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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ཁྱབ་ཁངོས་
སླབོ་སྡ་ེཁག་སོགས་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་བསྟན་འག་ོསིྤ་དང་།	 བ་ེབྲག་
གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀི་མགོན་དཔུང་དམ་
པར་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་བསལྐ་བརྒྱར་བརྟན་
ཆེད་དད་འདནུ་གཡོ་བ་མེད་པའི་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་དང་ཁྱབ་ཁོངས་སླབོ ་སྡ ་ེཁག	
རྒྱལ་རོང་གཞིས་བེས་མི་མང་ཐུན་མོང་།	
བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་ཚོང་པའི་ཚོགས་པ།	
སནྨ་པ་སལྐ་བཟང་དནོ་ལནྡ་བདོ་ཀི་གསོ་རིག་
སྨན་ཁང་བཅས་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་ཕུར་
ཚུགས་སུ་བཏབ་སྟ་ེབཀའ་བཞསེ་ཟབ་མོ་སྨནི་
སྩལ་བུང་བ་བཞིན།	 ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༢	
ཚེས་	 ༢༧	 གཟའ་ལགྷ་པ་གཟའ་སརྐ་འབུང་
འཕདོ་དགེ་བའི་ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་བཞུགས་སརྒ་
རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུ
སྒོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒ་ོནས་
བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང ་ཚེས་ཉིན ་ གི ་སྔ ་ད ་ོ ཆུ ་ ཚོད ་	
༨།༣༠	 ཡོལ་ཙམ་ལ་བརྟན་བཞུགས་ཀི་རྡ་ོ
ར་ེསླབོ་དཔནོ་བཀའ་བླནོ་ཁི་ཟུར་སླབོ་དཔནོ་
ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 རྣམ་གྲྭ་
མཁན་པ་ོཁམོ་ཐགོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་
གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ།	 གཉུག་མར་གནས་
པ་དང་གླ་ོབུར་ད་ུལགྷས་པའི་གྲྭ་བཙུན་སགྔས་
གསུམ།	 ད་ེབཞིན་མི་མང་བཅས་ཁྱནོ་མི་
གངས་སྟངོ་ཕག་བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོམས་
ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་

པ་ོམཆོག་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུགདན་ཞུས་
ཀིས་བཞུགས་ཁིར་༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་
འཁདོ་པ་དང་བསྟནུ།	 བརྟན་བཞུགས་ཀི་རྡ་ོ
ར་ེསླབོ་དཔནོ་བཀའ་བླནོ་ཁི་ཟུར་སླབོ་དཔནོ་
ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དཀར་

གཙང་མཇལ་དར་རྐྱང་འབུལ་ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས་སྐ་ུབཅར་རྣམ་གྲྭ་དབུ་མཛད་ནས་ཞལ་
འདནོ་རུྒྱན་ཆགས་གསུམ་པ་དང་།	 པཎ་
གུབ་བཅུ་བདནུ་གི་གསོལ་འདབེས།	 ༸རྒྱལ་
བའི་འཁུངས་རབས་གསོལ་འདབེས་གསུང་
མུར་གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་འདགེས་འབུལ་
ཞུས་པ་དང་།	 བརྟན་བཞུགས་དངསོ་གཞིར་
བླ་མ་ལྷར་བསྐདེ་ནས་བཟླས་པའི་བར་ཆོག་
གཞུང་ལརྟ་ཕབེས་རསེ་ཙ་རའིུ་ཚོགས་འཁརོ་
འབུལ་བཞསེ་གནང་།	 ད་ེནས་དབུ་བཞུགས་
རྡ་ོར་ེསླབོ་དཔནོ་དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས།	
ཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་འཐུས་ཚབ་བཅས་ནས་
མཎྜལ་ཚོམ་བུ་འདགེས་འབུལ་དང་།	 དབུ་
བཞུགས་རྡ་ོར་ེསླབོ་དཔནོ་མཆོག་གིས་ཞལ་

འདོན་ཚིག་བསྟུན་གིས་སྐུ ་གསུང་ཐུགས།	
བུམ་པ།	 རིགས་ལའྔ་ིམཚན་མ།	 ཚེ་ཆང་།	
ཚེ་རིལ།	 རྒྱལ་སདི་སྣ་བདནུ།	 བཀྲ་ཤིས་
རྟགས་བརྒྱད།	 རྫས་བརྒྱད་བཅས་རིམ་པར་
ཕུལ་རསེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་ེརིང་འདརི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ཁྱབ་
ཁངོས་སླབོ་སྡ་ེཁག	རྒྱལ་རོང་གཞིས་བསེ་མི་
མང་ཐུན་མོང་།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིཚོང་
པའ་ིཚོགས་པ།	 སནྨ་པ་སལྐ་བཟང་དནོ་ལནྡ་
བདོ་ཀི་གསོ་རིག་སནྨ་ཁང་བཅས་ནས་བརྟན་
བཞུགས་བསྟར་གནང་བ་འད་ིལརྟ་རེད།	
ལོ་ངོ་སྟངོ་ཕག་ལྷག་རིང་བདོ་མིའི་སེམས་
ཤུགས་དང་སྙིང ་སྟབོས་ལ་ཕལ་ཆེར་ངོ་
མཚར་སྐ་ེདགསོ་པ་ཞིག་རེད།	 དཀའ་ངལ་
གང་འཕད་པ་ཡིན་ནའང་དརེ་གདངོ་ལེན་
བདེ་ཐུབ་མཁན་ཞིག་དང་།	 ད་ེཡོང་ས་གཙོ་
བ་ོན།ི	 སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་དང་འབྲལེ་བའ་ི

བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ཞིག་ཡོད་བསྡད་པ་ད་ེ
རེད།	 ཁ་སང་ངསོ་ཀིས་འད་ིནས་བརདོ་རུྒྱ་
བུང་།	 ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབནོ་རྣམ་གསུམ་
ཡོད་པའི་སབྐས་ལ་བདོ་ཆིག་སིྒལ་གི་ནསུ་པ་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རེད།	
མངའ་བདག་ཁ་ིརལ་གངོས་པའ་ིརསེ་ལ་བདོ་
སིལ་བུར་ཕིན་པ་རེད།	 ཆབ་སདི་ཀི་ཐགོ་
ནས་ཉམས་དམའ་བ་ོདང་ཐབས་སྐ་ོབ་ོཆགས་
ཡོད།	 བདོ་སིལ་བུར་ཕིན་པའ་ིརསེ་བདོ་མི་
ཚོར་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་པ་རེད།	ངསོ་
རང་སྐསེ་ས་མད་ོསྨད་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་ལ་ཆ་
བཞག་ན།	 ཆོས་ཕགོས་ཐགོ་ནས་འབྲལེ་བ་
ཡོད་པ་རེད་མ་གཏགོས།	 བདོ་དབུས་དང་ཧ་
ལམ་འབྲལེ་བ་ཡོད་མ་རེད།	 དཔརེ་ན་ངསོ་
ཀི་ཁིྱམ་ཚང་ཆ་བཞག་ན།	 ཕ་ལགས་དང་
ཨ་མ་ལགས་ཁོང་ཚོས་ང་ཚོའི་དཔནོ་པ་ོཟི་
ལིང་གི་མཱ་ཀུྲའུ་ཞི་ཡིན་བསམ་པ་མ་གཏགོས།	
དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་བསམ་བླའོི་ནང་འཁོར་
མངོ་མེད་ལ་རུྒྱས་མངོ་མེད།	 ཆབ་སདི་ཐགོ་
ནས་བདོ་སིལ་བུར་ཕིན་པ་རེད།	 དསུ་ཕིས་
སུ་ཁམས་ཁུལ་ད་ུརྒྱ་སྡ་ེདང་བདོ་སྡ་ེགཉིས་
སུ་ཕ།ེ	 ཆབ་སདི་ཀི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོ་ཧ་ཅང་
ཐབས་སྐ་ོབ་ོབུང་ཡོད།	 འནོ་ཀང་བདོ་ཆོལ་
ཁ་གསུམ་ཡོངས་རྫགོས་གོང་བུ་གཅིག་གུར་
བས་ནས་བསྡད་ཐུབ་པ་ད་ེགཙོ་བ་ོབདོ་ཀི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གིས་བས་འདགུ	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སལྕ།	།

སིད་སྐངོ་མཆོག་ཡུ་རོབ་ཏུ་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་
ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༤	
རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་དགུང་ཆུ་ཚོད་	 ༡༢།༣༠	
ཐོག་བ ོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་བླ ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་ཡུ་རོབ་ཅེག་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་	Czech Republic	 ཀི་རྒྱལ་ས་པཱག་	
Prague	 ནང་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་
གནང་བ་དང་།	 	 ཁུལ་དརེ་གཞུང་འབྲལེ་ལས་
དནོ་རྣམས་ཡོངས་སུ་ལེགས་གུབ་རསེ་ཕི་ཟླ་	 ༣	
ཚེས་	༨	ཉནི་རྡ་སར་ཕབེས་འབརོ་གནང་གཏན་
འཁལེ་འདགུ	 	 ད་ེཡང་ཐངེས་འདརི་སདི་སྐངོ་
མཆོག་རྒྱལ་ས་པཱག་ནང་ད་ུརྒྱལ་སིྤའ་ིའག་ོབ་མིའ་ི
ཐོབ་ཐང་དང་འབྲལེ་བའི་གླགོ་བརྙན་དསུ་སྟནོ་
དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་རུྒྱ་མ་
ཟད།	 གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་
འཕད།	 ད་ེབཞིན་ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་མཛད་
སྒརོ་ལནྷ་ཞུགས་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཁུལ་དརེ་མཐ་ོ
སླབོ་ནང་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ་བཅས་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།	།

སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམས་
ཕི་ནང་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སོགས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་མཇལ་འཕད་དང་།	
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་སྔར་ལྷག་ཐོབ་ཐབས་ཆེད་
ཕོགས་ཕེབས་གནང་རུྒྱའི ་ལས་རིམ་ཡོད་པ་
བཞིན།	དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཞོན་ཨཅྰརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་
སྣ་ེའཁིད་འགོ་སིྤ་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབྲག་དངསོ་
གུབ་བསོད་ནམས་ལགས་དང་།	སིྤ་འཐུས་མཁན་
པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་
དབྲ་རྩ་བསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་བཅས་ལས་
གུབ་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༣	
ཚེས་	༤	ནས་	༡༡	བར་ཨིན་ཡུལ་	England 
དང་།	སི་ཀ་ོཊི་ལེན་ཌི་ Scotland	གཉསི་ལ་
གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་
ཡོད།	 ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་
གིས་གཙོས་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་ཕི་ཚེས་	 ༢	 ཉནི་
སོ་སོའི་བཞུགས་གནས་ནས་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་ཐནོ་
གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༤	 ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་
ཨིན་ཡུལ་ད་ུཕབེས་འབརོ་མཚམས།	 ཕི་ཚེས་	
༥	 ནས་	 ༡༡	 བར་ཨིན་ཡུལ་དང་སི་ཀ་ོཊི་ལེན་
ཌི་གཉསི་ལ་ལས་རིམ།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་སིྤ་
འཐུས་རྣམ་པ་ཨིན་ཡུལ་ནས་ལྡ་ིལིར་ཕིར་ཕབེས་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་
ཨིན་ཡུལ་དང་སི་ཀོ་ཊི་ལེན་ཌི་རུ་གཞུང་འབྲལེ་

ཕགོས་ཕབེས་གནང་གཏན་བ།

ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་གིས་གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་ཐངེས་	༦༠	དམིགས་ནས་
དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིརང་དབང་སྒརེ་
ལངས་གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་ཐངེས་	 ༦༠	
དམིགས་ཏ་ེཁེ་ན་ཌའི་རྙིང་ཞེན་ཚོགས་པའི་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཨེན་ཌིའ་ོ
ཤིར་	 Andrew	 Scheer	 མཆོག་གིས་

གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་
ཆེ་གནང་དནོ།	 ད་ེརིང་བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་
ཀི་སྒམོ་གཞིའ་ིནང་གསལ་བ་ལརྟ།	 	 བདོ་
རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་
རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཐབོ་
ཆེད་སདྐ་འབདོ་སྒ་སྒགོ་བཞིན་ཡོད།	 འད་ིལོ་
ན་ིབདོ་མི་ཚོས་དང་བདནེ་དང་འད་མཉམ་གི་
ཐབོ་ཐང་ཆེད་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་
སྤལེ་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༦༠	 འཁརོ་བཞིན་ཡོད་
པ་དང་།	 	 བདོ་མིའ་ིཆོད་སེམས་ས་བརྟན་
རུྒྱན་སྐངོ་ཐུབ་མིན་ཚོད་ལྟའི་དསུ་ཚོད་ཅིག་

