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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་གསར་ལས་ཁང་གི་ལོ་འཁརོ་
དསུ་ཆེན་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༢	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཙམ་ལ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ཀང་ར་རངོ་
ད་ུརནེ་གཞི་བྱས་པའི་ཧི་མཱ་ཅལ་ཨ་བྷ་ིཨ་བྷ་ི	
ཞེས་པའི་ད་ལ་ྟད་ལའྟི་གནས་ཚུལ་གང་བུྱང་
བ་རྣམས་ཐད་ཀར་རྒྱང་སིང་ལས་ཁུངས་
བཙུགས་ནས་ལོ་གསུམ་འཁོར་བའི་ད ུས་
ཆེན་མཛད་སྒརོ་ཇི་ལྟར་གདན་ཞུའི་གསོལ་
འདབེས་ཞུས་པ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་
པ་ོསྨནི་སྩལ་གིས་མཛད་སྒརོ་དབུ་བཞུགས་
མཛད།	 ད་ེཡང་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཁུལ་དརེ་༸ཞབས་སོར་བཀའ་
དནི་སྐངོ་སབྐས་གསར་ཁང་འགན་འཛིན་སྐུ་
ཞབས་བ་ྷལ་ཇི་ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུ་དང་
འབལེ་གསར་ཁང་གི་བཅར་འད་ིཞུ་ཡུལ་ད་ུ
ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ནས་བཅར་འད་ིཁག་
གཅིག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ།			ཐངེས་འདའི་ི
མཛད་སྒའོི་ཐགོ་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་གནད་
ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག	 	 སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་ཨ་
ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག	 	 བཀའ་

བླནོ་ཁི་ཟུར་མཁས་དབང་སླབོ་དཔནོ་ཟམ་
གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་སོགས་ཕབེས་ཡོད་
པ་དང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པ་དང་
ལནྷ་གསོལ་ཇ་བཞེས་ཏགོ་གསོལ་གུབ་བསནུ་

འཁུག་ཙམ་བཞུགས་རསེ་མཛད་སྒ་ོདངོས་
གཞིར་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ནས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 བཀུར་འསོ་ཆོས་གགོས་ཕ་ོ
མོ་རྣམ་པ།	 ཐགོ་མར་ངསོ་ཀིས་ད་ེརིང་གི་
མཛད་སྒ་ོགོ་སིྒག་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཟརེ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 མཛད་སྒ་ོའདརི་ང་
ཚོ་སླར་ཡང་མཉམ་འཛོམས་བུྱང་བ་ལྟ་བུ་
ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 སྐ་ུམགནོ་ཁདོ་མང་པ་ོ

ཞིག་ངསོ་ཀི་གགོས་པ་ོརྙིང་པ་ད་ེའད་འདགུ		
ངོས་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་
སལོ་རུྒྱན་རིག་གནས་རེས་འབང་པ་ཞིག་
ཡིན་པ་མ་ཟད།	 	 དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་དར་
བའི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་ཉམས་ལེན་བྱདེ་

མཁན་རྒྱ་གར་གི་སླབོ་མ་ཞིག་ཀང་ཡིན།		
ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་རྒྱ་གར་ང་ཚོའི་དགེ་རྒན་
དང་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་གི་དགེ་ཕུག་ཆགས་ཡོད།		
ང་ཚོ་ཚང་མ་བད་ེབ་འདདོ་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་
མི་འདདོ་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།	 	 དསུ་
རབས་	 ༢༠	 འག་ོསདོ་དང་སདྨ་ཆའ་ིསབྐས་
འཛམ་གླངི་དམག་ཆེན་དང་པ་ོདང་གཉསི་པ་
བུྱང་བ་རེད།	 	 སབྐས་དརེ་མི་གསོད་ཁག་

སྦརོ་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེ་བུྱང་བར་བརནེ་འག་ོ
བ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་དཀའ་ངལ་དང་རྙགོ་
ག་ཧ་ཅང་བཟསོ་ཡོད།		ངསོ་རང་ཡུ་རོབ་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའ་ིསིྒག་འཛུགས་	European 

Union	 ལ་ྟབུར་ཡི་རངས་བྱདེ་མཁན་ཞིག་
ཡིན།	 ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་བཙུགས་
པར་བརནེ་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཕན་ཚུན་
དམག་རྒྱག་རུྒྱ་མཚམས་འཇོག་བུྱང་ཐུབ་
ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༠	 	 ནང་ངསོ་ཀི་ཚད་
རུལ་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་	
Quantum Physics སླབོ་སནོ་པ་འཇར་མན་
མི་རིགས་སྐ་ུཞབས་ཝནོ་ཝི་ཛེ་ཀར་ Carl 

Friedrich von Weizsäcker  ལགས་དང་
ངསོ་རང་གཉསི་གླངེ་མོལ་ཞིག་གི་སབྐས་སུ་
ཁངོ་གིས་འད་ིལརྟ་བརདོ་བུྱང་།		ཁངོ་རང་
ན་གཞོན་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་ཕ་རན་སི་དང་
འཇར་མན་མི་རིགས་དབར་ཕན་ཚུན་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་དག་བའོི་འད་ུཤེས་འཛིན་བཞིན་
ཡོད་པ་དང་།	 	 འནོ་ཀང་ད་ཆ་འད་ུཤེས་
འཛིན་སངས་དརེ་འགུར་བ་ཕིན་ནས་གཉནེ་
ད་ུརིྩ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་བརདོ་བུྱང་།	 ཞསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིམཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་པ།	
༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ས་ཡོངས་
རོགས་དག་པ ོའི ་བཙན་བཟུང་བྱས་ནས་
བདོ་མི་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་རྐེན་ལམ་
ད་ུབཏང་བ་དང་།	 ཁ་ིཚོ་མང་པ་ོཉསེ་མེད་
བཙོན་འཇུག་དང་མི་སྤདོ་ལས་འདས་པའི་
གདགུ་རུྩབ་མནར་གཅོད་མྱངས་དང་མྱོང་
བཞིན་པར།	 ཉ་ེབའ་ིཆར་ཡང་མད་ོཁམས་
སྐ་ེརུྒ་མདའོི་བདོ་རིགས་ན་གཞོན་བཀྲ་ཤིས་
དབང་ཕུག་ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་
ཁིམས་དང་བཅའ་ཁིམས་སུ་གངས་ཉུང་མི་
རིགས་ཀི་སདྐ་ཡིག་སུང་སྐབོ་བྱ་རུྒྱའི་ཆ་རྐནེ་
འགོ་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སུང་སྐབོ་བྱ་རུྒྱའི་ཐབོ་
ཐང་རྩདོ་ལེན་བྱས་ཡོད་ཀང་།	 	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཁངོ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་གི་སྐལུ་
སླངོ་བྱས་པའི་བསྙནོ་དཀྲ་ིབཙན་འགེལ་གིས་
མི་ལོ་	 ༥	 བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་རྒྱལ་སིྤའ་ི
ནང་ཡོངས་གགས་ཁབ་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ནས་བཟུང་རང་ལུས་མེར་
སགེ་གནང་མཁན་འདས་གསོན་འབལེ་ལྟསོ་

ཡོངས་ལ་གཞུང་ཕགོས་ནས་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐའེི་མྱ་ངན་རསེ་དན་ཞུ་ཆེད་བཀའ་
ཤག་སབྐས་	 ༡༥	 དམ་འབུལ་མཛད་འགན་
བཞེས་ནས་ལོ་གཉིས་ཧིལ་པ་ོའཁོར་བའི་
དསུ་ཚིགས་སབས་འགགི་གནང་ས།ེ	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡	 རེས་གཟའ་པ་
སངས་ཉིན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་
སིྒག་ཞུས་ཐགོ་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་
ཚོད་	 ༤	 ནས་དབུས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་སྒ་ོ
བརྒྱབ་ས།ེ		ར་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་
ལག་ཁང་གི་རནེ་མཆོག་སྤན་སྔའི་དུང་ད་ུ
མཆོད་སིྤན་སྣ་ལྔ་འབུལ་གཤོམ་དང་འབལེ།		
མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་གི་ཚོགས་མགོན་
ད་ུསྔ་འགུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་ཁི་རབས་
བདནུ་པ་ཀཿ	 ཐགོ་དག་ེརྩ་ེརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དབུས་
མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་
པ་དང་།	བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ།	ལནྷ་

ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ།	 ས་ིཞུའ་ི
ལས་བྱདེ་རྣམ་པ།	བཞུགས་སརྒ་ཁུལ་གནས་
རིས་མེད་ཆོས་སྡ་ེཁག་གི་དགེ་བཙུན་སྔགས་
གསུམ།	 གཞན་ཡང་གཉུག་མར་གནས་པ་
དང་གླ་ོབུར་ད་ུལགྷས་པའི་དགེ་བཙུན་སགྔས་
གསུམ།	 ད་ེབཞིན་མི་མང་།	 ཕི་རྒྱལ་བ་
བཅས་ཁོན་མི་གངས་བརྒྱ་ཕག་བརྒལ་བ་
འད་ུའཛོམས་ཀིས་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་
གནང་མུར་རྣམ་གྲྭ་དགེ་བསྐསོ་ཀིས་ཆོས་

རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐབས་ཐོ་སྒོགས་སྦང་
གནང་།	ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	
༥	བར་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་ཡོད།
གཞན་ཡང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཞིང་མཆོག་འདསུ་པ་རྒྱ་
མཚོར་བསྙནེ་བཀུར་གསོལ་ཇ་དང་གྲྭ་བཙུན་
སགྔས་གསུམ་ལ་སྐ་ུའགདེ་ཧནི་སྒརོ་	 ༡༠༠	
རེ་ཕུལ་ཡོད།།

ས་ྔའགུར་རྙངི་མའ་ིདབུ་འཛིན་བདནུ་པ་སྐབས་ར་ེ
ཀཿཐགོ་དག་ེརྩ་ེརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་

བཀའ་ཤག་ཏུ་ཕབེས་པ།	

༄༅།	 །ས་ྔའགུར་རྙངི་མའ་ིདབུ་འཛིན་བདནུ་
པ་སྐབས་ར་ེཀཿཐགོ་དགེ་རྩ་ེརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ར་
སར་ཕབེས་པ་དང་བསནུ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
བཀའ་ཤག་ནས་ཇི་ལརྟ་གདན་ཞུས་ལརྟ།	 ཕི་
ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༦	ཚེས་	༥	ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་
ཚོད་	༦།༣༠	ཐགོ་བཀའ་ཤག་གི་ཚོགས་ཁང་ད་ུ
ཕབེས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་དབུས་
བཀའ་བླནོ་རྣམས་ཀིས་མཇལ་དར་སྒནོ་འབུལ་
དང་སྦྲགས་སལོ་རུྒྱན་གི་ལམ་ནས་ཕབེས་བསུའི་
སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་མ་ཟད།	 	 ད་ེཉནི་
གསོལ་ཚིགས་ལྷན་བཞེས་གནང་སྐབས་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་དང་དཔལ་
ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་ཕག་ལས་གནང་དང་གནང་
བཞིན་པར་བསགྔས་བརདོ་གནང་འདགུ	 གསོལ་
ཚིགས་སབྐས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
དང་རྙིང་མའི་སིྤ་འཐུས་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསན་འཕལེ་མཆོག་ཀང་ཕབེས་ཡོད་པ་མ་ཟད།		
བཀའ་དུང་རོང་ཁ་སབོས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་
དང་ཆོས་རིག་དུང་ཆེ་ལུང་རགོས་ལགས་ཀང་
ཆེད་བཅར་ཞུས་འདགུ	 	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བཀའ་ཤག་ད་ུ
འཚམས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་པར་དགའ་དད་གུས་
གསུམ་ཐོག་ནས་འཚམས་འད་ིསོགས་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།

ལེགས་གསོལ་བསགྔས་བརདོ།	

༄༅།	 །ཨོ་སི་ཀྲ་ོལི་ཡའ་ིགངོ་ཁརེ་སིཌ་ན་ི	
Sydney	ཁུལ་ད་ུགནས་བཞུགས་མད་ོཁམས་
ཏ་ེཧརོ་ཁམས་པ་རྣམས་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ནས་ད་བར་བདོ་བསན་སིད་སིྤ་
དང་ལྷག་པར་ད་ུཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་དང་།	
འབལེ་ཡོད་འབལེ་ཆགས་ཡོངས་ལ་དམིགས་
བསལ་གཟིགས་སྐོང་དང་ཐུགས་ཁུར་མཛད་
པ་སོགས་ཀི་བཀའ་དིན་གསབ་ཕིར་དང་།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོར་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་ཨོ་སི་ཀྲ་ོལི་ཡའི་ནང་རྒྱལ་དནོ་འཚམས་
གཟགིས་སབྐས།	 མང་ཚོགས་ལ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་གཞི་མང་པའོི་ཁོངས་
ནས་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕིན་གི་ལས་ཁུངས་དང་
སྒ་འཇུག་ཁང་བཅས་པ་དངེ་དསུ་དང་མཐུན་
པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་གསར་རྒྱག་ཞུ་བཞིན་པའི་
སྐརོ་འགལེ་བརདོ་གནང་ཞིང་བདོ་མི་ཚོས་ཞལ་
འདབེས་གནང་ན་སིྒག་འཛུགས་ལ་ཐུགས་ཕན་
གསོ་རུྒྱ་ཡིན་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཡང་གནང་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་ཉ་ེལམ་ཨོ་སི་ཀྲ་ོལི་ཡའི་གངོ་ཁརེ་
སིཌ་ནི་ཁུལ་ད་ུགནས་བཞུགས་མད་ོཁམས་
ཏ་ེཧརོ་ཁམས་པ་རྣམས་ནས་ཞལ་འདབེས་
བསྡུ ་རུབ་གནང་ས་ེཨོ་སི་ཀྲ་ོལི་ཡའི་དངུལ་
འབབ་	 ༢༦,༢༠༠།༠༠	 (ཉསི་ཁ་ིདུག་སངོ་ཉསི་
བརྒྱ།)	འཛའ་སུྒར་ཧནི་སྒརོ་	༡༣,༡༠,༠༠༠།༠༠	
(འབུམ་བཅུ་གསུམ་དང་ཆིག་ཁ་ིཐམ་པ།)	 བདོ་
ཀི ་བརྙན་འཕིན་གི ་འཕུལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་རུྒྱའི་ཆེད་ད་ུཞལ་འདབེས་གནང་འབྱརོ་
བུྱང་བར་ཕི་དལི་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕནི་ཚན་པས་
ཞལ་འདབེས་གནང་མཁན་ཡོངས་ཀི་རྒྱལ་ཞནེ་
ཐུགས་ཁུར་ལ་ལེགས་གསོལ་བསྔགས་བརདོ་
དང་སྦྲགས་ཐུགས་ར་ེཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།།			
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རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིལས་འགུལ་སྤལེ་བ།	
༄༅།	 	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོ་འད་ིབཞིན་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་བདོ་མི་ཡོངས་
ཀིས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་

