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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ནབུ་བྷངེ་གཱལ་མངའ་སྡའེ་ི
ནང་སྦུལ་སྦུལ་	 Bulbul ཞསེ་པའ་ིདྲག་ཆར་
རུླང་ཚུབ་ལ་བརནེ་ནས་མི་རུྒྱ་ནརོ་གསུམ་ལ་
གོད་ཆག་ཚབས་ཆེ་ཕགོ་པར་མངའ་སྡའེི་སིྤ་
ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ལམྕ་སྐ་ུམམ་ཏ་བྷ་ེནར་ཇི་	
Mamata Banerjee	 མཆོག་བརུྒྱད་ཐུགས་
གསོ་མཛད་དནོ།		
ངསོ་ཀིས་ཐངེས་འདིར་དྲག་ཆར་རུླང་ཚུབ་
འགོ་དཀའ་སྡུག་མོང་བཞིན་པའི་ནབུ་བྷངེ་
གཱལ་མངའ་སྡའེི་ཡུལ་མི་ཚོར་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 མངའ་གཞུང་ནས་ས་
ཁུལ་སོ་སོའི་ནང་ཛ་དྲག་ངལ་སེལ་ལས་གཞི་
ཚགས་ཚུད་ངང་སྤལེ་བཞིན་པར་ཡི་རངས་

བསགྔས་བརདོ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག	 	 ངསོ་
ཀིས་ཛ་དྲག་ངལ་སེལ་ལས་གཞིར་དམིགས་
ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཐེབས་རྩ་བརུྒྱད་ཞལ་

འདབེས་ཕྲན་བུ་འབུལ་རུྒྱ་ཡིན།	 རང་འབུང་
གོད་ཆག་ད ེའི ་འོག་དངོས་ཤུགས་བརུྒྱད་

གསུམ་ནས་དཀའ་སྡུག་མངོ་བཞིན་པའི་ནང་
མི་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་ལ་ངསོ་ཀིས་སྙངི་ཐག་
པ་ནས་སེམས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	

བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ཞེས་
གནའ་ས་ྔམོ་ནས་གནས་རྩ་ཆེར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་

སལོ་ཡོད།	 ལགྷ་པར་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༦༠	
ཙམ་རིང་ངསོ་རང་ཉདི་དང་བདོ་མི་བཙན་
བལོ་བ་མང་པ་ོཞིག་གི་གནས་ཡུལ་སྡདོ་ཁང་
ཆགས་ཡོད།	བྷངེ་གཱལ་ལ་མཚོན་ན་བདོ་དང་
དམིགས་བསལ་འབལེ་བ་ཡོད།	 གང་ཡིན་
བརདོ་ན་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་བྷངེ་གཱལ་ནང་
འཁུངས་པ་རེད།		ལ་ྟགུབ་སྨྲ་བའ་ིསླབོ་དཔནོ་
ཆེན་པ་ོཁངོ་གིས་དསུ་རབས་	 ༨	 ནང་བདོ་
ད་ུཕབེས་ནས་བདོ་ཀི་དགོན་པ་ཆེས་ཐགོ་མ་
བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་ཕྱག་བཏབ་པ་
དང་།	 	 ད་ེརསེ་དསུ་རབས་	 ༡༡	 ནང་བྷངེ་
གཱལ་ནས་དཔལ་མར་མེ་མཛད་བདོ་ད་ུཕབེས་
ནས་བདོ་ད་ུསངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ཉམས་པ་
སརླ་གསོ་མཛད་ཡོད།	ཅསེ་འཁདོ་འདགུ	།

༄༅།	 །སུད་སི་གངོ་ཁྱརེ་ཇི་ན་ིཝར་ཕིྱ་ལོ་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༤	དང་	༡༥	བཅས་
ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་གི་བདོ་དནོ་བཞུགས་
མོལ་གླངེ་སྟགེས་དབུ་འཛུགས་གནང་འདགུ	
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
དང་།	དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་སུད་སི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཀར་ལོ་སོམ་མ་ར་ུ

ག་མཆོག་	Mr. Carlo Sommaruga	ཡིན་
འདགུ	མཛད་སྒ་ོང་ོསྤདོ་སབྐས་སུད་སི་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ཀིས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་སྩལ་བའ་ིགསུང་
འཕྲནི་སྒགོས་སྦྱང་ཞུས་འདགུ
ད་ེཡང་གསུང་འཕྲནི་ནང་ད་ུགལ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་སྟབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་
གཅིག་གི་ངོ་བརོ་ས་ེཁིད་བ་རུྒྱའི་འདནུ་པ་
ཡོད་ཚེ་དརེ་གཞིགས་པའ་ིབཟང་སྤདོ་ཀི་ལས་
འགན་ཞིག་ཡོད་པ་དའེང་ངསེ་པར་ད་ུབསུྒབ་
དགསོ།	 དརེ་བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཞི་

རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་རང་དབང་
སུང་སྐབོ་ལ་ངསེ་པར་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་དགོས།	
ཞསེ་བཀའ་སྩལ་འདགུ	
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་དབུ་འབདེ་
གསུང་བཤད་སབྐས།	 དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་འཕུྲལ་ཆས་གསར་པ་བཀོལ་
སྤདོ་བས་པ་བརུྒྱད་བདོ་མི་དང་ཡུ་གུར་མི་
རིགས།	 ལྷ་ོསོག་མི་རིགས་རྣམས་ལ་དམ་

བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
ལྷག་པར་འཕུྲལ་ཆས་གསར་པ་ད་ེདག་བདོ་
ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་
ཆེད་བཀལོ་སྤདོ་ཇི་ལརྟ་བདེ་བཞིན་པ་གསལ་
འདནོ་གནང་དནོ་ལ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ལ་ྷསའི་ཇ་ོཁང་ནང་བདོ་མི་མཆོད་མཇལ་ད་ུ
ཡོང་མཁན་ཚོར་དསུ་རག་ཏུ་པར་ཆས་གང་
སར་བཙུགས་ནས་སོ་ལ་ྟབས་པ་དང་།	དགནོ་
པའ་ིགཡས་གཡོན་གང་སར་ག་ོམཚོན་ཐགོས་
པའ་ིདམག་མི་འགམེས་འཇགོ་བས་པ་སོགས་
ཐ་ན་ཇ་ོཁང་ནང་གི་མཆོད་མེའ་ིགངས་འབརོ་
ལས་རྒྱ་མིའི་མེ་མདའ་མང་བ་བཙུགས་ཡོད་

སྐརོ་དང་།	 གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས་དངེ་སབྐས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་
སླབོ་གཉརེ་བ་ཡུལ་བསྟ་ིགནས་ཁང་ཆེ་ཤོས་
སུ་གགས་པ་གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་དང་ཡ་
ཆེན་སརྒ་ནང་གཏརོ་བཤིག་བཏང་དང་གཏངོ་
བཞིན་པའི་བེད་བབ་ད་ེདག་ནི་ད་ེསྔ་ཕིྱ་ལོ་	
༡༩༥༦	 ལོར་བདོ་མད་ོཁམས་ལི་ཐང་དགནོ་
པ་ཐགོ་མར་གཏརོ་བཤིག་བཏང་བའི་ལས་
འགུལ་གི་བརུྒྱད་རིམ་མུག་སྐངོ་བས་པ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད་པ་དང་།	རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒགས་
སུན་གཙེར་བཟ་ོརུྒྱ་དང་ཐ་ེབུས་བ་རུྒྱ་ད་ེདག་
མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པ་དང་།
ལགྷ་པར་ཕིྱ་ལོ་	༢༠༠༧	 ཕིྱ་ཟླ་	༨	ནང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བཀའ་ཁྱབ་ཨང་	༥	ཟརེ་བ་
བསྒགས་ནས་བདོ་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་
ལ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བས་པ་དང་།	
བཀའ་ཁྱབ་དའེི་འགོ་བདོ་མིའི་སུྤལ་སྐའིུ་ཡང་
སིད་ཀི་འསོ་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་སུྤལ་
སྐུར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བར་ཐོག་མར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ནས་ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
དགསོ་པ་ཁམིས་སུ་བཅའ་བ་ན་ིམཐའ་གཅིག་
ཏུ་མི་འསོ་པ་དང་མི་འཚམས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་
མ་ཟད།	 ད་ེལ་ྟབུའ་ིབདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་
ཐུན་མིན་སལོ་རུྒྱན་ལམ་ལུགས་ལ་ཐ་ེབུས་
བ་རུྒྱར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁིམས་མཐུན་གི་
བདག་ཐབོ་ཞིག་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་གཏན་ནས་མེད།		
བ་ླསུྤལ་ད་ེདག་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་སལོ་

རུྒྱན་ལམ་སལོ་གཞི་རྩར་བཞག་ནས་ཡང་
སདི་ངསོ་འཛིན་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	ལགྷ་པར་༸རྒྱལ་
བའི་ཡང་སིད་ཐག་གཅདོ་ཞུ་རུྒྱའི་གནད་དནོ་
ན་ི༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་༸སྐ་ུཉདི་ལ་
སྐ་ུདབང་ཡོད་པ་ལས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདག་
ཐབོ་རྩ་བ་ནས་མེད་སྐརོ་གསུངས།	
དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་སུད་སི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་ཀར་ལོ་སོམ་མ་རུ་ག་	
མཆོག་གིས་ཕིྱ་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་རྒྱ་ནག་
གིས་བདོ་ས་དབང་སུྒར་བས་རྐེན་བདོ་ཀི་
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གིས་དབུ་ཁིད་
པའི་བདོ་མི་རྣམས་བཙན་བལོ་ད་ུ༸ཞབས་
སོར་བཀདོ་གནང་མཛད་དགསོ་བུང་བ་དང་།	
སིྤར་འཕུྲལ་ཆས་ལ་བརནེ་ནས་སོ་ལྟ་བ་རུྒྱ་
ད་ེམང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁག་ཏུ་ལག་
བསྟར་བདེ་སལོ་ཡོད་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
མི་སྒརེ་ལ་ཆེད་མངགས་སོ་ཉུལ་བདེ་སྟངས་
ད་ེདག་ཧང་སང་དགསོ་པ་རེད་འདགུ	 ལགྷ་
པར་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་སྒརེ་གི་རང་དབང་ལ་
བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་ནས་སོ་ལྟ་བེད་
བཞིན་པ་ད་ེད་ཆ་སརྔ་བས་ཤུགས་ཆེར་འག་ོ
བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོརྒྱ་ནག་ནང་
མི་སྒརེ་གི་རང་དབང་སུང་སྐབོ་བདེ་མཁན་
ཁམིས་ཀི་ཆ་རྐནེ་མེད་པ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།
ཐངེས་འདའི་ིགླངེ་སྟགེས་ཀི་བརདོ་གཞི་ན།ི	
༼རིག་གསར་འཕུྲལ་ཆས་འགོ་དམ་བསྒགས་
དང་ཆོས་དད་རང་དབང་།	 ༽	 ཞསེ་པ་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།	།

