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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། 

ཤི་ལངྐའ་ིནང་༸གངོ་ས་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིག་སནོ་
སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །ཤི་ལངྐ་ནང་པའ་ིཆོས་ཚོགས་ཀིས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གྲངས་ ༨༠ 
ཕབེས་པའི་༸སྐུའི་ག་སནོ་རནེ་འབལེ་དང་
སྦྲགས། ཚེས་བཟང་ ༡༥ ཉནི་ཆོས་ཕགོས་
ཀི་མཛད་སྒ་ོསྣ་ཚོགས་ཤིག་སྤལེ་འདགུ
 ད་ེཡང་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་
ཚྱུལ་སྤལེ་གསལ་ལརྟ་ན། འད་ིལོར་
དགུང་ལོ ་བརྒྱར་ཕེབས་པའི ་ ཤི ་ལངྐའི ་
ཆེས ་མཐོ ་ ཤོས ་ ཀི ་ནང ་པའི ་མཁན ་པ ོ་
ཌུ ་ བུལ ་ཌེ ་ ན ་ག ་ས ་ར ་མ ་ ཧཱ ་ནི ་ཀ ་ ཡཱ ་  
Davuldena Sri Gnanissara མཆོག་གིས་
ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ བདོ་ཚེས་ ༡༥ ཉནི་

ཏ།ེ ཟླ་བ་ཉ་གང་བའ་ིཉནི་མོར་༸གངོ་ས་
མཆོག་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརན་པའི་སྨནོ་

འདནུ་ཀིས་སྔནོ་བསུས་ཏ་ེཆེ་བསདོ་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་འདགུ རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་
ཉནི་ཤི་ལངྐའི་ནང་ད་བར་བྱུང་མ་མངོ་བའི་
༸གོང་ས་མཆོག་དང་བདོ་ཀི་གནས་ཚྱུལ་
དལི་བསྒགས་ཀི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤལེ་འགོ་
བཙྱུགས་ཏ་ེ༸གོང་ས་མཆོག་དགུང་གྲངས་ 
༨༠ ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིག་སནོ་སུང་བརིྩ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ ད་ེབཞིན་ཉ་ེཆར་
གསར་ད་ུབཙྱུགས་པའ་ིཤི་ལངྐའ་ིབདོ་ཀི་ནང་
པའ་ིམཐུན་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་ཌགོ་ཊར་
ར་མན་དཱ་པ་ོརེ་ཇི་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ་

ལརྟ་ན། ལོ་འདའི་ིཚེས་པ་ ༡༥ ནམ་ཡིན་
ཡུལ་དའེ་ིདགནོ་སྡ་ེཁག་ ༡༢ ནང་༸སྐའུ་ི

ག་སནོ་སུང་
བ རིྩ ་ ཞུ ་ རྒྱྱུ ་
ཡི ན ་ སྐ ོ ར ་
ག སུ ང ས ་
འདགུ ཁངོ་
གིས་ད་བར་
ཤི ་ ལ ངྐ འི ་
ན ང ་ བ ོ ད ་
ཀི ་ ག ན ས ་

སངས་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྐརོ ་
ཤེས་རགོས་ཡོད་མཁན་ཉུང་ཤས་ཡིན་པར་
བརནེ། ཡུལ་དའེ་ིསདྐ་ཡིག་ཐགོ་ཡོད་པའ་ི
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མཛད་འཕནི་སྐརོ་གི་
དཔ་ེདབེ་མང་ཚོགས་ཁདོ་ག་ོརགོས་འགྲམེས་
སྤལེ་བརྒྱྱུ ད་མང་ཚོགས་ཁདོ་གོ་རགོས་གོང་
མཐརོ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་འདགུ ཚོགས་པ་
དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཤི་ལངྐའི་ནང་
པའི་དགེ་སླངོ་ཆེས་མཐོ་ཤོས་ཀི་ནང་པའི་
མཁན་པ་ོཌུ་བུལ་ཌ་ེན་ག་ས་ར་མ་ཧཱ་ན་ིཀ་ཡཱ་  
མཆོག ་ གིས ་༸གོང ་ས ་མཆོག ་ གི ་སྐུ འི ་

འཁུངས་སྐར་དང་འབལེ་བའི་བརྙན་འཕནི་
བརྒྱྱུད་གསུང་བཤད་གནང་སབྐས། འཛམ་
གླིང་མི་མང་ཡོངས་ཀིས་༸གོང་ས་མཆོག་
གི་མཛད་འཕིན་ལས་སླབོ་གསོ་ལེན་དགོས་
སྐརོ་གསུངས་འདགུ བདོ་ཀི་༸སྐབས་
མགོན ་ ཏཱ ་ལའི ་བླ ་མ ་མཆོག་གིས་སྐུ ་ ཚེ ་
ཧིལ་པའོི་རིང་ཧ་ཅང་ཉམ་ཆྱུང་གི་འཚོ་བ་
བསྐལ་གནང་མཛད་ནས་འགྲ་ོབ་མི་རིགས་
སིྤ་ཡོངས་ཀི་བད་ེདནོ་ཆེད་ཐུགས་བརྩོན་
མཛད་པ་ན་ིཀུན་གི་མིག་དཔརེ་འསོ་པ་ཞིག་ 
དང་། ཁངོ་གིས་མིའ་ིརིགས་ཡོངས་ཀི་ཆིག་
སིྒལ་དང་ཞི་བད།ེ བད་ེསིྐད་ཀི་ཆེད་སྐ་ུངལ་
ལྷདོ་མེད་སྐནོ་གནང་མཛད་དང་མཛད་མུས་
ཡིན། དརེ་བརནེ་ངས་༸གངོ་ས་མཆོག་དང་
བདོ་མི་རྣམས་ང་རང་ནང་བཞིན་སྐུ་ཚེ་རིང་
བ་དང་སྐའིུ་འཕདོ་བཞསེ་ལེགས་པ་ོཡོང་བའི་
སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ཕགོས་མཚྱུངས་
ངས་གོ་སྐབས་འདི་བཟུང་ནས་༸གོང་ས་
མཆོག་སྐུ ་ ཚེ ་ ཡུན ་རིང་བརན་པའི ་སྨ ོན ་
འདནུ་ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་སོགས་
གསུངས་འདགུ །

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལས་ཁུར་གནང་ས་ེལོ་བཞི་འཁརོ་མཚམས་འདརི་མཆོད་འབུལ་
སྨནོ་ལམ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཚོགས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ ཉནི་
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ག་ེམཆོག་
གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་བླནོ་
ཁི་པའི་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་གནང་ས་ེ
ལོ་བཞི་ཧལི་པ་ོའཁརོ་བ་དང་། ལས་ཡུན་
ལོ་བཞིའི་རིང་གཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་
རའེ་ིབིན་མཐུ་དང་། གཞུང་བསནེ་ཆོས་སུང་
རྣམས་ཀི་འཕནི་ལས་གདངོ་གྲགོས། ཁྱད་
པར་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཡིད་ཆེས་
དང་མཐུན་འགྱུར་བཅས་ལ་བརནེ་ནས་ཕི་
ནང་གི་ལས་དནོ་ཆེ་ཕ་གང་ཅི་གེགས་མེད་
ལམ་ལྷངོ་བྱུང་བའི་བཀའ་དནི་གཏང་རག་
མཚོན་ཕིར། ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐའུ་ིཚེ་སུྒབ་དང་། ད་
ཕན་བདོ་བསན་སདི། མི་རིགས། རང་
དབང་སོགས་ཀི་དནོ་ད་ུགཞིས་བསེ་གཉསི་
སུ་ལུས་སགོ་ལོངས་སྤདོ་བླསོ་བཏང་གནང་

མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པ་སིྤ་དང་། ལགྷ་པར་
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་རང་ལུས་མེར་
སགེ་གནང་མཁན་འདས་གསོན་འབལེ་ལྟསོ་
ཡོངས་ཀི་ཆེད་ད་ུམཆོག་གསུམ་༸རྒྱལ་བ་རྒྱ་

མཚོར་གདངུ་འབདོ་གསོལ་འདབེས་ཞུ་སདླ། 
ད་ེརིང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༧ ཉནི་
གི་ཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༤།༠༠ ནས་དབུ་འཛུགས་
ཀིས་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙྱུག་ལག་
ཁང་གི་རནེ་མཆོག་སྤན་སྔའི་དུང་ད་ུམཆོད་

སིྤན་སྣ་ལ་ྔདང་མཆོད་མེད་སངོ་མཆོད་འབུལ་
ཤོམ་དང་འབལེ། མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་
གི་ཚོགས་མགོན་ད་ུརྣམ་གྲྲྭ་མཁན་པ་ོཁམོ་
ཐགོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་། བདོ་མིའ་ི

སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་གེ་
མཆོག་གིས་དབུས་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་
གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། རང་དབང་ལནྡ་
པའི་ལས་ཁུངས་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་སརྒ་ཁུལ་
གནས་རིས་མེད་ཆོས་སྡ་ེཁག་གི་དགེ་བཙྱུན་
སགྔས་གསུམ། གཞན་ཡང་གཉུག་
མར་གནས་པ་དང་གླ་ོབུར་ལྷགས་པའི་དགེ་
བཙྱུན་སགྔས་གསུམ། ད་ེབཞིན་མི་དམངས་
དང་ཕི་རྒྱལ་བ་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་སངོ་
ཕག་བརྒལ་བ་འད་ུའཛོམས་ཀིས་ཆྱུ་ཚོད་ 
༥།༠༠ བར་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་
མུར་རྣམ་གྲྲྭའི་དགེ་བསྐསོ་ཀིས་ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་སྐབས་ཐ་ོསྒགོས་སྦྱང་གནང་། 
ད་ེནས་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་མཆོད་འབུལ་
སྨནོ ་ལམ་དང་འབལེ་བའི་གསུང་བཤད་
གནང་རསེ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཞིང་
མཆོག་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོར་བསྙནེ་བཀུར་
གསོལ་ཇ་དང་དགེ་བཙྱུན་སྔགས་གསུམ་ལ་
སྐ་ུའགདེ་ཧནི་སྒརོ་ ༡༠༠ རེ་ཕུལ་ཏ་ེམཆོད་
འབུལ་སྨནོ་ལམ་གྲལོ་བ་བཅས། །

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཨ་རི་ཁུལ་ད་ུཕགོས་
ཕབེས་ལེགས་གུྲབ་བྱུང་བ།

༄༅། །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ནས་
ཚེས་ ༣༠ བར་ཨ་རི་ཁུལ་ད་ུགཞུང་འབལེ་ཕགོས་
ཕབེས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༦ ཉནི་སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་གི་མཛད་སྒ་ོགུྲབ་འཕལ་རྡ་
ས་ནས་ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཕི་ཚེས་ ༨ ནས་ ༡༠ བར་
ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ནིའུ་ཡོཀ་དང་ནིའུ་ཇར་སི་བཅས་སུ་
ཕགོས་ཕབེས་ཀིས་སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་དང་སབས་བསནུ་
བང་ཨ་མི་རི་ཁའི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་ 
༣༠ ནས་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་བརན་བཞུགས་རྒྱས་པ་བསར་
འབུལ་གི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་སོགས་གནང་
ཡོད། ད་ེབཞིན་ཕི་ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༢༥ བར་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་དང་། བདོ་ཀི་ཐབེས་རྩ། ཆོས་ཚོགས། 
བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ། རུླང་འཕནི་ཁང་། 
གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སོགས་དང་ཐུག་འཕད་དང་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ཕི་ཚེས་ ༢༧ ཉནི་རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ 
Richard Gere ལགས་དང་འགན་འཛིན་ Matteo 
Meccaci ལགས་ལནྷ་ད་ུབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་དང་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་དབར་
བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཇི་ཆེ་དང་ཚགས་ཚྱུད་
གཏངོ་རྒྱྱུའ་ིསྐརོ་ག་ོབསྡརུ་གནང་ཡོད།
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཨ་རིར་
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་ཀི་ལས་དནོ་ལེགས་པར་
གུྲབ་མཚམས། ཕི་ཚེས་ ༢༨ ཉནི་རྒྱ་གར་ལྡ་ིལིར་ཕིར་
ཕབེས་གནང་ནས་ཕི་ཚེས་ ༢༩ ཉནི་ལྡ་ིལི་འཕགས་
བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་ལས་བདེ་བསན་འཛིན་
དཔལ་འབརོ་ལགས་དང་ཐུག་འཕད་ཀིས་ཕི་ཟླ་ ༨ 
ཚེས་ ༡༡ ཉནི་རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིབདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ Shanta Kumar 
མཆོག་གི་གྲ་སིྒག་འགོ་འབལེ་མཐུད་པ་རྣམས་ཚོགས་
འད་ུཚོགས་རྒྱྱུ འི་སྐརོ་བཀོད་མངགས་གནང་དགོས་
གནང་། ཕི་ཚེས་ ༣༡ ཉནི་གི་ཞགོས་པ་རྡ་སར་ཕིར་
ཕབེས་གནང་ཡོད།།

དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་གོ་རགོས་སྤལེ་
མཁན་གི་ཟབ་ཁདི་པ་རྣམས་ལ་

སྦྱངོ་བརྡར་གནང་བ།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་
ཀི་དབུ་མའི་ལམ་གི་ལས་འཆར་གོ་སིྒག་ཚན་པའི་
བཀདོ་སིྒག་འགོ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༦ ནས་ 
༧ བར་སྦལེ་ཀབོ་གཏན་སླབོ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༩ ནས་ 
༡༠ བར་སྦལེ་ཀབོ་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྲྭར་དབུ་མའ་ིལམ་གི་
སདི་བྱུས་ག་ོརགོས་སྤལེ་ སངས་སྐརོ་ཟབ་ཁདི་པར་ཟབ་
སྦྱངོ་ཞིག་གནང་འདགུ
 དེ་ཡང་སྦལེ ་ཀོབ་གཏན་སླབོ ་ཏུ ་ཟབ་
ཁིད་པར་ཟབ་སྦྱངོ་གནང་སྐབས་སྦལེ་ཀོབ་གཏན་སླབོ་ 
དང་། སི་ཝི་པ་ིབདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྲྭ་ (CST CVP) གུ་ར་ུ
པུ་ར་བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྲྭ་ (CST Gurupura) བཅས་ནས་
སླབོ་ཕུག་གྲངས་ ༢༡ མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་ 
དང་། སྦལེ་ཀབོ་གཏན་སླབོ་ཀི་སླབོ་སིྤ་སི་རཱ་ཝིན་ཌ་
རཱན་ལགས་ཀིས་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འབེད་དང་སྦྲགས་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ཐངེས་འདའི་ིཟབ་སྦྱངོ་གི་
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི དབུ་མའ་ིལམ་གི་བྱུང་རིམ་ 
དང་ང་ོབ།ོ  ཐབས་ལམ་སྐརོ་སླབོ་ཕུག་ཚོར་ག་ོརགོས་གངོ་ 
སྤལེ་གཏངོ་ཆེད་ཡིན་འདགུ་པ་དང་། ཟབ་ཁདི་གནང་ 
མཁན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་བདེ་སྐལ་ 
ལནྡ་མཚོ་མོ་ལགས་དང་། བསན་འཛིན་བམས་ཆེན་
ལགས་རྣམ་གཉསི་ཡིན་འདགུ



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༢2

རྒྱ་གཞུང་གིས་པ་སངས་དབང་ཕྱུག་ལགས་སརླ་ཡང་འཛིན་བཟུང་བས་རསེ་གླདོ་བཀལོ་བཏང་བ།

༄༅། །འད་ིགར་ཁུངས་ལནྡ་གནས་
ཚྱུལ་འབརོ་གསལ་ལརྟ་ན། ཁམས་དཀར་
མཛེས་ནས་ཡིན་པའི་བ ོད་མི་ཚོང་པ་པ་
སངས་དབང་ཕྱུ ག་ལགས་སླར་ཡང་རྒྱ་
གཞུང་ཉནེ་རགོ་པས་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༧ 
ཚེས་ ༦ ཉིནི་ཏ་ེ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐའུ་ི
འཁུངས་སྐར་ཉིན་སླར་ཡང་ད་ོདམ་བས་
འདགུ པ་སངས་དབང་ཕྱུག་ལགས་རྣམ་
ཀུན་ཚོང་ལས་གཉརེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་
དང་། བར་ལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༸སྐའུ་ི

ག་སནོ་རིང་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་གང་སར་
དམ་བསྒགས་སུན་གཙེར་ཆེན་པ ོ་
བཟསོ་ཡོད་པ་ལརྟ། དཀར་མཛེས་
ཁུལ་ད་ུཡང་ད་ེལརྟ་སུན་གཙེར་བཟསོ་
པའ་ིསབྐས། པ་སངས་དབང་ཕྱུག་
ལགས་ཀིས་༸སྐུའི་ག་སནོ་ཉནི་བསང་
གསོལ་བཏང་བའི་རྒྱྱུ ་མཚན་གིས་ས་
གནས་ཉནེ་རགོ་པས་ད་ོདམ་བས་པ་
ཞིག་རེད་འདགུ པ་སངས་དབང་
ཕྱུག་ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་
སྐད་འབདོ་བས་རྐེན་དསུ་ཡུན་ཟླ་བ་

ཁ་ཤས་རིང་འཛིན་བཟུང་བས་ཀང་ཕིས་
སུ་གླདོ་བཀལོ་བཏང་འདགུ ད་རེས་སརླ་
ཡང་ད་ོདམ་བས་སབས་ཕ་ཡུལ་གི་མི་ཚོས་
ཁངོ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐག་གཅདོ་གང་
འད་ཞིག་བ་ཡོང་སྙམ་སེམས་ཁལ་ཆེན་པ་ོ
བདེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད་འདགུ ཁངོ་ད་ོདམ་
བས་ནས་ཟླ་གཅིག་ཙམ་འགྲ་ོགི་ཡོད་ཀང་། 
མིག་སའྔ་ིགནས་སངས་དང་། བཙོན་ཁང་
ངམ་བཀག་ཉར་ཁང་གང་ད་ུད་ོདམ་བས་

