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སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་རྒྱ་གར་གི་ལོ་སར་ཉནི་འཚམས་འད་ི

མཛད་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༧	ཉནི་
བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་
ལོ་སར་ད་ུགྲགས་པའ་ིང་ིཝ་ལི་	 Deepavali	
ཞེས་པའི་མཆོད་མེའི་ཕངེ་བ་འབུལ་བའི་དསུ་
ཆེན་ཉནི་མོར་བརྙན་འཕནི་བརུྒྱད་འཚམས་འད་ི
མཛད་དནོ།	 ད་ེརིང་དམིགས་བསལ་གི་ཉནི་མོ་
འདརི་རྒྱ་གར་ས་ཡ་མང་པསོ་ང་ིཝ་ལི་ཞེས་པའི་
དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྟབས།	 ངསོ་
རང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མགྲནོ་པ་ོཡུན་རིང་ཤོས་
ཤིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ངསོ་ཀང་རྣམ་པ་ཚོ་དང་
ལྷན་དསུ་ཆེན་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་འཚམས་
འདའི་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
འཚམས་འད་ིམཛད་འདགུ	།

ཡོངས་འཛིན་གླངི་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་ལྡ་ིལི་ཁུལ་གི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་

སྩལ་བ།
༄༅།	 །༸སྐབས་ར་ེཡོངས་འཛིན་གླངི་མཆོག་
སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	
༡༠	ཚེས་	༢༧	རེས་གཟའ་ཉ་ིམ་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་
ཚོད་	༡༠	ཐགོ་ལྡ་ིལི་བདོ་སརྒ་བསམ་ཡས་གླངི་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་དང་ལྡ་ིལི་ན་གཞནོ་
སྡདོ་ཁང་ཟུང་འབལེ་ཐགོ་ཇི་ལརྟ་གསོལ་འདབེས་
ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོཐོབ་སྟ།ེ	
ྋསྐབས་ར་ེཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སུྤལ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ལྡ་ིལི་ན་གཞནོ་སྡདོ་ཁང་ད་ུལྡ་ིལི་
ཁུལ་བཅའ་བཞུགས་བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	 ལགྷ་
པར་བདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་རྣམས་ལ་དམིགས་བཀར་
གིས་གཙོ་བ་ོསེམས་རུྒྱད་འདལུ་ཐབས་དང་།	བདོ་
ཀི་སདྐ་ཡིག་གི་རིན་ཐང་དང་གལ་གནད་སྐརོ།	ད་ེ
བཞིན་བདོ་མི་ནང་ཁུལ་རགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་གིས་
བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་ལ་འབད་
དགསོ་པ།	 ལགྷ་པར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་
ལ་སེམས་རྩ་ེགཅིག་ཏུ་ཤར་བསྐདོ་བདེ་དགསོ་པ་
ན།ི	 བདོ་མི་མི་རེ་ང་ོརེ་ལ་འཁ་ིཔའ་ིལས་འགན་
ཞིག་ཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་
བཅས།	།
དིལ་བསྒགས་དུང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོ
ལགས་ཀིས་ཕི་འབལེ་བར་བརྒལ་དུང་ཆེའི་ལས་

འགན་རིྩས་བཞསེ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་
དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་གིས་དལི་
བསྒགས་དུང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་
ལགས་ལ་ཕི་འབལེ་དུང་ཆེའི་ལས་འགན་རིྩས་
སྤདོ་གནང་བ་ལརྟ།	 ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་
ནས་ཀང་ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་གསར་པ་ཀརྨ་ཆོས་
དབིངས་ལགས་ཀིས་ལས་ཁུར་རིྩས་བཞེས་མ་
གནང་བར་ད་ུཕི་འབལེ་བར་བརྒལ་དུང་ཆེ་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་
ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ེ
ལགས་སྤོད་དཔང་ཐོག་དུང་ཆེ་ལས་ཟུར་རྣམ་
གཉསི་ཀིས་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་ལེགས་པར་གུྲབ་
འདགུ	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆེས་མཐའོ་ི
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་
བུ་མཆོག་ད་ེསྔནོ་ཕི་ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༣	ཉནི་ཆེས་
མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བར་བསྐ་ོགཞག་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིའཚམས་ཞུ་ཆེད་
བཅར་བ་ཡིན།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢༨	 ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཙམ་ལ་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་
སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་སུང་སྐོབ་ཚན་
པའི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་སེ་མུལ་བྷ་རོན་
བྷགེ་	 Samuel D. Brownback	 མཆོག་
གིས་གཙོས་ཕག་སྦལེ་ཨ་རིའི་གནད་ཡོད་མི་
སྣ་ཁག་གཅིག་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོ
བང་ད་ུབདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
མཇལ་བཅར་ཞུས་འདགུ
སབྐས་དརེ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ཀིས་ཨ་རི་དང་
བདོ་དབར་ལོ་རུྒྱས་ཀི་འབལེ་བ་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ེསྔ་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གོང་མ་རིམ་བོན་
རྣམས་ཀིས་བདོ་དནོ་ཐོག་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་
བཞསེ་ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་མ་ཟད།	 ལགྷ་
པར་སདི་འཛིན་	༣༢	སྐ་ུཞབས་ཕ་ེརེངྐ་ཌི་ར་ུ
སུ་ཝལེ་	 Franklin D. Roosevelt	མཆོག་
གིས་ཕག་ཚོད་གཅིག་ཕག་རྟགས་སུ་འབུལ་

བཞེས་མཛད་པའི་ལོ་རུྒྱས་ཐུགས་དན་གསོ་

དང་སྦགས་ཕག་རྟགས་ཕག་ཚོད་ད་ེབསྟན་
གནང་མཛད་འདགུ	
སིྤར་སྐུ་མགྲནོ་རྣམ་པ་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་
ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༥	 ཙམ་ལ་བཞུགས་སརྒ་
དུ་ཕབེས་འབོར་མཚམས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་

སེང་ེམཆོག་གིས་གཙོས་དལི་བསྒགས་དུང་

ཆེ་དང་ལས་བདེ་བཅས་ཀིས་ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེ
ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་རསེ་ར་སྟངེ་བདོ་ཁིམ་ཉ་ེ
འདབས་སུ་ཆགས་པའ་ིམོག་ཤ་གསོལ་མགྲནོ་
ཁང་ད་ུགཞུང་འབལེ་ཕབེས་བསུ་ཞུས་ཡོད།
སིྤར་ཐེངས་འདིར་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་
དད་རང་དབང་སུང་སྐོབ་ཚན་པའི་འགན་

འཛིན་སྐུ་ཞབས་སེ་མུལ་བྷ་རོན་བྷགེ་མཆོག་
ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཁབ་ཁངོས་བདོ་ཀི་ཟླསོ་སརྒ་ཚོགས་པ་
བཙུགས་ནས་ལོ་ང་ོདུག་ཅུ་ཧལི་པ་ོའཁརོ་བའ་ི
ཉནི་མོར་ཆེད་མངགས་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བརོ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་མགྲནོ་འབདོ་ཞུས་པ་
ཞིག་ཡིན་འདགུ	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	
ཚེས་	 ༢༩	 ཉནི་བདོ་ཀི་ཟླསོ་སརྒ་ཚོགས་པ་
བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་དུག་ཅུ་ཧིལ་པ་ོའཁོར་
བཞིན་ཡོད་འདགུ
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༢༨	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	
༩།༣༠	 ཐགོ་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
སུྒ་རྩལ་ཞིབ་འཇུག་བགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་དང་པ་ོདབུ་འབདེ་ཉནི་ཨ་རིའི་རྒྱལ་
སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་སུང་སྐབོ་ཚན་པའི་
འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་སེ་མུལ་བྷ་རོན་བྷགེ་	
མཆོག་ཕབེས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།	།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༧	
རེས་གཟའ་ཉ་ིམའི་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	
༥	 ཙམ་ལ་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་རང་
དབང་སུང་སྐབོ་ལྷན་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་སམ་བྷ་ི
རོན་བྷ་ེགི་	Sam Brownback	མཆོག་དང་།	
འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་	 ༥	 བཅས་བཞུགས་

སྒར་ར་སར་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕབེས་
འབརོ་སབྐས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཕི་དལི་དུང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་
དང་།	 དུང་འཕར་འཆི་མེད་ཚེ་དབངས་
ལགས།	ལས་བདེ་བཀྲ་ཤིས་དནོ་གུྲབ་ལགས་
ཀིས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད།
ད་ེཡང་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༥།༣༠	 ཐགོ་ར་

སྟངེ་བདོ་ཁིམ་ཉ་ེའགྲམ་ད་ུཡོད་པའ་ི	 Ho-

tel Fortune Moksha	 ཞསེ་པའ་ིགསོལ་
མགྲོན ་ཁང་དུ་ཨ ་ རིའི ་རྒྱལ་ སིྤའི ་ ཆོས ་
དད་རང་དབང་སུང་སྐོབ་ལྷན་ཁང་གི་སྐུ ་
ཚབ་སམ་བྷི་ རོན་བྷ ་ེ གི ་མཆོག་གིས་བ ོད་
མི་ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་དང་།	 བདོ་ནས་

གསར་ད་ུའབརོ་བ་ཁག་གཅིག་དང་ལྷན་ད་ུ
གཞིས་ལུས་བདོ་མིའི་གནས་སྟངས་དང་།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་དག་
གནནོ་ཅན་གི་སིད་བུས་སོགས་ཀི་སྐརོ་གླངེ་
སླངོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་དང་སྦགས་སྐ་ུཞབས་
ཁངོ་གིས་གསུང་དནོ།	 ངས་བདོ་མིའ་ིཆོས་
དད་རང་དབང་སུང་སྐབོ་ཐད་ཡར་རྒྱས་ཇ་ེ
ཆེར་གཏངོ་རུྒྱ་འབད་བརྩོན་བེད་ཀི་ཡིན།	

འཛམ་གླངི་ཡོངས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དག་
གནནོ་ཅན་གི་སིད་བུས་ལ་ལྟ་བཞིན་ཡོད།	
ཁདེ་རྣམས་ཀིས་ཕན་དང་ལྷན་ད་ུགོ་བསྡུར་
གནང་བར་སྙངི་དབུས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
ད་ེརེས་ཁོང་གིས་མུ་མཐུད་གསར་འགོད་
པར་གསུང་དནོ།	 ཕན་རང་འདརི་སླབེས་
དགསོ་དནོ་ན།ི	 འཛམ་གླངི་ཞི་བདའེ་ིདདེ་
དཔནོ།	 བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེས་ྔ
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་དང་ལྷན་ད་ུལས་
དནོ་ཁག་གཅིག་མཉམ་རུབ་ཀི་ཐོག་ནས་
སྤལེ་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་བུང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 ༸རྒྱལ་བའ་ིཡང་སདི་ཐག་གཅདོ་
ཞུ་རུྒྱའ་ིགནད་དནོ་ད་ེན།ི	 བདོ་མི་སིྤ་དང་།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག	 ད་ེབཞིན་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་
བླ་ཆེན་རྣམ་པར་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཨ་རིའི་
གཞུང་གིས་ངོས་འཛིན་དང་རྒྱབ་སྐོར་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།	རྒྱལ་ཁབ་གང་འད་ཞིག་གིས་སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་༸སྐུའི་ཡང་སིད་ཀི་གནད་དནོ་ཐོག་ཐེ་
བུས་བདེ་རུྒྱའ་ིབདག་དབང་མེད།	 ཡང་སདི་

ངསོ་འཛིན་བ་རུྒྱ་ན་ིབདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་
ལམ་ལུགས་ཤིག་ཡིན་པར་བརྟནེ་རྒྱལ་ཁབ་
སུ་འད་ཞིག་ཀང་དའེི་ཐགོ་ཐ་ེབུས་བདེ་རུྒྱའི་
ཐབོ་ཐང་མེད།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་ཆོས་
དད་རང་དབང་སུང་སྐབོ་ཐད་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད།	
ས་ཕགོས་གང་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་ཆོས་དད་
རང་དབང་ལོངས་སུ་སྤདོ་རུྒྱ་མི་ཚང་མར་
ཐབོ་ཐང་ཡོད་པར་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་རྒྱབ་
སྐརོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 བླ་ོཕམ་པ་ཞིག་ལ་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ཐབོ་ཐང་
མེད་པར་བརྟནེ་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བལོ་ད་ུ
སླབེས་དགསོ་བུང་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་བཅའ་ཁམིས་ནང་ཆོས་
དད་རང་དབང་གི་སྐརོ་འཁོད་ཡོད་པ་ལྟར་
རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞིག་གིས་རྒྱབ་སྐརོ་མཚོན་
བདེ་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནད་དནོ་ཐགོ་
མཚན་རྟགས་སྐནོ་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
ད་ེརསེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐབེས་རྩའ་ིའགན་འཛིན་དབུ་དཀར་ཚང་སལྐ་
བཟང་ར་ོར་ེལགས་ཐུག་འཕད་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།

བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་བ་ླསུྤལ་ཡང་སདི་ཐག་གཅདོ་ཞུ་རུྒྱའ་ིབདག་དབང་བདོ་མི་ཁ་ོནར་ཡོད།
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ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ཕར་སི་ལགས་རྒྱལ་སིྤའ་ིགཞནོ་སྐསེ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་འད་ུ
དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢༢	 ནས་	 ༢༥	 བར་ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ས་
ལོན་ཌནོ་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིགཞུང་འབལེ་
མ་ཡིན་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་གཞོན་སྐསེ་ཚོགས་
པ་	One Young World	ཞསེ་པའ་ིག་ོསིྒག་
འགོ་རྒྱལ་སིྤའི་གཞོན་སྐསེ་འགོ་ཁིད་ཚོགས་
འད་ུཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	ཚོགས་འདའུ་ིསྟངེ་
རྒྱལ་ཁབ་	༡༩༠	ལགྷ་གི་གཞནོ་སྐསེ་སྐ་ུཚབ་
གྲངས་	 ༢༠༠༠	 ལགྷ་དང་ཕི་རྒྱལ་གཞུང་
ཚབ་མི་སྣ་སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ
ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བསོད་ནམས་

ཚེ་རིང་ཕར་སི་ལགས་དང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུ ན་
པ་ོདགོན་པའི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་གཉསི་ཚོགས་པ་
དའེི་རྒྱལ་སིྤའི་གཞོན་སྐསེ་འགོ་ཁིད་ཚོགས་
འད་ུདབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོདང་ཆོས་ལུགས་
ནང་ཁུལ་གི་མཆོད་འབུལ་འད་ུའཛོམས་
ཐགོ་ཕབེས་ཡོད།	 ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་གི་
མཆོད་འབུལ་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་ཆོས་ལུགས་
ཁག་གཅིག་གི་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་ཕབེས་འདགུ་
པ་མ་ཟད།	 ཁངོ་རྣམ་པས་སོ་སོའ་ིཆོས་
ལུགས་ཀི་ལ་ྟགུྲབ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་།
སབྐས་དརེ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་བསོད་ནམས་

ཚེ་རིང་ཕར་སི་ལགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༧གོང་
ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཆོས་
ལུགས་ནང་ཁུལ་དབར་མཐུན་སིྒལ་ཡོང་
བར་ཐུགས་འགན་བཞེས་བཞིན་པའི་སྐརོ་
དང་འབལེ་ནས་གཞོན་སྐསེ་སྐུ་ཚབ་རྣམས་
ལ་འཛམ་གླིང་ཞི་བད་ེལྡན་པ་ཞིག་བསུྐན་
པར་བམས་པ་དང་།	 བཟདོ་སྒམོ།	 སྙངི་ར་ེ
བཅས་སོ་སོའི་ཉནི་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་ལག་
བསྟར་གནང་དགསོ་པའ་ིསྐརོ་གསུང་བ་དང་།	
ད་ེབཞིན་བམས་བརྩ་ེལནྡ་པའ་ིའག་ོཁདི་ཅིག་
ཡིན་ན་འགྲ་ོབ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་འད་ིབཞིན་ཞི་

བད་ེདང་བཟདོ་སེམས་ཅན་ཞིག་ལ་བསུྒར་
ཐུབ་ཀི་རེད།	 ཅསེ་གསུང་།	 གཞན་ཡང་
གཞོན་སྐསེ་རྣམ་པས་སོ་སོའི་ཁིམ་མཚེས་

ཀིས་གཙོས་འཛམ་གླངི་འཆམ་མཐུན་དང་ཞི་
བད་ེལནྡ་པ་ཞིག་བསུྐན་རུྒྱའ་ིཕག་ལས་གནང་
དགསོ་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	།

བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པར་ཧནི་སྒརོ་ས་ཡ་གཉསི་དང་འབུམ་གཅིག་ལགྷ་ཞལ་འདབེས་སུ་ཕུལ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢༤	 ཉནི་སུད་སིའ་ིནང་གནས་སྡདོ་བདོ་

ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་ལས་བདེ་ཟུར་པ་
ཁག་གཅིག་གིས་ཧནི་སྒརོ་	 ༢༡༧༦༢༡༠	

བཞུགས་སྒར་ར་སར་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་
བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་ངེས་སྟནོ་པ་

ངག་དབང་ཡོན་ཏན་ལགས་ཀི་ལག་ཏུ་ཞལ་
འདབེས་སུ་ཕུལ་ཡོད།	 	 ད་ེཡང་འད་ིལོ་

བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་མི་
ལོ་	 ༦༠	 ཧལི་པ་ོའཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་སུང་
བརིྩ་ཞུ་རུྒྱའ་ིསདླ་ད།ུ	 སུད་སིའ་ིབདོ་ཀི་ཟླསོ་
གར་ལས་བདེ་ཟུར་པའི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
མི་གྲངས་	 ༢༦	 རྣམས་ཀིས་སུད་སིའ་ིསྒརོ་	
༥༠༠	 ཐམ་པ་ཞལ་འདབེས་དང་སུད་སིའ་ི
བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་ཞལ་འདབེས་
ཕུལ་བ་བཅས་ཁནོ་བསྡམོས་སུད་སིའི་སྒརོ་	
༣༠༠༡༦.༧༠	 བསྡ་ུརབུ་གནང་ཡོད།	 སུད་
སིའི་བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ལས་བེད་ཟུར་པའི་
ཚོགས་པའི་འབལེ་མཐུད་པ་ཚེ་རིང་སྟབོས་
ལནྡ་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	སིྤ་ནརོ་༸གངོ་

ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་
བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་བཙན་བོལ་ད་ུ
བཙུགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 འདས་
པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༦༠	 རིང་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་གཞས་ཞབས་བ་ོདང་རིག་གཞུང་
སོགས་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་
སརླ་གསོ་གནང་གི་ཡོད་སྟབས།	ང་ཚོའ་ིངསོ་
ནས་ཚོགས་པ་འདིར་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་དགོས་
པ་ཞིག་རེད།	 ཅསེ་དང་།	 བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པ་ན་ིང་ཚོའ་ིཁིམ་ཚང་ལ་ྟབུ་ཡིན།	ང་
ཚོས་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པར་ཐུགས་ར་ེ

ཆེ་ཞུའི་མཚོན་དནོ་ད་ུཞལ་འདབེས་ཕུལ་བ་
ཞིག་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པའ་ིངསེ་སྟནོ་པ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་
ལགས་ཀིས།	 བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའ་ི
ངསོ་ནས་གཏངོ་ཕདོ་ཅན་གི་སུད་སིའི་བདོ་
ཀི་ཟླསོ་གར་ལས་བདེ་ཟུར་པའི་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་ཞལ་འདབེས་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦགས།	 མ་
འངོས་པར་མུ་མཐུད་སུད་སིའི་ནང་གནས་
སྡདོ་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་ལས་བདེ་
ཟུར་པ་རྣམས་ལ་འབལེ་ལམ་ཤུགས་ཆེ་རུ་
གཏང་ངསེ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	།

ཧནི་སྒརོ་བ་ེབ་གཅིག་གི་ཚོང་གཉརེ་འགྲན་བསྡརུ་པདྨ་རྒྱན་ཆ་ཚོང་ལས་ལ་ཐབོ་པ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་
རམ་འདགེས་ལས་གཞི་ཚན་པ་དང་།	 ཨིན་
ཡུལ་བདོ་ཁང་ཐབེས་རྩ།	 ད་ེབཞིན་ཁ་ེན་
ཌ་མོན་ཁི་ཡལ་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་
པའི་གསར་གཏདོ་ཚོགས་པ་བཅས་མཉམ་
འབལེ་གིས་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་བདོ་མི་གཞོན་
སྐསེ་ཚོར་ཡོང་འབབ་བསུྐན་ཐབས་ཀི་ལས་
ཀའི་ག་ོསབྐས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་གཞི་འག་ོ
འཛུགས་ལརྟ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	
ཚེས་	 ༢༥	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་
ཚོགས་ཁང་ད་ུཧནི་སྒརོ་བ་ེབ་གཅིག་གི་ཚོང་
གཉརེ་འགྲན་བསྡུར་ཆེན་མོའི་མཐའ་མའི་
རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་མཁན་གསལ་བསྒགས་གནང་
བའི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སྐངོ་ཚོགས་
གནང་ཡོད།
སབྐས་དརེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་།	
དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག	
ཨིན་ཡུལ་དནོ་གཅོད་ཟུར་པ་དང་བདོ་ཀི་
གསར་གཏདོ་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ཐུབ་
བསྟན་བསམ་གུྲབ་ལགས།	 དཔལ་འབརོ་
དུང་ཆེ་ཡེ་ཤེས་དབང་མོ་ལགས།	 དཔལ་
འབོར་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདགེས་
ལས་གཞི་ཚན་པའི་འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་

རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་ཕི་ནང་གི་གསར་འགདོ་
པ་བཅས་ཁནོ་མི་གྲངས་	 ༢༥	 ཙམ་ཚང་
འཛོམས་ཀིས་ཐོག་མར་བ ོད་ཀི ་གསར་
གཏདོ་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ཐུབ་བསྟན་
བསམ་གུྲབ་ལགས་ཀིས་ལས་འཆར་བུང་
རིམ་ཐགོ་གསུང་དནོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༩	ལོར་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ཁ་ེན་ཌའ་ིགྲངོ་ཁརེ་མོན་ཁ་ིཡལ་ཁུལ་
ད་ུཆིབས་སུྒར་བསྐངས་སབྐས།	 ག་ོསིྒག་
ཚོགས་མི་རྣམས་ཀིས་སྐབས་དའེི་དཔལ་
འབརོ་གི་ཁ་ེཕན་རྣམས་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་གཞི་དང་
མཐུན་པ་ཞིག་ལ་གཏངོ་རུྒྱའི་སིྤ་མོས་ཐག་
གཅདོ་བུང་བ་དང་།	 ཆིབས་སུྒར་སབྐས་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་རྒྱ་གར་ནང་གི་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཁག་གི་བདོ་མི་གཞོན་སྐེས་རྣམས་
ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་སོགས་སུ་ཐོན་ནས་གཞིས་
ཆགས་ཁག་རུྒྱན་གནས་དང་།	 རིག་གཞུང་
རུྒྱན་འཛིན་ཐུབ་རུྒྱར་ལྡགོ་ཕགོས་ཀི་ཤུགས་
རྐེན་འཐེབ་བཞིན་པའི་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་
པར་བརྟནེ།	 སབྐས་དརེ་བུང་བའ་ིདཔལ་
འབརོ་གི་ཁེ་ཕན་རྣམས་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་
གཞིས་ཆགས་རུྒྱན་གནས་དང་འབལེ་བའི་
ལས་འཆར་ཐོག་གཏངོ་རུྒྱར་མོས་མཐུན་
བུང་བ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	 ད་ེ

ཡང་ཐགོ་མའ་ིཚོང་གཉརེ་འགྲན་བསྡརུ་ཆེན་
མོའ་ིནང་མི་གྲངས་	 ༤༣	 མཉམ་ཞུགས་
ཀིས་འདམེས་སུྒག་བརུྒྱད་རིམ་ནང་ཚོགས་
ཆུང་ཁག་གསུམ་བསྐ་ོགཞག་དང་།	 ཚོགས་
ཆུང་དང་པསོ་འཚང་སྙན་ཞིབ་འཇུག་ཞུས།	
ཚོགས་ཆུང་གཉིས་པའི་མཐའ་མའི་ཚོང་
ལས་བཅུ་འདམེས་སུྒག་གནང་།	 མཐའ་
མའི་འདམེས་སུྒག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཚོང་
ལས་པ་སོ་སོ་འཆར་གཞི་སྤན་བསྟར་ཞུས་པ་
དརེ་གཞི་བཅལོ་ནས་ཚོང་པ་སལྐ་ལནྡ་ཆོས་
འཕལེ་ལགས་དང་།	ཚོང་རོགས་ངག་དབང་
ཚུལ་ཁིམས་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་གཉརེ་
བཞིན་པའ་ིཔདྨ་རྒྱན་ཆ་ཚོང་ལས་	 Padma 