རྒྱ་ནག་ནང་སྒརེ་གི་རང་དབང་སུང་སྐབོ་བདེ་མཁན་ཁམིས་ཀི་ཆ་རྐནེ་མེད་སྟབས་གཞུང་གིས་
ཁམིས་འགལ་ཐགོ་ནས་སོ་ལ་ྟབདེ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུའག་ོབཞིན་ཡོད།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལྡ་ིལིར་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་པ།

༄༅།	 །ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༡༩	
ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༧།༣༠	ཙམ་ལ་བདོ་མིའ་ིབ་ླ
ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་
གཟིམ་ཆུང་ཕ་ོབང་ནས་སྟནོ་འཁོར་ཧྲག་བསྡུས་
བཅས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་དང་།	 ད་ེརསེ་
མཧཱ་ར་ཤི་ཀྲ་མངའ་སྡའེི་གངོ་ཁྱེར་ཨོ་རང་གྷ་
བཌྷ་ནང་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་འཕྲནི་བསྐང་ཆེད་
ག་གྷལ་གནམ་ཐང་བརུྒྱད་ལྡི་ལིར་ཆིབས་སུྒར་
བསྐངས་ཡོད།	ད་ེཡང་མཛད་འཆར་ལརྟ་ན།	སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
ཊུ་ཞི་ཌཱ་སྒམོ་སུྒབ་བསྟ་ིགནས་ཁང་གིས་ཇི་ལྟར་
སྔནོ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་
བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་སྟ།ེ	 ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	
༡༡	 ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲརོ་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་
ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིཀ་ོལམ་བ་ྷ	 	 St. 
Columba’s School སླབོ་གྲྭ་ར་ུཁངོ་
ཁ་ོདང་སེམས་ཁལ་ལས་ཐར་བར་བདེ་པ་ཞེས་
པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རུྒྱ་དང་།	
ད་ེབཞིན་ཕིྱ་ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་
ལྡ་ིལིའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་སིྤའི་བསྟ་ིགནས་ཁང་ད་ུད་ེ
ས་ྔརྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་ཨེས་རཱ་ད་ྷཀི་རི་ཤི་ནན་	
Dr.S Radhakrishna	མཆོག་གི་དྲན་རནེ་
མཛད་སྒ་ོཐངེས་	༢༤	དང་འབལེ་ Indian In-
stitute of Advanced Studies ཞསེ་
པའི་བསྟི་གནས་ཁང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་ཀུན་ཁྱབ་
བཟང་སྤདོ་ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་རུྒྱ།	ཕྱགོས་མཚུངས་ཕིྱ་ཚེས་	༢༤	ཉནི་རྒྱ་
གར་མཧཱ་ར་ཤི་ཀྲ་མངའ་སྡའེ་ིགངོ་ཁྱརེ་ཨོ་རང་ག་ྷ
བཌྷ་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་ལོ་ཀུ་ཏ་ར་དགེ་སླངོ་
གི་སྡམོ་པའི་སྦྱངོ་བརར་བསྟ་ིགནས་ཞེས་པས་ཇི་
ལརྟ་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་ཁུལ་དའེ་ིལུས་
སྦྱངོ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གྲྭའི་རྩདེ་ཐང་ད་ུནང་ཆོས་སིྤ་
བཤད་ཀི་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲནི་སྩལ་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།	།

༄༅།	།སབྐས་	༡༦	པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
རྣམས་ཕིྱ་ནང་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་སོགས་གནད་ཡོད་མི་ས་མཇལ་འཕྲད་དང་།	
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་སྔར་ལྷག་ཐོབ་ཐབས་ཆེད་
ཕྱགོས་ཕབེས་གནང་རུྒྱའི་ལས་རིམ་ཡོད་པ་ལརྟ།	
སིྤ་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལ་ྷརམས་པ་གོ་བ་ོབླ་ོབཟང་
ཕན་བད་ེལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་ཀུན་དགའ་
བསོད་སྟབོས་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་བླ་ོབཟང་གགས་
པ་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་ཚེ་རིང་ལ་ྷམོ་ལགས་བཅས་
ལས་གུབ་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	
ཚེས་	༡༦	ནས་	༢༤	བར་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཕ་
རན་སི་	 France	 དང་།	 སྦལེ་ཇམ་	 Bel-
gium   ན་ིཐར་ལན་ཌི་	 Netherlands	
བཅས་སུ་གཞུང་འབལེ་ཕྱགོས་ཕབེས་གནང་ཡོད།	
ད་ེཡང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་ཕིྱ་ཚེས་	༡༥	ཉནི་གི་ཕིྱ་
དྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་ནས་ཕ་རན་སི་
རྒྱལ་ས་པ་ེརི་སི་ལ་ཕབེས་ཐནོ་གནང་བ་དང་།	ཕིྱ་
ཚེས་	༡༧	ནས་	༢༤	བར་གངོ་གསལ་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་ལ་རིམ་པས་ལས་རིམ།	ཕིྱ་ཚེས་	༣༠	ཉནི་
པ་ེརི་སི་ནས་ལྡ་ིལིར་ཕིྱར་ཕབེས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་
བཅས།	།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་
ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གི་ནང་གཞུང་འབལེ་

ཕྱགོས་ཕབེས་གནང་བ།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	སོགས་

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

༄༅།	 །ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	
ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིགསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་ནང་སྐུ་ཞབས་ཊེཌ་
ཡོ་ཧ་ོ Ted Yoho	 མཆོག་དང་།	
མེག་ཀལོ་	McCaul	མཆོག		ཇིམ་
མེག་གྷ་ོཝན་ Jim McGovern	མཆོག་
བཅས་ཀིས་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་
དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་གི་གནས་
བབ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་ཐབོ་དགསོ་པ་ད་ེཇི་
ཙམ་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་དང་།	
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་
མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ཞི་བད་ེདང་།	
མཐུན་སིྒལ།	 འག་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་

གུར་གི་འད་ུཤེས་གོང་མཐརོ་གཏངོ་གནང་
མཛད་པའི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་བཟང་ལ་
ངསོ་འཛིན་ཞུས་པའི་ཁིམས་འཆར་ང་ོསྤདོ་
གནང་འདགུ
ཁམིས་འཆར་ད་ེང་ོསྤདོ་ཞུ་དགསོ་དནོ་ན།ི	
༡༽	བདོ་མིའ་ིཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
གི་གལ་གནད་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་དང་།	
ཨ་རི་དང་བདོ་དབར་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་མཛའ་
འབལེ་གཏངི་ཟབ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ངསོ་འཛིན་
ཐུབ་པ།
༢༽	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་
མཆོག་གིས་འཛམ་གླངི་ཞི་བད་ེདང་།	མཐུན་
སིྒལ།	 འག་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་གུར་གི་འད་ུ

ཤེས་གོང་མཐརོ་གཏངོ་གནང་མཛད་པའི་
རླབས་ཆེན་གི་མཛད་བཟང་ལ་ངསོ་འཛིན་
དང་།	ཡི་རངས་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ།
༣)	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་མང་གཙོ་དང་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཟུང་འབལེ་
གིས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སྤལེ་བའམ།	
ཡང་ན་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་དབར་རྒྱལ་
སིྤའི ་རྩོད་རྙ ོག་ད ེ་དག་ཞི་བའི ་ལམ་ནས་
འདམུ་འགིག་ཇི་ལྟར་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་
ཐོག་བགོ་གླངེ་ལྷན་ཚོགས་གོ་སིྒག་ཞུ་རུྒྱ།		
བཅས་ཡིན་འདགུ	།	

བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའ་ིརང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་ཐབོ་ཆེད་ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་
རྒྱབ་སྐརོ་དགསོ་པའ་ིཁམིས་འཆར་ང་ོསྤདོ་གནང་བ།

སེར་སདྨ་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་ཨིན་ཇི་གངོ་མའ་ིཆེ་བསྟདོ་གཟངེས་རགས་ཕུལ་བ།
༄༅།	 །ཨིན་ཡུལ་རྒྱལ་མོའ་ིའཁུངས་
སརྐ་སབྐས་མི་ས་ཁྱད་པར་ཅན་འགའ་ཞིག་
ལ་ཨིན་ཇི་གོང་མའི་གཟངེས་རགས་གནང་
སལོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	
ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲརོ་ཨིན་ཡུལ་རྒྱལ་
མོའ་ིསྐ་ུཚབ་ Sir Kenneth Olisa OBE, 

Lord-Lieutenant of Greater London	
མཆོག་གིས་འདི་ལོའི་སྙན་གགས་ཅན་གི་
ཨིན་ཇི་གངོ་མའི་གཟངེས་རགས་ཆེན་མོ་ན།ི	
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕྱགོས་སུ་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིསེར་
སདྨ་གྲྭ་ཚང་གི་༸སྐབས་ར་ེམཁན་རིན་པ་ོཆེ་
དག་ེབཤེས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་ཕུལ་
འདགུ
སིྤར་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་
མཆོག་ན།ི	 ཕིྱ་ལོ་	 ༡༩༥༨	 ལོར་བདོ་ཀི་
ནབུ་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་པའི་སྤུ ་ཧྲངེ་ཁུལ་ད་ུ
འཁུངས་ཤིང་།	 བདོ་ནས་རྒྱ་གར་ད་ུབཙན་

བོལ་ལ་ཕབེས་རསེ་ནང་མི་དང་ལྷན་ད་ུལྷ་ོ
ཕྱགོས་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་སེར་སདྨ་
གྲྭ་ཚང་ཀོང་པ་ོཁང་ཚན་དུ་ཆོས་ཞུགས་
དང་འབལེ་གཞུང་ཆེན་ཀ་པདོ་ལྔར་གསན་
བསམ་སླབོ་གཉརེ་མཐར་ཕིྱན་གནང་སྟ།ེ	 ཕིྱ་
ལོ་	༡༩༩༠	ལོར་དག་ེབཤེས་ལ་ྷརམས་པའ་ི
མཚན་གནས་བཞེས་རསེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་
དགོངས་ལམ་སྟནོ་དང་འབལེ་ནས་ཕིྱ་ལོ་	
༡༩༩༡	 ལོ་ནས་བཟུང་ཡོ་རོབ་དང་།	 བང་
ཨ་མི་རི་ཀ།	 ད་ེབཞིན་ཨེ་ཤ་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་
སོགས་ནང་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་སླབོ་ཁིད་
གནང་བཞིན་ཡོད་འདགུ
ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོར་ལོན་ཌནོ་གཙུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་ནས་ཨེ་ཤ་ཡ་དང་ཨ་ཕ་ིརི་
ཀའི་ཐགོ་གི་མི་རུྒྱད་དཔྱད་རིག་ཐད་གཙུག་
ལག་རབ་འབམས་ཀི་སླབོ་མཐར་སོན་པ་

