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ཞབས་ར་ཇྱིབ་ཅནྡྲ་ཤེ་ཁར་ལགས། Shri. Ra-
jeev Chandrasekhar སྐ་ུཞབས་བ་ྷཤྱིཌ་ན་
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ཚབ་རྣམ་པར་ཐུག་འཕད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
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སྡ་ེར་ལྡནུ་ས་འཐུས་སབྐས་ ༩ པའྱི་ཚབ་གསར་
ཚོགས་གཞནོ་དམ་འབུལ་ལེགས་གུབ། 

༄༅།།སྡ་ེར་ལྡུན་ས་གནས་བད་ེསྐྱིད་གླྱིང་གཞྱིས་
ཆགས་ཀྱི་ས་འཐུས་སབྐས་ ༩ པའྱི་ཚོགས་གཞནོ་
འཆྱི ་མེད་ཚེ་རྱིང་ལགས་རྩ་དགོངས་ཞུས་འཁལོ་
གྱི་ཚབ་གསར་ཚོགས་གཞོན་པདྨ་བསྟན་འཛྱི ན་
ལགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨   ཟླ་ ༣   ཚེས་  
༩ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཚོུད་ ༩ ཐགོ་ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་ ༡༤ 
དང་། ས་གནས་ཀྱི་ང་ོལས་བཅས་ཚང་འཛོམས་
ཀྱིས་ས་འཐུས་ཚོགས་ཁང་ནང་བང་ཕོགས་ས་
གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ལྷ་འབུག་ལགས་ཀྱི་མདནུ་
ད་ུལས་འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་ལེགས་
གུབ་བུང་འདགུ །

འབུམ་རམས་པ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆོག་སབྐས་ ༡༥ པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་བླནོ་ད་ུའསོ་
འདམེས་བུང་བ། 

༄༅།།སྐབས་བཅུ་དུག་པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་
སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་ལྔ་པའྱི་ལས་ཉྱིན་བདནུ་པའྱི་ལས་རྱིམ་
གཉྱིས་པ་བཀའ་བླནོ ་འོས་འདེམས་ཐོག་
བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དནོ་གཞྱིར་བཟུང་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་གྱིས་ཚོགས་
གཙོའྱི ་བཀའ་འཁོལ་དང་འབེལ་བཀའ་
བླནོ་འསོ་མྱིའྱི་ལོ་རུྒྱས་ང་ོསྤདོ་གནང་བསྟནུ་
ང་ོཡོད་སྤྱི་འཐུས་གངས་ ༤༤ ནས་འསོ་
འདམེས་གནང་སབྐས།  འབུམ་རམས་
པ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆོག་ལ་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་མཁན་འསོ་གངས་ ༢༦ དང་། 
དགག་བ་གནང་མཁན་འསོ་གངས་ ༡༥  
བར་བཞུགས་ ༣ བུང་སྟ་ེའབུམ་རམས་པ་
པདྨ་དབངས་ཅན་མཆོག་སབྐས་ ༡༥ པའྱི་
བཀའ་ཤག་གྱི ་བཀའ་བླནོ ་གྱི ་འོས་མྱི ར་
འདམེས་ཐནོ་བུང་ཡོད། 
 ད་ེཡང་འབུམ་རམས་པ་པདྨ་དབངས་ཅན་
མཆོག་ནྱི་ཕ་ཡུལ་དབུས་གཙང་ཡྱི ན་ཞྱིང་། 
འབུག་གྱི་རྒྱལ་ས་ཐྱིམ་པུར་འཁུངས། སྔནོ་
འགོ་ནས་འཛྱི ན་རྱིམ་ལྔ་པའྱི་བར་འབུག་
ཡུལ་ནང་གཞྱི་རྱིམ་སླབོ་གྲྭ་འགྱིམས། ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༨༣ ནས་ ༡༩༨༩ བར་རྡ་སྟངེ་བདོ་
ཁྱིམ་སླབོ་གྲྭ་ནས་འཛྱི ན་རྱིམ་དུག་པ་ནས་
བཅུ་གཉྱིས་བར་གཞྱི་རྱིམ་བར་མ་དང་། ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༩༠ ནས་ ༡༩༩༣ བར་རྒྱ་གར་

རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི ་མཐ་ོསླབོ་ནས་ཨྱི ན་ཡྱིག་རྩོམ་
རྱིག་ཐགོ་ཉ་ེབའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་
པ་ཐནོ།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ
ཕགོས་ཊ་མྱིལ་ན་དའུྱི་ནང་མ་དྱི་ར་སྱི ་མཐ་ོ
སླབོ་ནས་དག་ེརྒན་འསོ་སྦངོ་ B.Ed. སླབོ་
མཐར་ཕྱིན།
  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣  ནས་ ༢༠༠༡   བར་
སུ་ཇཱ ་བ ོད་ཁྱིམ་སླབོ ་གྲྭར་ཨྱི ན་ཡྱི ག་སླབོ ་
དག་ེགནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༨ ནས་ 
༢༠༠༣ ཟླ་ ༥ བར་ལོ་གཉྱིས་རྱིང་ཨ་རྱིར་
མཐ་ོསླབོ་ University of Northern Iowa 

ཏུ་བསྐདོ་ནས་ཨྱི ན་ཡྱིག་སླབོ་ཁྱིད་སྐརོ་སླབོ་
སྦངོ་བས་ཏ་ེགཙུག་ལག་རམ་འབམས་པའྱི་ 
MA TESOL ཕག་འཁརེ་ཐབོ།
  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༠༦ བར་འབུམ་
རམས་པའྱི་ཆེད་ལས་སླབོ་ཐནོ་གནང་།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ནས་ ༢༠༠༨ བར་ཕྱིར་
རྒྱ་གར་ད་ུཕབེས་ནས་སུ་ཇཱ་བདོ་ཁྱིམ་སླབོ་
གྲྭར་ལོ་གཅྱིག་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༨ ལོར་སརླ་ཡང་ཨ་རྱིར་ཕབེས་ནས་
ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་མཐའ་མའྱི་ལས་གཞྱི་མཇུག་
ཡོངས་སུ་བསྒྱིལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་བང་
ཨ་རྱིའྱི་མཐ་ོསླབོ་ University of North-

ern Iowa ནས་ཤེས་ཡོན་དང་འབལེ་བའྱི་
བསླབ་གཞྱི ་དང་སླབོ་ཁྱིད་ཅེས་པའྱི་བརོད་
གཞྱིའྱི་ཐགོ་འབུམ་རམས་པའྱི་ཕག་འཁརེ་

ཐབོ།
  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༦ བར་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦངེ་ལོར་ད་ུརྟནེ་གཞྱི་བས་
པའྱི་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཐོ་སླབོ་ཏུ་ཨྱི ན་ཡྱི ག་
སླབོ་དག་ེདང་། སྡ་ེཚན་འགན་འཛྱིན། སླབོ་
སྤྱི་གཞནོ་པའྱི་ལས་འཁུར་ཞུས།  ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༦ བར་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ག་ོསྒྱིག་འགོ་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ང་ོསྤདོ་
ཅསེ་པ་པའྱི་ཟབ་སྦངོ་ས་ྔཕྱིཁག་གསུམ་དང་། 
སཱ་ར་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་ཨྱི ན་ཡྱིག་སླབོ་ཁྱིད་ཀྱི་ཟབ་
སྦངོ་བཅས་གནང་།  ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཐ་ོསླབོ་
དང་། སུ་ཇ་ཱབདོ་ཁྱིམ། ཅནོ་ཏ་ར་བདོ་ཁྱིམ། 
ལ་དྭགས་བདོ་ཁྱིམ་བཅས་སུ་ཆེད་ལས་གངོ་
འཕལེ་གྱི་བཟ་སྦངོ་རྱིམ་བཞྱིན་ཐངེས་མང་
སྤད། 
 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་བཙན་བལོ་སླབོ་གྲྭའྱི་

དག་ེརྒན་སླབོ་གསོ་གངོ་འཕལེ། ཞསེ་པའྱི་
ཐོག་ཉམས་ཞྱིབ་བས་པའྱི་དཔད་རྩོམ་ལ་
སླབོ་སྟནོ་པས་རྩ་ེཕུད་ད་ུའདམེས་རསེ། བ་
དགའ་བཀོད་སྒྱིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཀང་
གཟེངས་སུ ་ཐོན་པའྱི ་ ཆེད་རྩོམ་དུ་ངོས་
འཛྱིན་ཐབོ་ནས་ Outstanding Doctoral 

Dissertation Award ཞསེ་པའྱི་གཟངེས་
རྟགས་ཐབོ་ཡོད། ད་ལ་ྟཁ་ེན་ཌ་གངོ་འཁརེ་
ཝྱིག་ཊོ་རྱི་ཡེ་ Victoria ནང་བཟའ་ཟླ་རེབ་
ཀོང་སྐལ་བཟང་རྡ་ོརེ་ལགས་དང་ལྷན་ད་ུ
བཞུགས་མུས་ཡྱིན་པ་བཅས།།



དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདནུ་རེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༤ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤2 ༢TIBETAN NEWS 24th March 2018

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམ་པས་བདོ་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐལུ་གནང་བ། 
༄༅། །སུད་སྱི་གངོ་ཁརེ་ཇྱི་ནྱི་ཝའྱི་ནང་
རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འད་ུཐངེས་ ༣༧ འཚོགས་
བཞྱིན་པ་དང་བསྟནུ། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
མྱི ་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་རྱི་དང་། ཇར་མན། ཕ་
རན་སྱི། ཁ་ེན་ཌ། བྷུལ་ག་རྱི་ཡ་ Bulgaria          
བཅས་ཀྱིས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་
ཚབ་བས་ཏ་ེརྒྱ་ནག་ནང་གྱི ་འག་ོབ་མྱི འྱི་
ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཇ་ེསྡུག་ཇ་ེཞན་ད་ུ
འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་སེམས་འཚབ་དང་
སྦྲགས། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི ་ད་ེདག་
གྱིས་བདོ་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་ཐབོ་ཐང་རྩདོ་ལེན་པ་
བཀྲ་ཤྱིས་དབང་ཕུག་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་ད་
ལ་ྟརྒྱ་ནག་གྱི་བཙོན་འགོ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་བཙོན་
པ་ཡོངས་རྫོགས་གླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་དགོས་
པའྱི་འབདོ་སྐལུ་གནང་འདགུ
 ད་ེཡང་དནོ་ཚན་ ༤། རྒྱལ་
ཚོགས ་ཀྱི ་འགོ་བ ་མྱི འྱི ་ཐོབ ་ཐང ་ལྷན ་
ཚོགས་ཀྱིས་ད་ོསྣང་བེད་དགོས་པའྱི་འག་ོ
བ་མྱི འྱི ་ཐོབ་ཐང་གྱི ་གནས་སྟངས་ཁག་
གཅྱིག་  Item 4 Human Rights situa-

