
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡༨ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཞུགས་སྒར་
༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབྲང་ད་ུསྐྱབས་ར་ེཁྱིག་སེ་
རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་། རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ཟུར་པ་དང་ལ་དྭགས་
ནང་པ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་
ཐུབ་བསྟན་ཚེ་དབང་ལགས། ལ་དགྭས་
དགོན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དགེ་བཤེས་
བཤད་སུྒབ་བྱམས་པ་ལགས་བཅས་ལ་
མཇལ་ཁ་སྩལ་པའྱི་སབྐས་འདྱི་ལོའྱི་ཕྱི་ཟླ་
བདནུ་པའམ་བརྒྱད་པའྱི་ནང་མགོན་པ་ོ
གང་ཉྱིད་མཆོག་ལ་དྭགས་སུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་
བཀའ་དྱིན་བསྐྱང་རྒྱྱུའྱི་ཞལ་བཞསེ་བཟང་
པ་ོསྩལ་གནང་འདགུ ད་ེཡང་མཇལ་ཁ་
གུབ་མཚམས་ཁྱིག་སེ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གྱིས་གསུང་དནོ། ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་
རྱིམས་ཀྱི ་རྐེན་པས་སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དྭགས་
སུ་ལོ་ཤས་རྱིང་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཐུབ་
མེད་སྟབས། ཆྱིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྱིན་
བསྐྱང་གནང་ཡོང་བའྱི་གསོལ་འདབེས་
ཞུས ་པར ་ཞལ ་བཞེས ་གནང ་བྱྱུ ང ་ །   
ཞསེ་གསུངས། །

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡༥ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོ
ཆྱུ་ཚོད་ ༡༡།༠༠ ཙམ་ལ་ཧྱི་མ་ཅཱལ་
མངའ་སྡ ེ་ད བུ ་བརྙ ེས ་པའྱི ་ཉྱིན ་ མོའྱི ་
གཞུང་འབྲལེ་མཛད་སྒ་ོཞྱིག་རྡ་ས་ཉནེ་
རགོ་ཐང་ཆེན་ད་ུསུང་བརྱི ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་གནང་སོང་། སབྐས་དརེ་བདོ་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱྱུ ན་ལས་ཀྱི་སྐུ ་ཚབ་སྤྱི་
འཐུས་གསེར་ར་ཚྱུལ་ཁྱིམས་ལགས་
དང་། སྤྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿ བྲག་
དངསོ་གུབ་བསོད་ནམས་ལགས། སྤྱི་
འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི ་རྣམ་རྒྱལ་སྒོལ་དཀར་
ལགས།  སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་
རྡ་ོརེ་ལགས་བཅས་མཛད་སྒའོྱི་ཐོག་སྐུ་
མགནོ་ད་ུགདན་ཞུས་ལྟར་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།གཞན་ཡང་མཛད་སྒའོྱི་སར་
ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་དང་
བདནེ་དང་། ནསུ་སྟབོས་གངོ་སྤལེ་བླནོ་
ཆེན་ལམྕ་སྐ་ུསར་ཝན་ཅའ་ོད་ེརྱི་ (Smt. 
Sarveen Chaudhary) མཆོག་སྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བརོ་གདན་ཞུས་གནང་ཡོད་
པ་དང་སྐུ་མགནོ་ད་ུརྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཧྱི་མཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་སྐུ་
ཞབས་ཝྱི་ཤལ་ན་ེརྱི་ཡ་ (Shri Vishal 
Nehria, MLA Dharamshala) མཆོག་
དང་རོང་གྱི ་དཔནོ་རྱིགས་གཞན་ཡང་
ཕབེས་གནང་ཡོད་འདགུ །

བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདནུ་རེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའྱི་ལམ་ནྱི།

རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་

སྒོམ་གཞྱིའྱི་ནང་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའྱི་

བདོ་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱི ་རྱིགས་ས་གནས་རང་སྐྱངོ་གྱི ་

གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་མྱིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་ཞྱིག་དགསོ། 
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སྤྙི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དྭགས་སུ་ཆྙིབས་

སྒྱུར་བསྐྱང་རྒྱུ་ཡྙིན་འདུག

ཧྙི་མ་ཅཱལ་མངའ་སེ་དབུ་བརེས་པའྙི་

ཉྙིན་མོའྙི་གཞུང་འབེལ་མཛད་སོར་

བོད་མྙི་མང་སྤྙི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྙི་

སྐུ་ཚབ་སྐུ་མགོན་དུ་ཕེབས་པ།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་མྱི ་རབས་གསར་པའྱི་གཞནོ་སྐྱསེ་མྱི ་རེ་ང་ོ
རེར་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བད་ེབསུྐན་རྒྱྱུའྱི་འགན་ཁུར་ཡོད་ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་མན་སརྤ་ཕན་བད་ེགླྱིང་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་
ཀྱི་གཞྱིས་མྱི ་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་དང་དྱི་བར་ལན་འདབེས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ 
༡༡ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་བཞུགས་སརྒ་རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབྲང་གྱི་མཇལ་
འཕྲད་ཁང་ད་ུའཛམ་གླྱིང་ཡུལ་གུ་ཁག་གྱི་དད་
ལྡན་པ་ཁག་གཅྱིག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི ་སྔ ་དརོ ་སྤྱི ་ན ོར་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་
བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའྱི ་ཕ ོ་བྲང་གྱི ་གཟྱིམ་
ཆྱུང་ནས་མཇལ་འཕྲད་ཁང་ད་ུཆྱི བས་སྒྱུ ར་
བསྐྱངས་ཏ་ེབཞུགས་ཁྱིར་འཁོད་མཚམས་
མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་
གྱི ་མྱི ་རབས་གསར་པའྱི་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་
ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་སབྐས། ངསོ་ཀྱིས་ནྱིའུ་
ཛྱི ་ལེནའྜྱི་ (New Zealand) མའ་ོརྱིའྱི་
ལུགས་སལོ་ལྟར་སྣ་རེ་ཐུག་རེས་བྱདེ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་
ཞེས་ཕུྲ་གུ་ཞྱིག་ལ་ཤངས་རསེ་མཇལ་ཁ་སྩལ་
རསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ངསོ་ཀྱི་མྱི ་རབས་
རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅྱིག་འཕྲད་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༢ 
ཉྱིན་གྱི ་སྔ་དརོ་བ ོད་མྱི འྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་
གྱིས་མན་སྤར་ཕན་བད་ེགླྱིང་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ཀྱི ་གཞྱིས་མྱི ་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད། 
དེ་ཡང་མྱི ་མང་ཚོགས་འདུར་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི ་ལས་
ཡུན་ལོ་ལྔའྱི ་རྱི ང་ས་གནས་སོ་སོར་ཐེངས་
གཉྱིས ་བཅར ་རྒྱྱུ འྱི ་ བསམ ་བླ ོ་ ཡོ ད ་སྐ ོར ་
དང ་ ། ད ་ རེས ་རྒྱ ་གར ་ད བུས ་ ཁུལ ་གྱི ་
བཙན་བྱོལ་བ ོད་མྱི འྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
གསུམ ་ལ ་སྐ ོར ་བསྐྱོད ་གནང ་བཞྱི ན ་པ །  
ད་ེསྔནོ་ལ་དྭགས་ཁུལ་དང་། ཀ་རྡརོ་སངྒ་
གསུམ། ཨུཏྟརཱ་ཁན་ྜཁུལ་གྱི་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་བཅས་སུ་བསྐརོ་བསྐྱོད་གནང་ཟྱིན་
པ། ད་ེཡང་དང་པ་ོས་གནས་སོ་སོར་ཆེད་
བཅར་དང་འབྲལེ་འབྱྱུང་འགྱུར་ལོ་གསུམ་གྱི་
ལས་འཆར་ཁག་བཟ་ོསྒྱིག་གནང་རྒྱྱུའྱི་བསམ་
བླ་ོཡོད་སྐརོ་གསུངས། གཞན་ཡང་དཔལ་

མངོ་ཡོད། མ་འངོས་པར་ཁདེ་ཚོའྱི་མྱི ་
རབས་སྐབས་སུ་ཞྱི ་བད་ེདང་འད་མཉམ་
མང་ཙམ་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་ཆེན་པ་ོཡོད། 

དེར་བརནེ་ཁེད་རང་ཚོ་མྱི ་རེ ་ངོ་རེར་
འཛམ་གླྱིང་ནང་མྱི ་ཐེར་འབུམ་བདུན་
ཡོད་པ་རྣམས་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱི ན་པའྱི་འད་ུ
ཤེས་གཞྱིར་བཞག་ཐོག་དནོ་དམ་གྱི་ཞྱི ་
བད་ེབསུྐན་རྒྱྱུའྱི་འགན་ཡོད། དངེ་སབྐས་
གོ་ལའྱི་ཚ་དདོ་འཕལེ་ནས་ཛ་དག་ཅན་
གྱི་གནད་དནོ་ཆགས་ཡོད། འདྱི་ལ་ྟབུའྱི་

ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་བདོ་ནང་གྱི་ཛ་
དག་གནས་སྟངས་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་
ནས་ཐགོ་མཐའ་བར་གསུམ་ད་ུསྱིད་བྱྱུས་
དང་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་
ར་མེད་བཟ་ོབཞྱིན་པ་མ་ཟད། བདོ་ས་
ཡོངས་རོགས་སུ་སྒརེ་སླབོ་ཁག་སྒ་ོརྒྱག་
བཞྱིན་ཡོད་སྐརོ་དང་། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གྱི ་
དགོངས་གཞྱི་དང་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབབེས་གནང་
བའྱི་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི ་སྱིད་
བྱྱུས་བརྒྱྱུད་རྱིམ་སྙྱིང་བསྡུས་འགལེ་བརདོ་
གནང་། ཕགོས་མཚྱུངས་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་
སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནས་བཙན་བྱོལ་བདོ་མྱི འྱི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
རྱིས་ལེན་དང་འབྲལེ་བའྱི་སླབོ་ཕུྲག་གྱི ་
གནས་སྟངས་དང་། སྡདོ་ཁང་མེད་མཁན་
རྣམས་ལ་སྡདོ་ཁང་གྱི ་མཐུན་སྐྱརོ་གནང་
རྒྱྱུ འྱི ་འབད་བརོན་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་སྐརོ། 
ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནྱི་

ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་སྐབས་སུ་ཕན་ཚྱུན་
དམག་འཁུག་བརྒྱབ་ནས་བདེ་སྤོད་མེད། 
ད་ལ་ྟངའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་། ངའྱི་གླྱིང་ཆེན་

ཞེས་པའྱི་ཆེད་ད་ུབསམ་བླ་ོགཏང་རྒྱྱུའྱི་ཚབ་
ལ་འཛམ་གླྱིང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཡོངས་
ཀྱི་བད་ེསྡུག་གྱི ་སླད་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས་
པའྱི་དསུ་ལ་བབས་ཡོད། དཔརེ་ན་མྱི ་ཞྱིག་
ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི ་སྐབས་
དང་། ད་ེབཞྱིན་མྱི ་ཞྱིག་གགོས་མེད་ཁརེ་
རྐང་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་སབྐས་

རང་རེའྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་བཀའ་དྱིན་ཧ་
ཅང་ཆེན་པ་ོཡྱིན་སྟབས། གཞྱིས་མྱི ་རྣམས་
ནས་ཡུལ་མྱི ་དང་མཉམ་ད་ུམཐུན་སྒྱིལ་དམ་
ཟབ་གནང་དགསོ་པ་དང་། རང་རྱིགས་
ནང་ཁུལ་འཆམ་མཐུན་ངང་སྡདོ ་དགོས་
པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱི ན་སྐརོ་གསུངས། 
སྤྱིར ་གཞྱི ས ་ཆགས ་ སུ ་བལྟ ་སྐྱོང ་དང ་
ལས་དནོ་བསུྒབ་རྒྱྱུ ར་གཞྱིས་ཆགས་རང་
གྱི ་མྱི ་ཞྱིག་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ཡྱི ན་ན་
དགེ ་མཚན་ཆེན་པ ོ་ ཡོད་པ་དང་བཅའ་
ཁྱིམས་དགོངས་དནོ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་
འོས ་འདེམས་བྱ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ ་ཡྱི ན ་སྐ ོར།  
དེ་བཞྱི ན ་གཞོན ་སྐྱེས་རྣམས་ནས་ལས་
རྱིགས་སླབོ་སྦོང་ཐོན་རེས་གཞྱིས་ཆགས་
སུ་ཕྱིར་ལོག་བྱྱུང་ཚེ་སྤྱི ་སྒརེ་གཉྱིས་ཀར་
ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་མ་ཟད། གཞྱིས་ཆགས་
ས་བརན་ཡོང་རྒྱྱུ ར་དགེ་མཚན་ཡོད་སྐརོ་
གསུངས།  མྱི ་མང་ཚོགས་འད་ུགུབ་རསེ་
ཉྱིན་རྒྱབ་གཞྱིས་དགོན་གཉྱིས་སུ་གནས་
གཟྱིགས་དང་གཞྱི ས ་གོངས་གཉྱིས ་ སུ ་

