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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིམཛད་པ།
༄༅།	 །ལྷ་ོཀ་ོརི་ཡའ་ིསདི་འཛིན་སྐ་ུཞབས་

མུན་ཇ་ེཨིན་	 Moon Jae-in མཆོག་གི་ཆབ་
སིད་ཚོགས་པར་ཉ་ེཆར་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་
ཚོགས་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་

པར་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
ཁངོ་ལ་འཚམས་འད་ིམཛད་དནོ།	 	 སྐ་ུཉདི་
ཀིས་ཀ་ོརི་ཡ་གླངི་ཕྲན་ནང་ཞི་བད་ེབརྟན་ལྷངི་
ཡོང་ཐབས་སདླ་འབད་བརྩནོ་མུ་མཐུད་གནང་
བཞིན་པར་ངོས་ཀིས་བཅོས་མིན་ཡི་རང་
བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 མུ་མཐུད་མི་
མང་གི་རེ་འདནུ་བསུྒབ་སདླ་སྐ་ུཉདི་ཀིས་ངལ་
བ་ཁྱད་གསད་གནང་རུྒྱར་ངསོ་ལ་ཡིད་ཆེས་
ཡོད།	 ཟླ་ཤས་གངོ་ནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཁྱབ་གདལ་ཕིན་པར་བརྟནེ་འཛམ་

གླངི་ཡོངས་ལ་སརྔ་མ་གགས་པའ་ིདཀའ་ངལ་
འཕྲད་བཞིན་ཡོད།	ད་ེལརྟ་ནའང་སདི་འཛིན་
མཆོག་གི་དབུ་ཁིད་འགོ་ཀ་ོརི་ཡར་མཚོན་ན་
ནད་རིམས་སྔནོ་འགོག་ལས་གཞི་མིག་དཔ་ེ
འསོ་པ་ཞིག་སྤལེ་དང་སྤལེ་མུས་ལ་ངསོ་ཀིས་
ག་ོསབྐས་འད་ིབརུྒྱད་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ང་ཚོ་བདོ་མིར་མཚོན་ན་ཀོ་རི་ཡའི་ང་ོཤེས་
གགོས་པ་ོམང་པ་ོཡོད་པ་ཕལ་ཆེར་སྐུ་ཉདི་ཀི་
མཁྱནེ་གསལ་རེད།	 	 ཀ་ོརི་ཡར་སལོ་རུྒྱན་
གི་ནང་པ་མང་པ་ོཡོད།	 	 ཉ་ེལམ་ལོ་ཤས་
གངོ་ནས་བཟུང་ཀ་ོརི་ཡའ་ིནང་པའ་ིཁདོ་ནས་

རྒྱ་གར་ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིབདོ་པའ་ིནང་
ཆོས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ནང་ཞུགས་མཁན་ཇེ་
མང་ད་ུའག་ོབཞིན་འདགུ		ཕགོས་མཚུངས་
རྒྱ་གར་ནང་གནས་མཇལ་ད་ུཕབེས་མཁན་
ཀ་ོརི་ཡའི་ནང་པའི་ཆོས་གགོས་མང་པ་ོཞིག་
ངསོ་དང་ཡང་ཡང་ཐུག་གི་ཡོད།	ཅསེ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས།		མཐར་སདི་འཛིན་
མཆོག་གི་ལས་དནོ་གང་ཅིར་བ་བ་ལམ་
ལྷངོས་ཡོང་བ་དང་མི་མང་གི་མངནོ་འདདོ་
ཡིད་བཞིན་ད་ུའགུབ་པའ་ིསྨནོ་འདནུ་མཛད་པ་
བཅས།	།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༤	 ཚེས་	 ༡	
ནས་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༣༡	 བར་
འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་ལམ་སནོ་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་སུ་རྒྱ་ནག་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་རུྒྱའི་ཐག་གཅདོ་གནང་བ་ལརྟ།		
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྒྱལ་ཚོགས་གཏན་འཇག་
དནོ་དཔདོ་ Mr Jiang Duan	 ཟརེ་བ་ཁ་ོ
པ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་
ཁང་གི་ལམ་སནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིར་
བསྐ་ོགཞག་བས་ཡོད།	 	 འནོ་ཀང་དབུས་
དང་ཤར་ཡུ་རོབ་ཀི་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་
ཚོགས་པ་	 ༨༢	 ཀིས་ཐག་གཅདོ་དརེ་བརིྩ་
མེད་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་སྙན་ཞིག་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་སིྤ་ཁྱབ་དུང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་	
Mr Antonio Guterres	 མཆོག་དང་།	
འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་
སྐ་ུ	 Ms Elisabeth Tichy- Fisslberger 

མཆོག	 ད་ེབཞིན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་ཆེས་མཐའོ་ིསྐ་ུཚབ་ལམྕ་
སྐ་ུ	Ms Michelle Bachelet མཆོག་སོགས་
ལ་ཕུལ་བ་མ་ཟད།	ཨེ་ཤི་ཡ་ཞི་བད་ེརྒྱ་མཚོའ་ི
ཚོགས་མིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་གངས་	 ༥༥	 རྣམས་
ལའང་ཕུལ་འདགུ	 སིྤར་འཛམ་གླངི་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལནྷ་ཁང་གི་ལམ་སནོ་ཚོགས་ཆུང་ཁོངས་སུ་
རྒྱལ་ཁབ་ལ་ྔཡོད་ཅིང་།		རྒྱ་ནག་གིས་ཨེ་ཤི་
ཡ་ཞི་བད་ེརྒྱ་མཚོའི་མངའ་ཁུལ་མཚོན་ཁུལ་
བས་ཡོད།	 	 	 ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིའ་ི
ཡོངས་ཁོངས་སྡ་ེཚན་ལརྔ་དབ་ེབ་རྣམས་ནི།			
ཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིསྡ་ེཚན།	 	 ཨེ་ཤི་ཡ་ཞི་བད་ེརྒྱ་

མཚོའ་ིམངའ་ཁུལ་གི་སྡ་ེཚན།	 ཤར་ཡུ་རོབ་
སྡ་ེཚན།	ལྷ་ོཨ་མི་རི་ཀ་དང་ཀ་ེརི་བྷ་ིཡེན་གླངི་
ཕྲན་སྡ་ེཚན།	 ནབུ་ཡུ་རོབ་སྡ་ེཚན་དང་གཞན་
ཁག་གཅིག་བཅས་ཡོད་འདགུ	 འཛམ་གླངི་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་ལམ་སནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་མི་ད་ེདག་གིས།	 	 སིྒག་འཛུགས་ཀི་
སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་སུང་སྐབོ་ཐགོ་དམིགས་
བསལ་ཆེད་ལས་ཚན་པ་བསྐ་ོགཞག་བ་རུྒྱ་
དང་།	 	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཁྱནོ་ད་ུའཕྲདོ་བསནེ་དང་

འབལེ་བའ་ིགནད་དནོ་ཐག་གཅདོ་བ་རུྒྱ།		ད་ེ
བཞིན་འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའི་མི་སྣ་རྩད་
གཅོད་ཆེད་བཙུགས་པའི་ཆེད་ལས་ཚོགས་
ཆུང་གི་ལས་དནོ་ཐག་གཅདོ་བ་རུྒྱ།		བཙན་
དབང་འགོ་བཀག་ཉར་བདེ་པའི་མི་སྣ་རྩད་
ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དནོ་སོགས་ཀིས་
མཚོན་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནད་དནོ་
གལ་འགངས་ཆེ་བ་མང་པ་ོཞིག་ཐག་གཅོད་
གནང་ཆོག་པ་རེད་འདགུ	 	 དརེ་བརྟནེ་ཞུ་
སྙན་དའེི་ནང་ད་ུཐངེས་འདིར་རྒྱ་ནག་ལམ་
སནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིར་བསྐ་ོགཞག་

