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རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐབོ་པའ་ིཉནི་མོར་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་གནང་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༥	
རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉནི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་
གཙོ་བརོ་གུར་བའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཙམ་
མ་ཟད།	 འཛམ་གླངི་ཡུལ་གུ་འད་མིན་ནང་
གནས་སྡདོ་བདེ་བཞིན་པའི་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་
ཚོས།	 ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	 ༡༩༤༧	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༡༥	 ཉནི་རྒྱ་གར་ཨིན་ཇིའ་ིབཙན་རྒྱལ་ལམ་
ལུགས་ཀི་དབང་སུྒར་འགོ་ནས་རང་བཙན་
ཐབོ་ས་ེད་བར་མི་ལོ་	 ༧༢	 འཁརོ་བའ་ིཉནི་
མོ་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་པའ་ིསབྐས་དང་བསནུ།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་མདནུ་ད་ུདཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་།	
ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་
ལེགས་མཆོག	 བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་བ་ླབྲང་
འཕགས་པ་ཚེ་རིང་མཆོག	 ཤེས་རིག་བཀའ་
བླནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆོག	 ས་ིཞུ་བ་དུང་
འཕར་ཡན་གི་ལས་བདེ་བཅས་ཚང་འཛོམས་
ཐགོ་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐབོ་པའི་དསུ་ཆེན་
ཐངེས་	༧༢	སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།

ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་དར་མཁའ་
དབིངས་སུ་སྒངེ་འཛུགས་གནང་སབྐས་ཚང་
མས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་གླུ་དབངས་སུ་གརེ།
ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
དསུ་ཆེན་ཁད་པར་ཅན་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་རསེ་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་གསུང་
དནོ།	 ད་ེརིང་རྒྱ་གར་ཨིན་ཇིའ་ིདབང་འགོ་
ནས་རང་བཙན་ཐབོ་ས་ེམི་ལོ་	 ༧༢	 འཁརོ་
བའི་དསུ་ཆེན་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཆགས་
ཡོད་སབས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ངསོ་
ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་འཚམས་
འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ལོ་ང་ོ	 ༧༢	 འདརི་དཔལ་
འབརོ་གནས་བབ་ཆ་ནས་རྒྱ་གར་ནི་འཛམ་
གླངི་ནང་ཨང་ལ་ྔཔ་ཆགས་ཡོད།	 ཡི་ག་ེའབྲ་ི
ཀླགོ་ཐུབ་མཁན་གི་གངས་ཚད་ལ་མཚོན་ན་
མི་གངས་ཐརེ་འབུམ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཡོད།	
ད་ེབཞིན་ཆབ་སིད་ཐགོ་ནས་བརདོ་ནའང་རྒྱ་
གར་ནི་དངེ་སྐབས་འཛམ་གླིང་སབོས་ཆེན་
རྒྱལ་ཁབ་གི་གས་སུ་ཚུད་བཞིན་ཡོད།
དརེ་བརནེ་ལོ་ང་ོ	 ༧༢	 རིང་དཔལ་འབརོ་

དང་།	 ཆབ་སདི།	 ཤེས་ཡོན་གང་གི་ཆ་ནས་
གུབ་འབྲས་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པ་བུང་བ་ནི་ཧ་
ལས་པ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདགུ	 ད་ེརིང་
རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐབོ་
པའི་ཉནི་མོ་འདིར་ངས་
རྒྱ ་ ག ར ་ ག ཞུ ང ་ མ ང ་
ཡོ ང ས ་ ལ ་ འ ཚ མ ས ་
འདིའི ་བཀྲ ་ ཤིས ་བདེ་
ལེ ག ས ་ ཞུ ས ་ པ ་ ད ང ་
སྦྲགས།	 བདོ་མི་དང་
བ ོད ་ད ོན ་སླད ་རྒྱ་གར་
གཞུང་མང་གཉསི་ལས་
ལགྷ་པའི་བཀའ་དནི་ཆེ་བ་འཛམ་གླངི་འདའིི་
ནང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་མེད་པར་བརནེ་ད་ེརིང་
གི་གོ་སྐབས་དང་བསནུ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་
གཉིས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དསུ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་
དུ་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་
ལེགས་བཤད་བསྐར་གསོ་མཛད་རུྒྱ་གལ་
ཆེར་གཟགིས་ནས་འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་

སར་བཀའ་སླབོ་སོལ་བཞིན་ཡོད།	 བདོ་མི་
ཚོས་ལོ་ང་ོསངོ་ཕྲག་རིང་དཔལ་ན་ལེནྡྲ་ནས་
རྒྱ་གར་གི་གནའ་བའོི་ལེགས་བཤད་རྣམས་

ཐསོ་བསམ་སྒམོ་གསུམ་གི་ཐགོ་ནས་འཛིན་
སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་གི་ངང་ནས་བདག་གཅེས་
བས་པ་ད་ེད་ཆ་རྒྱ་གར་ནང་བསྐར་གསོ་བདེ་
དགསོ་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 དརེ་
བདོ་མི་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་ངསེ་པར་གནང་
རོགས།	ཞསེ་གསུངས།།

ངོས་རང་ད་ཆ་རྡ་སར་འབོར་ནས་ངལ་གསོ་
ཡག་པ་ོཞིག་རྒྱག་རུྒྱ་ཡིན།	བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་ཀི་

བདོ་མི་རྣམས་བླ་ོབད་ེཔ་ོབསོ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༤	
རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བཞུགས་སྒར་ད་ུ
༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་ཡོད།
སྐབས་དརེ་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཕི་
ནང་གི་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་
སལ་དནོ།	 ཐགོ་མར་ལ་དགྭས་ལ་ཕིན་པ་རེད།	
ལ་དྭགས་ནི་ས་མཐོ་བ་ོཡིན་སབས་ཡུན་རིང་
པ་ོབསདྡ་པ་ཡིན།	 ཐངེས་འདརི་ལྡམུ་ར་དང་།	
ཟངས་དཀར།	 ཀར་གྷལི་ད་ུཕིན་པ་ད་ེཏགོ་ཙམ་
མང་དགས་འདགུ	 	 ངསོ་རང་ད་ཆ་ལོ་ན་	 ༨༣	
བསླབེས་པར་བརནེ་ལུས་པསོ་ཏགོ་ཙམ་ཚོད་ཟནི་
ཟརེ་གི་འདགུ	 སིྤར་ཡག་ཐག་ཆོད་བུང་།	 ངསོ་
ཀིས་རུྒྱན་ད་ུབསན་པ་དང་འག་ོབར་ཕན་ཐགོས་
བུང་ན།	 ཞསེ་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་བཞིན་པ་ལརྟ་ཕན་
ཐགོས་གང་ཙམ་བུང་སོང་།			རུླང་འཕྲནི་འད་ི
བརུྒྱད་ནས་བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་ཀི་བདོ་མི་རྣམས་
བླ་ོབད་ེཔ་ོབས་ནས་སྡདོ་རོགས།		ངསོ་རང་ད་ཆ་
རྡ་སར་འབརོ་ནས་ངལ་གསོ་ཡག་པ་ོཞིག་རྒྱག་
རུྒྱ་ཡིན།		ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སལ།
ད་ེནས་རྒྱ་གར་གི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་ས་
གནས་གང་སར་ཡུན་རིང་པ་ོད་ེའད་ཇི་ལྟར་
ཚིབས་སུྒར་མཛད་ཐུབ་མིན་བཀའ་འད་ིཞུས་པར་
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་ད་ེའད་ཡོང་ཐུབ་
པ་ན་ིགཙོ་བ་ོསེམས་ནང་ཞི་བད་ེཡོད་པར་བརནེ་
ཁད་པར་ཧ་ཅང་ཡོད་སྐརོ་བཀའ་ལན་སལ།།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ཀ་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ་ི
གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིམཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་ཞུས་པ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༠	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཁག་ལའྔི་བདོ་མི་ཡོངས་ནས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་
གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ད་ུབཙན་བོལ་ལ་
༸ཞབས་སོར་ཐོག་མར་འཁོད་ནས་མི་ལོ་	
༦༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་དང་བསནུ་ནས་
ཀ་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་བའ་ིམཛད་སྒརོ་དབུ་བཞུགས་
མཛད་ཡོད།	
དེ་ཡང་གོང ་ཚེས་ཉིན ་ གི ་སྔ ་ད ་ོ ཆུ ་ ཚོད ་	
༩།༥༠	 ཙམ་ལ་སྦངེ་ལོར་ཏཇ་ Taj West  

Hotel	 གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན ་ཆེན ་པ ོ་མཆོག་དབུ ་
བཞུགས་ཐགོ	 སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོཀ་ན་ཊ་ཀ་
མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ཨེཅ་ཌི་ཀུ་མ་ར་
སྭ་མི་	 HD Kumaraswamy	 མཆོག	 ཆེ་
བསདོ་སྐུ་མགནོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
དང་བོད་མི ་མང་སིྤ ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་

མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག	
འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལནྡ་
ཁ་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 ཤར་བང་ཆོས་ར་ེརྣམ་

གཉསི།	 གདན་ས་ཁག་གི་མཁན་ལས་ཟུར་
རྣམ་པ།	 ཕགོས་བཞུགས་སིྤ་འཐུས་མཁན་
པ་ོའཇམ་དཔལ་བསན་འཛིན་ལགས་དང་།	
པདྨ་བད་ེལེགས་ལགས།	 མི་འགུར་རྡ་ོར་ེ
ལགས།	བསམ་གཏན་ཆོས་སྒནོ་ལགས།	ཚེ་
རིང་གཡུ་སྒནོ་ལགས།	 	 མངའ་སྡའེ་ིགསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཟུར་པ་ཁག་གཅིག	 ས་
གནས་ཧིན་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་མི་སོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཁག་

གཅིག་དང་།
ལྷ་ོསིྤས་གཙོས་ལྷ་ོཕོགས་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཁག་ལའྔ་ིས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པ་

དང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
དང་ཚོགས་མི།	ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་
མི།	 མཉམ་འབྲལེ་སོགས་གཞུང་དང་གཞུང་
འབྲལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་གནད་ཡོད་
མི་སྣ།	 ད་ེབཞིན་ཕི་ནང་གི་གསར་འགདོ་
པ་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཀི་ཐོག་མར་སྦལེ་
ཀོབ་བདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་ཕུྲག་ཁག་གཅིག་གིས་
འཕགས་བདོ་གཉིས་ཀི་རྒྱལ་གླུ ་བཏང་གུབ་
མཚམས་ཀ་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་གཞུང་མང་

གཉིས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི ་ལས་རིམ་གོ་
སིྒག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ལྷ་ོསིྤ་ཆོས་
འཕལེ་ཐུབ་བསན་ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུ་
དང་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་།	 ད་ེནས་
དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་
དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་རིམ་པར་གནང་རསེ།	སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཀ་
ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་བར་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་
ཆེན་མཆོག་ལ་རུྒྱ་རིན་ཆེན་དངུལ་ལས་གུབ་
པའ་ིཆོས་ཀི་འཁརོ་ལོ་དང་།	ད་ེབཞིན་སབྐས་
དའེི་མེ་སོར་མངའ་སྡའེི ་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་
སྐུ་ཞབས་ནི་ཅི་ལིང་གྷ་པ་མཆོག་གི་བུ་སླབོ་
དཔནོ་ཨེ་སི་ཨེན་ཀི་རན་ཤང་ཀར་ལགས་
ལ་ཕག་རགས་གསོལ་སལ་གིས་བཀའ་སླབོ་
བཀའ་དནི་སལ་ཡོད།།

དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༩	རེས་
གཟའ་ཕུར་བུ་ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
སྦངེ་ལོར་ཁིམས་ལུགས་རིག་པའི་གཙུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་དང་ཚོང་རིག་བས་ིགནས་ཁང་
གི་དག་ེལས་སླབོ་ཕུྲག་ཁནོ་གངས་	༥༠༠	ཙམ་
ལ་འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་དབར་འདས་པའི་ལོ་
ང་ོསངོ་ཕྲག་མང་པའོི་རིང་ནས་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་།	 ཁརོ་ཡུག་སོགས་གང་ཅིའ་ིཐད་ཐུན་
མོང་མིན་པའི་འབྲལེ་བ་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པའི་
སྐརོ་དང་།	 རྒྱ་གར་ནས་བདོ་ད་ུནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའ་ིཆོས་ཇི་ལརྟ་དར་ཚུལ།	 	 	 	 བདོ་
ནི་ཨེ་ཤ་ཡའི་ནང་གི་རུྒྱག་ཆུ་ཆེ་ཁག་གི་འབུང་
ཁུངས་ཡིན་པ་དང་།	 ཨེ་ཤི་ཡ་ཁནོ་ཡོངས་ནས་
མི་འབརོ་ཐེར་འབུམ་ཙམ་གི་འཚོ་བ་བདོ་ཀི་
གཙང་པ་ོདང་འབྲལེ་བ་ཆགས་ཡོད་སྐརོ།	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་གནས་སངས་
དང་།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོ་འཕལེ་
རིམ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
ད་ལྟའི་འཛམ་གླིང་གི་གནས་སངས་ཐོག་ནས་
བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡིན་ནའང་བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་དང་འབྲལེ་བ་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་ནི་དཔརེ་ན།			
ག་ོལའ་ིགནམ་གཤིས་ཐགོ་བདོ་མཐ་ོསངྒ་ཧ་ཅང་
འབྲལེ་བ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད།	 དངེ་སབྐས་
རྒྱ་ནག་ནས་འཐནོ་བཞིན་པའི་ལག་ཐགོ་ཁ་པར་
རིན་གོང་ཆུང་ཆུང་ད་ེདག་གི་རུྒྱ་ཆ་ལི་ཏི་ཡམ་	

