས་
རིམ་ཚུགས་ནས་ལོ་དུག་འཁོར་བའི་མཛད་
སྒརོ་དབུ་བཞུགས་ཀིས་བཀའ་སླབོ་བསྩལ་རུྒྱ།	
ཚེས་	 ༡༦	 དང་	 ༡༧	 གཉསི་སུ་ལྷ་ོཕགོས་
འབས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་གླིང་ད་ུཚེ་དབང་གི་
ཆོས་འབལེ་དང་དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་བག་ོ
གླངེ་ལ་དབུ་བཞུགས་མཛད་རུྒྱ།	
ཕི་ཚེས་	 ༢༠	 དང་	 ༢༡	 ཉནི་དགའ་ལནྡ་

བླ་སིྤར་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་བར་ད་ོལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་
སྐ་ུམངནོ་ད་ུབས་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༦༠༠	 འཁརོ་
བའི་༸ར་ེཙོང་ཁ་པའི་རསེ་དན་གི་རྒྱལ་སིྤའི་
མཁས་པའ་ིབག་ོགླངེ་ཆེན་མོ་དང་།	 ༸ར་ེ
ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐ་ུཞི་བར་གཤེགས་
ནས་མི་ལོ་ང་ོ	 ༦༠༠	 འཁརོ་བའ་ིརསེ་དན་
མཛད་སྒ་ོཆིབས་སུྒར་བཀའ་དནི་བསྐང་རུྒྱ་
མ་ཟད།		ཚེས་	༢༢	ཉནི་དགའ་ལནྡ་དགནོ་
པར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་རྒྱལ་སིྤའི་དགེ་ལནྡ་ལནྷ་ཚོགས་
དང་།	 གདན་ས་ཆེན་པ་ོའབས་སྤུངས།	
དགའ་ལནྡ་འདསུ་མང་ནས་བརན་བཞུགས་
བསར་འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་སོགས་ཀི་མཛད་འཆར་
ཐུགས་གཏན་འཁལེ་ཡོད་པ་བཅས།	།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ས་གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུབསྐང་རུྒྱའ་ིམཛད་འཆར་གི་ཟླ་ཚེས་ལ་
འགུར་བ་ཕན་བུ་ཕིན་པ།
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བདོ་མིའ་ིཆོས་ཚོགས་ཐངེས་བཅུ་བཞི་པའ་ིཐགོ་བསན་བདག་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་དང་བ་ླཆེན་རྣམ་པའ་ིསྐ་ུཚབ་རྣམས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྙངི་བསྡསུ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༧	
ཉནི་བདོ་མིའི་ཆོས་ཚོགས་ཐངེས་བཅུ་བཞི་
པའི་ཐོག་འཁོན་རིགས་བསན་པའི་མངའ་
བདག་ས་སྐ་ཁི་འཛིན་རཏྣ་བཛྲ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 དག་ེའདནུ་པ་ཚོ་
དགོན་པའི་ནང་ལ་བཞུགས་ཐུབ་པ་བ་རུྒྱ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་ནི་སྨྲསོ་མེད་རེད།	
ལགྷཔར་སླབོ་གཉརེ་གནང་དགོས་པ་ད་ེབས་
གལ་ཆེ།	 འནོ་ཀང་དསུ་སབྐས་གཉན་འཕང་
ཅན་འད་ིའད་ཞིག་སབྐས་དག་ེའདནུ་པ་མང་
པ་ོཞིག་དགནོ་པའ་ིནང་བཞུགས་མ་ཐུབ་པའ་ི
གནས་སངས་ཡོང་བཞིན་འདགུ		དརེ་བརནེ་
