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ངསོ་རང་བདོ་མི་ཞིག་ཡིན་སྟབས་བདོ་མིའ་ིམདནུ་ལམ་ཐགོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱར་
འགན་འཁ་ིཡོད།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༠	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༡༠	ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་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་ེརྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་
ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་སན་ཊི་ཀོ་ལམ་
བ་ྷ		St. Columba’s School	སླབོ་གྲྭ་ར་ུལྡ་ི
ལི་ཁུལ་གི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་	 ༢༠	 སླབོ་ཕུག་གིས་
གཙོས་ཁནོ་མི་གངས་	 ༥༠༠༠	 བརྒལ་བར་
ཁོང་ཁ་ོདང་སེམས་ཁལ་ལས་ཐར་ཐབས་
ཞེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	 བརྩ་ེབའ་ིསྤུན་མཆེད་རྒན་གཞནོ་རྣམ་
པ།	 ངསོ་རང་འདརི་བཅར་ནས་མི་སྣ་མང་
པ་ོདང་ཐུག་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུྱང་།	ལགྷ་
པར་གཞནོ་སྐསེ་ཚོ་དང་ཐུག་པ་རེད།	 སབྐས་
རེ་ལོ་ན་རྒན་པ་ཚོ་དང་ཐུག་སྐབས་ངསོ་ཀི་
བསམ་བླརོ།	 ང་གཉསི་ནས་སུ་སྔནོ་ལ་འཆི་
རུྒྱ་ཡིན་བསམ་པ་དན་བཞིན་འདགུ	འནོ་ཀང་
གཞོན་སྐསེ་ཚོ་དང་ཐུག་སབྐས་ངསོ་རང་ལོ་	
༨༤	སོན་ཡང་སབྐས་རེ་ལོ་ན་གཞནོ་པའ་ིསྣང་
བ་ཡོང་བཞིན་འདགུ	དརེ་བརནེ་ངསོ་རང་ད་ེ
རིང་འདརི་བཅར་རུྒྱ་བུྱང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་
པ་ོབུྱང་།	 དསུ་ཀི་འགུར་བ་ཟརེ་བ་ན་ིསུས་
ཀང་ཟླགོ་ཏུ་མེད།	 དསུ་ན་ིརག་ཏུ་འགུར་བའ་ི
རང་བཞིན་རེད།	 འདས་ཟནི་པའ་ིདསུ་ལ་བྱ་
ཐབས་གང་ཡང་མེད།	 འནོ་ཀང་མ་འངོས་
པར་འཛམ་གླངི་གི་གནས་སྟངས་བཟང་ངན་
ཅི་འད་ཞིག་བཟ་ོམིན་ཐག་གཅོད་བྱ་རུྒྱ་ནི་

ད་ལའྟི་མི་རབས་གཞོན་པ་ཁདེ་ཚོའི་ལག་ཏུ་
ཡོད།	 	 དརེ་བརནེ་མ་འངོས་པར་འཛམ་
གླངི་བད་ེསིྐད་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བད།ེ	 བྱམས་

བརྩ་ེལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་དང་མི་ཡོང་ན་ིད་ལའྟི་
གཞནོ་སྐསེ་ཚོའ་ིལག་ཏུ་ཡོད་སྟབས།	 དསུ་
རབས་	 ༢༡	 མི་རབས་རྣམས་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	 	 ད་ལའྟ་ིགཞནོ་སྐསེ་
རྣམས་ནས་དསུ་རབས་	 ༢༡	 འད་ིབྱམས་
བརྩེ་ལྡན་པ་ཞིག་ཇི་ལྟར་བཟ་ོདགོས་པ་དའེི་
ཐགོ་བསམ་བླ་ོངསེ་པར་གཏངོ་དགསོ།	 གང་
ཡིན་ཞེ་ན་ང་ཚོས་དམག་འཁུག་གིས་གཙོས་
དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་མི་རང་ཉདི་ཀིས་
བཟསོ་པ་རེད།	 	 དརེ་བརནེ་དཀའ་ངལ་
ད་ེདག་མིས་སེལ་དགསོ།	 རྩ་མེད་བཟ་ོམ་
ཐུབ་ཀང་ཉུང་ད་ུགཏངོ་དགསོ།	 དརེ་བརནེ་
རྣམ་པ་ཚོར་བད་ེསིྐད་ལྡན་པའི་འཛམ་གླིང་
བསུྐན་རུྒྱར་གོ་སྐབས་བཟང་པ་ོཡོད་པ་མ་
ཟད་འགན་ཞིག་ཀང་ཡོད་པ་རེད།	 དམག་
འཁུག་དང་འཚེ་བའ་ིལས་ད་ེདག་ཁངོ་ཁ་ོདང་
རང་གཅསེ་འཛིན་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་བུྱང་
བ་རེད།	 ང་ཚོས་འཛམ་བུ་གླངི་གི་འག་ོབ་

མི་རིགས་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་རྣམས་
གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་མ་འཛིན་པར་ང་ཚོ་
དང་ཁ་ོཔ་ཚོ།	 ཞསེ་རང་ཕགོས་དང་གཞན་

ཕགོས་ཀི་ལ་ྟཚུལ་བཟུང་བ་ལ་བརནེ་ནས་ཡ་
ང་སྙངི་ར་ེམེད་པ་དང་དམག་འཁུག་རིགས་
འབུྱང་བཞིན་ཡོད།	 གལ་ཏ་ེང་ཚོས་འག་ོབ་
མི་རིགས་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་རྣམས་
མི་གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་འཛིན་པ་ཡིན་ན།	
ཕན་ཚུན་དབང་ཡོད་བཤད་པ་དང་།	ཐ་ན་མི་
ཕན་ཚུན་གསོད་རེས་གཏངོ་རུྒྱའ་ིགཞི་རྩ་མེད་
པར་གུར་ངསེ།	 དརེ་བརནེ་འག་ོབ་མི་གཅིག་
གུར་གི་འད་ུཤེས་གོང་མཐརོ་གཏངོ་དགོས་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ང་ཚོ་སིྤ་ཚོགས་
ལ་བརནེ་པའ་ིསགོ་ཆགས་རེད།	 སིྤ་ཚོགས་
ལ་བརནེ་པའི་སགོ་ཆགས་ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་
ནའང་རང་ཉདི་འཚོ་བར་སིྤའི་སིྒག་འཛུགས་
ལ་རག་ལུས་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་རླབས་ཆེན་
གི་མཛད་ཁུར་བཞི་ལས་ཐགོ་མའ་ིསྐརོ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ།
ད་ེནས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་སྐརོ་བཀའ་
སླབོ་སོྩལ་སབྐས་རྒྱ་གར་ནང་ལོ་ང་ོསྟངོ་ཕག་

