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༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༠	
རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོསིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་མ་ན་ལིར་
ཆིབས་སུྒར་སྐངོ་སབྐས་དད་ལནྡ་སེར་སྐ་མང་
ཚོགས་རྣམས་ཀིས་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་
དང་།	 མེ་ཏགོ	 བདགུ་སྤསོ་སོགས་མཆོད་
པའི་ཡོ་བྱད་སྣ་ཚོགས་ཐགོས་ཏ་ེདགའ་དད་
སྤོ་གསུམ་སྒ་ོནས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་
ཚོད་	 ༡༡།༢༠	 ཙམ་ལ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་མ་ན་ལིར་རནེ་གཞིས་བྱས་པའ་ིདཔལ་
ལནྡ་འནོ་མངའ་རིས་གྲྭ་ཚང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་
བད་ེབར་འཁདོ་མཚམས་མཁན་པ་ོབླ་ོབཟང་
བསམ་གཏན་ལགས་དང་།	 ཀུ་ལུ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་གིས་མཎྡལ་རནེ་གསུམ་འདགེས་
འབུལ་ཞུས་གུབ་མཚམས་གསོལ་ཇ་འབྲས་
བསིལ་འདགེས་འབུལ་ཞུས།	 སབྐས་དརེ་སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་ེརིང་འདརི་
བྱསེ་ཀི་མངའ་རིས་གྲྭ་ཚང་ད་ུའབྱརོ་བ་རེད།	
དགྭས་པ་ོགྲྭ་ཚང་ཕར་ཕགོས་སུ་ཡོད།	 རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་མངའ་རིས་གྲྭ་ཚང་ཞིག་
འཛུགས་ཐུབ་ན་ཞེས་པར་འདིར་མ་ནཱ་ལིར་
དགེ་ལུགས་དགོན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ད་ེམངའ་
རིས་གྲྭ་ཚང་བཟ་ོན་ཞེས་ཉམས་པ་སརླ་གསོ་

བུྱང་བ་རེད།	མངའ་རིས་གྲྭ་ཚང་འད་ིམངའ་
དགྭས་རྒྱལ་གསུམ་ཞསེ་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་
རིམ་བྱནོ་དང་དམིགས་བསལ་འབྲལེ་བ་ཡོད་
པ་རེད།	 མངའ་རིའ་ིདག་སྣང་ན་ིདག་ེའདནུ་
རྒྱ་མཚོས་གསར་ད་ུཕག་བཏབ་པ་ཞིག་དང་།	

ད་ེཡང་མངའ་རིས་ཕགོས་ནས་གྲྭ་རུྒྱན་གང་
ཙམ་ཡོད།	 དག་ེའདནུ་རྒྱ་མཚོས་བདོ་ད་ུ
གསར་བཙུགས་གནང་བའི་འནོ་མངའ་རིས་
གྲྭ་ཚང་ཞེས་པ་འདི་བུྱང་བ་ཡིན་པ་རེད།	
རིན་པ་ོཆེ་བགསེ་སོང་རེད་ད་ེཧུར་ཐག་འབད་
ཐག་གནང་ས་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབུྱང་འདུག		
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་གི་ཡིན།	 བཀྲ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས་ཡོད།	 སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ལ་དད་
པ་ཡོད་མཁན་སྐ་སེར་ཕ་ོམོ་དབྱ་ེབ་མེད་པར་
སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་རུྒྱ་དང་།	 སླབོ་སྦངོ་དང་འབྲལེ་
ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་གནད་འགག་
ཤེས་པ་ཡིན་ན།	 ཉམས་ལེན་བྱདེ་རུྒྱ་ཡོང་

གི་རེད།	 དརེ་བརནེ་སནོ་པའ་ིདམ་ཆོས་རྣམ་
གཉསི་ཏ།ེ	 །ལུང་དང་རགོ་པའ་ིབདག་ཉདི་
ད།ོ	 །ད་ེའཛིན་བྱདེ་པ་སྨྲ་བྱདེ་པ།	 སུྒབ་པ་
བྱདེ་པ་ཁ་ོན་ཡིན།	 ཞསེ་པ་ད་ེམཐའ་ཅིག་ཏུ་
རབ་བུྱང་ཁ་ོནར་གསུང་གི་མེད།	 སྐ་སེར་ཕ་ོ

མོ་དབྱ་ེབ་མེད་པར་ཚང་མས་ནང་པའི་ཆོས་
ལ་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་
འདགུ	ང་ཚོ་ནང་པ་ཚོ་དསུ་རབས་	༢༡	པའ་ི
ནང་པ་བྱདེ་དགསོ་ཞསེ་ངསོ་ཀིས་དངེ་སབྐས་
འད་ིལརྟ་བཤད་ཀི་ཡོད།	 དངེ་སབྐས་ང་ཚོ་
མང་པ་ོཞིག་དད་པ་ཡོད་ཀང་སླབོ་སྦོང་ད་ེ
ཙམ་མེད་པར་དད་པ་ཁོ་ནའི་འགིག་གི་ཡོད་
པའ་ིབཟ་ོའད་ཞིག་འདགུ	 སིྤར་སངས་རྒྱས་
པའི་ཆོས་འདི་དད་པ་ཁོ་ན་མིན་པར་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཁོ་རང་མངནོ་པར་རོགས་པར་
སངས་རྒྱས་མ་ཐག་ཏུ་ཟབ་ཞི་སྤསོ་བྲལ་འདོ་
གསལ་འདསུ་མ་བྱས།	 །བདདུ་རིྩ་ལ་ྟབུའ་ི

ཆོས་ཤིག་ཁ་ོབསོ་རྙདེ།	 །སུ་ལ་བསན་ཀང་ག་ོ
བར་མི་ནསུ་པས།	 །མི་སྨྲ་ནགས་ཀི་འདབས་
སུ་གནས་པར་བྱ།	 །ཞསེ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་
ཁ་ོརང་གི་ཆོས་འད་ིཟབ་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཆགས་
སབས།	 འད་ིམིའ་ིཧ་ཅང་ག་ོཐུབ་ཀི་མ་རེད།	
རེ་ཞིག་ཆོས་གསུང་རུྒྱའ་ིཐུགས་འདདོ་མེད།
དརེ་བརནེ་ལས་སླ་པ་ོམེད་པའི་རགས་རེད།	
ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་གྲྭ་ཆུང་རྣམས་གང་
ནས་ཡིན་པ་དང་།	དཔ་ེཆ་གང་བླ་ོའཛིན་བྱདེ་
ཀི་ཡོད་སྐརོ་བཀའ་ཕབེས་པར་མངནོ་རགོས་
རྒྱན་ཡིན་སྐརོ་སྙན་སེང་ཞུས་པར་མགོན་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 འགགི་འདགུ	 བྱམས་ཆོས་སྡ་ེལ་ྔ
ནང་ནས་མངནོ་རགོས་རྒྱན་ནི་ཤེར་ཕིན་གི་
མན་ངག་ཅསེ་གསུང་ཡོད།	ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད།	 ང་ཚོའ་ིགྲྭ་ས་ཚོ་ལའང་དབུ་ཕར་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརིྩ་ཡི་འདགུ	 དབུ་མས་
སངས་རྒྱས་པའ་ིཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིལ་ྟགུབ་
སྐརོ་གསུང་གི་ཡོད།	ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་
འདགུ	 སང་ཉནི་ངལ་གསོ་རྒྱག་དགསོ་མིན་
ནམ་བསམ་བཞིན་ཡོད།	 གནངས་གཞསེ་
ཐུག་གི་རེད།	 བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་མ་ནཱ་ལིར་༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་པ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ལ་རྒྱ་
གར་གི་ཕི་སིད་གསར་འགོད་མཐུན་ཚོགས་	
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Correspondents	 	 ནས་ཐངེས་བདནུ་པའ་ི
ལོ་འཁརོ་གཏམ་བཤད་ལས་རིམ་ཐགོ་མགནོ་
འབདོ་ཞུས་པ་ལརྟ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༨	
ཚེས་	 ༦	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིཉནི་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་སིྤའི་བས་ིགནས་ཁང་ད་ུདཔལ་ལནྡ་སིད་
སྐངོ་མཆོག་མཆོག་དང་།	 གཏམ་བཤད་
ལས་རིམ་གོ་སིྒག་གནང་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཝི་
ཇ་ེནཀེ་	 Vijak Naik	 ལགས།	 ད་ེབཞིན་
རྒྱ་གར་གི་གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ཆེ་ཁག་
ཨེ་ཤི་ཡེན་ཨེ་ཇི།	Asian Age	དང་།	The 

Print	། The Tribune།	The Wire	སོགས་
ནས་གསར་འགདོ་པ་ཁནོ་མི་གངས་	 ༡༥	
ལྷན་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་སྐུ་ཞབས་ཝི་ཇ་ེ

ནཀེ་ལགས་ཀིས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གི་ལོ་རུྒྱས་སྙངི་བསྡུས་ཤིག་སྒགོས་སྦང་ཞུས་
གུབ་མཚམས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་
གིས་ད་ལྟའི་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་
སངས་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁནོ་ད་ུ
རྒྱ་ནག་གིས་ཚོང་འབྲལེ་ཐགོ་ནས་ཆབ་སིད་
ཀི་ཤུགས་རྐེན་ཇི་ཆེར་སླབེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།			ད་ཆ་ཨོ་སི་ཀྲ་ི
ལི་ཡ་ཆ་མཚོན་ན།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཚོང་
འབྲལེ་གི་ལམ་ནས་ཆབ་སིད་ཐོག་ཐེ་བུྱས་
ཀིས་གནནོ་ཤུགས་ཧ་ཅང་སྤདོ་བཞིན་ཡོད།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རུྒྱད་ཅིག་ལམ་གཅིག་གི་
སདི་བུྱས་ཐད་ངསེ་པར་ཡིད་གཟབ་དགསོ།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རུྒྱད་གཅིག་ལམ་གཅིག་
ཟརེ་བའི་སིད་བུྱས་འགོ་ད་ེས་ྔབདོ་ནང་བཙན་
འཛུལ་བྱས་པ་རེད།	 	 	 ལམ་དསེ་ཞི་བད་ེ
དང་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལམ་སྣ་ེའདནེ་དགོས་པ་
ཞིག་ཡིན་ཡང་།	 	 ད་ེལས་ལྡགོ་ས་ེལམ་ད་ེ

ནས་མེ་མདའ་དང་ལྕགས་ཁབ་ཀི་འཁོར་ལོ་
འདནེ་ཡོད།	 གཞན་ཡང་དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི ་རུྒྱད་གཅིག་ལམ་
གཅིག་ཟརེ་བའི་འཇམ་མཁས་
ཀི་སིད་བུྱས་ད ེའི ་འོག་རྒྱལ་
སིྤའི ་ཁོན ་དུ་གནོན ་ ཤུགས་
སྤོད་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་
སབས།	 འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་ཚོས་བ ོད ་ནང་ད ེ་སྔ ་
ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 དང་	 ༡༩༦༠	
ན ང ་ རྒྱ ་ ན ག ་ ག ཞུ ང ་ གི ས ་
འ ཛུ ག ས ་ སུྐ ན ་ ཡ ར ་ རྒྱ ས ་ ད ང ་ །	
དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཀི་གོ་སྐབས་ཡོད་
ཚུལ་བཤད་ནས་རིམ་བཞིན་བདོ་ས་དབང་
སུྒར་བྱས་པར་བརནེ།	 	 བདོ་ནས་བླ་ོསྐདེ་
ལེན་དགསོ།	 བདོ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་
བཞིན་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལའང་
དཀའ་ངལ་འཕད་ངསེ་རེད།	 གལ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་སིད་བུྱས་སྐརོ་དངསོ་འབྲལེ་ཤེས་
འདདོ་ཡོད་ཚེ།	 ཐགོ་མར་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་

ངསེ་པར་ད་ུཤེས་དགསོ།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དཔལ་འབྱོར་གི་ཤུགས་
རྐནེ་ད་ེཆབ་སདི་དང་།	ཤེས་ཡོན།	རྒྱལ་སུང་།	
ད་ེབཞིན་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ཤུགས་རྐེན་ཞིག་ཏུ་
འགུར་རུྒྱ་ཡིན་པར་བརནེ་ཐུགས་སྣང་གནང་
དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ོ་ཡིན་སྐརོ ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།	

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སདི་བུྱས་སྐརོ་དངསོ་འབྲལེ་ཤེས་འདདོ་ཡོད་ཚེ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ངསེ་པར་
ཤེས་དགསོ།	

