
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༠ ཉྱིན་ཧྱིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་
པའྱི་དྲུང་ཆེ་སྐུ ་ཞབས་ཨཱ་ནྣཏ་ཀུ་མཱར་ 
ལགས་ཀྱི་སྐུ་ཟླ་ལམྕ་སྐུ་མཱན་ཇྲུ ་ལ་རཱ་ཋརོ་ 
(Smt. Manjula Rathore) ལགས་
འདས་གོངས་སྲུ ་གྱུ ར ་པར་ཧྱིན ་བ ོད ་
མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པ་དང་ཝར་ཎ་མཐ་ོ
སླབོ ་ཀྱི ་སླབོ ་གཉརེ་བའྱི ་བདེ་ད ོན་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ག་ོསྒྱིག་འགོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ 
༡༢ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་དགངོ་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ 
༥ ནས་ ༦།༣༠ བར་ཨ་ཏྱི་ཤའྱི་ཚོགས་
ཁང་ད་ུགདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེྱི་མཆོད་
འབྲུལ་སྨནོ་ལམ་ཞྱིག་ཚོགས་ཡོད།
སྐབས་དརེ་མཐོ་སླབོ་ཀྱི ་ཉ་ེབའྱི་རྱིགས་
བདག་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་སླབོ་དཔནོ་དབང་
ཕྱུག་ར་ོར་ེན་ེགཱྱི ་ལགས་དང་། རྒྱ་གར་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའྱི་དྲུང་ཆེ་
སྲུ ་རེནྡྲ་ཀུ་མཱར་ (Surendra Ku-
mar) ལགས། བྷྱི་ཧར་མངའ་སྡའེྱི་
ནང་རནེ་གཞྱི ་བྱས་པའྱི་ཧྱིན་བདོ་མཛའ་
འབལེ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་
པ་འབྲུམ་རམས་པ་ཧ་རྱིན་ཌར་ཀུ་མར་ 
(Dr Harendra Kumar) ལགས་
དང་དངྲུལ་གཉརེ་འབྲུམ་རམས་པ་བྷ་ེ
ཇཤེ་ (Brajesh) ལགས། འཕགས་
བདོ་འབལེ་མཐྲུད་ལས་ཁང་གྱི ་འགན་
འཛྱིན་འཇྱིགས་མེད་ཚྱུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
ཝར་ཎ་མཐ་ོསླབོ་ཀྱི་དགེ་ལས་སླབོ་གཉརེ་
བ་སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་
བཅས། །

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢༢ ཉྱིན་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླྱིང་བདོ་མྱིའྱི་ས་
གནས་འགོ་འཛྱིན་ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས་
དང་། དགའ་ལནྡ་ཤར་རའེྱི་མཁན་རྱིན་པ་ོ
ཆེ་དག་ེབཤེས་བྱང་ཆྱུབ་སངས་རྒྱས་མཆོག་
རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླྱིང་ས་
གནས་འཕདོ་བསནེ་སནྨ་ཁང་གྱི་ནད་པ་འདནེ་
འཁརོ་ (Ambulance) གསར་པ་དབྲུ་འབྱདེ་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ནད་པ་འདནེ་འཁརོ་གསར་ཉ་ོསདླ་
མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླྱིང་བདོ་མྱིའྱི་ས་གནས་
འག་ོའཛྱིན་ལགྷ་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་ཇར་
མན་རོགས་ཚོགས་ (German Aids to 
Tibetan) ལ་རེ་སྐལུ་ཞུས་དནོ་ལརྟ་རོགས་
དངྲུལ་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་འདགུ་པ་དང་
དབྲུ་འབྱདེ་མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་ས་གནས་འཕདོ་
བསནེ་སནྨ་ཁང་གྱི་སནྨ་པ་དང་སནྨ་ཞབས་པ་
སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་བདནུ་རེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབྲུ་མའྱི་ལམ་ནྱི།

རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་

སྒོམ་གཞྱིའྱི་ནང་ཁྱིམས་མཐྲུན་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའྱི་

བདོ་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱི ་རྱིགས་ས་གནས་རང་སྐངོ་གྱི ་

གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་མྱིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་ཞྱིག་དགསོ། 
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ལྕམ་སྐུ་མཱན་ཇུ་ལ་རཱ་ཋོར་ལགས་

འདས་གོངས་སུ་གྱུར་བར་མཆོད་

འབུལ་སོན་ལམ་ཚོགས་པ།

མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླྱིང་བདོ་མྱིའྱི་ས་
གནས་འག་ོའཛྱིན་གྱིས་ས་གནས་
འཕདོ་བསནེ་སནྨ་ཁང་གྱི་ནད་པ་
འདནེ་འཁརོ་གསར་པ་དབྲུ་འབྱདེ་

གནང་བ།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་ཡྱི ་ཤུའྱི་བ་ླཆེན་ཨར་ཆྱི ་བྷྱི་
ཤོབ་ཌ་ེསྱི་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་སྐ་ུཚེའྱི་འཕནེ་པ་རགོས་པར་ཐྲུགས་གསོ་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢༦ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབྲུ་ཁྱིད་སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ནས་ལྷ་ོ
ཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་ཡྱི ་ཤུའྱི་བླ་ཆེན་ཨར་ཆྱི ་བྷྱི་ཤོབ་
ཌ་ེསྱི ་མོན་ཊུ་ཊུ་ (Archbishop Desmond 
Tutu) མཆོག་རེས་གཟའ་ཉྱི་མའྱི་ཉྱིན་དགུང་
གངས་ ༩༠  ཐགོ་སྐུ་ཚེའྱི་འཕནེ་པ་རགོས་
པའྱི་གནས་ཚྱུལ་གསན་མ་ཐག་དམ་པ་ད་ེཉྱིད་
ཀྱི་སྲས་མོ་ལམྕ་སྐུ་མྱི ་ཧ་ོཊུ་ཊུ་ (Rev. Mpho 
Tutu) ལགས་ལ་ཐྲུགས་གསོའྱི་གསྲུང་འཕྱིན་
ཞྱིག་བསྩལ་བའྱི་ནང་འཁདོ་དནོ། ངསོ་ཀྱིས་
སྐུ་ཉྱིད་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐྲུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན། སྐུ་ཉྱིད་ཀྱིས་དང་ལེན་གནང་རོགས་
གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ལ། ད་ེབཞྱིན་སྐུ་ཉྱིད་
ཀྱི ་མ་ཡྲུམ་གྱིས་གཙོས་ནང་མྱི ་སྤྲུན་མཆེད་
གཞན་རྣམས་ལའང་ད་ེལརྟ་ཞུ་རོགས།
ངོས་ཀྱིས་སྐུ ་ཉྱིད་ཀྱི ་ཡབ་དམ་པ་མཆོག་ལ་
ཐྲུགས་སྨནོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། སྐུ་ཉྱིད་ཀྱིས་མཁནེ་
གསལ་ལྟར་ད་བར་སྐུ ་ཉྱིད་ཀྱི ་ཡབ་དམ་པ་
མཆོག་དང་ངདེ་གཉྱིས་ཀྱིས་བླ་ོབརན་འགྱུར་

མེད་ཀྱི་གགོས་པའོྱི་འད་ུཤེས་ལོངས་སྲུ ་
སྤདོ་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་བས་དགའ་པ་ོབྱྱུང་། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ལོར་ར་སར་ངདེ་གཉྱིས་ཀྱིས་

བདནུ་ཕག་གཅྱིག་རྱིང་མཉམ་རྲུབ་ཐོག་
དསུ་ཚོད་བཏང་ས་ེའཛམ་བྲུ ་གླྱིང་ནང་ཞྱི ་
བད་ེདང་བད་ེསྐྱིད་གོང་མཐོར་ཇྱི ་ལྟར་
སྤལེ་རྒྱྱུ འྱི་སྐརོ་བསམ་བླ་ོབར་ེརེས་བྱས་པ་
མཚོན་པའྱི་ཐངེས་མང་པའོྱི་རྱིང་མཉམ་
ད་ུདསུ་ཚོད་བཏང་བ་ངོས་ཀྱིས་ཡྱི ད་ལ་
དན་གྱི་འདགུ
ངེད་གཉྱིས་དབར་གགོས་པའོྱི་འད་ུཤེས་

དང་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི ་འབ ེལ་བ་དམྱི གས་
བསལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེནྱི་ངེད་གཉྱིས་ཀྱིས་
གཙྱིགས་ཆེར་བརྱིས་ཡོད། ཨར་ཆྱི ་བྷྱི་ཤོབ་

ཌེ་སྱི ་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་གྱིས་སྐུ་ཚེ་ཧྱིལ་པརོ་
ཁོང་གྱི ་མཆེད་གགོས་ཕ་ོམོ་རྣམས་ཀྱི་ཐྲུན་
མོང་གྱི་ཁེ་ཕན་ཆེན་པའོྱི་དནོ་ད་ུབླསོ་བཏང་
གྱིས་ཞབས་འདགེས་བསྒྲུབས་ཡོད། དམ་
པ་ཁོང་ནྱི་དངསོ་གནས་དང་གནས་འག་ོབ་
མྱིའྱི་བད་ེསྡུག་ལ་ཐྲུགས་ཁྲུར་གནང་མཁན་
དང་། དམ་བཅའ་བརན་པའོྱི་སྒ་ོནས་འག་ོ
བ་མྱི འྱི་ཐོབ་ཐང་རོད་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་