གངོ་ནས་འཚེད་མེད་ཞི་བ་དང་།	 སྙངི་རའེ་ི
ཉམས་ལེན་ཡོད་སྟབས་ཆོས་ལུགས་གཞན་
ལ་ྟཅི།	 ཆོས་དད་མེད་མཁན་ཚོར་ཡང་གུས་
བཀུར་ཞུ་རུྒྱའི་ལམ་སལོ་བཟང་པ་ོཞིག་ཡོད་
པར་བརནེ་དངེ་སྐབས་རྒྱ་གར་ཡུལ་འཁོར་
ཆེན་པའོ་ིནང་།	ཧནི་ད་ུདང་ནང་པ་།	གཅརེ་
བུ་པ་སོགས་རྒྱ་གར་རང་ནང་བུྱང་བའི་ཆོས་
ལུགས་ཙམ་མ་ཟད།	 ཕི་ནས་རྒྱ་གར་ནང་
དར་ཁབ་བུྱང་བའ་ིཡེ་ཤུ་དང་ཁ་ཆེ།	 ཛོ་
ར་ཛོ་ཌིན་སོགས་ལའང་གུས་བཀུར་དང་
འཆམ་མཐུན་ངང་མཉམ་གནས་བྱདེ་བཞིན་
ཡོད་པ་ད་ེནི་རྒྱ་གར་གི་གཟི་བརིད་ཡིན་པ་
དང་།	 ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་ལ་ྟགུབ་སོགས་
མི་འད་བ་ཕན་བུ་ཡོད་ཆོག་པ་དང་།	 ཆོས་
ལུགས་འགའ་ཤས་ཀིས་འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་
པ་ོའདདོ་ཅིང་།	 ལ་ལས་མི་འདདོ་པ་སོགས་
ཇི་ལརྟ་ཡང་གཞི་རྩའི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མའི་
ནང་།	 བྱམས་པ་དང་བརྩ་ེབ།	 བཟདོ་བསན།	
ཆོག་ཤེས།	རང་ཁམིས་སུང་རུྒྱ་སོགས་བསབླ་
བྱ་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།
ད་ེནས་༸སྐུའི ་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་ཁུར་
གསུམ་པའི ་ཐོག ་བཀའ་སླ ོབ ་སྩལ་དོན།			
ངསོ་རང་བདོ་མི་ཞིག་རེད།	 བདོ་མི་ཚོས་
ངསོ་ལ་ཡིད་ཆེས་བླ་ོའགེལ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།		
དརེ་བརནེ་བདོ་མིའི་མ་འངོས་མདནུ་ལམ་
ཐགོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱར་ངསོ་ལ་འགན་འཁ་ི
ཡོད།	ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

༸སྐའུ་ིབ་ླསནྨ་པ་པདྨ་ཤཱི་གཟངེས་རགས་བཞསེ་མངོ་མཁན་སནྨ་པ་ཡེ་ཤེས་དནོ་ལནྡ་མཆོག་
སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུའི་བླ་སྨན་པ་ཟུར་པ་	
དང་།	རྒྱ་གར་སིྤ་དམངས་ཀི་གཟངེས་རགས་
མཐོ་ཤོས་ཨང་བཞི་པ་པདྨ་ཤཱི ་བཞེས་མོང་

མཁན་དགུང་གངས་	 ༩༢	 ཕབེས་པ་སནྨ་པ་
ཡེ་ཤེས་དནོ་ལནྡ་མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	
༡༡	 ཚེས་	 ༢༦	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཐ་ོ
རངས་ཆུ་ཚོད་	 ༢།༥༣	 ཐགོ་རྡ་ས་མེག་གནྷ་
རང་ཤག་ཏུ་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པའ་ིཡིད་
སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་འདགུ		
དམ་པ་ཁངོ་གིས་ཕི་ལོ་	༡༩༦༠	ནས་	༡༩༨༠	
བར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུའི་བླ་སྨན་པའི་ཞབས་ཞུ་
བསུྒབས་ཡོད་ཅིང་།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	

༡	 ཚེས་	 ༢༦	 ཉནི་རྒྱ་གར་མང་གཙོའ་ིདསུ་
དན་ཐངེས་	 ༦༩	 ཉནི་དང་བསྟནུ།	 	 རྒྱ་
གར་གི་སདི་འཛིན་རཱམ་ནཱཐ་ཀ་ོཝིན་ྜ	  Ram 

Nath Kovind	 མཆོག་གི་དུང་ནས་པདྨ་ཤི་	
གཟངེས་རགས་བཞསེ་གནང་འདགུ
དམ་པ་ཁངོ་ན།ི	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༢༧	 ཟླ་	 ༥	
ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་བདོ་ལྷ་ོཁར་སྐ་ུའཁུངས་ཤིང་
དགུང་ལོ་	 ༡༡	 ཕབེས་སབྐས་ལ་ྷས་ལགྕས་པ་ོ
རི་བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུ
སླབོ་ཞུགས་ཀི་སླབོ་གཉརེ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	

རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱོལ་སུ་ཕབེས་རེས་ལོ་
མང་རིང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུའི་བླ་སྨན་གི་ཞབས་
ཞུ་བསུྒབས་པ་མ་ཟད།	 	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	
༡༩༦༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༣	ཉནི་བཙན་བྱལོ་
ད་ུབཞུགས་སརྒ་དརྨ་ཤཱ་ལར་བདོ་གཞུང་སནྨ་
རིྩས་ཁང་ཐགོ་མར་གསར་འཛུགས་མཛད་
སྐབས་འགན་ཁུར་བཞེས་མཁན་གཙོ་གས་
ཤིག་ཀང་ཡིན་འདགུ	།

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།

༄༅།	 །༸གངོ་ས་མཆོག་གི་༸སྐའུ་ིབ་ླསནྨ་པ་
ཟུར་པ་དང་།	 རྒྱ་གར་སིྤ་དམངས་ཀི་གཟངེས་
རགས་མཐ་ོཤོས་ཨང་བཞི་པ་པདྨ་ཤཱི་བཞེས་མངོ་
མཁན་དགུང་གངས་	 ༩༢	 ཕབེས་པ་སནྨ་པ་ཡེ་
ཤེས་དནོ་ལནྡ་མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	
ཚེས་	 ༢༦	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཐ་ོརངས་
ཆུ་ཚོད་	 ༢།༥༣	 ཐགོ་རྡ་ས་མེག་གནྷ་རང་ཤག་
ཏུ་སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་
ཚུལ་ཐནོ་འདགུ་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཉ་ེ
འབལེ་ལྟསོ་བཅས་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོ་གནང་
དནོ།	 	 	 འཛམ་གླངི་ནང་བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་
པའ་ིཐགོ་སནྙ་གགས་ཆེ་ཞིང་།	 རྒྱ་གར་གཞུང་
གི་ཆེས་སྙན་གགས་ཅན་གི་པདྨ་ཤཱི ་གཟེངས་
རགས་བཞེས་མཁན་༸སྐུའི་བླ་སྨན་ཟུར་པ་ཡེ་
ཤེས་དནོ་ལནྡ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པའི་ཡིད་སྐའོི་
གནས་ཚུལ་ཤེས་རགོས་བུྱང་བར་བླ་ོཕམ་ཆེན་པ་ོ
བུྱང་།	 	 གུས་པ་དམ་པ་ཁངོ་དང་ལནྷ་ད་ུཐངེས་
འགའ་ཤས་མཇལ་འཕད་ཞུ་རུྒྱའི་ག་ོསབྐས་བུྱང་།	
དམ་པ་གང་ཉདི་ཀིས་བདོ་ཀི་གསོ་རིག་དར་སྤལེ་
དང་སནྨ་དཔྱད་ཐགོ་ནས་མི་མང་སྟངོ་ཕག་མང་
པརོ་ཕན་རླབས་གནང་བར་རསེ་སུ་ཡི་རང་དང་
བཅས།	 སརླ་ཡང་གང་མུར་སྐ་ེབ་བཞསེ་ཏ་ེསརྔ་
བཞིན་འག་ོདནོ་རྒྱས་པའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ།	 ཞསེ་
འཁདོ་འདགུ	།

འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཐུགས་གསོ་ཞུས་པ།
༄༅།	 །༸གངོ་ས་མཆོག་གི་༸སྐའུ་ིབདོ་ལུགས་
བ་ླསནྨ་པ་ཟུར་པ་དང་།	 རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཆེས་
སནྙ་གགས་ཅན་གི་གཟངེས་རགས་པདྨ་ཤི་བཞསེ་
མཁན་དགུང་གངས་	 ༩༢	 ལ་ཕབེས་པ་སནྨ་པ་
ཡེ་ཤེས་དནོ་ལནྡ་མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	
ཚེས་	 ༢༦	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཐ་ོརངས་
ཚོདུ་	 ༢༌༥༣	 ཐགོ་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པའ་ི
ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་པར་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་
ཁུངས་ཀི་འགོ་ལས་ཡོངས་ནས་དམ་པ་ཁངོ་ཉདི་
ཀི་ཉ་ེའབལེ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་དང་ཡིད་སྐའོི་
གནས་ཚུལ་དརེ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 དམ་པ་ཁངོ་ནས་ད་བར་བདོ་ཀི་གསོ་བ་
རིག་པ་དར་སྤལེ་ཐགོ་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པའ་ིཞབས་
འདགེས་རླབས་ཆེན་བསུྒབས་ཡོད།	དགུང་གངས་	
༩༠	 ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཆེས་སནྙ་གགས་ཅན་
གི་གཟངེས་རགས་པདྨ་ཤི་བཞེས་གནང་མཛད་
མཁན་ཡིན་པ།	 དམ་པ་གང་ཉདི་ཀིས་ལས་རུྒྱན་
རིང་བདོ་སིྤ་དང་ལྷག་པར་གསོ་རིག་བསྟན་པར་
ཞབས་ཞུ་མཐར་སོན་གནང་ཡོད་པ་ལ་ཡི་རངས་
བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 གང་གིས་ཚེ་རབས་
ཀུན་ཏུ་བྱས་བསགས་སྡགི་ལྟུང་རྣམས་བྱང་ཞིང་
དག་ནས་རྣམ་མཁནེ་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་ལ་མུར་
ད་ུརེག་པའ་ིསྨནོ་འདནུ་བཅས།	།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སདི་
བཀའ་བླནོ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟབོས་
རྒྱལ་མཆོག་ཕི་ལོ་		༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༦	
ནས་ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༡༡	 བར་ཉནི་གངས་བཅུ་
དུག་རིང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦངེ་ལོར་དང་།	 མོན་
གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླངི་།	 ཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་གླངི་།	
སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་བད་ེགཞིས་ཆགས།	 ཀ་ོལི་གལྷ་
དནོ་ལྡན་གླིང་བཅས་སུ་གཞུང་འབལེ་ཕོགས་
ཕབེས་གནང་བ་བཅས།	།

ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་
ཕབེས་གནང་བ།
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བདོ་མི་ཡོན་ཏན་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་སྟ་ེའདས་གངོས་སུ་གུར་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	
༢༦	 ཉནི་གི་བདོ་ནང་གི་ཕི་དའོ་ིཆུ་
ཚོད་	༤	ཡོལ་ཙམ་ལ་བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་
བའི་རྨའེུ་རུ་མ་ཡུལ་ཚོ་དང་ཐག་ཉའེི་
གངོ་བར་ནས་རང་ལོ་	༢༤	ཙམ་ཡིན་
པའི་ཡོན་ཏན་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་
མེར་སགེ་བཏང་སྟ་ེརྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་
ཐགོ་འཛིན་པའི་སིད་བུྱས་ལ་ང་ོརྒོལ་
བྱས་ནས་གངོས་ཡོད་འདགུ	ཁངོ་རྨའེུ་
ར་ུམ་ར་ུཆེན་གཉསི་པའ་ིཕ་བསོད་དནོ་
དང་།

མ་ཚེ ་ཁོ ་ སིྐད ་གཉིས་ཀི ་ བུ ་ ཡིན ་འདུག ་
ལ།	 ཆུང་ཆུང་སབྐས་རྔ་བ་ཀིར་ིདགནོ་
པར་གྲྭ ་པ ་བྱས་མོང་ཡོད་ཀང་རེས་སུ ་
སྐ་སར་བབས་ནས་འབོག་པའི ་འཚོ་བ་
སྐལེ་ནས་ཡོད་འདགུ	 ད་ེམིན་གནས་
ཚུལ་བུྱང་རསེ་ས་གནས་ལ་དམ་བསྒགས་
ཅི་བུྱང་དང་།	 རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཁངོ་གི་
སྐུ ་ ཕུང་ནང་མིར་རག་ཡོད་མེད་སོགས་
ཞིབ་ཕ་ཤེས་རགོས་མ་བུྱང་བ་བཅས།	 །	

ར་དབནོ་པརོ་བདོ་རང་བཙན་སདྐ་འབདོ་དང་འཛིན་བཟུང་།
༄༅།	 །ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ར་
དབནོ་པརོ་དགེ་འདནུ་པ་ལྔ་འཛིན་བཟུང་
བྱས་པ་དང་།	 བདོ་མི་སྐ་བ་ོགཉསི་ཀིས་བདོ་
རང་བཙན་ཡིན་པའི་སྐད་འབདོ་བསྒགས་
ཤིང་།	 	 བདོ་རང་བཙན།	 ཞསེ་ཡི་ག་ེབསི་
པའི་ཡིག་ཆ་མང་པ་ོནམ་མཁར་གཏརོ་ནས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབདོ་བྱས་
སྟབས།	 ཉནེ་རགོ་པས་བདོ་མི་ད་ེདག་འཛིན་
བཟུང་བྱས་འདགུ	
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	༢༡	
ཉནི་གི་ཉནི་རྒྱབ་བདོ་ནང་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་
ཚོད་	༢:༣༠	ཙམ་ལ་ཡང་བསྐར་དབནོ་པ་ོསྡ་ེ
བའི་ཡུལ་མི་ཡོན་ཏན་ཟརེ་བ་ཞིག་དང་ཆོས་
རྒྱལ་ཟརེ་བའི་མི་སྐ་གཞནོ་སྐསེ་གཉསི་ཀིས་

དབནོ་པ་ོཡུལ་ཚོའི་ཉནེ་རགོ་ལས་ཁུངས་
ཀི་མདནུ་ནས་བདོ་རང་བཙན་གི་ཡིག་ཆ་
གཏརོ་ཞོར་ད་ུབདོ་རང་བཙན་དགོས་པའི་
སྐད་འབདོ་བྱས་རེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

འཛིན་བཟུང་བྱས་འདགུ	
ཁོང་གཉསི་འཛིན་བཟུང་མ་བྱས་པའི་སྔནོ་
ལ་བརྙན་ཐུང་གཉིས་བཟསོ་ཡོད་པ་དང་།	

བརྙན་ཐུང་ད་ེགཉིས་ཀི་ནང་ད་ུ༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་པར་
དང་།	 སྣག་ཚ་དམར་པ་ོདང་ནག་པསོ་བདོ་
རང་བཙན་ཞེས་བིས་པའི་སྦྱར་ཡིག་དང་།	

ཁོང་གཉིས་ཀི་པར་བཅས་བསིྒགས་ནས་
བཀྲམས་འདགུ་པར་མ་ཟད།	 	 ཁངོ་གཉསི་
ཀི་སདྐ་འཕནི་གི་རྒྱབ་ལྗངོས་སུའང་རང་གི་