ཡོད་མེད་སོགས་ཀི་ཞིབ་ཕའི་གནས་ཚྱུལ་
ཁ་གསལ་ཤེས་རགོས་དཀའ་བའི་གནས་སུ་
གར་འདགུ སིྤར་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་གང་སར་
སིྤ་ཚོགས་བརན་ལྷངི་ལ་ཁ་གཡར་ཏ་ེདམ་
བསྒགས་ཆེན་པ་ོབདེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་དང་། རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ནས་སྐོན་བརོད་ཤུགས་ཆེ་བེད་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། ལ་ྷས་གྲངོ་ཁྱརེ་དམར་ཤོག་
ཚོགས་པའི་དུང་ཆེ་ཆེ་དགྲ་ལྷས་ཉ་ེཆར་
ལྷ་ས་གྲངོ་ཁྱེར་ཁོངས་དམར་ཤོག་ཚོགས་
པའི ་ཚོགས་མི ་རྣམས་ལ་གཞུང་འབེལ་
ཆབ་སིད་ཀི་གཏམ་བཤད་ཅིག་སྤལེ་ཡོད་པ་ 
དང་། གཏམ་བཤད་ཀི་དམུ་བུ་གཅིག་གི་
ནང་དནོ་ལ་ད་ོསྣང་བདེ་དགོས་པ་ཞིག་ཡོད་
པ་ན།ི ཆེ་དགྲ་ལསྷ། ཁ་བལ་ལ་ང་ོརྒལོ་
གི་སྐརོ་གླངེ་སྐབས་ཁ་བལ་ལ་ང་ོརྒོལ་བདེ་
པའི ་འཐབ་རྩོད་ཀི་གལ་ཆེའི ་རྩ་ད ོན་གི ་
གནད་དནོ་འདའི་ིཐགོ ཐགོ་མཐའ་བར་
གསུམ་ད་ུདར་ཆ་གསལ་སནོ་དང་། ལངས་
ཕགོས་བརན་བཟུང་། རྒྱབ་མདནུ་ང་ོལྐགོ་

མེད་པ། རྣམ་འགྱུར་བརན་པ་ོབདེ་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད། ང་རང་གྲངོ་ཁྱརེ་དམར་ཤོག་
ཚོགས་པའི་དུང་ཆེ་བས་ནས་བཟུང་ཁིམས་
འགལ་ཁ་བལ་གི་བེད་སྒརོ་ཞུགས་མཁན་
ཏང་ཡོན་(དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
མི།)ལས་བདེ་པ་མི་གྲངས་ ༡༦ རྩད་
གཅོད་ཐུབ་ནས་ཐག་གཅོད་བས་ཡོད་པ་ 
དང་། དའེ་ིཁདོ་ནས་མི་གྲངས་ ༤ གཞུང་
གི་ལས་འགན་དང་། དམར་ཤོག་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་ཁངོས་ནས་ཕིར་ཕུད་བས་ཡོད་ 
ཅིང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བད་ེའཇགས་ལ་ཉནེ་
ཁ་བཟ་ོབའི་དནོ་རྐནེ་ལ་རོགས་དངུལ་སྤདོ་
པའམ་ཡང་ན་དནོ་རྐནེ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་
མཁན། ད་ེབཞིན་ཕི་ལོག་གི་ཆོས་ཕགོས་
བེད་སྒརོ་ཞུགས་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལས་
བདེ་པ་བཅས་ཁྱནོ་མི་གྲངས་ ༡༧ རྩད་
གཅོད་ཐུབ་ནས་ཆད་པ་ནན་པ་ོབཅད་ཡོད་
པ་མ་ཟད། སྒརེ་གི་གལ་ཆེའ་ིགནད་དནོ་
དང་པ་ོབས་ནས་གོང་རིམ་ལ་སྙན་སེང་ཇི་
བཞིན་མི་ཞུ་མཁན་གི་ལས་བདེ་པ་མི་གྲངས་ 

༥༢ ལ་ཐག་གཅདོ་ནན་པ་ོབས་ཡོད།  ཅསེ་
བཤད་ཡོད་པ་དའེ་ིཐགོ་ནས། བདོ་མི་བཙན་
བལོ་བ་དང་། རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནས་རྒྱ་
ནག་གིས་བདོ་ནང་བཙན་འཛུལ་བས་པ་
ནས་བཟུང་ད་བར་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་དག་
གནནོ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་ལ་སྐནོ་བརདོ་བདེ་
ཀི་ཡོད་པ་ད་ེརྒྱྱུ ་མཚན་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་
ར་སྤདོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། གངོ་ད་ུཞུས་པའ་ི
ལ་ྷས་གྲངོ་ཁྱརེ་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དུང་
ཆེ་ཆེ་དགྲ་ལའྷི་གཏམ་བཤད་ཀི་ནང་དནོ་ད་ེ
ཚོ་ན།ི ཉནི་ཤས་སྔནོ་ཏ།ེ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་
བ་ ༧ ཚེས་ ༢༩ ཉནི་གི་མི་དམངས་ཉནི་
རེའི་ཚགས་ཤོག་ཅེས་པའི་གཞུང་འབལེ་ད་
ཐགོ་ཏུ་བཀདོ་ཡོད་པ་རེད་འདགུ འནོ་ཀང་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥‘ཟླ་ ༨ ཕི་ཚེས་ ༦ ཉནི་
པ་སངས་དབང་ཕྱུག་ལགས་རྒྱ་གཞུང་ཉནེ་
རགོ་པས་ཟླ་བ་གཅིག་ལགྷ་བཙན་བཀག་འགོ་
བཙོན་འཇུག་བས་རསེ་གླདོ་བཀལོ་བཏང་
འདགུ

ཁམས་ནང་ཆེན་ཁུལ་གི་བདོ་མིར་ས་གནས་ཉནེ་རགོ་པས་ཉསེ་བརྡངུ་བཏང་ས་ེབདོ་མི་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ལ་
རྨས་སྐནོ་བཏང་བ།

༄༅། །འད་ིགར་ཁུངས་ལནྡ་གནས་ཚྱུལ་
འབརོ་གསལ་ལརྟ་ན། ཁམས་ནང་ཆེན་
ཁུལ་གི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
ཉནེ་རགོ་པས་གང་བྱུང་ཉསེ་བརྡངུ་བཏང་
བའི་རྐེན་གིས་བདོ་མི་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ལ་
རྨས་སྐོན་ཚབས་ཆེ་ཕགོས་ནས་སྨན་ཁང་
ད་ུདབརོ་དགོས་བྱུང་པའི་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་
འདགུ ད་ེཡང་ཁམས་ནང་ཆེན་ཁུལ་ད་ུ
འབལེ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པའི་བདོ་མི་ཞིག་
གིས་གནས་ཚྱུལ་འགྲལེ་བརདོ་གནང་བར་
གཞིགས་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས། ཕི་
ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ལ་བརྒྱད་གཅིག་དམག་
མིའི་དསུ་ཆེན་ཞསེ་ལོ་ལརྟ་སུང་བརིྩ་བདེ་ཀི་
ཡོད་པ་དང་། རྣམ་ཀུན་ཡིན་
ན། བརྒྱད་གཅིག་དམག་
མིའི་དསུ་ཆེན་གི་སྔ་ནབུ་ཏུ། 
ནང་ཆེན་རོང་སླབོ ་འབིང་
ཨང་དང་པའོི ་སྒ ་ོརྲྭའི ་ནང་
། གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་ 
དང་། སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་ནས་
གཞས་སྣ་འཁབ་སནོ་བདེ་པ་
སོགས་ཀི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་
ནས་དསུ་ སནོ་རྣམ་པ་ཡོད་
པའི ་བེད ་སྒ ོ་ ཞིག ་གོ ་ སིྒག ་
བདེ་ཀི་ཡོད། འད་ིལོ་ནང་
ཆེན་རོང་ཁོངས་སུ་ཤང་ཆེ་ཆྱུང་བཅྱུ་ཡོད་
པའ་ིནང་ནས། ཀ་གཞུང་ཤང་ད་ུདསུ་སནོ་
ཚོགས་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་ཡོད་པ་
དང་། ས་གནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགྲལེ་
བརདོ་བདེ་སངས་ལ་གཞིགས་ན། དསུ་སནོ་
གི་ངོ་བ་ོནི་བདོ་མི་རིགས་ཀི་རིག་གནས་
དར་སྤལེ་ཡིན་ཚྱུལ་བཤད་ནས། ད་ེཉནི་

ཁིྱམ་ཚང་སོ་སོའ་ིརྒྱན་ཆ་དང་། གནོ་གསོ་
མཆོར་པ་ོམངནོ་གསལ་གིས་སནོ་དགོས་པ་
དང་། ཆབས་ཅིག་སལོ་རྒྱྱུན་ལག་རྩལ་ཡང་
འགྲམེས་སནོ་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་
འདགུ
 ད་ེལརྟ་ཉ་ེཆར་ཕི་ཟླ་ ༨ པའ་ི
ནང་། ས་གནས་གཞུང་ནས་འབ་ིསདོ་རངོ་
དང་། ར་སདོ་རངོ་ད་ུདསུ་སནོ་ཚོགས་ནས་
རྙགོ་གྲ་བྱུང་མེད་པ་དང་། ཟླ་བ་བརྒྱད་
པའི་ཚེས་གཅིག་ནས་གསུམ་བར་ནང་ཆེན་
རངོ་ཁྱབ་ཁོངས་ཀ་གཞུང་ཤང་ད་ུདསུ་སནོ་
ཚོགས་སབྐས། ཕི་ཚེས་ ༣ དགངོ་མོ་
ཉནེ་རགོ་པ་ཡོང་ནས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ཉསེ་

