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དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༡༢	ཚེས་		༣		ཉནི་རྒྱབ་ནས་
ཚེས་		༡༥		བར་ཨ་རི་དང་།		ལྡ་ིལི་བཅས་
སུ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་ཡོད།	
	 དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་
མཆོག་ཕི་ཟླ་	 ༡༢	 	 ཚེས་	 ༥	 	 	 ཉནི་ལྡ་ི
ལི་ནས་ཨ་རི་ལྦ་ཤིན་ཊོན་ཌི་སིར་ཕབེས་ཐནོ་
གིས་ཕི་ཚེས་	༦	ཉནི་རྒྱབ་ནས་ཚེས་	༨	ཉནི་
གི་སྔ་ད་ོབར་ས་གནས་སུ་ལས་འཆར་དང་།	
ད་ེནས་ཚེས་	༨	ཉནི་རྒྱབ་ཌི་སི་ནས་ནའིུ་ཡོག་
ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཉནི་གསུམ་རིང་ས་གནས་སུ་
ལས་འཆར།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་ཨ་རི་ནའིུ་
ཡོག་ནས་ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཕི་ཚེས་	༡༣		དང་	
༡༤	 བཅས་ཉནི་གྲངས་གཉསི་རིང་རྒྱ་གར་
གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ལས་འཆར་ཁག་ཡོངས་
སུ་ལེགས་པར་གུྲབ་རསེ་ཕི་ཚེས	 ༡༥	 ཉནི་
རྡ་སར་ཕབེས་འབརོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་
བཅས།།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།	

༄༅།	 །དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་
འཕལེ་མཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༥	
ནས་	 ༡༧	 བར་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་
དང་།	ཨ་རིའ་ིགྲངོ་ཁརེ་ཁག་གཅིག་ལ་གཞུང་
འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད།
དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཟླ་
འདའི་ིཕི་ཚེས་	 ༤	 ཉནི་རྡ་ས་ནས་ཕབེས་ཐནོ་
གི་ཕི་ཚེས་	 ༥	 ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་ཨ་རིའ་ིགྲངོ་
ཁརེ་ལོ་སི་ཨེན་ཇི་ལི་སིར་	 Los Angeles	
ཕབེས་ཐནོ་གནང་རུྒྱ།	 ཕི་ཚེས་	 ༦	 ཉནི་ས་
གནས་སུ་ལས་འཆར།	 ཕི་ཚེས་	 ༧	 ཉནི་ཨ་
རིའི་གྲངོ་ཁརེ་ནའེུ་ཡོག་ཏུ་ཕབེས་འབརོ་གིས་		
ཕི་ཚེས་	 ༨	 ནས་	 ༡༠	 བར་ས་གནས་སུ་
ལས་འཆར་དང།	ཕི་ཚེས་	༡༠	ཉནི་བདོ་དནོ་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་
འགུལ་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་གསུང་བཤད་
གནང་རུྒྱ།	ཕི་ཚེས་	༡༡	ཉནི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་
ཊོན་ Washington	ད་ུཕབེས་འབརོ་གནང་
རུྒྱ།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༢	 ནས་	 ༡༤	 བར་རྒྱལ་ས་
ཝ་ཤིང་ཊོན་ད་ུཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རུྒྱ་དང་
ས་གནས་སུ་ལས་འཆར།	ཕི་ཚེས་	༡༥	ཉནི་
སན་ཕ་རན་སེ་སི་ཀ་ོ San Francisco	གྲངོ་
ཁརེ་ད་ུཕབེས་འབརོ་གནང་རུྒྱ།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༦	
ཉནི་ས་གནས་སུ་ལས་འཆར།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༧	
ཉནི་ཡུ་ཊ་མངའ་སྡའེ་ིརྒྱལ་ས་སལ་ལེག་	Salt 
Lake City,Utah	 ཀི་ས་གནས་སུ་ལས་
འཆར།	ཕི་ཚེས་	༡༨	ཉནི་ལྡ་ིལིར་ཕིར་ཕབེས་
གནང་རུྒྱ།	ཕི་ཚེས་	༢༠	ཉནི་སྦལེ་ཀབོ་གཞིས་
ཆགས་སུ་ཕབེས་ཐནོ་གནང་རུྒྱ།	 ཕི་ཚེས་	༢༡	
ནས་	༢༢	བར་ས་གནས་སུ་ལས་འཆར་དང་།
ཕི་ཚེས་	 ༢༣	 ལྡ་ིལིར་ཕིར་ཕབེས་གནང་རུྒྱ་
དང་།	ཕི་ཚེས་	༢༤	ཉནི་རྡ་སར་ཕབེས་འབརོ་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།།

བདོ་སོག་ལས་ཁུངས་སྒ་ོབརྒྱག་རུྒྱར་མང་མོས་ཐག་གཅདོ་བུང་བ།	
༄༅།	 །ད་ེསྔནོ་ཐ་ེཝན་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་
འཆར་ལོའི་སྔནོ་རིྩས་སྐབས་བདོ་སོག་ལས་
ཁུངས་ཀི་སྔནོ་རིྩས་ཡོངས་སུ་བཀག་འགོག་
གིས་ལས་དནོ་དང་།	 ལས་བདེ་རྣམས་ཕི་
ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་ལས་ཁུངས་གཞན་
ནང་ཟླ་སིྒལ་བཏང་བ་རེད།	 ཐ་ེཝན་གི་
ཁིམས་ལུགས་ལྟར་ལས་ཁུངས་ཞིག་ཕིར་
བསྡུ་བ་དགོས་པར་གྲསོ་ཚོགས་ནས་ཐངེས་
གཉསི་མང་མོས་དགསོ་པ་དང་།	 གལ་སདི་
ལས་ཁུངས་ཤིག་ཕིར་བསྡུ་བ་དགོས་པ་མ་
ཚད།	རྩ་ཁམིས་ཕུད་པའ་ིལས་ཁུངས་ཀི་སིྒག་
གཞི་དང་ཁིམས་ལུགས་སོགས་ཕིར་བསྡུ་བ་
དགོས་ན་ངསེ་པར་ད་ུགྲསོ་ཚོགས་ནང་མང་
མོས་ཐངེས་གསུམ་འགྲ་ོདགསོ་པ་ལརྟ།	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ནང་།	 ལམྕ་ཁ་ོལ་ཱསི་
མཆོག་གིས་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའི་འཆར་སྣང་ལནྷ་
ཚོགས་སྐབས་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས།	
ད་ེརིང་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡	 ཐགོ་ཐ་ེཝན་གྲསོ་
ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་ཁ་ོལ་ཱསི་	 Kolas  

སོགས་ཀིས་བདོ་སོག་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྒག་
གཞི་ཕིར་བསྡུ་དགོས་པའི་གྲསོ་འཆར་རིམ་
པ་གསུམ་པ་ད་ེགྲསོ་ཚོགས་ནང་བཏནོ་པར།	
ང་ོཡོད་འཐུས་མི་གྲངས་	 ༩༥	 ཡོད་ཁངོས་

ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གྲངས་	 ༦༥	 དང་།	 ང་ོརལོ་
གྲངས་	༣༠	བཅས་བདོ་སོག་ལས་ཁུངས་ཀི་
སིྒག་གཞི་དངསོ་སུ་ཕིར་བསྡའུ་ིཁམིས་ལུགས་
གཏན་འབབེས་བུང་།	 ཐ་ེཝན་གི་རྩ་ཁམིས་
ནི་རྒྱ་ནག་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་སྐབས་ཀི་ཡིན་
སྟབས།	ད་ཆ་རྩ་ཁམིས་ནང་བདོ་ཀི་རང་སྐངོ་
ལམ་ལུགས་མུ་མཐུད་འགན་སུང་དགསོ་ཟརེ་
བ་ཙམ་ལས།	དནོ་ད་ུའཛིན་སྐངོ་ལས་ཁུངས་
ཀི་སིྒག་འཛུགས་ཁངོས་བདོ་སོག་ལས་ཁུངས་
ཀི་སིྒག་འཛུགས་དང་།
	 ལས་དོན་སོགས་ཚང་མ་ཉིན་
མ་ད་ེརིང་ནས་གཙང་མ་ཆགས་ཡོད།	 ད་ེ
ཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་གསུང་
དནོ།	 ང་ཚོས་ཐ་ེཝན་གཞུང་གི་ཐག་གཅདོ་
དརེ་དགའ་བསུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 བདོ་སོག་ལས་
ཁུངས་ཟརེ་བ་ད་ེན་ིཐ་ེབདོ་མི་རིགས་གཉསི་
དབར་འཁོན་འཛིན་དང་མཐངོ་ཕགོས་གཟ་ོ
གཞིའ་ིགནད་དནོ་ཞིག་ཡིན།	 	 	 ང་རང་
སྒརེ་ལ་མཚོན་ནའང་མཐ་ོསླབོ་འགྲིམ་བཞིན་
པའ་ིདསུ་སབྐས་ནས་ལས་ཁུངས་དརེ་ང་ོརལོ་
བདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན།	 	 དརེ་བརནེ་ད་ེརིང་
ལས་ཁུངས་ད་ེསྒ་ོབརྒྱབ་པ་ཤེས་སབྐས་ཧ་ཅང་
དགའ་པ་ོབུང་།	ཞསེ་གསུངས།

