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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ན་གཞནོ་བཅིུས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༢	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་སྔར་ལས་བཟང་
བ་ཞིག་དང་བྱམས་བརྩའེི་བདག་ཉདི་བགིས་
ཞསེ་པའི་ཚོགས་པས་གསོལ་འདབེས་དང་ག་ོ
སིྒག་ཞུས་དནོ་ལརྟ་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་རྒྱ་གར་གི་
ས་ྔདྲའོ་ིཆུ་ཚོད་	 ༩	 ནས་	 ༡༠	 བར་བཅསོ་
བསུྒར་མཁན་དང་ཤུགས་རྐེན་ཆེ་བའི་ན་
གཞནོ་བཅུ་གཉསི་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད་པ་
དང་།	 སིྤ་ཚོགས་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ནས་
སིྤ་ཚོགས་དང་།	 རེ་བ།	 སྙངི་ར།ེ	 གནམ་
གཤིས་འགུར་ལྡགོ་བཅས་ཀི་བརདོ་གཞིའི་
ཐགོ་འག་ོབ་མི་རྣམས་འཇིག་རནེ་སིྤ་ལ་ལགྷ་
བསམ་འགན་ཁུར་དང་དྲན་ཤེས་ཆེས་ཆེར་
བསནེ་ཐབས་བཅས་སུ་ཁ་ཕགོས་བསུྒར་བར་
སནྨ་པའ་ིཆེད་བཀའ་འདྲ་ིཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་བཀའ་

སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ངསོ་རང་ད་ལ་ྟལོ་ན་བརྒྱད་
ཅུ་ག་དུྲག་ལ་སོན་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་དམག་
ཆེན་དང་པ་ོདང་གཉསི་པ་བུྱང་ནས་མི་གསོད་

ཁག་སྦརོ་ཧ་ལས་པ་བུྱང་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་
དམག་ཆེན་དང་པ་ོདང་གཉསི་པ་བུྱང་བའི་
ཉརེ་ལེན་ལ་བརནེ་ནས་མི་མང་པསོ་དཀའ་
སྡགུ་མྱངས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཕན་ཚུན་ཧ་ཅང་
འཁནོ་འཛིན་བྱས་ཡོད།	 ངསོ་ཀིས་དསུ་རག་

ཏུ་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པར་ཡིད་སྨནོ་
བྱདེ་ཀི་ཡོད།	འཛམ་གླངི་གི་ཤར་ལྷ་ོདང་ནབུ་
བྱང་ཁུལ་ད་ུགནས་པའ་ིམི་རྣམས་ནས་འཛམ་

གླངི་དང་འག་ོབ་མི་སིྤའ་ིབད་ེསྡགུ་ལ་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་དགསོ།	 ག་ོལའ་ིགནམ་གཤིས་འགུར་
ལྡགོ་དང་དཔལ་འབྱོར་གི་ཆ་ནས་ཀང་ང་
ཚོ་ཚང་མ་གཅིག་ལ་གཅིག་བརནེ་ནས་འཚོ་
དགསོ།	 འཛམ་གླངི་དང་འཛམ་གླངི་མི་མང་

གི་ཆེད་ད་ུབསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས་པ་ལས་སོ་
སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་མི་མང་གཅིག་པུར་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་རུྒྱ་མེད།	 ཁ་དགོ་དང་གཟུགས་
དབིྱབས་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་མ་གཏགོས་ང་ཚོ་
ཚང་མ་འག་ོབ་མི་ཡིན་པ་གཅིག་གུར་རེད།	
དནོ་དངསོ་སུ་ང་ཚོ་ཚང་མ་འཛམ་གླངི་འདའི་ི
སངྒ་ལ་མཉམ་ད་ུའཚོ་དགསོ།	 ངསོ་ཀི་ལས་
འགན་དང་པ་ོའཛམ་གླངི་སངེ་འག་ོབ་མི་ཐརེ་
འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་གཅིག་
གུར་གི་འད་ུཤེས་གོང་མཐོར་གཏངོ་རུྒྱ་ད་ེ
ཡིན།	 ཁདེ་རང་ཚོས་ཀང་ངསོ་དང་མཉམ་
ད་ུའག་ོབ་མི་ཐེར་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་ད་ེ
དག་ཚང་མ་གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་གོང་
མཐརོ་གཏངོ་དགསོ།	 ཁདེ་རང་ཚོས་འཛམ་
གླངི་འད་ིབཞིན་བད་ེསིྐད་ལནྡ་པ་ཞིག་བསུྐན་
རོགས།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་
དྲ་ིབ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་བསྩལ་ཡོད།།

བཙན་བྱལོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་སདི་སྐངོ་དང་སིྤ་འཐུས་ཀི་དངསོ་གཞི་འསོ་བསྡ་ུཆེན་མོར་ཆ་
ཤས་བངླས་པ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་༸གོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲནེ་༸སྐབས་
མགོན་རྒྱལ་བའི་དབང་པ་ོསྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་
པ་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་བ ོད་མི་རྣམས་ལ་
མང་གཙོའི་ལམ་སལོ་བཟང་པ་ོགསོལ་སྩལ་
བཀའ་དྲནི་ཆེ་བ་བསྐངས་པ་དང་།	 ལགྷ་
པར་བདོ་མིའི་འཕལ་ཕུགས་གཉསི་ལ་དགེ་
མཚན་ཆེར་བསྐེད་གཟིགས་ཏ་ེཆབ་སིད་
ཀི ་སྐུ ་དབང་ཡོངས་རོགས་མང་གཙོའི ་
ལམ་ནས་མི་དམངས་ཀིས་འོས་འདམེས་
བྱས་པའི་དབུ་ཁིད་རྣམས་ལ་གསོལ་སྩལ་
མཛད་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	
༤	 ཚེས་	 ༡༡	 རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་
འཛམ་གླིང་ཡུལ་གུ་གང་སར་གནས་པའི་
བཙན་བྱོལ་བདོ་མི་ལོ་ན་བཅོ་བརྒྱད་སོན་
པ་ཡན་རྣམས་ནས་མང་གཙོའི་ཁེ་དབང་
ལོངས་སུ་སྤད་ད ེ་ཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་ངང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་དང་།	
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་	 ༡༧	 པའ་ིསིྤ་
འཐུས་འསོ་འདམེས་ཆེད་དངསོ་གཞིའི་འསོ་
ཤོག་འཕངས་ཡོད།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་བཞུགས་སྒར་ཁུལ་
ད་ུས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༨	 ནས་ཕི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༥	
བར་འསོ་ཤོག་འཕནེ་རུྒྱའི་དསུ་ཚོད་གཏན་

འབབེས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སྔནོ་སོང་ལྟར།	
ས་ཚིགས་སོ་སོར་བདོ་མི་རྒན་དར་གཞོན་

གསུམ་གིས་མ་བསྐུལ་དང་བངླས་ཐགོ་ཚ་ཚ་
འུར་འུར་ངང་དངསོ་གཞིའི་འསོ་བསྡུ་ཆེན་
མོའ་ིནང་ཆ་ཤས་བངླས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་འོས་ཤོག་
འཕངས་ཏ་ེགསར་འགདོ་པ་རྣམ་པར་གསུང་
དནོ།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་གསོལ་རས་སྩལ་བའི་མང་
གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསར་བྱདེ་པ་ན་ིརྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་བརྡ་ལན་དང་།	 བདོ་ནང་ཡོད་

པའི་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་སེམས་ཤུགས་འཕར་
གཞི་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 བཙན་བྱལོ་ནང་བདོ་

