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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གཏངོ་ལེན་དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་ཚོར་
རྒྱ་གར་སལོ་རུྒྱན་རིག་གནས་ཐགོ་ཧུར་བརྩནོ་དགསོ་པའ་ིལམ་སནོ་མཛད་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	ཟླ་	༧	 ཚེས་	༧	
ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས།	 	 རྡ་སའ་ིཉ་ེའགྲམ་ད་ུརནེ་གཞི་བྱས་
པའི་གཏངོ་ལེན་སླབོ་གྲྲྭའི་དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་
ཚོར་རྒྱ་གར་སལོ་རུྒྱན་རིག་གནས་ཐགོ་ཧུར་
བརྩནོ་དགསོ་པའ་ིལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་གཟབ་
རྒྱས་སྩལ་འདགུ
ད་ེཡང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གཏངོ་ལེན་ཐགོ་མར་འག་ོ
འཛུགས་བུྱང་སངས་ཐུགས་དྲན་གསོ་མཛད་
པ་དང་སྦྲགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	ང་ཚོ་མི་
ལ་ཀདླ་པ་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཡོད་པ་ད་ེཚད་
ལནྡ་ཐགོ་ནས་ཡར་རྒྱས་འགྲ་ོདགོས་ན་ཤེས་
ཡོན་སླབོ་གསོ་ཡག་པ་ོཞིག་དགསོ།	མཚམས་
རེ་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོ་ད་ེརང་རྒྱལ་གཞན་
ཕམ་དང་ཆགས་སྡང་གིས་གཞན་དབང་ད་ུ
འགྲ་ོབཞིན་ཡོད།	 ད་ེལ་བརནེ་ནས་རྙགོ་གྲ་
ཡོང་གི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ཀདླ་པའ་ིནང་ཤེས་
ཡོན་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་སེམས་ནང་བད་ེསིྐད་
བསུྐན་རུྒྱ་ཡིན་པའི་ངེས་པ་གང་ཡང་མེད།	
ཤེས་ཡོན་ན་ིབྱམས་བརྩསེ་རུྒྱས་བརླན་ཞིང་།
གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་གི་རྒྱབ་ཁོགས་པ་
དགསོ།	 	 བྱམས་བརྩའེ་ིཀུན་སླངོ་དང་རྣམ་
དཔདོ་ཀི་ཤེས་རབ་ཟུང་འབལེ་ཐགོ་ནས་འགྲ་ོ
ཐུབ་ཚེ་མི་སྒརེ་པ་སོ་སོ་ཡིན་ནའང་མི་ཚེ་བད་ེ
སིྐད་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ།	 	 མི་ད་ེགང་ད་ུ

གནས་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་དརེ་ཞི་བད་ེབག་ཕབེས་
ལནྡ་པ་ཡོང་།	 དརེ་བརནེ་སིྤ་སྒརེ་གཉསི་ཀར་
ཕན་རླབས་ཧ་ཅང་ཡོད།	ཁ་སང་ངསོ་ལ་སྐསེ་

སརྐ་གི་མངར་ཟས་ཆེན་པ་ོཞིག་བསྐལ་བུྱང་།	
འདརི་ང་ཚོ་མཉམ་ད་ུསྤདོ་ཆོག		ཅསེ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་རེས་མངར་ཟས་བགོ་འགྲེམས་
མཛད་ནས་མུ་མཐུད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།		
འདརི་ཨིན་ཇི་གཅིག་མ་གཏགོས་གཞན་ཚང་
མ་རྒྱ་གར་བ་རེད་འདགུ	 	 ངསོ་ཀིས་གནའ་
རབས་སིྤ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡོན་ཁདོ་ཨི་ཇིབ་
དང་རྒྱ་ནག	 རྒྱ་གར་བཅས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་
དཔལ་ཡོན་ན་ིཕུལ་བུྱང་ཡིན་ཞིང་།	 ད་ེཁདོ་
རྒྱ་གར་གི་སིྤ་ཚོགས་དཔལ་ཡོན་ལ་མཚོན་
ན།	 བླའོ་ིརྣམ་གཞག་དང་བྱདེ་ལས།	 རྣམ་
རགོ་གི་རུྒྱ་བ་འདྲ་མིན་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་སླབོ་
སྦངོ་བྱས་ནས་ཡར་རྒྱས་ཤུགས་ཆེ་བུྱང་ཡོད།		

ད་ེལ་བརནེ་ནས་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་སྙངི་རའེ་ི
ཉམས་ལེན་གངོ་འཕལེ་ཕིན་ཡོད།	 སནོ་པ་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀང་རིག་གཞུང་ད་ེའདྲ་

ཡོད་པའ་ིཁརོ་ཡུག་ནང་འཚར་ལོངས་མཛད་
པ་ཡིན་སབས།		ལ་ྟགུྲབ་ཀི་རྣམ་གཞག་ཡར་
རྒྱས་ཧ་ཅང་མཛད་ཡོད།	 	 ད་ེལརྟ་ནའང་
ངོས་ཀི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འདི་
ཆོས་ཡག་ཤོས་རེད།	 ཅསེ་ནམ་ཡང་བཤད་
ཤེས་ཀི་མ་རེད།	
ང་ཚོས་སྨན་གཅིག་རྩེ་བཏགོ་གིས་སྨན་འདི་
མཆོག་རེད།	 ཅསེ་ནམ་ཡང་བཤད་ཤེས་
ཀི་མ་རེད།	 ནད་པར་བསནུ་ནས་སནྨ་ཡག་
སྡགུ་བཤད་ཐུབ།	 ཕགོས་མཚུངས་ལ་ྟགུྲབ་
མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཀང་མིའི་ཁམས་
དང་བསམ་པ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་དརེ་བསནུ་
ནས་འགྲ་ོདགསོ་པ་མ་གཏགོས།	 གཅིག་ཤོས་

ལ་རན་པ་ད་ེགཞན་ལའང་དཔ་ེའགེབས་བྱ་
ཐབས་མེད།	 	 རྒྱ་གར་ནང་མཚོན་ན་དཔལ་
མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ ་སུྒབ་ཡབ་སས་དང་
ཐགོས་མེད།	 ཕགོས་གངླ་།	 ཆོས་གྲགས།	
སླབོ་དཔནོ་སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང་ཟླ་བ་
གྲགས་པ་སོགས་མཁས་གུྲབ་གཉསི་ལྡན་གི་
སྐསེ་བུ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ད་ེའདྲ་བུྱང་
ཡོད།		ཁངོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱ་གར་བ་ཤ་
སག་རེད།			གཅིག་བྱས་ན་རྒྱ་གར་བའ་ིཀདླ་
པ་ད་ེཕལ་ཆེར་ཕན་བུ་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་
འདྲ།	༼བཞད་མོ་བཞད།	༽
ངསོ་ཀི་གྲགོས་པ་ོརྒྱ་གར་དངསོ་ཁམས་རིག་
པའི་ཚན་རིག་པ་སྐུ་ཞབས་རཱ་ཇ་ར་མན་ན་	
Raja Ramana ལགས་ཀིས་ཚད་རྡལུ་དངསོ་
ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དངེ་སབྐས་ནབུ་
ཕོགས་པ་ཚོར་རྣམ་གཞག་གསར་པ་ཞིག་
ལ་རིྩ་བཞིན་ཡོད་ཀང་།	 རྒྱ་གར་ནང་རྣམ་
གཞག་ད་ེདག་ལོ་ངོ་སངོ་ཕག་གཉིས་ཙམ་	
གོང་ནས་ཤེས་རགོས་ཡོད་པ་བརོད་བུྱང་།	
རྣམ་གཞག་ད་ེདག་གི་རྩ་བ་བདནེ་གཉསི་ལ་
ཐུག་ཡོད།	 དནོ་དམ་བདནེ་པ་དང་ཀུན་རབོ་
བདནེ་པ་རེད།	 ཆོས་རྣམས་ཇི་ལརྟ་སྣང་བ་
ལྟར་ད་ུབདནེ་པར་མ་གུྲབ་པ་གསུངས་ཡོད།	
ཁདེ་རྒྱ་གར་བ་ན་གཞོན་ཚོས་གཞུང་ད་ེདག་
ལ་བསམས་ནས་སྤབོས་པ་བྱདེ་ཆོག་པ་ཞིག་
ཡིན།		ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཁལ་མུག་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སདི་འཛིན་
ལས་ཚབ་མཆོག་གིས་འཁུངས་སརྐ་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ།

༄༅།	 །ཨུ་ར་ུསུ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
མངའ་ཁངོས་ཁལ་མུག་ཡུལ་ Kalmykia  

གི་སིད་འཛིན་ལས་ཚབ་སྐུ་ཞབས་བ་ྷཊུ་ཀ་ཤི་
ཀབོ་	 Batu Khasikov མཆོག་གིས།	 བདོ་

མིའི ་བླ་ན་མེད་པའི ་དབུ ་ཁིད་སིྤ ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ ོ་མཆོག་ཕི ་ལུགས་ལྟར་དགུང་
གྲངས་	 ༨༤	 བཞསེ་པའ་ི༸སྐའུ་ི
འཁུངས་སརྐ་ཉནི་མོར།	 སྒ་ོགསུམ་
གུས་པ་ཆེན་པསོ་མགོན་པ་ོམཆོག་
ལ་འཁུངས་སརྐ་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་
པའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 “ཁལ་མུག་
མི་མང་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་ད་ེ
རིང་ངས།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་ལ་༸སྐའུ་ི
འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་ཉནི་འཚམས་

འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་དང་སྦྲགས།	 ༸སྐའུ་ིའཕདོ་བཞསེ་
སརྔ་ལས་དྭངས་སྐདེ་ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་

རུྒྱ་ཡིན།			སྐ་ུཉདི་ནས་འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་
ཀུན་ཏུ་རང་དནོ་དརོ་ནས།	 	 ལེགས་བཤད་
གོང་སྤལེ་མཛད་བཞིན་པའི་རླབས་ཆེན་གི་
མཛད་འཕནི་བསྐངས་པར་བརནེ།	 ངས་ད་ེ
རིང་གོ་སྐབས་འདི་བརུྒྱད་བཀའ་དྲནི་རེས་
དྲན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།		སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་བད་ེ
སིྐད་ཟརེ་བ་ད་ེཉ་ོཆོག་ཆོག་ལྟ་བུ་ཞིག་མིན་
པར་འབད་བརྩནོ་ལ་བརནེ་ནས་ཡོང་བ་བྱདེ་
དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་ད་ེདག་གིས་
གཙོས།	 	 ལེགས་བཤད་བསབླ་བྱ་མང་དག་
ཅིག་ངས་དསུ་རག་ཏུ་ཡིད་ལ་འཆང་བཞིན་
ཡོད།	 ལེགས་བཤད་ད་ེདག་ངའ་ིམི་ཚེའ་ིནང་
གི་ལ་ྟགུྲབ་གཙོ་བ་ོཆགས་ཡོད།	 གུས་པས་

སྐུ་ཉདི་མཆོག་༸སྐུ་ཚེ་ཡུན་ད་ུབརན་པ་དང་།	
མཛད་ཁུར་མུ་མཐུད་བསྐང་ཐུབ་པ།	 ད་ེ
བཞིན་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་བཀའ་སླབོ་
ཟམ་མ་ཆད་པར་སྩལ་ཏ།ེ	 	 ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའ་ིབསན་པ་གངོ་ནས་གངོ་ད་ུདར་ཐུབ་
པའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།”ཞེས་འཁོད་
འདགུ	 སིྤར་འཚམས་འཕནི་ད་ེབཞིན་གངོ་
ཚེས་ཉནི་བཞུགས་སྒར་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་
གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་རའ་ིནང་འཁུངས་
སརྐ་དསུ་ཆེན་གི་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་ཞུ་སབྐས་
ར་ུསུའ་ིཆེ་བསདོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་རིན་
པ་ོཆེས་སྒགོས་སྦང་ཞུས་འདགུ་པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་སི་ཞུའི་ལས་བྱདེ་བགྲསེ་ཡོལ་ཕབེས་པ་བཅུ་

