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བདོ་ན་ིའཛམ་གླངི་ནང་འག་ོབ་མིའ་ིརང་དབང་ཆེས་དམའ་ཤོས་ཡིན་པ་བཀདོ་འདགུ
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣	
ཉིན་ཨ་རིའི་ནང་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་རང་

དབང་ཁང་པ་ཞསེ་པས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོར་
རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་
བབ་ལ་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་བྱས་ཏ་ེསནྙ་ཐ་ོ

བཏནོ་པའི་ནང་བདོ་ནི་འཛམ་གླིང་སངེ་རང་
དབང་གི་ཚད་གཞི་ཆེས་དམའ་ཤོས་ཡིན་པ་

བཀདོ་འདགུ	
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ལོའ་ིརང་དབང་ཁང་
པས་སནྙ་ཐའོ་ིནང་འཁདོ་པ་ལརྟ་ན།	 འཛམ་

གླིང་ནང་བདོ་དང་སི་རི་ཡ་གཉིས་འག་ོབ་
མིའ་ིརང་དབང་གི་ཚད་གཞི་ཆེས་དམའ་ཤོས་
ཡིན་པ་བཀདོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	རྒྱལ་སིྤའ་ིརང་
དབང་གི་གངས་ཚད་བང་རིམ་ལརྟ་ན་འདས་
པའི་ལོ་ང་ོདུག་གི་ནང་བདོ་ཀི་རང་དབང་གི་
གངས་ཚད་ན་ིབརྒྱ་ནས་གཅིག་ཡིན་པ་འཁདོ་
ཡོད།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས།	 རང་དབང་
ཁང་པས་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པར་དགའ་བསུ་ཞུས་
པ་དང་འབལེ་འདས་པའི་ལོ་ང་ོདུག་གི་ནང་
བདོ་ཀི་རང་དབང་གི་གངས་ཚད་ན་ིབརྒྱ་ནས་
གཅིག་ཡིན་སབས།	 དསེ་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་ཛ་དག་ཅན་ད་ུ

གུར་པ་སནོ་གི་ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	 སི་རི་ཡའ་ི
རང་དབང་གི་གངས་ཚད་ནི་ཀླད་ཀོར་ནས་
གཅིག་ཆགས་ཡོད་པས་ཅུང་ཙམ་ཡར་རྒྱས་
ཕིན་ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ནང་མུ་
མཐུད་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་རགོ་
རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པར་བརནེ་བདོ་
ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་མུ་
མཐུད་ཛ་དག་ཅན་ད་ུགུར་དང་འགུར་བཞིན་
ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
རང་དབང་ཁང་པས་མི་འགང་བར་བདོ་ཀི་
རང་དབང་གི་གནས་བབ་སྐརོ་སྙན་ཐ་ོརྒྱས་
པ་ཞིག་རང་དབང་ཁང་པའི་ད་ཚིགས་སངེ་
འགདོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་ཆེན་ཉནི་དང་པརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༣	 ཚེས་	༥	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་སིང་པུར་གི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་པའ་ི
ཆོས་ཚོགས་ཀིས་གཙོས་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་
ཇི་ལརྟ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལརྟ་རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་
པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་གི་ནང་པའི་
ལྷག་པའི་བསླབ་པ་གསུམ་གི་བརོད་གཞིའི་
ཐགོ་ཉནི་གསུམ་རིང་གི་བག་ོགླངེ་ཉནི་དང་
པརོ་ད་ལམ་བརུྒྱད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་ེ
རིང་འདརི་ནང་པའི་ཡུལ་གུ་ཁག་ཁ་ཤས་ཀི་
གཙོ་བ་ོའདལུ་བ་འཛིན་པ་ཚོ་ཚོགས་ནས་ངསོ་
ལའང་བཀའ་མོལ་ཞུ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བུྱང་བ་
གཟ་ིབརིད་དང་ཧ་ཅང་དགའ་བ་ོབུྱང་།
ཁོད་རང་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་ཚོགས་ཀི་ཡོད་
སབས་གོ་བསྡུར་བྱདེ་རུྒྱ་སོགས་ལྷུག་པ་ོཡོང་
བའ་ིརེ་བ་ཡོད།	 ག་ོབསྡརུ་བྱདེ་སབྐས།	
དཔརེ་ན་ང་རང་ཚོས་གཞུང་ཆེན་ལ་ལ་ྟབའི་
སྐབས་སུ་དགག་གཞག་སྤང་གསུམ་ཞེས་
གཞན་ལུགས་དགག་པ།	 རང་ལུགས་འཇགོ་
པ།	 ད་ེལ་རྩདོ་པ་སྤངོ་བ་ཞསེ་སོ་སོའ་ིརང་
ལུགས་གཞག་པ་ད་ེགཅིག་པུ་མར་བཤད་པ་
མིན་པར་མཐའ་ཆོད་པའ་ིཆེད་ད་ུཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད།	དརེ་བརནེ་ཁདོ་ཚོར་
ག་ོབསྡརུ་ཞིབ་ཚགས་པ་ོཞིག་ཡོང་ཐུབ་པའ་ིརེ་
བ་ཡོད།གང་ལརྟ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འད་ི
ལོ་	 ༢༥༠༠	 ལགྷ་ཕིན་པའ་ིཆོས་བརུྒྱད་ཅིག་

ཆགས་ཡོད།	 དངེ་སང་འཛམ་གླངི་འདརི་
ད་ེསྔ་ནང་པ་མིན་པ་ཚོས་ཀང་བརག་དཔྱད་
བྱདེ་སབྐས་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་།	
མདརོ་ན་ཚན་རིག་པའི་ནང་ནས་ཀང་ད་ོ
སྣང་བྱདེ་མཁན་ཡོང་གི་འདགུ	 ང་ཚོས་ནམ་

རུྒྱན་ཐགེ་པ་ཆེན་པ་ོདང་ཐགེ་པ་ཆུང་ངུ་ཞེས་
བརདོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ཚིག་ད་ེཡག་པ་ོམི་
འདགུ	 ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་ལེགས་སྦྱར་གི་
ཆོས་བརུྒྱད་དང་པཱ་ལིའ་ིཆོས་བརུྒྱད་ཅསེ་སདྐ་
ཡིག་གི་ཐགོ་ནས་དབྱ་ེབ་འབྱདེ་ཀི་ཡོད།	 པཱ་
ལིའི་ཆོས་བརུྒྱད་ནང་ད་ུའདལུ་བའི་ཉམས་
བཞསེ་དང་བསབླ་པ་གསུམ་གི་ཉམས་བཞསེ་
གཞི་རྩ་བྱས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་
ནཱ་ལེནྡྲའི་ལེགས་སྦྱར་གི་ཆོས་བརུྒྱད་ལ་ཆ་
བཞག་ནའང་བསབླ་པ་གསུམ་གི་ཉམས་ལེན་
ད་ེགཙོ་བ་ོརེད།	 སླབོ་དཔནོ་ཀླུ་སུྒབ་ཡབ་སས་
སོགས་ཚང་མ་དག་ེསླངོ་འདལུ་བ་འཛིན་པ་ཤ་

སག་རེད།	 ང་ཚོས་མིག་དཔ་ེལ་ྟས་ན་ིབཅམོ་
ལནྡ་འདས་རེད།	 བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཁངོ་
ཡང་ཁིམ་ནས་ཁིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བུྱང་
བ་དང་།	 རབ་བུྱང་གི་སྒ་ོནས་བསྙནེ་པར་
རགོས་ཏ་ེཆོས་བསན་ཡོང་སབྐས་འདལུ་བའི་

ཉམས་ལེན་རྣམས་གཞི་མར་བཞག་པ་ད་ེཚུལ་
ཁམིས་ཀི་བསབླ་པ་དང་།	ད་ེནས་གཞི་རྩ་དག་ེ
ཚུལ་དང་དག་ེབསྙནེ་ཡོད་ཀང་གཙོ་བ་ོཡོངས་
སུ་རོགས་པ་དགེ་སླངོ་གི་སྡམོ་པ་ད་ེམཆོག་
ལ་བརིྩ་གི་ཡོད།	 པཱ་ལིའ་ིགཞུང་གི་ནང་ད་ུ
ཆ་བཞག་ནའང་འདལུ་བའི་ཉམས་ལེན་ད་ེ
རྨང་གཞི་ཆགས་འདགུ	 ལེགས་སྦྱར་གི་ཆོས་
བརུྒྱད་ལ་ཆ་མཚོན་ནའང་འདལུ་བའི་ཉམས་
བཞསེ་ད་ེགཙོ་བ་ོཆགས་ཡོད།སིྤར་ངསོ་ལ་ཆ་
བཞག་ན་མི་ཞིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་འཛམ་གླངི་
འདརི་བྱམས་བརྩ་ེགོང་མཐརོ་སྤལེ་རུྒྱ་དང་།	
ད་ེཡང་སྐ་ེབ་ས་ྔཕི་དང་ཆོས་ལུགས་ཀི་སདྐ་ཆ་

མེད་པར་མི་བཟང་པ་ོཞིག་བྱདེ་རུྒྱ་ད་ེརིམ་པ་
དང་པརོ་རིྩ་བཞིན་ཡོད།	 རིམ་པ་གཉསི་པ་
ན་ིངསོ་རང་ཆོས་པ་ཞིག་རེད།	 ཆོས་པ་ཞིག་
ཡིན་པའི་ངསོ་ནས་འཛམ་གླངི་འདའིི་སངེ་གི་
ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་ལ་ྟགུབ་མི་འད་བ་ཡོད་
ཀང་སེམས་པ་བཟང་པ་ོབྱདེ་དགོས་པ་དང་།	
བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པ་ཞིག་བྱདེ་དགོས་པ་ཆོས་
ལུགས་ཚང་མས་གསུང་བཞིན་ཡོད།	 ལ་ྟགུབ་
མི་འད་བ་ནི་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་རང་གི་
ནང་དའུང་ཡོད་པ་རེད།	 དརེ་བརནེ་ལ་ྟགུབ་
མི་འད་བ་རྣམས་ནི་ཁམས་དང་མོས་པ་མི་
འད་བ་ལ་བརནེ་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ེདག་ཐམས་ཅད་ཀིས་བསབླ་བྱ་གཅིག་གུར་
ཞིག་ལ་མི་སེམས་པ་བཟང་པ་ོབྱདེ་དགོས་པ་
རེད།	 གཞན་ཕན་གི་ལགྷ་བསམ་ཡོད་པ་ཞིག་
དགསོ་པ་རེད་ཅསེ་གསུངས་ཡོད།	 འཛམ་
གླིང་འདིའི་ཆོས་ལུགས་ལ་གཞི་རྩ་དམུ་བུ་
གཉསི་སུ་ཕ་ེཔ་ཡིན་ན་འཇིག་རནེ་བཀོད་པ་
པ་ོའདདོ་མཁན་གི་ཆོས་བརུྒྱད་གཅིག་དང་།	
འཇིག་རནེ་བཀོད་པ་པ་ོམི་འདདོ་མཁན་གི་
ཆོས་བརུྒྱད་གཅིག་བྱས་ཏ་ེགཉསི་ཀར་ལ་ྟགུབ་
མི་འད་བ་ཡོད་ཀང་།	 འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་
པ་ོའདདོ་མཁན་ཚོས་འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོ
བྱམས་བརྩའེ་ིབདག་ཉདི་རེད།	 ཅསེ་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།	

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་སནྨ་

ཁབ་རིམ་པ་དང་པ་ོབཞསེ་གནང་མཛད་པ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༦	ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༧	 ཙམ་ལ་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་བཞུགས་སརྒ་ར་སར་རནེ་གཞི་བྱས་
པའ་ིགཞུང་གི་སནྨ་ཁང་ (Zonal Hospital) 
ད་ུཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ཏ་ེཏགོ་དབིྱབས་གཉན་
རིམས་སྔནོ་འགོག་སྨན་ཁབ་རིམ་པ་དང་པ་ོད་ེ
བཞསེ་གནང་མཛད་ཡོད།
ད་ེཡང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ར་སའི་ཛོ་ནལ་སྨན་ཁང་ད་ུཏགོ་
དབིྱབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་བརྒྱག་
དགོས་པའི་གལ་གནད་དང་འབལེ་བའི་སྐརོ ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ངསོ་ཀི་ཡིད་ཆེས་བླ་ོཐུབ་
ཀི་གགོས་པ་ོདང་སྨན་པས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་
རིམས་སྔནོ་འགོག་སྨན་ཁབ་འདི་ངེས་པར་ད་ུ
བརྒྱག་དགསོ་པའ་ིདགངོས་ཚུལ་གསུངས་བུྱང་།
ཛ་དག་གི ་ནད་ཡམས་སྔནོ ་འགོག་སླད་ཏ ོག་
དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་སྨན་ཁབ་འདི་ཧ་ཅང་
ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོད་དང་ཡག་པ་ོརེད།	 ད་ེ
བཞིན་ནད་པ་གཞན་ཚོས་ཀང་སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཁེ་
ཕན་ཆེན་པའོི་དནོ་ད་ུཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་
སྔནོ་འགོག་སྨན་ཁབ་ད་ེངེས་པར་རྒྱག་རོགས་
གནང་།	 ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 དརེ་བརནེ་
ངསོ་ཀིས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་སནྨ་ཁབ་
བརྒྱབ་པ་ཡིན།	 ངསོ་ཀིས་མི་གང་མང་མང་གིས་
སྔནོ་འགོག་སྨན་ཁབ་འདི་བརྒྱག་པར་བླ་ོསབོས་
བསྐེད་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་ཞུ་འདདོ་བུྱང་།	
ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།	

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ཧི་མ་ཅཱལ་
མངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་ཤིང་ནགས་བླནོ་ཆེན་མཆོག་

དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༣	ཆེས་	༨	རེས་
གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཧི་མ་
ཅཱལ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་ཤིང་ནགས་བླནོ་ཆེན་
སྐ་ུཞབས་ར་ཀཤེ་པཱ་ཐཱ་ནཡི་      (Rakes 
Pathania) མཆོག་དང་།	 ར་རམ་ས་ལའ་ི
ཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་ཝི་ཤལ་ནཧེ་རིཡ་ (Vishal Nehria) 
མཆོག་རྣམ་གཉསི་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད།
སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་སྐུ་
ཞབས་ར་ཀཤེ་པཱ་ཐཱ་ནཡི་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ི
དང་འབལེ་ར་ས་ནི་ཡུལ་སྐརོ་སྤོ་འཆམ་གི་ལྟ་ེ
གནས་ཤིག་ཡིན་སབས་ཀང་རའ་ིགནམ་ཐང་ཡར་
རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་སྐརོ་དང་།	
གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བླནོ་
ཆེན་མཆོག་ལ་ར་སར་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་བད་ེ
ལེགས་སནྨ་ཁང་ད་ུཉ་ེའཁརོ་གི་ཡུལ་མི་དང་བདོ་
མིའི་ཆེད་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་
ཁབ་བརྒྱག་སའི་ས་ཚིགས་ཤིག་བཙུགས་གནང་
ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་གནང་བ་མ་ཟད།		བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེརྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་གཙོས་ཧི་མ་
ཅཱལ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་ནས་ད་བར་བདོ་དནོ་དང་
བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་ཐུགས་

ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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གངས་བུ་རིག་རྒྱས་ཉ་ིམ་ལགས་ལོ་དགུའ་ིརསེ་གླདོ་བཀལོ་བཏང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མི་ཆབ་སདི་བཙོན་པ་གངས་
བུ་རིག་རྒྱས་ཉ་ིམ་ལགས་རྒྱ་གཞུང་གི་བཙོན་
ཁང་ནང་ལོ་དགུའ་ིརིང་བཙོན་འཇུག་རསེ་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༡	ཟླ་	༢	 ཚེས་	༢༥	ཉནི་གླདོ་
བཀལོ་བཏང་འདགུ
གངས་བུ་རིག་རྒྱས་ཉ་ིམ་ལགས་ནི་དཀར་
མཛེས་ཁུལ་བག་མགོ་རངོ་གཙང་སདོ་ཡུལ་
ཚོ་གཙང་སདོ་སྡ་ེཔ་ནས་ཡིན་ཞིང་རང་ལོ་	
༣༠	 ཙམ་ཡིན་འདགུ་པ་དང་།	 ད་ེས་ྔབཙོན་
འཇུག་མ་བྱས་སྔནོ ་རོང་གི་ཆུ་གླ ོག་དང་
འབལེ་བའི་ལས་ཁུངས་ཤིག་གི་ནང་ལས་ཀ་
བྱས་ཡོད་འདགུ
ད་ེཡང་ཕི་ལོ	༢༠༡༢	ལོའ་ིབདོ་ཀི་ལོ་གསར་
སབྐས་བག་མགོ་དང་གསེར་ར་ཁུལ་གི་བདོ་
མིས་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་གནནོ་ལ་ཞི་བའི་ང་ོ
རོལ་གི་སྐད་འབོད་གནང་སྐབས་གངས་
བུ་རིག་རྒྱས་ཉི་མ་ལགས་དང་བག་མགོ་
དགནོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་བཀ་ཤིས་དར་རྒྱས་
ལགས་དང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་སོགས་བདོ་མི་

བཅུ་ཙམ་སིྤ་ཚོགས་ལ་གཏརོ་བརླག་དང་།	
མི་རིགས་ཁ་བལ་གཏངོ་ཐབས་བྱས་པའི་
ཉསེ་མིང་འགོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏ་ེཁོང་ལ་
མི་ལོ་བཅུའ་ིབཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་

ཡོད་པ་དང་།	ཁངོ་གི་རོགས་པ་ཚོར་ལོ་བཅུ་
གཉསི་ནས་བཅུ་བཞི་བར་གི་བཙོན་འཇུག་
ཁམིས་ཐག་བཅད་ཡོད།	 གངས་བུ་རིག་
རྒྱས་ཉ་ིམ་ལགས་བཙོན་ཁང་ད་ུཡོད་སབྐས་
ཁོང་དང་བཙོན་གགོས་གཞན་པ་ཚོར་ཉནེ་
རགོ་པ་དང་བཙོན་སུང་བས་མནར་གཅོད་

བཏང་བར་ང་ོརལོ་ལན་མང་བྱས་པར་བརནེ་
ཐངེས་ད་ུམར་ནག་བཙོན་ཏུ་ཡུན་རིང་བཅུག་
པའི་རྐེན་གིས་མིག་གསལ་པ་ོམི་མཐངོ་བ་
དང་མག་ོན་བ།	 སེམས་ཁམས་མི་བད་ེབར་

གུར་པ།	 ད་ེབཞིན་གླ་ོབ་དང་སལྒ་ཚིགས་
སོགས་ནད་པར་གུར་ནས་ལུས་སེམས་
གཉསི་ལ་རུྒྱན་ལནྡ་མིན་པའི་ནད་གཞི་མང་
པ་ོཕགོ་ཡོད་འདགུ	གངས་བུ་རིག་རྒྱས་ཉ་ིམ་
ལགས་བཙོན་བཀལོ་ཐབོ་ནས་རང་ཁིམ་ད་ུ
འབྱརོ་སྐབས་ཁིམ་མི་ནང་ཁུལ་བཤད་པའི་

སདྐ་ཆ་ཡིག་ཐགོ་ཏུ་ཕབ་པའ་ིནང་།	 འདརི་
ཕབེས་པའ་ིཤ་ཉ་ེརིང་རྣམས་དང་།	 རིགས་
དང་ཚོར་བ།	 འད་ུཤེས་དང་ལས་དབང་
གཅིག་པའ་ིསྤུན་གགོས་རྣམ་པ།	 ཁདེ་ཅག་
ཡུན་རིང་པརོ་སེམས་ཁུར་དང་འ་ོབརྒྱལ་
ལ་གཏད་སོང་།	 ང་རིག་རྒྱས་ཉ་ིམ་ད་ེརིང་
བཙོན་གལོ་བུྱང་བ་དང་སརླ་ཕ་ཡུལ་གངས་
ལྗངོས་ཀི་པང་ཁུག་འདི་ནས་ཁདེ་ཅག་དང་
མཇལ་ཐུབ་པའི་བསྐལ་བ་བུྱང་བར་སེམས་
གཏིང་ནས་དགའ་བཞིན་ཡོད་བཀའ་དནི་
ཆེ།	 མ་གཞི་ང་ཡིན་ན།	 རང་དབང་དང་
འད་མཉམ།	 བདནེ་པ་དང་ཐབོ་ཐང་རྩདོ་ས་
ནས།	 རྒྱ་ནག་པསོ་མ་ཉསེ་ཁ་གཡོག་གིས་
ཉསེ་མེད་ཉསེ་འགེལ་བྱས་ཏ་ེམི་ལོ་བཅུའི་
རིང་ལ་མི་ལུས་ཀི་རང་དབང་ཡོད་ཚད་
འཕྲགོ་ཏ་ེམནར་གཅོད་ཚད་མེད་མྱངས་བ་
ན་ིཤི་ཡང་བརདེ་ད་ུམེད་པས་ན་ཟུག་དག་པ་ོ
ཞིག་ཏུ་གུར་ཡོད།	 མནར་གཅདོ་ཀི་མི་ལོ་
དགུ་ཡང་ཐུང་ཐུང་ཞིག་ག་ལ་ཡིན།	 ང་ད་ེ

རིང་སྔནོ་མའི་ན་གཞོན་ད་ེཡང་མིན་ལ་ངའི་
དན་པ་ཡང་ད་ེའདའི་གསལ་པ་ོཞིག་མ་རེད་
ད།ེ	 ངས་ཁདེ་ཚོར་ཞུ་ཆོག་ཆོག་ཅིག་ལ་ང་
རང་སྔར་བཞིན་འགན་ཁུར་ཡོད་པའི་བདོ་
མི་ཞིག་ཡིན་པ་གཏན་ནས་བརདེ་མེད།	 ད་
རུང་མ་ཤི་དམྱལ་བར་ལན་མང་འཁམས་
དགསོ་ཀང་།	 གཏན་ནས་བརདེ་ཀང་མི་
སདི་ལ།	 ཁདེ་ཚོས་ཀང་རང་ཉདི་བདོ་མི་
ཞིག་ཡིན་པ་དསུ་ནམ་ཡང་སེམས་ནས་བརོ་
མི་ཉན།	 རང་རང་གི་དཔའ་སྤབོས་མ་ཞུམ།	
ནང་ཁུལ་ལ་མཐུན་སིྒལ་བྱསོ།	 ལགྷ་ཏུ་རང་
གི་སྐད་ཡིག་དང་ཆོས་ལུགས་ལ་སླབོ་སྦྱངོ་
བྱསོ།	 ང་ཚོ་ཚང་མ་རྨངོས་གཉདི་ལས་སད་
དགསོ།	 མནར་གཅདོ་ལས་གལོ་དགསོ།	
སདྐ་ཆ་འད་ིདག་ན་ིང་ད་ེརིང་གསོན་པ་ོཡིན་
པའ་ིརགས་དང་།	ཡུན་རིང་ཡིད་ལ་བཅངས་
པའི་སེམས་གཏམ་དམར་དམར་ཡིན་པས་
ཚང་མས་ཐུགས་ལ་འཛིན་པར་ཞུ།	 ཞསེ་
འཁདོ་ཡོད།	།

ཐ་ེཝན་ནང་གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་ཐངེས་	༦༢	འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་སུང་བརིྩ།
༄༅།	 །བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་ཆོལ་
གསུམ་བདོ་མི་སེར་སྐ་ཡོངས་ནས་མ་གསོ་
བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་གིས་རྒྱ་དམར་བཙན་

འཛུལ་བར་ངོ་རོལ་ཆེད་རང་དབང་སྒརེ་
ལངས་བྱས་པའ་ིདསུ་དན་ཐངེས་	 ༦༢	 པ་
དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙན་དབང་འགོ་
ཆིངས་ཡིག་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་ཟརེ་བ་
བཞག་ནས་ལོ་	 ༧༠	 འཁརོ་ཉརེ་ཐ་ེཝན་
རྒྱལ་ས་ཐ་ེཔ་ེགངོ་ཁརེ་ནང་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་

རྔམ་སནོ་ཁམོ་སྐརོ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཡོད་
པ་རེད།ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༧	 རེས་
གཟའ་ཉི་མ་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་དང་པ་ོདང་

ཕདེ་ཀའི་ཐགོ་ཐ་ེསྡདོ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་
དང་།	བདོ་དང་ཐ་ེཝན་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
འབལེ་མཐུད་ཁང་ནས་གཙོ་འགན་དང་།	ཐ་ེ
ཝན་གི་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་
ཁག་	༣༤	མཉམ་འབལེ་ཐགོ་གསུམ་བཅུའ་ི
དསུ་དན་སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་

བསྐངས།	ཐགོ་མར་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོ་ི
རྒྱལ་གླུ་དང་།	 རྒྱལ་གཅསེ་པ་རྣམས་ལ་ངག་
བཅད་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུས་རསེ།	 ལས་
འགུལ་གོ་སིྒག་གནང་མཁན་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པས་གཏམ་བཤད་དང་།	སྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བ་ོབཀའ་ཟུར་༸སྐབས་ར་ེཀིར་ི
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 ཐ་ེཝན་དནོ་གཅདོ།	 ཐ་ེ
ཝན་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཞོན་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་ཧུང་ཧངེ་ཧན་ (Hung Sun Han) 

ལགས་དང་།	གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་ཕན་
ཡུན་	(Fan Yun)	ལགས།	ཐ་ེཔ་ེགངོ་ཁརེ་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
འཐུས་མི་ལིན་དབིྱ་མོང་ (Lin Ying Meng ) 

ལགས་དང་།	 མེའ་ོབྷ་ོཡཱ་	 (Miao Poya)	
ལགས།	 ད་ེབཞིན་ཐ་ེཝན་སདི་དནོ་ཚོགས་
པ་ཁག་བཞིའི་སྐུ་ཚབ་སོགས་ནས་གསུམ་
བཅུའ་ིདསུ་དན་དང་།	 ཆིངས་ཡིག་དནོ་

ཚན་བཅུ་བདནུ་ཟརེ་བ་དང་འབལེ་བའ་ིཐགོ་
ནས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད།མཛད་
སྒ ོ་ གུབ ་རེས ་ལག་ ཏུ ་༧གོང ་ས ་མཆོག ་
གི ་སྐུ ་པར་མཐོང་གོལ་རིན་པ ོ་ ཆེ ་དང་།	
བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར།	 ཕྲདེ་དར་སྣ་ཚོགས་
ཐོགས་ཏ་ེཉནེ་རགོ་པའི་སུང་སྐོབ་འགོ་ཐེ་
ཝན་གི་གལ་ཆེའི་གཞུང་ལམ་ཐགོ་རྔམ་སནོ་
ཁམོ་སྐརོ་གནང་བ་དང་།	 ལམ་བར་ཆུ་ཚོད་
གསུམ་དང་སརྐ་མ་བཅུའི་ཐགོ་བདོ་ནང་གི་
རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚོའི་ཞུམ་པ་མེད་པའི་སྙངི་
སབོས་ལ་གུས་འདདུ་མཚོན་པའི་རྐང་ཕག་
ཕུལ་བ་དང་།	 ད་ེནས་ཐ་ེཝན་ནང་ཡོད་པའ་ི
རྒྱ་ནག་སམྐ་སའ་ིདངུལ་ཁང་ (Bank of 

China Taipei Branch) གི་ཁང་ཆེན་མདནུ་
ད་ུའབྱརོ་རསེ།	 ཆིངས་ཡིག་དནོ་ཚན་བཅུ་
བདནུ་ཟརེ་བ་རྒྱ་གཞུང་གི་བཙན་དབང་འགོ་
བདོ་མིར་མིང་རགས་བཀདོ་བཅུག་པ་དང་།	
བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོའི་ཐམ་ཀ་རུན་བཟ་ོབྱས་

པའ་ིསྐརོ་འཁབ་སནོ་བྱས།	མཐའ་མ་ཐ་ེཝན་
གི་ཁང་ཆེན་ཐགོ་རྩགེ་	 ༡༠༡	 ཅན་མདནུ་
འཛོམས་ནས་མི་མང་ལངས་གླུ་དབྱངས་སུ་
གེར་ནས་ལས་འགུལ་མཇུག་སིྒལ་གནང་
ཡོད་པ་རེད།ཐངེས་འདའིི་ལས་འགུལ་ལ་ཐ་ེ
ཝན་གི་བརྙན་འཕྲནི་སོགས་གསར་འགདོ་པ་
ཧ་ཅང་མང་པ་ོསླབེས་ནས་ད་ོསྣང་ཤུགས་ཆེ་
དང་གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ཐགོ་གནས་
ཚུལ་འགདོ་སྤལེ་གནང་ཡོད།
ཕི་ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༠	དགངོ་ད་ོཐ་ེསྡདོ་བདོ་
རིགས་ཚོགས་པ་དང་།	 ས་གནས་བདོ་ཀི་
གཞནོ་ན་ུལནྷ་ཚོགས་ནས་གཙོ་འགན་ཐགོ་ཐ་ེ
ཝན་རང་དབང་ཐང་ཆེན་མདནུ་སྨནོ་ལམ་ག་ོ
སིྒག་ཞུ་འཆར་ཡིན་པ་རེད།	།

བྱང་ཨ་རིར་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ད་རྒྱའ་ིལམ་ནས་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་བར་གླགོ་འཕྲནི་ཁ་བྱང་ངསེ་པར་དགསོ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་ད་རྒྱའི་ལམ་ནས་
དཔྱ་ཁལ་འབུལ་རུྒྱའི་ད་ཚིགས་ཤིག་བཟ་ོ
སུྐན་ལེགས་པར་གུབ་ཡོད་པར་བརནེ།	བྱང་
ཨ་རིར་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ནས་ད་
རྒྱའི་བརུྒྱད་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་
ཕགོས་དང་འབལེ་བའི་འགེངས་ཤོག་འདི་
བཞིན་བཀང་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་གནང་
ཡོད།	
གོང་གི་འགེངས་ཤོག་དའེི་དམིགས་ཡུལ་
གཙོ་བ་ོན།ི	 དྲྭ་ལམ་བརུྒྱད་དངྭ་བངླས་དཔྱ་