tions that require the Council’s atten-

tion  ཅསེ་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི ་ཡོངས་ནས་བག་ོགླངེ་
གནང་སབྐས། ཇར་མན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐའོྱི་
དམྱིགས་བསལ་སྐ་ུཚབ་མྱི ་སྣ་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་
ཁག་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྟགོ་ཞྱིབ་
ཆེད་གཟྱིགས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་ཆོག་པའྱི་འབདོ་
སྐལུ་ཞུས་འདགུ་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་ཁྱིམས་བཤེར་བདེ་སྐབས་དང་བདནེ་
གྱི་ཁྱིམས་བཤེར་ཞྱིག་ཡོང་བར་རྟགོ་ཞྱིབ་
མྱི ་སྣ་ཆེད་བཅར་བ་ཆོག་པའྱི་ཐབོ་ཐང་སྤདོ་
ཀྱི་མེད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་སྨྲ་བརདོ་རང་
དབང་དང་། ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་
རྩྱིས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞྱིན་
པ་བཅས་ལ་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་གནང་
གྱི་ཡོད་ཅསེ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
བདོ་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་ཐབོ་ཐང་རྩདོ་ལེན་པ་བཀྲ་
ཤྱིས་དབང་ཕུག་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་འག་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་པ་ཡོངས་རྫགོས་
མགགོས་མུར་ངང་གླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་དགསོ་
པའྱི་འབདོ་སྐལུ་གནང་འདགུ 
 ཕོགས ་མཚུངས་ ཡུ ་ རོབ ་སྤྱི ་
མཐུན་ཚོགས་པ་ནས་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་ཁྱིམས་བཤེར་བདེ་སྐབས་དང་བདནེ་
ཡོང་ཆེད་ཟུར་ཉན་བཅར་འཇུག་དགོས་པ་
དང་། བདོ་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་ཐབོ་ཐང་རྩདོ་ལེན་
པ་བཀྲ་ཤྱིས་དབང་ཕུག་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་
འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་པ་ཡོངས་
མགགོས་མུར་ངང་གླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་དགསོ་

པའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབདོ་སྐུལ་གནང་
འདགུ་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འག་ོ

བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་
ལ་བརྩྱི་བཀུར་ཞུ་དགསོ་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་
བདོ་དང་ཡུ་གུར་ཐ་ེབའྱི་སྣ་མང་རྱིག་གཞུང་
བཅས་ལ་བརྩྱི ་བཀུར་ཞུ་དགོས་པ་བརོད་
འདགུ
 དེ་བཞྱི ན ་ཁེ ་ན ་ཌས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་མུ་མཐུད་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་
ཐགོ་གཉའ་གནནོ་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་སྐརོ་གླངེ་
སླངོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། འག་ོབ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་པ་ཡོངས་མགགོས་མུར་
ངང་གླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་དགོས་པའྱི་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་འབདོ་སྐལུ་གནང་འདགུ ཨ་རྱིས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་

དམག་ཁྱིམས་ལ་ྟབུའྱི་དམ་བསྒགས་བདེ་ཀྱི་
ཡོད་པར་སེམས་འཚབ་ཡོད་ཅསེ་དང་། ཕ་

རན་སྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ས་གནས་བདོ་
མྱི ་མང་དང་ལནྷ་ད་ུགསོ་མོལ་གནང་དགོས་
ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་གནང་འདགུ
 དེ་ བཞྱི ན ་ཨྱི ན ་ག ཞུང ་གྱི ས ་
ཀང་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
གྱི ་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཡྱི ན་པས་སེམས་
འཚབ་ཡོད་ཅསེ་བརདོ་འདགུ རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གྱི་སྱིད་བུས་དང་
ཞུ་གཏུག་འགན་འཛྱིན་མེ་ལ་ན ེ Melanie 

Blondelle ལགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་མྱི ་ཡོངས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་སྡུག་
རུྩབ་ཅན་གྱི་སྱིད་བུས་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་བདོ་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་བརྩྱི་

མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་དཀའ་
ངལ་ད་ེརྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་མྱི ་ཡོངས་
ནས་མཉམ་འབལེ་ཐོག་སེལ་དགོས་པའྱི་
འབདོ་སྐལུ་གནང་ཡོད། 
 འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་
ཀྱི་ཆེས་མཐའོྱི་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་པྱི་རན་སྱི ་ 
Prince Zeid Ra’ad al Hussein མཆོག་
གྱིས་ཟླ་འདྱིའྱི་འག་ོསྟདོ་ད་ུརྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི ་ཟྱིན་ཐོ་ལ་སེམས་འཚབ་
ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི ་ལས་ཁུངས་
ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཐ་ེབའྱི་རྒྱ་ནག་
གྱི་ས་ཁུལ་འད་མྱིན་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་ལ་བརྩྱི ་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞྱིན་
ཡོད་པའྱི་ཞུ་སྙན་མུ་མཐུད་འབོར་བཞྱིན་
ཡོད་པ་བརདོ་འདགུ 
 རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི ་འགོ་བ ་མྱི འྱི ་
ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འད་ུཐངེས་ 
༣༧ མ་ཚོགས་གངོ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་
དང་སུད་སྱི ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་
ཟུང་འབལེ་ཐགོ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བདནུ་ཕག་
གཅྱིག་རྱིང་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གྱིས་བདོ་ནང་
གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཇ་ེ
སྡུག་དང་ཇ་ེཞན་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་
གསལ་འདནོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

གཞུང་འབལེ་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཀྱི་རསེ་དན་གསོ་ཆོད། 
༄༅། །འདས་པའྱི་མྱི ་ལོ་ ༥༩ རྱིང་རྒྱ་
དམར་དག་དཔུང་ནས་བདོ་ནང་དག་གནནོ་
བཙན་བཟུང་བས་པའྱི་ངན་འབས་སུ་བདོ་
མྱི ་རྣམས་གཞྱིས་བེས་གཉྱིས་སུ་གར་སྡདོ་
དགསོ་པ་དང་། བདོ་མྱིའྱི་སགོ་ལས་གཅསེ་
པའྱི་ཤེས་རྱིག་གྱི ་བསྟྱི་གནས་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་
ཚང་དུག་སྟངོ་སྐརོ་རྩ་གཏརོ་གྱིས་རྱིན་ཐང་
བལ་བའྱི་ལ་ྷསྐ་ུརྟནེ་གསུང་དང་། ཡུལ་གྱི་
རང་བུང་གཏརེ་དངསོ་ཀྱི་ཐནོ་ཁུངས་རྩ་ཆེ་
རྣམས་རྒྱ་ནག་ཏུ་འརོ་འདནེ་བས་པ། མྱི ་
སྤོད་ལས་འདས་པའྱི་གདུག་རུྩབ་མནར་
གཅདོ་འགོ་ཉསེ་མེད་བདོ་མྱི ་འབུམ་ ༡༢ 
ཙམ་དསུ་མྱིན་རྐེན་འདས་སུ་བཏང་ཁར། 
བདོ་མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་མ་ཉསེ་ཁག་གཡོག་
གྱིས་ཉསེ་མྱི ང་སྣ་ཚོགས་འོག་ད་ལྟའང་
བཙོན་འཇུག་ད ོ་དམ་འོག་གནས་བཞྱིན་
པ་དང་། མདརོ་ན། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་དག་
གནནོ་ཁོ་ནའྱི་སྱིད་བུས་ལག་བསྟར་བས་
པའྱི་ཉརེ་ལེན་ལ་བརྟནེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ 
ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་བདོ་ཨ་མད་ོརྔ་བ་
ཀྱིརྟྱི་དགནོ་གྱི་གྲྭ་རང་ལོ་ ༢༧ སོན་པ་བཀྲ་
བྷ་ེལགས་ནས་བཟུང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༡༨ བར་རང་ལུས་མེར་བསགེས་
གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་
མྱི ་གངས་ ༡༤༩ བུང་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་སྔནོ་
ད་ུསབྐས་ ༡༦ པའྱི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་ 

༤ པ་བར་གཞུང་འབལེ་མ་ངན་གུས་འདདུ་
ཀྱི་རསེ་དན་གསོ་ཆོད་སྣལོ་འཇགོ་ཞུས་ཟྱིན་
ཡོད་པ་དང་།
 དའེྱི་རསེ་སུའང་བདོ་མྱིའྱི་ཆོས་
སྱིད་རང་དབང་གྱི ་དནོ་ད་ུརང་ལུས་མེར་
བསེགས་མུ་མཐུད་གཏོང་གནང་མཁན་ 

(༡༥༠) པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༢༦ ཉྱིན་བདོ་ཁམས་དཀར་མཛེས་ནས་
ཡྱིན་པ་རང་ལོ་ ༦༣ སོན་པ་གྲྭ་བསྟན་
དགའ་ལགས་དང་། (༡༥༡) ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ 
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་བདོ་ཨ་མད་ོརྔ་
བ་ནས་ཡྱིན་པ་རང་ལོ་ ༣༠ ཙམ་སོན་
པ་དཀོནོ་དཔ་ེལགས་དང་། (༡༥༢) ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་བདོ་ཨ་
མད་ོརྔ་པ་རའེུ་རུ་མ་རུ་ཆེན་བཞྱི་པ་གནམ་
མཚོ་སྡ་ེཔ་ནས་ཡྱིན་པ་རང་ལོ་ ༤༤ ཡས་
མས་ཙམ་སོན་པ་ཚེ་ཁོ་ལགས་བཅས་ནས་

རང་ལུས་མེར་བསགེས་གནང་སྟ་ེཁོང་རྣམ་
གསུམ་འདས་གངོས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། 
ད་བར་ཤེས་རྟགོས་ར་འཕདོ་གསལ་པ་ོབུང་
བ་ཁནོ་གཞྱིས་ལུས་བདོ་མྱི ་སེར་སྐ་གངས་ 
༡༥༢ ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསགེས་གནང་
ཡོད། ད་ེདག་གྱི་ཁདོ་ནས་མྱི ་གངས་ ༡༣༠ 

ཡྱི ་སྐ་ུསགོ་ཤོར་ཡོད་པ་དང་། མྱི ་གངས་ 
༤ ཡྱི ་སྐ་ུགཟུགས་གནས་སྟངས་སྐནོ་ཅན་
ཆགས་ཡོད་པ། འཕསོ་མྱི ་གངས་ ༡༨ ད་
ལའྟྱི་ཆར་འདས་གསོན་གནས་སྟངས་གསལ་
པ་ོཆགས་ཐུབ་མེད།
 རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བ ོད་ནང་རང་
ལུས་མེར་བསགེས་ཀྱི་འབུང་རྐནེ་རྒྱལ་ཁབ་
ཕྱི ་ལོགས་ཀྱི ་ཆབ་སྱིད་དང་ཆོས་ལུགས་
ལས་རྱིགས་ཁག་ནས་ངན་སྐུལ་བས་པ་ཡྱིན་
ལུགས་སོགས་མ་རུངས་ཁོག་བཅངས་ཀྱི་
དྱིལ་བསྒགས་སྣ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་རྒྱ་ནག་ནང་