ར་ེཆེ་ཞུའི་ལོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ་གཏན་འཁལེ་
གནང་བ་ལརྟ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༥	
ཚེས་	 ༢༨	 དང་	 ༢༩	 བཅས་ཉནི་གངས་
གཉིས་རིང་ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་བདོ་
མིའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་སྣ་ེ
ཁིད་འགོ་ཁབ་ཁོངས་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་

ནས་ས་ག་ཟླ་བའམ་འབུམ་འགུར་ཟླ་བའི་
དསུ་ཚིགས་ཁད་པར་ཅན་ཉནི་རྒྱ་གར་ཆེད་
སྨནོ་ལམ་  Pray For India	 གསུང་འདནོ་
གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་ས་ག་ཟླ་བའ་ིཚེས་བཅ་ོ
ལྔ་ས་ེཆོས་ཕགོས་ཀི་དསུ་ཚིགས་ཁད་པར་
ཅན་དརེ་ཁབ་ཁོངས་དགོན་སྡ་ེདཔལ་རུྒྱད་
སདྨ་གྲྭ་ཚང་དང་།	རངོ་ཆོས་གྲྭ་ཚང་།	རྙངི་
དགོན་དབུ་རྒྱན་གླིང་གྲྭ་ཚང་བཅས་དགོན་
སྡ་ེཁག་གསུམ་གི་དགེ་འདནུ་པ་རྣམས་ཀིས་
དམིགས་བསལ་སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདོན་
གནང་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུང་སིྤ་མི་དང་བརྒྱ་

དཔནོ་གིས་འགན་ཁུར་འོག་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་
ཚང་གསུམ་ནང་ཉནི་བཞི་རེ་ཆ་བགསོ་ཀིས་
ཉནི་བཅུའི་རིང་ས་གནས་མང་ཚོགས་འད་ུ
བསྐངོ་གིས་ཆོས་ཕགོས་ཀི་ལས་འགུལ་མུ་
མཐུད་སྤལེ་གནང་།	བདོ་ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༤	
དང་ཕི་ཚེས་	 ༢༨	 ཉནི་ས་གནས་མི་མང་
ནས་རྒྱ་གར་ཆེད་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་
གནང་བ་དང་།	 སྒསོ་སུ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་༸སྐུ་ཚེ་

༸ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརན་པ་དང་།	
མཛད་འཕནི་སརྔ་ལགྷ་རྒྱས་པ།	 ཐུགས་
ཀི་བཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་ལྷུ ན་གིས་

འགུབ་པའི་
ཆེ ད ་ དུ ་
ད མི ག ས ་
བ ས ལ ་
སྨ ོན ་ལམ ་
ཚོ ག ས ་
ཡོད།	 ད་ེ
རེས ་ བ ོད ་
ཚེས་	 ༡༥	

ཉནི་རྒྱ་གར་ཆེད་རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་ལས་
ལ་འབུང་ཆེད་ཉ་གང་མང་ཚེ་ཐར་བཏང་
ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་
གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་ཁབ་ཁོངས་
རྲྭ་སདོ་གྲྭ་ཚང་ནས་༼གཞིས་བྱེས་བདོ་མི་
ཡོངས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ལ་ཐུགས་ར་ེ

ཆེ ་ ཞུ ། ༽	
ཞེས་པའི་
ལ ས ་
འཆར་གི་
ཆ ་ ཤ ས ་
སུ།	 བདོ་
ཟླ ་ བ ཞི ་
པ ་ས ་ག ་

ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལའྔི་དསུ་ཚིགས་ཁད་པར་
ཅན་གི་ཉནི་མོར།	 བ་ླསུྤལ་དག་ེབཤེས་ཀིས་
གཙོས་དགེ་འདནུ་འདསུ་མང་ཡོངས་ཀིས་
རང་ཅག་རྣམས་ལ་བཀའ་དནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་
བའི་ཕ་ཡུལ་གཉསི་པ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་
ཡུལ་གི་སྣདོ་བཅུད་རིག་གཞུང་དང་བཅས་
སིྤ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ཡོན་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་
ཆེད་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་བ་སོགས་
ཆོས་ཕགོས་ཀི་ལས་རིགས་སྤལེ་ཡོད།	 ད་ེ
བཞིན་སྦངེ་ལོར་ལྷ་ོསིྤ་ལས་ཁུངས་དང་སྦངེ་
ལོར་སེར་བྱེས་ཆོས་ཚོགས་གཉིས་ཀི་གོ་

སིྒག་འགོ་བདོ་ཟླ་བཞི་པ་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་
བཅོ་ལའྔི་ཉནི་རྒྱ་གར་ཆེད་སྨནོ་ལམ་གསུང་
འདནོ་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠།༣༠	 ཐགོ་སྦངེ་ལོར་
སེར་བྱེས་ཆོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་དུ་
དག་ེའདནུ་པ་དང་།	 སླབོ་ཕུག	 ད་ེབཞིན་
མི་མང་ཁནོ་མི་གངས་	 ༨༠	 ཐམ་པ་འད་ུ
འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་ལྷ་ོསིྤ་ལས་ཁུངས་
ཀི་དུང་ལས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ཀིས་

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་རྒྱ་གར་གཞུང་
མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་ལས་འཆར་
ཁག་ང་ོསྤདོ་དང་།	 སེར་བྱསེ་དག་ེབཤེས་
བླ་ོབཟང་འཇམ་དཔལ་ལགས་ཀིས་ས་ག་
ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལའྔི་དསུ་ཚིགས་ཁད་པར་
གསུམ་འཛོམས་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 བདག་
ཅག་གི་སནོ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་འཁུངས་རབ་
ཀི་མཛད་རྣམ་བཅས་ངོ་སྤོད་གནང་གུབ་
བསནུ་དག་ེའདནུ་པ་དང་།	མང་ཚོགས་ནས་
རྒྱ་གར་ལ་བཀྲ་ཤིས་མཚོན་ཆེད་སྨནོ་ལམ་
གསུང་འདནོ་གནང་བ་དང་།	 ༸རྒྱལ་བའ་ི
༸སྐ་ུཕྱྭའ་ིཞབས་རིམ།	སངས་རྒྱས་སནྨ་བའླ་ི
གཟུངས་སྔགས་བཅས་འདནོ་གནང་ཡོད།	
སྐབས་དརེ་སྦངེ་ལོར་སུད་ཚོང་ཚོགས་པའི་
མཐུན་འགུར་འགོ་ཉནི་གུང་གསོལ་ཚིགས་
ག་སིྒག་གནང་འདགུ	 ཕགོས་མཚུངས་སྦངེ་
ལོར་གངོ་སྡ་ེཚོགས་ཁང་	Town	Hall	ད་ུ
སླབོ་ཕུག་གཞོན་སྐསེ་དང་ལས་བྱདེ་ཁནོ་མི་
གངས་	 ༢༤	 བཅས་མཉམ་འཛོམས་ཀིས་
ཆུ་ཚོད་གཅིག་རིང་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ཆེད་
སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་དང་།	 ༸རྒྱལ་བའ་ི
ཞབས་རིམ།	 བདནེ་ཚིགས་སྨནོ་ལམ་དང་
སྤན་རས་གཟགིས་ཀི་གཟུངས་སགྔས་བཅས་
གསོག་སུྒབ་དང་སྦྲགས་དགོང་ད་ོཆུ་ཚོད་	
༥	ཐགོ་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གི་ལས་རིམ་
མཇུག་སིྒལ་ཡོད།	 གཞན་ཡང་སྦལེ་ཀབོ་
བད་ེསིྐད་སརླ་གསོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
སུ་བདོ་ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༨	
ནས་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	༥	བར་རྒྱ་གར་ཆེད་
བཀའ་བརུྒྱད་དགནོ་པ་དང་།	 ཆོས་སྡ་ེབཀྲ་
ཤིས་ལྷུ ན་པ་ོདགོན་པའི་དགེ་འདནུ་པ་ལྷན་
འཛོམས་ཀིས་ཉིན་རྒྱ་དསུ་གཅིག་གི་སྨནོ་
ལམ་རྣམ་རྒྱལ་སངོ་མཆོད་དང་།	 འབུམ་
སྒགོ	 སྒལོ་མ།	 གདགུས་དཀར།	 ཤེས་
རབ་སྙངི་པ།ོ	བསྡསུ་བསངས།	སྐ་ུརིམ་རྣམ་
གསུམ།	 སངས་རྒྱས་སནྨ་བའླ་ིཆོ་ག	 འདོ་
དཔག་མེད་ཆོ་ག	 བཟང་སྤདོ་སྨནོ་ལམ།	
བད་ེབ་ཅན་གི་སྨནོ་ལམ།	 རྒྱལ་བ་འཇམ་
དཔལ་སྨནོ་ལམ་བཅས་གསུང་འདནོ་གནང་
ཡོད།	 	 ཕགོས་མཚུངས་ལྡ་ིལི་བསམ་ཡས་
གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀིས་
སྣ་ེཁིད་དང་བརྒྱ་འཐུས་ལས་ཁུངས་ནས་
མཉམ་རབུ་ཐགོ་ས་ག་ཟླ་བའ་ིཚེས་ཤར་ནས་
བསམ་ཡས་གླིང་དང་བྷུ ཏ་བྷི་ཧར་མི་མང་
འད་ུའཛོམས་ཀིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་
རྒྱས་གངོ་འཕལེ་དང་།	 རྒྱ་གར་མི་དམངས་
ཀི་བད་ེདནོ་སདླ་	 Pray	 for	 India	 ཞསེ་
དམིགས་བསལ་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གོ་
སིྒག་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 དཔལ་ལནྡ་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་དགོངས་ལརྟ་ས་
ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་ཉནི་ཉ་ལྗདི་ཚད་ཀི་ལོ་	
༦༠	ཐམ་པ་དང་།	བིྱའུ་གངས་	༥༠	ཐམ་
པ་བཅས་ཚེ་ཐར་དང་།	 སྤའེུ་ལ་ངང་ལག་
སིྦན་པ་བཏང་།	 ད་ེབཞིན་ལྡ་ིལི་བསམ་ཡས་
གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་གཙོས་པའི་

འབལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ་རྣམ་པ་དང་།	 ཁབ་
ཁོངས་འཕདོ་བསནེ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་
ལས་བྱདེ་བཅས་ནས་མ་བསྐུལ་དང་བླངས་
ཐགོ་ཞལ་འདབེས་བསྡུ་རུབ་ཀིས་ཚེས་བཅོ་
ལ་ྔཉནི་བིྱའུ་གངས་	 ༧༠	 ཐམ་པ་ཚེ་ཐར་
དང་།	སྤའེུ་ལ་ངང་ལག་སིྦན་པ་བཏང༌།
ཕགོས་མཚུངས་ས་གནས་བརྒྱ་འཐུས་ལས་
ཁུངས་ནས་མི་མང་ནས་ཞལ་འདབེས་བསྡུ་
རབུ་ཐགོ་གངས་	 ༢༤༠༠༠	 ཐམ་པ་དང་།	

དབུལ་པརོ་ཟས་སིྦན་དང་མང་ཚོགས་ལ་ཆུ་
མངར་མོ་སིྦན་པ་བཏང༌།	 གཞན་ཡང་བྷུཏ་
བྷ་ིབརྷ་ཁུལ་གནས་སྡདོ་མི་མང་རྣམས་ནས་
འགུལ་སྐདོ་པ་ཚོར་ཆུ་མངར་དང་མོ་དང་།	
དབུལ་པརོ་ཟས་སིྦན།	ད་ེབཞིན་མང་ཚོགས་
ལ་ཆུ་མངར་མོ་སིྦན་པ་བཏང་བ་སོགས་རྣམ་
དཀར་དགེ་ཚོགས་ཀི་རུྒྱ་བསོད་ནམས་ཀི་
ཚོགས་བསགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ལགྷ་པར་
ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉནི་ལྡ་ིལི་སྐུ་ཚབ་

དནོ་གཅོད་བཀའ་ཟུར་འབངོ་ཆུང་དངོས་
གུབ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་བསམ་ཡས་
གླིང་ཁུལ་གི་མི་མང་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་གངོ་འཕལེ་དང་རྒྱ་
གར་མི་དམངས་ཀི་བད་ེདནོ་སླད་དམིགས་
བསལ་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་གཟབ་རྒྱས་
ཚོགས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་མཆོག་གིས་མང་ཚོགས་ལ་རྒྱ་གར་
གཞུང་དམངས་གཉསི་ཧ་ཅང་བཀའ་དནི་ཆེ་
ལུགས་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།	 གཞན་
ཡང་ཀུམ་རའོ་
སྒ ་པ ་བ ོད ་ མིའི ་
གཞིས ་སྒར ་ གི ་
ས ་གནས་འགོ ་
འཛིན་ལས་ཁང་
ཀིས་སྣ་ེཁིད་འགོ་
ཁབ ་ཁོངས ་སྒ ་

པ་བད་ེདནོ་ཚོགས་པ་ནས་མཉམ་རུབ་ཐགོ་
ཀུམ་རའ་ོས་གནས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་
གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་མཛད་སྒ་ོགཟབ་
རྒྱས་ཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེཡང་སབྐས་
དརེ་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་ཧི་མ་
ཅལ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་
རཱ་ཇིབ་སེ་ཛལ་མཆོག་དང་།	 དམིགས་
བསལ་སྐུ་མགནོ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་

ཚོགས་མཆོག	 ད་ེབཞིན་སྐ་ུམགནོ་ད་ུམངའ་
སྡའེི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་
བལྷ་དབེ་སིང་ཏ་ོམར་མཆོག	སིར་མོར་རངོ་
གི་སིྤ་ཁབ་སྐརོ་སུང་འགན་འཛིན་མཆོག	
སྤནོ་ཊའ་ིཁམིས་དཔནོ་གཞནོ་པ།	སིར་མོར་
རངོ་གི་སིྤ་ཁབ་སྐརོ་སུང་གཞནོ་པ།	 གཞན་
ཡང་གཡས་གཡོན་གངོ་གསེབ་ཁག་གི་འགོ་
འཛིན་དང་།	 ས་གནས་ཧནི་བདོ་མཛའ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཁག་གཅིག	 ས་གནས་