མི་ཉུང་ཤས་ལས་མེད་པ་མ་ཟད་འཛམ་གླངི་
ཡུལ་གུ་གང་སར་ཁ་ཐོར་ནས་གནས་ཡོད་
ཀང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་གཞི་དང་མི་ཐགོ་རྒན་
པས་སྐ་ུལས་བསྐནོ་ཏ་ེམང་གཙོའ་ིལམ་ལུགས་
ལག་བསར་གནང་བཞིན་ཡོད།	 སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་དབུ་ཁིད་པའི་མ་འངོས་བཀའ་
ཤག་ལ་སབྐས་	༡༥	པའ་ིབཀའ་ཤག་ནས་བྱ་
བ་གང་ཅིར་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་
ཡོད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་བཀའ་ཤག་འད་ིལས་

ལགྷ་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་པ་དང་།	 བདོ་དནོ་བདནེ་
མཐའ་གསལ་བར་ཤོག་ཅེས་ཁ་ཞེ་གཉིས་
མེད་ཀི་སྒ་ོནས་སྨནོ་འདནུ་ཡོད།	 གང་ཡིན་ཞ་ེ
ན་འཛིན་སྐངོ་གི་ལས་དནོ་མགོ་རྙགོ་པ་ོརེད།	
སདི་སྐངོ་སུ་ཕབེས་པ་ཡིན་ནའང་དཀའ་ངལ་
ཕན་བུ་ཡོད།	 ད་ལའྟི་ིབཀའ་ཤག་གི་ལས་
ཡུན་འཁུར་ལ་ཉ་ེབ་ཡོད།	ང་རང་ཡིན་ནའང་
དགའ་སྤོ་ཆེན་པའོི་ངང་སིད་སྐོང་གསར་
པ་སུ་ཕབེས་པ་ཡིན་ནའང་ད་ེལ་རིྩས་སྤོད་
ཐུབ་པ་ཡོང་གི་འདགུ་སྙམ་པའི་དགའ་ཚོར་
ཡོད།	 འདས་པའ་ིལོ་ང་ོབཅུའ་ིནང་གནས་
ཚུལ་གང་བུྱང་བ་ཡིན་ནའང་གདངོ་ལེན་དང་
བཟདོ་སྒམོ།	 འགན་ཁུར་དགསོ་རིགས་ཁརེ་
ཡོད།	སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་རིང་ནས་སྙངི་ད་ུབརྣག་པའི་
འདདོ་པའ་ིདནོ།	 ཞསེ་ཆབ་སདི་ཀི་སྐ་ུདབང་
ཡོངས་རོགས་སྩལ་བའི་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་
ཡོད།	 སབྐས་དརེ་ཉནེ་ཁ་བཅུ་ཞསེ་བཀའ་
མོལ་མང་པ་ོབུྱང་བ་རེད།	 ད་ཆ་ཉནེ་ཁ་ད་ེ
དག་གང་ཙམ་ཉུང་ད་ུཕིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
ང་ཚོས་རིྩས་སྤདོ་ཐུབ་ཀི་རེད།	 ད་ེན་ིསིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
དགངོས་གཞི་ལརྟ་གུབ་འབྲས་ཆེན་པ་ོཞིག་རིྩ་
བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་མོ་མཆོག་གི་སྐ་ུཟླ་སྐ་ུཚེའ་ི

འཕནེ་པ་རགོས་པར་ཐུགས་གསོ་སྩལ་བ།
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་མོ་ཨེ་ལི་ཛེ་བྷ་ེཐི་ 
(Queen Elizabeth)	 མཆོག་ལ་ཐུགས་
གསོའི་གསུང་འཕིན་སྩལ་བའི་ནང་འཁོད་དནོ།	
ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་གི་སྐ་ུཟླ་ཕ་ིརན་སི་ཕ་ིལི་ཕ་ིམཆོག་སྐ་ུ
ཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ག་ོ
ཐསོ་བུྱང་བས་བླ་ོཕམ་བུྱང་།	 ཡིད་སྐ་ོབའ་ིསབྐས་
འདརི་ངསོ་ཀིས་འདས་པ་ོདམ་པ་ད་ེཉདི་ལ་ཐུགས་
སྨནོ་དང་རྒྱལ་མོ་མཆོག་གིས་དབུས་ནང་མི་ལྷན་
རྒྱས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
དམ་པ་ད་ེཉིད་ཀིས་མི་ཚེ་དནོ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་
བསྐལ་ཡོད་པས་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཁོང་དྲན་གསོ་
བྱདེ་སབྐས་དགའ་བ་སྐ་ེའསོ་པ་རེད།	 ཅསེ་དང་།	
ད་ེབཞིན་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་ཀིས་རྒྱལ་སས་ཆར་
ལེ་སི་	(Prince Charles)	མཆོག་ལ་ཐུགས་
གསོ་སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	ཡིད་སྐ་ོབའ་ིསབྐས་
འདརི་ངསོ་ཀིས་སྐ་ུཉདི་མཆོག་གི་མ་ཡུམ་རྒྱལ་མོ་
མཆོག་ལ་ཐུགས་གསོའ་ིའཕནི་ཡིག་ཅིག་བྲསི་ཡོད།	
བླ་ོཐག་ཉ་ེཔ་ོདང་བཀུར་འསོ་ཀི་གགོས་པ་ོཞིག་ལ་
རིྩ་བཞིན་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་ངོས་ཀིས་རྒྱལ་སས་
མཆོག་གིས་དབུས་ནང་མི་ལནྷ་རྒྱས་ལའང་ཐུགས་
གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིིན།	ཕ་ིརིན་སི་ཕ་ིལི་སི་མཆོག་གིས་མེ་
ཚེ་དནོ་དང་ལནྡ་པ་ཞིག་བསྐལ་ཡོད།	 ཅསེ་བསྐར་
ད་ུརསེ་སུ་ཡི་རང་མཛད།།	

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨིན་ཡུལ་གི་
རྒྱལ་མོ་མཆོག་གི་སྐ་ུཟླ་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་

པར་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་མོ་ཨེ་ལི་ཛེ་བྷ་ེཐི་
མཆོག་གི་སྐ་ུཟླ་ཕ་ིརན་སི་ཕ་ིལི་ཕ་ིམཆོག་ཕི་ཟླ་	༤	
ཚེས་	༩	ཉནི་སྐ་ུཚེ་མ་ཟནི་པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་
ཚུལ་གོ་ཐོས་བུྱང་བས་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་བུྱང་།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་
ཚབ་ཞུས་ཏ་ེངས་རྒྱལ་མོ་ཨེ་ལི་ཛེ་བྷ་ེཐི་མཆོག་
གི་སྐུ་ཟླའི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་
ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་ཐུགས་གསོ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་མོ་ཨེ་ལི་ཛེ་བྷ་ེཐི་
མཆོག་གི་སྐུ་ཟླ་ཕི་རན་སི་ཕི་ལི་ཕི་མཆོག་གིས་
ཁརོ་ཡུག་དང་།	 ཚན་རིག	 འཕུལ་འཁརོ་བཟ་ོ
ལས།	 བསྐར་གསོ་རངུ་བའ་ིཐནོ་ཁུངས་སོགས་
ཀི་ཐགོ་ཕག་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་གནང་མྱངོ་བ་མ་
ཟད།	 ཉམ་ཐག་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་ཤེས་ཡོན་
དང་།	 འཕདོ་བསནེ།	 འཐུང་ཆུ་སོགས་ཀི་ཆེད་
ད་ུཕག་ལས་གནང་ས་ེཕུ་གུ་རྣམས་ཀི་མདནུ་ལམ་
སདླ་ད་ུག་ོསབྐས་བཟང་པ་ོབསུྐན་གནང་ཡོད།
འཛམ་གླངི་མི་མང་གིས་ཕ་ིརན་སི་ཕ་ིལི་ཕ་ིདམ་
པ་ད་ེཉདི་ཀི་མཛད་རསེ་དསུ་རག་ཏུ་དྲན་ངསེ་
ཡིན།	 འདས་པ་ོདམ་པ་ད་ེཉདི་ལ་ཐུགས་སྨནོ་
དང་།	 རྒྱལ་མོ་མཆོག་གི་སྐ་ུཟླའ་ིཤུལ་ལུས་ནང་
མི་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་དང་ཨིན་ཡུལ་མི་མང་ལ་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་འཁདོ་
ཡོད།།
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ར་དབནོ་པ་ོཁུལ་ད་ུདམག་མི་ཆེད་གཏངོ་གིས་བདོ་མིའ་ིཁང་ཁིམ་རེ་རེར་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ཏ་ེདྲག་
གནནོ་སརྔ་ལགྷ་བྱདེ་བཞིན་པ།

