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༄༅།	།ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་མཆོག་སརླ་
ཡང་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་
གཙོར་བདམས་ཐནོ་བུང་བར་བདོ་ཀི་བླ་ན་
མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་དགའ་བསུའི་

འཚམས་འད་ིམཛད་པའ་ིནང་ད།ུ	 ཨ་རི་ན་ི
འཛམ་གླིང་རང་དབང་ལུང་པའི་ས་ེའཁིད་
མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 གཉན་འཕྲང་ཆེ་
བའི་དསུ་སྐབས་འདིར་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གིས་
ཚོགས་གཙོའི་ལས་དནོ་བརུྒྱད་ཁ་ཕོགས་

བཟང་པ་ོཞིག་ཏུ་ས་ེའཁིད་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་པར་
མགོན་པ་ོགང་ཉིད་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་སྐརོ་
དང་།	 ལགྷ་པར་ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་ན་ི༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་
བླ་ོཧ་ཅང་ཉ་ེབའི་གགོས་མོ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་
ཟད།	འདས་པའ་ིལོ་ང་ོབཅུ་ཕྲག་རིང་ལམྕ་སྐ་ུ
མཆོག་ནས་ཆོད་སེམས་འགུར་མེད་ཐགོ་བདོ་
མིའི་དང་བདནེ་གི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་གནང་མཛད་དནོ།	
“ཁདེ་ནས་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ཁདོ་ཆེས་གཉན་
འཕྲང་ཆེ་ཤོས་ཀི་དསུ་སྐབས་འདིར་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་སེམས་ཐག་ཉསེ་པའོི་ཐོག་ནས་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིརྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་
ད་ེན།ི	བདོ་མི་རྣམས་ལ་རེ་བ་དང་སྙངི་སབོས་

སྐ་ེགཞི་ཞིག་ཏུ་གུར་ཡོད།	 ད་ེལ་བརནེ་ནས་
ང་ཚོས་དང་བདནེ་དང་རང་དབང་འཐབ་
རྩོད་རུྒྱན་སྐོང་བ་རུྒྱར་ཕན་ཐོགས་རླབས་
ཆེན་བུང་སོང་།	 ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་བདོ་མི་
ཚོའི་དཀའ་སྡུག་གིས་གཙོས་འཛམ་གླིང་ས་
ཁུལ་འད་མིན་ནང་ལྷངི་འཇགས་དང་།	 ངསེ་
བརན་མེད་པའི་གནས་སངས་ད་ེདག་མཐར་
ཞི་ནས་དང་བདནེ་དང་རུྒྱ་མཚན་ལ་བརནེ་
ནས་མི་སྡའེི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡོན་དར་
ཞིང་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡོང་རུྒྱ་ཡིན་པ་ངསོ་ལ་རེ་
བ་དང་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད།”	 ཅསེ་
འཁདོ་འདགུ	།

སྦལེ་ཇམ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་གཟའ་མཇུག་
སླབོ་གྲྭར་བསགྔས་བརདོ་གནང་བ།	

༄༅།	།སྦལེ་ཇམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀསི་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་དང་དུང་ཆེ་མཐུ་སབོས་རྣམ་རྒྱལ་
ལགས་རྣམ་གཉསི་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡	ཚེས་	༦	
ཉནི་སྦལེ་ཇམ་ས་ཁུལ་ཨེན་ཏ་ཝར་ད་ུསྦལེ་ཇམ་
བདོ་རིགས་ཚོགས་པའ་ིའཛིན་སྐངོ་འགོ་ཤེས་རབ་
སང་བདེ་གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭར་གཟིགས་སྐརོ་
གནང་ཡོད།	སླབོ་གྲྭར་ད་ེསྔནོ་སརྦ་སིལ་སླབོ་གྲྭར་
ལ་ྟསྐརོ་གི་དམིགས་ཡུལ་ལརྟ་བདོ་མི་སོ་སོའི་བིས་
པ་རྣམས་ལ་རང་གི་སདྐ་ཡིག་དང་གམོས་གཤིས་
སོགས་ཀི་སྦོང་འཁིད་ཡོང་ཆེད་དྭང་བླངས་ཀི་
ཐགོ་ནས་འཛིན་སྐངོ་བདེ་བཞིན་པར་རྒྱབ་སྐརོ་
མཚོན་བདེ་ད་ུཡིན།	 ད་ེཡང་སླབོ་ཕུྲག་རྒན་ཤོས་
མཉམ་སླབོ་འཁིད་དང་བག་ོགླངེ་ཚད་དང་ལནྡ་པ་
ཞིག་ཀང་བུང་ཡོད།	 སླབོ་ཕུྲག་ཅིག་གི་རང་གི་
ཁིམ་ཚང་ནང་ཉམས་མངོ་དང་དའེི་བག་ཆགས་
ཀིས་སླབོ་སྦངོ་ལ་ཁད་པར་བཟསོ་ཏ་ེསླབོ་འཁིད་
ལས་སླ་བ་ོབུང་སོང་ཞེས་བརོད་པ་ནས་བག་
ཆགས་ཞེས་པའི་བདོ་ཡིག་གི་ཐ་སྙད་དའེི་ཐོག་
ནས་ཤེས་ཡོན་གི་བརུྒྱད་རིམ་ལའང་བག་ཆགས་
བུང་མིན་གིས་ཤེས་ཡོན་ལ་བག་ཆགས་ཆེན་པ་ོ
ཡོང་གི་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་བག་ོགླངེ་ལྷུག་པ་ོབུང་ཞིང་།
ད་ེསྔནོ་སླབོ་གྲྭར་འབོར་མཚམས་སུ་སྦལེ་ཇམ་
བདོ་ཚོགས་ཀི་རུྒྱན་ལས་དང་ཤེས་རབ་སང་བདེ་
སླབོ་གྲྭའི་འཛིན་སྐངོ་རྣམ་པ་ལནྷ་བག་ོབསྡུར་བུང་
སབྐས།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ནས་ཁངོ་རྣམ་པའ་ི
སྦལེ་ཇམ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་
པར་སླབོ་གྲྭའི་ལས་དནོ་ཐད་དྭང་བླས་ཀི་ཐོག་
ནས་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཕི་ཕུལ་བུང་ཞུས་པར་
སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས།	 ད་ེརསེ་སླབོ་
གྲྭའི་བར་སེང་སྐབས་སླབོ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་
དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ས་ེཁོང་རྣམ་པའི་སླབོ་
གྲྭར་དྭང་བླངས་ཀི་ཐོག་ནས་ཞབས་ཕི་ཞུས་
བཞིན་པར་ཡི་རངས་བསགྔས་བརདོ་ཞུས་ཡོད་པ་
བཅས།	།

སརྦ་སིལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ནས་འཇམ་དབངས་
བླ་ོའཕལེ་གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭར་གཟིགས་སྐརོ་

གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༣༠	
ཉནི་སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་དང་དུང་ཆེ་མཐུ་སབོས་རྣམ་རྒྱལ་གཉསི་
ནས་སརྦ་སིལ་ད་ུའཇམ་དབངས་བླ་ོའཕལེ་གཟའ་
མཇུག་སླབོ་གྲྭར་གཟགིས་ཞིབ་གནང་འདགུ	 སླབོ་
གྲྭར་འབརོ་མཚམས་ཆོས་རིག་འཛིན་སྐངོ་ཁང་
གི་ཚོགས་གཙོ་དང་།	 ཚོགས་གཞནོ།	 ད་ེབཞིན་
ཤེས་རིག་འགན་འཛིན།	 ཕ་མའ་ིཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་གཙོ།	 དང་བངླས་དག་ེརྒན་བཅས་དང་
ལྷན་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་རིང་སླབོ་གྲྭའི་འཛིན་
སྐངོ་དང་འབལེ་བའ་ིལས་གཞི་ཁག་གཅིག	 	 ད་ེ
བཞིན་མ་འོངས་བེད་འཆར་སོགས་གོ་བསྡུར་
གནང་ཡོད་འདགུ	སབྐས་དརེ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁངོ་རང་ཉདི་ད་ེས་ྔརྒྱ་གར་ད་ུསླབོ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་
གནང་མངོ་ཡོད་པའ་ིཆ་ནས་སླབོ་གྲྭའ་ིའཛིན་སྐངོ་
དང་།	 སླབོ་མཚན་འཇགོ་སངས།	 སླབོ་འཁདི་
གནང་ཕགོས།	ད་ེབཞིན་སླབོ་ཕུྲག་གི་བླ་ོརིག་དང་
བསནུ་དག་ེརྒན་རྣམ་པས་ཐབས་ཤེས་ས་ཚོགས་སྒ་ོ
ནས་སླབོ་སྦངོ་ལ་ད་ོདབིངས་བསླབེ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཇི་
ལྟར་བཟ་ོཐུབ་མིན་རང་ཉདི་ཀི་ཉམས་མངོ་དང་
འབལེ་ལམ་སནོ་གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།

