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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ག་ོལའ་ིཉནི་མོར་གསུང་འཕནི་སྩལ་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་གོ་ལའི་ཉནི་མོར་གསུང་འཕནི་
སྩལ་དནོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ལོའ་ིག་ོལའ་ིཉནི་
མོ་དང་བསནུ།	 འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་
སར་བཞུགས་པའ་ིམཆེད་གགོས་ཕ་ོམོ་ཡོངས་
ལ་རང་ཅག་ཐུན་མོང་གི་རནེ་གཞིར་གུར་
པའི་ག་ོལ་འདའིི་གདངོ་ལེན་བདེ་དགསོ་པའི་
དཀའ་ངལ་དང་།	 ག་ོསབྐས་གཉསི་ཀར་ད་ོ
སྣང་ཆེ་ཙམ་གནང་རོགས་ཞསེ་རེ་སྐུལ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།
ཟླ་བ་དང་སྐར་མ་རྣམས་མཐོང་སྣང་ལ་
མཛེས་ཀང་།	ད་ེདག་གི་སངེ་འཚོ་ཐབས་བས་
ན་དཀའ་ངལ་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་ངོས་ཀིས་
རྩདེ་མཚར་དང་སྦྲགས་ཡང་ཡང་བཤད་ཡོད།	
སའི་གོ་ལ་འད་ིན་ིཡིད་ད་ུའངོ་བའི་རང་རེའི་
རནེ་གཞི་ཞིག་ཡིན་ལ།	 འདའི་ིའཚོ་གནས་
དང་འདིའི་མ་འངོས་པ་ང་ཚོའི་འཚོ་གནས་
དང་ང་ཚོའ་ིམ་འངོས་པ་ཡིན།	 སའ་ིག་ོལ་
འད་ིན་ིཨ་མ་དང་འདྲ་ས།ེ	 བུ་ཕུག་རྣམས་ཨ་
མ་ལ་བརནེ་པ་དང་མཚུངས་པར་ང་ཚོའང་ག་ོ
ལ་འདརི་བརནེ་ཡོད།	 ག་ོལའ་ིཚ་དྲདོ་རྒྱས་
བཞིན་པ་དང་།	 རང་བུང་བ་ླབ་ེཉམས་རུད་
ད་ུསོང་ས་ེའཛམ་གླངི་སིྤ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་

པའི་དསུ་སབྐས་འདརི་ཚོགས་སྒརེ་བ་ེབག་པ་
དང་།	རྒྱལ་ཁབ་རེ་ཟུང་ཞིག་གིས་ཕན་རླབས་
ཐནོ་དཀའ་བས།	 ང་ཚོས་མཉམ་རབུ་ཀིས་
ལས་དནོ་མ་སུྒབ་པར་ཐབས་ལམ་གཞན་རྙདེ་

ད་ུམེད།	 མ་ཡུམ་ག་ོལ་འདསི་ཀང་གཅིག་
གུར་གི་འད་ུཤེས་སླབོ་སནོ་བདེ་ཀི་ཡོད།
ཆུའ་ིདཀའ་ངལ་ལ་ྟབུ་ལ་མཚོན་ན།	 སརྔ་
དང་མི་འདྲ་བར་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕོགས་
གང་སར་མི་མང་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་མ་
དང་བིས་པ་རྣམས་ལ་ཆུས་མི་ལངྡ་བ་སོགས་
ཀིས་འཕདོ་བསནེ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་དང་།	
དཀའ་ངལ་འད་ིདག་ལྡགོ་ཐབས་ཡོད་པ་ཞིག་
ཡིན་ཡང་།	 འཛམ་གླངི་སིྤའ་ིམི་འབརོ་ཐརེ་
འབུམ་གཉསི་ཙམ་ལ་གཞི་རྩའི་མཐུན་རྐེན་

འདང་ངསེ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འད་ིརིགས་
འཕད་བཞིན་པ་ནི་སེམས་འཚབ་སྐེ་གཞི་
ཞིག་ཡིན།	 མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སིྤ་
ཁྱབ་དུྲང་ཆེས་རྒྱལ་སིྤའི་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་

ཁོར་ཡུག་སུང་སྐབོ་ཀི་ལས་འགུལ་ཛ་དྲག་
ངང་སྤལེ་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གནང་བ་ལ་ཡི་
རངས་ཡོད།
གཅིག་ལ་གཅིག་རནེ་ན་ིདངསོ་པའོི་ཆོས་ཉདི་
ཡིན་ལ།	 ཆོས་ཉདི་འད་ིམ་རགོས་པའ་ིདབང་
གིས་རང་བུང་ཁོར་ཡུག་ཙམ་དུ་མ་ཟད།	
འག་ོབ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ལའང་གནདོ་སྐནོ་ཆེན་
པ་ོབཏང་ཡོད་པས།	 རང་རེ་འག་ོབ་མིས་
ངེས་པར་ད་ུགཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་སྤལེ་
དགསོ་པ་དང་།	 རང་གཞན་ཚང་མས་རང་

