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དབུ་མའ་ིལམ་ན།ི

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། 

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་
མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཨིན་ཡུལ་གི་
རྒྱལ་ས་ལོན་ཌནོ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་ཡུལ་

དའེི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོ་John 

Bercow མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་
ས་ེཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ད་ེསྔ་༸གོང་ས་
མཆོག་གོས་ཚོགས་ནང་གདན་འདནེ་ཞུ་
རྒྱྱུ འི་སྐལ་བཟང་གི་གོ་སྐབས་ཐབོ་པ་རྣམས་
དགའ་སྤའོི་རྣམ་འགྱུར་མངནོ་གསལ་ཐགོ་
ནས་དན་གསོ་དང་སྦྲགས་སིད་སྐངོ་མཆོག་

ལ་ཞུས། ཕགོས་མཚྱུངས་ཆོགས་གཙོ་
མཆོག་གིས་སབྐས་དརེ་ཁོང་ནི་དསུ་རག་ཏུ་
བདོ་མིའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ཐགོ་
ནས་བདནེ་པའི་འཐབ་རྩོད་གནང་བཞིན་

པ་དརེ་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་
ཞིག་ཡིན་གསུངས་རསེ། གསོ་ཚོགས་ལས་
རིམ་དབུ་འཛུགས་གནང་སབྐས་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐོང་མཆོག་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཟུར་ཉན་
ད་ུབཞུགས། གསོ་ཚོགས་དངསོ་སུ་དབུ་
འཛུགས་གནང་སྐབས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གིས་གསོ་ཚོགས་ནང་གི་ཚོགས་མི་ཡོངས་

ལ་ཐངེས་འདིར་གསོ་ཚོགས་ནང་ད་ུབཙན་
བལོ་བདོ་གཞུང་གི་སིད་བླནོ་ནམ་སིད་སྐངོ་
མཆོག་འདརི་ཕབེས་པར་ང་ཚོས་དགའ་བསུ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་ང་ོསྤདོ་གནང་བར་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་དགའ་བསུ་ཞུས་འདགུ 
གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ཕི་ཚེས་ ༣༡ ཉནི་ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་མི་རྣམས་ལྷན་
འཛོམས་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ 
སབྐས་དརེ་ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་
ཊིམ་ལོབ་ཊོན་ Tim Loughton མཆོག་
གིས་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་སྐངོ་གནང་ཐགོ་ཨིན་
ཡུལ་གོས་ཚོགས་ཀི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་
གསུམ་གི་ཁནོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ ༡༠ 
ཕབེས་ཡོད། སབྐས་དརེ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་དངེ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསེར་
ར་བླ་རུང་སྒར་གི་དགེ་བཙྱུན་རྣམས་ཀི་གྲྭ་

ཤག་གཏརོ་བཤིག་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་
པའི་ཛ་དག་གི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད་པ་
དང་།  གསེར་ར་བ་ླརངུ་སརྒ་གི་དག་ེབཙྱུན་
སངོ་ཕྲག་བརྒལ་བ་དགོན་པ་ནས་བཙན་
དབང་ཐགོ་ཕིར་འབུད་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པ་
དང་།  ད་ེབཞིན་བདོ་ན་ིའཛམ་གླངི་ཡངས་
ཐགོ་ཡིན་སབས་འཛམ་གླིང་སིྤའི་ཁོར་ཡུག་
ཐོག་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་
ཡོད་པ་ན།ི ཨེ་ཤི་ཡའ་ིརྒྱྱུག་ཆྱུ་གཙོ་ཆེ་ཁག་
གི་ཆྱུ་མག་ོཆགས་ཡོད་པ་དང་། ཕགོས་
མཚྱུངས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་བ་རྣམས་ལ་མང་གཙོའི་ལ་ྟགུབ་ལ་བརིྩ་
བཀུར་གཅེས་འཛིན་ཐོག་རང་གི་ལངས་
ཕགོས་བརན་བཟུང་ཐགོ་བདོ་ལ་མགགོས་
མྱུར་རང་དབང་བསྐར་གསོ་ཡོང་ཐབས་
ཆེད་མུ་མཐུད་རོགས་རམ་གནང་རོགས། 
ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཡང་ཞུས་གནང་འདགུ །

བ་ླབྲང་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ལགས་
གླདོ་བཀལོ་བཏང་བ།

༄༅། །བ་ླབྲང་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ལགས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ནང་
འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བས་རསེ། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ ཉནི་ལན་ཀའོུ་གངོ་
ཁརེ་གི་བཙོན་ཁང་ནས་གླདོ་བཀལོ་བཏང་འདགུ 
ད་ེཡང་འད་ིགར་ཁུངས་ལནྡ་གནས་ཚྱུལ་འབརོ་བ་
ལརྟ་ན། ད་ེས་ྔརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ས་ྔཕིར་ཐངེས་
ཁ་ཤས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བས་རསེ་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༡ ལོར་མི་ལོ་ལའྔ་ིདསུ་བཀག་བཙོན་འཇུག་
གི་ཁིམས་ཐག་བཅད་ནས་བཙོན་འཇུག་བས་བའི་
འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོའམ་བླ་བྲང་འཇིགས་མེད་
མག་ོརིལ་ལགས་ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་ ༢༦ ཉནི་
ལན་ཀའོུ་གངོ་ཁརེ་གི་བཙོན་ཁང་ནས་གླདོ་བཀལོ་
བཏང་འདགུ བ་ླབྲང་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་
ལགས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ 
༨ ནང་འཛིན་བཟུང་ངང་བཀག་ཉར་བས་རསེ། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ཉནི་རྒྱ་ནག་ཀན་
སུའུ་ཞིང་ཆེན་ལན་ཀའ་ོགངོ་ཁརེ་ནང་ཡོད་པའི་
ཁིམས་ཁང་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་བཙྱུགས་པའི་གདོ་
གཞིའི་ཐགོ་ཁིམས་བཤེར་ཐངེས་གཉསི་པ་བདེ་
སབྐས། འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ལགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་
བྲལ་གཏངོ་བའི་ངན་སྐུལ་བཤམས་ཡོད་པའི་ཉསེ་
འཛུགས་བས་ཏ།ེ མི་ལོ་ལའྔ་ིདསུ་བཀག་བཙོན་
འཇུག་གི་ཉསེ་ཆད་བཏང་བའི་ཁམིས་ཆད་གསལ་
བསྒགས་བས་ཡོད། །

ཐ་ེཝན་ནང་ལགྷ་དཀར་ཉནི་མོར་
བདོ་དནོ་ང་ོསྤདོ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ རེས་
གཟའ་ལགྷ་པའ་ིདགངོ་དརོ།  བདོ་དང་ཐ་ེཝན་
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་འབྲལེ་མཐུད་ཁང་།  ཞསེ་
པས་ག་ོསིྒག་གནང་བ་ལརྟ།  ལགྷ་དཀར་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་།  ཞསེ་པའ་ིབདོ་དནོ་ང་ོསྤདོ་ཀི་
ལས་འགུལ་སྤལེ། ཐངེས་འདའི་ིབརདོ་གཞི་གཙོ་
བ་ོནི་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་འཕལེ་རིམ་སྐརོ་ཡིན་
ཞིང་། གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་ན་ིཐ་ེཝན་བདོ་
ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་དང། 
གསར་འགྱུར་ལས་རིགས་ཀི་མི་སྣ་སྐུ་ཞབས་ཧ་ེ
ཏངོ་ཤིན་ལགས་དང་། ལམྕ་ཕངེ་ཧུད་ཀནེ་ལགས་
བཅས་ཡིན། ད་ེཡང་སྐ་ུཞབས་ཧངོ་དང་ལམྕ་ཕངེ་
ལགས་རྣམ་གཉསི་འད་ིལོའི་འགོ་སདོ་ད་ུབཞུགས་
སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕབེས་ནས་གཙོ་བ་ོ༸གོང་
ས་མཆོག་གིས་དབུས་བདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་གི་
བ་ླཆེན་ཁག་གཅིག་དང་། ད་ེབཞིན་གཞུང་དང་
གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་མཇལ་
འཕྲད་དང་བཅར་འད་ིཞུས་པའི་ལེ་ཚན་ཁག་ཐ་ེ
ཝན་གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་སྤལེ་བ་མ་
ཟད།རང་གི་དངསོ་མཐངོ་དང་འབྲལེ་བའི་ཐགོ་
ནས་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད། སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཟླ་བ་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་བཙན་བལོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་
མང་གཙོའ་ིའཕལེ་རིམ་དང། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་གཞི།  
ད་ེབཞིན་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ང་ོ
སྤདོ་གནང་རསེ། ཚོགས་ཞུགས་རྣམ་པའ་ིད་ི
བར་ལན་འདབེས་དང་ཕན་ཚྱུན་བག་ོགླངེ་བཅས་
གནང་ཡོད།།

བདོ་ཀི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་སིྤ་དམངས་ཀི་གཟངེས་རགས་མཐ་ོཤོས་ད་ེ
འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱྱུར་རསེ་ལུས་མ་ཐབེས་པ་གནང་རོགས།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡ ཉནི་བཞུགས་སརྒ་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་
གཙྱུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་རྲྭའི་སངེ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་
ཁབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་དང་རྒྱ་གར་བྷ་ིཇེ་པི་
ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི། ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་འབྲལེ་མཐུད་པ་སྐུ་
ཞབས་ཤཱན་ཏ་ཀུ་མཱར་ Shri Shanta Ku-

mar མཆོག་དང་ཁངོ་གི་སྐ་ུཟླ་ལམྕ་སྐ་ུསན་
ཏ་ོཤི་ཤེལ་ཇ་མཆོག Smt Santosh Shailja 

རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་
སྐ་ུཞབས་རཱམ་སྲྭ་རབུ་ Shri Ram Swa-

roop མཆོག ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིགསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སལ་ཝིན་ཅ་ོད་ེརི་ Shri 

Salveen Chaudary མཆོག ཧ་ིམཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་ཀ་ིཤན་ཀུ་མཱར་ 
Shri Kishan Kumar མཆོག རྩམོ་པ་པ་ོ 
Shri Hemraj Kaushik ལགས། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། ད་ེབཞིན་གཞུང་འབྲལེ་

དང་གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་ཚོགས་སིྐད་
ཁག་གི་སྐ་ུཚབ། ཕི་ནང་གི་གསར་འགདོ་པ། 
སེར་སྐ་མི་མང་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་ཤཱན་ཏ་ཀུ་
མཱར་མཆོག་གིས་བརྩམས་པའ།ི ཧ་ིམཱ་ལ་ཡི་

སངེ་དམར་པའོ་ིདབི་གཟུགས་ལྡངི་བ། Red 

Shadow over the Himalayas ཞསེ་པ་
དང། ཁངོ་གི་སྐ་ུཟླ་ལམྕ་སྐ་ུསན་ཏ་ོཤི་ཤེལ་
ཇ་མཆོག་གིས་བརྩམས་པའ།ི གལ་སདི་སནོ་
དསུ་འཆར་བ་ཡིན་ན། If Autumn comes 

ཞསེ་པ་དང་། གཞན་ཡང་རྩམོ་པ་པ་ོཧམེ་
རཱཇ་ཀོ་ཤིག་ལགས་ཀིས་སྐུ་ཞབས་ཤཱན་ཏ་
ཀུ་མཱར་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱྱུ ས་སྐརོ་གི་

དཔ་ེདབེ་བཅས་ཁནོ་དབེ་གསུམ་དབུ་འབདེ་
མཛད། སབྐས་དརེ་སྐ་ུཞབས་ཤཱན་ཏ་ཀུ་
མཱར་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། 
བདོ་ཀི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལི་བ་ླམ་མཆོག་གི་འཚེ་
མེད་ཞི་བ་དང་བམས་བརྩའེི་ཉམས་ལེན་གི་

བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་ད་ེདག་ལ་འཛམ་གླིང་
མི་མང་ས་ཡ་མང་པསོ་གདངེ་འཇགོ་ཧ་ཅང་
ཚད་མཐོན་པསོ་ཆེ་བསདོ་རྒྱ་ཆེ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད་སབས། ད་ེལ་ྟབུའ་ིམང་ཚོགས་ཁདོ་
ཤུགས་རྐནེ་སིྦན་གནང་མཛད་མཁན་གི་དབུ་
ཁདི་ན་ིབདོ་ཀི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་
ཁོང་ཉག་གཅིག་མ་གཏགོས་གཞན་སུའང་
མེད། དརེ་བརནེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་༸གངོ་

ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་འག་ོབ་མི་སྡའེི་
སིྤ་ཚོགས་ཀི་བད་ེཐབས་ལ་སནྨ་པའི་ཞབས་
འདགེས་རླབས་པ་ོཆེ་བསུྒབས་དང་སུྒབ་མུས་
ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་
སིྤ་དམངས་ཀི་གཟངེས་རགས་ཆེ་མཐོང་
ཆེ་ཤོས་སུ་གགས་པ་རྒྱ་གར་གི་རིན་པ་ོཆེ། 
Bharat Ratna ཞསེ་པ་ད་ེངསེ་པར་ད་ུ
འབུལ་ལམ་ཞུ་དགསོ། ཞསེ་ད་ེརིང་འདརི་
ངས་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པསོ་རེ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ད་ེའད་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། བདོ་ལ་
རྒྱ་གར་གི་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པའ་ིརྣམ་པ་གསལ་
སནོ་ཐགོ་མིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོཞིག་བསུྐན་ཐུབ་
རྒྱྱུ ་རེད། ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ལ་
འཛམ་གླིང་ནང་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་
རགས་ཀིས་གཙོས་ཆེ་བསདོ་ཀི་གཟེངས་
རགས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའབུལ་ལམ་ཞུས་ཟིན་
སབས། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཁངོ་ལ་ཆེ་
བསདོ་ཀི་གཟངེས་རགས་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱྱུའ་ི
ཐད་རེས་ལུས་མ་ཐེབས་པ་གནང་རོགས། 
ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢2