བཞིར་སངོ་བཙན་སམྒ་པའོ་ིསྐ་ུབརྙན་
གསོལ་སྩལ་མཛད་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༧	རེས་
གཟའ་ཉ་ིམའ་ིས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སི་
ཞུའི་ལས་བྱདེ་བགྲསེ་ཡོལ་ཕབེས་པ་བཅུ་བཞིར་
སངོ་བཙན་སམྒ་པའོི་སྐ་ུབརྙན་གསོལ་སྩལ་མཛད་
འདགུ	
སིྤར་ས་ིཞུ་བ་ཞབས་ལོ་	 ༢༠	 ལོན་ནས་གཞུང་
ཞབས་ལས་དནོ་ནས་བགྲསེ་ཡོལ་ཕབེས་མཁན་
རྣམས་ལ་གཞུང་ཞབས་འདམེས་ལྷན་ནས་ཆོས་
རྒྱལ་སངོ་བཙན་སྒམོ་པའོ་ིསྐ་ུབརྙན་རེ་ཕག་རགས་
སུ་འབུལ་རུྒྱའ་ིལམ་སལོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 འད་ིལོར་
བགྲསེ་ཡོལ་ཕབེས་པའི་ལས་བྱེད་བཅུ་བཞི་ལ་
༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་ད་ུམཇལ་བཅར་དང་སྦྲགས་
གཟངེས་རགས་གསོལ་སྩལ་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་
འདགུ	 སབྐས་དརེ་འདམེས་ལནྷ་དང་འསོ་བསྡའུ་ི
འགན་འཛིན་གཅིག་ལྕགོས་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་
ཆོས་འཕལེ་མཆོག་དང་།	 གཞུང་ཞབས་འདམེས་
ལནྷ་གི་དུྲང་ཆེ་ཚེ་རིང་དབྱངས་སིྐད་ལགས་དང་
འདམེས་ལནྷ་ལས་བྱདེ།		ལས་བྱདེ་འདམེས་ལནྷ་
གི་ད་ེསྔའི་དུྲང་ཆེ་འཇིགས་མེད་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀང་བཅར་འདགུ་པ་བཅས།	།

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཟུར་པ་རྡ་ོར་ེདགྲ་འདལུ་
མཆོག་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུ

ཕབེས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༨	ཉནི་
གི་ས་ྔདྲ་ོསིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་ཟུར་པ་རྡ་ོར་ེདགྲ་
འདལུ་མཆོག་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུ
ཕབེས་སབྐས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་ཨཅརྰྱ་ཡེ་
ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་མཇལ་འཕད་གནང་
ཡོད།
སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་
གིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ད་ལའྟི་
ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་སྐརོ་འགྲལེ་བརདོ་གནང་
བ་དང་ཆབས་ཅིག	 སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་
པར་བསུྐན་ཞུས་པའི་རང་ལུས་མེར་བསགེས་
དང་འབལེ་བའ་ིདཔ་ེདབེ་དང་།	 སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་ངོ་སྤོད་དབེ་སོགས་ཕུལ་གནང་ཡོད་
པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་ཟུར་
པ་རྡ་ོར་ེདགྲ་འདལུ་མཆོག་གིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲསོ་ཚོགས་ཐད་གཏངོ་
བརྙན་འཕནི་ཐགོ་ནས་གཟིགས་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་
སོགས་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ལས་དནོ་ཁག་ལ་
བསགྔས་བརདོ་དང་།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་བཀའ་
དགངོས་བསུྒབ་རུྒྱ་དང་།	 བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་ཐགོ་
མུ་མཐུད་ཕག་ལས་གནང་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་
ཞུས་གནང་ཡོད་འདགུ
ད་ེརསེ་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཟུར་པ་མཆོག་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཚོགས་ཁང་དང་།	
གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་བཅས་ལ་གཟིགས་སྐརོ་
དང་།	 སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཁག་གཅིག་ལནྷ་
མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།	།
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ཕ་རན་སིར་༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་ས་ྔསྣརུ་ཐགོ་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༣	
ཉནི་སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་ཁབ་

ཁོངས་པ་ེརི་སིའི་འབལེ་མཐུད་ཁང་དང་

ཕ་རན་སི་གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའི་བདོ་དནོ་
དྲལི་བསྒགས་ཚན་པ་	 Tibet Informa-

tion Group of the French Senate ཐུན་

མོང་གིས་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གྲངས་	 ༨༤	
ལ་ཕབེས་པའི་༸སྐའིུ་འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་
ས་ྔསྣརུ་ཐགོ་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་མཛད་སྒའོི་ཐོག་ཕ་རན་སིའི་གྲསོ་
ཚོགས་གོང་མའི་བདོ་དནོ་དྲིལ་བསྒགས་
ཚན་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་གྲསོ་ཚོགས་གོང་
མིའ་ིཚོགས་མི་སྐ་ུཞབས་ Michal Raison	
ལགས་ཀིས་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་
དསུ་ཆེན་གྲསོ་ཚོགས་གངོ་མ་དང་འགོ་མའི་
ནང་ལོ་ལརྟ་རེས་མོས་ཀི་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་

ཡོད་སྐརོ་དང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་ལམ་
སནོ་གིས་འགྲ་ོབ་མི་མང་པ་ོཞིག་གི་སེམས་
ལ་ཞི་བད་ེསུྐན་གནང་གི་ཡོད་པ།	 མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་༸སྐུ་ཁམས་གསལ་ཐང་
ཡིན་པ་ག་ོཐསོ་བུྱང་བས།	 ཁངོ་རང་ཉདི་
ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུྱང་སྐརོ་སོགས་
གསུངས།
སྐབས་ད ེར་པ ེ་རི ་སི ་འབལེ་མཐུད་ལས་
ཁུངས་ཀི་དུྲང་ཆེ་རྣམ་རྒྱལ་བསམ་གུྲབ་
ལགས་ཀིས་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་གོ་སིྒག་ཞུ་
མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་
འབལེ།	 ཉ་ེཆར་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་

དགུང་གྲངས་	 ༡༡༠	 ལགྷ་འཚོ་བཞུགས་
གནང་རུྒྱའི་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོཕབེས་
ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུང་།
མཛད་སྒའོི་ཐགོ་ཕ་རན་སི་གྲསོ་ཚོགས་གོང་
མའ་ིབདོ་དནོ་དྲལི་བསྒགས་ཚན་པའ་ིཚོགས་
གཙོ་དང་གྲསོ་ཚོགས་གོང་མིའི་ཚོགས་མི་
སྐ་ུཞབས་	 Michal Raison	 ལགས་ཀིས་
གཙོས་པའི་གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་
གསུམ་དང་།	 གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གཉསི།	
ད་ེབཞིན་ཨ་རི་དང་།	ཨ་ཡི་སི་ལེན་ཌི།	Ice-

land		ཐའ་ེཝན་བཅས་ཀི་གཞུང་ཚབ་མི་སྣ་
སོགས་ཁནོ་མི་གྲངས་	༧༥	ལགྷ་ཙམ་མཉམ་
འཛོམས་གནང་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།	།

༄༅།	 །མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འད་ུ
ཐངེས་	༤༡	འཚོགས་བཞིན་པའ་ིསབྐས་དང་
བསནུ།		ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་	༡༡	
དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་དང་ཡབ་
ཡུམ།	 ད་ེབཞིན་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་
པ་ོཆེའི་ཡང་སིད་རྩད་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་གཙོ་བྱ་བལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བཅས་
གང་མགགོས་གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་དགསོ་ཞསེ་
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༣	ཉནི་རྒྱ་གར་
ལྷ་ོཕགོས་གདན་ས་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པའོི་གྲྲྭ་བླ་ོ
བཟང་རྡ་ོར་ེལགས་དང་སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་ཁང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚན་
པའི་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་དཀནོ་
མཆོག་ཡག་ལ་ྷལགས།	 འབལེ་ཡོད་ལས་
བྱེད་སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོ་ལགས་བཅས་ནས་

མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐོའི་
འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་	UN High 

Commissioner for Human Rights	 ཀི་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་ལས་ཁུངས་སུ་བདོ་མི་
དང་།	 ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིརསེ་འབང་
བ།	 འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་རྩདོ་ལེན་པ་མི་
གྲངས་	༡༨༨༤༣	བཅས་ཀིས་མཚན་རགས་
བཀདོ་པའ་ིཞུ་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་ཡོད།	 ད་ེཡང་
གྲྲྭ་བླ་ོབཟང་རྡ་ོར་ེལགས་ཀིས་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སྐུ ་ཚབ་དང་ལྷན་དུ་ཐུག་
འཕད་གནང་ས།ེ	 ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ
ཕངེ་	 ༡༡	 དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་
དང་ཡབ་ཡུམ།	 ད་ེབཞིན་ཀུན་གཟགིས་
པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེའི་ཡང་སིད་རྩད་ཞིབ་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་བྱ་བལ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་བཅས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་ཁིད་

བྱས་ཏ་ེད་བར་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ཡོད་
པས་ཐུགས་འཚབ་ཧ་ཅང་གནང་གི་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་གི་གནས་སངས་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འགྲ་ོབཞིན་པ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་།	
རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བའི་ནང་དནོ་
ཚན་བཞི་རེ་འདནུ་བཏནོ་ཡོད།	དང་པ།ོ	རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས།	 ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ
ཕངེ་	 ༡༡	 དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་
དང་ཡབ་ཡུམ།	 ད་ེབཞིན་ཀུན་གཟགིས་
པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེའི་ཡང་སིད་རྩད་ཞིབ་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་བྱ་བལ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་བཅས་མགགོས་མུར་གླདོ་བཀལོ་
གཏངོ་དགསོ་པ།	 གཉསི་པ།	 ཀུན་གཟགིས་
པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་	 ༡༡	 དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་
ཉ་ིམ་མཆོག་གི་སྐུ་གཟུགས་གསལ་ཐང་ཡིན་

མིན་དང་ད་ལ་ྟགང་ད་ུཡོད་མེད་སྐརོ་གསལ་
འདནོ་བྱདེ་དགསོ་པ།	 གསུམ་པ།	 ཀུན་
གཟིགས ་པཎ ་ ཆེན ་སྐུ ་
ཕངེ་	 ༡༡	 དག་ེའདནུ་
ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་སྐུ་
ག ཟུགས ་གསལ་ཐང ་
ཡིན་མིན་དང་ད་ལྟ་གང་
དུ་ཡོད་མེད་སྐརོ ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་
ཆུང་ལ་དངསོ་སུ་བདནེ་
པ་ར་སྤོད་བྱེད་འཇུག་
དགསོ་པ།	བཞི་པ།	རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི ་རགོ་ཞིབ་སྐུ ་
ཚབ་ཚོགས་ཆུང་བ ོད ་
ནང་རང་དབང་གི་སྒ་ོནས་རགོ་ཞིབ་བྱདེ་པར་
ག་ོསབྐས་བསུྐན་དགསོ་པ།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་

གོང་གི་དནོ་ཚན་ད་ེདག་ལག་བསར་བྱེད་
པར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་བར་འདམུ་གནང་

དགསོ་ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།	།

ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་	༡༡	པ་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་མགགོས་མུར་གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་དགསོ་པའ་ི
རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བ།