དང་།	
ཁངོ་གིས་ཨིན་ཡིག་ཐགོ་ The Foundation 

of Buddhist Thought འམ་
ནང་པའི་ལ་ྟགུབ་ཀི་རྨང་གཞི་
ཞསེ་པའ་ིཕྱག་དབེ་པདོ་	 ༧	
ཙམ་བརྩམས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
ཁོང་སེར་སྨད་ཐོས་བསམ་
ནརོ་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་
ཐགོ་	 ༩༡	 པར་བསྐ་ོགཞག་
གི་བཀའ་ཡིག་ཕབེས་ཏ་ེཕིྱ་ལོ་	
༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༧	
ཉིན་སེར་སྨད་ཐོས་བསམ་
ནརོ་གླངི་གྲྭ་ཚང་ད་ུདངསོ་སུ་
མཁན་པའོི་ཁི་འདནོ་མཛད་
སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ལ་ྟ

མཁན་པའོ་ིམཛད་འགན་བཞསེ་མུས་ཡིན།
མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་

བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ཕར་སི་ལགས་དང་།	

མཁན་རིན་པ་ོཆེའི་སིང་མོ་སྒལོ་མ་ལགས།	
བླ་ོབཟང་དཔལ་འབར་ལགས་ཀང་ཕབེས་
ཡོད།
ཕིྱ་ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་གི་ཕིྱ་དྲརོ་ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་དང་།	 ཨིན་
ཡུལ་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཐུན་
མོང་ནས་དགའ་སྟནོ་གི་མཛད་སྒ་ོཞིག་གོ་
སིྒག་ཞུ་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།	།

བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་ཆེད་རྒྱང་རུྒྱག་ག་ོསིྒག་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	

༡༧	 རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཕིྱ་དྲལི་ཁྱབ་ཁངོས་བདོ་ཀི་སིད་
བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གིས་གཙོས་བདོ་ཀི་
གཞནོ་ན་ུལནྷ་ཚོགས་དང་།	བདོ་ཀི་བུད་མེད་
ལནྷ་ཚོགས།	 བདོ་ཀི་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་

འགུལ་ཚོགས་པ།	 བདོ་རང་བཙན་སླབོ་ཕུྲག་

ཚོགས་པ།	རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་འབལེ་མཐུད་
ཁང་བཅས་ཐུན་མོང་ནས་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་
ཆེད་རྒྱང་རུྒྱག་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད་པ་དང་།
རྒྱང ་ རུྒྱག ་གོ ་ སིྒག ་གནང ་དགོས ་པའི ་
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་

ཁརོ་ཡུག་ན་ིའཛམ་གླངི་སིྤ་ཡོངས་ལ་ཇི་ཙམ་
གལ་གནད་ཆེ་བ་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིསྡངིས་
ཆེའི་སྟངེ་གོ་ལའི་ཁརོ་ཡུག་དང་འབལེ་བའི་
བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུག་འདྲ་ཞིག་ཚོགས་
ཀང་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་དགོས་པའི་
གལ་གནད་ཐགོ་བག་ོགླངེ་ངསེ་པར་གནང་
དགོས་པའི་རེ་འདནུ་འཛམ་གླིང་ཕིྱ་ལ་དྲལི་
བསྒགས་ཡོང་ཆེད་ཡིན་འདགུ
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཚོདུ་	 ༡༠།༣༠	
ཐོག་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཆེས་མཐོའི་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོ
བསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་དང་།	 བདོ་ཀི་
སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས།	 ཕིྱ་དྲལི་ཁརོ་
ཡུག་ཚན་པའ་ིའགན་འཛིན།	 	 འབལེ་ཡོད་
ལས་བདེ།	 རྒྱང་རུྒྱགས་པ་མི་གངས་	 ༡༢༠	
ལགྷ་ཙམ་བཅས་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ	བདོ་མིའ་ི

སིྒག་འཛུགས་ཀི་བསྟི་གནས་ར་ས་གངས་
སིྐད་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀིས་མེ་གྷན་གསུམ་
མད་ོབརུྒྱད་བྷག་སུ་བར་རྒྱང་རུྒྱག་གནང་
ཡོད།	 ད་ེནས་མེག་གནྷ་ཁམོ་གཞུང་ད་ུརྒྱ་
གར་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པ་གཙོ་བརོ་གུར་
པའི་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་གི་མི་
མང་འཚང་ག་ཤིག་ཤིག་ཡོད་སའ་ིས་ཚིགས་

ཐགོ་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ཀིས་ལག་ཏུ་ཕྲདེ་
དར་ཐགོས་ནས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་
སུང་སྐབོ་ཀི་ལས་འགུལ་ཇི་ཙམ་གལ་ཆེན་
པ་ོཡིན་པའི་དྲལི་བསྒགས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རིག་གསར་འཕུྲལ་ཆས་བཀལོ་སྤདོ་འགོ་དམ་བསྒགས་བདེ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུགཏངོ་བཞིན་པའ་ི
གནས་སྟངས་སྐརོ་བག་ོགླངེ་ཚོགས་པ།

༄༅།	 །ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༤	དང་	༡༥	བཅས་ཉནི་གཉསི་རིང་སུད་
སིའ་ིགངོ་ཁྱརེ་ཇི་ན་ིཝར།	 	 དངེ་སབྐས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་རིག་གསར་འཕུྲལ་ཆས་
བཀོལ་སྤདོ་འགོ་དམ་བསྒགས་བདེ་ཤུགས་
ཆེ་རུ་གཏངོ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཐགོ་
བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་ཤིག་གནང་འདགུ	ཉནི་
གངས་གཉིས་རིང་གི་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་
བརདོ་གཞི་ཁག་བཞིའི་ཐགོ་བག་ོགླངེ་གནང་
ཡོད་འདགུ	
ད་ེཡང་བརདོ་གཞི་ད་ེརྣམས་ན།ི	 	 རིག་
གསར་འཕུྲལ་ཆས་དང་འབུར་འགུར་འག་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས།	 རྒྱ་ནག་
གིས་རིག་གསར་འཕུྲལ་ཆས་ལ་བརནེ་ནས་
ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒགས་བདེ་
བཞིན་པ།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་ཉདི་
དང་འདྲ་བའ་ིགཅིག་བསྡསུ་དབང་འཛིན་པའ་ི
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་སོ་ལའྟི་པར་ཆས་སོགས་
སོ་ཉུལ་འཕུྲལ་ཆས་མཁོ་སྤདོ་བས་པ་དང་།		
གཅིག་བསྡསུ་དབང་འཛིན་པ་རྒྱ་ནག་དམར་
པའོི་སིད་གཞུང་ལ་ང་ཚོས་གདངོ་ལེན་ཇི་
ལརྟ་བདེ་དགསོ་པ།	 ཞསེ་བརདོ་གཞི་ཁག་
བཞི་ལ་ཆ་བགོས་གནང་ནས་བརདོ་གཞི་རེ་
རེའ་ིཐགོ་བག་ོགླངེ་ལྷུག་པ་ོབུང་འདགུ
དེ་ཡང་ཉིན ་དང་པ ོའི ་བགོ་གླ ེང ་སྐབས།		
ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བསོད་ནམས་
ཚེ་རིང་ཕར་སི་ལགས་ཀིས་ལས་རིམ་གཙོ་
སྐངོ་གནང་འདགུ	 སབྐས་དརེ་དངེ་སབྐས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་
སི་ཐན།	 ཧངོ་ཀངོ་བཅས་སུ་རིག་གསར་
འཕུྲལ་ཆས་ལ་བརནེ་ནས་དམ་བསྒགས་བདེ་
ཤུགས་ཆེ་ར་ུའག་ོབཞིན་པ་དང་།
ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ལོར་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཁུལ་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་མི་
མང་གི་འག་ོའདགུ་སྤདོ་གསུམ་ལ་དསུ་རག་
ཏུ་སོ་ལའྟ་ིཔར་ཆས་དང་།		གདངོ་རིས་དང་

ལག་རིས་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་རྒྱབ་ལྗངོས་
ལོ་རུྒྱས་དང་གནས་ཚུལ་ལམ་སང་ཤེས་
རགོས་ཐུབ་པ་སོགས་མདརོ་ན་རིག་གསར་
གི་འཕུྲལ་ཆས་ལ་བརནེ་ནས་དམ་བསྒགས་
ཀི་ལས་གཞི་ས་བརན་བཟ་ོཐབས་བདེ་བཞིན་
ཡོད་སྐརོ་བག་ོགླངེ་གནང་འདགུ		
ད་ེཡང་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ཕར་སི་ལགས་
ཀིས་གསུང་དནོ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
རིག་གསར་འཕུྲལ་ཆས་ལ་བརནེ་ནས་དམ་
བསྒགས་བདེ་དགསོ་དནོ་ན།ི	རྒྱ་ནག་དམར་
པའོ་ིདབང་ཆ་ས་བརན་ཡོང་བ་དང་།	 དབང་
ཆ་སྒརེ་གཅོད་བདེ་མཁན་དམར་པའོི་འགོ་
ཁིད་ཚོས་མུ་མཐུད་མི་མང་ཐོག་སྟངས་
འཛིན་བདེ་ཐུབ་ཆེད་རེད།	 ལགྷ་པར་དམ་
བསྒགས་བདེ་སྟངས་དཔ་ེགསར་ད་ེདག་ལག་
བསྟར་བེད་ཡུལ་ནི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་
དང་།	 ཆོས་ལུགས་མི་ས།	 མང་ཚོགས་ཀི་
ཆོས་དད་བཅས་ལ་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་
སངྡ་ཟུག་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ད་
ཆ་རིག་གསར་གི་འཕུྲལ་ཆས་ད་ེདག་སིྤ་
འབངས་ཀི་དགོས་མཁོ་བསུྒབ་རུྒྱའི་ཚབ་ཏུ་
གཅིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་པའི་དབང་ཆ་
ས་བརན་ཁ་ོནའི་ཆེད་དམ་བསྒགས་ཀི་ལག་
ཆར་བཀལོ་བཞིན་ཡོད།	 ཚན་རིག་ཡར་
རྒྱས་ཕིྱན་པའི་མཐར་ཐུག་དགོས་དམིགས་
འད་ིཙམ་ཞིག་རེད་དམ།	ཞསེ་གསུངས།	
གཞན་ཡང་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་
ཚབ་ཟུར་པ་སལྐ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་
ཀིས་རྒྱལ་སིྤའི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་བབ་གཞི་
རྩར་བཞག་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་འདས་པའི་
ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་རིང་ཆབ་སིད་ཀི་འགུར་
འགསོ་སྐརོ་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས།	 	 ད་
ལྟའི་ཁེངས་དྲགེས་ཅན་གི་རྒྱ་ནག་སྟབོས་
ཆེན་ཆགས་ཐུབ་པ་ད་ེགཙོ་ཆེར་རྒྱལ་སིྤའི་
སིྤ་ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་དང་བསྟནུ་མཁས་ཀི་