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཡུ་རོབ་ས་སྐའི་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོར་ལེགས་
གསོལ་བསགྔས་བརདོ་ཀི་གསུང་འཕནི་མཛད་པ།	

༄༅།	 །ཡུ་རོབ་ཁུལ་ད་ུསྐབས་མགནོ་༸གངོ་
མ་ཡབ་སས་རྣམ་གཉིས་དབུ་བཞུགས་ཀིས་ས་
སྐའི་སྨནོ་ལམ་འཚོགས་འཆར་ལ་ཡི་རངས་དང་
བསགྔས་བརདོ་ཀི་ཡུལ་ད་ུགུར།	 མད་ོསགྔས་རིག་
པའི་འབུྱང་གནས་དཔལ་ས་སྐ་པའི་ཆོས་བརུྒྱད་
འདིའི་གོང་མ་རྣམ་ལྔས་གཙོས་སྐེས་ཆེན་རིམ་
བྱནོ་རྣམས་ཀི་སལོ་བཟང་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་
དགོས་པ་ནི་༸རྒྱལ་བའི་བསན་པ་སིྤ་ལའང་མེད་
ད་ུམི་རངུ་བ་དང་།	 རྣམ་ཀུན་ནས་ཀླུ་སུྒབ་ཐགོས་
མེད་སོགས་པན་གུབ་བཅུ་བདནུ་གི་བསན་པ་སིྤ་
བཙན་གཞུང་དང་རུྒྱད་སྡའེི་འཆད་ཉན་ཆ་ཚང་བ་
དགསོ་པ་གནད་ད་ུཆེ།	 ད་ལམ་ཡུ་རོབ་ཁུལ་ད་ུ
སྨནོ་ལམ་འཚོགས་འཆར་དརེ་རང་རིགས་བདོ་
མི་རྣམས་དང་ནང་ཆོས་དནོ་གཉརེ་བ་རྣམས་
མཉམ་ཞུགས་ཀིས་གོ་སྐབས་འདི་བརུྒྱད་༸རྒྱལ་
བསན་སིྤ་དང་བྱ་ེབྱག་ཏུ་བདོ་ཀི་ནང་བསན་ཤེས་
ནས་དད་པ་འཐབོ་པར་བྱདེ་གལ་དང་།	 བདོ་མི་
རྣམས་དང་བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་
མཁན་ཀུན་གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
གི་སྙིང་པ་ོརྣམས་གཏིང་ཟབ་མོར་ཤེས་པ་བུྱང་
ན་རང་ཉདི་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་ད་ལའྟི་འཛམ་གླངི་གི་
སིྤ་ཚོགས་འདི་ལའང་དགེ་མཚན་ཆེན་པ་ོཡོད་
པར་ངསེ།	 མཇུག་མཐར་༸གངོ་མ་རིན་པ་ོཆེས་
གཙོས་དཔལ་ས་སྐ་པའ་ིབསན་འཛིན་རྣམས་སྐ་ུཚེ་
ཞབས་པད་བརན་པ་དང་།	འག་ོཀུན་བད་ེབའ་ིསྨནོ་
ལམ་བཅས།	།

སིམ་ལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	 ༩	 པའ་ི
ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ལེགས་གུབ།	

༄༅།	 །བྱང་ཕགོས་བདོ་མིའ་ིས་གནས་ཁམིས་
ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལ་ྷའབུྲག་ལགས་ཀིས་
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༠༨	ཚེས་	༡༡	རེས་གཟའ་ཉ་ི
མ་ས་ྔད་ོཚོུད་	 ༩།༤༠	 ཐགོ་སིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་
དགའ་ཚལ་གླངི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	༩	
པའ་ིའདམེས་ཐནོ་ས་འཐུས་ཚོགས་མི་	༠༧	དང་།	
ད་ེདག་གི་ཁོངས་ནས་ཚོགས་གཙོ་བསན་འཛིན་
ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་ཚོགས་གཞནོ་རྣམ་གལོ་ཡར་
འཕལེ་ལགས་བཅས་ནས་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་
པའི་མདུན་དུ་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་
བཞསེ་ལེགས་གུབ་བུྱང་འདགུ	 ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་དམ་འབུལ་གི་བྱདེ་སྒ་ོདང་སབས་བསནུ།	
ཕི་ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༠	 རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ས་ྔད་ོ
ཚོུད་	 ༡༡།༤༠	 ཐགོ་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པས་
སིམ་ལ་ས་གནས་མི་མང་	 ༩༤	 ཚོགས་བཅར་
ཞུས་པ་རྣམས་ལ་བཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་ཁིམས་
ལུགས་དབང་འཛིན་གི་ང་ོསྤདོ་དང་སྦྲགས།བཙན་
བྱལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	༩	པ་དང་
།	དནོ་ཚན་	༡༢	པ།	དནོ་ཚན་	༡༣	པ་བཅས་
ཀི་ང་ོསྤདོ།	དཔང་རགས་རྩ་འཛིན་ཁམིས་ཡིག་གི་
ང་ོསྤདོ་མདརོ་བསྡསུ།	 སིྤ་མང་གཏུག་བཤེར་འག་ོ
ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་གི་གཏུག་བཤེར་
བྱ་རིམ།	 ཁམིས་ཁངོས་ཁབ་ཚད་སོགས་ཀི་ག་ོ
རགོས་སྤལེ་བ་དང་།	 སབྐས་མཚམས་ད་ིབ་ཁག་
ལ་ལན་འདབེས་གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།
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ཀིར་ིདགནོ་པའ་ིགྲྭ་བླ་ོབཟང་ཐབས་མཁས་ལགས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ལོ་བཞི་ཡི་བཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་པ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༣༠	ཡས་མས་ཤིག་ལ་ཀིར་ིདགནོ་པའ་ིགྲྭ་བླ་ོ
བཟང་ཐབས་མཁས།		རང་ལོ་	༣༧	ཙམ་
ཡིན་པ་ཁོང་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ལོ་བཞི་ཡི་
བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་ཀང་།	
ནག་ཉསེ་ག་རེ་བཙུགས་ཡོད་མེད་དང་།	

ས་གནས་གང་དུ་ཡོད་མེད་སོགས་ཞིབ་
ཕ་གང་ཡང་ཤེས་རགོས་མ་བུྱང་།	 ཁངོ་
འཛིན་བཟུང་གི་དསུ་ཚོད་ལོ་སྔནོ་མའི་ནང་
ཡིན་པ་ཙམ་ལས་གསལ་པ་ོཤེས་རགོས་
མ་བུྱང་།	 ཁངོ་ན་ིལ་ྷསྡ་ེགངོ་མའ་ིབླ་ོཁའོ་ི
བུ་ཡིན་པ་དང་།	 ཆུང་ཆུང་སབྐས་ནས་རྔ་

པ་ཀིར་ིདགནོ་པར་གྲྭ་པ་བྱས།	 	 ད་ེསྔནོ་
རྒྱ་གཞུང་གིས་སྒ་ོབརྒྱབ་པའི་ནང་བསན་
གཞོན་ནའིུ་རིག་སླབོ་ཁང་གི་སྐབས་གསུམ་
པའི ་མཐར་ཕིན ་སླ ོབ ་མ ་ཡིན ་པ ་དང་ །	
རསེ་སུ་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་ད་ུགཞུང་ཆེན་
སླབོ་སྦངོ་གིས་དངེ་སྐབས་དབུ་མའི་འཛིན་

གྲྭར་སླབེས་ཡོད་འདགུ
ད་ེམིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོའ་ིལོ་མཇུག་ཙམ་
ལ་རྔ་པ་རོང་སྤ་ོཚིགས་དགོན་པའི་གྲྭ་ཐུབ་
པ།	རང་ལོ་	༣༢	ཡིན་པ་ཁངོ་རྒྱ་གཞུང་གི་
ཉནེ་རགོ་པས་མཚན་མོ་རང་ཤག་ནས་བཙན་
ཁདི་བྱས་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེནས་བཟུང་ད་
བར་གར་ཡོད་ཅི་བུྱང་གི་གནས་ཚུལ་ཙམ་
ཡང་ཤེས་རགོས་མེད་པར་ལགྷ་ཡོད།	 ཁངོ་
ནི་སྤ་ོཚིགས་ཐང་བ་མའི་མགར་བ་ཚང་གི་
ཡིན་པ་དང་།	 ཁངོ་གི་ཕ་སལྐ་བཟང་ལགས་
ཀང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༦	ཉནི་
ང་ོརལོ་སདྐ་འབདོ་བྱས་པའ་ིརྐནེ་ཀིས་འཛིན་
བཟུང་གིས་བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་བཅད་
མངོ་ཡོད་འདགུ	 ཐུབ་པ་ལགས་ཆུང་ཆུང་
སབྐས་ནས་སྤ་ོཚིགས་དགནོ་པར་ཆོས་ཞུགས་
བྱས།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༦	
ཉནི་སྤ་ོཚིགས་ཡུལ་ཚོའི་ཐགོ་ནས་ང་ོརོལ་

སྐད་འབདོ་དང་རྒྱའི་དར་དམར་མེར་སགེ་
བཏང་བའ་ིཉསེ་མིང་གཡོག་ནས་ལོ་	༡	དང་
ཟླ་	 ༦	 ལ་ངལ་རྩལོ་བསུྒར་བཀལོ་གི་མིིང་
ཐགོ་ནས་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་འདགུ
ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཡས་མས་
ཤིག་ལ་རྔ་པ་ཀིར་ིདགོན་པའི་གྲྭ་བླ་ོབཟང་ར་ོ
ར།ེ	རང་ལོ་	༣༦	ཙམ་ཡིན་པ་ཁངོ་མཚན་
མོ་རང་ཤག་ནས་ཉནེ་རགོ་པས་བཙན་ཁིད་
བྱས་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེནས་བཟུང་ད་བར་
གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཤེས་རགོས་མ་ཐུབ་
པར་ལགྷ་ཡོད།	 ཁངོ་ན་ིརྔ་པ་རངོ་ཕུགས་
ལས་འགབ་མའ་ིཕ་སངས་རིས་ཀི་བུ་ཡིན་པ་
དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོར་འཛིན་བཟུང་
གིས་བཙོན་འཇུག་ལོ་གསུམ་བྱས་ཡོད་པའི་
ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་ཞིག་ཡིན་འདགུ་པ་
བཅས།	།

སརྦ་སིལ་དནོ་གཅདོ་ཀིས་སྦལེ་ཇམ་ཕ་ིལེ་མིཤ་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་མཇལ་འཕད་གནང་།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༡༤	 ཉནི་སརྦ་སིལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲ་

ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་ལས་བྱདེ་མཐུ་

སབོས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས།	 ད་ེབཞིན་རིག་
འཛིན་འགན་ཁང་ལགས་ཀིས་གསུམ་གིས་

ཉ་ེཆར་འསོ་བསྡུ་བུྱང་བའི་ཕི་ལེ་མིཤ་གསོ་

ཚོགས་ Flemish Parliament ཀི་ཚོགས་
གཙོ་སྐ་ུཞབས་ Wilfried Vandale མཆོག་
དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཏེ་ཁོང་ལ་གོས་
ཚོགས་ཚོགས་གཙོར་འདམེས་བསྐ་ོབུྱང་བར་
འཚམས་འད་ིཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 དནོ་
གཅོད་ལས་ཁུངས་དང་གསོ་ཚོགས་མཉམ་
རུྒྱན་རིང་འབྲལེ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་གླངེ་
སླངོ་ཞུས་འདགུ	 	 ད་ེཡང་ད་ེསའྔ་ིཚོགས་
གཙོ་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ Jan Peumans མཆོག་
ནས་ལོ་མང་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་དང་།	
ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་འཆར།	 ད་ེབཞིན་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་
ཕབེས་སྐབས་རུྒྱན་མཇལ་གནང་ཡོད་པར་

བརནེ་རྒྱ་མི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ནས་ཁོང་ལ་
ས་ྔརསེ་འབྲལེ་གཏུག་བྱས་ཡོད།	 འནོ་ཀང་
ཁངོ་གིས་བདོ་དནོ་ཐགོ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བཞིན་ཡོད།	ཁ་སང་ཁངོ་གསོ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྔ་ཕི་གཉིས་མཇལ་འཕད་
གནང་ས་ེབདོ་དང་བདོ་ཀི་དནོ་གཅོད་ཁང་
སྐརོ་གླངེ་སླངོ་སྐརོ་གསུངས་འདགུ	 སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་ཀིས་སྐབས་དརེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཡུ་
རོབ་མཐུན་ཚོགས་ལ་བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་
མཛད་བཞིན་པའི་སྐརོ་སོགས་ཞུས་པ་མ་
ཟད།	 དངེ་སབྐས་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བཙན་གནནོ་དང་དམ་བསྒགས་ཇ་ེཆེར་

ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་ནས་རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་
དའུང་ད་ེལའྟི་བཙན་ཤེད་དང་གནནོ་ཤུགས་
སྤདོ་བཞིན་ཡོད་ནའང་།	བར་ལམ་ནས་སྦལེ་
ཇམ་གཙོས་ནབུ་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བྱེད་བབ་ལ་གདངོ་ལེན་
གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་འདགུ
མཇུག་མཐར་སྐ་ུཞབས་	 Vandale  མཆོག་
མུ་མཐུད་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོར་
གནས་མིན་ཕི་ཟླ་	 ༩	 པའ་ིཟླ་དཀིལ་ལ་ཕ་ི
ལེ་མིཤ་གཞུང་གསར་འཛུགས་སབྐས་མཁནེ་
རགོས་ཡོང་རུྒྱ་དང་།	 ཁངོ་གིས་མུ་མཐུད་
བདོ་དནོ་ཐགོ་ད་ེསའྔ་ིཚོགས་གཙོ་ལརྟ་གནང་
རུྒྱའ་ིཞལ་བཞསེ་ཀང་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བདོ་ས་ཡོངས་
རོགས་དག་པ ོའི ་ཐོག་ནས་བཙན་བཟུང་
བྱས་ཏ་ེབདོ་མི་ས་ཡ་གཅིག་ལགྷ་ཙམ་འདས་
གངོས་སུ་གུར་བ་དང་།	 ཁ་ིཚོ་མང་པ་ོཉསེ་
མེད་བཙོན་འཇུག་དང་མི་སྤདོ་ལས་འདས་
པའི་གདགུ་རུྩབ་མནར་གཅོད་མངས་དང་
མངོ་བཞིན་པའ་ིཁར།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་དག་རུྩབ་ཀི་སིད་བུྱས་
མུ་མཐུད་ལག་བསར་བྱས་པར་བརནེ་ཕི་ལོ་	
༢༠༠༩	 ནས་བཟུང་བདོ་ནང་རྒྱལ་གཅསེ་པ་
གངས་	 ༡༥༣	 ནས་སྐ་ུལུས་མེར་བསགེས་
ཀིས་ཞི་རོལ་གནང་བའི་དན་རནེ་སླད་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་
འབྲལེ་འགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༨	
ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	༤	ཐགོ་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཐགོ་ར་ས་ཐགེ་ཆེན་
ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རནེ་མཆོག་
སྤན་སྔའི་དུང་ད་ུམཆོད་སིྤན་སྣ་ལྔ་འབུལ་
གཤོམ་དང་འབྲལེ།
མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་གི་ཚོགས་མགོན་ད་ུ

རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་སླབོ་དཔནོ་ངག་དབང་
སབོས་རྒྱལ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་
དང་།	 	 རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་
འགན་འཛིན་རྣམ་པ།	བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ།	 ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་
ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ།	 ས་ིཞུའ་ིལས་བྱདེ་རྣམ་པ།	
བཞུགས་སརྒ་ཁུལ་གནས་སྡདོ་རིས་མེད་ཆོས་
སྡ་ེཁག་གི་དག་ེབཙུན་སགྔས་གསུམ།	ཚོགས་
སྡ་ེསིྒག་འཛུགས་ཁག་གི་ལས་བྱདེ།	 གཞན་
ཡང་གཉུག་མར་གནས་པ་དང་གླ་ོབུར་ད་ུ
ལགྷས་པའ་ིདག་ེབཙུན་སགྔས་གསུམ།	 ད་ེ
བཞིན་མི་མང་དང་ཕི་རྒྱལ་བ་སོགས་ཁནོ་མི་
གངས་བརྒྱ་ཕག་བརལ་བ་འད་ུའཛོམས་ཀིས་
སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་མུར་རྣམ་རྒྱལ་
གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་བསྐསོ་ཀིས་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་སྐབས་ཐ་ོསྒགོས་སྦང་གནང་རསེ་
ཆུ་ཚོད་	 ༥	 བར་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་
གནང་ཡོད།
ད་ེབཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་

ལས་ཁུངས་ནས་ཞིང་མཆོག་འདསུ་པ་རྒྱ་
མཚོར་བསྙནེ་བཀུར་གསོལ་ཇ་དང་དགེ་
བཙུན་སྔགས་གསུམ་ལ་སྐུ་འགདེ་ཧིན་སྒརོ་	
༡༠༠	 རེ་ཕུལ་ཏ་ེམཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་
གལོ།

ད་ེརསེ་གསར་འགདོ་པས་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་
ལམ་གོ་སིྒག་གནང་དགོས་པའི་རུྒྱ་མཚན་
ཅི་ཡིན་སྐརོ་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་

བཀའ་འད་ིཞུས་པའ་ིསབྐས།	 དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་པའི་ད་ི
བར་ལན་འདབེས་གནང་དནོ།
ལོ་ལྟར་ང་ཚོས་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་རེ་
ག་ོསིྒག་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	 དསུ་ཚོད་ཀང་བཀའ་

ཤག་གིས་དམ་བཅའ་ཕུལ་བའི་དསུ་ཚིགས་
དང་བསནུ་ག་ོསིྒག་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༨	ཉནི་དམ་བཅའ་

ཕུལ་བ་ཡིན་སབས།	 ད་ེརིང་མཆོད་འབུལ་
སྨནོ་ལམ་ག་ོསིྒག་བྱས་པ་རེད།	 གཙོ་བ་ོབདོ་
ནང་གི་རྒྱལ་གཅསེ་པ་གངས་༡༥༣	 གིས་
བདོ་བསན་སིད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་ད་ུལུས་
སགོ་བླསོ་བཏང་གནང་མཁན་ཡོངས་དང་།	
ཁངོ་རྣམ་པའི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ཚོའི་སདླ་ང་
ཚོ་ཚང་མས་སྨནོ་ལམ་འདབེས་རུྒྱ་ད་ེརེད།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་མའི་ལམ་གི་
སིད་བུྱས་བརུྒྱད་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་
མཚུངས་པའ་ིརང་སདི་རང་སྐངོ་ཐབོ་པ་དང་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་བདོ་ལ་མགགོས་མུར་གདན་འདནེ་
ཞུ་ཐུབ་པ་ཤོག་ཅེས་ཚང་མས་སྨནོ་ལམ་
འདབེས་རུྒྱ་དང་།	 བཀའ་ཤག་གིས་དབུས་
བདོ་མི་མང་ཡོངས་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་
དགསོ་ཞསེ་གསུངས།	།

གཞུང་འབྲལེ་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་པ།	

བླ་ོབཟང་ཐབས་མཁས་ལགས།ཐུབ་པ། ར་ོར།ེ
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དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་སི་པན་ནས་ཡིན་པའ་ིབུད་མེད་ནསུ་སབོས་སྤལེ་རུྒྱར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་གི་ཚོ་
ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཡུ་རོབ་སི་པན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་རནེ་
གཞི་བྱས་པའ་ི Focusonwomen, Spain 

ཞེས་པའི་ཚོགས་པ་བརུྒྱད་འཛམ་གླིང་ཡུལ་
གུ་གང་སར་གངས་ཉུང་མི་རིགས་དང་།	
བུད་མེད་ནསུ་སབོས་སྤལེ་རུྒྱར་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་མཁན་སི་པན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཡིན་
པའ་ིབུད་མེད་ཚོ་ཁག་གཅིག་ཕི་ཟླ་	༨	ཚེས་	
༩	 ནས་	 ༡༡	 བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་
བཞུགས་སརྒ་ར་སར་ཕབེས་སབྐས།	 དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་རུྒྱའི་རེ་སྐུལ་ཟླ་བ་གཅིག་གོང་ནས་
ཞུས་པ་ལརྟ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	
༩	ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	༡༢།༣༠	ཙམ་
ལ་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུྱང་གནས་
མཆོག་གིས་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཁུངས་སུ་
འཛམ་གླངི་ཡུལ་གུ་གང་སར་གངས་ཉུང་མི་
རིགས་དང་།	བུད་མེད་ནསུ་སབོས་སྤལེ་རུྒྱར་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཡུ་རོབ་སི་པན་རྒྱལ་

ཁབ་ནས་ཡིན་པའ་ིབུད་མེད་གངས་	༩	དང་
མཇལ་འཕད་གནང་སོང་།

ཁོང་རྣམས་ད་ེས་ྔབདོ་དནོ་ཐགོ་རུྒྱས་མངའ་
རྩ་བ་ནས་མེད་སབས།	 སབྐས་དརེ་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཐགོ་མར་ཕི་
ལོ་	 ༡༩༦༠	ཟླ་	༩	 ཚེས་	༢	ཉནི་བཙན་
བྱལོ་བདོ་མིའི་མང་གཙོ་དབུ་བརྙསེ་པ་ནས་
བཟུང་།	 སིྤ་ལནྷ་སབྐས་སོ་སོར་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གུབ་ཆར་འགུར་བ་
འག་ོཚུལ་དང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༡	ལོར་སིྤ་ནརོ་

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་འགོ་བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཔ་མི་

མང་ནས་འདམེས་རུྒྱའ་ིསལོ་གཏདོ་པ།	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོར་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཆབ་སིད་དང་འཛིན་
སྐངོ་གི་སྐུ་དབང་ཡོངས་རགོས་མི་མང་གིས་
འསོ་འདམེས་བྱས་པའི་འགོ་འཁིད་རྣམས་
ལ་རིྩས་སྤད་པ་སོགས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་
མང་གཙོའི་ཆབ་སིད་ཀི་འཕལེ་རིམ་སྐརོ་
ཞིབ་རྒྱས་དང་།	 བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིམང་

གཙོའི་ཁད་ཆོས་སིད་དནོ་ཚོགས་པ་མེད་
པའ་ིམང་གཙོའ་ིསྐརོ་དང་།	 དའེ་ིནང་འཐུས་
མི་རྣམ་པ་མི་མང་ནས་ཐད་ཀར་འདམེས་ཀི་
ཡོད་པའ་ིཁ་ེཕན་ཡོད་སྐརོ།	 གཞན་ཡང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གུབ་ཆ་དང་།	 ཟླ་བ་
དུག་རེའ་ིམཚམས་སུ་གསོ་ཚོགས་རེ་ཚོགས་
ཀི་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་	 ༣	 པའ་ི
ནང་སྔནོ་རིྩས་ཚོགས་དསུ་དང་།	 ཕི་ཟླ་	 ༩	
པའ་ིནང་ལོ་འཁརོ་ལས་བསྡམོས་ཚོགས་དསུ་
ཚོགས་ཀི་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་གནང་བ་དང་།
ད་ེབཞིན་བདོ་ད་ེལོ་རུྒྱས་ཐོག་རང་བཙན་
གཙང་མ་ཡིན་པ་དང་།	ཕི་ལོ་	༡༩༥༡	ལོར་
རྒྱ་དམར་གཞུང་གི་བཙན་དབང་འགོ་དནོ་
ཚན་	 ༡༧	 ཟརེ་བ་འཇགོ་ཏུ་བཅུག་པ་དང་།	
སབྐས་དའེི་བདོ་གཞུང་ནས་ལོ་བརྒྱད་བསནུ་
ཐབས་བྱས་རུང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་
ཕྱྭར་ཉནེ་ཁ་བུྱང་སབས།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	
ལོར་བདོ་མི་ཁི་ཚོ་བརྒྱད་ཙམ་བཙན་བྱལོ་
ལ་ཕབེས་དགསོ་བུྱང་བ།	 	 བདོ་ནང་རྒྱ་