ཡུལ་མི་བཅས་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་ཡོད།	 ད་ེ
ཡང་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་ཀི་ཐགོ་མར་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་བསན་འཛིན་མཆོག་ལནྡ་
ལགས་ཀིས་འཚམས་འདའིི་གསུང་བཤད་
དང་སྦྲགས་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་གནང་
ཡོད།	 སབྐས་དརེ་ཀུམ་རའ་ོགཞིས་སརྒ་གི་
ན་གཞནོ་རྣམས་ནས་རིག་གཞུང་འཁབ་སནོ་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུྱས་ཀི་ས་ྔཕིའ་ིབུྱང་རིམ་དང་གུབ་འབས་
སོགས་ཀི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་ཞིབ་ཕ་སྩལ་བ།	

འདནོ་ཐངེས་སྔནོ་མའ་ིའཕསོ།

་་་་་་་་་་་་་་དའེི་ཡས་མས་དསུ་སྐབས་ཤིག་
ན་ེར་ུ	 Nehru	 མཇལ་ནས་ང་ཚོས་རྒྱལ་
ཚོགས་ལ་བདོ་དནོ་ཞུ་གི་ཡོད།	 	 བུྱང་ན་
རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རོགས་
གནང་།	ཞུ་བརུྒྱད་གནང་རོགས།	ད་ེལརྟ་མ་
བུྱང་ནའང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རོགས་གནང་
ཞུ་སབྐས།	 རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཞུ་བརུྒྱད་
ཡོང་རུྒྱ་མ་རེད།	ཅསེ་གསུང་གི་འདགུ
ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༠	ཡིན་ནམ་	
༢༡།༢༢	 སབྐས་དརེ་ངསོ་རང་མ་སུ་རིར་
འབྱརོ་བ་རེད།	 ད་ེནས་ཕི་ཚེས་	 ༢༤	 ལ་
ན་ེར་ུཕབེས་འབུྱང་།	 སབྐས་དརེ་ཁངོ་མ་སུ་
རིར་ཕབེས་དགསོ་པའི་མཛད་འཆར་གཞན་
ཕལ་ཆེར་ཡོད་ས་རེད།	 གཙོ་བ་ོངསོ་རང་
ཐུག་ཏུ་ཕབེས་པ་རེད།	༡༩༥༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	
༢༤	 ཕལ་ཆེར་ཡིན་པ་ཡོད།	 ངསོ་ཀིས་ཧ་
ཅང་གསལ་པ་ོདན་གི་འདགུ	 སབྐས་དརེ་
ངསོ་ཀིས་ན་ེར་ུལ།	“ཕི་ལོ་	༡༩༥༧	ལོར་
ངསོ་ཀིས་ཁདེ་རང་ཞུས་པ་ཡིན།	 ངསོ་རང་
རྒྱ་གར་ནང་བསདྡ་ནས་འབད་བརྩནོ་བྱས་ན་
མ་གཏགོས་བདོ་ད་ུཕིར་ལོག་བྱས་ན་བྱ་རུྒྱ་
གང་ཡང་མི་འདགུ	ངསོ་ཀིས་༡༩༥༧།༡༩༥༨	
ལོར་བདོ་ནང་འབད་བརྩོན་གང་ཡོང་བྱས་
པ་ཡིན།	 རྒྱ་མིའ་ིརྣམ་འགུར་སྡགུ་ཏུ་སྡགུ་ཏུ་
དང་།	 རུྩབ་ཏུ་རུྩབ་ཏུ་མ་གཏགོས་གང་ཡང་
མི་འདགུ	 མཐའ་མ་གནས་ཚུལ་འད་ིའད་
ཞིག་ཆགས་སོང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ཟླ་	 ༣	
ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་མིའི་ཐགོ་དག་གནནོ་བྱ་འགོ་བཙུགས་
ནས་མི་གསོད་ཁག་སྦརོ་ཧ་ཅང་བུྱང་སོང་།	
ད་ེདག་མཚམས་འཇགོ་ཡོང་བ་ཞིག་གནང་
རོགས་གནང་།	”	ཞསེ་ཞུས་པ་ཡིན།
ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་བཀའ་མོལ་ཞོར་འཕསོ་
ལ་རྒྱ་མིའི་གསར་འགུར་ནང་རྒྱལ་སིད་སིྤ་
ཁབ་ཁང་གིས་བདོ་གཞུང་མེད་པ་བཟསོ་པ་
ཡིན།	 ཞསེ་གསལ་བསྒགས་བྱས་པ་རེད།	
གསལ་བསྒགས་འདི་གསར་འགུར་ནང་གོ་
བ་རེད།	 བདོ་གཞུང་ལ་ྷསར་ཡོད་པ་ད་ེརྒྱ་
མིས་མེད་པ་བཟསོ་ཟནི་པ་ཡིན།	ཞསེ་བརདོ་
ཟནི་སབས།	གཡུལ་རྒྱལ་ལྷུན་རྩ་ེརངོ་ད་ུབདོ་
གཞུང་བསྐར་གསོ་བྱས་ནས་དརེ་གསལ་
བསྒགས་བྱས་པ་རེད།	 གསལ་བསྒགས་
ཀི་ཡིག་ཆ་ད་ེཟུར་ཁང་གསང་བ་ཆེན་མོས་
མར་བཀགླས།		གཡུལ་རྒྱལ་ལྷུན་རྩ་ེརངོ་ལ་
སསྐ་འཛེགས་གསུམ་ཅན་ཞིག་འདགུ	 དའེ་ི
སངེ་ནས་ཟུར་ཁང་གསང་བ་ཆེན་མོས་མར་
གསལ་བསྒགས་བྱས་པ་རེད།	 ངསོ་ཀི་ལོ་
རུྒྱས་ཀི་ཞརོ་འཕསོ་བྱས་ནས་ན་ེརུར་སབྐས་
དརེ་ཞུ་སབྐས་ན་ེརུས་བདོ་གཞུང་ངསོ་ལེན་
བྱདེ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད།	 ཅསེ་བརདོ་བུྱང་།	
ངོས་ཀིས་བ ོད་ནང་མི་གསོད་ཁག་སྦོར་

གི་གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐོ་པ་ོའདགུ		
འད་ིམཚམས་འཇགོ་གནང་བ་གནང་རོགས་
ཞསེ་དནོ་ཚན་གཅིག་འད་ིཞུས་པ་རེད།	སདྐ་
ཆ་ཞོར་འཕསོ་བྱས་ནས་ང་ཚོས་ལྷུ ན་རྩེ་
རངོ་ད་ུབདོ་གཞུང་བཙུགས་པ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་
སབྐས་ན་ེརསུ་	 Nehru	 “ག་རེ་ཟརེ་གི་
ཡོད།”	 ཅསེ་སྐ་ུརུླང་ཚུབ་ཚུབ་བྱས་ནས་
འབལོ་གདན་ཐགོ་ཁུ་ཚུར་སྣནུ་ནས་ “ཕགོས་
གཅིག་ནས་མི་གསོད་ཁག་སྦོར་མཚམས་
འཇགོ་དགསོ་ཟརེ་གི་ཡོད།		ཕགོས་གཞན་
ཞིག་ནས་རྒྱ་མིར་སདྙ་ར་ོབ་ཡིན་ན་གང་འད་
ཡོང་གི་རེད།	 ཅསེ་ན་ེར་ུཟརེ་བུྱང་།	 རྒྱ་
གར་གཞུང་ནས་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཞུ་བརུྒྱད་
གནང་རོགས་གནང་ཞསེ་ཞུས་སབྐས།’	ཞུ་
བརུྒྱད་ཡོང་ཐབས་མེད་”	གསུང་བུྱང་།		འ་ོ
ན་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རོགས་ཞུས་སབྐས་ཕིས་
སུ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་རེད།	 ན་ེརསུ་ངསོ་
ལ་འད་ིལརྟ་གསུང་མྱངོ་།	“བདོ་ནས་རྒྱ་མི་
དབང་སུྒར་བྱདེ་མཁན་མཐར་སྐོད་གཏངོ་
ཆེད་ཨ་མི་རི་ཀས་རྒྱ་མིར་དམག་རྒྱག་གི་མ་
རེད།”	 ཅསེ་ན་ེརསུ་ངསོ་ལ་གསུང་མྱངོ་།	
འད་ིབདནེ་པ་རེད།	དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་
ཆགས་ཡོད།	འད་ིལརྟ་ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ནས་	
༡༩༦༢	 བར་འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཞུ་
གཏུག་བྱ་རུྒྱའི་ཐབས་ཤེས་ཧ་ཅང་བྱས་པ་
རེད།	འནོ་ཀང་སུྒབ་རུྒྱ་མེད་པ་ཆགས་སོང་།	
མཐར་ན་ེར་ུ	 Nehru	 རང་གིས་རྒྱལ་
ཚོགས་ལ་ཞུ་ན་ཕན་ཐགོས་ཀི་མ་རེད།	 རྒྱ་
མི་རང་དང་མཉམ་ད་ུསདྐ་ཆ་བཤད་དགོས་
ཀི་རེད།	ཅསེ་ཕི་ལོ་	༡༩༥༦	ལོར་ངསོ་ལ་
གསུང་པ་མ་ཟད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩།༡༩༦༠	
ལོར་ན་ེརསུ་ད་ེམཚུངས་གསུང་གི་འདགུ		
ངསོ་ཀིས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཞུས་
ནས་ལམ་སེང་དནོ་དག་སོན་པའི་རེ་བ་གང་
ཡང་རྒྱག་གི་མེད།	 འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངེ་
བདོ་དནོ་མ་བརླག་པ་དང་མ་ཡལ་བའི་དནོ་
ད་ུང་ཚོས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཞུ་གི་
ཡོད།	ཅསེ་ན་ེར་ུ	Nehru	ལ་ཞུས་པ་ཡིན།	
ད་ེནས་ང་ཚོའི་སླབོ་གྲྭ་རྒྱ་གར་ནང་འཛུགས་
རོགས་གནང་།	 ཞསེ་ངསོ་ཀིས་ན་ེར་ུལ་
ཞུས་པ་ཡིན།	 ན་ེརསུ་	 Nehru	 ཧ་ཅང་
ཐུགས་ཁུར་བཞསེ་བུྱང་།	 ན་ེརསུ་ཤེས་
ཡོན་ཚོགས་ཆུང་	 Education Soci-

ety བཙུགས་ནས་ན་ེར་ུརང་གི་འཆར་
གཞི་བསིྒགས་པ་རེད།	 སབྐས་དའེ་ིརྒྱ་གར་
ཤེས་རིག་བླནོ་ཆེན་	 Shri Mali	 ཟརེ་བ་
ཁངོ་རེད།	 ཉནི་གུང་ཞལ་ལག་སབྐས་ན་ེ
རསུ་ Shri Mali	 སདྐ་བཏང་ནས་ཁདེ་
རང་	 ཚོགས་གཙོ་	 Chairman	 བྱདེ་
དགསོ་ཞསེ་ཐུགས་ཁུར་ཧ་ཅང་གནང་སོང་།	
སླབོ་གྲྭ་འཛུགས་རུྒྱའི་དསུ་ཚོད་སྐབས་དརེ་
ན ེ་རུས་བ ོད་ད ོན་མ་བརླག་པ་དང་རུྒྱན་
མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་རུྒྱ་ནི་ཤེས་ཡོན་ལ་

རག་ལུས་པ་རེད།	 	 བདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་རྒྱ་
གར་ནང་སླབེས་པ་ད་ེདག་ལ་སླབོ་སྦངོ་སྤདོ་
དགསོ།	 བདོ་དནོ་མ་ཡལ་བ་དང་མ་བརླག་
པའི་ཐབས་ཤེས་གཙོ་བ་ོན་ིཤེས་ཡོན་ལ་ཐུག་
ཡོད།	 ཅསེ་ན་ེརསུ་	 Nehru	 འད་ིལརྟ་
གསུང་སོང་།	དངསོ་གནས་རེད།	ད་ེབཞིན་
རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཁུར་བཞེས་ནས་ཤེས་
ཡོན་ཚོགས་ཆུང་	 	 Education Soci-

ety བཙུགས་པའ་ིཁངོས་ནས་བདོ་པའ་ིསླབོ་
གྲྭ་ཟུར་ད་ུབཙུགས་པ་ད་ེགཙོ་བ་ོན་ེར་ུ Ne-

hru	 རང་གིས་ཐུགས་ཁུར་བཞསེ་པ་རེད།	
འག་ོསོང་ཡོངས་རགོས་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་

བཏང་བ་རེད།	
རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཞུས་ནས་གང་ཡང་ཡོང་རུྒྱ་
མེད་པ་ཆགས་ཡོང་སབྐས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༤	
ལོར་བཀའ་བླནོ་དབང་རརོ་ལགས་ཡོད།	
ས་སྐ་ཚེ་དབང་ར་མགིན་ལགས་ཕལ་ཆེར་
ཡོད།	 	 ཀུན་བད་ེགླངི་ཡོད་མེད་གསལ་
པ་ོདན་མ་བུྱང་།	 	 གང་ལརྟ་དབང་རརོ་
ལགས་དང་ཚེ་དབང་ར་མགནི་ཡོད།	 ད་ེ
དསུ་ཕལ་ཆེར་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་དབང་འཕནི་
ལགས་ཡོད།	 	 གང་ལརྟ་ང་ཚོ་ས་ྔཕི་མ་
གཏགོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མཉམ་ད་ུསྐད་
ཆ་བཤད་རུྒྱ་རེད།	རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལ་
བྱས་ནས་གང་ཡང་ཡོང་རུྒྱ་མི་འདགུ	 དརེ་
བརནེ་ང་ཚོས་རང་བཙན་ཞེས་བརདོ་ནས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་སྐད་ཆ་བཤད་ཐུབ་ཀི་
མ་རེད།	 རང་བཙན་ཟརེ་རུྒྱ་ད་ེརྩདོ་ཐབས་
མེད།	དབུ་མའ་ིལམ་ཟརེ་རུྒྱ་ད་ེཐགོ་མར་ད་ེ
དསུ་འག་ོབཙུགས་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་ངསོ་
ཀིས་སབྐས་ད་ེདསུ་དབུ་མའི་ལམ་ཞེས་པའི་
ཚིག་འད་ིབཤད་ཀི་མེད།	 ང་ཚོར་དགསོ་རུྒྱ་
ན་ིབད་ེསིྐད་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ཅསེ་བད་ེསིྐད་
འད་ིབཤད་པ་རེད།	 བད་ེསིྐད་ཟརེ་ན་གང་
རེད་ཅེས་སྐད་ཆ་འད་ིམཁན་ཁ་ཤས་བུྱང་།	
བད་ེསིྐད་ལ་རིམ་པ་མང་པ་ོཡོང་གི་རེད་
ཅསེ་སམྤ་པརོ་བཤད་ནས་རིམ་པས་ང་ཚོས་
རང་བཙན་རྩདོ་རུྒྱ་མིན།	 ད་ལ་ྟབདོ་ནང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་སིད་བུྱས་འཛིན་བཞིན་པ་
ད་ེའགགི་གི་མི་འདགུ	 དརེ་བརནེ་མཐའ་
གཉསི་སུ་མ་ལྷུང་བར་དབུ་མའི་ལམ་ད་ུའག་ོ
རུྒྱ་ད་ེརིམ་བཞིན་བུྱང་བ་རེད།	 	 དབུ་མའ་ི
ལམ་ད་ེགླ་ོབུར་ད་ུབུྱང་བ་ཞིག་མ་རེད།		ཕི་

