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མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་ TPIE	 མཚན་
བང་ཐགོ་མཉནེ་ཆས་	App	མཐུན་རྐནེ་གསར་
བཟ་ོཞུས་ཡོད་པས་དནོ་གཉརེ་ཅན་རྣམས་ནས་	
App Store	 	 དང་	 Google Play 
Store བརུྒྱད་ལག་ཐགོས་ཁ་པར་དང་ད་ེའབལེ་
འཕུལ་ཆས་སོགས་ནས་རིན་མེད་ཐགོ་ཕབ་ལེན་
གིས་གསན་གཟགིས་ཐུབ་རུྒྱ་ཡོད་ལགས་པ་ཞུ།

འབས་ལྗངོས་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་
ལ་ས་གནས་བདོ་མི་སྐབས་བཅོལ་བའི་དཀའ་

སེལ་སདླ་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ར་བང་ལ་ཀུན་ཕན་གླངི་ས་གནས་འག་ོ
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ལྟར་ལྟ་གུབ་ཀི་ཐགོ་ནས་འགལེ་བཤད་རྒྱག་
རུྒྱ་ཡོད་བསདྡ་པ་ཞིག་རེད།	 ད་ེའདའ་ིབསན་
པ་དསུ་ད་ལ་ྟབར་ད་ུགནས་ཡོད།	 ད་ེརིང་ཁ་
སང་གི་དསུ་ཚོད་ལ་ཕི་དངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་ཧ་
ལས་པ་ཕིན་ཡོད།	 ཡིན་ཡང་དངསོ་པ་ོཡར་
རྒྱས་ཀིས་ཕིའི་ལུས་པ་ོབད་ེཐང་མ་གཏགོས་
ནང་སེམས་ཁམས་མ་སིྐད་པ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་
དརེ་བདེ་ཐབས་གང་ཡང་མི་འདགུ
རྒྱ་གར་གི་ཆོས་བརུྒྱད་འཇིག་རནེ་བཀོད་པ་
པ་ོམི་འདདོ་མཁན་གངས་ཅན་ལ་ྷམེད་པ་ནས་
བཟུང་འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོམི་འདདོ་མཁན་
ཚོས་བད་ེསྡུག་ཟརེ་བ་སོ་སོའི་སེམས་ཀི་སངེ་
ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང།	 གནད་འགག་ཤེས་
པའ་ིཐགོ་ནས་སྡགུ་བསལྔ་མ་ཡོང་བ་དང་ཉུང་

ད་ུགཏངོ་རུྒྱ།	 ཡིད་བླའོ་ིསངྒ་ནས་སེམས་ཞི་
ལྷདོ་ཡོང་རུྒྱ།	དའེ་ིནང་ཚན་ནས་སངས་རྒྱས་
པའ་ིཆོས་ལུགས་ད་ེཡིད་བླའོ་ིརྣམ་གཞག་ཞིབ་
ཕ་གསུང་ཡོད།	 དཔརེ་ན་ང་ཚོས་བླ་ོརིག་

སྦངོ་བའ་ིསབྐས་སེམས་བུང་ལ་ྔབཅུ་རྩ་གཅིག་
སོགས་གང་ལྟར་ཡིད་བླའོི་ཐགོ་ཞིབ་ཚགས་
འདགུ་ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་།
ད་ེནས་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་བང་
ཆུབ་སེམས་པའི་སྡམོ་པ་འབགོ་ཆོག་གི་ཆོས་
འབལེ་དང་ཐུགས་ར་ེཆེན་པའོི་བཀའ་དབང་
དབུ་འཛུགས་མཛད་པ་དང་འབལེ་ཁརོ་ཡུག་
གི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 འཛམ་གླངི་གི་
ཚ་དདོ་ཡར་འཕལེ་འག་ོགི་ཡོད།	 ངསོ་རང་
ཁོར་ཡུག་གི་མཁས་པ་ཚོ་དང་ལྷན་ཚོགས་
འད་ུའཚོགས་སབྐས།	 མཁས་པ་ཞིག་གིས་
འབུང་འགུར་ལོ་	 ༧༠	 དང་	 ༨༠	 ནང་
འཛམ་གླིང་བ་ེཐང་ཆགས་རུྒྱའི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་
པ་རེད་ཅསེ་བཤད་སོང་།	 ད་ལ་ྟང་ཚོ་བསལྐ་

པ་ཆུས་འཇིག	 	 མེས་འཇིག་ཅསེ་མངནོ་
པ་མཛོད་ནས་གསུང་བ་བཞིན་བསྐལ་པ་
མེས་འཇིག་རུྒྱའི་མཚམས་ལ་འག་ོགི་ཡོད་
པ་བཟ་ོའད་པ་ོའདགུ	 དའེ་ིཆ་ནས་བསམ་བླ་ོ

བཏང་ནའང་ང་ཚོས་འཁུག་པ་རྒྱག་རུྒྱ་ག་རེ་
འདགུ	 འཛམ་བུ་གླངི་ག་ལེར་ཚ་དདོ་ཀིས་
རྐནེ་པས་མི་ཚོ་འཚོ་མ་ཐུབ་པའི་མཚམས་ལ་
སླབེ་བཞིན་ཡོད།གཞན་ཡང་མགོན་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གིས་མ་ཎི་འདནོ་དགསོ་པའ་ིགལ་
གནད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ངསོ་ཀིས་
མ་ཎི་དུག་འབུམ་ཚར་མང་པ་ོབཏནོ་མངོ་།	
ཁྱདེ་རང་ཚོས་ཀང་མ་ཎི་འབུམ་དུག་བཏནོ་པ་
ཡིན་ན་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གི་རེད།	མ་ཎི་བགང་
སབྐས་གཙོ་བ་ོབམས་པ་དང་སྙངི་ར།ེ	 བང་
ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་བསམ་བླ་ོཡག་པ་ོགཏངོ་
དགསོ།	 	 ད་ེབཞིན་སྤདོ་འཇུག་འདནོ་པའ་ི
སྐབས་ལེའུ་དུག་པ་དང་བརྒྱད་པར་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་དགསོ།	 སོ་སོའ་ིདགའ་ཉ་ེབླ་ོདཀར་

དང་གོགས་པ་ོགོགས་མཆེད་གོངས་པའི་
སབྐས།	 འདས་པའོ་ིཆེད་ད་ུདམིགས་ནས་མ་
ཎི་དུག་འབུམ་རེ་འདནོ་ཐུབ་ན་ཏན་ཏན་ཕན་
ཐགོས་ཡོང་གི་རེད།	ཅསེ་དང་།

ཕགོས་མཚུངས་མགོན་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གིས་འབར་མ་དང་།	
བངྷ་ལ་ད་ེཤི།	 ཨ་ཕ་ིརི་ཁའ་ི
བཙན་བོལ་བ་ཚོར་སྨནོ་ལམ་
གི་ཞལ་འདབེས་ནས་རོགས་
ཕན་བདེ་ཐུབ་མིན་སྐརོ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ངསོ་ཀིས་
བརྙན་འཕིན་ནང་མཐངོ་བུང་
།	 བངྷ་ལ་ད་ེཤི་དང་ཨ་ཕ་ིརི་
ཁའི་བཙན་བལོ་བ་ཧ་ཅང་ཉམ་
ཐག་པ་ོད་ེའད་འདགུ	 སྨནོ་
ལམ་རྒྱག་རུྒྱ་མ་གཏགོས་བདེ་
རུྒྱ་གང་ཡང་མི་འདགུ	 འཛམ་
གླིང ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི ་ཁོངས་

