
༄༅། །དཔལ་ས་སྐྱའི ་བརྟན་བཞུགས་
གོ ་ སིྒག ་ ཚོགས ་ ཆུང ་ ནས ་བོད ་ ཀི ་ ཟོས ་
ག ར ་ ཚོ ག ས ་ ཁ ང ་ དུ ་ ད པ ལ ་ ས ་ སྐྱ འི ་
༸ སྐྱ བ ས ་ མ གོ ན ་ ༸ གོ ང ་ མ ་ ཁི ་ ཆེ ན ་
མ ཆོག ་ གི ས ་ ད བུས ་ པའི ་ བ སྟན ་ བདག ་
བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་། བོད་མིའི ་སིྒག་
འཛུགས་ཀི ་དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐྱོང་སྤནེ ་པ ་
ཚེ ་རིང་མཆོག ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ ་བའི ་
ལས་ཚབ་ཀརྨ་དགྲ་འདུལ་མཆོག བོད་
མི ་མང་སིྤ ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ ་མཁན་པ ོ་
བ སོད ་ནམས་བསྟན ་འཕེལ ་མཆོག ་དང ་

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟ་ ༠༥ ཚེས་ 
༢༣ རེས་གཟའ་ཟ་བ་ཉནི་དཔལ་ས་སྐྱ་ཁ་ི
འཛིན་ ༤༣ ཛྙ་ན་བཛྲ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
དང་། དཔལ་ས་སྐྱ་ཁ་ིའཛིན་ ༤༢ རཏྣ་
བཛྲ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག  དཔལ་ས་སྐྱའ་ི
སྐྱབས་མགནོ་གངོ་མ་ཕུན་ཚོགས་ཕ་ོབྲང་གི་
གདངུ་སས་སྐྱབས་ར་ེཨ་བ་ིཀ་ྲྀཏ་བཛྲ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་དང་ཨ་སངྒ་བཛྲ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག 
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སླབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་
རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་མཁན་པ་ོཀཿབྲག་
དངསོ་གུྲབ་བསོད་ནམས་ལགས་བཅས་བདོ་
ཀི་འགྲམེས་སྟནོ་ཁང་ད་ུགཟགིས་སྐརོ་ཕབེས་
གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་ཕི་དལི་བཀའ་
བླནོ་ནརོ་འཛིན་སྒལོ་མ་མཆོག་དང་། ཆོས་
རིག་དུང་ཆེ་འཆི་མེད་ཚེ་དབྱངས་ལགས།  
ཕི་དལི་དུང་འཕར་བསྟན་འཛིན་ལེགས་
བཤད་ལགས་དང་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་དབང་
ལགས། བདོ་ཀི་འགྲམེས་སྟནོ་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་སྟབོས་ལནྡ་ལགས་
སོགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའ་ིས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་ཡོད་པ་བཅས། །

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟ་ ༠༥ ཚེས་ 
༢༧  རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་
ཚོད་ ༣ ཡོལ་ཙམ་ལ་༸ཞྭ་དཀར་གཡུང་
དུང་བནོ་གི་བསྟན་པའ་ིགཙུག་རྒྱན་༸སྐྱབས་
ར་ེརྒྱལ་བ་སནྨ་རིའ་ིཁ་ིའཛིན་ ༣༤ པ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་དང་། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
དག་ེབཤེས་ཨ་ཀངོ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་དང་དགེ་བཤེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་
ཕིན་ལགས་བཅས་བདོ་ཀི་འགྲམེས་སྟནོ་
ཁང་ད་ུགཟགིས་སྐརོ་ཕབེས་གནང་ཡོད།
སྐབས་དརེ་བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རི་
སྒལོ་མ་མཆོག་དང་། ཕི་དལི་བཀའ་
བླནོ་ནརོ་འཛིན་སྒལོ་མ་མཆོག ཕི་དལི་
དུང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིྱངས་ལགས། ཆོས་
རིག་དུང་ཆེ་འཆི་མེད་ཚེ་དབྱངས་ལགས།  
ཕི་དལི་དུང་འཕར་བསྟན་འཛིན་ལེགས་
བཤད་ལགས་དང་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་དབང་
ལགས། བདོ་ཀི་འགྲམེས་སྟནོ་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་བསྟན་འཛིན་སྟབོས་ལྡན་ལགས་
སོགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། བདོ་ཀི་འགྲམེས་
སྟནོ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་
སྟབོས་ལནྡ་ལགས་ཀིས་༸ཞྭ་དཀར་བསྟན་
པའི་གཙུག་རྒྱན་༸སྐྱབས་ར་ེརྒྱལ་བ་སནྨ་
རིའ་ིཁ་ིའཛིན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་བདོ་ཀི་
འགྲམེས་སྟནོ་ཁང་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་ཞུས་ཡོད་པ་
བཅས། །

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ན།ི

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་ཀི་

སྒོམ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་

བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱངོ་གི་

གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་མིང་དནོ་མཚུངས་པ་ཞིག་དགསོ། 
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འཁོན་རྙིགས་བསྟན་པའྙི་མངའ་

བདག་དཔལ་ས་སྐྱ་ཁྙི་འཛིན ༤༣ 

ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ཀྙི་འགེམས་

སྟོན་ཁང་དུ་ཕེབས་པ། 

༸ཞྭ་དཀར་བསྟན་པའྙི་གཙུག་

རྒྱན་༸སྐྱབས་རེ་རྒྱལ་བ་སྨན་

རྙིའྙི་ཁྙི་འཛིན་རྙིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

བོད་ཀྙི་འགེམས་སྟོན་ཁང་དུ་

ཕེབས་པ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དཔལ་ས་སྐྱའ་ིཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་པ་ཡོངས་
ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟ་བ་ ༠༥ ཚེས་ 
༢༥ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་བཞུགས་སྒར་རྡ་སའི་ཐེག་ཆེན་
ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུདཔལ་ས་སྐྱའི་
ཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་པ་ཡོངས་ནས་སྒལོ་དཀར་
ཡིད་བཞིན་འཁརོ་ལོའི་སྒ་ོནས་བརྟན་བཞུགས་
བསྟར་འབུལ་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡང་གོང་ཚེས་
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༠༨ མ་ཟནི་ཙམ་ལ་
དཔལ་ས་སྐྱའི་༸སྐྱབས་མགོན་༸གོང་མ་ཁི་
ཆེན་མཆོག་གི་དབུས་བསྟན་བདག་བ་ླཆེན་རྣམ་
པ་དང་། གནད་ཡོད་མི་ས་ཁག་གཅིག་གིས་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའ་ིཕ་ོབྲང་ནས་ཐགེ་ཆེན་
ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུགདན་ཞུས་ཀིས་
བཞུགས་ཁིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་
བརྟན་བཞུགས་སུྒབ་ཞག་གནང་མཁན་ཡོངས་
ནས་བརྟན་བཞུགས་དངསོ་གཞིའི་ཆོ་ག་དབུ་
འཛུགས་མཛད་པ་དང་། ཐགོ་མར་༸སྐྱབས་
མགོན་༸གོང་མ་ཁི་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་ཚེ་རིལ་དང་ཚེའི་བདདུ་རིྩ་ཕུལ་ཞིང་། 
༸སྐྱབས་མགོན་༸གོང་མ་ཁི་འཛིན་ཞེ་གསུམ་
པ་མཆོག་གིས་མཎྜལ་ལྗགས་བཤད་དང་། 
༸སྐྱབས་མགོན་༸གོང་མ་ཁི་འཛིན་ཞེ་གཉསི་
པ་མཆོག་གིས་སྐ།ུ གསུང་། ཐུགས། ཡོན་
ཏན། འཕནི་ལས་ཀི་རྟནེ་འབུལ། ༸སྐྱབས་ར་ེ
ངརོ་ཐར་རྩེ་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་སྐུ་
ཆོས་ཆོས་གསོ་དང་། བཞུགས་གདངི་འདགེས་
འབུལ། ༸སྐྱབས་ར་ེབཅ་ོབརྒྱད་ཁ་ིཔ་ ༢༦ 
མཆོག་གིས་ལྷུ ང་བཟདེ་དང་མཁར་གསིལ་

འདགེས་འབུལ། ༸སྐྱབས་ར་ེབཅ་ོབརྒྱད་ཁ་ི
པ་ ༢༧ མཆོག་གིས་དབུ་ཞྭ་འདགེས་འབུལ་
ཞུས་ཤིང་། ༸སྐྱབས་ར་ེའཁནོ་གདངུ་ཨ་བ་ི
ཀ་ྲྀཏ་བཛྲ་མཆོག་གིས་གཏང་རག་གི་མཎྜལ་
འདགེས་འབུལ། ༸སྐྱབས་ར་ེའཁནོ་གདངུ་

ཨ་བྷ་ཡ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སིད་ས་བདནུ་
འདགེས་འབུལ། ༸སྐྱབས་ར་ེའཁནོ་གདངུ་
ཨ་སངྒ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་བཀ་ཤིས་
རྫས་བརྒྱད་འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེབརྟན་
བཞུགས་ཀི་ཆོ་ག་རིམ་པར་བསྐྱངས་ཏ།ེ 
མཐར་སུྒབ་ཞག་གནང་མཁན་ཡོངས་ནས་
བཀ་ཤིས་འདདོ་གསོལ་འགྲ་ོབད་ེམ་གསུང་
པ་དང་བསྟནུ་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་གནད་
ཡོད་མི་ས་དགུ་ནས་མཇལ་ཁ་ཞུས་གུྲབ་
མཚམས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། 
ད་ེརིང་འདིར་ས་སྐྱ་བདག་ཁི་རིན་པ་ོཆེ་
དབུ་བཞུགས་མཛད་ནས་སྒལོ་དཀར་ཡིད་

བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒ་ོནས་བརྟན་བཞུགས་
རེད། སྒལོ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁརོ་ལོ་ང་
ཚོའི་ཚེ་ལྷ་རེད་ལ་འཆར་ཅན་འདནོ་བཞིན་
ཡོད། ས་སྐྱ་བདག་ཁ་ིརིན་པ་ོཆེས་དབུ་མཛད་
པའི་ཕུན་ཚོགས་ཕ་ོབྲང་དང་སྒལོ་མ་ཕ་ོབྲང་

བཅས་ཐུན་མོང་ནས་བརྟན་བཞུགས་གནང་
བ་རེད། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། ངསོ་རང་
ལ་མཚོན་ན་བཅ་ོབརྒྱད་རིན་པ་ོཆེའ་ིསྐ་ུམདནུ་
ནས་ཀྱཻ་རྡརོ་དང་། ས་སྐྱའ་ིལམ་འབྲས་ཞུས་
ཡོད། ཀྱཻ་རྡརོ་ངསོ་ཀིས་ཉནི་རུྒྱན་འདནོ་
བཞིན་ཡོད། ལམ་འབྲས་ཞུས་པ་དང་ཀྱཻ་རྡརོ་
ཉནི་རུྒྱན་འདནོ་བཞིན་ཡོད་པས་ངསོ་རང་
གསང་ཆེན་སླབོ་བཤད་པའི་གྲལ་མཐའ་རུ་
ཡོད་མཁན་ཞིག་དང་། ས་སྐྱའ་ིལམ་འབྲས་
པ་ཞསེ་ཞུས་ཆོག་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། གང་
ལརྟ་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་ཀི་རིས་མེད་ཀི་
ཆོས་བརུྒྱད་དག་ལ་སོ་སོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
པའི་མན་ངག་རེ་རེ་ཡོད་པས་གཞན་དང་མ་