ཨོ་གླངི་རྒྱལ་ས་ཁནེ་བྷ་ེརྲྭར་སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅།	 །ཨོ་སི་ཀ་ིལི་ཡ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ལས་ཁུངས་དང་།	 ཁནེ་བྷ་ེརྲྭ་བདོ་རིགས་
མཐུན་ཚོགས་ཐུན་མོང་གིས་ག་ོསིྒག་འགོ་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༦	 ཉནི་ལརྷ་
བཅས་སདི་ཞིའ་ིགཙུག་རྒྱན།	 འཛམ་གླངི་
ཞི་བདའེ་ིདདེ་དཔནོ།	 བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་འཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
༉༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གྲངས་	 ༨༤	
ལ་ཕབེས་པའི་༸སྐའིུ་འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་
གཞུང་འབལེ་སུང་བརིྩའི་གསོལ་སནོ་དགངོ་
ཚོགས་ཆེན་པ་ོགཟབ་རྒྱས་ཤིག་ཚོགས་ཡོད།		
སྐབས་དརེ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	 ད་ེརིང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་
གྲངས་	 ༨༤	 ལ་ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིའཁུངས་
སྐར་སུང་བརིྩ་ཞུ་བའི་གསོལ་སནོ་དགོང་
ཚོགས་ཆེན་པརོ་ཕབེས་པའི་ཕི་ནང་གི་སྐུ་
མགྲནོ་ཚང་མར་འཚམས་འདྲའིི་བཀ་ཤིས་
བད་ེལེགས་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ང་

ཚོ་བདོ་མི་ཚོར་མཚོན་ན་ད་ེརིང་ན་ིབཀ་ཤིས་
པའ་ིཉནི་མོ་ཞིག་ཡིན།	འནོ་ཀ་བདོ་ནང་དང་
ས་གནས་ཁ་ཤས་སུ་བདོ་མི་ཚོས་ད་དངུ་ང་
ཚོ་ནང་བཞིན་དགའ་སྤའོི་ངང་འཁུངས་སརྐ་
གཏངོ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་མེད་པ་ནི་བླ་ོཕམ་གི་
གནས་ཤིག་རེད།
ད་ེལརྟ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་།		སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་
མིའི ་དབར་ལོ ་རུྒྱས་ཐོག་ནས་དམིགས་
བསལ་གི་འབལེ་བ་ཡོད་པ་དསེ།	 ཁངོ་ན་ི
བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་
ད་ུབཀུར་བ་མ་ཟད།	 ཁངོ་ན་ིབདོ་ཀི་བ་ླསགོ་	
དང་།	 ང་ཚོའ་ིརེ་བ།	 ང་ཚོའ་ིདག་ེརྒན་དང་
ཕ་མ་ལ་ྟབུ་ཡིན་པ་དང་།	 ཁངོ་ན་ིཐགོ་མཐའ་
བར་གསུམ་བདོ་མི་དང་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
གི་མགྲནི་ཚབ་པ་རེད་ལ།	ང་ཚོའ་ིནསུ་སབོས་
དང་སྤབོས་པའ་ིའབུྱང་ཁུངས་རེད་ཅསེ་དང་།	
གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་མུ ་མཐུད་གསུང་
དནོ།	 ད་ེརིང་གི་ཉནི་མོ་འདརི་བདོ་མི་ཙམ་
མིན་པར་འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་སར་མི་

རིགས་འདྲ་མིན་གིས་༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་
སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་པ་ལརྟ།	 ང་ཚོ་འད་ིར་ུ
ཡང་ཡུན་རིང་ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་གུས་
ཞབས་དང་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་མཁན་ཕི་རྒྱལ་
གི་གྲགོས་པ་ོཚོ་དང་།	 དམིགས་བསལ་རྒྱ་
རིགས་གྲགོས་པ་ོམང་པ་ོཞིག་ཕབེས་ཡོད།	
ཅསེ་སོགས་གསུངས།	
ད་ེརེས་སྐུ ་མགྲོན་གཙོ་བ་ོཁེན་བྷ་ེར་གྲོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་	 Ms Caroline Le 

Couteur	 མཆོག་དང་།	 	 ས་གནས་རིག་
གཞུང་སྣ་མང་བླནོ་ཆེན་ལམྕ་ Elizabeth 

Kikkert མཆོག	 ཡེ་ཤུའ་ིཆོས་དཔནོ་ཆེན་
པ་ོ	Bill Crews	མཆོག	སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
བཅས་ནས་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་བདོ་ཕུག་
ཚོས་བདོ་ཨིན་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཐོག་བཀ་
ཤིས་འཁུངས་སྐར་གི་གཡང་གཞས་གཏངོ་
འབུལ་དང་འབལེ་ཕི་ལུགས་ལྟར་སྒངོ་ཀེག་
གཏུབ་འགྲམེས་ཞུས་རསེ།	 གངོ་གསལ་སྐ་ུ
མགྲནོ་རྣམ་པ་དང་།	 རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་
མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་འབུམ་རམས་

པ་	 Krishna Nadimpalli མཆོག	 རྒྱ་མི་
གྲགོས་པའོ་ིསྐ་ུཚབ་འབུམ་རམས་པ་ཀངོ་ཅིན་
ཅང་མཆོག་བཅས་རེ་རེ་བཞིན་སྡིངས་ཆ་

ཐགོ་ཕབེས་ཏ་ེདགའ་བའ་ིགསུང་བཤད་དང་།	
དད་པའི་སྨནོ་འདནུ་སེམས་འགུལ་ཐེབས་
དགསོ་པ་གསུངས།
དགངོ་དྲའོ་ིཆུ་ཚོད་	 ༧།༣༠	 ཐགོ་ཕི་ནང་གི་
སྐ་ུམགྲནོ་ཡོངས་ལ་ཞལ་ལག་ག་ནམོ་པ་ཕུལ་
རསེ།	 འབལེ་ཡོད་གནད་ཡོད་ཁག་གཅིག་
ནས་གསུང་འཕནི་ཕབེས་པ་ཁག་སྒགོས་སྦང་
གནང་བ་དང་།	 	 ཁནེ་བྷ་ེར་བདོ་རིགས་
མཐུན་ཚོགས་ཀི་རུྒྱན་ལས་བསན་འཛིན་ནརོ་
འཛོམས་ཨ་ཏི་ཤ་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་

ཞུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་བསནུ།	 ཁནེ་
བྷ་ེཪྭ་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཟླསོ་གར་
རུ་ཁག་ནས་བདོ་ཀི་སལོ་རུྒྱན་གཞས་དང་

ཞབས་བ།ོ	 རྐྱང་གཞས།	 རྒྱ་གར་འཁབ་
གཞས་སྣ་མིན་བཅས་གཟིགས་འབུལ་དང་།	
ཐུན་མིན་ཆས་གོས་ངོམས་སནོ་བྱས་པ་
སོགས་འཁབ་རྩལ་དང་སྒགེ་འགུར་ལ་དགའ་
བའ་ིཐལ་སྒས་ཁངེས་པ་མ་ཟད།	 	 ཕི་ནང་
གི་སྐུ་མགྲནོ་ཚང་མ་ཡར་བཞེངས་ཏ་ེདགའ་
དགའ་སྤོ་སྤོའི་ངང་སྒརོ་གཞས་འཁབ་ས་ེ
འཁུངས་སྐར་གི་མཛད་སྒ་ོབཀ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས་ངང་མཇུག་སིྒལ་ཡོད་པ་བཅས།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྱདེ་ཟུར་པ་རྣམས་ནས་
བརན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༥	 ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ས་ིཞུ་བའ་ིལས་བྱདེ་ཟུར་པ་
ཡོངས་ནས་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་
ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨནི་
སྩལ་ཐབོ་ས།ེ	 	 མགནོ་པ་ོམཆོག་སྐ་ུཚེ་མི་
འཇིག་རྡ་ོརའེ་ིཁམས་སུ་བརན་ཕིར་ཚེ་དཔག་
མེད་དྭངས་མ་བཅུད་འདྲནེ་གི་ཆོ་གའི་སྒ་ོ
ནས་བརན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་དྲ ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༨།༣༠	 ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བཞུགས་སརྒ་ཕ་ོབང་
ནས་ཆིབས་སུྒར་གིས་ཕ་ོབང་སྒ་ོཆེན་དུ་
ཕབེས་སབྐས་ཟླསོ་གར་བ་རྣམས་ནས་རྒྱས་
བཤད་འཁབ་བཞིན་པར་བཀའ་བླནོ་ཁི་ཟུར་
བསན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་དང་།	 བརན་
བཞུགས་གྲ་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
གཙོ་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་གི་དུྲང་ཆེ་ཟུར་པ་བླ་ོ
བཟང་སིྦན་པ་ལགས།	 རྣམ་གྲྲྭའ་ིདག་ེབསྐསོ་
གསུམ་ནས་སྤན་རྒྱ་སྤསོ་འཛིན་དང་བཅས་
གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུགདནེ་འདྲནེ་ཞུས་པ་
དང་།	 བཞུགས་ཁརི་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་
མཚམས་རྣམ་གྲྲྭ་མཁན་པ ོ་མཆོག་གིས་
མཇལ་དར་རྐྱང་འབུལ་ཞུས།	 ད་ེམཚུངས་
ཞལ་འདནོ་དབུ་བསྐལུ་བ་དང་གསོལ་འབས་
རིམ་པར་ཕབེས་པ་དང་།	 སྔནོ་འགྲ་ོཞལ་
འདནོ་གི་རིམ་པ་རྣམས་གསུང་མུར་བརན་
བཞུགས་གྲ་སིྒག་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་

མཎྜལ་རནེ་གསུམ་འདེགས་འབུལ་དང་
འབེལ་ཚོགས་མི ་དང་འབེལ་མཐུད་པ་
རྣམས་མཇལ་བཅར་ཞུས་རསེ་གཞུང་ཞབས་
བགྲསེ་ཡོལ་བ་རྣམ་པ་དང་།	 ལས་ཟུར་བ་
རྣམ་པ་བཅས་ཁནོ་མི་གྲངས་	 ༢༦༠	 ལགྷ་

གིས་གཙོས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་
གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་
དང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་
པ།	 རྡ་ས་ཁུལ་གི་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་དང་
སླབོ་ཕུག་རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་དང་ཕི་
རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ནས་བཅར་བའི་དད་ལནྡ་
སེར་སྐ་མི་མང་སངོ་ཕག་བརྒལ་བར་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་ེརིང་འདརི་གཞུང་ཞབས་
ཟུར་པ་ཐུན་མོང་ནས་བརན་བཞུགས་ཀི་ཆོ་
ག་དང་འབལེ་བའི་བརན་བཞུགས་གསུང་
རུྒྱ་འད་ིལརྟ་རེད།	 ཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་མས་
དངསོ་གནས་དད་པ་དམ་ཚིག་གཡོ་བ་མེད་
པར་གདངུ་ཤུགས་དྲག་པ་ོཐོག་ནས་ངོས་
རང་ཚེ་རིང་པརོ་གནས་རུྒྱའི་རེ་འདནུ་དང་
སྨནོ་ལམ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད།	 ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 བཀས་མཐངོ་བསན་འཛིན་

རྣམ་རྒྱལ་སྤསོ་སྣ་ེབྱས་འདགུ	
ང་ཚོ་ཐགོ་མར་མ་སུ་སིར་ཡོད་པའི་སྐབས་
བཀས་མཐངོ་བསན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་གི་པཱ་
ལགས་ཀིས་ཕུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་འཁདི་ནས་
ཡོང་གི་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ིམི་ཚེ་འད་ིཕགོས་

