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༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་དུང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་
མ་ཡི་ཀི་པམོ་པའེ་ོ	Mike Pompeo	མཆོག་
གིས་རེས་གཟའ་ལགྷ་པའི་ཉནི་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒགས་ཤིག་གི་སངེ་ང་ཚོས་མུ་
མཐུད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གམ་ཡང་ན་
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་
སྔནོ་འགའོི་ཆ་རྐེན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐགོ་
བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་བརུྒྱད་ཕགོས་གཉསི་དབར་
མི་མཐུན་པ་རྣམས་སེལ་དགོས་པའི་འབདོ་

སྐལུ་གནང་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་དང་།
བ ོད ་ལྗ ོངས ་ ཀི ་ལས་དོན ་སྐ ོར ་ གི ་
བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་
བདནུ་པ་ཟརེ་བ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པ་ེ
ཅིང་ད་ུའཚོགས་སྐབས་ཞི་ཅིན་ཕིང་
གིས།	 ཁ་བྲལ་ལ་ང་ོརལོ་དང་བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསན་ད་ེཀུང་གོ་ཅན་ད་ུ
འགུར་བར་སྐལུ་འདདེ་གཏངོ་དགསོ

ཞེས་གཏམ་བཤད་སྤལེ་བ་དརེ་ཨ་རི་གཞུང་
གི་ངསོ་ནས་ཐུགས་འཚབ་གནང་གི་ཡོད་ཅསེ་
གསུངས།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༢༨	 ནས་	
༢༩	 བར་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་བདོ་ལྗངོས་
ཀི་ལས་དནོ་སྐརོ་གི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་
འད་ུཐངེས་བདནུ་པ་ཟརེ་བ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་
ས་པ་ེཅིང་ད་ུཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	སབྐས་དརེ་
རྒྱ་ནག་གི་སདི་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕངི་གིས།	དསུ་

རབས་གསར་པའ་ིནང་ངསེ་པར་ད་ུམེས་རྒྱལ་
གོང་བུ་གཅིག་གུར་སུང་སྐབོ་བདེ་དགོས་པ་
དང་།	 མཐའ་མཚམས་སྐངོ་བར་སྔནོ་ལ་བདོ་
བརྟན་ལྷངི་ཡོང་བ་བདེ་དགསོ་པ།	 མི་རིགས་
མཐུན་སིྒལ་ལ་ཤུགས་སནོ་རྒྱག་དགོས་པ།	
མང་ཚོགས་ལ་སླབོ་གསོ་དང་ཁིད་སནོ་བདེ་
དགསོ་པ།	 ཁ་བྲལ་ལ་ང་ོརལོ་བདེ་དགསོ་
པ།	 བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་ད་ེཀུང་ག་ོཅན་
ད་ུའགུར་བར་སྐུལ་འདདེ་གཏངོ་དགོས་ཞེས་
ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་གཏམ་བཤད་
སྤལེ་ཡོད།
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	༣༡	རེས་གཟའ་
ཟླ་བའི་ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས།	
བདོ་ནང་བརྟན་ལྷངི་མི་ཡོང་བའ་ིརུྒྱ་རྐནེ་གཙོ་
བ་ོན་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་དག་གནནོ་
ཅན་གི་སདི་བུས་ལག་བསར་བས་པ་ལ་བརྟནེ་

ནས་བུང་བ་ཡིན།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མུ་
མཐུད་མཁགེས་འཛིན་ཅན་གི་སདི་བུས་ལག་
བསར་དང་དག་གནནོ་བས་པ་ཡིན་ན།	 བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་སྡགུ་ནས་སྡགུ་ཏུ་འག་ོངསེ་རེད།	
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་བར་དབུ་མའ་ིལམ་
གི་སདི་བུས་ན་ིདངསོ་ཡོད་དང་མཐུན་པ་ཞིག་
ཡིན།	ཞསེ་དང་།	རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་
དབང་གིས་བདོ་མི་ཚོར་བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསན་ལས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་གལ་
ཆེན་པརོ་བརིྩས་བཅུག་པ་ནི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་
དད་རང་དབང་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་
བ་ཙམ་མ་ཟད།	 མི་མང་ལམ་ལོག་ཏུ་འཁདི་
བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདས་པའ་ི
ལོ་ང་ོ	༦༠	ལགྷ་གི་རིང་བདོ་ས་ཡོངས་རགོས་
རྒྱ་ནག་ཅན་ད་ུབསུྒར་ཐབས་བས་ཡོད་ཀང་
ལམ་ལྷངོས་བུང་མེད་པ་ལས་ར་འཕདོ་བདེ་
ཐུབ།	ཅསེ་གསུངས།	།

ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་དུང་ཆེ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་བདེ་
དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་བ།

བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་ད་
རྒྱ་བརུྒྱད་བདོ་མིའི་མང་གཙོ་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་

ཞུས་པ།

༄༅།	 །བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
གི་ག་ོསིྒག་འགོ་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་
དསུ་ཆེན་ཐངེས་	༦༠	སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	
དསུ་དན་སུང་བརིྩའི་སངེ་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་
གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	 དབུས་
འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དཔ་ེ
ཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས།	ཁ་ེན་ཌའ་ིཨོན་
ཊེ་རིའ་ོས་གནས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་བུ་ཁིད་
དཀར་པ་ོཆེ་ལགས།	 ཨ་རིའ་ིརོགས་ཚོགས་ཀི་
ལས་བདེ་ཨན་ན་ེམེ་རེ་	 Anne	 Marie	 ལགས།	
བང་ཨ་རིའི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ།	 བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་
ལས་བདེ་རྣམ་པ།	 བམས་བརྩའེ་ིབདག་ཉདི་ཅསེ་
པའི་དངོས་བུང་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོམཁན་བཅས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	
ད་ེཡང་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ནས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་བཀའ་དནི་རེས་དན་སླད་སླབོ་གྲྭ་དང་མཐོ་
སླབོ་ཀི་སླབོ་མ་ཚོར་རྩོམ་ཡིག་འགན་བསྡུར་གོ་
སིྒག་གནང་བ་ལརྟ།	 	 Stuyvesant High 
School	 ནས་ཡིན་པའ་ིསླབོ་མ་བསན་འཛིན་
ཆོས་འཛོམས་ལགས་དང་ཡེལ་མཐོ་སླབོ་ཁང་ 
Yale University	 ནས་ཡིན་པའ་ིསླབོ་མ་
ཀུན་བཟང་ར་ོར་ེལགས་རྣམ་གཉསི་ལ་གཟངེས་
རྟགས་ཐབོ་འདགུ	 གཞན་ཡང་ཊོ་རོན་ཊོ་བདོ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་གངས་ལྗངོས་ཆོས་
ལནྡ་གླངི་གཉསི་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	
༩	ཚེས་	༥	ཉནི་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་ཅིང་གཟིགས་
པ་ཆེན་པ་ོརྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་མང་གཙོའི་ལམ་
བཟང་གསོལ་བསྩལ་བཀའ་དནི་བསྐངས་ཏ་ེམི་
ལོ་	༦༠	འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།	
སབྐས་དརེ་བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་
གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་མང་
གཙོའ་ིགལ་གནད་དང་།	 བདོ་མིའ་ིལས་འགན་
སྐརོ་གསུང་བ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་རྣམས་ནས་སདི་
སིྤ་གཉསི་ཀི་འསོ་བསྡའིུ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་
དགསོ་པའ་ིགལ་གནད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	།	