སདི་བུས་འཛིན་པར་བརནེ་བུང་བ་ཞིག་ཡིན་
སྟབས།	 	 ད་ཆ་རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་དང་
སིད་གཞུང་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་ཐགོ་སིད་བུས་
སརྔ་བས་མཁགེས་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་ནརོ་འཁུལ་ཅན་གི་སདི་བུས་ལ་དསུ་ཐགོ་

སྐནོ་བརདོ་དང་དགག་བ་བདེ་ཐུབ་པ་ཞིག་
བདེ་དགསོ་པ་གསུངས།		
ཕྱགོས་མཚུངས་ནབུ་ཕྱགོས་སདི་གཞུང་གཙོ་
བརོ་གུར་བའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབལེ་བ་
ཡོད་པའི་སིད་གཞུང་ཁག་ལ་རྒྱ་ནག་དང་
འབལེ་བ་གནང་བཞིན་པའ་ིསདི་བུས་ལ་ངསེ་
པར་ད་ུབསྐར་ཞིབ་གནང་དགསོ་པའི་འབདོ་
སྐལུ་ཞུས་འདགུ	 ད་ེཡང་ཁངོ་གིས་གནད་
དནོ་བཞིའ་ིཐགོ་ཁངོ་གིས་སེམས་འཚབ་དང་
སྦྲགས་བསྐར་ཞིབ་དགོས་པ་གསུང་དནོ།		
སིད་གཞུང་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་འབལེ་བ་
བདེ་སྐབས་སྔ་ས་ནས་གཟབ་ནན་དགོས་པ་
དང་།		བཟང་ཕྱགོས་ཀི་རེ་བ་ཆེ་དྲགས་པའ་ི
སདི་བུས་ནརོ་བ་འཛིན་རུྒྱ་མེད་པ།	 	 ཅི་སྟ་ེ
ད་ེལརྟ་བུང་ཚེ་སིད་གཞུང་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་
ཡང་མཐར་ཕམ་ཉསེ་ཡོང་རུྒྱ་ཡིན་སྟབས།	
ད་ེས་ྔནརོ་འཁུལ་བུང་བ་ཁག་ལ་བསྐར་ཞིབ་
དགསོ་པ།	 ནབུ་ཕྱགོས་རང་དབང་ལུང་པས་
རྒྱ་ནག་དང་བསྟུན་དྲགས་ན་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་བདེ་མཁན་གི་ཆེ་མཐངོ་

ཉམས་རུད་འག་ོངསེ་ཡིན་པ།	 	 ད་ཆ་རྒྱ་
ནག་སྟབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་སྟབས་དརེ་
གཞིགས་པའི་རྒྱལ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་གི་གནས་སྟངས་ད་ེརྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནས་བབ་དང་ཚད་མཉམ་

པ་ཞིག་བཟ་ོཐུབ་དགོས་པའི་བསམ་འཆར་
གསུངས།
ནབུ་ཕྱགོས་སིད་གཞུང་ཁག་གིས་ཅི་ཡང་མི་
སྨྲ་བའི་བརུལ་ཞུགས་འགོ་ནས་རང་ཉདི་ཀི་
ཁེ་ཕན་གང་མང་བསུྒབ་ཐབས་བདེ་བཞིན་
ཡོད།	 	 སདི་བུས་ད་ེནསུ་པ་ལནྡ་པ་ཞིག་
ཡིན་པ་ནབུ་ཕྱོགས་སུ་ཡོངས་གགས་རེད།		
སིད་བུས་ད་ེལ་བརནེ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
གདངེ་སྤབོས་སླབེས་པ་དང་།	 	 ད་ེལ་བརནེ་
ནས་བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བག་
ཚ་མེད་པར་རགོ་རོལ་བཏང་ཞིང་།	 བདོ་མི་
མང་པའོ་ིཚེ་སགོ་ཀང་ཤོར་ཡོད།
ད་ཆ་མང་གཙོའི ་སིད་གཞུང་ཁག་གིས་
མཉམ་རུབ་ཐོག་རྒྱ་ནག་གི་བེད་བབ་ལ་
གདངོ་ལེན་གནང་དགསོ་པ་དང་།	 འཐབ་
བུས་ད་ེན་ིནསུ་པ་ལནྡ་ཞིང་།	 ད་ེབརུྒྱད་རྒྱ་
ནག་འགན་ཁུར་ལནྡ་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཅིག་བཟ་ོ
དགསོ།	 	 	 འཛམ་གླངི་ནང་མང་གཙོ་དང་
ཁམིས་ལུགས་དབང་འཛིན་།		འག་ོབ་མིའ་ི
ཐོབ་ཐང་ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་རུྒྱའི་ཀུན་ཁྱབ་

བཟང་སྤོད་གོང་འཕལེ་ཆེད་ང་ཚོས་ཆོད་
སེམས་ལ་བསྐར་ཞིབ་ཀིས་མཐར་ཆབ་སིད་
ཀི་འདནུ་པ་ས་བརན་ཞིག་སུྐན་ཐབས་དགསོ་
པ་གསུངས།	
ཕྱོགས་མཚུངས་ཧངོ་ཀོང་ནང་གི་འག་ོབ་
མིའི ་ཐོབ་ཐང་འཐབ་རྩོད་པ་ཨེཌ་ཝཌ་
ཅིན་	 Edward Chin	 ལགས་ཀིས་ཉ་ེ
ལམ་ནས་བཟུང་ཧངོ་ཀངོ་མི་མང་གིས་འག་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་དགོས་
པའི་མི་མང་གེན་ལངས་ལས་འགུལ་ཆེན་
མོའི་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རིག་གསར་
འཕུྲལ་ཆས་བཀོལ་སྤོད་ཇི་ལྟར་བས་པའི་
སྐརོ་གསུངས།	 སབྐས་དརེ་ཁངོ་གིས་དངེ་
སྐབས་གཅིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་
རིག་གསར་འཕུྲལ་ཆས་ལ་བརནེ་ནས་རྩདོ་
རྙགོ་འདམུ་འགགི་ཡོང་ཐབས་བདེ་བཞིན་པ་
དང་།	 པ་ེཅིང་སདི་གཞུང་གིས་ཧངོ་ཀངོ་མི་
མང་གི་མངནོ་འདདོ་ལ་བརིྩ་བཀུར་མ་ཞུ་ཚེ་
ཧངོ་ཀངོ་གི་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་གནས་རུྒྱ་
ལས་ལམ་སང་ཐག་གཅདོ་ཡོང་རུྒྱ་མིན་སྐརོ་
གསུངས་པ་མ་ཟད།	 བདོ་དང་ཧངོ་ཀངོ་གི་
གནས་སྟངས་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་གསུང་
དནོ།	 	 ང་ཚོར་མཚོན་ན་ཧངོ་ཀངོ་ན་ིརྒྱ་
ནག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་རེད།	 འནོ་ཀང་བདོ་
ད་ེརྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་མིན།	 ང་ཚོས་ས་
གནས་གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་སྐོད་ཀང་ལངས་
ཕྱགོས་ད་ེང་ཚོ་ཐུན་མོང་གི་ལངས་ཕྱགོས་
ཤིག་ཡིན་བསམ་པའ་ིཐགོ་ནས་གཞན་ལའང་
ད་ེལརྟ་འགལེ་བརདོ་བ་རུྒྱ་ད་ེང་ཚོའི་ཚོགས་
པའ་ིལངས་ཕྱགོས་རེད།		ང་ཚོ་ཧངོ་ཀངོ་མི་
མང་ཚོས་རང་བཙན་རྩདོ་ཀི་མེད།	 ང་ཚོས་
རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉསི་རྩདོ་
བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་སོགས་གསུངས།			

བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་གིས་འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མདནུ་ཐང་ད་ུཔར་རིས་འགམེས་སྟནོ་གནང་བ།
༄༅།	།ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༤	
ཉནི་རྒྱབ་སུད་སིའི་གངོ་ཁྱརེ་ཇི་ན་ིཝའི་ནང་
རནེ་གཞི་བས་པའ་ིའཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མདནུ་ཐང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་

འཛུགས་ཀི་བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་དང་
སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གཉསི་ཀི་
གོ་སིྒག་འགོ་༼ཕ་ཡུལ་ཕྱགོས་སུ་རྒྱང་བལྟ་
བདེ་པ།༽ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞི་གཞིར་བཞག་

ཐོག་ཉིན་གངས་གཉིས་རིང་གི་པར་རིས་
འགམེས་སྟནོ་དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་གཙོས་སུད་སིའི་གགོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཁར་ལོ་	 Carlo 

Sommaruga	 མཆོག	 ད་ེབཞིན་ཕིྱ་རྒྱལ་
ཡུལ་གུ་ཁག་ནས་ཕབེས་པའི་གཟིགས་སྐརོ་
བ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཕབེས་འདགུ
ད་ེཡང་ཐེངས་འདིའི ་འགེམས་སྟནོ་གཙོ་
བ་ོན།ི	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་ཕིྱ་
ལོ་	 ༡༩༤༩	 ལོར་བདོ་ས་དབང་སུྒར་འག་ོ
བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་བདོ་ཀི་དགནོ་སྡ་ེཁག་
གཏརོ་བཤིག་དང་།	 བདོ་མི་བཙོན་འཇུག་
དང་དམར་གསོད་བཏང་བ།	 བདོ་མིའ་ི

འཐབ་རྩདོ།	 བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ི
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	སདྐ་ཡིག	ད་ེབཞིན་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་བ།	
བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་རསེ་བདོ་མི་ཚོས་མུ་

མཐུད་རྒྱལ་སིྤའི་སྟངེ་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
དང་གོ་རགོས་ཇི་ལྟར་སྤལེ་དང་སྤལེ་མུས་
སོགས་རྣམ་གངས་མི་འདྲ་བ་	 ༡༡	 ཙམ་གི་
སྐརོ་འགམེས་སྟནོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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བཀའ་སིྤ་གཉསི་ནས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲ་ིདང་སྦྲགས་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༨	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསདི་
སྐངོ་སྐ་ུཞབས་སནྦ་ཌ་ར་ུདཏྟ་ཏ་ེཡ་	 Shri 