Jewels	 ལ་ཧནི་སྒརོ་བ་ེབ་གཅིག་སྤདོ་རུྒྱའ་ི
ཐག་གཅདོ་གནང་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
ད་ེརེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ།	 དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་
ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདགེས་ལས་གཞི་
ཚན་པ་དང་།	 ཨིན་ཡུལ་བདོ་ཁང་ཐབེས་རྩ།	
ད་ེབཞིན་ཁེ་ན་ཌ་མོན་ཁི་ཡལ་ད་ུརྟནེ་གཞི་
བས་པའི་བདོ་པའི་གསར་གཏདོ་ཚོགས་པ་
བཅས་ཀི་ལས་གཞིར་མཉམ་ཞུགས་གནང་
མཁན་མི་གྲངས་	༤༣	རྣམས་ལ་བཀའ་ཤག་
གི་ངོས་ནས་འཚམས་འད་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
གོང་ད་ུཐུབ་བསྟན་བསམ་གུྲབ་ལགས་ཀིས་
ལས་འཆར་བུང་རིམ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་ལརྟ།	

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ན།ི	
རང་ཁ་རང་གསོ་ཞསེ་བཤད་ཀི་ཡོད་སྟབས།	
སིྒག་འཛུགས་སམ།	སླབོ་གྲྲྭ།	གཞིས་ཆགས་
ལ་སོགས་སོ་སོ་རང་ཉདི་ཀི་རྐང་པའི་ཐགོ་
ལངས་ཐུབ་ཐབས་བ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ད་ཆ་
བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ནས་
དངུལ་བབ་བརྒྱ་ཆ	 ༦་་་་༧	 རགས་ཀི་ཡོད།	

བརྒྱ་ཆ་	 ༩༠	 རོགས་ཚོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་
གནས་ཡོད།	 བདོ་པ་ནང་ཁུལ་ཕན་ཚུན་
རོགས་པ་བས་ཚེ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཆགས་
ཐུབ།	 ཐངེས་འདརི་སྐ་ུལས་སྐནོ་མཁན་ཐུབ་
བསྟན་བསམ་གུྲབ་ལགས་རེད།	 ཚོང་པ་སལྐ་
ལནྡ་ཆོས་འཕལེ་ལགས་དང་།	 ཚོང་རོགས་
ངག་དབང་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་རྣམ་གཉསི་
ཀིས་གཉརེ་བཞིན་པའ་ིཚོང་ལས་ Padma 

Jewels	 ལ་ཧནི་སྒརོ་བ་ེབ་གཅིག་ཐབོ་པ་ད་ེ
ན་ིམིག་དཔརེ་འསོ་པ་ཞིག་བུང་འདགུ	 ཅསེ་
དང་།	 གཞན་ཡང་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ཨིན་ཡུལ་དནོ་གཅོད་ཟུར་པ་དང་བདོ་ཀི་

གསར་གཏདོ་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ཐུབ་
བསྟན་བསམ་གུྲབ་ལགས་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ང་ོསྤདོ་
སྙངི་བསྡསུ་གནང་བ་མ་ཟད།	 	 བུན་གཡར་
ལས་གཞི་སོགས་ཀི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་རསེ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ཚོང་པ་
སལྐ་ལནྡ་ཆོས་འཕལེ་ལགས་དང་།	 ཚོང་
རོགས་ངག་དབང་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་རྣམ་

གཉསི་ཀི་ཚོང་ལས་	 Padma Jewels	 ལ་
ཧནི་སྒརོ་བ་ེབ་གཅིག་ཕུལ་འདགུ	 	 ད་ེནས་
གསར་འགོད་པའི་ད་ིབར་འབལེ་ཡོད་ནས་
གསལ་བཤད་གནང་གུྲབ་མཚམས་གསར་
འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་གྲལོ་འདགུ	
ལས་གཞི་དའེི ་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོནི།	
བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་
པ་འདམེས་སུྒག་བདེ་རུྒྱ་དང་།	 ཚོང་ལས་
པ་དསེ་གཞིས་ཆགས་ནང་གཞོན་སྐསེ་ཚོར་
ལས་ཀའི ་གོ ་སྐབས་སུྐན་རུྒྱའི ་ཆེད་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།	།



3 TIBETAN NEWS  30th  October  2019 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༩	ཚེས་	༣	ཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༣༠

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སསྦ་ཡུལ་འབས་མོ་ལྗངོས་ཀི་བ་ཻརོ་ཙ་ན་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
གཅསེ་འཛིན་ཁང་གི་དག་ེསླབོ་ཐུན་མོང་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢༩	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྦས་ཡུལ་འབས་མོ་
ལྗངོས་སུ་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་བ་ཻརོ་ཙ་ན་བདོ་
ཀི་རིག་གཞུང་གཅསེ་འཛིན་ཁང་གི་དག་ེསླབོ་
ཐུན་མོང་ལ་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	
སདྐ་ཡིག་དང་བཅས་པ་དསུ་རབས་	 ༢༡	
ནང་དགསོ་མཁ་ོཇི་ཙམ་ཡོད་པ་དང་།	 ལགྷ་
་གང་ཟག་སྒརེ་གི་སེམས་རུྒྱད་གདལུ་ཐབས་
དང་མི་ཚེ་དནོ་སྙིང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་སླད་
གལ་གནད་ཆེ་ཚུལ་སྐརོ་བླང་དརོ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་ེརིང་ཁདེ་རང་ཚོ་ཆེད་
མངགས་འབས་ལྗངོས་ནས་མི་ཚོགས་ཁག་
གཅིག་ཡོང་བར་ངསོ་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོ
བུང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༦	 ལོར་ངསོ་རང་རྒྱ་
གར་ནང་སྟནོ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྐ་ུབཏམས་ནས་
ལོ་ང་ོ	 ༢༥༠༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་
བརིྩའ་ིམཛད་སྒརོ་ཡོང་བ་རེད།	 སྣ་སྟདོ་ལ་
བརྒལ་ནས་ཡོང་བ་རེད།	 ཕར་ལོག་སབྐས་
ཀང་སྣ་སྟདོ་ལ་བརྒལ་ནས་ཕིན་པ་རེད།	 སྣ་
སྟདོ་ལ་རྒྱབ་ནས་ཚུར་ཡོང་སྐབས་སྣ་སྟདོ་
ལའ་ིལ་རྩརེ་སླབེས་སབྐས་ངསོ་ཀི་ང་ོཤེས་རྒྱ་
གར་བའ་ིདཔནོ་པ་ོཁག་གཅིག་དང་།	 ཕལ་
ཆེར་འབས་ལྗངོས་རྒྱལ་སས་བ་ླམ་ཕལ་ཆེར་
ཡོང་བ་ཡོད།	 	 གང་ལརྟ་རང་དབང་ལུང་
པར་སླབེས་སྐབས་དམིགས་བསལ་ཚོར་བ་
ཞིག་བུང་།	 	 འབས་ལྗངོས་ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་
ཆེན་ཁངོ་ཡོད།	 འབས་ལྗངོས་རྒྱལ་སས་བ་ླ
མ་ཡོད།	 དངསོ་གནས་དམ་ཚིག་གཙང་མ་
ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡིན།	 མཚམས་རེ་ངསོ་ཀིས་
ཁངོ་ལ་འཕ་སྨདོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ཁངོ་ལ་དགི་

ཡོད།		མི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད།	
ད་ཆ་འབས་ལྗངོས་རྒྱལ་པའོི་རུྒྱད་པ་དའེང་
ད་ཆ་ཧ་ལམ་མཛུབ་མོ་འཛུགས་ས་མེད་པ་ལ་ྟ
བུ་ཆགས་ཡོད།	 འནོ་ཀང་དསུ་ཀི་འགུར་བ་
ཟླགོ་ཐབས་མེད།	 གལ་ཆེ་ཤོས་སོ་སོའ་ིརིག་
གཞུང་རེད།	 ང་ཚོ་བདོ་མིར་མཚོན་ན་མི་
རབས་བར་ེབཞིན་ཡོད།	 བདོ་པ་མང་པ་ོརྒྱ་
མིས་བསད་པ་རེད།		འནོ་ཀང་བདོ་ཀི་རིག་

གཞུང་ད་ེལརྟ་མུ་མཐུད་གནས་ཡོད།	 ལགྷ་
པར་དའུང་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བ་ཆགས་པའི་
རསེ་ལ་དངེ་སབྐས་ཤེས་ཡོན་མི་སྣ་དང་ལགྷ་
པར་ཚན་རིག་པ་དང་ཐུག་ནས་བགྲ་ོགླངེ་གོ་
བསྡུར་སོགས་བདེ་སྐབས་མཁན་སླབོ་ཆོས་
གསུམ་གིས་ང་ཚོར་རིྩས་སྤོད་གནང་བའི་
སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་རུྒྱ་མཙ་
མ་རེད།	 སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ལ་མི་འད་
བ་ད་ེལྟ་གུྲབ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་འདགུ	 བཅམོ་ལནྡ་འདས་རང་གིས།	
དགེ་སླངོ ་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀིས།	
།བསགེས་བཅད་བརར་བའ་ིགསེར་བཞིན་ད།ུ	
།ལེགས་པར་བརྟག་ལ་ང་ཡི་བཀའ།	 །བངླ་
བར་བ་ཡི་གུས་ཕིར་མིན།།	 ཞསེ་གསུངས་

ཡོད།	 ངསོ་ཀིས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་
པ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ད་ེའད་གསུང་
མཁན་བཅམོ་ལནྡ་འདས་མ་གཏགོས་ཧ་ལམ་
མེད།	 ཆོས་ལུགས་གཞན་གི་སྟནོ་པ་ཚོས་
ངས་གང་བཤད་པ་དརེ་ཁདེ་ཚོས་ཡིད་ཆེས་
བསོ།	 ཞསེ་གསུང་གི་ཡོད།	 འནོ་ཀང་སྟནོ་
པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་ངས་གང་བཤད་པ་
དརེ་ཡིད་ཆེས་བདེ་དགསོ་མེད།	 དརེ་ཞིབ་

འཇུག་བསོ།	 བརྟག་དཔྱད་བདེ་དགསོ་པ་
གསུངས་ཡོད།	དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོ་བདོ་ལ་ཡོད་
པའ་ིསངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས།	 མཁན་ཆེན་ཞི་
བ་འཚོས་རྒྱ་གར་ནས་ཚུར་ནཱ་ལེནྜའི་འགྲ་ོ
སྟངས་ནང་བཞིན་ཡོད་པ་ད་ེང་ཚོར་སླབོ་ཁདི་
གནང་།	 ཕི་ནང་གི་འགལ་རྐནེ་བར་ཆད་
སེལ་ཡག་ད་ེདག་སླབོ་དཔནོ་ཐུགས་ར་ེཅན་
གིས་གནང་ཡོད།	 རྩ་བའ་ིསིྦན་བདག་ད་ེབདོ་
ཀི་ཆོས་རྒྱལ་ཁི་སངོ་ལྡ་ེབཙན་གིས་གནང་
ཡོད།	 མཁན་སླབོ་ཆོས་གསུམ་ཞསེ་ཡོངས་
གྲགས་རེད།	 བདོ་སིལ་བུར་ཆགས་པ་ནས་
བཟུང་འཕལེ་འགྲབི་སྣ་ཚོགས་བུང་ཡོད་ཀང་
བདོ་པའ་ིསདྐ་ཡིག་དང་།	བདོ་པའ་ིནང་ཆོས་
དང་འབལེ་བའ་ིཤེས་ཡོན།	 ལ་ྟགུྲབ་ད་ེཚོའ་ི

