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༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཟུར་པ་སྐ་ུ
ཞབས་ཇརོ་ཇྱི་ཌབ་ལུ་བྷུ ་ཤྱི ་ President 
George W. Bush མཆོག་གྱི་ཨ་མ་ལགས་ 
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གུར་བར་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཐུགས་གསོ་མཛད་པའྱི་
ནང་འཁདོ་དནོ། སྐ་ུཉྱིད་ཀྱི་མ་ཡུམ་མཆོག་
འདས་གངོས་སུ་གུར་བའྱི་ཡྱིད་སྐའོྱི་གནས་
ཚུལ་ཤེས་རགོས་བུང་བར་ངོས་རང་བླ ་ོ
ཕམ་བུང་།  མྱ་ངན་གྱི་དསུ་སབྐས་འདྱིར་
ངསོ་ཀྱིས་དམ་པ་ཁོང་ལ་སྨནོ་ལམ་གསོལ་
འདབེས་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས།  སྐ་ུཉྱིད་མཆོག་
དང་ནང་མྱི ་སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་ལ་གདངུ་
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རུྒྱ་ཡྱིན། དམ་པ་ཁངོ་དགུང་གངས་ ༩༢ 
བར་འཚོ་བཞུགས་ཐུབ་པ་འདྱི་ནྱི་ཆེས་ངོ་
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དམ་པ་ཁངོ་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་རྱིང་ཤེས་ཡོན་
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རྱིང་གནས་ཐུབ་རུྒྱ་རེད།  ཅསེ་བཀའ་སྩལ་
བ་དང་སྦྲགས་དམ་པ་ཁངོ་དང་ཁངོ་གྱི་སྐུ་ཟླ་
རྣམ་གཉྱིས་ནས་རང་གྱི ་ཕུ་གུ་རྣམས་ཆུང་
དསུ་སྤྱི་པའྱི་ལས་དནོ་ཐགོ་ཞབས་ཞུ་བསུྒབ་
རུྒྱར་བརུྒྱད་སྐུལ་གནང་བ་དརེ་༸གོང་ས་
མཆོག་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་རསེ་དྲན་དང་
ཡྱི ་རང་བསྔགས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་མཛད་འདགུ་
པ་བཅས།།

བདོ་ཀྱི་ཞ་ོསནོ་རྒྱས་པ་ཐངེས་ ༢༣ དབུ་འཛུགས་གནང་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ 
ཉྱིན་རྡ་ས་བདོ་ཀྱི་ཟླསོ་གར་ཐང་ཆེན་ད་ུབདོ་
ཀྱི་ཞ་ོསནོ་རྒྱས་པ་ཐངེས་ ༢༣ དབུ་འཛུགས་
གནང་སོང་། ད་ེཡང་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་། བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསན་འཕལེ་མཆོག ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་
གཉྱིས་མཆོག བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ། རང་
དབང་ཅན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི ་འགན་
འཛྱིན་རྣམ་པ། བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་རུྒྱན་
ལས་ཁག་གཅྱིག ལནྷ་ཁང་ཁག་གྱི་དུྲང་
ཆེ་རྣམ་པ། བདོ་ཀྱི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའྱི་
འབྲལེ་ཡོད་སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པ། གཞུང་དང་
གཞུང་འབྲལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་སྐྱིད་ཁག་
གྱི་སྐ་ུཚབ། ས་གནས་ཁག་གྱི་ལ་ྷམོའྱི་འཁབ་
སནོ་པ་རྣམ་པ། ཕྱི་རྒྱལ་བ། གསར་འགདོ་
པ། སེར་སྐ་མྱི ་མང་སོགས་ཁནོ་མྱི ་གངས་
བརྒྱ་ཕག་བརྒལ་བ་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་བདོ་
ཀྱི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛྱི ན་དཔ་ེ
ཟུར་དབང་འདུས་ཚེ ་རྱི ང་ལགས་ཀྱིས་
ཞ་ོསནོ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་སྦྲགས།  ལས་
བསྡམོས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སྒོན་ཞུས་གུབ་
མཚམས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐངོ་མཆོག་གྱིས་འཚམས་འདྲྱི་དང་འབྲལེ་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་
ནས་བདོ་ཀྱི་ཞོ་སནོ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ལ་ྷམོའྱི་སུྒ་རྩལ་ནྱི།  དསུ་

རབས་ ༡༤ ནང་འཕགས་མཆོག་སྤན་རས་
གཟྱིགས་ཀྱི་རྣམ་སུྤལ་གུབ་པའྱི་དབང་ཕུག་
ཐང་སངོ་རྒྱལ་པསོ་བདོ་ད་ུགསར་གཏདོ་
མཛད་པའྱི་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་ཕུལ་བུང་གྱི་
སུྒ་རྩལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། རྱིམ་བཞྱིན་དསུ་
རབས་ ༡༧ ནང་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུཕངེ་ལ་ྔ
པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གསེར་ཁྱི་མངའ་གསོལ་
གྱི་མཛད་སྒ་ོདཔལ་ལནྡ་འབྲས་དཀར་སྤུངས་
པའྱི་ཞོ་སནོ་དང་བསནུ་གཞུང་འབྲལེ་འཁབ་
སནོ་ཐོག་མ་ཞུས་པ་ནས་བཟུང་བདོ་ཀྱི་ཞོ་
སནོ་ཞེས་བདོ་ས་མ་ཤོར་བར་ནརོ་གླྱིང་ཕ་ོ
བྲང་གྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་སངེ་སུྒ་རྩལ་འཁབ་སནོ་
ལོ་རུྒྱས་རང་བཞྱིན་ལནྡ་པའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་
དསུ་ཆེན་གལ་ཆེ་ཞྱིག་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་གྱིས་
བདོ་ས་བཙན་བཟུང་བས་ནས་བདོ་ཀྱི་ཆོས་
དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག་སོགས་གཏརོ་
བཤྱིག་བཏང་ནས་བདོ་རྒྱ་སྡརེ་སུྒར་རུྒྱ་དང་། 
བདོ་རྱིགས་རྒྱ་རྱིགས་བསུྒར་རུྒྱའྱི་འབད་
བརྩནོ་བས་པ་རེད། འནོ་ཀང་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་
ཐུགས་རའེྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་ཀྱི་
རྱིག་གཞུང་གྱི་བསྱི་གནས་བདོ་ཀྱི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་དང་།  སབྐས་
དརེ་ལ་ྷམོ་འཁབ་མཁན་ཉུང་ཤས་ལས་མེད་
ཀང་༸གངོ་ས་མཆོག་གྱིས་ཁདེ་རང་ཚོ་ཉུང་
ཤས་ལས་མེད་ནའང་སེམས་ཤུགས་ཆགས་
རུྒྱ་མེད། བདོ་ཀྱི་ཐུན་མྱིན་རྱིག་གཞུང་ད་ེ
དག་སུང་སྐབོ་དང་གོང་འཕལེ་གཏངོ་སླད་

རྣམ་པ་ཚོས་འབད་བརྩོན་བེད་ཤོག་ཨང་། 
ཞེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་གཞྱིར་བཟུང་མྱི ་

ཐགོ་རྒན་པ་ཚོས་སྐུ་ལས་བསྐནོ་ནས་ལ་ྷམོའྱི་
སུྒ་རྩལ་ཧྲ་ཏག་ཏག་སུང་སྐབོ་བདེ་ཐུབ་པ་མ་
ཟད། དར་སྤལེ་གནང་དང་གནང་མུས་རེད།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་དབུས་དང་ས་གནས་
ལ་ྷམོ་ཚོགས་པ་མཉམ་འདསུ་ཐགོ་བདོ་ཀྱི་ཞ་ོ
སནོ་རྒྱས་པ་སླར་གསོ་ཐགོ་མ་ཞུས་པ་ནས་
ད་བར་མུ་མཐུད་སུང་བརྩྱི་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་
རེད། སབྐས་ ༡༤ བཀའ་ཤག་སབྐས་སུའང་
ལ་ྷམོ་སུྒ་རྩལ་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་
དང་།  བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གཏརོ་
བཤྱིག་གཏངོ་རུྒྱ་འབད་བརྩོན་བེད་བཞྱིན་
ཡོད་སབས་བཙན་བལོ་ནང་སུང་སྐབོ་གནང་
དགོས་གལ་གསལ་སནོ་བས་པ་མ་ཟད།  
ལགྷ་པར་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ལྷ་མོའྱི་སུྒ་རྩལ་ནྱི་བདོ་
ཀྱི་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་སུྒ་རྩལ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་པ་ོཡྱི ན་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་ཐེངས་མང་
སྩལ་ཡོད།  ལ་ྷམོ་འཁབ་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་

ནའང་ས་གནས་ས་ཐགོ་ནས་སྐུ་ལས་བསྐནོ་
ཏ་ེད་བར་མུ་མཐུད་གནས་ཡོད། སབྐས་ ༡༤ 
བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ལྷ་མོའྱི་སུྒ་རྩལ་ཐོག་
སྔར་ལྷག་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཆེད་ད་ེསྔ་ནས་
ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་མ་རྩ་ཧྱིན་
སྒརོ་འབུམ་གསུམ་རེ་དང་། ལ་ྷམོ་ཚོགས་
པ་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་ཡྱིན་ན་ཧྱིན་
སྒརོ་འབུལ་ལ་ྔརེ། འཁབ་ཆས་གསར་ཉ་ོསདླ་
འབུམ་རེ་མཐུན་རྐེན་སུྐན་རུྒྱའྱི་གོ་སྐབས་
ཕུལ་བ་གཞྱིར་བཟུང་ཀོ་ལེ་གྷལ་དནོ་ལྡན་
གླྱིང་དང་། སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ། ད་ེབཞྱིན་
ཕྱིས་སུ་ས་གནས་ཁག་འགའ་ཤས་ནང་ལ་ྷམོ་
ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་ད་ལའྟྱི་འཆར་ལ་ྷམོ་
ཚོགས་པ་ཁག་ ༡༢ ཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀྱི་
གསུང་བཤད་གནང་།།

རྒྱ་གར་བང་ཤར་དང་བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་བདོ་མྱི ་
སནྨ་ཞབས་པ་ཁག་གཅྱིག་ལ་ཟབ་སྦངོ་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ 
ནས་ ༡༨ བར་ཉྱིན་གངས་བརྒྱད་རྱིང་ས་ལུ་
སྒ་རར་རནེ་གཞྱི ་བས་པའྱི་སས་རུྒྱད་གྲྭ་ཚང་ད་ུ
རྒྱ་གར་བང་ཤར་དང་། བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་སནྨ་
ཞབས་པ་དང་། འཕདོ་ལས་པ་ཁནོ་མྱི ་གངས་ 
༡༩ ལ་མཉམ་བསྡསུ་ལ་ྟརགོ་དང་ག་ོརགོས་ཐུབ་
པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕདོ་བསནེ་ཁབ་ཚད་དང་། 
འཕུལ་ཆས་ཊེབ་ལེཌ་ནང་འཕདོ་བསནེ་གངས་ཐ་ོ
འཇགོ་སངས་སྐརོ་གྱི་ཟབ་སྦངོ་གནང་འདགུ ད་ེ
ཡང་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་འབྲལེ་ཡོད་
ལས་བདེ་སནྨ་པ་བླ་ོབཟང་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་
ཚེས་ ༩ ཉྱིན་ནས་ཉྱིན་གངས་བཞྱི་རྱིང་མཉམ་
བསྡུས་ལྟ་རགོ་དང་གོ་རགོས་ཐུབ་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་
ཀྱི་འཕདོ་བསནེ་ཁབ་ཚད་ཐགོ་དང་། ཉྱིན་གངས་
གཉྱིས་རྱིང་གླ་ོགཅངོ་ནད་གཞྱི་ TB སྔནོ་འགགོ་
དང་འབྲལེ་བའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཟབ་ཁྱིད་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།།

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་
བང་ཀ་ོརྱི ་ཡ་སྱིད་གཞུང་གྱིས་རྡལུ་ཕན་མཚོན་ཆ་
ཚོད་ལ་ྟམཚམས་འཇགོ་བ་རུྒྱའྱི་དྲྱིལ་བསྒགས་སྤལེ་

