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ལྷ་ོཕགོས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་གསར་པ་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།	
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕོགས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་

ཁབ་བླནོ་ཆེན་གསར་པ་སྐུ་ཞབས་ཀུ་མ་ར་སྭ་
མི་	 Shri HD Kumaraswamy	 མཆོག་
ལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ད་ུའདམེས་
ཐོན་བུང་བར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ི

ཞུས་དནོ།	 	 ངས་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ནས་སྐུ་ཉདི་མཆོག་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་
སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་

བར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་དགའ་བསུའི་འཚམས་
འད་ིདང་འབལེ་སྐུ་ཉདི་མཆོག་གི་ལས་ཡུན་
རིང་ལས་དནོ་གང་ཅིར་བ་བ་ལམ་ལྷངོས་
ཡོང་བ་དང་མི་མང་གི་མངནོ་འདདོ་དང་རེ་

བ་ལྟར་ལས་དནོ་རྣམས་འགེགས་བར་ཆད་
མེད་པར་ཡིད་བཞིན་ད་ུའགུབ་ཐུབ་པའི་སྨནོ་
འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 	 ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་
སྡརེ་མཚོན་ན་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་
རྒྱ་གར་ས་ཐགོ་ཏུ་ཐགོ་མར་འབརོ་མཚམས་
མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གནང་མཁན་དང་
པའོ་ིགས་ཡིན།	 	 	 ད་ེནས་རིམ་བཞིན་བདོ་
མི་བཙན་བལོ་བ་གངས་མང་ཤོས་གཏན་སྡདོ་
བདེ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གུར་བ་མ་ཟད།		འཇིགས་
ཞུམ་སྤུ ་ཙམ་མེད་པར་རང་དབང་གི་ཁོར་
ཡུག་ལོངས་སུ་སྤད་ནས་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་
རང་གི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།		
སྐད་ཡིག་སོགས་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་
ཉམས་པ་སརླ་གསོའི་ལས་འགུལ་ཐགོ་འབུང་
བཞིན་ཡོད།	 	 བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་

མངའ་སྡ་ེའདིའི་ནང་གཞིས་ཆགས་པ་ནས་
བཟུང་ད་བར་མངའ་སྡའེི་གཞུང་མང་གཉསི་
ཀིས་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་ཟམ་མ་ཆད་
པར་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་སྟབས་བདོ་
མི་རྣམས་ཀིས་དསུ་རྟག་ཏུ་བཀའ་དནི་བསམ་
ཤེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།		སྐ་ུཉདི་མཆོག་གི་དབུ་
ཁིད་ལམ་སྟནོ་འགོ་བདོ་མི་དང་ཀར་ན་ཊ་
ཀ་མངའ་སྡའེི་གཞུང་མང་གཉསི་དབར་གི་
མཛའ་བརྩའེ་ིའབལེ་ལམ་སརྔ་ལས་དར་ཞིང་
རྒྱས་པ་ཡོང་ཐུབ་རུྒྱར་ངས་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།	 ཅསེ་འཁདོ།	 	 ཕི་ཚེས་༢༣	 ཉནི་སྐ་ུ
ཞབསཀུ་མ་ར་སྭ་མི་	 Shri HD Kumaras-

wamy	 མཆོག་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་
གསར་པའ་ིདམ་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།

ཁ་ེན་ཌའ་ིགཞུང་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་མགགོས་མུར་གླདོ་བཀྲལོ་དགསོ་པའ་ི
རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པ།	

༄༅།	 །ཁ་ེན་ཌའ་ིགཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་
ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའི་ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་ཚབ་
ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐོན་
བརོད་ཀི་བསྒགས་གཏམ་ཤུགས་ཆེ་ཞིག་
སྤལེ་བ་དང་སྦྲགས།	 	 	 བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་
སུང་སྐོབ་ལས་འགུལ་བ་བཀྲ་ཤིས་དབང་
ཕུག་ལགས་ཆ་རྐནེ་གང་ཡང་མེད་པའི་འགོ་
ནས་མགོགས་མུར་གླདོ་བཀྲལོ་དགོས་པའི་
རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ	 ད་ེཡང་
བསྒགས་གཏམ་ནང་འཁདོ་དནོ།	 	 བདོ་ཀི་
སྐད་ཡིག་སུང་སྐོབ་ཀི་ལས་འགུལ་བ་བཀྲ་
ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་ཀིས་ཡུལ་ཤུལ་

ཁུལ་ད་ུབདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སུང་སྐབོ་ཆེད་འཚེ་
མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་ལས་འགུལ་སྤལེ་བར་
བརྟནེ།		རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	
ཟླ་	 ༡	 ནང་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་ད་ོ
དམ་བཀག་ཉར་འགོ་བཞག་པ་མ་ཟད།		 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་བཀྲ་
ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་
གི་ཉསེ་མིང་འགོ་ལོ་ལྔའི་དསུ་བཀག་བཙོན་
འཇུག་གི་ཁམིས་ཐག་བཅད་ཡོད།	 ཁ་ེན་ཌ་
སདི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ།		རྒྱ་ནག་
རང་གི་རྩ་ཁིམས་དང་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་རུྒྱའི་འགན་ཁུར་

དང་ལེན་གནང་ཐགོ་ཆ་རྐེན་གང་ཡང་མེད་
པའི་འགོ་ནས་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་
མགགོས་མུར་གླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་དགོས་པའི་
རེ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིདམིགས་
བསལ་རྟགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕི ་ལོ ་	
༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༢	 ནང་སྤལེ་བའ་ིབསྒགས་
གཏམ་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།	 བསྒགས་གཏམ་དའེ་ི
ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
མིའི་སྐད་ཡིག་སུང་སྐོབ་ལས་
འགུལ་བ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་
ལགས་ལ་ཁིམས་འགལ་ཉསེ་

ཅན་པར་བརིྩས་ནས་ད་ོདམ་བཀག་ཉར་
བས་པ་དརེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོརོལ་གནང་
ཡོད།	 ཁ་ེན་ཌའ་ིགཞུང་གིས་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཞུ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་འཁདོ།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་མ་ཧཱ་གུ་རའུ་ིའབུམ་ཚོགས་ཚོགས་པ།	
༄༅།	 །དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་གིས་ག་ོསིྒག་
འགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༤	ཉནི་
གི་སྔ་ད་ོསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་སྔ་འགུར་
རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་སྐབས་ར་ེཀཿཐགོ་དགེ་
རྩ་ེརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་
གྭ་ཚང་གི་མཁན་པ་ོཁོམ་ཐོག་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག	 ད་ེབཞིན་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་བཅས་
ནས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུ
བདོ་ཀི་བསྟན་སདི་དནོ་ད་ུམ་ཧཱ་གུ་རའུ་ིའབུམ་
ཚོགས་ཚོགས་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་གསར་
འགོད་པས་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྭ་ཚང་གི་

མཁན་པ་ོཁམོ་ཐགོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་ད་ེ
རིང་གི་འབུམ་ཚོགས་སྐརོ་བཀའ་དི་ཞུས་

པར་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་ལན་འདབེས་

གནང་དནོ།	 བདོ་ཀི་བསྟན་སདི་ཆེད་ད་ུབ་ླལ་ྷ
ཁག་གིས་ཕགོས་གསུམ་བཞི་ཞིག་ལ་འབུམ་

ཚོགས་འབུལ་དགོས་པའི་དང་བཀའ་ལུང་

མང་པ་ོཕབེས་ཡོད་ས་རེད།	 གཙོ་ཆེ་ཤོས་
བལ་ཡུལ་དང་ས་ཆ་གཞན་ཁག་ཅིག་ནས་བ་ླ
ཆེན་རྣམ་པ་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་འབུམ་ཚོགས་
ཕུལ་ཡོད་པ་དང་།
ད་ེརིང་འདིར་བདོ་ཀི་བསྟན་སིད་ཆེད་དུ་
སིྤ་ནརོ་༸གོས་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དང་སྔ་འགུར་རྙིང་མའི་དབུ་ཁིད་
སྐབས་ར་ེཀཿཐགོ་དགེ་རྩེ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་ད་ེ
གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་པ་འད།	 ཅསེ་
གསུངས།

སྦིར་སྡ་ེདགེ་སྐབས་བདནུ་པའི་ས་འཐུས་དམ་

འབུལ་ལེགས་གུབ།	

༄༅།	 །བང་ཕགོས་བདོ་མིའ་ིས་གནས་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷ་འབུག་
ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༥		ཚེས་	༡༨	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཚོུད་	 ༨༌༣༠	 ཐགོ་སྦརི་སྡ་ེདག་ེས་
འཐུས་སབྐས་	 ༧	 པའ་ིའདམེས་ཐནོ་ས་འཐུས་
ཚོགས་མི་	 ༡༥	 ནས་ཚོགས་མི་	 ༡༠	 དང་།	
ད་ེདག་གི་ཁོངས་ནས་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་རིང་ར་ོ
རེ་ལགས་དང་ཚོགས་གཞོན་ཐུབ་བསྟན་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་བཅས་ནས་ས་གནས་ཁིམས་
ཞིབ་པའི ་མདུན་དུ་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་
འབུལ་བཞསེ་ལེགས་གུབ་བུང་འདགུ	 ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་དམ་འབུལ་གི་བེད་སྒ་ོ
དང་སྟབས་བསྟནུ།	 གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ
ཚོུད་	 ༡༠༌༣༠	 ཐགོ་བང་ཕགོས་ས་གནས་
ཁིམས་ཞིབ་པས་སྦིར་སྡ ་ེདགེ ་ས་གནས་མི ་
མང་རྣམས་ལ་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་ཁིམས་
ལུགས་དབང་འཛིན་གི་ངོ་སྤོད་དང་སྦྲགས།	
བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྒོམ་
གཞི་དང་།	 བཅའ་ཁམིས་དགངོས་དནོ་མང་
གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་སོ་སོའི་འགན་དབང་དང་།	
སིྤ་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་
ཁམིས་ཡིག་གི་གཏུག་བཤེར་བ་རིམ།	 ཁམིས་
ཁོངས་ཁབ་ཚད་སོགས་ཀི་གོ་རྟགོས་སྤལེ་བ་
དང་།	 སབྐས་མཚམས་ད་ིབ་ལ་ལན་འདབེས་
གནང་འདགུ་པ་བཅས།

སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་གཞིས་ཆགས་སུ་རྒྱ་གར་
ཆེད་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོ་ད་ེབཞིན་དཔལ་
ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་གཞིས་བེས་བ ོད་མི ་
ཡོངས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་གཉསི་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱའི་ལོར་ངོས་འཛིན་གཏན་
འབབེས་གནང་བ་ལརྟ།	 	 ས་ག་ཟླ་བའ་ི
ཚེས་བཅ་ོལ་ྔསྟ་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༢༩	 ཉནི་རྒྱ་གར་ཆེད་ད་ུསྨནོ་ལམ་	 (Pray	
for	 India)	 ཞསེ་ས་གནས་ཀི་མི་མང་ཚང་
འཛོམས་ཐགོ་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་འདི་ཉདི་
དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་
ཞིག་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།

འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀིས་འཚོ་ཐབས་རིག་
རྩལ་སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༢༡	
ནས་	༢༦	བར་ཉནི་གངས་དུག་རིང་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་
སིྒག་འགོ་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའ་ི	Expres-
sion	India	Center,	New	Delhi	ད་ུའཚོ་
ཐབས་རིག་རྩལ་སྐརོ་ཟབ་ཁིད་པའི་ཟབ་སྦངོ་
ཞིག་ཚོགས་གནང་ཡོད།	 ཟབ་སྦངོ་གི་དགསོ་
དམིགས་གཙོ་བ་ོན།ི	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསླབོ་
གྭ་ཁག་གི་མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་པས་ན་གཞོན་
འཚར་ལོངས་བདེ་སབྐས་སྒ་ོགསུམ་གི་ཀུན་སྤདོ་
དང་འབལེ་བའི་དཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་ལེན་བདེ་
ཕགོས་ཐགོ་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་སདླ་དང་།	 	 སླབོ་
གྭ་ཁག་ཏུ་གཞོན་སྐསེ་འཕདོ་བསྟནེ་ཚོགས་པ་
གསར་འཛུགས་གནང་རུྒྱ་དང་སྦྲགས་ལམ་སྟནོ་
པས་སླབོ་གྭ་ཁག་བཅུ་འདགེས་སུྒག་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་པ་བཅས།	
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བདོ་མིའ་ིཐུན་མིན་ལེགས་བང་དང་སདྐ་ཡིག་སོགས་སུང་སྐབོ་དགསོ།	
༄༅།	 །བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སུང་སྐབོ་ཆེད་
འཐབ་རྩོད་གནང་མཁན་བདོ་མི་བཀྲ་ཤིས་
དབང་ཕུག་ལགས་ལ་ཉ་ེལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་གི་ཉསེ་མིང་འོག་
ལོ་ལྔའི་དསུ་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ཁིམས་
ཐག་བཅད་པར་ཕ་རན་སིའི་གསོ་ཚོགས་
གོང་མའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པས་
སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་
ཚོགས་པའ་ིགཞུང་འབལེ་ད་རྒྱའ་ིནང་འཁདོ་
དནོ་ལརྟ་ན།	 	 “རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་གི་ཉསེ་
མིང་འགོ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་ལ་
ལོ་ལྔའི་དསུ་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ཁིམས་
ཐག་བཅད་པའ་ིགསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ་དརེ་
ཕ་རན་སིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་

མེ་ཁལ་རེ་སན་	 Mr. Michel Raison	
མཆོག་དང་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་ཧང་སང་བ་
དང་སྦྲགས་བླ་ོཕམ་ཧ་ཅང་བུང་ཡོད་འདགུ
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 ལོར་བཅར་འད་ིདང་ལེན་
སབྐས།	 	 བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་
ཀིས།	 “ངས་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁམིས་ནང་
གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་སདྐ་ཡིག་སུང་སྐབོ་
བ་རུྒྱའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཆ་རྐེན་ཁག་གསལ་
པརོ་བཀདོ་པ་ལརྟ།	 བདོ་མི་རྣམས་ལའང་
རང་གི་སདྐ་ཡིག་སུང་སྐབོ་གོང་སྤལེ་གཏངོ་
རུྒྱ་དང་།	 	 བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་བརུྒྱད་ལམ་
འོག་ནས་རིག་གནས་གཞན་སྦང་རུྒྱའི ་
ཐོབ་ཐང་ཆེད་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སྤལེ་
བ་ཡིན།	 ”	 ཞསེ་གསུངས་ཡོད།	 འག་ོབ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་ཆེད་རྒྱལ་ཚོགས་

སྐུ་ཚབ་དང་འཐུས་མི་རྣམ་པས་ཆོད་སེམས་
བརྟན་པསོ་འབད་བརྩོན་བེད་བཞིན་པའི་
སབྐས་འདརི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་

ཚོགས་པས་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་
སིད་ཀི་གནད་དནོ་ལ་སདྙ་ནས་རིག་གཞུང་
དང་ཤེས་ཡོན།	 སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་ལ་ྟབུ་
གཞི་རིམ་ཐོབ་ཐང་ཆེད་འཐབ་རྩོད་བ་རུྒྱ་

དའེང་ཁིམས་འགལ་ད་ུརིྩ་བཞིན་པ་ནི་ཧ་
ཅང་བླ་ོཕམ་བདེ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་
ཤིག་ཡིན།	 རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆིག་སིྒལ་ཆེད་མི་

རིགས་གཅིག་གུར་དགསོ་རུྒྱ་མེད་ད་ུམི་རངུ་
བར་ངསོ་འཛིན་བདེ་བཞིན་པའི་ཕིའི་སྟབོས་
ཤུགས་དའེི་འགོ་ནས་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ད་
ལའྟི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་

ཀི་སྒམོ་གཞིའི་འགོ་གངས་ཉུང་མི་རིགས་སོ་
སོའ་ིཐུན་མིན་སདྐ་དང་ཡི་ག།ེ	 ལེགས་བང་
སོགས་སིྤ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡོན་ཟུར་ད་ུདར་
འཕལེ་ཡོད་པ་ད་ེདག་མུ་མཐུད་སུང་སྐོབ་
རུྒྱན་འཛིན་ཆེད་འཐབ་རྩདོ་བ་རུྒྱ་ཡིན་པ་ར་
སྤདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ཐག་གཅདོ་དསེ་རྒྱ་
ནག་གི་ཆ་ཤས་སུ་རྟགོས་པའི་ལོ་རུྒྱས་ཡུན་
རིང་ལནྡ་པའི་བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་ང་ོབ་ོདང་།	
ཆོས།	 སདྐ་ཡིག་ད་ེདག་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་
ཆེན་པསོ་སུང་སྐབོ་བདེ་ཀི་མེད་པར་ང་ཚོ་
ཕ་རན་སི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པས་ངསོ་འཛིན་དང་སྦྲགས།	 	 ད་
ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་
ཆོས་དང་ལེགས་བང་།	 སདྐ་ཡིག་ད་ེདག་
སུང་སྐབོ་དགསོ་འདགུ	ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	”	

ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཚན་པའ་ིའགན་འཛིན་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༢	
ཉིན་ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་ཀི་འགོ་བ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་

སྐ་ུཞབས་པརི་ཨེན་ཊོ་ནའི་ོཔན་ཛེ་རི་	 Pier 

Antonio Panzeri	 མཆོག་གིས།	 	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་ཡོ་
རོབ་གསོ་ཚོགས་ནང་ཛ་དག་གི་གསོ་ཆོད་

བཏནོ་པ་གཞིར་བཟུང་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་

ལགས་མགོགས་མུར་གླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་
དགོས་པའི་བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་བའི་
ནང་འཁདོ་དནོ།	 མཚོ་སྔནོ་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་
ཤུལ་ཁུལ་འབིང་རིམ་མི་དམངས་ཁིམས་
ཁང་ཟརེ་བས་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་
ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་གཏངོ་ཐབས་བས་པའི་
ཉསེ་མིང་འགོ་ལོ་ལྔའི་བཙོན་འཇུག་ཁིམས་
ཐག་བཅད་པ་དརེ་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་
ཡོད།	 	 བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་ཀིས་
བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་ལེགས་བང་སུང་སྐབོ་
ཆེད་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་དང་ཡོངས་སུ་མཐུན་པའི་

ཐགོ་ནས་རྩདོ་ལེན་བས་ཡོད་སྐརོ་ད་ེས་ྔནའེུ་
ཡོག་དསུ་བབ་གསར་ཁང་	 New York 

Times གི་དངསོ་བུང་བརྙན་ཐུང་བརུྒྱད་
གསལ་འདནོ་གནང་ཡོད།	 སིྤར་རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་
དང་ཡུལ་ཁིམས་ཀི་འབུ་དནོ་ནང་གསལ་
ལརྟ་ན།	 	 ས་གནས་བདོ་མིའ་ིསླབོ་ག་ྭཁག་
གི་ནང་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སླབོ་ཁིད་བདེ་ཆོག་
པ་མ་ཟད།		གཞི་རྩའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
ཞིག་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་བས་ཡོད་སྟབས་
བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་ལ་ཉསེ་ཆད་
རྩ་བ་ནས་འགལེ་མི་ཆོག	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་ལོ་གཉསི་
རིང་བཀག་ཉར་བས་པ་ད་ེནི་དང་བདནེ་
མིན་པ་མ་ཟད།	 ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་སྐ་ེགཞི་
ཞིག་ཀང་ཡིན།	 རིང་མིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་ལ་ཁིམས་
བཤེར་བདེ་སྐབས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་
གང་ཡིན་པ་དརེ་བརིྩ་འཇགོ་གནང་ནས་ཕི་
གསལ་ནང་གསལ་དང་དང་པ་ོདང་གཞག་
གི་ཐག་གཅོད་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་འདནུ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་
ལེགས་གུབ་བུང་བ།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
མཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༠	ནས་	

༢༥	 བར་ཤཱི་ལང་ཀར་གཞུང་དནོ་ཕགོས་
ཕབེས་གནང་བའི་ལས་འཆར་ཁག་ཐོག་
མའི་འཆར་གཞི་ལྟར་ལེགས་གུབ་ཀིས་ར་
སར་ཕིར་ཕབེས་གནང་ཡོད།	ད་ེཡང་བཀའ་
བླནོ ་མཆོག་ཤཱི ་ལང་ཀ་དང་བ ོད་ཀི་ནང་
པའི་མཐུན་ཚོགས་ཀིས་གདན་ཞུས་ལརྟ་ཤཱི་
ལང་ཀའི་ནང་པའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཆེ་ཁག་གི་

དབུ་འཛིན་བླ་ཆེན་རྣམ་པར་འཚམས་ཞུའི་
མཇལ་འཕད་དང་།	 ཀན་ཊི་དང་ཨ་ན་ུར་
ར་སྤུ ་རའི་གངོ་ཁེར་གཉིས་སུ་ཆགས་པའི་

ཤི ན ་ ཏུ ་
རྩ ་ ཆེ འི ་
ནང་པའི་
ག ན ས ་
ཆེན་ཁག་
ལ་གནས་
གཟིགས།	
ཤཱི ་ ལ ང ་
ཀའི་ནང་

པའི་དགེ་སླངོ་གི་གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་གི་ཉ་ེ
བའི་རིགས་བདག་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
ཀིས་ཤཱི་ལང་ཀ་དང་བདོ་ཀི་ནང་པའི་ཆོས་
བརུྒྱད་གཉསི་དབར་ཕན་ཚུན་མཐུན་འབལེ་
དང་གོ་རྟགོས་སྤལེ་རེས་ཀི་ལས་དནོ་སྤལེ་
ཕགོས་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསོ་བསྡརུ།	 རྒྱལ་
ས་ཀ་ོལོམ་བརོ་ནང་པའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཡོངས་

ཀི་བསྟ་ིགནས་དང་རྟནེ་མཁར་རེ་ཡོད་པའི་
གཞུང་འབལེ་འཛུགས་སུྐན་འཆར་གཞི་ཤ་
ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པ་དརེ་གཟིགས་སྐརོ་
དང་།	 འཆར་གཞི་ཆེན་པ་ོད་ེལག་བསྟར་
འགན་འཁུར་གནང་མཁན་དགེ་རྩ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་སོགས་དང་མཇལ་འཕད་
བཀའ་བསྡརུ།	 ད་ེབཞིན་ལོ་ཤས་གངོ་ནས་
གསར་འཛུགས་བས་པའི་ཤི་ལང་ཀ་དང་
བདོ་ཀི་ནང་པའི་མཐུན་ཚོགས་ཀི་འཛིན་
སྐོང་ཚོགས་མི་དང་ལས་བེད་རྣམས་དང་
ལྷན་དུ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་བཅས་
གནང་སྟ་ེམཛད་དནོ་ཡོང་རོགས་ཐུགས་
བླ་ོཁངེས་ངསེ་དང་།	 ཤཱི་ལང་ཀའ་ིསེར་སྐ་
མང་ཚོགས་ཁདོ་ནས་བདོ་དང་བདོ་མིའི་རྩ་
དནོ་ཐོག་སེམས་འཁུར་དང་འབད་བརྩོན་
ཆེན་པ་ོབེད་མཁན་ཇེ་མང་ད་ུའག་ོབཞིན་
པར་གཟིགས་ཏ་ེསེམས་འགུལ་ཡང་ཆེན་པ་ོ
ཐབེས་འདགུ་པ་བཅས།

འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་
འཚམས་གཟགིས་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༢༡	 རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་
སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག་བད་ེསིྐད་གླིང་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་
འཕདོ་བསྟནེ་ཡན་ལག་སནྨ་ཁང་དང་།	 དནོ་
གུབ་གླངི་།	 མད་ོཁམས་ཅནྡྲ་བ་ན་ིབདོ་མིའ་ི
གཞིས་ཆགས་	 Dokham Chanderbani 