Bandaru Dattatreya	 མཆོག་གིས་གཙོས་
སྐུ་འཁརོ་རྣམ་པ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་རསེ་
བཀའ་ཤག་མཇལ་འཕྲད་ཁང་དུ་ཕབེས་
སབྐས།	 སདི་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་
ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་དང་།	 ནང་
སིད་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་
སྟབོས་རྒྱལ་མཆོག	དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་
ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག	 བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་བ་ླ
བང་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་མཆོག				འཕྲདོ་
བསྟནེ་བཀའ་བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུྱག་
མཆོག	 བཀའ་དུྲང་ཆུ་སྐ་སྦྲ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་
ལགས།	སིམ་སིྤ་བསྟན་འཛིན་ནརོ་བུ་ལགས།	
ར་ས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་སོགས་ནས་ཕབེས་
བསུའ་ིས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་སོང་།
སྐབས་དརེ་སིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་
གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་
གཙོས་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པས་ཧི ་ མཱ ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི་སིད་སྐོང་མཆོག་ལ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གིས་
གཙོས་ལནྷ་ཁང་ཁག་དང་།	 རྒྱ་བལ་འབུག་
གསུམ་ནང་གི་བདོ་ཀི་དགནོ་སྡ་ེཁག	 ཕིྱ་ལོ་	
༡༩༥༩	 ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ས་
ཡོངས་རགོས་དབང་སུྒར་མ་བས་གོང་བདོ་
ནང་དགནོ་སྡ་ེགངས་	 ༦༢༥༠	 ལགྷ་ཡོད་པ་
དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་ནང་བདོ་ཀི་དགནོ་
སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་དང་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཧི་མ་ལ་
ཡ་རི་རུྒྱད་ཀི་མི་རིགས་ཚོས་སླབོ་གཉརེ་
གནང་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་
གནང་བ་མ་ཟད།	ཕིྱ་ལོ་	༢༠༠༨	ལོར་བདོ་
ནང་ས་བི་ཞི་རལོ་ཆེན་པ་ོབུང་རསེ་རྒྱ་གར་
ནང་བདོ་མི་བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་མཁན་ཉུང་
ད་ུཕིྱན་ཡོད།	ཅསེ་དང་།
ཕྱགོས་མཚུངས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་
ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་ངསོ་ནས་བདོ་
མིར་མཐུན་རྐེན་སྦྱརོ་སྤདོ་བདེ་ཕྱགོས་ཀི་
སདི་བུས་	 ༢༠༡༤ Tibetan Rehabilita-

tion Policy Act 2014 གཏན་འབབེས་
ཀིས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་མཐུན་འགུར་རོགས་
རམ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུས་པ་དང་འབལེ་མངའ་སྡའེི་སིད་སྐངོ་
མཆོག་ལ་སྟནོ་པའི་སྐུ་ཐང་ཞིག་དང་དྲན་

རནེ་ཕྱག་རགས་བཅས་ཕུལ་ཡོད།	 	 ཧ་ིམཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བཀའ་
བླནོ་རྣམ་པར་ད་ལའྟི་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྐརོ་

དགངོས་ཚུལ་ཅི་ཡོད་དང་།	ད་ེབཞིན་བཙན་
བལོ་བདོ་མི་ཚོར་འསོ་ཤོག་འཕནེ་རུྒྱའི་ཐབོ་
ཐང་ཡོད་མེད་སོགས་ཀི་སྐརོ་བཀའ་འདྲ་ི
གནང་སོང་།
སྐབས་དརེ་སིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་ད་ལྟའི ་རྒྱ་གར་གཞུང་འདི་
བཞིན་ཧྲ་ཏག་ཏག་འདགུ་ཅསེ་དང་།	བདོ་མི་
ཚོས་རང་གི་ང་ོབ་ོམ་བརླག་པའི་ཆེད་ད་ུབདོ་
མི་ཉུང་ཤས་ཤིག་གིས་མ་གཏགོས་འསོ་ཤོག་
འཕནེ་གི་མེད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	མཇལ་
འཕྲད་གལོ་རསེ་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིད་
སྐངོ་མཆོག་ལ་འདི་གའི་གསར་འགོད་པས་
བཙན་བོལ་བདོ་མི་ཚོར་བར་ལན་ཅི་ཡོད་
བཀའ་འདྲ་ིཞུས་སབྐས།	 ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེ་ིསདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	 བཙན་བལོ་
བདོ་མི་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་གི་མངའ་སྡ་ེགང་སར་
གནས་སྡདོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ཧ་ིམཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེི་ནང་བདོ་མི་མང་པ་ོགནས་
སྡདོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་བཙན་
བོལ་བདོ་མི་ཚོའི་དགོས་མཁོ་ལ་གཞིགས་
པའ་ིགང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་རོགས་རམ་བ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཞསེ་གསུངས།	།
ད་ེརསེ་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིད་སྐངོ་སྐུ་
ཞབས་སྦན་ཌ་རུ་དཏྟ་ཏ་ེཡ་མཆོག་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཁང་ད་ུཕབེས་སྐབས་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་ཐགོ་
མར་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	 བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེའཚམས་འདྲ་ིདང་སྦྲགས་གསུང་དནོ།	
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ངསོ་ནས་
ད་བར་ཕིྱ་ནང་གི་སྐུ་མགནོ་མང་པ་ོས་ེལེན་
ཞུ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བུང་ཡོད་པ་དང་།	 ལགྷ་
པར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ས་ེལེན་ཞུ་རུྒྱའི་ག་ོསབྐས་
བུང་།	 ད་རེས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་
བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་དང་།	 མཁས་དབང་ཡིན་
པ་མངའ་སྡའེི་སིད་སྐོང་མཆོག་དངོས་སུ་
མཇལ་རུྒྱ་བུང་བར་དགའ་སྤ་ོཆེན་པ་ོབུང་།	
སིྤར་བཏང་མངའ་སྡའེ་ིསདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ད་ེརིང་སྔ་དྲ་ོབདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་
འཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།	 འཛིན་སྐངོ་བཀའ་

ཤག་ལནྷ་རིམ་པས་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཟནི་
སྟབས།	 ངས་དམིགས་བསལ་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་
དང་གནད་དནོ་ཐགོ་ཞིབ་ཕྲ་ཞུ་མི་དགོས་པ་
ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད།
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེལོ་ང་ོ	༦༠	རིང་འཛམ་
གླིང་ཡོངས་ཁྱབ་ཆགས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད་
པ་དང་།	 དའེང་གཙོ་བ་ོ༸གངོ་ས་མཆོག་
གི་ཡང་དག་པའི་དབུ་འཁིད་ལམ་སྟནོ་དང་།	
རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་གཙོ་བརོ་གུར་
བའི་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གུ་ཁག་གི་རྒྱབ་སྐརོ་
ལ་བརནེ་ནས་བུང་བ་ཞིག་རེད།	 དཔརེ་
ན་ད་བར་རྒྱལ་སིྤའི ་གོས་ཚོགས་འཐུས་
མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་
བདནུ་ཚོགས་ཐུབ་པ་མ་ཟད།	 དའེ་ིཐགོ་
བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའི་གསོ་ཆོད་ཀང་
མང་པ་ོབཞག་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མི་ཚོར་
རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་དང་།	 ལགྷ་པར་
ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་གཞུང་མང་གཉིས་
ན་ིཤིན་ཏུ་ནས་བཀའ་དྲནི་ཆེན་པ་ོཡིན།	 ད་ེ
ཡང་བཞུགས་སརྒ་ར་སར་༸གོང་ས་མཆོག་
གི་བཞུགས་གནས་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་བསྟ་ིགནས།	 གཞན་ཡང་མངའ་
སྡའེ་ིནང་བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྭ་གངས་	༡༧	དང་།	
གཞིས་ཆགས་ཁག་	 ༡༤།	 དགནོ་སྡ་ེཁག་	
༥༢	 ཙམ།	 རིག་གཞུང་བསྟ་ིགནས་ཁང་	
༥	 བཅས་ཡོད་པ་ཚང་མ་ཚགས་ཚུད་ངང་
འཛིན་སྐངོ་གནང་བཞིན་ཡོད།
བདོ་ནང་ཆ་བཞག་ན།	བདོ་མི་དགུང་ལོ་	༡༥	
ཡན་གིས་བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་ཆེད་རང་ལུས་
མེར་བསགེས་བཏང་སྟ ེ།ེ	 བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་
སྐབོས།	བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་སྐབོས།	༸གངོ་
ས་མཆོག་གང་མགགོས་བདོ་ནང་གདན་ཞུ་
གནང་དགོས་ཞེས་འབདོ་སྒ་སྒགོ་སྟ་ེརྒྱ་ནག་
སདི་གཞུང་ལ་གདངོ་ལེན་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ང་
ཚོ་སིྤ་འཐུས་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན།	 ཆུང་བིས་
པའི་དསུ་ནས་བདོ་ནང་འཚར་ལོངས་བས་
ཏ་ེརྒྱ་ནག་དམག་པའོི་གདགུ་རུྩབ་མནར་
གཅདོ་ལ་སོགས་དངསོ་སུ་གཟིགས་ནས་ཕིྱ་
ལོ་	 ༡༩༩༠	 ནང་བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་པ་ད་ེ
འདྲ་ཡོད།	ད་ལའྟ་ིདསུ་ཚོད་ལ་བལསྟ་པ་ཡིན་
ན།	 བདོ་ཕིྱ་ནང་གཉསི་ཀི་ནང་གཙོ་བ་ོམི་
ཐགོ་གསུམ་པས་བདོ་ཀི་བདནེ་མཐའ་གསལ་
ཐབས་སླད་འཐབ་རྩོད་ཀི་ས་ེའཁིད་བཞིན་
ཡོད།	སྐ་ུཉདི་ནས་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་དང་།	
མ་འོངས་པར་རྒྱབ་སྐོར་གནང་རུྒྱ་ཞལ་
བཞེས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་
ཞསེ་གསུངས་གནང་བ་དང་།
ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ཐགོ་མར་འཚམས་འདྲ་ིདང་སྦྲགས།	 བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ན་ིརྒྱ་གར་ནང་
ཡོད་པའ་ིབདོ་མི་ཙམ་མིན་པར།	 འཛམ་
གླིང་གང་སར་གནས་པའི་བདོ་མི་ཡོངས་
ཀི་གསོ་ཚོགས་ཤིག་ཡིན་སྐརོ་དང་།	 བདོ་
རྒྱལ་ཁབ་ཤོར་ནས་བདོ་མི་ཚོ་ཕིྱ་ལོགས་
སུ་གནས་ཡོད་ཀང་།	 བདོ་ཀི་ཆོས་དང་།	

རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་ལ་སོགས་མུ་མཐུད་
རུྒྱན་གནས་ཐུབ་པར་བསྔགས་བརདོ་དང་།	
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་རྒྱལ་སིྤའི་གནས་བབ་
ཅིག་ཆགས་པར་དགའ་སྤ་ོབུང་སྐརོ།	 ད་ེ
བཞིན་ཉནི་གསུམ་སྔནོ་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་
འགོ་མའ་ིནང་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་
དང་འབལེ་བའི་ཁིམས་འཆར་ཞིག་ང་ོསྤདོ་
གནང་བ་ད་ེན་ིགུབ་འབས་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་
པ་མ་ཟད།	 ད་ེའཛམ་གླངི་གང་སར་ཁྱབ་རུྒྱ་
ཡིན་སྐརོ།	 གཞན་ཡང་ད་ེརིང་ས་ྔདྲ་ོ༸གངོ་
ས་མཆོག་མཇལ་ཁ་ཐབོ་པ་དང་།	 སབྐས་
དརེ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་གནའ་
བའོི་རིག་གཞུང་ནང་ཡོད་པའི་འཚེ་བ་མེད་