མྱི ་དསེ་འག་ོབ་མྱི ་གཞན་ཞྱིག་མཐངོ་བ་ཡྱིན་
ན་མྱི ་དའེྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་། ཆོས་ལུགས། 
རྱིགས་རུས་གང་གྱི ་ཁོངས་གཏགོས་ཡྱི ན་
མྱིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་མྱི ་གཞན་ཞྱིག་མཐངོ་བ་
ཙམ་གྱིས་སེམས་ལ་དགའ་ཚོར་སྐྱ་ེཡྱི ་ཡོད། 
ང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་རྣམས་ཛ་དག་ཅན་མྱིན་
ཚེ་ང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་དང་། རྱིགས་རུས། 
རྒྱལ་ཁབ་གང་གྱི་ཁོངས་གཏགོས་ཡྱིན་མྱིན་
སྐརོ་གལ་ཆེན་པ་ོརྱི་ཡྱི ་ཡོད། འག་ོབ་མྱིའྱི་
ཚོགས་སྡ་ེགཅྱིག་པ་ནང་དའུང་དབུལ་ཕྱུག་
གང་ཡྱི ན་མྱིན་སྐརོ་གལ་ཆེན་པ་ོརྱི་ཡྱི ་ཡོད།  
དངེ་སང་གོ་ལའྱི་ཚ་དདོ་འཕལེ་བཞྱིན་པ་
དསེ་ང་ཚོ་ཚང་མ་འགོ་བ་མྱི འྱི་ཚོགས་སྡ་ེ
གཅྱིག་ཡྱིན་པ་རདོ་ཀྱི་ཡོད། ད་ནྱི་འག་ོབ་
མྱི འྱི་རྱིགས་ཡོངས་ཀྱི་བད་ེསྡུག་ལ་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་དགོས་པའྱི་ད ུས་ལ་བབས་ཡོད། 
ཐུགས་ར་ེཆེ། ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་
བཅས།།

གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་། ཕྱི་དརོ་དཔལ་ལནྡ་
སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ན་
གཞནོ་ལས་མེད་གངས་ ༨ དང་ཟུར་ད་ུ
མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་ཁོང་རྣམས་ལ་གཞྱིས་
ཆགས་སུ་སྤྱི་སྒརེ་གཉྱིས་ཀར་ཕན་པའྱི་ཁ་
ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི ་ལས་འཆར་གསར་པ་
ཕུགས་འཕེར་བརམས་རྒྱྱུ ར་ཕུགས་རྒྱང་
རྱིང་པརོ་ཕན་པའྱི་བསམ་བླ་ོཡོད་རྱིགས་
ནས་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་མཉམ་གོ་བསྡུར་
གྱིས་ལས་འཆར་བཟོ་འགོད་ཀྱིས་འཆར་
འ བུལ ་བྱྱུ ང ་མཚམས ་བོད ་མྱི འྱི ་ སྒྱི ག ་
འཛུགས་ངོས་ནས་རོགས་སྐྱོར་རམ་སྐྱེད་
མེད ་ བུན ་གཡར་སོགས་མཐུན ་འགྱུ ར ་
གནང་རྒྱྱུ འྱི ་དགོངས་པ་ཡོད་སྐརོ ་སོགས་
གསུངས། དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་
དགོང་མོ་མན་སྤར་ཕན་བད་ེགླྱིང་བདོ་མྱིའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ནས་བྷན་རྡ་ར་ན ོར་རྒྱས་
གླྱིང་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་ཐནོ་
གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ་པ་བཅས། །

བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆྱུ་སྟག་ལོ།



2 20th  April  2022 TIBETAN NEWSབདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདནུ་རེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་བནྷ་རྡ་ར་ནརོ་རྒྱས་གླྱིང་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་དང་གཞྱིས་མྱི ་
མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

དཔལ་ལནྡ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བདོ་ཀྱི་ཞ་ོསྟནོ་ཐངེས་ ༢༥ པའྱི་མཇུག་བསྡམོས་མཛད་སྒརོ་སྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བརོ་ཆེད་ཕབེས་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡༣ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔདརོ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་སྤནེ ་པ་ཚེ་རྱི ང་
མཆོག་སྡ་ུརགུ་ (Durg) མེ་འཁརོ་འབབ་
ཚྱུགས་སུ་ཕབེས་འབྱོར་སྐབས་་བྷན་རྡ་ར་
ནརོ་རྒྱས་གླྱིང་གྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་གཙོ་དང་། ས་གནས་འག་ོའཛྱིན། 
ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚོགས་
གཙོ་བཅས་ནས་ཕབེས་བསུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ཉྱིན་རྒྱབ་བནྷ་རྡ་
ར་ནརོ་རྒྱས་གླྱིང་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་སུ་
ཕབེས་འབྱརོ་སབྐས་གཞྱིས་མྱི ་མང་ཚོགས་
ནས་ཕབེས་བསུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད།ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་
གྱིས་ཉྱིན ་རྒྱབ་གཞྱིས་དགོན་གཉྱིས་སུ ་
མཆོད་མཇལ་དང་། ས་གནས་འག་ོའཛྱིན་
ལས་ཁུངས་དང་། ས་འཐུས་ལས་ཁུངས་
དང་ཚོགས་ཁང་། ས་གནས་རང་བདནེ་
ཚོགས་ཆྱུང་གྱི་ལས་ཁུངས། མཉམ་འབྲལེ་
ལས་ཁུངས་གསར་རྙྱིང་། སྤྱི་མྱི ་བརྒྱ་དཔནོ་
གྱི་ལས་ཁུངས། འབྲས་ཀྱི་བཟ་ོགྲྭ་བཅས་
པར་འཚམས་གཟྱིགས་གནང་གུབ་རསེ་ཕྱི་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡༣ ཉྱིན་བདོ་ཀྱི་ཟླསོ་གར་ད་ུབདོ་ཀྱི་ཞ་ོསྟནོ་
ཐངེས་ ༢༥ པ་ད་ེབཞྱིན་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ 
ནས་ ༡༣ བར་ཉྱིན་གངས་བརྒྱད་རྱིང་སུང་
བརྱི་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ཞ་ོསྟནོ་གྱི་འཁབ་
གཞུང་ཉྱིན་མཐའ་མའྱི་མཇུག་བསྡམོས་
མཛད་སྒརོ ་དཔལ་ལྡན་བ ོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསྟན་འཕལེ་མཆོག་མཛད་སྒའོྱི་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བརོ་མགནོ་འབདོ་གནང་བ་ལརྟ་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། ད་ེརྱིང་བདོ་ཀྱི་ཞ་ོསྟནོ་
རྒྱས་པ་ཐངེས་ ༢༥ མཇུག་བསྡམོས་ཀྱི་
མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་
པའྱི་སྐྱབས་གནས་དགེ་འདནུ་གྱི་སྡ་ེརྣམ་པ་
དང་། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་
གཙོ་དང་ལས་ཟུར་རྣམ་པ། དཔལ་ལནྡ་
དགའ་ལྡན ་ཕ ོ་བྲང་གྱི ་ དུང ་ ཆེ ་རྣམ་པ། 
གཞན་ཡང་གཞུང་འབྲལེ་དང་གཞུང་འབྲལེ་
མ་ཡྱི ན་པའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཁག་གྱི ་འགན་
འཛྱིན་རྣམ་པ། འདྱིར་ཕབེས་པའྱི་མང་
ཚོགས་རྣམ་པ་ཡོངས་ལ་ཕྲན་ནས་བདོ་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་དང་སྒརེ་
ངོས་ནས་འཚམས་འདྱིའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེ
ལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
ད་ེརྱིང་ང་ཚོས་བདོ་ཀྱི ་ཟློས་གར་ཚོགས་
པའྱི་གོ་སྒྱིག་ཐོག་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ནས་
ལ་ྷམོ་ཚོགས་པ་ཆེད་ཕབེས་གནང་ནས་བདོ་
ཀྱི་ཞ་ོསྟནོ་ཐངེས་ ༢༥ པ་འདྱི་ཚགས་ཚྱུད་

དརོ་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་དང་། དྱི་
བར་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད།ཐོག་མར་
ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་སྐལ་བཟང་སྱི་གཅོད་
ལགས ་ཀྱི ས ་ གཞྱི ས ་
ཆགས་ཀྱི་སྐརོ་ངོ་སྤོད་
དང་ལས་བསྡམོས་སྙྱིང་
བསྡུས ་སྙན་སྒོན་ཞུས་
གུབ་མཚམས་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་
གྱིས་བདོ་ནང་གྱི་ཛ་དག་
གནས་སྟངས་དང་། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་བ ོད་
ཀྱི་སྐད་ཡྱི ག་ར་མེད་བཟ་ོབཞྱིན་པའྱི་སྐརོ། 
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱི ་དགོངས་གཞྱི ་དང་བདོ་མྱི ་མང་
སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབབེས་
གནང་བའྱི་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི ་
སྱིད་བྱྱུས་འགོ་བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ་
སེལ་ཐབས། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་
བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་རྱིས་ལེན་
ཟྱིན་པ་དང་འབྲལེ་བའྱི་སླབོ་ཕུྲག་གྱི ་ཤེས་
ཡོན་དང་མཐུན་རྐེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་

ཐགོ་ནས་སུང་བརྱི་ཞུས་ཐུབ་པ་དང་། ལགྷ་
པར་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ནས་ཕབེས་པའྱི་
ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་ཚང་མའྱི་ངསོ་ནས་སྐུ་ངལ་
ཁད ་ དུ ་ ག སོ ད ་ ནས ་
ད་ེརྱིང་འདྱིར་ལྷ་མོའྱི་
འཁབ་གཞུང་མང་པོ་
ཞྱིག་འཁབ་སྟནོ་གནང་
ཐུབ ་པར ་རྣམ ་པ ་ ཚོ ་
ཚང ་མ ་ལ ་དམྱི གས ་
བསལ་གྱིས་ཐུགས་རེ་
བཀའ ་དྱིན ་ ཆེ ་ ཞུ ་རྒྱྱུ ་
དང་། ད་ེམཚྱུངས་ང་
ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་འདྱི་གཙོ་བ་ོལོ་རྒྱྱུ ས་ཀྱི ་
བྱྱུང་རབས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ལོ་རྒྱྱུས་རྱིང་པ་ོརེད།  
ལགྷ་པར་གུབ་ཆེན་ཐང་སྟངོ་རྒྱལ་པ་ོབརྒྱྱུད་
ནས་ཡྱིན་པ། ཐང་སྟངོ་རྒྱལ་པ་ོཆོས་ཕགོས་
ནས་ཞུས་པ་ཡྱི ན ་ན ་ཧ ་ལས་པའྱི ་སྐྱེས ་
བུ་ཁད་དུ་འཕགས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་དང་།  
ང་ཚོ་འཇྱིག་རནེ་མཐུན་འཇུག་གྱི་ཐགོ་ནས་
སྔནོ་པར་བསམ་བླ་ོབཏང་པ་ཡྱི ན་ན་གཞན་
ཕན་གྱི་བསམ་བླ་ོཆེན་པ་ོཡོད་པ་དང་། ལགྷ་
པར་མང་ཚོགས་ཉམ་ཐག་པ་ལ་ཐུགས་བར་ེ
བ་ཆེན་པ་ོཡོད་པར། བདོ་མཚོན་པའྱི་ཧྱི་མཱ་
ལ་ཡ་དང་། འབུྲག་བཅས་ཀྱི་ནང་ལ་གུབ་
ཆེན་ཐང་སྟངོ་རྒྱལ་པསོ་ལགྕས་ཟམ་གསར་
འཛུགས་གནང་ཡོད།
དེའྱི ་མཐུན་རྐེན་དུ་ཨ་ཅེ་ལྷ་མོའྱི ་འཁབ་
གཞུང་གསར་གཏདོ་གནང་ཡོད། ཨ་ཅ་ེ

ཕགོས། ད་ེབཞྱིན་སླབོ་ཕུྲག་གྱི་གནས་སྟངས་
དང་སླབོ ་གྲྭ ་ཟླ་སྒྱིལ་གཏོང་འཆར་སྐརོ། 
སྡདོ་ཁང་མེད་མཁན་རྣམས་ལ་སྡདོ་ཁང་

མཐུན་འགྱུར་གནང་ཐབས་འབད་བརོན་
གནང་རྒྱྱུའྱི་སྐརོ་དང་། གཞནོ་སྐྱསེ་རྣམས་
ནས་ལས་རྱིགས་སླབོ་སྦངོ་ཐནོ་རསེ་གཞྱིས་
ཆགས་སུ་ཕྱིར་ལོག་བྱྱུང་ཚེ་སྤྱི་སྒརེ་གཉྱིས་
ཀར་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་མ་ཟད། གཞྱིས་
ཆགས་ས་བརན་ཡོང་རྒྱྱུར་དགེ་མཚན་ཡོད་
པར་བརནེ་ལས་འཆར་ཕུགས་འཕརེ་ཡོད་ཚེ་
ས་གནས་འག་ོའཛྱིན་དང་མཉམ་ད་ུག་ོབསྡརུ་
གྱིས་ལས་འཆར་གསར་པ་བཟ་ོའགོད་དང་
འཆར་འབུལ་བྱྱུང་མཚམས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་

ལྷ་མོའྱི་འཁབ་གཞུང་ནྱི་བདོ་ཀྱི་སལོ་རྒྱྱུ ན་
གྱི་དམངས་ཁདོ་ཀྱི་གཞྱི ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་
ལ། ཐང་སྟངོ་རྒྱལ་པ་ོརང་ཉྱིད་ཀྱི་སྒྱིག་