གཅིག་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་བཙན་བྱལོ་
བ་ཆགས་པ་རེད།	 ཕགོས་གཞན་ཞིག་ནས་
བསམ་བླ་ོབཏང་ན་ང་ཚོ་རང་དབང་ལུང་
པར་སླབེས་ནས་ད་ེསྔའི་ལམ་དང་ལུགས་
སལོ་གུ་དགོ་པ་ོབྱས་ནས་འགྲ་ོདགོས་རུྒྱ་ད་ེ
དག་ཁནོ་ནས་མེད་པར།		ངསོ་ལ་ཆ་མཚོན་
ན་རང་དབང་ཐབོ་པ་ལ་ྟབུ་རེད།	 གཞན་
དགུན་ཁ་རྩ་ེཕ་ོབང་དང་།	 དབྱར་ཁ་ནརོ་བུ་
གླངི་ཁར་སྡདོ་ཀི་ཡོད།	 ཁ་ཤས་ཀིས་ཏཱ་ལའ་ི
བ་ླམ་གསེར་གི་རུླང་ཙི་ནང་ལ་བཞུགས་ཡོད་
ཅསེ་བཤད་སལོ་ཡོད་པ་རེད།	 ས་ྔམོ་ད་ེལརྟ་
བསདྡ་པ་རེད།	 དཔ་ེཆ་ལ་ྟརུྒྱ་རིགས་ཡོངས་
འཛིན་རྣམ་པའི་བཀའ་དྲནི་ལ་བརནེ་ནས་
དཔ་ེཆ་ལ་ྟརུྒྱ་བུྱང་བ་རེད་མ་གཏགོས་གཞན་
ད་ེལརྟ་བསདྡ་པ་རེད།
ད་ེནས་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བ་ཆགས་ནས་

ཕགོས་གཅིག་ནས་སོ་སོའི་ལུང་པ་བལ་བ་
རེད།	 ཕགོས་གཅིག་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་བདོ་
གངས་ཅན་པའི་ད་ལྟའི་མི་རབས་འདི་བདོ་
བསན་སདི་སདླ་ཚང་མས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་
ཡོད།	ངསོ་ཀིས་འག་ོཁདི་ནས་ད་ེརིང་འདརི་
ཡོད་པའི་ཁདེ་རང་ཚོ་གཞུང་ཞབས་རྙིང་པ་
རྒན་གྲས་ད་ེདག་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་འབད་
ཐག་བྱས་པ་རེད།
ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་ད་ུསླབེས་ནས་ལོ་	 ༦༠	
ལྷག་ཙམ་ཕིན་རསེ་ད་ལྟ་འཛམ་གླིང་འདིའི་
སངེ་སོ་སོའི་ལུང་པར་རང་དབང་བལ་ཡོད་
ནའང་ང་ཚོ་འདིར་རྒྱ་གར་ནང་འཕགས་
བདོ་ཀི་འབལེ་བ་ཐུན་མོང་མིན་པ་ཞིག་ས་ྔམོ་
ནས་ཡོད།	 གང་ལརྟ་ང་ཚོ་ཐགོ་མར་བཙན་
བྱལོ་ད་ུསླབེས་པའ་ིསབྐས་ཆབ་སདི་ཐགོ་ནས་
བཙན་བྱལོ་བ་ཆགས་པ་རེད།	 ངསོ་རང་
ཆུང་དསུ་སྐབས་ནས་སླབོ་གཉརེ་བྱདེ་རུྒྱའི་
གཞུང་ད་ེདག་ཚང་མ་རྒྱ་གར་ནས་ཡོང་བ་
རེད།	 ངསོ་ཀིས་ཡོངས་གྲགས་བརདོ་བཞིན་
པའི་པཎ་གུྲབ་བཅུ་བདནུ་གཙོ་བརོ་གུར་
པའི་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་པའི་དབང་པའོི་གཞུང་
ང་ཚོས་སླབོ་སྦོང་བྱས་ནས་འཕགས་བདོ་
གཉསི་ཞསེ་ཐུན་མོང་མིན་པའ་ིའབལེ་བ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད།	 ད་ེལརྟ་ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་ད་ུ
སླབེས་པ་རེད།	ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་འད་ིལརྟ་
བརདོ་ཀི་ཡོད།
ད་ེསྔ་ང་ཚོ་བདོ་ལ་ཡོད་པའི་སྐབས་བདོ་ཀི་
སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ལ་	 lamaism	 ཞསེ་
བླ་མའི་ཆོས་ལུགས་རེད་ཅེས་སངས་རྒྱས་
པའི་ཆོས་ལུགས་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་ཡིན་

མིན་ཐ་ེཚོམ་བྱདེ་མཁན་ཡོད།	 མུ་སགེས་
པའ་ིགསང་སགྔས་དང་འབལེ་བ་ད་ེའདྲ་ཞིག་
མཐངོ་བཞིན་ཡོད།	 རིམ་པས་འཛམ་གླངི་
འདའི་ིསངེ་བདོ་ཀི་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་འད་ི
ཁུངས་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་།	 དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ི
ཆོས་བརུྒྱད་དྲ་ིམ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མཁས་
དབང་མང་པ་ོཞིག་གིས་ད་ེལརྟ་མཐངོ་བཞིན་
འདགུ	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་བ་
ཆགས་ནས་ཕགོས་གཅིག་ནས་ཐབས་སྐ་ོབ་ོ
ཧ་ཅང་རེད།	 ཕགོས་གཅིག་ནས་ང་ཚོར་ག་ོ
སབྐས་ཧ་ཅང་བཟང་པ་ོབུྱང་།	 ད་ེནས་བདོ་
མི་རང་ཉིད་ལ་ཆ་བཞག་ན་བདོ་པའི་རྣམ་
དཔོད་དང་སྙིང་སབོས་ཕལ་ཆེར་མི་འདྲ་
བ་རེད་འདགུ	 ང་ཚོའ་ིབདོ་ཡིག་ནང་ས་ྔམོ་
ལེགས་སྦར་གི་གཞུང་ནང་ཡོད་པའི་ཟབ་པ་
དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཚད་མའི་རྣམ་གཞག་ད་ེཚོའི་
གྲས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བདོ་སྐད་ནང་ང་ཚོས་
འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་ཀི་ཡོད།	 བདོ་སདྐ་
ནང་བཤད་ཐུབ་ཀི་ཡོད།	སདྐ་ཡིག་གཞན་གི་
ནང་མེད།	 ལེགས་སྦར་སདྐ་ན་ིམཁས་དབང་
ཉུང་ཤས་ཀིས་བདེ་སྤདོ་བྱས་པ་ལས་མེད།	
དརེ་བརནེ་ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་ད་ུསླབེས་ནས་
རྒྱ་གར་གི་མཁས་པའི་གནའ་རབས་རིག་
གཞུང་ད་ེདག་བསྐར་གསོ་བྱེད་རུྒྱའི་དསུ་
ཚོད་སླབེ་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གཞུང་ཞབས་བགྲསེ་ཡོལ་བ་རྣམ་པ་དང་ལས་ཟུར་བ་ཡོངས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༤	
ཉནི་གི་ཕི་དྲརོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་
ཤག་ནས་བཙན་བྱལོ་བདོ་གཞུང་མང་གཉསི་
ཀི་ཞབས་འདགེས་ལོ་མང་ཞུས་པའི་གཞུང་
ཞབས་བགྲསེ་ཡོལ་བ་རྣམ་པ་དང་།	 ལས་
ཟུར་བ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་དམིགས་
བསལ་མཛད་སྒ ་ོ ཞིག་གོ ་སིྒག་གནང་ས་ེ
གཞས་སྣ་གཟིགས་འབུལ་དང་འབལེ་དགངོ་
ཚིགས་རྒྱས་པ་ཞིག་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་ཕི ་དྲ ་ོཆུ ་ཚོད་	
༥།༣༠	 ཙམ་ལ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་གསུང་དནོ།	 ངས་ཐགོ་མར་བཀའ་

ཤག་གི་ཚབ་བྱས་
ཏེ་ སྙིང ་ཐག ་པ ་
ན ས ་ འ ཚ མ ས ་
འདྲིའི་བཀ་ཤིས་
བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 རྣམ་པ་ཚོ་
ནི་ལོ་ང་ོབཅུ་དང་
ཉ་ིཤུ།	 བཞི་བཅུ་

ལགྷ་རིང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་
བཟུང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་རྩ་དནོ་
སླད་ཞབས་འདགེས་ཞུ་མཁན་ཡིན་སབས་
ད་ེརིང་འདརི་རྣམ་པ་ཚོའི་མདནུ་ད་ུསདྐ་ཆ་
བཤད་རུྒྱར་ཕན་བུ་འཚེར་སྣང་ལྟ་བུ་འདགུ	
འནོ་ཀང་ཕན་ལ་འགན་ཞིག་ཡོད་པར་བརནེ་
ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རུྒྱར།	 ཕི་ཚེས་	 ༥	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པའི་བརན་
བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་རེད།	 བདོ་
མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་

ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བརན་
བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུ་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ལགྷ་པར་
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གི་སྐའུ་ིདགུང་ཀགེ་
སྐབས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་བརན་
བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་ཡོད།
ཉ་ེསྔནོ་ཕི་ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་བདོ་
གཞུང་མང་ལ་ྷམི་ཡོངས་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བརན་
བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་སབྐས་ལུང་དང་
སྨནོ་ལམ་གིས་ཟིན་པ་ལརྟ་མགོན་པ་ོམཆོག་
དགུང་གྲངས་	༡༡༠	ལགྷ་འཚོ་གཞསེ་གནང་
རུྒྱའི་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོཕབེས་པ་ནི་སྐ་ེ
འགྲ་ོསིྤ་དང་ཁད་པར་བདག་ཅག་སྐབས་འགོ་
པ་རྣམས་ཀི་བསོད་སལྐ་ཡང་ཡིན།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་བརན་བཞུགས་བསར་འབུལ་སདླ་
གཞུང་ཞབས་བགྲསེ་ཡོལ་བ་དང་།	 ལས་
ཟུར་བ་མང་པ་ོཞིག་ས་ཐག་རིང་པ་ོནས་སྐུ་
ངལ་འཛེམས་མེད་ཐགོ་འདིར་བཅར་ཡོད།	

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་བསན་འགྲའོི་ཕན་བདའེི་སདླ་༸སྐུ་ཚེ་
ཡུན་རིང་བརན་ཕིར་བརན་བཞུགས་བསར་
འབུལ་ཞུས་པ་འདསི་ནསུ་པ་ཏན་ཏན་འཐནོ་
རུྒྱ་ཡིན་པའི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་ཐམ་པ་
ཡིད་ཆེས་ཡོད།	 ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་
ལརྟ།	བདོ་སིྤ་པའ་ིརྩ་དནོ་སདླ་དབུ་ཁདི་ལམ་
སནོ་གནང་མཁན་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལས་ལགྷ་མེད།	མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་དགུང་ལོ་བཅུ་དུྲག་
ཐོག་བ ོད་ཀི ་ཆོས་སིད་གཉིས་ཀི་ཐུགས་
འགན་བཞེས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་བདོ་སིྤ་
པའ་ིརྩ་དནོ་སདླ་ལམ་སནོ་དང་སྐ་ུལས་བསྐནོ་
པ་ལ་བརནེ་ནས་འཛམ་གླིང་སིྤ་ཡོངས་ནང་
ང་ཚོ་མག་ོབཀགས་ནས་འགྲ་ོརུྒྱ་ཡོད།	 བདོ་
བསན་པ་ཆབ་སིད་ལ་ཡིན་ནའང་ཆེ་མཐངོ་
དང་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་རུྒྱ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་འད་ིཉདི་ཧྲ་ཏག་ཏག་ཡོད་པ་མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་སྐུ་ལས་བསྐནོ་པའི་
བཀའ་དྲནི་ལ་བརནེ་ནས་བུྱང་བ་ཞིག་ཡིན།	

