
༄༅། །ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་སྲས་ཅཱར་
ལི་སི་མཆོག་ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པརོ་ཁི་
འདནོ་མངའ་གསོལ་ཞུས་པར་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༩ ཚེས་ 
༡༠ ཉནི་ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པ་ོཅཱར་ལི་སི་
མཆོག་ལ་འཚམས་འདའིི་གསུང་འཕནི་
སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། སྐ་ུཉདི་ཀིས་
ཐུགས་འགན་ཆེན་པ་ོབཞེས་ནས་བྱམས་
སྙིང་རེའི ་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་གཞན་
གི་བད་ེདནོ་སླད་བླསོ་བཏང་གིས་ཞབས་
འདགེས་བསུྒབ་ཐུབ་པའི་ངསོ་ལ་གདངེ་
ཚོད་ཡོད།
སྐུ་ཉདི་ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པརོ་ཁི་འདནོ་
མངའ་གསོལ་ཞུས་ཏེ་ ཡོངས་གྲགས་
ཆགས་པར་དགའ་པ་ོབྱྱུང་། སྐ་ུཉདི་
ཀིས་མདུན་དུ་ ཡོད་པའི ་དཀའ་ངལ་
ཁག་ལ་གདངོ་ལེན་གནང་ས་ེཨིན་ཡུལ་
གི་མི་མང་གི་རེ་བ་དང་མངོན་འདདོ།  
ད་ེབཞིན་འཛམ་གླིང་འདི་ཉདི་སྔར་ལས་
ལྷག་ཞི ་བདེ་ལྡན ་པ་ཞིག་བསུྐན་ཆེད་
ཞབས་འདགེས་བསུྒབ་ཐུབ་པའི་སྨནོ་ལམ་
ཡོད། ཅསེ་འཁདོ་ཡོད།།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༨ ཉནི་ཨིན་ཡུལ་རྒྱལ་མོ་ཨེ་ལི་ཛ་བྷ་ེ
ཐ་ེ མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༩༦ ཐགོ་
སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སྐྱོའི་
གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་པར། དཔལ་ལནྡ་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ ་མཁན་པོ་བ སོད ་ནམས་བསན་
འཕལེ་མཆོག་གིས་གཞིས་བྱེས་བདོ་མི་
ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ དམ་པ་ཁངོ་གི་
སྲས་དང་། ནང་མི་ལནྷ་རྒྱས་ཡོངས་ལ་
ཐུགས་གསོ་ཞུས་གནང་འདགུ དམ་པ་
ཁངོ་གི་སྲས་རྒྱལ་པ་ོཅར་ལེ་སི་ མཆོག་
གིས་གཙོས་ནང་མི་ལནྷ་རྒྱས་ལ་ཕུལ་བའི་
ཐུགས་གསོའི་འཕིན་ཡིག་ནང་འཁོད་
དནོ། ཨིན་ཡུལ་རྒྱལ་མོ་ཨེ་ལི་ཛ་བྷ་ེ
ཐེ་མཆོག་སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པ་རོགས་པའི་
ཡིད་སྐྱའོ་ིགནས་ཚྱུལ་ཐནོ་པར། ངས་
གཞིས་བྱསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ཏ།ེ ཁདེ་ནང་མི་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བའ་ིདསུ་
ཚོད་འདིར་འཛམ་གླིང་གང་སར་གནས་
པའ་ིབདོ་མི་རྣམས་ནས་ཨིན་ཡུལ་མི་མང་
མཉམ་ད་ུསྨནོ་ལམ་དང་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐྱདེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ལམྕ་སྐ་ུཁངོ་
ནི་ཉ་ེརབས་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཐོག་རྒྱལ་སྲིད་ལོ་
རྒྱྱུས་རིང་ཤོས་སྐྱངོ་མཁན་གི་གྲས་ཤིག་
ཆགས་ཀི་ཡོད་ཅིང་། ཁངོ་གི་བཞག་པའ་ི
མཛད་རསེ་རྣམས་ཚང་མས་རྟག་ཏུ་དན་
ངསེ་ཡིན། ཞསེ་སོགས་འཁདོ་འདགུ །

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

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ན།ི

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

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

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

གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་ཞིག་དགསོ། 
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༸གོང་ས་མཆོག་གྙིས་ཨྙིན་ཡུལ་

གྙི་རྒྱལ་པོ་ཅཱར་ལྙི་སྙི་མཆོག་

ལ་འཚམས་འདྙིའྙི་གསུང་འཕྙིན་

སྩལ་བ།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་

གྙིས་ཐུགས་གསོ་ཞུས་པ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་པ།

དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་མོ་ཨི་ལི་ཛི་བྷཊེ་གཉསི་པ་
མཆོག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པར་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༧ ཉིན་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན ་པ ོ་མཆོག་ལ་མོན ་ཡུལ་རིག་གཞུང་
གཅེས་སྐྱོང་ཚོགས་པ་དང་། གཞིས་
བྱེས་རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་པ། མད་ོསྨད་མང་
འབའ་བྱ་གསུམ། བལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་
མཐོ་འབིང་དགེ་ལས་སླབོ ་ཟུར་ཐུན་མོང་།  
སིཊ་ནི ་བ ོད ་ རིགས་ སིྤ ་མཐུན ་ ཚོགས་པ ་
བཅས་ཚོགས་ཁག་ལྔ་ནས་ཇི ་ལྟར་གསོལ་
བ ་ བཏབ ་པ ་ ལྟར ་ རྡ ་ས ་ཐེག ་ ཆེ ན ་ ཆོས ་
གླིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་དུ་སྒོལ་དཀར་ཡིད་
བཞིན་འཁོར་ལོའི ་སྒ ་ོནས་བརྟན་བཞུགས་
བསར་འབུལ་ཞུས་སོང་། ད་ེཡང་གོང་
ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོཆྱུ ་ཚོད་ ༨ ཙམ་ལ་
བཞུགས་སྒར ་རྒྱལ་བའི ་ཕ ོ་བང ་རྒྱལ་སྒ ོ་
རུ ་སྐུ ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྲྭ ་ཚང་ནས་སྤན་
རྒྱ་སྤསོ་འཛིན་དང་། ཚོགས་སིྐྱད་ཁག་
གི ་སྐུ ་ཚབ ་ནས ་སྤ ོས ་ས ེས ་སྔུ ན ་བསུ ་དང ་
བཅས ་ཐེག ་ ཆེན ་ ཆོས ་གླིང ་གཙྱུག ་ལག ་
ཁང ་དུ་ ཆིབས ་སྒྱུ ར ་ གིས ་བཞུགས་ཁིར ་
འཁོད ་མཚམས ་བརྟན ་བ ཞུགས ་ ཀི ་ རྡ ོ་
རེ་སླ ོབ ་དཔོན ་ ཞྭ ་ སེར་བསན་པའི ་གཙྱུག ་
རྒྱན ་འཇམ་མགོན ་རྒྱལ་བའི ་རྒྱལ ་ཚབ ་
དགའ་ལྡན་ཁི་ཐོག་ ༡༠༤ བླ་ོབཟང་
བསན ་འ ཛིན ་མ ཆོག ་ གིས ་མཇལ ་དར ་
རྐྱང་འབུལ་དང་། ༸རྒྱལ་བའི་འཁུངས་
རབས་གསོལ ་འདེབས ་ སོགས་གསུངས་
རེས ་ སིྤ ་ན ོར ་༸གོང ་ས ་༸སྐྱབས་མགོན ་
ཆེ ན ་ པ ོ ་ མ ཆོ ག ་ གི ས ་ བཀའ ་ སླ ོབ ་ སྩལ ་
དནོ། ད་ེརིང་འདིར་བརྟན་བཞུགས་ཀི་
སིྦན་བདག་མོན་ཡུལ་རིག་གཞུང་གཅེས་
སྐྱོང་ཚོགས་པ་དང་། གཞིས་བྱེས་རྒྱལ་
བ་ཇོ་ནང་པ། མད་ོསྨད་མང་འབའ་བྱ་
གསུམ། བལ་ཡུལ་རྣམ་རྒྱལ་མཐོ་འབིང་

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༩ ཚེས་ 
༠༩ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སྲིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཨིན་
ཡུལ་གི་རྒྱལ་མོ་ཨི་ལི་ཛི་བྷཊེ་གཉསི་པ་མཆོག་
སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པ་རོགས་པར་ཨིན་ཡུལ་རྒྱལ་
བཙྱུན་སནོ་འཁོར་དང་མང་ཚོགས་ལ་ཐུགས་
གསོའ་ིགསུང་འཕནི་གནང་འདགུ 

དགེ་ལས་སླབོ་ཟུར་ཐུན་མོང་། ཨོསྟ་ེ
ལི ་ཡཱའི ་ སིཊ་ནི་བ ོད་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོ ག ས ་ པ ་ བ ཅས ་ ས ་ ཁུ ལ ་ ད ེ ་ ད ག ་

