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གུྲལ་བཞུད་ཀི་རིམ་པ་ངོ་སྤོད་གནང་བ་
མ་ཟད།	ད་ེརིང་སྔ་དྲ་ོསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་མཇལ་
འཕད་ཀིས་རེ་བའི་མེ་ལྕ་ེའབུལ་རུྒྱའི་གོ་
སྐབས་བུྱང་བར་ཧ་ཅང་སྐལ་པ་བཟང་པ་ོ
བུྱང་ཞེས་གསུངས་ཡོད།	 སིྤར་རེ་བའི་
མི་ལྕ་ེཞེས་པའི་ལས་འགུལ་གི་མེ་ལྕ་ེད་ེནི་
ཕི་ལོ་	༡༩༤༥	 ལོའ་ིཟླ་བ་	 ༠༨	 ནང་

ཉི་ཧངོ་གི་གྲངོ་ཁེར་ཧི་རོ་ཤི་མར་འཕངས་
པའི ་རུལ་ཕན་མཚོན་ཆའི ་རེས་ཤུལ་གི ་
མེ་རུྒྱན་ཡིན་ཞིང་།	 མེ་ལྕའེི ་ལས་འགུལ་
ད་ེབརུྒྱད་འཛམ་གླིང་སིྤ་ཡོངས་སུ་ཞི་བད་ེ
གོང་འཕལེ་ཡོང་བའི་རེ་སྨནོ་བཅང་གི་ཡོད་
འདགུ	ད་བར་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ནས་
འཛམ་གླིང་ཁནོ་ཡོངས་སུ་ཆོས་ལུགས་དང་
རིགས་རུས་དབྱེར་མེད་ཀི ་མི ་སྣ་མཇལ་
འཕད་གནང་འདགུ་པ་མ་ཟད།	མི་འབུམ་
གཅིག ་ལྷག ་ གིས ་འཛམ་གླིང ་ ཞི ་བདེའི ་
ཆེད་ཐུགས་སྨནོ་དམ་བཅའ་གནང་འདུག		
ད་ེརིང་ཕི་ཚེས་	 ༣༠	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གནས་
མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུབཀའ་ཆོས་ཉནི་གཉསི་
པའི་ས་ྔདྲརོ་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ལ་མཇལ་
ཁ་དང་འཛམ་གླངི་ཞི་བདའེི་ཆེད་ཐུགས་སྨནོ་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

སྤྙི་ནྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐབས་མགྱོན་ཆྤེན་པྱོ་མཆྱོག་གྙིས་༸གྱོང་ས་ཏཱ་ལའྙི་བ་མ་བྱོད་དང་རྒྱ་
གར་གནའ་བྱོའྙི་རྙིག་གཞུང་ལྤེ་གནས་ཁང་གྙིས་རྨང་གཞྙི་འདྙིང་འཇྱོག་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༣	 ཟླ་བ་	 ༠༡	 ཚེས་	
༠༣	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུ༸གངོ་ས་ཏཱ་
ལའི་བླ་མ་བདོ་དང་རྒྱ་གར་གནའ་བའོི་རིག་
གཞུང་ལྟ་ེགནས་ཁང་གི་རྨང་གཞི་འདངི་འཇགོ་
གནང་ཡོད་པ་རེད།	
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༩	ཙམ་
ལ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་དགའ་ལནྡ་འཕལེ་
རྒྱས་གླངི་ནས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་བདོ་དང་
རྒྱ་གར་གནའ་བའོི་རིག་གཞུང་ལྟ་ེགནས་ཁང་
གི་ས་ཚིགས་སུ་ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁོད་
མཚམས་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྲྭ་ཚང་གི་དགེ་
འདནུ་པ་ཁག་གཅིག་ནས་ཤིས་བརདོ་གསུང་
འདནོ་དང་འབལེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལྟ་ེགནས་ཁང་གི་
རིྩག་རྨང་འཇོག་གནང་མཛད་ད་ེབཞུགས་
སྟགེས་སུ་འཁདོ་གནང་རསེ་བཀའ་ཟུར་བསྟན་
པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཕབེས་བསུའི་གསུང་
བཤད་དང་།	བཀའ་བླནོ་ཁི་ཟུར་༸སྐབས་
ར་ེཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་མཛད་
སྒའོ་ིང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད།	 བྷ་ིཧར་མངའ་སྡ་ེ
གཞུང་གི་སོ་ནམ་ཞིང་ལས་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་

ཀུ་མཱར་སརྦ་ཇིཏ་མཆོག་གིས་བྷ་ིཧར་མངའ་
སྡའེི ་སིྤ ་ཁབ་བླནོ ་ཆེན་སྐུ ་ཞབས་ནི་ཏིཤ་
ཀུ་མཱར་མཆོག་གི་གསུང་འཕིན་ལྗགས་

ཀླགོ	དམིགས་བསལ་སྐུ ་མགྲནོ་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་གི་ཁིམས་དང་དྲང་བདནེ་
བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཀི་རན་རི་ཇི་ཇུ་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་རསེ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 གནས་མཆོག་
ཁད་པར་ཅན་ར་ོར་ེགདན་གི་གནས་འདརི་
ཆོས་དད་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་སངས་
རྒྱས་ལ་དགའ་མོས་བྱདེ་མཁན་དང་།	གཙོ་

བ་ོསངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ལས་བྱམས་བརྩེ་
ཟརེ་བ་ད་ེའཛམ་གླིང་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་
པ་ཞིག་ཡིན་པས་ཚང་མས་གལ་ཆེན་པ་ོ

བརིྩ་གི་ཡོད།	 ར་ོར་ེགདན་ཞསེ་པའ་ིགནས་
འདིར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལནྡ་འདས་ཀིས་
བྱམས་བརྩེ་རྩ་བར་གུར་པའི་སངས་རྒྱས་
ཀི ་སྤོད་ཚུལ་གསར་དུ་བཙུགས་ཤིང་།	
འདི་ནས་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པ་ཞིག་ཡིན་པས།		
ད་ེལ་ཚང་མས་དམིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་
གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཞེས་པ་ད་ེརང་རང་
སོ་སོའི་ལྟ་གུྲབ་ལྟ་བུ་ཁརེ་བ་ཙམ་མ་ཡིན་

པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་མི་
འདདོ་པ་དང་།	 བད་ེབ་འདདོ་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་
སྟབས་ཐམས་ཅད་ལ་བད་ེབ་འཐབོ་པ་ཞིག་
དང་།	 སྡགུ་བསལྔ་མ་བུྱང་ན་སམྙ་པའ་ིཡིད་
སྨནོ་བྱདེ་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སྡུག་བསལྔ་གི་
རྩ་བ་ད་ེསེམས་ཀི་ཞ་ེསངྡ་དང་།	 རང་གཅསེ་
འཛིན་གིས་བྱེད་ཀི་ཡོད་ཅིང་།	བད་ེསིྐད་
ཅེས་པ་ད་ེགཞན་གཅེས་འཛིན་གི་ཐགོ་ནས་
ཡོང་གི་ཡོད་པ་ད་ེངསེ་དགསོ།	 ད་ེདངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད།	ཆོས་ཀི་སྐད་ཆ་མ་
རེད།	དངེ་སང་འཛམ་གླིང་གི་ཚན་རིག་
མཁས་པ་མང་པ་ོཞིག་གིས་སེམས་ལ་ཞི་བད་ེ
ཡོད་ན་ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་ཚང་མ་འཚེ་བ་
མེད་པའ་ིཞི་བད་ེཡོང་ཐུབ་པ་དང་།	 སེམས་
ལ་ཞི་བད་ེམེད་ན་ཕི་རགས་སུ་འདྲ་ཆགས་པ་ོ
དང་ཡིད་ད་ུའངོ་བ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་ནའང་
སྦུག་ཏུ་ཞེ་སྡང་གིས་ཀུན་ནས་སླངས་ཡོད་ན་
གང་བྱས་ཀང་སྡགུ་བསལྔ་ཡོང་རུྒྱ་ཡིན།
ཆོས་ཁས་བླངས་ནའང་རེད།	མ་བླངས་
ནའང་མེད།	གང་ལྟར་སེམས་པ་བཟང་པ་ོ
བྱདེ་ན་ཆོས་དང་ཞི་བདའེི་རྩ་བ་ཆགས་ཡོད།	
ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།
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དང་།	 ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ།	
ཁོར་ཡུག་སུང་སྐོབ་བྱེད་རུྒྱའི ་སྐརོ ་མོས་
མཐུན་བུྱང་།	དམ་པ་ཁོང་གིས་ཡི་ཤུའི་
ཁ་ིའཛིན་	 ༡༦	 གནང་བའ་ིསབྐས་འགྲ་ོབ་
མིའི ་རིན་ཐང་གོང་མཐོར་དང་།	 ཆོས་
ལུགས་ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ།	ཁོར་ཡུག་
སུང་སྐབོ་བཅས་ཀི་ཐད་ལ་སྐུ་ངལ་འཛེམས་
མེད་ཀིས་ཕག་ལས་གནང་སྟ་ེམི་ཚེ་དནོ་
དང་ལྡན་པ་བསྐལ་ཡོད།	ངསོ་ཀིས་འདས་