༄༅།	 །ར་དབནོ་པ་ོཡུལ་ཚོ་ནས་ཡིན་པའ་ི
གྲྭ་བསན་འཛིན་ཉ་ིམ་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་ཉནེ་རགོ་པས་འཛིན་བཟུང་གིས་རྡངུ་རྡགེ་
མནར་གཅདོ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བཏང་བའ་ི
རྐནེ་གིས་ནད་གཅངོ་ད་ུགུར་ནས་ཕི་ཟླ་	 ༡	
ཚེས་	༡༩	ཉནི་འདས་གངོས་སུ་གུར་རསེ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་ར་དབནོ་པ་ོཁུལ་
ད་ུདམག་མི་ཆེད་གཏངོ་གིས་བདོ་མིའི་ཁང་
ཁིམ་རེ་རེར་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ཏ་ེདྲག་གནནོ་
སརྔ་ལགྷ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ༸གངོ་
ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་སིྒག་གཤོམ་བྱས་ན་སདི་
གཞུང་གི་རོགས་སྐརོ་ཡོངས་རགོས་མེད་པ་
བཟ་ོརུྒྱ་ཡིན་པའ་ིདནོ་ཚན་	༥	ཅན་གི་བཀའ་
རྒྱ་བསྒགས་འདགུ	
ད་ེཡང་གྲྭ་བསན་འཛིན་ཉ་ིམ་ལགས་འདས་
གངོས་སུ་གུར་རསེ་ཡུལ་མི་ཁག་གཅིག་གིས་
སིྤ་ཚོགས་དྲྲྭ་རྒྱ་སྐད་འཕིན་གི་སངེ་བསན་
འཛིན་ཉ་ིམ་ལགས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་

སྐའེི་ལབ་གླངེ་གནང་བར་བརནེ་རྒྱ་ནག་གི་
དམག་མི་ར་དབནོ་པ་ོཁུལ་ད་ུཡོང་ནས་ཉནི་
ཤས་རིང་བདོ་མི་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་
བཀག་བསིྐལ་དང་འདྲ་ིརྩད་བྱས་ཡོད།	 འད་ི
ལོའ་ིཕི་ཟླ་	༣	ཚེས་	༥	ཉནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་དྲག་ཆས་ཉནེ་རགོ་ར་ུཁག་	 (The	 Snow	
Wolf	Commando)	ཟརེ་བས་ར་དབནོ་པ་ོ
ཡུལ་ཚོའི་བདོ་མིའི་ཁིམ་ཚང་རེ་རེར་སྔགོ་
བཤེར་བྱས་ཏ།ེ	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་
རྣམས་བཙན་གིས་མར་ལེན་ད་ུབཅུག་ས།ེ	
དའེི་ཚབ་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འག་ོཁིད་ཚོའི་
པར་བཀལ་པ་མ་ཟད།	 ཚོགས་འད་ུཞིག་གི་
ཐགོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་
སྐ་ུཔར་མི་བཤམ་པའ་ིདནོ་ཚན་	 ༥	 ཅན་གི་
ཁས་ལེན་ཡི་གེ་ཞིག་ལ་མིང་རགས་བཀོད་
བཅུག་ཡོད་པ་སོགས་དམ་དྲག་དགོས་ཟནོ་
སརྔ་ལགྷ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུབཏང་ཡོད།
ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་ས་གནས་རྒྱ་

ནག་གི་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ་ཚོས་ས་གནས་
བདོ་མི་མང་ཚོགས་རྣམས་བསྐངོ་ཚོགས་
བྱས་ནས།	 	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུཔར་སིྒག་གཤོམ་
དང་བདག་ཉར་མི་ཆོག་པ་དང་།	 གཞན་ལ་
བརུྒྱད་སྐུལ་དང་པར་འགམེས་མི་ཆོག་པ་
སོགས་དནོ་ཚན་ཁག་ལ་ྔཡོད་པའི་ཡིག་ཆར་
མང་ཚོགས་ནས་ཁས་ལེན་གི་མིང་རགས་
བཀདོ་བཅུག་ཡོད་པ་དང་།	 གལ་ཏ་ེབདོ་མི་
སུ་རུང་ནས་དནོ་ཚན་ད་ེདག་དང་འགལ་ཚེ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རོགས་དངུལ་ཡོངས་རོགས་
དང་རོགས་སྐོར་གཅིག་ཀང་མེད་པར་བྱ་
རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་བཀདོ་འདགུ	 ཉནི་ཤས་རསེ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམག་མིས་ས་གནས་བདོ་
མིའི་རྒན་གསོ་ཁང་གི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་རྔན་
པ་སྤདོ་ཞརོ་འཇམ་པའོ་ིབསླུ་བྲདི་ཀིས་བགསེ་
སོང་རྣམས་ཀི་སྡདོ་ཁང་གཙང་མ་བཟ་ོཁུལ་
གི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་ཡོད་མེད་སྔགོ་བཤེར་དང་།	
རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་ཚོའི་པར་སྤད་ཏ་ེགུང་
ཁན་ཏང་བཀའ་དྲནི་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་བསམ་
ཤེས་དགསོ་པའ་ིའགལེ་བརདོ་བྱས་ཡོད།
བསན་འཛིན་ཉ་ིམ་ལགས་འདས་གངོས་སུ་
གུར་པའི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་རསེ་ས་གནས་སུ་
རྒྱ་ནག་གི་དམག་མི་འབྱརོ་ཏ་ེབདོ་མི་རྣམས་
ལ་འདྲི་རྩད་བསུན་གཙེར་བྱས་པ་དང་།	

འད་ིལོའི་གསུམ་བཅུ་དསུ་དྲན་གི་སྔནོ་ལ་ས་
གནས་སུ་རྒྱ་མིའི་དམག་མི་མང་པ་ོའགམེས་
འཇགོ་དང་།	 ས་གནས་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་
ཁ་པར་ནང་མཉནེ་ཆས་ཤིག་ཕབ་ལེན་བྱདེ་
བཅུག་ཏ་ེདྲ་རྒྱའ་ིཐགོ་དམ་དྲག་སངས་འཛིན་
ཡོང་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།	།