གྲས་དསུ་ད་བར་ང་ཚོས་འཛིན་ནས་བསདྡ་
པ་རེད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༤༩།༡༩༥༠	 ནས་མར་
བས་ནས་རྒྱ་ནག་གུང་བན་གིས་དག་གནནོ་
ཧ་ཅང་བས་ཡོད།	 ལགྷ་པར་རིག་གནས་
གསར་བར་ེཟརེ་བའ་ིསབྐས་སུ་བདོ་ཀི་དགནོ་
པ་ཧ་ལམ་སྟངོ་ཕག་ལྔ་ཙམ་རྩ་མེད་བཏང་
ཡོད།	བདོ་མི་འབུམ་འགའ་ཤས་བསད་ཡོད།	
འནོ་ཀང་བདོ་མི་རིགས་ཀི་སེམས་ཤུགས་
དང་ཞེན་ཁོག་ད་ེརྩ་བ་ནས་མ་བརླག་པར་
གནས་ཐུབ་ཡོད།	 	 སོ་སོའ་ིམི་རིགས་ཀི་ལ་ྟ
གུྲབ་དསེ་ཏན་ཏན་ཁད་པར་འདགུ		བདོ་ད་
ལའྟ་ིགནས་སབྐས་སུ་རང་དབང་མེད།	 ཁདེ་
རང་ཚོ་ནབུ་ལ་དྭགས་ནས་ཤར་མོན་ཡུལ་
བར་ཧི་མཱ་ལ་ཡི་རི་རུྒྱད་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོ་
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་འབལེ་བ་
ཡོད་པ་ཞིག་རེད།	 དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོའ་ིཕ་
མེས་ནས་ཡོད་པའི་སངས་རྒྱས་པའི་འཚེ་བ་
མེད་པའ་ིལ་ྟགུྲབ།	རྟནེ་འབུང་གི་ལ་ྟབ་ད་ེཕལ་
ཆེར་འཛམ་གླིང་སིྤ་ནརོ་རེད་ཅེས་བརོད་
ཆོག་པ་ལ་ྟབུ་ཞིག་རེད།	 	 	 ངསོ་ཀིས་ནམ་
རུྒྱན་འད་ིལརྟ་བརདོ་ཀི་ཡོད།	 སངས་རྒྱས་
པའི་ཆོས་འདི་སྙངི་པ་ོབསྡུས་པ་ཡིན་ན་སྤདོ་
པ་འཚེ་བ་མེད་པ།	 ལ་ྟབ་རྟནེ་འབུང་ཞསེ་
བརདོ་ཀི་ཡོད།	 སྤདོ་པ་འཚེ་བ་མེད་པ་ཞསེ་
པ་ད་ེམུ་སྟགེས་པའ་ིནང་དའུང་ཧ་ཅང་ཤུགས་
ཆེན་པ་ོཡོད།	ལགྷ་པར་གཅརེ་བུ་པར་མཚོན་
ན་ཧ་ལས་པ་ཡོད།	འནོ་ཀང་ང་ཚོར་ལ་ྟབ་མི་
འད་བ་ཞིག་ཡོད།	འཇིག་རྟནེ་བཀདོ་པ་པ་ོམི་
འདདོ་པ་རེད།		གང་ལརྟ་ལས་རུྒྱས་འབས་
ད་ེདག་མཐར་གཏུགས་སྐབས་རྟནེ་ཅིང་
འབལེ་བར་འབུང་བ་ཟརེ་བ་དའེི་ཐགོ་ནས་

བཤད་ཀི་ཡོད།	 ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་སྤདོ་པ་
འཚེ་བ་མེད་པ་ཞསེ་པ་ད་ེའཛམ་གླངི་ཞི་བད་ེ
དང་འབལེ་བ་ཡོད།	 ད་ེན་ིརྒྱ་གར་ནས་ཨ་
ཧནི་ས་ཞསེ་པ་ད་ེརེད།	 ཧ་ཅང་རྩ་བ་ཆེན་
པ་ོརེད་འདགུ	 དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་ནང་
དགསོ་མཁ་ོཧ་ཅང་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་འདགུ
ང་ཚོས་འདརི་བག་ཕབེས་ངང་ཡོད།	 འནོ་
ཀང་དསུ་ཚོད་འདི་གའི་ཐགོ་འཛམ་གླིང་ས་
ཕགོས་གཞན་དང་གཞན་ད་ུམི་གསོད་ཁག་
སྦརོ་ཇི་ཙམ་ཡོང་བཞིན་འདགུ	 ཧ་ཅང་
སེམས་སྐ་ོཔ་ོརེད།	 	 ལགྷ་པར་ཆོས་མིང་
ཐགོ་ནས་གསོད་རེས་གཏངོ་ཡག་ཟརེ་བ་ད་ེ
དག་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐ་ོཔ་ོརེད།	 དསུ་སབྐས་
འདིར་རྒྱ་གར་ནང་ལོ་ངོ་གསུམ་སྟངོ་གོང་
ནས་དར་བའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལ་ྟགུྲབ་འདི་
ཧ་ཅང་དགསོ་མཁ་ོཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།	 ང་ཚོ་
ནང་པ་ཚོས་ཨ་ཧིན་ས་ཞེས་འཚེ་བ་མེད་པ་
དའེ་ིརྒྱབ་རྟནེ་སུྒབ་བདེ་ད་ེརྟནེ་འབུང་ཟརེ་བ་
དསེ་བསུྒབ་ཀི་ཡོད།	 གཞན་ལ་འཚེ་བ་བས་
ན་རང་ལ་སྡགུ་བསལྔ་ཡོང་རུྒྱ་རེད།	 ཟརེ་
བ་འད་ིརླབས་ཆེན་པ་ོའདགུ	 ཇི་ཙམ་གིས་
གཞན་ཕན་གི་བླ་ོབསྟནེ་ནས་གཞན་ལ་རོགས་
བས་པ་ཡིན་ན་རང་ཉདི་ལ་བད་ེསིྐད་ཡོང་
གི་རེད།	 གཞན་ལ་གནདོ་པ་བས་ན་རང་ལ་
སྡགུ་བསལྔ་ཡོང་གི་རེད།	ཅསེ་ད་ེའདའ་ིཐགོ་
ནས་འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་རུྒྱ་ད་ེཧ་ལས་པ་ཞིག་
རེད་འདགུ	 ད་ེཚན་རིག་པ་དང་མཐུན་པ་
རེད།	ཚན་རིག་པའ་ིཤོད་སྟངས་དང་ཧ་ཅང་
མཐུན་པ་རེད།	ལྟསོ་ནས་གུྲབ་པ།	རྟནེ་ནས་
འབུང་བ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་ལ་བཀའ་ལན་མཛད་ཡོད་པ་བཅས།	 །	

ཨ་རི་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༨	
ཉནི་བཞུགས་སརྒ་ར་སར་རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ི
བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཁང་
གསར་པའི་ནང་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་

སུྒ་རྩལ་ཞིབ་འཇུག་བགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་དང་པ་ོདབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་
སོང་།	 དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོ་ིསྟངེ་སྐ་ུམགྲནོ་
གཙོ་བ་ོཨ་རིའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་
དབང་སུང་སྐབོ་ལནྷ་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་སམ་བྷ་ི
རོན་བྷ་ེགི་	Sam Brownback	མཆོག་དང་

འབལེ་ཡོད་ཨ་རིའི་སྐུ་མགྲནོ་ལས་བདེ་ལྔ།	
ད་ེབཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
དབུས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ།	 ཟླསོ་གར་ཚོགས་

པ འི ་
འ ག ན ་
འ ཛི ན ་
དང་དགེ་
ལས་སླབོ་
ཕུག་རྣམ་
པ།	 ཟླསོ་
གར་ལས་
བེད་ཟུར་
པ ་ རྣ མ ་
པ།	 ར་ས་

ས་གནས་འག་ོའཛིན།	 བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་སུྒ་
རྩལ་ཞིབ་འཇུག་བགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་
ཆེད་ད་ུཕབེས་པའི་མཉམ་ཞུགས་པ་རྣམ་པ།	
བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་གིས་གཙོས་ལས་བདེ་རྣམ་པ་སོགས་
ཕབེས་འདགུ

སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ཐགོ་མར་
སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་
རང་དབང་སུང་སྐོབ་ལྷན་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་
སམ་བྷ་ིརོན་བྷ་ེགི་མཆོག་ཆེད་ད་ུད་ེརིང་གི་
མཛད་སྒརོ་ཕབེས་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 སྐ་ུཞབས་སམ་བྷ་ིརོན་བྷ་ེགི་མཆོག་
གིས་ཞུམ་པ་མེད་པའི་སྒ་ོནས་བདོ་མིའི་ཆོས་
དད་རང་དབང་དང་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་
རང་དབང་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ངས་ཨ་
རི་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་གི་
བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་དཔལ་འབརོ་
གི་རོགས་རམ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་
གཞནོ་པ་མ་ཡི་ཀི་པན་སི་	 Mike Pence 

མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་ཡོད།	 ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་དུང་ཆེ་མ་ཡི་
ཀི་པམོ་པའེ་ོ Mike Pompeo	 ལགས་ཀིས་
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་དང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲ་ོ

བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནད་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་
གནང་ཡོད།	 ཨ་རི་གཞུང་གིས་ལོ་མང་རིང་
རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་།	
ལགྷ་པར་བདོ་མིའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་
གནད་དནོ་སྐརོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་སླར་
ཡང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ།	 	 བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པ་དང་ཨ་མསེ་རྨ་ཆེན་བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གཉསི་མཉམ་འབལེ་
ཐོག་སིྤའི་བདོ་ཀི་ཟློས་གར་སུྒ་རྩལ་ཞིབ་
འཇུག་བགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་དང་པ་ོ
འཚོགས་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་།	 ད་ེརསེ་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོཨ་
རིའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་སུང་
སྐབོ་ལྷན་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་སམ་བྷ་ིརོན་བྷ་ེགི་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ཁདེ་
རང་ཚོ་དང་མཉམ་ད་ུཐུག་འཕད་བུང་བར་
དགའ་པ་ོབུང་།	 ངས་འད་ིནས་རང་དབང་
གི་སྐརོ་བཤད་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེརིང་ས་ྔད་ོསིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
མཇལ་ཁ་ཞུ་རུྒྱའི་བསྐལ་བ་བཟང་པ་ོབུང་།	
སབྐས་དརེ་ང་ཚོ་གཉསི་ནས་བམས་པ་དང་།	

སྙངི་ར།ེ	དང་བདནེ།	བཟདོ་སེམས།	ཞི་བད་ེ
བཅས་ཀི་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་བུང་།	 ཨ་རི་གཞུང་
གིས་དསུ་རྟག་ཏུ་འཛམ་གླིང་ཕོགས་གང་
སར་གནས་པའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཆོས་དད་རང་
དབང་སུང་སྐབོ་གནང་གི་ཡོད།	ང་ཚོའ་ིངསོ་
ནས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་
ཡིག་ལ་ཧ་ཅང་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ནི་འགྲོ་བ་མི་ཡོངས་
ཀི་གཅསེ་ནརོ་རེད།	 ཨ་རི་དང་བདོ་མིའ་ི
དབར་ལོ་རེ་བཞིན་འབལེ་བ་ཤུགས་ཆེ་རུ་
འགྲ་ོབཞིན་ཡོད།	 ཐ་ན་ད་ེརིང་ས་ྔད་ོསིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
མཇལ་ཁ་ཞུས་པའ་ིསབྐས།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་
ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་རོ་སེ་ཝེ་ལི་ཊི་ 
Franklin Roosevelt མཆོག་གིས་མགནོ་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་ལ་ཆུ་ཚོད་ཅིག་ལེགས་སྐསེ་
སུ་གནང་བའི་ལོ་རུྒྱས་སྐརོ་གསུངས་བུང་།	
ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོ་དང་མཉམ་ད་ུལངས་ཡོད།	
ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།		
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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།

བཀའ་སིྤ་གཉསི་ནས་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་སུང་སྐབོ་ཚན་པའ་ིའགན་འཛིན་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ི
ཞུས་པ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢༨	 ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༥།༡༥	 ཙམ་ལ་
ཨ་རིའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་སུང་
སྐབོ་ཚན་པའ་ིའགན་འཛིན་སྐ་ུཞབས་སེ་མུལ་
བ་ྷརོན་བྷགེ་	Samuel D. Brownback, the 

US Ambassador at large for Interna-

tional Religious Freedom	 མཆོག་གིས་
གཙོས་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་མི་སྣ་ལ་ྔབཅས་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཁང་ད་ུཕབེས་
སྐབས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་
གནས་མཆོག་དང་།	 དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
རྣམ་གཉསི་ནས་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཁུངས་
སུ་སྣ་ེལེན་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད།
སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦལེ་པ་ོ
མཆོག་རྣམ་གཉསི་ནས་ཨ་རིའི་གཞུང་མང་
གཉསི་ནས་ད་བར་ལོ་ང་ོདུག་ཅུའི་རིང་བདོ་
དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་པ་དང་སྦགས།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ནས་
ད་བར་བདོ་ནང་གཞིས་ལུས་བདོ་མི་སེར་སྐ་