ཡོད།
དམ་པ་ཁོང་གྱིས་བདནེ་པ་དང་བར་འདམུ་
སླད་ཕག་ལས་གནང་བ་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་
མྱི ་གཞན་རྣམས་ལ་སེམས་ཤུགས་བསྐེད་
སའྱི་འབྱྱུང་ར་ལ་ྟབྲུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། དམ་
པ་ཁོང་སྐུ ་ ཚེའྱི ་འཕེན་པ་རོགས་པ་ནྱི་ང་
ཚོར་མཚོན་ན་རླབས་ཆེན་གྱི་མྱི ་སྣ་ཞྱིག་སྐུ་
གཤེགས་པ་ཆགས་ཡོད། ཁངོ་གྱིས་མྱི ་ཚེ་
དནོ་དང་ལནྡ་པ་བསྐལ་ཡོད། ཁངོ་གྱིས་
བླསོ་བཏང་གྱིས་མྱི ་གཞན་གྱི་ཆེད་ད་ུཞབས་
འདགེས་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་དང་། ལགྷ་པར་
ཁོང་གྱིས་སྐབས་མེད་མགོན་མེད་རྣམས་ཀྱི་
ཆེད་ད་ུཞབས་འདགེས་བསྒྲུབས་ཡོད། ང་
ཚོས་དམ་པ་ཁོང་ལ་རེས་སྲུ ་ཡྱི ་རང་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡག་ཤོས་དང་། ཁངོ་གྱི་སྙྱིང་སབོས་མྱི ་
ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་ཞུ་རྒྱྱུ ་ནྱི་ཁོང་གྱིས་ཕག་
ལས་གནང་བ་ལྟར་ང་ཚོས་ཀང་དེ་ལྟར་
ལག་བསར་ཞུས་ཏ་ེརྒྱྱུ ན་ད་ུགཞན་ལ་རོགས་
རམ་ཇྱི་ལརྟ་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་སྐརོ་བལ་ྟདགསོ། ཞསེ་
འཁདོ།། 

དཔལ་ལྡན་སྙིད་སྐོང་སྤེན་པ་ཚེ་རྙིང་མཆོག་གྙིས་ལོ་ཨཕ་རྙི་ཀའྙི་ཡྙི་ཤུའྙི་བླ་ཆྤེན་ཨར་ཆྙི་བྙི་
ཤོབ་ཌྤེ་སྙི་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་སྐུ་ཚེའྙི་འཕྤེན་པ་རོགས་པར་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།

༄༅། །མྱི ་རྱིགས་དཀར་ནག་དབྱ་ེའབྱདེ་
ཀྱི ་སྲྱིད ་བྱྱུས་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ ཏུ ་ངོ་རོལ་
གནང་མཁན་དང་ཡྱི ་ཤུའྱི་བླ་ཆེན་ཨར་ཆྱི ་བྷྱི་
ཤོབ་ཌ་ེསྱི ་མོན་ཊུ་ཊུ་ (Archbishop Des-
mond Tutu) མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༢༦ རེས་གཟའ་ཉྱི་མའྱི་ཉྱིན་དགུང་
གངས་ ༩༠  ཐགོ་སྐུ་ཚེའྱི་འཕནེ་པ་རགོས་
པའྱི་ཡྱི ད་སྐོའྱི ་གནས་ཚྱུལ་ཐོན་པར་ཕྱི ་ལོ་ 
༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་
ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་དམ་པ་ད་ེཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་ཟླ་ལཱེ་
ཧ་ཊུ་ཊུ་ (Leah Tutu) ལགས་ལ་ཐྲུགས་
གསོའྱི ་གསྲུང་འཕྱིན་ཞྱིག་གནང་བའྱི་ནང་
འཁདོ་དནོ། ཨར་ཆྱི ་བྷྱི་ཤོབ་ཌ་ེསྱི ་མོན་ཊུ་ཊུ་
མཆོག་སྐུ་ཚེའྱི་འཕནེ་པ་རོགས་པའྱི་ཡྱི ད་སྐའོྱི་
གནས་ཚྱུལ་ཐོན་པར་ཕན་རང་ཉྱིད་ཧ་ཅང་
བླ་ོཕམ་བྱྱུང་། ངས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་
དང་འཛམ་གླྱིང་ས་ཕོགས་གང་སར་གནས་
པའྱི་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའདས་པ་ོ

དམ་པ་ད་ེཉྱིད་ཀྱི་ཆེད་ད་ུསྨནོ་ལམ་གསོལ་
འདབེས་དང་། ད་ེབཞྱིན་སྐུ་ཉྱིད་ཀྱིས་
གཙོས་ནང་མྱི ་སྤྲུན་མཆེད་དང་ལྷ་ོཨཕ་རྱི ་
ཀའྱི་མྱི ་མང་ཡོངས་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་
ཐྲུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། 
བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབྲུ ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དང་ཨར་ཆྱི ་བྷྱི ་ ཤོབ ་ཌེ ་སྱི ་ མོན་ཊུ ་ ཊུ ་
མཆོག་གྱི ་དབར་མཛའ་གགོས་ཀྱི་འབལེ་
བ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་བྱྱུང་ཡོད་པ་དསེ་
བདོ་མྱི ་ཡོངས་ལ་སེམས་འགུལ་ཐེབས་
བཅྱུག་ཡོད་པ་མ་ཟད། སེམས་ཤུགས་
ཀང་བསྐདེ་ད་ུབཅྱུག་ཡོད་སབས་དམ་པ་
ཁོང་འདས་གོངས་སྲུ ་གྱུར་བ་ལ་བརནེ་
ནས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་བྱྱུང་
ཡོད།
དམ་པ་ཁོང་བཞུགས་སྒར་ར་སར་ཕབེས་
པ་དང་། ལགྷ་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་
དམ་པ་ཁོང་སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་ ༨༠ 
ལ་ཕེབས་པའྱི་༸སྐུའྱི ་འཁྲུངས་སྐར་དུས་
ཆེན་ས་ྔསྣརུ་གྱིས་སྲྲུང་བརྱི་ཞུས་པའྱི་མཛད་
སྒརོ་ཕབེས་པ་ད་ེང་ཚོས་དགའ་སྤོའྱི་ངང་
ནས་དན་སོས་ཀྱི་འདགུ 
ཨར་ཆྱི ་བྷྱི་ཤོབ་ཌ་ེསྱི ་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་གྱིས་
འཛམ་གླྱིང་གྱི ་མྱི ་ས་ཡ་མང་པ་ོཚྱུད་པའྱི་
བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་
དང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཡོད། དམ་པ་ཁངོ་
གྱིས་རང་གྱི ་མྱི ་མང་ལ་དང་བདེན་དང་
རང་དབང་ཐོབ་བཅྱུག་པ་ནྱི་བདོ་མྱི ་ཚྱུད་
པའྱི་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་སྐེ་བ་ོམང་པརོ་སེམས་
ཤུགས་བསྐདེ་ད་ུབཅྱུག་ཡོད། ང་ཚོས་དམ་
པ་ཁོང་ལ་བཀའ་དྱིན་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན་ལ། དམ་པ་ཁངོ་གྱི་མཛད་རསེ་ཀྱིས་
ང་ཚོར་སེམས་ཤུགས་བསྐདེ་ད་ུབཅྱུག་ཡོད། 
ད་ལྟ་དམ་པ་ཁོང་ང་ཚོ་དང་ལྷན་ད་ུསྐུ་འཚོ་
བཞུགས་མེད་ནའང་ཁོང་གྱི ་མཛད་རསེ་ད་ེ
མྲུ་མཐྲུད་གསོན་པརོ་གནས་ཀྱི་རེད།

ད་ེརྱིང་ང་ཚོས་ནང་པའྱི་ལྲུགས་སྲལོ་ལྟར་
དམ་པ་ཁོང་ལ་རསེ་དན་སླད་མཆོད་འབྲུལ་
སྨནོ་ལམ་ཞྱིག་འཚོགས་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། དམ་པ་
ཁོང་གྱི ་གཞན་ཕན་གྱི ་སྙྱིང་སབོས་ཀྱིས་ང་
ཚོར་མྲུ ་མཐྲུད་ལམ་སནོ་གནང་རྒྱྱུ འྱི་སྨནོ་
ལམ་འདབེས་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། སརླ་ཡང་ངས་སྙྱིང་
ཐག་པ་ནས་འདས་པ་ོདམ་པ་ད་ེཉྱིད་ཀྱི་ཆེད་
ད་ུསྨནོ་ལམ་གསོལ་འདབེས་དང་། ད་ེབཞྱིན་
སྐུ ་ཉྱིད ་ཀྱིས ་གཙོས་ནང་མྱི ་སྤྲུ ན ་མཆེད་
ཡོངས་ལ་ཐྲུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་
འཁདོ་ཡོད།།

བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༨ རབ་གནས་ལགྕས་གླང་ལོ།
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འཕོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྙི་སྤེམས་ཁམས་འཕོད་བསྤེན་ཚན་པའྙི་སྤེམས་ཁམས་རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྙི་གོ་རོགས་
དང་ལྟ་ཞྙིབ་ཕོགས་བསྐོད་ལྤེགས་པར་གྲུབ་པ། 