བར་ཡྱི ་རངས་བསགྔས་བརདོ་མཛད་པ། 

༄༅། །བང་ཀ་ོརྱི་ཡའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་འཕལ་
མར་རྡལུ་ཕན་མཚོན་ཆ་ཚོད་ལ་ྟམཚམས་འཇགོ་
བ་རུྒྱའྱི་གཞུང་འབྲལེ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བར་
བདོ་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད། འཛམ་གླྱིང་
ཞྱི ་བདའེྱི་དདེ་དཔནོ་ཆེན་པ་ོསྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཐུགས་དགསེ་
ཚོར་ཆེན་པསོ་འཚམས་འདྲྱི་མཛད་དནོ། བང་
ཀོ་རྱི ་ཡ་སྱིད་གཞུང་གྱིས་རྡུལ་ཕན་མཚོན་ཆ་
ཚོད་ལ་ྟབ་རུྒྱ་འཕལ་མར་མཚམས་འཇགོ་བ་རུྒྱའྱི་
གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བར་དགའ་བསུ་ཞུ་རུྒྱ་དང་། 
ལྷག་པར་ལྷ་ོབང་ཀོ་རྱི ་ཡ་གཉྱིས་དབར་གོས་
མོལ་བརུྒྱད་མོས་མཐུན་ཡོང་ཐབས་བདེ་བཞྱིན་
པའྱི་དསུ་སྐབས་འདྱིར་ཐག་གཅོད་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་
གནང་བ་དསེ་ངསོ་ལ་བླ་ོསབོས་དམྱིགས་བསལ་
ཞྱིག་སྤལེ་བུང་། ཡུལ་གཉྱིས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་
གཉྱིས་མྱི ་རྱིང་བར་མཇལ་འཕད་གནང་རུྒྱ་མ་
ཟད།   ད་ེརསེ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་མཆོག་དང་
ལནྷ་ཚོགས་གནང་རུྒྱ་ཡྱིན་སབས།  གསོ་མོལ་ད་ེ
དག་མཛའ་བརྩ་ེདང་གུ་ཡངས། ཕྱི་གསལ་ནང་
གསལ་ཐགོ་ནས་སརྔ་གྱི་མྱི ་མཐུན་པ་རྣམས་སེལ་
ཏ།ེ  ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་བསུྐན་པ་བརུྒྱད་
ཀོ་རྱི ་ཡ་གླྱིང་ཕན་ཁོན་ཡོངས་རྡལུ་ཕན་མཚོན་
ཆ་བྲལ་བའྱི་ཞྱི་བདའེྱི་མངའ་ཁུལ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་
རུྒྱར་ངསོ་ལ་རེ་བ་ཆེན་པ་ོཡོད། ཞྱི་བདའེྱི་ཁརོ་
ཡུག་སུྐན་རུྒྱའྱི་ལས་དནོ་ད་ེདག་གལ་ཏ་ེལམ་
ལྷངོས་ལྡན་པ་བུང་ཚེ་ས་གནས་གཞན་ལའང་
མྱིག་དཔ་ེའསོ་པ་ཆགས་ཐུབ་རུྒྱ་མ་ཟད།  རྱིམ་
བཞྱིན་འཛམ་གླྱིང་ཁནོ་ཡོངས་སུ་རྡལུ་ཕན་མཚོན་
ཆ་རྩ་མེད་བཟ་ོརུྒྱའྱི་ཐད་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་ཤུགས་
རྐནེ་ཧ་ཅང་འཐབེ་ཐུབ་རུྒྱ་རེད། ངསོ་རང་ཉྱིད་
ལ་མཚོན་ན།  འཛམ་གླྱིང་ཁནོ་ཡོངས་རྡལུ་
ཕན་མཚོན་ཆ་དང་བྲལ་ཞྱིང་དམག་འཐབ་སྤངོ་
བའྱི་ཁོར་ཡུག་ཞྱིག་སུྐན་རུྒྱར་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་
ཐོག་འབད་བརྩོན་བེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན་སབས། 
ཐངེས་འདྱིར་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་རྣམ་འགུར་ད་ེདག་
གྱི་ཤུགས་རྐནེ་འགོ་དནོ་དམ་གྱི་ཞྱི་བད་ེབརན་ལྷྱིང་
ལྡན་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ཞྱིག་སུྐན་རུྒྱར་རེ་བ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡྱིན། ཞསེ་འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས།།
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སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་ག་ིགནས་ཚུལ།

རྒྱ་རྱིགས་ཤེས་ལནྡ་པ་རྣམས་ལ་བདོ་ཀྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་སྐརོ་ཞྱིབ་ཕ་འགལེ་བརདོ་གནང་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡༩ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གངོ་ཁརེ་ནྱིའུ་ཡོག་ནང་
ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གངོ་ Flushing ད་ུཡོད་པའྱི་ 

Marco གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུནྱིའུ་ཡོག་
གངོ་ཁརེ་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོའྱི་ City Univer-

sity of New York ནང་གྱི་དག་ེརྒན་ཆེན་མོ་
བ་ཤ་མྱིང་ Ming Xia ལགས་དང་། ཨོ་
སྱི ་ཀ་ོལྱི ་ཡ་སྱིཌ་ནྱི་ཚན་རྱིག་ལག་རྩལ་སླབོ་

གྲྭ་ཆེན་མོའྱི་ University of Technology 

Sydney དག་ེརྒན་ཆེན་མོ་ཕང་ཙུང་དབྱི། 
Feng Congyi ལགས།  ད་ེབཞྱིན་བདོ་ཀྱི་

ཉ་ེརབས་ལོ་རུྒྱས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ལྱི ་ཅང་ལྱིན་ 
Jianglingli ལགས།  རྩམོ་པ་པ་ོཏྱིང་དབྱི་
ཕུ་ Yifu Ding ལགས།  བང་ཨ་རྱི་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི ་རྒྱ་རྱིགས་འབྲལེ་
མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤྱི ས་ལགས་

བཅས་ནས་བདོ་ཀྱི་འདས་པའྱི་བུང་རབས་
ལོ་རུྒྱས་དང་། ད་ལའྟྱི་བདོ་མྱིའྱི་གནས་
སངས།  མ་འངོས་བདོ་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
གོམ་པ་སྤ་ོཕགོས་སྐརོ་དསུ་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ལྔ་
རྱིང་བག་ོགླངེ་ཞྱིབ་ཕ་གནང་འདགུ
ཐེངས་འདྱིའྱི་བགོ་གླངེ་ཚོགས་འདུ་ནྱི་སྦ་ོ
ཤུན་ Bo Xun རྒྱ་ཡྱིག་དྲ་རྒྱའྱི་རྩམོ་སྒྱིག་
པ་ཝ་ེཧྲསེ་ Wei Shi ལགས་ཀྱིས་ག་སྒྱིག་
གནང་ཞྱིང་། བག་ོགླངེ་བས་པའྱི་ཞྱིབ་ཕའྱི་
ནང་དནོ་གསལ་བའྱི་བརྙན་འཕྱིན་རྣམས་
ལེ་ཚན་ཁག་བགོས་ཀྱིས་སྦ་ོཤུན་དྲ་སངེ་ད་ུ
འཇགོ་རུྒྱ་ཡྱིན་འདགུ  ད་ེཡང་བག་ོགླངེ་
སབྐས། བདོ་ཀྱི་འདས་པའྱི་ལོ་རུྒྱས་སྐརོ་
དང་། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བུས་སྐརོ། ད་ེ
བཞྱིན་སྤྱི ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་གྱི ་རླབས་ཆེན་གྱི ་ཐུགས་
བསྐེད་དམ་བཅའ་གསུམ་གཙོ་བརོ་གུར་
བའྱི་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་དཔལ་ནཱ་ལེན་ཱ

ནས་དར་བའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་
གཞག་དང་འབྲལེ་བའྱི་རྱིག་གནས་བསྐར་
གསོ་མཛད་བཞྱིན་པའྱི་སྐརོ། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆོག་
ནྱི་ཁ་བྲལ་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་སྐརོ་འཁོག་བཤད་
བས་དང་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་དནོ་དངསོ་
ད་ེལས་ལྡགོ་ས་ེཁོང་གྱིས་ཁ་བྲལ་ནམ་ཡང་
མཛད་ཀྱི་མེད་སྐརོ། ད་ེབཞྱིན་༸རྒྱལ་བའྱི་
ཡང་སྱིད་སྐརོ་སོགས་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐད་
ཆུ་ཚོད་ལྔའྱི་རྱིང་བག་ོགླངེ་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕ་བ་
གནང་ཞྱིང་།  ཚོགས་འད་ུགཙོ་སྐངོ་གནང་
མཁན་སྦ་ོཤུན་དྲ་རྒྱའྱི་བརྙན་འཕྱིན་གསར་
འགདོ་པ་འབུམ་རམས་པ་ཀང་ཇལ་ Zhang 

Jie ལགས་ཡྱིན་འདགུ ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་
གངོ་ཁརེ་ནྱིའུ་ཡོག་ནང་འཁནོ་རྱིགས་བསན་
པའྱི་མངའ་བདག་དཔལ་ས་སྐ་གོང་མ་ཁྱི་
ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།  ཨ་རྱིའྱི་
གླགོ་བརྙན་འཁབ་སནོ་པ་གགས་ཅན་དང་

ཡུན་རྱིང་ནས་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་དང་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
དད་གུས་ཧ་ཅང་ཞུ་མཁན་སྐ་ུཞབས་རྱི་ཆ་ཌྱི་
གྷྱིར་ Richard Gere ལགས་རྣམ་གཉྱིས་
དབར།  དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་དསུ་སབྐས་
སུ་བམས་བརྩའེྱི་ཉམས་ལེན་དང་། ཤེས་
རབ་ཀྱི་ནསུ་པ། ཞསེ་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་
བག་ོགླངེ་གནང་འདགུ བག་ོགླངེ་ག་ོསྒྱིག་
ཞུ་མཁན་བདོ་ཀྱི་ཐབེས་རྩ་ཁང་ཡྱི ན་ཞྱིང་། 
སྐབས་དརེ་རྒྱ་རྱིགས་དནོ་གཉརེ་ཅན་ཁག་
ཀང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་མ་ཟད།  བག་ོ
གླངེ་གལོ་རསེ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་ལ་རེ་འདནུ་
གནང་བ་ལྟར་དཔལ་ས་སྐ་གོང་མ་ཁྱི་ཆེན་
རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་། རྱི་ཆ་ཌྱི་གྷྱིར་ལནྷ་
དུ་སྐུ ་པར་སྒོན་རུྒྱའྱི ་གོ ་སྐབས་ཕུལ་བར་
རྒྱ་རྱིགས་རྣམས་དགའ་མོས་ཆེན་པ་ོབུང་
འདགུ་པ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡༨ རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉྱིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ 
༢ ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཙཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
མཆོག་ལྡྱི་ལྱིའྱི་གུ་རུ་གོ་ཝྱིན་སྱིང་མཐ་ོསླབོ་
ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ Guru Gobind Singh 

Indrapastha University  ནང་ད་ུཕྱི་
ལོ་  ༢༠༡༨ ལོའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་སླབོ་ཕུག་འད་ུ
འཛོམས་ཀྱི་མཛད་སྒརོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་
ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་
གྱིས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེགནང་ས་ེམཛད་སྒ་ོ
དབུ་འཛུགས་ཀྱི་ཐགོ་མར་ཕྱི་རྒྱལ་སླབོ་ཕུག་

ཚན་པའྱི་འགན་འཛྱིན་གྱིས་མཛད་སྒའོྱི་བུང་
རྱིམ་སྐརོ་ངོ་སྤོད་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་གནང་
རསེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གྱིས་སླབོ་སྦངོ་
བདེ་སབྐས་རང་ཉྱིད་སོ་སོའྱི་ལྟ་ོགོས་འཚོལ་
རུྒྱ་ཙམ་ལ་དམྱིགས་ནས་མྱིན་པར། སོ་སོའྱི་
རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི ་རྱིགས། སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་
ལ་ཕན་ཐགོས་སུྒབ་རུྒྱའྱི་ཀུན་སླངོ་བཟང་པ་ོ
ཡྱི ད་ལ་བཅངས་པའྱི་ཐོག་ནས་སླབོ་སྦོང་
བདེ་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་
མྱིན་གྱི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་སོ་སོའྱི་རྱིག་
གཞུང་འཁབ་སནོ་གནང་།  སབྐས་དརེ་
བདོ་པའྱི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་ཀང་བདོ་ཀྱི་

ཐུན་མྱི ན་རྱིག་གཞུང་གྱི ་གཞས་སྣ་འཁབ་
སནོ་གནང་ཡོད། མཛད་སྒ་ོགལོ་རསེ་བདོ་

མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་དང་
ལྡྱི་ལྱི ་དནོ་ཁང་གྱི ་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛྱི ན་

རྣམ་གཉྱིས་ནས་བདོ་ཕུག་རྣམས་དང་ཟུར 
ད་ུཐུག་པ་མ་ཟད། སླབོ་མ་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་

ངལ་རྣམས་མཐ་ོསླབོ་ཀྱི་གངོ་རྱིམ་ལས་བདེ་
ལ་སནྙ་སེང་ཞུ་རུྒྱའྱི་ཁས་ལེན་གནང་བ་ལརྟ་

ཞུས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད། ད་ེཡང་གུ་ར་ུག་ོ
ཝྱིན་སྱིང་མཐ་ོསླབོ་ Guru Gobind Singh 

Indrapastha University ནྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་ Dwarka ཁུལ་ད་ུརནེ་གཞྱི་བས་
ཡོད་ཅྱིང་། དའེྱི་ཁབ་ཁངོས་སུ་མཐ་ོསླབོ་
འདྲ་མྱིན་ ༡༠༥ ཡོང་འདགུ་ཅྱིང་།  དངེ་
སབྐས་བདོ་པའྱི་སླབོ་ཕུག་ ༢༤ མཐ་ོསླབོ་
དའེྱི་ནང་སླབོ་གཉརེ་གནང་མུས་ཡྱིན་འདགུ་
པ་བཅས།།  

ཁ་ེན་ཌ་དང་ཨ་རྱིའྱི་ནང་སྐརོ་བསྐདོ་འགམེས་སནོ་ལས་གཞྱི་སྤལེ་འག་ོའཛུགས་པ། 
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་
འགམེས་སནོ་ཚན་པས་ཐངེས་འདྱིར་ཁེ་ན་
ཌ་དང་ཨ་རྱིའྱི་གངོ་ཁརེ་ཁག་གཅྱིག་ནང་
སྐརོ་བསྐདོ་པར་རྱིས་འགམེས་སནོ་གྱི་ལས་
གཞྱི་སྤལེ་འག་ོའཛུགས་འདགུ 
 ད་ེཡང་འགམེས་སནོ་ཚན་པའྱི་
འགན་འཛྱི ན་བཀ་ཤྱིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་
དང་བསན་འཛྱིན་རབ་འབམས་ལགས་རྣམ་
གཉྱིས་ཀྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་ཁ་ེན་ཌའྱི་ 
Canada གངོ་ཁརེ་ཊོ་རོན་ཊོའྱི་ Toronto 