རྒན་གཞནོ་དབརེ་མེད་གྲངས་	 ༡༥༣	 གིས་
བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསགེས་
ཕུལ་བའ་ིསྐརོ་དང་།	 གཞིས་ལུས་བདོ་མི་
ཚོ་བདོ་ཀི་ཕི་ལོགས་ཙམ་མ་ཟད་ནང་ཁུལ་
ལའང་འགྲ་ོབསྐདོ་རང་དབང་མེད་པ།	 ད་ེ
བཞིན་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་གཞིས་ལུས་
བདོ་མི་ཚོར་བཙན་དབང་ཐགོ་བདོ་མིའི་བླ་
ན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་གཞི་མེད་
སྐོན་བརོད་བས་ན་མ་གཏགོས་ལས་ཀའི་
ག་ོསབྐས་སྤདོ་ཀི་མེད་སྐརོ།	 སུྤལ་སྐ་ུབསྟན་
འཛིན་བད་ེལེགས་ལ་སོགས་བདོ་ཀི་ཆབ་
སིད་བཙོན་པ་མང་དག་ཅིག་རྒྱའི་བཙོན་
ཁང་ནང་སྡགུ་སྦངོ་མནར་གཅདོ་འགོ་འདས་
གྲངོས་སུ་ཕིན་ཡོད་པ།	 མདརོ་ན་བདོ་ཡུལ་
འད་ིཉདི་རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་འགོ་གཡུལ་ས་	
War Zone	 ལ་ྟབུར་བསུྒར་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སྐརོ་དང་།
ཉ་ེཆར་འཚོགས་པའ་ིདམིགས་བསལ་ཚོགས་
ཆེན་ཐངེས་གསུམ་པའ་ིཐགོ་བཞག་པའ་ིགྲསོ་

ཆོད་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིགྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བདནུ་པའ་ིཐགོ་
བཞག་པའ་ིརི་ག་སིྤ་བསྒགས་	Riga Decla-

ration	དང་།	རི་ག་ལག་བསྟར་འཆར་གཞི་ 

Riga Action Plan	སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས་
གནང་བ་མ་ཟད།
སྐུ ་ཞབས་ཁོང་གིས་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་
བའི་ད་ིབ་བཏང་གནང་བ་ཁག་ལ་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པ་ོམཆོག་གིས་ལན་
འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པ ོ་
མཆོག་དང་ལནྷ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་
ནང་གཟགིས་སྐརོ་ཕབེས་གནང་ཡོད།	
ཕི་ཚེས་	 ༢༨	 ཉནི་བཀའ་ཤག་གི་མཇལ་
འཕད་ཁང་ད་ུདགོང་དའོི་གསོལ་ཚིགས་གོ་
སིྒག་ཞུས་འདགུ			
དེ་ཡང་སྐུ ་མགྲོན་རྣམ་པ་བཀའ་ཤག་ཏུ་
ཕབེས་འབརོ་བུང་མཚམས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་གཙོས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་
དང་།	 བཀའ་དུང་ཆུ་སྐ་སྦ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་
ལགས།	 ཕི་དལི་དུང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་

རྒྱལ་པ་ོལགས་བཅས་ནས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེ
ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་དང་སྦགས་གསོལ་
ཚིགས་འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཡོད།
སྐབས་དརེ་སིད་སྐོང་མཆོག་མཆོག་གིས་
ཨ་རིའི ་རྒྱལ་སིྤའི ་ཆོས་དད་རང་དབང་
སུང་སྐབོ་ལནྷ་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་སམ་བྷ་ིརོན་བྷ་ེ
གི་མཆོག་ལ་བཀའ་ཤག་གི་འཚམས་ཞུའི་
མཇལ་དར་དང་ཕག་རྟགས་ཕུལ་འདགུ་པ་
བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་དང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཁག་གཅིག་ནས་ར་རམ་ས་ལའ་ིཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ི
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༢༨	 ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠།༣༠	 ཙམ་ལ་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ ་ཤེས་ཕུན་
ཚོགས་མཆོག་དང་།	 སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་
དགེ་བཤེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕིན་མཆོག	

སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་
མཆོག	 སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཚེ་རིང་ལ་ྷམོ་
མཆོག་བཅས་ནས་ར་ས་ཤི་ལ་ཅགོ་ Sheela 

Chowk, Dharamshala	 ཏུ་བྷ་ིཇ་ེཔ་ིསདི་
དནོ་ཚོགས་པའི་ར་རམ་ས་ལའི་ཧི་མཱ་ཅལ་

མངའ་སྡའེི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཝི་ཤལ་ན་ིརི་ཡ་	 Vishal Nehria, MLA 

Dharamshala	 མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
ཀིས་ཁངོ་ལ་ཉ་ེཆར་ས་གནས་ཀི་འསོ་བསྡའུ་ི
ནང་མངའ་སྡའེི ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་
རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པར་འཚམས་འད་ིཞུས་གནང་
ཡོད་འདགུ
སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་
གིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་
པར་བསུྐན་ཞུས་པའི་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་
བའི་དཔ་ེདབེ་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་ཅིག་འགྲལེ་
བཤད་སྙིང་བསྡུས་དང་བཅས་ཕུལ་གནང་
ཡོད་འདགུ་པ་མ་ཟད།	 བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་དང་།	
ལགྷ་པར་ད་ུས་གནས་ར་སའ་ིནང་གནས་སྡདོ་

བདོ་མི་ཚོར་འཕད་བཞིན་པའི་ཁང་པ་དང་།	
ཁརོ་ཡུག	 རྒྱ་ལམ་གླགོ་ Street Light 

སོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་སྐརོ་སྙན་སེང་ཞུས་
གནང་འདགུ	མངའ་སྡའེ་ིགྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་ཝི་ཤལ་	 ན་ིརེ་ཡ་མཆོག་གིས་
འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ཚོགས་པ་ཐགོ་
མར་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་སྐ་ུཞབས་
ཨིན་ད་ིརེ་ཤི་ཀུ་མར་ Shri Indresh Kumar	
མཆོག་དང་།	 ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིགཙུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ཉ་ེབའ་ིརིགས་བདག་
སྐ་ུཞབས་ཀུལ་རབི་ཅན་ྜཨག་ན་ིཧཏོ་ི Dr. 

Kuldeep Chand Agnihotri, Vice Chan-

cellor of Central University of Him-

achal Pradesh	 མཆོག་བཅས་དང་ལནྷ་
བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའི་ལྷན་ཚོགས་མང་

པའོ་ིནང་བཅར་མངོ་ཡོད་སྟབས།	 བདོ་དནོ་
སྐརོ་གོ་རྟགོས་གང་ལེགས་ཡོད་སྐརོ་དང་།	
ཁོང་ནི་དསུ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བདོ་དནོ་
ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞེས་
གསུངས་གནང་འདགུ་པ་དང་།	 གཞན་
ཡང་སྐུ་ཞབས་ཁོང་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཞོན་མཆོག་དང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
རུྒྱན་ལས་རྣམས་ནས་འཚམས་འདརི་ཕབེས་
པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་།	 ཁངོ་དང་
ཁངོ་གི་གཞུང་ནས་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་
མུ་མཐུད་གནང་རུྒྱའི ་ཞལ་བཞེས་དང་།	
ར་སའི ་ནང་བ ོད ་མི ་ ཚོར་འཕད་བཞིན་
པའི་དཀའ་ངལ་རྣམས་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་
བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རུྒྱའི་ཞལ་
བཞསེ་གནང་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།	 །	
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་
ལེགས་གུྲབ་ཟནི་པར་དབུ་འབདེ་རབ་གནས་མཛད་པ།

༄༅།	 །བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་དབུ་
བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ	 ༦༠	 འཁརོ་བའ་ི
དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་དང་བསྟནུ།	 སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པས་ཇི་ལྟར་སྔནོ་
ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་
བཞེས་བཟང་པ ོ་སྨིན་སྩལ་ཐོབ་སྟ་ེཕི ་ལོ ་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༩	རེས་གཟའ་མིག་
དམར་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༩།༢༠	ཙམ་ལ་
བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཁང་
གསར་པ་བདོ་ཀི་གར་གླུའི་རིག་རྩལ་ཁང་
ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་སྐུ་ཕངེ་
བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རབ་གནས་
བིན་རླབས་བཀའ་དནི་ཆེ་བ་སྩལ་སོང་།
ད ེ་ནས་བ ོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་
གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་
དང་།	 སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས།	 ལནྷ་ཁང་ཁག་
གི་དུང་ཆེ།	 གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མིན་
པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ།	 བདོ་ཀི་
ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་དང་དག་ེ
ལས་སླབོ་ཕུག་རྣམ་པ།	 སུད་སིར་རྟནེ་གཞི་
བས་པའི་ནརོ་བཟང་ཐབེས་རྩ་ཚོགས་པའི་
འགན་འཛིན་རྣམ་པ།	རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་ཀི་ཟླསོ་
གར་སུྒ་རྩལ་ཞིབ་འཇུག་བགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་
ཆེན་ཐངེས་དང་པའོ་ིཚོགས་བཅར་བ།	 བདོ་
ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའ་ིའགན་འཛིན་ཟུར་པ་
རྣམས་ཀིས་གཙོས་དག་ེལས་དང་ཚོགས་མི་

ཟུར་པ།	 སེར་སྐ་མི་མང་དང་བཅས་པ་ལནྷ་
འཛོམས་ཐགོ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་བདོ་
ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཁང་གསར་
པ་བ ོད་ཀི་གར་གླུའི ་རིག་རྩལ་ཁང་ནང་
གདན་ཞུས་ཀིས་བཞུགས་ཁརི་༸ཞབས་སོར་
བཀའ་དནི་ཆེ་བ་འཁདོ་རསེ།
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་བདོ་ཀི་ཟླསོ་
གར་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ངག་དབང་
ཡོན་ཏན་ལགས་ཀིས་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐསབ་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཎྜལ་
རྟ ེན ་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ ཞུས ་ གུྲབ ་
མཚམས་བོད་ཀི ་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི ་
འགན་འཛིན་གིས་འཚམས་འད་ིདང་འབལེ་
དསུ་ཆེན་ངོ་སྤོད་ཀི་ལས་བསྡམོས་ལྷ་སྙན་
སྒནོ་འབུལ་ཞུས།	 ད་ེརསེ་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་
ཀི་ཟློས་གར་སུྒ་རྩལ་ཞིབ་འཇུག་བགྲ་ོགླངེ་

ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་དང་པའོི་གཙོ་སྐངོ་བ་ཨ་
མསེ་རྨ་ཆེན་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་མཁས་དབང་བཀྲ་ིཤིས་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དང་།	
ཨ་མེས་རྨ་ཆེན་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ཞིབ་
འཇུག་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བཅས་ཀི་མཐུན་
འགུར་འགོ་ཚོགས་ཆེན་གི་བུང་རིམ་དང་
ལས་རིམ་ཁག	 ད་ེབཞིན་ཚོགས་ཞུགས་མི་
གྲངས་དང་བརདོ་གཞི་ཁག་སོགས་ཚོགས་
ཆེན་དང་འབལེ་བའི་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་
གནང་གུྲབ་བསྟནུ་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲནོ་
བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་བདོ་ས་ཤོར་ནས་
བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་བའི་སབྐས་ང་ོཤེས་པ་
གནམ་དང་ས་མ་གཏགོས་མེད་པའི་གནས་
སྟངས་འགོ་སུྒ་སྩལ་བ་ཁག་གཅིག་༸རྒྱལ་
བའི་གཟིམ་ཆུང་ད་ུམཇལ་བཅར་ཞུ་སྐབས་
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས།	ད་ལའྟ་ིཆར་
ཁདེ་ཚོ་སུྒ་སྩལ་བ་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལས་མེད་
ནའང་སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་པར་དཀའ་
ལས་བརྒྱག་ཤོག་ཨང་།	 རིམ་པས་ང་ཚོའ་ི
ཟླསོ་གར་འད་ིཡར་རྒྱས་འགྲ་ོགི་རེད།	 ཅསེ་
མ་འངོས་ལུང་བསྟན་མཛད་པ་ལྟར་ད་ལན་
བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་ལོ་

