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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་
ཇ་ཡཱ་རཱམ་ཋཱ་ཀུར་མཆོག་ལ་འཚམས་འཕནི་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
སིམ་སིྤ་བསྟན་འཛིན་སྣང་བ་ལགས་ཀི་བརུྒྱད་
ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	 ༨	 རེས་གཟའ་མིག་
དམར་ཉིན་རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་ཧི་མཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཇ་ཡཱ་
རཱམ་ཋཱ་ཀུར་ (Sri Jai Ram Thakur) མཆོག་
ལ་འཚམས་འདའིི་གསུང་འཕིན་ཞིག་ཕུལ་
གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཇ་ཡཱ་རཱམ་ཋཱ་
ཀུར་མཆོག་གིས་འསོ་བསྡུ་ཚགས་ཚུད་ངང་
ནས་བདམས་ཐནོ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུང་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་

མཆོག་གིས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་

བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཇ་ཡཱ་རཱམ་ཋཱ་ཀུར་མཆོག་
ལ་འཚམས་འཕིན་གནང་བའི་ནང་འཁོད་
དནོ།	 མང་གཙོའ་ིལམ་ནས་བདམས་ཐནོ་
བུྱང་བའི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་

མི་མང་གི་སིད་སྐངོ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ངས་སྐ་ུ

ཉདི་ལ་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 རྒྱ་གར་
བྱང་ཕགོས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིགཞུང་མང་
གཉསི་ནས་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་གིས་དབུས་པའི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ས་
གནས་སུ་སྡདོ་གནས་ཀི་མཐུན་འགུར་གནང་
བར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཡི་གེ་འདི་བརུྒྱད་ངས་སྐུ་ཉིད་མཆོག་དང་།	
སྐུ་ཉདི་ཀི་ལས་ཁུངས་ལ་རུྒྱན་ལནྡ་གི་འབལེ་
ལམ་བརུྒྱད་འབལེ་བ་ཞུ་ཆོག་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 དའེ་ིཐད་ངའ་ིལས་ཁུངས་ནས་
སྐ་ུཉདི་ལ་བརུྒྱད་ལམ་གང་གི་ཐགོ་ནས་འབལེ་
གཏུགས་ཞུ་ན་སྟབས་བད་ེཡིན་པའི་སྐརོ་ལམ་
སྟནོ་གནང་རོགས།	ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ཐངེས་རསེ་མ་སྐུ་ཉདི་རྡ་སར་ཕབེས་སྐབས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་སུ་ཕབེས་གནང་ཡོང་
བ་ཞུ།	 	 ངས་སྐ་ུཉདི་མཆོག་དང་ལནྷ་ད་ུ
མཉམ་རབུ་ཞུ་རུྒྱའ་ིཆོད་སེམས་བརྟན་པ་ོཡོད།	
ཅསེ་འཁདོ་པ་བཅས།	།

རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་ནང་བདོ་པ་དང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་སོགས་ཀི་ནང་ཁལོ་བཏནོ་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཁྱད་མཁས་པ་གངས་བཅུ་གཉསི་ཀིས་གསར་འགདོ་

གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༡༤	 ཉནི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཁྱད་མཁས་པ་གངས་བཅུ་
གཉསི་ཀིས་ཧ་ཅང་ཐུགས་འཚབ་ཆེན་པའོི་
སྒ་ོནས་རྒྱ་ནག་གིས་བཙོན་འགོ་ཏུ་ཡོད་པའི་
བདོ་པ་དང་།	 རྩ་རུླང་སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་ལེན་

པ།	ཡུ་གུར་མི་རིགས།	ཁ་ཆེ།	ཡི་ཤུ་བཅས་
དམིགས་སུ་བཀར་ཏ་ེཁོང་ཚོའི་འདདོ་མོས་
མེད་བཞིན་ད་ུནང་ཁལོ་བཏནོ་པའི་སྐརོ་ཡིད་
བརྟན་འཕརེ་བའི་གནས་ཚུལ་འབྱོར་བའི་
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཡོད།
དེ་ཡང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགོ་བ་མིའི ་ཐོབ་
ཐང་ཁྱད་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་གསུངས་པ་
ལརྟ་ན།	 རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་ནང་བདོ་པ་
དང་།	 རྩ་རུླང་སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་ལེན་པ།	 ཡུ་

གུར་མི་རིགས།	 ཁ་ཆེ།	 ཡི་ཤུ་པ་རྣམས་ལ་
འདདོ་མོས་མེད་བཞིན་ད་ུབཙན་དབང་གིས་
ཁག་དང་ནང་ཁལོ་སོགས་གླགོ་པར་རིགས་
བརུྒྱད་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ད་ུའཇུག་གི་ཡོད་
པ་དང་།	 བཙོན་པ་གཞན་རྣམས་ལ་ད་ེལརྟ་
བརྟག་དཔྱད་བྱདེ་ད་ུའཇུག་གི་མེད་པའི་སྐརོ་

གསུངས་ཡོད།	
རྒྱ་ནག་གིས་
རུྒྱ་མཚན་གང་
ཡི ན ་ འ གེལ ་
བ ཤ ད ་ རྒྱ ག ་
རུྒྱ ་ མེད ་པར་
ས ་ ག ན ས ་

འད་མིན་ནས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་
དམིགས་སུ་བཀར་ཏ་ེའཛིན་བཟུང་བཙོན་
འཇུག་བྱས་ཏ་ེནང་ཁལོ་བཏནོ་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 གངས་ཉུང་མི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་
དད་མོས་གཞིར་བཞག་ཐགོ་དབྱ་ེའབྱདེ་བྱདེ་
བཞིན་ཡོད་སྟབས།	 ཁངོ་ཚོས་ཧ་ཅང་ཐུགས་
འཚབ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཁྱད་
མཁས་པ་རྣམས་ལ་འབྱརོ་བའི་ཁུངས་ལྡན་

གནས་ཚུལ་ལརྟ་ན།	 རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་
ནང་གཤག་བཅོས་ཆེད་ལས་སྨན་པ་དང་།	
སིྦད་སནྨ་ཆེད་ལས་པ།	 སནྨ་ཐགོ་ཁྱད་མཁས་
པ་སོགས་ནས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་བཙོན་
པ་རྣམས་ཀི་ནང་ཁལོ་སྙངི་དང་།	 མཁལ་མ།	
མཆིན་པ།	 མིག་སིྐ་བཅས་བཏནོ་ཡོད་པ་ན་ི
གཅིག་གུར་ཆགས་ཡོད།	 རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཁྱད་མཁས་པ་རྣམས་
ཀིས་གནད་དནོ་དའེ་ིསྐརོ་ཕི་ལོ་	༢༠༠༦	དང་	
༢༠༠༧	 ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གླངེ་སླངོ་
གནང་ཡོད་ཀང་།	རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནད་
དནོ་དའེི་ཐད་ད་བར་ལན་འདབེས་ཁ་གསལ་
ཞིག་ཕུལ་མེད།
རྒྱལ་ ཚོགས ་ ཀི ་འགོ་བ ་ མིའི ་ཐོབ ་ཐང ་
ཁྱ ད ་ མ ཁ ས ་ པ ་ རྣ མ ས ་ ཀི ས ་ རྒྱ ་ ན ག ་
ག ཞུང ་ལ ་རྒྱ ་ནག ་ གི ་བ ཙོན ་ཁང ་ནང ་
དུ ་ ན ང ་ ཁོལ ་ བ ཏོན ་ པ འི ་ ག ན ད ་ དོན ་
སྐ ོར ་ ལ ན ་ འ དེབ ས ་ ད གོ ས ་ པ ་ ད ང ་ །	
རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རང་དབང་
རྟགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་རྒྱ་ནག་ལ་ཡོང་
འཇུག་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་གནང་ཡོད།	
ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་ད་ུརྟནེ་གཞི་