ལྡན་ལྔ་མཆོད་དསུ་དྲན་ཐེངས་དང་པ་ོགོ་
སིྒག་ཞུས་པའི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་
ཐོག ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན ་གཅོད ་འབའ་བ་སྐལ ་
བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་།	 སོག་

པའོི་གཞུང་ཚབ་གཉསི་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བརོ་
གདན་འདྲནེ་ཞུས་པ་ལྟར་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་
ཐའ་ེཝན་རིག་གཞུང་ལྷན་ཁང་གི་བླནོ་ཆེན་
གཞོན་པ་དང་།	གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི།		
གཞན་ཡང་རིག་གཞུང་ལྷན་ཁང་གི་བདོ་
སོག་རིག་གཞུང་སྡ་ེཚན་གི་འགན་འཛིན་
བགྲེས་གཞོན་དང་ལས་བྱེད་སོགས་དང་
ཐུག་འཕད་གནང་སྟ ་ེསིྤ ་ཡོངས་བོད་ཀི ་
རིག་གཞུང་དསུ་སྟནོ་སྐརོ་གི་བསམ་ཚུལ་
དང་།	 ཐའ་ེཝན་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཚོར་
བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཞེས་འབདོ་བཞིན་པ་
དསེ་ཆབ་སིད་ཀི་ག་ོབར་ཐད་རྒྱ་གཞུང་གིས་
བརདོ་པ་ནང་བཞིན་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གི་མངའ་
འགོ་ཡིན་ཚུལ་གོ་རུྒྱ་ཡོད་པས་གཟབ་ནན་
དགོས་པ་དང་།	ལྷག་པར་གཞུང་འབལེ་
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དསུ་སྟནོ་གཉརེ་སྐབས་
བདོ་མི་གདན་འདྲནེ་མ་ཞུས་པར།	ཐའ་ེཝན་
མི་རང་ནས་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་འཁབ་སྟནོ་

ཀན་གི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་ཐུགས་གསོའི་
གསུང་འཕནི་ཞིག་སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	
ངསོ་ཀིས་ཆོས་གྲགོས་པབོ་བྷ་ེན་ིཌིག་ཊི་དམ་
པ་ཁངོ་ལ་བསྔ་ོབ་སྨནོ་ལམ་དང་།	 ཡི་ཤུའ་ི
རྣམ་དག་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་
པ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་ེསྔ་པབོ་བྷ་ེནི་ཌིག་ཊི་དམ་པ་ཁོང་དང་
མཇལ་འཕད་ཀི་གོ་སྐབས་བུྱང་བའི་སྐབས་
ང་ཚོས་འགྲ་ོབ་མིའི་རིན་ཐང་གོང་མཐརོ་

ལས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་གསར་
འཛུགས་དང་འབལེ།	དནོ་ཁང་གི་ལས་གཞི་
ཁག་ང་ོསྤདོ་མཐིལ་ཕིན་ཞུས་རསེ།	 དནོ་
ཁང་ནས་འགྲམེས་སྤལེ་ཞུས་པའི་བདོ་དནོ་
ཁབ་བསྒགས་ཀི་དབེ་
འགའ་དང།	 གཞན་
ཡང ་གངས ་ལྗ ོངས ་
དཔ་ེསུྐན་ཁང་གི་དབེ་
ཁག་ཀང་ང་ོསྤདོ་ཞུས་
རསེ།	སླབོ་ཕུག་ཚོས་
དགོས་འདྲི་ཕབེས་པ་
ཁག་ལ་ལན་འདབེས་
ཀང་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།	
སྐབས་དརེ་ཐའེ་ཝན་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་ཆེ་
ནས་ད་བར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་
ཞབས་ཞུ་སུྒབ་བཞིན་པའི་ཉམས་མངོ་དང་
འབལེ་ནས་བུད་མེད་ཀིས་སིྤ་ཚོགས་ནང་
འགན་འཁུར་སྣ་ེཁིད་བྱ་རུྒྱ་གལ་ཆེ་ཇི་ལྟར་
ཡིན་སྐརོ་འགྲལེ་བརདོ་དང་།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་
ཀི་འཛུགས་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་རྒྱ་ཡིག་
ཚན་པའི་ལས་བྱདེ་ཚེ་རིང་སྒལོ་མ་ལགས་
ཀིས་རང་ཉདི་བདོ་ནས་འབྱརོ་བ་ཞིག་ཡིན་
དསུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་ལས་ཀ་
བྱདེ་བཞིན་པའི་བརུྒྱད་རིམ་ནང་ཕིར་བདོ་
ནང་ཁོ་མོའི་ནང་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་དཀའ་
ངལ་ཇི་ལྟར་སྤོད་བཞིན་པའི་སྐརོ་འགྲལེ་
བརདོ་ཞུས་པ་དསེ་དརེ་ཕབེས་དག་ེརྒན་དང་
སླབོ་ཕུག་ཚོར་ཚོར་སྣང་དམིགས་བསལ་
ཞིག་བསུྐན་གནང་ཡོད་པ་རེད།
ཕི་ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	༡༦	ཉནི་ཐའ་ེཝན་རིག་
གཞུང་ལྷན་ཁང་ནས་ཐའེ་ཝན་དུ་དགའ་

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཡེ་ཤུའ་ིབ་ླཆེན་པབོ་བྷ་ེན་ིཌིག་ཊི་མཆོག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པར་
ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།

ཐའ་ེཝན་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་ཀི་ཆོས་སདི་དང་རིག་གཞུང་ང་ོསྤདོ་ཞུས་ཏ་ེལས་རིགས་སྣ་མང་སྤལེ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༢	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༣༡	 ཉནི་ཡེ་ཤུའ་ིབ་ླཆེན་པབོ་བྷ་ེན་ིཌིག་ཊི་	
(Pope	Emeritus	Benedict	XVI)	མཆོག་
དགུང་གྲངས་	 ༩༥	 ཐགོ་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་
རགོས་པར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༣	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༡	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རརོ་གདན་དགའ་ལྡན་
འཕལེ་རྒྱས་གླངི་ནས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བྱས་
པའི་ཡི་ཤུའི་བ་ླཆེན་པབོ་ཀི་གདན་ས་ཝེ་ཊི་