ནང་སྐརོ་བསྐདོ་འགམེས་སནོ་ལས་གཞྱི་འག་ོ
འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ལས་རྱིམ་
ལརྟ་ན་ཕྱི་ཟླ་ ༤ དང་ ༥ བཅས་ཟླ་བ་
གཉྱིས་ཙམ་རྱིང་སྐརོ་བསྐདོ་འགམེས་སནོ་
གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད་འདགུ ད་ེཡང་ཨ་
རྱིའྱི་གངོ་ཁརེ་མྱིན་ཡ་ན་པ་ོལྱི ་སྱི ་ Minne-

apolis དང་ནྱིའུ་ཡོག མེ་ཌྱི་སོན། Madison 

ཀནོ་ན་ེཊྱི་ཀ་ཊྱི། Connecticut སྱི་ཡ་ཊེལ། 
Seattle པཌོ་ལེན་ཌྱི། Portland སན་ཕ་
རན་སྱི་སྱི ་ཀ་ོ San Francisco བཅས་ཨ་
རྱིའྱི་གངོ་ཁརེ་ ༨ ནང་སྤལེ་རུྒྱ་ཡྱིན་འདགུ  
སྐརོ་བསྐོད་འགེམས་སནོ་གོ་སྒྱིག་གནང་
མཁན་ཨ་རྱི ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་ཁང་ཡྱི ན་ཞྱིང་། 
ཨ་རྱི ་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གྱི་གཙོ་འགན་བཞསེ་
ཐོག་ཁེ་ན་ཌ་བ ོད་རྱི གས་མཐུན་ཚོགས་
དང་།  འབྲལེ་ཡོད་གངོ་ཁརེ་སོ་སོའྱི་ནང་
ཕབེས་སྐབས་ས་གནས་བདོ་རྱིགས་ཚོགས་
པ་སོ་སོས་གོ་སྒྱིག་མཐུན་འགུར་གནང་རུྒྱ་
ཡྱིན་འདགུ  འགམེས་སནོ་སྐརོ་བསྐདོ་
ལས་གཞྱི་ད་ེམཐར་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ནང་ཁ་ེལྱི ་
ཕརོ་ནྱི་ཡ་ California མངའ་སྡའེྱི་སན་ཕ་
རན་སྱི་སྱི ་ཁ་ོབྷ་ེས་ཁུལ་ San Francisco 

Bay Area ནང་མཇུག་སྒྱིལ་གནང་རུྒྱ་ཡྱིན་
འདགུ སྤྱིར་ཐངེས་འདྱིར་བདོ་མྱི ་དང་ཕྱི་
རྒྱལ་མྱི ་རྱིགས་རྣམས་ལ་བདོ་དནོ་སྐརོ་དང་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱི ་༸སྐུའྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་ཁུར་གཙོ་
བ་ོརྣམས། ད་ེབཞྱིན་ད་ལའྟྱི་བདོ་ནང་གྱི་ཛ་
དྲག་གནས་སངས་འགོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་དཀའ་
སྡུག་ཇྱི་ཙམ་མྱངོ་བཞྱིན་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་
ཚུལ་གོ་རགོས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་འཆར་ཡོད་འདགུ  
ཕོགས་མཚུངས་རྡ་ས་གངས་སྐྱིད་ད་ུརནེ་
གཞྱི ་བས་པའྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ཕྱི་དྲྱིལ་འགམེས་སནོ་ཚན་པ་གསར་རྒྱག་
ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་དཔལ་འབརོ་འད་ུའགོད་
གང་ཐུབ་གནང་རུྒྱ་ཡྱིན་འདགུ འགམེས་
སནོ་སབྐས་པར་རྱིས་ཙམ་མྱིན་པར་བདོ་དནོ་
དངསོ་བུང་གླགོ་བརྙན་ཁག་གཅྱིག་ཀང་སནོ་

རུྒྱ་ཡྱིན་འདགུ   
 འགེམ ས ་
སནོ་ཁང་གསར་པ་ད་ེ
ཉྱིད་རྒྱ་ཁནོ་ཆ་ནས་ཕྱི་
ཌྱི་གུ་བཞྱི་མ་ ༩༠༠༠ 
ཡོད་པ་དང་། ཆགས་
ཡུལ་ནྱི ་གངས་སྐྱིད ་
ལས ་ ཁུངས ་གསར ་
པའྱི་ཐོག་རྩེག་གཉྱིས་
པའྱི་སངེ་ཡོད་པ་དང་། 
འདྱི་ལོའྱི་ལོ་མཇུག་ཏུ་
འགེམས་སནོ་གསར་
པ་ད་ེདབུ་འབདེ་གནང་
རུྒྱ ་ ཡྱི ན ་ འ དུག ་ པ ་
བཅས།།
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ཨ་རྱི་ནས་མཐ་ོསླབོ་ཐནོ་རསེ་ཚུར་མ་ལོག་པའྱི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཚུར་ལོག་རོགས། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༡ 
ཉྱིན་གྱི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཙམ་ལ་ཨ་རྱིའྱི་
བདོ་མྱི འྱི་སླབོ་ཡོན་ལས་གཞྱིའྱི་སླབོ་ཟུར་
ཚོགས་པའྱི་གོ་སྒྱིག་འགོ་རྡ་སངེ་བདོ་ཕུག་
ཁྱིམ་སྡའེྱི་བད་ེསྐྱིད་ཚེ་རྱིང་ཚོགས་ཁང་ནང་
ལོ་ང་ོསུམ་ཅུའྱི་རྱིང་བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་
ཨ་རྱིའྱི་དབར་ཤེས་ཡོན་བར་ེལེན་གྱི་དསུ་
དྲན་སུང་བརྩྱིའྱི་མཛད་སྒ་ོཞྱིག་ཚོགས་སོང་། 
དེ་ཡང་མཛད་སྒའོྱི ་ཐོག་བ ོད་མྱི འྱི ་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་དང་། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་
དབངས་ཅན་མཆོག རྡ་སངེ་བདོ་ཕུག་ཁྱིམ་
སྡའེྱི་དབུ་འཛྱིན་ཐུབ་བསན་རྡ་ོར་ེལགས། ལྡྱི་
ལྱིར་རནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་
ཁང་གྱི་ལས་འཆར་འགན་འཛྱིན་ཇྱི་ལྱི ་ཨན་ 
Jillian Turner ལགས་དང་། དུྲང་ཆེ་ཨྱི ་
ཤམ་ Bryce Isham ལགས། འབྲལེ་ཡོད་
ལས་བདེ་ཇ་ེབྷ་ེདཱས་ J.P. Das ལགས། ད་ེ
བཞྱིན་ད་ེས་ྔཨ་རྱིའྱི་མཐ་ོསླབོ་སླབོ་ཡོན་ཐབོ་
མྱོང་མཁན་དང་གསར་ད་ུཐོབ་པ་བཅས་
ཁནོ་མྱི ་གངས་ ༦༠ ལགྷ་ཕབེས་ཡོད་པ་
དང་། མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་མར་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་
བདེ་འབུྲག་བསན་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ང་ོསྤདོ་

གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་། ད་ེརསེ་ཨྱི ་
ཤམ་ལགས་དང་སྐུ ་ཞབས་དཱས་ལགས་
རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཨ་རྱི འྱི ་མཐོ་སླབོ ་སླབོ ་
ཡོན་དང་འབྲལེ་བའྱི་གསུང་བཤད་གནང་། 
ད་ེནས་ཇྱི་ལྱི ་ཨན་ལགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་
གནང་གུབ་མཚམས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐངོ་
མཆོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ད་ེ
རྱི ང་གོ་སྒྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ང་མགོན་
འབདོ་གནང་བ་ད་ེཨ་རྱིའྱི་མཐོ་སླབོ་སླབོ་
ཡོན་ཐོབ་མྱོང་མཁན་གྱི་ངོ་བའོྱི་ཐོག་ནས་
མགནོ་འབདོ་གནང་བ་ཡྱི ན་ཞེས་གསུངས་
བུང་། དརེ་བརནེ་ང་རང་ཨ་རྱིའྱི་མཐ་ོ
སླབོ་སླབོ་ཡོན་ཐོབ་མྱོང་མཁན་ཁདོ་ནས་
གཅྱིག་རེད། སྤྱིར་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོཡྱིན་
ན་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ་མཚོན་པའྱི་ག་
སྒྱིག་མང་དག་ཅྱིག་བདེ་དགསོ། འནོ་ཀང་
ད ེ་རྱི ང་ང་འདྱིར་ཨ་རྱི འྱི ་མཐོ་སླབོ ་སླབོ ་
ཡོན་ཐོབ་མྱོང་མཁན་གྱི་ངོ་བའོྱི་ཐོག་ནས་
མགནོ་འབདོ་གནང་ཡོད་སབས། ང་རང་
ལུས་སེམས་ལྷདོ་ཤྱིག་ཤྱིག་བུང་། ཇྱི་ལྱི ་
ཨན་ལགས་ཁ་སང་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་
འབརོ་བ་རེད། ཁངོ་སྐ་ུངལ་འཛེམས་མེད་
ཐོག་རྡ་སར་ཕབེས་པར་དགའ་བསུ་དང་

སྦྲགས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་
ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ ་པདྨ་དབངས་ཅན་

མཆོག་འདྱིར་ཕབེས་པར་དགའ་བ་ོབུང་། 
ཇ་ེབྷ་ེདཱས་ལགས་དང་ཨྱི ་ཤམ་ལགས་བཅས་
ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། འདས་པའྱི་ལོ་
ང་ོསུམ་ཅུའྱི་རྱིང་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་དང་གསོ་
ཚོགས་ནས་བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཆེད་རྒྱབ་སྐོར་དང་རོགས་དངུལ་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ཨ་རྱིའྱི་བདོ་
མྱི འྱི་སླབོ་ཡོན་ལས་གཞྱིའྱི་སླབོ་ཟུར་ལྷན་
ཚོགས་གོ་སྒྱིག་པ་དང་ངའྱི་གཏམ་བཤད་
འབྲྱི་མཁན་བསན་འཛྱིན་ལེགས་སྨནོ་ལགས་

ཀྱིས་བྲྱིས་པར་གཞྱིགས་ན། བདོ་པའྱི་སླབོ་
ཕུག་ ༤༤༣ ལ་ཨ་རྱིའྱི་མཐ་ོསླབོ་སླབོ་ཡོན་

ཐབོ་ཡོད་པ་དང་། དའེྱི་ཁདོ་ནས་སླབོ་ཕུག་
གངས་ ༩༩ ཨ་རྱི་ནས་མཐ་ོསླབོ་ཐནོ་རསེ་
ཚུར་ལོག་མེད། ཨ་རྱིའྱི་བདོ་མྱིའྱི་སླབོ་ཡོན་
ལས་གཞྱིའྱི་སླབོ་ཟུར་ཚོགས་པ་བརུྒྱད་ངས་
ཁངོ་ཚོ་ཚང་མ་ཚུར་ལོག་དགོས་པའྱི་འབདོ་
སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ད་ལ་ྟཨ་རྱིའྱི་མཐ་ོསླབོ་སླབོ་
ཡོན་གསར་ད་ུཐོབ་མཁན་ཚོ་ད་ེད་ེབཞྱིན་
རེད། ཨ་རྱིའྱི་མཐ་ོསླབོ་སླབོ་ཡོན་ནྱི་ཁ་ེཕན་
ཡྱི ན་པ་ལས་ཐོབ་ཐང་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རུྒྱ་
ཡྱིན། ཁ་ེཕན་འདྱི་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་དང་གསོ་

ཚོགས་ནས་ཁེད་ཚོར་བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་
ནང་ཞབས་ཞུ་སུྒབ་རུྒྱའྱི་ཆེད་ད་ུགནང་བ་
ཞྱིག་རེད། དརེ་བརནེ་ཁདེ་ཚོས་ཨ་རྱིའྱི་
མཐ་ོསླབོ་ཁག་ནས་སླབོ་སྦངོ་ཐནོ་རསེ་ཚུར་
ངསེ་པར་ད་ུལོག་དགསོ། ཁདེ་ཚོ་ཚུར་
ལོག་ནས་བདོ་པའྱི་སྤྱི ་ཚོགས་ནང་ཞབས་
འདགེས་ཞུ་དགསོ། ཁདེ་ཚོ་ཚུར་ལོག་པ་
ཡྱིན་ན། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཁདེ་
ཚོར་ལས་ཀ་སྤདོ་ངསེ་ཡྱིན། ཞསེ་སོགས་
ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། སྤྱིར་ཨ་རྱིའྱི་
བདོ་མྱིའྱི་སླབོ་ཡོན་ལས་གཞྱི་ད་ེཐགོ་མར་ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་འག་ོབཙུགས་ཡོད་པ་དང་། 
སྐབས་དརེ་བདོ་པའྱི་སླབོ་ཕུག་བཞྱི ་ལ་ཨ་
རྱིའྱི་བདོ་མྱིའྱི་སླབོ་ཡོན་ཐབོ་ཡོད། ཨ་རྱིའྱི་
བདོ་མྱི འྱི་སླབོ་ཡོན་ཐོབ་མྱོང་མཁན་བཞྱི ་
ནྱི། ཐུབ་བསན་བསམ་འཕལེ་ལགས་དང་། 
འཇམ་དཔལ་ཆོས་བཟང་ལགས། བསོད་
ནམས་བསན་འཛྱིན་ལགས། ལྷུན་གུབ་ཚེ་
རྱིང་ལགས་བཅས་རེད།

