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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་བསྩལ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༦	
ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༥།༠༥	 ཐགོ་དགུང་
ལོ་	 ༩༣	 ལ་སོན་པའ་ིརྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་
ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཊལ་བྷ་ིཧ་རི་ཝཇ་པ་ཡེ་	
Mr Atal Bihari Vajpayee	 མཆོག་སྙུང་
གཞིའི་རྐེན་པས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་
རནེ་གཞི་བྱས་པའ་ིཨེམ་སི་	 AIIMS	 སནྨ་
ཁང་ད་ུསྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པ་རོགས་པར་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཨ་ཊལ་བྷི་ཧ་རི་ཝཇ་པ་ཡེ་མཆོག་གི་
གསོས་ཕུག་བུ་མོ་ན་མི་ཏ་བ་ྷཊ་ཅརྱའ་ི	 Smt 

Namita Bhattacharya	 ལགས་ཀི་མཚན་
ཐགོ་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕནི་བསྩལ་བའི་
ནང་འཁདོ་དནོ།	 ངསོ་རང་ཨ་ཊལ་བྷ་ིཧ་
རི་ཝཇ་པ་ཡེ་མཆོག་དང་ང་ོཤེས་གགོས་པ་ོ

ཆགས་པ་ད་ེབསོད་བད་ེཆེན་པ་ོཞིག་ལ་རིྩ་
ཡི་ཡོད།	 	 ད་ེས་ྔཨ་ཊལ་བྷ་ིཧ་རི་ཝཇ་པ་

ཡེ་མཆོག་གིས་ཕག་ལས་གནང་བཞིན་པའི་
སྐབས་ངསོ་གཉསི་རུྒྱན་ད་ུཐུག་འཕད་དང་།	
ཐ་ན་དམ་པ་ད་ེཉདི་རྒན་ཡོལ་ཞུས་རསེ་ངསོ་
རང་མུ་མཐུད་ཁོང་གི་བཞུགས་ཤག་ཏུ་ཐུག་

འཕད་ད་ུཕིན་པ་ཡིན།	 ཨ་ཊལ་བྷ་ིཧ་རི་ཝཇ་
པ་ཡེ་མཆོག་ན།ི	 བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་

གི་སདི་དནོ་པ་ཞིག་རེད།	 དམ་པ་ད་ེཉདི་སྐ་ུ
ཚེ་འཕནེ་པ་རགོས་པ་ན་ིརྒྱ་གར་ལ་མཚོན་ན་
ཧ་ཅང་སནྙ་གགས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འགོ་
ཁདི་ཅིག་མེད་པ་ཆགས་པ་རེད།

ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༠	 སདྨ་ཙམ་ནས་ཨ་ཊལ་བྷ་ིཧ་
རི་ཝཇ་པ་ཡེ་མཆོག་གིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་
དག་གིས་བདོ་དནོ་དང་བདོ་མིའི་ཆེད་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་འག་ོཚུགས།	 དསུ་ད་ེནས་བཟུང་
དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀིས་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་ནང་
བདོ་དནོ་ཆེད་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་
དགོས་པའི་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་འབདོ་སྐུལ་
ཡང་ཡང་ཞུས་ཡོད།
མཐའ་དནོ་སྙན་གགས་ཆེ་བའི་སིད་དནོ་པ་
དམ་པ་ད་ེཉིད་མཆོག་ལ་བསྔ་ོབ་སྨནོ་ལམ་
དང་སྦྲགས་ཤུལ་ལུས་ཉ་ེའབལེ།	 གགོས་
པ་ོགགོས་མོ་ད་ེབཞིན་ཕག་སྦྲེལ་བཅས་ལ་
ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་གསུང་འཕནི་
བསྩལ།།		

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་
ཀོ་ཕི་ཨ་ནན་མཆོག་འདས་གངོས་སུ་གུར་པར་

ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་སྩལ་བ།	
༄༅།	 །འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་ཀོ་ཕི་ཨ་ནན་མཆོག་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༨	རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི་
སུད་སིའི་རྒྱལ་ས་བནྷ་ནང་འདས་གངོས་སུ་གུར་
པར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཀོ་ཕི་ཨ་ནན་མཆོག་གི་ཆུང་མ་ལམྕ་
ནཱ་ན་ེཨ་ནན་	Nane M. Annan	ལགས་ལ་
ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕནི་སྩལ་བའི་ནང་འཁདོ་
དནོ།	 ངསོ་ཀིས་ཀ་ོཕ་ིཨ་ནན་མཆོག་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་དུང་ཆེ་གནང་སབྐས་དཀའ་
སྡུག་ལ་མ་འཛེམས་པར་སེམས་ཤུགས་བསྐེད་
ད་ེསྐབས་བབ་ཀི་རང་འཁིའི་ལས་འགན་རྣམས་
བསུྒབས་པར་བསྔགས་བརོད་དང་རེས་སུ་ཡི་
རངས་ཞུས་པ་ཡིན།	 སྐ་ུཞབས་ཨ་ནན་མཆོག་
གིས་འཛམ་གླིང་འདི་བཞིན་དང་བདནེ་དང་ཞི་
བད་ེལནྡ་པ་ཞིག་སུྐན་ཆེད་བླསོ་བཏང་གནང་ཡོད།	
ཁད་པར་ད་ུདམ་པ་ད་ེཉིད་ཀིས་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ད་ེབཞིན་ས་བརན་ད་ུབཏང་ས་ེའག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཆེད་རླབས་ཆེན་གི་ཕག་ལས་
གནང་བར་ཕི་ལོ་	༢༠༠༡	 ལོར་ན་ོབལེ་གཟངེས་
རགས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ངསོ་འཛིན་གིས་དམ་པ་
ད་ེཉདི་དང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་འཛམ་
གླངི་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་ཕུལ་གནང་
བ་རེད།	 ཐ་ན་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་རྒན་ཡོལ་ཐནོ་
རེས་སྙིང་རེ་ཆེན་པའོི་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏ་ེམུ་
མཐུད་འཛམ་གླིང་གི་རྩོད་རྙགོ་རྣམས་སེལ་ཆེད་
ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རྩལ་སུྤག་གིས་འབད་བརྩནོ་
གནང་ཡོད།	ཅསེ་གསུང་འཕནི་བསྩལ།།

རྒྱ་གར་གི་སིད་བླནོ་ཟུར་པ་ཨ་ཊལ་བྷ་ིཧ་རི་ཝཇ་
པ་ཡེ་མཆོག་འདས་གངོས་སུ་གུར་བར་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་

ཞུས་པ།	

༄༅།	 །རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་ཟུར་པ་དགུང་ལོ་	
༩༣	 ཡིན་པ་སྐ་ུཞབས་ཨ་ཊལ་བྷ་ིཧ་རི་ཝཇ་པ་
ཡི་མཆོག་སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པ་རགོས་པའི་ཡིད་སྐའོི་
གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་ཐུགས་གསོ་གནང་དནོ།	 རྒྱ་གར་གི་སདི་
བླནོ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཊལ་བྷི་ཧ་རི་ཝཇ་པ་
ཡི་མཆོག་འདས་གངོས་སུ་གུར་བར་ངསོ་རང་
ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་ཆེན་པ་ོབུྱང་།	 དམ་པ་ཁངོ་ན་ིརྒྱ་
གར་གི་ཆབ་སིད་མི་སྣའི་ཁོངས་ཡང་དག་པའི་
དབུ་ཁདི་ཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 དམ་པ་ཁངོ་ད་ེས་ྔ
རྒྱ་གར་གི་	Bharatiya Janasang	ཞསེ་
པའི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་
བཞིན་པའ་ིདསུ་སབྐས་སུ།	ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་
བདོ་ནང་ཟངི་འཁུག་ལངས་སབྐས།	 སབྐས་
དའེི་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་འཛམ་གླིང་གི་ཡང་ཐགོ་
ཏུ་དཀའ་ངལ་ད་ེའད་འཕད་བཞིན་པའི་སྐབས་
འདིར་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་བ་ཚོས་ཁ་ཁུ་སིམ་མེར་མ་
སྡདོ་པར་རྒྱ་ནག་ལ་གདངོ་ལེན་བྱདེ་དགོས་པའི་
ལམ་སནོ་ཞུས་མྱངོ་ཡོད་པ་སོགས་དབུ་ཁིད་ཁངོ་
ནི་བདོ་དནོ་ཐགོ་གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་
མཁན་ཞིག་ཀང་ཡིན་ཅསེ་གསུངས་འདགུ	 སདི་
བླནོ་ཟུར་པ་ཁངོ་གི་ཡང་དག་པའ་ིདབུ་ཁདི་གནང་
ཕགོས་ལ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ལོར་རྒྱ་གར་གི་མི་སེར་
གཟངེས་རགས་མཐ་ོཤོས་	 Bharat Ratna 
ཞསེ་པ་ད་ེའབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད།	།

ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིགཞནོ་སྐསེ་ཚོགས་འད་ུདབུ་འཛུགས་གནང་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༧	
ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་
ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སའི་
ཉ་ེའགམ་ད་ུཡོད་པའི་ཨིམ་པི་རི་ཡལ་ཧ་ཡི་
ཊི་ཞེས་པའི་གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུལྔ་དང་
ལ་ྔབཅུའ་ིགཞནོ་སྐསེ་ཚོགས་འད།ུ	 འབུྱང་
འགུར་བདོ་ཀི་མདནུ་ལམ།	 ཞསེ་པའ་ིལནྷ་

ཚོགས་ཐེངས་དང་པ་ོདབུ་འཛུགས་གནང་
ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕལེ་ཡོལ་
ཆུ་ཚོད་	 ༢།༣༠	 ཐགོ་ཚོགས་འད་ུདབུ་
འབྱདེ་ཀི་མཛད་སྒརོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་།	 དམིགས་བསལ་
སྐུ་མགནོ་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕལེ་མཆོག	 དཔལ་ལནྡ་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་
བ་བཀའ་བརུྒྱད་དནོ་གུབ་མཆོག་དང་ཁིམས་
ཞིབ་པ་གཞན་ཆོས་ཁི་སངེ་པ་ངག་དབང་
ཆོས་གགས་མཆོག	བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ།
རང་དབང་ཅན་གི ་ལས་ཁུངས་ཁག་གི ་
འགན་འཛིན་རྣམ་པ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་

རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ།	 ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་
ཆེ་རྣམ་པ།	 ཚོགས་བཅར་བ་རྒྱ་བལ་འབུག་
གསུམ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་	 ༡༥	 ནས་
གཞནོ་སྐསེ་གྲྭངས་	 ༡༠༠	 སོགས་ལནྷ་
འཛོམས་ཀི་ཐོག་མར་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་
ཐོག ་བ ོད ་རྒྱལ ་ཁབ ་ ཆེན ་པ ོའི ་རྒྱལ ་གླུ ་
དབྱངས་སུ་གརེ།	 ད་ེནས་རྒྱ་གར་གི་སདི་

བླནོ་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ཨ་ཊལ་བྷ་ིཧ་རི་ཝཇ་པ་
ཡེ་མཆོག་འདས་གངོས་སུ་གུར་བར་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེམཚོན་སླད་ངག་བཅད་མྱ་
ངན་གུས་འདདུ་སརྐ་མ་གཅིག་རིང་ཞུས་གུབ་
མཚམས་ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་
ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་ངོ་སྤོད་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	 ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིགཞནོ་
སྐསེ་ཚོགས་འད་ུའད་ིབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
བཀའ་ཤག་གི་སིད་བུྱས་ལམ་སནོ་འགོ་གོ་
སིྒག་ཞུས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 ཕི་དལི་
ལས་ཁུངས་ནས་ས་ྔལོར་རྒྱལ་སིྤའི་ལ་ྔདང་ལ་ྔ
བཅུའི་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པའི་སབྐས་འཛམ་
གླངི་ཐགོ་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་
གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་དང་

རྒྱ་ནག་ཐགོ་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་མི་སྣ་
མང་པ་ོགདན་ཞུ་གནང་ནས་ལམ་སནོ་མང་
པ་ོགནང་ས།ེ	གུབ་འབས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཐནོ་
ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་རེས་གཞནོ་སྐསེ་ལ་ྔ
དང་ལ་ྔབཅུའི་ཚོགས་འད་ུའད་ིབཀའ་ཤག་གི་
བཀའ་འབལེ་ཐགོ་ནས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་
ནས་གོ་སིྒག་ཞུས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	
ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།	སབྐས་
དརེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིདང་
སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 སིྤར་ཕི་
འབལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་
ལགས་ཀིས་ཚོགས་འད་ུསྐངོ་ཚོགས་གནང་
དགསོ་དནོ་དང་།	 ཚོགས་བཅར་བ་འདམེས་
སུྒག་གནང་ཕོགས་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་
གནང་སོང་།	 	 ད་ེབཞིན་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ ་གཟབ་ཞིང་
རྒྱས་པར་གནང་བར་བརནེ།	 རྣམ་པ་ཚོ་ལ་
ཚོར་བ་མ་འད་བ་ཞིག་དང་སླབོ་གསོ་གཏིང་
ཟབ་བུྱང་ཡོད་པའ་ིརེ་བ་ཡོད།	 དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ལོ་རུྒྱས་དང་འབལེ་
ནས་བདོ་ཀི་ཆོས་རྒྱལ་ཚོའི་སབྐས་ཀི་བདོ་ཀི་
གནས་སངས་དང་།	ད་ེནས་བདོ་ལུང་པ་ཤོར་
ནས་བཙན་བྱལོ་ད་ུའབྱརོ་ནས་མི་ལོ་	 ༦༠	
འཁརོ་བ།	སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་གསོལ་སྩལ་མཛད་
པའ་ིམང་གཙོ་རིང་ལུགས།	 ད་ེབཞིན་སིྤ་
ནརོ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཉ་ེཆར་སྩལ་བའི་བཀའ་སླབོ་དང་བདོ་

མིའ་ིང་ོབ་ོཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་
དང་བཅས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ།	 ཉནི་
གངས་གསུམ་ལྷག་ཙམ་རིང་བཀའ་བསྡུར་
གང་གནང་བ་ཡིན་ནའང་།	 མཐར་མང་
བ་ད་ེསོ་སོས་གནང་དགོས་པར་དགོངས་པ་
བཞེས་ནས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་དགོས་རུྒྱ།	
ཚོགས་འད་ུགལོ་རསེ་རང་གནས་སུ་ཕབེས་
པའི་སྐབས་སུའང་མང་བ་ད་ེསོ་སོས་གནང་
དགོས་སྐརོ་གསུང་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ང་དང་མཉམ་ད་ུཕག་རོགས་བཀའ་
བླནོ་རྣམ་པ་འདརི་ཕབེས་ཡོད།	 ཕན་རང་ཕི་
དལི་བཀའ་བླནོ་ཡང་ཡིན་སབས།	 ཕལ་ཆེར་
ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་འདརི་ཡོད།	 རྣམ་པ་
ཚོས་དགངོས་ཚུལ་གསུང་པའ་ིཁངོས་ནས་ང་
ཚོས་བྱདེ་དགསོ་པ་གང་ཡོད་པ།	 ད་ེབཞིན་
རྣམ་པ་ཚོས་གནང་དགོས་པ་གང་འདགུ་པ་
ད་ེདག་ཞིབ་ཕ་བཀའ་བསྡུར་ཡོང་གི་རེད།	
བཀའ་བླནོ་ཁག་གཅིག་ཕི་ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་
ཚོགས་འདརུ་བཞུགས་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུང་
གི་འདགུ	 རྣམ་པ་ཚོས་དགངོས་ཚུལ་གང་
གསུང་པ་ཡིན་ནའང་ཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་
གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐགོ་ནས་གསུང་རུྒྱ་ཡིན་
པའ་ིཡིད་ཆེས་ཡོད།	 རྣམ་པ་ཚོ་ས་ཐག་རིང་
པ་ོནས་ཕབེས་ཡོད་སབས།	 དངེ་སབྐས་འད་ི
གར་ཆར་དསུ་ཡིན་པར་བརནེ་སྐུ་ངལ་ཏན་
ཏན་བུྱང་ཡོད་ངསེ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་།	།
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གཞུང་འབལེ་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་རསེ་ལས་ཁུངས་ཁག་ལས་མཚམས་བཞག་པ།	
༄༅།	 །རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་ཟུར་པ་སྐ་ུ
ཞབས་ཨ་ཊལ་བྷི་ཧཱ་རི་བྷ་ཇི་པ་ཡེ་མཆོག་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༦	 ཕདེ་
ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༥།༠༥	 ཐགོ་འདས་གངོས་
སུ་གུར་བའི ་ཡིད་སྐོའི ་གནས་ཚུལ་ཐོན་
པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་དམ་པ་
ཁངོ་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུ་སདླ།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༧	 རེས་གཟའ་
པ་སངས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༩།༣༠	ཐགོ་
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་རྡ་ས་
གངས་སིྐད་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་ནང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་
གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དབུས་རང་
དབང་ཅན་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འགན་
འཛིན།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་
རྣམ་པ་དང་།	 ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་ཆུང་
རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་ས་ིཞུའ་ིལས་བྱདེ་བཅས་
ཚང་འཛོམས་ཐོག་གདུང་སེམས་མཉམ་
སྐེའི་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཞིག་ཚོགས་
གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	
ཁ་སང་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༥།༠༥	 ཐགོ་རྒྱ་
གར་གི་རླབས་ཆེན་དབུ་ཁདི་དང་།	 སདི་
བླནོ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཊལ་བྷ་ིཧཱ་རི་བ་ྷཇི་
པ་ཡེ་མཆོག་འདས་གངོས་སུ་གུར་བ་རེད།	
དརེ་བརནེ་ད་ེརིང་འདརི་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལནྷ་
འཛོམས་ཐོག་དམ་པ་ཁོང་ཚེ་རབས་ནས་
ཚེ་རབས་བྱས་བསགས་སྡིག་ལྟུ ང་རྣམས་