ནས་དེ་ རིང ་དངོས ་ སུ ་ཐོན ་ཏ ེ་བརྟན་
བཞུགས་ཕུལ་བ་ད་ེལྟར་རེད། གང་
ལྟར་ངོས་ལ་བྱང་ཆྱུབ་སེམས་ཀི་མོང་
བ་བཅོས་མ་ཞིག་སྐྱེས་ཡོད། བྱང་
ཆྱུབ་སེམས་ཀི་མོང་བ་བཅོས་མ་ཞིག་
ཡོད་པའི་ཐོག་ནས། ཇི་སྲིད་ནམ་
མཁའ་གནས་པ་དང་།། འགྲ་ོབ་ཇི་
སྲིད་གནས་གྱུར་པ། །ད་ེསྲིད་བདག་
ནི་གནས་གྱུར་ནས། །འགྲ་ོབའི་སྡུག་
བསྔལ་སེལ་བར་ཤོག །ཅེས་ངོས་
ཀིས་ཉིིན ་ལྟར་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་གི་ཡོད། 
དེ་ རིང ་སྐབས་སུ ་བབས་པ་ངོས ་དང་
ལས་དང་སྨ ོན ་ལམ་གིས་འབེལ་བའི ་
༸རྒྱལ་དབང་ གི ་ མིང ་ཐོགས་མཁན་
ཞིག་ལ་སྐྱེས། བདོ་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་
ལྟ་ཅི་སྨསོ། ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རྒྱྱུ ད་ཀི་
མི ་མང ་དེ་ དག ་ གིས ་མཐའ ་ག ཅིག ་
ཏུ ་ དད ་ མོས ་ ཆེ ན ་ པ ོ ་ བྱེད ་ ཀི ་ འདུག   
ཉ་ེཆར་ངོས་རང་ལ་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་ས་
གླ ེ་དང་ཟངས་དཀར་སོགས་ས་ཁུལ་
ཁག་ཁ་ཤས་ལ་ཕིན་པ་ཡིན། མི་མང་

ད་ེཡང་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕིན་ནང་
དཔལ་ལྡན ་སྲིད ་སྐྱོང ་སྤ ེན ་པ ་ ཚེ ་ རིང ་
མཆོག་གིས། ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་མོ་ཨི་ལི་
ཛི་བྷཊེ་གཉིས་པ་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པའི་ཡིད་
སྐྱའོི་གནས་ཚྱུལ་བྱྱུང་བར་ངས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེརྒྱལ་བཙྱུན་སནོ་འཁོར་དང་ཨིན་

ཚོའི ་དད་འདུན ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ ོ་
རེད། འབྱྱུང་འགྱུར་མོན་ལ་འགྲ་ོརྒྱྱུ འི་
འཆར་གཞི་འདིང་གི་ཡོད། འདིར་

ཁོད ་ ཚོ ་ མོན ་པ ་ཁ ་ཤས་སླ ེབས་ཡོད ་པ ་
མ ་ཟད་དངོས ་གནས་དང་གནས་དད་
དམ་གཡོ་བ་མེད་པ་རེད། དརེ་བརྟནེ་
སྐྱེ་བ་འདིར་མཐོང་ཆོས་ལ་མི་མང་པསོ་
དགའ་མོས་བྱས་ཏ།ེ ངོས་ཀིས་བསན་
པའི་ཞབས་འདགེས་གང་ལ་གང་འཚམ་
སུྒབ ་ ཐུབ ་པ ་ མིག ་མཐོང ་ལག ་ཟིན ་དུ་
ཡོད ་པའི ་ སྐབས ་ སུ ་ ཚེ ་ རིང ་དུ་གནས ་
རྒྱྱུ ་ནི་རྒྱྱུ ་མཚན་ལྡན་པ་རེད་ལ། འཕནེ་
པའང་གཏངོ་གི་ཡོད། གང་ལྟར་ད་ལྟ་
ལོ་བརྒྱད་ཅྱུ ་ག་བདནུ་རེད། ངོས་ཀིས་
བརྟག་དཔྱད་བྱེད ་ཡོང་དུས ་ཕལ་ཆེར་
ལོ ་བརྒྱ་དང་བཅྱུ ་གྲངས་ཤིག་འཚོ་ཐུབ་
པའི་མཚན་མ་བརྟན་པ་ོའདགུ དརེ་
བརྟ ེན་ངོས་རང་འབྱྱུང་འགྱུར་ལོ ་ཉི་ ཤུ ་
ལྷག་ཙམ་འཚོ་ཐུབ་ཀི་རེད། དངོས་
ཡོད ་གནས་ཚྱུལ ་ལ་ངོས ་ ཀིས་མི ་མང་
པ ོར ་ ཕ ན ་ ཐོ ག ས ་ བྱེ ད ་ ཐུ བ ་ པ ་ ཞི ག ་
དང་། མདརོ་ན་ནང་པ་མིན་པའི་མི་
མང ་པོ ་ ཞིག ་ལའང ་ཕན ་ཐོགས ་ཏོག ་
ཙམ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཆགས་སབས། ནམ་

ཡུལ་མི་མང་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། 
དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་མོ་ཁོང་ནི་ཁད་ད་ུའཕགས་
པའ་ིདབུ་ཁདི་ཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད་སྙངི་སབོས་
དང་། འགན་ཁ།ི མི་མང་གི་བད་ེསྡགུ་ལ་
ཞབས་ཞུའི་དམ་བཅའ་ལྡན་པའི་དབུ་ཁིད་
ཀི་དཔ་ེམཚོན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ཁངོ་མོ་

མཁའ་མ་ཟད་ཀི ་བར་དུ་འགྲོ་བའི ་ད ོན་
བྱེད་ཀི་ཡིན་ཞེས་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ། དམ་
བཅའ ་ བཞག ་ ཡོ ད ་ མཁན ་ ཞི ག ་ གི ས ་
མཐོང ་ ཆོས ་ལ ་ ཚེ ་འདི ་ལ ་ཕན ་ཐོགས ་
གང ་ལ ་གང ་འཚམ ་ ཡོང ་བ ཞིན ་ ཡོད ་
པར་བརྟནེ་ཕན་ཐོགས་ཀི་གོ་སྐབས་ཡོད་
པ་འདི་ག་ཚོད་རིང་རིང་འཚོ་ཐུབ་པ་ནི་
རྒྱྱུ ་མཚན་ལྡན་པའི་སྐད་ཆ་རེད། ཆབ་
སྲིད ་དང ་དཔལ ་འབྱོར ་ གི ་ལས ་ཀ ་ལྟ ་
བུའི་སྐད་ཆ་མ་རེད། གཞན་ཕན་གི་
བླ ོ་ ལྷག ་བསམ ་སྐྱེས ་ནས ་གང ་ལ ་གང ་
འཚམ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད་
སབས། ཚེ་འདི་རིང་ད་ུགནས་པའི་ངོས་
ཀིས་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གི་ཡོད།  ཁོད་རང་
ཚོས་ཀང་སྨནོ་ལམ་སྐྱོན་ཤོག་ཨང་།
ད ེ་ རིང ་འདིར ་སྒོལ ་དཀར་ གི ་ ཚེ ་ སུྒབ ་
ད ང ་ འ བེལ ་ བ འི ་ ཐོ ག ་ ན ས ་ བ རྟ ན ་
བཞུགས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་
པའི་ལྷ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རེད། ངོས་
ཀིས ་ཉིན ་ལྟར ་སྒོལ ་དཀར་ གི ་ ཚེ ་ སུྒབ ་
འདནོ་གི་ཡོད། ད་ེརིང་འདིར་ཚེ་སུྒབ་
གནང་རྒྱྱུ ་ལ ་ཁོད ་ ཚོས ་སྨ ོན ་ལམ་ཡག་
པ་ོཞིག་སྐྱོན། ངོས་ཀིས་རྡ་ོརེ་ཕ་ལམ་
ནང ་བ ཞིན ་འཕེན ་པ ་བརྟན ་པོ་ བ ཟུང ་
བཞིན་ཡོད། ཁོད་རང་ཚོ་ཚང་མ་བླ་ོ
བད་ེཔརོ་བཞུགས་ཤོག་ཨང་། བཀྲ་
ཤིས་བད་ེལེགས། ཞེས་སོགས་ཀི་བཀའ་ 
སླབོ་སྩལ། །

འདས་གྲངོས་སུ་གྱུར་བ་ད་ེའཛམ་གླིང་ཁནོ་
ཡོངས་ཀིས་ཚོར་ངསེ་རེད། ཞསེ་དང་། 
མཐར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་
ཞིང་གཤེགས་རྒྱལ་མོའི་སྐུ་འཁོར་ནང་མི་ཉ་ེ
འབལེ་ཀུན་ལ་ཐུགས་གསོ་དང་བཅས་བསྔ་ོ
སྨནོ་མཛད་འདགུ་པ་བཅས།།

བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆྱུ་སག་ལོ།
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རས་གནས་ཚྱུལ་དཔ་ེམཚོན་བསྡུ་རུབ་བྱས་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་
ཆབ་མད་ོགྲངོ་སྡ་ེལས་ཁུངས་ཀིས་བདོ་མི་
ཡོངས་རོགས་ཀི་རིགས་རས་གནས་ཚྱུལ་
དཔ་ེམཚོན་བསྡུ་རུབ་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པའི་སནྙ་ཐ་ོ
བཏནོ་ཡོད་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ 
ནང་སྙ་ེམོ་རོང་ད་ུལྷ་ས་གྲངོ་སྡ་ེལས་ཁུངས་
ཀིས་སྔནོ་འགྲའོི་སླབོ་གྲྲྭ་བིྱས་པ་རྣམས་ཀི་
ཕ་མ་ཚོར་གོ་བསྡུར་མ་བྱས་པར་ཁོང་ཚོའི་
རིགས་རས་གནས་ཚྱུལ་དཔ་ེམཚོན་བསྡུ ་
རབུ་བྱས་ཡོད་པ་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་ཡོད།
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མགྲིན་ཚབ་པ་
བསན་འཛིན་ལེགས་བཤད་ལགས་ཀིས་
བ ོད་མིའི ་ མོས་མཐུན་མེད་པར་རིགས་
རས་གནས་ཚྱུལ་དཔེ་མཚོན་བསྡུ ་རུབ ་
བྱས་པ་ད ེ་ནི ་རྒྱལ་སིྤའི ་ཁིམས་ཀི ་འོག་

བྱས་དང་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐརོ་གསུངས་
ཡོད་པ་དང་།  ད་ེབཞིན་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཞེས་པའི་ས་ཁུལ་
བདནུ་ཡོངས་རོགས་སུ་བདོ་མིའི་འདདོ་པ་
མེད་བཞིན་ད་ུབཙན་དབང་གིས་རིགས་རས་
གནས་ཚྱུལ་དཔ་ེམཚོན་བསྡུ་རུབ་བྱས་དང་
བྱདེ་བཞིན་ཡོད་པའ་ིསནྙ་ཐ་ོབཏནོ་ཡོད་པ་མ་
ཟད། རིགས་རས་གནས་ཚྱུལ་དཔ་ེམཚོན་
བསྡུ་རུབ་བྱས་པ་ད་ེན་ིའགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་བ་ཡིན་པའི་
སྐརོ་གསུངས་ཡོད།
རྒྱལ་སིྤའི ་འགྲོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་
ཚོགས་པས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་བྱདེ་
མི་སས་སྔནོ་འགྲའོི་སླབོ་གྲྲྭ་བིྱས་པ་ལོ་ལ་ྔཅན་
པ་རྣམས་ཚྱུད་པའི་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་རིགས་

ཟརེ་བའི་ཆེད་ད་ུབདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཞེས་
པའི ་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ ་སྔནོ ་འགྲོའི ་སླབོ ་གྲྲྭ ་

བིྱས་པ་རྣམས་ཚྱུད་པའི་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་
མོས་མཐུན་མེད་པར་ཁངོ་ཚོའི་རིགས་རས་
གནས་ཚྱུལ་དཔ་ེམཚོན་ (DNA) བསྡ་ུརབུ་

འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིརིགས་རས་གནས་ཚྱུལ་དཔ་ེམཚོན་བསྡ་ུརབུ་བྱས་པར་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོརལོ་གནང་བ།

༄༅། །ཨ་རིའ་ིགྲངོ་ཁརེ་ནའིུ་ཡོག་
ཏུ ་རྟ ེན ་གཞི ་བྱས་པའི ་རྒྱལ་ སིྤའི ་འགྲོ་

བ ་ མིའི ་ཐོབ ་ཐང ་ལྟ ་ ཞིབ ་ ཚོགས ་པས ་  
(Human Rights Watch) རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་ལས་བྱདེ་མི་སས་ནག་ཉསེ་ཤེས་རྟགོས་

བདོ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་
བཏང་བ་ཡིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས་
ཡོད། ཨོསྟ་ིཡཱའ་ིསྲདི་བྱྱུས་ཉམས་ཞིབ་
བས་ིགནས་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པས་  
(Australian Strategic Policy Institute) 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དང་ཡུ་གུར་ལ་
ཆེད་དམིགས་ཀིས་རིགས་རས་གནས་ཚྱུལ་
དཔ་ེམཚོན་བསྡུ་རུབ་བྱས་པ་ད་ེན་ིརྒྱལ་སིྤའི་
ཁམིས་དང་། མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀིས་བིྱས་པ་རྣམས་ཀི་ཐབོ་ཐང་སུྲང་སྐྱབོ་
ཆེད་ད་ུབཞག་པའི་གྲསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་ 
༡༦ པར་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་བ་ཡིན་
པའ་ིསྐརོ་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་ཡོད། །

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཨིན་ཡུན་གི་ཞིང་གཤེགས་རྒྱལ་མོ་ཨི་ལི་ཛི་བཊེ་གཉསི་པར་
ཐུགས་སྨནོ་མཛད་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༩ ཚེས་ 
༠༨ ཉནི་ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་མོ་ཨི་ལི་ཛི་
བ ེཊ་གཉིས་པ་སྐུ ་ ཚེའི ་འཕེན་པ་རོགས་
པར་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་གིས་ཨིན་ཡུན་གི་ཞིང་གཤེགས་
རྒྱལ་མོ་ཨི་ལི་ཛི་བཊེ་གཉིས་པ་མཆོག་གི་

རྒྱལ་སྲས་ཅར་ལི་གསུམ་པ་མཆོག་གིས་
གཙོས་པའི་རྒྱལ་བཙྱུན་སནོ་འཁོར་དང་
ཨིན་ཡུལ་མི་མང་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་
མཛད་འདགུ
ད་ེཡང་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕིན་ནང་
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས། ངསོ་
རང་ཆྱུང་དསུ་བདོ་ནང་ཡོད་སྐབས་ཨིན་

ཡུལ་གི་རྒྱལ་མོ་མཆོག་གི་ཁི་སནོ་མཛད་
སྒའོི་སྐུ་པར་རྣམས་བརྙན་དབེ་ནང་མཇལ་
མངོ་བ་ད་ལྟ་དན་སོས་ཀི་འདགུ    ཁོང་
མོས་ཨིན་ཡུལ་གི ་རྒྱལ་སྲིད་ཡུན་རིང་
ཤོས་བསྐྱངས་པ་ད ེས་མི་མང་པོར་རེས་
དན་སུྲང་བརིྩ་དང་སེམས་ཤུགས་བྱེད་ད་ུ
བཅྱུག་ཡོད་པ་མ་ཟད། སརླ་ཡང་རྒྱལ་

སྲིད་རྒྱྱུ ན་སྐྱོང་འད་ུཤེས་ཀི་བླ་ོསྤབོས་སིྦན་
ཡོད།
སྐུ་ཉདི་ཀི་ཡུམ་ཆེན་མཆོག་གིས་སེམས་པ་
བཟང་པ་ོདང་། ཆེ་མཐངོ་། གཟི་བརིད། 
གཞན་ཕན་ཞབས་ཞུའི་བསམ་བླ་ོཤུགས་
ཆེ་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་སྐུ་ཚེ་དནོ་དང་ལྡན་
པ་བསྐྱལ་ཡོད་པས། ང་ཚོས་ཡོན་ཏན་

ད་ེདག་གཅེས་འཛིན་བྱདེ་དགོས། ཞེས་
དང་། མཐར་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གིས་ཞིང་གཤེགས་རྒྱལ་མོར་ཐུགས་སྨནོ་
བསྔ་ོབ་མཛད་འདགུ་པ་བཅས།།

ཁེན་བྷ ་ེར་ཁུལ་དུ་མཉམ་འཛོམས་ཀིས་
ཨོསྟ་ེལི་ཡཱའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་
དང་མཇལ་འཕད་དང་བདོ་དནོ་སྐརོ་གླངེ་
གནང་གི་ཡོད། འདས་པའི་ལོ་མང་རིང་
ཨོསྟ་ེལི་ཡཱའི ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་ཁག་
གིས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ཉིན་མོར་ལས་
འགུལ་སྤལེ་ཡོད་པ་དང་། འད་ིལོར་ཨོསྟ་ེ
ལི ་ཡཱར་གནས་སྡདོ ་གཞོན་སྐྱེས་བ ོད་མི་
གྲངས་ ༡༦ ལས་གུྲབ་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་
ཆྱུང ་ གིས ་འབྱྱུ ང ་འགྱུ ར ་ ཨོསྟ ་ེ ལི ་ ཡཱའི ་
གྲསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་གཉིས་ཀི་འཐུས་མི་
གྲངས་ ༣༠ ལགྷ་ལ་མཇལ་འཕད་ཀིས་
ཨོསྟ་ེལི་ཡཱའི ་གཞུང་གི་ངོས་ནས་མཐུན་
ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མཉམ་འབལེ་གནང་
ས་ེསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་པའི་བདོ་ཀི་བླ་སུྤལ་
ཁག་གི་མ་འངོས་ཡང་སྲིད་ཀི་གནད་དནོ་
ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཐེ་བྱྱུས་བྱེད ་དུ་
འཇུག་རྒྱྱུ ་མེད་པའི་གཞུང་འབལེ་སྲིད་བྱྱུས་
གཏན་འབབེས་གནང་དགོས་པའི་འབདོ་
སྐུལ་དང་། ད་ེབཞིན་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱའི་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ནས་བདོ་ནང་ཕར་

