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མཐུན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་གསར་པར་
བདམས་པར་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་
ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིམཛད་དནོ།	 ངསོ་
ཀིས་ག་ོསབྐས་འད་ིབརུྒྱད་སྐ་ུཉདི་ལ་འཚམས་
འད་ིདང་སྦྲགས།		 ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
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དརེ་ངསོ་ཀིས་ཡི་རངས་བསྔགས་བརདོ་རྒྱ་
ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 སིྒག་འཛུགས་ད་ེབཙུགས་
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མིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁུལ་ཙམ་མ་ཟད།	 	 ས་
ཁུལ་ཁོན་ད་ུཞི་བད་ེམཉམ་གནས་ཀི་ཁོར་
ཡུག་བཟང་པ་ོཞིག་བསུྐན་ཐུབ་ཡོད།	 སིྒག་
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དམིགས་ཡུལ་ལརྟ།	 འཛམ་གླངི་དམག་ཆེན་
གཉསི་པའ་ིརསེ་སུ།	 རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིསྒརེ་

གི་ཁེ་ཕན་ལས་སིྤའི་བད་ེདནོ་དང་ཁེ་ཕན་ད་ེ
གཙིགས་ཆེར་འཛིན་ཞིང་།	 	 ད་ེསའྔ་ིའཁནོ་
འཛིན་སངྤས་པ་དང་།	 	 འཆམ་མཐུན་གི་

འབལེ་ལམ་གངོ་འཕལེ་ཐགོ་གནས་ཐུབ་ཡོད།	
དངེ་སྐབས་འཛམ་གླིང་གི་གནས་སྟངས་ལ་
མཚོན་ན།	 	 ད་ེས་ྔལས་ལགྷ་པ་ཕན་ཚུན་

གཅིག་ལ་གཅིག་བརནེ་དགོས་པའི་གནས་
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སྐུ་ཉིད་ནི་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
བུད་མེད་ཚོགས་གཙོ་ཆེས་ཐགོ་མ་ཡིན་སྟབས་
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རུྒྱ་དང་།	 ལགྷ་པར་འཛམ་གླངི་དབུ་ཁདི་ཁདོ་
བུད་མེད་མང་ཙམ་ཕབེས་ཐུབ་ཚེ་འཛམ་གླངི་
ཞི་བད་ེལནྡ་པ་ཞིག་དང་བསམ་ཤེས་སརྔ་བས་
ཆེ་བ་ཞིག་ཡོང་རུྒྱ་ཡིན་པར་ངསོ་ལ་ཡིད་ཆེས་
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གནང་བ་བརུྒྱད་ཡུ་རོབ་སིྤའི་མཐུན་ཚོགས་
པའི་སིྒག་འཛུགས་དརེ་གཞན་གིས་མིག་
དཔརེ་བཟུང་ནས་རསེ་སུ་ཞུགས་ཐུབ་པའི་
ཐུགས་སྨནོ་མཚམས་སྦརོ་ཡང་མཛད་འདགུ	།	
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ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༣།༥༥	 ཙམ་ལ་རྒྱ་
གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་
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མཆོག་དགུང་ལོ་	 ༨༡	 ཐགོ་སྙངི་ཁག་འགག་
པའ་ིརྐནེ་གིས་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའ་ི	 Fortis Es-

corts Heart Institute ཞསེ་པའ་ིསནྨ་ཁང་
ད་ུགླ་ོབུར་ད་ུསྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པའ་ིཡིད་
སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པར།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་
སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དམ་པ་ད་ེ
ཉིད་ཀི ་ནང་མི ་དང་གཉནེ་ཉ ་ེཡོངས་ཀི ་

མཚན་ཐོག་ཏུ་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕིན་
ཞིག་གནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 ཤེས་
རྒྱ་དང་ཉམས་མོང་ལྡན་པའི ་རྒྱ་གར་གི་
ཆབ་སྲིད་པ་ཞིག་དང་བླ་ོཐག་ཉ་ེབའི་བདོ་
ཀི་གགོས་པ་ོཞིག་གླ་ོབུར་ད་ུསྐུ་ཚེའི་འཕནེ་
པ ་རོགས ་པའི ་ ཡི ད ་སྐོའི ་ གནས ་ ཚུལ ་
གོ ་ཐོས་བུང་བས་ཧ་ཅང་བླ ་ོཕམ་བུང་།	
ལྕམ་སྐུ ་ ཤི ་ལ་ཌིག་ཤིཌ་མཆོག་ནི ་ད ེ་སྔ ་
ཀོང་གི་རི་སི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་གཞུང་
འཛིན་སབྐས་དབུས་གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་དང་
རྒྱ་གར་གི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གནང་
མངོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་

ལྡི་ ལིའི ་སིྤ ་ཁབ་བླནོ ་ཆེན་ཡུན་རིང་ཤོས་
གནང་མངོ་མཁན་ཞིག་ཡིན།	 དམ་པ་ད་ེ
ཉིད་ཀིས་སྐུ ་ཚེ་ཧིལ་པ་ོརྒྱ་གར་སིྤ་ཚོགས་
དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆེད་ད་ུབླསོ་བཏང་གནང་
ཡོད།	 དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀིས་ལོ་ང་ོ	 ༡༥	 རིང་
ལྡ་ིལིའི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་གནང་བའི་སྐབས་
རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཞབས་འདགེས་རླབས་ཆེན་
ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་ཡང་
ཕགོས་ཡོངས་ནས་ཡར་རྒྱས་བཏང་གནང་
ཡོད།	 ལམྕ་སྐ་ུཤི་ལ་ཌིག་ཤིཌ་མཆོག་ན་ི
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་དད་གུས་ཞུ་མཁན་ཞིག་དང་།	
བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན།	

དམ་པ་ད་ེཉིད་ཀིས་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའི་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་བད་ེསྡུག་ལ་གཟིགས་
རགོ་གནང་བ་དང་།	 ལགྷ་པར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི
ལིར་གནས་སྡདོ་བདེ་བཞིན་པའི་བདོ་མི་ཚོར་
དམིགས་བསལ་གིས་གཟིགས་རགོ་གནང་
ཡོད།	 དམ་པ་ད་ེཉདི་སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་སབྐས་
བདོ་མི་ཚོ་ཐུགས་ལ་བཅངས་ནས་དསུ་རག་ཏུ་
བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་མངོ་
ཡོད།	 འཛམ་གླངི་གི་ས་ཕགོས་གང་སར་
གནས་པའ་ིབདོ་མི་ཚོས་དསུ་རག་ཏུ་དམ་པ་ད་ེ
ཉདི་རྒྱ་གར་ནང་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ས་ེཁདི་
མཁན་ཞིག་དང་བླསོ་ཐུབ་ཀི་གགོས་པ་ོཞིག་
ལ་ངསོ་འཛིན་བ་ངསེ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	།

ལྡ་ིལིའ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་མཆོག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་གནང་བ།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ལྡ་ིལི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་ལམྕ་སྐ་ུ
ཤི་ལ་ཌིག་ཤིཌ་	 Sheila Dikshit	 མཆོག་
སྐུ ་ཚེའི་འཕནེ་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སྐོའི་གནས་
ཚུལ་ཐནོ་པར་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་དམ་པ་ཁོང་གི་སྲས་སན་ཌཱིབ་ཌིག་ཤིཌ་  
Sandeep Dikshit ལགས་ལ་སྩལ་བའ་ི
ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་ནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུ
ཉདི་ཀི་མ་ཡུམ་མཆོག་འདས་གངོས་སུ་གུར་བར་
ངསོ་ལ་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་བུང་།	 དམ་པ་ཁངོ་གིས་སྐ་ུ
ཚེ་ཧལི་པ་ོགཞན་དནོ་ཆེད་བླསོ་གཏངོ་གནང་བར་
བརནེ།	 མི་ཚེ་དནོ་ལནྡ་ཞིག་བུང་ཡོད།	 འདས་
པའི་ལོ་མང་རིང་དམ་པ་ཁངོ་དང་མཇལ་རུྒྱ་བུང་
བ་ད་ེན་ིངསོ་ལ་ཆེ་མཐངོ་ཐབོ་པ་ཞིག་བུང་།	 བདོ་
མིར་མཚོན་ན་དམ་པ་ཁངོ་ན་ིཧ་ཅང་སེམས་ཐག་
ཉ་ེབའ་ིགགོས་མོ་བླ་ོཐུབ་ཅིག་ཡིན།	 	 ཞསེ་ནང་
མི་སྟནོ་འཁརོ་ལ་ཐུགས་གསོ་དང་སྦྲགས་དམ་པ་
ད་ེཉདི་ཀི་ཚེ་རབས་ཐགོ་མེད་བས་བསགས་སྡགི་
ལྟུང་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བང་ཞིང་དག་ནས་
མངནོ་མཐའོི་རནེ་བཟང་རིམ་བརུྒྱད་རྣམ་མཁནེ་
རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་མུར་ད་ུཐབོ་པའི་ཐུགས་སྨནོ་
ཡང་མཛད་པ་བཅས།	།

ཨང་རིྩས་སྦོང་དབེ་ཁག་གཉིས་ཀི་བསྐར་ཞིབ་
ལེགས་གུབ་བུང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༥	
ནས་	 ༡༧	 བར་ཉནི་གསུམ་རིང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས༌ཁུངས་ནས་ལས་ཁུངས་
ཀི་ཚོགས་ཁང་ད་ུའཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་ཨང་
རིྩས་སྦངོ་དབེ་དང་།	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༨	 ནས་	
༢༠	བར་འཛིན་རིམ་དུག་པའ་ིཨང་རིྩས་སྦངོ་དབེ་
ཀི་བསྐར་ཞིབ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཡོད།	 འཛིན་
རིམ་གསུམ་པའི་ཨང་རིྩས་སྦངོ་དབེ་ཀི་བསྐར་
ཞིབ་ཚོགས་འད་ུདརེ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་ཀུན་
དགའ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་།	 བདོ་སུྒར་ཚན་
པའི་འགན་འཛིན་བསོད་ནམས་བཟང་པ་ོལགས།	
གཞི་རིམ་བར་མའི་ཨང་རིྩས་རྩམོ་སིྒག་པ་བསྟན་
འཛིན་ཚེ་འཕལེ་ལགས།	གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིཨང་
རིྩས་རྩོམ་སིྒག་པ་བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས།	
ད་ེབཞིན་རྡ་ས་བདོ་ཁིམ་ཁབ་ཁོངས་ནས་རྡ་སྟངེ་
བདོ་ཁིམ་གི་ཨང་རིྩས་རུྒྱས་སྟནོ་པ་འཕིན་ལས་
དཔལ་མོ་ལགས་དང་།	ཨང་རིྩས་སླབོ་དག་ེབསོད་
ནམས་ཆོས་སྒནོ་ལགས།	 སཾབྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཁབ་
ཁོངས་ནས་གངས་སིྐད་དཔ་ེསྟནོ་སླབོ་གྲྭའི་ཨང་
རིྩས་སླབོ་དག་ེཚེ་དབང་ལ་ྷམོ་ལགས།	 རཱཇ་པུར་
བདོ་ཁིམ་གི་ཨང་རིྩས་སླབོ་དགེ་པདྨ་ཆོས་སིྐད་
ལགས་བཅས་བསྐར་ཞིབ་ཚོགས་འདརུ་ཕབེས་
ཡོད།
ད་ེབཞིན་འཛིན་རིམ་དུག་པའ་ིཨང་རིྩས་སྦངོ་དབེ་
ཀི་བསྐར་ཞིབ་སབྐས་སུ་གོང་བཞིན་ཤེས་ལས་ཀི་
ལས་བདེ་བཞིའ་ིཐགོ	 རྡ་སྟངེ་བདོ་ཁིམ་གི་ཨང་
རིྩས་རུྒྱས་སྟནོ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་པ་ོལགས་
དང་།	 རྡ་ཤོད་བདོ་ཁིམ་གི་ཨང་རིྩས་སླབོ་དག་ེ
ཟུར་པ་ངག་དབང་རྡ་ོར་ེལགས།	 ག་ོཔཱལ་པུར་
སླབོ་གྲྭའི་ཨང་རིྩས་སླབོ་དགེ་ཟླ་བ་ལགས་བཅས་
བསྐར་ཞིབ་ཚོགས་འདརུ་ཕབེས་ཡོད།ད་ལན་ཉནི་
དུག་གི་ཨང་རིྩས་སྦངོ་དབེ་ཁག་གཉསི་ཀི་བསྐར་
ཞིབ་ཚོགས་འད་ུད་ེདག་ལེགས་གུབ་ངང་མཇུག་
སིྒལ་ཡོད།		ཨང་རིྩས་ལས་གཞིི་འདའི་ིའག་ོགནོ་
མཐུན་འགུར་གནང་མཁན་ཨ་རིའ་ིརོགས་ཚོགས་
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༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་སུྲང་བརིྩ་ཞུ་མཁན་བདོ་མི་ཁག་གཅིག་ལ་ཁམིས་ཆད་བཏང་བར་རྒྱལ་ཚོགས་ཆེད་ལས་མི་སས་
རྒྱ་གཞུང་ལ་འད་ིབརྩད་གནང་འདགུ