དརེ་བརནེ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཇི་ཙམ་སྐ་ུཚེ་ཡིན་རིང་གནས་
པ་ཡིན་ན་བདོ་བསན་པ་ཆབ་སིད་ལ་ཐུགས་
ཕན་སོས་ཀི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འདི་ཧྲ་ཏག་ཏག་
ཆགས་པ་ན་ིམི་ཐགོ་རྒན་པ་རྣམས་ཀི་བཀའ་
དྲནི་དང་ད་ེསྔའི་སི་ཞུའི་ལས་བྱེད་རྣམས་
ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་
བདོ་སིྤ་པའ་ིརྩ་དནོ་སདླ་མི་ཚེ་ཧྲལི་པ་ོསྐ་ུལས་
བསྐནོ་པའི་བཀའ་དྲནི་ལ་བརནེ་ནས་བུྱང་བ་
ཞིག་ཀང་ཡིན།	ད་ལའྟ་ིཆར་འཛམ་གླངི་ནང་
སྐབས་བཅལོ་བ་ས་ཡ་དུྲག་ཅུ་ཙམ་ཡོད་སྐརོ་
བརདོ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེདག་གི་ཁངོས་ནས་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འད་ིཚགས་ཚུད་ཤོས་
ཡིན་པ་བརདོ་མི་དགསོ་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་
ཚགས་ཚུད་ཤོས་ཡོང་དགསོ་དནོ་ན།ི	 རྣམ་
པ་ཚོས་སྐུ་ལས་བསྐོན་པའི་བཀའ་དྲནི་ལ་
བརནེ་ནས་བུྱང་བ་ཞིག་རེད།	 ཅསེ་སོགས་
གསུངས།	།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་ལ་ཐ་ེཝན་སདི་འཛིན་གཞནོ་པས་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ།
༄༅།	 །ཐ་ེཝན་དགའ་ལནྡ་ཤར་རྩ་ེནང་
ཆོས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གིས་ལོ་ལྟར་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་ཉནི་མོར་སྤན་
རས་གཟིགས་ཞི་བདའེི་མཚན་ཚོགས་ཞེས་
ཆོས་འབལེ་གི་ཞབས་གཞས་གོ་སིྒག་གནང་
གི་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ཕི་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༦	 ཕི་
དྲ་ོཆུ་ཚོད་	༡།༣༠	ཐགོ་ཐ་ེཔ་ེགྲངོ་ཁརེ་རྒྱལ་
ཁབ་རིམ་པའི་སུན་ཀུང་ཀན་དྲན་གསོའི་
ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའ་ིནང་སབྐས་བཅུ་གཅིག་
པའ་ིའཁབ་སནོ་གཟགིས་འབུལ་གནང་ཡོད།
འཁབ་སནོ་ཐོག་མར་ཐེ་ཝན་བིྱས་པ་ཞིག་
གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་སྙིང་
བསྡསུ་སྒགོས་སྦང་ཞུས་རསེ།	སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐད་

གཏངོ་བརྙན་འཕིན་བརུྒྱད་ཐ་ེཝན་མི་མང་
ལ་འཚམས་འདྲ་ིདང་བཀའ་སླབོ་གནང་རསེ།	
སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོཐ་ེཝན་སདི་འཛིན་གཞནོ་པ་
སྐུ་ཞབས་གྲན་ཅན་རན་ལགས་ཀིས་༸གོང་
ས་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲའིི་བཀ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་གསུང་དནོ།	གངོ་
ད་ུ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆོས་ལུགས་ཁག་
མཐུན་སིྒལ་དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་
ལརྟ།	 ཐ་ེཝན་གཞུང་ནས་ཀང་དའེ་ིཐགོ་
ཤུགས་སྣནོ་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་སོགས་གསུངས།
ད་ེཉནི་སིད་འཛིན་གཞོན་པའི་སིྤ་ཚོགས་དྲ་
ལམ་ང་ོདབེ་ཐགོ་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་
དང་།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་འཁུངས་སརྐ་
ལ་བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུས་པ།	 ༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ཉན་རསེ་སེམས་ཁམས་

ཞི་ལྷདོ་ད་ུགུར་བ།	 ཤེས་རབ་ཀི་བླ་ོསྒ་ོའབྱདེ་
ཐུབ་བུྱང་སོགས་བཀདོ་འདགུ
ད་ེནས་དནོ་གཅདོ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་

སྐུ་ཚབ་ཀི་ངོ་བ་ོཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གི་

མཚན་ཐོག་ནས་ནད་པ་མུར་སྐོབ་ཀི་སྣམུ་
འཁརོ་ཞིག་ལ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་སྐ་ུཚེ་ཡུན་གནས་
ཞེས་འཁདོ་པ་ཐ་ེཝན་ནན་ཐའ་ོརངོ་ལ་ཞལ་

འདབེས་གནང་བ་ད་ེསྣམུ་འཁརོ་ཐངེས་ལ་ྔཔ་

ད་ེརེད་འདགུ
ཆེད་གཉརེ་འཁབ་སནོ་རྣམས་ཀིས་ཆོས་
འབལེ་གི་ཞབས་གཞས་ཁག་གཟགིས་འབུལ་
དང་།	 མཛད་སྒ་ོགྲལོ་རསེ་ཚོགས་བཅར་
ཞུ་མཁན་མི་གྲངས་	 ༢༣༠༠	 ལགྷ་ལ་ཐ་ེཔ་ེ
གྲངོ་ཁརེ་སིད་གཞུང་ནས་ཆོག་མཆན་ཞུས་
ཏ་ེམ་གནས་ཐ་ེསྒརོ་	 ༣༩༩	 ཅན་གི་གཞུང་
འབལེ་འགྲིམ་འགུྲལ་བྱང་བུ་རེ་ཕག་རགས་
གནང་བ་དང་།	 བྱང་བུའ་ིཐགོ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་
དར་དང་།	 འད་ིལོ་ར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པ་ོསྐ་ུ
ཞི་བར་གཤེགས་ནས་ལོ་	༦༠༠	འཁརོ་བའ་ི
རསེ་དྲན་ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་རེད།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་
གྲངས་	༨༤	ལ་ཕབེས་པའ་ིསྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་བཞུགས་སརྒ་

ད་ུསུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅།	 །བདོ་རྒྱལ་ལོ་	 ༢༡༤༦	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༦	 ཉནི་ལརྷ་
བཅས་སདི་ཞིའ་ིགཙུག་རྒྱན།	 འཛམ་གླངི་
ཞི་བདའེ་ིདདེ་དཔནོ།	 བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་འགྲ་ོབ་ལྷ་དང་བཅས་པའི་མགོན་
སྐབས་དཔུང་གཉནེ་དམ་པར་༸སྐུའི་མཚན་
དཔ་ེབཞད་ནས་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གྲངས་	
༨༤	 ལ་ཕབེས་པའ་ིསྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་

ཆེན་གཞུང་འབལེ་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད།	
དེ་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༨	
ཐོག་བཞུགས་སྒར་ལྷ་རྒྱལ་རིར་སྐུ་ཁམས་
དང་མཐུན་པའི་སྐུ་རུླང་དར་འཛུགས་དང་།	
དར་ཆེན་ན་བཟའ་སྒནོ་འབུལ་དང་ཆབས་
ཅིག་ཁ་ོབ་ོཁམས་གསུམ་དབང་འདསུ་དང་།	
བསན་སུང་དམར་ནག་གཉསི་ཀི་སྤན་སྔར་
རྣམ་གྲྲྭ་དག་ེའདནུ་པ་བཞི་གྲས་རྒྱགས་བརྔན་
ལ་ྷབསང་དང་།	 གནས་གྲྲྭ་དག་ེའདནུ་བཞི་
གྲས་དཀར་ཕགོས་སྐངོ་བའི་ལ་ྷསུང་མཐུ་བ་ོ
ཆེ་རྣམས་ཀི་དབུ་འཕང་དགུང་ད་ུའདགེས་
པའི་བསང་མཆོད་ཟབ་རྒྱས་ཕུལ་བ་དང་།	

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྱདེ་ཆེ་ཕ།	
རྡ་ས་ཁུལ་གནས་སྡདོ་སེར་སྐ་མི་མང་ཡོངས་
ནས་བདོ་ལུགས་ན་བཟའ་གཟབ་མཆོར་དང་
བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་།
ད་ེནས་ཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 ཐགོ་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུ
མགྲོན་གཙོ་བ ོ་སྐུ ་ཞབས་ཀི་ཤན་ཀཱ་པུར་	
Kishan Kapoor	 མཆོག་དང་།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཐེག་
ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་
རར་ཕབེས་མཚམས་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་

ཀིས་ཐོག་མར་ཚང་མ་སྐུ ་བཞེངས་ཐོག་
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་རྒྱལ་
ཁབ་ཆེན་པའོི་རྒྱལ་དར་མཁའ་དབིྱངས་སུ་
བསྒངེས་འཛུགས་དང་སྦྲགས།	 	 	 བདོ་ཀི་
ཟློས་གར་ཚོགས་པས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་
བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པ་ོརྒྱལ་གླུ་དང་།	རྒྱ་གར་
རྒྱལ་གླུ་ཕུལ་གུྲབ་མཚམས།
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་སྐུ་དཔར་
མཐངོ་གྲལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་
འདགེས་འབུལ་དང་།		ད་ེརསེ་ཆེས་མཐའོ་ི
ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་དང་།	 བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་
མཆོག	 ཁམིས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉསི་མཆོག	

ཡབ་གཞིས་སྐ་ུའཁརོ་རྣམ་པ།	 བཀའ་བླནོ་
ལས་ཟུར་རྣམ་པ།	 རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེ
ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་བཅས་
ནས་རིམ་བཞིན་རནེ་འབུྱང་མཇལ་དར་སྒནོ་
འབུལ་ཞུས།	 སབྐས་དརེ་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པས་དུྲག་བཅུའི་དབྱངས་ལྡན་ཞེས་
པའ་ིམཉམ་གཞས་བཏང་འདགུ	 ད་ེནས་
གསོལ་ཇ་འབས་སིལ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་
གུྲབ་མཚམས།	 རྡ་ས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
གི་གོ་སིྒག་འགོ་བདོ་ཆོལ་གསུམ་ཆིག་སིྒལ་
ཚོགས་པས་རནེ་འབལེ་མཚོན་བྱདེ་ད་ུམངར་
ཟས་	 Cake འདགེས་འབུལ་ཞུས་གནང་
ཡོད།
ད་ེརེས་བདོ་ཁིམ་ཉིན་སླབོ་ནས་༸གོང་ས་
མཆོག་ལ་བསདོ་པ་ཞེས་པ་མཉམ་གཞས་
གཟིགས་འབུལ་ཞུས་གུྲབ་བསནུ་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གཞུང་ཆེན་རིགས་
གཅིག་རྐང་འཛིན་སྐབས་དང་པ ོའི ་གུྲབ་
འབས་མཐར་སོན་གི་ཕག་འཁེར་གནང་
བ་དང་།	 དཔལ་ལནྡ་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་
མཆོག་གིས་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་ཉམས་
ཞིབ་པ་གཉན་ཐར་ལགས་དང་བསམ་གུྲབ་
ལགས་གཉིས་སུ་འདི་ལོར་ཆེད་རྩོམ་དང་
ངག་རུྒྱགས་གཉིས་ཀར་ཚད་སོན་བུྱང་ས་ེ
རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གི་ཕག་འཁེར་
གནང་།	 ད་ེནས་རྡ་ཤོད་དཔ་ེསནོ་སླབོ་གྲྲྭ་
ནས་ཆོལ་གསུམ་བ་ོགཞས་མཐུན་སིྒལ་གི་
གར་སབས་ཞསེ་པ་གཟགིས་འབུལ་ཞུས་རསེ་
དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་པདྨ་འབུྱང་གནས་མཆོག་གིས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ས་ིཞུ་བ་ལས་བྱདེ་ལས་རུྒྱན་
ཞབས་ལོ་	 ༢༥	 ཧྲལི་པ་ོལོན་པའ་ིལས་བྱདེ་
རྒན་གྲས་	 	 ༨	 ལ་ལེགས་གསོའ་ིགཟངེས་