	
	
	
	

ད་ེཡང་ལམྕ་སྐ་ུཀ་ོལ་སི་ཡོ་ཊ་ཀ་	 	 Kolas 

Yotaka 	 མཆོག་ན་ིཐ་ེཝན་མང་གཙོ་ཡར་
ཐནོ་ཚོགས་པའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཡིན་
ཞིང་།	 སྐ་ུཞབས་ཕ་ིཊི་རིག་ལིམ་	 Freddy 

Lim མཆོག་ན་ིཐ་ེཝན་དསུ་རབས་ཀི་སྟབོས་
ཤུགས་ཚོགས་པའ་ི	 New Power Party 

གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཡིན།	 	 ལམྕ་སྐ་ུཀ་ོལ་
སི་ཡོ་ཊ་ཀ་	 	 Kolas Yotaka		མཆོག་ལ་ྟ
བུར་མཚོན་ན་བདོ་སོག་ལས་ཁུངས་སྒ་ོབརྒྱག་
དགོས་པའི་གྲསོ་འཆར་འདནོ་མཁན་གྲས་

ཡིན་ཞིང་།		འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	༡༠	ནང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོ
སིྒག་ཞུས་པའི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་
ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་ཕབེས་པ་མ་ཟད།	 	 	 ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་མཇུག་སྡམོ་གསུང་བཤད་གནང་
སབྐས་བདོ་སོག་ལས་ཁུངས་ཟླ་བ་གཉསི་ལས་
དསུ་ཚོད་ཉུང་བའི་ནང་ཚུད་ལ་སྒ་ོབརྒྱག་རུྒྱ་
ཡིན་སྐརོ་སྔནོ་བརྡ་བཏང་གནང་ཡོད།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་ལནྷ་ལམྕ་ཁ་ོལ་ཱསི་མཆོག་དང་སྐ་ུཞབས་ལིམ་མཆོག

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཟུར་པ་ཨོ་བ་ྷམ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ལེགས་གུྲབ་
བུང་སྐརོ་གསར་འགདོ་པར་བཀའ་ལན་སྩལ་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	
༡༠	 ཙམ་ལ་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དང་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་
ཞབས་བ་ྷརག་ཨོ་བ་ྷམ་	 Barack Obama	
མཆོག་རྣམ་གཉིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་	
ITC Maurya	 མོརྱ་གསོལ་མགྲནོ་ཁང་ད་ུ
མཇལ་འཕྲད་མཛད་རསེ་ཉནི་གུང་ཆུ་ཚོད་	
༡༢	 དང་སརྐ་མ་	 ༢༠	 ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ག་གྷལ་གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁོད་
སྐབས་གསར་འགོད་པས་ཐེངས་འདིར་ཞི་
བདའེི་དབུ་ཁིད་རྣམ་གཉསི་སརླ་ཡང་མཇལ་
འཕྲད་མཛད་པའི་སྐརོ་གི་ད་ིབར་བཀའ་ལན་
སྩལ་དནོ།		ཨོ་བ་ྷམ་མཆོག་དང་ངསོ་གཉསི་
ས་ྔམོ་ནས་ང་ོཤེས་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 དངསོ་

གནས་གྲགོས་པ་ོབླ་ོའགེལ་ཆོག་པ་ཞིག་ཀང་
ཡིན།	 ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་	

George W.Bush Jr.	བྷུ ་ཤི་མཆོག་དང་འད་
བར་ཁོང་ཡང་རིག་པ་ོདང་སྤམ་དདོ་གནང་
རུྒྱར་མཉསེ་པ་ོམེད།	 	 ཁ་གསལ་གཏངི་
གསལ་ད་ེའད་རེད།	 	 ངསོ་རང་ད་ཆ་ཨ་
མི་རི་ཀ་ལྟ་བུར་ཆུ་ཚོད་མང་པ་ོམཁའ་ལམ་

བརུྒྱད་འགྲ་ོདགསོ་ན་ལུས་པསོ་ལྕགོས་ཐབས་
མེད།	དརེ་བརནེ་ངསོ་རང་ཨ་རི་ལ་ྟབུའ་ིནང་

འགྲ་ོཐུབ་རུྒྱར་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད།	 ཐངེས་
འདིར་ཁོང་འདིར་རྒྱ་གར་དུ་ཕབེས་ཡོད་
སྟབས།	 	 ཡུན་རིང་གི་གྲགོས་པ་ོབླ་ོའགལེ་
བདེ་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བརནེ་ཁོང་དང་
ཐུག་རུྒྱའི་འདདོ་པ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་བུང་།	

ད་ེརིང་ངསོ་རང་ཁོང་དང་ཐུག་ནས་འཛམ་
གླིང་འདིའི་ནང་མིས་བཟསོ་པའི་དཀའ་ངལ་
ཧ་ཅང་ཡོད་པ་དང་།	 	 དཀའ་ངལ་ད་ེདག་
མིས་བཟསོ་པ་ཡིན་སྟབས།	 ང་ཚོས་འགྲ་ོབ་
མི་རིགས་ཡོངས་རགོས་མི་གཅིག་གུར་ཡིན་
བསམ་པའི་འད་ུཤེས་ཐོག་ནས་མིས་མི་ལ་
བརྩེ་བ་བ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པའི་སྐརོ་ལ་
བཀའ་མོལ་བུང་།	 ཐངེས་འདརི་ཁངོ་ཏགོ་
ཙམ་སྐ་ུབགྲསེ་པའ་ིརྣམ་པ་འདགུ	 	 གང་
ལྟར་ཁོང་དགུང་ནའི་བབ་ནས་ངོས་ལས་
གཞནོ་པ་རེད།	 སིྤར་བཏང་བས་ན་ལོ་རན་
པ་ཚོ་སྔནོ་ལ་འཆི་འགྲ་ོརུྒྱ་དང་གཞོན་པ་ཚོ་
འཇུག་ཏུ་ཡོང་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་དརེ་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངསེ་པ་གང་ཡང་མིན་འདགུ	
ཅེས་ཞལ་ཤོབ་དང་སྦྲགས་བཀའ་ལན་སྩལ་
མཐར་བཞུགས་སྒར་ཕ་ོབང་ད་ུཆིབས་སུྒར་
བསྐངས།།
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༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིཐགོ་
གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སིད་བུས་ལག་བསྟར་
བས་དང་བདེ་མུས་ཡིན་པར་བརནེ།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༢༦	 ཉནི་དཀར་
མཛེས་རངོ་མདའ་མད་ོགྲངོ་ཚོ་ནས་ཡིན་པ་
ཕ་ཚེ་དབང་ནརོ་བུ་ལགས་དང་མ་འཇམ་
དབངས་སྒོལ་མ་ལགས་གཉིས་ཀི་བུ་རང་
ལོ་	༦༣	ཡིན་པ་དག་ེའདནུ་པ་བསྟན་དགའ་
ལགས་ཀིས་བདོ་དང་བདོ་མིའི་རྩ་དནོ་སླད་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རལོ་ཆེད་དཀར་མཛེས་
རངོ་ཐགོ་ཏུ་བདོ་ནང་རང་དབང་དགསོ་ཞསེ་
སྐད་འབདོ་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་
སྟ་ེའདས་གྲངོས་སོང་བའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་
ཚུལ་ཐནོ་སྟབས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འབལེ་འོག་ཕི ་ལོ ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢	ཉནི་ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཐགོ	 	 སིྤར་
རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཁངོ་གིས་གཙོས་ད་བར་བདོ་