ཉདི་གཅིག་པུ་དང་།	 ཁིྱམ་ཚང་།	 རྒྱལ་ཁབ་
བ་ེབག་པ་ལྟ་བུ་ཕགོས་རེ་བའི་དནོ་ཙམ་མ་
ཡིན་པར་འག་ོབ་མི་སིྤའི་བད་ེདནོ་ལ་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་དགསོ།	 འད་ིདང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་
ཞིག་ལ་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་བ་ྷཡི་ཌནེ་གིས་ག་ོ
སིྒག་འགོ་ག་ོལའ་ིཉནི་མོ་དང་བསནུ་ཏ་ེའཛམ་
གླངི་གི་དབུ་ཁདི་རྣམ་པས་ཁརོ་ཡུག་གི་དཀའ་
ངལ་ཐད་བག་ོགླངེ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་ལ་དགའ་
བསུ་ཡོད།
གལ་ཏ་ེགོ་ལ་འད་ིམུ་མཐུད་ད་ེགནས་དགོས་
ན།	 ཁརོ་ཡུག་གི་ཤེས་བ་དང་།	 ད་ོབདག་
རང་ཉིད་ལ་འཁི་བའི་ལས་འགན་གི་ཤེས་
རགོས་གང་མཐརོ་གཏངོ་དགསོ་ལ།	 ཁརོ་
ཡུག་སུང་སྐབོ་བདེ་རུྒྱ་ད་ེཉནི་རེའི་བ་གཞག་
གི་ཆ་ཤས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་འགུར་བར་བ་
དགསོ།
ད་ེརིང་ག་ོལའ་ིཉནི་མོར།	རང་ཅག་ཐུན་མོང་
གི་ཁིྱམ་གཞི་ལྟ་བུའི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་གོ་
ལ་འདིར་བཟང་ཕགོས་ཀི་འགུར་བ་གཏངོ་
ཐབས་སུ་རང་རང་གི་འཁསོ་བབ་དང་བསནུ་
ཏ་ེའབད་བརྩོན་བ་རུྒྱའི་དམ་བཅའ་འཇོག་
དགསོ་པའ་ིརེ་སྐལུ་དང་བཅས།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མས།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༢༢	
ལ།	།

ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་གི་མགནི་ཚབ་པས་༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གང་ད་ུཡོད་མེད་
འཕལ་ད་ུམང་ཚོགས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་དགསོ་པའ་ིགསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་གི་མགནི་
ཚབ་པ་སྐ་ུཞབས་ན་ེཌི་པ་ིར་ཡི་སི་	 (Ned 

Price) ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	
༤	 ཚེས	 ༢༢	 ཉནི་ག་ོལའ་ིཉནི་མོར་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་
ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་
མ་མཆོག་གང་ད་ུཡོད་མེད་འཕལ་ད་ུམང་
ཚོགས་ལ་གསལ་བཤད་དགོས་པའི་གསར་
འགོད་གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་བའི་ནང་
འཁདོ་དནོ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༢༥	ཉནི་ཀུན་གཟགིས་༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་
སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ི
མ་མཆོག་དགུང་གངས་	༣༢	ལ་ཕབེས་པའ་ི
འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུ་གི་ཡོད།	
རྒྱ་གཞུང་གིས་ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་
ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་

མཆོག་བཙན་དབང་གིས་ལོ་བསདུ་མར་གར་
སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བཅུག་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
བདོ་མིའི་ཚོགས་སྡ་ེནས་ཁ་བལ་ད་ུབཅུག་པ་
དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིནང་པའ་ིདབུ་ཁདི་

གགས་ཅན་གི་གོ་བབ་ད་ེཡང་ངསོ་ལེན་བདེ་

ཀི་མེད།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིཐུན་
མོང་མིན་པའ་ིཆོས་དང་།	རིག་གཞུང་།	སདྐ་
ཡིག་གི་ང་ོབ།ོ	ཆོས་དད་རང་དབང་བཅས་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་གི་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་

གཞུང་གི་ཐ་ེབུས་མེད་པར་བདོ་མི་ཚོས་དད་

མོས་གཞིར་བཞག་ཐགོ་རང་གི་ཆོས་ཕགོས་
ཀི་དབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ཀུན་གཟགིས་༸པཎ་ཆེན་
རིན་པ་ོཆེ་ལྟ་བུའི་ཡང་སིད་ངསོ་འཛིན་དང་
སླབོ་སྤངོ་གནང་ཕགོས་ཀི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་
བཀུར་ཞུ་གི་ཡོད།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་གཞུང་ལ་ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་
ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་
མ་མཆོག་གང་ད་ུཡོད་མེད་འཕལ་ད་ུམང་
ཚོགས་ལ་ཡོངས་གགས་ཀི་གསལ་བཤད་
དང་།	 ཀུན་གཟགིས་༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་ལ་མི་དངསོ་སུ་མཇལ་འཕད་ཀི་གོ་
སྐབས་གནང་རོགས་ཞེས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ཞསེ་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་
སྤལེ་ཡོད།།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་རྒྱ་གར་གི་སིད་བླནོ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་མན་
མོ་ཧན་སིངྒ་མཆོག་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་