དངུལ་འབུལ་འདདོ་ཡོད་མཁན་གི་གླགོ་
འཕྲནི་ཁ་བྱང་དང་སྐསེ་ལོ་སྐསེ་ཚེས།	 དཔྱ་
ཁལ་ལག་དབེ་ཨང་གངས་བཅས་ཁུངས་
ལྡན་དཔྱད་ཞིབ་བྱ་རུྒྱའི་ཆེད་ཡིན་པ་དང་།	
ད་ལམ་བརུྒྱད་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་བར་དང་
ཐགོ་དབེ་སྐལེ་བྱདེ་དགསོ་ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
དབེ་སྐལེ་སདླ་གླགོ་འཕྲནི་ (Gmail)	ཁ་བྱང་
ངསེ་པར་དགསོ།
ད་ེརསེ་གླགོ་འཕྲནི་ཁ་བྱང་བརུྒྱད་དངྭ་བངླས་
དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཕགོས་དང་འབལེ་བའི་
འགངེས་ཤོག་ཅསེ་པ་བཀང་དགསོ།	 ད་ེནས་	

(Chatrel.com)	དང་ (Chatrel apps) ནང་
འཛུལ་རསེ་སརླ་ཡང་སོ་སོའི་གླགོ་འཕྲནི་ཁ་
བྱང་དང་སྐསེ་ལོ་སྐསེ་ཚེས།	 དཔྱ་དངུལ་
ལག་དབེ་ཨང་གངས་བཅས་བཀང་རེས་	
(Payment Page) ནང་དངྭ་བངླས་དཔྱ་
དངུལ་འབུལ་ཐུབ།	 ད་ཆ་ད་ཐགོ་དངྭ་བངླས་
དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རུྒྱའ་ིལས་གཞི་འད་ིབཞིན་
ཚོད་ལ་ྟཆེད་བྱང་ཨ་རི་གཅིག་པུར་དམིགས་
པ་ཞིག་ཡིན།
ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༤	ཉནི་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབྱོར་

ལས་ཁུངས་དང་བྱང་ཨ་རི་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅདོ་ཁང་བཅས་ཟུང་འབལེ་ཐགོ་བྱང་
ཨ་རིའི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་
གི་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་འགན་འཛིན་དང་
ཚོགས་གཙོ་རུྒྱན་ལས་རྣམས་ལ་ད་ཐགོ་དཔྱ་
ཁལ་འབུལ་ཕོགས་སྐརོ་ཟབ་སྦྱོང་ངོ་སྤོད་
དང་།	 ད་ིབ་དསི་ལན་གི་ལས་རིམ་ཞིག་ག་ོ
སིྒག་གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་བྱང་ཨ་རིའ་ི
བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་	 ༣༢	 དང་།	
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་མེད་པའ་ིས་གནས་	 ༤	
བཅས་ཀི་དཔྱ་དབེ་འགན་འཛིན་དང་།	 བདོ་

རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
དང་རུྒྱན་ལས་བཅས་ཁནོ་མི་གངས	༥༣	ད་
ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

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

གཟགིས་པར་འཚལ།
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གསུམ་བརྒྱད་ཀི་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༨	
ཉིན་མོ་འདི་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཕི་
ལོ་	 ༡༩༨༩	 ལོར་བདོ་ཀི་བདག་པ་ོབདོ་མིའ་ི
ཐགོ་མི་སྤདོ་ལས་འདས་པའི་དག་གནནོ་གི་
ཁིམས་གཞི་བསྡམས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་
མནར་གཅདོ་དང་གཉའ་གནནོ།	བཤུ་གཞགོ་
འགོ་བདོ་རིགས་རྒྱལ་གཅེས་སེར་སྐ་ཕ་ོམོ་
རན་བིྱས་གངས་ལས་འདས་པ་ཞིག་དསུ་
མིན་རྐནེ་ལམ་ད་ུབཏང་བ་དང་།	 ཉསེ་མེད་
ཁི་ཚོ་མང་པརོ་བཙོན་འཇུག་དང་མནར་
གཅདོ།	 ད་ེབཞིན་གར་སོང་ཆ་མེད་བཟསོ་
པ་སོགས་ཀི་ཀ་ླཀླའོི་བྱ་སྤདོ་འགོ་དཀའ་སྡུག་
ཚད་མེད་མྱངས་དང་མྱངོ་བཞིན་ཡོད་པར་
བརནེ།	 བདོ་ནང་གི་རྒྱལ་གཅསེ་པ་རྣམས་
ཀི་བཀའ་དནི་རསེ་དན་དང་།	 ཁངོ་རྣམ་
པའི་རསེ་ཤུལ་ནང་མི་སྤུན་ཉ་ེརྣམས་ལ་སིྐད་
སྡུག་མཉམ་མྱངོ་གི་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེ
ཞུ་ཆེད་དང་།	 ལགྷ་པར་སྐ་ུགཤེགས་རྒྱལ་
གཅསེ་པ་རྣམས་ཀི་ཚེ་རབས་ཕྲངེ་བར་བྱས་
བསགས་སྡགི་ལྟུང་ཅི་མཆིས་བྱང་ཞིང་དག་
ས་ེའཕགས་མཆོག་སྤན་རས་གཟིགས་ཀིས་
མཉསེ་བཞིན་རེས་སུ་བཟུང་བའི་མཐུ་ལ་
བརནེ་ནས་མངོན་མཐོའི་རནེ་བཟང་རིམ་
བརུྒྱད་མཐར་ཐུག་སྐུ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་
གི་ག་ོའཕང་མུྱར་ད་ུའཐབོ་པ་དང་།	 པཎ་
ཆེན་ཡང་སདི་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་

གིས་དབུས་བ་ླསུྤལ་དག་ེབཙུན་སགྔས་གསུམ་
དང་།	 སྐ་བ་ོརན་བིྱས་བར་གསུམ་བཅས་
མནར་གཅདོ་མྱངོ་བཞིན་བཙོན་དངོ་ད་ུཡོད་
པ་རྣམས་མུྱར་ད་ུབཙོན་བཀལོ།	 ད་ེབཞིན་
རྒྱལ་གཅསེ་སྐུ་གཤེགས་རྣམས་ཀི་བྱས་རསེ་

དང་།	 གསོད་རངུ་བཀལོ་གསུམ་གི་དག་
གནནོ་འགོ་མནར་གཅོད་མྱངས་དང་མྱངོ་
མུས་ཀི་རྒྱལ་ཞེན་སྙངི་སབོས་ལནྡ་པའི་ཕ་ོམོ་
རན་བིྱས་བར་གསུམ་གིས་ལུས་སགོ་ལོངས་
སྤདོ་བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་དང་།	 ད་ེདག་
གི་རསེ་ཤུལ་ནང་མི་སྤུན་ཉ་ེརྣམས་ལ་བཀའ་
དནི་རེས་དན་མཚོན་སླད་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འབལེ་འགོ་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༨	ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་
ཚོད་	༡༠	ཐགོ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ག་ོ
སིྒག་ཞུས་ཐགོ་གངས་སིྐད་སིད་སྐངོ་ཚོགས་

ཁང་ད་ུམཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཐགོ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་
གཙོས་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་
གཙོ་རྣམ་པ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་

ལས་རྣམ་པ་དང་།	 ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་
དང་དུང་འཕར་རྣམ་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་
ཀིས་ཆུ་ཚོད་	 ༡༡	 བར་སྨནོ་ལམ་གསུང་
འདནོ་གནང་ཡོད།	 མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་
གལོ་མཚམས་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་
ཐགོ་དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་
པར་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ད་ེརིིང་ཚང་
མའ་ིམཁནེ་གསལ་ལརྟ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༩	
ནས་བཟུང་ལོ་ལརྟ་ཕི་ཟླ་	༣	ཚེས་	༨	ཉནི་
གཞུང་འབལེ་ཐགོ་བཞུགས་སྒར་ཐགེ་ཆེན་
ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུགསུམ་བརྒྱད་

མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་ཀི་ཡོད།	 ན་
ནངི་ནས་བཟུང་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་
ཀི་རྐེན་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཚོགས་མི་
ཐུབ་པར་བརནེ།	 གངས་སིྐད་སདི་སྐངོ་
ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་
དང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས།	 ལནྷ་
ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་དང་དུང་འཕར་བཅས་
ཚང་འཛོམས་ཀིས་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་
ཚོགས་པ་དང་།	 གཞན་ཟུང་དུང་མན་གི་ས་ི
ཞུའི་ལས་བྱདེ་རྣམས་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་
སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་ཡོད།	 གསུམ་
བརྒྱད་མཆོད་འབུལ་འདི་བཞིན་ཚང་མའི་
མཁནེ་གསལ་ལརྟ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༩	 ཟླ་	
༣	 ཚེས་	 ༨	 ཉནི་རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིསདི་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་དག་པའོ་ིདམག་ཁམིས་
བསམྡས་པའ་ིདན་གསོ་རེད།	 ད་ལོར་མཚོན་
ན་ལོ་ང་ོསོ་གཉསི་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 བདོ་ནང་
དག་པའོི་དམག་ཁིམས་བསྡམས་ཏ་ེབདོ་མི་
བརྒྱ་ཕྲག་མང་པ་ོདམར་གསོད་བཏང་བ་དང་
།	བདོ་མི་སངོ་ཕྲག་མང་པ་ོལགྷ་འཛིན་བཟུང་
བྱས་ཡོད།	 སབྐས་ད་ེདསུ་སྐ་སེར་ཕ་ོམོ་རན་
བིྱས་མང་དག་ཅིག་སྐ་ུསགོ་ཤོར་བ་དང་རྨས་
སྐནོ་བུྱང་བ།	 བཙོན་འཇུག་བྱས་པ།	 ལགྷ་
པར་ད་ལའྟང་བཙོན་ཁང་ནང་ད་ུཡོད་མཁན་
རྣམས་དང་ད་ེདག་གི་རསེ་ཤུལ་ནང་མི་སྤུན་

ཉ་ེརྣམས་ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་དང་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེམཚོན་སླད་མཆོད་འབུལ་
སྨནོ་ལམ་ལོ་ལརྟ་ཚོགས་ཀི་ཡོད།

ཇི་སིད་བདོ་བདནེ་མཐའ་མ་གསལ་བར་ད་ུ
ད་ེརིགས་ནམ་ཡང་མི་བརེད་པ་རག་པར་
བྱདེ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	མཆོད་འབུལ་ད་ེགསུམ་
བརྒྱད་མཆོད་འབུལ་ཙམ་མིན་པར་སབྐས་ད་ེ
དསུ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དག་གནནོ་གི་
སདི་བུྱས་ངན་པ་ལག་བསར་སྤལེ་ཡོད།	 ཕི་
ལ་	ོ༡༩༨༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༧	ཉནི་བདོ་ནང་
ཞི་རལོ་ལངས་ནས་རིམ་པར་ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༩	
ཟླ་	 ༣	 འཆར་ལ་ཉ་ེབའ་ིསབྐས་གསུམ་བཅུ་
དསུ་དན་གི་དམ་བསྒགས་བྱས་པ་རེད།	 ད་ེ
ནས་ཕི་ཚེས་	 ༥	 ཉནི་ཞི་རལོ་ཆུང་ཚགས་
རིགས་བུྱང་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༩	 ཟླ་	 ༣	
ཚེས་	༡༠	ཉནི་ང་ོརལོ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོལངས་
རུྒྱ་ཡིན་པ་བསམ་ས་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དག་
པའོ་ིདམག་ཁམིས་བསམྡས་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོ
རེད།	མདརོ་ན་ཕི་ལོ་	༡༩༨༧	ནས་བཟུང་
བདོ་ནང་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་ལངས་པར་
བརནེ་བདོ་ཀི་བདག་པ་ོབདོ་མིའ་ིཐགོ་མི་སྤདོ་
ལས་འདས་པའི་དག་གནནོ་གི་ཁིམས་གཞི་
བསམྡས་པའི་དསུ་དན་ཞིིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	
དསུ་ཚོད་འད་ིབཞིན་ནམ་ཡང་བརདེ་ཐབས་
མེད་པའ་ིདསུ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་ད་ུའཚམས་གཟགིས་སབྐས་ཨ་ར་ུཎཱ་ཅལ་དང་འབས་ལྗངོས་མེ་
གྷཱ ་ལཡ་བཅས་ཀིས་མངའ་སྡའེ་ིསྐ་ུམགནོ་གི་མཚན་གནས་ཐགོ་མཐུན་འགུར་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༢	 ནང་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ི
གཞིས་ཆགས་ཁག་གཅིག་ནང་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའི་འཚམས་གཟིགས་ཕབེས་སབྐས་འབལེ་
ཡོད་རྒྱ་གར་གི་མངའ་སྡ་ེའབས་ལྗངོས་དང་།		
ཨ་ར་ུཎཱ་ཅལ།	མེ་གྷཱ ་ལཡ་བཅས་ཀིས་མངའ་
སྡའེི་སྐུ་མགནོ་གི་མཚན་ཐོག་ནས་སྣ་ེལེན་
དང་སྦྲགས་མཐུན་འགུར་གང་ལེགས་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེཡང་ས་

གནས་སོ་སོའི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ལས་ཁུངས་
ཀིས་གཙོས་འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་
མཐུན་འགུར་གང་ལེགས་གནང་བར་བརནེ་
འབས་ལྗངོས་དང་།		ཨ་ར་ུཎཱ་ཅལ།	མེ་གྷཱ ་
ལཡ་གསུམ་ནང་ཡོད་པའི་བཙན་བྱལོ་བདོ་
མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁནོ་བཅུའ་ིནང་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའི་འཚམས་གཟིགས་ལེགས་གུབ་བུྱང་
ཐུབ་ཡོད།ངས་སརླ་ཡང་རྒྱ་གར་གི་མངའ་སྡ་ེ
འབས་ལྗངོས་དང་།		ཨ་ར་ུཎཱ་ཅལ།	མེ་གྷཱ ་
ལཡ་བཅས་ཀི་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་

ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ལགྷ་པར་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་
ཁབ་བླནོ་ཆེན་ལས་ཁུངས་དང་ཉནེ་རགོ་
འག་ོདཔནོ་ལས་ཁུངས།	 རངོ་དཔནོ་ལས་
ཁུངས་བཅས་ནས་མཐུན་འགུར་གང་ལེགས་
དང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་གསུངས།	 ཕགོས་མཚུངས་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་རརོ་གླིང་
ས་གནས་རོང་དཔནོ་ལས་ཁུངས་དང་རྒྱ་
གར་བྱང་ཕོགས་སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་

མང་ཚོགས་ནས་གཞུང་འབལེ་འཚམས་
གཟིགས་སྐབས་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད།	 གཞན་
ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	ལས་
ཡུན་ལོ་བཅུ་གཙང་འག་ོཡི་ཡོད་སབས།	 མི་
མང་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་བར་བཅར་
སྐབས་བདོ་མི་མང་ཚོགས་ནས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་ལས་དནོ་ཐགོ་
ཡི་རང་བསྔགས་བརདོ་གནང་བཞིན་ཡོད་
པ་གོ་དསུ་སེམས་ནང་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་