༩ ཚེས་ ༡༢ ཉནི་ཚོགས་གཏན་ཁལེ་བའི་
བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་གི་ཉནི་མོའི་
ལས་རིམ་ཁག་ཀང་ཕར་འགང་བྱས་དགོས་
བྱྱུང་ཡོད། ད་ེབཞིན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀརྨ་
སེང་གེ་ལགས་དང་ཛོ་བྷ་ེཌི་ཧརོ་ཌི་ལགས་
ཀིས་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱའི ་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་
འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་ཇམ་སི་པ ེ་ཊར་སན་  
(James Peterson) མཆོག་
ད ང ་ སྐུ ་ ཞ བ ས ་ ཇ ར ་ ཌ ན ་ སི ་ ཊེ ་ ལི ་  
(Jordon Steele- John) མཆོག་དང་
མཇལ་འཕད་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ནས་ 
༢༣ བར་ཉནི་གྲངས་གཉསི་རིང་ཨ་རིའི་
རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་ཌོན ་དུ་རྒྱལ་སིྤའི ་གྲོས་
ཚོགས་འཐུས་མིའི ་བ ོད ་ད ོན ་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བརྒྱད་པའི་སངེ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་བའི་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱའི་གྲསོ་ཚོགས་
གོང་མའི་འཐུས་མི་ལམྕ་སྐུ་ཇ་ེན་ེཊི་རི་ཡི་སི་  
(Janet Rice) མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
ཞུས་གནང་ཡོད། བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་
ཉིན་མོར་ལོ ་ལྟར་བ ོད་མི ་དང་བ ོད་ད ོན་
རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྣམས་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱའི་རྒྱལ་ས་

(Warren Entsch) མཆོག་དང་མཇལ་
འཕད་ཀིས་ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ཉནི་
ཚོགས་གཏན་ཁེལ་བའི་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་
ལས་འགུལ་གི་ཉིན་མོའི ་ལས་རིམ་ཁག་

སནྙ་སེང་ཞུས་ཡོད་ནའང་། ཕི་ཚེས་ ༠༨ 
ཉིན་ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་མོ་ཨེ་ལི་ཛེ་བྷ་ེཐི་  
(Queen Elizabeth) མཆོག་སྐུ་ཚེའི་
འཕནེ་པ་རོགས་པར་བརྟནེ་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱའི་
གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དསུ་ཉནི་གྲངས་ ༡༥ 
རིང་ཕར་འགང་གནང་ཡོད་སབས། ཕི་ཟླ་ 

ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀརྨ་སེང་ག་ེལགས་ཀིས་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའ་ིཟུང་
སྦལེ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་གཙོས་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ 
ཚེས་ ༧ ཉནི་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་སྐུ་ཚབ་
ད ོན ་གཅོད ་ཀརྨ ་ སེང ་གེ ་ལགས ་དང ་
ཨོ སྟ ེ་ ལི ་ ཡཱ ་ བ ོ ད ་ ད ོ ན ་ ལྷ ན ་ ཚོ ག ས ་  

(Australia Tibet Council) ཀི་འགན་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཛོ་བྷ་ེཌི་
ཧརོ་ཌི་ (Dr. Zoe Bedford) ལགས་
ཀིས་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཟུང་སྦེལ་
ཚོགས་གཙོ ་སྐུ ་ཞབས་ཝ་རན་ཨིན་ཆི ་ 

འགྲ་ོཚྱུར་འངོ་གི་གོ་སྐབས་འད་མཉམ་གི་
ཁིམས་གཏན་འབབེས་གནང་དགོས་པའི་
འབདོ་སྐུལ་ཞུ་གཏན་ཁལེ་ཡོད།  འད་ིལོར་
ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་བདོ་དནོ་ལྷན་ཚོགས་དང་ཨོསྟ་ེ
ལི་ཡཱའི་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་ཁག་མཉམ་
འབལེ་གིས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ཉིན་མོ་
དབུ་འབྱདེ་གནང་ནས་ལོ་ང་ོ ༡༡ འཁརོ་
བཞིན་ཡོད་པ་བཅས།། 

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

གཟིགས་པར་འཚལ།



3 TIBETAN NEWS 14th  September  2022 བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༩ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༤

ཕག་འཁེར་གནང་སོང་།བཙན་བྱོལ་བདོ་
མིའི ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་ཚན་
པའི་འགན་འཛིན་པདྨ་གཡུ་སྒོན་ལགས་
ཀིས་འགྲལེ་བརདོ་གནང་དནོ་ལ། ཐངེས་
འདིའི་ཟབ་སྦོང་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོ
ནི་ས་གནས་ཁག་གི་གསར་ཞུགས་ལས་
བྱེད་རྣམས་ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་
གཞིའི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་བྱ་རྒྱྱུ ་དང་། རིྩས་
ལོ་ ༢༠༢༣་་ ༢༠༢༤ ནང་སནྨ་བཅོས་
ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞིའི་ནང་ས་གནས་སོ་སོའི་
མི་འབརོ་ལ་གཞིགས་པའི་དམིགས་ཚད་
གཏན་འབབེས་བྱ་རྒྱྱུ ། འབྱྱུང་འགྱུར་
མང་ཚོགས་ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་སྐརོ ་
གོ་རྟགོས་ཇི་ལྟར་སྤལེ་རྒྱྱུ ་དང་ལས་གཞི་
ཚགས་ཚྱུད་གཏང་རྒྱྱུ ། ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ 

ཀི་སྐརོ་དང་། བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་སྨན་བཅོས་ལྟ་
སྐྱོང་ལས་གཞི་ད་ེཉིད་ཁེ་མེད་ལས་གཞི་
ཞིག་ཡིན་པའི་སྐརོ། འཕདོ་བསནེ་ཁབ་
ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་རང་ཁ་རང་གསོ་
ཡོང་ཐབས་འབད་རྩོལ་གནང་གལ་ཆེ་བ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས་སོང་།
གཞན་ཡང་སྐབས་ད ེར་བཙན་བྱོལ་བ ོད་
མིའི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱངོ་ལས་གཞིའི་ཁོངས་
སུ ་འཛུལ་མཁན་ཚོགས་མིའི ་དམིགས་
ཚད་ལོང་མཁན་ས་གནས་རྡ་ས་དང་བྷན་
དཱ ་ར་བ ོད་མིའི ་གཞིས་ཆགས་གཉིས་ལ་
གཟངེས་བསདོ་ཕག་འཁེར་གནང་སོང་བ་
མ་ཟད། དམིགས་ཚད་ལོང་ལ་ཉ་ེབའི་ས་
གནས་ཁག་གཅིག་ལའང་ལེགས་གསོལ་

ཚོགས་ལགས་དང་། སནྨ་བཅོས་ལྟ་སྐྱངོ་
ལས་གཞིའི ་སླབོ ་སནོ་པ་ཨ་ལོཀ་གུཔ་ཏ་
ལགས། འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་
ཟུང་དུང་བསན་འཛིན་ཀུན་བཟང་ལགས། 
སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱངོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་
པདྨ་གཡུ་སྒནོ་ལགས། ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་
ནང་གི་བ ོད་མིའི ་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་
སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་དང་འཕདོ་ལས་
པ ་ སོགས ་མཉམ ་ ཞུགས ་གནང ་ ཡོད །  
སྐུ ་མགྲོན་གཙོ ་བ ོ་འཕ ོད་བསནེ ་ དུང་ཆེ ་
དཔལ་ལྡན་དནོ་གུྲབ་ལགས་ཀི་དབུ་འབྱདེ་
གསུང་བཤད་ནང་། བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་
སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི་ཐོག་མར་
འཛུགས་རྒྱྱུ འི ་དགོས་པ ་དམིགས་ཡུལ་
དང་། བྱྱུང་རིམ། དམིགས་ཚད་སོགས་

འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིསནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐྱངོ་ལས་གཞིའ་ིསྐརོ་ག་ོརྟགོས་དང་ཚོགས་མི་ཐ་ོའགདོ་ཞུ་
ཕགོས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༩ ཚེས་ 
༠༨ ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འོག་རྡ་ས་
འཛིན་སྐྱངོ་སྦངོ་བརྡར་བས་ིགནས་ཁང་ད་ུ
བཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་
གི་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༣་་ ༢༠༢༤ ལོའི་ལས་
གཞི་གོ་རྟགོས་དང་ཚོགས་མི་ཐོ་འགོད་ཞུ་
ཕོགས་ཀི་ཟབ་སྦོང་དབུ་འཛུགས་གནང་
ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན ་གི ་སྔ ་ད ་ོཆྱུ ་ ཚོད་ 
༩:༣༠ ཙམ་ལ་ཟབ་སྦངོ་གི་དབུ་འབྱདེ་
མཛད་སྒའོི ་སྐུ ་མགྲནོ་གཙོ་བརོ་བདོ་མིའི་
སིྒག ་འཛུགས་ཀི ་འཕ ོད ་བས ེན ་ དུང ་ཆེ ་
དཔལ་ལྡན་དནོ་གུྲབ་ལགས་ཀིས་གཙོས་
འཕདོ་བསནེ་དུང་འཕར་བྱམས་པ་ཕུན་

