
༄༅། །མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གླངི་བདོ་མིའ་ི
གཞིས་ཆགས་ཀི་བུ་བསྟན་འཛིན་ཚེ་རིང་
ལགས་སུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ 
༢༦ ཉནི་རྒྱ་གར་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉནི་
མོ་ཐངེས་ ༧༣ པའ་ིཐགོ་མེའ་ོརངོ་དཔནོ་
གཞོན་པའི ་ལས་ཁུངས་ནས་གཟེངས་
བསྟདོ་ཕག་འཁརེ་ཞིག་གནང་འདགུ 
ད་ེཡང་བསྟན་འཛིན་ཚེ་རིང་ལགས་ནི། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིསདི་སྐངོ་གཟངེས་
རྟགས་འཐོབ་མཁན་གྲས་ཤིག་ཡིན་པ་
དང། ཁངོ་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་བ་ 
༡༠ ཚེས་ ༠༨ ནས་བཟུང་འཛིན་རིམ་ 
༥ ནས་ ༨ བར་གི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་
རིན་མེད་ཟུར་ཁིད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
གཞིས་ཆགས་ཉ་ེའགྲམ་ད་ུགནས་འཁོད་
ཇ་ཤིང་ནང་ལས་ཀ་བདེ་མཁན་ངལ་རལོ་
བའི་ཕུ་གུ་རྣམས་ལའང་དམིགས་བསལ་
ཟུར་ཁདི་གནང་འདགུ
གཟངེས་བསྟདོ་ཕག་འཁརེ་ནང་ད།ུ མེའ་ོ
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་དང་བླངས་
དགེ་རྒན་བསྟན་འཛིན་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་མེའ་ོས་གནས་ཡར་རྒྱས་ཆེད་ཞབས་
ཞུ་ལྷདོ་མེད་སུྒབ་པར་གཟངེས་བསྟདོ་ཀི་
ཚུལ་ད་ུཕུལ་ཞསེ་གསལ་འདགུ །

༄༅། །རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་ད་ེ
སྔནོ་རང་ལོ་དུག་ཅུ་ཡན་གི་རྒན་རྒནོ་དང་
མདནུ་ཐནོ་གདངོ་ལེན་པ་རྣམས་ལ་ནསུ་
སརྤ་སྔནོ་ཁབ་བརྒྱབ་རུྒྱའི་གསལ་བསྒགས་
བསྐངས་དནོ་ལརྟ། ཤི་ལོང་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་པདྨ་དནོ་གུྲབ་ལགས་དང་། ལས་
དུང་བསྟན་འཛིན་དབངས་ཅན་ལགས། 
ཡན་ལག་སྨན་རིས་ཁང་གི་སྨན་པ་བསྟན་
འཛིན་མཚོ་མོ་ལགས། ལས་བདེ་འཕནི་
ལས་སྐལ་ལྡན ་ལགས་བཅས་ལ་སྔ ོན ་
འགགོ་ཐུན་ཁབ་གསུམ་པ་ཐབོ་ཡོད།

ས་གནས་འག་ོའཛིན་པདྨ་དནོ་གུྲབ་ལགས་
ཀིས་གཞན་ཡང་འསོ་ཆོས་ཚང་རིགས་
ནས་འགགོ་ཁབ་གཉསི་པ་བརྒྱབ་ཟནི་ནས་
ཟླ་བ་དགུ་རེས་ནསུ་སྤར་སྔནོ་ཁབ་རྒྱག་
དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཡང་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།། 

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ན།ི

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ར་ཁིམས་ཀི་

སྒོམ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་

བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐངོ་གི་

གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་མིང་དནོ་མཚུངས་པ་ཞིག་དགསོ། 
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མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གྙིང་གཞྙིས་

ཆགས་ཀྙི་དང་བླངས་དགེ་རྒན་

ཞྙིག་ལ་ས་གནས་གཞུང་གྙིས་

གཟེངས་བསོད་གནང་བ། 

ཤི་ལོང་ས་གནས་ཀི་མདནུ་ཐནོ་
གདངོ་ལེན་པ་རྣམས་ལ་ནསུ་སརྤ་

སྔནོ་ཁབ་བརྒྱབ་པ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབལེ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ་གསར་པར་འཚམས་འཕནི་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ 
ཉིན་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ ོ་མཆོག་གིས་ལྕམ་རོ་བ ེར་ཊཱ་མེཊ་སོ་ལཱ ་ 
(Ms. Roberta Metsola) ལགས་ཡུ་རོབ་
མཉམ་འབལེ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོར་
བསྐ་ོབཞག་བུང་བ་ལ་འཚམས་འདའིི་གསུང་
འཕནི་སྩལ་ཡོད།
དེ་ཡང་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་ཡུ་
རོབ་མཉམ་འབེལ་གྲོས་ཚོགས་སུ ་ཆིབས་
སུྒར་ཐངེས་འགར་གནང་སྐབས་ས་ེལེན་གང་
གཟབ་གནང་བ་དང་། བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བ་རྣམས་དན་གསོ་དང་འབལེ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་གཙོ་གསར་
པ་ཁོང་ནི་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབལེ་གྲསོ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་ལོ་ན་ཆུང་ཤོས་དང་། བུད་
མེད་གསུམ་པ་ད ེ་ཡིན་པ་དང་འབལེ་ནས་
གསུངས་པར། སིྤར་བུད་མེད་ན་ིསྐསེ་པ་ལས་

རང་བཞིན་ལྷན་སྐསེ་ཀིས་གཞན་གི་བད་ེ
སྡུག་ལ་སེམས་ཁུར་ཆེ་བ་ཡོད་པས། བུད་
མེད་ཀིས་དབུ་ཁིད་པའི་འགོ་ནས་འཛམ་
གླིང་འདི་སྔར་བས་ཞི་བད་ེདང་ལྡན་པ་

ཞིག་བཟ་ོཐུབ་པར་ཡིད་ཆེས་ཡོད། ཅསེ་
དང་།
འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་
རུྒྱས་ལོན་དང་། མཉམ་འབལེ། བརི་

བཀུར་སྔར་ལྷག་དགོས་པར་མཐོང་མཁན་
ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་
དབར་གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲགོས་དང་། ཞི་
བདའེི་ངང་མཉམ་གནས་ཡོད་པའི་ཡུ་རོབ་

མཉམ་འབལེ་ལ་ཧ་ཅང་ཡིད་སྨནོ ་ཡོད། 
ཅསེ་དང་།
ད་ལྟའི་ཆར་འཛམ་གླིང་ནང་དཀའ་ངལ་
མང་དག་ཅིག་འཕད་བཞིན་ཡོད་པས། 

ཕུགས་རྒྱང་རིང་པརོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་ཐུབ་
མཁན་གི་དབུ་ཁིད་དགསོ་པ་དང་། འགྲ་ོབ་
མིའི་དཀའ་ངལ་ཕལ་མོ་ཆེ་ནི་གུ་ཡངས་ཀི་
ལམ་ནས་གྲསོ་མོལ་བས་ཏ་ེསེལ་ཐུབ་པའི་
ཡིད་ཆེས་བརྟན་པ་ོཡོད།
རུྒྱ་མཚན་ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ 
ལོར་ཆེད་མངགས་ཡུ ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་
ནང་། བདོ་རྒྱ་གཉསི་མོས་ཀི་ལམ་ནས་བདོ་
ཀི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་ཀི་གྲསོ་འཆར་
བཏནོ་ཏ།ེ ཕགོས་ཚང་མ་འདདོ་བླ་ོའཁངེས་
བ་ཞིག་བུང་ན་མ་གཏོགས་དོན་དམ་གི་
མཉམ་གནས་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་གསལ་
སྟནོ་བས་པ་ཡིན། ཞསེ་དང་། མཐར་
ཚོགས་གཙོའི་གནང་སྒ་ོམཐའ་དག་གེགས་
མེད་ལྷུ ན་གིས་འགུྲབ་པའི་སྨནོ ་ལམ་ཡོད་
ཅསེ་གསུངས་ཡོད། །

བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༨ རབ་གནས་ལགྕས་གླང་ལོ།

ཨ་རིའ་ིབདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་ལམྕ་ཨ་ཛ་ར་ཛེ་ཡ་མཆོག་གིས་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་ལ་ཕག་བསི་གནང་སྟ་ེཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་བ།   

༄༅། །བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༡ ཉནི་ཨ་
རིའི་བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་

པ་ལྕམ་སྐུ ་ཨ་ཛ་ར་ཛེ ་ཡ་མཆོག་བ ོད་ད ོན་
དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པར་བསྐ་ོབཞག་
བུང་བར་འཚམས་འད་ིགནང་པར་ཨ་རིའི་
བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་
ལྕམ་སྐུ་ཨ་ཛ་ར་ཛེ་ཡ་མཆོག་གིས་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའི་གསུང་འཕནི་ཞིག་གནང་འདགུ ད་

ཐེངས་ཀི ་ཕག་བིས་ད ེ་བཞིན་ཁོང་མོ ་
བདོ་དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་
པར་བསྐ་ོབཞག་བུང་རསེ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་

ལ་གནང་བའི་ཕག་བསི་ཐགོ་མ་ད་ེཆགས་
ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག་ལ་བསྐུར་གནང་བའི་ཕག་
བསི་ནང་འཁདོ་དནོ། ཁ་ོམོ་ཨ་རིའི་བདོ་
དནོ་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པར་

བསྐ་ོབཞག་བུང་རསེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་བ་ 
༡༢ ཚེས་ ༢༡ ཉནི་འཚམས་འདའིི་ཕག་
བསི་ཤིག་གནང་སོན་བུང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། ངས་ཀང་སྐུ་ཉདི་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ 
ལོར་སིད་སྐོང་ད་ུབདམས་ཐོན་བུང་བར་
འཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཡོད། 
ཨ་རི་གཞུང་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་མི་མང་སིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གམ་མགོན་
པ་ོགང་ཉདི་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཡང་ན་བདོ་མིའི་དབུ་
ཁིད་ལྷན་ད་ུསྔནོ་འགྲའོི་ཆ་རྐེན་གང་ཡང་
མེད་པའི་ཐོག་འབལེ་མོལ་སླར་གསོ་ཐུབ་
པའི་རེ་འདདོ་ཆེ། ང་ཚོས་བདོ་མིའི་འགྲ་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་དང་ཁེད་ཚོའི་
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལོ་རུྒྱས་དང་། སདྐ་
ཡིག ཆོས། རིག་གཞུང་གི་ང་ོབ་ོམི་ཉམས་
རུྒྱན་འཛིན་ཆེད་རྒྱབ་སྐོར་ཞུ་རུྒྱར་འགུར་
བ་གཏན་ནས་མེད། བདོ་མི་སྐབས་བཅལོ་
བ་རྣམས་ལ་མི་སྤདོ་བད་ེརའི་རོགས་སྐརོ་
མཁོ་སྤདོ་བ་རུྒྱ་བུང་བར་ང་ཚོ་སྤབོས་པ་ཆེ་

ཞིང་། སདླ་མར་ཡང་མུ་མཐུད་གནད་དནོ་
ད་ེཚོའི་ཐོག་མཉམ་ལས་བ་རུྒྱའི་དམིགས་
ཡུལ་ཡོད།
གཞན་ཡང་ང་ཚོས་བདོ་ནང་འགྲ་ོའངོ་གུ་
ཡངས་སུ་གཏངོ་རུྒྱ་དང་། བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་
ཁོར་ཡུག་དང་ཆུའི་མཐནོ་ཁུངས་སུང་སྐབོ་
བ་རུྒྱར་འབད་རལོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། ཞསེ་འཁདོ་
ཡོད། ཁངོ་མོའི་ཕག་བསི་གནང་སོན་བུང་
མ་ཐག་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
༡༩ ཉནི་སིྤ་ཚོགས་རྒྱ་ལམ་ཊུའི་ཊར་བརུྒྱད་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་འདགུ་ཅིང་། དརེ་ཁངོ་
གིས་ཁེད་ཀི་ཕག་བིས་དང་འཚམས་འད་ི
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ཉ་ེལམ་ཁདེ་ཀིས་
བདོ་མིའི་སྐུ ་ཚབ་ལྷན་དུ་འབལེ་བ་གནང་
བར་དགའ་བསུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། སདླ་མར་གང་
མུར་སྐུ་ཉིད་དངོས་སུ་མཇལ་ནས་ང་ཚོས་
བདོ་དནོ་ཤུགས་ཆེར་གཏདོ་སདླ་འབད་རལོ་
སྔར་ལྷག་ཞུ་རུྒྱའི་དམིགས་ཡུལ་ཡོད་ཅེས་
བཀདོ་གནང་འདགུ །
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༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༡ ཚེས་ 
༡༩ ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་
ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་ཐོག་ཉིན་གྲངས་
གཉསི་རིང་གི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་རྣམ་པའི་
ལྷན་ཚོགས་ད་ལམ་བརུྒྱད་དབུ་འཛུགས་
གནང་ཡོད།

ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ 
༢ ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་

ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་
དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
ག ཙོ ་ མཁན ་ པ ོ ་ བ སོ ད ་ ནམས ་ བསྟན ་
འཕེལ་མཆོག་གིས་གཞིས་བེས་བ ོད་མི ་
ཡོངས་དང་། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ གསར་
དུ་བདམས་ཐོན་བུང་བའི ་ཡུ ་རོབ་གྲོས་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ ་རོ་བྷར་ཊཱ་
མེཊ་སོ་ལཱ་ (Ms. Roberta Metsola) 
མཆོག་ལ་དགའ་བསུའི ་འཚམས་འདི་
ཞུས་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་འཚམས་འཕིན་ནང་འཁོད་དནོ། 
སིྤ ་ན ོར ་༧གོང ་ས་༧སྐབས་མགོན ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ནི་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་

༄༅། །བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགཱནདྷཱ ་ིམཆོག་
གི་དགངོས་རགོས་ཉནི་མོ་དང་སྟབས་བསྟནུ་
ཧིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པས་ཕི་ལོ་ 

༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ ༣༠ ཉནི་ད་ལམ་
བརུྒྱད་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་
གནང་ཡོད། ཚོགས་འདའུ་ིདགསོ་དམིགས་

ཕི་དིལ་བཀའ་བླནོ ་ན ོར་འཛིན་སྒོལ་མ་
མཆོག ཕི་དལི་དུང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིངས་
ལགས།  དུང་འཕར་བསྟན་འཛིན་ལེགས་
བཤད་ལགས་དང་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་དབང་
ལགས། འཛིན་སྐངོ་འགན་འཛིན་བཀྲ་
ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། ལྡ་ིལི་སྐུ་ཚབ་

དནོ་གཅོད་འབངོ་ཆུང་དངསོ་གུྲབ་ལགས། 
བང་ཨ་རི་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་རྣམ་རྒྱལ་
མཆོག་གུྲབ་ལགས། བལ་ཡུལ་དནོ་