འཛུགས་བཟསོ་ཡོད་པ། སབྐས་དརེ་ཐང་
སྟངོ་རྒྱལ་པ་ོབལ་ཡུལ་དང་། རྒྱ་གར། ཕལ་
ཆེར་བདོ་ཀྱི་དར་རེ་མད་ོཕགོས་ལ་ལྕགས་
ཟམ་བཙྱུགས་པའྱི་ལོ་རྒྱྱུ ས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་
ཕབེས་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདགུ རྱིག་
གཞུང་མང་པ་ོཞྱིག་ལས་ལེགས་ཆ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་བླངས་ནས་བཅོས་སྒྱིག་གནང་ནས་
ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་མྱིག་ལམ་ད་ུབསྟནོ་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་བ་
དང་། དའེྱི་རསེ་སུ་༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ནས་འབྲས་སྤུངས་ཞོ་སྟནོ་ཞེས་པ་ད་ེ
ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གཟྱིགས་པ་གནང་སྟ་ེ
བསྐྱར་ད་ུདར་སོ་བྱྱུང་བ་དང་། ད་ལ་ྟཡང་
ང་ཚོས་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུན་འཛྱིན་གནང་ཐུབ་རྒྱྱུ ་
ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོ་ལ་ྷམོ་འཁབ་གཞུང་
ཡོངས་གགས་ཀྱི་འཁབ་གཞུང་ ༨ ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ེཡང་དསུ་རབས་ ༡༧ 

འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མཐུན་སྐྱོར་གནང་
རྒྱྱུ ར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་ཆོག་ཅེས་གསུངས།  
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་

གྱི ས ་ བཀའ ་ཤག ་
གྱི ་འདས་པའྱི་ཟླ་བ་
བཅྱུའྱི་ནང་ལས་དནོ་
ཇྱི ་བྱས་སྐརོ་གསུང་
དནོ། རྱིང་མྱིན་
མྱི ་ འ བོར ་ གངས ་
བཤེར་འགོ་འཛུགས་
བྱ་རྒྱྱུ ་དང་།  བདོ་
རྒྱ ་གོས ་ མོལ ་དང་

བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་
དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐབས་བྱྱུས་འཆར་འགོད་
ཚོགས་ཆྱུང་གསར་འཛུགས་གནང་བ། བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་ཀྱི་ས་མྱིག་
སྒམོ་གཞྱི་བསྐྱར་སྒྱིག་གནང་བ། ལས་བྱདེ་
པའྱི་བླང་དརོ་སྒྱིག་གཞྱིར་བསྐྱར་བཅོས་
གནང་བ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་གསུངས། ཕྱི་
ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔདརོ་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་
སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གངོ་སྡ་ེདང་པའོྱི་གཞྱིས་
སླབོ་དང་། ཡན་ལག་སནྨ་རྱིས་ཁང་། ས་

པའྱི་མཇུག་དང་། དསུ་རབས་ ༡༨ ནས་
དར་སོ་ཆེན་པ ོ་ཆགས་ཡོད་པར་བརནེ་
བདོ་ནང་གྱི་ད་ལའྟྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་

བལྟས་པ་ཡྱི ན་ན་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱི ་ཐོག་
ནས ་བ ོད ་ཀྱི ་རྱི ག ་
གཞུང་དང་། ཆོས། 
ལྷག་པར་སྐད་ཡྱི ག་
གོ མ ས ་ ག ཤྱི ས ་
བཅས་འཆར་གཞྱི ་
དང ་གོ ་རྱི མ ་ལྡན ་
པའྱི ་ ཐོག ་ནས ་ར ་

མེད་ད་ུབཟ་ོཡྱི ་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་ལོ་
རྒྱྱུ ས་ཀྱི་འཁོག་བཤད་ཐོག་ནས་ཀུྲང་གོའྱི་
ཆ་ཤས་བསྒྱུར་བའྱི་འབད་བརནོ་བྱས་པ་ད་ེ
གསལ་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་ད་ུམྱི ་ལོ་ ༦༠ ལགྷ་འག་ོ
བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། གཙོ་བ་ོསྤྱི་ནརོ་༧གངོ་
ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་
སླབོ་དང་ལམ་སྟནོ་གྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་
རྒན་གཞོན་ཚང་མས་ཤར་བསྐྱདོ་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་གལ་ཆེན་
པ་ོའདྱི་ལྟ་བུ་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་ཞུ་ཐུབ་
པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ཕལ་ཆེར་
དམངས་ཁདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་སགོ་ཤྱིང་ལ་ྟ
བུ་ཆགས་ཡོད། སྐྱ་ེབ་ོམྱི ་ཆོས་ལམ་ལུགས་
ཀྱི་ནང་དནོ་ག་ོརྒྱྱུ ་ཡོད་པ། དམ་པ་ལ་ྷཆོས་
ཀྱི་ནང་དནོ་ག་ོརྒྱྱུ ་ཡོད་པ། ད་ེའདའྱི་རྱིག་

གནས་འཕྲདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་བཅས་སུ་
འཚམས་གཟྱིགས་གནང་རེས་ཉྱིན་རྒྱབ་
ནཱག་སྤུར་ད་ུཕབེས་འབྱརོ་སྐབས་ནཱག་སྤུར་
དུ་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་  
(Indo- Tibet Friendship Association) 
དང་། (Bharat Tibat Sahyog Manch) 
གཉྱིས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ནས་དཔལ་ལནྡ་
སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་ནཱག་སྤུར་ད་ུཐངེས་དང་པ་ོ
ཕབེས་པར་དགའ་བསུ་དང་འཚམས་འདྱིའྱི་
སྣ་ེལེན་ཞུས་ཡོད། སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་
སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་
གཉྱིས་ནྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་བཀའ་དྱིན་ཤྱིན་
ཏུ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་སྐརོ་དང་། ཁངོ་རྣམ་
པས་ལོ་མང་སྔནོ་ནས་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་
གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པར་སྙྱིང་ཐག་པ་
ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་གསུངས། ད་ེརསེ་
རྒྱ་གར་གསར་འགོད་པའྱི་བཅར་འདྱི་དང་
ལེན་གནང་བ་བཅས་ཐེངས་འདྱིའྱི་དཔལ་
ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱི་རྒྱ་གར་དབུས་ཁུལ་
གྱི་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གསུམ་ད་ུ
འཚམས་གཟྱིགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་ཡོངས་
སུ་ལེགས་གུབ་བྱྱུང་ཡོད་པ་བཅས། ། 

གཞུང་ཕྱུག་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརནེ་
རྣམ་པ་ཚོས་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་དར་སྤལེ་གནང་
ཐུབ་པ་དརེ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འགན་ཁུར་
གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད། དཔརེ་ན་ང་
ཚོ་ཆོས་ཕགོས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱི ན་ན་བསྟན་
པ་དར་བའྱི་སྐབས་སུ་བསླབ་ཁྱིམས་སུང་
བ་ཡྱིན་ན་ད་ེཕན་ཡོན་ཆེན་པ་ོཡོད། ཡྱིན་
ནའང་བསྟན་པ་ཉམས་པའྱི་གནས་སྐབས་
སུ་ད ེ་འདའྱི་བསླབ་བྱ་སུང་བ་ཡྱི ན་ན་ད ེ་
བས་ཀང་ཕན་ཡོན་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་གསུང་
གྱི་ཡོད། ད་ེརྱིང་གྱི་དསུ་ཚོད་ད་ེལ་བདོ་ས་
མ་ཤོར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ན་རྒྱྱུ ན་ལནྡ་
གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལའྟྱི་
བདོ་ཀྱི་གནས་སྟངས། ལགྷ་པར་བདོ་ཀྱི་
ཆོས་དང་། སདྐ་ཡྱིག. རྱིག་གཞུང་གནས་
མ་གནས་ཀྱི་ས་མཚམས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེལའྟྱི་དསུ་ཚོད་སབྐས་ལ་རྣམ་པ་
ཚོས་ཞབས་འདགེས་ཆེན་པའོྱི་ངང་ནས་བདོ་
ཀྱི་རྱིག་གཞུང་འབུར་ད་ུཐནོ་ཐུབ་པ་གནང་
ཐུབ་རྒྱྱུ ་ད་ེདཔ་ེམ་སྱིད་ཀྱི་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་པ་དང་། དའེྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་ཀྱི་འཐབ་
རོད་ཐགོ་ལ་ཡང་ཤུགས་རྐེན་འག་ོཐུབ་རྒྱྱུ ་
ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི ་རེད་བསམ་གྱི ་འདགུ  
བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སདྐ་ཡྱིག་གང་ཞྱིག་
ང་ོབ་ོབརླག་ཚར་བ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་འཐབ་
རདོ་ཀྱི་བསམ་བླ་ོད་ེཡང་ཕལ་ཆེར་ཡོང་ཐུབ་
རྒྱྱུ ་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདགུ ཅསེ་སོགས་ཀྱི་
གསུང་བཤད་གནང་། །
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༄༅། །རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གྱིས་བདོ་
ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སདྐ་ཡྱིག་ར་བརླག་ཏུ་གཏངོ་
སདླ་གཞྱིས་བཞུགས་ཕུྲ་གུ་རྣམས་ཀྱི་ཕ་མ་ཚོར་

སོ་སོའྱི་ཕུྲ་གུ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་དང་རྒྱ་སདྐ་སླབོ་
ཁྱིད་བྱདེ་དགསོ་པའྱི་བཙན་དབང་གྱིས་ལས་
འགུལ་སྤལེ་བཞྱིན་ཡོད་མ་ཟད། བདོ་ཀྱི་རོང་
འབྲགོ་ས་ཁུལ་གྱི་ཕ་མ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་

ཟབ་སྦངོ་འཛྱིན་གྲྭར་ངསེ་པར་མཉམ་ཞུགས་
བྱདེ་དགོས་པའྱི་བཙན་བཀའ་བཏང་འདགུ 
རྒྱས་བཅད་རྒྱ་ཡྱིག་ཟབ་སྦངོ་འཛྱིན་གྲྭའྱི་ལས་

འགུལ་ནྱི་ན་ནྱིང་ལོའྱི་ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ནང་
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནས་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་འདསུ་སྡདོ་ས་
ཁུལ་དང་གངོ་གསེབ་ས་ཁུལ་ཁག་ཡོངས་ནས་

སྔནོ་འགའོྱི་སླབོ་གྲྭ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་ཡོངས་སྤྱི་
སདྐ་ད་ེརྒྱ་ཡྱིག་བདེ་སྤདོ་བྱདེ་དགསོ་པའྱི་གསལ་
བསྒགས་ཀྱི་བརྡ་ཐ་ོབཏང་ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་གནས་ལ་ྟཞྱིབ་ཁང་གྱིས་གནས་
ཚྱུལ་སྤལེ་གསལ་ལརྟ་ན། འདྱི་ལོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༠༢ 
ནས་ ༠༣ བར་མག་ོལོག་བདོ་རྱིགས་རང་
སྐྱངོ་ཁུལ་ད་ུའབྲྱིང་རྱིམ་སླབོ་གྲྭ་ཞྱིག་གྱི་ནང་
ཉུང་མཐར་ཕུྲ་གུའྱི་ཕ་མ་གངས་ ༡༦ དང་
ས་གནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ལས་བྱདེ་རྣམས་
ལ་རྒྱ་ཡྱིག་ཟབ་སྦངོ་འཛྱིན་གྲྭ་ཚོགས་ཡོད་པ་
དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་ས་གནས་སྱིད་
གཞུང་གྱིས་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཏ་ེརྒྱ་ཡྱིག་སླབོ་
ཁྱིད་བྱདེ་རྒྱྱུ ་ཙམ་མྱིན་པར་རྒྱ་ཡྱིག་སླབོ་ཁྱིད་ཀྱི་
ལམ་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོངས་
ཀྱི་བསམ་བླ་ོབསྒྱུར་བཅསོ་གཏངོ་དགསོ་སྐརོ་
བརདོ་པ་མ་ཟད། ཕ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ཡྱིག་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཙན་དབང་གྱིས་གཞྱིས་བཞུགས་བདོ་མྱིའྱི་ཕ་མ་ཚོར་རྒྱ་ཡྱིག་སྦངོ་ད་ུབཅྱུག་པ།
ཡག་པ་ོསྦངས་རསེ་ཕུྲ་གུ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་
སླབོ་ཁྱིད་ཀྱི་རམ་འདགེས་དགསོ་པ་དང་། རྒྱ་
ཡྱིག་སྦངོ་རྒྱྱུ ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་རྱི་ལམ་མངནོ་འགྱུར་
ཡོང་སདླ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་
སྐརོ་བརདོ་ཡོད་པ་རེད།ད་ེབཞྱིན་བདོ་རང་སྐྱངོ་
ལྗངོས་ཉྱི་མ་རངོ་ས་གནས་སྱིད་གཞུང་གྱི་དཔནོ་
རྱིགས་ཚོའྱི་སྟངས་འཛྱིན་འགོ་ཡོད་པའྱི་སདྐ་
འཕྲྱིན་གླངེ་སྟགེས་སྟངེ་གསར་འགྱུར་རམོ་ཡྱིག་
སྤལེ་ཏ་ེས་གནས་སྱིད་གཞུང་གྱི་དཔནོ་པ་ོཚོས་
ས་གནས་ལས་བྱདེ་པ་དང་། ས་གནས་དམར་
ཤོག་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི། ས་གནས་བདོ་
རྱིགས་རྣམས་དང་ལནྷ་ད་ུརྒྱལ་ཡོངས་སྤྱི་སདྐ་
རྒྱ་ཡྱིག་ཟབ་སྦངོ་འཛྱིན་གྲྭ་དང་རྒྱྱུགས་སྤདོ་
ཆེད་ད་ུཚོགས་འད་ུབསྐངོས་ཡོད་སྐརོ་བསྒགས་
ཡོད་པ་རེད།
གཞྱིས་བཞུགས་བདོ་མྱི་རྣམས་ལ་བདོ་ཀྱི་རྱིག་