པ་	 Ahimsa	 དང་།	 	 སྙངི་རའེ་ི Karuna 

སྐརོ་ཞིབ་རྒྱས་དང་།	 རྒྱ་གར་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
གི་ནང་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་མཉམ་ད་ུརྒྱ་གར་
གི་གནའ་བའོི་རིག་གཞུང་སེམས་ཁམས་
རིག་པའ་ིལ་ྟགུབ་སོགས་སླབོ་འཁདི་བདེ་ཐུབ་
ན་དངེ་དསུ་ཀི་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་
སེལ་རུྒྱར་དག་ེམཚན་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་སོགས་
བཀའ་སླབོ་ཕབེས་སྐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་སྐ་ུ

ཞབས་ཁོང་ནས་ཀང་ར་རམ་ས་ལའི་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ད་ེལརྟ་ལག་ལེན་བསྟར་རུྒྱའི་
ཐབས་ཤེས་བ་རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་དང་།	 ཧ་ིམཱ་
ཅལ་མངའ་སྡ་ེཡར་རྒྱས་དང་ཞི་བད་ེལྷིང་
འཇགས་ཡོད་པ་ད་ེདག་ས་གནས་ཀི་ཡུལ་
མི་ཙམ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་ཚོས་ཀང་གཅིག་
མཚུངས་ཀི་ནསུ་པ་འདནོ་ཡོད་སྐརོ།	གཞན་
ཡང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་
ཡིག་ཆ་ཕུལ་བ་ཁག་གཞིར་བཞག་པའི་ཐགོ་
རྒྱབ་སྐརོ་གང་ཐུབ་གནང་རུྒྱའི་ཞལ་བཞེས་
དང་།	 བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་རུྒྱའ་ི
དམིགས་ཡུལ་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་མ་
འངོས་པར་ཏན་ཏན་གསལ་ཐུབ་ཀི་རེད་ཅསེ་

གསུངས་གནང་རསེ།	གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
ཁང་ནང་གཟགིས་སྐརོ་དང་།	 སབྐས་དརེ་
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྒམོ་གཞི་དང་།	
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་ཀི ་སྐརོ ་
བཅས་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་བཅས།	།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་གི ་དགོངས་གཞི་གཞིར་
བཞག་ཐོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕྱོགས་སེ་ར་བེས་
དགནོ་པ་དང།	 སེ་ར་སདྨ་དགནོ་པ།	 བཀྲ་
ཤིས་ལྷུ ན་པ་ོདགོན་པ་བཅས་ཀི་མཁན་པ་ོ
རྣམ་པ་དང་།	 ཨུ་ར་ུསུའ་ིཀདླ་པའ་ིཚན་རིག་
ཞིབ་འཇུག་ཁང་།	 ཨུ་ར་ུསུའ་ིརྒྱལ་ས་མོ་
སི་ཁོར་རནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་སྐབོ་ཐབེས་
རྩ་ཁང་།	 ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
བཅས་ཀི་བར་ཨུ་རུ་སུའི་དབང་རྩའི་ཚན་
རིག་པ་མཁས་དབང་དང་ནང་པའ་ིཚན་རིག་
དབར་ནང་པའི་སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་ལེན་དང་

ཐུགས་དམ་སྐརོ་དངེ་རབས་ཚན་རིག་པའི་
དཔྱད་ཐབས་ཀི་ཐགོ་ནས་ཟུང་འབལེ་ཉམས་
ཞིབ་ཀི་ལས་གཞིའི་གན་རྒྱར་མིང་རགས་
བཀདོ་ཡོད་པ་དང་།
གན་རྒྱ་ཡི་གའེ་ིནང་གསལ་བ་ལརྟ་ན།		ནང་
པའི་སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་ལེན་དང་ཐུགས་དམ་
སྐརོ ་བརག་དཔྱད་ཀི་ཆེད་དུ་རྒྱ་གར་ལྷ ་ོ
ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུ ན་པ་ོདགོན་པའི་ནང་
ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་ཁང་བཙུགས་འདགུ			
ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་ཁང་ལ་དགོས་ངསེ་
ཀི་འཕུྲལ་ཆས་རྣམས་ཨུ་རུ་སུ་ནས་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།	

ནང་པའ་ིསྒམོ་སུྒབ་ཉམས་ལེན་དང་ཐུགས་
དམ་སྐརོ་ཉམས་ཞིབ་ཀི་ལས་གཞི་སྤལེ་བ།
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བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སར་ཕབེས་འབརོ་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༩	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲརོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
སུད་སི་ནང་གི་མཛད་འཆར་ཁག་ལེགས་
པར་གུབ་རསེ།	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་
འགོ་གཉསི་ཀི་མཐ་ོརིམ་དབུ་ཁདི་མི་ས་དང་།	
ད་ེབཞིན་ཨ་རིའི་ཕིྱ་སིད་ལྷན་ཁང་གི་དབུ་
ཁིད་སོགས་གནད་ཡོད་མི་ས་ཁག་གཅིག་
དང་མཇལ་འཕྲད་སླད་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་
ཤིན་ཊོན་ད་ུཕབེས་འབརོ་གནང་འདགུ					
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོབདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་ཊོན་
ཌ་ེསི་ནང་ཕབེས་འབརོ་སབྐས།	 བང་ཨ་
རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་
ལགས་དང་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་ལས་བེད་
རྣམ་པ།	ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ས་ཁུལ་གི་བདོ་རིགས་

སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་སོགས་ནས་
ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཊོམ་ཊི་ལིས་Thom Til-

lis མཆོག་དང་ཐུག་འཕྲད་ཀིས་བདོ་ནང་
གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇ་ེ
སྡུག་ཏུ་འག་ོབཞིན་པའི་སྐརོ་ཐུགས་འཚབ་
དང་སྦྲགས་འགལེ་བརདོ་གནང་སབྐས།	 ཨ་
རིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཊོམ་ཊི་
ལིས་མཆོག་གིས་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་ཐུགས་འཚབ་
དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བང་ཨེ་ཊི་ལན་ཊིག་
ཆིངས་ཡིག་ཚོགས་པར་ North Atlantic 

Treaty Organization	 གནནོ་ཤུགས་སྤདོ་
བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་ཐུགས་འཚབ་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་

གི་སདི་བུས་	 ༢༠༡༩	 Tibet Policy and 

Support Act	 ཞསེ་པའ་ིཁམིས་འཆར་
གཏན་འབབེས་ཡོང་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱ་
ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
ཉནི་རྒྱབ་དཔལ་ལྡད་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིཕིྱ་འབལེ་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཉན་ཞིབ་ཚོགས་ཁང་ད་ུ
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་གི་ལས་
བདེ་གངས་	༡༥	ཙམ་དང་ལནྷ་ཚོགས་འད་ུ
ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 ཚོགས་འདའུ་ིསབྐས་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་དང་ཨ་རིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གི་སདི་བུས་	 ༢༠༡༩	 ཞསེ་པའ་ིཁམིས་
འཆར་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	 	 	 	 ཨ་
རིའི་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའི་ནང་གི་ལས་བདེ་
ད་ེདག་གིས་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་ཤིན་ཅང་གི་གནད་

དནོ་སོགས་ཀི་སྐརོ་དྲ་ིབ་བཀདོ་ཡོད་པ་དང་།	
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་དྲ་ིབ་ཁག་
ལ་ལན་འདབེས་ཁ་གསལ་གནང་ཡོད།
ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་བང་
ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངོས་གུབ་ཚེ་
རིང་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་ཨ་རིའ་ིཕིྱ་སདི་
ལས་ཁུངས་ཀི་ལྷ་ོདབུས་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིལས་དནོ་

ཚན་པའི་དུྲང་གཞོན་ལས་རོགས་ཐ་ོམ་སི་	
Thomas Vajda	ལགས་དང་།	ལོ་ར་སི་ཊོན་	
Laura stone ལགས།	 ལྷ་ོཨེ་ཤིའ་ིརྒྱ་གར་
ལས་དནོ་ཚན་པའི་ངེས་སྟནོ་པ་གྷི་ར་ཧམ་
མ་ཡར་	 Graham Mayer	 ལགས་བཅས་
དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	 །	

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བལ་ཡུལ་གི་གཞནོ་སྐསེ་འག་ོཁདི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅།	 །ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	

༡༣	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོབལ་ཡུལ་ནང་རནེ་གཞི་
བས་པའི ་གཞོན་སྐེས་འགོ ་ཁིད་ཚོགས་
པའ་ིYoung Presidents’ Organization 

ཚོགས་མི་གངས་	 ༣༠	 ཙམ་གིས་བཞུགས་
སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་

ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཇལ་

ཁ་ཞུས་འདགུ་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བལ་ཡུལ་གི་གཞོན་སྐེས་འགོ་ཁིད་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 དསུ་རབས་བདནུ་པའ་ིནང་ཆོས་

རྒྱལ་སངོ་བཙན་སྒམ་པསོ་བལ་བཟའ་ཁི་
བཙུན་དང་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇ་ོགཉསི་ཁབ་ཏུ་
བཞསེ་པ་རེད།	 ད་ེནས་ཁངོ་གིས་ལ་ྷསར་ལ་ྷ
ལནྡ་གཙུག་ལག་ཁང་བཞངེས་ཡོད།
སྐབས་དརེ་བལ་ཡུལ་གི་ལག་ཤེས་པ་མང་
པ་ོམཉམ་ཞུགས་གནང་བ་རེད།	 ད་ལ་ྟདསུ་
རབས་	 ༢༡	 ལ་སླབེས་ཡོད།	 སརྔ་དསུ་
རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་
བརུྒྱད་བདོ་ནང་དར་བ་ད་ེད་ལ་ྟང་ཚོ་བདོ་མི་
ཚོས་བདག་པ་ོབརྒྱབ་ནས་བསདྡ་ཡོད།
པཱ་ལིའི་ཆོས་བརུྒྱད་ནང་བདནེ་བཞི་མི་རག་
སོགས་བཅུ་དུྲག་དང་བང་ཆུབ་ཀི་ཕྱགོས་ཀི་
ཆོས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདནུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ལུང་
ལ་སྟནེ་གི་ཡོད།		འནོ་ཀང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ི
ཆོས་བརུྒྱད་ད་ེལུང་ཙམ་མ་ཡིན་པར་གཙོ་