ང་ོ	 ༦༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་སུང་བརིྩ་ཞུ་
རུྒྱའི་བསལྐ་བཟང་གི་ག་ོསབྐས་བཟང་པ་ོཐབོ་
པ་ད་ེན་ིམགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་ཐགོ་
མ་ཉིད་ནས་མཁེན་པའི་ཐོག་ནས་སེམས་
ཤུགས་སྤར་གནང་མཛད་པ་དང་ལམ་སྟནོ་
མཛད་པ་དརེ་སུྒ་སྩལ་བ་མི་རབས་གོང་མ་
ཚོས་སྐུ་ལས་རབ་དང་རིམ་པ་བསྐནོ་པ་ལ་
བརྟནེ་ནས་གུྲབ་འབས་སྨིན་པ་ཞིག་ཡིན།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་འཕནི་ཧ་
ཅང་མང་པ་ོཡོད་པའ་ིནང་ནས་མཛད་འཕནི་
གཅིག་ན་ིབདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་ད་བར་
རུྒྱན་གནས་ཐུབ་པ་མ་ཟད།	བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་ཡོངས་ལའང་བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་འཁབ་སྟནོ་སླབོ་ཁིད་ཧུར་ཐག་གནང་
བཞིན་ཡོད།		ཕགོས་མཚུངས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་
གུྲ་ཁག་གི་ནང་དའུང་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་རིག་

གཞུང་འཁབ་སྟནོ་ངམོས་སུ་ཆོག་པ་ཡོད་པ་
ད་ེན་ིཟླསོ་གར་འཁབ་སྟནོ་པ་ཟུར་པ་རྣམས་
ཀི་སྐུ་ལས་བསྐནོ་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་བུང་བ་

ཡིན།	
བདོ་ནང་ཆ་མཚོན་ན།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་མི་རྣམས་རྒྱ་སྡ་ེབསུྒར་རུྒྱའ་ིའབད་བརྩནོ་
བདེ་ཀི་ཡོད།	བཙན་བལོ་ནང་བདོ་མིའ་ིཐུན་
མོང་མིན་པའི་སལོ་རུྒྱན་ལམ་ལུགས་ཀི་སུྒ་
སྩལ་དང་།	 རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་ཙམ་མ་
ཟད།	 དར་སྤལེ་གནང་ཐུབ་པ་ད་ེན་ིསིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
བཀའ་དགངོས་གཞིར་བཟུང་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་
མས་སྐུ་ལས་བསྐནོ་པར་བརྟནེ་བུང་བ་ཡིན་
སྟབས།	 	 ད་ེརིང་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་
པ་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༦༠	 འཁརོ་བའ་ི
དསུ་དན་འདི་ཡང་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་
འཕནི་ཞིག་རེད།	དརེ་རྟནེ་སརླ་ཡང་རྣམ་པ་
ཚོ་ཚང་མར་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྙངི་
ཐག་པ་ནས་འཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ད་ེབཞིན་བཙན་བལོ་ནང་བདོ་ཀི་སྨན་རིྩས་
ཁང་ཐགོ་མར་བསྐར་གསོ་བདེ་སྐབས་སྨན་
པ་གཅིག་དང་སླབོ་ཕུག་བཞི་ལས་མེད་པ་
དང་།	 ད་ལའྟ་ིཆར་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་
གིས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་འཕདོ་བསྟནེ་
ཐགོ་རླབས་ཆེན་གི་ཞབས་འདགེས་བསུྒབས་
དང་སུྒབ་བཞིན་ཡོད་པ་འད་ིམི་ཐགོ་རྒན་པ་
ཚོས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་དཀའ་
ལས་བརྒྱབ་སྟ་ེརིམ་པས་ཡར་རྒྱས་ཕིན་
ནས་ངམོས་སུ་ཆོག་པ་ཆགས་ཡོད།	 ཕགོས་
མཚུངས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་
ཁག་ཡིན་ནའང་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་བདོ་མི་
རྣམས་གཅིག་ཏུ་སིྒལ་ནས་གནས་ཐུབ་པ་དང་
གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་དགོན་སྡ་ེགྲྲྭ་ཚང་
དང་སླབོ་གྲྲྭ།	སནྨ་ཁང་བཅས་ཡོད།
བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དགོན་སྡ་ེབརྒྱ་
ཆ་	༩༨	གཏརོ་བཤིག་བཏང་ཡོད།	བཙན་
བལོ་ནང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་
བཟུང་སྐུ་ལས་བསྐོན་ཏ་ེདགོན་སྡ་ེཆེ་ཁག་
མང་ཆེ་བ་སླར་གསོ་མཛད་ཐུབ་པ་འདི་
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གི་བཀའ་དནི་ལ་

བརྟནེ་ནས་བུང་བ་ཞིག་རེད།	
ཕོགས་གཅིག་ནས་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་བའི་
གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་ནའང་བཙན་བལོ་

བ་གཞན་དང་བསྡརུ་བ་ཡིན་ན།	 	 མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་གཞིར་བཟུང་བས་ན་
སྐབས་བཅལོ་བ་མི་འབརོ་ས་ཡ་	 ༦༠	 ཙམ་
ཡོད་ཟརེ་གི་ཡོད།	 ད་ེདག་གི་ནང་ནས་ང་ཚོ་
ན་ིཉུང་ཤས་ལས་མེད།	 མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་སྐབས་བཙོལ་སྡ་ེཚན་གི་སྙན་ཐོ་
ནང་ས་ཡ་	 ༦༠	 ནང་ནས་སླབོ་གྲྲྭ་འགྲ་ོཐུབ་
མཁན་ས་ཡ་	༧	དང་འབུམ་	༤	ཡོད།	འནོ་
ཀང་ས་ཡ་	 ༤	 ཐམ་པ་སླབོ་གྲྲྭར་རྩ་བ་ཉདི་
ནས་འགྲ་ོཐུབ་ཀི་མེད།	
ད་ེབཞིན་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སིྤ་
ཡོངས་སནྙ་ཐ་ོཞིག་གི་ནང་འཛམ་གླིང་ནང་
རང་དབང་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་
སླབོ་གྲྲྭར་འགྲ་ོཐུབ་མཁན་གི་ཕུ་གུ་གྲངས་ས་
ཡ་	 ༢༦༣	 ཡོད་པའ་ིནང་ཕུ་གུ་	 ༥	 ནས་
ཕུ་གུ་	༡	སླབོ་གྲྲྭར་འགྲ་ོཐུབ་ཀི་མེད།	རང་
དབང་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའི་ནང་གཞུང་
གིས་ཕུ་གུ་	 ༥	 ནང་ནས་	 ༡	 ལ་སླབོ་སྦངོ་
སྤདོ་ཐུབ་ཀི་མེད།	 འནོ་ཀང་ང་ཚོ་ན་ིསིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
ཐུགས་རའེི་བཀའ་དནི་ཉག་གཅིག་ལ་བརྟནེ་
ནས་ང་ཚོའི་ངསོ་ནས་ཕུ་གུ་རྣམས་སླབོ་གྲྲྭར་
གཏངོ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཡི་ག་ེའབ་ི
ཀླགོ་ཤེས་མཁན་གི་་གྲངས་ཚད་ད་ེབརྒྱ་ཆ་	
༩༢་་༩༤	 རེད་ཟརེ་གི་ཡོད།	 རྒྱ་གར་ནང་
ཡི་ག་ེའབ་ིཀླགོ་ཤེས་མཁན་གི་བརྒྱ་ཆ་	 ༨༢	
ཟརེ་གི་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་ཡི་ག་ེ
འབ་ིཀླགོ་ཤེས་མཁན་གི་བརྒྱ་ཆ་ད་ེཙམ་མཐ་ོ
བ་ོཡོད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་	 ༦༥	
ལགྷ་ནང་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ཡོད་པ་དང་།	
ཆེ་བསྟདོ་གཟངེས་རྟགས་	 ༡༥༠	 ལགྷ་ཙམ་
འབུལ་བཞསེ་མཛད་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཕག་
དབེ་	 ༡༠༠	 ལགྷ་ལགྗས་རྩམོ་གནང་བའ་ི
བཀའ་དནི་ལ་བརྟནེ་ནས་བདོ་མི་སུ་འད་ཞིག་
ཡིན་ནའང་རྒྱལ་སིྤའི་སྡིངས་ཆ་དང་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི།	 གནད་ཡོད་མི་སྣ་སུ་ཞིག་
དང་ཐུག་པ་ཡིན་ནའང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལས་ལགྷ་པའ་ི
དབུ་ཁིད་ཅིག་འཛམ་གླིང་སྟངེ་མེད་སྟབས།	

བདོ་མི་རྣམས་ཧ་ལས་པའ་ིབསོད་ནམས་ཆེན་
པ་ོརེད།	 བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་མུ་
མཐུད་གནང་གི་ཡིན།	 ཞསེ་རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་
བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་ཐབོ་བཞིན་
པ་འདི་ཡང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དནི་
ཉག་གཅིག་ལ་བརྟནེ་ནས་རེད།	 དརེ་བརྟནེ་
བཀའ་ཤག་ནས་སང་ཕདོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གྲངས་	
༨༥	 ཕབེས་པ་དང་བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་
ལོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཞེས་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རེས་
བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཁང་
གསར་རྒྱག་ལས་གཞིའི་ཆེད་མཐུན་འགུར་
རོགས་རམ་གནང་མཁན་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་དང་།	 ད་ེབཞིན་སུད་སིར་བཅའ་
སྡདོ་ནརོ་བཟང་ཐབེས་རྩ་བཅས་ལ་ཐུགས་
ར་ེལེགས་འབུལ་མཚོན་ཆེད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕག་
ནས་དནི་གསོའི་ཕག་རྟགས་གསོལ་སྩལ་
མཛད་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་དགུང་ལོ་	 ༩༣	
ལ་ཕབེས་པའི་བསམ་ཕ་ོའཇིགས་མེད་དབང་
ཆེན་ལགས་བདོ་གཞིས་བེས་གཉིས་ནང་
བདོ་ཀི་རོལ་ཆ་མཁན་སྐུ་སྣ་བགྲསེ་ཤོས་ཀི་
མི་གཡང་དང་།	 རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཅསེ་ནརོ་
དཔ་ེབཟང་ཕུལ་བུང་མི་སྣའི་མཚན་གསོལ་
གཟངེས་རྟགས་བཅས་གསོལ་སྩལ་མཛད་
ཡོད།	 ལགྷ་པར་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་
པའི་དབུ་ལས་ཟུར་ཐུན་མོང་ནས་སིྤ་ནརོ་
༧གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
བཀའ་དནི་རསེ་སུ་དན་པ་དང་།	 མགནོ་པ་ོ
གང་ཉིད་མཆོག་སྐུ་གེགས་མཚན་མ་ཡོད་
རིགས་ཞི་ནས་མཛད་འཕནི་ཕགོས་བཅུར་
རྒྱས་པ་མཚོན་སདླ་སྐ་ུརུྒྱ་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་
ལས་གུྲབ་པའི་དཔལ་ཕག་ན་ར་ོརེའི་སུྤལ་
པར་གྲགས་པ་གསང་བདག་རནོ་པའི་སྣང་
བརྙན་ང་ོམཚར་ཅན་ཞིག་བཀའ་དནི་རསེ་
དན་གཟངེས་རྟགས་སུ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་
མ་ཟད།	 བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཟུར་མཁས་དབང་
སླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
ལྗགས་རྩོམ་གནང་བའི་བསྟདོ་ཚིག་བཀའ་
དནི་རསེ་དན་གི་མཆོད་པའི་བསྟདོ་དབངས་
སུ་འབུལ།
ད་ེནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཏེ་
མཛད་སྒ་ོརྒྱལ་ཁའི་ངང་གྲལོ་ཡོད་པ་དང་།	
མཛད་སྒ ་ོགྲ ོལ་རེས་མགོན་པ ོ་གང་ཉིད་
མཆོག་	 Dharamkot	 ས་གནས་སུ་ཡོད་
པའ་ི	Hyatt Regency	ཞསེ་པའ་ིསརྐ་མ་ལ་ྔ
ཅན་གི་མགྲནོ་ཁང་གི་རྒྱལ་སྒརོ་དངེ་ལུགས་
དར་རས་གཅོད་འབགེ་གིས་དབུ་འབེད་
མཛད་རེས་ད་ེསྔའི་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་
བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཇི་ཨེས་བ་ྷལི་ G.S Bali 

