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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཚན་རིག་གི་ཐབས་ལམ་ཐགོ་ནས་སྒམོ་
སུྒབ་ཉམས་ལེན་ལ་ཉམས་ཞིབ་བདེ་སྟངས་ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞི་ཐགོ་བག་ོགླངེ་མཛད་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	ཟླ་	༥	 ཚེས་	༥	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་མོ་སུ་ཁ་ོབདོ་སྐབོ་ཐབེས་རྩ་དང་
བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་གཉསི་
ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་སྒམོ་
ཉམས་ལེན་དང་རྣམ་ཤེས་སྐརོ་ལ་བདོ་པའི་
དགནོ་སྡ་ེཁག་ཏུ་ཞིབ་འཇུག་བདེ་མཁན་རཱ་ཤཱི་
ཡའི་ཚན་རིག་པ་ཁག་དང་ལནྷ་ཚན་རིག་གི་
ཐབས་ལམ་ཐགོ་ནས་སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་ལེན་
ལ་ཉམས་ཞིབ་བདེ་སྟངས་ (How to study 

meditation by scientific methods) ཞསེ་
པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐོག་བག་ོགླངེ་དང་ད་ིབ་
དསི་ལན་མཛད་ཡོད།
སབྐས་དརེ་བདོ་སྐབོ་ཐབེས་རྩའི་སྐུ་ཚབ་ལམྕ་ 
(Natalia Inozemtseva)	 ལགས་ཀིས་སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་འཚམས་འད་ིདང་འབལེ་ད་ེརིང་འདིར་
མཇལ་བའི་གོ་སྐབས་བུང་བ་སྐལ་པ་བཟང་
པ་ོཡིན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོར་ལྡ་ིལི་ནས་རཱ་
ཤཱི་ཡའི་ཚན་རིག་པ་དང་མཉམ་ད་ུསེམས་ཀི་
རང་བཞིན་སྐརོ་ལ་ཚོགས་འད་ུཞིག་ཚོགས་
པ་རེད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོར་རྡ་སར་རཱ་ཤཱི་
ཡའི་ཚན་རིག་པ་དང་མཉམ་ད་ུཚོགས་འད་ུ
གཉསི་པ་ཚོགས་པ་རེད།	 ཚོགས་འད་ུའད་ི
བདོ་སྐབོ་ཐབེས་རྩ་དང་རཱ་ཤཱི་ཡར་ཡོད་པའི་
བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གཉསི་ཐུན་

མོང་ནས་ག་ོསིྒག་ཞུས་པ་རེད།	 ཚོགས་འད་ུ
འད་ིསྒམོ་གི་སྟངེ་ནས་ཕན་པ་ག་རེ་ཡོད་མེད་
དང་ཚན་རིག་དང་འབལེ་ཉམས་ཞིབ་ག་རེ་
བདེ་དགསོ་མིན་སྐརོ་ཡིན།	 ད་ེརིང་གནད་
དནོ་ད་ེདག་དང་འབལེ་ཚོགས་འདའིུ་ནང་
ད་ུམཉམ་ཞུགས་པ་ཚོའི་ངསོ་ནས་ད་ིབ་དང་

༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་ལ་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་
ཞུ་རུྒྱ་མང་པ་ོཞིག་འདགུ་ཅེས་གསུང་བཤད་
གུབ་མཚམས་མཁས་དབང་	 (Svyatoslav 

Me)	 ལགས་ཀིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ི
ལམ་སྟནོ་འགོ	 རཱ་ཤཱི་ཡའ་ིཚན་རིག་པ་དང་
ཟུང་སྦལེ་གིས་མོན་གྷ་ོདང་སྦལེ་ཀོབ་གཉསི་
སུ་ཚན་རིག་ཉམས་ཞིབ་ཀི་བསྟ་ིགནས་ཁང་
གཉསི་བཙུགས་པ་དང་།	རཱ་ཤཱི་ཡའ་ིཚན་རིག་
པ་ཙམ་མིན་པར་བསྟ་ིགནས་ཁང་ད་ེདག་ལ་
ལས་ཀ་བདེ་པའ་ིནང་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་མང་

པ་ོཡོད་པ་རྣམས་ཀིས་རཱ་ཤཱི་ཡའི་ཚན་རིག་
པའ་ིལམ་སྟནོ་འགོ་ཉམས་ཞིབ་བདེ་མུས་རེད།	
དག་ེའདནུ་པ་ད་ེདག་གི་གགོས་ལ་བརནེ་ནས་
ནད་ཡམས་ཛ་དག་པའོི་སྐབས་སུའང་མུ་
མཐུད་ཉམས་ཞིབ་བདེ་པའི་གོ་སྐབས་བུང་
ཡོད།	 དཔརེ་ན།	 རུྒྱད་སྟདོ་ད་ུསགྔས་རིམ་

པ་ཞིག་ཉིན་སོ་བདནུ་རིང་ཐུགས་དམ་ལ་
བཞུགས་པ་ལ་ཉམས་ཞིབ་བདེ་པའི་ག་ོསབྐས་
བུང་།	 ཚན་རིག་ཆེད་མཁས་པས་ཁངོ་གི་སྐ་ུ
གཟུགས་ལ་བརག་དཔྱད་བདེ་དསུ།	 གསོན་
པའི་རིང་གི་སྐུ་གཟུགས་དང་ཁྱད་པར་ཆེན་
པ་ོའདགུ	 ཐུགས་དམ་གི་སྐརོ་ལ་ཚན་རིག་
པའ་ིཉམས་ཞིབ་མུ་མཐུད་པ་ན་ི༸རྒྱལ་བ་རིན་
པ་ོཆེའི་ལམ་སྟནོ་འགོ་ཚུགས་པ་ཞིག་རེད།	
ཅེས་གསུང་བཤད་གནང་སྟ་ེབག་ོགླངེ་དབུ་
འཛུགས་ཀིས་བཀའ་འད་ིཞུ་དནོ།	 ཐུགས་

དམ་གི་སྐརོ་ལ་ཉམས་ཞིབ་བས་ན་འག་ོབ་མི་
སིྤ་ལ་དག་ེམཚན་གང་ཡོད་དམ།	 ཞསེ་ཞུས་
པར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མིའི་རྣམ་དཔྱདོ་
ཀིས་ཐགོ་ནས།	 གནས་ཚུལ་གང་ལའང་ཞིབ་
འཇུག་བདེ་མཁན་ཞིག་གི་ངསོ་ནས་བཤད་
ན།	 ཐུགས་དམ་གི་སྐརོ་ད་ེདངསོ་སུ་མཐངོ་
རུྒྱ་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེཇི་ལརྟ་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་
ཀླད་པ་རྐྱང་པས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཁག་
པ་ོརེད།	 སིྤར་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་དང་།	
ལགྷ་པར་སེམས་ཕྲ་རག་གི་དབ་ེབ་ཕསེ་ནས་
གསུངས་པ།	 སགྔས་བ་ླམེད་ཀི་ནང་ད་ུཤུགས་
ཆེན་པ་ོཡོད།	 ཐུགས་དམ་བཞུགས་མཁན་
དག་ཕི་དབུགས་ཕལ་ཆེར་ཆད་ཚར་བ་རེད།	
ད་ེལ་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་ཀུན་རགོ་ཅེས་
པ།	སྣང་བའ་ིརང་བཞིན་གི་རགོ་པ་སོ་གསུམ།	
མཆེད་པའི་རང་བཞིན་གི་རགོ་པ་བཞི་བཅུ།	
ཉརེ་ཐབོ་རང་བཞིན་གི་རགོ་པ་བདནུ་བཅས་
འགལེ་བཤད་མང་པ་ོཡོད།	 ཞིབ་འཇུག་བདེ་
དགསོ་པ་ཞིག་རེད།	 ནམ་རུྒྱན་ཐུགས་དམ་
ལ་བཞུགས་ཞསེ་སབྐས་རེར་སྣང་མཆེད་ཐབོ་
གསུམ་སབྐས་ཨེ་ཡིན་སམྙ།	 སྣང་མཆེད་ཐབོ་
གསུམ་མ་ཤར་གངོ་གི་རུླང་སེམས་རགས་པ་
འཐིམ་པའ་ིསབྐས་ཤིག་མིན་ནམ་སམྙ།	 ད་ེ
དག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བདེ་དགསོ་པ་རེད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།	།	

ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་གཉསི་ཀིས་བདོ་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་ཐབས་མེད་པའ་ི
ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་ཞསེ་འགལེ་བརདོ་གནང་རུྒྱ་མེད་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་གི་མང་
གཙོ་དང་།	 ངལ་རྩལོ།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་གོང་འཕལེ་ཚན་པའི་གོ་སིྒག་འགོ་ཨ་
རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ལོའི་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་
གནས་སྟངས་སྐརོ་ཡིག་འབུ་ཁི་ལ་ྔཅན་གི་ལོ་
འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོཞིག་བཏནོ་གནང་ཡོད།	 ཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་གི་
སནྙ་ཐ་ོནང་བདོ་ན་ིརྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་ཐབས་
མེད་པའ་ིཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་ཞསེ་འགལེ་བརདོ་
གནང་མེད་པ་དརེ།	ཨ་རིིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་
མའ་ིསིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་སྐ་ུཞབས་
མར་ཁ་ོར་ུབྷའི་ོམཆོག་དང་།	 ཨ་རིའ་ིགསོ་

ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་པ་ེཊིག་
ལི་ཧ་ེམཆོག་གིས་ཟུང་འབལེ་ཐོག་ཨ་རིའི་
ཕི་སིད་ལནྷ་ཁང་གི་དུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ཨན་ཊོ་
ན་ེབྷ་ིལིན་ཀིན་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའི་ཡི་གེ་
ཕུལ་ཏ་ེང་ཚོའི་ངསོ་ནས་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་
བདོ་དནོ་གསོ་མོལ་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་
དད་རང་དབང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་སྐརོ་
སྙན་ཐ་ོའདནོ་སྐབས་བདོ་ནི་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་
བལ་ཐབས་མེད་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་ཞེས་
འགལེ་བརདོ་གནང་རུྒྱ་མེད་པའི་རེ་བ་བདེ་
ཀི་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་འཁདོ་ཡོད།	 ཨ་རི་
སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གིས།	 ཨ་རིིའ་ིགསོ་
ཚོགས་གངོ་མའ་ིསིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་

མི་སྐུ་ཞབས་མར་ཁོ་རུ་བྷའི་ོམཆོག་དང་ཨ་
རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་
པ་ེཊིག་ལི་ཧ་ེམཆོག་རྣམ་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦགས་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་གཞན་ཚོས་ཀང་ད་ེལརྟ་གནང་རུྒྱའ་ི
འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	
ཟླ་	 ༡༠	 ནང་ཨ་རི་གཞུང་གིས་བསྐ་ོགཞག་
གནང་བའི་ཨ་རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་
འབལེ་མཐུད་པ་སྐུ་ཞབས་རོ་བྷར་ཊི་ཌེ་སི་
ཊི་རོ་	 (Robert A. Destro)	 	 མཆོག་
དང་མཇལ་འཕྲད་སབྐས་གནད་དནོ་དའེ་ིསྐརོ་

གསོ་བསྡརུ་གནང་ཡོད།	 ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་ཁང་དང་།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པ།	 མི་སྒརེ་པ་སོགས་ཀིས་རུྒྱན་ད་ུབདོ་དནོ་
སདླ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བར་བརནེ་འད་ིལ་ྟབུའི་
བཟང་ཕགོས་ཀི་འགུར་བ་ཕིན་ཡོད།	 ཅསེ་
དང་།
ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལནྷ་ཁང་གི་དུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་
ཨན་ཊོ་ན་ེབྷ་ིལིན་ཀིན་མཆོག་གི་ལས་ཁུངས་
ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ོདགའ་སྤལེ་ལད་མ་
གནང་བར་དགའ་བསུ་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།།

རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཁིམས་དནོ་སིྤ་ཁྱབ་ཟུར་པ་སྐུ་
ཞབས་སོ་ལི་སོ་རབ་ཇི་མཆོག་སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པ་
རགོས་པར་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་

ཐུགས་གསོ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཁམིས་དནོ་སིྤ་ཁྱབ་
ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་སོ་ལི་སོ་རབ་ཇི་ (Mr.Soli 
Sorabjee, former Solicitor Gen-
eral and Attorney General of In-
dia)	 མཆོག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པར།	 ཕི་
ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༤	ཚེས་	༣༠	ཉནི་དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
གིས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	 སབྐས་
བཅུ་དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེདམ་པ་ཁངོ་གི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་
ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུས་གནང་འདགུ
ཐུགས་གསོའ་ིའཕྲནི་ཡིག་ནང་འཁདོ་དནོ།	 རྒྱ་
གར་ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་ཁང་གི་ཁིམས་རྩོད་པ་
ཟུར་པ་དང་།	 རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཁམིས་དནོ་སིྤ་
ཁྱབ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་སོ་ལི་སོ་རབ་ཇི་མཆོག་
འདས་གོངས་སུ་གུར་བའི ་གནས་ཚུལ་ཐོས་
འཕྲལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཤིན་ཏུ་ནས་བླ་ོཕམ་བུང་།	
དམ་པ་ཁོང་ནི་སྙན་གགས་ཅན་གི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་གི་ཁམིས་རྩདོ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 དམ་
པ་ཁངོ་གིས་གཞི་རྩའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་།	
སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་སོགས་ལ་ཁིམས་ཐགོ་ནས་
སུང་སྐབོ་གནང་བར་བརནེ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༢	 ཟླ་	
༣	 པའ་ིནང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མི་སེར་གཟངེས་
རགས་མཐ་ོཤོས་གཉསི་པ་	 (Padma Vib-
hushan Award) ཐབོ་ཡོད།
དམ་པ་ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་
ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ཞབས་ཕི་ཞུས་པ་དང་།	
རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་ལའང་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་སུང་སྐོབ་གནང་བ་རྣམས་ཚང་མས་རག་
ཏུ་དན་ངསེ་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་དམ་པ་ཁངོ་ན་ིའག་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་དང་།	 རྒྱ་གར་གི་རྩ་
ཁམིས་སྐརོ།	 སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་སོགས་ཀི་
གནད་དནོ་ཐགོ་གི་རྩམོ་པ་པ་ོསནྙ་གགས་ཅན་ཞིག་
ཡིན།
སྐ་ུཞབས་དམ་པ་སོ་ལི་སོ་རབ་ཇི་མཆོག་ན་ིབདོ་ཀི་
རྩ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་གལ་གནད་
ཆེ་བའ་ིམི་སྣ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	དམ་པ་ཁངོ་སྐ་ུའཚོ་
ཞུགས་སྐབས་བདོ་ཀི་ཆབ་སིད་དང་འབལེ་བའི་
བག་ོགླངེ་ལྷན་ཚོགས་སོགས་ལ་རུྒྱན་ད་ུམཉམ་
ཞུགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་གི་ཡོད།	 ད་ེ
བཞིན་རུྒྱན་ད་ུབདོ་མའི་ཆབ་སིད་ཐགོ་ལམ་སྟནོ་
གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་ཐོག་རྩོམ་ཡིག་མང་དག་ཅིག་བིས་གནང་
ཡོད།
གཞན་ཡང་དམ་པ་ཁོང་ནས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་
ལྡ་ིལི་གསར་པར་རནེ་གཞི་བས་པའི་འཚེ་མེད་ཞི་
བའ་ིདག་ེརྩ་ཚོགས་པ་ (Foundation for 
Non-violent Alternatives)	 ཞསེ་
པའི་བསྟ་ིགནས་ཁང་གི་སླབོ་སྟནོ་པ་གནང་ཡོད་
ཅིང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ལོར་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་
དམ་པ་ཁོང་གིས་གཙོས་པའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་
དགེ་རྩ་ཚོགས་པའི་རུྒྱན་ལས་རྣམས་ལ་སིྤ་ནརོ་
༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་
རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་ཐབོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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བདོ་ཀི་ཆབ་སདི་བཙོན་པ་ནརོ་བཟང་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མནར་གཅདོ་འགོ་འདས་གངོས་སུ་གུར་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༩	 ནང་ད་ུ
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མི་ལོ་བདནུ་ཅུ་འཁརོ་བའི་
རྒྱལ་སྟནོ་དསུ་ཆེན་ཟརེ་བ་ཚོགས་ལ་ཉ་ེབའི་
སབྐས་སུ།	ཤག་རོང་པ་ོཁུལ་ག་ེསོ་ས་བ་ྷགངོ་
ནས་ཡིན་པ་ནརོ་བཟང་ལགས་དང་ག་ེསོ་ཚ་
ལྷསི་གངོ་ནས་ཡིན་པའི་མི་སྣ་འགའ་བཅས་
སྟར་ཆེན་ཤང་ད་ུསླབོ་གསོའ་ིའཛིན་གྲྭར་འག་ོ
དགོས་ཚུལ་བཤད་ད་ེརྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་
གི་ཆེད་མངགས་མི་སྣས་བཙན་ཁིད་བས་
ཡོད།
རསེ་སུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་གཞན་རྣམས་རིམ་
བཞིན་གླདོ་བཀལོ་བཏང་ཡོད་ནའང་ནརོ་

བཟང ་ལགས ་གླ ོད ་བཀ ོལ ་བཏང ་
མེད།	 ཤག་རོང་པ་ོཁུལ་ད་ུདྲྭ་རྒྱའ་ི
དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་ལོ་གཉསི་
མ་ཟིན་ཙམ་ལ་ནརོ་བཟང་ལགས་ཀི་
གནས་ཚུལ་གོ་ཐསོ་མེད་པར་ད་ེམུར་
ལྷག་ཡོད་ནའང་ད་ལྟའི་ཆར་གནས་
ཚུལ་ཤེས་གསལ་ལརྟ་ན།	 ནརོ་བཟང་
ལགས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོར་ཆབ་སདི་
ཀི ་ཉསེ ་མིང་འོག་བཙན་ཁིད་བེད་
སྐབས་སྟར་ཆེན་ཤང་ད་ུརྒྱ་དམར་གི་
སིད་གཞུང་མི་སྣས་ཚད་ལས་འདས་
པའི་རྡངུ་རྡགེ་མནར་གཅོད་འགོ་རྐྱེན་