༢༠༡༩ ནས་བཟུང་འདས་པའི་ལོ་གསུམ་
ནང་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་རྐྱེན་པས་
ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་ཐུབ་མེད་སབས། 
ད་ེཉིད་ཁ་བསྐངོ་སླད་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་
བ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས་ཡོད། ཐངེས་འདིའི་
ཚོགས་འད་ུནང་རྒྱ་གར་ནང་གི་ས་གནས་
ཁག ་བ ཞི ་བཅྱུ ་ ནས ་ ཚོགས ་བཅར ་བ ་
གྲངས་བཞི་བཅྱུ ་ཞེ་བདུན་མཉམ་ཞུགས་
གནང་འདགུ །

དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་ཨི་ཊ་ལཱིའི་
ལྷ་ོཊི་རོལ་རང་སྐྱངོ་ས་ཁུལ་གི་གཞུང་མང་
གཉིས་ལ་འཚམས་འདི་གནང་བའི་སྐརོ་
གསུངས་པ་དང་འབལེ་ལྷ་ོཊི་རོལ་རང་སྐྱངོ་
ས་ཁུལ་གི་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཨི་ཊ་ལཱིའི་
ལྷ་ོཊི་རོལ་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་ལ་རང་སྐྱོང་
ཐབོ་ནས་ལོ་ང་ོ ༥༠ འཁརོ་བར་འཚམས་
འད་ིཞུས་གནང་ཡོད། བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཨི་ཊ་ལཱིའི་ལྷ་ོཊི་རོལ་
རང་སྐྱངོ་ས་ཁུལ་ད་ུལོ་ང་ོ ༢༥ གངོ་ཐངེས་
དང་པ་ོཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོད། གཞན་
ཡང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཕིན་ལས་ཆོས་
སིྐྱད་ལགས་ཀིས་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་མངོན་

ཡོན་སླབོ་གསོ་ལག་བསར་གནང་རྒྱྱུ འི་ཆོད་
སེམས་ཤུགས་ཆེར་ཡོད་པ་བསན་གནང་
ཡོད།
ཟབ་སྦོང་ཁག་གི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒའོི ་
སྐབས་སུ་གངས་ཅན་བད་ེརྩའི་དུང་ཆེ་ཚེ་
རིང་སབོས་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་སླབོ་གྲྲྭ་དང་
སིྤ ་ཚོགས་ནང་བཟང་སྤོད་ཀི ་སླབོ ་གསོ་
དགསོ་གལ་དང་། ལགྷ་པར་དངེ་དསུ་ཀི་
འཛམ་གླིང་ནང་ཧ་ཅང་དགོས་མཁོ་ཆེ་བ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་པ་དང་། ད་ེ
བཞིན་གངས་ཅན་བད་ེརྩའ་ིཤེས་ཡོན་འགན་
འཛིན་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་
གོ་རྟགོས་ཟབ་སྦོང་ངོ་སྤོད་དང་མ་འངོས་
ལས་འཆར་སྐརོ་གསུངས་ཡོད། ཟབ་སྦངོ་
ད་ུམཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡུལ་མི་དགེ་
རན་ཚོའི་ཆེད་ད་ུསྲངོ་བཙན་སླབོ་གྲྲྭའི་དགེ་
ཆེ་བྱམས་པ་བཟང་པ་ོལགས་ཀིས་བལ་སདྐ་

བའི་དསུ་དན་སུྲང་བརིྩའི་མཛད་སྒརོ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་དུས་དན་སུྲང་བརིྩའི་མཛད་སྒརོ་
ལྷ ོ་ ཊི ་ རོལ ་རང ་སྐྱོང ་ས ་ ཁུལ ་ གི ་སྲིད ་
སྐྱོང ༌སྐུ ་ཞབས་ཨར་ནོ་ཀོམ་པ་སི ་ཆར་  
(Arno Kompatscher) མཆོག་དང་། ཨོསྟ་ི
ཡཱའི་ཡུ་རོབ་ལས་དནོ་ཚན་པའི་བླནོ་ཆེན་ཀ་ེ
རོ་ལིན་ (Karoline Edtstadler) མཆོག    
ཨི་ཊ་ལཱིའ་ིདཔལ་འབྱརོ་བླནོ་ཆེན་ཌ་ེན་ེལེ་ཧ་ི
རན་ཁ་ོ (Daniele Franco) མཆོག་སོགས་
ཕབེས་ཡོད།
སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཕནི་ལས་ཆོས་
སིྐྱད་ལགས་ཀིས་མཛད་སྒའོི་ཐོག་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་

སེམས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་གང་ལེགས་ཡོང་
བར་ཕ་མའང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་
ཡོད་སབས། སྲངོ་བཙན་སླབོ་གྲྲྭར་རྒྱལ་ས་
ཁུལ་གི་ཕུ་གུའ་ིཕ་མ་རྣམས་དང་། ཨ་ཏ་ིཤ་
སླབོ་གྲྲྭའ་ིསླབོ་ཕུག་གི་ཕ་མ། ལེགས་བཤད་
ཚལ་སླབོ་གྲྲྭའི་སླབོ་ཕུག་གི་ཕ་མ་བཅས་ལ་
དསུ་ཐུང་གི་གོ་རྟགོས་ཟབ་སྦངོ་ཐུན་གསུམ་
ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད། ཟབ་སྦངོ་ཡོངས་
རགོས་ནང་གངས་ཅན་བད་ེརྩའ་ིདུང་ཆེ་དང་
འཛིན་སྐྱངོ་འགན་འཛིན། ཤེས་ཡོན་འགན་
འཛིན་དང་འབལེ་ཡོད་ལས་བྱེད་གཞན། 
རོགས་ཚོགས་ཀི་ལས་བྱེད་གཅིག་བཅས་
ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་
སླབོ་གྲྲྭའི་དགེ་ལས་ཙམ་མིན་པར་སླབོ་སིྤ་
དང་དགེ་ཆེ་རྣམས་ནས་ཀང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད་པ་དང་། ཁངོ་རྣམས་ཀིས་མ་
འོངོས་པར་སླབོ་གྲྲྭ་ད་ེདག་གི་ནང་སཱི་ཤེས་

སལྐ་ལནྡ་མཚོ་མོ་ལགས་ཀིས་ཨི་ཊ་ལཱིའི་ལྷ་ོ
ཊི་རོལ་ (South Tyrol) རང་སྐྱངོ་ས་ཁུལ་
ལ་རང་སྐྱངོ་ཐབོ་ནས་ལོ་ང་ོ ༥༠ འཁརོ་

བཅས་ཕུལ་ཡོད། རྣམ་རྒྱལ་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་
དག་ེལས་ ༣༧ ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད་པ་དང་། སྲངོ་བཙན་སླབོ་གྲྲྭར་དག་ེ
ལས་ ༦༠ ཙམ་དང་། རྣམ་རྒྱལ་འབངི་
སླབོ་ཏུ་ཨ་ཏི་ཤ་སླབོ་གྲྲྭའི་དགེ་ལས་གཙོས་
པའ་ིདག་ེལས་ཁནོ་བསྡམོས་ ༥༣ ནས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་པཁོ་
ར་ཁུལ་གི་སླབོ་གྲྲྭ་ལེགས་བཤད་ཚལ་དང་། 
གངས་ཏ་ིསེ། མཉ་ུཤཱི། ཧར་མེན་མེ་ཎར་
སླབོ་གྲྲྭ། པདྨ་ཚལ་སླབོ་གྲྲྭ་བཅས་ཀི་དག་ེ
ལས་ ༣༦ ཙམ་ལ་སཱི་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོའ་ི
ག་ོརྟགོས་ཟབ་སྦངོ་ཕུལ་ཡོད། ད་ེམིན་བལ་
ཡུལ་རྒྱལ་སར་ཡོད་པའི་མཎ་ས་རོ་ཝར་
སླབོ་གྲྲྭའ་ིནང་བདོ་ཕུག་དང་བདོ་དག་ེམང་པ་ོ
ཡོད་པར་ཆྱུ་ཚོད་གསུམ་ཙམ་གི་གོ་རྟགོས་
ཟབ་སྦངོ་ཞིག་ཀང་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡོད། 
ཕུ་གུའི་འཚར་ལོངས་དང་ལགྷ་པར་ཕུ་གུའི་

སུད་སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འཕནི་ལས་ཆོས་སིྐྱད་ལགས་ཀིས་ཨི་ཊ་ལཱིའ་ིལྷ་ོཊི་རོལ་རང་སྐྱངོ་ས་ཁུལ་ལ་རང་སྐྱངོ་ཐབོ་ནས་ལོ་
ང་ོ ༥༠ འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་སུྲང་བརིྩའ་ིམཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