བས་པ་ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་འབལེ་བའི་དམིགས་
བསལ་གནད་དནོ་	 ༡༧	 ཐགོ་གནནོ་ཤུགས་
སྤདོ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བཟང་པ་ོཞིག་ཐབོ་ཡོད་
པ་དང་།	 	 འབུང་འགུར་རྒྱ་ནག་གི་གནནོ་
ཤུགས་ལ་བརྟནེ་ནས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ལམ་
ལུགས་ལ་བརིྩ་མེད་འག་ོངེས་ཡིན་སབས།		
ང་ཚོས་སྤང་ཀི་ལུག་རིར་བཞག་ན་འགིག་
ཐབས་མེད་པའ་ིདཔ་ེལརྟ།	 ཐངེས་འདརི་
རྒྱ་ནག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ནས་ཕིར་

འཐེན ་གནང་དགོས།	
ཞསེ་འཁདོ་འདགུ			
ལྷག་པར་ཞུ་སྙན་ད ེའི ་
ནང་ད།ུ	ཉ་ེལམ་རྒྱ་ནག་
ཝུ་ཧན་གངོ་ཁྱེར་ནས་
ཁྱབ་གདལ་བུང་བའི ་
ཏ ོག ་དབིབས ་གཉན ་
རིམས་ཀི་ནད་རྟགས་
ཐགོ་མ་འཐནོ་སབྐས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་གསང་

བ་བས་པ་དང་།	 	 དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་
ཕིར་བསྒགས་བདེ་མཁན་ལ་འཇིགས་སྐུལ་
བས་པ་མ་ཟད།	 འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ལ་
གནས་ཚུལ་འཁྱགོ་བཤད་བས་པ་སོགས་ལ་
བརྟནེ་ནས་ད་ཆ་འཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་མི་ཤི་
རྐནེ་ཆགས་སོགས་ཡ་ང་དགོས་པའི་ཛ་དག་
གི་དཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་ལེན་བདེ་བཞིན་ཡོད་
སྐརོ་གསལ་འདནོ་གནང་འདགུ	
ཐངེས་འདརི་རྒྱ་ནག་ལམ་སནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་མིར་བསྐ་ོགཞག་བས་པ་དསེ་བདོ་མི་
ཚོར་བརྡ་ལན་ལོག་པ་ཞིག་བཏང་བ་མ་ཟད།	

ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་དང་།	 	 ལྷ་ོསོག་པ།ོ	 ད་ེ
བཞིན་ཧངོ་ཀངོ་མི་མང་།	 གཞན་ཡང་རྒྱ་
རིགས་མང་གཙོ་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
དནོ་གཉརེ་བ་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ཚོར་ཡང་
བརྡ་ལན་ལོག་པ་ཞིག་འག་ོངསེ་ཡིན།	 བདོ་
མིར་མཚོན་ན་ལོ་ང་ོདུག་ཅུ་ལགྷ་རིང་རྒྱ་ནག་
དམར་པའོི་སིད་གཞུང་འགོ་སྡུག་སྦངོ་མནར་
གཅདོ་ཚད་མེད་མྱངས་དང་མྱངོ་བཞིན་ཡོད་
པ་དང་།	 བདོ་མི་ཚོས་འཛམ་གླངི་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་རེ་ལྟསོ་བཅོལ་བཞིན་
ཡོད་སབས་ཁངོ་ཚོའ་ིརེ་བ་བཅལོ་བ་དརེ་བརིྩ་
མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་མི་རངུ་།	ཞསེ་འཁདོ།				
ད་ེཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སུད་སི་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅདོ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་
ཀིས་ཞུ་སནྙ་དའེ་ིཐགོ་གསུང་དནོ།	 ང་ཚོས་
ཞུ་སནྙ་འད་ིབཞིན་འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་གཏན་འཇགས་ཚོགས་མིས་
གཙོས་འབལེ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ཚང་མར་ཕུལ་
ཡོད།	 ཐངེས་འདརི་གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ི
ཚོགས་པ་	 ༨༢	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་སུང་
སྐབོ་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེསགནང་བ་ད་ེནི་
བསགྔས་འསོ་སུ་མཆིས།	 	 	 འབུང་འགུར་
ལས་འགུལ་ད་ེརིགས་ད་དངུ་མང་ཙམ་སྤལེ་
དགསོ་པ་གལ་གནད་ཆེ།	 འཛམ་གླངི་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ལྟ་ བུ ་རྒྱལ་སིྤའི ་སིྒག་
འཛུགས་ལ་འཛམ་གླངི་མི་མང་ཚང་མས་རེ་
བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སབས་རྒྱལ་
ཚོགས་ནས་ཀང་མི་མང་གི་རེ་བ་དང་ཡིད་
ཆེས་ལ་བརིྩ་བཀུར་དང་ལེན་ངེས་པར་ཞུ་
དགསོ།	ཞསེ་གསུངས།	།		

རྒྱ་ནག་ཚོགས་མིར་བསྐ་ོགཞག་བས་པ་ད་ེབརིྩ་མེད་ཡོང་བའ་ིཞུ་སནྙ་ཕུལ་བ།

སིར་མོར་རོང་གི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་
ནས་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེའི་ཧིན་སྒརོ་ཆིག་

འབུམ་ཞལ་འདབེས་ཕུལ་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་ལགྷ་པར་
ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གིས་གཙོས་མི་མང་
བཅས་ནས་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་ཁྱབ་པའི་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་སདླ་ལས་གཞི་
རབ་དང་རིམ་པ་སྤལེ་བཞིན་པར།	 ཧ་ིམཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེ་ིསིར་མོར་ Sirmaur	 རངོ་ནང་
རྟནེ་གཞི་བས་པའི་སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་དང་།	 ཀུམ་རའ་ོས་ྒཔ་བདོ་མིའ་ི
གཞིས་ཆགས།	 ས་ཊོན་ཁམས་ཀཿཐགོ་བདོ་མིའ་ི
གཞིས་ཆགས།	 སྤུ་ར་ུཝ་ལ་ས་སྐ་གཞིས་ཆགས་
བཅས་ཀིས་རྒྱ་གར་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་
བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཇ་ེཡཱི་རཱམ་ཐཱ་ཀུར་མཆོག་གི་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ངལ་སེལ་ཐབེས་རྩར་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིཧནི་སྒརོ་འབུམ་གཅིག་
ཞལ་འདབེས་ཕུལ་འདགུ
ད་ེཡང་གོང་འཁདོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་
གིས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་
ཞབས་ཇ་ེཡཱི་རཱམ་ཐཱ་ཀུར་མཆོག་གི་མཚན་ཐགོ་
ཏུ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་ཞུ་འཕྲནི་ཞིག་ཕུལ་
ཏ་ེརྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་།	 ལགྷ་པར་ཧ་ིམཱ་
ཅལ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གིས་གཙོས་མི་མང་བཅས་
ནས་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་ཁྱབ་པའི་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་ལས་གཞི་རབ་དང་རིམ་
པ་སྤལེ་བཞིན་པར་བདོ་མི་ཚོས་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེདང་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་གཅིག་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་
ཆེན་མཆོག་གི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ངལ་
སེལ་ཐབེས་རྩར་འབུལ་རུྒྱ་ཡིན་པས་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་
ཆེན་མཆོག་གིས་ངསེ་བཞསེ་ཡོང་བ་དང་།	ང་ཚོ་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་
ཐུབ་པའ་ིསྨནོ་ལམ་དང་བཅས།	ཞསེ་གསུངས།	།	

