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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ར་ོར་ེགདན་ད་ུབཀའ་ཆོས་
དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་བ་	༡༢	ཚེས་	
༢༤	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཕགས་ཡུལ་གནས་
མཆོག་ར་ོརེ་གདན་གི་གསུང་རའི་ནང་།	
དཔལ་ས་སྐ་ཁ་ིའཛིན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	
དགའ་ལནྡ་ཁ་ིརིན་པ་ོཆེ།	 ཁ་ིཟུར་རི་རངོ་
རིན་པ་ོཆེ།	 ཤར་བྱང་གི་ཆོས་ར་ེརྣམ་གཉསི།	
ཀུན་བད་ེགླངི་རིན་པ་ོཆེ།	 སྐབས་ར་ེཟམ་
གདངོ་རིན་པ་ོཆེ།	 གླངི་རིན་པ་ོཆེ།	 འབྲས་
སྤུངས་ཁ་ིཔ་རིན་པ་ོཆེ།	 སྟག་འཚེར་རིན་པ་ོ
དང་།	 འཁུལ་ཞིག་རིན་པ་ོཆེའ་ིཡང་སདི་
མཆོག་སུྤལ།	 དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་མཁན་པ་ོ
ལས་ཟུར་རྣམ་པ་དང་།	 བ་ླསུྤལ་དག་ེབཤེས་
དང་།	 སྐ་སེར།	 ཕི་རྒྱལ་བ་སོགས་རྒྱལ་
ཁབ་	 ༧༡	 ནས་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་ད་བར་
མཚན་ཐ་ོདབེ་འགོད་བུྱང་བ་ལརྟ་ན་ཁནོ་མི་
གྲངས་	༡༤༥༨༠	ཕབེས་པ་རྣམས་ལ་དངུལ་
ཆུ་ཐགོས་མེད་བཟང་པསོ་མཛད་པའི་ལག་
ལེན་སོ་བདནུ་མ་དང་།	 ཚད་མ་རྣམ་འགྲལེ་
གི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་འདགུ
ད་ེཡང་ཐོག་མར་པཱ་ལིའི་སྐད་ཀི་ཐོག་ནས་
བཀྲ་ཤིས་པའ་ིམད་ོདང་།	 རྒྱ་གར་བའ་ིསླབོ་
ཕུག་ཁག་ཅིག་ནས་ལེགས་སྦྱར་སདྐ།	 	 ད་ེ
བཞིན་རྒྱ་སདྐ་ཀི་ཐགོ་ནས་ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོ
གསུང་འདནོ་གནང་།	 ད་ེནས་བཀའ་སླབོ་

སྩལ་བའི་སྙིང་པརོ་ད་ཆ་དསུ་རབས་ཉརེ་
གཅིག་པ་འདིར་ཕི་དངསོ་པའོི་མཐུན་རྐེན་
རྐང་པའི་ཐོག་ནས་ནས་བད་ེསིྐད་ལྡན་པ་
ཡོང་ཐུབ་ཀི་མེད་པར་བརནེ་ནང་གི་བསམ་
བླ ོའི ་ ཐོ ག ་ ན ས ་
ད ོན ་ ད མ ་ བ དེ ་
སིྐད་བསུྐན་ཐུབ་
པ་དང་།	 ཆོས་
ཁས་ལེན་མིན་མི་
སྒརེ་སོ་སོའི་རང་
དབང་ཡིན་ཡང་།	
མི་ཚེ་སིྐད་པ་ཞིག་
དགོས་ན་བྱམས་
བརྩེ་ལྡན་པ་ཞིག་ངེས་པར་བྱེད་དགོས་པ་
སོགས་རླབས་ཆེན་ཐུགས་སྐདེ་མཛད་འགན་
གཙོ་བ་ོབཞིའི་སྐརོ་རིམ་བཞིན་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།	 	 ཆོས་ལུགས་མཐུན་འབྲལེ་སྐརོ་བངླ་
དརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།		མིའ་ིཁམས་དང་
མོས་པ།	 བསམ་པ།	 བག་ལ་ཉལ་སོགས་མི་
འདྲ་བ་ཡོད་པར་བརནེ་ཆོས་ལུགས་མི་འདྲ་
བ་ད་ེདག་འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་།	 མིར་
དགོས་དང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་ཀང་
རེད།	 འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོའདདོ་མིན་གི་
ལ་ྟགུྲབ་ཀི་རྣམ་གཞག་སོགས་ཆོས་ལེན་མིན་
རང་དབང་ཡིན་ནའང་འགྲ་ོབ་མི་ཞིག་ཡིན་

ཕིན་བྱམས་བརྩ་ེངསེ་པར་ད་ུདགོས་པ་དང་།	
འཆམ་མཐུན་གི་རྩ་བ་བྱམས་བརྩ་ེཡིན་ཚུལ།	
བྱམས་བརྩེའི ་གལ་གནད་དང་ཕན་ཡོན།		
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཕག་སལོ་སངས་རྒྱས་ཀི་

བསྟན་པ་འདལུ་བ་རྨང་གཞིར་འཛིན་ཐོག་
དབུ་ཚད་སེང་ེམཇིང་སལོ་གི་འགྲ་ོལུགས་ལྟ་
བུ་བདོ་པ་ལས་གཞན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་
ལ་མེད་ཚུལ་དང་།	 ད་ེས་ྔདསུ་རབས་	 ༧	
སབྐས་ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སམྒ་པའོི་སབྐས་
བདོ་ཡིག་གསར་བཟོ་དང་ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའི ་བསྟན་པའི ་སོལ་གཏོད་ད ེ་ཐོན་
མིས་བཀའ་བསྟན་ལེགས་སྦྲ་ནས་བདོ་སྐད་
ད་ུབསུྒར་བ་དང་།	 	 ད་ེནས་དསུ་རབས་	 ༨	
སྐབས་ཆོས་རྒྱལ་ཁི་སངོ་ལྡ་ེབཙན་སྐབས་ནཱ་
ལེནྡྲའི་མཁས་པའི་ཁུ་མཆོག་མཁན་ཆེན་ཞི་
འཚོ་བདོ་ད་ུགདན་དྲངས་ནས་བསྟན་པ་དར་

ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་པ་སོགས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།	 ཆོས་འབྲལེ་དངསོ་གཞི་སབྐས་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཆོས་
ཞུ་སྐབས་ཐགོ་མར་ཀུན་སླངོ་བཅོས་དགོས་
ཚུལ་དང་།	 ད་ེཡང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་
མའི་ཐོག་ནས་ཀུན་སླངོ་བཅོས་པ་སྔནོ་ད ུ་
བཏང་སྟ།ེ	 རྒྱལ་སས་ཐགོས་མེད་བཟང་པསོ་
དངུལ་ཆུའི་རིན་ཆེན་ཕུག་ཏུ་མཛད་པའི་
ཚིགས་སུ་བཅད་པ་	༣༧	ཅན་གི་བདག་ཉདི་
རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་སོ་བདནུ་མའི་གཟིགས་
དཔ་ེད་ེཉདི་ལ་ྷབཙུན་རིན་པ་ོཆེས་དཔར་བྱང་
སྨནོ་ཚིག་དང་བཅས་པ་མཛད་ད།ེ	 མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་ལ་ཕག་དཔ་ེའབུལ་འབྱརོ་བུྱང་
བ་ལྟར་ཁུ་ན་ུབླ་མ་རིན་པ་ོཆེ་བསྟན་འཛིན་
རྒྱལ་མཚན་གི་དུྲང་ནས་བཤད་ལུང་གི་རུྒྱན་
གསན་བཞསེ་མཛད་ཚུལ་གསུངས།
ད་ེརསེ་ཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 སརྐ་མ་	 ༣༥	 ནས་
ཚད་མ་རྣམ་འགྲལེ་གི་མཆན་འགྲལེ་ལས།	
མཆོད་བརདོ་དང་།	 དཔལ་ལནྡ་ཆོས་ཀི་
གྲགས་པའི་རྣམ་ཐར་སྐརོ་བཀའ་ཁིད་དང་།	
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་པཎ་གུྲབ་རྣམས་ཀིས་འཚེ་
བ་མེད་པའི་ལ་ྟསྤདོ་ཀི་ལམ་ནས་ཕི་རོལ་པའི་
རོལ་ངན་ཚར་བཅད་ཚུལ་གི་ཐུན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཏ་ེཉིན་དང་
པའོ་ིབཀའ་ཆོས་ལེགས་པར་གུྲབ།	།		

བདོ་ནང་འགྲ་ོའངོ་ཆོག་པའ་ིགྲསོ་ཆོད་ད་ེཁམིས་སུ་གཏན་འབབེས་བུྱང་འདགུ	
༄༅།	 །རྒྱ་ནག་སམྐ་སའ་ིརྒྱ་མི་རིགས་སུ་
འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་ཨ་རིའི་ནང་རང་དབང་
ཐགོ་ནས་འགྲ་ོསྐདོ་ཆོག་ཀང་།	 	 ཨ་རིའ་ི

མི་སེར་ཚོ་བདོ་ཀིས་གཙོས་རྒྱ་ནག་གི་ས་
ཁུལ་ཁག་གཅིག་ནང་རང་དབང་ཐགོ་ནས་
འགྲ་ོརུྒྱར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་དྲག་བཀག་
སྡམོ་བྱདེ་བཞིན་པར་བརནེ།	 	 ཨ་རིའ་ིགྲསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་	 Jim McGov-

ern	 མཆོག་གིས་གཙོ་འགན་ཐགོ	 	 སདླ་
ཕིན་བདོ་ནང་ཨ་རི་མི་སེར་སུ་འདྲ་ཞིག་

འགྲ་ོརུྒྱར་དམ་དྲག་བྱས་ཚེ་འབྲལེ་ཡོད་ལས་
བྱདེ་ད་ེཨ་རིའི་ནང་འགྲ་ོའངོ་མི་ཆོག་པ་བཟ་ོ
དགསོ་པའ་ིགྲསོ་ཆོད་བཏནོ་པ་ལརྟ།			གྲསོ་

ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་རེན་ཌི་ཧལཌ་
གི་རེན་	 Randy Hultgren	 མཆོག་དང་།	
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་མར་ཁ་ོརུ་བྷའི་ོMarco 

Rubio	 མཆོག	 	 	 ད་ེབཞིན་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ཊམ་མི་བལྷ་ཝིན་ Tammy Bald-

win	 མཆོག་བཅས་ཀིས་གྲསོ་ཆོད་དརེ་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་གྲསོ་ཆོད་ད་ེ
བཞིན་ཐོག་མར་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མ་དང་།	

ད་ེནས་གོང་མ་བཅས་ནང་རིམ་བཞིན་སིྤ་
མོས་གཏན་འབབེས་བུྱང་མཐར་སིད་འཛིན་
ཌ་ོནལ་ཊམ་ Donald Trump	 མཆོག་གིས་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་
མཚན་རགས་བཀདོ་པར་བརནེ།	 ད་ཆ་གྲསོ་
ཆོད་ད་ེཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱ་
ནག་ཐགོ་འཛིན་པའ་ིཕི་འབྲལེ་སདི་བུྱས་ཤིག་
ཏུ་གུར་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་	 “བདོ་ནང་
འགྲ་ོའངོ་ཆོག་པའི་ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཆ་རྐནེ་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་དསེ།	 འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་ལ་རིྩ་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་མཁན་རྒྱ་
རིགས་ལས་བྱདེ་རྣམས་ལ།	 རང་གིས་ནརོ་
འཁུལ་བྱས་པའི་འགན་ད་ེརང་གིས་འཁརེ་
དགསོ་པ་ཞིག་བཟསོ་པ་མ་ཟད།	 	 བདོ་ཐགོ་
འཛིན་པའ་ིསདི་བུྱས་སརྔ་བས་ནསུ་ཤུགས་ཆེ་
རངུ་བཏང་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ངས་སརླ་ཡང་

ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་དང་།	 རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་བཅས་ཀིས་
གྲསོ་ཆོད་ད་ེཁིམས་མཐུན་གཏན་འབབེས་
ཡོངས་ཐབས་སུ་དངསོ་ཤུགས་བརུྒྱད་གསུམ་
ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
པ་དང་སྦྲགས།	 ཁམིས་ད་ེབརུྒྱད་གཞིས་
བཞུགས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་རེ་བའི་བར་ལན་
བཟང་པ་ོཞིག་ཀང་བཏང་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།	
ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ལྷག་པར་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ཊམ་མཆོག་
ནས་ཐངེས་འདརི་གྲསོ་ཆོད་ལ་མཚན་རགས་
བཀོད་ནས་ཁིམས་སུ་གཏན་འབབེས་གནང་
ཡོད་སྟབས།	 ངས་སདི་འཛིན་མཆོག་ལ་བདོ་
མི་ས་ཡ་དུྲག་གི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཡི་རངས་
བསྔགས་བརོད་དང་སྦྲགས་སྙིང་ཁོང་རུས་
པའི་གཏིང་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་”	
ཞསེ་གསུངས།།

དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གནས་
མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུགཞུང་འབྲལེ་

ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	
༡༢	ཚེས་	༢༦	ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡	ཚེས་	
༣	 བར་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་གནད་ཡོད་
མི་ས་མཇལ་འཕད་དང་།	 གནས་མཆོག་ར་ོར་ེ
གདན་ད་ུབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་བདོ་མིའ་ིབ་ླ
ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བརན་བཞུགས་བསྟར་
འབུལ་སླད་གཞུང་འབྲལེ་ཕོགས་ཕབེས་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།

ཤི་ལོང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	 ༦	 པ་
ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ལེགས་གུྲབ།	

༄༅།	 །དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་གི་ཞུ་སྐལུ་
འབྱརོ་དནོ་ལརྟ།	 ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་
གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརུྒྱད་དནོ་གུྲབ་
མཆོག་ནས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་དབྱངས་ཅན་
སྒལོ་དཀར་ལགས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་བཅའ་
ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༦༩	 ཆ་རྐནེ་འགོ་འཕལ་སེལ་
ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པར་བསྐ་ོགཞག་བགིས་ཏ།ེ	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༠	ཉནི་ཤི་ལོང་
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	༦	པའ་ིའདམེས་
ཐནོ་ས་འཐུས་ཚོགས་མི་	 ༧	 དང་།	 ད་ེདག་གི་
ཁོངས་ནས་ཚོགས་གཙོ་ཤི་ལོག་ཚེ་རིང་ལགས་
དང་།	 ཚོགས་གཞནོ་གཡུང་དུྲང་རྒྱལ་མཚན་
ཨ་ཀྲངོ་ལགས་བཅས་ནས་འཕལ་སེལ་ཁིམས་
ཞིབ་པའི་མདནུ་ད་ུལས་འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་
བཞསེ་ལེགས་གུྲབ་བུྱང་འདགུ་པ་བཅས།	།

གནས་མཆོག་ར་ོརེ་གདན་དུ་བ ོད་མིའི ་སིྒག་
འཛུགས་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་རིན་མེད་
སནྨ་བཅསོ་ཀི་ཞབས་འདགེས་ཞུ་བཞིན་པ།	