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་མ་ཡན་མཱར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀ་ཆེན་མངའ་སྡའེྱི་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པར་མཇལ་འཕད་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་

སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གྱིས་བཀའ་
ཤག་གྱི་མཇལ་འཕད་ཁང་ད་ུསྐུ་ཞབས་གྷམ་
ཞ་ཨུང་ Mr.Gum Sha Aung ལགས་
ཀྱིས་སྣ་ེའཁྱིད་པའྱི་མ་ཡན་མཱར་ Myan-

mar བང་ཕགོས་ཀ་ཆེན་མངའ་སྡའེྱི་སྐ་ུ
ཚབ་ཚོགས་ཆུང་དང་མཇལ་འཕད་གནང་
ས་ེབཙན་བོལ་བདོ་མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་
གསུམ་གྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དང་།  བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ལས་ཁུངས་
ཁག་དང་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི ་ཉྱིན་རེའྱི་ལས་

དནོ་གནང་ཕགོས་སྐརོ་། ད་ེབཞྱིན་རང་
དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་ཁག་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་ང་ོ
སྤདོ་ཞྱིབ་ཕ་གནང་བ་མ་ཟད། བདོ་མྱིའྱི་ང་ོ
བ་ོསུང་སྐབོ་བདེ་པར་བདོ་ཀྱི་ཐུན་མྱིན་ཆོས་
དང་ལེགས་བང་།  སདྐ་ཡྱིག་བཅས་ཀྱི་
གལ་གནད་ཤེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེདག་སུང་
སྐབོ་བ་རུྒྱ་གལ་ཆེ་ཚུལ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བདོ་
ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དབང་སུྒར་འགོ་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་གནས་སངས་སྤྱི་དང་། ལགྷ་པར་
ད་ལའྟྱི་བདོ་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སངས་

སོགས་ཀྱི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད། ཐངེས་
འདྱིར་མ་ཡན་མཱར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བང་ཕགོས་
ཀ་ཆེན་མངའ་སྡའེྱི་སྐུ་ཚབ་མྱི ་སྣ་བཅུ་གཅྱིག་
བཀའ་ཤག་གྱི་མཇལ་འཕད་ཁང་ནང་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཉྱིན་གཅྱིག་གངོ་བདོ་
མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཁང་དང་། བཞུགས་
སྒར་རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་བདོ་པའྱི་གཞུང་འབྲལེ་
མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་དང་།  སླབོ་གྲྭ་སོགས་
ནང་གཟྱིགས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་ཡོད་པ་བཅས།།

བུད་མེད་སྱི་ཞུ་བའྱི་འག་ོཁྱིད་ནསུ་སབོས་གངོ་འཕལེ་ཟབ་སྦངོ་ལེགས་གུབ་བུང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡༦ ནས་ ༢༠ བར་ཉྱིན་གངས་ལའྔྱི་རྱིང་
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་བུད་མེད་ནསུ་སབོས་གོང་སྤལེ་
ཚན་པའྱི་གོ་སྒྱིག་འགོ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་
ལྱིར་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འཛྱིན་སྐངོ་
སྦངོ་བརྡར་བསྱི་གནས་ཁང་ Indian Insti-

tute of Public Administration ད་ུབདོ་

མྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་འདྲ་མྱིན་
ཁག་གྱི་བུད་མེད་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བདེ་ཁནོ་ ༢༢ 
ལ་འག་ོཁྱིད་ཀྱི་ནསུ་པ་སྐདེ་སྱིང་དང་འབྲལེ་
བའྱི་ཟབ་སྦོང་ཞྱིག་གོ་སྒྱིག་གནང་འདུག  
ད་ེཡང་ཟབ་སྦོང་གྱི ་དགོས་དམྱིགས་གཅོ་
བ་ོནྱི། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དནོ་
ཐགོ་བུད་མེད་ཚོས་འགན་འཁརེ་བ་ཙམ་མ་
ཟད།  སྣ་ེཁྱིད་ཐུབ་པའྱི་ནསུ་པ་གངོ་མཐརོ་

གཏངོ་ཆེད་ཡྱིན་འདགུ  དབུ་འབདེ་མཛད་
སྒརོ་འཛྱིན་སྐངོ་སྦངོ་བརྡར་བསྱི་གནས་ཁང་
གྱི་ངསེ་སནོ་པ་སྐ་ུཞབས་ Dr T Chatter-

jee ལགས་ཕབེས་པ་མ་ཟད།  སྐ་ུཞབས་ 
Surabhi Pandey ལགས་དང་ལམྕ་སྐ་ུ 
Anjali Dhengle ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་
ཟབ་སྦངོ་གཙོ་སྐངོ་གནང་འདགུ  ཕགོས་
མཚུངས་བུད་མེད་ནསུ་སབོས་གངོ་སྤལེ་ཚན་
པའྱི་འགན་འཛྱིན་ཚེ་རྱིང་ལ་ྷམོ་ལགས་ཀྱིས་
ང་ོསྤདོ་དང་འབྲལེ་བའྱི་གསུང་བཤད་གནང་
འདགུ
ད་ེཡང་ཉྱིན་ལྔའྱི་ཟབ་སྦངོ་སྐབས་ཡྱིག་ངག་
གཉྱིས་ཐོག་ནས་གཞུང་འབྲལེ་ལས་དནོ་
སྤལེ་ཕགོས་དང་།   འཛྱིན་སྐངོ་གྱི་ལས་
དནོ་གནང་སབྐས་སྒ་ོགསུམ་གྱི་སྤདོ་པ་ཚུལ་
དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས།  ད་ེབཞྱིན་
དྲ་རྒྱའྱི་ཉནེ་སུང་།  ཕ་ོམོ་དབ་ེའབདེ་

ཀྱི་དཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་ལེན་བེད་ཕོགས་
སོགས་ཡོད་འདགུ  ཟབ་ཁྱིད་པ་རྣམས་ནྱི་
རྒྱ་གར་གཞུང་ཞབས་པ་ཟུར་པ་ཤེས་མྱངོ་
ཅན་ཁག་གཅྱིག་སོགས་ཡོད་འདགུ ད་ེ
ཡང་ཟབ་སྦངོ་ཉྱིན་མཐའ་མར་མཇུག་སྡམོ་
མཛད་སྒའོྱི་སྐབས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་
ལ་ལག་འཁརེ་གནང་གུབ་མཚམས་མཇུག་
སྡམོ་མཛད་སྒའོྱི་གསུང་བཤད་གནང་བསནུ་

ཐེངས་འདྱིའྱི་ཟབ་སྦོང་ཡོངས་སུ་ལེགས་
གུབ་བུང་འདགུ  ཐངེས་འདྱིར་ཟབ་སྦངོ་
མཐུན་འགུར་གནང་མཁན་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་
དངུལ་ཐབེས་རྩ་ཁང་ USAID ཡྱིན་འདགུ་
པ་བཅས།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ལལཱ་བ་ྷཧཱ་དརུ་ཤཱསྟ ྱི་འཛྱིན་སྐངོ་བསྱི་གནས་ཁང་གྱི་བསབླ་པ་
མཐར་སོན་གྱི་མཛད་སྒརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༣ 
རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མེད་
པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་
ལྡྱི་ལྱིའྱི་ཌབཱར་ཀ་ Dwarka  ས་གནས་
སུ་ཡོད་པའྱི་ལཱལ་བ་ྷཧཱ་དརུ་ཤཱསྟ ྱི་འཛྱིན་སྐངོ་
བསྱི་གནས་ཁང་ Lal Bahadur Shas-

tri Institute of Management གྱི་ལོ་
འཁོར་བསླབ་པ་མཐར་སོན་གྱི་མཛད་སྒའོྱི་
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་ཆྱིབས་སུྒར་བསྐངས་ཏ་ེ
བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད། སབྐས་དརེ་༸གངོ་
ས་མཆོག་སྐུ་སྒརེ་ཐགོ་ནས་ད་ེསྔའྱི་རྒྱ་གར་
གྱི་སྱིད་བླནོ་སྐུ་ཞབས་ལཱལ་བྷ་ཧཱ་དརུ་ཤཱསྟ ྱི་
དམ་པ་མཆོག་དང་ཐུགས་འདྲྱིས་ཧ་ཅང་
ཡོད་པ་དང་། གལ་ཏ་ེདམ་པ་ཁངོ་སྐ་ུཚེ་ཡུན་
རྱིང་ཙམ་བཞུགས་ཡོད་ཚེ་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་
འགུར་བ་རླབས་ཆེན་ཞྱིག་ཡོང་སྱིད་པ་དང་། 
༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་སོལ་རུྒྱན་
སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་གཙོ་བརོ་གུར་བའྱི་
ལེགས་བཤད་ལ་ཡྱི ་རངས་བསྔགས་བརདོ་

རྒྱ་ཆེ་མཛད་དནོ།  རྒྱ་གར་ཡུལ་འདྱི་ནྱི་
འཛམ་གླྱིང་མྱི ་འབོར་མང་ཤོས་ཀྱི ་མང་
གཙོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱི ན་པའྱི་ཁར་ཆོས་
ལུགས་འདྲ་མྱིན་ད་ེདག་འཆམ་མཐུན་ངང་
གནས་བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་
གཞན་ལ་མྱིག་དཔརེ་འསོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོད། རྒྱ་གར་གནའ་རབས་སལོ་རུྒྱན་ནང་
གཙོ་བ་ོནང་གྱི་གཤྱིས་རུྒྱད་དང་འབྲལེ་བའྱི་
ཡོན་ཏན་གོང་མཐོར་གཏངོ་ཐབས་ཆེད་
འབད་བརྩནོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད། ལོ་ང་ོ 
༣༠༠༠ ཙམ་གྱི་རྱིང་རྒྱ་གར་གྱི་ལ་ྟགུབ་སྨྲ་
བའྱི་མཁས་པ་ད་ེདག་གྱིས་བླའོྱི་རྣམ་གཞག་
དང་བདེ་ལས།  ཉནོ་མོངས་པའྱི་བླརོ་
གཉནེ་པ་ོསནོ་ཕགོས་སོགས་བརྡར་ཤ་གཅདོ་
ནས་བསམ་བླའོྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་གནས་ཚད་ཧ་
ཅང་ཚད་མཐནོ་པརོ་སོན་ཐུབ་ཡོད། སནོ་པ་
ཤཱཀ་ཐུབ་པས་བདག་མེད་པའྱི་ལྟ་བ་གཏན་
ལ་ཕབ་ཡོད། སབྐས་དརེ་རྒྱ་གར་ནང་བདག་
འདདོ་མཁན་དང་མྱི ་འདདོ་མཁན་དབར་
རྩདོ་པ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད། དངེ་སབྐས་ང་ཚོར་

རེ་དགོས་ཀྱི་རྣམ་རགོ་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་
སེམས་འཁུག་པ་དང་། ད་ེལ་བརནེ་ནས་
ཆགས་སངྡ་གྱི་བླ་ོསྐསེ་ཏ་ེརྙགོ་ག་ཚང་མ་ད་ེ

ནས་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་རྙགོ་ག་
བཟ་ོམཁན་གཙོ་བ་ོཉནོ་མོངས་པའྱི་བླ་ོད་ེ
དག་རེད།  ཆུང་ཁྱིམ་ཚང་གཅྱིག་ནས་ཆེ་
ས་རྒྱལ་ཁབ་དང་འཛམ་གླྱིང་སྤྱིའྱི་དཀའ་
ངལ་ད་ེདག་རྩ་བ་ཐུག་ས་མྱིའྱི་ཉནོ་མོངས་
པའྱི་བླ་ོད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་ཡོང་བཞྱིན་

ཡོད།  དརེ་བརནེ་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་
རུྒྱར་རྒྱ་གར་སལོ་རུྒྱན་བླའོྱི་རྣམ་གཞག་དང་
བེད་ལས་སྐརོ་གྱི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་ཧ་

ཅང་འབྲལེ་བ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། ད་ེརྱིང་
སླབོ་ཕུག་ཁེད་རང་ཚོས་བསླབ་པ་མཐར་
སོན་ནས་འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་འཁེར་
ཐབོ་ཀང་མྱི ་ཡྱིན་ཕྱིན་སེམས་ཚོར་ལནྡ་ཡོད།  
དརེ་བརནེ་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་རྐང་པས་མ་
ཆོག་པར་རྒྱ་གར་རང་གྱི ་གནའ་རབས་ཀྱི་