ནས་སྐ་ོཔ་ོད་ེཚོའ་ིགས་ལ་ལ་ྟརགོ་བདེ་རུྒྱ་ད་ེཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོརེད།	 འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཚོགས་
ནས་མི་སྐ་ོཔ་ོཚོར་ལ་ྟརགོ་བདེ་མཁན་གི་སིྒག་
འཛུགས་ཤིག་ཡོད།	སྨནོ་ལམ་ལ་ཡོང་མཁན་
ཚོས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་པ་ད ེར་ཞལ་
འདབེས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད།	 འབར་
མ་ནས་ཐནོ་པའི་བཙན་བལོ་བ་སྐ་ོཔ་ོད་ེའད་
འདགུ	 	 ཁ་སང་བརྙན་འཕནི་ནང་མཐངོ་
བུང་།	བཙན་བལོ་བ་ད་ེཚོས། “ང་ཚོ་ཡང་མི་
ཡིན་”	ཞསེ་བརདོ་དགསོ་ཐུག་འདགུ  སྙངི་ར།ེ 
ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེན་པའོི་བཀའ་དབང་ལེགས་པར་གལོ་ཡོད་
པ་བཅས།	།
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རྫ་ཆུ་ཁ་རྫ་སདྨ་དབནོ་པ་ོནས་གནས་ཚུལ་ཕགོས་བསྡསུ།
༄༅།	 །ཉ་ེབའ་ིཆར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ	
༡༡	ཚེས་	༠༧	དང་	༡༨	་་	༢༡	བཅས་
ལ་རྫ་སྨད་དབནོ་པ་ོསྡ་ེབའི་ནང་ད་ུབདོ་དནོ་
ལས་འགུལ་དང་འབལེ་བའི་གནས་ཚུལ་ད་
རྒྱའི་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཐནོ་ཡོད་པ་མཁྱནེ་
གསལ་དང་།	 དའེ་ིརསེ་སུ་ཚེས་༢༤	 ནས་

ཟླ་	༠༡	ཚེས་༣	བར་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཀིས་
གནས་ཚུལ་འཚོལ་སུྒབ་བས་པ་ཡིན།		
༡༽སེར་སྐ་སུམ་བཅུ་བརྒལ་བ་ཞིག་ལ་རྩམ་

པ་གཅིག་པ་ོམ་གཏགོས་ཟས་གང་ཡང་མ་
སྤད་པར་ཟླ་ཕདེ་གཅིག་གི་རིང་བཀག་ཉར་
བས་ཡོད་པ་དང་།		ད་ེཚོ་ན་ིདགོས་ཡོད་མི་
ས་དང་།	 	ད་རྒྱ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ།	 ཕི་
ཕགོས་ལ་འབལེ་བ་ཡོད་པ།	 	 རིན་པ་ོཆེའ་ི
པར་བཤམས་ཡོད་པ།	 སདྐ་ཆ་བཤད་སངས་

ནརོ་བ།	 ཆབ་སདི་དང་འབལེ་མེད་སིྤར་
བཏང་གི་རྙགོ་གླངེ་ཅན་འགའ་ཞིག་བཅས་
ཡིན།

༢༽	 ད་ེབཞིན་གྲྭ་བ་མང་པ་ོཞིག་ལ་བསམ་
བླའོི་སླབོ་གསོ་དགོས་ཚུལ་གིས་ཟླ་ཕེད་ཀ་
ལགྷ་ཅིག་ལ་ཉནི་ལརྟ་བསམ་བླ་ོསུྒར་བཀོད་
ཀི་སླབོ་གསོའ་ིཚོགས་འད་ུཚོགས་ཡོད་འདགུ
༣༽མང་ཚོགས་ལ་རེས་ཕོགས་ཆབ་སིད་
དང་འབལེ་བའི་གནས་ཚུལ་ད་ེརིགས་ལྷག་
མི་ཆོགས་པའི་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་ཡོད་
འདགུ	
༤༽གཞན་དབནོ་པ་ོསྡ་ེབའ་ིཡུལ་མི་དང་།	 སྡ་ེ
བ་གཞན་གི་མི་སོགས་སེར་སྐ་མང་པ་ོཞིག་
གི་ཁ་པར་བསྔགོས་གཤེར་བཏང་ཡོད་པ་	
དང་།	 ཉནེ་རགོ་ཁང་ལ་སདྐ་བཏང་ནས་འད་ི
རྩད་མང་པ་ོབས་པ།		 ཡིག་ཆ་གང་ཞིག་ལ་
མིང་རགས་བཀོད་བཅུགས་པ་སོགས་བུང་
འདགུ	
༥༽	དམག་མི་རྣམས་ཀིས་ལག་ད་ུམེ་མདའ་
དང་།	 ཉནེ་འགགོ་འགིག་ཕུབ་སོགས་བཟུང་
ནས་སང་ལམ་ད་ུདམག་སྦངོ་གིས་མི་མང་ལ་
ཉནི་ལརྟ་འཇིགས་བསྐལུ་བས།	 དམག་མི་ད་ེ
ཚོ་སང་ལམ་ནས་འག་ོདསུ།	 སདྐ་ཅརོ་མཐ་ོ
བསོ་་་་གཅིག་་་་་གཉསི་་་་་གསུམ།	 	 ལབ་

ནས་འག་ོགི་ཡོད་པ་དང་།		 ཚེས་༡༢	ནས་
སང་ཚུལ་ལ་དམག་མི་མང་པ་ོཞིག་རྫ་སྨད་
ནས་ཕིར་ལོག་བུང་བ་མཐངོ་ཡོད།
༦	༽ད་ལའྟ་ིཆར་གྲྭ་བ་ལ་ྔདང་།	མི་སྐ་གཉསི་
བཟུང་ཡོད།	༼	༡		ཀུན་གསལ།	༢	ར་མེ།	
༣	བསོད་བཀྲ།	༤	ཚུལ་ཁམིས།	༥		ཉནི་
ཉ་ིམས།	༦		ཆོས་རྒྱལ་དང་།		༧	ཡོན་
ཏན།	 ༽	 ཁངོ་ཚོ་ཐགོ་མར་སེར་ཤུལ་རྫངོ་
ལ་ཁདི་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤེས་རགོས་བུང་ཡོད་
ཀང་དའེི་རསེ་སུ་ནང་མི་ཚོ་ཐུག་འཕད་བུང་
ཡོད་མེད་དང་།		
ཁོང་ཚོའི་གནས་
སངས་ག་རེ་ཡིན་
ང ་ ཚོ ས ་ ཤེ ས ་
རགོས་ཐུབ་མེད།		
༧ ༽ ང ་ ཚོ ས ་
ཐ བ ས ་ ཤེ ས ་
གང་ཡོད ་ ཀིས ་
སྐབས ་དེའི ་ རྫ ་
སདྨ་གངོ་རལ་གི་
པར་རིས་འགའ་