དམར་གཞུང་གི་གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སིད་
བུྱས་འགོ་བདོ་ད་ེདམུ་བུ་མང་པརོ་བཏང་ས།ེ	
བདོ་མི་རྣམས་ལ་རང་གི་ངོ་བ་ོཆོས་དང་།	
རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་དང་བཅས་པ་སུང་
སྐབོ་བྱདེ་རུྒྱའ་ིཐབོ་ཐང་མེད་སབས།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༠༩	 ནས་ད་བར་བདོ་མི་	 ༡༥༣	 གིས་
བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསགེས་
གནང་བ་སོགས་ད་ལའྟི་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་
གནས་སངས་དང་།	 བཙན་བྱལོ་ནང་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་གཉསི་སནྨ་དབུ་མའ་ི
ལམ་གི་སདི་བུྱས་འཛིན་པའ་ིཐགོ་ནས།	བདོ་
རང་བཙན་མི་རྩོད་པར་བདོ་རིགས་ཡོངས་
ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐོང་ཡོང་
ཐབས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས་
གནང་རསེ།	 སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པ་དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་ལྷན་གསོ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་གཟིགས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཡུ་རོབ་ས་སྐ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་ཆེས་ཐགོ་མ་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༩	
ནས་ཚེས་	 ༡༡	 བར་ཉནི་གསུམ་རིང་ཡུ་
རོབ་དཔལ་ས་སྐའི་འཇིག་རནེ་ཞི་བདའེི་སྨནོ་
ལམ་ཆེན་མོ་ཐངེས་དང་པ་ོསྦལེ་ཇམ་གི་གངོ་
ཁརེ་ཨེན་ཝར་པན་ད་ུབསྐངས་གནང་ཡོད།		
ཕི་ཚེས་	 ༩	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོསྐབས་ར་ེས་སྐ་
གོང་མ་ཁི་ཆེན་ར་ོར་ེའཆང་མཆོག་ཚོགས་
ཁང་དུ་ཕབེས་སྐབས་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་།	 ཡུ་
རོབ་ས་སྐའི་སྨནོ་ལམ་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་།	
ད་ེབཞིན་སྦལེ་ཇམ་ད་ུརནེ་གཞི་བྱས་པའ་ིབརྩ་ེ
ཆེན་ཚོགས་པའི་ལས་སྣ་ེརྣམ་པ་བཅས་ནས་
ཕབེས་བསུ་ཞུས་འདགུ	 ད་ེཡང་སྐབས་ར་ེ
ཁི་ཆེན་མཆོག་བཞུགས་ཁིར་འཁོད་བསནུ།	
ཡུ་རོབ་ས་སྐའི་སྨནོ་ལམ་འགན་འཛིན་གིས་
མནལྜ་རནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་རསེ་
སྐབས་ར་ེཁ་ིཆེན་མཆོག་གིས་བདོ་ཨིན་ཐགོ་

ནས་བཀའ་སླབོ་བཀའ་དནི་སྩལ་བའི་ནང་།	
ས་ྔམོ་བདོ་ལ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་དར་སལོ་ཡོད་
ཅིང་།	 	 དསུ་འགུར་རསེ་རྒྱ་གར་ད་ུབདོ་ཀི་

ཆོས་བརུྒྱད་སོ་སོས་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་གནང་
ལམ་བསྐར་གསོ་གནང་བ་མ་ཟད།	 བར་
ལམ་ནབུ་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་བདོ་མི་
འདསུ་སྡ་ེཇ་ེཆེར་སོང་སབས།	སྨནོ་ལམ་ཆེན་

མོ་ས་ཕགོས་ཁག་ཏུ་གནང་སལོ་བུྱང་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་ད་ཆ་སྦལེ་ཇམ་ད་ུདཔལ་ས་སྐའི་
སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་ཐངེས་དང་པ་ོའད་ིཚུགས་

ཐུབ་པར་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུྱང་ཞིང་།	 ད་ེ
འབྲལེ་ག་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་ཁག་དང་།	 དངྭ་
བངླ་ཞབས་ཞུ་བ།	 སིྦན་བདག་རྣམ་པར་
སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་སོགས་

གསུངས།
ཕི་ཚེས་	༡༠	དང་	༡༡	ས་ྔད་ོབར་མུ་མཐུད་
སྨནོ་ལམ་དང་བརན་བཞུགས་སུྒབ་བཞག་
ཚོགས་པ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་རྒྱབ་
ཏུ་དཔལ་ས་སྐའི་ཁི་ཆེན་མཆོག་ལ་བརན་
བཞུགས་འདགེས་འབུལ་ཞུས་རསེ།	 སྐབས་
རེ་ཁི་ཆེན་མཆོག་གིས་མང་ཚོགས་ལ་ཚེ་
དབང་བཀྲནི་སྩལ་གནང་བ་དང་ཆོས་ཞུ་བ་
རེ་རེར་ཕག་དབང་གནང་འདགུ	
ད་ེཡང་མཇུག་སྡམོ་དང་ཚེ་དབང་གནང་
སབྐས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་ཕབེས་པའ་ི
སྐབས་གནས་དག་ེའདནུ་གི་སྡ་ེདང་།	 ཕི་
རྒྱལ་བ།	 བདོ་མི་བཅས་ཆོས་ཞུ་བ་སུམ་སངོ་
ལྷག་ཡོད་པའི་མཇུག་སྡམོ་ལས་རིམ་སབྐས་
ཡུ་རོབ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་ཆུང་ནས་རསེ་ལོར་
དཔལ་ས་སྐའ་ིསྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་ཐངེས་	 ༢	
ཕ་རན་སིར་གནང་གཏན་འཁལེ་བའ་ིགསལ་

བསྒགས་གནང་འདགུ	
ཕི་ཚེས་	༡༡	ཉནི་དནོ་གཅདོ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་དང་དུང་ཆེ་མཐུ་སབོས་རྣམ་
རྒྱལ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ནས་སྐབས་ར་ེཁི་
ཆེན་མཆོག་ལ་ཟུར་མཇལ་ཞུས་ཏ་ེསྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ཀིས་ས་གནས་ཀི་གནས་སངས་
དང་བདོ་མིའ་ིའདསུ་སྡ་ེསོགས་སྐརོ་སནྙ་སེང་
ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།				ཉནི་རྒྱབ་ཀི་མཛད་
རིམ་ཆ་ཚང་དང་།	 ད་ེཉནི་སྦལེ་ཇམ་བརྩ་ེ
ཆེན་ཚོགས་པས་གོ་སིྒག་གནང་བའི་དགའ་
སྤོའི་དགོང་ཚོགས་ལའང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།			ཕི་ཚེས་	༡༢	ས་ྔད་ོསྐབས་
རེ་ཁི་ཆེན་སྐུ ་འཁོར་རྣམ་པ་ཕ་རན་སིར་
ཆིབས་ཐནོ་གནང་སབྐས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་
དང་དུང་ཆེ་གཉསི་ནས་མགནོ་ཁང་ད་ུཕབེས་
སྐལེ་གི་བིྱན་ཕག་ཞུས་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་པ་རལུ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༧	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་
གི་མངའ་སྡ་ེགུ་ཇི་ར་ཏིའི་གངོ་ཁརེ་ཝ་ད་ོད་
ར་རནེ་གཞི་བྱས་པའ་ིཔ་རལུ་	 Parul Uni-

versity	 མཐ་ོསླབོ་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ད་ུ
མཐ་ོསླབོ་ཁང་གི་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་
ལ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 རྒྱ་གར་དང་
བདོ་གཉིས་བར་ལས་འབྲལེ་ཡོད་པའི་ཆ་
ནས་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༦༠	 རིང་རྒྱ་གར་
གཞུང་མང་གཉསི་ནས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་བྱམས་སྐངོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་ལའང་རོགས་རམ་བ་ླན་
མེད་པ་གནང་ཡོད།	 དསུ་རབས་	 ༧	 དང་

༨	པའ་ིནང་བདོ་ཀི་མཁས་པ་རྣམ་པ་ཚོས་རྒྱ་
གར་ནས་ལེགས་སྦར་གི་སདྐ་ཡིག་སྦངས་ཏ་ེ
བཀའ་བསན་འགུར་སོགས་ཀིས་མཚོན་པའི་
ནང་པའི་གཞུང་ཆེན་ཁག་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་
ཏུ་བསུྒར་ནས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་
བདོ་ནང་དར་སྤལེ་ཧ་ཅང་གནང་ཡོད།
རྒྱ་གར་ནི་སྐསེ་བུ་དམ་པ་མང་པ་ོབྱནོ་པའི་
གནས་ཁད་འཕགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ན་ིརྒྱ་གར་གི་བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགྷན་
ང་ིམཆོག་གི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལ་ྟགུབ་ལ་ཡི་
རངས་མཛད་མཁན་ཞིག་ཡིན།	 རྒྱ་གར་
དང་བདོ་གཉསི་བར་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	
ས་བབ།	 ལོ་རུྒྱས།	 ཁརོ་ཡུག་སོགས་ཀི་

འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཐ་ན་བདོ་མི་ཚོས་
རྒྱ་གར་གི་འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིལ་ྟགུབ་ལ་བརནེ་
ནས་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་བྱེད་ཀི་ཡོད།	
རྒྱ་གར་དང་བདོ་གཉསི་ཀི་འབྲལེ་བ་ན་ིསིྤར་
བཏང་ཞིག་མ་ཡིན་པར།	བ་ླམ་དང་སླབོ་མའ་ི
བར་གི་འབྲལེ་བ་ཡོད།	 རྒྱ་གར་གི་གནའ་
རབས་ཀི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་བདོ་མི་ཚོས་
བདག་གཉརེ་བྱས་ཐུབ་ཡོད།	 	 ཁརོ་ཡུག་
གི་ཆ་ནས་བཤད་ནའང་བདོ་ན་ིཨེ་ཤི་ཡའ་ིཆུ་
མཛོད་ལ་ྟབུ་ཡིན་པས།	 བདོ་ཀི་གཙང་པ་ོཆེ་
ཁག་རྒྱ་གར་ནང་ཡོང་གི་ཡོད།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༠	དང་	 ༡༩༦༠	ནང་རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་དགོན་སྡ་ེ
ཁག་གཏརོ་བཤིག་དང་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་སྐ་

སར་བབས་བཅུག ་
ཡོད།	 བདོ་མི་ཚོ་རྒྱ་
གར་ནང་བཙན་བྱལོ་
དུ་འབྱོར་རེས་སྔར་
བ ོད ་ནང ་དགོན ་སྡ ེ་
ཁག་ཉམས་པ་རྣམས་
རྒྱ་གར་ནང་བསྐར་
གསོ་གནང་ཐུབ་ཡོད།	
ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་པ་རུལ་མཐ་ོསླབོ་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་ད་ེཝན་ཤུ་པ་ཌལེ་	 De-

evanshu Patel	ལགས་ཀིས་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་

འག་ོགནོ་བཏང་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
པ་དང་འབྲལེ་ད་ིབ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་
ཞིབ་རྒྱས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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བདོ་ནང་དངསོ་དནོ་རགོ་ཞིབ་ཀི་གཟགིས་སྐརོ་སྐ་ུཚབ་ཐངེས་བཞི་ཕབེས་པའ་ིཔར་རིས་འགམེས་སནོ་གནང་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༩	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོབདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་འགམེས་སནོ་ཚན་
པའི་གོ་སིྒག་འགོ་བཞུགས་སྒར་ར་ས་ཐེག་
ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉ་ེའགམ་
ད་ུརནེ་གཞི་བྱས་པའི་བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་
ཁང་ད་ུ	༼	བདོ་ནང་དངསོ་དནོ་རགོ་ཞིབ་ཀི་
གཟགིས་སྐརོ་སྐ་ུཚབ་ཐངེས་བཞི་ཕབེས་པའི་
སྐརོ།	 ༽	 ཞསེ་པའ་ིཔར་རིས་འགམེས་སནོ་
གི་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་གནང་
སོང་།
སྐབས་དརེ་འགམེས་སནོ་ཚན་པའི་འགན་
འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་
ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་བདོ་ནང་
དངསོ་དནོ་རགོ་ཞིབ་ཀི་གཟགིས་སྐརོ་ཐངེས་
གཉིས་པའི་སྐུ ་ཚབ་བཀའ་བླནོ་ཁི་ཟུར་པ་
བཀྲས་མཐངོ་བསན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་
དང་སིྤ་ཟུར་ཚེ་རིང་ར་ོར་ེལགས་རྣམ་གཉསི་
ནས་གཟིགས་སྐརོ་ཐངེས་གཉསི་པའི་སབྐས་
མོང་ཚོར་ཇི ་བུྱང་སྐརོ ་བརྙན་ཐུང་ཞིག་
གཟགིས་འབུལ་ཞུས་ཡོད།
ད་ེརེས་ཕི་འབྲལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་
ནམས་ནོར་བུ ་ལགས་ཀིས་བ ོད་མིའི ་བླ་
ན་མེད་པའི ་དབུ་ཁིད་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་
བཞདེ་ལརྟ།	 བདོ་ནང་དངསོ་དནོ་རགོ་ཞིབ་
ཀི་གཟིགས་སྐརོ་སྐུ་ཚབ་ཐངེས་བཞི་ཕབེས་
པའ་ིསྐརོ།	 ཞསེ་པའ་ིཕི་དལི་འགམེས་སནོ་
ཚན་པའི་དསུ་ཐུང་གི་པར་རིས་འགམེས་
སནོ་ད་ེབཞིན་དན་གསོ་བྱདེ་རུྒྱའ་ིགནས་ཚུལ་
གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 སྐ་ུཚབ་
དང་པ་ོབདོ་ལ་གཟགིས་སྐརོ་ཕབེས་ཏ་ེད་བར་
ལོ་	 ༤༠	 འག་ོབཞིན་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་དབུས་བདོ་མི་རྣམས་རྒྱ་གར་
འཕགས་པའི་ཡུལ་ད་ུབཙན་བྱལོ་ལ་ཕབེས་