ཀང་ཆགས་ཡོད།	 	 	 ཁ་ེན་ཌའ་ིབདོ་མི་
ཚོས་རྒྱ་ནག་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་
དམ་བསྒགས་བདེ་བཞིན་པ་དརེ་ངལ་བ་ཁྱད་
གསད་ཀིས་གདངོ་ལེན་གནང་བཞིན་པ་དང་།		
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་རུྒྱན་སྐངོ་གནང་
བར་ངས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སདི་བུས་
འདིའི་འགོ་འཁོན་འཛིན་སེལ་བའི་འཆམ་
མཐུན་གི་ཁརོ་ཡུག་ཞིག་སུྐན་ཐུབ།	 ད་ེརིང་
ངས་བདོ་མི་ཚོ་དང་ལྷན་འདས་པའི་མི་ལོ་	
༦༠	 རིང་བདོ་དནོ་ཆེད་བླསོ་གཏངོ་གནང་
མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་ཕ་ོམོ་རྣམས་ལ་ཆེ་མཐངོ་
ལནྡ་པའ་ིལམ་ནས་རསེ་དན་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་རྣམས་ཀི་ཞུམ་པ་མེད་
པའི་སྙིང་སྟབོས་ནི་ང་ཚོའི་བླ་ོསྟབོས་འཕལེ་
གཞི་ཡིན།	 	 འད་ིག་ཁ་ེན་ཌའ་ིརྙངི་ཞནེ་
རིང་ལུགས་ཀིས་འཛམ་གླིང་ཁྱནོ་ད་ུའག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཆེད་
མུ་མཐུད་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ང་ཚོས་
ཁེ་ན་ཌ་དང་འཛམ་གླིང་ས་གནས་གཞན་ད་ུ
གནས་པའ་ིབདོ་མི་ཚོར་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐ་ེཞུ་བཞིན་ད།ུ	བདོ་མི་ཚོའ་ིདང་བདནེ་དང་
འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ་འདགུ	།				
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ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་སྦལེ་ཀབོ་གཞིས་ཆགས་ཀི་བདོ་མིའ་ིདགནོ་སྡ་ེཁག་ཏུ་ཕབེས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡	
ཉནི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་
སྡའེི ་ སིྤ ་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་སྐུ ་ཞབས་ཀུ་མརཱ་
སྲྭམི་	 H.D Kumaraswamy	 མཆོག་ས་ྔ
འགུར་རྙིང་མའི་མ་དགོན་རྣམ་གལོ་གླིང་
དགནོ་པ་དང་།	 བསེ་ཀི་གདན་ས་ཆེན་
པ་ོསེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླིང་དུ་ཕབེས་ནས་ས་
གནས་བདོ་མི་ཚོར་འཚམསའད་ིགནང་བ་
མ་ཟད།	 	 བདོ་མི་ཚོར་འཕད་བཞིན་པའ་ི
དཀའ་ངལ་ལ་གཟིགས་རྟགོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	
དགོས་མཁོ་རྣམས་ངེས་པར་སུྒབ་ཐབས་
ཆེད་འབད་བརྩོན་གང་ཐུབ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
སྐརོ་གསུངས།	 བླནོ་ཆེན་མཆོག་ཐགོ་མར་
རྣམ་གལོ་གླིང་དགོན་པར་མཆོད་མཇལ་
ཞུས།	 སབྐས་དརེ་ཕབེས་བསུའ་ིམཛད་སྒ་ོ
ཞིག་ཚོགས་པ་དང་།	 	 དའེ་ིཐགོ་མཁན་
ལས་ཟུར་རྣམས་དང་དག་ེབཙུན་ཁག་གཅིག		
ཕགོས་བཞུགས་སིྤ་འཐུས་རྣམ་གཉསི།		ལྷ་ོ
སིྤ།	 	 ལུགས་བད་ེས་གནས་འག་ོའཛིན་
གིས་གཙོས་འབྲལེ་ཡོད་སོགས་ཀིས་ཕབེས་
བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུ་སབྐས་བདོ་པའ་ི
སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་སླབོ་ཕུག་ཚོས་རྔ་རོལ་དང་
བཅས་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་དགའ་
བསུའི་འཚམས་འད་ིགཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ		
གཞན་ཡང་སྐབས་དརེ་མེ་སོར་རྫོང་དཔནོ་

མཆོག་དང་ཉནེ་རྟགོ་འགོ་གཙོ་སོགས་ཀང་
ལནྷ་བཅར་ཞུས་འདགུ	
དེ་ཡང་ཐོག་མར་རྣམ་གོལ་གླིང་དགོན་
པའི་མཁན་པསོ་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་
ལ་འཚམས་འདི་ཞུས་གུབ་མཚམས་སིྤ་
ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་བདོ་མི་རྣམས་
ནི་གཤིས་རུྒྱད་དལུ་ཞིང་ཡ་རབས་བཟང་
སྤདོ་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 	 བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསྟན་འཛིན་སྐོང་སྤལེ་གསུམ་
ཚགས་ཚུད་གནང་བཞིན་པའི་ལག་རསེ་ལ་
བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་གནང་འདགུ		ཕགོས་
མཚུངས་ས་གནས་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་བླནོ་
ཆེན་མཆོག་ལ་ས་གནས་སུ་ཕབེས་བསུའི་
འཚམས་འདི་གཟབ་རྒྱས་གནང་བར་
བསྔགས་བརོད་ཡོད་སྐརོ ་གསུང་པ་དང་
སྦྲགས།		མངའ་སྡའེ་ིགཞུང་ནས་ས་གནས་
བདོ་མི་ཚོར་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་ཇི་
འད་ཞིག་གནང་དགསོ་ཀང་གང་ཐུབ་འབད་
བརྩནོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་ཡང་གསུངས།		
སིྤར་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ཐེངས་འདིར་སྦལེ་
ཀོབ ་བ ོད ་མིའི ་གཞིས་ཆགས་སུ ་ཕ ེབས་
དགོས་དནོ་གཙོ་བ་ོནི་ས་གནས་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་གནས་སྟངས་དང་།	
བོད ་མིའི ་ ཆོས་ཕོགས་དང་འབྲེལ་བའི ་
བེད ་སྒ ོ་ཁག ་གཟིགས་ ཆེད ་ ཡིན ་འདུག	

རྣམ་གོལ་གླིང ་དགོན་པའི ་ནང་གི ་བེད་
སྒ ་ོཁག་ཡོངས་སུ་ལེགས་གུབ་མཚམས་
སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་
གླངི་དགནོ་པར་ཕབེས་འདགུ	 སབྐས་
ད ེར་སེ ་ར་བླ་སིྤའི ་འདུ་ཁང་ནང་ཕ ེབས་

བསུའི ་མཛད་སྒ ོ་འཚོགས་སྐབས་སེ ་ར་
བེས་སྨད་གཉིས་ཀི་མཁན་བླ་སུྤལ་དང་།	
དགེ ་བཤེས་ སོགས་ཀིས་ཕ ེབས་བསུའི ་
འཚམས་འད་ིགཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ	 	 ལྷ་ོ
སིྤ ་ ཆོས་འཕེལ་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ཀིས་
མངའ་སྡའེི་གཞུང་མང་གཉསི་ཀིས་ད་བར་
བོད་མི ་བཙན་བོལ་བ་རྣམས་ལ་མཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་དང་གནང་
བཞིན་པར་སྙངི་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་དང་སྦྲགས།	 	 སདླ་ཀང་
མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་མ་གསལ་
བར་མུ་མཐུད་རོགས་རམ་གནང་སྐངོ་ཡོང་
བའ་ིགསོལ་འདབེས་ཞུས།	 ཕགོས་མཚུངས་

ས་གནས་མངའ་སྡའེི ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་ཀ་ེམ་ཧཱ་ད་ེབ་	 Shri. K. Ma-

hadeva	མཆོག་གིས་ཐགོ་མར་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་
ཆེན་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་རསེ་ས་
གནས་བདོ་མི་རྣམས་ནི་ཡུལ་གི་ཁིམས་ལ་

བརིྩ་བཀུར་ཞུ་མཁན་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 	 ས་
གནས་ཡུལ་མི་རྣམས་དང་འགགོས་འདསི་
བཟང་ཞིང་།	 དསུ་རྟག་ཏུ་ངལ་རྩལོ་གནང་
མཁན་གི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་སྐརོ་སོགས་
བསྟདོ་བསགྔས་རྒྱ་ཆེ་གནང་འདགུ
ད་ེནས་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་ཐོག་
མར་སེ་ར་དགོན་པའི་དགེ་འདནུ་པ་རྣམས་
ཀིས་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེ
ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པར་ཐུགས་དགེས་
ཚོར་གནང་བ་དང་།	 ལགྷ་པར་དག་ེའདནུ་
པ་ཚོས་མངའ་སྡའེི་གཞུང་མང་གཉིས་ཀི་
ལས་དནོ་གང་ཅིར་བ་བ་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་
བའི་ཐུགས་སྨནོ་སྐབས་འཇུག་གནང་བར་

ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་དང་།	 	 བདོ་མི་བཙན་བལོ་
བ་རྣམས་ས་གནས་སུ་ཕབེས་ནས་ལོ་ངོ་	
༦༠	 འཁརོ་བཞིན་པར་བརྟནེ།	 ཀར་ན་ཊ་
ཀ་མངའ་སྡརེ་མཚོན་ན་བདོ་མི་བཙན་བལོ་
བ་རྣམས་ཐོག་མར་བཙན་བོལ་ད་ུའབོར་
མཚམས་རིམ་བཞིན་མངའ་སྡའེི་ནང་གཞི་
ཚུགས་ནས་ད་ཆ་ལོ་ང་ོ	 ༦༠	 འཁརོ་བཞིན་
ཡོད་སྟབས་ཕ་ཡུལ་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་
ཡོད་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་བླནོ་ཆེན་མཆོག་
གིས་ན་ནིང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་
རྒྱལ་ས་བྷངེ་ལོར་ནང་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་
སྡའེི་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་
མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཞུ་རུྒྱའི་སྐལ་
བཟང་གི་གོ་སྐབས་ཐབོ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་
ཚོར་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད་པ་དང་།	 མ་འངོས་
པར་བདོ་མི་རྣམས་ལ་མཐུན་འགུར་རོགས་
རམ་ཇི་འད་ཞུ་དགོས་ཀང་མངའ་གཞུང་
གིས་འབད་བརྩོན་གང་ཐུབ་གནང་རུྒྱའི ་
ཞལ་བཞསེ་བཟང་པ་ོགནང་འདགུ	 གསུང་
བཤད་ལེགས་པར་གུབ་མཚམས་སེ་ར་བ་ླསིྤ་
དང་ལུགས་བད་ེས་གནས་འག་ོའཛིན་བཅས་
ཀིས་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་འཚམས་
འདའི་ིཕག་རྟགས་ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས།	།

བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བདནུ་པ་ལེགས་པར་མཇུག་སིྒལ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༢༥	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་

བདནུ་པའི་ཉིན་མཐའ་མ་ད་ེཚོགས་ཡོད་
པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་སིྤ་ཟུར་དག་ེབཤེས་
ལྷ་རམས་པ་རོང་པ་ོབླ་ོབཟང་སྙན་གགས་
ལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་གི་གལ་ཆེའི་
རང་བཞིན་དང་རུྒྱན་འཛིན་གནང་ཕགོས་
སྐརོ་དང་།	 རྡ་ས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་
གི་རིག་གཞུང་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་པར་སུྐན་
སྡ་ེཚན་གི་འགན་འཛིན་ན་ག་སངས་རྒྱས་
བསྟན་དར་ལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་བརྡ་སྤདོ་ཀི་
ངསོ་འཛིན་དང་ཁྱབ་ཚད་དཀའ་གནད་སྐརོ།	
དགེ་བཤེས་བ་ེརི་འཇིགས་མེད་དབང་རྒྱལ་
ལགས་ཀིས་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ནང་བདོ་
ཀི་སྐད་ཡིག་རྩོམ་རིག་སུྒ་རྩལ་གོང་མཐརོ་
གཏངོ་ཐབས་སྐརོ་གསུངས།
ད་ེརསེ་བཀའ་བླནོ་ཁི་ཟུར་སླབོ་དཔནོ་ཟམ་
གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དགེ་རྒན་གི་

ལས་གནས་ནི་ལས་ཚན་གཞན་ལས་ཁྱད་
ད་ུའཕགས་པ་དགོས་པའི་རུྒྱ་མཚན་དང་།	
དགེ ་རྒན་གི ་ ཀུན་སྤོད་དང་འགན་ཁུར་

ག ན ང ་ ཕོ ག ས ་ ཐོ ག ་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	
མང་ཆེ་བས་ཕལ་ཆེར་
མཁྱནེ་མདགོ་ཁ་པ་ོརེད།	
བར་ལམ་ཞིག་ནས་ང་
རང་སྒརེ་གིས་བདོ་པའི་
སིྤ་ཚོགས་དང་།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཁག་
གི ་ནང ་འབྲེལ ་གཏུག ་

དང་གཏམ་བཤད་ཡང་ཡང་མི་དགོས་པའི་
གཙོ་འདནོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	ཚོགས་ཆེན་འདའི་ི
ཐགོ་རྒྱ་གར་ནང་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར།	ཕི་
རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ནས་ཚོགས་བཅར་བ་མང་
པ་ོཕབེས་འདགུ	 ད་ེན་ིབཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
ཤེས་ཡོན་གི་ལས་དནོ་ཐགོ་ཡར་རྒྱས་འག་ོ
གི་ཡོད་པའ་ིམཚོན་རྟགས་ལ་ྟབུ་རེད།
དུག་ཅུ་རེ་གངས་ནང་ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་དང་པ་ོཚོགས་པའི་སྐབས་ལ་ཚོགས་
མི་ཕལ་ཆེར་སུམ་ཅུ་སོ་གངས་མ་གཏགོས་
མེད།	 འདས་པའ་ིལོ་ང་ོདུག་ཅུའ་ིནང་ཤེས་
ཡོན་ལས་དོན་ཐོག་ལ་དགའ་འོས་པའི ་
གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་འགོ་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་ཤེས་ཡོན་གི་ལས་དནོ་ད་ེལས་དནོ་