Lithium	 རྣམས་བདོ་ཀི་གནས་རི་རྩ་ཆེན་
ད་ེདག་ནས་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་འདནོ་བས་པ་ལས་
འཐནོ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད།	།



2 15th August 2018 TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༧	ཚེས་	༤	ཕི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༥

རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དང་བདནེ་མིན་པའ་ིསདི་བུས་ལ་ད་ིབ་བཏང་བ།	
༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མི་སེར་ལག་
ཁརེ་སྤདོ་ཕགོས་ཐད་སིད་བུས་མི་འད་བ་
གཉསི་ལག་བསར་བདེ་བཞིན་པ་དསེ་བདོ་
མི་ཚོར་མི་སེར་ལག་ཁརེ་ཐབོ་འགུར་འགགོ་
རྐནེ་བཟ་ོབཞིན་ཡོད་སབས།	རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
ཁད་ལས་མི་སྣ་ཁ་ཅིག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་ཡིག་ཐགོ་ནས་ད་ིརྩད་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༦	ཉནི་
འཛམ་གླངི་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མི་
རིགས་དབེ་འབེད་རྩ་མེད་བཟ་ོརུྒྱའི་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
མི་རིགས་དབེ་འབེད་ཀི་གནད་དནོ་ཐད་
ལ་བསྐར་ཞིབ་བདེ་བཞིན་པའི་དསུ་སྐབས་
དང་བསནུ་རྒྱལ་ཚོགས་ཁད་ལས་མི་སྣ་ཁག་
གཅིག་གིས་གནད་དནོ་དའེི ་ཐོག་སེམས་
འཚབ་ཀི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ
སྐབས་དེར་འབྲལེ་ཡོད་ཁད་ལས་མི་སྣ་
རྣམས་ཀིས་ཐུན་མོང་ཐགོ་ཤོག་གངས་	 ༥	
ཅན་གི་ཡིག་ཆ་ཞིག་རྒྱ་ནག་འགོ་ཁིད་ཚོར་

སྤད་ད།ེ	 ཐངེས་འདརི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
མི་སེར་ལག་ཁེར་སྤོད་རུྒྱའི་སིད་བུས་མི་
འད་བ་གཉིས་ལག་བསར་བེད་པ་བརུྒྱད་
གངས་ཉུང་མི ་རིགས་ཡིན་པའི ་བ ོད་མི ་

རྣམས་ལ་ཆེད་མངགས་མི་རིགས་དབེ་
འབེད་བས་པར་ངོས་འཛིན་ཐོག་སེམས་
འཚབ་ཀི་རྣམ་པ་བཏནོ་པ་དང་སྦྲགས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་སྐོན་བརོད་ཤུགས་ཆེ་བས་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
མིའི་འག་ོབསྐདོ་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་

ཐོག་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བེད་བཞིན་
ཡོད་པ་གསལ་འདནོ་བདེ་འདགུ	
གཞན་ཡང་ཡིག་ཐོ་དའེི་ནང་འཁོད་དནོ་
ལརྟ་ན།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མི་སེར་ལག་

ཁེར་སྤོད་ཕོགས་ཀི་སིད་བུས་མི་འད་བ་
གཉིས་ལག་བསར་བས་པ་བརུྒྱད་བདོ་མི་
རྣམས་ཀི་འག་ོབསྐདོ་ཀི་རང་དབང་ལ་དམ་
བསྒགས་བས་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་ནང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་
གི་བཀའ་ཆོས་ཞུ་རུྒྱས་མཚོན་བདོ་མི་ཆོས་

དད་རང་བ་ལ་དམ་བསྒགས་བེད་བཞིན་
ཡོད་པ་གསལ་འདནོ་བས་ཡོད།	 རྒྱ་གར་ད་ུ
༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གི་བཀའ་ཆོས་
ཞུ་བར་བཅར་མཁན་བདོ་མི་རྣམས་ལ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་དསུ་བཀག་ངསེ་ཅན་ཐགོ་
བདོ་ད་ུཕིར་ལོག་དགསོ་པ་དང་།	 ཅི་ས་ེདསུ་
བཀག་ནང་ཚུད་བདོ་ད་ུཕིར་ལོག་མ་བས་
ཚེ་འབྲལེ་ཡོད་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ལ་
དམ་བསྒགས་སུན་གཙེར་བཟ་ོརུྒྱའི་སྡགིས་
སྐུལ་སྣ་ཚོགས་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་འབྲལེ་ཡོད་ཁད་ལས་པ་ཚོས་
གསལ་འདནོ་བས་པ་བརུྒྱད་བདོ་མི་རྣམས་
ཀི་མི་སེར་ལག་ཁརེ་བཙན་འཕྲགོ་བས་པ་
དང་།	 	 བདོ་མི་རྣམས་འཛིན་བཟུང་བཀག་
ཉར་འགོ་ད་ིརྩད་བས་པ་དང་།	 གནས་
སངས་ཇི་འད་ཞིག་གི་འགོ་ད་ོདམ་བཀག་
ཉར་བདེ་མིན་ཐད་སེམས་འཚབ་ཤུགས་ཆེ་
ཡོད་པ་གསུངས།
ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༧	པའ་ིནང་སུད་སི་སྐ་ུ

ཚབ་དནོ་ཁང་དང་ཕི་དལི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ཚན་པས་གོང་གི་གནད་དནོ་ཐད་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་མི་རིགས་དབ་ེའབདེ་རྩ་མེད་བཟ་ོ
རུྒྱའི་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཞུ་སྙན་ཞིག་
ཕུལ་ཡོད།		ཕགོས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོར་འཕུྲལ་ཆས་ཀི་
ལམ་ནས་ས་གནས་གང་ད་ུའག་ོམིན་གསོ་
ལ་ྟབས་པ་དང་།	 འགུལ་བསྐདོ་རང་དབང་
ལ་དམ་བསྒགས་བས་པ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མི་
ཚོར་མི་སེར་ལག་ཁརེ་སྤདོ་སབྐས་མི་རིགས་
དབ་ེའབདེ་བས་པའི་གནད་དནོ་གསུམ་པ་ོ
ནི་འདི་ལོ་ཙམ་མ་ཟད་ལོ་སྔནོ་མར་ཡང་
སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་དང་ཕི་དལི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚན་པ་གཉསི་ཀིས་འཛམ་
གླངི་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཞུ་གཏུག་
སྐབས་སེམས་འཚབ་ཆེ ་ཤོས་ཡོད་པའི ་
གནད་དནོ་བཞིའི་ཁོངས་ནས་གསུམ་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ་ིགཞུང་མང་གཉསི་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིམཛད་སྒའོ་ིཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༠	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་ཐུན་མོང་
ནས་སྦངེ་ལོར་གངོ་ཁརེ་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་
ཐོག་ཀར་ན་ཀྲ་ཀ་མངའ་སྡའེི་གཞུང་མང་
གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་
དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་
མཆོག་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་ད་ུགདན་
ཞུས་ལྟར་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།			ལརྷ་བཅས་སདི་ཞིའ་ིགཙུག་
རྒྱན་འཛམ་གླིང་ཞི་བདའེི་དདེ་དཔནོ་བདོ་
མི་ཡོངས་ཀི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་བླང་
དརོ་ལམ་སནོ་པ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་སྒ་ོགསུམ་གུས་ཕག་སྔནོ་
ད་ུཕུལ་བའ་ིཐགོ་ནས།	 ད་ེརིང་ཀར་ན་ཊ་
ཀ་མངའ་སྡའེི་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་
རེ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱའི་མཛད་སྒའོི ་ཐོག་ལ་ཆིབས་
བསུྒར་གནང་མཁན་འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བའ་ི
རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་དབུས་པའི་སྐབས་གནས་དགེ་འདནུ་
གི་སྡ་ེརྣམ་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་དབུས་གཞུང་འབྲལེ་སིྒག་འཛུགས་ཁག་
གི་དབུ་ལས་རྣམ་པ།	 ད་ེརིང་གི་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་
ཆེན་ཀུ་མ་ར་སི་ཝ་མེ་	 H. D. Kumaras-

wamy	 མཆོག	 མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་དུང་
ཆེའ་ིསྐ་ུཚབ།	 གཞན་ཡང་མངའ་སྡ་ེའདརི་
གནས་པའ་ིབདོ་མི་རྣམས་དང་།	 བདོ་དནོ་
དང་འབྲལེ་བའི་གགོས་པ་རྣམ་པ་བཅས་

ཚང་མ་ལ་ངས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་འཚམས་འདའིི་
བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེརིང་
གངོ་ད་ུཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་།	 བདོ་ལ་དསུ་
འགུར་བུང་བའི་རསེ་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ནང་
གར་ནས་ལོ་ངོ་དུག་ཅུ་ལ་ཉ་ེབ་ཆགས་ཀི་
ཡོད།	 དསུ་ཚོད་དའེ་ིརིང་ལ་གཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
མཛད་པ་འཕྲནི་ལས་དང་།	ཐུགས་ར་ེབཀའ་
དནི་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་ཟརེ་བ་ད་ེའཛམ་གླངི་
ཐགོ་སནྙ་པར་གགས་པ་བུང་བ་གཅིག་དང་།	
ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་དང་མང་ཚོགས།	 ད་ེབཞིན་མངའ་
སྡ་ེསོ་སོའི་གཞུང་དང་མང་ཚོགས་བཅས་ཀི་
བཀའ་དནི་ལ་བརནེ་ནས་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་
མངའ་སྡ་ེབཅུ་གངས་གཅིག་ནང་ལ་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་།	
མངའ་སྡ་ེཁག་གཅིག་མ་གཏགོས་ཚང་མའི་
ནང་བདོ་པ་ཁ་འཐརོ་ཏ་ེགནས་བཞིན་པའི་
གནས་སངས་ཆགས་ཡོད།
ང་ཚོ་ཐོག་མར་བཙན་བོལ་ལ་གར་ཡོང་
དསུ།	 ང་ོཤེས་པ་གནམ་དང་ས་མ་གཏགོས་
མེད ་པའི ་གནས་སངས་དེ་འདའི ་འོག ་
རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ཀི་ཐོག་ནས་
དམིགས་བསལ་མཐུན་འགུར་རོགས་མགནོ་
གནང་བ་དང་།	 ལགྷ་པར་ཀར་ན་ཊ་ཀ་
མངའ་སྡ་ེའདིར་མཚོན་པ་ཡིན་ན་བཙན་
བོལ་གི ་མི ་འབོར་མང་ཤོས་ཤིག་དང་།	
དེ་བཞིན་གདན་ས་ཆེན་པ ོ་གསུམ་གིས་
མཚོན་པའ་ིཆོས་སྡ་ེཆེ་ཁག	 ད་ེའདའ་ིཐགོ་
ནས་བསབླ་པ་སླབོ་གཉརེ་གནང་ས།ེ	 དངེ་
སང་འཛམ་གླིང་ཐགོ་དམིགས་བསལ་ཕན་

ཐོགས་ཐུབ་པའི་གུབ་འབྲས་ཐོན་ཐུབ་པ་
བུང་ཡོད།	 ད་ེན་ིམངའ་སྡ་ེའདའི་ིཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པའི་མཐུན་རྐེན་སྦྱར་བའི་བཀའ་
དནི་ཆགས་ཡོད་དསུ།	 ད་ེརིང་ངས་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ནས་མངའ་སྡའེི་གཞུང་མང་གཉིས་དང་།	
ལྷག་པར་དུ་ད ེ་རིང་མངའ་སྡའེི ་ སིྤ ་ཁབ་
བླནོ་ཆེན་འདིར་ཕབེས་ཡོད་དསུ་སྙངི་ཐག་
པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེ
བཞིན་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་བཞིན་
ཡོད།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་རུྒྱན་ད་ུགསུང་རུྒྱ་ཞིག་ལ།	 བདོ་
པ་ཐགོ་མར་ཨ་རིར་སླབེས་པའི་དསུ་ཚོད་
དརེ།	 ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ནང་བདོ་པ་ཚུར་
ལེན་མཁན་གི་འབྲལེ་ཡོད་ད་ེཚོས།	 ལས་
གཞི་ད་ེབདོ་པ་རང་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་རུྒྱ་
གཅིག་པུའ་ིཆེད་ད་ུམིན་པ་དང་།	 བདོ་པའ་ི
མི་རིགས་ཀི་རིག་གཞུང་དང་།	 གམོས་
གཤིས་སོགས་ཨ་རིའི ་ མི ་མང་ལ་ཕན་
ཐགོས་ཡོང་རུྒྱའི་དམིགས་ཡུལ་ད་ེའད་ཟིན་
གི་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་ཡོད།	 ཐགོ་མར་རྒྱ་
གར་སིད་བླནོ་ཟུར་པ་ན་ེརུ་མཆོག་གིས་རྒྱ་
གར་མངའ་སྡ་ེསོ་སོར་ཕག་བྲིས་གནང་བ་
དང་།	 དའེ་ིསབྐས་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་
ཆེན་ཟུར་པ་ནི་ཇ་ལིང་པ་མཆོག་གིས་དང་
པ་ོནས་དགོངས་བཞེས་གནང་ས་ེགཞིས་
ཆགས་ཆེ་ཁག་བཙུགས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༦	 ལོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་
ལ་ཕབེས་དསུ་ཁོང་དང་དམིགས་བསལ་གི་
འབྲལེ་བ་བུང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ེའད་ཡིན་དསུ་ཕོགས་གཅིག་ནས་ཁོང་