བཅས་སུ་གཞུང་འབལེ་འཚམས་གཟིགས་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༢	ཉནི་
ས་ཊོན་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་དང་།	 ཀུམ་
རའ།ོ	 འདདོ་རུ་གཡུལ་རྒྱལ་
གླངི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས།	
དེ་བཞིན ་ཁེ ་ར ་ཀེམ ་བ ོད ་
མིའི ་གཞིས་ཆགས་བཅས་
སུ་འཚམས་གཟིགས་སྐབས་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་
གཙོས་གཞུང་དང་གཞུང་
འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་

ཁག་གིས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་ཡོད།	 ཐངེས་འདརི་གཞུང་འབལེ་
འཚམས་གཟིགས་གནང་དགོས་དནོ་གཙོ་
བ་ོན།ི	 འཕདོ་བསྟནེ་ཡན་ལག་སནྨ་ཁང་གི་
གནས་བབ་དང་སནྨ་དཔྱད་ཁང་གི་ཡོ་ཆས།	
ས་གནས་ཁག་ཏུ་འཕདོ་བསྟནེ་དང་འབལེ་
བའ་ིལས་གཞི་འག་ོམུས་དང་།	 མ་འངོས་
ལས་གཞི་སྤལེ་སདླ་རྟགོ་ཞིབ་སདླ་ཡིན་འདགུ་
པ་བཅས།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་གླངི་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	༢༥	འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་
མཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༥		ཚེས་	༢༦	
རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི་བཞུགས་སརྒ་ར་སའ་ི
ཉ་ེའཁིས་སུ་ཡོད་པའི་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་
སླབོ་གླངི་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	༢༥	འཁརོ་
བའ་ིཉནི་གཉསི་རིང་གི་དསུ་དན་སུང་བརིྩའ་ི
མཛད་སྒ་ོཚོགས་སོང་།	 ད་ེཡང་མཛད་
སྒའོི་ཐོག་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
དགེ་བཤེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།	
སམ་བྷ་ོཊའི་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་
ལས་རོགས།	 ར་ས་ཉ་ེའཁརོ་སླབོ་ག་ྭཁག་གི་
འགན་འཛིན་རྣམ་པ།	 	 ད་ེབཞིན་ཤེས་རབ་
དགའ་ཚལ་སླབོ་གླིང་གི་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་
དང་འགན་འཛིན་ཟུར་པ།	 སླབོ་མ་ཟུར་པ་
བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་
མ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་གླུ་དབངས་སུ་གརེ།	 ད་ེ
རེས་བདོ་ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་འདས་གསོན་
རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཡོངས་ལ་གུས་འདདུ་མ་ངན་
སརྐ་མ་གཅིག་རིང་ཞུས།	 	 ད་ེནས་ཤེས་
རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་གླངི་གི་སླབོ་སིྤ་ཚེ་རིང་
གཡུ་སྒནོ་ལགས་ཀིས་སླབོ་གྭའི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་
མདརོ་བསྡསུ་ཤིག་ཞུས་གུབ་མཚམས།	ཤེས་
རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་གླིང་གི་སླབོ་མ་ཁག་

གཅིག་གིས་མཉམ་གཞས་གཟིགས་འབུལ་
ཞུས་སོང་།	 ད་ེནས་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་མཐར་ཕིན་སླབོ་
མ་རྣམས་ལ་ཕག་འཁེར་གནང་སྟ་ེགསུང་
བཤད་གནང་དནོ།		ད་ེརིང་མཛད་སྒ་ོའདའི་ི
ཐགོ་ཕབེས་པའི་སྐུ་མགནོ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་
དང་།	 སམ་བྷ་ོཊའ་ིསིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་
དང་འགན་འཛིན་ལས་རོགས།		ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་དངེ་སལོ་ཚན་པའི་འགན་
འཛིན།	 སླབོ་ཕུག་ཟུར་པ་རྣམ་པ།	 དག་ེ
རན་དང་ལས་བདེ་ཟུར་པ་རྣམ་པ།	 	 ཤེས་
རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་གླིང་ད་ུད་ལྟ་སླབོ་སྦངོ་
གནང་བཞིན་པའི་བརྩ་ེབའི་སླབོ་ཕུག་བཅས་
ཚང་མ་ལ་ངས་བོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་
བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྙངི་ཐག་པ་ནས་
འཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 སླབོ་ཕུག་ཟུར་པ་རྣམ་པས་གཙོས་
དང་ད་ུབླངས་ནས་འག་ོགནོ་གཏངོ་མཁན་
དང་།	 ད་ེབཞིན་འགན་ཁུར་གནང་མཁན།	
རོགས་རམ་གནང་མཁན་སོགས་ཡོངས་
ལའང་སྙིང་ཐག་པ་ནས་འཚམས་འདིའི ་
བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སླབོ་གླངི་
འད་ིབཞིན་ཐགོ་མར་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༣	 ལོར་
གསར་བཙུགས་གནང་བ་དང་།		ད་ེནས་ཕི་

ལོ་	༡༩༩༨	ལོར་སིྤ་ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་
མགོན ་ ཆེན ་པ ོ་མཆོག ་ གིས ་ ཤེས ་རབ ་
དགའ་ཚལ་སླབོ་གླིང་ཞེས་མཚན་གནང་།	

ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༢	 ནས་	 ༢༠༡༡	 བར་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་སྟངས་འཛིན་གནང་
བ་རེད།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོར་བཀའ་
ཤག་སབྐས་བཅུ་བཞི་པའི་སབྐས་སུ་སམ་བྷ་ོ
ཊས་འགན་བངླས་པ་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢	
ལོར་ང་རང་འདིར་བསླབེས་དསུ་ངས་འདི་
ལརྟ་ཞུས་མངོ་།	 གཞི་རྩའ་ིསླབོ་ག་ྭའད་ིཉདི་
སམ་བྷ་ོཊས་འགན་ལེན་བཞིན་ཡོད་ཀང་།	
སླབོ་གྭ་འདིའི་ཕ་མ་ལྟ་བུ་བཀའ་ཤག་རེད།		
དཀའ་ངལ་ག་རེ་ཡོད་ན་ཞུ་ཆོག་གི་རེད།	

ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་བུང་།	 སབྐས་ད་ེདསུ་སླབོ་གའྭ་ི
དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ལྷ་བིས་སླབོ་སྦོང་
དསུ་ཡུན་ལོ་	 ༥	 ནས་	 ༨	 	 བར་བཟསོ་

པ་དང་།	 	 ད་ེབཞིན་སླབོ་སྦངོ་མུ་མཐུད་བ་
འདདོ་ཡོད་མཁན་རྣམས་ལ་འཛིན་གྭ་བཅུ་
གཉསི་དང་མཐ་ོསླབོ་བར་ད་ུསླབོ་སྦངོ་བདེ་
རུྒྱའ་ིམཐུན་རྐནེ་བསུྐན་པ་རེད།	ད་ེརིང་སནྙ་
ཐའོ་ིནང་འཛིན་ག་ྭ	 ༡༠	 ཐནོ་མཁན་སླབོ་
ཕུག་གངས་	 ༨༠	 བུང་འདགུ	 	 ད་ེབཞིན་
འཛིན་གྭ་བཅུ་གཉསི་ཐནོ་མཁན་སླབོ་ཕུག་
གངས་	༢༡	བུང་འདགུ		ད་བར་ཤེས་རབ་
དགའ་ཚལ་སླབོ་གླངི་ནས་སླབོ་མཐར་ཕིན་ཏ་ེ
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་

དང་།	གསོ་ཚོགས།		བདོ་ཀི་བང་ཆེན་དང་
དསུ་བབ་གསར་ཁང་སོགས་ནང་ཕག་ལས་
གནང་བཞིན་པ་མང་པ་ོཡོད།	 མ་འངོས་
པར་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཐནོ་རསེ་ཁདེ་
རྣམ་པས་མུ་མཐུད་སླབོ་སྦངོ་གནང་སྟ་ེབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་བླནོ་དང་སིད་
སྐངོ་གནང་ཐུབ་པ་བ་དགསོ།	འདས་པའ་ིལོ་
ང་ོ	༢༥	རིང་ལ་འགན་འཛིན་དང་དག་ེལས་
སླབོ་ཕུག་ཡོངས་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པར་
བརྟནེ།	 སླབོ་གླངི་འད་ིཚགས་ཚུད་པ་ོབུང་
ཡོད།		ད་ེབཞིན་སིྤ་ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་རེ་བཀའ་
དནི་ལ་བརྟནེ་ནས་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བ་ཚོ་
འད་འདའི་ནང་ནས་མི་འད་བ་ཆགས་ཡོད།		
དསུ་ཚོད་གཉན་འཕང་ཅན་གི་སབྐས་འདརི་
ཆོལ་གསུམ་བདོ་མི་རགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་བདེ་
དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་སོགས་
ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་།
ད་ེནས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་གླིང་གི་
མཛད་སྒ་ོག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་འབལེ་
སྐུ་མགནོ་རྣམས་ལ་པར་རིས་འགམེ་སྟནོ་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	

སིམ་ལ་ས་གནས་སུ་རྒྱ་གར་ཆེད་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ལོ་ད་ེབཞིན་དཔལ་
ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་གཞིས་བེས་བདོ་མི་
ཡོངས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་གཉསི་
ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་ལོར་ངསོ་འཛིན་གཏན་
འབབེས་གནང་བ་ལརྟ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	
༤	ཚེས་	༡	ནས་	༢༠༡༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	
༣༡	 བར་རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་གཉསི་
ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུ་བའི་ལོ་དསུ་སུང་
བརིྩ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ལོ་འདརི་
རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་གཉསི་ལ་དམིགས་
པའི་ལས་རིམ་ས་མང་ཞིག་སྤལེ་མུས་ཡིན་
པའ་ིཆ་ཤས་སུ།	 ས་ག་ཟླ་བའ་ིཚེས་བཅ་ོལ་ྔ
སྟ་ེཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༩	ཉནི་
རྒྱ་གར་ཆེད་ད་ུསྨནོ་ལམ་  Pray for In-

dia	 ཞསེ་ཉནི་བརྒྱ་དསུ་གཅིག་གི་སྨནོ་ལམ་
མཆོད་འབུལ་ཞིག་སྤལེ་དགོས་རུྒྱར་བརྟནེ།	
སིམ་ས་གནས་སུ་བང་གཏརེ་བསྟན་པའི་
མ་དགོན་ར་ོརེ་བག་དགོན་པར་ས་ག་ཟླ་
བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་མོར་སྔ་ད་ོཕག་ཚོད་	
༡༠	 ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་གཉསི་
ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་
ཞུས་ཡོད་པར།	 མཛད་སྒ་ོད་ེཐགོ་མགནོ་
གི་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་གངོ་ཁེར་ལས་ཁུངས་
ཀི་སིྤ་ཁབ་གཞོན་པ་སྐུ ་ཞབས་རཱ་ཀེཤ་ཀུ་
མཱར་ཤར་མཱ་	 Dy. Mayor, Rakesh Ku-

mar Sharma	 མཆོག་གིས་དབུས་གཞན་
སྐ་ུམགནོ་ད་ུའཐུས་མི་	 Councillor	 ཁག་
སུ་ཀིམི་སཱུད་མཆོག་	 Kimi Sood	 དང་།	

པཱུ་རན་མཆོག	 Puran	 ཝི་དྷུ ་ཤི་ཤར་མཱ་
མཆོག	 Vidhushi Sharma	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་
གར་གངོ་ཁརེ་ལས་ཁུངས་ཀི་འཐུས་མི་ཟུར་
པ་པར་དམི་སིང་མཆོག་	 Pradeep Singh 

བཅས་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་
སྐུ་མགནོ་ཁག་ནས་མར་མེ་ཞལ་ཕ་ེགནང་
ཐགོ་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་ཡོད་པ་
དང་།	 སིམ་ལ་སིྤ་ཁབ་པ་བསྟན་འཛིན་ནརོ་
བུས་ས་ག་ཟླ་བའི་ད ུས་ཚིགས་ཁད་པར་
ཅན་དང་།	 རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་གཉསི་
ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་ལས་རིམ་ཁག་
ང་ོསྤདོ་ཐགོ་རྒྱ་གར་ཆེད་སྨནོ་ལམ་མཆོད་
འབུལ་བདེ་དགསོ་དནོ་གསལ་བཤད་བཅས་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོརཱ་