བསྟན་སདི་དང་མི་རིགས།	 རང་དབང་གི་
དནོ་ད་ུལུས་སགོ་ལོངས་སྤོད་བླསོ་གཏངོ་
གནང་མཁན་གི་རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཕ་ོམོ་འདས་
གསོན་ཡོངས་ལ་གཞུང་ཕགོས་ནས་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐའེི་མྱ་ངན་རསེ་དན་ཞུ་ཆེད་
གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕི་དའོ་ིཆུ་ཚོད་	 ༤	 ནས་
དབུས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་སྒ་ོབརྒྱབ་སྟ།ེ		རྡ་
ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་
རནེ་མཆོག་སྤན་སའྔི་དུང་ད་ུམཆོད་སིྤན་སྣ་
ལ་ྔའབུལ་གཤོམ་དང་འབལེ།		མཆོད་འབུལ་
སྨནོ་ལམ་གི་ཚོགས་མགོན་ད་ུརྣམ་གྲྲྭ་སླབོ་
དཔནོ་ཟུར་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཕལེ་ལགས་
དབུ་བཞུགས་ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དབུས་
མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་
པ་དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་
རྣམ་པ།	 ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་
པ།	 ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་རྣམ་པ།	 བཞུགས་

སྒར་ཁུལ་གནས་རིས་མེད་ཆོས་སྡ ་ེཁག་
གི་གྲྲྭ་བཙུན་སགྔས་གསུམ།	 གཞན་ཡང་
གཉུག་མར་གནས་པ་དང་གླ་ོབུར་ད་ུལྷགས་
པའ་ིགྲྲྭ་བཙུན་སགྔས་གསུམ།	 ད་ེབཞིན་མི་
མང་།	 ཕི་རྒྱལ་བ་བཅས་ཁནོ་མི་གྲངས་
བརྒྱ་ཕྲག་བརལ་བ་འད་ུའཛོམས་ཀིས་སྨནོ་
ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་མུར་རྣམ་གྲྲྭ་དགེ་
བསྐསོ་ཀིས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐབས་
ཐ་ོསྒགོས་སྦྱང་གནང་།	 ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
རསེ་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	༥	བར་སྨནོ་ལམ་གསུང་
འདནོ་གནང་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཞིང་
མཆོག་འདསུ་པ་རྒྱ་མཚོར་བསྙནེ་བཀུར་
གསོལ་ཇ་དང་གྲྲྭ་བཙུན་སགྔས་གསུམ་ལ་སྐུ་
འགདེ་ཧནི་སྒརོ་	༡༠༠	རེ་ཕུལ་ཡོད།
སིྤར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་མི་རིགས་ལ་
གཉའ་གནནོ་དང་བཤུ་གཞོག་དཔལ་འབརོ་

དབ་ེའབདེ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིའགྲ་ོསྡདོ་
སྤདོ་གསུམ་གི་རང་དབང་བཙན་འཕྲགོ་གི་
བདོ་མིར་དག་རྡངུ་ཁོ་ནའི་སིད་བུས་ལག་
བསྟར་བས་ཏ་ེམི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་བརལ་བ་
འགྲ་ོམུས་ཡིན་པར་བརནེ།	ཆེས་དག་གནནོ་
ཅན་གི་སིད་བུས་དརེ་བདོ་མི་རྣམས་བཟདོ་
ཐབས་བལ་ཏ་ེཕི་ལོ་	༢༠༠༩	ཟླ་	༢	ཚེས་	
༢༧	 ཉནི་དག་ེའདནུ་པ་བཀྲ་བྷ་ེལགས་ཀིས་
འགོ་འཛུགས་ཀིས་ད་བར་གཞིས་ལུས་བདོ་

མི་ཁནོ་མི་གྲངས་	 ༡༥༠	 ནས་བདོ་བསྟན་
སིད་དང་བདོ་མི་རིགས་ཆེད་རང་ལུས་མེར་
སགེ་བཏང་སྟ།ེ	 རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རལོ་གནང་
ཡོད་པའ་ིཁདོ་ནས་བདོ་མི་གྲངས་	 ༡༢༨	
འདས་གྲངོས་སུ་གུར་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེམིན་
མི་གྲངས་	 ༢༢	 སྐ་ུགཟུགས་གནས་སྟངས་
དང་འདས་གསོན་ཁ་གསལ་མེད་པ་བཅས་
ཀི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད།	།

གཞུང་འབལེ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིམཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་པ།	

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཟུར་པ་ཨོ་བ་ྷམ་	Obama	མཆོག་ལྡ་ིལིར་
མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་
ཚོད་	 ༡༠	 ཙམ་ལ་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་དང་ཨ་རིའི ་སིད་འཛིན་

ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་བ་ྷརག་ཨོ་བ་ྷམ་ Barack 

Obama	 རྣམ་གཉསི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་	
ITC Maurya	 མོརྱ་གསོལ་མགྲནོ་ཁང་ད་ུ
མཇལ་འཕྲད་མཛད་འདགུ	 ད་ེཡང་གངོ་
ཚེས་ཉནི་༸གོང་ས་མཆོག་བཞུགས་སརྒ་ཕ་ོ
བང་ནས་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༧	 །༡༥	 ཙམ་ལ་
ག་གྷལ་གནམ་ཐང་ནས་ལྡ་ིལིར་མཁའ་ལམ་
བརུྒྱད་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ཏ་ེལྡ་ིལི་གནམ་
ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁདོ་མཚམས་ལྡ་ིལི་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འབངོ་ཆུང་དངསོ་གུྲབ་
མཆོག་དང་།	 རྒྱ་གར་དང་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའ་ི

འབལེ་མཐུད་པ་བཀའ་ཟུར་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་སོགས་ཀིས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་
དང་སྦྲགས་ ITC Maurya	 མོརྱ་གསོལ་
མགྲོན་ཁང་དུ་གདན་འདནེ་ཞུས་འདུག		
གསོལ་མགྲནོ་ཁང་ད་ུཨ་རིའི་སིད་འཛིན་

ཟུར ་པ ་སྐུ ་
ཞ བ ས ་ བྷ ་
རག་ཨོ་བྷ་
མ ་མཆོག ་
ད ང ་ སིྤ ་
ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་
པ ོ ་ མ ཆོག ་
མ ཇ ལ ་
འ ཕྲ ད ་
མ ཛ ད ་
སྐ བ ས ་
ཞི ་ བ དེའི ་
ག ཟེ ང ས ་
ར ག ས ་

བཞེས་མྱངོ་མཁན་གི་དབུ་ཁིད་རྣམ་གཉསི་
དབར་འཛམ་གླངི་ཞི་བད་ེགངོ་འཕལེ་གཏངོ་
ཕགོས་དང་།	 	 འཛམ་གླངི་ནང་གི་དཀའ་
རྙགོ་ད་ེདག་འཚེ་མེད་ཞི་བ་གྲསོ་མོལ་བརུྒྱད་
ནས་ཇི་ལརྟ་སེལ་དགསོ་མིན་དང་།	 	 དངེ་
འཛམ་གླིང་ནང་མི་གསོད་ཁག་སྦྱོར་གིས་
མཚོན་འཚེ་བའི་ལས་འགུལ་ཕགོས་བཅུར་
རྡལོ་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་བམས་བརྩེ་
གོང་འཕལེ་བརུྒྱད་ཞི་བད་ེབརན་ལྷིང་ལྡན་
པའི་འཛམ་གླིང་ཞིག་ཇི་ལྟར་བསུྐན་དགོས་
མིན་སོགས་ཀི་ཐད་སརྐ་མ་	༤༥	ཙམ་རིང་

