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

ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

རྒྱ་མིས་བདོ་བཟས་ཀང་ཕ་ོབས་འཇུ་ཐུབ་མེད།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ 
ཉིན་གི་སྔ་དརོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཨ་རིའི་མེ་ཡོ་སྨན་
ཁང་ད་ུསྐུའི་འཕདོ་བཞེས་ཐགོ་བརྟག་དཔྱད་
སོགས་ལེགས་གུབ་ཀིས་ཨ་རིའི་མེ་ཌི་སོན་
གངོ་ཁརེ་ད་ུཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་འདགུ ད་ེ
ཡང་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་མེ་ཡོ་སྨན་
ཁང་ནས་ཆིབས་ཞལ་སྒྱུ ར་སྐབས་ཕབེས་
བསུར་བཅར་བའི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ། ཁདེ་རང་ཚོ་བླ་ོབད་ེཔ་ོགིས། 
ད་ལན་སྨན་བཅོས་ཧ་ཅང་ལས་སླ་པ་ོབྱུང་། 
ཟླ་བ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་རིང་ངོས་རང་ངལ་
གསོ་ལ་ྟབུ་རེད་འདགུ ཧ་ཅང་སིྐད་པ་ོབྱུང་། 
ཁེད་རང་ཚོ་ཚང་མས་ལྷག་བསམ་དང་། 
དད་པ་གཡོ་བ་མེད་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ། བདོ་
མི་ས་ཡ་དུག་གི་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་གཡོ་
བ་མེད་པ་ད་ེདག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བས་ནས་ལོ་དུག་ཅྱུ་
ཙམ་འག་ོབཞིན་ཡོད་ཀང་། ངསོ་ནས་དསུ་
རྒྱྱུན་ད་ུབརདོ་མུས་ལརྟ། རྒྱ་མིས་བདོ་བཟས་
ཀང་ཕ་ོབས་འཇུ་མ་ཐུབ་པར་ལུས་ཡོད་ཅསེ་
སརྔ་ནས་བརདོ་པ་ལརྟ། ད་ལའྟང་གནས་

སྟངས་ད་ེམུར་ལུས་ཡོད། བདོ་མི་རིགས་ཀི་
མི་རབས་རྒན་པ་རྣམས་རགོས་བཞིན་ཡོད། 
འནོ་ཀང་མཇུག་མཐུད་ནས་ཡོང་མཁན་མི་
རབས་གཞོན་པ་རྣམས་ཀིས་བདོ་མི་རིགས་

ཀི་ལ་རྒྱ་དང་ཞེན་ཁོག་འཁརེ་བཞིན་ཡོད། 
ས་ྔལོ་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ནང་ལྡ་ིལིར་ཚན་རིག་
ཚོགས་འདའིུ་སྐབས་སུ་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་
གང་ཙམ་ཞིག་འདགུ་ཅིང་། སབྐས་དརེ་
སྐད་ཆ་ཞིག་བྱུང་བར་བདོ་ཀི་བདནེ་མཐའ་
ད་ེཉདི་ཤུགས་ཇ་ེཆེར་འག་ོངསེ་ཡིན། གང་
ལགས་ཤེ་ན། བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
གི་ཐགོ་ལ་དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་འདའི་ིཐགོ་

ནས་ད་ོསྣང་བདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ནས་ཇ་ེམང་
ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད། ང་ཚོས་ད་ེས་ྔཕན་ཆད་
འཛམ་གླིང་ཐོག་འབལེ་བ་བེད་མ་ཐུབ་པ་
དང་། སདྐ་ཡིག་གི་ཆ་ནས་མ་འདང་བའ་ི

དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོད། དངེ་སབྐས་འཛམ་
གླིང་འདའིི་ཐགོ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་ད་ོ
སྣང་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་
པའི་ཆོས་ཀི་ནང་ད་ུབདོ་མིས་སླབོ་སྦངོ་དང་
ཉམས་ལེན་བ་རྒྱྱུ འི་ཆོས་འདི་ལས་ལྷག་པ་
ཞིག་འཛམ་གླིང་འདིའི་ཐགོ་མེད་པ་ཧ་ཅང་
གསལ་པ་ོཡིན། ད་ེདག་གི་འགལེ་བཤད་
བདེ་པ་ལའང་བདོ་པའི་སྐད་ཡིག་ལས་ལྷག་

པ་གཅིག་ཀང་མེད། ད་ེདག་ན་ིང་ཚོ་བདོ་མི་
རིགས་ཀི་སྙངི་སྟབོས་མཚོན་པ་དང་། བདོ་
མི་རིགས་ཀི་རྣམ་དཔྱདོ་ཇི་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཡོད་པ་
མཚོན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན། སིྤར་བཏང་ཚན་
རིག་པ་རྣམས་རྣམ་དཔྱདོ་བཀྲ་ཤོས་སུ་ངསོ་
འཛིན་བདེ་བཞིན་ཡོད། དངེ་སབྐས་ཚན་
རིག་པ་རྣམས་ནས་ཀང་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་
གསར་པ་ཞིག་བདེ་བཞིན་ཡོད། འཛམ་
གླིང་འདིའི་ཐོག་ནས་ད་ོསྣང་ཇི་ཙམ་ཡོད་
པ་ད་ེསིད་ད་ུབདོ་མི་རིགས་ལ་ཆེ་མཐོང་
སླབེས་ངསེ་ཡིན་ལ། ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་ནང་
ད་ུཆ་མཚོན་ན། ད་ལ་ྟརྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་
གཅིག་སྡུད་རིང་ལུགས་འོག་མནན་ནས་
བསདྡ་པ་ལས། རྒྱ་རིགས་ས་ཡ་བཞི་བརྒྱ་
ལྷག་ཙམ་གིས་ནང་ཆོས་བེད་བཞིན་ཡོད་
པར་མ་ཟད། ད་ེབཞིན་ནང་པ་མང་པ་ོཞིག་
གིས་བདོ་ཀི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་
ད་ོསྣང་བདེ་བཞིན་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོས་
ལྷདོ་ཡངས་སུ་གཏན་ནས་གཏངོ་རྒྱྱུ ་མེད་
ལ། ང་ཚོས་ངསེ་པར་ད་ུགཟབ་གཟབ་བདེ་
དགསོ་པ་ཞིག་ཡིན། ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

ཉནི་གཅིག་རིང་ལ་ྷམོའ་ིའཁབ་སྟནོ་
མཚམས་འཇགོ་གནང་བ།

༄༅། །བཞུགས་སརྒ་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའ་ི
བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༣ ཚེས་ ༤ ཉནི་སྤལེ་བའ་ིགསལ་བསྒགས་ནང་
འཁདོ་དནོ།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༤ ཉནི་བདོ་ཀི་ཞ་ོསྟནོ་རྒྱས་པ་ཐངེས་ ༢༡ པའ་ི
ཉནི་བཞི་པའི་སབྐས་ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་གླངི་ས་
གནས་ལྷ་མོའི་ཚོགས་པ་ནས་ལྷ་གཞུང་གཟུགས་
ཀི་ཉ་ིམ་གཟགིས་འབུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ཡང་། ཡིད་
སྐའོ་ིགནས་ཚྱུལ་ཐནོ་གསལ་ལརྟ་ན། ཕི་ཟླ་ ༢ 
ཚེས་ ༢༩ ཉནི་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་མ་ར་ོ
ར་ེཚེ་རིང་ལགས་ནས་བདོ་བསྟན་སིད་ཀི་ཆེད་
ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་རསེ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༣ ཉནི་གི་ཕི་དརོ་འདས་གངོས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་
དང་། ད་ེབཞིན་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ ཉནི་བདོ་
ནང་ཁམས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་རི་མཚོ་ཁ་ཨརྱ་
གླིང་དགོན་པའི་དགེ་འདནུ་པ་སལྐ་བཟང་དབང་
འདསུ་ལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཆེད་རང་ལུས་
མེར་སགེ་གནང་རསེ་འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བར་
བརྟནེ། བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་དང་། བདོ་
ཀི་ཨ་ལྕ་ེལ་ྷམོ་ཚོགས་པ་ནས་རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཁངོ་
རྣམ་གཉིས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་ཞུ་སླད་
ཉིན་གཅིག་རིང་ལྷ་མོའི་འཁབ་སྟནོ་མཚམས་
འཇོག་གནང་སྟ་ེཚོགས་མི་ཡོངས་ཀིས་མང་
ཚོགས་དང་ལྷན་སྨ ོནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱལ་སིྤའ་ིདབྱུག་རྩདེ་ར་ུཁག་གི་རྩདེ་མོ་བ་
ཁག་གཅིག་ཕི་དལི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་ད་ུ
ཕབེས་ནས་པར་རིགས་ལ་ད་ོསྣང་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༩ ནས་ 
༡༩ བར་ར་སའ་ིདབྱུག་རྩདེ་སྤ་ོལོའ་ིཐང་ཆེན་ད་ུ
རྒྱལ་སིྤའི་དབྱུག་རྩདེ་རྩདེ་འགན་ཆེན་མོའི་སབྐས་
དང་བསྟནུ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ 
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་ཛིམ་བྷབ་ཝེ་ཡུལ་གི་
རྩདེ་མོ་བ་ Zimbabwean national cricket 
team ཁག་གཅིག་ར་སར་རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིཕི་
དལི་འགམེས་སྟནོ་ཚན་པའི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་ད་ུ
ཕབེས་ནས་པར་རིགས་རྣམས་ལ་ད་ོསྣང་ཆེན་པསོ་
གཟགིས་ཞིབ་གནང་འདགུ་པ་མ་ཟད། སབྐས་
དརེ་ཕི་དལི་འགམེས་སྟནོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་
བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་པར་རིགས་
རྣམས་འགལེ་བཤད་དང་འགམེས་སྟནོ་ཚན་པའི་
ང་ོསྤདོ། ད་ེབཞིན་རྩདེ་མོ་བ་རྣམས་ཀི་དགོས་
འད་ིཁག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་འདགུ ད་ེཡང་
ཕི་དལི་འགམེས་སྟནོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་གིས་
བདོ་ཀི་ལོ་རྒྱྱུས་དང་། བཙན་པའོ་ིདསུ་སབྐས། 
དངེ་སྐབས་བདོ་གཞིས་བསེ་གཉསི་ཀི་ཛ་དག་གི་
གནས་སྟངས། བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ི
འཕལེ་རིམ། ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མི་ཚོས་
རང་ལུས་མེར་སེག་བཏང་བའི་གནས་སྟངས། 
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྒམོ་གཞིའི་སྐརོ་དང་
ལྷན་ཁང་ཁག་གི་ང་ོསྤདོ་སོགས་ཞིབ་རྒྱས་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ལས་བདེ་བསྟན་འཛིན་དབིངས་
གསལ་ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ང་ོ
སྤདོ་ཡིག་ཆ་སོགས་འགམེས་སྤལེ་གནང་སྐབས་
རྩདེ་འགན་པ་ཚོས་ད་ོསྣང་ཆེན་པསོ་མཉམ་འཁརེ་
གནང་འདགུ །