ཀེཤ་ཀུ་མཱར་མཆོག་ནས་ཀང་བཀའ་སླབོ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	 ད་ེརསེ་ར་ོར་ེ

བག་དགནོ་པའ་ིཚོགས་གཞནོ་རན་རྣམ་གལོ་
ཡར་འཕལེ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་

བཤད་གནང་བའི་ཐགོ་མཛད་སྒ་ོགལོ་ཡོད་
ནའང།	 ག་ྭརུྒྱན་དང་མི་མང་རྣམས་ནས་

སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་མུ་མཐུད་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།

ཌ་ོལན་ཇི་བནོ་གཞིས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	༩	པའ་ིལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ལེགས་གུབ་བུང་བ།	
༄༅།	 །དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་གི་ཞུ་
སྐལུ་འབརོ་དནོ་ལརྟ།	 ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་
ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་
བརུྒྱད་དནོ་གུབ་མཆོག་ནས་ཆེས་མཐོའི་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དུང་ལས་རིན་ཆེན་
བཟང་མོ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་
དནོ་ཚན་	༦༩	ཆ་རྐནེ་འགོ་འཕལ་སེལ་ས་
གནས་ཁིམས་ཞིབ་པར་བསྐ་ོགཞག་བགིས་

ཏ།ེ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༠༥	 ཚེས་	 ༢༧	
ཉིན་བནོ་གཞིས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
སབྐས་	 ༩	 པའ་ིའདམེས་ཐནོ་ས་འཐུས་
ཚོགས་མི་	 ༡༡	 ནས་ཚོགས་མི་	 ༩	 དང་།	
ད་ེདག་གི་ཁོངས་ནས་ཚོགས་གཙོ་གཡུང་
དུང་འཆི་མེད་ལགས་དང་།	 ཚོགས་གཞནོ་
རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ཨ་ཀྲངོ་ལགས་བཅས་
ནས་འཕལ་སེལ་ཁིམས་ཞིབ་པའི་མདནུ་ད་ུ

ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞསེ་ལེགས་
གུབ་བུང་འདགུ་པ་བཅས།	
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས་ཀི་ས་ྔཕིའ་ིབུང་རིམ་དང་གུབ་འབས་
སོགས་ཀི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་ཞིབ་ཕ་སྩལ་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༥	ཚེས་	༣༠	
ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱལ་
སིྤའི ་དབུ་མའི་ལམ་མི་མང་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་དང་པའོི་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་
བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་
ལག་ཁང་གི་གསུང་ཆོས་ར་བའི་ནང་དབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ཀི་ས་ྔཕིའི་བུང་རིམ་
དང་གུབ་འབས་སོགས་ཀི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 	 	 ད་ེརིང་འདརི་བདོ་དང་
གཡས་གཡོན་ནས་མཇལ་ཁ་ཡོང་བའི་བདོ་
མི་གང་ཙམ་ཞིག་འདརི་སླབེས་ཡོད།	 	 ད་ེ
བཞིན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྐརོ་ལ་ཁེད་རང་
ཚོ་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་པ་རེད།	 ཚོགས་མི་
ད་ེརིང་འདརི་ཐུག་རུྒྱ་ད་ེལརྟ་རེད།	 དབུ་
མའ་ིལམ་ཟརེ་བ་འད་ིན།ི	 ཐགོ་མ་ངསོ་
ཀིས་གསར་གཏདོ་བས་པའི་བཟ་ོའད་ཞིག་
རེད།	 ངསོ་ཀིས་འགལེ་བཤད་རྒྱག་དགསོ་
པའ་ིགནད་འགག་ཆགས་ཀི་འདགུ	 	 སིྤར་
ལོ་རུྒྱས་བཤད་པ་ཡིན་ན།	 དཔརེ་ན།	 ལ་ྔ
བཅུ་ཐམ་པའ་ིལོ་ཡིན་པ་ཡོད།	 ལ་ྷས་ནས་
ག་ོམོ་བར་བསོ་ཕིན་པ་རེད།	 ག་ོམོ་སླབེས་
དསུ་འབས་སིྤ་བླནོ་ཆེན་ལ་ཕར་རྒྱབ་ཚུར་
རྒྱབ་བས་ནས་ཧ་ཅང་ཐག་ཉ་ེབ་ོཆགས་ཡོད།	
འབས་སིྤ་བླནོ་ཆེན་དའེི་གོང་ནས་ལྷ་སར་
ཡོང་གི་ཡོད།	 ད་ེདསུ་ཕལ་ཆེར་ཨ་པ་པནྟ་	
Apa	 Pant	 ཟརེ་མཁན་ཁངོ་ཡིན་པ་ཡོད།		
ངོས་རང་གོ་མོར་འབོར་དུས་འབས་སིྤ་
བླནོ་ཆེན་ཡོང་གི་རེད་བསམ་པ་དན་བུང་།		
འནོ་ཀང་འབས་སིྤ་བླནོ་ཆེན་སླབེས་མ་བུང་།	
དསེ་རྣམ་འགུར་གང་བཏནོ་པ་རེད་བརདོ་
ན།	 རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཕན་བུ་དགོས་ཟནོ་
གནང་གི་ཡོད་པ་ད་ེཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད།	
ད་ེནས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༤	 ལོར་ངསོ་རང་རྒྱ་
ནག་པ་ེཅིང་ད་ུསླབེས་སབྐས་ཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	
༡	 ཉནི་ན་ེར་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམིགས་
བསལ་སྐ་ུམགནོ་ད་ུཕབེས་འདགུ	 ངསོ་ཀིས་
ན་ེརུ་ཐོག་མར་པ་ེཅིང་ད་ུམཇལ་བ་རེད།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༦	 ལོར་སངས་རྒྱས་མ་ངན་
ལས་འདས་པའི་དསུ་དན་སྐབས་ངསོ་རང་
རྒྱ་གར་ད་ུསླབེས་ནས་ན་ེརུ་དང་མཉམ་ད་ུ
ཐངེས་མང་པ་ོམཇལ་འཕད་བས་ཏ་ེབཀའ་
མོལ་ཧ་ཅང་ཞུས་པ་རེད།	 སབྐས་དརེ་ངསོ་
ཀི་གཅེན་པ་ོསྟག་འཚེར་རིན་པ་ོཆེ་དང་རྒྱ་
ལོ་དནོ་གུབ།	 ད་ེདསུ་དརེ་ཡོད་པའ་ིཞྭ་སབྒ་
པ།	 མཁན་ཆུང་དའེ་ིམིང་དན་གི་མི་འདགུ	
གང་ལྟར་གཅེན་མཁན་རིྩས་གསུམ་ཞེས་
གཅནེ་པ་ོརྒྱལ་ལོ་དནོ་གུབ།	 མཁན་ཆུང་
བླ་ོབཟང་རྒྱལ་མཚན་ཡིན་པ་ཡོད།	 རིྩས་
དཔནོ་ཞྭ་སབྒ་པ་བཅས་ཁངོ་ཚོས་རྒྱ་གར་ལ་
བསདྡ་ན་ཡག་གི་རེད།	 ཅསེ་མཐའ་གཅིག་
ཏུ་ངསོ་ལ་ཨུ་ཚུགས་བསྐནོ་པ་རེད།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༥༦	 ལོའ་ིལོ་མག་ོནས་ལི་ཐང་ཁུལ་ནས་

ཟང་ཟིང་བུང་ནས་བདོ་ནང་དག་གནནོ་བ་
རུྒྱ་འག་ོབཙུགས་ཟནི་པ་རེད།	 ངསོ་རང་
རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའི་སབྐས་དརེ་གཡུ་ཐགོ་
གསང་བ་ཆེན་པ་ོདང་།	 ཕལ་ཆེར་མགནོ་
གཉརེ་ཆེན་མོ་ཡིན་པ་ཡོད།	 གང་ལརྟ་ལ་ྷ
ས་ནས་ངོས་རང་གདན་ཞུའི་ཆེད་ཡོང་བ་

རེད།	 ཕི་ཚུལ་ད་ུགདན་ཞུ་ཡིན་ཡང་ནང་
དནོ་ད་ུབདོ་ལ་མ་ཡོང་རོགས་ཞེས་ཟརེ་གི་
འདགུ	 འད་ིགདན་ཞུ་རེད་དམ་གང་རེད།		
ཅེས་ཞལ་ཤོབ་མཛད་ནས་མུ་མཐུད་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 བདོ་ནང་གནས་ཚུལ་ཡག་
པ་ོཁནོ་ནས་མི་འདགུ	 རྒྱ་གར་ལ་བཞུགས་
ན་ཡག་གི་རེད།	 བདོ་ལ་ཆིབས་སུྒར་གནང་
བ་ཡིན་ན།	 ཟང་ངི་ཟངི་ངི་སྡགུ་ཏུ་འག་ོགི་
འདགུ	 རྒྱ་མིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དག་གནནོ་
བས་ཏ་ེཁནོ་ནས་ཡག་པ་ོམི་འདགུ	 ཅསེ་
ནང་དནོ་ཁ་ོརང་ཚོ་གསུམ་པསོ་བདོ་ནང་མ་
ཡོང་རོགས་ཞསེ་གསུང་གི་འདགུ	 ད་ེལརྟ་
ན་ེར་ུལ་བདོ་ནང་ལོག་གི་མིན།	 བདོ་ནང་
གནས་ཚུལ་འདི་ལྟར་འདགུ་ཅེས་ཞིབ་ཕ་
ཞུས་ཏ་ེརྒྱ་གར་ནང་བསདྡ་ནས་བདོ་ཀི་ཐབོ་
ཐང་རྩོད་རུྒྱ་མ་གཏགོས་བདོ་ལ་ཕར་ལོག་
ནས་ཡོང་རུྒྱ་གང་ཡང་མི་འདགུ	 ཅསེ་ན་ེ
ར་ུལ་ཐངེས་མང་པ་ོཞུས་པ་རེད།	 ན་ེརསུ་
རྒྱ་གར་ལ་བསདྡ་ནས་བདོ་ཀི་བདནེ་མཐའ་
སུྒབ་རུྒྱ་ན་ིཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད།	 བདོ་ལ་
ཕར་ལོག་ན་ཡག་གི་རེད།	 ཅསེ་ན་ེར་ུརང་
གི་དམིགས་བསལ་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་ནས་
གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་གི་ཡིག་
ཆ་ང་ོབཤུས་ཤིག་ཁོང་གི་ཕག་ཏུ་བསམས་
ཏ་ེཆེད་མངགས་ངོས་ཀི་སར་ཚུར་ཕབེས་
བུང་།སབྐས་དརེ་ངསོ་རང་ལྡ་ིལི་	 Hyder-

bad House	ནང་བསདྡ་ཡོད།	གསོ་མཐུན་
དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་གི་དནོ་ཚན་ཁ་ཤས་ལ་
རྟགས་བསྐནོ་ནས་དནོ་ཚན་འདའིི་ཐགོ་ནས་
བདོ་རང་གི་ནང་ནས་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་ད་ུ
སདྐ་ཆ་བཤད་རུྒྱའི་ཐབས་ཤེས་བདེ་པ་ཡིན་
ན་རེ་བ་ཡོད་པ་རེད།	 རྒྱ་གར་ནང་བསདྡ་
ནས་རྒྱ་མིར་ང་ོརལོ་ལ་ྟབུ་བས་ནས་བསདྡ་པ་
ཡིན་ན་དནོ་དག་ཡོང་གི་མ་རེད།	 ཅསེ་ན་ེ
རུས་སབྐས་ད་ེདསུ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བདོ་ལ་
ཕར་ལོག་ན་ཡག་གི་རེད་ཅེས་གསུང་སོང་།	
ངོས་ཀིས་བརྟག་དཔྱད་དེ་འད་བས་པ་
ཡིན།	 	 མཐར་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༧	 ལོར་བདོ་