ཞིག་རག་སོང་།	 པར་ད་ེཚོ་ན་ིདག་པའོ་ི
དམག་གིས་མང་ཚོགས་ལ་འཇིགས་བསྐུལ་
བེད་བཞིན་པའི་སྐབས་ཀི་ཟུར་ཙམ་དང་།	
རུྒྱན་ལྡན་དབོན་པ ོ་གོང་རལ་གི ་རྣམ་པ་
མཚོན་པའ་ིཔར་རིས་དང་།	 	 ཉནི་ད་ེདག་
གི་དབནོ་པ་ོགངོ་རལ་གི་སང་ལམ་ལ་མི་མང་
གིས་འག་ོའདགུ་རྦད་ད་ེཉུང་ད་ུཕིན་ཡོད་པའ་ི
པར་རིས་བཅས་ཡིན།	།

བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་ནང་དནོ་རིག་པའ་ིཟླ་དུག་ཟབ་ཁདི་ཐངེས་དུག་པ་ལེགས་པར་གུབ་པ།
	ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༣༡	ཉནི་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་
ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་རུྒྱད་སྨད་གྲྭ་ཚང་གི་
གངས་ཅན་རིག་གནས་སླབོ་གྲྭའ་ིཚོགས་ཁང་

ད།ུ	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་དང་དཔལ་ལྡན་རུྒྱད་སདྨ་གྲྭ་ཚང་གི་

གངས་ཅན་རིག་གནས་སླབོ་གྲྭ་ཟུང་འབལེ་
གི་ག་ོསིྒག་འགོ	ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	
༡	 ཉནི་ནས་ཚུགས་པའ་ིམཐ་ོསླབོ་ཐནོ་པའ་ི
སླབོ་མ་རྣམས་ཀི་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་ནང་

དནོ་རིག་པའ་ིཟླ་དུག་ཟབ་ཁདི་ཐངེས་དུག་པ་
ལེགས་གུབ་ཀི་མཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་

ཡོད།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོཕག་ཚོད་	
༩།༣༠	 ཐགོ་མཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བ་ོཕགོས་བཞུགས་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒནོ་ལགས་དང་མི་
འགུར་ར་ོར་ེལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་གཙོས།	
ཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་གི་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ཐུབ་བསན་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	རུྒྱད་
སྨད་གངས་ཅན་རིག་གནས་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་
སིྤ་སགྔས་རམས་པ་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་
ཀིས་དབུས་དག་ེལས་རྣམ་པ།	 ཆོས་རིག་
འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་ཀུན་དགའ་བམས་
པ་ལགས།	 དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀི་སལོ་རུྒྱན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་དངསོ་
གུབ་བསན་པ་ལགས།	 ཟབ་ཁདི་པ་དང་ཟབ་

སྦོང་བ་རྣམ་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་
ཐགོ་མར།	 བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོ་ིརྒྱལ་
གླུ་ཕུལ་རསེ་སླབོ་དགེ་སགྔས་རམས་པ་ཡོན་
ཏན་ལགས་ནས་མཛད་སྒའོི་ང་ོསྤདོ་དང་ཟླ་
དུག་ཟབ་སྦོང་ཀི་ལས་བསྡམོས་སྙན་སྒོན་
གནང་གུབ་བསནུ།	 མཛད་སྒརོ་ཕབེས་པའ་ི
སྐུ་མགནོ་རྣམས་ནས་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་
ནང་དནོ་རིག་པར་དནོ་གཉརེ་སླབོ་སྦངོ་བདེ་
རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་ཟབ་རྒྱས་གནང་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་སླབོ་
ཕུག་ཕ་ོམོ་གཉསི་ནས་ཀང་ཟབ་ཁིད་རིང་གི་
མངོ་ཚོར་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།
སབྐས་དརེ་ཟབ་ཁདི་འདའིི་མཐའ་མའི་ཡིག་
རུྒྱགས་ཀི་གུབ་འབས་རྩེ་ཕུད་གསུམ་དང་།	
ཉ་ེབའི་རྩེ་ཕུད་གསུམ་ལ་བ་དགའ་གསོལ་
རས་དང་།	 སླབོ་ཕུག་སིྤ་ཡོངས་ལ་བསབླ་པ་

མཐར་སོན་གི་ཕག་ཁྱརེ་ཡང་གནང་ཡོད།	
ཕགོས་མཚུངས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
ཟབ་ཁདི་གནང་མཁན་འབལེ་ཡོད་དག་ེལས་
ཡོངས་ལ་ཐུགས་རེ་ལེགས་གསོལ་གནང་
ཡོད།
སིྤར་ཟབ་སྦངོ་འད་ིཐགོ་མ་ཕི་ལོ	༢༠༡༤	ལོ་
ནས་འག་ོབརྩམས་ཏ་ེད་བར་ཟབ་ཁདི་ཐངེས་
ལ་ྔཚོགས་ཟནི་པ་དང་།	 ཐངེས་འདའི་ིཟབ་
ཁིད་ཐེངས་དུག་པར་སླབོ་གཉརེ་བ་བཅུ་
དགུས་མཉམ་ཞུགས་བས་ཡོད།	 	 	 སླབོ་
མ་ཚོས་ཟབ་སྦངོ་འདའིི་བརུྒྱད་ནང་ཆོས་ཀི་
གོ་རགོས་ཟབ་པ་ོདང་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ཡར་
རྒྱས་ཕིན་པའི་སྐརོ་གསུང་བཞིན་འདགུ་པ་
བཅས།	།

འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་རིན་མེད་སནྨ་བཅསོ་ཞབས་ཞུ།
༄༅།	 །འཛམ་གླངི་ཞི་བདའེ་ིདདེ་དཔནོ།	
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་

གསུང་ཆོས་ཞུ་བར་བཅར་མཁན་ཕི་རྒྱལ་
ཡུལ་གུ་ཁག་	༦༩	ཙམ་ནས་ཕབེས་པའ་ིདད་
ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་	 ༣༠༠༠༠	 ལགྷ་ལ་དམིགས་

ཏ་ེབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ཀིས་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢	ནས་རིན་མེད་
སནྨ་སརྒ་འགོ་འཛུགས་གནང་ས་ེསནྨ་བཅསོ་
ཀི་ཞབས་ཞུ་སུྒབ་མུས་ཡིན་འདགུ
སནྨ་པ་བསནེ་གཏུགས་དང་སནྨ་སིྦན།	 རྨས་
མར་རྨ་དཀྲིས་སོགས་ཀི་མཐུན་འགུར་
གནང་བཞིན་ཡོད་འདགུ	 སནྨ་སརྒ་ད་ུའཕདོ་
ལས་ཞབས་ཞུ་བ་ལས་བེད་གསུམ་དང་།	
འཕདོ་བསནེ་ཁྱབ་ཁྱངོས་ས་གནས་ལྔ་ནས་
འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་དགུ་བཅས་ཕབེས་
ཡོད།