གསུམ་བརྒྱད་ཀི་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ 
ཉིན་མོ་འདི་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཕི་
ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་བདོ་ཀི་བདག་པ་ོབདོ་མིའ་ི
ཐོག་མི་སྤོད་ལས་འདས་པའི་དག་གནནོ་
གི་ཁིམས་གཞི་བསྡམས་པ་ནས་བཟུང་ད་
བར་མནར་གཅདོ་དང་གཉའ་གནནོ། བཤུ་

གཞོག་འགོ་བདོ་རིགས་རྒྱལ་གཅེས་སེར་
སྐ་ཕ་ོམོ་རྒན་བིས་གངས་ལས་འདས་པ་
ཞིག་དསུ་མིན་རྐེན་ལམ་ད་ུབཏང་བ་དང་། 
ཉསེ་མེད་ཁི ་ ཚོ ་མང་པོར་བཙོན་འཇུག་
དང་མནར་གཅདོ། ད་ེབཞིན་གར་སོང་
ཆ་མེད་བཟསོ་པ་སོགས་ཀི་ཀླ་ཀླའོི་བ་སྤདོ་
འགོ་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་མྱངས་དང་མྱངོ་

བཞིན་ཡོད་པར་བརྟནེ། བདོ་ནང་གི་རྒྱལ་
གཅེས་པ་རྣམས་ཀི་བཀའ་དནི་རེས་དན་
དང་། ཁངོ་རྣམ་པའ་ིརསེ་ཤུལ་ནང་མི་
སྤུན་ཉ་ེརྣམས་ལ་སིྐད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་གི་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་ཆེད། ལགྷ་པར་
སྐུ ་གཤེགས་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་ཀི་ཚེ་

རབས་ཕངེ་བར་བས་བསགས་སྡགི་ལྟུང་ཅི་
མཆིས་བང་ཞིང་དག་ཏ་ེའཕགས་མཆོག་
སྤན་རས་གཟིགས་ཀིས་མཉསེ་བཞིན་རསེ་
སུ་བཟུང་བའི་མཐུ་ལ་བརྟནེ་ནས་མངོན་
མཐའོི་རྟནེ་བཟང་རིམ་བརྒྱྱུ ད་མཐར་ཐུག་
སྐུ ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་གི་གོ་འཕང་མྱྱུར་
ད་ུའཐབོ་པ་དང་། པཎ་ཆེན་ཡང་སདི་

མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དབུས་
བླ་ སུྤལ་དགེ་བཙྱུན་སྔགས་གསུམ་དང་། 
སྐ་བ་ོརྒན་བིས་བར་གསུམ་བཅས་མནར་
གཅོད་མྱོང་བཞིན་བཙོན་དངོ་དུ་ཡོད་པ་
རྣམས་མྱྱུར་ད་ུབཙོན་བཀྲལོ། ད་ེབཞིན་རྒྱལ་
གཅསེ་སྐ་ུགཤེགས་རྣམས་ཀི་བས་རསེ་དང་། 
གསོད་རངུ་བཀལོ་གསུམ་གི་དག་གནནོ་འགོ་
མནར་གཅདོ་མྱངས་དང་མྱངོ་མུས་ཀི་རྒྱལ་
ཞེན་སྙིང་སྟབོས་ལྡན་པའི་ཕ་ོམོ་རྒན་བིས་
བར་གསུམ་གིས་ལུས་སགོ་ལོངས་སྤདོ་བླསོ་
གཏངོ་གནང་མཁན། ད་ེདག་གི་རསེ་ཤུལ་
ནང་མི་སྤུན་ཉ་ེརྣམས་ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་
མཚོན་སླད་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་
ཤག་གི་བཀའ་འབལེ་འགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༣ ཚེས་ ༨ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཐགོ་
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཐགོ་
ར་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙྱུག་ལག་ཁང་གི་
རྟནེ་མཆོག་སྤན་སྔའི་དུང་ད་ུམཆོད་སིྤན་སྣ་
ལ་ྔའབུལ་གཤོམ་དང་འབལེ། མཆོད་འབུལ་
སྨནོ་ལམ་གི་ཚོགས་མགོན་ད་ུརྣམ་གྲྭ་མཁན་
ཟུར་ཟླ་བ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་དབུས་མང་གཙོའ་ི

ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། 
རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་
འཛིན་རྣམ་པ། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་
ལས་རྣམ་པ། ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་ཆྱུང་
རྣམ་པ། ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་རྣམ་པ། བཞུགས་
སྒར་ཁུལ་གནས་རིས་མེད་ཆོས་སྡ་ེཁག་གི་
དག་ེབཙྱུན་སགྔས་གསུམ། གཞན་ཡང་
གཉུག་མར་གནས་པ་དང་གླ་ོབུར་ད་ུལྷགས་
པའ་ིདག་ེབཙྱུན་སགྔས་གསུམ། ད་ེབཞིན་མི་
མང་། ཕི་རྒྱལ་བ་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་བརྒྱ་
ཕག་བརྒལ་བ་འད་ུའཛོམས་ཀིས་སྨནོ་ལམ་
གསུང་འདནོ་གནང་མུར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་
གི་དག་ེབསྐསོ་ནས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
སྐབས་ཐོ་སྒོགས་སྦང་གནང་རེས་ཆྱུ་ཚོད་ 
༡༠ བར་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་
ཡོད། ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཞིང་མཆོག་འདསུ་པ་
རྒྱ་མཚོར་བསྙནེ་བཀུར་གསོལ་ཇ་དང་དགེ་
བཙྱུན་སྔགས་གསུམ་ལ་སྐུ་འགདེ་ཧིན་སྒརོ་ 
༡༠༠ རེར་ཕུལ་ཏ་ེམཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་
གལོ་ཡོད་པ་བཅས། ། 



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༠ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༩2

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིབསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ 
ཉནི་གི་ཕི་དརོ་བདོ་དཀར་མཛེས་ཁུལ་ཉག་
རོང་རངོ་མཚོ་ཁ་ཨརྱ་གླངི་དགོན་པའི་དགེ་
འདནུ་པ་སྐལ་བཟང་དབང་འདསུ་ལགས་
ཀིས་སྐུ ་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་འདུག   
ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚྱུལ་འབརོ་གསལ་ལྟར་
ན། ཕ་བསོད་བཀྲ་དང་མ་ཨོ་རྒྱན་སྒལོ་
མ་གཉསི་ཀི་བུ་རང་ལོ་ ༡༨ ཡིན་པ་གྲྭ་
སལྐ་བཟང་དབང་འདསུ་ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ལོའ་ིཟླ་ ༢ པའ་ིཚེས་ ༢༩ ཉནི་ཏ་ེ
བདོ་ནང་གི་ཕི་དའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༤ པའ་ིསྟངེ་བདོ་
ལ་རང་དབང་རང་བཙན་དགོས་ཞེས་སྐད་
འབདོ་གནང་བཞིན་རང་ལུས་མེར་བསགེས་
གནང་ཡོད་པ་དང་། ས་གནས་བདོ་མི་ཚོས་
མཐོང་མ་ཐག་མེ་བསད་ད་ེཁོང་ཉག་རོང་
རོང་མི་མང་སྨན་ཁང་ད་ུཁེར་ཡོད་ཅིང་། 
རསེ་སུ་མྱྱུར་སྐབོ་བ་ཆེད་ཁིན་ཏུའུ་ཡི་སྨན་
ཁང་ཞིག་ཏུ་འཁརེ་ཐབས་གནང་ཡོད་ཀང་
ལམ་བར་ནས་སྐ་ུགངོས་ཡོད་འདགུ ད་ེ