མཆོག་གི་ནང་མི་དང་ལྷན་ཉནི་གུང་ལྗགས་
སྨནི་དགསེ་བཞསེ་མཛད་པ་བཅས།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་ལོ་ང་ོ	༦༠	འཁརོ་བའ་ོ
རྟནེ་འབལེ་མཛད་སྒརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢༩	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་
ཚོད་	 ༡༠	 ཙམ་ལ་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་
པ་བཙུགས་ནས་ལོ་	 ང་ོ	 ༦༠	 འཁརོ་བའ་ི
དསུ་དན་མཛད་སྒརོ་ཆིབས་སུྒར་བཀའ་དནི་
བསྐངས་ནས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་ེརིང་
འདིར་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྒན་གཞོན་ཕ་ོམོ་
ལནྷ་རྒྱས་ཚང་མར་ཞུ་རུྒྱར།	 ད་ེརིང་འདརི་
ཁདེ་ཚོས་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་
ལོ་	 ༦༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་གནང་སབྐས་
ངསོ་རང་འདརི་སླབེས་པ་རེད།	 	 ཐུགས་
ར་ེཆེ།	 བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་བཤད་ན་
ཧ་ལམ་ལོ་ང་ོསྟངོ་ཕག་འགའ་ཤས་རིང་ང་
ཚོས་ཕི་མིག་ལ་ྟབ་ཡིན་ན།	 	 དསུ་ཡུན་དའེ་ི
རིང་ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སྒམ་པསོ་བདོ་
ཡིག་གསར་གཏདོ་གནང་ཡོད།	 ཆོས་རྒྱལ་
ཁི་སངོ་ལྡ་ེབཙན་གིས་རྒྱ་གར་ནས་དཔལ་
ནཱ་ལེནྜའི་ཆོས་བརུྒྱད་བདོ་ད་ུའཛུགས་ཆེད་
མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་རྒྱ་གར་ནས་གདན་
འདནེ་ཞུས།	 མཁན་སླབོ་ཆོས་གསུམ་གདན་
འཛོམས་པའི་ཐགོ་ནས་སྒ་སུྒར་ལོ་པཎ་གླངི་
ཞེས་པའི་སྡ་ེཚན་ཞིག་ཟུར་འཛུགས་གནང་
འདགུ	 ད་ེནས་མཁན་ཆེན་ཞི་འཚོའ་ིབཀའ་
སླབོ་ལརྟ་བདོ་པ་ལ་བདོ་ཡིག་ལོགས་སུ་ཡོད་
སྟབས།	བདོ་མིར་ལེགས་སྦར་དང་པཱ་ལི་སླབོ་
མི་དགོས་པར་ལེགས་སྦར་དང་པཱ་ལིའི་སདྐ་
ཡིག་ནང་ཡོད་པའི་གཞུང་ད་ེདག་བདོ་ཡིག་
ནང་བསུྒར་བ་ཡིན་ན་བདོ་ཡིག་རང་གི་ཐགོ་
ནས་སླབོ་སྦངོ་བ་རུྒྱ་ཡོང་གི་རེད་གསུངས་
ནས་ཆོས་རྒྱལ་གིས་རྒྱབ་སྐོར་ཐོག་ནས་
མཁན་སླབོ་ཆོས་གསུམ་གདན་འཛོམས་པའི་
སྟངེ་ནས་འག་ོཚུགས་པ་རེད།
ང་ཚོར་བཀའ་འགུར་བསྟན་འགུར་པ་ོཏི་
གསུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཆོས་རྒྱལ་
ཁ་ིསངོ་ལྡ་ེབཙན་ལ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་
བཀའ་སླབོ་གནང་ནས་ཕི་ནང་གི་འགལ་རྐནེ་
སེལ་རུྒྱ་ད་ེསླབོ་དཔནོ་པདྨ་འབུང་གནས་ཀིས་
མཛད་ནས་གང་ལརྟ་མཁན་སླབོ་ཆོས་གསུམ་
ཞསེ་བུང་བ་རེད།	 ང་ཚོའ་ིམེས་པ་ོད་ེདག་
གང་ཙམ་རླབས་ཆེན་རེད་འདགུ	 	 ངསོ་
ཀིས་མཚམས་རེ་རྩདེ་མོ་དང་སྦགས་བརདོ་
ཀི་ཡོད།	 ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སམྒ་པསོ་རྒྱ་
བཟའ་དང་འཁུངས་ས་བསྐནོ་ནས་བདོ་ལ་
ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་གསར་པ་སླབེས་ཡག་ད་ེ
རྒྱ་ནག་ནས་ཤུགས་རྐནེ་ཆེན་པ་ོཐབེས་ཡོད།	
ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སྒམ་པསོ་རྒྱ་བཟའ་
དང་འཁུངས་ས་བསྐནོ་ནས་བདོ་དང་ཐུན་
མིན་འབལེ་བ་ཡོད།	 རུྒྱན་ལནྡ་ང་ཚོའ་ིཁ་
རུྒྱན་ལ་རྒྱ་ཟས་ལིའུ་བཅོ་བརྒྱད་ཟརེ་སལོ་
ཡོད།	 	 ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སམྒ་པསོ་རྒྱ་
ཟས་ལིའུ་བཅོ་བརྒྱད་ཕལ་ཆེར་མཉསེ་པ་ོ

གནང་ཡོད་མདགོ་ཁ་པ་ོརེད།	 འནོ་ཀང་རྒྱ་
ཡིག་གཟིགས་སྐབས་ཧ་ཅང་རྙགོ་གྲ་ཚ་པ་ོ
ཞིག་ལ་གཟིགས་ནས་རྒྱ་ཡིག་བསླབས་པ་
ལས་བདོ་པ་རང་གིས་ཡི་གེ་གསར་པ་ཞིག་
བཟ་ོན་དགའ་ས་རེད་དགངོས་ནས་བདོ་ཡིག་
བཟསོ་པ་རེད།	 གངོ་པ་ོརེད་འདགུ	 མཁན་
ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་ཁདེ་ཚོར་བདོ་ཡིག་ཡོད་
པར་བརྟནེ་བདོ་ཡིག་རང་གི་ཐགོ་ནས་བཀའ་
བསྟན་འགུར་བདོ་སདྐ་ནང་བསུྒར་ནས་ཆོས་
རྒྱལ་ད་ེདག་མི་རབས་བརུྒྱད་ནས་འཕགས་
བདོ་ཐུན་མིན་འབལེ་བ་ཡོད།	 འནོ་ཀང་བདོ་
མི་རིགས་རང་ཉདི་ཀི་རྣམ་པ་མཚོན་བདེ་ཀི་
རིག་གཞུང་ཞིག་བཟསོ་གནང་ཡོད།	 	 ད་ེ
ན་ིཧ་ཅང་གངོ་པ་ོརེད་འདགུ	 	 མི་རབས་
མང་པ་ོཕིན་ཡོད།	 ད་ེདག་གིས་མཁན་སླབོ་
ཆོས་གསུམ་གི་ལམ་སྟནོ་མཛུབ་ཁིད་འགོ་
ནས་བདོ་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་གང་ལྟར་ཆོལ་ཁ་
གསུམ་གི་མི་རིགས་ཡོངས་རོགས་ཀི་ནསུ་
ཤུགས་བསིྒལ་ནས་ཞི་འཚོ་ཡབ་སས་ཀི་
ལམ་སྟནོ་གནང་བ་ད་ེདག་ཐགོ་ཤར་བསྐདོ་
བས་ནས་ཕིན་པ་རེད།	 བདོ་སིལ་བུ་ཆགས་
སབྐས་ཉམས་ཆག་ཧ་ཅང་བུང་ཡོད།		ཆོས་
རྒྱལ་ཁ་ིསངོ་ལྡ་ེབཙན་སབྐས་སུ་བདོ་ཆོལ་ཁ་
གསུམ་ཆིག་སིྒལ་ཡོད་པ་ད་ེབདོ་སིལ་བུའི་
དསུ་སབྐས་སུ་དམུ་བུར་ཕིན་པ་རེད།	 ཆབ་
སིད་ཐགོ་ནས་དར་རུྒད་སྣ་ཚོགས་བུང་ཡོད།	
འནོ་ཀང་བདོ་སདྐ་དང་བདོ་ཡིག	 ད་ེདང་
འབལེ་བའི་བཀའ་འགུར་བསྟན་འགུར་ད་ེ
དག་ཐགོ་ནས་བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་ཅེས་ཆོལ་
ཁ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསིྒལ་ནས་གནས་ཐུབ་
ཡོད།	 ད་ེའད་བས་ནས་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་
འཚོ་དང་དའེི་རསེ་སུ་སླབོ་དཔནོ་ཀ་མ་ལ་
ཤཱི་ལས་ང་ཚོར་འགན་བཀུར་གནང་བ་ད་ེ
དག་ང་ཚོའི་མེས་པ་ོཚོས་ཧུར་ཐག་འབད་
ཐག་གནང་འདགུ	 རྒྱ་གར་གི་བཀའ་འགུར་
བསྟན་འགུར་པ་ོཏ་ིགསུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་པའ་ི
ཐགོ་བདོ་རང་གི་རིས་སུ་མ་ཆད་པའ་ིམཁས་
གུྲབ་ཀི་སྐ་ེཆེན་ད་ུམ་བནོ་ནས་ལེགས་བཤད་
ཕལ་ཆེར་པ་ོཏ་ིཁ་ིཕག་བརྩམས་ཡོད།	 ད་ེ
འདའ་ིཐགོ་ནས་འདས་པའ་ིདསུ་རབས་ཉ་ིཤུ་
པ་དང་ད་ལ་ྟདསུ་རབས་ཉ་ིཤུ་རྩ་གཅིག་བར་
འདིར་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟངེ་སངས་རྒྱས་
པའི་ཆོས་འགྲལེ་བཤད་ཆ་ཚང་ལ་སྤུས་དག་
པ་ོཞིག་དགསོ་ན་བདོ་པ་གཅིག་པུ་རེད་འདགུ
སིྤ་ཡོངས་ཐགོ་ནས་ངསོ་ཀིས་ཆོས་ལུགས་
ཚ་མར་གུས་པ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 དད་གུས་
གཉསི་དབ་ེབ་ཕ་ེནས་དད་པ་ད་ེསོ་སོའ་ིཆོས་
ལུགས་ལ་བས།	 གུས་པ་ད་ེཆོས་ལུགས་ཚང་
མར་བདེ་ཀི་ཡོད།	 	 གང་ལརྟ་ཆོས་ལུགས་
མཐུན་སིྒལ་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད་འདགུ	 དཔརེ་ན་ད་ལ་ྟའདརི་ང་ཚོ་
ཞི་བད་ེབག་ཕབེས་ངང་གནས་ཡོད།	 འནོ་
ཀང་འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གཞན་དང་གཞན་

ད་ུཆོས་རུྒྱ་མཚན་ད་ུབས་ནས་མི་ཕན་ཚུན་
གསོད་རེས་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།	 ཧ་ཅང་
སེམས་སྐ་ོཔ་ོརེད།	 ཆོས་ན་ིསེམས་རུྒྱད་