ཀི ་སྙིང་སྟབོས་ལ་རུྒྱན་ཏུ ་ནས་བསྔགས་
བརོད་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཡུ་རོབ་
སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ཐུན་མོང་ཐོག་
རང་དབང་དང་། མང་གཙོ། འད་
མཉམ་ཡོང་ཐབས་ཀི་ལྟ་གུྲབ་དང་། ད་ེ
བ ཞིན ་འཛམ ་ གླིང ་ ནང ་ ཞི ་ བདེ་ ལྷིང ་
འཇགས་ཡོང་ཐབས་གནང་བཞིན་ཡོད་
པ ་ནི ་བསྔགས ་བརོད ་ ཞུ ་འོས ་པ ་ ཞིག ་
ཆགས་ཀི་ཡོད། ང་ཚོས་ཀང་འཚེ་མེད་
ཞི ་ བའི ་ ཐབས ་ལམ ་བ རུྒྱད ་བ ོད ་ད ོན ་
འཐབ་རོད་ཀི་ལས་འགུལ་བརམས་དང་
རོམ་མུས་ཡིན།
རྒྱ ་ནག ་དམར་གཞུང ་ གིས ་བ ོད ་ནང ་
ལོ ་ངོ་བཅུ ་ཕག་མང་པ ོའི ་ རིང་བ ོད ་ཀི ་

གཙོ་བ་ོན་ིབདོ་དནོ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུགཏངོ་ཆེད་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཁག་ས་བརྟན་
ད་ུགཏང་རུྒྱ་རེད་འདགུ 

གོ ་ སིྒག་ཚོགས་ཆུང་གི ་ དུང་ཆེ ་འབུམ་
རམས་པ་མ་ན ོཇ་ཀུ ་ མཱར་ལགས་ཀིས་
ཕབེས་བསུ་དང་སྦྲགས་ཚོགས་མི་རྣམས་
ལ་ད་ཐགོ་ཚོགས་འདའིུ་ལས་རིམ་ང་ོསྤདོ་

གཅདོ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས། སུད་
སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་
ལགས། ཉ་ིཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་
དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས། ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ཕར་སི་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་
ལགས། བལེ་ཇི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་
བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།  ཨོསྟ་ེལི་
ཡཱ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀརྨ་སེང་གེ་ལགས། 
རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་
ལགས།  ཐ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་འབའ་
བ་སལྐ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། ལྷ་ོཨཕ་
རི་ཀའི་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངོས་གུྲབ་ར་ོ
ར་ེལགས། ལྷ་ོཨ་མེ་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅདོ་འཇིགས་མེད་ཚེ་རིང་ལགས།  ཕ་
རན་སིའི་འབལེ་མཐུད་པ་རྣམ་རྒྱལ་བསམ་
གུྲབ་ལགས་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཀི་ཐོག་
མར་ཕི་དིལ་དུང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིངས་
ལགས་ཀིས་ཚོགས་འདུའི ་ལས་རིམ་ངོ་

ཐུན ་ མོང ་མ ་ ཡིན ་པའི ་ རིག ་གཞུང ་ར ་
མེད ་བཟོ་ རུྒྱའི ་སི ད ་ བུས ་ལག ་བསྟར ་
བེད་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟའི་ཆར་
བདོ་ནང་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་། ནང་
ཆོས། རིག་གཞུང་། བདོ་མིའི་ངོ་བ་ོ
དང་བཅས་པ་ར་བརླག་ཏུ་འགྲ་ོརུྒྱའི་ཉནེ་
ཁ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། རྒྱ་གཞུང་འགོ་
བདོ་མི་རྣམས་ལ་གཞི་རའི་འགྲོ་བ་མིའི ་
ཐོབ་ཐང་མེད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་དམར་
གཞུང་གིས་སོ་སོའི ་དཔལ་འབོར་གི་ཁེ་
ཕན་བསུྒབ་ཆེད་མཐོ་སྒང་བ ོད་ཀི ་ཁོར་
ཡུག་ཚད་མེད་ཀིས་གཏརོ་བཤིག་བཏང་
དང་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པ་དསེ། ང་ཚོ་
ཚང ་མ ་དངངས ་འཚབ ་སྐེ ་ དགོས ་པ ་

གནང་། ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའ་ི
རྒྱལ་ཡོངས་དུང་ཆེ་འབུམ་རམས་པ་ཨཱ་ནནྡ་
ཀུ་མཱར་ལགས་ཀིས་ངོ་སྤདོ་གསུང་བཤད་
ནང་། ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པས་
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འད་ུཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཁབ་གདལ་ཆེ་བའི་དབང་གིས་གོ་
སིྒག་ཞུ་ཐུབ་མེད་ནའང་། ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་བདོ་
དནོ་ལས་འགུལ་ལ་བར་ཆད་མ་འགྲོ་བ་
གནང་དགསོ། གནས་སྟངས་ལ་གཞིག་ནས་
ཚོགས་མི་རྣམས་ཀིས་དསུ་ནས་དསུ་སུ་ད་
ཐགོ་བརུྒྱད་ཚོགས་འད་ུའཚོག་ནས་བགྲ་ོགླ ེངེ་
དང་ལས་འཆར་བཀོད་སིྒག་གནང་དགོས་
ཞསེ་གསུངས། 
དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲནོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་ཟུར་པ་ཨཱ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁག་གི་ཚོགས་འད་ུདབུ་འཛུགས་གནང་བ།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་གསར་པར་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།

ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་གར་ནང་ཡན་ལག་མང་ད་ུགཏང་
རུྒྱའ་ིཐག་གཅདོ་གནང་བ།

སྤོད་དང་ཕི་དིལ་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛིན་
སྒོལ་མ་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་
གུྲབ་མཚམས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་
གིས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་རྣམ་པའི་གཞི་རའི་
ལས་འགན་དང་། བདོ་དནོ་དང་འབལེ་
བའི་གླངེ་སླངོ་ཞུ་རུྒྱའི་གནད་དནོ། 
རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་ ༩ ཚོགས་ཡུལ་དང་། ཚོགས་མིའི་
ཡོངས་ཁུངས། ལས་དནོ་མཇུག་སྐངོ་བདེ་
ཕགོས་སྐརོ། དང་བངླས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་
ལས་འགུལ། དནོ་ཁང་སོ་སོའི་ཁབ་ཁངོས་
རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་གཞུང་གིས་བདོ་དང་རྒྱ་
ནག་ཐགོ་འཛིན་བཞིན་པའི་སིད་བུས་དང་
ལ་ྟཚུལ། སིད་བུས་གཞིར་བཟུང་ལས་
དནོ་བདེ་ཕགོས། གཞུང་འབལེ་མི་ས་དང་
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སོགས་དང་མཇལ་
འཕད་སབྐས་ཀི་ནང་མོལ་གནད་དནོ། སིྤ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་

མཆོག་ལ་མཚན་དམོད་ཞུ་མཁན་གང་ན་སུ་
ཡོད་ལ་གདངོ་ལེན་བ་རུྒྱའི་བཀའ་ཤག་གི་
ལངས་ཕགོས་གཞིར་བཟུང་དགོས་ངསེ་ཀི་
བདེ་ཐབས་རམོ་གི་ཡིན་སྐརོ། སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་རྣམ་པ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཚན་གནས་རསེ་
འབལེ་ཡིན་པ་དང་། སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་ཕལ་
མོ་ཆེ་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཚན་གནས་བདེ་སྤོད་
ཞུ་བཞིན་པར་སོང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་རྣམ་
པས་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་ཡིག་ཚང་ལ་འབལེ་
བ་ཞུ་ཕོགས་དང་འབལེ་ཡོད་གནས་ཚུལ་
ལ་ྷསནྙ་སྒནོ་འབུལ་ཞུ་ཕགོས་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་མཚམས་ཆབ་
སིད་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའི་གྲསོ་གཞི་
ཁག་དུག་གི་ཐགོ་གྲསོ་བསྡུར་གནང་ཡོད་པ་
བཅས། །