བུྱང་།	 ཞསེ་གསུངས།	 	 དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལམ་
སནོ་གཞིར་བཟུང་རང་ཁིམ་ད་ུཟུར་བཀག་
བཞུགས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་ཏགོ་དབིྱབས་
གཉན་རིམས་ཡོད་མེད་བརག་དཔྱད་བྱདེ་
སབྐས་ནད་རགས་མེད་པའི་གུབ་འབས་ཐནོ་
ཡོད་པ་བཅས།	།

དཔལ་ས་སྐ་༸གངོ་མ་ཁ་ིཆེན་མཆོག་ལ་བད་ེསིྐད་གླངི་ས་གནས་འཕྲནོ་བསནེ་སནྨ་ཁང་ད་ུཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་
སྔནོ་འགགོ་གི་སནྨ་ཁབ་རིམ་པ་དང་པ་ོབསྐནོ་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༨	 རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་བད་ེསིྐད་གླངི་ས་
གནས་འཕྲདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་ད་ུལྡ་ེར་ལྡུན་

ཁབ ་ཁོངས ་བོད ་ མི ་
རྣམས་ ཀི ་ ཆེད ་ཏ ོག ་
དབིྱབས་གཉན་རིམས་
ཀི་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་
རྒྱག་སའི ་ས ་ཚིགས་
ཤིག་གསར་འཛུགས་
གནང་ཡོད།
དེ་ཡང ་འདས ་པའི ་

ཟླ་གངས་གཅིག་ཙམ་གི་རིང་ལྡ་ེར་ལྡུན་
ཁབ་ཁོངས་བདོ་མིའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

དང་ས་གནས་བདོ་མིའི་འཕྲདོ་བསནེ་སྨན་
ཁང་གི ་འགན་འཛིན་སོགས་ནས་ལྡ ་ེར་
ལྡུན་ཁབ་ཁོངས་སིྤ་ཁབ་སྨན་བཅོས་འགན་
འཛིན ་ལ ་ཏོག ་དབིྱབས་གཉན་ རིམས་
སྔནོ ་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་ས་ཞིག་ཆེད་
འཛུགས་ཆོག་པའི་ཞུ་སྐུལ་རིམ་པ་གནང་
རསེ་ཞལ་བཞསེ་ཐབོ་ཡོད།	 ས་གནས་
འཕྲདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་དུ་ཏ ོག་དབིྱབས་
གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་
སའི་ས་ཚིགས་ཐོག་སྔནོ་འགོག་སྨན་ཁབ་

ཆེས་ཐགོ་མ་དཔལ་ས་སྐ་༸གོང་མ་ཁི་ཆེན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་བསྐོན་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ེནས་ས་སྐའི་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ་བཀ་ཤིས་
ལ་ྷསིྐད་མཆོག	 ཚེ་དབང་སུྤལ་སྐ།ུ	 ས་སྐ་
སྒོལ་མ་ཕ་ོབང་གི་སྐུ་འཁོར་དགུང་གངས་	
༦༠	ཡན་ཕབེས་པ་རྣམས་ལ་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་
ཁབ་རིམ་པ་དང་པ་ོད་ེབསྐནོ་ཡོད།	ཉནི་རྒྱབ་
བད་ེསིྐད་གླིང་གནས་འཁོད་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་སི་ཞུའི་ལས་བྱདེ་བགསེ་ཡོལ་
ད་ུཕབེས་པ་རྣམས་ལ་སྔནོ་འགོག་སྨན་ཁབ་

རིམ་པ་དང་པ་ོད་ེརྒྱབ་ཡོད།སིྤར་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ད་ལ་ྟསནྨ་ཁབ་རིམ་པ་གཉསི་
པ་རྒྱག་འག་ོབཙུགས་ཡོད་པའི་ཁངོས་སུ་ལོ་	
༦༠	 ཡན་ཆད་དང་།	 ལོ་	 ༤༥	 ཡན་ཆད་
ཀི་བ་ླགཉན་ནད་པ་ཚོ་ཚུད་ཀི་ཡོད་པ་བཞིན།	
ལྡ་ེར་ལྡུན་ཁབ་ཁངོས་སུ་སྡ་ེཚན་དའེི་ཁངོས་
སུ་གཏགོས་པའ་ིབདོ་མི་གངས་	 ༡༥༠༠	
ཙམ་ཡོད་འདགུ་པ་དང་།	 ཉནི་གཅིག་ལ་མི་
གངས་	 ༡༠༠	 ལ་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་རྒྱག་
བཞིན་ཡོད་པ་བཅས།	།
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བདོ་མིའ་ིརང་དབང་སྒརེ་ལངས་གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་ཐངེས་	༦༢	པའ་ིཐགོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསུང་བཤད།

༄༅།	 །ད་ེརིང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༣	
ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་མོ་འད་ིན་ིརང་རེ་བདོ་མི་
རྣམས་ནས་དག་བ་ོརྒྱ་དམར་གི་སིད་དབང་
གདགུ་རུྩབ་ཅན་ལ་ང་ོརལོ་དང་།	 བདོ་མིའ་ི
སྒརེ་ལངས་རང་དབང་བསྐར་གསོའ་ིདནོ་ད་ུ
ལས་འགུལ་ཆེན་པ་ོབྱས་ནས་ལོ་ང་ོརེ་གཉསི་
ཧིལ་པརོ་འཁོར་བའི་དསུ་ཚེས་རེས་དན་
བྱེད་འསོ་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ཚང་མས་དན་
གསོ་བྱདེ་པ་དང་ཆབས་ཅིག་བསམ་དགོས་
པ་ན།ི	 བདོ་རྒྱལ་ཁབ་འད་ིབཞིན་ཕི་སྣདོ་ཀི་
བཀོད་པ་ས་ཆུ་རི་བག་གངས་ཀི་ར་བ་ལ་
སོགས་པའ་ིཆགས་ཚུལ་དང་།	 ནང་བཅུད་
ཀི་སེམས་ཅན་གཙོ་བ་ོམི་རིགས།	 སདྐ།	 ཡི་
ག	ེ ཆས་གསོ།	 མི་གཤིས།	 ཆོས་ལུགས་
སོགས་སྒ་ོཀུན་ནས་གསལ་པརོ་ཤན་ཕ་ེབའི་
རང་རེ་བདོ་རིགས་རྣམས་རང་སིད་རང་
ཉིད་ཀིས་སྐོང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་
གཙང་མ་ཞིག་ཡིན་པ་ལོ་ང་ོསངོ་ཕྲག་གངོ་གི་
ཆོས་རྒྱལ་ཚོའི་དསུ་རབས་ནས་བཟུང་བདོ་
ར་ེརིམ་པ་དང་།	 ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕྲངེ་རིམ་
པའ་ིབར་གི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་ནས་གསལ་
པརོ་རགོས་ཐུབ་པ་མ་ཟད།	 ༸རྒྱལ་དབང་
སྐ་ུཕྲངེ་བཅུ་གསུམ་པའ་ིསབྐས་སུ་འཛམ་གླངི་
རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ཤས་དང་མཉམ་ད་ུའད་
མཉམ་རང་དབང་གི་ཐགོ་ནས་ཆིངས་ཡིག་
ཁག་བཞག་པ་སོགས་འཛམ་གླིང་ཁིམས་
སལོ་དང་མཐུན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་
གཙང་མར་གནས་པའི་ལོ་རུྒྱས་སུས་ཀང་
གསུབ་མི་ཐུབ་པ་དང་།	 ས་ཁམས་ཀི་བཀདོ་
པ་སུས་ཀང་བསིྒབ་མི་ཐུབ་པ་ད་ེལརྟ་ཡང་།	
རྒྱ་ནག་གི་ས་ཁུལ་ད་ུདམར་པསོ་སིད་དབང་
བསུྒར་བ་ནས་བཟུང་གཞན་སྡ་ེདབང་ད་ུབསྡུ་
བར་ཁལེ་གཞུང་ང་ོཚ་བལ་བའི་བསམ་སྦྱརོ་
ངན་པས་སརྔ་རྒྱ་ནག་གངོ་མ་རིམ་པའི་དསུ་
སབྐས་སུ་རྒྱ་བདོ་མཆོད་ཡོན་ལ་རྒྱའི་འབལེ་
ལམ་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བུྱང་བའི་འབལེ་
བར་བསདྙ་ད་ེབདོ་རྒྱ་ནག་གི་ཁངོས་གཏགོས་
ཡིན་ཚུལ་མི་བདནེ་རུན་བསིྒགས་ཀི་གླངེ་
མང་ཐགོ་	 ༡༩༤༩	 ལོ་ནས་བདོ་སར་རིམ་
འཛུལ་གིས་མཐར་	༡༩༥༠	བདོ་ལགྕས་སག་
ལོར་ཆབ་མདརོ་དག་ཤུགས་ཀིས་བཙན་
འཛུལ་བྱས་ཏ།ེ	 ༡༩༥༡	 བདོ་ལགྕས་ཡོས་
ལོར་བཟང་བཙོན་ལྟ་བུའི་ད་ོདམ་ད་ུགནས་
པའི་རང་རེའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་རྒྱ་དམར་
གིས་རང་འདདོ་ལྟར་བསི་པའི་གསོ་མཐུན་
དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་ཟརེ་བ་བཞག་ཏུ་བཅུག་
ཡོད།
ད་ེནས་ཐགོ་མའི་ཆར་རྒྱ་དམར་གིས་བརདོ་
ཚིག་ཏུ་བདོ་རྒྱ་གཉསི་སྤུན་ཟླ་ཡིན་ཚུལ་དང་།	
རྒྱ་རིགས་རྣམས་ན་ིབདོ་མི་མང་གི་ཞབས་ཞུ་
བ་ཡིན་ཟརེ་བའ་ིགཏམ་སནྙ་བཤད་པ།	 བདོ་
མི་མང་པ་ོཞིག་ལ་དངུལ་གི་འག་ོགནོ་ཕངས་
མེད་བཏང་བ་སོགས་གཡོ་སུྒའི་ཐབས་ཚུལ་
གིས་བསླུ་མཁས་ད་ུམ་བྱས་མཐར།	 ཞ་ེསངྡ་

གི་རུླང་ནག་དག་པསོ་བཅོས་མའི་གདངོ་
འབག་བུད་ད་ེམི་སྡགུ་པའ་ིརང་གདངོ་རནེ་པ་
དངསོ་སུ་བསན་ནས་ཆོས་བྱདེ་དག་ེའདནུ་གི་
སྡ་ེལ་སྡང་དགའི་གཙོ་བརོ་བཟུང་ས་ེསནོ་པ་
སངས་རྒྱས་དང་བཅས་པ་ཆོས་བྱདེ་མཆིས་
སོ་ཅགོ་ལ་སྐནོ་བརདོ་དང་།	 ངན་སྨྲས།	
དགནོ་ཁག་བ་ླགྲྭ་གཏརོ་བཅམོ།	 སེར་སྐ་
བསམ་ཡོད་ཕལ་ཆེར་གསོད་བཟུང་།	 ཉམ་
ཆུང་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ལ་མིང་འདགོས་སྣ་
ཚོགས་ཀིས་ལས་དདུ་འག་ོབའི་བཀོལ་སྤདོ་
སོགས་འག་ོབ་མི་ཡི་སྤདོ་ཚུལ་དང་།	བསམ་
བརདོ་ཀི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་བྱ་སྤདོ་མ་
རུང་བ་ད་ུམ་ཞིག་བྱས་དང་བྱདེ་བཞིན་པ་
མདརོ་ན།	 བདོ་མི་མཆོག་དམན་བར་མ་
མཐའ་དག་བད་ེབའ་ིག་ོསབྐས་སདྐ་ཅིག་ཙམ་
ཡང་མེད་པའི་སྙངི་ནད་སྡགུ་བསལྔ་མི་བཟདོ་
པའ་ིསབྐས་སུ་གནས་མུར།	 རྒྱ་གཞུང་ནས་
བདོ་ཀི་ཡུལ་གོམས་གཤིས་ལུགས་སིྤ་དང་།	
ལྷག་པར་ཆོས་ཕགོས་ཀི་བྱདེ་སྒརོ་ཤིན་ཏུ་
མི་འདདོ་པའི་རྣམ་འགུར་ང་ོལྐགོ་མེད་པར་
བསན་པ་མ་ཟད།	སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭར་ཡང་བསྡ་ོ
བའི་ངན་བུྱས་སོགས་སྒ་ོཀུན་ནས་ཚུལ་མིན་
གི་བསམ་སྦྱརོ་ངན་གཤོམ་ཡིན་པར་མཐངོ་
ས་ེབདོ་མི་མང་གི་སྙངི་ལ་རིང་ནས་བསགས་
པའི་གཅོང་ནད་ཀི་ཟུག་གཟརེ་རྣམས་དསུ་
གཅིག་ཏུ་ལངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ཟླ་	
༣	 ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་གངོ་ཁརེ་ལ་ྷསའ་ིཡུལ་
མི་མཆོག་དམན་རྣམས་མ་བགསོ་བསམ་པ་
གཅིག་མཐུན་གིས་རྒྱ་དམར་ལ་ཞི་རལོ་ཁམོ་
བསྐརོ་སྔར་མ་གགས་པ་ཞིག་བྱས་ཏ་ེརང་
རེ་གངས་ཅན་པའི་ལོ་རུྒྱས་ནང་དནོ་སྙིང་
དང་ལནྡ་པའ་ིལེའུ་ཞིག་བུྱང་བ་རེད།	 དརེ་
བརནེ་བདོ་བསན་སིད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་ད་ུ
ལུས་སགོ་ལོངས་སྤདོ་ཡོངས་སུ་བླསོ་བཏང་
གནང་བའ་ིདཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་ཚོར་རསེ་དན་
ཞུ་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའི་ཉནི་མོ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད།
དསུ་ད་ེནས་བཟུང་བདོ་ནང་ཟངི་འཁུག་ལྷངི་
འཇགས་ཟརེ་བ་དང་།	 མང་གཙོའ་ིབཅསོ་
བསུྒར།	 གལ་རིམ་འཐབ་རྩདོ།	 མི་མང་
སིྤ་ཁང་།	 རིག་གནས་གསར་བར།ེ	 དམག་
ཁིམས་བསྡམས་པ་སོགས་བརུྒྱད་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་མི་ས་ཡ་བརལ་བ་དུས་
མིན་རྐནེ་ལམ་ད་ུབཏང་བ་དང་།	 དགནོ་པ་
སངོ་ཕྲག་མང་པ་ོརྩ་གཏརོ་གིས་མཚོན་བདོ་
ཀི་སྣདོ་བཅུད་རྣམས་གཏརོ་བཅོམ་འཕྲགོ་
གསུམ་ཡ་ང་བ་བྱས་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་
རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོམཚོན་བྱདེ་བདོ་མིའི་ཆོས་
དང་།	རིག་གཞུང།	སདྐ་ཡིག་སོགས་རྩ་མེད་
གཏངོ་རུྒྱའི་བུྱས་ངན་རུྒྱན་ཆད་མེད་པར་
བཤམས་ཏ།ེ	 ཐ་ན་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་འག་ོབ་
མིའི་གཞི་རྩའི་རང་དབང་ཚུན་ཆད་བཙན་
འཕྲགོ་བྱས་ཏ་ེགདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སིད་བུྱས་