བཞིན་གོང ་ཚེས་ཉིན ་བཙན་བོལ་ཁུལ་
བཞུགས་ཕ་ཐུབ་བསྟན་དང་མ་ཉ་ིམ་གཡང་
འཛོམས་གཉསི་ཀི་བུ་ར་ོར་ེཚེ་རིང་གིས་ཀང་
བདོ་རང་བཙན་ཞེས་འབདོ་སྒ་དང་བཅས་
སྐ་ུལུས་མེར་བསགེས་གནང་འདགུ ད་ལ་ྟལྡ་ི
ལིའི་སནྨ་ཁང་ཞིག་ནང་ཁོང་གི་སྐུ་གཟུགས་
ཧ་ཅང་ཛ་དག་གི་གནས་སུ་ཡོད་འདགུ
རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་སྐལ་བཟང་དབང་
འདསུ་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་བསགེས་
གནང་བ་འད་ིན།ི ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ 
ཚེས་ ༢༧ ནས་བཟུང་བདོ་ཆོལ་ཁ་་གསུམ་
གི་ཁནོ་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རྒལོ་ཆེད་རང་
ལུས་མེར་བསགེས་གནང་མཁན་ད་བར་
ཤེས་རྟགོས་ར་སྤདོ་གསལ་པ་ོབྱུང་བའི་བདོ་
མི་ ༡༤༣ པ་ད་ེཡིན་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ལོར་བདོ་ནང་ད་ུརྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རྒོལ་གིས་
རང་ལུས་མེར་བསགེས་གནང་མཁན་དང་
པ་ོད་ེཆགས་ཀི་ཡོད། རྒྱ་གཞུང་གིས་དལི་
བསྒགས་དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུ ད་ལམ་

སོགས་སུ་མི་རིགས་འཆམ་མཐུན་སོགས་
བརདོ་བཞིན་ཡོད་ཀང་། དནོ་དངསོ་ཐགོ་
བདོ་མི་ཚོ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་དང་སྡགུ་
སྦངོ་མནར་གཅདོ་བཏང་དགས་ནས། རང་
གི་དནི་ཆེན་ཕ་མ་དང་། གཅསེ་པའ་ིཕུ་གུ། 
ལུས་སགོ་ལོངས་སྤདོ་ཚྱུན་ཆད་བླསོ་བཏང་
སྟ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་
མཁགེས་འཛིན་དང་གདགུ་རྩྱུབ་ཅན་གི་སདི་
བྱུས་ལ་ང་ོརྒལོ་བདེ་དགསོ་བྱུང་ཡོད། རྒྱ་
གཞུང་གིས་རང་ལུས་མེར་བསགེས་གནང་
མཁན་རྣམས་ཀི་དགོས་འདནུ་ནམ་མངནོ་
འདདོ་ཇི་ཡིན་ལ་རྟགོ་ཞིབ་དང་བསམ་ཤེས་
ཀི་འགན་འཁུར་གང་ཡང་མེད་ཁར་ཁོང་
རྣམ་པར་དམའ་འབབེས་དང་། དའེ་ིའབྱུང་
རྐེན་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་དང༌། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་
སྐུལ་སླངོ་བས་ཚྱུལ་གི་བསྙནོ་དཀྲི་བེད་པ།  
རང་ལུས་མེར་བསགེས་ཀི་གནས་ཚྱུལ་ཕི་
གར་མི་འག་ོབར་སསྦ་ཐབས་བདེ་པ། རང་

ལུས་མེར་བསགེས་གནང་ཡུལ་དགོན་གངོ་
ཁག་ཏུ་དམ་དག་ཅི་ཆེའི་ངང་རང་ལུས་
མེར་བསགེས་གནང་མཁན་གི་ནང་མི་དང་
ཉ་ེའབལེ་སོགས་ལ་ཉསེ་མེད་ཉསེ་འཛུགས་
ཀིས་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་དང༌། ཐ་
ན་མི་བསད་ཀི་ཉསེ་འཛུགས་བས་ཏ་ེསགོ་
ཁིམས་བཅད་པ་སོགས་ཀི་སྡུག་སྦངོ་མནར་
གཅདོ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པས། བདོ་མིའ་ི
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གནས་བབ་སོགས་ལ་
བརིྩ་སུང་བ་རྒྱྱུ ་ལ་ྟཞགོ མང་གཙོ་དང༌། རང་
དབང༌། དང་བདནེ་བཅས་ལ་དགའ་བའ་ི
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གཞུང་དང་། གསོ་ཚོགས། 
དབུ་འཁདི་རྣམ་པ། ཚོགས་སྡ་ེསོགས་ཀིས་
བདོ་མིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་གསོ་
ཆོད་རིམ་འཇགོ་དང་འབདོ་ སྐལུ་ཇི་གནང་
ལ་བརིྩ་མེད་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་རང་འདདོ་
ཁ་ོན་ལག་བསྟར་བས་དང་བདེ་བཞིན་ཡོད། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དནོ་དངསོ་ལ་གཞིགས་
པའི་བདོ་དནོ་དཀའ་རྙགོ་སེལ་འདདོ་ཡོད་

པ་དང་། བདོ་ཁུལ་ཞི་བད་ེདང་བརྟན་ལྷངི། 
བདོ་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་རྣམས་བླ་ོབད་ེབག་
ཕབེས་ཀི་ངང་འཚོ་བ་སྐལེ་ད་ུའཇུག་འདདོ་
ཡོད་ཚེ། རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་གནང་
མཁན་རྣམས་དང་བདོ་མི་ཞི་རྒལོ་བ་ཡོངས་
ཀིས་གཙོས་བདོ་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀི་
མངནོ་འདདོ་ལ་བདག་སྤདོ་ཡོད་པའི་ཐགོ་
ནས། ད་ལ་ྟབདོ་ཐགོ་འཛིན་པའ་ིདག་གནནོ་
གདགུ་རྩྱུབ་ཀི་སིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏངོ་
དགསོ་པ་དང། བདོ་རྒྱའ་ིདཀའ་རྙགོ་གང་
མགགོས་སེལ་ཐབས་ཡོང་བར་མངནོ་ལྐགོ་
རྒྱབ་མདནུ་མེད་པའི་སིད་བྱུས་ཤིག་ཅི་ནས་
ཀང་བསུྐན་ཐབས་བེད་དགོས་རྒྱྱུ ར་ནན་
སྐལུ་བདེ་རྒྱྱུ ་བཅས། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ ༣ ཚེས་ 
༣ ལ།།

སྐ་ུགཤེགས་བདོ་རངོ་སར་མཁན་ཆེན་གི་གདངུ་མཆོད་འབུལ་བཞིན་པ།

ཨི་ཊ་ལིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢ ཉནི་ཨི་ཊ་ལིའ་ིརྒྱལ་ས་རོམ་ Rome ནང་མནར་གཅདོ་དང་གསར་བརའེ་ིདབར་གི་བདོ། ཅསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་ན་སི་རི་ཡ་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའ་ི Nasiriyah Hall ནང་ལནྷ་ཚོགས་ཤིག་
ཚོགས་འདགུ ལནྷ་ཚོགས་ག་ོསིྒག་གནང་མཁན་ཨི་ཊ་ལིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིལས་འགུལ་ཚོགས་པ་ Movement 5 Stars ཞསེ་པ་འད་ིཡིན་འདགུ སབྐས་དརེ་ཡུ་རོབ་སིྤ་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་དང་སུད་སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་དངསོ་གུབ་ར་ོར་ེལགས་བཅས་ཀང་ལནྷ་ཚོགས་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། སབྐས་དརེ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་ར་ོར་ེལགས་ཀིས་ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་འདགུ གཞན་ཡང་ལནྷ་
ཚོགས་སབྐས་རོམ་དང་ཀ་ལའ་ོཌིའ་ོཀར་ད་ེལི་ Roma and Claudio Cardelli བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཉ་ིམ་དནོ་གུབ་ལགས་དང་ཨི་ཊ་ལི་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སོགས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་འདགུ ད་ེབཞིན་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེན་ིཡེ་ལ་ཌནོ་ན་ོ Mr Daniela Donno མཆོག་གིས་ཨི་ཊ་ལིའ་ིསདི་གཞུང་གིས་དཔལ་འབརོ་གི་ཁ་ེཕན་ཁ་ོནར་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་ནས་བདོ་ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིའག་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའ་ིགནས་སྟངས་རྒྱབ་སྐྱུར་བདེ་བཞིན་པ་དརེ་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས། གཞན་ཡང་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་ཨི་ཊ་ལིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་ (Ms Nunzia 
Catalfo,Ms Laura Bottici,Ms Paola Taverna,Mr Vito Crimi,Mr Maurizio Santangelo,Ms Sara Paglini, Ms Elena Fattori,Mr Andrea Cioffi,Ms Sara Mangili,Ms Paola Mugnes, Mr Maurizio Buc-
carella) བཅས་ཀང་ཆེད་ཕབེས་གནང་འདགུ །