ལེགས་བཤད་ད་ེདག་ལའང་ངེས་པར་ད་ུ
ད་ོསྣང་སྤདོ་དགསོ།  དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་
རྐང་པས་སེམས་ཞྱི་བད་ེབག་ཕབེས་ལནྡ་པ་
ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་མེད། དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་
དང་ལགྷ་པར་འཕུལ་རྱིག་གྱི་ཤེས་བ་ད་ེདག་
ཐགོ་བླའོྱི་རྣམ་གཞག་དང་བདེ་ལས་སོོགས་
ལ་ད་ོསྣང་སྤདོ་དགསོ། ད་ེའདྲ་བུང་ན་
འཛམ་གླྱིང་བད་ེཞྱིང་སྐྱིད་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ། 
འགན་འདྱི་རྒྱ་གར་བ་གཞོན་སྐསེ་ཁདེ་ཚོར་
ཡོད།  ཚན་རྱིག་པས་བརག་དཔྱད་ལམ་
ནས་མྱིའྱི་ལྷན་སྐསེ་རང་བཞྱིན་བམས་བརྩེ་
ལནྡ་པ་ཡྱིན་པ་ར་འཕདོ་ཐུབ་ཡོད། བམས་
བརྩ་ེགཙོ་བ་ོམ་ལས་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད། ཉནོ་
མོངས་པའྱི་བླ་ོདཔརེ་ན། ཁངོ་ཁ་ོསོགས་སྐ་ེ
སྐབས་དརེ་གཉནེ་པ་ོབསནེ་ནས་ཁོང་ཁ་ོཞྱི ་
ཐབས་བདེ་དགསོ། ཞསེ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་རསེ་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བླནོ་ཟུར་པ་
སྐུ་ཞབས་ལཱལ་བ་ྷཧཱ་དརུ་ཤཱསྟ ྱི་དམ་པ་མཆོག་
གྱི ་སས་སྐུ་ཞབས་ཨ་ནྱིལ་ཤཱསྟ ྱི་ལགས་ཀྱིས་
ཐུགས་ར་ེཞུའྱི་གསུང་བཤད་གནང་།།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཨྱི ་སྱི ་ཏ་ོནྱི་ཡའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ལམྕ་སྐ་ུཡོ་ཀ་ོཨེ་ལན་ཌར་མཆོག་དང་
མཇལ་འཕད་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༣ 
ཉྱིན་ཨྱི ་སྱི ་ཏ་ོནྱི་ཡའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་
དང་། ཨྱི ་སྱི་ཏ་ོནྱི་ཡའྱི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུཡོ་
ཀ་ོཨེ་ལན་ཊར་ Yoko Alender མཆོག་
དང་། ཁངོ་གྱི་སྐ་ུཟླ་སྐ་ུཞབས་ Mr. Priit 

Juurmann ལགས། ད་ེབཞྱིན་ཨྱི ་སྱི ་ཏ་ོནྱི་
ཡའྱི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་འབྲལེ་མཐུད་
པ་སྐ་ུཞབས་ Mr. Roy Strider ལགས་
བཅས་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ད་ུ
ཕབེས་སབྐས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཁན་
པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་གྱིས་
མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་སྤྱི་ནརོ་

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་མཆོག་ཕྱི ་ལོ ་ 
༡༩༥༤ ལོར་རྒྱ་ནག་ནང་ཆྱིབས་བསུྒར་
བསྐང་ཕབེས་པའྱི་སྐརོ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་སནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་
སྐ་ུམྱ་ངན་ལས་འདས་ཏ་ེལོ་ང་ོ ༢༥༠༠ 
འཁོར་བའྱི་དསུ་དྲན་མཛད་སྒརོ་རྒྱ་གར་
ལ་སྐུ་མགནོ་ད་ུགདན་ཞུ་ལྟར་ཆྱིབས་སུྒར་
གནང་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་གསོ་ཚོགས་སོགས་
ལ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་ཏུ་ཕབེས་སབྐས་མང་གཙོའྱི་
ལམ་ལུགས་ལ་ཡྱིད་སྨནོ་བུང་བའྱི་སྐརོ། ད་ེ
རསེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནས་ད་བར་གྱི་བཙན་
བལོ་བདོ་མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་འཕལེ་རྱིམ་སྐརོ་
སྙྱིང་བསྡསུ་དང་། བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་གུབ་ཆ་དང་། ཚོགས་འདའུྱི་

འག་ོལུགས། ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་སོགས་
ཀྱི་སྐརོ་གསུང་གནང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ད་
ལྟའྱི་བདོ་ནང་གྱི ་ཛ་དྲག་གནས་སངས་སྤྱི་
དང་། ལགྷ་པར་ད་ལའྟྱི་ཆར་བདོ་ནང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་མཁགེས་འཛྱི ན་ཅན་གྱི ་
སྱིད་བུས་འགོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་བཟདོ་
ཐབས་བྲལ་ཏ་ེརང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་
བཞྱིན་པ་དང་། ད་བར་བདོ་མྱི ་སྐ་སེར་ཕ་ོམོ་
གངས་ ༡༥༢ ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསགེས་
གནང་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་། ཕགོས་
མཚུངས་གཉྱིས་སནྨ་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་བདོ་
རྒྱ་ཞྱི་མོལ་གལ་ཆེ་ཡྱིན་ལུགས། ད་དངུ་བདོ་
མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་འཛམ་གླྱིང་རྒྱལ་
ཁབ་འདྲ་མྱི ན་ནང་ཕབེས་ཏ་ེགསོ་ཚོགས་

འཐུས་མྱི ་སོགས་མཇལ་འཕད་ཀྱིས་བདོ་
དནོ་ཞུ་གཏུག་གྱི ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞྱིན་
ཡོད་པའྱི་སྐརོ་སོགས་ཀྱི་ཐགོ་གསུང་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁངོ་རྣམས་ནས་བདོ་ཀྱི་
འཐབ་རྩོད་དང་འབྲལེ་བའྱི་དྲྱི་བ་བཏང་
གནང་བར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་

གྱིས་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད། 
ད་ེརསེ་ཁོང་རྣམས་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
ཁང་ནང་གཟྱིགས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།།

རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མྱིན་གྱི་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ ༡༣ ཐགོ་སྦངེ་ལོར་ལྷ་ོསྤྱི་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༩ 
ནས་ ༢༡ བར་ཉྱིན་གངས་གསུམ་རྱིང་སྦངེ་

ལོར་གངོ་ཁརེ་ད་ུ World Fellowship of 

Inter Religious Councils དང་ Dhar-

maram Vidya Kshetram ཞསེ་པའྱི་ག་ོ
སྒྱིག་འགོ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མྱིན་
གྱི་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ ༡༣ བསྐངོ་ཚོགས་
གནང་ཡོད།  ད་ེཡང་ལནྷ་ཚོགས་དབུ་
འབདེ་ཀྱི་མཛད་སྒརོ་གོང་གསལ་ཚོགས་པ་
ཁག་ནས་མགནོ་འབདོ་གནང་བ་ལྟར་སྦངེ་
ལོར་ལྷ་ོསྤྱི ་ཆོས་འཕལེ་ཐུབ་བསན་ལགས་
དང་། རྣམ་གལོ་བཤད་སུྒབ་དར་རྒྱས་གླྱིང་
དགོན་པའྱི་སྐུ་ཚབ་སླབོ་དཔནོ་ཚེ་སྐྱིད་རྡ་ོར་ེ
ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཆེད་ཕབེས་ཀྱིས་མཛད་
སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། ཆོས་ལུགས་

ཕན་ཚུན་དབར་བག་ོགླངེ་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་
ཧྱིན་ད་ུདང་། ཡྱི ་ཤུ། ཁ་ཆེ། སྱིཀ གཅརེ་
བུ་བ་བཅས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མྱིན་གྱི་
ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ ༡༣ ཐགོ་སྦངེ་ལོར་
ལྷ་ོསྤྱི ་ཆོས་འཕལེ་ཐུབ་བསན་ལགས་ཀྱིས་
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་གསུམ་
གྱི་ནང་ནས་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་དབར་
མཐུན་འབྲལེ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་ཞུས་ཡོད། སབྐས་
དརེ་ཆོས་ལུགས་གཞན་གྱི་བ་ླཆེན་ཁག་ནས་

ཀང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་འབྲལེ་དགོས་རུྒྱ་
གལ་ཆེན་པ་ོཡྱི ན་པའྱི་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད།
ཕྱི་དྲརོ་ Religion as a unifying force 

ཞེས་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་བག་ོགླངེ་ལས་
རྱིམ་སྐབས་རྣམ་གལོ་གླྱིང་དགོན་པའྱི་སྐུ ་
ཚབ་སླབོ་དཔནོ་ཚེ་སྐྱིད་རྡ་ོར་ེལགས་མཉམ་
ཞུགས་ཀྱིས་བརོད་གཞྱི ་དང་འབྲལེ་བའྱི་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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བནོ་གཞྱིས་ཉྱིན་སླབོ་ཀྱི་དག་ེལས་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་མཛད་སྒ་ོགཉརེ་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༡ 
རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉྱིན་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་
ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་ཁོངས་གཡུང་དུྲང་བནོ་
གྱི་གདན་ས་ཆེན་མོ་༸དཔལ་གཤེན་བསན་
སནྨ་རྱིའྱི་གླྱིང་གྱི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ད་ུ༸དཔལ་

གཤེན་བསན་སནྨ་རྱིའྱི་གླྱིང་གྱི་དབུས་གཡུང་
དུྲང་བནོ་འཛྱིན་ལནྷ་ཚོགས་དང་། བནོ་
གཞྱིས་གཞྱིས་ལས་ཁང་། བནོ་བུ་ཁྱིམ་ཁང་
བཅས་ཀྱིས་འགན་བཞསེ་ཏ་ེབནོ་ག ཞྱིས་
ཐོབ་རྒྱལ་གསར་པའྱི་དགེ་ལས་རྣམས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་མཛད་སྒ་ོཞྱིག་ཆེད་གཉརེ་
གནང་ཡོད་པ་རེད།་མཛད་སྒ་ོདརེ་ཇྱི་ལྟར་
གདན་ཞུས་བཞྱིན་ཞྭ ་དཀར་བསན་པའྱི ་
གཙུག་རྒྱན་༸སྐབས་ར་ེསྨན་རྱིའྱི་ཁྱི་འཛྱིན་ 
༣༤ པ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་། ༸སྐབས་
རེ་སྨན་རྱིའྱི་དཔནོ་སླབོ་འཕྱིན་ལས་ཉྱི་མ་
རྱིན་པ་ོཆེ། གཡུང་དུྲང་བནོ་གྱི་བཤད་སུྒབ་
མཁན་སླབོ་རྣམ་གཉྱིས་བཅས་ཆེད་ཕབེས་

དང་། ས་གནས་སླབོ་སནོ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚོགས་གཞོན་དང་བནོ་བུ་ཁྱིམ་ཁང་གྱི་དབུ་
འཛྱི ན་གཅྱིག་ལྕགོས་བླ་ཁྱི་མཁན་པ་ོཉྱི་མ་
གགས་པ་རྱིན་པ་ོཆེ། སྤྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་
སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན། གཞྱིས་དགནོ་གཉྱིས་

ཀྱི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་གྱི་ལས་སྣ་ེརྣམ་པ། བནོ་
གཞྱིས་མྱི ་མང་། སླབོ་ཕུག་རྒན་པ་བཅས་
མཉམ་ཞུགས་ཞུས་ཡོད། མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་
བནོ་གཞྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་མཆོག་
གྱིས་དགེ་ལས་སྤྱི་དང་བ་ེབྲག་རྒྱ་གར་དགེ་
ལས་རྣམས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའྱི ་གསུང་
བཤད་གནང་བ་དང་། ས་གནས་སླབོ་སནོ་
ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གྱིས་
སླབོ་གྲྭ་འདྱི་ཉྱིད་ཐགོ་མར་༸སྐབས་ར་ེསྨན་
རྱིའྱི་ཁྱི་འཛྱིན་ ༣༣ པ་དམ་པ་མཆོག་དང་། 
༸སྐབས་ར་ེསྨན་རྱིའྱི་ཡོངས་འཛྱིན་སྨྲ་བའྱི་
དབང་པ་ོསླབོ་དཔནོ་བསན་འཛྱིན་རྣམ་དག་
རྱིན་པ་ོཆེ་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་དབུ་འཛུགས་

གནང་ཞྱིང་། ༡༩༧༥ ཙམ་ནས་རྒྱ་གར་
དབུས་བདོ་སླབོ་འཛྱི ན་ཚོགས་ཀྱིས་མཐུན་
འགུར་དང་ཞལ་བཞསེ། ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་
བདག་དབང་ཆ་ཚང་བཞེས་ཏ་ེད་ལྟ་སྔནོ་
འག་ོནས་འཛྱིན་རྱིམ་ ༡༢ བར་ཆ་ཚང་
བ་ཞྱིག་ཆགས་པའྱི་བརུྒྱད་རྱིམ། ད་ེབཞྱིན་
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱི ་བཀའ་དགོངས་འགོ་རང་གཞུང་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་འགུར་
དང་དགངོས་བཞསེ་ཇྱི་གནང་། སོགས་ཀྱི་
ང་ོསྤདོ་གནང་། ༸སྐབས་ར་ེསནྨ་རྱིའྱི་དཔནོ་
སླབོ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་
མང་གཉྱིས་ཀྱིས་བདོ་མྱི ་སྐབས་བཅོལ་བ་
རྣམས་ལ་བཀའ་དྲྱིན་བ་ླམེད་ད་ུབསྐངས་བ་
དརེ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་དང་། ལགྷ་པར་དག་ེ
རྒན་རྣམས་ཀྱིས་བདོ་ཕུག་ཁྱི་ཕག་མང་པརོ་
མྱི ་ཚེར་མདནུ་ལམ་བསུྐན་པ་ནྱི་ཆོས་དང་
འཇྱིག་རནེ་གཉྱིས་ཐད་ནས་དགེ་ཚོགས་
རླབས་པ་ོཆེ་བསགས་ཡོད་སྐརོ་དང་། ཁདེ་
རྣམ་པས་གསོ་སྐོང་གནང་བའྱི་བདོ་ཕུག་
རྣམས་ཀྱིས་གུབ་འབྲས་གང་ལེགས་ཐོན་
བཞྱིན་ཡོད་པ་ས།ེ བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་དང་། བཀའ་བླནོ་དང་
སྤྱི་འཐུས་ད་ུམ། སྱི་ཞུ་བ། ས་གནས་འག་ོ
འཛྱི ན་སོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་བཞེས་བཞྱིན་
པ་མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི ་དགེ་རྒན་
རྣམ་པས་གཞྱི་རྱིམ་ཤེས་ཡོན་སླབོ་སྦངོ་སྤད་