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བྷ་ིབྷ་ིསི་གསར་འགྱུར་བརྙན་འཕྲནི་ཚན་པའ་ིབཅར་འད་ིདང་ལེན་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
ཨིན་ཇིའི་གསར་འགྱུར་བརྙན་འཕྲིན་ཚན་

པ་གགས་ཅན་བྷ་ིབྷ་ིསིའ་ི BBC གསར་
འགདོ་པ་ཡལ་ད་ཧ་ཀིམ་ Halda Yakim 
ལགས་ཀི་བཅར་འདིར་དང་ལེན་གནང་
ཡོད།     ད་ེཡང་ཐགོ་མར་གསར་འགདོ་
པས་ང་ོསྤདོ་གནང་དནོ། བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་ཆབ་སིད་དབུ་ཁིད་འབུམ་རམས་པ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་འད་ིག་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་
ད་ུཕབེས་ནས། འཛམ་གླངི་གི་ཆབ་སདི་
དབུ་ཁིད་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་འབྲལེ་བ་གནང་
སྐབས་བདོ་མི་རྣམས་མ་བརེད་པ་གནང་
རོགས། ཞསེ་རེ་སྐལུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། 
ཁོང་ད་ེརིང་འདི་ག་གསར་ལས་ཁང་དུ་
ཕབེས་ཡོད་པར་བརནེ་འཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་
དང་སྦྲགས། ཐགོ་མར་ངས་རྒྱབ་ལྗངོས་ཀི་
གནས་ཚྱུལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཕི་ལོ་ 
༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ནང་དབང་
སྒྱུ ར་བས་སབས་བདོ་གཞུང་བྲསོ་བོལ་ད་ུ
ཕབེས་ནས་ད་བར་བཙན་བོལ་ད་ུགནས་
མུས་ཡིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བརདོ་པ་
ལརྟ་ན། རྒྱ་ནག་གི་དབང་སྒྱུར་འགོ་བདོ་
ནང་འཛུགས་སུྐན་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་བཏང་
ཡོད། འནོ་ཀང་ཐབོ་ཐང་རྩདོ་ལེན་པ་
རྣམས་ལརྟ་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
མི་རྣམས་ཀི་ཐབོ་ཐང་ལ་མུ་མཐུད་བརྡལ་
བཤིག་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པ་བརོད་བཞིན་
ཡོད། ངས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་བདོ་མིའ་ི
ཆོས་ཕགོས་ཀི་དབུ་ཁདི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མ་མཆོག་ལ་བཅར་འད་ིཞུ་སབྐས་ཁངོ་གིས་
སྐབས་དརེ་འབྱུང་འགྱུར་གི་གནས་སངས་
ཐོག་གཟིགས་ཚྱུལ་ཇི་འད་ཡིན་སྐརོ་ངར་
བཀའ་ལན་སྩལ་བྱུང་། ཞསེ་གསུངས་ནས་
གསར་འགོད་པས་སྐབས་དརེ་ད་ེསྔ་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༤ ལོར་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་གསར་
ལས་ཁང་གི་བཅར་འདརི་དང་ལེན་མཛད་
པའི ་བརྙན་འཕྲིན་དུམ་ཚན་ཞིག་བསན།                                 
༼བརྙན་འཕྲནི་ནང་།༽
གསར་འགདོ་པ།  སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་
༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུཕྲངེ་ ༡༤ འད་ིཏཱ་ལའ་ི
བ་ླམའི་སྐུ་ཕྲངེ་མཐའ་མ་ཡིན་སིད་པའི་སྐརོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་གནང་མཛད་ཡོད། ད་ེལརྟ་
ན་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་སྐ་ུཕྲངེ་ ༡༥ ཕབེས་རྒྱྱུ ་མ་

རེད་དམ།
༸གངོ་ས་མཆོག  ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོགནས་
སངས་ལ་ལ་ྟརྒྱྱུ ་རེད། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིབ་ླབྲང་
རྒྱྱུན་མཐུད་དང་མ་མཐུད་ཟརེ་བ་ད་ེབདོ་མི་

མང་ལ་རག་ལས་ཡོད། ངསོ་རང་འབྱུང་
འགྱུར་ལོ་གཅིག་གཉིས་ནང་འཆི་འག་ོབ་
ད་ེའད་ཕལ་ཆེར་ཡོང་རྒྱྱུ ་མ་རེད། ད་དངུ་
ལོ་ ༡༥།༢༠ རིང་འཚོ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད། དའེ་ི
ཚེ་དའེི་དསུ་ཀི་གནས་སངས་ལ་དཔག་ས་ེ
གལ་ཏ་ེཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སིྒག་འཛུགས་འདི་
དགོས་པ་ད་ེཙམ་མེད་པའི་གནས་སངས་
ཤིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན་རང་བཞིན་གིས་
མཚམས་ཆད་འག་ོརྒྱྱུ ་རེད།  མིས་བཟསོ་
པའ་ིསིྒག་འཛུགས་ད་ེདག་ལ་རག་བརན་གང་
ཡང་མེད། ཉནི་གཅིག་མེད་པ་ཆགས་འག་ོ
བ་ཆོས་ཉདི་རེད། ཕ་ོམོ་སུ་ཡིན་རངུ་གལ་
ཏ་ེཏཱ་ལའི་བླ་མ་ལྐུགས་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་
ན། རངཉདི་ལ་མཚན་ཤས་བཟ་ོརྒྱྱུ ་རེད། 
ད་ེའད་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་པ་ོཆགས་རྒྱྱུ ་
རེད། ད་ེལས་ལོ་ང་ོབརྒྱ་ཕྲག་རིང་ནས་ཡོད་
པའི་སིྒག་འཛུགས་འདི་ད་ལྟ་གགས་པ་ཏགོ་
ཙམ་ཡོད་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དསུ་སྐབས་
འདརི་མཇུག་བསྡུ་བ་ཡིན་ན་དགའ་རྒྱྱུ ་རེད།  
༼བརྙན་འཕྲནི་རགོས།༽
བརྙན་འཕྲིན་བསན་གུབ་མཚམས་གསར་
འགོད་པའི་སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་བཅར་འད་ི
ཞུས་པ། 
གསར་འགདོ་པ།   ལོ་ང་ོབརྒྱ་ཕྲག་རིང་
གི་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་སིྒག་འཛུགས་འད་ིམཇུག་
བསྡུ་སིད་པའི་སྐརོ་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་དརེ་
ཁདེ་ལ་བསམ་ཚྱུལ་ཇི་འད་ཡོད།
སདི་སྐངོ་།    ༸གངོ་ས་མཆོག་ན་ིཆོས་
ཕགོས་ཀི་དབུ་ཁིད་ཅིག་དང་ནང་པའི་དགེ་
སླངོ་ཞིག་ཡིན་སབས། ཁིམ་སངྤས་ནས་ཆོས་
ཁོ་ན་དནོ་གཉརེ་མཛད་མཁན་ཞིག་ཡིན། 
གནས་སངས་འདའིི་ཐགོ་ནས་གངོ་གི་བཀའ་
སླབོ་དརེ་ང་ཚོས་བསམ་ཤེས་ཞུ་ཐུབ་པ་ཞིག་
ཡིན་ནའང་། ཁངོ་ན་ིབདོ་མིའ་ིདབུ་ཁདི་བ་ླ
ན་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་སབས། ང་ཚོར་སྐ་ུཕྲངེ་ 
༡༥ དགསོ་ངསེ་ཡིན། དརེ་བརནེ་བདོ་
མི་ཚོས་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སིད་བནོ་རོགས་
གནང་། ཞསེ་འདནུ་པ་སྔནོ་ད་ུབཏང་བའ་ི
ཐགོ་ནས་སྨནོ་ལམ་འདབེས་དགསོ། སིྤར་
ད་ལའྟི་ཆར་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུའི་འཕྲདོ་
བཞསེ་ཧ་ཅང་ལེགས་པ་ོཡོད་ཅིང་།   མའ་ོ

ཙེ་ཏུང་དང་ཏངི་ཞའ་ོཔངི་ལས་སྐ་ུཚེ་རིང་བ་
མ་ཟད་ད་ལའྟི་རྒྱ་ནག་དཔནོ་རིགས་མང་ཆེ་
བ་ལས་སྐུ་ཚེ་རིང་བ་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་མཛད་
རྒྱྱུ ་རེད།
གསར་འགདོ་པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབང་
སྒྱུར་བས་པའ་ིཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་སྐ་ུཕྲངེ་ ༡༥ 
ཡིན་ཟརེ་བ་ཞིག་བདམས་པ་ཡིན་ན། བདོ་
མི་ཚོའི ་མ་འོངས་མདུན་ལམ་གི་གནས་
སངས་ཇི་འད་ཆགས་རྒྱྱུ ་ཡིན་ནམ།
སདི་སྐངོ་། བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱྱུས་ལ་ཕིར་
བལསྟ་ཤིག་གནང་བ་ཡིན་ན། ད་ལའྟ་ིསྐ་ུ
ཕྲངེ་འདི་ཉདི་ཁད་ད་ུའཕགས་པ་ཞིག་བྱུང་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ༸རྒྱལ་བའ་ིཡང་སདི་སྐ་ུ
ཕྲངེ་ ༡༥ མཆོག་ཀང་ད་ེམཚྱུངས་ཁད་ད་ུ
འཕགས་པ་ཞིག་བནོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པར་ངསོ་ལ་
ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད། དརེ་བརནེ་བདོ་
མི་སིྤ་དང་ལྷག་པར་བདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་
གི་རསེ་འབྲང་པ་ཚོར་སྐ་ུཕྲངེ་ ༡༥ བནོ་
སབྐས་སྐུ་གཞོན་ནའིུ་དསུ་ནས་བསབླ་པ་སླབོ་
གཉརེ་གསན་བསམ་མཛད་ཕོགས་དང་། 
དབང་ལུང་མན་སྔགས་སོགས་མཐོང་བ་
བརྒྱྱུ ད་པའི་ཕག་ལེན་རྣམས་བུམ་པ་གང་
ཇོའི ་ཚྱུལ་དུ་གསན་བཞེས་མཛད་ནས། 
བསན་འགའོི་བ་བ་འཕྲ་ོསྐངོ་མཛད་ཐུབ་པ་
ཞིག་ཡོང་ཐུབ་པ་བ་རྒྱྱུའ་ིའགན་ཡོད། སྐ་ུ
ཕྲངེ་ ༡༥ མཆོག་ཀང་འཛམ་གླངི་དབུ་ཁདི་
ཅིག་ཆགས་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། བདོ་ནང་ད་ུབདོ་
མིའི་གཞི་རྩའི་རང་དབང་སླར་གསོ་མཛད་
མཁན་ཞིག་བནོ་རྒྱྱུ ་རེད།
གསར་འགདོ་པ། དངེ་སབྐས་རྒྱལ་སིྤའ་ིསངེ་
རྒྱ་ནག་གི་སབོས་ཤུགས་དང་དཔུང་ཤེད་ཧ་
ཅང་ཆེ་བར་བརནེ།  བདོ་མིའ་ིརང་དབང་
ཙམ་མ་ཟད། བདོ་མིའ་ིང་ོབ་ོཡང་རྩ་བརླག་
ཏུ་འག་ོརྒྱྱུའ་ིཉནེ་ཁའ་ིསངྒ་བསླབེས་ཡོད།
སདི་སྐངོ་། འད་ིབདནེ་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གི་
མཐར་ཐུག་དམིགས་ཡུལ་འད་ིབདོ་ཡུལ་རྒྱ་
ཡུལ་ད་ུབསྒྱུར་རྒྱྱུ ་དང་བདོ་རིགས་རྣམས་རྒྱ་
མི་རིགས་སུ་བསྒྱུར་རྒྱྱུ ་ད་ེརེད། འད་ིན་ིཁ་ོཔ་
ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་མཐར་ཐུག་ཡིན་སབས་
བདོ་མི་རིགས་རིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་
རྩ་མེད་ད་ུགཏངོ་རྒྱྱུའི་སིད་བྱུས་ལག་བསར་
བདེ་བཞིན་ཡོད།  འནོ་ཀང་བདོ་མིའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡོན་ནི་གནའ་རབས་ནས་
བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། བདོ་མི་རིགས་
ཀི་ང་ོབ་ོད་ེབདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་
འབྲལེ་བ་གཏིང་ཚྱུགས་པ་ཞིག་ཆགས་ཟིན་
པ་བརནེ། བདོ་མི་རྣམས་རང་གི་ཐུན་མིན་
རིག་གཞུང་དང་མི་རིགས་ཀི་ང་ོབརོ་སྤབོས་
པ་བདེ་བཞིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་བདོ་མི་
རྣམས་མཐ་ོསངྒ་བདོ་ཀི་ས་སངེ་ཐགོ་ཇི་སིད་
ནམ་གནས་ཀི་བར་ད་ུགནས་རྒྱྱུ ་རེད། ལོ་ང་ོ 
༦༠ རིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་དག་ེ
བཙྱུན་རྣམས་ཀི་དགནོ་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་དང་། ལ་ྷ
ཁང་བརྒྱ་ཆ་ ༩༨ རྩ་མེད་བཏང་བ་མ་ཟད།
 ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནང་བདོ་མི་གྲྭ་