རགས་ཕག་འཁརེ་གནང་།
ད་ེརསེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྱདེ་
ལས་དནོ་གཟངེས་རགས་ཐབོ་མཁན་གཉསི་
ལ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གཟངེས་
རགས་ཕག་འཁརེ་གནང་མཚམས་ཡོངས་
གླིང་སླབོ་གྲྲྭ་ནས་སྒརོ་གཞས་བུ་མོའི་བཤད་
པ་ཞསེ་པ་གཟགིས་འབུལ་ཞུས།	 ད་ེནས་
དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་རྡ་སངེ་
བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྲྭ་ནས་ཀངོ་པའོ་ིའཁབ་གཞས་
ཚོགས་འབ་ོཞེས་པ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་
ཡོད།	 	 ད་ེརསེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་གནང་།	
སྐབས་དརེ་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་གསུམ་དསུ་བཀའ་སླབོ་ཕོགས་
སིྒག་གི་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབྱེད་དང་སྦྲགས་
གསུང་བཤད་གནང་།	 ད་ེརསེ་རྡ་ཤོད་བདོ་
ཁིམ་ནས་མདོ་སྨད་རེབ་ཀོང་གི་སྐརོ ་བ་ོ
གཟགིས་འབུལ་ཞུས་པ་མ་ཟད།	 	 བདོ་ཀི་
ཟློས་གར་ཚོགས་པ་ནས་མད་ོཁམས་ཁུང་
པ་ོསངེ་ཆེན་གི་རས་པ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་
ཏ་ེམཛད་སྒ་ོརྒྱལ་ཁའི་ངང་ནས་མཇུག་སིྒལ་
ཡོད་པ་བཅས།	།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡	
ཉནི་རྡ་ས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་སེ་སརྒ་
ཚན་རིག་ཁང་གི་ཡང་སངེ་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་
ཤེས་མཆོག་གིས་ཟླ་གསུམ་གི་རྩམོ་སུྒར་ཟབ་

སྦངོ་དབུ་འབྱདེ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	༡	ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	༢༌༣༠	
ཐགོ་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
སྣང་གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕ་ེགནང་བ་དང་
འབལེ།	 བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་དག་ེབཤེས་ལགྷ་རྡརོ་ལགས་ཀིས་ཟབ་
སྦངོ་གི་བུྱང་རིམ་དང་།	 ཟབ་འཁདི་གནང་
རུྒྱའ་ིགནད་དནོ།	 ཟབ་སྦངོ་རིང་ཞུ་སྒ་ོབཅས་
ང་ོསྤདོ་གནང་།	 ད་ེརསེ་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོ
དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་
གིས་ཟབ་སྦངོ་གི་དསུ་ཡུན་རིང་ཚང་མས་
བུམ་སྐནོ་གསུམ་གི་བསབླ་བྱ་གཞིར་བཞག་

ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་དགསོ་པ་དང་།
ད་ེབཞིན་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་
རང་དནོ་རང་གཅེས་ཀིས་ཐུགས་སྣང་དང་
སྦྲགས།	 རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནས་རྩམོ་སུྒར་

གི་ཞབས་ཞུ་སུྒབ་ཐུབ་པ་གནང་དགོས་སྐརོ་
གསུངས་ཡོད།	 ལགྷ་པར་ཟབ་སྦངོ་ནང་
མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཁོངས་དགེ་
བཤེས་དང་།	 སརྐ་རིྩས་པ།	 གསར་འགུར་
རིག་པ་བ།	 སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་རིག་པ་བ།	
སདྐ་ཡིག་སྨྲ་བ།	 སེམས་ཁམས་རིག་པ་བ།	
རིྩས་ཀི་རིག་པ་བ་བཅས་སྣ་འཛོམས་ཡོད་
པར་སོང་ཕན་ཚུན་ཤེས་བྱ་ང་ོསྤདོ་ཀིས་ལམ་
ནས་རང་ཉདི་ཀི་ཤེས་བྱ་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་
གནང་དགསོ་པའི་སྐལུ་མའང་གནང་ཡོད་པ་
བ་བཅས།	།

རྩམོ་སུྒར་གི་ཟབ་སྦངོ་དབུ་འབྱདེ་གནང་བ།
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ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ནས་༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།	
༄༅།	 །བདོ་རྒྱལ་ལོ་	 ༢༡༤༦	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༦	 ཉནི་བདོ་

ཀི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལུགས་

ལརྟ་དགུང་ལོ་	 ༨༤	 ལ་ཕབེས་པའ་ི༧སྐའུ་ི
འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་དང་བསནུ།	 རྒྱ་

གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་
རྒྱ་གར་རིག་གཞུང་བས་ིགནས་ཁང་	 India 

Habitat Centre	ད་ུགངོ་ཚེས་ཉནི་གི་དགངོ་
དྲ་ོལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གིས་ག་ོསིྒག་
ཞུས་ཏ་ེརྒྱ་གར་སྐ་ུམགྲནོ་གིས་གཙོས་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་ཡོད་པའི་གཞུང་ཚབ་ཀི་སྐུ་
ཚབ་རྣམས་དང་།	 རྒྱ་གར་གི་དཔནོ་རིགས་
ཟུར་པ་རྣམ་པ།	 གནད་ཡོད་མི་སྣ།	 རྒྱ་གར་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི།	
ད་ེབཞིན་གསར་འགོད་པ་དང་བདོ་པའི་སྐུ་
མགྲནོ་སོགས་ཁནོ་མི་གྲངས་	 ༢༥༠	 ལགྷ་
ལ་དགངོ་དྲའོ་ིགསོལ་ཚིགས་སབས་བད་ེཞིག་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་ལྡ་ི
ལི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འབངོ་ཆུང་དངསོ་གུྲབ་

ལགས་ཀིས་སྐུ་མགྲནོ་རྣམ་པ་རེ་རེ་བཞིན་
ཕབེས་བསུའ་ིཞུས་གནང་ཡོད།
མཛད་སྒའོི་ཐགོ་མར་ལྡ་ིལི་བསམ་ཡས་གླངི་
གི་དགེ་འདནུ་པ་ཁག་གཅིག་གིས་སྨནོ་ལམ་
གསུང་འདནོ་གནང་གུྲབ་མཚམས་ལྡ་ིལི་དནོ་
ཁང་གི་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིྱངས་ལགས་
ཀིས་ཕབེས་བསུའི་གསུང་བཤད་དང་འབལེ་
སྐ་ུམགྲནོ་རྣམས་ཆེད་ཕབེས་གནང་བར་སྙངི་
ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།
ད་ེནས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དསུ་
ཆེན་དང་འབལེ་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གཟབ་

རྒྱས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	སྐ་ུམགྲནོ་རྣམས་
ཆེད་ཕབེས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཡང་
ཞུས་གནང་ཡོད།	
སབྐས་དརེ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་མཁན་པོ་བསོད་
ནམས་བསན་འཕལེ་ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་
དག་ེབཤེས་ཀུན་དགའ་བསོད་སབོས་ལགས།	
བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི་སྒལོ་མ་ལགས།	 ཉ་ིཧངོ་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཟུར་པ་རྒྱ་རི་པདྨ་རྒྱལ་
པ་ོལགས་བཅས་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།

ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གི་སྐརོ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཟུར་ད་ུཚོགས་འད་ུ
བསྐངོས་ནས་གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅།	 །མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འད་ུ
ཐངེས་	 ༤༡	 པ་འཚོགས་བཞིན་པའ་ིསབྐས་
དང་བསནུ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༢	 ཉནི་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་
གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་
རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་ཁིད་བྱས་ཏ་ེད་བར་
གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་རྒྱལ་
ཚོགས་སུ་ཟུར་ད་ུཚོགས་འད་ུབསྐངོས་ནས་
གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཚོགས་འདའིུ་སངེ་པཎ་ཆེན་ཨེར་
ཏ་ེནི་ཞབས་ཞུ་ལས་དནོ་ལྟ་ེགནས་ཁང་གི་
ངསེ་སནོ་པ་དང་མགྲིན་ཚབ་པ་གྲྲྭ་བླ་ོབཟང་
རྡ་ོར་ེལགས་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་
ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཡུ་རོབ་སིད་བུྱས་ངསེ་
སནོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཝིན་སན་ཊི་མ་ཊན་	 Vin-

cent Matten	 ལགས།	 སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་ཁང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
གི་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་དཀོན་

མཆོག་ཡག་ལ་ྷལགས་བཅས་ཕབེས་ཡོད།
ཚོགས་འདུའི ་ཐོག་པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏེ་ནི ་
ཞབས་ཞུ་ལས་དནོ་ལྟ་ེགནས་ཁང་གི་ངེས་
སནོ་པ་དང་མགྲིན་ཚབ་པ་གྲྲྭ་བླ་ོབཟང་རྡ་ོ
ར་ེལགས་ཀིས།	 སིྤ་ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོ
ཆེ་སྐུ་ཕངེ་རིམ་བྱནོ་བར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
པའ་ིབ་ླསླབོ་ཀི་འབལེ་བ་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་དང་།
རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ས་ཡོངས་རགོས་དབང་
སུྒར་བྱས་རསེ།	 ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ
ཕངེ་བཅུ་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་།	སདྐ་ཡིག			སིྤ་ཚོགས།	
དཔལ་འབྱརོ་ཡར་རྒྱས།	ལགྷ་པར་སདྐ་ཡིག་
འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་ཆེད་སྐུ་ལས་བསྐནོ་
ཏ་ེརླབས་ཆེན་གི་མཛད་རསེ་བཞག་གནང་
མཛད་ཡོད་པ་མ་ཟད།	ཐ་ན་བཙོན་ཁང་ནང་
ལོ་ང་ོདགུ་ལྷག་གི་རིང་མནར་སྤདོ་མངས་
མངོ་ཡོད།			ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་
བཅུ་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་བདོ་ཐགོ་བཟུང་བའ་ིསདི་བུྱས་དསེ་བདོ་
གངས་ཅན་ལྗངོས་ལ་ཕན་ལས་གནདོ་མང་བ་
བསྐལ་འདགུ་ཅསེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ལོ་རུྒྱས་རང་
བཞིན་ལནྡ་པའི་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
བའ་ིཉནི་བཞིའ་ིརསེ་ཏ།ེ	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༩	
ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༨	ཉནི་གླ་ོབུར་ད་ུགཞིས་ཀི་
གདན་ས་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པརོ་དགངོས་པ་ཆོས་
དབིྱངས་སུ་ཐིམ་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་
ཐནོ་ཡོད།	 ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་
བཅུ་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གཞུང་གིས་དགུ་
དྲངས་ཏ་ེབཀངོས་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཡིད་ཆེད་
བྱདེ་ཀི་ཡོད།	ཅསེ་དང་།
ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་	 ༡༡	པ་དག་ེ
འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་དང་ཡབ་ཡུམ་
བཅས་ཕི་ལོ་	༡༩༩༥	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༧	ཉནི་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་ཁིད་བྱས་ཏ་ེད་
བར་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ཡོད་པ་དང་།	
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ངསོ་ནས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་
ཆེན་སྐ་ུཕངེ་	༡༡	པ་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་

