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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐ་ུམདནུ་ད་ུཟངས་དཀར་ནང་པ་དང་ཁ་ཆེ་
གཉསི་འཆམ་མཐུན་ངང་མཉམ་གནས་བྱ་རུྒྱའ་ིཁས་ལེན་ཞུས་པ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༢༣	 རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལ་
དྭགས་ཟངས་དཀར་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་ད་ུ
ཐགོ་མར་སུྒབ་གཞག་མཛད་རསེ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེན་པ་ོསྤན་རས་གཟིགས་ཀི་བཀའ་དབང་
སྩལ།	 ད་ེནས་ལམ་སྒནོ་སླབོ་གྲྭ་གཙོ་བརོ་
གུར་བའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་གང་བླ་ོམའི་
ལགྗས་ལུང་སྩལ་བསནུ་ཟངས་དཀར་དགོན་
ཁག་བརྒྱད་དང་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་རྣམས་
ཀིས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་ལ་བརྟན་
བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་གུབ་མཚམས་
ཟངས་དཀར་ཁུལ་གི་ནང་པ་དང་ཁ་ཆེའི་
དབར་ལོ་དུག་བདནུ་ཙམ་གངོ་ནས་མི་མཐུན་
པ་པའི་གནས་ཚུལ་ཕན་བུ་བུྱང་བར་བརྟནེ་
ད་བར་ཕན་ཚུན་ཕགོས་གཉསི་དབར་འབྲལེ་
ལམ་ལ་ད་ོཕགོ་བུྱང་ཡོད་སབས།	 ཕིན་ཆད་
ད་ེརིགས་རྩ་བ་ནས་མི་ཡོང་བ་དང་ད་ཕིན་

ཕགོས་གཉསི་ཕན་ཚུན་མཛའ་བརྩའེི་འབྲལེ་
ལམ་རུྒྱན་སྐངོ་བྱདེ་རུྒྱའི་ཁས་ལེན་ཡིག་ཆ་

ཞིག་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་ཕག་ཏུ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པར་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཐུགས་དགེས་ཚོར་དང་སྦྲགས་ཐོག་
མར་ཕོགས་གཉིས་ཀི ་སྐུ ་ཚབ་འཐུས་མི ་
རྣམས་དང་ལྷན་སྐུ ་པར་སྒོན་མཛད་རེས་

བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་ེརིང་འདརི་ཟངས་
དཀར་མི་མང་སེར་སྐ་ཐུན་མོང་ནས་དད་པ་

དམ་ཚིག་གཡོ་བ་མེད་པའི་ཐགོ་ནས་བརྟན་
བཞུགས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
དད་པ་དམ་ཚིག་གཡོ་བ་མེད་པའི་ཐགོ་ནས་
དད་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་སྐབས་
དརེ་ནསུ་པ་ཏན་ཏན་ཡོད།	 ཕན་ཐགོས་ཏན་
ཏན་ཡོང་རུྒྱ་རེད།	 ངསོ་ནས་ཀང་སྨནོ་ལམ་

རྒྱག་རུྒྱ་ཡིན།	 ཁ་སང་ཞུས་པ་ལརྟ་ང་ཚོ་
ཚང་མ་ཐུགས་མཐུན་ཁིམས་གཙང་ཟརེ་བ་
འད་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཅསེ་ཁ་སང་
ནས་ཞུས་པ་ཡིན།	 གང་ལརྟ་ཆེ་ས་ནས་ང་
ཚོ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་མི་དངུ་ཕུར་བདནུ་ཅུ་
ཡོད་པ་ཚང་མ་མི་གཅིག་གུར་ཆགས་ཡོད།	
ང་དང་ཁདོ་ཟརེ་ནས་སྐད་ཆ་ཤོད་རུྒྱ་བསྡད་
མེད།	 ཚང་མ་འཆམ་པ་ོབྱདེ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད།	 བྱ་ེབྲག་ཏུ་ཆོས་ལུགས་མཐུན་
སིྒལ་བྱེད་རུྒྱ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
ཆོས་ལུགས་ད་ེདག་ཆོས་བརུྒྱད་རང་རང་སོ་
སོའི་ཆོས་པ་ཚོས་རང་རང་སོ་སོའི་ཆོས་ནས་
སནོ་པས་གསུང་པ་ད་ེདག་ཉམས་ལེན་ཡག་
པ་ོབྱས་པ་ཡིན་ན་དངསོ་གནས་མི་བཟང་པ་ོ
ཞིག་དང་སིྤ་སེམས་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡོང་རུྒྱ་
ཚང་མ་རེད་འདགུ	 ད་ེའད་ཡིན་སབས་ཆོས་
ལུགས་ཚང་མ་མཐུན་པ་ོདགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོའདགུ	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་

ཐུན་མོང་གི་བདནེ་དནོ་འཚོལ་བ་ཞེས་པའི་བག་ོ
གླངེ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༩	
ཉནི་གི་ཉནི་རྒྱབ་ཡི་ཤུའི་ཆོས་ཚོགས་ཀི་གོ་སིྒག་
འགོ་ཆོས་ལུགས་ཁག་ནང་ཁུལ་ནས་ཐུན་མོང་གི་
བདནེ་དནོ་འཚོལ་བ་ཞེས་པའི་བག་ོགླངེ་ཞིག་ཡི་
ཤུའ་ིལ་ྷཁང་ད་ུཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་
ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངོས་གུབ་
ར་ོར་ེལགས་དང་།	 ལམ་རིམ་ནང་བསན་ཆོས་
ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་དགེ་བཤེས་བླ་ོབཟང་དནོ་གུབ་
ལགས།		སྐ་ུཞབས་ན་ེལི་ Neil	ལགས་བཅས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་འཇིའུ་ཆོས་
ལུགས་དང་ཡི་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་སོགས་
མཉམ་ཞུགས་ཀིས་དངེ་སྐབས་འཛམ་གླིང་ནང་
རྙགོ་ག་ཆེ་བའི་སྐབས་འདིར་ཆོས་ལུགས་ཁག་
གི་བསླབ་བྱ་བཟང་པ་ོབརུྒྱད་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་
ཇི་ལརྟ་སེལ་དགསོ་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
འཛམ་གླིང་ཞི་བད་ེསུྐན་པར་འཛམ་གླིང་མི་མང་
ལ་བར་ལན་བཟང་པ་ོཞིག་ཇི་ལྟར་སྤོད་དགོས་
པའ་ིསྐརོ་སོགས་ལ་བག་ོགླངེ་ལྷུག་པརོ་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༢	
ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་
བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་
ཨོ་སི ་ཊི ་རི ་ཡ་ནས་ཨིན་ཡུལ་དུ་ཕ ེབས་
འབྱརོ་གནང་ཡོད།	 	 ད་ེཡང་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་ཟླ་འདི་ིཕི་ཚེས་	༡༢	ནས་	༡༨	བར་
ཨིན་ཡུལ་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་
དང་མཇལ་འཕད་དང་།	 ནང་པའ་ིཆོས་
ཚོགས་ཁག་སོགས་ལ་འཚམས་གཟིགས་
གནང་ཡོད།	 བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཨིན་
ཡུལ་བདོ་ཀི་ཐེབས་རྩ་ཁང་གི་འཛིན་སྐོང་
སངས་འཛིན་འགོ་ཡོད་པའི་ལོན་ཌནོ་བདོ་ཀི་
སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སླབོ་གྲྭའི་བདོ་ཀི་
སདྐ་ཡིག་དང་སྒ་སནྙ་གི་འཛིན་གྲྭར་གཟགིས་
ཞིབ་ཀིས་སླབོ་ཕུག་དང་།	 ཕ་མ།	 དག་ེརྒན་
རྣམས་ལ་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀིས་འཛིན་གྲྭའི་
བྱདེ་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཕགོས་དང་།	
སྒ་སྙན་གཏངོ་འདདོ་སོགས་མཐོང་བར་ཧ་
ཅང་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུྱང་སྐརོ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་གི་
གལ་གནད་རང་བཞིན་དང་།	 	 ཕ་མ་དང་
སླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་སྦྱང་
བརྩོན་སླད་འབད་བརྩོན་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་
གནང་དགསོ་པའི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་།	

ཨིན་ཡུལ་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་
སླབོ་གྲྭར་སླབོ་ཕུག་ལོ་	 ༦	 ནས་	 ༡༦	 བར་
ཁནོ་སླབོ་ཕུག་	༤༠	དང་།	དག་ེརྒན་གངས་
གསུམ།	 ཕ་མའ་ིའཐུས་མི་བཞི་བཅས་ཡོད།	
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཨིན་ཡུལ་བདོ་རིགས་
སིྤ ་མཐུན་ཚོགས་པའི ་གོ ་ སིྒག་འོག་བ ོད ་
རིགས་རྣམས་དང་ཟུར་ད་ུཐུག་འཕད་ཀིས་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཐེངས་འདིར་འཚམས་
གཟགིས་སུ་ཕབེས་པའི་དགསོ་དམིགས་དང་།	
བོད ་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས།	 	 བདོ་
ཀི་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་ཉར་ཚགས་བྱེད་
དགོས་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལངས་ཕགོས་གཉསི་
སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་སྐརོ་དང་།	
བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་གི་གནས་སངས་སྐརོ་མང་
ཚོགས་ཀི་ད་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད།
ཕི་ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་	Tim Loughton ལགས་
ཀིས་གཙོ་སྐོང་དང་ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་གོ་སིྒག་འགོ་
ཚོགས་འད་ུཞིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།	
སྐབས་དརེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ད་ལྟའི་