དསུ་ཚོད་ཏགོ་ཙམ་རིང་དགས་པར་བརནེ་ཐང་ཆད་བུང་།
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	
༢	 རེས་གཟའ་ཉ་ིམ་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	
༧།༣༠	 ཙམ་ལ་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའ་ིཕ་ོ
བང་ནས་སནོ་འཁརོ་ཧྲག་བསྡུས་དང་བཅས་
རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་བརུྒྱད་རྒྱ་གར་ཨུ་
ཏྟར་པྲ་དཤེ་མངའ་སྡའེི ་སན་ཀི་སའམ་ལྷ་
བབས་ཀི་གནས་ཞེས་པའི་ནང་པའི་གནས་
ཆེན་དང་།	 རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི།	 མུམ་
བྷ།ེ	 གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་བཅས་སུ་
གདན་ཞུས་ལརྟ་བསན་འགའོི་བད་ེཐབས་ལ་
སྨན་པའི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་
རེ་ཞིག་ལེགས་གུབ་བུང་ས་ེབཞུགས་སརྒ་ད་ུ
༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་ཡོད།
དེ་ཡང ་མགོན ་པ ོ་གང ་ཉིད ་མཆོག ་ ཕི ་

ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༤	 ཉནི་གི་ས་ྔ
ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༨	 ཙམ་ལ་ར་སའ་ིཉ་ེའགམ་ག་ྷ

གྷལ་གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་
འཁོད་སྐབས་བ ོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་

དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་མཁན་པ་ོ
བསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་སོགས་

ཀིས ་ཕ ེབས་བསུའི ་ས ེ་ ལེན ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
ཀིས་གསར་འགོད་པར་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་

དནོ།	 ད་ཐངེས་ཏགོ་ཙམ་ཐང་ཆད་བུང་།	
བདུན་ཕྲག་བཞི་ལྷག་ཙམ་བསྡད་པ་རེད།	
ཏགོ་ཙམ་རིང་དགས་འདགུ	 ཁ་སང་ར་ོར་ེ
གདན་ད་ུམི་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞིག་འཛོམས།	
ཐལ་བ་དང་ད་ེའད་ལ་བརནེ་ནས་ནད་ཡམས་
ལ་ྟབུ་འཁུག་ཙམ་བུང་འདགུ	 མི་མང་ནང་
དའུང་སུྐག་བཤལ་བས་པ་ད་ེའད་བུང་འདགུ	
ངསོ་རང་ཡང་ད་ེམཚུངས་འཁུག་ཙམ་རིང་
སུྐག་བཤལ་བས་བུང་།	 ད་ལ་ྟབད་ེཐང་ཡིན།	
ཞསེ་བཀའ་ལན་སྩལ།	 	 ད་ེནས་བཞུགས་
སརྒ་ད་ུཆིབས་སུྒར་སྐངོ་སབྐས་ཕབེས་ལམ་ད་ུ
བདོ་རིགས་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་དད་ལནྡ་སེར་
སྐ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་ལག་ཏུ་དཀར་
གཙང་མཇལ་དར་སོགས་ཐགོས་ནས་ཕབེས་
བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཌ་ོ
ནལ་ཊམ་མཆོག་གིས་ཨེ་ཤི་ཡ་ཡར་རྒྱས་
ལས་གཞིའི་ཁིམས་འཆར་ཁིམས་སུ་གཏན་
འབབེས་གནང་བར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི ་དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང ་བླ ོ་བཟང་སེང ེ་
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡	ཚེས་	༨	
རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་དགའ་བསུའི་
འཚམས་འད་ིཞུས་གནང་འདགུ
ཁམིས་འཆར་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	
༡༢	ཚེས་	༤	ཉནི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མ་དང་།	
ད་ེརསེ་ཕི་ཚེས་	 ༡༢	 ཉནི་གསོ་ཚོགས་འགོ་

མའི་ནང་གཏན་འབབེས་བུང་མཐར་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༣༡	ཉནི་སདི་འཛིན་
མཆོག་གིས་མཚན་རགས་བཀོད་ད་ེཁིམས་
སུ་གཏན་འབབེས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
ཐངེས་འདིར་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་
གཉསི་ཀིས་ཁིམས་འཆར་ད་ེབརུྒྱད་བདོ་ཕི་
ནང་གཉསི་སུ་བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་།	སདྐ་ཡིག་སུང་སྐབོ།	ད་ེབཞིན་
བདོ་མིའི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགོས་
པ་སོགས་འཁདོ་པ་ཙམ་མ་ཟད།	བདོ་ཀི་ཁརོ་

ཡུག་ལ་གཙོ་བརོ་དམིགས་ནས་བདོ་ནང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་འཛུགས་སུྐན་ཡར་རྒྱས་
ལས་གཞི་ཇི་འད་ཞིག་སྤལེ་རུང་རུྒྱན་གནས་
ཐུབ་པའི་འཛུགས་སུྐན་ལས་གཞི་ལག་བསར་
དགོས་པའི་ད ོན་ཚན་སོགས་འཁོད་ཡོད།	
གཞན་ཡང་བདོ་ཀི་ཕི་རོལ་རྒྱ་བལ་སོགས་ཀི་
ནང་ད་ུབདོ་མིའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	སདྐ་
ཡིག	 ཡུལ་གམོས་གཤིས་ལུགས་སོགས་ཐུན་
མིན་ཁད་ཆོས་ད་ེདག་སུང་སྐོབ་སླད་རྒྱབ་
སྐོར་དང་རོགས་རམ་གནང་རུྒྱ་ལས་གཞི་
སོགས་འཁོད་པར་བརནེ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་

ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད།
སིྤར་ཉ་ེལམ་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་ཨ་
རིར་ཐངེས་མང་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་
གནང་སབྐས་གསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་གཉསི་ཀི་
འཐུས་མི་གཙོ་གས་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་
འཕྲད་ཞུས་ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེཨ་
རིའི་ཕི་འབལེ་སིད་བུས་ཁོད་གནད་དནོ་
གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ལ་བརིྩ་དགོས་
པའ་ིརེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ	ཕགོས་
མཚུངས་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་ནས་ཀང་
འབད་བརྩནོ་ཧ་ཅང་གནང་འདགུ	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་དགའ་བསུ་ཞུས་གནང་བ།	

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིམཛད་པ།	
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ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་རིས་མེད་ཆོས་སྡ་ེཁག་ལ་སནོ་པའ་ིསྐ་ུབརྙན་རེ་གནང་རུྒྱའ་ིལས་འཆར་ལེགས་པར་གུབ་པ།	
	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་༸སྐུའི་དགུང་ཀེག་དང་སབས་
བསུན་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ཁུལ་ད་ུརནེ་
གཞི་བས་པའི་རིས་མེད་ཆོས་སྡ་ེཁག་ལ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཐུགས་སྨནོ་བིན་རླབས་མཛད་
པའི་བདག་ཅག་གི་སནོ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་སྐུ་
བརྙན་ཨིན་ཇི་	༢༤	ཅན་རེ་དང་།	གཡུང་
དུང་བནོ་གི་དགོན་སྡ་ེཁག་ལ་སནོ་པ་གཤེན་

རབ་ཀི་སྐུ་བརྙན་རེ་གནང་རུྒྱའི་ལས་འཆར་
ལེགས་པར་གུབ་ཡོད།

ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༣༡	
ཉནི་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་སྒོལ་དཀར་ཡིད་
བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཆོ་གའི་སྒ་ོནས་བརན་

བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་གུབ་བསུན།	
དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང ་མཆོག་དང་ཕག་
རོགས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་
དགོན་སྡ་ེཁག་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་ཐུབ་པའི་
སྐ་ུབརྙན་རེ་འགམེས་སྤལེ་གནང་ཡོད།

བོད་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་

༸སྐུའི་དགུང་ཀེག་སྔ་བསུ་དང་དངསོ་གཞི།	
ཕི་མཇུག་བཅས་ལ་ཚུལ་བསན་སྐུ་གེགས་
བར་ཆད་རིགས་བཟླགོ་ཐབས་སུ།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	ཟླ་	༥	ནས་བདོ་ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་
གི་དབུ་ཁིད་བླ་ཆེན་རྣམ་པར་ཐུགས་བརག་
ཞུས་འབས་དང་།	ལ་ྷབའླ་ིབཀའ་ལུང་གཞིར་
བཟུང་ཆོས་སྡ་ེཁག་དང་བདོ་མིའི་ས་གནས་
ཁག་ཏུ་ཞབས་རིམ་སྨནི་སུྒབ་དང་།	 དགནོ་
སྡ་ེཁག་ཏུ་ལོ་གཅིག་རིང་དམིགས་བསལ་