གི་དགོངས་གཞི་ད་ེབདོ་པ་རང་ལ་དམིགས་
བསལ་གི་རོགས་མགོན་གནང་རུྒྱ་དང་།	
ཕགོས་གཞན་ཞིག་ནས་བདོ་པའི་ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་དང་གོམས་གཤིས་
ཐགོ་ནས་མངའ་སྡ་ེནང་དམིགས་བསལ་གི་
ཐུགས་ཕན་གསོ་མཁན་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་ཀི་
མིན་འགོ་
བ ས མ ་
པ འི ་
དགོངས ་
པ་བཞེས་
མིན་ནམ་
བ ས མ ་
གི ་འདུག	
ང ་ ཚོ ་
འཕགས ་
བདོ་ཀི་འབྲལེ་བའི་ལོ་རུྒྱས་ཐོག་ལ་བལྟས་
ན།	 ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སདྐ་ཡིག་ཐགོ་
ནས་འབྲལེ་བ་བས་ནས་ད་བར་ལོ་	 ༡༠༠༠	
བརྒལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 དསུ་རུྒྱན་ད་ུང་
ཚོའི ་སིྤ་ཚོགས་ནང་གོ་བད་ེབའི་ཚུལ་དུ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་རྒྱ་གར་བ་དང་བདོ་པ་ན་ིདག་ེརྒན་དང་
དགེ་ཕུྲག་གི་འབྲལེ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་གསུང་
བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོ་བདོ་མི་ཡིན་
ནའང་སེམས་ནང་ད་ེའདའི་འད་ུཤེས་འཛིན་
དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།	
ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་དམ་པ་མོ་རར་
ཇི་དྷ་ིསི་	 (Morarji Desai)	 མཆོག་གིས་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
ཕག་བྲིས་ཤིག་ཕུལ་བའི་ནང་བདོ་དང་རྒྱ་
གར་ན་ིབང་ཆུབ་ལྗནོ་ཤིང་གཅིག་ལས་སྐསེ་

པའི་ཡལ་ག་མི་འད་བ་གཉསི་ལྟ་བུ་ཆགས་
ཡོད་ཅེས་ཟརེ་ནས་རྒྱ་གར་གི་གནད་ཡོད་
མི་སྣའི་དགོངས་པ་ལ་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད།	 ད་ེའདའ་ིཐགོ་ནས་འཕགས་
བདོ་འབྲལེ་བ་མུ་མཐུད་རུྒྱད་འཛིན་བེད་
དགསོ།	ལགྷ་པར་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ནང་བདོ་

པ་ཚོར་འགན་འད་པ་ོགཙོ་བ་ོགཉསི་ཆགས་
ཀི་མེད་ན་བསམ་གི་འདགུ	 ཕགོས་གཅིག་
ནས་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་མི་དང་མཐུན་ལམ་
ཡག་པ་ོབདེ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་
མངའ་སྡ་ེསོ་སོའི་ནང་ལེགས་སྐསེ་ཕུལ་ཐུབ་
རུྒྱ།	 ཕགོས་གཞན་ཞིག་ནས་བདོ་མི་རིགས་
ཀི་སོ་སོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་།	
རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག	 གམོས་གཤིས་
སོགས་མི་ཉམས་གོང་འཕལེ་དང་ཉམས་པ་
སོར་ཆུད་གནང་དགསོ་པ་ད་ེང་ཚོའི་ཕྲག་ཏུ་
བབ་པའ་ིལས་འགན་ཆགས་ཡོད།	 ད་ེའད་
ཡིན་དསུ་ད་ེརིང་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མང་པ་ོ
ཞིག་འཛོམས་ཡོད་སབས།	 ད་ེཚོ་ཐུགས་
ལ་འཇགས་རོགས་གནང་ཞེས་འབདོ་སྐུལ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་།།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཀ་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ་ིགཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་བའ་ི
མཛད་སྒརོ་བཀའ་སླབོ་སལ་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་ཁག་ལའྔི་བདོ་མི་ཡོངས་ནས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་ད་ུབཙན་བལོ་
ལ་༸ཞབས་སོར་ཐགོ་མར་འཁདོ་ནས་མི་ལོ་	
༦༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་དང་བསནུ་ནས་
ཀ་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་གཞུང་མང་གཉིས་
ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ ་ཞུ ་བའི ་མཛད་སྒརོ ་དབུ་
བཞུགས་མཛད་ཡོད།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་
མཆོག་ལ་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོའི་ཕག་རགས་
ཤིག་དང་།	 མེ་སོར་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་
བླནོ་ཆེན་འདས་པ་ོསྐུ་ཞབས་ན་ིཅི་ལིང་གྷ་པ་	
Nijalingapa མཆོག་གི་བུ་སླབོ་དཔནོ་ཨེ་སི་
ཨེན་ཀི་རན་ཤང་ཀར་ Prof. S.N.Kiran 

Shanhar ལགས་ལ་ཕག་རགས་སལ་རསེ་
བཀའ་སླབོ་སལ་དནོ།	 མཆེད་གགོས་ཕ་ོམོ་
ཡོངས་ལ་ཞུ་རུྒྱར།	 ངསོ་རང་ཀ་ན་ཊ་ཀ་
མངའ་སྡའེི་གཞུང་མང་གཉསི་ནས་ད་བར་
བདོ་དནོ་དང་བདོ་མིའི་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་དང་
ཐུགས་ཁུར་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གོ་
སབྐས་བུང་བ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	 ང་ཚོ་
བདོ་མི་རྣམས་ནས་མངའ་སྡའེི་གཞུང་མང་

གཉིས་ཀི་བཀའ་དནི་ནམ་ཡང་མི་བརེད།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་ཆེན་པའོི་
ནང་བཅོས་སུྒར་ལག་བསར་བས་པ་བཞིན་
བདོ་ནང་དའུང་ད་ེལྟར་བཅོས་སུྒར་བས་
བར་བརནེ།	ཕི་ལོ་	༡༩༥༦	ལོ་ནས་བཟུང་
བདོ་མི་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་འག་ོབཙུགས་
པ་རེད།	 རྒྱ་གཞུང་གི་བཅསོ་སུྒར་ད་ེབདོ་
ནང་འཚམས་པ་ོམེད་པའི་རྐནེ་གིས་བདོ་མི་
ཚོས་དརེ་ང་ོརྒལོ་གནང་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་
ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གཞུང་
གིས་བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་ལ་གཉའ་གནནོ་
བཤུ་གཞོག་བས་པར་བརནེ་བདོ་རྒྱ་གཉསི་
ཀི་དཀའ་རྙགོ་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕིན་པ་རེད།	
ངསོ་རང་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༤	 ལོར་རྒྱ་ནག་ནང་
བསྐདོ་ད་ེསྐབས་དའེི་རྒྱ་ནག་གི་གཙོ་འཛིན་
མའ་ོཙེ་ཏུང་དང་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཐུག་
མངོ་།	 སབྐས་ད་ེདསུ་ངསོ་རང་སིྤ་ཚོགས་
རིང་ལུགས་ལ་ཡིད་སྨནོ་སྐསེ་བུང་།	 ང་ཚོ་
རྒྱ་གར་ལ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་འབརོ་དསུ་
རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་དང་པ་ོན་ེར	ུ Jawahar-

lal Nehru	མཆོག་གིས་ངསོ་ལ་བདོ་པའ་ིརྩ་
དནོ་གསོན་པརོ་གནས་དགསོ་ན།	 བདོ་པའ་ི
ཕུྲག་གུ་ཚོར་སླབོ་སྤངོ་སྤདོ་དགསོ།	 ཞསེ་
ལམ་སནོ་གནང་སོང་།	 ན་ེར་ུམཆོག་གིས་
བདོ་པ་ཚོའི་གཞིས་ཆགས་གསར་རྒྱག་དང་
སླབོ་གྭ་གསར་འཛུགས་ཆེད་རོགས་རམ་

གང་ཐུབ་གནང་དགོས་པའི་རྒྱ་གར་མངའ་
སྡ་ེཁག་གི་གཞུང་ལ་ཕག་བྲིས་གནང་བར་
བརནེ།	 བདོ་པའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	
སདྐ་ཡིག་སོགས་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་ཆེད་

གཞིས་ཆགས་གསར་རྒྱག་དང་སླབོ་གྭ་ཟུར་
ད་ུབཙུགས་པ་རེད།	ངསོ་རང་ཕི་ལོ་	༡༩༥༦	
ལོར་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་
ཆེན་འདས་པ་ོདམ་པ་ན་ིཅི་ལིང་གྷ་པ་མཆོག་
ལ་ཐུག་འཕྲད་བུང་།	 ཁངོ་གིས་བདོ་དནོ་
ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་མ་ཟད།	
མངའ་སྡ་ེའདིའི་ནང་གི་བཙན་བལོ་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་ས་ཆ་ཕནོ་ཆེན་པ་ོཞིག་གནང་ཡོད།		
དསུ་རབས་བདནུ་པའི་ནང་བདོ་ཀི་ཆོས་
རྒྱལ་སངོ་བཙན་སྒམ་པའོི་སྐབས་བདོ་ཡིག་
གསར་གཏདོ་མཛད།	 དསུ་རབས་བརྒྱད་
པའི་ནང་བདོ་ཀི་ཆོས་རྒྱལ་ཁི་སངོ་ལྡ་ེབཙན་
གིས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་པའི་དབང་པ་ོ

མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་སོགས་བདོ་ད་ུགདན་
ཞུ་གནང་ས་ེབདོ་ད་ུདཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་
བརུྒྱད་གཞི་ཚུགས།	དསུ་ད་ེནས་བཟུང་བདོ་
པ་ཚོས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་བདག་

པ་ོབརྒྱབ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 དཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་ད་ེབཞིན་དངེ་གི་འཛམ་
གླངི་ནང་དགསོ་མཁ་ོཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོད།
དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་ནང་མིའི་བསམ་བླརོ་
རེ་དགོས་དང་རྣམ་རགོ་སོགས་ཀིས་གང་
བར་བརནེ་སེམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
བཞིན་ཡོད།	 དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་བར་
སྨནོ་ལམ་གཅིག་པུ་བརྒྱབ་ནས་འགུབ་མི་
ཐུབ།	 རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་སལོ་རུྒྱན་
ལམ་ལུགས་ནང་ཞི་གནས་དང་ལགྷ་མཐངོ་
གི་ཉམས་ལེན་སྐརོ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་གཞུང་
ནས་རྒྱས་བཤད་གསུང་ཡོད་པས།	 ད་ེདག་
གིས་མི་མཐུན་པའི་ཕགོས་ཀི་བླ་ོད་ེདག་ལ་

གཉནེ་པརོ་བསནེ་ནས་སེམས་ཞི་བད་ེབག་
ཕབེས་ཡོང་རུྒྱར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་
པར་བརནེ།	 ལེགས་བཤད་ད་ེདག་དངེ་
སྐབས་སིྤ་ཚོགས་སུ་དགོས་མཁོ་ཅན་དང་
འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 དརེ་
བརནེ་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་
ལེགས་བཤད་ད་ེདག་རྒྱ་གར་ནང་སརླ་གསོ་
ཡོང་ཆེད་འབད་བརྩནོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	འཛམ་
གླིང་ན་གནའ་དངེ་ཤེས་ཡོན་ཟུང་འབྲལེ་གི་
ལམ་ལུགས་སྤལེ་ཐུབ་མཁན་རྒྱ་གར་གཅིག་
པུ་ཡིན་པ་ངསོ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད།	ཅསེ་དང་	
ལོ་ང་ོ	༦༠	རསེ་ལ་གཞི་ནས་ང་ཚོས་ཕར་རྒྱ་
ཆེ་སར་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་ཐུབ་པའ་ིགདངེ་
སྤབོས་ཡོད་པ་ཞིག་མཐངོ་གི་འདགུ	 འད་ིན་ི
གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་གཞུང་གི་རྒྱབ་སྐརོ་དང་ཡང་
སྒསོ་ན་ེརུ་མཆོག་གི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི་ལ་
བརནེ་ནས་བུང་བ་ཡིན།
ལོ་ང་ོ	༤༠	གངོ་གི་རྒྱ་ནག་དང་དངེ་སང་རྒྱ་
ནག་གཉསི་ཞིབ་བསྡརུ་བས་པ་ཡིན་ན།	དངེ་
སང་རྒྱ་ནག་ནང་འགུར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ
ཕིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་མ་འངོས་པར་བདོ་
ལ་མདནུ་ལམ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཏན་ཏན་འདགུ	
ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སལ།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཀ་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་བའ་ིམཛད་སྒརོ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་བདོ་མིའ་ིགཞིས་
ཆགས་ཁག་ལའྔི་བདོ་མི་ཡོངས་ནས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་

རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ད་ུབཙན་བོལ་
ལ་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་ནས་མི་ལོ་	 ༦༠	
འཁོར་བའི་དསུ་དན་དང་བསནུ་ཀ་ན་ཊ་ཀ་
མངའ་སྡའེི་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་བའི་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་གནང་ཡོད།	
ད་ེཡང་མཛད་སྒའོི ་ཐོག་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་

ལ་གུས་ཕག་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 སྐབས་
གནས་དག་ེའདནུ་གི་སྡ།ེ	 ད་ེབཞིན་ཀ་ན་
ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ཀུ་མ་ར་
སི་ཝ་མེ་མཆོག་གིས་དབུས་པས་གཞུང་གི་

གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པ་ཚང་
མར་ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེསྙིང་ཐག་པ་ནས་འཚམས་འདའིི་
བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དསུ་
རག་ཏུ་ང་ཚོར་བཀའ་དནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་
སྔར་གི་གགོས་པ་ོརྙིང་པ་རྣམས་དན་གསོ་
དང་བདག་པ་ོརྒྱག་དགསོ་པ་དང་།	 ད་ེདང་

མཉམ་ད་ུགགོས་པ་ོགསེར་པ་འཚོལ་དགོས་
ཞེས་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་སལ་བ་གཞིར་
བཞག་ཐགོ	 	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོ་འད་ིབཞིན་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུའ་ིལོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ང་
ཚོས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་གཞུང་
མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་
པ་ལྟར་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་ཀ་ན་ཊ་ཀ་
མངའ་སྡའེི ་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 རྒྱ་གར་གཞུང་མང་དང་
ཀ་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་མང་གཉསི་ཀི་
ཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི་ལ་བརནེ་ནས་ང་ཚོ་ད་
ལྟ་རང་ཉིད་ཀི་རྐང་པའི་ཐོག་ལངས་ཐུབ་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ག་ོསབྐས་འད་ིབརུྒྱད་ངས་
ཀ་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་གཞུང་མང་གཉིས་
ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེརིང་ང་ཚོར་
དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་ཞིག་ཡོད།	 ཁངོ་
ན་ིཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་
འདས་པ་ོདམ་པ་ནི་ཅི་ལིང་གྷ་པ་མཆོག་གི་
བུ་ཀི་རན་ཤན་ཀར་ལགས་རེད།
སྐུ ་ཞབས་ཀི་རན་ཤན་ཀར་ལགས་ཀི་ཕ་
དམ་པ་ནི་ཅི་ལིང་གྷ་པ་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
ཕི་ལོ་	༡༩༥༦	ལོར་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་

དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་བདོ་ས་ཡོངས་
རགོས་ཤོར་རསེ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་
བའི་སབྐས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་
བླནོ་ཆེན་འདས་པ་ོདམ་པ་ནི་ཅི་ལིང་གྷ་པ་
མཆོག་གིས་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་
ཆེ་གནང་བ་མ་ཟད།	 མངའ་སྡ་ེའདའི་ིནང་
གི་བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ས་ཆ་ཕནོ་
ཆེན་པ་ོཞིག་གནང་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ངས་
དམིགས་བསལ་གིས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་
སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་འདས་པ་ོདམ་པ་ན་ཱིཅི་
ལིང་གྷ་པ་མཆོག་གིས་གཙོས་ཤུལ་ལུས་ནང་
མི་ཡོངས་ནས་བཙན་བོལ་བདོ་མི་རྣམས་
ལ་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་
གནང་བར་བཀའ་དནི་རསེ་དན་དང་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་ཀར་ན་ཊ་ཀ་
མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ཀུ་མ་ར་སི་ཝ་
མེ་མཆོག་གིས་གཙོས་མངའ་སྡའེི་གཞུང་
མང་གཉསི་ནས་ད་བར་ཀ་ན་ཊ་ཀ་མངའ་
སྡ་ེནང་གི་བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ས་
གནས་ཡུལ་མི་དང་གཅིག་མཚུངས་ལྟར་
གང་ཅིའི་ཐད་ནས་མཐུན་འགུར་རོགས་
རམ་གང་ཐུབ་གནང་དང་གནང་མུས་ལ་
མངའ་སྡའེི་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེ

ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་དང་པ་ོ
ན་ེརུ་མཆོག་དང་སིད་བླནོ་ཟུར་པ་ཨ་ཊལ་
བྷ་ིཧ་རི་ཝཇ་པ་ཡི་མཆོག	 ད་ེབཞིན་ད་ལ་ྟ
སིད་བླནོ ་ལས་ཐོག་ན་རེནྡྲ་མོ་དི་མཆོག་
གིས་གཙོས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ནས་
བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་
མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་གནང་
དང་གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་བདོ་ནས་
རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་དགསོ་བུང་
ཡོད།	ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	ཉནི་
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་རྒྱ་གར་དང་བདོ་
ཀི་ས་མཚམས་ལ་འབརོ་བ་རེད།	 སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་
གར་ལ་བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་པ་ནས་བཟུང་
འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	༦༠	རིང་བཙན་བལོ་བདོ་
མི་རྣམས་རྒྱ་གར་ནང་ཧྲ་ཏག་ཏག་གནས་
ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་རྣམས་ཀི་འཚོ་
བའི་གནས་སངས་ཀང་འཕལེ་རྒྱས་སུ་ཕིན་
ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་དགོན་པ་དང་བཙུན་
དགནོ་བརྒྱ་ཆ་	 ༩༨	 རྩ་གཏརོ་ད་ུབཏང་
ཡོད།	ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།
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༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གཞནོ་སྐསེ་ཆེད་ལས་པ་དང་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སལ་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༡	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་རིག་པའ་ིསྣང་གསལ་	 Vidya-

loke ཞསེ་པས་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་གསོལ་
འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་བཀའ་བཞེས་བཟང་
པ་ོསྨནི་སལ་གིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦངེ་ལོར་
གངོ་ཁརེ་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཁནོ་ར་ཌི་	
Conrad hotel གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུཆིབས་
སུྒར་བཀའ་དནི་བསྐངས་ཏ་ེཐགོ་མར་མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་སྣང་གསལ་མར་མེ་
ཞལ་ཕ་ེམཛད་རསེ་དརེ་འཁོད་གཞོན་སྐསེ་
ཆེད་ལས་པ་དང་སླབོ་ཕུྲག	 ད་ེབཞིན་མི་མང་
བཅས་ལ་བཀའ་སླབོ་སལ་དནོ།	 མཆེད་
གགོས་ཕ་ོམོ་ཡོངས་ལ་ཞུ་རུྒྱར།	 ཐགོ་མར་
ངསོ་ནས་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་པ་ཞིག་ལ།	
ནམ་རུྒྱན་ངསོ་ཀིས་མཛད་སྒ་ོད་ེའདའ་ིསབྐས་
མཆེད་གགོས་ཕ་ོམོ་ཞེས་ཐ་སྙད་འདི་བདེ་
སྤདོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 རུྒྱ་མཚན་ན་ིངསོ་ཀིས་
འཛམ་གླིང་གི་མི་འབརོ་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་
འཚོ་བཞིན་ཡོད་པ་ཚང་མ་གཅིག་གུར་གི་
འད་ུཤེས་འཛིན་གི་ཡོད།	འཛམ་གླངི་ཞི་བད་ེ
སུྐན་དགསོ་ན་དང་པ་ོརང་ཉདི་ཀི་སེམས་ཞི་
བད་ེདང་ལནྡ་པ་ཞིག་བཟ་ོདགསོ།	 ང་ཚོས་
གཞན་ཕན་གི་བསམ་བླ་ོམང་ཙམ་གཏངོ་
དགསོ།	 གཞན་ཕན་གི་བསམ་བླ་ོདསེ་ནང་
སེམས་ལ་སབོས་ཤུགས་དང་གདངེ་སྤབོས་
སིྦྱན་གནང་གི་ཡོད།	 ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་
འབརོ་ལནྡ་པ་ག་ཚོད་ཡིན་ཡང་།	 གལ་ཏ་ེ
སེམས་ལ་ཞི་བད་ེམེད་ན།	མི་ཚེ་སིྐད་པ་ོཡོང་
གི་མ་རེད།
ངོས་རང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཀི་
རསེ་འབྲང་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་གཙོ་
བ་ོའག་ོབ་རིགས་དུག་གིས་མཚོན་པའི་མར་
གུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་བད་ེདནོ་
ཆེད་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཉམས་ལེན་བེད་

ཀི་ཡོད།	 སངོ་གསུམ་གི་སངོ་ཆེན་པ་ོའཇིག་
རནེ་གི་ཁམས་གངས་མེད་པ་ད་ེདག་ང་ཚོས་
སྨནོ་ལམ་རྒྱག་རུྒྱ་ཙམ་ལས་གཞན་འབྲལེ་བ་

ད་ེཙམ་མེད།	 མཐའ་ན་འཇིག་རནེ་འདའི་ི
སངེ་གི་འབུ་སནི་དང་།	 བ་བིའུ།	 དདུ་འག་ོ
སོག་ཆགས་སོགས་ཀི་བདེ་ད ོན་ཆེད་ང་
ཚོས་རོགས་ད་ེཙམ་བདེ་མི་ཐུབ།	 དནོ་དམ་
པའི་ང་ཚོས་རོགས་བདེ་ཐུབ་པ་ནི་འག་ོབ་
མི་གཅིག་པུ་རེད།	 ག་ོལའ་ིགནམ་གཤིས་
འགུར་ལྡགོ་གིས་རྐནེ་པས་དཀའ་ངལ་མང་
དག་ཅིག་འབུང་གི་ཡོད།	 དཀའ་ངལ་མང་
པ་ོཞིག་ང་ཚོ་འག་ོབ་མི་རང་གིས་བཟསོ་པ་
ཤ་སག་རེད།	 ང་ཚོ་གཅིག་ལ་གཅིག་བརནེ་
གི་སགོ་ཆགས་རེད།	 ང་ཚོ་གཅིག་ལ་གཅིག་
བརནེ་ནས་འཚོ་བཞིན་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་
གི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བམས་བརྩེ་དང་།	
ཚུལ་ཁམིས།	ཆོག་ཤེས།	བཟདོ་སྒམོ་སོགས་
ཀི་སྐརོ་གཅིག་མཚུངས་སུ་གསུང་གི་ཡོད་
ནའང།	སབྐས་རེ་ཆོས་ལུགས་གཅིག་གི་རསེ་
འབྲང་པ་ཡིན་བཞིན་ད་ུནང་ཁུལ་དབར་མི་
གསོད་ཁག་སྦྱརོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 བ་སྤདོ་ད་ེན་ི
བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་རེད།
མི་རྣམས་ཀིས་མི་རིགས་དང་།	ཆོས་ལུགས།	
དབུལ་ཕུག་གི་ཁད་པར་སོགས་ཀི་སྐརོ་ནན་
ཏན་ད་ུབདེ་ཀིན་ཡོད་ཀང་།	 དནོ་ང་ོམར་ང་
ཚོས་རྒྱ་ཆེ་ས་ཞིག་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་

ཡིན་ན།	 ལུས་སེམས་དང་མངོ་ཚོར་གི་ཆ་
ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་འག་ོབ་མི་ཡིན་པ་གཅིག་
པ་ཡིན།	 དརེ་བརནེ་ངསོ་ཀིས་འགན་ཁུར་

དང་པ་ོད་ེང་ཚོ་འག་ོབ་མི་ཚང་མ་གཅིག་
གུར་ཡིན་པའི་འད་ུཤེས་གོང་མཐརོ་གཏངོ་
རུྒྱའ་ིའབད་བརྩནོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 རྒྱ་གར་
ནང་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་མཉམ་གནས་དང་
མཐུན་སིྒལ་ཡོད་པས།	ངསོ་ཀིས་འཛམ་གླངི་
གི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་མཐུན་སིྒལ་ཡོང་བར་
འབད་བརྩནོ་བདེ་ཀི་ཡོད།
ངསོ་རང་བདོ་མི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ཏཱ་ལའི་བ་ླ
མའ་ིམཚན་གནས་ཡོད་པའ་ིཆ་ནས།	གཞིས་
བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ནས་ངསོ་ལ་ཡིད་ཆེས་བླ་ོ
གཏད་ཆེན་པ་ོབདེ་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་
བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ལ་ཐུགས་ཁུར་དང༌།	 བཙན་
འགོ་ལ་གནས་པའི་བདོ་མི་ཚོའི་རང་དབང་
གི་མགིན་ཚབ་པ་ཞིག་བེད་རུྒྱའི་ངོས་ལ་
འགན་ཡོད།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༡	ལོར་ངསོ་ཀིས་
ཆབ་སིད་ཀི་འགན་ཡོངས་རོགས་མི་མང་
གི་འསོ་འདམེས་བས་པའི་འགོ་ཁིད་ལ་རིྩས་
སྤདོ་བས་པ་ཡིན།	 ཐགོ་མར་བདོ་ལ་ཡོད་
སབྐས་ད་ེདསུ་ཀི་འག་ོསངས་ཤིག་ཡོད་པ་ད་ེ
ན་ིརྒྱལ་པའོ་ིདབང་འཛིན་ལ་ྟབུ་དང༌།	 དའེ་ི
འགོ་གཞུང་ཞབས་ཚོས་དབང་ཆ་བཟུང་བ།	
དང་པ་ོད་ེཙམ་མེད་པ་ངསོ་རང་ཆུང་ཆུང་
སབྐས་མང་པ་ོག་ོམངོ༌།	 ད་ེདསུ་ངསོ་ལ་སདྐ་