འགོ་དམྱལ་བ་མི་ཡུལ་ད་ུའཕསོ་པ་ལྟ་བུའི་
སྡགུ་སྦྱངོ་དང་མནར་གཅདོ་ཚད་མེད་བཏང་
དང་གཏངོ་མུས་ཀིས་ད་སབྐས་བདོ་ཡུལ་རྒྱ་
ཡུལ་ད་ུསུྒར་བཞིན་པའ་ིགནས་སངས་ཧ་ཅང་
ཛ་དག་ཞིག་ཏུ་གུར་ཡོད།	
རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གི་བདོ་ཐོག་འཛིན་
པའི་དག་པའོི་སིད་བུྱས་ལ་བདོ་མི་རྣམས་
ནས་བཟདོ་ཐབས་བལ་བའི་ང་ོརལོ་གི་རྣམ་
འགུར་སནོ་ཕིར་ཕི་ལོ་	༢༠༠༩	ནས་བཟུང་
ད་བར་རྩ་ཆེའི ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་
གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་
དངསོ་སུ་ཤེས་རགོས་བུྱང་བ་གངས་	 ༡༥༥	
བུྱང་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དག་སྤདོ་འགོ་
ད་དངུ་བདོ་མི་མང་པའོི་ཚེ་སགོ་ཤོར་བཞིན་
ཡོད།	དཔརེ་ན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	
༡༩	 ཉནི་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའ་ིར་དབནོ་
པ་ོདགོན་པའི་དགེ་འདནུ་པ་བསན་འཛིན་ཉ་ི
མའམ་ར་མེ་ལགས་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༣	
ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༨	 ཉནི་འཛིན་བཟུང་བྱས་
པའི་བདོ་མད་ོཁམས་ནག་ཆུ་འབི་རུ་རོང་
ཆགས་རྩ་ེགངོ་ཚོ་ལ་ྔཔ་ནས་ཡིན་པའི་དཀནོ་
མཆོག་སིྦྱན་པ་ལགས་གཉསི་ལ་བཙོན་ཁང་
ད་ུརངུ་རགེ་མནར་གཅདོ་ཚད་ལས་བརལ་བ་
བཏང་རྐནེ་ཁངོ་གཉསི་	༢༠༢༡།༡།༡༩	དང་	
༢༠༢༡།༢།༦	 ཉནི་སོ་སོར་སྐ་ུཚེ་མ་ཟནི་པར་
འདས་གངོས་སུ་གུར།	 ད་ེབཞིན་རང་ལོ་	
༣༦	 ལ་སོན་པའ་ིཁམས་འབ་ིར་ུནས་ཡིན་
པའི་ལྷ་མོ་ལགས་ལ་མ་ཉསེ་ཁག་གཡོགས་
ཀིས་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་རསེ་
འད་ིརྩད་རངུ་རགེ་ཚད་ལས་བརལ་བ་བཏང་
བར་བརནེ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	པའ་ིནང་
འདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད།
འབ་ིར་ུརངོ་ཤག་ཆུ་ཁ་ནས་ཡིན་པའ་ིཤུར་མོ་
ལགས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༡༧	 ཉནི་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་མ་ཐག་
ས་གནས་རྒྱ་ནག་ཉནེ་རགོ་པས་འཛིན་བཟུང་
གིས་ཤག་ཆུ་ཁ་ས་གནས་སནྨ་ཁང་ད་ུའཁརེ་
ཡོད་ཀང་ཉནི་དརེ་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པར་འདས་
གངོས་སུ་གུར་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡	པའོ་ིཟླ་མཇུག་ཙམ་ལ་མ་
གཏགོས་ཤེས་རགོས་མ་ཐུབ་པ་དསེ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་གདགུ་རུྩབ་
ཅན་གི་སིད་བུྱས་འགོ་བདོ་མིའི་འག་ོའདགུ་
སྤོད་གསུམ་ཐད་དམ་དག་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་པ་ས་རིས་ཐང་གསལ་ཡིན།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་དགངོས་གཞི་དང་།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
བུྱས་དམ་འཛིན་གིས་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་
བསྐར་གསོ་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བརྩནོ་བྱདེ་
བཞིན་པ་ཡོངས་གགས་ཀང་།	 རྒྱ་གཞུང་
གིས་ད་བར་ཚུལ་མཐུན་གི་ཡ་ལན་གང་ཡང་
བུྱང་མེད་ཐགོ	 མུ་མཐུད་བདོ་མིའ་ིཆོས་དད་
རང་དབང་ལ་ཧ་ཅང་གི་གཏརོ་བཤིག་དང་།	

དག་གནནོ།	 འགགོ་རྐནེ་སོགས་ཀི་སདི་
བུྱས་ལག་བསར་བྱདེ་བཞིན་པ་མ་ཟད།		སྨྲ་
བརདོ་རང་དབང་རགོ་རོལ།	 བདོ་མི་འཛིན་
བཟུང་དང་ཁམིས་བཅད་བཏང་བ།	 མི་
རིགས་དབྱ་ེའབྱདེ་བྱདེ་པ།	བདོ་མི་མང་དག་
ཅིག་ལ་དམག་མི་སྦྱོང་བརར་ཁང་ལྟ་བུའི་
ནང་ད་ུངལ་རྩལོ་བསུྒར་བཀདོ་བྱདེ་ད་ུབཅུག་
པ་སོགས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་
རགོ་རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་མུས་ཡིན་སབས།	
འབལེ་ཡོད་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་དང་དའེི་ཆེས་མཐོའི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཁང་ནས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་
ཚོའི་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་
སྐབོ་ཐགོ་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞསེ་ཀིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་གདངོ་ལེན་གནང་དགསོ་ཇི་མཆིས་
གནང་ཕགོས་ཡོང་བའི་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་བ་
དང་ཆབས་ཅིག	 བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཉསེ་
མེད་བཙོན་བཅུག་འགོ་ཚུད་པ་རྣམས་ཆ་རྐནེ་
གང་ཡང་མེད་པའི་ཐགོ་ནས་མགགོས་ནས་
མུྱར་ད་ུགླདོ་བཀལོ་གཏངོ་དགོས་པ་དང་།	
བཙོན་ཁང་ནང་སྡུག་སྦྱངོ་མནར་གཅོད་ཀི་
བྱ་སྤདོ་ངན་པ་སོགས་སྤལེ་མཚམས་འཇགོ་
དགསོ་པ།	 བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སུང་སྐབོ་ལས་
འགུལ་བ་བཀ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བཙན་དབང་ཐགོ་ལོ་ལྔའི་
རིང་བཙོན་འཇུག་གི་ཁིམས་ཐག་བཅད་ད་ེ
ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༨	ཉནི་དསུ་
ཡུན་གཙང་ས་ེགླདོ་བཀལོ་ཐབོ་ཡོད་ནའང་།	
ཁོང་གི་གཟུགས་གཞིའི་གནས་སངས་དང་
མ་འངོས་པར་འག་ོའདགུ་སྤདོ་གསུམ་རང་
དབང་ཐོབ་ཐུབ་མིན་ཞུ་ཚོད་དཀའ་བའི་
གནས་སངས་ལ་སོང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བཀ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་ལ་ཆ་རྐནེ་གང་
ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་རང་ཉིད་ཀི་གཞི་
རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལོངས་སུ་སྤོད་
འཇུག་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 བཀ་ཤིས་དབང་
ཕུག་ལགས་ད་ེས་ྔབཀག་སིྐལ་བྱདེ་ཡུན་རིང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྡུག་སྦྱངོ་མནར་གཅོད་
གཏངོ་མཁན་འབལེ་ཡོད་དཔནོ་རིགས་ཚོར་
རགོ་ཞིབ་ངསེ་པར་བྱདེ་དགསོ།	 ད་ེབཞིན་
༸ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་
པ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་གིས་
གཙོས་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུསོང་བའི་བདོ་
རིགས་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་དང་བཙོན་ཟུར་
རྣམས་ཀི་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་ཐད་ལ་
གསལ་བཤད་དགསོ་པའ་ིམཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་བརུྒྱད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ནན་བརདོ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
བདོ་བསན་སིད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་ད་ུལུས་
སགོ་ལོངས་སྤདོ་ཡོངས་སུ་བླསོ་བཏང་གནང་
མཁན་བདོ་ཀི་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་
རྣམས་ད་ེརིང་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པསོ་རསེ་སུ་
དན་ཞིང་།	 ཁངོ་རྣམ་པའ་ིསྙངི་སབོས་དང་
མཛད་རསེ་ལ་གུས་བརིྩ་དང་།	དསུ་ད་ལའྟང་

རྒྱ་དམར་གི་དམ་དག་ཅན་གི་སདི་བུྱས་འགོ་
སྡུག་སྦྱངོ་མནར་གཅོད་འད་མིན་གི་དཀའ་
སྡུག་མྱངོ་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐདེ་ཞུ་རུྒྱ་མ་ཟད།	 གཞིས་བཞུགས་
བདོ་མི་རྣམས་དཀའ་སྡུག་ལས་མགོགས་
མུྱར་གལོ་ཏ་ེརང་དབང་གི་དཔལ་ལ་རོལ་
ཐུབ་པའི་མཆོག་གསུམ་༸རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་
གསོལ་འདབེས་སྨནོ་ལམ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་དབུས་མགོན་པ་ོགང་གི་ཕབེས་
རསེ་སུ་འབངས་པའི་བདོ་མི་བརྒྱད་ཁི་ཙམ་
བཙན་བྱལོ་ལ་ཕབེས་ཏ།ེ	 རྒྱ་གར་ད་ུབཙན་
བྱལོ་གཞུང་གསར་འཛུགས་དང་།	 གཞིས་
སརྒ་དང་སླབོ་གྲྭ།	ཆོས་སྡ་ེསོགས་འཛིན་སྐངོ་
གི་ཐབས་ཚུལ་རྨད་ད་ུབུྱང་བ་བསྐངས་པས།	
ད་ཆ་བདོ་དནོ་བདནེ་པའི་འཐབ་རྩོད་ཀི་
འབདོ་སྒ་འཛམ་གླངི་ས་ཆེན་ཧལི་པརོ་འགངེ་
བཞིན་པའི་གནས་བབ་བསུྐན་ཐུབ་པའི་གུབ་
འབས་ལ་ཡི་རང་དགའ་སྒམོ་དང་འབལེ།	
གཙོ་ཆེར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།	 སབྐས་དསུ་ད་ེདག་གི་
རན་རབས་པ་ཚོའི་འབད་བརྩོན་དང་བླསོ་
གཏངོ་གི་སྙངི་སབོས་བཅས་ལ་བཀའ་དནི་
རསེ་དན་ཞུ་དགསོ་པ་ཞིག་ཀང་ཆགས་ཡོད།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་རླབས་ཆེན་མཛད་འཕྲནི་བསྐངས་
དང་སྐོང་མུས་ཐོག་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་
མང་པའོི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་ཆོས་ཞུ་བ་
དད་ལནྡ་མང་པརོ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གིས་ད་ཐགོ་ནས་བཀའ་ཆོས་དང་།	 བག་ོ
གླངེ་ལནྷ་ཚོགས།	 བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་
བཅས་གནང་བས་འཛམ་གླངི་མི་མང་འབུམ་
ཕྲག་མང་པརོ་ཕན་ཐགོས་བུྱང་དང་འབུྱང་
བཞིན་ཐགོ	 གཞིས་བཞུགས་བདོ་མི་རྣམས་
ཀི་བླ་ོབརན་འགུར་མེད་ཀི་སེམས་ཤུགས་
དང་།	 བྱསེ་འཁདོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
མང་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་འབད་བརྩོན་
བཅས་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་མིར་བདནེ་རྒྱབ་
གནང་མཁན་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེར་ཇ་ེམང་ད་ུ
འག་ོབཞིན་ཡོད།	 ཨ་རིའ་ིཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	
ལོའི་བདོ་ནང་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གི་ཁིམས་
འཆར་དང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་དནོ་
སིད་བུྱས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་འཆར་
གཉསི་ཀིས་གཙོས་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་མཁན་འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པསོ་
སོ་སོའི་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་ཐགོ་བག་ོ
གླངེ་དང་།	གསོ་ཆོད་གསོ་འཆར།	དགངོས་
ཚུལ་སོགས་སྔར་ལྷག་འབུྱང་བཞིན་ཡོད།	
ཁམིས་ཡིག་དང་བག་ོགླངེ་ད་ེདག་བརུྒྱད་བདོ་
དནོ་དཀའ་རྙགོ་སེལ་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
འགུལ་སྐོད་ཐེབས་པ་ཞིག་བཟ་ོཐུབ་པ་ང་
ཚོས་རེ་བ་དང་འབདོ་བསྐལུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའ་ིཏགོ་དབིྱབས་
གཉན་རིམས་	 ༡༩	 ཡིས་རྐནེ་བྱས་ནས་ཕི་
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ལོ་	༢༠༢༠	འད་ིབཞིན་སའ་ིག་ོལ་ཧལི་པརོ་
ལོ་ནག་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གུར་ཏ་ེརྒྱལ་ཁབ་སོ་
སོར་མི་སེར་གི་འཕྲདོ་བསནེ་དང་།	 དཔལ་
འབྱརོ་འཛུགས་སུྐན།	 སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ལས་འཆར་སོགས་ཀི་ཐགོ་ལ་གངོ་གུད་ཧ་
ཅང་ཆེན་པ་ོཕགོ་པ་བཞིན།	 བདོ་ཕི་ནང་
གཉསི་སུ་གནས་པའི་བདོ་མི་རྣམས་ལའང་
ད་ེད་ེབཞིན་གི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་བུྱང་
ཡོད།	 འད་ིག་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ལ་མཚོན་
ན་འདས་ལོའི་ནང་གཞུང་འབལེ་ལས་དནོ་

མང་དག་ཅིག་སྔནོ་རིྩས་བཀའ་འཁལོ་ལྟར་
ཕག་བསར་མ་ཐུབ་པར་འགོག་རྐེན་བཟསོ་
ཡོད།	 སདླ་ནས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་
འདི་བཞིན་མགོགས་ནས་མུྱར་ད་ུཞི་ཞིང་
འཛམ་གླངི་ཁནོ་ཡོངས་ལ་བད་ེསིྐད་ཀི་ཉ་ིམ་
སིྤན་པའི་འགོ་ནས་དྭངས་བའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།
བྱསེ་འཁདོ་བདོ་མི་རྣམས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	
ལོའི་སིད་སིྤ་གཉསི་ཀི་སྔནོ་འགའོི་འསོ་བསྡུ་
ཆེན་མོ་ལྷངི་འཇགས་གཟི་བརིད་ལྡན་པའི་

ངང་ལེགས་གུབ་ཐུབ་པ་བུྱང་བར་དགའ་
བསུ་བསགྔས་བརདོ་དང་སྦྲགས།	 སླབེས་
ཉརེ་དངོས་གཞིའི་འསོ་བསྡུ་སྐབས་སུའང་
འསོ་བསྡའུ་ིལས་རིམ་རྣམས་དཀའ་ངལ་མེད་
པར་ཞི་བད་ེབག་ཕབེས་ངང་ལེགས་འགུབ་
ཡོང་བར་ཚང་མས་མུ་མཐུད་ཐུགས་འགན་
བཞེས་གནང་ཡོང་བའི་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།
བདོ་མི་རྣམས་བཙན་བྱལོ་ད་ུའབྱརོ་ནས་མི་
ལོ་	 ༦༢	 ལགྷ་སོང་བའ་ིདསུ་ཡུན་རིང་ང་