དཀནོ་གཉརེ་གསོལ་ཕགོས་གནང་རུྒྱ།	 ད་ེ
བཞིན་རིས་མེད་ཆོས་སྡ་ེཁག་ལ་ཐུབ་པའི་སྐུ་
བརྙན་རེ་གནང་རུྒྱ་སོགས་ཀི་ལས་འཆར་
མང་པ་ོཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

སྐུ ་བརྙན ་བླུ ་ ཡོན ་ ཆེད ་ཧིན ་སྒ ོར ་འབུམ་	
༤༢༦༥༠༠༠	 དང་།	 གཟུངས་ལ་ཧནི་སྒརོ་	
༡༢༠༠༠༠༠	སོང་ཡོད།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཛད་
འཕྲནི་ཁག་དང་།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་

གནས་ཚུལ་སོགས།				ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་www.
bod.asia	ཐགོ་གཟགིས་པར་འཚལ།

བདོ་ནས་ཕབེས་པའ་ིཆོས་ཞུ་བ་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་དམ་བསྒགས་བས་པ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༤	
ནས་	 ༣༡	 བར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གནས་
མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུརྒྱལ་སས་ཐགོས་མེད་
བཟང་པསོ་མཛད་པའི་ལག་ལེན་སོ་བདནུ་
མ་དང་།	 སླབོ་དཔནོ་ཆོས་གགས་ཀིས་
མཛད་པའི་ཚད་མ་རྣམ་འགལེ་གི་བཀའ་
ཆོས་སྩལ་བ་མ་ཟད།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༦	 ཉནི་
འཇིགས་བདེ་དཔའ་གཅིག་གི་བཀའ་དབང་
སོགས་ཆོས་འབལེ་རྒྱ་ཆེ་མཛད་མཐར།		
ཕི་ཚེས་	 ༣༡	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
དང་།	 གམ་བཅར་རྣམ་གྲྭ་ཕན་བད་ེལེགས་
བཤད་གླངི་།	 ད་ེབཞིན་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡ་ེ
མངའ་ཞབས་བཅས་ནས་བརན་བཞུགས་
བསར་འབུལ་ཞུས་པ་སོགས་མཛད་འཕྲིན་
རྒྱ་ཆེ་སྐངོ་སབྐས།	 བདོ་ནས་ཆེད་མངགས་
ཆོས་ཞུར་བཅར་མཁན་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་
བཟསོ་པར་བརནེ།		བདོ་ནས་ཆོས་ཞུ་བ་མི་
གངས་བརྒྱ་ཙམ་ལས་ཕབེས་ཐུབ་མེད་པའི་
གནས་ཚུལ་ཐནོ་འདགུ	
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡	ནང་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་གནས་མཆོག་ར་ོརེ་གདན་ད་ུདཔལ་
དསུ་ཀི་འཁོར་ལོ་དབང་ཆེན་སོྩལ་སྐབས།	
བདོ་མི་མང་པ་ོཞིག་བདོ་ནས་བཀའ་ཆོས་
ཞུ་བར་བཅར་ཡོད་ཀང་དསུ་འཁོར་དབང་
ཆེན་དངོས་གཞིའི་མཚམས་དརེ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་གླ་ོབུར་ད་ུབདོ་མི་རྣམས་ཕིར་
ལོག་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་བ་མ་
ཟད།	 གལ་ཏ་ེདསུ་བཀག་རྒྱས་བཅད་ནང་
ཚུད་ཕིར་ལོག་མ་བེད་ཚེ་ཉསེ་པ་ཚབས་
ཆེ་འགེལ་རུྒྱ་ཡིན་པའི་སྡགིས་ར་ཤུགས་ཆེ་
བཏང་ཡོད།	དརེ་བརནེ་བདོ་མི་མང་པ་ོཞིག་

འཇིགས་སང་དངངས་སྐག་འགོ་མི་འདདོ་
བཞིན་ད་ུབདོ་ནང་ཕིར་ལོག་དགོས་པ་བུང་
བ་མ་ཟད།		བདོ་ད་ུའབརོ་མཚམས་འཕྲལ་
མར་མི་སེར་ལག་འཁེར་རྣམས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བཙན་འཕྲགོ་བས་རེས་ཕིར་
ནམ་ཡང་སྤྲད་མེད།
ཕགོས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་		
༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡	 ནང་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེ
གདན་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་གསུང་ཆོས་ཞུ་བར་འག་ོ
མི་ཆོག་པའི་བཀོད་ཁབ་བཏང་བ་མ་ཟད།		
བདོ་མི་ཆོས་ཞུར་བཅར་བ་རྣམས་འཕྲལ་
མར་བདོ་ད་ུཕིར་ལོག་དགོས་པའི་བཙན་
བཀའ་བཏང་འདགུ		ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་བདོ་
ད་ུཕིར་འབརོ་མཚམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་མི་ད་ེདག་གི་ལག་འཁརེ་བཙན་འཕྲགོ་
གིས་ད་ེམ་ཐག་མིག་གི་མདནུ་ད་ུརྩབ་ཧྲལ་ད་ུ
བཏང་ཡོད།
རྒྱ་གར་ད་ུགནས་མཇལ་དང་ཆོས་ཞུ་བར་
བསྐདོ་ཆེད་བདོ་མི་ཚོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་
ཁུངས་ཁག་ཏུ་བཅར་སབྐས་རྒྱ་གཞུང་ལས་
བདེ་པ་ཚོས་བདོ་མི་ཚོར་མཐངོ་ཆུང་ཁད་
གསོད་དང་།	ཁ་རངུ་བཏང་བ་སོགས་མདརོ་
ན་དངསོ་ཤུགས་བརུྒྱད་ནས་བདོ་མི་ད་ེདག་
གནས་མཇལ་དང་བཀའ་ཆོས་ཞུ་རུྒྱར་དམ་
བསྒགས་བེད་ཐབས་བས་དང་བེད་མུས་
རེད་འདགུ
རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཐགོ་མི་སེར་ལག་
འཁརེ་སྤྲདོ་ཕགོས་ཐད་སིད་བུས་མི་འད་བ་
གཉསི་ལག་བསར་བདེ་བཞིན་པ་དསེ་བདོ་
མི་ཚོར་མི་སེར་ལག་འཁརེ་ཐབོ་རུྒྱའི་ཐད་
འགགོ་རྐནེ་བཟ་ོབཞིན་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་
ཚོའི་འག་ོབསྐདོ་ཀི་རང་དབང་ལའང་དམ་
བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བདེ་བཞིན་ཡོད།		སདི་

བུས་ད་ེའད་ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
མིའི་ཐོག་ལག་བསར་བེད་བཞིན་པ་ནི་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༥	 ལོར་རྒྱལ་སིྤའ་ིའག་ོབ་མིའ་ི
ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པས་ཤེས་རགོས་
ཐུབ་ཡོད།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་
ཚོར་ལག་འཁརེ་གསར་པ་བཟ་ོརུྒྱ་ཡིན་ཟརེ་
ནས་ལག་འཁརེ་རྙིང་པ་རྣམས་བསྡུས་ཤིང་།	
ཕིར་ལག་འཁེར་གསར་རྙིང་གཉིས་ཀ་རྩ་
བ་ནས་མ་སྤྲད་པ་ད་ེའད་བདེ་བཞིན་ཡོད།		
དརེ་བརནེ་བདོ་མི་ད་ེདག་སླར་ཡང་ཕིར་
བསྐདོ་ལག་འཁརེ་གསར་བཟའོི་ཆེད་ལས་

ཁུངས་སུ་བསྐོད་སྐབས་ཀ་ཀོར་ས་ཚོགས་
བས་ནས་ལག་འཁརེ་ཐབོ་ཐབས་བལ་བའི་
གནས་སངས་ཆེད་མངགས་བཟ་ོབཞིན་ཡོད།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	 ནང་འཛམ་གླངི་
མཉམ་སྦེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེད་ལས་མི་
ས་ཁག་གཅིག་གིས་བརདོ་དནོ།	 “རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཚོར་ལག་འཁེར་སྤྲོད་
ཕགོས་ཐད་སིད་བུས་མི་འད་བ་གཉསི་ལག་
བསར་བེད་བཞིན་པ་དརེ་ང་ཚོར་སེམས་
འཚབ་ཧ་ཅང་འདགུ	 	 སདི་བུས་ད་ེན་ིཆེད་
མངགས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཡིན་པའི་
བདོ་མི་ཚོར་དམིགས་འཛུགས་བདེ་པ་ཞིག་

རེད།		དརེ་བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དའེ་ི
ཐད་ལན་འདབེས་ཁ་གསལ་རྒྱག་དགོས།	
ཞསེ་གསུངས།	
ཕོགས་མཚུངས་འཛམ་གླིང་མཉམ་སྦེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མི་རིགས་དབ་ེའབདེ་གཙང་
སེལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཕི་
ཟླ་	 ༨	 ནང་སནྙ་ཐ་ོཞིག་བཏནོ་པའ་ིནང་ད།ུ	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཐགོ་མི་སེར་
ལག་འཁེར་སྤྲདོ་ཕོགས་ཐད་སིད་བུས་མི་
འད་བ་གཉསི་ལག་བསར་བས་པ་སོགས་ལ་
བརནེ་ནས་བདོ་མི་ཚོར་མི་སེར་ལག་འཁརེ་