ཞིག་ཆགས་ཡོད། བས་ཙང་ད་ལྟའི་
བ ོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ནི་ཧ་ཅང་ཡ་
ང ་བ ་ ཞིག ་དང་ཛ ་དག་ཅན་ ཞིག ་ཡིན ་
པར་སོང་། སྐུ་ཉིད་ཀི་དབུ་འཁིད་འགོ་
ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་རྒྱ་ནག་
དམར་གཞུང་གིས་བ ོད ་ནང་སྡུག ་སྦོང ་
མནར་གཅོད་གཏངོ་རུྒྱ་འཚམས་འཇོག་
ཡོང་རུྒྱའི ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་གནང་རུྒྱའི ་རེ ་
བ་ཞུ་རུྒྱ་དང་། ད་ེབཞིན་ད་བར་ཡུ་རོབ་
གྲསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་ཐོག་གྲསོ་ཆོད་
རིམ་པར་བཞག་པ་སོགས་ཡུ་རོབ་གྲོས་
ཚོགས་ནས་བདོ་ཀི་འཐབ་རོད་ཐོག་རྒྱབ་
སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད་པ་ལྟར། སྐུ་
ཉིད་ཀི་ལས་ཡུན་རིང་ད་ེལྟར་མུ་མཐུད་

ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་བདོ་ནང་གི་ད་ལའྟི་
གནས་སྟངས་དང་། ཕི་ཡུལ་ད་ུསྤལེ་བཞིན་
པའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ལས་འགུལ་ཁག་ང་ོ
སྤདོ་གནང་། ཚོགས་འདརུ་བཅར་ཞུགས་
ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་ཉ་ེལམ་ས་གནས་
སོ་སོར་ལས་འགུལ་ཇི་སྤལེ་ཐད་ངོ་སྤོད་
དང་། ལགྷ་པར་ཏགོ་དབིབས་ནད་ཡམས་
ཁབ་གདལ་སབྐས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པ་ཁག་ནས་ལས་འགུལ་ཇི་ལརྟ་སྤལེ་དགོས་
ཚུལ་ཐོག་བགྲ་ོགླངེ་དང་བསམ་ཚུལ་བརེ་
ལེན་གནང་ཡོད། ཕགོས་མཚུངས་ཚོགས་
འད་ུའདའིི་ནང་རྒྱ་གར་མང་ཚོགས་ལ་བདོ་
དནོ་ག་ོརྟགོས་རྒྱ་ཆེར་སྤལེ་ཆེད་རྒྱ་གར་ནང་
ད་ུཧིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་ཡན་
ལག་མང་ད་ུགཏང་རུྒྱའི་ཐག་གཅོད་གནང་
འདགུ 

རྒྱབ་སྐོར་གནང་རུྒྱའི་རེ་བ་ཞུའི་ཡོད།
ད ེ་ བ ཞིན ་ན ུབ ་ཕོགས ་རྒྱལ ་ཁབ ་ཁག ་
དང་། ལྷག་པར་ད་ུཡུ་རོབ་ནང་བཙན་
བོལ ་བ ོད ་ མི ་མང ་པོ་ ཞིག ་གཞིས ་སྤ ོས ་
བས་དང་བེད་བཞིན་ཡོད། ཡུ་རོབ་
ནི ་བཙན་བོལ ་བ ོད ་ མི ་མང་པ ོ་ ཞིག ་ གི ་
གནས་ཡུལ་ཆགས་ཀི་ཡོད་སྟབས། ཡུ་
རོབ ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ གིས ་བ ོད ་ མི ་ ཚོར ་
མ ཐུན ་ འ གུར ་རྒྱབ ་སྐོར ་ གནང ་ དང ་
གནང་མུས་ལ་ཐུགས་རེ་ ཆེ ་ ཞུ ་ རུྒྱ ་ ཡིན་
ཞེས་འཁོད་འདགུ་པ་བཅས། །

གཞན་ཡང་ཚོགས་འདུའི ་ནང་བདོ་རང་
དབང་སརླ་གསོའི་འགུྲལ་བཞུད་ཁདོ་འདས་
གྲངོས་སུ་གུར་བའི་ཧིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་
ཚོགས་པའི ་ ཚོགས་མི ་འབུམ་རམས་པ་
དཱཨཱུཇཱི་གུཔཱ་ལགས་དང་། འབུམ་རམས་
པ་ཇྱ་ོཏ་ིཀར་ལགས། སྐ་ུཞབས་ཧ་རཱིཤ་ཨ་
དཱལ་ཀར་ལགས་ཀིས་གཙོས་ཚེ་འདས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་རྣམས་ལ་རེས་དན་དང་
ཐུགས་གསོ་ཞུས་འདགུ  ཚོགས་འདརུ་
ཧིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་ཡན་
ལག་ས་གནས་ཉ་ིཤུ་ར་ལའྔི་འབལེ་མཐུད་པ་
དང་ཚོགས་མི་ཚོགས་བཅར་ཞུས་འདགུ་པ་
བཅས།། 
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ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༩ ཉནི་ཚོགས་དུང་ལས་
ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེའི་ལས་གནས་ཐོག་ལས་
བཅར་ཞུ་དགོས་པའི་ལས་འགན་བཀོད་
སིྒག་གནང་ཡོད་ཀང་། དསུ་ཐགོ་ལས་
བཅར་ཐུབ་ཀི་མེད་པར་སོང་། ད་ེརིང་ཕི་

ཚེས་ ༢༤ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠  
ནས་འགོ ་འཛུགས་ཀིས་སྤོད ་དཔང་སིྤ ་
འཐུས་རུྒྱན་ལས་ནས་བསྐ་ོགཞག་གནང་
བའི་སིྤ་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿ བག་དངསོ་

གུྲབ་བསོད་ནམས་ལགས་དབུ་བཞུགས་
ཐགོ་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེ་ཚེ་
དབང་དངསོ་གུྲབ་ལགས་དང་། དུང་འཕར་
ཚེ་བརྟན་སྐལ་བཟང་ལགས་གཉིས་དབར་
ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ཀི་གཞུང་འབལེ་
ཡིག་ཆ་ཁག་དང་། འཛིན་ཆས་སོགས་རིས་
སྤོད་རིས་ལེན་གནང་ཡོད།ད་ེཡང་ཚོགས་
དུང་ཚེ་དབང་དངསོ་གུྲབ་ལགས་ན།ི ཕི་
ལོ་ ༡༩༦༨ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༤ ཉནི་རརོ་
གླངི་ད་ུསྐསེ་ཤིང་། ཀ་སྦུག་གཞི་རིམ་སླབོ་
གྲྲྭ་ཐོན་རསེ་ཤེས་བ་དསུ་དབེ་བརུྒྱད་ལས་
བདེ་བདག་གཉརེ་ཁང་ (ད་ལ་ྟལས་བདེ་
འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་) ནས་རིས་པའི་ས་
མིག་ཐགོ་ལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་
བསྒགས་གནང་ད ོན་ལྟར་འཛུལ་ཞུགས་
ཀིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༧ ནས་ ༡༢ 
བར་ཟླ་དུག་རིང་རིས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་གོ་སབྐས་
ཐབོ། ཟབ་སྦངོ་རསེ་སརླ་ཡང་འདམེས་
རུྒྱགས་ཀིས་འདམེས་ཐནོ་བུང་བ་བཞིན་ཕི་
ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༨ ནས་གནས་