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༢	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༣༠	 ཉནི་ཐའ་ེཝན་ཆབ་སདི་གཙུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སླབོ་དཔནོ་ཆེ་མོ་ལྕམ་
ཁནི་ན་ེཧྭ་ལགས་ཀིས་སླབོ་གྲྲྭ་དའེ་ིམི་རིགས་
སྡ་ེཚན་གི་སླབོ་ཕུག་	 ༡༥	 འཁདི་ད་ེསྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་སུ་བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་སྐརོ་རུྒྱས་ལོན་བྱདེ་པར་བཅར་བ་དང་།	
སབྐས་ད་ེདསུ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འབའ་སལྐ་
བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀིས་ཆུ་ཚོད་
གཅིག་རིང་སླབོ་ཕུག་ཚོར་བདོ་ཅསེ་པའི་ཐ་
སདྙ་གི་ག་ོདནོ་དང་།	 རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་
བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གི་མངའ་སྡ་ེཁག་ཏུ་བཅད་
གཏུབས་བྱས་སྟངས་རྒྱ་དམར་གིས་བདོ་ལ་
བཙན་འཛུལ་དབང་བསུྒར་བྱས་རསེ་བདོ་
མི་ཚོར་ལོ་རུྒྱས་ཐོག་བུྱང་མོང་མེད་པའི་
དྲག་གནནོ་དམར་གསོད་དང་གཏརོ་བཤིག་
ཚབས་ཆེན་ཡ་ང་བའི་གནས་ཚུལ་ཇི་བུྱང་།	
སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པསོ་
དབུ་འཁདི་པའ་ིབདོ་ཀི་ཁམིས་མཐུན་གཞུང་
རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱལོ་ད་ུའབྱརོ་རསེ་བདོ་
དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཆེད་འཐབ་རྩོད་
ཇི་བྱས་དང་།	 བཙན་བྱལོ་གི་བརུྒྱད་རིམ་
ནང་ད་ུབདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཉམས་
པ་སླར་གསོ་དང་མི་ཉམས་གོང་སྤལེ་ཇི་
བྱས་དཀའ་སྡགུ་གི་ལོ་ཟླ།	 བཙན་བྱལོ་བདོ་
མིའི་མང་གཙོའི་འཕལེ་རིམ་ནས་ད་ལ་ྟབདོ་
དནོ་ཐག་གཅོད་གཉསི་སྨན་དབུ་མིའི་ལམ་
གི་སིད་བུྱས་དང་རྒྱ་གཞུང་གི་དརེ་འཛིན་
པའི་ལངས་ཕགོས།	གཞན་ཡང་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་
བསྐདེ་དམ་བཅའ་བཞི་དང་ཐའ་ེཝན་ད་ུཐགོ་
མར་ཆིབས་བསུྒར་གནང་བའི་བརུྒྱད་རིམ་

པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕག་ཁ་ཤས་རིང་ཡི་ཤུའི་
རྣམ་དག་ཆོས ་ ལུགས་ཀི ་ ཆོས ་བརུྒྱད ་
འཛིན་པ་ཚོ་དང་ལྷན་ཕན་ཚུན་གོ་བསྡུར་
བྱས་ཏ་ེཁོང་ཚོའི་ཉམས་མོང་ལས་ངོས་
ལ་བླ་ོསྐེད་མང་པ་ོཐོབ་བུྱང་།	ཕན་ཚུན་
གོ་བསྡུར་བྱས་པ་དསེ་ང་ཚོ་དབར་ཆོས་
ལུགས ་ ཀི ་གོ ་ར ོགས ་གོང ་སྤ ེལ ་གཏོང ་
བར་ཞབས་འདགེས་བསུྒབས་ཐུབ་ཡོད།		
ང་ཚོས་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ནང་

བྱེད་བཅུག་པ་ཡིན་ན་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
ངོ་མ་ཆགས་ཀི་མེད་སྐརོ་གི་བསམ་ཚུལ་
སྦས་གསང་མེད་པར་བརོད་ཡོད་པ་རེད།	
ཕི་ལོ་	༢༠༢༢	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༣	ཉནི་སྐ་ུ

ཚབ་དནོ་གཅདོ་འབའ་
བ ་སྐལ ་བཟང་རྒྱལ་
མཚན་ལགས་དང་།		
ལྟ ་ གུྲ བ ་ ད གེ ་ རྒ ན ་
བསྟན་འཛིན་རྣམ་གྲལོ་
རིན་པ་ོཆེ།	 གངས་
ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་
གི ་ སིྤ ་ ག ཉ ེར ་ ལ འེ ་
གཡུ ་ནི ་བཅས་ཞོན ་
ཙ ང ་ ག ཙུ ག ་ ལ ག ་

སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུབཅར་ཏ་ེསླབོ་གྲྲྭ་དའེི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྡ ་ེཙན་གི ་འགན་
འཛིན་སླབོ ་དཔནོ་ཆེན་པ་ོབཙུན་མ་ཀྲའོ་
ཧ ེ་ལགས་དང་།	 གཞན་ཡང་ཐའེ་ཝན་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོའཇིགས་མེད་
རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དང་།	 ཚོགས་གཞོན་
ཟུར་པ ་ཧྭ ་ ཤིང ་ རིན ་པ ོ་ ཆེ ་ སོགས་དང་
མཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་བསྐངོས་ཏ།ེ	སླབོ་
གྲྲྭ་དརེ་ད་ལྟ་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ངོ་སྤོད་
ཀི་སླབོ་ཚན་འགྲ་ོབཞིན་པ་སླབོ་དསུ་སྔནོ་
མའི ་ཉམས་མོང་ཕོགས་བསྡམོས་དང་།		
མ ་འོངས ་ མུ ་མ ཐུད ་སླ ོབ ་ཚན ་འཁིད ་
ཕོགས།	 སླ ོབ ་གྲྲྭ ་ད ེའི ་བ ོད ་བརུྒྱད་ནང་
བསྟན་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པའི་ལས་དནོ་
སྤལེ་ཕོགས་བཅས་ཀི་སྐརོ་གོ་བསྡུར་ཞུས་
པའི་མཐའ་མར་སླབོ་དསུ་རེས་མའི་སླབོ་
ཁིད་ད་ེབཞིན་བསྟན་འཛིན་རྣམ་གྲལོ་རིན་

དངངས་སྐག་སྐ་ེབཞིན་པ་མཐངོ་བའ་ིསབྐས་
འདིར།	པབོ་བྷ་ེནི་ཌིག་ཊི་དམ་པ་ཁོང་གི་
སྐུ་ཚེའི་མཛད་འཕིན་ལས་བསླབ་བྱ་བླངས་
ཏ་ེཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་དང་
འཛམ་གླངི་ཞི་བདའེི་ཆེད་ད་ུཞབས་འདགེས་
བསུྒབ་དགསོ།	ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས།།

པ་ོཆེས་འགན་གཙོ་བརོ་འཁུར་བའི་ཐོག་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ང་ོསྤདོ་ཀི་སླབོ་ཚན་
མུ་མཐུད་འཁིད་རུྒྱ་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་བ་
དང་།	དའེང་ཐུའུ་ཀྭན་གུྲབ་མཐའ་གཙོ་
བ ོར་བཟུང་སྟ ེ་སླབོ ་ཚན་འཁིད་རུྒྱ ་དང་
ཆབས་ཅིག་ཞིབ་ཕའི་སླབོ་གཞི་སིྒག་སྟངས་
དང་།	དགེ་རྒན་སུ་དང་སུ་གདན་འདྲནེ་
ཞུ་དགོས་བཅས་ཐའེ་ཝན་དནོ་ཁང་དང་
ལྟ་གུྲབ་དགེ་རྒན་བཅས་བདོ་པའི་ཕོགས་
ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་རུྒྱ་གཏན་འབབེས་
བུྱང་བ་དང་།	བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ཞིབ་
འཇུག་ཚོགས་པའི་ལས་ཀ་སྒ་བསུྒར་གཙོ་
བ་ོམ་ཡིན་པར།	ཐའ་ེཝན་ད་ུབདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་གི་གནས་སྟངས་ཞིབ་འཇུག་
གཙོ་བརོ་བཟུང་སྟ་ེའབལེ་ཡོད་ཁད་ལས་པ་
དང་།	 སླབོ་ཕུག་ཚོར་རྩམོ་བསྡརུ་གི་ལས་
གཞི་འཆར་རིྩས་རིམ་བཞིན་གཏན་འབབེས་
བྱ་རུྒྱའི་ཐག་གཅོད་བུྱང་ཡོད་པ་མ་ཟད།		
མ་འངོས་པར་བསྟན་འཛིན་རྣམ་གྲལོ་རིན་
པ་ོཆེ་སླབོ་གྲྲྭ་དའེི་སླབོ་དཔནོ་ལས་རོགས་སུ་
བསྐ་ོགཞག་འབུྱང་ཐབས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཁག་
ཕུལ་ཟིན་པ་དང་།	བདོ་ཀི་རིག་གནས་ང་ོ
སྤདོ་ཀི་སླབོ་ཚན་འཁིད་པར་དགེ་རྒན་དང་
ལས་བྱདེ་ལ་ལས་དདོ་ཕན་བུ་གནང་དགོས་
པའི་སྔནོ ་རིྩས་ཐའེ་ཝན་བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསྟན་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
ནས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པའི་ཞལ་བཞེས་བཟང་
པ་ོཐབོ་ཡོད་པ་བཅས་དགའ་འསོ་པའི་བྱ་བ་
བཟང་པ་ོམང་དག་སྤལེ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད།	།