མན་སརྤ་ཕན་བད་ེགླངི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་
ཁུངས་ནས་མངའ་སྡའེི་གཞུང་ལ་གདངུ་སེམས་

མཉམ་སྐའེ་ིཞལ་འདབེས་ཕུལ་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཐམེ་སངྤ་བཀའ་རྒྱ་
བཏང་རྐནེ་མི་མང་ཧ་ཅང་མང་པརོ་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་བཞིན་པ་མ་ཟད།	ལགྷ་པར་ཉནི་གརླ་བརྟནེ་
ནས་འཚོ་བཞིན་པའི་ཡུལ་མི་མང་དག་ཅིག་ལ་

ལས་ཀའི་གོ་སབྐས་ཤོར་བ་སོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་
འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་ཡོད་སབས།	
བདོམིའི་སིྒག་འཛུགས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་
ནས་རང་རེ་བདོ་མིའི་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་ནས་
ཀང་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་ངལ་སེལ་ལས་གཞིར་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགསོ་པའི་འབདོ་སྐུལ་གནང་བ་
ལརྟ།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༩	རེས་
གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་མན་སྤར་ཕན་བད་ེགླིང་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་མིག་དམར་བཀྲ་ཤིས་ལགས་
ཀིས་ཆ་ཏ་ིསི་སརྒ་མངའ་སྡའེ་ིསུ་གུ་ཇ་རངོ་གི་རངོ་
དཔནོ་	 A	 L	 Dhruv	 ལགས་སུ་མངའ་སྡ་ེསིྤ་
ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ངལ་སེལ་ལས་གཞིར་ཧིན་སྒརོ་	
༣༡༥༠༠༠	ཞལ་འདབེས་གནང་ཡོད་འདགུ		།
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སིམ་ལའ་ིབདོ་མི་ཚོས་ས་གནས་ངལ་སེལ་ལས་གཞིར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་གནང་འདགུ

༄༅།	 །བར་ལམ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངོ་
ཁྱེར་ནས་བུང་བའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་	COVID-19 	འཛམ་གླངི་ཡུལ་གུ་
གང་སར་ཁྱབ་གདལ་ད་ུའག་ོབཞིན་པའི་ཛ་
དག་གི་གནས་སངས་འགོ	 འཛམ་གླངི་རྒྱལ་
ཁབ་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་རང་རིགས་བདོ་
མི་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་ཀི་གནས་ཡུལ་རྒྱ་
གར་དའུང་ནད་ཡམས་ད་ེབཞིན་ཁྱབ་གདལ་
ཤུགས་ཆེར་འག་ོབཞིན་པར་གདངོ་ལེན་
ཆེད།	 དབུས་དང་མངའ་སྡའེ་ིགཞུང་ནས་
ཛ་དག་ངལ་སེལ་ལས་གཞི་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་སྤལེ་
བཞིན་པ་དང་།		སྔནོ་འགགོ་ལ་དམིགས་ཏ་ེ
ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༢༥	 ནས་ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	

༣	 བར་རྒྱལ་ཡོངས་ཐམེ་སངྤ་དགསོ་པའ་ི

བཀའ་རྒྱ་བསྒགས་ཡོད།	 དསུ་སབྐས་འདརི་

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལམ་སནོ་ལརྟ་ཧ་ི

མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ནང་ཡུལ་མི་ཉམ་ཐག་

དང་ཉནི་གླའི་ཐགོ་འཚོ་གནས་བདེ་བཞིན་པ་
རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་འཕྲད་
བཞིན་ཡོད་སབས།	 སིམ་ལ་ས་གནས་སིྤ་
ཁྱབ་པས་ལམ་སནོ་འོག་སིམ་ལ་ཁུལ་གི་
ཚོགས་སྡ་ེཁག་དང་།	 མི་མང་ཡོངས་ནས་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་མཚོན་སླད་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༧	ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་
ཚོད་	 ༡༠།༣༠	ཐགོ་སིམ་ལ་སིྤ་ཁྱབ་གཙོས།	
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་རུྒྱན་ལས་དང་།	
རང་བདནེ་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ནས་མངའ་
སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ཇ་ེརཱམ་ཐཱ་ཀུར་
Jai Ram Thakur	 མཆོག་ལ་ཆེད་བཅར་
གིས་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་གི་ངལ་སེལ་ཐབེས་

རྩར་ཞལ་འདབེས་ཁྱནོ་བསྡམོས་ཧིན་སྒརོ་
ཆིག་འབུམ་ལ་ྔཁི་གསུམ་སངོ་ལ་ྔབརྒྱ་ཐམ་པ་	
༡༥༣,༥༠༠	ཕུལ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
རིང་མིན་སིམ་ལ་གནས་འཁོད་བདོ་མིའི་
ངསོ་ནས་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་འདིར་དྭང་
བངླས་མཐུན་འགུར་ཇི་དགསོ་གནང་ཐབས་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་སྙན་སེང་ཞུ་སྐབས་སིྤ་ཁྱབ་
བླནོ་ཆེན་མཆོག་ནས་ཀང་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་
སིྐད་སྡགུ་མཉམ་མྱངོ་གནང་བར་དགསེ་ཚོར་
ཆེ་བཞསེ་ཀིས་མཛའ་བརྩའེ་ིརྣམ་འགུར་དང་
བཅས་ཐུགས་ར་ེཆེ་གསུང་པ་བཅས།	།

རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་བསམ་གཞིས་ཆགས་ཁྱབ་ཁངོས་སིྒག་འཛུགས་དང་བཅས་པས་ཡུལ་མིར་
ངལ་སེལ་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བ།

༄༅།	 །སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་ཟུང་བསམ་གུབ་
གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་རྟནེ་གཞི་
བས་པའི་སེར་སདྨ་ཐསོ་བསམ་ནརོ་གླངི་གྲྭ་
ཚང་དང་།	 སེར་བསེ་མཁས་སནྙ་གྲྭ་ཚང་
གཉསི་ནས་གཞིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་དང་
ས་གནས་སྐརོ་སུང་གི་བཀདོ་བུས་འགོ་ཁིྱམ་
མཚེས་ཡུལ་མི་ཉམ་ཐག་	 ༡༥༠	 ལ་ཧནི་
སྒརོ་	 ༡༣༠༠།༠༠	 ཅན་གི་བཟའ་ཆས་སིྦན་
གཏངོ་གནང་ཡོད།	 ཉམ་ཐག་ད་ེརྣམས་
ནི་གཞིས་ཆགས་ཉ་ེའདབས་རྒྱ་གར་གངོ་
གསེབ་ཁག་ལ་ྔས།ེ	 དྷ་ོཌ་ཧ་ོསུར།	 Doda-

hosur	 ཧཱན་ད་ིགུ་ཊ་དང་།	 Handiguda

ཀ་ོཔཱ་ཌངོ་རི།	Koppa Dongri	ར་ཎི་ཀཌེ།	
Raniget	ཧཏུྡ་ནཱར་ཀ་ོལོ་ན་ིབཅས་ 16 Col-

ony	 སུ་གནས་བཅའ་བའ་ིགདདོ་མའ་ིཡུལ་
མི་ཡིན་ཞིང་།	 ཁངོ་རྣམས་རུྒྱན་ད་ུག་ླལས་

སུ་བསྐདོ་ད་ེའཚོ་བ་སྐལེ་མཁན་ཡིན་པས་
ཛ་དག་དསུ་ཡུན་འདིར་ལས་རིགས་བཀག་
བསྡམོས་གནང་བའི་རྐེན་གིས་དཀའ་ངལ་
ཅིས་ཆེ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་འདགུ	
བཟའ་འབུ་བགོ་འགམེས་སྐབས་ས་གནས་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་མཆོག་གི་བུ་པྲ་སཱ་ཎཱ་	
Mr. Prasana, Son of local MLA དང་།	
ས་གནས་སྐརོ་སུང་འགན་འཛིན་	 (Sub	
Inspector	 Ms.	 Saavi)	 གངོ་སྡ་ེཁག་གི་
གངོ་སྡ་ེལནྷ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་	 (Pan-
chayat	 member)	 ཆེད་མངགས་མཉམ་

ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།
རང་ཕོགས་ནས་ལུགས་བསམ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ཐུབ་བསན་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	
སེར་སྨད་ཕག་མཛོད་ཁི་པ་དགེ་བཤེས་བླ་ོ
བཟང་དབིགས་གཉནེ་ལགས།	 སེར་བསེ་
ཕག་མཛོད་ཁི་པ་དགེ་བཤེས་དཔལ་ལྡན་
ལགས་ཀིས་གཙོས་གཞིས་ལས་ཁང་དང་གྲྭ་
ཚང་གཉསི་ཀི་ལས་བདེ་ཁག་གཅིག་བཟའ་
ཆས་བག་ོའགམེས་སུ་ཕབེས་པ་དང་།	གདན་
ས་ཆེན་པ་ོསེ་ར་བསེ་སདྨ་གྲྭ་ཚང་གཉསི་ནས་
ཁྱནོ་བསྡམོས་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་	 ༡༨	 ཙམ་
འག་ོགནོ་གཏང་ས་ེཡུལ་མི་དང་ལུགས་བད་ེ
གཞིས་ཆགས་ཀི་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་བཟའ་
ཆས་རོགས་སིྦན་གནང་འཆར་ཡོད་འདགུ	
ལས་འཆར་འད་ིན་ིཕི་ཚེས་	 ༤	 ནས་འག་ོ
འཛུགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 པ་ེར་ི

པཱཌ་ཎ་རངོ་ལས་ཁུངས་ Periyapatna Ta-

luk Office	 ནས་རེ་སྐུལུ་ནམ་བུང་སབྐས་
གྲྭ ་ཚང་གཉིས་དང་སེ ་ར་བླ ་ སིྤའི ་ལས་
ཁུངས་མཉམ་རུབ་ཐོག་རོང་ནང་ད་ུལྷག་
ལུས་མངའ་སྡ་ེགཞན་གི་ལས་མི་	 Migrant 

Workers	 ༧༠	 སྐརོ་ལ་བཟའ་ཆས་བག་ོ
འགམེས་གནང་ཡོད་ལ།	ཕི་ཚེས་	༡༦	ཉནི་
རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༣་༠༠	 ཐགོ་རངོ་ལས་ཁུངས་
སུ་བསྐངོ་འཚོགས་གནང་བའི་ས་གནས་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་མ་ཧ་དྷ་ེ
ཝ་	 (MLA Shri Mahadeva) མཆོག་དབུ་

བཞུགས་ཀི་ཚོགས་འདརུ་ལུགས་བསམ་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་དང།	 ཐགེ་མཆོག་རྣམ་
གལོ་གླངི་གི་དུང་ཆེ།	 སེ་ར་ཐགེ་ཆེན་གླངི་

གི་ཕག་མཛོད་རྣམ་པ་བཅས་བཀའ་འགུགས་
ཀིས།	 ཚོགས་ཐགོ་ཏུ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
དང་འག་ོཔ་ (Tehsildar)	 གཉསི་ནས་ཛ་
དག་དསུ་ཡུན་འདརི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
དང་བཅས་པས་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་གཞུང་
ལ་ཞལ་འདབེས་ཇི་ཕུལ་དང་།	 ས་གནས་སུ་
བཟའ་འབུའ་ིསིྦན་གཏངོ་ཞུས་ཁག་བཅས་ལ་
ཡི་རང་བསྔགས་བརདོ་དང་སྦྲགས་ཐུགས་
ར་ེཆེ་གསུང་པ།	 ཆབས་ཅིག་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་དང་རངོ་ལས་ཁུངས་ཟུང་འབལེ་
ཐགོ་ཁྱབ་ཁངོས་གངོ་གསེབ་	 ༢༡༧	 ནང་
ཡོད་ཉམ་ཐག་	༤༠༠༠	ཙམ་ལ་བཟའ་འབུ་
མཁོ་སྤོད་གནང་རུྒྱའི་ལས་འཆར་ཐོག་ཟ་
སྣམུ་ལི་ཊཱར་	༤༠༠༠	ཞལ་འདབེས་ཡོང་བ་
གསུང་དནོ་བཞིན་ཐགེ་མཆོག་རྣམ་གལོ་གླངི་
དང་།	 སེ་ར་བ་ླསིྤ།	 སེ་ར་བསེ་སདྨ་གྲྭ་ཚང་
བཅས་མཉམ་རུབ་ཐགོ་མཁ་ོསུྒབ་ཀིས་ཞལ་
འདབེས་གནང་རུྒྱ་གནང་བ་ལརྟ་ཕི་ཚེས་	༡༨	
ཉནི་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་གཏན་འཁལེ་ཡོད།
ད་ེབཞིན་སེར་བེས་འབིང་རིམ་སླབོ་གྲྭས་
ཀང་གཞིས་ལས་ཁང་དང་ས་གནས་སྐརོ་
སུང་ལས་ཁུངས་ཟུང་འབལེ་ཐགོ་འདི་ཟླའི་
ཚེས་	 ༨	 ཉནི་ཡུལ་མི་ཉམ་ཐག་	 ༣༠༠	
སྐརོ་ལ་བཟའ་ཆས་རོགས་རམ་དང་།	 ཕི་

ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་ལུགས་བད་ེགཉསི་ཀི་ཉམ་
ཐག་དཀའ་ངལ་ཅན་	 ༤༢	 ཙམ་ལ་མར་
ཀི་ལོ་ཕདེ་ཀ་དང་།	 འབུ་ཞིབ་ཀི་ལོ་	 ༡༠	 །	

རྩམ་པ་ཀི་ལོ་	 ༢	 བཅས་ཀི་བཟའ་ཆས་
གནང་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་སེར་བསེ་
འཕྲདོ་བསནེ་ཚོགས་ཆུང་ནས་གཞིས་ལས་
ཁང་དང་།	རངོ་ལས་ཁུངས།	ས་གནས་སྐརོ་
སུང་ལས་ཁུངས་བཅས་ལ་ཁ་རས་དང་ལག་
སནི་སེལ་ཕདེ་ཕུལ་ཡོད།
ཕི་ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་འབལེ་ལྟར་
ལུགས་བསམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་།	
ཐགེ་མཆོག་རྣམ་གལོ་གླིང་དང་སེ་ར་ཆོས་
སྒར་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཆེད་མངགས་སྦངེ་
ལོར་ད་ུམངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་
མཇལ་བཅར་གིས་ཁྱབ་ཁངོས་སིྒག་འཛུགས་
དང་བཅས་པའི་ཞལ་འདབེས་ཁྱནོ་ཧནི་སྒརོ་
ས་ཡ་ལ་ྔལགྷ་གི་	 (༥,༡༩༠,༦༤༩།༠༠)	 ཅགེ་
འཛིན་རྣམས་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གི་ཕག་ཏུ་
ཕུལ་ཐུབ་པའ་ིག་ོསབྐས་བུང་ཞིང་།	 ཞལ་
འདབེས་དའེི ་ནང་དུ་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་
བའི་རྒྱལ་ཚབ་སྐབས་ར་ེདགའ་ལནྡ་ཁི་རིན་
པ་ོཆེ་བླ་ོབཟང་བསན་འཛིན་མཆོག་ནས་རྒྱ་
གར་སདི་བླནོ་མཆོག་གི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ངལ་སེལ་ཐབེས་རྩ་དང་ཀར་ན་ཊ་
ཀ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་གི་ངལ་སེལ་
ཐབེས་རྩར་ཕུལ་བའ་ིཧནི་སྒརོ་འབུམ་	 ༥	