བ་ོཚད་མ་དང་རུྒྱ་མཚན་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་
ནས་འག་ོགི་ཡོད།	 དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིམཁས་
པ་ད་ེཚོས་ཐ་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ལ་ཡིན་
ནའང་བརག་དཔྱད་བས་ཡོད།	 ད་ེརིང་ཁ་
སང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་མཐ་ོསླབོ་ཁག་གི་དགེ་
རན་ཆེན་མོ་དང་མཁས་པ་ཚོས་འདི་ནས་
པར་བསུྐན་བས་པའ་ིནང་པའ་ིཚན་རིག་དང་
ལྟ་གུབ་ཀུན་བཏུས་ཞེས་པའི་དབེ་ཕྲངེ་ཁག་
ལ་ད་ོསང་དང་ལ་ྟཀླགོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ཁངོ་
ཚོས་བདོ་ཀི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་
བརུྒྱད་ད་ེདཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་དྲ་ིམ་
མེད་པ་དང་།	 ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་རེད།	
ཅསེ་རདོ་ཀི་འདགུ	 ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ི
སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་།	 ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའ་ིཚན་རིག	 ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ི

ལ་ྟགུབ།	ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ལུགས་
ད་ེདག་ནང་ཆོས་ཀི་གཞུང་ནས་གསུང་གི་
ཡོད་ཀང་།	 ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིསེམས་
ཁམས་རིག་པ་དང་།	 ནང་པ་སངས་རྒྱས་
པའ་ིཚན་རིག	 ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིལ་ྟ
གུབ་ད་ེདག་ཤེས་ཡོན་གི་སྡ་ེཚན་ནང་བཞག་
སྟ་ེསླབོ་སྦྱངོ་བདེ་དགསོ།	 བདོ་སདྐ་ད་ུབཀའ་
འགུར་དང་བསྟན་འགུར་སོགས་པ་ོཏ་ི	 ༣༠༠	
ལགྷ་ཡོད།	 རྒྱ་སདྐ་དང་བལ་ཡུལ་གི་སདྐ་ད་ུ
ནང་པའི་གཞུང་གི་དཔ་ེཆ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་
ཞིབ་འཇུག་ད་ེའདྲ་བས་ཡོད་ན་མེད་ན།	བལ་
ཡུལ་གི་སྐད་ནས་བདོ་སྐད་ད་ུནང་པའི་དཔ་ེ
ཆ་མ་བསུྒར་བ་ད་ེའདྲ་ཡོད་ན།	 ཞསེ་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་དྲ་ིབ་ཁག་ལ་བཀའ་
ལན་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།	།

འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་གནས་སྟངས་ཐགོ་རྩད་ཞིབ་གནང་བཞིན་པ།
༄༅།	།ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༨	
ཉནི་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་བཙན་དབང་འགོ་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུ
གུར་བའི་ཡུལ་མི་ཞིབ་བཤེར་ལས་དོན་
ཚོགས་ཆུང་ UN Working Group on En-

forced or Involuntary Disappearnances	
གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་	 ༡༡	
དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གང་ད་ུཡོད་
མེད་འདྲ་ིཞིབ་གནང་སབྐས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་འདདོ་བླ་ོཁངེས་བའི་ལན་འདབེས་བས་
མེད་པ་རེད།	
ད་ེཡང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་བཙན་དབང་འགོ་
གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའི་ཡུལ་མི་ཞིབ་
བཤེར་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འད་ུ
ཐངེས་	༡༡༩	འད་ིལོ་ཕིྱ་ཟླ་	༩	ནང་ཚོགས་
པའ་ིསབྐས།	 པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་	 ༡༡	 དག་ེ
འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་གི་གནད་དནོ་

སྐརོ་འདྲ་ིཞིབ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་
དརེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས།	 པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་	
༡༡	 དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གིས་
སླབོ་ཡོན་སྤདོ་མ་དགསོ་པར་སླབོ་སྦྱངོ་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་མཐ་ོསླབོ་
ཁང་ད་ུའགམིས་ཡོད།	 ད་ལའྟ་ིཆར་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་ཕྱག་ལས་ཐབོ་ཡོད།	 ཅསེ་
བརདོ་ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་	༡༡	དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ི
མ་མཆོག་དང་ནང་མི་ལནྷ་རྒྱས་གང་ད་ུཡོད་
མེད་སོགས་ཀི་སྐརོ་ལན་འདབེས་ཁ་གསལ་
བས་མེད་པ་རེད།
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་བཙན་དབང་འགོ་གར་སོང་
ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའ་ིཡུལ་མི་ཞིབ་བཤེར་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕིྱ་ལོ་	༢༠༡༣	ཟླ་	༥	
ནང་འདྲ་ིཞིབ་གནང་སབྐས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་	༡༡	དག་ེའདནུ་ཆོས་

ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གིས་སླབོ་སྦྱངོ་གནང་བཞིན་
ཡོད།	 ཅསེ་ལན་འདབེས་བས་ཡོད།	 རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་བཙན་དབང་འགོ་གར་སོང་ཆ་
མེད་ད་ུགུར་བའི་ཡུལ་མི་ཞིབ་བཤེར་ལས་
དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཆེད་མཁས་མི་སས་
གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའི་པཎ་ཆེན་སྐུ་
ཕྲངེ་	 ༡༡	 དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་
གི་གནད་དནོ་སྐརོ་ད་ལ་ྟམུ་མཐུད་རྩད་ཞིབ་
གནང་གི་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	
ཕིྱ་དྲལི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚན་པ་དང་།	
སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་ནས་གར་
སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་	
༡༡	 དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གི་སྐརོ་
རུྒྱན་ད་ུལ་ྟཞིབ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས།	།
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རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་ཡུན་ཚད་ལས་ངསོ་ཀི་མི་ཚེ་རིང་བ་ཞིག་ཡོང་རུྒྱ་རེད་བསམ་པ་སབྐས་རེ་དྲན་བཞིན་ཡོད།
༄༅།	 །ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༨	 རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	
༩།༣༠	 ཙམ་ལ་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསདི་
སྐངོ་སྐུ་ཞབས་བྷན་དཱ་རུ་དཌ་ད་ཏ་ིཡ་Shri 

Bandaru Dattatreya མཆོག་བཞུགས་སརྒ་
༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་ད་ུཆེད་བཅར་གིས་བདོ་
ཀི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཇལ་ཁ་
ཞུས་འདགུ
དེ་ཡང ་སྐབས ་དེར ་ སིྤ ་ན ོར ་༸གོང ་ས ་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་༸སྐུའི་
རླབས་ཆེན་གི་མཛད་ཁུར་གཙོ་བ་ོབཞིའི་
ཐགོ་ཐུགས་བརྩནོ་ཇི་ལརྟ་མཛད་བཞིན་པ་ང་ོ
སྤདོ་མཛད་པ་དང་།	ལགྷ་པར་ཐུགས་བསྐདེ་
དམ་བཅའ་བཞི་པ་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་
སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དང་།	
ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐངོ་སོགས་བླའོི་རྣམ་
གཞག་དང་བདེ་ལས་སྐརོ་དངེ་སྐབས་དསུ་
རབས་	༢༡	ནང་དའུང་ཚན་རིག་པས་ཀང་
ད་ོསང་ཧ་ཅང་བདེ་བཞིན་པ་དང་།	 རིག་
གནས་ད་ེདག་གིས་མིའི་བསམ་བླརོ་ཞི་བད་ེ
བསུྐན་རུྒྱར་ཕན་རླབས་ཧ་ཅང་ཡོད་སྟབས།	
མགོན་པ་ོགང་ཉིད་ཀིས་དངེ་སྐབས་རིག་

གནས་ད་ེདག་རྒྱ་གར་ནང་སླར་གསོ་ཡོང་
ཐབས་མཛད་བཞིན་པའི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་ཡོད་འདགུ	
ད་ེཡང་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་ཀིས་ཉ་ེལམ་

རྒྱ་གར་གི་སིད་བླནོ་ན་རེནྡྲ་མོ་ཌི་མཆོག་
གིས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ནང་རྒྱ་གར་ནི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་
འཁུངས་ཡུལ་ཞི་བདའེི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན་

སྐརོ་དང་།	དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་ནང་འགུར་བ་
ཧ་ཅང་འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་
རྒྱ་རིགས་ནང་པའི་གངས་འབརོ་ལ་མཚོན་
ན་རྒྱ་ནག་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཁག་གཅིག་གིས་

དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུརྒྱ་རིགས་ནང་པ་
ས་ཡ་བཞི་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་པ་དང་།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་སྐབས་རེ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་ཚེ་

ཚད་ལས་མགནོ་པ་ོམཆོག་༸སྐ་ུཚེ་རིང་བར་
བཞུགས་ཐུབ་རུྒྱའི་ཐུགས་རེ་མཛད་པ་དང་།		
རྒྱ་ནག་ནང་འགུར་བ་ཏན་ཏན་ཡོང་རུྒྱ་ཡིན་
པ་ཐུགས་གདངེ་སྤབོས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་

བརྒྱ་ཡོད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	
ད་ེཡང་མཇལ་ཁའི་སྐབས་ལྷན་བཅར་ད་ུ
ཡོད་པ་སིམ་ལ་སིྤ་ཁྱབ་བསྟན་འཛིན་ནརོ་
བུ་ལགས་ཀིས་འདི་གའི་གསར་འགོད་པར་

གསུང་དནོ།	ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ཀང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་༸སྐའུ་ིའཕྲདོ་བཞདེ་
ཇི་འདྲ་ཡིན་མིན་བཀའ་འདྲ་ིཞུས་པ་དང་
སྦྲགས།		བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་
ཀི་སལོ་རུྒྱན་རིག་གནས་ད་ེདག་མི་རབས་
བརུྒྱད་ནས་འཛིན་སྐོང་སྤལེ་གསུམ་གང་
ལེགས་གནང་ཐུབ་པར་ཡི་རངས་བསྔགས་
བརདོ་དང་སྦྲགས།	 	 རིང་མིན་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི
ལིར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སིད་སྐངོ་རྣམས་
ལནྷ་ཚོགས་	 Governor’s Conference 

གནང་འཆར་ཡོད་པ་དང་།	
སབྐས་དརེ་རྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་
རཱམ་ནཱཐ་ཀ་ོཝིན་ྜ Ram Nath Kovind	
མཆོག་ཀང་ཕབེས་ཀི་ཡོད་སྟབས།	 དམིགས་
བསལ་བཀའ་སླབོ་ཇི་ཡོད་བཀའ་འདྲ་ིཞུས་
པར་མགོན་པ་ོམཆོག་གིས་དམིགས་བསལ་
ཞུ་རུྒྱ་མེད་ཀང་།	རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་
ནི་བདོ་མི་བཙན་བོལ་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་
དྲནི་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་སོགས་བཀའ་ལན་
སྩལ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།	།