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 ལོར་བདོ་ནང་གི་
བདོ་མི་དགུ་ཡིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་
གངས་	 ༨༠	 ལ་ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིག་སྟནོ་
སུྲང་བརིྩ་ཞུས་པར་བསདྙ་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བ ོད་མི་ད ེ་དག་ལ་ཁིམས་འཛུགས་
ཉསེ་ཆད་འགོ་བཙོན་འཇུག་བས་པ་དརེ།		
འཛམ་གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
ཆེད་ལས་མི་ས་ལསྔ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནད་
དནོ་དའེ་ིཐད་འད་ིབརྩད་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་བདོ་མད་ོསྨད་རྔ་པ་རང་སྐངོ་ཁུལ་
གི་འབར་ཁམས་འབངི་རིམ་མི་མང་ཁིམས་
ཁང་ཟརེ་བས་ཕི་ལོ་	 	 ༢༠༡༦	 ཟླ་	 ༡༢	
ནང་བདོ་མི་དགུ་པ་ོད་ེདག་ལས་ཁག་གཅིག་
ལ་ལོ་ལ་ྔདང་།	 ཁག་གཅིག་ལ་ལོ་བཅ་ོལའྔ་ི
ད ུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ཁིམས་ཐག་
བཅད་འདགུ	 ད་ེཡང་འཛམ་གླངི་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེད་ལས་མི་སས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཚོས་ཆོས་དད་རང་
དབང་དང་།	 	 བདོ་མིའ་ིཐུན་མིན་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་སུྲང་སྐོབ་ཆེད་ལུས་ངག་
གི་རྣམ་འགུར་ཇི་འད་ཞིག་འཐནོ་སབྐས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༡༠༣	
(༢)	 ལ་ཁག་དཀ་ིབས་ནས་ཁམིས་འགལ་
གི་ཉསེ་འཛུགས་བདེ་བཞིན་པའ་ིགནས་ཚུལ་
བར་ལམ་ནས་ཇ་ེམང་ད་ུསོང་བ་དང་།	 དནོ་
ཚན་དའེི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་གི་བ་སྤདོ་
རིགས་སྤལེ་མཁན་ཚོར་ཁིམས་ཀི་ཉསེ་ཆད་

སིྤ་མཚུངས་གཏངོ་བཞིན་པའི་རྣམ་འགུར་
བཏནོ་པ་རེད།
དནོ་དངསོ་བདོ་མི་ད་ེདག་གིས་རང་གི་ཐབོ་
ཐང་གང་འཁོད་པ་རྣམས་གསལ་འདནོ་
བས་པ་མ་གཏགོས་ཁིམས་འགལ་གི་བ་
སྤདོ་རྩ་བ་ནས་སྤལེ་མེད།	 	 ཆེད་ལས་མི་
སས་སྐབས་དརེ་སེམས་འཚབ་བདེ་དགོས་
པའི་གནད་དནོ་བརྒྱད་གསལ་འདནོ་གནང་
བ་དང་སྦྲགས།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
མིར་ཁིམས་ཐག་བཅད་པའི་བརུྒྱད་རིམ་
ཇི་འད་ཡིན་མིན་ཐགོ་གསལ་བཤད་དགོས་
པ།	 	 བཀག་དཀིལ་བས་པའ་ིགནས་སྟངས།	
བཙོན་འཇུག་བས་པའི་བདོ་མི་ཚོའི་ནང་མི་
རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགན་ཁུར་
ལྡན་པའི་གསལ་བཤད་གང་ཡང་བས་མེད་
པའི་གནས་སྟངས་སྐརོ་འད་ིབརྩད་གནང་
འདགུ	
གོང་གི ་འཛམ་གླིང ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་ཆེད་ལས་མི་ས་ལ་ྔཔ་ོན།ི	ཆོས་རིག་
དང་།	 སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་།	 འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་རྩདོ་ལེན་པ།	གངས་ཉུང་མི་རིགས་
ཀི་ཐབོ་ཐང་སུྲང་སྐབོ་པ་བཅས་ཀིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་གངོ་གི་གནད་དནོ་ཐགོ་འད་ིབརྩད་
གནང་འདགུ	 གཤམ་ད་ུབདོ་མི་དགུ་པ་ོད་ེ
དག་གི་རྒྱབ་ལྗངོས་ལོ་རུྒྱས་སྙིང་བསྡུས་རེ་
ང་ོསྤདོ་དང་སྦྲགས།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
འགན་ཁུར་ལནྡ་པའ་ིཐགོ་ནས་ཁངོ་རྣམས་ཀི་
ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་གསལ་བཤད་

དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ	
འཛམ་གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
ཆེད་ལས་མི་ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འད་ིབརྩད་
གནང་བའ་ིགནད་དནོ་རྣམས་ན།ི		
༡༽	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༦	
ཉནི་རྔ་པ་ཀིརརའིི་དགོན་པའི་དགེ་འདནུ་པ་
སྐ་ུབགསེ་པ་སྐ་ུཞབས་འབུག་སྒ་ལགས་ལ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ལོ་ང་ོ	 ༡༤	 བཙོན་འཇུག་
གི་ཁམིས་ཆད་བཏང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་ཁངོ་
དགུང་གངས་	༥༠	སོན་པ་དང་།		ད་ལའྟ་ི
སབྐས་ཁངོ་ཟི་ཁནོ་ཞིང་ཆེན་གི་ཁིན་ཏུ་གངོ་
ཀེར་ཉ་ེའགམ་མིན་ཡང་བཙོན་ཁང་ནང་
བཙོན་འཇུག་བས་ཡོད་སྟབས་ཁངོ་གི་གནས་
སྟངས་ཇི་ཡིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསལ་
བཤད་གནང་དགསོ་པ་དང་།		
༢༽	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ཟླ་	 ༡༢	 ནང་རང་
ལོ་	 ༤༤	 སོན་པ་རྔ་པ་ཀི་རའི་ིདགནོ་པའ་ི
དག་ེའདནུ་པ་བླ་ོབཟང་མཁས་གུབ་ལགས་ལ་
ལོ་ང་ོ	 ༡༣	 རིང་བཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་
བཅད་རསེ་ད་བར་ཁངོ་གི་གནས་སྟངས་ཤེས་
རགོས་རྩ་བ་ནས་མེད།	 དའེ་ིཐད་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་གསལ་བཤད་བདེ་དགསོ།	
༣༽	 དགུང་གངས་	 ༢༩	 ཡིན་པ་རྔ་པ་ཀི་
རའིི་དགོན་པའི་དགེ་འདནུ་པ་བླ་ོབཟང་དགེ་
འཕལེ་ལགས་ལ་ལོ་ང་ོ	 ༡༢	 རིང་བཙོན་
འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་པ་དང་།	 ད་བར་
གནས་སྟངས་གང་ཡིན་ཤེས་རགས་རྩ་བ་
ནས་མེད།	 གནས་ཚུལ་ཁག་གཅིག་ལརྟ་ན་

ཁངོ་ད་ལ་ྟཡིན་ཡང་བཙོན་ཁང་ད་ུངལ་རྩལོ་
བསུྒར་བཀོད་འགོ་དཀའ་སྡུག་མོང་བཞིན་
ཡོད་པ་བརདོ།	
༤༽	 རྔ་པ་ཀི་རའི་ིདགནོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་
བླ་ོགསོ་ལགས་ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་ལོ་
དགུའ་ིབཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་འདགུ	
ཁངོ་དགུང་གངས་	 ༤༡	 ཡིན་འདགུ	 	 ད་
བར་ཁངོ་གི་གནས་སྟངས་ཤེས་རགོས་རྩ་བ་
ནས་མེད།	
༥༽	 བུད་མེད་ཏཱ་རེ་སིྐད་ལགས་ལ་༸རྒྱལ་
བའི་འཁུངས་སྐར་སུྲང་བརིྩ་ཞུས་པ་དང་།	
རང་སྲགེ་ལས་འགུལ་བར་རྒྱབ་སྐརོ་བས་
པའི་ཉསེ་མིང་འགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་
བརྒྱད་ཀི་བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་བཅད་
འདགུ			ད་ལ་ྟཡིན་ཡང་བཙོན་ཁང་ད་ུཡོད་
པར་གགས།			
༦༽	 བནོ་ཁ་ོསིྐད་ལགས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 ཟླ་	
༡༡	ཚེས་	༢༠	ཉནི་འཛིན་བཟུང་བས་རསེ་
ད་བར་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བ་མ་ཟད།	
ཁ་ོམོ་འཛིན་བཟུང་བདེ་དགསོ་དནོ་གང་ཡིན་
སྐརོ་ཤེས་རགོས་གང་ཡང་མ་ཐུབ།	
༧༽	 ད་ེས་ྔསྤ་ོཚིགས་དགནོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་

པ་སྤོ་ ཚིགས་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ཕི ་ལོ ་	
༢༠༡༦	ཟླ་	༡༠	ནང་འཛིན་བཟུང་བས་ནས་
ལོ་དུག་གི་བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་བཅད་
ནས་ད་བར་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ཡོད།	
༨༽	ད་ེས་ྔརྔ་པ་ཀི་རའི་ིདགནོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་
པ་ཚུལ་ཁམིས་ལགས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 ཟླ་	
༡༡	ཚེས་	༡༨	ཉནི་ལོ་དུག་གི་བཙོན་འཇུག་
ཁམིས་ཐག་བཅད་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་ཁངོ་
དགུང་གངས་	༣༢	ཡིན་འདགུ		
༩༽	ད་ེས་ྔརྔ་པ་ཀི་རའི་ིདགནོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་
པ་ཨ་ཀ་ཀ་ལགས་ལ་ལོ་ལྔའི་བཙོན་འཇུག་
ཁམིས་ཐག་བཅད་འདགུ		སབྐས་དརེ་ཁངོ་
དགུང་གངས་	༣༥	ཡིན་འདགུ	ད་ལའྟ་ིཆར་
ཁངོ་གི་གནས་སྟངས་ཤེས་རགོས་མ་ཐུབ།	
སིྤར་གངོ་གི་བདོ་མི་དགུ་པ་ོརྣམས་ད་ེས་ྔཡང་
ཞི་རོལ་རྔམ་སྟནོ་ལས་འགུལ་ནང་ཞུགས་
ནས་ཁ་བལ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བར་བསདྙ་
ནས་དསུ་ཡུན་འད་མིན་ཐགོ་བཙོན་འཇུག་
བས་ཟནི་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་འདགུ	།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་ཚབས་ཆེ་བཏང་བར་ཨ་རིའ་ིསྲདི་འཛིན་
གཞནོ་པས་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༡༨	 རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ིཉནི་ཨ་རིའ་ི
སྲིད་འཛིན་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་མེག་པིན་
སི་	 	 Mike Pence མཆོག་གིས།	 ཆོས་
དད་རང་དབང་དར་སྤལེ་གཏངོ་ཐབས་ཀི་
རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལནྷ་ཚོགས་
ཐངེས་གཉསི་པའི་མཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒརོ་
ཆེད་ཕབེས་ཀིས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ནང་ད་ུབདོ་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་

རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་
པར་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་དནོ།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ནང་པ་ཚོའི་ཆོས་
དད་རང་དབང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་
ཆེ་བདེ་བཞིན་པ་དརེ་ཨ་རི་གཞུང་གིས་དསུ་
རུྒྱན་ད་ུསྐོན་བརོད་བེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 ད་ེརིང་སརླ་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
བདེ་བབ་ལ་ང་ཚོས་སྐནོ་བརདོ་བདེ་བཞིན་
ཡིན།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་
ཕག་རིང་ནས་བདོ་མི་ནང་པ་ཚོའི ་ཆོས་
དད་རང་དབང་ཐད་དམ་བསྒགས་དང་
སུྲན་གཙེར་ཧ་ཅང་བཟ་ོབཞིན་ཡོད།	 	 དཔ་ེ
མཚོན་གཅིག་ན།ི	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༥	 ལོར་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་དབང་འགོ་ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་
མཆོག་དགུང་གངས་	༦	ལ་སོན་སབྐས་ནང་
མི་དང་ལྷན་བཙན་ཁིད་བས་རྐེན་ད་བར་

གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༢༤	
འག་ོབཞིན་ཡོད།
ཨ་རི་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་ད་ུཚོང་
དནོ་སོགས་འབལེ་ལམ་ཇི་འད་ཞིག་བེད་
ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙན་དབང་འགོ་
དཀའ་སྡུག་མངོ་བཞིན་པའི་རྒྱ་ནག་ནང་གི་
ཆོས་ལུགས་རསེ་འབང་པ་ད་ེདག་གི་དཀའ་
ངལ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་བ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་ཁས་
ལེན་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	སོགས་

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

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལྷ་ོཀ་ོརི་ཡའ་ིབཙུན་མ་ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༢༢	 ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གཟིམ་ཆུང་མཇལ་ཁའི་
སབྐས་ལྷ་ོཀ་ོརི་ཡའི་དད་ལནྡ་བཙུན་མ་ཁག་
གཅིག་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།		
བདོ་ནང་རྒྱ་མིའི་མཁས་དབང་ད་ེའདས་
ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་ཞསེ་པའ་ིདབེ་ད་ེམཐངོ་
ནས་བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་ནི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་
ཆོས་བརུྒྱད་ད་ིམ་མེད་པ་དང་ཚན་རིག་དང་
མཐུན་པ་རེད་འདགུ	 ཅསེ་བརདོ་འདགུ		
ངསོ་ཀིས་ཁ་སྔནོ་བརྙན་འཕནི་ནང་བརདོ་རུྒྱ་
བུང་།	ཚན་རིག་ན་ིཕལ་ཆེར་མུ་མཐུད་ཡར་

རྒྱས་འག་ོགི་རེད།	 ཚན་རིག་དང་མཉམ་
ད་ུའག་ོཐུབ་མཁན་ནི་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་
གཅིག་པུ་ཕལ་ཆེར་རེད།	 	 དཔརེ་ན་ང་ཚོ་
བདོ་མིར་མཚོན་ན།	 དསུ་རབས་	 ༨	 ནང་
མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་བཀའ་གནང་སྟ་ེ
རྒྱ་གར་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་
འགུར་བསྟན་འགུར་དང་།	ཀླུ་སུྒབ་ཡབ་སྲས་
སོགས་མཁས་དབང་ཚོས་མཛད་པའི་བསྟན་
བཅསོ་བཅས་ཁནོ་པ་ོཏ་ིསུམ་བརྒྱ་ལགྷ་ཙམ་
བདོ་ཡིག་ནང་ཡོད་པ་ད་ེདག	 	 བླ་ོགསོ་མེད་
མཁན་དང་ད་ོསང་མེད་མཁན་ཚོས་སྐབས་
སུ་མཆི་ཟརེ་རུྒྱ་ཙམ་མ་གཏགོས་གང་ཡང་
མེད།	 འནོ་ཀང་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསང་ཡོད་

མཁན་ད་ེཚོའ་ིགས་ཀིས་དཔརེ་ན།	པ་ོཏ་ིལའྔ་ི

རྩ་བ་བསྟན་འགུར་ནང་ཡོད།	 དའེ་ིཁུངས་

ཤེར་ཕིན་གི་མད་ོལ་རིྩ་སབྐས།	 གང་ལརྟ་

བཀའ་འགུར་བསྟན་འགུར་པ་ོཏི་སུམ་བརྒྱ་

འད་ིཀླགོ་དབེ་ལ་ྟབུ་ཆགས་འདགུ	 ད་ེདག་ལ་
བདོ་པས་སླབོ་སྦངོ་བས་པ་ཡིན་སྟབས་སངས་
རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་གོ་རགོས་གཏིང་ཟབ་པ་ོ
ཡོད་པ་ཞིག་རེད་འདགུ	 དརེ་བརནེ་ཁདེ་
རང་ཚོས་དརེ་ད་ོསང་བས་པ་རེད།	 	 ཁདེ་
ཚོ་བླ་ོགསལ་གླངི་དང་འབལེ་བ་ཡོད།	 	 མུ་
མཐུད་ནས་སླབོ་སྦངོ་བ་རུྒྱའི་ཐད་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།		
མ་འངོས་པར་ཏན་ཏན་སངས་རྒྱས་པའི་
ལུང་རགོས་ཀི་བསྟན་པར་དངསོ་གནས་ཁ་
ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་ཞབས་འདགེས་བསུྒབ་ཐུབ་
རུྒྱ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རེད།	 ཅསེ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།	།

འཁནོ་རིགས་བསྟན་པའ་ིམངའ་བདག་དཔལ་ས་སྐ་ཁ་ིའཛིན་	༤༢	མཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མོན་གྷ་ོས་སྐ་བརྩ་ེཆེན་
མད་ོསགྔས་ཆོས་གླངི་ད་ུཕབེས་པ།

༄༅།	 །འཁནོ་རིགས་བསྟན་པའ་ིམངའ་
བདག་དཔལ་ས་སྐ་ཁ་ིའཛིན་	 ༤༢	 པ་རཏྣ་

བཛྲ་རིན་པ་ོཆེའམ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་
བླ་ོགསོ་དབང་ཕུག་རིན་ཆེན་འཇིགས་མེད་

འཕནི་ལས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༩	 རེས་གཟའ་པ་སངས་
ཉནི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་
གཞིས་ཆགས་ཀི་ཉ་ེའགམ།	 	 གངོ་ཁརེ་
ཧུབ་ལིའི་གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་འབརོ་སབྐས་
ལྷ་ོསིྤས་གཙོས་མོན་གྷ་ོས་གནས་འགོ་འཛིན་
དང་།	 མོན་གྷ་ོདང་སྦལེ་ཀབོ་ད་ུཡོད་པའ་ི
ས་སྐ་དགནོ་པ་ཁག་གི་མཁན་པ།ོ	 དད་ལནྡ་
སེར་སྐ་མི་མང་ཁག་གཅིག	 གཞན་ཡང་ས་
འཐུས།	 ས་གནས་གཞནོ་ན་ུདང་བུད་མེད་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་བཅས་ནས་ཕབེས་
བསུའ་ིས་ེལེན་ཞུས་འདགུ
ད་ེཡང་ས་སྐ་ཁི་འཛིན་མཆོག་གནམ་ཐང་
ནས་མོན་གྷ་ོས་སྐ་བརྩ་ེཆེན་མད་ོསགྔས་ཆོས་

གླངི་ད་ུཕབེས་མཚམས་གདན་ས་དང་དགནོ་
སྡ་ེཁག་གི་མཁན་པ་ོདང་།	 སེར་སྐ་མི་མང་
དང་།	 ད་ེབཞིན་གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་
མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་སྲལོ་རུྒྱན་གི་
ལམ་ནས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་འདགུ	 ད་ེཡང་ཐངེས་འདརི་མཛད་
རིམ་ལརྟ་ན།		མོན་གྷ་ོདང་སྦལེ་ཀབོ་ད་ུརནེ་
གཞི་བས་པའི་ས་དགོན་ཁག་གི་མཁན་པ་ོ
རྣམས་ནས་ཇི་ལརྟ་གསོལ་འདབེས་ལརྟ།	 ཟླ་
འདའི་ིཕི་ཚེས་	 ༡༩	 ནས་ཕི་ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༤	 བར་ས་སྐ་ཁ་ིའཛིན་མཆོག་ནས་མོན་གྷ་ོ
རུ་སྨན་བླ་བད་ེགཤེགས་བརྒྱད་དང་ཚེ་ལྷ་
རྣམ་གསུམ།	 སྒལོ་མ་བཅས་ཀི་རསེ་གནང་
དང་།	 	 འབུང་འདལུ་དང་ས་འཇམ་སགྦ་

སུྒབ།		མགནོ་དཀར་བཅས་ཀི་རསེ་གནང་།	
གཞན་ཡང་མི་མང་ལ་ཚེ་དབང་དང་བླང་
དརོ་བཀའ་སླབོ་གསུང་བཤད་སོགས་གནང་
རུྒྱ་དང་།	
ཕི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༥	ནས་ཚེས་	༡༢	བར་ཉནི་
གངས་བརྒྱད་རིང་སྦལེ་ཀོབ་བརྩེ་ཆེན་ཆོས་
འཁརོ་གླངི་ད།ུ	 	 དཔལ་ཀུན་རིག་གི་བཀའ་
དབང་།	 འཇམ་དབངས་ཀི་རསེ་གནང་།	
ཕུར་པའ་ིགཏརོ་དབང་།		ད་ེབཞིན་མི་མང་
ལ་ཚེ་དབང་དང་ནང་ཆོས་ངོ་སྤདོ་སོགས་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་གི་བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༠	
ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༢།༣༠	 ཙམ་ལ་
བཀའ་ཤག་ཚོགས་ཁང་ད་ུཨ་རི་དང་།	 ཁ་ེ
ན་ཌ།	 ཕ་རན་སི།	 སུད་སི།	 ཨོ་སི་ཊི་ཡ་
བཅས་ནས་དབར་ཁའི་གུང་གསེང་དང་
སྟབས་བསྟནུ་ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐོ་རིམ་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ལ་བདོ་ཡིག་སྦང་ད་ུབསླབེས་པའ་ི
བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུག་གངས་	 ༣༢	 ལ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐངོ་

བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་དང་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གནས་
སྟངས་སྐརོ་སིྤ་དང་།	 	 ལགྷ་པར་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ན་ིཧ་ཅང་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡོད་
སྟབས་སླབོ་མ་རྣམས་ནས་སྤབོས་པ་བེད་
དགསོ་སྐརོ།
ད་ེབཞིན་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་
ཁག་གི ་གནས་སྟངས་ལ་མཚོན་ནའང་
འཛམ་གླིང་ནང་གི་བཙན་བོལ་བ་གཞན་

དང་བསྡརུ་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་པ།	 སླབོ་
ཕུག་རྣམས་ནས་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི་དསུ་
ནམ་ཡང་མ་བརདེ་པའི་ཐགོ་བདོ་མིའི་ཐུན་
མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་ལ་
སོགས་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་།	 ཉམས་
པ་སརླ་གསོ་བ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་
སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའ་ི
བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་དསུ་རུྒྱན་
ད་ུགནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཡུལ་མི་དང་
ལྷན་འབལེ་བ་དམ་ཟབ་དང་མཐུན་སིྒལ་
བདེ་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་ཡང་
སོ་སོའི་མི་རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོནམ་ཡང་བརླག་
འཇུག་རུྒྱ་མེད།	 བདོ་མིའ་ིང་ོབ་ོདང་།	 མི་
རིགས་ལ་གདངེ་སྤབོས་ཆེན་པ་ོབདེ་དགོས།	
ཞསེ་དང་།

ཕགོས་མཚུངས་དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་
རང་ཉདི་ཀང་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ས་ཁུལ་གི་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་
ནང་འཚར་ལོངས་བུང་སྟ།ེ	 རིམ་བཞིན་སླབོ་
སྦངོ་ཐགོ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ད་ལྟ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྲིད་སྐངོ་ཆགས་ཐུབ་
ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་
སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀི་ད་ིབར་ལན་འདབེས་ཞིབ་

རྒྱས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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ཆོས་མེད་སྨྲ་བ་རྒྱ་ནག་གུང་བན་ཏང་གིས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིཡང་སྲདི་ཐག་གཅདོ་བ་རུྒྱ་ཡིན་ཟརེ་བ་ན་ི
བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའ་ིཧམ་བཤད་ཁ་ོན་ཡིན།