ཚོར་ཕ་ཡུལ་གཉསི་པ་ལ་ྟབུའི་མཛའ་བརྩའེི་
མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གནང་མཁན་རྒྱ་
གར་གཞུང་དང་མི་མང་།	 བདོ་དནོ་བདནེ་
པའ་ིའཐབ་རྩདོ་དང་།	 བྱསེ་འཁདོ་བདོ་མིར་
ཤེས་ཡོན་དང་།	འཕྲདོ་བསནེ་སོགས་ཀི་ཐགོ་
དཔལ་འབྱརོ་མཐུན་རྐནེ་རོགས་སྐརོ་གནང་
མཁན་གི་རྒྱལ་སིྤའི་གཞུང་སྒརེ་ཚོགས་སྡ་ེ
སོགས་ཚང་མར་བཀའ་དནི་དན་བཞིན་པའི་
སྒ་ོནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།
མཐའ་དནོ།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་

མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་འཛམ་གླངི་སྐ་ེའག་ོསིྤ་
དང་།	 བྱ་ེབག་གཞིས་བྱསེ་བདོ་མི་ཡོངས་
ཀི་མགོན་སྐབས་དཔུང་གཉནེ་དམ་པར་སྐུ་
ཚེ་༸ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརན་ཅིང་
ཐུགས་ཀི་བཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་ལྷུ ན་
གིས་འགུབ་པ་དང་།	 བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་
མུྱར་ད་ུགསལ་བའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་བཅས།	
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༠	ལ།།	།།

བདོ་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་བྱས་ནས་མི་ལོ་	༦༢	འཁརོ་བའ་ིགསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་ཐགོ་སདི་སྐངོ་གིས་
ཡོངས་ཁབ་ཏུ་སྤལེ་བའ་ིགསུང་འཕྲནི།

༄༅།	 །ད་ེརིང་ན་ིཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ཟླ་	 ༣	
ཚེས་	༡༠	ཉནི་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་ཆོལ་
གསུམ་བདོ་མི་སེར་སྐ་ཕ་ོམོ་རན་གཞོན་ཁི་
ཕྲག་བརལ་བས་མ་བགསོ་བསམ་པ་གཅིག་
མཐུན་གི་སྒ་ོནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ཡུལ་
བཙན་བཟུང་དང་།	 བདོ་མིར་མི་སྤདོ་ལས་
འདས་པའི་དག་གནནོ་བྱས་པ་ལ་འཚེ་མེད་
ཞི་བའི་ལམ་ནས་སྒརེ་ལངས་བྱས་ཏ་ེམི་ལོ་	
༦༢	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་ཉནི་མོ་ད་ེཡིན་
ཞིང་།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ངསོ་ནས་བདོ་
བསན་སིད་ཀི་སདླ་ད་ུརྩ་ཆེའི་ལུས་སགོ་དརོ་
བའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་ཡོངས་
ཀི་སྙངི་སབོས་དང་ཆོད་སེམས་ལ་ཡི་རང་
བསགྔས་བརདོ་དང་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུ་རུྒྱ་
མ་ཟད།	 ད་ལ་ྟབཙན་འགོ་ཏུ་མནར་གཅདོ་
མྱངས་དང་མྱངོ་བཞིན་པའི་ཉསེ་མེད་བདོ་
མི་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་ཡོངས་ལ་
གདངུ་ཤུགས་དག་པསོ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༡༩༤༩	 ལོ་ནས་རྒྱ་དམར་
དཔུང་དམག་གིས་བདོ་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་
པའི་ཛ་དག་གནས་སངས་ལ་བརནེ་ནས།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་བདོ་ལུགས་དགུང་ལོ་	 ༡༦	 སོན་
སྐབས་བདོ་ཀི་ལུགས་གཉསི་ཐུགས་འགན་
བཞེས་རསེ་ཞི་འགིག་ཡོང་ཐབས་གང་ཡོད་
མཛད་ཀང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༡	 ལོར་གསོ་
མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་ཟརེ་བ་བཙན་
དབང་འགོ་ནས་བཞག་བཅུག་པ་དང་།	 རྒྱ་
དམག་སངོ་ཚོ་མང་པརོ་ཟ་འབུའ་ིམཐུན་རྐནེ་
སྦྱར་དགསོ་པ་སོགས་བདོ་མིར་བརབ་གསིག་
ཆེན་པ་ོབཟསོ་ཡོད་རངུ་།	 ལོ་ང་ོདགུ་ཙམ་
རིང་བཟདོ་བསན་གིས་འགགི་འཇགས་ཡོང་
ཐབས་ཁ་ོན་མཛད་ཡོད།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ཟླ་	 ༣	 པའ་ིནང་༸གངོ་
ས་མཆོག་རྒྱ་མིའི་དམག་སྒར་ལ་ཟླསོ་གར་
གཟིགས་འབུལ་ཞུ་རུྒྱའི་གཡོ་བུྱས་འགོ་ནས་
འཛིན་བཟུང་བཙན་འཁིད་བྱདེ་འཆར་ཡོད་
པའ་ིདགོས་གཞི་ཆེན་པ་ོབུྱང་ས།ེ	 ཚེས་	 ༡༠	
སྔ་ད་ོནས་ནརོ་གླིང་ལྕགས་རིའི་ཕི་ངསོ་སུ་
མི་མང་སངོ་ཕྲག་མང་པའོི་སདྐ་སྒས་ཁངེས་
ཤིང་ཟང་ཟངི་ད་ུགུར་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་
མི་ཕིར་ལོག་འག་ོདགསོ།	 བདོ་ན་ིབདོ་མིའ་ི

ཡིན།	 ཞསེ་པ་སོགས་ཀི་སདྐ་འབདོ་གནང་
ས།ེ	 ༸གངོ་ས་མཆོག་རྒྱ་མིའ་ིདམག་སརྒ་
ལ་ཕབེས་རུྒྱ་འགོག་ཐབས་སུ་ཞི་བའི་སྒརེ་
ལངས་གནང་ཡོད།
ད་ེནས་ཉ་ིམ་འག་ོརིམ་བཞིན་གནས་ཚུལ་ཛ་
དག་ཏུ་ཕིན་ཏ།ེ	 ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་རྒྱ་མིས་
ཕ་ོབང་ལ་མེ་སྒོགས་རྒྱག་རིྩས་ཡོད་པའི་
དགོས་གཞི་གཅིག་མཇུག་གཉསི་མཐུད་བུྱང་
ཞིང༌།	 ཕི་ཉནི་དགངོ་ད་ོཆུ་ཚོད་བཞི་པ་ཙམ་
ལ་རྒྱ་མིའ་ིསྡདོ་སརྒ་གི་ཉ་ེསྐརོ་ནས་མེ་སྒགོས་
གཉསི་ཀི་སྒ་ཐསོ་ཤིང༌།	 ཕ་ོབང་གི་བྱང་སྒའོ་ི
ཕི་ངོས་ཀི་འདམ་རབ་ནང་སྒོགས་མདལེ་
ལྷུང་བ་བུྱང་ཡོད་སབས།	ཚེས་	༡༧	མཚན་
མོ་ལྷ་ལྡན་ཞལ་གསེ་ནས་བཙན་བྱལོ་ལ་མ་
ཕབེས་ཀ་མེད་ཆགས་པ་དང་།	 ཚེས་	 ༢༠	
ཉནི་ཧལི་པ་ོནརོ་གླངི་དང་།	 ཕ་ོབང་པ་ོཏཱ་
ལ།	ལ་ྷསའ་ིགངོ་ཁརེ།	ལ་ྷཁང་།	ཉ་ེའཁརོ་
དགནོ་པ་ཁག་བཅས་ལ་མེ་སྒགོས་དག་ཆར་
བཞིན་འཕངས་ཏ།ེ	 བདོ་མི་སངོ་ཕྲག་མང་པ་ོ
བསད་རྨས་དང་།	 ཕ་ོབང་པ་ོཏཱ་ལ་དང་ནརོ་
གླངི་གཙོས་པའ་ིདགནོ་པ་དང་ལ་ྷཁང་སོགས་
གཏརོ་བཤིག་བཏང་ཡོད།
འདས་པའི་ལོ་ངོ་དུག་ཅུ་བརལ་བའི་ནང་
བདོ་མི་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་གི་ཚེ་སགོ་ཤོར་
བར་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་དང་།	 གཞིས་
བཞུགས་བདོ་མི་རྣམས་ཉནི་མཚན་དསུ་དུག་
དངངས་འཚབ་ངང་བཞུགས་དགོས་པར་
གདངུ་སེམས་མཉམ་བསྐདེ་ཞུ་དགོས་པའི་
དསུ་ཚིགས་ཤིག་ཡིན་ཡང་།	 ཕགོས་གཞན་
ནས༌གཞིས་བཞུགས་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་
རང་གི་ཆོས་དང་།	 རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག	
མི་རིགས་བཅས་པ་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་
བྱདེ་རུྒྱའི་ལགྷ་བསམ་དང་སྙངི་སབོས་འགུར་
མེད་རི་རབ་ལ་འགན་བཟདོ་པ་ཞིག་ཡོད་
པར་ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་ལ་ཡོད་པའི་བདོ་མི་
རྣམས་སྤབོས་པ་སྐ་ེདགོས་པའི་ཉནི་མོ་ཞིག་
ཀང་ཆགས་ཡོད།
འོན་ཀང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ལོ་ཟླ་རིམ་སོང་
བཞིན་བདོ་མིའི་མངོན་འདདོ་ད་ེདག་རགོ་
རོལ་རིྩས་མེད་ཐགོ	 བདོ་མིས་སྨྲ་བརདོ་དང་
ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་འག་ོབ་མིའི་
གཞི་རྩའི་ཐབོ་ཐང་ཁག་ལོངས་སུ་སྤད་ཚེ།	
རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་ད་ུབརིྩས་ནས་འཛིན་བཟུང་

དང་།	 བཀག་ཉར།	 བཙོན་འཇུག་ཐགོ་
མནར་གཅོད་ཚད་ལས་བརལ་བ་གཏངོ་གི་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 མང་པ་ོཞིག་རངུ་རགེ་ཚད་
མེད་བཏང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད།	
དཔརེ་ན།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༧	
ཉནི་རྒྱ་ནག་གི་ཟ་ིཁནོ་ཞིང་ཆེན་གི་ཁངོས་སུ་
བཅུག་པའི་དཀར་མཛེས་སེར་ཤུལ་རངོ་ར་
སདྨ་དབནོ་པ་ོཡུལ་ཚོའི་ས་གནས་རྒྱ་གཞུང་
གི་ལས་ཁུངས་མདནུ་ད་ུབདོ་རང་བཙན་
དགསོ་པའི་ཡིག་ཆ་བཀམ་ཡོད་པ་ཤེས་རསེ་
ཟླ་དའེ་ིཚེས་	 ༩	 ཉནི་རང་ལོ་	 ༡༩	 སོན་
པའི་གྲྭ་བསན་འཛིན་ཉི་མ་ལགས་དང་གྲྭ་
པ་གཞན་བཞི་དང་མི་སྐ་གཉིས་བཅས་རྒྱ་
གཞུང་ཉནེ་རགོ་པས་འཛིན་བཟུང་བཀག་
ཉར་བྱས་ཏ།ེ	 གཞན་དུག་ལ་ལོ་གཅིག་ནས་
ལྔ་བར་གི་བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་བཅད་
ཡོད་པ་དང་།	 བསན་འཛིན་ཉ་ིམར་བཙོན་
ཁང་ད་ུརུང་རགེ་མནར་གཅོད་ཚད་ལས་
བརལ་བ་བཏང་བའ་ིརྐནེ་གིས་འད་ིལོ་ཟླ་	 ༡	
ཚེས་	༡༩	ཉནི་འདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད།
ཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༣	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༨	ཉནི་
འབི་རུ་རོང་ཆགས་རྩེ་ཤང་ནས་ཡིན་པའི་
ཡུལ་སྐརོ་སྣ་ེཤན་པ་དཀོན་མཆོག་སིྦྱན་པ་
ལགས་ཀིས་ས་གནས་སུ་ང་ོརོལ་བུྱང་བའི་
གནས་ཚུལ་ཕིར་བསྒགས་བྱས་པའི་ཉསེ་
མིང་འགོ་རྒྱ་གཞུང་ཉནེ་རགོ་པས་ཁངོ་འཛིན་
བཟུང་བྱས་ཏ་ེལོ་ང་ོ	 ༢༡	 ཁམིས་ཐག་
བཅད་ཡོད་པའ་ིཐགོ	 བཙོན་ཁང་ད་ུརངུ་
རགེ་མནར་གཅདོ་ཚད་ལས་བརལ་བ་བཏང་
བའི་རྐནེ་གིས་ནད་གཅོང་ད་ུགུར་ཡོད་པའི་
གནས་ཚུལ་འད་ིལོའ་ིཟླ་	༡	ཚེས་	༢༩	ཉནི་
ལོ་ངོ་བདནུ་ལྷག་ཕིན་རསེ་ནང་མིས་ཤེས་
རགོས་བུྱང་ཡང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཐུག་འཕྲད་
བྱདེ་མ་བཅུག་པར་འད་ིལོའ་ིཟླ་	༢	ཚེས་	༦	
ཉནི་ཁངོ་འདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད།
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་ྟཞིབ་ཚོགས་པས་ལོ་
གཅིག་ནས་ལྔ་བར་ད་ུབཙོན་འཇུག་ཁིམས་
ཐག་བཅད་པའི་བདོ་མི་གཞན་དུག་གླདོ་
བཀལོ་གཏང་དགསོ་པ་དང་།	 གྲྭ་བསན་
འཛིན་ཉ་ིམ་ལགས་དང་དཀནོ་མཆོག་སིྦྱན་པ་
ལགས་འདས་གངོས་གུར་པའ་ིཐད་རྒྱ་གཞུང་
ནས་ཁིམས་མཐུན་གསལ་བཤད་དགོས་པ་
མ་ཟད།	དཀནོ་མཆོག་སིྦྱན་པར་གནས་ཚུལ་