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་ཆོས་ལ་བཅར་མཁན་
དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་སྟངོ་ཕག་མང་པརོ་དམིགས་
ཏ་ེབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་
ཁུངས་ཀིས་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༩	ཉནི་ནས་རིན་མེད་
སྨན་སྒར་འགོ་འཛུགས་གནང་སྟ་ེསྨན་བཅོས་ཀི་
ཞབས་འདགེས་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན།	 ད་ེཡང་
འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་འབྲལེ་ཡོད་ལས་
བྱདེ་གཉསི་དང་།	སནྨ་པ་གཉསི།	སནྨ་ཞབས་པ་
བརྒྱད།	 ཁ་ལོ་པ་གཉསི་བཅས་ནས་འཕདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་རིན་མེད་སྨན་སྒར་བརུྒྱད་ནད་
པ་རྣམས་ལ་སནྨ་པ་བསྟནེ་གཏུགས་དང་།	 རིན་
མེད་སནྨ་སིྦྱན།	 མུར་སྐབོ་རླངས་འཁརོ་སོགས་
ཀི་ཞབས་ཞུ་བསུྒབས་དང་སུྒབ་བཞིན་ཡོད།	 ད་
ལྟའི་ཆར་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་རིན་མེད་
སནྨ་སརྒ་ནས་ནད་པ་གྲངས་	 ༡༥༠	 ལགྷ་ལ་སནྨ་
བཅསོ་ཀི་ཞབས་ཞུ་བསུྒབས་ཡོད་པ་དང་།	འཕདོ་
བསྟན་ལས་ཁུངས་ཀི་རིན་མེད་སནྨ་སརྒ་ནས་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡	ཚེས་	༤	བར་སནྨ་བཅསོ་ཀི་
ཞབས་ཞུ་བསུྒབ་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།



2 26th December 2018 TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༩	ཕི་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༦

ལོ་རབས་༨༠	ནང་མད་ོསདྨ་རེབ་གངོ་ད་ུརྒྱ་གཞུང་གི་སདི་བུྱས་ལ་ང་ོརལོ་གི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་དྲན་གསོ།	
༼	ཚན་པ་གཉསི་པ་	༽	

༄༅།	།ལོ་རབས་༨༠	ནང་མད་ོསདྨ་རེབ་
གོང་ད་ུརྒྱ་གཞུང་གི་སིད་བུྱས་ལ་ང་ོརལོ་གི་
གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་དྲན་གསོ་ཞུ་སདླ་ཕི་ལོ་
༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་༡༨	 ཉནི་ཕི་རྒྱལ་
ད་ུབཞུགས་པའི་འབྲལེ་ཡོད་མི་ས་ཁ་ཤས་ལ་
བཅར་འདྲ་ིཞུས་པ་གཤམ་གསལ་འགདོ་པ།
[ལེ་ཚན་འདི་བཞིན་མད་ོསྨད་རེབ་གོང་ད་ུ
དསུ་རབས་ཉ་ིཤུའ་ིལོ་རབས་༨༠	 ནང་
ཆབ་སིད་ལས་འགུལ་གི་གནས་ཚུལ་མང་
པ་ོབུྱང་ཡོད་ཀང་།	 ད་ལའྟ་ིཆར་ཕིར་མིག་
ལ་ྟདསུ་གཞུང་འབྲལེ་ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ་སབྐས་
དརེ་དངོས་བུྱང་གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཉུང་
ངུ་རེ་ལས་སླབེས་མེད་པ་དང་།	 བདོ་ཀི་
ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་ལོ་རུྒྱས་ཀི་དཀོགས་
མཚམས་གལ་ཆེའ་ིནང་།	 ངསེ་ཅན་ད་ུ
ཡིག་ཐགོ་ཏུ་གནས་དགསོ་ངསེ་ཀི་ཆབ་སིད་
ཀི་འགུར་བ་ཁག་འབྲལེ་ཡོད་མི་ས་ཕི་རྒྱལ་
རང་དབང་ལུང་པར་བཞུགས་པ་ཚོ་དང་
ལྷན་ད་ུདྲ་ིབ་དྲསི་ལན་གི་གླངེ་མོལ་བརུྒྱད་
གསལ་ཁ་བཟ་ོརུྒྱ་ན།ི	 དསུ་རབས་དརེ་ཆབ་
སིད་ལས་འགུལ་གི་ཚ་རླབས་ཁདོ་འཚར་
ལོངས་བུྱང་པའི་རུྒྱས་ཡོད་པ་རྣམས་ཀི་ལས་
འགན་ཡིན་པ་སོགས།	 ཕགོས་མང་པ་ོནས་
དསུ་བབ་ཀི་དགོས་མཁོ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་
མཐངོ་བས་སབྐས་ད་ེདག་ཏུ་འབྲལེ་ཡོད་ཀི་
མི་ས་ཚོ་དང་མཉམ་ད་ུབཅར་འདྲ་ིཞུས་ཏ།ེ	
མུ་འགདོ་ཀིས་ལོ་ང་ོ༣༠	 འགརོ་བའ་ིརེབ་
གོང་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་རྣམས་
ཀིས་སྤལེ་བའི་ཆབ་སིད་ལས་འགུལ་ཀི་ལོ་
རུྒྱས་དྲན་གསོ་བྱ་འཆར་ལགས།]
ད་ེཡང་ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡར་བཅའ་བཞུགས་
ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་བླ་ོབཟང་ལུང་རགོས་
ལགས་ཀིས་གོང་ཚེས་ཉནི་ཁུལ་དརེ་གནས་
སྡདོ་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་བསྟན་འཛིན་ཆོས་
རྒྱལ་ལགས་ལ་བཅར་འདྲ་ིཞུ་སྐབས་ཁོང་
གིས་སྐབས་དརེ་གནས་ཚུལ་གང་བུྱང་བ་
རྣམས་འདརི་མུ་འགདོ་ཞུས་ཡོད།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༧	 ལོར་སདྐ་འབདོ་ཁམོ་སྐརོ་
བྱདེ་འཆར།	 ནམ་རུྒྱན་ང་ཚོ་རེབ་གངོ་རོང་
བ་ོདགོན་ཆེན་གི་གྲྲྭ་པ་རྣམས་ལནྷ་འཛོམས་
སབྐས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲང་བདནེ་མིན་
པའི་སིད་བུྱས་ལ་ངོ་རོལ་སྐད་འབདོ་ཁམོ་
སྐརོ་(ཡར་ལངས་)	 བྱདེ་དགསོ་པའ་ིསྐརོ་
ཕན་ཚུན་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེབཞིན་
དགོན་པའི ་ནང་སྦྱར་ཡིག་དང་ཡིག་ཆ་
འགྲམེས་སྤལེ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཀང་
རབས་དང་རིམ་པ་མང་པ་ོཞིག་བུྱང་།	 ཕི་
ལོ་༡༩༨༧	 ལོ་བཅུ་པའ་ིལ་ྔམཆོད་ཆེན་མོའ་ི
སབྐས་དགནོ་པའ་ིའད་ུཁང་གི་ཕུབ་མ་གསར་
བརེ་དང་དཀར་རིྩ་བུྱག་པའི་ལུགས་སལོ་
ཡོད་པ་དང་།	 རྣམ་འགྲལེ་འཛིན་གྲྲྭ་གངོ་
འགོ་གཉསི་ནས་ལས་ཀ་ད་ེབྱདེ་སལོ་ཡོད།	
སྐབས་དརེ་རྣམ་འགྲལེ་འཛིན་གྲྲྭ་གོང་འགོ་
གཉསི་ཀི་གྲྲྭ་པ་ཚོས་ལས་ཀ་བྱདེ་བཞིན་པའི་

སབྐས་སུ་སདྐ་འབདོ་སྐརོ་གི་སདྐ་ཆ་མང་པ་ོ
བུྱང་སོང་།	ཧརོ་ཟླ་བཅུ་བའ་ིཚེས་༢༢	དང་
༢༣	ཙམ་ལ་རེད།	གང་ཡིན་ཟརེ་ན།	ཚེས་
༢༤	 ཉནི་ལས་ཀ་ཚང་མ་འགུྲབ་དགསོ་ཀི་
ཡོད།	 སབྐས་དརེ་ལས་ཀ་བྱདེ་བཞིན་(ཡར་
ལངས)	 སདྐ་འབདོ་བྱདེ་དགསོ་པ་དང་ཅི་
ལྟར་བྱདེ་དགོས་མིན་སོགས་ཀི་སྐརོ་ལ་གོ་
བསྡརུ་མང་པ་ོབྱས་པར་མ་ཟད།	 ཚོགས་
ཆེན་འད་ུཁང་གི་ཡང་སྟངེ་གི་༸རྒྱལ་བ་པཎ་
ཆེན་རྣམ་གཉིས་ཀི་གཟིམ་ཁང་ཡོད་སའི་
མདནུ་ད་ུཡར་ལངས་བྱདེ་རུྒྱར་ཚང་མས་
མནའ་བསྐལ་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་སོགས་
བྱས།	 སིྤ་པའ་ིའད་ུཁང་ངམ་ཚོགས་ཆེན་
འད་ུཁང་གི་ཐོག་ཀར་༸རྒྱལ་བ་པཎ་ཆེན་
རྣམ་གཉིས་ཀི་གཟིམ་ཁང་ཡིན་ཟརེ་པའི་
གཟམི་ཁང་ཆུང་ཆུང་གཉསི་ཡོད།	 གཟམི་
ཁང་ནང་༸གོང་ས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་
ཕབེས་མངོ་མེད།	འནོ་ཀང་།	ཀུན་གཟགིས་
པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་ཞག་བཞུགས་གནང་
མངོ་ཡོད་པ་རེད།
གྲསོ་བསྡུར་མང་པ་ོབྱས་པ་དང་སོ་སོའི་གྲྲྭ་
ཤག་ལ་ལོག་རསེ་སོ་སོས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་
བཟ་ོབའམ་ཡང་ན་བདོ་དནོ་སྐརོ་གི་ཚིགས་
བཅད་རེ་གཉིས་བྲིས་ནས་ཉིན་རེས་མར་
ཁརེ་ཡོང་དགསོ་པ་སོགས་གྲསོ་བསྡུར་བྱས།	
ཉིན་རེས་མར་ཤ་བ ོ་ནར་ནས་ཡིན་པའི ་
གྲྲྭ་འཇིགས་མེད་ཟརེ་བ་ཁོང་གིས་ཚིགས་
བཅད་ཅིག་བྲསི་ནས་སླབེས་པ་མ་གཏགོས་
གཞན་རྣམས་ཀིས་བྲསི་མི་འདགུ	།བཅུ་བའ་ི
དགའ་ལནྡ་ལ་ྔམཆོད་ཆེན་མོ་སྟ་ེཧརོ་ཟླ་	 ༡༠	
པའ་ིཚེས་	༢༥	ཉནི་གྲྲྭ་ཚང་གསུམ་(རུྒྱད་པ།	
དསུ་འཁརོ།	 ཐསོ་བསམ་གླངི་)	 གི་གྲྲྭ་མང་
རྣམས་ཚོགས་ཆེན་འད་ུཁང་ནང་འཛོམས་
པའི་གོ་སྐབས་དང་བསྟནུ་ནས་སྐད་འབདོ་
ཁམོ་སྐརོ་ལ་འགྲ་ོརུྒྱའི་འཆར་གཞི་བཏིང་།	
ཉནི་དརེ་རེབ་གོང་རོང་བ་ོདགོན་ཆེན་གི་གྲྲྭ་
པ་ཡོངས་རགོས་ཚོགས་ཆེན་འད་ུཁང་ནང་
འཛོམས་ཀི་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་སོ་ནག་ནས་
ཡིན་པའི་གྲྲྭ་བརྩནོ་འགུྲས་ཟརེ་བ་ཞིག་ཡོད་
པ་ཁངོ་ང་ཚོ་འཛིན་གྲྲྭ་གཅིག་པ་རེད།	 ཁངོ་
ལ་སྨན་པ་བརྩོན་འགུྲས་ཀང་ཟརེ་ལ་ཁོང་
སནྨ་དང་རིག་གནས་(སནྙ་ངག	 སུམ་རགས་
སོགས)	 ལ་ཡག་པ་ོཡོད།	 ཁངོ་གིས་དགའ་
ལྡན་ལྔ་མཆོད་ཉནི་སྐད་འབདོ་བྱས་ན་དསུ་
ཆེན་ཁད་པར་ཅན་རདོ་ཀི་ཡིན་པས།	 ཉནི་
དརེ་ཡར་ལངས་བྱས་ན་ཡག་པ་ོམེད་སྐརོ་
གི་དགངོས་ཚུལ་བཏནོ་སོང་བ་ལརྟ་ཚེས་༢༥	
ཉནི་ལས་འགུལ་མི་སྤལེ་བར་ཚེས་༢༦	 ཉནི་
སྤལེ་བར་ཐག་བཅད།
འནོ་ཀང་།	 བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་
ཞིག་ལ་ཨ་ལགས་གསེར་ཁི་ཚང་(རངོ་ཆུང་
མཁས་བཙུན་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོ)	 གིས་ང་
ཚོ་ཁངོ་གི་ནང་ཆེན་(བ་ླབྲང་)	ལ་སདྐ་བཏང་
སོང་།	 ང་ཚོས་ཉནི་ཤས་རིང་གྲསོ་བསྡརུ་

བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ད་ེསུ་ཞིག་གིས་ཁོང་
ཚང་ལ་ཞུས་པ་གང་ལྟར་ཁོང་གིས་མཁནེ་
ནས་ང་ཚོ་ཡར་ཤོག་ཟརེ་ནས་སྐད་བཏང་
སོང་།	སབྐས་དརེ་ང་ཚོ་ལས་ཀ་བྱདེ་མཁན་
ཉུང་མཐར་ཡང་གྲྲྭ་བ་བཞི་བཅུ་ཙམ་ཡོད་
པ་ནས་ས་ེཁིད་པ་ལྟ་བུ་མི་བརྒྱད་ཙམ་སྐད་
བཏང་སོང་།
སབྐས་དའེ་ིསིྤ་བའ་ིའད་ུཁང་གི་དཀརོ་གཉརེ་
ནི་མད་ོབ་རོང་ནས་ཡིན་པའི་གྲྲྭ་ཡེ་ཤེས་
ཟརེ་བ་ཁངོ་རེད།	 ཁངོ་ན་ིང་ཚོ་དང་འཛིན་
གྲྲྭ་གཅིག་པ་ཡིན་ཡང་ལོ་ཅུང་ཟད་རན་པ་
རེད།	 ཨ་ལགས་གསེར་ཁ་ིཚང་ནས་བཀའ་
འདྲ་ིགནང་སོང་བའི་ལན་ད་ུཡེ་ཤེས་ལགས་
ཀིས་གསུང་རུྒྱར།	 ཁངོ་ཚོར་ལེ་ཁག་ཡོད་
པ་མ་རེད།	 སིྤ་ཚོགས་རྙངི་པའ་ིནང་མག་ོ
ལ་སྡུག་བསྔལ་སླབེས་མ་མོང་བས་གནང་
སྟངས་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད།	སིྤར་བཏང་།	
ང་རང་རན་པ་ཡིན་པས་ཁོ་ཚོར་སླབོ་གསོ་
གཏངོ་དགསོ་པ་ཡིན་མོད།	གཞནོ་སྐསེ་འད་ི
ཚོས་སེམས་ཤུགས་ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་སྐད་
འབདོ་བྱདེ་དགོས་སྐརོ་སོགས་མང་པ་ོཞིག་
བཤད་སོང་བ་དང་རང་ཉིད་ཀང་རྒྱ་ནག་
གི་གདགུ་རུྩབ་འགོ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞིག་
བརུྒྱད་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་དྲན་ནས་སདྐ་
འབདོ་ནང་ཞུགས་རུྒྱའི་འདནུ་པ་སྐསེ་སོང་
སོགས་ཡར་སནྙ་སེང་ཞུས་སོང་།
སྐབས་དརེ་ཨ་ལགས་གསེར་ཁི་ཚང་དབུ་
གཡུག་གཡུག་བྱདེ་བཞིན་འདི་ལྟར་གསུང་
སོང་།	 ཁདེ་ཚོས་གནས་སྟངས་ཤེས་ཀི་མི་
འདགུ	 །རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ལ་ང་ོཡ་བྱདེ་རུྒྱ་
ཟརེ་བ་འད་ིལས་ས་ླབ་ོཞིག་མ་རེད།	 ང་ཚོ་
ན་ིཧ་ཅང་ཆུང་ཆུང་རེད།	 ཁདེ་ཚོ་གྲྲྭ་པ་
ཁ་ཤས་ཁམོ་ལ་སོང་ནས་སྐད་འབདོ་བྱས་
ན་ནསུ་པ་གང་ཡང་ཐནོ་གི་མ་རེད།	 ཁདེ་
རང་ཚོ་(རྒྱ་གཞུང་གིས་)	 ས་ཆ་ད་ེག་རང་
ནས་རྩ་མེད་བཟ་ོགི་རེད།	 རྩ་མེད་བཟསོ་
སོང་ན་སུས་ཀང་བདག་པ་ོརྒྱག་ཐུབ་ཀི་མ་
རེད།	སྔནོ་མ་མི་ག་ཚོད་མང་པ་ོཞིག་རྩ་མེད་
བཟསོ་པ་ལརྟ་ཁདེ་ཚོ་གར་སོང་ཡང་མི་ཤེས་
པ་ཞིག་ཏུ་གུར་ན་ག་རེ་བྱེད་ཀི་ཡིན་ནམ།	
ཁདེ་ཚོ་སང་པ་འཁུལ་སོང་བ་རེད།	 ཁདེ་
ཚོས་མངནོ་གསལ་ཐགོ་ཟིང་ཆ་མ་ལངས།	
ང་ཚོས་སྐད་འབདོ་ག་ཚོད་བྱས་ཀང་ཚང་
མ་ནག་འཚུབ་བ་ེའགྲ་ོབ་རེད་མ་གཏགོས་
ནསུ་པ་གང་ཡང་ཐོན་གི་མ་རེད་སོགས་
སྔནོ་ཆད་ཀི་ལོ་རུྒྱས་དང་འབྲལེ་ནས་གསུང་
བཤད་མང་པ་ོགནང་སོང་བས་གྲྲྭ་མང་གིས་
ཀང་ཁོང་གི་བཀའ་གསུང་བརིྩས་ནས་ལོ་
དརེ་སྐད་འབདོ་ཁམོ་སྐརོ་བྱས་ཡོད་པ་མ་
རེད།	 སབྐས་དརེ་ཁངོ་གིས་བཀག་མེད་ན་
སདྐ་འབདོ་ཁམོ་སྐརོ་བྱདེ་རུྒྱར་ཐ་ེཚོམ་མེད།	
གང་ཡིན་ཞ་ེན།	 འཛིན་གྲྲྭ་སངྒ་མ་ཚོས་ཀང་
རྣམ་འགྲལེ་འཛིན་གྲྲྭ་གོང་འགོ་གཉསི་ཀས་
ཐག་གཅོད་ད་ེལ་ངང་སྒུག་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་

པ་རེད།	གང་ལརྟ་སབྐས་དརེ་ཁམོ་སྐརོ་བྱདེ་
མ་ཐུབ་པ་རེད།
དའེི་རསེ་ཙམ་ལ་ལངྕ་སྐའི་དགེ་འདནུ་རྒྱལ་
མཚན་དང་ཆུ་སྐེས་དཔལ་བཟང་སོགས་
འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་དང་།	 ང་ཚོ་མི་སྐརོ་
ཞིག་གིས་ཁོང་ཚོར་རྒྱ་གཞུང་གིས་མ་ཉསེ་
ཁག་གཡོག་བྱས་པ་ཡིན་ཚུལ་གི་ཡིག་ཆ་
འགྲམེས་སྤལེ་བྱས་པ་ཡིན།	 ཡིག་ཆ་ད་ེདག་
གི་ནང་དནོ་ན་ིཁངོ་ཚོར་ཕི་རྒྱལ་ནས་ལ་ྟརགོ་
བྱདེ་མཁན་ཡོད་པ་དང་།	 ང་ཚོ་བླ་ོཕམ་མི་
དགསོ་སོགས་དང་།	 ཡང་རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོ
ཆེའ་ིབཀའ་སླབོ་དམུ་བུ་ད་ེའདྲ།	 གང་ལརྟ་
ཁངོ་གཉསི་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐདེ་ཀི་
རྣམ་པ་མངནོ་ཐུབ་བྱས།	 འད་ིལ་རགོ་ཞིབ་
བྱདེ་པའི་ཕི་གླངི་པ་ཡང་ཡོད་པ་རེད་སོགས་
ཁངོ་གཉསི་ལ་རྒྱབ་རྩ་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་རེད།
སབྐས་དརེ་ཆ་རྐནེ་ཡག་པ་ོམེད་པས་ཡིག་ཆ་
ད་ེདག་རིྩག་ངསོ་སུ་སྦྱརོ་རུྒྱར་ཡང་དཀལ་
ངལ་འཕད་སོང་།	 སྦྱར་ཡིག་ཁ་ཤས་ཤོག་
སྒམ་ད་ེའདྲའི་ཐོག་སྦྱར་ནས་རེབ་གོང་གི་
མི་ཚོགས་འཛོམས་སའི་སང་ལམ་སོགས་
ལ་བཞག་པ་ཡིན།	 ཡིག་ཆ་རྣམས་རུླང་
གིས་འཁརེ་འགྲ་ོབ་དང་།	 ཁ་ཤས་ཁམོ་གི་
བངོ་བུ་སོགས་ཕུགས་ཟགོ་གི་རྐང་བརི་བྱདེ་
བཞིན་ཡོད་པ་ཡང་མཐངོ་སོང་།	དགནོ་པའ་ི
མཁར་སྒའོི་ལ་ྷཁང་གི་རིྩག་ངསོ་སུ་སྦྱར་བའི་
ཡིག་ཆ་ད་ེཉནི་རསེ་མར་རིྩག་ངསོ་སུ་ཡོད་
པ་ཞོགས་པར་གྲྲྭ་པ་དང་མི་མང་གིས་ཀླགོ་
བཞིན་པ་དང་།	 ད་ེནས་ཆུ་ཚོད་བཅུ་པ་ཙམ་
ལ་ཉནེ་རགོ་པ་སླབེས་ཏ་ེབཀོག་ནས་ཁེར་
འགྲ་ོབ་ཡང་མཐངོ་སོང་།
ཕི་ལོ་༡༩༨༩	 རེབ་གངོ་རོང་བ་ོདགནོ་ཆེན་
གི་གྲྲྭ་མང་གིས་རྔམ་སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་བྱས་པ།
ཕི་ལོ་༡༩༨༩	 ལོའ་ིཧརོ་ཟླ་༤	 པའ་ིནང་ལ་
རེད།	 རྒྱ་ནག་ད་ུསླབོ་ཕུག་གིས་སདྐ་འབདོ་
ཁམོ་སྐརོ་བྱདེ་བཞིན་པ་དང་།	 པ་ེཅིང་ལ་
དྲག་གནནོ་མ་བྱས་པའི་ཉནི་ཁ་ཤས་སྔནོ་ལ་
རེད།	སདྐ་འབདོ་བྱས་པའ་ིཉནི་ཁ་ཤས་རསེ་
སུ་པ་ེཅིང་ད་ུདྲག་གནནོ་བྱས་པའི་གནས་
ཚུལ་ག་ོསོང་།	 དགནོ་པའ་ིནང་གྲྲྭ་བ་ཚོས་
སདྐ་འབདོ་ཁམོ་སྐརོ་བྱདེ་རུྒྱའི་སྐརོ་ལ་གྲསོ་
བསྡརུ་བྱས་པ་ཡིན།	 དནོ་དག་གཙོ་བ་ོཁམོ་
སྐརོ་སབྐས་ཀི་འབདོ་ཚིག་དང་།	 ཡང་སདི་
གཞུང་གི་འགོ་ཁིད་ཚོར་བཤད་རུྒྱའི་སདྐ་ཆ་
སོགས་གྲ་སིྒག་ཡག་པ་ོཞིག་དགསོ་ཀི་འདགུ་
སོགས་བཤད།	 སབྐས་དརེ་བཤད་རུྒྱའ་ིསདྐ་
ཆའི་ཐོག་ངས་ཀང་གྲ་སིྒག་བྱས་པ་ཡིན།	
ངའི་ཡིག་ཆ་དའེི་ནང་དནོ་གཙོ་བ་ོམི་རིགས་
ས་གནས་རང་སྐངོ་གི་སིད་བུྱས་ལག་བསྟར་
བྱདེ་དགསོ་ཟརེ་བ་ད་ེརེད།	 ས་གནས་སུ་
བདོ་ཡིག་གཙོ་བརོ་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་དགོས་
པ།	 དཔརེ་ན།	 རྨ་ལྷ་ོབདོ་རིགས་རང་སྐངོ་
ཁུལ་གི་གཞུང་འབྲལེ་ཡིག་ཆ་རྣམས་གཙོ་
བ་ོབདོ་ཡིག་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་དགོས་པ་ལ་ྟབུ་

རེད།	 སབྐས་དའེ་ིང་ཚོས་སདྐ་འབདོ་གཙོ་
བ་ོབཞི་ཡོད།	 མི་རིགས་རང་སྐངོ་གི་སདི་
བུྱས་ལག་བསྟར་བྱདེ་དགོས་པ་སོགས་ཡིན་
པ་ད་ལ་ྟགསལ་བརོ་དྲན་གི་འདགུ	 །ངའ་ི
ཡིག་ཆ་གཞི་བཅོལ་ས་ན་ིསབྐས་དརེ་དཔའ་
རིས་སངས་རྒྱས་ཟརེ་བ་ཞིག་གིས་མཚོ་སྔནོ་
སླབོ་གསོ་ཡིན་ནམ།	 གང་ལརྟ་དསུ་དབེ་
ཅིག་གི་ཐོག་རྩོམ་ཡིག་ཡག་པ་ོཞིག་སྤལེ་
བ་ད་ེཡིན།	 རྩམོ་ཡིག་དའེ་ིནང་མར་ཁ་ེསི་
དང་ལེ་ཉནེ་གི་རྩོམ་ཡིག་ལུང་འདྲནེ་བྱས་
ཏ།ེ	 མི་རིགས་ཤིག་རྩ་མེད་གཏངོ་དགསོ་ན་
མི་རིགས་དའེི་སདྐ་དང་ཡི་ག་ེརྩ་མེད་གཏངོ་
དགསོ་ཟརེ་གི་ཡོད་པས།	 བདོ་མི་རིགས་
རྩ་མེད་གཏངོ་འདདོ་མེད་ན་བདོ་མི་རིགས་
ཀི་སདྐ་དང་ཡི་གེ་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་དགོས་པ་
སོགས་རྩོམ་ཡིག་ཧ་ལས་པའི་ཡག་པ་ོཞིག་
ཡོད་པ་ད་ེནས་གནད་འགག་ཅན་མང་པ་ོ
ཞིག་ཡོད་པ་གཞིར་བཞག་ནས་ཤོག་ངོས་
བཞི་ལ་ྔཙམ་བྲསི་ཡོད།	 རྩམོ་ཡིག་ད་ེཁམོ་
སྐརོ་ལ་འགྲ་ོསྐབས་གཅན་ཚ་ནས་ཡིན་པ།	
དངེ་སང་བཙན་བྱལོ་ནང་ཕབེས་པ་སིྤ་ཟུར་
དགེ་བཤེས་རོང་པ་ོབླ་ོབཟང་སྙན་གྲགས་
ཀིས་ཅིག་སྟནོ་རོགས་ཟརེ་བ་ལརྟ་ཁངོ་གིས་
ཚར་གཅིག་ཀླགོ་སོང་།
ཉནི་དའེི་ཁམོ་སྐརོ་ནི་འགོ་ཁིད་བྱདེ་མཁན་
འདི་ཡིན་ཟརེ་ནས་དམིགས་བསལ་ཡོད་པ་
མ་རེད།	 གཙོ་བ་ོགྲྲྭ་བ་ནང་ཁུལ་ཕན་ཚུན་
ལབ་ནས་འགོ་འཛུགས་བྱས་པ་ཞིག་རེད།	
དཔརེ་ན།	 ངས་སབྐས་དརེ་རང་ལོ་	 ༡༩	
ཙམ་ཡིན་པའི་སྒང་དགེ་འདགུ་རྒྱལ་མཚན་
ཟརེ་བའ་ིགྲྲྭ་གཞནོ་ཞིག་ལ།	 ད་ེརིང་ང་ཚོ་
ཁམོ་སྐརོ་ལ་འགྲ་ོདགསོ་པ་རེད།	 གལ་སདི་
རསེ་མར་ཉནེ་རགོ་པས་འཇུ་བཟུང་བྱས་པ་
ཡིན་ན།	 ངས་ཁདེ་ལ་སྐལུ་སླངོ་བྱས་སོང་
ལབ་ན་འགྲགི་གི་རེད་ལབ་པར།	 ཁངོ་གིས་
ད་ེའདྲ་རྩ་བ་བྱདེ་ཀི་མ་རེད།	 རསེ་མ་ང་
རང་འཇུ་བཟུང་བྱས་པ་ཡིན་ན་རང་ཉིད་
ཀིས་འགན་ཁུར་གི་ཡིན་གསུང་སོང་།	 ད་ེ
ལྟར་གྲྲྭ་པ་ཕན་ཚུན་སྐུལ་སླངོ་བྱས་ཏ་ེཁམོ་
སྐརོ་གི་འག་ོབརྩམས་པ་རེད།
ཧརོ་ཟླ་༤	པའ་ིཚེས་༡༥	ཉནི་གི་ཞགོས་པའ་ི
ཚོགས་གྲལོ་བ་དང་ང་ཚོ་གྲྲྭ་པ་སྐརོ་ཞིག་(གྲྲྭ་
འཇམ་དབྱངས།)	 ཁམོ་སྐརོ་ལ་འགྲ་ོརིྩས་
བྱེད་ཀི་ཡོད་པར་སྐབས་དའེི་དགེ་བསྐསོ་
གྲྲྭ་རན་པ་བནོ་རྒྱལ་ཟརེ་བ་ཁོང་ནས་ང་ཚོ་
བཀག་ནས་འགྲ་ོབཅུག་མ་སོང་།	 ང་དང་ཀླུ་
ཆུའི་དགེ་ལེགས་གཉསི་གཡོན་ཕགོས་ནས་
མར་རྒྱ་སང་ལ་སོང་པ་ཡིན་མོད།	 གྲྲྭ་པ་
གཞན་རྣམས་ཁ་འཐརོ་སོང་པར་བརནེ་འགྲ་ོ
མཁན་མེད་པར་གྲྲྭ་འཇམ་དབྱངས་དང་
མཉམ་ད་ུཚུར་ལོག་ཡོང་བ་ཡིན།
དའེ་ིརསེ་ལ་ཆུ་ཚོད་༡༡	 ཙམ་ལ་ྷཁང་སོ་
མའ་ི(གསར་པ)	 ནང་ཡང་བསྐར་དགནོ་
པའི་གྲྲྭ་མང་འཛོམས་ནས་མཆོད་འབུལ་
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བྱདེ་ཀི་འདགུ	 ལ་ྷཁང་གསར་པའ་ིམཆོད་
འབུལ་སྐབས་ནང་གྲྲྭ་ཚང་གསུམ་གི་དགེ་
འདུན་པ་ཚང་མ་འཛོམས་ཡོད་པ་རེད།	
མཆོད་འབུལ་གྲལོ་མ་ཐག་གྲྲྭ་བ་རྣམས་ཀིས་
ཡར་ལངས་བྱདེ་དགསོ།	 ཁམོ་སྐརོ་ལ་འགྲ	ོ
“ཟརེ་ནས་སདྐ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོརྒྱག་བཞིན་
ཕིན་པ་རེད།	 ལ་ྷཁང་སོ་མ་ནས་དགནོ་པའ་ི
མཁར་སྒ་ོལ་སླབེས་པ་དང་།	 ཡང་འད་ུའད་ུ
འཛོམས་འཛོམས་བྱས་ནས་ཅུང་འགོར་
སོང་།	 གྲྲྭ་པ་ཡང་མང་པ་ོའདགུ	 །ཁ་ཤས་
ཀིས་ང་ཚོ་འད་ིལརྟ་མ་འགྲ།ོ	 སདྐ་འབདོ་
གཅིག་གུར་བྱདེ་དགོས་སོགས་གྲསོ་བསྡུར་
བྱས་སོང་།	 སབྐས་དརེ་ངའ་ིསེམས་ལ་གལ་
སིད་འདི་ལྟར་གྲསོ་བསྡུར་བྱས་ནས་བསྡད་
པ་ཡིན་ན་གནས་ཚུལ་ལ་འགུར་བ་ཐབེས་
ཀི་རེད་བསམ་ནས་ང་ཚོ་འགྲ།ོ	 འགྲ་ོཡ།		
ཞེས་སདྐ་འབདོ་བྱདེ་བཞིན་མི་ཁ་ཤས་ཕིན་
པ་དང་།	 ང་ཚོའ་ིསྔནོ་ད་ུཡང་གྲྲྭ་པ་ཁ་ཤས་
འགྲ་ོབཞིན་འདགུ	 །ད་ེནས་རྒྱ་ཐང་གི་སྔ་ོ
ཚོལ་བཙོང་ས་ལ་མ་སླབེས་སྐབས་གྲྲྭ་མང་
གིས་འབདོ་ཚིག་གཏན་འབབེས་ཀིས་སླབེས་
སོང་།	 སབྐས་དརེ་ཕལ་ཆེར་གྲྲྭ་པ་བརྒྱ་ལགྷ་
ཙམ་འདགུ	།
མི་མང་དང་བ་ླསུྤལ་རྣམས་ཀིས་ཞུ་བ་འཐནེ་
པ།	
ང་ཚོ་གཡོན་ཕོགས་སུ་སྔ་ོཚལ་ཁམོ་རྲྭའི་
གཞུང་ལམ་བརུྒྱད་ཁུལ་ཟློས་གར་ཁང་གི་
སྒ་ོའགྲམ་ཐུར་བུད་ནས་སིད་གཞུང་གི་སྒ་ོ
ཆེན་མདནུ་ད་ུམ་སླབེས་སྔནོ་ཙམ་ལ་ཨ་མ་
རན་མོ་མང་པ་ོཞིག་གིས་ཁམོ་སྐརོ་ལ་མ་
འགྲ་ོཟརེ་ནས་ང་ཚོར་ཞུ་བ་འཐེན་སོང་།	
སྐབས་དརེ་བཞི་པའི་མུང་གནས་ཡིན་པ་
དང་མང་པ་ོཞིག་སུྨང་གནས་སུང་ཡོད་པས་
ངག་བཅད་ཀི་ཉནི་མོ་ཡིན་པས།	 ཨ་མ་ཁ་
ཤས་ཀིས་ངག་བཅད་གླདོ་ད་ེམ་འགྲ་ོརོགས་
ཟརེ་བ་དང་ཁ་ཤས་ཀིས་གྲྲྭ་པ་རྣམས་ཀི་
རྐང་པར་འཇུས་ནས་ངུ་ངག་གིས་ཞུ་བ་
འཐནེ་གི་འདགུ	 །ང་ཚོས་སདྐ་འབདོ་བྱདེ་
བཞིན་རྨ་ལྷ་ོཁུལ་སིད་གཞུང་གི་སྒ་ོའགྲམ་ལ་
སླབེས་སབྐས།	 ཉནེ་རགོ་པ་ཞིག་གིས་ད་ལ་ྟ
ཉནི་གུང་ཁ་ལག་གི་དསུ་ཚོད་ཡིན་པས་ལས་