ལམ་ད་ུབཏང་འདགུ	
འནོ་ཀང་སབྐས་དའེ་ིདསུ་སདི་གཞུང་མི་སྣས་
བརདོ་གསལ་ལ་ནརོ་བཟང་ནི་བུ་ལོན་ཆེན་
པ་ོཡོད་པར་བརནེ་བུ་ལོན་གི་རྐྱེན་པས་ཁོ་
རང་ཤག་ཆུའི་ཟམ་པའི་སངྒ་ནས་མཆོངས་
ཏེ་འདས་གོངས་ སུ ་ སོང ་བ ་ ཡིན ་ ཚུལ ་
བསྒགས་འདགུ	 དནོ་དངསོ་སུ་ནརོ་བཟང་
ལགས་ན་ིབུ་ལོན་སྣ་གཅིག་མེད་པར་མ་ཟད་
རང་གི་འཚོ་བའ་ིམཐུན་རྐྱནེ་དང་ཕིའ་ིདངསོ་
པ་ོསོགས་གང་ཅིའི་ཐགོ་ཡག་པ་ོཡིན་པར་
འགལེ་བརདོ་གནང་མཁན་འདགུ	

དནོ་དངསོ་སུ་རྒྱ་གཞུང་གི་མི་སྣས་རྡངུ་རྡགེ་
ཚད་ལས་འདས་པ་བཏང་ནས་ཁ་ཐུག་དམར་
གསོད་བཏང་རེས་མི་མང་ལ་མགོ་སྐརོ ་
གཏངོ་ཐབས་ཀིས་རང་ཤི་བརྒྱབ་ཚུལ་བརདོ་
པ་དང་།	 ཡང་ན་སདི་གཞུང་མི་སྣས་བཙན་
དབང་གི་མནར་གཅོད་ཚད་ལས་འདས་
པར་བཏང་མཐར་ངོ་རོལ་གིས་ཤག་ཆུར་
མཆོངས་ནས་སྐུ ་སགོ་བཏང་བ་ཡིན་པའི་
གནད་དནོ་ད་ེགཉསི་གང་རུང་ཞིག་གཏན་
ཁལེ་རེད་འདགུ	
ཡིན་ནའང་ཁུལ་དརེ་ཧ་ཅང་གི་དམ་དག་ཆེ་
བ་དང་།	 ལགྷ་པར་ནརོ་བཟང་ལགས་རྐྱནེ་
འདས་སབྐས་ཡུལ་མི་ཚོའི་དྲྭ་རྒྱ་བཀག་སྡམོ་
བས་པར་བརནེ་གནས་ཚུལ་ད་ེགཉསི་ག་རེ་
ཡིན་པ་གསལ་པརོ་ཤེས་ཐུབ་ཀི་མེད།
དའེི་དསུ་སུ་ཉནེ་རགོ་པའི་རླངས་འཁོར་ལྔ་
དུག་ཙམ་ནརོ་བཟང་ཡོད་སའི་ས་བྷ་གངོ་
ཚོར་སླབེས་ནས་ནརོ་བཟང་གི་ཁིྱམ་ད་ུཉནི་
གངས་མང་པརོ་སྔགོ་གཤེར་དང་ཁོང་གི་
བཟའ་ཟླ་ལ་ཡང་སུན་གཙེར་ཡང་ཡང་
བཟསོ་ཡོད།
སབྐས་དརེ་བཟའ་ཟླའི་ཁགོ་ཏུ་ཕུྲ་གུ་ཡོད་པ་
དང་ནརོ་བཟང་ལགས་རྐྱེན་འདས་སུ་སོང་

བར་བརནེ།	 ཚད་ལས་འདས་པའ་ིསྡགུ་
བསལྔ་གིས་སྨནོ་པ་ཆགས་གབས་བས་པའི་
སྐད་ཆ་ཡང་འདགུ་པ་མ་ཚད་ད་ལྟའི་ཆར་
ཡང་ནརོ་བཟང་གི་བཟའ་ཟླ་དང་ཤུལ་ལུས་
ཀི་བིས་པ་ཚོ་ཡང་ཧ་ཅང་ཡ་ང་བའི་གནས་
སྟངས་སུ་གུར་ཡོད་པའ་ིགནས་ཚུལ་འདགུ
ནརོ་བཟང་ལགས་ནི་རུྒྱན་ད་ུསིད་གཞུང་
གི་ཆེད་མངགས་མི་སྣས་ཆབ་སིད་དིལ་
བསྒགས་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མི་རྣམས་
ལ་བད་ེསིྐད་དང་རང་དབང་ཡོད་ཚུལ་ཀི་
འཁབ་སྟནོ།	 བདོ་མི་སོ་སོའ་ིསྡདོ་ཁིྱམ་ད་ུ
རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་གི་འགོ་ཁིད་
ལའྔི་པར་སིྒག་གཤོམ་བདེ་ད་ུབཅུག་པ་དང་།	
ད་ེཡང་མཐོ་སར་སིྒག་དགོས་པའི་བཙན་
དབང་དང་དར་དམར་སྒངེ་འཛུགས་བདེ་ད་ུ
བཅུག་པ་རྣམས་ལ་དང་ལེན་བདེ་ཀི་མེད་པ་
དང་།	 བདོ་མི་རིགས་ཀི་ལ་རྒྱ་དང་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
དད་འདནུ་འགུར་བ་མེད་པ་མངནོ་གསལ་
དདོ་པའོི་ལ་ྟབ་དང་ལངས་ཕགོས་འཛིན་ཕདོ་
པའ་ིམི་སྣ་ཞིག་རེད་འདགུ	 ཁངོ་གི་ཕའ་ིམིང་
ལ་བསོད་ནམས་དབངས་དགའ་དང་།	 མའ་ི
མིང་ལ་གངས་ཆུང་ཟརེ་གི་ཡོད།	 	 གཞན་

ཡང་ནརོ་བཟང་ལགས་ནི་ཕུྲ་གུ་དུག་གི་ཕ་
ཡིན་པ་དང་དགུང་ལོ་	༣༥	ཙམ་རེད་འདགུ
གཞན་ཡང་ཤག་རོང་པའོི་ཁུལ་ད་ུརྒྱ་གཞུང་
མི་སྣས་ཕི་རྒྱལ་ལ་འབལེ་བ་ཡོད་མེད་ཐགོ་
ཏུ་དམིགས་བསལ་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་ཞིབ་

བཤེར་གིས་ད་ིརྩད་གཏངོ་བ་དང་།	 དགོས་
ཡོད་བུང་ཚེ་ཁ་པར་དང་སྡདོ་ཁིྱམ་སོགས་
སུ་སྔགོ་གཤེར་བས་ཏ་ེསུན་གཙེར་སྣ་ཚོགས་
བཟ་ོབཞིན་ཡོད་པ་དང་།	སདི་གཞུང་མི་སྣས་
ཁངོ་ཚོ་ན་ིཁ་བལ་བ་ཡིན་པས་འབལེ་བ་ཡོད་
ན་མཇུག་འབས་ངན་པ་ཡོང་རུྒྱ་ཡིན་པའི་
འཇིགས་སྐལུ་ཡང་ཡང་བདེ་བཞིན་ཡོད།	།

ཐའ་ེཝན་ད་ུདབུ་མའ་ིལམ་གི་དགངོས་དནོ་དང་གུབ་འབས་ང་ོསྤདོ་ཀི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུག་ོསིྒག་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༢	 རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༢	
ནས་	༥	བར་ཐའ་ེསྡདོ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་
དང་།	ཐའ་ེཝན་བདོ་རྒྱ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་
པ་ཐུན་མོང་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་དགོངས་
དནོ་དང་གུབ་འབས་ངོ་སྤོད་ཀི་བཞུགས་
མོལ་ཚོགས་འད་ུཞིག་གོ་སིྒག་གནང་སྟ་ེཐའ་ེ
ཝན་གི་སིད་འཛིན་གཞོན་པ་ཟུར་པ་ལྕམ་

ནལུ་ཤུག་ནན་མཆོག་གིས་གཙོས་ཆབ་སིད་
ཀི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་མཁས་དབང་།	
ཆབ་སིད་ལས་འགུལ་བ་དང་ད་ོསྣང་ཅན།	
གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་སོགས་མི་སྣ་བཞི་
བཅུ་ལྷག་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་གསུང་བཤད་
དང་ད་ིབ་དསི་ལན་སོགས་བག་ོགླངེ་ལྷུག་པ་ོ
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་བག་ོགླངེ་གི་ཐགོ་མར་ཐའ་ེསྡདོ་བདོ་
རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་བསྟན་འཛིན་
རྣམ་དག་ལགས་ཀིས་གཙོ་སྐངོ་བའི་ང་ོབའོི་
ཐགོ་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུགོ་སིྒག་ཞུ་དགོས་