ཆ་ཤོད་མཁན་དང་ཚགས་པར་ལ་ྟབུ་ན་ིགད་
པ་ཚོ་རེད།	གད་པ་ཚོས་སྐ་ུདག་ཆེ་ག་ེམོ་ཞིག་
གིས་རུྒྱ་དངསོ་བཟས་པ་རེད།	 སྐ་ུདག་ཆེ་ག་ེ
མོ་ཞིག་གིས་དང་པ་ོམ་བས་པ་རེད་ཟརེ་བ་
ངསོ་ཀིས་རག་པར་ཐསོ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་
འཛམ་གླངི་ཕིའ་ིམང་གཙོའ་ིའག་ོསངས་ཕྲན་
བུ་ཐོས་སྐབས་མང་གཙོ་ཟརེ་བ་ད་ེདངོས་
ནས་ཡང་དག་པ་རེད་བསམས་ནས་ད་ེསའྔི་
ང་ཚོའི་ཁལ་འུ་ལག་གི་འག་ོསངས་ད་ེཚོར་
བསུྒར་བཅསོ་གཏངོ་ཆེད་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༢	
ལོར་ལེགས་བཅསོ་སིྤ་ཚོགས་ཤིག་བཙུགས་
པ་ཡིན།	 འནོ་ཀང་རྒྱ་མི་གུང་ཁན་གི་ངསོ་
ནས་མང་གཙོའི་བཅོས་བསུྒར་ཟརེ་བ་ཁོང་
ཚོས་བདེ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ང་
ཚོ་བདོ་པས་བདོ་པ་རང་ལ་རན་པའི་བཅསོ་
བསུྒར་ཞིག་ལག་ལེན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།	 ཁངོ་
ཚོའི ་བཅོས་བསུྒར་ལ་འགལ་རྐེན་ཡོང་
རུྒྱ་རེད་བསམས་ནས་འགོག་རྐེན་བཟསོ་
ཡོད།	 ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་རསེ་ཕི་ལོ་	
༡༩༦༠	 ནང་ང་ཚོས་མང་གཙོའ་ིལམ་སལོ་
འག་ོབཙུགས་པ་ཡིན།	
ད་ལ་ྟངསོ་ཀི་འགན་གཞན་པ་ཞིག་ན་ིབདོ་ཀི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་མི་ཉམས་
རུྒྱན་འཛིན་བདེ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	 ང་ཚོ་བདོ་པས་
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་མི་
ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བདེ་ཐུབ་ཡོད།	 དཔལ་
ནཱ་ལེནྡྲའི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་གིས་གཙོ་
བརོ་ཚད་མ་རིག་པ་དང་རུྒྱ་མཚན་ལ་དཔྱད་
པ་གནང་གི་ཡོད།	 དཔརེ་ན་སངས་རྒྱས་
བཅམོ་ལནྡ་འདས་རང་ཉདི་ཀིས་རསེ་འཇུག་
པ་རྣམས་ལ་འད་ིལརྟ་གསུང་ཡོད།	དག་ེསླངོ་
དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀིས།	 །བསགེས་
བཅད་བརྡར་བའ་ིགསེར་བཞིན་ད།ུ	 །ལེགས་
པར་བརག་ལ་ང་ཡི་བཀའ།	 །བངླ་བར་བ་
ཡི་གུས་ཕིར་མིན།	 །ཞསེ་ཁངོ་རང་གི་ཆོས་

ཚུལ་འདི་བཅོམ་ལནྡ་འདས་ལ་གུས་པ་དང་
དད་པ་ཡོད་པའི་རུྒྱ་མཚན་ད་ུབས་ནས་ཁས་
བངླ་དགསོ་ཀི་མེད།	 བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་
གསུང་པ་ད་ེལ་བསགེས་བཅད་བརྡར་བའི་
གསེར་བཞིན་ད་ུདཔྱད་པ་བསོ།	 ད་ེལ་རིག་
པའི་གནདོ་པ་ཡོད་མེད་དང་རིག་པའི་རྒྱབ་
བརནེ་ཡོད་མེད་དཔྱད་པ་བས་ནས་རྒྱབ་
རནེ་ཡོད་པ་དང་རིག་པས་གནདོ་པ་མེད་པ་
ད་ེདག་ཁས་བངླས།	 བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀི་
བཀའ་ཡིན་ནའང་རིག་པས་གནདོ་པ་ཡོད་
ཚེ་ཁས་ལེན་དགསོ་ཀི་མ་རེད།	 ཅསེ་བཅམོ་
ལནྡ་འདས་རང་ཉདི་ཀིས་གསུང་ཡོད།	
དེར་བརནེ་ནཱ ་ལེནྡྲའི ་མཁས་པའི ་དབང་
པ་ོཚོའི་ནང་ནས་སླབོ་དཔནོ་ཀླུ ་སུྒབ་དང་།	
ཕགོས་གངླ་།	 ཆོས་གགས།	 མཁན་ཆེན་ཞི་
བ་འཚོ་སོགས་ཀིས་མཐའ་ན་སངས་རྒྱས་
ཀི་གསུང་དང་།	 རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་པའ་ིཆོས་
བརུྒྱད་དང་ལ་ྟགུབ་འད་མིན་གི་མཁས་དབང་
དག་གི་ཚད་མའི་གཞུང་ལ་ཞིབ་བསྡུར་བས་
ཏེ་ཧ་ཅང་སྤུས་དག་གི་ཚད་མའི་གཞུང་
མཛད་ཡོད།	མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་དང་ཁངོ་
གི་སླབོ་མ་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའི་ཆོས་བདོ་ནང་གཞི་ཚུགས་པ་རེད།	
རིམ་པས་བདོ་ནང་ཚད་མ་རིག་པ་དར་ཁབ་
ཕིན་ཡོད།	 མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོའ་ིལམ་
སནོ་འགོ་བདོ་པས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་
ཆོས་ལེགས་སྦྱར་སདྐ་ནས་བདོ་སདྐ་ད་ུབསུྒར་
བ་དསེ་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ཕུག་ཏུ་བཏང་ཡོད་
པས།	ད་ེརིང་སང་ཉནི་ནང་ཆོས་སྦྱངོ་དགསོ་
ན་བདོ་ཡིག་ཡག་ཤོས་ཆགས་ཡོད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སལ།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	༢༠	འཁརོ་བའ་ིམཛད་སྒརོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་བ།		
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༣	
རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་
ས་ཉ་ེའགམ་ད་ུཡོད་པའི་ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོ
རིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	
༢༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་མཛད་སྒརོ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་སྐུ ་མགནོ་གཙོ་བརོ་
གདན་ཞུས་ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད།	
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་༩	 ཐགོ་
མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་ཀི་ཐོག་མར་ས་རཱ་
མཐོ་རིམ་སླབོ ་གཉརེ་ཁང་གི་སླབོ ་སིྤ ་པ་
སངས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་རིགས་ལམ་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ཡན་ལག་ས་རཱ་བདོ་ཀི་
མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ཏ་ེལོ་
ང་ོ	 ༢༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་དང་འབྲལེ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།		ད་ེནས་རིགས་
སླབོ་མ་ལག་གཉིས་ཀི་དབུ་འཛིན་སིྤ་ཟུར་

དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་དག་འདལུ་ལགས་
ཀི་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 དང་	 ༢༠༡༨	 ལོའ་ིལོ་
རུྒྱགས་རྩེ་ཕུད་སོན་པའི་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་
བ་དགའ་གནང་གུབ་མཚམས།	 	 བདོ་
མིིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ས་རཱ་མཐོ་སླབོ་ཀི་རྩོམ་རིག་
གཙུག་ལག་སླབོ་དཔནོ་རྒན་ཨ་ཇམ་ལགས་
སུ་ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་སླབོ་དཔནོ་	 Asso-

ciate Professor 	 གི་མཚན་གནས་དང་།	
ས་རཱ་མཐོ་སླབོ་ཀི་སླབོ་དཔནོ་གཞོན་པ་པ་
སངས་ལགས་ཀིས་བརྩམས་པའ་ི	༼བདོ་ཀི་
སདྐ་ཡིག་ལག་རནེ།	 ༽	 དང་༼སི་ཏུ་སུམ་
རགས་ཀི་ཁ་ཅིག་ཞིབ་འཇུག༽	 ཅསེ་པའ་ི
དཔ་ེདབེ་གསར་པ་གཉསི་དབུ་འབདེ་དང་།	
སབྐས་གཉསི་པའི་ལོ་རུྒྱས་གཙུག་ལག་རམ་
འབམས་པའ་ིབསབླ་པ་མཐར་སོན་རྣམས་ལ་
ལག་འཁརེ་གནང་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་སྐབས་
དང་པ་ོནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལ་ྟགུབ་ཀུན་
བཏུས་ཀི་བསླབ་པ་མཐར་སོན་གི་སླབོ་མ་
རྣམས་ལ་ཌིབ་ལོ་མའི་ལག་འཁེར་གནང་
བསནུ།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
བཙན་བོལ་དུ་མཚན་ཉིད་སླབོ་གྭའི་དབུ་
འཛིན་དགེ་བཤེས་དམ་པ་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚོ་
མཆོག་ད་ེཉིད་ཀིས་སཱ་ར་མཐོ་རིམ་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་བཙུགས་པ་ནི་རླབས་ཆེན་གི་
བས་རསེ་ཞིག་ཡིན་སབས།	 དམ་པ་ཁངོ་ལ་
རསེ་དན་ཞུ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་དང་།	
ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་འད་ིབཞིན་ཤེས་ཡོན་གི་བས་ི
གནས་ཁང་གཞན་དང་མི་འད་བ་སྐ་སེར་
ཕ་ོམོ་དབརེ་མེད་སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་རུྒྱའི་མཐུན་
རྐནེ་ཡོད་པར་ཨིན་ཡིག་དང་།	 དངེ་དསུ་
དང་མཐུན་པའ་ིཤེས་ཡོན།	བདོ་ཀི་སདྐ་དང་
རིག་གཞུང་ཟུང་འབྲལེ་གི་སླབོ་གཉརེ་བས་ི

གནས་ཁང་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྐརོ།	སླབོ་ཕུྲག་
རྣམས་མཐ་ོསླབོ་མཐར་ཕིན་རསེ་བདོ་པའི་
སིྤ་ཚོགས་ཙམ་མིན་པར་ཕི་ལའང་ཕབེས་
ངསེ་ཡིན་སབས།	 སབྐས་ད་ེདསུ་ས་རཱ་མཐ་ོ
སླབོ་ཀི་སླབོ་ཟུར་ཡིན་པའ་ིངསོ་ནས།	 དག་ེ
ལས་རྣམས་ཀི་སྐུ་ལས་སྐནོ་པ་ད་ེམ་བརདེ་
པར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་དགངོས་བཞདེ་ལརྟ།		གཞིས་

ལུས་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་མངནོ་འདདོ་བསུྒབ་
རུྒྱ་རྩ་ཆེན་པརོ་བརིྩས་ནས་དཀའ་ལས་རྒྱག་
དགསོ་པ་ནན་སྐལུ་གནང་ཡོད།		མཐར་ལོ་
རུྒྱས་གཙུག་ལག་སླབོ་དཔནོ་བསོད་ནམས་
རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་
གསུང་བཤད་གནང་ས་ེམཛད་སྒ་ོརྒྱལ་ཁའི་
ངང་གལོ་ཡོད་པ་བཅས།།	
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གནའ་བའོ་ིརྒྱ་གར་རིག་གཞུང་དང་དངེ་གི་འཇིག་རནེ་
ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་བཀའ་སླབོ་བསལ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༡༢	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཝ་ན་ཐབེས་རྩའ་ི	 Vana 

Foundation	 རིག་པའ་ིསྣང་གསལ་Vidya-

loke ཞསེ་པའ་ིཚོགས་པས་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་
གདན་ཞུ་ལྟར་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་
ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨནི་སལ་གིས་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦངེ་ལོར་གངོ་ཁརེ་ནང་
རནེ་གཞི་བས་པའི་ཁནོ་ར་ཌི་གསོལ་མགནོ་
ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ད་ུཆིབས་སུྒར་བཀའ་
དནི་བསྐངས་སྐབས་རིག་པའི་སྣང་གསལ་
ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་སྐུ ་ཞབས་ཝིར་
སིང་	 Veer singh	 ལགས་ཀིས་༸གངོ་ས་
ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ན་ིཁད་ད་ུའཕགས་པའི་
སྐསེ་བུ་དམ་པ་ཞིག་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་རསེ།	 མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་སྣང་གསལ་མར་མེ་
ཞལ་ཕ་ེམཛད་ད་ེདརེ་འཁོད་ཚོགས་བཅར་
བ་	 ༡༠༠༠	 ལགྷ་ལ་གནའ་བའོ་ིརྒྱ་གར་
རིག་གཞུང་དང་དངེ་གི་འཇིག་རནེ་	 In-

dian Wisdom and the Modern World	
ཞསེ་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སལ་
དནོ།	 ཚང་མར་ས་ྔད་ོབད་ེལེགས།	 མདང་
དགོང་ཁེད་ཚོ་ཚང་མ་གཉིད་འདང་ངེས་
ཤིག་ཁུག་ཡོད་ངསེ་རེད།	 	 ངསོ་ཀི་གཏམ་