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་འཕདོ་
བསནེ་ཚན་པའྱི་ལས་བྱདེ་ཚེ་རྱིང་དབྱངས་
སྒལོ་ལགས་དང་ཤེས་རབ་མཚོ་མོ་ལགས་
རྣམ་གཉྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་བ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༡ ནས་ ༢༤ བར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁྲུལ་
གྱི་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
ཏུ་སེམས་ཁམས་རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱི ་
ག་ོརགོས་དང་། བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་ཏུ་སེམས་ཁམས་རྒྱང་བཅོས་བརྒྱྱུ ད་
སེམས་ཁམས་འཕདོ་བསནེ་གྱི་སྨན་བཅོས་
གནང་མཁན་ཇེ་མང་ད་ུགཏངོ་ཐབས་སླད་
ས་གནས་སྲུ་བསྐདོ་ཡོད། ཁནོ་བསྡམོས་
ག་ོརགོས་ཚོགས་ཐྲུན་ ༢༠ ཚོགས་ཡོད་
པ་དང་། དའེྱི་ནང་ནས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་
གླྱིང་ད་ུམཉམ་ཞུགས་པ་མྱི ་གངས་ ༨༦ 
དང་། ཀ་ོལྱི ་གྷལ་དནོ་ལནྡ་གླྱིང་ད་ུམྱི ་

གངས་ ༨༠། ཧནོ་སྲུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང་ད་ུ

མྱི ་གངས་ ༤༦། སྦལེ་ཀབོ་ཏུ་མྱི ་གངས་ 
༡༣༢། སྦངེ་ལོར་བདོ་ཁྱིམ་སྡདོ་ཁང་ད་ུམྱི ་
གངས་ ༡༦ བཅས་བྱྱུང་ཡོད། མཉམ་
ཞུགས་པའྱི་ནང་ས་གནས་འཕདོ་བསནེ་སནྨ་
ཁང་དང་ས་གནས་འགོ་འཛྱིན་ལས་ཁྲུངས་
ཀྱི་ལས་བྱདེ། དགནོ་སྡ་ེཁག་གྱི་འཛྱིན་སྐངོ་
བ། སནྨ་ཁང་གྱི་འགན་འཛྱིན། མཉམ་

འབལེ་གྱི་ལས་བྱདེ། སནྨ་རྱིས་ཁང་དང་

ས་གནས་བདོ་ཀྱི་གཞནོ་ན་ུལནྷ་ཚོགས། ས་
གནས་བདོ་ཀྱི་བྲུད་མེད་ལནྷ་ཚོགས། དྭང་
ཞབས་ཟྲུར་པ། སཾ་བྷ་ོཊ་དང་བདོ་ཁྱིམ་
སླབོ་གྲྭ མོན་གྷ་ོགཞྱིས་ཆགས་བསྐར་བཟའོྱི་
ལས་འཆར། ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་
ཆྱུང་། བད་ེསྐྱིད་སརླ་གསོའྱི་རདེ་རྱིགས་
ཚོགས་པ། བརྒྱ་དཔནོ། གཞྱིས་ཆགས་སོ་

སོའྱི་གཞོན་སྐེས་སྐུ་ཚབ་བཅས་ཡོད་ཅྱིང། 
གོ་རགོས་ཚོགས་ཐྲུན་རེ་རེའྱི་མཇྲུག་ཏུ་ད་ེ
འབལེ་གསོ་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོབྱྱུང་ཡོད། 
སེམས་ཁམས་རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱི ་ད ེ་
བཞྱིན་རྒྱ་གར་གྱི ་མངའ་སྡ་ེགོ་ཝཱར་རནེ་
གཞྱི ་བྱས་པའྱི་སེམས་ཁམས་འཕདོ་བསནེ་
དང་འབལེ་བའྱི་གཞུང་ཁོངས་མྱི ན་པའྱི་
ཚོགས་པ་སང་གྷཊ་ (Sangath) ཞསེ་པ་
དང་ཟྲུང་སྦལེ་གྱིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་བདོ་
མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ལྔའྱི་ནང་དབྲུ ་འཛྲུགས་
ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ལས་གཞྱི་དའེྱི་དམྱིགས་
ཡྲུལ་གཙོ་བ་ོནྱི་སེམས་ནད་སྨན་པ་བསནེ་
གཏུགས་བྱ་རྒྱྱུ ་དང་། སླབོ་སནོ་སནྨ་བཅསོ། 
མཇྲུག་སྐོང་སྨན་པ་བསནེ་གཏུགས་ཡར་
རྒྱས་གཏང་རྒྱྱུའྱི་ཆེད་ཡྱིན། ལས་གཞྱི་ད་ེ
བཞྱིན་ད་རྒྱ་བརྒྱྱུད་སེམས་ཁམས་ནད་པར་
རོགས་ཕན་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན་གཤྱིས། 

དའེྱི་དམྱིགས་ས་གཙོ་བ་ོབདོ་མྱི ་སྤྱི་དང་བྱ་ེ
བག་ད་ེལ་ྟབྲུའྱི་མཐྲུན་རྐནེ་བལ་བའྱི་མཐའ་
མཚམས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི ་གཞྱིས་མྱི ་
རྣམས་ཡྱིན། མཐྲུན་རྐནེ་འདྱི་བཞསེ་པར་
ས་གནས་སོ་སོའྱི་འཕདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་
ངམ་ཡང་ན་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་
སེམས་ཁམས་འཕདོ་བསནེ་ཚན་པའྱི་གླགོ་
འཕྱིན་ཁ་བྱང་mhdesk@tibet.net དང།  
telepsych@tibet.net ལ་འབལེ་བ་གནང་
དགསོ། 
རྱི ང་མྱི ན་ཏ ོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་ཞྱི ་
འཇགས་ཕྱིན ་རེས ་འཕོད ་བས ེན ་ལས་
ཁྲུངས་ནས་ལས་གཞྱི ་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་
གོ་རགོས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་སྤལེ་འཆར་
ཡོད་པ་དང་། ལས་གཞྱི་འདྱིར་ཨ་རྱིའྱི་
རོགས་དངྲུལ་པྱི་ཨར་ཨེམ་(PRM) གྱིས་
རོགས་སྐརོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ཨ་རྙིའྙི་བོད་དོན་དམྙིགས་བསལ་འབྤེལ་མཐུད་པ་ལྕམ་སྐུ་ཨ་ཛི་རཱ་ཛེ་ཡ་མཆོག་གྙིས་བྱང་ཨ་རྙིའྙི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གྲུབ་ལགས་དང་ལན་ཐྤེངས་དང་པོ་ཚོགས་འདུ་བསོང་ཚོགས་གནང་བ།

བོད་མྙི་མང་སྤྙི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྙིས་ལོ་ཨ་ཕྙི་རྙི་ཀའྙི་ཡྙི་ཤུའྙི་བླ་ཆྤེན་ཌྤེ་སྙི་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་སྐུ་ཚེའྙི་
འཕྤེན་པ་རོགས་པར་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢༠ རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་
སྲྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི ་སྤྱི་དམངས་བད་ེའཇགས་
དང་མང་གཙོ། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
ཚན་པའྱི་དྲུང་ལས་ལྕམ་སྐུ་ཨ་ཛྱི ་རཱ་ཛེ་ཡ་  

(Uzra Zeya ) མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་
དམྱི གས་བསལ་འབལེ་མཐྲུད་པར་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་རསེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༢ 
རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་
དམྱིགས་བསལ་འབལེ་མཐྲུད་པ་ལམྕ་སྐུ་ཨ་

ཛྱི ་རཱ་ཛེ་ཡ་མཆོག་གྱིས་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་བྱང་
ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འབྲུམ་རམས་
པ་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གྲུབ་ལགས་དང་ལྷན་
ཐེངས་དང་པ་ོཚོགས་འདུ་བསྐངོ་ཚོགས་
གནང་འདགུ

དེ་ཡང་ཚོགས་འདུའྱི ་ཐོག་མར་བྱང་ཨ་
རྱིའྱི་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འབྲུམ་རམས་པ་
རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་བདོ་མྱིའྱི་
བླ་ན་མེད་པའྱི་དབྲུ ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་

མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེལྕམ་སྐུ་
ཨ་ཛྱི ་རཱ་ཛེ་ཡ་མཆོག་ལ་ཁ་བཏགས་ཕྲུལ་
ཏ་ེཨ་རྱི འྱི ་སྲྱིད་འཛྱི ན་སྐུ ་ཞབས་ཇོ་བཱཡྱི ་
ཌནེ་ (Joe Biden) མཆོག་དང་ཨ་རྱིའྱི་
ཕྱི་སྲྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི ་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ཨན་
ཊོ་ན་ེབྷྱི་ལྱིན་ཀནེ་མཆོག་གྱིས་ལམྕ་སྐུ་ཨ་ཛྱི ་
རཱ་ཛེ་ཡ་མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་
བསལ་འབེལ ་མཐྲུ ད ་པར་བསྐ ོ་གཞག་
གནང་བར་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་འབལེ་
ད་ལྟའྱི་བདོ་ནང་གྱི ་གནས་སངས་ཛ་དག་
སྤྱིའྱི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་མདརོ་བསྡུས་དང་། བདོ་
མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ནས་ལྕམ་སྐུ ་ཨ་ཛྱི ་རཱ་
ཛེ་ཡ་མཆོག་ལ་ཐྲུགས་རེ་ཅྱི ་ཞྱིག་གནང་
གྱི ་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི ་སྐརོ་གསྲུངས་ཡོད། 
སྐབས་དེར་ཨ་རྱི འྱི ་བ ོད ་ད ོན ་དམྱི གས་
བསལ་འབལེ་མཐྲུད་པ་ལྕམ་སྐུ ་ཨ་ཛྱི ་རཱ་
ཛེ་ཡ་མཆོག་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་
ནས་འབྲུམ་རམས་པ་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་