ཐབས་ལམ་ཇི་འད་ཞིག་ཐགོ་ནས་ད་ེའགོག་
ཐབས་སམ་ཡང་ན་ཉུང་ད་ུགཏངོ་ཐབས་ཐགོ་
ལ་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོགནང་དགོས་པ་ད་ེ
གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་འདགུ		སིྤར་དགནོ་པའ་ི
ནང་དག་ེའདནུ་པ་བཞུགས་མ་ཐུབ་པ་ད་ེགཙོ་
བ་ོསོ་སོ་རང་ཉདི་ལ་རག་ལས་ཡོད།	
འནོ་ཡང་སབྐས་རེ་ཕ་མ་ཚོས་ཁིམ་ད་ུདཀའ་
ངལ་འཕད་སྐབས་དགེ་འདནུ་པ་ཚོ་དགོན་
པ་ནས་འཐནེ་ནས་ཁིམ་ད་ུལས་ཀ་བདེ་ད་ུ
བཅུག་པ་ད་ེའད་ཡོང་བཞིན་ཡོད་སབས།	
ཁིམ་པའ་ིསླབོ་གྲྭའ་ིནང་དག་ེརན་ཕ་མའ་ིཐུག་
འཕད་བདེ་སལོ་ཡོད་པ་ལྟར་དགོན་པ་ནས་
དགེ་འདནུ་པའི་ཕིར་འཐནེ་བདེ་མཁན་ཕ་
མ་ཚོ་དང་དགོན་པའི་ལས་སྣ་ེཕན་ཚུན་ཐུག་
འཕད་ཀིས་ཕན་ཚུན་བསམ་ཚུལ་བར་ེལེན་
གི་གོ་སྐབས་ལྟ་བུ་ཞིག་སུྐན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།		
ད་ེབརུྒྱད་ཕ་མ་ཚོར་ཀང་སླབོ་གསོ་སྤད་ནས་
ད་ེརིགས་གང་ཉུང་ཡོང་ཐབས་གནང་གལ་
ཆེ།	ཞསེ་སོགས་གསུངས།	
ཞྭ་སེར་བསན་པའ་ིགཙུག་རྒྱན་འཇམ་མགནོ་
རྒྱལ་བའ་ིརྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལནྡ་ཁ་ིཐགོ་	༡༠༤	
བླ་ོབཟང་བསན་འཛིན་མཆོག་གིས་གསུང་
དནོ།	 	 	 ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་བངླ་དརོ་ཕིན་
ཅི་མ་ལོག་པ་བ་རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་ཁས་ལེན་བ་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 སོ་སོའ་ིངསོ་ནས་
བདོ་བསན་པ་ཆབ་སིད་སླར་གསོའི་དནོ་ད་ུ
སྒརེ་ལ་ནསུ་པ་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་
སིྤ་ལ་སྤུངས་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་།	 ང་ཚོ་བསེ་
འབརོ་ཚང་མས་མཐུན་སིྒལ་གོང་བུ་གཅིག་
གུར་ཐགོ་ནས་ལས་དནོ་སྤལེ་བ་ཡིན་ན་ལས་
དནོ་མཐའ་དག་འགུབ་རུྒྱ་རེད།	ཅསེ་སོགས་
གསུངས།
སྐབས་ར་ེསནྨ་རིའ་ིཁ་ིའཛིན་	 ༣༤	 ལུང་
རགོས་ཟླ་བ་དར་རྒྱས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ།		ད་ེསྔནོ་ལོ་རུྒྱས་ནང་བུང་མྱངོ་
མེད་པའ་ིགངས་ཅན་བདོ་ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་གུབ་
མཐའ་ཚང་མ་ལྷན་གཅིག་ཏུ་འཛོམས་ནས་
བག་ོགླངེ་དང་ཕན་ཚུན་དགོངས་ཚུལ་བར་ེ
ལེན་ཐགོ		དམ་ཚིག་འ་ོཆུ་གཅིག་སིྒལ་དང་།	
ཕན་ཚུན་དག་སྣང་བཅོས་མིན་ད་ུའཕལེ་བ་
ན།ི	 	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་ཆེན་པ་ོ༸རྒྱལ་བའ་ི

དབང་པ་ོམཆོག་གི་རླབས་ཆེན་གི་དགོངས་