གི་ཐབོ་ཐང་རྩ་བ་ནས་མ་སྤྲད་པའི་གནས་
སངས་ཤིག་འདགུ	 དརེ་བརནེ་མི་རིགས་
དབེ་འབེད་གཙང་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ།	 ད་ཡོད་མི་སེར་ལག་
འཁརེ་སྤྲདོ་ཕགོས་ཐད་སིད་བུས་མི་འད་བ་
གཉསི་ལག་བསར་བདེ་བཞིན་པ་དརེ་འཕྲལ་
མར་མཚམས་འཇགོ་གིས།	 	 མི་སེར་ལག་
འཁརེ་སྤྲདོ་ཕགོས་ཐད་དབ་ེའབདེ་ཀི་སིད་
བུས་མཚམས་འཇགོ་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་
བཏནོ་པ་དང་སྦགས།	 	 བདོ་མི་རྣམས་ལ་
མི་སེར་ལག་འཁརེ་སྤྲད་པ་བརུྒྱད་བདོ་མི་ཚོ་
བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཀི་ས་ཁུལ་ཙམ་མ་ཟད།		

ད་ེལས་བརྒལ་ནས་ཕི་རྒྱལ་སོགས་སུའང་
འག་ོབསྐདོ་ཆོག་པའི་རང་དབང་སྤྲདོ་དགསོ་
པའ་ིརེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ	
ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་གི་གནས་སངས་ཐགོ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་
དསུ་བཀག་བསྐར་ཞིབ་ཐངེས་གསུམ་པའི་
སྐབས་བ ོད་མིའི ་འགོ་བསྐོད་རང་དབང་
ཐོག་དམ་བསྒགས་བེད་བཞིན་པ་ད་ེདག་
མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་ཤུགས་
ཆེ་བཏནོ་འདགུ		
ད་ེཡང་ཕི་དལི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་
མཉམ་སྦལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཚན་པའི་ལས་བདེ་
འཕྲིན་ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་ཀིས་གསུང་
དནོ།	 “རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱལ་སིྤའ་ིསནོ་
ཤུགས་ཇི་ཙམ་སྤྲད་ཀང་བདོ་མི་ཚོའི་འག་ོ
བསྐདོ་ཀི་རང་དབང་ཐད་དམ་བསྒགས་མུ་
མཐུད་བདེ་བཞིན་འདགུ	 ལགྷ་པར་བདོ་མི་
རྣམས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་འག་ོརུྒྱར་
དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བདེ་ཀི་འདགུ	 མི་
སེར་ལག་འཁརེ་མ་སྤྲད་པར་བརནེ་བདོ་མི་
རྣམས་རྒྱ་གར་ད་ུགནས་མཇལ་དང་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
སྐུ་དུང་ནས་བཀའ་ཆོས་ཞུ་ཐུབ་ཐབས་བལ་
བའ་ིགནས་སངས་ཤིག་ཆགས་འདགུ	 དརེ་
བརནེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམ་པས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་མུ་མཐུད་སནོ་ཤུགས་སྤྲད་པ་
བརུྒྱད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་སིྒག་གཞིར་བརིྩ་
བཀུར་བ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་ཁས་ལེན་བས་པ་
ད་ེདག་ལག་བསར་རུྒྱན་འཁངོས་དགསོ་པའ་ི
དན་སྐལུ་ངསེ་པར་གཏངོ་དགསོ།”	 ཞསེ་
གསུངས།	།
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བདོ་ལྗངོས་སླབོ་ཆེན་སླབོ་མ་ཚོས་རྔམ་སནོ་ཁམོ་སྐརོ་བས་ནས་ལོ་	༣༠	འཁརོ་བར་དན་གསོ།	
༄༅།	 །ལོ་ལའྔ་ིགངོ་ད་ུཁ་ོབསོ་སླབོ་མའ་ི
དསུ་ཀི་དན་ཐ་ོཐུང་ངུ་ཞིག་སྤལེ་བ་ཡིན།	 ད་ེ
ཡང་སིྤ་ལོ་	 ༡༩༨༨	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༣༠	
ཉནི་བདོ་ལྗངོས་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བདོ་པའི་
སླབོ ་ཕུྲག་ཚོས་ལྷ་ས་གོང་ཁེར་ནང་རང་
འགུལ་གིས་རྔམ་སནོ་ཁམོ་སྐརོ་བས་པའི་
བརུྒྱད་རིམ་ད་ེཡིན།	 རྩམོ་ཡིག་ནང་པ་ེཅིང་
ཀུང་དབང་མི་རིགས་སླབོ་གླངི་དང་།	 ནབུ་
བང་མི་རིགས་སླབོ་གླིང་གི་བདོ་ཕུྲག་སླབོ་
ཆེན་སླབོ་མ་ཚོས་རྔམ་སནོ་ཁམོ་སྐརོ་བས་
སྐརོ་འཁདོ་པ་ཙམ་ལས་འབལེ་ཡོད་ཡིག་ཆ་
མ་ཐབོ་སབས་ཞིབ་ཕྲ་བཀདོ་ཐུབ་མེད།
དསུ་ཚོད་ནི་ཉ་ིའདོ་ཀི་མདའ་མོ་བཞིན་སདྐ་
ཅིག་ཙམ་ལ་མི་ལོ་	 ༣༠	 ཐམ་པ་ལོ་རུྒྱས་
ཀི་ཆུ་མོའ་ིགཞུང་ནང་རུྒྱགས།	 ཡིན་ན་
ཡང་གངས་ལྗངོས་ས་མཐའོི་དཔའ་སབོས་
རྒྱས་པའི་ན་གཞོན་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚོའི་ངར་
སྐད་སྒོག་པ་དན་གསོ་བ་རིན་འསོ་སབས།	
འདིར་གུས་པའི་སྔར་ཡོད་རྩོམ་ཐུང་ལ་ཁ་
སནོ་དང་།	 མཇུག་ཏུ་སབྐས་དའེ་ིཔ་ེཅིང་མི་
རིགས་སླབོ་གླངི་དང་།	 ནབུ་བང་མི་རིགས་
སླབོ་གླིང་གི་བདོ་པའི་སླབོ་ཆེན་སླབོ་མ་ཚོས་
རྔམ་སནོ་ཁམོ་སྐརོ་བས་པའི་གནས་ཚུལ་
འགའ་ཤས་ཁ་གསབ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
སིྤ་ལོ་	༡༩༨༨	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༣༠	ཉནི།		
བདོ་ལྗངོས་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བདོ་ཡིག་ཚན་
ཁག་དང་།		བདོ་སནྨ་ཚན་ཁག་གི་སླབོ་ཕུྲག་
ཡོངས་ཀིས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྔམ་སནོ་ཁམོ་
སྐརོ་ཞིག་སྤལེ་ཞིང་།		གཙོ་བའོ་ིརེ་འདནུ་ན་ི
ཁིམས་ཐགོ་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པའི་གངས་
ཉུང་མི་རིགས་ཀི་སིད་བུས་ཁག་གཞུང་
ཕོགས་ཀིས་དནོ་འཁོལ་ལག་ལེན་བསར་
དགསོ་པ་ད་ེཡིན།		སླབོ་ཕུྲག་གི་ཁམོ་སྐརོ་ན་ི
སིྒག་འཛུགས་ཡོད་ལ།		སིྒག་ལམ་ལནྡ་ཞིང་།		
འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྙངི་དནོ་རྩ་བར་བཟུང་ས་ེ
དསུ་ཡུན་རིང་པརོ་སེམས་ཁངོས་རུས་པའི་
གཏངི་ནང་སསྦ་པའི་དཀའ་སྡགུ་རྣམས་ཕིར་
བསྒགས་བ་ཕིར་སྙངི་སབོས་ཞུམ་མེད་ཀིས་
ལས་འགུལ་སྤལེ༌བ་རེད།	
སླབོ ་ཕུྲག་རྣམས་ཀིས་ལག་ཏུ ་ཕྲ ེད་དར་
འཕར་ཞིང་།	 	 སདྐ་གསང་མཐནོ་པསོ་
འབདོ་ཚིག་སྒགོ་པ་དང་།	 	 ལམ་བར་ཤོག་
བང་ཐོག་བིས་པའི་བདོ་རྒྱའི་འབདོ་ཚིག་
ཁག་འགམེ་སྤལེ་བས།	 	 སླབོ་མའ་ིདསུ་
སྐབས་ཀི་མཐུན་རྐེན་ཞན་པའི་དབང་གིས་
འཛིན་ཁང་གི་ཁ་ཡོལ་བཏུབ་ནས་ལག་བསི་
ཀི་འབདོ་ཚིག་སྦར་ཏ་ེཕྲདེ་དར་བཟསོ་པ་
དང་།		ཤོག་བང་གི་འབདོ་ཚིག་ཁག་ན་ིཤོག་
བུའི་བར་གསེབ་ཏུ་སག་ཤོག་བཅུག་ས་ེལག་
བསི་བས་པ་ཁ་ོན་ཡིན།	 	 གལ༌སིྒག་པའ་ི
ར་ུསར་གི་མག་ོམཇུག་ལ་སླབོ་ཕུྲག་བུ་རྣམས་
དང་།		ར་ུསིྒག་གི་དཀིལ་ད་ུབུ་མོ་རྣམས་ག་ོ
སིྒག་ཞུས།	 	 རུྒྱ་མཚན་ན།ི	 	 ཅི་ས་ེལམ་
བར་ད་ུཉནེ་རགོ་པའ་ིརངུ་རགེ་ཕགོས་ཚེ་སླབོ་
ཕུྲག་བུ་ཚོས་བུ་མོ་རྣམས་སུང་སྐབོ་ཀི་སདླ་ད་ུ