ཟླ་དུྲག་ཟབ་ཁདི་ཐངེས་དགུ་པ་ལེགས་གུྲབ་བུྱང་བ།
༄༅།	།ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་།	རུྒྱད་
སྨད་གངས་ཅན་རིག་གནས་སླབོ་གྲྲྭ་ཟུང་
འབལེ་གིས་གོ་སིྒག་འགོ་འཚོག་བཞིན་པའི་
ཟླ་དུྲག་ཟབ་ཁིད་ཐེངས་དགུ་པ་ད་ེབཞིན་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༢	 ཟླ་	 ༡༢	ཚེས་	 ༣༠	ཉནི་
ལེགས་གུྲབ་ཀིས་མཇུག་བསྡམོས་མཛད་སྒ་ོ
བསྐངས་ཡོད་པ་རེད།	མཛད་སྒ་ོཐགོ་རུྒྱད་

སྨད་གྲྲྭ་ཚང་གི་སླབོ་སིྤ་དང་དགེ་རྒན་ལས་
བྱདེ།	 སླབོ་ཕུག་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་
མཛད་སྒའོི ་སྐུ ་མགྲོན་དུ་ཕོགས་བཞུགས་
སིྤ ་འཐུས་མི ་འགུར་ར ོ་རེ་ལགས་དང་།		
ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒོན་
ལགས་ཆེད་ཕབེས་གནང་སྟ་ེལས་གཞི་ད་ེ
དང་འབལེ་བའི་གསུང་བཤད་གནད་སྨིན་

གནང་ཡོད་པ་རེད།	ཟླ་དུྲག་ཟབ་ཁདི་འདའི་ི
བསབླ་གཞིར་ནང་དནོ་རིག་པའི་གཞུང་ཆེན་
བཀའ་པདོ་ལའྔི་སྙངི་པ་ོཕགོས་བཏུས་ཀི་སླབོ་
དབེ་དང།	གུྲབ་མཐའ།	རིགས་ལམ་སླབོ་
ཁིད་དང་རྩོད་པ།	བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་སུམ་
རགས་དག་གསུམ་དང་།	སྙན་ངག	རྩོམ་
ཡིག་གི་རིགས་བཅས་བསབླ་གཞིར་ཡོད་པ་

བཞིན་སླབོ་ཁིད་ལེགས་པར་གུྲབ་སྟ།ེ	ཕི་ཟླ་	
༡༢	ཚེས་	 ༢༢	ནས་ཉནི་དུྲག་རིང་རུྒྱགས་
སྤོད་བཏང་བ་དང་།	རུྒྱགས་སྤོད་ཀི་གུྲབ་
འབས་ཀང་སླབོ་ཕུག་ཚང་མ་ཨང་སྡ་ེཀ་པའི་
ནང་བསླབེས་ཡོད་པ་རེད།	 ཟབ་ཁདི་འདརི་
མཉམ་ཞུགས་པ་ནི་རང་རིགས་མཐོ་སླབོ་
ཐནོ་པའི་སླབོ་ཕུག་ཕ་ོམོ་དབྱརེ་མེད་འཛུལ་

ཞུགས་བྱེད་ཆོག་པ་་དང།	འདི་ལོའི་ཟབ་
ཁདི་འདརི་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༡༨	བུྱང་ཡོད་
པ་རེད།	།
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ནང་སདི་དུྲང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུྲབ་ལགས་ཀིས་ཨུ་ཏྟརཱ་ཁན་ྜམངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་དུྲང་ཆེ་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་སུ་སཤྦ་ཀུ་མར་
མཆོག་མཇལ་འཕད་ཞུ་བ།

བདོ་པའ་ིསླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་སླབོ་སིྤ་དང་དག་ེཆེ་རྣམས་ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའ་ིབཟང་སྤདོ་སླབོ་སྤལེ་གི་ཟབ་སྦངོ་ལེགས་
གུྲབ་ཟནི་པ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་
སིད་དུྲང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུྲབ་ལགས་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༢	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༨	ནས་	༣༡	
བར་སྡ་ེར་ལྡུན་ཁུལ་ད་ུགཞུང་དནོ་ཕོགས་
ཕབེས་ཀིས་ཕི་ཚེས་	 ༣༠	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་
ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཙམ་ལ་ཨུ་ཏྟརཱ་ཁན་ྜམངའ་
སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་དུྲང་ཆེ་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་སུ་སཤྦ་
ཀུ་མཱར་	(Subhash	Kumar)	ལགས་དང་
མཇལ་འཕད་ཀིས་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ་
དང་ཆབས་ཅིག་ད་བར་མངའ་ཁོངས་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་གང་སིྤའི་མཐུན་འགུར་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་།	 མ་འངོས་
པའང་མུ ་མཐུད་མཐུན་འགུར་རོགས་
མགོན་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་ཡང་ཞུས་ཡོད།	
ཁོང་གིས་དགེ་འཕལེ་གླིང་གཞིས་ཆགས་

༄༅།	།བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་དང་འབས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་
གླངི་སྒམོ་སུྒབ་དང་ཚན་རིག་ལྟ་ེགནས་ཁང་
ཐུན་མོང་གིས།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༢	 ཟླ་	 ༡༢	

ཚེས་	 ༢༤	 ནས་	 ༢༦	 བར་ཉནི་གྲངས་
གསུམ་རིང་མོན་གྷ་ོབླ་ོགསལ་གླངི་སྒམོ་སུྒབ་
དང་ཚན་རིག་ལྟ་ེགནས་ཁང་ད།ུ	 བདོ་པའ་ི
སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་སླབོ་སིྤ་དང་དགེ་ཆེ་རྣམས་
ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའི་བཟང་སྤདོ་
སླབོ་སྤལེ་གི་ཁབ་ཁོངས་སཱི་ཤེས་ཡོན་སླབོ་
གསོའ་ིཟབ་སྦངོ་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད།
ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་
སྒམོ་སུྒབ་ཚན་རིག་དང་སྙངི་ར་ེགཞི་རྩར་
བཟུང་བའི་བཟང་སྤོད་ལྟ་ེགནས་ཁང་གི་
འགན་འཛིན།	 འབུམ་རམས་པ ་དགེ ་
བཤེས་བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་དང་།		
སཱི་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོའི་རྒྱལ་སིྤའི་འབལེ་
མཐུད་པའམ་མཐུན་སྦརོ་བ་རྒན་པ་བརྩོན་
འགུྲས་བསམ་འཕལེ་ལགས་གཉིས་ནས་
ཟབ་སྦངོ་མཐུན་སྦརོ་གནང་ཡོད།	 ད་རེས་
ཟབ་སྦོང་དུ་རྒྱ་བལ་གཉིས་ཀི་ནང་ཡོད་
པའི་བདོ་པའི་སླབོ་ཁག་ལྔ་བཅུ་ནས་སླབོ་
སིྤ་དང་དག་ེཆེ་	 ༥༦	 དང་།	 གྲྲྭ་བཙུན་