མཆོག་གིས་གཙོས་ཡབ་ཡུམ་རྣམ་པ་དང་།	
ད་ེབཞིན་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེའ་ི
ཡང་སིད་རྩད་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
གཙོ་བྱ་བལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བཅས་གང་
ད་ུཡོད་མེད་དང་།	 ཁངོ་རྣམ་པ་སྐ་ུགཟུགས་
གསལ་ཐང་ཡིན་མིན་ཐད་ལ་གནས་ཚུལ་ཁ་
གསལ་ཞིག་ཡོང་ཆེད་རྒྱ་གཞུང་ལ་གནནོ་
ཤུགས་སྤདོ་དགོས་ཞེས་འབདོ་སྐུལ་ཤུགས་
ཆེ་གནང་།
སྐུ་ཞབས་ཝིན་སན་ཊི་མ་ཊན་ལགས་ཀིས།	
རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ཆོས་ལུགས་རང་

དབང་ཐགོ་དྲག་གནནོ་བྱདེ་བཞིན་པའི་སྐརོ་
གསུང་བ་མ་ཟད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཚོགས་སྡ་ེདང་
ལགྷ་པར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་
ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མ་འངོས་པར་སིྤ་
ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་
བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཡང་སིད་འདམེས་
སུྒག་བྱས་ཚེ།	དརེ་ངསོ་ལེན་བྱ་རུྒྱ་མིན་པའ་ི
བརྡ་ལམ་གསལ་པ་ོཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
སྤདོ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་གནང་འདགུ་པ་
བཅས།	།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་
བསནེ་བཀའ་བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་
མཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༣	ཉནི་
ལ་དྭགས་རྒྱལ་ས་སླའེི་གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་
འབྱོར་སྐབས་ལ་སིྤ་དང་ས་གནས་འཕདོ་
བསནེ་ཡན་ལག་སནྨ་ཁང་གི་དུྲང་ཆེ་བཅས་
ནས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།	
ད་ེརསེ་ལ་སིྤ་ལས་ཁུངས་སུ་ལ་དགྭས་བསོད་
ནམས་གླངི་གི་གཞིས་མི་དང་།	 གཞིས་གྲངོ་

ཁག་གི་སིྤ་མི་བརྒྱ་
དཔནོ།	 ས་གནས་
འཕདོ་བསནེ་སྨན་
ཁང་གི་ལས་བྱེད།	
གཞུང་འབལེ་མིན་
པའི ་ ཚོགས་སིྐད་
ཁག ་ གི ་ སྐུ ་ ཚབ ་
འཐུས་མི ་བཅས་
ཚང་འཛོམས་ཐགོ་

ཕབེས་བསུའི་མཛད་སྒ་ོསབས་བད་ེཞིག་གོ་
སིྒག་ཞུས།	 སབྐས་དརེ་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་དང་ལ་སིྤ་བཅས་ནས་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།
ཐངེས་འདརི་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་གསར་ད་ུའསོ་འདམེས་བུྱང་བའི་ལ་
དྭགས་རང་སྐོང་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་དདེ་དཔནོ་སྐུ་ཞབས་དབང་རྒྱལ་	

Gyal P.Wangyal མཆོག་དང་།	 ལ་དགྭས་
ཀི་	 Divisional Commissioner	 སྲྭ་
གཏ་བྷསི་ཝས་	 Swagat Biswas	 མཆོག	
གསར་ད་ུའསོ་འདམེས་བུྱང་བའི་ལ་དྭགས་
ནང་པ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་པི་ཌི་ཀུན་
བཟང་མཆོག་སོགས་ས་གནས་ཀི་གནད་
ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་ས་ེད་བར་ལ་སིྤ་ལས་ཁུངས་སུ་མཐུན་
འགུར་དང་ལམ་སནོ་མུ་མཐུད་གནང་བར་
བསྔགས་བརོད་དང་འབལེ་བསོད་ནམས་
གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཀི་བད་ེདནོ་དང་
འབལེ་བའི་ལས་གཞི་ཁག་ལ་མཐུན་འགུར་
ཡོང་སྐརོ་ཞུས་གནང་འདགུ
ཕི་ཚེས་	 ༤	 ཉནི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལ་
བྱང་ཁུལ་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་ཆེད་
གཞིས་གྲངོ་	 ༡	 ནང་ནད་གསོ་ཁང་གསར་
རྒྱག་གི་ལས་གཞི་ལེགས་གུྲབ་ཟིན་པའི་དབུ་

འབྱདེ་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	
མཛད་སྒའོི་ཐགོ་ཕགོས་བཞུགས་སིྤ་འཐུས་
དང་།	 ལ་སིྤ།	 ཡན་ལག་སནྨ་རིྩས་ཁང་དང་
ལ་དྭགས་བདོ་ཁིམ་སོགས་ཚོགས་སྡ་ེཁག་
གི་འགན་འཛིན།	 གཞིས་གྲངོ་ཁག་གི་སིྤ་མི་
བརྒྱ་དཔནོ་སོགས་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད།	
སབྐས་དརེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ནད་གསོ་
ཁང་གསར་རྒྱག་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་
གཙོ་བ་ོན།ི	སླ་ེཁུལ་ད་ུནད་གཅངོ་རིགས་ཕགོ་
པའ་ིནད་པ་ཚོ་སབས་བད་ེཡོང་བ་དང་།	ཁངོ་
ཚོའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་ཡིན་སྐརོ་སོགས་
གསུང་བཤད་གནང་།
གཞན་ཡང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་འཕདོ་
བསནེ་དང་འབལེ་བའི་ལས་གཞི་ཁག་ལ་
གཟིགས་ཞིབ་དང་ཡན་ལག་སྨན་རིྩས་ཁང་
ལ་འཚམས་གཟིགས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
ལ་སིྤ་དང་།	 ས་གནས་འཕདོ་བསནེ་སནྨ་

ཁང་གི་དུྲང་ཆེ།	 ཡན་ལག་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་
འགན་འཛིན།	 འབལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ་དང་
ལནྷ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཏ་ེསིྤ་
ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་ས་ྔཕི་ཐངེས་མང་
ཕབེས་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་།	ཕི་ལུགས་དང་
བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སལོ་རུྒྱན་གསོ་
བ་རིག་པ་གཉསི་ཟུང་འབལེ་བརུྒྱད་ནད་པའ་ི
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་གནང་དགོས་པའི་
འབདོ་སྐལུ་གནང་ཡོད།
ཕི་ཚེས་	 ༦	 ཉནི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལ་
དྭགས་ཞི་བའི་ཚལ་ཕ་ོབང་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལུགས་
ལརྟ་དགུང་གྲངས་	 ༨༤	 ལ་ཕབེས་པའ་ིསྐའུ་ི
འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་གི་མཛད་སྒརོ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལ་དགྭས་ཁུལ་ད་ུའཚམས་གཟགིས་ལེགས་གུྲབ་བུྱང་བ།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སངོ་ལོ་གསུམ་པའ་ིནང་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་
ཇི་འདྲ་ཞིག་དགསོ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༧	
ནས་	 ༨	 བཅས་ཉནི་གྲངས་གཉསི་རིང་
བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལ་བོད་ཀི་དཔེ་
མཛོད་ཁང་ད་ུཨུ་ར་ུསུ་དང་རྒྱ་གར།	 	 ཕནི་
ལེནྜ།ི	 	 ཨོ་གླངི་སོགས་ཁནོ་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་
ནས་ཤེས་ཡོན་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་ལྟ་གུྲབ་
སྨྲ་བ།	 	 སླབོ་སནོ་པ་སོགས་ལནྷ་འཛོམས་
ཀིས་འབུྱང་འགུར་སངོ་ལོ་གསུམ་པའི་ནང་།	
འགྲ་ོབ་མིའི་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ཇི་འདྲ་
ཞིག་དགོས་མིན་ཐད་གོ་བསྡུར་སྦང་བཤད་
གཟབ་རྒྱས་གནང་བ་མ་ཟད།	ཕི་ཚེས་	༨	ས་ྔ
དྲ་ོབདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་བཞུགས་གནས་ཕ་ོབང་ད་ུམཇལ་བཅར་
ཐགོ	 	 དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ད་ེ
འདདོ་བླ་ོཁེངས་ཐབས་ཤིག་རྩ་བ་ནས་མེད་
པ་མ་ཟད།	 འབུྱང་འགུར་ཤེས་ཡོན་ལམ་
ལུགས་དརེ་བཟང་ཕགོས་ཀི་འགུར་བ་ཞིག་
མ་བཏང་ཚེ་གནས་སངས་ད་ེབས་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་
འགྲ་ོརུྒྱའི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཞུས་པ་
དང་སྦྲགས།	 	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ལམ་སནོ་བཀའ་
སླབོ་གསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་ལྟར་མགོན་པ་ོ

མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ	
ད་ེཡང་སྐབས་དརེ་ཐོག་མར་ཨུ་རུ་སིའི་
ཤེས་ཡོན་ཅན་མར་ག་རི་ཏ་	 	 Margarita 

Kozhevnikova	 ལགས་ཀིས་སངོ་ལོ་
གསུམ་པའི་ནང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཤེས་ཡོན་ལམ་
ལུགས་ཇི་འདྲ་ཞིག་དགོས་སྐརོ་གི་བགྲ་ོགླངེ་
ལནྷ་ཚོགས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་ཞུས་བསནུ།	 	 ཨོ་
གླངི་ཌ་ེཀིང་གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྲྭའ་ི	 Deak-

ing University -Australia	ཤེས་ཡོན་སླབོ་
སནོ་པ་	 Scott Webster	 ཞིག་གིས་ང་ོསྤདོ་
རྒྱས་པ་ལ་ྷསནྙ་སྒནོ་འབུལ་ཞུས་རསེ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།		
འཛམ་གླིང་ནང་དངེ་སྐབས་རྙ ོག་གྲ་བཟོ་
མཁན་ད་ེདག་གིས་གཙོས་འགྲ་ོབ་མི་རིགས་
ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་རྣམས་རང་གི་མ་
ལས་སྐསེ་པ་ཤ་སག་རེད།	 	 ཆུང་དསུ་མའ་ི
བྱམས་བརྩེའི་འགོ་ནས་འཚར་ལོངས་བྱས་
ཡོད།	 ངསོ་ལ་མཚོན་ན་ངསོ་ཀི་བྱམས་
བརྩེའི་དགེ་རྒན་ཆེས་ཐགོ་མ་ནི་ངསོ་ཀི་ཨ་
མ་ལགས་ཡིན།	 	 ངའ་ིཔཱ་ལག་ཏགོ་ཙམ་
སྐ་ུརུླང་བཞངེ་པ་ོཡོད།	 འནོ་ཀང་ངསོ་ཀིས་
ཨ་མ་ལགས་སྐུ་རུླང་བཞེངས་པ་ངསོ་ཀིས་

ནམ་ཡང་མཇལ་མངོ་མེད།	 ཐུགས་སེམས་
ཧ་ཅང་བཟང་པ་ོརེད།	 སིྤར་ཤེས་ཡོན་གི་
དགོས་དམིགས་གཙོ་བ་ོམི་ཚེ་བད་ེསིྐད་ལནྡ་
པ་བཟ་ོརུྒྱ་ད་ེརེད།	 འགྲ་ོབ་མིའ་ིགཞི་རྩའ་ི
ལྷན་སྐསེ་རང་བཞིན་ད་ེབྱམས་བརྩེ་ལྡན་པ་