འད་བ་ཞིག་རེད། ད་ེརིང་བརྟན་བཞུགས་
དམིགས་བསལ་གནང་བ་རེད། ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། བདོ་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་དསུ་ངསོ་རང་ཚེ་རིང་པ་ོསྡདོ་མ་ཐུབ་
ན་བདོ་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་དང་། བདོ་
རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་རེ་འདནུ་བསངྐ་ཐུབ་ཀི་མ་
རེད་བསམ་ནས་སེམས་ཤུགས་བསྐྱདེ་བཞིན་
ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ལོ་བརྒྱ་ཟནི་མ་ཟནི་ལ་སྡདོ་
ཐུབ་པའ་ིསྨནོ་ལམ་རྒྱག་གི་ཡོད། ཁདོ་རང་
ཚོས་ཀང་ད་ེལུགས་ཀིས་ཐུགས་སྨནོ་གནངོས།  
ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་བ་རེད། ང་ཚོའ་ིལྟ་ེ
གནས་གཙོ་བ་ོད་ེབདོ་ད་ུཡོད།  དཔརེ་ན།  
ས་སྐྱར་ཆ་བཞག་ན་རི་དཀར་པ་ོཞིག་གི་
མདནུ་ད་ུའདགུ ད་ེན་ིཆོས་ར་ེས་པཎ་ལ་
སོགས་པས་བིྱན་གིས་རླབས་པའ་ིགནས་རེད། 
བ་ླམ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་བུྱང་ཡོད་པ་དང་། 
ཁདོ་ཚོ་བསྟན་པའི་རུྒྱན་འཛིན་མཁན་ཆགས་
ཡོད། ཁདོ་ཚོར་གཞུང་ཆེན་སླབོ་གཉརེ་ཡོད་
པ་དང་གསང་སྔགས་རྡ་ོར་ེཐགེ་པའི་རུྒྱད་སྡ་ེ
བཞིའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཉམས་ལེན་ཡོད་
པ་བཅས་མད་ོསྔགས་ཟུང་འབྲལེ་ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཚང་མས་ཧུར་
ཐག་གནངོས།  རིན་པ་ོཆེ་ཆུང་ཆུང་སབྐས་
ནས་ངསོ་ཀི་ང་ོཤེས་པ་རེད། ཧུར་ཐག་གནང་
སོང་། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། བཀ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས་ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཏ་ེབརྟན་བཞུགས་
ལེགས་པར་གུྲབ་ཡོད། །

བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆུ་སྟག་ལོ།

དཔལ་ས་སྐྱའ་ིབརྟན་བཞུགས་ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆུང་ནས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོ་ཀ་བ་
གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་སོགས་ལ་དགངོ་ཚིགས་གསོལ་སྟནོ་ག་ོསིྒག་གནང་བ།

བོད་མི ་མང་སིྤ ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན ་
སྒོལ་མ་ཚེ ་རིང་མཆོག ཁིམས་ཞིབ་
པ ་གཞན ་བསྟན ་འ ཛིན ་ ལུང ་རྟ ོགས ་
མཆོག ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ ་ལྕང་
ར་ཐར་ལམ་སྒོལ་མ་མཆོག བདེ་
སུང་བཀའ་བླནོ ་རྒྱ་རི ་སྒོལ་མ་མཆོག 
ཕི ་དིལ ་བཀའ་བླ ོན ་ན ོར ་འཛིན ་སྒོལ ་
མ་མཆོག དབུས་འོས་བསྡུའི ་ སིྤ ་
ཁ བ ་ འགན ་ འ ཛི ན ་ ད ང ་ ལས ་ བྱེད ་
འདེམས ་ལྷན ་ ཚོགས ་གཙོ ་དཔེ་ ཟུར ་
དབང་འདུས་ཚེ ་རིང་མཆོག སིྤ་

ཁབ ་ རིྩས ་ ཞིབ ་ལས་ཁང་ གི ་ རིྩས ་ ཞིབ ་
སིྤ ་ཁབ་པ་ཨརྱ་པདྨ་དགྲ་འདུལ་མཆོག 
བོད ་ མི ་མང ་ སིྤ ་འ ཐུས ་ རུྒྱན ་ལས་རྣམ་
པ། དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ ོ་བྲང་གི ་
དུང་ཆེ ་ཡང་སྟངེ་རིན་པ ོ་ ཆེ ་དང་། བླ ་ོ
བཟང་སིྦན་པ་ལགས། ཆོས་སྐྱབས་པ་
འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས། ཆོས་
སྐྱབས་པ་ཚེ ་བརྟན་བསམ་གུྲབ་ལགས།   
བོད ་ མི འི ་ སིྒ ག ་ འ ཛུ གས ་ ཀི ་ དུ ང ་ ཆེ ་
རྣམ་པ། རྡ་ས་ཁུལ་གི ་གཞུང་ཁོངས་
མིན ་པའི ་ ཚོགས ་པ ་ སིྐྱད ་སྡུག ་ཁག ་ གི ་

སྐུ ་ཚབ ་ སོགས་ལ ་བ ོད ་ ཀི ་ ཐུན ་ མོན ་མ ་
ཡིན་པའི ་སོལ་རུྒྱན་གི ་གཞས་ས་འཁབ་
སྟ ོན ་གཟིགས ་འ བུལ ་དང ་དགོང ་ད ོའི ་
ག སོ ལ ་ ཚི གས ་ འ དེགས ་ འ བུ ལ ་ ཞུ ས ་
ཡོད།།
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ས་གནས་ཤིག་ཏུ་གུར་ཡོད་ཚུལ་གསུངས། 
གསུང་བཤད་ལས་རིམ་རསེ་ད་ིབ་དསི་ལན་
སབྐས་གསུང་བཤད་པ་རྣམས་ནས་དགོས་ད་ི
ཁག་ལ་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་
ཞིང་། སབྐས་དརེ་ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཀིས་ཚོགས་འདརུ་འགྲམེས་སྤལེ་ཞུས་པའི་
དཔ་ེདབེ་བཞིའ་ིང་ོསྤདོ་གནང་། དཔ་ེདབེ་བཞི་
ན།ི རུ་ལ་ཤོར་བའ་ིབདོ་ཀི་བིྱས་པ་དང་། བདོ་
ནང་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གི་བཙན་གནནོ་
བཏང་བའ་ིལོ་རུྒྱས། དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་
བུྱས་སྐརོ། ཉ་ིཧངོ་བདོ་ཁང་གི་ང་ོསྤདོ་དབེ་
ཆུང་བཅས་ཡིན། 
ཚོགས་འདརུ་ཉ་ིཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
དང་། ལས་བྱདེ། གསར་འགདོ་པ། བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བ། བདོ་མི་སོགས་ཁནོ་མི་
གྲངས་ ༣༠ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།། 

ཐུབ་ཡོད།  ད་ེཚོ་ཚང་མ་གཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
དབུས་པའ་ིརིས་སུ་མ་ཆད་པའ་ིབསྟན་བདག་
བ་ླཆེན་རྣམ་པའི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི་དང་།  
མི་རབས་རྒན་པ་རྣམས་ཀིས་སྐ་ུངལ་སྐྱནོ་པ་
ལ་བརྟནེ་ནས་བུྱང་བ་རེད། ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་
ཡོད་པའ་ིབདོ་མི་རྣམས་ཀིས་སྙངི་སྟབོས་ཞུམ་
མེད་ཀིས་རང་གི་སགོ་ཡན་ཆད་བླསོ་བཏང་
གིས་སྐ་ུལས་སྐྱནོ་གི་ཡོད་པས། ང་ཚོ་བཙན་
བྱལོ་རང་དབང་ལུང་པའ་ིནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་
མི་རྣམས་ཀིས་དཀའ་ལས་ཕན་བུ་བརྒྱབ་མ་
ཐུབ་ན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིབཀའ་དགངོས་
བརིྩ་རུྒྱ་དང་དབུ་འགོ་དཔུང་འདགེས་ཞསེ་པ་
ཁ་སྟངོ་པའ་ིསདྐ་ཆ་རེད་ཅསེ་གསུངས། 
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་
གིས་རྒན་རྒོན་རྣམས་ད་ཆ་ལོ་ན་བགྲསེ་པ་ོ
ཡིན་སྟབས་ཐུགས་བག་ཕབེས་པ་ོགནང་ནས་
བཞུགས་དགསོ་པ་དང་། གཞནོ་སྐྱསེ་རྣམས་
ནས་ཕ་མའ་ིབཀའ་དནི་དན་པའ་ིསྒ་ོནས་དནི་
གསབ་དགསོ་པ། ད་ེབཞིན་བདོ་མི་ནང་ཁུལ་
སྐབས་རེ་བསམ་བླ་ོམཐུན་མིན་ཡོང་སིད་
ནའང་དགསོ་སྙངི་བདོ་སིྤ་པའ་ིཐགོ་ལ་ནསུ་པ་
སྤུང་རུྒྱ་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ། 

༄༅། །༸ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་བསྟན་
འཛིན་དག་ེའདནུ་ཡེ་ཤེས་འཕནི་ལས་ ༼དག་ེ
འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ།༽ མཆོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བཙན་ཁདི་གར་སོང་ཆ་མེད་བཏང་ནས་
ལོ་ང་ོ ༢༧ འཁརོ་བ་དང་བསྟནུ་ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུ

ཚབ་དནོ་ཁང་གིས་ཉ་ིཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་ཁང་
ཆེན་གི་ཚོགས་ཁང་ད་ུཟབ་སྦངོ་དང་གསར་
འགདོ་གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་ཡོད། 
ཟབ་སྦོང་གི་བགྲ་ོགླངེ་པའི་ནང་ད་ུཉི་ཧངོ་
གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི ་བ ོད ་ད ོན ་རྒྱབ་
སྐྱརོ་ཚོགས་པའི་དུང་ཆེ་ཨི་ཤཱི་ཀ་ཝ་ཨ་ཀི་
མ་ས་ (Ishikawa Akimasa) ལགས་
དང་། ཝ་སེ་ཊ་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་གི་སླབོ ་དཔནོ་ཨི་ཤི་ཧ་མ་ཡུ་མི་ཀོ་  

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟ་བ་ ༠༥ ཚེས་ 
༢༥ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཊལ་
ཧརོ་ཕུན་ཚོགས་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་
ནས་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་ཆེད་མངགས་
གནས་མཇལ་ད་ུཕབེས་པའི་རྒན་རྒོན་དང་
གཞོན་སྐྱསེ་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་ལ་ཕི་དལི་ལྷག་
པ་ཚེ་རིང་དན་རྟནེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུགསུང་
བཤད་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐྱངོ་མཆོག་གིས། ཁདེ་རང་ཚོ་སལྐ་པ་
བཟང་པ་ོབུྱང་བ་རེད། ནད་ཡམས་ཀི་རྐནེ་
པས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་མི་མང་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་མ་
ཐུབ་ནས་ལོ་གཉསི་ཙམ་ཕིན་པ་རེད། ད་ལ་ྟ
མཇལ་འཕད་གནང་རུྒྱ་འགོ་བཙུགས་ནས་

(Ishihama Yumiko) ལགས། དག་ེའདནུ་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞནོ་རབ་བུྱང་བ་ཀ་ོབ་
ཡ་ཤི་ཤུ་ཡི་ (Kobayashi Shuei) ལགས་
བཅས་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཡང་ཐགོ་མར་སྐ་ུཞབས་ཨི་ཤཱི་ཀ་ཝ་ལགས་

ཀིས་ཚོགས་འད་ུགཙོ་སྐྱངོ་གནང་སྟ་ེམཉམ་
ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ཕབེས་བསུ་དང་སྦྲགས། 
༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེའི་གནད་དནོ་ང་ོསྤདོ་
དང་། ཇི་ལརྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་ང་ོ ༢༧ 
སྔནོ་༸པཎ་ཆེན་ཆུང་སདི་རིན་པ་ོཆེ་དང་ཁངོ་
གི་སྐུ་འཁོར་ནང་མི་བཙན་ཁིད་བྱས་ཚུལ་
འགྲལེ་བརདོ་གནང་། ད་ེརསེ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ཁ་
སང་གི་བདོ། ད་ེརིང་གི་ཡུ་ཀ་ེརེན། སང་

ཟ་བ་འགའ་ཤས་མ་གཏགོས་ཕིན་མེད། ད་ེ
རིང་ཁདེ་ཚོར་ག་ོསབྐས་བཟང་པ་ོཐབོ་པ་འད་ི
དཔལ་ས་སྐྱ་པའ་ིབརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་
གནང་བ་བརུྒྱད་ཐབོ་པ་རེད། ད་ེཡང་དཔལ་
ས་སྐྱའ་ི༸སྐྱབས་མགནོ་༸གངོ་མ་ཁ་ིཆེན་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དབུས་པའ་ི༸སྐྱབས་མགནོ་
༸གངོ་མ་ཁ་ིའཛིན་ཞ་ེགཉསི་པ་དང་ཞ་ེགསུམ། 
མ་འངོས་ས་སྐྱ་ཁི་འཛིན་རྣམ་པ་ཚང་མ་ས་
གནས་གཅིག་ཏུ་ལནྷ་འཛོམས་གནང་རུྒྱ་དཀནོ་
པ་ོརེད། ད་ལན་དཔལ་ས་སྐྱའ་ི༸སྐྱབས་
མགོན་༸གོང་མ་ཁི་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་དབུས་པའི་ས་སྐྱའི་ཕུན་ཚོགས་ཕ་ོབྲང་
དང་། སྒལོ་མ་ཕ་ོབྲང་གི་གདངུ་སས་རྣམ་པ་
ཚང་མ་མཇལ་རུྒྱ་བུྱང་བ་དང་། ལགྷ་པར་སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་