གཞན་དང་མ་འད་བ་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་
རླབས་ཆེན་གི་གུབ་འབྲས་བུང་ཡོད་པ་ད་ེལོ་
ང་ོདུག་ཅུ་ཟིན་པའི་རསེ་སུ་ང་ོཤེས་པ་ཞིག་
རེད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 དང་ད་ལའྟ་ིབར་གི་
གནས་བབ་གཉསི་བསྡུར་བ་ཡིན་ན་བདོ་ཀི་
ཆོས་དང་ལེགས་བང་བཅས་པ་འཛིན་སྐངོ་
བས་ཐུབ་པ་ད་ེང་ཚོའི་རླབས་ཆེན་གི་གུབ་
འབྲས་རེད།	 བདོ་ཀི་ཤེས་རིག་གི་བུང་རིམ་
ལ་བལསྟ་པ་ཡིན་ན།	 ཧ་ལས་དགསོ་པ་ཞིག་
རེད།	 སའ་ིག་ོལ་ཐགོ་གི་རྒྱབ་ཁབ་དང་
མི་རིགས་ཚང་མ་དང་མཉམ་ད་ུམཚུངས་
བསྡརུ་བས་པ་ཡིན་ན།	 བདོ་པ་ནང་བཞིན་
མཁས་པ་མང་པ་ོཐནོ་ཐུབ་མཁན་མི་རིགས་
གཅིག་ཀང་བུང་མེད།	 བདོ་པ་ནང་བཞིན་
རྩོམ་ཡིག་གི་ཡིག་འཇོག་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབཞག་
ཐུབ་མཁན་གཅིག་ཀང་བུང་མེད།	 བདོ་པ་
ནང་བཞིན་སྐད་ཡིག་གཞན་པ་ཞིག་ནས་
རང་གི་སདྐ་ཡིག་ཏུ་སྒ་སུྒར་གི་ལས་ཀ་བས་
ཐུབ་མཁན་གཅིག་ཀང་བུང་མེད།	 རྒྱ་ནག་
ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ང་ཚོ་ལས་ཁོང་ཚོར་མི་
འབརོ་ལབྡ་མང་པ་ོཆེ་བ་མ་ཟད།	 རྒྱ་གར་
ལ་འབྲལེ་བ་བུང་སྟ་ེསངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་
བསུྒར་བ་ད་ེཧ་ཅང་ས་ྔཔ་ོརེད།	ཕི་ལོ་	༢༠༠	
ནང་རྒྱ་གར་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་
བཀའ་བསུྒར་རུྒྱ་འག་ོབཙུགས་ཚར་བ་རེད།
བོད་ལ་སྐབས་དེ་ད ུས་བརྡ་སྤོད་ཀི ་རྣམ་
བཞག་མེད་ལ་ཡི་གེའི་གཟུགས་ཀང་མེད།	
ཕི་ལོ་བརྒྱ་ཕག་བདནུ་པ་དང་བརྒྱད་པའི་

རསེ་ནས་བདོ་ཀི་བརྡ་སྤདོ་རྣམ་གཞག་འགོ་
བཙུགས་པ་རེད།	འནོ་ཀང་ད་ལའྟ་ིཆར་སརྔ་
རྒྱ་ནག་གི་སདྐ་ཡིག་ཐགོ་བསུྒར་བའི་བཀའ་
བསྟན་འགུར་དང་བདོ་པའི་སྐད་ཡིག་ཐགོ་
བསུྒར་བའི་བཀའ་བསྟན་འགུར་མཚུངས་
བསྡརུ་བས་པ་ཡིན་ན།	 ཆོས་ཚན་དང་
གངས་འབརོ།	 བསུྒར་བའ་ིསྤུས་ཀ་སོགས་
གང་ཅིའི་ཐད་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་
མཚུངས་བསྡརུ་བདེ་རུྒྱ་ལགྷ་མེད།	 སའ་ི
གོ་ལ་འདིའི་ཐོག་སྐད་ཡིག་གཞན་པ་ནས་
རང་སྐད་ད་ུབསུྒར་བའི་གཞུང་ལུགས་བདོ་
པའི་སྐད་ཐགོ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་སུ་ལའང་
མེད།	 གཞན་གི་སདྐ་ཡིག་ནས་བསུྒར་བ་མ་
ཡིན་པའི་རང་གི་སྐད་ཡིག་ཐོག་བརྩམས་
པའི་ཡིག་འཇོག་གི་གངས་འབརོ་བརླགས་
ཚར་བ་ད་ེཚར་བ་རེད།	 ད་ལ་ྟལག་ཏུ་རག་
རུྒྱ་ཡོད་པའི་གངས་འབརོ་ད་ེཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་
པ་ོརེད།	 རྒྱ་གར་གི་རྩམོ་ཡིག་གི་བུང་རིམ་
ལོ་བདནུ་སྟངོ་གི་སྔནོ་ལ་བུང་བ་ཞིག་དང་
ལོ་ལྔ་སྟངོ་གོང་ལ་བུང་བ་ཞིག་བཤད་ཀི་
ཡོད།	 བདོ་པའ་ིརྩམོ་ཡིག་གི་བུང་རིམ་ལོ་
ཆིག་སྟངོ་བརྒལ་བའི་བུང་རིམ་མ་གཏགོས་
མེད།	 དའེ་ིརིང་ལ་སརྔ་བདོ་ཀི་ཆོས་རྒྱལ་
དང་ལོ་པཎ་བཀའ་དནི་ཅན་ཚོས་སྐུ་ངལ་ག་
ཚོད་བསྐནོ་ཡོད་པ་ད་ེབླ་ོཡུལ་ད་ུམ་ཤོང་བ་
ཞིག་རེད།	 ད་ེརིང་ཁ་སང་ང་ཚོས་གཞུང་
ལུགས་ཤོག་གངས་ཁ་ཤས་ཤིག་བསུྒར་
བའི་སྐབས་ལ་སྔར་གི་ཆོས་རྒྱལ་དང་ལོ་

པཎ་བཀའ་དིན་ཅན་ཚོས་བཀའ་བསྟན་
འགུར་བསུྒར་སྐབས་སྐུ་ངལ་ག་ཚོད་བསྐནོ་
ཡོད་མེད་ཚོར་བ་ཡོང་གི་འདགུ	 ང་ཚོའ་ི
འདས་པའི་བུང་རབས་ད་ེངོ་མཚར་དང་
གཟ་ིབརིད་ཅན་ཞིག་རེད།	 	 	 ཅསེ་དང་།	
ཕགོས་མཚུངས་དག་ེརྒན་གི་ཀུན་སྤདོ་དང་།	
འགན་ཁུར་གནང་ཕགོས་དང་འབྲལེ་ནས་
གསུང་དནོ།	 	 དག་ེརྒན་གིས་སླབོ་ཕུག་ལ་
བརྩེ་བའི་སྒ་ོནས་སླབོ་ཁིད་གནང་དགོས་པ་
དང་།	 དག་ེརྒན་གིས་སླབོ་ཕུག་གིས་སླབོ་
སྦངོ་བདེ་པའི་སྐབས་སུ་འཇིགས་སྣང་མེད་
པ་བཟ་ོརུྒྱ་དང་སླབོ་ཕུག་ཚོར་སླབོ་སྦངོ་ཐགོ་
ད་ོསྣང་ཡོད་པ་ཞིག་བསུྐན་དགོས་རུྒྱ་ད་ེདགེ་
རྒན་གི་འགན་རེད།	ཅསེ་དང་།		དག་ེརྒན་
གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་ཡོངས་འཛིན་ཟརེ་
གི་ཡོད།	 ཡོངས་འཛིན་ཟརེ་བ་ད་ེསླབོ་ཕུག་
གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་དགོས་མཁོ་ཆ་
ཚང་སུྐན་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ལ་ཡོངས་འཛིན་
ཟརེ་གི་ཡོད།	 ཕིས་སུ་བདོ་ལ་བ་ླམ་ཚོའ་ི
དགེ་རྒན་ལ་ཡོངས་འཛིན་ཞེས་ཟུར་བཅད་
བས།	བ་ླམ་མ་ཡིན་པའ་ིགྲྭ་རྐྱང་ཡིན་ན་དག་ེ
རྒན་མ་གཏགོས་ཡོངས་འཛིན་ཟརེ་གི་མེད།	
ཁོང་ཡོངས་འཛིན་རེད་ཟརེ་དསུ་དགེ་རྒན་
ཞིག་ལ་དགེ་ཕུག་བླ་སུྤལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།	
སིྤར་བཏང་ཡོངས་འཛིན་ཞེས་པའི་ཚིག་ད་ེ
དག་ེརྒན་ཡོངས་རྫགོས་ལ་ཁྱབ་པ་ཞིག་རེད།	
ཅསེ་སོགས་གསུངས།	།	
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སོག་པའོ་ིདད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་ཚོར་རྟནེ་འབྲལེ་བསྟདོ་པ་དང་
ལམ་རིམ་ཉམས་མགུར་གི་གསུང་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༢༨	ནས་ཕི་ཟླ་	༣	ཚེས་	༡	བར་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་སོག་པའོི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བས་ཇི་ལྟར་
གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལྟར་མགོན་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་
བའི་ཕ་ོབྲང་མཇལ་འཕད་ཁང་ད་ུཆོས་ཞུ་བ་
སོག་པའོི་བ་ླམ་དང་དགེ་རྒན་གིས་གཙོས་བ་ླ
སུྤལ་དག་ེའདནུ་པ་རྣམ་པ།	 སྐ་སེར་གངས་	
༡༥༩	དང་།	ད་ེབཞིན་སོག་པའོ་ིརྒྱལ་ས་ཨོ་
ལན་པཱ་ཐུར་ད་ུད་རྒྱ་བརུྒྱད་ཆོས་ཞུ་མཁན་
མི་གངས་	 ༤༠༠༠	 བརྒལ་བར་ར་ེཙོང་ཁ་
པ་ཆེན་པསོ་མཛད་པའི་རྟནེ་འབྲལེ་བསྟདོ་པ་
དང་ལམ་རིམ་ཉམས་མགུར་གི་གསུང་ཆོས་
དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	
ཙམ་ལ་བཞུགས་སྒར་ཕ ོ་བྲང་གི་མཇལ་
འཕད་ཁང་དུ་ ཆིབས་སུྒར་བཀའ་དིན ་
བསྐངས་ཏ་ེབཞུགས་ཁིར་༸ཞབས་སོར་
འཁོད་མཚམས་སོག་པའོི་སྐ་བ་ོཕ་ོམོ་ཁག་
གཅིག་གིས་སོག་སདྐ་ཐགོ་ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོ
གསུང་འདནོ་གནང་རསེ༸གོང་ས་མཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 	 ད་ེརིང་ཆེན་
པ་ོཧརོ་གི་ཡུལ་ནས་དངསོ་སུ་ཕབེས་པའི་བ་ླ
སུྤལ་རྣམ་པས་གཙོས་སེར་སྐ་གང་འཚམ་
ཞིག་དང་།	 	 ད་ེབཞིན་སོག་པའོ་ིརང་ཡུལ་

ལ་སེར་སྐ་མང་པ་ོའཛོམས་ནས་གླགོ་འཕནི་
བརུྒྱད་ང་ཚོ་ཐུག་རུྒྱའི ་གོ་སྐབས་བུང་བ་
རེད།	 ཁྱདེ་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་ཀི་རེད།	
སརྔ་དསུ་རབས་བདནུ་པ་དང་།	 བརྒྱད་པ།	
དགུ་པ་སྐབས་ལ་རྒྱ་ཡིག་གི་ཡིག་ཆའི་ནང་
གསལ་པརོ་འཁདོ་པ་ལརྟ་ན།	 རྒྱ་ཧརོ་བདོ་
གསུམ་ཞསེ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པ་ོདང་།
ཧརོ་གི་ཇིང་གིར་རྒྱལ་པ།ོ	 བདོ་ཀི་རྒྱལ་པ་ོ
ཞེས་དམིགས་བསལ་འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད།	 ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་སྒརེ་གི་
ངསོ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་།	 ཐམས་
ཅད་མཁྱེན་པ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ཧརོ་
གི་ཡུལ་ལ་ཕབེས་ནས་དམིགས་བསལ་གི་
འབྲལེ་བ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་པ་རེད།	 ཧརོ་
གི་ཡུལ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་སྔ་དར་
ཞསེ་པ་ཞིག་གསུང་གི་འདགུ	 དར་ལམ་	
Silk Road	 ཟརེ་བ་ད་ེབརུྒྱད་ནས་རྒྱ་གར་
དང་རྒྱ་ནག་ལ་འབྲལེ་བ་ཆགས་ནས་ཧརོ་གི་
ཡུལ་བརུྒྱད་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པས་བསྟན་པ་
ས་ྔདར་ཟརེ་བ་ཞིག་བཤད་ཀི་འདགུ	 བསྟན་
པ་བར་དར་ཟརེ་བ་རིྩ་ཆོག་གི་རེད།	ད་ེནས་
འག་ོམགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་དང་ཇིང་
གིར་རྒྱལ་པ་ོགཉསི་ཕན་ཚུན་བར་དམིགས་
བསལ་གིས་བ་ླསླབོ་ཀི་འབྲལེ་བ་ཆགས་ནས་
སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་དར་ཁྱབ་ཆེན་པ་ོ
བུང་བ་རེད།	 ད་ེནས་བསྟན་པ་ཕི་དར་གི་

ཚུལ་ད་ེཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་བསོད་ནམས་
རྒྱ་མཚོ་ཧརོ་གི་ཡུལ་ལ་ཕབེས་ནས་སིྤར་
སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་དང་།	 ཡང་སྒསོ་