གཞུང་དང་སདྐ་ཡྱིག་སྦངོ་རྒྱྱུའྱི་ག་ོསབྐས་ཉུང་
ད་ུའག་ོབཞྱིན་པའྱི་ཁར་རྒྱས་བཅད་རྒྱ་ཡྱིག་
ཟབ་སྦངོ་འཛྱིན་གྲྭ་འཚོགས་བཞྱིན་པ་དསེ་སརླ་
ཡང་བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱི་རྣམས་ལ་བདོ་ཀྱི་རྱིག་
གཞུང་དང་སདྐ་ཡྱིག་སྦངོ་རྒྱྱུའྱི་ག་ོསབྐས་ཉུང་
ད་ུའག་ོར་ུའཇུག་གྱི་ཡོད། བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱི་
རྣམས་ལ་མཚོན་ན་ཐ་ན་རང་ཁྱིམ་དའུང་བདོ་
མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐ་ུཔར་ཉར་
ཆོག་གྱི་མེད་ལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བདོ་མྱི་ལས་
བྱདེ་པ་རྣམས་ལ་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཆོས་
ཉམས་ལེན་ཡང་བྱདེ་ད་ུའཇུག་གྱི་མེད་པ་རེད།།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་སབྐས་ ༡༥ པའྱི་བདོ་ཀྱི་མཐ་ོརྱིམ་སླབོ་མའྱི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་མཇུག་བསྡམོས་མཛད་སྒའོྱི་
ཐགོ་ཆེད་ཕབེས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ 
ནས་ ༡༥ བར་གཡུང་དུང་བནོ་གྱི་གདན་
ས་ཆེན་མོ་དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རྱིའྱི་
གླྱིང་གྱི་གཡུང་དུང་བནོ་གྱི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་
ད་ུསབྐས་ ༡༥ པའྱི་བདོ་ཀྱི་མཐ་ོརྱིམ་སླབོ་
མའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་ཡོད་ཅྱིང་། ཕྱི་ཚེས་ 
༡༥ ཉྱིན་ཚོགས་ཆེན་གྱི་མཇུག་བསྡམོས་
མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་དཔལ་
ལྡན་བ ོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་
དང་། དམྱིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་ད་ུ༸སྐྱབས་
རེ་སྨན་རྱིའྱི་དཔནོ་སླབོ་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག 
གཞན་སྐུ་མགནོ་ད་ུསྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་
སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། བནོ་གཞྱིས་
ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་བཅས་ཆེད་ཕབེས་
གནང་འདགུསྐབས་དརེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོ
དཔལ་ལྡན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་
མཆོག་གྱིས་ཐོག་མར་འཚམས་འདྱི་དང་
སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། རྣམ་པ་
ཚོ་ས་ཐག་རྱིང་པ་ོནས་འདྱིར་ཕབེས་ཏ་ེཉྱིན་
ལའྔྱི་རྱིང་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་། དངེ་གྱི་
བདོ་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་བག་ོ
གླངེ་དང་། གསོ་ཆོད་བཅས་བཞག་འདགུ་
པར་ཐོག་མར་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། 
གོང་ད་ུཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གསོ་ཆོད་གསོ་
གཞྱི ་གང་བྱྱུང་བ་ཡྱི ན་ནའང་ད་ེདག་ཚང་
མ་ང་ཚོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་ཐད་ཀར་འབྲལེ་
བ་ཆགས་ཡོད་སྟབས། རྣམ་པ་ཚོས་མཇུག་
སྐྱངོ་ཚགས་ཚྱུད་ཡོང་རྒྱྱུའྱི་ཐགོ་འགན་ཁུར་
བཞེས་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།ད་ེརྱིང་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་ 
༡༥ པ་ཚོགས་ཡུལ་ད་ེདམྱིགས་བསལ་འད་
པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བནོ་གྱི་སནྨ་
རྱིའྱི་གླྱིང་ལ་རེད། བནོ་པ་ོཟརེ་བ་ད་ེབདོ་ཀྱི་

རྱིག་གཞུང་གྱི་ང་ོབ་ོམཚོན་ཐུབ་པ་གལ་ཆེན་
པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དསུ་སནྨ་རྱིའྱི་
ཁྱིྱི་འཛྱིན་གངོ་མ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སླབོ་དཔནོ་
བསྟན་འཛྱི ན་རྣམ་དག་རྱིན་པ་ོརྱིན་པ་ོཆེ་
རེད། ཁངོ་རྣམ་པས་དསུ་ཚོད་ཉག་ཕྲ་བའྱི་
སབྐས་སུ་བནོ་གྱི་མད་ོསགྔས་སེམས་གསུམ་
སརླ་གསོའྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནསུ་
པ་འབུར་ད་ུབཏནོ་ནས་དངེ་སང་བདོ་ཕྱི ་
ནང་གཉྱིས་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ངསོ་
འཛྱིན་གསལ་པ་ོཡོང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད། རྣམ་པ་
ཚོས་ཉྱིན་མ་ལྔའྱི ་
རྱི ང་ལ་དམྱི གས་
བ སལ ་ བོན ་ གྱི ་
དགོན་སྡའེྱི་ཐགོ་ལ་
ཐུགས་རྒྱྱུ ད་ཟེར་
ན་འད། གང་ལ་
གང་འཚམ་རགོས་
ཐུབ་ཡོད། ད་ེ
ཚོའྱི་ཐགོ་ནས་ཕན་
ཚྱུན་བླ་ོཉ་ེཔ་ོཡོང་རྒྱྱུ ར་ཐུགས་ཕན་ཆེན་པ་ོ
གསོས་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ དཔརེ་
ན། སྔནོ་མ་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་
བརྒྱྱུད་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་འཛྱིན་རྱིམ་བཅྱུ་
པ་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦོང་གནང་རྒྱྱུ འྱི ་ལས་
རྱིམ་ད་ེའད་ཡོད་རེད། ཆོས་བརྒྱྱུད་སྤྱི་
འཐུས་རྣམ་པས་སོ་སོའྱི ་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ཀྱི ་
འབྱྱུང་རྱིམ་སོགས་ཀྱི ་ཐོག་ལ་ཟབ་སྦོང་
གནང་གྱི་ཡོད་ཅྱིང་། དའེྱི་སབྐས་སླབོ་ཕུྲག་
ཚོས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི ་ལས་རྱིམ་བརྒྱྱུ ད་
ནས་གནས་ཚྱུལ་མང་པོའྱི ་ཐོག་ལ་རྒྱྱུ ས་
ལོན་དང་ད་ོསྣང་གསར་པ་སླབེས་ཐུབ་ཀྱི་
འདགུ ད་ེལརྟ་གནས་ཚྱུལ་རགོས་པ་ཡྱིན་ན།  
ད་ེལ་གུས་ཞབས་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་། ཤེས་ཡོན་
གྱི་གནས་ཚད་ཐགོ་ནས་སོ་སོའྱི་གོ་རགོས་

རྒྱ་ཆེ་ར་ུའག་ོཐུབ་ཀྱི་འདགུ རྣམ་པ་ཚོ་སླབོ་
ཕུྲག་སྐྱ་སེར་དབྱེར་མེད་ཀྱིས་ས་གནས་
མང་པ་ོཞྱིག་ནས་འདྱིར་འད་ུའཛོམས་གནང་
སྟ།ེ བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་། ཆོས་བརྒྱྱུད་
སོགས་ཀྱི་ཐགོ་ཐུགས་རྒྱྱུད་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་བར་
ངསོ་འཛྱིན་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད།སྤྱིར་རྱིག་གཞུང་ཟརེ་
དསུ། དམངས་ཁདོ་ནས་དར་བའྱི་རྱིག་
གཞུང་ཞྱིག་དང་། ད་ེམ་ཡྱིན་པར། མྱིའྱི་
རྣམ་དཔོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སལོ་གཏདོ་པའྱི་
རྱིག་གཞུང་ཞྱིག་བཅས་གཉྱིས་འད་པ་ོཡོང་

གྱི་འདགུ ཆོས་འད་པ་ོཡྱིན་ན། མྱིའྱི་སོ་སོའྱི་
རྣམ་དཔདོ་དང་ཉམས་མངོ་འད་པའོྱི་ཐགོ་
ནས་སལོ་གཏདོ་པ་ལ་ྟབུ་དང་། ད་ེམ་ཡྱིན་
པར་རྱིགས་གཅྱིག་ད་ེདམངས་ཁདོ་ནས་
དར་བའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཡོད་རེད། རྱིག་
གཞུང་དསེ་ཐུན་མོང་ཐགོ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་
ཕན་ཐགོས་ཐུབ་པ། ཐུན་མོང་གྱི་ཤེས་བྱ་
འད་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདགུ ལ་ྷམོའྱི་འཁབ་
གཞུང་ལྟ་བུ་གུབ་ཐོབ་ཐང་སྟངོ་རྒྱལ་པསོ་
ལགྕས་ཟམ་འཛུགས་རྒྱྱུའྱི་ཆེད་མཐུན་འགྱུར་
ཡོང་ཆེད་ཨ་ཅ་ེལ་ྷམོའྱི་འཁབ་སྟནོ་ཐགོ་ནས་
དམངས་ཁདོ་ནས་དར་བའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་
ང་ོབ་ོའད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད།བདོ་
ཀྱི་སལོ་རྒྱྱུན་གྱི་རྱིག་གཞུང་ཟརེ་ན། རྱིག་
གནས་ཆེ་བ་ལ་ྔདང་། ཆྱུང་བ་ལ་ྔཞསེ་བཅྱུ་

ཕྲག་རྱིག་པའྱི་གནས་ཞེས་ཟརེ་སལོ་ཡོད་
པ་དང་། ད་ེདག་བཙན་བྱལོ་ནང་གང་ལ་
གང་འཚམ་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུན་འཛྱིན་བྱདེ་ཐུབ་
པ་ད་ེགཙོ་བ་ོ༸སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་བཀའ་སླབོ་ལམ་
སྟནོ་དང་། མྱི ་རབས་རྒན་པ་རྣམ་པས་
ཐུགས་ཁུར་གནང་བའྱི་བཀའ་དྱིན་ལས་ད་
ལ་ྟཡྱིན་ནའང་རྱིག་གཞུང་ད་ེདག་ལ་ལོངས་
སུ་སྤདོ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་ཆགས་
བསདྡ་ཡོད་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པར། དངེ་

སང་གྱི ་ཚན་རྱིག་
དང ་འབྲེལ ་བའྱི ་
རྱིག་གཞུང་གསར་
པ ་ མང ་ པོ ་ ཞྱི ག ་
སླབེས་ཡོང་གྱི་ཡོད་
རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་
ལ་ང་ཚོས་ནསུ་པ་
འ བུར ་དུ ་ འདོན ་
ཐུབ་རྒྱྱུའྱི་ཕག་ལས་
གང ་གནང ་ ཐུབ ་

པ་འདགུ་གམ། ད་ེཡང་བདོ་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་
ལ་ཕན་ཐགོས་ཐུབ་རྒྱྱུར་རྣམ་པ་ཚོས་ཞབས་
འདེགས་ཞུ ་རྒྱྱུ འྱི ་ཕག་ལས་གང་གནང་
ཐུབ་རྒྱྱུ འྱི་ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱྱུ ་ཡོད་
རེད་བསམ་གྱི་འདགུ ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ནས་
མ་འངོས་པར་ང་ཚོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ད་ེའདབ་
གཤོག་གཉྱིས་ལྡན་ཡོང་ཐུབ་རྒྱྱུ ར་ཤུགས་
རྒྱག་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ 
དངེ་སང་དསུ་ཚོད་ལ་སདྐ་ཡྱིག་མང་པ་ོཤེས་
རྒྱྱུ ་ཙམ་གལ་ཆེན་པ་ོམ་ཡྱིན་པར། རྱིགས་
གཅྱིག་རྐང་འཛྱི ན་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་
དགོས་རྒྱྱུ ་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
ད་ེབཞྱིན་ནང་ཆོས་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱི ན་
ན། ༸གངོ་ས་མཆོག་གྱིས་དསུ་རྒྱྱུན་གསུང་
པ་གཞྱིར་བཟུང་། ནང་ཆོས་ཟརེ་ན་ཆོས་