སིྤ་ཚོགས་ནང་ད་ུནང་པའི་ལ་ྟགུབ་ཀི་དགོས་
མཁོ་ཇི་ཙམ་ཆགས་ཡོད་པའི་སྐརོ་ངོ་སྤོད་

གནང་བ་མ་ཟད།	 ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་དང་།	 མི་མང་རྣམས་ནས་ད་བར་
རྒྱབ་སྐོར་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་པ་
དང་ལནྷ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་་ཡོང་བའ་ིའབདོ་
སྐལུ་ཞུས།	 	 ད་ེནས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཕི་
རྒྱལ་དང་རྒྱལ་འབྲལེ་མཐུན་ཚོགས་ལས་
ཁུངས་	Foreign & Commonwealth Of-

fice	ཀི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་།			ད་ེབཞིན་
ཝ་ེསི་མིན་སི་ཊར་ཨེ་བྷ་ེཡི་	 Westminster 

Abbey	 སནྙ་གགས་ཆེ་བའ་ིཡི་ཤུའ་ིམཆོད་
ཁང་གི་སྐ་ུཚབ་མཇལ་འཕད་གནང་འདགུ

ཕགོས་མཚུངས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཨིན་ཡུལ་
ད་ུཡོད་པའི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་ཆོས་

ཚོགས་ཁག་ལ་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕབེས་
ཏ་ེབདོ་རིགས་གཙོ་བརོ་གུར་པའི་ཧི་མ་ལ་
ཡ་རི་རུྒྱད་ཀི་མི་རིགས་རྣམས་ནས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་
ཆོས་བརུྒྱད་ལ་སླབོ་སྦྱངོ་བྱདེ་དགསོ་པའ་ིསྐརོ་
གསུང་བཤད་གཟབ་རྒྱས་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད་བདོ་ཀི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་དང་།	 of-

fices of Free Tibet ལས་ཁུངས་བཅས་སུ་
འཚམས་གཟགིས་ཕབེས་ཡོད་པ་བཅས།།	

ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་
སདྐ་ཡིག་ཟབ་སྦྱངོ་དབུ་འབྱདེ་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༢༠	
ནས་	 ༢༢	 བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་མི་ན་ིསོ་
ཊ་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཁང་
ད་ུབྱང་ཨ་རིའི་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་
སླབོ་གྲྭའི་དག་ེརྒན་རྣམ་པར་ཟབ་སྦྱངོ་དབུ་འབྱདེ་
ཀི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད།	 ད་ེཡང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབྱངས་
ཅན་མཆོག་དང་།	 བྱང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེ་ལས་
འཕར་ཚེ་རིང་བསམ་གུབ་ལགས་དང་རྒས་ཡོལ་
ཐོན་ཟིན་པའི་ཨ་རིའི་ལོ་སི་ཨེན་ཇི་ལེ་སི་གངོ་
ཁརེ་ནས་ཡིན་པའི་རྒན་བསན་འཛིན་འཆི་མེད་
ལགས།	 ད་ེབཞིན་བྱང་ཨ་རིའ་ིབདོ་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་	༡༣	ནས་ཕབེས་པའ་ིདག་ེ
རྒན་གངས་	 ༤༥	 ཟབ་སྦྱངོ་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།	 མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་དགེ་རྒན་རྣམ་
པས་གསར་གཏདོ་ཀི་ཐབས་ལམ་བརུྒྱད་སླབོ་ཕུག་
ཚོར་སླབོ་ཁིད་གནང་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་མ་
ཟད།	དག་ེརྒན་རང་ཉདི་ནས་ཀང་སླབོ་ཕུག་ཚོར་
མིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོསནོ་དགསོ་པའ་ིལམ་སནོ་དང་།	
སླབོ་ཕུག་རྣམ་པ་ཚོས་སླབོ་གཉརེ་བྱེད་དསུ་གོ་
རྟགོས་མགགོས་མུར་གི་ཁད་པར་ཡོད་སདི་ཀང་།	
སྐསེ་སབོས་ཀི་ཤེས་རབ་དང་ནསུ་པ་ཚང་མར་
གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	ད་ེནས་
བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངོས་གུབ་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་གི་གལ་གནད་
རང་བཞིན་དང་འབྲལེ་བའི་སྐརོ་གསུང་དནོ།	
བཙན་བྱལོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བྱདེ་
དགསོ་པ་དང་།	 བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
གནས་དང་མ་གནས་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་ལ་རག་
ལས་ཡོད་སབས།	 བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་བདག་གཅསེ་
བྱ་རུྒྱ་ན།ི	 བཙན་བྱལོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་འསོ་
འགན་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	
ཐངེས་འདིའི་ཟབ་སྦྱངོ་ད་ེབཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་མི་ན་ེསོ་ཊའི་
ཨར་བདོ་མཐུན་ཚོགས་	Tibetan Ameri-
can Foundation of Minnesota	
གཉསི་ཀི་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་འགོ་བྱང་ཨ་
རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གིས་གོ་སིྒག་གནང་
ཡོད་པ་དང་བཅས།	།
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ཨ་ར་ུན་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིནང་སཱུ་མས་བདོ་མིར་ང་ོརྒལོ་དང་རང་རིགས་སིྤ་ཚོགས་ནང་རྙགོ་གླངེ་།	

ཧངོ་ཀངོ་རྒྱལ་སིྤའ་ིདཔ་ེདབེ་འགམེས་ཚོང་ནང་བདོ་ཀི་དཔ་ེདབེ་འགམེས་ཚོང་གནང་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༧	
ནས་	 ༢༤	 བར་ཧངོ་ཀངོ་འགམེས་སནོ་ལྟ་ེ

གནས་ཚོགས་ཁང་ནང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ལོའ་ི
རྒྱལ་སིྤའི་དཔ་ེདབེ་འགམེས་ཚོང་དསུ་སནོ་

སྐབས་ཐེ་ཝན་བདོ་ཀི་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཁང་གི་སངས་འཛིན་འགོ་ཡོད་པའི་གངས་

ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་ནས་ཐ་ེཝན་གི་གཞུང་
འབྲལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གཅིག་དང་

ལྷན་ད་ུམཉམ་ཞུགས་ཀིས་བདོ་དནོ་ང་ོསྤདོ་
ཆེད་གངས་ལྗངོས་དབེ་ཕངེ་ཁག་གཅིག་
འགམེས་ཚོང་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་ཐངེས་
འདའི་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིདཔ་ེདབེ་འགམེས་ཚོང་ནང་
གངས་ལྗངོས་དབེ་ཕངེ་	 ༣	 ས་ེརྒྱལ་སིྤའ་ི
ཁིམས་དནོ་མཁས་པས་བྲསི་པའི་༼བདོ་ཀི་
གནས་བབ།༽ཅསེ་པ་དང་།	 གངས་ལྗངོས་
དབེ་ཕངེ་	 ༡༤	 ས་ེརྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པས་བཏནོ་པའི་༼བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་རྩ་གཏརོ་གི་ལོ་དུག་ཅུ།༽ཞེས་པ།	
གངས་ལྗངོས་དབེ་ཕངེ་	 ༢༨	 རྒྱ་རིགས་
མཁས་པ་སོགས་ཀིས་བྲིས་པའི་བདོ་དནོ་
རྩོམ་ཡིག་ཕོགས་སིྒག་༼བདོ་དང་རྒྱ་ནག	

ཧངོ་ཀངོ་།	 ཐ་ེཝན་བཅས་དབར་བག་ོགླངེ་
།༽ཞསེ་པ།	གངས་ལྗངོས་དབེ་ཕངེ་	༣༠	ས་ེ
བདོ་ཀི་བུད་མེད་རྩམོ་པ་པ་ོའདོ་ཟརེ་ལགས་
ཀིས་བདོ་མི་དང་།	 ཤར་ཏུ་ཀི་སི་ཐན།	 རྒྱ་
རིགས་སོགས་ལ་བཅར་འད་ིགནང་བའ་ིདཔ་ེ
དབེ་“མནར་མེད་ཀི་འཁུན་སྒ་”བཅས་
འགམེས་ཚོང་གནང་ཡོད་པ་རེད།
ཐེངས་འདིའི་ཧངོ་ཀོང་གི་རྒྱལ་སིྤའི་དཔ་ེ
དབེ་འགམེས་ཚོང་ནི་ས་ྔལོ་བཞིན་ཧངོ་ཀོང་
ཚོང་དནོ་འཕལེ་རྒྱས་ལྷན་ཁང་ནས་གཙོ་
གཉརེ་དང་།	 ཐ་ེཝན་རིག་གཞུང་ལནྷ་ཁང་
ནས་ཐ་ེཝན་ནང་གི་གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་
ཚོགས་པ་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་མཐུན་འགུར་