དང་།	 ཐགེ་མཆོག་རྣམ་གལོ་གླངི་ནས་གངོ་
གསལ་ཛ་དག་ཐེབས་རྩ་ཁག་ལ་ཕུལ་བའི་
ཧནི་སྒརོ་ས་ཡ་གཉསི།
སེ་ར་བླ་སིྤའི་ཧིན་སྒརོ་ཉིས་འབུམ་ལྔ་ཁི།	
སེར་སདྨ་གྲྭ་ཚང་གི་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་	 ༨	 །	
སེར་བསེ་གྲྭ་ཚང་གི་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་	 ༡༡	 །	
ས་དགནོ་བརྩ་ེཆེན་གླངི་གི་ཧནི་སྒརོ་ཁ་ི	༥	།	
ལུགས་བསམ་མཉམ་འབལེ་གི་ཧིན་སྒརོ་ཁི་	
༥།	 སེར་བསེ་འཕྲདོ་བསནེ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཧནི་སྒརོ་ཉསི་འབུམ་དུག་ཁ།ི	 སེར་བསེ་
འབངི་རིམ་སླབོ་གྲྭའ་ིདག་ེལས་རྣམ་པའ་ིཉནི་
གཅིག་གི་ག་ླའབབ་ཧནི་སྒརོ་	 ༡༩,༦༢༠	 ཐ་ེ
བས་ཧནི་སྒརོ་	 ༢༦༩,༦༢༠	 སེར་སྐ་མི་
མང་གི་ཞལ་འདབེས་ཧནི་སྒརོ་	 ༩༡༡,༠༢༩	
བཅས་ཚུད་ཡོད།	 དརེ་མ་ཟད་ཀ་ར་ུཎ་ཕན་
བད་ེདགའ་ཚལ་དང་།	སེར་བསེ་མངའ་རིས་
དང་བ་ས་ིཁང་ཚན་བཅས་ནས་ཀང་དངུལ་
ཁང་བརུྒྱད་ཞལ་འདབེས་ཕུལ་བ་སོགས་བུང་
ཡོད་ཅིང་།	 མད་ོདནོ་ལུགས་བསམ་ཁྱབ་
ཁངོས་མི་མང་དང་སིྒག་འཛུགས་ཁག་ནས་
དབུས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་གི་ལམ་སནོ་བཀོད་བུས་གཞིར་
བཟུང་།	 རྒྱ་གར་དབུས་སའ་ིགཞུང་ལ་ཞལ་
འདབེས་ཧནི་སྒརོ་	༦,༤༠༠,༦༤༩།༠༠	ཕུལ་
བ་དང་།	 ས་གནས་སུ་བཟའ་ཆས་སིྦན་
གཏངོ་ཆེད་ཧནི་སྒརོ་	 ༢,༨༦༥,༠༠༠།༠༠	
བཅས་ཁྱནོ་ཧནི་སྒརོ་	 ༩,༢༦༥,༦༤༩།༠༠	
ལགྷ་གི་འག་ོགནོ་བཏང་དང་གཏངོ་རུྒྱའ་ིལས་
གཞི་སྤལེ་བ་བརུྒྱད་ཐངེས་འདརི་རྒྱ་ནག་ཝུ་
ཧན་གངོ་ཁྱརེ་ནས་མཆེད་པའ་ིཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཁྱབ་གདལ་འགོ་བཞིན་པ་
འགགོ་སུང་གནང་བཞིན་པའ་ིཛ་དག་གི་དསུ་
སབྐས་འདརི་རྒྱ་གར་དབུས་སའ་ིགཞུང་མང་
དང་བཅས་པའི་བཀའ་དནི་རསེ་དན་དང་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་ཞུས་དང་ཞུ་རུྒྱའི་
ལས་འཆར་སྤལེ་མུས་ཡིན་པ་བཅས།	།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་དང་འབལེ་བའ་ིགསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༡༦	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཕི་
དལི་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དན་རྟནེ་ཚོགས་ཁང་
ད་ུཕི་དལི་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕྲནི་བརུྒྱད་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་དང་འབལེ་བའི ་
གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་སྐབས་
གསུང་དནོ།	 རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མར་བཀྲ་ཤིས་
བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 འཛམ་གླངི་ཁྱནོ་
ཡོངས་ལ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་
བརྡལ་ད་ུཕིན་ཏ་ེད་བར་ནད་པ་མི་གངས་ས་
ཡ་གཉསི་ལགྷ་ཙམ་དང་།	 མི་གངས་འབུམ་
གཅིག་དང་ཁི་གསུམ་ཙམ་འདས་གངོས་
སུ་ཕིན་ཡོད་སབས།	 འཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་
ཛ་དག་གི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད།	 དའེ་ི
ནང་བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་ཀང་ཚུད་ཡོད།	 ཚོད་
དཔག་དང་གོ་ཐསོ་ལྟར་ན་འཛམ་གླིང་ཁྱནོ་
ཡོངས་ལ་བདོ་མི་ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་སྐརོ་ལ་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཕགོ་ཡོད་ས་རེད།	
སབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་མང་ཆེ་བ་དག་
སྐདེ་འབུང་བཞིན་འདགུ	 ཚང་མས་མཁྱནེ་
གསལ་ལརྟ་དགུང་ལོ་བགསེ་པ་ཁག་གཅིག་
འདས་གངོས་སུ་ཕིན་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་ཚང་
མས་ཐུགས་སྨནོ་གནང་རོགས།	 ད་ེརིང་
འདརི་མང་ཚོགས་ལ་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་སདླ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་བཀའ་
བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་མཆོག་དང་།	
ནང་སིད་དུང་ཆེ་ཤོ་ཟུར་ཚེ་དབང་སྒལོ་མ་
ལགས།	 འཕྲདོ་བསནེ་དུང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་
དནོ་གུབ་ལགས།	 དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་
ཨར་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་བཅས་ཕབེས་
ཡོད།	ཁངོ་རྣམ་པ་ན་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཝུ་ཧན་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་	 ༡༩	
ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཛ་དག་ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་
འཁུར་མཁན་གཙོ་བ་ོཆགས་ཡོད།	 ཚོགས་
ཆུང་གཉིས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་འཕྲདོ་བསནེ་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་རེད།	 གཞན་ཡང་༸རྒྱལ་
བའི་བླ་སྨན་པ་ཚེ་དབང་རྟ་མགིན་ལགས་

དང་ས་འད་ུཚང་ཚེ་བརྟན་རྡ་ོར་ེལགས་རྣམ་
གཉསི་སླབོ་སནོ་པ་རེད།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཝུ་