བྱང་ཤིང་དག་ནས་རྣམ་མཁནེ་རྒྱལ་བའི་ག་ོ
འཕང་མུྱར་ད་ུཐབོ་པ་དང་།	 དམ་པ་ཁངོ་
གི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ལ་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
གཞི་རྩའ་ིསདི་བླནོ་ཟུར་པ་ཁངོ་ན་ིརྒྱ་གར་གི་

རླབས་ཆེན་དབུ་ཁིད་གཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	
བདོ་དནོ་ཐགོ་ལ་མཚོན་ནའང་ཁ་ཞེ་གཉསི་
མེད་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་
ཞིག་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་དམ་པ་ཁངོ་ལ་མཚོན་
ན་རྒྱ་གར་གི་གསོ་ཚོགས་ནང་ལོ་	༤༠	རིང་
ཞབས་ཞུ་བསུྒབས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་ག་ོ
སྐབས་ནམ་བུྱང་སྐབས་བདོ་དནོ་སྐརོ་གླངེ་
སླངོ་གནང་བ་ཙམ་མ་ཟད་།	 བདོ་ཀི་དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་ལོ་རུྒྱས་རྣམས་ཁུངས་
ལནྡ་ལུང་འདནེ་གནང་མཁན་ཞིག་དང་།	རྒྱ་
དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་བད་ེའཇགས་ཐགོ་བདོ་
འདི་ཇི་ཙམ་གནད་འགག་ཆགས་ཡོད་པ་
གསལ་པ་ོམཁནེ་པའི་ཐགོ་ནས་གསུང་སར་
གསུང་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཀང་ཡིན།
སིྤར་ཚེ་འདས་དམ་པ་ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་གི་

སིད་བླནོ་ཐངེས་གསུམ་གནང་མྱངོ་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 ཕི་སདི་བླནོ་ཆེན་ཡང་གནང་མྱངོ་
ཡོད་འདགུ	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༧	 ལོར་དམ་པ་
ཁོང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མིར་ཐོག་མར་
བདམས་པ་དང་།	 གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་

མི་གནང་རིང་ཚོགས་ཆུང་ཁག་མང་པའོི་
ནང་ཕག་ལས་གནང་མྱངོ་མཁན་ཞིག་དང་།	
ལྷག ་པར་བ ོད ་ད ོན ་ལ ་མཚོན་ན ་ ཕི ་ ལོ ་	
༡༩༥༩	ཟླ་	༥	ཚེས་	༨	ཉནི་གསོ་ཚོགས་
ནང་དུ་སྐབས་དེའི ་རྒྱ་གར་གི་སིད་བླནོ ་
མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་བདོ་རང་བཙན་
ཤོར་བའི་གནད་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་
སྐབས་བདོ་རང་བཙན་དང་རྒྱ་གར་གི་བད་ེ
འཇགས་སུང་སྐབོ་དབར་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་
ཡོད་པ་དང་།	 བདོ་མི་ཚོར་རང་དབང་རང་
བཙན་གི་ཐབོ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད་པར་བརནེ་
རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ད་ེམཚུངས་བདོ་མི་ཚོར་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགསོ་པ།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་
མི་བདོ་ཀི་ས་མཚམས་སུ་སླབེས་ཟིན་རསེ་
རྒྱ་གར་ལ་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ཐགོ་

དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོའཕད་རུྒྱ་ཡིན་པ་ཁོང་
གིས་མ་འངོས་ལུང་བསན་གནང་ཡོད།
ལྷག་པར་བདོ་ནང་རྒྱ་མི་གངས་འབརོ་ཇེ་
མང་ད་ུའག་ོརུྒྱ་ཡིན་པ་དང་།	 བདོ་མི་ན་
གཞོན་མང་པ་ོཞིག་རྒྱ་ནག་གི་གངོ་ཁརེ་ཆེ་
ཁག་མང་པའོ་ིནང་བརངས་ནས་རྒྱ་སདྐ་དང་
རྒྱ་ཡིག་སླབོ་སྦངོ་སྤདོ་སབྐས་མ་འངོས་པར་
འགོ་ཁིད་གསོ་སྐངོ་བྱདེ་བད་ེབའི་སིད་བུྱས་
འདངི་བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ་རྒྱ་གར་གཞུང་
གིས་བདོ་མིར་དངསོ་སུ་རྒྱབ་སྐརོ་མ་བྱས་
པའི་སིད་བུྱས་ད་ེཧ་ཅང་ནརོ་འཁུལ་ཡིན་
པ་གསུང་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་དམ་པ་ཁངོ་གིས་
རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་དབར་བསབླ་པ་ལའྔམ་
Panchsheel	 ཞསེ་པའ་ིཆིངས་ཡིག་བཞག་
པའ་ིསྐརོ་གསུང་སབྐས།	རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་
ཆིངས་ཡིག་དའེི་ཐོག་ནས་བདོ་ནང་རིམ་
བཞིན་རང་སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་
ཞིག་ཡོང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུང་ཡང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ད་བར་ལག་བསར་མ་བྱས་པ་
དང་།	ཕི་ལོ་	༡༩༥༠	ནས་	༡༩༥༩	བར་
ལོ་དགུ་ཕིན་ཟིན་ཡང་བདོ་ཀི་དཀའ་རྙགོ་
སེལ་མ་ཐུབ་པ་དརེ་དམ་པ་ཁོང་གིས་རྒྱ་
གར་གསོ་ཚོགས་ནང་གསུང་ཤུགས་ཧ་ཅང་
ཆེན་པའོི་ཐགོ་ནས་སྐནོ་བརདོ་གནང་མྱངོ་
ཡོད།	ཕགོས་མཚུངས་བདོ་མི་རྣམས་བཙན་
བྱལོ་ད་ུཐགོ་མར་འབྱརོ་མཚམས་མ་སི་མ་
རི་ནས་རྡ་སར་གནས་སྤ་ོབྱདེ་སབྐས་བདོ་མི་	
༣༠	 ཙམ་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བ་དང་།	