གདལུ་བདེ་རེད།	 	 ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་
སེམས་པ་བཟང་པོ་བེད་དགོས་པ་དང་།	
ཆོག་ཤེས་བདེ་དགསོ་པ།	 བཟདོ་བསན་
དགསོ་པ་གསུང་གི་ཡོད།	 ཆོས་ལུགས་ཕན་
ཚུན་ལ་ྟགུྲབ་མི་འད་བ་ཡོད་ཀང་བམས་བརྩ་ེ
ཟརེ་བ་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་གསུང་གི་ཡོད།		
གནས་སྟངས་ད་ེའདའ་ིའགོ་ནས་ཆོས་ལུགས་
མི་འད་བ་ཙམ་རུྒྱ་མཚན་ད་ུབས་ནས་ཕན་
ཚུན་གསོད་རེས་གཏངོ་བཞིན་པ་ད་ེདག་ཧ་
ཅང་སེམས་སྐ་ོཔ་ོརེད།	 གནས་སྟངས་འད་ི
འད་ཞིག་སངྒ་ལ་ང་ཚོ་བདོ་པས་འཛམ་གླངི་
སིྤ་ལ་མིག་དཔ་ེསྟནོ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཧ་ལམ་ཡོད།	
ངསོ་རང་ད་ཆ་མི་རྒན་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ག་ལྔའི་
མཚམས་ལ་སླབེས་ཡོད།	 ཐགོ་མར་ང་ཚོ་ཕི་
ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་རྒྱ་གར་ལ་སླབེས་སབྐས་
ང་ོཤེས་པ་གནམ་དང་ས་མ་གཏགོས་སྐབས་
མེད་མགནོ་མེད་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད།	 འནོ་
ཀང་ང་ཚོར་བདོ་མི་རིགས་ཀི་སེམས་ཤུགས་
དང་ལགྷ་བསམ།	 སྙངི་སྟབོས་འགྲན་ཟླ་བལ་
བ་ཞིག་ཡོད་སྟབས་བདོ་མི་བཙན་བོལ་བ་
ཉུང་ཤས་འབརོ་བ་ད་ེདག་གིས་ཚང་མས་
ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བས།	 	 གཙོ་ཆེར་ང་
ཚོར་སེམས་ཤུགས་སྐ་ེཡག་ད་ེབདོ་ཀི་དནོ་
གི་བདག་པོ་གཞིས་ལུས་བ ོད་མི་ད ེ་དག་
རེད།	 ད་ེདག་གིས་སགོ་དང་བསྡསོ་ནས་བདོ་
མི་རིགས་ཀི་ཐབོ་ཐང་དང་བདོ་མི་རིགས་
ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གཅསེ་འཛིན་བས་
ནས་ལོ་ད་ེདག་རིང་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་
ད་ེདག་ཧ་ལས་པ་རེད་འདགུ
ཐ་ན་རང་གི་སགོ་ལའང་ཉནེ་ཁ་ཡོད་ཀང་
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ད་ེདག་གཅསེ་
ཉར་བས་ནས་ཡོད་པ་རེད།	 ང་ཚོ་འདརི་
རང་དབང་ལུང་པར་ཡོད།	 བདོ་རྒྱ་ཆེ་མི་
མང་གི་ཚབ་ང་ཚོས་བདེ་ཀི་ཡོད།	 	 དརེ་
བརྟནེ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་གི་སེམས་
ཤུགས་དང་སྙངི་སྟབོས་ད་ེདག་འཛམ་གླིང་
འདའི་ིསྟངེ་ང་ཚོས་བདོ་དནོ་བདནེ་པ་ཇི་ལརྟ་
ཡིན་པ་སྟནོ་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་།	 གཙོ་ཆེར་
ང་ཚོར་རིག་གཞུང་གཏངི་ཟབ་ཡོད་པ་ད་ེམུ་
མཐུད་ནས་འཛིན་ཐུབ་པ་བ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད།	སབྐས་དརེ་པཎྜ་ིཏ་ན་ེར་ུཡོད།	བཀའ་
དནི་ཆེན་པ་ོཡིན།	 ཧ་ལས་པའ་ིརྒྱབ་སྐརོ་

གནང་ཡོད།	 ད་ེའད་བས་ནས་ང་ཚོ་བདོ་
པའ་ིསླབོ་གྲྲྭ་ཟུར་ད་ུབཙུགས།	 ད་ེདག་གི་
མཐུན་རྐནེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་སྦར་ནས་ད་ེ

འད་རེད།	 ང་ཚོའ་ིཤེས་ཡོན་སྐརོ་ལ་ན་ེརསུ་
དམིགས་བསལ་ཐུགས་ཁུར་བཞསེ་སོང་།	ང་
ཚོའ་ིསླབོ་གྲྲྭ་ཟུར་ད་ུབཙུགས།	གཞིས་ཆགས་
ཁག་ད་ེདག་བཙུགས།	ཐགོ་མར་བཙན་བལོ་
ད་ུཡོང་སྐབས་སྦག་སར་དགེ་འདནུ་པ་སྟངོ་
ཕག་འགའ་ཤས་ཡོད།	 དའེ་ིནང་སླབོ་གཉརེ་
བ་མང་པ་ོཡོད།		ད་ེདག་ཟུར་ད་ུཚུགས་ཐུབ་
ན་ཞེ་འགོ་སྟདོ་སྦག་ས་ཆོས་སྒར་མ་ཚུགས་
གངོ་ཅམ་པ་དང་ཀུལུ་ཁུལ་ད་ུབདོ་མིས་ལམ་
བཟ་ོབས་ནས་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད།
ངསོ་རང་ས་ཁུལ་ད་ེདག་ལ་ལྟ་སྐརོ་ད་ུའགྲ་ོ
མངོ་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་དཔ་ེཆ་བ་མང་པ་ོ
ཞིག་ལམ་བཟ་ོརུྒྱག་ནས་བསདྡ་ཡོད།	 ང་
ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བཞུས་ནས་ད་ེཚོར་
མུ་མཐུད་སླབོ་གཉརེ་བདེ་ས་ཁ་ེགཙང་ཞིག་
གནང་རོགས་ཞུ་སྐབས་སྦག་ས་ཆོས་སྒར་
གནང་བ་རེད།	 ཐགོ་མར་རྒྱ་གར་གཞུང་
གིས་མི་	༣༠༠	ཙམ་ལ་མཐུན་འགུར་གནང་
བ་རེད།	 སབྐས་དརེ་ང་ཚོས་ད་ེཉུང་དག་
འདགུ	 མི་ཆིག་སྟངོ་ལ་ྔབརྒྱ་ཙམ་ལ་མཐུན་
རྐེན་གནང་རོགས་ཞུས་པར་མཐུན་འགུར་
གནང་བ་རེད།	 འནོ་ཀང་ས་ཁུལ་ད་ེཚ་བ་
ཆེ་ཞིང་ས་ཁུག་ཡིན་སྟབས་ལྟ་ོཆས་རྙིང་པ་
འཁེལ་བར་བརྟནེ་མི་མང་པ་ོནད་པ་ཆགས་
པ་རེད།	 ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་གཞིས་ཆགས་
ཁག་ཀང་ད་ེའད་བས་ནས་ཚུགས་སྐབས་
ཆོས་སྒར་ད ེ་དག་གཞིས་ཆགས་ནང་དུ་
འཛུག་ཐུབ་ན་ཟརེ་ནས་བཙུགས་པ་རེད།	ལོ་
ལ་ྔབཅུ་དུག་ཅུ་ཕིན་པའ་ིརསེ་སུ་ང་ཚོའ་ིཆོས་
སརྒ་ད་ེདག་གིས་དཔལ་ནཱ་ལེནའྜ་ིཆོས་བརུྒྱད་
དི་མ་མེད་པ་རིགས་ཐོག་ནས་གཞི་ལམ་
འབས་བུའི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་དབབ་རུྒྱ་
ཡོད་པ་ད་ེདག་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་འཛིན་
བཞིན་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ིབཙན་བལོ་གཞིས་
ཆགས་དང་བཤད་གྲྲྭ་ཁག་བཙུགས	 ད་ེདག་
ཆབས་ཅིག་ང་ཚོའི་ཆོས་སྡ་ེཁག་བཤད་གྲྲྭ་
ཚོའི་ནང་ཚན་རིག་བསབླ་དགསོ་འདགུ་ཟརེ་
ནས་ང་ཚོས་ཚན་རིག་སླབོ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེ
འད་བས་ནས་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད།	 དའེ་ིའབས་
བུར་ད་ེས་ྔབདོ་ལ་ཡོད་སབྐས་བདོ་ཀི་སངས་
རྒྱས་པའི་ཆོས་ད་ེབླ་མའི་ཆོས་ལུགས་རེད་
ཟརེ་ནས་ནང་པ་གཙང་མ་ཡིན་མིན་ཐ་ེཚོམ་

བས་པ་ད་ེདག་དངེ་སབྐས་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་
ལ་སླབེས་པ་དང་འཛམ་གླིང་ཕི་ནང་གང་
སར་འབལེ་བ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུཕིན་པ།		དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་མི་མང་པ་ོཞིག་གིས་མཐངོ་
ཡོང་དསུ།	 དངེ་སང་ནང་པའ་ིཡུལ་གུྲ་ཚང་
མས་བོད་ཀི་སངས་རྒྱས་པའི ་ཆོས་འདི་
དངསོ་གནས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་
ད་ིམ་མེད་པ་ཞིག་ལ་ངསོ་ལེན་བདེ་པ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་སིྤ་ཡོངས་ལ་ཆ་
བཞག་ནའང་ནབུ་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ད་ུ
བདོ་ཀི་སངས་རྒྱས་པའ་ིགཞུང་ནས་གསུངས་
པའ་ིཚད་མ་རིག་པའ་ིསྐརོ།	 སེམས་ཁམས་
རིག་པ།	 ལ་ྟགུྲབ།	 དཔརེ་ན།	 ཚད་རལུ་
དངོས་ཁམས་རིག་པ་བཅས་ལ་ཚན་རིག་
པས་ད་ོསྣང་དམིགས་བསལ་བདེ་ཀི་འདགུ	
དརེ་བརྟནེ།	 འཛམ་གླངི་ཡོངས་སུ་བདོ་ཀི་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ད་ེམི་འད་བ་ཞིག་
འདགུ་ཅེས་ཚང་མས་བཤད་བཞིན་ཡོད།	
རྒྱ་ནག་ནས་མཁས་དབང་ཁ་ཤས་ཀིས་འད་ི
ནས་ཕགོས་སིྒག་བས་པའི་རིག་གསར་གི་
ཚན་རིག་དང་སངས་རྒྱས་པའི་ཚན་རིག་གི་
སྐརོ་གི་དབེ་ཅིག་ང་ཚོས་བཏནོ་ཡོད་པ་རེད།	
ད་ེལ་རྒྱ་མིའི་དཔར་ཁང་ནང་ད་ུཡོད་པ་མ་
རེད།	 དམ་དག་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 སླབོ་
གྲྲྭ་ཆེ་ཁག་ལ་དབེ་ད་ེགྲས་ཁ་ཤས་སླབེས་ཀི་
འདགུ	 རྒྱ་མིའ་ིམཁས་དབང་ད་ེའདས་དབེ་
ད་ེམཐངོ་བའི་རསེ་ལ་བདོ་ཀི་སངས་རྒྱས་
པའི་ཆོས་ད་ེནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་ད་ིམ་མེད་
པ་རེད་འདགུ	 ནཱ་ལེནྡྲའ་ིཆོས་བརུྒྱད་ད་ེཚན་
རིག་དང་མཉམ་ད་ུའགྲ་ོཐུབ་མཁན་ཞིག་
རེད།	ཅསེ་བཤད་རུྒྱ་བུང་འདགུ	ངསོ་ཀིས་
གནས་ཚུལ་ད་ེཧ་ཅང་གསལ་བ་ོགོ་བུང་།	
ཅེས་སོགས་བདོ་ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་བདོ་མི་
རྣམས་ཀིས་ལགྷ་བསམ་དང་སྙངི་སྟབོས་ཞིམ་
པ་མེད་པར་བསྡད་པ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན་སོགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་།	གཞན་
ཡང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 སབྐས་སུ་བབ་པ་
ཟླསོ་གར་རེད།	 ངསོ་རང་ཆུང་ཆུང་སབྐས་
སུ་ལ་ྷམོ་མང་པ་ོའཁབ་མངོ་།	རྣམ་ཐར་ཤེས་
ཀི་མེད།	 ལ་ྷམོ་འཁབ་པ་ཡིན།	 སྔནོ་མ་ནས་
ངསོ་ཀིས་བཤད་ཡོད་པ་རེད།	 ཞབས་བ་ོ
འཁབ་པ་ལྟ་བུ་ནི་རྒྱ་མིའི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་
པ་ཁ་ཤས་ཀིས་བདོ་ཀི་ཞབས་བ་ོའཁབ་པ་
མང་པ་ོཡོང་གི་འདགུ	 ཡིན་ནའང་།	ད་ལའྟ་ི
བར་ད་ུརྒྱ་རིགས་ནང་ནས་བདོ་ཀི་རྣམ་ཐར་
གཏངོ་མཁན་ཕལ་ཆེར་མཐངོ་མ་མངོ་།	 ད་ེ
མི་འདགུ	 ད་ེཕལ་ཆེར་བདོ་པ་རང་གིས་མ་
གཏགོས་ཡོང་གི་མེད་པ་ལ་ྟབུ་འདགུ	 ད་ེང་
ཚོ་བདོ་པ་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་
ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་ལ་ྟབུ་འདགུ	ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།	།