ད་ུལོག་པ་རེད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༦	 ལོར་
ཁམས་ཁུལ་ནས་ཟང་ངི་ཟིང་ངི་བུང་བ་
ད་ེཕི་ལོ་	 ༡༩༥༧	 ལོར་མད་ོསདྨ་ཁུལ་ད་ུ
ཤུགས་ཆེ་ར་ུཕིན་པ་རེད།	 ཕར་ལོག་ནས་
གང་ག་ོཆོད་པ་རེད་ཅ་ེན།	 ག་ྭསྐརོ་འཇགོ་
རུྒྱ་བུང་བ་རེད།	 ཕར་སླབེས་པ་དང་མགནོ་

གཉརེ་ཆེན་མོ་སྦུམ་ཐང་གིས་ད་ཆ་ག་ྭསྐརོ་ལ་ྷ
རམས་པའི་དམ་བཅའ་བཞེས་རུྒྱ་འདི་གང་
མགགོས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདགུ	 ཅསེ་
རེ་འདནུ་བཏནོ་པ་ངསོ་ཀི་དན་གི་འདགུ	 ད་ེ
ལརྟ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༨	 ལོར་སེ་འབས་ཚོར་ག་ྭ
སྐརོ་འག་ོརུྒྱ་བས།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོའ་ི
ལྷ་ལྡན་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོར་གྭ་སྐརོ་བདེ་རུྒྱ་
ད་ེདག་ད་ེལྟར་གཏན་འཁེལ་བ་ད་ེཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོབུང་འདགུ	 དངེ་སབྐས་ངསོ་རང་
ལ་ྷརམས་པ་ཡིན་ཞསེ་ཤོད་ཀི་ཡོད།	 	 གང་
ལྟར་ངསོ་ཀི་མི་ཚེ་གཅིག་གི་དནོ་དག་གལ་
ཆེ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 ལ་ྷལནྡ་སྨནོ་ལམ་
ཆེན་མོར་གྭ་སྐརོ་འཇགོ་པའི་སབྐས་རྒྱ་མིས་
མེ་མདའ་བརྒྱག་མི་ཡོང་ངམ་ཞསེ་ད་ེའདའི་
ཞེད་སང་བས་ནས་བདོ་དམག་ཁ་ཤས་དའེི་
ཁ་གཏད་ལ་མེ་མདའ་བཙུགས་ནས་ད་ེལརྟ་
ཛ་དག་འགོ་གྭ་སྐརོ་དམ་བཅའ་བཞག་པ་
རེད།			ཟླ་བ་དང་པའོ་ིསྨནོ་ལམ་རསེ་རིང་
པརོ་མ་ཐགོས་པར་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་
བཅུའ་ིགནས་ཚུལ་བུང་བ་རེད།	 ད་ེལརྟ་ཕི་
ཚེས་	༡༡	ནས་	༡༧	བར་ཉ་ིམ་ཁ་ཤས་རིང་
ཐབས་ཤེས་གང་ཡོང་བས་པ་ཡིན།	 མི་མང་
དཔུང་བསིྒགས་ནས་ནརོ་བུ་གླངི་ཁར་བསདྡ་
ན་ཡག་པ་ོཡོད་མ་རེད།	 ཁདེ་ཚོ་མི་མང་གི་
འཐུས་མི་ཉུང་ཤས་བསདྡ་པ་ཡིན་ན་འགིག་
གི་རེད།	 མི་མང་ཕནོ་ཆེན་པ་ོད་ེལརྟ་བསདྡ་
ན་ཟང་ཟིང་ཡོང་རུྒྱའི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་རེད།	
ད་ེལརྟ་མ་བས་ན་ཞསེ་བརདོ་ཀང་རྩ་བ་ནས་
ཉན་མ་སོང་།	 སེམས་ཤུགས་སིྒལ་ནས་ཧ་
ཅང་སེམས་ཐག་བཅད་ནས་བསདྡ་འདགུ	
ཚུར་ཕོགས་སུ་སྐབས་དརེ་བཀའ་ཤག་ལ་
མཚོན་ན་ཤ་ཟུར་རེད།		ཟུར་ཁང་གསང་བ་
ཆེན་མོ་ཁོང་རྣམས་ཆེད་མངགས་ཐནེ་ཀུན་
སེན་ Tan Guan Sanདང་ཁངོ་ཚོས་གས་
ལ་འགལེ་བཤད་བརྒྱབ་པ་རེད།	 སབྐས་ད་ེ
དསུ་ཐནེ་ཀུན་གིས་བཟདོ་པ་ལ་མཐའ་ཡོད།		
ཅསེ་ཚིག་འད་ིལབ་པ་རེད།	 དག་གནནོ་བ་
རུྒྱའ་ིརྣམ་འགུར་ཞིག་སྟནོ་གི་ཡོད།			ནརོ་

བུ་གླངི་ག་ནས་ངསོ་ཀིས་ང་ཕདོ་བརུྒྱད་ནས་
ཐནེ་ཀནོ་དང་འབལེ་བ་བས་པ་ཡིན།	 ཕར་
ཡི་ག་ེཞིག་ཀང་བསི་པ་རེད།	 	 ཚུར་ཡིག་
ལན་ད་ེདག་ང་ཕདོ་བརུྒྱད་ནས་བས་པ་རེད།	
ཕི་ཚེས་བཅོ་ལྔའམ་བཅུ་དུག་ཡིན་པ་ཡོད།		
ཡི་ག་ེམཐའ་མ་དའེི་ནང་ནརོ་བུ་གླངི་གར་སྐ་ུ
མདནུ་བཞུགས་ས་དརེ་རྟགས་གཅིག་བརྒྱབ་
ནས་ཡར་སྤདོ་རོགས།	 	 དརེ་ཉམས་ཆག་
མ་ཡོང་བ་བ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་སདྐ་ཆ་དརེ་ག་ོ
བ་གང་འད་ལེན་ནའང་ཆོག་པ་ཞིག་རེད།		
ངོས་ཀི་སྡདོ་ས་དརེ་རྟགས་རྒྱབ་ནས་སྐོབ་
ཡག་ཡིན་དང་།	 	 དརེ་རྟགས་བརྒྱབ་ནས་
ཆེད་མངགས་གཏརོ་ཡག་ཡིན་མིན་ཚོད་
ཐིགས་ཁག་པ་ོརེད་འདགུ	 གང་ལརྟ་ནརོ་
བུ་གླངི་གར་མེ་སྒགོས་རྒྱག་རུྒྱ་འག་ོབཙུགས་
ནས་ངོས་རང་སྡདོ་སའི་གཟིམ་ཆུང་ཐོག་
སངྒ་ལ་རྒྱ་མིའ་ིམདའེུ་འགའ་ཤས་བབ་འདགུ		
འནོ་ཀང་གས་འཐརོ་བུང་མེད།	སབྐས་དརེ་
ཡོད་པའི་ནརོ་བུ་གླིང་གའི་སྐརོ་སུང་རྙིང་པ་
ཞིག་ཡོད།		ཁསོ་ཟརེ་བུང་།			གང་ལརྟ་
གནས་ཚུལ་ཛ་དག་པའོ་ིསངྒ་ལ་སླབེས་ཡོད།	
ནརོ་བུ་གླིང་ག་ནས་སྐད་ཆ་གོ་ཐསོ་བུང་བ་
ལརྟ་མ།	 ནབུ་རེ་བཞིན་ད་ུམཚོ་བདོ་རླངས་
འཁོར་འག་ོལམ་བརུྒྱད་ནས་དགོང་མོ་རེ་
བཞིན་རླངས་འཁོར་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའག་ོགི་
ཡོད་པ་དང་།	 རླངས་འཁརོ་ད་ེདག་ནང་
དམག་མི་དང་མེ་སྒོགས་འརོ་འདནེ་བེད་
ཀིས་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ད་ོསང་བུང་།	 ད་ེདང་
ཆབས་ཅིག་ཚེས་	༡༥	འམ་	༡༦	ཉནི་ཡིན་
པ་ཡོད།	 རྩ་ེཕ་ོབང་ནས་མར་བལ་ྟསབྐས་
གབི་ལ་ནམ་རུྒྱན་མེ་སྒགོས་དམག་སརྒ་ཞིག་
ཡོད།	 ནམ་རུྒྱན་མེ་སྒགོས་རྣམས་ཁབེས་
གཡོག་ནས་ཡོད་ཀང་ད ེ་ད ུས་མེ་སྒོགས་
རྣམས་ཀི་ཁབེས་སེལ་ཡོད་འདགུ	 དརེ་
དགོས་པ་ཟ་དགསོ་པ་ཞིག་རེད།	 ཕལ་ཆེར་
ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་གི་ཞགོས་པར་ནརོ་བུ་གླངི་
གའི་བང་ཕོགས་ལ་རྒྱ་མི་གནམ་བླུགས་
མདའེུ་བབ་པ་རེད།	 ད་ཡག་པ་ོརྩ་བ་ནས་
མིན་འདགུ	 ད་ེཉནི་མོར་ནརོ་བུ་གླངི་ག་
ནས་བསོ་རུྒྱ་ཐག་བཅད་པ་རེད།	 ཕི་ཚེས་	
༡༧	ཉནི་གི་དགངོ་མོར་ལ་ྷསའ་ིཆུ་ཚོད་	༡༠	
ཐགོ་བསོ་ཡོང་བ་ཡིན།	ད་ེནས་རིམ་པར་རྒྱ་
གར་ས་མཚམས་སུ་འབརོ་སྐབས་རྒྱ་གར་
གཞུང་གིས་བཏང་ཡོང་དང་མི་ཡོང་ཞེས་
དགོས་པ་བུང་།	 	 གཞུང་ཞབས་ཁ་ཤས་
ཤིག་རྒྱ་གར་གི་ས་མཚམས་སུ་བཏང་ཡོད་
པ་དང་གཞུང་ཞབས་ཁ་ཤས་འབུག་གི་ས་
མཚམས་སུ་བཏང་ཡོད།	 གལ་ཏ་ེརྒྱ་གར་
ས་མཚམས་ནས་མ་བཏང་བ་ཡིན་ན་འབུག་
ནང་མ་འཛུལ་རང་འཛུལ་རེད།	 	 ཕིས་
སུ་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་སུ་ཕིན་པའི་གཞུང་
ཞབས་ཚོའི་ལན་འབོར་གསལ་ལྟར་ན་རྒྱ་
གར་གཞུང་གིས་ང་ཚོར་དགའ་བསུའི་ས་ེ