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེའ་ིལས་དནོ་རྣམས་རིས་སྤདོ་རིས་ལེན་གནང་བ།
༄༅། །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
དུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེ་ཚེ་དབང་དངསོ་
གུྲབ་ལགས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༤ 
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུའི་ལས་
བདེ་ནས་བགྲསེ་ཡོལ་ས་ྔསརུ་ཕབེས་རུྒྱ་ཡིན་

པ་དང་།  ད་ེབཞིན་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་
ནས་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་འཕར་
བསོད་ནམས་ར་ོརེ་ལགས་དུང་ཆེ་གནས་
རིམ་ད་ུགནས་སརྤ་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ 

དགུ་པ་གཞོན་དུང་གནས་རིམ་ཐགོ་ཨོ་རི་
ས་ཕུན་ཚོགས་གླིང་བཟ་ོགྲྲྭའི་རིས་པར་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་།
ཕི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣ ནས་སནྦ་
ད་ར་མཉམ་འབལེ་གི་རིས་པ་དང་། ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༨ ཟླ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་ར་ས་བད་ེ
དནོ་ལས་ཁུངས་(ད་ལྟ་ར་ས་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལས་ཁུངས།) ཀི་ལས་དུང་། ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༨ ནས་དུང་ལས་
གནས་རིམ་ཐགོ་གནས་སརྤ་གིས་ལས་བདེ་
འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་ད་ུགནས་སྤསོ། ཕི་
ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༤ ནས་ལྡ་ིལི་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་རིས་པ། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༡ ནས་དུང་
གཞོན་གནས་རིམ་ད་ུགནས་སྤར་གནང་སྟ་ེ
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ་ཀིས་
རིས་ཁང་འགན་འཛིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ 
༡༡ ཚེས་ ༧ ནས་སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་བསམ་
ས་གནས་འག་ོའཛིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ 
༣ ཚེས་ ༡༡ ནས་ལྡ་ིལི་བདོ་སླབོ་འཛིན་

ཚོགས་འཛིན་སྐངོ་རིས་ལེན་གི་ལས་གཞིའི་
ཟུང་དུང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣ 
ནས་དུང་འཕར་གནས་རིམ་ད་ུགནས་སྤར་
གིས་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧ ནས་འཕདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་འཕར། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༠ ནས་སིྤ་ཁབ་
རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་དུང་འཕར།  ཕི་ལོ་ 
༢༠༢༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ ནས་དུང་ཆེའི་
གནས་རིམ་ཐོག་གནས་སྤར་གིས་ལོ་དའེི་
ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ ནས་ ༢༠༢༢ ཟླ་ 
༡ ཚེས་ ༢༤ བར་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་
ཀི་དུང་ཆེའི་ལས་གནས་ཀི་ཐུགས་འགན་
བཞསེ་གནང་ཡོད། མདརོ་ན་ཚོགས་དུང་
ཚེ་དབང་དངོས་གུྲབ་ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ 
༡༩༨༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༨ ནས་ད་བར་
ཁནོ་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ ༣༣ ཙམ་གི་རིང་། 
ཐེག་པ་རིམ་འཛེགས་ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་དབུས་ས་གཉིས་སུ་ལྷག་བསམ་
རྣམ་དག་གིས་ཞབས་འདགེས་ཞུས་གནང་
ཡོད་པ་བཅས། །

ཟུང་དུང་པདྨ་བཟང་པ་ོལགས་ཀིས་ལ་དགྭས་ས་གནས་འཕལ་སེལ་ཁམིས་ཞིབ་པའ་ིལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༡ ཚེས་ 
༢༥ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ཆེས་
མཐོའི ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི ་སོང་བཙན་
ཚོམས་ཆེན་དུ་དཔལ་ལྡན ་ཁིམས་ཞིབ་
པ ་ ཆེ ་བའི ་ལས ་ཚབ ་ཀརྨ ་དགྲ ་འདུལ ་
མཆོག་གི་མདནུ་ད་ུཟུང་དུང་པདྨ་བཟང་
པོ ་ ལགས ་ ཀིས ་ལ ་ དྭ གས ་ས ་ གནས ་
འཕལ་སེལ་ཁིམས་ཞིབ་པའི ་ལས་ཁུར་
དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་ཀི ་མཛད་སྒ ོ་
ཞིག་ཚོགས་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆུ ་ཚོད་ 
༡༠ ཐོག་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་
བའི ་ལས་ཚབ་ཀརྨ་དགྲ་འདུལ་མཆོག་
དང་། སིྤ་ཁབ་ཁིམས་དུང་ཡེ་ཤེས་
དབང་མོ་ལགས། གཞན་ཡང་འབལེ་
ཡོད་ལས་བེད་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀི་
ཐོག ་མར་ཁིམས་ཞིབ ་པ ་ ཆེ ་བའི ་ལས་
ཚབ ་ཀརྨ ་དགྲ ་འདུལ ་མཆོག ་ གིས ་ སིྤ ་
ན ོར ་༧གོང ་ས་༧སྐབས་མགོན ་ ཆེན ་པ ོ་
མཆོག་གི་༧སྐུ ་པར་མཐོང་གྲོལ་རིན་པ ོ་

ཆེར ་མཎྜལ་རྟ ེན ་ད ོད ་འདེགས་འབུལ ་
ཞུ ས ་ གུྲ བ ་ མ ཚམས ་ ཟུ ང ་ དུ ང ་ པ དྨ ་
བཟང་པོ་ལགས་ཀིས་སིྤ་ན ོར་༧གོང་ས་
༧སྐབས་མགོན ་ཆེན ་པ ོ་མཆོག་གི ་༧སྐུ ་
པར་མཐོང་གྲལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཎྜལ་རྟནེ་
དདོ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེཁིམས་ཞིབ་
པ་ཆེ ་བའི ་ལས་ཚབ་མཆོག་གི ་ དུང ་དུ་
ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་གུྲབ་
མཚམས་ཁིམས་ ཞིབ ་པ ་ ཆེ ་བའི ་ལས ་
ཚབ་མཆོག་གིས་རྟནེ་འབུང་མཇལ་དར་
སྒོན་འབུལ་གནང་།
ད་ེནས་རྟནེ་འབུང་གསོལ་ཇ་དང་འབས་
སིལ ་ ཕུལ ་ཏེ ་ སིྤ ་ ཁབ ་ཁིམས ་ དུང ་ ཡེ ་
ཤེས་དབང་མོ་ལགས་ཀིས་འཕལ་སེལ་
ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པ་པདྨ་བཟང་པོ་
ལགས་ལ་རྟནེ་འབུང་མཇལ་དར་བསྒོན་
ཏ་ེདམ་འབུལ་མཛད་སྒ་ོལེགས་པར་གྲལོ་
ཡོད།
པདྨ་བཟང་པ་ོལགས་ནི། ལ་དྭགས་
བསོད ་ནམས་གླིང ་ གི ་ལ ་བང་ས ་ ཁུལ ་