ཡིན་པ་རེད།		ཁམོ་སྐརོ་བདེ་པའ་ིསབྐས་སུ་
བདོ་མིའི་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་ས་ེར་ུསིྒག་ཁངོས་སུ་
འཛུལ་ཞུགས་བདེ་སབྐས།	སླབོ་ཕུྲག་གི་སིྒག་
འཛུགས་འགན་ཁུར་བས་མང་ཚོགས་རྣམས་
ཁམོ་སྐརོ་གི་རུ་སིྒག་ནང་མཉམ་ཞུགས་བདེ་
མ་བཅུག	 	 	 གང་ལགས་ཤེ་ན།	 	 ད་ེན་ི
སླབོ་ཕུྲག་ཁ་ོནའི་ལས་འགུལ་ཞིག་མཚོན་པ་
དང་།	 	 དའེ་ིམཇུག་འབས་དཀའ་ངལ་ཇི་
འད་ཞིག་བུང་རུང་སླབོ་ཕུྲག་རང་ངསོ་ནས་
འགན་ཁུར་ལེན་རུྒྱའི་ཆོད་སེམས་བརན་
པ་ོབཅངས་པ་མངནོ་པར་བས།	 སླབོ་ཕུྲག་
གིས་རྔམ་སནོ་ཁམོ་སྐརོ་བེད་སྐབས་ལམ་
བར་བདོ་མི་ཚོས་ལག་གི་མཐ་ེབངོ་བཀེར་
ནས་མངནོ་གསལ་མེད་པའི་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་
མཁན་འདགུ་ལ།	 	 ལག་གཉསི་ཐལ་མོ་
རབེ་ས་ེམངནོ་སུམ་གི་གཟངེས་བསདོ་བདེ་
མཁན་ཡང་མཐངོ་རུྒྱ་འདགུ	 	 ལགྷ་དནོ་
བཙུན་མ་འགའ་ཞིག་ལ་གཡོ་འགུལ་ཚད་
མེད་ཐབེས་ཏ་ེའག་ོལམ་ཐགོ་ནས་ཐད་ཀར་
ཁམོ་སྐརོ་གི་རུ་སར་ཕགོས་སུ་ལུས་ཕུང་གི་
ཕག་འཚལ་བདེ་མཁན་བུང་ཡོད༌པ་མ་ཟད།		
རྒན་རབས་མང་པ་ོཞིག་ལ་སེམས་སྡུག་གིས་
མནར་ཏ་ེང་ཚོའི་བུ་ཕུྲག་ཚོ་ལ་ཉསེ་རུང་
ཕགོས་ཀི་མ་རེད་དམ།	 	 ང་ཚོའ་ིསླབོ་མ་
ད་ེཚོ་འཛིན་བཟུང་བདེ་ཀི་མ་རེད་དམ་ཞསེ་
པའི་ངུ་འབདོ་ཀི་སྐད་གསང་ཡང་ཐོས་རུྒྱ་
འདགུ	 ཁམོ་སྐརོ་དའེ་ིས་ྔརོལ་ད།ུ	 	 སླབོ་
ཕུྲག་ཚོའི་རྣ་བར་པ་ེཅིང་མི་རིགས་སླབོ་གླངི་
གི་བདོ་ཕུྲག་སླབོ་མ་ཚོས་རྔམ་སནོ་ཁམོ་སྐརོ་
བས་པའ་ིགནས་ཚུལ་ག་ོཐསོ་དང་།	 ཐད་
ཀར་སླབོ་ཕུྲག་ཁག་གཅིག་ལ་ཡི་ག་ེའབརོ་བ་
སོགས་བུང་ནས་སླབོ་གྲྭའི་ནང་དའེི་སྐརོ་ལ་
ལྐགོ་ཏུ་གླངེ་སླངོ་མང་པ་ོབུང་བ་རེད།
གཞན་ཡང་།	 བདོ་ལྗངོས་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ི
ཚན་པ་ཡོངས་ལོ་ལྟར་གླུ ་གར་གི་འགན་
བསྡརུ་བདེ་སལོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ༡༩༨༨	 ལོ་
མཇུག་གི་འགན་བསྡརུ་སབྐས།	 བདོ་
སནྨ་ཚན་ཁག་	 ༩༡	 ལོར་ཐནོ་མཁན་གི་
འཛིན་གྲྭའི་སླབོ་མ་ཚོའི་མཉམ་གཞས་ནི་
“དབངས་ཀི་གངས་རི་དཀར་པ་ོ”ཞེས་
པ་ད་ེཡིན་པ་དང་།	 ཁངོ་ཚོའ་ིམཉམ་གཞས་
གླུ ་དབངས་ཀི་གདངས་དང་འཁབ་རྩལ་
སོགས་གང་ཅིར་སུྒ་རྩལ་གི་ཉམས་སྒགེ་
འབུར་ཐནོ་བུང་བ་ཚོགས་ཁང་ནང་དགའ་
སྤྲའོི་ཐལ་མོ་བརབས་པའི་སྒས་ཁངེས་ཤིང་།	
ཕལ་ཆེ་བས་བ་དགའ་ཨང་དང་པ་ོཐོབ་
རུྒྱར་ཡིད་ཆེས་བས།	 འནོ་ཀང་གླུ་གར་གི་
གཞས་ཚིག་ནང་“ནམ་མཁའི་བ་ླམ་དཀནོ་
མཆོག་”ཅེས་པའི་ཚིག་འདི་དབངས་སུ་
གེར་སྐབས་སླབོ་ཕུྲག་ཚོས་མགོ་བའོི་ཞྭ་མོ་
ཕུད་ནས་གུས་འདདུ་ཞུས་པའ་ིརྐནེ་གིས་སླབོ་
གྲྭའི་མཐའ་མའི་ཐག་གཅདོ་ན་ིརྒྱ་ཡིག་ཚན་
པའི་འཛིན་གྲྭ་ཞིག་གིས་གུང་ཁན་ཏང་ལ་
བསདོ་དབངས་ལེན་པ་དརེ་བ་དགའ་ཨང་
དང་པ་ོསྤྲད་པ་རེད།	 སླབོ་གྲྭའ་ིཕགོས་ནས་

མཉམ་གཞས་ཀི་སུྒ་རྩལ་ལ་མ་བལྟས་པར།	
ཆབ་སིད་ཁ་ོནར་དམིགས་ཏ་ེནམ་མཁའི་བ་ླ
མ་དཀོན་མཆོག་ཅེས་པ་འདི་སབྐས་ད་ེདསུ་
བདོ་ནང་༧རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོར་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད་པས་རེད།	 སླབོ་གྲྭའ་ི
ཐག་གཅོད་ལ་བདོ་ཕུྲག་སླབོ་མ་ཚོ་སེམས་
ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་ཡི་མ་རངས་པ་
བུང་ཡང་རེ་ཞིག་བ་ཐབས་བལ་བར་གུར།
ད་ེབཞིན་བདོ་ལྗངོས་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སླབོ་