༄༅།	 །ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
དང་ཡུ་གུར་ས་གནས་སུ་དམ་བསྒགས་
ཧ་ཅང་བས་པ་དང་།	 	 ཧངོ་ཀངོ་ནང་མི་
མང་གིས་སྲིད་གཞུང་ལ་ང་ོརོལ་རྔམ་སྟནོ་
ཤུགས་ཆེ་བས་རྐེན་རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་
ཀིས་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་བེད་བཞིན་ད་ུ
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དརེ་སང་བ་ཙམ་ཡང་
མ་བཏང་བར།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༧	
ནང་རྒྱ་གར་ནས་གསར་འགོད་པ་ཁག་
གཅིག་ཆེད་མངགས་མགོན་འབདོ་བས་
འདགུ	 	 གསར་འགདོ་པ་ཚོར་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མའ་ིཡང་སྲདི་ཀི་གནད་དནོ་དང་།	 	 ཨ་
རུ་ནཱ་ཅལ་ས་ཁུལ་གི་བདག་དབང་གི་གནད་
དནོ་ཐད་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཐ་ེབུས་བས་
ཚེ་འགིག་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད་པའི་སྡགིས་
སྐལུ་བས་འདགུ	 	 ལགྷ་པར་༸གངོ་ས་
ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་སྐ་ུཕངེ་	 ༡༤	 སྐའུ་ིཡང་སྲདི་
ཀི ་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བ་རུྒྱའི ་ཐོབ་
ཐང་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་ཁོ་ནར་མ་གཏགོས་
གཞན་སུ ་གང་ལའང་མེད ་ ཚུལ་དང་ །	
གལ་ཏ་ེརྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མ་འངོས་པར་ཏཱ་
ལའི་བ་ླམའི་ཡང་སྲིད་ཀི་གནད་དནོ་ཐད་ཐ་ེ
བུས་བས་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དརེ་
བཟདོ་བསྲན་བདེ་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད་པའི་
རྣམ་འགུར་གསལ་འདནོ་བས་འདགུ		
བསམ་ཚོད་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྲིད་བུས་
དའེི་བླ་ོསྤབོས་ཀི་ཁུངས་ད་ེརྒྱ་ནག་གི་དམག་
བུས་མཁས་པ་སོན་ཙུས་	Sun	Tzu	ཟརེ་བ་
དསེ་བཏནོ་པའ་ིདམག་གི་འཐབ་བུས་གགས་
ཆེ་བ་གཉསི་ཏ།ེ	
༡༽	 རང་ཉདི་ཇི་ཙམ་དག་བའོ་ིས་ཆའ་ིནང་
བཙན་འཛུལ་བས་པ་ད་ེཚོད་ཀིས་རང་གི་
དམག་མིའ་ིཆིག་སིྒལ་གི་ནསུ་པ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུ
འག་ོབ་དང་།	 དསེ་ཚུར་རལོ་གི་ནསུ་པ་ཉམ་
དམས་སུ་གཏང་ཐུབ་པ།
༢༽	 ཉ་ེའཁརོ་ད་ུཡོད་པའ་ིདག་བའོ་ིའག་ོ
གཙོ་ཁག་ཉམ་དམས་སུ་གཏངོ་ཆེད་རག་ཏུ་
སུན་གཙེར་བཟ་ོདགསོ་པ་དང་།	 	 སླུ་ཁདི་
བ་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་བཙལ་དགོས་པ་ད་ེགཉསི་
རེད།	
ཐེངས་འདིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་ནས་
རྒྱ་གར་གསར་འགོད་པ་ཚོ་དང་ཐུག་འཕད་
བེད་མཁན་རྒྱ་རིགས་འགོ་གཙོ་རྣམས་ནི།	
བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བའི་འགན་འཛིན་
གཞནོ་པ་དང་།	 	 ཀུང་དབང་མི་དམངས་
སྲིད་གཞུང་གསར་འགུར་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་ཝང་ནནེ་ཤང་ཟརེ་བ།	རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་བསམ་བླའོི་བང་མཛོད་གཙོ་གས་སུ་ངསོ་
འཛིན་བདེ་བཞིན་པ།	 “ཀུང་གའོ་ིབདོ་རིག་
པའ་ིཞིབ་འཇུག་ལྟ་ེགནས་ཁང་”	 ཟརེ་བའ་ི
འགན་འཛིན་ཀའ་ོལུ་	Zha	Luo	ཁ་ོཔ་དང་།		
ད་ེབཞིན་ཞའ་ོཇ་ེ	Xiao	 Jie	ཟརེ་བ་བཅས་
ཡིན་འདགུ	

སྐབས་དརེ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་ཐག་
གཅདོ་ཞུ་རུྒྱའ་ིགནད་དནོ་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས།		ལོ་ང་ོ	༢༠༠	ལོ་རུྒྱས་གཞིར་བཟུང་
ཐག་གཅདོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཚུལ་གསར་འགདོ་

པ་ཚོར་བཤད་པ་མ་ཟད།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ངོས་འཛིན་འགོ་ད་ལྟའི་༸གོང་ས་ཏཱ་
ལའ་ིབ་ླམ་སྐ་ུཕངེ་	 ༡༤	 ཆེན་པ་ོམཆོག་ཏཱ་
ལའ་ིབ་ླམ་ཆགས་ཐུབ་ཚུལ་དང་།	 	 ཏཱ་ལའ་ི
བླ་མའི་ཡང་སྲིད་ཐག་གཅོད་ཞུས་པར་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ནས་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་སྐརོ་
སོགས་འཁོག་བཤད་ཧ་ཅང་བས་འདུག	
“ད་ེདག་དངསོ་བདནེ་རྩ་བ་ནས་མ་རེད།”			
ཅེས་ང་ཚོས་གོང་གི་འགོ་གཙོ་གསུམ་པརོ་
གུས་ཞབས་ཀི་ལམ་ནས་གདངེ་སྤབོས་དང་
བཅས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བཤད་པ་ད་ེན་ིམངནོ་སུམ་ལ་སྙནོ་ཞིང་བདོ་
ཀི་ལོ་རུྒྱས་དང་།	 	 ལགྷ་པར་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་གི་བུང་རབས་ལོ་རུྒྱས་ལ་ཆེད་
མངགས་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་བ་ཞིག་
རེད།	
ད་ེཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཤད་པའི་ལོ་
ང་ོ	 ༢༠༠	 ལོ་རུྒྱས་གཞི་རྩར་བཟུང་བ་ཡིན་
ན་ཕི་ལོ་	 ༡༨༡༩	 ཙམ་ནང་འཁལེ་བ་རེད།		
སྐབས་དརེ་རྒྱ་ནག་ལ་མཚོན་ན་ཆིང་རྒྱལ་
བརུྒྱད་སབྐས་ཡིན།		ཆིང་རྒྱལ་པ་ོཇི་ཡ་ཅིང་
Jiaqing	 ཟརེ་བའ་ིརྒྱལ་དསུ་སུ་རེད།	 	 ད་ེ
ན་ིཕི་ལོ་	 (༡༧༩༦།	 ༡༨༢༠	 )བར་རེད།			
འནོ་ཀང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་གནད་
དནོ་ད་ེལོ་ང་ོ	 ༥༠༠	 ལགྷ་གི་ལོ་རུྒྱས་ཡོད་
པ་ཞིག་རེད།	 	 ད་ེཡང་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་སྐ་ུཕངེ་
དང་པ་ོཕི་ལོ་	༡༣༩༡	ལོར་འཁུངས་པ་དང་།	
སྐབས་དརེ་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་མཚོན་ན་ཆིང་
རྒྱལ་བརུྒྱད་ཀི་དསུ་སབྐས་	 (༡༦༤༤།༡༩༡༡)	
འགོ་མ་འཛུགས་གོང་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་
སིྒག་འཛུགས་ཆགས་ཟནི་པ་རེད།	 	 དརེ་
བརནེ་ཆིང་རྒྱལ་རབས་གོང་མས་༸གོང་ས་
ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་ཐག་གཅོད་ཞུས་
ཚུལ་ཟརེ་བ་དརེ་ལོ་རུྒྱས་ཀི་གཞི་རནེ་གང་
ཡང་མེད།		མཚམས་འདརི་ང་ཚོས་༸རྒྱལ་
བ་སྐ་ུཕངེ་རིམ་བནོ་གི་རྣམ་ཐར་ལ་ཡུད་ཙམ་

གཟགིས་གལ་ཆེ།		
ད་ེཡང་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་དང་པ་ོདགེ་
འདནུ་གུབ་པ་མཆོག་ན་ིཕི་ལོ་	༡༣༩༡	ལོར་
འཁུངས་པ་དང་།	 སྐ་ུཕངེ་གཉསི་པ་དག་ེ

འདནུ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ན་ིཕི་ལོ་	༡༤༧༥	ལོར་
འཁུངས།	 གསུམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་
མཆོག་ན་ིཕི་ལོ་	༡༥༤༣	ལོར་འཁུངས་ཤིང་།	
༼སྐབས་དརེ་སོག་པའོི་རྒྱལ་པ་ོཨལ་ཏཱན་
ཁང་གིས་གུས་བཀུར་གི་ཚུལ་ད་ུཏཱ་ལའི་བླ་
མ་ཞསེ་པའ་ིམཚན་གནས་ཕུལ།༽	 བཞི་པ་
ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་སོག་ཡུལ་ད་ུཕི་ལོ་		
༡༥༨༩	 ལོར་སྐ་ུའཁུངས་པ་དང་།	 ༸རྒྱལ་
མཆོག་སྐུ་ཕངེ་ལ་ྔཔ་ངག་དབང་བླ་ོབཟང་རྒྱ་
མཚོ་མཆོག་	 (༡༦༡༧།༡༦༨༢)	ལ་སོག་པའོ་ི
རྒྱལ་པ་ོག་ོཤི་ཁང་གི་དབང་ཤུགས་འགོ་བདོ་
ཀི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀི་དབུ་ཁིད་ད་ུམངའ་
གསོལ་ཞུས་ཡོད།			༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུཕངེ་
དུག་པ་ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནི་
ཕི་ལོ་	 ༡༦༨༢	 ལོར་འཁུངས་པ་དང་།	 ཕི་
ལོ་	 ༡༧༠༨	 ལོར་སྐ་ུཕངེ་བདནུ་པ་བསལྐ་
བཟང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་འཁུངས་ཤིང་།	 	 ཕི་
ལོ་	 ༡༧༥༨	 ལོར་སྐ་ུཕངེ་བརྒྱད་པ་འཇམ་
དཔལ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་སྐུ་འཁུངས་པ་དང་།	
ཕི་ལོ་	 ༡༨༠༥	 ལོར་སྐ་ུཕངེ་དགུ་པ་ལུང་
རགོས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་འཁུངས་ཡོད།	 	 ད་ེ
ཡན་གི་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་རྣམས་བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་བ་ླསུྤལ་ཡང་སྲདི་བརྩད་
གཅདོ་ལམ་ལུགས་ཁ་ོནར་གཞི་བཅལོ་ནས་
ཕབེས་ཡོད།		
ཕི་ལོ་	 ༡༧༩༡	 ནས་	 ༡༧༩༣	 བར་བདོ་
དང་གརོ་ཁ་དམག་འཁུག་སབྐས།	 བདོ་
གཞུང ་ གིས ་མན་ ཇུ ་གོང ་མ ་ ཆིང ་ ལོང ་	
(༡༧༣༦།༡༧༩༥)	 གི་དམག་རོགས་གཉརེ་
དགསོ་བུང་ཡོད།	 	 	 འད་ིའདའ་ིདམག་
རོགས་ཞུས་པ་ཚར་བཞི་ལ་སོང་།	 	 གརོ་
དམག་བདོ་ནས་མཐར་སྐོད་རསེ་མན་ཇུའི་
དཔནོ་རིགས་རྣམས་ཀིས་བདོ་གཞུང་གི་
འཛིན་སྐངོ་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཐབས་ལ་བསདྙ་
པའ་ིགསོ་འདབེས་དནོ་ཚན་	 ༢༩	 ཟརེ་བ་
ལམ་སྟནོ་ཚུལ་ད་ུགནང་བའ་ིནང་དནོ་གཅིག་