བྱས་པའ་ིགཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིརྒྱ་ནག་ཆེད་
བཙུགས་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་  (The China 

Tribunal)	 གིས་རྒྱ་ནག་གིས་བཙོན་ཁང་
ནང་བདོ་པ་དང་།	 རྩ་རུླང་སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་
ལེན་པ།	ཡུ་གུར་མི་རིགས།	ཁ་ཆེ།	ཡི་ཤུ་པ་
རྣམས་ཀི་ནང་ཁལོ་བཏནོ་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་ཤོག་
གངས་	 ༥༦༢	 ཅན་གི་དཔང་རྟགས་ཁུངས་
བཙན་ལནྡ་པའ་ིསནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་
ནག་གི་བཀག་ཉར་ཁང་ད་ུགནས་ཚུལ་ཁ་
གསལ་མེད་པར་བདོ་མི་འདས་གངོས་སུ་གུར་
བ་ད་ེདག་གི་ནང་ཁལོ་བཏནོ་ཡོད་པའི་སྐརོ་
བརདོ་ཡོད།
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཁྱད་
མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ཐུན་མོང་གིས་གསར་
འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བར་སུད་སིའི་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གིས་དགའ་བསུ་དང་།	
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའིི་ཐོབ་ཐང་ཁྱད་
མཁས་པས་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
གི་རང་དབང་རྟགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་རྒྱ་
ནག་ལ་ཡོང་འཇུག་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་
གནང་བ་ད་ེརྒྱ་ནག་གིས་བརིྩ་སུང་དང་ལེན་
ཞུ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་ཡོད་པ་

ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་གཉསི་ཀིས་
བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་སྐབས་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་

མིའ་ིཐབོ་ཐང་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༥	ཉནི་
ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཇ་ོབཱཡི་ཌནེ་ (Joe 
Biden)	མཆོག་དང་།	ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པའི་འགན་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཆར་ལེ་སི་མ་ཡི་ཀལེ་	
(Charles Michel) མཆོག	ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི་འཛིན་སྐངོ་ལནྷ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
ལམྕ་སྐ་ུཨུར་སུ་ལ་ཝནོ་ཌརེ་ལེ་ཡེན་	 (Ursula 
von der Leyen) མཆོག་བཅས་དབུ་བཞུགས་
ཐགོ་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་གཉསི་
ཀིས་སྦལེ་ཇམ་གི་རྒྱལ་ས་སྦར་སིལ་ནང་ཆེས་
མཐའོི་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཡོད་པ་
དང་།	 ཚོགས་འད་ུགལོ་རསེ་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀིས་ཐུན་མོང་གིས་
བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་
ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་
གཏངོ་བཞིན་པའི་སྐརོ་ཐུགས་འཚབ་དང་སྦགས་
གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་
གཉསི་ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་དག་པའོི་སྟབོས་ཤུགས་ལ་
གདངོ་ལེན་ཆེད་ད་ུམཉམ་རབུ་ཐགོ་མང་གཙོ་དང་
རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་དང་།	
ད་ེབཞིན་ལྐགོ་ཟ་རུལ་སུངས་མེད་པར་བཟ་ོརུྒྱ་
ཡིན་པའ་ིསྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གསུངས་ཡོད།
ཐངེས་འདའིི་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པ་གཉིས་ཀི་ཆེས་མཐོའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
འད་ུན།ི	ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ལོ་ནས་བཟུང་ད་བར་གི་
ཚོགས་འད་ུཐངེས་དང་པ་ོད་ེཆགས་ཡོད་པ་དང་།	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ལོ་ནས་བཟུང་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་
ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་མ་ལག་ཁག་ལ་ཕབེས་
པ་ཆེས་ཐགོ་མ་ད་ེཆགས་ཡོད།།

བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཚོས་ཌནེ་མག་གི་རྒྱལ་ས་ཀ་ོ
པན་ཧ་ེགྷན་ནང་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོར་
བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ་ཞསེ་ང་ོརལོ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༨	ཉནི་
ཌནེ་མག་བདོ་དནོ་རྒྱབ་ཚོགས་པ་དང་།	ཌནེ་མག་
རྒྱ་ནག་ཚོགས་པ་ (Danish China-Criti-
cal Society)	 ཞསེ་པའ་ིག་ོསིྒག་འགོ་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཚོས་ཌེན་མག་གི་རྒྱལ་ས་ཀ་ོཔན་ཧ་ེ
གནྷ་ (Copenhegen)	 ནང་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་
ཚབ་ཆེན་མོ་ཧནི་ཐ་ེ	 (Mr. Feng Tie)	ལ་ང་ོ
རལོ་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་ཌནེ་མག་གི་མི་མང་ཚོགས་
ཆེན་	 (Folkemødet)	 དང་བསྟནུ།	 ཌནེ་
མག་གི་ཆབ་སིད་གསར་ཁང་ཨལ་ཊིན་གེ་ཊི་		
(Altinget)	 ཞསེ་པས་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་
ཆེན་མོ་ཧནི་ཐ་ེལ་བཅར་འད་ིགནང་ཡོད།	བཅར་
འད་ིགལོ་རེས་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་
ཧནི་ཐ་ེསྒའོི་ཕི་ལ་ཐནོ་ཡོང་སབྐས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་བ་ཚོས་ལག་ཏུ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་བཟུང་ནས་
བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ།	 ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་
ལ་རང་དབང་དགསོ།	 ཧངོ་ཀངོ་ལ་རང་དབང་
དགསོ།	རྒྱ་ནག་ལ་རང་དབང་དགསོ།	ཞསེ་སདྐ་
འབདོ་བརྒྱབ་སྟ་ེརྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་
བདོ་དང་།	ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན།	ཧངོ་ཀངོ་།	རྒྱ་
ནག་བཅས་ཀི་ནང་དག་གནནོ་བྱདེ་བཞིན་པར་ང་ོ
རལོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།	
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ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡའ་ིགངོ་ཁྱརེ་གནས་མཁར་གསར་ད་ུབདོ་རིགས་མི་མང་ནས་༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་གཟབ་རྒྱས་ངང་
སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་འཛམ་གླིང་ཞི་བདའེི་དདེ་དཔནོ་ཆེན་
མོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་འག་ོབ་ལྷ་དང་བཅས་པའི་མགོན་
དཔུང་ད་ུསྐ་ུབལམྟས་ཏ་ེདགུང་གངས་	 ༨༦	
ལ་ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་གི་མཛད་
སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ཤིག་ཨོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
ལྷ་ོཕོགས་གངོ་ཁྱེར་གནས་མཁར་གསར་	
(Newcastle)	 ཞསེ་པའ་ིས་གནས་བདོ་
རིགས་ཚོགས་པ་དང་ཨོ་གླངི་བདོ་ཀི་མདའ་
རྩལ་ཚོགས་པ་ (Australian Tibetan Ar-

chery Talent) ཐུན་མོང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་ཨོ་
སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ིགངོ་ཁྱརེ་གནས་མཁར་གསར་
ཁུལ་ད་ུརྟནེ་གཞི་བྱས་པའི་བྷ་ོལ་རོ་བྷ་ོམན་	
(Boolaroo Bowmen)	 མདའ་རྩདེ་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་རྩདེ་ཐང་ད་ུསུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།
མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་