གནང་ས་ེཐ་ེཝན་གི་གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་
ཚོགས་པ་རང་དབང་དཔ་ེཚོང་ཁང་ནས་
འགན་ཁུར་གོ་སིྒག་གནང་ས་ེགངས་ལྗངོས་
དཔ་ེསུྐན་ཁང་ཡང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་
ཞིག་ཡིན་པ་རེད།	སིྤ་ལོ་	༢༠༡༧	ལོའ་ིཧངོ་
ཀོང་གི་རྒྱལ་སིྤའི་དཔ་ེདབེ་འགམེས་ཚོང་
ཐངེས་	 ༢༨	 ཐགོ་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་གནས་
ཁག་	༣༧	ནས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་གངས་	༦༧༠	
ལྷག་གིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་ཅིང་།	
མི་གངས་ས་ཡ་གཅིག་ལགྷ་ལནྷ་ཞུགས་བྱས་
ཡོད་ཁངོས་རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་ནས་ཡོང་མཁན་
བརྒྱ་ཆ་དགུ་ཙམ་ཟནི་ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༡༢	 དང་	 ༡༣	 ཉནི་ཨ་ར་ུན་ཅལ་མངའ་
སྡའེི་འབུལ་སྡ་ེལ་རོང་དང་བསན་སྒང་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་ནང་སཱུ་མས་བདོ་མིར་ང་ོ
རྒོལ་བྱས་པར་རང་རིགས་སིྤ་ཚོགས་ནང་
གནས་ཚུལ་གསལ་པ་ོམ་ཤེས་པར་གཡས་
དཀུག་གཡོན་དཀུག་བྱས་ནཐ་སིྤ་ཚོགས་
ཁོན་ཡོངས་ལ་རབ་སིག་འག་ོཉནེ་འདགུ་
པར་བླ་ོཕམ་ཆེན་པ་ོའདགུ	 	 དཔརེ་ན།	 དྲྭ་
ལམ་ཁག་དང་ངོ་ད ེབ་སོགས་སུ ་༼བོད་
གཞུང་གང་ད་ུཡོད་དམ།	 གནས་ཚུལ་འད་ི
ལ་ཐ་ེབུྱས་གནང་ངམ།༽	 སོགས་ད་ཚིགས་
སྐུལ་ནས་སིྤ་ཚོགས་ནང་རྙགོ་གླངེ་བཟ་ོཉནེ་

ཆེན་པ་ོའདགུ་ན།	 ད་ལའྟ་ིཆར་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྐུའི་སྐུ ་ཚབ་དང་གསུང་
གི ་གསུང་ཚབ་སོགས་ནི་གཞིས་ཆགས་
འདི་གའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་
ཆགས་ཡོད་ལ།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་གནས་ཚུལ་དའེི་ཐད་
སེམས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀིས་མངའ་གཞུང་
དཔནོ་རིགས་དང་གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་
ཚོགས་པ་ཁག་ལ་འབྲལེ་བ་ཞུས་ནས་ས་
གནས་གཞིས་མི་རྣམས་ལ་བད་ེསུང་གནང་
བཞིན་ཡོད།	མངའ་གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་དང་།	
རོང་དཔནོ་སོགས་ནས་ཀང་རྙགོ་གླངེ་འདི་
རིགས་གང་མུར་ཞི་ཐབས་གནང་བཞིན་

ཡོད་པས།	 	 རང་རིགས་རྣམས་དའེ་ིཐད་
ཐུགས་ཁལ་གནང་མི་དགསོ་པ་ཞུ་རུྒྱ།	 གལ་
སིད་བླ་ོམི་བད་ེབའི་གང་ཟག་རེ་གཉསི་ཡོད་
ཚེ་དྲྭ་ལམ་ཁག་ཏུ་གང་བུྱང་མ་བཀོད་པར་
ཐད་ཀར་འདི་གའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་
འབྲལེ་བ་གནང་ན་གནས་ཚུལ་འཐུས་ཚང་
ང་ོསྤདོ་ཞུ་ཆོག	 	 སཱུ་མས་བདོ་མིར་ང་ོརྒལོ་
བྱདེ་བཞིན་ཡོད་རངུ་།	 རང་རིགས་རྣམས་
ཀིས་སེམས་ལ་འཇོག་དགོས་པ་ཞིག་ལ།	
གོང་གསལ་ཨ་རུ་ན་ཅལ་ནང་ན་གཞོན་ཁ་
ཤས་མ་གཏགོས་ཡུལ་མི་སིྤ་ནས་བདོ་མིར་
ངོ་རྒོལ་གནང་མཁན་ཉུང་ཤས་ལས་མེད།	
མོན་རྟ་དབང་ནང་གི་ཡུལ་མི་དང་འབུམ་ལ་

བཅས་ཀི་ས་ཁུལ་ནང་ད་ུགནས་པའི་ནང་པ་
ཡིན་པའི་མོན་པ་རྣམས་ནས་ད་ལམ་བདོ་
མིར་རྙགོ་གླངེ་བུྱང་བ་ལ་བླ་ོའཚབ་དང་རྒྱབ་

སྐོར་སོགས་གང་ཐུབ་གནང་བཞིན་ཡོད་
པར་བདོ་གཞུང་དམངས་གཉསི་ནས་མཁནེ་
དགསོ་པ་གལ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་བཅས།།	

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལྷ་ོཕགོས་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་ཀི་ལས་རིམ་རྣམས་གུབ་པ།	
༄༅།	 །དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕལེ་མཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༧	ཚེས་	
༡༧	 ཉནི་མེ་སོར་མེ་འཁརོ་འབབ་ཚུགས་སུ་
ཕབེས་འབྱརོ་མཚམས་ལྷ་ོསིྤ་མཆོག་དང་།	
མེ་སོར་སླབོ་ཕུག་ཚོགས་པ།	 སུད་ཚོང་གི་
འཐུས་མི།	 རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་
པའི ་དབུས་སའི་འགན་འཛིན་རྣམ་པས་
ཕབེས་བསུ་དང་།	 ད་ེནས་ལུགས་བསམ་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་ད་ུཕབེས་འབྱརོ་
མཚམས་དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་སྐ་ུཚབ།	 བདོ་
མི་མང་ཕགོས་བཞུགས་སིྤ་འཐུས།	 ལུགས་
བད་ེགཉསི་ཀི་ས་གནས་འག་ོའཛིན།	མཉམ་
འབྲལེ་ཁག	 སླབོ་གྲྭ་ཁག་དང་།	 སནྨ་ཁང་
ཁག་གི་འགན་འཛིན།	 །གཞན་ཡང་སྡ་ེཚན་
ཁག་དང་།	གཞིས་གངོ་ཁག་གི་སིྤ་མི་བཅས་
ནས་ཕབེས་བསུའ་ིའཚམས་འད་ིཞུས།
ད་ེརསེ་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་
དབུས་སའི ་གོ ་སིྒག་འོག་མང་གཙོ་དང་
ཆིག་སིྒལ་ཞེས་པའི་བརོད་གཞི་ཐོག་ཉིན་
དའེ་ིཕག་ཚོད་	 ༡༠	 པའ་ིཐགོ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
གི་སླབོ ་ཕུག་རྣམས་ལ་མང་གཙོའི ་བུྱང་
རིམ་དང་།	 ག་ོདནོ།	 མང་གཙོའ་ིཁད་
ཆོས།	 མང་གཙོའ་ིཆབ་སདི་ཀི་ལ་ྟགུབ་རིག་

པའ་ིགལ་གནད་སྐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཆིག་
སིྒལ་ཡོང་བར་འགལ་རྐནེ་དང་མཐུན་རྐནེ་
གཉསི་ངསོ་ཟནི་དགསོ་པ་དང་།	 ད་ེཡང་
འགལ་རྐེན་སྐརོ་ལ་ཕི་ཡི་འགལ་རྐེན་སྐརོ་
དང་།	 ནང་གི་འགལ་རྐནེ་སྐརོ་བཅས་དང་།	
ཆིག་སིྒལ་ཡོང་བར་མཐུན་རྐེན་གི་གལ་
གནད་སྐརོ་བཅས་ཀི་ཐོག་གསུང་བཤད་
གནང་བ་དང་།	 ད་ིབར་ལན་འདབེས་དང་
གསལ་བཤད་གནང་།	 ད་ེརསེ་བདོ་ཁིམ་
སླབོ་གྲྭ་དང་།	 ལུགས་བསམ་སཾ་བྷ་ོཊ་སླབོ་
གྲྭར་གཟགིས་སྐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ལུགས་
བསམ་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་གཟིགས་ཞིབ་
གནང་ཡོད།	ཉནི་དའེ་ིཕི་དརོ་རྣམ་གལོ་གླངི་
ད་ུདག་ེའདནུ་པ་དང་།	 བཙུན་མ་རྣམས་ལ་
གངོ་གསལ་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་གསུང་བཤད་
གནང་།	 ཚེས་	 ༡༨	 ས་ྔདའོ་ིཉནི་ལུགས་
བད་ེགཉསི་ཀི་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་
གནང་ཟིན་རསེ་ད་ིབ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་
གསལ་བཤད་གནང་བ་དང།	 ད་ེརསེ་བད་ེ
སརླ་སཾ་བྷ་ོཊ་སླབོ་གྲྭར་གཟགིས་སྐརོ་གནང་།	
ད་ེབཞིན་བད་ེསརླ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་
ཁུངས་དང་།	 མཉམ་འབྲལེ་ལས་ཁུངས།	
མཉམ་འབྲེལ་གུམ་གདན་བཟོ་གྲྭ ་དང་
ཚོང་ཁང་བཅས་ལ་གཟིགས་སྐརོ་གནང་།	