བདོ་ནང་གི་རྩམོ་པ་པ་ོགགས་ཅན་སྒ་ོཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏ་ེགར་སོང་ཆ་མེད་
ད་ུགུར་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༦	
ཉནི་ཨ་མད་ོརྔ་བ་ཁུལ་ནས་ཡིན་པའ་ིརྩམོ་པ་
པ་ོསྒ་ོཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའམ་སྒ་ོཤེར་ལགས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རུྒྱ་རྐནེ་གང་ཡིན་གསལ་
ཆ་མེད་པར་སི་ཁནོ་ཞིང་ཆེན་ཁིན་ཏུའུ་གངོ་
ཁརེ་ནས་གླ་ོབུར་ད་ུའཛིན་བཟུང་བྱས་ཏ་ེད་
ཆ་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ཡོད།

དེ་ཡང་རྩོམ་པ་པ ོ་སྒ ་ོ ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་
ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་
ཏ་ེཟླ་བ་ལ་ྔལགྷ་འག་ོབཞིན་ཡོད་ཀང་ད་དངུ་
ཁངོ་གང་ད་ུཡོད་མེད་དང་།	 གཟུགས་གཞི་
བད་ེཐང་ཡིན་མིན་སོགས་ཀི་གནས་སངས་
གསལ་པ་ོཤེས་རགོས་ཐུབ་ཀི་མེད་པར་ལགྷ་
ཡོད་སབས།	ཁངོ་གི་ནང་མི་དང་གཉནེ་ཉ་ེད་ུ

ཚོས་ཁངོ་མགགོས་མུྱར་གླདོ་གལོ་ཡོང་བའི་
རེ་སྒགུ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།
སྒ་ོཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ན།ི	 ཕི་ལོ་	
༡༩༧༦	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༩	 ཉནི་རྔ་བ་རངོ་
ཁ་ཤི་སྡ་ེཔའི་ཕ་སྒ་ོབརྩནོ་དང་མ་སྒལོ་དཀར་
གཉསི་ཀི་བུ་ར་ུསྐསེ་ཤིང་།	 ཆུང་དསུ་ནས་
ཀིར་ིདགནོ་གི་ཆོས་སརྒ་ཞུགས་ཏ་ེསླབོ་གཉརེ་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ཕིས་སུ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་
ས་ལ་ྷསར་ཡོད་པའི་འབྲས་སྤུངས་དང་སེ་ར་
དགནོ་ད་ུམུ་མཐུད་སླབོ་གཉརེ་གནང་ཡོད།
སྒ་ོཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས་ནང་པའ་ིལ་ྟ
གུབ་དང་།	 སལོ་རུྒྱན།	 རིག་གཞུང་བཅས་
ཀི་སྐརོ་དཔ་ེདབེ་འགའ་ཤས་བརྩམས་གནང་
ཡོད་པ་ད་ེདག་ན།ི	 ང་ཚོ་སད་རན་དང་།	
རུྒྱན་ཤེས་དང་ལམ།	 དཔྱད་འཚོལ་དང་ལ་ྟ
ཚུལ།	 རང་ལམ་རང་འཚོལ།	 བངླ་དརོ་ལ་ྟ
ཚུལ།	 སྐསེ་ཆེན་གི་བཞུད་ལམ།	 གསེར་

ཐང་འཆད་ཁདི།	 བསམ་གཞིག་པའ་ིསེམས་
སྒ་བཅས་དཔ་ེདབེ་	༨	ལགྷ་པར་སུྐན་གནང་
ཡོད།	 གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས་དབུ་མ་འཇུག་
པ་དང་།	 གཏམ་རུྒྱད་གསེར་ཐང་།	 ས་སྐ་
ལེགས་བཤད་སོགས་འཆད་ཁདི་གནང་ཡོད།
སིྤར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོར་སྒ་ོཤེས་རབ་རྒྱ་
མཚོ་ལགས་བཀག་ཉར་མ་བྱས་གོང་ཁོང་
གིས་དགནོ་པའ་ིནང་ཤེས་ཡོན་གི་རང་དབང་
ཐགོ་རྩདོ་ལེན་བྱས་པར་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁངོ་
བཀག་ཉར་དང་བཙོན་འཇུག་ཐེངས་མང་
བྱས་ཡོད་པ་ཟད།	 མཐའ་ན་ཁངོ་རང་ཉདི་
ཀི་དགོན་པ་ནས་ཀང་བྲསོ་བྱོལ་དགོས་པ་
བུྱང་ཡོད།	
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༠	ཡས་མས་སུ་སྒ་ོཤེས་
རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་རྒྱ་གར་ནང་ཡོང་ས་ེཕིས་
སུ་ཕིར་ལོག་ནས་མུ་མཐུད་གཞུང་ཆེན་ཁག་
ལ་སླབོ་གཉརེ་གནང་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༨	

ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྔ་བ་ཕགོས་སུ་རྒྱལ་
གཅསེ་ཆོས་གཅསེ་ཀི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་
སྤལེ་སབྐས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ ་པར་ཕར་ཕིན་དམ་
བཅའ་འཇོག་སྐབས་བཤམས་ཡོད་ལུགས་
ཀིས་འཛིན་བཟུང་གིས་ལོ་བཞིའ་ིཁམིས་ཐག་
བཅད་ནས་བཙོན་འཇུག་བྱས་མྱངོ་བ་དང་།	
ད་ེརསེ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོར་བདོ་ས་ཁནོ་
ཡོངས་སུ་བུྱང་བའི་ས་བིྱ་ཞི་རྒལོ་ཆེན་མོའི་
སབྐས་ལྷ་ས་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་ལོ་
གཅིག་ཙམ་རིང་བཀག་ཉར་བྱས་མྱངོ་ཡོད་
པ་དང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༡	ལོར་ཀིར་ིདགནོ་གི་
གྲྭ་བ་ཞིག་གིས་རྔ་བ་ཁུལ་ད་ུརང་ལུས་མེར་
སགེ་བཏང་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱས་
རསེ་སྒ་ོཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་རྒྱ་གཞུང་
གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པའ་ིགནས་ཚུལ་
ཤེས་རགོས་བུྱང་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཟླ་དུྲག་ཟབ་ཁདི་ཐངེས་བརྒྱད་པའ་ིསླབོ་བསྡའུ་ིགསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པའོ་ིབཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་གཞིར་བཟུང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ནས་བཟུང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་།	 ཧནོ་སུར་དཔལ་ལནྡ་སདྨ་རུྒྱད་གྲྭ་ཚང་གི་གངས་ཅན་རིག་གནས་སླབོ་གྲྭ་
དང་ཟུང་སྦལེ་ཐགོ	མཐ་ོསླབོ་སླབོ་མཐར་སོན་པའ་ིབདོ་རིགས་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་ནང་དནོ་རིག་པའ་ིཟབ་ཁདི་ཅསེ་པ་ཟླ་བ་དུྲག་རིང་སདྐ་ཡིག་དང་།	 རིགས་ལམ་མམ་མཚན་ཉདི།	གཞུང་ཆེན་བཀའ་པདོ་ལའྔ་ིསྙངི་བསྡསུ་ང་ོ
སྤདོ་སླབོ་ཁདི་བྱ་རུྒྱའ་ིལས་རིམ་ཞིག་ལག་བསར་བྱདེ་མུས་ལརྟ།	ཟླ་དུྲག་ཟབ་ཁདི་ཐངེས་བརྒྱད་པ་ད་ེཡང་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	༧	ཚེས་	༡	ནས་ཕི་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༣༡	བར་ག་ོསིྒག་ཞུ་གཏན་འཁལེ་སོང་ན།	གཤམ་གསལ་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཞིང་སླབོ་
གཉརེ་བྱ་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་ཞུ་སནྙ་འགངེས་ཤོག་ཕབ་ལེན་གིས་ཞིབ་ཕ་བཀང་ས་ེགཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༥	འགངས་མེད་ཞུ་སནྙ་འབུལ་ཟནི་པ་དགསོ་པ་དང་ཆ་རྐནེ་ཁག་གཤམ་གསལ།