སབྐས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 བདོ་
ཆོལ་ཁ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་རང་
དབང་རང་བཙན་གཙང་མ་བསྐར་གསོ་བྱ་
རུྒྱའ་ིལངས་ཕགོས་ད་ེཆགས་ཡོད།
ད་ེནས་རིམ་པས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༧་་་༦༨	 ལོར་

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ	 སབྐས་དའེ་ིབཀའ་
བླནོ་དང་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པསོ་གཙོས་སིྤ་
འཐུས་རྣམས་དང་ལྷན་མ་འངོས་པར་རྒྱ་
ནག་དང་ལནྷ་ད་ུའབྲལེ་བ་བྱདེ་སབྐས་ལངས་
ཕོགས་གཅིག་གཏན་འབེབེས་དགོས་པའི་
དགངོས་བཞདེ་ལརྟ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༤	 ལོར་
འབུྱང་འགུར་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་གསོ་
མོལ་བྱ་རུྒྱའ་ིདསུ་སབྐས་ཤིག་ཤར་ཚེ་ང་ཚོས་
བདོ་རང་བཙན་མ་རྩོད་པར་གཉསི་སྨན་གི་
ཐབས་ལམ་ཞིག་ཐགོ་ཕབེས་རུྒྱའི་དགོངས་
བཞདེ་ལརྟ་ག་སིྒག་མཛད་ཡོད།	 ད་ེརསེ་རྒྱ་
ནག་ཏུ་མའ་ོཙེ་ཏུང་གངོས་རེས་འགུར་བ་
ཆེན་པ་ོཕིན་ཡོད།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༩	 ལོར་ཏངི་ཞ་ོཕངི་	 Deng 

Xiaoping	 རྒྱ་ནག་གི་འག་ོཁདི་ཡིན་པའ་ི
སབྐས།	 ཁངོ་གིས་རང་བཙན་མ་རྩདོ་པའ་ི
ཐགོ་ནས་བཀའ་མོལ་གང་གནང་ཡང་འགགི་
ཚུལ་གསུངས་ཡོད།	 དེརེ་བརནེ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་

སྐུ་ཚབ་བདོ་ད་ུགཟིགས་སྐརོ་སྐུ་ཚབ་ཐངེས་
བཞི་ཕབེས་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།	 གཟགིས་སྐརོ་
སྐ་ུཚབ་དང་པ་ོད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༡༩༧༩	དང་།	
སྐ་ུཚབ་གཉསི་པ་ཕི་ལོ་	༡༩༨༠	༼	དངེ་དསུ་
ཀི་ཤེས་ཡོན་ཅན་གཞནོ་སྐསེ་ཀི་སྐ་ུཚབ་ཁག་

གཅིག་ལས་གུབ་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་།༽		
སྐ་ུཚབ་གསུམ་པ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༠	 ༼	 ཤེས་
རིག་གི་སྐ་ུཚབ་ཁག་གཅིག༽	 སྐ་ུཚབ་བཞི་
པ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༥	 བཅས་ཕབེས་ཏ་ེབདོ་ཀི་
དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་རགོ་ཞིབ་བྱདེ་ཐུབ་
ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།
ད་ེརསེ་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་བླ་ོབཟང་
དར་རྒྱས་མཆོག་གིས་བདོ་ནང་གི་དངོས་
དནོ་རགོ་ཞིབ་ཀི་གཟིགས་སྐརོ་སྐུ་ཚབ་དང་
པའོ་ིམངོ་ཚོར་དང་།	 སབྐས་དའེ་ིབདོ་ནང་
གི་གནས་སངས་སྐརོ་གསུང་དནོ།	 ཕན་
རང་སྐུ་ཚབ་དང་པའོི་ཚོགས་མི་ཞིག་ཡིན་
པར་བརནེ་བདོ་ནང་དངོས་དནོ་རགོ་ཞིབ་
ཀི་གཟིགས་སྐརོ་སྐུ་ཚབ་ཐངེས་བཞི་ཕབེས་
པའ་ིསྐརོ་ཞསེ་པའ་ིཔར་རིས་འགམེས་སནོ་ད་ེ
བཞིན་གལ་ཆེ་བརིྩས་པའ་ིཐགོ་ནས་བཅར་བ་
ཡིན།	ངས་སྙངི་སྡསུ་ཤིག་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཕི་ལོ་	
༡༩༥༩	 ལོར་བདོ་རང་བཙན་ཤོར་ནས་བདོ་
གཞིས་བྱསེ་གཉསི་དབར་ལོ་ཉ་ིཤུའི་རིང་སིྤ་
སྒརེ་གང་ཐད་ནས་འབྲལེ་ལམ་མེད་སབས་

ག་ོརགོས་རགོས་མེད།	 	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དགངོས་
བཞདེ་ལརྟ།	 མི་དང་མིའ་ིདབར་བཀའ་མོལ་
གི་ལམ་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་དགསོ།	 ཞསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།	 སྐ་ུཚབ་རྣམས་བདོ་
ནང་གཟིགས་སྐརོ ་ད ུ་ཕ ེབས་དགོས་པའི་
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 གཞིས་ལུས་བདོ་
མི་མང་ཚོགས་ཀི་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་
མཁནེ་རགོས་སདླ་ཡིན།
བདོ་ནང་སླབེས་རསེ་མངོ་ཚོར་ན།ི	 གཞིས་
བཞུགས་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་བདོ་མིའི་བླ་
ན་མེད་པའི ་དབུ་ཁིད་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་ལ་དད་
གུས་ཧ་ཅང་ཆེེན་པ་ོཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
ཕོགས་མཚུངས་བདོ་མིའི་སྐུ ་ཚབ་རྣམས་
ལའང་སེམས་ཚོར་ཆེན་པསོ་དགའ་བསུའི་
འཚམས་འད་ིགནང་ཡོད།		ཅསེ་དང་།
ཕོགས་མཚུངས་བོད་ནང་གི ་ཁོར་ཡུག་
གནས་སངས་ཚབས་ཆེན་ཡིན་པའི་སྐརོ་
དང་།	 དགནོ་པ་དང་སྐ་ུགསུང་ཐུགས་རནེ་
སོགས་གཏརོ་བཤིག་བཏང་བའ་ིསྐརོ།	 ལོ་	
༢༠	 རིང་གཞིས་བཞུགས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
དཀའ་སྡུག་ཇི་ལྟར་ཕད་ཡོད་སྐརོ་སིྤ་དང་།	
ལགྷ་པར་བདོ་མི་སྒརེ་གི་དཀའ་སྡུག་ཇི་ལརྟ་
མངས་པའ་ིསྐརོ་མངནོ་གསལ་དདོ་པའོ་ིཤེས་
རགོས་བུྱང་།	 ཞསེ་སོགས་གསུང་བཤད་
གནང་མཚམས་སྐུ་མགནོ་ཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 ཐགོ་
མར་འདིར་ཕི་དལི་འགམེས་སནོ་ཚན་པས་
པར་རིས་འགམེས་སནོ་ད་ུགཞུང་དང་གཞུང་
འབྲལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་
ཕབེས་པ་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 གཞི་རྩའ་ིམཛད་སྒ་ོཆུང་
ཆུང་རེད་ད་ེལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན།	 གངོ་ད་ུཐངེས་དང་པའོ་ི
སྐུ ་ཚབ་བླ་ོབཟང་དར་རྒྱས་མཆོག་དང་།	

ཐངེས་གཉསི་པའ་ིསྐ་ུཚབ་བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཟུར་
བཀྲས་མཐངོ་བསན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག	
སིྤ་ཟུར་ཚེ་རིང་ར་ོར་ེལགས་ཀིས་གཟིགས་
སྐརོ་སབྐས་མངོ་ཚོར་ཇི་བུྱང་སྐརོ་གསུངས་
ཡོད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་འགམེས་
སནོ ་ཁང་ཆེ ་རུའམ་གསར་རྒྱག་གནང་
དགསོ་པའ་ིདམིགས་ཡུལ་ན།ི	 མི་ཐགོ་རན་
པ་རྣམས་ནས་སྐུ་ལས་ཇི་ལརྟ་སྐནོ་པའི་པར་
རིས་རྣམས་ཉར་ཚགས་བྱ་རུྒྱའ་ིཆེད་ད་ུཡིན།	
ཉར་ཚགས་བྱས་ཏ་ེའགམེས་སྤལེ་བྱ་རུྒྱ་རེད།	
པར་རིས་ལམ་ནས་ང་ཚོས་ལོ་རུྒྱས་མཐངོ་
གི་རེད།	 ལོ་རུྒྱས་རྣམས་ནམ་ཡང་བརདེ་རུྒྱ་
མེད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་
བ་ོན་ིབདོ་མི་རྣམས་རྒྱ་རིགས་སུ་བསུྒར་རུྒྱ་ད་ེ
ཡིན།	 བདོ་ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆོལ་
གསུམ་དབྱརེ་མེད་ཐགོ་སྡགུ་པ་ོགཏངོ་བཞིན་
ཡོད་སབས།	 འདརི་ང་ཚོས་བཙན་བྱལོ་ནང་
ད་ུཆོལ་གསུམ་རགོ་རྩ་ཆིག་སིྒལ་དགསོ་པ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་དང་།	 བདོ་ནང་དངསོ་དནོ་
རགོ་ཞིབ་ཀི་གཟིགས་སྐརོ་སྐུ ་ཚབ་ཐེངས་
བཞི་ཕབེས་པའི་སྐརོ་སོགས་བདོ་ཀི་གཞོན་
སྐསེ་རྣམས་ནས་ངསེ་པར་མཁནེ་དགོས་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་རསེ་འགམེས་སནོ་ལས་
བྱདེ་ཡེ་ཤེས་དབང་མོ་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུས་རསེ་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒ་ོགལོ།
སིྤར་ཕི་དལི་བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་ཁང་ད་ུ
ཟླ་གསུམ་མཚམས་དུས་ཐུང་པར་རིས་
འགམེས་སནོ་རེ་གོ་སིྒག་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་
ཡིན་པར་བརནེ།	 ཐངེས་འདརི་དསུ་ཐུང་ཀི་
པར་རིས་འགམེས་སནོ་ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་
དངསོ་དནོ་རགོ་ཞིབ་ཀི་གཟགིས་སྐརོ་སྐ་ུཚབ་
ཐངེས་བཞི་ཕབེས་པའི་སྐརོ་ཡིན་འདགུ་པ་
བཅས།	།

༢༠༡༩	ལོའ་ིཨ་རིའ་ིཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིདག་ེརྩ་ནས་སླབོ་ཡོན་སྩལ་བའ་ིགསལ་བསྒགས།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོའ་ིཨ་རིའ་ིཏཱ་
ལའི་བ་ླམའི་དགེ་རྩ་ནས་ཆེས་མཐའོི་གཙུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་བའ་ིསླབོ་ཡོན་ལས་གཞི་ནས་
ད་ེརིང་བདོ་རིགས་སླབོ་མ་གསར་པ་གངས་	
༡༦	 དག་འདམེས་ཀིས་སླབོ་ཡོན་སྩལ་རུྒྱ་
དང།	 ད་ེས་ྔལོ་གཅིག་	 གི་སླནོ་ཡོན་ཐབོ་
ཟིན་པའི་བདོ་རིགས་སླབོ་གཉརེ་བ་གངས་	
༡༤	 བསྐར་ད་ུདག་འདམེས་ཀིས་མུ་མཐུད་
ལོ་གཅིག་	 གི་སླབོ་ཡོན་སྩལ་རུྒྱ་ཡིན།	 དག་
འདམེས་བུྱང་བའི་སླབོ་མ་རེར་མང་ཤོས་
སླབོ་ཡོན་ཨ་སྒརོ་	༡༠༠༠༠	(ཁ་ིགཅིག)	རེ་
ཐབོ་རུྒྱ་དང།	 ཐངེས་འདའི་ིསླབོ་ཡོན་ཁནོ་
བསྡམོས་ཨ་སྒརོ་	 ༢༣༩༥༠༠	 (ཉསི་འབུམ་
སུམ་ཁ་ིདགུ་སངོ་ལ་ྔབརྒྱ།)	 ཐམ་པ་གསོལ་
སྩལ་གནང་ཡོད།
ཨ་རིའི་ཏཱ ་ལའི་བླ་མའི་དགེ་རྩའི་གཙུག་