ལུགས་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། ནང་ཆོས་
ནང་ལོགས་ལ་ཚན་རྱིག་དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་
མཁན། ལ་ྟགུབ་དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་མཁན། 
ནང་ཆོས་ཞེས་སྡ་ེཚན་འད་པ་ོགསུམ་ལ་ཕ་ེ
ནས། སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་འབྲལེ་
བའྱི་ཐོག་དངེ་སང་དསུ་ཚོད་ལ་ནང་ཆོས་
ཀྱིས་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དམྱིགས་བསལ་
གྱི་ཕན་ཐགོས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ཉནོ་མོངས་
དགུ་གསུམ་འད་པ་ོམངོན་འགྱུར་ཆགས་
ཡོང་དསུ། རང་མྱི ་སྐྱྱིད་པ། རོགས་མྱི ་སྐྱྱིད་
པ། གཞན་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཁནོ་ཡོངས་ལ་མ་
བད་ེབ་ཆགས་ཡོང་བསདྡ་ཀྱི་འདགུ ད་ེར་
བ་ནས་མེད་པར་བཟ་ོརྒྱྱུར་བྱམས་པ་དང་། 
བར་ེབ་ཙམ་གྱི་མ་འགྱིག་པར། སྟངོ་ཉྱིད་
རགོས་པའྱི་བླ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ༸གངོ་
ས་མཆོག་གྱིས་ནང་ཆོས་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་
གཅེས་ནརོ་རེད་ཅེས་གསུང་བཞྱིན་ཡོད་
པ་ལརྟ། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་ནང་ཆོས་ཀྱི་
ཐོག་ལའང་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་
གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད།ང་རང་
ཚོའྱི ་རང་དབང་ཤོར་ནས་བཙན་བྱོལ་
གྱི ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་
དསུ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ལའང་ཐུགས་སྣང་
དང་། འགན་ཁུར་འཕར་མ་བཞསེ་དགསོ་
པ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ༸གངོ་ས་མཆོག་
གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་ཕདེ་བགསེ་ཡོལ་
ཡྱིན་ཞསེ་དང་། ༢༠༡༡ ནས་བཟུང་ཆབ་
སྱིད་དང་། འཛྱིན་སྐྱངོ་གྱི་སྐ་ུདབང་ཡོངས་
རགོས་མྱི ་མང་གྱིས་འསོ་འདམེས་བྱས་པའྱི་
འག་ོཁྱིད་ལ་རྱིས་སྤདོ་གནང་རསེ། ད་ལ་ྟ
བར་མང་ཚོགས་ནས་འསོ་འདམེས་བྱས་
པའྱི་འགོ་ཁྱིད་ཚོས་འགན་ཁུར་ནས་འག་ོ
བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། 
ཅསེ་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་། །
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བསྟན་ཚེ་དབང་མཆོག  ལ་དགྭས་དགནོ་
པ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་རྒན་ཤེས་གུབ་
བྱམས་པ་ལགས་གཙོས་ཕབེས་མྱི ་ལྔ་བདོ་
མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་སུ་ཆེད་ཕབེས་
གནང་། སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མྱི ་མང་
སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་བཀྲས་ཁང་སྒོལ་
མ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་ཕབེས་བསུ་སྣ་ེལེན་
ཞུས་གནང་།ད་ེརསེ་སྤྱི་ལྷན་གྱི་གསོ་ཚོགས་
ཚོགས་ཁང་ད་ུགདན་ཞུས་གནང་ནས་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་ནས་གསོ་ཚོགས་
ང་ོསྤདོ་དང་། བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱྱུན་

སྐརོ་དང་། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་
༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན ་སྐུ ་ཕྲ ེང ་བཅྱུ ་
གཅྱིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག་
དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་ཚེ་རྱིང་དནོ་
གུབ་ལགས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་སྒ་ོ
ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ 
ལོར་རྔ་པ་རོང་སྤོ་ཚྱི གས་དགོན་པའྱི་དགེ་
བསྐསོ་དཀོན་མེ་ལགས། མཚོ་སྔནོ་ཞྱིང་
ཆེན་མགོ་ལོག་ཁུལ་པདྨ་རོང་ནས་ཡྱི ན་
པའྱི་བདོ་མྱི ་རོམ་པ་པ་ོདང་ཤེས་ཡོན་པ་
བླ་ོབཟང་ལྷུ ན་གུབ་བམ་སྨྱུག་མྱིང་ལ་དྷཱ ྱི་ལྷ་
ལྡན་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ནང་

ལས་རྣམས་ངོ་སྤོད་གནང་ནས་གསོལ་ཇ་
བཞསེ་ཏགོ་མཉམ་བཞསེ་གནང་སབྐས། ཉ་ེ
ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༨ བར་
དབུས་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་སྔནོ་རྱིས་གསོ་
ཚོགས་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ལྡྱི་ལྱི ར་
ཆེད་ཕབེས་གནང་ནས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མྱི ་གང་མང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་
དང་། སབྐས་དརེ་ལ་དགྭས་ནས་ཡྱིན་པ་
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་
འཇམ་དབྱངས་ཚེ་རྱིང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་
མཇལ་འཕྲད་གོ་སབྐས་སྐརོ་དང་།ད་ེབཞྱིན་

རྒྱ་ནག་ཁྱིན་ཏུའུ ་གོང་ཁེར་ནས་འཛྱི ན་
བཟུང་བྱས་པའྱི་སྐརོ་འཁོད་ཡོད།
གཞན་ཡང་སྙན་ཐོའྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་བཙོན་ཁང་དུ་ ཡོད་པའྱི ་བཙོན་པ་
རྣམས་ལ་ཞལ་ལག་དང་། གཙང་སྦྲ། 
སྨན་བཅོས་སོགས་ཀྱི ་མཐུན་རྐེན་འདང་
ངསེ་སྤདོ་ཀྱི་མེད་སྟབས། བཙོན་ཁང་གྱི ་
གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཡ་ང་བ་ཡྱི ན་པའྱི ་
སྐརོ་འཁོད་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་བྱེས་བཞུགས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་སྡྱིག་
ར་དང་། སུན་གཙེར། བཙན་སྐུལ་བྱས་
དང་བྱདེ་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། བདོ་ནང་ད་ུ
མཐོང་མཆན་ཞུ ་མཁན་བོད་མྱི ་རྣམས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡༨ ཉྱིན་གྱི་་ས་ྔད་ོཚོུད་ ༡༡ ཐགོ་ལ་དགྭས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡༢ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱིས་
འཛམ་གླྱིང ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི ་སྐ ོར ་ཕྱི ་
ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
གྱི ་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་བཏནོ་པའྱི་ནང་བདོ་
ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སྐརོ་ཤོག་གངས་ 
༢༥ དང་དནོ་ཚན་ ༦ ཙམ་འཁོད་པའྱི་
སྙན་ཐ་ོབཏནོ་འདགུ
དེ་ཡང་ཨ་རྱི འྱི ་ཕྱི ་སྱིད ་ལྷན ་ཁང་གྱིས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའྱི་བདོ་ནང་གྱི ་འག་ོ
བ་མྱི འྱི ་ཐོབ་ཐང་སྐརོ ་ལོ ་འཁོར་སྙན་ཐོ་
བཏནོ་པའྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་
ཀྱི ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་རྣམས་ལ་མནར་

ནས་ཡྱི ན་པའྱི་ཁྱིག་རེ་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་
དང་། ལ་དགྭས་ནང་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཐུབ་

གཅོད་བཏང་དང་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད་པ་
མ་ཟད། མྱི ་མང་ཁྱིམས་མེད་ལུགས་མེད་
ཀྱིས་འཛྱི ན་བཟུང་དང་བཀག་ཉར། ད་ེ
བཞྱི ན་ད་རྒྱའྱི ་རང་དབང་དང་ཞྱི ་བའྱི ་
འད་ུའཛོམས་རང་དབང་། བདོ་བརྒྱྱུ ད་
ནང ་ བསྟན ་ སོགས ་ལ ་ དམ ་བསྒགས ་
ཤུགས་ཆེ་བྱས་དང་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་སྐརོ་
འཁོད་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་སྙན་ཐ་ོ
དའེྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་ཆབ་
སྱིད་བཙོན་པ་བསྟན་འཛྱི ན་ཉྱི་མ་ལགས་
དང་དཀོན་མཆོག་སྦྱིན་པ་ལགས་བཙོན་
ཁང་ནང་ཉསེ་རྡུང་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་
བཏང་སྟ ེ་འདས་གོངས་གྱུར ་ཡོད ་པའྱི ་

༸གངོ་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ཁག་དང་བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་སོགས་
ད་རྒྱའྱི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐགོ་

གཟྱིགས་པར་འཚལ།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་ཧྱིན་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ད་ུགཞུང་འབྲལེ་ཆེད་ཕབེས་གནང་བ།
༄༅། ། རྒྱ་གར་ཡུ་པྱི་མངའ་སྡའེྱི་རྒྱལ་
ས་ལཀ་ནའོ་རུ ་ཧྱིན་བ ོད་མཛའ་འབྲེལ་
ཚོགས་པ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ 
ཚེས་ ༡༦ དང་ ༡༧ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་
བདོ་དང་། གངས་རྱིན་པ་ོཆེ། མ་ཕམ་གཡུ་
མཚོ་བཅས་བཅྱིངས་འགལོ་གྱི་མྱི ་མང་གྱི ་
ཚོགས་ཆེན་ (Tibet Kailash Mansa-
rovar Mukti Jan Sammelan) ཞྱིག་
གོ་སྒྱིག་གནང་བའྱི་ཐོག་གདན་ཞུ་གནང་
དནོ་བཞྱིན། ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་དཔལ་ལནྡ་
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་བཀྲས་
ཁང་སྒལོ་མ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་དམྱིགས་བསལ་
སྐུ ་མགོན་དུ་ཆེད་ཕ ེབས་གནང་།ཚོགས་
ཆེན་གྱི ་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒ ་ོསྔ་ད ་ོཚོུད་ 
༡༠།༣༠ ཐགོ་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་ཚོགས་
པའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་དུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་པང་ཀཅ་
ག་ོཡལ་ (Pankaj Goyal) མཆོག་ནས་
འཚམས་འདྱི་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་།  
ད་ེརསེ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོདང་
ཧྱིན་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙསེ་
མཁན་སྐ་ུཞབས་ཨྱི ན་ཌ་ེརཤ་ཀུ་མར་ (In-
dresh Kumar) མཆོག་དང་། དམྱིགས་
བསལ་སྐུ་མགནོ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་
མཆོག  ཚོགས་པའྱི་བུད་མེད་སྡ་ེཚན་གྱི་
འགན་འཛྱིན་ལམྕ་སྐ་ུརེ་ཁ་གུབ་ཊ་ (Rekha 

Gupta) མཆོག རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཨར་ཀེ་
ཁརེ་མེ་ (R.K.Khirmey) མཆོག་བཅས་
ནས་སྡྱིངས་ཆའྱི་སྟངེ་སྣང་གསལ་མར་མེ་
ཞལ་ཕ་ེགནང་། ཚོགས་ཆེན་སབྐས་རྒྱ་གར་
མངའ་སྡ་ེགངས་ ༢༨ ནས་འཐུས་མྱི ་གངས་ 
༢༠༠ ལགྷ་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུཧྱིན་
བ ོད ་མཛའ ་འབྲེལ ་
ཚོགས་པ་ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༥ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང ་ས ་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོསྐུ་ཕྲངེ་ 
༡༤ པ་མཆོག་དང་རྒྱ་
གར་RSS ཚོགས་པའྱི་
གན་འཛྱི ན་ཟུར་པ་སྐུ་
ཞབས་སུ་དར་ཤན་ (Sudarshan) མཆོག་
གཉྱིས་ཀྱིས་ཐུགས་སྨནོ་ཐགོ་སྐུ་ཞབས་ཨྱི ན་
ཌ་ེརཤ་ཀུ་མར་ལགས་དང་། སྐ་ུཞབས་
ཀུལ་དྱིབ་ཅན་ཨཀ་ནྱི་ཧ་ོཏྱི་(Dr. Kuldeep 
Chang Agnihotri) ལགས་གཉྱིས་ནས་
དབུ་འཛུགས་བ་ཡྱིན་འདགུ ཚོགས་པ་ད་ེརྒྱ་
གར་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པ་མང་
པ་ོནང་ནས་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ཚོགས་
ཆེན་སྐབས་སྐུ་ཞབས་པང་ཀཅ་མཆོག་ནས་

གསུངས་དནོ་ད།ུ ཚོགས་པ་དའེྱི་དམྱིགས་
བསལ་གཙོ་བ་ོནྱི་བདོ་ཀྱི ་གནད་དནོ་ཐོག་
དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ས་
མཚམས་སུ་གླ ་ོབུར་བཙན་འཛུལ་གནང་
ཡོད་པའྱི་ཁར་བདོ་དང་གངས་རྱིན་པ་ོགཉྱིས་
རང་དབང་དགོས་རྒྱྱུ འྱི་ཐགོ་གོ་རགོས་སྤལེ་
རྒྱྱུ ་ད་ེཡྱིན།ད་ེནས་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་ནས་རྒྱ་
གར་གྱི ་ར་ཁྱིམས་ཀྱི ་པཱ་ལགས་སྐུ ་ཞབས་
བྷྱིམ་རའ།ོ ཨམ་བྷཏེ་ཀར་(Dr. Bhimrao 
Ambekdar) མཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ 
སབྐས་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་ནང་ད་ུ
གསུང་བཤད་གནང་བའྱི་ནང་། གལ་ཏ་ེརྒྱ་
གར་གཞུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱི ་ཚབ་ཏུ་བདོ་ལ་ཆེ་མཐོང་གནང་
ཡོད་ཚེ་རྒྱ་བདོ་ས་མཚམས་ཐགོ་རྙགོ་གླངེ་