ལེན་ཞུ་རུྒྱའི་ག་སིྒག་ཨང་གསར་རེད་འདགུ	
ཅསེ་ལན་འབརོ་བུང་།	ད་ེནས་མཚོ་ན་ནས་
ཆུ་དང་མ་ཞསེ་པའ་ིས་གནས་སུ་ཤར་བསྐདོ་
བས་ནས་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་སུ་འབརོ་བ་
རེད།	ས་མཚམས་སུ་སླབེས་སབྐས་སྐ་ུཞབས་
མེ་ནནོ་	Menon ཁངོ་སླབེས་འདགུ	ད་ེསྔནོ་
ལ་ྷསར་བད་ེསིྐད་གླངི་གར་ཚོང་དནོ་སྐུ་ཚབ་
བས་ནས་བསདྡ་པ་རེད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༦	
ལོར་ངསོ་རང་རྒྱ་གར་ད་ུཡོང་སབྐས་ས་ེཤན་
དང་སདྐ་སུྒར་བ་ཡ་བ་བསོད་ནམས་སྟབོས་
རྒྱལ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཨ་སུྐག་བ་ྷཔུ་བཅས་
སླབེས་འདགུ	 ཁངོ་ཚོའ་ིགདངོ་པ་མཐངོ་བ་
དང་གགོས་པ་ོརྙིང་པ་ཡིན་སྟབས་སིྐད་སང་
ཧ་ཅང་བུང་།	ཉནེ་ཁ་ལས་གལོ་བ་རེད།	ད་ེ
འད་བས་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ཐགོ་མར་འབརོ་
བ་རེད།	 ད་ེས་ྔ	 ༡༩༥༡	 ལོར་འཛམ་གླངི་
རྒྱལ་ཚོགས་ལ་བདོ་ཀི་གནས་ཚུལ་ཞུས་པ་
རེད།	 ༡༩༥༩	 རྒྱ་གར་ནང་འབརོ་ནས་
འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཞུ་རུྒྱ་ཐག་བཅད་
པ་རེད།	 རྒྱ་ལོ་དནོ་གུབ་དང་ཞྭ་སབྒ་པ་
གཉསི་ཀི་སྐུ་ཚབ་བས་ནས་འཛམ་གླངི་རྒྱལ་
ཚོགས་ལ་ཞུས་ཡོད།	 ས་ྔརསེ་གཉསི་བས་
ནས་འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ཁནོ་གསོ་
ཆོད་ཐངེས་གསུམ་བཞག་པ་རེད།	 གསོ་
ཆོད་ཐེངས་གཉིས་པ་དརེ་རང་ཐག་རང་
གཅདོ་ཀི་ཐབོ་ཐང་དང་།	 འག་ོབ་མིའ་ིཀུན་
སྤདོ་ཀི་ཐབོ་ཐང་ Including Self Deter-

mination	བཀདོ་ཡོད།	སབྐས་ད་ེདསུ་ཨིན་
ཡིག་ཐགོ་རོགས་བདེ་མཁན་	Das	ཁངོ་རྒྱ་
གར་གི་ཁམིས་དཔནོ་ཞིག་རེད།	ཁངོ་སབྐས་
དརེ་ནའིུ་ཡོག་ཏུ་ཕིན་པ་རེད།	 ཟནི་བསི་ལ་
སོགས་ཁོང་རང་གིས་བཟསོ་གནང་ཡོད།	
གསོ་ཆོད་སུ་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཟརེ་བ་
ཞིག་འཁདོ་ཐུབ་སོང་།	 རྒྱལ་ཚོགས་ནས་
ད་ོསང་བདེ།	 གསོ་ཆོད་དའེ་ིནང་རང་ཐག་
རང་གཅོད་ཟརེ་བའི་ཚིག་ད་ེའཁོད་ཐུབ་པ་
བུང་།	 ཞསེ་རྒྱ་ལོ་དནོ་གུབ་དང་ཞྭ་སབྒ་པ་
རྣམ་གཉསི་དགའ་སང་ཧ་ཅང་བདེ་ཀི་འདགུ	
རྒྱལ་ཚོགས་ནས་ད་ོསང་བས།	 གསོ་ཆོད་
བཞག	ད་ེའད་བས་པ་རེད།	འནོ་ཀང་དསེ་
བདོ་ནང་ད་ུཤུགས་རྐེན་གང་ཡང་ཐེབས་
མེད།	 རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མཚོན་པས་
གཞུང་ཁག་ཚོས་དམིགས་བསལ་གི་བེད་
མཁན་སུ་གཅིག་ཀང་མི་འདགུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་		

			འཕསོ་འདནོ་ཐངེས་རསེ་མར་གཟགིས།	
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུས་པ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༢༨	 ཉནི་གི་ཕི་དརོ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་བྷ་ིཇ་ེཔ་ིཆབ་
སདི་ཚོགས་པའ་ིདུང་ཆེ་རཱམ་མ་དཱབ་ Ram 

Madhav	 མཆོག་གི་ཨ་མ་ལགས་ཇ་ན་ཀི་
ད་ེབ་ི Shmt Janaki Devi	 ལགས་སྐ་ུཚེའ་ི
འཕནེ་པ་རགོས་པར་མ་ངན་གུས་འདདུ་དང་
སྦྲགས་དམ་པ་ཁོང་གི་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་
ལམ་ད་ུཕབེས་འདགུ	 སབྐས་དརེ་རྒྱ་གར་
གི་སིད་འཛིན་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཝན་ཀཡྱ་
ནྱ་ཌུ་	 Venkaiah Naidu	 མཆོག་གིས་
གཙོས་བླནོ་ཆེན་ཁག་དང་།	 	 གཞུང་ཚབ་
ཁང་གི་ལས་བདེ།	 	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་ས་
གནས་འད་མིན་གི་གནད་ཡོད་མི་ས་བཅས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ	སབྐས་དརེ་བདོ་

མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྩལ་
བའི་གསུང་འཕིན་སྒོགས་སྦང་ཞུས་པ་མ་
ཟད།		རྒྱ་གར་གི་སདི་འཛིན་དང་སདི་བླནོ་
མཆོག་གི་གསུང་འཕནི་བཅས་ཀང་སྒགོས་
སྦང་ཞུས་འདགུ	 ད་ེཡང་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 	 ཚེ་འདས་
ཁོང་སྐུ ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་རུྒྱན་ད་ུལས་
དནོ་གང་ཅིར་ཧུར་བརྩོན་ཆེ་ཞིང་ཐུགས་
སེམས་བཟང་བ་དང་།	དང་བདནེ་དང་རང་
དབང་ཆེད་འཐབ་རྩདོ་གནང་བའི་བས་རསེ་
ད་ེདག་ལ་བརྟནེ་ང་རང་གིས་གཙོས་མི་མང་
པ་ོཞིག་ལ་སེམས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་ཐབེས་
ཡོད།	 དམ་པ་ཁངོ་འག་ོབ་མི་ཞིག་ཡིན་པའ་ི
ཆ་ནས་ཁངེས་དགེས་མེད་ཅིང་།	 	 	 དང་

ཚུགས་བརྟན་ལ།		བམས་སྙངི་ར་ེལནྡ་ཞིང་།	
དག་ེརན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སིྒག་ཁིམས་
དམ་པོ་ཡོད་
པའི་དག་ེརན་
སེམས་ཁུར་
ཅ ན ་ ཞི ག ་
ཡི ན ་ པ ་ མ ་
ཟད།			སླབོ་
ཕུ ག ་ བ རྒྱ ་
ཕག་ཁ་ཤས་
ཀི ་ མི ་ ཚེ འི ་
མདུན་ལམ་ཡག་པོ་བཟོ་ཆེད་གང་ཐུབ་
འབད་བརྩོན་གནང་མཁན་ཞིག་ཀང་ཡིན།	
ད་ེབཞིན་ལེགས་སྦར་སདྐ་ཡིག་ལ་མཁནེ་རྒྱ་
ཡངས་པ་ོཡོད་སྟབས་མི་ཚེ་ཧིལ་པའོི་རིང་

གནའ་བའོ་ིལེགས་བང་དང་།	 མི་རིགས་བ་ེ
བག་པའི་ཁད་ཆོས་དང་རིན་ཐང་ལ་དཔྱད་

པ་གནང་ནས་མི་ཚེ་ཧིལ་པ ོ་བླསོ ་གཏོང་
གནང་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་དམ་པ་ཁངོ་
སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་སབྐས་ནང་པའི་གཞུང་གིས་
གཙོས་རྒྱ་གར་གནའ་བའོི་ལེགས་བང་ལ་

སྦང་འདདོ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན།		
ཁོང་གི ་མི ་ཚེའི ་ནང་དམག་ཆེན་གཉིས་
པ་དང་།	 རྒྱ་གར་རང་བཙན་འཐབ་རྩདོ།		
དེ་རེས་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐོབ་སྐབས།		
འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉསི་པའི་རསེ་ཀི་
གང་དམག་སོགས་གཟགིས་མངོ་ཡོད།		ཕི་
ལོ་	 ༡༩༧༠	 ནང་རྒྱ་གར་ཡར་རྒྱས་མུར་
ཚད་མཐ་ོཔའོི་ཐགོ་ནས་ཕིན་པ་དའེང་དམ་
པ་ཁངོ་གིས་གཟགིས་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་
གསུངས།		མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་དརེ་སྐ་ུ
ཞབས་	Ram Madhav	མཆོག་གིས་གཙོས་
ནང་མི་རྣམས་ཕབེས་ཡོད་པ་བཅས།།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་གཞིས་ཆགས་སུ་ག་ོསིྒག་ཞུས་པའ་ིས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
ཁག་ཚགས་ཚུད་དང་ས་བརྟན་ཡོང་སདླ་ཀི་ཟབ་སྦངོ་མཇུག་སིྒལ་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༡	
ནས་	 ༢༥	 བར་ཉནི་ལའྔ་ིརིང་སྤནོ་ཊ་ཆོལ་
གསུམ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་དཔལ་

ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
གོ་སིྒག་འགོ་སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་དང་།	 ལྡ་ེར་ལྡནུ་བད་ེསིྐད་
གླངི་།	 ཧར་པ་སྤུར།	 སིམ་ལ།	 ཌ་ོལན་ཇི་
བནོ་གཞིས།	 ཀུམ་རའ།ོ	 སྤུ་ར་ུཝ་ལ།	 ས་
ཊོན་བཅས་ས་གནས་ཁག་བརྒྱད་ཀི་ས་
འཐུས་དང་།	 སིམ་ལ་ཕུད་ས་གནས་ཁག་
གི་ས་གནས་འག་ོའཛིན།	 ས་འཐུས་སིྒག་

འཛུག་མེད་པ་ཚེ་རིང་དནོ་ལྡན་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་ཀི་སིྤ་མི་གཅིག	 ད་ེབཞིན་
སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ས་གནས་བཅས་ནས་

མཉམ་ཞུགས་པ་གངས་	 ༦༤	 ལ་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ ་ཤེས་ཕུན་
ཚོགས་མཆོག་དང་།	 སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་
ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀུྲག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ཀིས་
ཟབ་འཁདི་གནང་བ་ལེགས་གུབ་ཟནི།	 ད་
ཐངེས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་ན་ིཚེས་	 ༢༡	 དང་	
༢༢	 ལས་ཉནི་གཉསི་རིང་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདའིུ་འགོ་

ལུགས་དང་ལས་དནོ་བེད་ཕོགས་ཀི་སིྒག་
གཞི་དང་།	 ཚོགས་གཙོས་གསོ་ཚོགས་
སྟངས་འཛིན་བདེ་ཕགོས།	 བཙན་བལོ་བདོ་
མིའ་ིགཞུང་དངུལ་འད་ུའགདོ་དང་།	 ལོ་
འཁརོ་སྔནོ་རིྩས།	 སྔནོ་རིྩས་སྟངས་འཛིན་
བཅས་ཀི་སིྒག་གཞི་ཟབ་འཁིད་གནང་ཡོད་
ལ།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༣	 ཉནི་སྡ་ེཚན་ཆ་བགསོ་
ཀིས་ཟབ་སྦངོ་དམར་ཁིད་ཀི་ཡིག་ཆ་ཁག་
ག་སིྒག་གནང་རསེ་ཚེས་	 ༢༤	 དང་	 ༢༥	
ལས་ཉནི་གཉསི་རིང་དམར་ཁིད་ཟབ་སྦངོ་
གནང་ཡོད།	 དམར་ཁདི་ཟབ་སྦངོ་དངསོ་
གཞིའ་ིསབྐས་གསོལ་ཇ་འབས་སིལ་འདགེས་
འབུལ་དང་།	 བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོ་ིརྒྱལ་
གླུ་དང་བཅས་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་
དང་།	 སབྐས་དརེ་གསོ་ཆོད་གཅིག་དང་།	
སྐར་རྟགས་ཅན་གི་ད་ིབ་བདནུ་དང་ལན།	
ཐུགས་སང་གཞནེ་སྐལུ་དུག	 ལས་བསྡམོས་
གཅིག་དང་ད་ེའབལེ་གསུང་བཤད།	 གསོ་
འཆར་བདནུ།	 ཁམིས་སིྒག་བསྐར་བཅསོ་
གཅིག་དང་གསར་བཟ་ོགཅིག	 ལོ་འཁརོ་
སྔནོ་རིྩས་དང་ད་ེའབལེ་གཏམ་བཤད་དང་
གཏངོ་ལེན་ཁམིས་ཡིག་བཅས་ཀི་ལས་རིམ་