གཅདོ་ཀརྨ་སེང་ེལགས་དང་།	 སབྐས་བཅུ་
བདནུ་པའི་བདམས་ཐནོ་སིྤ་འཐུས་རྡ་ོརིང་
བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས།	 གཞན་
ཡང་སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་ས་གནས་

མི་མང་བཅས་ཕབེས་ཡོད།
ད་ེཡང་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་མར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་སྐུ ་ཚེ ་
བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་སླད་ས་གནས་མང་

ཚོགས་ནས་བསང་གསོལ་དང་།	 ༸རྒྱལ་
བའི་ཞབས་བརྟན་གསུང་འདནོ་གནང་རསེ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་སྐུ་པར་མཐལོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེར་

མཇལ་དར་ཕུལ་ཏ་ེམཇལ་ཁ་ཞུས་ཡོད།
ད་ེརསེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡའི་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀརྨ་སེང་ེལགས་ཀིས་མཛད་
སྒ་ོདབུ་འབྱདེ་དང་འབལེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་

༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ད་བར་
འག་ོབ་མི་སིྤའི་ཁེ་ཕན་ལ་དམིགས་ཏ་ེའག་ོ
བ་མིའི་བྱམས་བརྩེ་དང་ཆོས་ལུགས་ནང་
ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་གངོ་མཐརོ་མཛད་བཞིན་པ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གངོ་
ཁྱརེ་གནས་མཁར་གསར་ཁུལ་གི་ཕ་མ་དང་
དང་བླངས་དགེ་རན་རྣམ་པས་ཧུར་ཐག་
གིས་བདོ་པའི་ཕུ་གུ་རྣམས་ལ་བདོ་ཀི་སྐད་
ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སོགས་སླབོ་ཁདི་གནང་
ཐུབ་ཡོད་སྟབས་རསེ་སུ་ཡི་རང་ཞུས་གནང་
ཡོད།མཛད་སྒའོི ་ཐོག་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་
དང་ས་གནས་བདོ་མི་རྣམས་ནས་སལོ་རུྒྱན་
གཞས་སྣ་འཁབ་སྟནོ་ཞུས་རསེ་སངོ་བཙན་
རུ་ཁག་དང་ཁི་རལ་རུ་ཁག་གཉིས་དབར་
བདོ་པའི་སལོ་རུྒྱན་གི་མདའ་རྩལ་འགན་
བསྡརུ་འག་ོབཙུགས་ཞུས་ཡོད།	 འགན་སྡརུ་
ཁོད་སོང་བཙན་རུ་ཁག་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་

ཡོད།	 མེལ་སྦནོ་དང་།	 ཨོ་གླངི་ས་གནས་
ནང་ཁུལ་མདའ་རྩལ་འགན་སྡུར་ཁདོ་སི་ཌི་
ན་ེ (Sydney)	 ས་གནས་ར་ུཁག་ལ་ཨང་
དང་པའོི་གཟངེས་རྟགས་ཐབོ་ཡོད་པ་དང་།	
ཨོ་གླངི་གངོ་ཁྱརེ་བྷ་ིརི་སི་བྷནེ་ ( Brisbane)	
ས་གནས་ར་ུཁག་ལ་ཨང་གཉསི་པ།	 གནས་
མཁར་གསར་	 (Newcastle)	 ས་གནས་
རུ་ཁག་ལ་ཨང་གསུམ་པའི་གཟངེས་རྟགས་
ཐབོ་ཡོད།	 མི་སྒརེ་གི་མདའ་རྩལ་འགན་
བསྡརུ་ལས།	 ཡེ་ཤེས་བཟང་པ་ོལགས་ལ་
ཨང་དང་པའོ་ིགཟངེས་རྟགས་དང་།	མགུར་
འབུམ་རྒྱལ་ལགས་ལ་ཨང་གཉསི་པ།	 པདྨ་
ཚེ་རིང་ལགས་དང་ནམ་མཁའ་ཚེ་རིང་
ལགས་ལ་ཨང་གསུམ་པའི་གཟངེས་རྟགས་
ཐབོ་ཡོད།	 མཛད་སྒའོ་ིམཇུག་སྡམོ་སབྐས་
སྒརོ་གཞས་འཁབ་རསེ་མདའ་རྩལ་འགན་
སྡུར་ཁོད་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མཁན་རྣམས་ལ་
གཟངེས་རྟགས་ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས།།

རངོ་སར་བཤད་གྲྭ་དང་གཞནོ་ན་ུདནོ་གུབ་ཀི་དགངོས་པ་རྒྱ་གར་ཡན་ལག་གཉསི་མཉམ་འབལེ་ཐགོ་སྦརི་སྡ་ེནང་གསུམ་
ཁྱབ་ཁངོས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་འགགོ་ཁབ་སནྨ་ཐུན་དང་པ་ོརིན་མེད་སནྨ་སིྦན་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༨	 རེས་
གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་རྒྱ་གར་བྱང་ཕགོས་
ཁུལ་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམས་དང་ད་
རྒྱའི་བརུྒྱད་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་དང་
འབལེ་བའི་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་སྐརོ་ལམ་
སྟནོ་གནང་སྐབས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ནས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་
སྨན་ཁབ་མཐུན་འགུར་གནང་རུྒྱའི་ཞལ་
བཞསེ་གནང་ཡོད་ནའང་།	 ༸སྐབས་ར་ེརངོ་

སར་མཁྱནེ་རྩེ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་ཐུགས་
དགོངས་ལམ་སྟནོ་འོག་རོང་སར་བཤད་
གྲྭ་དང་གཞོན་ན་ུདནོ་གུབ་ཀི་དགོངས་པ་
རྒྱ་གར་ཡན་ལག་	 (Siddharth’s Intent  

India)	 གཉསི་མཉམ་འབལེ་ཐགོ་སྦརི་སྡ་ེ
ནང་གསུམ་གི་ཁྱབ་ཁོངས་མི་མང་དང་།	
དགནོ་སྡ་ེཁག	དག་ེལས་སླབོ་ཕུག	ད་ེབཞིན་
ལི་ལི་གོང་སྡ་ེབཅས་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་
གཞིས་མི་རང་ལོ་	༡༨	ནས་	༤༤	བར་ཟནི་
པ་རྣམས་ལ་རིན་མེད་ཐགོ་སྔནོ་འགོག་ཁབ་
སནྨ་སིྦན་རོགས་རམ་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་

ས་གནས་འཕདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་ཀརྨ་སྒོལ་མ་ལགས་ཀིས་ཐུགས་