༄༅། །སྐབས་ར་ེརངོ་སར་མཁན་རབས་ 
༡༠ པ་མཁན་ཆེན་པདྨ་དམ་ཆོས་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ 
ཉིན་གདན་ས་སྡ་ེདགེ་རོང་སར་བཀྲ་ཤིས་
ལྷ་རྩེར་སྐུ་གཤེགས་པའི་གནས་ཚྱུལ་ཐོན་
ཡོད། དམ་པ་ཁངོ་ཐུགས་དམ་ཞག་བདནུ་
བཞུགས་རིང་གསང་རྒྱ་མཛད་ཡོད་པ་དང་། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ ཉནི་
ཐུགས་དམ་གལོ་བའ་ིསབྐས་སུ། སྐ་ུགདངུ་
རིན་པ་ོཆེ་རངོ་སར་བཀྲ་ཤིས་ལ་ྷརྩའེི་གཙྱུག་
ལག་ཁང་སྐལ་བཟང་ཆོས་ཀི་དགའ་ཚལ་
ད་ུགདན་དངས་ཏ།ེ དངསོ་བརྒྱྱུད་སླབོ་མ་
རྣམས་དང་། དད་ལནྡ་ཡོངས་ལ་མཇལ་ཁ་
བསྩལ་རྒྱྱུ ་རེད་འདགུ རངོ་སར་མ་དགནོ་
དང་། རངོ་སར་ཁམས་བའེ་ིབཤད་གྲྭ རངོ་
སར་ག་གུ་སུྒབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་བཅས་ནས་དཔལ་
ཀྱཻ་ར་ོར་ེདང་། མཁའ་སྤདོ། རིགས་གསུམ་
སིྤ་སུྒབས་བཅས་རྒྱྱུ ད་སྡ་ེམང་པསོ་དཀིལ་
འཁརོ་དང་འབལེ་གདངུ་མཆོད་ཉནི་ ༡༦ 
རིང་ཕུལ་རྒྱྱུ འི་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་འདགུ 
ད་ེབཞིན་བསེ་ཀི་གདན་ས་རངོ་སར་བཤད་
གྲྭ་ཆོས་ཀི་བླ་ོགསོ་དང་། འབུག་རངོ་སར་
བཤད་གྲྭ དཔལ་ལནྡ་ས་སྐ་པའ་ིགདན་ས་
གྲྭ་ཚང་ཡོངས་དང་། ཆོས་བརྒྱྱུད་རིས་མེད་

ཀི་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་མང་པསོ་གདངུ་མཆོད་
ཕུལ་བཞིན་པའི་གནས་ཚྱུལ་ཐོན་བཞིན་
འདགུ སྐབས་ར་ེརངོ་སར་མཁན་རབས་
བཅྱུ་པ་མཁན་ཆེན་བག་གཡབ་པདྨ་
དམ་ཆོས་མཆོག་ན།ི ཕི་ལོ་ ༡༩༣༣ 
ལོར་བག་གཡབ་ཏུ ་སྐུ ་འཁུངས། 
དགུངས་གངས་ ༡༢ ནས་དབངས་
གསལ་འབ་ིཀླགོ་དང་། སུམ་སནྙ་
དག་གསུམ་ལ་སླབོ་གཉརེ་གནང་། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༤༥ ལོར་རངོ་སར་
ཁམས་བའེི་བཤད་གྲྭ་ཆེན་མོར་སླབོ་
ཞུགས་གནང་སྟ།ེ རངོ་སར་མཁན་
ཆེན ་མདོ་སིབ ་ ཐུབ ་བསྟན་རྒྱལ་
མཚན། མི་ཉག་དམ་ཆོས། བག་
གཡབ་བླ་ོགསོ་ཀིས་གཙོས་མཁན་
རབས་གསུམ་གི་ཞལ་སྔ་ནས་མད་ོ
སྔགས་རིག་གཞུང་དང་བཅས་པར་
གསན་སྦངས་མཐར་ཕིན་པའི ་རེས་སུ། 
ལུང་རིགས་སྨྲ་བའི་དབང་པ་ོམཚན་གསོལ་
དང་འབལེ་རངོ་སར་བཤད་གྲྭའ་ིསྐརོ་དཔནོ་
དང་ཟུར་འཆད་མཁན་པ་ོལོ་ ༥ གནང་། 
ད་ེརསེ་རངོ་སར་མཁནེ་བརྩ་ེཆོས་ཀི་བླ་ོགསོ་
ཀི་ཞལ་ས་ྔནས། གསང་ཆེན་ལམ་འབས་
ཚོགས་སླབོ་དང་། སུྒབས་ཐབས་བཅས་

དབང་ལུང་མན་ངག་མང་པ་ོགསན་སྦངས་
མཛད། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༧ ལོར་སྡ་ེདག་ེརྒྱལ་ས་
དགནོ་ཆེན་འཛེ་ཕུད་བཤད་གྲྭའི་མཁན་པརོ་

མངའ་གསོལ་མཛད་པ་ལརྟ། གཞུང་ལུགས་
དུ་མའི ་འཆད་འཁིད་གནང་བཞིན་པའི ་
མུར། དསུ་འགྱུར་གིས་བག་གཡབ་རིྩབས་
བཀྲམས་རི་ཁདོ་དང་། ཡང་དགནོ་རི་ཁདོ་
གཉསི་སུ་དཔལ་ཀྱཻ་ར་ོརའེི་གཙོས་ཡིད་དམ་
རྒྱྱུད་སྡ་ེམང་པའོ་ིསྒམོ་སུྒབ་མཛད།
 ཕི་ལོ་ ༡༩༨༡ ལོར་དསུ་བད་ེ

བྱུང་སབྐས་ཡང་དགནོ་རི་ཁདོ་དང་། ག་ོ
འཇ་ོཀླུ་ཕུག་དགནོ། ནང་ཆེན་གཙང་མདའ་
དགོན་བཅས་སུ་གཞུང་ཆེན་འཆད་ཁིད་
མཛད་བཞིན་པའ་ིསབྐས་སུ། སྐབས་ར་ེརངོ་
སར་མཁེན་བརྩེ་སྐུ་ཕངེ་གསུམ་པ་འཇམ་
དབངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་
གི་བཀའ་དགངོས་ལརྟ། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ 
ལོར་རངོ་སར་མངའ་རིས་བ་ླབང་གི་ནང་ད་ུ
བཤད་གྲྭ་བསྐར་གསོ་དབུ་འཛུགས་མཛད། 
རོང་སར་ཁམས་བེའི ་བཤད་གྲྭ ་བསྐར་
བཞངེས་ལེགས་གུབ་དང་བསྟནུ། ལོ་གངས་
ད་ུམའི་རིང་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ཆེན་པ་ོབཞི་དང་
གཡུང་དུང་བནོ་བཅས་པའི་སླབོ་ཚོགས་སྟངོ་
ཕག་མང་པརོ། མད་ོསགྔས་རིག་གསུམ་གི་
གཞུང་ཆེན་ ༡༠༠ ལགྷ་ཙམ་འཆད་ཁདི་
ཟབ་ནན་མཛད་པ་ལརྟ། སླབོ་ཚོགས་རྣམས་
ལས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རོགས་འཛིན་སྐངོ་
སྤལེ་གསུམ་གནང་ཐུབ་ངེས་ཀི་མཁས་པ་
ཆེན་པ་ོ ༨ དང་། ཆོས་བརྒྱྱུད་རིས་མེད་
སྐངོ་བའ་ིམཁས་པ་ཆེན་པ་ོ ༢༥ མཁན་
སུྤལ་ ༧ གཞུང་ཆེན་རང་རྐ་ཐུབ་པའ་ི
མཁན་པ་ོ ༥༠ བཅས་ཁནོ་མཁན་པ་ོ ༡༠༠ 
ལགྷ་ཙམ་ཕབེས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་ེརསེ་
བག་གཡབ་གཙང་གསར་དགོན་ད་ུགཞུང་