འཕདོ་བསནེ་རིན་མེད་སྨན་སྒར་མཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་གནང་མཁན་ཏཱ་ལའི་བ་ླ
མ་དག་ེརྩ་ཚོགས་པ་	 His Holiness the 

Dalai Lama Charitable Trust	 ཡིན་

འདགུ་པ་དང་།	 རིན་མེད་སནྨ་སརྒ་དསེ་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༦	བར་སནྨ་བཅསོ་
ཀི་ཞབས་ཞུ་བསུྒབ་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	 །	
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཇམ་དབངས་ཆོས་སྐརོ་འཕ་ོསྐངོ་མཛད་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༤	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༨།༤༠	ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་གནས་མཆོག་ར ོ་རེ་གདན་དུ་དད་
ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་	 ༣༠༠༠༠	 ལགྷ་ལ་འཇམ་
དབངས་ཆོས་སྐརོ་ལས་འཇམ་དཔལ་ནང་
སུྒབ་རསེ་གནང་དང་།	 	 སྒལོ་དཀར་རསེ་
གནང་སྩལ་ཡོད།	 ད་ེཡང་ཐགོ་མར་མགནོ་
པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	ད་ེརིང་
ནས་གནངས་ཉིན་བར་བཅས་ཉིན་གསུམ་
རིང་ན་ནིང་ལོར་འགོ་བཙུགས་པའི་འཇམ་
དབངས་ཆོས་སྐརོ་དའེི་འཕ་ོསྐངོ་བ་རུྒྱ་ཡིན།		
འཇམ་དབངས་ཆོས་སྐརོ་བླ་མ་དབུ་མ་པ་
དཔའ་བ་ོར་ོརེ་ནས་མར་བརུྒྱད་ནས་ཡོང་
བ་རེད།	 ཁངོ་ཆུང་ཆུང་སབྐས་ནས་ལུག་
རིྫ་བས་ནས་བཞུགས་སྐབས་འཇམ་དཔལ་
དབངས་ཀི་སྐ་ུནག་པ་ོཞིག་མདནུ་ན་བཞུགས་
པ་མཇལ།	 ད་ེནས་བཟུང་ནམ་སདོ་ལ་ར་ེ
བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་ཞལ་མཇལ་
བསདྡ་ཀི་ཡོད།	 བ་ླམ་དབུ་མ་པ་དཔའ་བ་ོར་ོ
ར་ེནས་བཟུང་མར་འཇམ་དབངས་ཆོས་སྐརོ་
ད་ེདག་བུང་བ་རེད།	 	 ངསོ་ཀིས་སག་བག་
རིན་པ་ོཆེའ་ིསྐ་ུམདནུ་ནས་ཞུས་པ་ཡིན།		ར་ེ
བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཞུ་བ་ན།ི
གཞནོ་ནའུ་ིསྐ་ུལུས་འཆང་བ་པ།ོ	 །ཡེ་ཤེས་
སྒནོ་མེས་རབ་ཏུ་བརྒྱན།	 །འཇིག་རནེ་

གསུམ་གི་མུན་སེལ་བ།	 །འཇམ་དཔལ་
དབངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།
ཞསེ་འཇིག་རནེ་གསུམ་གི་མུན་པ་སེལ་ཞསེ་
པ་ཕིའ་ིམུན་པ་སེལ་བའ་ིདནོ་མ་རེད།		ནང་
གི་མ་རིག་པ་དང་ད ེས་བཞག་པའི ་བག་
ཆགས་ཤེས་སིྒབ་བས་ནས་ད་ེལྟ་བུའི་ཉནོ་
མོངས་ཅན་དང་ཉནོ་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པའ་ི
མི་ཤེས་པའི་མུན་པའི་ཚོགས་ཚང་མ་སེལ་
བར་བདེ་མཁན་ཞིག་ལ་ག་ོདགསོ།		འཇིག་
རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོའདདོ་མཁན་གི་ཆོས་བརུྒྱད་
ཚོ་དད་པ་གཅིག་པུའི་ཐགོ་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་
ན་འགགི་པ་རེད།	འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོམི་
འདདོ་མཁན་གི་ཆོས་བརུྒྱད་ཁ་སང་ཞུས་པ་
ནང་བཞིན་རེད།		གང་ལརྟ་སོ་སོས་བསམ་
བླ་ོབཏང་།		ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབདེ་ཀི་ཤེས་
རབ་ཐགོ་ནས་མིའ་ིཀདླ་པས་བསམ་བླ་ོབཏང་
ནས་སེམས་རུྒྱད་འདལུ་ཐབས་བདེ་ཀི་ཡོད།		
རིག་པས་དཔྱད་པ་བདེ་རུྒྱ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་སབས་ཤེས་རབ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད།	 ཤེས་རབ་ཆེ་བ།	 ཤེས་རབ་གསལ་བ།	
ཤེས་རབ་མུར་བ།	 ཤེས་རབ་ཟབ་པ་བཅས་
ཡོད་པ་དང་།	 ང་ཚོ་འདརི་རྩདོ་པ་རྩདོ་
མཁན་ཚོས་རྩདོ་པ་ཡག་པ་ོབས་ནས་ཕིན་ན་
ལུང་ཙམ་ལ་བརནེ་པ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་རབ་
ཆེ་བ་དང་།	ཤེས་རབ་གསལ་བ།	ཤེས་རབ་
མུར་བ།	 ཤེས་རབ་ཟབ་པ་བཅས་ཀི་སངྒ་ལ་

སླབེ་ཀི་འདགུ
དརེ་བརནེ་ནང་གི་མུན་པ་སེལ་བར་ཡག་
ཤོས་ད་ེགཞུན་ཆེན་ལ་སླབོ་གཉརེ་བརྒྱབ་ན་
ཤེས་རབ་ཆེ་བ་དང་།	 ཤེས་རབ་གསལ་བ།	
ཤེས་རབ་མུར་བ།	 ཤེས་རབ་ཟབ་པ་བཅས་
ཚང་མ་ད་ེནས་ཡོང་གི་འདགུ	ད་ེརིང་འདརི་
གྲྭ་ས་ཁག་ནས་ཕབེས་པའི་དཔ་ེཆ་བ་མང་
པ་ོཡོད་པ་རེད།	 	 ང་ཚོ་བདོ་གངས་ཅན་གི་
ལྗངོས་ལ་བཀའ་དནི་ཅན་གི་མཁན་སླབོ་ཆོས་

གསུམ་ནང་ནས་གཙོ་བ་ོམཁན་ཆེན་ཞི་བ་
འཚོས།		ང་ཚོར་ལམ་སནོ་གནང་བ་བཞིན་
ཚད་མ་རིག་པའ་ིཐགོ་ནས་འག་ོརུྒྱ་ད་ེརིང་ཁ་
སང་འཛམ་གླངི་ནང་ད་ུནང་པ་མང་པ་ོཡོད།		
འནོ་ཀང་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབདེ་ཀི་ཤེས་
རབ་ཀིས་དཔྱད་པ་བས་ནས་འག་ོམཁན་ད་ེ
ཕལ་ཆེར་བདོ་པ་གཅིག་པུ་མ་གཏགོས་མེད།