འཇམ་མགོན་བ་ླམའི་བསྟན་པ་ཧརོ་གི་ཡུལ་
ད་ུདར་ཁྱབ་ཆེན་པ་ོབུང་བ་རེད།	 ཐམས་
ཅད་མཁྱནེ་པ་དགེ་འདནུ་གུབ་པ་ཏཱ་ལའི་བ་ླ
མ་ཟརེ་བའ་ིམིང་ད་ེཡོད་པ་མ་རེད།	 ཐམས་
ཅད་མཁྱནེ་པ་དག་ེའདནུ་གུབ་པ་མད་ོསགྔས་
གཉསི་ཀའི་ཐགོ་ནས་མཁས་པའི་དབང་པ་ོ
ཆགས་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་ཟརེ་བའི་
མིང་ད་ེཐགོས་པ་རེད།	 ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་
པ་དག་ེའདནུ་རྒྱ་མཚོ་དང་།	 ༸རྒྱལ་བ་
བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཟརེ་
བ་ད་ེཁྱེད་རང་ཚོ་སོག་པསོ་མིང་བཏགས་
པ་རེད།	 ཏཱ་ལའ་ིཟརེ་བ་ད་ེབདོ་སདྐ་ད་ུག་ོ

རུྒྱ་གང་མེད།	 ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་བསོད་
ནམས་རྒྱ་མཚོ་ནས་བཟུང་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕངེ་
རིམ་བནོ་སོག་པ་ོདང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

འབྲལེ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 ༸རྒྱལ་བ་ཡོན་
ཏན་རྒྱ་མཚོ་སོག་པའོི་དཔནོ་པ་ོཞིག་གི་སས་
སུ་འཁུངས་པ་རེད།	 ད་ེཚོ་དགསོ་པ་རུྒྱ་
མཚན་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རེད་འདགུ	 ད་ེའདའ་ི
ཐགོ་ནས་བདོ་སོག་གཉསི་དམིགས་བསལ་
གི་འབྲལེ་བ་བུང་པ་དའེ་ིཐགོ་ནས།	 ༸རྒྱལ་
བ་སྐུ་ཕངེ་ལ་ྔཔ་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚོའི་སབྐས་སུ་
བདོ་རང་གི་གནས་ཚུལ་ད་ེཡང་ནང་ཁུལ་ལ་
མི་མཐུན་པའ་ིརྙགོ་ག་ཆེན་པ་ོཆགས།	 ཆོས་
ལུགས་ཀི་ཐགོ་ནས་ཏགོ་ཙམ་རྙགོ་ག་ཡོད་
པའ་ིསབྐས་ལ།	 གུ་ཤི་ཧན་གིས་༸གངོ་ས་
ལ་ྔཔ་ཆེན་པརོ་རོགས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུས་ཏ་ེ

བདོ་ཀི་ཆོས་སིད་གཉསི་ཀི་དབུ་ཁིད་ཆགས་
པ་རེད།	 དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོ་དང་སོག་པའོ་ི
བར་དམིགས་བསལ་གི་འབྲལེ་བ་འདུག	
༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་	༡༣	སོག་ཡུལ་ལ་ཕབེས་
པ་མ་ཟད།	 སོག་སདྐ་ཀང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
མཁྱནེ་གི་འདགུ	 ངསོ་ཀི་མཚན་ཞབས་པ་
དངསོ་གུབ་ཚོགས་གཉསི་ཕག་དཔ་ེཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོཡོད།	 ངསོ་ལ་དབུ་ཕར་གི་གཞུང་
དང་ལྷག་པར་དབུ་མའི་གཞུང་དམིགས་
བསལ་གིས་ཤུགས་རྐྱེན་སླབེས་པ་ད་ེརྒན་
དངསོ་གུབ་ཚོགས་གཉསི་ལ་བརྟནེ་ནས་བུང་
བ་རེད།	དངསོ་གུབ་ཚོགས་གཉསི་ནང་སོག་
ནས་བུང་བ་རེད།	དངསོ་གུབ་ཚོགས་གཉསི་
ལ་ྷསར་འབརོ་ནས་༸སྐུ་མདནུ་སྐུ་གོང་མའི་
མདནུ་ད་ུརབ་བུང་སུྒབ་པའི་སྐབས་ལ་བདོ་
སདྐ་ཡག་པ་ོཤེས་ཀི་མེད་པས།	 ༸སྐ་ུམདནུ་
སྐུ་གོང་མས་སོག་སྐད་བསྐོན་ནས་གཤམ་
ཐབས་ཡར་འཐེན་ཞེས་གསུངས་བུང་།	
ཞེས་རྒན་དངོས་གུབ་ཚོགས་གཉིས་རང་
གིས་ངསོ་ལ་གསུངས་སོང་།	 ༸སྐ་ུམདནུ་སྐ་ུ
གངོ་མས་སོག་སདྐ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོམཁྱནེ་གི་
ཡོད་པའ་ིབཟ་ོའདགུ	 ༸སྐ་ུམདནུ་སྐ་ུགངོ་མ་
སོག་ཡུལ་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་བཞུགས་
པ་རེད།	 གང་ལརྟ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ི
འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ཕ་མའ་ིཚོགས་ཆེན་ཐངེས་གཉསི་པའ་ིཐགོ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༨	
ཉནི་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ཕ་མའི་ཚོགས་
ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པའི་དབུ་འབེད་མཛད་
སྒའོི ་ཐོག་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིདང་སྦྲགས་

གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ཁ་སང་ཕི་ཚེས་	
༢༧	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་
འབུལ་ཞུ་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་བུང་བ་ཧ་ཅང་སལྐ་
པ་བཟང་པ་ོརེད།	ད་ེབཞིན་རྣམ་པ་ཚོ་བཅར་
རུྒྱ་བུང་བ་ཧ་ཅང་སལྐ་པ་བཟང་པ་ོརེད།	 ད་ེ
དང་མཉམ་ད་ུརྣམ་པ་ཚོར་འགན་ཡང་ཡོད།	
སླབོ་གྲྭར་ཕབེས་པའི་སབྐས་ལ་དག་ེརྒན་དང་
རྩོད་རུྒྱ་ངའི་ཐོབ་ཐང་ཡིན་སྙམ་པའི་ཐོག་

ནས་ཕབེས་རུྒྱ་མེད།	 སླབོ་གྲྭར་ཕབེས་པའ་ི
སབྐས་ང་ཕ་མ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འགན་ཞིག་
ཡོད་བསམ་པ་དང་།	 དག་ེརྒན་ལ་རིྩ་བཀུར་
དང་འགན་ཁུར་ཡོད་པའི་ཐགོ་ནས་བཀའ་
མོལ་ཡག་པ་ོགནང་དགསོ།	 ཐབོ་ཐང་ཡིན་

སྙམ ་པའི ་ ཐོག ་
ནས་བཀའ་མོལ་
གནང་བ་ཡིན་ན་
སྐབས ་ རེ ་ཧམ ་
བཤད་མ་རབས་
ཆགས་ཉནེ་ཡོད།	
འགན་ཡིན་སྙམ་
པའི ་ ཐོག ་ནས ་
བ ཀ འ ་ མོ ལ ་

གནང་བ་ཡིན་ན་མཐུན་འབྲལེ་དང་འགན་
མཉམ་ཁུར་གི་བཀའ་མོལ་ད་ེཡོང་གི་རེད།	
ད་རེས་བརྟན་བཞུགས་སྐབས་ཤེས་ཡོན་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་གི་ཡིན་ཞེས་དམ་བཅའ་
ཁས་ལེན་ཞུས་ཡོད།	 རྣམ་པ་ཚོ་ཕ་མ་ཡིན་
པའི་ཆ་ནས་ཕུ་གུའི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་དགསོ་ཀི་ཡང་རེད།	 ཁ་སང་༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	༦༠	རིང་
སྐུ་ལས་རིམ་པ་བསྐནོ་ནས་ཤེས་ཡོན་ཡར་

རྒྱས་ཕིན་ཡོད་རེད།	ཅསེ་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་
པ་འད་ིང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་ཧ་ལས་
པའ་ིདགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུང་།	 གང་ཡིན་ཞ་ེ
ན་ང་ཚོ་ཚང་མའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་རེད།	མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ལས་
བཀའ་དནི་ཆེ་བ་མེད།	 ཁངོ་ཉནི་མ་གཅིག་
ཐུགས་སྤ་ོབ་ོབུང་བ་ཡིན་ན་དག་ེབ་གསོག་གི་
ཡོད་རེད།	 དརེ་བརྟནེ་ཕ་མ་དང་དག་ེརྒན།	
བཀའ་ཤག	 སདི་སྐངོ་ཡིན་ནའང་འགན་
ད་ེབསུྒབས་པའ་ིརྟགས་རེད།	 ས་ཁང་ཤེས་
ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཕིན་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་
སླབོ་ཕབེས་པར་སིད་སྐངོ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་
འགན་ད་ེབསུྒབས་སོང་སྙམ་པ་དང་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས་འགན་བསུྒབས་
འདུག ་པའི ་ཧ ་ཅང ་དགའ་ ཚོར ་ བུང ་ །	
ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 ལོའ་ིཕལ་ཆེར་ཕི་ཟླ་	
༦	 ནང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་
ཕིན་ཡོད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་པར་ང་ཚོ་
ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	 ང་རང་སྒརེ་ངསོ་
ནས་དགའ་པ་ོབུང་དགསོ་དནོ་ན།ི	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༡	ལོར་གཟམིས་ཆུང་མཇལ་ཁ་བཅར་

བའ་ིསབྐས།	 ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེ་ཤོས་རིྩ་གི་
ཡིན།	 ཤེས་ཡོན་ཐགོ་འབད་བརྩནོ་བདེ་ཀི་
ཡིན།	ཞསེ་ཞུས་པ་ཡིན།	སབྐས་དརེ་༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་འད་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
དཔ་ེཡག་པ་ོའདགུ	 ཤེས་ཡོན་ཐགོ་འབད་
བརྩནོ་གནང་དགསོ་འདགུ	 གང་ཡིན་ཞ་ེན་
མང་པ་ོཞིག་གི་ཐགོ་ང་ཚོས་ལམ་སང་བདེ་
ཐུབ་པའ་ིནསུ་པ་མེད།	 ཆབ་སདི་ཐགོ་རྒྱལ་
ཁབ་གཞན་གིས་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་མིན་ལ་རག་
ལུས་ཡོད།	 བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་དང་བདོ་དང་
རྒྱ་ནག་གི་གནས་སྟངས་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་རག་ལུས་ཡོད།	 ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་
གཏང་རུྒྱ་ང་ཚོའ་ིལག་ཏུ་ཡོད།	ང་ཚོའ་ིལག་
ཏུ་ཡོད་པ་ད་ེབདེ་ཐུབ་དགསོ།	 འད་ིབདེ་མ་
ཐུབ་པ་མེད།	 ཅསེ་བཀའ་སླབོ་གནང་བུང་
།	 ད་ེག་རང་འབད་བརྩནོ་ཞུ་གི་ཡིན་ཞསེ་
ཞུས་པ་ཡིན།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༡	ལོའ་ིཕལ་ཆེར་ཕི་ཟླ་	༩	ནང་
སུད་སིར་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ཏ་ེབཀའ་སླབོ་
སྩལ་བའི་ནང་མོས་མཐུནཤེས་ཡོན་གལ་
ཆེ་ཤོས་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་ད་ེལ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཡོད།	 ཅསེ་བཀའ་ཕབེས་ཡོད་པ་འད་ིདགའ་
ལནྡ་ཕ་ོབྲང་གི་ད་རྒྱའ་ིནང་ཡོད་རེད།	 ངས་

འད་ིཞུས་དགསོ་དནོ་ན།ི	 ༸གངོ་ས་མཆོག་
གི་བཀའ་དགོངས་བཀའ་ཤག་ནས་སུྒབ་
དགསོ་ཀི་འདགུ	 ཅསེ་ཕན་རང་གཟམིས་
ཆུང་ད་ུབཅར་ནས་དམ་བཅའ་ཁས་ལེན་
ཞུས་པ་ནང་བཞིན་འབད་བརྩོན་བས་ནས་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 ལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༦	 དང་།	 ད་ེ
བཞིན་ཉ་ེཆར་དང་ཁ་སང་བརྟན་བཞུགས་
བསྟར་འབུལ་ཞུ་སབྐས་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་
ཕིན་འདགུ་ཅེས་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་སྟབས།	
༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་ཕན་བུ་
བསུྒབས་འདགུ་སམྙ་པའ་ིདགའ་སྤབོས་བུང་།	
མུ་མཐུད་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་འགོ་བར་
ད་ེསྔ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་མཛུབ་མོ་ལྔ་ནང་
བཞིན་ཚང་མར་འགན་ཡོད།	 དང་པ་ོ
ད།ེ	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་འགན་ད་ེ
རེད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འགན་
གཙོ་བ་ོན་ིལམ་སྟནོ་དང་མཐུན་རྐྱནེ་སུྐན་རུྒྱ་
རེད།	 གཉསི་པ་ད།ེ	 སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་སླབོ་སིྤ་
དང་ལས་བདེ་ཀི་འགན་རེད།	 གསུམ་པ་ད།ེ	
དག་ེརྒན་རྣམ་པ་རེད།	 བཞི་པ་ད་ེསླབོ་ཕུག་
རེད།	 ལ་ྔཔ་ད་ེཕ་མ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་།	།
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ཆོ་འཕུལ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོའ་ིབུང་རིམ་དང་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
ལ་ྷརམས་དམ་འཇགོ་མཛད་ནས་ལོ་ང་ོ	༦༠	འཁརོ་བའ་ིརསེ་དན།