གསར་རྒྱག་དང་འབལེ་བའི་སྒརོ་འབུམ་	
༦༥	 ལགྷ་ཙམ་ས་གཞུང་ལ་འབུལ་དགསོ་པ་
ད་ེཆག་ཡང་འཐབོ་རུྒྱར་རོགས་སྐརོ་གནང་
རུྒྱའ་ིབཀའ་བཟང་ཕབེས།	ད་ེརསེ་ས་གནས་
འགོ ་འ ཛིན ་ གིས ་
ཀང་བཙན་བྱོལ ་
བ ོད ་ མིར ་མཐུན ་
རྐེ ན ་ སྦོ ར ་ སྤོ ད ་
བྱེ ད ་ ཕོ ག ས ་ ཀི ་
སདི་བུྱས་	 ༢༠༡༤	
དགོངས ་དོན ་ས ་
གཞུང ་ནས་ཁབ་
ཁོ ང ས ་ ས ་ ཁ ག ་
བཞི་ནང་འགྲ་ོལམ་
གསར་བཟའོི་ལས་

དུྲག་བཅས་ཁནོ་མི་གྲངས་	 ༦༢	 ནས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	ད་ེཡང་ཉིན་
དང་པའོི་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒརོ་བླ་ོགསལ་
གླིང་གྲྲྭ་ཚང་གི་བླ་མ་གཞུང་ལས་པ་དགེ་

བ ཤེས ་ ཆོས ་འཕེལ ་མ ཆོག ་ནས ་ད བུ ་
འབྱེད་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང་།		
ད་ེབཞིན་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་
གི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་པདྨ་ལགས་
ཀིས་ཟབ་སྦངོ་ང་ོསྤདོ་གནང་དནོ།	སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་ཐུགས་བསྐེད་དམ་བཅའ་བཞི་གཙོས་
པའི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་མང་དག་ཅིག་
ཡོད་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ལག་བསྟར་གནང་
དགོས་གལ་ཆེ་བ་དང་།	གནང་ཐུབ་པ་
ཡང་མང་པ་ོཡོད།	དའེི་ནང་ནས་གཅིག་
༸གོང་ས་མཆོག་གི ་ཐུགས་བསྐེད་དམ་
བཅའ་དང་པ་ོའགྲ་ོབ་མིའི་ཡ་རབས་བཟང་
སྤདོ་གོང་འཕལེ་གཏངོ་རུྒྱ་ད་ེཡིན་པ་དང་།		
ད་ེལག་ལེན་ད་ུའཁལེ་བར་༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་ཐབས་ལམ་ཡང་བསྩལ་གནང་ཡོད།	
ད་ེནི་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའི་བཟང་
སྤདོ་ཀི་སླབོ་ཚན་གསར་གཏདོ་གནང་བ་ད་ེ
ཡིན་པ་དང་།	དའེི་ཐོག་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་

གཞི་དངསོ་སུ་ལག་བསྟར་ཡོང་རུྒྱར་རོགས་
སྐརོ་ཡོང་བ་ཞུས།	ཕི་ཚེས་	 ༢༨	 ཉནི་
སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
སུ་ལས་གཞི་འགྲ་ོབཞིན་པ་ཁག་གསུམ་ལ་

ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་
གི་དགོངས་གཞི་ལརྟ་སཱི་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོ་
ཞེས་པའི་བསླབ་གཞི་རྩོམ་སིྒག་དང་གཏན་
འབབེས་གནང་ཡོད་པ་ད་ེཉདི་ཆོས་ལུགས་
ལ་མ་བརནེ་པའི་བཟང་སྤདོ་སླབོ་ཁིད་བྱདེ་
རུྒྱའི ་བསླབ་གཞི་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཆགས་
ཀི་ཡོད་སྟབས།	 སླབོ་སིྤ་དང་དག་ེཆེ་རྣམ་
པ།	 དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་ཡོངས་ཀི་ལུས་ངག་
ཡིད་གསུམ་གི་བད་ེཐབས་སླད་བསླབ་གཞི་
འདི་ཉིད་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀི་ལག་བསྟར་
དགོས་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་གསུངས་
ཡོད།ཉནི་གྲངས་གསུམ་གི་ཟབ་སྦངོ་ད་ུསཱི་
ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོའ་ིསྒམོ་གཞི་དང་།	 སོར་
ཆུད་ནསུ་རྩལ།	 སྙངི་ར།ེ	 རང་ལ་དམིགས་
པའ་ིསྙངི་ར།ེ	 ཡིད་བྱདེ་དང་རང་རུྒྱད་རང་
ཤེས།	སེམས་མངོ་ལ་ཁ་ལོ་བསུྒར་བ།	འགྲ་ོ
བ་མི་གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས།	 མ་ལག་གི་

བསམ་གཞིག་དང་།	 རནེ་འབལེ།	 བཟང་
སྤོད་ལྡན་པའི ་ཆོས་རབ་ཏུ ་རྣམ་འབྱེད།		
སཱི་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོའ་ིབསབླ་གཞི་དང་སླབོ་
ཁིད་ཐབས་ལམ།	སྒོམ་གཞི་བསྐར་སྦོང་
དང་།	 ཡུན་ཐུབ་ནསུ་རྩལ།	 སཱི་ཤེས་ཡོན་
སླབོ་གསོའི་ལག་བསྟར་བཅས་བརདོ་གཞི་

ཐུགས་ཞིབ་གནང་བ་དང་།	 ད་ེབཞིན་སྤུར་
ཝ་ལ་ས་སྐ་གཞིས་ཆགས་སུའང་ས་འགོ་
ལས་ཁུངས་གསར་རྒྱག་བྱ་ཡུལ་ས་ཆར་
གཟགིས་ཞིབ་གནང་།

ཕི་ཚེས་	༢༩	ཉནི་
གི་སྔ་དྲ་ོསྡ་ེར་ལྡུན་
དུ་ས་གནས་འགོ་
འ ཛིན ་ ཟུང ་ དུྲང ་
ད ོན་གུྲབ་རྒྱལ་པོ་
ལགས་ཀིས་ཁབ་
ཁོངས་ས་གནས་
ཁག་གཅིག་གི་ས་
ཆའི ་གནད ་ད ོན ་
གིས་གཙོས་གཞན་
ཡ ང ་ ལ ས ་ དོན ་

ཁག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཐོག་ཟབ་ཁིད་གནང་
ཡོད།			ཕི་ཚེས་	༢༦	ཉནི་གི་ཕི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	
༥།༠༠	 ཐགོ་མཇུག་བསྡམོས་མཛད་སྒའོ་ི
ཐོག་དུྲང་འཕར་བསྟན་འཛིན་པདྨ་ལགས་
ཀིས་ཟབ་སྦངོ་ལས་བསྡམོས་སནྙ་སྒནོ་ཞུས་
པ་དང་།	 ཟབ་སྦངོ་བའ་ིསྐ་ུཚབ་སླབོ་སིྤ་འཆི་
མེད་ལྷུ ན་འགུྲབ་ལགས་དང་།	 ཤེས་ཡོན་
འབལེ་མཐུད་པ་ཤེས་རབ་སྒོལ་མ་ལགས།	
དགེ་ཆེ་རིག་འཛིན་ཟླ་བ་ལགས།	སླབོ་སིྤ་
བསྟན་འཛིན་ངག་སྒོན་ལགས་བཅས་ནས་
དྷ་ས་བདོ་ཁིམ་དང་།	གངས་ཅན་བད་ེརྩ།		
མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ།	 སཾབྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་
པ ་བཅས་ཀི ་ཚབ་ ཞུས ་ནས་མོང ་ ཚོར ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།སྐུ ་མགྲནོ་གཙོ་
བ་ོབླ་ོགསལ་གླིང་གྲྲྭ་ཚང་གི་བླ་མ་གཞུང་
ལས་པ་དགེ་བཤེས་ཆོས་འཕལེ་མཆོག་ནས་
མཇུག་བསྡམོས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།		