སྔ་མོ་ཡིན་ན་སོག་པའོི་ནང་ད་ུགཞུང་ཆེན་
ཁག་ལ་སླབོ་གཉརེ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཡོད།	 བར་
སབྐས་སོག་པའོ་ིནང་ཉམས་པ་རེད།	 	 ད་
ཆ་བདོ་གཅིག་པུ་རེད།	 	 རང་ཉདི་ཀི་བླའོ་ི
མུན་པ་སེལ་བར་གཞུང་ཆེན་སྦངས་པ་
དང་རགས་གསལ་བཏང་ནས་སྦང་རུྒྱ་རེད།		
བསན་པ་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་ཟརེ་བ་ད་ེ
འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གི་ཐོག་ནས་ཡོང་
དགསོ།	 	 འཆད་པ་དང་རྩམོ་པའ་ིཤེས་རབ་

ཡག་པ་ོཡོད་ནའང་དཔྱད་པ་བས་པའ་ིསབྐས་
ཧ་ཅང་བཤད་རུྒྱ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གི་ཡོད་
སབས།	 	 འཆད་པ་དང་རྩམོ་པའ་ིཤེས་རབ་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་ཡང་རྩདོ་པའི་ཤེས་རབ་ད་ེ
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	
གཞན་ཡང་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་
མུ་མཐུད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ངསོ་ཀིས་

དབང་ལུང་རསེ་གནང་སབྐས་སུ་ད་རྒྱའ་ིནང་
ཡུལ་ལུང་མང་པརོ་འག་ོབཞིན་ཡོད།	 	 ད་ེ
རིང་ཡང་ཡུལ་ལུང་འད་མིན་ད་ུད་རྒྱའ་ིཐགོ་
ནས་ད་ོསང་གིས་ཉན་སྡདོ་མཁན་ཡོད།	 བ་ླ
མའ་ིངསོ་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཕན་པའ་ིཕན་
སེམས་ཀི་འདནུ་པའ་ིཤུགས་དང་།	ཁྱདོ་རང་
ཚོ་ཕགོས་དང་མཚམས་སུ་འཁདོ་མཁན་གི་
མི་རིགས་འད་མིན་གི་དད་ལྡན་ཚོས་ཀང་
འདནུ་པ་རྩ་ེགཅིག་པའི་ཐགོ་ཉན་པ་ཡིན་ན།	
བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ཞལ་བཞུགས་
པའི་སྐབས་སུ་འཕིན་གི་སྒ་ོནས་བསྙནེ་པར་
རྫགོས་ཟརེ་བ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད།	 དགག་
བ་ཡོད་ནས་བསྙནེ་རྫགོས་སུྒབ་སར་ཡོང་མ་
ཐུབ་པ་ཚོར་འཕནི་གི་སྒ་ོནས་བསྙནེ་རྫོགས་
སུྒབ་པ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེདསུ་ཁ་
པར་ཡོད་པ་མ་རེད།	 དསུ་ཡུན་གང་འཚམ་
འགརོ་གི་ཡོད་ཀི་ཡོད།	དངེ་སང་གླགོ་འཕནི་
གི་ཐོག་ནས་ས་ཆ་ཉ་ེའགང་མེད་པ་ལྟ་བུ་
ཆགས་ཡོད་སབས་ཁྱདོ་རང་ཚོ་ཕགོས་དང་
མཚམས་སུ་འཁོད་མཁན་དད་པ་ཅན་ཚང་
མར་དབང་དང་རསེ་གནང་འད་ིདག་ཐབོ་ཀི་
རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་
སུྒབ་ཞག་དབུ་འཛུགས་ཀིས་འཇམ་དབངས་
ཆོས་སྐརོ་ལས་འཇམ་དཔལ་ནང་སུྒབ་རསེ་
གནང་དང་།	 	 སྒལོ་དཀར་རསེ་གནང་དབུ་
འཛུགས་མཛད་ཡོད་པ་བཅས།	།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་དང་རུྒྱད་སདྨ་གྲྭ་ཚང་ཟུང་
འབལེ་ཐགོ་ཧུན་སུར་རུྒྱད་སྨད་གངས་ཅན་
རིག་གནས་སླབོ་གྲྭར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་
༡	 ཚེས་	 ༡	 ནས་	 ༡༦	 བར་གི་སླབོ་ཚན་
གཞན་པའི་དགེ་རྒན་གི་བདོ་ཡིག་ཡར་རྒྱས་
ཟབ་སྦངོ་དང་།	 སླབོ་ཕུག་རིགས་ལམ་རུྒྱས་

སནོ་པ་གསོ་སྐངོ་དང་འབལེ་བའི་ཟབ་སྦངོ་
ཁག་གཉསི་ཀི་དབུ་འབདེ་གནང་ཞིང་།	དབུ་
འབདེ་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་སྐུ་ང་ོམི་འགུར་ར་ོར་ེམཆོག་
དང་།	 དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་ཧུན་སུར་
རབ་རྒྱས་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཐུབ་
བསན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་དབུས་པའ་ིདཔལ་
ལནྡ་རུྒྱད་སདྨ་གྲྭ་ཚང་གི་ཕག་མཛོད་བགསེ་

པ་དང་སླབོ་སིྤ་གཅིག་ལྕགོས་སྔགས་རམས་
པ་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་དང་།	 ཁྱད་སནོ་
པ་དག་ེརྒན་བཅས་ཚོགས་ཕབེས་གནང་ཡོད།	
སབྐས་དརེ་རུྒྱད་སདྨ་གྲྭ་ཚང་གི་ཕག་མཛོད་
བགསེ་པ་དང་གངས་ཅན་རིག་གནས་སླབོ་
གྲྭའི་སླབོ་སིྤ་གཅིག་ལྕགོས་སྔགས་རམས་པ་
ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀིས་ཟབ་སྦངོ་དང་

འབལེ་བའ་ིགསུང་བཤད་ད།ུ	 སྐ་ུམགནོ་རྣམ་
པ་དང་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་རུྒྱད་སདྨ་
གྲྭ་ཚང་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འད་ིདང་
སྦྲགས།	 སདྨ་རུྒྱད་གྲྭ་ཚང་ན་ིད་བར་༸གངོ་
ས་མཆོག་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
བཀའ་གསུང་ཅི་སུྒབ་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་
མ་ཟད།	 ད་དངུ་ཡང་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་
དགོངས་གཞི་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་