བཀའ་བསྡརུ་མཛད་འདགུ	 	 ༸གངོ་ས་
མཆོག་གིས་སབྐས་དརེ་སིྤར་མིའི་ལནྷ་སྐསེ་
རང་བཞིན་བམས་བརྩེ་ལྡན་པ་ཡིན་ཡང་
དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་སྤདོ་སྟངས་ལམ་ལུགས་
དེའི ་ནང་གཙོ ་བ ོ་ ཕི ་དངོས་པ ོའི ་དཔལ་
འབོར་ཡར་རྒྱས་ཁོ་ནར་དམིགས་པ་མ་
གཏགོས་ནང་གཤིས་རུྒྱད་དང་འབལེ་བའི་
བཟང་པའོི་རིན་ཐང་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱའི་
ཐད་ད་ོསྣང་མ་བས་པར་བརནེ་ནས་དཀའ་
ངལ་ད་ེདག་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
	 ད་བར་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་
བཞེས་མཁན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་
ཙམ་ཚོགས་ནས་འཛམ་གླིང་ནང་རྡལུ་ཕྲན་
མཚོན་ཆ་རྩ་མེད་ཇི་ལྟར་བཟ་ོདགོས་པའི་
ཐོག་གོ་བསྡུར་བུང་ཡོད་སྐརོ་ཐུགས་དན་
གསོ་མཛད་པ་དང་སྦྲགས།	 	 ད་ཆ་འགྲ་ོབ་
མི་རིགས་གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་འཛིན་
དགོས་པའི་ད ུས་ལ་བབ་ཡོད་སྐརོ ་དང་།	
མགོན་པ ོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་ཀི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་
རྣམ་གཞག་དང་འབལེ་བའི་རིག་གཞུང་
རྙིང་པ་ད་ེདག་བར་ལམ་ནས་རྒྱ་གར་རང་
གི་ནང་ཉམས་ཆག་ཕིན་ཡོད་སྟབས་རིག་
གཞུང་ད་ེདག་བསྐར་གསོ་མཛད་པ་བརུྒྱད་
མིའི ་བསམ་བླ ་ོགཏོང་སྟངས་ལ་ཕྲན་བུ ་
འགུར་བ་གཏང་སྟ་ེཞབས་འདགེས་ཞུ་ཐབས་
མཛད་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་།			སདི་འཛིན་
ཟུར་པ་ཁངོ་ལ་ྟབུར་མཚོན་ནའང་ཨ་རི་ལ་ྟབུ་
སྟབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་སིད་འཛིན་
ཙམ་མིན་པར་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་
རགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཁར་
འཛམ་གླིང་སིྤའི་བད་ེདནོ་ཆེད་དགོངས་པ་

རྒྱ་ཆེན་པ་ོབཞེས་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	
ད་ལྟ་དགུང་ནའི་བབ་ཀི་ཆ་ནས་ཀང་ད་ེ
ཙམ་མཐནོ་པརོ་སོན་མེད་སྟབས་ཚང་མས་
མཉམ་རབུ་མཛད་དགསོ་གལ་དང་།	 	 ད་ེ
ལ་ྟབུའ་ིའཛམ་གླངི་འཆམ་མཐུན་དང་ཞི་བད་ེ
བརན་ལྷངི་ལནྡ་པ་ཞིག་༸གོང་ས་མཆོག་གི་
༸སྐུ་འཚོ་བཞུགས་རིང་བསུྐན་མ་ཐུབ་ཀང་
སིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཁོང་གི་སྐུ་དསུ་སུ་ཡོང་
ཐུབ་པའི་ཐུགས་རེ་མཛད་བཞིན་པ་དང་།		
ཅི་སྟ་ེསིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཁོང་གི་སྐུ་དསུ་སུ་
མ་བུང་ཡང་མི་རབས་རསེ་མའི་སབྐས་ཡོང་
ཐུབ་རུྒྱའི་ཐུགས་རེ་མཛད་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་
བཀའ་བསྡརུ་མཛད་འདགུ	 མཇལ་འཕྲད་
གུྲབ་བསྟནུ་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡	 ཡོལ་ཙམ་
ལ་ལྡི་ལི་གནམ་ཐང་ནས་བཞུགས་སྒར་ད་ུ
ཆིབས་༸ཞལ་བསུྒར་ནས་ཉནི་གུང་ཆུ་ཚོད་	
༡༢།༤༠	 ཙམ་ལ་རྡ་སར་༸ཞབས་སོར་
འཁདོ་གནང་མཛད་འདགུ	 སིྤར་སྐ་ུཞབས་
བ་ྷརག་ཨོ་བ་ྷམ་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༥	
ལོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཐགོ་མ་ཞུས་ཡོད་
པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་ཁངོ་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་
ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་ཡིན་ཞིང་།	 གྲསོ་
ཚོགས་གོང་མའི་ཕི་འབལེ་ལས་དནོ་ཚན་
པའ་ིཚོགས་མི་ཡིན་འདགུ	 ད་བར་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་སྐུ་
ཞབས་བ་ྷརག་ཨོ་བ་ྷམ་མཆོག་དབར་མཇལ་
འཕྲད་ཐངེས་	 ༦	 མཛད་པའ་ིདསུ་ཚིགས་
གཤམ་གསལ།
ཕི་ལོ་	༢༠༠༥	ཕི་ཟླ་	༩	(གྲསོ་ཚོགས་གངོ་
མའ་ིའཐུས་མི་ཡིན་སབྐས་)
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༡༨	 (སདི་

འཛིན་ལས་ཐགོ)
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༦	 (སདི་
འཛིན་ལས་ཐགོ)
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༢༡	 (སདི་
འཛིན་ལས་ཐགོ)
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༥	 (སདི་
འཛིན་ལས་ཐགོ)
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༡	 (སདི་
འཛིན་ཟུར་པ)
ཐངེས་འདའིི་མཇལ་འཕྲད་འད་ིན་ིསྐུ་ཞབས་
བ་ྷརག་ཨོ་བ་ྷམ་མཆོག་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་
ལས་འགན་ནས་འཁུར་རེས་༸གོང་ས་
མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཐོག་མ་ཆགས་
པ་དང་།	 	 	 ད་བར་༸གངོ་ས་མཆོག་དང་
མཇལ་འཕྲད་ས་ྔཕི་བསྡམོས་ཐངེས་	 ༦	
ཆགས་འདགུ	 ད་ེཡང་སདི་འཛིན་ཟུར་པ་
ཁོང་ནི་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བརིྩ་བཀུར་ཧ་
ཅང་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཆེད་དབུ་མའི་ལམ་
གི་སིད་བུས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
མཁན་ཞིག་ཀང་ཡིན།	 	 	 ད་ེཡང་ཁངོ་ད་ེ
སྔ་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ལས་ཐགོ་སྐབས་ཨ་
རིའི་སིད་འཛིན་གི་ཕ་ོབང་དཀར་པའོི་ནང་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དང་མཇལ་འཕྲད་ནམ་ཞུ་སྐབས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་གཉསི་སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་
གི་སིད་བུས་ལ་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་
གསལ་འདནོ་གནང་མྱངོ་ཡོད་པ་བཅས།།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགཱན་དྷའི་ིརསེ་འབང་པ་རྣམས་ལ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢	
རེས་གཟའ་སྤནེ་པའ་ིས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	
ཐོག་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་གིས་བཞུགས་སརྒ་དཱ་རམ་ཤཱ་ལའི་ཉ་ེ
འགྲམ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་གཞུང་གི་མཐ་ོ
སླབོ་ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་བཀའ་བླནོ་ཁི་ཟུར་
སླབོ་དཔནོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདངོ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གཙོས་རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེ
འད་མིན་ནས་མེས་པ་ོདམ་པ་གཱན་དྷའིི་རསེ་
འབང་པ་ཁག་གཅིག་ལ།	 	 སྟནོ་པ་བཅམོ་
ལནྡ་འདས་དང་བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགཱན་དྷསི་
སྟནོ་པའ་ིལམ་གི་རསེ་སུ་འཇུག་པ།	 	 ཞསེ་
འཛམ་གླིང་ཞི་བདའེི་ལྷན་ཚོགས་སུ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་བཀའ་ཟུར་སླབོ་
དཔནོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བའི་སྙངི་
པརོ།	 	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་འཚེ་མེད་ཞི་བ་གཤའ་མ་ཞིག་
ཡོང་བར་ཐགོ་མར་གང་ཟག་སོ་སོའི་ནང་
སེམས་རུྒྱད་ཞི་ཞིང་དལུ་བ་ཞིག་དགོས་པའི་