གསུང་འཕནི་སྩལ་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་
མན་མོ་ཧན་སིངྒ་ (Dr. Manmohan 
Singh) མཆོག་ལ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
འགསོ་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པར།	 བདོ་མིའ་ིབ་ླ
ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	
༤	 ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་སདི་བླནོ་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་
མན་མོ་ཧན་སིངྒ་མཆོག་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐའེི་གསུང་འཕིན་ཞིག་བསྩལ་བའི་ནང་འཁོད་
དནོ།	ངསོ་ཀིས་སྐ་ུཉདི་མཆོག་མགགོས་མུར་དྲག་
སྐདེ་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་ལམ་འདབེས་ཀི་ཡོད།	 སྐ་ུཉདི་
མཆོག་གིས་མཁྱནེ་གསལ་ལརྟ།	ངསོ་ཀིས་སྐ་ུཉདི་
མཆོག་ངསོ་ཀི་གགོས་པ་ོརྙངི་པ་ཞིག་ཏུ་རིྩ་ཡི་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་ལ་བརིྩ་བཀུར་ཧ་ཅང་
ཞུ་གི་ཡོད།	 ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་རྐནེ་
པས་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མར་ཉནེ་ཁ་
ཇ་ེཆེར་འག་ོབཞིན་ཡོད་སབས།	 ངསོ་ཀིས་ནམ་
ཡམས་འདི་གང་མགགོས་ཞི་བའི་རེ་བ་བདེ་ཀི་
ཡོད།	ཐུགས་སྨནོ་དང་བཅས།	ཞསེ་འཁདོ།།

དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས་སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་
གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡༨	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་
ཀི་དབུ་མའ་ིལམ་གི་ལས་འཆར་ག་ོསིྒག་ཚན་པས་
བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཁང་ནང་བདོ་
ཀི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་
གཉསི་སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་སྐརོ་ཉནི་
གཅིག་གི་ཟབ་སྦངོ་ཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེ
ཡང་ཟབ་སྦངོ་ད་ེནི་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་ཆེན་སབྐས་	༡༣	དང་སབས་བསནུ་བདོ་
ཀི་བུད་མེད་ལནྷ་ཚོགས་ནས་རེ་སྐལུ་ཞུས་པ་བཞིན་
རྒྱ་གར་ནང་གི་བདོ་མིའི ་གཞིས་ཆགས་ཁག་
དང་།	 ཕི་རྒྱལ་ནས་ཕབེས་པའ་ིབདོ་ཀི་བུད་མེད་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་གཉིས་སྨན་
དབུ་མའི་གི་སིད་བུས་སྐརོ་གོ་རགོས་ཡོང་ཕིར་
དམིགས་ཏ་ེག་ོསིྒག་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན།
ཉིན་གཅིག་རིང་གི་ཟབ་སྦོང་ད་ེབཞིན་ཚོགས་
ཐུན་གཉསི་སུ་བགསོ་ཏ་ེས་ྔདྲའོི་ཚོགས་ཐུན་སབྐས་
གཉསི་སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ཀི་གོ་དནོ་
ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 མཉམ་ཞུགས་པ་
རྣམས་ཀིས་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
བུས་ཐགོ་ག་ོརགོས་ཡག་པ་ོཡོང་ཕིར་སྡ་ེཚན་འདྲ་
མིན་བགོས་ཏ་ེདབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་དང་
འབལེ་བའི་བརདོ་གཞི་འདྲ་མིན་ཐགོ་གསོ་བསྡུར་
གནང་བཅུག་ཡོད་པ་དང་སྡ་ེཚན་ནང་ཁུལ་གི་གསོ་
བསྡུར་གནང་གུབ་རསེ་མཉམ་ཞུགས་པ་རྣམས་
ཀིས་བརདོ་གཞི་རེ་རེའི་ཐགོ་གཏམ་བཤད་གནང་
ཡོད།	 མཉམ་ཞུགས་པ་རྣམས་དབུ་མའ་ིལམ་གི་
སིད་བུས་ཀི་ག་ོདནོ་ཡག་པ་ོགསལ་བཤད་བ་ཐུབ་
པའ་ིཆེད་བདེ་སྒ་ོམང་པ་ོཞིག་ག་སིྒག་ཞུས་ཡོད།
ཐངེས་འདིའི་གཉསི་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
བུས་སྐརོ་གོ་རགོས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་ཐགོ་བདོ་ཀི་བུད་
མེད་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ས་གནས་བུད་མེད་ལནྷ་ཚོགས་
ཁག་	 ༡༨	 ནས་འཐུས་མི་གཉསི་བཅས་ཁྱནོ་མི་
གངས་	༣༠	མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།	
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དག་ེསླངོ་སགྔས་རམས་པ་དག་ེའདནུ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཉནི་གངས་	༣༧	རིང་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༡༠	 	 ཉནི་གི་ཕི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༤	 དང་སརྐ་
མ་	 ༤༠	 ཐགོ་གསང་སགྔས་རིག་འཛིན་གི་
འདསུ་སྡ་ེརང་ཅག་དཔལ་ལྡན་སདོ་རུྒྱད་གྲྭ་
ཚང་གི་མཆོད་གཡོག་རན་པ་ཡོངས་ཀི་དག་ེ
བའ་ིབཤེས་གཉནེ་ཆེན་མོ་གགས་པ་དག་ེསླངོ་
སགྔས་རམས་པ་དགེ་འདནུ་ཚེ་རིང་མཆོག་
དགོངས་པ་གཞན་དནོ་དུ་གཤེགས་ཚུལ་
བསན་པ་ནས་བཟུང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༤	
ཚེས་	༡༦	བར་ཐུགས་དམ་བཞུགས་ཡོད་པ་
དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་ཐུགས་དམ་ལས་
གལོ་ཏ་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡༩	
རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ས་ྔདྲརོ་སྐུ་གདངུ་ཞུགས་
འབུལ་གནང་འདགུགསང་སགྔས་རིག་འཛིན་
གི་འདསུ་སྡ་ེརང་ཅག་དཔལ་ལྡན་སདོ་རུྒྱད་
གྲྭ་ཚང་གི་མཆོད་གཡོག་རན་པ་ཡོངས་ཀི་
དགེ་བའི་བཤེས་གཉནེ་ཆེན་མོ་གགས་པ་
དག་ེསླངོ་སགྔས་རམས་པ་དག་ེའདནུ་ཚེ་རིང་
མཆོག་ན།ི	 བདོ་ཤར་ཕགོས་མད་ོཁམས་
སརྨ་ཁམས་སངྒ་།	 དམར་ལུང་མདའ་ཁམ་