འགན་རྐང་བཞེས་ཐགོ་རྒྱ་གར་ཕརོ་ཌི་སི་ 

(Fortis) སནྨ་ཁང་དང་གཉསི་མོས་གན་ཡིག་
བཞག་པའ་ིཐགོ་ག་ོསིྒག་ཞུ་མུས་བཞིན།	 ཕི་

ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༡	ནས་ལས་གཞི་

དངསོ་སུ་འག་ོབཙུགས་ཀིས་སྦརི་བདོ་ཚོགས་
ཁྱབ་ཁངོས་རང་ལོ་	 ༡༨	 ནས་	 ༤༤	 བར་
མི་གངས་	༩༥	དང་།	ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ཁྱབ་ཁངོས་སུ་ཇ་བདོ་ཁིྱམ་གི་དག་ེལས་སླབོ་
ཕུག་གངས་	 ༡༢༤	 བཅས་ཁྱནོ་བསྡམོས་མི་
གངས་	༢༡༩	ལ་སྔནོ་འགགོ་ཁབ་བརྒྱབ་ཟནི་
པར་སོང་།	 ༸སྐབས་ར་ེརངོ་སར་མཁྱནེ་རྩ་ེ
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 འབལེ་ཡོད་དགནོ་
པའི་ལས་སྣ་ེརྣམ་པར་ཁྱབ་ཁངོས་གཞིས་མི་
ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི་
བ་ླམེད་ད་ུཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།།

ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་ནས་ད་ལམ་བརུྒྱད་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་
སྦངོ་བརྡར་ག་ོསིྒག་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༣༡	

ནས་ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༥	 བར་ཨིན་ཡུལ་གི་
རྒྱལ་ས་ལོན་ཌནོ་ད་ུརྟནེ་གཞི་བྱས་པའི་བདོ་
ཀི་ཐབེས་རྩ་ཁང་  (Tibet House Trust) 

གིས་མཐུན་འགུར་དང་ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ཁང་གི་གོ་སིྒག་འོག་ད་ལམ་

བརུྒྱད་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་

ཁུངས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚན་པ་དང་
ལས་འཆར་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་དང་ལས་
རོགས།	 ད་ེབཞིན་ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་ཁང་དང་།	 སྦལེ་ཇམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་ཁང་།	 སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་

ཁང་བཅས་ཀི་ལས་བྱདེ་རྣམས་ལ་བདོ་དནོ་
ཞུ་གཏུག་དང་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་
ཕགོས་སྐརོ་སྦངོ་བརྡར་གནང་ཡོད།
བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་དང་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
སྤལེ་ཕགོས་འཐུས་སྒ་ོཇ་ེཚང་ད་ུགཏངོ་སདླ་
ཆེད་ལས་པ་དང་།	 གསར་འགདོ་པ།	 རྩམོ་
པ་པ།ོ	གསར་འགུར་སནྙ་སྒནོ་པ།	སིྤ་ཚོགས་
ད་རྒྱའི་ཐགོ་ཁྱད་མཁས་པ་སོགས་ནས་བདོ་
དནོ་ཞུ་གཏུག་པ་རྣམས་ལ་གནད་ཡོད་མི་
སྣ་ཚོར་འབལེ་བ་ཞུ་སྟངས་དང་།	 གསར་
འགོད་པའི་བཅར་འདི་ལ་ལན་འདབེས་
གནང་ཕགོས།	 གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་
གི་སྡངིས་ཆ་བརུྒྱད་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་
འགུལ་སྤལེ་ཕགོས་སྐརོ་སྦངོ་བརྡར་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།

སྐབས་ར་ེསླ་ེལུང་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་ཁྱབ་ཁངོས་
བདོ་མི་རྣམས་ལ་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་
ཀི་སྔནོ་འགགོ་ཁབ་མཐུན་འགུར་གནང་བ།

༄༅།	 །སྐབས་ར་ེསླ་ེལུང་མཆོག་སུྤལ་

རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ཁྱོན་མི་གངས་	
༡༡༠༠	 ལ་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་

སྔནོ་འགོག་ཁབ་རྒྱག་ཆེད་རོགས་དངུལ་
སྒརོ་	 ༡༠༤༥༠༠༠།༠༠	 ཐམ་པ་
གནང་བར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	
༦	 ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་སྔནོ་འགགོ་
སྨན་ཁབ་དངོས་སུ་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་
བུྱང་ཡོད་པར་བརྟནེ།	 མོན་གྷ་ོ
འདདོ་རུ་གླིང་བདོ་མིའི་ས་གནས་
འགོ ་འ ཛིན ་ལས་ ཁུངས་དང་ །	
ཁྱབ་ཁོངས་གཞིས་མི་ཡོངས་ཀི་

ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི་བ་ླམེད་ད་ུ
ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།།
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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།

ཧནི་བདོ་ས་མཚམས་ལ་དགྭས་གལྷ་ཝན་ཡུལ་གཤོངས་སུ་ཚེ་སགོ་ཤོར་བའ་ིརྒྱ་གར་གི་དམག་མི་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོ
རྣམས་ལ་ཆེ་བསྟདོ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །གལྷ་ཝན་ལུང་གཤོངས་ཀི་དནོ་
རྐེན་ཁོད་དཔའ་ངར་ཆེ་བའི་རྒྱ་གར་གི་
དམག་མི་	 ༢༠	 ཡིས་རྒྱ་གར་གི་མཐའ་
མཚམས་སུང་སྐབོ་སདླ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
གི་དམག་དཔུང་ལ་འགོག་རོལ་བྱདེ་སྐབས་
རང་ཉིད་ཀི་ཚེ་སོག་བླསོ་གཏོང་བྱས་ཏེ་
ལོ་གཅིག་འཁརོ་བ་དང་བསྟནུ།	 རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྟནེ་གཞི་བྱས་པའི་ཧིན་
བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པས་ཧིན་བདོ་ས་
མཚམས་སུ་ཚེ་སགོ་ཤོར་པའི་རྒྱ་གར་གི་
དམག་མི་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོརྣམས་ལ་ཆེ་
བསྟདོ་ཞུ་ (Honouring the Martyrs of  

Indian Army at Indo-Tibet Border) ཞསེ་
པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་ད་ལམ་བརུྒྱད་ཚོགས་
འད་ུཞིག་གོ་སིྒག་ཞུས་ཏ་ེདཔའ་ངར་ལྡན་
པའི་རྒྱ་གར་གྷ་ཝན་གི་དམག་མི་རྣམས་ལ་
དན་གསོ་ཞུས་ཡོད།ད་ཐགོ་གི་ཚོགས་འདའིུ་
ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་ལ་དྭགས་
ས་གནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་
འབལེ་མཐུད་པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་།	
བྷརཏ་ཏི་བྦཏ་སམནྭཡ་སཾགྷ་ཞེས་པའི་རྒྱ་
གར་བོད་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི ་ ཚོགས་
གཞནོ་སྐ་ུཞབས་ན་ིལེནྡྲ་ཀུ་མར་		(Nilendra 

Kumar)	ལགས།	ཨ་སམ་དང་མེ་ག་ྷལ་ཡ་
མངའ་སྡའེི་ས་གནས་རྒྱ་གར་བདོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་འབལེ་མཐུད་པ་སྐུ་ཞབས་སོ་མ་
ཡ་ཌིབ་དཱ་ཏཱ་ (Shri Soumyadeep Datta ) 

ལགས།	 	 སླབོ་དཔནོ་ཝི་ཨན་ཊོ་ (Prof. 