ཁུངས་ནང་ལས་བྱདེ་ཚོ་མི་འདགུ་པས་ཆུ་
ཚོད་གཉསི་ཀི་རསེ་ནས་ཤོག་ཟརེ།	 ཕལ་
ཆེར་སདྐ་འབདོ་བྱདེ་མཁན་རྣམས་ཁ་གཏརོ་
གཏངོ་བའི་ཐབས་ཤེས་བྱདེ་ཀི་ཡོད་པ་འདྲ།	
ད་ེལྟར་ཟརེ་མཁན་ནི་རྨ་ལྷ་ོཁུལ་ཉནེ་རགོ་
ལས་ཁུངས་ཀི་མག་ོཁདི་ཤིག་རེད།	 ཁ་ོན་ི
གཉན་ཐགོ་ནས་ཡིན་པའི་བླ་ོབཟང་ཟརེ་བ་
ད་ེརེད།	 སབྐས་དརེ་ཁསོ་ལག་པའ་ིཆུ་ཚོད་
ལ་ལྟ་བཞིན་ང་ཚོར་ད་ེལྟར་ལབ་སོང་བ་
དང་།	 ཁ་ོརང་ཞདེ་སང་དང་དངངས་སྐག་
གང་ལརྟ་ལག་པ་ཡང་འདར་སིག་སིག་བྱདེ་
བཞིན་པ་ངས་གསལ་བ་ོདྲན་གི་འདགུ།
ཁསོ་སདྐ་ཆ་བཤད་པར་ཉན་ནས་ང་ཚོས་མུ་
མཐུད་རྨ་ལྷ་ོཁུལ་སིད་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་
བཞག་ནས་ལུས་རྩལ་ར་བ་ཡོད་ས་དང་རྨ་
ལྷ་ོཁུལ་བདོ་སནྨ་ཁང་ཡོད་སའི་གཞུང་ལམ་
བརུྒྱད་ནས་སདྐ་འབདོ་བྱས།	 ད་ེནས་སདྐ་
འབདོ་བྱདེ་བཞིན་རྒྱལ་ཐང་གི་གཞི་མདའོམ་
ལྟ་ེབར་སླབེས་དསུ་ཨ་ལགས་རོང་བ་ོཚང་
དང་ཨ་ལགས་ཁ་སོ་ཚང་(སྐབས་དའེི་རེབ་
གངོ་བ་ླསུྤལ་མཐ་ོགྲས་)	གཉསི་ཕབེས་སོང་།	
ཁངོ་གཉསི་སླབེས་ད་ེགསུང་རུྒྱར།	 ད་ཁདེ་
ཚོའ་ིལས་ཀ་ཡག་པ་ོབུྱང་འདགུ	 །ད་དགནོ་
པར་ལོག་ན་ཡག་ཤོས་རེད་སོགས་གསུང་གི་
འདགུ	 །ཁངོ་རྣམ་པའ་ིདགངོས་པ་བཞསེ་
ཕོགས་ནི་ཉིན་ད ེར་རྒྱ་གཞུང་གིས་དྲག་
གནནོ་སོགས་གང་ཡང་བྱས་མ་སོང་པར་
བརནེ།	ད་ཡིན་ན་ཡག་པ་ོབུྱང་འདགུ	།ཚང་
མ་བད་ེམོ་འཚམ་པ་ོརེད་འདགུ	།སདྐ་འབདོ་
ཡག་པ་ོབུྱང་འདགུ	།ད་དགནོ་པར་ལོག་འགྲ་ོ
དགོས་གསུང་ནས་བསླབ་བྱ་གནང་སོང་།	
སྐབས་དརེ་ངའི་སེམས་ནང་ད་ནི་འགྲིག་
སོང་།	 སདྐ་འབདོ་ན་ིཡིད་ཚིམ་པ་ཞིག་
བྱས་པ་ཡིན།	 ད་ན་ིདགནོ་པར་ལོག་ཕིན་
ན་ལེགས་ཤོས་རེད་བསམ་སོང་།	 སབྐས་
ད ེར་གྲྲྭ ་བ་ཞིག་གིས་སྐད་གསེང་མཐོན་
པསོ།	 ཁདེ་ཚོར་ང་ོཚ་ཨེ་ཡོད།	 ང་ཚོས་
སིད་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ནང་འགྲ་ོགི་ཡིན་
ལབ་ཚར་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ་དསུ།	 གྲྲྭ་པ་ཚང་
མས།	རེད་རེད།	ཟརེ་བཞིན་ཚང་མ་གཅིག་
ཤོར་གཉསི་ཤོར་གིས་སདྐ་འབདོ་བྱདེ་བཞིན་

རྨ་ལྷ་ོཁུལ་སིད་གཞུང་གི་ར་སྐརོ་ནང་རུྒྱགས་
བཤར་གླདོ་སོང་།	 སབྐས་དརེ་གམོ་བགྲདོ་
མ་ཡིན་པར་ཚང་མས་སྐད་འབོད་བྱེད་
བཞིན་རུྒྱགས་པ་དང་།	 ཨ་ལགས་རོང་བ་ོ
ཚང་ཡང་གྲྲྭ་བ་ཚོའི་རསེ་ལ་རུྒྱགས་ནས་ཞུ་
བ་འཐནེ་ན་ཡང་།	 ཁངོ་དགུང་ལོ་མཐ་ོབས་
རྐནེ་གིས་གྲྲྭ་བ་ཚོས་རསེ་ཟནི་མ་སོང་།	 ང་
ཚོ་རྨ་ལྷ་ོཁུལ་སདི་གཞུང་གི་སྒ་ོཆེན་མདནུ་ལ་
སླབེས་ནས་མུ་མཐུད་སདྐ་འབདོ་བྱདེ་སབྐས་
ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་ར་སྐརོ་ནང་བཏང་སོང་།	
ལས་བྱདེ་ཅིག་གིས་བཤད་རུྒྱར་།	ད་ེརིང་མི་
མང་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ལནྷ་འཛོམས་ཀི་
སབྐས་ཁེལ་མེད་པས་འཐུས་མི་རྣམས་རང་
རང་གི་ལས་ཁུངས་ནང་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེ
བས་ཁངོ་ཚོ་སོ་སོའི་ལས་ཁུངས་ནང་འགྲ་ོབ་
མ་གཏགོས་ཚང་མ་འཛོམས་ཡོད་ས་ད་ེའདྲ་
ཡོད་པ་མ་རེད་ཟརེ།	 ད་ེནས་རྨ་ལྷ་ོཁུལ་གི་
མགོ་ཁིད་གཞོན་པ་ཞིག་སླབེས་ནས་ང་ཚོའི་
བསམ་ཚུལ་ཉན་གི་ཡིན་ཟརེ།	 སདི་གཞུང་
གི་སྒ་ོའགྲམ་ལ་སྐད་འབདོ་བྱས་ན་མི་མང་
པསོ་མཐངོ་གི་ཡོད་པར་བརནེ།	 ང་ཚོ་ཚང་
མ་སིད་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་རྒྱབ་ན་ཐང་
ཆེན་ཞིག་ཡོད་པར་སདྐ་བཏང་སོང་།	 ཁུལ་
གི་མགོ་ཁིད་དསེ་མཉམ་ད་ུསྐད་བསུྒར་བ་
ཞིག་ཀང་ཁདི་འདགུ	 །སདྐ་བསུྒར་ཁངོ་ན་ི
མིང་གྲགས་ཅན་གི་སདྐ་བསུྒར་བ་ཞིག་རེད་
ཟརེ།
བསམ་འཆར་གི་ནང་དནོ་ཁག
སབྐས་དརེ་གྲྲྭ་པ་ཁ་ཤས་ཀིས་སདི་གཞུང་གི་
མགོ་ཁིད་ལ་སོ་སོའི་བསམ་ཚུལ་བཤད་པ་
རེད།	 གྲྲྭ་འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་ཟརེ་བ་
ཁོང་གིས་འཆར་ལྡན་བུ་སྐསེ་ཀི་སིད་བུྱས་
བདོ་མིའི་ཐོག་ལག་བསྟར་བྱེད་མི་དགོས་
པའ་ིརུྒྱ་མཚན་བཤད་སོང་།	 རོང་པ་ོབླ་ོ
བཟང་སནྙ་གྲགས་ཀིས་ཆོས་དད་རང་དབང་
གི་སྐརོ་སོགས་བཤད་སོང་།
གྲྲྭ་ཆུ ་སྐེས་བསམ་གཏན་ལགས་ཀིས་ལྷ་
ས་ནས་མི་སྟངོ་ཕག་མང་པ་ོདམར་གསོད་
བཏང་ཡོད་པ་དང་།	 སྟངོ་ཕག་མང་པ་ོའཇུ་
བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་རྣམས་ཀླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་
དགསོ་པའ་ིསྐརོ་བཤད་སོང་།

ད་ེནས་ཁ་ཤས་ཀིས་བདོ་ཁུལ་ད་ུབདོ་ཡིག་
བདེ་སྤདོ་གཏངོ་དགསོ་སྐརོ་དང་།	 ཡང་ཁ་
ཤས་ཀིས་ཤར་སལྐ་ལནྡ་རྒྱ་མཚོའ་ིཡང་སུྤལ་
སྐརོ་བཤད།	ད་ེན་ིསབྐས་དའེ་ིའཐུས་མི་ཞིག་
གིས་གྲྲྭ་པ་ཚོར་ཤར་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོའི་
སུྤལ་སྐུ་གདན་སར་འཁོད་དགོས་ཀི་ཡོད་
སྐརོ་བཤད་དགོས་པ་རེད་ཟརེ་ནས་བརུྒྱད་
སྐལུ་བྱས་ཡོད་འདགུ	
ང་རང་ལ་མཚོན་ན་གཙོ་བ་ོམི་རིགས་ས་
གནས་རང་སྐངོ་སིད་བུྱས་ལག་བསྟར་བྱདེ་
དགསོ་པའ་ིསྐརོ་རེད།	 བདོ་ཡིག་བདེ་སྤདོ་
གཏངོ་དགསོ་པ་དང་།	 ས་གནས་བདོ་ཁུལ་
ད་ུམག་ོཁིད་རྣམས་ས་གནས་ཀི་བདོ་རིགས་
ཡིན་དགསོ་པ་སོགས་རང་ཉདི་ཀིས་གྲ་སིྒག་
བྱས་པའི་ཡིག་ཆའི་ནང་དནོ་མདརོ་བསྡུས་
ཙམ་སདྐ་ཆ་བཤད་པ་ཡིན།	 མ་ཟད།	 ཉ་ེ
ཆར་ལན་ཀུྲར་ཡོད་པའི་སླབོ ་གྲྲྭ་ཞིག་གི་
ནང་བདོ་རིགས་སླབོ ་མ་ཁག་ཅིག་ལ་རྒྱ་
རིགས་སླབོ་ཕུག་ཁག་གིས་གཅར་རངུ་བྱས་
འདགུ་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གོ་རུྒྱ་ཡོད་པ་
སོགས་རྒྱ་རིགས་ཚོས་མི་རིགས་དབྱ་ེའབྱདེ་
བྱདེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ང་ཚོ་ས་གནས་སུ་
རྒྱ་རིགས་སླབོ་མར་རུབ་རངུ་བྱས་པ་ཡིན་
ན་གནས་ཚུལ་ག་འདྲ་ཆགས་ཀི་རེད་དམ་
སོགས་བཤད།	 གྲྲྭ་པ་ཚོས་སདྐ་ཆ་བཤད་
ཚར་པའི་རསེ་ལ་ཨ་ལགས་རོང་དཀར་ཆེ་
བ་ཚང་ཟརེ་བའི་སྐ་བའོི་བླ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་
ཁོང་ནི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཡིན་པ་
འདྲ།	 ཁངོ་གིས་ཁ་བཏགས་ཆེན་པ་ོཞིག་
བཟུང་ནས་སླབེས་སོང་།	 ཁངོ་ནས་ད་ེརིང་
གནས་ཚུལ་ཚང་མ་ཡག་པ་ོབུྱང་སོང་།	 ད་
དགོན་པར་ལོག་ཕིན་ན་ལེགས་ཚུལ་གསུང་
སོང་པར།	 གྲྲྭ་པ་ཞིག་ནས་ཁངོ་ལ་ཚིག་
ཅུང་ཟད་བད་ེབ་ོམེད་པ་ཞིག་བཤད་སོང་།	
སབྐས་དརེ་ངའ་ིསེམས་ལ།	 ཨ་ཁ་ད་ེའདྲ་
རང་ད་མ་ལབ་ན་ཆོག་པ་ལ་བསམ་སོང་།	
སྐབས་དེར་སྐད་ཆ་བཤད་མཁན་བདུན་
བརྒྱད་ཙམ་བུྱང་སོང་།	 ཚང་མ་གསལ་
བ་ོཞིག་དྲན་གི་མི་འདགུ	 །ངའ་ིདྲན་པ་
ན།ི	 ཆུ་སྐསེ་དག་ེའདནུ་བསམ་གཏན་དང་།	
འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན།	 རོང་པ་ོབླ་ོ