ལམ་སྟནོ་ད་ེནི་སྟནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་
དང་བདག་ཉིད་ཆེན་པ་ོགཱན་དྷི་མཆོག་གི་
དགངོས་པ་ཡིན་ཞིང་།
ཕི་ལོ་	༡༩༥༡	ལོ་ནས་བཟུང་ཕི་ལོ་	༡༩༦༧	
བར་གི་དསུ་ཡུན་རིང་བདོ་མིའི་འཐབ་རྩདོ་
ད་ེམཐའ་གཅིག་ཏུ་འཚེ་བ་མེད་པ་ཞིག་མིན།		
འནོ་ཀང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་
ལ་འཇུག་དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་
བཀའ་སླབོ་བསྟདུ་མར་སྩལ་བའི་ཉརེ་ལེན་
ལ་བརནེ་ནས་ད་ཆ་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་འཚེ་བ་མེད་པའི་ལམ་གི་ཐགོ་ནས་
འཐབ་རྩདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 	 ཁརོ་ཡུག་
དའེི་འགོ་གཞིས་བསེ་གཉསི་སུ་ད་བར་བདོ་
མི་ཚོར་གདགུ་རུྩབ་དང་རྐེན་ངན་ཇི་འད་
ཞིག་འཕྲད་ཀང་ནམ་ཡང་འཚེ་བའི་ལམ་ལ་
འཇུག་མེད།	 ལགྷ་པར་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་གི་ཐུགས་སྐེད་དམ་བཅའ་གསུམ་
གིས་ཞི་བདེ་ད ོན་གཉརེ་བ་ཀུན་ལ་སྙིང་
སྟབོས་དང་སེམས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེ་
སྤལེ་བཞིན་ཡོད།	 	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་།	 ད་ེནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་

༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འགྲ་ོ
བ་མིའི་ལྷན་སྐེས་ཀི་བཟང་པའོི་རིན་ཐང་
བམས་པ་དང་བརྩ་ེབ།	 བཟདོ་སན།	 ཆོག་
ཤེས་སོགས་དངེ་དསུ་སིྤ་ཚོགས་ནང་དགོས་
མཁ་ོཧ་ཅང་ཡོད་པ་དང་།	 	 དསུ་རབས་	
༢༠	 ད་ཆ་རགོས་ཟནི་སྟབས་དསུ་རབས་	
༢༡	 ད་ེའཚེ་མེད་ཞི་བ་འཆམ་མཐུན་གི་
སིྤ ་ཚོགས་ཤིག་བསུྐན་ཐབས་བ་དགོས་
གལ།	 	 ད་ེབཞིན་སངས་རྒྱས་ཤཀཱ་ཐུབ་པ་
དང་བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགཱན་དྷ་ིམཆོག་ན་ིརྒྱ་
གར་བ་ཡིན་ཞིང་།	 	 	 	 སྐསེ་ཆེན་དམ་པ་
ཁོང་རྣམས་ཀིས་གཙོ་བ་ོམིའི་བསམ་བླརོ་
རྣམ་རགོ་འད་མིན་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དཔྱད་
པ་གནང་ནས་མི་བཟང་པ་ོཞིག་ཡོང་ཐབས་
ཆེད་འབད་བརྩནོ་གནང་ཡོད་པ་དང་།
སྟནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་བདག་ཉིད་
ཆེན་པ་ོགཱན་དྷ་ིལྟ་བུ་ཇི་ལྟར་ཡོང་ཐུབ་བམ་
ཞེས་ང་ཚོས་བརག་དཔྱད་དང་ཉམས་ཞིབ་
གནང་བ་ཡིན་ན།	 	 རྒྱ་གར་གནའ་རབས་
ཀི་སལོ་རུྒྱན་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་ལ་བརནེ་
ནས་བུང་ཐུབ་པ་གསལ་པ་ོརེད།	 	 དརེ་

བརནེ་ང་ཚོས་ཀང་ཁོང་ཚོ་དང་འད་བ་
ཞིག་ཆགས་འདདོ་ན་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་
ཀི་ལེགས་བཤད་ལ་ངེས་པར་ད་ུསླབོ་སྦྱངོ་
གནང་དགསོ།	 	 འཛམ་གླངི་ནང་ཞི་བད་ེ
དགོས་ན་འགྲན་སེམས་དང་འཁོན་འཛིན།		
ཞེ་སངྡ་ཕྲག་དགོ་ལ་བརནེ་ནས་ཡོང་ཐབས་
རྩ་བ་ནས་མེད།	 	 ཆོས་ཁས་ལེན་མིན་ཇི་
ལརྟ་ཡང་གཙོ་ཆེ་ནང་གི་བསམ་བླརོ་ཞི་བད་ེ
ཡོང་བ་ཞིག་བཟ་ོཐུབ་དགསོ།	 ང་ཚོས་རྙགོ་
ཁ་བཟ་ོབཞིན་ད་ུདཀོན་མཆོག་ལ་སྨནོ་ལམ་
རྒྱག་པ་ད་ེན་ིནང་འགལ་ཡིན།	 	 རྙགོ་ཁ་
ད་ེདག་མིས་བཟསོ་པ་ཡིན་སྟབས།	 ད་ེདག་
སེལ་རུྒྱའི་འགན་ཡོངས་རོགས་མི་ཁོ་ནར་
ཡོད།	 	 ང་ཚོས་ལོ་གསུམ་སྟངོ་གངོ་ཙམ་
ནས་ཕལ་ཆེར་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་ནས་ཕིན་
ཡོད།		འནོ་ཀང་དསེ་དཀའ་ངལ་དང་རྙགོ་
ཁ་རྩ་བ་ནས་སེལ་ཐུབ་མེད།		ལོ་ང་ོ	༣༠༠༠	
ཙམ་ནས་དར་བའི་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་
སལོ་རུྒྱན་རིག་གཞུང་ད་ེདག་གིས་གཙོ་ཆེ་
ནང་གི་གཤིས་རུྒྱད་འདལུ་ཐབས་བདེ་བཞིན་
ཡོད།			ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།།	

གླངི་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ནརོ་གླངི་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གཅསེ་སྐངོ་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	༢༢	
འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༣༠	
ཉནི་ནརོ་གླངི་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གཅསེ་སྐངོ་
ཁང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་
འཁོར་བའི་དསུ་དན་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་གླིང་
མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	 ད་ེརིང་ནརོ་གླངི་དབུས་
བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་	 ༢༢	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་
དན་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ་དསུ་དན་
སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ་ད་ེཡང་སྤབོས་པ་དང་ལྡན་
པའི་ཐགོ་ནས་ཞུ་ཆོག་གི་རེད་དན་གི་འདགུ	
གང་ཡིན་ཞ་ེན།	 གཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་

༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་
སླབོ་ལམ་སྟནོ་དང་།	 ཐུགས་སྨནོ་མཚམས་
སྦྱརོ་ད་ེའདའ་ིཐགོ་ནས་དབུ་བཙུགས་པ་ནས་
བཟུང་ད་བར་དངསོ་འབལེ་གུྲབ་འབས་ཧ་
ཅང་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།	 	 ད་ེཡང་བདོ་ཀི་
རིག་གཞུང་གི་ཆ་ཤས་མང་པའོི་ཐགོ་ཉམས་
པ་སརླ་གསོ་མི་ཉམས་གངོ་འཕལེ།	 སུྒ་
རྩལ་རིགས་མང་པ་ོསརླ་གསོ་གནང་སྟ་ེགུྲབ་
འབས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཐནོ་ཡོད།	 ང་རང་
ཡིན་ནའང་རུྒྱན་ལྡན་ནས་ནརོ་གླིང་ནས་
ཐནོ་སྐདེ་བུང་བའི་དངསོ་པ་ོད་ེདག་ལ་ཡིད་

འཕྲགོ་ནས་རསེ་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་མཁན་ཞིག་
ཡིན།	 ལགྷ་པར་བདོ་ད་ུདསུ་འགུར་རྐནེ་
པས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་ད་ོཕགོ་

ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབུང་བའི་སབྐས་འདརི་ང་ཚོ་
བཙན་བལོ་རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་སླབེས་

ནས་ཤེས་ཡོན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་མཚོན་པའི་
མང་པ་ོཞིག་སླར་གསོ་གནང་ཡོད་ནའང་།	
སུྒ་རྩལ་གི་རིགས་ད་ེཚོའི་ཐོག་སྒརེ་སོ་སོ་
ནས་ཐང་ཀ་འབ་ིབ་སོགས་ཡོང་གི་ཡོད་ཀང་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་དབུ་ཁིད་པའི་ཚོགས་པ་ཚད་ལྡན་འདི་
འད་ཞིག་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞིག་གི་ཐགོ་ནས་ལས་
རིགས་ཕགོས་ཚང་མ་བསྡམོས་ནས་མཉམ་
ད་ུནསུ་པ་སྤུངས་ཐུབ་མཁན་ཚོགས་པ་ནརོ་
གླིང་ལས་ལྷག་ཕལ་ཆེར་ཡོད་མ་རེད་དན་
གི་འདགུ	 ད་ེཡང་ཧ་ཅང་སྤུས་ཚད་ལནྡ་པ་