ཆེན་མང་པ་ོའཆད་ཁདི་མཛད་པ་དང་། བདོ་
མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་གི་དགོན་སྡ་ེཆེ་
ཕ་ད་ུམའ་ིནང་ཞབས་ཀི་བཅག་སྟ།ེ གསང་
ཆེན་ལམ་འབས་ཚོགས་སླབོ་ཚར་བདནུ། 
སུྒབ་ཐབས་ཀུན་འདསུ་ཚར་གསུམ། སུྒབ་
ཐབས་རྒྱ་མཚོ་ཚར་ལ།ྔ བ་རི་སུྒབ་ཐབས་
བརྒྱ་རྩ་ཚར་དུག འཁརོ་འདས་དབརེ་མེད། 
རགོས་ཆེན། ཕག་ཆེན་བཅས་དབང་ལུང་
མན་ངག་བསམ་གི་མི་ཁབ་པ་བསྩལ་གནང་
མཛད་ཡོད་པ་རེད། གཞན་ཡང་བཤད་སུྒབ་
ཀི་སྡ་ེདང་། སྐ་ུགསུང་ཐུགས་རྟནེ་མང་པ་ོ
བསྐར་གསོ་དང་། གསར་བཞངེས་མཛད་
ད།ེ རྒྱལ་བསྟན་སིྤ་དང་ཡང་སྒསོ་དཔལ་བརྩ་ེ
བ་ཆེན་པའོི་བསྟན་པ་ལ་རྒྱལ་བ་ངོར་ཆེན་
ཀུན་དགའ་བཟང་པ།ོ སགྔས་འཆང་ཆེན་
པ།ོ མཁནེ་བརྩ་ེདབང་པ་ོདང་ན་མཉམཔའ་ི
སྐ་ུདནི་སྐངོ་ཡོད། དགུང་གངས་ ༧༤ ནས་
བཟུང་དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་གདན་ས་རངོ་སར་
བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་གཟིམས་དཀིལ་སྒམོ་སུྒབ་
ཏིང་ང་ེའཛིན་ལ་བཞུགས་བཞིན་པའི་མུར། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ ཉནི་ང་ོ
མཚར་བའི་ལྟས་ད་ུམ་དང་བཅས་གཟུགས་
སྐུ་ཆོས་དབིངས་སུ་ཐིམས་པའི་ཚྱུལ་བསྟན་
ཡོད།།
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ཕ་མའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་དང་སྟབས་བསྟནུ་བདོ་ཡིག་སླབོ་སྦངོ་ད་ཚིགས་དབུ་འབདེ་གནང་བ།
༄༅།  །བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་མ་ཡུམ་བད་ེསིྐད་ཚེ་རིང་དམ་པ་ད་ེཉདི་
ཀི་འཁུངས་ཚེས་དང་སྟབས་བསྟནུ། རང་
རེའི་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་ཕ་མའི་དསུ་ཆེན་སུང་
བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ 
༩།༣༠ ཐགོ་གངས་སིྐད་དཔ་ེསྟནོ་སླབོ་
གྲྭར་ཕ་མའི་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩའི་མཛད་
སྒརོ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་། 
ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་ཚེ་
རིང་བསམ་གུབ་ལགས། གངས་སིྐད་དཔ་ེ
སྟནོ་སླབོ་གྲྭའི་ཕ་མའི་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་
གཙོ་སིྤ་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་
མཚན་ལགས། དཔ་ེསྟནོ་སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་སིྤ་
བསྟན་འཛིན་ར་ོར་ེལགས་ཀིས་གཙོས་དགེ་
ལས་སླབོ་ཕུག་རྣམ་པ།  ད་ེབཞིན་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་ཁག་གཅིག ཉ་ིཧངོ་
ནས་ཕབེས་པའ་ིསྐ་ུམགནོ་རྣམ་པ། ཕ་མ་
རྣམ་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་
དཔ་ེསྟནོ་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་སིྤ་བསྟན་འཛིན་ར་ོ
ར་ེལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུ་དང་འབལེ་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕ་མའི་དསུ་ཆེན་གི་
གསུང་འཕནི་སྒགོས་སྦང་ཞུས།   ད་ེརསེ་
ཕ་མའི་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སིྤ་འཐུས་
འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་

ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེནས་ཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕ་མའི་དསུ་
ཆེན་དང་སྟབས་བསྟནུ་རང་རིགས་གཞོན་
སྐསེ་རྣམས་ལ་ལེགས་སྐསེ་ཀི་ཚྱུལ་ད་ུགཞི་
རིམ་སླབོ་མའི་བདོ་ཡིག་སླབོ་སྦངོ་ད་ཚིགས་
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འབདེ་གནང་བ་དང་འབལེ།  ཤེས་ཡོན་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་
གུབ་ལགས་ཀིས་བ ོད་ཡིག་སླབོ ་སྦོང་ད་
ཚིགས་ནང་དནོ་མདརོ་བསྡུས་ང་ོསྤདོ་ཞུས་
པའི་ནང་ད་ཚིགས་ནང་ད་བར་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་འདནོ་སྤལེ་ཞུས་པའི་སླབོ་
དབེ་གསར་རྙངི་ཁག   སྒ་ཐགོ་དང་བརྙན་
འཕནི་ལམ་ནས་སླབོ་ཁདི།  ད་ཐགོ་བདོ་
ཀི་སདྐ་ཡིག་སྦངོ་བརར། ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་དང་བདོ་ཁིམ། སམ་བྷ་ོཊ་ནས་འདནོ་
སྤལེ་ཞུས་པའི་བིས་པའི་བརྙན་དབེ་ཆ་ཚང་
བལ་ྟཀླགོ་དང་ཕབ་ལེན། སྔནོ་འགའོ་ིཁདི་
ཆས་སོགས་ཕབ་ལེན་མཐུན་རྐེན་ཆ་ཚང་
ཡོད་པ་སོགས་ད་རྒྱ་ནང་དནོ་ཁག་དང་། 
ད་ཚིགས་ད་ེབཞིན་ལག་ཐགོས་ཁ་པར་དང་ 
Ipad སོགས་ནང་གཟགིས་བད་ེཡོད་པའ་ི
ཁད་པར་ཡོད་པ་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་། ད་ེ
རསེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ང་
ཚོས་ཕ་མའི་ཉནི་མོ་ད་ེསླབོ་གྲྭ་ཁག་གཅིག་

པུའ་ིནང་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་ཕ་མའི་ཉནི་མོའི་
གསུང་འཕནི་ད་ེསླབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་མ་གཏགོས་
བཏང་གི་མེད།  དངསོ་གནས་བས་ན་ཉནི་
མོ་འདི་ང་ཚོ་གནས་སྡདོ་ཁག་ནང་ཡོངས་
ཁབ་སུང་བརིྩ་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་རེད་འདགུ 
ང་ཚོ་ཕ་མ་ནས་མ་བརྒྱྱུ ད་པའི་མི་གཅིག་
ཀང་མེད་སྟབས། ཕ་མའ་ིབཀའ་དནི་ད་ེདན་
སྐལུ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། གལ་
ཏ་ེཕ་མ་བཞུགས་མེད་ན་བཀའ་དནི་བསམ་
ཤེས་ཀི ་ཐོག་ནས་བསྔ ་ོསྨནོ ་དང་མཆོད་
འབུལ་སོགས་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་། ཕ་མ་བཞུགས་
ཡོད་ན་ཕ་མ་བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོཡིན་པའི་
ཚོར་སྣང་བཏནོ་ཐུབ་རྒྱྱུ ། ཕུ་གུ་ཚོས་སོ་སོའ་ི
ཕ་མའི་བཀའ་དནི་སེམས་ནང་ང་ོའཕདོ་པ་
བདེ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ འད་ི
ན་ིང་ཚོའི་བཟང་སྤདོ་དང་ཆོས་ཕགོས་གང་
ཅིའ་ིཐད་ནས་འབལེ་བ་ཆེན་པ་ོཆགས་འདགུ 
ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཕ་མ་
དང་ཕུ་གུ་དབར་གི་མཛའ་འབལེ་གི་གནས་
སྟངས་ད་ེཕི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པ་བཞིན་རྒྱང་ཐག་
རིང་ད་ུཕིན་མེད་ཀང་སེམས་སྐལུ་ཡང་ཡང་
གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ 
ཅསེ་དང་། ཡང་ཁངོ་གིས་གསུང་དནོ། དཔ་ེ
སྟནོ་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་ཕུག་ཚོ་སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཐགོ་
ནས་ཀུན་སྤདོ་དང་ཤེས་ཡོན། རང་དབང་། 
བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྟངས་ཡག་པ་ོའདགུ་ཅེས་

ཡོངས་གགས་ཡིན་པར་བརྟནེ་ག་ོསབྐས་འད་ི
བརྒྱྱུད་དཔ་ེསྟནོ་སླབོ་གྲྭའི་དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་
ཕ་མ་དང་བཅས་པར་ཚང་མར་བསྔགས་
བརདོ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཞསེ་གསུངས་རསེ་

ཕ་མའ་ིལས་འགན་སྐརོ་གསུང་དནོ། ང་ཚོ་
ཕ་མས་ཕུ་གུར་ཤེས་ཡོན་སྤདོ་སྟངས་ད་ེསྔ་
མོ་དང་འད་གི་མེད། ཕ་མ་ཚོས་ལས་འགན་
ད་ེཡང་དསུ་རབས་དང་བསྟནུ་ནས་འགྱུར་
བ་ཕིན་ཡོད། ཕ་མ་ཚོས་ཕུ་གུ་སྐངོ་སྟངས་
ཐགོ་ག་རེ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པའི་ཐགོ་ཐུགས་སྣང་
བདེ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོའདགུ དངེ་དསུ་
ཕ་མ་ཚོར་ས་ྔམོ་དང་མི་འད་བར་མཐུན་རྐནེ་
མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པར་བརྟནེ་ཕུ་གུའི་སེམས་
ཁམས་ཀི་གནས་བབས་འག་ོསྟངས་ད་ེཤེས་
པ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། དཔརེ་
ན། ང་ཚོས་ཕུ་གུ་གཅིག་ལ་རིག་པ་ཡོད་པ་
དང་རིག་པ་ཡོད་ལུགས་བཤད་སལོ་ཡོད། 

དའེི་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་བེད་དསུ་ད་ེམིན་པ་
ཞིག་ཐནོ་ཡོད། རིག་པ་མེད་པའ་ིཕུ་གུ་དའེ་ི
སིྤ་ཚོགས་དང་ཕ་མའི་གནས་བབས་སོགས་
ཀི་རྐནེ་པས་ཕུ་གུའ་ིསེམས་ཀི་འཚར་ལོངས་