ཉནི་སུ། ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་གསུང་
བཤད་གནང་ཞིང་། ཁངོ་གིས་ལོ་ང་ོ  ༧༠ 
སྔནོ་འཛམ་གླིང་གིས་བདོ་ཀི་ཛ་དག་གནས་
ཚུལ་ལ་ཡ་ལན་བྱས་མེད་ཚུལ་དང་། ད་ེལ་
བརྟནེ་ནས་རྒྱ་ནག་གཙོས་པའ་ིསདི་དབང་སྒརེ་
འཛིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་སྟབོས་ཆེ་རུ་ཕིན་ནས་
ད་ེདག་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ས་ཁོངས་བཙན་
བཟུང་བྱདེ་མཁན་ད་ུའགུར་ཚུལ་གསུངས་པ་
མ་ཟད། བདོ་དང་ད་ལའྟ་ིཡུ་ཀ་ེརེན་གི་གནས་
སྟངས་མཚུངས་བསྡརུ་གིས་གལ་ཏ་ེརྒྱལ་སིྤ་མི་
མང་གིས་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་བཙན་བཟུང་བྱས་
པར་མུ་མཐུད་ཡ་ལན་མ་བྱས་པར་བསདྡ་ན། 
མ་འངོས་པར་ཡུ་གུར་དང་། ལྷ་ོསོག ཡུ་ཀ་ེ
རེན་སོགས་ཀི་གནས་སྟངས་ཡང་ད་ེལརྟ་གུར་
ངསེ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས། གཞན་ཡང་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་
གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་ཏ་ེ
༸ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་གཅིག་
པ་བསྟན་འཛིན་དག་ེའདནུ་ཡེ་ཤེས་འཕནི་ལས་ 
༼དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ།༽ ་མཆོག་དང་
ཁངོ་གི་སྐ་ུའཁརོ་ནང་མི་འཕལ་ད་ུགླདོ་བཀལོ་
གཏངོ་དགསོ་པ་མ་ཟད། བདོ་ནང་ཆོས་དད་
རང་དབང་དང་། བདོ་ཀི་བ་ླསུྤལ་ཡང་སདི་

གི་མཇལ་ཁ་ཞུ་རུྒྱ་བུྱང་བ་ན་ིདཔ་ེམི་སདི་པའ་ི
གོ་སྐབས་བཟང་པ་ོརེད་ཅེས་དང་། མིའི་
མི་ཚེའ་ིནང་དཀའ་ངལ་འཕད་པའ་ིདསུ་ཚོད་
གཉསི་རེད། གཅིག་ན་ིནད་ན་ཚ་བུྱང་བའ་ི
སབྐས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེདསུ་མི་
མང་གི་བད་ེབ་སྡགུ་བསལྔ་ལ་ྟདགསོ་པ་ང་ཚོའ་ི
ལས་འགན་རེད། གཞན་ཞིག་ན་ིདགུང་ལོ་
བགྲསེ་པ་ོཆགས་རསེ་ལ་ྟརྟགོ་བྱདེ་མཁན་བུ་
ཕུག་མེད་པའ་ིསབྐས་རེད། ད་ེདག་མིའ་ིམི་
ཚེ་ནང་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་རེད། དཀའ་
ངལ་ད་ེགཉསི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ལ་ྟ
རྟགོ་ཐུབ་པ་བྱདེ་དགསོ། ད་ེལརྟ་བྱདེ་མ་ཐུབ་
ན་ང་ཚོས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་ཇི་ཙམ་སུྒབ་ཀི་ཡོད་
ཅསེ་བཤད་ནའང་། དནོ་དངསོ་སུ་བཀའ་
སུྒབ་ཀི་མེད་པ་གསལ་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད་ཅསེ་
གསུངས་སོང་། 
གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྱངོ་མཆོག་གིས་
དངེ་སྐབས་འཛམ་གླིང་གི་ཆབ་སིད་དང་སིྤ་
ཚོགས་ཀི་འགུར་བ་མུར་པ་ོའགྲ་ོབཞིན་པའི་
སྐབས་ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་
ལེགས་པ་ོབྱས་ཏ་ེག་ོསབྐས་དམ་འཛིན་བྱདེ་རུྒྱ་
གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་དང་། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་
གཞིར་བཟུང་ལས་དནོ་བརྩམ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ། 

ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ཉ་ིཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ད་ུཟབ་སྦངོ་དང་གསར་འགདོ་
གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ། 

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྱངོ་མཆོག་གིས་བདོ་མི་རྒན་རྒནོ་དང་ནད་གཅངོ་དཀའ་ངལ་ཅན་ལ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་
དམིགས་བསལ་གཟགིས་རྟགོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་གསུངས། 

ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཕགོས་ལ་རྒྱ་གཞུང་ནས་ཐ་ེ
བུྱས་མི་ཆོག་པའ་ིདགསོ་འདནུ་བཏནོ་འདགུ 
གཙུག་ལག་སླབོ་དཔནོ་ཨི་ཤི་ཧ་མ་ཡོ་མི་
ཀོ་ལགས་ཀིས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་
བླ་སུྤལ་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་སྟངས་ངོ་
སྤདོ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དརེ་ཐ་ེ
གཏགོས་མི་བྱདེ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་དང་སྦྲགས།  
རྒྱ་ནག་གིས་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་བླ་སུྤལ་
ལ་བདོ་མིས་ངསོ་ལེན་ནམ་ཡང་བྱདེ་ཀི་མ་
རེད་ཅསེ་གསུངས། ད་ེབཞིན་རབ་བུྱང་བ་
ཀ་ོབ་ཡ་ཤི་ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
གཞུང་ནས་བདོ་བཙན་བཟུང་དང་བདོ་ནང་
དག་གནནོ་མུ་མཐུད་བྱདེ་པར་སྐྱནོ་བརདོ་
དང་། བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་བསགེ་གི་
ང་ོརྒལོ་དང་། བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་བདོ་ཀི་
ང་ོབ་ོརྒྱ་སུྒར་གི་སིད་བུྱས་ལ་ང་ོརྒོལ་བྱདེ་
བཞིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་འགྲལེ་བརདོ་སྐྱནོ་
ཡོད། ཉ་ིཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ི
བ ོད ་ད ོན ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི ་ ཚོགས་
གཞོན་ཟུར་པ་སྐུ ་ཞབས་ན་ག་ཧ་ོཏ་ཀ་ཤི་  
(Nagao Takashi) ལགས་ཀིས་བདོ་དནོ་
ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་དང་། 
ད་ལའྟ་ིཆར་བདོ་ན་ིཆེས་དམ་བསྒགས་ཆེ་བའ་ི

ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་བཟུང་བདོ་
ནས་གསར་ད་ུཕབེས་མཁན་བདོ་མི་ཉུང་ད་ུ
ཕིན་པ་དང་། ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་བཙན་བྱལོ་
བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་ནང་སླབོ་ཕུག་ཉུང་ད་ུ
འགྲ་ོབཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་ཐད་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐྱངོ་མཆོག་གིས་ད་ེདག་དསུ་ཀི་འགུར་
བ་ཞིག་ཡིན་པས་ད་ེལ་སུས་ཀང་བཀག་ཐུབ་
ཐབས་མེད་ཀང་། འགུར་བ་འགྲ་ོཚུལ་ལ་
ཚོད་དཔག་བྱ་ཕིར་གྲངས་ཐོ་གལ་གནད་
ཆེན་པ་ོཡིན་པ་དང་། ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་མ་
འངོས་འཆར་གཞི་སིྒག་སྟ་ེདསུ་ཀི་འགུར་བ་
ལ་གདངོ་ལེན་བྱ་དགསོ་པའ་ིལམ་སྟནོ་གནང་
ཡོད། ཕགོས་མཚུངས་བདོ་མི་ཡོངས་ནས་སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་
གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཡིན་པའི་སྐརོ་ལ་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐྱངོ་མཆོག་གིས། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དནི་
ལ་བརྟནེ་ནས་ད་ལ་ྟང་ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་ཚགས་
ཚུད་གནས་ཏ་ེམུ་མཐུད་བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་
གསོན་པ་ོགནས་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད། འཛམ་གླངི་
གཞན་དང་བསྡརུ་ན་མི་འབརོ་འབུམ་གཅིག་
དང་ཁ་ིགསུམ་ལས་མང་བའ་ིསྐྱབས་བཅལོ་བ་
མང་པ་ོཡོད། ང་ཚོར་མི་འབརོ་འབུམ་གཅིག་
དང་ཁ་ིགསུམ་ལས་མེད་ཀང་ལོ་དུག་བཅུའི་
རིང་ང་ཚོའི་འཐབ་རྩོད་མུ་མཐུད་གནས་



3 TIBETAN NEWS 1st  June  2022 བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟ་ ༤ ཚེས་ ༢ ཕི་ཟ་ ༦ ཚེས་  ༡

ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛིན་སྒལོ་མ་མཆོག་གིས་ལམྕ་སྐ་ུསུ་སན་ཀམེ་པ་ེལི་ཀནོ་ལགས་བསྐྱར་ད་ུཨོསྟ་ེལི་ཡཱའ་ིགྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མིར་འསོ་འདམེས་བུྱང་བར་འཚམས་འད་ིགནང་བ། 

༄༅། །བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཕི ་དིལ་བཀའ་བླནོ ་ན ོར་འཛིན་སྒོལ་མ་
མཆོག་གིས་ཨོསྟ ་ེ ལི ་ ཡཱའི ་གྲོས ་ ཚོགས་

འཐུས་མི ་དང་ཨོསྟ ་ེ ལི ་ ཡཱ ་གྲོས་ཚོགས་
འཐུས་མིའི ་བ ོད ་ད ོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཞོན་ལྕམ་སྐུ་སུ་སན་ཀམེ་པ་ེ
ལི་ཀནེ་ (Susan Templeman) ལགས་
བསྐྱར་དུ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིར་འོས་

འདམེས་བུྱང་བར་འཚམས་འདི་གནང་
ཡོད། 
དེ་ཡང་འཚམས་འཕིན་ནང་དུ་ཕི ་དིལ་

བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས། ངས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེསྐུ་ཉདི་མེ་ཁུ་རི་ (Macquarie) 
མངའ་ཁོངས་ནས་བསྐྱར་ད་ུཨོསྟ་ེལི་ཡཱའི་
གྲོས ་ཚོགས་འཐུས་མིར་བདམས་ཐོན ་

བུྱང་བར་འཚམས་འདིའི་བཀ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། སྐུ་ཉདི་བསྐྱར་འདམེས་
བུྱང་བ་ནི་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱའི་གྲསོ་ཚོགས་སུ་སྐུ ་
ཉིད་ཀིས་ལོ་མང་རིང་ཞུ་གཏུག་བྱས་པའི་
བདནེ་པ་དང་དན་བདནེ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པ་
ཞིག་རེད། 
སྐུ ་ཉིད་ཨོསྟ་ེལི ་ཡཱའི ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་
མིའི ་ བ ོད ་ ད ོན ་རྒྱབ ་སྐྱོར ་ ཚོགས ་པའི ་
ཚོགས་གཞོན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སྐུ་ཉིད་ཀི་
བ ོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་ད ེ་ནི་རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ལ་སྙིང་སྟབོས་
དང་སེམས་འགུལ་སྐྱེ་གཞིའི ་ རུྒྱ ་ཆགས་
ཡོད། ལྷག་པར་སྐུ་ཉདི་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་
གིས་བཙན་ཁིད་ཀིས་གར་སོང་ཆ་མེད་
གུར་བའི་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་
བཅུ་གཅིག་པའི་གནད་དནོ་ཐོག་དམིགས་