ལོ་	 ༡༩༥༠	 ནས་བཟུང་བུྱང་རིམ་དང་
ཉམས་མྱངོ་ད་ེདག་བསགས་ནས་མཐར་རྒྱ་
ནག་དང་མཉམ་ད་ུསདྐ་ཆ་བཤད་རུྒྱ་ལས་མི་
འདགུ	དརེ་བརནེ་རང་བཙན་རྩདོ་ནས་ཡོང་
ཐབས་མེད།	 ད་ེལརྟ་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སངེ་
ཕིན་པ་རེད།	འད་ིཕི་ལོ་	༡༩༧༤	ལོར་ཐག་
གཅདོ་བྱས་པ་རེད།	 ད་ེནས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༨	
ལོའི་ལོ་འཇུག་ལ་རྒྱལ་ལོ་དནོ་གུབ་ཧངོ་ཀངོ་
ལ་ཡོད།	 ཏངི་ཞའ་ོཕངི་	 Deng Xiaop-

ing གིས་རྒྱལ་ལོ་དནོ་གུབ་ཐུག་དགསོ་ཀི་
ཡོད།	ཅསེ་ལན་འབྱརོ་འདགུ	རྒྱལ་ལོ་དནོ་
གུབ་འགན་མ་བཟདོ་པར་ཆེད་མངགས་ངསོ་

རང་ཐུག་ཏུ་སླབེས་བུྱང་།	 སབྐས་དརེ་ངསོ་
རང་རྒྱ་གར་ཀཱན་པར་	Kanpur	ཞསེ་པའ་ི
ས་གནས་སུ་ཆོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདརུ་
ཡོད།	 ཏངི་ཞའ་ོཕངི་	 Deng Xiaoping	
གིས་པ་ེཅིང་ནས་ལན་འད་ིལརྟ་འབྱརོ་བུྱང་།	
གང་བྱདེ་དགསོ་སམ།	 ཞསེ་བརདོ་བུྱང་།		
ངསོ་ཀིས་	 “ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ	 	 འག་ོ
རྐང་བྱསོ།	 ང་ཚོ་འདརི་དབུ་མའ་ིལམ་སངེ་
བསདྡ་ཡོད།	 དབུ་མའ་ིལམ་གི་ཐགོ་ནས་
འབད་བརྩོན་བྱེད་རུྒྱ་མ་གཏགོས་ང་ཚོས་
རང་བཙན་འབད་བརྩནོ་བྱདེ་ཀི་མེད།	 འག་ོ
རྐང་བྱསོ་”  བརདོ་པ་ཡིན།	 ལམ་སང་
པ་ེཅིང་ད་ུཕིན་ནས་ཏིང་ཞའ་ོཕིང་Deng 

Xiaopingདང་མཉམ་ད་ུཕལ་ཆེར་ཆུ་ཚོད་
གཅིག་གཉསི་སདྐ་ཆ་བཤད་པ་རེད།	 སབྐས་
དརེ་ཏངི་ཞ་ོཕངི་ Deng Xiaoping གིས་
རང་བཙན་སདྐ་ཆ་བཤད་རུྒྱ་མེད།	 གཞན་
གང་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་སདྐ་ཆ་བཤད་ཆོག་གི་
རེད།	ཅསེ་ད་ེལརྟ་སདྐ་ཆ་བུྱང་བ་རེད།	དརེ་
བརནེ་ང་ཚོ་རང་བཙན་རྩོད་ཀི་མེད་པར་
དབུ་མའི་ལམ་ཐོག་འག་ོརུྒྱའི་གུབ་འབས་
དང་པ་ོནི་སྤབོས་པ་བྱས་ནས་ཏིང་ཞའ་ོཕིང་ 
Deng Xiaoping	ཐུག་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་།	
དའེི་ཐགོ་ནས་བདོ་ཕི་ནང་གི་འགིམ་འགུལ་
ཡོང་ཐུབ་པ་དའེང་དའེི་ཐགོ་ནས་ཐག་ཆོད་
པ་རེད།	 	 ད་ེདསུ་ཏངི་ཞའ་ོཕངི་	 Deng 

Xiaoping	 གིས་རྒྱ་གར་ནང་བདོ་པའ་ི
གནས་སངས་གང་འད་ཡོད་པ་རེད།		ཅསེ་
སདྐ་ཆ་འད་ིསབྐས།		ང་ཚོའ་ིགཞིས་ཆགས་
ཁག་དང་སླབོ་གྲྭ་ཁག	 	 གཙོ་ཆེ་ཤོས་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་གང་ཡོད་པ་ད་ེདག་འགལེ་བཤད་

བརྒྱབ་ནས་ང་ཚོའི་སླབོ་ཕུག་སངོ་ཕག་མང་
པ་ོསླབོ་སྦོང་བྱས་ནས་ཨིན་ཡིག་དང་བདོ་
ཡིག་ཤེས་མཁན་ཡོད་ཅེས་འགལེ་བཤད་
རྒྱག་སབྐས་ཏངི་ཞའ་ོཕངི་	Deng Xiaop-

ing	 ཧ་ལས་པ་ལ་ྟབུ་བྱས་ནས་ཁདེ་རང་
ཚོར་སླབོ་ཕུག་ཨིན་སདྐ་རྒྱག་ཐུབ་མཁན་ད་ེ
འད་ཡོད་ན།	ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་ལ་སདྐ་སུྒར་བྱདེ་
མཁན་དངེ་སབྐས་འདང་གི་མི་འདགུ		དརེ་
བརནེ་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་གང་ཙམ་ཡོང་ཐུབ་
ཀི་རེད་དམ།	 ཞསེ་ཏངི་ཞའ་ོཕངི་	 Deng 

Xiaoping	 གིས་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ་རེད།	
འད་ིའགིག་གི་འདགུ་ཅསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
རོགས་པ་བྱདེ་རུྒྱའི་སདླ་ང་ཚོ་འད་ིནས་ཕར་
སླབོ་ཕུག་གཏངོ་རུྒྱ་བྱས་པ་རེད།	 ད་ེདསུ་རྒྱ་
ནག་ནང་ཨིན་སདྐ་ཤེས་མཁན་ཉུང་ངུ་རེད་
འདགུ	 	 ང་ཚོ་འད་ིནས་བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་
ལ་ྔབཅུ་ཙམ་གཏངོ་རུྒྱ་བྱས་པ་རེད།	 དའེ་ི
འག་ོགནོ་ཨི་ཊ་ལིའི་ཡི་ཤུའི་བླ་ཆེན་སྤབོ་	
Pope	 དང་པའོམ་གཉསི་པར་རོགས་བྱདེ་
རོགས་ཞུས་སབྐས་ཁངོ་གིས་	 “འགགི་གི་
རེད།”	 	 ཅསེ་འཕལ་མར་ཨ་སྒརོ་ཁ་ིལ་ྔ
ལྡ་ིལིར་ཁངོ་གི་གཞུང་ཚབ་བརུྒྱད་ནས་ལེན་
དགསོ་པ་གསུངས།	 	 བདོ་ཕུག་ནང་ནས་
མི་ལ་ྔབཅུ་འག་ོརུྒྱའི་ག་སིྒག་བྱདེ་པའི་སབྐས་
མཐངོ་མཆན་ལག་འཁརེ་ནང་རྒྱ་མི་ Chi-

nese	 ཞསེ་བཀདོ་པ་ཡིན་ན་འག་ོགི་མིན་
ཞསེ་འག་ོརུྒྱ་མ་བུྱང་བ་རེད།	 	 ཏངི་ཞི་ཕངི་	
Deng Xiaoping	 དང་ཐད་ཀར་འབལེ་
བ་བུྱང་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པར་བརནེ་བདོ་
ནང་ལྟ་སྐརོ་ཐེངས་དང་པ་ོདང་གཉིས་པ།	
གསུམ་པ་བཅས་འག་ོརུྒྱ་ད་ེལརྟ་བུྱང་བ་རེད།		
བདོ་ལ་ལྟ་སྐརོ་འག་ོབ་དསེ་ཕན་ཐོགས་ཧ་
ཅང་བུྱང་འདགུ	
ཁེད་རང་ཚོའི་ནང་ནས་དསུ་ཕིས་སུ་བདོ་
ནས་ཡོང་བ་ཡོད་ངསེ་རེད།	 ཁདེ་རང་ཚོས་
ཤེས་ཀི་རེད།	 ད་ེས་ྔཡིན་ན་༸རྒྱལ་བ་རིན་
པ་ོཆེ་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པ་རེད།	 བཙན་བྱལོ་
ནང་ཡོད་པ་རེད།	 ཅསེ་པ་ཙམ་མ་གཏགོས་
ད་ེལས་སྤོས་པའི་གནས་སངས་གང་ཡང་
ཤེས་ཀི་མེད།	 	 	 ལ་ྟསྐརོ་ཚོགས་པ་ཐངེས་
དང་པ་ོཕིན་ནས་ལྷ་ས་ཙམ་མིན་པར་མད་ོ
སདོ་སྨད་ཀི ་ས་ཁུལ་ལ་ཕིན་པའི ་སྐབས་
གཞིས་བྱསེ་ཀི་འབལེ་བ་མཐུད་ཐུབ་པ་རེད།	
བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོ་ཡང་སེམས་ཤུགས་ཧ་
ཅང་སྐསེ་ཤིང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱས་པ་རེད།	
ངསོ་ཀི་གཅེན་པ་ོབླ་ོབཟང་བསམ་གཏན་ལྷ་
སར་སླབེས་སབྐས་མི་ཚོས་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོ
བྱས་ནས་ཡར་གནམ་ལ་བཏགེ་པ་ད་ེའད་
བུྱང་འདགུ		ཨ་མད་ོདང་ཁམས་ཁུལ་ད་ུད་ེ
བཞིན་རེད།	 གང་ལརྟ་བདོ་ནང་གི་རྒྱ་ཆེ་མི་
མང་ད་ེདག་གཞི་ནས་བཙན་བྱལོ་ནང་བདོ་
མི་གང་འད་ཡོད་པའི་གནས་སངས་ཤེས་པ་
དང་དརེ་ད་ོསྣང་སླབེས་པ་རེད།	 ང་ཚོ་འད་ི
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ནས་བདོ་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་ད་ེདག་ལ་དཀའ་
ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་ཡོད་ཀང་ལྷག་བསམ་
སྙངི་སབོས་ཞུམ་མེད་ཐགོ་གནས་པ་མཐངོ་
ཐུབ་ཡོད།	 ད་ེལརྟ་གཞིས་བྱསེ་གཉསི་ཀི་
འབལེ་བ་མཐུད་རུྒྱ་བུྱང་སོང་།	འད་ིང་ཚོས་
དབུ་མའི་ལམ་ཟརེ་ནས་བུྱང་ཐུབ་པ་རེད་མ་
གཏགོས་ང་ཚོས་རང་བཙན་ཞསེ་སདྐ་བརྒྱབ་
ནས་བསདྡ་པ་ཡིན་ན།	 ད་ེདསུ་ད་ེཡོང་རུྒྱ་
མེད།	 མཁནེ་སོང་ངམ།	 འད་ིལརྟ་ཕིན་པ་
རེད།	 རྒྱ་གར་གཞུང་ངསོ་ལ་ཆ་བཞག་པ་
ཡིན་ནའང་།	དབུ་མའ་ིལམ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཆ་
ཚང་ཡོད་པ་རེད།	ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་དང་།	
ཨ་རི་གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་ནས་དབུ་མའི་
ལམ་ལ་གཞུང་འབལེ་རང་གི་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་
སྐརོ་བྱས་ཡོད།	 ཐངེས་ཤིག་ཨ་རིའ་ིསདི་
འཛིན་ཨོ་བ་ྷམ་ Barack Obama	མཆོག་
དང་ངསོ་གཉསི་ཐུག་ཟནི་མཚམས།	 	 ཕ་ོ
བང་དཀར་པ་ོརང་ནས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད།	 	 ཅསེ་གསལ་བསྒགས་
སྤལེ་ཡོད།	 གལ་ཆེ་ཤོས་ན་ིང་ཚོས་རང་
བཙན་རྩདོ་ཀི་མེད་སབས།	 ཨ་རི་དང་ཨོ་
སི་ཊོ་ལི་ཡ།	 ཉ་ིཧངོ་།	 ཡུ་རོབ་སོགས་གང་
སར་རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་སླབོ་ཕུག		
ཚོང་པ་སོགས་མང་པ་ོདང་ཐུག་ཐུབ་བཞིན་
ཡོད།	 རྒྱ་མིའ་ིསླབོ་ཕུག་ད་ེདག་ཐངེས་དང་
པ ོ་ཐུག་སྐབས་སྒམ་པ ོ་བྱས་ནས་སྡདོ ་ཀི ་
འདགུ	 ང་ཚོས་རང་བཙན་རྩདོ་ཀི་མེད།	
ང་ཚོ་ཐུན་མོང་གི་ཁེ་ཕན་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་
གི་རྩ་ཁིམས་ནང་ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའི་བདོ་
རིགས་ས་ཁུལ་ཡོངས་རགོས་ལ་སོ་སོའ་ིསདྐ་
ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ད་ེདག་སུང་སྐབོ་བྱདེ་
རུྒྱའི་ཐབོ་ཐང་གཅིག་གུར་དགོས་ཀི་འདགུ		
ཅསེ་ང་ཚོ་འད་ིབཤད་ཀི་ཡོད།	ང་ཚོས་རང་
བཙན་བཤད་ཀི་མེད།	 ཅསེ་བརདོ་སབྐས་
གཞི་ནས་ཁོང་ཚོའི་གདངོ་གི་རྣམ་འགུར་
ཡང་འགུར་འག་ོགི་འདགུ	ད་ེནས་ལྷདོ་ཤིག་
ཤིག་ཆགས་ནས་མཉམ་ད་ུཔར་རྒྱག་དགོས་
ཀི་ཡོད།	 ཅསེ་འཚང་ག་ཤིག་ཤིག་བྱས་པ་
ད་ེའད་ཐངེས་མང་པ་ོབུྱང་།	 གང་ལརྟ་རྒྱ་
དང་བདོ་ཅསེ་རྙགོ་ག་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 རྒྱ་
དང་བདོ་ཅེས་པའི་རྙགོ་ག་ནི་མི་དང་མིའི་
འབལེ་བའི་ཐགོ་ནས་སེལ་ཐུབ་པའི་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་དགོས་རེད་མ་གཏགོས་ན་ེརུས་
གསུང་པ་ནང་བཞིན་ཁ་གཏད་ལངས་ནས་
ཡོང་ཐབས་མེད།	 གང་ལརྟ་རྒྱ་མི་ང་ཚོའ་ི
གཉནེ་ལ་བཀུག་ནས་ང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་
སེལ་ཐུབ་པ་བྱས་ན་མཁས་པ་རེད།	 རྒྱ་མི་
དག་རུ་བཟསོ་ནས་ང་ཚོའི་དནོ་དག་སུྒབ་པ་
བྱ་རུྒྱ་ཡིན་ཟརེ་ན།	བསམ་བླ་ོརྒྱ་ཆུང་དགས་
པ་རེད།	 	 དབུ་མའ་ིལམ་ན་ིཐགོ་མར་ངསོ་
ཀི ་ཉམས་མྱོང་ད ེ་དག་ཚང་མ་བསྡམོས་
བརྒྱབ་ནས་མཐར་དབུ་མའི་ལམ་ཟརེ་རུྒྱ་
འདའི་ིསངེ་ཕིན་པ་རེད།	 དརེ་ཁ་ཡོད་ལག་
ཡོད་གུབ་འབས་གང་བུྱང་བ་རེད་ཅ་ེན།	 རྒྱ་
མི་རིགས་ཆབ་སིད་ཀི་བསམ་བླ་ོགུ་དགོ་པ་ོ
ཡོད་མཁན་ཚོ་མ་གཏགོས་གཞན་རྒྱ་ནག་
འགོ་ཁིད་ཁདོ་དའུང་ང་ཚོས་ཁ་བལ་གང་