ལམ་ད་ུབདོ་མི་	 ༥	 འདས་གངོས་སུ་གུར་
བར་བརནེ་དམ་པ་ཁངོ་གིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༠	
ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༧	ཉནི་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་
ནང་ད ེའི ་སྐརོ ་གླ ེང ་སླངོ ་ ཤུགས་ཆེ ་དང་
སྦྲགས་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བདོ་མི་བཙན་
བྱལོ་རྣམས་ལ་འཛིན་བཞིན་པའི་སིད་བུྱས་
ལ་ཐད་ཀར་སྐོན་བརོད་གནང་མྱོང་ཡོད།	
ད་ེབཞིན་དམ་པ་ཁངོ་དང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཇལ་འཕད་ཐངེས་
མང་མཛད་མྱངོ་བ་མ་ཟད།	 བདོ་དནོ་དང་
འབལེ་བའ་ིཚོགས་ཆེན་ཚུགས་སབྐས་སུའང་
ཐངེས་མང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མྱངོ་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་མཐར་ཉ་ེལམ་དབྱར་
དསུ་ཡུ་རོབ་ས་ཁུལ་ད་ུཚ་དདོ་ཧ་ཅང་རྒྱས་
པ་དང་།
ཉི་ཧ ོང་དང་རྒྱ་གར་ལྷ ་ོཕོགས་ཀེ་ར་ལ་
མཚོན་ས་ཁུལ་ཁག་མང་པའོི་ནང་ད་ུད་ེསརྔ་
མ་གགས་པའ་ིཆུ་ལོག་དང་ས་རདུ།	 འདམ་
རུད་སོགས་རང་བུྱང་གོད་ཆག་ཚབས་ཆེན་
འོག་མི་རུྒྱ་ཟོག་གསུམ་ལ་གནདོ་སྐོན་ཧ་
ཅང་ཕགོ་ཡོད་སབས་འབུྱང་བའི་གནདོ་འཚེ་
མུྱར་ད་ུཞི་བ་དང་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་
པ་རྣམས་སྡུག་བསལྔ་ལས་མུྱར་ད་ུཐར་བའི་
སྨནོ་འདནུ་ཤུགས་དག་དང་བཅས་གསུང་
བཤད་མཇུག་སིྒལ་གནང་ཡོད།
སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གུབ་རསེ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་རྣམས་ལས་
མཚམས་བཞག་ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིམཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༡༥	 ཉནི་ཏ་ེརྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐབོ་པའ་ི
ཉནི་མོ་དང་བསནུ་བཙན་བྱལོ་བདོ་མི་ཚོང་
པ་ཚོགས་པས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕགོས་པན་ཇབ་
མངའ་སྡའེི ་ག ོང་སྡ་ེལུ་དྷ་ཡ་ནའི་ནང་རྒྱ་
གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་
མཛད་སྒ་ོཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་
མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་

ཤེས་མཆོག་དང་།					དམིགས་བསལ་སྐ་ུ
མགནོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་
ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག				རྒྱ་
གར་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་སྐུ ་
ཞབས་སར་དར་རབ་མིཏ་སིང་སྦ་ིཊུ་ Sardar 

Rabmith Singh Bitu	 མཆོག	 	 དངསོ་
ཟགོ་དང་དཔྱ་ཁལ་སྡ་ེཚན་གི་འགན་འཛིན་

སྐ་ུཞབས་པ་ཝན་གརྷ་ག་ྷShri Pawan Garg	
མཆོག་སོགས་རྒྱ་གར་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་
ཁག་གཅིག་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཚོང་དཔནོ་ལ་ཱ
ལ་ཱ	 Lala 	 གངས་	 ༡༣༠	 དང་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་བཙན་བྱོལ་བ ོད་མི་སུད་
ཚོང་ཁནོ་མི་གངས་	 ༤༠༠	 ལགྷ་ཙམ་
ལནྷ་འཛོམས་གནང་ཡོད།	 	 སབྐས་དརེ་
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ཨིན་ཇིའི་བཙན་རྒྱལ་

ལམ་ལུགས་ཀི་དབང་སུྒར་འགོ་ནས་རང་
བཙན་ཐབོ་ས་ེད་བར་མི་ལོ་	 ༧༢	 འཁརོ་
བའི་ཉིན་མོར་འཚམས་འད་ིདང་སྦྲགས།	
ཕི་ལོ	 ༡༩༥༩	 ནས་བཟུང་ད་བར་རྒྱ་གར་
གཞུང་མང་གཉིས་ནས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་དང་།	 ལུ་དྷ་ི
ཡ་ནའི་ཚོང་དཔནོ་དང་བདོ་མི་སུད་ཚོང་བ་

གཉིས་ཀི་དབར་ལྷག་བསམ་ཟལོ་མེད་ཀི་
འབལེ་བ་ལ་རསེ་སུ་ཡི་རངས་ཞུས་གནང་
དང་སྦྲགས་འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་དབར་ལོ་
ང་ོསངོ་ཕག་རིང་ནས་འབལེ་བ་དམ་གཟབ་
ཡོད་སྐརོ་དང་།	 	 ཕགོས་མཚུངས་བདོ་ཀི་
རྩ་དནོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐོང་སླད་བདོ་མི་
ཡོངས་ལ་འགན་ཡོད་སྐརོ་དང་བཙན་བྱལོ་
བདོ་མི་སུད་ཚོང་བ་རྣམས་ནས་མུ་མཐུད་
ས་གནས་ཡུལ་ཁིམས་དང་མཐུན་པའི་ཐགོ་
ནས་ཚོང་ལས་གཉརེ་དགོས་སྐརོ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་།	 ད་ེནས་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་
ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་
གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སིད་
བུྱས་འགོ་ད་ལའྟི་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་
སངས་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་།
མཐར་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་
མི་སྐུ་ཞབས་སར་དར་རབ་མིཏ་སིང་སྦ་ིཊུ་
མཆོག་དང་།	 དངསོ་ཟགོ་དང་དཔྱ་ཁལ་
སྡ་ེཚན་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་པ་ཝན་
མཆོག་རྣམ་གཉིས་ལ་སྐུ ་མགོན་གཙོ་བ ོ་
དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་
རེ་ཆེ་ཞུའི་དན་རནེ་ཕག་རགས་དང་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་

ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་
གནད་ཡོད་མི་སྣ་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་
དན་རནེ་ཕག་རགས་གནང་ཡོད།			མཛད་
སྒ་ོགུབ་རསེ་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༨	 དང་		

༡༩	 ཉནི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦལེ་ཀབོ་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་
ཡར་ཐོན་ཚོང་པའི་འདུ་འཛོམས་ཐེངས་
བཞི་པའི་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒརོ་ལནྷ་ཞུགས་
གནང་སདླ་ཕབེས་ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་ཟུར་པ་མཆོག་འདས་
མཆོད་དང་མྱ་ངན་འད་ུའཛོམས།	

༄༅།	 །རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་ཟུར་པ་ཚེ་
འདས་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཊལ་བྷ་ིཧ་རི་ཝཇ་པ་ཡེ་
མཆོག་དགོངས་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སྐོའི་
གནས་ཚུལ་ཐནོ་རསེ།	ཁ་སང་ཕི་ཚེས་	༡༧	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཚོུད་	༡༡	ནས་	༡༢	བར་སྡ་ེརྲྭ་
ལྡནུ་བདོ་མིའ་ིངསོ་ནས་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐེའི་དང་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་མཚོན་ཕིར་
མཆོད ་འ བུལ ་སྨ ོན ་
ལམ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད་
པ་དང་།	 ཉནི་རྒྱབ་
ཚོུད་	 ༤	 ནས་	 ༥	
བར་དུས་ཡུན་ཚོུད་
གཅིག་རིང་སྡ་ེརྲྭ་ལྡུན་
ཁམོ་གཞུང་གི་ Deen 