བསལ་ཞུ་གཏུག་གནང་བ་དསེ་བདོ་མིའི་
སེམས་ལ་ཚོར་སང་ཆེན་པ་ོབུྱང་ཡོད་པ་མ་
ཟད། དསེ་༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེའི་གནད་
ད ོན ་གསོན་པ ོར ་གནས་པར་ཡང་ཕན་
ཐགོས་ཆེན་པ་ོབུྱང་ཡོད། 
རྒྱལ་སིྤའི ་སྟངེ ་ཨོསྟ ་ེ ལི ་ ཡཱ ་ནི ་བ ོད ་མིར་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་གནང་མཁན་
གྲས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། ཉ་ེལམ་བདོ་མི་
མང་དག་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱར་གནས་སྤསོ་བྱས་
ཏེ་ཁོ ་ཅག ་ གིས ་ ཨོསྟ ་ེ ལི ་ ཡཱར ་ཕ ་ ཁིམ ་
གཉིས་པ་ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡོད།  
ཁེད་ལྟ་ བུའི ་མཛའ་གྲོགས་ཨོསྟ་ེལི ་ཡཱའི ་
གྲསོ་ཚོགས་སུ་ཡོད་པར་བརྟནེ་བདོ་དང་
ཨོསྟ ་ེ ལི ་ ཡཱའི ་འབྲ ེལ་ལམ་མ་འོངས་མུ ་
མཐུད་གནས་ངསེ་རེད། ཅེས་དང་།
མཐར་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གིས་བ ོད ་མི ་

མང་དང་། བདོ་ནང་རང་དབང་དང་
འགྲོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་བསྐྱར་གསོ་ཐུབ་
ཐབས་སུ་བཀུར་འསོ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི ་ སུ ་སན་ལགས་ཀིས་མུ ་མཐུད་རྒྱབ་
སྐྱོར་གནང་བའི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ 
འདགུ །

རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའ་ིལྡ་ིལི་ཡན་ལག་གི་བུད་མེད་སྡ་ེཚན་གིས་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ། 
༄༅། །རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་
ཚོགས་པའ་ི (Bharat Tibbat Samanvay 
Sangh) ལྡ་ིལི་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀི་བུད་

མེད་སྡ་ེཚན་གི་ཚོགས་མི་གསར་པ་རྣམས་
ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟ་བ་ ༠༥ ཚེས་ ༢༥ 
ཉིན་ལྡི་ལི་གསར་པར་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་

ཚོགས་གནང་ཡོད། 
སབྐས་དརེ་མགྲནོ་འབདོ་ལརྟ་འཕགས་བདོ་
འབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་ཚབ་

འབྲལེ་མཐུད་པ་བསྟན་འཛིན་འབྱོར་ལྡན་
ལགས་དང་། ལས་འཆར་འགན་འཛིན་
ཆོས་ཉིད་ཚེ ་རིང་ལགས་ཚོགས་འདུར་

མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་
ཐོག་མར་ལྕམ་སན་དཡེ་སིངྒ་ལགས་ཀིས་
ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་ཕབེས་བསུ་དང་སྦྲགས་

ཚོགས་འདའིུ་དགོས་
ད མིགས ་ ངོ ་ སྤོད ་
དང་། རྒྱ་གར་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཚོ གས ་ པའི ་ ངོས ་
ནས ་ཁོང ་ མོར ་ད ེ་
ལྟ་བུའི ་ལས་འགན་
གནང་བར་ཐུགས་
རེ ་ ལེ གས ་ འ བུལ ་
དང་། ད་ེབཞིན་

འབུྱང་འགུར་ཁོང་གིས་རང་ཁུར་ལས་
འགན་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་བསུྒབ་རུྒྱ་
ཡིན་པ་དང་ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་ཀང་ད་ེ

ལརྟ་གནང་བའ་ིརེ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད། 
ཚོགས་འདུའི ་ཐོག་ཚོགས་མི ་གསར་པ་
རྣམས་ནས་རང་ཉདི་ང་ོསྤདོ་དང་། ཚོགས་
པར་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་དགོས་པའི་དམིགས་
ཡུལ་འགྲལེ་བརདོ་གནང་བ་འབྲལེ། ཁངོ་
རྣམས་ལ་ཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་
བ་ོགསུམ་སྟ།ེ བདོ་ཀི་རང་དབང་བསྐྱར་
གསོ་དང་། གངས་རིན་པ་ོཆེ་དང་མ་ཕམ་
གཡུ་མཚོ་རྒྱའི ་བཙན་དབང་ནས་ཐར་
གྲལོ་གཏང་རུྒྱ། རྒྱ་ནག་དང་འབྲལེ་ཐག་
གཅད་རུྒྱ་བཅས་ཀི་སྐརོ ་ངོ་སྤོད་གནང་
ཡོད། སབྐས་དརེ་འཕགས་བདོ་འབྲལེ་
མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱདེ་ཆོས་ཉདི་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས་ད་ལའྟི་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་
གནས་སྟངས་ང་ོསྤདོ་གནང་བཞིན། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་

རྡགོ་རོལ་ཚབས་ཆེ་གཏངོ་བཞིན་པའི་སྐརོ་
དང་། བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། ཁརོ་
ཡུག་རྩ་གཏརོ་གཏངོ་ཚུལ། ད་བར་བདོ་མི་
གྲངས་ ༡༥༧ ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་
གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའི་སྐརོ་
སོགས་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་ངོ་སྤདོ་གནང་
ཡོད་པ་རེད། 

གཞན་ཡང་ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་རྒྱ་གར་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའི་རུྒྱན་ལས་པྲ་ཡཱག་
ཇུ་ཡཱལ་ལགས་དང་། ད་ིནཤེ་པྲ་ཏཱཔ། བྷ་ི
ཨར་ཀུག་རེ་ཏ་ིལགས། སུ་མི་ཏྲ་ཀུག་རེ་
ཏ་ིལགས། ཀུ་ཎཱལ་ཡཱ་དབ་ལགས་སོགས་
ཕབེས་ཡོད་པ་བཅས།། 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟ་ ༠༥ ཚེས་ ༢༩ 
ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
བྷངེ་ལོར་གྲངོ་ཁརེ་ད་ུརྟནེ་གཞི་བྱས་པའ་ི༸ཏཱ་
ལའ་ིབ་ླམ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུགཞུང་
འབྲལེ་འཚམས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་སབྐས་ལྷ་ོསིྤ་
འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁམིས་ལགས་དང་། ༸ཏཱ་
ལའ་ིབ་ླམ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སླབོ་སིྤ་
ཟ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་གཙོས་དག་ེལས་སླབོ་
ཕུག་དང་། སནྨ་རིྩས་གསོ་རིག་མཐ་ོསླབོ་ཁང་
གི་དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་སོགས་ནས་ཕབེས་བསུའ་ི
ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྱངོ་མཆོག་གིས་༸ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་
ད་ུ༸ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་

ད་བར་རྒྱ་གར་ནང་གི་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་ཁག་ ༢༥ ལ་གཞུང་འབྲལེ་
འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕབེས་ཏ་ེབཀའ་ཤག་
སབྐས་བཅུ་དུག་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་ལས་
དནོ་གནང་ཕགོས། ད་ེབཞིན་མང་ཚོགས་ཀི་
དཀའ་ངལ་དང་དགསོ་མཁའོ་ིསྐརོ་རུྒྱས་ལོན་
གནང་འག་ོབཙུགས་ཟིན་པའི་སྐརོ་གསུངས་
ཡོད།ཕགོས་མཚུངས་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐྱངོ་
མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་གསར་པའ་ིངསོ་ནས་
གཏན་འཇགས་ཐབས་བུྱས་ཚོགས་ཆུང་གསར་
འཛུགས་གནང་སྟ་ེབདོ་རྒྱའ་ིདཀའ་རྙགོ་སེལ་
ཐབས་གནང་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་དང་། མ་འངོས་
པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལས་ཁུངས་མ་
ལག་དང་བཅས་པའི་ནང་འཛིན་སྐྱངོ་གནང་
ཕགོས་མཐའ་དག་ཤོག་བུའི་སྟངེ་ནས་མིན་

གཟིགས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་གུྲབ་མཚམས་
༸ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་
སླབོ་སིྤ་ཟ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་༸ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།ད་ེརསེ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱངོ་སྤནེ་
པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི་
ལ་བརྟནེ་ནས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་
རང་གི་ཆོས་དང་། རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག་
མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བྱས་ཐུབ་ཡོད་པས་རྒྱ་
གར་གཞུང་མང་གཉསི་ན།ི བཙན་བྱལོ་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་བཀའ་དནི་ཤིན་ཏུ་ཆེན་
པ་ོཡིན་པའ་ིསྐརོ་དང་། ན་ནངི་ཕི་ཟ་ ༥ ནང་
སདི་སྐྱངོ་གི་ཐུགས་འགན་བཞསེ་པ་ནས་བཟུང་

གི་དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་དང་སནྨ་རིྩས་གསོ་རིག་
མཐ་ོསླབོ་ཁང་གི་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་ཡོངས་
ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང་། གསུང་
བཤད་ཀི་མཛད་སྒརོ་ཕགོས་བཞུགས་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་རིག་འཛིན་ལྷུན་གུྲབ་ལགས་
དང་། ལྷ་ོསིྤ་འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁམིས་ལགས། 
༸ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་
སླབོ་སིྤ་ཟ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་གཙོས་དག་ེ
ལས་སླབོ་ཕུག་དང་། སནྨ་རིྩས་གསོ་རིག་མཐ་ོ
སླབོ་ཁང་གི་དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་སོགས་ཕབེས་
ཡོད།
ད་ེཡང་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་མར་ལྷ་ོསིྤ་འཇིགས་
མེད་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ཀིས་ཐངེས་འདིའི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་རྒྱ་གར་
ལྷ་ོཕོགས་ཁུལ་ད་ུགཞུང་འབྲལེ་འཚམས་

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྱངོ་མཆོག་གིས་༸ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་ཡོངས་ལ་གསུང་
བཤད་གནང་བ།

པར་ད་ཐགོ་ནས་འཛིན་སྐྱངོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ། 
མི་འབརོ་ཞིབ་བཤེར་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ། བདོ་
པའི་གཞོན་སྐྱསེ་རྣམས་ཀིས་བདོ་ཀི་དངསོ་
ཡོད་ལོ་རུྒྱས་སྐརོ་ཤེས་རྟགོས་བྱདེ་དགོས་
པ། བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅུ་དུག་པས་གཉསི་
སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་བརུྒྱད་བདོ་
རྒྱའ་ིདཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་གནང་རུྒྱའ་ིཆོད་
སེམས་བརྟན་པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད། ལས་དནོ་
ཇི་ཞིག་བརྩམས་ཀང་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ། ད་ེབཞིན་བདོ་མི་རྣམས་
ཀིས་བདོ་སིྤ་པའ་ིརྩ་དནོ་སདླ་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགངོས་
གཞི་ལརྟ་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་གནང་དགསོ་
པའ་ིགལ་གནད་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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སྨནོ་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་པདོ་ ༢༢༣ གི་བདག་ཉདི་ཅན་གི་དཔ་ེདབེ་དང་ད་རྒྱའ་ིཚིག་མཛོད་ཆེན་མོའ་ིདབུ་འབྱདེ་
མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་གསུང་བཤད།

༄༅། །ད་ེརིང་ན་ིསྨནོ་ལམ་བདོ་ཀི་བརྡ་
འཕིན་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་གཙོ་བ་ོའགན་
བཞསེ་ཐགོ བདོ་ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་གུྲབ་མཐའ་
ཁག་གཙོས་བདོ་ཕི་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་སྡ་ེཚན་
ཁག་མང་པ་ོདང་མཉམ་སྦྲལེ་གིས་དསུ་ཡུན་
མི་ལོ་ ༩ ལགྷ་རིང་འབད་བརྩནོ་ལྷདོ་མེད་
གནང་ནས་ད་ཆ་རྩོམ་སིྒག་ཚར་བའི་སྨནོ་
ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་པདོ་ ༢༢༣ ལས་