བརྡངུ་ཚབས་ཆེན་བཏང་བར་བརནེ། ནང་
ཆེན་རངོ་ཁངོས་ས་གནས་འད་མིན་གི་བདོ་
མི་ ༣༠ ཙམ་ལ་རྨས་སྐནོ་ཚབས་ཆེ་ཕགོས་
ཏ།ེ སནྨ་ཁང་ད་ུསྐལེ་དགསོ་པའ་ིགནས་
ཚྱུལ་བྱུང་འདགུ
 ཉནེ་རགོ་པས་ས་གནས་བདོ་མི་
རྣམས་ལ། ད་ེའདའ་ིསྙངི་ར་ེམེད་པའ་ིཉསེ་

བརྡངུ་དག་པ་ོགཏངོ་དགོས་པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་
གཙོ་བ་ོག་རེ་ཡིན་མིན་ཁ་གསལ་ཞིག་ཤེས་
རགོས་དཀའ་ཡང་། འད་ིགར་གནས་ཚྱུལ་
འབྱུང་ཁུངས་བརྒྱྱུ ད་ཤེས་རགོས་བྱུང་བར་
གཞིགས་ན། ནང་ཆེན་རངོ་ད་ུཚེས་གཅིག་
ནས་གསུམ་བར་རིག་གནས་དར་སྤལེ་ཟརེ་
བའ་ིདསུ་སནོ་ཚོགས་བཞིན་པའ་ིམུར། ས་
གནས་བདོ་མི་ཚོས་སིྤར་བཏང་གི་བདོ་མིའི་
གནོ་གསོ་མ་གཏགོས། སག་སགྤས་དང་
གཟིགས་པགས་ཀིས་བརྒྱན་པའི་གནོ་གོས་
རིགས་གནོ་མེད་ལ། མག་ོདང་། སྐ།ེ ལག་པ་
སོགས་ལུས་པ་ོཡོངས་རགོས་གཟ་ིདང་བྱུ་ར།ུ 
སྤསོ་ཤེལ་སོགས་ཀིས་འཁངེས་པའི་རྒྱན་ཆ་

ཡང་བཏགས་མེད་པ་མ་ཟད། བདོ་མི་བསམ་
ཡོད་ཁ་ཤས་ཀིས། ད་རེས་ཀི་དསུ་སནོ་དའེ་ི
དམིགས་ཡུལ་ཡག་པ་ོཡོད་ས་མ་རེད། ང་
ཚོས་གཟབ་གཟབ་བདེ་དགོས་འདགུ་ཅེས་
ཕན་ཚྱུན་གླ ེང་རེས་བས་པའི ་སྐད་ཆ་ད ེ་
དག གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཁྱབ་བཞིན་པའ་ི
སབྐས་འདརི། ཚེས་གསུམ་ཉནི་གུང་ཙམ་

ལ་མེ་མདའ་དང་། གླགོ་རྒྱྱུགས་སོགས་ག་ོ
མཚོན་ཐོགས་པའི་ཉནེ་རགོ་རླངས་འཁོར་
དསུ་སནོ་བདེ་སར་སླབེས་ཏ།ེ གང་སར་
སྐརོ་གཡེང་བདེ་པ་དང་། མང་ཚོགས་ལ་
མེ་མདའི་ཁ་གཏད་པ་སོགས་འཇིགས་སྐུལ་
བས་པར་བརནེ། དསུ་སནོ་ལ་ཞུགས་མཁན་
ཉམ་ཆྱུང་མང་ཚོགས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གིས། 
 ད་ཡག་པ་ོམི་འདགུ་བསམ་ས།ེ 
སབས ་མཁས་ ཀིས ་ནང ་ལ ་ ལོག ་ ཕིན ་
པའ་ིགནས་ཚྱུལ་བྱུང་འདགུ ད་ེརསེ་ཕི་
ཚེས་ ༤ མཚན་མོ། གླགོ་རྒྱྱུགས་སོགས་
གོ་མཚོན་ཐོགས་པའི་ས་གནས་ཉནེ་རགོ་
པ། དསུ་སནོ་ཚོགས་སའ་ིམང་ཚོགས་

ཉལ་སའི་གུར་ནང་ཡོང་ནས་རྣམ་འགྱུར་
ཡག་པ་ོམེད་པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་བཤད་ད་ེགང་
བྱུང་ཉསེ་བརྡངུ་བཏང་བ་ཞིག་རེད་འདགུ 
གནས་ཚྱུལ་འབྱུ ང ་ ཁུངས་ཀིས་བཤད་
པར་གཞིགས་ན། ད་བར་བདོ་མི་འཛིན་
བཟུང་བས་པའི་གནས་ཚྱུལ་བྱུང་མི་འདགུ་ 
ཀང་། རྨས་མ་རྣམས་ནང་ཆེན་རངོ་སནྨ་

ཁང་ད་ུདབརོ་ཡོད་པ་དང་། ཁག་གཅིག་ལ་
རྨས་སྐནོ་ཆེན་པ་ོཕགོས་པར་བརནེ། ཟ་ིལིང་
གྲངོ་ཁྱརེ་གི་སནྨ་ཁང་ད་ུདབརོ་ཡོད་པ་རེད་
འདགུ
 བདོ་མིའི་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་
པའ་ིཚགས་ཤོག་ཁ་ཤས་ནང་། ཉསེ་བརྡངུ་
འགོ་རྨས་སྐནོ་ཕགོས་པའི་ས་གནས་བདོ་མི་
ཁག་གཅིག་གི་མིང་གསལ་སནོ་བས་འདགུ
 ཡང་ས་གནས་བདོ་མིས། ད་
རེས་ཀི་དནོ་རྐནེ་དའེ་ིཁདོ་ད།ུ ས་གནས་
བདོ་མིའི་ངོས་ནས་ཁིམས་འགལ་གི་ནརོ་
འཁུལ་གཏན་ནས་བས་མེད་ན་ཡང་། ཉསེ་
བརྡུང་ཚབས་ཆེན་ད ེ་འད་བཏང་བ་ནི། 

གཞུང་ནས་མང་ཚོགས་ལ་དནོ་མེད་བརྙས་
བཅསོ་བས་པ་ཞིག་ཡིན་སབས། ལས་ས་ླ
པརོ་འཇོག་ཐབས་གཏན་ནས་མེད་ཅེས་
ཡིག་ཐགོ་ཏུ་བད་ེསྡུག་གླངེ་པའི་གནས་ཚྱུལ་ 
ཡང་སིྤ་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་ཁྱབ་བཞིན་པ་
རེད་འདགུ །
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ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས་ཚན་པ་ནས།

ཨིན་བདོ་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས།

དུང་ཆེ་ཟུར་པ་ཐུབ་བསན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་སྐ་ུཚེ་མ་ཟནི་པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚྱུལ་ཐནོ་པ།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དུང་
ཆེ་ཟུར་པ་ཐུབ་བསན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༤ ཉནི་གི་
ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༡།༡༥ ཙམ་ལ་དགངོས་
པ་རོགས་པའི་ཡིད་སྐོའི་གནས་ཚྱུལ་ཐོན་
པར་བརནེ། བཀའ་ཤག་ནས་དམ་པ་ཁངོ་གི་
རསེ་ཤུལ་ནང་མིར་ཐུགས་གསོའི་འཚམས་
འད་ིགནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་དམ་པ་ད་ེ
ཉིད་ཀིས་ཚེ་རབས་ཕངེ་བ་ནས་བསགས་
པའི་སྡིག་སིྒབ་བང་ཞིང་དག་ནས་མངོན་
མཐ་ོངསེ་ལེགས་ཀི་གོ་འཕང་མགགོས་ནས་
མྱུར་ད་ུཐབོ་ཆེད། ཕི་ཚེས་ ༦ ཉནི་གི་ཕི་
ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༤ ཐགོ་གཉའ་ཁ་ིཚོགས་ཁང་
ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་
བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དབུས་
སི་ཞུའི་ལས་བདེ་རྣམས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་
བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་གི་དུང་འཕར་བསོད་

ནམས་བསན་འཛིན་ལགས་ཀིས་དམ་པ་
ཁངོ་གི་ལོ་རྒྱྱུས་སྙངི་བསྡུས་ཤིག་སྒགོས་སྦྱང་
གནང་རསེ་བསྔ་ོབ་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་
དང་། དམ་པ་ཁངོ་ལ་མ་ངན་གུས་འདདུ་
དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེམཚོན་སདླ་ཕི་
ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༥ ནས་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་
ལས་མཚམས་བཞག་ཡོད།
 དམ་པ་ཁངོ་ན།ི ཕི་ལོ་ ༡༩༤༧ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉནི་ཏ་ེཧརོ་དར་རྒྱས་
སུ་སྐསེ་ཤིང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ལྷ་ོལམ་
བརྒྱྱུད་མོན་ནས་མ་སུ་རིར་འབརོ། མ་སུ་
རི་གཏན་སླབོ་ནས་འཛིན་གྲྲྭ་བརྒྱད་པ་ཐནོ་
རསེ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལྡ་ིལིར་ལས་
སླབོ་ཏུ་བཏང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༡ ནས་གནས་དགུ་པ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀི་སདྐ་དུང་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༦ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༢༥ ནས་མོན་གྷ་ོགཞིས་ཆགས་ཀི་