ལག་སླབོ་གཉརེ་བའི་སླབོ་ཡོན་གི་ལས་གཞི་
འད་ིཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོ་ནས་དབུ་འཛུགས་
གནང་བ་ནས་བཟུང་ད་བར་བདོ་རིགས་སླབོ་
གཉརེ་བ་གངས་	 ༡༦༠	 སྐརོ་ལ་ཨ་སྒརོ་	
༢༠༠༠༠༠༠	(ས་ཡ་གཉསི།)	སྐརོ་སླབོ་ཡོན་
གནང་ཡོད།	 སླབོ་ཡོན་ད་ེདག་རང་རེའ་ིསླབོ་
གཉརེ་བ་རྣམས་ནས་རང་རང་གིས་བདམས་
པའི་སླབོ་ཚན་ཐགོ་སླབོ་སྦངོ་གཟངེས་ཐནོ་
བུྱང་བ་དང།	 གཤིས་སྤདོ་བཟང་ལ་བྱམས་
བརྩེ་ལྡན་པ་སོགས་རྩ་ཆེའི ་བ ོད་ཀི་རིག་
གཞུང་གོམས་སོལ་ལ་གཅེས་སྤས་བྱེད་
མཁན་བཅས་ལ་གནང་བཞིན་ཡོད།
ཨ་རིའ་ིཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིདག་ེརྩ་ནས་སླབོ་ཡོན་
ད་ེདག་ནི་སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འག་ོབ་མིར་ཕན་ཐགོས་
མཛད་རུྒྱའི་རླབས་ཆེན་དགོངས་གཞིའི་ཆ་

ཤས་བསུྒབ་པའ་ིཆེད་དང།	 བདོ་མིའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ནང་མིའི་ནསུ་པ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་
ཐབས་བཅས་སུ་དམིགས་ནས་གནང་བ་ཞིག་
ཡིན།
ད་ེས་ྔསླབོ་ཡོན་ཐབོ་ཟནི་པའི་བདོ་རིགས་སླབོ་
གཉརེ་བ་ཚོ་དང་འད་བ་	 ༢༠༡༩	 ལོའ་ིསླབོ་
ཡོན་ཐབོ་མཁན་གི་བདོ་རིགས་སླབོ་གཉརེ་
བ་ཚོ་ཡང་ཨ་རི་དང།	 ཁ་ེན་ཌ།	 ཧྥ་རན་སི།	
འཇར་མ་ན།ི	 སུད་ཛར་ལེན་ྜབཅས་ཀི་ཆེས་
མཐའོི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཁག་ཏུ་
ཕ་གཟུགས་སྐ་ེདངསོ་རིག་པ་དང།	སནྨ་སྦརོ་
རིག་པ།	 ཁམིས་ལུགས་རིིག་པ།	 ཁམིས་
ལུགས་མཚུངས་བསྡརུ།	རྒྱལ་སིྤའ་ིཤེས་ཡོན་
རིག་པ་བཅས་ཀི་འབུམ་རམས་པའི་སླབོ་
གཉརེ་བྱདེ་བཞིན་	 ཡོད།	 སླབོ་སྦངོ་མཐར་
སོན་པའ་ིསླབོ་གཉརེ་བ་རྣམས་ནས་ཚོང་ལས་

འཛིན་སྐངོ་དང།	 ཀམ་པུ་ཀྲར་ཚན་རིག	
རྒྱལ་སིྤའ་ིགནད་དནོ།	 ཕ་བའ་ིགླགོ་རལུ་མ་
ལག	 འཕུལ་ལས་རིག་པ།	 དཔལ་འབྱརོ་
རིག་པ་བཅས་སོ་སོར་རིགས་	 གཅིག་རྐང་
འཛིན་གི་ཆེད་ལས་མཁས་པར་གུར་ཡོད།
རང་དབང་ཅན་གི ་དགེ ་རྩའི ་སླབོ ་ ཡོན་
འདམེས་སུྒག་ཚོགས་ཆུང་ནས་སླབོ་ཡོན་
ཆེད་སླབོ་གཉརེ་བ་ཞིབ་ཚགས་ངང་འདམེས་
སུྒག་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེཡང་དང་ཐགོ་སླབོ་
ཡོན་ཆེད་སནྙ་ཞུ་ཕུལ་འབྱརོ་བུྱང་བ་རྣམས་
ལ་དགསོ་མཁའོི་ཆ་རྐནེ་ལ་གཞིགས་ཏ་ེདག་
འདམེས་བྱདེ་པ་དང།	 ད་ེརསེ་འདམེས་ཐའོ་ི
ནང་ཡོད་པའི་སླབོ་གཉརེ་བ་རེ་རེར་ང་ོཐུག་	
གིས་ད་ིབ་བྱདེ་ཀི་ཡོད།
ལོ་རསེ་མ་ནས་ཆེས་མཐའོི་གཙུག་ལག་སླབོ་
ཡོན་ལས་གཞི་ད་ེདག་སུད་སིར་ཡོད་པའི་ཏཱ་

ལའི་བ་ླམའི་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་དགེ་རྩ་ནས་
འཛིན་སྐངོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས་དགངོས་
འཇགས་ཞུ།	།	



5 TIBETAN NEWS  14th August 2019 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༤	ཕི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༤

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགལེ་གི་བཀའ་ཆོས་སྩལ་བ།	
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དཔལ་ལྡན་འནོ་མངའ་
རིས་གྲྭ་ཚང་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདབེས་
ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨནི་
སྩལ་ཐབོ་ས།ེ	ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	
༡༤	 ཉནི་མ་ནཱ་ལི་ས་གནས་གངོ་སྡ་ེལས་
ཁུངས་ཀི་སྣམུ་འཁརོ་འཇགོ་ཡུལ་ད་ུསེར་སྐ་
མི་མང་སངོ་ཕག་བརལ་བར་དཔལ་མགོན་
འཕགས་པ་ཀླུ ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་པའི་བྱང་
ཆུབ་སེམས་འགལེ་གི་བཀའ་ཆོས་སྩལ་སོང་།				
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༩།༡༥	
ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དཔལ་ལྡན་འནོ་མངའ་རིས་
གྲྭ་ཚང་གི་གཟིམ་ཆུང་ཕ་ོབྲང་ནས་གསུང་
ཆོས་ར་བའི་བར་ཆིབས་སུྒར་གིས་བཞུགས་
ཁིར་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་བསནུ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 དཔལ་མགནོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་
ནི་བསན་པ་འདི་ལ་སནོ་པ་གཉསི་པ་ལ་ྟབུར་
གགས་པ་རེད།	 ད་ེཡང་ལོ་རུྒྱས་ཀི་བཤད་
སལོ་ཙམ་མིན་པར་ཁངོ་གིས་བརྩམས་པའི་

དཔ་ེཆ་ད་ེདག་ལ་ྟབ་ཡིན་ན།	 དངསོ་འབྲལེ་
སྨྲ་བ་ཟླ་མེད་པའི་སནོ་པ་གཉསི་པ་ལ་ྟབུ་ཕལ་
ཆེར་ཆགས་ཡོད།	 ད་ེལ་ྟབུ་དཔལ་མགནོ་

འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་པའ་ིབྱང་ཆུབ་
སེམས་འགལེ་ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིམགོན་པ་ོཀླུ་སུྒབ་

ཀིས་གསང་སགྔས་ཆོས་ལའང་ཉམས་བཞསེ་
གནང་ས་ེགསང་བ་འདསུ་པ་གཙོ་བ་ོགནང་བ་
རེད།	མགནོ་པ་ོཀླུ་སུྒབ་རང་ཉདི་ཀིས་གསང་

བ་འདསུ་པ་མི་བསྐདོ་ར་ོརའེི་བདག་བསྐདེ་
མདརོ་བྱས་ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིམཛད་ཡོད།

གསང་བ་འདསུ་པའི་སྐུ་གསུམ་ལམ་བྱེད་
ཀི་བསྐདེ་རིམ་གི་རྣམ་གཞག་འདི་རྩ་རུྒྱད་
ཁུངས་སུ་སྦར་ནས་མད་ོབས་ེཟརེ་རུྒྱ་འདི་

གསུང་པ་རེད།	 ད་ེནས་སླབོ་དཔནོ་དཔལ་
ལནྡ་ཟླ་བ་གགས་པས་གསང་འདསུ་རྩ་རུྒྱད་

ཀི་འགལེ་བ་སྒནོ་གསལ་མཛད་ད་ེགསང་བ་
འདསུ་པའ་ིསྐརོ་ཀླུ་སུྒབ་རང་ཉདི་ཀིས་གཞུང་
ད་ེའད་མཛད།	 རགོས་རིམ་སྐརོ་ཆ་བཞག་
ན་སླབོ་དཔནོ་ཀླུ་སུྒབ་ཀིས་གསང་བ་འདསུ་
པའི་རགོས་རིམ་རིམ་པ་ལ་ྔས་ེརིམ་ལ་ྔམཛད་
ཡོད།	 དའེ་ིདནོ་འགལེ་ཨརྱ་ད་ེབས་སྤདོ་
བསྡསུ་མཛད་ད་ེགང་ལརྟ་རགོས་རིམ་ཁུངས་
གཏུག་ས་རེད་འདགུ	 གསང་སགྔས་ལ་ས་ྔ
འགུར་རྙིང་མའི་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པ་ོ
མ་ཕབེས་གོང་གི་དསུ་ཚོད་གཅིག་ནི་བསན་
པ་ས་ྔདར་ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིརེད།
ད་ེནས་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པ་ོཕབེས་པ་
ནས་བསན་པ་ཕི་དར་ཞེས་གང་ལརྟ་གསང་
སགྔས་རྙངི་མ་དང་གསར་མ་ཞསེ་ཕ་ེབ་ཡིན་
ན།	 གསང་སགྔས་གསར་མའ་ིརུྒྱད་སྡ་ེགཙོ་
བ་ོགསང་བ་འདསུ་པ་ཆགས་ཡོད།	ད་ེབཞིན་
གསང་སགྔས་རྙིང་མའི་རུྒྱད་སྡ་ེམང་པ་ོཞིག་
ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་
གསུང་ཆོས་དངསོ་གཞི་དབུ་འཛུགས་མཛད་
ཡོད་པ་བཅས།	།

རྒྱ་གར་གི་ཕི་སདི་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་མཆོག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པར་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་
གནང་བ།	

༄༅།	 །རྒྱ་གར་གི་ཕི་སདི་བླནོ་ཆེན་ཟུར་
པ་ལམྕ་སྐ་ུསུཤ་མ་སྲྭ་རཇ་	Sushma Swaraj 

མཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༦	ཉནི་
གི་དགོང་ད་ོརྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་

གཞི་བྱས་པའི་ཨེམ་སི་སྨན་ཁང་ད་ུགླ་ོབུར་
ད་ུསྙངི་ཁག་འགགས་པའི་རྐེན་གིས་དགུང་
གངས་	 ༦༧	 ཐགོ་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་
པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པར།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་
སྐ་ུཟླ་སྐ་ུཞབས་ཀ་ོཤལ་སྲྭ་རཇ་ Kaushal 

Swaraj ལགས་དང་ནང་མི་བཅས་ཀི་མཚན་
ཐགོ་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕནི་ཞིག་གནང་
བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀིས་
བདོ་དནོ་ཆེད་རྒྱ་གར་གི་གསོ་ཚོགས་ནང་

གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་མོང་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོར་རྒྱ་གར་གི་གསོ་
ཚོགས་གོང་མའི་ནང་གསུང་བཤད་གནང་
སབྐས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོས་གཉའ་གནནོ་
འགོ་མནར་གཅདོ་མངོ་བཞིན་ཡོད་པས།	རྒྱ་
གར་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཕགོས་སུ་ལངས་ཏ་ེབདོ་
དནོ་གླངེ་སླངོ་མ་བྱས་པར་ལདྟ་མོ་བལསྟ་ནས་
མི་སྡདོ་ཅསེ་ནན་ཏན་གིས་གསུངས་ཡོད།
དམ་པ་ད་ེཉདི་ནི་བྱམས་བརྩ་ེལནྡ་པའི་ཆབ་
སིད་ཀི་དབུ་ཁདི་མི་སྣ་གགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་
པས་རྒྱ་གར་མི་མང་གིས་དམ་པ་ད་ེཉདི་ལ་