༄༅།	 །གངས་ཅན་མཁས་པའ་ིགཙུག་
རྒྱན་ར་ེཙོང་ཁ་པ་བླ་ོབཟང་གགས་པ་དཔལ་
གིས་ལ་ྷལནྡ་ཆོ་འཕུལ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་ཐགོ་
མར་དབུ་བརྙསེ་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་མི་
ལོ་	༦༡༡	འཁརོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།		ཆོ་
འཕུལ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོའི་སབྐས་རི་བ་ོདགེ་
ལུགས་པའི་གདན་ས་ཆེན་པ་ོསེར་འབྲས་
དགའ་གསུམ་གིས་གཙོས་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་
ཁག་ཏུ་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པདོ་ལྔ་དང་རུྒྱད་
སྡ་ེབཅས་མདརོ་ན་མད་ོསྔགས་ཟུང་འབྲལེ་
གི་བསྟན་པ་ཆ་ཚང་ལ་མ་ནརོ་བར་གསན་
བསམ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པའི་ལྷ་རམས་གཙོ་
བརོ་གུར་བའི་དགེ་བཤེས་རྣམ་པ་ཚོས་གྲྭ་
སྐརོ་དམ་འཇགོ་མཛད་སལོ་ལརྟ།	 	 ཕི་ལོ་	
༡༩༥༩	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་༸རྒྱལ་
དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གངས་	 ༢༤	 ཐགོ་ལ་ྷ
ལནྡ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོར་གྲྭ་སྐརོ་དམ་འཇགོ་
མཛད་ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ	 ༦༠	 འཁརོ་བའ་ི
དསུ་ཚིགས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཀང་ཡིན།		
དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་ད ེ་དང་བསྟུན།			
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་སྒ་བརྙན་
ཚན་པའི་འགན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་དབང་
ལགས་ཀིས་ལ་ྷལནྡ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོའི་བུང་
རིམ་དང་གྲྭ་སྐརོ་དམ་འཇོག་གི་སྐརོ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་བ་དསུ་དབེ་ཀི་
རྩམོ་སིྒག་པ་ཟུར་པ་དང་།	 དགའ་ལནྡ་ཕ་ོ
བྲང་གི་ལས་ཁུངས་སུ་ཕག་ལས་གནང་
བཞིན་པ་རྒན་བམས་བསྟན་ལགས་ལ་བཅར་
འད་ིཞུས་པ་ཞིག་འད་ིག་བདོ་ཡིག་ཚན་པས་
ཡིག་ཐགོ་ཏུ་ཕབ་པ་གཤམ་གསལ།
ད་ིབ།	རྒན་བམས་བསྟན་ལགས་ཀིས་བཅར་
འདའིི་གོ་སབྐས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
བ་དང་སྦྲགས།	རྒན་ལགས་ཀིས་ལ་ྷལནྡ་སྨནོ་
ལམ་ཆེན་མོའི་བུང་རིམ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་སྙངི་
བསྡསུ་ཤིག་གནང་རོགས།
ལན།		ཆོ་འཕུལ་དསུ་ཆེན་གི་འབུང་ཁུངས་
ན་ིརྒྱ་གར་འཕགས་པའ་ིཡུལ་རེད།	 ད་ེཡང་
རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ད་ུསྟནོ་པ་ཤཱཀ་
ཐུབ་པ་ཞལ་བཞུགས་སྐབས་མཉན་ཡོད་
ད་ུམུ་སྟགེས་པའི་སྟནོ་པ་དུག་གིས་གཙོས་
འཁོར་དང་བཅས་པ་རྩདོ་པ་དང་ཆོ་འཕུལ་
གིས་ཕམ་པར་མཛད་པས་ཆོ་འཕུལ་དསུ་
ཆེན་ཞེས་མཚན་བཏགས་པ་ད་ེའད་རེད།		
དུས་ད་ེནས་བཟུང་རྒྱ་གར་དུ་ཆོས་རྒྱལ་
རིམ་བནོ་རྣམས་ཀིས་དསུ་ཆེན་འདརི་ཕག་
དང་མཆོད་འབུལ་རྒྱ་ཆེ་གནང་ནས་དསུ་
ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།	 དའེ་ིརུྒྱ་མཚན་ན་ི
སབྐས་དརེ་དག་ེབ་གཅིག་བསུྒབས་ན་འབུམ་
འགུར་འག་ོཡི་ཡོད་པའ་ིཆ་ནས་རེད།	 བདོ་
ལ་ཆོ་འཕུལ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་ཐོག་མར་
དར་ཚུལ་ན།ི	 ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སམྒ་
པའོི་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པའི་
སལོ་བཏདོ་པ་དང་།	 	 ཆོས་རྒྱལ་ཁ་ིསངོ་

ལྡ་ེབཙན་སབྐས་མཁན་སླབོ་ཆོས་གསུམ་བདོ་
ད་ུགདན་འཛོམས་ནས་མད་ོསགྔས་ཀི་བསྟན་
པ་དངསོ་གཞི་གཞི་ཚུགས་ཐུབ་པ་བུང་།	 ད་ེ

ནས་ཆོས་རྒྱལ་རིམ་བནོ་དང་།	བདོ་ཀི་ཆོས་
བརུྒྱད་རིས་མེད་ཀི་བླ་ཆེན་རྣམ་པས་རང་
རང་སོ་སོའི་གདན་ས་ཁག་ཏུ་དསུ་ཆེན་འད་ི
ལ་ཕག་དང་མཆོད་འབུལ་གིས་དསུ་ཆེན་
སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད་ཀང་གཅིག་གུར་བུང་
མེད།	
དརེ་བརྟནེ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་
ཆེན་པསོ་ཕི་ལོ་	 ༡༤༠༩	 ལོར་ལ་ྷལནྡ་སྨནོ་
ལམ་ཆེན་མོ་ཐོག་མར་གསར་འཛུགས་
མཛད་ནས་ལྷ་ལྡན་འཕུལ་སྣང་གཙུག་ལག་
ཁང་གི་རྟནེ་གཙོ་བ ོ་ཇོ་བ ོ་ཤཱཀ་མུ་ཎི ་ལ་
གསེར་གི་པགོ་ཞུ་དང་གསོ་རྒྱན་སོགས་ཕུལ་
ཏ་ེསྐུའི་ཆ་ལུགས་སུྤལ་སྐུའི་རྣམ་ཅན་ནས་
ལོངས་སྐའུ་ིརྣམ་ཅན་ད་ུབསུྒར་བ་རེད།	 ད་ེ
ནས་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕངེ་རིམ་བོན་ནང་
ནས་༸རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་ཆོ་
འཕུལ་སྨནོ་ལམ་ཐགོ་དབུ་བཞུགས་མཛད་
པའ་ིལོ་རུྒྱས་འདགུ	 ༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུཕངེ་
ལ་ྔཔ་ཆེན་པའོི་སབྐས་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་དབུ་
བརྙསེ་པ་ནས་བཟུང་ཆོ་འཕུལ་སྨནོ་ལམ་གི་
སིྦན་བདག་བདོ་གཞུང་རང་ནས་གནང་ཡོད།	
སབྐས་དརེ་དག་ེའདནུ་ཞལ་གངས་ཁ་ིགཉསི་
ནས་གསུམ་བར་འཛོམས་ནས་སྨནོ་ལམ་
ཚོགས་ཡོད།
ད་ིབ།		༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་རིམ་བནོ་དང་
ལྷ་ལྡན་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོའི་དབར་འབྲལེ་བ་
ཇི་བུང་གསུང་རོགས།	
ལན།	 ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་རིམ་བནོ་དང་
ལྷ་ལྡན་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་དབར་གི་འབྲལེ་
བ་ན།ི	 ལ་ྷལནྡ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་ད་ེཆོས་
ཕགོས་ཀི་དསུ་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་རེད།		
༸རྒྱལ་དབང་རིམ་བནོ་ནང་ནས་༸སྐུ་ཕངེ་
དང་པ་ོདག་ེའདནུ་གུབ་པ་རེད།	 ༸རྒྱལ་
དབང་སྐ་ུཕངེ་གཉསི་པའ་ིསབྐས་ལ་སྨནོ་ལམ་
ཚོགས་ཐུབ་ཡོད།	 ད་ེནས་༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་
ཆེན་པསོ་འབྲས་སྤུངས་སུ་གླིང་བསའེི་དགེ་
བཤེས་དམ་འཇགོ་མཛད་འདགུ	 	 ༸རྒྱལ་
དབང་སྐ་ུཕངེ་བདནུ་པ་སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་
འབྲས་སྤུངས་སུ་རྡ་ོརམས་པའི་དགེ་བཤེས་
བཞག	 	 ༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་གསུམ་
པ་ཆེན་པསོ་སེར་འབྲས་དགའ་གསུམ་ད་ུ
ཕབེས་ཏ་ེགྲྭ་སྐརོ་དམ་འཇོག་མཛད་པ་མ་

ཟད།	 ལ་ྷརམས་པའ་ིདག་ེབཤེས་ཀི་མཚན་
གནས་བཞསེ་གནང་མཛད་འདགུ
ད་ིབ།	 ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་

ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་གྲྭ་སྐརོ ་དམ་འཇོག་
མཛད་ཚུལ་སྐརོ་གསུང་རོགས།
ལན།	༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་དགུང་གངས་བཅུ་གཉིས་
བཅུ་གསུམ་ཙམ་ནས་མཚན་ཉདི་ཀི་གཞུང་
ཆེན་ཁག་ལ་གསན་གཟིགས་དབུ་འཛུགས་
མཛད་ད་ེམེ་ཕག་ལོར་གདན་ས་སེར་འབྲས་
གཉསི་ལ་ཆོས་ཞུགས་མཛད།	 ད་ེནས་
བཟུང་སྟ་ེརྒྱལ་ཚབ་སྟག་བྲག་རིན་པ་ོཆེ་དང་།	
ཡོངས་འཛིན་གླངི་རིན་པ་ོཆེ།	ཡོངས་འཛིན་
ཁི་བང་རིན་པ་ོཆེ་སོགས་ཀིས་མཚན་ཉདི་
བག་ོགླངེ་རོགས་སྐརོ་འགོ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་
ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུ་
ཕར་འདལུ་མཛོད་སོགས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་
པདོ་ལྔ་ལ་དསུ་ཡུན་ལོ་ང་ོབཅུ་གསུམ་རིང་
སླབོ་གཉརེ་མཛད་ཡོད།	 ༸རྒྱལ་དབང་
སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་
ལོ་བཅུ་དུག་ལ་ཕབེས་སྐབས་བདོ་ཀི་ཆབ་
སིད་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞེས་གནང་མཛད།	
སྐབས་ད་ེདསུ་དགའ་གདངོ་ལྷ་ོཕགོས་ཡོན་
ཏན་རྒྱལ་པ་ོདང་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་
པསོ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་འབངས་སེར་སྐ་མི་མང་
དང་།	 	 ལ་ྷམི་ཐུན་མོང་གི་རེ་འདནུ་ལརྟ་
ཆབ་སདི་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞསེ་དགསོ་པའ་ི
དསུ་ལ་བབས་ཡོད་ཅེས་ལུང་བསྟན་ཞུས་
པ་ལརྟ།	 	 ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་བཞི་
པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་
ཐུགས་འགན་བཞསེ་གནང་མཛད།
ད་ེརསེ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༦	 ལོར་༸རྒྱལ་དབང་
སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་
དུ་སྟནོ་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་ངོ་	
༢༥༠༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་ཁྱད་པར་
ཅན་གི་ཆེད་ད་ུརྒྱ་གར་བང་ཆུབ་ཆེན་པའོི་
ཆོས་ཚོགས་ཀིས་མགོན་༸རྒྱལ་བ་ཡབ་
སས་རྣམ་གཉསི་ཇི་ལྟར་གདན་ཞུའི་གསོལ་
འདབེས་ཞུས་པ་ལརྟ་ཆིབས་སུྒར་བཀའ་དནི་
བསྐངས།	 སབྐས་ད་ེདསུ་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ
ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་
སླབོ་གལ་ཆེན་ཞིག་སྩལ་བའ་ིནང་།	 “སརྔ་
བདག་ཅག་གི་སྟནོ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་ལྷ་མོ་
ད་ིམ་མེད་པས་ཞུས་པའ་ིམད་ོལས།	 ང་མ་

ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་སོང་བ་ན་
གདངོ་དམར་ཅན་གི་ཡུལ་ད་ུདམ་པའི་ཆོས་
དར་བར་འགུར་རོ།	ཞསེ་ལུང་བསྟན་གནང་
ཡོད།	 བདོ་ཀི་མཁས་པ་ཚོས་གདངོ་དམར་
གི་ཡུལ་ཟརེ་བ་ད་ེབདོ་ཡིན་པ་ངསོ་འཛིན་
གནང་གི་ཡོད།	 གདངོ་དམར་གི་ཡུལ་ཟརེ་
བ་ད ེ་བ ོད་ཡིན་མིན་མཁས་པ་རྣམ་པས་
དཔྱད་པ་གནང་རོགས་”	 ཞསེ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་འདགུ
ད་ེརིང་ཁ་སང་གདངོ་དམར་གི་ཡུལ་ཟརེ་
བ་ད་ེབདོ་རང་ཡིན་པ་དངོས་སུ་ར་འཕདོ་
བུང་ཡོད།	 ད་ེནས་སརླ་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ
ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་ནས་
བདོ་ད་ུཆིབས་ཞལ་བསུྒར།	 	 སབྐས་ད་ེ
དསུ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་ཐད་ཀར་སྟངས་འཛིན་འགོ་
སེར་མོ་བ་ཡོངས་ཀི་སིྤ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ཞིག་
ཡོད།	 ཡིག་ཚང་དའེ་ིནང་དུང་ཡིག་ཆེན་
མོ་བཞི་དང་སབྐས་རེ་ལ་ྔཡོད།	 ཁངོ་ཚོའ་ི
ཁདོ་ནས་དུང་ཡིག་ཆེན་མོ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་
འཕལེ་ཟརེ་བ་བགསེ་སོང་ཞིག་ཡོད།	 ཁངོ་
གིས་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་གྲྭ་སྐརོ་མཛད་ད་ེལ་ྷརམས་པའི་
མཚན་བཞེས་མཛད་རོགས་ཞེས་གསོལ་
འདབེས་ཞུས་པ་ལརྟ།	 ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ
ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཞལ་
བཞསེ་མཛད་པ་རེད།	 ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ
ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་ལྷ་
ལནྡ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོའི་སབྐས་སུ་ལ་ྷརམས་