ལ་ཁད་པར་ཆེན་པ་ོའག་ོགི་ཡོད། ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ། བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་ཕུ་གུ་ཚོར་སླབོ་སྦངོ་ཡག་
པ་ོབདེ་ནས་མ་འངོས་པར་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་
དང་མི་རིགས་ཀི་དནོ་ད་ུཞབས་འདགེས་
བསུྒབས་ཐུབ་པ་བེད་ཀི ་ཡིན་བསམ་པ་
ཞིག་དགོས་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་
དཔ་ེསྟནོ་སླབོ་དགེ་བསམ་གུབ་ལགས་ཀིས་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་སྟ་ེ
མཛད་སྒ་ོགལོ་ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱལ་གཅསེ་པ་ར་ོར་ེཚེ་རིང་ལགས་ཀི་སྐ་ུཕུང་ར་སར་ཞུགས་འབུལ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༦ རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ 
༨།༣༠ ཐགོ་བཞུགས་སརྒ་ར་ས་ལ་ྷརྒྱལ་
རིའི་མདནུ་ཐང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་སིད་ཚབ་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངོས་
གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་
བླནོ་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པ་ོབསོད་

ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གིས་གཙོས་སིྤ་
འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པ་དང་སིྤ་འཐུས་ཁག་
གཅིག རྒྱལ་གཅསེ་པ་ར་ོར་ེཚེ་རིང་གི་ཕ་
མ་གཉསི་དང་སྤུན་མཆེད་ལནྷ་རྒྱས། ད་ེ
བཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལྷན་ཁང་
ཁག་གི་དུང་ཆེ་ཆྱུང་ཁག་གཅིག བཞུགས་
སྒར་ཁུལ་གནས་རིས་མེད་ཆོས་སྡ་ེཁག་གི་

དག་ེབཙྱུན་རྣམ་པ། གཞན་ཡང་གཉུག་མར་
གནས་པ་དང་གླ ་ོབུར་ད་ུལྷགས་པའི་དགེ་
བཙྱུན་སགྔས་གསུམ། ད་ེབཞིན་མི་མང་། 
གཞོན་ན་ུཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་
གཞནོ་གིས་གཙོས་རྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པ་དང་ས་
གནས་ལས་བདེ། ཕི་རྒྱལ་བ་སོགས་ཁནོ་
མི་གངས་སྟངོ་ཕག་བརྒལ་བ་འད་ུའཛོམས་
གནང་བའི་དབུས་སུ་རྒྱལ་གཅསེ་པ་ར་ོར་ེཚེ་

རིང་ལགས་ཀི་སྐུ་ཕུང་གདན་ཞུས་ཀིས་ཐགོ་
མར་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པ་ོརྒྱལ་གླུ ་བཏང་
སྟ་ེརྒྱལ་གཅེས་པ་འདས་གསོན་ཡོངས་ལ་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེམཚོན་ཆེད་མྱ་ངན་
གུས་འདདུ་དང་ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅིག་
གནང་གུབ་མཚམས་དབུས་བདོ་ཀི་གཞནོ་ན་ུ
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་རྟ་མགིན་སིད་

གཅདོ་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོ་ནས་བཟུང་ཕི་མིས་ཆེད་
མངགས་སིད་བྱུས་ངན་པའི་འགོ་བདོ་ནང་
འཛུལ་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་རྒྱལ་
ཁབ་ཡོངས་རོགས་བཙན་བཟུང་བས་པ་
ནས་བཟུང་ད་བར་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་
རིགས་ཀི་འཐབ་རྩདོ་ཁདོ་རྒྱལ་གཅསེ་པ་ར་ོ
ར་ེཚེ་རིང་ལགས་ལ་ྟབུ་རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཧ་ཅང་
མང་པ་ོབྱུང་ཡོད།
 རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཐུབ་བསྟན་དངསོ་
གུབ་ལགས་ཀིས་ཐགོ་མར་རང་ལུས་མེར་
སགེ་བཏང་བ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཕི་
ཟླ་ ༢ ནང་བདོ་ནང་ད་ུརྒྱལ་གཅསེ་པ་བཀྲ་
བྷ་ེལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བ་
ནས་བཟུང་ད་བར་བདོ་གཞིས་བསེ་གཉསི་
སུ་བདོ་མི་ཁནོ་མི་གངས་ ༡༥༠ ལགྷ་གིས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད། བཙན་
བལོ་ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་
རྒྱལ་གཅེས་པ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པའི་ནང་
ནས་ད་ེརིང་ང་ཚོའི་མདནུ་ད་ུརྒྱལ་གཅེས་
པ་ར་ོར་ེཚེ་རིང་ལགས་དགུང་གངས་ཧ་ཅང་
ཆྱུང་ངུ་ཡིན་ནའང་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་
མི་རིགས་ཀི་དནོ་ད་ུབླསོ་གཏངོ་ཇི་འད་ཞིག་
བདེ་དགོས་མིན་ཐད་དསུ་རྟག་ཏུ་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་མཁན་ཞིག་གིས་མཐར་རང་གི་རྒྱལ་
ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀི་དནོ་ད་ུརང་ལུས་མེར་

སགེ་བཏང་བའི་གནས་ཚྱུལ་འདི་བྱུང་བ་
རེད། ད་ེདང་དསུ་མཉམ་ད་ུབདོ་ནང་ཕི་ཟླ་ 
༢ ཚེས་ ༢༩ ཉནི་བདོ་ཁམས་དཀར་མཛེས་
ཁུལ་ཉག་རོང་རོང་རི་མཚོ་ཁ་ཨརྱ་གླིང་
དགོན་པའི་དགེ་འདནུ་པ་སལྐ་བཟང་དབང་
འདསུ་ལགས་ཀིས་བདོ་ནང་རང་དབང་རང་
བཙན་དགོས་ཞེས་སདྐ་འབདོ་གནང་སྟ་ེརང་
ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད་པར་བརྟནེ། བདོ་
ཀི་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་ངོས་ནས་བདོ་མི་
ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེརྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་
ཚོར་གུས་འདདུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ལགྷ་པར་རྒྱལ་
གཅེས་པ་ཁོང་གི་ཕ་མ་གཉསི་ཀིས་གཙོས་
སྤུན་མཆེད་ཡོངས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐ་ེཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་གུབ་མཚམས་བདོ་ཀི་གཞོན་ན་ུལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་བསྟན་འཛིན་འཇིགས་
མེད་ལགས་ཀིས་ཨིན་སདྐ་ཐགོ་མྱ་ངན་གུས་
འདདུ་དང་འབལེ་བའ་ིགསུང་བཤད་གནང་།
 དེ་རེས ་རྒྱལ་གཅེས་པ་ར ོ་རེ་
ཚེ ་རིང་ལགས་ཀི་ཕ་ཐུབ་བསྟན་ལགས་
ཀིས་རྒྱལ་གཅེས་པ་ར་ོརེ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས ་རང ་ ལུས ་ མེར ་སེག ་བཏང ་བའི ་
བརྒྱྱུ ད་རིམ་ང་ོསྤདོ་དང་འབལེ་བདོ་རིགས་
སླབོ་མ་རྣམས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གི ་བཀའ་གསུང་ཅི ་སུྒབ་ཞུ ་སླད་
ཐབས་ལམ་འདི ་ལས་གཞན་རང་འཁི ་

ཤེས་ཡོན་སྦང་བརྩོན ་ཆེད་ ཧུར་བརྩོན ་
གནང་གལ་ཆེ་བའི ་འབོད་སྐུལ་གནང་། 
ད་ེརེས་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གི་སྐུ ་ཕུང་ལ་
རིམ་བཞིན་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་
གཡོགས་ནས་བང་ཆྱུབ་སེམས་མཆོག་རིན་
པ་ོཆེ་གསུང་བཞིན་ད་ུདམ་པ་ཁངོ་གི་སྐུ་ཕུང་
ཞུགས་འབུལ་ཆེད་དརུ་ཁདོ་ད་ུགདན་འདནེ་
ཞུས་ནས་སྨནོ་ལམ་གསུང་དནོ་དང་སྦྲགས་
ས་ྔདའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༡༠།༤༠ ཙམ་ལ་རྒྱལ་
གཅེས་པ་ར་ོརེ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀི་སྐུ ་ཕུང་
ཞུགས་འབུལ་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་ཁངོ་མ་
གངོས་གོང་སྨན་ཁང་ནས་ཁོང་གིས་རང་
ལུས་མེར་སགེ་བཏང་དགསོ་དནོ་ན།ི ཕི་
ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་མིས་བདོ་ལ་དབང་
བསྒྱུར་བས་པར་བརྟནེ་བདོ་མི་གཞིས་བསེ་
གཉསི་སུ་གསེ་ནས་རྒྱ་གར་གཙོ་བརོ་གྱུར་
བའི་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་མང་པའོི་ནང་
བསོ་བལོ་ད་ུཕབེས་དགོས་བྱུང་བར་བརྟནེ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རྒོལ་ཆེད་དམ་པ་ཁོང་
གིས་ཕ་མ་གཉསི་བླསོ་བཏང་ནས་བདོ་དནོ་
ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བ་མ་ཟད། 
ཞལ་ཆེམས་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཁི་
ལོ་ནས་ཁ་ིལོར་བརྟན་པ་དང་། བདོ་རང་
བཙན་མྱྱུར་ད་ུཐབོ་པའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཡང་ཞུས་
མཐར་བདོ་རྒྱལ་ལོ་ཞསེ་བསྒགས་འདགུ །



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༠ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༩4