བྱདེ་ཀི་འདགུ	 	 ཅསེ་འད་ིབ་ཡིན་ན་ཁ་ོཔ་
ཚོར་ལན་བརྒྱག་རུྒྱ་གང་ཡང་མེད།	 ཁངོ་
ཚོས་ཁ་བལ་ཟརེ་བའི་མིང་ད་ེའཇགོ་ཐུབ་ན།	
ཁ་བལ་གི་མིང་ཐགོ་ནས་བདོ་མིར་རངུ་རགེ་
གཏངོ་རུྒྱ་ལས་ས་ླབ་ཡོད།	ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་ཁ་
བལ་བྱདེ་ཀི་མེད་ཅསེ་བརདོ་པ་ཡིན་ན།	 རྒྱ་
ནག་མི་མང་གིས་འ་ོན་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་རྒྱ་ནག་
ཏུ་ཡོང་མི་ཆོག་པ་གང་བྱས་པ་རེད་དམ།		
ཞསེ་རྒྱ་མི་ཚོས་བརདོ་པ་ཡིན་ན།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ལན་འདབེས་བྱ་རུྒྱ་ཁག་པ་ོརེད།		
མ་རེད་དམ།	 	 ཁ་བལ་བ་རེད་ཅསེ་བརདོ་
ན།	 རངུ་རགེ་གཏངོ་རུྒྱ་ལས་ས་ླབ་ཡོད།	 ང་
ཚོ་ཁ་བལ་བྱདེ་ཀི་མེད་པ་དང་རང་བཙན་
རྩོད་ཀི་མེད་པ་འཛམ་གླིང་གི་ཤེས་ཀི་ཡོད།	
འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཁ་ཤས་
ཀི་ད་དངུ་མུ་མཐུད་ནས་ཁ་བལ་བ་ཞེས་
ཟརེ་གི་འདགུ	 འད་ིཁངོ་ཚོར་ཕན་ཐགོས་
ཡོད།	 ང་ཚོས་རང་བཙན་ཞསེ་སདྐ་བརྒྱབ་
པ་ཡིན་ན།	ཁངོ་ཚོར་དགསོ་རུྒྱ་ད་ེཆགས་པ་
རེད།	 	 བདོ་ནང་ད་ུཡིན་ནའང་དན་གནནོ་
བྱ་རུྒྱ་ལས་ས་ླར་ུའག་ོརུྒྱ་རེད།	 དརེ་བརནེ་
བར་སབྐས་ལོ་ཤས་གངོ་ང་ཚོས་ཉམས་ཞིབ་
བྱས་པར་རྒྱ་ཡིག་ནང་རྩོམ་ཡིག་བསི་པ་ད་ེ
འད་ཧ་ལམ་སངོ་ཕག་གཅིག་ཙམ་བསི་ཡོད་
པའི་ནང་ཚང་མས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་བྱས་ཡོད།	 ཁངོ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ཐགོ་སིད་བུྱས་འཛིན་པ་དརེ་སྐནོ་
བརདོ་བྱས་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གནས་
ཚུལ་ཐ་དད་རེད།	 	 རྒྱ་ནག་མི་མང་ཤེས་
ཡོན་ཅན་དེ་དག་གི་ནང་ང་ཚོས་མཐུན་
ཕགོས་བཟ་ོརུྒྱ་ན་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོའདགུ		
ཆབ་སིད་ཐགོ་ནས་དབུ་མའི་ལམ་ཟརེ་རུྒྱ་ན་ི
ཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་བུྱང་ཡོད།	 ཆོས་ཕགོས་
ཐགོ་ནས་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་པའི་
ལུང་པ་རེད།	 བར་སབྐས་ཆ་བཞག་ན་ལོ་
ཁ་ཤས་གོང་ལ་པ་ེཅིང་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོས་རྒྱ་
ནག་ནང་ད་ུནང་པ་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་ཞིབ་
མཇུག་བྱས་པར་ནང་པ་ས་ཡ་སུམ་བརྒྱ་ལགྷ་
ཡོད་པ་གཞུང་འབལེ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་
ཕགོས་བསྡམོས་བཏནོ་པ་རེད།	 བར་སབྐས་
རྒྱ་ནག་ནས་ཡོང་མཁན་ད་ེའདས་རྒྱ་ནག་
ནང་ད་ུནང་པ་ཧ་ཅང་འཕལེ་ཡོང་གི་འདགུ	
དངེ་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུནང་པ་ཧ་ལམ་
ས་ཡ་བཞི་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་པ་བཤད་ཀི་འདགུ	
དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་ནས་ང་ཚོ་ཐུག་ཏུ་དངསོ་
སུ་ཡོང་མཁན་རུྒྱན་མ་ཆད་པ་ཡོང་བཞིན་
འདགུ	 ད་ེདག་དངསོ་གནས་དད་པ་ཆེན་པ་ོ
དང་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་ཧ་ཅང་
ཡོད་པ་རེད་འདགུ	 བར་སབྐས་བདོ་ནས་
ཡོང་མཁན་ད་ེའདས་སདྐ་ཆ་བུྱང་།	 རྒྱ་མི་
ཤེས་ཡོན་ཅན་ད་ེའདའི་ནང་དངེ་སབྐས་བདོ་
ཀི་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་མཁན་ཤུགས་ཆེ་
ར་ུའག་ོབཞིན་འདགུ	 ལགྷ་པར་དངེ་སབྐས་
གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དགེ་རྒན་ད་ེ
འདས་བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་ཡོང་
སབྐས་རྒྱ་གར་ནང་ཨིན་ཡིག་ནང་ཡོད་པའི་
ཚན་རིག་དང་།	 	 དངེ་སང་གི་རིག་གསར་

གི་ཚན་རིག་དང་ནང་ཆོས་ཚན་རིག་སྐརོ་ག་ོ
བསྡརུ་བྱས་པའ་ིདབེ་ད་ེའད་དང་།	 	 ངསོ་
ཀིས་བཤད་པའི་དབེ་ད་ེའད་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་
མོའི་ནང་ཡིག་ཆ་ད་ེདག་ཐབོ་ཀི་ཡོད་ཚོད་
འདགུ		མི་མང་ནང་ཐབོ་ཀི་མ་རེད།	བདོ་
ཀི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ནི་ཚན་རིག་དང་
མཐུན་པའ་ིཆོས་རེད་འདགུ	 ཅསེ་ཧ་ཅང་
དགའ་པ་ོབྱདེ་ཀི་འདགུ	 	 ཁ་སྔནོ་བདོ་ནས་
ཡོང་མཁན་ཞིག་དང་སདྐ་ཆ་བུྱང་།	 ཁསོ་
འད་ིལརྟ་བརདོ་ཀི་འདགུ	 རྒྱ་མིའ་ིསླབོ་གྲྭ་
ཆེན་མོ་ད་ེའདའི་ནང་ཡོད་པའི་དགེ་རྒན་ཁ་
ཤས་བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོསླབེ་
པའི་སབྐས་བདོ་ཡིག་སླབོ་རུྒྱའི་འབད་བརྩནོ་
བྱདེ་ཀི་འདགུ	 ཅསེ་འད་ིལརྟ་བཤད་ཀི་
འདགུ	 གང་ལརྟ་ང་ཚོ་དང་མཐུན་པའ་ིརྐནེ་
གཅིག་ནི་རྒྱ་རིགས་ནང་ནས་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་
ནས་ནང་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 དངེ་
སྐབས་ཡིན་ནའང་ནང་པ་ཕནོ་ཆེན་པ་ོཡོད་
སབས།	 རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུནང་ཆོས་ཤུགས་
ཆེ་རུ་འག་ོརུྒྱ་ཡིན་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་
རེད་འདགུ	 དརེ་བརནེ་རྒྱ་དང་བདོ་འཆམ་
མཐུན་བྱས་ནས་ཡག་པ་ོབུྱང་བ་ཡིན་ན།	རྒྱ་
ནག་ནང་གི་ནང་པ་ས་ཡ་བྱ་ེབ་མང་པ་ོཞིག་
ལ་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་།	
རྒྱ་ནག་ནང་གི་ནང་པ་ཚོས་བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་
ན་ིདཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་ད་ིམ་མེད་པ་
དང་།		ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་རེད་འདགུ	
ཅེས་མང་པསོ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀི་འདུག		
འད་ིཡང་ང་ཚོའ་ིམཐུན་པའ་ིརྐནེ་ཞིག་རེད།	
ང་ཚོས་རང་བཙན་ཞེས་བརདོ་པ་ཡིན་ན།	
ཆོས་ཕགོས་ཐགོ་ནས་བདོ་པར་དགའ་མོས་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ཡིན་ནའང་།	 ཆབ་
སིད་ཐོག་ནས་འགལ་རྐེན་འཕད་རུྒྱ་ཞིག་
ཡོང་གི་རེད།	 ཆབ་སདི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོས་
རང་བཙན་རྩདོ་ཀི་མིན།	 ཁ་བལ་བྱདེ་ཀི་
མིན་བརདོ་སྐབས་ཧ་ཅང་འདམུ་བད་ེཔརོ་
སླབེ་ཀི་འདགུ	 དབུ་མའ་ིལམ་ཐགོ་མར་
གསར་གཏདོ་ལྟ་བུ་ངསོ་ཀིས་བྱས་པ་ཡིན།	
དརེ་བརནེ་ང་ཚོ་བདོ་ཀི་ཁ་དཔརེ་ཡོད་པ་
ལརྟ།	 གཏམ་མག་ོལན་མཇུག་ངསོ་ཀིས་
སྐལེ་དགསོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 མང་གཙོའ་ི
འོས་བསྡུའི་ཐོག་ནས་ཡར་སླབེས་པའི་ང་
ཚོའི་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེལྟ་བུར་མཚོན་
ནའང་།	 	 བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་དབུ་མའ་ི
ལམ་གི་ཐོག་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་འག་ོསངས་ད་ེརང་ཐགོ་འག་ོབཞིན་ཡོད།	
ང་ཚོ་ཆབ་སིད་ཐགོ་ནས་དབུ་མའི་ལམ་ཟརེ་
རུྒྱ་འད་ིན།ི	 རྒྱ་གར་གཞུང་གཙོ་བརོ་གུར་
པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ད་ེཚོའི་གས་ཀིས་རྒྱབ་
སྐརོ་བྱདེ་རུྒྱ་རིགས་ད་ེདག་ལས་སླ་པ་ོདང་
བྱདེ་བད་ེཔ།ོ	 རྒྱ་རིགས་ནང་ད་ུཡིན་ནའང་
གགོས་པ་ོམང་པ་ོབཟ་ོཐུབ་པ་འདི་ང་ཚོའི་
གུབ་འབས་རེད།	 གཉསི་ནས་ངསོ་ཀིས་
ནམ་རུྒྱན་རག་པར་བརདོ་བཞིན་པ་ད་ེརེད།	
སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀི་མཆོག་
རྣམས་ལ།	 ཟརེ་རུྒྱ་ད་ེཁདེ་རང་ཚོ་མང་ཆེ་
བས་འདནོ་ཀི་ཡོད་དམ།	 བདག་གིས་སིྦན་