བང་ཐང་ཧན་ལེ་རུ་སྐེས་ཤིང་། འཛིན་
རིམ ་བཅུ ་པ ་བར ་ལ ་དྭགས ་བོད ་ ཁིམ ་
སླབོ་གྲྲྭ་དང་། འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་
བར་སྦལེ་ཀོབ་བདོ་ཁིམ། འཛིན་རིམ་
བཅུ་གཉིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རུྒྱས་ནང་
བརྒྱ་ཆ་༨༧་༥ ལོན་འབས་སུ་སྦངེ་ལོར་
རུ ་རྟནེ ་གཞི་བས་པའི ་མཐོ་སླབོ ་གྲགས་
གྲས་སན་ཊི་ཇོ་སེ་ཧི་ཚོང་རིག་མཐོ་སླབོ་
(St.Joseph College of Com-
merce) ནས་ཚོང་རིས་སླབོ་སྦོང་ཐོག་
ཉ་ེབའི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ཐོན། 
ད་ེནས་ལྡི་ལི་རུ་ཟླ་དུག་རིང་ཀམ་པུ་ཊར་
ཐོག་སླབོ་སྦོང་བས། ཕི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་
༥ ནས་༨ བར་ཟླ་གསུམ་རིལ་འཕལ་
སེལ་ངོ་བ ོའི ་ཐོག་ལ་དྭགས་བ ོད་མིའི ་ས་
གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི ་ཁིམས་དུང་
དང་རིས་པ་གཅིག་ལྕགོས་སུ་བསྐ་ོགཞག་
གནང་བ་བཞིན་ལས་འཁུར་ཞུས། ཆེས་
མཐོའི ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ལ་དྭགས་
ས་གནས་ཁིམས་དུང་གསར་འདེམས་

གསལ་བསྒགས་གནང་བ་བཞིན་འཚང་
སྙན ་ ཕུལ་པར་ཡིག་རུྒྱགས་འཕོད་རེས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་༨ ཚེས་༡༦ ནས་
དུང་གཞོན་གནས་རིམ་ཐོག་ལ་དྭགས་
བ ོད་མིའི ་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་
ཁིམས་དུང་དང་རིས་པ་གཅིག་ལྕགོས་
བསྐ་ོགཞག་གནང་།ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་༡༢ 
ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་
དུང ་གཞོན ་དུ་གནས་སྤ ོས ་ལས་འགན་
བཀོད ་ སིྒག ་ ཞུས ་པར ་ནང ་སིད ་ལས ་
ཁུངས་སུ་ལས་དནོ་ཞུས་པའི་རིང་འཛིན་
གཞིས་དང་ནང་ཞིབ ་ཚན་པའི ་འགན་
འཛིན་ལས་འཁུར་ཞུས། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ 
ཟླ་༥ ཚེས་ ༡ ཉིན་ནས་ཟུང་དུང་ད་ུ
གནས་སྤར་གིས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་
སུ་ལས་འགན་རང་འཇགས་ཐོག་བཀོད་
སིྒག་ཞུས། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་
༡ ནས་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
གི ་ ཟུང་དུང་དུ་གནས་སྤསོ ་ལས་འགན་
བཀོད་སིྒག་གནང་བ་བཞིན་ལས་དནོ་ཞུ་

མུས་ཡིན་པར་ད་ལམ་དཔལ་ལྡན་ཆེས་
མཐོའི ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ལ་དྭགས་
བ ོད་མིའི ་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་
ཁིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི ་ཁིམས་ཞིབ་
པ་ཞིག་གསར་བསྐ་ོམ་བུང་བར་འཕལ་
སེལ་ཐོག་ལ་དྭགས་བ ོད་མིའི ་ས་གནས་
ཁིམས་ཞིབ་པར་གནས་སྤསོ་བསྐ་ོགཞག་
གནང་ཡོད།
མདོ་ད ོན ་ད་བར་པདྨ་བཟང་པ ོ་ལགས་
ཀིས་བ ོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་
ལུགས ་དབང ་འ ཛིན ་ གི ་ ཆེས ་མཐོའི ་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང་ད ེའི ་ཁབ་ཁོངས་
ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ལོ ་ལྔ ་མ་
ཟི ན ་ཙམ ་དང ་འ ཛིན ་སྐོང ་ ནང ་སི ད ་
ལས་ཁུངས་སུ་ལོ་གསུམ་དང་ཟླ་གྲངས་
བརྒྱད་བཅས་ཁོན་ད་བར་ལོ་བརྒྱད་ལྷག་
ཞབས ་ ཕི ་ ཞུས ་འདུག ་པར ་བ ཞིན ་ མུ ་
མཐུད་སི་ཞུ་སུྒབ་མུས་ཡིན་པ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཅཀེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སདི་བླནོ་པ་ེཊར་ཕ་ིཡ་ལ་མཆོག་ལ་
འཚམས་འཕནི་གནང་བར་ཁངོ་གིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་བ། 

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་བ་ ༡༡ ནང་ཅཀེ་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི ་སིད་བླནོ ་པ ེ་ཊར་ཕི་ཡ་ལ་
མཆོག་སིད་བླནོ་ད་ུབདམས་ཐནོ་བུང་བར་
འཚམས་འཕནི་གནང་བར་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ ༡༩ ཉནི་སདི་བླནོ་ཕ་ིཡ་ལ་
མཆོག་གི་ལས་ཁུངས་ནས་འཕནི་ལན་ཞིག་
གནང་སྟ་ེཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད། །

ད་ེཡང་ཕག་བསི་འཁདོ་དནོ། སདི་བླནོ་པ་ེ
ཊར་ཕ་ིཡ་ལ་ (Petr Fiala) མཆོག་སདི་
བླནོ་ད ུ་བདམས་ཐོན་བུང་བར་འཚམས་
འཕནི་གནང་བར་ངས་ཁངོ་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
སྐ་ུཉདི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དང་ང་ཚོའི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཝ་ཀ་ལབ་
ཧ་ཝལེ་ (Vaclav Havel) མཆོག་བར་
གི་སྐུ ་ཚེ་གཅིག་རིང་གི་མཛའ་འབལེ་ལ་

བརྟནེ་ནས་གུྲབ་པའི་ཅེཀ་མི་མང་དང་བདོ་
མི་བར་གི་འབལེ་བར་སིད་བླནོ་ཕི་ཡ་ལ་
མཆོག་གིས་བརི་མཐོང་ཆེན་པ་ོགནང་གི་
ཡོད། ང་ཚོའ་ིསདི་གཞུང་གིས་རང་དབང་
དང་། མང་གཙོ། འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་། 
ཁིམས་ཀི་དབང་བསུྒར་གོང་སྤལེ་གཏང་རུྒྱ་
གཞི་རར་བཞག་པའི་ཐགོ་བཀུར་འསོ་མི་ས་
གཉིས་ཀི་མཛད་རསེ་ཀི་རསེ་སུ་འབང་གི་
ཡོད། ལམ་སལོ་ད་ེདག་གཞིར་བཟུང་སདི་

གཞུང་གསར་པའི་ངསོ་ནས་རྒྱ་གར་དང་ཞི་
བདའེི་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་ཁུལ་བླ་ོམཐུན་མང་
གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་ལྷན་ད་ུའབལེ་
ལམ་བཟང་ད་ུགཏང་རུྒྱ་དམ་བཅའ་བརྟན་པ་ོ
འདགུ 
སྐུ་ཉདི་ཀི་ཕག་བིས་ནང་ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཀིས་བདོ་རང་དབང་འཐབ་རོད་ཐོག་བླ་ོ
སྤབོས་སྤལེ་ཡོད་སྐརོ་བཀོད་གནང་འདགུ 
དརེ་ང་ཚོ་སྤབོས་པ་ཡོད་ལ་སླད་མར་མུ་