ཉིན་དའེི ་ཕི་དརོ་གསར་འབྱོར་བཞུགས་
ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞིར་གཟིགས་ཞིབ་
གནང་།	 ད་ེརསེ་སེ་ར་ཐགེ་ཆེན་གླངི་གི་
བླ་སིྤའི་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུདགེ་འདནུ་པ་
རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་།	སབྐས་དརེ་
སེ་ར་བྱསེ་སདྨ་གྲྭ་ཚང་གཉསི་ཀི་མཁན་རིན་
པ་ོརྣམ་གཉསི་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་སེ་ར་བྱསེ་
མཁན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་ཕབེས་བསུའི་
གསུང་བཤད་དང་།	 སེ་ར་སདྨ་མཁན་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།	 རྒྱལ་ཡོངས་མང་
གཙོ་ཚོགས་པས་གདན་ཞུས་ལྟར་སྦལེ་ཀོབ་
གཞིས་ཆགས་ཀི་མང་ཚོགས་དང་།	ཆོས་སྡ་ེ
ཁག་ལ་ཕགོས་བཞུགས་སིྤ་འཐུས་པདྨ་བད་ེ
ལེགས་ལགས་ལནྷ་བཅར་གིས་གོང་གསལ་
བརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
ཚེས་	 ༡༩	 ས་ྔདའོ་ིཉནི་ལུགས་བསམ་རང་
བདནེ་ཚོགས་ཆུང་ལ་གཟིགས་སྐརོ་དང་།	
ད་ེནས་ཕོགས་བཞུགས་སིྤ་འཐུས་མཆོག་
དང་།	 ལུགས་བད་ེགཉསི་ཀི་ས་གནས་
འག་ོའཛིན།	 ས་གནས་མང་གཙོ་ཚོགས་
པ་བཅས་ནས་ཕབེས་བསྐལེ་ཞུས་གནང་བ་
དང་།	 ཧནོ་སུར་གཞིགས་ཆགས་སུ་ཕབེས་
འབྱོར་མཚམས་རོང ་དཀར་ཆོས་སྡ ེའི ་

མཁན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 རུྒྱད་སདྨ་
གྲྭ་ཚང་གི་ཕག་མཛོད།	 ས་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ།	ས་གནས་འག་ོའཛིན།	མཉམ་འབྲལེ་
འགན་འཛིན།	 གཞན་ཡང་སྡ་ེཚན་ཁག་
བཅས་ནས་ཕབེས་བསུའི་འཚམས་འད་ིཞུས་
གནང་བ་དང་།	 ད་ེརསེ་གཞིས་ཆགས་ཀི་
ཚོགས་ཁང་ད་ུདག་ེའདནུ་པ་དང་།	 མང་
ཚོགས་བཅས་ལ་གོང་གསལ་བརདོ་གཞིའི་
ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་།	 ད་ེརསེ་ད་ིབར་
ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་།	ད་ེནས་
རྙིང་དགོན་ཨོ་རྒྱན་གླིང་ད་ུགནས་མཇལ་
དང་།	 སླབོ་གྲྭར་གཟགིས་སྐརོ་གནང་།	
ད་ེརསེ་ཉནི་རྒྱབ་ས་འཐུས་ཚོགས་ཁང་ད་ུས་
འཐུས་རྣམས་ལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་

འགན་དབང་དང་ལས་དནོ་གནང་ཕོགས་
སྐརོ་ལམ་སནོ་གསུང་བཤད་གནང་།	ད་ེརསེ་
རུྒྱད་སདྨ་གྲྭ་ཚང་དང་།	 རངོ་དཀར་ཆོས་སྡ་ེ
གཉསི་ལ་གནས་མཇལ་ཞུས།	 ད་ེརསེ་སྦངེ་
ལུར་ད་ུཕབེས་ཐནོ་གནང་བ་དང་།	 གངོ་
གསལ་ལས་རིམ་ཁག་ལ་ལྷ་ོསིྤ་མཆོག་ཆེད་
བཅར་ཞུས་གནང་ཡོད།
ཚེས་	 ༢༠	 ས་ྔདའོ་ིཉནི་ལྷ་ོསིྤ་མཆོག་དང་།	
དབུས་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་པ་བཅས་ནས་
སྦངེ་ལུར་གནམ་ཐང་བར་ཕབེས་བསྐལེ་དང་
བཅས་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་ཀི་ལས་
རིམ་རྣམས་ལེགས་གུབ་བུྱང་བ་བཅས།།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཟངས་དཀར་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་པ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༢༡	 རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	
༨།༤༥	 ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དྭགས་རྒྱལ་ས་གླ་ེ
ནས་ཐད་འཕུར་གནམ་གུ་བརུྒྱད་ཟངས་
དཀར་༼པ་ལྡུམ།༽དམག་མིའི་ཐད་འཕུར་
འབབ་ཚུགས་སུ་༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་
འཁོད་སྐབས་ལ་དྭགས་རང་སྐངོ་རི་ལྗངོས་
ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཚོགས་ LAHDC ཀི་འཐུས་
མི་སྐུ ་ཞབས་བསན་འཛིན་བསོད་ནམས་
ལགས་དང་།	 ལ་དགྭས་ནང་པ་ཚོགས་པའ་ི 
LBA ས་གནས་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་དབང་ཆོས་
དར་ལགས།	ལ་དགྭས་དགནོ་པ་ཚོགས་པའ་ི
སྐ་ུཚབས་འཐུས་མི།	 ལ་དགྭས་ས་གནས་
གཞོན་ན་ུདང་བུད་མེད་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
མི།	 ཟངས་དཀར་ཁ་ཆེ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་
གཙོ།	 ད་ེབཞིན་ཇ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་
སྡའེི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཨི་ནཱ་ཡཏ་ཨ་ལི་
ལགས་སོགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	
ད་ེནས་ཆིབས་འག་ོབརུྒྱད་བཞུགས་གནས་
ཕ་ོབྲང་ད་ུཆིབས་སུྒར་སྐངོ་སྐབས་དད་ལྡན་

སེར་སྐ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་དཀར་
གཙང་མཇལ་དར་དང་།	 མེ་ཏགོ	 བདགུ་
སྤསོ་སོགས་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་སྣ་ཚོགས་
ཐོགས་ཏེ་དགའ་དད་སྤོ་གསུམ་སྒ ་ོནས་
ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེནས་
༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁོད་
མཚམས་ཐོག་མར་རྟ ེན ་འབྲེལ་གསོལ་
ཇ་འབྲས་སིལ་འདགེས་འབུལ་ཞུ་སྐབས།	
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཟངས་དཀར་ཁུལ་ད་ུ
མི་འབརོ་མང་ཉུང་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་བཀའ་
ཕབེས་སྐབས་བླ་མ་ཆོས་འཕལེ་བཟོད་པ་
ལགས་ཀིས་སིྤར་ཕུ་གུ་སོགས་བསྡམོས་པ་
ཡིན་ན་ཁི་གཉིས་ཙམ་ཡོད་སྐརོ་སྙན་སེང་
ཞུས།
ཕོགས་མཚུངས་དངེ་སྐབས་ཟངས་དཀར་
ཡུལ་ད་ུམི་འབརོ་འཕལེ་རྒྱས་འག་ོབཞིན་
ཡོད་དམ་ཡང་ན་མི་འབརོ་ཇེ་ཉུང་ད་ུའག་ོ
བཞིན་ཡོད་མེད་བཀའ་ཕབེས་པར་འབྲལེ་
ཡོད་ནས་མི་འབརོ་འཕལེ་རྒྱས་འག་ོབཞིན་
ཡོད་སྐརོ་སནྙ་སེང་ཞུས།	 ད་ེནས་༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་ཟངས་དཀར་ཁུལ་ད་ུདགོན་
པ་དང་གནས་ས་ཇི་འད་ཡོད་མེད་བཀའ་

ཕབེས་པར་ཁུལ་དརེ་དཀར་ཤ་དགོན་པ་
དང་།	 སངོ་སྡ་ེདགནོ་པ།	 སག་རི་མོ་བད་ེ
དགནོ་པ།	 ན་རོ་པའ་ིསུྒབ་ཕུག	 གུ་ར་ུཉ་ིམ་

འོད་ཟརེ་སུྒབ་ཕུག་སོགས་ཡོད་སྐརོ་སྙན་
སེང་ཞུས།	 སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ངསོ་ཀིས་འད་ི
འད་ཞིག་དན་བུྱང་།	 སང་ཉནི་སྔནོ་ལ་ལམ་
རིམ་བསྡུས་དནོ་འདནོ་རསེ་ཐུགས་ར་ེཆེན་
པའོ་ིདབང་ཆེན་བྱས་ན་དན་བུྱང་།	 བཀའ་
ཆོས་ཉ་ིམ་གཉསི་ལ་ཚར་བ་བྱས།	 ཉ་ིམ་
གསུམ་པ་དརེ་རྒྱལ་ས་པ་ལྡུམ་ནང་འཁུག་

ཙམ་ཕིན་ནས་སླབོ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་དརེ་
ཡང་འཁུག་ཙམ་འག་ོརུྒྱ་ཡིན།	 དརེ་བརྟནེ་
བཀའ་ཆོས་ཉ་ིམ་གཉསི་བྱས།	 ད་ེནས་ལ་ྟ

སྐརོ་བྱས་ནས་འག་ོན་བསམ་པ་རེད།	 ཅསེ་
བཀའ་སླབོ ་སོྩལ་སྐབས་ལ་དྭགས་དགོན་
ཚོགས་ནས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསར་འབུལ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུས་པར་༸ཞལ་
བཞསེ་མཛད་དནོ།	 བརྟན་བཞུགས་འགགི་
གི་འདགུ	 ཐུགས་ར་ེཆེན་པའོ་ིདབང་ཆེན་གི་
མཇུག་དརེ་བརྟན་བཞུགས་བྱས་པ་ཡིན་ན་