དང་།
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐོག་སྤལེ་དང་སྤལེ་བཞྱིན་པ་མ་
ཟད། བདོ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་དནོ་
ད་ུརང་ལུས་མེར་བསགེས་གནང་མཁན་
དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་ད་ེརྣམས་ལ་མཚན་ཤས་
ཀྱི་དྱིལ་བསྒགས་ལོག་པ་སྤལེ་ཏ།ེ བདོ་
ཡུལ་སྟདོ་སྨད་བར་གསུམ་ཁོན་ཡོངས་སུ་
དག་པའོྱི་དམག་གབས་འགོ་མྱི ་རྱིགས་དབ་ེ
འབདེ་དང་། དཔལ་འབརོ་དབ་ེའབདེ། 
ཉསེ་མེད་སྐནོ་འཛུགས། མྱི ་སེར་སྤལེ་ཡུལ། 
ཁོར་ཡུག་གཏརོ་བཤྱིག་སོགས་མདརོ་ན། 
བདོ་རྱིགས་བདོ་སར་གནས་མྱི ་ཐུབ་པ་དང་།
བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ཅན་ད་ུབསུྒར་བའྱི་སྱིད་
བུས་ཤྱི ག་མངོན་གསལ་དོད་པ ོས་ལག་
བསྟར་བདེ་བཞྱིན་ཡོད། བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་
འད་མྱིན་ནང་ཉསེ་མེད་ཉསེ་འཛུགས་ཀྱིས་
བདོ་མྱི ་ཇྱི་ཙམ་བསད་ཡོད་མེད་དང་།
 འཛྱི ན ་ བ ཟུ ང ་ བ ཀག ་ ཉར ། 
བཙོན་འཇུག་མནར་གཅོད་ཇྱི ་ཙམ་བས་
དང་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཆ་
ཚང་བ་ཞྱིག་ཤེས་རྟགོས་མྱི ་ཐུབ་པའྱི་གནས་
སུ་གུར་ཡོད། བདོ་བསྟན་སྱིད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་
བད་ེརྩའྱི་སདླ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལུས་སགོ་ལོངས་
སྤོད་ཡོངས་སུ་བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་
རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོཁངོ་གསུམ་ནྱི། བདོ་
རང་དབང་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་སུ་ཇྱི་སྱིད་

བསལྐ་པའྱི་བར་བརདེ་དཀའ་ཞྱིང་འདོ་སྟངོ་
འབར་བའྱི་ལེ་ཚན་ཞྱིག་ཏུ་གནས་ངསེ་པས། 
མ་ངན་གུས་འདདུ་ཀྱི་རསེ་དན་གསོ་ཆོད་
ཅྱིག་འཇོག་དགོས་དསུ་ཀྱི ་དགོས་མཁོར་
མཐངོ་།

གསོ་ཆོད།
རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་རྣམ་གསུམ་གྱི་མཛད་
རེས་ལ་ཡྱི ་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ ་རུྒྱ ་
དང་། ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བས་བསགས་སྡྱིག་
ལྟུང་རྣམས་བང་ཞྱིང་དག་ནས་ཐགེ་མཆོག་
འཁོར་ལོ ་བཞྱི ་ལྡན ་གྱི ་རྟ ེན ་བཟང་རྱི མ་
བརུྒྱད་ཀྱིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁནེ་
པའྱི ་གོ ་འཕང་ལ་མུར་དུ་རེག་པའྱི ་སྨནོ ་
འདནུ་དང་། ཤུལ་ལུས་ནང་མྱི ་ལྟསོ་བཅས་
རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐདེ་དང་།
རྒྱལ་གཅེས་ལྷག་བསམ་ཅན་ཁོང་རྣམ་
གསུམ་གྱི་མངནོ་འདདོ་ལརྟ། ཁམས་གསུམ་
ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོསྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རང་ཡུལ་གངས་ཅན་
ཞྱིང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁོད་ཐུབ་
པ་དང་། གཞྱིས་བསེ་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ལ་
རང་དབང་བད་ེསྐྱིད་ཀྱི་ཉྱི་མ་མགགོས་ནས་
མུར་ད་ུཤར་བའྱི་མཆོག་གསུམ་༸རྒྱལ་བ་
རྒྱ་མཚོར་གདངུ་ཤུགས་དག་པསོ་གསོལ་
འདབེས་ཞུ་རུྒྱ་བཅས་ཀྱི་སྤྱི་མོས་གསོ་ཆོད་
ད།ུ
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ ༣༠ 
འཁརོ་བར་འཚམས་འདྱི་མཛད་པ། 

༄༅། །རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁང་ International Campaing for Tibet 

དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ ༣༠ འཁརོ་བའྱི་ཉྱིན་
བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་འཚམས་འདྱི་མཛད་པའྱི་ནང་འཁོད་
དནོ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ང་གངས་ལོ་མཇུག་
མཚམས་དང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ སབྐས་རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་འགོ་ཁྱིད་མཁགེས་འཛྱི ན་པ་
ཚོས་དག་པའོྱི་དམག་ཤུགས་འགོ་ནས་བདོ་
ཀྱི་གནད་དནོ་ད་ེརྩ་མེད་ད་ུགཏང་ཐུབ་རུྒྱ་
ཡྱིན་པར་ཡྱིད་ཆེས་བས་ཡོད། འནོ་ཀང་ད་
ཆ་ལོ་ང་ོ ༦༠ འཁརོ་ལ་ཉ་ེབའྱི་མཚམས་
འདྱིར་ཡང་བདོ་ཀྱི ་གནད་དནོ་ནམ་ཡང་
རྩ་ཡལ་ད་ུགཏང་མ་ཐུབ་པར་གནས་ཡོད། 
སྤྱིར་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་སྒརེ་ལས་སྤྱིའྱི་ཁེ་ཕན་
ད་ེགཙོ་ཆེ་བ་ཡྱིན།  ལ་ྟགུབ་དརེ་གཞྱི་
བཅལོ་ནས་ངསོ་རང་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་མཉམ་གནས་བ་རུྒྱར་
འདདོ་བབ་ཡོད། སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཐ་
སདྙ་ཀང་རྒྱ་སདྐ་ནང་ gongheguo ཡོད། 
དརེ་བརྟནེ་རྒྱ་མྱི འྱི་ལམ་སལོ་ནང་དའུང་
ལམ་ལུགས་ད་ེཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། 
 ད་ེཡང་སྐར་མ་བརྒྱད་ཅན་གྱི ་
གསུང་འཕྱིན་དའེྱི་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་
གྱིས་མུ་མཐུད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། བདོ་

ཀྱི་གནད་དནོ་ད་ེའག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི ་
གནད་དནོ་རྐང་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛྱིན་བདེ་
མྱི ་རངུ་།  བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་བརདོ་སབྐས་
བ ོད་ཀྱི ་ ཐུན་མྱི ན་ཆོས་དང་རྱི ག་གཞུང་
བཅས་པར་སུང་སྐོབ་ཀྱི ་གནད་དནོ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད།
 ད་ཆ་བདོ་ཀྱི ་གནའ་རབས་ཀྱི ་
རྱིག་གཞུང་ལ་ད་ོསྣང་བེད་མཁན་ཁདོ་རྒྱ་
རྱིགས་གཙོས་མྱི ་མང་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞྱིན་
ཡོད། རྱིག་གཞུང་ད་ེདག་རྒྱ་གར་གནའ་
རབས་དཔལ་ནཱ ་ལེནྡྲ་ནས་དར་བ་ཞྱིག་
ཡྱིན།  ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་ཀང་ད་ོསྣང་བདེ་
བཞྱིན་འདགུ བླའོྱི་རྣམ་གཞག་དང་སེམས་
ཁམས་རྱིག་པའྱི་ལྟ་གུབ་དང་འབལེ་བའྱི་
བདོ་ཀྱི་གནའ་བའོྱི་རྱིག་གནས་ད་ེདག་གྱིས་
འག་ོབ་མྱི ་རྱིགས་སྤྱིའྱི་ལུས་སེམས་བད་ེཐང་
ཡོང་རུྒྱར་ཞབས་འདགེས་རྒྱ་ཆེ་བསུྒབ་ཐུབ་
རུྒྱ་རེད། དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ལེགས་བཤད་ལ་
མཚོན་ནའང་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་ཆ་ལག་
ཚང་བ་ཞྱིག་ད་ཆ་གཟྱིགས་དགོས་ན་བདོ་
ཡྱིག་དང་བདོ་སདྐ་ནང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཧ་
ལམ་སདྐ་ཡྱིག་གཞན་ནང་རྙདེ་དཀའ། དརེ་
བརྟནེ་བདོ་མྱི ་ཚོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་
པར་ཞབས་འདགེས་ཕུལ་བུང་ཞྱིག་བསུྒབས་
ཐུབ་ཡོད། ཅསེ་ཕལ་ཆེར་ཞུ་ཆོག  ནང་པ་
མྱིན་པ་ཚོ་ལའང་ནང་ཆོས་ནས་གསུང་པའྱི་

ཚད་མ་རྱིག་པ་དང་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་
རྣམ་གཞག་ད་ེདག་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ངེས། 
སྤྱིར་རྣམ་གཞག་ད་ེདག་ནང་པའྱི་གཞུང་

ནས་གསུངས་ཡང་རྣམ་གཞག་ད་ེདག་རྱིས་
མེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་སྟབས་ཤེས་ཡོན་གྱི་
ང་ོབའོྱི་ཐགོ་ནས་གཟྱིགས་དགསོ། ང་ཚོས་
རུྒྱན་ལྡན་ལུས་པའོྱི་འཕདོ་བསྟནེ་གལ་ཆེར་
བརྩྱི ་བ་ལྟར་ངོས་ཀྱིས་བསམ་བླའོྱི ་འཕདོ་
བསྟནེ་དགསོ་གལ་ཡྱིན་པ་བརདོ་བཞྱིན་ཡོད། 
 ད་ེབུང་ན་ལུས་སེམས་གཉྱིས་ཀ་
བད་ེཐང་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ། དརེ་བརྟནེ་བདོ་ཀྱི་
གནའ་རབས་སལོ་རུྒྱན་རྱིག་གནས་ད་ེདག་
གནའ་བའོྱི་ལེགས་བཤད་ཡྱི ན་པ་ཙམ་རུྒྱ་
མཚན་ད་ུབས་ནས་གཅེས་ཉར་བདེ་དགོས་
ཟརེ་བ་ཞྱིག་མ་རེད། རྱིག་གནས་ད་ེདག་

དངེ་དསུ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དགོས་མཁོ་དང་
འབལེ་བ་ཡང་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོད། བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་མཐུན་འགྱིག་བུང་ན་

ཕགོས་གཉྱིས་ཀར་ཁ་ེཕན་ཡོང་རུྒྱ་རེད། རྒྱ་
ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
ང་ཚོ་བསདྡ་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་
ལ་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་སོགས་གནའ་བའོྱི་
རྱིག་གནས་ད་ེདག་བརུྒྱད་ཞབས་འདགེས་
ཏན་ཏན་ཞུ་ཐུབ་རུྒྱ་དང་། 
 བདོ་མྱི ་ཚོར་མཚོན་ནའང་རྒྱ་
ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
མཉམ་སྡདོ་བདེ་སྐབས་དཔལ་འབརོ་གྱི་ཁེ་
ཕན་ཡོང་ངསེ། ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་མ་
ཟད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བུས་སྐརོ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ ཙམ་ནས་