འབུ་ཚང་གི་ཁིྱམ་ད་ུཡབ་ངག་དབང་རྒྱལ་
མཚན་དང་།	 ཡུམ་ལ་ྷགཡང་གཉསི་ཀི་སས་
སུ་ཕིལོ་	 ༡༩༣༥	 ལོར་སྐ་ུའཁུངས་ཤིང་།	
དགུང་གངས་བདནུ་ཙམ་ནས་ཉདི་ཀི་ཁིྱམ་
ཚང་གཅིག་པ་རན་ཤེས་རབ་བསན་འཛིན་
དུྲང་ནས་ཡི་གེ ་འབི་ཀླགོ ་སོགས་སྦངས་
པར་མཛད།	 དགུང་གངས་བཅུ་ལ་ཕབེས་
སྐབས་མད་ོཁམས་ཁུལ་ད་ུམཚན་སྙན་ཆེ་
བའི་རེ་བཙུན་བམས་པ་མགོན་པའོི་སྐུ་སྐེ་
འཁུལ་མེད་ད་ུཡོངས་སུ་གགས་པ་ར་ེབཙུན་
བླ་མ་དམ་པ་མཚན་བརོད་པར་དཀའ་བ་
རན་རིན་ཆེན་མགོན་པའོི་དུྲང་ནས་ཡོངས་
རགོས་དག་ེབསྙནེ་གི་སྡམོ་པ་དང་གཙུག་ཕུད་
བཞསེ།	 དགུང་གངས་བཅུ་གཅིག་སབྐས་
འཇམ་མགོན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པའོི་ཞབས་ཀི་
པད་ོལ་གཏུགས་ཤིང་གསུང་གི་བདདུ་རིྩ་རྣ་
བའི་བུམ་བཟང་ད་ུའཐུང་པ་དབུ་རྣམ་བཟང་
པས་ཕག་འདབེས་པའི་མ་དགནོ་དཔལ་ལནྡ་
ཀླུ ་རྲྭ ་དགོན་པའི་སིྒག་ཁོངས་སུ་བཞུགས་
ཤིང༌།	 དག་ེབའ་ིབཤེས་གཉནེ་བ་པ་རིན་
པ་ོཆེའི་དབུས་མཁན་བླ་གངས་ཚང་བའི་
དབུས་ནས་དགེ་ཚུལ་གི་སྡམོ་པ་བཞེས་པ་
དང་།	 དགནོ་དའེ་ིཆོས་སྤདོ་ཉམས་བཞསེ་
བཅས་ལ་ཐུགས་བརྩནོ་མཛད།དགུང་གངས་
བཅུ་དགུ་པར་དབུས་འགུར་ཆོས་ཀི་ཞིང་ས་
འབས་བླ་ོགླངི་གྲྭ་ཚང་ད་ུའཛུལ་ཞུགས་ཀིས་
སླབོ་གཉརེ་མཛད།	 ད་ེནས་གྲྭ་ཚང་འདརི་
འཛུལ་ཞུགས་གནང་ས་ེཡོངས་ཀི་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉནེ་ཆེན་མོ་ཉདི་ཀི་སྐུ་མཆེད་རན་
པ་རན་ངག་དབང་ཆོས་ལྡན་ལགས་དང༌།	
རན་དནོ་གུབ་ར་ོརེ་སོགས་ཀི་ཞབས་པད་
གཙུག་གི་རྒྱན་ད་ུབཀོད་ནས་གྲྭ་ཚང་འདིའི་
ཆོ་ག་ཕག་ལེན།	 ཐིག་རལུ་ཚོན།	 མཆོད་
བཟ་ོདཀར་རྒྱན་བཅས་ལ་སྦངས་པ་མཐིལ་
ཕིན་མཛད།	 དགུང་གངས་ཉརེ་གཅིག་པར་
སྐུའི་ཡོངས་འཛིན་སྐབས་ར་ེགླིང་སུྤལ་ཐུབ་
བསན་ལུང་རགོས་རྣམ་རྒྱལ་འཕིན་ལས་
དཔལ་བཟང་པའོི་ཞལ་སྔའི་དུྲང་ནས་དགེ་
སླངོ་གི་སྡམོ་པ་བཞེས་ཏ་ེངུར་སིྨག་གི་རྒྱལ་
མཚན་སིད་པའི་རྩེ་མོར་སྒེང་བར་མཛད།	
ད་ེདག་གི་སྔ་ཕི་བར་གསུམ་ད་ུསྐུའི་ཡོངས་
འཛིན་བགསེ་གཞནོ་རྣམ་གཉསི་ཀིས་གཙོས་
གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་ལས་ཟུར་བ་ླསུྤལ་དག་ེབའི་
བཤེས་གཉནེ་ད་ུམའི་དུྲང་ནས་དམ་ཆོས་
འགལེ་པ་བཞི་སྦྲགས་སོགས་རུྒྱད་པའ་ིའཆད་
ཉན་ཡོངས་རགོས་གསན་བསམ་ཆུ་བའོ་ིརུྒྱན་
བཞིན་བསནེ་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་གསང་ཆེན་
རུྒྱད་སྡ་ེརྣམ་བཞིའི་དཀིལ་འཁོར་བི་བསླང་
ཐིག་གི་ཆ་ཚད།	 རྣམ་གངས་མང་བའ་ི
མཆོད་རནེ་སོ་སོའ་ིཆ་ཚད་སོགས་གྲྭ་ཚང་གི་
མཁན་ཆེན་མི་ཉག་སྐརོ་དཔནོ་མཚུངས་མེད་
བླ་ོབཟང་ཡོན་ཏན་དང་།	ད་ེརསེ་མཁན་ཆེན་
མཚུངས་མེད་མི་ཉག་བླ་ོབཟང་ཚེ་བརན།	ཨ་
མད་ོམཁན་ཟུར་མཚུངས་མེད་བླ་ོབཟང་ཆོས་
འབརོ་དཔལ་བཟང་པ་ོསོགས་མཁས་གུབ་
གཉསི་ལནྡ་གི་སྐསེ་ཆེན་དམ་པ་ད་ུམའི་དུྲང་