རསེ་སུ་ཡི་རངས་དང་དགའ་མོས་གནང་གི་
ཡོད།	དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པའ་ི
བྱས་རསེ་མུ་མཐུད་གནས་རུྒྱ་ཡིན་པ་མ་ཟད།	
འབུྱང་འགུར་མི་རབས་རསེ་མ་ཚོ་ལའང་
སེམས་ཤུགས་བསྐདེ་ངསེ།	 སྡགུ་བསལྔ་གིས་
མནར་བའ་ིསབྐས་འདརི།	 འཛམ་གླངི་གི་
ས་ཕགོས་གང་སར་གནས་སྡདོ་བྱདེ་བཞིན་
པའི་བདོ་མི་ཚོས་སྐུ་ཉདི་ཀིས་གཙོས་ནང་མི་
ཡོངས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་བཞིན་
ཡོད།	ཅསེ་འཁདོ་ཡོད།	།	

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བ་ྷརོ་ཌ་མཐ་ོསླབོ་ཁང་གི་བདོ་མིའ་ིསླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།	
༄༅།	 །བ་ྷརོ་ཌ་ས་གནས་གཞནོ་ནའུ་ིག་ོ
སྒགོ་འགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༧	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་
གི་མངའ་སྡ་ེགུ་ཇི་ར་ཏིའི་གངོ་ཁརེ་ཝ་ད་ོད་
རའི་ནང་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་བྷ་རོ་ཌ་མཐ་ོ
སླབོ་	Maharaja Sayajirao University of 

Baroda	 ཁང་གི་བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་རྣམས་
ལ་ཐུག་འཕད་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།
བྷ་རོ་ཌ་ས་གནས་གཞོན་ན་ུངསོ་ནས་ལོ་ང་ོ	
༢༣	 རིང་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོཞ་ེདག་གནང་
འདགུ	 ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཕན་རང་
ཉདི་ནས་ཀང་ད་ེས་ྔལྡ་ིལིའི་ས་གནས་གཞོན་
ན་ུདང་དབུས་རུྒྱན་ལས་བྱས་མོང་ཡོད།	
གཞནོ་ན་ུཚོགས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 སླབོ་
གྲྭ་དང་མཐ་ོསླབོ་འགིམ་བཞིན་པའི་སྐབས་

གཞོན་སྐེས་ཚོས་ལས་འགུལ་གི་ཆ་ཤས་
བངླས་པ་ཡིན་ན།	 མ་འངོས་པར་འག་ོཁདི་
བྱ་རུྒྱར་ཕན་ཐགོས་འདགུ
ཕན་རང་ཉིད་ད ེ་སྔ་ལྡི་ ལིའི ་མཐོ་སླབོ ་ཏུ ་
འགམིས་པའི་སབྐས་གཞནོ་ནའིུ་ལས་འགུལ་
ནང་མཉམ་ཞུགས་གང་མང་བྱས་པར་བརནེ་
འགོ་ཁིད་ཀི་མཉམ་མོང་གང་འཚམ་ཐོབ་
བུྱང་།	 དརེ་བརནེ་རྣམ་པ་ཚོས་ལས་འགུལ་
ནང་ཆ་ཤས་ལེན་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད།	 ཅསེ་དང་།	 སྔནོ་མ་ཡིན་ན་དབུ་མའ་ི
ལམ་རྩོད་མཁན་ཚོར་ཁདེ་ཚོ་རྒྱལ་ཚོང་པ་
རེད་ཅེས་རང་བཙན་རྩོད་མཁན་ཚོས་སྐནོ་
བརདོ་བྱས་མངོ་ཡོད།	 དབུ་མའ་ིལམ་རྩདོ་
མཁན་ཚོས་རང་བཙན་རྩདོ་མཁན་ཚོར་ཁདེ་
ཚོས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་རྒྱབ་འགལ་བྱདེ་ཀི་འདགུ་ཅསེ་

སྐནོ་བརདོ་བྱས་མངོ་ཡོད།	 ད་ཆ་ད་ེལརྟ་མ་
ཡིན་པར་ཕན་ཚུན་དབར་བག་ོགླངེ་ལྷུག་པརོ་
གནང་དགོས་པ་ལས་འཁོན་འཛིན་བྱདེ་རུྒྱ་
མེད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་མའ་ི
ལམ་གི་སིད་བུྱས་ལ་བརནེ་ནས་ང་ཚོ་ཕིའི་
རྒྱལ་ཁབ་གང་སར་འག་ོཐུབ་ཀི་ཡོད།	 དབུ་
མའ་ིལམ་ན་ིཞི་བའ་ིལམ་རེད།	 ཅསེ་གསུང་
།	 ཕགོས་མཚུངས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༨	
ཚེས་	 ༣	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་
མིའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་བཞུགས་སྒར་ར་
སར་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕབེས་སྐབས་ང་
ཚོ་ངསོ་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྐརོ་
ང་ོསྤདོ་བྱས་པར།	 ཁངོ་རྣམ་པས་བསགྔས་
བརདོ་དང་ཧ་ཅང་དགའ་མོས་གནང་བུྱང་།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི་ལ་བརནེ་ནས་

བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཧ་ཅང་

ཚགས་ཚུད་པ་ོབུྱང་ཡོད།	 བཙན་བྱལོ་བདོ་
མིའི་འབྲི་ཀླགོ་ཤེས་ཡོན་གི་ཚད་མཐོན་པ་ོ
ལོན་ཡོད།
རྣམ་པ་ཚོས་སླབོ་སྦོང་གཏིང་ཟབ་གནང་
རོགས།	 རྣམ་པ་ཚོས་གཞུང་ཞབས་ཀི་ཆེད་
ད་ུཡིག་རུྒྱགས་གཏངོ་རུྒྱ་ཡིན་ན་སཱ་ར་བདོ་ཀི་

མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུཟླ་གངས་བཅུའ་ི

རིང་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 རྒྱལ་
རབས་ལོ་རུྒྱས།	 སདྐ་ཡིག་སོགས་སྦངོ་རུྒྱའ་ི
ག་ོསབྐས་ཡོད།	ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་རསེ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་མའི་ད་ིབར་དསི་
ལན་ཁ་གསལ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མ་ནཱ་ལི་ཁུལ་གི་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་
སིྤ་བཤད་མཛད་པ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༣	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༨།༢༠	ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དཔལ་ལནྡ་འནོ་མངའ་རིས་གྲྭ་ཚང་གི་གཟམི་
ཆུང་ཕ་ོབྲང་ནས་གསུང་ཆོས་ར་བར་ཆིབས་
སུྒར་གིས་བཞུགས་ཁརི་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་
བསནུ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	ཀུ་ལུ་མ་ནཱ་ལིར་
ཡོད་པའི་འནོ་མངའ་རིས་གྲྭ་ཚང་འདི་ཉདི་
འགོ་སདོ་ལ་དགོན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ད་ེངོས་
ཀིས་དགེ་ལུགས་མ་དགོན་ལ་སྤད་ན་ཞེས་
བརདོ་རུྒྱ་བུྱང་།	 ཕིས་སུ་རིན་པ་ོཆེས་འདརི་
མངའ་རིས་གྲྭ་ཚང་ཞིག་འཛུགས་ཐུབ་ན་
ཞསེ་པར་ཏག་ཏག་རེད།	 དགྭས་པ་ོགྲྭ་ཚང་
ཁུལ་འདརི་ཡོད་པ་རེད།	འདརི་མངའ་རིས་
གྲྭ་ཚང་ཞིག་བཙུགས་ན་ཞསེ་སདྐ་ཆ་བུྱང་བ་
རེད།	 རིན་པ་ོཆེས་འཁུར་ཧ་ཅང་བཞསེ་ཏ་ེ
ཁདེ་རང་ཚོས་གཞུང་ཆེན་ལ་ྟརུྒྱ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད།	ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད།
སིྤར་མངའ་དགྭས་རྒྱལ་གསུམ་དང་དའེ་ིནང་
ནས་འནོ་མངའ་རིས་གྲྭ་ཚང་འདི་ཐམས་
ཅད་མཁེན་པ་དགེ་འདནུ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་
བདོ་དབུས་སུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་མངའ་
རིས་ཕགོས་ནས་གྲྭ་རུྒྱན་གང་ཙམ་ཞིག་ཡོང་
བ་ད་ེདག་ཆེད་༸རྒྱལ་དབང་དགེ་འདནུ་རྒྱ་
མཚོས་འནོ་ལ་མངའ་རིས་གྲྭ་ཚང་ཞེས་པ་
འད་ིབཙུགས་པ་རེད།	 	 དརེ་བརནེ་ཐུན་
མོང་མིན་པའི་འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་
འདགུ	 ནམ་རུྒྱན་མངའ་དགྭས་རྒྱལ་གསུམ་
གི་དབྱར་གནས་ཆོས་འཁརོ་རྒྱལ་ད་ུཚོགས་
པ་ད་ེའད་རེད།	 ཆོས་འཁརོ་རྒྱལ་བ་ཚོས་
རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་ཕག་ལེན་ནང་བཞིན་

སགྔས་ཕགོས་ད་ེའད་མ་གཏགོས་གཞུང་ཆེན་
བལ་ྟརུྒྱ་གང་ཡང་མེད།	 མངའ་རིས་དང་
དགྭས་པ་ོགྲྭ་ཚང་གཉསི་གཞུང་ཆེན་བལསྟ་པ་
ད་ེལརྟ་རེད།	 ངསོ་རང་བྱསེ་ཀི་དགྭས་པ་ོགྲྭ་
ཚང་ད་ུགནའ་ས་ྔམོ་སླབེས་པ་རེད།	ཡག་ཐག་
ཆོད་རེད།	 ད་རེས་འདརི་བྱསེ་ཀི་མངའ་
རིས་གྲྭ་ཚང་ད་ུཆེད་མངགས་སླབེས་པར་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོབུྱང་།
ཀུ་ལུ་མ་ནཱ་ལི་ས་གནས་སུ་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོ
སྣང་ཡོད་མཁན་གང་ཙམ་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེ

བཞིན་བདོ་རིགས་གང་ཙམ་ཡོད་པ་རེད།	
གཞན་ཡང་གར་ཞ་དང་ཁུ་ན་ུཁུལ་གི་ཡུལ་
པ་མང་ཆེ་བ་ནང་པ་ཆགས་ཡོད།	 ངསོ་ཀིས་
ནམ་རུྒྱན་འཆར་ཅན་འད་ིལརྟ་ཟརེ་གི་ཡོད།	
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་དད་པ་བྱེད་མིན་

སོ་སོའི་ཁམས་དང་མོས་པར་འཚམ་དང་མ་
འཆམ་ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ་རེད་
མ་གཏགོས་ངསོ་ཀིས་འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངེ་
ཆོས་དད་མེད་མཁན་ཚོར་ཆོས་བྱདེ་དགོས་
ཞསེ་བརདོ་ཀི་མེད།	 ཆོས་ཀི་ནང་ནས་ནང་
པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འད་ིཡག་ཤོས་རེད་
ཅསེ་རྩ་བ་ནས་ཟརེ་གི་མེད།	དཔརེ་ན།	ནད་
པ་ཞིག་ལ་སནྨ་སྤདོ་དགསོ་བུྱང་ན།	སནྨ་ཞིག་
ཡར་བླངས་ནས་སྨན་འདི་ཡག་ཤོས་རེད་
ཅསེ་བརདོ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད།	ནད་པའ་ིན་ཚའ་ི
བབ་དང་ལོ་སོགས་མང་པ་ོཞིག་ལ་བལྟས་
ནས་ཁོད་རང་ལ་སྨན་འདི་ཡག་ཤོས་རེད་
ཅསེ་ཟརེ་གི་རེད།	 དཔ་ེད་ེལརྟ་ཆོས་ལུགས་
མེད་མཁན་ཚོ་སོ་སོའ་ིརང་དབང་རེད།	 ད་ེ
བཞིན་ཆོས་ལུགས་ཡོད་མཁན་ཚོ་ཆོས་གང་