ང་ཚོས་རང་བཙན་རྩོད་རུྒྱ་མྱིན་པའྱི་ཐག་
གཅདོ་བས་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ད་ཆ་དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་སྱིད་བུས་རུྒྱན་སྐངོ་བདེ་བཞྱིན་པ་
འདྱིར་ཨ་རྱིས་གཙོས་སྱིད་གཞུང་མང་པསོ་
རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་བཞྱིན་ཡོད། 
 ལགྷ་པར་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཨོ་
བ་ྷམ་མཆོག་གྱིས་ཕ་ོབང་དཀར་པའོྱི་གསར་
འགོད་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ་བརུྒྱད་དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི ་ལངས་ཕོགས་ལ་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་ཡོད། ཕགོས་མཚུངས་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
བཞྱིན་ཡོད།   ལགྷ་པར་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ཚོས་
གནས་ཚུལ་ངོ་མ་གང་ཡྱི ན་རྟགོས་སྐབས་
བདོ་དནོ་ལ་དགའ་པའོྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་
བེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་འདུག 
ཁདེ་ཚོའྱི་ཚོགས་པ་དརེ་མཚོན་ན་ཚོགས་པ་
ད་ེབཙུགས་ནས་ལོ་ང་ོ ༣༠ རྱིང་བདོ་དནོ་
ཐགོ་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
ཡོད། ངསོ་ཀྱིས་དསུ་རྟག་ཏུ་བདོ་དནོ་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་བས་པ་ད་ེབདོ་མྱིར་རྒྱབ་སྐརོ་བས་
པ་ཙམ་མྱིན་པར་བདནེ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་
བས་པ་ཞྱིག་རེད། ཅསེ་བརདོ་བཞྱིན་ཡོད།  
དརེ་བརྟནེ་ཁེད་ཚོས་རྒྱ་ནག་ནང་དའུང་
དཀའ་ངལ་འགོ་ཚུད་པའྱི་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ཚོ་
ལ་རོགས་རམ་གནང་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
རེད། ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་བཙན་བལོ་ད་ུཆྱིབས་སུྒར་བསྐངས་བའྱི་ཉྱིན་མོ་པར་རྱིས་
འགམེས་སྟནོ་གྱི་ལམ་ནས་རསེ་དན་ཞུས་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་༡༧ 
ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༣ ཡོལ་ཙམ་ལ་པར་
རྱིས་འགམེས་སྟནོ་གྱི་ལམ་ནས་༼རང་ཡུལ་
ནས་བཙན་བོལ།༽ཞེས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་

༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནརོ་གླྱིང་
རྟག་བརྟན་མྱི ་འགུར་ཕ་ོབང་ནས་རྒྱ་གར་
ད་ུབཙན་བལོ་ལ་ཆྱིབས་སུྒར་བསྐངས་བའྱི་
སྐབས་ཀྱི ་སྐུ ་པར་འགམེས་སྟནོ་ཞྱིག་དབུ་
འབདེ་གནང་སོང་།
 དེ་ཡང་ཉྱིན ་མོ ་ད ེ་ནྱི ་བ ོད ་ཀྱི ་
ལོ་རུྒྱས་ཁདོ་གལ་འགངས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། སྐ་ུཔར་འགམེས་སྟནོ་
དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་

བ ོ་བ ོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་
ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ཕབེས་
ནས་འགམེས་སྟནོ་དབུ་འབེད་གནང་གུབ་
མཚམས་ཕྱི་དྱིལ་འགམེས་སྟནོ་ཚན་པའྱི་

འགན་འཛྱི ན་བཀྲ་ཤྱིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་
ཀྱིས་སྐུ ་པར་འགེམས་སྟནོ་སྐརོ ་ངོ་སྤོད་
གསུང་བཤད་གནང་།
 ད་ེརསེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་
ལྡན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་
ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གྱིས་
གསུང་དནོ། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་མཛད་རྣམ་ངས་
སླབོ་གྲྭའྱི་སྐབས་དངསོ་སུ་སླབོ་སྦངོ་བས་པ་

དང་། ཕྱིས་སུ་དག་ེརྒན་ཡྱིན་སབྐས་སླབོ་
ཁྱིད་བས་མངོ་ཡོད།
 ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ནརོ་གླྱིང་ཕ་ོབང་ནས་རྒྱ་གར་ད་ུཆྱིབས་སུྒར་
མ་གནང་གོང་ཐུགས་སྨནོ་མཛད་པ་དང་། 
ད་ེབཞྱིན་ཆྱིབས་སུྒར་བསྐང་གནང་མཛད་
རུྒྱ་ཐུགས་ཐག་གཅོད་རུྒྱ་ད་ེདག་ཀླགོ་པའྱི་
སབྐས་སུ་སེམས་ནང་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེ་དང་
སྦྲགས། མྱིག་ཆུ་ཤོར་བ་བཅས་ནྱི་གཙོ་བ་ོ
ཉྱིན་མོ་དརེ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྐབས་བདོ་ཀྱི་
ལོ་རུྒྱས་ཁདོ་ཧ་ཅང་ཛ་དག་པ་ོདང་། བླ་ོཕམ་
ཆེ་ཤོས་ཀྱི་དསུ་སབྐས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད།
 ལོ་རུྒྱས་ད་ེབདོ་པར་གསར་པ་
གང་ཡང་མ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་
པ་དང་མཁེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚོར་བ་རང་
བཞྱིན་གྱི་ཡོང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། སྤྱི་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕྱི་
ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་ནརོ་གླྱིང་ཕ་ོབང་ནས་ཆྱིབས་
སུྒར་གནང་སྐབས་ཕབེས་ལམ་ད་ུབུང་བའྱི་
སྐ་ུངལ་དང་། རྒྱ་ནག་གྱི་ཉནེ་ཁ་རང་བཞྱིན་
གྱི་ཡོང་རུྒྱ་ཞྱིག་རེད། 
  འོན ་ཀང ་བ ོད ་སྐོང ་ལྷ ་ སུང ་

རྣམས་ཀྱི་གགོས་འཕྱིན་ལས་དང་། བདོ་
མྱིའྱི་བསོད་ནམས་དང་ལས་དབང་སོགས་
ཀྱི་མཐུ་ལ་བརྟནེ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ 
ཉྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་སུ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་༸ཞབས་
སོར་བད་ེབར་འཁདོ་ཐུབ་པ་བུང་བ་རེད། 
 དརེ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སབྐས་བདོ་
སྤྱི་པའྱི་འཐབ་རྩོད་ལ་ཇྱི་ཙམ་ཤུགས་རྒྱག་
དགོས་པ་གལ་ཆེ་ཡྱི ན་པ་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱི་
ངསེ་པ་རྙདེ་ཐུབ་པར་བརྟནེ་ང་ཚོས་སེམས་
ཤུགས་འཕར་མ་སྐེ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོད། ལགྷ་པར་ཕྱི་དྱིལ་བདོ་ཀྱི་འགམེས་
སྟནོ་ཁང་ནས་འགམེས་སྟནོ་ཞུས་པའྱི་སྐ་ུཔར་
འདྱི་དག་མཇལ་ཡོང་སྐབས་བདོ་བསྟན་པ་
ཆབ་སྱིད་སྤྱི་དང་། ཡང་སྒསོ་བདོ་བསྟན་

སྱིད་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་འག་ོ
དནོ་སདླ་སྐ་ུངལ་འཛེམས་མེད་ངང་༸ཞབས་
སོར་འཁོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་༸རྒྱལ་
དབང་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་སྐུ་སྒརེ་གྱི་དནོ་
ད་ུགང་ཡང་མ་རེད། 
 རྒྱ ་གར ་ནང ་༸ཞབས ་ སོར ་
འཁོད་རསེ་མོན་རྟ་དབང་གཡས་གཡོན་ད་ུ
མྱི ་མང་ནས་མཇལ་ཁ་དང་། རྒྱ་གར་ས་
མཚམས་ནས་མ་སུ་རྱིར་༸ཞབས་སོར་བད་ེ
བར་འཁོད་པའྱི་བར་ད་ུརྒྱ་གར་གཞུང་ནས་
སྣ་ེལེན་དང་ཆེ་མཐངོ་ཞུས་པ་ཆ་ཚང་པར་
རྱིས་ལམ་ནས་དངོས་སུ་མཇལ་རུྒྱ་ཡོད་
སྟབས། ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད། 
ཅསེ་སོགས་གསུངས། །
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ཨྱི ན་བདོ་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་བཙན་བལོ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁདོ་ནས་ལོ་ང་ོ ༦༠ འཁརོ་བའྱི་
ཉྱིན་མོ་དང་སྟབས་བསྟནུ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་ཉྱིན་མོ་སུང་བརྩྱི་ཞུ་གཏན་འཁལེ་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༣༡ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་བཙན་བལོ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་
འཁདོ་ནས་ལོ་ང་ོ ༦༠ འཁརོ་བའྱི་ཉྱིན་མོ་
དང་སྟབས་བསྟནུ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའྱི་ཉྱིན་མོ་སུང་བརྩྱི་ཞུ་རུྒྱ་དང་།  ད་ེ
ཉྱིན་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་
ཁང་གྱི ་གསུང་ཆོས་ར་བའྱི་ནང་སྤྱི ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཕྱི ་ནང་སྐུ ་མགནོ་ཁག་
གཅྱིག་དང་། རྡ་སར་གཉུག་མར་གནས་
པ་དང་གླ་ོབུར་ད་ུལྷགས་པའྱི་སེར་སྐ་མང་
ཚོགས་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་དསུ་དན་
གྱི་མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ངང་སུང་བརྩྱི ་ཞུ་
གཏན་འཁལེ་འདགུ ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་
སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་གྱིས་གསུང་
དནོ།  འཕགས་བདོ་གཉྱིས་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ས་
འབལེ་ཙམ་མ་ཟད། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་།
སདྐ་ཡྱིག་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་བ་ླསླབོ་ཀྱི་འབལེ་བ་

དམ་ཟབ་རུྒྱན་སྐོང་བེད་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། 
བདོ་མྱི ་ཚོས་རྒྱ་གར་ཡུལ་འདྱི་ཉྱིད་ལ་རྒྱ་
གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ། ཞསེ་ཆེ་བསྟདོ་
ཀྱི་ཚུལ་ད་ུའབདོ་སལོ་ཡོད།  ལགྷ་པར་
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་དསུ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རྒྱ་གར་
ང་ཚོའྱི་བ་ླམ་དང་། བདོ་མྱི ་ཚོ་རྒྱ་གར་གྱི་
སླབོ་མར་ངསོ་འཛྱིན་མཛད་པ་ཙམ་མ་ཟད། 
མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་རྒྱ་གར་གྱི་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་
དང་།  བདག་ཉྱིད་ཆེན་པ་ོགཱན་དྷྱི་མཆོག་
གྱི ་རེས་འབང་གཤའ་མ་ཞྱིག་ཡྱི ན་སྐརོ ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དང་སོྩལ་མུས་ཐགོ་རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་རྱིག་གཞུང་
གཙོ་བརོ་གུར་བའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་
རྣམ་གཞག་དང་འབལེ་བའྱི་རྱིག་གནས་
བསྐར་གསོ་ཡོང་ཐབས་མཛད་བཞྱིན་ཡོད།   
དརེ་བརྟནེ་དངེ་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་ནྱི་
རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་
བམས་བརྩའེྱི་ལ་ྟགུབ། ཆོས་ལུགས་མཐུན་
སྒྱིལ།  འག་ོབ་མྱིའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་བཟང་སྤདོ་