གཞི་དང་།	ཡང་དག་པའ་ིལམ་སནོ་དབུ་ཁདི་
འགོ	 	 ཆོས་བརུྒྱད་རིས་མེད་ཀི་དབུ་ཁདི་བ་ླ
ཆེན་གངོ་མ་རྣམས་དང་རིས་མེད་སྐསེ་ཆེན་
རྣམས་ཀི་བཀའ་དནི་ལ་བརནེ་ནས་བུང་བ་
ཞིག་རེད།	
མ་འངོས་པར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་གི་
དགོངས་པ་གཞིར་བཟུང་ཤར་སྐདོ་བ་རུྒྱའི་
ཡིད་ཆེས་བརན་པ་ོཡོད།	 ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།		
ད་ེན་རང་རང་གི་ཆོས་བརུྒྱད་གང་ཡིན་པ་
དརེ་སླབོ་གཉརེ་དང་།	ཉམས་ལེན་སོགས་ལ་
འབད་ད་ེརང་ལུགས་མི་ཉམས་གོང་འཕལེ་
དང་ཉམས་པ་སླར་གསོ་གནང་བའི་ཐོག་
ཆོས་བརུྒྱད་གཞན་ལའང་དག་སྣང་དང་བརིྩ་
བཀུར་ཞུ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོམཐངོ་བཞིན་ཡོད།	

ཅསེ་སོགས་གསུངས།	
སུྒབ་བརུྒྱད་བསན་པའི་མངའ་བདག་སྐབས་
མགོན་འབི་གུང་ཆེ་ཚང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས།	 ང་ཚོ་རྐནེ་ཞིག་འགོ་ནས་བཙན་བལོ་
ད་ུའབོར་ཡོད་ཀང་རྐེན་ངན་གགོས་ཤར་
ལ་ྟབུ་ཞིག་ཐགོ་ནས་ནང་པའི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་འཛམ་བུ་གླངི་ལ་དར་ཐུབ་ཡོད།		ས་ྔ
མོ་ཡིན་ན་ཁུག་ཁུག་གཅིག་ནང་ལུས་ནས་
ད་ེཙམ་མི་ཤེས་པ་མ་ཟད།	 བདོ་པ་ཟརེ་བའ་ི
མིང་ཙམ་ཡང་ཤེས་ཀི་མེད།	 དངེ་སབྐས་
བདོ་པ་ཟརེ་དསུ་འཛམ་གླིང་ནང་མི་ཤེས་
མཁན་མེད།	 གྲྭ་པ་མཐངོ་བ་དང་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མ་ཟརེ་བ་རེད།	 དརེ་བརནེ་ད་ཆ་བདོ་ཀི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ད་ེའཛམ་གླིང་ཕིར་
སླབེས་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་
གི་དབུ་འཛིན་རྣམ་པས་སྐུ་ངལ་ཁད་གསད་
ཐགོ་ནས་བསན་པ་བཤད་སུྒབ་གཉསི་ཐགོ་
འབད་བརྩོན་གནང་ནས་འགའ་ཤས་ད་ཆ་
མི་རབས་གཉསི་པའ་ིཐགོ་ཕབེས་བཞིན་ཡོད།	
ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུའང་བདོ་པའམ་བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་འད་ིརྩ་བ་ཚུགས་ཚར་བ་ཞིག་ལ་ངས་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 	 ཅསེ་སོགས་
གསུངས།
སུྒབ་བརུྒྱད་བསན་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་
རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་

སྐབས་ར་ེགོ་ཤཱི་མཚུར་ཕུ་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས།	 	 ལུགས་གཉསི་མཁནེ་
པའི་མངའ་བདག་ཚོས་མ་འངོས་པ་ཟརེ་བ་
ད་ེཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པརོ་བརིྩ་གནང་