བཤད་སྐབས་ཁེད་ཚོ་གཉིད་ལྕགོ་མི་རྒྱག་
པའ་ིརེ་བ་ཡོད།	 ཅསེ་ཞལ་ཤོབ་མཛད་ད་ེ
བཀའ་སླབོ་སལ་དནོ།	 གནའ་བའོ་ིརྒྱ་གར་
རིག་གཞུང་དང་དངེ་གི་འཇིག་རནེ་ཞེས་
པའི་བརདོ་གཞི་འདི་ེངསོ་ཀིས་དགའ་མོས་
ཆེ་ཤོས་བདེ་སའ་ིགས་ནས་གཅིག་རེད།	 ད་
ལའྟ་ིཆར་ཕི་དངསོ་པ་ོདང་།	 བཟ་ོརིག་པ།	
ཚན་རིག་སོགས་ཡར་རྒྱས་སོང་ཡོད་མེད་
ལ་མ་ལྟསོ་པར།	 ཆགས་སངྡ་གི་དབང་གིས་
ང་ཚོར་སེམས་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་
ཡོད།	 ངསོ་ཀི་བསམ་པར་སྨནོ་ལམ་གཅིག་
པ་ོབརྒྱབ་ནས་འག་ོབ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་འདི་
བཞིན་ཞི་བད་ེལྡན་པ་ཞིག་སུྐན་ཐུབ་ཀི་མ་
རེད།	 	 	 གཙོ་བ་ོམི་སྒརེ་སོ་སོའ་ིསེམས་པ་
ཞི་བད་ེལནྡ་པ་ཞིག་དགསོ།	 གང་ཟག་སྒརེ་
སོ་སོའི་སེམས་ཞི་བད་ེལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་བར་
བླའོི་རྣམ་གཞག་དང་བེད་ལས་སོགས་ཀི་
སྐརོ་ཤེས་ཡོན་དགསོ།	ང་ཚོས་གཟུགས་པའོ་ི
འཕྲདོ་བསནེ་ལ་བདག་གཅེས་བདེ་ཀི་ཡོད་
པ་ལྟར་ནང་སེམས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་ལའང་
བདག་གཅསེ་བདེ་དགསོ།	 ཆོས་ལུགས་བ་ེ
བྲག་པ་ཞིག་གི་ཕོགས་སུ་མ་ལྷུ ང་བར་ང་
ཚོས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའི་ཐབས་
ལམ་བརུྒྱད་ནང་སེམས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་བད་ེ
ཐང་ཡོང་བར་བདེ་ཐུབ།	 ཆོས་ལུགས་ལ་

མ་བརནེ་པ་ཞསེ་པ་ད་ེརྒྱ་གར་ནང་ག་ོབ་ལེན་
སངས་ལརྟ་ན།	 ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་
ཞབས་ཞུ་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 ཆོས་དད་མེད་
མཁན་ཚོ་ལའང་གུས་ཞབས་ཞུ་དགོས་ཞེས་

པ་ད་ེཡིན།	 ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་ཆོས་ལུགས་
ལ་མ་བརནེ་པ་ཞེས་པ་ད་ེརྒྱ་གར་ནང་གོ་བ་
ལེན་སངས་ལྟར་བདེ་སྤོད་གཏངོ་གི་ཡོད།	
ངསོ་ཀི་ནབུ་ཕགོས་པའི་གགོས་པ་ོཁ་ཤས་
ཀིས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པ་	 Secular	
ཞསེ་པ་དསེ་ཆོས་ལུགས་ལ་བརིྩ་བཀུར་བདེ་
ཀི་མེད་པ་ཐུགས་ལ་དགངོས་ཀི་ཡོད།	 ད་ེ
ལྟར་ཡིན་པའི་དབང་ད་ུབཏང་ཡང་ངོས་
ཀིས་སྐེ་བ་ོསྒརེ་ཚང་མ་ཆོས་ལུགས་གང་
གི་རསེ་འབྲང་པ་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་
ཐམས་ཅད་བད་ེསིྐད་དང་ཞི་བད་ེལྡན་པ་

ཞིག་ཇི་ལརྟ་བཟ་ོརུྒྱའི་སྐརོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
གི་ཡོད།	 རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་ལ་ྟགུབ་
དང་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་བླའོི་རྣམ་
གཞག་དང་བེད་ལས་སོགས་ཀི་སྐརོ་རྒྱས་

པ་ོགསུང་ཡོད་པས།	 ད་ེདག་གིས་འག་ོབ་མི་
རྣམས་ཞི་ཞིང་དལུ་བ་ཞིག་ཡོང་བར་ཁ་ཡོད་
ལག་ཡོད་ཀི་ཕན་ཐགོས་ཐུབ།	 ཆོས་ལུགས་
ཚང་མས་བམས་པ་དང་བརྩེ་བ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་བསབླ་བ་གཅིག་མཚུངས་སུ་གསུང་གི་
ཡོད།	སིྤར་འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོཁས་ལེན་
མཁན་དང་ཁས་མི་ལེན་མཁན་གི་སྡ་ེཚན་
གཉསི་ཡོད།	 རྒྱ་གར་ཧནི་ད་ུཆོས་ལུགས་
ལ་ཆ་མཚོན་ན་གངས་ཅན་པ་དང་གཅརེ་བུ་
བ།	 ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་བཅས་ཀི་འཇིག་
རནེ་བཀོད་པ་པ་ོཁས་ལེན་གི་མེད་ཀང་སྐ་ེ

བ་ས་ྔཕི་ཁས་ལེན་གི་ཡོད།	 ངསོ་རང་རྒྱ་
གར་པ་ཊི་ཡ་ལ་	 Patiala ནས་ཡིན་པའ་ིབུ་
མོ་གཅིག་དང་ཀན་པུར་Kanpur ནས་ཡིན་
པའ་ིབུ་མོ་གཅིག་བཅས་དངསོ་སུ་ཐུག་མངོ་།	
བུ་མོ་ད་ེགཉསི་ཀིས་སྐ་ེབ་སྔནོ་མ་གསལ་པ་ོ
བས་ནས་དན་གི་འདགུ་པ་མ་ཟད།	 ཁངོ་
གཉིས་ཀིས་སྐེ་བ་སྔནོ་མའི་ནང་མི་རྣམས་
ངསོ་འཛིན་བདེ་ཐུབ་ཀི་འདགུ	 ད་ེབཞིན་
བདོ་ནང་སྐསེ་པའི་བུ་གཅིག་གིས་ཁངོ་གི་ཕ་
མ་གཉསི་ལ་ཁོང་སྐ་ེབ་སྔནོ་མ་རྒྱ་གར་ནས་
ཡིན་ཞསེ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་བརདོ་འདགུ	
ཕིས་སུ་ཕ་མ་གཉསི་ཀིས་བུ་ད་ེབདོ་ནས་རྒྱ་
གར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཁདི་ནས་བསླབེས་རསེ།	
བུ་དསེ་ཁོང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ནས་ཡིན་པ་
བརདོ་འདགུ	ཕ་མ་གཉསི་ཀིས་བུ་ད་ེརྒྱ་གར་
ལྷ་ོཕགོས་དགའ་ལནྡ་དགོན་པར་ཁིད་འདགུ	
ད་ེནས་བུ་ཡིས་ཁོང་གི་སྐ་ེབ་སྔནོ་མའི་ཁང་
པ་ཞིག་ངའ་ིཁང་པ་རེད།	 ཅསེ་ཕ་མ་གཉསི་
ལ་བསན་འདགུ་པ་མ་ཟད།	 ཁང་པའ་ིནང་
སྒམ་ཞིག་ཡོད་པ་དརེ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་
ནས་ཁངོ་གི་ཡིིན་པ་བརདོ་འདགུ	 ཕ་མ་
གཉསི་ཀིས་སམྒ་ད་ེཁ་ཕ་ེདསུ་སམྒ་ནང་ནས་
བུའི་སྐེ་བ་སྔནོ་མའི་མིག་ཤེལ་བཞག་ཡོད་
པ་མཐངོ་འདགུ	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སལ།།

བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའ་ིདག་ེརྒན་དང་བྲ་ོབ་རྒན་པ་རྣམས་ལ་སླབོ་ཁདི་ཐབས་ལམ་དང་འབྲལེ་བའ་ིཟབ་སྦྱངོ་
དབུ་འབདེ་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༡༣	 ཉནི་རྡ་ས་ཉ་ེའགམ་ད་ུཡོད་པའ་ི	
ANGEL`S INN RESORT ཞསེ་
པའི ་གསོལ་མགོན ་ཁང་དུ་ཉིན ་གངས་
གསུམ་རིང་གི་བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་
པའི ་དགེ ་རྒན་དང་བྲ ོ་བ་རྒན་པ་རྣམས་
ལ ་སླ ོབ ་ཁིད ་ཐབས ་ལམ ་དང ་འབྲེལ ་

བའི ་ཟབ་སྦྱོང་དབུ ་འབེད་གནང་སོང་།	
དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་
བ་ོ ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་
དག་ེལེགས་མཆོག་དང་།	 ཤེས་རིག་ཤེས་
ཡོན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་དུང་འཕར་ཚེ་
རིང་བསམ་གུབ་ལགས།	 བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པའི་ངེས་སནོ་པ་དཔ་ེཟུར་དབང་

འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་གཙོས་དགེ་རྒན་
དང་ལས་བདེ།	 བྲ་ོབ་རྒན་པ་བཅས་ཁནོ་
མི་གངས་	 ༢༠	 ཙམ་ལནྷ་འཛོམས་ཀི་ཐགོ་
མར་སྐུ ་མགོན་གཙོ་བ ོ་མཆོག་གིས་སྣང་
གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕ་ེགནང་ས་ེམཛད་སྒ་ོ
དབུ་འཛུགས་ཀི་ཐགོ་མར་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པའི་ངེས་སནོ་པ་དཔ་ེཟུར་དབང་

འདུས་ཚེ ་རིང་ལགས་ཀིས་ཕ ེབས་བསུ་
དང་ལྷན་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་
མཚམས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་
འཚམས་འདི་དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	ད་ེརིང་འདརི་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པའ་ིསུྒ་རྩལ་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་དང་།	

བྲ་ོབ་རྒན་པ་རྣམ་པར་བདོ་ཀི་སུྒ་རྩལ་རིག་
པའི་དངེ་རབས་དང་མཐུན་པའི་ཟབ་སྦྱངོ་
ལས་རིམ་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་བའི་ཐགོ་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་འགུར་གནང་
ས་ེཉིན་གངས་གསུམ་རིང་གི་ཟབ་སྦྱོང་སྒ་ོ
འབདེ་ཀི་མཛད་སྒ་ོགནང་གི་ཡོད་པ་རེད།
ཟབ་སྦྱོང་ཐོག་ཕབེས་པའི་ཤེས་རིག་ཤེས་
ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་དུང་འཕར་
ཚེ་རིང་བསམ་གུབ་ལགས་དང་།	 བདོ་ཀི་
ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་དང་རྒན་
ལགས་རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་ཚོགས་བཅར་བ་
རྣམ་པ་བཅས་ལ་ངས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
དང་སྒརེ་གི་ངསོ་ནས་འཚམས་འདའིི་བཀྲ་
ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་གི་ཡོད།	 བདོ་ཀི་ཟླསོ་
གར་རིག་གནས་འདི་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་
དང་ཉམས་པ་སླར་གསོ་བེད་པའི་སྐབས་
སུ་འདི་བརླག་ན་ཁོན་ནས་འགིག་གི་མི་
འདགུ་སམྙ་པའི་སེམས་ཤུགས་ད་ེདགོས་ཀི་
རེད།	 ད་ེལརྟ་ཡོང་བར་དའེ་ིཕན་ཡོན་དང་
ལོ་རུྒྱས།	 གནད་འགག	 སེམས་གཏངི་ནས་
འགུལ་སྐདོ་ཐབེས་རུྒྱའི་ཐགོ་འག་ོརུྒྱ་གནད་
འགག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་བདོ་
ཀི་ཟླསོ་གར་རིག་གནས་ནི་གང་ས་ཅི་ཐད་
ནས་རྩ་ཆེན་པ་ོདང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཇི་