སོགས་བགིས་པའ་ིཚོགས་རྣམས་ཀིས།	 །	
འག་ོལ་ཕན་ཕིར་སངས་རྒྱས་འགུབ་པར་
ཤོག	 །ཅསེ་འག་ོབ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ལ་ཕན་པ་ཞིག་ཡོང་བར་ཤོག་ཟརེ་གི་ཡོད།
བདག་གིས་སིྦན་སོགས་བགིས་པའ་ིབདོ་རང་
བཙན་ཐབོ་པར་ཤོག	ཅསེ་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གི་
ཡོད་དམ་མེད།	 འག་ོབ་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ལ་ཕན་བད་ེཡོང་བའི་སྐད་ཆ་བཤད་
ཀི་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
བདག་གིས་མགནོ་ད་ུགཉརེ།	 ཞསེ་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བད་ེབའི་མགནོ་
ད་ུགཉརེ་གི་ཡིན་ཞསེ་མ་གཏགོས་ང་ཚོ་བདོ་
པ་ཁ་ོན་བད་ེབའ་ིདནོ་ད་ུགཉརེ།	 རྒྱ་མི་ད་ེ
དག་སྡུག་བསྔལ་ཡོང་བར་ཤོག་ཅེས་རྩ་བ་
ནས་ཟརེ་གི་མེད།	 ང་ཚོས་ཆོས་བྱདེ་རུྒྱ་ད་ེ
སེམས་པ་རྣམ་དག་ཡིན་ན།	 ཁ་ཞ་ེགཉསི་
མེད་ཀིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་
པ་སུྒབ་རུྒྱ་དང་།	 སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ལ་ཕན་པ་སུྒབ་ཟརེ་དསུ་སངོ་གསུམ་གི་སངོ་
ཆེན་པ་ོའཇིག་རནེ་ཁམས་མཐའ་ཡས་པ་
ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་ང་ཚོས་བྱདེ་ཐུབ་པ་གང་
ཡང་མི་འདགུ	བྱདེ་ཐུབ་རུྒྱ་ཡོད་པ་ན་ིའཛམ་
གླིང་འདིའི་སངེ་གི་སེམས་ཅན་ད་ེདག་རེད།	
དའེ་ིནང་ནས་མི་ཁ་ོན་རེད་མ་གཏགོས་བྱ་རི་
དགས་དང་།	 དདུ་འག་ོགངས་ལས་འདས་
པ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་ང་ཚོས་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་
རུྒྱ་ཙམ་ལས་གཞན་བྱ་རུྒྱ་གང་ཡང་མེད།	
ང་ཚོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བད་ེབའི་
མགནོ་ད་ུགཉརེ།	 ཞསེ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་
ཐགོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་བ་ཡིན་ན།	 མི་དངུ་
ཕུར་བདནུ་ཅུ་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་མིའི་
ཀདླ་པ་དང་སདྐ་ཡིག་ཡོད་པ་རེད།	 དརེ་
བརནེ་ང་ཚོས་དངསོ་དང་བརུྒྱད་པའི་ཐགོ་
ནས་ཕན་ཐོགས་བྱེད་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་དང་
ཐབས་ཤེས་ཤིག་འདགུ	 དཔརེ་ན།	 ངསོ་
ལ་ཆ་བཞག་ན།	 བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀི་བླ་ོ
སྦངས་ནས་ཉནི་ལརྟ་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྒམོ་
གི་ཡོད།	 ཉནི་ལརྟ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ི
སྡམོ་པ་ལེན་གི་ཡོད།	 ད་ེལེན་པའ་ིསབྐས་སུ་
འཆར་ཅན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་
གིས་བད་ེབའི་མགནོ་ད་ུགཉརེ་ཞེས་ཟརེ་
དསུ།	 འད་ིངསོ་ཀི་དག་ཡིན།	 འད་ིངསོ་
ཀི་གཉནེ་ཡིན།	 ཞསེ་མིའ་ིནང་ད་ུམེད།	 ལ་ྷ
དང་མི།	 ལ་ྷམ་ཡིན་སུའ་ིནང་ད་ུཡིན་ནའང་
འད་ིབསན་པའ་ིདག་བ་ོརེད།	 འད་ིདག་
བ་ོཡིན་བསམ་པ་གཅིག་ཀང་མེད།	 སྤདོ་
འཇུག་ནང་གསུང་པ་ལརྟ།	 །བདག་གིས་
ད་ིརིང་སྐབོ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི།	 །སྤན་སརྔ་
འག་ོབ་བད་ེགཤེགས་ཉདི་དང་ན།ི	 །བར་ད་ུ
བད་ེལ་མགནོ་ད་ུབསོ་ཟནི་གིས།	 །ལ་ྷདང་
ལ་ྷམིན་ལ་སོགས་དགའ་བར་གིས།	 ཞསེ་པ་
ལརྟ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གཉནེ་ཡིན་མ་
གཏགོས་འདི་ང་ཚོར་གནདོ་པ་སྐལེ་མཁན་
གི་དག་དང་།	 འད།ེ	 གདནོ་ཡིན་བསམ་
པ་རྩ་བ་ཉདི་ནས་མེད།	 ཁ་ཞ་ེགཉསི་མེད་
ཐོག་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དནོ་
བྱདེ་རུྒྱ་ཞིག་དང་།	 ད་ེཡང་།	 ཇི་སདི་ནམ་

མཁའ་གནས་པ་དང་།	 །འག་ོབ་ཇི་སདི་
གནས་གུར་པ།	 །ད་ེསདི་བདག་ན་ིགནས་
གུར་ནས།	 །འག་ོབའ་ིསྡགུ་བསལྔ་སེལ་
བར་ཤོག	 ཅསེ་རག་པར་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གི་
ཡོད།	 ངསོ་ཀི་མི་ཚེ་འད་ིམི་ལུས་ཐབོ་ནས་
གནས་ཡོད་པར་བརནེ་ངོས་ཀི་མི་ཚེ་འདི་
གསོན་པའི་རིང་ལ་གང་ཐུབ་གཞན་ཕན་
སུྒབ་རུྒྱའ་ིབསམ་བླ་ོཡོད།	 ངསོ་ཀི་བསམ་
བླ་ོནང་འད་ིངསོ་ཀི་དག་ཡིན།	 འད་ིངསོ་ཀི་
གཉནེ་ཡིན་ཟརེ་རུྒྱ་ཁནོ་ནས་མེད།	 སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་སུྒབ་བསམ་པ་
ཞིག་དང་།	 མི་ལ་འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངེ་
ཨིན་སདྐ་ཐགོ་ sense of oneness of 

seven billion human being	 ཞསེ་
མི་གངས་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་རྣམས་
འག་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་གུར་རེད་ཅསེ་ངསོ་
ཀིས་རག་པར་བཤད་ཀི་ཡོད།	 	 མི་ལ་འག་ོ
བ་མི་གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་ཟརེ་དསུ་ང་
ཚོས་རྒྱ་དང་བདོ་པའི་དབར་ཡིན་ནའང་ང་
ཚོ་མི་གཅིག་གུར་ཡིན།	 རྒྱ་མི་ཚོས་ཀང་
སྡུག་བསྔལ་མི་འདདོ་པ་དང་བད་ེབ་འདདོ་
པ་རེད།	 ང་ཚོ་ཡིན་ནའང་སྡགུ་བསལྔ་མི་
འདདོ་པ་དང་བད་ེབ་འདདོ་པ་རེད།	 ཅསེ་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱ་རེད་མ་གཏགོས་དབྱ་ེབ་
འབྱདེ་རུྒྱ་མི་འདགུ	 ང་ཚོའ་ིདབུ་མའ་ིལམ་
ན།ི	 གཉསི་ཕན་ཐགོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱའ་ི
རྒྱབ་ལྗངོས་ད་ེཚོའི་གས་སླབེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	
ང་ཚོ་བདོ་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཉམས་
ལེན་བྱདེ་མཁན་རེད།	 དའེ་ིནང་ནས་ཐགེ་
པ་ཆེན་པའོ་ིཆོས་བྱདེ་མཁན་རེད།	 སེམས་
བསྐདེ་རྩ་བར་བཞག་པའི་ཆོས་ཉམས་ལན་
བྱདེ་མཁན་ཞིག་རེད།	གང་ལརྟ་སྤདོ་འཇུག་
སྔས་ལ་བརྒྱབ་ནས་ཆོས་བྱེད་མཁན་ཞིག་
ཆགས་ཀི་ཡོད་སབས།	 ང་ཚོས་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ཅེས་དག་དང་གཉནེ་གི་སདྐ་ཆ་
གང་ཡང་མེད་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
གཉནེ་ད་ུགུར།	 བྱ་སྤདོ་ཐགོ་ལ་སྐནོ་བརདོ་
དང་ཡོ་བསང་བྱདེ་རུྒྱ་བཟ་ོའད་བ་ོཡོང་ཐུབ་
དགསོ།	 དཔརེ་ན།	 རྒྱ་ནག་ལ་ཆ་བཞག་
ན།	 བདོ་ནང་མི་སྤདོ་ལས་འདས་པའ་ིདག་
གནནོ་བྱདེ་བཞིན་པ་ལ་ང་ཚོས་སྐནོ་བརདོ་
བྱདེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེརུྒྱ་མཚན་ད་ུབྱས་
ནས་རྒྱ་དང་བདོ་ཅེས་དག་དང་གཉནེ་གི་
འད་ུཤེས་ཁནོ་ནས་མེད་པ་དགསོ།	 གང་
ལྟར་དངེ་སྐབས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་
བདོ་ཀི་ཆོས་ཞེས་དབུ་འཕང་མཐ་ོབ་ོཆགས་
པ་ད་ེངསོ་ཀིས་རག་པར་བརདོ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེ
སྔ་བདོ་ཀི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ནི་བླ་མའི་
ཆོས་ཞསེ་ནང་པའི་ཆོས་གཤའ་མ་ཞིག་ཡིན་
མིན་ཐ་ེཚོམ་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	 དངེ་སབྐས་བདོ་
ཀི་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ན།ི	 ཚན་རིག་དང་
མཐུན་པ་རིག་པ་དང་ལནྡ་པ་རླབས་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་ཡོད་པ་ངསོ་འཛིན་བྱས་ནས་ཚན་རིག་
པའི་ནང་ནས་ནམ་རུྒྱན་ཆོས་ལ་སྐནོ་བརདོ་
བྱེད་མཁན་ད་ེའདས་བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་ལྟ་
གུབ་འགལེ་བཤད་རྒྱག་དསུ་ཧ་ཅང་དགའ་
པ་ོབྱདེ་ཀི་འདགུ	 ངསོ་ཀི་ངསོ་ཤེས་པ་ཚན་
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ཨ་རིའ་ིམངའ་སྡ་ེཝར་མོན་ནང་བདོ་མི་གཞིས་སྤསོ་བྱས་ནས་ལོ་ང་ོ	༢༥	འཁརོ་བའ་ིམཛད་སྒརོ་བྱང་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་བ།	

ཐ་ེཝན་ནང་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་འཁུངས་སརྐ་
དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩའ་ིག་སིྒག་ཞུ་བཞིན་པ།	

༄༅།	 	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གངས་	 ༨༣	
ལ་ཕབེས་པའི་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་
དང་སྦྲགས།	 བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འབལེ་
ལརྟ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོ་འད་ིབཞིན་བདོ་
མི་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་ནས་གནས་ཡུལ་
གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ ་ཞུའི ་
ལོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱའ་ིལས་རིམ།		ཐ་ེཝན་

བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་དབུ་བརྙསེ་
ཏ་ེལོ་ང་ོ	 ༢༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་དང་
བསནུ།	 བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་མགནོ་
འབདོ་གནང་ས།ེ	 བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་འཁབ་
སནོ་སོགས་གོ་སིྒག་ཞུ་བའི་ལས་རིམ་ཁབ་
བསྒགས་རྒྱ་ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེཡང་
ཐེ་ཝན་དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ་ནང་ཆོས་སླབོ་

གཉརེ་ཁང་གིས་ལོ་ལྟར་༸གོང་ས་མཆོག་
གི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུ་བའི་༼སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་ཞི་
བདའེ་ིམཚན་ཚོགས་ཐངེས་བཅུ་པ།༽	 ཞསེ་
པའ་ིཁབ་བསྒགས་གངས་	 ༤༣	 སིྤ་སྤདོ་
སྣམུ་འཁརོ་གི་བབ་ཚུགས་འད་མིན་གི་གང་
སྦར་ཐགོ་སྦར་ཡོད་པ་དང་།	ད་ེམིན་ཐ་ེཝན་
བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གིས་	 ༼ཐ་ེ
ཝན་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་དང་།	

བོད ་ ཀི ་ཟློས ་གར ་འཁབ ་
སནོ།༽	 ཞསེ་པའ་ིཁབ་
བསྒགས་གངས་	 ༢༠	 སིྤ་
སྤོད ་སྣུམ ་འཁོར ་ གི ་བབ ་
ཚུགས་དང་།	 ད་ེབཞིན་སིྤ་
སྤདོ་སྣམུ་འཁརོ་ཆེ་བ་གངས་	
༢༥	ཐགོ་ཁབ་བསྒགས་སྦར་

ཡོད།	 གངོ་གསལ་ཁབ་བསྒགས་ཁག་ཕི་
ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༣༡	 ནས་ཕི་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༡༠	 བར་གནས་རུྒྱ་ཡིན་པ་དང་།	 འག་ོ
གནོ་ཡོངས་རོགས་ཐ་ེཝན་དགའ་ལྡན་ཤར་
རྩེ་ནང་ཆོས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གིས་མཐུན་
འགུར་རྒྱབ་སྐརོ་གནངཡོད་པ་བཅས།	

གསར་ད་ུའདམེས་ཐནོ་བུྱང་བའ་ིརིྩས་ཞིབ་སིྤ་ཁབ་པ་ཨརྱ་པདྨ་དག་
འདལུ་ལགས་ཀིས་དམ་འབུལ་ཞུས་པ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༦	ཚེས་	༦	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་གངས་
སིྐད་ཐང་སངེ་ཁང་རྩགེ་གསར་པའི་རྩ་ེཐགོ་
ཚོགས་ཁང་ད་ུདཔལ་ལནྡ་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་
བ་བཀའ་བརུྒྱད་དནོ་གུབ་མཆོག་གི་མདནུ་
ད་ུའདམེས་ཐནོ་བུྱང་བའི་རིྩས་ཞིབ་སིྤ་ཁབ་
པ་ཨརྱ་པདྨ་དག་འདལུ་ལགས་ཀི་ལས་ཁུར་
དམ་འབུལ་གི་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་ཡོད།	
ད་ེཡང་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༢༥	 ཐགོ་ཁམིས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་དང་།	 ཁམིས་ཞིབ་པ་
གཞན་རྣམ་གཉསི་མཆོག		སདི་སྐངོ་མཆོག	
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག	 བཀའ་བླནོ་
རྣམ་པ།	 	 རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་
གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མི།	 སིྤ་འཐུས་
རུྒྱན་ལས།	 ལས་ཁུངས་ཁག་གི་དུང་ཆེ།	
འདམེས་ཐནོ་བུྱང་བའི་རིྩས་ཞིབ་སིྤ་ཁབ་པ་
བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་གནས་

ཆུང་སྒ་དབྱངས་གླིང་གི་དགེ་འདནུ་བཞི་
གས ་ ཤིས ་བརོད ་གསུང ་
འདནོ་གནང་།
ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརུྒྱད་
ད ོན་གུབ་མཆོག་གིས་སིྤ ་
ན ོར ་༸གོང ་ས ་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གི ་
༸སྐུ་པར་མཐོང་གལོ་རིན་
པ་ོཆེར་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་
ཞུས་གུབ་མཚམས་འདམེས་ཐནོ་བུྱང་བའི་
སིྤ་ཁབ་པ་ཨརྱ་པདྨ་དག་འདལུ་ལགས་ཀིས་
རིམ་བཞིན་རནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་
ཏ་ེདཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་
བརུྒྱད་དནོ་གུབ་མཆོག་གི་མདནུ་ད་ུལས་
ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་མཚམས།	དམ་འབུལ་
མ་དབེ་ཏུ་མཚན་རགས་བཀདོ་ཡོད།	ད་ེརསེ་

སྐུ་མགནོ་རྣམ་པར་ག་ོསོ་ཕ་ེམར་དང་ཆང་

ཕུད་འདགེས་འབུལ་གིས་རནེ་འབུྱང་གསོལ་
ཇ་འབས་སིལ་འདགེས་འབུལ་ཞུ་བ་དང་
སྦྲགས།	 མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་རིམ་བཞིན་
རིྩས་ཞིབ་སིྤ་ཁབ་པ་ཨརྱ་པདྨ་དག་འདལུ་
ལགས་སུ་རནེ་འབུྱང་མགུལ་དར་བསྒནོ་ཏ་ེ
དམ་འབུལ་མཛད་སྒ་ོགལོ།	

སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།།

རིག་པ་ད་ེའད་ཡོད།	ཁ་ོརང་ཚོ་ལས་རིགས་
ཚན་རིག་ཡིན་པར་བརནེ་ཆོས་ལ་དམིགས་
བསལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་ཀི་མེད་ཀང་སེམས་ནང་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་བསླབ་བྱ་ད་ེཚོའི་
གས་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་མོས་ཆེན་པ་ོབྱས་ནས་
ཉམས་ལེན་བྱདེ་མཁན་ད་ེའད་འདགུ	 གང་
ལྟར་འཛམ་གླིང་འདིའི་སངེ་གི་ཆོས་ལུགས་
ཚང་མ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད།	 ངསོ་ཀིས་

ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་ཞབས་བྱདེ་ཀི་
ཡོད།	 འནོ་ཀང་མི་ཀདླ་པ་མཁགེས་པ་ོབྱས་
ནས་རུྒྱ་མཚན་ཁ་ོནར་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་
དད་པ་མི་བྱདེ་མཁན་མི་ད་ེཚོའི་གས་ཀིས་
སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་ནཱ་
ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་འགལེ་བཤད་རྒྱག་སབྐས་
འད་ིདངསོ་གནས་བདནེ་པ་རེད་འདགུ་ཅསེ་
མང་པསོ་དགའ་པ་ོབྱདེ་ཀི་འདགུ	 ང་ཚོ་

བདོ་མི་རིགས་ཀི་ཆེ་མཐངོ་སླབེ་རུྒྱ་འད་ིབདོ་
ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་ཐགོ་ནས་སླབེ་རུྒྱ་
རེད་འདགུ	 བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
གི་ལྟ་གུབ་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་ཚད་
མ་རིག་པ་ད་ེདག་འགལེ་བཤད་རྒྱག་ཡོང་
སྐབས་བདོ་སྐད་ལས་ལྷག་པ་ཁོན་ནས་མི་
འདགུ	 	 ལེགས་སྦར་སདྐ་ན་ིསདྐ་ཤི་ཚར་
བ་	 Dead language	 རེད།	 དངེ་དསུ་

ཧནི་སདྐ་	 Modern Hindi	 འདང་གི་མ་
རེད།	ད་ེབཞིན་ནབུ་ཕགོས་པའ་ིཨིན་ཇི་དང་
ཕ་རན་སི་ད་ེཚོའ་ིགས་ཀང་ནང་ཆོས་འགལེ་
བཤད་མཐིལ་ཕིན་པ་བརྒྱག་རུྒྱར་རྩ་བ་ནས་
འདང་གི་མ་རེད།		རྒྱ་ཡིག་གི་འདང་གི་མི་
འདགུ	 	 བདོ་ཡིག་ད་ེཡག་ཤོས་རེད་འདགུ		
སེམས་ཁམས་དང་ཚད་མ་རིག་པའི་སྐརོ་ད་ེ
འད་ཞིབ་ཚགས་པ་ོའགལེ་བཤད་རྒྱག་ཡོང་

སྐབས་བདོ་སྐད་དང་བདོ་ཡིག་ཡག་ཤོས་
རེད་འདགུ	 འད་ིང་ཚོས་སྤབོས་པ་བྱདེ་ཆོག་
པ་ཞིག་རེད་འདགུ	

	‘འཕསོ་འདནོ་ཐངེས་རསེ་མར་གཟགིས།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༢	ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	༥	ཐགོ་སརྦ་
ལེང་ཁུང་གངོ་ཁེར་གི་ཡེ་ཤུ་ཚོགས་ཁང་
ནང་ད་ུཝར་མོན་མངའ་སྡའེི་ནང་བདོ་མི་
གཞིས་སྤསོ་བྱས་ནས་ལོ་ང་ོ	 	 ༢༥	 ཧལི་
པ་ོའཁོར་བའི་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཝར་མོན་བདོ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པས་ག་ོསིྒག་གཟབ་
རྒྱས་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བ་ོབྱང་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	 དམིགས་
བསལ་སྐུ་མགནོ་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་
མའི་ཚོགས་མི་སྐུ ་ཞབས་པ་ེཁིག་ཇོ་སེབ་
ལེ་ཧ་ི	 Patrick Joseph Leahy	 མཆོག	
གངོ་ཁརེ་སརྦ་ལེང་ཁུང་ Burlington	 གི་
སིྤ་ཁབ་པ་སྐུ་ཞབས་མེའི་རོ་ཝེར་སྦར་སྒརེ་	

Miro Weinberger	 ལགས་སོགས་ས་
གནས་ཀི་དཔནོ་རིགས་ཁག་གཅིག་དང་།	
ལགྷ་པར་ཕི་ལོ་	 	 ༡༩༩༣	 ལོར་བདོ་མི་	
༡༠༠༠	 ཨ་རིར་གཞིས་སྤསོ་ལས་འཆར་
ཁངོས་ནས་བདོ་མི་	 ༢༦	 ཨ་རིའ་ིམངའ་
སྡ་ེཝར་མོན་གངོ་ཁེར་སྦར་ལེང་ནང་བདོ་
མི་གཞིས་སྤསོ་ལས་འཆར་	 Tibetan Re-

settlement Project, Burlington ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་ཞབས་ཇི་རར་ཌེ་
ཧ་སེའ་ི	  Gerard G.Haase མཆོག་དང་།	
ལས་འཆར་འཛིན་སྐོང་འགན་འཛིན་སྐུ ་
ཞབས་ཇམེ་སི་ཁ་ེལེའ་ི	 James D.Kelley 

ལགས་སོགས་སབྐས་དའེི་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་
ལས་འཚོལ་དང་གསོ་སྐོང་གནང་མཁན་
ཁནོ་བསྡམོས་སིྦན་བདག་མི་གངས	 ༤༠	

ལགྷ་མགནོ་འབདོ་གནང་འདགུ	 མཛད་སྒའོ་ི
ཐོག་ས་གནས་བདོ་ཕུག་གཞོན་སྐསེ་ཕ་ོམོ་
རྣམས་ནས་བདོ་ཀི་གཞས་དང་ཞབས་བ་ོ
འཁབ་སནོ་ཞུས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་ཀིས་ཨ་རིའི་དབུས་ས་གཞུང་
དང་སིྦན་བདག་མི་སྒརེ་པ་སོགས་
ཚང་མས་ད་བར་བདོ་མིའི་རྩ་
དནོ་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་མི་
གཞིས་སྤསོ་བ་སྒརེ་སོགས་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་བཀའ་དནི་ཤིན་ཏུ་
ཆེ་བ་མ་ཟད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་
རྒྱབ་སྐོར་སྔ་ཕི་བར་གསུམ་ད་ུ
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེབླ་མེད་ད་ུ
ཆེ་ཞསེ་དང་།	 ཡང་ཝར་མོན་
ནང་གཞིས་སྤསོ་བྱས་པའི་བདོ་
མི་རྣམས་ཀི་འཚོ་བའི་གནས་སངས་དང་
ལྷག་པར་བུ་ཕུག་གཞོན་སྐེས་རྣམས་མཐོ་
འབངི་དམའ་གསུམ་ས་གནས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
ནང་སླབོ་སྦངོ་གི་གོ་སབྐས་ཧ་ཅང་བཟང་པ་ོ

བུྱང་འདགུ་པས་ས་གནས་གཞུང་དང་སིྦན་
བདག་སོགས་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༣	 ལོར་ཨ་རིའ་ི
ནང་བདོ་མི་གཞིས་སྤསོ་མི་གངས	 ༡༠༠༠	
ཁངོས་ནས།	 ཝར་མོན་མངའ་སྡའེ་ིགངོ་

ཁརེ་སརྦ་ལེང་ཁུང་ད་ུཕི་ལོ་	 	 ༡༩༩༣	 ཟླ་	
༦	 ཚེས་	 ༢	 ཉནི་ཡོང་ཐངེས་དང་པའོ་ི
ནང་སྐལ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དང་།	
ཟླ་བ་ཚེ་རིང་སིྦན་པ་ལགས།	 བཀྲ་ཤིས་

ཆོས་འཛོམས་ལགས་བཅས་མི་གངས་	 ༣	
འབྱརོ་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེནས་ཡོང་ཐངེས་
གཉསི་པ་དང་གསུམ་པ་རིམ་བཞིན་འབྱརོ་
ནས་ཁནོ་བསྡམོས་མི་གངས་	 ༢༦	 གཞིས་
སྤསོ་བྱས་ཡོད།	 ད་ལའྟ་ིསབྐས་སུ་གངོ་ཁརེ་
སརྦ་ལེང་ཁུང་ནང་བདོ་མི་ཁིམ་ཚང་གངས་	
༣༧	 དང་བསྡམོས་བདོ་མི་གངས་	 ༡༤༧	
འཚོ་གནས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།	 བྱང་ཨ་རིའ་ི
ནང་བདོ་མི་གཞིས་སྤསོ་བྱས་ནས་དསུ་དན་
མཛད་སྒ་ོའདི་ལྟ་བུ་ཚོགས་པ་ཐོག་མའམ་
ཐངེས་དང་པ་ོད་ེཡིན།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 དང་	 ༢༠༡༨	 ནང་ཝར་
མོན་མངའ་སྡའེི་གངོ་ཁེར་སྦར་ལེང་ཁུང་
ནང་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་གངས་	༡༤༧	ཡོད་
པ་ནས་བུ་ཕུག་རང་ལོ་	 ༦	 མན་ཡིན་པ་
གངས་	 ༢༥	 ཕུད་གཞན་ལགྷ་མ་མི་གངས་	
༡༢༢	 ཚང་མས་དཔྱ་དབེ་འབུལ་འབབ་ཆ་
ཚང་བྱང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་ད་ུ
གཙང་འབུལ་བྱས་པ་དང་།	 ས་གནས་འད་ི
ནས་དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཚད་བརྒྱ་
ཆ་བརྒྱ་ཟནི་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་རིགས་གཞནོ་སྐསེ་སོགས་ལ་སྤདོ་འཇུག་ཆེན་མོའ་ི
བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།	

༄༅།	 །ར་ས་ནང་ཆོས་ག་ོསིྒག་ཚོགས་
ཆུང་གིས་ཇི་ལྟར་སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་
ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨནི་
སྩལ་ཐབོ་ས་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༦	ཉནི་གི་ས་ྔད་ོབཞུགས་སརྒ་ར་ས་ཐགེ་ཆེན་
ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཉིན་གངས་
གསུམ་རིང་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་བ ོད་རིགས་
གཞོན་སྐསེ་རྣམས་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་སེར་
སྐ་མི་མང་དང་།	 ཉ་ེའཁརོ་བདོ་པའ་ིསླབོ་གྲྭ་
ཁག་གི་འགན་འཛིན་དང་སླབོ་སིྤ།	དག་ེལས་
སླབོ་ཕུག	 རྒྱ་གར་ནང་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་འགམི་
བཞིན་པའ་ིབདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུག	 ད་ེབཞིན་ཕི་
རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་	 ༦༤	 ནས་ཕབེས་པའ་ི
ཆོས་ཞུ་བ་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་	 ༩༠༠༠	
ལྷག་ལ་རྒྱལ་སས་ཆེན་པ་ོཞི་བ་ལྷས་མཛད་
པའི ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི ་སྤོད་པ་ལ་
འཇུག་པའི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད།		
བཀའ་ཆོས་སིྤ་ཚོགས་ད་ལམ་བརུྒྱད་ཐད་
གཏངོ་ཞུས་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་སདྐ་དང་ཧནི་
སདྐ།	 ཨིན་སདྐ།	 ཉ་ིཧངོ་སདྐ།	 ཀ་ོརི་ཡ།		
ཝི་ཏི་ནམ་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་བདནུ་གི་སྐད་
ཐགོ་གསུང་སུྒར་ཞུས་འདགུ	 ད་ེཉནི་ཐགོ་
མར་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་བཞུགས་
སརྒ་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་ནས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཆིབས་བསུྒར་གིས་
མི་འཇིགས་གདངོ་ལསྔ་སགེས་པའི་ཁ་ིའཕང་
ཐོན་པརོ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	འདས་པའ་ིལོ་ཁ་ཤས་
རིང་ནས་སླབོ་ཕུག་ཚོ་གཙོ་བརོ་དམིགས་

ནས་སླབོ་གྲྭ་གཞན་ཁག་ནང་བསྐདོ་བཞིན་
པའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀི་གུང་གསེང་དང་
སབས་བསནུ་འདརི་ཡོང་གི་ཡོད།	 ཆེད་ད་ུ

བྱ་བའི་གདལུ་བྱ་གཙོ་བ་ོན་ིབདོ་རིགས་སླབོ་
ཕུག་ཕ་ོམོ་ཚོ་ཁདེ་རང་ཆགས་ཡོད།	ད་ེདང་
ཆབས་ཅིག་ད་ེརིང་འདིར་ཐའི་ལེནྜི་ནས་
དག་ེའདནུ་པ་གང་ཙམ་ཕབེས་འདགུ	 ང་ཚོ་
ལོ་རུྒྱས་ཐོག་ནས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་མངོན་པར་རོགས་པ་སངས་རྒྱས་
ནས་བཀའ་དང་པ་ོབདནེ་བཞིའི་ཆོས་འཁརོ་
ཡུལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིར་གསུང་ནས་པཱ་ལིའི་ཆོས་
བརུྒྱད་དང་ལེགས་སྦར་གི ་ཆོས་བརུྒྱད་
བཅས་ཚང་མའ་ིརྨང་གཞི་ལ་ྟབུ་ན།ི	 བདནེ་
བཞི་མི་རག་སོགས་བཅུ་དུག་གི་ལམ་འདའིི་
ཐགོ་ནས་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	 	 ད་ེནས་ཆོས་
འཁརོ་གཉསི་པ་ཤེར་ཕིན་གི་མད་ོད་ེདག་བྱ་
རྒདོ་ཕུང་པ་ོརིར་གསུང་པ་འད་ིལེགས་སྦར་
གཞུང་ནང་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་
ནས་འཕགས་པ་གནས་བརན་སྡ་ེཔ་པཱ་ལིའི་
ཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་མཁན་རྣམ་པ་ཚོ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀི་དགེ་ཕུག་བསླབ་པ་རྒན་པ་
ཆགས་ཡོད་སབས།	 ཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་མར་
གུས་འདདུ་ཞུ་གི་ཡོད།	 འདལུ་བའ་ིཉམས་