ཀ།	དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡།	 མཐ་ོརིམ་སླབོ་མཐར་སོན་པའ་ིལག་
འཁརེ་རམ་ཨང་ཤོག
༢།	 དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	
༠༣	 ཚེས་	 ༣༡	 བར་གཙང་ཕུལ་ཟནི་པའ་ི
ལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས།
༣།	ད་ོབདག་གི་ཕདེ་པར་གཉསི།
ཐུགས་སྣང་།	གངོ་གསལ་དགསོ་མཁའོ་ིཡིག་

ཆ་ཁག་གི་ངོ་བཤུས་སངེ་བཙན་བྱོལ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཟུང་དུྲང་ཡན་ནམ།	
ས་གནས་འག་ོའཛིན།	 ཡང་ན་མཐ་ོསླབོ་
ཀི་སླབོ་སིྤ་སུ་རུང་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་
འཁདོ་དགསོ་པ།
ཁ།	མཐུན་འགུར།
ལམ་གནོ་དང་།	བཞུགས་གནས།	ཞལ་ལག	
ད་ེབཞིན་ཟླ་རེར་ལག་དདོ་བཅས་གནང་རུྒྱ།

ག	 ཟབ་ཁདི་དསུ་ཡུན་དང་།	 རུྒྱགས་སྤདོ་
དང་ལག་འཁརེ།
༡།	ཟླ་དུྲག་	༼	ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	
༡	ནས་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༣༡	༽
༢།	 སླབོ་ཁདི་ཟནི་མཚམས་ངག་རུྒྱགས་དང་
འབྲ་ིརུྒྱགས་གཏངོ་རུྒྱ་དང་།	མཇུག་བསྡམོས་
མཛད་སྒའོ་ིསབྐས་ལག་འཁརེ་གནང་རུྒྱ།

༤།	ཞུ་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།
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བཅས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༠༤	ཚེས་	༡༥	ཉནི་ལ།།
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ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཀ་ོལེ་གལྷ་དནོ་ལནྡ་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་འཚམས་གཟགིས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༤	ཚེས་	༨	
ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་
བཀའ་བླནོ ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་
སབོས་རྒྱལ་མཆོག་ཀ་ོལེ་གྷལ་དནོ་ལནྡ་གླངི་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་འབྱོར་
སྐབས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དགེ་ལེགས་
འབུྱང་གནས་ལགས་དང་།	 སིྤ་མི་བརྒྱ་
དཔནོ།	 གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ་
སིྐད་སྡུག་ཁག་གི་ལས་ཀི་སྣ་ེམོ་བ་རྣམ་པ།	
སླབོ་ཕུག་སོགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ཏོག་དབིྱབས་གཉན་རིམས་སྔནོ ་འགོག་
དང་ཁབ་གདལ་མི་འག་ོབའི་དགོས་ངེས་
ཀི ་ཁིམས་སིྒག་ལྟར་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་
གིས་ས་གནས་སྨན་ཁང་ད་ུཏགོ་དབིྱབས་

གཉན་རིམས་ཡོད་མེད་བརག་དཔྱད་བྱདེ་
སབྐས་ནད་རགས་མེད་པའི་གུབ་འབྲས་ཐནོ་
ཡོད།ཉནི་དརེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཀ་ོལེ་
གྷལ་སཾ་བྷ་ོཊ་སླབོ་གྲྭར་ཕབེས་ཏ་ེསླབོ་གྲྭའི་
དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་ཁང་མིག་གསར་པ་དང་།	
སྤོད་སྒ་ོསྣ་མང་གི་ཚོགས་ཁང་བཅས་དབུ་
འབྱདེ་གནང་གུབ་རསེ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
དང་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་སིྤ་གཉསི་ཀིས་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་ལ་སླབོ་གྲྭའི་ནང་ལེགས་གུབ་བུྱང་
བའི་འཛུགས་སུྐན་ལས་གཞི་ཁག་འགལེ་
བརདོ་གནང་ཡོད།
སྐབས་དརེ་སླབོ་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་ནང་དབུ་
འབྱེད་མཛད་སྒ ་ོདང་འབྲལེ་བཀའ་བླནོ ་
མཆོག་གིས་ལོ་མང་རིང་བདོ་མིའི ་སིྒག་
འཛུགས་ནང་ཞབས་འདགེས་ཞུས་པ་དང་།	

ད་ེབཞིན་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ ་གི་འགན་
ཁུར་བཞེས་ཏེ་གཞིས་ཆགས་ཡར་རྒྱས་
བཏང་བ་བཅས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་མཛད་
སྒ་ོཞིག་ཚོགས་ཡོད།	 ལས་རིམ་ཐགོ་ཀ་ོལེ་
གྷལ་དནོ་ལྡན་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ཀི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དགེ་ལེགས་འབུྱང་
གནས་ལགས་ཀིས་གཞིས་ཆགས་ཀི་ལམ་
ཀ་སོགས་འཛུགས་སུྐན་ལས་གཞི་ཁག་དང་།	
ད་ེབཞིན་ལོ་གཉིས་ཀི་ལས་ཡུན་རིང་ཧིན་
སྒརོ་ས་ཡ་	༡༢༠	གསོག་སུྒབ་ཐུབ་ཡོད་སྐརོ།	
གུབ་འབྲས་ད་ེདག་གཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་ར་ེ
བཀའ་དྲནི་དང་།	ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་
ཁུངས་ཀི་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ་དང་ཚོགས་
པ་སིྐད་སྡུག་ཁག་གི་ལས་ཀི་སྣ་ེམོ་བ་རྣམས་
ཀིས་རམ་འདགེས་གནང་བ་དང་།	ལགྷ་པར་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་ལས་
ཁུངས་ནས་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བ་ལས་བུྱང་
བ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།	 ད་ེརསེ་
ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ད་ལམ་ས་
གནས་སུ་ཕབེས་དགོས་དནོ་ན་ིས་གནས་མི་
མང་གིས་ཁོང་རང་ཉདི་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀིས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་བཀའ་
བླནོ་གི་འགན་འཁི་གནང་ས་ེཞབས་སིྤ་ཞུ་རུྒྱ་
བུྱང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་འཐནོ་ཕག་སདླ་

ཕབེས་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 ད་ེདང་མཉམ་ད་ུས་
གནས་སུ་གུབ་ཟིན་པའི་གལ་ཆེའི་ལས་གཞི་
འགའ་དབུ་འབྱདེ་དང་།	 སུྒབ་བཞིན་པའ་ི
ལས་གཞི་ཁག་ལ་གཟིགས་ཞིབ་ཏུ་ཕབེས་
ཡོད་སོགས་གསུངས།
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་མི་མང་ལ་མཐའ་
མའི་གསུང་བཤད་གནང་བའི་ནང་ཁངོ་རང་
ཉདི་གཞིས་ཆགས་ད་ེནས་ཡིན་སབས་འཚོར་
བ་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཡོད་སྐརོ ་དང་།	
གཞིས་ཆགས་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པ་དང་།	 ས་
གནས་འག་ོའཛིན་གི་སྣ་ེའཁདི་དང་།	 མི་
མང་དང་གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་
ཁག་གིས་རྒྱབ་སྐརོ་འགོ་གཞིས་ཆགས་ཡར་
རྒྱས་བཏང་བར་བསགྔས་བརདོ་གནང་ཡོད།	
དེ་བཞིན་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གིས་དཀའ་
ཚེགས་ཆེ་བའ་ིཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་
དསུ་སབྐས་ཁདོ་འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་
མཉམ་རུབ་ཀིས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམ་
ད་ེབཞིན་རྒྱག་ནག་ནས་ཁབ་གདལ་བུྱང་
བར་སྐནོ་བརདོ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྒྱ་
སྐདེ་རིང་ལུགས་ཀི་ཐབས་ཇུས་ལ་ཁ་གཏད་
གཅགོ་བཞིན་པའ་ིསབྐས་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་
ད་ེས་ྔལས་ལགྷ་ང་ཚོའི་འཐབ་རྩདོ་ནང་རྡགོ་
རྩ་གཅིག་སིྒལ་བྱས་ཏ་ེརང་དབང་གི་ཆེད་ད་ུ
འཐབ་རྩདོ་བྱདེ་དགསོ་ཞསེ་གསུངས།