ཞིག་ཡིན་པ་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཀང་བརདོ་ཀི་
ཡོད།	 ད་ེལརྟ་ན་འཛམ་གླངི་ནང་མི་དགསོ་
པའི་རྙགོ་གྲ་འད་ིའདྲ་མང་པ་ོཞིག་གང་འདྲ་
བྱས་ནས་བུྱང་བ་རེད།	 ཕུ་གུ་ཆུང་དསུ་སླབོ་
གྲྲྭར་མ་ཞུགས་གོང་མིའི་ལྷན་སྐསེ་བྱམས་
བརྩའེ་ིའད་ུཤེས་ད་ེགསལ་པ་ོཡོད།	 སླབོ་
གྲྲྭའི་ནང་ད་ུབཟང་སྤདོ་ད་ེདག་ཐགོ་ད་ེཙམ་
ད་ོསྣང་མ་བྱས་པར་བརནེ་བག་ལ་ཉལ་བའི་

ཚུལ་ད་ུགནས་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་
ཆགས་སངྡ་གི་བླ་ོད་ེདག་སྐ་ེསབྐས་གཉནེ་པ་ོ
ཇི་ལྟར་བསནེ་དགོས་མིན་ད་ོསྣང་གང་ཡང་
མ་བྱས་སབས་གདངོ་ལེན་བྱདེ་སངས་ཤེས་
ཀི་མེད།	 	 ལུས་པརོ་འཕདོ་བསནེ་དགསོ་པ་

ལྟར་ད་ཆ་བསམ་བླའོི་འཕདོ་བསནེ་དགོས་
མཁ་ོཧ་ཅང་འདགུ	 ད་ལའྟ་ིའཛམ་གླངི་
གནས་སངས་འད་ིའདྲ་ཞིག་འདགུ	ཕི་དངསོ་
པའོི་འཛུགས་སུྐན་ཁོ་ནར་གཙིགས་ཆེར་
འཛིན་པའི་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ཐགོ་ཕིན་
པར་བརནེ་མི་རབས་ནས་མི་རབས་དངསོ་
པ་ོའཛུགས་སུྐན་ཁོ་ནར་དམིགས་ནས་ཕིན་
པ་མ་གཏགོས་མིའི་ནང་གི་གཤིས་རུྒྱད་དང་

འབལེ་བའི་བཟང་པའོི་རིན་ཐང་ད་ེདག་ལ་
ད་ོསྣང་རྩ་བ་ནས་མེད་པར་བརནེ་དཀའ་ངལ་
འཕད་བཞིན་ཡོད།	 ད་ཆ་རྒྱ་གར་བ་ཚོས་
གནའ་རབས་སལོ་རུྒྱན་ནས་བུྱང་བའི་འཚེ་
མེད་ཞི་བ་དང་སྙངི་རའེི་ཉམས་ལེན་ད་ེདག་
འཛམ་གླིང་ཐགོ་སྣ་ེཁིད་ཐུབ་པ་བྱདེ་དགོས།		
ཆགས་སངྡ་གི་བླརོ་རྒྱ་གར་སལོ་རུྒྱན་ལེགས་
བཤད་ནས་གསུངས་པའི་གཉནེ་པ་ོབསནེ་
སངས་ད་ེདག་སངེ།		དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་གི་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་ཟུང་འབལེ་ཐགོ་ནས་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཡོད་པ་གསལ་འདནོ་
བྱདེ་དགསོ།	འད་ིལོར་ང་ཚོས་དག་ེརྒན་ཁག་
གཅིག་ལ་བླ་ོསྦོང་གི་ཉམས་ལེན་སྐརོ་ཟབ་
སྦངོ་ཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུ་འཆར་ཡོད།	 ཀདླ་པ་
རྐྱང་རྐྱང་ལ་བརནེ་པའི་ཤེས་ཡོན་ད་ེམཐུན་
ཕགོས་སུ་འགྲ་ོདང་མི་མཐུན་ཕགོས་སུ་འགྲ་ོ
མིན་གཙོ་བ་ོཀུན་སླངོ་གིས་ཐག་གཅོད་རུྒྱ་
རེད།	 དརེ་བརནེ་མིའ་ིཕུལ་ད་ུབུྱང་བའ་ིཀདླ་
པ་ད་ེདང་བྱམས་བརྩའེ་ིབསམ་བླ་ོགཉསི་ཟུང་
འབལེ་ཐགོ་ནས་འགྲ་ོདགསོ།	 དའེ་ིཐགོ་ནས་
བཟང་སྤོད་ཀི་འགན་ཡོད་པའི་མི་ཚེ་ཞིག་
བསྐལ་དགསོ།	 ཅསེ་སོགས་ཀིས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་འདགུ་པ་བཅས།	།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཉ་ིཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་དང་མཐ་ོསླབོ།	བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་ཀི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་ཏུ་
འཚམས་གཟགིས་གནང་བ།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
མཆོག་ཉ་ེཧངོ་ད་ུགཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་
གནང་བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༥	 རེས་གཟའ་པ་སངས་
ཉིན་ཉི་ཧངོ་ད་ུརནེ་གཞི་བྱས་པའི་གྷ་ོགྷ་ོཀུ་
ཅི་	Gokokuji	དགནོ་པར་གནས་གཟགིས་
དང་འབལེ་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་
འདགུ		ད་ེཡང་གྷ་ོགྷ་ོཀུ་ཅི་དགནོ་པ་ན་ིཕི་ལོ་	
༡༦༨༡	 ལོར་གསར་འཛུགས་གནང་བ་ཞིག་
ཡིན་པ་མ་ཟད།	 	 བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དགོན་པ་དརེ་ཐངེས་གཉསི་
གནས་གཟགིས་མཛད་འདགུ			སབྐས་དརེ་

བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་གྷ་ོགྷ་ོཀུ་ཅི་དགནོ་པའ་ི
མཁན་པ་ོདང་ཐུག་འཕད་ཀིས་དགནོ་པ་དསེ།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་དད་གུས་གཡོ་མེད་ཐགོ་བདོ་ཀི་
ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་དང་གནང་མུས་ལ་ཡི་
རངས་བསགྔས་བརདོ་དང་སྦྲགས།	 ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་འདགུ
གཞན་ཡང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ད་ལྟའི་
བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ཐུན་
མིན་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གནས།	 ནང་ཆོས་
བཅས་ཉམས་རུྒད་ད་ུགཏངོ་བཞིན་པའི་ཛ་
དྲག་གནས་སངས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་།	 ད་
ལྟའི་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་ནི་ད་ེས་ྔམའ་ོ

ཙེ་ཏུང་ཡོད་པའི་སྐབས་ཀི་གནས་སངས་
ལས་སྡགུ་པ་ཡོད་སྐརོ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་དབུས་ནང་པའི་བླ་སུྤལ་རྣམ་
པའ་ིསྐ་ུཔར་སིྒག་བཤོམ་དང་མི་ཆོག་པ་དང་།	
ཕག་མཆོད་འབུལ་རིགས་རྩ་བ་ནས་བྱེད་
མི་ཆོག་པ་མ་ཟད།	 ད་ེལས་ལྡགོ་ས་ེརྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁིད་ཚོའི་འདྲ་
པར་མཆོད་གཤོམ་སངེ་བསིྒགས་ནས་དརེ་
བདོ་མི་ནང་པ་ཚོས་ཕག་མཆོད་འབུལ་བྱདེ་
དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་དང་གཏངོ་
བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།	 	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་བདོ་ཐོག་ལག་བསར་བྱེད་
བཞིན་པའི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བུྱས་

དསེ་རྒྱལ་སིྤའི་ཁོན་ད་ུརྒྱ་ནག་ཡུལ་གི་ཆེ་
མཐངོ་ལ་ད་ོཕགོ་དང་གནདོ་སྐནོ་ཚབས་ཆེ་
བཟ་ོརུྒྱ་དང་།		བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་ན་ིདྲང་
བདནེ་དང་ཞི་བའ་ིལམ་ནས་ཡིན་སྐརོ་སོགས་
གསུང་པར་མཁན་པསོ་ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་ཛ་
དྲག་གནས་སངས་ཐགོ་སེམས་འཚབ་ཤུགས་
ཆེ་གནང་བ་དང་སྦྲགས་བཟང་ཕོགས་ཀི་
འགུར་བ་ཏན་ཏན་ཡོང་སྐརོ་གསུངས།
ད་ེརསེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཉ་ིཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་
སུ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་ཉ་ིཧངོ་གི་ད་ེསྔའི་ཤེས་
རིག་བླནོ་ཆེན་དང་།	ཉ་ིཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཤི་མོ་
མུ་ར་	Shimomura Hakubun མཆོག་དང་
ཐུག་འཕད་གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཁོང་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ན་ིའཛམ་
གླངི་ནང་གུས་བཀུར་ཧ་ཅང་ཞུ་ཡུལ་གི་འཚེ་
མེད་ཞི་བའི་འཐབ་ལམ་གི་མཚོན་རགས་
ཤིག་ཡིན་པ་དང་།	 	 མགནོ་པ་ོམཆོག་༸སྐ་ུ
ཚེ་ཡུན་ད་ུགནས་པ་དང་།	 འཛམ་གླངི་ཁནོ་
ད་ུམུ་མཐུད་བྱམས་བརྩ་ེགངོ་སྤལེ་གི་མཛད་
འཕིན་བསྐང་ཐུབ་པའི་སྨནོ་ལམ་ཡོད་སྐརོ་
གསུངས།	 ད་ེབཞིན་ཁངོ་གིས་ཉ་ིཧངོ་གཞུང་
གིས་བདོ་མིའི་བད་ེདནོ་ཆེད་ཁ་ཞེ་གཉིས་
མེད་ཀི་རྒྱབ་སྐོར་གནང་དང་གནང་མུས་
སྐརོ་གསུངས།

སྐབས་དརེ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་ཤི་མོ་མུ་ར་མཆོག་ལ།	 ད་ལ་ྟསིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
༸སྐུའི་འཕསོ་བཞེས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་པ་
དང་།	 	 བཀའ་བླནོ་མཆོག་ནས་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གྲངས་	
༡༡༠	 བར་༸སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་མཛད་རུྒྱར་
ཡིད་ཆེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་པ་
དང་སྦྲགས།	 དཀའ་ངལ་ཆེ་བའ་ིདསུ་སབྐས་
འདིར་བདོ་མི་ཚོས་མཉམ་རུབ་ཀི་ནསུ་པ་
སྤུངས་དགསོ་གལ་གསུངས།	
མཐར་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཉ་ིཧངོ་འཕུལ་རིག་
བས་ིགནས་ཁང་གྲགས་ཅན་ Chiba Insti-

tute of Technology	 དང་གྲངོ་ཁརེ་ཀ་ཞི་
ཝའ་ི	Kashiwa	ནང་རནེ་གཞི་བྱས་པའ་ིརེ་
ཏ་ཀུ་མཐ་ོསླབོ་ཁང་ Reitaku University ད་ུ
འཚམས་གཟགིས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 	 “ཉ་ི
བདོ་གཉསི་དབར་རིག་གཞུང་དང་སདྐ་ཡིག	
ནང་ཆོས་ཐད་གོ་བསྡུར་སྦང་བཤད་ཀི་ལས་
རིམ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 	 ཉ་ིཧངོ་གཞུང་
མང་གཉསི་ནས་བདོ་མི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀི་
ཤེས་ཡོན་ཐད་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེར་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།”	 སབྐས་དརེ་
ཉི་ཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དང་ལས་བྱེད་
བཅར་ཡོད་པ་བཅས།	།