ནས་གསན་བསམ་མཁས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་
སོན་པར་མཛད།ད་ེནས་ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་
དསུ་འགུར་དབང་གིས་གནས་ཇ་ོརའ་ིབརུྒྱད་
ར་དབང་ནས་རིམ་པས་ཌལ་ཧརོ་ད་ུབསོ་
བལོ་ཕབེས་འབརོ་གིས་རུྒྱད་ཆེན་གོང་མའི་
བཞདེ་སལོ་ཕག་བཞསེ་རུྒྱན་བཟང་མི་ཉམས་
རུྒྱན་འཛིན་མཛད་པའི་དག་ེའདནུ་མཁྱནེ་རྒྱ་
ཡངས་པ་རྣམས་དང་ལནྷ་བཞུགས་གནང་ས་ེ
གསེར་སྦངས་བཙོ་མ་ལ་ྟབུའ་ིགྲྭ་ཚང་གི་ཕག་
བཞསེ་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་ཡི་དམ་གསང་
བད་ེའཇིགས་གསུམ་གི་དཀིལ་འཁོར་བི་
བ་དང་བསངླ་བ།	 ད་ེབསུྒབ་ཅིང་མཆོད་པ་
འབུལ་བཤམས།	 ལགྕས་མཁར་རབ་གནས།	
བསངྐ་གསོ་ཆེན་མོ།	བཅ་ོལ་ྔམཆོད་པ།	ཆོས་
འཆད་ཉན་གི་གནང་སྒ་ོཁག་བཅས་གྲྭ་ཚང་
གི་སརྔ་སལོ་ཕག་བཞེས་རྣམས་ཉམས་པར་
སོར་ཆུད་དང་།	 མི་ཉམས་གངོ་སྤལེ་མཛད་
ད་ེཞྭ་སེར་ཅདོ་པཎ་འཆང་བའི་རིང་ལུགས་
སྒ་ོཐམས་ཅད་ནས་རྒྱས་པར་མཛད།
ད་ེནས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༤	 ལོར་འབུམ་ལར་
གཞིས་སྒར་བསན་འཛིན་སྒང་དུ་གཞིས་
ཆགས་ཁངོས་སུ་ཕབེས་ནས་སརྔ་ལརྟ་མཆོད་
གཡོག་གི་མཛད་འགན་སིྤ་དང་།	 ཁྱད་པར་
དའུང་འགོ་ཏུ་འབུང་བ་བཞིན་གྲྭ་ཚང་འདི་
ལ་ཉནི་མཚན་ལྟསོ་མེད་ཀིས་ཐུགས་བསམ་
རྒྱ་ཆེར་བཞེས་ཏ་ེརུྒྱད་ཆེན་ཀུན་དགའ་དནོ་
གུབ་དཔལ་བཟང་པ་ོནས་བཟུང་ད་བར་གྲྭ་
ཚང་འདིའི་ཆོས་སྤདོ་ཉམས་བཞེས་ཀི་རུྒྱན་