ར་ལངྦ་ལ་ཀུན་ཕན་གླིང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
སབྐས་	༡༠	པའ་ིལས་འཁུར་དམ་འབུལ་

ལེགས་གུབ།

༄༅།	 །དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་གི་ཞུ་སྐལུ་
འབརོ་དནོ་ལརྟ།	ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་
བུ་མཆོག་གིས་ར་ལངྦ་ལ་ཉནི་སླབོ་ཀི་དག་ེཆེ་མིག་
དམར་ཚེ་རིང་ལགས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་
ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༦༩	 ཆ་རྐནེ་འགོ་འཕལ་སེལ་
ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པར་བསྐ་ོགཞག་བགིས་ཏ།ེ	
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢	ཉནི་ར་ལངྦ་ལ་
ཀུན་ཕན་གླངི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	 ༡༠	
པའ་ིའདམེས་ཐནོ་ས་འཐུས་ཚོགས་མི་	༡༣	དང་།	
ད་ེདག་གི་ཁོངས་ནས་ཚོགས་གཙོ་རིག་འཛིན་
རྒྱ་མཚོ་ལགས་དང་།	 ཚོགས་གཞནོ་ཐུབ་བསན་
ལགས་བཅས་ནས་འཕལ་སེལ་ས་གནས་ཁིམས་
ཞིབ་པའི་མདནུ་ད་ུལས་འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་
བཞསེ་ལེགས་གུབ་བུང་འདགུ་པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལྷ་ོཨེ་ཤི་ཡའ་ིདད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་ཁག་
གཅིག་ལ་ལག་ལེན་སོ་བདནུ་མ་དང་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་གི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ལྷ་ོཨེ་ཤི་ཡའི་དད་ལྡན་
ཆོས་ཞུ་བ་ཁག་གཅིག་གིས་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་
གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་བཀའ་བཞེས་
བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་ས།ེ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༤	 ཉནི་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་ལ་སས་
ལག་ལེན་སོ་བདནུ་མ་དང་།	 ལམ་གཙོ་རྣམ་
གསུམ་གི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་
ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	
ཙམ་ལ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་༸རྒྱལ་བའ་ི
གཟིམ་ཆུང་ཕ་ོབྲང་ནས་བཀའ་ཆོས་གནང་
ཡུལ་ད་ུཆིབས་སུྒར་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	 སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་
ཆོས་ཀི་འཁརོ་ལོ་བསྐརོ་ནས་ལོ་	 ༢༥༠༠	
ལགྷ་ཕིན་པ་རེད།	 དངེ་སབྐས་ཕི་དངསོ་པ་ོ
ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཕིན་ཡོད།	 མི་མང་པ་ོ
ཞིག་རྣམ་གཡེང་ཐགོ་འག་ོབཞིན་པའི་སབྐས་
འདིར་སིྤར་འཛམ་གླིང་འདིའི་སངེ་རིས་སུ་
མ་ཆད་པའི་ཆོས་ལུགས་ད་ེདག་གིས་མིའི་
སེམས་ལ་ཞི་བད་ེསྤདོ་རུྒྱ་དང་།	 བམས་བརྩ་ེ
གོང་སྤལེ་གཏངོ་རུྒྱར་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་
ཕན་ཐགོས་ཡོད།	 སབྐས་སུ་བབ་པ་སངས་

རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བདནེ་བཞི་མི་
རྟག་སོགས་བཅུ་དུག་གསུངས་པ་ད་ེབཅོམ་
ལནྡ་འདས་པའ་ིཆོས་ཀི་རྨང་གཞི་རེད།	པཱ་ལི་
དང་ལེགས་སྦྱར་གི་གཞུང་ཡིན་ནའང་རེད།
གང་ལརྟ་བདནེ་བཞི་མི་རྟག་སོགས་བཅུ་དུག་

གསུངས་པ་འདི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་
རྨང་གཞི་རེད།	 ད་ེནས་སངས་རྒྱས་བཅམོ་
ལྡན་འདས་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་བདནེ་པ་དང་།	
ཀུན་འབུང་བདནེ་པ།	 འགགོ་པའ་ིབདནེ་
པ།	 ལམ་གི་བདནེ་པ་བཅས་བདནེ་པ་བཞི་
གསུངས་ནས་ང་ཚོས་མི་འདདོ་པའི་སྡུག་
བསྔལ་འདི་རུྒྱ་ལ་བརྟནེ་ནས་བུང་བ་ཡིན་
སབས།	 རུྒྱ་ད་ེཇི་ལརྟ་ཡིན་པ་བརྟག་དཔྱད་
བདེ་དསུ་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ཐགོ་ནས་

ཆགས་སངྡ་གི་བླ་ོཡིས་སྡགུ་བསལྔ་གཙོ་བ་ོཡོང་
གི་ཡོད།	ཆགས་སངྡ་ད་ེསེམས་ཀི་རང་བཞིན་
ལ་ཞུགས་མེད་པ།	 སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ན་ི
འདོ་གསལ་བ་ཞསེ་གསུང་གི་ཡོད།
གལ་ཏེ་ང་ཚོར་ཉམས་མོང་ཡོད་ན་ཚོད་

དཔག་ཐུབ་ཀི་རེད།	 ཆགས་སངྡ་ན་ིཚུལ་མིན་
ཡེ་ཤེས་ཀི་རྣམ་རྟགོ་གི་དབང་གིས་ཡིད་ད་ུ
འངོ་བ་དང་།	 ཡིད་ད་ུམི་འངོ་བ།	 ཡུན་རིང་
ནས་ཡོད་པ་ཞིག་སང་།	 སང་བ་ལརྟ་ད་ུཞནེ་
པ་ལ་བརྟནེ་ནས་ཆགས་སངྡ་གི་བླ་ོསྐ་ེཡི་ཡོད་
པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད་འདགུ	 དརེ་བརྟནེ་
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་སྡུག་
བསལྔ་གི་རུྒྱ་ཀུན་འབུང་ཞསེ་པ་ན།ི	 འཚོལ་
ཞིབ་བས་ནས་བསམ་བླ་ོཡག་པ་ོབཏང་བ་ཡིན་