ཁ་ཕགོས་ཞསེ་པ་དང་།	 སདྐ་ཆ་ཞསེ་པའ་ི
ཁ་བྱང་ཅན་གི་རྩོམ་ཐུང་གཉིས་བིས་ནས་
སྤལེ་ཡོད།	 ད་ེཡང་ཡོན་ཏན་གི་སདྐ་འཕནི་
རྒྱབ་ལྗངོས་སུ།	 རང་གི་ཁ་ཕགོས།	 ང་ཚོའ་ི
མི་རིགས་ཀི་བད་ེསིྐད་ཆེད་དུ་སོག་ཤོར་
སོང་བའ་ིདཔའ་བ་ོརྣམས་དང་།	 ང་ཚོའ་ི
མི་རིགས་ཀི་ཆེད་ད་ུརང་བཙན་གིས་རྩོད་
ལེན་བྱདེ་པས་ཕ་ོརྒདོ་རྣམ་པ།	 ཁདེ་རྣམས་
གསོད་གཅོད་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་ཁདོ་ད་ུ
སོང་ཡོད་པ་ང་ཡིས་ཐསོ།	 ད་ལ་ྟང་ཚོ་དབནོ་
པ་ོནས་རང་བཙན་རྩོད་ལེན་བྱདེ་པའི་སྤུན་
གགོས་རྣམས་པ་ཁདེ་ཚོ་མུན་ནག་གི་བཙོན་
ད་ུབཙན་དབང་གིས་ཁིད་སོང་བར་ང་ལ་སྐ་ོ
གདངུ་ཧ་ཅང་ཆེ།	མི་འགང་བར་ཐནོ།	སྤུན་

ཟླ།”	ཞསེ་བཀདོ་ཅིང་།
ཆོས་རྒྱལ་གི་སདྐ་འཕདི་རྒྱབ་ལྗངོས་སུ།	སདྐ་
ཆ།	 སྡབེ་སྦྱརོ་རྩམོ་ལ་མཁས་པའ་ིཡོན་ཏན་
ང་ལ་མེད།	།ལག་མཁས་བསི་ལ་མཁས་པའ་ི
ཡིག་རྩལ་ང་ལ་མེད།	 །འབྱནོ་རྒྱ་ཤེས་རྒྱ་ཆེ་
བའ་ིརིག་གནས་ང་ལ་མེད།	 །མི་རིགས་ལ་
རྒྱ་སོ་སོའ་ིཕག་ཏུ་ཡོད།	ནམ་ཡང་མི་དརོ།”		
ཞསེ་བཀདོ།	 ཆོས་རྒྱལ་ལགས་ན་ིཉ་ེཆར་ཕི་
ཚེས་	༡༨	འཛིན་བཟུང་བྱས་པའ་ིགྲྭ་ཉ་ིམེས་
ཀི་ཕ་མ་གཅིག་པའ་ིསྤུན་ཆེ་བ་རེད་འདགུ	
ད་ལྟ་ར་དབནོ་ཡུལ་ཚོ་ལ་སྦས་ལམ་བརྙན་
འཕནི་ CCTV camera སོགས་བརག་ཆས་
སྣ་ཚོགས་བཞག་པ་བརུྒྱད་དམ་བསྒགས་ཆེན་
པ་ོབྱདེ་བཞིན་ཡོད་འདགུ	།

ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་གིས་བལ་ཡུལ་གཞུང་ལ་བལ་ཡུལ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོ་ཕིར་སླགོ་མི་བྱ་རུྒྱའ་ི
འབདོ་སྐལུ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༨	
ཉནི་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཇམེ་སི་པ་ིམེཀ་ག་ོཝན་	 James P. Mc-

Govern	 མཆོག་དང་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཁི་རི་སི་ཊོ་ཕར་སི་མི་ཐི་	 
Christopher H. Smith མཆོག་རྣམ་གཉསི་
ཀིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་ཊོན་ད་ུརནེ་
གཞི་བྱས་པའི་བལ་ཡུལ་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་
གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་ཨར་ཇུན་ཀུ་མར་ཀར་
ཀི་	H.E.Dr. Arjun Kumar Karki	ལགས་
ཀི་མཚན་ཐོག་ཏུ་ཡི་གེ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་པ་
དང་།	 ཡི་ག་ེདའེ་ིནང་དནོ་གཙོ་བ་ོན།ི	 བལ་

ཡུལ་གཞུང་གིས་བལ་ཡུལ་ནང་གནས་སྡདོ་
བདོ་མི་ཚོའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་སུང་
སྐབོ་བྱདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད།	འད་ིལོ་ཕི་ཟླ་	༩	
ནང་བདོ་ནས་བདོ་མི་དུག་བལ་ཡུལ་བརུྒྱད་
བཙན་བྱལོ་ད་ུཕབེས་སབྐས།	 བལ་ཡུལ་
གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཕིར་སླགོ་བཏང་བ་ད་ེ
ན་ིབལ་ཡུལ་གི་རྒྱལ་སིྤའི་སྐབས་བཅལོ་བའི་
ཁིམས་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་བ་ཞིག་
ཡིན་སྟབས་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་སྐརོ་དང་།
གཞན་ཡང་འད་ིལོ་ཕི་ཟླ་	 ༡༠	 ནང་རྒྱ་ནག་
གི་སདི་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕངི་	 Xi Jinping 

བལ་ཡུལ་ནང་ཡོང་སབྐས།	བལ་ཡུལ་གཞུང་

གིས་བལ་ཡུལ་ནང་གི་བདོ་མིའི་ཐོག་དམ་
བསྒགས་དང་།	བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་
ཉསེ་འཛུགས་མི་སྣ་ཕིར་སྤདོ་བྱ་རུྒྱའི་ཆིངས་
ཡིག་མི་འཇགོ་པའ་ིསྐརོ།	ད་ེབཞིན་བལ་ཡུལ་
ནང་གི་བདོ་མི་ཚོའ་ིའད་ུའཛོམས་རང་དབང་
དང་སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་སོགས་ཀི་ཐད་ལ་
བལ་ཡུལ་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་བྱས་
དང་བྱདེ་བཞིན་པར་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་སྐརོ།	
ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་བལ་
ཡལ་གཞུང་ལ་བལ་ཡུལ་གཞུང་གིས་བལ་
ཡུལ་གི་རྒྱལ་སིྤའི་སྐབས་བཅལོ་བའི་ཁམིས་
ལ་རིྩ་སུང་གནང་སྟ་ེབལ་ཡུལ་ནང་གི་བདོ་མི་

ཚོ་རྒྱ་ནག་ལ་ཕིར་སླགོ་མི་བྱ་རྒྱའ་ིའབདོ་སྐལུ་
ཞུས་འདགུ			
སྐ་ུཞབས་ཇམེ་སི་པ་ིམེཀ་ག་ོཝན་མཆོག་དང་
སྐུ་ཞབས་ཁི་རི་སི་ཊོ་ཕར་སི་མི་ཐི་མཆོག་
རྣམ་གཉིས་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་
ཊོམ་ལན་ཊོ་སི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རགོ་
ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་	 Tom Lantos Human 

Rights Commission	གི་ཟུང་སྦལེ་ཚོགས་
གཙོ་ཡིན་ཞིང་།	 ཁངོ་རྣམ་གཉསི་དང་ལནྷ་
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཨི་
ལོ་ཡི་ཊི་ཨེལ་ཨེན་ཇལེ་ Eliot L. Engel 