སདྐ་དུང་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༥ ཟླ་ ༢ 
ཚེས་ ༡ ནས་གནས་བརྒྱད་པར་གནས་སརྤ་
གིས་ཀོ་ལི་གྷལ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་
མཉམ་དུང་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༣ ཟླ་ 
༡༢ ཚེས་ ༡ ནས་ལུགས་བསམ་གཞིས་
ཆགས་ཀི་མཉམ་དུང་ལས་ཚབ་དང་། ཕི་
ལོ་ ༡༩༨༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ནས་གནས་
བདནུ་པར་གནས་སྤར་གིས་ལུགས་བསམ་
གཞིས་ཆགས་ཀི་མཉམ་དུང་ད་ུབསྐ་ོགཞག་ 
གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
༡༥ ནས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་
གཞནོ། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ 
ནས་ལོ་གཅིག་ཕགོས་མེད་དགོངས་འཁལོ། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ནས་
གནས་རིམ་གསར་སིྒག་སྐབས་ཟུང་འབལེ་
དུང་ཆེའི་གནས་རིམ་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ ནས་ས་

ཊོན་བཟ་ོགཞིས་འག་ོའཛིན་གནང་། ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༦ ནས་ཡུ་སྦ་ིནང་
སདི་སྐ་ུཚབ། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡༧ ནས་བནྷ་རྡ་ར་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་
ཀི་གཞིས་འག་ོགནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༦ 
ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ ནས་ཉནི་གྲངས་ ༢༤  
དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༩ 

ནས་ཟླ་གསུམ་བཅས་ཕགོས་མེད་དགོངས་
འཁལོ། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ 
ནས་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་དུང་
ད་ུབསྐ་ོགཞག ཕི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༢༡ ནས་དུང་ཆེ་ལས་འཕར་ད་ུགནས་སརྤ། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༣ ནས་
གནས་རང་འཇགས་ཐོག་གཞུང་ཞབས་
འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གི་དུང་ཆེའི་ལས་
འགན། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ 
ལ་དུང་ཡིག་ཆེན་མོའི་གནས་རིམ་ད་ུགནས་
སརྤ་གིས་ལས་འགན་རང་འཇགས། ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥ ནས་ཕགོས་མེད་
དགངོས་ཞུའ་ིཐགོ་གནས་མུར་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༡ 
ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ནས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་རྒས་
ཡོལ་ས་ྔབསྣརུ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་ཚོགས་མི་གསར་འདམེས་
བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱངོ་གནང་བ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་ག་ོསིྒག་འགོ ཕི་

ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༣ 
བར་གངས་སིྐད་གཉའ་ཁི་ཚོགས་ཁང་ད་ུཧ་ི
མ་ཅཱལ་མངའ་ཁུལ་དང་ལ་དྭགས་སླ་ེབང་
བཅས་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་ཁག་
བཅྱུ་བཞིའི་ཚོགས་མི་གསར་འདམེས་བྱུང་
བ་རྣམས་ལ་དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡ་ུ
དངུལ་གཞན་དག་གི་འབུལ་འབབ་ཁིམས་
སིྒག སྔནོ་རིྩས་འབུལ་ཕགོས། ཚོགས་ཆྱུང་
ཁག་གི་རྒྱྱུན་གྲནོ་རིྩས་ཁ་བཟ་ོཉར། དང་
བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་བཟོ་ཕོགས་

བཅས་ཀི་ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་གནང་ཡོད། 
སབྐས་དརེ་དཔལ་འབརོ་དུང་ཆེ་འཕནི་ལས་

རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས་ཟབ་སྦྱངོ་དང་འབལེ་
ཚོགས་མི་རྣམ་པར་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀི་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡུས་འགྲལེ་བརདོ་
གནང༌ཡོད། ཐངེས་འདའི་ིཟབ་སྦྱངོ་ནང་ས་
གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་མི་
གྲངས་ ༢༨ མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ 
ད་ེཡང་ཟབ་སྦྱངོ་ཉནི་དང་པ་ོཕི་ཚེས་ ༢༢ 
ཉནི་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་དཔྱ་ཁལ་
ཚན་པའ་ིའགན་འཛིན་དང་འབལེ་ཡོད་ལས་
བདེ་ནས་དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་བསྡ་ུབཞསེ་

གནང་ཕགོས་དང་རིྩས་ཁ་བཟ་ོཉར་ཐགོ་ཟབ་
འཁདི་གནང་ཡོད། ཉནི་གཉསི་པ་ཕི་ཚེས་ 
༢༣ ཉནི་དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་
གྲངས་ཐ་ོཚན་པའི་འགན་འཛིན་དང་འབལེ་
ཡོད་ལས་བེད་ནས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་
ཞུ་སྤདོ་དང་འབལེ་ཟབ་འཁིད་གནང་ཡོད། 
ཟུང་དུང་བསན་འཛིན་ཆོས་སྒནོ་ལགས་ཀིས་
མཇུག་བསྡམོས་གསུང་བཤད་གནང་སབྐས་ 
ཟབ་སྦྱངོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པའ་ིསྐ་ུཚབ་
ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་ཉནི་གཉསི་ཀི་ཟབ་སྦྱངོ་
སྐབས་གང་ཁིད་པ་ད་ེསོ་སོའི་ས་གནས་སུ་
འབརོ་རསེ་ཚོགས་མི་གཞན་ཚོར་ངསེ་པར་
ང་ོསྤདོ་གནང་དགསོ་པ་དང༌། ཚོགས་ཆྱུང་སོ་
སོའི་ལས་དནོ་གཙོ་བ་ོཁིམས་སིྒག་དགོངས་
དནོ་ཁྱབ་ཁོངས་མང་ཚོགས་ནས་ངསེ་ཅན་
དཔྱ་དངུལ་མ་ཆད་པར་བསྡ་ུབཞསེ་ཐུབ་པའ་ི
ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་གནང་དགོས་པ་
དང༌། རིྩས་ཁ་ཁག་ཁམས་དངྭས་བཟ་ོཉར་
དགསོ་སྐརོ་སོགས་གསུངས་ཡོད།།

དགའ་གདངོ་སྐ་ུབསནེ་བསན་འཛིན་དབང་གྲགས་ལགས་སྐ་ུཚེ་མ་ཟནི་པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚྱུལ་ཐནོ་པ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
བཀའ་དུང་ཟུར་པ་དང་དགའ་གདངོ་སྐུ ་
བསནེ་བསན་འཛིན་དབང་གྲགས་ལགས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༩ ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠།༥༡ ཐགོ་དགངོས་པ་

རགོས་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་པར་
བརནེ། བཀའ་ཤག་ནས་དམ་པ་ཁངོ་གི་
རསེ་ཤུལ་ནང་མི་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོའི་
འཚམས་འད་ིདང་། དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་ཆེད་
ད་ེརིང་ཕི་ཚེས་ ༡༠ ཉནི་གི་ཉནི་རྒྱབ་ཆྱུ་
ཚོད་ ༣ ཐགོ་གངས་སིྐད་གཉའ་ཁ་ིཚོགས་
ཁང་དུ་བ ོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་
གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་
དབུས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་རྣམ་
པ་དང་། ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་ཆྱུང་
རྣམ་པ། ད་ེབཞིན་ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་བཅས་
ཚང་འཛོམས་ཐོག་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་
མཆོག་གིས་དམ་པ་ཁོང་གི་ལོ་རྒྱྱུ ས་སྙིང་

བསྡུས་ཤིག་སྒགོས་སྦྱང་གནང་རསེ་བསྔ་ོབ་
སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་དང་། དམ་པ་ཁངོ་
ལ་མ་ངན་གུས་འདདུ་དང་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེམཚོན་བདེ་ཉནི་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ ༤ 
ནས་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་ལས་མཚམས་
བཞག་ཡོད། དམ་པ་ཁངོ་ན།ི ཕི་ལོ་ ༡༩༣༧ 
ལོར་ལྷ་ས་དགའ་གདངོ་ད་ུའཁུངས་ཤིང་། 
ལ་ྷས་སྦྱར་པ་ཁང་གསར་སླབོ་གྲྲྭ་དང་། ཚེ་
གླངི་སླབོ་གྲྲྭ་སོ་སོར་བདོ་ཀི་རིག་གནས་སླབོ་
སྦྱངོ་དང་། རྒྱ་གར་ཀ་སྦུག་སིན་ཌི་ཨི་ཀ་སི་
སླབོ་གྲྲྭར་ཨིན་ཡིག་སླབོ་སྦྱངོ་གནང་། ཕི་ལོ་ 
༡༩༥༧ ལོར་འབས་ལྗངོས་བརྒྱྱུད་ཀ་སྦུག་
ཏུ་འབརོ། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༣ ནས་གཞུང་གི་