མཐར་དནོ་ལནྡ་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་
ནས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལ་ཐུགས་ར་ེལེགས་
གསོལ་ཆེད་སྒལོ་མའི་སྐུ་བརྙན་ཞིག་འབུལ་
ཡོད་པ་དང་།	 ས་གནས་མཉམ་འབྲལེ་ནས་
སནོ་པའི་སྐུ་ཐང་ཞིག་ཕག་རགས་སུ་ཕུལ་
ཡོད།	 ཕི་ཉནི་དརེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ས་ྔ
འགུར་སག་ཤམ་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་ཆོས་
གླངི་དགནོ་པས་འགན་འཁུར་ཐགོ་ཀ་ོལེ་གལྷ་
དནོ་ལྡན་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་
སནོ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་སྐུ་བརྙན་མཐ་ོཚད་ཕི་
ཊི་	 ༡༡༣	 ཅན་གསར་བཞངེས་གནང་རུྒྱའ་ི
ས་ཁུལ་ད་ུགཟགིས་སྐརོ་དང་འབྲལེ།		སག་
ཤམ་དགནོ་གི་མཁན་པ་ོདང་ལནྷ་སནོ་པའ་ིསྐ་ུ
བརྙན་གསར་བཞེངས་དང་འབྲལེ་བའི་ཐགོ་
བཀའ་བསྡརུ་གནང་ཡོད།
ད་ེརསེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ས་གནས་ཀི་དྲ་ི
ཞིམ་བུྱག་སྣུམ་བཟོ་ཆེད་ཀི ་རྩྩྭ ་འདེབས་
འཛུགས་	(Vetiver	plantation)	བྱདེ་སར་
གཟགིས་སྐརོ་ཕབེས་ཡོད།	 ལས་གཞི་དའེ་ི
སྔནོ་འགའོ་ིལས་འཆར་ནང་ཞིང་པ་དདུ་ཁིམ་
གངས་	༣༦	གིས་ས་ཞིང་རྒྱ་ཁནོ་ཨེག་ཀར་	
༡༠༨།༨༠	སངེ་ལས་འཆར་ད་ེསྤལེ་རུྒྱའ་ིགསོ་
མཐུན་ཞིག་རྒྱ་གར་གི་བཟ་ོགྲྭ་ཞིག་དང་ལནྷ་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༢༦	 ཉནི་
བཞག་ཡོད།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་གི་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་གཞུང་འབྲལེ་
ཕགོས་ཕབེས་ལེགས་གུབ་བུྱང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༤	ཚེས་	༨	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ
ཕགོས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་
ཆགས་སུ་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་འཇམ་མགོན་
བ་ླམ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པའོི་གདན་ས་འབྲགོ་རི་
བ་ོཆེ་དགའ་ལནྡ་རྣམ་པར་རྒྱལ་པའི་གླངི་བ་ླ
སིྤའི་འད་ུཁང་ད་ུཕབེས་འབྱརོ་སྐབས་ཤར་
བྱང་གྲྭ་ཚང་གཉསི་དང་།	 རྙངི་མ་གྲྭ་ཚང་
བཅས་ཀི་མཁན་སླབོ་འདསུ་མང་ཡོངས་ནས་
ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་མར་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་པར་མཐངོ་
གལོ་རིན་པ་ོཆེར་མནལྜ་རནེ་གསུམ་འདགེས་
འབུལ་ཞུས་གུབ་མཚམས་དགའ་ལྡན་ཤར་
རྩའེི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་དགེ་བཤེས་བྱང་ཆུབ་
སངས་རྒྱས་མཆོག་གིས་ཕབེས་བསུ་དང་
སྦགས་མཛད་རིམ་ང་ོསྤདོ་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད།	 ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ད་ེ
རིང་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་པའི་གླིང་ད་ུ
བཅར་རུྒྱ་བུྱང་བས་ཧ་ཅང་སལྐ་བ་བཟང་པ་ོ
ཡིན་བསམ་གི་ཡོད།	 སྐབས་ར་ེམཁན་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་ནས་ལོ་བཅུའི་
རིང་ཕག་ལས་གནང་བའི་སྐརོ་ལ་བསགྔས་

བརདོ་དང་ཐུགས་སྨནོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་སྐབས་ར་ེམཁན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དབུས་སྐབས་གནས་

དག་ེའདནུ་གི་སྡ།ེ	 གྲྭ་ཚང་ཁག་གི་ཕག་
མཛོད།	 ཁམིས་བདག་དག་ེབསྐསོ།	 དབུ་
མཛད་སོགས་རྣམ་པ་ཚང་མར་ངས་བཀའ་
ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འདྲའིི་བཀྲ་
ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ལྷ་ོཕགོས་
གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་ལྷག་པར་དགོན་སྡ་ེ
ཁག་ལ་བཅར་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་
གཙོ་བ་ོན།ི	 གནས་མཇལ་གིས་མཚོན་རང་
ཉིད་ཀི་འདདོ་པ་ཡོད་པ་ད་ེདག་འགུབ་ས་
རེད་བསམ་ནས་བཅར་བ་ཡིན།ངག་དབང་
ཆོས་འཕལེ་ལགས་ཀིས་དགའ་ལྡན་དགོན་

པའི་ལོ་རུྒྱས་སྐརོ་གླགོ་བརྙན་ཡིད་སྐ་ོབ་དང་
སེམས་འགུལ་ཐེབས་པ་ཞིག་བཟསོ་འདགུ	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་དགོན་སྡ་ེཁག་

གཏརོ་བཤིག་བཏང་རསེ།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་སགྦ་
སའི་དགེ་འདནུ་པ་མི་ཐགོ་རྒན་པ་རྣམ་པས་
སྐུ ་ལས་བསྐོན་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརནེ་
ནས་རྒྱ་གར་ནང་གདན་ས་ཁག་བསྐར་གསོ་
གནང་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསན་འཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་དར་
སྤལེ་གནང་ཐུབ་ཡོད།	 ད་ེལ་བརནེ་ནས་ཕི་
རྒྱལ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་མང་པ་ོཞིག་ནང་
པ་ཆགས་ཡོད།	 ནང་པ་ཡིན་པའ་ིབདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམས་ཧ་ཅང་བརན་པ་ོའདགུ		