མཆོག་དང་།	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་

ཝན་བྷུ ་ཁ་ནན་	 Vern Buchanan	 མཆོག	
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་མ་ཡི་ཁེལ་	
Michael T. McCaul	 མཆོག	 	 ཨ་རིའ་ི
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུཔར་མི་ལཇ་ཡ་
པཱལ་	Pramila Jayapal	མཆོག		
ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་སི་ཊི་
ཝི་ཅཱ་བྷ་ོཊ་	Steve Chabot	མཆོག				ཨ་
རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེཝི་ཌི་
པ་ིར་ཡི་སི་ David Price	 མཆོག་བཅས་
ནས་མཚན་རགས་བཀདོ་ད་ེརྒྱབ་སྐརོ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།

༄༅།	 །སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་

འཐུས་རྣམས་བོད་མིའི ་
འདུ་སྡདོ ་གཞིས་ཆགས་
ཁག་དང་།	 བལ་གསོ་
ཚོང་འདསུ་ཀི་ས་གནས་
ཁག ་ལ ་ཕོགས ་བསྐོད ་
ཕབེས་རུྒྱའི་ས་བགསོ་ཡོད་
པ་ལརྟ།	 སིྤ་འཐུས་ཟླ་བ་
ཚེ ་ རིང་ལགས་དང་སིྤ ་

འཐུས་གེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་
རྣམ་གཉསི་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༢༥	 ནས་ཕི་ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༡༡	 བར་
ཉནི་གངས་	 ༡༧	 ཙམ་རིང་ཨོ་རི་ས་ཕུན་
ཚོགས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་དང་།	
སུད་ཚོང་ས་གནས་ཁག་གཅིག་ཏུ་གཞུང་
འབལེ་ཕོགས་བསྐོད་གནང་གཏན་འཁེལ་
ཡོད།	 ད་ེཡང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་གཉསི་ཕི་ཚེས་	

༢༥	 ཉནི་རྡ་ས་ནས་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་
ཐནོ་གནང་སྟ།ེ	ཕི་ཚེས་	༢༦	ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་
བྷུ བ་ནཤེ་ཝར་ལ་ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཕི་ཚེས་	
༢༧	 ཉནི་ས་ྔད་ོས་གནས་སུ་ལས་རིམ།	 ཕི་
ཚེས་	༢༨	ནས་ཕི་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༩	བར་
ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་གླིང་བདོམིའི་གཞིས་
ཆགས་དང་།	 སུད་ཚོང་ས་གནས་ཀ་ཊག་
དང་།	 བྷ་ེལ་སོར།	 ཀྲ་ཀྲ་ནཱ་གར།	 པུ་ར་ུལི་

ཡ།	ཨ་སན་སོལ།	དནྷ་བཌྷ།	རན་ཅི།	པཊ་
ན།	ག་ྷཡ།		གནས་མཆོག་རྡརོ་གདན།	ཝ་
ར་ཎ་སི།	 གྷ་ོརག་པུར།	 ལཀ་ནའ།ོ	 ཨེ་ལ་
བཊྷ་བཅས་སུ་ལས་རིམ།	ཕི་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	
༡༡	 ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་ཕབེས་འབྱརོ་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།

སིྤ་འཐུས་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་གནང་བ།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	སོགས་

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

བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའ་ིསླབོ་གཉརེ་ཁང་ལ་དགྭས་རྒྱལ་ས་སླ་ེར་ུགསར་འཛུགས་གནང་གཏན་འཁལེ་འདགུ
༄༅།	 །རྒྱ་གར་བྱང་ཕགོས་ལ་དགྭས་སླ་ེ

རུ་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་བ་རིག་པའི་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་ National Institiute of Sowa Rigpa	
ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་གཏན་འཁེལ་
འདགུ
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༠	

རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་རྒྱ་གར་དབུས་

གཞུང་གི་དཔལ་འབྱོར་བླནོ་ཆེན་ལྕམ་སྐུ ་
ནརི་མ་ལ་སི་ཐ་ར་མན་ Nirmala Sithara-

man	མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་
དའེི་ཐོག་བཀའ་འཁལོ་ཐོབ་ཡོད་པ་དང་།	
ཕོགས་མཚུངས་བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་

སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་ཨ་ཡུཤ་
ལནྷ་ཁང་	 Ministry of AYUSH 	 གི་
ཁབ་ཁོངས་རང་སྐོང་སྡ་ེཚན་གི་ངོ་བ ོའི ་
ཐོག་ལས་དནོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསལ་
བསྒགས་གནང་འདགུ
སྐབས་ད ེར་བ ོད་ཀི་བརྙན་འཕིན་གསར་
འགོད་པར་བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་
ཚོགས་ཀི ་ ཚོགས་གཙོ ་སྨན ་པ ་ ཚེ ་ རིང ་
མཚམས་གཅོད་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	
གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་གི་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢	 ནས་	
༢༠༡༧	བར་ལོ་ལ་ྔའཆར་ཅན་གི་			  five 

years plan	 	 ལས་གཞི་དའེ་ིནང་རྒྱ་གར་
གཞུང་གི ་བཀའ་བླནོ ་ལས་ཁུངས་ཀིས་
བཙུགས་གནང་བའི ་འཆར་འགོད་ལྷན་

ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཚུང་ནས།	 	 རྒྱལ་ཡོངས་
བོད་ཀི ་གསོ་བ་རིག་པ་གསར་འཛུགས་
གནང་རུྒྱའི་ཐད་ཧིན་སྒརོ་བྱེ་བ་བརྒྱ་ཐམ་
པའ་ིའཆར་གཞི་ཞིག་ཕུལ་བ་ལརྟ།	 དཔལ་
འབྱརོ་བླནོ་ཆེན་ལྕམ་སྐུ་ནིར་མ་ལ་སི་ཐ་ར་
མན་མཆོག་གིས་གསལ་བསྒགས་གནང་བ་
ལརྟ།	 རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་བླནོ་ཆེན་ལནྷ་
ཚོགས་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་བ་རིག་པའི་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་རུྒྱའི་
ཐགོ་ཧནི་སྒརོ་ 47.25 Crore  ཐམ་པ་བཀའ་
འཁལོ་ཐབོ་ཡོད།
སིྤར་རྒྱ་གར་ཨ་ཡུཤ་ལྷན་ཁང་གིས་སལོ་
རུྒྱན་སྨན་ལུགས་ཀི་སླབོ་གཉརེ་ཁང་སོགས་
བསྟི་གནས་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་

སལོ་ཡོད་པ་ལརྟ་ཐངེས་འདརི་རྒྱ་གར་བྱང་
ཕགོས་ལ་དྭགས་རྒྱལ་ས་སླ་ེརུ་རྒྱལ་ཡོངས་
གསོ་བ་རིག་པ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཞིག་གསར་
འཛུགས་གནང་རུྒྱའ་ིཐག་གཅདོ་བུྱང་བ་ཞིག་
ཡིན་འདགུ	
གསོ་བ་རིག་པའི་སླབོ་གཉརེ་ཁང་དའེི་ནང་
གཙོ་བ།ོ	 གསོ་བ་རིག་པའ་ིཐགོ་སླབོ་གཉརེ་
བྱདེ་ཡུལ་དང་།	བཀའ་བཅུ་པ།	སནྨ་རམས་
པ།	 གསོ་བ་རིག་པ་ལ་སོགས་ཀི་ཐགོ་ཉམས་
ཞིབ་ཚད་ལནྡ་བྱདེ་རུྒྱའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་
རེད་འདགུ	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་གཏན་འབབེས་ཡོང་སདླ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༡	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་གི་སྔ་དརོ་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་
གངོ་མའི་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་མར་ཁ་ོརུ་བྷའི་ོ
Senator Rubio	 མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་འདགུ	ཁངོ་ན་ིཡུན་རིང་ནས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།		
འཛམ་གླིང་ས་ཁུལ་གང་སར་གདགུ་རུྩབ་
མནར་གཅོད་འགོ་དཀའ་སྡུག་མོང་བཞིན་
པའི་མི་མང་ཚོར་སྔ་ཕི་བར་གསུམ་ད་ུརྒྱབ་
སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་འདགུ		