ལས་སྣརེ་ཞུགས་ཏ་ེཤེས་རིག་ཁྱབ་ཁོངས་
རྩམོ་བསྒྱུར་ཁང་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༤ ནས་
ནང་སིད་ཁྱབ་ཁོངས་ཨོ་གཞིས་བཟ་ོའགོ་
གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༧ ནས་ཨོ་གཞིས་དནོ་
གཅདོ་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༠ ནས་བཀའ་
ཤག་ཁྱབ་ཁངོས་ལས་བདེ་སིྒག་གཞི་གསར་
བཟའོ་ིལས་འགན་གནང་བ་དང་། ཕི་ལོ་ 
༡༩༧༢ ནས་བཀའ་དུང་གི་ལས་འགན་ཐགོ་
བསྐ་ོགཞག་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༢ 
ཚེས་ ༨ ནས་འཆར་འབུལ་ཕག་རགས་རིན་
པ་ོཆེའི་དགོངས་དནོ་གནས་ལྔ་པའི་ཐགོ་སྐུ་
སྒརེ་དུང་ཆེའ་ིཕག་རོགས་གནང་། ད་ེརསེ་
བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༦ ཟླ་ 

༢ ཚེས་ ༡༥ འཁདོ་པའ་ིཕག་བསི་ནང་སྐ་ུ
སྒརེ་ཡིག་ཚང་ད་ུལས་བཅར་ཞབས་ཞུ་མི་
དགསོ་པ་དགངོས་འཁལོ་གནང་ཞིང་། ད་
ཕིན་དགའ་གདངོ་སྐ་ུབསནེ་གི་མཚན་གནས་
འཁུར་ལེན་དང་འབལེ་སྤན་འདནེ་མཛད་
སྒའོི ་རིགས་སུ་ད་ེསྔའི་གནས་དགའ་རིམ་
ཕབེས་ཀི་གནང་ལམ་ཇི་བཞིན་རྒྱྱུ ན་འཛིན་
གནང་བ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༢༥ ཉནི་འཆར་འབུལ་ཕག་རགས་རིན་པ་ོ
ཆེའི་དགོངས་དནོ་སྐུ་བསནེ་གི་གདན་ཐོབ་
གནས་ལ་ྔཔར་གནས་སརྤ་དང་། ཕགོས་རིམ་
གནས་བདནུ་པ་ཞུ་འཐུས་བཀའ་ཁལོ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།

hormone   
སྐལུ་རྒྱྱུ ། ཧརོ་མོན།

ནང་ཟགས་རྨནེ་བུའམ་ནང་ཟགས་ཕ་ཕུང་གིས་བསུྐན་པའ་ིསྐ་ེའཕལེ་
དང༌། ནསུ་པ། གཡོས་སྦྱརོ་སོགས་ལུས་ཁམས་ཀི་བ་བ་མང་པརོ་
སངས་འཛིན་བདེ་མཁན་གི་རས།

house arrest
བཟང་བཙོན། ནང་བཙོན།

བཙོན་ཁང་ད་ུམ་བཅྱུག་པར་རང་ཁིྱམ་ད་ུད་ོདམ་བཀག་ཉར།

icon
མཚོན་བརྡ།

ཡིག་ཆ་དང་བ་རིམ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་མཚོན་པར་བདེ་པའི་ཀམ་པུ་
ཊར་འཆར་ཤེལ་སངེ་གི་བརྙན་རིས་ཆྱུང་ངུ་ཞིག

manhunt
ནག་འདདེ།

དམིགས་བསལ་སྐརོ་སུང་བས་བསོ་བལོ་ཕིན་པའི་ནག་ཅན་ནམ། 
ཡང་ན་འཛིན་བཟུང་དགསོ་པའི་སྐ་ེབ་ོགང་ཞིག་འཚོལ་ཞིབ་བ་རྒྱྱུའི་
གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའ་ིལས་དནོ།

marriage lines
གཉནེ་སིྒག་ཡིག་ཐ།ོ

གཉནེ་སིྒག་བདེ་མཁན་བཟའ་མི་གཉསི་ཀི་མིང་དང༌། བདེ་སའ་ིས་
གནས། ཟླ་དསུ་ཚེས་གྲངས་སོགས་ཞིབ་ཕ་འཁདོ་པའ་ིཁམིས་ཀི་
ཡིག་ཆ་ཞིག

matriarchy
མོ་གཙོ་ལམ་ལུགས།

སྐསེ་པར་མ་ཡིན་པར་བུད་མེད་རྣམས་ལ་ཐབོ་ག་ོས་དང༌། དབང་
ཆ་སྤདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀི་ལམ་ལུགས་ཤིག

press gallery
གསར་འགདོ་ར་བ།

དམིགས་བསལ་ཁམིས་བཟ་ོལནྷ་ཚོགས་དང༌། ཁམིས་ཁང་སོགས་
ཀི་ནང་ད་ུགསར་འགདོ་པའ་ིཆེད་ད་ུཟུར་བཅད་བས་པའ་ིས་ཁུལ།

public domain  
སིྤ་སྤདོ་བདག་དབང༌།

ཁ་ེདབང་སྒརེ་སྤདོ་ཀི་ཐབོ་ཐང་དང༌། དཔར་སུྐན་བདག་དབང་
སོགས་ཀིས་འགགོ་སུང་བས་པ་མིན་པར་སུས་ཀང་འདདོ་མོས་ལརྟ་
སྤདོ་ཆོག་པའ་ིགནས་སངས།

scam  གཡོ་ཟ། དང་བདནེ་མ་ཡིན་པའམ། གཡོ་ཐབས་ཀི་སྒ་ོནས་དངུལ་དངསོ་ཁ་ེ
ཕན་བཟ་ོརྒྱྱུའ་ིའཆར་གཞི།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༢4

༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་རྒྱ་རིགས་རི་མོ་བ་ཞིག་གིས་རི་མོའ་ིལམ་ནས་དགངོས་དག་ཞུས་པའ་ི
བརྙན་འཕནི་བདོ་བསྒྱུར་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡༢།༡༣།༡༤ བཅས་ཉནི་གྲངས་གསུམ་རིང་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ཇར་མན་ད་ུཆིབས་སྒྱུ ར་སྐབས་ས་གནས་
བདོ་མི་ཚོས་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་གི་ག་སནོ་
མཛད་སྒ་ོགོ་སིྒག་ཞུས་པའི་སར་རྒྱ་རིགས་
རི་མོ་བ་མཱང་ཧངོ་ Meng Huang གིས་ 
"དགངོས་དག" ཅསེ་པའ་ིརི་མོ་ཞིག་འབུལ་
ལམ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་རྒྱ་སདྐ་ཀི་ཐགོ་
ནས་སནྙ་སྒནོ་ཐུང་ཐུང་ཞིག་ཞུས་པ་ད་ེབད་ེ
སུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་འཕར་ཀུན་དགའ་
བཀ་ཤིས་ལགས་ཀིས་བ ོད་སྒྱུ ར་ཞུས་པ་
གཤམ་གསལ།   
 གུས་ཤིང་བརྩེ་བའི་༸གོང་ས་
ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ལ།  ངས་སྐ་ུཉདི་ཀི་
འཁུངས་སྐར་ལ་བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཀི་
འཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  གྲགོས་པ་ོརྣམ་
པ་ཡོངས་ལ་ཡང་འཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་དང་
འབལེ་ད་ེརིང་འད་ིགར་བཅར་རྒྱྱུ ་བྱུང་བར་
ཧ་ཅང་གི་དགའ་པ་ོབྱུང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  
 ངའ་ིམིང་ལ་མཱང་ཧངོ་ (Meng 
Huang) ཟརེ་གི་ཡོད། ང་ན་ིརི་མོ་བ་ཞིག་
ཡིན།  མི་ལོ་ ༢༠ ལགྷ་གི་སྔནོ་ང་རང་
སླབོ་གྲྲྭ་ཆེན་མོ་ཐནོ་རསེ་རང་རྐ་འཕརེ་བའི་

སྒ་ོནས་གསར་རྩམོ་བདེ་འག་ོབཙྱུགས་ཤིང་།  
ངས་རི་མོ་འབི་སའི་རས་གཞི་སངོ་པ་སངོ་
རྐང་ཞིག་ལ་བལསྟ་ནས་སྡདོ་སབྐས།  ང་
རང་ན་ིཅི་བསམ་འད་ིབསམ་མེད་པར།  ང་
ཞསེ་པའ་ིགང་ཟག་འད་ིདང་།  འཛམ་གླངི་
འདརི་རང་ཉདི་སྒརེ་གི་ལ་ྟཚྱུལ་དང་།  ཚོད་
བགམ་ཅི་ཡང་མེད་སབས་ངསེ་པར་ད་ུརང་
གིས་རང་ལ་སླབོ་གསོ་གཏངོ་དགོས་པ་རིམ་
བཞིན་མངོ་རགོས་བྱུང་།  
 དརེ་བརནེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་
ང་རང་རྒྱ་ནག་པ་ེཅིང་ནས་རྡགོ་ཐནོ་གིས་
སྤ་ོའཆམ་འགུྲལ་བཞུད་བདེ་འགོ་བཙྱུགས།  
རྨ་ཆྱུ་བརྒལ་ཞིང་།  ས་སེར་མཐ་ོསངྒ་
(Loess Plateau) ལ་འཛེགས་ནས་རྒྱ་ནག་
ཤི་ཨན་དང་། ལན་ཀུའུ་བརྒྱྱུད་མཚོ་སྔནོ་པ་ོ 
དང་།  གརོ་མོ་གྲངོ་ཁྱརེ་ད་ུའབརོ།  ཁུ་
ན་ུལ་རི་རྒྱྱུད་ (Kunlun Mountains)  
དང་། གདང་ལ་ (Tanggula) བརྒྱབ་ནས་
མཚན་མོར་གནས་མཆོག་ཏུ་གྲགས་པའི་
གྲངོ་ཁྱརེ་ལ་ྷསར་འབརོ། འགུྲལ་བཞུད་ཀི་
ལམ་བར་བདག་གི་ཡིད་སེམས་གཡོ་འགུལ་
གཏངོ་མཁན་ན་ིབདོ་ཀི་མཛེས་ལྗངོས་ཡིན།  
 ཡུལ་ལྗངོས་ནི་མི་དང་འད་བར་
རྣམ་འགྱུར་དང་གཤིས་ཀ་ཡོད་པ་ཙམ་མ་