འགགི་པ་འདགུ	ཅསེ་བཀའ་བཞསེ་བཟང་པ་ོ
མཛད་ནས་མུ་མཐུད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	
སང་ཉནི་སྔནོ་ལ་ལམ་རིམ་བསྡུས་དནོ་བྱ་རུྒྱ་
ཡིན།	ད་ེནས་ནངས་ཉནི་ཐུགས་ར་ེཆེན་པའོ་ི
དབང་ཆེན་བྱས་རསེ་བརྟན་བཞུགས་ཐགོ་
ནས་ཆོས་འབྲལེ་ཚར་བ་བྱ་རུྒྱ་ཡིན།
ནམ་རུྒྱན་བཀའ་ཆོས་བྱདེ་སབྐས་ཤེས་རབ་
སྙངི་པ་ོའདནོ་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར་སང་ཉནི་
ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོའདནོ་རུྒྱ་བྱས།	 ཁ་སང་
ལྡུམ་རར་ཤེས་རབ་སྙིང་པ་ོའདནོ་སྐབས་
འག་ོལ་མི་འག་ོབྱས་བུྱང་།	བིྱན་རླབས་ཆེན་
པ་ོབུྱང་།	 ཞསེ་ཞལ་ཤོབ་མཛད།	 ད་ེརསེ་
ཀར་གིལ་	 Kargil	 ཁུལ་གི་མཛད་འཆར་
སྐརོ་དང་འབྲལེ་ས་གནས་	 Mulbek རྒྱང་
ཐག་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་བཀའ་ཕབེས་པར་
སརྐ་མ་	 ༤༠	 ཙམ་འགརོ་སྐརོ་སནྙ་སེང་
ཞུས།	 སིྤར་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ཐངེས་འདརི་ཟངས་དཀར་ད་ུཉནི་
གསུམ་གི་མཛད་འཕནི་རྣམས་ལེགས་པར་
གུབ་རསེ་ཕི་ཚེས་	༢༧	ཉནི་སརླ་ཡང་གླ་ེར་ུ
ཆིབས་སུྒར་བསྐང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག་གིས་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་པར་སུྐན་སྡ་ེཚན་དབུ་འབྱདེ་གནང་བ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༢༣	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་
བསནེ་བཀའ་བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་
མཆོག་གིས་ཅནོ་ཏ་རར་ནང་རྟནེ་གཞི་བྱས་
པའི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་པར་སུྐན་སྡ་ེཚན་དབུ་

འབྱདེ་གནང་ཡོད།	ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་
ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༡༡	ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་
བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་མཆོག་དང་།	
སྨན་རིྩས་ཁང་གི་ངེས་སནོ་པ་ཚེ་རིང་བཀ་
ཤིས་ལགས།	༸སྐའུ་ིབ་ླསནྨ་སནྨ་པ་ཚེ་དབང་
རྟ་མགནི་ལགས།	དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་
འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་དུང་བྱམས་
པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས།	 སྦརི་སྡ་ེདག་ེདང་
བདོ་ཚོགས།	 ནང་ཆེན་གསུམ་གི་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་དང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ།	 རངོ་གསར་བཤད་གྲྭ་དང་ས་ྔ
འགུར་ཟབ་གསང་ཆོས་འཁརོ་གླངི་།	དཔལ་
འབྲ་ིགུང་བཀའ་བརུྒྱད་བུམ་མང་བྱམས་པ་
གླིང་བཅས་ཀི་མཁན་པ་ོདང་སྐུ་ཚབ་རྣམ་

པ།	 ཅནོ་ཏ་ར་བདོ་ཁིམ་དང་སཾ་བྷ་ོཌའ་ིསླབོ་
སིྤ།	 ཅནོ་ཏ་ར་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་
རྒས་གསོ་ཁང་གི་འགན་འཛིན།	སྦརི་འཕདོ་
བསནེ་སནྨ་ཁང་གི་འགན་འཛིན།	 ཅནོ་ཏ་
ར་པར་སུྐན་སྡ་ེཚན་གི་འགན་འཛིན་སོགས་

ལནྷ་འཛོམས་ཀི་ཐགོ་མར་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོ
མཆོག་གིས་དར་མཚོན་གཅོད་འབྲགེ་དང་
སྣང་གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕ་ེགནང་ས་ེམཛད་
སྒ་ོདབུ་འཛུགས་གནང་།
ད ེ་ ནས ་ག ཡུ ་ཐོག ་ག སོལ ་འདེབས ་རྟ ་
དབྱངས་དང་བཅས་གསུང་འདོན་གུབ་
མཚམས་རྟནེ་འབྲལེ་མཚོན་ཆེད་གསོལ་ཇ་
འབྲས་སིལ་ཕུལ།	 ད་ེནས་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་
མཐོ་སླབོ་སླབོ་མ་རྣམས་ནས་ཆོལ་གསུམ་
འཁབ་གཞས་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་གུབ་
བསནུ་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་ངསེ་སནོ་པ་ཚེ་རིང་
བཀ་ཤིས་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།		སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་པར་སུྐན་སྡ་ེཚན་ན་ི
ཕིའི་སདྐ་ཡིག་ནང་ཡོད་པའི་སནྨ་རས་རིག་
པའི་ཤེས་བྱ་དང་ནང་དནོ་རིག་པའི་ལ་ྟགུབ།	

ལགྷ་པར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལུས་སེམས་སྐརོ་ལ་
སྩལ་བའི་བཀའ་སླབོ་དང་གསུང་རྩོམ་ཁག་
པར་སུྐན་མཁ་ོསུྒབ་བཅས་བྱདེ་སའི་སྡ་ེཚན་
ཞིག་ཡིན།	འདས་པའ་ིམི་ལོ་	༦༠	ཙམ་གི་
ལོ་རུྒྱས་ལ་ཕིར་མིག་བལསྟ་པ་ཡིན་ན།	སིྤར་
བདོ་ཡིག་ཐགོ་སྨན་རས་རིག་པའི་དཔ་ེདབེ་
མང་དག་ཅིག་པར་སུྐན་བྱས་ཡོད་ནའང་།	
ད་ེདག་མངགས་ཉ་ོགནང་མཁན་ཧ་ཅང་
ཉུང་ཉུང་ཡིན་པ་དང་བ ོད་ཡིག་གི ་ཁབ་
རྒྱ་ཆུང་ཆུང་ཡིན་སབས།	 བདོ་ཡིག་གིས་
གཙོས་སྐད་ཡིག་གཞན་པའི་ཐགོ་པར་སུྐན་
བྱས་ཚེ་འཛམ་གླིང་གི་མི་རིགས་གཞན་ལ་
ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་སེམས་
ཁམས་རིག་པའི་ཐོག་དམིགས་བསལ་ད་ོ
སྣང་བྱདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞིན་པའི་
དགསོ་མཁརོ་གཟགིས་ཏ།ེ	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལུས་
སེམས་སྐརོ་སྩལ་བའི་བཀའ་སླབོ་རྣམས་
དབེ་ཆུང་བཟསོ་ཏ་ེརིམ་པའི་པར་སུྐན་བྱདེ་
འཆར་ཡོད།	 ཅསེ་སནྨ་རིྩས་ཁང་པར་སུྐན་
སྡ་ེཚན་གི་དམིགས་ཡུལ་སྐརོ་སོགས་ཀི་
ང་ོསྤདོ་གནང་།	 ད་ེརསེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐོང་དབང་
ཕུག་མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིདང་ལྷན་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 སིྤར་ད་ེརིང་གི་
མཛད་སྒ་ོདང་གནད་དནོ་ཐད་སནྨ་རིྩས་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་གིས་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བ་གསུང་
གུབ་སབས།	ངས་དམིགས་བསལ་ཞུ་དགསོ་
པ་མི་འདགུ	 འནོ་ཀང་ཕན་རང་འདརི་

སྐད་བཏང་ས་ེརྣམ་པ་ཚོའི་མདནུ་ད་ུསྐད་ཆ་
བཤད་དགསོ་པའི་གནས་སངས་ཆགས་པར་
བརྟནེ་ངས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞུ་ན་དན་བུྱང་།
རྩ་བའི་བཙན་བྱལོ་ནང་སིྒག་འཛུགས་མང་
དག་ཅིག་ཡོད་པའི ་ནང་ནས་སྨན ་རིྩས་
ཁང་གི་སིྒག་འཛུགས་འདི་ཕལ་ཆེར་སིྒག་
འཛུགས་ཆེ་བའ་ིགས་ཤིག་རེད།	 སིྒག་
འཛུགས་འདི་ལ་བརྟནེ་ནས་སིྤར་གསོ་རིག་
གི་གཞུང་དང་།	 སིྤ་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐགོས།	
ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་བདོ་པའི་ང་ོབ་ོཁབ་
བསྒགས་འག་ོརུྒྱ་སོགས་གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་
སནྨ་རིྩས་ཁང་དང་གསོ་རིག་བརུྒྱད་ནས་ཁ་ེ
ཕན་ཆེན་པ་ོཞིག་བསུྒབས་ཀི་ཡོད།
བརུྒྱད་རིམ་འདིའི་ནང་སྨན་རིྩས་ཁང་ཐགོ་
མ་གསར་བཙུགས་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ད་
བར་སྨན་རིྩས་ཁང་གི་ཡན་ལག་དང་སྨན་
སྦྱརོ་ཁང་སོགས་སྡ་ེཚན་ཁག་མང་པ་ོཞིག་ལོ་
འདབས་རྒྱས་ནས་ཚང་མས་བསགྔས་བརདོ་
བྱདེ་འསོ་པ་ཞིག་དང་།	 ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་
གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཀང་ཡར་ལྟ་ས་ཤིག་
ཆགས་ཡོད།	 ད་ེལརྟ་ཆགས་ཐུབ་པ་ན་ིགངོ་
རིམ་ནས་བཟུང་རིམ་པས་སྐུ་ལས་བསྐོན་
པའི་ཁོངས་ནས་རིགས་གཅིག་ད་ཆ་བགསེ་
ཡོལ་པ་ཕབེས་ཡོད།	ད་ེབཞིན་རིགས་གཅིག་
ཕོགས་མཐའ་ཁག་ཏུ་བཞུགས་ཡོད་པ་ད་ེ
དག་ཚང་མས་སྐ་ུལས་བསྐནོ་ཡོད།
ལགྷ་པར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དསུ་ནས་དསུ་སུ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་བ་ད་ེདག་སྙིང་ལ་བཅངས་ནས་
དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའི་གུབ་འབྲས་བུྱང་