ན།	 ལས་ཀི་ཀུན་འབུང་དང་ཉནོ་མོངས་པའ་ི
ཀུན་འབུང་ཞེས་པའི་ནང་ནས་གཙོ་བ་ོཉནོ་
མོངས་པའ་ིཀུན་འབུང་རེད།	 ཉནོ་མོངས་
དགུ་གསུམ་ཞེས་གསུང་བཞིན་པ་འདི་རྩ་བ་
ཐུག་ས་ན།ི	 གཏ་ིམུག་བདནེ་འཛིན་ལ་ཐུག་
གི་ཡོད།	 ཤེས་རབ་སྙངི་པའོ་ིནང་བཅམོ་
ལནྡ་འདས་ཀི་བདནེ་པ་བཞིའི་ནང་ནས་སྡུག་
བསལྔ་བདནེ་པ་དང་ཀུན་འབུང་བདནེ་པ་ཞསེ་
པ་འདི་འགལེ་བཤད་ཞིབ་ཚགས་པ་ོབརྒྱབ་
ནས་འགགོ་བདནེ་ཞསེ་པ་འཐབོ་ཐུབ་ཀི་རེད།
གཙོ་བ་ོཤེར་ཕིན་གི་གཞུང་ལ་བརྟནེ་ནས་ཟབ་
མོ་སངོ་པ་ཉདི་ཀི་དནོ་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་
ཆགས་སངྡ་གི་རྩ་བ་བདནེ་འཛིན་ཡིན་སབས།	
ད་ེམེད་པ་བཟ་ོཐུབ་པ་ཤེས་རབ་སྙངི་པའོ་ིནང་
ག་ཏ་ེག་ཏ།ེ		པཱ་ར་ག་ཏ།ེ	པཱ་ར་སཾ་ག་ཏ།ེ	བ་ོ
དྷ་ིསྭཱ་ཧཱ།	 ཞསེ་གསུངས་པ་འདསི་སེམས་ལ་
བསུྒར་བ་བཏང་ནས་རིམ་པས་ཉནོ་མོངས་
ཀི་བླ་ོད་ེདག་རྩ་བ་མ་རིགས་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་
བུང་བ་ཡིན་སབས།	ཡིན་ལུགས་ཕིན་ཅི་ལོག་
གི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་གི་ཐགོ་ནས་ཆགས་སྡང་གི་
བླ་ོཡོང་གི་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།	།	
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ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གིས་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོ་འཕལེ་རིམ་སྐརོ་བག་ེགླངེ་ཚོགས་པ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་
དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བ ོད་མི་རྣམས་ལ་མང་གཙོའི་ལམ་
བཟང་གསོལ་བསྩལ་བཀའ་དནི་བསྐངས་
ཏ་ེམི་ལོ་	 ༦༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་ཉནི་ཏ་ེ
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༢	 རེས་

གཟའ་ལྷག་པ་བདོ་ཀི་མང་གཙོ་དསུ་ཆེན་
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཨིན་ཡུལ་སྐུ་
ཚབ་དནོ་ཁང་དང་སྦརི་ཊན་བདོ་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པ་བཅས་ཟུང་སྦལེ་ཐགོ་བདོ་
མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བཀའ་
དནི་རསེ་དན་མཚོན་ཕིར།	 བདོ་མིའ་ིམང་
གཙོ་འཕལེ་རིམ་སྐརོ་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་བག་ོགླངེ་
ཞིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།	 	 བག་ོགླངེ་
ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་ཡུ་རོབ་དང་

ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའི་ཁུལ་གི་སིྤ་འཐུས་ཟམ་མད་ོ
བམས་པ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་ཁ་ེན་ཌའ་ིཨོན་
ཊེ་རིའ་ོས་གནས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་བུ་
ཁདི་དཀར་པ་ོཆེ་ལགས།	ད་ེབཞིན་སྦརི་ཊན་
བདོ་རིགས་སིྤ་འཐུན་ཚོགས་པའི་ན་གཞོན་
འབྲལེ་མཐུད་པ་རྟ་མགིན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་
བཅས་ཡིན།

སབྐས་དརེ་བག་ོགླངེ་གཙོ་སྐངོ་བ་ཨིན་ཡུལ་
སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་ལས་བདེ་ཚེ་རིང་མཚོ་
མོ་ལགས་ཀིས་ཐངེས་འདརི་བདོ་མིའི་མང་
གཙོ་འཕལེ་རིམ་ཞསེ་པའ་ིབརོདོ་གཞིའ་ིཐགོ་
བག་ོགླངེ་བེད་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་
གཙོ་བ་ོན།ི	 ཨིན་ཡུལ་དནོ་ཁང་གི་ངསོ་ནས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་བཀའ་དནི་རསེ་དན་ལས་འཆར་
གི་ཆ་ཤས་སུ་བརིྩས་ཏ་ེགཞོན་སྐསེ་རྣམས་
ལ་བདོ་མིའི་མང་གཙོ་འཕལེ་རིམ་སྐརོ་གོ་

རྟགོས་སྤལེ་ཐབས་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།	
ད་ེརེས་སིྤ་འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་མང་གཙོ་འཕལེ་
རིམ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ཕི་
ལོ་	༡༩༦༠	ཟླ་	༢	ཚེས་	༣	ཉནི་གནས་
མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུབརྟན་བཞུགས་བསར་
འབུལ་དང་འབྲལེ་བླང་དརོ་ཞུ་བའི་མནའ་

གན་མཐུ་བ་ོཆེ་
འབུལ་ལམ་ཞུ་
སབྐས་ཀི་བཀའ་
སླ ོབ ་དགོངས ་
ད ོ ན ་ བ ཞི ན །	
བོད ་ ཆོ ལ ་ ཁ ་
ག སུ མ ་ ད ང ་
ཆོ ས ་ བ རུྒྱ ད ་
བ ཅ ས ་ ཀི ་ སྐུ ་
ཚ བ ་ མ ཚོ ན ་
པའི་འཐུས་མི་
བ ཅུ ་ ག སུ མ ་

བསྐ་ོབཞག་གནང་ནས་ཕི་ལོ་	༡༩༦༠	ཟླ་	༩	
ཚེས་	 ༢	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོ་ཐགོ་མར་
དབུ་བརྙསེ་ཤིང་།	ཕི་ལོ་	༡༩༦༣	ལོར་བདོ་
ཀི་རྩ་ཁིམས་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་
བསྐངས།	སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༠	 ཟླ་	 ༥	
ནང་སིྤ་འཐུས་དང་།	 བཀའ་ཤག	 གཞུང་
ཞབས་བཅས་པའ་ིའཐུས་མི་	 ༣༧༠	 སྐརོ་
འཛོམས་སར་བཀའ་བླནོ་རྣམས་ཐད་ཀར་
བསྐ་ོགཞག་གནང་རུྒྱ་དང་།	 མི་མང་གིས་

འོས་འདམེས་བས་པའི་སིྤ་འཐུས་རྣམས་
ལ་ཕག་རྟགས་སྩལ་སལོ་མཚམས་འཇོག་
མཛད་པའི ་ཐོག་རྩ་ཁིམས་བསྐར་ཞིབ་
ཚོགས་ཆུང་ཐད་བསྐསོ་མཛད།	
ད་ེནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་དང་།	 མི་
རིགས་ཀི་འཕལ་ཕུགས་བད་ེཐབས།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ས་བརྟན་རུྒྱན་གནས་
བཅས་ལ་དགངོས་ཏ།ེ	 བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཔ་
མི་མང་གིས་ཐད་ཀར་འསོ་འདམེས་བེད་
དགསོ་པ་ཐུགས་ཐག་བཅད་པར་བརྟནེ་ཕི་ལོ་	
༢༠༠༡	 ལོར་བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཔ་མི་མང་གིས་
ཐད་ཀར་འསོ་འདམེས་བས་ཤིང་།	 མཐར་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོར་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་གིས་ཆབ་སིད་དང་འཛིན་སྐངོ་གི་སྐུ་
དབང་ཡོངས་རགོས་མི་མང་གིས་ཐད་ཀར་
འསོ་འདམེས་བས་པའི་སིད་སྐོང་ལ་རིྩས་
སྤདོ་མཛད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
མང་གཙོའ་ིལམ་བཟང་གསོལ་བསྩལ་བཀའ་
དནི་བསྐངས་པར།	 ང་ཚོས་དསུ་རྟག་ཏུ་
བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུ་དགསོ།	 ཞསེ་སོགས་
གསུངས།
དེ་ནས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བུ ་འཁིད་
དཀར་པ་ོཆེ་ལགས་ཀིས།	 བདོ་མི་གཞནོ་
སྐསེ་རྣམས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་
ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་དགསོ་
པའི ་གལ་གནད་སྐརོ ་གསུང་བ་མ་ཟད།	
གཞོན་སྐསེ་ཚོས་འགན་ཁུར་ནས་འསོ་ཤོག་