ཟད།  དསེ་སོ་སོའ་ིཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ི
ལོ་རྒྱྱུས་ཀང་མཚོན་ཐུབ་ཀི་ཡོད།  ང་རང་
ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ས་འདིའི་སངེ་དང་།  
ཚ་ཤུགས་ཆེ་བའི་ཉ་ིའདོ་ཀི་འགོ་ཏུ་ལངས་
བཞིན་ང་ོམཚར་ཆེ་བའི་གངས་རིའི་རི་རྩེ་
དང་།  ཡམ་ཡོམ་བདེ་པའ་ིསིྤན་ཚོགས།  
ལང་ལོང་ད་ུའཕྱུར་བའི་གཙང་པརོ་བལྟ་
བཞིན་བླ་ོརྩ་ེགཅིག་སིྒམ་གིས་ཡུལ་ཀི་བཀདོ་
པའི་གཟུགས་དངོས་འབི་བཞིན་པའི་ཚྱུལ་
འད་ིན།ི  ཕི་ཚྱུལ་ནས་བལསྟ་ན།  ངས།  
རང་གིས་མཐངོ་བའི་ཡུལ་ལྗངོས་འབ་ིཁུལ་
ཡང་དནོ་ད་ུབདོ་ཀི་ཡུལ་ལྗངོས་ཀིས་ངའི་
སེམས་ཁམས་བཟ་ོསུྐན་བས་ཡོད།  དརེ་
བརནེ་དསུ་ད་ེནས་བཟུང་ང་རང་ཡུལ་ལྗངོས་
འབ་ིརྒྱྱུར་དགའ་བའ་ིརི་མོ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར།  
མཛའ་བརྩེ་ལྡན་པའི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་
མ་མཆོག་ལ།  ང་ད་ེརིང་འདརི་ལངས་
ནས་སྐུ་ཉིད་ཀི་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་ལ་བཀ་
ཤིས་བད་ེལེགས་ཀི་འཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱྱུ འི་
སལྐ་བཟང་གི་ག་ོསབྐས་བྱུང་ཡང་།  ངའ་ི
བདོ་རིགས་གྲགོས་པ་ོད་ེདག་གིས་སྐབས་
མེད་མགོན་མེད་ཀི་ཁོར་ཡུག་ཁོད་ད་ུཚེ་
འདིར་སྐུ་ཉདི་ཀི་གསེར་ཞལ་ཐངེས་གཅིག་
མཇལ་རྒྱྱུའ་ིརེ་སྒགུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  ངས་

འདིར་གྲགོས་པ་ོཁ་ཤས་ཀི་མིང་སྨསོ་ནས་
ཁོང་ཚོས་སྐུ ་ཉིད་ལ་བཅངས་པའི ་ གུས་
བཀུར་དང་།  བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཀི་
འཚམས་འདི་ཞུ་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁལོ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  ཁངོ་ཚོ་ན།ི  དཔའ་རྒྱལ་ 
དང་།  ཀླུ་འབུམ་ཚེ་རིང་།  སྒལོ་མ།  ངའ་ི
གྲགོས་པ་ོཉ་ེཤོས་རྩམོ་པ་པ་ོཚེ་རིང་འདོ་ཟརེ་
བཅས་ཡིན། སྐ་ུཉདི་ནས་རི་མོ་བ་ཨ་མད་ོ
བམས་པ་ཐུགས་དན་གསོས་ཀི་ཡོད་ཤག་
རེད།  ང་རང་ལ་ྷསར་ཐངེས་དང་པརོ་ཁངོ་
གི་གཟིམ་ཤག་ཏུ་ཁངོ་མཇལ་རྒྱྱུའི་ག་ོསབྐས་
བྱུང་བའ་ིསབྐས་དརེ། ཁངོ་གིས་ཕ་ོབང་པ་ོ
ཏ་ལའི་རི་མོ་ཞིག་འབི་བཞིན་པའི་སྐབས་
དང་འཁལེ་ཞིང་།  ངས།  བགྲསེ་སོང་
ཁོང་ལ་རི་མོ་འདི་འབི་འགོ་བཙྱུགས་ནས་
དསུ་ཡུན་ཇི་ཙམ་སོང་ངམ་ཞེས་བཀའ་འད་ི
ཞུས་པར།  ཁངོ་གིས།  རི་མོ་འད་ིབསི་
ནས་ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་ཕིན་པ་རེད།  འནོ་
ཀང་ད་ལའྟང་ཚར་མ་སོང་།  ཉནི་ལརྟ་རི་
མོ་མ་འབ་ིསྔནོ་ད།ུ  སྔནོ་ལ་ལག་པ་འཁུ་བ་
དང་།  ཞལ་འདནོ་གསུངས་པ།  ད་ེནས་
སྐུ་ཕག་ཕུལ་རསེ་སིྐལ་ཀུང་བསིྒགས་ནས་རི་
མོ་འབ་ིགི་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་བྱུང་།  ད་ེ
ནས་བཟུང་ངའི་སེམས་ནང་སྒྱུ ་རྩལ་བ་ཞིག་

གིས་རི་མོ་འབ་ིདསུ་ངསེ་པར་ད་ུལགྷ་བསམ་
ཞིག་དགསོ་པ་མ་གཏགོས།  ད་ེལས་གཞན་
པའི་ཐབས་ལམ་གང་ཡང་མེད་པ་གཞི་ནས་
ཤེས་རགོས་བྱུང་།  
 མཛའ་བརྩ་ེདང་ལནྡ་པའི་༸གངོ་
ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ལ་སནྙ་སྒནོ་ཞུ་རྒྱྱུར།  
འདི་མཉམ་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱྱུ འི་རི་མོ་འདི་
ནི་ངས་བིས་པའི་མཆོད་རནེ་ལྔ་ཡིན་ཞིང་།  
དཀིལ་གི་རི་མོ་འདི་ནི་བདོ་ཀི་མཆོད་རནེ་
ཡིན་པ་དང་། དའེ་ིའཁསི་ཀི་རི་མོ་འད་ིན་ི
རྒྱ་ནག་གི་མཆོད་རནེ་ཡིན།  རི་མོའ་ིམིང་
ལ་ "དགངོས་དག" ཅསེ་བཏགས་ཡོད། 
ང་རང་གི་ངསོ་ནས་བཤད་ན།  ད་ེརིང་
ནི་དནོ་སྙངི་ཆེན་པ་ོལྡན་པའི་དསུ་ཚོད་ཅིག་
ཡིན་པའི་སབྐས་འདརི་རི་མོ་ད་ེདག་ན་ིཡུལ་
ལྗངོས་ཙམ་གིས་ཚད་ཀི་མེད།  ངསོ་རང་
རྒྱ་རིགས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སྐུ ་ཉིད་ 
དང་།  སྐ་ུཉདི་ཀི་མི་དམངས་རྣམས་ཀིས་
ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་བཟུང་མངས་གནང་
བའ་ིསྡགུ་བསལྔ་ལ་དམིགས་ཏ་ེསེམས་གཏངི་
ནས་དགངོས་དག་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ངས་བདོ་
རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་མཛའ་གྲགོས་ཆེད་ད་ུ
རང་ཉདི་ཀི་ཆྱུང་ངུའི་ནསུ་པ་འདནོ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  
ཞསེ་སནྙ་སྒནོ་ཞུས་ཡོད།། 

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལས་ཁུར་གནང་ས་ེལོ་བཞི་འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཚེས་དང་བསནུ་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་
རྒྱས་པའ་ིཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ 
ཉནི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་གེ་
མཆོག་གིས་བཀའ་བླནོ་ཁི་པའི་ལས་འཁུར་
དམ་འབུལ་དང་ད་ེནས་སིད་སྐངོ་གི་ཐུགས་
འགན་བཞེས་ཏ་ེལོ་བཞི་ཧིལ་པ་ོའཁོར་བ་
དང་བསནུ། རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙྱུག་
ལག་ཁང་ད་ུམཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་རྒྱས་པ་
ཞིག་ཚོགས་པའི་ཐགོ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ད་ེརིང་འདརི་
འཛོམས་དགོས་དནོ་ནི་ད་ལྟ་འདིར་སྐབས་
མཐོའི་ནང་འཁོད་པ་བཞིན་གཞི་རྩའི་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ ཉནི་ངསོ་
ཀིས་བཀའ་བླནོ་ཁི་པའི་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་ 
དང་། ད་ེརསེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ 
ཚེས་ ༨ ཉནི་མོར་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཆབ་སིད་ཀི་སྐུ་
དབང་ཡོངས་རོགས་བདག་ལ་རིྩས་སྤོད་
མཛད་ནས་ལོ་གཉསི་འཁོར་བའི་དསུ་ཚོད་
ད་ེདང་བསནུ། བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་
སགེ་གཏངོ་གནང་མཁན་གི་རྒྱལ་གཅེས་པ་
རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་ཆེད་
མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་རྒྱས་པ་རེ་གོ་སིྒག་
ཞུས་ཡོད། ད་ེནས་ལོ་གསུམ་པར་བདོ་ནང་
རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་ད་ེབས་
ཇ་ེམང་ད་ུསོང་བར་བརནེ་ད་རེས་ཕན་རང་
བཀའ་ཁིའི་དམ་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེལོ་བཞི་ཧལི་