བཟང་སནྙ་གྲགས་སོགས་རེད།	 ད་ེནས་
རོང་བ་ོསྡ་ེབདུན་གི་ཁ་འགོ་བ་ཡིན་ཟེར་
བའི་རད་པ་ོཁ་ཤས་ཀིས་ཁ་བཏགས་བཟུང་
ནས་སླབེས་སོང་།	 ཁངོ་ཚོའ་ིཞུ་བ་མང་པ་ོ
འཐེན་པར་བརནེ་ང་ཚོས་སྐད་འབདོ་བྱེད་
བཞིན་དགོན་པར་ལོག་པ་རེད།”རང་སྐངོ་
གཞན་བདག་བྱས་མི་ཆོག”	 “ལ་ྷས་ལ་
དྲག་གནནོ་བྱས་མི་ཆོག”	ཟརེ་བ་ཉནི་དའེ་ི
འབདོ་ཚིག་ཅིག་རེད།	ངས་འབདོ་ཚིག་ད་ེད་
ལ་ྟཡང་གསལ་བརོ་དྲན་གི་འདགུ	།
ང་ཚོའི་སདྐ་འབདོ་ཁམོ་སྐརོ་བྱས་པའི་ལོ་ན།ི	
ཕི་ལོ་༡༩༨༩	 ལོར་པ་ེཅིང་ལ་དྲག་གནནོ་
བྱས་པའ་ིལོ་དརེ་རེད།	 དསུ་ཚོད་ཀང་པ་ེ
ཅིང་ལ་དྲག་གནནོ་མ་བྱས་པའི་ཉནི་ཁ་ཤས་
སྔནོ་ལ་རེད།	 སདྐ་འབདོ་བྱས་པའ་ིཉནི་ཁ་
ཤས་རསེ་སུ་པ་ེཅིང་ད་ུདྲག་གནནོ་བྱས་པའི་
གནས་ཚུལ་ག་ོསོང་།
ཉིན་དརེ་གནས་ཚུལ་སྡུག་པ་ོད་ེའདྲ་གང་
ཡང་མ་བུྱང་བ་དང་།	གྲྲྭ་པ་རྣམས་ཀང་བད་ེ
ཐང་ངང་དགནོ་པར་ལོག་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།
ཉིན་དརེ་གནས་ཚུལ་ཁད་མཚར་བ་ོཞིག་
བུྱང་ཡོད་པ་ན།ི	 ཉནི་གུང་གི་ཚོགས་ལ་གྲྲྭ་
པ་རན་པ་དང་ཆུང་ཆུང་ཁ་ཤས་ཤིག་མ་
གཏགོས་མང་ཆེ་བ་ཞིག་སདྐ་འབདོ་ད་ུཕིན་
པས།	 ཉནི་གུང་གི་སིྦྱན་བདག་ཚོས་ཚོགས་
སལྐ་འགྲམེ་སྤདོ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད།	 ཕི་
དྲརོ་ཚོགས་ལ་ཚོགས་སབྐས་གཉརེ་བ་བྲག་
དཀར་དགེ་འདནུ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས་
ཚོགས་སལྐ་འགྲམེས་དསུ།	 ཡ་ཁདེ་ཡར་
ལངས་ལ་འགྲ་ོམཁན་རེད་ཟརེ་ནས་ཚོགས་
སལྐ་སྤད་པ་དང་།	 ཡར་ལངས་ལ་ཕིན་
མེད་མཁན་ཚོར།	 ཡ་ཁདེ་ལ་ཚོགས་སལྐ་
སྤད་ཚར་ཡོད་པས་ཁདེ་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད་
ལབ་པར་བརནེ།	 ཡར་ལངས་ལ་ཕིན་མེད་
མཁན་རྣམས་མངནོ་གསལ་དདོ་པ་ོའདྲ་བ་ོ
ཞིག་ཆགས་སོང་བ་རེད།	 ཁངོ་ནས་རྐང་
བཙུགས་ནས་ད་ེལྟར་བྱས་པ་མིན་ཀང་།	
ཉནི་དརེ་སྐད་འབདོ་ལ་འགྲ་ོམེད་མཁན་ཚོ་
ངོ་གནངོ་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་བུྱང་བ་
རེད་་་་་་་་་༼འཕསོ་འདནོ་ཐངེས་རསེ་མར་
གཟགིས།༽

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཤི་ན་གར་བདོ་རིགས་སླབོ་གྲྲྭའ་ིསླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡༩	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉནི་རྒྱ་གར་བྱང་
ཕགོས་ཀ་ཤི་མིར་ད་ུརནེ་གཞི་བྱས་པའི་ཤི་
ན་གར་བདོ་རིགས་སླབོ་གྲྲྭའི་འཛིན་སྐོང་
འགན་འཛིན་མ་སུཐ་སཌྦ་ལགས་ཀི་ས་ེཁིད་
འགོ་ཤི་ན་གར་བདོ་རིགས་སླབོ་གྲྲྭའི་འཛིན་
རིམ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ།བཅུ་པ་བཅས་ཀི་
ཁནོ་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༡༥	དང་།	དག་ེརན་	
༣།	 ས་གནས་ཀི་གཞནོ་ནའུ་ིའཐུས་མི་	 ༢	
བཅས་བཞུགས་སརྒ་ར་སར་ཤེས་ཡོན་སྐརོ་
བསྐདོ་ད་ུཕབེས་ཡོད།	
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	
༣།༡༠	 ཐགོ་སླབོ་ཕུག་ད་ེདག་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་བཀའ་ཤག་ཏུ་བཅར་སབྐས་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་

འཚམས་འདྲ་ིདང་སྦྲགས་གསུང་དནོ།	ཁདེ་
རང་ཚོའི་ཆས་གོས་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་
མ་གཏགོས་བདོ་རིགས་གཅིག་པ་ཡིན།	 ང་
ཚོ་དང་ཁདེ་ཚོ་ཞསེ་ཟརེ་རུྒྱ་མེད།	 ང་ཚོ་
ཚང་མ་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཡིན།	 ང་ཚོའ་ི
ལས་འགན་རྩ་ཆེ་ཤོས་ད་ེབདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དགོངས་གཞི་
སུྒབ་ཐབས་བྱ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	 སླབོ་སྦྱངོ་དང་
ལས་དནོ་གང་འདྲ་ཞིག་བྱེད་རུང་དཀའ་
ལས་བརྒྱག་རུྒྱ་དང་།	 ད་ོདབིྱངས་དང་
འདནུ་པ་ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་བྱ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད།	 	 དཀའ་ངལ་ལ་མ་འཛེམས་
པར་བརྩོན་འགུྲས་བྱེད་ཐུབ་ན་མི་ཚེ་ལམ་
ལྷངོ་དང་དནོ་དང་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད།		

བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	
སྐད་ཡིག་ལ་སོགས་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་

དང་།	 ཉམས་པ་སརླ་གསོ་བྱ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་མ་ཟད།	ད་ེང་ཚོའ་ིལས་
འགན་ཞིག་ཀང་ཡིན།	 	 གཞན་ཡང་ངས་
དསུ་རུྒྱན་ད་ུཕི་རྒྱལ་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་ཕིའ་ི
ཡུལ་མི་དང་ལནྷ་ད་ུའབྲལེ་བ་དམ་ཟབ་དང་

མཐུན་སིྒལ་བྱདེ་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད།	 འནོ་ཀང་སོ་སོའ་ིམི་རིགས་ཀི་ང་ོ

བ་ོད་ེནམ་ཡང་བརླག་རུྒྱ་མེད།	 ཅསེ་དང་།	
བདོ་མིའ་ིང་ོབ་ོདང་།	 མི་རིགས་ལ་གདངེ་
སྤབོས་ཆེན་པ་ོདགསོ།
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་

ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྲནི་དསུ་ནམ་ཡང་བརདེ་
རུྒྱ་མེད།	ཅསེ་གསུངས་རསེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་རང་ཉདི་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་
ས་ཁུལ་ནས་ཁིམ་ཚང་ཉམ་ཆུང་ཞིག་གི་བུ་
ཡིན་པ་དང་།	 ད་ེརསེ་རིམ་བཞིན་སླབོ་སྦྱངོ་
ཐགོ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ད་ལྟ་བདོ་མིའི་
སིད་སྐོང་ཆགས་ཐུབ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་རསེ་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀི་
དྲ་ིབར་ལན་འདབེས་ཞིབ་རྒྱས་གནང་ཡོད།	
སིྤར་ཤི་ན་གར་བདོ་རིགས་སླབོ་གྲྲྭའི་སླབོ་
ཕུག་རྣམས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡༨	 ནས་	 ༢༡	 བར་ཉནི་གྲངས་བཞི་རིང་
བཞུགས་སརྒ་ར་སར་ཤེས་ཡོན་སྐརོ་བསྐདོ་
ད་ུཕབེས་འདགུ་པ་བཅས།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།	
༄༅།	།རྒྱ་གར་བྱང་ཕགོས་བྷ་ིཧཱར་མངའ་
སྡའེི་གྷ་ཡ་རོང་ད་ུརནེ་གཞི་བྱས་པའི་ཆོས་
ལུགས་མཐུན་སིྒལ་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་
རྣམས་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བླང་དརོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་འདགུ	ད་ེཡང་ཧནི་ད་ུདང་ནང་པ།	ཡེ་
ཤུ།	ཁ་ཆེ།	སིག	བྷྲ་མ་ཀུ་མཱ་རི་བཅས་ཆོས་
ལུགས་ཁག་ལས་གུྲབ་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་
ཀིས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདབེས་ཞུ་དནོ་ལྟར་
བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་སྟ་ེཕི་
ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༡	ཉནི་རྒྱ་གར་
འཕགས་ཡུལ་གནས་མཆོག་ར་ོརེ་གདན་
ད་ུཆགས་པའི་དགའ་ལྡན་འཕལེ་རྒྱས་གླིང་
ད་ུཐགོ་མར་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་
ཞབས་ཨེ་ཀ་ེཁཱན་ AK Khan	 ལགས་ཀིས།	
ཐེངས་འདིར་སླར་ཡང་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གནས་
མཆོག་ར་ོརེ་གདན་ད་ུཆིབས་སུྒར་བཀའ་
དྲནི་བསྐངས་པར་དགའ་བསུའི་འཚམས་
འདྲ་ིཞུས་པ་དང་།	 	 སིྤར་ག་ྷཡ་རངོ་ད་ུ
ཡོད་པའི་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་ཚོགས་པ་
ད་ེབཞིན་	 ༢༠༠༡	 ལོར་ཐགོ་མར་གསར་
འཛུགས་གནང་བ་ཞིག་ཞིང་།		ཚོགས་པའ་ི
ལས་དནོ་ཁོངས་སུ་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་
གནས་མཇལ་ཞུ་རེས་བྱས་པ་ཙམ་མ་ཟད།	
ཆོས་ཕགོས་ཀི་དསུ་དྲན་མཛད་སྒ་ོཁག་སུང་
བརིྩ་ཞུ་སྐབས་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པ་བརུྒྱད་
ཆོས་ལུགས་སོ་སོའི་ནང་གསུང་པའི་བྱམས་
བརྩེ་དང་བཟདོ་སན་སྐརོ་ལ་གོ་རགོས་སྤལེ་
རེས་བྱས་པ།	 ད་ེབཞིན་ཆོས་མིང་འགོ་ནས་

འཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤདོ་པའི་ལས་འགུལ་ཇི་
འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་དརེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོ
རལོ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་སནྙ་སྒནོ་ཞུས།		
ད་ེནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཞལ་འཛུམ་དང་བཅས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 “ཆོས་གྲགོས་སྤུན་
མཆེད་ཕ་ོམོ་རྣམ་པ།	 ངསོ་ཀིས་དསུ་རག་
ཏུ་བརདོ་བཞིན་པ་ལརྟ།	 ང་ཚོ་ཚང་མ་
འགྲོ་བ་མི་ཐེར་འབུམ་བདུན་གི་ཆ་ཤས་
སུ་གཏགོས་པ་ཆགས་ཡོད།	 མིག་གཉསི་
དང་ས་གཅིག་ཡོད་པ་གཅིག་མཚུངས་
རེད།	 འགའ་རེའ་ིལུས་ལ་སྤུ་ཏགོ་ཙམ་མང་
བ་ཡོད་ཆོག	 	 འནོ་ཀང་ལུས་སེམས་དང་
སེམས་ཚོར་སྐ་ེསྟངས་གང་གི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་
ཚང་མ་མི་ཚེ་བད་ེཞིང་སིྐད་པ་ཞིག་འདདོ་
མཁན་ཡིན་པ་གཅིག་གུར་རེད།	 	 ང་ཚོ་
ཚང་མ་ཆུང་བིྱས་པའི་སྐབས་རང་གི་མའི་
བྱམས་བརྩེའི་འགོ་ནས་འཚར་ལོངས་བུྱང་
ཡོད་སྟབས་བྱམས་བརྩེའི་རིན་ཐང་ད་ེཆུང་
བིྱས་པའི་སྐབས་ནས་ང་ཚོས་ཉམས་མོང་
བསགས་ཡོད།	 ངསོ་ཀི་ཨ་མ་ལགས་ཞིང་
གཤེགས་ལ་མཚོན་ན་ཐུགས་སེམས་ཧ་ཅང་
བཟང་པ་ོཞིག་རེད།	 ཨ་མ་ལགས་ཀིས་མི་
ཧ་ཅང་དབུལ་ཕངོས་ཉམས་ཐག་ད་ེའདྲ་
གཟིགས་སྐབས་བཤུམ་པ་གནང་ནས་ཟ་
རུྒྱ་གང་ཡོད་ཀང་སིྦྱན་ཀང་གནང་གི་རེད།	
ངསོ་ལ་བྱམས་བརྩའེ་ིསླབོ་སྟནོ་གནང་མཁན་
དགེ་རན་ཆེས་ཐོག་མ་ཨ་མ་ལགས་ཁོང་
རེད།	 ད་ཆ་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཀང་བརག་
དཔྱད་བྱས་པ་བརུྒྱད་མིའི་ལྷན་སྐེས་རང་