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དང་སགྦ་སའི་དགེ་འདནུ་པ་མི་ཐགོ་
རྒན་པས་སྐུ་ལས་བསྐནོ་ཏ་ེཆོས་སིད་གཉསི་
ཀའི་ཐགོ་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་རསེ་བཞག་
གནང་ཡོད།	 དཔལ་འབྱརོ་གི་ཐད་ནས་ཞུ་
ན་གདན་ས་ཁག་ཚང་མ་རང་ཁ་རང་གསོ་
གནང་ནས་འཚོ་བཞིན་ཡོད་སབས།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་དགནོ་སྡ་ེཁག་ལ་འག་ོགནོ་ཉུང་བ་གཏངོ་
གི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ནས་ཤེས་རིག་དང་།	 འཕདོ་བསནེ།	 དགུང་
ལོ་བགསེ་པ།	 ཉམ་ཐག་སོགས་ལ་འག་ོ
གནོ་མང་བ་གཏངོ་ཐུབ་ཀི་ཡོད།	 དགནོ་སྡ་ེ
ཁག་རང་ཁ་རང་གསོ་བུྱང་བར་བརནེ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོ
བུྱང་ཡོད།	 	 ངས་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེདགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་པའི་གླིང་གི་
མཁན་ལས་ཟུར་རྣམ་པ་དང་དགེ་འདནུ་པ་
ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
དང་།	 ཕགོས་མཚུངས་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་སྣང་
སྐརོ་དང་འབྲལེ་ནས་གསུང་དནོ།	 ལོ་རུྒྱས་
ཀི་ཐོག་ནས་བདོ་ནམ་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་
ཤས་སུ་ཆགས་མྱངོ་མེད་པ་དང་།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ངསོ་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་

སིད་བུྱས་བརུྒྱད་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་
མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་ཐབོ་ཐབས་སུ་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་གང་མང་འཚོལ་ཐབས་
གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད།	 ཨ་རིའ་ི
གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་
སིད་བུྱས་དང་རྒྱབ་སྐོར་གི་ཁིམས་གཏན་
འབབེས་གནང་ཡོད།	 དའེ་ིནང་བདོ་མིའ་ི
བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་
༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུའི་ཡང་
སིད་ངསོ་འཛིན་ཐག་གཅོད་བྱ་རུྒྱའི་འགན་
དབང་ན་ིམགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་དང་བདོ་
མིར་ཡོད་པ་ལས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཐ་ེབུྱས་
བྱ་དབང་མེད་སྐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་དབུ་
མའ་ིལམ་གི་སདི་བུྱས་དང་།	 བདོ་མཐ་ོསངྒ་
གི་ཁརོ་ཡུག་གི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན།	 བདོ་
མིར་རོགས་དངུལ་བཀའ་འཁལོ་ཐབོ་ཡོད་
པ་སོགས་བཀདོ་ཡོད།	 	 ཉ་ིཧངོ་ནང་འཛམ་
གླིང་གི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་
ཆེ་ཤོས་བཙུགས་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།།	
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གི་ནང་ཡོངས་ཁབ་ཀི་གསོ་ཆོད་འཇགོ་དགསོ་པ་མོས་མཐུན་བུྱང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༩	 ཉནི་ལི་ཐུ་ཝ་ེན་ིཡའ་ིགསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་ཨན་ཌི་རི་ཡུ་
སི་	 (Dr.	 Andrius	 Navickas)	 ལགས་

དང་ཚོགས་གཞོན་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
ལམྕ་སྐ་ུལ་ཱཡི་མ་	 (Laima	 Andrikiene)	
ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་ཡུ་རོབ་
ཀི་ཆབ་སིད་གསོ་འཆར་སངེ་བདོ་འཇོག་
ཐབས་	(TIBET ON THE POLITICAL 

AGENDAS IN EUROPE)	 ཞསེ་པའ་ི
བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་ཚོགས་འད་ུ
ཚོགས་ཡོད།
དེ་ཡང་ཚོགས་འདུའི ་ཐོག་ཡུ་རོབ་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་དང་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
སྐ་ུཞབས་མི་ཀུ་ལ་སི་པགེ་ས་	 (Mr.	 Mi-

kulas	 Peksa	 Czech)	 ལགས་དང་
།	 ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུ
ཨེ་ས་བྷལེ་སན་ཊོ་སི་	 (Isabel	 Santos)	
ལགས།	 སྦལེ་ཇམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲ་
ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་

དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཡུ་རོབ་སིད་བུྱས་
ངེས་སནོ་པ་སྐུ་ཞབས་ཝིན་སེན་ཊི་མེ་ཊེན་		
(Mr.	 Vincent	 Metten)	 ལགས་བཅས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
སྐབས་དརེ་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམ་པས་
བོད་ད ོན་སྐརོ ་ཡུ ་རོབ་གོས་ཚོགས་ཁག་
གི་ནང་ཡོངས་ཁབ་གསོ་ཆོད་ཅིག་འཇོག་
དགོས་སླད་ལས་འགུལ་སྤལེ་རུྒྱ་ཡིན་པའི་
མོས་མཐུན་གནང་ཡོད།ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
སྐུ་ཞབས་མི་ཀུ་ལ་སི་པགེ་ས་ལགས་ཀིས་

ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་སྐརོ་ང་ོ
སྤདོ་མདརོ་བསྡསུ་ཤིག་གནང་བ་དང་འབྲལེ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་མ་འངོས་ཡང་སིད་ཀི་གནད་དནོ་
ནི་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་དང་གལ་ཆེ་རང་བཞིན་
ཡིན་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས་
ལག་ལེན་གི་ཐགོ་ནས་ལོ་རསེ་མའི་པ་ེཅིན་
ཨོ་རྩདེ་འགན་ཚོགས་བཀག་སྡམོ་བྱ་དགོས་
མིན་ངེས་གཏན་མེད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ ་
གསུངས།
ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་ཡུ་རོབ་
གསོ་ཚོགས་ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་མི་ལམྕ་སྐུ་ཨེ་ས་བྷལེ་སན་ཊོ་སི་
ལགས་ཀིས་ས་ཕགོས་གང་ས་ནས་ག་ོསབྐས་
ནམ་བུྱང་ལ་བདོ་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་གི་དྲག་གནནོ་ཅན་
གི་སདི་བུྱས་ལ་རྒལོ་ལན་སླགོ་གི་ཡོད།	ཅསེ་
གསུངས།སྦལེ་ཇམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་
ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཡུ་རོབ་ཁུལ་
ད་ུབདོ་དནོ་ལ་ད་ོསྣང་ཤུགས་ཆེ་རུ་གནང་
བཞིན་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦགས་
ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ི
བདོ་དནོ་སིད་བུྱས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས།	
བདོ་ནང་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གི་གོ་སྐབས་
འདྲ་མཉམ་གི་ཁམིས་གཏན་འབབེས་གནང་
བ་བཞིན་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པས་ཀང་

ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ནང་ད་ེལྟར་
གཏན་འབབེས་གནང་ཆེད་ལས་འགུལ་སྤལེ་

རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་དང་།	རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་དང་།	
ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན།	 ཧངོ་ཀངོ་བཅས་ལ་
དྲག་གནནོ་བྱེད་བཞིན་པའི་ཐད་ཡུ་རོབ་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་ངེས་པར་
ཁ་གཏད་ད་ུལང་དགོས་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས།
རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཡུ་
རོབ་སིད་བུྱས་ངེས་སནོ་པ་སྐུ་ཞབས་ཝིན་
སེན་ཊི་མེ་ཊེན་ལགས་ཀིས་ད་ལའྟི་བདོ་ནང་
གི་གནས་སངས་སིྤའ་ིསྐརོ་དང་།	 སིྤ་ནརོ་
༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
མ་འངོས་ཡང་སིད་ཀི་གནད་དནོ་དང་བདོ་
ནང་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གི་གོ་སྐབས་འདྲ་
མཉམ་གི་ཁིམས་འཆར་སོགས་ཀི་གལ་