ལ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་དང་།	པཎ་ཆེན་བ་ླམ་རྣམས་
ཀི་ཡང་སྲིད་གསེར་བུམ་དཀུགས་ཏ་ེཐག་
གཅོད་དགོས་པའི་འདནུ་གསོ་བཏནོ་ཡོད།	
སབྐས་དརེ་བདོ་དང་མན་ཇུ་གངོ་མའ་ིདབར་
མཆོད་ཡོན་གི་འབལེ་བ་ལས་དབང་བསུྒར་
བ་དང་སུྒར་བདེ་ཀི་ཚུལ་ད་ུགསོ་འདབེས་
དནོ་ཚན་	༢༩	བཏནོ་པ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན།	
༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་པའི་སབྐས་ལའང་
ཡང་སྲིད་ངསེ་རྙདེ་ཟིན་སྟབས་དངསོ་དནོ་
ད་ུགསེར་བུམ་དཀུགས་མེད།	 སྐ་ུཕངེ་བཅུ་
གཉསི་པར་མཚོན་ན་གསེར་བུམ་མ་དཀུག་
གངོ་ནས་ཡང་སྲདི་ངསེ་རྙདེ་ཟནི་ཡོད་སྟབས་
དངོས་དནོ་ད་ུགསེར་བུམ་དཀུགས་མེད།			
འནོ་ཀང༌སབྐས་དརེ་མན་ཇུའི་གཡར་ང་ོམ་
ལྡགོ་པར་གསེར་བུམ་དཀུགས་ཚུལ་གསལ་
བསྒགས་ཙམ་བས་པ་རེད།	 དངསོ་སུ་
གསེར་བུམ་དཀུགས་འདནོ་བས་པ་༸རྒྱལ་
དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་ཁ་ོན་ལས་བུང་
མེད།	 ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་གསུམ་པ་
དང་བཅུ་བཞི་པ་གསེར་བུམ་དཀུགས་འདནོ་
བས་མེད།
དརེ་བརནེ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་ཐག་
གཅོད་ཞུ་རུྒྱ་ད་ེནི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་
བ་ླསུྤལ་ཡང་སྲདི་བརྩད་གཅདོ་ལུགས་གཞིར་
བཟུང་ནས་ཕབེས་ཡོད།	 	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༤༠	
ལོར་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་གསེར་ཁི་མངའ་གསོལ་མཛད་
སྒརོ་བདོ་ཀི་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་
མཚུངས་པར་རྒྱ་ནག་གོ་མིང་ཏང་གཞུང་
ནས་ཁི་སྐསེ་ལེགས་འབུལ་ཞུ་མའི་སྐུ་ཚབ་
ཙམ་བཏང་བ་ལས།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐ་ུ
ཚབ་ནས་གསེར་ཁི་མངའ་གསོལ་གི་མཛད་
སྒ་ོགཙོ་སྐངོ་བས་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་ག་ོམིང་
ཏང་ནས་ཆོག་མཆན་ཞུས་ཚུལ་ཟརེ་བ་ད་ེ
འད་རྩ་བ་ནས་བུང་མེད།				
ད་ེཡང་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བའ་ིའགན་
འཛིན་གཞནོ་པ་དང་།	 	 ཀུང་དབང་མི་
དམངས་སྲིད་གཞུང་གསར་འགུར་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་ཝང་	 Wang	 དང་།	 	 ཀུང་
གའོ་ིབདོ་རིག་པའ་ིཞིབ་འཇུག་ལྟ་ེགནས་ཁང་
གི་ཞའ་ོཇ་ེ	Xiao	བཤད་དནོ།	“ཀུང་དབང་
མི་དམངས་སྲདི་གཞུང་གིས་ངསོ་འཛིན་འགོ	
ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐ་ེཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཏཱ་ལའི་བླ་
མའ་ིཡང་སྲདི་ད་ུབདམས་པ་རེད།”	 ཟརེ་
བ་ད་ེནི་གཞན་མགོ་བ་ོརངོས་སུ་འཇུག་རུྒྱ་
དང་།	བླ་ོཕམ་སྐ་ེགཞི་ཁ་ོན་ཡིན།		གངོ་ད་ུ
རྒྱ་ནག་འག་ོགཙོ་གསུམ་པསོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་ཆོག་མཆན་འགོ་གསེར་བུམ་དཀུགས་
འདནོ་གི་ལམ་ནས་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་
ཐག་གཅོད་བདེ་དགོས་ཚུལ་ཟརེ་བ་ད་ེདག་
གཞི་རྩ་གང་ཡང་མེད་པའི་འཆལ་གཏམ་
འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད།	 ལགྷ་པར་རུན་གཏམ་
བདནེ་ཁུལ་གི་སྨ་ོཧམ་ད་ེདག་ན་ིརྒྱ་ནག་རང་

ཉདི་ཀི་ཆབ་སྲིད་ཀི་དགསོ་མཁ་ོཁ་ོན་བསུྒབ་
རུྒྱར་དམིགས་ནས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་
གི་སྲལོ་རུྒྱན་ལམ་ལུགས་ལ་ཆེད་མངགས་
མཐངོ་ཆུང་ཁད་གསོད་བས་པ་ཞིག་རེད།			
བདོ་དང་མན་ཇུ་གོང་མའི་དབར་མཆོད་
ཡོན་གི་འབལེ་བ་ཡོད་པ་དརེ་བསྙད་ནས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་རྒྱ་ཁངོས་རེད་ཟརེ་
ན།	 	 སོག་པ་ོདང་བདོ་དབར་མཆོད་ཡོན་
གི་འབལེ་བ་ད་ེབས་གཏངི་ཟབ་པ་ཡོད།	 ད་ེ
ལརྟ་ན་བདོ་སོག་པའོ་ིམངའ་ཁངོས་ཡིན་པའ་ི
རུྒྱ་མཚན་ད་ེབས་ཡོད་ཆོག	 	 	 རྒྱ་ནག་སིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་སྲལོ་གཏདོ་མཁན་སུན་ཀུན་
ཧན་	Sun	Yatsen	གིས་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ		རྒྱ་
ནག་ནང་ད་ུཕིའི་དབང་ཤུགས་ཐངེས་གཉསི་
སླབེས་སྐརོ་བཤད།	 	 དང་པ་ོདརེ་ཕི་ལོ་	
༡༢༧༡	 ནས་ཕི་ལོ་	 ༡༣༦༨	 བར་སོག་པ་ོ
ཡོན་རྒྱལ་རབས་སབྐས་རྒྱ་ནག་དབང་སུྒར་
བས་ཤིང་།	 	 གཉསི་པ་ན་ིཕི་ལོ་	 ༡༦༤༤	
ནས་ཕི་ལོ་	༡༩༡༡	ལོར་མན་ཇུ་གངོ་མས་རྒྱ་
ནག་དབང་སུྒར་བས་པ་རེད།			
གངོ་ད་ུརྒྱ་ནག་འག་ོགཙོ་ཝང་	 Wang	 དང་
ཞའ་ོཇ	ེ Xiao	 ཡིས་	 “རྒྱ་ནག་”	 དང་།	
ཀུང་དབང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ཟརེ་བ་
དང་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་བླ་སུྤལ་ཡང་
སྲིད་བརྩད་གཅོད་ཀི་ལམ་ལུགས་དབར་ལོ་
རུྒྱས་ཐགོ་ནས་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཇི་ལརྟ་
བསུྒབ་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་ནམ།		རྒྱ་ནག་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ལ་མཚོན་ན་ཕི་ལོ་	 ༡༩༡༡	 ལོར་
གསར་འཛུགས་བས་པ་ཞིག་རེད།	 	 	 རྒྱ་
ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཟརེ་བ་
ད་ེན་ིཕི་ལོ་	 ༡༩༤༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ནང་གསར་
འཛུགས་བས་ཡོད།		
སིྤར་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་
བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསྟན་གི་བླ་སུྤལ་ཡང་སྲིད་ཀི་གནད་དནོ་
ཐད་བཞེངས་ཕོགས་ཇི་ཡིན་བཀའ་སླབོ ་
ཐངེས་མང་ཕབེས་ཟནི་པ་རེད།	 	 འདརི་
མགནོ་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	ཟླ་	༩	
ནང་བ་ླསུྤལ་ཡང་སྲིད་ཐད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
བ་ཞིག་ལུང་འདནེ་ཞུས་པ་ཡིན་ན།	
ཇི་ལརྟ་གངོ་ད་ུབརདོ་ཟནི་པ་བཞིན་སརླ་ཡང་
ཡང་སུྤལ་སྲིད་པ་གཟུང་རུྒྱ་ནི་གོང་མ་རང་
ཉདི་ཀིས་རང་དབང་གིས་སམ་མཐའ་མར་
ཡང་ལས་བསོད་སྨནོ་ལམ་གི་དབང་གིས་སྐ་ེ
བ་བངླ་དགསོ་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས།	 ད་ེགང་
ད་ུཇི་ལརྟ་སྐ་ེབ་དང༌།	 ཐབས་ཚུལ་ཇི་ལ་ྟ
བུས་ངསོ་འཛིན་བདེ་པ་བཅས་ནི་ཡང་སྲིད་
སྐ་ེབ་འཛིན་མཁན་གི་གང་ཟག་ཉདི་ལ་ཐུན་
མིན་ད་ུདབང་བ་ཞིག་ལས།	 གཞན་སུས་
ཀང་བཙན་དབང་དང༌།	 གནནོ་ཤུགས།	
རང་འདདོ་ལྟར་གང་བུང་བ་ས་མེད་པ་ནི་
བདནེ་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཡིན།	 ལགྷ་པར་ད་ུ
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ཡང་སུྤལ་གི་རྣམ་གཞག་ལ་ྟཞགོ	 སྐ་ེབ་ས་ྔ
ཕི་ཙམ་ཡང་བསམ་བཞིན་ཁས་ལེན་མི་བདེ་
པའི་ཆབ་སྲིད་དབང་འཛིན་པ་རྣམས་ཀིས་
བ་ླམའ་ིཡང་སུྤལ་སིྤ་དང༌།	 ཁད་པར་རྒྱལ་
བ་ཡབ་སྲས་ཀི་ཡང་སུྤལ་ངོས་འཛིན་ལ་
དབང་ཤུགས་ཁ་ོནས་ཐ་ེབུས་བདེ་པ་ན་ིཆེས་
མ་འཚམས་ཤིང༌།	 སོ་སོའ་ིཆབ་སྲདི་ཀི་ལ་ྟ
གུབ་དང་ཡང་རྒྱབ་འགལ་ད་ུསོང་བའི་རུན་
སྤདོ་ངན་གཡོ་ང་ོཚ་བལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཀུན་
གི་མཐངོ་ཆོས་སུ་གུབ་གཤིས།	 ད་ེརིགས་
བུང་ཚེ་ད་ེལ་བདོ་མི་རིགས་དང༌།	 བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསྟན་རསེ་འཇུག་གི་རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ཡོངས་ནས་ནམ་ཡང་ངསོ་ལེན་དང༌།	
མོས་མཐུན་བདེ་ཐབས་མེད།
ངསོ་རང་ར་ེདག་ེའདནུ་གུབ་ཀི་དགུང་གངས་
ཙམ་ད་ུསོན་སབྐས་ཆོས་བརུྒྱད་བ་ླཆེན་ཁག་
དང༌།	བདོ་མིས་མཚོན་འབལེ་ཡོད་དད་ལནྡ་
མང་ཚོགས་ལ་ག་ོབསྡུར་གིས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་
ཕངེ་རུྒྱན་མཐུད་དགསོ་མིན་བསྐར་ཞིབ་དང་
ཐག་གཅདོ་བདེ་འཆར་ཡིན།	 གལ་ཏ་ེརྒྱལ་
དབང་སྐུ་ཕངེ་རུྒྱན་མཐུད་དགོས་པ་དང༌།	
སྐུ་ཕངེ་བཅོ་ལྔ་པ་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་བ་