གཞན་གིས་ད་ོཟླ་མེད་པ་གསེར་གི་ཡང་ཞུན་
ལ་ྟབུ་འད་ིཉདི་ཇི་སདི་རྒྱལ་བསན་ནམ་གནས་
ཀི་བར་ཉམས་པར་མེད་པ་ཡུན་གནས་ཡོང་
ཆེད་བཀའ་འབལེ་གྲྭ་ཚང་གི་རིགས་གཅིག་
རྐང་འཛིན་གསར་འཛུགས་ཀི་དགེ་རན་
གནང་ནས་སརྔ་སལོ་ཉམས་བཞསེ་ཀི་གནད་
གང་གི་ཐུགས་ལ་མངའ་བ་ཚང་མ་གཞན་གི་
རུྒྱད་ད་ུསྨནི་ངསེ་མཛད།
ལྷག་པར་དའུང་གདན་ས་ནས་ཆེད་ཕབེས་
གནང་བའི་བ་ླསུྤལ་དག་ེབཤེས་རྣམ་པ་དང་།	
ཞབས་བཅར་བ་བགསེ་གཞནོ་བར་གསུམ་ལ་
གསང་ཆེན་རུྒྱད་སྡ་ེརྒྱ་མཚོའི་དཀིལ་འཁརོ་
བ་ིབསངླ་།	 ད་ེབཞིན་རྣམ་གངས་མང་བའ་ི
མཆོད་རནེ་གི་ཐིག	 །གཞན་ཡང་སབྐས་སོ་
སོའི་བསྙནེ་སུྒབ་ལས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་
བཅས་གྲྭ་ཚང་འདའི་ིཉམས་བཞསེ་ཀི་གནད་
ཆ་ལག་ཚང་བ་གནད་སྨིན་འབུལ་གནང་
མཛད་ད་ེཞྭ་སེར་བསན་པའི་གདགུས་དཀར་
ཕགོས་ཀི་འཁརོ་ལོར་འགངེས་པར་མཛད།
ད་ེདག་གི་སྐབས་སུ་བལྟ་བའི་མིག་ལྟ་བུའི་
གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་འབུང་ཨུཏྤལའི་ད་ོཤལ་
གསར་རྩམོ་ཕག་རོགས་དང་།	 ལོ་འཁརོ་
ཆོས་སྤོད་ཉི་མའི ་ཕ ེང་བའི ་ད ེབ་གསར་
ཕགོས་བསིྒགས་མཛད་ཅིང་།	 མཆོད་
དཔེ་ སོགས་ལའང་ ཐུགས་འཁུར་དང་
ཞུས ་དག ་མཛད ་དེ་གསང ་ ཆེན ་ རུྒྱད ་
སདོ་གྲྭ་ཚང་ལ་ཕག་རེས་རྨད་ད་ུབུང་བ་
འཇགོ་གནང་མཛད་འདགུ་པ་བཅས།	 །	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༡༩	 ཉནི་ཡུ་རབུ་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་ཁང་དང་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཟུང་འབལེ་གི་གོ་
སིྒག་འགོ་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ཉནི་མོ་ཞེས་
དམིགས་བསལ་ཚོགས་འད་ུཞིག་དྲ་ལམ་
བརུྒྱད་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 ཉནི་གཅིག་
གི་ཚོགས་འད་ུལས་རིམ་ཐགོ་ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་བོད ་ད ོན ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི ་
ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་མི་ཀུ་ལ་སི་པཀེ་ས་ 
(Mikulas Peksa)	ལགས་དང་།	རྒྱལ་སིྤའ་ི
བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཡུ་རོབ་སིད་
བུས་ངསེ་སནོ་པ་སྐུ་ཞབས་ཝིན་སེན་ཊི་མེ་
ཊེན་ (Mr. Vincent Metten) ལགས།	 ཡུ་
རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཧན་ན་ེ
སི་	 (Hannes Heide) ལགས་དང་ལམྕ་སྐ་ུ
ཨོ་སི་ར་	 (Ausra Maldeikiene) ལགས་
ཀི་ཕག་རོགས་ཨ་ལ་སེ་ཝི་སེ་	 (Giedrius 