པའི་དམ་བཅའ་དངསོ་གཞི་ད་ེབདོ་ས་ཕག་
ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༣	དང་ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ཟླ་	
༢	 ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་བཞག་གནང་མཛད་པ་
རེད།	སབྐས་དརེ་སེར་འབྲས་དགའ་གསུམ་
གིས་དག་ེབཤེས་རྩ་ེཕུད་གས་མི་གངས་	༣༥	
ནས་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་རྟགས་གསལ་ཕུལ་བར་༸རྒྱལ་
བ་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་རྣམས་ཐགོས་པ་
མེད་པར་མཛད།			སབྐས་དརེ་ཡ་མཚན་
པ་ཞིག་ལ།	 གནས་ཆུང་ཆོས་སྐངོ་ནས་
ཀང་༸སྐུ་མདནུ་ལ་རྟགས་གསལ་ཕུལ་བའི་
གནས་ཚུལ་ང་ོམཚར་ཅན་ཞིག་བུང་འདགུ		
ལོ་དའེི་ཟླ་བ་གཉསི་པའི་ནང་༸རྒྱལ་དབང་
སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་
ལ་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་པ་རེད།
མཐའ་དནོ་ད་ལོ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་
བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་སྐགེ་དངོས་
གཞི་ཁལེ་ཡོད་པར་བརྟནེ།	 འཕགས་
མཆོག་ཕག་ན་པདའོི་གདལུ་ཞིང་ད་ུསྐེས་
པའི་མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་གིས་གཙོས་
བདོ་མི་སིྤ་བ་ོགནམ་བསྟན་ཡོངས་ཀིས་ཆོལ་
གསུམ་གོང་བུ་གཅིག་གུར་གི་ལར་ཞེན་
སྙངི་བཅངས་ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་གསུང་ཅི་
སུྒབ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་མི་མི་རེ་
ངོ་རེ་ནས་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་གཟུངས་
སྔགས་མ་ཎི་ཡིག་དུག་འབུམ་རེ་གསག་
རོགས་གནང་ཞེས་ངས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	།	

༄༅།	 །སུད་སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་སོག་
སྟདོ་དངསོ་གུབ་རྡ་ོར་ེལགས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ཟླ་	༣	ཚེས་	༢	ཉནི་བགསེ་ཡོལ་ད་ུཕབེས་
ཀི་ཡོད་སྟབས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་
རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཁྱབ་ལརྟ།	 སུད་སི་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་ཚབ་གསར་དུང་ཆེ་འཆི་མེད་
རིག་འཛིན་ལགས་སུ ་ཕིར་བསྐོད་ཆོག་
མཆན་དསུ་ཐོག་ཐོབ་ཐབས་
མ་འགུར་བ་དང༌།	 ཕི་ཟླ་	 ༢	
ཚེས་	 ༢༦	 གངོ་ཚབ་གསར་
ས་གནས་སུ་མ་འབརོ་ཚེ་ཕི་
ཚེས་	 ༢༧	 དང་	 ༢༨	 ཉནི་
དུང་ལས་སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོ་
ལགས་སུ་ནང་ཁུལ་རིྩས་སྤདོ་
ལེན་ཆོག་འཐུས་ཕེབས་པ་
ལྟར་སྦར་སིལ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་
གཅོད་བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས་རིྩས་
དཔང་གནང་སྟ་ེགོང་ཚེས་ཉིན་གཉིས་ལ་
རིྩས་སྤདོ་ལེན་འཐུས་ཚང་ཞུས་གནང་འདགུ	
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་གསར་པ་འཆི་མེད་རིག་

འཛིན་ལགས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	
༡༥	 གངོ་ས་གནས་སུ་ལས་བཅར་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 དནོ་གཅདོ་ཟུར་པ་སོག་སྟདོ་དངསོ་
གུབ་རྡ་ོར་ེལགས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
སུ ་ མི ་ ལོ ་བཅུ ་ཕག་བཞི ་མན་ཙམ་རིང་
ཐམེས་པ་རིམ་འཛེགས་ཀིས་གལ་ཆེའི་ནང་
སདི་དུང་ཆེ་དང༌།	ད་ེརསེ་སརྦ་སིལ་སྐ་ུཚབ་

དནོ་གཅོད་སོགས་ཀི་ལས་འགན་བཞེས་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

སུད་སི་དནོ་གཅདོ་ཀི་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན།

སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།
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དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བདནུ་པའ་ིདབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༣	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 པའ་ིཐགོ་དཔལ་
ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་
ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་དང་།	སིྤ་
འཐུས་རུྒྱན་ལས་དག་ེབཤེས་ལ་ྷརམས་པ་ཨ་
ཀུྲག་ཚེ་བརྟན་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་
ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་ཀརྨ་
དགེ་ལེགས་ལགས་བཅས་ཉནི་གསུམ་རིང་
གི་ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བདནུ་པའི་
དབུ་འབེད་མཛད་སྒརོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་
ཡོད།
མཛད་སྒའོི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་
མཆོག་གིས་འཚམས་འདི་དང་སྦྲགས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ང་ཚོ་མི་ལོ་	
༦༠	 འཁརོ་ལ་ཉ་ེབའ་ིབཙན་བལོ་ནང་ད་ེ
རིང་ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བདནུ་པ་
འཚོགས་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བུང་བ་ད་ེགཙོ་བ་ོ
༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པའི་བཀའ་
དནི་དང་།	 ད་ེབཞིན་ང་ཚོའ་ིགནས་ཚང་
རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་གི་སིད་བླནོ་དམ་པ་ན་ེརུ་
མཆོག་གིས་གཙོས་པའི་སིད་བླནོ་རིམ་བནོ།	
ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་གི་ཤེས་ཡོན་བླནོ ་ཆེན་
རིམ་པས་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་
བར་བརྟནེ།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀི་
དགོངས་པ་གཞིར་བཟུང་གི་ལམ་སལོ་ཞིག་
གི་ཐགོ་ཕབེས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད་སྐརོ་དང་།	
ད་ལ་ྟང་ཚོའ་ིཤེས་ཡོན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་བར་
རྒྱ་གར་ཤེས་ཡོན་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་
ཨེམ་སི་ཅགྰ་ལ་	M C Chagla	མཆོག་དང་།	
བདོ་དནོ་ཐོག་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀིས་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་མཁན་དང་།	དཔལ་འབརོ་ཡིད་
ཆེས་དགེ་རྩའི་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་གནང་
མཁན་སྐུ་ཞབས་ཇཡ་པར་ཀ་ཤ་ནྰ་རྰ་ཡན་	

Jayaprakesh Narayan	མཆོག	ད་ེབཞིན་
བདོ་པའི་འཐབ་རྩོད་ཐགོ་ཁ་ཞེ་གཉསི་མེད་
ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་དང་།	 བདོ་
མིའི་དབུས་ངལ་སེལ་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོའི་འགན་ཁུར་བཞེས་གནང་མཁན་སྐུ་
ཞབས་ཨཅརྰྱ་ཇ་ེབྷ་ིཀིར་པལ་ན་ི	 Acharya 

J.B Kirpalani	 	 མཆོག་གིས་གཙོས་པའ་ི
བཀའ་དནི་ཅན་གི་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་
ཚོ་དང་།	 སབྐས་ད་ེདསུ་ཀི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་རསེ་དན་དང་
དན་གསོ་གནང་བ་མ་ཟད།		ཉ་ེཆར་༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་ཆོ་འཕུལ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོའ་ི
དསུ་ཆེན་ཉནི་མོར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི ་སྔནོ ་ བུང་བཀའ་བླནོ ་དང་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་ཚོར་བསགྔས་བརདོ་གནང་བ་
དང་།	 ད་ལ་ྟཕག་ལས་གནང་བཞིན་པ་ཚོས་
ཀང་མུ་མཐུད་ཧུར་ཐག་གནང་དགོས་པའི་
བཀའ་སླབོ་ཕབེས་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 ལགྷ་པར་
བདོ་ནང་རང་སགོ་འབནེ་ད་ུབཅུག་སྟ་ེརྒྱ་
ནག་དམར་པའོི་གཞུང་ལ་གདངོ་ཐུག་གིས་
བདོ་ཀི་སགོ་རྩ་ལ་ྟབུའི་རིག་གནས་སུང་སྐབོ་
ཆེད་འཐབ་རྩདོ་གནང་མཁན་༸པཎ་ཆེན་སྐ་ུ
ཕངེ་བཅུ་པ་མཆོག་གིས་གཙོས་པའི་གཞན་
མཁས་དབང་དངུ་དཀར་བླ་ོབཟང་འཕིན་
ལས་མཆོག་དང་།	 དམུ་དག་ེབསམ་གཏན་
མཆོག	ཚེ་བརྟན་ཞབས་དུང་མཆོག	མཁས་
དབང་མཁྱནེ་རབ་འདོ་ཟརེ་མཆོག	 མཁས་
དབང་རྡ་ོར་ེརྒྱལ་པ་ོམཆོག་དང་།	 ལགྷ་པར་
ད་ུམཁྱནེ་ཆེན་ཚེ་རྣམ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་
སོགས་པར་རེས་དན་དང་དན་གསོ་ཞུས་
གནང་ཡོད།
ད་ེབཞིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་དུག་
པའི་ནང་གསོ་ཆོད་ཁག་ཕག་བསྟར་ཐུབ་

པ་རྣམས་ལ་བསགྔས་བརདོ་དང་།	 མ་ཐུབ་
པ་ཚོར་རུྒྱ་མཚན་གང་གིས་རྐྱེན་གི་ཡིན་པ་
དཔྱད་པ་གནང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་དང་།	
ཚོགས་བཅར་བ་ཚོའི་ཕག་པར་འགན་ཆེན་
པ ོ་ཡོད་པ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་གོས་

བསྡུར་ལྷུག་པ་ོགནང་སྟ་ེགསོ་ཆོད་རྣམས་ད་ེ
མ་ཐག་ཏུ་ཕག་བསྟར་ཐུབ་པ་དང་།	 རིམ་
པས་ཕག་བསྟར་ཐུབ་པ་སོགས་དབེ་བ་
འབེད་པ་ཡིན་ན་ལས་དནོ་གུབ་པར་དགེ་
མཚན་ཆེན་པ་ོཡོད་སྐརོ་ཡང་གསུང་གནང་
ཡོད།
གཞན་ཡང་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ནས་བཙན་
བོལ་བདོ་མིའི་ཤེས་ཡོན་སླབོ་ཁག་གསར་
འཛུགས་གནང་སྟ་ེཕི་ལོ་	༢༠༠༩	བར་ལོ་ང་ོ
ལ་ྔབཅུ་འཁརོ་བའི་ལོ་རུྒྱས་ཕགོས་བསིྒགས་
གནང་བའི་ལོ་རུྒྱས་དབེ་ཀི་ནང་དནོ་ཁག་ལ་
པར་རིས་འགའ་འཁུག་འདགུ་པས་ཐུགས་
ཞིབ་གནང་གལ་ཆེ་སྐརོ་དང་།	 	 སླབོ་གྲྭ་སོ་
སོའི་ལོ་རུྒྱས་ཁག་པར་རིས་ཐགོ་འགམེས་
སྟནོ་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་སླབོ་གྲྭ་སོ་སོའི་ལོ་
རུྒྱས་ཤེས་ཐུབ་པའ་ིདག་ེམཚན་ཡོད་པ་དང་།	
སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ལོ་རུྒྱས་ལ་དཔྱད་པ་བས་
ནས་གསོ་བསྡརུ་གནང་ན་གུབ་འབྲས་བཟང་
བ་ཡོང་པའ་ིརེ་བ་ཡོད་པ།	ང་ཚོ་བཙན་བལོ་

ནང་སླབོ་མ་ཉུང་ད་ུའག་ོབ་དང་མི་འབརོ་
ཉུང་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་བཀའ་ཤག་གིས་
བིས་པ་གསུམ་ཡན་ཡོད་པ་ལ་དམིགས་
བསལ་མཐུན་འགུར་སྦརོ་བར་བདོ་མི་ཚོས་