བཞིན་བྱམས་བརྩ་ེལནྡ་པ་རེད།	 ཅསེ་ཤོད་
ཀི་འདགུ	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་དངེ་དསུ་ཤེས་
ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་ད་ུནང་གི་བསམ་བླ་ོ
དང་འབྲལེ་བའི་བསླབ་བྱ་ད་ེདག་རིས་མེད་
ངོ་བའོི ་ཐོག་ནས་བསླབ་གཞིར་གཞག་སྟ་ེ

མིའི་བསམ་བླ་ོཞི་བད་ེབག་ཕབེས་ལྡན་པ་
ཞིག་བཟ་ོརུྒྱ་དང་།	ད་ེའདྲ་ཞིག་བུྱང་ཐུབ་ཚེ་
མི་སྡའེི་སིྤ་ཚོགས་ཁནོ་ཡོངས་བད་ེསིྐད་ལནྡ་
པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཤིག་བཟ་ོཐུབ་རུྒྱ་རེད།	 སྒརེ་
རང་ཉདི་བསམ་བླ་ོཞི་བད་ེབག་ཕབེས་ལནྡ་པ་
ཞིག་བུྱང་བ་ཡིན་ན་ཁིམ་ཚང་ཡང་ཞི་བད་ེ
ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་རུྒྱ་དང་།	ཁིམ་ཚང་ཞི་བད་ེ
ལྡན་པ་ཞིག་བུྱང་བ་ཡིན་ན་སིྤ་ཚོགས་དང་།	
ད་ེནས་རྒྱལ་ཁབ།	 མཐར་འཛམ་གླངི་ས་ག་ོ
ལ་ཧལི་པ་ོཡོངས་རགོས་ཞི་བདསེ་ཁབ་ཐུབ་
རུྒྱ་རེད།	 སབྐས་རེ་ངསོ་ཀིས་ཆོས་ཟརེ་བ་
འད་ིད་ཆ་དགསོ་མཁ་ོཡོད་པ་ཞིག་རེད་དམ།	
ཞེས་བསམ་བླའོི་ནང་དྲ་ིབ་ཞིག་སླབེ་བཞིན་
འདགུ	 བསམ་བླ་ོཡག་པ་ོགཏངོ་སབྐས་ཆོས་
ནས་གསུང་པའི ་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བ།	
བཟདོ་སན།	 ཆོག་ཤེས་ད་ེདག་མི་ཚང་མར་

དགོས་མཁ་ོཡོད་སྟབས་ཆོས་ཀི་དགོས་མཁ་ོ
ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངསེ་པ་རྙདེ་པ་དང་།	
ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་གི་རསེ་འབྲང་པ་ཚོས་
ཕན་ཚུན་མཐུན་འབྲལེ་རུྒྱན་སྐངོ་གནང་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞིག་རེད།	 ད་ེ

ལྟར་མིན་པར་ཕན་ཚུན་རྒྱག་རེས་བརྒྱབ་
ནས་བསདྡ་པ་ཡིན་ན་ཆོས་ཀི་དགོས་པ་ཞིག་
ཧ་ལམ་མེད་པ་ལ་ྟབུ་རེད།	 དརེ་བརནེ་ཆོས་
པ་ཚོས་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་དག་སང་སྦྱངོ་
དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
འཆར་ལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༦	 ནང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ས་ལྡི་ ལིར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཁ་ཆེའི ་
ཆོས་ལུགས་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཚུགས་གཏན་
འཁལེ་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་གཙོ་ཆེར་དཀིལ་
ཤར་ཡུལ་གུྲའི ་མངའ་ཁུལ་ནང་སུན་ནི་	
དང་ཤི་ཡ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འཆམ་མཐུན་
གོང་འཕལེ་གཏངོ་རུྒྱའི་ཐབས་ལམ་སྐརོ་
བགྲ་ོགླངེ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ
ང་ཚོས་ཆོས་ནས་གང་གསུང་པའི་བསླབ་
བྱ་ད་ེདག་ཉམས་ལེན་ཚུལ་བཞིན་གནང་བ་
ཡིན་ན་རྩོད་པ་ཡོང་སའི་གཞི་རྩ་གང་ཡང་

མེད།	 ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་མིའ་ིརུྒྱས་ལ་
བྱམས་བརྩེའི་གོང་འཕལེ་གཏངོ་རུྒྱའི་ནསུ་
པ་ལནྡ་ཡོད།	 ཁ་ནས་ཞལ་འདནོ་བཏནོ་
པ་ཙམ་གིས་འགྲིག་པ་རེད་བསམ་ན་ནརོ་
འཁུལ་རེད།	 ད་ེཙམ་གིས་འདང་གི་མ་རེད།	
ཆོས་མིང་ཁ་ལ་འཁེར་ནས་ཆོས་དང་མི་
མཐུན་པའི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་ཡིན་ནའང་
གཏན་ནས་མ་འགྲགི་པ་རེད།	 ཆོས་ཁས་
ལེན་མིན་མི་སོ་སོའ་ིརང་དབང་རེད།	 ཆོས་
ཁས་བསླངས་རེས་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་བྱེད་
དགསོ།			དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་
ལ་མཚོན་ན་འགྲན་རྩོད་ཀི་བསམ་བླ་ོརྨང་
གཞིར་བཟུང་ནས་ཕི་དངསོ་པའོ་ིམཐུན་རྐནེ་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱ་ད་ེརང་གཙོ་འདནོ་བྱས་
ནས་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད།	ད་ེལ་བརནེ་ནས་ཕན་
ཚུན་ང་ཚོ་དང་ཁ་ོཔ་ཚོ།	ཟརེ་ནས་ཕན་ཚུན་
དབྱ་ེའབྱདེ་ཀི་བསམ་བླ་ོད་ེརང་བཞིན་གིས་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོཆགས་པར་བརནེ་དཀའ་
དཀལ་ཧ་ཅང་འཕད་བཞིན་པ་འདི་ལྟར་
རེད།	 དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་ཆེད་རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་སལོ་རུྒྱན་ནས་གསུང་པའ་ིབླའོ་ི
རྣམ་གཞག་དང་བྱདེ་ལས།	 ཚུལ་མིན་ཡིད་
བྱདེ་ཀི་རྣམ་རགོ་ལ་གཉནེ་པ་ོབསྟནེ་ཕགོས་
སོགས་ལ་སླབོ་སྦྱངོ་བྱདེ་ཐུབ་ཚེ་ཕན་ཐགོས་
ཏན་ཏན་ཡོང་རུྒྱ་རེད།	 ཅསེ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་གནང་མཛད།།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༢༢	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན ་ཚོགས་ཀི ་ཚོགས་གཙོ ་པདྨ་འབུྱང་
གནས་མཆོག་གིས་ར་ཤོད་བདོ་ཁིམ་སླབོ་
གྲྲྭའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་གོ་སིྒག་ཞུས་པའི་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་

སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་འགོ་ཁིད་ནསུ་པ་སྐེད་
སངི་གནང་ཕགོས་དང་འབྲལེ་བའ་ིཟབ་སྦྱངོ་
ཐངེས་དུྲག་པའི་ཐགོ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་
མཁན་རྒྱ་བལ་གཉསི་ཀི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་	 ༣༡	
གི་ས་ེཁདི་དག་ེརན་	 ༢༩	 དང་འཛིན་རིམ་
བཅུ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་	 ༢༨༢	 ཙམ་ལ་བཙན་

བྱལོ་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་འཕལེ་རིམ་ཐགོ་
ཟབ་འཁདི་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་དྲ ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༡༡།༣༠	ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གིས་ཐགོ་མར་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་
འཚམས་འདྲ་ིདང་སྦྲགས་བཙན་བྱལོ་བདོ་

མིའི ་མང་
ག ཙོ འི ་
འ ཕེ ལ ་
རིམ་སྐརོ ་
ལ་གསུང་
དནོ།	 ཕི་
ལོ་	༡༩༥༩	
ཟླ་	 ༤	
ཚེ ས ་	

༢༩	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་
ཤག་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དང་།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༦༠	ཟླ་	༢	ཚེས་	༣	ཉནི་གནས་མཆོག་
ར་ོརེ་གདན་ད་ུསིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་
དནོ་ལརྟ།	 ས་ྔའཕསོ་རིང་ཆོས་བརུྒྱད་ཆེན་

པ་ོབཞི་དང་ཆོལ་ཁ་གསུམ་སོ་སོའ་ིསིྤ་འཐུས་
འོས་དམིགས་ཕུལ་བར་ཕག་རགས་བསྐ་ོ
གཞག་ཕབེས་དགངོས་ལརྟ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༠	
ཟླ་	༩	ཚེས་	༢	ཉནི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་དབུ་བརྙསེ་པ་དང་།	 ད་ེནས་
རིམ་བཞིན་	 ༡༩༦༣	 ལོར་མ་འངོས་བདོ་
ཀི་རྩ་ཁམིས་གསལ་བསྒགས་དང་།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༩༠	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༡	ཉནི་བཀའ་སླབོ་
ཕབེས་དནོ་ལརྟ།	 བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་འསོ་
བསྡུའི་ལམ་ནས་ཕབེས་འགོ་བརྩམས་པ་མ་
ཟད།	 སིྤ་འཐུས་གྲངས་སརྤ་དང་།	 ཕག་
རགས་མི་དགོས་པ་བཟ་ོརུྒྱ་གནང་ཡོད་པ།	
ཕི་ལོ་	༡༩༩༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༤	ཉནི་བཙན་
བྱལོ་བདོ་མིའི་བཅའ་ཁིམས་གཏན་འབབེས་
ཀིས་ཕི་ཚེས་	 ༢༨	 ཉནི་ཆོག་མཆན་བཀའ་
འཁལོ་ཐབོ་པ་དང་།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༢	ཟླ་	༣	
ཚེས་	༡༡	ཉནི་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་
གསར་འཛུགས་གནང་བ་དང་།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༠	 ལོར་བཅའ་ཁམིས་བསྐར་
བཅོས་ཀིས་བཀའ་བླནོ་ཁི་པ་མི་མང་ནས་
ཐད་ཀར་འདམེས་བསྐ་ོགནང་རུྒྱ་དང་།	 ཕི་

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ི
འཕལེ་རིམ་སྐརོ་ལ་ཟབ་འཁདི་གནང་བ།	

ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོར་བཅའ་ཁམིས་བསྐར་
བཅསོ་	༢༥	པ་གནང་སྟ།ེ	སིྤ་ནརོ་༧གངོ་ས་
༧སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྐ་ུདབང་
ཡོངས་རོགས་མི་མང་གིས་འསོ་འདམེས་
བྱས་པའི་དབུ་འཁིད་ཁག་ལ་གསོལ་སྩལ་
གནང་བ་སོགས་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་

གི་འབུྱང་རིམ་དང་།	 ལོ་དསུ་སོ་སོའ་ིནང་
བཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་འཕལེ་
རིམ་ཇི་ལརྟ་བུྱང་བའི་སྐརོ་ལ་གསུང་བཤད་
ཟབ་རྒྱས་གནང་རསེ།	ཚོགས་བཅར་བའ་ིདྲ་ི
བ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།

ཨིན་བདོ་བར་ཆད་གཏན་འབབེས།
Aftermath ངན་འབྲས།	རསེ་འབྲས།

Agenda གྲསོ་གཞི།	

Agent ང་ོཚབ།

Air	pollution མཁའ་རུླང་འབགས་བཙོག		

Air-corridor མཁའ་གུྲའ་ིདཀུ་ལམ།

Airstrike གནམ་རལོ།		
Alarm	clock དྲལི་ལནྡ་ཆུ་ཚོད།

Allergy མི་འཕདོ་པ།
Allowance	 ཟུར་ཕགོས།

Talk	show གཏམ་གླངེ་ལེ་ཚན།	

Tear	gas མིག་ཆུ་དགུ་རླངས།
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འཛིན་རིམ་བཅུ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་འག་ོཁདི་ནསུ་པ་སྐདེ་སངི་གནང་ཕགོས་དང་འབྲལེ་བའ་ིཟབ་སྦྱངོ་
ཐངེས་དུྲག་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༢༢	 རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་
འགོ་ར་ཤོད་བདོ་ཁིམ་ཚོགས་ཁང་ནང་རྒྱ་
བལ་གཉསི་ཀི་བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྲྭ་ཁག་	 ༣༡	
ནས་ས་ེཁདི་དག་ེརན་	༢༩	དང་འཛིན་རིམ་
བཅུ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་གྲངས་	 ༢༨༢	 བཅས་
ལ་འགོ་ཁིད་ནསུ་པ་སྐདེ་སིང་གནང་ཕགོས་
དང་འབྲལེ་བའི་ཟབ་སྦྱངོ་ཐངེས་དུྲག་པ་ད་ེ
བཞིན་འག་ོབཙུགས་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་དྲ ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༩།༢༥	 ཐགོ་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོ
བཟང་སེང་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་ཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག	
ཤེས་རིག་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ེལགས།	 ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་
འཛིན་དང་ལས་བྱདེ།	 ད་ེབཞིན་ར་ཤོད་
བདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་སིྤ།	 བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ི
གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་འཛིན་རིམ་བཅུ་
པའི་སླབོ་ཕུག་དང་ས་ེཁིད་དགེ་རན་བཅས་
ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐོག་མར་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་སོལོ་དངེ་ཤེས་ཡོན་ཚན་པའི་
འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་ར་ོར་ེལགས་ཀིས་
ཕབེས་བསུ་དང་ཟབ་སྦྱངོ་གི་ང་ོསྤདོ་མདརོ་
བསྡུས་ཤིག་གནང་མཚམས་རནེ་འབྲལེ་
མཚོན་བྱེད་ཀི་གསོལ་ཇ་དང་འབྲས་སིལ་
འདགེས་འབུལ་ཞུ་གུྲབ་མཚམས།	 ཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག་
གིས་ཟབ་སྦྱོང་དང་འབྲལེ་བའི་ལམ་སྟནོ་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ཐགོ་མར་འད་ི
གར་འཛོམས་པའི ་དགེ ་ལས་སླ ོབ ་ ཕུག་
ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	
སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀི་སླབོ་སྦྱངོ་གནང་ཕགོས་