ཡོད་སབས།	 ད་ེརིང་དསུ་ཚོད་འདརི་ད་ེས་ྔ
སྐུ་བགསེ་པ་རྣམས་ཀིས་སྐུ་ལས་བསྐནོ་པ་ད་ེ
དག་རསེ་དན་ཞུ་ན་སམྙ་པ་དན་བུྱང་།	 ད་ེ
དང་མཉམ་ད་ུསིྒག་འཛུགས་ཚགས་ཚུད་
ཡོང་བར་མང་ཚོགས་ནས་ད་ེལ་རྒྱབ་སྐརོ་
དང་མཉམ་ཞུགས་དགོས་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་ཀི་ཡོད།	 དའེ་ིདཔ་ེམཚོན་གངོ་ད་ུ
སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གི་གསུང་པ་
ནང་བཞིན་རེད།
ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་སས་དནོ་ཡོད་ལགས་
ཀིས་གཙོས་སྐབས་ད་ེདུས་འགན་བཞེས་
མཁན་རྣམ་པས་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀིས་
ས་ཆ་འདི་དག་གུ་ཡངས་ཆེན་པ་ོཐགོ་ནས་
སནྨ་རིྩས་ཁང་ལ་ཕུལ་བ་དང་།	 སནྨ་རིྩས་
ཁང་ནས་ས་ཆ་འདིའི་ཐོག་འཛུགས་སུྐན་
གནང་ནས་ད་ེརིང་པར་སུྐན་སྡ་ེཚན་གསར་
བཙུགས་གནང་བར་གོ་སྐབས་འདི་བརུྒྱད་
མཐུན་འགུར་དང་མཉམ་ཞུགས།	 ད་ེབཞིན་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་རསེ་དན་
དང་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱའ་ིདསུ་ཚོད་ཆགས་
ཀི་འདགུ་དན་གི་འདགུ	 	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་རསེ་སྨན་རིྩས་ཁང་གི་
སྔ་ོསནྨ་སྡ་ེཚན་དང་།	 སནྨ་སྦྱརོ་ཁང་སོགས་
ལས་གཞི་ཁག་ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་ནས་ཀུན་
ཕན་མསོ་རས་ངན་གོམས་བཅོས་ཐབས་ད་ུ
ཡོད་པའི་བདོ་མི་གཞོན་སྐསེ་རྣམས་ལ་སནྨ་
རྩ་གཙང་བཟསོ་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་སུྐན་
རུྒྱའི་སྡ་ེཚན་གསར་པ་ཞིགཀང་དབུ་འབྱདེ་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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བ་ླམའ་ིཆབ་སདི་ལ་ངསོ་ཀིས་ང་ོརྒལོ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡོད།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༢	
རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་ཟངས་དཀར་༸རྒྱལ་
བའི་ཕ་ོབྲང་ད་ུཟངས་དཀར་སེར་སྐ་མང་
ཚོགས་རྣམས་ལ་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པསོ་
མཛད་པའི་ལམ་རིམ་བསྡུས་དནོ་གི་བཀའ་
ཁདི་དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད།
ད་ེཡང་ཐོག་མར་ལམ་སྒོན་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་
མ་རྣམས་ཀིས་སྐབས་འགའོི་རུྒྱ་དང་ང་ོབ།ོ	
མཚན་ཉིད་སོགས་ཀི་ཐོག་རྟགས་གསལ་
བཏང་།	 ད་ེརསེ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་བཞུགས་ཁིར་༸ཞབས་སོར་
འཁདོ་རསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་ེརིང་
ཡང་བསྐར་ཟངས་དཀར་ལ་ཐངེས་གཅིག་
བསླབེས་པ་རེད།	 ད་ཆ་ངསོ་རང་ལོ་	 ༨༣	
བསླབེས་ཀང་ད་རེས་འདིར་བསླབེས་ཐུབ་
པ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུྱང་།	 གཙོ་ཆེ་སེར་སྐ་
མི་མང་རྣམས་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་གཡོ་
བ་མེད་པ་རེད།	 དརེ་བརྟནེ་ངསོ་ནས་ཀང་
དད་པ་དང་དམ་ཚིག་གཡོ་བ་མེད་པའི་མི་
མང་རྣམས་ཐངེས་གཅིག་ཐུག་ནས་གཙོ་ཆེ་
ཤོས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ང་ོསྤདོ་བྱ་རུྒྱའི་
བསབླ་བྱ་ཚིག་གསུམ་ལ་ྟབུ་རེད།	 གང་ལརྟ་
མི་ལ་ཕན་ཐགོས་དང་སེམས་པ་སིྐད་པ་ོཡོང་
རུྒྱའི་ཐགོ་ནས་མི་ཚེ་སིྐད་པ་ོཡོང་རུྒྱ་ད་ེངསོ་
ཀི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོརེད།	 ད་ེརིང་དའེ་ི
ཐོག་ཁེད་ཚོར་སྐད་ཆ་ཤོད་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་
བུྱང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུྱང་།
ད་ེབཞིན་ས་གནས་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀིས་
ག་སིྒག་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབུྱང་འདགུ	 ཐུགས་
ར་ེཆེ།	 འད་ིགར་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དང་།	
རྒྱལ་པོ་ལགས་ང་ཚོ་སྔ་མོ ་ནས་ངོ་ཤེས་
རེད།	 ད་ེརིང་ཡང་བསྐར་ཐུག་པ་ཧ་ཅང་
དགའ་པ་ོབུྱང་།	 ངསོ་རང་འཛམ་གླངི་གང་
ད་ུབསླབེས་ཀང་ནན་ཏན་བྱས་ནས་བཤད་
རུྒྱ་གཅིག་ནི་ང་ཚོ ་མི ་ཚང་མ་གཅིག་པ་
རེད།	 འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངྒ་མི་དངུ་ཕུར་
བདནུ་ཅུ་ཙམ་ཞིག་ཡོད།	 ད་ེདག་ཚང་མ་མི་
ཡིན་པ་གཅིག་པ་རེད།	 གལ་ཆེ་ཤོས་སྡགུ་
བསལྔ་མི་འདདོ་པ་དང་བད་ེབ་འདདོ་མཁན་
གཅིག་པ་རེད།	 མིའ་ིཀདླ་པ་ཆོས་རབ་ཏུ་
རྣམ་འབྱདེ་ཀི་ཤེས་རབ་ཐགོ་ནས་དཔྱད་པ་
བྱདེ་ཡོང་སབྐས་ནསུ་པ་ཡོད་པ་གཅིག་གུར་
རེད།	 དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོ་སངས་རྒྱས་པའ་ི
ཆོས་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་བྱང་ཆུབ་སེམས་
པའི་སྡ་ེསྣདོ་ཀི་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱདེ་མཁན་
ཞིག་གིས།	 སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་
གིས་མགནོ་ད་ུགཉརེ།	 ཞསེ་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་སུྒབ་རུྒྱ་ཉནི་རེ་བཞིན་
ད་ུསྨནོ་ལམ་བརྒྱབ།	 དམ་བཅའ་འཇགོ་ད་ེ
འད་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།	 དངསོ་ཡོད་ཁ་ཡོད་
ལག་ཡོད་ཀི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་
པ་སུྒབ་རུྒྱ་ཟརེ་རུྒྱ་ནི་འཇིག་རྟནེ་གི་ཁམས་
གངས་ཀིས་མི་ལངས་པ་གངྒའི་རལུ་དང་