ཀྱི་ལྟ་གུབ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་གནང་མཛད་
མཁན་རྒྱ་གར་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཕུལ་བུང་ཞྱིག་ལ་

ངསོ་འཛྱིན་ཞུ་ཆོག ཅསེ་སོགས་གསུངས།
ད་ེཡང་མཛད་སྒ་ོགོ་སྒྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་
ཚོགས་གཙོ་ཕྱི ་འབལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པོ་
བསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་
དནོ། རྒྱ་གར་ཡུལ་འདྱི་ནྱི་བདོ་མྱི ་ཚོར་ཕ་
ཡུལ་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། བདོ་
མྱི འྱི ་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་
གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན།  དརེ་བརྟནེ་
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་འཛམ་གླྱིང་ས་
ཕོགས་གང་སར་གནས་པའྱི་བདོ་མྱི ་ཚོས་

རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་རུྒྱ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོ་འཁརོ་
མོར་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་གཏན་འཁལེ་ཡོད། 
ཅསེ་གསུངས།  ཕགོས་མཚུངས་དྱིལ་
བསྒགས་དུང་ཆེའྱི་ཚད་མཉམ་ཤར་གླྱིང་
བསྟན་འཛྱིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས་ཀྱིས། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༨ ལོ་འཁརོ་མོར་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་
གཉྱིས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་

གཏན་འཁལེ་ཡོད། ལས་འགུལ་ལ་མཚོན་
ན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ལུས་ངག་གྱི་རྣམ་

འགུར་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐགོ་ནས་
སྤལེ་རུྒྱ་དང་།
ལྷ ག ་ པར ་ བོད ་ ཀྱི ་ ཐུ ན ་
མྱི ན་རྱི ག་གཞུང་རྒྱ་གར་
བཙན་བོལ་ནང་མྱི ་ཉམས་
རུྒྱན་འཛྱི ན་དང་ཉམས་པ་
སླར་གསོ་ཐུབ་པ་ད ེ་དག་
འགེམས་སྟནོ ་གྱི ་ ཚུལ་དུ་
གཟྱིགས་འབུལ་བརུྒྱད་སུང་

བརྩྱི་ཞུ་གཏན་འཁལེ་ཡོད།  བདོ་མྱི ་ཚོས་
བཙན་བོལ་བའྱི་གནས་སྟངས་འོག་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་དང་བཙན་བལོ་བདོ་
མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ས་བརྟན་རུྒྱན་སྐངོ་ཐགོ་ནས་
བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་མ་གསལ་བར་མུ་
མཐུད་འཐབ་རྩདོ་བ་རུྒྱ་དང་།  གསོ་མོལ་
གྱི་ལམ་ནས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་གསལ་ཆེད་
འབད་བརྩནོ་མུ་མཐུད་བ་རུྒྱར་ཆོད་སེམས་
བརྟན་པ་ོཡོད། ཅསེ་གསུངས།

དབུས་གཙང་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཆོལ་ཁའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ ༣༥ འཁརོ་བའྱི་དསུ་དན་མཛད་སྒརོ་
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༡༦ ཉྱིན་རྡ་ས་ལ་ྷརྒྱལ་རྱིའྱི་རྟནེ་མཁར་
མདནུ་ད་ུདབུས་གཙང་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཆོལ་
ཁའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དབུ་བརྙསེ་ཏ་ེམྱི ་ལོ་ཧྱིལ་
པ་ོ ༣༥ འཁརོ་བའྱི་དསུ་དན་མཛད་སྒ་ོ
སུང་བརྩྱི་ཞུས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་
ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༧ ཐགོ་མཛད་
སྒའོྱི ་སྐུ ་མགོན་གཙོ་བརོ་དཔལ་ལྡན་བདོ་
མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་
ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་དང་། གཞན་སྐ་ུ
མགནོ་ད་ུདབུས་གཙང་གྱི ་སྤྱི ་འཐུས་རྣམ་
པ། དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའྱི་རུྒྱན་ལས་རྣམ་
པ། ད་ེབཞྱིན་སེར་སྐ་མྱི ་མང་སོགས་ཁནོ་
མྱི ་གངས་ ༥༠ བརྒལ་བ་འད་ུའཛོམས་
གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཞོན་མཆོག་གྱིས་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚབ་ཞུས་ཏེ་མཛད་སྒརོ ་
ཕབེས་པའྱི་སྐ་ུམགནོ་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྱི་
དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ད་
ལ་ྟགངོ་ད་ུདབུས་གཙང་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཆོལ་
ཁའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་གསུང་
བཤད་ནང་འཁདོ་པ་གཞྱིར་བཟུང། རྩ་བའྱི་
དབུས་གཙང་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཆོལ་ཁའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་དང་། ད་ལའྟྱི་ཕག་ལས་
གནང་ཕགོས། ད་ེབཞྱིན་འབུང་འགུར་ལས་
འཆར་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་ཧ་ཐག་ཐག་ཡོད་པ་
དརེ་ངས་དམྱིགས་བསལ་འགལེ་བརདོ་མྱི ་
དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛྱི ན་བདེ་ཀྱི་ཡོད། 

ཚོགས་པ་སྒྱིག་འཛུགས་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་
ན། ཐགོ་མར་འག་ོའཛུགས་པའྱི་སབྐས་དང་
ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་གཉྱིས་དབར་ཁད་པར་
གནམ་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། ཚོགས་པ་སྒྱིག་
འཛུགས་འགོ་བཙུགས་གནང་བའྱི་སབྐས་སུ་
ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་མཐུན་རྐེན་ཡག་པ་ོམེད། 
འནོ་ཀང་ད་ལྟ་ཕྱིར་ལོག་བས་ནས་བལྟས་
པ་ཡྱིན་ན། རྒན་རབས་ཚོས་དགངོས་པ་
ཆེར་བཞེས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་
ནས་བཙུགས་པའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་འདྱི་ད་ལྟ་
དགའ་བ་སྒམོ་དགོས་རུྒྱ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། 
སྔནོ་གྱི ་རྒན་རབས་ཚོས་མུ་མཐུད་དཀའ་

ལས་བརྒྱབ་པར་
བརྟནེ་ད་ལ་ྟལོ་ང་ོ 
༣༥ འཁརོ་བའྱི་
ད ུས ་དན ་ སུང ་
བརྩྱི ་ཞུ ་རུྒྱ ་བུང་
བ་རེད། སྒྱིག་
འ ཛུ གས ་ གང ་
བཙུགས་པ་དརེ་
བཙུགས་མཁན་
གྱི ་ ད མྱི ག ས ་
ཡུལ་དང་དགོས་
པ་ཡོད་པ་ནང་
བཞྱིན། སབྐས་
དུ ས ་ སོ ་ སོ ར ་
རང ་བཞྱི ན ་གྱི ་
བ སུྒར ་ བཅོས ་
ད ང ་ བ སྐ ར ་

བཅསོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ས་ྔམ་གང་ཡོད་
པ་དའེྱི་ཐགོ་མུ་མཐུད་རུྒྱན་འཁངོས་ཚགས་
ཚུད་དགོས་རུྒྱ་ད་ེགནད་འགག་གཅྱིག་རེད། 
ད་ེཡོང་བ་བེད་པར་དའེྱི ་ཐོག་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་
དག་དང་། ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད། བབ་ལྷྱིང་
བརྟན་གསུམ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་
དགོས་རེད་ཅེས་ག་བར་ཡྱི ན་ནའང་ཞུ་ཡྱི ་
ཡོད། བས་ཙང་ག་དསུ་ཡྱིན་ནའང་བབ་
ལྷྱིང་བརྟན་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་
གནང་དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ལ་ྟ

གསོ་ཚོགས་འཚོགས་བཞྱིན་པ་ཡོད་པ་དང་། 
རྣམ་པ་ཚོས་ཐད་ཀར་རྒྱང་བསྱིངས་བརུྒྱད་
ལམ་ནས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབརོ་ཆ་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་སྔནོ་རྩྱིས་དཔལ་ལནྡ་དཔལ་འབརོ་བཀའ་
བླནོ ་མཆོག་གྱིས་སྙན་སྒོན་ཞུས་པ་དང་། 
ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་
ལམ་སྟནོ་དང་བཅས་པའྱི་མཐངོ་ཚུལ་སྙན་
སྒནོ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཐགོ་ནས་ཕབེས་
ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ང་ཚོའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ངོས་ནས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འགུར་ཆ་
བགསོ་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ག་
བར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་
ཚོགས་ཀྱིས་ཐུགས་སྣང་གནང་རུྒྱ་གལ་ཆེའྱི་
རང་བཞྱིན་ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདགུ ཐུགས་
སྣང་གནང་བའྱི་གནས་བབ་ཐགོ་ནས་ཚོགས་
པ་སོ་སོས་ཕག་ལས་གང་གནང་དགོས་
པ་དང་མཐུན་སྦོར་གང་གནང་དགོས་པ་
གཟྱིགས་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ལ་ྟརྒྱ་གར་
གྱི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་བསདྡ་ཡོད། དཔལ་
འབོར་ཆ་བགོས་གང་འད་གནང་གྱི ་ཡོད་
པ་ད་ེཚོའྱི་གནས་བབ་དང་། ང་ཚོའྱི་དཔལ་
འབོར་གྱི་ཆ་བགོས་ཀྱི་གནས་བབ་གཉྱིས་
དབར་ཁད་པར་ཆེན་པ་ོཡོད་རེད། རང་
དབང་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་ལྟ་བུར་
མཚོན་ན་དཔལ་འབརོ་ཆ་བགསོ་གནང་བའྱི་

སབྐས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་
སོའྱི་ས་ཆ་དང་། ས་ཆའྱི་ཉ་ེའཁརོ་ལ་དགསོ་
མཁ་ོད་ེའད་འདགུ་ཅེས་ཡར་ལནྷ་ཁང་ཁག་
ལ་ཞུ་ས་ཡོད་རེད། ད་ེབཞྱིན་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མྱི ་སོ་སོར་ཕག་དངུལ་ཡོད་རེད། 
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་ནང་
སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་འཆར་ཕུལ་
བ་དང་། མྱི ་མང་གྱི་གནད་དནོ་རྣམས་
འཛྱི ན་སྐོང་ལ་དགོངས་འཆར་ཕུལ་བའྱི་
ཐགོ་ནས་འཛྱིན་སྐངོ་གྱིས་ལས་འཆར་བང་
བསྒྱིགས་ནས་གནང་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་
བདོ་མྱི ་ཆབ་སྱིད་ཐོག་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོཞྱིག་
ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་མ་ཐུབ་ནའང། ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་གནད་དནོ་རྩ་འཛྱི ན་བེད་ས་སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དསུ་དན་གྱི་
གསུང་བཤད་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་གསུམ་
བཅུའྱི་དསུ་དན་གསུང་བཤད། གསོ་ཚོགས་
ནང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐདེ་ཀྱི་གསོ་ཆོད་
བཞག་པ་ད་ེརྣམས་རྩ་འཛྱི ན་བས་ནས་ཕྱི་
ནང་གྱི་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་ལ་བདོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པའྱི་ཆ་ནས་གསུང་བནོ་ཐུབ་ན་དའེང་ཕར་
གུ་མཉམ་འདགེས་རེད། ད་ེཚོར་ཐུགས་སྣང་
གནང་བ་ཡྱི ན་ན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་
སྤལེ་བ་ལ་ྟབུའྱི་ཕན་རླབས་ཆེན་པ་ོཡོད་རེད་
ཅསེ་གསུང་བཤད་གནང་། 
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༄༅།།ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཀྱི ་བརྙན་