དང་སླབོ་སྦྱངོ་ད་ེབཞིན་ཇི་ལརྟ་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་སྐརོ་ཞུ་རུྒྱ་འདདོ་པ་བུྱང་།	 སླབོ་ཕུག་
རྣམས་ཀི་སླབོ་སྦྱངོ་ལ་ཧུར་བརྩནོ་བྱདེ་པའི་
ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་འཛིན་རིམ་བཅུ་པར་སླབེས་
ཐུབ་པ་ངས་སྙངི་ཁོངས་རུས་པའི་སྟངེ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 འཛིན་རིམ་བཅུ་
པ་བར་སླབེས་ཐུབ་པ་ན་ིལས་ས་ླཔ་ོཞིག་མིན།	
མིའི་མི་ཚེ་ནང་སིྐད་ཤོས་ནི་སླབོ་སྦྱོང་ད་ེ
ཡིན།	 ཁདེ་རྣམ་པའ་ིཕ་མ་རྣམས་ཀིས་ཤེས་
ཡོན་སླབོ་སྦྱངོ་ད་ེཉདི་གལ་ཆེན་པ་ོརིྩས་བའི་
ཐགོ་ནས་སླབོ་གྲྲྭར་སླབོ་སྦྱངོ་སྦྱང་རུྒྱ་ཆེད་ད་ུ
བཏང་བ་ཞིག་ཡིན།		ཁདེ་རྣམས་ལ་ཕ་མས་
རེ་བ་བཟང་པ་ོཞིག་ཡོད།	 སླབོ་ཕུག་རྣམས་
ཀི་ཤེས་ཡོན་སྤུས་ཚད་ལནྡ་པ་ཡོང་བའ་ིརུྒྱ་ན་ི
དགེ་རན་རྣམས་ཀི་སླབོ་ཁིད་གནང་སྟངས་
ལ་རག་ལས་ཡོད་སྟབས།	 དག་ེརན་རྣམས་
ཀིས་སླབོ་ཁིད་གཟབ་ཞིང་རྒྱས་པ་གནང་
བཞིན་ཡོད།	 སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀང་སླབོ་སྦྱངོ་
ལ་སྐ་ུལས་བརྒྱག་པ་ཙམ་མ་ཟད།	མུ་མཐུད་
སླབོ་སྦྱངོ་ཐད་འབད་བརྩནོ་བྱདེ་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་རེད།	 སླབོ་སྦྱངོ་གང་
འདྲ་ཞིག་བྱདེ་རངུ་ཚེ་དང་ལནྡ་པ་ཞིག་དང་།	
སྤོ་བ་བརྙདེ་པའི་སྒ་ོནས་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱེད་
དགསོ།	སྤ་ོབ་བརྙདེ་རསེ་རང་བཞིན་གི་སླབོ་
ཚན་དརེ་བརྩནོ་འགུྲས་བྱདེ་ཐུབ།	 སླབོ་གྲྲྭའ་ི
ནང་གི་བྱདེ་སྒ་ོརྣམས་ལ་མཉམ་ཞུགས་དང་
ལེན་ཐོག་ནས་བྱེད་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད།	 དའེ་ིཐགོ་ནས་གསར་པ་མང་
པ་ོཞིག་ཤེས་ཐུབ།	 དག་ེརན་རྣམས་ཀིས་
སླབོ་ཁིད་བྱདེ་པའི་སྐབས་དགོས་འདྲ་ིཡོད་
ཚེ་སླབོ་ཕུག་རང་ཉིད་ཀི་འགན་ཞིག་ཡིན་
པའ་ིཐགོ་ནས་དྲ་ིབ་བཏང་དགསོ།	 དཔ་ེདབེ་
གང་མང་ཀླགོ་དགོས་རུྒྱ་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་
པ་མ་ཟད།	 དམིགས་བསལ་རང་རེའ་ིསདྐ་

ཡིག་གི་དཔ་ེདབེ་གང་མང་ཀླགོ་དགསོ་རུྒྱ་ད་ེ
ལས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན།	 སིྤར་སདྐ་ཡིག་
མང་པ་ོཤེས་དགསོ་རུྒྱ་ཡག་པ་ོརེད།	 འནོ་
ཀང་སོ་སོའི་ཐུན་མིན་སདྐ་ཡིག་ད་ེམི་ཉམས་
རུྒྱན་འཛིན་དང་།	 ཉམས་པ་སརླ་གསོ་བྱ་
དགོས་རུྒྱ་ང་ཚོའི་འགན་ཞིག་ཡིན་སྟབས་ད་ེ

ཉར་ཚགས་དང་གཙང་མ་ཞིག་བསྐནོ་ཐུབ་
པ་བྱདེ་དགསོ།	ཞསེ་སོགས་དང་།		གཞན་
ཡང་སླབོ་སྦྱངོ་བྱདེ་པའི་སྐབས་དཀའ་ངལ་
ལ་གདོང་ལེན་ཇི ་ལྟར་བྱེད་དགོས་སྐརོ ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།
ད་ེརེས་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་མཆོག་གིས་འཚམས་འདྲ་ིདང་སྦྲགས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ལོ་ལརྟ་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་འཛིན་རིམ་
བཅུ་པའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་འགོ་ཁིད་ནསུ་
པ་སྐདེ་སིང་གནང་ཕགོས་དང་འབྲལེ་བའི་
ཟབ་སྦྱངོ་ད་ེབཞིན་གནང་དང་གནང་མུས་
ཡིན།	 དརེ་བརནེ་ཕགོས་མཐའ་ཁག་གི་
སླབོ་གྲྲྭ་ནས་ཕབེས་པའི་སླབོ་ཕུག་དང་ལྷན་
ད་ུཐུག་འཕད་སླད་ད་ེརིང་འདིར་བཅར་བ་
ཡིན།	 ང་ཚོ་འདརི་འཛོམས་དགསོ་དནོ་ན།ི	
ང་ཚོས་གང་ཤེས་པ་ད་ེདག་སླབོ་ཕུག་ཁདེ་
རྣམ་པར་སྤོད་རུྒྱ་ད་ེཡིན་པ་ཙམ་མ་ཟད།	
ང་ཚོར་ད་ེསྔནོ་ཆུང་བིྱས་པའི་སབྐས་མཐུན་
རྐནེ་ས་ཚོགས་མ་ཐབོ་པ་རྣམས་ཁདེ་རྣམས་

ལ་མཐུན་རྐནེ་བཟང་པ་ོབསུྐན་ཐུབ་པ་བྱ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ད་ལ་ྟནས་སླབོ་སྦྱངོ་བྱདེ་རུྒྱའ་ིགམོས་
གཤིས་བཟང་པ་ོཞིག་བཟ་ོཐུབ་དགསོ།	 སླབོ་
སྦྱོང་གང་འདྲ་ཞིག་སྦྱང་རུང་དཀའ་ལས་
བརྒྱག་རུྒྱ་དང་།	 ད་ོདབིྱངས་དང་འདནུ་པ་
ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་བྱ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ

རེད།	མི་ཚེའ་ིནང་དཀའ་ངལ་ཇི་ལརྟ་འཕད་
རུང་ད་ེལརྟ་གདངོ་ལེན་བྱ་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 འག་ོཁདི་ཀི་ལས་འགན་
གཙོ་བ་ོན།ི	 དཀའ་ངལ་རྣམས་ལ་གདངོ་
ལེན་བྱ་རུྒྱ་རེད།	 གཞིས་ལུས་བདོ་མིའ་ི
མངནོ་འདདོ་བསུྒབ་རུྒྱའི་ལས་འགན་ང་ཚོ་
རང་དབང་ལུང་པའ་ིནང་སྡདོ་མཁན་ཚོ་དང་
དམིགས་བསལ་ཁདེ་རང་ཚོར་འགན་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་ཁདེ་རང་ཚོས་གཞན་བརནེ་གི་
བསམ་བླ་ོདརོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
ད་ེའདྲ་ཡིན་དསུ་སླབོ་སྦྱངོ་ཧུར་བརྩོན་ངང་
ནས་སྦྱང་དགསོ།	 བདོ་མིའ་ིརྩ་དནོ་རྩདོ་རུྒྱ་
ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ལགྷ་པར་ཁདེ་
རང་ཚོ་ང་ཚོའི་མ་འངོས་པའི་སོན་རྩ་ཙམ་
མ་ཟད།	 མ་འངོས་པའ་ིའག་ོཁདི་ཀང་རེད།	
ཅསེ་སོགས་དང་།
ལྷག་པར་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྲནི་དསུ་ནམ་
ཡང་བརེད་རུྒྱ་མེད་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་

བཤད་གནང་།	
མཐར་ཤེས་རིག་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ེལགས་
ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་
སྟ་ེདབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒ་ོམཇུག་སིྒལ་གནང་
ཡོད།
སིྤར་ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦྱོང་ཐོག་རྒྱ་བལ་
གཉིས་ཀི་ནང་ཡོད་པའི་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྲྭ་
ཁག་	 ༣༡	 ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའ་ིབུ་	
༡༣༦	 དང་བུ་མོ་	 ༡༤༦	 བཅས་ཁནོ་སླབོ་
ཕུག་	 ༢༨༢	 དང་དག་ེརན་	 ༢༩	 ཕབེས་
ཡོད།	 ཉནི་གྲངས་བརྒྱད་རིང་གི་ཟབ་སྦྱངོ་
སབྐས་བདོ་ཀི་མང་གཙོའ་ིའཕལེ་རིམ།	དསུ་
རབས་	༢༡	 ཤེས་ཡོན།	ཕ་ོམོ་འདྲ་མཉམ།	
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ང་ོསྤདོ།	 འག་ོ
ཁིད་ཀི་ཁད་ཆོས་དང་འབྲལེ་ལམ་སུྒ་རྩལ།	
མདནུ་ལམ་འདགེས་ཕགོས་སྐརོ།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལངས་ཕགོས་གཉསི་སྨན་
དབུ་མའ་ིལམ་གི་སྐརོ།	 བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་
སུང་སྐབོ།	 ཤེས་ཡོན་སདི་བུྱས་དང་ཤེས་
ཡོན་ངསོ་འཛིན།	 ཤེས་ཡོན་སླབོ་ཡོན་དང་
འབྲལེ་བའ་ིསྐརོ།	 འག་ོཁདི་ནསུ་པ་དང་སུྒ་
སྩལ།	 དྲ་རྒྱའ་ིབད་ེའཇགས།	 ཆོས་ལུགས་
ལ་མ་བརནེ་པའ་ིབཟང་སྤདོ།	 བདོ་ཀི་སདྐ་
ཡིག་རྨང་གཞི་ས་བརན།	 རྩམོ་འབྲའི་ིསྤུས་
ཚད་དང་སུྒ་སྩལ།	 གཏན་འབབེས་བར་
ཆད་སྐརོ་བཅས་ཀི་བརདོ་གཞི་ཐགོ་གསུང་
བཤད་དང་དྲ་ིབ་དྲསི་ལན་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ	 ད་ེབཞིན་ཟབ་སྦྱངོ་སབྐས་སླབོ་ཕུག་
ནང་ཁུལ་སིལ་པལོ་དང་རྐང་རྩེད་པ་ོལོའི་
འགྲན་བསྡརུ་གནང་རུྒྱ་མ་ཟད།	སླབོ་ཁག་སོ་
སོའ་ིགནས་སྟངས་ང་ོསྤདོ།	ཟླསོ་གར་གཏམ་
བརདོ་དང་གཞས་ས།	 སུྒ་སྩལ་འཁབ་སྟནོ་
སོགས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀིས་དབུ་མའ་ིལམ་གི་གླགོ་བརྙན་གསར་པ་དབུ་འབྱདེ་གནང་བ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡༩	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀིས་དབུ་མ་
ལམ་གི་སིད་བུྱས་སྐརོ་གླགོ་བརྙན་གསར་པ་
ཞིག་དབུ་འབྱདེ་གནང་ཡོད།

ད་ེཡང་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
བུྱས་ན།ི	ཕི་ལོ་		༡༩༧༤	ནས་བཟུང་བདོ་
མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་

ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས།		
འབུྱང་འགུར་བདོ་རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཏ་ེ
བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་
པའི་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་
ཐབོ་ཆེད་འདནོ་གནང་མཛད་པའི་སིད་བུྱས་

ཤིག་ཡིན་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 	 བདོ་མི་
ཚོས་ཡུན་རིང་ནས་སིད་བུྱས་དའེི་ཐགོ་མང་
གཙོའི་ལམ་ནས་གོ་བསྡུར་སྦྱང་བཤད་ལྷུག་

པ་ོགནང་རེས་ཚད་མཐོའི་རྒྱབ་སྐོར་འགོ་
གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་སདི་བུྱས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།	
སིད་བུྱས་ད་ེལ་བརནེ་ནས་བདོ་རྒྱ་མི་རིགས་
གཉསི་དབར་ཡིད་ཆེས་བླ་ོའགེལ་ཐུབ་པའི་
འཆམ་མཐུན་གི་ཁོར་ཡུག་བཟང་པ་ོཞིག་
བསུྐན་རུྒྱ་དང་།	 	 བདོ་རྒྱ་མི་རིགས་གཉསི་
ཕན་ཚུན་འདྲ་མཉ་དང་མཐུན་འབྲལེ་གཞི་
རྩར་བཟུང་བའི་ཐོག་ནས་བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་གསལ་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།	 གླགོ་
བརྙན་འདི་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀི་མཐུན་
འགུར་འགོ་དངེ་དསུ་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོབསུྐན་
པ་བསྟན་འཛིན་སལྐ་ལནྡ་ལགས་ཀིས་བཟསོ་
འདགུ	
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་རྒྱ་དམར་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་དབང་སུྒར་བྱས་པར་
བརནེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆེན་པ ོ་མཆོག་གི་དབུ་ཁིད་འོག་བ ོད་མི་
རྣམས་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱོལ་ད་ུའབྱོར་
བ་དང་།	 	 བཙན་བྱལོ་ད་ུཐགོ་མར་འབྱརོ་
བའི་མི་རབས་རན་པ་རྣམས་རིམ་བཞིན་
རགོས་ནས་ད་ཆ་མི་རབས་གཞནོ་པ་གསར་
སྐསེ་ཚོས་མི་རིགས་ཀི་ལས་འགན་ཕག་པར་
བླངས་ནས་འཐབ་རྩོད་ཀི་མེ་ལྕ་ེབཟུང་ནས་
མདནུ་སྐདོ་བྱདེ་དགསོ་པ་དརེ་དམིགས་ནས་
ཐངེས་འདརི་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀིས་གླགོ་
བརྙན་གསར་པ་འདི་བཟསོ་གནང་བ་ཞིག་
རེད་འདགུ
སརྐ་མ་	 ༡༨	 ཅན་གི་གླགོ་བརྙན་འདའི་ི
ནང་བདོ་མི་ལས་ཀི་ས་ེམོར་གཏགོས་པ་ཚོས་
བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་མོལ་གནང་བའི་ཉམས་མངོ་
དང་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་ཐོག་སྒརེ་
གི་དགངོས་ཚུལ་གསུངས་ཡོད།	 ཕགོས་
མཚུངས་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་

དབང་སུྒར་འགོ་བདོ་མིའི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་ལ་དམ་དྲག་ཇི་ལྟར་བྱས་པ་དང་།	
བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་དྲག་བྱས་
མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ཞུམ་པ་མེད་པའི་སྙངི་
སྟབོས་ཀི་གོ་ཆ་གནོ་ནས་བདོ་བསྟན་སིད་མི་
རིགས་ཀི་ཆེད་འཐབ་རྩོད་རུྒྱན་སྐངོ་གནང་
བཞིན་པ་གསལ།
སིྤར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་ལས་
ཁུངས་ཀིས་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༩	
ནང་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་སྐརོ་གི་དབེ་
གཅིག་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་དབུ་འབྱདེ་
གནང་ཡོད།	དབེ་དའེ་ིམིང་བྱང་ད།ུ	“བདོ་
རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མིན།	འནོ་ཀང་
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཆེད་འསོ་འཚམ་
ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ་ནི་དབུ་མའི་ལམ་གི་
སདི་བུྱས་ཡིན།”	 ཞསེ་བདོ་ཨིན་རྒྱ་གསུམ་
ནང་འདནོ་སྤལེ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།
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བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་མ་ལག་དང་བཅས་པས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བརན་བཞུགས་
བསྟར་འབུལ་ཞུ་རུྒྱ།	