ང ་ ཚོ ་ ཚ ང ་ མ ས ་ ༸ རྒྱ ལ ་ བ ་ རི ན ་ པ ོ ་
ཆེ ་ མ ཆོ ག ་ གི ་ ད གོ ང ས ་ ག ཞི ་ ཁ ག ་ མ ་
བསུྒབས་ན་སུས་སུྒབ་བསམ་པའི ་ ཀུན ་
སླངོ ་དང་ལྷག་བསམ་དགོས་གལ་དང་།		
ད་ེབཞིན་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཕག་ལས་གང་
ཐུབ་ཡག་པ་ོགནང་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་

ཁག་གཅིག་སྐརོ་ནང་སིད་དུྲང་ཆེ་དང་ལྷན་
གོ་བསྡུར་ཞུས་རསེ་ཉནི་རྒྱབ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཁིམས་སིྒག་ལམ་སྟནོ་པ་ནི་ལཱེ ་
རཏཱ་ཀུ་ཀྲ་ིཏ་ི	 (Nilay	 Ratna	 Kukre-
ti)	 ལགས་དང་ལནྷ་ས་ཆར་ཞིབ་འཇུག་
བྱེད་རུྒྱའི་མཚོན་པའི་ས་ཆའི་གནད་དནོ།		
ད་ེབཞིན་ར་ོསྣམུ་ས་ཚིགས་གསར་རྒྱག་དང་
འབལེ་བའི་ལས་གཞི་བྱེད་ཕོགས་ཐད་གོ་
བསྡརུ་དང་ལམ་སྟནོ་ཞུས་ཡོད།
གོང་གསལ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ནང་སིད་དུྲང་
ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུྲབ་ལགས་གཞུང་དནོ་
ཕོགས་ཕབེས་རིང་ནང་སིད་དུྲང་གཞོན་
དངསོ་གུྲབ་འདོ་ཟརེ་ལགས་ལྷན་བཅར་ཞུ་
ཡོད་པ་བཅས།།

དང་།	 ཟབ་སྦངོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་
མཁན་གི་སྐ་ུཚབ་ཚོས་ཟབ་སྦངོ་ཡག་པ་ོབུྱང་
སོང་གསུངས་པ་དའེི་རུྒྱ་མཚན་གཙོ་བ་ོནི་
འདིར་ཕབེས་པ་ཚང་མ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་
ཀིས་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་དགངོས་གཞི་སུྒབ་
མཁན་ཤ་སྟག་ཕབེས་ཡོད་པས་ཡིན།	མཉམ་
ཞུགས་པ་ཚང་མས་ཟབ་སྦོང་གི་ནང་དནོ་
རྣམས་ཟིན་བིས་གང་ལེགས་བསྐོན་ཡོད་
པའ་ིརེ་བ་དང་།	 ད་ེདག་ཡང་ཡང་ཀླགོ་ནས་
བསམ་བླ་ོཡང་ཡང་གཏངོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོ
དང་།	 སླབོ་ཕུག་ཚོ་ལའང་ཕན་སེམས་བྱདེ་
རུྒྱ་དང་ཀུན་སླངོ་གཙང་མ་འཁེར་དགོས་
རུྒྱའི་ལམ་སྟནོ་གནང་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་སྐརོ་གསུངས་སོང་།
སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་ནས་མཐུན་སྦརོ་བ་
རྣམས་དང་མཉམ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་རནེ་
འབལེ་མཚོན་བྱདེ་མཇལ་དར་བསྒནོ་རསེ།	
སྒམོ་སུྒབ་དང་ཚན་རིག་ལྟ་ེགནང་ཁང་གི་
ཕག་མཛོད་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་སྙན་
གྲགས་ལགས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་
བཤད་གནང་ནས་ཟབ་སྦངོ་མཇུག་བསིྒལ་
ཡོད།	ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦོང་གི་དཔལ་
འབྱརོ་མཐུན་འགུར་གནང་མཁན་ཌེ་ནི་ཌ་
རོགས་ཚོགས་ཡིན་པ་བཅས།	།

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

གཟིགས་པར་འཚལ།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དཔལ་མཉམ་མེད་རི་བ་ོདག་ེལནྡ་པ་སིྤ་ནས་བ་ླམ་མཆོད་པའ་ིསྒ་ོནས་
བརན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༣	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༡	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དཔལ་མཉམ་མེད་རི་བ་ོ
དགེ་ལནྡ་པ་སིྤ་ནས་ཇི་ལརྟ་གསོལ་བ་བཏབ་
པ་བཞིན་བླ་མ་མཆོད་པའི་སྒ་ོནས་བརན་
བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༨	
ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དགའ་ལནྡ་འཕལེ་རྒྱས་གླིང་
ནས་སྤན་རྒྱ་སྤསོ་འཛིན་དང་བཅས་དསུ་
དབང་གསུང་ཆོས་ར་བར་ཆིབས་བསུྒར་
གིས་བཞུགས་ཁིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་
མཚམས་དགའ་ལྡན་ཁི་རིན་པ ོ་ཆེ ་༸རེ་
བཙུན་བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན་མཆོག་གིས་
མཇལ་དར་རྐང་འབུལ་དང་།	 ཞལ་འདནོ་
བླ་མཆོད་བདེ་སྟངོ ་དབྱེར་མེད་མ་དབུ་
ཚུགས་མུར་གསོལ་ཇ་འབས་སིལ་འདགེས་
འབུལ་ཞུས་མཚམས།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
ཀིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་ེརིང་མ་སིྒག་
ལྷུ ན་གུྲབ་རང་རེད།	 ཕི་ལོའི ་ལོ་གསར་
གི་མགོ་ཚུགས་པ་རེད།	གནས་ཁད་པར་
ཅན་ར་ོར་ེགདན་ལ་བརན་བཞུགས་གནང་
བ་དང་།	 བརན་བཞུགས་གནང་མཁན་སེ་
འབས་དགའ་གསུམ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ད་ུ
ས་སྐ།	 བཀའ་བརུྒྱད།	 རྙངི་མ་བཅས་བདོ་
ཀི་བསྟན་པའི་ཁུར་བཞེས་མཁན་མིང་གི་
དབང་གིས་གཙོ་ཆེ་བ་རྣམས་འདརི་ཆེད་ད་ུ
ཕབེས་ནས་བརན་བཞུགས་གནང་བཞིན་པ་
རེད།	 རནེ་འབལེ་མཐུ་བཙན་པ་ོཡིན་པས་
ཏན་ཏན་ནསུ་པ་ཞིག་ཐནོ་གི་རེད།	 ངསོ་
ལ་ཆ་བཞག་ན་ལོ་བརྒྱ་ཕག་རིང་ལ་ལུས་
རནེ་འདིའི་སྟངེ་ནས་སིྤར་སངས་རྒྱས་ཀི་
བསྟན་པ་དང་།	 ཡང་སྒསོ་བདོ་གངས་ཅན་
གི་བསྟན་པ་དང་འགྲ་ོབའི་དནོ་ད་ུགཞན་
ཕན་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞིག་སུྒབ་ཐུབ་པར་སྨནོ་ལམ་
རྒྱག་པ་དང་།	 དམ་བཅའ་འཇགོ་གི་ཡོད།	
ཆེ་ས་ནས་བཤད་ན།	 ཇི་སདི་ནམ་མཁའ་
གནས་པ་དང་།	 །འགྲ་ོབ་ཇི་སིད་གནས་
གུར་པ།	 །ད་ེསིད་བདག་ནི་གནས་གུར་