Dayal Upadhaya 

Park སྐདེ་ཚལ་ནང་

བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་དང་གཞན་ཚོགས་པ་
ཁག་གཅིག་གི་འཐུས་མི་དང་སྡ་ེརྲྭ་ལྡུན་ཁབ་
ཁོངས་བདོ་མི་བཅས་ནས་སྨནོ་ལམ་གསུང་
འདནོ་དང་ཚོགས་ཞུགས་མི་རེ་ང་ོརེ་ནས་མྱ་
ངན་གཏམ་བཤད་བཅས་ཀི་ལས་རིམ་ཞིག་
ཚོགས་ཡོད་པ་བཅས།།
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དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིགཞནོ་སྐསེ་ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༡༧	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕལེ་མཆོག་རྡ་སའི་ཉ་ེའགམ་ད་ུཡོད་པའི་
ཨིམ་པ་ིརི་ཡལ་ཞསེ་པའ་ིགསོལ་མགནོ་ཁང་
ད་ུལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའི་གཞོན་སྐསེ་ཚོགས་འད།ུ	
འབུྱང་འགུར་བདོ་ཀི་མདནུ་ལམ།	ཞསེ་པའ་ི
ལྷན་ཚོགས་ཐངེས་དང་པའོི་ཐགོ་དམིགས་
བསལ་སྐུ ་མགནོ་ད་ུགདན་ཞུས་ལྟར་ཆེད་
ཕབེས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ད་ེ
རིང་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ནས་ག་ོསིྒག་གནང་
བའི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་གཞོན་སྐེས་ཚོགས་
འདུའི ་ཐོག་ཆིབས་བསུྒར་གནང་མཁན་
ཡོངས་ལ་ངས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་དང་ང་རང་སྒརེ་ངསོ་ནས་འཚམས་
འདའི་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་
ལ་ྟགངོ་ད་ུགསུངས་གནང་སོང་།	 རྩ་བའ་ིལ་ྔ
དང་ལ་ྔབཅུའི་ཚོགས་འདའིུ་ནང་དནོ་གཙོ་བ་ོ
འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་ནས་གཏན་འབབེས་
དང་བསྡུ ་བསྐངོས་བྱས་པའི་ལས་འཆར་
ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 དའེ་ིཐགོ་ལ་ང་ལ་ྟ
བུར་མཚོན་ན།	 དམིགས་བསལ་གི་ཐུགས་
ཕན་གསོ་རུྒྱའི་སྐད་ཆ་ག་ཚོད་ཞུ་ཐུབ་ཀི་
ཡོད་མེད་ཤེས་ཀི་མི་འདགུ	 རྩ་བའ་ིགངོ་ད་ུ

གསུངས་པ་གཞིར་བཟུང་ད་ེརིང་ནས་འགོ་
བཙུགས་ཏ་ེཉནི་བཞིའི་རིང་ལ་ཚོགས་འད་ུ
འཚོགས་རུྒྱ་དང་།	ཚོགས་འདའུ་ིནང་བརདོ་
གཞི་ཁག་བཞི་ཙམ་ཡོད་པ་གསུངས་གནང་
སོང་།	ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ང་ཚོར་མགནོ་
ཤོག་གནང་བའ་ིནང་ལ།	ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིན་
གཞནོ་ཚོགས་འད།ུ	 འབུྱང་འགུར་བདོ་ཀི་
མདནུ་ལམ་བུྱས་འགདོ།	 ཅསེ་པའ་ིབརདོ་
གཞིའི་ཐོག་ཚོགས་འད་ུའཚོགས་རུྒྱ་ཡིན་
ཞསེ་ཡིག་ཆུང་གནང་འདགུ	 དརེ་བརནེ་ད་ེ
འདའི་ཐགོ་ནས་འབུྱང་འགུར་བདོ་དནོ་དང་
འབལེ་བའི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་།	
ད་ེདང་འབལེ་བའི་ཐབས་བུྱས་ཇི་འད་ཞིག་
དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ད་ེཚོའི ་ཐོག་བསམ་བླ་ོ
བཏང་ནས་རྣམ་དཔྱདོ་འདནོ་དགསོ་པ་གཙོ་
བ་ོཆགས་ཀི་ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདགུ	 ད་ེ
འདའི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་
པའ་ིགནད་དནོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ད་ེ
རིང་སྐད་ཆ་བཤད་རུྒྱའི་དསུ་ཚོད་སྐར་མ་
བཅ་ོལ་ྔམ་གཏགོས་མེད་སབས།	 ངས་འད་ི
ནས་གཙོ་བ་ོསིྤ་ཡོངས་དང་འབལེ་བའི་ཐགོ་
ནས་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ཞུས་ན་བསམ་བུྱང་།	 ང་
རང་ཚོ་བདོ་ཟརེ་བ་ད་ེའཛམ་བུ་གླངི་གི་མཐ་ོ
སངྒ་ད་ུཆགས་པའ་ིསྣདོ་དང་བཅུད།	 བདོ་

མི་རིགས་ཟརེ་བ།	 ལོ་རུྒྱས་ཀི་ཉམས་ཞིབ་
ཚོས་བཤད་པར་གཞིགས་ན།	 བདོ་ནང་
འག་ོབ་མིའ་ིརིགས་བུྱང་ནས་ལོ་ཁ་ིལ་ྔད་ེའད་
འག་ོབ་བཤད་ཡོང་གི་འདགུ	 ད་ེཡིན་དསུ་
ལོ་ཁི་ལ་ྔཙམ་གི་ལོ་རུྒྱས་ཡོད་པའི་མི་རིགས་
ཀི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།	 ཕི་ལོ་
མ་བུྱང་སྔནོ་བརྒྱ་ཕག་གཉསི་པའི་ནང་བདོ་
རྒྱལ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁི་བཙན་པོ་བུྱང་བ་
ནས་འུ་དམུ་བཙན་པའོི་བར་ད་ུལོ་གཅིག་
སངོ་ཡས་མས་ཤིག་གི་རིང་བདོ་ལ་རྒྱལ་
པའོ་ིརིང་ལུགས་བུྱང་བ་དང་།	 ལགྷ་པར་
དུ་ཆོས་རྒྱལ་ཁི་སོང་གི་དུས་ཚོད་སྐབས་
ལ་རྒྱ་ཧརོ་བདོ་གསུམ་ཟརེ་ནས་གླིང་ཆེན་
ཨི་ཤེ་ཡའི་ནང་སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་གས་
སུ་ཡོད་པ་དང་།	 རིག་གནས་དང་།	 ཆབ་
སདི།	 དཔལ་འབྱརོ།	 དམག་ཤུགས་གང་
གི་ཐད་ནས་འབུར་ད་ུཐནོ་པའ་ིགནས་སངས་
ཤིག་ཆགས་བསདྡ་ཡོད།	 འནོ་ཀང་དསུ་
རབས་ཉི་ཤུའི་སྐབས་བདོ་ནང་ལོགས་ལ་
དསུ་འགུར་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་བུྱང་བ་དང་།	
དེའི ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་དབུ ་
བཙུགས་པ་དང་།	 བདོ་ས་བཙན་འཛུལ་
བྱས་རསེ།	 ད་བར་བཙན་བྱལོ་ནང་བསདྡ་
དགོས་པའི་གནས་སངས་ད་ེའད་ཆགས་

བསདྡ་ཡོད་རེད།	 དསུ་
ཚོད ་ད ེའི ་ རིང ་ གི ་ ལོ ་
རུྒྱས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་
ན།	 བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་
ཅེས་གངས་ཀ་བརིྩས་
ཀི་ཡོད་པ་དང་།	 འནོ་
ཏ ེ་བ ོད ་ མི ་མང་ཆེ ་བ ་
བ ོད ་ནང ་ལྷག ་བསྡད ་
ཡོད།	 བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་
ག ཞུ ང ་ གི ་ ཐོག ་ ན ས ་
བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་སྐད་ཡིག་དང་།	
ཆོས།	 རིག་གཞུང་།	 གམོས་གཤིས་ད་ེ
ཚོ་ཚང་མ་རྩ་གཏརོ་དང་རྩ་མེད་གཏངོ་
ཐབས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་
ད་ུདངེ་གི་དསུ་ཚོད་ནང་མེ་འཁོར་ལྕགས་
ལམ་དང་།	 གནམ་ལམ་བཟ་ོརུྒྱ།	 ད་ེའདའ་ི
ཐགོ་ནས་མི་འབརོ་སྤ་ོཤུགས་ཀི་མུྱར་ཚད་
མགགོས་སུ་བཏང་ཡོད།	 ད་ེཡིན་དསུ་བདོ་
ཀི་རང་ས་ལ་བདོ་པ་གངས་ཉུང་མི་རིགས་
ཆགས་པའི ་གནས་སངས་ཤིག ་སླ ེབས ་
ཡོད།	 གལ་སདི་ད་ེའད་མུ་མཐུད་འག་ོབ་
ཡིན་ན།	 བདོ་མི་རིགས་རྩ་བརླག་འག་ོརུྒྱའ་ི
ཉནེ་ཁ་ཆགས་བསདྡ་ཡོད་རེད།	 རྒྱ་ནག་
གི་སིད་བུྱས་ད་ེའད་རིམ་པ་མང་པ་ོཞིག་