གནང་བ་ལ་བརནེ་ནས་བུང་བ་ཡྱི ན་སྐརོ། 
ད་ལན་འག་ོསངས་ཤྱིག་གྱིས་འདྱི་ནས་ང་
ཚོ་ཁ་བྲལ་དགསོ་གུར་ནའང་མ་འངོས་པར་
ཁེད་ཚོས་བདོ་མྱི ་རྣམས་དུས་རག་དུ་མ་
བརདེ་བ་དང་། ས་གནས་འདྱིར་གཞུང་སྒརེ་
གང་གྱི ་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ཕབེས་ཀང་ང་
ཚོས་ནང་མྱི ་ནང་བཞྱིན་སྣ་ེལེན་དང་མཐུན་
འགུར་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན་གནས་སོགས་གསུངས།
སླབོ་སྤྱི ་སན་ཏཤོ་ཀུ་མར་སྱི ངྷ་(Santosh 
Kumar Singh)མཆོག་གྱིས་སླབོ་གྲྭ་ཞསེ་
པ་ད་ེགལ་གནད་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་སྐརོ་དང་། 
ཁངོ་རྣམ་པས་བདོ་སླབོ་འཛྱིན་ཚོགས་ཁངོས་
དང་ལྷག་པར་བོན་གཞྱིས་སུ ་ཕག་ལས་
གནང་རྱིང་། གཙོ་བ་ོསྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་གཟྱིགས་
པ་དང་། རང་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནས་རྒྱབ་སྐརོ། དམྱིགས་བསལ་༸སྐབས་ར་ེ
རྒྱལ་བ་སནྨ་རྱི ་བའྱི་ཁྱི་འཛྱིན་དམ་པ་མཆོག་
གྱི་ཐུགས་རའེྱི་སྐབས་འཇུག་ཚད་མེད་གནང་
བ་མ་ཟད། ས་གནས་ཀྱི་ལས་སྣ་ེརྣམས་
ནས་མཐུན་འགུར། མྱི ་མང་གྱིས་འགན་
མཉམ་ཁུར་གནང་བ་བཅས་ལ་བརནེ་ནས་
ལས་དནོ་གང་ལེགས་འགུབ་ཡོད་པ་དང། 
མ་འངོས་པར་ཡང་ཕོགས་ཡོངས་རྡགོ་རྩ་
གཅྱིག་སྒྱིལ་གྱིས་སླབོ་གྲྭར་འཐུས་ཤོར་མ་
སོང་བ་དགསོ་གནས། ཆེད་གཉརེ་མཛད་
སྒ་ོགནང་བ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་བཅས་ཞུས། 

༸སྐབས་ར་ེརྒྱལ་བ་སྨན་རྱི ་བ་མཆོག་གྱིས་
བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་བཀའ་དྲྱིན་བླ་མེད་ད་ུཆེ་
བའྱི་སྤྱིར་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་དང་། 
སྒསོ་སུ་རྒྱ་གར་དག་ེརྒན་རྣམ་པ། ཡང་སྒསོ་
སུ་བནོ་གཞྱིས་ཉྱིན་སླབོ་ཀྱི་དགེ་རྒན་རྣམས་
ཀྱིས་སྐུ་ལས་བསྐནོ་ཏ་ེམྱི ་རབས་གསར་པ་
སྐདེ་སྱིང་གནང་བ་བཅས་ལ་ཐུགས་ར་ེབ་ླན་
མེད་པ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་། འདྱི་ནས་འཁུར་
ལ་ཉ་ེབའྱི་དག་ེལས་རྣམས་ཀྱི་མྱི ་ཚེ་དནོ་ལནྡ་
ཡོང་བའྱི་སྨནོ་ལམ། མ་འངོས་མུ་མཐུད་
འབྲལེ་ལམ་གནང་དགསོ་གནས། མུ་མཐུད་
བཞུགས་གནང་མཁན་གྱི་དགེ་ལས་རྣམས་
ཀྱིས་སླབོ་གྲྭ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་དགོས་པ་དམྱིགས་
ཡུལ་གཞྱིར་བཞག་ཐགོ གཡུང་དུྲང་བནོ་གྱི་
བསན་པའྱི་གཞྱི ་མ་འདངེ་མཁན་གྱི་གཞོན་
སྐེས་རྣམས་ལ་མཐུན་འགུར་སོགས་སྔར་
༸སྐབས་ར་ེཞྱིང་གཤེགས་དམ་པའྱི་སྐབས་
ལརྟ་གནང་སྐངོ་ཡོང་བ་དང་། རང་གཞུང་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཙོས་འབྲལེ་ཡོད་སྡ་ེ
ཚན་ཁག་གྱིས་ཀང་གཟྱིགས་པ་ཆེར་བསྐདེ་
ཐགོ་འདྱི་ནས་ཕག་རོགས་གང་ཐུབ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡྱི ན་གནས་སོགས་ཀྱི ་ཟབ་གསལ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ།།

བུད་མེད་ཐབོ་ཐང་རྩདོ་མཁན་གྱི་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་ཞསེ་འབདོ་མཁན་བུང་མྱངོ་། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༢༤ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་
རནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་འཕུལ་རྱིག་སྦངོ་བརྡར་
བསྱི་གནས་ཁང་ IIT, Delhi གྱི་དག་ེལས་
སླབོ་ཕུག་དང་། མང་ཚོགས་བཅས་ཁནོ་མྱི ་
གངས་ཆྱིག་སངོ་ལ་ྔབརྒྱར་“སེམས་འཁལ་
མེད་པའྱི་མྱི ་ཚེ་བད་ེསྐྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཇྱི ་
ལརྟ་སྐལེ་ཐུབ། “ཅསེ་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་
ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། བརྩ་ེབའྱི་སྤུན་
མཆེད་བུད་མེད་དང་སྐདེ་པ་ཚོར་ཐགོ་མར་
འཚམས་འདྲྱི་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ངསོ་ཀྱི་གགོས་
མོ་ད་ེས་ྔཨ་ཡྱིར་ལེན་ཌྱི་ཡུལ་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ 
Irish President ལམྕ་སྐ་ུམེ་རྱི ་རོ་བྷནེ་
སོན་ Mary Robinson མཆོག་གྱིས་ངསོ་
ལ་ཐངེས་ཤྱིག བུད་མེད་ཐབོ་ཐང་རྩདོ་
མཁན་གྱི་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ། ཞསེ་གསུངས། ད་ེ
རྱིང་འདྱི་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་སོང་། དརེ་རུྒྱ་
མཚན་ཡོད། གང་ཡྱིན་བརདོ་ན་ཚན་རྱིག་
པས་ཚོད་ལྟའྱི་ལམ་ནས་བུད་མེད་ཚོ་ལུས་
པའོྱི་གུབ་ཆའྱི་སངེ་ནས་གཞན་གྱི་སྡགུ་བསལྔ་
ལ་སྐདེ་པ་ཚོ་ལས་མྱི ་བཟདོ་པའྱི་བླ་ོཤུགས་
ཆེ་བ་སྐ་ེབཞྱིན་ཡོད། དཔརེ་ན་སྐདེ་པ་དང་
བུད་མེད་ཞྱིག་གླགོ་བརྙན་ལྟ་སྐབས་གླགོ་
བརྙན་ནང་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་མྱོང་བཞྱིན་
པའྱི་བརྙན་པར་མཐངོ་སྐབས་བུད་མེད་ཀྱི་

བསམ་བླའོྱི་ནང་མྱི ་བཟདོ་པའྱི་བླ་ོཤུགས་ཆེ་
བ་སྐ་ེབཞྱིན་ཡོད་པ་ནྱི་ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགུར་
ལས་ར་འཕདོ་གསལ་པ་ོབུང་ཡོད། ལགྷ་
པར་ང་ཚོ་ཚང་མ་རང་གྱི ་མ་ལས་སྐསེ་པ་
ཤ་སག་རེད། མའྱི་བམས་བརྩའེྱི་འགོ་ན་ུཞ་ོ
འཐུང་ནས་འཚར་ལོངས་བུང་ཐུབ་ཡོད།
དདུ་འགརོ་མཚོན་ན་དཔརེ་ན་ཁྱི་ལ་ྟབུར་ཆ་
བཞག་ན་ཕས་འདདོ་པ་སྤད་པ་ཙམ་ལས་
ཁྱི་ཕུག་གསོ་སྐངོ་ཐགོ་འགན་ཁུར་མྱི ་བས། 
འནོ་ཀང་བ་རྱིགས་ཁག་གཅྱིག་ཕ་མ་གཉྱིས་
ཀས་མཉམ་རུབ་ཐགོ་ནས་ཕུ་གུར་ལྟ་སྐངོ་
བདེ་མཁན་ད་ེའདྲ་ཡོད་ཚོད་འདགུ ང་ཚོ་
འག་ོབ་མྱི ་ལ་མཚོན་ནའང་ད་ེལརྟ་རེད། མ་
ཁ་ོན་ལས་ཕས་ན་ུཞ་ོསྦྱིན་མྱི ་ཐུབ། འག་ོ
བ་མྱིའྱི་བུང་རབས་ལོ་རུྒྱས་ལ་བལྟས་ཀང་
དམག་རྒྱག་མཁན་མང་ཆེ་བ་སྐསེ་པ་རེད། 
དནོ་ད་ུམྱི ་གསོད་མཁན་ཆགས་ཡོད། ཤ་
ཚོང་མཁན་ལ་མཚོན་ནའང་ཕལ་ཆེ་བ་སྐདེ་
པ་རེད། ད་ཆ་ང་ཚོས་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ལནྷ་
སྐསེ་ཀྱི་བསམ་བླའོྱི་ནང་བམས་བརྩའེྱི་ཚོར་
བ་ཡོད་པ་ད་ེདག་གོང་མཐོར་གཏངོ་རུྒྱའྱི་
དསུ་ལ་བབ་འདགུ གནས་བབ་དའེྱི་ཐགོ་
ནས་བུད་མེད་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་འགན་
འཁརེ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་འདགུ
སོག་ཆགས་གགོ་འབུས་མཚོན་བད་ེསྡུག་
མྱངོ་ཐུབ་མཁན་སྐ་ེའག་ོཡོངས་རགོས་ཀྱིས་

བད་ེབ་དནོ་ད་ུགཉརེ་ནས་འག་ོབཞྱིན་ཡོད། 
ཚོར་བ་བད་ེབ་ལ་རྣམ་གངས་འདྲ་མྱིན་ཡོད། 
སགོ་ཆགས་གགོ་འབུ་དང་ཉ། བ་རྱི་དགྭས་
སོགས་ལ་མྱིའྱི་ཕུལ་ད་ུབུང་བའྱི་ཀླད་པ་ད་ེ

འདྲ་མེད། དརེ་བརནེ་དདུ་འགའོྱི་རྱིགས་
ཀྱིས་གཙོ་བ་ོདབང་ཤེས་ལ་བརནེ་པའྱི་ཚོར་
བ་བད་ེསྡུག་ཉམས་སུ་མྱངོ་ནས་འག་ོབཞྱིན་
ཡོད་པ་དང་། ལགྷ་པར་དདུ་འགའོྱི་རྱིགས་
འཚོ་གནས་ཐུབ་མྱི ན་ཡང་གཙོ་བ་ོདབང་
ཤེས་ཀྱི་ཚོར་བར་རག་ལུས་ཡོད། དརེ་
བརནེ་དདུ་འགའོྱི་རྱིགས་འགའ་ཤས་སྒ་དང་
དྲྱི་སོགས་ཚོར་རུྒྱའྱི་དབང་ཤེས་ཀྱི་ནསུ་པ་
ང་ཚོ་འག་ོབ་མྱི ་ལས་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ཡོད། ང་
ཚོ་མྱིར་མཚོན་ན་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་ཀདླ་པ་
ཡོད། དའེྱི་ཐགོ་ང་ཚོར་ཧ་ཅང་གནས་ཚད་
མཐ་ོབའྱི་སདྐ་དང་ཡྱི ་ག་ེཡོད། འནོ་ཀང་
མཚམས་རེ་མྱིའྱི་ཀདླ་པ་དསེ་རྙགོ་གའང་ཧ་

ཅང་བཟ་ོབཞྱིན་ཡོད། མྱིའྱི་རེ་དགོས་ཀྱིས་
མཚོན་རྣམ་རགོ་འདྲ་མྱིན་དང་། འདས་པའྱི་
ལོ་རུྒྱས་དང་མ་འངོས་གནས་སངས་ཐོག་
ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་དྲགས་ནས་མཚམས་རེ་