འཕངས་པ་ཡིན་ན།	 དསེ་བདོ་མིའ་ིརྩ་དནོ་
དང་བདོ་མི་སིྤ་ལ་ཕན་གི་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།
རྟ་མགནི་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་ཕི་རྒྱལ་ཡོད་
པའི་གཞོན་སྐེས་རྣམས་ཀི་འགན་འཁུར་
དང་དཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་ལེན་བདེ་ཕགོས་
སྐརོ་གསུང་དནོ།	 ཕན་རང་ཉདི་དསུ་ཡུན་
ལོ་གཉསི་རིང་ཨིན་ཡུལ་གི་བདོ་མིའི་གཞནོ་
སྐེས་འབྲལེ་མཐུད་པའི་ལས་འགན་བས་
ཤིང་།	 དངེ་སང་བདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་ཚོའ་ི
ཁདོ་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང།	བདོ་
ཀི་ལོ་རུྒྱས་བཅས་ལ་སླབོ་གཉརེ་བདེ་མཁན་
ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད་ཀང་།	 རྒྱ་གར་
ད་ུཡོད་པའི་སླབོ་ཕུག་ཚོར་གོ་སབྐས་ཡོད་པ་
ནང་བཞིན་ཕི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་པའི་གཞོན་སྐསེ་
ཚོར་གོ་སྐབས་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འཕད་
བཞིན་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 གཞན་ཡང་
གཞོན་སྐསེ་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་སིྤའི་ཆབ་སིད་
ཐོག་ད་ོསང་ཤུགས་ཆེ་དང་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་
རྩོད་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 ད་ེལ་ྟབུའ་ིབག་ོགླངེ་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་བསྐདོ་
མཁན་བདོ་མི་གཞོན་སྐསེ་རྣམས་དང་ལྷན་
ད་ུཚོགས་ཐུབ་ཚེ་ཧ་ཅང་ཁ་ེཕན་ཆེ་ཚུལ་སྐརོ་
སོགས་གསུངས།	།	

ཀླུ་ཁ་ིཚང་འཆི་མེད་ཚེ་དབངས་ལགས་དང་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་དུང་ཆེའ་ིལས་ཁུར་ཞུས་པ
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༤	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་

འཛུགས་ཀི་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་
ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་དང་།	 དུང་
ཆེ་གསར་པ་ཀླུ་ཁ་ིཚང་འཆི་མེད་ཚེ་དབངས་
ལགས་གཉསི་དབར་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་གི་
མཛད་སྒ་ོསབས་བད་ེཞིག་ཚོགས་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༩།༣༠	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་

དལི་ལས་ཁུངས་སུ་ཕི་འབྲལེ་དུང་ཆེ་ཀརྨ་
ཆོས་དབིངས་ལགས་དང་དིལ་བསྒགས་

དུང་ཆེ་ཀླུ་ཁི་འཆི་མེད་ཚེ་དབངས་ལགས།	
དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་
རྒྱལ་པ་ོལགས།	 སྤདོ་དཔང་ནང་སདི་དུང་
ཆེ་ཤོ་ཟུར་ཚེ་དབང་སྒལོ་མ་ལགས་བཅས་
ལྷན་འཛོམས་ཀི་ཐགོ་མར་དུང་ཆེའི་བདག་
ཉར་འགོ་ཡོད་པའི་གལ་ཆེའི་ཡིག་སདོ་དང་།	
ཚན་པ་སོ་སོའི་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་བདེ་རྣམ་

པའི་བདག་ཉར་འོག་ཡོད་པའི་ཡིག་སདོ་
དང་འཛིན་ཆས་བཅས་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་	
གནང་།	 ད་ེནས་ཕི་དལི་ལས་བདེ་རྣམས་
ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་དུང་ཆེ་རྣམ་པ་དང་སྤདོ་
དཔང་བཅས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་
མཚམས་རྟནེ་འབྲལེ་མཚོན་ཕིར་གསོལ་ཇ་
དང་ཞལ་ཏགོ་ཕུལ་ཡོད།
ད་ེརསེ་ཕི་དལི་ཚན་པ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་
རྣམས་ནས་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་
ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ལེགས་འབུལ་དང་།	 ཕི་དལི་དུང་ཆེ་རྣམ་
གཉསི་ལ་འཚམས་འདའིི་མགུལ་དར་ཕུལ་
ཡོད།	
ཕགོས་མཚུངས་ཕི་ཚེས་	 ༣	 རེས་གཟའ་
ཕུར་བུ་ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་
རིག་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་ཀརྨ་སེང་ེལགས་དང་།	
དུང་ཆེ་གསར་པ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་
ལགས་གཉསི་དབར་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་གི་
མཛད་སྒ་ོསབས་བད་ེཞིག་ཚོགས་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༩།༣༠	 ཐགོ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཤེས་
རིག་དུང་ཆེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་

དང་།	 ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་ཀརྨ་སེང་ེ
ལགས།	 སྤདོ་དཔང་ཚོགས་དུང་ཚེ་དབང་
དངསོ་གུབ་ལགས་བཅས་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་
ཐོག་མར་དུང་ཆེའི་བདག་ཉར་འགོ་ཡོད་
པའ་ིགལ་ཆེའ་ིཡིག་སདོ་དང་།	 ཚན་པ་སོ་
སོའི་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་བདེ་རྣམ་པའི་བདག་
ཉར་འགོ་ཡོད་པའ་ིཡིག་སདོ་དང་འཛིན་ཆས་
བཅས་རིྩས་སྤོད་རིྩས་ལེན་དང་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་གལ་ཆེའི་ལས་དནོ་འཕ་ོསྐངོ་
གནང་དགསོ་པ་ཁག་ང་ོསྤདོ་གནང་།
ད་ེརེས་དུང་ཆེ་གསར་རྙིང་དབར་ཞབས་

སགེས་བར་ེལེན་གནང་གུབ་མཚམས་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་ཡོངས་ནས་
དུང་ཆེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ལ་
འཚམས་འད་ིདང་།	 དུང་ཆེ་ཟུར་པ་ཀརྨ་
སེང་ེལགས་ལ་ཐུགས་ར་ེལེགས་འབུལ་གི་
མགུལ་དར་ཕུལ་གུབ་བསུན་རྟནེ་འབུང་
གསོལ་ཇ་དང་འབྲས་སིལ་ཕུལ་ཡོད་པ་
བཅས།	།
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ཐ་ེཝན་ནང་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅།	 །ཐ་ེསྡདོ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའ་ིག་ོ
སིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	ཟླ་	༩	 ཚེས་	༦	
རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་ཐ་ེཔ་ེགངོ་ཁྱརེ་ཕི་མི་
གསར་འབརོ་འད་ུའཛོམས་ཁང་ཆེན་ནང་
བདོ་ཀི་མང་གཙོ་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་དུག་ཅུ་