མཐུད་རང་དབང་དང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་ཞི་བའི་ངང་འཐབ་རོད་གནང་མཁན་
ཡོངས་ལ་བླ་ོསྤབོས་སྤལེ་རུྒྱ་ཡིན། གང་ཡིན་
ཞ་ེན། ང་ཚོས་རང་དབང་གི་འཐབ་རདོ་ག་
ཚོད་ཐག་རིང་པ་ོཡོད་པ་དང་ཇི་ལརྟ་དཀའ་
ཚེགས་ཆེན་པ་ོཡོད་མེད་ཤེས་ཀི་ཡོད། ཅསེ་
བཀདོ་གནང་འདགུ །
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༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཝ་ེཏ་ིནམ་ནང་པའ་ིབ་ླཆེན་ཐིག་ནཱ་ཐི་ཧན་མཆོག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པར་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།

ཨོ་གླངི་གནས་མཁར་གསར་ནས་སིད་ན་ིབར་བདོ་དནོ་ཞི་བའ་ིགམོ་བགྲདོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་པ།

རྒྱ་གར་མང་གཙོའ་ིདསུ་ཆེན་ཐངེས་ ༧༣ པ་སུང་བརིའ་ིམཛད་སྒའོ་ིཐགོ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་དང་། སིྤ་
འཐུས་ལ་ྷརྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒལོ་དཀར་ལགས་རྣམ་གཉསི་སྐ་ུམགྲནོ་ད་ུཕབེས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༢ 
ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་ནས་
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ཀི་མཆེད་གྲགོས་དང་ཆོས་
གྲགོས་ཝ་ེཏ་ིནམ་གི་ནང་པའི་བ་ླཆེན་ཐིག་ནཱ་
ཐི་ཧན་(Thich Nhat Hanh) མཆོག་ཕི་ལོ་ 

༄༅། །འཛམ་གླངི་ཐགོ་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་རགོ་རོལ་གཏངོ་མཁན་ཆེས་སྡུག་ཤོས་
ཀི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་ནག་ནང་རྒྱལ་སིྤའི་ཨོ་རདེ་
འགྲན་ཚོགས་འཚོག་གཏན་འཁེལ་བར་ང་ོ
རྒལོ་མཚོན་ཆེད། ཨོ་གླངི་གནས་མཁར་
གསར་ (Newcastle) ས་གནས་བདོ་མི་
ཚོས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ 
རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉིན་ནས་འགོ་བཙུགས་
ཏ།ེ གནས་མཁར་གསར་ས་གནས་ནས་
སིད་ནི་གྲོང་ཁེར་བར་བ ོད་ད ོན་ཞི ་བའི ་
གོམ་བགྲདོ་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤལེ་བཞིན་
ཡོད་པ་རེད།ད་ེཡང་བདོ་དནོ་ཞི་བའི་གོམ་
བགྲདོ་ཀི་ཉནི་དང་པའོི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་ཨོ་
གླིང་དབུས་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་ཤཱ་

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༦ 
རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་ 
༡༡།༠༠ ཙམ་ལ་ཧ་ིམ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེི་
ཀངྒ་ར་རོང་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་ར་
སའི་སྐརོ་སུང་ཉནེ་རྟགོ་ཐང་ཆེན་ད་ུརྒྱ་གར་
མང་གཙོའི་དསུ་ཆེན་ཐངེས་ ༧༣ པ་སུང་

བརི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་གནང་སོང་།
སྐབས་དརེ་ཧི་མ་ཅཱལ་ཀངྒ་ར་རོང་སྡ་ེལས་
ཁུངས་ནས་མགྲནོ་འབདོ་གནང་དནོ་ལྟར། 
མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགྲནོ་ད་ུདཔལ་ལྡན་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་སྒོལ་མ་ཚེ་

༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༢ ཉནི་དགུང་གྲངས་ 
༩༥ ཐགོ་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པའ་ིགནས་
ཚུལ་གསན་མ་ཐག་ཐུགས་ཕམ་དང་བཅས་
ཝ་ེཏ་ིནམ་དང་འཛམ་གླངི་གི་ས་ཕགོས་གང་
སར་གནས་པའ་ིདམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་རསེ་འབང་
པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕིན་
ཞིག་སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། དམ་པ་ད་ེ

རོན་ (Sharon Claydon) ལགས་ཆེད་
ཕབེས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་
དང་། སབྐས་དརེ་ལམྕ་ཤཱ་རོན་ལགས་ཀིས། 
གཞུང་འཛིན་གི་རྒྱལ་ཁབ་སུ་ཡིན་ནའང་
འགྲོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་རགོ་རོལ་གཏོང་
མཁན་གང་ཡིན་ལ་ང་ོརྒོལ་བདེ་དགོས་པ་
ཞིག་རེད། རྣམ་པ་ཚོའི་ལས་འགུལ་དའེང་
དསུ་དང་བསྟུན་པའི་ལས་དནོ་གལ་ཆེན་
ཞིག་ཡིན་པ་དང་། འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་
གང་སར་བཞུགས་པའི་བདོ་པ་ཚོས་ད་ོསང་
བ་རུྒྱ་ཡིན་པ་ལརྟ། ང་རང་ངསོ་ནས་ཀང་
སེམས་ཐག་ཉ་ེཔའོི་ད་ོསང་དང་རྒྱབ་སྐོར་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ ་སོགས་གསུངས་ཡོད་པ་
རེད།ཐེངས་འདིའི་བདོ་དནོ་ཞི་བའི་གོམ་

རིང་མཆོག་དང་། སིྤ་འཐུས་ལ་ྷརྒྱ་རི་རྣམ་
རྒྱལ་སྒོལ་དཀར་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཆེད་
ཕབེས་གནང་བ་དང་། ད་ེབཞིན་མཛད་
སྒའོི་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བརོ་རྒྱ་གར་ཧི་མ་ཅཱལ་
མངའ་སྡའེི ་གླ ོག ་ གི ་བླནོ ་ ཆེན་སྐུ ་ཞབས་
སུག་རམ་ཅའ་ོད་ེརི་ (Shri Sukh-

ram Chaudhary, Himachal Pradesh 
Power Minister) མཆོག་དང་།  གཞན་
སྐུ ་མགྲོན་དུ་ཀངྒ་ར་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་གི ་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི ་
འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཀི་ཤན་ཀཱ་པུར་ (Kis-

ཉིད་ཀིས་ད་ེསྔ་ཝེ་ཏི་ནམ་གི་དམག་འཁུག་
སབྐས་ཞི་བའི་སྒ་ོནས་ང་ོརྒལོ་གནང་ཡོད་ལ། 
ད་ེབཞིན་ཁོང་གིས་མཱར་ཊིན་ལུ་ཐེར་ཀིངྒ་ 
(Martin Luther King Jr) མཆོག་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་དང་། ལགྷ་པར་དམ་པ་ཁངོ་གིས་བླསོ་
བཏང་གིས་མི་གཞན་དང་ལནྷ་ད་ུནང་སེམས་
ཞི་བད་ེབསུྐན་པར་དན་པ་ཉརེ་བཞག་དང་