སེམས་འཁལ་དང་སེམས་ངལ་མང་པ་ོསྐ་ེ
བཞྱིན་ཡོད། ཕུང་པའོྱི་གུབ་ཆའྱི་སངེ་ནས་
མྱིའྱི་ཀླད་པ་འདྱི་ངོ་མཚར་ཅན་ཞྱིག་རེད། 
ཕགོས་མཚུངས་བམས་བརྩེའྱི་བླ་ོདའེང་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ང་ཚོ་མའྱི་བམས་
བརྩའེྱི་ཚོར་བས་འགོ་ལ་ྟསྐངོ་བས་ནས་རྱིམ་
བཞྱིན་འཚར་ལོངས་བུང་ཡོད། ད་ཆ་ཚན་
རྱིག་པ་ཚོས་ཀང་མྱིའྱི་གཞྱི ་རྩའྱི་ལྷན་སྐསེ་
རང་བཞྱིན་བམས་བརྩ་ེལནྡ་པ་ཡྱིན་པ་ཤེས་
རགོས་ཐུབ་ཡོད། ང་ཚོའྱི་མྱི ་ཚེ་ཐགོ་མར་
འགོ་འཛུགས་སངས་དའེང་བམས་བརྩེའྱི་
འགོ་ནས་འག་ོབཙུགས་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེ
ནས་རྱིམ་བཞྱིན་འཚར་ལོངས་བདེ་སྐབས་

སུའང་གཞན་གྱི ་བམས་བརྩེའྱི་འོག་ནས་
འཚར་ལོངས་བདེ་བཞྱིན་ཡོད། གཞན་གྱི་
བམས་བརྩེས་བསྐངས་མེད་ན་ང་ཚོ་འཚོ་
ཐབས་བྲལ།  མ་ལས་སྐསེ་རསེ་ཉྱི་མ་དང་
ཟླ་བ་འགའ་ཤས་སདྐ་ཆ་མྱིན། ལོ་ནས་ལོ་
བསདུ་ནས་མས་བམས་བརྩེས་སྐངོ་བཞྱིན་
ཡོད།  དརེ་བརནེ་ང་ཚོའྱི་ལུས་པའོྱི་གུབ་
སངས་དའེང་བམས་བརྩེའྱི་འགོ་ནས་བུང་
ཡོད།  གལ་ཆེ་ཤོས་ནྱི་ང་ཚོར་མྱིའྱི་ཀདླ་པ་
ཕུལ་ད་ུབུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་འདྱི་དང་ནང་གྱི་
གཤྱིས་རུྒྱས་དང་འབྲལེ་བའྱི་བམས་བརྩེའྱི་
ཀུན་སླངོ་གཉྱིས་ཟུང་འབྲལེ་ཐགོ་ནས་འག་ོ
ཐུབ་དགསོ།  བམས་བརྩསེ་སེམས་ནང་
གདངེ་སྤབོས་སྦྱིན་ཐུབ་པ་མ་ཟད། དྲང་
བདནེ་གྱི་མྱི ་ཚེ་བསྐལ་ཐུབ།  དྲང་པ་ོདྲང་
བཞག་ཐགོ་ནས་མྱི ་ཚེ་བསྐལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་
ལས་དནོ་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་སྤལེ་ཡང་ཕྱི་གསལ་
ནང་གསལ་དང་རྒྱབ་མདནུ་ངོ་ལྐགོ་མེད་
པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ།  ད་ེའདྲ་བུང་ན་གཞན་
གྱི་ཡྱིད་ཆེས་བསླབེ་ཐུབ།  ཡྱིད་ཆེས་བུང་
ན་གགོས་པ་ོཡོང་ཐུབ། ང་ཚོ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་
བརནེ་པའྱི་སགོ་ཆགས་ཤྱིག་ཡྱིན།  འཇནོ་
པ་ོརྒདོ་པ་ོག་ཚོད་ཡོད་ཀང་རང་ཉྱིད་གཅྱིག་
པུས་མྱི ་ཚེ་བསྐལ་ཐུབ་ཐབས་བྲལ།  ཞསེ་
སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་དྲྱི་བ་རྣམས་
ལ་བཀའ་ལན་སྩལ།།
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༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༡ 
ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གྱིས་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་
ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་གསུང་ཆོས་རྲྭ་
བར་བདོ་ཀྱི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་གཙོས་རྒྱ་
གར་དང་བལ་ཡུལ་ཁུལ་ནས་བདོ་ཀྱི་ཞ་ོསནོ་
རྒྱས་པ་ཐངེས་ ༢༣ ཕབེས་པའྱི་ལ་ྷམོ་འཁབ་
སནོ་པ་རྣམས་ལ་དམྱིགས་བསལ་མཇལ་ཁ་
དང་སྐུ་དཔར་ལྷན་བསྒོན་རེས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ། ཁ་སྔནོ་ཐགོ་མའྱི་འཆར་གཞྱི་
ལརྟ་ན་ཕྱི་ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་ངསོ་རང་ལྡྱི་ལྱི ་
ནས་ཡར་འཁརོ་མཚམས་ཁདེ་རང་ཚོ་དང་
ཐངེས་གཅྱིག་ཐུག་རུྒྱ་བས་པ་ཡྱིན།  འནོ་
ཀང་སབྐས་དརེ་བྲལེ་བ་ཚ་པ་ོཆགས་མྱི ་ཡོང་
ངམ་བསམ་པ་དྲན་བུང་།  གལ་སྱིད་གནམ་
གུ་ཆུ་ཚོད་ཕདེ་ཀ་དང་གཅྱིག་ད་ེའདྲ་འགང་
པ་ལ་ྟབུ་བུང་ན་དཀའ་ངལ་རེད།  ད་ེལས་
ད་ེརྱིང་འདྱིར་འཁུག་ཙམ་ཐུག་ན་བསམ་
པ་དྲན་བུང་། ཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་མ་བདོ་
ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི ་ཆ་ཤས་ཟློས་གར་དང་། 
གཙོ་ཆེ་ཤོས་ལྷ་མོའྱི་ཟླསོ་གར་ནྱི་བདོ་རང་
ལ་མ་གཏགོས་ཕལ་ཆེར་མེད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་
ཞྱིག་འདགུ ཁདེ་རང་ཚོས་ལ་ྷམོའྱི་ཟླསོ་
གར་རུྒྱན་འཛྱིན་བས་པ་ཙམ་མ་ཟད། ས་
ཁུལ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ལྷ་མོའྱི་ཟླསོ་གར་
བཙུགས་ཡོད། ཁདེ་རང་ཚོ་བདོ་གངས་ཅན་
ལྗངོས་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབནོ་རྣམ་གསུམ་
གྱི་རེས་འབྲང་སྐད་ཡྱི ག་ཟུར་གསལ་ཡོད་
པ། དའེྱི་ནང་ནས་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་
དགསོ་མཁ་ོཆེ་བ་ཡོད་པ། སངས་རྒྱས་པའྱི་
གཞུང་ནས་གསུང་པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་
པ་དང་ཚད་མ་རྱིག་པ་ཟརེ་རུྒྱ་ནྱི། འཛམ་
གླྱིང ་འདྱིའྱི ་སངེ ་དགོས་མཁོ ་ ཡོད་པ་ཧ་
ཅང་གསལ་པ་ོརེད་འདགུ ངསོ་རང་ད་ཆ་
ལོ་ ༨༢ སླབེ་ཡོད།  ད་བར་མྱི ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་དང་ཐུག་ནས་ཉམས་མྱོང་གང་ཙམ་
བསགས་ཡོད་སབས། བདོ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཚད་
མ་རྱིག་པ་དང་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་ད་ེཚོའྱི་
གས་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་དགོས་མཁོ་
ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད་འདགུ  རྩ་
བའྱི་འབུང་ཁུངས་རྒྱ་གར་རེད། འནོ་ཀང་
རྒྱ་གར་ནང་ད་ེདག་བདག་པ་ོབརྒྱབ་ཐུབ་
མེད། ངསོ་ཀྱིས་དངེ་སབྐས་རྒྱ་གར་བ་ཚོར་
རྱིག་གཞུང་འདྱི་བདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་རེད། 
ཅསེ་བརདོ་ཀྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་བདོ་ལ་གཙོ་
ཆེ་ཤོས་ཆོས་རྒྱལ་ཁྱི་སོང་ལྡའེུ ་བཙན་གྱི ་
སབྐས་ནས་བཟུང་ས་ེདཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་མཁས་
པའྱི་གཙུག་རྒྱན་གས་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚོ་
བདོ་ལ་གདན་ཞུས།  ཕྱིས་སུ་རྒྱའྱི་མཁན་
པ་ོད་ེགས་ཀྱིས་རྩདོ་པ་ཕན་བུ་བུང་ས་ེསངས་
རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐབོ་པར་མྱི ་རག་པ་སྒམོ་
པ་གཅྱིག་པུས་འགྱིག་གྱི ་རེད་མ་གཏགོས་

སླབོ་སྦངོ་བདེ་དགསོ་མ་རེད། ཅསེ་རྒྱའྱི་
མཁན་པ་ོད་ེའདྲའྱི་ཤུགས་རྐེན་གང་ཙམ་
བུང་བ་རེད། སླབོ་དཔནོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི ་ལ་ནྱི་
མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚོའྱི་དག་ེཕུག་རེད། སླབོ་
དཔནོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི ་ལ་གདན་འདྲནེ་ཞུ་ཤོག་
ཅེས་མཁན་ཆེན་ཞྱི ་བ་འཚོས་ཞལ་ཆེམས་
གནང་ས་ེསླབོ་དཔནོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི ་ལ་བདོ་ལ་
ཕབེས་པ་རེད།  ཞྱི་འཚོ་ཡབ་སས་གཉྱིས་
ཧ་ཅང་མཁས་པ་རེད་འདགུ  དཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲའྱི་མཁས་པ་རེད། གང་ལརྟ་ཀླུ་སུྒབ་ཀྱི་
གཞུང་དབུ་མའྱི་ལ་ྟགུབ་འཛྱིན་མཁན་ཕགོས་
གླང་ཆོས་གགས་ཀྱི ་དགེ་ཕུག་བས་ནས་
ཚད་མའྱི་གཞུང་སྐརོ་ཧ་ཅང་མཁས་པ་རེད་
འདགུ ད་ེགཉྱིས་བདོ་ལ་གདན་ཞུ་གནང་། 
མཁན་ཆེན་ཞྱི ་བ་འཚོ་རང་ཉྱིད་བཞུགས་
པའྱི་སབྐས་སུ་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་
བཞེངས་ནས་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་
ད་ུགླྱིང་མང་པ་ོཞྱིག་འདགུ  རྣམ་དག་ཚུལ་
ཁྱིམས་གླྱིང་ཟརེ་རུྒྱ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དརེ་མཁན་
ཆེན་ཞྱི ་བ་འཚོས་དགེ་ཚུལ་སླངོ་གྱི ་སྡམོ་པ་
འབགོ་ཆོག་གནང་རུྒྱ་ད་ེཚོའྱི་གས་གཙོ་བ་ོ
གནང་འདགུ ད་ེནས་དཔ་ེཆ་བསུྒར་རུྒྱ་ད་ེ
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཙོ་བ་ོའགན་འཁུར་མཁན་
སྒ་བསུྒར་ལོ་པཎ་གླྱིང་ཟརེ་བ་ཞྱིག་དང་། 
ད་ེནས་དག་ེའདནུ་སགྔས་པ་གླྱིང་། ཟརེ་
བ་ཞྱིག་ཡོད་འདགུ  རྒྱ་གར་ལ་སགྔས་པ་
ཕལ་ཆེར་མེད། གུབ་ཆེན་ཚོ་མྱི ་མེད་ལུང་
སངོ་ནགས་གསེབ་ཏུ་བཞུགས་པ་མ་གཏགོས་
ད་ེའདྲའྱི་སྔགས་པའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དང་གྲྭ་
ཚང་བཙུགས་པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་བུང་མེད། 
བདོ་ལ་དག་ེའདནུ་སགྔས་པ་གླྱིང་ཞསེ་སགྔས་
པ་གྲྭ་ཚང་ཞྱིག་བཙུགས། བསམ་གཏན་མྱི ་
གཡོ་བ་རྩ་ེགཅྱིག་ཏུ་སྒམོ་སདླ་མྱི ་གཡོ་བསམ་
གཏན་གླྱིང་ཟརེ་རུྒྱ་ཞྱིག་འདགུ མཁན་ཆེན་
ཞྱི་བ་འཚོ་རང་ཉྱིད་བཞུགས་པའྱི་སབྐས་སུ་
བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཏ་ེ
དའེྱི་ནང་འདྱི་ལརྟ་ཡོད། རྱིམ་པས་མྱི ་གཡོ་
བསམ་གཏན་གླྱིང་ནང་ཡོད་པའྱི་རྒྱའྱི་མཁན་
པ་ོརྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་རྱིམ་བཞྱིན་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐབོ་པར་སྒམོ་བརྒྱག་རུྒྱ་
ཁོ་ན་མ་གཏགོས་སླབོ་སྦོང་བེད་དགོས་མ་
རེད། ཅསེ་ད་ེའདྲའྱི་ལ་ྟཚུལ་འཛྱིན་མཁན་
བུང་འདགུ  དངེ་སབྐས་སུའང་ཉྱི་ཧངོ་ནང་
ད་ེའདྲ་འདགུ  ངསོ་ལ་ད་ེའདྲའྱི་ལ་ྟཚུལ་
འཛྱིན་མཁན་ཐུག་བུང་། ཉྱི་ཧངོ་ནྱི་ནང་
པའྱི་ལུང་པ་རེད། དགནོ་པ་དང་ལ་ྷཁང་ཧ་
ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཐངེས་ཤྱིག་ཉྱི་
ཧངོ་གྱི་ཆོས་པ་ད་ེའདྲས་ངསོ་ལ་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་ག་ོའཕང་ཐབོ་པར་མྱི ་རག་པ་སྒམོ་པ་ཙམ་
གྱི་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་དམ། སླབོ་སྦངོ་བདེ་
དགསོ་པ་གང་ཡོད་དམ། ཞསེ་སདྐ་ཆ་དྲྱིས་
བུང་། འདྱི་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅསེ་བརདོ་