ད་ེཙམ་ལ་ལོ་ང་ོ	 ༢༡	 ཁམིས་ཐག་བཅད་པ་
འསོ་མིན་གསུངས་པ་བཞིན།	 མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་སིྤ་དང་ལགྷ་པར་ད་ུ
གཏན་འཇགས་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀིས་ཐུགས་
འགན་བཞསེ་ཏ།ེ	རྒྱ་གཞུང་ལ་གངོ་གི་གནས་
ཚུལ་གཉསི་ཐགོ་འགན་ཁུར་ལནྡ་པའ་ིགསལ་
བཤད་དགསོ་པའི་དགསོ་འདནུ་ངསེ་པར་ད་ུ
འདནོ་དགསོ།
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༢	ནང་ཨ་རིའ་ིགསོ་
ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་
ལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པའི་ནང་ད་ུབདོ་ནང་
ཆོས་དད་རང་དབང་མུ་མཐུད་སྡུག་ཏུ་འག་ོ
ཡི་ཡོད་པ་བཀདོ་པ་བཞིན།	 བདོ་ནང་ཆོས་
དད་རང་དབང་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་རགོ་
རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་མ་ཟད།	བར་ལམ་ནས་
བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་རྒྱ་ནག་ཅན་ད་ུབསུྒར་རུྒྱའི་
ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	 ཉ་ེཆར་
ཟླ་	 ༢	 པའ་ིནང་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆོས་
ལུགས་ལས་ཁུངས་ཟརེ་བས་ཆོས་ལུགས་མི་
སྣ་དམ་བསྒགས་བྱདེ་རུྒྱའི་སིྒག་གཞི་གསར་
པ་ཞིག་ཕིར་བསྒགས་གནང་བས་ཀང་ཆོས་
ཕགོས་ཀི་མི་སྣ་ཚོར་ཕིའ་ིཤུགས་རྐནེ་འགགོ་
ཐབས་བྱདེ་ཀི་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཡིན་ཞིང་།	
དའེི་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་
དབུ་འཁིད་དང་སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་དགསོ་པ་དང་།	 ཆོས་འཆད་བྱདེ་
སབྐས་ཆོས་ལུགས་རྒྱ་ནག་ཅན་ད་ུབསུྒར་རུྒྱ་
གངོ་སྤལེ་གཏངོ་དགསོ་པ་སོགས་བཀདོ་ཡོད།		
ལར་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་སོ་སོའི་ཆབ་སིད་
དགསོ་མཁ་ོམ་གུབ་ན།	 ཉསེ་མེད་བདོ་མི་
རྣམས་གང་བུྱང་འཛིན་བཟུང་གིས་ཁིམས་
ཆད་བཏང་བ་དང་།	 རང་སྣང་གང་དན་གི་
བཙན་ཁིད་འགོ་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་
པའ་ིགནས་ཚུལ་མི་ཉུང་བ་ཡོང་གི་ཡོད།
༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་སྐུ་ཕྲངེ་
བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་
མཆོག་དང་།	 ནང་མི་ལནྷ་རྒྱས།	 བྱ་བལ་
རིན་པ་ོཆེ་བཅས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་ཁིད་
འགོ་ལོ་ང་ོ	 ༢༦	 རིང་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུ
གུར་པ་ན།ི	 འག་ོབ་མིའ་ིགཞི་རྩའ་ིཐབོ་ཐང་
འཕྲགོ་པ་མ་ཟད།	 པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་
ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གང་གི་གདན་སར་ཆོས་
ཕོགས་ཀི་གསན་བསམ་སྒམོ་གསུམ་རང་

དབང་སྒ་ོནས་གནང་རུྒྱ་མེད་པ་ན་ིཆོས་དད་
རང་དབང་འཕྲགོ་པ་ཡིན་ཞིང་།	 མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་བཙན་དབང་འགོ་གར་
སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་པའི་མི་སྣ་སུང་སྐབོ་ཀི་
ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་ཀི་དནོ་ཚན་
བཅུ་བདནུ་པའ་ིདང་པརོ།	གར་སོང་ཆ་མེད་
ད་ུགུར་པའི་བྱ་སྤདོ་སྤལེ་རིགས་གང་ཡིན་
ཡང་ནག་ཉསེ་བྱདེ་པ་ོདསེ་གར་སོང་ཆ་མེད་
ད་ུགུར་པའི་མི་དའེི་གནས་སངས་ས་ྦགསང་
བྱས་པ་གསལ་པ་ོམ་ཆགས་བར་ད་ུམུ་མཐུད་
ནག་ཉསེ་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ཅསེ་འཁདོ་པ་
ལརྟ།	 རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ངསོ་ནས་རྒྱལ་སིྤའ་ི
ཁམིས་ལརྟ་མཇུག་གནནོ་ངསེ་པར་ད་ུགནང་
དགསོ་པའ་ིརེ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་
གླདོ་བཀལོ་ཡོང་ཐབས་སུ་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་བིྱས་པའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་
ཆུང་དང་།	 བཙན་དབང་འགོ་གར་སོང་
ཆ་མེད་ད་ུགུར་པའི་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་།	
རྒྱལ་ཁབ་མང་པའོ་ིདབུ་འཁདི།	 བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་བ་བཅས་ཀིས་ལོ་མང་རིང་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་གིས་གསོ་ཆོད་དང་།	 སནྙ་
ཐོ་སོགས་བཏོན་ནས་འབོད་སྐུལ་གནང་
ཡོད།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་
གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་
གིས་འབད་བརྩནོ་གང་ཐུབ་ཞུས་ཡོད།	 ལགྷ་
པར་ད་ུས་ྔལོར་དནོ་གཅོད་ཁག་བརུྒྱད་ཁོང་
གི་འཁུངས་སྐར་ཉིན་མོ་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་
རིང་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་སྤལེ་
ཡོད།	 འནོ་ཀང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ད་བར་ད་ུ
ལན་འདབེས་གཅིག་ཁོ་ན་བསྐར་ཟླསོ་ཡང་
ཟླསོ་བྱས་པ་ལས་རྒྱལ་སིྤ་དང་ང་ཚོའ་ིདགསོ་
འདནུ་གང་ཡང་བསུྒབས་མེད།	 གལ་ཏ་ེ
རྒྱ་གཞུང་ནས་གང་བཤད་པ་བདནེ་པ་ཡིན་
ན།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིསྡངིས་ཆའ་ིསངེ་པཎ་ཆེན་
དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་དང་།	 ནང་
མི་ལནྷ་རྒྱས།	 བྱ་བལ་རིན་པ་ོཆེ་བཅས་ལནྷ་
བཞུགས་དངསོ་སུ་བསན་ནས་བདནེ་པ་ར་
སྤདོ་བྱདེ་དགསོ།
ལགྷ་པར་ད་ུདངེ་སང་དྲྭ་རྒྱའ་ིདསུ་དང་བསནུ་
ནས་རང་དབང་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་
གནས་ཚུལ་བཟང་ངན་གང་ཡིན་མི་མང་
གིས་ལམ་སང་ཤེས་རགོས་ཐུབ་ཀང་།	 བདོ་



6 10th  March  2021  TIBETAN NEWSབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༧	ཕི་ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༠

Published by: Tsering Yangkyi, DIIR, Printer: Narthang Press (DIIR),  CTA, Gangchen Kyishong, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Name of Editor: Ngawang Thogmed,  
Place of Publication: CTA, Gangkyi, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Tel:+91-1892-222457/222510 Email: diiraddl.secy@tibet.net Website: www.bod.asia

Regd. No. HPTIB/2017/74104

སིྤ་ཁབ་རྩམོ་སིྒག་པ།								ཡེ་ཤེས་ཀུན་གགས།
གསར་འགདོ་པ།		 སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
གསར་འགདོ་པ།		 སལྐ་བཟང་བད་ེསིྐད།
འགམེས་སྤལེ་བ།											ནརོ་བུ་དབང་འདསུ།
ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན།	 སལྐ་བཟང་བད་ེསིྐད།

Publisher: Secretary, DIIR, 
Printer: Narthang Press,
Owner: DIIR,  CTA, Gangchen Kyishong,
Dharamshala-176215 H.P., INDIA
Place of Publication: CTA, Gangkyi, 
Dharamshala-176215 H.P., INDIA
Name of Editor: Nagwang Thogmed
Subscription  Address: DIIR, CTA, Gangkyi,
 Dharamshala-176215 H.P., INDIA
Tel:+91-1892-222457/222510
Email: tibfreedom@tibet.net 
Website: www.bod.asia 
Regd. No. HPTIB/2017/74104

ཕི་དལི་སྣར་ཐང་པར་ཁང་ད་ུདཔར་སུྐན་ཞུས།

TIBETAN FREEDOM

ནང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཀདོ་ཁབ་འགོ་ཡོད་པའ་ི
གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་དང་སིྤ་ཚོགས་དྲྭ་
ལམ་མ་གཏགོས་ལྟ་ཀླགོ་མི་ཐུབ་པ་མ་ཟད།	
ད་ེདག་ལའང་སོ་ལྟ་དང་དམ་བསྒགས་ཇེ་
ཆེར་བྱེད་ཀི་ཡོད་སབས་གནས་ཚུལ་མང་
པ་ོདསུ་ཐགོ་མ་ཤེས་པའི་གནས་སངས་ཡང་
ནས་ཡང་ད་ུཡོང་གི་ཡོད།	 དཔརེ་ན།	 མག་ོ
ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རོང་གངས་རི་ཡུལ་ཚོ་
ནས་ཡིན་པའི་བདོ་མི་ལྷུན་གུབ་ར་ོར་ེལགས་
ཀིས་སྒརེ་གི་སདྐ་འཕྲནི་དང་ཝེ་པ་ོདྲྭ་ཚིགས་
སུ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་བརྙན་ཐུང་སོགས་
བརུྒྱད་སྤལེ་གནང་བ་ལ་བརནེ་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༧	པའ་ིནང་འཛིན་བཟུང་གིས་
ལོ་གཅིག་བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་བཅད་
ཡོད།	ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༥	ཟླ་	༩	ཚེས་	
༡༧	 ཉནི་འབ་ིར་ུརངོ་ཤག་ཆུ་ཁ་གངོ་སྡརེ་
ཤུར་མོ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་
འཛིན་པའི་དག་པའོི་སིད་བུྱས་ལ་ངོ་རོལ་
སྐད་འབདོ་བྱདེ་བཞིན་རང་ལུས་མེར་སགེ་
བཏང་ས་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་པའི་གནས་
ཚུལ་འད་ིལོའ་ིཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༡༢	 ཉནི་ལོ་
ང་ོལ་ྔལགྷ་ཕིན་པའི་རསེ་སུ་མ་གཏགོས་ཤེས་
རགོས་བུྱང་མེད།
མདརོ་ན།	 བདོ་མི་རིགས་ཀིས་ལོ་ང་ོདུག་ཅུ་
ལགྷ་བདོ་བསན་སིད་ཆེད་ད་ུསྙངི་སབོས་ཞུམ་
པ་མེད་པར་ཚེ་སགོ་བླསོ་བཏང་གནང་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	ལགྷ་པར་ད་ུཕི་ལོ་	༢༠༠༩	ནས་
ད་བར་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་མཁན་
རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་ཁནོ་བསྡམོས་	
༡༥༥	 བུྱང་ཡོད་ཅིང་།	 དའེ་ིཁདོ་ནས་རྒྱལ་
གཅསེ་པ་	༡༣༣	འདས་གངོས་སུ་གུར་ཟནི།	
ང་ཚོའི་ངསོ་ནས་ཁངོ་རྣམ་པས་བདོ་ལ་རང་
དབང་དགསོ་པ་དང་།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ལ་གདན་འདནེ་ཞུ་
དགསོ་པའི་མངནོ་འདདོ་བསྒགས་པ་ད་ེདག་
ཉནི་མཚན་དསུ་དུག་ཏུ་མ་བརདེ་པའི་ཐགོ་
མངནོ་འདདོ་ད་ེདག་སུྒབ་ཐབས་སུ་འབད་
བརྩནོ་ངསེ་པར་ད་ུགནང་དགསོ།
འཛམ་གླིང་མི་མང་གིས་བདོ་ནང་གསར་
འགདོ་དང་དྲྭ་རྒྱའ་ིརང་དབང་སོགས་ཤིན་ཏུ་
ཞན་པ་ོཡོད་པ་མཁནེ་གསལ་བཞིན།	ས་ྔལོའ་ི
ཟླ་	༡༢	ནང་རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའ་ིགསར་
འགདོ་མཐུན་ཚོགས་ཀིས་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པའི་
ནང་རྒྱ་ནག་ནི་གསར་འགོད་རང་དབང་སྐ་ོ
ཤོས་བཞི་པ་ཡིན་པ་དང་།	 ལོ་གཅིག་ནང་
གསར་འགདོ་པ་	 ༡༡༧	 བཙོན་འཇུག་བྱས་
ཡོད་པ་ལ་བརནེ་ནས་འཛམ་གླིང་གི་གསར་
འགདོ་པ་བཙོན་འཇུག་བྱདེ་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་
སྡུག་ཤོས་ཡིན་པ་གསལ་འདནོ་གནང་ཡོད།	
ལགྷ་པར་ད་ུཨ་རིའི་རང་དབང་ཁང་པས་ས་ྔ
ལོ་ཟླ་	 ༡༠	 པར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིདྲྭ་
རྒྱའི་རང་དབང་གི་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པའི་ནང་།	
རྒྱ་ནག་ནང་དྲྭ་རྒྱ་བདེ་སྤདོ་བྱདེ་མཁན་གི་
གནས་སངས་ཇ་ེཞན་ད་ུའག་ོབའ་ིཐགོ	 ལོ་
དུག་བསདུ་མར་འཛམ་གླིང་གི་དྲྭ་རྒྱའི་རང་