ལེན་སྡ་ེཔ་ཐ་དད་ཡིན་སབས་སོ་སོ་ཐར་པའི་
མད་ོའདི་ཁོ་རང་ཚོ་པཱ་ལིའི་སྐད་ཐགོ་སོ་སོ་
ཐར་པའི་༼པྲ་ཏ་ིམོཀ་ཤཱ་སཱུཏ།༽མད་ོའད་ིཔཱ་
ལིའ་ིསདྐ་ཐགོ་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 བདོ་
གངས་ཅན་གི་ལྗངོས་ལ་པྲ་ཏི་མོཀ་ཤཱའི་རྩ་
བ་	 Prati Moksha Sutra	 འད་ིལེགས་
སྦར་སདྐ་ནང་ཡོད་པ་དང་འགལེ་བ་གཙོ་བ་ོ
སླབོ་དཔནོ་ཡོན་ཏན་འདོ་ཀིས་མཛད་པ་ད་ེ
དག་ལེགས་སྦར་གི་གཞུང་ནང་ཡོད་པ་རེད།		
སྡ་ེཔ་ཐ་དད་བྱས་ནས་ལྟུང་བའི་གངས་མང་
ཉུང་ལ་ཕན་བུ་ཁད་པར་ཡོད་པ་རེད།	 གང་
ལརྟ་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ཕམ་པ་བཞི།	 ལགྷ་མ་བཅུ་
གསུམ།	 སངྤ་ལྟུང་སུམ་ཅུ།	 འབའ་ཞིག་པ་
དགུ་ཅུ།	 ༼པཱ་ལིའ་ིགཞུང་ནང་འབའ་ཞི་
པ་དགུ་ཅུ་ག་ོགཉསི་གསུང་ཡོད།	 ༽	 སོར་
བཤགས་བཞི།	 ལེགས་སྦར་གཞུང་ནང་
ཉསེ་བྱས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་བཤད་ཀི་

ཡོད།	 པཱ་ལིའ་ིགཞུང་ནང་ཕལ་ཆེར་བདནུ་
ཅུ་དནོ་ལ་ྔཙམ་ཡིན་པ་ཡོད།	 འད་ིདག་ཞ་ེ
ས་མ་ཞུས་ན་ཆུང་ཙག་གི་ཞིབ་པ་ོཡོད་མེད་
ཀི་ཁད་པར་རེད་འདགུ	དཔརེ་ན།	པ་ལིའ་ི
གཞུང་ནང་ལ་ཤམ་ཐབས་ཟུླམ་པརོ་བགོ་
པར་བྱའ་ོཞེས་ཕལ་ཆེར་ཚིག་གཅིག་རེད།	
ཉསེ་བྱས་བགངས་ཡོང་དསུ་ཤམ་ཐབས་
ལ་བསན་པ་གཅིག	 ལེགས་སྦར་གཞུང་
ལ།	 ཤམ་ཐབས་ལ་བསན་རྣམ་བདནུ་དང་།	
།སདོ་གཡོག་ལ་ཡང་རྣམ་གསུམ་དང་།	 །	
ཞེས་གསུངས་ནས་ཤམ་ཐབས་ལ་བདནུ་
དང་།	 བདནུ་ད་ེཤམ་ཐབས་ཧ་ཅང་རྩངེས་
པ་མ་ཡིན་པ་དང་།	ཧ་ཅང་འཇངོ་བ་མ་ཡིན་
པ་དང་།	 ཏ་ལའ་ིལོ་མ་ལརྟ་མ་ཡིན་པ་དང་།	
སུྦྲལ་མགོའི ་གདངེས་ཀ་ལྟར་མ་ཡིན་པ།	
འབུའི་ཕུར་མ་ལྟར་མ་ཡིན་པ་ཞེས་སོགས་
རྣམ་པ་བདནུ་བཤད་ཀི་འདགུ	 ད་ེཚོ་ཆུང་
ཙག་རེད།	 གཙོ་ཆེ་བ་ཕམ་པ་དང་ལགྷ་མ་
སོགས་གཅིག་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 གང་ལརྟ་
འདལུ་བའ་ིཉམས་ལེན་འད་ིསངས་རྒྱས་པའ་ི
ཡུལ་གུ་ཚང་མའི་ནང་ཁབ་པ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད།	ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	ཤེར་
ཕིན་གི་གཞུང་ད་ེདག་ཡོངས་གགས་སུ་ཐགེ་
ཆེན་ཞེས་བཤད་བཞིན་པའི་ཡུལ་གུ་ཁག་ད་ེ
དག་ལ་ཤེར་ཕིན་གི་གཞུང་ད་ེདག་གསུང་
གི་ཡོད་པ་རེད།	 	 འདལུ་བའ་ིགཞུང་ད་ེ
དག་དངསོ་གནས་བྱས་ན་ཚང་མར་ཁབ་པ་
ཞིག་རེད་འདགུ	 ད་ེརིང་ཁདེ་རང་ཚོ་དནོ་
གཉརེ་ཆེན་པ་ོབྱས་ནས་འདིར་ཕབེས་པར་
དམིགས་བསལ་དགའ་བསུ་ཡོད།	 ཐུགས་

ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་གི་ཡིན།	 ངསོ་ཀི་གངོ་ད་ུཞུས་
པ་ནང་བཞིན་ཆོས་གགོས་རྒན་པ་ཆགས་
ཡོད།	དགའ་བསུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།		པཱ་ལིའ་ིཆོས་
བརུྒྱད་དང་ལེགས་སྦར་ཆོས་བརུྒྱད་བར་
སབྐས་ནས་འབལེ་བ་ཉུང་ཉུང་རེད།	 འབལེ་
བ་འདང་གི་མི་འདགུ	 པཱ་ལིའ་ིཆོས་བརུྒྱད་
འཛིན་པ་གནང་མཁན་ཚོ་དང་ལེགས་སྦར་
གི་ཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་པ་གནང་མཁན་ཚོའི་
དབར་འབལེ་བ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འག་ོདགསོ་རུྒྱ་
ཞིག་རེད་འདགུ	ང་ཚོས་པཱ་ལིའ་ིསདྐ་སླབོ་རུྒྱ་
འབད་བརྩནོ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།	 ས་ྔམོ་ཕི་ལོ་	
༡༩༦༠	 ནང་འད་ིནས་བདོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་
པ་ཁ་ཤས་ཐའི་ལེནྜ་ིནང་ཕིན་ནས་དགོན་པ་
ཞིག་གི་ནང་སིྒག་ཞུགས་བྱས་ནས་འཕགས་
པ་གནས་བརན་སྡ་ེཔའི་སྡམོ་རུྒྱན་གསར་པ་
བཞསེ།	 ད་ེལརྟ་ཕལ་ཆེར་མི་བཞི་ལ་ྔཙམ་
ཡོད་པ་ཡོད།	ད་ེརསེ་མུ་མཐུད་རུྒྱ་བུྱང་མེད།		
ཁ་སྔནོ་ཐའི་ལེནྜ་ིམི་སྣ་ཁ་ཤས་དང་ཐུག་ནས་
སྔནོ་ལ་ཐའི་ལེནྜིའི ་དགེ་འདུན་པ་གསུམ་
ཙམ་ཚུར་ཡོང་རུྒྱ་དང་།	འད་ིནས་ཕར་དག་ེ
འདནུ་པ་གསུམ་ཙམ་འག་ོརུྒྱ་བྱས་ནས་ད་ེ
ལརྟ་སྔནོ་ལ་ཕན་ཚུན་དཔ་ེཆ་བསབླ་པའ་ིཐགོ་
ནས་འབལེ་བ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏངོ་རུྒྱའི་ལས་
འགུལ་བསྐར་གསོ་བྱདེ་རུྒྱའི་སྐད་ཆ་བུྱང་།	
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	ཅསེ་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།	

ལས་བྱདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།	
༄༅།	 །བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སབྐས་བསནུ་དགསོ་མཁ་ོགཞིར་
བཟུང་ཕི ་དིལ་ལས་ཁུངས་སུ ་དམིགས་
བཀར་ལས་བྱདེ་	 ༡	 གཤམ་གསལ་ས་སངོ་
ཡོད་པར་དགོས་ངསེ་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཞིང་དནོ་
དམ་སི་ཞུའི་ལས་བྱེད་ཞབས་འདགེས་ཞུ་
འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་འཚང་སྙན་འབུལ་
འཐུས།	 ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་སུ་དམིགས་
བཀར་དུང་གཞནོ་ས་མིག་	 ༡	 ཆེད་དགསོ་
ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡༽	 ལས་འགན།	 མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚན་པའི་
ལས་འཛིན་པ།
༢༽	 ཤེས་མྱངོ།	 ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་
གང་ཞིག་ནས་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་
གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ཉསི་བརྩེགས་		
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Human Rights བསབླ་པ་མཐར་སོན་པའ་ི
ལག་འཁརེ་ཡོད་པ་གང་ཞིག་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་དང་འབལེ་བའི་ཉམས་ཞིབ་དང་

ལས་ཀ་བྱདེ་མྱངོ་	 ཡོད་པའ་ིཐགོ་ལས་ཀའ་ི
ཉམས་མྱངོ་ཁནོ་བསྡམོས་ལོ་	 ༤	 ལས་མི་
ཉུང་བ་ཡོད་དགསོ།	 ༼ལས་ཀའ་ིཉམས་	
མྱངོ་ད་ེབཞིན་ཞརོ་ལས་མིན་པར་ལས་དསུ་
ཆ་ཚང་	full time	ཡིན་པ་དགསོ།༽
༣༽	 ལོ་ཚད།	 ༢༠༡༨།༠༧།༢༣	 ཉནི་རང་
ལོ་	 ༢༡	 ལས་མི་ཉུང་ཞིང་	 ༣༥	 ལས་མ་
བརྒལ་བ་དགསོ།
༤༽	 རུྒྱགས་གཞི།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
ཐོག་བདོ་ཨིན་གཉིས་ཀི་འབི་རུྒྱགས་དང་
ངག་རུྒྱགས་བཞསེ་རུྒྱ།
གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཆ་རྐནེ་ལནྡ་རིགས་
ནས་འད་ིག་ལས་ཁུངས་དང།	 ས་གནས་
འགོ ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ཞུ ་བའམ།	
ཡང་ན།	 གཞུང་འབལེ་ད་རྒྱ་	 www.tibet.

net ནས་བདོ་ཡིག་ཐགོ་གཏན་འབབེས་ཡོད་
པའི་འཚང་སནྙ་འགེངས་ཤོག་བཏནོ་ས་ེདནོ་
ཚན་རྣམས་འཚེམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་
ཟནི་རསེ།
༡༽	 རང་ཉདི་ཀི་ད་ལའྟ་ིཕདེ་པར་ཚོན་ལནྡ་	

༢	 རེ་དང། one passport & one stamp 

size

༢༽	 འཛིན་རིམ་བཅིུས་ཡན་གི་སླབོ་ཐནོ་
ལག་འཁརེ་ཆ་ཚང་དང་།	 གངོ་གསལ་
དགོས་མཁོའི་བཞིན་དའེི་ཤེས་ཚད་ཨང་
ཤོག་དང་ལག་འཁརེ་ Marks Card & De-

gree  Certificate	བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།
༣༽	 དང་བངླས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་
ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང།	གཉསི་པ།	འབུལ་
འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་མཐའ་མའི་ང་ོ
བཤུས།
༤༽	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་
ཆོག་པའ་ིལག་འཁརེ།	 RC	 ཤོག་གངས་
དང་པ་ོདང།	དསུ་འགངས་ཞུས་པའ་ིམཐའ་
མའ་ིང་ོབཤུས།
༥༽	 ཁམིས་མཐུན་སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་	
Birth Certificate གི་ང་ོབཤུས།
༦༽	བདོ་མིའ་ིསིྒག་གཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བདོ་སྨན་ཁང་
ཡོད་ན་དང།	ད་ེམིན་སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་གང་

རངུ་ནས་ནད་གཅངོ་དང་འགསོ་ནད་རིགས་
མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ི
སནྨ་པའི་ངསོ་སྦརོ་(MC)ཁ་གསར་སངེ་རང་
ཉདི་ཀི་འད་པར་མཉམ་སྦར་ཐགོ་སནྨ་པའི་
ལས་དམ་དང།	ས་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོམ།
༧༽	 འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ནས་བྱ་སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའི་ངསོ་སྦརོ་	
Character Certificate	ང་ོམ།
༨༽	 གལ་སདི་ད་ལ་ྟསིྤ་སྒརེ་གང་རངུ་ནང་
ལས་ཀ་བྱདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་སྡ་ེཚན་
ནས་དགག་ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ No Ob-

jection Letter	 ང་ོམ་བཅས་མཉམ་འབུལ་
དགསོ།	 གངོ་གསལ་ཡིག་ཆའ་ིང་ོབཤུས་
ཁག་ལ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ནམ།	 ལས་བྱདེ་འདམེས་ལནྷ་ནས་བསྐ་ོ
གཞག་བྱས་པའི་ཟུང་དུང་གནས་རིམ་ཡན་
སུ་རངུ་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་	 Attes-

tation ཞུས་ཏ།ེ	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༠༧	 ཚེས་	
༢༣	ཉནི་གི་དགངོ་ད་ོཚོུད་	༥	པ་འགངས་
མེད་འབུལ་དགསོ་རུྒྱ།	 འབལེ་བ་ཞུ་བདའེ་ི

ཆེད་སོ་སོའ་ིཁིམ་གཞིས་དང།	 ད་ལའྟ་ིསྡདོ་
གནས་ཀི་ཁ་བྱང།	 ཁ་དཔར་ཨང།	 གླགོ་
འཕནི། སོགས་གང་ཡོད་ཁ་གསལ་བཀདོ་
ད་ེགཤམ་གསལ་དུང་ཆེའི་མཚན་བྱང་ཐགོ་
ཕུལ་འབྱརོ་ཟནི་པ་དགསོ་རུྒྱ།	 གངོ་གསལ་
དུས་བཀག་རེས་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབྱོར་
རིགས་རིྩས་མེད་གཏངོ་རུྒྱ་དང་།	 དསུ་ཐགོ་
འབྱརོ་རིགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་
ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབལེ་འསོ་ཆོས་
ལྡན་པ་ཚོར་དསུ་ཐོག་འབདོ་བར་བྱ་རུྒྱར་
སྐབས་བསུན་ལག་འཁེར་སོགས་ཡིག་ཆ་
ངོ་མ་མཉམ་འཁེར་གིས་འབྱོར་ཐོ་འགོད་
བཅར་དགོས་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་
སུ།	 ལས་བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་ནས་	
༢༠༡༨	ཟླ་	༠༦	ཚེས་	༠༥	ལ།།
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