བལ་ཡུལ་ཁུལ་ད་ུསཱི་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོའ་ིག་ོརྟགོས་ཟབ་སྦངོ་ལེགས་གུྲབ་ཟནི་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ 
ཉནི་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཕནི་ལས་
ཆོས་སིྐྱད་ལགས་དང་འབལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ་

༄༅། ། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༢༥ ནས་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ བར་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
བལ་ཡུལ་ཁུལ་གི་སླབོ་གྲྲྭ་དང་མང་ཚོགས་
ལ་སཱི་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོའི་གོ་རྟགོས་ཟབ་
སྦངོ་ཕུལ་ཡོད།
ཟབ་སྦངོ་ད་ེན་ིབལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བད་ེརྩ་
ནས་འབདོ་སྐུལ་གནང་བ་བཞིན་འདི་ལས་
ཀི་དུང་འཕར་བསན་འཛིན་པདྨ་ལགས་དང་
ལས་དུང་ཀརྨ་བད་ེསིྐྱད་ལགས་གཉསི་ནས་
བལ་ཡུལ་ཁུལ་གི་དག་ེལས་ ༡༨༠ ཙམ་
དང་། ཕ་མ་ ༢༢༠ ཙམ་ལ་སཱི་ཤེས་ཡོན་
སླབོ་གསོའི་གོ་རྟགོས་སྤལེ་གནང་ཡོད།བལ་
ཡུལ་རྒྱལ་སའི་ཁུལ་ད་ུཡོད་པའི་གངས་ཅན་
བད་ེརྩའི་ཁབ་ཁོངས་ཀི་སླབོ་གྲྲྭ་རྣམས་ལ་
ཉནི་གཉསི་རེའི་གོ་རྟགོས་ཟབ་སྦངོ་ཐངེས་
གསུམ་དང་། པཁོ་ར་ཁུལ་ད་ུཐངེས་གཅིག་

འདདོ་ན་ིབདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་མིང་
དནོ་མཚྱུངས་པའ་ིརང་སྐྱངོ་ཐབོ་ཐབས་ཡིན་
པའ་ིསྐརོ་དང་། འཛམ་གླངི་མི་མང་གིས་ཨི་
ཊ་ལཱིའི་ལྷ་ོཊི་རོལ་རང་སྐྱངོ་ས་ཁུལ་ལ་མིག་
དཔ་ེབལྟ་དགོས་པའི་གལ་གནད་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུངས་ཡོད།
ཕོགས་མཚྱུངས་འཕིན་ལས་ཆོས་སིྐྱད་
ལགས་ཀིས་ཨི་ཊ་ལཱིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་
ཚོགས་པའ་ི (Italy-Tibet Association) 
ཚོགས་མི་རྣམས་དང་ཐུག་འཕད་ཀིས་ཁངོ་
རྣམ་པས་བདོ་དནོ་སླད་རྒྱབ་སྐྱོར་གཡོ་བ་
མེད་པ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད།།

ད་ུསདྐ་སྒྱུར་གནང་ཡོད།
ཟབ་སྦོང་གི་བརོད་གཞི་གཙོ་བ ོ་ཁག་ནི། 
སཱི་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོའི་སྒོམ་གཞི་དང་། 
བྱམས་བརྩ་ེདང་སྙངི་ར།ེ སོར་ཆྱུད་ཁུལ་
དང་སོར་ཆྱུད་ནསུ་རྩལ། རྟནེ་འབལེ་དང་
མ་ལག་བསམ་གཞིག སེམས་མངོ་རྒྱྱུས་
ལོན་དང་། ཉནེ་ཚབས་ཅན་གི་སེམས་མངོ་། 
ཡུན་ཐུབ་ནསུ་རྩལ། ཤེས་ཡོན་སྲདི་བྱྱུས་
དང་སཱི་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོ་བཅས་ཡིན།

གོ ་རྟགོས་ཟབ་སྦོང་ལས་རིམ་འདི་ཉིད་
གངས་ཅན་བདེ་རྩའི ་ངོས་ནས་གོ ་སིྒག་
གནང་བ་ཞིག་དང་། ད་ེབཞིན་ལཁ་ཛེམ་
བར་ནས་ལེསི་ཨེ་མིསི་ཌུ་རོགས་ཚོགས་
ནས་རོགས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད།།
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ཆགས་ཀི་ཡོད། བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་
ཁམིས་ནང་དའུང་འགན་དབང་གལ་ཆེ་ཤོས་
ད་ེབདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་བྱདེ་
རྒྱྱུ ་དང་། བཙན་བྱལོ་སིྤ་ཚོགས་ཀི་གནས་
བབ་བད་ེཐབས་བྱདེ་རྒྱྱུ། ད་ེནས་གཞིས་ལུས་
བདོ་མིའ་ིདཀའ་ངལ་ལས་སྐྱབོ་ཐབས་བྱདེ་རྒྱྱུ ། 

བོད་ཀི ་ཁོར་ཡུག་
དང་ད་ེའདའ་ིགནས་
བབ་མང་པ་ོཞིག་གི་
འགན་དབང་བསྐུར་
ཡོད། དརེ་བརྟནེ་
ང་ཚོས་འཐབ་རྩོད་
བྱེད་རྒྱྱུ འི་དམིགས་
ས་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་
གི ་གནས་བབ ་ད ེ་
ཆ ག ས ་ ཀི ་ ཡོ ད །  
ད་ལྟའི་ཆར་མཚོན་
ན ་རྒྱ ་ ནག ་ ཏུ ་ སིྤ ་

ཡོངས་ཀི་ཆབ་སྲདི་ཀི་འགལ་འད་ུཟརེ་ནའང་
མི་འདགུ ཆབ་སྲདི་ཀི་བསམ་བླའོ་ིལ་ྟགུྲབ་
མི་འད་བ་ཡོད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོའད་ཞིག་ངསོ་
འཛིན་བྱདེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཆབ་སྲདི་ཀི་ལ་ྟ
གུྲབ་མི་འད་བ་དང་། བསམ་ཚྱུལ་མི་འད་བ་
ཡོད་པ་ཙམ་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་གནས་བབ་
ད ེ་ེའགྱུར་བ་ཇི་ཙམ་འགྲ་ོཡི་ཡོད་རེད་ཟརེ་བ་
དརེ་སུ་གཅིག་གིས་ཀང་ཞུ་ཚོད་ཐིག་གི་མེད། 
མུ་མཐུད་མཁགེས་བཟུང་གི་རྣམ་པ་ཐནོ་གི་
ཡོད་པ་རེད། རིང་མིན་ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༡༦ ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་
རྒྱྱུར་གཏན་ཁལེ་ཡོད། དའེ་ིཐགོ་ནས་ད་ལའྟ་ི
འག་ོཁདི་ད་ེཚོ་ག་ཚོད་གནས་ཀི་རེད་དམ་མ་
རེད། ལགྷ་པར་ད་ལའྟ་ིསྲདི་འཛིན་ཞི་ཅིང་
ཕནི་གི་ལས་ཡུན་ད་ེམུ་མཐུད་གནས་ཀི་ཡོད་
པ་ཞིག་དཔྱད་ཞིབ་གནང་མཁན་ཚོས་ཐག་
བཅད་ནས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། དའེ་ིགནས་
བབ་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སྲདི་བྱྱུས་ཟརེ་བ་ད་ེ
ང་ཚོའ་ིངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཕགོས་དརེ་མཁགེས་
བཟུང་གི་རྣམ་པ་མུ་མཐུད་འགྲ་ོརྒྱྱུ ་རེད་དམ་མ་
རེད། བདོ་ཀི་གནས་བབ་ཐགོ་བཟང་ཕགོས་
ཀི་འགྱུར་བ་ཇི་ཙམ་འགྲ་ོཡི་རེད་ཟརེ་བ་ད་ེད་ི
བ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།
སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིན་གིས་འདས་པའི་ལོ་ 
༡༠ ནང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་སྲདི་བྱྱུས་གང་འད་
བསུྐན་ཡོད། ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་བཟུང་
འགོ་ཡོད་པའི་བདོ་སོགས་ཀི་གནས་བབ་ག་
འད་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀི་ཡོད་རེད་ཟརེ་བ་ད་ེ
ད་ལ་ྟགནས་སངས་གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་
པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད། འད་ིལརྟ་མུ་མཐུད་ཕིན་
པ་ཡིན་ན། ད་ེདང་མཐུན་པའ་ིང་ཚོའ་ིངསོ་
ནས་གདངོ་ལེན་བྱདེ་ཕགོས་ག་འད་དགོས་
ཀི་འདགུ འཆར་གཞི་ག་འད་འདངི་དགསོ་
ཀི་འདགུ ཚང་མས་བྱདེ་སྒ་ོད་ེག་འད་གནང་
དགསོ་ཀི་འདགུ་ཟརེ་བ་དརེ་ང་ཚོས་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་དགསོ་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་