འཕྱིན་ད་རྒྱའྱི ་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི ་མཛད་

འཕྱིན་དང་གསུང་ཆོས་ཁག་རྒྱུན་དུ་འཇོག་མུས་

ཐོག་བོད་དོན་སོར་གྱི་བརྙན་འཕྱིན་གསར་འགྱུར་

ཉྱིན་ལྟར་འཇོག་མུས་ཡྱིན། ད་རྒྱའྱི་ཁ་བྱང།  

www.tibetonline.tv ཐོག་གཟྱིགས་གནང་

ཡོང་བ་ཞུ།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་མཐ་ོསླབོ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་འཁརོ་ 
ཚོགས་ཆེན་དབུ་འབདེ་མཛད་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༡༩ རེས་གཟའ་ཟླ་བའྱི་ས་ྔད་ོསྤྱི་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཝཱ་
ཎ་བདོ་ཀྱི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུརྒྱ་
གར་རྒྱལ་ཡོངས་མཐོ་སླབོ་མཐུན་ཚོགས་
ཀྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་དབུ་འབདེ་མཛད་
འདགུ 
 དེ་ཡང ་༸གོང ་ས ་༸སྐབས ་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱིའྱི་གནམ་
ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་ཉ་ེ
བའྱི་རྱིགས་བདག་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་
བསམ་གཏན་མཆོག་གྱིས་ཕབེས་བསུའྱི་སྣ་ེ
ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་མ་ཟད།  སླབོ་
ཕུག་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་བཀྲ་ཤྱི ས་ཞོལ་པ་
འཁབ་སྟནོ་ཞུས་ཏ་ེརྱིམ་བཞྱིན་གཙུག་ལག་
སླབོ ་ཁང་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་
དག་ེལས་སླབོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ལག་ཏུ་དཀར་
གཙང་མཇལ་དར་དང་མེ་ཏགོ  བདགུ་
སྤསོ། ད་ེབཞྱིན་སླབོ་མ་ཕ་ོམོ་གཉྱིས་ཀྱི་བདོ་
ལུགས་གཟབ་མཆོར་ལེགས་པར་སྤས་ད་ེཕ་ེ
མར་ཆང་ཕུད་འདགེས་འབུལ་ཞུས། 
 སབྐས་དརེ་ཐགོ་མར་སླབོ་མ་ཁག་གཅྱིག་
གྱིས་ལེགས་སྦར་སྐད་ཐོག་ཤྱི ས་བརོད་
གསུང་འདནོ་དང་གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་གྱི ་
རྱིགས་ཀྱི་གླུ་དབངས་སུ་གརེ།  མཛད་
སྒ་ོདངསོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་མར་གཙུག་ལག་སླབོ་
ཁང་གྱི ་ཉ་ེབའྱི་རྱིགས་བདག་དགེ་བཤེས་
ངག་དབང་བསམ་གཏན་མཆོག་གྱིས་ཕབེས་
བསུའྱི་གསུང་བཤད་གནང་།  ད་ེནས་མཐ་ོ

སླབོ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་དུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ཕར་
ཀན་ཀ་མཱར་ Furqan Qamar ལགས་
ཀྱིས་ཉྱིན་གསུམ་གྱི་ལོ་འཁརོ་ཚོགས་འད་ུང་ོ
སྤདོ་དང་སྦྲགས་ཐངེས་འདྱིར་བརདོ་གཞྱི ་
གཙོ་བ།ོ  དངེ་རྱིག་གསར་དང་ཁ་ེལས། 
ད་ེབཞྱིན་ཚུལ་མྱིན་འཁུལ་ཆས་རྱིགས་ཡར་
རྒྱས་ཧ་ཅང་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་དསུ་སྐབས་
འདྱིར་གཙོ་བ་ོའག་ོབ་མྱིའྱི་བཟང་སྤོད་ལ་
དམྱིགས་ནས་ཚད་མཐོའྱི་ཤེས་ཡོན་ཡར་
རྒྱས་ཇྱི་ལརྟ་གཏངོ་དགོས་པའྱི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་
ཞུས། ད་ེརསེ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་
སྐ་ུཞབས་པྱི་སྦྱི་ཤར་ Prof PB Sharma 

མཆོག་གྱིས་ད་ལའྟྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཤེས་ཡོན་
ལམ་ལུགས་ད་ེབཟང་སྤདོ་གཞྱི་རྩར་བཞག་
པ་ཞྱིག་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡྱི ན་སྐརོ་
སོགས་གསུངས།
 དེ ་ རེས ་ སྤྱི ་ ན ོར ་ ༸གོ ང ་ ས ་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་མཐ་ོསླབོ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་
འཁོར་ལས་བསྡམོས་དབུ་འབེད་མཛད་
རསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། འཛམ་གླྱིང་ནང་
འག་ོབ་མྱི ་གངས་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་
རྣམས་འག་ོབ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གུར་རེད། 
དརེ་བརྟནེ་ངོས་ཀྱིས་གཏམ་བཤད་འགོ་
འཛུགས་ནམ་བདེ་སྐབས་སྤུན་མཆེད་ཕ་ོམོ་
ལནྷ་རྒྱས་ཞསེ་འབདོ་ཀྱི་ཡོད།  ད་ེནྱི་ངསོ་
ཀྱིས་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད།  གང་ཡྱིན་བརདོ་ན་གལ་ཏ་ེང་ཚོས་
སེམས་གཏྱིང་ནས་འད་ུཤེས་དརེ་ཡྱིད་ཆེས་

བླ་ོའགལེ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལ་ྟང་ཚོར་འཕད་
བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་རང་
བཞྱིན་གྱི་སེལ་ཐུབ་ངསེ་ཡྱིན། དངེ་སབྐས་

འཛམ་གླྱིང་གོ་ལ་ཧྱིལ་པ་ོའདྱི་ཧ་ཅང་ཐག་
ཉ་ེརུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་དང་དསུ་མཚུངས་
ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱི ་གཅྱིག་ལ་བརྟནེ་དགོས་
པའྱི་དསུ་སབྐས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། ག་ོལའྱི་
དཔལ་འབརོ་ལ་མཚོན་ན་ས་མཚམས་གང་
ཡང་མེད། ཕགོས་མཚུངས་ག་ོལའྱི་ཁརོ་
ཡུག་འཁུག་པའྱི་མཇུག་འབས་ཀྱི ་དཀའ་
ངལ་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་ཐུན་མོང་ད་ུའཕད་
བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོ་འཐུང་ཆུར་བརྟནེ་ནས་
འཚོ་བཞྱིན་ཡོད། འཐུང་ཆུ་མེད་ན་ང་ཚོ་
འཚོ་ཐབས་བལ། འནོ་ཀང་ད་ཆ་འཐུང་ཆུ་
མྱི ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་ཡོད།  
དརེ་བརྟནེ་ད་ལའྟྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་
འདྱིའྱི་འགོ་ནས་ང་ཚོས་བསམ་བླ་ོགསར་
པ་ཞྱིག་དང་སྤདོ་ལམ་གསར་པ་ཞྱིག་བསྟནེ་

དགསོ་པ་ཆགས་ཡོད། འཚེ་བ་དང་དམག་
འཁུག་ཟརེ་བ་ད་ེདག་ད་ཆ་དསུ་ཚོད་ཡོལ་
ཟྱིན་སྟབས་ངསེ་པར་ད་ུམཚམས་འཇགོ་བདེ་

དགསོ། རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་ལེགས་
བཤད་ནང་བླའོྱི་རྣམ་གཞག་དང་བདེ་ལས་
ད་ེདག་གྱིས་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་
ནང་ཞབས་འདགེས་ཤུགས་ཆེ་སུྒབ་ཐུབ་པའྱི་
ནསུ་པ་ཡོད། ང་ཚོས་ཕུ་གུ་ཚོར་ལུས་པའོྱི་
འཕདོ་བསྟནེ་གལ་ཆེའྱི་སྐརོ་ལམ་སྟནོ་བདེ་པ་
ལརྟ་བསམ་བླའོྱི་འཕདོ་བསྟནེ་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་
དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། 
 རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ལ་མཚོན་
ན་ཞྱི ་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཉམས་ལེན་
བས་པར་བརྟནེ་བླའོྱི་རྣམ་གཞག་སྐརོ་ཧ་ཅང་
གཏྱིང་ཟབ་པ་ོརྟགོས་ཐུབ་ཡོད། སྤྱིར་རྣམ་
གཞག་ད་ེདག་ཆོས་ལུགས་ནས་གསུངས་
ཡོད་ཀང་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལམ་ལུགས་
ནང་འཇགོ་མ་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མེད། ལགྷ་