དགོས་ཀི་དསུ་སབྐས་ཤིག་ཤར་ཚེ་དའེི་བདེ་
སྒའོི་འགན་ཁུར་གཙོ་བ་ོཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བླ་
བང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩའི་
དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་
དང༌།	 ཁ་ོཚོས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ཆོས་
བརུྒྱད་ཁག་གི་དབུ་ཁདི་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་དང༌།	
རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་ན་རིམ་དང་ལུས་དང་
གིབ་མ་བཞིན་འགགོས་པའི་དམ་ལྡན་ཆོས་
སུྲང་ཁག་ལ་སབྐས་བསྟནུ་ལམ་སྟནོ་ཞུས་ཏ་ེ
ཡང་སུྤལ་རྩད་གཅོད་ངསོ་འཛིན་སྔནོ་སྲལོ་
བཞིན་བདེ་དགསོ་པ་དང༌།	 ངསོ་ནས་ཀང་
བདེ་ཕགོས་ད་ེདག་ལམ་སྟནོ་གསལ་བཀོད་
ཀི་ཡིག་འཇགོ་བ་རུྒྱ་ཡིན་ཞིང༌།	ད་ེལརྟ་ཚུལ་
མཐུན་རྩད་གཅདོ་ངསོ་འཛིན་བུང་བའ་ིཡང་
སུྤལ་ཞིག་ལས་གཞན་ད་ུསྲིད་དནོ་གི་དགོས་
མཁོ་ལ་བརནེ་ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆབ་སྲིད་དབང་འཛིན་
པས་མཚོན།	 སྲདི་དབང་འཛིན་པ་སུ་ཞིག་
གིས་ཡང་སུྤལ་འདམེས་སུྒག་བས་པ་བུང་ཚེ་
ད་ེལ་སུས་ཀང་རྒྱལ་བའི་ཡང་སུྤལ་ད་ུངསོ་
འཛིན་དང་དད་མོས་བདེ་མི་དགོས་པ་ཡིད་
འཇགས་དགསོ།”	 ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་

ཡོད།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་འཛམ་གླངི་ནང་འཚེ་མེད་ཞི་བ་
གོང་སྤལེ་གི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་བཟང་ལ་
རྒྱལ་སིྤའ་ིངསོ་འཛིན་ཐགོ	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༩	
ལོར་མགོན་པ་ོམཆོག་ལ་འཛམ་གླིང་ནང་
ཆེས་སྙན་པར་གགས་པ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་
གཟངེས་རགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་ཀང་།	
རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་འག་ོཁིད་ཚོས་༸གངོ་ས་
ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནི་བདདུ་ཡིན་པ་དང་།	
འཇིགས་སྐལུ་རིང་ལུགས་པ་ཡིན་པ།	 “ཁ་
བལ་བ་ད་ེབཞིན་ལུག་ལགྤས་གནོ་པའི་སྤང་
ཁི་ཟེར་བ་སོགས་ཚད་ལས་བརལ་བའི ་
མཚན་དམས་དང་སྒ་ོསྐུར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་
རེད།		
འ་ོན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐསེ་བུ་བདདུ་འད་
བ་ཞིག་དང་།	 རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་གཏངོ་
མཁན་ཞིག་གི་ཡང་སྲིད་བརྩད་འཚོལ་བ་
རུྒྱར་སེམས་ཁུར་ཆེ་མདགོ་དང་།	 རྔམ་
སེམས་ད་ེཙམ་བེད་དགོས་དནོ་གང་ཡིན་
ནམ།	 སིྤར་ཡང་སྲདི་གི་གནད་དནོ་ད་ེན་ི
ནང་པ་དང་ཧནི་དའུ་ིལ་ྟགུབ་ནས་གསུང་པའ་ི

སྐ་ེབ་ས་ྔཕི་གཞི་རྩར་འཛིན་ནས་འག་ོདགསོ་
པ་ཞིག་རེད།	 དརེ་བརནེ་སུྤལ་སྐའུ་ིཡང་
སྲདི་སྐརོ་སདྐ་ཆ་བཤད་པ་ལ་ཆོས་མེད་སྨྲ་བ་
རྒྱ་ནག་གུང་བན་སྲིད་གཞུང་གིས་དང་ཐགོ་
སྐ་ེབ་ས་ྔཕི་ཁས་ལེན་བདེ་དགསོ།	 གཞི་ནས་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་བླ་སུྤལ་ཡང་སྲིད་
སྐརོ་ཐེ་བུས་བས་ན་ཅུང་ཟད་འཚམས་པ་
ཞིག་ལ་ཆ་འཛིན་བདེ་ཆོག	
ཆོས་ལུགས་ལས་དནོ་ཨུ་ཡོན་ལནྷ་ཁང་གིས་
བཀའ་བརྒྱ་ཨང་	 ༥	 ཟརེ་བ་ཞིག་བསྒགས་
ཡོད།	 བཀའ་བརྒྱ་ཨང་	 ༥	 ཟརེ་བ་ད་ེ
ངསེ་པར་ད་ུཕིར་བསྡ་ུབདེ་དགསོ།	 རྒྱ་ནག་
དམར་པའོ་ིསྲདི་གཞུང་གིས་ད་ེལ་ྟབུའ་ིནང་པ་
སངས་རྒྱས་པའ་ིབསྟན་པར་ཚད་ལས་བརལ་
བའི་དམའ་འབབེས་དང་སྐུར་འདབེས་བ་
རུྒྱ་མཚམས་འཇགོ་བདེ་དགསོ།	 བདེ་བབ་
དརེ་རྒྱ་རིགས་ནང་པས་གཙོས་འཛམ་གླིང་
ཁནོ་གི་ནང་པ་ཚོས་བཟདོ་བསྲན་བདེ་ཐུབ་
ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད།	 དརེ་བརནེ་འཛམ་
གླངི་རང་དབང་ལུང་པའི་དབུ་ཁིད་ཚོ་དང་།	
ད་ེབཞིན་རང་དབང་དང་དང་བདནེ།	 མང་
གཙོའི ་ རིང་ལུགས་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་

མཁན་གི་ཟུར་གནས་བླ་ོལྡན་ཀུན་གིས་བདོ་
ཀི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་
ཡང་སྲིད་བརྩད་གཅོད་ཞུ་རུྒྱའི་ཐོབ་ཐང་
ད་ེནི་ད་ལྟ་སབྐས་བབ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་
བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཁངོ་ཉག་གཅིག་
ལ་ཡོད་པར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཐགོ	 	 རྒྱ་ནག་
དམར་པའོི་སྲིད་གཞུང་ལ་ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའི་བསྟན་པར་ར་སིྦན་པའི་ལས་ངན་
ཚབས་པ་ོཆེ་ད་ེལྟ་བུ་བེད་མི་རུང་བ་ཚང་
མས་དགེ་བསྐུལ་ངསེ་པར་ད་ུགནང་རོགས་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།		དནོ་དངསོ་ན།ི	རྒྱ་ནག་དམར་
པའོི་སྲིད་གཞུང་ལ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་
མཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཐག་གཅོད་ཞུ་
རུྒྱའ་ིཐད་ཆོས་སྲདི་གང་ཐད་ནས་ལོ་རུྒྱས་ཀི་
དན་རགས་ཤིག་རྩ་བ་ནས་མེད།		
							ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ན་ི
དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་ཡིན་ཞིང་།	 རྩམོ་ཡིག་
འད་ིན་ིཁངོ་སྒརེ་གི་བསམ་ཚུལ་ལས་འད་ིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་བསམ་ཚུལ་ཡིན་པའི་ཁབ་པ་
གང་ཡང་མེད།	

ཤེས་རིག་བརྡ་ཆད་ཚན་པས་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་གི་བདོ་མིའ་ིའད་ུསྡདོ་གཞིས་ཆགས་ཁག་བཞི་དང་།	སླབོ་གྲྭ།	དགནོ་སྡ་ེ
བཅས་སུ་ཐ་སདྙ་ག་ོརགོས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བ།

༄༅།	 །བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སུྲང་སྐབོ་དང་
གོང་འཕལེ་སདླ་དངེ་རབས་ཀི་རིག་ཚན་ས་
ཚོགས་དང་།	 རུྒྱན་སྤདོ་ཀི་ཐ་སདྙ་ཟནི་བསི་
བཏབ་པ་རྣམས་ཆེས་མཐའོི་བརྡ་ཆད་གཏན་
འབེབས་ལྷན་ཚོགས་བརུྒྱད་ཐག་གཅོད་
གཏན་འབབེས་ཀིས།	 ད་བར་ཨིན་བདོ་ཤན་
སྦར་གཏན་འབབེས་བརྡ་ཆད་དབེ་ཕངེ་བཅུ་
གཉིས་བར་འདནོ་སྤལེ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	
བརྡ་ཆད་ད་ེདག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དབུས་སའི་ལས་ཁུངས་ཡོངས་རགོས་དང་།	
སིྤ་སྒརེ་སླབོ་གྲྭ་ཁག	 	 གཞུང་དང་གཞུང་
འབལེ་མ་ཡིན་པའ་ིཚོགས་སྡ།ེ	 དགནོ་སྡ་ེ
ཆོས་སརྒ་དང་དཔ་ེམཛོད་ཁང་།	 ད་ེབཞིན་
གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་སོགས་སུ་རྒྱ་
གང་ཆེར་འགམེས་གཏངོ་དང་དབེ་གཟུགས་
པར་འགམེས་ཟིན་རིམ་བཞིན་ཐ་སདྙ་ཀི་དྲྭ་
ཚིགས་དང་།	 བཀལོ་སྤདོ་མཉནེ་ཆས་ཐགོ་
འཇགོ་མུས་ཡིན།
མང་ཚོགས་ངསོ་ནས་ཐ་སདྙ་ཐགོ་གོ་བསྡུར་

སྦངས་བཤད་དང་།	 བཀལོ་སྤདོ་རྒྱ་གང་ཆེ་
ཡོང་སདླ།	 འད་ིལོ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་གི་
བདོ་མིའ་ིའད་ུསྡདོ་གཞིས་ཆགས་དང་།	 སླབོ་
གྲྭ།	 དགནོ་སྡ་ེཁག་ནང་བརྡ་ཆད་ག་ོརགོས་
སྤལེ་རུྒྱའི་ལས་རིམ་འཆར་སིྒག་ལྟར་འདི་
ག་བརྡ་ཆད་ཚན་པའི་ལས་བདེ་གཉསི་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༣	དགངོ་ད་ོཆུ་ཚོད་	
༧	 ཐགོ་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ནས་རྡགོ་ཐནོ་
གིས་གཞིས་ཆགས་ཁག་སོ་སོའི་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་དང་།	 སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་སིྤ།	 དག་ེ
ཆེ་རྣམས་དང་ལྷན་ད་ུགཞུང་འབལེ་ཕགོས་
སྐདོ་ཀི་དགོས་དམིགས་གནས་དནོ་ཞིབ་ཕ་
སནྙ་སེང་གསོ་མོལ་དང་སྦྲགས།	 ཐ་སདྙ་ག་ོ
རགོས་སྤལེ་རུྒྱའི་དསུ་ཚོད་གཏན་འབབེས་
གཞིར་བཟུང་མང་ཚོགས་དང་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
བཅས་ལ་ཐ་སདྙ་ཀི་གལ་གནད་དང་།	གཏན་
འབབེས་བདེ་ཕགོས་ཀི་བརུྒྱད་རིམ།	ད་བར་
ཐ་སདྙ་གཏན་འབབེས་ཀི་གངས་འབརོ་དང་
དབེ་ཕངེ་འདནོ་སྤལེ་ཇི་ཞུས།	 སླབོ་སྡ་ེདང་