གཏངི་གི་ཡོད་རེད།	 དའེ་ིཐགོ་ལ་བདོ་ནང་
གི་བདོ་མི་ཚོས་གདངོ་ལེན་གནང་ས།ེ	 ཕི་
ལོ་ང་དགུ་དང་།	 བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས།	 ད་ེ
བཞིན་	༢༠༠༨	ས་བིྱ་ཞི་རྒལོ་ཆེན་མོ་དང་།	
ལགྷ་པར་ད་ུཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ནས་རང་ལུས་
མེར་བསེགས་གནང་མཁན་མཚམས་མ་
ཆད་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིད་བུྱས་ལ་
འདདོ་པ་མེད་པའི་རྣམ་འགུར་ཤུགས་ཆེན་
པ་ོབསན་ནས་གང་ལྟར་བདོ་ཟརེ་བ་དང་།	
བོད ་ མི ་ རིགས ་ ཀི ་འཐབ ་རྩོད ་ག སོན ་
པ ོར་གནས་ཐུབ་པའི ་ཐབས་ཤེས་དང་།	
སོ་སོའ་ིལུས་ལོངས་སྤདོ་སོགས་མང་པ་ོཞིག་
བླསོ་བཏང་གནང་བཞིན་ཡོད་རེད།ཚུད་དང་
ནསུ་པ་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་བ་ཡིན།	 	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།	

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཀ་ེརེ་ལར་ཆུ་རདུ་ཀི་གདོ་ཆག་ཕགོ་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོའ་ི
གསུང་འཕནི་སྩལ་བ།	

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	
ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་ཀ་ེརེ་ལ་
མངའ་སྡའེི ་སིྤ ་ཁབ་བླནོ ་
ཆེན་སྐུ་ཞབས་པི་ན་ར་ཡི་
ཝི་ཇ་ཡན་	 Pinarayi Vi-

jayan	 མཆོག་ལ་ཉ་ེཆར་
ཀེ་ར་ལ་མངའ་སྡའེི་ནང་
སྔར་བབས་མ་མྱོང་བའི་
ཆར་ཞོད་ཆེན་པ་ོབབས་

པར་བརནེ།	 མི་རུྒྱ་ཟགོ་གསུམ་ལ་གདོ་ཆག་
ཆེན་པ་ོབུྱང་བར་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་
གསུང་འཕིན་ཞིག་བསྩལ་བའི་ནང་འཁོད་
དནོ།		སྐ་ུཉདི་མཆོག་གི་མངའ་སྡའེ་ིས་ཁུལ་
ཁག་མང་པ་ོཞིག་གི་ནང་ཉ་ེལམ་ཆུ་རུད་ཀི་
གོད་ཆག་ཚབས་ཆེན་འགོ་མི་མང་པའོི་ཚེ་
སགོ་ཤོར་བ་དང་།	 སྡདོ་ཁང་སོགས་རུྒྱ་ནརོ་
ཧ་ཅང་མང་པ་ོགཏརོ་བཤིག་ཕིན་པ་མ་ཟད།	
སརྔ་མ་བུྱང་བའི་གོད་ཆག་དསེ་དཀའ་སྡུག་

ཚབས་ཆེན་བཟསོ་པ་དརེ་ངསོ་ཀིས་བླ་ོཕམ་
དང་སྦྲགས་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 འནོ་ཀང་ཛ་དག་ངལ་སེལ་རོགས་
སྐརོ་ལས་གཞི་ཚགས་ཚུད་ངང་སྤལེ་བཞིན་
ཡོད་པ་དརེ་ཡི་རངས་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།
ངསོ་ནས་ཐངེས་འདིར་ཀེ་ར་ལའི་མི་མང་
རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་ངལ་
སེལ་ལས་གཞིར་དམིགས་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་

མའི་ཐབེས་རྩ་བརུྒྱད་ཞལ་འདབེས་ཕན་བུ་
འབུལ་རུྒྱ་ཡིན།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་དང་གདོ་
ཆག་འགོ་འདས་གངོས་སུ་གུར་བ་རྣམས་
ཀི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་དང་སྤུན་མཆེད།	 ལགྷ་
པར་ཆུ་རུད་ཀི་གོད་ཆག་འགོ་དཀའ་སྡུག་
མྱངོ་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་སེམས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ།	།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ཀ་ོཕ་ིཨ་ནན་མཆོག་འདས་གངོས་སུ་གུར་བར་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུས་པ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༡༨	 ཉནི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་སྐ་ུ
ཞབས་ཀ་ོཕ་ིཨ་ནན་མཆོག་དགུང་ལོ་	 ༨༠	
ཐགོ་འདས་གངོས་སུ་གུར་བ་ཀ་ོཕ་ིཨན་ནན་
ཐབེས་རྩ་ཁང་གིས་གསལ་བསྒགས་གནང་
བར་བརནེ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་་
གིས་ཐུགས་གསོ་གནང་དནོ།		ཀ་ོཕ་ིཨ་ནན་
མཆོག་འདས་གངོས་སུ་གུར་བའི་ཡིད་སྐོ་
གནས་ཚུལ་ཐནོ་པར་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་བུྱང་།	
དམ་པ་ཁོང་གིས་རང་ཉིད་ཀི་མི་ཚེ་ཧིལ་

པརོ་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རྩོད་ལེན་དང་།	
རྩདོ་རྙགོ་འདམུ་སིྒག	 ད་ེབཞིན་འཛམ་གླངི་
ཞ་ེབད་ེཡོང་ཐབས་སདླ་འབད་བརྩནོ་ཤུགས་

ཆེ་གནང་ཡོད།
སྐུ ་ཞབས་ཀོ་ཕི ་ཨ་ནན་མཆོག་ནི ་ ཕི ་ལོ ་	
༡༩༣༨	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་ག་ྷནར་

འཁུངས་ཞིང་།	 རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་དུང་ཆེ་
ཐངེས་བདནུ་པ་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 དསུ་ཡུན་
ཐངེས་གཉསི་རིང་དུང་ཆེ་གནང་ཡོད།	ཁངོ་
གི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་ལནྷ་འག་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སླད་རླབས་ཆེན་གི་ཕག་
ལས་གནང་བར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༡	 ལོར་ན་ོ
བལེ་གཟངེས་རགས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ན་ོ
བལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་ཕུལ་གནང་
ཡོད།			རྒན་ཡོལ་ཐནོ་རསེ་ཀ་ོཕ་ིཨན་ནན་
ཐབེས་རྩ་དང་ནལེ་སོན་མན་ཌེ་ལ་མཆོག་
གིས་འཛུགས་སུྐན་གནང་བ་	 The Elders 