ཡིན་དསུ་དངསོ་འབལེ་སྤབོས་པ་སྐ་ེའསོ་པའ་ི
གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདགུ་བསམ་གི་
འདགུ	 གཙོ་བ་ོབཀའ་ཟུར་སལྐ་བཟང་ཡེ་
ཤེས་གཏན་ཞལ་རྣམ་གཉསི་ཀིས་ཉནི་མཚན་
དསུ་དུག་ཏུ་སྐ་ུལས་བསྐནོ།	 དགངོས་པ་
བཞསེ།	 འཆར་གཞི་བཀདོ།	 འཆར་གཞི་
བཀདོ་པ་ནང་བཞིན་ཕག་ལེན་ད་ུབཀལ་བར་
བརནེ་བུང་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་བཀའ་ཟུར་
སལྐ་བཟང་ཡེ་ཤེས་གཏན་ཞལ་རྣམ་གཉསི་
ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་བ་བཅས།།	

ནརོ་གླངི་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གཅསེ་སྐངོ་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	༢༢	འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་མཛད་སྒ་ོ
སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༣༠	 ཉནི་ནརོ་གླངི་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
གཅེས་སྐོང་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ངོ་ཉི་
ཤུ་རྩ་གཉིས་འཁོར་བའི་དསུ་དན་མཛད་
སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ཤིག་ཚོགས་ཡོད།	 ད་ེཡང་
གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༡༠		ཡོལ་

ཙམ་ཐགོ་སྐུ་མགྲནོ་གཙོོ་བ་ོགླངི་མཆོག་སུྤལ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་
ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག	 	 ནརོ་གླངི་བདོ་
ཀི་རིག་གཞུང་གཅསེ་སྐངོ་ཁང་གི་ངསེ་སྟནོ་
པ་བཀའ་ཟུར་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་མཆོག		

ནརོ་གླིང་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་བད་ེཆེན་
རྣམ་རྒྱལ་ལགས།	 ནརོ་གླངི་སྡ་ེཁག་སོ་སོའ་ི
འགན་འཛིན་དང་དགེ་རན་སོགས་ཕབེས་
ཡོད།	སབྐས་དརེ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་
ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་གིས།	 ད་ེརིང་
ནརོ་གླིང་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐོང་
ཁང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་
འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་མཛད་སྒ་ོདང་།
ལོ་ང་ོད་ེདག་རིང་གང་ས་ཅི་ཐད་ཡར་རྒྱས་
གངོ་འཕལེ་དང་གཟ་ིབརིད་ཅན་ཞིག་ཆགས་
ཡོད་སྟབས།	 ནརོ་བུ་གླངི་ཁའ་ིདབུ་ལས་
ཡོངས་ལ་དམིགས་བསལ་གི་བསགྔས་བརདོ་
དང་འཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་
ཡོད།	 ད་ེརིང་ངས་སདྐ་ཆ་མང་པ་ོབཤད་

མི་དགསོ་པ་གཙོ་འདནོ་བདེ་རུྒྱ་ཡིན།	 འནོ་
ཀང་ས་བཅད་མ་སྟངོ་ཙམ་སླད་དནོ་ཚན་
ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན།	 	 ནརོ་གླངི་
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐོང་ཁང་འདི་
ཚོགས་པ་སིྤ་དང་དའེ་ིནང་ནས་འགན་འཛིན་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོར་སྐབས་ར་ེགླངི་
མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཚོགས་
གཙོའི་མཚན་བཞེས་གནང་བར་གང་ས་ཅི་
ཐད་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབུང་འདགུ	 ནརོ་
གླངི་དབུས་བརྙསེ་ནས་ལོ་	 ༢༢	 འགྲ་ོགི་
ཡོད།	 ཚོགས་པ་ཅི་འད་ཞིག་ཡིན་རངུ་
དཀའ་ངལ་འཕལེ་སིྒབ་སྣ་ཚོགས་ཡོང་གི་
ཡོད།	ནརོ་གླངི་ལའང་ཕྲན་བུ་ཏན་ཏན་བུང་
ཡོད་ངསེ་རེད།	 ད་ལའྟ་ིཆར་བསྡམོས་རྒྱག་

ནས་ལ་ྟབ་ཡིན་ན།	 ཧ་ལས་པའ་ིགུྲབ་འབས་
ཆེན་པ་ོདང་བདོ་ཀི་བསྟན་སིད་དང་རིག་
གཞུང་ཟརེ་ནའང་མིན་འདགུ	 ད་ེཚོའ་ིཐགོ་
ཞབས་ཞུ་ཧ་ལས་པ་སུྒབ་བཞིན་ཡོད་པའི་
ཚོར་སྣང་བཅསོ་མ་མིན་པ་ཞིག་བུང་།
ད་ེཚོའི་ཐོག་ལ་གཙོ་བ་ོབཀའ་ཟུར་གཏན་
ཞལ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་འགན་འཁུར་ཆེ ་
བཞསེ་གནང་བའ་ིཐགོ་གཤམ་འགོ་ཏུ་ཞབས་
ཞུ་སུྒབ་མཁན་ཚོས་ཧུར་ཐག་གནང་བར་
བརནེ་བུང་ཡོད།	ད་ལ་ྟགནས་སྟངས་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོའདགུ	 ཚང་མར་བསགྔས་བརདོ་
དང་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་བ་བཅས།།	
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང།	
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༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༣༠	
ཉནི་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་གསར་
རྙིང་གི་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་ལེགས་པར་གུྲབ་
ཡོད།	 ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་གི་
བཀའ་འབལེ་ལརྟ།	 བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་ལས་ཐགོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་གསར་པ་དངོས་
གུྲབ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་དནོ་ཁང་གི་རིྩས་
སྤདོ་རིྩས་ལེན་གི་བདེ་སྒ་ོཡོངས་རགོས་སྤདོ་
དཔང་ལྷ་ོཨ་མི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་བརུྒྱད་ལེགས་
པར་གུྲབ་མཚམས།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༢	
ཚེས་	 ༡	 ནས་བཟུང་དངསོ་གུྲབ་ཚེ་རིང་
མཆོག་གིས་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་

ཀི་ལས་དནོ་ཡོངས་རགོས་འགན་ཁུར་རྐང་
བཞསེ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་དང་།		སྤདོ་དཔང་
ལྷ་ོཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཚེ་དབང་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ནས་ཀིས་ཐངེས་འདིར་རིྩས་

སྤོད ་ རིྩས ་ ལེན ་
རྣ མ ས ་ འ དོད ་
བླ ོ ་ ཁེ ང ས ་ པ ་
ཞིག ་ བུང ་ ཚུལ་
གསུངས།		སིྤར་
བང་ཨ་རིའི ་སྐུ ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་
གསར་ རྙིང ་ གི ་
རིྩས ་སྤོད ་ རིྩས ་
ལེ ན ་ ད ེ ་ བ ཞིན ་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	

ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༢༨	 ཉནི་དབུ་འཛུགས་
གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་དནོ་གཅདོ་གསར་
པ་དངོས་གུྲབ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གསུང་

དནོ།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༨	 ནས་འག་ོའཛུགས་
ཏ་ེཚེས་	 ༣༠	 བར་ཉནི་གསུམ་རིང་གི་
རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་ད་ེདག་ཡག་ཐག་ཆོད་
བུང་སོང་།	 དནོ་གཅདོ་ཟུར་པའ་ིཐགོ་
ནས་གནད་དནོ་རུྒྱས་སྟནོ་དང་ཡིག་ཆ་ཁག	
འཛིན་ཆས་དང་དངསོ་ཆས་ཡོངས་རོགས་
རིྩས་སྤོད་རིྩས་ལེན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབུང་།	
སྤདོ་དཔང་ད་ུལྷ་ོཨ་མི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅདོ་ཕབེས་ཡོད།		ཁངོ་གིས་ཐུགས་ཞིབ་
ནན་པ་ོགནང་སོང་།	 	 ཕགོས་མཚུངས་
ལས་བདེ་ཚོས་ཀང་ཡིག་ཆ་ཡོངས་རོགས་
གྲ་སིྒག་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་འདགུ	 དརེ་
བརནེ་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཞསེ་གསུངས།	 གཞན་ཡང་སྤདོ་དཔང་ལྷ་ོ