བསྐངས་ཐགོ	 ཟབ་ཁདི་གནང་མཁན་རྣམ་
གཉསི་ཀིས་སབྐས་ཐགོ་སོ་སོར་སྐནོ་གནད་
རྣམས་ཡོ་བསང་གི་སླབོ་སྟནོ་གནང་ཡོད་པ་
དང།	 ད་ེབཞིན་ས་གནས་ཁག་གི་ས་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞནོ་གངས་	 ༡༡	
གིས་རིམ་པས་ལས་རིམ་གཙོ་སྐངོ་གནང་
ཞིང་ཚོགས་ཞུགས་ས་འཐུས་རྣམ་པའི་ད་ི
བ་ཁག་ལ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
རྣམས་ཀིས་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 མཉམ་ཞུགས་པ་
རྣམས་ཀིས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ངང་ཆ་ཤས་
བཞསེ་ཡོད་ལ།	 མཉམ་ཞུགས་གནང་
མཁན་དགུང་ལོ་བགསེ་ཤོས་	 ༧༤	 དང་
ཆུང་ཤོས་	 ༡༧	 ཡིན་འདགུ	 ཐར་ཟབ་
སྦངོ་མཇུག་བསྡམོས་ཀི་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་
པ་རྣམས་ནས་དག་ེཕན་ཇི་བུང་དང་།	 མ་
འོངས་ཟབ་སྦོང་འབུལ་ཕོགས་སོགས་ཀི་
ཐད་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་གནང་བ་དང་།	
ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་
ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་དང་།	 སིྤ་འཐུས་
དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀུྲག་ཚེ་བརྟན་
ལགས་ཀིས་ཟབ་སྦངོ་བ་ཡོངས་ཀིས་ད་ོསང་

ཆེན་པའོི ་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་བར་
བསགྔས་བརདོ་གནང་བ་མ་ཟད།	 སྤནོ་ཊ་
ཆོལ་གསུམ་གཞིས་ཆགས་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་གིས་དབུས་ལས་ཀི་ས་ེམོ་རྣམས་ཀིས་
མཐུན་འགུར་གནང་སྒ་ོཁག་ཚགས་ཚུད་
གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད།	
ད་ེབཞིན་ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་ཟབ་སྦངོ་ནང་
མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་རྣམས་དང་།	
སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་གཞིས་ཆགས་ཀི་གཞུང་
དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྡ་ེ
ཁག་གི་ལས་ཀི་ས་ེམོ་རྣམས་གདན་ཞུས་ཀིས་
ཕི་ད་ོགསོལ་ཚིགས་སྟབས་བད་ེཞིག་ག་ོསིྒག་
ཞུས་པར་ཚང་འཛོམས་ཐོག་རྒྱ་གར་བུད་
མེད་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་ལམྕ་ཇ་སན་དང་།	 དམག་སིྤ་ཟུར་པ་
སྐ་ུཞབས་ཀར་ན་ཌི་ནཱ་ཤི།	 ས་གནས་མཐ་ོ
སླབོ་ཀི་འབལེ་འཐུད་པ་སྐུ་ཞབས་པར་ཤན་
བཅས་ཕབེས་པར་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞོན་
ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས་
འཚམས་འདའིི་ས་ེལེན་དང་ང་ོསྤདོ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	

ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁུལ་གི་བདོ་མིའ་ིསླབོ་གརྭ་འཚམས་གཟགིས་གནང་བ།	
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་
རིག ་བཀའ་བླ ོན ་འབུམ་རམས་པ་པདྨ་
དབངས་ཅན་མཆོག་དང་དུང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ེ
ལགས་རྣམ་གཉསི་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༥	
ཚེས་	༢༡	ནས་བཟུང་བདནུ་གཅིག་རིང་ཀ་
རརོ་སངྒ་གསུམ་དང་།	 ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་
གླངི་།	 བསུ་ན་མདའ་བཀྲ་ཤིས་གླངི་བཅས་
སུ ་རྟ ེན་གཞི་བས་པའི ་བཙན་བོལ་བ ོད་
མིའི་སླབོ་གྭ་ཁག་གཅིག་ལ་གཞུང་འབལེ་
འཚམས་གཟགིས་གནང་ཡོད།	
ཕི་ཚེས་	 ༢༠	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉནི་ཀ་
སྦུག་ས་གནས་སུ་ཕབེས་འབོར་སྐབས་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་གིས་གཙོས་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་།	 སླབོ་
གྭའི་སླབོ་སིྤ་དང་ཚོགས་པ་ཁག་གི་འཐུས་
ཚབ་བཅས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	
ཕི་ཚེས་	༢༡	ཉནི་ཀ་སྦུག་སླབོ་གརྭ་འཚམས་
གཟིགས་ཕབེས་སབྐས་སླབོ་གྭའི་སླབོ་སིྤས་ས་ེ
འཁདི་ཀིས་དག་ེརན་དང་ལས་བདེ།	 སླབོ་
ཕུག་རྣམས་ཀིས་ས་ེལེན་ཞུས་ཡོད།	
གོང་ཚེས་ཉནི་སླབོ་གྭའི་སླབོ་སིྤས་སླབོ་གྭའི་
ཤེས་ཡོན་དང་།	 རྩདེ་རིགས་སོགས་སརྔ་
ལས་ཡར་རྒྱས་ཕིན་ཡོད་པའི་སྐརོ་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།		ཕ་རན་སིའ་ི
རོགས་ཚོགས་ LTDM France	 	 དང་ན་ེ
ཐར་ལན་ཌའ་ིསྒལོ་མ་ཐབེས་རྩ་ཁང་	 Dol-

ma Foundation 	 བཅས་ནས་སླབོ་གའྭ་ི
འཐུང་ཆུ་སོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་སེལ་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།	
ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་རང་ཉདི་
ཀི་སླབོ་སྦངོ་གི་བརུྒྱད་རིམ་དང་།	 མཐར་
ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་ད་ུབདམས་ཐནོ་བུང་
བའ་ིསྐརོ།	 ཕགོས་མཚུངས་སླབོ་ཕུག་རྣམ་
པས་སླབོ་སྦངོ་བདེ་སྐབས་འཆར་གཞི་དང་
ལྡན་པའི་སྒ་ོནས་དབེ་ལྟ་ཀླགོ་གང་ཐུབ་བདེ་

དགསོ་པའ་ིསྐརོ་གསུང་ཡོད།
ཉནི་རྒྱབ་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
ས་གནས་བདོ་མི་དང་།		སླབོ་གའྭ་ིདག་ེརན།	

ཕ་མ་རྣམས་ལ་ཐུགས་འཕད་གནང་སྟ་ེཕུ་གུ་
ཚོར་སླབོ་སྦངོ་ཡག་པ་ོསྤདོ་དགོས་པའི་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	
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ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་འཐནེ་འཁརེ་བ་རུྒྱ་ད་ེབླ་ོརྒྱ་ཆུང་དག་པའ་ིསྐནོ་རེད།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༥	ཚེས་	༣༠	
ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱལ་
སིྤའི ་དབུ་མའི་ལམ་མི་མང་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་དང་པའོི་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་
བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་
ལག་ཁང་གི་གསུང་ཆོས་ར་བའི་ནང་དབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ཀི་ས་ྔཕིའི་བུང་རིམ་
དང་གུབ་འབས་སོགས་ཀི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་
སོྩལ་སབྐས།	 	 དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས་
དང་འབལེ་ནས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 དབུ་
མའི ་ལམ་གི ་སིད་བུས་ད ེ་ཐོག་མ་ངོས་
ཀིས་འགོ་བརྩམས་པར་བརྟནེ་མཐའ་སྐལེ་
བ་རུྒྱ་དའེང་ངསོ་ཀི་འགན་རེད།	 	 དརེ་
བརྟནེ་ང་ཚོ་བདོ་ཀི་ཁ་དཔརེ་ཡོད་པ་ནང་
བཞིན།	 གཏམ་མག་ོལན་མཇུག་ངསོ་ཀིས་
སྐལེ་དགསོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ང་ཚོའ་ིསདི་
སྐོང་མང་གཙོའི་འསོ་བསྡུ་ཐོག་ནས་ཡར་
སླབེས་པའི་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེལྟ་བུར་
ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་།	 དབུ་མའ་ིལམ་གི་
ཐགོ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་འག་ོབཞིན་ཡོད།	

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འག་ོསྟངས་ད་ེག་
རང་གི་ཐགོ་འག་ོབཞིན་ཡོད།	 ང་ཚོ་ཆབ་
སིད་ཐོག་ནས་དབུ་མའི་ལམ་ཟརེ་རུྒྱ་འདི་
ན།ི	 རྒྱ་གར་གཞུང་གཙོ་བརོ་གུར་པའ་ིརྒྱ་
ཁབ་ཁག་ད་ེཚོའི་གས་ཀིས་རྒྱས་སྐརོ་བདེ་
རུྒྱ་རིགས་ད་ེདག་ལས་སླ་པ་ོདང་བདེ་བད་ེ
བ།ོ	 རྒྱ་རིགས་ནང་ད་ུཡིན་ནའང་གགོས་པ་ོ
མང་པ་ོབཟ་ོཐུབ་པ་འད་ིང་ཚོའི་གུབ་འབས་
རེད།	 རྒྱ་གར་གཞུང་ངསོ་ནས་ཆ་བཞག་པ་
ཡིན་ནའང་།	དབུ་མའ་ིལམ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཆ་
ཚང་ཡོད་པ་རེད།	ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་དང་།	
ཨ་རི་གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་ནས་དབུ་མའི་
ལམ་ལ་གཞུང་འབལེ་རང་གི་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་
སྐརོ་བས་ཡོད།	 ཐངེས་ཅིག་ཨོ་བ་ྷམ་དང་
ངསོ་གཉསི་ཐུག་ཟིན་པ་དང་ཕ་ོབང་དཀར་
པ་ོརང་ནས་དབུ་མའི་ལམ་དང་རྒྱབ་སྐརོ་
ཡོད་ཅསེ་གསལ་བསྒགས་ཐནོ་ཡོད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་མ་ཟད།		སིྤར་
རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་གི་དནི་ལ་བརྟནེ་ནས་བདོ་
ས་སྟདོ་སདྨ་ཡོངས་རགོས་ནང་ཆོལ་གསུམ་
མི་རིགས་གཅིག་གུར་གི་འདུ་ཤེས་སྔར་

དང་མི་འད་བ་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་པ་མ་ཟད།		
གུང་ཁན་གིས་ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་དབ་ེབ་
མེད་པར་དབུག་པ་ལེབ་རངུ་བས་པའི་དནི་
ལ་བརྟནེ་ནས་ད་ེསྔ་དང་མི་འད་བའི་བདོ་

མི་རྣམས་ལ་ཆིག་སིྒལ་གི་འད་ུཤེས་ཧ་ཅང་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་བསླབེས་ཡོད།	 	 སབྐས་
རེ་ཆོལ་ཁ་དང་ལུང་ཚན་གི་ཞེན་ཁོགས་བ་
རུྒྱ་ད་ེདག་རྒྱ་ཆེ་སའི་གནས་ཚུལ་མ་མཐངོ་
བར་བླ་ོརྒྱ་ཆུང་དག་པའ་ིསྐནོ་ཡིན་སྐརོ་དང་།
དསུ་རབས་	༧།༨།༩	སབྐས་བདོ་ས་ཡོངས་

རགོས་གཅིག་གུར་ཡིན་ཞིང་།	 ད་ེརསེ་
ཆབ་སིད་ཐགོ་ནས་བདོ་སིལ་བུར་ཐརོ་ཡང་
བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་གཞི་རྩར་གུར་བའི་བཀའ་
འགུར་བསྟན་འགུར་གི ་གཞུང་ལ་ཐོས་