དནོ་ལེགས་གུྲབ་བུྱང་བ་དང་། བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཞལ་ས་ྔ
ནས་དངསོ་སུ་དབུ་འབྱདེ་མཛད་པའི་བསལྐ་
བཟང་གི་དསུ་ཚེས་ཉནི་མོར། དཔལ་ས་སྐྱ་
༧གོང་མ་ཁི་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་དབུས་བདོ་ཀི་
ཆོས་བརུྒྱད་རིས་མེད་ཀི་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་ལནྷ་
ཞུགས་ཐུབ་པ་བཅས་ནི་བདོ་ཀི་ཤེས་རིག་
དང་སྐད་ཡིག་གི་བུྱང་རབས་ལོ་རུྒྱས་ནང་
དམིགས་བསལ་གི་དསུ་ཚིགས་ཁད་པར་
ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོད།
སིྤར་རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་གིས་
ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་ས་ཡོངས་རྫགོས་
བཙན་བཟུང་བྱས་ཏ་ེབདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའི་
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་། ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་བ་ླ
ཆེན་དབུ་ཁིད་རྣམ་པས་དབུས་བདོ་མི་སེར་
སྐྱ་ཁ་ིཚོ་མང་པ་ོབཙན་བྱལོ་ད་ུཕབེས་དགསོ་
བུྱང་ནས་ལོ་ང་ོ ༦༣ འདས་ཟནི་ཀང་། 

༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་
གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ད་ུབཙན་བྱོལ་ད་ུ
ཕབེས་འབྱརོ་ཟནི་མ་ཐག ༸མགནོ་པ་ོགང་
གི་རླབས་ཆེན་དགངོས་གཞི་ཁངོས་བདོ་དནོ་
བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀིས་མཚོན། 
གཙོ་བ་ོབཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་
ཟུར་འཛུགས་དང་། རིས་མེད་ཆོས་སྡ་ེཁག་
གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་ཤིང་བདོ་ཀི་ཆོས་

དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་ཐགོ 
བཙན་བྱོལ་ནང་ཤེས་ཡོན་འདབ་གཤོག་
གཉིས་ལྡན་གི་ན་གཞོན་མང་པ་ོསྐྱེ་བསིང་
དང་། ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལནྡ་པའ་ིབདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་འདི་ཉིད་ཆབ་སིད་ཀི་ལམ་
ལུགས་དངེ་དསུ་འཛམ་གླིང་སིྤ་སལོ་ལྟར་
རང་དབང་མང་གཙོའ་ིང་ོབརོ་བསུྒར་གནང་
མཛད་ཅིང་། ཕུགས་རྒྱང་རིང་པརོ་བདོ་
ཀི་བད་ེདནོ་འཐབ་རྩདོ་དང་མི་རིགས་རིག་
གཞུང་རྣམས་རུྒྱན་གནས་ཐུབ་པར་མཛད་
ཡོད།བདོ་ནང་ལྟ་བུ ་མཚོན་ན་ལོ་རབས་
བདནུ་ཅུའི་ནང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དངསོ་ཡོད་དསུ་
བསྟནུ་ལ་གཟིགས་ཏ་ེབདོ་རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ་
སེལ་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཐད་ཀར་
འབྲལེ་བ་བུྱང་རསེ། བདོ་ནང་ཅུང་སདི་
བུྱས་གུ་ཡངས་དང་། གཞིས་བྱསེ་གཉསི་
ཕན་ཚུན་འགྲ་ོའངོ་གི་དསུ་སབྐས་ཤིག་བུྱང་
བ་མ་ཟད། ཡོངས་གྲགས་ལརྟ་གཞིས་སུ་

བཞུགས་པ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་
བཅུ་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་སྐྱསེ་ཆེན་
རྣམ་པ་དང་། མཁས་དབང་མང་པསོ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་ཁིམས་སིྒག་ནང་གསལ་ཁག་
ལག་བསྟར་དགོས་པ་ཐབས་ལམ་ས་ཚོགས་
ཀི་སྒ་ོནས་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་བསྐྱནོ་པའི་
གུྲབ་འབྲས་ལ། བདོ་ནང་རང་མི་རིགས་ཀི་
སདྐ་ཡིག་སྦངོ་སྤདོ་སྤལེ་གསུམ་གི་སིད་བུྱས་
ཅུང་ལྷུག་ཏུ་སོང་བས། བདོ་མི་རིགས་དང་
རིག་གཞུང་ལ་ལ་ཞནེ་ཅན་ད་ུམས་རུླང་ཁདོ་
ཀི་མར་མེ་བཞིན་ཆགས་འཇིག་གི་གནས་
ནས་གང་ལ་གང་འཚམས་ཀི་ཉམས་པ་སོར་
ཆུད་ལ་ྟབུ་བུྱང་ཡོད་ནའང། ད་ེལའྟ་ིལོ་ཟ་
རུྒྱན་རིང་པ་ོགནས་མ་ཐུབ་པར་སླར་ཡང་
བདོ་ནང་སྔར་བཞིན་སྡུག་རུྩབ་ཀི་སིད་བུྱས་
མུ་མཐུད་ལག་བསྟར་དང་། ལགྷ་དནོ་ཉ་ེབའ་ི
ལོ་རབས་ནང་བདོ་ད་ུརིག་གནས་གསར་
བརེ་གཉིས་པ་བསྐྱར་ལོག་གི ་ཚ་རླབས་
འཁདོ། བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ཀུང་ག་ོཅན་
ད་ུབསུྒར་རུྒྱ་ཟརེ་བའ་ིསདི་བུྱས་འགོ སླབོ་
གྲྲྭ་ཁག་དང་། ཞིང་འབྲགོ་མི་མང་རྣམས་
ལ་སིྤ་སྐད་ཅེས་ཧན་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་
བཀལོ་སྤདོ་བྱདེ་ད་ུའཇུག་པ་མ་ཟད། བདོ་
མིའ་ིསྒརེ་གཉརེ་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་སྒ་ོརྒྱབ་བཅུགས་
པ་དང་། བདོ་ཡིག་སླབོ་ཁདི་ཟུར་ད་ུབྱདེ་
མི་ཆོག་པ་མངོན་སུམ་འཛེམས་མེད་ཀིས་
བཙན་བཀའ་གཏངོ་བཞིན་པ་བཅས་ཆེས་ཛ་
དག་གི་གནས་སུ་གུར་ཡོད།བདོ་ནང་གི་ད་ེ
འདའ་ིགནས་སྟངས་ཛ་དག་དང་། ཆེས་མུར་
བའི་དསུ་ཀི་འགུར་བགྲདོ་འདིའི་ནང་བདོ་
ཀི་སདྐ་ཡིག་ཐགོ་ནསུ་ཤུགས་འཕར་མ་ཞིག་
བཏནོ་མ་ཐུབ་ན་འབུྱང་གུར་ལོ་བཅུ་ཕག་
འགའ་ཤས་ནང་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་བདེ་སྤདོ་
མེད་པ་གུར་བའམ་རྒྱ་ཆུང་ད་ུཆུང་ད་ུའགྲ་ོ
བས་རིམ་པས་རྩ་བརླག་འགྲ་ོརུྒྱའི་ཉནེ་ཁ་ཧ་
ཅང་ཆེན་པ་ོམཐངོ་གི་འདགུ ད་ེའདའ་ིཉནེ་
ཁ་ལས་སྐྱབོས་པའི་ཕིར་དངེ་གི་འཕུལ་ཆས་
ནང་བདོ་ཡིག་མཉནེ་ཆས་བཀལོ་སྤདོ་བད་ེབ་

དང་། ཚིག་མཛོད་རིགས་བཅས་བདེ་སྤདོ་
མུར་འཚོལ་བད་ེབ་བཅས་ཀི་ཕིར་ད།ུ སྐ་ུ
ཞབས་སྨནོ་ལམ་ནས་སལོ་རུྒྱན་བདོ་ཀི་ཡིག་
གཟུགས་ཁག་དངེ་དསུ་ཚན་རིག་འཕུལ་
ཆས་དང་འད་མཉམ་བཀོལ་སྤདོ་ཐུབ་པའི་
སྨནོ་ལམ་ཡིག་གཟུགས་མཉནེ་ཆས་རིམ་པ་
གསར་གཏདོ་དང་བཟ་ོསུྐན་གནང་ནས་བདོ་
ཀི་སྐད་ཡིག་དངེ་དསུ་རིག་གསར་མཉམ་
འགྲ་ོཐུབ་པའི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུྱང་བ་
དང་། ལགྷ་པར་ད་ུ༸གངོ་ས་༧སྐྱབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ལམ་སྟནོ་ལརྟ་དཔལ་ལནྡ་
དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་ཡིག་ཚང་ནས་མཐུན་
འགུར་འགོ་སྐུ་ཞབས་སྨནོ་ལམ་མཆོག་གིས་
གཙོ་བ་ོའགན་བཞེས་ཀིས་འབྲལེ་ཡོད་མང་
པསོ་ཕར་གུྲ་མཉམ་འདགེས་ཀིས་སྨནོ་ལམ་
ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་པདོ་ ༢༢༣ ཅན་འད་ི
བཞིན་ད་ཆ་འཛམ་གླངི་གི་ཚིག་མཛོད་མང་
ཤོས་ཀི་ཟིན་ཐ་ོགསར་པ་ཞིག་བཞག་ཅིང་
མངནོ་སུམ་མིག་ལམ་ད་ུགུར་ཐུབ་པ་ན་ིབདོ་
ཀི་སདྐ་ཡིག་གི་རིན་ཆེན་བང་མཛོད་ཅིག་ཏུ་
གུར་བས་མངནོ་པར་བསྟདོ་རུྒྱ་དང་། དནོ་
དམ་པའི་༸རྒྱལ་བ་དགསེ་པའི་མཆོད་སིྤན་
ད་ུགུར་བ་མ་ཟད། བཙན་བྱལོ་ནང་རང་
རེས་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སུང་
སྐྱབོ་ཀི་རླབས་ཆེན་བྱ་གཞག་འཇགོ་ཐུབ་པ་
འད་ིལ་ཡི་རངས་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་འཛམ་གླིང་འདིའི ་ནང་འཛམ་གླིང་
སིྤའི་གཅསེ་ནརོ་ད་ུགུར་པ་དཔལ་ཎ་ལེནའྜི་
བརུྒྱད་པའི་ནང་ཆོས་ཀི་དམིགས་བསལ་
ཁད་ཆོས་དང་། བདོ་ཡིག་ན་ིལེགས་སྦར་
གི་ཆོས་ཚིག་ཇི་བཞིན་དདོ་ཐུབ་པའི་དངེ་
གི་འཛམ་གླངི་ནང་བདོ་ཡིག་གཅིག་པུ་གུར་
བའ་ིང་ོསྤདོ་གནང་བར་གསུང་གི་བདདུ་བརིྩ་
འདི་ལ་བརྟནེ་ནས་དངེ་གི་དསུ་སུ་ཕིའི་མི་
རིགས་མང་པསོ་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་། སདྐ་
ཡིག་ལ་ད་ོསང་གསར་པ་ཞིག་སླབེས་བཞིན་
ཡོད་པ་དང་། བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ནང་ཡོད་