པ་ོའཁོར་བསུན་མཆོད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་
རྒྱས་པ་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པ་ད་ེཆགས་
ཡོད། ད་ེས་ྔནས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་བདོ་ནང་
རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྣམས་
གྲངས་ཀར་མ་གྱུར་བ་ཞིག་བ་དགོས་པ་
རེད་ཅསེ་ཞུས་མངོ་ཡོད། ད་བར་བདོ་ནང་
བདོ་མི་ ༡༤༡ གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
བཏང་ཡོད། ལོ་འདའི་ིནང་རང་ལུས་མེར་
སགེ་བཏང་མཁན་བདོ་མི་ ༦ བྱུང་ཡོད་པ་
ཚང་མ་འདས་གྲངོས་སུ་གྱུར་ཡོད། གཞི་
རྩའི་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་སྐབས་འདི་
ནས་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཞིག་ཚོགས་
ཀི་ཡོད་ཀང་། ད་ཐངེས་མཆོད་འབུལ་
སྨནོ་ལམ་འདི་ཉིད་རྒྱལ་གཅེས་པ་འདས་
གསོན་ཡོངས་ལ་བསྔ་ོསྨནོ་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་
པར་བརནེ་ཚང་མས་ཐུགས་སྨནོ་གནང་རྒྱྱུ ་ 
དང་། ད་ེབཞིན་ཁངོ་རྣམ་པའ་ིརསེ་ཤུལ་ནང་
མི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ལའང་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། གཙོ་ཆེ་
ཤོས་ད་ེརིང་འདིར་འཛོམས་པའི་ཐགོ་ནས་
བདོ་ནང་བཞུགས་པའི་དནོ་གི་བདག་པ་ོགཞི་
ལུས་རྒྱ་ཆེའི་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་བདོ་བསན་
སིད་དནོ་ད་ུསྐུ་ལས་གང་འད་སྐནོ་གནང་གི་
ཡོད་པ་དང་། ད་ེབཞིན་རྩ་དནོ་ཆེད་ད་ུརང་
ཉིད་ཀི་རྩ་ཆེ་བའི་ཚེ་སོག་ཡན་ཆད་བླསོ་
བཏང་གནང་བ་ད་ེདག་ང་ཚོས་དན་གསོ་

བདེ་རྒྱྱུ ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། བཙན་བལོ་ནང་
ཡོད་པའི་ང་རང་ཚོའི་སེམས་ནང་འཚོར་བ་
ཞིག་སྐ་ེརྒྱྱུ ་དང་། དམ་བཅའ་བསྐར་གསོ་
ཡོང་རྒྱྱུ ། ད་ེབཞིན་སྙངི་སབོས་སྐ་ེརྒྱྱུ ། ལགྷ་
པར་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གདགུ་
རྩྱུབ་འགོ་གནས་པའི་བདོ་མི་རྣམས་ང་ཚོ་
བཙན་བལོ་ནང་ཡོད་པའི་བདོ་མི་ཚོས་དསུ་
ནམ་ཡང་མ་བརདེ་པའི་ཐགོ་ནས་ཁོང་རྣམ་
པའི་མངོན་འདདོ་གང་ཡིན་པ་ད་ེབསུྒབ་
ཐུབ་པ་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེང་ཚོའི་རྩ་ཆེའི་འསོ་འགན་
ཡིན་ཞསེ་ལོ་རེར་ང་ཚོས་འད་ིལརྟ་འཛོམས་
པའི ་ཐོག་ནས་ཕར་གུྲ ་མཉམ་འདེགས་ 
དང་། གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིམཆོད་
འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཞིག་ཞུས་ཀི་ཡོད་ཅསེ་བརྡ་
ལན་ཞིག་ཕུལ་གིན་ཡོད། ད་ེདང་འབལེ་
བའི་ཐགོ་ནས་ཉ་ེཆར་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་
གོང་འགོ་གཉིས་ནས་སིྤ་མོས་ཐོག་གཏན་
ལ་ཕབ་པའི་གྲསོ་ཆོད་གཉིས་བཞག་ཡོད། 
གཙོ་ཆེ ་ཤོས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུའི་ག་སནོ་དང་འབལེ་
བའི་ཐགོ་ནས་གྲསོ་ཆོད་བཞག་པ་ད་ེབཀའ་
དནི་ཆེན་པ་ོཡིན། གྲསོ་ཆོད་ཀི་ནང་དནོ་
ད།ུ དསུ་ད་ལ་ྟཡིན་ནའང་བདོ་ནང་ཛ་དག་
གི་གནས་སངས་འགོ་གནས་ཡོད་པ། ཁརོ་
ཡུག་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་གི་ཡོད་པ། རིག་
གཞུང་རྩ་མེད་གཏངོ་གི་ཡོད་པ། འགྲ་ོབ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་སོགས་བཀོད་པའི་
ཐོག་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་ཐོག་ནས་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་གསལ་དགསོ་པ་དང་།  ལགྷ་
པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཞེས་ཆེད་ད་ུ
མངགས་ནས་མིང་འབདོ་གནང་ཡོད། ཨ་
རིའི་གྲསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་གཉསི་ཀིས་གྲསོ་
ཆོད་བཞག་པའ་ིནང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཞེས་འཁོད་པ་ཐངེས་དང་པ་ོརེད་བསམས་
ཀི་འདགུ གྲསོ་ཆོད་དའེ་ིནང་བདོ་མིའ་ི་
ཡོང་རྒྱྱུའི་འསོ་བསྡའིུ་སྐརོ་ཡང་བཀདོ་གནང་
འདགུ ད་ེལརྟ་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་གངོ་
འགོ་གཉིས་ནས་ང་རང་ཚོའི་བདོ་མི་སིྒག་
འཛུགས་འད་ིཉདི་མང་གཙོའི་སིྒག་འཛུགས་
ཤིག་ཡིན་པ་གཞུང་འབལེ་ཐོག་ནས་ངོས་
འཛིན་མེད་རངུ་། གྲསོ་ཆོད་ནང་འཁདོ་པ་
དསེ་གཙོ་ཆེ་ཤོས་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐུགས་རའེི་བཀའ་དནི་
འགོ་ང་རང་ཚོར་གསོལ་སྩལ་གནང་བའི་
མང་གཙོའི་སིྒག་འཛུགས་དརེ་ཆེ་མཐོང་
ཆེན་པ་ོཞིག་གནང་བར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་
ཡོད། ད་ེབཞིན་གྲསོ་ཆོད་དའེ་ིནང་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་ད་ེབཞིན་འབལེ་མོལ་གི་ལམ་
ནས་གསལ་དགསོ་རེད་ཅསེ་དང་། ད་ེ
དང་འབལེ་བའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་
བླནོ་ལི་ཁེ་བང་ཡུ་རོབ་ཏུ་ཕབེས་སྐབས་ཡུ་
རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་འཛིན་སྐངོ་ལྷན་

ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཌོ་ནལ་ཊ་སི་  
Donald Tusk མཆོག་གིས་གསར་འགདོ་
ལྷན་ཚོགས་ཐོག་རྒྱ་ནག་སིད་བླནོ་རང་ལ་
དངོས་སུ ་བ ོད་དང་ཤིང་ཅང་གཉིས་ལ་
འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དཀའ་ངལ་ཡོད་
པ། དའེ་ིནང་ནས་བདོ་དནོ་ད་ེ༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་
དང་ལྷན་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་གནང་དགོས་
པའ་ིརེ་འདནུ་བཏནོ་གནང་འདགུ 
 གཞི་རྩའི ་བ ོད་ནང་རང་ལུས་
མེར་སགེ་བཏང་མཁན་གཙོས་པའི་ཞི་རྒལོ་
བདེ་མཁན་དང་། འཐབ་རྩདོ་བདེ་མཁན། 
ལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེདག་ལ་རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་ནས་ཨ་རི་
དང་ཡུ་རོབ་གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོ
ཞིག་གིས་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་ཡོང་བཞིན་
འདགུ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
 མཐའ ་ དོན ་ ད ེ ་ རི ང ་ འདིར ་
འཛོམས་དགསོ་དནོ་གཙོ་བ་ོན།ི རང་ལུས་
མེར་སགེ་བཏང་གནང་མཁན་གཙོས་པའི་
ཁོང་རང་ཚོའི་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཡོངས་
དང་། འདས་པའ་ིལོ་ལ་ྔབཅྱུ་ང་གྲངས་ནང་
བདོ་སིྤ་པའ་ིརྩ་དནོ་སདླ་རང་སགོ་བླསོ་བཏང་
གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཡོངས་ལ་ང་
ཚོས་ཐུགས་སྨནོ་ཡག་པ་ོགནང་རོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ཞསེ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། །