བགྲདོ་ལས་འགུལ་ད་ེགནས་མཁར་གསར་
བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ནས་གོ་སིྒག་ཞུས་
ཡོད་པ་དང་། བདོ་ཀི་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་
དགའ་ལྡན་གྲྲྭ ་བག་གྲོ་ལགས་ཀིས་ལས་
འགུལ་ས་ེཁིད་གནང་བའི་ཐགོ ཆབ་སིད་
བཙོན་ཟུར་བསྟན་འཛིན་དནོ་ཡོདལགས་
དང་། ཟླ་བ་བཀྲ་ཤིས་ལགས། བཀྲ་ཤིས་
ཚེ་བརྟན་ལགས། པདྨ་མཚོ་ལགས། བསྟན་
འཛིན་གངས་ལ་ྷལགས། མགུར་འབུམ་
རྒྱལ་ལགས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད་འདགུ་ལ། དགུང་ལོ་ཆུང་ཤོས་ཀི་ལས་
འགུལ་བ་བསྟན་འཛིན་གངས་ལྷ་ལགས་ནི་
ད་ལ་ྟརང་ལོ་བཅ་ོལ་ྔཙམ་ཡིན་པ་རེད་འདགུ
གོམ་བགྲོད་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ཀིས་

han Kapoor, Member of Parliament 
of Lok Sabha from Kangra) མཆོག 
ར་རམ་ས་ལའི་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཝི་ཤལ་ན་ེརི་ཡ་ 
(Shri Vishal Nehria, MLA Dharam-
shala) ལགས་དང་། གཞན་མངའ་སྡའེི་

གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག ཀངྒ་ར་
རངོ་དཔནོ་སྐུ་ཞབས་ན་ིཔུན་ ཇིན་ཌལ་ 
(Dr.Nipun Jindal) ལགས། ར་ས་གྲངོ་སྡ་ེ
ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཁབ་སྐུ་ཞབས་ཨོན་ཀར་
ན་ེརི་ཡ་ (Shri.Onkar Nehria,Mayor 

བམས་བར་ེཡིས་ཇི་ལརྟ་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་
ཐུབ་ཀི་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་བརུྒྱད་སྤལེ་གནང་བ་མ་
ཟད། མི་སྒརེ་སོ་སོ་ནས་ཇི་ལརྟ་ནང་སེམས་
ཞི་བད་ེབསུྐན་ཏ་ེའཛམ་གླིང་འདི་ཉདི་དནོ་
དམ་གི་ཞི་བད་ེཡོང་བར་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་
ཐུབ་པའ་ིསྐརོ་བརུྒྱད་སྤལེ་གནང་ཡོད།
དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀིས་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་རིང་མི་

གསུངས་པ་ལརྟ་ན། ཁངོ་ཚོའི་ལག་ཏུ་བདོ་
ཀི་རྒྱལ་དར་དང་ཨོ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་
དར། ཨོ་གླངི་གདདོ་མའི་མི་རིགས་ཀི་དར་
ཆ་བསམས་ཤིང་། འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
སུང་བརི་མི་ཞུ་མཁན་ལ། འཛམ་གླངི་ཨོ་
རེད་འགྲན་ཚོགས་བསྡུ་བའི་ཐབོ་ཐང་མེད་
ཅེས་སོགས་འཁོད་པའི་འཕདེ་དར་དང་
སྦར་ཡིག་ཁརེ་ནས་འགྲ་ོསབྐས། ས་གནས་
ཡུལ་མི་མང་པསོ་རླངས་འཁརོ་གི་དངུ་བར་
སྒགོ་པ་དང་། གམོ་བགྲདོ་པའི་འཁིས་སུ་
ཡོང་ནས་རྒྱབ་སྐོར་གི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་
སྟནོ་གིན་འདགུ་ཅསེ་གསུངས་སོང་།
ཤེས་རྟགོས་བུང་བར། ཐངེས་འདའིི་བདོ་
དནོ་ཞི་བའི་གོམ་བགྲདོ་ཀི་ལས་འགུལ་ནང་

of Dharamshala Municipal Cor-
poration) ལགས། ར་ས་ཉནེ་རྟགོ་དཔནོ་
སོགས་ཕབེས་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་མར་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་
བ་ོམཆོག་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་དར་མཁའ་
དབིངས་སུ ་སྒེང ་འཛུགས་གནང་རེས། 
ཉནེ་རྟགོ་རུ་ཁག་གིས་རུ་སིྒག་གི་ལམ་ནས་
ཆེ་མཐངོ་ཞུས་གནང་བ་དང་། ད་ེནས་
སྐུ ་མགྲོན་གཙོ་བ ོ་མཆོག་གིས་མཛད་སྒ ་ོ
དང་འབལེ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་
མཚམས། ས་གནས་མི་མང་ནས་རིག་
གཞུང་འཁབ་སྟནོ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་
གནང་སོང་།
ད ེ་རེས ་སྐུ ་མགྲོན ་གཙོ ་བ ོ་མཆོག་དང་། 
གཞན་སྐུ་མགྲནོ་ཁག་ཅིག ད་ེབཞིན་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་ནས་ཀངྒ་ར་རྒྱ་
གྲམ་དམར་པའོི་ཚོགས་པ་ (Red Cross 
Society,Kangra) ཡིས་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་
ཞུའི་ཆེད་གོ་སིྒག་ཞུས་པའི་རྒྱན་ཤོག་འཐནེ་
གནང་རེས་ཐེངས་འདིའི ་མཛད་སྒ་ོགྲ ོལ་
གནང་སོང་།
གཞན་ཡང་མཛད་སྒའོི ་ཐོག་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་
བ་ོརྒྱ་གར་ཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེི ་གླགོ་གི་
བླནོ ་ཆེན་སྐུ ་ཞབས་སུག་རམ་ཅའོ་ད ེ་རི ་
མཆོག་དང་། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་
གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་

ཚེ་དནོ་དང་ལནྡ་པ་བསྐལ་ཡོད། ང་ཚོས་
དམ་པ་ཁོང་ལ་རསེ་སུ་ཡི་རང་ཞུ་རུྒྱ་ཡག་
ཤོས་ནི་ཁོང་གི་ལས་འཕ་ོརྣམས་མུ་མཐུད་
མཇུག་བསྐངས་ཏ་ེའཛམ་གླིང་ནང་ཞི་བད་ེ
གངོ་མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱ་ད་ེཡིན་པ་ངསོ་རང་ལ་
ཐ་ེཚོམ་མེད། ཅསེ་འཁདོ་ཡོད།། 

ས་གནས་གཞན་གི་བདོ་རིགས་ཁག་གཅིག་
ཀང་མཉམ་ཞུགས་གནང་འཆར་ཡོད་པ་
དང་། རེས་གཟའ་པ་སངས་སྟ་ེཕི་ཟླ་ ༢ 
ཚེས་ ༤ ཉནི། ལས་འགུལ་བ་རྣམས་སིད་
ན་ིགྲངོ་ཁརེ་གི་མར་ཊིན་པ་ེལེ་སི་ (Mar-
tin Place) ས་ཁུལ་ད་ུབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་དང་སིད་ནི་བདོ་རིགས་མཐུན་
ཚོགས་བཅས་ནས་སྤལེ་རུྒྱའི ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་
བའི་ང་ོརྒལོ་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་རེད་འདགུ །

ཀི་ཤན་ཀཱ་པུར་མཆོག ར་རམ་ས་ལའི་ཧ་ི
མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སྐུ ་ཞབས་ཝི་ཤལ་ན་ེརི་ཡ་ལགས་བཅས་
ལ་འཚམས་འདིའི ་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་
དང་། ཆབས་ཅིག་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་
ཡོངས་དང་། སབྐས་བཅུ་བདནུ་པའི་བདོ་
མི ་མང་སིྤ ་འཐུས་ལྷན ་ ཚོགས་ཀི ་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེརྒྱ་གར་མང་གཙོའི་དསུ་ཆེན་ལ་
འཚམས་འད་ིཞུས་གནང་སོང་བ་བཅས། །