ནས།	།འགྲ་ོབའི་སྡུག་བསལྔ་སེལ་བར་ཤོག	
།ཅེས་རུྒྱན་དུ་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་གི ་ཡོད།		
ཇི་སིད་ནམ་མཁའ་མ་ཟད་ཀི་བར་ད་ུགཞན་
དནོ་སུྒབ་པའི་སྙངི་སྟབོས་དང་སྨནོ་ལམ་རུྒྱན་
ད་ུརྒྱག་གི་ཡོད།	 བྱ་ེབག་ཏུ་བདོ་གངས་ཅན་
ལྗངོས་ཀི་གནས་སྟངས་དཀའ་ངལ་ཞིག་གི་
ནང་ད་ུབསྡད་ཡོད་པས།	
ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་བདོ་
རྒྱ་ཆེའི ་ མི ་མང་དང་།		
དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཧི་
མ ་ལ ་ཡ ་ རི ་ རུྒྱ ད ་ ཀི ་
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་གཅིག་གུར་ཡིན་
པ་ཚང་མས་༸རྒྱལ་བ་
རིན་པ་ོཆེ་སྐུ་ཚེ་ཡུན་ད་ུ
བརན་པའ་ིཐགོ་ནས་བདོ་
གངས་ཅན་གི་བདནེ་མཐའ་མུར་ད་ུགསལ་
བ་ལ་སྙིང་ཁོང་རུས་པའི ་གཏིང་ནས་རེ་
འདདོ་བཅང་གི་ཡོད་པ་རེད།	གནས་ཁད་
པར་ཅན་འདི་ལ་བདོ་ཀི་རིས་སུ་མ་ཆད་
པའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚོ་
བཅས་པས་ད་ེརིང་འདིར་བརན་བཞུགས་
གནང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།	 བརན་བཞུགས་
ཀི་ནསུ་པ་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད།	ངོས་
ཀིས་ སེམས་ཤུགས་བསྐེད ་ནས་བསྡད ་
ཡོད།	 ངསོ་ཀི་རིྨ་ལམ་ད་ུལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་
གྲངས་ཤིག་ཏུ་སྡདོ་པའི་མཚན་མ་བརན་
པ་ོབུྱང་།	 དརེ་བརནེ་ལས་དང་སྨནོ་ལམ་
གི་འབལེ་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པས་ངསོ་
རང་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གྲངས་ཤིག་འཚོ་ཐུབ་
པའི་ཕི་ནང་གི་རནེ་འབལེ་འཛོམས་ཡོད་པ་
ལ་ྟབུ་འདགུ	 །ངསོ་ཀིས་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་པ་
དང་ཁདོ་ཚོས་ཀང་ད་ེབཞིན་སྨནོ་ལམ་ཡག་
པ་ོརྒྱོབས།	དཔནོ་སླབོ་མི་འབལ་ལྷན་ཅིག་
འགྲགོས།	།སྐུ་ཚེ་མི་འགུར་ས་ཞིང་བརན།	
།ཇ་ཆང་བཞསེ་སྤ་ོརུྒྱན་མི་ཆད།	 །ཟརེ་བ་
ད་ེམ་རེད་དམ།	 དཔནོ་སླབོ་མི་འབལ་ལནྷ་
ཅིག་འགྲགོས་པའ་ིདགསོ་དནོ་ན།ི	 ལུང་སྡ་ེ
སྣདོ་གསུམ་གི་འཆད་ཉན།	 ལམ་བསབླ་པ་

གསུམ་གི་ཉམས་ལེན་བཅས་ལ་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་དསུ་ལམ་བསབླ་པ་གསུམ་གི་ཉམས་
ལེན་དང་།	སྡ་ེསྣདོ་གསུམ་གི་འཆད་ཉན་
ལ་ཡིད་ཚིམས་པ་ཞིག་དང་།	 གང་ལརྟ་ད་ེ
རིང་ཁ་སང་འཛམ་གླིང་འདིར་ནང་པའི་
ཆོས་ཀི་མཐངོ་ཆེ་རུ་ཆེ་རུ་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད་

པ་རེད།	ནབུ་ཕགོས་རྒྱབ་ཁབ་ཁག་ཏུ་བར་
སབྐས་གཞི་ནས་ནང་པའི་ལ་ྟགུྲབ་ལ་ད་ོསྣང་
ཞིག་སླབེས་ཀི་ཡོད།	 ས་ྔམོ་ཡིན་ན་ནང་པའ་ི
ཆོས་	 (buddhism)	ཟརེ་དསུ་ཨེ་ཤི་ཡ་
རྐང་རྐང་ཡོད་སར་གོ་བཞིན་ཡོད།	དངེ་
སང་འཛམ་གླངི་ཀུན་ལ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་
པའ་ིལ་ྟགུྲབ་དང་།	 སེམས་ཁམས་རིག་པའ་ི
ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་གིས་ད་ོསྣང་བྱེད་
པ་དང་།	ཚན་རིག་པ་མང་པ་ོཞིག་གིས་
ཀང་ད་ོསྣང་བྱདེ་བཞིན་འདགུ	དརེ་བརནེ་		
ང་ཚོ་བདོ་གངས་ཅན་པ་གཅིག་པུ་མ་རེད།		
རྒྱ་ནག་ལ་ཆ་བཞག་ན།	སྔར་ནང་པའི་
ལུང་པ་ཞིག་རེད།	བར་སྐབས་ནང་པའི་
ཆོས་ལ་རགོ་བརིས་དམིགས་བསལ་བཏང་
ཡོད་པ་རེད།	 དངེ་སང་གཞི་ནས་རྒྱ་ནག་
ཏུ་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་གསར་པ་ཞིག་སླབེས་
ཀི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་དསུ་རབས་ཉ་ིཤུ་རྩ་
གཅིག་པ་འདིའི་ནང་ལ་འགུར་བ་མང་པ་ོ
ཞིག་ཏན་ཏན་ཡོང་ཐུབ་པ་རེད་འདགུ	ངསོ་
ཀི་ངོས་ནས་སེམས་ཤུགས་བསྐེད་ད་ེལྷག་
བསམ་རུྒྱན་དུ་བཅངས་ནས་སྡདོ ་བཞིན་
ཡོད།	 ད་ེརིང་འདརི་གངས་ཅན་གི་རིས་
མེད་ཀི ་ཆོས་བརུྒྱད་བླ་ཆེན་ཚོས་བརན་

བཞུགས་ཕུལ་བ་རེད།	 ད་ེཡང་ཕི་ལོའ་ིལོ་
གསར་སྐབས་དང་འཁེལ་ནས་མ་སིྒག་ལྷུན་
གུྲབ་ཆགས་ཡོད།	འདི་དག་ནི་ཕི་ནང་གི་
རནེ་འབལེ་བཟང་པ་ོའཛོམས་པ་ཞིག་རེད་
འདགུ	 ངསོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་གཟུགས་པ་ོཧ་
ཅང་བད་ེབ་ོཡོད།	 ངསོ་ཀིས་ལབ་ཆོག་ན་

ཀླད་པ་ཡང་གུྲང་ཐག་
ཆོད ་ཡོད།	 གཟུགས་
པ་ོབད་ེཐང་དང་ཀླད་པ་
གུྲང་པ།ོ	 ག་དསུ་ཡིན་
ནའང་འཛུམ་ཤིག་ཤིག་
སྡདོ་བཞིན་ཡོད།	 འད་ི
མུ་མཐུད་ནས་ལོ་བཅོ་
ལྔ ་སྐརོ ་ ཞིག་ཏན་ཏན་
སྡདོ་ཀི་རེད།	 ཁདོ་ཚོ་
ཚང ་མས ་ སེམས ་སྤོ ་