འཕྲད་ཡོད་མ་རེད་ཅསེ་གསུངས་པ་དརེ་ལོ་
རྒྱྱུས་ཀྱི་བདནེ་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེམཚྱུངས་
ལོ་རྒྱྱུས་སྟངེ་བདོ་ད་ེནམ་ཡང་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་
ཤས་མྱིན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་
ནས་བདོ་ད་ེཁྱིམས་འགལ་ད་ུཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ 
ལོར་བཙན་འཛུལ་མ་བྱས་གངོ་རྒྱ་གར་དང་
བདོ་དབར་ལས་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

དབར་ས ་མཚམས་
མེད། བདོ་རྒྱ་དཀའ་
རྙ ོག ་ མ ་ སེ ལ ་ བར ་
རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་
དབར་གྱི་ས་མཚམས་
ལ་ལྷྱིང་འཇགས་ཡོང་
མྱི ་སྱིད་ལ། ད་ེབཞྱིན་
གངས་རྱིན་པ་ོཆེ་དང་
མཚོ་མ་ཕམ་གཉྱིས་

ཀང་བཅྱིངས་འགལོ་མྱི ་ཐུབ། རྙགོ་གླངེ་
དརེ་མུ་མཐུད་མ་གནས་བའྱི་ཆེད་ད་ུསྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་སྐུ ་ཚབ་གཉྱིས་ཀྱི ་
དབར་ཞྱི་མོལ་གང་མྱུར་བྱ་དགོས་རྒྱྱུ ་གལ་
ཆེར་ཡྱིན། བདོ་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དང་། ཆོས་དད་
རང་དབང་མེད་པ། རྱིག་གཞུང་ར་གཏརོ། 
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དམ་བསྒགས། མྱི ་རྱིགས་དབྱ་ེ

འབྱདེ། བདོ་ནང་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་སྤ་ོཤུགས་
བཅས་ཇེ་སྡུག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་
རྒྱས་བཤད་གནང་། བདོ་ནང་བདོ་མྱི ་རྣམས་
རང་ལུས་མེར་བསགེས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་
པ་བཅས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཙན་རྒལོ་བྱ་
སྤདོ་ལ་ལན་འདབེས་གསལ་པ་ོདགོས་ཡོད་
པ་སོགས་གསུངས་གནང་། ད་ེནས་ཚོགས་
པའྱི་ལས་རྱིམ་དང་ལས་འགུལ་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག མ་འངོས་པར་
ཡང་མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་ཐགོ་གོ་རགོས་སྤལེ་
གནང་ཡོང་བའྱི་རེ་བསྐལུ་གནང་འདགུ ད་ེ
ནས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་ནས་གསུང་
བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཞོན་མཆོག་ནས་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པ་
ཚང་མར་ལེགས་གསོལ་མཇལ་དར་གནང་
ནས་ཚོགས་ཆེན་གལོ།  ད་ེརསེ་སྐ་ུམགནོ་
རྣམ་པ་དང་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་རོགས་ 
(Indira Gandhi Pratishtan) ཚོགས་ཁང་
གྱི་ཕྱིར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་དར་དང་། བདོ་
ཀྱི་རྒྱལ་དར། ཚོགས་པའྱི་དར་ཆ་བཅས་
བསྒངེས་འཛུགས་ཡོད་སར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་
གླུ་བཏང་འདགུ་པ་བཅས།།

ཁྱིག་ར་ེརྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་ལནྷ་ལ་དགྭས་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་ཞྱིག་གསོ་ཚོགས་སུ་ཕབེས་པ།

ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལནྷ་ཁང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོནང་བདོ་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་ཐརེ་འདནོ་གནང་བ།

ཉ་ེཆར་ཧྱིན་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པ་
ནས་བདོ་དང་གངས་རྱིན་པ་ོཆེ་དང་མཚོ་
མ་ཕམ་བཅྱིངས་འགལོ་གྱི་ལས་འགུལ་གྱི་
ཚོགས་ཆེན་རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེཡུ་པྱིའྱི་རྒྱལ་
ས་ལཀ་ནའ་ོརུ་ཚོགས་ཡོད་པའྱི་སྐབས་རྒྱ་
གར་མྱི ་སྣ་མང་པ་ོམཇལ་འཕྲད་དང་བདོ་
དནོ་གོ་རགོས་སྤལེ་ཐུབ་ཡོད་པ་བཅས་ཐགོ་
བཀའ་བསྡུར་གནང་རསེ་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པར་
སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་ཕབེས་སྐྱལེ་ཞུས་
པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ད།ུ །

ཀྱིས་གཙོས་ཁོང་ཚོའྱི ་ནང་མྱི ་རྣམས་ཀྱི ་
སྐརོ་གསང་བའྱི་སྒ་ོནས་གནས་ཚྱུལ་བསྡུ་
རུབ་བྱས་དང་བྱདེ་བཞྱིན་པ། དགའ་
ལྡན་ཕ་ོབྲང་གྱི ་ལས་བྱདེ་དང་། བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི ་
ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ནང་འཇབ་འཛུལ་
བྱས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་འཁོད་ཡོད།། 
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ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་རེད་
འདགུ ལགྷ་པར་ཁངོ་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱི་ཡྱིག་ཆར་གཞྱི་བཅལོ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ 
ཙམ་ལ་བདོ་ནང་དམག་དཔུང་ཇྱི་ལརྟ་བཏང་
ཡོད་སྐརོ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་ཏ་ེདབེ་ཅྱིག་བྲྱིས་
ཡོད།༧སྐྱབས་ར་ེཀྱིརྱི་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཛད་རྣམ་
འདྱི་ཐགོ་མར་ལྱི ་ཅང་ལྱིན་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་
སདྐ་ད་ུརམོ་སྒྱིག་གནང་བ་དང་། ད་ེརསེ་སྐ་ུ
ཞབས་མེ་ཐྱིའུ་ཨ་ཀེས་ཊར་ལགས་ཀྱི་ཨྱི ན་

སྐད་ནང་ཕབ་སྒྱུ ར་
རོམ ་སྒྱི ག ་གནང ་
ཞྱིང་། ད་ཆ་བདོ་
སྐད་ད་ུབསྒྱུ ར་ཞྱིང་
པར་སུྐན་ཟྱིན་པས་
རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཛད་
རྣ མ ་ སྐ ད ་ ཡྱི ག ་
ག སུམ ་ནང ་པར ་
སུྐན་ཞུས་ཐུབ་ཡོད།  
དེ ་ ལ ་ བ ར ེ ན ་
ན ས ་ ཀླ ོག ་ པ ་ པ ོ ་
མ ང ་ པ ོ ་ ཞྱི ག ་ ལ ་

སེམས་འགུལ་ཐབེས་པའྱི་རེ་བ་ཞུ་གྱི ་ཡོད།  
རྱིན་པ་ོཆེ་ཕྱི་ལོ་༡༩༤༢ ལོར་འཁུངས་ནས་
ད་ལོ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད། 
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༧ ལོར་དགུང་ལོ་ཅ་ོལ་ྔབཅྱུ་དུག་
ཙམ་ལ་ལ་ྷསར་ཕབེས་ནས་གསན་བསམ་སླབོ་
གཉརེ་གནང་ཡོད།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༧ ལོར་
བདོ་ནང་རྒྱ་མྱི་འཛུལ་ཟྱིན་པ་དང་། དསུ་
ཀྱི་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའག་ོབཞྱིན་པའྱི་
སབྐས་རེད། སབྐས་དརེ་ལྱི ་ཐང་དགནོ་ཆེན་

ལ་རྒྱ་མྱིས་འབར་རས་ཕངས་ཟྱིན་ཞྱིང་། 
བདོ་ཤར་ཕགོས་མད་ོསྟདོ་སདྨ་ནས་མྱི ་མང་
པ་ོལ་ྷསར་བྲསོ་བྱལོ་ད་ུའག་ོབའྱི་སབྐས་རེད།  
དསུ་ཚོད་ད་ེལྟ་བུའྱི་སྐབས་སུ་རྱིན་པ་ོཆེ་ལྷ་
སར་ཕབེས་ཡོད། ལ་ྷསར་བཞུགས་ཡུན་རྱིན་
ལ་ྷསའྱི་ནང་ཆོས་དང་ཆབ་སྱིད། སྤྱི་ཚོགས་
ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་། རྒྱ་མྱིའྱི་བྱདེ་སྟངས་
རྣམས་རྱིན་པ་ོཆེས་མཛད་རྣམ་འདྱིའྱི་ནང་
བཀོད་གནང་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདགུད་ེ
རསེ་བཙན་བྱལོ་ལ་ཕབེས་ནས་ཕྱི་ལོ་༡༩༦༥ 
ལོར་དགེ་རྒན་འོས་སྦོངས་ཐེངས་གཉྱིས་
པའྱི་སྐབས་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱྱིར་ཕབེས་ཏ་ེམཉམ་
ཞུགས་གནང་། སབྐས་དརེ་རྱིན་པ་ོཆེས་
བླ་ཆེན་ཡྱི ན་ཞེས་མ་བཞུགས་པར་སྐབས་
དའེྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོལརྟ་དགེ་རྒན་
འསོ་སྦངོས་གནང་། ད་ེནས་ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་
མཛད་འཕྲྱིན་སྐྱངོ་བཞྱིན་བདོ་ཀྱི་དཔ་ེམཛོད་
ཁང་དང་། དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་ད་ུཕག་ལས་
གནང་སྟ་ེཉམས་མངོ་མང་པ་ོབསགས་གནང་
ཞྱིང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོར་སྤྱི་ནརོ་༧གངོ་
ས་༧སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་
ཤག་དང་གསོ་ཚོགས་གཉྱིས་ཀ་ཕྱིར་བསྡུ་
གནང་སྟ་ེམང་གཙོའྱི་གོམ་སྟབས་ཤུགས་
ཆེ་རུ ་རྒྱག་སླད་དམྱི གས་བསལ་ཚོགས་
ཆེན་ཚོགས། ད་ེརསེ་སལྐ་བཟང་ཡེ་ཤེས་
ལགས་དང་། ཨ་མ་ར་ེབཙྱུན་པདྨ་ལགས། 
བསྟན་འཛྱིན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་གསུམ་བར་
བརྒལ་བཀའ་ཤག་ཏུ ་བསྐ ་ོགཞག་དང་།  
སླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་། 
༧སྐྱབས་ར་ེཀྱིརྱི་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག འཇུ་ཆེན་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༤ ཚེས་ 
༡༨ རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉྱིན་བདོ་ཀྱི་དཔ་ེམཛོད་
ཁང་གྱི་ཚོགས་ཁང་ད་ུབཀའ་ཟུར་༧སྐྱབས་ར་ེ
ཀྱིརྱི་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཛད་རྣམ་མྱི ་ཚེ་གཅྱིག་ལ་
སྐྱ་ེབ་གསུམ་ཞེས་པའྱི་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབྱདེ་
གནང་ཡོད། 
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ཉྱིན་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་
གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་

པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་དང་། དམྱིགས་བསལ་
སྐུ་མགནོ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་
དང་བདོ་ཀྱི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གྱི་འགན་འཛྱིན་
དག་ེབཤེས་ལགྷ་རྡརོ་ལགས། བདོ་མྱི ་མང་
སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་བཀྲས་ཁང་སྒོལ་
མ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་སོགས་གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་
ཁག་གཅྱིག་དང་རམོ་པ་པ།ོ གསར་འགདོ་
པ་སོགས་ཚོགས་བཅར་བ་དུག་ཅྱུ་ཙམ་ཚང་

འཛོམས་ཐགོ་བཀའ་ཟུར་༧སྐྱབས་ར་ེཀྱིརྱི་
རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱི་མཛད་རྣམ་དཔ་ེདབེ་དབུ་
འབྱདེ་གནང་སོང་། 
མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལནྡ་
སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། ཕག་དབེ་འདྱི་དང་འབྲལེ་
ནས་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགངོས་པ་གང་ཡོད་པ་གངོ་
ད་ུརེ་མད་ོལགས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། དའེྱི་
སྐརོ་ངས་ཞྱིབ་ཕྲ་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། འནོ་ཀང་

ཐགོ་མར་དབེ་འདྱི་དང་འབྲལེ་ནས་རྱིན་པ་ོ
ཆེར་བཅར་འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་མཚོན་དཀའ་ལས་
སྐྱནོ་མཁན་ལྱི་ཅང་ལྱིན་ལགས་རེད། མོ་
རང་བདོ་དནོ་ལ་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོཡོད། མོ་
རང་གྱི ་བཟའ་ཟླའང་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་
ཆེན་པ་ོཡོད་མཁན་ཞྱིག་རེད་ལ། ༸སྐྱབས་
མགནོ་རྱིན་པ་ོཆེས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་སེམས་དང་
སགོ་གྱི ་བག་ོགངེ་ཚོགས་འདརུ་ཆད་མེད་
བཅར་གྱི་འདགུ ཁ་ོཤུག་གཉྱིས་ཀ་བདོ་དནོ་

༧སྐྱབས་ར་ེཀྱིརྱི་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཛད་རྣམ་མྱི ་ཚེ་གཅྱིག་ལ་སྐྱ་ེབ་གསུམ་ཞསེ་པའྱི་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒརོ་དཔལ་
ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ། 