བསམ་སླབོ་གཉརེ་གཅིག་གུར་ཐོག་ནས་
འག་ོསྐབས་དའེི་ཐོག་ནས་བདོ་མི་རིགས་
གཅིག་གུར་ངང་གནས་ཐུབ་ཡོད་སྟབས།		
དརེ་བརྟནེ་ང་དབུས་པ་ཡིན།	 ཁ་ོཁམས་པ་
རེད།		ང་ཨ་མད་ོཡིན།	ཞསེ་འཐནེ་འཁརེ་
བ་རུྒྱ་ད་ེཧ་ཅང་ཐབས་སྐ་ོཔ་ོདང་ནརོ་འཁུལ་

ཡིན་སྐརོ།	 	 ཆོས་ལུགས་ལ་མཚོན་ནའང་
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ནང་བ་ེབག་
སྨྲ་བ།	 མད་ོསྡ་ེཔ།	 སེམས་ཙམ་པ།	 དབུ་
མ་པ་ཞསེ་གུབ་མཐའ་བཞི་ཡོད་ཀང་རྩ་བའི་
ནང་པ་གཅིག་གུར་ཆགས་པ་ལརྟ།	 བདོ་ལ་
མཚོན་ནའང་ས་དག་ེབཀའ་རྙངི་།	 ཇ་ོནང་
དང་བཅས་པ་དཔལ་ན་ལེན་ཱནས་བརུྒྱད་པ་
ཤ་སྟག་རེད་མ་གཏགོས་ནང་ཁུལ་མི་འད་བ་
ཕན་བུ་ཡོད་པ་རུྒྱ་མཚན་ད་ུབས་ནས་ང་ཚོ་
དང་ཁ་ོཔ་ཚོ།	 ཞསེ་འཐནེ་འཁརེ་བས་ན་རྩ་
བ་ནས་མ་འགགི་པ་ཡིན་སྐརོ།	 	 ད་ེབཞིན་
བདོ་མིའི་འཐབ་རྩོད་ལ་མཚོན་ནའང་དབུ་
མ་དང་རང་བཙན་གི་འདདོ་ཕགོས་འཛིན་
མཁན་དབར་ཁེད་ཚོ་དང་ང་ཚོ་ཞེས་ཕན་
ཚུན་འཐབ་རྩདོ་བས་པ་ཡིན་ན་དགེ་མཚན་
གང་ཡང་མེད་སྐརོ་སོགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ།

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཀི་ཡིག་རུྒྱགས་གུབ་འབས་ད་ེས་ྔལས་ཡར་རྒྱས་བུང་བ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༢༦	 ཉནི་རྒྱ་གར་དབུས་འབངི་རིམ་ཤེས་
ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་ CBSE	 ཀི་འཛིན་རིམ་
བཅུ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རུྒྱགས་ཆེན་
མོའི་གུབ་འབས་གསལ་བསྒགས་གནང་བའི་
ནང་བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀི་གུབ་
འབས་ད་ེས་ྔལས་ཡར་རྒྱས་ཕིན་འདགུ	 ད་ེ
ཡང་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༣	 ནང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོངས་ཀི་འབངི་རིམ་སླབོ་གྭའི་ཡིག་རུྒྱགས་
ཆེན་མོའི་ནང་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་གངས་	
༡༡༩༣	 འཛུལ་ཞུགས་བས་པའ་ིཁངོས་ནས་
སླབོ་ཕུག་གངས་	༡༡༤༠	ཡིག་རུྒྱགས་འཕདོ་
ཡོད་པ་དང་།	 འད་ིལོའ་ིསིྤ་ཡོངས་རུྒྱགས་
འཕདོ་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ན་ི	 ༩༥།༥༦	 ཡིན་ཞིང་།		

སྔ་ལོ་དང་བསྡུར་ན་ད་ལོ་སིྤ་ཡོངས་རུྒྱགས་
འཕདོ་ཀི་བརྒྱ་ཆ་	༨་༦༤	འཕར་འདགུ
འད་ིལོའ་ིརྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་འབངི་རིམ་
སླབོ་གྭའི་ཡིག་རུྒྱགས་ཆེན་མོའི་ནང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་མཁན་བ ོད་པའི ་སླབོ ་གྭའི ་
ཁངོས་ནས་ཡིག་རུྒྱགས་འཕདོ་ཚད་བརྒྱ་ཆ་	
༡༠༠	ནས་	༡༠༠	ལེན་མཁན་སླབོ་ག་ྭཁག་
དུག་ཡོད་པ་ན།ི	 སུ་ཇ་བདོ་ཁིམ་དང་།	 གྷ་ོ
པལ་པུར་བདོ་ཁིམ།	 སྤནོ་ཊ་སཾ་བྷ་ོཊ་གཏན་
སླབོ།	 ར་ོར་ེགླངི་གཏན་སླབོ།	 སྦལེ་ཀབོ་
གཏན་སླབོ།	དནོ་གུབ་གླངི་གཏན་སླབོ་བཅས་
ཡིན།	 ས་ྔལོ་ལརྟ་འད་ིལོར་ཡང་འཛིན་རིམ་
བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡིག་རུྒྱགས་འཕདོ་ཚད་ཀི་
བརྒྱ་ཆ་ད་ེབུ་ལས་བུ་མོས་བརྒྱ་ཆ་མཐོ་བ་

བངླས་ཡོད།	 བུ་མོའ་ིརུྒྱགས་འཕདོ་བརྒྱ་ཆ་
ན་ི	༩༧་༥༩	ཡིན་པ་དང་བུའ་ིརུྒྱགས་འཕདོ་
བརྒྱ་ཆ་ན་ི	༩༣་༣༥	ཡིན།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོའ་ིདགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་གི་
བ་དགའ་ལེན་མཁན་སུྒ་རྩལ་སྡ་ེཚན་ཁངོས་
ནས་ཨང་དང་པརོ་སོན་མཁན་མ་སུ་རི་བདོ་
ཁིམ་སླབོ་གྭའི་སླབོ་མ་མཁའ་མཆོག་དབང་
མོ་ལགས་ཀིས་བརྒྱ་ཆ་	 ༩༢	 དང་།	 ཨང་
གཉསི་པ་སུ་ཇ་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གའྭི་སླབོ་མ་ཟླ་
བ་ལ་ྷམོ་ལགས་ཀིས་བརྒྱ་ཆ་	༩༡་༠༨།	ཨང་
གསུམ་པ་གྷ་ོཔལ་པུར་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྭའི་
སླབོ་མ་ར་ོར་ེདབང་མོ་ལགས་ཀིས་བརྒྱ་ཆ་	
༩༠	བངླས་ཡོད།	
ཚན་རིག་གི་སྡ་ེཚན་ཁངོས་ནས་ཨང་དང་པ།ོ	

སེ་ལ་ཁུའི་བདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་མ་བསྟན་འཛིན་
བརྩནོ་འགུས་ལགས་ཀིས་བརྒྱ་ཆ་	༩༣དང་།	
ཨང་གཉསི་པ་སེ་ལ་ཁུའི་བདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་
མ་ལྷག་པ་བསོད་ནམས་དབང་མོ་ལགས་
ཀིས་བརྒྱ་ཆ་	 ༩༡་༠༢།	 ཨང་གསུམ་པ་སེ་
ལ་ཁུའ་ིབདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་མ་ཆི་ཀ་ཡ་མ་ས་ཀི་
ལགས་ཀིས་བརྒྱ་ཆ་	༨༨་༠༢	བངླས་ཡོད།
ཚོང་རིག་སྡ་ེཚན་གི་ཁངོས་ནས་ཨང་དང་པ།ོ	
སྦལེ་ཀོབ་བདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་མ་བསྟན་འཛིན་
སྟབོས་ལནྡ་ལགས་ཀིས་བརྒྱ་ཆ་	 ༩༤་༠༢	
དང་།	 ཨང་གཉསི་པ་སྦལེ་ཀབོ་བདོ་ཁིམ་
གི་སླབོ་མ་བསྟན་འཛིན་ཚེ་སིྐད་ལགས་ཀིས་
བརྒྱ་ཆ་	༩༢།	ཨང་གསུམ་པ་སྦལེ་ཀབོ་བདོ་
ཁིམ་གི་སླབོ་མ་བསྟན་འཛིན་ཉི་མ་ལགས་

ཀིས་བརྒྱ་ཆ་	༨༩།༠༢	བངླས་ཡོད།
བོད་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕིི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོའ་ིརྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཀི་ཡིག་
རུྒྱགས་འཕདོ་མཁན་སླབོ་ཕུག་ཡོངས་དང་
འབལེ་ཡོད་དགེ་རན་རྣམ་པར་འཚམས་
འདའི་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་གནང་འདགུ་
པ་བཅས།	

སུ་ཇ་ཱབདོ་ཁིམ་སླབོ་གའྭ་ིཁང་ཚན་ནང་ཁུལ་རྐང་བ་ོགླུ་གཞས་འགན་བསྡརུ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༢༩	བདོ་ཚེས་	༡༥	ས་ག་ཟླ་བའ་ིཉནི་བདོ་

མི འི ་ སིྒ ག ་
འ ཛུ ག ས ་
ཀི ་ ཆོ ས ་
རིག་བཀའ་
བླ ོན ་ ག ཡུ ་
ཐོག ་ ཀ རྨ ་
དགེ་ལེགས་
མ ཆོ ག ་
སུ ་ཇཱ ་བ ོད ་
ཁི མ ་ སླ ོབ ་
གྭ འི ་ ཁ ང ་

ཚན་ནང་ཁུལ་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་རྐང་བ་ོགླུ ་

གཞས་འགན་བསྡུར་སྐབས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་
བརོ་མགནོ་འབདོ་ལརྟ་ཕབེས་འདགུ
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་སླབོ་གྭའི་སླབོ་སིྤས་
རྐང་བ་ོགླུ་གཞས་འགན་བསྡུར་དང་འབལེ་
བའི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་གུབ་མཚམས་ཁང་
ཚན་སོ་སོའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་འཁབ་
སྟ ོན ་གནང་སྐབས་འཁབ་གཞས་དང་།	
མཉམ་གཞས།	རྐང་གཞས་སོགས་གཟགིས་
འབུལ་ཞུས།
སྐབས་དརེ་སྐུ ་མགོན་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་
ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	 ལོའ་ིཁང་ཚན་ནང་ཁུལ་གཞས་

ས་འགན་བསྡུར་རྩེར་སོན་པའི་ཁང་ཚན་
ལ་བ་དགའ་གསོལ་རས་གནང་བ་དང་
སྦྲགས་དགེ་སླབོ་ཡོངས་ལ་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	 	 	 ང་ཚོའ་ིཐུན་མོང་མ་ཡིན་
པའི་རིག་གཞུང་ད་ེམི་ཐོག་གོང་མ་ཚོས་
སྐུ་ལས་མང་པ་ོབརྒྱབ་ནས་མི་ཉམས་རུྒྱན་
འཛིན་གནང་ཡོད་རེད།	 ད་ལ་ྟང་རང་ཚོར་
སྐབས་སུ་བབ་པའི་ལས་འགན་གཙོ་བ་ོད་ེ
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ད་ེདག་མུ་མཐུད་མི་
ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་གནང་དགོས་རུྒྱ་ད་ེཤིན་
ཏུ་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཡིན་པའི་སྐརོ་དང་།	
སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་

པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་སོ་སོར་
སྐབས་བབ་འགན་འཁི་ད་ེདག་ཕི་ཚུལ་གི་
རྣམ་པ་ཙམ་སྟནོ་པ་མ་ཡིན་པར་ཡིད་སེམས་
བརྟན་པསོ་གུབ་ཐུབ་པ་བ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་
ཡིན་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་སླབོ་ཕུག་ཅིག་ཡིན་
པའི་ཆ་ནས་སླབོ་སྦངོ་ཡག་པ་ོབདེ་རུྒྱ་དང་།	
ཀུན་སྤདོ་བཟང་པ་ོབདེ་རུྒྱ།	 ཕིན་ཆད་རང་
ཉདི་ཤེས་བ་ཡོན་ཏན་གི་གནས་ལ་མཐར་
སོན་པ་ཞིག་ཆགས་སྐབས་དསུ་རྟག་ཏུ་སིྤ་
སེམས་བརྟན་པ་ོབཅང་དགོས་པ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུངས།