འད་བྱདེ་མིན་སོ་སོའི་ཁམས་དང་མོས་པར་
རན་པ་ཞིག་བུྱང་ན་ཡག་ཤོས་ཆགས་ཀི་
ཡོད།		ད་ེནས་སོ་སོའ་ིཁམས་དང་མོས་པར་
རན་པ་ཞིག་བུྱང་ན།	 སེམས་ལ་ཕན་གི་རེད།	
མ་རན་ན་སེམས་ལ་ཕན་གི་མ་རེད།	 དརེ་
བརནེ་སོ་སོའི་མོས་པ་དང་འཚམ་པ་ཞིག་
དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།
ད་ེརིང་འདརི་ང་ཚོ་ཆོས་འཆད་ཉན་བྱདེ་ཀི་
ཡོད་པ་རེད།	ཀུན་སླངོ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་
དགསོ་ཀི་ཡོད།	 འཆད་པ་པ་ོངསོ་ནས་ཀང་

བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པའ་ིཐགོ་ནས་བཤད་
རུྒྱ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཉན་པ་པ་ོངསོ་ནས་ཀང་
བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཐགོ་ནས་ཉན་
རུྒྱ་མེད་ན་ཆོས་ཆོས་སུ་འག་ོརུྒྱའི་ཚབ་ལ་
སྡགི་པའ་ིརུྒྱར་འག་ོཉནེ་ཡོད།	 དཔརེ་ན་བ་ླ

མའི་ངསོ་ནས་ཆོས་འཆད་དསུ་ང་རྒྱལ་དང་
ཕག་དགོ	 	 འགན་སེམས།	 ད་ེམིན་དངསོ་
པ་ོདནོ་ད་ུགཉརེ་བའི་ཐགོ་ནས་ཆོས་འཆད་
པ་ཡིན་ན།	 བ་ླམར་ཆ་བཞག་ནའང་འཆད་
རུྒྱ་ཆོས་ཡིན་ནའང་སྡགི་པ་ཡོང་རུྒྱའི་ཉནེ་ཁ་
ཡོད།	ཆོས་ཉན་པ་པའོ་ིངསོ་ནས་ཀང་དཔརེ་
ན་ངས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིསར་ནས་ཆོས་
ཞུས་པ་ཡིན་ཞེས་འབུལ་བ་དནོ་ད་ུགཉརེ་བ་
དང་།	 མིང་དནོ་ད་ུགཉརེ་ནས་ཆོས་འཆད་
རུྒྱ་བཟ་ོའད་བ་ོད་ེའདའི་ཀུན་སླངོ་ཐགོ་ནས་
ཉན་པ་ཡིན་ནའང་ནརོ་འཁུལ་རེད།	 དརེ་
བརནེ་ཆོས་འཆད་པ་པ་ོངསོ་ནས་ཡིན་ནའང་
རེད།	 ཉན་པ་པའོ་ིངསོ་ནས་ཡིན་ནའང་རེད།	
གང་ལརྟ་ཆོས་ཆོས་སུ་སོང་བ་ཞིག་དགསོ་ཀི་
ཡོད།	འད་ིསྐབས་འག་ོརྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་
གིས་བརིྩས་ཟནི་པ་བུྱང་ན་ཆོས་ཆོས་སུ་འག་ོ
བ་རེད།	 	 འདའི་ིཐགོ་ཐགེ་ཆེན་གི་ཆོས་སུ་
འག་ོབར་སེམས་བསྐདེ་ཀིས་ཟནི་པ་དགསོ།
ང་ཚོས་ནམ་རུྒྱན་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་
མ་བཏནོ་ནས་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་
འག་ོབའི་སྐབས་འག་ོདང་སྐབས་སུ་འག་ོ
བའི་དགོས་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར་ད་ུ
བདག་ནི་སྐབས་སུ་མཆི་ཞེས་གསུངས་པ་
ནང་བཞིན་གང་ལྟར་ནམ་མཁའི་མཐའ་
དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ལ་དསུ་ད་ནས་བཟུང་ཕན་བད་ེའབའ་ཞིག་
བསུྒབ་བསམ་པ་སྤོད་འཇུག་ནང་གསུང་
པ་ནང་བཞིན་རེད།	 ཇི་སདི་ནམ་མཁའ་
གནས་པ་དང་།	 །འག་ོབ་ཇི་སདི་གནས་
གུར་པ།	 །ད་ེསདི་བདག་ན་ིགནས་གུར་
ནས།	 །འག་ོབའ་ིསྡགུ་བསལྔ་སེལ་བར་
ཤོག	 །ཅསེ་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་རུྒྱ་འད་ིརེད།	 ད་ེ
འདའི་ཐོག་ནས་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་
མཉམ་པའི ་ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་
ཕལ་ད་ུབད་ེབ་དང་།	 ཕུགས་ལ་ཕན་པ་
ཞིག་ཡོང་སླད ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

རྣམ་མཁེན་རྒྱལ་བའི་ས་ལ་འག་ོརུྒྱ་དང་།	
རང་ཡིན་ནའང་རྣམ་མཁེན་རྒྱལ་བའི་ས་
ལ་འག་ོརུྒྱའི་དབང་ད་ུབྱས་ནས་ནམ་མཁའི་
མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་གང་ཐུབ་འདདོ་དནོ་ཡིད་བཞིན་དུ་
བསུྒབ་པ་ཞིག་བྱེད་བསམ་པའི་ཀུན་སླངོ་
དང་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་སངས་རྒྱས་ཆོས་
ཚོགས་མ་ཐེངས་གསུམ་མཉམ་ད་ུའདནོ་
ཤོག་ཨང་།
ཀུ་ལུ་ས་གནས་ནི་བད་ེམཆོག་གི་རུྒྱད་ནང་
གནས་ཉ་ིཤུ་རྩ་བཞི་ཞསེ་གསུང་གི་ཡོད།	 ཀུ་
ལུ་ན་ིགནས་ཉ་ིཤུ་རྩ་བཞིའ་ིགས་ཤིག་ཡིན་པ་
རེད།	གང་ལརྟ་དཀར་ཕགོས་སྐངོ་བ་ད་ེའད་
མང་པ་ོཡོད་པ་རེད།
ང་ཚོ་ནང་པའི་ཆོས་སྐད་ནང་མ་གུར་ནམ་
མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ཟརེ་གི་ཡོད།	 གང་ལརྟ་སེམས་
ཅན་སུ་དང་སུ་ཡིན་ནའང་སྡུག་བསྔལ་མི་
འདདོ་པ་དང་བད་ེབ་འདདོ་པ་ཤ་སག་རེད།	
དུད་འགོ་ཚུན་ཆད་སྡུག་བསྔལ་མི་འདདོ་
པ་དང་བད་ེབ་འདདོ་མཁན་ཡིན་པ་ང་ཚོ་
ཚང་མ་གཅིག་པ་རེད།	 བྱ་ེབྲག་ཏུ་འཛམ་
གླངི་འདའིི་སངེ་གི་སགོ་ཆགས་ད་ེདག་ལ་ཆ་
བཞག་ནའང་ཚང་མ་སྡུག་བསྔལ་མི་འདདོ་
པ་དང་བད་ེབ་འདདོ་པ་ཤ་སག་རེད།	 དའེ་ི
ནང་ནས་འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངེ་མི་དངུ་ཕུར་
བདནུ་ཅུ་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་སྡུག་
བསྔལ་མི་འདདོ་པ་དང་བད་ེབ་འདདོ་པ་ཤ་
སག་རེད།	 མིར་ཆོས་ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིའབྲལེ་བ་
ཡོང་གི་ཡོད།	 ལ་ྷདང་ཀླུ་ད་ིཟ་ཟརེ་རུྒྱ་ད་ེདག་
གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད།
སགོ་ཆགས་གཞན་རྣམས་ལ་མིའི་ཀླད་པ་
ནང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན་སབས།	 བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་རུྒྱ་ད་ེཙམ་མེད།	 སྒ་ོལའྔ་ིཤེས་པ་ཁ་ོན་
མ་གཏགོས་བསམ་བླ་ོགཏང་རུྒྱ་མེད།	 མི་ལ་
ཡིན་ལུགས་ཞེས་མིའི་ཀླད་པར་གཞན་དང་
མི་འད་བ་བསམ་བླ་ོགཏང་རུྒྱའི་ནསུ་པ་ཆེན་
པ་ོཡོད་པར་བརནེ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཆོས་
ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིབུྱང་བ་རེད།	 ད་ཆ་འཛམ་གླངི་
འདིའི་སངེ་མི་དངུ་ཕུར་བདནུ་ཅུ་ཙམ་ཡོད་
པའ་ིནང་དམུ་བུ་གསུམ་ཕལ་ཆེར་བཤད་ཐུབ་
ཀི་རེད།	ཆོས་དད་ཡོད་མཁན་དམུ་བུ་གཅིག་
དང་།	 ཆོས་ལ་སྐནོ་བརདོ་བྱདེ་མཁན་དམུ་
བུ་གཅིག	གཞན་ཡང་ཆོས་ལ་ད་ེཙམ་ད་ོསྣང་
མེད་པར་སྡདོ་མཁན་བཅས་དམུ་བུ་གསུམ་
འདགུ	 ད་ེདག་ཚང་མ་སྡགུ་བསལྔ་མི་འདདོ་
པ་དང་བད་ེབ་འདདོ་པ་འད་འད་རེད།	 ཆོས་
མེད་མཁན་དང་ཆོས་ལ་དམིགས་བསལ་ད་ོ
སྣང་མེད་མཁན་ད་ེཚོའི་གས་ཡིན་ནའང་།	
དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོང་བའི་
སབྐས་སེམས་ཧ་ཅང་མ་སིྐད་པ་བྱདེ་རུྒྱ་དང་།	
ཆོས་ཡོད་མཁན་དཔརེ་ན།	 འཇིག་རནེ་

བཀདོ་པ་པ་ོའདདོ་མཁན་གི་ཆོས་པ་ཚོར་ཆ་
བཞག་ནའང་དཀའ་ངལ་འཕད་པའི་སབྐས་
དཀོན་མཆོག་མཁེན་བསམ་པ་ལྟ་བུ་དང་
ཕགོས་མཚུངས་ཁ་ཆེའི་ཆོས་པས་ཚོས་ཀང་
ཨེལ་ལ་ྷ	  Allah	 ཟརེ་རུྒྱ་ལ་ྟབུ་ཐགོ་ནས་
བླ་ོགཏད་ས་ཤིག་ཡོང་གི་ཡོད།	 སོ་སོར་
སྐབས་བཅལོ་ས་དང་བླ་ོགཏད་ས་ཤིག་ཡོད་
པ་ཡིན་ན།	 དཀའ་ངལ་འཕད་པའ་ིསབྐས་
ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཞིག་དང་།		འཛམ་གླངི་
འདའི་ིསངེ་ཆོས་ས་ྔཤོས་ན་ིརྒྱ་གར་རེད་འདགུ	
འདས་པའི་ལོ་སངོ་ཕག་གསུམ་ཙམ་གི་གོང་
ནས་ཆོས་	Dharma	ཟརེ་རུྒྱ་ཞིག་དང་འཚེ་
མེད་ཞི་བ་		Ahimsa	ཞསེ་བཤད་རུྒྱ་འདགུ	
འཚེ་མེད་ཞི་བ་ Ahimsa	 དང་མཉམ་ད་ུ	
བྱམས་བརྩ་ེ Karuna	 ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིཡོང་གི་
རེད།	 གང་ལརྟ་བྱམས་བརྩ་ེདང་འཚེ་བ་མི་
བྱདེ་པ་ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིརྒྱ་གར་ནང་ལོ་སངོ་ཕག་
གསུམ་ཙམ་གི་གོང་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།	
ད་ེདང་འབྲལེ་ནས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་མ་བུྱང་
གོང་ནས་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐངོ་ཉམས་
ལེན་དར་ཡོད།	 	 འཛམ་གླངི་ཤར་ནབུ་ལྷ་ོ
བྱང་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ནང་གི་
བསམ་བླ་ོཡར་རྒྱས་གཏང་རུྒྱ་དང་བླ་ོསྦངོ་རུྒྱ་
ཕལ་ཆེར་རྒྱ་གར་གཅིག་པ་ོརེད།
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལནྡ་འདས་ལ་ཆ་བཞག་
ནའང་དའེི་ཚེ་དའེི་དསུ་རྒྱ་གར་ད་ུཡོད་དང་
ཡོད་བཞིན་པའི་གཙོ་ཆེ་ཤོས་འཚེ་བ་མེད་
པ་དང་བྱམས་བརྩ།ེ	 གཞི་གནས་དང་ལགྷ་
མཐངོ་སོགས་ཉམས་བཞསེ་གནང་བ་ད་ེའད་
བུྱང་འདགུ	ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།	