ཕགོས་མཚུངས་བདོ་རྒྱའི་གནད་དནོ་ཐད་
རུྒྱས་མངའ་ཧ་ཅང་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཀང་
རེད་འདགུ
མཇལ་འཕད་གུབ་མཚམས་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨ་རི་མོན་ཊ་ན་མངའ་སྡའེ་ི
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་སི་ཊེ་ཧ་ིཌ་ེན་ེསི་ Steve 

Daines	 མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་
ཡོད་ཅིང་།	སབྐས་དརེ་ཁངོ་གིས་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་ལ་མོན་ཊ་ནའ་ི Montana རང་
ཁིམ་ད་ུབདོ་ཀི་རུམ་གདན་དམར་པ་ོཡིད་ད་ུ
འངོ་བ་ཞིག་རུྒྱན་སྤདོ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་

དགའ་སྤབོས་ཆེན་པསོ་གསུངས།
གཞན་ཡང་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ད་ུ
རནེ་གཞི་བྱས་པའ་ི	 Heritage Founda-

tion ཞསེ་པའ་ིབསམ་མཛོད་བསྟ་ིགནས་ཁང་
གིས་མགནོ་འབདོ་ཞུས་པ་ལརྟ།		དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	 དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་སུ།	ཐབས་ལམ་འད་མིན་བརུྒྱད་བདོ་
དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ལ་འགོག་རྐནེ་སྣ་
ཚོགས་བཟ་ོབཞིན་པར་བརནེ་བདོ་མི་དང་།	
བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་བ་ཚོས་འཛམ་གླིང ་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བདོ་དནོ་ཞུ་

གཏུག་ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ་རུྒྱར་སྔར་བས་
དཀའ་ངལ་ཇེ་ཆེར་ཕིན་ཡོད་སྐརོ་ཞིབ་ཕ་
གསུངས།	 ཕགོས་མཚུངས་བདོ་ནང་གི་བདོ་
མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་

ལ་མཚོན་ནའང་བཟང་ཕགོས་ཀི་འགུར་བ་
འག་ོརུྒྱའི་ཚབ་ཏུ་གནས་སྟངས་སརྔ་བས་ཇ་ེ
ཞན་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འག་ོབཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་
ཡོད་པ་བཅས།	།

སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀིས་འཇམ་དབྱངས་བླ་ོའཕལེ་སླབོ་གྲྭར་
གཟགིས་སྐརོ་གནང་འདགུ	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༢༤	 རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་སརྦ་སེལ་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་
ས་གནས་འཇམ་དབྱངས་བླ་ོའཕལེ་སླབོ་གྲྭར་
གཟིགས་སྐརོ་གནང་སྟ་ེདགེ་ལས་སླབོ་མ་
རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ	
སབྐས་དརེ་ཁངོ་གིས་ནབུ་ཕགོས་ཡུལ་གུར་
བདོ་ཡིག་སླབོ་ཁདི་ཆེད་གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭ་

ཡོད་པ་ད་ེདག་རྒྱ་གར་ནང་གི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
དང་གཏན་ནས་མི་འད་བར་མང་ཚོགས་
རང་ནས་དང་བངླས་ཐགོ་ནས་ལས་ཀ་བྱདེ་

བཞིན་ཡོད་པ་དང་།		གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭ་
ཁག་ལ་འཛིན་སྐངོ་གི་སྔནོ་རིྩས་དང་དཔལ་
འབྱརོ་སོགས་གང་ཡང་མེད་ཅིང་།	 	 དག་ེ
རྒན་དང་ལས་བྱདེ་རྣམས་ཀིས་ཀང་སོ་སོའི་
དསུ་ཚོད་ལྷག་མ་ད་ེབདོ་སྐད་གཟའ་མཇུག་
སླབོ་གྲྭར་ཞལ་འདབེས་ཕུལ་ནས་ལས་ཀ་
བྱདེ་ཀི་ཡོད་པ་དང་།	
བླསོ ་གཏོང་ད ེ་ལྟར་གནང་བ་ད ེ་ལས་སླ་

པ་ོཞིག་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་དང་།	 དཀའ་
ངལ་མང་དག་ཅིག་ལ་གདངོ་ལེན་གནང་
དགསོ་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་ད་ེལརྟ་གནང་

བ་ནི་ལྷག་བསམ་ལ་བརནེ་ནས་ཡིན་སྐརོ་
དང་།	 	 དག་ེལས་རྣམས་ཀི་བླསོ་གཏངོ་
ལ་ཡི་རང་བསྔགས་བརོད་རྒྱ་ཆེ་གནང་
དནོ།	 	 ཁདེ་ཚོའ་ིལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་
གི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་ད་ེལྟར་གནང་
བ་དརེ་ངས་སེམས་གཏིང་ནས་རསེ་སུ་ཡི་
རང་དང་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 དནོ་
གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་གཞུང་འབལེ་ལས་
དོན་བ ེལ་ཟིང་ཆེ ་བར་བརནེ་ཡང་ཡང་
གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭར་བཅར་མ་ཐུབ་ཀང་།	
དསུ་ཚོད་ནམ་ཁོམ་སྐབས་འདིར་གང་ཐུབ་
ཡོང་ནས་ཁདེ་རྣམ་པའི་ལས་དནོ་ལ་ཁ་ཞེ་
གཉིས་མེད་ཀིས་རྒྱབ་སྐོར་ཞུ་བཞིན་ཡོད།		
ཅསེ་གསུངས།	 གཞན་ཡང་སབྐས་དརེ་
ཆོས་རིག་འཛིན་སྐངོ་ཁང་གི་སིྤ་ཁབ་འགན་
འཛིན་གིས་སླབོ་གྲྭའི་གནས་སྟངས་དང་མ་
འངོས་པའི་རེ་བ་སོགས་སྐརོ་གསུངས་ཡོད་
པ་བཅས།	།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས་
ཐུགས་གསོ་གནང་བ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུའི་བླ་སྨན་པ་ཟུར་པ་
དང་།	 རྒྱ་གར་སིྤ་དམངས་ཀི་གཟངེས་
རགས་མཐ་ོཤོས་ཨང་བཞི་པ་པདྨ་ཤཱི་བཞེས་
མངོ་མཁན་དགུང་གངས་	 ༩༢	 ཕབེས་པ་
སནྨ་པ་ཡེ་ཤེས་དནོ་ལནྡ་མཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	
ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༦	རེས་གཟའ་མིག་དམར་
ཐ་ོརངས་ཆུ་ཚོད་	 ༢།༥༣	 ཐགོ་རྡ་ས་མེག་
གནྷ་རང་ཤག་ཏུ་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པའ་ི
ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་འདགུ་པར་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས་༸སྐའུ་ིབ་ླ
སནྨ་པ་ཟུར་པ་ཡེ་ཤེས་དནོ་ལནྡ་མཆོག་ཤུལ་
ལུས་གཉནེ་ཉ་ེའབལེ་ཡོད་རྣམས་ལ་ཐུགས་
གསོ་གནང་དནོ།			
གནས་ཚུལ་ཤེས་རགོས་བུྱང་གསལ།	 ཁ་
སང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༢༦	
ཉནི་༸སྐའུ་ིབ་ླསནྨ་པ་ཟུར་པ་ཡེ་ཤེས་དནོ་ལནྡ་
མཆོག་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་
ཚུལ་བུྱང་ཡོད་འདགུ་པར།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་བཀའ་ཤག་