ཀི་ལས་དནོ་གང་ཅིར་དགའ་དད་སྤ་ོགསུམ་
གི་ཐགོ་ནས་ཕར་བ་གུ་འདགེས་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
ལྷག་པར་ད་ུསླབོ་གྲྭ་ཁག་ནང་རིགས་ལམ་
སླབོ་སྤལེ་གི་ལས་འཆར་འད་ིཉདི་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་
སབས་དམིགས་བསལ་གིས་གལ་གནད་ཆེན་
པརོ་བརིྩ་བཞིན་ཡོད་པས།	 ཚོགས་བཅར་
བ་རྣམས་ནས་དསུ་ཚོད་དམ་འཛིན་གིས་
འབད་བརྩོན་ཧུར་བསྐདེ་གནང་རུྒྱ་གལ་ཆེ་
སྐརོ་གསུངས།	 རིགས་ལམ་སྦངོ་བའ་ིདགསོ་
དམིགས་གཙོ་བ་ོནི་ཐར་པ་འཐབོ་པའི་ཆེད་
ད་ུཡིན་ཞིང་།	 ཐར་པ་ཐབོ་པ་ལ་དང་པརོ་
ངསེ་འབུང་གི་བསམ་པ་སྐ་ེདགསོ།	 ངསེ་
འབུང་གི་བསམ་པ་སྐེས་ནས་ལམ་རིམ་
པར་བགདོ་ད་ེཐར་པ་ཙམ་འཐབོ་ཐུབ་ཀང་།	
ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་འཐབོ་པ་ལ་བང་ཆུབ་
ཀི་སེམས་ངསེ་པར་ད་ུདགསོ།	 བང་ཆུབ་ཀི་
སེམས་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་སྐསེ་པ་ན།	
ཐགེ་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ཐབོ་པ་ཡིན།	 སངོ་
ཉདི་ལ་དམིགས་པའ་ིགཞི་ལགྷ་ཟུང་འབལེ་གི་
ཏངི་ང་ེའཛིན་སྐསེ་པ་ན།	 ཐགེ་ཆེན་གི་སྦརོ་
ལམ་ཐབོ།	 སངོ་ཉདི་མངནོ་སུམ་ད་ུརགོས་
པའི་ཚེ་ཐེག་ཆེན་གི་མཐོང་ལམ་འཐོབ་པ་
ཡིན།	 ད་ེརསེ་ས་གཉསི་པ་སོགས་ཐགེ་ཆེན་
གི་སྒམོ་ལམ་ཐབོ་ནས།	 སིྒབ་གཉསི་སངྤས་

ཏ་ེཐགེ་ཆེན་གི་མི་སླབོ་ལམ་ཐབོ་པ་ན་སངས་
རྒྱས་ཀི་ག་ོའཕང་ཐབོ་པ་ཡིན།	 ཞསེ་རནེ་
འབལེ་གི་ཚུལ་དུ་ཞུས་པ་ཡིན་གསུངས།	
གཞན་ཡང་ཁོང་ཉིད་གྲྭ ་ཚང་དང་ཆོས་
ཕགོས་ཀི་ལས་དནོ་ཆེད་ཐ་ེཝན་སོགས་སུ་
ཕབེས་བསྐདོ་སབྐས་ཁངོ་ཚོའི་དཔལ་འབརོ་
གི་གནས་སངས་དང་བདོ་མིའི་ཁིྱམ་ཚང་གི་
དཔལ་འབོར་གནས་སངས་དབར་བཟང་
ཞན་གི་བར་ཁྱད་ཆེན་པ་ོཞིག་མཐངོ་བཞིན་
པའི་རྒྱབ་ལྗངོས་གཙོ་བ་ོཤེས་ཡོན་ཁོ་ནར་
ཐུག་ཡོད་པའི་ཚོར་སང་ཞིག་ཡོང་བཞིན་
འདགུ་པས།	 ང་ཚོ་སིྤ་སྒརེ་ཚང་མས་གཞནོ་
སྐསེ་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་གི་སྤུས་ཚད་ལ་ཤུགས་
རྒྱག་གལ་ཆེ་བ་དང་།	 ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ད་ུ
ཆོས་ཕགོས་དང་རིག་གནས་སྦངོ་སའི་ཆོས་
གྲྭ་དང་སླབོ་གྲྭ་སོགས་ཀི་མཐུན་རྐེན་འདི་
དག་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དནི་ཉག་
ཅིག་ལ་བརནེ་ནས་བུང་ཞིང་།	 ༸གངོ་ས་
མཆོག་ནི་བདོ་མི་ཙམ་མ་ཟད་འཛམ་གླིང་
ཡུལ་གུ་དང་མི་རིགས་འད་མིན་གི་བ་ླམར་
གུར་ཡོད་སབས།	 ང་ཚོ་ཁངོ་གི་ཉ་ེའདབས་
སུ་བཞུགས་པའ་ིབདོ་རིགས་རྣམས་ནས་ཁངོ་
གི་བཀའ་གསུང་ཅི་སུྒབ་ཞུ་བར་འབད་བརྩནོ་
ལྷདོ་མེད་གནང་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་
གསུངས།

ད་ེནས་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོསིྤ་འཐུས་མི་འགུར་
ར་ོརེ་ལགས་ཀིས་དབུ་འབེད་ཀི ་གསུང་
བཤད་གནང་སབྐས།	 ད་ལན་ཤེས་ཡོན་
དང་འབལེ་བའི་ལས་གཞི་ཞིག་གི་མཛད་
སྒརོ ་གཅར་རུྒྱ་བུང་བར་དགའ་པོ་བུང་
ཞིང་།	 ཐངེས་འདའི་ིལས་གཞི་ཁག་གཉསི་
ཀི་མཉམ་ཞུགས་པ་གངས་	 ༥༧	 ཁངོས་
ནས་གངས་	 ༤༢	 བུད་མེད་ཆགས་ཡོད་
སབས་དམིགས་བསལ་གིས་དགའ་སྤབོས་
བུང་།	 ཕན་ན་ིརུྒྱན་ད་ུབུད་མེད་ཀི་ནསུ་
ཤུགས་གངོ་སྤལེ་དང་འབལེ་བའི་གནད་དནོ་
ཐད་གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་བེད་མཁན་ཞིག་
ཡིན་ལ།	 སིྤར་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཆོས་སདི་ཀི་
གདགུས་གཅིག་འགོ་གི་ཆབ་འབངས་ཤིག་
ཆགས་ཡོད་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་ད་ུའཛམ་
གླངི་འདའི་ིམི་འབརོ་བརྒྱ་ཆ་	 ༥༠	 ཙམ་
བུད་མེད་ཆགས་ཡོད་སབས་མི་རིགས་དང་
རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་སུྐན་ཐད་ནསུ་པ་མཉམ་
སྤུང་བེད་མཁན་གི་སྡ་ེཚན་ད་ེམཉམ་ཁིད་
བེད་ཐུབ་པའི་ལས་འཆར་གང་མང་སྤལེ་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་གིས་ཧལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཤིང་།	
དགེ་རྒན་བུད་མེད་ཅིག་ལ་ཆ་བཞག་ན་སོ་
སོའ་ིསླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་བམས་བརྩ་ེདང་ལནྡ་
པའ་ིཐགོ་ནས་སླབོ་ཁདི་གནང་གི་ཡོད་པའ་ིརེ་
བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཀང་ཡོད་གསུངས།	།

སླབོ་ཚན་གཞན་པའ་ིདག་ེརྒན་གི་བདོ་ཡིག་ཡར་རྒྱས་ཟབ་སྦངོ་དང་སླབོ་ཕུག་རིགས་ལམ་རུྒྱས་སནོ་པ་གསོ་སྐངོ་དང་
འབལེ་བའ་ིཟབ་སྦངོ་ཞིག་འག་ོབཙུགས་གནང་བ།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	སོགས་
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གཟགིས་པར་འཚལ།