པའ་ིརིག་གནས་སིྤ་དང་། བྱ་ེབྲག་ནང་
དནོ་རིག་པའམ་མད་ོསགྔས་ཚང་ལ་མ་ནརོ་
བའ་ིནང་ཆོས་དང་། བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་
པ་བཅས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་སིྤ་ཡོངས་དང་། མི་
སྒརེ་སོ་སོའི་མི་ཚེ་བད་ེསིྐྱད་ཡོང་བར་ཧ་
ཅང་ཕན་ཐགོས་སུྒབ་ཐུབ་པ་མངནོ་གསལ་
ཆགས་ཡོད།འབུྱང་གུར་གངས་ཅན་པ་
ཡོངས་ཀི་རང་རེའི་མེས་པ་ོརྣམས་ཀི་ཤུལ་
བཞག་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་འདི་ཉིད་རང་གི་
སགོ་ལས་ཀང་གཅེས་འཛིན་དང་རིན་ཐང་
ཆེ་བ་ངསོ་འཛིན་བྱ་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་པ་
དང་། བདོ་མི་རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོགནས་དང་མི་
གནས་ཀི་ཚད་འཛིན་སར་ཡང་བདོ་ཀི་སདྐ་
ཡིག་འདི་ཉདི་བརུྒྱད་འཛིན་བྱདེ་ཐུབ་མིན་
ལ་རག་ལས་པས། བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ནང་
ཡོད་པའི་བཅུ་ཕག་རིག་པའི་གནས་སིྤ་དང་། 
དངེ་གི་ཚན་རིག་དང། དཔལ་འབྱརོ་རིག་
པ། ས་ཁམས་རིག་པ། གནམ་གཤིས་རིག་
པ། དངསོ་ཁམས་རིག་པ། ཆབ་སདི་རིག་
པ་སོགས་རྣམས་ཀང་རིམ་པས་བདོ་ཀི་སདྐ་
ཡིག་ནང་བཀོལ་སྤོད་ཐུབ་པ་ཞིག་འབྲལེ་
ཡོད་ཤེས་ཡོན་སྡ་ེཚན་ཁག་དང་། མི་སྒརེ་
སོ་སོ་ནས་ད་ོསང་གིས་དར་སྤལེ་ཡོང་བ་བྱ་
ཐུབ་དགསོ་པའ་ིགསལ་འདབེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
མཐའ་དནོ་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་དབུས་རིས་མེད་སྐྱསེ་ཆེན་རྣམས་
སྐ་ུཚེ་༸ཞབས་པད་བསལྐ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་
ཐུགས་ཀི་བཞེད་དནོ་མཐའ་དག་ལྷུན་གིས་
འགུྲབ་པ་དང་། བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་
གསལ་ཏ་ེགཞིས་བྱེས་མཉམ་འཛོམས་ཀི་
སིྐྱད་པའི ་ཉིན་མོ ་མགོགས་ནས་མུར་དུ་
འཆར་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། ཐུགས་
ར་ེཆེ། བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆུ་
སྟག་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ལ།།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟ་བ་ ༠༥ 
ཚེས་ ༢༦ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉནི་མན་
སྤར་ཕན་བདེ་གླིང ་བ ོད ་མིའི ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་བསྟན་འཛིན་ཟ་སྒོན་ལགས་
དང་མཉམ་འབྲལེ་དུང་ཆེ་བསྟན་འཛིན་
དཔལ་འབྱོར་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀིས་ཆ་
ཏཱིས་གར་མངའ་སྡའེི ་ནང་སིད་བླནོ་ཆེན་
སྐུ་ཞབས་ཏཱམྲ་དྷཇྭ་སཱཧུ་ (Shri. Tam-
radhwaj Sahu) མཆོག་དང་མཇལ་
འཕད་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཙམ་ལ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་བསྟན་འཛིན་ཟ་སྒོན་ལགས་

ལགས་ཀིས་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་ས་གནས་
བདོ་མིའི་ཆེད་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིར་མཐུན་

རྐེན ་སྦོར ་སྤོད ་བྱེད ་
ཕོགས་ཀི ་སིད ་བུྱས་ 
༢༠༡༤   (Tibet-
an Rehabilitation 
Policy 2014)  ཞེས་
པའི ་གནད་དོན་དང་
འབྲལེ་བའི་ཐགོ་ལ་ཞུ་
སྙན་ཞིག་ཕུལ་བ་ཙམ་
མ་ཟད། དའེི་ཐད་
མཐུན་རྐེན་སྦོར་སྤོད་

འབྲལེ་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཡོད།སྐབས་དརེ་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསྟན་འཛིན་ཟ་སྒོན་

དང་མཉམ་འབྲལེ་དུང་ཆེ་བསྟན་འཛིན་
དཔལ་འབྱརོ་ལགས་རྣམ་གཉསི་མན་སྤར་
ས་གནས་ཉ་ེའདབས་
སུ་ཡོད་པའི་ (Saila 
Tourist) ཞེས་པའི་
མགྲོན ་ཁང་དུ་ ཆེད ་
བཅར་གིས་ཆ་ཏཱིས་
ག ར ་ མ ང འ ་ སྡ ེ འི ་
ནང ་སིད ་བླ ོན ་ ཆེན ་
སྐུ ་ཞབས་ ཏཱམྲ ་དྷ ྭཇ ་
སཱཧུ་མཆོག་ལ་ཕབེས་
བསུའི ་ས ེ་ ལེན ་དང ་

མན་སརྤ་ཕན་བད་ེགླངི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་བསྟན་འཛིན་ཟ་སྒནོ་ལགས་ཀིས་ཆ་ཏཱསི་གར་མངའ་སྡའེ་ིནང་སདི་བླནོ་
ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

གང་མགགོས་གནང་སྐྱངོ་ཡོང་བའི་འབདོ་
སྐུལ་ཡང་ཞུས་ཡོད། 
དེ་ རེས ་བླ ོན ་ ཆེན ་མཆོག ་ག ཞིས ་གྲོང ་
གསུམ་པར་རྟནེ་གཞི་བྱས་པའི་སྔ་འགུར་
གཙོ་རི་བད་ེཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་དགོན་
པར་གནས་གཟིགས་སུ ་ཕ ེབས་ཡོད་པ་
བཅས། །
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རྟ ེན ་འབྲེལ་གི ་མཛད་སྒ ོ་དངོས་གཞིར་
༸སྐྱབས་རེ་ཁིག ་ སེ ་ རིན ་པ ོ་ ཆེ ་མཆོག་
གིས་དབུས་༸སྐྱབས་རེ་འབུྲག་པ་ཐུགས་
སས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག ཆོས་བརུྒྱད་
རིས་སུ ་མ་ཆད་པའི ་
མཁན་ལས་ཟུར་དང་
བླ་སུྤལ། འཕགས་
པའི་དགེ་འདུན་བརྒྱ་
ཁག་མང་པ།ོ སྐུ་
མ གྲོན ་ ག ཙོ ་ བ ོ ་ ལ ་
དྭགས་དབུས་གཞུང་
མངའ་སྡའེི ་སིད་སྐྱོང་
ག ཞོ ན ་ པ ་ ཨར ་ ཀེ ་
མཱ་ཐུར་ (Shri RK 
Mathur) ལགས།  
ལ་དྭགས་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་
ཀི ་སྡ ེ་ དཔ ོན ་སྐུ ་ཞབས ་བཀ ་ ཤིས ་རྒྱལ་
མཚན་ལགས། རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་
མའི་འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་འཇམ་དབྱངས་
ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། བདོ་མིའི་སིྒག་

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཕི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟ་བ་ ༠༥ ཚེས་ ༢༨ ནས་དབུ་
འཛུགས་ཀིས་ཟ་བ་ ༠༦ ཚེས་ ༡༢ བར་རྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་གི་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་

གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་གཞུང་འབྲལེ་འཚམས་
གཟགིས་སུ་ཕབེས་ཀི་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་ ༢༨ ཉནི་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐྱངོ་མཆོག་བྷངེ་ལོར་གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་

འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཆོས་རིག་དུང་འཕར། 
ལ་དྭགས་ནང་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་
ཞབས་ཐུབ་བསྟན་ཚེ་དབང་ལགས། ལ་
དྭགས་དགོན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དགེ་

བ ཤེས ་བཤད ་ སུྒབ ་བྱམས ་པ ་ལགས། 
གཞན་ཡང་སྐུ་མགྲནོ་དང་ས་ཕོགས་གང་
ས་ནས་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་སྟངོ་ཚོ་མང་
པ ོས ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།མཛད་
སྒའོི་ཐོག་མར་༸སྐྱབས་ར་ེཁིག་སེ་རིན་པ་ོ

༄༅། །མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་
མཐོའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་མི་ཤེ་ལེ་བྷ་ཤེ་ལེ་ཊི་ 
(Michelle Bachelet) ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟ་ ༠༥ ཚེས་ ༢༨ ཉནི་རྒྱ་ནག་
ནང་ཉནི་གྲངས་དུག་རིང་གི་གཟིགས་སྐརོ་
མཇུག་སིྒལ་གནང་ཡོད་པ་དང་། གཟགིས་
སྐརོ་མཇུག་སིྒལ་སབྐས་ལམྕ་སྐ་ུམི་ཤེ་ལེ་བ་ྷཤེ་

ནས་བཟུང་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་
མཐའོི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་ནང་གཟགིས་སྐརོ་ད་ུ
ཕབེས་པ་ཐངེས་དང་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་དང་། 
ལམྕ་སྐ་ུམི་ཤེ་ལེ་བ་ྷཤེ་ལེ་ཊི་ལགས་ཀིས་ཐངེས་
འདའི་ིགཟགིས་སྐརོ་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་དང་། ཡུ་གུར། ལྷ་ོསོག ཧངོ་ཀངོ་། རྒྱ་
ནག་གི་ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་བཅས་ཀི་ནང་འགྲ་ོ

གལ་གནད་སྐརོ་གླངེ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
ཤེས་ཡོན་སིད་བུྱས་སྐརོ་གྲསོ་བསྡུར་དང་། 
བདོ་པའ་ིཕུ་གུ་རྣམས་ལ་སོ་སོའ་ིསདྐ་ཡིག་དང་
རིག་གཞུང་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་ད་ུའཇུག་དགསོ་པའ་ི
གལ་གནད་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་ཡོད་པ་འཁདོ་
འདགུ
ཐེངས་འདིའི་ལྕམ་སྐུ་མི་ཤེ་ལེ་བྷ་ཤེ་ལེ་ཊི་
ལགས་ཀི་གཟགིས་སྐརོ་ན།ི ཕི་ལོ་ ༢༠༠༥ 

ལེ་ཊི་ལགས་ཀིས་ཐངེས་འདའི་ིགཟགིས་སྐརོ་
དང་འབྲལེ་བའ་ིབསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་བའ་ི
ནང་ཁངོ་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལནྷ་ད་ུབདོ་
མིའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག ང་ོབ་ོ
བཅས་སུང་སྐྱབོ་བྱདེ་དགསོ་པའ་ིགལ་གནད་
དང་། བདོ་མི་རྣམས་ལ་ཆོས་ལུགས་དང་གྲསོ་
མོལ་གི་ཐག་གཅདོ་ཁག་གི་ནང་མཉམ་ཞུགས་
བྱདེ་རུྒྱའ་ིརང་དབང་ཆ་ཚང་སྤདོ་དགསོ་པའ་ི

རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོ་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་མིའ་ིཆོས་དང་རིག་
གཞུང་སུང་སྐྱབོ་བྱདེ་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་བ།

བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་
བཞིན་པའི་སྐརོ་རྟགོ་ཞིབ་དང་ཐེར་འདནོ་
གནང་ཐུབ་མེད་སྟབས་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
སུང་སྐྱབོ་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་བླ་ོཕམ་ཧ་
ཅང་ཆེན་པ་ོབུྱང་ཡོད། །

༄༅། །ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་
འཕར་བདུད ་འདུལ ་རྡ ོ་རེ ་ལགས་བོད ་
མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཀི ་དཔལ་ལྡན ་སིད ་
སྐྱོང ་དང་ཆོས་རིག་བཀའ་བླ ོན ་གཅིག་
ལྕགོས་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གི་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེ༸སྐྱབས་རེ་ཁིག་སེ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གི་༸སྐུའི་ག་སྟནོ་རྟནེ་འབྲལེ་མཛད་སྒརོ་
ཆེད་བཅར་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟ་ ༥ ཚེས་ 
༡༩ ཉནི་གནས་ཁད་པར་ཅན་ཤེས་རབ་
སྐྱདེ་ཚལ་གླིང་ད་ུསྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༡༠ པའི་
ཐོག་༸སྐྱབས་རེ་ཁིག་སེ་རིན་པ་ོཆེ་ཤར་
སུྤལ་ངག་དབང་འཇམ་དབྱངས་བྱམས་
པ་བསྟན་འཛིན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་
ལ་ལ་དྭགས་ཁིག་སེ་དགོན་དང་ནབུ་ར་
བད་ེསིྐྱད་དགོན། ཁིག་སེ་དད་ལྡན་མི་
མང་ཡོངས་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་
འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།  ཕི་ཚེས་ ༢༠ 
ཉནི་གི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཐགོ་༸སྐྱབས་
རེ་ཁིག་སེ ་རིན་པ ོ་ ཆེ ་མཆོག་གི ་ག་སྟནོ་