བ་རེད།	 	 འབུང་འགུར་ལོ་ང་ོབརྒྱ་ཕག་
སངོ་ཕག་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་རེད།	 ང་ཚོ་
བདོ་ཀི་གུབ་ཐབོ་ཁག་གཅིག་གིས་མ་འངོས་
པ་ཡོང་རུྒྱ་ཡིན་སབས་བཟ་ོལྟ་ཇི་འད་བཟ་ོ
མིན་ང་ཚོའི་ལག་ཏུ་ཡོད་པ་གསུངས་ཡོད།	
འདས་པ་སོང་ཚར་བ་ཡིན་སབས་བ་ཐབས་
གང་ཡང་མེད།	 	 མ་འངོས་པ་གང་བས་
མིན་ད་ལྟ་དབང་ཆ་ཡོད་པ་གསུངས་ཡོད།	
ད་ལ་ྟག་ཡག་པ་ོབསིྒགས།	 བངླ་དརོ་ཡག་པ་ོ
བས་པ་ཡིན་ན་མ་འངོས་པར་ཡག་པ་ོཡོང་
གི་རེད།	 ད་ལ་ྟབསམ་བླ་ོརྒྱ་ཆེན་པ་ོབཏང་མ་
ཐུབ།	 	 བསམ་བླ་ོམིག་རྒྱང་ཐུང་ཐུང་བས།	

ག་ཡག་པ་ོབསིྒགས་མ་ཐུབ་ཚེ་མ་འངོས་པར་
བར་ཆད་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་བསམ་དནོ་
མ་བསུྒབ་པ་ད་ེརིགས་ཡོང་རུྒྱ་རེད།
༸སྐུ ་མདུན་ཡིད་བཞིན་ནརོ་བུས་བཀའ་
གནང་བ་ལྟར་ང་ཚོས་ཚོགས་འད་ུཚོགས་
པ་རེད།	 	 བདོ་ཀི་གུབ་ཐབོ་གངོ་མས་
གསུངས་པ་ལརྟ་མ་འངོས་པའི་དནོ་ད་ུད་ལ་ྟ
ནས་བསམ་བླ་ོརྒྱ་ཆེན་པ་ོགཏངོ་དགོས་པ་
རེད།	 བསན་པ་ཡུན་རིང་ད་ུགནས་དགསོ་
པ་རེད།	 	 ༸སྐ་ུམདནུ་ཡིད་བཞིན་ནརོ་བུའ་ི
མཛད་འཕནི་ཡུན་རིང་ད་ུགནས་དགོས་པ་
རེད།	ཅསེ་སོགས་གསུངས།
སྔ་འགུར་རྙིང་མའི་བླ་ཆེན་སྐུ་ཚབ་སུྤལ་སྐུ་
ཆོས་དར་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས།	 	 ཚོགས་
འད་ུའཚོགས་པའི་སབྐས་དསུ་ཚོད་ཐུང་ཐུང་
ཞིག་རེད་འདགུ	 འནོ་ཀང་དགནོ་པ་གྲྭ་ཚང་
ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་མང་པ་ོཞིག་ཕབེས་ཡོད།		ད་ེ
དག་སོ་སོའི་ནང་འཛིན་སྐངོ་གནང་སྐབས་
དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞིག་ཡོད།	 	 	 སིྤར་
དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ཚོགས་འད་ུསོ་སོའི་ནང་
ཁ་གསལ་དནོ་བསྡསུ་ཐགོ་ནས་བཤད་དགསོ་
པ་མ་ཟད།	 དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་ཐབས་
སྐརོ་ལའང་གསུངས་དགསོ་པ་རེད།	 ད་ེ
མིན་ཚོགས་འདའིུ་སྐབས་དཀའ་ངལ་རྒྱས་
ཐག་ཆོད་བཤད།	 དཀའ་སེལ་གི་ཐབས་

ལམ་འད་ིཡིན་ཞསེ་ཁ་གསལ་གདནོ་རུྒྱ་གང་
ཡང་མེད་ཚེ་ཚོགས་འདུ་གོལ་རེས་གུབ་
འབས་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་གདནོ་རུྒྱ་
མེད་པ་ཞིག་ཆགས་ཚེ་ཚོགས་འདརུ་བཅར་
ནས་ཕན་ཐགོས་མ་བུང་བ་རེད།	 འདརི་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ངསོ་ནས་ཞལ་ལག་
སོགས་གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་གོ་སིྒག་ཧ་ཅང་
ཚགས་ཚུད་གནང་འདགུ	 	 ཚོགས་འདའུ་ི