ཕུྲག་གི་ཁམོ་སྐརོ་དའེི་བདནུ་ཕྲག་གཅིག་
ཙམ་གི་ས་ྔརོལ་ད།ུ	 སླབོ་གྲྭའ་ིནང་རྒྱ་བདོ་
དབར་ཐབོ་ཐང་འད་མཉམ་མེད་པའི་གནས་
ཚུལ་ཞིག་ལགྷས་ཏ།ེ	 	 བདོ་ཕུྲག་རྣམས་
ཀིས་སླབོ་གྲྭའི་བདེ་སངས་ལ་ཡིད་མ་རངས་
བའི་རང་མོས་ཀི་ང་ོརྒལོ་འད་ུའཛོམས་ཤིག་
བས་པ་རེད།	 དནོ་རྐནེ་དའེ་ིའབུང་གཞི་ན།ི	
སླབོ་གྲྭའི་ཉལ་ཁང་གི་ཐགོ་རྩགེས་ཁང་ཆེན་
གཅིག་ནང་བདོ་ཡིག་ཚན་ཁག་གི་བདོ་པའི་
སླབོ་ཕུྲག་དང་རྒྱའི་སླབོ་ཕུྲག་མཉམ་ད་ུསྡདོ་
ཀི་ཡོད་ཅིང་།	 རསེ་སོར་ཉལ་ཁང་གསར་
པ་ཞིག་བསུྐན་ཟིན་པ་དའེི་ནང་ད་ུད་ེས་ྔངདེ་
ཚོ་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུྲག་དང་མཉམ་ད་ུཡོད་
པའི་རྒྱའི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་བགོ་འགམེས་
བས་ཤིང་།	 	 རྒྱའ་ིསླབོ་ཕུྲག་ཚོ་ཉལ་ཁང་
གསར་པའི་ནང་གནས་སྤ་ོཟིན་པའི་ཉནི་མོ་
དའེི་དགོང་དརོ་སླབོ་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་ནང་
གླགོ་བརྙན་ཞིག་སནོ་པ་གལོ་རསེ།	སླབོ་ཕུྲག་
ཚོ་རང་རང་གི་ཉལ་ཁང་ཕོགས་སུ་ལོག་
འག་ོསབྐས།	 	 རུྒྱན་གཏན་ལརྟ་ཉལ་ཁང་
གི་གླགོ་བཞུའི་འདོ་ཁ་ལམ་མེར་འཆར་ཡོད་
ཀང་།	 	 ངདེ་ཚོ་བདོ་ཡིག་ཚན་ཁག་སླབོ་
ཕུྲག་བུའི་ཉལ་ཁང་ན་ིནག་ཐིམ་མེར་གནས།	
དའེི་དསུ་སུ་སླབོ་ཕུྲག་ཚོའི་སེམས་ཁམས་
སུ་ཁངོ་ཁ་ོམེ་ལརྟ་འབར་ཞིང་།	 	 མངནོ་
གསལ་དདོ་པསོ་རྒྱ་བདོ་དབར་འད་མཉམ་
མེད་པའི་ཚོར་ཤུགས་དརེ་ཡིད་གདངུ་དག་
པསོ་མནར་ཡང་བ་ཐབས་གཞན་ཅི་ཡང་
མེད་པས།	 ཉལ་ཁང་ཕི་རོལ་གི་རྒྱ་ལམ་
ཐོག་སླབོ་ཕུྲག་ཚོ་འཛོམས་ནས་རང་གིས་
རང་ལ་སེམས་གསོ་བ་རུྒྱ་གཅིག་རང་ཡོད་
པ་ད་ེན།ི	 	 སླབོ་ཕུྲག་རང་ངསོ་ནས་གཞས་
ཚིག་གསར་རྩམོ་ཡོད་པ་ས།ེ	 “གནམ་ལ་
གནམ་གུ་འཕུར་གིས།	 །གསེར་གི་གནམ་

གུ་འཕུར་གིས།	 །གསེར་གི་གནམ་གུའ་ིནང་
ལ།	 །ཡིད་བཞིན་ནརོ་བུ་བཞུགས་བཞག	 །	
སོགས་ཀི་བསདོ་གླུ་འདི་སྐད་གདངས་ཆུང་
ངུ་དང་།	 རིམ་པས་བླ་ོཁགོ་སླབེས་ཏ་ེམཐར་
སྐད་གསང་མཐོན་པསོ་དབངས་སུ་གེར་
ནས་སྐབས་གནས་ལ་གསོལ་འདབེས་བདེ་
པའ་ིདསུ་སུ།	 བདོ་ཡིག་ཚན་ཁག་གི་སླབོ་
ཕུྲག་བུ་མོ་ཚོ་དང་།	 བདོ་སནྨ་ཚན་ཁག་གི་
སླབོ་མ་བཅས་མཉམ་ད་ུརྒྱབ་སྐརོ་བདེ་པར་

འཛོམས་པ་དའེི་ཐགོ་ནས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་
ཀི་མཐུན་ལམ་རགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་གི་རྣམ་
པ་གསལ་པརོ་མངནོ།	 སབྐས་ད་ེདསུ་སླབོ་
སིྤས་སླབོ་མ་ཚོ་ཐུགས་འཕྲད་དང་ཕན་ཚུན་
ཤོད་རེས་ཀང་བུང་།	 ད་ེན་ིསླབོ་གྲྭའ་ིནང་
ཐངེས་དང་པརོ་སླབོ་མ་རྣམས་རང་བཞིན་
གིས་འདུ་འཛོམས་བུང་བའི ་ས་བ ོན་ད ེ་
བཏབ།
གཞན་ཡང་།	 བདོ་ལྗངོས་སླབོ་ཆེན་	 ༩༡	
ལོར་ཐནོ་མཁན་བདོ་ཡིག་ཚན་ཁག་གི་སླབོ་
མ་བླ་ོབཟང་བསན་འཛིན་ལགས༌རྒྱ་དམག་
བསད་པའི ་ཉསེ་མིང་འོག་འཛིན་བཟུང་
བཙོན་འཇུག་མནར་གཅོད་བཏང་ཡོད་པ་
དང་།	 ད་ེབཞིན་སིྤ་ལོ་	 ༡༩༨༨	 ཟླ་	 ༡༢	
ཚེས་	 ༡༠	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་ཉནི་མོ་
དརེ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ཁམོ་གཞུང་ད་ུ
མི་དམངས་ཀི་ཞི་བའི་ང་ོརྒལོ་སདྐ་འབདོ་ལ་
ཉནེ་རགོ་པས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་ནས་བདོ་མི་
དམར་གསོད་བཏང་བ་དརེ་མི་འདདོ་པའི་
རྣམ་འགུར།	 ལགྷ་དནོ་སིྤ་ཚོགས་ཐགོ་ནས་
བདོ་ལྗངོས་སླབོ་ཆེན་གི་སླབོ་མར་རེ་ལྟསོ།	
སྐབས་དནོ་སླབོ་གྲྭའི་ནང་བདོ་ཕུྲག་སླབོ་མ་
ཚོའི་རགོ་རྩ་ཆིག་སིྒལ་གི་རྣམ་པ་གསལ་
པརོ་མངནོ་ཐུབ་པ།	 	 མིག་སརྔ་བདོ་མི་
རིགས་ཀི་ཆོས་དང་།		རིག་གཞུང་།		སདྐ་
ཡིག	 	 འཁརོ་ཡུག་སོགས་ཆགས་འཇིག་
གི་དསུ་སྐབས་གཉན་འཕྲང་ཅན་ད་ེའདའི་
དསུ་སུ།	 	 གཞནོ་སྐསེ་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚོར་
དམིགས་བསལ་དསུ་སྐབས་ཀི་འསོ་འགན་
ཞིག་ཡོད་པ་འཚོར་ཤུགས་དག་པ་ོབུང་ས།ེ		
ནང་ཁུལ་ཆེས་གསང་བ་དམ་པའོི་གོ་བསྡུར་
དང་ཁམོ་སྐརོ་གི་ལས་འཆར་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་
བའི་ག་སིྒག་གི་ལས་གཞི་ཁག་བརྩམས་པ་
རེད།