བཙྱུན་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩.༩ བཙན་དབང་འགོ་
སྐ་སར་ཕབ་ཡོད། འནོ་ཀང་ད་ལ་ྟལོ་ང་ོ ༦༠ 
རསེ་ཕིར་ལྟ་བདེ་སྐབས་བདོ་ནང་ད་ུདགོན་
སྡ་ེགཙོ་གས་ཁག་ཕལ་མོ་ཆེ་བསྐར་གསོ་
བས་པ་དང་དགེ་བཙྱུན་སངོ་ཕྲག་མང་པསོ་
མུ་མཐུད་ནང་ཆོས་སླབོ་གཉརེ་གནང་བཞིན་
ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་ང་ོ ༦༠ རིང་
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་བཟ་ོ
རྒྱྱུའི་སིད་བྱུས་ད་ེའད་ཞིག་ལག་བསར་བས་
ཡོད་ཀང་། དངེ་སབྐས་བདོ་ནང་བདོ་ཀི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སརླ་གསོ་ཡོང་བཞིན་
ཡོད། དཔརེ་ན། གསེར་ར་བ་ླརངུ་སརྒ་
ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ཁདེ་ཀིས་མཁནེ་རྒྱྱུ ་རེད། 
དགནོ་པ་དརེ་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་ལ་སླབོ་
གཉརེ་གནང་མཁན་གྲྭ་བཙྱུན་ཁི་གཉིས་
ཙམ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་རིགས་མི་སྐ་དང་
རྒྱ་རིགས་ནང་པ་སངོ་ཕྲག་མང་པསོ་སླབོ་
གཉརེ་གནང་བཞིན་ཡོད།  འནོ་ཀང་ད་ཆ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བླ་རུང་སྒར་གི་གྲྭ་ཤག་
ཁག་གཅིག་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།   
ལས་འགུལ་ད་ེཕི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་འག་ོ
འཛུགས་བས་པ་མ་ཟད། དངེ་སབྐས་སརླ་
ཡང་གཏརོ་བཤིག་གི་ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་
སྤལེ་བཞིན་ཡོད། ཉ་ེལམ་བཙྱུན་མ་གསུམ་
གིས་རང་ཤི་བརྒྱབ་པའི་གནས་ཚྱུལ་ཡང་
བྱུང་ཡོད། གལ་ཏ་ེཁདེ་ཀིས་ཡུ་ཊུབ་ (You-

tube) བསྔགོ་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བ་ླརུང་སརྒ་གི་དགེ་འདནུ་པ་དང་བཙྱུན་མ་
ཧ་ཅང་མང་པ་ོབཙན་དབང་འགོ་སྣམུ་འཁརོ་
ནང་སོ་སོའི་ཕ་ཡུལ་ད་ུཕིར་རོང་བཞིན་པ་
གཟགིས་ཐུབ།
གསར་འགདོ་པ། རྒྱལ་སིྤའ་ིདབུ་ཁདི་ཚོར་
རྒྱ་ནག་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་
སབས། ཁངོ་ཚོས་བདོ་མིའ་ིདཀའ་སྡགུ་ལ་
བསམ་ཤེས་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ནམ།
སདི་སྐངོ་། དངེ་སབྐས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་རྒྱ་
ནག་གི་དམག་ཤུགས་དང་ཆབ་སདི། དཔལ་
འབརོ་གི་ཤུགས་རྐེན་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ཤེས་
ཀི་ཡོད། བླ་ོཕམ་པ་ཞིག་ལ་དངེ་སབྐས་རྒྱལ་
སིྤའི་དབུ་ཁིད་ཚོས་བཟང་སྤདོ་ཀི་རིན་ཐང་
ལས་དངུལ་དང་དཔལ་འབོར་གི་ཁེ་ཕན་
ཐགོ་ད་ོསྣང་མང་བ་བདེ་བཞིན་ཡོད། འད་ི
ན་ིབླ་ོཕམ་གི་རང་བཞིན་ཞིག་རེད།
གསར་འགདོ་པ། རྒྱལ་སིྤའ་ིདབུ་ཁདི་ཚོས་
གལ་ཏ་ེ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་
མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པའམ། བདོ་ཀི་གནད་
ད ོན་གླ ེང་བ་ཡིན་ཚེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཆབ་སིད་ཀི་འབྲལེ་ལམ་ཐགོ་དམ་བསྒགས་
བཀག་སྡམོ་བས་ནས་ཁ་ཡ་མ་བས་པར་
འཇོག་རྒྱྱུ འི ་སིད ་བྱུས་ལག་བསར་བེད་
བཞིན་ཡོད།
སདི་སྐངོ་། ངསོ་ཀིས་ཤེས། ༸གངོ་ས་
མཆོག་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་དགའ་མོས་ཆེ་
ཤོས་དང་གུས་བཀུར་ཆེ་མཐོང་ཆེ་ཤོས་
ཞུ་ཡུལ་གི་དབུ་ཁིད་གཅིག་ཆགས་ཡོད། 

བསམ་ཤོག་བསྡུས ་པའི ་གངས་ཐོ་ཁག་
གཅིག་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་ནི་འཛམ་གླིང་
ཁནོ་ཡོངས་ནང་སནྙ་གགས་ཆེ་ཤོས་ཀི་དབུ་
ཁདི་གས་ཤིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་ཡོད། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
བདོ་མིའི་ཆབ་སིད་དབུ་ཁིད་ནས་རྒན་ཡོལ་
ཆ་ཚང་ཞུས་ཟིན་སབས་ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་
ཆོས་ཕགོས་རྐང་པའི་དབུ་ཁིད་ཆགས་ཡོད། 
དཔརེ་ན་ཡེ་ཤུའི་བླ་ཆེན་པབོ་ལྟ་བུ ་ཡིན། 
དརེ་བརནེ་འཛམ་གླིང་དབུ་ཁིད་རྣམ་པས་
ཁོང་གདན་འདནེ་ཞུས་ནས་མཇལ་ཁ་དང་
སྦྲགས། ཁངོ་གི་སྐ་ུདུང་ནས་བླ་ོསྐདེ་ཕྲན་བུ་
བངླ་ཐབས་གནང་དགསོ། སབས་མ་ལེགས་
པ་ཞིག་ལ་ད་ེལརྟ་ཡོང་གི་མེད། ཨིན་ཡུལ་
དང་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་རྩ་ཁམིས་
ལ་ྟབུ་དང་། གཞན་ཡང་འཛམ་གླངི་གི་རྒྱལ་
ཁབ་གཞན་ཁག་གིས་མང་གཙོའི་རིན་ཐང་
དང་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐརོ་དསུ་རག་
ཏུ་གསུང་བཞིན་ཡོད་ཀང་། རིན་ཐང་ད་ེ
དག་ཐགོ་དངསོ་སུ་ལག་བསར་གནང་རྒྱྱུ འི་
གོ་སྐབས་ཐོབ་ཚེ་ཁོང་རྣམ་པས་༸གོང་ས་
མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱྱུ ར་གཡོལ་
བཞིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་མང་གཙོའ་ིརིན་
ཐང་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གཞི་རྩར་
བཟུང་ནས་བཙྱུགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདག་
གི་ཞལ་ནས་གསུང་པ་དང་ངོ་ཐོག་ལག་
ལེན་གཉསི་པ་ོའགལ་ཟླར་གྱུར་བཞིན་ཡོད།  
འད་ིན་ིཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་གི་གནས་ཤིག་རེད།
གསར་འགདོ་པ། ཐུགས་ར་ེཆེ། ཞསེ་གསུང་
རསེ་བཅའ་འདའི་ིལས་རིམ་མཇུག་བསིྒལ།།

༄༅།།༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་

འཕིན་དང་གསུང་ཆོས་ཁག དེ་བཞིན་

བོད་དོན་སོར་གི་བརྙན་འཕིན་གསར་

འགྱུར་གཟིགས་བོ་ཡོད་ཚེ། དྲ་རྒྱའི་

ཁ་བྱང། www.tibetonline.tv ཐོག་

གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།།

www.tibet.net/mwa

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང། 
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚྱུལ། 

སོགས་ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་ www.bod.asia ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།
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བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་ཁང་ད་ུརིག་གནས་གསར་བར་ེལ་བསྐར་བལ་ྟ
ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་པར་རིས་འགམེས་སནོ་དང་

བག་ོགླངེ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨ 
ཉནི་ཕི་དལི་འགམེས་སནོ་ཚན་པའི་གོ་སིྒག་
འགོ་རྡ་ས་མེ་གྷན་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་
ཀི་འགམེས་སནོ་ཁང་ད་ུརིག་གནས་གསར་

བར་ེལ་བསྐར་བལྟ་ཞེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་
ཐགོ་པར་རིས་འགམེས་སནོ་དང་བག་ོགླངེ་
གནང་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔ
ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠།༤༥ ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་དང་། 
ཕི་འབྲལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་
ནརོ་བུ་ལགས། དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་ཤར་
གླངི་བསན་འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས། ཕི་དལི་
ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་འཕར་རྣམ་གཉསི། ཕི་
དལི་བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་ཚན་པའི་འགན་
འཛིན་གིས་གཙོས་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བེད་
རྣམ་པ། ཕི་ནང་གི་གསར་འགདོ་པ་སོགས་
འད་ུའཛོམས་ཀི་ཐོག་མར་སྐུ་མགནོ་གཙོ་
བ ོ་མཆོག་གིས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕེ་དང་
འབྲལེ་དསུ་ཐུང་འགམེས་སནོ་དབུ་འབེད་

གནང་གུབ་མཚམས། ཕི་དལི་བདོ་ཀི་
འགམེས་སནོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་བཀ་
ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཐངེས་འདིའི་
འགམེས་སནོ་གི་དམིགས་ཡུལ་ང་ོསྤདོ་ཞུས་

རསེ། དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་ཤར་གླངི་བསན་
འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས་ཀིས་བརདོ་གཞི་དང་
འབྲལེ་བའ་ིགསུང་བཤད་གནང་། ད་ེནས་
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་
ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་འཚམས་
འད་ིདང་སྦྲགས་གསུང་དནོ། སིྤར་ཕི་ལོ་ 
༡༩༤༩ རསེ་ལ་རྒྱ་ནག་མི་མང་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྙསེ་པ་ཡིན་ཟརེ་གི་ཡོད་
པ་རེད། གང་ལརྟ་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་ནག་མི་
མང་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་རིག་གནས་
གསར་བར་ེསིྤ་དང་། ལགྷ་པར་བདོ་ནང་
ལ་རིག་གནས་གསར་བར་ེལག་ལེན་བསར་
སངས་འད་ིལ་བསྐར་བལ་ྟབས་ན། རྒྱ་ནག་
གཞུང་ཁོ་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཧ་ལས་པའི་
ནརོ་འཁུལ་ཆེན་པ་ོཞིག་དང་། ང་ོགནངོས་
དགོས་རྒྱྱུ ་ལ་ྟབུ་ཐབས་སྡུག་པ་ོགཅིག་ཆགས་

ཡོད། ཕལ་ཆེར་ཁ་ོརང་ཚོས་གང་ལ་གང་
ཙམ་ངོས་ལེན་བེད་ཀི་ཡོད་རེད་བསམས་
ཀི་འདགུ སྔནོ་མ་མའ་ོཀུ་ཞི་འདས་གངོས་
ཕིན་ཚར་པའི་རསེ་ལ་ལམ་སེང་རིག་གནས་
གསར་བར་ེལ་སོགས་པ་ད་ེདག་མི་ཤི་ཤོག་
ཁག་སྒང་ལ་ལག་པ་འཕི་རྒྱྱུ ་ལ་སོགས་པ་
གནས་ཚྱུལ་ད་ེདག་བྱུང་སབས། ད་ེདསུ་
ནས་ཁོ་རང་ཚོས་ང་ོཚ་དགོས་པ་ཞིག་བས་
ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད། དརེ་བརནེ་
རྒྱ་ནག་གམ་རྒྱ་ནག་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
གཞུང་གི་ཐགོ་ནག་ཐིག་ཆེན་པ་ོསུ་གང་གིས་
སུབ་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། འད་ིང་
ཚོས་དསུ་རག་ཏུ་གསོས་པ་བེད་ནས་ཉར་
ཐུབ་རྒྱྱུ ་དང་འགལེ་བརདོ་གནང་ཐུབ་རྒྱྱུ ་འད་ི
གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད་པ་ཞུ་མ་དགོས་
པ་རེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
བསནུ། དུང་འཕར་ཚེ་རིང་དབངས་སིྐད་
ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
གནང་ས་ེདབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་སྒ་ོགལོ་ཡོད་
པ་དང་། ད་ེརསེ་ཆྱུ་ཚོད་ ༡༢ ནས་བདོ་
ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་
པ་ཤེས་རབ་འདོ་ཟརེ་ལགས་ཀིས་བག་ོགླངེ་
གཙོ་སྐངོ་གནང་ཐགོ་སིྤ་ཟུར་རྨའེུ་མགོན་པ་ོ
མཚོ་ལགས་དང་། གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་བླ་ོ
བཟང་ཡོན་ཏན་ལགས། གཞུང་ཞབས་ཟུར་
པ་ཕུར་པ་ཚེ་རིང་སབོས་རྒྱལ་ལགས་བཅས་
ཀིས་བདོ་ནང་གི་རིག་གནས་གསར་བརེ་
ཞསེ་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་བག་ོགླངེ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།