གྲུབ་ལགས་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་
དུ་བསྐ་ོགཞག་གནང་བར་འཚམས་འདྱི་
དང་སྦགས་ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ནས་མཉམ་
རྲུབ་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པའྱི་གལ་
གནད་སྐརོ་གསྲུངས་ཡོད།ད་ེབཞྱིན་ལྕམ་སྐུ་
ཨ་ཛྱི ་རཱ་ཛེ་ཡ་མཆོག་གྱིས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་། 
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་
པ་དང་ལྷན་མཇལ་འཕད་གནང་འདོད་
ཤུགས་ཆེ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསྲུངས་ཡོད། 
མཐར་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འབྲུམ་རམས་པ་
རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ལྕམ་སྐུ་
ཨ་ཛྱི ་རཱ་ཛེ་ཡ་མཆོག་མཛད་འཕྱིན་རྒྱས་
པོ་ཡྱི ན་ཡང་མཇལ་འཕད་ཀྱི ་གོ ་སྐབས་
གནང་བར་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་
དང་། ལམྕ་སྐུ་ཨ་ཛྱི ་རཱ་ཛེ་ཡ་མཆོག་དང་
ལྷན་ད་ུབདོ་དནོ་སླད་མྲུ ་མཐྲུད་ཕག་ལས་
གནང་རྒྱྱུའྱི་རེ་ལྟསོ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། ཅསེ་

གསྲུངས།
གཞན་ཡང་ཨ་རྱི འྱི ་བ ོད ་ད ོན ་དམྱི གས་
བསལ་འབལེ་མཐྲུད་པ་ལྕམ་སྐུ ་ཨ་ཛྱི ་རཱ་
ཛེ་ཡ་མཆོག་གྱིས་ད་ལམ་བརྒྱྱུ ད་ཟླ་འདྱིའྱི་
ཕྱི་ཚེས་༢༢ ཉྱིན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་ཁང་གྱི ་བར་བརལ་འགན་འཛྱི ན་
བྲུ་ཆྱུང་ཚེ་རྱིང་ལགས་དང་། བར་བརལ་
འགན་འཛྱི ན ་གཞོན ་པ ་བསན་ཆོས་རྒྱ་
མཚོ་ལགས། འབལེ་ལམ་འགན་འཛྱིན་
སྐུ་ཞབས་ཕྱི་རན་ཛྱི ་མཱ་ཊྱི ་ཛྱི ་ནར་ (Franz 
Matzner) ལགས་བཅས་དང་མཇལ་
འཕད་གནང་ས་ེཨ་རྱི ་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་
འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་ཁོར་ཡྲུག་སྲྲུང་
སྐབོ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་ད་ུམཐྲུན་འགྱུར་རོགས་
རམ་གནང་རྒྱྱུ འྱི་སྐརོ་གསོ་བསྡུར་ལྷུ ག་པ་ོ
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢༦ ཉྱིན་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་ཡྱི ་ཤུའྱི་བ་ླཆེན་
ཨར་ཆྱི ་བྷྱི་ཤོབ་ཌེ་སྱི ་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་
དགུང་གངས་ ༩༠  ཐགོ་སྐུ་ཚེའྱི་འཕནེ་པ་
རགོས་པའྱི་ཡྱིད་སྐའོྱི་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་པར། 
ད་ེརྱིང་ས་ེཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་དཔལ་ལནྡ་
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་
པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་གྱིས་
གཞྱིས་བྱསེ་བདོ་མྱི ་ཡོངས་དང་། སབྐས་ 
༡༧ པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ལནྷ་ཚོགས་

ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ དམ་པ་ཁངོ་གྱི་སྲས་མོ་
གཙོས་པའྱི་ཤུལ་ལྲུས་ནང་མྱི ་ཉ་ེའབལེ་ལྟསོ་
བཅས་ཡོངས་ལ་ཐྲུགས་གསོ་ཞུས་གནང་
འདགུ་དམ་པ་ཁོང་གྱི ་སྲས་མོ་ལྕམ་སྐུ་མྱི ་ཧ་ོ
ཊུ་ཊུ་ (Rev. Mpho Tutu) ལགས་ལ་
བསྐུར་བའྱི་ཐྲུགས་གསོའྱི་འཕྱིན་ཡྱི ག་ནང་
འཁདོ་དནོ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢༦ ཉྱིན་མོ་ད་ེནྱི་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ཡོངས་
དང་། ལགྷ་པར་ད་ུབདོ་མྱི ་ཚོར་མཚོན་
ན། ཧ་ཅང་གྱི་སེམས་སྐ་ོདགསོ་པའྱི་ཉྱིན་

མོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། སྐུ་གཤེགས་དམ་
པ་ཨར་ཆྱི ་བྷྱི་ཤོབ་ཌེ་སྱི ་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་
ནྱི་སྤྱི ་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དང་། བདོ་མྱིའྱི་ཧ་ཅང་བླ་ོཐག་
ཉ་ེབའྱི་མཛའ་གགོས་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་མ་ཟད། 
འཛམ་གླྱིང་ཞྱི ་བདའེྱི་མཚོན་རགས་ཤྱིག་
ཀང་ཡྱིན། ངསོ་རང་ལ་མཚོན་ན། ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་དམ་པ་ཁངོ་བཞུགས་
སྒར་ད་ུཕབེས་སྐབས་སྐུ ་དངོས་སྲུ ་མཇལ་
རྒྱྱུའྱི་ག་ོསབྐས་བྱྱུང་། དམ་པ་ཁངོ་ནྱི་༧གངོ་

ས་མཆོག་དང་དམ་ཚྱིག་ཟབ་ཅྱིང་། བདོ་
དནོ་བདནེ་པའྱི་འཐབ་རོད་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཁངོ་
སྐུ ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་འག་ོབ་མྱི འྱི་གཞྱི ་
རའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་། རྱིན་ཐང་། ད་ེབཞྱིན་
འཛམ་གླྱིང་ཞྱི ་བད་ེཡོང་ཐབས་སླད་ཕག་
ལས་རྒྱ་ཆེ་གནང་ཡོད། ཁངོ་སྐུ་གཤེགས་པ་
ད་ེང་ཚོ་ཚང་མ་བླ་ོཕམ་དགོས་པའྱི་གནས་
ཚྱུལ་ཞྱིག་ཡྱིན། ངས་དམ་པ་ཁངོ་གྱི་ཤུལ་
ལྲུས་ནང་མྱི ་ཉ་ེའབལེ་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་

ལ་ཐྲུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། དམ་པ་ཁངོ་
གྱི་བྱམས་བརའེྱི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་དང་། 
ཁོང་གྱིས་བཞག་པའྱི་མཛད་རསེ་རྣམས་ང་
ཚོས་དསུ་རག་ཏུ་དན་ངསེ་ཡྱིན།
ངས་སླར་ཡང་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ལྷན་
ཚོགས་དང་། བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་
ཏ།ེ དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བའྱི་དསུ་ཚོད་འདྱིར་
ཁེད་ནང་མྱི ་ཡོངས་ལ་ཐྲུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན། ཞསེ་འཁདོ་འདགུ



3 TIBETAN NEWS 29th December 2021 བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་བདནུ་རེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༩

རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་ཀྙི་ཕྙི་སྙིད་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གྙི་ཚོགས་གཙོ་སོགས་མཇལ་འཕད་ཀྙིས་བོད་མྙི་མང་སྤྙི་
འཐུས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གྙི་ཐྤེངས་འདྙིའྙི་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ་ལྤེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།

ཡྤེ་ཤུའྙི་བླ་ཆྤེན་ཨར་ཆྙི་བྙི་ཤོབ་ཌྤེ་སྙི་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་སྐུ་ཚེའྙི་འཕྤེན་པ་རོགས་པར་བོད་མྙིའྙི་སྒྙིག་འཛུགས་ནས་
གཞུང་འབྤེལ་མཆོད་འབུལ་སོན་ལམ་ཚོགས་པ།