པའ་ིདགསོ་དམིགས་དང་།	 བདོ་དནོ་བདནེ་
མཐའ་གསལ་ཐབས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
བུས་གཏན་འབབེས་ཇི་གནང་གི་བརུྒྱད་རིམ་
ང་ོསྤདོ་གནང་རསེ།	 གསུང་བཤད་གནང་
མཁན་དང་པ་ོཐའ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཟུར་པ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་དབུ་མའི་
ལམ་གི་དགངོས་དནོ་ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ི
ཐགོ	 བདོ་རྒྱ་གཉསི་དབར་གི་ལོ་རུྒྱས་ཀི་

གནས་བབ་ནས།	 རྒྱ་མི་གུང་ཁན་གི་བདོ་
ལ་བཙན་འཛུལ་དང་དབང་བསུྒར་བས་
སྟངས།	 	 ད་ེནས་བཙན་བལོ་གི་གནས་བབ་
འགོ་བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་ཀི་ང་ོབ་ོརིམ་བཞིན་
དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས་ཐགོ་ཁ་ལོ་བསུྒར་
ཏེ་བ ོད་ད ོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་
ཀི་འབད་རྩལོ་ཇི་གནང་།	 མཐའ་མ་བདོ་
རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་
རང་སྐངོ་ཡོང་ཐབས་ཀི་བསམ་འཆར་ཡིག་
ཆའི་ནང་དནོ་བཅས་རེ་རེ་བཞིན་འགལེ་
བཤད་གནང་།བག་ོགླངེ་གསུང་བཤད་གནང་

མཁན་གཉསི་པ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འབའ་
བ་སལྐ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀིས་དབུ་
མའི་ལམ་གི་གུབ་འབས་དང་མ་འངོས་ཁ་
ཕགོས་ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ	 རྒྱ་ནག་
གིས་བདོ་ད་ེདམུ་བུ་བཅད་གཏུབ་ཀིས་ཞིང་
ཆེན་དང་ལྗངོས་ལའྔི་ནང་ཁག་བགསོ་དབང་
བསུྒར་བདེ་བཞིན་པའི་གནས་བབ་ནས་དབུ་
མའི་ལམ་སིད་བུས་ཀི་ནང་དནོ་ཞི་བའི་དནོ་
ཚན་ལ་ྔདང་།	 སི་ཊ་སི་སགྦ་གི་གསོ་འཆར།	
བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་
པའི་རང་སྐངོ་ཡོང་ཐབས་ཀི་བསམ་འཆར་
བཅས་ཚིག་དནོ་རེ་རེ་བཞིན་ངོ་སྤོད་དང་
འབལེ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་སདི་བུས་དརེ་
འཁྱགོ་བཤད་དང་དལི་བསྒགས་ལོགས་པ་
བས་དང་བདེ་མུས་ཀི་དགསོ་པ་རྒྱབ་ལྗངོས།		
བདོ་མིའི་ཕགོས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
བུས་ལག་བསྟར་བས་པ་ནས་བཟུང་བདོ་
ཕི་ནང་གཉསི་དབར་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གི་
ག་ོསབྐས་འགོ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་
ཡིག་སོགས་སླབོ་སྦངོ་དང་རུྒྱན་འཛིན་བས་
པར་ཕན་ཐགོས་ཇི་བུང་།བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་
ཀི་བདོ་མི་རྣམས་རྡགོ་རྩ་གཅིག་ཏུ་སིྒལ་ཏ་ེ
མི་རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོསུང་སྐབོ་དང་བདོ་མིའི་
འད་ུཤེས་ས་བརན་ད་ུའགུར་བར་ནསུ་པ་ཇི་
ཐནོ།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིསྟངེ་བདོ་དནོ་ཁྱབ་བསྒགས་
དང་ལས་འགུལ་གི་ཤུགས་ཚད་ཧ་ཅང་ཐནོ་
པརོ་སླབེས་ཏ་ེརྒྱབ་སྐརོ་སྔར་ལྷག་ཐབོ་པའི་
གནས་བབ་བཅས་རེ་རེ་བཞིན་ང་ོསྤདོ་གནང་
རསེ།	 དབུ་མའ་ིམ་གི་སདི་བུང་ཡང་དག་པ་

འད་ིབརུྒྱད་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་ངསེ་པར་
གསལ་ཐུབ་པའི་མཐའ་ཚིག་དནོ་ཚན་ལྔ་
འགལེ་བརདོ་མཐིལ་ཕིན་གནང་།
ད་ེནས་བག་ོགླངེ་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་
གསུམ་པ་རྒྱ་གར་ན་ེརུ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་འབུམ་
རམས་པ་སྒལོ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཨིན་
ཡིག་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བདོ་ཐགོ་འཛིན་
པའ་ིསདི་བུས་ཀི་ངན་འབས་དང་།	 དཔལ་
འབོར་འཛུགས་སུྐན་ཆེན་པ་ོབེད་བཞིན་
པ་དསེ་བདོ་མིར་ཕན་ཐགོས་བརྒྱ་ཆ་	 ༢༠	
ལས་ཉུང་བ་ཡིན་པའ་ིདན་རགས་དང་བཅས་
ཉམས་ཞིབ་ཚད་དང་ལྡན་པ་གནང་ཡོད་པ་
ཚང་མར་ང་ོསྤདོ་གནང་།ད་ེརསེ་ཐའ་ེཝན་
སདི་འཛིན་ཟུར་པ་ལམྕ་ནལུ་ཤུག་ནན་མཆོག་
གིས་ད་ེརིང་བདོ་མི་ཚོས་བག་ོགླངེ་ཚོགས་
འད་ུགལ་ཆེན་པ་ོཞིག་གོ་སིྒག་གནང་བའི་

ཐགོ་བཅར་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བུང་བར་དགའ་
ཚོར་ཆེན་པ་ོསྐསེ་པ་དང་།	 སིྤ་ནརོ་༧གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ན་ིའཛམ་གླངི་
ནང་ཆེས་སྙན་གགས་ཆེ་བའི་ཞི་བདའེི་དདེ་
དཔནོ་དང་།	 དབུ་ཁདི་ཅིག་ཡིན་སྟབས་ཁངོ་
ལ་གུས་བརིྩ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ།	 ཐངེས་མང་

མཇལ་མངོ་ཡོད་པ།	 བདོ་མི་ཚོ་མི་འབརོ་
ཉུང་ཉུང་ཡིན་ནའང་རྒྱལ་སིྤའི་སྟངེ་ལས་
འགུལ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོདང་རྒྱབ་སྐརོ་ཚད་མཐནོ་
པ་ོཐོབ་བཞིན་པའི་ཉམས་མོང་དང་བསླབ་
བ་ཐའ་ེཝན་གི་ལེན་ཐུབ་དགོས་པ་བཅས་
གསུངས་རསེ།	 གཡས་གཡོན་ལས་རོགས་
ཚོར་བལསྟ་ཏ་ེམ་འངོས་པར་ཐའ་ེབདོ་གཉསི་
དབར་ལས་འགུལ་ད་ེའད་མང་ཙམ་སྤལེ་
དགོས་པའི་བསྐུལ་མའང་གནང་ཡོད།ད་ེ
ནས་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་མཚམས་སུ་
མང་ཚོགས་ཀི་ད་ིབ་གནང་བར་འབལེ་ཡོད་
གསུང་བཤད་གནང་མཁན་གསུམ་ནས་རེ་
རེ་བཞིན་ལན་འདབེས་བསྐནོ་པ་དང་།	 ད་ེ
རསེ་ཐའ་ེཝན་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ནས་
དནོ་གཅདོ་རྙངི་པ་ཕབེས་བསྐལེ་དང་།	 དནོ་
གཅོད་གསར་པ་ཕབེས་བསུའི་དགོང་མོའི་

གསོལ་སྟནོ་བཤམས་ཏ།ེ	ཐའ་ེཝན་གི་མཁས་
དབང་དང་།	 ལས་འགུལ་བ་མང་པ་ོམཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་