ལྡ་ིལི་ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་དབུས་ལ་ལས་བདེ་
ས་སངོ་གཉསི་ཀི་གསལ་བསྒགས།

ས་མིག་གསལ་བསྒགས།                                                 

༄༅། །ལྡ་ིལི་ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་དབུས་
ཡིག་ཚང་དུ་ཞུ་དག་པ་གཅིག་དང་བྱུས་
འགོད་པ་གཅིག་བཅས་ཀི་ས་མིག་གཉིས་
སངོ་པ་ཡོད་པས་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཞིང་ཞུགས་བླ་ོ
ཡོད་རིགས་སོ་སོའ་ིལག་འཁརེ་ཡིག་ཆ་ཁག་
དང་སྦྲགས་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་ཐགོ་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ འགངས་མེད་
འཚང་སནྙ་འབུལ་དགསོ་རྒྱྱུ ། འཚང་སནྙ་
ནང་སོ་སོའ་ིཁ་བང༌། ཞལ་པར་ཨང༌། གླགོ་
འཕྲིན་ཨང་བཅས་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོས་
རྒྱྱུ །   གངོ་གསལ་དསུ་བཀག་རསེ་འཚང་
སྙན་འབུལ་འབརོ་རིགས་རང་བཞིན་གིས་
རིྩས་མེད་གཏངོ་རྒྱྱུ ། ལག་འཁརེ་ང་ོམ་ཞིབ་
བཤེར་ཆེད་དངསོ་གཞིའི་རྒྱྱུགས་སྤདོ་སབྐས་
མཉམ་འཁརེ་དགསོ། ཆ་རྐནེ་ཚང་བའ་ི
སྙན་འབུལ་ཁག་ལ་ཡིག་རྒྱྱུ གས་དང་ངག་
རྒྱྱུགས་ཀམ་སྤུ ་ཌར་བཅས་འདམེས་རྒྱྱུགས་
ཀི་ལམ་ནས་གདམ་རྒྱྱུ ་ཡིན། འདམེས་
རྒྱྱུགས་བ་ཡུལ་དང་ཚེས་གངས་འཚང་སནྙ་
དསུ་གཙང་རསེ་ད་ོབདག་སོ་སོར་བརྡ་ལན་
སྤདོ་རྒྱྱུ ་ཡིན། རྒྱྱུགས་སྤདོ་ད་ུཕབེས་སབྐས་
ཀི་འག་ོགནོ་རྣམས་ད་ོབདག་རང་ཉདི་ནས་
གཏངོ་དགསོ་པ་ཡིན།
ཞུ་དག་པའ་ིདགསོ་མཁ་ོདང་ཆ་རྐནེ།
༡༽ Acharya ལག་འཁརེ་འམ་བདོ་ཀི་ནང་
དནོ་རིག་པའི་གཞུང་ཆེན་ལ་ཉུང་མཐར་ལོ་
ལ་ྔསླབོ་གཉརེ་འགམིས་མངོ་བའ་ིལག་འཁརེ་
དགསོ་རྒྱྱུ །
༢༽ ཡིག་རྒྱྱུགས་ཐད། བདོ་ཡིག་འབྲ་ིརྒྱྱུགས་
དང༌། ངག་རྒྱྱུགས། ཀམ་སྤུ་ཌར་བཅས་
ཡོད། བསྡམོས་བརྒྱ་ཆ་༡༠༠། ནས་ངསེ་
པར་བརྒྱ་ཆ་ ༦༥། ལེན་དགསོ་ཡོད། ད་ེ
མིན་རིྩས་མེད་ཡིན།
༣༽ ད་ོབདག་ལ་ཕགོས་རིམ་བཞི་པ། ཟླ་
རེར་ཧནི་སྒརོ། ༡༩༥༦༢།༠༠ དང་ལས་
ཤག་ག་ོསིྒག་ཡོད། ཟླ་དུག་ཚོད་བལའྟ་ིདསུ་
ཡུན་རགོས་མཚམས་ལས་བདེ་ང་ོམར་བསྐ་ོ
གཞག་འསོ་འཚམས་ཤེས་དཔར་སིྒག་གཞི་
ནང་གསལ་སིྤ་མཚྱུངས་ལརྟ་ཐབོ་རྒྱྱུ །
༤༽ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥།༡༢།༣༡ བར་དངྭས་
བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཆ་ཚང་འབུལ་ཟིན་པའི་
ཤོག་ངོས་དང་པོ་དང་མཐའ་མའི ་འད་
བཤུས།
༥༽ རྒྱ་གར་སྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་དསུ་
འགངས་ཞུས་པའི་ཤོག་ངོས་དང་པ་ོདང་
མཐའ་མའ་ིའད་ཤུས།
༦༽ རང་ལོ་ ༡༨ ནས་ ༤༠ མ་བརྒལ་བ་
དགསོ་རྒྱྱུ །

༧༽ ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིསནྨ་ཁང་ཞིག་
ནས་གཟུགས་ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིསནྨ་
པའ་ིངསོ་སྦརོ།
༨༽ ལས་ཀ་བདེ་བཞིན་པ་ཡིན་ན་ལས་ཡུལ་
ནས་དགག་བ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་དགསོ།
༩༽ གངོ་གསལ་ལག་འཁརེ་དང་ཡིག་ཆའ་ི
ཐོག་དབུས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཁག་
གི་ཟུང་དུང་ཡན་ཡང་ན་ས་གནས་འགན་
འཛིན་གང་རུང་གི་དག་མཆན་ངེས་པར་
འཁདོ་དགསོ།
བྱུས་འགདོ་པའ་ིདགསོ་མཁ་ོདང་ཆ་རྐནེ།
༡༽ འཛིན་གྲྭ་བཅྱུ་གཉསི་ཡན་ཐནོ་པའ་ིལག་
འཁརེ་ཡིག་ཆ་དགསོ་རྒྱྱུ །
༢༽ གླགོ་ཀདླ་དཔར་བསུྐན་ནམ། ད་ེདང་
མཉམ་པའི་གླགོ་ཀླད་བཟོ་བཀོད་ཀི་ལག་
འཁརེ་ཡོད་པ།
ཁ༽ དྲྭ་རྒྱ་བཟ་ོབཀདོ་དང་རྒྱ་བསྐདེ་བ་ཐུབ་
པའ་ིཤེས་ཚད་རང་རྐ་ཐུབ་པ།
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༣༽ ཡིག་རྒྱྱུགས་ཐད། དབིན་ཡིག་ཐགོ་
བྱུས་འགདོ་འབྲ་ིརྒྱྱུགས་དང༌། ངག་རྒྱྱུགས༌། 
དཔར་བསུྐན་ཉམས་མངོ་བཅས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ 
༡༠༠ ནས་རྒྱབ་ཆ་ ༦༠ ངསེ་པར་ལེན་
དགསོ་ཡོད། ད་ེམིན་རིྩས་མེད་ཡིན།
༤༽ འཛིན་གྲྭ་བཅྱུ་གཉསི་ཐནོ་པ་ལ་
ཕགོས་རིམ་བདུན་པ༌།ཟླ་རེར་ཧིན་སྒརོ། 
༡༩༡༡༦།༠༠ དང་ལས་ཤག་ག་ོསིྒག་ཡོད། 
ཆོད་གན་ཐོག་ལོ་གསུམ་རིང་བསྐ་ོགཞག་
གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཁ༽ མཐ་ོསླབོ་ཡན་ཐནོ་
པ་ལ་ཕགོས་རིམ་དུག་པ། ཟླ་རེར་སྒརོ། 
༡༩༤༩༤།༠༠ དང་ལས་ཤག་ག་ོསིྒག་ཡོད། 
ཆོད་གན་ཐོག་ལོ་གསུམ་རིང་བསྐ་ོགཞག་
གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན།
༥༽ ད་ེའཕྲསོ་གངོ་གསལ་ཞུ་དག་པའ་ི
ཨང་བཞི་པ་ནས་དགུ་བར་གཅིག་མཚྱུངས་
དགོས་གལ་བཅས་ལྡི་ལི་ཤེས་རིག་དཔར་
ཁང་དབུས་ཡིག་ཚང་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༡༠ ཚེས་ ༢༩ ལ།།
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ཨང་། ལས་འགན། ས་མིག་གངས། དགསོ་ངསེ་ཤེས་ཚད། ས་གནས།

༡ སནྨ་ཞབས། ༣ དམའ་མཐར་ (GNM) སླབོ་ཐནོ། མོན་གྷ།ོ བད་ེསིྐད་གླངི་། མེའ།ོ 
༢ ཁག་ལུད ་དང་ གླ ོག ་པར་བརག་

དཔྱད་མཁན།
༡ དམའ་མཐར་ (DMLT) སླབོ་ཐནོ། མེའ།ོ

དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཞན།
༡། དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ ༢༠༡༦ བར་གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའ་ིལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས།
༢། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་མཐུན་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིསྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་འད་པར་ཅན། མཐའ་མ་
བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།
༣། སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུགས་གཞི་བད་ེཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
༤། རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་རྒྱྱུན་ད་ུབ་སྤདོ་ཉསེ་སྐནོ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།
༥། ད་ལ་ྟལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་འབྲལེ་ཡོད་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།
གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་སངེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་རིམ་ཟུང་འབྲལེ་དུང་ཆེ་ཡན་ཞིག་གི་དག་མཆན་དང་ལས་དམ་
འཁདོ་པ་འཕྲདོ་བསནེ་དུང་ཆེའ་ིམཚན་ཐགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༨ ཕི་ད་ོཚོུད ༥ གངོ་འབུལ་དགསོ། ད་ོབདག་སོ་སོར་འབྲལེ་
བ་ཞུ་བདའེ་ིསདླ་ཁ་བང་དང་། གླགོ་འཕྲནི་ Email ID ད་ེབཞིན་ཁ་པར་ཨང་གངས་སོཌ་འཚང་སནྙ་ནང་ཁ་གསལ་བཀདོ་དགསོ་པ་དང་། 
ཡིག་ཆ་ང་ོམ་རྣམས་འབརོ་ཐ་ོའགདོ་ཆེད་བཅར་སབྐས་མིག་སནོ་དགསོ། ཆ་རྐནེ་ཚང་བའ་ིཞུ་སནྙ་འབུལ་མཁན་རྣམས་ལ་འདམེས་རྒྱྱུགས་ཀི་

ཚེས་ཆ་སབྐས་མཚམས་ཐག་གཅདོ་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་སུ། 
འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༧ ལ།།
༼འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།༽
Secretary,
Department of Health, CTA Gangchen Kyishong, 
Dharamsala 176215 Distt Kangra H.P

 ༄༅།། བདོ་མིའ་ིདངྭ་བངླས་འཕྲདོ་བསནེ་ཚོགས་པའ་ིཁབ་ཁངོས་སནྨ་ཁང་ཁག་གི་ནང་གཉན་ནད་རེག་དགུ ཊི་བ།ི ཚ་བ་འདར་ཚད་ནད་
རིགས་བཅས་ཀི་ལས་གཞིའ་ི ( The Global Fund for AIDS, TB, Malaria ) ཆེད་སནྨ་ཞབས་གངས་ ༣ དང་ཁག་ལུད་དང་གླགོ་པར་
བརག་དཔྱད་མཁན་གངས་ ༡ གཅིག་བཅས་ལོ་འཁརོ་ཆོད་གན་ལས་བདེ་ང་ོབརོ་བསྐ་ོགཞག་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ན། རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཁདོ་གངོ་
གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཞུགས་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཐགོ་འཚང་སནྙ་འབུལ་དགསོ།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢4

དཔལ་ལནྡ་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གི་མདནུ་ནས་འདམེས་ཐནོ་
ཁམིས་ཞིབ་པ་ངག་དབང་རབ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་དམ་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ 
རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ 
༡༡ ཡོལ་ཙམ་ལ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སངོ་བཙན་

ཚོམས་ཆེན་ད་ུདཔལ་ལནྡ་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་
བ་བཀའ་བརྒྱྱུད་དནོ་གུབ་མཆོག་གི་མདནུ་ད་ུ
འདམེས་ཐནོ་ཁིམས་ཞིབ་པ་འབུམ་རམས་
པ་ངག་དབང་རབ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ལས་
ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡང་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་། 

བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ།  རང་དབང་ཅན་གི་
སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་དང་ཚོགས་
གཙོ།  ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་
གི་ཚོགས་མི།  སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པ། 

དུང་ཆེ་འགན་འཛིན་བཅས་ལྷན་འཛོམས་
ཀི་ཐགོ་མར་གནས་ཆྱུང་སྒ་དབངས་གླངི་གི་
དག་ེའདནུ་བཞི་གས་ནས་ཤིས་བརདོ་གསུང་
འདནོ་གནང་། ད་ེརསེ་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་
བཀའ་བརྒྱྱུ ད་དནོ་གུབ་མཆོག་གིས་༸རྒྱལ་
བའི་བཞུགས་ཁི་རིན་པ་ོཆེར་མཎྜལ་རནེ་

གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས།
 དེ་རེས་འདེམས་ཐོན་ཁིམས་
ཞིབ་པ་མཆོག་ནས་༸རྒྱལ་བའི་བཞུགས་
ཁི་རིན་པ་ོཆེར་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་འདགེས་
འབུལ་ཞུས་གུབ་བསནུ།  ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་
བ་མཆོག་གི་མདནུ་ད་ུལས་ཁུར་དམ་འབུལ་
ཞུས།  དམ་འབུལ་ཡོངས་སུ་ལེགས་པར་
གུབ་རསེ་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གིས་
ཁིམས་ཞིབ་པར་རནེ་འབྱུང་མཇལ་དར་
དང་རནེ་འབྲལེ་མཚོན་བེད་སྒོན་འབུལ་
གནང་། ད་ེནས་ཁམིས་ཞིབ་པ་མཆོག་གིས་
ཁིམས་ཞིབ་པའི་དམ་འབུལ་མ་དབེ་ཐོག་
མཚན་རགས་བཀདོ་གུབ་མཚམས། སྐ་ུ
མགནོ་རྣམ་པས་༸རྒྱལ་བའི་བཞུགས་ཁི་
རིན་པ་ོཆེར་མཎྜལ་རནེ་དདོ་དང་མཇལ་
དར་། ད་ེབཞིན་ཁམིས་ཞིབ་པར་རནེ་འབྲལེ་
མཚོན་བེད་དང་རནེ་འབྱུང་མཇལ་དར་
བསྒནོ་ཡོད་པ་བཅས།།

ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་ནས་ན་མེ་བ་ླཁང་
ཚེ་རིང་དནོ་གུབ་མཆོག་ལ་ཕབེས་སྐལེ་

གསོལ་སནོ།
༄༅། །ན་མེ་བ་ླཁང་ཚེ་རིང་དནོ་གུབ་
མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༣༡ ཉནི་ཁམིས་ཞིབ་པའ་ིལས་གནས་ནས་
དགངོས་པ་ས་ྔསྣརུ་ཞུས་པ་བཞིན། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ཉནི་གི་དགངོ་
དརོ། ད་ྷསངེ་བདོ་ཀི་གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུ
ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཁིམས་
ཞིབ་པ་ཟུར་པ་ཚེ་རིང་ད ོན་གུབ་མཆོག་
ལ་གཞུང་འབྲལེ་ཕབེས་སྐེལ་གསོལ་སནོ་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། སབྐས་
དརེ་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་ཁམིས་ཞིབ་པ་
གཞན་གཉསི། སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་
གཞནོ། སདི་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་དང་། 
ནང་སདི། དཔལ་འབརོ། ཤེས་རིག བད་ེ
སུང་། འཕྲདོ་བསནེ་བཅས་ཀི་བཀའ་བླནོ་
རྣམ་པ་དང་། འདམེས་ལནྷ་ཚོགས་གཙོ་
དང་འསོ་བསྡུའི་འགན་འཛིན་གཅིག་ལྕགོས། 

རིྩས་ཞིབ་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན། ཁམིས་
ཞིབ་ཁང་གི་ལས་བདེ་བཅས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད། ཕབེས་སནོ་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརྒྱྱུད་དནོ་གུབ་
མཆོག་ནས་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཟུར་པ་ན་མེ་
བླ་ཁང་ཚེ་རིང་དནོ་གུབ་མཆོག་གིས་ཆེས་
མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ད་ུཕག་ལས་ཧུར་
བསྐེད་གནང་བའི་མཛད་རེས་སྙིང་བསྡུས་
ང་ོསྤདོ་དང་སྦྲགས། ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་
ཞིབ་ཁང་གི་འག་ོལས་ཚང་མའ་ིཚབ་ཏུ་ཕག་
རགས་དང་རནེ་འབྱུང་མཇལ་དར་བསྒོན་
འབུལ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཁམིས་ཞིབ་པ་
ཟུར་པ་ཚེ་རིང་དནོ་གུབ་མཆོག་ནས་ཁངོ་གི་
སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱྱུས་དང་ཉམས་མངོ་སྙངི་བསྡུས་
ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས། ། 
 

གཡུང་དུང་བནོ་གི་དབུ་ཁདི་བ་ླཆེན་༸སྐབས་ར་ེརྒྱལ་བ་སནྨ་རིའ་ིཁ་ིའཛིན་རིན་པ་ོཆེར་བདོ་གཞིས་བསེ་གཉསི་ནས་
བརན་བཞུགས་རྒྱས་འབུལ་ཞུས་པ།

༄ ༅། །འཛམ་གླངི་བནོ་གི་གཙྱུག་རྒྱན་
༸སྐབས་རེ་རྒྱལ་བ་སྨན་རི་བའི་ཁི་འཛིན་
སོ་གསུམ་པ་མཆོག་ལ་བཀའ་དིན་རེས་
དན་མཎྜལ་བརན་བཞུགས་བསར་འབུལ་གི་
མཛད་རིམ་གསལ་བསྒགས་སྔནོ་སོང་ལྟར། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༡ ནས་
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ བར་ཉནི་གསུམ་གི་རིང་
གཡུང་དུང་བནོ་གི་གདན་ས་ཆེན་མོ་དཔལ་
གཤེན་བསན་སྨན་རིའི་གླིང་ད་ུ༸སྐབས་ར་ེ
མཁན་སླབོ་རྣམ་གཉསི་ལ་བཀའ་དནི་རསེ་
དན་བརན་བཞུགས་རྒྱས་འབུལ་གོ་སིྒག་
ཚོགས་པ་ལ་གཡུང་དུང་བནོ་འཛིན་སྐོང་
ལནྷ་ཚོགས་དང་བཤད་སུྒབ་འདསུ་སྡ།ེ སནྨ་
རིའི་གྲྭ་ཚང་བཅས་གཙོས་པའི་ཚོགས་པ་
ཆེ་ཕྲ་ཁག་གིས་མཐུན་འགྱུར་དང་དཔུང་
འདགེས་རྒྱ་ཆེར་གནང་ས་ེགོ་སིྒག་ཞུས་པ་
བཞིན། ཕི་ཚེས་ ༣༡ ཉནི་༸སྐབས་ར་ེ
རྒྱལ་བ་སནྨ་རི་བ་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་
བཞིན་སནྨ་རིའི་དཔནོ་སླབོ་ཡང་སནོ་འཕྲནི་
ལས་ཉི་མ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་བདོ་ཕི་
ནང་གཉིས་དང་ནབུ་ཕོགས་ཡུལ་གུ་ཁག་
ནས་ཆེད་ཕབེས་གནང་བའི་བ་ླསུྤལ་སེར་སྐ་
དད་ལྡན་ཡོངས་ལ་སྙིང་པ་ོརྣམ་གསུམ་གི་
ལྗགས་ལུང་དང་བཀའ་འཁིད་བསྩལ་ཡོད་
པ་དང་། ད་ེརསེ་བ་ླསུྤལ་དག་ེབཤེས་རྣམས་
དང་དགེ་བཙྱུན་ཡོངས་ཀིས་དཔལ་གཤེན་
བསན་སྨན་རིའི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་
རྒྱལ་བའ་ིགསུང་རབ་མད་ོའབུམ་ལགྗས་ཀླགོ་
གནང་ཡོད་པ་དང་། དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་
རྣམས་ཀིས་ལམ་འཕྲང་བཅསོ་པ་དང་། ཚྭ་
ཚྭ་གདབ་པ་སོགས་རྒྱྱུན་བཞིའི་གེགས་སེལ་

རིགས་ལ་འབད་འབུངས་གནང་ཡོད། ཕི་
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ས་ེ༸སྐབས་ར་ེསནྨ་རི་བ་
མཆོག་གི་སྐུའི་བ་ླགཟའི་ཉནི་ཞོགས་པ་ཐགོ་
མར་སྐ་སེར་མི་
མང་ཚང་མ་ལྷ་
རྒྱལ ་ རི ་ རྩེར ་
འདུ་འ ཛོམས ་
ཀི ས ་ ད ཀ ར ་
ཕོ ག ས ་ སྐོ ང ་
བའི ་ལྷ ་ ཚོགས་
ལ ་ བ ས ང ་
ག སོ ལ ་ རྒྱ ས ་
འ བུ ལ ་ ད ང ་
འབྲལེ་རུླང་དར་
སྒོན ་འཛུགས་
དང་ཀི་བསྲྭོ་ལ་ྷརྒྱལ་གནང་ཡོད། ད་ེརསེ་
ཞྭ་དཀར་བསན་པའི་གཙྱུག་རྒྱན་༸སྐབས་
ར་ེརྒྱལ་བ་སྨན་རི་བ་མཆོག་སྨན་རིའི་གླིང་
གི་ཚོགས་ཆེན་འད་ུཁང་གི་རིན་ཆེན་གཅན་
ལསྔ་བཏགེས་པའི་གསེར་གི་ཁི་ལ་བཞུགས་
སུ་གསོལ་བ་དང་འབྲལེ་དངསོ་གཞིའ་ིབརན་
བཞུགས་དབུ་འཛུགས་ཀིས་ཆོ་ག་གཞུང་
གིས་ཚིག་བཤད་ལརྟ་འབུལ་ཚན་ཁག་རིམ་
བཞིན་འདགེས་འབུལ་དང་མཇལ་ཁ་ཞུས་
གནང་ཡོད། གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕི་ད་ོབརན་
བཞུགས་གོ་སིྒག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ལནྷ་
རྒྱས་ལ། དཔལ་ལནྡ་སནྨ་རིའ་ིབ་ླབྲང་ད་ུ
༸སྐབས་རེ་དཔནོ་སླབོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་གསུང་བཤད་དང་ཐུགས་
རེ་ལེགས་གསོལ་དང་སྐུ་པར་མཐོང་གལོ་
རིན་པ་ོཆེ་དང་དམ་རས་བིན་མདདུ་བཅས་

གསོལ་རས་གནང་། ཕི་ཚེས་ ༢ ཏ་ེཉནི་
མཐའ་མའི ་སྔ ་ད ་ོ༸སྐབས་རེ་སྨན་རིའི ་
དཔནོ་སླབོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དད་ལྡན་

མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་དན་པ་ཚེ་སུྒབ་ཀི་
བཀའ་དབང་བསྩལ་གནང་མཛད་ཡོད་པ་
དང་། ད་ེརསེ་སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པ་དང་སེར་
སྐ་མི་མང་ལྷན་རྒྱས་བོན་ཕུྲག་བདེ་ད ོན་
རྩདེ་ཐང་བརན་བཞུགས་དགའ་སནོ་མཛད་
སྒའོི་ཚོགས་གུར་ད་ུགདན་འཛོམས་གནང་
ནས། བརན་བཞུགས་ག་ོསིྒག་ཚོགས་པའ་ི
ཚོགས་གཙོ་ཀུན་གསལ་ཟླ་བ་ལགས་ཀིས་
བརན་བཞུགས་འདའིི་བྱུང་རིམ་དང་ཐུགས་
རེ་ལེགས་གསོལ་ཞུ་དགོས་རིགས་ཡོངས་
རགོས་ཞུས། ད་ེརསེ་ས་གནས་ཉནི་སླབོ་
ཁང་གི་སླབོ་ཕུྲག་དང་སླབོ་ཟུར་རྣམས་ཀིས་
གཞས་སྣ་འཁབ་སནོ་རིམ་བཞིན་གནང་
མཐར་གཡུང་དུང་བནོ་འཛིན་སྐོང་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་དུང་ཆེ་དགེ་བཤེས་ཟླ་བ་དར་
རྒྱས་ལགས་ཀིས་དཔལ་གཤེན་བསན་སྨན་

རིའི་གླངི་གི་འདསུ་སིྤའི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཕགོས་
མཐའ་ཁག་ནས་ཕབེས་པའི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་
བརོ་གྱུར་པའ་ིསེར་སྐ་མང་ཚོགས་ལ་ཐུགས་

རེ ་ ལེ ག ས ་
འ བུ ལ ་ གི ་
གསུང་བཤད་
ད ང ་ བ ཅ ས ་
བ ཀ འ ་ དི ན ་
རེས ་ ད ན ་ གི ་
མ ཛད ་ སྒ ོ ་ ཁ ་
དགེ་བཀ་ཤིས་
པའི་ངང་ནས་
མཇུག་ཡོངས་
སུ་ལེགས་པར་
གུབ་ཡོད། 

 རྩ་བའི་བརན་བཞུགས་མཛད་
སྒརོ་ཆེད་ད་ུཕབེས་པའི་སྐུ་མགནོ་མི་སྣ་གཙོ་
ཁག་ན།ི དཔལ་ཁ་ིབརན་ནརོ་རྩའེ་ིམཁན་
རིན་པ་ོཆེ་ལུང་རགོས་བསན་པ་གཡུང་དུང་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་། དཔལ་ཁ་ིབརན་
ན ོར་རྩེ ་བཤད་སུྒབ་མཁན་སླབོ ་རྣམ་པ་
གཉིས་གཙོས་བཤད་སུྒབ་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་
སླབོ་གངས་བརྒྱ་ལགྷ་དང་། སྡ་ེར་ལྡནུ་ར་
སྨནོ་རྒྱལ་དགནོ་པའ་ིདག་ེབཤེས་གཡུང་དུང་
བསན་འཛིན་ལགས་ཀིས་གཙོས་དགེ་སླབོ་
རྣམ་པ། ཞུ་རི་ཞིང་གཡུང་དུང་ཀུན་གགས་
གླངི་གི་དག་ེསླབོ་རྣམ་པ། འབྲས་ལྗངོས་སོག་
གཡུང་དུང་གླངི་གི་མཁན་པ།ོ ལ་དགྭས་
བནོ་དགོན་གི་དབུ་འཛིན་དགེ་བཤེས་ལུང་
རིགས་ཉ་ིམ་ལགས། བལ་ཡུལ་བསམ་གླངི་
དགོན་པའི་བླ་མ་དགེ་བཤེས་གཙྱུག་ཕུད་