༄༅། །རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་དགུན་
ཁའྱི ་གོས ་ ཚོགས་འཚོགས་བཞྱི ན ་པའྱི ་
སབྐས་དང་བསནུ། སྤྱི་འཐྲུས་གསེར་ར་
ཚྱུལ་ཁྱིམས་ལགས་དང་། སྤྱི་འཐྲུས་དག་ེ
བཤེས་ལ་ྷརམས་པ་གོ་བ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེ
ལགས། སྤྱི་འཐྲུས་ལ་ྷརྒྱ་རྱི ་རྣམ་རྒྱལ་སྒལོ་
དཀར་ལགས། སྤྱི་འཐྲུས་དག་ེབཤེས་ཨ་
ཀངོ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། སྤྱི་
འཐྲུས་ཆོས་གགས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་བཅས་
ལས་གྲུབ་པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐྲུས་སྐུ ་
ཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ 
༡༢ ཚེས་ ༡༣ ནས་ ༢༣ བར་རྒྱལ་
ས་ལྡྱི་ལྱི ར་རྒྱ་གར་དབྲུས་གཞུང་གྱི ་གསོ་
ཚོགས་གོང་འགོ་གཉྱིས་ཀྱི་འཐྲུས་མྱི ་དང་། 
ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་སོགས་གནད་ཡོད་མྱི ་
སྣ་ཁག་ཅྱིག་མཇལ་འཕད་ཀྱིས་བདོ་དནོ་
ཞུ་སྐུལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་
ལརྟ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ དང་ ༢༣ བདོ་དནོ་
ཞུ་སྐུལ་གྱི་ཉྱིན་དགུ་པ་དང་བཅྱུ་པར་བདོ་
མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་
རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉྱིས་ཀྱི ་
འཐྲུས་མྱི ་སོགས་མཇལ་འཕད་ཀྱིས་ཐངེས་

༄༅། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ཐྲུགས་གཤྱིན་ཆེ་བའྱི་
ཡེ་ཤུའྱི་བླ་ཆེན་ཨར་ཆྱི ་བྷྱི་ཤོབ་ཌེ་སྱི ་མོན་
ཊུ་ཊུ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་བ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་སྐུ་ཚེ་མ་ཟྱིན་པའྱི་གནས་
ཚྱུལ་ཐནོ་འཕལ་བདོ་ཀྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབྲུ་
ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དང་། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་
ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐོང་སྤནེ ་པ་ཚེ་རྱི ང་
མཆོག བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་བཅས་ནས་ཐྲུགས་གསོའྱི་གསྲུང་
འཕྱིན་གནང་ཡོད་པ་དང་། ད་ེརྱིང་ས་ེཕྱི་
ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་བ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་
གངས་སྐྱིད་སྲྱིད་སྐོང་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་
མྱི འྱི ་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི ་མང་གཙོའྱི ་ཀ་བ་
གསྲུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། བདོ་
མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་རྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པ། ལནྷ་
ཁང་ཁག་གྱི་དྲུང་ཆེ་ཆྱུང་རྣམ་པ། ད་ེབཞྱིན་
སྲྱི ་ ཞུའྱི ་ལས་བྱེད་བཅས་ཚང་འཛོམས་
ཀྱིས་སྨནོ་ལམ་གསྲུང་འདནོ་གནང་ཡོད། 
སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རྱིང་མཆོག་གྱིས་འདས་པ་ོདམ་པ་ད་ེཉྱིད་
ལ་ཕྱིར་དན་གྱིས་ང་ོསྤདོ་གནང་དནོ། སྤྱི་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་གྱི ་སྐུ ་ ཚེ ་འདྱིའྱི ་ནང་སྙྱིང་ཉ ་ེབའྱི ་
གགོས་པ་ོམང་པ་ོཡོད་པའྱི་ནང་ནས་གཙོ་
བ་ོགཉྱིས་ཡོད། གཅྱིག་ད་ེཚེ་འདས་རྒྱ་
གར་གྱི་སྲྱིད་འཛྱི ན་ཟྲུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཨེ་པྱི་

འདྱིའྱི་བདོ་དནོ་ཞུ་སྐུལ་ལེགས་གྲུབ་བྱྱུང་
ཡོད། ད་ེཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢༢ རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་བདོ་དནོ་ཞུ་སྐུལ་

ཉྱིན་དགུ་པར། བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་སྐུ་
ཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་
གོང་མའྱི་བྱི་ཧར་མངའ་སྡའེྱི་འཐྲུས་མྱི ་སྐུ་
ཞབས་ཨ་གྱི་ལེཤ་པྲ་སཱཏ་སྱིངྒ་ (Akhilesh 
Prasad Singh) ལགས་དང་མཇལ་འཕད་
དང་།  ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ བདོ་དནོ་ཞུ་སྐུལ་

ཇ་ེཨབ་ཏུལ་ཀ་ལམ་ (A. P. J Ab-
dul Kalam) མཆོག་རེད། གཞན་ད་ེ
ཡེ་ཤུའྱི ་བླ་ཆེན་ཌེ་སྱི ་མོན་ཊུ་ཊུ ་མཆོག་
ཡྱིན་པ་རེད། ཁངོ་ཁ་སང་འདས་གངོས་
སྲུ ་ཕྱིན་པར་བརནེ་ད་ེརྱིང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛྲུགས་ཀྱི ་ངོས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱི ན་པ ོ་
ཆེའྱི་ཐྲུགས་ཉ་ེབའྱི་གགོས་པ་ོདང་བདོ་དནོ་
ལ་ད་ོསྣང་ཡོད་མཁན། འཛམ་གླྱིང་ནང་
དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་མྱི ་མང་ལ་

རོགས་རམ་གནང་རྒྱྱུ ར་འབད་རོལ་ལྷདོ་
མེད་གནང་མཁན་གང་ཟག་ཅྱིག་འདས་
གངོས་སྲུ ་གྱུར་བར་གཞུང་འབལེ་མཆོད་
འབྲུ ལ ་སྨ ོན ་ལམ་གོ ་སྒྱིག ་ ཞུས ་པ ་ རེད། 
ཁོང ་གྱི ་སྐ ོར ་ངོ ་སྤོད ་མདོར ་ཙམ་ ཞུས ་
ན། ཁངོ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༡ ལོའྱི་ཟླ་བ་ ༡༠ 
ཚེས་ ༠༧ ཉྱིན་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་ས་ཁྲུལ་
ཀྱི་ལག་སྱི ་ཌབོ་ (Klerksdorp) ཞསེ་པའྱི་
ནང་འཁྲུངས་ཤྱིང་། ཁངོ་བྲུ་ཕྲུག་གསྲུམ་
པ་ཡྱིན། ཁངོ་གྱི་སྐུ་ཟླ་ནྱི་ན་ོམ་ལྱི ་ཛོ་ལཱེ་ཧ་ 

ཉྱིན་བཅྱུ་པར་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་
ནབུ་བངྒཱལ་མངའ་སྡའེྱི ་འཐྲུས་མྱི ་ལྕམ་སྐུ ་
ཌ་ོལ་སེན་ (Smt. Dola Sen) ལགས་

དང་། རྒྱ་གར་དབྲུས་གཞུང་གྱི་ལནྷ་ཁང་
མང་པོའྱི ་བླནོ ་ཆེན་ཟྲུ ར་པ་རྒྱ་གར་གོས་
ཚོགས་འགོ་མའྱི་རཱཇསྠན་མངའ་སྡའེྱི་འཐྲུས་
མྱི ་དང་། གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་སྲྱིད་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་
པྱི་པྱི་ཅཱ་ོཏྱི་རྱི ་ (Shri P.P. Chaudhary) 

(Nomalizo Leah Shenxane) ལགས་
ཡྱིན་ཞྱིང་། ཁངོ་གཉྱིས་ལ་སྲས་བཞྱི་བྱྱུང་
འདགུ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥་་་༡༩༨༦ ལོར་
ཁོང་ལ་ཇོ་ནས་བྷག་ཏུ་ཡེ་ཤུའྱི་ཆོས་པ་བྷྱི་
ཤོབ་ (Bishop) ཞསེ་པའྱི་མཚན་གནས་
ཐོབ་འདགུ་པ་ད་ེནྱི་མྱི ་རྱིགས་ནག་པ་ོཞྱིག་
ལ་མཚན་གནས་ད་ེཐོབ་པ་ཐེངས་དང་པ་ོ
ཆགས་འདགུ དའེྱི་རསེ་ཀབེ་ཀ་ཧནོ་ (Cape 
Town) གྱི་ (Arch Bischop) གནང་འདགུ 

ད་ེབཞྱིན་ཁོང་གྱིས་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་ཡེ་ཤུའྱི་
ལ་ྷཁང་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་སྐངོ་གནང་བ་ད་ེ
འད་ཡང་བྱྱུང་འདགུ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལོར་
ན་ོཝེལ་ཞྱི ་བདའེྱི ་གཟེངས་རགས་བཞེས་
གནང་བ་དང་། ད་ེཡང་གཙོ་བ་ོའཚེ་བ་མེད་
པའྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་དང་། ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་
ཀའྱི་ནང་མྱི ་རྱིགས་དཀར་ནག་དབྱ་ེའབྱདེ་
ཀྱི ་དཀའ་རྙ ོག་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་འཚེ་
བ་མེད་པ་དང་མྱི ་མང་མཉམ་རྲུབ་ཀྱིས་
ཕག་ལས་གནང་བའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་ལ་བརནེ་