ཞེས་པའི་བད་ེརྩའི་བརུྒྱད་འཛམ་གླིང་ཞི་
བད་ེབསུྐན་ཐབས་སླད་མུ་མཐུད་ཕག་ལས་
གནང་ཡོད།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིགཞནོ་སྐསེ་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༠	
ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	༡༢	མ་ཟནི་ཙམ་
ལ་ས་ྔདརོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་
བའི་ཕ་ོབང་གི་མཇལ་འཕད་ཁང་ད་ུབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་
གོ་སིྒག་འདགོ་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་སོགས་
རྒྱལ་ཁབ་	༡༥	ནས་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིགཞནོ་
སྐསེ་ཚོགས་འད།ུ	 འབུྱང་འགུར་བདོ་ཀི་
མདནུ་ལམ།	 ཞསེ་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་
བཅར་བ་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་མཇལ་
ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོབུྱང་འདགུ	 ཚང་མར་བཀྲ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས་ཡོད།	 ང་ཚོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་གང་ད་ུ
ཡིན་ནའང་རྒྱ་མིའི་སདྐ་ཆའི་བཟ་ོའད་ཞིག་
རེད།	འཆར་ཅན་ལ་ྟབུ་མིན་པར་མདནུ་ནས་
མདནུ་ད་ུསྐདོ་རུྒྱར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས།	
མཁནེ་སོང་ངམ།	 དརེ་བརནེ་མདནུ་ནས་
མདནུ་ད་ུགོམ་པ་སྤསོ་ནས་འག་ོརུྒྱར་ཕགོས་
ཡོངས་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་
ནས་གོ་བསྡུར་བྱདེ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད།	 ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུ་ཞསེ་པ་འད་ིཧ་ཅང་
སྙངི་ར་ེཔ་ོརེད།	 མད་ོདནོ་སྙངི་པ་ོངསོ་ཀིས་
ཁདེ་རང་ཚོར་འད་ིབཤད་འདདོ་བུྱང་།	 ང་
ཚོ་བདོ་པས་བདོ་དནོ་ཞསེ་རདོ་བཞིན་པ་འད་ི
ལུང་པ་ཆང་ངི་ཆུང་ངི་ཞིག་གིས་སོ་སོའི་
ལུང་པའི་དནོ་ད་ུབཤད་པ་དང་ཕལ་ཆེར་
འད་གི་མ་རེད།	མཁནེ་སོང་ངམ།	ཨ་ཕ་ིརི་
ཀ་དང་དཀིལ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡ་	Middle East	
ལུང་པ་བཟ་ོའད་བ་ོསོ་སོའི་ལུང་པ་ནང་མང་
པ་ོབཤད་རུྒྱ་ཡོད་པ་རེད།
ང་ཚོས་བཤད་རུྒྱ་ན་ིངསོ་རང་སྒརེ་གི་ཉམས་
མྱངོ་ཐགོ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན།	འདས་པའ་ི
ལོ་ཧ་ལམ་བཞི་བཅུ་མ་ཟིན་ཙམ་གི་རིང་ལ་
ཚན་རིག་པ་ད་ེའད་དང་།	 འཛམ་གླངི་གི་
མཁས་དབང་ད་ེའད་མང་པ་ོཐུག་ཡོང་དསུ་

ང་ཚོ་བདོ་གངས་ཅན་ལ་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་
ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་ཡོང་བའི་ཤེས་ཡོན་འད་ིདངསོ་
གནས་དང་གནས་རུྒྱ་མཚན་ལྡན་པའི་ཐགོ་
ནས་འགལེ་བཤད་རྒྱག་རུྒྱ་ཡོད་པ་འདི་ཧ་
ཅང་རླབས་ཆེན་རེད་འདགུ
དངེ་སྐབས་ནཱ་ལེནྡྲར་གང་རོ་མ་གཏགོས་
གང་ཡང་མེད།	 ནཱ་ལེནྡྲའ་ིམཁས་པ་ནམ་
རུྒྱན་ངོས་ཀིས་པཎ་གུབ་བཅུ་བདནུ་ཞེས་
བཤད་བཞིན་པ་ད་ེའདའི་མཁས་པའི་དབང་
པ ོ་ད ེ་དག་གིས་ཉམས་ཞིབ་གནང་ནས་
སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་རེད་ཅསེ་དད་པ་ཁ་ོན་
མིན་པར་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཡིན་ནའང་
དོགས་པ་བཀོད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀིས་
བཀའ་ད་ེའད་ཞིག་གནང་འདགུ་ཀང་རུྒྱ་
མཚན་ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་འགལ་
འདུ་འདུག་ཅེས་དགག་པ་རྒྱག་གི་འདུག	
དརེ་བརནེ་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་དབང་ད་ེདག་
གིས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་ནི་རུྒྱ་མཚན་
གཙོ་བརོ་བྱས་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏ་ེའག་ོ
རུྒྱ་དང་།	 སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་ཚད་
མ་རིག་པ་ད་ེཚོའི་གས་ན་ིདངེ་སབྐས་འཛམ་
གླིང་སངེ་ཁད་ད་ུའཕགས་པ་ཞིག་ཆགས་པ་
དང་།	 འད་ིང་ོམཚར་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་ཙམ་
ལ་མི་འཇགོ་པར་འཛམ་གླིང་འདིའི་སངེ་ཁ་
ཡོད་ལག་ཡོད་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཧ་
ཅང་གསལ་པ་ོརེད་འདགུ	 འད་ིངསོ་ཀིས་
ཉམས་མྱངོ་ཐགོ་ནས་ཐག་བཅད་ནས་བཤད་
ཐུབ་རུྒྱ་ཞིག་ལ་བདོ་ཀིས་ནཱ་ལེནྡྲའི་རིག་
གཞུང་ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་རིང་བདག་པ་ོབརྒྱབ་
ནས་ཡོད་པ་འདི་འཛམ་གླིང་སིྤའི་ཁད་ནརོ་
རམ་འཛམ་གླིང་སིྤའི ་སིྤ ་ན ོར་རེད་ཅེས་
བརདོ་ཐུབ་རུྒྱ་ཞིག་ཕལ་ཆེར་ཆགས་འདགུ
ང་ཚོའི་གཞོན་སྐེས་ཚོས་བདོ་ལ་ད་ེའདའི་
རིག་གཞུང་ཡོད་པ་འད་ིད་ེས་ྔབདོ་ལ་གཞུང་
ཆེན་སླབོ་སྦོང་ཡོད་སའི་གདན་ས་ད་ེཚོའི་
གས་དང་།	 དའེ་ིནང་ནས་དག་ེབཤེས་ཚོ་

རེད་མ་གཏགོས་མང་ཆེ་བར་ཧ་ཅང་ཡོད་མ་
རེད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༨	 ལོར་སེ་འབས་ཚོར་
གྲྭ་སྐརོ་ཕིན་ནས་གྲྭ་སྐརོ་བཞག་པ་རེད།	 ད་ེ
དསུ་འབས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་གླིང་ད་ུདགེ་
འདནུ་པ་ག་ཚོད་ཡོད།	 ཅསེ་ངསོ་ཀིས་
བཀའ་འད་ིཞུས་མྱངོ་།	དག་ེའདནུ་པ་ལ་ྔསངོ་
ཡོད་གསུངས་པ་རེད།	 དཔ་ེཆ་ལ་ྟམཁན་ག་
ཚོད་ཡོད་དསི་པས་སངོ་ཕག་གཅིག་ལས་

མེད།	 གྲྭ་བ་བཞི་སངོ་གིས་འགདེ་ད་ེདག་
བླངས་པ་དང་གྲྭ་ཆས་གོན་པ་མ་གཏགོས་
དཔ་ེཆ་ལ་ྟགི་མི་འདགུ	 ཞབས་འདནེ་མིན་
ནམ།	 དག་ེའདནུ་པ་སངོ་ཕག་ལ་ྔཡོད་པའ་ི
ནང་ནས་སངོ་ཕག་གཅིག་མ་གཏགོས་དཔ་ེ
ཆ་མི་ལྟ་མཁན་ཆགས་པ་ད་ེཞབས་འདནེ་
མིན་ནམ།	 ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ད་ུསླབེས་ནས་ད་ེ
ས་ྔདཔ་ེཆ་མ་ལ་ྟམཁན་དགནོ་པ་ཚོས་དཔ་ེཆ་
ལ་ྟདགསོ་ཞསེ་བརདོ་པ་ཡིན།	དཔརེ་ན་རྣམ་
རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་མཚོན་པའི་རུྒྱད་གྲྭ་སདོ་སདྨ་ཀི་
བསྐདེ་རིམ་པ་ཚོས་དཔ་ེཆ་ལྟ་གི་མེད་པ་ད་ེ
དག་གིས་དཔ་ེཆ་ལྟ་དགོས་རེད་ཅེས་དང་།	
དེ་ནས་བཙུན་མ་ཚོས་དཔེ་ཆ་ལྟ་དགོས་
པ་རེད་ཅེས་ངོས་ཀིས་ད་ེལྟར་འབདོ་སྐུལ་
བྱས་པ་རེད།	 མི་མང་སྐ་བ་ོཕ་ོམོ་ཚོ་ཡིན་
ནའང་དཔ་ེཆ་ལྟ་དགོས་པ་དང་སླབོ་གཉརེ་
རྒྱག་དགསོ།	 ང་ཚོ་ནང་པའ་ིཆོས་བྱདེ་

གཞུང་འབལེ་དབྱར་གསོལ་གི་སྤན་འདནེ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།	
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་
ཤག་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་
བཞིན།	བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༥	རབ་གནས་
ས་ཁི་ལོའ་ིབདོ་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༠	 རེས་
གཟའ་མིག་དམར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	

ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་གནས་ཆུང་སྒ་དབྱངས་

གླིང་ད་ུ༸རྒྱལ་བའི་བསན་སུང་སུྤལ་པའི་
ཆོས་སྐངོ་རྡ་ོར་ེགགས་ལྡན་རྩལ་ཆེན་མོར་
གཞུང་འབལེ་དབྱར་གསོལ་གི་སྤན་འདནེ་
ཞུས་ཡོད།	ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་
ཚོད་	 ༧།༣༠	 ཐགོ་གནས་ཆུང་སྒ་དབྱངས་

གླིང་དགོན་གི་འད་ུཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་

འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ག་ེམཆོག་གིས་དབུས་མང་གཙོའི་ཀ་བ་
གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།	 	 རང་
དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་
རྣམ་པ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས།		
ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་ཆུང་གིས་གཙོས་ས་ི
ཞུའི་ལས་བྱདེ་རྣམས་ནས་སརྔ་སལོ་བཞིན་
རང་ལུགས་ན་བཟའ་བཞསེ་ཏ་ེལནྷ་འཛོམས་
ཐགོ་༸རྒྱལ་བའི་བསན་སུང་སུྤལ་པའི་ཆོས་
སྐངོ་རྡ་ོར་ེགགས་ལྡན་རྩལ་ཆེན་མོར་སྤན་
འདནེ་ཞུས་ཏ་ེདཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་
གིས་དབུས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་མཇལ་
ཕག་ཞུས་རསེ་རིམ་བཞིན་སི་ཞུའི་ལས་བྱདེ་
རྣམ་པ་དང་།	 མང་ཚོགས་བཅས་ལ་མཇལ་
ཁ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁམིས་ཡིག་བསྐར་ཞིབ་
ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་གཞི་ལེགས་གུབ་བུྱང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༨	
ནས་ཕི་ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༨	 བར་ལས་ཉནི་	
༤༥	རིང་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་རྩ་
འཛིན་ཁིམས་ཡིག་ཁག་ལ་བསྐར་ཞིབ་བྱདེ་
མཁན་མི་འག་ོལྔ་ལས་
གུབ་པའི་ཚོགས་ཆུང་
ཞི ག ་ བསྐ ོ ་ འ ཛུགས ་
ཞུས་པ་ལརྟ།	 ད་རིང་
རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཕི་
ད་ོཚོུད་	 ༣	 པའ་ིཐགོ་
དཔལ ་ལྡན ་ ཁིམས ་
ཞིབ་པ་ཆེ ་བ ་བཀའ་
བརུྒྱད་དནོ་གུབ་མཆོག་དང་།	 ཁམིས་ཞིབ་
པ་ངག་དབང་ཆོས་གགས་མཆོག	 ཁམིས་
ཡིག་བསྐར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་ཟུར་པ་བྱ་དརུ་བསོད་
ནམས་བཟང་པ་ོམཆོག་གཙོས་པས་ཚོགས་
མི་རྣམ་པ།	 གཞན་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་
འབལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ་བཅས་ཚང་འཛོམས་
ཀིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ལུགས་དབང་
འཛིན་གི་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དང་སིྤ་མང་
གཏུག་བཤེར་འག་ོལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་
ཡིག་གི་དནོ་ཚན་རེར་ཞིབ་དཔྱདོ་ཀིས་དནོ་

ཚན་ཁག་གཅིག་ལ་བསྐར་བཅོས་ཁིམས་
འཆར་གི་ལས་བསྡམོས་ཕུལ་གནང་ཡོད།
དཔལ་ལནྡ་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་ནས་
ཁིམས་ཡིག་བསྐར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་གཙོ་གཙོས་པས་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཏ་ེབསྐར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་
འད་ིམཇུག་སིྒལ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

མཁན་ཚོ་དསུ་རབས་ཉརེ་གཅིག་པའི་ནང་
པ་བྱདེ་དགསོ།	 ང་ཚོའ་ིཕ་ལགས་དང་
ཨ་མ་ལགས་ཚོས་སྐབས་སུ ་མཆི་ཟེར་
བ་དང་སྔགས་བགང་བ་ལྟར་མིན་པ་ནང་
ཆོས་ཀི་འག་ོསངས་ག་འད་ཡིན་པ།	 ནཱ་
ལེནྡྲའི་མཁས་པ་ཚོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀི་བཀའ་རང་ལའང་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་
ད་ེའདའང་ཡོད་པ་རེད།	 འད་ིརུྒྱ་མཚན་

ག་འད་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་དགག་པ་བརྒྱབ་
འདགུ	 བཅམོ་ལནྡ་འདས་ལ་མ་གུས་པ་
མ་རེད།	 བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་ད་ེལརྟ་
གསུང་པ་ད་ེདགོས་དབང་གིས་གསུང་པ་
རེད།	 གསུང་ས་གདལུ་བྱ་ཚོའ་ིཁམས་དང་
མོས་པར་བསནུ་ནས་གསུང་པ་རེད།	 ང་
ཚོས་འད་ིསྒ་ཇི་བཞིན་ད་ུཁས་བངླས་ན་རུང་
གི་མ་རེད།	 དཔརེ་ན་རྒྱ་ནག་ལ་ཆ་བཞག་
ན་མད་ོསྡ་ེདགོངས་འགལེ་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་
པ་ོརིྩ་གི་ཡོད་པ་རེད།	 མགནོ་པ་ོཀླུ་སུྒབ་

ཡབ་སས་ཀིས་མད་ོསྡ་ེདགོངས་འགལེ་དང་
དནོ་རེད་ཅསེ་དགག་པ་བསྐནོ་ཡོད།	 ང་ཚོ་
བདོ་ལ་ཡོད་པའི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འད་ི
རིགས་པའི་ལམ་ནས་འག་ོབཞིན་པ་དང་།	
ད་ེའདའི་རིགས་ལམ་སྐརོ་ཆ་བཞག་ན་རྒྱ་
ནག་ལ་ཚད་མ་རིག་པའི་སྐརོ་ད་ེཚོའི་གས་
ཆ་ཚང་བསུྒར་མི་འདགུ	 བདོ་སདྐ་ཐགོ་ཆ་
ཚང་བསུྒར་ཡོད་པ་རེད།	སླབོ་དཔནོ་ཕགོས་
གླང་དང་ཆོས་གགས་ཀི་གཞུང་ད་ེདག་ཆ་
ཚང་བསུྒར་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེདག་ལ་སླབོ་
གཉརེ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབྱདེ་ཀི་ཡོད་པ་
རེད།	 བདོ་གངས་ཅན་པ་རང་གི་ས་སྐ་པཎ་ི
ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཆ་བཞག་ན་
ཁངོ་གིས་ཚད་མའ་ིགཞུང་མཛད་ཡོད།	 རྒྱ་
ནག་ནང་ད་ེལརྟ་ཚད་མའི་གཞུང་ད་ེཙམ་མི་
འདགུ	 འབར་མ་དང་ཐ་ེལན་ཌི།	 ཤཱི་ལངྐ་
ད་ེདག་པཱ་ལིའ་ིགཞུང་ཡིན་སབས།	 ཚད་
མའ་ིསྐརོ་ཁནོ་ནས་མེད།	 དརེ་བརནེ་ནང་
པའ་ིགཞུང་དངསོ་གནས་དང་གནས་ཚད་མ་
རིག་པ་ཐ་ེབའི་གཞུང་ཆེན་མང་པ་ོཞིག་སླབོ་
གཉརེ་བྱདེ་རུྒྱ་ཡོད་པ་ཕལ་ཆེར་བདོ་གཅིག་
པུ་རེད་འདགུ	 	 གཉསི་ནས་ང་ཚོའ་ིགཟ་ི
བརིད་ངམོ་རུྒྱ་ལ་ྟབུ་ཞིག་ན།ི	 ང་ཚོར་བཀའ་
འགུར་པ་ོཏ་ིབརྒྱ་དང་།	 བསན་འགུར་པ་ོཏ་ི
ཉསི་བརྒྱ་ཉ་ིཤུ་རྩ་གངས་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་
མ་བདོ་ཡིག་ནང་ཡོད་པ་མ་གཏགོས་ལེགས་
སྦར་སདྐ་ཐགོ་སླབོ་མི་དགསོ།	 ཅསེ་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།	