སེང་ངེའི་ངང་སྙིང་སྟབོས་གོང་ནས་གོང་
ད་ུའཕལེ་བ་ཞིག་གནང་ཤོག	 ད་ལ་ྟབཤད་
མ་ཐག་པ་ལྟར།	སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་
སིྤ་དང་།	ལྷག་པར་བ ོད་གངས་ཅན་གི་
ལྗངོས་ལ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་ནས་མར་
བུྱང་བའི་བདོ་ཀི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ནི།		
ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་དྲ་ིམ་མེད་པ་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོརེད།	 དངེ་སང་སེམས་ཁམས་
རིག་པའི་ཐོག་ལ་ད་ོསྣང་གསར་པ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་བདོ་རྒྱ་ཆེའ་ིམི་
མང་གཙོ་བརོ་གུར་པའི་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་ལ་དམིགས་བསལ་གིས་ད་ོསྣང་
ཡོད་མཁན་ཚང་མས་སེམས་ཤུགས་སིྒལ་
ནས་བསྟན་པ་རིང་ད་ུགནས་པ་ལ་སྨནོ་ལམ་
རྒྱག་གི་ཡོད་རེད་ལ།	ད་ེལྟ་བུའི་རེ་འདནུ་
ཞིག་ཡོད་པ་རེད།	ངོས་ལ་ཆ་མཚོན་ན།		
ད་ལྟའི ་བར་དུ་ ཧུར ་ཐག་བྱས་པ་ཡིན།	
འཛམ་གླིང་ད་ུཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཟརེ་དསུ་རུྒྱས་
ཡོད་པ་ཞིག་དང་།	 ངསོ་ལ་བསམ་ཚུལ་
གང་དག་ཡོད་པ་འཛམ་གླངི་གང་ས་གང་ད་ུ
ཤེས་ཡོད་པ་ཞིག་དང་།	 ད་ོསྣང་གསར་པ་
བྱདེ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ངསོ་
ཀང་ད་དངུ་སེམས་ཤུགས་བསྐདེ་ད་ེའཛུམ་

ཤིག་ཤིག་གི་ཐགོ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ལོ་བཅུ་
བཅོ་ལྔ་ལ་སྡདོ ་པར་སེམས་ཤུགས་སིྒལ་
བཞིན་ཡོད།	 ཁདོ་ཚོ་ཚང་མས་བྱང་ཆུབ་
ཀི་སེམས་དང་སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བར་ག་ཚོད་
ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་བསམ་བླ་ོཐོངས།	བསམ་
བླ་ོབཏང་བའི་དནོ་དག་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་
ཀིས་ལག་ལེན་གི་ཐགོ་ནས་འཁརེ་ཐུབ་པ་
ཞིག་གིས་མི་ཚེ་བསྐལ་བ་ཡིན་ན།	 བདོ་ཁ་
བ་གངས་ཅན་གི་ལྗངོས་སུ་རྐེན་ངན་མང་
པ་ོཞིག་བུྱང་བ་རེད་ད།ེ	རྐེན་ངན་གྲགོས་
སུ་ཤར་བ་ནང་བཞིན་འཛམ་གླིང་འདིར་
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཟརེ་དསུ་ད་ོ
སྣང་གསར་པ་ཞིག་སླབེས་ཡོད།	ངསོ་ཀིས་
ཧུར་ཐག་བྱདེ་པ་དང་།	 ཁདོ་ཚོ་ཚང་མས་
ཀང་ཧུར་ཐག་གནང་ཤོག	 །སོ་སོས་ཉནི་
རེ་བཞིན་ད་ུབྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་སྟངོ་
ཉདི་ཀི་ལྟ་བར་ཉམས་བཞེས་གཟབ་གཟབ་
ཅིག་གནང་བ་དང་།	 སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཆ་ནས་
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་འདི་འཛམ་
གླིང་གི་གཅེས་ནརོ་ཡིན་བསམ་པའི་ཐོག་
ནས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་།	 མི་ཉམས་
གངོ་འཕལེ་ཡོང་བ་ལ་ཚང་མས་ཐུགས་ཁུར་
བསྐེད་རོགས་གནང་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	འདིར་
སྐབས་སུ་བབ་པ་རིས་མེད་ཀི་བླ་ཆེན་མང་
པ་ོཞིག་གིས་ད་ེརིང་འདིར་བརན་བཞུགས་
གནང་བ་རེད།	མ་བཅོས་ལྷུ ན་གུྲབ་ཀིས་
ལོ་བརྒྱ་ཕག་གསར་པའི་ཚེས་མགོ་ཆགས་
ཡོད།	 དསུ་རབས་ཉ་ིཤུ་རྩ་གཅིག་པ་འདའི་ི
ནང་ང་ཚོར་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཉ་ིམ་ཤར་བའི་
མགོ་ཞིག་ཚུགས་ཀི་ཡོད་པ་ཞིག་ངསོ་ཀི་བླ་ོ
ལའང་ཡོང་བ་དང་།	 རྣམ་པ་ཚོའ་ིཐུགས་
ལའང་དེ་འདྲ་ ཞིག ་འཆར་གི ་ རེད ་ལ།		
ད་ེདནོ་གཞིར་བཟུང་ཐུགས་སྨནོ ་སྐབས་
འཇུག་རྒྱ་གང་ཆེ་གནང་རོགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

སྤྙི་ནྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐབས་མགྱོན་ཆྤེན་པྱོ་མཆྱོག་གྙིས་བ་རཱ་ཛིལ་གྙི་སྙིད་འཛིན་གསར་པ་
སྐུ་ཞབས་ལུ་ལཱ་སྙིལ་ཝ་མཆྱོག་ལ་འཚམས་འདྙིའྙི་གསུང་འཕྙིན་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༣	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་རརོ་གདན་དགའ་ལནྡ་འཕལེ་
རྒྱས་གླིང ་ནས་སྐུ ་ཞབས་ལུ ་ལཱ ་ སིལ་ཝ་		
(Luiz	Inacio	Lula	da	Silva)	མཆོག་གིས་
བ་རཱ་ཛིལ་གི་སདི་འཛིན་གི་དམ་འབུལ་ཞུས་
གནང་བར་འཚམས་འདྲའིི་གསུང་འཕིན་
ཞིག་སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 ངསོ་རང་
སྐུ་ཉིད་ཀི་ལུང་པར་ཐེངས་ཁ་ཤས་བསྐདོ་

རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བུྱང་།	ངསོ་ཀིས་འགྲ་ོབ་མིའ་ི
གཞི་རྩའི་རིན་ཐང་བསམ་པ་བཟང་པ་ོདང་།		
ང་ཚོའི་མཆེད་གྲགོས་ཕ་ོམོ་རྣམས་ཀི་བད་ེ
སྡགུ་ཐད་འབད་བརྩནོ་བྱདེ་བཞིན་པར་བ་རཱ་
ཛིལ་གི་མང་ཚོགས་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་
གི་ཡོད་པས་རེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།		
སྐུ ་ཉིད་ཀིས་ལྟགོས་སྐམོ ་གི ་དཀའ་ངལ་
སེལ་ཐབས་དང་དབུལ་ཕུག་གི་ཁད་པར་
ཉུང་ད་ུགཏངོ་རུྒྱ།	 ད་ེབཞིན་གནམ་གཤིས་

འགུར་ལྡགོ་དང་ལགྷ་པར་ཁརོ་ཡུག་ལ་གལ་
འགངས་ཆེ་བའི་ཨེ་མ་ཛོན་ནགས་ཚལ་སུང་
སྐབོ་གནང་རུྒྱའི་ཆོད་སེམས་ལ་རསེ་སུ་ཡི་
རང་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
སྐུ ་ཉིད་ཀིས་བ་རཱ་ཛིལ་མི་མང་གི་མངོན་
འདོད ་དང ་ རེ ་བ ་བསུྒབ ་ ཐུབ ་པ ་དང ་ །		
ད་ེབཞིན་འཛམ་གླིང་འདི་བཞིན་སྔར་ལས་
ལགྷ་བད་ེསིྐད་དང་ཞི་བད་ེལནྡ་པ་ཞིག་བསུྐན་
ཐུབ་པའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་དང་།

མཐར་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཕི་
ལོ་གསར་ཚེས་ལ་འཚམས་འདྲ་ིདང་འབལེ་
ཐུགས་སྨནོ་མཛད་ཡོད་པ་བཅས།།

སྤྙི་ཁྱབ་རྱོམ་སྒྙིག་པ།                 ཡྤེ་ཤྤེས་ཀུན་གྲགས།

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

གསར་འགྱོད་པ།                   བསྟན་འཛིན་བསྟན་སྐྱོང་།

ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན།             ཀུན་དགའ་ཕུན་ཚོགས།

འགྲྤེམས་སྤེལ་བ།                   བསྟན་འཛིན་སྒྱོལ་དཀར།
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