ལགས་བཅས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ས།ེ 
བདོ་དནོ་ཞུ་སྐུལ་གནང་རསེ་ཐངེས་འདྱིའྱི་
བདོ་དནོ་ཞུ་སྐུལ་ལེགས་གྲུབ་བྱྱུང་ཡོད།
བདོ་དནོ་ཞུ་སྐུལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་སབྐས་
སྤྱི ་འཐྲུས་རྣམ་པས་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་གོས་
ཚོགས་འཐྲུ ས་མྱི འྱི ་བ ོད ་ད ོན ་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པ་སརླ་གསོ་ཡོང་ཐབས་དང་། ད་ེ
བཞྱིན་བ ོད་མྱི ་རྱི གས་ཀྱི ་ངོ་བ ོ་དང་རྱིག་
གཞུང་མྲུ་མཐྲུད་རྒྱྱུན་གནས་ཆེད་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
ཐགོ་ཏུ་བདོ་དནོ་གླངེ་སླངོ་ཡོང་བར་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱིས་ཐྲུགས་འགན་གཙོ་བ་ོབཞེས་
དགསོ་པའྱི་འབདོ་སྐུལ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
དབྲུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་མཉམ་འབལེ་གྱི་ཐགོ་ནས་
བདོ་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་། ཆོས་
དད་རང་དབང་ལ་རྒྱབ་སྐརོ། ༧གངོ་ས་
མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་
དབར་ཞྱི་མོལ་ཡོང་ཐབས། མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི ་གནམ་གཤྱི ས་དང་ཁོར་
ཡྲུག་གྱི ་ཚོགས་འད་ུསོགས་ཀྱི་ཐགོ་བདོ་ཀྱི་
རང་བྱྱུང་ཁོར་ཡྲུག་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐོག་
ལ་ཤུགས་རྐེན་གང་འད་ཐེབས་ཀྱི ་ཡོད་
མེད་ཐད་ཚན་རྱིག་དང་མཐྲུན་པའྱི་ཞྱིབ་

ནས་ན ོ་ཝེལ ་ཞྱི ་བདེའྱི ་གཟེངས་རགས་
ཕྲུལ་འདགུལོ་ལྔའྱི་རེས་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ན་ོཝེལ་
ཞྱི ་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་བཞེས་གནང་བ་
རེད། ད་ེབཞྱིན་མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་
གྱིས ་ཨྱི ན ་ཡྲུ ལ་གྱི ་ཇོན ་ ཊེམ་པ ེལ་ཊེན ་ 
(John Templeton) ཞསེ་པའྱི་སནྙ་གགས་
ཅན་གྱི་གཟངེས་རགས་བཞེས་གནང་ཡོད། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་ཨར་ཆྱི ་བྷྱི་ཤོབ་ཌ་ེ
སྱི ་མོན་ཊུ་ཊུ ་མཆོག་གྱིས་ཨྱི ན་ཡྲུལ་གྱི ་
ཇོན་ཊེམ་པལེ་ཊེན་གཟངེས་རགས་བཞེས་
གནང་འདགུ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ཨར་
ཆྱི ་བྷྱི་ཤོབ་ཌེ་སྱི ་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་སྤྱི་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་
སྐུ་མགནོ་རང་བྱས་ནས་ར་ས་ཐེངས་དང་
པ་ོཕབེས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ལོར་སྤྱི ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་ ༨༠ ལ་
ཕབེས་པའྱི་༸སྐུའྱི་ག་སནོ་གྱི་སྔནོ་ཙམ་ལ་
ར་སར་ཕེབས་སྐབས་ཕན་རང་བོད་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐྲུས་ཚོགས་གཙོ་དང་སྲྱིད་སྐོང་
བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེལགས་རེད། ངདེ་གཉྱིས་
གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་བསྲུར་བཅར་སྐབས་
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དང་ཌེ་སྱི ་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་རྣམ་
གཉྱིས་ཐྲུགས་ཉ་ེཔ་ོཇྱི་ཙམ་ཡོད་མེད་དངསོ་
སྲུ་མཇལ་རྒྱྱུའྱི་ག་ོསབྐས་བྱྱུང་། ཁངོ་རྣམ་
གཉྱིས་འཛོམས་པའྱི་སྐབས་བྱྱིས་པ་ཆྱུང་

འཇྲུག་ཡོང་ཐབས་བཅས་ཀྱི་སྐརོ་རྒྱབ་སྐརོ་
དང་། བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་ཚད་
ལས་བརལ་བའྱི་སྡུག་སྦོང་མནར་གཅོད་
གཏོང་བཞྱིན་པར་གདུང་སེམས་མཉམ་
བསྐདེ་མཚོན་སདླ། དགུན་དསུ་ཨོ་ལྱིམ་
པྱིག་རེད་འགན་ལ་གཞུང་འབལེ་མཛད་
གཙོ་རྣམས་མཉམ་ཞུགས་མྱི ་གནང་བའྱི་
འབདོ་སྐུལ་བཅས་ཞུས་གནང་ཡོད་འདགུ
ཐེངས་འདྱིའྱི ་བ ོད་ད ོན་ཞུ ་སྐུལ་གྱི ་ལས་
འགུལ་སྐབས་བ ོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐྲུས་སྐུ ་
ཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་རྒྱ་གར་སྲྱིད་ད ོན་
ཚོགས་པ་ཁག་བདནུ་དང་། སྲྱིད་འཛྱིན་གྱི་
ཐད་བསྐསོ་གཉྱིས་བཅས་ཁནོ་གསོ་ཚོགས་
གངོ་འགོ་གཉྱིས་ཀྱི་འཐྲུས་མྱི ་གངས་ ༣༩ 
མཇལ་འཕད་དང་། གཞུང་ཚབ་སོགས་
གཞན་གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་ ༩ བཅས་མཇལ་
འཕད་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

ངྲུ ་གཉྱིས་འཛོམས་པ་ནང་ལྟར་ཕན་ཚྱུན་
སྐུ ་རེད་དང་ཐྲུགས་འདྱི་བ ོ་ཇྱི ་ཙམ་ཡོད་
མེད་མཇལ་རྒྱྱུ འྱི ་གོ་སྐབས་བྱྱུང་བ་རེད།  
༸གོང་ས་མཆོག་དང་ཡེ་ཤུའྱི་བླ་ཆེན་ཊུ་
ཊུ་རྣམ་གཉྱིས་དབར་བག་ོགླངེ་མཛད་པ་
ཕགོས་སྒྱིག་དཔ་ེདབེ་སྤ་ོདབེ། (Book Of 
Joy) ཞསེ་པ་འདྱི་དངེ་སབྐས་འཛམ་གླྱིང་
ནང་མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ལྟ་ཀླགོ་དང་ད་ོ
སྣང་སྤདོ་ཡྲུལ་གྱི་དབེ་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད།ལོ་
རྒྱྱུ ས་ཞྱིབ་ཕ་རེ་རེ་བཞྱིན་འགོ་མྱི ་དགོས་
པར་ད་ེརྱིང་ང་ཚོ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་
ཀྱི ་ངོས་ནས་ཌེ་སྱི ་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་ལ་
ཆེས་མཐོང་གྱི ་ཚྱུལ་ད་ུནང་མྱི ་རྣམས་ལ་
ཐྲུགས་གསོའྱི་ཕག་བྱིས་ཕྲུལ་ཡོད། ད་ེ
བཞྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་། བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་
འཐྲུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་ཀང་ཕག་བྱིས་ཕྲུལ་
གནང་ཡོད་པ་རེད།   ང་རང་སྒརེ་གྱི་
ངསོ་ནས་ཁོང་གྱི ་ནང་མྱི ་དང་མཇལ་རྒྱྱུ འྱི་
ག་ོསབྐས་བྱྱུང་། ཚང་མས་ཐྲུགས་སྨནོ་
སྐབས་འཇྲུག་ཡག་པ་ོགནང་རོགས། ཞསེ་
གསྲུང་བཤད་གནང་རསེ་ཕྱི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༤ 
བར་སྨནོ་ལམ་གསྲུང་འདནོ་གནང་ཡོད་
པ་དང་ཉྱིན་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ ༤ ནས་གཞུང་
འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་མཚོན་ཕྱིར་
དབྲུས་ཀྱི་ལས་ཁྲུངས་ཁག་ལས་མཚམས་
བཞག་ཡོད་པ་བཅས།།
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བོད་མྙི་མང་སྤྙི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་ཀྙི་འཐུས་མྙི་གནད་ཡོད་མྙི་སྣ་རྣམས་དབུ་
བཞུགས་ཐོག་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྙིའྙི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་སླར་གསོ་དང་འབྤེལ་ཚོགས་པའྙི་