སིྤ་ལོ་	༡༩༨༨	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༣༠	རེས་
གཟའ་པ་སངས་ཉནི།	 ས་ྔད་ོརུྒྱན་གཏན་
བཞིན་འཛིན་ཁང་ད་ུསླབོ་གཉརེ་དང་།	 གུང་
ཚིགས་གུབ་མཚམས་སླབོ་མ་རྣམས་ཀིས་
འཆར་ཅན་གཟའ་མཇུག་གི་སླབོ་གྲྭའ་ིའཁརོ་
ཡུག་གད་བདར་སྔནོ་ཚུད་ནས་གུབ་པར་
བས་ཏ།ེ	 སླབོ་གྲྭའ་ིརྒྱལ་སྒ་ོཁག་གསུམ་ཡོད་
པ་ནས་	 རིམ་པས་ཕི་རོལ་ད་ུཐནོ།	 ཕི་ད་ོ
ཆུ་ཚོད་གཉསི་པའི་ཐགོ་ཁམོ་སྐརོ་ས་ེའཁིད་
བདེ་མཁན་ནས་སདྐ་བར་སྒགོ་མ་ཐག		སླབོ་
གྲྭའི་ཕི་སྒའོི་གཡས་གཡོན་ད་ུའགམ་པའི་
སླབོ་མ་རྣམས་ད་ེམ་ཉདི་ད་ུགཞུང་ལམ་ཐགོ་
འཛོམས༌རསེ།	གལ་སར་སིྒག་པའ་ིརྔམ་སནོ་
ཁམོ་སྐརོ་དངསོ་སུ་འག་ོའཛུགས་ཞུས།
ཁོམ་སྐརོ ་ནང་བ ོད་ཡིག་ཚན་ཁག་དང་
།	 བདོ་སནྨ་ཚན་ཁག་གི་སླབོ་ཕུྲག་ཡོངས་
རགོས་ཐགོ	 	 ཚན་པ་གཞན་(སྐ་ེདངསོ་
སྡ་ེཚན་དང་།	 ས་ཁམས་སྡ་ེཚན།	 དབིན་
ཡིག་སྡ་ེཚན།	 སུྒ་རྩལ་ཚན་ཁག་བཅས་ནས་
སླབོ་མ་རེ།)ནས་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུྲག་རེ་ཟུང་
བཅས་ཁོན་སླབོ་ཕུྲག་ལྔ་བརྒྱ་སྐརོ་མཉམ་
ཞུགས་བས་ཡོད།	 བདོ་ཡིག་ཚན་ཁག་
ཁངོས་སུ་	 ༡༩༨༩ལོར་ཐནོ་མཁན་འཛིན་
གྲྭ་གསུམ་དང་།	 ༡༩༩༠ལོར་ཐནོ་འཛིན་
གྲྭ་གཅིག(སླབོ་ཕུྲག་གཅིག་སནྨ་ཁང་ད་ུནད་
དགངོས།)	 	 ༡༩༩༡ལོར་ཐནོ་འཛིན་གྲྭ་
གཉསི་དང་།	 ༡༩༩༡ལོར་ཐནོ་ཟབ་སྦངོ་
འཛིན་གྲྭ་གཅིག	 	 ད་ེབཞིན་བདོ་སནྨ་ཚན་
ཁག་ནས་	 ༡༩༩༡	 དང་	 ༡༩༩༣ལོར་ཐནོ་
མཁན་འཛིན་གྲྭ་གཉསི་བཅས་ཡོད།
སླབོ་ཕུྲག་གི་གཙོ་བའོ་ིརེ་འདནུ་ན།ི	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁམིས་དང་།	 མི་རིགས་
ས་གནས་རང་སྐོང་གི་ཁིམས་གཞི་ནང་
གསལ་ལརྟ།	 བདོ་མི་རིགས་ཀི་སལོ་རུྒྱན་
རིག་གཞུང་དང་།	 སདྐ་དང་ཡི་ག་ེདནོ་དམ་
པར་སིད་བུས་དནོ་འཁལོ་དང་འགན་སུང་
ཐུབ་པ་ད་ེཡིན།	 སབྐས་དའེ་ིའབདོ་ཚིག་གི་
ནང་དནོ་གཙོ་བ་ོན།ི	 བདོ་སིྤ་ཡོངས་ལ་བདོ་
ཀི་སྐད་ཡིག་བདེ་སྤདོ་བ་རུྒྱ་ཁ་བཤད་དནོ་
འཁལོ་དགསོ་པ།
བདོ་མི་དམངས་ཀི་ཡུལ་སལོ་གཤིས་ལུགས་
ལ་བརིྩ་འཇགོ་དགསོ་པ།
མང་ཚོགས་ཀི་ཁམོ་སྐརོ་ལ་མཚོན་ཆས་དག་
གནནོ་བདེ་མི་ཆོག་པ།
འཛམ་གླིང ་ཞི ་བདེ་ སུང་སྐོབ་དགོས་པ་
སོགས་ཡིན།	
				
	 	 ‘༼འཕྲསོ་འདནོ་ཐངེས་རསེ་མར་
གཟགིས།༽	

							འདརི་འཁདོ་རྩམོ་ཡིག་འད་ིརྩམོ་
པ་པ་ོལས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བསམ་
ཚུལ་ཡིན་པའ་ིངསེ་པ་མེད།
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བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིགསོལ་ཚིགས་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་པ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༦	 ཉནི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་
བས་པའ་ི	 Shangri-La	 གསོལ་མགནོ་
ཁང་ནང་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་དང་།	

ད་ེསྔནོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ནས་གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་གཉསི་ཀི་འཐུས་
མི ་མཇལ་འཕྲད་གནང་མོང་བ་རྣམས་
ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་གསོལ་ཚིགས་ཤིག་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༢	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོསིྤ་འཐུས་
རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ་ར་ས་བཞུགས་སྒར་ནས་
ལྡི་ལིར་ཕབེས་ཐོན་གིས་ཕི་ད་ོས་གནས་
སུ་ཕབེས་འབརོ་མཚམས།	 རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པར་མཇལ་འཕྲད་
གནང་ཆེད་སིྤ་འཐུས་རྣམས་ཚོགས་ཆུང་
ལརྔ་ཆ་བགསོ་གནང་ཞིང་།	 ཚོགས་ཆུང་
དང་པརོ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པ་ོ
མཆོག་དང་།	 སིྤ་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་
དངསོ་གུབ་བསོད་ནམས་ལགས།	 ཚོགས་
དུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་སྐལ་བཟང་
གཡུ་སྒནོ་ལགས་དང་།	བསན་འཛིན་དཔལ་
འབརོ་ལགས།	 ཚོགས་ཆུང་གཉསི་པར་སིྤ་
འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒོན་
ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨནོ་
ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།	 འཕགས་བདོ་
འབལེ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་ཆོས་
ཉདི་ཚེ་རིང་ལགས།	 ཚོགས་ཆུང་གསུམ་
པར་སིྤ་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་

དང་།	 སིྤ་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་
པ་ལགས།	 འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་
ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་འཛིན་ཀརྨ་དར་རྒྱས་
ལགས།	 ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་
བདེ་བླ་ོབཟང་ཉ་ིམ་ལགས།	 ཚོགས་ཆུང་
བཞི་པར་སིྤ་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་

དང་།	 སིྤ་
འ ཐུ ས ་ ཙ ་
ན ེ་ཚང་ད ོན ་
གུ བ ་ བ ཀ ་
ཤིས་ལགས།	
འ ཕ ག ས ་
བོད ་ འབ ེལ ་
མཐུད ་ལས ་
ཁུ ང ས ་ ཀི ་

ལས་བདེ་བསན་འཛིན་དཔལ་འབརོ་ལགས།	
ཚོགས་ཆུང་ལྔ་པར་སིྤ་འཐུས་དགེ་བཤེས་
ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀུག་ཚེ་བརན་ལགས་དང་།	
སིྤ ་ འ ཐུས ་དཀོན ་མ ཆོག ་ཡང ་འཕེལ ་
ལགས།	 ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་
ཀི ་ ལ ས ་ བེ ད ་ ལྷ ་ སིྐ ད ་ ལ ག ས ་ ད ང ་ །	
བསན་འཛིན་ཆོས་དབིངས་ལགས་བཅས་
ཚོགས་ཆུང་ལརྔ་ཆ་བགསོ་གནང་ས།ེ
ཕི་ཚེས་	༣	ནས་	༥	བར་ཚོགས་ཆུང་ལ་ྔ
ནས་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༨	 པ་ནས་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	
༨	བར་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་གཉསི་
ཀི་འཐུས་མི་སོ་སོའི་བཞུགས་གནས་དང་།	
གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ཁནོ་ཉསི་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་ལའྔི་ལནྷ་
མཇལ་འཕྲད་གནང་སདླ་ཕབེས་ཡོད།
ཕི་ཚེས་	༦	ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	༧	ཐགོ་	
(Shangri-La)	 གསོལ་མགནོ་ཁང་ནང་
དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
གིས་གཙོས་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ་
དང་།	 སིྤ་འཐུས་དཀནོ་མཆོག་ཡང་འཕལེ་
ལགས།	 ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་
ཆེན་ཟུར་པ་དང་།	 བྷ་ིཇ་ེཔ་ིསདི་དནོ་ཚོགས་
མི།	 རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིབདོ་

དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་འབལེ་མཐུད་
པ་སྐ་ུཞབས་ཤན་ཏ་ཀུ་མར་	 Shri.Shanta 

Kumar,MP and Convenor of All Party 

Parliamentary Forum for Tibet	མཆོག	
བྷ་ིཧར་མངའ་སྡ་ེནས་ཡིན་པ་ Janata Dal 

(United)	 སདི་དནོ་ཚོགས་མི་དང་།	 གསོ་
ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་བ་ྷཤི་ས་
ཐ་ནཱ་རཡན་	སིང་ Shri.Bashistha Narain 