༄༅།	།ས་ྔལོ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༠༩	ཚེས་	
༠༤	དགངོ་ད་ོཆུ་ཚོད་	༡༠།༣༠	ཐགོ་རྒྱ་གར་

བང་ཕགོས་ས་གནས་ཌལ་ཧརོ་ཕུན་ཚོགས་
གླངི་ལག་ཤེས་བཟ་ོགྲྭའི་ཚོང་ཁང་ལ་གླ་ོབུར་

མེ་སྐནོ་ཤོར་བར་བརནེ་ཚོང་ཁང་གི་དངསོ་
ཟགོ་ཕནོ་ཆེ་མེས་ཚིག་ས་ེགངོ་གུན་བུང་ཡོད་
པ་ད་ེདག་གུན་གསབ་ཆེད་ནང་སིད་ལས་
ཁུངས་ནས་རོགས་ཚོགས་ཁག་དང་།	 ཁྱབ་
ཁངོས་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་རྣམ་པ་བཅས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་
བསྐདེ་མཚོན་ཆེད་ཞལ་འདབེས་གང་ཐུབ་
བསྡུ་སླངོ་ཡོང་བའི་འབདོ་བསྐུལ་ཡོངས་ཁྱབ་
གསལ་བསྒགས་གནང་དནོ་ལརྟ།	 རོགས་
ཚོགས་ཁག་ཅིག་དང་།
ད་ེབཞིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་
སོ་སོའི་བརུྒྱད་མང་ཚོགས་བཅས་ནས་དསུ་
བཀག་རྒྱས་བཅད་ཀིས་ཞལ་འདབེས་ཕུལ་

སོན་བུང་བ་ཁྱནོ་ཧནི་སྒརོ་	 ༡༥,༢༨,༧༡༩	
ཐམ་པ་བུང་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཌལ་ཧརོ་ཕུན་
ཚོགས་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་བཟ་ོ
གཞིས་ལས་ཁུངས་གཅིག་ལྕགོས་སུ་ཁུངས་
གཏངོ་ཞུས་ཟནི་པར།	གཏངོ་ཕདོ་ཅན་གི་ཕི་
ནང་རོགས་ཚོགས་དང་མང་ཚོགས་བཅས་
ནས་ཞལ་འདབེས་རྒྱ་གང་ཆེ་གནང་བར་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ནས་
བརུྒྱད་ལམ་འདའིི་ཐགོ་ནས་བསགྔས་བརདོ་
དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་བཅས་ཀི་གསལ་
བསྒགས།	

ཌལ་ཧརོ་ཕུན་ཚོགས་གླངི་བཟ་ོགྲྭའ་ིཚོང་ཁང་མེ་སྐནོ་དནོ་རྐནེ་བུང་བ་གུན་སྐབོས་
གནང་གནས།

བངྷ་ལ་ད་ེཤི་སྐབས་བཅལོ་བ་སོགས་ལ་ཞལ་འདབེས་ཧནི་སྒརོ་ས་ཡ་གཅིག་ཕུལ་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༦	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༨།༤༠	 ཡོལ་ཙམ་ལ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ོརེ་གདན་གི་
དསུ་འཁོར་གསུང་ཆོས་ར་བའི་ནང་འཇམ་
མགནོ་བ་ླམ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པ་ོསྐ་ུམ་ངན་ལས་
འདས་ནས་ལོ་ང་ོ	༦༠༠	ཧལི་པ་ོའཁརོ་བའ་ི
བཀའ་དནི་རསེ་དན་སདླ་དགའ་ལནྡ་ཁ་ིཐགོ་
ཁང་དང་རྒྱལ་སིྤའ་ིདག་ེལནྡ་ལནྷ་ཚོགས་ནས་
ག་ོསིྒག་གནང་བ་ལརྟ།	 རི་བ་ོདག་ེལུགས་
པའི་གདན་ས་ཁག་གི་དགེ་འདནུ་རྣམ་པས་
སྙན་རྩོམ་དང་དཔྱད་རྩོམ་འབི་རྩོམ་འགན་
སྡུར་ནང་ཨང་རིམ་ཡང་རྩརེ་སོན་པ་རྣམས་
དང་ལནྷ་སྐ་ུཔར་བསྒནོ་རསེ་འཇམ་དབངས་
ཆོས་སྐརོ་ལས་ཆོས་རྒྱལ་ཕི་ནང་གསང་
གསུམ་གི་རསེ་གནང་བཀའ་དནི་སོྩལ་སབྐས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་ེརིང་འདརི་གནས་
ཁྱད་པར་ཅན་ར་ོར་ེགདན་ལ་དད་པས་འདསུ་
པའ་ིསྐ་སེར་ཕ་ོམོ་སངོ་ཕག་ཁ་ཤས་ཡོད།	ང་
ཚོ་ཚང་མ་འདིར་ཁེ་སང་བསག་རུྒྱའི་ཆེད་
ད་ུཡོང་བ་མ་རེད།	 དད་པ་དང་འདནུ་པའ་ི
ཀུན་ནས་བླངས་ཏ་ེགནས་འདིར་འདསུ་པ་
རེད།	ད་ེབཞིན་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་ནས་གནས་ཚུལ་
མཐངོ་མཁན་མང་པ་ོཞིག་ཡོད།	ད་ེདག་ཚང་
མས་དད་འདནུ་རྩ་ེགཅིག་ཏུ་ཉན་ནས་བསདྡ་
ཡོད།		ད་ེརིང་གི་ཆོས་སྐརོ་འད་ིབསན་པ་སིྤ་
བཙན་དང་གང་ཟག་སྒསོ་བཙན་ཞསེ་བཤད་
པའི་ནང་ནས་གང་ཟག་སྒསོ་བཙན་གི་ཆོས་
སྐརོ་ཆགས་ཡོད།	 བསན་པ་སིྤ་བཙན་བས་
ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འཛམ་གླངི་སིྤ་ལ་
ཁྱབ་ནས་འག་ོརུྒྱ་ཞིག་རེད།
བསན་པ་སིྤ ་བཙན་གི ་དབང་དུ་བས་ན་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གཉནེ་ད་ུབལྟ་རུྒྱ་
རེད་མ་གཏགོས་དག་བགེགས་ཞེས་འདལུ་
རུྒྱའི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱ་གང་ཡང་མི་འདགུ	

བསན་པ་སིྤ་བཙན་ཧ་ཅང་ནསུ་པ་ཆེན་པ་ོ
ཡོད།	 དངསོ་གནས་དང་གནས་སེམས་
ལ་འགུལ་སྐདོ་ཐབེས་རུྒྱ་ཞིག་ཡོད།	 ཅསེ་
དང་།	 	 གཞན་ཡང་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་གིས་རརོ་གདན་རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་
ད་ུརྒྱ་རིགས་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་

བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་ཐུགས་དན་གསོ་མཛད་
དནོ།	 ད་ེརིང་རྒྱ་ནག་ནས་ཡོང་མཁན་རྒྱ་
རིགས་ཁག་གཅིག་ལ་ཐུག་པ་ཡིན།	 བདོ་
དང་རྒྱ་ནག་གི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ད་ེརྒྱ་
གར་གི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲར་ཁུངས་གཏུགས་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད།	 དརེ་
བརནེ་ངོས་ཀིས་ཁོང་ཚོར་འགལེ་བཤད་
བརྒྱབ་པ་ཡིན།	 ད་ེརིང་ཁ་སང་དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ལ་འཛམ་གླིང་ནང་དུ་ནང་
པ་མང་ཤོས་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་ནག་
ཆགས་ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	 ཕགོས་མཚུངས་
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་གོ་ལའི་ཚ་
དདོ་འཕལེ་བཞིན་པའི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་

དནོ།	 ད་ལ་ྟམཐངོ་ཆོས་སུ་ཡོད་པའ་ིའཛམ་
བུ་གླངི་འདའིི་སངྒ་ལ་བསམ་བླ་ོཐངོས་དང་།	
ད་ལྟ་རང་འཛམ་བུ་གླིང་འདིའི་སྒང་ལ་མི་
ཡིས་མི་གསོད་རེས་གཏངོ་གི་ཡོད།	 ད་ེ
རིང་ཁ་སང་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཚ་དདོ་ཡར་
འཕལེ་ནས་ཉ་ེལམ་ལྷ་ོཨ་མི་རི་ཀའི་བྷ་ར་

ཛིལ་ཡུལ་ད་ུནགས་ལ་མེ་སྐོན་ཚབས་ཆེ་
ཤོར་བ་མ་ཟད།	 	 ད་ལ་ྟཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡའ་ི
ནང་མེའི་འཇིགས་པ་བུང་ནས་སེམས་ཅན་
ཀངྒ་རོ་	 Kangaroo	 སོགས་སངོ་ཕག་མང་
པ་ོམེས་ཚིག་འདགུ	 	 མི་ཁག་གཅིག་ཀང་
མེས་ཚིག་ནས་འདས་གངོས་ཕིན་འདགུ		ཉ་ི
མའ་ིཚ་དདོ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུཕིན།	 ད་ེལ་བརནེ་
ནས་འཛམ་བུ་གླིང་ནང་མི་ཡིས་བཟསོ་པའི་
རྙགོ་གའི་ཐགོ་རང་བཞིན་གིས་ཚ་དདོ་ཡར་
འཕལེ་ནས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འདགུ	འཛམ་
གླིང་གི་ཚ་དདོ་རྒྱས་པར་བརནེ་ནས་དཀའ་
ངལ་འཕད་པ་ད་ེདག་ལ་ང་ཚོས་ཐད་ཀར་
བདེ་རུྒྱ་གང་ཡང་མེད།	 	 ང་ཚོས་ཕན་བུ་

ཁོར་ཡུག་གི་ཐགོ་ད་ོསང་བདེ་རུྒྱ་ཙམ་ལས་
གཞན་བདེ་རུྒྱ་གང་ཡང་མི་འདགུ	 གང་ལརྟ་
འཛམ་གླིང་གི་ཚ་དདོ་ཀི་རྐེན་པས་རྙགོ་ག་
མང་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད།	 ཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིནང་ལ་
མཚོན་ན་ཆར་པ་མང་དགས་ནས་ཆུ་ལོག་གི་
དཀའ་ངལ་དང་།	 	 ས་ཆ་མང་པ་ོཞིག་ལ་

ཚ་དདོ་ཀི་རྐནེ་པས་སྡགུ་བསལྔ་ཡོང་གི་འདགུ		
ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་།
མཐར་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསན་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་
དནོ།	 ཆོས་འབལེ་ཞསེ་སའ་ིས་ཆ་གཅིག་ལ་
རུག་རུག་བས་ནས་བ་ླམས་འདནོ་པ་བཏནོ།	
གཏརོ་མ་མགོ་ལ་བཞག་ནས་བས་པ་ད་ེ
གཅིག་པུ་མིན།	 ཚང་མས་ཉམས་ལེན་ཡག་
པ་ོབདེ་དགསོ།	 མད་ོསགྔས་ཀི་བསན་པ་ཆ་
ཚང་ཞིག་ཡོད་པ་ད་ེཕལ་ཆེར་བདོ་གངས་
ཅན་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཁ་ོན་ཆགས་
འདགུ	 ད་ེདག་འགལེ་བཤད་རྒྱག་རུྒྱ་ད་ེ
ཡང་བདོ་ཡིག་ཡག་ཤོས་རེད།	 བདོ་གངས་

ཅན་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་འདི་ད་ལྟ་
ཡིན་ནའང་བདོ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་
གི་སྙངི་སབོས་དང་སེམས་ཤུགས་ཀིས་ཟིན་
ནས་བསདྡ་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་ནང་དའུང་ནང་པ་
མང་ད་ུམང་ད་ུའག་ོགི་འདགུ	 བདོ་གངས་
ཅན་ལྗངོས་ཀི་བསན་པ་འད་ིབདོ་གངས་ཅན་
ལྗངོས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ནང་པའི་ཡུལ་གུ་
ཚང་མར་ཏན་ཏན་ཁྱབ་ངསེ་རེད།	 ནང་པ་
མིན་པའ་ིལུང་པ་ཚོའ་ིནང་ལའང་རྣམ་དཔྱདོ་
ཅན་གི་མི་མང་པསོ་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་
ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་འདི་ལ་ཡིད་
འཕགོ་ནས་ད་ོསང་བདེ་ཀི་འདགུ	དརེ་བརནེ་
བསན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པ་དང་།	 ད་ེལ་
བརནེ་ནས་འག་ོབ་མང་པརོ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་
བར་ངསོ་ཀིས་སྨནོ་ལམ་བརྒྱག་གི་ཡིན།	
ཁྱདེ་རང་ཚོས་ཀང་སྨནོ་ལམ་བརྒྱག་རོགས་
ཞེས་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རེས་ན་
ནངི་ལོའི་འཇམ་དབངས་ཆོས་སྐརོ་གི་ཆོས་
འབལེ་འཕ་ོསྐངོ་ཡོངས་སུ་ལེགས་གུབ་བུང་
འདགུ	 མཐའ་དནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིདག་ེརྩ་
ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་འཇམ་དཔལ་ལྷུན་
གུབ་ལགས་ཀིས་གསུང་ཆོས་སབྐས་ཀི་རིྩས་
ཁ་སྒགོས་སྦང་ཞུས་བསནུ།		གནས་མཆོག་
རརོ་གདན་དགེ་ལྡན་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་གོ་
སིྒག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སེར་བསེ་
ཕརོ་བུ་བསམ་གུབ་ལགས་ཀིས་ཐངེས་འདརི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་ལརྟ་བངྷ་ལ་
ད་ེཤི་དང་།	 ཨ་ཕ་ིརི་ཀ་སོགས་ཀི་སྐབས་
བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་གསུང་
ཆོས་སྐབས་ཞལ་འདབེས་ཧིན་སྒརོ་ས་ཡ་
གཅིག་བུང་བ་ཁག་སྒགོས་སྦང་ཞུས་འདགུ་
པ་བཅས།	།	

ནང་སདི་དུང་ཆེ་དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ས་གནས་སུ་རགོ་ཞིབ་	
གནང་སབྐས།	(༢༠༡༩	)