ཐབས་ལམ་གཞན་གི་ཐགོ་ལ་བསམ་བླ་ོམང་ཙམ་གཏངོ་དགསོ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་སདི་ཚབ་མཆོག་གིས་གསུངས།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་
ཤག་གི་བཀའ་འབལེ་འགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ ཉནི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་གོ་སིྒག་ཞུས་པའི་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་
ལམ་ཐགོ་སིད་ཚབ་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་
རི་སྒལོ་མ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། ད་ེརིང་རྣམ་གྲྭ་མཁན་ཟུར་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས་དབུ་ཁིད་པའི་ཐགོ་ནས་སྨནོ་
ལམ་ཚོགས་དགསོ་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་ན།ི ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐབས་ཐ་ོནང་གསལ་བ་
ལརྟ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ 
ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༤ ཙམ་ལ་
བདོ་ཁམས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་ཉག་རོང་
རོང་རི་མཚོ་ཁ་ཨརྱ་གླིང་དགོན་པའི་དགེ་
འདནུ་པ་སྐལ་བཟང་དབང་འདསུ་ལགས་
ཀིས་བདོ་ནང་རང་དབང་རང་བཙན་དགསོ་
ཞེས་སྐད་འབདོ་གནང་སྟ་ེརང་ལུས་མེར་
སགེ་བཏང་བའི་གནས་ཚྱུལ་འད་ིང་ཚོ་ཚང་
མས་ཐསོ་ཡོད། ཉག་རོང་བ་སལྐ་བཟང་
དབང་འདསུ་ལགས་ན།ི ད་ལ་ྟརང་ལོ་ ༡༨ 
ཙམ་ཡིན་འདགུ་པ་དང་། ཕ་བསོད་བཀྲ་
དང་མ་དབུ་རྒྱན་སྒལོ་མ་གཉསི་ཀི་བུ་ཡིན་
འདགུ ཁངོ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏང་
ཡུལ་ན་ིཉག་རོང་རངོ་ད་ུརེད་འདགུ ད་ེཡང་
འད་ིགར་གནས་ཚྱུལ་འབརོ་བ་དང་། ཤེས་

པའ་ིདགངོས་དནོ་ལརྟ་ན། ཁངོ་རྒྱྱུན་ད་ུ
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་དད་གུས་ཧ་ཅང་ཞུ་མཁན་ཞིག་
དང་། ལགྷ་པར་བདོ་དནོ་ཐགོ་ད་ོསྣང་ཤུགས་
ཆེ་གནང་མཁན་གི་ན་གཞོན་ཞིག་ཡིན་པ་
དང་། རང་ལུས་མེར་སགེ་མ་བཏང་གངོ་
ཁོང་གིས་བསམ་ཚྱུལ་དང་གང་བཤད་རྒྱྱུ ་
ཡོད་པ་རྣམས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་ཡོད་པའི་
གནས་ཚྱུལ་ཡང་འདགུ ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ 
ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉནི་དག་ེའདནུ་པ་བཀྲ་
བྷ་ེལགས་ཀིས་འགོ་འཛུགས་ཀིས་ད་བར་
གཞིས་ལུས་བདོ་མི་ཁནོ་མི་གངས་ ༡༤༣ 
གིས་བདོ་བསྟན་སིད་དང་བདོ་མི་རིགས་
ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་སྟ་ེརྒྱ་གཞུང་
ལ་ཞི་རྒོལ་གནང་ཡོད་ཁོངས་ནས་རྒྱལ་
གཅསེ་པ་ ༡༢༤ འདས་གངོས་སུ་གྱུར་
ཡོད། གཞན་རྣམས་ཀིས་གནས་སྟངས་
ཁ་གསལ་ཤེས་རྟགོས་མེད་པར་གྱུར་ཡོད། 
འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་
རྣམས་ཀི་ནང་མི་དང་སྤུན་མཆེད། དགནོ་
པ་ལ་སོགས་པར་རྒྱ་གཞུང་གིས་དཀའ་ངལ་
མང་པ་ོསྤདོ་བཞིན་ཡོད་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་
ཤེས་དགསོ་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཞིག་དང་། ད་
ལྟ་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་ཡོད་པའི་རྒྱལ་གཅེས་
པ་རྣམས་ཀི་གནས་སྟངས་ཐོག་ང་ཚོར་བླ་ོ

འཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོའདགུ ད་ེརིང་གི་དསུ་
ཚོད་འདའིི་ཐགོ་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་གི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་རེ་གནང་མཁན་
གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་། ད་ེབཞིན་སྡ་ེཚན་
ཁག་ཚང་མར་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་གིས་
བདོ་སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེད་ེཚོའི་ཐགོ་
སྔར་ལྷག་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གནང་
ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེཡང་བདོ་མིའ་ིམངནོ་འདདོ་
བསུྒབ་ཐབས་སདླ་དམིགས་བསལ་དགོངས་
པ་དང་དནོ་ཐོག་སྨན་པའི་བ་བ་སྤལེ་རྒྱྱུ འི་
དསུ་ཚོད་བསླབེ་འདགུ ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ེ
བཞིན་རྒྱ་གར་ནང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་
ཚོད་ ༨།༣༠ ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་
ཨུཏྟར་ཁཎྜ་མངའ་སྡའེི་རྒྱལ་ས་སྡ་ེར་ལྡནུ་གི་
ཁབ་ཁངོས་ཧར་པ་པུར་འདདོ་རུྒ་གཡུ་རྒྱལ་
གླངི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ཉ་ེའཁིས་སུ་
ར་ོར་ེཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
ཞི་རྒོལ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་སྟ་ེ
འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་
ཚྱུལ་ཐནོ་འདགུ ན་གཞནོ་ཁངོ་ན།ི དསུ་
རྒྱྱུ ན་ད་ུབདོ་དནོ་ཐོག་ད་ོསྣང་དང་སེམས་
ཤུགས་ཡོད་པ་དརེ་ཡི་རང་བསྔགས་བརདོ་
ཞུ་གི་ཡོད། འད་ིདང་མཉམ་ད་ུའགན་ཡོད་
པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཞིག་
ལ། ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ནང་ཡོད་པའ་ིསླབོ་

ཕུག་ཚོའི་སེམས་ཤུགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་
ཡིད་ཆེས་ཡོད། འནོ་ཀང་ང་ཚོ་རང་དབང་
ལུང་པར་ཡོད་པའི་སླབོ་ཕུག་ཚོའི་བ་ཕགོས་
ད་ེཕུགས་རྒྱང་རིང་པའོི་ཐོག་ནས་རྩ་དནོ་
དང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའི་དགོངས་གཞི་
བསུྒབ་ཐབས་ལ་གནང་ཕོགས་གཞན་གི་
ཐགོ་བསམ་བླ་ོམང་བ་གཏང་དགོས་རྒྱྱུ ་གལ་

ཆེན་པ་ོཡིན་པ་གོ་སྐབས་འདིའི་བརྒྱྱུ ད་ནས་
ཞུ་ཐུབ་ན་སམྙ་པ་བྱུང་། མདརོ་ན། ཕི་ནང་
སུས་བལྟས་ཀང་ད་ལྟ་བདོ་ད་ེརྒྱའི་དབང་
འགོ་ཏུ་གནས་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་བདོ་ཀི་ལ་
རྒྱ་ནམ་ཡང་བརླག་རྒྱྱུ ་མེད། མི་རབས་དང་
མི་རབས་བས་ནས་ན་གཞནོ་ལོ་ཆྱུང་ད་ེདག་
ཁདོ་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཡོད་

པ་ད་ེགསལ་སྟནོ་བས་ཐུབ་པར་ང་ཚོ་དགའ་
སྤབོས་བདེ་འསོ་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད། ད་ེ
བཞིན་ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉནི་བདོ་ཀི་
གཞས་པ་གགས་ཅན་བདདུ་བྷ་ེལགས་འདས་
གངོས་སུ་གྱུར་བའི་གནས་ཚྱུལ་ང་ཚོ་ཚང་
མས་གསན་ཡོད། ད་ེརིང་གི་མཆོད་འབུལ་
སྨནོ་ལམ་འདིའི་ཐོག་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་

འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བ་ད་ེདག་གི་ཆེད་ད་ུ
སྨནོ་ལམ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་འབལེ་
ཁོང་ཚོའི་ནང་མི་སོགས་འབལེ་ཡོད་ཚང་
མར་བཀའ་ཤག་གིས་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐ་ེཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་མེ་ཌི་སོན་རི་དགྭས་ཚལ་གི་ཕ་ོབང་ད་ུདད་ལནྡ་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་མེ་ཡོ་སྨན་ཁང་ནས་ཝི་སི་ཀོན་
སིན་མངའ་སྡའེི་རྒྱལ་ས་མེ་ཌི་སོན་གི་རི་
དྭགས་སྐདེ་མོས་ཚལ་གི་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་
ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁདོ་སབྐས། བདོ་མི་གཙོ་
བརོ་གྱུར་བའ་ིདད་ལནྡ་མི་གངས་ ༣༠༠ 
ཙམ་གིས་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་
སོགས་འཁེར་ནས་དགའ་དད་སྤོ་གསུམ་
གི་སྒ་ོནས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་འདགུ ད་ེརསེ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
ཐོག་མར་རི་དྭགས་སྐེད་མོས་ཚལ་ཆོས་
ཚོགས་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་དགེ་
བཤེས་ལྷུ ན་གུབ་བཟདོ་པ་ལགས་དམ་པ་
ཁོང་གི་སྐུ་གདངུ་བཞུགས་ཡུལ་ད་ུཆིབས་
སྒྱུར་བསྐངས་ནས་ཐུགས་སྨནོ་མཛད། ད་ེ
ནས་ད་ེསྔནོ་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༡ ལོར་མགནོ་པ་ོ
གང་ཉིད་མཆོག་གིས་དུས་འཁོར་དབང་
ཆེན་བསྩལ་ཡུལ་གི་ལ་ྷཁང་དརེ་ཆིབས་སྒྱུར་
བསྐངས་རསེ་བཞུགས་ཁིར་༸ཞབས་སོར་
འཁདོ་བསྟནུ་དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་ ༣༠༠ 
ཙམ་ལ་བངླ་དརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ། ད་ེཡང་
ཐགོ་མར་ཆོས་ཚོགས་ཀི་ཆོས་དག་ེགསར་པ་
དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ར་ོར་ེལགས་ཀིས་
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཕབེས་བསུའི་གསུང་
བཤད་གནང་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ ་
འཁོར་ལྷན་རྒྱས་ལ་རི་དྭགས་ཚལ་གི་ཆོས་