ཐུབ་བསྟན་མཆོག་བཅས་ར་ཁྱིམས་ཟྱིན་བྲྱིས་
ཚོགས་ཆྱུང་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད།
ད་ེནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་དགུ་པའམ་བཅྱུ་
པའྱི ་སྐབས་རྱི ན་པ ོ་ ཆེ ་ཆོས་རྱི ག་བཀའ་
བླནོ་གྱི་མཛད་འགན་བཞསེ། དགུ་བཅྱུ་ག་ོ
གངས་ནས་ཀྱིརྱི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་བཙྱུགས་
གནང་ཞྱིང། གྲྭ་ཚང་བརྒྱྱུད་ཆོས་ཕགོས་
ཙམ་མ་ཡྱི ན་པར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་
འཇྱིག་རནེ་གྱི་བྱ་བ་མང་པའོྱི་ཐགོ་མྱི ་མང་
གྱི་བད་ེསྡུག་ལ་གཟྱིགས་རགོས་གནང་ཡོད་
ཅེས་དང་།རྱི ན་པ་ོཆེའྱི ་མཛད་པའྱི་ནང་
ནས་ང་ཚོའྱི་སྤྱི ་ཚོགས་སུ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་
ཤོས་གཞན་ཞྱིག་ནྱི་སླབོ་གྲྭའྱི་སླབོ་ཕུྲག་ཚོའྱི་
ཆེད་ཀླགོ་དབེ་བརམས་གནང་བ་ད་ེརེད།  
རྱིན་པ་ོཆེས་ལྗགས་རོམ་གནང་བའྱི་ཀླགོ་
དབེ་ད་ེདག་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཁོ་ན་མ་ཡྱི ན་པར་
དགོན་སྡ་ེཁག་ལ་ཕུལ་བ་ལ་བརནེ་མ་འངོས་
མྱི ་རབས་གསར་པར་བདོ་ཡྱི ག་སྦངོ་རྒྱྱུ ར་
ཐུགས་ཕན་གསོས་ཡོད་པའྱི་ངསོ་འཛྱིན་ཞུ་གྱི་
ཡོད།
ལོ་རྒྱྱུས་བལྟ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱི ན་པ་བཀའ་
ཤག་སྐབས་བཅྱུ་དུག་པ་མ་སླབེས་པའྱི་སྔནོ་
ནས་ཞུ་གྱི་ཡོད་ལ་ད་ལའྟང་ཞུ་གྱི་ཡོད། ཕག་
དབེ་འདྱི་ལ་མཚོན་ལ་ལོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་དབེ་རེད། 
རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་ཏ་ེརམོ་སྒྱིག་
པས་རོམ་སྒྱིག་གནང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་
ཅསེ་སོགས་གསུངས་ཏ་ེགསུང་བཤད་མཇུག་
བསྡསུ་གནང་སོང་། ། 

༡༥ བར་གྱི་ལོ་འཁརོ་ལས་བསྡམོས་སྒགོས་
སྦང་དང་རྱིས་པས་རྱིས་ཁ་སྒོགས་སྦང་
གནང་།ད་ེརསེ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བཙན་
བྱོལ་བདོ་མྱིའྱི་ཚོང་པ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་
གཞནོ་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་དཔལ་
ལྡན་བ ོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་
ལ་ཚོགས་པའྱི་ཕག་རགས་དང་། རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་བཙན་བྱོལ་བདོ་མྱིའྱི་ཚོང་པ་
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོ
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ལ་ཚོགས་པའྱི་
ཕག་རགས་ཕུལ།
ད་ེནས་དམྱིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་དཔལ་ལནྡ་
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་
པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གྱིས་
གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོབདོ་མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་
འཚམས་འདྱི་དང་འབྲལེ་གསུང་བཤད་

གནང་དནོ། ཁམོ་སའྱི་དཀའ་སེལ་སདླ་ཁས་
ལེན་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན་ལས་བྱདེ་གཉྱིས་ཀྱི་
ས་དམྱིགས་བཏནོ་ཡོད། ཁམོ་སའྱི་དཀའ་
ངལ་དང་འབྲེལ་བའྱི ་ཆབ་སྱིད་པ་དང་
གཞུང་། ཚོང་པ། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི། མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱི་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི། བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་
ཚོགས་པ་སོགས་དང་འབྲལེ་བ་བྱདེ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ལྡྱི་ལྱིར་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་
འཕགས་བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁུངས་སུ་
གཞག་པ་ཡྱི ན་ན་ནསུ་པ་ཆེ་བ་འཐནོ་ངསེ་
རེད།གཞན་ཡང་གོད་ཆག་རྱིགས་བྱྱུང་བའྱི་
སབྐས་གནས་ཚྱུལ་ད་ེའད་ཡོང་བཞྱིན་འདགུ་
པར་བརནེ་སྒྱིག་གཞྱི་བཟསོ་དགསོ། སྤྱིར་
མང་ཚོགས་མ་དངུལ་བསྡུ་རུབ་བྱདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེ
ཡག་པ་ོརེད། དགའ་བསུ་དང་རྒྱབ་སྐྱརོ་
ཡོད། འནོ་ཀང་འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་
ཤྱིག་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་འདགུ ཁམོ་སར་གདོ་
ཆག་ཅྱིག་བྱྱུང་བ་ཡྱི ན་ན་གངོ་གུན་ག་ཚོད་
བྱྱུང་ཡོད་མེད་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡༨ རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆྱུ་
ཚོད་ ༩ ཐགོ་རྡ་ས་མེག་གནྷ་ད་ུརནེ་གཞྱི་
བྱས་པའྱི་ནརོ་བུ་གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུཉྱིན་
གངས་གསུམ་རྱིང་གྱི ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་
བཙན་བྱོལ་བདོ་མྱི འྱི་ཚོང་པ་ཚོགས་པའྱི་
འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ལྔ་པའྱི ་
འགན་འཛྱིན་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་དང་པ་ོདབུ་
འཛུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོབདོ་མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་དང་།   
དམྱིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག ད་ེབཞྱིན་བདོ་
མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དུང་ཆེ་ཁག་གཅྱིག 
གཞུང་ཁངོས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་
ལས་སྣ་ེརྣམ་པ། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོང་
པ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་
གྱིས་གཙོས་པའྱི་འགན་འཛྱི ན་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམ་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་
ཀྱི་ཐོག་མར་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་
སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེ
གནང་བསྟནུ་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོྱི་རྒྱལ་
གླུ་དབྱངས་སུ་གརེ། ད་ེནས་བདོ་དང་བདོ་
མྱི འྱི ་ར་ད ོན་ཆེད་གཅེས་པའྱི ་ལུས་སོག་
ལོངས་སྤདོ་དང་བཅས་པ་བླསོ་བཏང་གནང་
བའྱི་རྒྱལ་གཅསེ་ཕ་ོམོ་རྣམས་དང་། ཁངོ་
རྣམ་པའྱི་རསེ་ཤུལ་ནང་མྱི ་སྤུན་ཉ།ེ དསུ་
ད་ལྟའང་རྒྱའྱི་བཙོན་ཁང་ནང་དཀའ་སྡུག་
མངས་དང་མངོ་བཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐྱེ་དང་མ་ངན་གུས་འདདུ་
སླད་ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅྱིག་རྱིང་ཞུས་
གུབ་མཚམས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བཙན་
བྱོལ་བདོ་མྱིའྱི་ཚོང་པ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་
གཙོས་ཕེབས་བསུ ་དང་འབྲེལ་ངོ་སྤོད ་
གསུང་བཤད་གནང་།  ད་ེནས་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་བཙན་བྱོལ་བདོ་མྱིའྱི་ཚོང་པ་
ཚོགས་པའྱི་དུང་ཆེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ 
ཚེས་ ༢༦ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་ཚོང་པ་ཚོགས་པའྱི་སབྐས་ལ་ྔཔའྱི་འགན་འཛྱིན་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་དང་པ་ོདབུ་
འཛུགས་གནང་བ།

འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་ཇྱི་ལྟར་བཟ་ོདགོས་
ཀྱི་རེད་དམ་ཞ་ེན། གངོ་གུན་བྱྱུང་བའྱི་ས་
གནས་ཀྱི་འགོ་འཛྱི ན་ལ་ངེས་པར་ད་ུལན་
སྤད་དགསོ། ས་གནས་འག་ོའཛྱིན་གྱིས་གངོ་
གུན་ཇྱི་ཙམ་བྱྱུང་བ་ད་ེཤེས་དགོས་པ་གལ་
ཆེན་པ་ོཡྱིན་ཞསེ་དང་།གཞན་ཡང་བདོ་པའྱི་
སྤྱི་ཚོགས་ནང་འབུམ་རམས་པའྱི་སླབོ་སྦངོ་
གནང་མཁན་མང་པ་ོཡོད་ཀང་བདོ་པའྱི་
དཔལ་འབྱརོ་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་འབུམ་
རམས་པའྱི་སླབོ་སྦོང་གནང་མཁན་མེད་
སྟབས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་དཔལ་འབྱརོ་
གྱི་གནས་བབ་སྐརོ་འབུམ་རམས་པའྱི་སླབོ་
སྦོང་གནང་དགོས་པའྱི་གལ་གནད་དང་། 
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་
བྱདེ་ས་ཤུགས་ཆེ་ར་ུགཏངོ་དགསོ་པ་སོགས་
ཀྱི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད། མཐར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོངས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་ཚོང་པ་ཚོགས་
པའྱི་ཚོགས་གཙོས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་གསུང་
བཤད་གནང་སྟ་ེདབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒ་ོརྒྱལ་
ཁའྱི་ངང་གལོ་ཡོད་པ་བཅས།། 
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བསམ་དང་། ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་མཛད་
འཕྲྱིན་གནང་ཕོགས་ཚང་མ་འདྱིའྱི་ཐོག་
ནས་རགོས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི ་འདགུ 
བོད་ཀྱི ་གནས་བབ་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་པ་
ཡྱིན་ན། གོང་ད་ུདགེ་བཤེས་ལྷག་རྡརོ་
ལགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་
རེད། བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་
བཙན་འཛུལ་མ་བྱས་པའྱི་སྔནོ་གྱི་བདོ་ཀྱི་
གནས་བབ་གང་འད་ཡོད་མེད་དང་། ལྷག་
པར་དུ་ལྷ་ས་ཕོགས་ཀྱི ་གནས་བབ་གང་
འད་ཡོད་མེད། ད་ེབཞྱིན་མད་ོསདྨ་ཕགོས་
ཀྱི་གནས་བབ་གང་འད་ཡོད་མེད་རྣམས་
གསལ་པ་ོརགོས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་།  ད་ེ
རསེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ནས་རྒྱ་ནག་དམར་
གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱེད་
འགོ ་འཛུགས་ནས་བ ོད ་ཀྱི ་ ཆོས ་དང་ ། 
རྱིག་གཞུང་རྣམས་གཏོར་བཤྱི ག་བཏང་

དང་གཏངོ་བཞྱིན་པ་དང་། ལྷག་པར་ད་ུ
སྤྱི་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་དབུས་པའྱི་བདོ་མྱི ་ཁྱི་བརྒྱད་
ལྷག་ཙམ་བཙན་བྱལོ་ད་ུཕབེས་པའྱི་བརྒྱྱུ ད་
རྱིམ་ཀྱི་གནས་སྟངས། བཙན་བྱལོ་ནང་
ཕབེས་པ་ནས་བཟུང་སྟ།ེ ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བགྷ་ས་ཆོས་
སརྒ་གྱི་གནས་སྟངས་དང་། ཌལ་ཧརོ། 
དེ་བཞྱིན་དགོན་སྡ ་ེ སོ ་སོའྱི ་ནས་ད་བར་
འཛུགས་བསུྐན་གནང་བའྱི་གནས་སྟངས་
ད་ེཚོ་གས་མཁནེ་རགོས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད་
འདགུ ད་ེཡྱིན་དསུ་ང་རང་ལ་རྒྱྱུ ན་ད་ུནས་
བསམ་བླ་ོའཁོར་རྒྱྱུར། ང་ཚོའྱི་ནང་ཆོས་
ད་ེབདོ་ལ་དསུ་རབས་ ༧ པ་ནས་སལོ་
གཏདོ་པ་དང་། དསུ་རབས་ ༨ ནས་ནང་

ཆོས་དར་རྒྱས་བྱྱུང་བར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
གྱི་ཡོད་པ་ཡོངས་གགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།ད་ེ
ནས་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཀྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་ནང་
ཆོས་ཉམས་ཉསེ་འད་པ་ོབྱྱུང་ཡོད་ཀང་། 
བདོ་ནང་དགོན་སྡ་ེཁག་གྱི ་རྱིས་སུ་མ་ཆད་
པའྱི ་ ཆོས་བརྒྱྱུ ད་རྣམས་དར་རྒྱས་བྱྱུང་
ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་རསེ་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༥༩ ནས་ ༢༠༠༢༢ བར་ལོ་ང་ོ ༦༠ 
ལྷག་ཙམ་གྱི་ནང་གྱི ་གནས་བབ་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན། བཙན་བྱལོ་ནང་དགོན་སྡ་ེཁག་
ཆོས་བརྒྱྱུ ད་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པ་དར་རྒྱས་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་ཡོད་རེད། ད་ེཡང་
དགོན་པ་ལྷ་ཁང་། གཙྱུག་ལག་ཁང་ཙམ་
མ་ཡྱིན་པར། ནང་གྱི་སླབོ་སྦངོ་གྱི་གནས་
སྟངས་ཐགོ་ནས་དངེ་སང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྡྱིངས་
ཆའྱི་ཐོག་ནས་འགན་བསྡུར་བྱས་ན་བྱེད་
འསོ་པ་ཞྱིག་སྟ།ེ རྣམ་དཔདོ་དང་། བླ་ོ