V.Anto)	 ལགས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་སྟ་ེགསུང་བཤད་གནང་ཡོད།ད་ེཡང་
ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་ལ་དྭགས་ས་གནས་བདོ་

དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་འབལེ་མཐུད་པ་
ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་དཔའ་ངར་ཆེ་བའི་
རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོ	 ༢༠	 ཡི་
མཚན་འདནོ་གནང་སྟ་ེཁངོ་ཚོར་གུས་འདདུ་
ཞུས་པ་དང་སྦགས།	 ཁངོ་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་
སུབ་སྐབོ་སླད་རང་སགོ་བླསོ་གཏངོ་གནང་
བར་ང་ཚོས་དསུ་རྟག་ཏུ་དན་དགོས་ཞེས་
དང་།	 གལྷ་ཝན་གི་དནོ་རྐནེ་ད་ེན་ིདམག་
འཁུག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ད་ེལས་ལྡགོ་སྟ།ེ	 ད་ེ
ནི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་དམག་མིའི་ཀླ་ཀླའོི་
བྱ་སྤདོ་ཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ལགྕས་དབུྱག་
དང་།	 ལགྕས་ད།	 ལགྕས་ཟ།ེ	 རྡ་ོསོགས་
སྤད་ནས་རྒྱ་གར་གི་མངའ་ཁངོས་སུ་བཙན་
འཛུལ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་
དང་སྦགས།	 རྒྱ་གར་གི་དམག་མིས་རྒྱལ་

ཁབ་སུང་སྐོབ་བྱ་རུྒྱའི་དམ་བཅའ་བཞག་
པ་ལས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ལྟར་ཕར་རོལ་
བྱས་པ་ཞིག་མིན་སྐརོ་གསུངས།ད་ེབཞིན་སྐུ་
ཞབས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་དམག་འཁུག་

ནི་དཀའ་རྙགོ་ཅིག་ཡིན་པ་ལས་གནད་དནོ་
ཐག་གཅདོ་བྱདེ་ཐབས་ཤིག་མིན་སྐརོ་དང་།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་གནང་བ་བཞིན་གསོ་
མོལ་དང་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་གཞན་སྤོད་
དགསོ་སྐརོ་སོགས་གསུངས།
ད་ེརསེ་སྐ་ུཞབས་ན་ིལེནྡྲ་ཀུ་མར་ལགས་ཀིས་
ཚེ་སགོ་ཤོར་བའ་ིརྒྱ་གར་གི་དམག་མི་རྣམས་
ལ་གུས་འདདུ་ཞུས་ཏ།ེ	 	 	 རྒྱ་དཀར་ནག་
གཉིས་ཀི་གནས་སྟངས་ད་ལྟའང་ཡག་པ་ོ
མེད།	 ཉ་ེལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁམིས་
ཤིག་གཏན་འབབེས་བྱས་ཏ་ེརྒྱ་ནག་བཅིངས་
འགལོ་དམག་མི་དང་དའེི་བྱ་སྤདོ་ལ་སྐནོ་
བརདོ་བྱ་མི་ཆོག་པ་བཟསོ་ཡོད་སྐརོ་དང་།	
གལྷ་ཝན་དནོ་རྐདེ་དང་འབལེ་བའ་ིསིྤ་ཚོགས་

ད་རྒྱ་སོགས་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་
སྐརོ་འགལེ་བརདོ་གནང་།	 ཁངོ་གིས་ད་ེན་ི
རྒྱ་ནག་བཅིངས་འགལོ་དམག་མིའི་སྐནོ་ཆ་
དག་ཁ་འགགོ་ཐབས་ཆེད་ཡིན་པ་དང་།	 ད་
ཆ་རྒྱ་ནག་ནང་འདདོ་བླ་ོམི་ཁངེས་པ་ཇ་ེམང་
ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
ད་ེརསེ་སྐུ་ཞབས་སོ་མ་ཡ་ཌིབ་དཱ་ཏཱ་ལགས་
ཀིས་གྷལ་ཝན་དནོ་རྐེན་འགོ་ཚེ་སགོ་ཤོར་
བའ་ིརྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་གཅསེ་དམག་མི་གཙོས་
པའ་ིཕི་ལོ་	 ༡༩༦༢	 ལོར་རྒྱ་དཀར་ནག་
གཉསི་ཀི་དམག་འཁུག་སབྐས་ཚེ་སགོ་ཤོར་
བའི་རྒྱ་གར་གི་དམག་མི་རྣམས་ལ་གུས་
འདདུ་ཞུས་ཏ་ེརྒྱ་གར་དང་བདོ་དབར་ས་
མཚམས་སྦལེ་ཡོད་པ་ལས་རྒྱ་ནག་དང་ས་
མཚམས་སྦེལ་མེད་པ་ད་ེརྒྱ་གར་མི་མང་
གིས་ངསེ་པར་ད་ུཤེས་དགསོ།	 ང་ཚོས་བདོ་
ན་ིང་ཚོའ་ིཁིྱམ་མཚེས་ཡིན་པ་ལས།	རྒྱ་ནག་
ང་ཚོའི་ཁིྱམ་མཚེས་ཡིན་པ་གཏན་ནས་ཁས་
ལེན་གི་མེད།	རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་བཙན་བཟུང་
བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གིས་
རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་ད་ུབཙན་བཟུང་བྱདེ་
རིྩས་བྱདེ་ཀི་ཡོད་ཅསེ་གསུངས།
ད་ེབཞིན་ཁོང་གིས་བདོ་ནས་འབབ་པའི་
ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི ་གལ་གནད་དང་།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པའོི་
ཐགོ་ཆུ་མཛོད་ཚད་ལས་བརལ་བ་བརྒྱབ་པ་
དསེ་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་ཡོངས་ལ་གནདོ་

སྐནོ་དང་ཉནེ་ཚབས་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་སྐརོ་
དང་།
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ན་ིརྒྱ་གར་ནས་
དར་བའ་ིཆོས་ལུགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་།	 ད་ེ
བདོ་ནང་ཉར་ཚགས་ཡག་པ་ོབྱས་ཡོད་ཀང་།	
ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་
བཞིན་ཡོད་པས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་
ཆོས་ལུགས་ད་ེརྒྱ་གར་ནང་ཉར་ཚགས་བྱདེ་
དགསོ་པའ་ིགལ་ཆེའ་ིརང་བཞིན་སྐརོ་སོགས་
གསུངས།
ད་ེབཞིན་སྐ་ུཞབས་ (Prof. V. Anto_)	
ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་སྐརོ་
དང་།	 དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུྱས་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་སྟ་ེདབུ་མའི་ལམ་གི་
སིད་བུྱས་ལ་བསྔགས་བརོད་ཀང་གནང་
ཡོད།	 འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁིམས་
ལགས་ཀིས་མཇུག་སྡམོ་གསུང་བཤད་གནང་
སྟ་ེཚེ་སགོ་ཤོར་བའི་རྒྱ་གར་གྷལ་ཝན་གི་
རྒྱལ་གཅསེ་དམག་མི་རྣམས་ལ་གུས་འདདུ་
ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།

ས་སྐ་སྒལོ་མ་ཕ་ོབང་ནས་སྡ་ེར་སྡནུ་དང་སིར་མོར་རངོ་ཁངོས་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རང་ལོ་	༡༨	ནས་	༤༤	བར་ལ་
ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་སྔནོ་འགགོ་ཁབ་མཐུན་འགུར་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༨	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་

སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ད་རྒྱ་
བརུྒྱད་རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་དང་ལནྷ་ད་ུཚོགས་འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་
ཀིས་གཞིས་ཆགས་སུ་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་
རིམས་ཀི་སྔནོ་ཁབ་རག་ཐབས་ཆེད་འབད་
བརྩོན་བྱདེ་དགོས་པའི་ལམ་སྟནོ་ཕབེས་པ་

ལརྟ།	 རྒྱ་གར་བྱང་ཕགོས་སྡ་ེར་སྡནུ་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་དང་

ཐགོ་རངོ་དཔནོ་གི་ལས་ཁུངས་དང་སིྤ་ཁྱབ་
སྨན་བཅོས་འགན་འཛིན་དང་ལྷན་ད་ུསྡ་ེར་
སྡུར་དང་སིར་མོར་རོང་ཁོངས་ཀི་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་སྔནོ་
ཁབ་ཐབོ་ཐབས་ཆེད་ག་ོབསྡརུ་ལྷུག་པ་ོགནང་
སྟ་ེབདོ་མི་རྣམས་ལ་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་

རིམས་ཀི་སྔནོ་ཁབ་མཐུན་འགུར་གནང་རུྒྱའ་ི
ཁས་ལེན་གནང་ཡོད་ནའང་དསུ་ཚོད་གཏན་
འབབེས་གནང་མེད།
དཔལ་ས་སྐའི་༸སྐབས་མགོན་༸གོང་མ་ཁི་
ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་
བཞིན་ས་སྐ་སྒལོ་མ་ཕ་ོབང་དང་སྒལོ་མ་ཕ་ོ
བང་ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་གིས་སྡ་ེ
ར་སྡུན་དང་སིར་མོར་རོང་ཁོངས་ཀི་བདོ་
མི་དང་ཉ་ེའཁོར་ས་གནས་ཡུལ་མི་རང་ལོ་	
༡༨	ནས་	༤༤	བར་ལ་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་

རིམས་སྔནོ་འགོག་ཁབ་གི་མཐུན་འགུར་
གནང་ཡོད།ད་ེཡང་ཐགོ་མར་ཕི་ཚེས་	 ༡༤	
ཉནི་ས་སྐའི་བདག་མོ་སལྐ་ལནྡ་ལགས་ཀིས་
བད་ེསིྐད་གླངི་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཛ་
དག་ཚོགས་ཆུང་དང་ལནྷ་སྔནོ་ཁབ་མཁ་ོསུྒབ་
ཐད་གོ་བསྡུར་གིས་སྡ་ེར་སྡུན་རྟནེ་གཞི་བྱས་
པའ་ིསི་ནར་ཇི་	 (Synergy)	 སནྨ་ཁང་གི་
སནྨ་བཅསོ་ར་ུཁག་ནས་སྔནོ་ཁབ་ཐབོ་ཐབས་
སོགས་ཀི་ལས་དནོ་སྟངས་འཛིན་གནང་རུྒྱའ་ི
ཐག་གཅདོ་གནང་ཡོད།

རྒྱ་གར་བྱང་ཕགོས་སྡ་ེར་སྡནུ་དང་སིར་མོར་
རངོ་ཁངོས་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་དང་ས་གནས་
ཡུལ་མི་ཁྱནོ་མི་གངས་	 ༡༧༡༧	 བཅས་ལ་	
སྔནོ་འགགོ་ཁབ་རིམ་པ་དང་པ་ོབརྒྱབ་ཡོད་པ་
བཅས།	།
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དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་གི་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཙོ་གཞནོ་པའ་ིའསོ་བསྡ་ུདང་འབལེ་བའ་ི
ལམ་སྟནོ་གསལ་བཤད།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༨	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་དབུས་
འསོ་བསྡུའི་སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དཔ་ེཟུར་
དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་དབུས་འསོ་
བསྡ་ུལས་ཁང་གི་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང་།	
ཚོགས་གཙོ་གཞནོ་པའ་ིའསོ་བསྡ་ུདང་འབལེ་
བའ་ིལམ་སྟནོ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།	
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༡༠།༣༠	 ཐགོ་དབུས་འསོ་བསྡའུ་ིསིྤ་ཁྱབ་
འགན་འཛིན་དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་
ལགས་དང་ཟུང་དུང་བསྟན་འཛིན་ནརོ་བུ་
ལགས།	 ཕི་དལི་འཛིན་སྐངོ་འགན་འཛིན་
བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།	 གསར་
འགོད་པ་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་དབུས་
འསོ་བསྡའུ་ིསིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གིས་གསར་
འགོད་གསལ་བསྒགས་སྒོགས་སྦང་གནང་
དནོ།	 ཚང་མའ་ིདགངོས་པར་མངའ་གསལ་
བཞིན།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ལོའ་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་དང་།	སབྐས་	༡༧	པའ་ི
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོ་
ད་ེབཞིན་མི་སྨནོ་རང་སིྐད་ངང་ལེགས་སུྒབ་
ཟནི་པ་དང་།	 ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་
སྔནོ་ཞུས་སོར་གནས་ཐགོ་ཕི་ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༡༤	 ཉནི་བདམས་ཐནོ་སདི་སིྤ་གཉསི་ཀི་
མཚན་ཐ་ོགཞུང་འབལེ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་
ཐགོ་ད་ེཉནི་རང་བསྐ་ོརྒྱ་ཁུངས་སོ་སོར་ཕུལ།	
བདམས་ཐནོ་སིྤ་འཐུས་རྣམས་ཀི་བཀདོ་རྒྱའ་ི
ང་ོབཤུས་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཏ་ེ
ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༩	ཉནི་འབྱརོ་
ཐ་ོདང་།	 ཚེས་	༣༠	ཉནི་དམ་འབུལ།	 སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་འསོ་
བསྡུའི་དསུ་རིམ་འསོ་བསྡུའི་སིྒག་གཞི་དནོ་
ཚན་	༥༢	ནང་གསེས་	༢	པ་བཞིན་གཏན་
འབབེས་ཞུས་ཀང་།	གནས་ཡུལ་མངའ་སྡའེ་ི
ནང་སྒ་ོརྒྱ་བསམྡས་རྐནེ་ཕི་ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༨	
བར་ཕར་འགངས་མི་ཞུ་ཐབས་མེད་གུར།	
དེ་རེས་སླར་ཡང་སྒ་ོརྒྱའི་ད ུས་ཚོད་ཕར་
འགངས་གནང་ཡང་།	འད་ིལས་དང་ཚོགས་
དུང་ལས་ཁུངས་ཐུན་མོང་ནས་འབད་བརྩནོ་
ཞུས་འབས་ས་གནས་རངོ་དཔནོ་མཆོག་ནས་
དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁལོ་བསྩལ་སྨིན་
བུྱང་བརྟནེ་ལས་རིམ་མདནུ་བསྐདོ་ཐུབ་པ་
བུྱང་ཡོད།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༦	 ཚེས་	༨	
ཞགོས་པ་དམ་འབུལ་དང་།	 ཉནི་ཡོལ་ཕག་
ཚོད་	༢	ཐགོ་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞནོ་འསོ་
འདམེས་ཞུ་རུྒྱའི་དསུ་ཚོད་གཏན་འབབེས་
གནང་ཡང།	 ད་ེཉནི་ཞགོས་པ་ཕག་ཚོད་	
༡༡།༡༠	 ཙམ་ལ་བདམས་ཐནོ་སིྤ་འཐུས་
སྐུ་ཚབ་བཞི་ལས་ཁུངས་སུ་ཕབེས་ཏ་ེདམ་
འབུལ་བཅའ་ཁམིས་དགངོས་དནོ་བུྱང་མེད་
སྟབས།	 གུས་བརིྩ་མཚོན་བྱདེ་ཚོགས་བཅར་
ཞུ་རུྒྱ་ལས་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་