Singh, JDU , RS	 མཆོག་སོགས་ལནྷ་
འཛོམས་གནང་ཡོད་པ་དང་།
སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་
གིས་ཐོག་མར་འཚམས་འད་ིདང་སྦགས་
གསུང་དནོ།	སིྤར་བཏང་ཕི་ལོ་	༡༩༧༠	ཙམ་
ནས་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ེནས་རིམ་པས་ད་བར་གསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་ས་ེའཁིད་མཁན་
མང་པ་ོབུང་ཡོད་རེད།	 ད་ལ་ྟསྐ་ུཞབས་ཤན་
ཏ་ཀུ་མར་མཆོག་གིས་ཚོགས་པ་ས་ེའཁིད་
བཞིན་ཡོད།	ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ནས་	
༢༠༡༨	 ཕི་ཟླ་	 ༨	 བར་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་
རིམ་པ་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་
སྐབས་སོ་སོར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་ཏ་ེརྒྱ་
གར་གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་གཉསི་ཀི་འཐུས་
མི་ཁནོ་	༢༧༠	ལགྷ་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་ཞུ་སྐུལ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
ཚོགས་འད་ུཁག་བརྒྱད་ཙམ་ཚོགས་ཏ་ེགསོ་
ཆོད་མང་དག་ཅིག་བཞག་གནང་ཡོད།
གསོ་ཆོད་ཀི་དགོངས་དནོ་གཞིར་བཟུང་།	
རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་གླངེ་སླངོ་
ཐུབ་པ་བུང་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ར་རམ་ས་ལར་
ཆེད་ཕབེས་ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོཁག་ལ་སྐུ་མགནོ་ད་ུ
ཕབེས་པ་དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་སྐབས་
སོ་སོར་ཕབེས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 འནོ་ཀང་
གསོ་ཆོད་གཉསི་ཙམ་མཇུག་སྐངོ་གནང་རུྒྱ་

ཡོད་པ་དང་།	 གཅིག་ན་ིརྒྱ་གར་གཞུང་ནས་
བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་རྒྱ་གར་གི་ཆེས་མཐོའི་གཟངེས་རགས་	
Bharat Ratna	 འབུལ་རུྒྱའ་ིསྐརོ་དང་།	
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་	
Joint Session of Indian Parliament  

ནང་གདན་འདནེ་ཞུ་ཐུབ་པ་བ་རུྒྱ་ད་ེགཉསི་
མུ་མཐུད་མཇུག་སྐངོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན།
ད་ེརིང་འདིར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་
པར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་
གསོལ་ཚིགས་ཤིག་གོ་སིྒག་ཞུ་རུྒྱ་བུང་བར་
དགའ་སྤྲ་ོཆེན་པ་ོབུང་ཞསེ་དང་།	 འད་ིལོའ་ི
ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་ནས་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་རྒྱ་གར་
བཙན་བོལ་ལ་ཞབས་སོར་འཁོད་ནས་ལོ་
ང་ོདུག་ཅུ་འཁརོ་གི་ཡོད།	 བས་ཙང་ཁདེ་

རྣམ་པས་ད་བར་བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་བར་ངས་བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་ཀི་བདོ་
མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་མུ་མཐུད་
ཛ་དག་ངང་གནས་ཡོད་ཀང་།	 བདོ་ཕི་ནང་
གཉསི་ནས་སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་པར་བདོ་
ཀི་བདནེ་མཐའ་གསལ་རུྒྱར་སརྔ་ལགྷ་འབད་
བརྩནོ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ལགྷ་
པར་བཙན་བལོ་ནང་ཡོད་པའི་བདོ་མི་ཚོས་
བདོ་ཀི་འཐབ་རྩོད་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་
སྙབོ་རུྒྱའ་ིའབད་བརྩནོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་
གར་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའ་ིནསུ་པར་བརནེ་ནས།	 ད་ལའྟ་ིཆར་
རྒྱལ་སིྤའི་ནང་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་

སྐརོ་ཚོགས་པ་མང་པ་ོབཙུགས་ཐུབ་པ་བུང་
ཡོད།	 ད་ེརིང་རྣམ་པ་ཚོས་དསུ་ཚོད་བཏང་
ས་ེའདིར་ཕབེས་པར་སརླ་ཡང་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་སོགས་གསུངས་རསེ།
སྐུ་ཞབས་ཤན་ཏ་ཀུ་མར་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༤	 ནས་ད་བར་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་
བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་ས ་ེའཁིད་
གནང་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བུང་བར་དགའ་པ་ོ
བུང་ཞསེ་དང་།	 ར་རམ་ས་ལ་ན་ི༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཞུགས་
གནས་ཡིན་པར་བརནེ།	 ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེི་ནང་འཛམ་གླིང་ཡོངས་རོགས་ཀི་མི་
སླབེས་ཀི་ཡོད་སྐརོ་དང་།	ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་
བདནེ་མཐའ་གསལ་རུྒྱར་མུ་མཐུད་ཤུགས་
རྒྱག་དགསོ་པ།	 བདོ་མིའ་ིམངནོ་འདདོ་
གཞིར་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་ནས་
བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་བེད་དགོས་པ་སོགས་

གསུངས་གནང་སོང་།
ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་
གིས་སྐུ་ཞབས་ཤན་ཏ་ཀུ་མར་མཆོག་གིས་
ད་བར་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་
བསགྔས་བརདོ་དང་སྦགས།	 སནོ་པའ་ིསྐ་ུ
ཐང་ཞིག་ཕག་རགས་སུ་ཕུལ་གནང་རེས།	
རིམ་པས་སྐུ ་མགོན་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མི་རྣམ་པ་སོ་སོར་མཇལ་དར་དང་།	
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ལྗགས་རྩོམ་གནང་བའི་བཙན་བོལ་
ནང་གི་རང་དབང་	 Freedom In Exile 

ཞསེ་པའི་ཨིན་ཡིག་དབེ་ཕག་རགས་སུ་ཕུལ་
གནང་བ་བཅས།	།

སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ལམྕ་སྐ་ུཔ་ེལོ་སི་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་གནང་བ།	
༄༅།	 །ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་མཆོག་ཨ་
རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོར་
སླར་ཡང་བདམས་ཐནོ་བུང་བར་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིགནང་
དནོ།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་སརླ་ཡང་ཨ་རིའ་ིགསོ་
ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོར་བདམས་
ཐནོ་བུང་བར་ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་དང་།	
སྐུ་ཉདི་ཚོགས་གཙོར་བདམས་པ་དསེ་དབུ་
ཁདི་ཀི་འཇནོ་ཐང་དང་ཆོད་སེམས།	 ཨ་
རིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཞི་རྩའི་ལྟ་གུབ་ད་ེདག་

སུང་སྐབོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་
འདནོ་གནང་ཡོད།	 	 ལགྷ་པར་སྐ་ུཉདི་ཀིས་
ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ནང་ཙམ་མ་ཟད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ི
ཁནོ་ད་ུའག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནད་དནོ་
ཐད་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་ད་ེནི་
བཟང་སྤོད་དང་ཆབ་སིད་གང་གི་ཆ་ནས་
ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	
ང་ཚོ་ཚང་མར་སྙངི་སབོས་སྤལེ་གཞི་ཞིག་
ཏུ་གུར་ཡོད།	 བས་རསེ་ད་ེདག་ཡུན་རིང་
གནས་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཐངེས་འདརི་སྐ་ུཉདི་
མཆོག་ཚོགས་གཙོར་བདམས་པ་ནི་བདོ་
མིས་གཙོས་འཛམ་གླངི་ཁནོ་ད་ུའག་ོབ་མིའི་

ཐབོ་ཐང་ཆེད་འཐབ་རྩདོ་བདེ་བཞིན་པའ་ིམི་
མང་རྣམས་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད།”	ཅསེ་
ག སུ ང ས །		
སིྤ ར ་ ལྕ མ ་
སྐུ ་ མ ཆོ ག ་
ནི ་བ ོད ་ད ོན ་
ལ ་ རྒྱ བ ་
སྐོར་ཤུགས་
ཆེ ་ ག ན ང ་
མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 བདོ་
མིའ་ིཞི་བའ་ིསྒརེ་ལངས་ཐངེས་	 ༥༩	 ཐགོ་

བསྒགས ་གཏམ ་ ཞིག ་སྤ ེལ ་བའི ་ ནང ་ །	
གལ་ཏ་ེང་ཚོས་དཔལ་འབརོ་གི་ཁེ་ཕན་ལ་

བསམས་ནས་བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་གི་གནས་སངས་ཐགོ་སདྐ་ཆ་བཤད་མ་

ཐུབ་ཚེ།	 འཛམ་གླངི་ས་གནས་གཞན་ད་ུ
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐརོ་སྐད་ཆ་བཤད་
རུྒྱའི་བཟང་སྤདོ་རྩ་བ་ནས་བརླགས་པ་རེད།	
ཅསེ་གསུངས།		ཕི་ལོ་	༢༠༡༥	ལོར་ལམྕ་
སྐུ ་པ་ེལོ་སི་མཆོག་གིས་དབུ་ཁིད་པའི་ཨ་
རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་
བདོ་ནང་ད་ུགཟིགས་སྐརོ་ཕབེས་པ་མ་ཟད།		
ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ལོར་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་
འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་དང་ལནྷ་བཞུགས་སརྒ་
ད་ུཕབེས་ཡོད།	།