སབྐས་དགནོ་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་ནས་ཕབེས་པའ་ི
དགངོས་འཆར་རྣམས་ལ་དགནོ་སྡ་ེརང་ཉདི་
གཅིག་པུར་འགན་ཡོད་པ་ལ་ྟབུ་མིན་པ་དང་།	
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་དགོངས་
འཆར་རྣམས་ཚིག་ཐ་ོབཀོད་པ་ཙམ་ད་ུམ་
ལུས་པར།	མཇུག་སྐངོ་ལག་བསར་ཆེད་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་ཚེ་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོང་ངསེ།	
ཞསེ་གསུངས།

སུྒབ་བརུྒྱད་བསན་པའི་མངའ་བདག་སྐབས་
མགནོ་འབུག་ཆེན་རིན་པ་ོཆེའ་ིསྐ་ུཚབ་མཁན་
པ་ོངསེ་དནོ་བསན་འཛིན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས།	སོ་སོའ་ིཐུན་མིན་གཞུང་དང་མན་ངག་
ད་ེདག་ཆོས་བརུྒྱད་ཚང་མའི་བླ་མ་བསནེ་
ནས་ཞུ་དགསོ་པ་ལ་ྟབུ་མཐངོ་གི་འདགུ	 ད་ེ
ལརྟ་ཆོས་བརུྒྱད་རིས་མེད་ཀི་ཉམས་བཞེས་
གནང་ཐུབ་པ་བུང་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད།	
འནོ་ཀང་དངེ་སབྐས་དསུ་ཚོད་ཀིས་རྐནེ་པས་
ད་ེལརྟ་མ་ཐུབ་ནའང་རང་རང་སོ་སོའི་ཆོས་
བརུྒྱད་ད་ེལ་ཐུན་མིན་གཞུང་གི་བཤད་པ་ད་ེ
འད་ཞིག་འདགུ	 	 སུྒབ་པ་ཉམས་ལེན་ཡིན་
ནའང་དམིགས་བསལ་མཐངོ་བ་བརུྒྱད་པའི་
མན་ངག་ད་ེའད་ཞིག་འདགུ	 	 ད་ེམཚུངས་
ཆོས་བརུྒྱད་གཞན་ལའང་ད་ེལ་ྟབུ་ཡོད་རེད་
བསམ་པ་དན་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་
གུས་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ལགྷ་
པར་དངེ་སབྐས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་ཆོས་
ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའི་བཟང་སྤོད་ཐོག་
རླབས་ཆེན་གི་མཛད་རེས་རྣམས་ཡོངས་
རོགས་བདག་ལྟ་བུ་གང་ཟག་ཕལ་པ་ཞིག་
གིས་རགོས་པར་དཀའ་ཡང་།	 རང་གིས་
ཅི་ནསུ་ཉམས་ལེན་ཚུལ་བཞིན་ཡོང་ཐབས་
ལ་འབད་ཚེ་བ་ླམ་མཉསེ་པའི་མཆོད་པ་ཟརེ་
ནའང་འད།	 	 སྐ་ུཚེ་བརན་པའ་ིཞབས་རིམ་

ཟརེ་ནའང་ད་ེརང་གི་ཐགོ་ནས་ཡོང་གི་རེད།		
ཅསེ་སོགས་གསུངས།
སུྒབ་བརུྒྱད་བསན་པའི་མངའ་བདག་སག་
ལུང་ཞབས་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་ཚབ་སྐབས་
ར་ེསག་ལུང་མ་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས།	
དགནོ་པ་དང་བ་ླམ།	 ཆོས་བརུྒྱད་བཅས་ཀི་
ཕན་ཚུན་དབར་འབལེ་བ་བཟང་ད་ུགཏངོ་
རུྒྱའི་ཐབས་ལམ་ཇི་འད་ཞིག་དགོས་སྐརོ་གི་
ཐགོ་ལ་དགངོས་འཆར་ལྷུག་པ་ོགནང་དགསོ་
རུྒྱར་དགངོས་པ་བཞསེ་དགསོ།	 དགངོས་
འཆར་ཕབེས་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 དའེ་ིཐགོ་ལ་