འཁོར་བའི་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་གནང་ཡོད།
ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠།༣༠	 ཐགོ་མཛད་སྒ་ོདབུ་
འཛུགས་བསྐངས།	 ཐགོ་མར་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་
ཆེན་པའོ་ིརྒྱལ་གླུ་དང་།	 མང་གཙོ་གསར་
བཞད་དབངས་སུ་ལེན།	 ད་ེརསེ་བདོ་ཀི་
རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་རྣམས་ལ་
གུས་འདདུ་མ་ངན་དང་།	བདོ་རིགས་ཚོགས་

པས་ཆེད་ད་ུགསར་བཟ་ོགནང་བའི་བདོ་ཀི་
མང་གཙོའི་འཕལེ་རིམ་བརྙན་ཐུང་གཟགིས་
འབུལ་ཞུས།
སྐུ་མགནོ་གི་གསུང་བཤད་ཁོངས་ཐགོ་མར་
ཐ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་

རིང་ལགས་ཀིས་འདི་ལོ་༸གོང་ས་མཆོག་
གི་བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་ལོ་ཡིན་པས་མིང་
དནོ་མཚུངས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 བདོ་
རིགས་ཚོགས་པས་བརྙན་ཐུང་བཟསོ་པའི་
ནང་དནོ་ལྟར་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་མང་
གཙོའི་བརུྒྱད་རིམ་སྙངི་བསྡུས་ང་ོསྤདོ་དང་།	
བདོ་རིགས་ཚོགས་པའ་ིལས་དནོ་ལ་བསགྔས་
བརདོ་གནང་།

ཆོས་རིག་བཀའ་ཟུར་སྐབས་རེ་ཀིརྟི་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་ཐ་ེསྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་ཕབེས་དནོ།	 འད་ིལོ་
བཀའ་དནི་རེས་དན་གི་ལོ་ཡིན་ལ་གནད་
འགག་ཅན་གི་ལོ་ཞིག་ཀང་ཡིན་པ་དང་།	
༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་མང་གཙོ་གསོལ་རས་
གནང་བ་ད་ེམི་རེ་ངོ་རེས་འགན་ཁུར་གི་
ལག་ལེན་ཐགོ་འཁལེ་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་པ་
དང་།	 འདས་པའ་ིའསོ་བསྡའུ་ིཞན་ཆ་ལས་
བསླབ་བ་བླངས་ཏ་ེམ་འངོས་པའི་འསོ་བསྡུ་
ཆེན་མོའི་སྐབས་མི་ཚང་མས་དགོངས་པ་
ཡག་པ་ོབཞསེ་ཏ་ེའསོ་བསྡའིུ་ཆ་ཤས་ཡག་པ་ོ
ལེན་དགསོ་པའ་ིལམ་སནོ་དང་།	ཐ་ེསྡདོ་བདོ་
རིགས་ཚོགས་པ་སྔར་བཞིན་བདོ་གཞུང་གི་
ལམ་སནོ་འགོ་ཤར་བསྐདོ་ཐུབ་པ་དགོས་པ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།
ཐེ་ཝན་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་	
Freddy Lim	 ལགས་ཀིས་ཐ་ེཝན་གསོ་
ཚོགས་ནང་སིད་དནོ་ཚོགས་པ་འད་མིན་གི་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་
བཙུགས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་།	 འད་ིལོ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོགས་པ་ཞིག་བཞུགས་
སྒར་ད་ུའཚམས་གཟིགས་ལ་བཅར་རུྒྱའི་
འཆར་གཞི་ཡོད།	འནོ་ཀང་ནད་ཡམས་ཀིས་
རྐནེ་པས་ཕབེས་ཐུབ་མེད་ཀང་ལོ་རསེ་མར་
ཕབེས་ཐུབ་རུྒྱའ་ིརེ་བ་དང་།	ད་ེབཞིན་༸གངོ་

ས་མཆོག་ཐ་ེཝན་ནང་ཕབེས་ཐུབ་རུྒྱར་རེ་བ་
ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཧུང་ཧངེ་
ཧན་ལགས་ཀིས་བཙན་བལོ་བདོ་མིས་མང་
གཙོའི་ལམ་ཐོག་ཤར་བསྐོད་ཐུབ་ཡོད་པ་
དང་།	 ཐ་ེཝན་ཡང་ད་ཆ་མང་གཙོའ་ིལམ་
ཐགོ་འག་ོབཞིན་ཡོད།	 ཕགོས་གཉསི་ཀི་
མང་གཙོའི་ནསུ་སབོས་ལ་བརྟནེ་ནས་མཐུན་
སིྒལ་གིས་གཉའ་གནནོ་ལ་མགོ་བ་ོམི་སྒུར་
བར་དམར་པའོི་གཅིག་བསྡུས་རིང་ལུགས་
ལ་མཉམ་ད་ུགདངོ་ལེན་བ་དགོས་པ་སོགས་
བརདོ།
ད་ེབཞིན་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བའོ་ིཁངོས་ཐ་ེཝན་ཧཱ་
ཀཱ་མི་རིགས་ལས་དནོ་ལནྷ་ཁང་གི་བླནོ་ཆེན་
སྐ་ུཞབས་ཡཱང་གན་ཀན་ལགས་དང་།	 གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཟུར་པ་ལམྕ་ཡུའུ་མེའ་ེཉུའུ་
ལགས།	 ཐ་ེཔ་ེགངོ་ཁྱརེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་སས་མོ་མེའ་ོབྷ་ོཡཱ་བཅས་ཀིས་ཀང་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལ་
བསགྔས་བརདོ་དང་།	 མང་གཙོའ་ིབརུྒྱད་
རིམ་ནང་བསམ་ཚུལ་དང་ལྟ་བ་མི་འད་བ་
ཡོང་དགསོ་ངསེ་ཡིན་ཡང་།	 རྒྱ་ནག་གི་མ་
རངུས་ཁགོ་བཅངས་ཀིས་དབནེ་སྦྱརོ་དཀུག་
ཤིང་ལ་གཟབ་གཟབ་བ་དགོས་པ་སོགས་
གསུངས།
གཞན་ཡང་ཐ་ེཝན་རིག་མཛོད་དག་ེཆེ་དང་།	

ཐ་ེཝན་བདོ་རྒྱ་མཐུན་ཚོགས།	 ཐ་ེཝན་བདོ་
ཀི ་གོགས་པ ོའི ་མཐུན་ཚོགས་སོགས་ཀི་
འགན་ཁུར་མི་སས་ཀང་གསུང་བཤད་གནང་
རསེ།	ཐ་ེསྡདོ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་
གཙོ་བསན་འཛིན་རྣམ་དག་ལགས་ཀིས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ནས་ཚོགས་ཞུགས་ཡོངས་
ལ་ཉནི་གུང་གསོལ་ཚིགས་འདགེས་འབུལ་
ཞུས།
ཐངེས་འདིར་ཐ་ེསྡདོ་བདོ་མི་སེར་སྐ་དང་།	
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་སོགས་མི་
གངས་བདནུ་ཅུ་ལགྷ་མཉམ་འཛོམས་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།

	

	

	

	