བ་ལ་ྟབུ་བྱྱུང་རིམ་གི་ཐགོ་ནས་འཆད་སངས་
ཡོང་བཞིན་འདགུ འནོ་ཀང་ང་ཚོ་སྐ་ུཚབ་ཀི་
མང་གཙོ་ཆགས་ཀི་ཡོད། དའེ་ིནང་ནས་གྲསོ་
ཚོགས་ཀི་ལམ་ལུགས་དང་། སྲདི་འཛིན་གི་
ལམ་ལུགས་གཉསི་ཀི་ཐགོ་ནས་ལེགས་ཆ་ཞིག་
ཡོད་པ། ང་ཚོའ་ིབཙན་བྱལོ་སིྒག་འཛུགས་

སམ་མང་ཚོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་མང་གཙོའི་
སྒམོ་གཞི་འད་ིཧ་ལས་པའ་ིཡག་པ་ོབྱྱུང་འདགུ་
སམྙ་པའ་ིངསེ་ཤེས་ཡོང་གི་འདགུ ད་ེའདའ་ི
ཐགོ་ནས་མང་གཙོའ་ིསིྤ་ཚོགས་རེད། མང་
གཙོའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་ལྟ་གུྲབ་མི་འད་བ་
ཡོང་ཆོག་གི་ཡོད། ཡོང་རྒྱྱུར་སྡངིས་ཆ་སུྐན་
དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་སོ་སོའི་མི་རིགས་དང་
རྒྱལ་ཁབ་ཐགོ་ལ་སླབེ་ཡོང་དསུ། ཆབ་སྲདི་
ཚོགས་པ་མི་འད་བ་ཡིན་ནའང་འད་འདགུ 
སྒརེ་སོ་སོའ་ིལ་ྟགུྲབ་མི་འད་བ་ཡིན་ནའང་འད། 
ཚང་མས་མཉམ་ད་ུནསུ་པ་སྤུངས་ཐུབ་དགསོ་
པ་ད་ེའཛམ་གླངི་གི་ཆབ་སྲིད་ཚང་མའི་ནང་
གལ་ཆེན་པ་ོརིྩ་བཞིན་ཡོད། ད་ེབཞིན་མང་
གཙོ་དསུ་ཆེན་གི་གསུང་བཤད་ནང་དའུང་
བཀདོ་ཡོད། ང་ཚོའ་ིབཙན་བྱལོ་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་མང་གཙོ་ད་ེབཙན་བྱལོ་སིྒག་འཛུགས་འད་ི
ནསུ་པ་ལནྡ་པ་དང་ཚགས་ཚྱུད་ཡོང་རྒྱྱུ། བདོ་
ཀི་འཐབ་རྩདོ་ཀི་ནསུ་པ་ད་ེཉམས་མེད་ད་ུམི་
འགྲ་ོབ། ལགྷ་པར་བདོ་མི་ཆིག་སིྒལ་གི་གནས་
བབ་ད་ེཉམས་མེད་ད་ུམི་འགྲ་ོབ་དགསོ་རྒྱྱུ ་ན་ི
བཙན་བྱལོ་གི་མང་གཙོའི་སྲགོ་ཤིང་ལ་ྟབུར་
ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀི་ཡོད། དའེ་ིགནས་བབ་
མེད་པ་ཡིན་ན་མང་གཙོ་དརེ་ང་ཚོས་ཇི་ཙམ་
ལག་ལེན་བསར་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མེད་ཐ་ེཚོམ་ལ་ྟ
བུ་ཆགས་ཀི་འདགུ་པར་བརྟནེ་མང་གཙོའ་ིལ་ྟ
གུྲབ་ཀི་གནས་བབ་ད་ེཚོ་རྒྱབ་ལྗངོས་ལ་བཞག་
ནས། ང་ཚོའ་ིགྲསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམ་པ་
དང་རྒྱ་ཆེའ་ིམང་ཚོགས་ཡིན་ནའང་འད་འདགུ  
ད་ེཚོའ་ིསླབོ་སྦངོ་ཟརེ་ནའང་མི་འདགུ ད་ེདག་
ལ་དསུ་རྒྱྱུན་ད་ུཐུགས་སང་གནང་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད་འདགུ ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱྱུང་། ཕགོས་
མཚྱུངས་ང་ཚོའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དམིགས་
ཡུལ་དང་ཕག་ལས་གནང་ཕགོས་ཀི་བརྒྱྱུད་
རིམ། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་དགངོས་གཞི་རེད། གང་ལརྟ་རྩ་
དནོ་འཐབ་རྩདོ་བྱདེ་རྒྱྱུའི་སིྒག་འཛུགས་ཤིག་

ང་ཚོ་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་སོང་སམྙ་
པའ་ིཚོར་བ་བྱྱུང་། སིྤར་རྣམ་པ་ཚོ་དང་རྒྱ་ཆེ་
མི་མང་གི་མཁནེ་གི་ཡོད་ནའང་གལ་ཆེན་པའོ་ི
ཐགོ་ནས་གསལ་འདབེས་ཞུ་ན་བསམ་སོང་། 
ཉ་ེཆར་ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་མི་
ཡོངས་ལ་མང་གཙོ་
གསོལ་སྩལ་མཛད་
ནས་དསུ་ཆེན་ཐངེས་ 
༦༢ ཚོགས་ཟནི་ཙམ་
རེད། དརེ་བརྟནེ་ང་
ཚོའ་ིཆབ་སྲདི་གནས་
བབ་དང་བཙན་བྱལོ་
བདོ་མིའི་མང་གཙོ་
འཕལེ་རིམ་སྐརོ་གྲསོ་
ཚོགས ་ ཀི ་གཏམ ་
བཤད་ནང་གསལ་
པོ ་ ཡོ ད ་ པ ་ དང ་ །  
ད་ེབཞིན་འཛིན་སྐྱངོ་བཀའ་ཤག་གི་གཏམ་
བཤད་ནང་དུའང་གསལ་པ་ོའཁོད་ཡོད།  
ད་ེརིང་འདིར་འཛོམས་པའི་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ཚང་མ་མི་མང་གིས་དངསོ་སུ་འསོ་
བླུགས་པ་དང་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་བརྒྱྱུ ད་ནས་
འགན་བསྐརུ་བ་ཤ་སག་ཆགས་ཡོད། མི་
མང་གིས་འསོ་བསྡུ་བྱས་ནས་ཡོང་བ་ཆགས་
ཡོད། དརེ་བརྟནེ་མང་གཙོའ་ིལ་ྟགུྲབ་ཐགོ་
ཡིད་ཆེས་དང་ངསེ་པ་གང་ཙམ་རྙདེ་དགོས་
པའ་ིགནས་སངས་ཆགས་ཡོད། སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
མཛད་འཕནི་ནང་ནས་ཆོས་དང་ཆབ་སྲིད།  
སིྤ་ཚོགས་ཀི་གནད་དནོ་སོགས་མཛད་འཕནི་
རྒྱ་ཆེན་པ་ོམང་དག་ཅིག་ཡོད་པའ་ིཁངོས་ནས་
འཛམ་གླངི་སིྤ་ལ་ཆབ་སྲདི་ཀི་ལམ་སནོ་མང་
པ་ོཡོད། ལགྷ་པར་བདོ་མིར་ཆབ་སྲདི་ཀི་ལམ་
སནོ་དང་། དའེ་ིནང་ནས་མང་གཙོ་གསོལ་
སྩལ་མཛད་པ་འད་ིསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རིང་ནས་སྙངི་ད་ུ
བརྣགས་པའ་ིའདདོ་པའ་ིདནོ་གཅིག་ཡིན་ཞསེ་
བཀའ་སླབོ་ས་ྔརསེ་མང་པ་ོཕབེས་ཡོད། རྣམ་པ་
ཚོ་ལའང་ངསེ་ཤེས་སྐྱསེ་ཡོད་རེད་བསམ་གི་
ཡོད། ད་ེའདའ་ིལས་ཀ་ལས་པའ་ིབརྒྱྱུད་རིམ་
ནས་ལ་ྟཡོང་དསུ། ང་ཚོས་ཆབ་སྲདི་ཐགོ་ནས་
རྒྱབ་སྐྱརོ་འཚོལ་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་འད་
འདགུ ད་ེབཞིན་དཔལ་འབྱརོ་གནས་བབ་ཀི་
ཐགོ་ནས་རོགས་ཚོགས་འཚོལ་དགསོ་ཀི་ཡོད་
ནའང་འད་འདགུ འཐབ་རྩདོ་ཀི་གནས་བབ་
ཡིན་ནའང་འད་འདགུ ང་ཚོའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་གནས་བབ་ཡིན་ནའང་འད། གང་ལརྟ་མུ་
མཐུད་གནས་ཐུབ་པའ་ིསྲགོ་ཤིང་ལ་ྟབུ་ན་ིམང་
གཙོ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་འདགུ
སིྤར་མང་གཙོའི་ནང་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ལམ་
ལུགས་དང་། སྲདི་འཛིན་གི་ལམ་ལུགས་
ཟརེ་བ། ད་ེབཞིན་སྔནོ་མའ་ིདསུ་སུ་ཐད་ཀའ་ི
མང་གཙོ་དང་། བརྒྱྱུད་ནས་མང་གཙོ་ཟརེ་