གཟགིས་པར་འཚལ།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་དང་འབལེ་བའ་ིགསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༦	
ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི ་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒགས་ཐངེས་	 ༥༨	 ད་ེསྤལེ་ཡོད་
པ་དང་།	སབྐས་དརེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་གསུང་དནོ།	 རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ནམ་
ཡིན་ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི ་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བཞིན་ཡོད།	 ད་རེེས་
ངས་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་བས་ཏ་ེདནོ་ཚན་ཁ་
ཤས་ཤིག་ཞུ་ན་བསམ་སོང་།
ད་བར་ཟླ་གངས་བཅ་ོལ་ྔཙམ་རིང་ས་གནས་
ཁག་གི་སནྨ་པ་དང་།	 སནྨ་ཞབས།	 ལས་
བདེ།	 དང་བངླས།	 གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ི
ཚོགས་པ་ཁག་སོགས་སིྤ་སྒརེ་ཚང་མས་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་དང་
འབལེ་བའི་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་བར་
སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་
ཆ་ནད་ཡམས་འད་ིཉདི་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འག་ོབཞིན་
ཡོད་སྟབས།	 རྣམ་པ་ཚོར་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེཡོད།	 ཟླ་བ་བཅ་ོལ་ྔཙམ་རིང་སྐ་ུ
ལས་བསྐོན་ཏ་ེང་ཚོའི་གནས་སྟངས་སྦ་ོམ་
ལུག་ཙམ་གནས་ཐུབ་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་ད་
ཆ་ནད་ཡམས་ཤུགས་ཆེ་ཁྱབ་བཞིན་ཡོད་
པར་བརནེ་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཕག་ལས་སརྔ་ལགྷ་
ཡོང་བཞིན་ཡོད་སྟབས།	 རྣམ་པ་ཚོར་སྐ་ུ
ལས་དངསོ་འབལེ་ཡོད་ནའང་སེམས་ཤུགས་
མ་ཆག་པར་གདངོ་ལེན་དང་སྐུ་ལས་སྐོན་
རོགས་གནང་ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་བར་ཧ་ཅང་ཧུར་ཐག་གནང་སོང་།	སྟབོས་
ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཚུན་ཆད་སྦ་ོལུག་པའི་སབྐས་
བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་
གི་གནས་སྟངས་སྦ་ོམ་ལུག་པ་འདི་རྣམ་པ་
ཚོས་སྐ་ུལས་བསྐནོ་པའ་ིབཀའ་དནི་ལ་བརནེ་
ནས་བུང་བ་ད་ེལ་ངས་བསགྔས་བརདོ་ཚད་
མཐ་ོབ་ོཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་

འཛུགས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་
བདེ་རྣམ་པས་ཀང་ཧུར་ཐག་གནང་བ་དརེ་
བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ཉ་ེཆར་ཕྲན་རང་ཨ་རིར་མ་ཐནོ་པའི་སྔནོ་
ལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་རེད།	
སྐབས་ད ེར་ཝར་ཎ་དབུས་བ ོད་ཀི ་ཆེས་
མཐའོ་ིགཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ཉ་ེབའ་ི
རིགས་བདག་དང་བཀའ་མོལ་བུང་།	 ད་ེ
བཞིན་ཨ་རིར་ཡོད་པའི་སབྐས་ལྡ་ེར་ལྡུན་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་དང་ལནྷ་བཀའ་མོལ་བུང་།	
གཞན་ཡང་བཀའ་ཤག་ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་དང་
བཀའ་བསྡརུ་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	 ད་ཆ་རྒྱ་
གར་ནང་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའ་ིགནས་
སྟངས་ཆགས་པ་རེད།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡	
ནང་ཉནི་རེར་ནད་ཡམས་ཕགོ་པ་མི་གངས་
ཁ་ིཙམ་ལས་མེད།	 ཕི་ཟླ་	 ༣	 ནས་འག་ོ
བཙུགས་ཏ་ེད་ཆ་ཉནི་རེར་མི་གངས་འབུམ་
བཞི་ཙམ་ལ་ནད་ཡམས་ཕགོ་ཡོད་སྟབས་ཧ་
ཅང་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད།	
ནད་ཡམས་འད་ིསྔནོ་འགགོ་སདླ་ཐབས་ལམ་
གཙོ་བ་ོགསུམ་འདགུ	 	 	 	 དང་པ།ོ	 སྔནོ་
འགགོ་ཁབ་རྒྱག་རུྒྱ་དང་།	 གཉསི་པ།	 ནད་
ཡམས་འདི་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ ོ་ཁྱབ་
བཞིན་ཡོད་སྟབས་སྒ་ོརྒྱ་བསམྡས་དགསོ་པའི་
དསུ་ཚོད་རེད་འདགུ	 གསུམ་པ་ན།ི	 ལག་
པ་ཡང་ཡང་བཀུས་དགསོ་པ་དང་།	 ཁ་རས་
ངསེ་པར་ད་ུའགནོ་དགསོ་པ་བཅས་སྒརེ་ངསོ་
ནས་ད་ོསྣང་གནང་དགསོ་པ་ད་ེརེད་འདགུ	
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཤོས་
ཏ་ེཀརནཱ་ཊཀ་མངའ་སྡའེ་ིནང་སྒ་ོརྒྱ་བསམྡས་
ཟནི་པ་རེད།	སང་ཉནི་ཕི་ཚེས་	༧	ནས་ཧ་ི
མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ནང་ཐམེ་སངྤ་བཀའ་རྒྱ་
བསམྡ་གི་རེད།	 ནད་ཡམས་འད་ིཉདི་སྔནོ་
འགགོ་སདླ་སྒ་ོརྒྱ་བསམྡས་པ་ལས་གཞན་པའ་ི
ཐབས་ལམ་མི་འདགུ་ཅེས་ཉ་ེཆར་ཚོགས་
འད་ུཐངེས་ཁ་ཤས་ཚོགས་པ་ཡིན།	 ཕི་ཚེས་	
༡༠	 རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་ཕི་ཚེས་	 ༡༦	
རེས་གཟའ་ཉ་ིམ་བར་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་

གཞིས་ཆགས་ཁག་སྒ་ོརྒྱ་བསྡམས་རོགས་
ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཉནི་གངས་
གསུམ་རིང་གི་དསུ་ཚོད་གནང་དགོས་དནོ་
ན་ིག་སིྒག་སདླ་ཡིན།	 གནས་སབྐས་བདནུ་
ཕྲག་གཅིག་གི་རིང་སྒ་ོརྒྱ་བསྡམས་རོགས།	
ད་ེལྟར་གནང་བ་ཡིན་ན་ནད་ཡམས་ཁྱབ་
བརྡལ་མི་ཡོང་བར་ཕན་ངསེ་རེད།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཡིན་ནའང་ད་བར་
ཉིན ་གངས་བརྒྱད་རིང་སྒ ོ་བརྒྱབ་ཡོད།	
བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་ད་ལམ་བརུྒྱད་མ་
གཏགོས་དངོས་སུ་འཚོགས་རུྒྱ་ཡོང་གི་མི་
འདགུ	 གཞིས་ཆགས་ཁག་སྒ་ོབརྒྱབ་པ་ཡིན་
ན་ཁག་གཅིག་ལ་གང་ཅིའི་ཐད་ད་ོཕགོ་ཡོང་
གི་རེད།	འནོ་ཀང་དགངོས་སེལ་དང་འབལེ་
ཚང་མས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཀིས་འགན་
བཞསེ་པའ་ིཐགོ་ནས་ཕར་གུ་མཉམ་འདགེས་
གནང་རོགས།	རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བཀའ་དནི་
ལ་བརནེ་ནས་བདོ་མི་མང་དག་ཅིག་ལ་སྔནོ་
ཁབ་རྒྱག་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་ཐབོ་པ་རེད།	 ད་ཆ་
རྒྱ་གར་ནང་སྔནོ་འགོག་ཁབ་དཀོན་ད་ུའག་ོ
གི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད་འདགུ	 འནོ་
ཀང་སྟབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་རྒྱ་གར་གི་སེ་
རམ་སནྨ་ཁབ་བཟ་ོསུྐན་ཁང་ (Serum In-

stitute of India)	 ཞསེ་པའ་ིསིྦན་བདག་
གིས་སྔནོ་འགགོ་ཁབ་བརྒྱ་ཆ་ལ་ྔབཅུ་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་ལ་བཙོང་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེནས་
མངའ་སྡ་ེགཞུང་དང་སྒརེ་ལ་བཙོང་གི་ཡིན་
ཞསེ་གསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད་སྟབས།	རྒྱ་
གར་གཞུང་ནས་མཐུན་རྐྱནེ་གནང་བ་ད་ེདག་
བཞེས་ཏ་ེསྔནོ་ཁབ་མུ་མཐུད་སྐོན་རོགས།	
གལ་ཏ་ེམ་ཐབོ་ཚེ་ཉ་ོདགོས་བུང་ནའང་ཉ་ོ
རོགས།	 སིྤར་དབུས་ནས་སྔནོ་ཁབ་ཉ་ོརུྒྱའ་ི
འབད་བརྩནོ་བདེ་ཀི་ཡིན།	 འནོ་ཀང་ས་
གནས་ས་ཐགོ་ཏུ་སྔནོ་ཁབ་གང་ད་ུཉ་ོརུྒྱ་ཡོད་
ནའང་ཉ་ོརོགས།	 འག་ོགནོ་ད་ེབཀའ་ཤག་
ནས་གནང་རུྒྱའ་ིཐག་གཅདོ་གནང་ཟནི།	 ད་ེ
ཡང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་སནྨ་ཁང་ནས་
ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པའ་ིཐགོ་ནས་འགན་བཞསེ་
རོགས།	ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་

འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་བསྡུར་
གནང་སྟ་ེསྔནོ་ཁབ་བརྒྱབ་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	
ད་ེབཞིན་འཚོ་རུླང་དང་སྨན་སླད་འག་ོགནོ་
མཐུན་རྐྱནེ་ཇི་ཙམ་སྦར་དགསོ་ནའང་བཀའ་
ཤག་ནས་མུ་མཐུད་སྦར་རུྒྱ་ཡིན།	 ཕགོས་
མཚུངས་ཐའ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་
དང་།	 ཉ་ིཧངོ་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་།	 ལྡ་ི
ལི་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་།	 དགའ་ལནྡ་
ཕ་ོབང་བཅས་ནས་འཚོ་རུླང་དང་སྨན་སླད་
མཐུན་འགུར་སྦར་རུྒྱའི་འབད་བརྩནོ་གནང་
དང་གནང་བཞིན་པ་རེད།	 ཕི་ནས་ཇི་ཙམ་
ཐབོ་ཀི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀི་མི་འདགུ	 ཐབོ་པ་
ཡིན་ནའང་གནམ་ཐང་ནས་ས་གནས་ས་
ཐོག་ཏུ་འབོར་རུྒྱར་དསུ་ཚོད་བགོར་ངེས་
རེད།	 འདའི་ིསྐརོ་ཉནི་ལརྟ་བཀའ་བསྡརུ་
འག་ོམུས་རེད།	 དརེ་བརནེ་ཚང་མས་ཕར་
གུ་མཉམ་འདགེས་གནང་སྟ་ེནད་ཡམས་འད་ི
ལ་གདངོ་ལེན་གནང་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད།	 བཀའ་ཤག་ནས་ད་བར་མ་
དངུལ་རང་ནས་ཕལ་ཆེར་འབུམ་དུག་བརྒྱ་
མན་ཙམ་བཏང་ཟནི་འདགུ	 ད་རེས་འབུམ་
བརྒྱ་ཙམ་བསྡམོས་པ་ཡིན་ན།	 ཕི་ནས་
རོགས་དངུལ་ཐབོ་པ་འབུམ་བདནུ་བརྒྱ་དང་
བཀའ་ཤག་ནས་འབུམ་བདནུ་བརྒྱ་གཏངོ་
བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་མཁྱནེ་རགོས་སདླ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།	འདའི་ིཐགོ་སིྤ་སྒརེ་སུ་རངུ་ནས་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་
ཁུངས་བརུྒྱད་མཐུན་འགུར་གནང་འདདོ་
ཡོད་ན་དགའ་བསུ་ཡོད།
ད་ེརསེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་བསྟན་
འཛིན་ཟླ་མཛེས་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	
འདས་པའི་བདནུ་ཕྲག་ནང་རྒྱ་གར་ནང་གི་
བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་	
༢༥	 དང་།	 བལ་ཡུལ་ནང་གི་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་	 ༧	 	 ནང་གི་
བདོ་མི་གངས་	 ༡༥༥༡	 འགགོ་དབ་ེཟུར་
བཀག་ཐགོ་བཞུགས་ཡོད་པ་དང་།		སེམས་

ཁམས་འཕྲདོ་བསྟནེ་དང་འབལེ་འདས་པའི་
བདནུ་ཕྲག་ནང་མི་གངས་	 ༡༠༧	 ལ་ཁ་
པར་བརུྒྱད་སེམས་ཁམས་འཕྲདོ་བསྟནེ་སྐརོ་
སླབོ་གསོ་གནང་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད་པ་དང་།	
ནད་ཡམས་ཁྱབ་བརྡལ་སྔནོ ་འགོག་སླད་
བདནུ་ཕྲག་འདིའི་ནང་རྒྱ་གར་ནང་གི་བདོ་
མི་གངས་	 ༡༦༦༡	 དང་།	 བལ་ཡུལ་ནང་
གི་བདོ་མི་གངས་	 ༤༥	 ཙམ་ལ་ནད་གཞི་
ཕགོ་ཡོད་མེད་བརག་དཔྱད་གནང་ཐུབ་པ་
བུང་ཡོད།	རྒྱ་གར་ནང་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་
རྒྱག་སྒ་ོཚུགས་ནས་ད་བར་ཁྱནོ་མི་གངས་	
༡༥༧༣༤	 ལ་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་བརྒྱབ་
ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ཁདོ་འདས་པའ་ིབདནུ་ཕྲག་གཅིག་གི་
ནང་རྒྱ་གར་ནང་ནད་གཞི་ཕགོ་པ་ར་འཕྲདོ་
བུང་བ་སྐསེ་པ་གངས་	༢༥༦	དང་བུད་མེད་
གངས་	༢༢༨	བཅས་ཁྱནོ་མི་གངས་	༤༨༤	
བུང་ཡོད་པའི་ཁདོ་ནས་དགུང་ན་མཐ་ོཤོས་
ད་ེལོ་ན་	 ༨༧	 སོན་པ་དང་ཆུང་ཤོས་ད་ེཟླ་
བ་	༨	 ཡིན།	བླ་ོཕམ་པ་ཞིག་ལ་བདནུ་ཕྲག་
འདའི་ིནང་མི་གངས་	 ༨	 འདས་གངོས་སུ་
གུར་འདགུ	 ད་བར་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་
ནང་གི་བདོ་མི་ནད་གཞི་ཕགོ་པ་ཁྱོན་མི་
གངས་	༢༩༣༤	བུང་ཡོད་པ་དང་དག་སྐདེ་
བུང་བ་མི་གངས་	 ༡༨༠༤	 འདས་གངོས་
སོང་བ་མི་གངས་	༦༡	ད་ལ་ྟནད་མནར་གསོ་
བཅསོ་གནང་བཞིན་པ་མི་གངས་	 ༡༠༦༩	
ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༣༠	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་རྒྱ་གར་གི་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའི་སྨན་ཁང་ད་ུརྒྱ་གར་གཞུང་
གི་ཁིམས་དནོ་སིྤ་ཁྱབ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་སོ་
ལི་སོ་རཱབ་ཇི་	 (Soli	 Jehangir	 Sorabjee)	
མཆོག་དགུང་ལོ་	 ༩༡	 ཐགོ་ཏགོ་དབིབས་

གཉན་རིམས་ཀིས་རྐྱནེ་པས་སྐ་ུཚེའ་ི
འཕནེ་པ་རགོས་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་
གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་ཐུགས་གསོའ་ི
གནང་དནོ།	 དམ་པ་ཁངོ་ན་ིསནྙ་
གགས་ཅན་གི་ཁིམས་རྩོད་པ་ཞིག་

ཡིན་པ་དང་།	 དམ་པ་ཁངོ་གིས་རང་ཉདི་
ཀི་མི་ཚེ་གང་པརོ་རྒྱ་གར་གི་རྩ་ཁིམས་དང་
མང་གཙོ།	 གཞི་རྩའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
ཐད་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་གནང་བའི་ཐོག་རྒྱ་
གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ལགྷ་བསམ་རྣམ་

དག་གིས་ཞབས་ཕི་ཞུས་ཡོད།	 དམ་པ་ཁངོ་
འདས་གངོས་སུ་གུར་བ་དསེ་རྒྱ་གར་ལ་གངོ་
གུད་ཆེན་པ་ོབུང་བ་ཙམ་མ་ཟད།	 གཞི་རྩའ་ི
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་པ་སིྤ་ལ་སྙངི་
སྟབོས་ཅན་གི་དང་བདནེ་འཐབ་རྩདོ་པ་ཞིག་
མེད་པར་གུར་ཡོད།
དམ་པ་སོ་ལི་སོ་རཱབ་ཇི་མཆོག་ནི་རྒྱ་གར་
ནང་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་མཁན་གི་མི་སྣ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	
དམ་པ་ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་
གསར་པར་རནེ་གཞི་བས་པའི་འཚེ་མེད་
ཞི་བའ་ིབསྟ་ིགནས་ཁང་ (Foundation for 

Non-violent Alternatives)	 ཞསེ་པའ་ི
སླབོ་སྟནོ་པ་ཡང་ཡིན།	 དམ་པ་ཁངོ་གིས་ལོ་
ང་ོབཅུ་ཕྲག་རིང་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་
འགུལ་སྣ་མང་སྤལེ་ཡོད་པར་བརནེ་མང་
ཚོགས་ནས་དམ་པ་ཁོང་ལ་གུས་བརིྩ་ཆེན་
པའོི་ངང་བླ་ོཐུབ་ཀི་གགོས་པ་ོདང་ཆབ་སིད་
ཀི་སླབོ་སྟནོ་པར་ངསོ་འཛིན་གནང་བཞིན་
ཡོད།	 ངས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་
བདོ་མི་ཡོངས་ཀིས་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེདམ་པ་ཁངོ་
གི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་ལ་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ཁོང་འདས་གངོས་སུ་གུར་བ་དསེ་རྒྱ་གར་