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་

གཟགིས་པར་འཚལ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དག་ེརན་དང་སླབོ་ཕུག་གི་འགན་ཁུར་སྐརོ་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༥	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་
ལ་དངུལ་ཆུ་རྒྱལ་སས་ཐོགས་མེད་བཟང་
པོས་མཛད་པའི་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་སོ་
བདནུ་མའ་ིབཤད་ལུང་འཕ་ོསྐངོ་དང་།	 ར་ེ
ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པསོ་མཛད་པའི་ལམ་གཙོ་
རྣམ་གསུམ་གི་བཀའ་ཆོས་སྩལ་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	
ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་ར་སའི ་གཟིམ་ཆུང་ནས་
བཀའ་ཆོས་གནང་ཡུལ་ད་ུཆིབས་སུྒར་གིས་
བཞུགས་ཁརི་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་མཚམས་
པཱ་ལིའི་སྐད་དང་ཀོ་རི་ཡའི་སྐད་ཐོག་ནས་
ཤེས་རབ་སྙིང་པ་ོརིམ་པར་གསུང་འདནོ་
གནང་རེས་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མཚན་ཉདི་ཚང་
བའ་ིདག་ེབའ་ིབཤེས་གཉནེ་གི་སྐརོ་ལ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 དག་ེརན་དང་དག་ེཕུག་གི་
འབྲལེ་བ་གལ་ཆེན་པ་ོའདགུ	 འཛིན་གྲྭའ་ི
ནང་ད་ུཡོད་པའི་ཕུ་གུ་ཚོས་མི་ཚེ་ཡག་པ་ོ
ཡོང་བའི་དནོ་ད་ུདརེ་སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	
དགེ་རན་གིས་ཕགོས་ཟ་ཐུབ་ཙམ་མིན་པར་
བསམ་བླའོི་ནང་ད་ུདངསོ་གནས་ཤ་ཚ་བས་

ཏ་ེཕུ་གུ་ཚོའི་མི་ཚེ་གང་བརོ་ཡག་པ་ོཡོང་
བར་སེམས་ཁུར་ཞིག་ཡོད་པ་བདེ་རུྒྱ་ལས་
སེམས་ཁུར་མེད་པར་ཕིན་ན་དགེ་ཕུག་ཕུ་
གུ་ཚོའ་ིངསོ་ནས་ཀང་གུས་ཞབས་སླབེ་ཀི་མ་

རེད།	དརེ་བརྟནེ།	 ཚུར་གུས་ཞབས་སླབེ་པ་
ལ་ཕར་ཤ་ཚ་དགསོ་རེད།	
སླབོ་སྦྱངོ་སྤདོ་མཁན་གི་དགེ་རན་ཞིག་ཡིན་
ན་གཞན་ལ་བརྩ་ེབ་དང་།	 གཞན་ལ་བརྩ་ེ
བ་དའེང་འདདོ་ཆགས་དང་འབྲལེ་བའི་བླ་ོ
རྒྱ་ཆུང་ཆུང་མིན་པར་ཕུ་གུ་དའེི་རིག་པ་ཇི་

འད་ཡོད་པ་དང་།	 མ་འངོས་པར་ཕུ་གུ་དསེ་
མཐོ་རིམ་སླབོ་སྦྱོང་བེད་དསུ་གང་གི་སངེ་
ད་ུཕིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ལ་དགེ་རན་གིས་
ཞིབ་འཇུག་བདེ་དགསོ་པ་ཞིག་འདགུ	 ཕུ་གུ་

ཁོ་རང་གི་ཁམས་དང་མོས་པ་ལ་བལྟ་ཡོང་
སྐབས་དམིགས་བསལ་གི་སླབོ་སྦྱངོ་འདིའི་
སངེ་ད་ུབདེ་ན་ཡག་པ་ོའདགུ་ཅསེ་དགེ་རན་
གིས་སླབོ་སནོ་བ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོའདགུ		ཕུ་
གུའི་སླབོ་སྦྱངོ་ཡག་པ་ོཡོང་བ་ལ་དགེ་རན་
གིས་སེམས་ཁུར་བངླས།	 དག་ེཕུག་གིས་

ཀང་དགེ་རན་གི་ཁ་ལ་ཉན་པ་ོབ་རུྒྱ་གལ་
ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	
ཆོས་ཕོགས་ལ་ཐོག་ལ་སླབེས་ཡོང་སྐབས་
སྔནོ་ལ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉནེ་ད་ེམཚན་

ཉདི་ཚང་བ་ཞིག་དགསོ།	 བཤེས་གཉནེ་
དལུ་བ་ཞི་བ་ཉརེ་ཞི་བ།	 །ཡོན་ཏན་ལགྷ་པ་
བརྩནོ་བཅས་ལུང་གིས་ཕུག	 །ད་ེཉདི་རབ་
ཏུ་རྟགོས་པ་སྨྲ་མཁས་ལནྡ།	 །བརྩ་ེབའ་ི
བདག་ཉདི་སྐ་ོབ་སངྤས་ལ་བརྟནེ།	 །ཞསེ་
དགེ་བའི་བཤེས་གཉནེ་མཚན་ཉདི་ཚང་བ་

ཞིག་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 བ་ླབྲང་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་
དང་ཁི་མཐནོ་པ་ོཡོད་པ་ཙམ་གིས་ཕན་གི་
མེད།	 ར་ེརིན་པ་ོཆེས།	 རང་མ་དལུ་བས་
གཞན་འདལུ་བ་གནས་མེད་པར་གསུངས་
པས་གཞན་འདལུ་བའི་བ་ླམ་དསེ་ཐགོ་མར་
རང་གི་རུྒྱད་བཏུལ་བ་ཞིག་དགསོ་སོ།	 །འ་ོ
ན་ཇི་ལརྟ་བཏུལ་བ་ཞིག་དགསོ་སམྙ་ན།	གང་
བུང་བུང་གི་སུྒབ་པ་བས་ནས་རྟགོས་པའི་
ཡོན་ཏན་ད་ུམིང་བཏགས་པ་རེ་རུྒྱད་ལ་ཡོད་
པས་མི་ཕན་པས་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་སིྤ་དང་
མཐུན་པའི་རུྒྱད་འདལུ་ལུགས་ཤིག་དགོས་
སོ།།	 ཞསེ་གསུངས་པ་དང་།	 ད་ེཅི་ཞིག་
རེད་ཅ་ེན།	 མད་ོསྡ་ེརྒྱན་གི་ནང་།	 བཤེས་
གཉནེ་དལུ་བ་ཞི་བ་ཉརེ་ཞི་བ།	 །ཞསེ་
པས་བསླ་པ་གསུམ་གི་ཉམས་ལེན་དང་།	
།ཡོན་ཏན་ལྷག་པ་བརྩོན་བཅས་ལུང་གིས་
ཕུག	 །ད་ེཉདི་རབ་ཏུ་རྟགོས་པ་སྨྲ་མཁས་
ལནྡ།	 །བརྩ་ེབའ་ིབདག་ཉདི་ཅན་གི་བ་ླམ་
ཞིག་དགསོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།
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ཡུ་རོབ་ཀི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་ལ་ལ་ྟཚུལ་ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་
བག་ོགླངེ་ཚོགས་པ།