ཕག་ལས་གནང་དགོས་པ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་རེད།	 	 སོ་སོའ་ིརྩ་བའ་ིཆོས་བརུྒྱད་
ཐགོ་སོ་སོས་སྦྱང་བརྩནོ་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་དང་།	
བཤད་སུྒབ་ལས་གསུམ་གི་ཐགོ་ནས་འཛིན་
སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་གནང་གི་རེད།	 འནོ་ཀང་
ཆོས་བརུྒྱད་གཞན་རྣམས་ལ་གལ་ཆེར་མ་
བརིྩས་པ་ཡིན་ན་མ་འགགི་པ་རེད།	
ཆོས་བརུྒྱད་ནང་ཕན་ཚུན་ལྟ་གུབ་སྐརོ་ལ་
སྦྱང་བརྩནོ་གནང་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 དའེ་ིཐགོ་
སླབོ་སྦྱོང་གི་མཐུན་འགུར་ད་ེདགོན་སྡ་ེགྲྭ་
ཚང་དང་ཆོས་བརུྒྱད་སོ་སོས་བསུྐན་དགོས་
པ་དང་།	ད་ེརིང་ཚོགས་སབྐས་འདའི་ིཐགོ་ལ་
ཆོས་བརུྒྱད་སོ་སོའི་དབུ་ཁིད་བ་ླཆེན་རྣམས་
ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་བསམ་བླའོ་ིཁ་ཕགོས་སནོ་
དགསོ།	 གནས་ཚུལ་ད་ེལ་ྟབུ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན།	ཞསེ་སོགས་གསུངས།
ཇོ་ནང་བསན་པའི་མངའ་བདག་སྐབས་ར་ེ
ཇོ་ནང་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས།		
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་
ཚེ་༸ཞབས་པད་བརན་ཕིར་ང་ཚོ་སིྤ་སྒརེ་
ཚང་མས་ཞབས་བརན་གསོལ་འདབེས་ཞུས་
དང་ཞུ་མུས་རེད།	 འནོ་ཀང་བ་ླམ་མཉསེ་
པའི་མཆོད་པ་ད་ེགཙོ་བ་ོསུྒབ་པའི་མཆོད་པ་
རེད།	 	 བ་ླམའ་ིསྐ་ུཚེ་བརན་པ་དའེང་སུྒབ་
པ་ཉམས་ལེན་ལ་རག་ལས་ཡོད།	 མགནོ་
པ་ོམཆོག་རང་ཉིད་ནས་ཀང་ཕན་ཐོགས་
ཡོད་ན་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་བཞུགས་རུྒྱ་དང་ཕན་
ཐགོས་མེད་ཚེ་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་བཞུགས་ཀང་
དགོས་པ་ཆེར་མེད་པའི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
ཡོད།	 	 	 བཀའ་སླབོ་ད་ེདག་ཐགོ་ང་ཚོས་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ།	 ༸རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་
སླབོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བསུྒབས་ཟརེ་བ་
ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད།	 འནོ་ཀང་
རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་གང་ནསུ་པ་
གང་ཡོད་ཐགོ་བཀའ་དགངོས་བསུྒབ་ཐབས་
ལ་གཞུང་མང་གཉིས་ཀས་འབད་དགོས་
པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཅསེ་སོགས་
གསུངས།	།