ཚོགས་གཙོ་གསར་པ་བསོ་གཞག་གནང་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༤ 
ནས་ ༢༢ བར་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་སྐ་ུཚབ་
ཚོགས་ཆྱུང་ནས་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་གོང་འགོ་གཉྱིས་ཀྱི་འཐྲུས་མྱི ་མཇལ་
འཕད་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐྲུས་མྱིའྱི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་སརླ་གསོ་ཡོང་
ཐབས་སོགས་ཀྱི ་བདོ་དནོ་ཞུ་སྐུལ་རྒྱ་ཆེ་
གནང་བ་ལརྟ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་དཔལ་
ལནྡ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་
པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་ལྡྱི་ལྱིར་
ཆེད་ཕབེས་གནང་ས།ེ ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་
ས་ྔདརོ་ལྡྱི་ལྱི ་དནོ་ཁང་ད་ུདཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་དང་། ཞུ་སྐལུ་ད་ུཕབེས་པའྱི་སྤྱི་
འཐྲུས་རྣམ་པ། སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་མཆོག 
དནོ་གཅདོ་དྲུང་ཆེ། འཕགས་བདོ་འབལེ་
མཐྲུད་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་འགན་འཛྱི ན་བཅས་
ལནྷ་ཚོགས་དང་། དགངོ་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༧ 
པའྱི་ཐགོ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ལནྷ་ཚོགས་
དང་། འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐྲུད་ལས་
ཁྲུངས་བཅས་ནས་ག་ོསྒྱིག་འགོ་ལྡྱི་ལྱི ་ཨྱི མ་ཕ་ེ
རལ་ (Imperial hotel) གསོལ་མགནོ་ཁང་
ད་ུརྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐྲུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམ་པར་
འཚམས་འདྱིའྱི་གསོལ་ཚྱིགས་ཤྱིག་འདགེས་
འབྲུལ་དང་འབལེ་ཚོགས་འད་ུཞྱིག་ཚོགས་
ཏ།ེ རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐྲུས་མྱིའྱི་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་དངསོ་སྲུ་སརླ་གསོ་
གནང་བ་དང་སྦགས། ཚོགས་ཕབེས་ཆབ་
སྲྱིད་ཚོགས་པ་ཐྲུན་མོང་ནས་རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་གངོ་མའྱི་འཐྲུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་སྲུ་ཇྱིཏ་
ཀུ་མཱར་ (Shri Sujeet Kumar) ལགས་རྒྱ་
གར་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའྱི་ཚོགས་གཙོར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་བསྐ་ོགཞག་
གནང་སོང་། 
སྐབས་དའེྱི་ཚོགས་འདའུྱི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོ
བསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་དང་། རྒྱ་
གར་དབྲུས་གཞུང་གྱི ་ལག་རལ་གོང་སྤལེ་
དང་། ཚོང་ལས། ད་ེབཞྱིན་འཕྲུལ་རྱིག་བླནོ་
ཆེན་སྐ་ུཞབས་རཱ་ཇྱིབ་ཅནྡྲ་ཤེ་ཀར་ (Shri 
Rajeev Chandrasekhar) མཆོག་དང་།      
མཧཱ་རཱཥཊྲ་མངའ་སྡའེྱི ་ཁོངས་ནས་ཡྱི ན་
པའྱི་རྒྱ་གར་དབྲུས་གསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་
འཐྲུས་མྱི་དང་། རྒྱ་གར་དབྲུས་གཞུང་གྱི་སྤྱི་
ཚོགས་དང་བདནེ་དང་ནསུ་སབོས་གངོ་སྤལེ་
བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་རཱམ་ར་སྱི ་ཨ་ཐ་ཝ་ལྱི ་ 
(Shri Ramdas Athawale) མཆོག རྒྱ་
གར་གསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་ལྷ་ོཕགོས་ཀརནཱ་
ཊཀ་མངའ་སྡའེྱི་འཐྲུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་ཀ་ེསྱི ་རཱ་
མཱ་མྲུར་ཐསེ་ (Shri K.C. Ramamurthy) 
ལགས། རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ཡྲུ་

པྱི་མངའ་སྡའེྱི་འཐྲུས་མྱི ་ལམྕ་སྐུ་མེན་ཀཱ་གྷན་
དཱྱི་ (Smt. Maneka Gandhi) ལགས། རྒྱ་
གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་བྱི་ཧར་མངའ་སྡའེྱི་
འཐྲུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་ཇ་ཱནཱར་ཌན་སྱིངྒ་སྱི་གྷྱི་རྱི ་
ཝལ་ (Shri Janardan Singh Sigri-
wal) ལགས། རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་
བྱི ་ཧར ་མངའ་སྡ ེའྱི ་
འཐྲུ ས ་མྱི ་སྐུ ་ཞབས་
ཅནྡྲཤེ ་ཝར་པྲ་སད་ 
(Shri Chandesh-
war Prasad) ལགས། 
རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་
གོང་མའྱི་ནབུ་བངྒཱལ་
མངའ་སྡའེྱི་འཐྲུས་མྱི ་
སྐུ་ཞབས་སྲྭ་པཱན་དཱསྱི ་
གུབྟ་ (Shri Swa-
pan Dasgupta,Rajya 
Sabha MP from  West Bengal) ལགས། 
རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་ཨོ་ཌྱི་ཤཱ་མངའ་
སྡའེྱི ་འཐྲུས་མྱི ་སྐུ ་ཞབས་སྲུ ་ཇྱིཏ་ཀུ་མར་ 
(Shri Sujeet Kumar) ལགས། རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་ཀརནཱ་ཊཀ་མངའ་
སྡའེྱི ་འཐྲུས་མྱི ་སྐུ ་ཞབས་ཇཱེ་རམ་རཱ་མེ་ཤྱི ་  
(Shri Jairam Ramesh) ལགས། རྒྱ་
གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་པན་ཇཱབ་མངའ་
སྡའེྱི་འཐྲུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་མཱ་ན་ེཤྱི ་ཏ་ེཝཱ་རྱི ་  
(Shri Manish Tiwari) ལགས།  རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་
འཐྲུས་མྱི་ལམྕ་སྐ་ུརཱ་ནྱི་པཱྲ་ཏྱི་བྷཱ ་སྱིངྒ་ (Smt 
Rani Pratibha Singh) ལགས་བཅས་
དང་། ལྡྱི་ལྱིར་ཆེད་ཕབེས་གནང་བའྱི་བདོ་
མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི་སྤྱི་
འཐྲུས་རྣམ་པ། གཞན་ཡང་ཕགོས་བཞུགས་
སྤྱི་འཐྲུས་དཀནོ་མཆོག་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
ཕགོས་མཚྱུངས་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་རྱིན་ཆེན་
མཁའ་འག་ོཁརེ་མེ་ (Shri. R.K khrimey) 
ལགས། འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐྲུད་ལས་
ཁྲུངས་ཀྱི་འགན་འཛྱི ན་གྱིས་གཙོས་ལས་
བྱདེ་རྣམ་པ་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ཐགོ་
མར་འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐྲུད་ལས་ཁྲུངས་
ཀྱི་འགན་འཛྱིན་འཇྱིགས་མེད་ཚྱུལ་ཁྱིམས་
ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐྲུས་མྱིའྱི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་ད་ེསྔནོ་བྱྱུང་
རྱིམ་དང་རྒྱབ་ལྗངོས་སྐརོ་ལ་ང་ོསྤདོ་གནང་།
ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་
འཐྲུས་མྱི ་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྱི་དང་
སྦགས་གསྲུང་དནོ། ཁདེ་རྣམས་ལས་བལེ་ཇྱི་
ཙམ་ཡོད་ཀང་ད་ེརྱིང་དསུ་ཚོད་བཏང་ནས་
འདྱིར་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་དསེ་བདོ་དང་

བདོ་ཀྱི་བདནེ་པའྱི་འཐབ་རདོ་ཐགོ་མྲུ་མཐྲུད་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མཚོན་ཐྲུབ། བདོ་
མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབྲུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༧གངོ་ས་
༧སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དསུ་རྒྱྱུན་
མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་དསུ་
ཡྲུན་རྱིང་ཤོས་ཀྱི་སྐུ་མགནོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་

ཡོད་ཅསེ་གསྲུངས་པ་ལརྟ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ 
ལོར་བཙན་བྱལོ་ད་ུསླབེས་པ་ནས་བཟྲུང་ད་
བར་ལོ་ང་ོ ༦༠ ལགྷ་གྱི་རྱིང་རྒྱ་གར་ནྱི་ང་
ཚོའྱི་ཁྱིམ་ཚང་གཉྱིས་པ་ལ་ྟབྲུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་དང་། དསུ་ཡྲུན་དའེྱི་རྱིང་རྒྱ་གར་གཞུང་
མང་གཉྱིས་ནས་བདོ་ཀྱི་འཐབ་རོད་དང་། 
བདོ་མྱིར་མཐྲུན་འགྱུར་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་བར་ག་ོསབྐས་འདྱི་བརྒྱྱུད་ནས་ཐྲུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། 
སྤྱིར་ཨ་རྱི་དང་། ཡྲུ་རོབ། ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁག་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐགོ་ང་
ཚོར་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་དང་གནང་
མྲུས་ཡྱིན་ཡང་། རྒྱ་གར་ནྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛྲུགས་དང་། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱི ་མང་ཤོས་
ཀྱི་གནས་ཡྲུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སབས། བདོ་
ཀྱི་འཐབ་རདོ་ཐགོ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་
ཀྱི་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་དགསོ་པ་ད་ེལས་ཀང་གལ་
ཆེ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་ངསོ་འཛྱིན་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་
འཐྲུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ནྱི་
བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་གཙོ་
བ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཁདེ་རྣམ་
པའྱི་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་པ་ད་ེནྱི་ང་ཚོས་སྤབོས་པ་
བྱདེ་དགསོ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད།  ཁདེ་རྣམ་པས་གསོ་ཚོགས་ཕྱི་ནང་
གཉྱིས་སྲུ ་མྲུ ་མཐྲུད་བདོ་དནོ་ཐགོ་གླངེ་སླངོ་
གནང་ས་ེརྒྱབ་སྐརོ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བདོ་དནོ་
དང་འབལེ་བའྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་ལའང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ས།ེ ང་ཚོའྱི་དབར་གྱི་མཛའ་
བརེའྱི་འབལེ་ལམ་སྔར་ལྷག་རྒྱྱུ ན་སྐངོ་ཐྲུབ་
པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་
ལརྟ། བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱི་འགོ་
གཞྱིས་བཞུགས་བདོ་མྱི ་ཚོ་མྲུ ་མཐྲུད་སྡུག་
སྦངོ་མནར་གཅདོ་མྱངོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། 