རྣམ་རྒྱལ་ལགས། བརན་བཞུགས་ག་ོསིྒག་
ཚོགས་པའི་སླབོ་སནོ་ཚོགས་མི་བ་འཕུར་
དག་ེབཤེས་ལྷུན་གུབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། བརན་
བཞུགས་གོ་སིྒག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
ཀུན་གསལ་ཟླ་བ་ལགས་དང་། དཔལ་ཁ་ི
བརན་ནརོ་བུ་རྩེའི་མཁན་ཟུར་དགེ་བཤེས་
ཉ་ིམ་དབང་རྒྱལ་རིན་པ་ོཆེ། དབིན་ཇིར་
གནས་བཞུགས་ཁིམ་གསར་བླ་མ་ཕུན་
ཚོགས་བཀ་ཤིས་རིན་པ་ོཆེ་དང་། སྐ་ུང་ོབ་
དརུ་བསོད་ནམས་བཟང་པ་ོལགས། བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་
ཕིན་ལགས། སིྤ་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་
བཀ་ཤིས་ལགས། སིྤ་འཐུས་དབྲ་ཙ་བསོད་
ནམས་ནརོ་བུ་ལགས། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབོར་དུང་ཆེ་འཕྲིན་
ལས་རྒྱ་མཚོ་ལགས། ལྡ་ིལིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་ཁང་གི་སྐ་ུང་ོདུང་ཆེ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོ
ལགས། དབུས་མད་ོསདྨ་སིྤ་ཁབ་རྒྱྱུན་ལས་
ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་གངས་རི་ལགས། བནོ་
གཞིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བླ་ོལྡན་ཉི་མ་
ལགས་དང་། ཝ་ཱཎཱ་དབུས་བདོ་ཀི་གཙྱུག་
ལག་སླབོ་ཆེན་གི་གཡུང་དུང་བནོ་དགེ་སླབོ་
ཁང་གི་དག་ེསླབོ་རྣམ་པ། ས་གནས་ཉནི་སླབོ་
ཁང་གི་དག་ེསླབོ་རྣམ་པ། བནོ་གཞིས་བཙྱུན་
དགནོ་གི་དག་ེསླབོ་རྣམ་པ། ད་ེབཞིན་བདོ་ཕི་
ནང་གཉསི་དང་ཤར་ནབུ་རྒྱལ་ཁབ་ཡུལ་གུ་
ཁག་ནས་ཕབེས་པའི་བནོ་འབངས་དད་ལནྡ་
སེར་སྐ་སངོ་ཕྲག་ལས་བརྒལ་བར་འཛོམས་
ཡོད་པ་བཅས།།
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༼འཕྲསོ་བདནུ་ཕྲག་རསེ་མར་གཟགིས།༽

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་ཕག་སྦྲལེ་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
མཇལ་བཅར་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༢༨ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ
ཆྱུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐོང་བླ ་ོབཟང་སེང ་ེམཆོག་གིས་གཙོས་
ཕག་སྦྲེལ་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པས་ཇི ་ལྟར་
སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་བཞིན་
བཀའ་བཞེས ་བཟང་པ ོ་སྨིན ་སྩལ་གིས་
གཟིམ་ཆྱུང་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་ད་ུསིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་མཇལ་ཁ་དང་ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་གནང་མཛད་པའ་ིསྙངི་དནོ་ད།ུ ད་
ཆ་མགོན་པ ོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བ ོད་
མིའི་ཆབ་སིད་དང་འཛིན་སྐངོ་གི་སྐུ་དབང་
ཡོངས་རོགས་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་འསོ་
འདམེས་བྱུང་བའི་སིད་སྐོང་ལ་རིྩས་སྤོད་
མཛད་ཟནི་སབས། དའེ་ིཐགོ་བཀའ་སླབོ་
གང་ཡང་སྩལ་གནང་མཛད་རྒྱྱུ ་མིན་ནའང་། 
དངེ་འཛམ་གླིང་ནང་དུ་མད་ོསྔགས་ཟུང་
འབྲལེ་ཐགོ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་གཞུང་ལུགས་

ལ་སླབོ་གཉརེ་མཐིལ་ཕིན་པ་ཞིག་གནང་
དགོས་ཚེ་བདོ་སྐད་ལས་ལྷག་པའི་སྐད་ཡིག་
གཞན་གཅིག་ཀང་མེད་པ་དང་། སིྤར་པཱ་
ལི་དང་ལེགས་སྦར་སྐད་ནང་ད་ུནང་པའི་
གཞུང་ཡོད་ཀང་དངེ་སྐབས་སྐད་ཡིག་ད་ེ

གཉིས་དསུ་ཚོད་ཡོལ་ཟིན་པའི་སྐད་ཡིག་
ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་བཞིན་ཡོད་སབས། 
བདོ་སྐད་ཁོ་ནའི་ཐགོ་ནས་ནང་པའི་གཞུང་
ལུགས་སིྤ་དང་། ལགྷ་པར་ནང་ཆོས་ནས་
གསུངས་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་
ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ཐགོ་ཕི་རྒྱལ་

སེམས་ཁམས་རིག་པ་བ་དང་ཚན་རིག་
པ་སོགས་ཀིས་གཙོས་མཁས་དབང་དང་། 
ཤེས་ལནྡ་མི་སྣ་ཧ་ཅང་མང་པསོ་ཡིད་དབང་
འཕྲགོ་ནས་དརེ་ད་ོསྣང་ཧ་ཅང་བདེ་བཞིན་
པའི་དསུ་ཚོད་གཅིག་ལ་བསླབེས་ཡོད་པར་

བརནེ། བདོ་མི་ཚོའ་ིལག་ཏུ་ད་ེལ་ྟབུའ་ིའཛམ་
གླིང་གི་གཅེས་ན ོར་ཞིག་ཡོད་པ་ད ེ་དག་
བདོ་མི་རང་ཉདི་ཀིས་འགལེ་བཤད་བརྒྱབ་
ནས་འཇིག་རནེ་ཀུན་ལ་ཕན་པ་ཞིག་ཇི་ལརྟ་
བདེ་དགོས་པའི་ཐད་ངསེ་པར་ད་ུབསམ་བླ་ོ
ཤུགས་ཆེ་ཙམ་གཏངོ་དགསོ་པ་དང་། བདོ་

མིའ་ིལ་ཞནེ་ཟརེ་ནའང་འད། བདོ་བསན་པ་
ཆབ་སིད་ལ་ཞབས་འདགེས་ཟརེ་ནའང་ད་ེ
ཡིན་པར་བརནེ། དགནོ་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་
མཚོན་ན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྔ་མོ་ནས་
བཀའ་སླབོ་ད་ེལརྟ་བརྩལ་གནང་མཛད་ཡོད་
ཀང་། བདོ་མིའ་ིཐུན་མིན་རིག་གཞུང་རྩ་
ཆེ་ད་ེདག་དགནོ་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གཅིག་པུས་
སུང་སྐབོ་བདེ་དགསོ་པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་
རྩ་བ་ནས་མིན་སབས། ནང་པ་སངས་རྒྱས་
པའི་ལྟ་གུབ་འདི་ང་ཚོ་བདོ་རིགས་ནང་པ་
ཡོད་ད་ོཅགོ་གིས་འགན་ཁུར་བངླས་ནས་མི་
སྐ་ཕ་ོམོ་ཚོས་ཀང་ནང་ཆོས་ལ་སླབོ་གཉརེ་
བ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་དང་། སླབོ་
གྲྭ་ཁག་གི་ནང་དའུང་ནང་པའི་ལྟ་གུབ་དང་
འབྲལེ་བའི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་ཚད་
མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ད་ེདག་སླབོ་ཁིད་
བ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ། ཉ་ེལམ་
བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་
ད་ུཆོས་དགེ་ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་ལྟ་གུབ་སླབོ་

དཔནོ། ཞསེ་མིང་སྒྱུར་དགསོ་པའ་ིལམ་སནོ་
མཛད་པ་བཅས་ཟབ་གསལ་གསུང་གི་བདདུ་
རིྩས་ཡིད་ཚིམས་པར་མཛད། སབྐས་དརེ་
སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ཉ་ེལམ་བཀའ་ཤག་
ནས་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ཁག་གཙོ་བརོ་གྱུར་བའི་བདོ་མི་འད་ུསྡདོ་ཀི་
ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཉམ་ཐག་ཞིབ་འཇུག་དང་
ནད་རིགས་སྔནོ་འགགོ་ལས་དནོ་ཞིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆྱུང་བཙྱུགས་ནས་ཚོགས་ཆྱུང་གི་
རྒྱབ་གཉརེ་སྙན་ཐོ་ལྟར་བཀའ་ཤག་གིས་
ལས་དནོ་སྤལེ་ཕགོས་སྙངི་བསྡསུ་ལ་ྷསནྙ་སྒནོ་
འབུལ་ཞུས་པར་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
ཐུགས་ཧ་ཅང་དགེས་ཚོར་དང་སྦྲགས་
བསགྔས་བརདོ་ཀང་མཛད་འདགུ མཇལ་
བཅར་སབྐས་བཀའ་དུང་རངོ་ཁ་སབོས་རྒྱལ་
ཚེ་རིང་མཆོག་ཀང་ལནྷ་བཅར་ཞུས་འདགུ་
པ་བཅས།།

རྒྱ་ནག་དང་འབྲལེ་བ་གནང་སབྐས་བདོ་འད་ིམ་བརདེ་པ་གནང་རོགས།
 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨིན་ཇིའ་ིགསར་ཤོག་ (The Guardian) ནང་སྤལེ་བའ་ིརྩམོ་ཡིག

    ༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ 
ཚེས་ ༣༡ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་ཨིན་ཇིའ་ིགསར་ཤོག་གགས་ཅན་ The 

Guardian   ཞསེ་པའ་ིནང་རྩམོ་ཡིག་ཞིག་
སྤལེ་ཡོད་པ་དའེ་ིནང་འཁདོ་དནོ།
 རྒྱ་ནག་དང་འབྲལེ་ལམ་ཐོག་
ཨིན་གཞུང་གི་གནས་སངས་འགག་རྩ་ཞིག་
ལ་བསླབེས་ཡོད།   ཉ་ེལམ་ཡུ་རོབ་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་ནས་
ཨིན་ཡུལ་ཕིར་འཐནེ་གནང་བ་དང་། ཨིན་
ཡུལ་ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་གིས་ཚོང་གི་མ་འཛུགས་
གནས་སངས་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་བྱུང་བ། ད་ེ
བཞིན་སྔ་ལོ་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་
པིང་འཚམས་གཟིགས་སབྐས་ཕབེས་བསུའི་
སྣ་ེལེན་ཧ་ཅང་ག་རྒྱས་དག་པའི་མཐངོ་ཚྱུལ་
བྱུང་བའི་སྐརོ་གསར་ལམ་ཁག་ཏུ་གཏམ་
གླངེ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བྱུང་ཡོད་པ་སོགས་ལ་
གཞིགས་ནས་ད་ལའྟི་ཆར་ཨིན་གཞུང་གིས་
རྒྱ་ནག་དང་འབྲལེ་བ་གནང་སྐབས་ཐབས་
བྱུས་གསར་པ་ཞིག་ཐོག་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
དགསོ་པའ་ིདསུ་ལ་བབ་ཡོད།
 ཐབས་བྱུས་གསར་པ་ཇི་འད་
ཞིག་ལག་བསར་གནང་ཡང་ཨིན་གཞུང་
ནས་རང་གི་ལངས་ཕགོས་བརན་བཟུང་ཐགོ་
རང་དང་ལངས་ཕོགས་མཐུན་པའི་སིད་
གཞུང་གཞན་དང་ལནྷ་མཉམ་རབུ་ཐགོ་ནས་
རྒྱ་ནག་དང་ཚོང་འབྲལེ་གིས་གཙོས་འབྲལེ་
ལམ་ཇི་འད་ཞིག་འཛུགས་ཀང་རྒྱ་ནག་མི་
མང་དང་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་ཐབོ་ཐང་ལའང་
བརིྩ་བཀུར་བདེ་དགསོ་པའ་ིབརྡ་ལན་གསལ་