ཧན་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་	 ༡༩	 དང་
འབལེ་བའི་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱད་ཡོད་པ་ད་ེ
དག་གི་འགན་འཛིན་དང་འབལེ་ཡོད་ལས་
བདེ་བཅས་འདརི་ཕབེས་ཡོད།	 ཁངོ་རྣམ་
པས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཙམ་ནས་ཕག་
ལས་ཧུར་ཐག་གནང་བཞིན་ཡོད།	 བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་མཐུན་
རྐནེ་སྦར་རུྒྱ་དང་འབལེ་བ་གནང་རུྒྱ་སོགས་
ཧུར་ཐག་གནང་སོང་།	དརེ་བརྟནེ་ཁངོ་རྣམ་
པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
སིྤར་འཕྲདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་།	
འཕྲདོ་བསནེ་དུང་ཆེ།	 ནང་སདི་དུང་ཆེ།	
དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་བཅས་ནས་ད་བར་
ལས་དོན་ཇི ་སྤལེ ་སོགས་ངོ་སྤོད་གནང་
གི་རེད།	 ད་ེདག་གསན་རོགས་གནང་།	
རྒྱ་གར་ནང་གནས་ཚུལ་བཟང་བ་ཞིག་
ལ་	 Red Zone	 ཞསེ་མངའ་སྡ་ེཁག་གི་ཐ་ོ
གཞུང་སནོ་གནང་འདགུ་པའ་ིནང་ཧ་ིམཱ་ཅལ་
ཚུད་མི་འདགུ	 ད་ལའྟ་ིཆར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཇལ་
ཁ་སུ་གང་ལའང་གནང་གི་མེད།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་
ཁམས་གསལ་ཐང་ཡིན་པས་ཐུགས་ཁལ་རྩ་
བ་ཉདི་ནས་མ་གནང་རོགས་རོགས་ཞེས་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།
ད་ལའྟ་ིཆར་རྡ་ས་གངས་སིྐད་ཁུལ་གི་ས་ིཞུའ་ི

ལས་བེད་ཚོ་ཡིན་ནའང་ཏགོས་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཕགོ་པ་བུང་མེད།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཡིན་ནའང་དགོས་གལ་ཅན་

གི་ལས་དནོ་ཁག་མུ་མཐུད་གནང་མུས་ཡིན།	
ཞེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།རྩ་བའི་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༣	 རསེ་
ཐེམ་སྤང་བཀའ་རྒྱ་ཉུང་ད་ུགཏང་གི་ཡིན་
ཞེས་གསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད་ནའང་ད་ེ
ས་ྔཞུས་པ་ལརྟ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
རང་བཞིན་གིས་དམ་བསྒགས་སམ་དགོས་
པ་ཡོད་སྐརོ་མ་གསུང་ནའང་བདོ་མི་ཡོངས་
ནས་དགོས་པ་ཡོད་ངསེ་རེད་བསམ་དགོས་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	གང་ཡིན་
ཞ་ེན།	 ཕིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་འག་ོམཁན་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཡོད་སའི་ཉ་ེའཁོར་
རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ལས་བདོ་མི་མང་བ་ཆགས་
ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་
ནས་ཡོང་མཁན་ཡང་མང་བ་ཡོད་སབས།	
ཕི་ཟླ་	 ༥	 རསེ་རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་གནམ་
གུ་འཕུར་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིན་ནའང་བདོ་
མི་རྣམས་ནས་གང་ཐུབ་དགོས་ཟནོ་གནང་
རོགས།	 ངསེ་པར་ད་ུཕབེས་དགསོ་ཀི་ཡོད་
ན་མ་གཏགོས་ཕབེས་མི་དགསོ་པ་གཙོ་འདནོ་
གནང་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	
གལ་ཏ་ེབདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་གཅིག་གི་
ནང་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་འཐོན་པ་
ཡིན་ན།	 བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཡོངས་ལ་
ད་ོཕགོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོའག་ོགི་རེད།	 འད་ི

ངསེ་པར་ད་ུཡིད་ལ་ཉར་རོགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་ལམ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་འསོ་པ་ཞིག་ལ་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་གི་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཁག་གིས་གཙོས་བཙན་བོལ་བདོ་
མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་དང་།	 ལགྷ་པར་
ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་བསན་བདག་བ་ླཆེན་རྣམ་
པ་དང་།	 དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་མཁན་པ་ོསོགས་
ནས་འགན་ཁུར་བཞེས་ཏ་ེཉ་ེའཁརོ་གི་ཁིྱམ་
མཚེས་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་དཀའ་ངལ་ཅན་དང་
ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་བཟའ་འབུ་རིགས་རིན་
མེད་བག་ོའགམེས་གནང་བ་མ་ཟད།	 རྒྱ་
གར་གི་སིད་བླནོ་མཆོག་དང་མངའ་སྡའེི་སིྤ་
ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སོ་སོའི་ངལ་སེལ་ཐབེས་རྩར་
ཞལ་འདབེས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་གི་འདགུ	
ད་ེདག་ལ་བསགྔས་བརདོ་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ས་ི
ཞུའི་ལས་བདེ་ཡོངས་ནས་ཀང་རང་གི་ཉནི་
གཅིག་གི་ཕགོས་དངུལ་འབུལ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་རེས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་རྐེན་པས་ཛ་དག་གི་གནས་
སངས་སབྐས་འདརི་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་
སོ་ནས་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ཕན་ཐགོས་བས་
སོང་ཞསེ་པའ་ིམིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོསནོ་དགསོ་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	ད་ལམ་ཞུ་རུྒྱ་ས་ྔ
དགས་ཀི་འདགུ་ཀང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
བཀའ་དནི་ལ་བརྟནེ་ནས་བདོ་མི་མང་ཚོགས་
ནས་འགན་ཁུར་བཞསེ་སངས་དང་།	 ཕག་
ལས་གནང་སངས།	 རོགས་པ་གནང་སངས་
བཅས་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་གི་འདགུ	
ད་ེབཞིན་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་གིས་
གཙོས་འབལེ་ཡོད་མི་སྣས་འབལེ་བ་གནང་
གི་འདགུ	 ཀང་ར་རངོ་གི་རངོ་དཔནོ་མཆོག་
གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་འགན་
བཞསེ་ཏ་ེཕར་གུ་མཉམ་འདགེས་གནང་བར་
བསགྔས་བརདོ་གནང་གི་འདགུ	 བསགྔས་
བརདོ་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་གསུངས་རསེ།	 བདོ་མིའ་ི

སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་
ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕུག་གིས་གསུང་དནོ།	
རྒྱ་གར་དབུས་དང་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གིས་
གཙོས་རངོ་རིམ་པ་ཁག་ནས་མཐུན་འགུར་
རོགས་རམ་དང་ལམ་སནོ་གནང་བ་བཞིན།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ངསོ་ནས་ཀང་ད་ེ
ལརྟ་གནང་བར་བརྟནེ་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་
ནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་མི་ཚོས་ལག་བསར་གནང་
སབས།	 ད་ལའྟ་ིཆར་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་
ནང་གི་བདོ་མི་ཚོར་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་ཁྱབ་
པའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་བུང་མེད།	
ཕི་ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༤	ཉནི་ནས་འག་ོབཙུགས་
ཏ་ེད་བར་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་དང་ནང་
སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་ཁག་གི་བདོ་
མི་ཚོར་ལམ་སནོ་གནང་དང་གནང་མུས་
རེད།	ཕི་ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༩	ཉནི་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
ནས་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་སྔནོ་འགོག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་
བཙུགས་ཐུབ་ཡོད།	 ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༣༡	
ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ཝུ་ཧན་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཛ་དག་ཚོགས་ཆུང་
ཞསེ་ཟུར་ད་ུབཙུགས་ཡོད།
ད་བར་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཚོགས་འད་ུཐངེས་	
༡༩	 ཙམ་ཚོགས་ཏ་ེཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་སྔནོ་འགོག་ཆེད་ལས་གཞི་རབ་དང་
རིམ་པ་སྤལེ་དང་སྤལེ་མུས་ཡིན།	 ཞསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རེས་ནང་
སིད་དུང་ཆེ་ཚེ་དབང་སྒལོ་མ་ལགས་དང་།	
འཕྲདོ་བསནེ་དུང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུབ་
ལགས།	 དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་ཨར་ཚེ་
དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་བཅས་ནས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལནྷ་ཁང་ཁག་ནས་རྒྱ་ནག་
ཝུ་ཧན་ནས་ཁྱབ་པའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་སྔནོ་འགོག་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་
སྐརོ་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་སདླ་སིམ་ལ་ཁུལ་ནས་བདོ་མིའ་ིསནྨ་ཞབས་པས་དངྭ་བངླས་གནང་བ།
༄༅།	 །རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་བུང་བའ་ི ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་	 ༡༩	 རྐནེ་པས་ འཛམ་གླིང་ཡུལ་གུ་གང་སར་ཁྱབ་གདལ་ ཤུགས་ཆེར་འག་ོབཞིན་པའི་སྐབས་འདིར།	