མང་ཚོགས་སུ་ཐ་སྙད་གོ་རགོས་སྤལེ་ཚུལ་
སོགས་བརྙན་སྟནོ་འཕུལ་ཆས་ཀི་ལམ་ནས་
འགལེ་བརདོ་མཐིལ་ཕིན་ཞུས་པ་དང་།	 ད་ི
བ་དསི་ལན་བས་པའི་བརུྒྱད་བག་ོགླངེ་དང་
ག་ོརགོས་གང་ཐུབ་སྤལེ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	༨	དང་	༩	ཉནི་
མོན་གྷ་ོསཾ་བྷ་ོཊ་གཞི་རིམ་བར་མའ་ིདག་ེལས་
སླབོ་ཕུག	 མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་ས་གནས་མི་
མང་།	 མོན་གྷ་ོསཾ་བྷ་ོཊ་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭའ་ི
དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་བཅས་དང་།	 ཕི་ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་ཀ་ོལི་གལྷ་སཾ་བྷ་ོཊ་ཉནི་སླབོ་ཀི་དག་ེ
ལས་སླབོ་ཕུག	 ཀ་ོལི་གལྷ་དནོ་ལནྡ་གླངི་ས་
གནས་མི་མང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༡	 དང་	 ༡༢	
ཉནི་སྦལེ་ཀོབ་སཾ་བྷ་ོཊ་སི་ཝི་པི་ཉནི་སླབོ་ཀི་
དག་ེལས་སླབོ་ཕུག	 ཧནོ་སུར་སཾ་བྷ་ོཊ་ཉནི་
སླབོ་ཀི་དག་ེལས་སླབོ་ཕུག	སྦལེ་ཀབོ་སཾ་བྷ་ོཊ་
སླབོ་གྲྭ་དབུས་མའ་ིདག་ེལས་སླབོ་ཕུག	 སྦལེ་
ཀབོ་སཾ་བྷ་ོཊའི་དམའ་རིམ་སླབོ་ཁག་གསུམ་
གི་དག་ེརན་ཡོངས་རགོས།	 སྦལེ་ཀབོ་བདོ་

ཁིམ་གི་དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་བཅས་དང་།	 ཕི་
ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་སེར་བསེ་སདྨ་ཀི་སླབོ་གྲྭའ་ི

དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་བཅས་དང་།	 ཕི་ཚེས་	
༡༤	ཉནི་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པ་ོསླབོ་གྲྭའ་ིདག་ེལས་
སླབོ་ཕུག་དང་།	ཧནོ་སུར་རངོ་ཆོས་སླབོ་གྲྭའ་ི
དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་བཅས་དང་།	 ཕི་ཚེས་	
༡༥	 ཉནི་ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླངི་ས་གནས་
མི་མང་བཅས་ལ་ཐ་སདྙ་ག་ོརགོས་གང་ཐུབ་
སྤལེ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།

མཐའ་དནོ་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་སྨྲ་བ་རྣམས་
ཀིས་སིྤ་ཐགོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཐ་སདྙ་

ད་ེདག་སྐབས་འབལེ་འཇུག་ཡུལ་སོ་སོར་
གཅིག་གུར་བཀལོ་སྤདོ་ཀི་ལམ་ནས་བདོ་ཀི་
སདྐ་ཡིག་གི་ང་ོབ་ོསོར་གནས་དང་།	 ཡར་
རྒྱས་ཡོང་ཐབས་སུ་མཉམ་རུབ་དང་རམ་
འདགེས་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན་པ་བཅས།	།

བདོ་མི་བསྟན་འཛིན་གསལ་སྒནོ་ལགས་ལ་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་གསར་གཏདོ་གཟངེས་རགས་གནང་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༠	
རེས་གཟའ་སྤནེ་པའ་ིཉནི་ནའིུ་ཡོག་ཏུ་འཛམ་
གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་	 UN	
NOVUS	 Summit	 ཞསེ་པའ་ིཚོགས་ཆེན་
ད་ུབདོ་མི་བསྟན་འཛིན་གསལ་སྒནོ་ལགས་
ལ་འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
གསར་གཏདོ་	United	Nations	Innova-
tive	Disruptor	Award		གཟངེས་རགས་
གནང་འདགུ				

ད་ེཡང་གཟངེས་རགས་ད་ེན་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་
གསར་གཏདོ་ཀི་ལས་འགུལ་འད་མིན་སྤལེ་
བ་བརུྒྱད་གཞན་ལའང་སེམས་འགུལ་གཏངོ་
མཁན་ཚོར་གཟེངས་རགས་འདི་བཞིན་
གནང་བཞིན་ཡོད།
བསྟན་འཛིན་གསལ་སྒནོ་ལགས་ཀིས་འཛམ་
གླིང་ནང་སྐབས་བཅོལ་གི་གནས་སྟངས་
སྐརོ་དང་ཁརོ་ཡུག་རིང་ལུགས་ཀི་ལས་དནོ་
ཐོག་བས་རེས་ལ་ངོས་འཛིན་དང་འབལེ།	

གཟངེས་རགས་ད་ེབཞིན་གནང་བ་ཞིིག་ཡིན་
འདགུ		སབྐས་དརེ་ཨ་རི་དནོ་གཅདོ་དངསོ་
གུབ་ཚེེ་རིང་ལགས་ཚོགས་ཆེན་ད་ུམཉམ་
ཞུགས་ཀིས་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་
ནས་འཚམས་འད་ིདང་སྦྲགས།	བདོ་མི་ཞིག་
ལ་རྒྱལ་སིྤའི་སྡངིས་ཆའི་སྟངེ་ཆེ་མཐངོ་ཐབོ་
པ་ནི་དགའ་སྤབོས་བེད་འསོ་པ་ཞིག་རེད།	
ཅསེ་གསུངས།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་སླབོ་མཐར་སོན་པའ་ིསླབོ་ཕུག་དང་
ལས་བདེ་ཚོར་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༩	
ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་རྡ་ས་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་སླབོ་མཐར་སོན་
པའི་སླབོ་མ་དང་ལས་བེད་བཅས་ལ་བདོ་
ཀི་སནྨ་རིྩས་གཉསི་དངེ་དསུ་ཚན་རིག་དང་
མཐུན་པར་ལེགས་བཅོས་ཡར་རྒྱས་དགོས་
པའ་ིསྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	
ད་ེརིང་འདརི་ཁདེ་ཚོ་སནྨ་རིྩས་ཀི་དག་ེརན།	
འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་པ།	 གཙོ་ཆེར་སླབོ་
ཕུག་ཚོ་འདརི་ཁུག་ཙམ་ཐུག་པ་རེད།	 ཚང་
མར་བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཟེར་རུྒྱ་ཡིན།		
བདོ་སནྨ་འད་ིརུྒྱན་ད་ུང་ཚོས་རིག་གནས་ཆེ་
བ་ལ་ྔདང་ཆུང་བ་ལ་ྔཞེས་བརདོ་སབྐས་གསོ་
བ་རིག་པ་ད་ེརིག་གནས་ཆེ་བའི་གས་ཆགས་
ཡོད།	 ནང་དནོ་རིག་པས་མིའ་ིསེམས་ལ་
བཟ་ོབཅསོ་རྒྱག་རུྒྱ་དང་སེམས་ནང་ཞི་བད་ེ
ཡོང་བར་ཕན་ཐགོས་ཡོད།	 གསོ་བ་རིག་
པས་རུླང་ཁམས་ཀིས་སེམས་འཁུག་བསདྡ་པ་
ད་ེའད་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོད།	 ད་ེལརྟ་ནའང་
གསོ་བ་རིག་པས་གཙོ་ཆེར་ལུས་པ་ོབད་ེཐང་
བཟ་ོཆེད་རེད།	 དརེ་བརནེ།	 ང་ཚོས་རིག་
གནས་ཆེ་བ་ལ་ྔབཤད་པ་ལརྟ་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད།	 གང་ལརྟ་དངསོ་སུ་མི་མང་པ་ོ
ཞིག་ལ་ཆོས་དད་ཡོད་མེད་དང་ནང་ཆོས་ལ་
ད་ོསང་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་མི་ཚང་མར་
ཕན་ཐགོས་ཡོང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད།	མིང་དརེ་
བདོ་སནྨ་ཞེས་བརདོ་སབྐས་བདོ་པའི་མཚན་
མཐངོ་ལའང་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཞིག་འདགུ	
ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 དཔརེ་ན་རྒྱ་
ནག་གི་སྨན་ལའང་འཛམ་གླིང་ནང་ད་ོསང་
བདེ་མཁན་ཧ་ཅང་ཡོད།	 ཕན་ཐགོས་ཀང་
ཡོད།	 རྒྱ་སདྐ་ནང་ཀུང་ཡའ།ོ	 ཤི་ཡའ་ོནབུ་
ཕགོས་པའ་ིསནྨ།	ཙང་ཡའ།ོ	ཞསེ་ཙང་ཡའ་ོ
འད་ིབདོ་སནྨ་རེད།	
གང་ལྟར་བདོ་པའི་མཚན་མཐོང་ལ་རྒྱ་ལ་
ཕན་པ་དང་།	 དངསོ་སུ་མི་ལ་ཕན་ཐགོས་
ཡོད་སྟབས་བདོ་སྨན་འདི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད།	 	 ངསོ་ཀིས་ས་ྔམོ་ནས་འད་ིའད་
བཤད་མངོ་ཡོད།	 ནམ་རུྒྱན་འཆར་ཅན་གི་
ཕག་ལེན་ཡོད་པ་ད་ེརུྒྱན་འཛིན་བས་པ་ཙམ་
མིན་པར།	 ད་ེས་ྔཡིན་ནའང་བདོ་ནང་ཆོས་
རྒྱལ་ཁ་ིསྲངོ་སབྐས་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར།	 ད་ེ
བཞིན་ཡུ་ནཱ་ནི་བཅས་ཡུལ་གུ་སོ་སོ་ནས་
ཨེམ་ར།ེ	 	 བདོ་རང་ནས་བཅས་ནས་ཨེམ་
ར་ེཤ་སྟག་ཡིན་མིན་མི་ཤེས་ཏ།ེ	 སབྐས་དརེ་
རྒྱལ་སིྤའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ལྷན་ཚོགས་
ཤིག་ཚོགས་ཡོད་པའི་སྐརོ་བཤད་རུྒྱ་འདགུ	
ད་ེདསུ་མཐུན་རྐནེ་ཡང་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད།	
དཔརེ་ན།	 རྒྱ་གར་ནས་ལ་ྷསར་འག་ོདགསོ་
པའམ།	 ཡང་ན་རྒྱ་ནག་ནས་ལ་ྷསར་འག་ོ
དགསོ་ན།	 ར་དལེ་དང་།	 སབྐས་རེ་མཛོ་

བཞནོ་ནས་འག་ོདགསོ་སྟབས་ཧ་ཅང་དཀའ་
ལས་ཁག་པ་ོཡོད།	 དངེ་སབྐས་ཧ་ཅང་འག་ོ
བད་ེཔ་ོཡོད།	ཚེ་ཡི་རིག་བདེ་	 (Ayurveda)	
ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་གར་རང་ནས་རེད།	 ཀུང་
ལུགས་ཀི་སནྨ་དང་འབལེ་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་ཡོང་ཐུབ་རུྒྱ་རེད།	 ཤི་ཡའ་ོན་ིཡོད་པ་
རེད།	དརེ་བརནེ།	ག་ོསབྐས་གསར་པ་ཡོད་

པ་འད་ིབཙལ་ནས་མུ་མཐུད་ཉམས་མངོ་བར་ེ
རེས་བདེ་པ་དང་།		རྩ་བའ་ིགསོ་བ་རིག་པའ་ི
ལག་ལེན་ང་ོམའ་ིཐགོ་ནས་ཡར་རྒྱས་ཅི་ལརྟ་
ཇིགཏངོ་རུྒྱ་འདགུ་གམ།	 འཆར་ཅན་བསདྡ་
པ་ལ་ྟབུ་མིན་པར་ད་ེའདའི་ཐགོ་ལ་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་ཐུབ་ན་ཆ་རྐེན་འཛོམས་ཡོད་སྟབས་
ཡར་རྒྱས་འག་ོཐུབ་པ་ཞིག་རེད།	 	 ས་ྔམོ་
ནས་ངསོ་ཀིས་འད་ིའད་བཤད་མངོ་།	
ད་ེནས་ང་ཚོར་སྨན་རུྒྱ་སྔ་ོསྨན་རིགས་དང་
རིན་ཆེན་རིགས་ད་ེའད་མང་པ་ོཞིག་ཡོད།	
ས་ྔམོ་ཨི་སི་རེལ་ཡིན་ནམ།	ས་གནས་གཅིག་
ལ་ཚན་རིག་པ་ད་ེའདས་རས་ད་ེདག་ལ་
ནསུ་པ་ཇི་འད་ཡོད་མེད་ཉམས་ཞིབ་བས་
ཡོད།		ང་ཚོའ་ིསནྨ་གཞུང་ནང་རས་སོ་སོའ་ི
ནསུ་པ་ད་ེའད་ཡོད་ཅསེ་བཤད་པ་དརེ་ཚན་
རིག་ལམ་ནས་ཞིབ་འཇུག་བས་ནས་དངསོ་
ར་འཕདོ་པ་ཞིག་བུང་ན་དགེ་མཚན་འདགུ	
དཔརེ་ན།	 ངསོ་ཀིས་ནང་ཆོས་ཀི་ལ་ྟགུབ་
འཆད་སབྐས་གཙོ་བ་ོརནེ་འབུང་གི་ད་ེཁོ་ན་
ཉདི་གཞིར་འཛིན་ནས་བཤད་ཀི་ཡོད།	 ད་ེ
བཞིན་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སྐརོ་འཆད་
སབྐས་ཚན་རིག་པ་དང་ལྷན་འབལེ་བ་བས་
ནས་མི་ལ་འགལེ་བཤད་རྒྱག་སྐབས་ཚན་
རིག་དང་འབལེ་བ་ཡིན་སྟབས།	 དངེ་སང་
གི་འཛམ་གླངི་ནང་མི་ཚོས་ཡིད་ཆེས་སླབེ་རུྒྱ་
དང་ཕན་ཐགོས་ཡོང་བར་ཁད་པར་འདགུ		
ད་ེམིན་ཆོས་ཞེས་བརོད་ན་རོངས་དད་ལྟ་
བུ་དང་།	 སྐབས་སུ་མཆི་ཞསེ་བརདོ་པ་མ་
གཏགོས་ཆེན་པ་ོམེད་པ་ལྟ་བུ་ཟརེ་གི་ཡོད།	
མ་གཞི་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད།	