པར་ཚད་མ་དང་གཏན་ཚྱི གས་རྱིག་པའྱི་
རྣམ་གཞག་ད་ེདག་དངེ་དསུ་ཚན་རྱིག་དང་
ཧ་ཅང་མཐུན་པ་ཞྱིག་རེད། ཅསེ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་བ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་ནང་ལོ་ང་ོ
སྟངོ་ཕག་རྱིང་ནས་དར་བའྱི་ཆོས་ལུགས་
འད་མྱིན་འཆམ་མཐུན་ངང་གནས་ཐུབ་པ་
དཔ་ེམཚོན་ད་ུབཀདོ་ནས་འཛམ་གླྱིང་གཞན་
གྱིས་རྒྱ་གར་མྱིག་དཔརེ་བཟུང་ནས་ཆོས་
ལུགས་མཐུན་འབལེ་དགོས་གལ་ཆེ་སྐརོ་
དང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་གྱིས་ལོ་ང་ོ ༣༠ 
ལྷག་རྱིང་ཚན་རྱིག་པ་དང་ལྷན་བག་ོགླངེ་
མཛད་པ་དང་།རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི ་
སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་དང་
དངེ་དསུ་ཚན་རྱིག་ནས་བཤད་པའྱི་སེམས་
ཁམས་རྱིག་པ་གཉྱིས་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་དངེ་
དསུ་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ད་ེ
དག་སྔནོ་འགའོྱི་གནས་ཚད་ལས་མེད་སྐརོ་
སོགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རེས་གཙུག་ལག་
སླབོ་ཁང་གྱི ་རྱིགས་དུང་སྐུ་ཞབས་ཨུ་པདཱ་          
Dr RK Upadhyay ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུའྱི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་གླུ ་ཕུལ་བ་དང་བསྟནུ་རེ་ཞྱིག་མཛད་
སྒ་ོརྒྱལ་ཁའྱི་ངང་གལོ་མཚམས།  དསུ་
འཁོར་ལ་ྷཁང་གྱི་མདནུ་ད་ུསྐུ་པར་ལནྷ་སྒནོ་
མཛད།  ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ མཐ་ོསླབོ་ཀྱི་ཨ་
ཏྱི་ཤའྱི་ཚོགས་ཁང་ད་ུརྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་
ཀྱི་ཉ་ེབའྱི་རྱིགས་བདག་དང་རྱིགས་བདག་
ཆེན་མོའྱི་ལོ་འཁརོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་ ༩༢ 
ཐགོ་དབུ་བཞུགས་མཛད་ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ ༨ ཐགོ་༸གངོ་ས་མཆོག་བཙན་བལོ་ད་ུཆྱིབས་སུྒར་
བསྐངས་པའྱི་ཉྱིན་མོའྱི་སྐརོ་བག་ོགླངེ་ཚོགས་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ 
ཉྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ལནྷ་ཚོགས་
ཐངེས་ ༨ ཚོགས་ཡོད། སབྐས་དརེ་བཙན་
བལོ་ནང་བུང་བའྱི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་
མཆོག་གྱི་མཛད་རྣམ། ” ཞསེ་སྤྱི་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་
གར་ལ་བཙན་བལོ་ད་ུཆྱིབས་སུྒར་བསྐངས་
པའྱི་ཉྱིན་མོར་ཚོགས་ཡོད། ད་ེཡང་རྒྱལ་

སྤྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་ལྷན་
ཚོགས་ཐངེས་ ༨ ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་
ས་ལྡྱི་ལྱི ་ནང་རྟནེ་གཞྱི ་བས་པའྱི་ན་ེརུ་དན་
རྟནེ་འགམེས་སྟནོ་དང་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ད་ུག་ོ
སྒྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་འདའུྱི་ཐགོ་
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་འག་ོབ་
མྱི འྱི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པའྱི་འབལེ་ཡོད་ལས་
བདེ་འབུག་བསྟན་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་སྤྱི་ནརོ་

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བོལ་དུ་ཆྱི བས་སུྒར་
བསྐངས་པའྱི་སྐརོ་དང་། ད་ལའྟྱི་བདོ་ནང་གྱི་
འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ།
 ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་གྱིས་བདོ་ས་ཡོངས་
རྫོགས་དབང་སུྒར་བས་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་
བ ོད ་མྱི ་སྟ ོང ་ཕག་མང་པ ོ་རྒྱ ་གར་ནང་
བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་པའྱི་སྐརོ་སོགས་དང་།         
ཕགོས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་གྱིས་བདོ་ས་ཡོངས་
རྫོགས་ལ་སྡུག་རུྩབ་ཅན་གྱི་སྱིད་བུས་ལག་
བསྟར་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་པར་བརྟནེ། ད་
བར་བདོ་མྱི ་ ༡༥༢ ཀྱིས་བདོ་ལ་རང་དབང་
དགསོ་པ། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ལ་གདན་འདནེ་
ཞུ་དགོས་ཞེས་པའྱི་འབདོ་སྒ་འགོ་རང་ལུས་
མེར་སགེ་བཏང་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༡ ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་
ཐབོ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་བཀྲ་ཤྱིས་དབང་ཕུག་
ལགས་ཁྱིམས་མེད་ལུགས་མེད་ཐགོ་འཛྱིན་
བཟུང་བས་པའྱི་སྐརོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་

བླ་རུང་སྒར་དང་ཡ་ཆན་སྒར་སོགས་ཀྱིས་
མཚོན་པའྱི་བདོ་ཀྱི ་དགོན་སྡ་ེཁག་གཏརོ་
བཤྱིག་བཏང་དང་གཏངོ་བཞྱིན་པ་བཅས་
ཀྱི་སྐརོ་ལ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད།  བག་ོགླངེ་
ཚོགས་འད་ུསབྐས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་
བཟ་ོསུྐན་གནང་བའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་
བདོ་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརྩྱི་མེད་
རྡགོ་རོལ་བཏང་བའྱི་ཛ་དག་ཅན་གྱི་དནོ་
ཚན་ལྔ་ལ་བསྐར་ཞྱིབ་ཅེས་པའྱི་བརྙན་ཐུང་
ཞྱིག་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས་པ་དང་། ལོ་
ང་ོ ༣༨ རྱིང་ཕྱི་འབལེ་ཐགོ་ཕག་ལས་
གནང་མོང་མཁན་རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་ཚབ་
ཝྱི་རནྡྲ་ Virendra Gupta ལགས་ཀྱིས་
འཕགས་བདོ་གཉྱིས་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞྱིན་
ལནྡ་པའྱི་འབལེ་བ་དང་རྒྱ་ནག་གྱིས་བདོ་ས་
ཡོངས་རྫགོས་དབང་སུྒར་བས་པའྱི་སྐརོ་ལ་
འགལེ་བརདོ་གནང་བ་དང་། ཐངེས་འདྱིའྱི་
བག་ོགླངེ་ཚོགས་འདའུྱི་ཐགོ་རྒྱ་གར་གྱི་ཆེས་
མཐོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི ་ཁྱིམས་རྩོད་པ་
ཁག་གཅྱིག་དང་།

མཐ་ོསླབོ་ཁག་གྱི་སླབོ་དཔནོ། ཁྱིམས་ཀྱི་སྐརོ་
སླབོ་སྦངོ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སླབོ་མ། གསར་
འགདོ་པ། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་བཅས་མྱི ་གངས་ ༤༠ 
ལགྷ་ཕབེས་ཡོད་པ་དང་། ལྡྱི་ལྱི ་མཐ་ོསླབོ་ཀྱི་
སླབོ་དཔནོ་ལོ་ཆེན་ Dr. Amarjiva Lochan 
ལགས་ཀྱིས་བགོ་གླ ེང ་གཙོ ་སྐོང་གནང་
འདགུ་པ་བཅས།།
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འཕགས་བདོ་ས་མཚམས་ནས་ཞྱི་བའྱི་གམོ་བགདོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༡༩ ཉྱིན་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པ་ Core group for Tibetan Cause དང་། 
རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་
མོན་རྟ་དབང་དང་ནབུ་ཀ་མེང་རྫངོ་ཁུལ་གྱི་
རྒྱ་ཆེ་མྱི ་མང་དང་དགནོ་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་སོགས་ས་
གནས་ཀྱི་གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་
ཁག་གྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ནས་རྒྱ་གར་འཕགས་
པའྱི་ཡུལ་ད་ུཆྱིབས་སུྒར་བསྐངས་ནས་ལོ་ང་ོ
དུག་ཅུ་འཁརོ་ལ་ཉ་ེབའྱི་དསུ་དན་སུང་བརྩྱི་
ཞུ་སདླ་མོན་རྟ་དབང་ཆུ་དྭངས་མ་ནས་ཏ་ེཛྱི ་
པུར་ Tezpur བར་ཞྱི་བའྱི་གམོ་བགདོ་ཀྱི་
ལས་འགུལ་ཞྱིག་འགོ་འཛུགས་གནང་འདགུ 
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༩ 
ཐགོ་ཞྱི་བའྱི་གོམ་བགདོ་ཀྱི་ལས་འགུལ་དབུ་
འབེད་ཀྱི ་མཛད་སྒརོ་༸རྒྱལ་བའྱི་ཞབས་

བརྟན་གསུང་འདནོ་དང་། སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
རྟ་དབང་དགོན་པའྱི་མཁན་ཟུར་གུ་རུ་སུྤལ་

སྐ་ུརྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་༸རྒྱལ་བའྱི་སྐ་ུཔར་
མཐངོ་གལོ་རྱིན་པ་ོཆེར་མནལྜ་རྟནེ་གསུམ་
འདགེས་འབུལ་ཞུས། ཞྱི་བའྱི་གམོ་བགདོ་ཀྱི་
ལས་འགུལ་ནང་རྟ་དབང་དང་ཉ་ེའཁོར་གྱི་
ས་ཁུལ་ཁག་ནས་མྱི ་མང་ ༢༠༠ ལགྷ་ཙམ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་རྒྱ་

གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་
གཙོ་སྐུ་ཞབས་རྱིན་ཆེན་མཁའ་འག་ོཀརེ་མྱི ་ 

R.K.Khrimey ལགས་ཀྱིས་ཞྱི་བའྱི་གམོ་
བགདོ་ལས་འགུལ་འདྱི་ཉྱིད་གཙོ་བ་ོསྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་
ཚེ་ཡུན་རྱིང་བརྟན་ཅྱིང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་
གྱིས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི ་བདའེྱི་སླད་རླབས་ཆེན་
གྱི་མཛད་འཕྱིན་བསྐངས་དང་སྐངོ་བཞྱིན་པ་

རྣམས་གངོ་ནས་གངོ་ད་ུའཕལེ་བ། ལགྷ་པར་
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ད་ུཆྱིབས་
སུྒར་བསྐངས་ཏ་ེལོ་ང་ོདུག་ཅུ་འཁོར་ལ་ཉ་ེ
བའྱི་དསུ་དན་སུང་བརྩྱི ་ཞུ་སླད་ཡྱི ན་སྐརོ་
སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་། དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོ
གུབ་མཚམས་ཞྱི་བའྱི་གོམ་བགདོ་པ་རྣམས་
ཀྱིས་༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་པར་མཐོང་གལོ་རྱིན་
པ་ོཆེར་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་དང་གྲྭ་བཙུན་
རྣམས་ནས་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་།
  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་༸གངོ་ས་མཆོག་ཆུ་
དྭངས་མ་ཞེས་འཕགས་བདོ་ས་མཚམས་སུ་
༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་སབྐས་མགནོ་
པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་ལ་གསོལ་མར་དང་ཆུར་
བ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཏ་ེཕབེས་བསུའྱི་སྣ་ེལེན་
ཞུ་མཁན་ལྷུ ན་པ་ོགངོ་གསེབ་ནས་ཡྱི ན་པ་
སབྐས་དརེ་རང་ལོ་ ༡༥ སོན་པ་བླ་ོབཟང་