རང་རེ་བ ོད་མིའི ་སིྤ ་ཚོགས་འཁོད་ནད་
ཡམས་ད་ེབཞིན་ཁྱབ་གདལ་ད་ུམི་འབུང་
སདླ།	སྔནོ་ཚུད་ནས་འགགོ་ཐབས་དང་།	ག་
སིྒག་ཨང་སར་དགསོ་རུྒྱའ་ིདཔལ་ལནྡ་བཀའ་
ཤག་དང་།	 ནང་སདི།	 ལགྷ་པར་འཕྲདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་བཅས་ནས་ལམ་སནོ་རིམ་
པས་ཕབེས་གསལ་ལརྟ།	 འད་ིག་སིམ་ལ་ས་
གནས་ནས་སྨན་ཞབས་ཐོན་ཟིན་པའི་བུད་
མེད་བཀྲ་ཤིས་ནརོ་འཛོམས་ལགས་དང་།	
སལྐ་བཟང་དབང་མོ་ལགས།	 ཚེ་དབང་ལ་ྷ

མོ་ལགས།	 བཀྲ་ཤིས་དབངས་ཅན་ལགས་
བཅས་ནས་རང་གཞུང་དང་སིྤ་ཚོགས་ཆེད་
དངྭ་བངླས་ཞུ་རུྒྱའ་ིཁས་ལེན་ཞུ་དནོ།	 ཁངོ་
མོ་བཞིའ་ིསྙངི་སབོས་དང་།	སིྤ་ཚོགས་ཞབས་
ཞུའི་འདནུ་པར་སིམ་ལ་སིྤ་ཁྱབ་ནས་མིང་
མང་ཡོང་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
བཅས།	།
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༄༅།	 །ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིནང་པའ་ིརྒྱལ་ ཁབ་ལའ་ོ	 Lao	 ནང་པའ་ིམཐུན་ཚོགས་ཀི་ ཚོགས་གཙོ་མཁན་ཆེན་	 Phra Yodkeo 

Maha Sangha Sudhammadhibodhi 

Ratana Maha Sangha Patimokkha His 

Holiness Maha Ngon Damrongboun 

མཆོག་དགངོས་པ་རགོས་པར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་
ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་མྱ་ངན་གུས་
འདདུ་ཞུ་དནོ།	
ངས་རྒྱ་གར་ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
དང་།	 བདོ་མིའ་ིནང་པ་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ནས་ལའ་ོ	 Lao	 ནང་པའ་ིདད་ལནྡ་མི་མང་

ཡོངས་ལ་སྙངི་ཁངོ་རུས་པའི་གཏངི་ནས་མྱ་
ངན་གུས་འདདུ་དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེ
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ང་ཚོས་དམ་པ་ཁངོ་གི་བསན་
པའི་བ་བ་རླབས་ཆེན་བསུྒབས་པར་ཡི་རང་
ཞུ་རུྒྱ་དང་སྦྲགས།	 	 མཆོག་གསུམ་གི་བིན་
མཐུ་ལས་བསན་པའི་བ་བ་འཕྲ་ོལགྷ་ད་ེདག་
ཡིད་བཞིན་ད་ུའགུབ་པའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	ཞསེ་སོགས་འཁདོ་འདགུ
སིྤར་མཁན་ཆེན་དམ་པ་ཁངོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	
ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༧	ཉནི་ཡུལ་དའེ་ིནང་པའ་ི
མཐུན་ཚོགས་	Lao Buddhist Fellowship 

Organisation ཀི་ཚོགས་གཙོར་བསྐ་ོགཞག་
གནང་བ་དང་།	 	 ཚོགས་གཙོ་ལ་ྔཔ་ཆགས་
ཡོད་འདགུ	 	 ད་ེཡང་ཞིང་གཤེགས་ཁངོ་ཕི་
ལོ་	༡༩༣༡	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༠	ཉནི་ན་ཀ་ལ་	
Nakala	ཞསེ་པའ་ིགངོ་གསེབ་ཏུ་སྐ་ུའཁུངས་
ཤིང་།		ཕི་ལོ་	༡༩༤༤	ལོར་དགུང་གངས་	
༡༣	 ཐགོ་རབ་ཏུ་བུང་རསེ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༡	
ལོར་བསྙནེ་རགོས་བསུྒབས།	 	 སྐ་ུཚེ་ཧལི་
པའོ་ིརིང་བསྙུང་གནས་ཀི་སྡམོ་པ་ལན་	 ༦༦		
བསངླས་བ་སོགས་འདལུ་བའི་ཉམས་བཞསེ་
ཚུལ་བཞིན་གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།	

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུས་པ།

ཐ་ེཝན་ནང་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་འག་ོའཛུགས་གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་འབལེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་ཁྱབ་བཞིན་ཐེ་ཝན་
དནོ་ཁང་ནས་ཐ་ེཝན་གཞུང་དང་།	 	 གསོ་
ཚོགས།	 ཕི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་ལ་བདོ་
དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འཆར་འགོ་འཛུགས་
གནང་ཡོད།
ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་སྐ་ུཕྲངེ་	༡༡	
པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་དགུང་
གངས་	 ༣༡	 ལ་ཕབེས་པ་དང་།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཕི་ལོ་	༡༩༩༥	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༤	ཉནི་
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་པའི་ཡང་སིད་འཁུལ་
བལ་བརྟག་པ་བགིད་པའི་གསལ་བསྒགས་
བསྐངས་པའ་ིཉནི་གསུམ་གི་རསེ་ཏ་ེཟླ་	 ༥	

ཚེས་	 ༡༧	 ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཁངོ་དང་ཁངོ་གི་ནང་མི་བཅས་བཙན་འཁདི་
ཀིས་ད་བར་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ནས་
མི་ལོ་	 ༢༥	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་མཚམས་ལ་
འཛམ་གླངི་ཁྱནོ་ཡོངས་སུ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་
འགུལ་སྤལེ་བཞིན་པ་ལརྟ།	 ཐ་ེཝན་དནོ་ཁང་
ནས་ཐ་ེཝན་ཕི་སདི་བླནོ་ཆེན་དང་།
ད་ེབཞིན་ཐ་ེཝན་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་གངས་	༣༩	དང་།	
ཐེ་པ་ེགངོ་ཁྱེར་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་མི་གངས་	 ༩	 བཅས་ལ་ཕི་
འབལེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕགོས་སིྒག་གནང་
བའ་ིའབལེ་ཡོད་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་
ཉ་ིམའ་ིསྐརོ་ཤོག་གངས་	 ༡༠༤	 ཅན་དང་།	

བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་གནས་སངས་སྐརོ་
ཤོག་གངས་	 ༦༣	 ཅན་གི་ཐགོ་ཐ་ེཝན་དནོ་
ཁང་གི་རྒྱ་ཡིག་འགལེ་བཤད་འབདོ་སྐུལ་
དང་།	 གཞན་ཡང་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཚོས་གསོ་
ཚོགས་སྐབས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་རང་རང་
གི་མདནུ་ལྕགོས་ཐགོ་བཞག་ཡོད་པའི་པར་
ཞིག་གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་ནང་གསལ་བ་
ལྟར་དཔ་ེསནོ་མཚོན་ཆེད་ད་ུབདོ་ཀི་རྒྱལ་
དར་ཆུང་ཆུང་རེ་བཅས་ཁུངས་སོ་སོར་ཕུལ་
བ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཐ་ེཝན་ནང་ཡོད་པའ་ི
ཕི་རྒྱལ་གཞུང་ལས་ཁང་གངས་	 ༥༣	 ལ་
གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་གླགོ་འཕྲནི་བརུྒྱད་
བཏང་ནས་པན་ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ི

མ་མཆོག་དང་ཁོང་གི་ནང་མི་བཅས་གང་

མགགོས་གླདོ་འགལོ་ཡོང་བ་དང་།	 བ་
བལ་རིན་པ་ོཆེའི་གནས་སངས་སྐརོ་གསལ་

ཁ་དགོས་པ་སོགས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་བའི་

འབདོ་སྐལུ་ཞུས།	།

འཛི་སརྒ་བཀྲ་ཤིས་ཐུབ་བསན་ཆོས་འཁརོ་དག་ེའཕལེ་གླངི་དང་གུ་རའུ་ིསུྒབ་གནས་དབུ་རྩ་ེརི་ཁདོ་བང་ཆུབ་ཆོས་གླངི་
ནས་ངལ་སེལ་ལས་གཞིར་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་ལ་ྔཕུལ་བ།

༄༅།	།རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངོ་ཁྱརེ་ནས་ཁྱབ་
བརྡལ་བུང་བའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
ལ་བརྟནེ་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ཐམེ་

སྤང་བཀའ་རྒྱ་བསྡམས་པར་བརྟནེ་མི་མང་
སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་མི་མང་ཉམ་ཐག་ཁག་

གཅིག་ལ་འཚོ་བའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་
ཡོད་སབས།	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་

གིས།	 རང་རེ་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་
ནས་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་ངལ་སེལ་ལས་

གཞིར་རྒྱབ་སྐོར་གང་ཐུབ་གནང་ཐབས་
འབད་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་ལརྟ།	 	 ཧ་ིམཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེི་མཎ་ཌི་རངོ་ཁངོས་སུ་རྟནེ་
གཞི་བས་པའི་མཚོ་པདྨ་འཛི་སརྒ་བཀྲ་ཤིས་
ཐུབ་བསན་ཆོས་འཁརོ་དག་ེའཕལེ་གླངི་དང་
གུ་རུའི་སུྒབ་གནས་དབུ་རྩ་ེརི་ཁདོ་བང་ཆུབ་
ཆོས་གླངི་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༤	ཚེས་	
༡༨	 ཉནི་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ངལ་
སེལ་ཐེབས་རྩར་ཞལ་འདབེས་ཧིན་སྒརོ་
འབུམ་ལ་ྔཕུལ་བ་དང་སྦྲགས།	རྒྱ་གར་དབུས་
སའི་གཞུང་གིས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
སྔནོ་འགོག་ལས་གཞི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོསྤལེ་

བར་ཡི་རང་བསྔགས་བརདོ་ཀང་ཞུས་པར་
རོང་དཔནོ་མཆོག་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུང་
འདགུ	 སབྐས་དརེ་མཎ་ཌི་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་བསན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཕབེས་
འདགུ	
གཞན་ཡང་ཁུལ་དརེ་གནས་འཁདོ་བུད་མེད་
ཚོགས་པས་ཡུལ་མི་ཉམ་ཐག་ཚོར་འབས་
དང་ག་ོཞིབ།	 བཟའ་སྣམུ་སོགས་བཟའ་ཆས་
རིགས་སིྦན་པ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པ་
མ་ཟད།	 	 ལག་སནི་སེལ་ཕདེ་སོགས་བག་ོ
འགམེས་གནང་བཞིན་ཡོད་འདགུ
སིྤར་ཚོགས་པ་དསེ་ད་ེསྔ་ནད་ཡམས་ཁྱབ་

གདལ་བུང་བ་ནས་ད་བར་བདོ་མི་དང་ཡུལ་
མི་བཅས་ཁྱོན་ཁིྱམ་ཚང་ཉམ་ཐག་གངས་	
༦༡	 སྒ་ོརྩར་ཕིན་ནས་དགསོ་མཁའོ་ིཡོ་བད་
གང་ཐུབ་མཐུན་འགུར་ཆེད་རོགས་རམ་
གནད་སྨནི་གནང་མུས་ཡིན་འདགུ	 	 ས་
འཐུས་ཟུར་པ་ཀརྨ་བསན་འཛིན་ལགས་ཀི་སྣ་ེ
ཁདི་འགོ་ཞལ་འདབེས་ཧནི་སྒརོ་	 ༡༧༠༠༠	
བསྡ་ུརབུ་ཐུབ་པ་མ་ཟད།		བདོ་མི་ཁིྱམ་ཚང་
གངས་	 ༢༡	 དང་ཡུལ་མི་ཉམ་ཐག་ཁིྱམ་
ཚང་གངས་	 ༢	 ལ་བཟའ་འབུའ་ིསིྦན་པ་
བཏང་འདགུ	

སྡ་ེར་སྡནུ་ཁྱབ་ཁངོས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་མངའ་སྡའེ་ིངལ་སེལ་ལས་གཞིར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ།
༄༅།	 །རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངོ་ཁྱརོ་ནས་
ཁྱབ་བརྡལ་བུང་བའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་རྐནེ་པས་འཛམ་གླངི་གང་སར་དཀའ་
ངལ་ཆེན་པ་ོའཕྲད་བཞིན་པ་ལྟར་རྒྱ་གར་
ནང་དའུང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་
ཛ་དག་གནས་སངས་སབྐས་འདརི།	 ཕི་ལོ་	

༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༢༡	 རེས་གཟའ་
མིག་དམར་ཉིན་སྡ་ེར་སྡུན་ཁྱབ་ཁོངས་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་སྣ་ེཁིད་
འགོ	 ཁུལ་དའེ་ིདགནོ་སྡ་ེཁག་དང་།	 སླབོ་གྲྭ་
ཁག	སིྒག་འཛུགས་ཁག	མང་ཚོགས་བཅས་
ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་བཀའ་

དནི་རསེ་དན་དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེ
མཚོན་ཆེད་བླསོ་བཅད་ཞལ་འདབེས་ཧིན་
སྒརོ་	༧༦༢༢༧༥	ཐམ་པ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་
བླནོ་ཆེན་ངལ་སེལ་ལས་གཞིར་ཕུལ་ཡོད་པ་
དང་སབྐས་དརེ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གཙོས་
པའི་ཁ་ཐརོ་ས་གནས་གུསམ་གི་སྐུ་ཚབ་ལནྷ་

བཅར་ཡོད་པ་དང་།	
ཡང་སྒ ོས ་ཡུལ་མི ་
ཉམ་ཐག་ཚོར་སྐམ་
ཟས ་ རིགས ་ སིྦན ་
པ་གཏངོ་མུས་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།	།