ངསོ་ཀིས་འཛམ་གླངི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་
གུས་པ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 དད་པ་ད་ེསོ་སོའ་ི
ཆོས་ལ་བསོ།	 གུས་པ་ད་ེའཛམ་གླངི་ཆོས་
ལུགས་ཚང་མར་བདེ་ཀི་ཡོད།	 གང་ཡིན་
བརདོ་ན་འཛམ་གླིང་ཆོས་ལུགས་མི་འད་བ་
ད་ེདག་གིས་མི་ལ་ཕན་གི་ཡོད།	 བསབླ་བ་
གཅིག་གུར་རེད།	 མི་སེམས་པ་བཟང་པ་ོ

དང་བམས་བརྩ་ེདགོས་པ་རེད་ཅསེ་པ་ཆོས་
ལུགས་ཚང་མས་བཤད་ཀི་ཡོད།	 	 ལ་ྟགུབ་
ཐགོ་ནས་ཧ་ཅང་མི་འད་བ་ཡོད།	 དཔརེ་
ན།	 འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོཡོད་ཅསེ་བརདོ་
སབྐས་ཚན་རིག་ཐགོ་ནས་བཤད་ཐུབ་པ་གང་
ཡང་མི་འདགུ		ང་ཚོ་སིྤར་སངས་རྒྱས་པའ་ི
ཆོས།	 ཡང་སྒསོ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིཆོས་བརུྒྱད་ལ་
མཚོན་ན་ཚད་རྡལུ་དངསོ་ཁམས་རིག་པའི་
རྣམ་གཞག་ཐགོ་ནས་འགལེ་བརདོ་བདེ་ཐུབ་
ཀི་ཡོད།	
ད་ེབཞིན་སེམས་ཁམས་རིག་པའ་ིརྣམ་གཞག་
ལ་མཚོན་ན་ང་ཚོས་ཚན་རིག་པ་ཚོར་ཕར་
ཕན་བཏགས་ཐུབ་བཞིན་ཡོད།	 ཚན་རིག་
འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟངེ་མུ་མཐུད་ནས་ཡར་
རྒྱས་འག་ོཡི་རེད།	དརེ་བརནེ།	གསོ་བ་རིག་
པ་འདི་ཡང་དངེ་དསུ་ཚན་རིག་དང་མཐུན་
པའི་ཞིབ་འཇུག་བ་རུྒྱའི་འབལེ་བ་ཞིག་ཐུབ་
པ་ཡིན་ན།	 བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པ་དའེང་
མུ་མཐུད་ནས་ཚན་རིག་དང་མཐུན་ཞིང་རུྒྱ་
མཚན་ལནྡ་པ་ཞིག་ཆགས་ཐུབ།	 ངག་རུྒྱན་
ཙམ་མིན་པ་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་པ་དགསོ།	 ད་
ལྟ་ངོས་ཀིས་ནང་པའི་ལྟ་གུབ་ད་ེཚན་རིག་
དང་འབལེ་ནས་ཡོང་སྐབས་ཧ་ཅང་གཏིང་
ཟབ་ཏུ་འག་ོབཞིན་འདགུ	 ད་ེབཞིན་གསོ་བ་
རིག་པ་དའེང་ཏགོ་ཙམ་ཚན་རིག་དང་མཐུན་
པ།	 བདོ་སནྨ་གི་སནྨ་རས་ནསུ་པ་དང་།	
ང་ཚོའི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཐགོ་ནས་ལུས་ཀི་
འབུང་བ་ལྔའི་འག་ོསྟངས་ད་ེདག་ཏགོ་ཙམ་
དངེ་དསུ་ཀི་ཚན་རིག་དང་འབལེ་བ་བེད་
ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོམེད་དམ་སམྙ།

རིྩས་ལ་མཚོན་ན་ས་ྔམོ་ཐངེས་ཤིག་ངསོ་རང་
སནྨ་རིྩས་ཁང་ད་ུབསྐདོ་སབྐས་རིྩས་ལ་ཡིད་
ཆེས་ད་ེཙམ་མེད།	ཅསེ་བརདོ་པ་ཡིན།	ཕིས་
སུ་རིྩས་སྦངོ་མཁན་ཉུང་ད་ུཕིན་པ་རེད་ཟརེ་
བུང་།	 རིྩས་འད་ིབདོ་པའ་ིརིག་གནས་ཆུང་
བའ་ིགས་སུ་ཡོད་པར་བརནེ་རིྩས་སླབོ་དགསོ།		
ཞེས་དསུ་ཕིས་སུ་ངསོ་ཀིས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་

དགསོ་པའང་བུང་།	 ངསོ་ཀིས་སེམས་ནང་
གང་དན་པ་ད་ེབཤད་ཀི་ཡོད།
༸རྒྱལ་བ་ལྔ་པའི ་རྣམ་ཐར་ནང་ཡོང་བ་
ཡོད།	 ༸རྒྱལ་བ་ལ་ྔཔ་རང་ཉདི་འཁུངས་
པའི་ཉནི་མོ་དརེ་གཟའ་དང་སརྐ་མ་ད་ེདག་
མར་འགལེ་བརདོ་བསྐནོ་ནས་ཚེས་གངས་ཧ་
ཅང་བཟང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལུང་འདནེ་
མཛད་རསེ།	 ཅང་ཅང་བཟསོ་ནས་མ་གཞི་
ཚེས་གངས་འདིའི་སྐབས་སུ་སྐསེ་པའི་དདུ་
འགའོང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད།	 ཅསེ་བཀའ་
གནང་ཡོད།	༼བཞད་མོ་བཞད།༽	མིའ་ིབད་ེ
སྡུག་ཟརེ་བ་ད་ེལས་ཀི་ཐགོ་ནས་འག་ོདགསོ་
པ་མ་གཏགོས་ཕིའི་གཟའ་སརྐ་ཐགོ་ནས་ཧ་
ཅང་ཁག་པ་ོརེད།	 འནོ་ཀང་།	 ང་ཚོའ་ིརིག་
གཞུང་ཆགས་ཡོད།		ཚེ་རབས་ལས་རིྩས་ལ་ྟ
བུ་བསྐརོ་ནས་སབྐས་རེ་ཕན་ཐགོས་འདགུ		
ཁོད་རང་ཚོ་རིྩས་པ་ཚོས་བདོ་ཀི་གནས་
ཚུལ་དརེ་འགུར་བ་ཇི་འད་ཞིག་ཡོང་བ་
འདགུ	 རིྩས་བསྐརོ་ནས་གཅིག་ཤོད་དང་།	
༼ཀུ་རེ་མཛད།༽བཤད་རུྒྱ་ཡོད་དམ།	 སྒ་
གཅན་རུྒྱ་སྟངས་བརིྩས་ནས་རུྒྱ་ཐིག་གམ་རུྒྱ་
ལམ་གསལ་པ་ོབུང་མཚམས་ཁར་ཐུག་དརེ་
སྤགས་ཟན་རྡགོ་རིལ་གཅིག་རྡའོི་སྟངེ་ཞུས་
པ་ཡིན་ན་རྡ་ོད་ེཚལ་པར་བཏང་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་
པའ་ིབཤད་སྲལོ་འདགུ	 མཐངོ་མ་བུང་།	
མིས་ཟརེ་གི་འདགུ་ཟརེ་བ་ཙམ་ཡིན།	 རིྩས་
པ་ཚོས་སྒ་ཅན་གི་རུྒྱ་ཐིག་ད་ེབཙལ་ནས་བདོ་
ཀི་དནོ་ད་ུབདེ་རུྒྱ་ཡོད་མེད་རིྩས་པས་ཤེས་
ཀི་རེད།	 	 ངསོ་རང་ད་ེཙམ་ཡིད་ཆེས་མེད།	
རིྩས་ལ་མཚོན་ན་མིང་ནས་དཀར་རིྩས་དང་

ནག་རིྩས་ཟརེ་གི་འདགུ	 དཀར་རིྩས་བརདོ་
སབྐས་དསུ་འཁརོ་དང་འབལེ་བ་ཡོད།	 དསུ་
ཀི་འཁརོ་ལོའི་གཞུང་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་
རྒྱ་གར་ནས་ཚུར་ཡོང་བ་ཞིག་རེད།	 ནག་
རིྩས་བརདོ་སབྐས་རྒྱ་ནག་དང་འབལེ་ཡོད་པ་
རེད།	 ག་ོསབྐས་ཡོད་སབྐས་འདརི་ང་ཚོས་
ཏགོ་ཙམ་ཉམས་ཞིབ་བེད་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོ
མེད་དམ།	མཁནེ་སོང་ངམ།		

གང་ལྟར་གསོ་བ་རིག་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད།	 ང་ཚོ་བདོ་པའ་ིརིག་གཞུང་རྩ་ཆེ་བ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་
ལའང་མི་མང་པརོ་ཕན་ཐགོས་ཡོད།	 (ཕི་
རྒྱལ་མིའི་ཁདོ་བདོ་སྨན་བཟའ་མཁན་མང་
ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད་མེད་བཀའ་བརྩད་སབྐས་
མང་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད་སྐརོ་སནྙ་སྒནོ་ཞུས།)	
ངོས་ཀིས་འདིར་མཇལ་མང་ཡོང་སྐབས་
སེམས་འཁུག་སྡདོ་མཁན་ད་ེཚོ་ཕལ་ཆེར་
རུླང་ཁམས་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་བ་ོརེད།	
རུླང་ཁམས་འཁུག་པའི་ནད་པ་ད་ེཚོའི་ཐགོ་
ནབུ་ཕོགས་པར་བཤད་རུྒྱ་གང་ཡང་མེད།	
དརེ་ང་ཚོའི་བདོ་སྨན་ཐོག་ནས་རུླང་སྨན་
བརུྒྱད་ཕན་ཐགོས་བདེ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་སྟབས།	
མཇལ་ཁར་ཡོང་མཁན་སེམས་འཁུག་པ་ད་ེ
དག་ལ་བདོ་སྨན་བཟའ་དགོས་པ་ངསོ་ཀིས་
རག་པར་བཤད་ཀི་ཡོད།	 ངསོ་ཀིས་བདོ་
སནྨ་དལི་བསྒགས་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ངསོ་ལ་ག་ླ
ཆ་སྤདོ་དགསོ་པ་རེད།	 ༼བཞད་མོ་བཞད།༽	
གང་ལརྟ་ང་ཚོ་བདོ་པའི་གསོ་བ་རིག་པ་འད་ི
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	དངསོ་སུ་མི་
ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེདང་ཆབས་
ཅིག་བདོ་ཀི་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལ་ྔཞསེ་མཚན་
མཐོང་སླབེས་རུྒྱ་ད་ེདག་སེམས་ལ་བཞག་
ནས་ཧུར་ཐག་བསོ།	 བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་
ཞསེ་བཀའ་སྩལ།	།

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