གཞོན་འསོ་བསྡུའི་ལས་རིམ་ནང་ཆ་ཤས་
བཞསེ་ཐབས་བལ་སྐརོ་གསུངས།	 ཆུ་ཚོད་	
༡༢།༢༧	 ཐགོ་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ཀི་
ཡིག་བསྐལེ་བརུྒྱད་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
ཡིག་ཆུང་དང་།	 མཚན་གཞུང་ཕུལ་འབྱརོ་
བུྱང།	 མཛད་རིམ་ལརྟ་གི་ཕི་ཡོལ་ཕག་ཚོད་	
༢།༠༠	ཐགོ་སིྤ་ཁྱབ་འསོ་བསྡའུ་ིའགན་འཛིན་
ངོ་བཅར་ཞུས་ཏ་ེའདམེས་ཐོན་སིྤ་འཐུས་

རྣམ་པར་འཚམས་འད་ིཞུས་པ་དང་འབལེ་
བཅའ་ཁམིས་དང་།	 འསོ་སིྒག་ནང་གསལ་
དནོ་ཚན་ཁག	 ད་ེབཞིན་འསོ་ཤོག་འཕནེ་
སྟངས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་ཞུས་མཚམས།	 བཅའ་
ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༤༧	 དགངོས་དནོ་དམ་
འབུལ་ཞུས་པ་གངས་	༢༡	བུྱང་འདགུ་པས།	
བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༤༩	 དགངོས་དནོ་
གསུམ་ཆ་གཉསི་ལོན་མེད་སྟབས།	 སིྒག་
གསལ་གུབ་ཆ་ཚང་མཚམས་འསོ་བསྡུ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན་ན་ཚང་མས་ཡོང་ཐབས་ཐུགས་སྐདེ་
ཡོང་བ་ཞུས་ཏ་ེའགིག་འཇགས་འབུྱང་སླད་
ལས་ཁུངས་སུ་ཕིར་ལོག་ཞུས།	 ཕག་ཚོད་	
༣།༠༢	 སྟངེ་བདམས་ཐནོ་སིྤ་འཐུས་སྐ་ུཚབ་
བཞི་ལས་ཁུངས་སུ་ཕབེས་ཏ།ེ	 སིྤ་འཐུས་
གངས་	 ༤༣	 ཀི་མཚན་རྟགས་འཁདོ་པའ་ི
མཚན་གཞུང་ང་ོབཤུས་དང་།	 མཛད་རིམ་
མིག་སྟནོ་གནང་ཏ།ེ	 ཡིག་ཆ་འད་ིགཉསི་ལ་
གཞི་བཅལོ་ཏ་ེངསོ་བཞསེ་གནང་ཐབས་ཡོང་
བ་ཞུས་པ་བཞིན།	 མཚན་གཞུང་ལ་ཞིབ་
སབྐས་ཡིག་ཆ་ཚད་ལནྡ་རེད་འདགུ་པས་ཞིབ་
བརྩད་ཞུ་རུྒྱ་ཞུས།
ཕི་ཚེས་	 ༩	 ཉནི་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་
སུ་ཡིག་ཆ་ད་ེདམ་འབུལ་སྐབས་ཀི་མཚན་
གཞུང་ཡིན་མིན་དང་།	 གཞུང་འབལེ་ངསོ་
བཞསེ་ཇི་ཡིན་གསལ་བཤད་དགསོ་པའ་ིཡིག་
ཆུང་ཕུལ།	 ཡིག་ལན་ནང་	 “ད་ེནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༩	ཉནི་གུང་ཚོདུ་	༡༢	
ཡོལ་ཙམ་ལ་ཕག་ཡིག་ཕབེས་གསལ་ཐད།	
ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༨	ཉནི་སབྐས་	
༡༧	པའ་ིབདམས་ཐནོ་སིྤ་འཐུས་གངས་	༢༢	

ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་མཐངོ་གལོ་
རིན་པ་ོཆེའི་མདནུ་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞསེ་
གནང་བ་དང་།	 བདམས་ཐནོ་སིྤ་འཐུས་
གངས་	༢༡	ནས་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་པ་
ཆེ་བའ་ིམདནུ་ནས་བར་བརལ་ཚོགས་གཙོའ་ི
བརུྒྱད་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་གནང་བ་
བཅས་ཀི་གངས་ཐ་ོའདི་མཉམ་ཟུར་འབུལ་
ཞུས་ལགས་	”	ཞསེ་འཁདོ་སྟབས།	གནས་

དནོ་འད་ིབཞིན་བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༤༧	
པ་དང་བརལ་བ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	དམ་འབུལ་
དང་འབལེ་བའ་ིདཀའ་རྙགོས་ཀི་རྐནེ་རྩ་ཐུག་
པར།	 ད་ེའབལེ་འགན་ཡོངས་རགོས་ཚོགས་
དུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པ་དང་།	 བཅའ་
ཁིམས་དགོངས་དནོ་གུབ་ཆ་ཚང་མཚམས་
ལན་གསལ་བུྱང་བསྟནུ་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་
གཞོན་གི་འསོ་བསྡུའི་སླད་ངོ་བཅར་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན་ཞུས་པ་དང་།	 ངག་ཐགོ་ནས་ད་བར་
བསྟན་སིད་ཀི་ལས་དནོ་གལ་ཆེ་འདི་ལྟ་བུ་
བསུྒབ་ཐབས་སདླ་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་གང་ཡོང་རམ་འདགེས་ཞུས་ཁུལ་ཡང་།	
ཐངེས་འདའིི་བཅའ་ཁམིས་ལས་བརལ་བའི་
གནས་དནོ་ནང་སདླ་མཉམ་ཞུགས་ཞུ་ཐབས་
མེད་པ་གསལ་སྟནོ་ཞུས་ཡོད།	
དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ལམ་སྟནོ་
གསལ་བཤད་ཞུ་རུྒྱར།
༡།	 བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིའསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་
གཞི་དནོ་ཚན་	༥༣	ནང་	“དངསོ་གཞིའ་ི
གུབ་འབས་གསལ་བསྒགས་བྱས་པའི་ཉནི་
སྐབས་དའེི་འསོ་བསྡུའི་ལས་དནོ་གུབ་པར་
ངསོ་འཛིན་བྱདེ་དགསོ་”	 ཞསེ་གསལ་བ་
དང་དནོ་ཚན་	 ༥༥	 ནས་	 ༦༠	 བར་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གི་འསོ་
བསྡུའི་འགན་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་
བསྩལ་བ་བཞིན་ག་སིྒག་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད།	
རྩ་བའ་ིདམ་འབུལ་དང་འབལེ་བའ་ིལས་དནོ་
ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐུགས་འགན་
ཡིན་ནའང་།	 བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༤༥	
ལག་བསྟར་ཞུ་རུྒྱར་འགགོ་རྐནེ་འཕད་སྟབས་

དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་གསལ་བཤད་
མི་ཞུ་ཐབས་མེད་གུར།	 དམ་འབུལ་དང་།	
ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གི་འསོ་བསྡུ་གུབ་
མཚམས་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཁིམས་
ལུགས་བཟ་ོའགདོ་དང་།	 གཏན་འབབེས་བྱ་
རུྒྱའ་ིདབང་ཆ་ཡོངས་རགོས་ཡོད།
༢།	 ད་ཐངེས་སབྐས་	 ༡༧	 པའ་ིསིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་འོས་འདམེས་

ཀི ་ལས་རིམ་ལམ་
ལྷངོས་མ་བུྱང་བའི་
རྐེན ་རྩ་གཙོ ་བ ོ་ད ེ་
ཚོ གས ་ དུང ་ལས ་
ཁུངས་ནས་བཅའ་
ཁི མ ས ་ ད ང ་ མ ་
མ ཐུ ན ་ པ འི ་ ད མ ་
འབུལ་ཞུ་ཡུལ་ཁག་
གཉིས་བཟོས་པར་
འ དི ་ ན ས ་ འ ག ན ་
འཁུར་དགོས་པའི ་
ཡི ག ་ ཐོ ག ་ ཕུ ལ ་
སབྐས།	 དཀའ་
རྙ ོགས ་ ཀི ་ འ བུྱང ་

རྐནེ་གཙོ་བརོ་གུར་བར་ངསོ་ལེན་ཞུ་ཐབས་
མེད་པ་དང་།	མཇུག་འབས་ཇི་ཆགས་འགན་
ཡང་འཁུར་ཐབས་མེད་ཅསེ་གསལ་འདབེས་
གནང་སྟངས་ལ་གཞིགས་སབྐས།	 བཅའ་
ཁིམས་དང་སིྒག་འཁུར་གང་ཡང་ཞུ་མི་
དགོས་པའི་གདངེ་སྤབོས་དང་གནང་སྟངས་
ལ་ཐུགས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད།
༣།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཕི་ཟླ་	༦	ཚེས་	༨	ཕི་ད་ོ
བདམས་ཐནོ་སིྤ་འཐུས་སྐ་ུཚབ་བཞི་ཕབེས་པ་
རྣམས་ནས་སིྤ་འཐུས་གངས་	༤༤	ཡི་མཚན་
གཞུང་དང་གངས་	༤༣	གི་ས་རྟགས་འཁདོ་
པའི་ཡིག་ཆའི་ང་ོབཤུས་ཕུལ་བ་དརེ་བརྩད་
ཞིབ་ཞུས་ཏ་ེལན་གསལ་བྱ་རུྒྱ་ཞུས་པ་བཞིན།	
ཕི་ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་བདམས་ཐནོ་སིྤ་འཐུས་
ལྔ་ཕབེས་སྐབས་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་
ཀི་ལན་འདབེས་ནང་དམ་འབུལ་ཞུ་ཕགོས་
གཉསི་གསལ་འཁདོ་བཅའ་ཁིམས་དགོངས་
དནོ་བུྱང་མེད་སྟབས།	 སདླ་འགན་འཁུར་
ཡོངས་རགོས་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ནས་
ཞུ་དགོས་ཞུས་ལུགས་གསལ་བཤད་མཐིལ་
ཕིན་ཞུས་ཟནི་ན།	སདླ་ད་ེའབལེ་ཚོགས་དུང་
ལས་ཁུངས་ལ་འབལེ་གཏུགས་གནང་སྐངོ་
ཡོང་བ།
༤།	 བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༤༧	 ནང་	
“འདམེས་ཐོན་སིྤ་འཐུས་ཁོངས་ནས་སིྤ་
འཐུས་ལས་རུྒྱན་རིང་ཤོས་དརེ་སིྤ་འཐུས་
རུྒྱན་ལས་ཀིས་བར་བརལ་ཚོགས་གཙོར་
བསྐ་ོགཞག་བྱདེ་དགསོ།	 གལ་ཏ་ེལས་
རུྒྱན་འད་མཉམ་བུྱང་ཚེ་དའེི་ཁོངས་ནས་
རང་ལོ་བགསེ་ཤོས་དརེ་བསྐ་ོགཞག་བྱེད་

དགསོ།	 བར་བརལ་ཚོགས་གཙོས་ཆེས་
མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་མདནུ་སར་
དམ་འབུལ་ཞུས་རསེ།	 སིྤ་འཐུས་རེ་རེས་
རང་ཉིད་སིྤ་འཐུས་ཀི་ལས་འཁུར་དུ་མ་
ཞུགས་གངོ་བར་བརལ་ཚོགས་གཙོའ་ིམདནུ་
སར་ཁིམས་ལུགས་སུ ་གཏན་འབེབས་
བྱས་པའི་ཚིག་གཞི་ལྟར་ལས་འཁུར་དམ་
བཅའམ།	 ཁས་ལེན་བྱདེ་དགསོ།	 ཚོགས་
གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་འདམེས་ཐནོ་བུྱང་
རསེ་ཚོགས་གཙོའི་མདནུ་སར་དམ་འབུལ་
ཞུ་དགསོ་པ་དང༌།	 ཚོགས་གཙོ་ས་གནས་སུ་
མེད་སྐབས་ཚོགས་གཞོན་མདནུ་སར་དམ་
འབུལ་ཞུ་དགསོ།”	 ཞསེ་ཁ་གསལ་ཡོད་
པ་བཞིན།	 བདམས་ཐནོ་སིྤ་འཐུས་གངས་	
༢༢	 ནས་བཅའ་ཁམིས་དགངོས་དནོ་བར་
བརལ་ཚོགས་གཙོའ་ིམདནུ་དམ་འབུལ་ཞུས་
མཚམས་དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་འསོ་
བསྡ་ུཞུ་རུྒྱར་ག་སིྒག་ཨང་གསར་ཡོད།	
༥།	 བདོ་ཆགས་འཇིགས་གཉན་འཕང་གི་
དསུ་འདརི།	འུ་ཅག་རྣམས་ཀི་མགནོ་སྐབས་
བ་ླན་མ་མཆིས་པ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ལ་ྷདགངོས་འཁུགས་
གཞིར་མི་གུར་བ་གཙོ་དནོ་ཐགོ།	 མང་
ཚོགས་ནས་རེ་འདནུ་ཆེན་པསོ་མང་བཀུར་
ཞུས་པ་བདམས་ཐནོ་སིྤ་འཐུས་རྣམས་ནས་
འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་དགངོས་བཞསེ་
ཐགོ་དམ་འབུལ་བཅའ་ཁིམས་དགངོས་དནོ་
འབུལ་ཐབས་དང་།	 འསོ་བསྡའུ་ིལས་རིམ་
ཤར་བསྐོད་འག་ོཐབས་སུ་མཐུན་འགུར་
ངསེ་གནང་དགསོ་པ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	ད་དངུ་
འད་ིམུར་རུྒྱན་རིང་ལགྷས་ཚེ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ལས་དནོ་གང་ཅིར་ཇི་མི་སྙམ་
པའི་གོད་ཆག་དང་འགོག་རྐེན་ཆགས་ཉནེ་
འདགུ་ན།	ད་ེལརྟ་མི་ཡོང་བའ་ིཐུགས་འགན་
ངེས་པར་བཞེས་གནང་དགོས་པ་བཅས།		
དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	
༦	ཚེས་	༡༨	ལ།།