ཕར་གུ་མཉམ་འདགེས་སྒ་ོནས་ཕག་བསྟར་
ཐུབ་པར་འབད་བརྩནོ་བ་དགསོ་གལ་དང་།
ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༡༩༩༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༨	
ཉནི་གཏན་འབབེས་གནང་བའི་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་ལེའུ་གསུམ་པའ་ིདནོ་
ཚན་བཅུ་བདནུ་པའ་ིནང་གསེས་	༡	པ་ོནས་	
༩	བར་དང་།	ཡང་ནང་གསེས་	༡༤	ནས་	
༡༦	 བར་གི་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲལེ་བའ་ིསྐརོ་
འབུྲ་དནོ་གཞིར་བཟུང་ཕག་བསྟར་གནང་
དགསོ་སྐརོ་དང་བཅའ་ཁམིས་ལེའུ་	 ༣	
པའ་ིདནོ་ཚན་	 ༡༧	 ནང་གསེས་	 ༢	 པའ་ི
དགོངས་དནོ་ད་ཡོད་ཤེས་ཡོན་སིད་བུས་ད་ེ
ཉདི་སབྐས་	༡༣	པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་	 ༨	
པའི་ཐགོ་གཏན་འབབེས་གནང་ནས་ལོ་ང་ོ	
༡༠	ཡི་རསེ་སུ་ཤེས་ཡོན་སདི་བུས་དགངོས་
དནོ་ཕག་བསྟར་ཚུལ་མཐུན་ཡོང་གི་ཡོད་
མེད་བསྐར་ཞིབ་སདླ་འཛིན་སྐངོ་ནས་ཚོགས་
ཆུང་བཙུགས་གནང་བའི་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་

ཆུང་གི་ལམ་སྟནོ་དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་
གི་སྙན་ཐོ་བཅས་སོསོའི་ནང་དནོ་རྣམས་
ཕག་བསྟར་དགསོ་གནས་སྐརོ།	 	 ལགྷ་པར་
ཕི་ལོ་	༢༠༠༨	ལོའ་ིདམིགས་བསལ་ཚོགས་
ཆེན་དང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༠	ལོར་ཚོགས་པའ་ི
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་བཙན་བོལ་
བདོ་མིའི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཕགོས་
དང་འབྲལེ་བའ་ིསནྙ་ཐ།ོ	 གཞན་ཡང་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	 ལོའ་ིནང་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་
ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་གི་ལས་
འཆར་འགོ་ཤེས་ཡོན་སོགས་དང་འབྲལེ་
བའི་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་
ཡོད་པ་བཅས་ཀི་ཐོག་བསྐར་ཞིབ་དང་
ཐུགས་ཞིབ་གནང་དགསོ་སྐརོ།
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཤེས་ཡོན་དང་
འབྲལེ་བའི་ལས་འཆར་ཁག་གི་ཐོག་སྔནོ་
རིྩས་བཀའ་འཁལོ་དང་བར་བརྒལ་བཀའ་
འཁོལ་ཞུས་རིམ་བཞིན་བ ོད་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་གསོ་ཚོགས་དང་རུྒྱན་ལས་སོ་སོས་
དགག་བ་གང་ཡང་མེད་པའི ་ཐོག་ནས་
བཀའ་འཁལོ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་ལ་གསོ་
ཚོགས་ནམ་ཚུགས་སྐབས་སུ་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལ་སིྤ་འཐུས་རྣམས་ནས་
ཤེས་ཡོན་དང་འབྲལེ་བའི་དགོངས་ཚུལ་
དང་འད་ིརྩད་ལྷུ ག་པ་ོགནང་བ་སོགས་ཀི་
བརུྒྱད་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་ཤེས་ཡོན་
ཡར་རྒྱས་ཚགས་ཚུད་ཡོང་བར་ཐགོ་མཐའ་
བར་གསུམ་ད་ུམཐུན་འགུར་ཞུས་གནང་བ་
དང་།	 མཐའ་དནོ་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་
ལ་ཚོགས་ཆེན་འདིའི་དསུ་ཚོད་ཕལ་མོ་ཆེ་
བག་ོགླངེ་དང་གསོ་བསྡརུ་ཐགོ་གཏངོ་དགསོ་
པའ་ིགསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

རིྩས་ལོ་	༢༠༡༩་་་༢༠བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སྔནོ་རིྩས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིྩས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དནོ་དབུ་འཛུགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་
ཁུངས་མ་ལག་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའི་

ལོ་འཁོར་སྔནོ་རིྩས་འཆར་གཞིར་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོད་དཔག་

འ ཆ ར ་ རིྩ ས ་
ཚོ ག ས ་ ཆུ ང ་
ཆེ ད ་ འ ཛུ ག ས ་
ཐོག་ཞིབ་འཇུག་
ན ན ་ ཏ ན ་ གི ས ་
གོས ་ ཚོགས ་ སུ ་
གུབ་ད ོན་སྙན་ཐོ་

འབུལ་ལམ་ཞུ་སལོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 རིྩས་ལོ་	
༢༠༡༩་་་༢༠	 ལོའ་ིསྔནོ་རིྩས་ཚོད་དཔག་
འཆར་རིྩས་ཚོགས་ཆུང་གི་མི་འགོར་སིྤ་
འཐུས་སྒལོ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	 སིྤ་
འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕིན་
ལགས།	 སིྤ་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་
སྒནོ་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་
ལགས།	 སིྤ་འཐུས་མི་འགུར་རྡ་ོར་ེལགས་
བཅས་བསྐ་ོའཛུགས་གནང་བ་བཞིན།	 ཕི་

ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་གི་
ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡།༠༠	 ཐགོ་ལནྷ་འཛོམས་
གནང་སྟ་ེཐོག་མར་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
གཙོ་དང་ཚོགས་དུང་བསྐ་ོགཞག་གནང་རུྒྱ་
གནང་བར།	 ཚོགས་གཙོ་སིྤ་འཐུས་དག་ེ
བཤེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་དང་།	
ཚོགས་དུང་སིྤ ་འཐུས་སྒོལ་མ་ཚེ ་ རིང ་
ལགས་རྣམ་གཉིས་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་
གནང་ཡོད།ད་ེརསེ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་

མི་རྣམས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པ་ོ
མཆོག་གི་སར་ཆེད་བཅར་གིས་ལས་དནོ་
དང་འབྲལེ་བའི་ལམ་སྟནོ་ཞུས་ཟིན་རེས་
ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་དངོས་སུ ་དབུ་
འཛུགས་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་ཚོགས་ཆུང་
གི་གུབ་དནོ་སནྙ་ཐ་ོ	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༡༥	ཉནི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་	༧	པའ་ི
གོང་ད་ུཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་
གནང་ཐུབ་པ་དགསོ་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།

སྤུས་ཚད་ལནྡ་པའ་ིའཕདོ་བསྟནེ་ཞབས་ཞུའ་ིསྦངོ་བརྡར་དང་འཛིན་སྐངོ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ག་ོསིྒག་དང་ཨ་རིའི་
རོགས་ཚོགས་	USAID ནས་མཐུན་འགུར་
རོགས་རམ་གནང་སྟ་ེཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༢	
ཚེས་	 ༢༥	 ནས་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡	 བར་
ཉནི་གངས་ལའྔ་ིརིང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་

འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁངོས་སནྨ་
ཁང་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམས་ལ་སྤུས་
ཚད་ལནྡ་པའི་འཕདོ་བསྟནེ་ཞབས་ཞུའི་སྦངོ་
བརྡར་དང་འཛིན་སྐངོ་ཚོགས་འད་ུཞིག་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་ཚོགས་ཡོད་པ་

དང་།	 ད་ེཡང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
འཕདོ་བསྟནེ་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་གི་
འཕདོ་བསྟནེ་ཞབས་ཞུའི་སྤུས་ཚད་དང་།	
ལས་དནོ་ག་ོའཕརེ།	 ཆེད་ལས་པ་འཛིན་
སྐངོ་གནང་ཕགོས།	གཞི་རྩའ་ིདཔལ་འབརོ་
ཉར་ཚགས།	 འབྲལེ་ལམ་སོགས་ཡར་རྒྱས་

ཡོང་བར་གཙོ་བརོ་དམིགས་ཏ་ེཚོགས་འད་ུ
ཚོགས་ཡོད།
ཚོགས་འད་ུཉནི་བཞི་པ་གཙོ་བ་ོའཕདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་འབྲལེ་མཐུད་པ་ཚོ་དང་ལནྷ་
ད།ུ	 འཛིན་སྐངོ་དང་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་
འཕདོ་བསྟནེ་ལས་འཆར་ཁག་ལག་བསྟར་

གནང་ཕགོས་སྐརོ་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 ཕི་
ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡	 ཉནི་ཚོགས་བཅར་བ་
རྣམས་སོ་སོར་བླ་ོསྐདེ་འབུང་བའི་ཕིར་པཱ་
ལམ་པུར་གངོ་རྡལ་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའི་ཝི་
ཝ་ེཀ་ནན་ད་སནྨ་ཁང་	Vivekananda Hos-

pital ལ་ལ་ྟསྐརོ་ད་ུཕབེས་ཡོད་པ་བཅས།།	
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ཆོད་གན་དུང་གཞནོ་ལས་རོགས་གཉསི་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་ཀི་སདི་བུས་ཉམས་ཞིབ་
ཁང་དུ་འཆར་ཕར་ལས་གཞི་མི་ཉུང་བ་
ཞིག་བསུྒབ་དགསོ་ཡོད་ན།	 ལོ་གཅིག་དང་
ཕེད་ཀའི་དསུ་ཚོད་རྒྱས་བཅད་ནང་ཁོར་
ཡུག་དང་།	 བུད་མེད་ཀི་གནས་སྟངས་སྐརོ་
བཅས་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་ཉམས་ཞིབ་
པ་གཉསི་ཀི་ས་མིག་སྟངོ་པ་ཡོད་ན།	 གཤམ་
གསལ་དགོས་ངསེ་ཆ་རྐྱནེ་ཚང་ཞིང་ཞུགས་
བླ་ོཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༠	འགངས་མེད་འཚང་སནྙ་
འབུལ་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།
དགསོ་མཁའོ་ིཆ་རྐྱནེ་ཁག
༡།	 ཁརོ་ཡུག་ཉམས་ཞིབ་པའ་ིམི་འག་ོལ་

ཁོར་ཡུག་དང་འབྲལེ་བའི་སླབོ་སྦོང་དང་
ཟབ་སྦངོ་སོགས་གནང་མངོ་ཡོད་པ།
༢།	 བུད་མེད་ཀི་གནས་སྟངས་ཉམས་ཞིབ་
གནང་མཁན་ལ་བུད་མེད་དང་།	 ཡང་ན།	
ཕ་ོམོའི་དབ་ེབའི་སྐརོ་སླབོ་སྦངོ་གནང་མངོ་
ཡོད་པ།
༣།	ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་།	ལག་ཁྱརེ་གི་
ང་ོབཤུས།
༤།	 འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟནི་པའ་ི
དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ།ོ	
གཉསི་པ་དང་།	མཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས།
༥།	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁམིས་
མཐུན་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིལག་ཁྱརེ་	R.C	

ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་།	 དསུ་འགངས་
ཞུས་པའ་ིམཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས།
༦།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བདོ་སྨན་ཁང་
དང་།	 ད་ེམིན་སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་གང་རངུ་
ནས་ནད་གཅངོ་དང་།	 འགསོ་ནད་རིགས་
མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ི
སནྨ་པའི་ང་ོསྦརོ་ཁ་གསར་སྟངེ་རང་ཉདི་ཀི་
འད་པར་མཉམ་སྦརོ་ཐགོ་དག་མཆན་ལས་
དམ་འཁདོ་པ།
༧།	 གལ་སདི་ད་ལའྟ་ིསིྤ་སྒརེ་སྡ་ེཚན་གང་
རངུ་ནང་ལས་ཀ་བདེ་མུས་རིགས་ཡིན་ན་སྡ་ེ
ཚན་དའེི་འགན་འཛིན་ནས་དགག་ཆ་མེད་

པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
༨།	 ལོ་གསུམ་རིང་ལས་ཀའ་ིཉམས་མངོ་
ཡོད་པའ་ིཁུངས་སྐལེ་ངསོ་སྦརོ།
གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་ང་ོབཤུས་ཚང་མར་
ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ།	 ཡང་ན་ཟུང་
དུང་གནས་རིམ་ཡན་གི་དག་མཆན་ལས་
དམ་དང་མཚན་རྟགས་འཁདོ་པ་བཅས་ངསེ་
འབུལ་དགསོ།
འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ་ཁ་བང་།
Director
Tibet Policy Institute
Central Tibetan Administration
Dharamshala
Distt. Kangra, H.P.
Email: director@tibetpolicy.net
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སིྤ་ཁྱབ་རྩམོ་སིྒག་པ།	 ངག་དབང་ཐགོས་མེད།
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༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༦	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་སུ་ནང་
སིད་དུང་ཆེ་དཔ་ེཟུར་དབང་འད་ུཚེ་རིང་
ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོར་ཨོ་ཌི་ཤ་
ཕུན་ཚོགས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་
དག་ཆར་རུླང་འཚུབ་ཀི་རྐྱནེ་པས་སྟནོ་ཐགོ་
དང་ཁང་པ་སོགས་ལ་གཏརོ་སྐནོ་འཚབ་ཆེ་
ཕགོ་པར་ངལ་སེལ་རོགས་སྐརོ་དང་འབྲལེ་
བའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་
དནོ།	 འཕགས་མཆོག་སྤན་རས་གཟགིས་
ཀི་གདལུ་ཞིང་གངས་རི་རྲྭ་བས་བསྐརོ་བའི་
ཞིང་ཁམས་སུ།	 ནང་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་
གཙོ་བ་ོམི་རིགས་དང་སདྐ་ཡིག	ཆོས།	རིག་
གཞུང༌།	ཆས་གསོ།	གམོ་གཤིས་སོགས་ལོ་
ང་ོཁི་ཕག་གི་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་
རང་བཙན་གཙང་མའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཡིན།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༠	 ལོ་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་
ས་ཡར་རྒྱས་ལ་ཁ་གཡར་ཏ་ེབཙན་འཛུལ་
བས་རསེ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་བདོ་ས་
ཡོངས་རྫོགས་བཙན་གནནོ་གིས་བདོ་མིའི་
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་
བདོ་མི་འབུམ་ལ་ཉ་ེབ་བཙན་བལོ་ད་ུགར་
དགསོ་བུང་ཡོད།	 ཉག་ཕ་བའ་ིདསུ་སབྐས་
སུ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་སིད་
བདག་དབང་སླར་གསོ་ཡུན་གནས་འཛིན་
སྤལེ་དནོ་འཁེལ་ཡོང་སླད་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་མང་གཙོའི་ལམ་བཟང་
བཀོད་སིྒག་ཐགོ་ལམ་སྟནོ་བཀྲིན་བསྐངས་
པ་དང༌།	 ཐགོ་མ་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་
ཁག་བརྒྱད་གསར་འཛུགས་བརུྒྱད་ཆོས་སྡ་ེ
ཁག་དང༌།	 སླབོ་གྲྭ།	 གཞིས་ཆགས་སོགས་
གསར་བཙུགས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁངོས་གཞིས་
ཆགས་ཁག་	 ༤༥	 ཡོད་ཁངོས་ནས་ཨོ་ཌི་
ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ཐགོ་མ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༣	 ཟླ་	 ༥	 པའ་ིནང་
གསར་འཛུགས་ཞུས་པའི་ནང་ཅམ་པ་ལམ་