༄༅།	 །སྦལེ་ཇམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་ག་ོ
སིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	ཟླ་	༩	 ཚེས་	༤	
ཉནི་ཡུ་རོབ་ཀི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་ལ་ལྟ་ཚུལ་
ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་བག་ོ
གླངེ་ཚོགས་འད་ུཞིག་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	
ངསོ་ཀིས་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པར་ཡིད་
སྨནོ་བེད་ཀི་ཡོད་ཅེས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་བའ་ིསྐརོ་བརྙན་ཐུང་དསུ་ཡུན་སརྐ་
མ་བཅུ་བདནུ་ཅན་ཞིག་དབུ་འབདེ་གནང་
རེས་ད་ཐོག་གི་བག་ོགླངེ་དངོས་གཞི་དབུ་
འཛུགས་གནང་ཡོད།
ཐེངས་འདིའི་བག་ོགླངེ་ཐོག་གསུང་བཤད་
གནང་མཁན་རྣམས་ན།ི	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་དང་།	 ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་

ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་མི་ཀུ་ལ་སི་པཀེ་ས་ Mikulas Peksa 

མཆོག	 སྦལེ་ཇམ་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཕི་འབྲལེ་

ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་
པ་དང་སྦལེ་ཇམ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ས་
མུལ་ཁ་ོག་ོལ་ཊི་	Samuel Cogolati མཆོག	
སྦལེ་ཇམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་བཅས་ཡིན་ཞིང་།	 སྦལེ་ཇམ་

སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་ལས་བདེ་ཡུ་རོབ་
བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་པ་རིག་འཛོན་ཆོས་སྒནོ་
ལགས་ཀིས་བག་ོགླངེ་གི་གཙོ་སྐོང་གནང་

ཡོད།
ད་ེཡང་བག་ོགླངེ་གི་ཐོག་མར་དཔལ་ལྡན་
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	 ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་།	 ཡུ་རོབ་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་གིས་བདོ་དང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་

༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བཞིན་པའ་ིསྐརོ།	 	 	 	 ད་ེབཞིན་
རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་ཡུ་རོབ་ཀིས་ད་ལའྟ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ི
ཆབ་སིད་ལས་འགན་སུྒབ་ཕགོས་ལ་ལ་ྟཚུལ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
ད་ེརེས་ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་ཀི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་མི་ཀུ་ལ་
སི་མཆོག་གིས་འདས་པའི་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕག་
གསུམ་ལྷག་རིང་ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་ཀི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་བུང་རིམ་
དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོར་ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པས་
བདོ་དནོ་སྐརོ་གསོ་ཆོད་བཞག་པ་མ་ཟད།	
ཉ་ེཆར་ཡང་བདོ་དནོ་ཆེད་ལས་འགུལ་གལ་
ཆེ་སྤལེ་བ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	 སྦལེ་
ཇམ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ས་མུལ་ཁོ་གོ་
ལ་ཊི་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་དང་།	

སྦལེ་ཇམ་གཞུང་གིས་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཡང་སིད་
ཐད་ལངས་ཕགོས་འཛིན་བཞིན་པ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུངས།	 སྦལེ་ཇམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཡུ་རོབ་ཀི་ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་
དང་དང་བདནེ་སོགས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་མཛད་
བཞིན་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་ད་བར་
བདོ་དནོ་དང་བདོ་མི།	 ལགྷ་པར་སྦལེ་ཇམ་
ནང་ཡོད་པའི་བདོ་མི་ཚོའི་སདླ་ད་ུརྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་བཅས་
ཀི་སྐརོ་གསུངས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཕི་དལི་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕནི་ལས་ཁང་གིས་
ཐེངས་འདིའི་བག་ོགླངེ་ཐད་གཏངོ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལག་ལེན་སོ་བདནུ་མ་དང་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་གི་
བཀའ་ཆོས་རེ་ཞིག་ལེགས་པར་མཇུག་སིྒལ་མཛད་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༦	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཆོས་ཞུ་བ་
རྣམས་ལ་དངུལ་ཆུ་རྒྱལ་སས་ཐགོས་མེད་
བཟང་པསོ་མཛད་པའི་རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་
སོ་བདནུ་མ་དང་།	 ར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པསོ་
མཛད་པའི་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་གི་བཀའ་
ཆོས་ལེགས་པར་སྩལ་གུབ་མཚམས་སེམས་
བསྐདེ་ཀི་སྡམོ་པ་འབགོ་ཆོག་མཛད་ད་ེཐངེས་
འདའིི་ཨེ་ཤི་ཡའི་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བར་ཉནི་
གསུམ་རིང་གི་གསུང་ཆོས་གནང་སྒ་ོལེགས་
པར་གུབ་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	
ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོ
བྲང་གི་གཟིམ་ཆུང་ནས་བཀའ་ཆོས་གནང་
ཡུལ་དུ་ཆིབས་སུྒར་གིས་བཞུགས་ཁིར་
༸ཞབས་སོར་འཁདོ་མཚམས་ཨིན་ཌ་ོན་ེཤི་
ཡའི་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་ཁག་གཅིག་གིས་ད་
ལམ་བརུྒྱད་ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོགསུང་འདནོ་
གནང་གུབ་རསེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	ད་ེརིང་ཆོས་འབྲལེ་ཉནི་གསུམ་པ་རེད།	
ལམ་གཙོའི་རེས་སུ་སེམས་བསྐེད་འདནོ་
དགསོ་དན་སོང་།	 རྟནེ་ཡོད་ནའང་རེད།	
མེད་ནའང་རེད།	 པཎ་གུབ་བཅུ་བདནུ་དང་
གཙོ་བ་ོསནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་
བ་བཏབ་ནས་སེམས་བསྐདེ་འདནོ་ན་བསམ་
སོང་།	དང་པ་ོད་ེརིང་ཨིན་ར་ིན་ིཤི་ཡའ་ིཆོས་
གགོས་ཚོ་གཙོ་བརོ་དམིགས་ཡོད་པ་རེད།	
ཨིན་ཌ་ོན་ེཤི་ཡ་རུ་ཁ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས་བདེ་

མཁན་ཡང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད།	 ལོ་རུྒྱས་
ཀི་ཐགོ་ནས་ནང་པ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོདར་ཡོད།	
གང་ལརྟ་ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་རདོ་བཞིན་པ་
ལརྟ།	 ལ་ྟགུབ་ཀི་ཐགོ་ནས་ཆོས་ལུགས་མི་

འད་བ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 དཔརེ་ན།	 ནཱ་
ལེནྡྲའ་ིཆོས་བརུྒྱད་གཅིག་གི་ནང་དའུང་གུབ་
མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་ལ་ྟགུབ་ཀི་ཐགོ་ནས་མི་འད་
བ་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	 	 འཛམ་གླངི་འདརི་
ཆོས་ལུགས་ཁ་ཤས་ན་ིའཇིག་རྟནེ་བཀདོ་པ་
པ་ོའདདོ་མཁན་དང་།	 འགའ་ཤས་ན་ིའཇིག་
རྟནེ་བཀདོ་པ་པ་ོམི་འདདོ་མཁན་གི་ཁྱད་པར་
མང་པ་ོཡོང་གི་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ཆོས་ལུགས་
ད་ེདག་ཚང་མས་བམས་བརྩེ་ཉམས་ལེན་
བདེ་དགསོ་པ་གཅིག་མཚུངས་གསུང་བཞིུན་
ཡོད།	 ཡི་ཤུ་ཆོས་པ་ཡིན་ནའང་འད།	 ཁ་
ཆེའ་ིཆོས་པ་ཡིན་ནའང་འད།	ད་ེདང་ད་ེའད་
བའི་ཆོས་པ་ཚང་མས་བམས་བརྩེ་ཉམས་
ལེན་བདེ་རུྒྱ་གཅིག་གུར་རེད།	 རང་རང་