ཨ་མི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཚེ་དབང་
ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 ཕི་
ཚེས་	 ༢༨	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠།༣༠	
ནས་འག་ོབཙུགས་པ་རེད།	 དནོ་གཅདོ་ཀི་
ཕག་ལས་རུྒྱས་སྟནོ་དང་མཇུག་སྐངོ་།	 ད་ེ
བཞིན་རིྩས་ཁ་དང་ཡིག་ཆས་སོགས་གང་
ལརྟ་ཚན་པ་ཁག་	 ༡༥	 ཙམ་ཞིབ་ཕྲའ་ིཐགོ་
ནས་རིྩས་ལེན་རིྩས་སྤདོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེ
རིང་ས་ྔད་ོདངུལ་ཁང་གི་གཏངོ་ལེན་འགན་
འཛིན་གི་མཚན་རགས་བརེ་སུྒར་བ་རུྒྱའི་
ལས་དནོ་ཡོངས་རོགས་ཆ་ལག་ཚང་བའི་
ཐགོ་ནས་མཇུག་སིྒལ་བུང་ཞེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཞསེ་གསུངས།།

བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་གསར་རྙངི་གི་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་ལེགས་པར་གུྲབ་པ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༤	 རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་
ཚོད་	༤	ཐགོ་བཞུགས་སརྒ་གངས་ཅན་སིྐད་
གཤོངས་སུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་བད་ེལེགས་
སྨན་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ད་ུབཀའ་བླནོ་ཁི་
ཟུར་སླབོ་དཔནོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདངོ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས།	“བརདོ་པར་དཀའ་
བའ་ིམི་ཚེའ་ིལོ་རུྒྱས།	 གཞིས་བསེ་གཉསི་
སུ་གཞུང་ས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གི་ཞབས་
ཞུའི་ལས་སྐལ་བུང་བ་ཞེས་པའི་ཕག་དབེ་
དབུ་འབདེ་དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་
འདགུ	 ད་ེཡང་དཔ་ེདབེ་ད་ེན་ིབཀའ་ཟུར་ས་
འད་ུརིན་ཆེན་དནོ་གུྲབ་མཆོག་གི་ངག་རུྒྱན་
ལོ་རུྒྱས་ཀི་དཔ་ེདབེ་ཡིན་ཞིང་།	བདོ་ཀི་དཔ་ེ
མཛོད་ཁང་གིས་དཔར་སུྐན་གནང་བ་ཞིག་
ཡིན་འདགུ	 མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགྲནོ་ད་ུབཀའ་
བླནོ་ཁི་ཟུར་སླབོ་དཔནོ་མཁས་དབང་ཟམ་
གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་ཟུར་པ་
བླ་ོབཟང་དར་རྒྱས་མཆོག	 	 བདོ་ཀི་སདི་
བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཐུབ་
བསྟན་བསམ་འཕལེ་ལགས།	 ཁམིས་ཞིབ་
པ་གཞན་འབུམ་རམས་པ་ངག་དབང་རབ་
རྒྱས་མཆོག་དང་།	 བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ།	 སིྤ་
འཐུས་རུྒྱན་ལས།	 ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་
སོགས་ཚང་འཛོམས་ཀི་ཐོག་མར་སྐུའི་བླ་
སནྨ་པ་ཚེ་བརན་ལགས་ཀིས་ང་ོསྤདོ་གནང་

དནོ།	 ངའ་ིཔཱ་ལགས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༢༨	 ལོར་
ཁམས་ཏ་ེཧརོ་དར་རྒྱས་དགོན་པའི་འཁིས་
སུ་འཁུངས་ཡོད།	 དགུང་ལོ་ལརྔ་ལོན་
སབྐས་སྐུ་མཆེད་བགྲསེ་པ་ཚོས་ལ་ྷསར་སླབོ་
སྦྱངོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་འདགུ	 ཆུང་དསུ་པཱ་
ལགས་རྒྱ་གར་རྡརོ་གླངི་ Darjeeling	 སེན་
ཇ་ོསེབ་མཐ་ོསླབོ་	 St.Joseph	 	 ཏུ་ཕབེས་
ནས་སླབོ་སྦྱངོ་གནང་འདགུ	 	 དསུ་སབྐས་
དརེ་བདོ་ནང་རྲྭ ་སྒེང་རིན་པ་ོཆེ་དང་སྟག་
བག་རིན་པ་ོཆེའི་རྙགོ་གྲ་འབུང་སབྐས་ཡིན།	
ངའི་ཨ་མ་ལགས་རྲྭ་སྒངེ་རིན་པ་ོཆེའི་ཚ་མོ་
རེད།	 ཟངི་འཁུག་ལང་སབྐས་ས་འད་ུཚང་
གི་ཕ་གཞིས་མང་པ་ོཞིག་ལ་གཞུང་གིས་སྒ་ོ
ཐལེ་བསྐནོ་སྟབས་ས་འད་ུཚང་གིས་གཞུང་
ལ་ཁ་མཆུ་བརྒྱབ་པ་རེད།	 	 ཁ་མཆུ་ཐབོ་
སྐབས་བདོ་གཞུང་ནས་གུན་གསབ་གནང་
རུྒྱའི་དགོངས་བཞེས་གནང་སྟ་ེགུན་གསབ་
ཀི་ཚུལ་ད་ུནང་མི་ནས་མི་གཅིག་བདོ་གཞུང་
གི་གཞུང་ཞབས་བསྐ་ོབཞག་གནང་རུྒྱ་ཞལ་
བཞསེ་གནང་བར་བརནེ།	 པཱ་ལགས་གཞུང་
ཞབས་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀིས་ལས་ཁུར་
དང་པ་ོཕི་རྒྱལ་ལས་ཁུངས་སུ་གནང་འདགུ			
ཕི་རྒྱལ་ལས་ཁུངས་ནང་ཕག་ལས་གནང་
མུས་པཱ་ལགས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་སྟནོ་འཁོར་དང་ལནྷ་རྒྱ་ནག་
དང་།	ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༡༩༥༦	ལོར་རྒྱ་གར་
ནང་སྟནོ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྐུ་བལམྟས་ནས་ལོ་
ང་ོ	 ༢༥༠༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་མཛད་
སྒརོ་ཡང་ལནྷ་བཅར་ཞུས་འདགུ	 	 ད་ེརསེ་
བདོ་ས་ཤོར་རསེ་ཐགོ་མར་༸སྐུ་སྒརེ་ཡིག་
ཚང་ནང་ཕག་ལས་ཏགོ་ཙམ་གནང་།
ད་ེརསེ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༤	 ལོར་༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་བཀའ་འབལེ་ལྟར་ཀལ་ཀ་ཏར་
དག་ེབད་ེལགྕས་དངོ་བཟ་ོགྲྲྭར་	 Gayday 

Iron and Steel Company	སྐ་ུང་ོཚ་རོང་གི་
ཚབ་ཏུ་ཕག་ལས་གནང་ཡོད།		དའེ་ིརསེ་སུ་
ཀལ་ཀ་ཏར་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡིད་ཆེས་དགེ་
རྩ་ཚོགས་པའ་ི	 Dalai Lama Charitable 

Trust	ཐུགས་འགན་བཞསེ་ཡོད།		སབྐས་

དརེ་ཐགོ་མར་གསར་འཛུགས་གནང་བའི་
ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་ཡིད་ཆེས་དག་ེརྩ་ཚོགས་པའི་
ནང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་མི་གསུམ་ལས་
མེད།	 	 ད་ེནས་པཱ་ལགས་ལྡ་ིལི་དནོ་གཅདོ་
ནང་ལོ་གཉིས་ཙམ་རིང་ཕག་ལས་གནང་
ནས་རིམ་བཞིན་བཀའ་བླནོ་ད་ུབསྐ་ོགཞག་
གནང་ཡོད།	 ད་ེནས་ལོ་གཉསི་གསུམ་རསེ་
པཱ་ལགས་གཞུང་ཞབས་ནས་དགོང་པ་ཞུས་
གནང་བ་རེད།	 	 	 	 འདརི་ངས་ཞུ་འདདོ་
ཡོད་པའ་ིགནད་འགག་གཅིག་ན།ི	པཱ་ལགས་
ཀི་སྐུ་མཆེད་བགྲསེ་པ་གཅིག་གིས་རྒྱ་གར་
ནས་བདོ་ད་ུཆེས་ཐགོ་མ་གསུང་པར་རྒྱང་
གྲགས་འཕུྲལ་ཆས་	 microphone system 