༄༅།	 །ཕིྱ་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༤	 དང་	 ༡༥	 བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་
རིང་སུད་སིའ་ིགངོ་ཁྱརེ་ཇི་ན་ིཝར།	 	 དངེ་
སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཚད་མཐའོི་རིག་
གསར་འཕུྲལ་ཆས་བཀོལ་སྤོད་འགོ་དམ་
བསྒགས་བེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏངོ་བཞིན་
པའི་གནས་སྟངས་ཐགོ་བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་
གནང་མཐར་བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་བའི་
ནང་འཁདོ་དནོ།
ཇི་ན་ིཝའི་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་བཅར་བའི་ང་ཚོ་
ཆེད་ལས་མི་ས་དང་དཔང་པ་ོརྣམས་ཀིས་
སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཐགོ་ཞུ་རུྒྱར།	
དངེ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཚད་མཐའོི་
རིག་གསར་འཕུྲལ་ཆས་ལ་བརནེ་ནས།	
འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་འགོ་བདོ་མི་དང་ཡུ་
གུར་མི་རིགས་ཀིས་གཙོས་ཏུར་ཀི་མི་རིགས་
ཁག་གཅིག་དང་།	 	 སོག་པ།ོ	 ཧངོ་ཀངོ་
མི་མང་།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་
པ།	 གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་ཕིྱ་ལ་ཡོད་པའ་ི
ས་ཁུལ་ཁག་གི་མི་མང་ཚོའི་སྨྲ་བརདོ་རང་
དབང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་འཕྲགོ་ཅིང་།	
མི་མང་གི་འག་ོའདགུ་རང་དབང་ལ་དམ་
བསྒགས་བས་པ།	 	 ཞི་བའ་ིལམ་ནས་འད་ུ
འཛོམས་བ་རུྒྱའ་ིཐབོ་ཐང་འཕྲགོ་པ།	 	 མི་
སྒརེ་གི་མི་ཚེའི་བདེ་སྒརོ་ཁིམས་འགལ་ཐ་ེ
བུས་བས་པ།		ད་ེབཞིན་ཁམིས་འགལ་ཐགོ་
ནས་ཉསེ་མེད་མི་མང་ཐགོ་གང་བུང་མནར་

གཅོད་བཏང་བའི་བདེ་བབ་ད་ེདག་ནི་རྒྱལ་
སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཡོངས་ཁྱབ་
བསྒགས་གཏམ་ནང་གསལ་བའི་འབུ་དནོ་
དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བ་ཞིག་ཡིན།		
རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་སིད་
གཞུང་གིས་ཚད་མཐའོི་རིག་གསར་འཕུྲལ་
ཆས་ལ་བརནེ་ནས།	
ནང་པ་དང་ཁ་ཆེ།	ཡེ་ཤུ།	རྩ་རུླང་སྒམོ་སུྒབ་
ཉམས་ལེན་པ།	 ཏའ་ོཅའ་ོདང་གདདོ་མའ་ི
ཆོས་ལུགས་ཉམས་ལེན་པ་བཅས་ཀི་ཆོས་
དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒགས་ཚོད་འཛིན་
བས་པ་དང་།		རིམ་བཞིན་ཆོས་དད་ཀི་བག་
ཆགས་རྣམས་རྩ་མེད་གཏངོ་རུྒྱའི་སིད་བུས་
ལག་བསྟར་བས་པ།	 	 ཆོས་ལུགས་སོ་སོའ་ི
ཐུན་མིན་བདེ་སྒ་ོཚུལ་བཞིན་ལག་བསྟར་རུྒྱན་
སྐོང་བ་རུྒྱར་འགོག་རྐེན་བཟ་ོབཞིན་པར་
བརནེ་ང་ཚོར་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་འདགུ		
རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིསདི་གཞུང་གིས།		བདོ་
མི་དང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཀིས་གཙོས་ཏུར་
ཀི་མི་རིགས་ཁག་གཅིག་དང་།	 	 སོག་པ།ོ	
ཧངོ་ཀོང་མི་མང་བཅས་ཀི་ཐུན་མིན་ཡུལ་
སལོ་གམོས་གཤིས་དང་།	 སདྐ་ཡིག	 ས་
མང་རིག་གཞུང་གི་ཁྱད་ཆོས།	 མི་རིགས་ཀི་
ང་ོབ་ོམཚོན་པའི་ལེགས་སྦྱང་སོགས་རྩ་མེད་
གཏངོ་རུྒྱའི་གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སིད་བུས་མུ་
མཐུད་ལག་བསྟར་བདེ་བཞིན་པ་ད་ེདག་ནི་
ཆེས་ཉནེ་ཚབས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་

འདནོ་བ་རུྒྱ་ཡིན།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཚད་མཐའོི་འཕུྲལ་རིག་
གི་བཅསོ་མའི་ཤེས་རབ་བཀལོ་སྤདོ་བས་པ་
དང་།	 གདངོ་རིས་ལ་བརནེ་ནས་མི་ག་ག་ེ
མོའི་རྒྱབ་ལྗངོས་ལོ་རུྒྱས་ཤེས་རགོས་ཐུབ་པ་
དང་།	 མཐ་ེབངོ་བསནུ་ནས་འབརོ་ཐ་ོརྒྱག་
དགསོ་པ།		གཞུང་གིས་དགོས་གཞི་བ་ཡུལ་
མི་ས་ཁག་གི་ལོ་རུྒྱས་གསོག་འཇགོ	 ལག་
ཐགོ་ཁ་པར་བརུྒྱད་སོ་ཉུལ་བས་པ།	 	 ས་
གནས་གང་ད་ུསོང་ཡང་གླགོ་གི་འཕུྲལ་ཆས་
བརུྒྱད་རསེ་འདདེ་བཏང་བ།	 	 ནམ་མཁར་
པར་གུ་བཏང་ནས་སོ་ལྟ་བས་པ་སོགས་ལ་
བརནེ་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་
གིས་སྔར་བས་དམ་བསྒགས་ས་བརན་བཟ་ོ
བཞིན་པར་སེམས་འཚབ་ཡོད།
རྒྱ་ནག་གཅིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་
ཚད་མཐའོི་རིག་གསར་འཕུྲལ་ཆས་ད་ེདག་
རང་ཉདི་ཙམ་མ་ཟད།	འཛམ་གླངི་ས་ཕྱགོས་
གང་སར་དབང་ཆ་སྒརེ ་སྤོད་པ་རྣམས་
ལའང་མཁོ་གཏངོ་བས་པར་བརནེ་འཛམ་
གླངི་ནང་དབང་ཆ་སྒརེ་སྤདོ་པ་ཇ་ེམང་དང་།	
མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཉམས་དམས་སུ་
གཏངོ་བཞིན་ཡོད།		
རུྒྱ་མཚན་ད་ེདག་ལ་བརནེ།	 ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས།		བདོ་
མི་དང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཀིས་གཙོས་ཏུར་ཀི་
མི་རིགས་ཁག་གཅིག་དང་།		སོག་པ།ོ	ཧངོ་

ཀོང་མི་མང་ཐོག་ཚད་མཐོའི་རིག་གསར་
འཕུྲལ་ཆས་བཀོལ་སྤདོ་འགོ་དམ་བསྒགས་
བདེ་བཞིན་པ་ད་ེདག་འཕྲལ་མར་མཚམས་
འཇགོ་བདེ་དགསོ།	ལག་ཆ་ད་ེདག་ལ་བརནེ་
ནས་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་
བཀག་སྡམོ་བེད་མཚམས་འཇོག་དགོས།	
ལག་ཆ་ད་ེདག་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་མཁོ་
གཏངོ་བདེ་མཚམས་འཇགོ་དགསོ།	
རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཡོངས་
ཁྱབ་བསྒགས་གཏམ་ནང་གསལ་བའི་འབུ་
དནོ་ལརྟ།		ཆོས་ལུགས་རསེ་འབང་པ་ཚོར་
ཆོས་ཕྱོགས་ཀི་དབུ་ཁིད་བསྐ་ོའདམེས་བ་
རུྒྱར་རང་དབང་སྤདོ་དགསོ་པ་དང་།		ཆོས་
དད་རང་དབང་གིས་གཙོས་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་དགསོ་པ།	 མི་སྒརེ་གི་
གསང་གནས་རྣམས་གཅསེ་ཉར་བདེ་དགསོ་
པ།	 མང་ཚོགས་ཀི་ལས་དནོ་རྣམས་ཕིྱ་
གསལ་ནང་གསལ་གིས་བསུྒབ་དགསོ།	
རྒྱལ་སིྤའི ་སིད་གཞུང་ཁག་དང་ཡུ་རོབ་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས།		
ཚད་མཐའོི་རིག་གསར་འཕུྲལ་ཆས་ད་ེདག་
ཆེད་མ་འཛུགས་སམ་ཡར་རྒྱས་བཏང་
བ།		ད་ེབཞིན་གསར་བཟ་ོབདེ་མཁན་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་ལ་ངསེ་པར་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་དགོས་པའི་ཆ་རྐེན་ཞིག་
བཟ་ོརོགས་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 	 ཆ་རྐནེ་ད་ེདག་
ལག་བསྟར་ཚུལ་བཞིན་ཡོང་སླད་འཛམ་

གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་མཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་ཇི་དགེ་གནང་རོགས་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།			
རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་དང་ཚོགས་སྡ་ེཁག	སདི་
གཞུང་ཁག	 གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་
པ་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནནོ་ཤུགས་
སྤད་ནས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ལ་
འགན་ཁུར་ལྡན་པ་བཟ་ོརོགས་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
ཚད་མཐའོི་རིག་གསར་འཕུྲལ་ཆས་ད་ེདག་
གཅིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་ལ་མཁ་ོགཏངོ་བ་རུྒྱ་མཚམས་འཇགོ་
ཡོང་ཐབས་གནང་རོགས།
སིད་གཞུང་ཁག་དང་རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས།	
ཚོང་པའ་ིསྡ་ེཚོགས།	 	 ལགྷ་པར་རྒྱལ་
ཁབ་མང་པ་ོམཉམ་བསྡུས་ཀི་ཚོང་གི་སིྒག་
འཛུགས་བཅས་ཀིས་རྒྱ་ནག་དང་ཚོང་འབལེ་
སྤལེ་སབྐས།	 	 འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སིྒག་གཞིར་ཚུལ་བཞིན་
ལག་བསྟར་གནང་ནས།	 	 ཚད་མཐའོ་ིརིག་
གསར་འཕུྲལ་ཆས་ད་ེདག་གསར་བཟ་ོབ་རུྒྱ་
དང་།	 དའེ་ིཆེད་མ་འཛུགས་བ་རུྒྱ།	 	 ཚད་
མཐོའི་རིག་གསར་འཕུྲལ་ཆས་བཟ་ོརུྒྱའི་
ཐད་ཉམས་ཞིབ་ལས་གཞི་བཅས་ལ་རྒྱབ་
སྐོར་དང་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་རྩ་བ་
ནས་མ་གནང་རོགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ཞསེ་
འཁདོ་འདགུ	།

ཇི་ན་ིཝའ་ིལནྷ་ཚོགས་ཀི་བསྒགས་གཏམ།