བླ་ོཕམ་ཆེན་པ་ོབུྱང་ཞིང་།	 དམ་པ་ད་ེཉདི་
ཀི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་སྤུན་ཉ་ེཡོངས་ལ་ཐུགས་
གསོ་གཏངི་ཟབ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ༸སྐའུ་ིབ་ླསནྨ་
པ་ཟུར་པ་དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་སྐུ་ཚེའི་མཛད་
རསེ་ལ་རསེ་དན་དང་འབལེ།	 དམ་པ་དསེ་
ཚེ་རབས་ཕངེ་བར་བསགས་པའི་སྡགི་སིྒབ་
ཉསེ་ལྷུ ང་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་ནས་
དལ་རནེ་རིམ་བརུྒྱད་རྣམ་མཁནེ་རྒྱལ་བའི་
གོ་འཕང་རིན་པ་ོཆེ་མུར་ད་ུའཐབོ་པའི་སྨནོ་
འདནུ་ཞུ་རུྒྱ།	 ཐུགས་གསོ་དང་དཀར་མེའ་ི
ཞལ་འདབེས་ཧནི་སྒརོ་	 ༥༠༠	 དང་ལ་ྷདར་
འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།
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སྟནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་ཕ་ོམོ་གཉསི་ཀར་ཐབོ་ཐང་འད་མཉམ་གནང་ཡོད།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
འཛམ་གླིང་ཞི་བདའེི ་དདེ་དཔནོ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་རྒྱ་གར་མ་ཧཱ་རཱཤཀྲ་མངའ་སྡའེི་གངོ་
ཁརེ་ཨོ་རང་ཱབཌྷ་	 Aurangabad	 ནང་
རནེ་གཞི་བྱས་པའ་ིལོ་ཀུ་ཏཱ་ར་རྒྱལ་སིྤའ་ིདག་ེ
སླངོ་སྦྱངོ་བརྡར་བསྟ་ིགནས་ཁང་ད་ུཇི་ལྟར་
སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུ་དནོ་ལརྟ་བཀའ་
བཞསེ་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་སྟ།ེ	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༣	ཉནི་ཆིབས་སུྒར་
བཀའ་དནི་བསྐངས་ཡོད།	 སིྤར་མི་ལོ་	 ༤༠	
གངོ་སྟ་ེཕི་ལོ་	༡༩༧༨	ཟླ་	༥	ནང་མགནོ་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་བསྟ་ིགནས་ཁང་དརེ་ཆིབས་
སུྒར་བཀའ་དནི་བསྐངས་གནང་མཛད་འདགུ	
ད་ེཡང་ཐངེས་འདརི་ཐགོ་མར་གསར་འགདོ་
པ་ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་སླབོ་སོྩལ་སྐབས་
མགོན་པ་ོགང་ཉིད་རུྒྱན་ད་ུརྒྱ་གར་གནའ་
རབས་ཀི ་སོལ་རུྒྱན་ལེགས་བཤད་ཁབ་
འཕལེ་གཏངོ་མཁན་གི་ཕ་ོཉ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་
བཀའ་སླབོ་སོྩལ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 	 རྒྱ་
གར་ད་ུགནའ་རབས་ནས་དར་ཁབ་ཡོད་པའ་ི
འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་སྙངི་རའེི་ཉམས་ལེན་ད་ེ
དག་ད་ལྟའི་འཛམ་གླིང་ནང་དའུང་འབལེ་
བ་དང་དགོས་མཁ་ོཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད་པར་
བརནེ་ག་ོསབྐས་ནམ་བུྱང་སབྐས།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
ལེགས་བཤད་ད་ེདག་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་པ་བཀའ་སླབོ་སོྩལ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
ལྷག་པར་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གུབ་ཉམས་
ལེན་ལ་བརནེ་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ཆོས་ལུགས་
འད་མིན་མང་དག་ཅིག་ཡོད་ཀང་ཕན་ཚུན་
འཆམ་མཐུན་ངང་རུྒྱན་གནས་ཐུབ་ཡོད་ཅསེ་
དང་།	 ད་ེན་ིའཛམ་གླངི་སིྤ་ལ་མཚོན་ན་རྙདེ་
དཀའ་བའི་དཔ་ེམཚོན་ཞིག་ཀང་ཡིན་ཞིང་།		
བཟང་སྤདོ་ཀི་ཉམས་ལེན་དརེ་གང་ཉདི་ཀིས་
ཡི་རངས་བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་མཛད་པ་མ་
ཟད།	 ༸སྐའུ་ིརླབས་ཆེན་གི་མཛད་ཁུར་གཙོ་
གས་ཤིག་ཀང་ཡིན་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	
ད་ེསྔ་སྐབས་ཤིག་ལ་དྭགས་ཁ་ཆེའི་མཆོད་
དཔནོ་ཞིག་གིས་ཁུལ་དརེ་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་

གི་ཐགོ་ཁ་ཆེ་བ་ཚོས་ཨེ་ལྷ་ཡིད་ལ་དན་པ་
ཙམ་མིན་པར་ཁོང་གིས་བཀོད་པའི་སགོ་
ཆགས་རྣམས་ཀང་ཡིད་ལ་དན་དགོས་པའི་
སྐལུ་མ་བཏང་བ་ཞིག་ཐུགས་དན་གསོ་མཛད་

འདགུ	 ད་ེཡང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ངསོ་རང་སྒརེ་གི་
ཉམས་མངོ་ཐགོ་ནས་བརདོ་ན།	 འཚེ་མེད་
ཞི་བ་དང་སྙངི་རའེི་ཉམས་ལེན་བྱས་པ་དསེ་
སེམས་ནང་ཞི་བད་ེའཕལེ་བ་དང་།	 འག་ོབ་
མི་རིགས་ཡོངས་ལ་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེདགསོ་
མཁ་ོཡོད་སྟབས།	 འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་སྙངི་
ར་ེན་ིད་ལའྟ་ིདསུ་སབྐས་སུའང་དགསོ་མཁ་ོཧ་
ཅང་ཡོད།	 དངེ་རབས་རྒྱ་གར་གི་སིྤ་ཚོགས་
ནང་ད་ུཕི་དངོས་པའོི་འཛུགས་སུྐན་ཡར་
རྒྱས་ཁོ་ནར་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་པའི་དསུ་
སབྐས་འདརི།	 འག་ོབ་མིའ་ིནང་གི་གཤིས་
རུྒྱད་དང་འབལེ་བའི་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་
བ།	བཟདོ་བསན།	ཆོག་ཤེས།	རང་ཁམིས་
སུང་རུྒྱ་སོགས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ལེགས་
བཤད་དང་འབལེ་བའི་ལ་ྟགུབ་སྐརོ་དངེ་དསུ་
ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་བཞག་ཐུབ་པ་
དགསོ།	 ད་ེའད་ཞིག་བུྱང་ཐུབ་ཚེ་ཕི་ནང་
གི་ཤེས་ཡོན་ཆ་ཚང་བའི་ཁོར་ཡུག་བཟང་
པ་ོཞིག་སུྐན་ཐུབ་ངསེ།	 	 ངསོ་ཀི་ལུས་པརོ་
མཚོན་ན་བདོ་ནང་སྐསེ་པར་བརནེ་བདོ་མི་
ཞིག་ཡིན།	 འནོ་ཀང་ཀདླ་པའ་ིནང་གི་ཤེས་
ཡོན་ད་ེདག་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་ལེགས་
བཤད་འབའ་ཞིག་ཡིན།	 ཕལ་ཆེར་དངེ་
རབས་རྒྱ་གར་བ་ཁག་གཅིག་ལས་ངསོ་རང་
རྒྱ་གར་གཤའ་མ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་བརདོ་
ཐུབ་རུྒྱ་རེད།	 རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་འཚེ་