དབང་རགོ་རོལ་གཏངོ་མཁན་སྡགུ་ཤོས་ཡིན།	
ཞསེ་དངསོ་དནོ་ར་སྤདོ་གནང་ཡོད།	 ད་ེ
བཞིན་ཨ་རིའ་ིརང་དབང་ཁང་པས་ཟླ་འདའི་ི
ཚེས་	 ༣	 ཉནི་བཏནོ་པའ་ི	 ༢༠༢༡	 ལོའ་ི
སྙན་ཐོའི་ནང་བདོ་ནི་སི་རི་ཡ་དང་གཅིག་
མཚུངས་རང་དབང་སྐ་ོཤོས་ཡིན་པ་བཀོད་
ཡོད་ཅིང།	དསེ་བདོ་ནང་རང་དབང་ཇི་ཙམ་
སྐ་ོཔ་ོཡོད་པ་གསལ་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད།	 ད་ེ
མིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༢༤	
ཉནི་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བའི་ནང་དྲྭ་
རྒྱར་དམ་བསྒགས་བྱདེ་རུྒྱའི་དནོ་ཚན་བཅུ་
ཅན་གི་བར་ཁབ་བཏང་བའ་ིནང་མཉནེ་ཆས་
དམིགས་བསལ་བཀོལ་སྤདོ་ཀིས་ཕི་ཕགོས་
ཀི་དྲྭ ་རྒྱ་ལྟ་ཀླགོ་དང་གཞན་ལ་རོགས་པ་
བྱས་པ།	 དྲྭ་རྒྱའ་ིཚོགས་པའ་ིནང་ཞུགས་པ་
སོགས་བྱས་ན་ཁིམས་འགལ་ཉསེ་གསོག་གི་
བྱདེ་སྒརོ་བརིྩས་ནས་རངུ་རགེ་ཚ་ནན་གཏངོ་
འཆར་ཡོད་པ་བསྒགས་པ་ན།ི	བདོ་མི་རྣམས་
ལ་དྲྭ་རྒྱའི་དམ་བསྒགས་སརྔ་ལགྷ་བྱདེ་རུྒྱའི་
རྣམ་པ་མི་འད་བའི་ལྕགས་སྒོག་གསར་པ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད།
འད་ིལོའ་ིཟླ་	 ༢	 འག་ོསདོ་ལ་ཨ་རིའ་ིརང་
དབང་ཁང་པས་’མཐངོ་སར་མེད་ཀང་སྙབོ་
སར་མེད་པ་མིན་’ཞེས་པའི་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་
པའ་ིནང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ནས་
ད་བར་ཕི་ཕགོས་རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་
གནས་པའ་ིམི་	 ༢༡༤	 ལ་ཐད་ཀར་དག་
རལོ་བྱས་ཡོད་སབས།	 རྒྱ་ནག་ན་ིའཛམ་
གླངི་ནང་རྒྱལ་མཚམས་བརལ་ཏ་ེདག་གནནོ་
བྱདེ་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་སྡགུ་ཤོས་ཡིན་པ་དང་།	
རྒྱ་གཞུང་གིས་ཐབས་བུྱས་སྣ་ཚོགས་སྒ ་ོ
ནས་ཕི་ཕགོས་སུ་ཡོད་པའ་ིབདོ་དང་།	 ཡུ་
གུར།	ལྷ་ོསོག	ཧངོ་ཀངོ་བཅས་ཀི་མི་རིགས་
དང་།	 དམར་ཤོག་ཚོགས་པའ་ིཁ་གཏད་ད་ུ
གུར་པའི་རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་
སོགས་ཀི་འག་ོའདགུ་རང་དབང་ལ་སངས་
འཛིན་བྱདེ་ཀི་ཡོད་པ་གསལ་འདནོ་གནང་
ཡོད་པ་བཞིན་རྒྱལ་སིྤའི་མང་གཙོའི་རྒྱལ་
ཁབ་རྣམས་ཀིས་ད་ེལ་གཞིགས་པའི་གདངོ་
ལེན་ངསེ་པར་ད་ུགནང་དགསོ།	ད་ེམཚུངས་
ཟླ་ཤས་གོང་ད་ུརྒྱ་དམག་གིས་རྒྱ་གར་བྱང་
རུྒྱད་ལ་དྭགས་ཕགོས་ནས་རྒྱལ་མཚམས་ས་
ཚིགས་བརལ་བཤིག་བཏང་བ་མ་ཟད།	 རྒྱ་
གར་གི་ས་སུང་དམག་མི་མང་པ་ོབསད་སསྨ་
བྱས་ཡོད་པ་ན།ི	 ཤིན་ཏུ་མ་འཚམས་པའ་ི
བྱ་སྤདོ་དམར་རནེ་ཞིག་རེད་ཅསེ་བརདོ་རུྒྱ་
དང་།	 དའེ་ིཐད་ལ་ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་རྒྱ་གར་
གཞུང་དང་མི་མང་གི་སེམས་ཚོར་ལ་གདངུ་
སེམས་མཉམ་བསྐདེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུྱས་
དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་ཡིག་ནང་༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་སྐུའི་ཡང་སིད་རྩད་གཅོད་གནང་
རུྒྱ་༸མགོན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་འདདོ་ཇི་
བཞིན་ལག་བསར་ཞུ་དགསོ་པ་ལས།	 རྒྱ་
གཞུང་དང་གཞུང་གཞན་སུས་ཐ་ེབུྱས་བྱས་
ན་བདོ་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ཐོབ་

ཐང་རིྩས་མེད་བཏང་བ་ཡིན་པས།	 ཨ་རིའ་ི
གཞུང་གིས་རྒྱ་གཞུང་གི་འགན་འཁི་ཡོད་
པའི་དཔནོ་རིགས་རྣམས་ལ་ཉསེ་ཆད་དང་
ཨ་རིར་ཡོང་མི་ཆོག་པ་བཟ་ོརུྒྱ་དང་།	 བདོ་
ཀི་ཁརོ་ཡུག་གི་གལ་གནད།	 བདོ་མིིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ལ་ངསོ་འཛིན་ཡོད་པ་སོགས་
ཀི་དནོ་ཚན་མི་ཉུང་བ་ཁ་སྐངོ་ཞུས་ཏ།ེ	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུྱས་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་བཏནོ་པར་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་ཨ་རིའ་ི
གསོ་ཚོགས་ནས་གཏན་འབབེས་གནང་ཡོད་
པ་དང་།	 ཟླ་དའེ་ིཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་ཨ་རིའ་ི
སདི་འཛིན་མཆོག་གིས་མཚན་རགས་བཀདོ་
ནས་ཁམིས་ཡིག་ཏུ་གུར་ཏ།ེ	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་
གིས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་རུྒྱའི་ཞལ་བཞེས་ཡོད་པ་ཆགས་ཡོད་
སབས།	 ད་ེརིང་གི་དསུ་དན་དང་བསནུ་ནས་
བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཨ་རིའི་གསོ་
ཚོགས་གངོ་འགོ་གཉསི་ཀི་འཐུས་མི་རྣམ་པ་
དང་།	 ཁམིས་འཆར་འདནོ་མཁན་དང་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་མཁན།	ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཟུར་
པས་དབུ་ཁདི་པའ་ིསདི་གཞུང་བཅས་ལ་སརླ་
ཡང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་ེབཞིན་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཇའོ་ོ
བཻ་ཌེན་སིད་གཞུང་གི་ཕི་སིད་དུང་ཆེ་སྐུ ་
ཞབས་ཨན་ཊོ་ན་ེ	 བྷ་ིལིན་ཀནེ་མཆོག་གིས་
ཨ་རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་
མཐུད་པ་བསྐ་ོབཞག་གནང་རུྒྱའ་ིཆོད་སེམས་
བརན་པ་ོཡོད་པ་གསུངས་པར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ངསོ་ནས་གཞིས་བྱསེ་བདོ་མིའི་
ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་སྙངི་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས།	 ཨ་རིའ་ིབདོ་
དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་གང་
མགོགས་བསྐ་ོགཞག་གནང་སྐོང་ཡོང་བ་
ཞུ་རུྒྱ་མ་ཟད།	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་
བུྱས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་ཁམིས་ཡིག་དང་།	 བདོ་
ལ་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གི་ཁམིས་ཡིག་བཅས་
ལག་བསར་དནོ་འཁལོ་ཡོང་བའི་ཡིད་ཆེས་
དང་བཅས་ད་ེལརྟ་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་རེ་
སྐལུ་ནན་པ་ོཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆུང་གི་	༢༠༢༠	ལོའ་ིསནྙ་ཐའོ་ིནང་།	
༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཚབ་དང་རྒྱ་གཞུང་གི་
དབར་གཞུང་འབལེ་འབལེ་མོལ་ཐགོ་ཡར་
རྒྱས་ཕིན་མེད་པ་དང་།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་
༸གོང་ས་མཆོག་དང་ལྷན་ད་ུའབལེ་མོལ་
བསྐར་མཐུད་བྱདེ་དགསོ་པའི་རེ་སྐལུ་བཏནོ་
ཡོད་པ་བཞིན།	 གལ་ཏ་ེརྒྱ་གཞུང་ལ་བདོ་ཀི་
དཀའ་རྙགོ་སེལ་རུྒྱའི་ཆབ་སིད་ཀི་འདནུ་པ་
ཡོད་ན།	 ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་གཉསི་སནྨ་དབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་བརུྒྱད་རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་
སྒམོ་གཞིའི་འགོ་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་
དནོ་མཚུངས་པའ་ིརང་སྐངོ་ཡོང་ཐབས་བྱདེ་
རུྒྱའི་ཆོད་སེམས་ལ་འགུར་བ་གཏན་ནས་

མེད་ཅིང་།	 བདོ་རིགས་ཡོངས་རགོས་ཆབ་
སིད་ཀི་གོང་བུ་གཅིག་གི་ནང་ཚུད་དགོས་
པའ་ིདགསོ་འདནུ་བཏནོ་པ་ན།ི	 མི་རིགས་ཀི་
དཀའ་རྙགོ་ཡོངས་རགོས་དསུ་གཅིག་ཏུ་སེལ་
ཐུབ་པ་ཁ་ོནའ་ིཆེད་ད་ུཡིན།	 དརེ་བརནེ་རྒྱ་
གཞུང་གི་ངསོ་ནས་བདོ་རྒྱ་གཉསི་སྨན་དབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་གཞིར་བཟུང་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གི་སྐུ ་
ཚབ་དང་ལནྷ་ད་ུའཕྲལ་ད་ུའབལེ་མོལ་འགོ་
འཛུགས་བྱདེ་དགསོ་པའ་ིརེ་སྐལུ་བསྐར་ནན་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ང་ཚོས་དུས་རག་ཏུ ་སེམས་འཚབ་བྱེད་
ཡུལ་ན།ི	 གཞིས་བཞུགས་བདོ་མི་ཡོངས་
དང་།	 ལགྷ་པར་ད་ུཆབ་སདི་བཙོན་པ་ཁག་
ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ཉ་ེཆར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་
ཀི་སདྐ་ཡིག་ཐབོ་ཐང་རྩདོ་ལེན་པ་བཀ་ཤིས་
དབང་ཕུག་ལགས་ཀི་བཙོན་འཇུག་དུས་
ཡུན་རགོས་ནས་གླདོ་བཀལོ་ཐབོ་པར་དགའ་
ཚོར་དང་བཅས།	 ༸ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གཙོས་པའི་བདོ་མིའི་
ཆབ་སདི་བཙོན་པ་རྣམས་གང་མགགོས་གླདོ་
བཀལོ་གཏངོ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ནན་པ་ོ
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་རེས་ག་ོསབྐས་འད་ིབརུྒྱད་སབྐས་བཅུ་དུག་
པའ་ིབཀའ་ཤག་གི་སདི་སྐངོ་དང་།	 སབྐས་
བཅུ་བདནུ་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་བཅས་ཀི་དངསོ་གཞིའ་ིའསོ་བསྡ་ུཆེན་
མོ་ད་ེཉདི་ཟླ་	༤	 ཚེས་	 ༡༡	ཉནི་གནང་གི་
ཡོད་སབས།	 སདི་སིྤའ་ིདངསོ་གཞིའ་ིའསོ་
མིར་ཚུད་པ་རྣམས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམས་
ཀིས་འསོ་བསྡུའི་དལི་བསྒགས་གནང་སབྐས་
བདོ་ཀི་སལོ་རུྒྱན་བཟང་སྤདོ་དང་མཐུན་པ་
གནང་དགསོ་ཤིང་།	འསོ་འཕནེ་མཁན་རྒྱ་ཆེ་
མི་མང་གིས་ཀང་བརག་དཔྱད་འཐུས་ཚང་
གནང་ནས་འསོ་ཤོག་འཕནེ་དགསོ།	 ད་ེདང་
ཆབས་ཅིག་ཏུ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དསུ་ནས་དསུ་སུ་
ཆོལ་གསུམ་བདོ་མི་ཡོངས་རོགས་རགོ་རྩ་
ཆིག་སིྒལ་དགསོ་པའི་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་དནོ་
བཞིན།	 བདོ་མི་ཡོངས་ཀིས་སིྤ་དནོ་སདླ་ད་ུ
ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་དང་རགོ་རྩ་ཆིག་སིྒལ་
སརྔ་ལགྷ་གནང་དགསོ།	ད་ེམིན་སིྤ་ཚོགས་དྲྭ་
ལམ་བདེ་སྤདོ་ལོག་པར་བཏང་ནས་བདོ་མིའ་ི
ཆིག་སིྒལ་ལ་གནདོ་པའི་འཆལ་གཏམ་དང་།	
དཀུག་ཤིང་།	འཐནེ་འཁརེ་སོགས་ཀི་གཏམ་
རྙགོ་སྤལེ་མཁན་རིགས་ཤེས་རགོས་བུྱང་ཚེ།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ངསོ་ནས་ངན་པ་རྒྱ་
ཡན་ད་ུམ་སོང་བར་ཐརེ་འདནོ་བྱ་རུྒྱ་དང་།	
མི་མང་བིྱངས་ཀིས་ཀང་དེ་འདའི་མགོ་
སྐརོ་འགོ་ལ་མ་ཚུད་པར་ཡིད་གཟབ་གནང་
དགསོ་པའ་ིདན་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པ་དང་བཅོ་ལྔ་
པའི་རིང་ལ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ ་སུང་སྐོབ་ཞུ་རུྒྱ་ད་ེཉིད་
གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་སུ་བརིྩས་ནས་སྐུ་ཕྱྭའི་
སུང་སྐབོ་ཐད་ལ་འབད་བརྩོན་གང་ཐུབ་ཅི་

ཐུབ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 གཉསི་སནྨ་དབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་གཞིར་བཟུང་བདོ་
མིའི་འཐབ་རྩོད་རུྒྱན་གནས་ཐུབ་ཐབས་སུ་
རྒྱལ་སིྤའི་ཁནོ་ཡོངས་སུ་བདོ་དནོ་ཞུ་སྐུལ་
དང་།	 བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིཁདོ་ད་ུཤེས་
ཡོན་དང་།	 ཆོས་རིག་སུང་སྐབོ།	 གཞིས་
ཆགས་ས་བརན།	 མང་ཚོགས་ཀི་འཚོ་རནེ་
དང་འཕྲདོ་བསནེ།	 ས་ིཞུ་བའ་ིམཐུན་རྐནེ་
སོགས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་སུ་འབད་
བརྩནོ་གང་ཐུབ་ཞུས་པ་བཞིན་ཡར་རྒྱས་མི་
དམན་ཙམ་བུྱང་ཡོད་པ་ན།ི	 གཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
ཐུགས་རའེི་བཀའ་དནི་ཉག་གཅིག་ལ་བརནེ་
ནས་བུྱང་བ་ཡིན་སབས།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་
ལ་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི་བ་ླམེད་ད་ུཆེ་ཆེ་ཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་དང་།	 མང་ཚོགས་ལའང་རྒྱབ་སྐརོ་གང་
ལེགས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
དེ་རིང་གི ་གོ ་སྐབས་འདི་བརུྒྱད་བ ོད་མི ་
རྣམས་ལ་བཀའ་དནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་རྒྱ་གར་
དབུས་སའ་ིགཞུང་མང་གཉསི་དང་།	 བདོ་
དང་བདོ་མིའ་ིབདནེ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གཞུང་དང་དབུ་
འཁདི།	 གསོ་ཚོགས་དང་གསོ་ཚོགས་ཀི་
འཐུས་མི།	 ཚོགས་སྒརེ་བཅས་ལ་བདོ་མི་
ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་བ་
དང་སྦྲགས།	 ཁདེ་རྣམ་པས་ཇི་སདི་བདོ་
གཞིས་བྱསེ་གཉསི་མཉམ་འཛོམས་མ་བུྱང་
བར་ད་ུརྒྱབ་སྐརོ་མུ་མཐུད་གནང་སྐངོ་ཡོང་
བའ་ིརེ་སྐལུ་ནན་པ་ོཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
མཐའ་དནོ།	 བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
འཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་བསྐལ་
བརྒྱར་བརན་ཅིང་།	 ཐུགས་ཀི་བཞདེ་
དགོངས་མཐའ་དག་གེགས་མེད་ལྷུན་གིས་
འགུབ་པ་དང་།	 གཞིས་བྱསེ་བདོ་མི་མཉམ་
འཛོམས་ཀི་སལྐ་བཟང་ཉ་ིམ་མགགོས་ནས་
མུྱར་ད་ུའཆར་བའི་སྨནོ་འདནུ་ཤུགས་དག་
ཞུ་རུྒྱ་བཅས།	 སདི་སྐངོ་གིས།	 བདོ་རྒྱལ་ལོ་	
༢༡༤༨	ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༠	
ལ་སྤལེ།།	།།