བཟ།ོ	 འབུམ་སྡ་ེལ།	 སིམ་ལ།	 སེན་སྡའེུ།	
ཨ་སམ་ཀུྲ་ཀྲངི༌།	 ཅང་ལང༌།	 ལ་དགྭས།	
མ་ན་ལི།	 རྡ་རམ་ས་ལ་བཅས་ནས་ཁིྱམ་
ཚང་	 ༥༨༠	 ནང་མི་འབརོ་	 ༣༠༡༧	 གི་
གཞིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་ཞུས་པ་ནས་
ད་ཆ་ཁིྱམ་ཚང་	 ༣༩༨	 དང་ནང་མི་གངས་	
༢༠༩༢	ཡོད།			ད་ེདག་གི་འཚོ་བའ་ིརྟནེ་
གཞི་ཆེད་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་དབུས་བདོ་
མིའི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་མཚན་ཐོག་ས་
ཁང་ཨེ་ཀ་	 ༡༨༥༩	 སྟངེ་འཚོ་བ་བསྐལེ་
བཞིན་ཡོད།	 	 	 གཞིས་ཆགས་འད་ིཆགས་
ཡུལ་རྒྱ་མཚོ་དང་ཉ་ེཔ་ོཡིན་སྟབས་རུླང་
འཚུབ་དང༌།	 རང་འབུང་གནདོ་འཚེ་ཡང་
ཡང་ཡོང་བཞིན་པ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༢	 ༡༩༩༡	
༡༩༩༥	༢༠༡༣	༢༠༡༤	སོ་སོར་འབུང་བའ་ི
གནདོ་འཚེ་བུང་སྟ་ེགཞིས་མིའི་སྡདོ་ཁང༌།	
ཤིང་འབྲས་དང་སྟནོ་ཐགོ་སོགས་ལ་གནདོ་
འཚེ་ཕགོ་ཡོད།
ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ལོའ་ིདག་ཆར་རུླང་འཚུབ།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་
ཨོ་ཌི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་སུ་དག་ཆར་རུླང་འཚུབ་	 (Ti-
tli)	 རྐྱནེ་པས་རང་འབུང་གདོ་ཆག་ཚབས་
ཆེ་བུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་མ་ཐག་ས་
གནས་ས་ཐགོ་ཏུ་གནས་སྟངས་རྟགོས་ཞིབ་
ཆེད་འད་ིགའ་ིསོ་ནམ་ཚན་པའ་ིའགན་འཛིན་
དུང་གཞོན་དནོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཆེད་
གཏངོ་བས་སབྐས་གཞིས་མི་རྣམས་ཀི་འཚོ་
བའི་དམིགས་རྟནེ་གཙོ་བ་ོཞིང་ས་ཨེ་ཀར་	
༡༨༥༩	སྟངེ་ཨ་ཤོམ་འདབེས་ལས་བས་པའ་ི
བརྒྱ་ཆ་	༨༠	ཙམ་རྩ་གཏརོ་དང༌།	འབྲས་
ལནྡ་དང་འབྲས་མེད་ཤིང་སྡངོ༌།	 ད་ེབཞིན་
སྡདོ་ཁང་གཏརོ་སྐནོ་སོགས་ད་ེས་ྔབུང་མངོ་
མེད་པས་གནདོ་སྐནོ་དང་སླར་གསོ་དཀའ་
བའི་གནས་སྟངས་ཚབ་ཆེ་ཕགོ་པར་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས།	
རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་སོ་ནམ་ལས་
ཁུངས་ཐུན་མོང་ནས་གངོ་གུན་དཔྱད་ཞིབ་	
(Loss/Damage	Assessment)	བས་པའ་ི

སནྙ་ཐ་ོལརྟ་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་	 ༣༠༠	 ཙམ་
གངོ་གུན་ཕགོ་ཡོད།	 ཞིང་པ་མང་དག་ཅིག་
ནས་མཉམ་འབྲལེ་དང་དངུལ་ཁང་བཅས་
ལ་བུ་ལོན་འཇལ་སླགོ་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་
ངལ་དང༌།	 རུྒྱན་གཏན་འཚོ་བའ་ིགནས་
སྟངས་ལ་ད་ོཕགོ་དཀའ་སེལ་སླད་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང༌།	 གཅིག་ཕན་གཅིག་
གགོས།	 སིྐད་སྡགུ་མཉམ་མངོ་མཚོན་ཆེད་
འདི་ནས་ཕི་ནང་སིྦན་བདག་རོགས་ཚོགས་
ཁག་དང༌།	ཕི་རྒྱལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ།	ཕི་
ནང་གནས་སྡདོ་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ།	 གཞུང་
དང་གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་
ནས་ངལ་སེལ་རོགས་སྐརོ་ཞལ་འདབེས་རེ་
སྐལུ་ཞུས།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༡༦	 ནས་	
༡༩	 བར་སརླ་ཡང་ནང་སདི་དུང་ཆེ་དབང་
འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས་དང༌།	 དུང་གཞནོ་
ད ོན་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་རྣམ་གཉིས་ས་
གནས་ས་ཐགོ་ཏུ་གནས་སྟངས་རྟགོས་ཞིབ་
མཐིལ་ཕིན་ཞུས།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༢	
ཚེས་	 ༤	 ཉནི་ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་
ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟབོས་རྒྱས་མཆོག་
གཞིས་ཆགས་སུ་འཚམས་གཟིགས་དང་
དག་ཆར་རུླང་འཚུབ་ཀི་སྡདོ་ཁང༌།	 སྟནོ་
འབྲས་དང་ཤིང་འབྲས་ཡོངས་སུ་གོད་ཆག་
བུང་བར་ཧནི་སྒརོ་	 ༡༡༤༤༠༠༠༠	 ཐམ་པ་
རོགས་སྐརོ་གནང་རུྒྱའ་ིབཀའ་འཁལོ་གནང་
སྟ་ེམང་ཚོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་
བུང་ཡོད།
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་
པ་བཞིན་བཀའ་ཤག་དབུས་པས་ཕི་ནང་
རོགས་ཚོགས་དང༌།	 བདོ་རིགས་སྤུན་
ཟླ།	 གཞུང་དང་གཞུང་འབྲལེ་མ་ཡིན་
པའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་ནས་ཉི་མ་མེ་གོགས་
དང༌།	 ཆར་པ་ཆུ་གགོས་ཀི་དཔ་ེབཞིན་
དཔལ་འབརོ་གི་རྒྱབ་རྟནེ་ཞལ་འདབེས་ཁྱནོ་
བསྡམོས་སྒརོ་	 ༩༠༡༦༤༡༣་༨༦	 ཐམ་པ་ད་
བར་གནང་སོན་བུང་བར་བརུྒྱད་ལམ་འདི་
བརུྒྱད་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་གཙོས་ཨོ་

ཌི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླངི་གཞིས་མི་མང་ཚོགས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང༌།	 གང་ལ་མངགས་པའ་ིཞལ་
འདབེས་གནང་པ་ཡོངས་རགོས་ཐགོ་མའི་

དམིགས་ཡུལ་བཞིན་ཨོ་ཌི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་
གླིང་གི་མང་ཚོགས་སུ་གོད་ཆག་ཕགོ་པར་
དཀའ་སེལ་སླད་ཤ་ཁུ ་ཤ་འཐིམ་གནད་
སྨནི་ཁུངས་གཏངོ་ཞུས་པའི་རིྩས་ཕ་གཤམ་

ཨང༌། གནས་དནོ། བུང༌། སོང༌།

༡། ཕི་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་ཁག་དང་ཕི་རྒྱལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་དང་ད་ེ
བཞིན་གཏངོ་ཕདོ་ཅན་གི་སིྦན་བདག་ཁག་ནས་ངལ་
སེལ་ཞལ་འདབེས་གནང་འབརོ།

༦༠༣༤༩༧༣་༣༥

༢། རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་ནང་གཏན་གཞི་ཆགས་པའི་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས་གཞིས་ཆགས།		
གཞུང་འབྲལེ་དང་གཞུང་འབྲལེ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་
པ་སིྐད་སྡགུ།	 དགནོ་སྡ་ེགྲྭྭྭ་ཚང་དང་སླབོ་གྲྭ་བཅས་
ནས་ངལ་སེལ་ཞལ་འདབེས་གནང་འབརོ།

༢༩༩༡༤༤༠་༥༡

༣། ཨ་ཤོམ་ས་ྔབཏབ་ཞིང་ས་ཨེ་ཀ་གངས་	 ༦༡༥	 ཞིང་
པ་རྣམས་ལ་གངོ་གུད་གུན་གསབ་ཆེད་ཨེ་ཀ་རེར་
སྒརོ་	༣༥༠༠	རིྩས་སྒརོ།

༢༡༥༢༥༠༠

༤། ཨ་ཤོམ་ཕི་བཏབ་ཞིང་ས་ཨེ་ཀ་གངས་	༤༠༠	 ཞིང་
པ་རྣམས་ལ་གངོ་གུད་གུན་གསབ་ཆེད་ཨེ་ཀར་རེར་
སྒརོ་	༤༥༠༠	རིྩས་སྒརོ།

༡༨༠༠༠༠༠

༥། ཉམས་ཐག་དང་སྐ་ེསྡན་སལོ་རུྒྱན་སོ་ནམ་ཞིང་པ་
རྣམས་ལ་གུན་གསབ་འཕར་མ་སྒརོ་	 ༥༠༠༠	 རེར་
རིྩས་སྒརོ།

༢༥༠༠༠

༦། ཤིང་འབྲས་གངས་	 ༣༤༣༥	 རྩ་བཀགོ་དང་གཏརོ་
སྐནོ་ཕགོ་པར་གུན་གསབ་ཆེད་ཤིང་སྡངོ་རེར་སྒརོ་	
༥༠༠	རེར་རིྩས་སྒརོ།

༡༧༡༧༥༠༠

༧། དདུ་ཚང་	 ༧	 སྡདོ་ཁང་གཏརོ་སྐནོ་འཚབ་ཆེ་ཕགོ་
པར་བསྐར་བཟ་ོཆེད་དདུ་ཚང་རེར་སྒརོ་	༤༠༠༠༠༠	
རེར་རིྩས་སྒརོ།

༢༨༠༠༠༠༠

༨། དདུ་ཚང་	 ༡༣	 སྡདོ་ཁང་གཏརོ་སྐནོ་ཕགོ་པ་ལ་
ཉམས་བཟ་ོཆེད་དདུ་ཚང་རེར་སྒརོ་	 ༢༠༠༠༠༠	
རེར་རིྩས་སྒརོ།

༢༦༠༠༠༠༠

༩། དདུ་ཚང་	༧	སྡདོ་ཁང་གཏརོ་སྐནོ་ཕགོ་པ་ལ་ཉམས་
བཟ་ོཆེད་དདུ་ཚང་རེར་སྒརོ་	 ༥༠༠༠༠	 རེར་རིྩས་
སྒརོ།

༣༥༠༠༠༠

༡༠། ཁྱནོ་བུང་སོང༌། ༩༠༡༦༤༡༣་༨༦ ༡༡༤༤༥༠༠༠་༠༠

༡༡། བུང་སོང་ཁ་མ་འདམུ་པའི་བར་ཁྱད་ད་ེདག་ད་ེསྔ་
འབུང་བའི་གདོ་ཆག་ཆེད་ཟུར་བཅད་མ་དངུལ་ནས་
བཏང་བ་སྒརོ།

༢༤༢༨༥༨༦་༡༤

ད་ེབཞིན་ཨོ་ཌི་ཤ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་ནས་གུན་སྐབོས་ངལ་སེལ་རོགས་སྐརོ་བསྩལ་འབརོ་བུང་
བ་ཧནི་སྒརོ་	 ༥༢༢༣༦༧༨་༠༠	 ད་ེདག་ད་ོབདག་ཞིང་པ་སོ་སོའ་ིདངུལ་ཁང་ལག་དབེ་བརུྒྱད་
བགསོ་འགམེས་ཟནི་པས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་དང༌།	 སིྤ་སྒརེ་རོགས་བསྐརོ་གནང་
མཁན་ཡོངས་ལ་སརླ་ཡང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་ཡོད་པ་བཅས།།