མེད་ཞི་བ་དང་སྙངི་རའེི་ཉམས་ལེན་གི་གལ་
གནད་ད་ེདག་ཤེས་ཡོན་ལམ་ནས་རུྒྱད་སྐུལ་
བྱདེ་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་པ་ངསོ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་ངསོ་ཀི་འགན་ཁུར་དང་པ་ོད་ེའག་ོ

བ་མི་སྡའེ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀི་བསམ་བླ་ོཇ་ེབཟང་ད་ུ
བཏང་ཐུབ་པ་བྱ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	ཞསེ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་རསེ་གསར་འགོད་པའི་ད་ིབར་བཀའ་
ལན་སྩལ་འདགུ	
ད་ེནས་གནས་བརན་སྡ་ེཔའ་ིདག་ེསླངོ་	 Ven-

erable Bodhipalo Mahathero མཆོག་
གིས་ཕག་བཏབས་པའི་ལོ་ཀུ་ཏཱ་ར་རྒྱལ་
སིྤའི་དགེ་སླངོ་སྦྱངོ་བརྡར་བསྟ་ིགནས་ཁང་
ད་ུཆིབས་སུྒར་བཀའ་དནི་བསྐངས་འདགུ	
ཁུལ་དརེ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་
གནས་བརན་བགསེ་སོང་ཁག་གཅིག་གིས་
ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་
དང་སྦགས།	 སྟནོ་པའ་ིསྐ་ུའད་ཧ་ཅང་ཆེ་
ཞིང་བརིད་ཆགས་པའི་སྐུ་མདནུ་ད་ུགནས་
གཟགིས་ཐུགས་སྨནོ་མཛད་པ་མ་ཟད།	 བྱང་
ཆུབ་ལྗནོ་ཤིང་འདབེས་འཛུགས་མཛད་འདགུ	
ད་ེནས་བསྟི་གནས་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ད་ུ
ཆིབས་སུྒར་བཀའ་དནི་བསྐངས་མཚམས་
གནས་བརན་པའ་ིདག་ེསླངོ་	 ༡༥༠	 ལགྷ་ལ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ	
ད་ེཡང་ཐགོ་མར་གནས་བརན་སྡ་ེཔའི་དགེ་
སླངོ་	 Venerable Bodhipalo Mahathe-

ro མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།	 	 སིན་ཧ་ལ་	
Sri Lanka	དང་ཐ་ེལེནྜ་ི	Thailand	ནས་
ཕབེས་པའི་གནས་བརན་སྡ་ེཔའི་དགེ་སླངོ་
ཆེན་པ་ོཁག་གཅིག་སོགས་ལ་འཚམས་འད་ི

སིྤ་འཐུས་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་གནང་བ།
༄༅།	 །སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་རྣམས་བདོ་མིའི་འད་ུསྡདོ་གཞིས་
ཆགས་ཁག་དང་།	 བལ་གསོ་ཚོང་འདསུ་
ཀི་ས་གནས་ཁག་ལ་ཕོགས་བསྐོད་ཕབེས་
རུྒྱའ་ིས་བགསོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 སིྤ་འཐུས་དབུ་

དཀར་ཚང་གཡུ་སྒནོ་ལགས་དང་སིྤ་འཐུས་
བཀྲ་ཤིས་དནོ་གུབ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༢༩	 ནས་ཕི་ཟླ་	
༡༢	ཚེས་	༩	བར་ཉནི་གངས་	༡༡	ཙམ་
རིང་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་གི་ས་གནས་རྡརོ་

གླངི་	 Darjeeling	 དང་།	 བསུ་ན་མདའ། 
Sonada མི་རིག	 Mirik	 མཁའ་ཤང་།	
Kurseong གུམ་ Ghum	 བཅས་སུ་གཞུང་
འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་གཉསི་ཕི་ཚེས་	 ༢༩	
ཉིན་སོ་སོའི་བཞུགས་གནས་ནས་རྒྱལ་ས་
ལྡ་ིལིར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ཕི་
ཚེས་	༣༠	ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་རྡརོ་གླངི་ད་ུཕབེས་
ཐནོ་གནང་སྟ།ེ	ཕི་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༧	བར་
གངོ་གསལ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ལས་རིམ།	 ཕི་
ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༩	ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་
ཕབེས་འབྱརོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།

ཚོགས་བརྡ་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	།བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་
དནོ་ཚན་བཞི་བཅུ་པ་ནང་གསལ་ལརྟ་སབྐས་	
༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དགུ་པ་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༧	རེས་གཟའ་མིག་
དམར་ནས་ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༧	རེས་གཟའ་པ་
སངས་བར་ལས་དསུ་ཉནི་གངས་བཅུའ་ིརིང་
བཞུགས་སརྒ་སིྤ་ལནྷ་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
ཁང་ད་ུཚུགས་གཏན་འཁལེ་སོང་ན།	ཚོགས་
མི་རྣམས་དསུ་ཐོག་ཚོགས་བཅར་ཐོག་སིྤ་

འཐུས་རྣམ་པས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	
༡༦	རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་ཚོགས་དུང་ལས་
ཁུངས་སུ་ང་ོབཅར་འབྱརོ་ཐ་ོའགོད་འབུལ་
གནང་དགོས་བཅས་ཀི་ཚོགས་བརྡ་གསལ་
བསྒགས་སུ།	

དང་སྦགས་གསུང་དནོ།	 	 ཐགེ་ཆེན་ནམ་
ཐགེ་དམན།	 ད་ེབཞིན་རྡ་ོར་ེཐགེ་པའ་ིཉམས་
བཞེས་གནང་མཁན་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་
ཁད་པར་གང་ཡང་མེད་པར་འདིར་ནང་
པའི་རསེ་འབང་པ་ཡོངས་ལ་ཕབེས་བསུ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།	 ང་ཚོ་སྟནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་
ཀི་རསེ་འབང་པ་གཅིག་མཚུངས་རེད།	དག་ེ
སླངོ་ཚོས་ནང་ཆོས་སླབོ་གཉརེ་བྱ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད།	 ད་ེརིང་འདརི་
ང་ཚོ་སྟནོ་པའི་རསེ་འབང་པ་ཚོ་ཉནི་གསུམ་
གི་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་ལནྷ་འཛོམས་ཐུབ་པ་ནི་
དསུ་ཀི་དགསོ་མཁ་ོཞིག་ཡིན།	 ལནྷ་ཚོགས་
ད་ེབརུྒྱད་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་
རྒྱས་ཐུབ་པའི ་ཡིད་ཆེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
ཅསེ་གསུངས་པ་མ་ཟད།	 ད་ེས་ྔརྒྱ་གར་རྩ་
ཁིམས་ཟིན་བསི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་
ཨེམ་བྷཌེ་ཀར་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་སྙིང་
བསྡསུ་ཤིག་ང་ོསྤདོ་ཞུས་འདགུ
ད་ེནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མུ་མཐུད་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 ངསོ་ཀིས་དངེ་སབྐས་ཐགེ་ཆེན་
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