ད་ེབཞྱིན་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་། སདྐ་
ཡྱིག རྱིག་གཞུང་སྦངོ་སྤདོ་ཀྱི་རང་དབང་
སོགས་གཞྱི་རའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཁག་
གྱི་རང་དབང་མེད་པ་གྱུར་ཡོད། གཞན་
ཡང་མཐ་ོསངྒ་བདོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡྲུག་ལ་ཚད་མེད་
གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་ས་ེརྒྱ་གར་གཙོས་པའྱི་

ཉ་ེའཁོར་ཁྱིམ་མཚེས་
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁག་
ལའང་ཉནེ་ཁ་ཚབས་
ཆེན་བཟསོ་དང་བཟ་ོ
བཞྱིན་ཡོད། ཁདེ་རྣམ་
པས་བཙན་བྱོལ་བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་
ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་
ཐོག ་མཁེན ་ར ོགས ་
ཡོང་སདླ། ཧྱི་མཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེྱི་ཁོངས་ར་

རམ་ས་ལར་རནེ་གཞྱི ་བྱས་པའྱི་བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛྲུགས་སྲུ་མགནོ་ད་ུའབདོ་རྒྱྱུར་ད་ེརྱིང་
ག་ོསབྐས་འདྱི་བརྒྱྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། སརླ་
ཡང་ཁེད་རྣམ་པས་དསུ་ཚོད་བཏང་ནས་
འདྱིར་ཕབེས་ཏ་ེབདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་བར་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་
གསྲུངས་གནང་བ་དང་།  ད་ེནས་བདོ་དནོ་
ཞུ་སྐལུ་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི་འགན་ཁྲུར་མཁན་སྤྱི་
འཐྲུས་ལ་ྷརྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སྒལོ་དཀར་ལགས་
ཀྱིས་སབྐས་ ༡༧ པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་
སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་ཐངེས་དང་པ་ོརྒྱལ་ས་ལྡྱི་
ལྱིར་བདོ་དནོ་ཞུ་སྐུལ་ཆེད་ཕབེས་སབྐས་རྒྱ་
གར་གསོ་ཚོགས་འཐྲུས་མྱི ་རྣམ་པས་སྣ་ེལེན་
མཇལ་འཕད་གང་ལེགས་གནང་བར་ཐྲུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་། མ་འངོས་པར་ཡང་བདོ་
མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་
ད་ེལྟར་ལས་འགུལ་སྤལེ་སྐབས་མྲུ ་མཐྲུད་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའྱི་རེ་སྐུལ་ཞུས་
གནང་བ་དང་། ད་ེབཞྱིན་སབྐས ༡༧ པའྱི་
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་བདོ་
དནོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོབརྱི་
བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་
ཁྱིམས་འགལ་ཐགོ་བདོ་ས་བཙན་འཛྲུལ་བྱས་
པར་བརནེ་ནས་བདོ་མྱི ་རྣམས་རྒྱ་གར་ལ་
བཙན་བྱལོ་སླབེས་དགསོ་བྱྱུང་ས།ེ ད་ཆ་རྒྱ་
གར་ནྱི་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཞུགས་གནས་
དང་། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་བསྱི་གནས། 
བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་ཕ་ཡྲུལ་གཉྱིས་པ་ལ་ྟབྲུ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དསུ། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་
གཉྱིས་ནྱི་བདོ་མྱི ་ཚོར་ཧ་ཅང་གྱི་བཀའ་དྱིན་
ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
གནང་བ་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་གསོ་
ཆོད་སོགས་གཏན་འབབེས་གནང་སྐངོ་ཡོང་

བའྱི་འབདོ་སྐལུ་བཅས་ཞུས་གནང་སོང་། 
ད་ེརསེ་གསར་ད་ུབསྐ་ོགཞག་བྱྱུང་བའྱི་རྒྱ་
གར་གསོ་ཚོགས་འཐྲུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་སྲུ ་
ཇྱིཏ་ཀུ་མར་མཆོག་གྱིས་ཨོ་ཌྱི ་ཤཱ་མངའ་
སྡའེྱི་སྤྱི་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ཟྲུར་པ་སྐུ་ཞབས་བྷྱི་ཇྲུ ་
པ་ཊ་ན་ཡག་ (Biju Patnaik) ལགས་ཀྱི་
མཚན་ཐགོ་ནས་ཁངོ་གྱི་ཆབ་སྲྱིད་ཚོགས་པ་ 
(Biju Janata Dal) ཞསེ་པའྱི་མྱིང་བཏགས་
ཡོད་ཚྱུལ་དང་། དམ་པ་ཁངོ་ནྱི་བདོ་ཀྱི་ར་
ད ོནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་
གྱི་བདོ་ཀྱི་གགོས་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་གནས། ད་ེ
བཞྱིན་༸གངོ་ས་མཆོག་ཨོ་ཌྱི་ཤཱ་མངའ་སྡའེྱི་
ནང་ཐངེས་འགའ་ཤས་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་
ཡོད་པ་དང་། ཁངོ་ཉྱིད་༸གངོ་ས་མཆོག་
གྱི་རསེ་སྲུ་འཇྲུག་ནས་ལོ་ང་ོ ༡༢ ལགྷ་ཕྱིན་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ༸གངོ་ས་མཆོག་དང་ལནྷ་
མཇལ་འཕད་གནང་མྱངོ་ཡོད་པའྱི་སྐརོ། ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་ཁངོ་བདོ་ནང་ཕབེས་པའྱི་
སྐརོ་བཅས་དང་། གཞན་ཡང་ཁངོ་གྱིས་
རྒྱ་དཀར་ནག་གྱི་ས་མཚམས་ཟརེ་བ་ར་བ་
ནས་མེད་པ་མ་ཟད། བདོ་ད་ེདསུ་ནམ་ཡང་
རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མྱིན་པའྱི་སྐརོ།  ༸གངོ་
ས་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་
ཆེས་མཐའོྱི་གཟངེས་རགས་ (Bharat Rat-
na) འབྲུལ་དགསོ་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་ནས་ཀང་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་སྲྱིད་
བྱྱུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་ཁྱིམས་ཡྱིག་ལ་ྟབྲུ་གཏན་
འབབེས་གནང་དགོས་སྐརོ་སོགས་གསྲུངས་
གནང་སོང་།
ད་ེནས་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་འཐྲུས་
མྱི ་ཀརནཱ་ཊཀ་མངའ་སྡ་ེནས་ཡྱི ན་པ་སྐུ ་
ཞབས་ཇཱ་ེརམ་རཱ་མེ་ཤྱི ་ལགས་ཀྱིས་ཁངོ་ཉྱིད་
བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་། ལ་ྟགྲུབ། ལོ་རྒྱྱུས། 
ཁརོ་ཡྲུག་བཅས་ལ་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོཡོད་སྐརོ་
དང་། ཁངོ་གྱིས་ལགྗས་རམོ་གནང་བའྱི་ནང་
ཆོས་དང་འབལེ་བའྱི་དཔ་ེདབེ་གསར་པའྱི་
ཐགོ་༸གངོ་ས་མཆོག་གྱིས་ཆེད་བརདོ་གནང་
བར་དགའ་སྤབོས་ཆེན་པ་ོབྱྱུང་སྐརོ། བདོ་
ད་ེཆབ་སྲྱིད་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། རྱིག་གཞུང་
དང་། ལགྷ་པར་ཁརོ་ཡྲུག་ཐགོ་ནས་རྒྱ་གར་
ལ་ཧ་ཅང་གྱི ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་
གནས། རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐྲུས་མྱི་དང་། 
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་དབར་མྲུ་མཐྲུད་མཛའ་
བརེའྱི་འབལེ་བ་རྒྱྱུ ན་གནས་ཐྲུབ་པའྱི་རེ་བ་
ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་གསྲུངས་གནང་རསེ་
རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐྲུས་མྱི་དང་། བདོ་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐྲུས་དབར་མྲུ་མཐྲུད་བཀའ་བསྡརུ་
གནང་རེས་ལྷན་ད་ུསྐུ ་པར་སྒོན་གནང་བ་
དང་། ཚོགས་འདའུྱི་ལས་དནོ་རྣམས་རྒྱལ་
ཁའྱི་ངང་ལེགས་གྲུབ་བྱྱུང་བ་བཅས། །