འཁརེ་ཡོད།	 	 	 པཱ་ལགས་ཀིས་དའེ་ིསྐརོ་
མཁནེ་བཞིན་ཡོད་སྟབས་༸སྐུ་མདནུ་གིས་
བདོ་ད་ུདསུ་འཁོར་དབང་ཆེན་ཐངེས་དང་
པ་ོསོྩལ་སྐབས་བདོ་ནང་ད་ེསྔ་མ་གྲགས་པ་
ཞིག་ལ་རྒྱང་གྲགས་འཕུྲལ་ཆས་ཐོག་མ་
སབྐས་དརེ་བཙུགས་གནང་འདགུ	 བདོ་མི་
ཚོས་སབྐས་དརེ་༸སྐུ་མདནུ་གི་གསུང་ཆོས་
རྒྱང་རིང་པ་ོནས་ག་ོཐུབ་པར་བརནེ་ཚང་མ་
ཧང་སང་དགསོ་པ་ཞིག་བུང་འདགུ	 ད་ེརསེ་
༸སྐ་ུམདནུ་རྒྱ་ནག་ཏུ་གདན་འདནེ་ཞུ་སབྐས་
རྒྱང་གྲགས་འཕུྲལ་ཆས་ད་ེཡང་རྒྱ་ནག་ཏུ་
འཁརེ་འདགུ་པ་མ་ཟད།	དགནོ་པ་ཁག་མང་
པ་ོཞིག་ནང་གསུང་ཆོས་གནང་སྐབས་ཕན་
ཐགོས་ཧ་ཅང་བུང་འདགུ			བདོ་གཞུང་སྐ་ུ
ངལ་ཆེ་བའི་སབྐས་སུ་པཱ་ལགས་ཀིས་ཕྲན་བུ་
ཐུགས་ཕན་གསོ་བའ་ིཞབས་ཞུ་བསུྒབས་ཐུབ་
པ་དསེ་ང་རང་ལ་ཡིན་ནའང་བླ་ོབད་ེཔ་ོཞིག་
དང་འདདོ་བླ་ོཁངེས་པ་ཞིག་འདགུ	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་བསྟནུ་
པར་རིགས་རྙིང་པ་ཁག་གཅིག་ཕགོས་སིྒག་
ཞུས་པའ་ིདཔ་ེདབེ་ང་ོསྤདོ་གནང་།		ད་ེརསེ་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་ཟུར་པ་བླ་ོབཟང་དར་
རྒྱས་མཆོག་གིས་བདོ་ཡིག་ནས་དཔ་ེདབེ་
ད་ེསྒགོས་སྦྱང་གནང་བ་མ་ཟད།	 བདོ་ཀི་
སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕལེ་ལགས་ཀིས་ཨིན་

ཡིག་ནས་སྒགོས་སྦྱང་གནང་འདགུ	 ད་ེརསེ་
བཀའ་ཟུར་སླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོ

ཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།						
བཀའ་ཟུར་སྐུ་གཤེགས་རིན་ཆེན་ལགས་ཀི་
གནས་བབ་ཁད་པར་བ་ཞིག་གང་ཡོད་ཅ་ེན་
ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 གངོ་གི་བདོ་བསྟན་པ་ཆབ་
སིད་ཕྲ་ཚུགས་ནས་ཡོད་སྐབས་དམིགས་
བསལ་སྐེས་ས་འབུང་ཁུངས་ཕ་རུྒྱད་བུ ་
རུྒྱད་ཀི་གཞུང་ཞབས་མིན་པའི་ཚོང་པ་ཆེན་
པ་ོཞིག་གི་མི་ཚང་ནས་གཞུང་ཞབས་ཞུས་
པ་དང་པའོ་ིགྲས་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད།	 ཤོད་
སྐརོ་གི་གཞུང་ཞབས་བདོ་ཨིན་གཉིས་ཀ་
མཁནེ་མཁན་ཕལ་ཆེར་སྐབས་ད་ེདསུ་དང་
པ་ོརེད་བསམ་པ་དན་གི་འདགུ	 ༸སྐ་ུཕྲངེ་	
༡༣	 སབྐས་ཕི་རྒྱལ་ད་ུསླབོ་སྦྱངོ་ཆེད་བཏང་
བ་རེ་གཉསི་མ་གཏགོས་གཞན་གསར་པའི་
གྲས་ནས་དང་པོའི ་གྲངས་ཡིན་རུྒྱ་རེད།			
གཞུང་ཞབས་མ་གནང་གངོ་སླབོ་གྲྲྭར་བསྐདོ་
སྐབས་ནས་མཐུན་འགུར་དང་མཉམ་རུབ་
གནང་བ་མང་པ་ོབུང་ཡོད།	 དཔརེ་ན་ཕི་
ལོ་	 ༡༩༤༥	 ལོར་གཡུལ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས་
བད་ེལེགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་གཏངོ་གནང་སྐབས་
རྒྱ་གར་གི་ཨིན་ཇིའ་ིགཞུང་ཚབ་ Viceroy	
མཆོག་མཇལ་རུྒྱ་དང་།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་
ཚབ་མཇལ་རུྒྱ་ཕལ་ཆེར་སྐབས་དེར་སྐུ ་
ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གི་དབུ་ཁིད་ད་ེརིམ་བཞི་
ཡིན་ནམ་གསང་བ་ཡིན་ནམ་གཅིག་ཡོད།	
སབྐས་དརེ་ཡང་རིན་ཆེན་ལགས་ཡོད་འདགུ		
ལྷག་པར་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་
ཏུ་གྲསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་ཆེད་

ད་ུའབལེ་མོལ་གནང་མཁན་སྐུ་ཚབ་བཏང་
གནང་བའི་སྐབས་སུའང་རྒྱ་གར་ནས་མར་

ཕབེས་མཁན་སྐུ་ཚབ་གྲས་སུའང་རིན་ཆེན་
ལགས་ཡོད།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཀང་
རིན་ཆེན་ལགས་ལ་བབས་ལྷངི་བརན་གསུམ་
གནང་མཁན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་མཛད་
བཞིན་ཡོད།	ལགྷ་པར་བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་
རསེ་བཙན་བལོ་བདོ་གཞུང་གི་ཆབ་སིད་ཀི་
ལས་དནོ་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་བརིྩ་རུྒྱ་ཞིག་
ཕི་ལོ་	 	 ༡༩༥༩།༡༩༦༡	 སབྐས་སུ་འཛམ་
གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ང་ཚོས་
སྙན་ཞུ་ཐངེས་གསུམ་འབུལ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་
བུང་བ་རེད།	 	 ཐ་ེལེན་ཌི་དང་མ་ལེ་ཤི་ཡ་
ཡིན་པ་ཡོད།	 ཁངོ་ཚོས་སིྦྱན་བདག་འགོ་
ནས་སནྙ་ཞུ་གཅིག་དང་།		གང་ལརྟ་ཐངེས་
གསུམ་པ་ོདརེ་སིྦྱན་བདག་མི་འད་བ་བས་
ནས་ཐངེས་གསུམ་ཕུལ་བ་རེད།		ད་ེལ་ྟབུའ་ི
གལ་གནད་ཆེ་བའི་བུང་རབས་ཀི་གནད་
དནོ་མང་པ་ོཞིག་ནམ་རུྒྱན་ཡོངས་གྲགས་
ང་ཚོས་མ་ཤེས་པ་མིན་ནའང་དན་ཡུལ་ད་ུ
མི་གསལ་བ་ད་ེདག་མང་པ་ོཞིག་ཕག་དབེ་
འདའིི་ནང་རྙདེ་ཀི་རེད་བསམ་བཞིན་འདགུ	
ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།

བཀའ་ཟུར་ས་འད་ུརིན་ཆེན་དནོ་གུྲབ་མཆོག་གི་ངག་རུྒྱན་ལོ་རུྒྱས་ཀི་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།	