ལརྟ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་དགངོས་པ་ཡང་ཡང་
བཞསེ་དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།
དེ་ རིང་འདིར་ཟབ་སྦྱོང་གནང་གི ་ཡོད་
སབས།	 རྒན་ལགས་རྣམ་པས་སླབོ་ཕུྲག་
རྣམ་པར་སླ ོབ ་ཁིད ་གནང་བའི ་སྐབས ་
སུ ་ད ེའི ་ཕན་ཡོན་ད ེ་དག་བཤད་དགོས་
རུྒྱ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ོ་ཆགས་ཀི ་ཡོད་
པ་ད ེ་དག་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་
གི་རེད།	 རུྒྱ་མཚན་ཤེས་པའ་ིཐགོ་ནས་
ཡིད་ཆེས་སྐེ་རུྒྱ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་པར་
བརནེ་ཟློས་གར་རིག་གནས་འདི་ད་ཆ་
རུྒྱ་ཆ་གང་འད་ཞིག་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་
པར་དནོ་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་
མཐུན་པའི་རུྒྱ་མཚན་འགལེ་བཤད་དང་།	
ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་རྩ་ཆེན་པ་ོཇི་འད་ཆགས་
ཀི་ཡོད་པ།	 འད་ིདངསོ་གནས་ཧ་ཅང་རྩ་
ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	 སོ་སོ་འདའི་ིནང་ག་འད་
སླབེས་པ་ཡིན་ན་བསམ་དསུ་སླབེ་ས་ནརོ་མི་
འདགུ	 འདའི་ིཐགོ་གཅིག་བདེ་པ་ཡིན་ན།	
སོ་སོ་སྒརེ་དང་སིྤ་པ་གཉསི་ཀར་ཕན་ཐགོས་
ཆེན་པ་ོཡོང་གི་འདགུ	 ང་སླབེ་ས་ད་ེའགགི་
འདགུ་སམྙ་པའ་ིསྤ་ོབ་སྐ་ེགི་རེད།	སྤ་ོབ་སྐསེ་
པའི་རསེ་སུ་སླབེ་པ་ཙམ་མིན་པར་ཡག་པ་ོ
ཞིག་བདེ་དགོས་དན་དསུ་གཞི་ནས་ཕུགས་

ལ་ཕན་རུྒྱ་ད་ེདག་སླབེ་ཡོང་དསུ་ད་ེག་རང་
གི་ཐོག་ལ་མི་ཚེ་གང་པ་ོརིག་པ་བསིྒམས་
ནས་བདེ་རུྒྱ་ད་ེདག་རང་བཞིན་གི་ཡོང་གི་
ཡོད་པ་རེད་དན་གི་འདགུ	 ད་ེལརྟ་མིན་
པར་འཚོ་བ་སྐལེ་རུྒྱ་ལ་ྟབུའི་སངེ་ཕིན་པ་ཡིན་
ན།	 ག་བ་ཡིན་ནའང་གནས་ཚུལ་གཅིག་པ་
ནང་བཞིན་རེད།	 གང་ཙམ་ཞིག་ནས་ཡང་
ལྗདི་བཀགས་ནས་ཤོར་འག་ོགི་ཡོད་པ་རེད།	
ད་ེདག་ཕུགས་འགངས་རིང་པ་ོབསམ་བླ་ོ
གཏངོ་བ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་འགོག་རུྒྱ་ཡོད་
ཀི་རེད་དན་གི་འདགུ	 བདོ་ལ་རིག་གནས་
ཧ་ཅང་ཕུག་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་ད་ེདག་བརྒྱ་
ཆ་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་
ནས་དངས་ཡོང་པ་ཁ་ོན་ཆགས་ཡོད་སབས།	
དའེི་འག་ོསངས་ལྟར་བས་ནས་རིག་གནས་
ཆེ་བ་ལ་ྔདང་ཆུང་བ་ལ་ྔཟརེ་རུྒྱ་ལ་སོགས་པ་
མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ད་ེདག་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་
གར་འཕགས་པའ་ིཡུལ་གི་ཆགས་ཡོད།	 ལ་ྷ
རབས་བུང་ན་ད་ེདག་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་
རང་སོར་ཡིན་པའི་ཐོག་དངེ་རབས་དང་
མཐུན་པ་འག་ོདགསོ།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་།།



6 15th August 2018  TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༧	ཚེས་	༤	ཕི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༥

Published by: Tsering Yangkyi, DIIR, Printer: Narthang Press (DIIR),  CTA, Gangchen Kyishong, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Name of Editor: Ngawang Thogmed,  
Place of Publication: CTA, Gangkyi, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Tel:+91-1892-222457/222510 Email: diiraddl.secy@tibet.net Website: www.bod.asia Regd. No. HPTIB/2017/74104

སིྤ་ཁབ་རྩམོ་སིྒག་པ།	 ངག་དབང་ཐགོས་མེད།
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གསར་འགདོ་པ།		 སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
གསར་འགདོ་པ།		 སལྐ་བཟང་བད་ེསིྐད།
འགམེས་སྤལེ་བ།											ནརོ་བུ་དབང་འདསུ།
ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན།	 སལྐ་བཟང་བད་ེསིྐད།

Publisher: Secretary, DIIR, 
Printer: Narthang Press,
Owner: DIIR,  CTA, Gangchen Kyishong,
Dharamshala-176215 H.P., INDIA
Place of Publication: CTA, Gangkyi, 
Dharamshala-176215 H.P., INDIA
Name of Editor: Nagwang Thogmed
Subscription  Address: DIIR, CTA, Gangkyi,
 Dharamshala-176215 H.P., INDIA
Tel:+91-1892-222457/222510
Email: tibfreedom@tibet.net 
Website: www.bod.asia 
Regd. No. HPTIB/2017/74104

ཕི་དལི་སྣར་ཐང་པར་ཁང་ད་ུདཔར་སུྐན་ཞུས།

TIBETAN FREEDOM

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིམཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་བུའ་ིཉལ་ཁང་
དབུ་འབདེ་མཛད་པ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༣	
རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་བདོ་ཀི་བླ་ན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
སྦངེ་ལོར་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་
མ་མཐོ་རིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་བུའི་ཉལ་
ཁང་དབུ་འབདེ་མཛད་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་
མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་དབུ་བཞུགས་
ཐགོ	 སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོསྦངེ་ལོར་གཙུག་
ལག་སླབོ ་གཉརེ་ཁང་གི ་ཉ ་ེབའི ་ རིགས་
བདག་སླབོ་དཔནོ་སྐུ་ཞབས་ཀེ་ཨར་ཝན་གོ་
པལ་ K. R. Venugoppal	 མཆོག་དང་།	
མེ་སོར་གཙུག་ལག་སླབོ ་གཉརེ་ཁང་གི་
ཉ་ེབའི་རིགས་བདག་སྐུ་ཞབས་རང་ག་པ་	
K.S.Rangappa མཆོག	 	 ད་ེབཞིན་མཐ་ོ
རིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སླབོ་སིྤས་གཙོས་
བུའི ་ཉལ་ཁང་གསར་རྒྱག་སླད ་མཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་གནང་མཁན་ཕི་རྒྱལ་
སུད་སི་ནས་ཕབེས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ།	
གཞན་ཡང་མཐོ་རིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་
དག་ེལས་སླབོ་ཕུྲག་དང་སེར་སྐ་མི་མང་སངོ་
ཕྲང་བརྒལ་བ་ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་
ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་
སླབོ་སིྤ་འབུམ་རམས་པ་བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་མཐ་ོསླབོ་ཀི་ལས་བསྡམོས་སྙངི་བསྡུས་
ཞིག་སནྙ་སྒནོ་ཞུས་མཚམས།	 བདོ་ཁིམ་སིྤ་
ཁབ་འགན་འཛིན་ཐུབ་བསན་རྡ་ོར་ེལགས་
ཀིས་མཐ་ོསླབོ་འཛུགས་སུྐན་ལས་གཞི་དང་
འབྲལེ་བའི་རིྩས་ཁ་མདརོ་བསྡུས་ཞིག་སྙན་
སྒནོ་ཞུས།
དེ་ནས་མེ་སོར་གཙུག་ལག་སླབོ ་གཉརེ་
ཁང་གི་ཉ་ེབའི་རིགས་བདག་སྐུ་ཞབས་རང་
ག་པ་མཆོག་དང་སྦངེ ་ལོར་གཅུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ཉ་ེབའི་རིགས་བདག་
སྐུ་ཞབས་ཀེ་ཨར་ཝན་གོ་པལ་མཆོག་རྣམ་
གཉསི་ཀིས་གསུང་བཤད་རསེ།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ེཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་སལ་དནོ།	 	 ད་ེརིང་
འདིར་མཐ་ོསླབོ་ཀི་ཕིའི་འཛུགས་སུྐན་ཡག་
ཐག་གཅདོ་རེད།	 ད་ེབཞིན་གཙོ་ཆེ་ཤོས་
ནང་གི་འཛུགས་སུྐན་བེད་རུྒྱ་ད་ེདག་ཡག་
ཐག་གཅོད་ཡོད་པ་གོང་ད་ུལས་བསྡམོས་
ནང་བཤད་པ་ནང་ལྟར་ཡོད་པ་རེད་འདགུ	
ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	 ད་ེརིང་འདརི་
དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་རྒྱ་གར་མཐ་ོསླབོ་
ཀི་དབུ་འཛིན་ཁག་གཉིས་ཕབེས་ཡོད་པ་
དང་།	 ད་ེབཞིན་ང་ཚོར་རོགས་རམ་གནང་
མཁན་སུད་སི་གོགས་པ ོ་ད ེ་འད་ད ེ་རིང་
འདརི་ཆེད་མངགས་ཕབེས་འདགུ	 ཁདེ་
རང་ཚོ་ཚང་མ་བདོ་པ་ལ་དངསོ་གནས་ཤ་
ཚ་དང་བདནེ་པའི་བདནེ་རྒྱབ་ཐོག་ནས་
ད་བར་ཁ་ཞེ་གཉསི་མེད་ཀིས་བདོ་པར་ཤ་
ཚ་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་

ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 འད་ིག་ཤེས་ཡོན་གི་བས་ི
གནས་འད་ིཐགོ་མར་གཞི་མེད་ས་ཤིག་ནས་
ཡར་འཛུགས་སུྐན་བས་ནས་ད་ཚ་ཚད་ངསེ་
ཅན་ཞིག་ལ་སླབེ་ཡོད།	 ད་བར་དཀའ་ལས་
བརྒྱབ་མཁན་རིགས་གཅིག་ནི་ཕལ་ཆེར་

འདས་ཟནི་ཡོད།	 གང་ལརྟ་འདས་གསོན་
དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་འབྲལེ་ཡོད་ཚང་
མར་བཀའ་དནི་རསེ་སུ་དན་པའི་ཐགོ་ནས་
སྨནོ་ལམ་རྒྱག་རུྒྱ་དང་།	 ད་ལ་ྟཡོད་པ་ཁདེ་
རང་ཚོ་ཚང་མར་དམིགས་བསལ་གི་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སྦངེ་ལོར་དང་མེ་སོར་
གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གཉསི་ནས་མུ་
མཐུད་རྒྱབ་སྐོར་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་ཞལ་
བཞེས་བཟང་པ་ོཐབོ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོ
བུང་།	 འདརི་ཡོད་པའ་ིབདོ་མི་ཙམ་མ་ཟད།	
བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་གི་ཚབ་བས་ནས་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་གི་ཡིན།	 འཕགས་བདོ་ཀི་འབྲལེ་བ་
ན་ིཧ་ཅང་དམིགས་བསལ་རེད་འདགུ	 ལོ་
ངོ་སངོ་ཕྲག་ལྷག་རིང་དགེ་རྒན་དང་དགེ་
ཕུྲག་ནང་བཞིིན་འབྲལེ་བ་ཆགས་ཡོད།	 ད་ེ
འདའི་ཐོག་ནས་རང་བཞིན་གི་རྒྱ་གར་མི་
མང་གི་བསམ་བླ་ོནང་ད་ུ	 TIBBAT	 ཞསེ་
བརདོ་དསུ་སེམས་ཐག་ཉ་ེཔ་ོདང་།	 གཙོ་
ཆེ་ཤོས་སདོ་གངས་རིན་པ་ོཆེ་དང་།	 མཚོ་
མ་ཕམ་ད་ེཚོའི་གས་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པ་ོརིྩ་གི་
ཡོད་པར་བརནེ་ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་བཤད་
བཞིན་ཡོད།	ཧནི་རྡ་ུཚོའ་ིལ་ྷཆེན་དབང་ཕུྲག་	
Lord Shiva	 ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པ་ོརིྩ་གི་རེད།	
ལྷ་ཆེན་དབང་ཕུྲག་རུྒྱན་ལྡན་གི་བཞུགས་
ཡུལ་ནི་སདོ་གངས་རིན་པ་ོཆེ་ཆགས་ཀི་
ཡོད་པ་ད་ེབདོ་ནང་ཆགས་ཡོད།	 ཁངོ་རུྒྱན་
ལནྡ་བཞུགས་སའི་ཆ་ནས་རིྩ་བ་ཡིན་ན་བདོ་
པའ་ིལ་ྷཆགས་ཡོད།	 ང་ཚོ་སངས་རྒྱས་པའ་ི
རསེ་འབྲང་རེད།	 སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་
འདས་ན་ིརྒྱ་གར་ནས་ཕབེས་པ་རེད།	 དརེ་
བརནེ་དམིགས་བསལ་གི་འབྲལེ་བ་ཐག་ཉ་ེ
བ་ོཞིག་འདགུ	 ཧནི་ད་ུས་ཡ་དང་བ་ེབ་མང་
པསོ་ལྷ་ཆེན་དབང་ཕུག་གི་བཞུགས་གནས་
སདོ་གངས་རིན་པ་ོཆེ་རྩ་ཆེན་པ་ོརིྩ་གི་ཡོད།	
བདོ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་འཛམ་བུ་གླངི་གི་ནང་
པ་ཚོས་རྒྱ་གར་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་གནས་
མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ེཉདི་ནང་པའི་གནས་
རྩ་ཆེན་པ་ོཞིག་རིྩ་གི་ཡོད།	 སངས་རྒྱས་
བཅམོ་ལནྡ་འདས་རྒྱ་གར་ནས་རེད།	 	 ལ་ྷ