པ་ཡྱིན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ག་ོའཕང་ཐབོ་པར་
ཐསོ་བསམ་སྒམོ་གསུམ་ཟརེ་རུྒྱ་འདྱི་ཡ་མ་
བྲལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོདགོས་རེད་ཟརེ་རུྒྱ་
ཞྱིག་བཤད་རུྒྱན་ཡོད་པ་ད་ེམཁན་ཆེན་ཞྱི ་
བ་འཚོ་ཡབ་སས་ཀྱི་བཀའ་དྲྱིན་རེད། ད་ེ

དསུ་ཆོས་རྒྱལ་དབུས་སུ་བཞུགས་ནས་སླབོ་
དཔནོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི ་ལས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་ཚོ་
ཁག་གཅྱིག་གྱིས་རྒྱའྱི་མཁན་པ་ོདང་མཉམ་
ད་ུརྩོད་པ་བས་པ་རྣམས་ཡྱི ག་ཐོག་བཀོད་
པ་ད་ེདག་དངེ་སྐབས་ང་ཚོས་མཐངོ་བཞྱིན་
པ་སྒམོ་རྱིམ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ཟརེ་
བ་འདྱི་རེད། སྒམོ་རྱིམ་དང་པ།ོ གཉྱིས་
པ། མཐའ་མ་ཞསེ་པ་ད་ེརེད། ངསོ་ཀྱིས་
འདྱིའྱི་བཤད་ལུང་ཕན་བུ་འདནོ་གྱི ་ཡོད། 
འདྱི་མཛད་མཁན་སླབོ་དཔནོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི ་ལ་
དང་འབྲྱི་རོགས་གནང་ཞསེ་གསོལ་འདབེས་
ཞུ་མཁན་ནྱི་ཆོས་རྒྱལ་ཁྱི་སངོ་ལྡའེུ་བཙན་
རེད། མཛད་ཡུལ་ནྱི་ཕལ་ཆེར་བསམ་ཡས་
རེད། གང་ལརྟ་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚོ་ཡབ་
སས་ཀྱིས་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརནེ་
ནས་དངེ་སྐབས་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་ཀྱི་
སངས་རྒྱས་བསན་པ་འདྱི་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་
སངེ་སུ་གཅྱིག་ལ་མེད་པའྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་
ཆོས་འགལེ་བཤད་རྒྱག་དསུ་རྱིགས་པའྱི་
ལམ་ནས་འགལེ་བཤད་རྒྱག་རུྒྱ་ཞྱིག་དང་། 
སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་ཚད་མ་རྱིག་པ་
འབྲལེ་ནས་ཤོད་སབྐས་དངེ་སབྐས་ཚན་རྱིག་
པ་ཚོས་ཀང་དགའ་མོས་ཆེན་པ་ོབདེ་རུྒྱ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད། སྤྱིར་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་འཇྱིག་
རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོདཀནོ་མཆོག་ཟརེ་བ་དང་། 
སྐ་ེབ་སྔ་ཕྱི་ཟརེ་བ་ད་ེཚོའྱི་གས་ལ་ཐ་ེཚོམ་
བདེ་ཀྱི་རེད། འནོ་ཀང་བདོ་ཀྱི་ཚད་མ་རྱིག་
པ་དང་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ལ་ྟགུབ་དང་
འབྲལེ་ནས་འཆད་ཡོང་སྐབས་ཚན་རྱིག་
པའྱི་ནང་ནས་མཁས་པ་ད་ེའདྲས་སངས་
རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཟརེ་རུྒྱ་འདྱི་ཨྱི ན་སྐད་ནང་
Religion ཟརེ་རུྒྱ་ད་ེརེད་མྱི ་འདགུ སངས་
རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ནྱི་སེམས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་ Sci-

ence of Mind རེད་འདགུ ཅསེ་ངསོ་ལ་
དངསོ་སུ་ཟརེ་མཁན་ད་ེའདྲའང་བུང་། བདོ་
གངས་ཅན་ལྗངོས་ལ་ད་ེའདྲའྱི་རྱིག་གཞུང་

དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་མཁས་པའྱི་བཞེད་གཞུང་
དྲྱི་མ་མེད་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་བདག་པ་ོརྒྱག་
བཞྱིན་ཡོད། ང་ཆོ་བདོ་པའྱི་རྱིག་གཞུང་
གཙོ་བ་ོའདྱི་རེད་འདགུ  སྤྱིར་འཛམ་བུ་
གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་ཕྱི་ལ་ངོམ་རུྒྱ་ཡྱི ན་ནའང་

འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ངོམ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདགུ 
རང་གྱི ་སེམས་རུྒྱད་འདལུ་རུྒྱ་ཡྱི ན་ནའང་
འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་སེམས་རུྒྱད་འདལུ་དགོས། 
སེམས་འཁུག་པ་དང་། རེ་དགོས་ཀྱི་རྣམ་
རགོ་མང་པ་ོསྐ་ེཡོང་སྐབས་ད་ེཚོའྱི་གས་ནྱི། 
གང་ལརྟ་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་འབྲལེ་
ནས་ལྷག་པར་སངོ་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་བང་ཆུབ་
ཀྱི་སེམས་ཟརེ་ཡོང་དསུ་སེམས་ལ་ཞྱི ་བད་ེ
བཟ་ོཐུབ་རུྒྱའྱི་ནསུ་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
འདགུ ང་ཚོ་བདོ་པའྱི་རྱིག་གཞུང་གཙོ་བ་ོ
འདྱི་དག་རེད་འདགུ འདྱི་དང་འབྲལེ་བའྱི་
བདོ་མྱི ་རྱིགས་རང་གྱི ་གཞས་སྣའྱི་རྱིགས་
མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་རྣམ་ཐར་ད་ེ
དམྱིགས་བསལ་རེད། བདོ་ལ་རྒྱ་མྱི ་སླབེས་
ནས་བདོ་པའྱི་ཞབས་བྲ་ོའཁབ་རུྒྱ་ད་ེཚོ་རྒྱ་
མྱིས་བདོ་པ་དང་འདྲ་འདྲ་འཁབ་ཀྱི་འདགུ  
ཁེད་ཚོས་རྒྱ་མྱི འྱི ་ནང་རྣམ་ཐར་གཏོང་
མཁན་མཐངོ་བུང་ངམ། རྒྱ་མྱི ་ནང་རྣམ་
ཐར་གཏངོ་མཁན་ཧ་ལམ་མེད་པ་ད་ེགཅྱིག་
བས་ནས་ཤེས་ཀྱི་མེད་པ་འདྲ། རྒྱ་མྱིས་ 
“[ལ་]” མ་གཏགོས་ “[ར་]”ཞསེ་སྒ་
འབདོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ས་ྔམོ་ང་ཚོ་བདོ་ལ་
ཡོད་དསུ་ང་ཚོས་ “[སེ་ར་]” བརདོ་དསུ་
ཁ་ོཚོས་ “[སེ་ལ་]” མ་གཏགོས་
[སེ་ར་]”ཞསེ་བརདོ་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། ངསོ་
ཀྱིས་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོདྲན་གྱི་འདགུ རྒྱ་མྱི ་
དཔནོ་པ་ོདང་མཉམ་ད་ུཁ་ལག་བཟས་ནས་
རྩདེ་མོ་རྩ་ེསབྐས་ང་ཚོས་ [ཀུ་ཤུ་]” ཞསེ་
བརདོ་དསུ་ཁངོ་ཚོས་ “[ཀུ་ཤུ་]” དང་ 
“སྐ་ུཤོག་” གཉྱིས་མ་འདྲསེ་པར་དབ་ེ
འབདེ་ཁནོ་ནས་གཏངོ་ཤེས་ཀྱི་མྱི ་འདགུ རྒྱ་
མྱིས་རྣམ་ཐར་བཏང་བ་ངསོ་ཀྱིས་ཁནོ་ནས་
མཐངོ་མ་མྱངོ་། རྣམ་ཐར་ནྱི་བདོ་པ་རང་
གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདགུ 
ལྷ་མོ་ཟློས་གར་སྔར་ཡོད་པ་ད་ེདག་གོང་
འཕལེ་གཏངོ་རུྒྱ་དང་། སརྔ་མེད་པ་རྣམས་

གཞྱི ་ནས་ལྷ་མོའྱི་སྐྱིད་སྡུག་ནང་བཙུགས་
པར་རསེ་སུ་ཡྱི ་རངས་ཡོད། བདོ་ཀྱི་རྱིག་
གཞུང་ཟླསོ་གར་གྱི་ཆ་ཤས་ཞྱིག་ཁདེ་རང་
ཚོས་རུྒྱན་འཛྱིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཟརེ་གྱི་ཡྱིན། ད་དངུ་ཡྱིན་ནའང་ཁདེ་
རང་ཚོས་ད་ལ་ྟབར་ད་ུདཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་
པ་རེད། མྱི ་རྒན་པ་གང་ཙམ་རགོས་འག་ོ
གྱི་འདགུ གང་ལརྟ་མྱི ་ཚེ་དནོ་དང་ལནྡ་པ་
བས་པ་རེད་བླ་ོབད་ེཔ་ོབསོ་ཨང་།  ང་ཚོའྱི་
མྱི ་རབས་འདྱི་དསུ་ཚོད་ཁག་པའོྱི་ནང་བདོ་
ཆོས་རྒྱལ་གོང་མ་ཚོའྱི་ཞབས་འདགེས་གང་
ཙམ་བསུྒབས་ཡོད། དསུ་ཚོད་གཉན་འཕང་
དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་པའྱི་དསུ་ཚོད་ད ེརེ་
ད་ལྟའྱི་མྱི ་རབས་ཀྱིས་དངོས་གནས་བས་
རསེ་ཆེན་པ་ོབཞག་ཡོད། ཕགོས་གཅྱིག་
ནས་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མྱི ་མང་རྣམས་ཀྱིས་
སེམས་ཤུགས་ཧ་ལས་པ་རེད། བདོ་མྱི ་
འབུམ་ཁ་ཤས་བསད་ཡོད་ཀང་བདོ་པའྱི་
སྙྱིང་སབོས་མ་རླག་པར་མུ་མཐུད་གནས་
ཡོད།  ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་མྱིས་བདོ་པའྱི་ཕུ་གུ་ཆུང་
ཆུང་ཚོར་སླབོ་གསོ་བཏང་བ་སོགས་ཇྱི་ཙམ་
མང་པ་ོབས་ཡོད་ཀང་དངེ་སབྐས་ཕུ་གུ་ཆུང་
ཆུང་ཚོ་ཡྱི ན་ནའང་ང་ཚོ་བདོ་པ་ཡྱི ན་ཞེས་
ད་ེའདྲའྱི་སེམས་ཤུགས་འཁརེ་བཞྱིན་པ་ནྱི་
ཧ་ལས་པ་རེད་འདགུ ས་ྔམོ་ངསོ་རང་ཆུང་
ཆུང་སབྐས་ལ་ྷསར་ཡོད་སབྐས་འབའ་བ་ཕུན་
ཚོགས་དབང་རྒྱལ་དང་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས། 
སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་རོང་ཡྱིན་པ་ཡོད། 
ཐངེས་གཅྱིག་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ག་སྒྱིག་
ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་བཙུགས་ནས་དའེྱི་མཛད་
སྒའོྱི་སར་རྒྱ་ནག་ཀུང་དབང་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་
པ་ཞྱིག་ཡོང་པ་རེད། སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་
གུང་ཁན་ཏང་ཡོན་རེད། དམར་དམག་རྒྱང་
བསྐོད་སྐབས་སུ་ཁོང་ཕུ་གུ་ཆུང་ཆུང་རེད་
སབྐས་དརེ་མར་ཁྱིད་ཕྱིན་པ་རེད། ད་དངུ་
གཞན་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་མྱིང་དྲན་གྱི་མྱི ་འདགུ  
སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མྱིང་ཡག་པ་ོདྲན་གྱི་
འདགུ སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་དར་རྩ་ེམད་ོཡྱི ་
གཙོ་འཛྱིན་གས་རེད། པ་ེཅྱིང་ནས་མཉམ་
ད་ུཞལ་ལག་གནང་སབྐས་ཤྱིག་ལ་ལ་ྷས་པར་
ད་ུབརྒྱབ་པའྱི་གླགོ་བརྙན་ཞྱིག་བསན་པ་ཡྱིན། 
ད་ེདསུ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ངའྱི་རྒྱབ་ལོགས་
སུ་བསདྡ་ཡོད། ལ་ྷས་གཙུག་ཁང་གྱི་པར་
ཐནོ་པ་དང་ངསོ་ཀྱིས་འདྱི་ལ་ྷས་གཙུག་ལག་
ཁང་རེད་ཅེས་བརདོ་པ་དང་ལམ་སེང་རྒྱབ་
ནས་ཐལ་མོ་སྦར་སོང་། སེམས་ཀྱི་གཏྱིང་ད་ུ
བདོ་ཀྱི་མྱི ་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཕྱིན་ཆད་ལ་བདོ་
ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཟརེ་ན་ཆོས་དད་ཡོད་པ་ནྱི་ཧ་
ཅང་གསལ་བ་ོརེད། ཅསེ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ།།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་སལོ་རུྒྱན་ལ་ྷགཞུང་འཁབ་སནོ་པ་སོགས་ལ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ། 