ཙམ་མ་ཟད།	 འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་
སར་ཡོད་པའི་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་སེམས་སྡགུ་
ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།	 དམ་པ་ཁངོ་གིས་གཞི་
རྒྱ་ཆེ་བའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་།	 སྨྲ་
བརོད་རང་དབང་སོགས་ལ་ཁིམས་ཐོག་
ནས་སུང་སྐོབ་གནང་བའི་མཛད་རེས་ལ་
བརནེ་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༠༢	 ཟླ་	 ༣	 ནང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མི་
སེར་གཟངེས་རགས་མཐ་ོཤོས་གཉསི་པ་པདྨ་
ཝི་བྷུ ་ཤན་ (Padma Vibhushan Award) 

འབུལ་གནང་ཡོད།	ཅསེ་འཁདོ་ཡོད།།	

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཁམིས་དནོ་སིྤ་ཁྱབ་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་སོ་ལི་སོ་རཱབ་ཇི་མཆོག་
སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པར་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།
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ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་ལ་དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འད་ིགནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་སིད་
སྐོང་གི་ལས་ཡུན་ལོ་བཅུ་འཁུྱར་ལ་ཉ་ེབ་
དང་བསྟནུ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༢༧	 ཉནི་ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་
ཉི་ཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་དང་
ཉ་ིཧངོ་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག			
ད་ེབཞིན་ཉ་ིཧངོ་གི་སདི་བླནོ་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་
ཤིན་ཛོ་ཨ་བྷ་ེ (Shinzo Abe) མཆོག་དང་
བད་ེསུང་བླནོ་ཆེན་གཞནོ་པ་ན་ཀ་ཡ་མ་ (Ya-

suhide Nakayama)	མཆོག་བཅས་ཉ་ིཧངོ་
གི་གསོ་ཚོགས་ཀི་རྒྱལ་སིྤའ་ིཚོགས་ཁང་ཆེན་
མོའི་ནང་ད་ུལྷན་འཛོམས་ཐགོ་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་
འད་ིགནང་ཡོད།སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སིད་
སྐངོ་མཆོག་གིས་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་གསུང་དནོ།	
ཉི་ཧངོ་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་བདོ་མིའི་
བདནེ་པའི་འཐབ་རྩདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གཡོ་བ་
མེད་པར་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ད་ེསྔ་ཉི་ཧངོ་གི་སིད་བླནོ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་
ཤིན་ཛོ་ཨ་བྷ་ེམཆོག་གི་དབུ་ཁདི་འགོ་ཉ་ིཧངོ་
རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཉི་ཧངོ་གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཞི་མོ་
མུ་ར་ཧ་ཀུ་བྷུན་ (Shimomura Hakubun) 

མཆོག་དང་།	 ཉ་ིཧངོ་གི་རྒྱལ་ས་ཊོ་ཀི་ཡོ་

ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཉ་ིཧངོ་གི་སིད་བུས་
ཉམས་ཞིབ་བསྟ་ིགནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་

ལམྕ་སྐ་ུས་ཀུ་རི་ཡོ་ཤི་ཀ་ོ (Sakurai Yo-

shiko)	 ལགས་རྣམ་གཉསི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་
སར་ཕབེས་སྐབས་ཁོང་རྣམ་པ་གཉསི་དང་
མཇལ་འཕྲད་བུང་།	 ད་ེནས་བཟུང་རུྒྱན་ད་ུ
ཉ་ིཧངོ་ལ་བཅར་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བུང་།	 ཉ་ི
ཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མིའི་གངས་འཕར་
ནས་	༩༨	ལ་སླབེས་ཡོད་པར་ཧ་ཅང་དགའ་
པ་ོབུང་།	 ཞསེ་དང་།ད་ེརིང་གི་ཚོགས་འད་ུ
འདསི་འཛམ་གླངི་ལ་ཉ་ིཧངོ་གིས་མང་གཙོ་
དང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་
ཀི་ཡོད་པའི་བརྡ་ལན་ཤུགས་ཆེ་ཞིག་བཏང་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་གི་དག་གནནོ་འགོ་
དཀའ་སྡུག་མོང་བཞིན་པའི་གཞིས་ལུས་
བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་ལའང་ཉ་ིཧངོ་གིས་དང་
བདནེ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་བེད་ཀི་ཡོད་པའི་བརྡ་
ལན་ཤུགས་ཆེ་ཞིག་བཏང་ཡོད།	 བདོ་དནོ་

ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ན་རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱབ་འགལ་
བདེ་པ་མཚོན་གི་མེད།	 ཅསེ་གསུངས།ཉ་ི

ཧངོ་གི་ཤེས་རིག་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་དང་ཉི་
ཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཞི་མོ་
མུ་ར་ཧ་ཀུ་བྷུན་	 (Shimomura Hakubun) 

མཆོག་གིས།	 ད་རྒྱ་བརུྒྱད་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ི
ཞུ ་རུྒྱའི ་གོ ་སྐབས་བུང་བར་དགའ་ཚོར་
དང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་ཁིད་ཡང་དག་
པ་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཞུས་གནང་ཡོད།	
གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་
བཀའ་ཤག་ཏུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་
དང་མཇལ་འཕྲད་དང་བདོ་དནོ་སྐརོ་གླངེ་
སླངོ་གནང་བའ་ིསྐརོ་གསུངས།
ཕོགས་མཚུངས་ཁོང་གིས་ཉི་ཧ ོང་རྒྱལ་
ཡོངས་གོས་ཚོགས་བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའི་ངསོ་ནས་མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་ལ་

རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་སོགས་
ཀི་སྐརོ་གསུངས།
ཉ་ིཧངོ་གི་སིད་བླནོ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཤིན་ཛོ་
ཨ་བྷ་ེམཆོག་གིས་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་མགནོ་
འབདོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་གསུངས་
པ་དང་འབལེ་ཁངོ་གིས་ད་ེས་ྔརྒྱ་ནག་གི་སདི་
འཛིན་དང་ལནྷ་ཐུག་འཕྲད་སབྐས་བདོ་ནང་
གི་བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་
སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་སྐརོ་གསུངས་
ཡོད་པ་ལུང་འདནེ་གནང་བ་མ་ཟད།	 བདོ་
ནང་གི་གནས་སྟངས་ད་དངུ་ཡར་རྒྱས་ཕིན་
མེད་སྟབས།	 ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་རྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་
སྡ་ེཁག་དང་མཉམ་འབལེ་ཐགོ་བདོ་ནང་གི་
གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱའི་འབད་
བརྩནོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་དང་།	 དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གི་འབུང་འགུར་གི་
བ་གཞག་ཐམས་ཅད་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའི་
སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་གསུངས།ཉ་ི
ཧངོ་གི་རྒྱལ་ས་ཊོ་ཀི་ཡོ་ནང་རནེ་གཞི་བས་
པའི་ཉི་ཧངོ་གི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་བསྟི་
གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལམྕ་སྐུ་ས་ཀུ་རི་
ཡོ་ཤི་ལགས་ཀིས།	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ན་ི
ཉ་ིཧངོ་དང་འབལེ་བ་མེད་པ་མ་རེད།	 ང་
ཚོས་ཁིྱམ་མཚེས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་འབལེ་
བ་ཡག་པ་ོཉར་དགསོ།	 འནོ་ཀང་ང་ཚོས་
མང་གཙོ་དང་།	 རང་དབང་།	 འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་།	 ཁམིས་ཀི་དབང་སུྒར་བཅས་

ཀི་རིན་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་
མི་ཉན།	 ཞསེ་དང་།	 མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐོང་མཆོག་གིས་འདས་པའི་ལས་ཡུན་ལོ་
བཅུའ་ིརིང་བདོ་དནོ་ཆེད་ད་ུཧུར་ཐག་གནང་
ཡོད།	 ད་དངུ་ཡིན་ནའང་མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་
སདླ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བའི་རེ་བ་
ཡོད།	 ཅསེ་གསུངས།ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
དུང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་ནཱ་གའ་ོབཀ་ཀ་ཤིས་ (Mr. 