ཆེ་མཆོག་གིས་མཆོད་མེ་ཞལ་ཕེ་གནང་
གུྲབ་བསྟནུ། དགེ་འདནུ་པ་རྣམས་ནས་
ཤིས་བརདོ་གསུང་འདནོ་གནང་། ད་ེ
རེས་བཀ་ཤིས་ཞོལ་པ་དང་འབྲས་དཀར་

བཤད་པ་གུྲབ་རེས། 
ཕ ག ་ ད པེ ་ ག ཉི ས ་
ད བུ ་འབྱེད ་དང ་ད ེ་
ན ས ་ ད གེ ་ བ ཤེ ས ་
བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་
ལགས་ཀིས་རིན་པ ོ་
ཆེ ་མཆོག་གི ་མཛད་
རྣམ་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་
སྒོགས་སྦང་གནང་། 
སྐུ་མགྲནོ་རྣམས་ནས་
རིམ ་བ ཞིན ་གསུང ་

བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང་། བདོ་མིའི་
སིྒག ་འཛུགས་ཀི ་ངོས ་ནས་རིན ་པ ོ་ ཆེ ་
མཆོག་ལ་རྒྱལ་བ་ཚེ ་དཔག་མེད་ཀི ་སྐུ ་
ཞིག་ཕུལ། ད་ེནས་ལ་དྭགས་ཀི་ས་ཕགོས་
གང་ས་ནས་ཕེབས་པའི ་འཁབ་སྟ ོན ་པ་

ཆོས་རིག་དུང་འཕར་བདདུ་འདལུ་རྡ་ོར་ེལགས་༸སྐྱབས་ར་ེཁགི་སེ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་༸སྐའུ་ིག་སྟནོ་རྟནེ་འབྲལེ་མཛད་
སྒརོ་ཆེད་བཅར་ཞུས་པ།

རྣམས་ནས་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༥ བར་རིག་
གཞུང་འཁབ་སྟནོ ་གནང་སྟ ་ེག་སྟནོ ་གི ་
མཛད་སྒ་ོརྒྱལ་ཁའི་ངང་གྲལོ། །

རུྒྱའ་ིནན་བརདོ་དང་འབྲལེ། དའེ་ིཆེད་བདོ་མི་
སིྤ་ཡོངས་ཀིས་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་དགསོ་རུྒྱ་
གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡིན་པའ་ིསྐརོ་གསུངས། 
ད་ེབཞིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱངོ་མཆོག་གིས་
འཛིན་སྐྱངོ་གསར་པས་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་
དང་། ལས་འགན་རང་ཁུར་གི་ཐགོ་ནས་ལས་
དནོ་བརྩམ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་འགྲལེ་བརདོ་གནང་
ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་མུ་མཐུད་
མཁགེས་བཟུང་གི་སདི་བུྱས་ལག་བསྟར་བྱདེ་
བཞིན་པའི་སབྐས་བདོ་རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་
ཐབས་སུ་བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་མོལ་ལས་དནོ་ཚོགས་
ཆུང་ཕིར་བསྡུ་དང་འབྲལེ་གཏན་འཇགས་
འཐབ་བུྱས་ཚོགས་ཆུང་གསར་འཛུགས་དགསོ་
གལ་ལརྟ་ས་ྔལོའ་ིཕི་ཟ་ ༠༨ ནང་གསར་
འཛུགས་གནང་ཡོད་སྐརོ་དང་། དའེ་ིཚོགས་
མིར་འབྲལེ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་
བསྐ་ོབཞག་གིས་ཚོགས་མི་སོ་སོས་ལས་དནོ་
བརྩམས་ཏ་ེད་ེའབྲལེ་སདི་སྐྱངོ་ལ་སནྙ་སེང་དང་
བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་སདླ་ནང་དནོ་གྲ་སིྒག་གནང་

ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཤིང་། སབྐས་
དརེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྱངོ་མཆོག་གིས་བཀའ་
ཤག་སྐབས་བཅུ་དུག་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་
བཙན་བྱལོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་དགསོ་མཁ་ོརྟགོ་
ཞིབ་ཆེད་རྒྱ་གར་ནང་གི་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ི
གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་གཟགིས་སྐརོ་ལ་ཕབེས་
རུྒྱ་དང་། འཛིན་སྐྱངོ་གསར་པའ་ིདམིགས་
ཡུལ། ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་སོགས་ཀི་སྐརོ་ང་ོ
སྤདོ་གནང་ཡོད། དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་
ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་སདི་སྐྱངོ་གི་མཛད་འགན་
བཞསེ་ཏ་ེལོ་གཅིག་ནང་ལ་དགྭས་དང་། ཀ་རྡརོ་
སངྒ་གསུམ། ཨོ་ཊི་ཤ། ཆ་ཏཱསི་གར། མཧཱ་
རཱཥཊ།ྲ ཨུཏརཱ་ཁན་ྜགཙོས་པའ་ིབཙན་བྱལོ་
བདོ་མི་གནས་སྡདོ་གཞིས་ཆགས་ཁག་མང་
པའོ་ིནང་འཚམས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་ཡོད་པ་
རེད། གཞུང་འབྲལེ་འཚམས་གཟགིས་ད་ེདག་
ཏུ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྱངོ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་
སབྐས་བཅུ་དུག་པས་གྲསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་བདོ་
རྒྱའ་ིདཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་འབད་རྩལོ་གནང་

འབྱརོ་སབྐས་ལྷ་ོསིྤ་འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁམིས་
ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའ་ིས་ེལེན་ཞུས་ཐགོ་ནཱ་ི
ལ་མངྒ་ལ་ལས་རིགས་སྦངོ་བརྡར་བསྟ་ིགནས་
ཁང་དང་། ཡན་ལག་སནྨ་རིྩས་ཁང་བཅས་
སུ་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕབེས་ཏ་ེཡན་ལག་

སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་ལས་བྱདེ་རྣམས་ལ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད། ད་ེརསེ་བྷངེ་ལོར་ལྷ་ོསིྤ་
ལས་ཁུངས་དང་བདོ་ཁིམ་སྡདོ་ཁང་ད་ུཕབེས་
སབྐས་ཁུལ་དརེ་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ནས་

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་བྷངེ་ལོར་ཁུལ་གི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ། 
དགསོ་སྐརོ་འགྲལེ་བརདོ་གནང་། སབྐས་བཅུ་
དུག་པའ་ིབཀའ་ཤག་གི་ལས་གཞི་ཆེ་གྲས་ཤིག་
ན་ིབདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ཡིན་ཞིང་། 
དའེ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན་ིའཛམ་གླངི་གང་
སར་གནས་པའ་ིབདོ་རིགས་གཞནོ་སྐྱསེ་གཙོ་
བརོ་གུར་བའ་ིབདོ་མི་རྣམས་ནས་བདོ་ཀི་རང་
དབང་འཐབ་རྩདོ་རུྒྱན་གནས་ཆེད་རྒྱལ་སིྤའ་ི
སདི་གཞུང་དང་། གྲསོ་ཚོགས། གཞུང་ཁངོས་
མིན་པའ་ིཚོགས་སྡ་ེཆེ་གྲས་སོགས་ལ་བདོ་དནོ་
ཞུ་གཏུག་བྱདེ་རུྒྱ་ད་ེཡིན། 
གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྱངོ་མཆོག་གིས་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་མི་འབརོ་ཞིབ་
བཤེར་དང་། གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཡུལ་སྐརོ་
སྤ་ོའཆམ་པ་མང་ད་ུགཏངོ་རུྒྱ། བདོ་མི་སྡདོ་
ཁང་མེད་པ་རྣམས་ལ་སྡདོ་ཁང་གི་མཐུན་རྐནེ་
སྦརོ་འཆར་བཅས་ཀི་འཆར་གཞི་ཁག་ང་ོསྤདོ་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།། 

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
ད་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐགོ་

གཟིགས་པར་འཚལ།
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བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་སྨནོ་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་པདོ་ ༢༢༣ 
བདག་ཉདི་ཅན་དང་སྨནོ་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོའ་ིད་རྒྱ་དབུ་འབྱདེ་ཀི་མཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟ་བ་ ༥ ཚེས་ 
༢༧ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོབཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ཐགེ་
ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུསྨནོ་ལམ་
ཚིགས་མཛོད་ཆེན་མོ་པདོ་ ༢༢༣ གི་

བདག་ཉདི་ཅན་དང་སྨནོ་ལམ་ཚིག་མཛོད་
ཆེན་མོའི ་ད་རྒྱ་དབུ་འབྱེད་ཀི་མཛད་སྒ་ོ
ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། མཛད་སྒརོ་བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་
བསྟན་བདག་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་དང་། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའ་ིཀ་བ་གསུམ་གི་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། སྨནོ་ལམ་བརྡ་འཕནི་
ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དག་ེབཤེས་
སྨནོ་ལམ་ལགས་ཀིས་གཙོས་ཕག་རོགས་
ལས་བྱདེ་རྣམ་པ་དང་རྩོམ་སིྒག་པ་རྣམ་པ། 
ད་ེབཞིན་རྡ་ས་ཁུལ་གི་བདོ་མི་སེར་སྐྱ་མང་
ཚོགས་སོགས་ཕབེས་ཡོད། 
ད་ེཡང་མཛད་སྒའོི་ཐོག་མར་བདོ་མིའི་བླ་
ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྨནོ་

ལམ་ཚིགས་མཛོད་ཆེན་མོ་པདོ་ ༢༢༣ གི་
བདག་ཉདི་ཅན་དང་སྨནོ་ལམ་ཚིག་མཛོད་
ཆེན་མོའི་ད་རྒྱ་དབུ་འབྱདེ་དང་བཀའ་སླབོ་
ལམ་སྟནོ་སྩལ་ཡོད། ད་ེནས་འཁནོ་རིགས་

བསྟན་པའི་གསལ་བྱདེ་དཔལ་ས་སྐྱ་༸གོང་
མ་༸ཁི་ཆེན་མཆོག་གིས་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་
གི་རྩམོ་སིྒག་ཕག་ལས་ལོ་གསུམ་ལགྷ་གནང་
མཁན་རྣམས་ལ་གཟངེས་བསྟདོ་ཕག་འཁརེ་
གནང་གུྲབ་མཚམས་བཀའ་བླནོ་ཁི་ཟུར་
༸སྐྱབས་ར་ེསླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་དང་། ༸རྒྱལ་བའ་ིཡོངས་འཛིན་
མཆོག་སུྤལ་༸སྐྱབས་རེ་གླིང་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག ཞྭ་དཀར་བསྟན་པའ་ིགཙུག་རྒྱན་
༸སྐྱབས་ར་ེརྒྱལ་བ་སནྨ་རིའ་ིཁ་ིའཛིན་ ༣༤ 
མཆོག  འཁནོ་རིགས་བསྟན་པའ་ིགསལ་
བྱེད་༸སྐྱབས་མགོན་ས་སྐྱ་༸གོང་མ་ཁི་
འཛིན་ཞ་ེགསུམ་པ་མཆོག བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསྟན་འཕེལ་མཆོག་བཅས་ནས་བཀའ་
སླབོ་གནང་རསེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ད་ེརིང་སྨནོ་
ལམ་ཚིགས་མཛོད་ཆེན་མོ་པདོ་ ༢༢༣ གི་
བདག་ཉདི་ཅན་གི་དཔ་ེདབེ་དང་ད་རྒྱའ་ིཚིག་
མཛོད་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒརོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དངོས་
སུ་ཆིབས་སུྒར་བསྐྱངས་པ་དང་། མགནོ་
པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གི་གསུང་ཉན་རུྒྱའི་གོ་
སྐབས་བུྱང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་བ་སྒམོ་གི་
ཡོད། གཞན་ཡང་ད་ེརིང་གི་མཛད་སྒརོ་
ཆིབས་སུྒར་བསྐྱངས་པའི་དཔལ་ས་སྐྱའི་
༸སྐྱབས་མགོན་༸གོང་མ་ཁི ་ཆེན་རྡ་ོརེ་
འཆང་མཆོག་གིས་དབུས་པའ་ིཁ་ིའཛིན་རྣམ་
པ་དང་སྐ་ུའཁརོ་རྣམ་པ། ཞྭ་དཀར་བསྟན་
པའི་གཙུག་རྒྱན་༸སྐྱབས་རེ་རྒྱལ་བ་སྨན་
རིའ་ིཁ་ིའཛིན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག ༸སྐྱབས་ར་ེ
རི་མག་ོསུྤལ་སྐ་ུརིན་པ་ོཆེ་མཆོག ད་ེབཞིན་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམ་
པ་དང་། ཉམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་བཅས་ལ་
ངས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དུག་པ་དང་ང་
རང་སྒརེ་གི་ངསོ་ནས་འཚམས་འདའིི་བཀ་
ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།གུས་པར་སིད་
སྐྱངོ་གི་འགན་ཡོད་སྟབས་ད་ེརིང་གི་མཛད་
སྒརོ་གཏམ་བཤད་བྱདེ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བུྱང་
བ་རེད་མ་གཏགོས་ང་སྐད་ཡིག་དང་རིག་
གནས་ཐོག་མཁས་པ་གང་ཡང་མ་རེད། 
དརེ་བརྟནེ་ད་ེཚོའི་སྐརོ་ངས་གང་ཡང་ཞུ་རུྒྱ་
མིན། ད་ེརིང་གི་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་བཀའ་བླནོ་
ཁི་ཟུར་༸སྐྱབས་ར་ེསླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་བསྟན་
བདག་བ་ླཆེན་རྣམ་པས་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་