པ་ོཞིག་བཏང་བ་བརྒྱྱུད་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་
འབྲལེ་བ་ཆ་སྙམོ་པ་ོཞིག་འཛུགས་ཐབས་
གནང་དགསོ།
 ཡུལ་འདིས་མང་གཙོའི ་ རིན་
ཐང་ལ་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་སབས་ཡར་
རྒྱས་ཧ་ཅང་བྱུང་བར་བརནེ་ད་ཆ་ཆོད་
སེམས་བརན་པསོ་ཐོག་ནས་རིན་ཐང་ད་ེ
དག་རྒྱྱུ ན་སྐོང་དམ་འཛིན་ངེས་པར་དུ་
གནང་དགསོ།  རྒྱ་གར་ད་ུབཙན་བལོ་
གི་གནས་སངས་འགོ་ངོས་རང་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་ད་ུསརླ་ཡང་མང་
ཚོགས་ཀིས་འོས་འདམེས་གནང་སབས། 
སིད་སྐོང་གི་ལས་ཡུན་སྐབས་གཉིས་པའི་
ཐགོ་ལས་འགན་སུྒབ་མུས་ཡིན། དངེ་
སྐབས་བོད་མི ་ཚང་མས་སྤབོས་པ་བེད་
བཞིན་པའི་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་
ལམ་ལུགས་ད་ེནི་གཙོ་ཆེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་ཀི་
འཆར་སྣང་དང་རླབས་ཆེན་མཛད་བཟང་གི་
འབྲས་བུ་བཟང་པ་ོཞིག་ཡིན་པ་སྙནོ་ད་ུམེད།
 རྒྱ ་ནག ་ གིས ་བ ོད ་ས ་བཙན ་
འཛུལ་བས་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་
༸གོང་ས་མཆོག་བཙན་བོལ་ད་ུ༸ཞབས་
སོར་འཁདོ་མ་ཐག་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སིྤ་
ཚོགས་ཁདོ་ཤེས་ཡོན་དང་མང་གཙོའི་ལམ་
ལུགས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེར་ངསོ་འཛིན་མཛད་
ཡོད།
 བདོ་མི་ཚོའི་མིག་ལམ་ད་ུཨིན་
ཡུལ་འདི་ཉིད་སྨྲ་བརོད་རང་དབང་སུང་
སྐོབ་བེད་མཁན་གི་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་
རྙིང་ཤོས་གས་ཤིག་ཡིན་པར་བརནེ་མིག་

དཔ་ེབཟང་པ་ོཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་
པ་ཙམ་མ་ཟད། བདོ་མིའ་ིའད་ུཤེས་ནང་
ཨིན་ཡུལ་དང་ང་ཚོའི་དབར་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཐགོ་
ནས་དམིགས་བསལ་གི་འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་
ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཡང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
 ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ས་བཙན་འཛུལ་མ་བས་
གོང་གཞུང་འབྲལེ་ཐོག་ནས་བདོ་ད་ེརང་
བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ངསོ་
འཛིན་གནང་མཁན་ཐགོ་མ་ད་ེཨིན་གཞུང་
ཆགས་ཡོད།
 ད་ེན་ིཕི་ལོ་ ༡༩༠༤ ནས་ཕི་
ལོ་ ༡༩༤༧ བར་ཨིན་གཞུང་སྐ་ུཚབ་བདོ་ཀི་
རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་གཏན་སྡདོ་གནང་ནས་བདོ་
གཞུང་དང་ཨིན་གཞུང་དབར་འབྲལེ་ལམ་
རྒྱྱུན་སྐངོ་གནང་བ་དསེ་མཚོན། འནོ་ཀང་
བྲལེ་བ་དརེ་སདྙ་ད་ེཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་
ནག་ནང་ད་ུརྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཟིན་མ་ཐག་པའི་
གུང་ཁན་ཏང་གིས་འགོ་ཁིད་མའ་ོཙེ་ཏུང་
གིས་རུླང་འཕྲནི་ཐགོ་བདོ་ད་ེཕི་རྒྱལ་བཙན་
རྒྱལ་རིང་ལུགས་ཀི་དབང་སྒྱུར་འགོ་ཡོད་པ་
དང་། གུང་ཁན་ཏང་གིས་བདོ་ད་ེཕི་རྒྱལ་
བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་འོག་ནས་བཅིང་
བཀལོ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་རང་གི་མངནོ་
འདདོ་ཁ་གསལ་ཕིར་བསྒགས་བས་པ་ལརྟ། 
འདས་པའ་ིམི་ལོ་ ༦༠ ལགྷ་རིང་རྒྱ་ནག་
གུང་ཁན་ཏང་གིས་རང་མོས་གང་བས་ཐགོ་
ནས་བདོ་ནང་བཅིང་བཀལོ་ཟརེ་བའི་ལས་
ལ་འབད་འབུངས་བས་དང་བདེ་མུས་ཡིན།
 ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ཨིན་
གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཟིན་ཐོ་དརེ་

སྐར་བྲིས་གནང་ནས་སྐབས་དའེི་ཕི་སིད་
དུང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེཝི་ཌི་མི་ལི་བྷནེ་ Da-

vid Miliband མཆོག་གིས་དགངོས་སེལ་
དང་སྦྲགས། ད་ེས་ྔཨིན་གཞུང་གིས་ལོ་ང་ོ
བརྒྱ་ཙམ་རིང་བདོ་ལ་རང་སྐངོ་གི་གནས་
བབ་དམིགས་བསལ་ཡོད་པ་ Suzerainty 

ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བས་ཡོད་ཀང་། ད་ཆ་
ང་ཚོས་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆ་ཤས་ཤིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་ཡོད་
སབས། འད་ིན་ིབདོ་ཐགོ་འཛིན་བཞིན་པའ་ི
ཨིན་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་ཧ་
ཅང་ཆེན་པ་ོཞིག་དང་། རྒྱ་ནག་དང་བསནུ་
མཁས་ཆེ་རུ་བཏང་བའི་བརྡ་ལན་གསལ་པ་ོ
ཞིག་ཡིན། འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཇི་
ཙམ་བསནུ་མཁས་གནང་ཡང་རྒྱ་གཞུང་ནི་
འདདོ་པ་ཆེ་ར་ུའག་ོརྒྱྱུ ་དང་། ཁ་ོཔས་ཨིན་
གཞུང་ནས་ད་དངུ་ཁེ་གང་མང་ལེན་ཐབས་
བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་སབས། ཨིན་གཞུང་ལ་མཛད་
དཀའ་བཟ་ོངསེ།
 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་སདི་བླནོ་
སྐ་ུཞབས་ཌ་ེཝི་ཌི་ཀམེ་མི་རོན་ David 

Cameron མཆོག་གིས་༸གངོ་ས་མཆོག་
དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་པར་བརནེ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་སིད་བླནོ་མཆོག་ལ་སྐནོ་བརདོ་
ཤུགས་ཆེ་བས་པ་དང་སྦྲགས། ཁངོ་དང་
འབྲལེ་ལམ་འཛུགས་རྒྱྱུའ་ིཐད་དམ་བསྒགས་
ཀི་སདི་བྱུས་ལག་བསར་འགོ་ཡུན་རིང་ཁ་ཡ་
མ་བས་པར་འཇགོ་ཐབས་བས་ཡོད།   ས་ྔ
ལོ་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་པིང་ཨིན་
ཡུལ་ད་ུའབརོ་སྐབས་ས་གདན་དམར་པའོི་

ཐགོ་གཞུང་འབྲལེ་གི་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། ད་ེལ་ྟབུའ་ིརྒྱས་སྤདོ་
ཆེ་བའི་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་དརེ་རྒྱ་ནག་
རིག་པའི་མཁས་པ་ཁག་གི་ཁདོ་སྐནོ་བརདོ་
ཤུགས་ཆེ་བྱུང་བ་དང་སྦྲགས། མཁས་
དབང་ཚོས་བརདོ་པ་ལརྟ་ན། ཨིན་གཞུང་
གིས་བཟང་སྤདོ་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱལ་ནང་གི་
བད་ེའཇགས་དང་དཔལ་འབརོ་གི་ཁེ་ཕན་
ཐོག་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་
ནག་དང་བསནུ་མཁས་བས་པ་ལས་གདངོ་
ལེན་བས་ན་དག་ེཚན་ཆེ་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།
 བཟང ་སྤོད ་ ཀི ་ རིན ་ཐང ་ལ ་
བརིྩ་བཀུར་ཞུ་མཁན་གི་སིད་གཞུང་རྣམས་
ལངས་ཕགོས་གཅིག་གྱུར་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་དུམ་བུར་བགོས་ནས་དབང་
སྒྱུར་བ་རྒྱྱུའི་སིད་བྱུས་དརེ་བསནུ་མཁས་མ་
བས་པར་གདངོ་ལེན་གནང་བ་ཡིན་ན་ཕན་
ཐགོ་ཆེ་བ་ཡོད།  གལ་ཏ་ེད་ེལརྟ་གནང་
མ་ཐུབ་ཚེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛམ་གླིང་
སིྤ་ལ་རང་འདདོ་བཙན་འགེབས་བས་ནས་
མང་གཙོའི་རིན་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་
གཏངོ་རྒྱྱུ ་དང་། ཁམིས་ཀི་དབང་ཆ་ད་ེམི་
མང་ལ་དང་བདནེ་ཡོང་བ་ཞིག་གི་ཆེད་ད་ུ
མིན་པར་གུང་ཁན་རིང་ལུགས་ཀི་དབང་ཆ་
གཅིག་བསྡུས་ལམ་ལུགས་མུ་མཐུད་གནས་
ཐབས་དང་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ལངས་
ཕོགས་དང་མི་མཐུན་པ་རྣམས་ལ་འབུར་
འཇམོས་གཏངོ་རྒྱྱུ འི་ཆེད་ད་ུབཀོལ་སྤདོ་བ་
རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་གདནོ་མི་ཟ།
 



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢6

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨིན་ཡུལ་མཐ་ོསླབོ་གགས་ཅན་ནང་ད་ུབཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོ་དང་དབུ་མའ་ི
ལམ་གིས་སདི་བྱུས་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༣༡ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་གི་ཝེ་སི ་
མིན་སི་ཊར་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་ University of 

Westminster ཕབེས་ནས་ཆབ་སདི་དང་
རྒྱལ་སིྤའི་འབྲལེ་ལམ་ཐགོ་གཙྱུག་ལག་རབ་
འབམས་པ་དང་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་རབ་
འབམས་པའི་གནས་རིམ་ཐགོ་སླབོ་གཉརེ་
གནང་བཞིན་པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་གངས་ ༥༠ 
ཙམ་ལ་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་
འཕལེ་རིམ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ
སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
བདོ་མི་རྣམས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དབུ་ཁིད་
འགོ་རྒྱ་གར་ད་ུབཙན་བལོ་ལ་འབརོ་འཕྲལ་
ཐགོ་མར་སིྤ་འཐུས་དགོས་གལ་ཆེ་བ་དང་། 
ད་ེནས་རིམ་བཞིན་འསོ་བསྡུའི་ལམ་ནས་
ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་སོ་སོའི་སྐ་ུཚབ་འདམེས་
རྒྱྱུ འི་སལོ་བཟང་གཏདོ་གནང་མཛད་པར་
བརནེ།  མང་གཙོའ་ིལམ་ལུགས་ཚད་
དང་ལནྡ་པ་ཞིག་གི་ཐགོ་སྣ་ེཁིད་མཛད་པའི་
བཀའ་དནི་ལ་བརནེ་ད་ཆ་འཛམ་གླིང་གི་
མང་གཙོའ་ིསདི་གཞུང་གཞན་དང་མཚྱུངས་

པར་མང་གཙོའི ་ལམ་ལུགས་ཐོག་གོས་
ཚོགས་ནང་སིད་བྱུས་གཏན་འབབེས་གང་
གནང་བ་རྣམས་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་གིས་
སིད་བྱུས་ད་ེདག་ལག་བསར་ཇི་ལརྟ་གནང་
བཞིན་ཡོད་པ།  འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་
གིས་སིད་བྱུས་གང་ལག་བསར་གནང་བ་
དརེ་མ་འགིག་མ་འཐུས་པའི་རིགས་རྣམས་

གསོ་ཚོགས་ནང་ཐད་ཀར་སྐོན་བརོད་ཞུ་
ཆོག་པ་སོགས་མདརོ་ན་ཚད་དང་ལནྡ་པའི་
མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསར་གནང་
བཞིན་ཡོད་སྐརོ་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་
གུབ་རསེ་སླབོ་མ་ཁག་གཅིག་གི་ད་ིབར་ལན་
འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་། ཕདེ་ཡོལ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་རྒྱལ་ས་

ལོན་ཌནོ་ནས་རྒྱང་ཐག་ཆྱུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་
གི་སར་ཆགས་པའ་ིཨོག་སི་ཕ་ོཌི་ Oxford 
གཙྱུག་ལག་སླབོ་གྲྭའི་མེར་ཊོན་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་ Merton College ད་ུཕབེས། ཁུལ་
དརེ་ཕབེས་འབརོ་སབྐས་འབྲལེ་ཡོད་སྣ་ེཤན་
པས་དསུ་རབས་ ༡༢ ནང་བཙྱུགས་པའ་ི
སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་དཔ་ེམཛོད་བཅས་ནང་

གཟགིས་སྐརོ་ག་ོསིྒག་ཞུས། ད་ེརསེ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་མེར་ཊོན་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
ད་ུབཙན་བལོ་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་འཕལེ་
རིམ་དང་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་སླབོ་མ་ཚོས་ད་ོ
སྣང་ཆེན་པསོ་ཉན་པ་མ་ཟད། གསུང་བཤད་
གུབ་མཚམས་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་སླབོ་