Nagao Takashi)	 ལགས་ཀིས།	 ཉ་ིཧངོ་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དང་།	 ཡུ་གུར།	 ལྷ་ོ
སོག་པ།ོ	 ཧངོ་ཀངོ་།	 འབར་མ་བཅས་ཀི་
ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རིྩས་མེད་རྡགོ་
རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའི་ཐད་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
ང་ོརལོ་གི་གསོ་འཆར་ཞིག་འཇགོ་ཆེད་ཕག་
ལས་གནང་བཞིན་པར་རསེ་སུ་ཡི་རང་དང་།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོར་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་ཉ་ིཧངོ་ནང་ཕབེས་པའི་སབྐས་ཉ་ིཧངོ་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་
གསོ་ཆོད་ཅིག་བཞག་སྟ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
བདོ་ནང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་རྡགོ་
རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་མཚམས་འཇགོ་དང་།	
གཉིས་སྨན་དབུ་མའི ་ལམ་གི་སིད་བུས་
བརུྒྱད་བདོ་རྒྱའི་གནད་དནོ་གསལ་ཐབས་
བེད་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་གནང་ཡོད།	
ཅསེ་གསུངས།།	

ཐའ་ེཝན་ནང་འཛམ་གླངི་ཞི་བད་ེཆོས་ཞུ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་བསྐངས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༡	 ཉནི་ཐའ་ེཝན་ནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་རིས་མེད་ཆོས་ཚོགས་བརྒྱ་ལྷག་
ལས་གུབ་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་རང་བཞིན་ཅན་
གི་ཐངེས་དང་པའོི་འཛམ་གླིང་ཞི་བད་ེཆོས་
ཞུ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་ག་ོསིྒག་དང་།	 ཇི་ལརྟ་
གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་

༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་
སྒར་རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་ནས་ད་ལམ་བརུྒྱད་
ཤེས་རབ་སྙངི་པའོི་གསུང་ཆོས་དང་ད་ིབར་
བཀའ་ལན།	 ད་ེབཞིན་སེམས་བསྐདེ་བཅས་
ཀི་ཆོས་འབལེ་བཀའ་དནི་སྩལ་ཡོད།
ད་ེཉནི་ས་ྔད་ོཐའ་ེཝན་གི་ཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་
སྨནོ་ལམ་ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྐ་ུཚབ་དག་ེ

བཤེས་འཕྲིན་ལས་ལགས་ཀིས་སྨནོ་ལམ་
གོ་སིྒག་ཞུས་པའི་བརུྒྱད་རིམ་དང་དནོ་སྙངི་
ང་ོསྤདོ་གནང་རསེ།	 སྐ་ུམགནོ་ཐའ་ེཔ་ེགངོ་
ཁྱརེ་སིད་གཞུང་གི་གངོ་ཁྱརེ་སིྤ་ཁྱབ་གཞནོ་
པ་ལྕམ་ཧངོ་ཧྲན་ཧྲན་ལགས་ཀིས་གསུང་
བཤད་གནང་བ་དང་།	 ཁངོ་གིས་༸གངོ་ས་
མཆོག་གིས་ཐའ་ེཝན་ནང་ཐུགས་སྨནོ་མཛད་

གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
སོགས་ཞུས།གཞན་ཡང་
སྐུ་མགནོ་ཐའ་ེཝན་བདོ་
ཀི ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་
གསར་རྙིང་གཉསི་དང་།	
སྐབས་རེ་ཇོ་ནང་རྒྱལ་
ཚབ་རིན་པ་ོཆེ་༧མཁན་
སུྤལ་རྡ ་ོརེ་སླབོ ་དཔོན་

༧ངག་དབང་ཆོས་ཀི་སྣང་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	
བཀའ་ཟུར་སྐབས་ར་ེཀིར་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
བཅས་ཀིས་གསུང་བཤད་དང་བཀའ་སླབོ་
གནང་མཇུག་སྨནོ་ལམ་དངོས་གཞི་དབུ་
འཛུགས་བསྐངས།
ཆུ་ཚོད་	 ༡༡།༢༥	 ཙམ་ལ་༸གངོ་ས་མཆོག་
བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའི ་ཕ ོ་བང་ནས་ད་

ལམ་གི་བརྙན་པར་ཐགོ་ནས་མཇལ་མ་ཐག	
ཚོགས་ཞུགས་ཡོངས་ཡར་བཞེངས་ནས་
མཎྜལ་རནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་དང་རྒྱ་
ལུགས་ཀི་ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོའདནོ་དབངས་
བཅས་གུབ་རསེ།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོབཀའ་འཁིད་དང་ད་ིབར་
བཀའ་ལན།	 ད་ེབཞིན་སེམས་བསྐདེ་བཅས་
ཀི་ཆོས་འབལེ་བཀའ་དནི་སྩལ་བར་དད་
ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་སྐམོ་པ་ཆུ་འདདོ་ཀི་
བསལྐ་བཟང་ཆོས་འབལེ་ཐབོ་ནས་དགའ་བ་
ཆེན་པའོི་ངང་སདྐ་བཟང་མཐནོ་པསོ་༸གངོ་
ས་མཆོག་ལ་བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞསེ་དང་།	
མགོན་པ་ོམཆོག་ཐའ་ེཝན་ནང་ཆིབས་སུྒར་
ཐུབ་རུྒྱར་རེ་སྒུག་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་ཞུས།	
གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་མིང་
འཛིན་པ་སྐབས་ར་ེཇ་ོནང་རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་ར་ེ
སྣང་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 ཚོགས་ཆུང་
གི་སྐུ་ཚབ་སུྤལ་སྐུ་འཆི་མེད་རྡ་ོར་ེརིན་པ་ོཆེ་
ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བཀའ་དནི་བ་ླམེད་
ད་ུཆེ་ཞུ་དང་།	ཐའ་ེཝན་མི་མང་གི་རེ་འདདོ་
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ཐའ་ེཝན་ནང་ཆིབས་སུྒར་
ཐུབ་པའི་སནྙ་གསན་སྒནོ།ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	

༢།༣༠	ཐགོ་གཙོ་བ་ོཝུ་ཧན་ནད་ཡམས་ཀིས་
རྐྱེན་པས་འཛམ་གླིང་སྐ་ེའག་ོའདས་གངོས་
སུ་སོང་བ་རྣམས་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཐའ་ེཝན་
ནང་ཚབས་ཆེའི་མེ་འཁརོ་བརྡབ་སྐནོ་སབྐས་
འདས་གོངས་སུ་གུར་བ་རྣམས་ལ་ཆོས་
ཕོགས་ཀི་བསྔ་ོབ་སྨནོ་ལམ་གསོག་འདནོ་
གནང་རསེ།	 སྐ་ུམགནོ་ཁངོས་ཐའ་ེཝན་ནང་
ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་ནང་པའི་མཐུན་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོའི་སྐུ་ཚབ་དགེ་སྐངོ་ཅིང་གཡའ་ོ
དང་།	 ནང་པའ་ིབམས་བརྩ་ེབརྙན་འཕྲནི་
གི་འགན་འཛིན་མཁན་པ་ོཧྥ་ཙང་བཅས་ནས་
ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་དང་།	 ༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་རླབས་ཆེའི་དགོངས་གཞི་སོགས་
སྐརོ་གསུངས་བཤད་གནང་རསེ།	 སདི་
འཛིན་ལྕམ་ཚའ་ེདབིང་ཝན་ལགས་ཀི་སྐུ ་
ཚབ་ཏུ་མང་གཙོ་ཡར་ཐནོ་ཚོགས་པའི་ཆོས་
དནོ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་
ཞབས་ཡུའུ་ལགས་ཀིས་འཚམས་འད་ིདང་
གསུངས་བཤད་གནང་།མཐའ་མ་བདོ་བརུྒྱད་
དང་།	རྒྱ་བརུྒྱད།	གནས་བརན་སྡ་ེཔ་བཅས་
ཀི་དག་ེའདནུ་དང་བཙུན་མ་	 ༡༠༨	 ཀིས་
བཀའ་བསྟན་བསྣམས་ཏ་ེཚོགས་རྲྭ་ཡོངས་ལ་

བིན་འབབེས་དང་།	 ཚོགས་ཞུགས་ཡོངས་
ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ ་པར་མཐོང་
གལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཇལ་དར་སྒནོ་ནས་ཉནི་
གཅིག་རིང་གི་སྨནོ་ལམ་གསུང་ཆོས་ལེགས་
པར་གུབ།གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ང་ོསྤདོ་
གནང་བ་ལརྟ་ན།	ད་ེཉནི་ཐའ་ེཝན་གི་ཚོགས་
ཁང་ཐགོ་རྩགེས་བདནུ་པའ་ིཚོམས་ཆེན་ནང་
མི་གངས་	༢༥༠༠	ལགྷ་དང་།	ཐགོ་རྩགེས་
དང་པའོ་ིཚོམས་ཆེན་ནང་མི་གངས་	༢༠༠༠	
ལྷག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
རྒྱ་གར་དང་།	 བལ་ཡུལ།	 ཨ་རི།	 སུད་
སི།	 བྷལེ་ཇམ།	 སིང་ག་ྷཔརོ།	 མ་ལེ་ཤེ་ཡ།	
བདོ་ས་མཚོ་སྔནོ་སོགས་ཀི་དགོན་སྡ་ེདང་།	
ཆོས་ཚོགས་ཁག་ནས་དསུ་མཉམ་སྨནོ་ལམ་
གསུང་འདནོ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།
ཐངེས་འདིའི་འག་ོགནོ་ཡོངས་རོགས་དད་
ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ཀིས་རང་རང་བླསོ་
བཅད་ཞལ་འདབེས་ཡིན་པ་དང་།	 དངུལ་
འབབ་ལྷག་མ་རྣམས་རྒྱ་གར་ནང་ཛ་དག་
ཏགོ་དབིབས་ནད་ཡམས་ཆེད་ཞལ་འདབེས་
འབུལ་རུྒྱའ་ིགསལ་བསྒགས་བཅས་གནང་།