ཆེན་དབང་ཕུག་བཞུགས་སའི་ཆ་ནས་བདོ་
པ་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་དམིགས་
བསལ་གི་འབྲལེ་བ་ཡོད་པའི་བཟ་ོའད་ཞིག་
འདགུ
འདི་གར་མཐ་ོསླབོ་ནས་ལས་ཀ་བས་པ་ད་ེ

དག་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་
ཅིག་ཁེད་རང་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་འཆར་
གཞི་མང་པ་ོཞིག་འདགུ་པ་ད་ེདག་ལེགས་
གུབ་ཡོང་བར་ངསོ་ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་རུྒྱ་
སོགས་གང་བདེ་རུྒྱ་ཡོད་ན་ངསོ་ཀིས་བདེ་
ཀི་རེད།	 ད་ེརིང་འདརི་བདོ་པ་མང་པ་ོཞིག་
འཛོམས་ཡོད་སབས་ངསོ་ཀིས་འདི་གཅིག་
བཤད་འདདོ་བུང་།	 ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ད་ུསྐསེ་
འཚར་ད་ེལརྟ་མི་ཚེ་སྐལེ་རུྒྱ་མ་རེད།	 ཁདེ་
རང་ཚོའི་ནང་ནས་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་ནང་
སྐསེ་པ་ཤ་སག་རེད།	 ང་ཚོ་བདོ་མི་ད་ེདག་
ལ་བཙན་བལོ་བའ་ིམིང་ཐབོ་ཡོད།	 ཕི་
ལོ་	 	 ༡༩༥༩	 ལོར་ཐགོ་མ་ཡིག་ཆ་བཟ་ོ
བའི་སྐབས་སྐབས་བཅོལ་བ་ཞེས་པའི་ཚིག་
བདེ་སྤདོ་བས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་ངསོ་ཀིས་
བསམ་འཆར་བཤད་རུྒྱ་བུང་།	 ང་ཚོ་སྐབས་
བཅོལ་བ་གཅིག་པ་ོམིན་པར་ང་ཚོ་སོ་སོའི་
ལུང་པ་ནང་བཙན་དབང་མི་བཟདོ་པ་བུང་
ནས་ད་ེནས་མཐར་ཐབས་བས་ནས་བཙན་
གནནོ་སེལ་སདླ་ཡོང་བ་ཡིན་སབས།	 བཙན་
བལོ་བ་ཞེས་མིང་བཏགས་ན་ཡག་པ་ོའདགུ	
སྐབས་བཅོལ་ཞེས་བརདོ་ན་དཔལ་འབརོ་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་ཡོང་བ་ཡོང་གི་རེད།			
ང་ཚོ་སོ་སོའི་ལུང་པའི་ནང་བཙན་དབང་
ཚད་ལས་འགལ་བ་བུང་ནས་ད་ེནས་ཚུར་
ཐར་ཐབས་ལ་ཡོང་བ་རེད།	 དརེ་བརནེ་ང་
ཚོ་བཙན་དབང་འགོ་ནས་ཚུར་བྲསོ་པ་ཡིན་
སབས།	 ང་ཚོ་མ་འཆི་བར་ད་ུབདོ་སིྤ་པའ་ི
དནོ་དག་འདི་ང་ཚོའི་མཇིང་པའི་སྒང་ག་
དསུ་ཡིན་ནའང་ཡོད་པ་བརདེ་རུྒྱ་མེད།
ལྷག་པར་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་ད་ེདག་
ལ་བདོ་ནང་རང་དབང་མེད།	སདྐ་ཆ་བཤད་
རུྒྱའ་ིརང་དབང་མེད།	 ང་ཚོ་བདོ་པའ་ིཁ་
རུྒྱན་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན།	 ཁགོ་ནས་མེ་
འབར་ནའང་ཁ་ནས་ད་ུབ་ཐནོ་མི་ཆོག་པ་ད་ེ
ལརྟ་ཆགས་ཡོད།	 ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ད་ུཡོད་
པའི་བདོ་མི་རྣམས་ནས་བདོ་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་
གི་ཚབ་བས་ཏ་ེརང་དབང་ལུང་པའི་ནང་
བདོ་སིྤ་པའི་བདནེ་དནོ་འདི་མ་འཆི་བར་ད་ུ

འགན་འད་ིའཁརེ་ནས་འག་ོདགསོ།	 མཁནེ་
སོང་ངམ།
ཁདེ་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་ད་ུསྐསེ་པ་དང་འཚར་
ལོངས་བས་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་ཤ་ཁག་རུས་
གསུམ་ད་ེབདོ་ནས་ཡོང་བའི་ཤ་ཁག་རུས་
གསུམ་ཆགས་ཡོད།	 བདོ་ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིསིྤར་
བཏང་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཁའི་སངེ་བཤད་
ཡོང་དསུ་	 Roof of The World	 ཞསེ་
བརདོ་ཀི་འདགུ	 འཛམ་གླངི་མཐ་ོསངྒ་གི་ས་
ཆ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 ས་ཆ་འདའི་ིསངེ་མིའ་ི
འག་ོབ་ཆགས་ནས་བར་སབྐས་རྒྱ་མི་ས་ཞིབ་
བདེ་མཁན་མཁས་དབང་གཟུ་བརོ་གནས་
པ་ད་ེའདས་ཕགོས་བསྡམོས་རྒྱག་ཡོང་དསུ་
བདོ་ས་མཐའོ་ིསངེ་མི་ཆགས་ནས་ལོ་སུམ་ཁ་ི
ལ་ྔསངོ་ཕིན་འདགུ	ཧ་ཅང་ས་ྔབ་ོརེད་འདགུ	
ད་དངུ་མུ་མཐུད་ནས་ཉམས་ཞིབ་བེད་རུྒྱ་
འདགུ	 བདོ་ས་མཐ་ོསངྒ་གི་མིའ་ིའག་ོབ་
ལོ་	 ༣༥༠༠༠	 ཙམ་བཤད་ཀི་ཡོད།	 	 རྒྱ་
ནག་ནང་ས་ྔཤོས་ད་ེདག་ལོ་ཇི་ཙམ་ཕིན་ཡོད་
དམ།	 ད་ེནས་ཤིན་ཅང་དང་།	 ཨབ་ག་ྷནསི་
ཐན།	 གྷལི་གི་སི་ཐན་བཅས་ནང་འག་ོམི་
ཆགས་ནས་ལོ་ག་ཚོད་ཕིན་ཡོད་མེད་ཐད་
སརྔ་ལོ་རུྒྱས་ཀི་ཐགོ་འབྲལེ་བ་ཧ་ཅང་འདགུ
ངསོ་རང་གྷལི་གི་སི་ཐན་གི་ཕི་སདི་བླནོ་ཆེན་
ཟུར་པ་དང་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་མོ་གཉསི་དང་
ལནྷ་ཐུག་འཕྲད་བུང་བའ་ིསབྐས།	 ཁངོ་རྣམ་
པས་ངསོ་ལ་པར་གཅིག་སནོ་བུང་པའི་ནང་
རོ་སམྒ་ར་ཁགོ་ཞིག་གི་སངྒ་ལ་དབུ་ཅན་ཡིག་
གཟུགས་ཡག་པ་ོཞིག་བྲསི་འདགུ	 དནོ་དག་
ན་ིཨོ་མ་ཎི་པདྨ་ཧུ་ཞེས་པའི་མ་ཎི་ཡིག་དུག་
བདོ་ཡིག་དབུ་ཅན་ཐགོ་བཟ་ོལ་ྟཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོབྲསི་འདགུ	 ད་ེཁངོ་ཚོའ་ིརོ་སམྒ་ཞིག་
གི་སངེ་རྙདེ་བུང་ཞསེ་བརདོ་བུང་།	 	 དའེ་ི
མཚོན་དནོ་ནི་གྷིར་གི་སི་ཐན་ས་ཁུལ་གི་མི་
ད་ེཚོ་བདོ་ལ་ཐུ་བྷཏོ་ཞསེ་འབདོ་སལོ་ཡོད་པ་
དང་ལུང་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ས་ྔམོ་
ནས་བཤད་ཀི་རེད་ཟརེ་གི་འདགུ	 སརྔ་གྷརི་
གི་སི་ཐན་བར་ད་ུབདོ་ཀི་ཆོས་རྒྱལ་ཚོའི་
སབྐས་ནས་འབྲལེ་བ་བུང་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོ
རེད་འདགུ	 ད་ེའད་ཡིན་དསུ་བདོ་ཀི་མེས་
དབནོ་རྣམས་སབོས་དང་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་
ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད།	
རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུདམག་འཁུག་མང་པ་ོབརྒྱབ་
ཡོད།	 ལགྷ་པར་ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སམྒ་
པའོི་སབྐས་སུ་དམག་འཁུག་བུང་བ་མ་ཟད།	
ཁི་སོང་ལྡའེུ ་བཙན་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་
དམག་ཐངེས་མང་པ་ོབརྒྱབ་འདགུ
ངོས་ཀི་ངོ་ཤེས་པ་རྒྱ་རིགས་རྒྱ་ནག་གི་
ལོ་རུྒྱས་སྐརོ་མཁས་དབང་ད་ེའད་མང་པ་ོ
ཡོད་པ་ད་ེདག་གིས་དསུ་རབས་	 ༧་་་༨་་་
༩	 སབྐས་བདོ་པའ་ིཁ་རུྒྱན་ལ་རྒྱ་ཧརོ་བདོ་
གསུམ་ཞསེ་བཤད་སལོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 རྒྱ་
ནག་དང་།	 	 བདོ།	 	 སོག་པ་ོབཅས་རྒྱལ་

ཁབ་སབོས་དང་ལནྡ་པ་གསུམ་ཡོད་པ་རེད།	
ཅསེ་ད་ེལརྟ་བཤད་ཀི་འདགུ	 རྒྱ་ཡིག་ནང་
གངོ་མ་ཐང་རྒྱལ་རབས་ནས་མན་ཇུའི་རྒྱལ་
རབས་བར་ད་ུབདོ་རྒྱ་ཁངོས་ཡིན་པར་ཁནོ་
ནས་གསལ་གི་མི་འདགུ	 ཅསེ་རྒྱ་ནག་གི་
མཁས་དབང་ད་ེའདས་ངསོ་ལ་ད་ེལརྟ་ཟརེ་
གི་འདགུ	 བདོ་རྒྱ་ཁངོས་ཡིན་པ་གངོ་མིན་
ཏང་གི་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 གུང་ཁན་
ཏང་གི་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་དའེི་ཁུངས་བཅོལ་
ས་ནི་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ད་ེའདའི་ནང་ནས་
བཤད་ཀི་འདགུ་ཟརེ།	
གཙོ་ཆེ་ཤོས་བདོ་ཀི་བ་ླམ་ད་ེའདས་རྒྱ་ནག་
གོང་མས་གཟངེས་རགས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་ཧ་
ཅང་བཙལ་ནས་འད་ིཕར་བཞིན་འདགུ	 ང་
ཚོས་གནམ་གི་ལྷ་འཇམ་དབངས་གོང་མ་
ཆེན་མོ་ཞེས་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་སུྤལ་
པར་ངསོ་འཛིན་གི་ཡོད།	 རྒྱ་མི་མཁས་པ་
དའེི་ངོས་ལ་བདོ་རྒྱ་ཁོངས་ཡིན་པ་ཁུངས་
སྐེལ་ས་ད་ེབདོ་ཡིག་ནང་མ་གཏགོས་རྒྱ་
ཡིག་ནང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་འད་ིལརྟ་བརདོ་
བུང་།	 ཆབ་སདི་ཀི་ཐགོ་ནས་དར་རུྒད་སྣ་
ཚོགས་བུང་བ་རེད།	 འནོ་ཀང་སདྐ་ཡིག་
ཟུར་ད་ུཡོད་པ་ད་ེཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་གི་
སབྐས་སུ་ཞང་ཞུང་རྨར་ཡིག་ཟརེ་རུྒྱ་ད་ེཡར་
རྒྱས་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་འད་འདགུ	 བདོ་
ཡིག་གསར་ཏུ་བཟསོ་པ་ཡིན་ནའང་འད་
འདགུ	 	 གང་ལརྟ་ཐུན་མི་སམ་བྷ་ོཊའ་ིང་
ཚོ་བདོ་ཡིག་དབངས་དང་གསལ་བདེ་ཡོད་
མཁན་རྒྱ་ཡིག་ལ་དཔ་ེམ་བལསྟ་བར་རྒྱ་གར་
གི་ཡི་གརེ་དཔ་ེབལསྟ་ནས་བཟ་ོའདགུ	 ད་ེ
ནས་མར་བདོ་ཡིག་ཟུར་གསལ་ཞིག་ཆགས་
འདགུ	 ཆོས་རྒྱལ་ཁ་ིསངོ་ལྡའེུ་བཙན་སབྐས་
སུ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་གདན་ཞུས་གནང་
ས་ེམཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་བསམ་ཡས་
གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ནས་དའེི་ནང་ད་ུ
སྡ་ེཚན་ཁ་ཤས་བཟ་ོའདགུ	 	 ཆབ་སདི་ཀི་
ཐགོ་ནས་དར་རུྒད་སྣ་ཚོགས་བུང་བ་རེད།	
ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སལ།།