དཔལ་ལནྡ་ལགས་ད་ལ་ྟའཚོ་ཞུགས་ཡོད་པ་
དང་། ཁངོ་ལ་༸གངོ་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་
རྟགས་འཁོད་པའྱི་སྐུ་པར་ཞྱིག་ལེགས་སྐསེ་
སུ་ཕུལ་འདགུ ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༡༥ ཐགོ་ཞྱི་
བའྱི་གམོ་བགདོ་དངསོ་སུ་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་
ཆུ་ཚོད་ ༡༢།༡༥ ཐགོ་སྒརོ་ཟམ་མཆོད་
རྟནེ་ད་ུའབརོ་སབྐས་ས་གནས་མྱི ་མང་སྟངོ་
ཕག་ལགྷ་གྱིས་ཕབེས་བསུ་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་འདགུ
 ཆུ་ཚོད་ ༢ ཐགོ་མཛད་སྒ་ོ
ཞྱིག་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོགུ་རུ་སུྤལ་སྐུ་རྱིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་དང་།    ས་གནས་ཀྱི་གནད་ཡོད་
མྱི ་སྣ་སྐ་ུཞབས་ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
སྐུ་ཞབས་ངག་དབང་ནརོ་བུ་ལགས་སོགས་
ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཟབ་སྦངོ་ལེགས་གུབ་བུང་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ནས་ ༡༨ བར་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་རྱིང་སུད་སྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གྱི་ག་ོསྒྱིག་འགོ་འཇར་མན་བདོ་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་དང་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ། སླབོ་ཕུག་སོགས་ཁནོ་མྱི ་གངས་ ༣༠ ལགྷ་ལ་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐརོ་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་ཏ་ེཟབ་སྦངོ་ལེགས་པར་མཇུག་སྒྱིལ་འདགུ ད་ེཡང་ཟབ་སྦངོ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་རྡ་ོར་ེལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་གསོ་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་

གསལ་ཐབས་བདེ་རུྒྱ་ནྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕགོས་ཡྱིན་པ་ནན་བརདོ་གནང་བ་མ་ཟད། ཟབ་སྦངོ་འདྱི་རྱིགས་ཡུ་རོབ་ནང་ག་ོསྒྱིག་
གནང་བ་ཐངེས་དང་པ་ོཡྱིན་པར་བརྟནེ། ཚང་མས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བུས་ཐགོ་བག་ོགླངེ་དང་གསོ་བསྡརུ་ལྷུག་པ་ོགནང་སྟ་ེཟབ་སྦངོ་ད་ེདནོ་
དང་ལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་དང་། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐརོ་སརྔ་ལས་ལགྷ་ག་ོརྟགོས་རྒྱ་ཆེ་ཡོང་སདླ་ག་ོསྒྱིག་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྐརོ་སོགས་གསུངས་
འདགུ གཞན་ཡང་འཇར་མན་བདོ་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བླ་ོབཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ཟབ་སྦངོ་ག་ོསྒྱིག་དང་ཟབ་ཁྱིད་གནང་
མཁན་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་འདགུ་པ་མ་ཟད།   འཇར་མན་བདོ་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་ནས་མ་འངོས་པར་མུ་མཐུད་དབུ་མའྱི་ལམ་སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་
ག་ོསྒྱིག་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད། ཟབ་སྦངོ་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་འཆྱི ་མེད་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དནོ། ངས་ཐངེས་འདྱིའྱི་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཟབ་སྦངོ་འདྱི་འདའྱི་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་བླ་ོསྐདེ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བུང་གྱི་རེད་བསམ་མ་སོང་། ཅསེ་བརདོ་འདགུ ཐངེས་འདྱིའྱི་ཟབ་
སྦངོ་ག་ོསྒྱིག་ཞུ་མཁན་ཇྱི་ནྱི་ཝ་ནང་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་སུད་སྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་པ་དང་། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་དང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚན་པའྱི་འགན་འཛྱིན་སལྐ་ལནྡ་མཚོ་མོ་ལགས་ཀྱིས་ཟབ་ཁྱིད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བསབླ་པ་མཐར་སོན་གྱི་མཛད་སྒརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ 
ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་སྔ་ད་ོཐགོ་མར་ཇམ་མུ་གངོ་ཁརེ་ནང་
གྱི་བཞུགས་གནས་གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུལ་
དྭགས་དང་ཟངས་དཀར་ནས་མཇལ་བཅར་
བ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་ཁུག་ཙམ་སྩལ་རསེ་
ཇམ་མུ་གངོ་ཁེར་ནང་རྟནེ་གཞྱི ་བས་པའྱི་
མཐ་ོསླབོ་ཀྱི་བསབླ་པ་མཐར་སོན་གྱི་མཛད་
སྒརོ་དབུ་བཞུགས་མཛད་ནས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་འདགུ 
 དེ་ཡང ་མགོན ་པ ོ་གང ་ཉྱིད ་
མཆོག་གྱིས་མཇལ་བཅར་བ་རྣམས་ལ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།  ཁདེ་ཚོས་ལོ་ང་ོ
སྟངོ་ཕག་རྱིང་ནས་དར་བའྱི་བདོ་ཀྱི་ཆོས་
དང་རྱིག་གཞུང་འཛྱིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་བས་
ནས་ཡོང་བ་རེད།  ད་ཆ་དསུ་རབས་ ༢༡ 
ནང་པ་ཞྱིག་བདེ་དགསོ་སྟབས། ཁ་འདནོ་
བཏནོ་པ་ཙམ་དང་ཕག་མཆོད་འབུལ་ཙམ་
གྱི་ཆོག་ཤེས་བས་ནས་དབང་རུྟལ་དད་པའྱི་
རསེ་འབང་པ་ཞྱིག་མྱིན་པར་རྱིག་པའྱི་ལམ་
ནས་བརྟག་ཤྱིང་དཔད་ད་ེནང་ཆོས་ལ་ཤེས་

ནས་དད་པ་ཐབོ་པ་ཞྱིག་བདེ་དགསོ།  ད་ེ
འད་ཡོང་བར་ནང་ཆོས་ལ་ངསེ་པར་ད་ུསླབོ་
སྦངོ་བདེ་དགསོ། ད་ེས་ྔབདོ་ཀྱི་ལོ་པཎ་དང་
མཁས་གུབ་ད་ུམས་ལ་དྭགས་དང་ཟངས་
དཀར་ས་ཁུལ་སོགས་བརུྒྱད་ནས་རྒྱ་གར་
ནང་ཕབེས་པ་རེད། ལགྷ་པར་ཕྱིས་སུ་ལོ་
རྩ་བ་རྱིན་ཆེན་བཟང་པའོྱི་སྐུ་དསུ་སུ་ཇོ་བ་ོ
ར་ེདཔལ་ལྡན་ཨ་ཏྱི་ཤའང་མཐོ་ལྡྱིང་རྒྱལ་
པའོྱི་གསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་ལྟར་ས་ཁུལ་
ད་ེདག་བརུྒྱད་རྒྱ་གར་ནས་བདོ་ད་ུཕབེས་
ཡོད།  འཛམ་གླྱིང་ནང་ཆོས་ལུགས་འད་
མྱིན་གྱི་རསེ་འབང་པ་ཚོས་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་
ཐགོ་ནས་རང་རང་སོ་སོའྱི་ཆོས་ལ་ཉམས་
ལེན་བས་པ་ཡྱི ན་ན་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་
མྱིའྱི་བསམ་བླརོ་སྙྱིང་སྟབོས་སྤལེ་ཐུབ། དརེ་
བརྟནེ་ངསོ་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་
བཀུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  ཆོས་ལུགས་མཐུན་
འབལེ་ཟརེ་བ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་
ནྱི་རྒྱ་གར་ལ་དཔ་ེམཚོན་འཇགོ་ཆོག  རྒྱ་
གར་ནང་ལ་མཚོན་ནའང་ཆོས་ལུགས་འད་
མྱིན་འཆམ་མཐུན་ངང་ལོ་ང་ོསྟངོ་ཕག་རྱིང་
ནས་འཚོ་གནས་ཐུབ་ཡོད།  ཇམ་མུ་ཀ་ཤྱི་

མྱིར་མངའ་སྡ་ེའདྱིའྱི་ནང་དའུང་ཆོས་ལུགས་
མཐུན་སྒྱིལ་རུྒྱན་སྐོང་བེད་བཞྱིན་ཡོད་
སྟབས། ངསོ་ཀྱིས་ལམ་སལོ་བཟང་པ་ོད་ེ
མུ་མཐུད་ཁདེ་ཚོས་རུྒྱན་སྐངོ་གནང་རོགས་
ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཅསེ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ།
 དེ་རེས ་ཇམ་མུ ་མཐོ་སླ ོབ ་ཀྱི ་
བསླབ་པ་མཐར་སོན་གྱི་མཛད་སྒརོ་ཆྱིབས་
སུྒར་བཀའ་དྱིན་སྐངོ་སབྐས་མཐ་ོསླབོ་ཀྱི་ཉ་ེ
བའྱི་རྱིགས་བདག་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཤོཀ་ཨེ་མ་   
Prof Ashok Aima མཆོག་སོགས་ཀྱིས་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་ཕབེས་བསུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། 
མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་མར་༸གོང་ས་མཆོག་དབུ་
བཞུགས་ཐགོ་ཉ་ེབའྱི་རྱིགས་བདག་མཆོག་
གྱིས་མཐ་ོསླབོ་ད་ེཐགོ་མར་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༡ 
ཟླ་ ༨ ནང་གསར་འཛུགས་གནང་ནས་ད་
བར་ཤེས་ཡོན་སོགས་ཀྱི་ཐོག་གུབ་འབས་
ཇྱི་ཐནོ་རྣམས་སནྙ་སྒནོ་ཞུས་གུབ་མཚམས།  
ཆེ་བསྟདོ་ཀྱི་གཟངེས་རྟགས་དང་གསེར་གྱི་
རྟགས་མ་སོགས་གཟངེས་རྟགས་དང་ཕག་
འཁརེ་ཁག་འབུལ་ལམ་ཞུ་རུྒྱའྱི་ལས་རྱིམ་

ཡོངས་སུ་གུབ་རེས་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བསབླ་པ་མཐར་
སོན་གྱི་མཛད་སྒརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། 
དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལམ་ལུགས་ནང་གཙོ་
བ་ོཕྱི་དངསོ་པའོྱི་མཐུན་རྐེན་ཡར་རྒྱས་ཁོ་
ནའྱི་ཐགོ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་མ་གཏགོས་མྱིའྱི་
བཟང་པའོྱི་རྱིན་ཐང་ད་ེདག་ལ་ད་ེཙམ་ད་ོ
སྣང་བདེ་ཀྱི་མེད། སྣ་ས་ྔམོའྱི་དསུ་སབྐས་སུ་
བམས་བརྩ་ེདང་བཟདོ་བསན། ཆོག་ཤེས་
སོགས་བཟང་པའོྱི་རྱིན་ཐང་ད་ེདག་ཆོས་
ལུགས་ཁག་གྱིས་སླབོ་སྟནོ་རུྒྱན་འཛྱིན་བདེ་

སལོ་ཡོད། འནོ་ཀང་ད་ཆ་རྱིན་ཐང་ད་ེདག་
དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་བཞག་
ནས་ཀདླ་པ་ཡར་རྒྱས་བཏང་བ་དང་ལནྷ་ནང་
གྱི་བསམ་བླརོ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་བདེ་
དགསོ། ཞསེ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
རསེ་ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔདརོ་ལྡྱི་ལྱི ་ནས་
མཁའ་ལམ་བརུྒྱད་ཝཱ་ཎ་བདོ་ཀྱི་མཐོ་སླབོ་
ཏུ་ཆྱིབས་སུྒར་བཀའ་དྱིན་བསྐངས་ཡོད་པ་
བཅས།།