ཚོགས་ནས་དགའ་དད་སྤ་ོགསུམ་གི་སྒ་ོནས་
ཕབེས་བསུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། གནས་འདརི་
༸གོང་ས་མཆོག་ཆིབས་སྒྱུ ར་བསྐངས་
པ ་ནི ་ ཆོས ་ ཚོགས་ ཀི ་དགེ ་སླ ོབ ་ ཡོངས་
ལ་ཧ་ཅང་སྐལ་བཟང་ཡིན་པར་བརྟ ེན་

སྐུ ་ལྷདོ ་ལྷདོ ་ངང་བཞུགས་བཞག་མཛད་
གནང་ཡོང་བའི ་གསོལ་འདེབས་དང་། 
དགེ་བཤེས་བཟདོ་པ་དམ་པ་ཁོང་གི་ཡང་
སིད་མགགོས་མྱྱུར་མཇལ་བའི་སྨནོ་འདནུ་
ཞུས་འདགུ ད་ེརསེ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། སྤུན་མཆེད་ཕ་ོམོ་
རྣམ་པ། ངསོ་རང་ད་ེརིང་འདརི་སརླ་ཡང་
བཅར་རྒྱྱུ ་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་། 
སིྤར་དགེ་བཤེས་ལགས་དགོངས་པ་རོགས་
ཟནི་ཡང་། ད་ཆ་ཁངོ་གི་སླབོ་མ་ཁདེ་རྣམ་
པས་བ་ླམའི་བཀའ་གསུང་ཅི་སུྒབ་ཞུ་བཞིན་

པ་མཐངོ་སབྐས་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་། སྟནོ་
པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ཀླུ་སུྒབ་ལ་སོགས་
པའི་སྐེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀང་༸ཞལ་
བཞུགས་མེད་ཀང་༸རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་
རྣམས་ལོ་ ༢༠༠༠ ལགྷ་གི་རསེ་སུའང་མ་

ཉམས་པར་གནས་ཡོད། ངསོ་རང་བདག་
ཅག་གི་སྟནོ་པ་ཤཀྱཱ ་ཐུབ་པའི་རསེ་འབང་པ་
ཞིག་ཡིན་པའི་ངསོ་ནས་ནང་པའི་དགེ་སླངོ་
དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན་བསམས་པའི་སྤབོས་པ་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ཀླུ་སུྒབ་ཀི་རསེ་འབང་པ་
ཞིག་ཡིན་བསམས་པའི་སྤབོས་པའང་ཡོད། 
སྐེས་ཆེན་དམ་པ་དང་ཁད་དུ་འཕགས་
པའི་ལྟ་གུབ་དང་རིག་པ་སྨྲ་བའི་སླབོ་དཔནོ་
ད་ེདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གང་
གསུང་པར་ཆ་མ་བཞག་པར་༸རྒྱལ་བའི་
བཀའ་ལ་དཔྱད་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའི་

སྒ་ོནས་དག་ཐརེ་མཛད་ཡོད། སྟནོ་པ་རང་
ཉདི་ནས་ཀང་། དག་ེསླངོ་དག་གམ་མཁས་
རྣམས་ཀིས། །བསགེས་བཅད་བརར་བའ་ི
གསེར་བཞིན་ད།ུ །ལེགས་པར་བརྟག་ལ་ང་
ཡི་བཀའ། །བངླ་བར་བ་ཡི་གུས་ཕིར་མིན། 
།ཞསེ་གསུངས་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་མགནོ་པ་ོ
ཀླུ་སུྒབ་དང་ཟླ་བ་གགས་པ། སངས་རྒྱས་
བསྐངས། ལེགས་ལནྡ་འབདེ་སོགས་ཀིས་
ད་ེལརྟ་མཛད་ཡོད། ཕགོས་མཚྱུངས་ངསོ་
ནས་ཀང་འདས་པའ་ིམི་ལོ་ ༣༠ རིང་དངེ་
དསུ་ཚན་རིག་པ་དང་ལནྷ་བག་ོགླངེ་བས་པ་
ཡིན། དའེ་ིཁངོས་ནས་ད་ེརིང་རང་གི་ཆྱུང་
མ་དང་ལྷན་འདིར་ཕབེས་པའི་ཚན་རིག་པ་
རི་ཆི་ཌ་ེཝི་ཌི་སོན་ལགས་ཁངོ་ཡིན། ཁངོ་
གི་སར་ནས་ངསོ་ཀིས་ཤེས་བ་མང་པ་ོཤེས་
བྱུང་། ཁངོ་ན་ིནྱཱ་ལེནྡྲའ་ིསླབོ་གཉརེ་བ་
བཞིན་དཔྱད་པ་གནང་ནས་ཕབེས་མཁན་
ཞིག་རེད། ངསོ་རང་ཡང་ད་ེམཚྱུངས་ཡིན་
སྟབས་རིའི་རྒྱལ་པ་ོརི་རབ་དང་འཛམ་གླིང་
ལེབ་ལེབ་སོགས་ཁས་ལེན་བེད་ཀི་མེད། 
དརེ་བརྟནེ་མཁན་པ་ོདང་མཁས་པ་འགའ་
ཤས་ཀི་ཐུགས་ལ་མ་བབ་པ་ད་ེའདའང་ཡོང་
བཞིན་ཡོད། ༸རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་དང་ལགྷ་
པར་ད་ུདཔལ་ན་ལེནྡྲའི་བཞེད་སལོ་ད་ེདག་
གཙོ་བ་ོརྒྱྱུ ་མཚན་ལ་གཞི་བཅལོ་ནས་ཕབེས་
ཀི་ཡོད། སབྐས་ཤིག་ན་ལེནྡྲ་ཞསེ་བརདོ་
སྐབས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕག་རིང་ནས་ནང་ཆོས་

སླབོ་གཉརེ་གནང་ཡུལ་གགས་ཅན་ཞིག་ལ་
ངསོ་འཛིན་གནང་བ་བྱུང་ཡོད། འནོ་ཀང་
ད་ཆ་གང་རོ་ཆགས་ཚར་བ་རེད། རྒྱ་ནག་
ནང་ད་ུནང་ཆོས་དར་བ་ད་ེཡང་ནྱཱ་ལེནྡྲ་ནས་
དར་བ་ཞིག་རེད། འནོ་ཀང་ཞི་འཚོ་ཡབ་
སས་དང་། ཕགོས་གངླ་དང་ཆོས་གགས་
ཀི་ཚད་མའི་གཞུང་ད་ེདག་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་
གསུམ་བདེ་མཁན་བདོ་པ་ཁ་ོན་རེད། དངེ་
སྐབས་གཞུང་ད་ེདག་བདོ་སྐད་ནང་བསྒྱུར་
བ་ཙམ་མ་ཟད། འཆད་ཉན་ཡང་མུ་མཐུད་
ནས་བདེ་བཞིན་ཡོད། དག་ེབཤེས་བཟདོ་
པ་དམ་པ་ཁངོ་ཡང་གཞུང་ལུགས་ད་ེདག་ལ་
སླབོ་གཉརེ་གནང་བའ་ིབདོ་ནས་བསོ་བལོ་ད་ུ
ཕབེས་པའ་ིམཁས་དབང་ཞིག་རེད། ཕིས་སུ་
རྒྱ་གར་ནང་གདན་ས་ཁག་སརླ་གསོ་བ་རྒྱྱུའ་ི
ལས་འགན་ཐགོ་ཧུར་ཐག་གནང་ཡོད། ད་
ཆ་གདན་ས་ད་ེདག་ནང་སླབོ་གཉརེ་གནང་
མཁན་དག་ེའདནུ་ཁ་ིཕག་ཡོད། ལགྷ་པར་
དངེ་སྐབས་ནང་པའི་གཞུང་ནས་གསུངས་
པའི་རིགས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་ད་ེདག་དང་
བླའོི་འག་ོསྟངས་སྐརོ་ལ་ད་ོསྣང་ཧ་ཅང་བས་
པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། རྣམ་གཞག་ད་ེདག་དངེ་
དསུ་ཤེས་ཡོན་གི་ལམ་སལོ་ལརྟ་སླབོ་གཉརེ་
བ་རྒྱྱུའ་ིསལོ་དར་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།