༄༅།	 །འཕགས་ཡུལ་གནས་མཆོག་ར་ོ
ར་ེགདན་ད་ུཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༣༡	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་མ་ལག་
དང་བཅས་པས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་བསྟན་འགྲོའི ་ཕན་
བདའེི་སླད་༸སྐུ ་ཚེ་ཡུན་རིང་བརན་ཕིར་
སྒོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི ་ ཆོ ་
གའི་སྒ་ོནས་བརན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	 ཐངེས་འདརི་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བསྟན་
འགྲའོི་ཕན་བདའེི་སླད་ཉུང་མཐར་དགུང་
གྲངས་	 ༡༡༣	 བར་༸སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་
མཛད་རུྒྱའི་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསིྤ་སྨནི་
སྩལ་བ་གསལ་འདབེས་དང་།	 རནེ་འབྲལེ་
མཚོན་ཆེད་སྟནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་སྐུ་
བརྙན་ཆུང་བ་གྲངས་	༡༡༣	བརན་བཞུགས་
ཀི་འབུལ་མཚོན་ད་ུའདགེས་འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན་འདགུ	 	 སྐ་ུབརྙན་གི་གཟུངས་རྣམས་

གསང་ཆེན་སདྨ་རུྒྱད་གྲྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདནུ་
པ་རྣམས་ཀིས་ཕུལ་ཡོད་ཅིང་།		བཅམོ་ལནྡ་
འདས་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡམོ་པ་ལུ་ཨི་པའི་
ལུགས་ལ་ྷདུྲག་ཅུ་རྩ་གཉསི་ཀི་མངནོ་དཀིལ་
དང་འབྲལེ་བར་རབ་གནས་རྒྱས་པ་དགེ་
ལེགས་རྒྱ་མཚོའི་ཆར་འབབེས་ཀི་སྒ་ོནས་སྟ་
གནོ་དང་།	དངསོ་གཞི།	གཏང་རག་བཅས་
ལེགས་པར་བསུྒབས་ཡོད་པ་མ་ཟད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ནས་ཐུགས་སྨནོ་ཡང་མཛད་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ
ད་ེཡང་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་
དག་ེལེགས་མཆོག་གིས་བརན་བཞུགས་དང་
འབྲལེ་བའི་སྐརོ་འད་ིགའི་གསར་འགདོ་པར་
གསུང་དནོ།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ོ
ར་ེགདན་ད་ུགསུང་ཆོས་ཁག་གཅིག་བཀའ་
དྲནི་བསྩལ་རུྒྱ་གཏན་འཁལེ་ཡོད།	 གསུང་
ཆོས་ད་ེདག་གི་མཇུག་ཏུ་དགེ་བའི་བྱ་བ་
ལྟ་བུའི་ཐགོ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་ལ་བ ོད་མིའི ་སིྒག་
འཛུགས་ངོས་ནས་བརན་བཞུགས་རྒྱས་
པ་ཞིག་བསྟར་འབུལ་ཆོག་པ་ཞེས་གསོལ་
འདབེས་སནྙ་ཞུ་ཟླ་བ་མང་པའོ་ིགངོ་ནས་སནྙ་
སེང་ཞུས་ཏ་ེབཀའ་འཁལོ་ཐབོ་པ་བཞིན།	ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༨	ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	༣༡	ཉནི་གི་

སྔ་དྲརོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་བརན་
བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་རེད།	 ཕིས་སུ་
བརན་བཞུགས་གསོལ་འདབེས་ཞུ་མཁན་
གཞན་པ་མང་པ་ོབུྱང་བ་ཡིན་སྟབས།	བརན་
བཞུགས་སིྦྱན་བདག་གཞན་ཁག་གཉིས་
མཉམ་ད་ུབྱས་ནས་ཕི་ཚེས་	༣༡	ཉནི་བརན་
བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་རེད།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་བརན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་
དགསོ་དནོ་ན།ི	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
དང་།	 འབྲལེ་ཡོད་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
ངསོ་ནས་དསུ་ནས་དསུ་སུ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭའི་
ཞབས་རིམ་ས་ཚོགས་བསུྒབས་དང་སུྒབ་
མུས་རེད།	 ད་ེབཞིན་བརན་བཞུགས་བསྟར་
འབུལ་ཞུ་དགོས་པའི་བཀའ་ལུང་ད་ེའདྲ་
ཕབེས་སྐབས་བརན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་
ཞུ་གི་ཡོད་རེད།	 	 འནོ་ཀང་ཐངེས་འདརི་

བདོ་ལོ་གསར་ཚེས་ནས་༸སྐུའི་དགུང་སྐགེ་
དངསོ་གཞིར་ཕབེས་པ་དང་།	 རགོས་ལ་ཉ་ེ
བའི་ལོ་འདི་དགུང་སྐགེ་ས་ྔབསུར་ལ་ྟབུ་གང་
ལྟར་དགུང་སྐགེ་གི་སྐབས་འཁེལ་བ་ཡིན་
སྟབས།	དགུང་སྐགེ་གི་འགལ་རྐནེ་བར་ཆད་
གང་དང་གང་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་ད་ེདག་
ཟླགོ་ཐབས་དང་།	 ད་ེབཞིན་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་༸ཞབས་
པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརན་རུྒྱའི་སླད་བརན་
བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་རེད།
བརན་བཞུགས་ཀི་ཆོ་ག་ན།ི	 སྒལོ་དཀར་
ཡིད་བཞིན་འཁརོ་ལོའ་ིཆོ་གའ་ིསྒ་ོནས་བརན་
བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 བརན་
བཞུགས་ཀི་ར་ོར་ེསླབོ་དཔནོ་ན་ིའཇམ་མགནོ་
རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལནྡ་ཁ་ིརིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་གནང་རུྒྱ་དང་ཆོ་གའི་ཞབས་
ཞུ་སྐུ་བཅར་རྣམ་གྲྲྭ་ཕན་བད་ེལེགས་བཤད་
གླིང་གི་མཁན་སླབོ་གཙོ་བརོ་གུར་པའི་བླ་
སུྤལ་མཁན་སླབོ་གཞན་དང་བཅས་པས་
སུྒབ་བཞག་སོགས་གནང་ཡོད།	 བདནུ་ཕག་
གཅིག་རིང་སུྒབ་བཞག་གནད་སྨིན་གུྲབ་
མཚམས་ཕི་ཚེས་	༣༡	ཉནི་བརན་བཞུགས་
བསྟར་འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་རེད།
བརན་བཞུགས་ཟརེ་དསུ་ཆོ་ག་ཙམ་མིན་
པར་བརན་བཞུགས་འབུལ་མཁན་ངསོ་ནས་

སྔནོ་ལ་སུྒབ་དགསོ་པ་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་རེད།	
དེར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་དབྱར་གསོལ་
སྐབས་ལ་གཞུང་བསྟནེ་ཆོས་སྐོང་རྣམ་པ་

དང་།	 ད་ེབཞིན་རིས་མེད་དབུ་ཁདི་བ་ླ
ཆེན་རྣམ་པར་དམིགས་བསལ་ཐུགས་དམ་
དང་བཀའ་ལུང་ཞུས་པར་སྐུ ་ཕྱྭའི་ཞབས་
རིམ་མང་པ་ོཞིག་བབ་ཡོད།	 ཞབས་རིམ་
ད་ེདག་སུྒབ་དང་བསུྒབས་མུས་རེད།	 དའེ་ི
ནང་སིྒག་འཛུགས་ངོས་ནས་ཆོས་སྡ་ེཁག་
ལ་དམིགས་བསལ་དདོ་དང་ཡོན་ཕུལ་ནས་
སུྒབ་རུྒྱའ་ིརིགས་ཤིག་ཡོད་རེད།	 ད་ེབཞིན་
མང་ཚོགས་རང་ནས་སུྒབ་དགོས་པ་བཅས་
ཞབས་བརན་རིམ་པ་གཉསི་ཡོད།	 ད་ེདག་
ཟླ་བ་ཁ་ཤས་གོང་ནས་བསུྒབས་དང་སུྒབ་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་གང་ཙམ་ཞིག་བརན་
བཞུགས་ཀི་སྐབས་སུ་ལེགས་པར་གུྲབ་པ་
བྱ་རུྒྱ་རེད།	 དརེ་བརནེ་བདོ་མི་སེར་སྐ་
མང་ཚོགས་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་གཙོས་སི་ཞུའི་ལས་
བྱེད་དང་བཅས་པ་ཡོངས་ནས་༸སྐུ་ཕྱྭའི་
ཞབས་རིམ་ཁག་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་
ད་ེདག་མུ་མཐུད་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་འབད་
འབུངས་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དམིགས་
བསལ་དགེ་མཚན་ཡོད་རེད་ཅེས་གོ་སབྐས་
འད་ིབརུྒྱད་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
འདིའི་ནང་གཙོ་བ་ོརྒྱལ་བའི་བཀའ་འགུར་
རིན་པ་ོཆེ་དག་སྒགོ་བྱདེ་རུྒྱ་ད་ེདག་ཆོས་སྡ་ེ
ཁག་ནས་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་རེད།	 ད་ེབཞིན་
འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་ཡི་ག་ེདུྲག་
མ་སྐ་སེར་མང་ཚོགས་ཡོངས་ནས་གང་

མང་འདནོ་རུྒྱ་དང་།	 གཞན་ཡང་རྒྱལ་བའ་ི
མཚན་སྔགས་གསོག་སུྒབ་གནང་རུྒྱ་དང་

༸སྐུ་ཚེ་དང་འབྲལེ་བའི་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་
གི་གཟུངས་སགྔས་དང་སནྨ་ལ་ྷརིགས་འདནོ་
གནང་རུྒྱ།	 ལགྷ་པར་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་

ལགྗས་རྩམོ་མཛད་པའི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་པཎ་
གུྲབ་བཅུ་བདནུ་གི་གསོལ་འདབེས་གསོག་
སུྒབ་བྱེད་རུྒྱ་སོགས་བཀའ་ལུང་དགོངས་
དནོ་ཞབས་རིམ་ཁག་མང་པ་ོཞིག་ཕབེས་
ཡོད་པ ་ཚང་མས་མཁེན ་གི ་ ཡོད ་ རེད།	
བརན་བཞུགས་འབུལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་
གང་གཟབ་གཟབ་དང་ནན་པ་ོགནང་ཐུབ་
ན།	 ཡག་པ་ོཡོད་རེད་ཅསེ་འབདོ་སྐལུ་དང་
གསོལ་འདབེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
བརན་བཞུགས་ལ་རྒྱས་བསྡུས་ས་ཚོགས་
ཡོད་པའ་ིནང་ནས་རྒྱས་པ་དང་།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ལ་མཚོན་ན་མང་གཙོའི་ཀ་
བ་གསུམ་དང་རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་
སོགས་མ་ལག་མང་པ་ོཡོད་པ་ཡོངས་རགོས་
ཐུན་མོང་ཐོག་ནས་བརན་བཞུགས་བསྟར་
འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་རེད།	 བརན་བཞུགས་འད་ིཉདི་
གལ་ཆེ་དནོ་ཆེར་བརིྩ་ནས་མང་གཙོའི་ཀ་
བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་རང་
དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་རྣམ་པ་བཅས་ཆེད་
གཉརེ་བརན་བཞུགས་སབྐས་ཕབེས་རུྒྱ་རེད།
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་བདོ་མི་སིྤའི་
ཚབ་བྱས་ནས་འགན་མང་པ་ོཞིག་འཁརེ་གི་
ཡོད་རེད།	བ་ླམའ་ི༸སྐ་ུཚེ་ཞབས་པད་བརན་
པར་ཞབས་རིམ་ཡག་ཤོས་ནི་ཅི ་གསུང་
བཀའ་སུྒབ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 བཀའ་སླབོ་དང་
དགོངས་པ་ད་ེདག་སུྒབ་དགོས་པ་ཆགས་
ཀི་ཡོད།	 དའེ་ིནང་ནས་བཀའ་སླབོ་གལ་

ཆེ་ཤོས་ནི་ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་ད་ུཕབེས་ནས་
གུྲབ་འབྲས་བཟང་ཤོས་གཅིག་གང་ཆགས་

ཡོད་ཅ་ེན།	 བདོ་ཀི་རིས་སུ་མ་ཆད་པའ་ིས་
དག་ེབཀའ་རྙངི་གཡུང་དུྲང་བནོ་དང་བཅས་
པའི་ཆོས་བརུྒྱད་ད་ེདག་གི་བཤད་སུྒབ་སླབོ་
གཉརེ་དགོན་སྡ་ེགྲྲྭ་ཚང་འཛུགས་རུྒྱ་ད་ེདག་
འདས་པའ་ིལོ་	༦༠	ནང་གུྲབ་འབྲས་ཧ་ལས་
པ་ཡག་པ་ོབུྱང་ཡོད།
སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ད་ེདག་གི་ཐོག་ལ་ཐུགས་
དགེས་ཚོར་མཛད་དགོས་པ་ད་ེའདྲ་བུྱང་
ཡོད།	 བར་ལམ་ནས་དསུ་ཀི་འགུར་འགྲསོ་
དང་རྩ་བའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཆ་ནས་དགོན་
པ་ད་ེདག་གི་ནང་གྲྲྭ་རུྒྱན་ཕན་བུ་ཉུང་ད་ུའགྲ་ོ
བ་མཚོན་པའི་གནས་སྟངས་གསར་པ་ཞིག་
ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་དང་།	 	 ལགྷ་པར་བདོ་
ཀི་མཐའ་མཚམས་ཁག་མང་པ་ོཞིག་ལ་
དགནོ་པ་ཡོད་པ་སོགས་མདརོ་ན།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༥༩	རསེ་སུ་ཆེད་ད་ུགཉརེ་ནས་བཙུགས་
པའི་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་
གི་དགོན་སྡ་ེཆེ་ཁག་གི་ནང་སངས་རྒྱས་ཀི་
བསྟན་པ་བཤད་སུྒབ་གཉིས་ཀི་ཐོག་ནས་
མུ་མཐུད་ཡག་པ་ོཡོང་སླད་ད་ེསྔ་༸གོང་ས་
མཆོག་ལ་བཀའ་སླབོ་དགོངས་སྐརོ་ཞུས་ཏ་ེ
བཙན་བྱོལ་ནང་གི་དགོན་སྡ་ེཁག་ལ་སྟནོ་
པའི་སྐུ་བརྙན་ཁུ་གཉསི་ཅན་ཞིག་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་དམིགས་བསལ་སིྦྱན་རླབས་དང་
ཐུགས་སྨནོ་ཅན་གི་སྐུ ་བརྙན་རེ་དགོན་སྡ་ེ
ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་ལ་བརན་བཞུགས་དང་སྟབས་
བསྟནུ་གནང་རུྒྱ་རེད།	 སྐ་ུབརྙན་ད་ེསོ་སོའ་ི
དགོན་པའི་ནང་སངས་རྒྱས་ཀི་བཤད་སུྒབ་
ཀི་འཆད་ཉན་ད་ེདག་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་
དང་སརྔ་ལགྷ་ཡོང་བའ་ིཐུགས་སྨནོ་མཚམས་
སྦྱརོ་གནང་ཡོད།	 ད་ེདག་མཁནེ་པའ་ིཐགོ་
ནས་མང་ཚོགས་ནས་ཐུགས་སྨནོ་མཚམས་
སྦྱརོ་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད།	
ཅསེ་གསུངས།།

སྟནོ་པ་ཤཀཱ་ཐུབ་པ།	 སྟནོ་པ་གཤེན་རབ།