སྟབོས་ཀྱི་རྱིག་པ། ཤེས་ཡོན་གྱི་གོ་རགོས་
ད་ེཚོ། དགེ་བཤེས་རེད། མཁན་པ་ོརེད། 
དེ་ལས་གཞན་པའྱི ་སླབོ ་སྦོང་གྱི ་གཞུང་
ཆེན་བཀའ་པདོ་ལྔ་ཡྱི ་ཐོག་ལ་འཆད་ཉན་
བྱདེ་ཐུབ་མཁན། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་འཆད་
རོད་རོམ་གསུམ་བྱདེ་ཐུབ་མཁན། ད་ེ
ཚོའྱི ་གས་དུས་རབས་ཕེད་ཀའྱི ་ནང་ལ་
དངོས་སུ་བྱྱུང་བ་དརེ་ཕྲན་ནས་རུ་འཁུལ་
འད་པརོ་མཐངོ་གྱི་འདགུ མྱི ་གཅྱིག་གྱི་མྱི ་
རབས་ཕདེ་ཀ་ཙམ་རེད། དའེྱི་ནང་ད་ེའད་
བ་བྱྱུང་བ་ང་ཚོས་དངསོ་སུ་རགོས་ཐུབ་རྒྱྱུ ་
ཡོད་པ་ད་ེཧ་ལས་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད།
གཙོ་བ་ོསྤྱི ་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་ཐུགས་རེའྱི་བཀའ་དྱིན་
རེད། ད་ེབཞྱིན་༧སྐྱབས་ར་ེཀྱིརྱི་རྱིན་པ་ོ

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡༨ ཉྱིན་རྒྱབ་གངས་སྐྱྱིད་བདོ་ཀྱི་དཔ་ེ
མཛོད་ཁང་གྱི ་ ཚོགས་ཁང་ནང་དཔལ་
ལྡན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་
འཕལེ་མཆོག་དང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག བདོ་ཀྱི་དཔ་ེམཛོད་
ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡརོ་
ལགས་བཅས་ནས་བཀའ་ཟུར་༧སྐྱབས་ར་ེ
ཀྱིརྱི་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱི་རྣམ་ཐར་ “མྱི ་
ཚེ་གཅྱིག་ལ་སྐྱ་ེབ་གསུམ།” ཞེས་པའྱི་
ཕག་དབེ་དབུ་འབྱདེ་གནང་སོང་།
དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒའོྱི ་ཐོག་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ ་མཆོག་གྱིས་གསུང་བཤད་
ནང་དནོ། ད་ེརྱིང་དབུ་འབྱདེ་མཛད་
སྒའོྱི ་ཐོག་ལ་ཕབེས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐྱངོ་མཆོག་དང་། བདོ་ཀྱི་དཔ་ེམཛོད་ཀྱི་
འགན་འཛྱི ན་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡརོ་ལགས། 
དཔལ་ལྡན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་
གཞོན་མཆོག་གྱིས་གཙོས་པའྱི་བཀུར་འསོ་
སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ། ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་
དུང་ཆེ་རྣམ་པ། གཞན་ཡང་རོམ་པ་པ་ོ
དང་། གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་བཅས་ཚང་མར་
ཐགོ་མར་ངསོ་ནས་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་དང་། ང་རང་སྒརེ་
ངསོ་ནས་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། ད་ེ
རྱིང་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱི ་རྣམ་ཐར་དབུ་
འབྱེད ་མཛད་སྒ ོའྱི ་ཐོག ་བཅར་རྒྱྱུ ་བྱྱུ ང ་
བར་ཧ་ཅང་བསལྐ་བ་བཟང་པ་ོབྱྱུང་། ང་
རང་དུས་རྒྱྱུ ན་དུ་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་
ལྷན ་དམྱི གས་བསལ་ཆོས་འབྲེལ་མེད ་
ཀང་། རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་མཇལ་བཞྱིན་
ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་ཀྱིརྱི་བྱསེ་པ་གྲྭ་
ཚང་གྱི ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཁ་ཤས་
མཇལ་ཡོང་དསུ། ལམ་སེང་རྱིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་དན་ཡོང་གྱི་འདགུ ད་ེཡྱིན་དསུ་
རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་དམྱི གས་བསལ་གྱི ་
བླ་ོཉ་ེཔ་ོཚོར་གྱི་ཡོད། གཙོ་བ་ོརྱིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གྱི ་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་། 
བསྟན་པ་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལ་འགན་
བཞེས་ཕོགས་ཀྱི ་ཐོག་ནས་རང་བཞྱིན་
གྱི་བླ་ོཉ་ེཔ་ོཡོང་རྒྱྱུ ། ད་ེའད་ཞྱིག་མྱིན་
ནམ་བསམ་ནས་ཐོག་མར་དེ་གཅྱིག་ཞུ་
རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ད་ེརྱིང་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་
རྣམ་ཐར་གྱི ་རོམ་པ་པ་ོའབྲལེ་བ་ཡོད་པ་
རེ་མད་ོསེང་ེལགས་ཀྱི་གསུངས་པ་གཞྱིར་

༄༅། །བོད་མྱི འྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་
དཔལ ་ལྡན ་སྱིད ་སྐྱོང ་སྤ ེན ་པ ་ ཚེ ་རྱི ང ་
མཆོག་ཕྱི ་ལོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 

བཟུང་གྱིས། ཐགོ་མར་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ལ་བཅར་འདྱི་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེནས་
ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ལ་བདོ་ཀྱི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་
ནས་ཕག་དཔ་ེཔར་སུྐན་གནང་བ། ད་ེརསེ་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་ཐའ་ེཝན་ནང་རྒྱ་ཡྱིག་
ཐོག་ལ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ་ད་ེབཞྱིན་ད་ེ
དསུ་བདོ་མྱིའྱི་རང་དབང་དང་གསར་ལམ་
ཁག་ནང་ཕྲན་བུ་མཇལ་སོང་། ད་ེའདའྱི་
ཐགོ་ནས་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱི ་རྣམ་ཐར་ད་ེ
འད་རེད། ད་ེརྱིང་དངསོ་སུ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་
རྣམ་ཐར་གང་ཡྱི ན་པ་ད་ེརྱིང་མ་གཏགོས་
དམྱི གས་བསལ་མཇལ་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་ཡོད་མ་
རེད། ད་ེཡྱིན་དསུ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱི་
རྣམ་ཐར་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྣམ་
པ་ཚོར་བླ་ོབསྐྱདེ་རག་རྒྱྱུ ་དང་། རྱིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གྱི ་མཛད་རེས་ལ་དམྱིགས་བསལ་
གྱིས་ཞབས་འདགེས་ཆགས་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀྱི་

ཐགོ་ཕྲན་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཐབས་ཡོད་མ་རེད། 
རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མ་མཁེན་པའྱི་བདག་པ ོ་
ཡྱི ན་དསུ། རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱི་མཛད་
པ་འཕྲྱིན་ལས་དང་། དསུ་རྒྱྱུ ན་ད་ུརྱིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་བདོ་བསྟན་སྱིད་ཀྱི་ཆེད་
དུ་འགན་འཁུར་བཞེས་ཕོགས་ཀྱི ་ཐོག་
ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་དན་གསོ་ཞུ་དགོས་པ་
གཅྱིག་དང་། ལྷག་པར་ད་ུད་ེརྱིང་རྣམ་
ཐར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འབྲལེ་ཡོད་ཚང་མའྱི་
ངོས་ནས་ཕག་རོགས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་
འདུག་པར་ལེགས་སོའྱི ་བསྔགས་བརོད་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱི ་རྣམ་ཐར་
འདྱིའྱི ་ཐོག་ནས་བ ོད་ཀྱི ་གནས་བབ་ཆ་
ཚང་རགོས་ཐུབ་རྒྱྱུ ་གཅྱིག་དང་། ད་ེབཞྱིན་
རྱི ན ་པ ོ་ ཆེ ་མཆོག་གྱི ་སྐུ ་སྒ ེར ་གྱི ་གསན་

དཔལ་ལནྡ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བཀའ་ཟུར་༸སྐྱབས་ར་ེཀྱིརྱི་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱི་རྣམ་ཐར་ཕག་
དབེ་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒརོ་ཆེད་ཕབེས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

ཆེ་མཆོག་སོགས་ཁོང་རྣམ་པས་ད་ེའདའྱི་
དསུ་ཚོད་གནས་བབ་ལ་དགོངས་བཞེས་
གནང་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན་དསུ། ཁོང་རྣམ་པ་དངསོ་གནས་
བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། དསུ་
ནམ་དའུང་སེམས་ནང་བརདེ་ཐབས་མེད་
པ། ད་ེའདའྱི་བཀའ་དྱིན་བསམ་ཤེས་
བྱེད་ཐུབ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་བསདྡ་འདགུ ད་ེཡྱིན་དསུ། རྱིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་ད་ེརྱི ང་གོ་སྐབས་འདྱིའྱི ་
བརྒྱྱུ ད་ནས་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཛད་རེས་ཚང་
མར་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། མ་
འོངས་པར་བདོ་བསྟན་སྱིད་ཐོག་དསུ་ཇྱི ་
སྱིད་ཀྱི་བར་ད་ུརྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཛད་འཕྲྱིན་
ད་ེཚོ་གནས་པ། ལྷག་པར་ད་ུརྱིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གྱི ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་
པ་བཞེས་ཕགོས། ཐགོ་མར་རྱིན་པ་ོ
ཆེས་ང་ཚོའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཁག་མང་པའོྱི་
ནང་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ད་ེ
རེས་བཅའ་ཁྱིམས་ཟྱིན་བྲྱིས་ཚོགས་ཆྱུང་
ནང་ལའང་ ཐུགས་འགན་བཞེས ་མོང ་
ཡོད་རེད། ད་ེརསེ་ཆོས་དནོ་བཀའ་བླནོ་
གནང་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ཡྱི ན་ནའང་བདོ་
ཆོལ་གསུམ་ཆྱིག་བསྒྱིལ་གྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་
ཟུར་༧སྐྱབས་རེ་ཀྱིརྱི་རྱི ན་པ ོ་ཆེ ་མཆོག་
གྱི ་དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་ད་ེབླ་ན་མེད་
པ་ཞྱིག་མཇལ་གྱི་འདགུ ང་ཚོས་ད་ེཚོའྱི་
ཐོག་ལ་དསུ་རྒྱྱུ ན་ད་ུམྱིག་དཔ་ེབལྟས་ནས་
གོམ་པ་མདནུ་བསྐྱོད་བྱེད་ཐུབ་དགོས་པ་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ
མཐའ་དོན་བཀའ་ཟུར་ཀྱིརྱི་རྱི ན་པ ོ་ ཆེ ་
མཆོག་སྐུ ་ ཚེ ་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་
བརན་པ་དང་། ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་
ལྷུན་གྱི་འགུབ་ཐུབ་པ། མ་འངོས་པར་
བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་སྤྱི་ཡོངས་དང་། ལྷག་
པར་ད་ུམད་ོསདྨ་ཕགོས་དང་། གཞྱིས་
ལ་ཡོད་པའྱི་ཀྱིརྱི་དགོན་པའྱི་བསྟན་འགོ་
ཐམས་ཅད་ལ་མཛད་པ་འཕྲྱིན་ལས་ཁབ་
སྤལེ་ཐུབ་པ་དང་། སྐུ་དངསོ་སུ་ཞབས་
ཅག་གནང་ཐུབ ་རྒྱྱུ འྱི ་ ཐུགས་སྨ ོན ་དང་
སྨནོ་མདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་པ་བཅས་གསུངས་
གནང་ཡོད།།

བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་གཏན་ཁལེ་བ།
༢༡ ཉྱིན་རྒྱབ་ནས་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༢ 
བར ་ཇར ་མ ་ ནཱྱིར ་བསམ ་མཛོད ་བསྟྱི ་
གནས ་ཀྱི ་ མཁས ་པའྱི ་ ཚོགས ་འདུར ་

མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། རང་
རྱི གས་མང་ཚོགས་དང་མཇལ་འཕྲད་
གནང་རྒྱྱུ ། དེ་བཞྱིན་ཨ་རྱི ་དང་ཀ་ནཱ ་

ཌཱར་ཚོགས་འདུ་ཁག་གཅྱིག་ཏུ ་གསུང་
བཤད ་དང ་གནད ་ ཡོད ་མྱི ་ སྣ ་མཇལ ་
འཕྲད། རང་རྱི གས་མང་ཚོགས་

དང ་མཇལ ་འཕྲད ་གནང ་རྒྱྱུ ་ སོགས ་
ཀྱི ་ ཆེད ་ག ཞུང ་འབྲེལ ་ཕོགས ་ཕེབས ་
གནང་གཏན་ཁེལ་ཡོད་པ་བཅས།།