སབྐས་བཅྱུ་བདནུ་པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བཞི་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །སབྐས་བཅྱུ་བདནུ་པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་བཞི་པ་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༠༧ རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ནས་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ 
རེས་གཟའ་པ་སངས་བར་ལས་ཉནི་དགུའི་
རིང་གི་ལནྷ་ཚོགས་ད་ེབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་བས་ིགནས་གངས་ཅན་སིྐྱད་གཤོངས་ཀི་
གྲསོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུདབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ 
༠༡།༣༠ ཐགོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་
མཆོག་དང་། ཚོགས་གཞནོ་སྒལོ་མ་ཚེ་རིང་
མཆོག སྲདི་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
གཙོས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ། ཆོལ་གསུམ་ཆོས་
ལུགས་དང་བཅས་པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
རྣམ་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་གྲསོ་ཚོགས་
ཚོགས་དསུ་བཞི་པ་དབུ་འཛུགས་ཀིས་ཐགོ་
མར་རྟནེ་འབལེ་གསོལ་ཇ་དང་། འབས་སིལ་
ཕུལ་གུྲབ་རསེ་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཀིས་བདོ་
རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོི་རྒྱལ་གླུ་བཏང་ས་ེབདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་གིས་གྲསོ་ཚོགས་
དབུ་འཛུགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།
ལརྷ་བཅས་སྲ་ིཞིའ་ིགཙྱུག་རྒྱན། འཛམ་གླངི་
ཞི་བདའེ་ིདདེ་དཔནོ། ཁམས་གསུམ་ཆོས་
ཀི་རྒྱལ་པ།ོ བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁདི་དང་བངླ་དརོ་ལམ་སནོ་པ། བདོ་མིའ་ི
ཆིག་སིྒལ་དང་དའེ་ིམཚོན་རྟགས། སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
སྒ་ོགསུམ་གུས་ཕག་སྔནོ་ད་ུཕུལ་བའ་ིཐགོ་ནས་
ད་ེརིང་སྐབས་བཅྱུ་བདནུ་པའི་གྲསོ་ཚོགས་
ཚོགས་དསུ་བཞི་པའ་ིཐགོ་ཕབེས་པའ་ིདཔལ་
ལནྡ་སྲདི་སྐྱངོ་མཆོག་དང་། དཔལ་ལནྡ་བཀའ་
བླནོ་རྣམ་པ། དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་
གིས་དབུས་པའི་བཀུར་འསོ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་
འཐུས་མི་རྣམ་པ་བཅས་ལ་ཚོགས་གཙོ་ངསོ་
ནས་ཐོག་མར་མཛའ་བརྩེ་ལྡན་པའི་ཐོག་
ནས་འཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ེརིང་ས་ྔད་ོསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཚོགས་པ་
ཁག་གཅིག་གིས་བརྟན་བཞུགས་བསར་འབུལ་
ཞུས་པའ་ིབསལྐ་པ་བཟང་པ་ོབྱྱུང་བ་དང་ལནྷ་
གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཚང་མས་ད་ེརིང་
ས་ྔད་ོསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གསེར་ཞལ་དངསོ་སུ་མཇལ་རྒྱྱུའི་
སལྐ་བཟང་བྱྱུང་བ་དང་། ད་ེབཞིན་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
ད་དངུ་དགུང་ལོ་བཅྱུ་ཕག་གཉསི་ལགྷ་སྐ་ུའཚོ་
བཞུགས་ཡོང་བའི་ཡིད་ཆེས་དང་མཚན་མ་
ཡོད་པ་བཀའ་གསལ་པ་ོཕབེས་ཡོད། ཉ་ེཆར་
རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་སྐ་ུགཟུགས་བརྟག་
དཔྱད་གནང་བའི་སྐབས་སུ་སྐུ་གཟུགས་ཀི་
འཕདོ་བསནེ་དང་གནས་བབ་ཧ་ཅང་བཟང་པ་ོ
ཡོད་པའ་ིབཀའ་བཟང་ཕབེས་པ་འད་ིད་ེརིང་

ཀི་ཡོད། རྒྱ་ནག་གི་སྲདི་བྱྱུས་དའེ་ིཐགོ་ནས་
བདོ་ནང་བདོ་ཀི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུ
ཐངེས་ ༧ ད་ེཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་ཚོགས་
འདགུ དའེ་ིཐགོ་ནས་བདོ་ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་གི་
ལས་འཆར་གསར་པ་ག་རེ་ཡོང་གི་ཡོད་དམ་
མེད། བདོ་ཀི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུད་ེ
ཚོའི་ཐགོ་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་དབྱ་ེཞིབ་
གནང་གི་འདགུ དའེ་ིཐགོ་ནས་བདོ་བརྒྱྱུད་
ནང་བསན་རྒྱ་ནག་ཅན་ད་ུབསྒྱུར་བའམ་ཀུྲང་
ག་ོཅན་ད་ུབསྒྱུར་རྒྱྱུ། དསེ་མཚོན་པའ་ིསྲདི་
བྱྱུས་ད་ེཚོས་ཤུགས་གནནོ་ཆེ་ར་ུའགྲ་ོགི་ཡོད་
པ། ལས་འགུལ་ས་མང་སྤལེ་བཞིན་པའ་ིགནས་
སངས་ཆགས་ཀི་འདགུ ད་ེརསེ་སྲདི་འཛིན་ཞི་
ཅིང་ཕནི་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ པའ་ིནང་
ལ་ྷསར་ཕིན་པ་རེད། ཀུྲང་ཧ་ྭམི་མང་སིྤ་མཐུན་
འདསུ་གུྲབ་ཞསེ་པ་ན་ིམི་རིགས་མཉམ་བསྲསེ་
བྱདེ་རྒྱྱུའ་ིལ་ྟགུྲབ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་སླབེ་ཡོང་
གི་འདགུ དའེ་ིཐགོ་ནས་བདོ་ནང་གི་འག་ོཁདི་
ཚོས་བཀའ་མོལ་གསུང་ཡོང་དསུ་ དང་པ་ོ
ཆབ་སྲདི་ཀི་རྒྱབ་ལྗངོས་བཙལ་ནས་གྲངོ་ཁརེ་
དང་། ལགྷ་པར་གྲངོ་གསེབ་ནང་ད་ུལག་ལེན་
བསར་བའི་ཐགོ་ནས་བདོ་ཀི་བཞུགས་མོལ་
ཚོགས་འད་ུདང་། སྲདི་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕནི་ལ་ྷ
སར་ཕིན་པའི་གནས་སངས་ལ་ལ་ྟཡོང་དསུ། 
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་། བདོ་མི་རིགས་
ཟརེ་བ་ད་ེཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡིན་ན་རྩ་མེད་
དང་རྨགེ་མེད་གཏངོ་རྒྱྱུའི་བསམ་བླ་ོཡོད་པ་
མ་ཟད། འཆར་གཞི་དང་དམིགས་ཡུལ་ཡོད་
པའ་ིཐགོ་ནས་ལས་འཆར་འདངི་བཞིན་པ་ལ་ྟ
བུ་ཞིག་ངསོ་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་ཞུ་
མ་ཐུབ་པའ་ིགནས་སངས་མི་འདགུ རྒྱ་ནག་
གི་སྲདི་བྱྱུས་བརྒྱྱུད་ནས་བདོ་ནང་གི་སྲདི་བྱྱུས་
ང་ཚོས་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་སངས་འད་ིའད་ཞིག་
ཡོང་བཞིན་པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་
འདགུ ད་ལའྟ་ིཆར་བདོ་ནང་ཏགོ་དབིྱབས་
ནད་ཡམས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད་
པ་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཤེས་རྟགོས་ཡོང་གི་
འདགུ ད་ེབཞིན་མད་ོསདོ་སདྨ་ལ་ས་ཡོམ་དང་
ཆྱུ་ལོག་གི་གནས་སངས་རྐྱནེ་པས་མི་མང་པ་ོ
ཞིག་རྐྱནེ་འདས་སོང་བ་དང་། རིགས་གཅིག་
དཀའ་ངལ་འགོ་ཏུ་ཚྱུད་པ། ད་དངུ་ཡིན་ནའང་
འཆི་གསོན་གི་གནས་སངས་ཆ་ཚང་རྟགོས་མ་
ཐུབ་པའ་ིགནས་སངས་མང་པ་ོཆགས་ཀི་འདགུ 
ད་ནང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་དམིགས་བསལ་ཐུགས་སྨནོ་
གནང་བ་ནང་བཞིན། བདོ་ནང་གི་ནད་ཡམས་
དང་། ས་ཡོམ། ཆྱུ་ལོག་འགོ་དཀའ་ངལ་
འཕད་པ་ཚོར་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱ་ེཞུ་རྒྱྱུ ་
དང་། མི་རིང་བར་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ལས་
ཐར་ཐུབ་པའ་ིཐུགས་སྨནོ་གནང་ཐུབ་དགསོ་པ་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་། །