གནང་ཟནི་སྟབས། ངས་མང་པ་ོཞིག་ཞུ་རུྒྱ་
མིན། སྨནོ་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་པདོ་ 
༢༢༣ ཡོད་པ་ད་ེའཛམ་གླངི་ནང་གི་ཚིག་
མཛོད་མང་ཤོས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ལྟར་ཆགས་དགོས་དནོ་ཡང་རུྒྱ་རྐེན་མང་
དག་ཅིག་ཡོད་པ་བརདོ་མི་དགོས་པ་རེད། 
གཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཕལ་ཕུགས་གཉིས་
ཀར་དམིགས་ཏ་ེབཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་གནང་
བ་དང་། ད་ེབཞིན་༸སྐྱབས་ར་ེསླབོ་དཔནོ་
ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དབུས་
པའི་བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་རྣམ་པས་བཀའ་
སླབོ་ལམ་སྟནོ་གནང་བ་གཞིར་བཞག་ཐགོ་
དགེ་བཤེས་སྨནོ་ལམ་ལགས་ཀིས་འཆར་
གཞི་བང་བསིྒགས་ཏ་ེབདོ་ཕི་ནང་གཉསི་སུ་
སྡ་ེཚན་ཁག་ ༣༥ ཙམ་བཙུགས་པ་རེད།
སིྤར་བཏང་ལས་གཞི་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་ཆེད་
ད་ུསྡ་ེཁག་གསུམ་བཞི་དབར་འབྲལེ་བ་བྱདེ་
དགསོ་ནའང་ཁག་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད། བདོ་
ཕི་ནང་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་སྡ ་ེཁག་མང་
པ་ོའདི་འད་ཚང་མར་འབྲལེ་བ་བྱེད་ཐུབ་
པ་ད་ེགཙོ་བ་ོརིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བསྟན་
བདག་བླ་ཆེན་རྣམ་པའི་ཐུགས་རེ་བཀའ་
དནི་དང་། ད་ེབཞིན་དག་ེབཤེས་སྨནོ་ལམ་
ལགས་ཀིས་གཙོས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
རྣམ་པ་དང་། ཉམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་བཅས་
ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་སྟ་ེསྨནོ་ལམ་ཚིག་
མཛོད་ཆེན་མོ་པདོ་ ༢༢༣ གི་བདག་ཉདི་
ཅན་གི་དཔ་ེདབེ་བཏནོ་ཐུབ་ཡོད་པ་དང་། 
དའེི་གལ་གནད་སྐརོ་གོང་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་། 

བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་གནང་མཁན་ཚང་མས་
གསུངས་གུྲབ་སྟབས་ངས་བརདོ་མི་དགསོ་པ་
རེད།
གང་ལྟར་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ད་ེབདོ་ཀི་
སདྐ་ཡིག་དང་འབྲལེ་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་
པ་མ་ཟད། ཚིག་གཅིག་ལའང་ག་ོབ་ལེན་
སྟངས་ས་ཚོགས་ཤིག་ཡོང་གི་ཡོད་སྟབས་
དཔ་ེདབེ་འད་ིའད་མང་པ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད། 
སདྐ་ཡིག་གཞན་དང་མ་འད་བའི་ང་ཚོ་བདོ་
པར་སདྐ་ཡིག་ཅིག་ཡོད། སབྐས་རེར་ང་ཚོ་
བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་
བརུྒྱད་ཀི་གནས་ཚུལ་རིགས་གླངེ་མཁན་
ཡོང་གི་ཡོད། འནོ་ཀང་ང་ཚོས་བདོ་བསྟན་
སིད་ཀི་སླད་ད་ུལས་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞིག་
སྤལེ་སྐབས་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་རིས་
མེད་ཐོག་ནས་ནསུ་པ་སྤུངས་བར་བརྟནེ་
ནས་གུྲབ་འབྲས་རླབས་ཆེན་ཞིག་བུྱང་ཡོད། 
དེར་བརྟནེ་འགན་འཁུར་གནང་མཁན་
དགེ་བཤེས་སྨནོ་ལམ་ལགས་ཀིས་གཙོས་
ཁོང་གི་ལས་ཁུངས་སུ་ཕག་རོགས་གནང་
མཁན་རྣམ་པ་དང་། ད་ེརིང་འདརི་དངསོ་
སུ་ཕབེས་མཁན་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ། 
ཕབེས་མ་ཐུབ་མཁན་རྣམ་པ། ད་ེབཞིན་
ལས་གཞི་འདིའི་ཆེད་ད་ུབདོ་ཕི་ནང་གཉསི་
སུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྲངས་ ༢༠༠ 
ལགྷ་ཡོད་པ་རྣམ་པ་བཅས་ལ་ངས་སྙངི་ཐག་
པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། ཞསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་། །

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཕི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟ་བ་ ༠༥ ཚེས་ ༢༨ ནས་དབུ་
འཛུགས་ཀིས་ཟ་བ་ ༠༦ ཚེས་ ༡༢ བར་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་གི་བཙན་བྱལོ་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་གཞུང་འབྲལེ་
འཚམས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་ཀི་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་ ༢༨ ཉནི་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐྱངོ་མཆོག་བྷངེ་ལོར་གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་
འབྱོར་སྐབས་ལྷ ་ོ སིྤ ་འཇིགས་མེད་ཚུལ་
ཁིམས་ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་
ཞུས་ཐོག་ནཱི་ལ་མངྒ་ལ་ལས་རིགས་སྦོང་
བརྡར་བསྟ་ིགནས་ཁང་དང་། ཡན་ལག་
སྨན་རིྩས་ཁང་བཅས་སུ་འཚམས་གཟིགས་
སུ་ཕབེས་ཏ་ེཡན་ལག་སྨན་རིྩས་ཁང་གི་
ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད། ད་ེརསེ་བྷངེ་ལོར་ལྷ་ོསིྤ་ལས་ཁུངས་
དང་བདོ་ཁིམ་སྡདོ་ཁང་ད་ུཕབེས་སྐབས་
ཁུལ་དརེ་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ནས་

བསྐ་ོབཞག་གིས་ཚོགས་མི་སོ་སོས་ལས་
དནོ་བརྩམས་ཏ་ེད་ེའབྲལེ་སིད་སྐྱངོ་ལ་སནྙ་
སེང་དང་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་སླད་ནང་དནོ་
གྲ་སིྒག་གནང་དགོས་སྐརོ་འགྲེལ་བརོད་
གནང་། སབྐས་བཅུ་དུག་པའ་ིབཀའ་ཤག་གི་
ལས་གཞི་ཆེ་གྲས་ཤིག་ན་ིབདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་
ལས་འགུལ་ཡིན་ཞིང་། དའེ་ིདམིགས་
ཡུལ་གཙོ་བ་ོན་ིའཛམ་གླངི་གང་སར་གནས་
པའི་བདོ་རིགས་གཞོན་སྐྱསེ་གཙོ་བརོ་གུར་
བའི་བདོ་མི་རྣམས་ནས་བདོ་ཀི་རང་དབང་
འཐབ་རྩོད་རུྒྱན་གནས་ཆེད་རྒྱལ་སིྤའི་སིད་
གཞུང་དང་། གྲསོ་ཚོགས། གཞུང་ཁངོས་
མིན་པའི་ཚོགས་སྡ་ེཆེ་གྲས་སོགས་ལ་བདོ་
དནོ་ཞུ་གཏུག་བྱདེ་རུྒྱ་ད་ེཡིན། 

གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆོག་
གིས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་མི་འབརོ་
ཞིབ་བཤེར་དང་། གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་
ཡུལ་སྐརོ་སྤོ་འཆམ་པ་མང་ད་ུགཏངོ་རུྒྱ། 

པས་གྲསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་བདོ་རྒྱའི་དཀའ་
རྙ ོག་སེལ་ཐབས་འབད་རྩོལ་གནང་རུྒྱའི་
ནན་བརདོ་དང་འབྲལེ། དའེ་ིཆེད་བདོ་
མི ་སིྤ ་ཡོངས་ཀིས་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་
དགོས་རུྒྱ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡིན་པའི་
སྐརོ་གསུངས། ད་ེབཞིན་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐྱངོ་མཆོག་གིས་འཛིན་སྐྱངོ་གསར་པས་ཕི་
གསལ་ནང་གསལ་དང་། ལས་འགན་རང་
ཁུར་གི་ཐགོ་ནས་ལས་དནོ་བརྩམ་རུྒྱ་ཡིན་
སྐརོ་འགྲལེ་བརདོ་གནང་ཡོད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ཐོག་མུ་མཐུད་མཁགེས་
བཟུང་གི་སིད་བུྱས་ལག་བསྟར་བྱདེ་བཞིན་
པའི་སབྐས་བདོ་རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་
སུ་བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་མོལ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་
ཕིར་བསྡུ་དང་འབྲལེ་གཏན་འཇགས་འཐབ་
བུྱས་ཚོགས་ཆུང་གསར་འཛུགས་དགོས་
གལ་ལརྟ་ས་ྔལོའ་ིཕི་ཟ་ ༠༨ ནང་གསར་
འཛུགས་གནང་ཡོད་སྐརོ་དང་། དའེ་ིཚོགས་
མིར་འབྲལེ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་

ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཤིང་། སབྐས་
དརེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྱངོ་མཆོག་གིས་བཀའ་
ཤག་སྐབས་བཅུ་དུག་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་
བཙན་བྱོལ་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་དགོས་མཁོ་
རྟགོ་ཞིབ་ཆེད་རྒྱ་གར་ནང་གི་བཙན་བྱོལ་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་གཟིགས་
སྐརོ་ལ་ཕབེས་རུྒྱ་དང་། འཛིན་སྐྱངོ་གསར་
པའ་ིདམིགས་ཡུལ། ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་
སོགས་ཀི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད། དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐྱོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
སིད་སྐྱོང་གི ་མཛད་འགན་བཞེས་ཏ ེ་ལོ ་
གཅིག་ནང་ལ་དགྭས་དང་། ཀ་རྡརོ་སངྒ་
གསུམ། ཨོ་ཊི་ཤ། ཆ་ཏཱསི་གར། མཧཱ་
རཱཥཊ།ྲ ཨུཏརཱ་ཁན་ྜགཙོས་པའ་ིབཙན་
བྱལོ་བདོ་མི་གནས་སྡདོ་གཞིས་ཆགས་ཁག་
མང་པའོི་ནང་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕབེས་
ཡོད་པ་རེད། གཞུང་འབྲལེ་འཚམས་
གཟིགས་ད་ེདག་ཏུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་
མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དུག་

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་བྷངེ་ལོར་ཁུལ་གི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ། 
བདོ་མི་སྡདོ་ཁང་མེད་པ་རྣམས་ལ་སྡདོ་ཁང་
གི་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་འཆར་བཅས་ཀི་འཆར་
གཞི་ཁག་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།། 

སྤྙི་ཁྱབ་རོམ་སྒྙིག་པ།                 ཡེ་ཤེས་ཀུན་གགས།

གསར་འགོད་པ།                     སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

གསར་འགོད་པ།                   བསྟན་འཛིན་བསྟན་སྐྱོང་།
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