ཕུྲག་རྣམས་ཀི་ད་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་
འདགུ ད་ེརསེ་མེར་ཊོན་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་
ཝར་ཌནེ་ Warden སྐ་ུཞབས་མར་ཊིན་ཊེ་
ལར་ Sir Martin Taylor མཆོག་གིས་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་ཆེ་བསདོ་ཀི་དགོང་
ཚིགས་གསོལ་སནོ་གཟབ་རྒྱས་གོ་སིྒག་ཞུས་
འདགུ  གསོལ་སནོ་སབྐས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
གི་སིྒག་བདག་ Proctor ཁག་གཅིག་དང་
ཚན་པའི་འགན་འཛིན་བཅས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་འདགུ གསོལ་སནོ་ལེགས་གུབ་རསེ་
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨོག་སི་ཕ་ོ
ཌི་ཡུ་ནནེ་ Oxford Union ཞསེ་པ་དརེ་
ཕབེས། སབྐས་དརེ་ཡུ་ནནེ་གི་ཚོགས་གཙོ་
སྐ་ུཞབས་ན་ོཧ་ལག་སི་ Union President 

Noah Lachs མཆོག་དང་ཕག་སྦྲལེ་རྣམས་
ཀིས་སིད་སྐོང་མཆོག་ལ་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེ
ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ སིྤར་ཡུ་ནནེ་
བས་ིགནས་ཁང་དརེ་ད་ེསྔ་འཛམ་གླིང་ནང་
གི་གགས་ཅན་མི་སྣ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོགདན་ཞུ་
གནང་ཡོད་འདགུ དའེ་ིཁངོས་ནས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དང་། ད་ེསའྔ་ིཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་སྐ་ུཞབས་
རི་ཆར་ཌི་ནགི་སོན་ Richard Nixon 

མཆོག་དང་། ཇིམ་མི་ཀར་ཊར་ Jimmy 

Carter མཆོག རོ་ནལ་རེ་གན་ Ronald 

Reagan མཆོག ད་ེབཞིན་ཨིན་ཡིལ་
གི་སིད་བླནོ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཝིན་སི་ཊོན་
ཅར་ཇི་ཧལི་ Winston Churchill མཆོག 
ཇནོ་མེ་ཇར་ John Major མཆོག ཌ་ེ
ཝི་ཌི་ཀམེ་མི་རོན་ David Cameron 
མཆོག ནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་ Nancy Pelosi 

མཆོག་ཡེ་ཤུའི་སྐེས་ཆེན་དམ་པ་ཨ་མ་ཏ་ེ
རེ་ས་ Mother Teresa མཆོག་སོགས་
གདན་ཞུ་གནང་མངོ་ཡོད་འདགུ སདི་སྐངོ་
མཆོག་ཚོགས་ཁང་ནང་ཕབེས་སྐབས་སླབོ་
ཕུྲག་རྣམས་ཀིས་དགའ་བསུ་ཤུགས་ཆེ་ཞུས། 
སིྤར་ད་ེཉནི་ཧལེ་ལོ་ཝིན་ Halloween 

night ཞསེ་པའ་ིདསུ་ཆེན་ཞིག་འཁལེ་ཡོད་
ཀང་སླབོ་མ་གངས་ ༣༠༠ ཙམ་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་སར་ཕབེས་ནས་ད་ོསྣང་ཆེན་
པསོ་ཉན་འདགུ སབྐས་དརེ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་རྒྱ་ནག་གི་སབོས་འབོར་མངའ་ཐང་
རྒྱས་བཞིན་པའི་སབྐས་འདརི་བདོ་ཀི་གནས་
སངས་ཇི་འད་ཞིག་ཆགས་སམ།   ཞསེ་
པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་
འདགུ གསུང་བཤད་གུབ་བསནུ་ད་ིབ་རྣམས་
ལ་ལན་འདབེས་གནང་འདགུ་པ་བཅས།།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་གཞིས་བསེ་འཕན་པ་ོདང་པདྨ་བཀདོ་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་ནས་ཚེ་
དཔག་མེད་དངྭས་མ་བཅྱུད་འདནེ་གི་ཆོ་གའ་ིསྒ་ོནས་བརན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༢ རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཚེས་ཆ་བཟང་ཉནི་
དང་སབས་བསུན་གཞིས་བེས་འཕན་པོ་
དང་པདྨ་བཀོད་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་རྣམས་
ཀིས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་བའི་
དབང་པ་ོཐམས་ཅད་མཁནེ་ཅིང་གཟགིས་པ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐ་ུཚེ་མི་འཇིག་རྡ་ོརའེི་ཁམས་
སུ་བརན་ཅིང་ཐུགས་བཞདེ་ལྷུན་འགུབ་ཡོང་
སདླ།  ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་གླངི་གཞིས་
ཆགས་སུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་རི་དགོན་ཐུབ་
བསན་སྨིན་གལོ་གླིང་གི་དབུ་བླ་སྐབས་རེ་
ནམ་མཁའ་ད་ིམེད་རབ་འབམས་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས་རྡ་ོར་ེསླབོ་དཔནོ་གནང་ནས་
ཚེ་དཔག་མེད་དྭངས་མ་བཅྱུད་འདནེ་གི་ཆོ་
གའི་སྒ་ོནས་བརན་བཞུགས་བསར་འབུལ་
ཞུས།  སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ད་ེརིང་འད་ིགར་རིན་
པ་ོཆེས་རྡ་ོརེ་སླབོ་དཔནོ་མཛད་ནས་ཁེད་
རང་ཚོ་པདྨ་བཀདོ་དང་འཕན་པའོི་སིྐད་སྡགུ་
ཟརེ་ནའང་འད་གང་ལྟར་བེས་ལ་འཁོད་
པའི་ཡུལ་མི་ཚོས་གཞིས་ལུས་མི་མང་ཚོའི་
བསམ་པ་དང་འདནུ་པའི་ཚབ་བས་ཏ་ེད་ེ
རིང་འདིར་བརན་བཞུགས་གནང་བ་རེད། 
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ངསོ་ལ་ྟབུ་མཐའ་
མལ་པ་ཞིག་ལ་སྐསེ་འཆིའི་རང་དབང་མེད། 

འནོ་ཀང་སུ་ཡིན་རུང་ཕན་པ་དང་འདནུ་པ་
ཟརེ་བ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད། དརེ་
བརནེ་ངསོ་རང་ངསོ་ནས་ཀང་།  ཇི་སདི་

ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང་། །འག་ོབ་ཇི་སདི་
གནས་གྱུར་པ། །ད་ེསདི་བདག་ན་ིགནས་
གྱུར་ནས།  །འག་ོབའ་ིསྡགུ་བསལྔ་སེལ་བར་
ཤོག ཅསེ་སྨནོ་ལམ་འད་ིརག་ཏུ་རྒྱག་བཞིན་
ཡོད། ཚིག་ཙམ་གི་སྨནོ་ལམ་མིན་པར་
དངསོ་གནས་སྙངི་ཁངོ་རསུ་པའི་གཏངི་ནས་
སེམས་ཤུགས་སྐེས་ནས་ཉིན་རེ་བཞིན་ད་ུ
སྨནོ་ལམ་འད་ིབརྒྱབ་ཀི་ཡོད། སྔནོ་གི་གཏརེ་
སནོ་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་ངསོ་རང་ཕལ་ཆེར་
ལོ་ ༡༡༣ འཚོ་རྒྱྱུའ་ིལུང་བསན་གནང་
ཡོད། ངསོ་ལའང་ལོ་ ༡༡༣ འཚོ་རྒྱྱུའ་ིརིྨ་
ལམ་བྱུང་བ་རེད། འནོ་ཀང་ལོ་ད་ེཙམ་འཚོ་

རྒྱྱུ ་ཁག་པ་ོམིན་ནམ་བསམ་གི་འདགུ ཕལ་
ཆེར་ལོ་བརྒྱ་འཚོ་ཐུབ་རྒྱྱུ འི་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་
བཞིན་ཡོད་ལ་ཕལ་ཆེར་འཚོ་ཐུབ་ཀི་རེད། 

དརེ་བརནེ་ཕལ་ཆེར་ལོ་བཅ་ོལ་ྔཉ་ིཤུ་ད་དངུ་
འཚོ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད། གལ་ཆེ་ཤོས་དརེ་ངསོ་
རང་གསོན་པརོ་གནས་ནས་མི་ལ་ཕན་པ་
ཞིག་དགསོ། ད་ེམིན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་
ཡོད་རེད་ཟརེ་རྒྱྱུ ་ཙམ་བས་ན་ཕན་རྒྱྱུ ་མེད།  
ཕན་པའ་ིལན་ད་ུམཆོད་པ་བ་བ་ན།ི   བསྒ་ོ
བའི་ཚིག་བཞིན་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ཡིན། 
ཞེས་སྐེས་རབས་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་
རེད། དརེ་བརནེ་ངའ་ིངསོ་ནས་གང་ཐུབ་ཅི་
ཐུབ་ཀི་བམས་སྙངི་ར་ེབང་ཆྱུབ་ཀི་སེམས་
དང་སངོ་ཉདི་ཀི་ལ་ྟབ། ད་ེདང་འབྲལེ་ནས་
ལྷའི་རྣལ་འབརོ་འད་མིན་ཉམས་ལེན་བདེ་

བཞིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་ངསོ་ཀིས་ཉམས་
ལེན་བས་ནས་སེམས་རྒྱྱུ ད་ལ་ཕན་བཞིན་
འདགུ  སེམས་ནང་ཞི་བད་ེཡོང་བ་དང་། 
ད་ེལ་བརནེ་ནས་ལུས་ཀི་འབྱུང་བ་ད་ེདག་
སྙམོ་ནས་སེམས་ནང་ཆགས་སངྡ་བླ་ོད་ེདག་
ཉུང་ད་ུའག་ོསབྐས་སེམས་ནང་ཞི་བད་ེཡོང་
བཞིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་ལུས་ཀི་འབྱུང་བ་ད་ེ
དག་སྙམོ་པ་ོཡོང་བཞིན་འདགུ དརེ་བརནེ་
ངསོ་ཀི་ཆོས་གགོས་ཚོར་ངསོ་ཀིས་ཉམས་
མངོ་ཐགོ་ནས་བཤད་ཀི་ཡོད། དརེ་བརནེ་
ཁེད་ཚོས་ཀང་ཆོས་འཆད་སྐབས་ཁ་ཙམ་
ནས་འདནོ་རྒྱྱུ ་ཞིག་མིན། ཆོས་ཟརེ་སབྐས་
སེམས་རྒྱྱུད་དལུ་དགསོ། སེམས་རྒྱྱུད་མ་
དལུ་བ་བདེ་མཁན་ད་ེཆགས་སངྡ་གི་བླ་ོརེད། 
ཆགས་སྡང་གི་བླ་ོདརེ་ད་ོསྣང་གང་ཡང་མ་
བས་པར་ང་ཆོས་ཤིག་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་
བརདོ་ན་ཡོང་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད།  རང་གི་
སེམས་ན་ིཡོངས་སུ་འདལུ། འད་ིན་ིསངས་
རྒྱས་བསན་པ་ཡིན། ཞསེ་གསུང་ཡོད། 
སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་བརདོ་སབྐས་སེམས་
རྒྱྱུད་དལུ་དགསོ་པ་ལས་སེམས་རྒྱྱུད་མ་དལུ་
ན་སྔགས་བགངས་པ་དང་ཕག་འཚལ་སྐརོ་
སྦངོ་བས་པ་ལ་ྟབུས་ཕན་རྒྱྱུ ་མེད།  སེམས་
རྒྱྱུ ད་དུལ་ན་གཟུངས་སྔགས་ལན་གཅིག་
བགངས་པ་ཡིན་ནའང་འགགི་པ་རེད། དརེ་

བརནེ་ཆོས་ལ་དད་པ་མེད་ན་གནས་ཚྱུལ་
ཐ་དད་རེད།  ཆོས་ལ་དད་པ་མེད་ནའང་
སེམས་པ་བཟང་པ་ོབདེ་དགསོ། སེམས་
རྒྱྱུད་དལུ་དགསོ། ཞསེ་ངསོ་ཀིས་གངོ་ད་ུ
བརོད་སྐབས་ང་ཚོ་ཆོས་དད་ཡོད་མཁན་
ཡིན་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། སནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་
འདས་ཀི་རསེ་འབྲང་། དའེ་ིནང་ཚན་ནས་
བདོ་གངས་ཅན་གི་ལྗངོས་ལ་ཡོད་པའི་ཐགེ་
པ་ཆེ་ཆྱུང་སགྔས་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་བའི་
ཆོས་ཚྱུལ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཉམས་ལེན་བེད་
མཁན་ཞིག་གིས་སེམས་རྒྱྱུ ད་མ་དུལ་ན། 
དངསོ་གནས་བསན་པའི་ཞབས་འདནེ་རེད།    
སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པར་ཕན་རྒྱྱུ འི་ཚབ་
ཏུ་གནདོ་རྒྱྱུ ་རེད།  དརེ་བརནེ་ཚང་མས་
ཧུར་སྐདེ་གནང་རོགས་གནང་། ཁདེ་ཚོས་
ཡར་བསན་བཞུགས་ཕུལ་ནས་ཚེ་རིང་པ་ོ
ཡོང་བར་ཤོག་ཅེས་ཡར་སྐབས་འཇུག་ཞུ་
བཞིན་ཡོད། ངསོ་ཀིས་མར་སྐབས་འཇུག་
ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཁདེ་ཚོ་ཚང་མ་སེམས་རྒྱྱུད་
དལུ་བ་ཞིག་བས་ནས་ཆོས་ཆོས་སུ་སོང་བ་
ཞིག་དང་། བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀི་རསེ་འབྲང་
རྣལ་མ་ཞིག་བདེ་རོགས་གནང་ཐུགས་རསེ་
གཟགིས།  ཞསེ་མར་སྐབས་འཇུག་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།