མཉམ་པ།	 ཞསེ་གསུངས་པ་ད་ེདག་དང་ང་
ཚོ་འབྲལེ་བ་གང་ཡང་མེད།	 སྨནོ་ལམ་རྒྱག་
རུྒྱ་ཙམ་མ་གཏགོས་བྱདེ་རུྒྱ་གང་ཡང་མེད།	
སགོ་ཆགས་བྱ་རི་དྭགས་སོགས་ལའང་སྨནོ་
ལམ་རྒྱག་རུྒྱ་མ་གཏགོས་བྱདེ་རུྒྱ་གང་ཡང་
མེད།	 བྱདེ་རུྒྱ་ཡོད་པ་ན་ིམི་དངུ་ཕུར་བདནུ་
ཅུ་ཙམ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་མིའི་ཀདླ་པ་གཅིག་
པ་ཡོད།	 སདྐ་ཡིག་མི་འད་ཡང་སདྐ་ཡིག་
ཅིག་ཡོད།	 ང་ཚོས་བད་ེསིྐད་བརདོ་སབྐས་
གཙོ་བ་ོསེམས་ཀི་བད་ེསིྐད་ཡིན་པ་དང་།	
སྒ་ོལྔའི་ཤེས་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་ཡིད་ཚིམས་
པ་ཡོང་རུྒྱ་འད་ིའཕལ་སེལ་རེད།	 སྒ་ོལའྔ་ི
ཤེས་པར་ལྟསོ་མི་དགསོ་པར་ཡིད་བླ་ོརང་གི་
སངེ་ནས་སྡུག་བསལྔ་ཉུང་ད་ུགཏངོ་རུྒྱ་དང་།	
བད་ེབ་མང་ད་ུགཏངོ་རུྒྱ་ཡོད་པའི་ནསུ་པ་
འད་ིམི་ལ་ཡོད།	ཆོས་ཁས་ལེན་མིན་ཇི་འད་
ཡིན་ཡང་།	 གང་ལརྟ་བད་ེབ་འདདོ་མཁན་
གཅིག་པ་རེད།	 བད་ེསིྐད་ན་ིགཙོ་བ་ོསྒ་ོལའྔ་ི
ཤེས་པ་ཙམ་མིན་པར་གཙོ་བ་ོཡིད་བླརོ་
བརྟནེ་པའ་ིབད་ེསིྐད་རེད།	 ད་ེརིང་ཁ་སང་
ཡིད་བླའོི་བད་ེསིྐད་ལ་ཚན་རིག་པས་གཞི་
ནས་ད་ོསྣང་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་བ་མ་ཟད།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་གི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་གཉསི་
པ་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 ཆོས་པ་ཞིག་ཡིན་པའ་ིངསོ་ནས་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱས་པ་
དསེ་རང་ལ་ཕན་པ་ལརྟ་འཛམ་གླངི་ནང་གི་
ཆོས་བརུྒྱད་རྒྱ་གར་ནང་ཆ་བཞག་ནའང་
གཅརེ་བུ་བ་དང་གངས་ཅན་པ།	 རིགས་
བྱདེ་མཐའ་པ་དང་རྒྱལ་བ་པ།	 སྤདོ་པ་བ་
ཟརེ་བ་ལ་ྟབུ་ཆོས་བརུྒྱད་མང་པ་ོཡོད།
དངེ་སབྐས་ངསོ་དང་འབྲལེ་བ་ཤུགས་ཆེ་བ་
གཅརེ་བུ་བའ་ིཆོས་བརུྒྱད་རེད།	 རྟགོ་ག་ེ
འབར་བའི་ནང་ལ་ྟགུབ་མི་འད་བ་ད་ེདག་ཧ་
ཅང་ཞིབ་ཚགས་པ་ོགསུང་ཡོད།	དངེ་སབྐས་
མུ་སགེས་པ་ཚོས་ད་ེཙམ་ཞིབ་ཚགས་པ་ོ
བཤད་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད་འདགུ	 རྒྱ་གར་
ནང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་བུྱང་
གངོ་ཆོས་བརུྒྱད་གང་ཙམ་ཡོད།	 སངས་
རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་བུྱང་ཚར་རསེ་རིམ་
པས་ཇིའུ་ཆོས་བརུྒྱད།	 ད་ེབཞིན་ཡེ་ཤུ་དང་
ཁ་ཆེ།	 ས་ྔམོ་ཛོ་ར་ཨ་སི་ཊིན་	 Zorastrian	
ཟརེ་བ་པར་ཤི་ཡ་	 Persia ནས་བསླབེས་པ་
རེད།	 དངེ་སབྐས་གངོ་ཁརེ་མུམ་བྷའེ་ིནང་
མི་འབུམ་གཅིག་མིན་ཙམ་ལས་མེད་སབས་
ཉུང་ཉུང་རེད།	 འནོ་ཀང་ཞི་བད་ེབག་ཕབེས་
ངང་གནས་བཞིན་འདགུ	 དརེ་བརྟནེ་རྒྱ་
གར་ནང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་རྒྱ་གར་རང་
ལ་ཡོད་པའི་ཆོས་བརུྒྱད་ད་ེདང་རིས་སུ་མ་
ཆད་པའི་འཛམ་གླངི་ཕི་ནས་ཡོང་བའི་ཆོས་
བརུྒྱད་ད་ེདག་ཚང་མ་སིྤ་ཡོངས་ཆ་ནས་
བཤད་པ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་ཐུགས་མཐུན་
ཁིམས་གཙང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད་འདགུ	
མཁས་པ་མཁས་པའ་ིནང་ན་མཛེས།	 ཟརེ་

བ་ལྟར་ལྟ་གུབ་ཐགོ་ནས་རྩོད་པ་རྒྱག་རུྒྱ་ད་ེ
འད་ས་ྔམོ་ནས་ཡོད།	 སིྤ་ཡོངས་ཐགོ་ནས་
གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གུས་བརིྩ་བྱས།	 བརིྩ་
བཀུར་བྱས་ད་ེའདའི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་གར་ནང་
འཛམ་གླངི་གི་ཆོས་ལུགས་གཙོ་ཆེ་བ་ཡོངས་

རགོས་འཆམ་མཐུན་ངང་གནས་མུས་རེད།	
དེར་ངོས་རང་ཡིད་འཕགོ་བཞིན་འདུག	
ལྷག་པར་དངེ་སྐབས་འཛམ་གླིང་ནང་ཆོས་
ལུགས་མི་འད་བ་རུྒྱ་མཚན་ད་ུབྱས་ནས་
གསོད་རེས་གཏངོ་བཞིན་འདགུ	 འཁུག་པ་
རྒྱག་བཞིན་འདགུ	 འད་ིའད་མཐངོ་སབྐས་
ཨ་ཙི་ཆག་སྒ་ོདཔ་ེསདི་ཀི་མ་རེད།	 ཆོས་
བརུྒྱད་ད ེ་དག་ཚང་མས་བྱམས་པ་དང་
བརྩ་ེབ།	 བཟདོ་པ།	 ཆོག་ཤེས་ཆོས་ལུགས་
ཚང་མས་གསུང་བཞིན་ཡོད།	 	 	 རྒྱ་གར་
ལ་མཚོན་ན་ཆོས་ལུགས་ད་ེདག་མཉམ་ད་ུ
གུས་བརིྩ་བྱས་ནས་བསདྡ་ཡོད།	 རྒྱ་གར་
ལུང་པ་ཆེན་པ་ོརེད།	ལུང་པ་ཆེན་པ་ོཞིག་གི་
ནང་རིས་མེད་ཆོས་བརུྒྱད་ད་ེདག་མཉམ་ཟ་
མཉམ་འཐུང་བྱས་ནས་སྡདོ་ཐུབ་བཞིན་ཡོད་
སབས།	འཛམ་གླངི་གཞན་ལ་ཆོས་ལུགས་མི་
འད་བ་རུྒྱ་མཚན་ད་ུབྱས་ནས་རྩོད་པ་དང་།	
འཁུག་པ་རྒྱག་ཟརེ་བ་འདི་ཧ་ཅང་ཐ་ཆད།	
ཐབས་སྡགུ་རེད།	དརེ་བརྟནེ་ངསོ་རང་ཆོས་
པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་འཛམ་གླིང་ས་
ཆ་གང་སར་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གོང་
འཕལེ་ཡོང་རུྒྱ་འདི་ངསོ་ཀིས་འབད་བརྩོན་
བྱདེ་བཞིན་ཡོད།	 	 རྒྱ་གར་ནང་སལོ་རུྒྱན་
ནས་དར་སལོ་ཡོད་པའི་ཆོས་ལུགས་མཐུན་
སིྒལ་འདི་འཛམ་གླིང་སིྤ་ལ་མིག་དཔ་ེཞིག་
ཆགས་ཡོད།	 བྱ་ེབྲག་ཏུ་འདརི་ལ་དགྭས་ལ་
མཚོན་ན།	 ཇམ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་ཁངོས་ཀི་ལ་
དགྭས་ལ་མཚོན་ནའང་རེད།	འད་ིག་ཟངས་
དཀར་ཡིན་ནའང་རེད།	 གང་ལརྟ་ཡེ་ཤུ་
དང་ཧནི་ད་ུཉུང་ཉུང་ཡོད།	 མང་ཆེ་བ་ནང་
པ་རེད།	 ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་ཁ་ཆེའ་ིཆོས་
པ་ལ་དགྭས་གླ་ེལ་ཡིན་ནའང་འདགུ	 འདརི་
ཡང་འདགུ	 ལྡམུ་ར་ཁུལ་དའུང་འདགུ	 སིྤ་
ཡོངས་ཆ་ནས་འཆམ་མཐུན་ཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོརེད་འདགུ	 རསེ་སུ་ཡི་རངས་ཡོད།	 ད་
དངུ་ཡིན་ནའང་ཁ་ཆེ་ཡིན་ནའང་འད།	འད་ི
གར་ཉ་ེའགམ་མཚོན་ན་ཁ་ཆེའི ་ཚོགས་
ཁག་གཅིག་ཡོད།	 སིྤ་བིྱངས་ད་ེདག་ནང་པ་
རེད།	 གང་ལརྟ་མཐུན་པ་ོབྱ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་པ་ོརེད།	 ཆོས་ལུགས་མེད་མཁན་ཞིག་
ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་མི་གཅིག་གུར་རེད།	 ཆོས་
དད་ཡོད་མཁན་དའེང་ང་ཚོ་མི་གཅིག་གུར་
རེད།	 དཔརེ་ན་ཆོས་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱདེ་མཁན་
མི་གཅིག་ཡིན་ནའང་མི་གཅིག་གུར་རེད།	