གིས་ཉམས་ལེན་བདེ་པའི་བམས་བརྩེ་དང་
ཆོག་ཤེས།	 བཟདོ་པའ་ིཉམས་ལེན་བཅས་
ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་གཅིག་པ་རེད།	
སྔནོ་མ་ངསོ་རང་ཨི་ཊ་ལི་རུ་ཡི་ཤུའི་དགོན་

པ་ཞིག་ལ་སླབེས་སོང་།	 དགནོ་པ་དའེ་ིདག་ེ
འདནུ་པ་ཚོ་ཧ་ཅང་འདདོ་ཆུང་ཆོག་ཤེས་
རེད།	 ང་ཚོའ་ིདག་ེའདནུ་པ་ཚོ་དང་དདོ་ཚ་
བ་ོཡོད་པ་རེད་ཅེས་ངོས་ཀིས་དན་མོང་།	
གང་ལརྟ་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་སོ་སོ་སྒརེ་གི་
ཐགོ་ནས་འདདོ་ཆུང་ཆོག་ཤེས་དང་།	བཟདོ་
པའ་ིཉམས་ལེན་བདེ་པ།	བམས་བརྩ་ེཉམས་
ལེན་བདེ་པ།	 གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་གཞན་
ཕན་སུྒབ་རུྒྱ་ན་ིཆོས་ལུགས་ཚང་མས་གསུང་
བཞིན་འདགུ	 དརེ་བརྟནེ་དངེ་གི་དསུ་ཚོད་
འདིར་ཆོས་ལུགས་འད་མིན་ཚང་མ་མི་ལ་
དགསོ་མཁ་ོཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 སོ་
སོ་གཅིག་པུར་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་སྡདོ་པའ་ི
དསུ་ཚོད་འདིར་ཆོས་ལུགས་ཁག་གི་བསབླ་

བ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
སྐབས ་ སུ ་ བབ ་པ ་ ཨིན ་ཌོ ་ ན ེ ་ ཤི ་ཡའི ་
ཆོ ས ་ གོག ས ་ ཚོ ར ་ ཆ ་ བ ཞ ག ་ ན ་ ཆོ ས ་
བརུྒྱད་མི ་འད་བ ་ ཡོད ་པ ་ ཡིན ་ནའང་།	

བཟདོ་པའི་
ཉམས་ལེན་
ད ང ་ ཆོ ག ་
ཤེས།	གཙོ་
བ ོ ་ བམས ་
བརྩེ་ཉམས་
ལེ ན ་ བེད ་
པ ་ ག ཅི ག ་
གུར་ཆགས་
ཡོ ད ་ པ ས ་
ཁྱོད ་ ར ང ་
ཚོ ་ ཆོ ས ་
གགོས་ཚང་

མར་ངསོ་ཀིས་གུས་ཞབས་དང་གུས་འདདུ་
བདེ་ཀི་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་འདརི་ལོ་སངོ་
ཕག་གཅིག་གཉིས་རིང་ནས་ཡོད་པའི ་
ཆོས་ལུགས་མི་འད་བ་ཚང་མ་གཅིག་བཟ་ོ
དགོས་པ་རེད་ཟརེ་ན་འགུབ་ཐབས་མེད་པ་
མ་ཟད།	 དགསོ་པའང་མེད།	 བཅམོ་ལནྡ་
འདས་རང་ཉདི་ཀིས་གདལུ་བའ་ིཁམས་དང་
མོས་པ་ལ་བསནུ་ནས་རང་ཉདི་ཀི་གསུང་གི་
ནང་ད་ུལྟ་བ་འད་མིན་དང་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་
ཆུང་མི་འད་བའི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་གསུངས་
ཡོད།	 གདལུ་བའ་ིཁམས་དང་བསམ་པ་
བག་ལ་ཉལ་བ་མི་འད་བ་ཡོད་པས་ད་ེདང་
བསནུ་ནས་དནོ་དག་སྙངི་པ་ོཡ་རབས་དང་
སེམས་པ་བཟང་པ་ོདགསོ་པ་གཅིག་མཚུངས་

ཡོད།	 ད་ེལ་སེམས་ཤུགས་བསྐདེ་པར་
སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་གི་ནང་ད་ུཐར་བ་
དང་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པའ་ིག་ོའཕང་སུྒབ་རུྒྱ་
གསུངས་ཡོང་གི་ཡོད།	 འཇིག་རྟནེ་བཀདོ་
པ་འདདོ་མཁན་ཚོས་ཀང་འཇིག་རྟནེ་བཀདོ་
པ་པསོ་གསུངས་པ་དག་ཉམས་ལེན་བས་
ནས་མཐར་འཇིག་རྟནེ་བཀོད་པ་པའོི་དུང་
ལ་སླབེ་ཀི་རེད་ཅསེ་སོ་སོའི་གསུང་སངས་མི་
འད་ཡོང་གི་ཡོད།	 བསབླ་བ་སྙངི་པ་ོན་ིམི་ཡ་
རབས་ཤིག་དང་མི་བཟང་པ་ོཞིག་དགོས་པ་
ཚང་མས་གསུང་གི་འདགུ	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་བཀའ་དནི་སྩལ་རསེ་ནང་ཆོས་
ང་ོསྤདོ་དང་།	 ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་གི་
བཤད་ལུང་འཕ་ོསྐངོ་དང་སེམས་བསྐདེ་ཀི་
སྡམོ་པ་འབགོ་ཆོག	 ད་ེརསེ་ཆོས་ཞུ་བའ་ིད་ི
བར་བཀའ་ལན་གུབ་མཚམས་གསུང་ཆོས་
ག་ོསིྒག་མི་སས་ཉནི་གསུམ་རིང་ཆོས་འབྲལེ་
གནང་བར་བཀའ་དིན་ཆེ་ཞུས་པ་དང་།	
མ་འངོས་པར་ཞལ་མཇལ་གིས་གསུང་ཆོས་
ཞུ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པའི་རེ་བ་ཡོད་སྐརོ་
༸སྙན་སེང་ཞུས་པར་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་
མཆོག་གིས་ཐའ་ེཝན་ནས་ཆོས་གགོས་མང་
པ་ོཞིག་གིས་འགནོ་འབདོ་གནང་བཞིན་ཡོད་
པས་ཐའ་ེཝན་ད་ུཆིབས་སུྒར་གནང་ཐུབ་པ་
བུང་ན་ཐོག་མར་སིང་པརོ་ལའང་ཆིབས་
སུྒར་བསྐངས་རུྒྱ་ཡིན་པའི་བཀའ་བཞེས་
གནང་ཡོད་པ་བཅས་ཉནི་གསུམ་རིང་གི་ཨེ་
ཤི་ཡའི་གསུང་ཆོས་གནང་སྒ་ོལེགས་པར་
གུབ་ཡོད་པ་བཅས།		།