གནད་སྐརོ་གསུངས།གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
ལམྕ་སྐ་ུལ་ཱཡི་མ་ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	

ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༧	ཉནི་ཡུ་གུར་དང་འབྲལེ་
བའི་གནད་དནོ་སྐརོ་གསོ་བསྡུར་གནང་རུྒྱ་
དང་།	 སབྐས་ད་ེདསུ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་
གསོ་བསྡརུ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པའ་ིསྐརོ་གསུངས།	
ཕགོས་མཚུངས་ཁངོ་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མ་འངོས་
ཡང་སིད་ཀི་གནད་དནོ་དང་བདོ་ནང་ཕར་
འག་ོཚུར་འངོ་གི་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་གི་
ཁིམས་འཆར་སྐརོ་ཡུ་རོབ་ཀི་གསོ་ཚོགས་
ཁག་གི་ནང་ཡོངས་ཁབ་ཀི་གསོ་ཆོད་ཅིག་
འཇགོ་དགསོ་པའ་ིགལ་གནད་སྐརོ་གསུངས།།

གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །དངེ་སབྐས་རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ནང་དངསོ་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཇི་ཡིན་མ་
དཔྱད་པར་ཧལོ་རུྒྱག་གིས་གཞན་ལ་སྐོན་
འཛུགས་དང་ཟུར་ཟ་བྱདེ་བཞིན་པའི་ཉརེ་
ལེན་གིས་ནང་ཁུལ་ཆིག་སིྒལ་ལ་གནདོ་པ་
དང་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་ཀི་ལས་དནོ་ཁག་
རང་བཞིན་གིས་འགུབ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་
སངས་ཆགས་ཀི་ཡོད་སབས།	ཚང་མས་རྡགོ་
རྩ་གཅིག་སིྒལ་གི་ནསུ་པ་གནདོ་གཞིའི་བྱ་
ལས་ད་ེརིགས་རྩ་བ་ནས་མ་སྤལེ་རོགས་ཞསེ་
འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ཆབས་ཅིག་ད་ལམ་
སིྤ་ཚོགས་དྲྲྭ་ལམ་ད་ུཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་
གགས་ཅན་ཁག་ཅིག་ལའང་སྐནོ་འཛུགས་
བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་བུྱང་ཡོད་པར་བླ་ོཕམ་
དང་བཅས།	 ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་དནོ་གུབ་
དབང་ཆེན་ལགས་དང་།	 ངག་དབང་གསལ་
སྒལོ་ལགས།	 མག་ོལོག་འཇིགས་མེད་
ལགས།	 ཉ་ིམ་ལ་ྷམོ་ལགས་ཀིས་གཙོས་པའ་ི
ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་རྣམས་ན་ིརྒྱ་གཞུང་གི་
བཙན་གནནོ་དང་མཚོན་ཆའི་འགོ་ནས་རང་
སགོ་ཚུན་བླསོ་བཏང་གིས་རང་དབང་སླར་

གསོའི་འཐབ་རྩདོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་
པ་ཤ་སག་ཡིན།	 ཁངོ་རྣམ་པར་ཆེ་མཐངོ་
བརིྩ་བཀུར་བྱདེ་དགོས་པ་ལས་ཟུར་ཟ་སྐནོ་
བརདོ་དང་གཞི་མེད་ཉསེ་འཛུགས་ཀི་གཏམ་
གླངེ་རིགས་སྤལེ་བ་གཏན་ནས་མ་འསོ་པ་
མ་ཟད།	 དག་དགའ་གཉནེ་སྡགུ་གནས་སུ་
འགུར་ཉནེ་ཆེ་བས།	 ད་ེརིགས་མི་ཡོང་བ་
རང་རིགས་རྩམ་ཟན་ཡོངས་ལ་འགན་འཁི་
ཡོད་སབས།	ཚང་མས་སྣང་མེད་ད་ུམ་བཞག་
པར་ནང་ཁུལ་ཐལ་ཆའི་གཏམ་གླངེ་རིགས་
ནམ་ཡང་མ་སྤལེ་རོགས་ཞེས་བཀའ་ཕབེས་
སོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་གསལ་བསྒགས་སུ།	
བཀའ་དུྲང་ཡིག་ཚང་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	
༤	ཚེས་	༩	ལ།།

བུད་མེད་ནསུ་སབོས་གངོ་འཕལེ་ཚན་པས་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཁ་ེལས་པ་
དང་སུད་ཚོང་བའ་ིསྐརོ་སནྙ་ཐ་ོདབུ་འབྱདེ་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་བུད་མེད་ནསུ་སབོས་
གོང་འཕལེ་ཚན་པས་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཁེ་
ལས་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་ན་ནངི་དགུན་དསུ་
སུད་ཚོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་
བུད་མེད་ཁེ་ལས་པ་ཁག་གཅིག་གི་ཐོག་
ཉམས་ཞིབ་གནང་ས་ེསནྙ་ཐ་ོབཏནོ་ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཀིས་དཔལ་འབྱརོ་
ཁབ་ཁོངས་སུ་བཟུང་བའི་གོ་གནས་གལ་
ཆེན་ལ་དམིགས་ནས་ད་ལན་གི་ཉམས་ཞིབ་
འདིས་དཔལ་འབྱརོ་གནས་བབས་ཀི་ཁདོ་
ད་ུབུད་མེད་ཀི་ནསུ་པ་ཇི་ལྟར་ཐནོ་ཚུལ་ལ་
དཔྱད་བསྡརུ་བྱས་ཏ་ེཁམོ་ར་ལ་ཤུགས་རྐནེ་
ཇི་ལརྟ་ཐབེས་ཚུལ་དང་།	 ཁམོ་ར་ད་ེདག་
གིས་བུད་མེད་ཚོའི་འཚོ་བར་ཤུགས་རྐནེ་ཇི་
ལརྟ་ཐབེས་ཚུལ་ལ་དམིགས་འཛུགས་བྱས་
ཡོད།	
བུད་མེད་ནསུ་སབོས་གོང་འཕལེ་ཚན་པས་
བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཀིས་བཟུང་བའི་དམིགས་
བསལ་དཔལ་འབྱརོ་ཁབ་ཁངོས་ཐགོ་ཉམས་
ཞིབ་བྱས་ཏ་ེལས་འཆར་འདིས་བུད་མེད་

ཀི་བད་ེའཇགས་དང་།	 འག་ོཁདི་ཁདོ་ཕ་ོ
མོའི་ཧ་ེབག་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་གནད་དནོ་ཤེས་
རགོས་བྱས་པ་དང་།	 དསེ་བདོ་ཀི་བུད་མེད་
ལ་ཤུགས་རྐེན་གང་འདྲ་ཐེབས་མིན་ཤེས་
རགོས་བྱས་ཡོད།
སྙན་ཐའོི་མཇུག་བསྡམོས་ནང་ཁེ་ལས་པའི་
ལས་རིགས་ཁདོ་བུད་མེད་ལ་གོ་སྐབས་རྒྱ་
ཆེ་རུ་ཇི་ལྟར་གཏངོ་དགོས་མིན་སོགས་ཀི་
ཐགོ་ཉམས་ཞིབ་གནང་ཡོད།	 ཨ་རིའ་ིརྒྱ་
གར་ཐབེས་རྩ་ཁང་	 (	American	 Indian	
Foundation)	 གི་མཐུན་འགུར་འགོ་བསན་
འཛིན་སྒོལ་དཀར་ལགས་ཀིས་སྣ་ེཁིད་ད་ེ
ཉམས་ཞིབ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན།།	