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་པ་ཞིག་གིས་བཀའ་
འགུར་བསན་འགུར་སླབོ་དགསོ་བུྱང་ན་བདོ་
ཡིག་མ་ཤེས་པར་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད།	
མིང་བྷ་ོཊི་ཟརེ་བ་སོགས་གང་བཏགས་ཀང་
དནོ་དངསོ་ཡོད་བདོ་ཡིག་ངསེ་པར་ད་ུཤེས་
དགསོ།	 ངསོ་ཀིས་མཐངོ་ཆོས་ཉམས་མངོ་
ཐགོ་ནས་ནང་ཆོས་ཀི་སེམས་ཁམས་རིག་
པ་དང་གཅིག	 ལ་ྟགུབ་དང་གཉསི།	 ཚད་
མ་རིག་པ་ད་ེཚོ་འགལེ་སབྐས་བདོ་སདྐ་ནང་
འགལེ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ལརྟ་སདྐ་ཡིག་གཞན་
སུས་ཀང་རྒྱག་མི་ཐུབ།	 དརེ་བརྟནེ་བདོ་
སདྐ་འད་ིགལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 བདོ་པ་གཅིག་
པུས་སདྐ་ཆ་མ་རེད།	 བདོ་སདྐ་དང་བདོ་
ཡིག་འདི་གང་ལྟར་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་
བརུྒྱད་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་ཏགོ་ཙམ་ད་ོསྣང་
བྱས་ནས་སྦྱངོ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་བདོ་ཡིག་
ཤེས་དགསོ་པ་ཞིག་རེད་འདགུ	 དངེ་སབྐས་
རྒྱ་ནག་ནང་གི་མཁས་དབང་ད་ེའདས་སིྤར་
ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་བསླབེས།	 ནང་ཆོས་
འདི་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་རེད་
འདགུ་ཅེས་ད་ེའདའི་མཐངོ་ཚུལ་ཞིག་དངེ་
སབྐས་སླབེ་བཞིན་འདགུ	 བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་
འད་ིཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་ཞིག་དང་།	 ནཱ་
ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་ད་ིམ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་
པར་ངསོ་འཛིན་བྱས་ནས་དརེ་ད་ོསྣང་སླབེ་
ཡོང་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་མཁས་དབང་
ཁདོ་བདོ་ཡིག་སླབོ་རུྒྱར་ད་ོསྣང་བྱདེ་མཁན་
ཡོང་བཞིན་འདགུ	 དརེ་བརྟནེ་བདོ་ཡིག་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ
མད་ོདནོ་སྙངི་པརོ་ངསོ་ཀིས་ཞུ་རུྒྱ་འད་ིཆོས་
བརུྒྱད་མི་འད་བ་རུྒྱ་མཚན་ད་ུབྱས་ནས་ད་ེ
སྔ་བདོ་ནང་ང་ཚོས་ཆོས་བརུྒྱད་མི་འད་བ་
རུྒྱ་མཚན་ད་ུབྱས་ནས་འཁུག་པ་བརྒྱབ་པ་
ད་ེའད་བུྱང་ཡོད།	 ཅལོ་ཆུང་རེད།	 གླནེ་
པ་རེད།	 མིག་རྒྱང་ཐུང་ཐུང་།	 བླ་ོརྒྱ་ཆུང་
ཆུང་བྱས་པ་རེད།	 ད་ཆ་ལ་དགྭས་ནང་ལ་
ཡིན་ནའང་རེད།	 འདརི་ཟངས་དཀར་ནང་
ལ་མཚོན་ནའང་ཆོས་བརུྒྱད་མི་འད་བའི་རུྒྱ་
མཚན་ད་ུབྱས་ནས་ཕན་བུ་བསམ་བླ་ོགུ་དགོ་

པ་ོད་ེའད་གལ་སིད་ཡོང་བཞིན་ཡོད་ཚེ་འད་ི
དརོ་བྱ་རེད།	 བསམ་བླ་ོད་ེའད་རྩ་བ་ནས་
གཏངོ་མི་རངུ་།	ཚང་མ་མཐུན་པ་ོབྱདེ་རུྒྱ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།
ངོས་ཀི་ལས་འགན་གསུམ་པ་འདི་བདོ་ཀི་
དནོ་ད་ུརེད།	ངསོ་རང་བདོ་པ་རེད།	༸རྒྱལ་
དབང་གི་མིང་ཡོད།	 བདོ་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་བདོ་
མི་ས་ཡ་དུག་ལྷག་ཙམ་གིས་ངསོ་ལ་རེ་བ་
རྒྱག་བཞིན་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ངསོ་ཀིས་ཆབ་
སིད་ཀི་གནས་ཚུལ་མཚམས་བཞག་པ་རེད།	
ཕི་ལོ་	༢༠༠༡	ད་ེནས་	༢༠༡༡	ནས་ངསོ་
ཀི་ཆབ་སདི་ཀི་ལས་འགན་ཆ་ཚང་བཞག་པ་
ཡིན།	 ད་ེཙམ་མ་ཟད་༸རྒྱལ་དབང་ན་རིམ་
གིས་༸གོང་ས་ལྔ་པའི་སྐབས་ནས་བཟུང་
༸རྒྱལ་དབང་ན་རིམ་གིས་ཆོས་སིད་གཉསི་
ཀི་དབུ་ཁདི་གནང་ནས་ལོ་	 ༤༠༠	 ཙམ་
ཕིན་པ་རེད།	ལམ་སལོ་ད་ེངསོ་ཀིས་མ་སྐལུ་
དང་བླངས་ཐགོ་ནས་སྤབོས་པ་དང་བཅས་
མཚམས་བཞག་པ་ཡིན།	 དརེ་བརྟནེ་བ་ླ
མས་ཆབ་སིད་ནང་ད་ུཐ་ེགཏགོས་ལ་ྟབུ་བྱས་
ནས་འག་ོསབྐས་ད་ེས་ྔང་ཚོའི་ལོ་རུྒྱས་ནང་ད་ུ
མཚོན་ནའང་དསེ་བསན་པ་ལ་ཕན་རུྒྱའ་ིཚབ་
ཏུ་བསན་པ་ལ་གནདོ་ཡོད།
ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་ཤོད་བཞིན་ཡོད།	 བ་ླ
མའ་ིཆབ་སདི་	lama politics	གཅིག་སླབེ་
བཞིན་འདགུ	 ལ་དགྭས་ནང་དའུང་བ་ླམའ་ི
ཆབ་སདི་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་ལ་ྟབུ་འདགུ	 ད་ེ
ཚོའ་ིགས་མི་དགསོ་པ་རེད།	 དསེ་བསན་པ་
ལ་ཕན་རུྒྱའི་ཚབ་ཏུ་བསན་པ་ལ་གནདོ་རུྒྱ་
རེད།	 འད་ིབསམ་བླ་ོབྱབ་ཆུང་རེད།	 མིག་
རྒྱང་ཐུང་ཐུང་རེད།	 བླ་ོགཏ་ིཐུག་བྱས་ནས་
བ་ླམའ་ིཆབ་སདི་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེཚོའ་ི
གས་རྩ་བ་ནས་མི་དགསོ་པ་རེད།	 བ་ླམའ་ི
ཆབ་སདི་ལ་ངསོ་ཀིས་ང་ོརྒལོ་མཐར་ཕིན་པ་
ཡོད།	 ངསོ་ཀིས་སྒརེ་ལ་མི་དགའ་བ་བྱས་
པ་གང་ཡང་མིན།	 སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་
འདས་དང་ཀླུ་སུྒབ་ཡབ་སས་ཀི་བཞིན་རས་
ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་ང་ཚོ་ཀླུ ་སུྒབ་ཡབ་
སས་ཀི་རསེ་འབྲང་ཉུང་ཤས་ཤིག་ཡོད་པ་
ད་ེདག་གིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་
ཆབ་སིད་རྩདེ་བ་ལ་ྟབུ་བྱས་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་
ན་ད་ེདག་གང་དགངོས་རུྒྱ་རེད།	 ༸རྒྱལ་བ་
ཞི་ཁ་ོརབ་འབྱམས་མི་མངནོ་དབིྱངས་ནས་
གཟགིས་བཞིན་ཡོད།	ང་ཚོ་འདརི་ཉུང་ཤས་
ཤིག་ཡོད་པ་ད་ེདག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་
བསན་པ་ཕགོས་གཅིག་ནས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
སབྐས་ཉམས་དམའ་བའ་ིདསུ་ཚོད་རེད།	
ང་ཚོ་བདོ་ལ་མཚོན་ན་གནས་སངས་ཧ་ཅང་
ཐབས་སྐ་ོཔ་ོསངྒ་ལ་ཡོད།	 ད་ེའདའ་ིསབྐས་
འདིར་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལས་མེད་པ་ད་ེདག་
གིས་ནང་ཁུལ་ང་དང་ཁོ་ཟརེ་ནས་སྡདོ་པ་
ཡིན་ན་བྱབ་ཆུང་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་།།