Alasevici) ལགས།	 ཁ་ཊ་ལོ་ན་ིཡ་ (Cata-

lonia) ནས་ཡིན་པའ་ིཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་རྣམ་པའི་ཕག་རོགས་སྐུ་ཞབས་ཨེ་
ལེག་སི་	(Alex Sarri i Camargo)	ལགས།	
ཡུ་རོབ་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་
གི་ལས་བདེ་ལམྕ་སྐ་ུམི་ལ་ན་ིཡ་བྷ་ོལོན་ཌ་ེལེ་	
(Melanie Blondelle)	 ལགས།	 ད་ེབཞིན་

པ་ོལེན་ྜདང་།	སུད་སི།	ཕ་རཱན་སི།	བལེ་ཇི་
ཡམ།	 ན་ིདར་ལེན།ྜ	 ཨཱ་ཡར་ལེན་ྜབཅས་
ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་བདོ་མི་དུྲག་བཅས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་ས་ྔདྲའོ་ིཚོགས་
འད་ུཡུ་རོབ་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁང་གི་ལས་བདེ་ལམྕ་སྐུ་མི་ལ་ན་ིཡ་བྷ་ོལོན་
ཌེ་ལེ་ལགས་ཀིས་གཙོ་སྐངོ་དང་ཞུ་གཏུག་
གི་སྦངོ་བརར་གནང་ཡོད།	 ཉནི་རྒྱབ་རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཡུ་རོབ་
སིད་བུས་ངསེ་སནོ་པ་སྐུ་ཞབས་ཝིན་སེན་ཊི་
མེ་ཊེན་ལགས་ཀིས་ཚོགས་འད་ུགཙོ་སྐངོ་
དང་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་བཞི་དང་ལྷན་གསོ་
མོལ་གནང་ཡོད།
ཐགོ་མར་སུ་ཝེ་ཌེན་ནས་ཡིན་པའི་ཡེ་ཤེས་
དཔལ་ལནྡ་ལགས་ཀིས།	 བདོ་ནང་གི་བདོ་
མི་ཚོར་ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བེད་འཇུག་
གི་མེད་ལ།	 བདོ་ཀི་འབགོ་པ་རྣམས་ལ་ར་
ནརོ་ལུག་དང་རྩྩྭ་ཐང་གི་བདག་དབང་ཡང་
མེད།	 དནོ་དངསོ་སུ་བདོ་ད་ེཡང་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་དབང་གི་མེད།	 གཞིས་ལུས་བདོ་
མི་ཚོས་འ་ཆད་འུ་ཐུག་གིས་རང་ལུས་མེར་
སགེ་གཏངོ་གི་ཡོད།	 ཅསེ་གསུངས།ཕ་རཱན་
སི་ནས་ཡིན་པའི་སྐལ་བཟང་ལགས་ཀིས་
ཆོས་དད་རང་དབང་དང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་

༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མ་འངོས་
ཡང་སིད་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་གསུངས་གུབ་
མཚམས་ནི་དར་ལེནྜ་ནས་ཡིན་པའི་ཀུན་
གསལ་རིན་ཆེན་སྒོལ་མ་ལགས་ཀིས་བདོ་
ནང་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གི་གོ་སྐབས་འདྲ་
མཉམ་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ངོས་
འཛིན་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།	བལེ་ཇི་ཡམ་ནས་
ཡིན་པའ་ིབླ་ོབཟང་དབང་པ་ོལགས་ཀིས་ཤེས་
ཡོན་དང་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་གི་གལ་གནད་
སྐརོ་གསུངས་པ་དང་།	 ཨཱ་ཡར་ལེན་ྜནས་
ཡིན་པའ་ིབསན་འཛིན་ཟླ་མཛེས་ལགས་ཀིས་
བདོ་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་གི་གལ་གནད་
སྐརོ་གསུངས།	 པ་ོལེན་ྜནས་ཡིན་པའ་ིབསན་
འཛིན་མཁྱེན་བརྩེ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་
ཤུགས་རྐནེ་ཡུ་རོབ་ནང་སླབེས་པའི་མངོ་བ་
དངསོ་ཀི་སྐརོ་གསུངས།ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
སྐུ་ཞབས་མི་ཀུ་ལ་སི་པཀེ་ས་ལགས་ཀིས།	
བདོ་དནོ་སྐརོ་གི་གནད་དནོ་དང་བརདོ་དནོ་
ཁག་ཧ་ཅང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཡུ་
རོབ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པ་དང་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནས་གནད་དནོ་
ད་ེདག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་གི་རེད།	 ཅསེ་
དང་།	 རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐནེ་ཡུ་རོབ་ནང་
སླབེས་ཡོད་པ་ད་ེཡོངས་གགས་ཡིན་ཞིང་།	

བདོ་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སགེ་མ་གཏངོ་
རོགས་ཞེས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་འབདོ་སྐུལ་
གནང་ཡོད།	 ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་སྐུ་ཞབས་ཧན་ན་ེསི་ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་

གི་དྲག་པའོི་ཤུགས་རྐནེ་ཡུ་རོབ་ནང་སླབེས་
ཡོད་པའི་སྐརོ་གསུངས།སྐ་ུཞབས་ཨེ་ལེག་སི་
ལགས་ཀིས་བདོ་དནོ་སྐརོ་དཔ་ེདབེ་ཀླགོ་གི་
ཡོད་ཀང་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་སྐརོ་ལ་ཉན་ཞིབ་
བདེ་རུྒྱ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཅསེ་
གསུངས།	 ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
ལྕམ་སྐུ་ཨོ་སི་ར་ལགས་ཀི་ཕག་རོགས་སྐུ་
ཞབས་ཨ་ལ་སེ་ཝི་སེ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་
ཤུགས་རྐནེ་ཡུ་རོབ་ཁུལ་ད་ུསླབེས་པའི་རྐནེ་
གིས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་བདོ་དནོ་
འཐབ་རྩདོ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པའི་
སྐརོ་གསུངས།
བལེ་ཇི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་

ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་སྔ་དྲརོ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་འབལེ་སིད་བུས་དང་
བལེ་ཇི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་ལས་དནོ་
གནང་ཕགོས་སྐརོ་གསུངས་པ་དང་།	 ཉནི་

རྒྱབ་བདོ་མི་དུྲག་ནས་བདོ་དནོ་སྐརོ་གསུངས་
པར་རསེ་སུ་ཡི་རང་དང་མ་འངོས་པར་ཁངོ་
རྣམ་པས་སོ་སོའི་ས་གནས་སུ་གཞུང་དང་
གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་
འགུལ་མུ་མཐུད་སྤལེ་དགསོ་པའ་ིའགན་ཆེན་
པ་ོཡོད་པའི་སྐརོ་གསུངས་རསེ་ཡུ་རུབ་རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་དང་ཡུ་རོབ་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་
ཟུང་འབལེ་གིས་ཉནི་གཅིག་རིང་བདོ་དནོ་
ཞུ་གཏུག་གི་ཉིན་མོ་ཞེས་དམིགས་བསལ་
ཚོགས་འད་ུཞིག་གོ་སིྒག་གནང་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ཉནི་མོའ་ིསྐརོ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ།
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ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ར་ས་བམས་པ་གླངི་རས་གསོ་ཁང་གི་མདནུ་ཐང་དང་འག་ོལམ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༢༢	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་
སིད་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་
སབོས་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ར་སར་ཡོད་པའི་
བམས་པ་གླངི་རས་གསོ་ཁང་གི་མདནུ་ཐང་
ད་ུས་ཕག་གསར་རྒྱག་དང་།	 རན་འཁགོས་
རྣམས་ཀི་ཆེད་རས་གསོ་ཁང་ནས་གླངི་སྐརོ་
བར་ཕག་བཟུང་ཆེད་ཀི་ལྕགས་རི་གསར་
བཟ།ོ	 ད་ེབཞིན་རས་གསོ་ཁང་གི་མཐའ་
མཚམས་སུ་ལྕགས་ཀི་རྲྭ ་བསྐརོ་བཅས་ཀི་
ལས་གཞི་ལེགས་གུབ་བུང་པ་རྣམས་དབུ་
འབདེ་གནང་ཡོད།ད་ེཡང་དབུ་འབདེ་མཛད་
སྒའོི་ཐགོ་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
གཙོས་ནང་སདི་དུྲང་ཆེ་དང་།	 དུྲང་འཕར།	
ཟུང་དུྲང་།	 རས་གསོ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
དང་ལས་བེད་རྣམས་ཕབེས་ཡོད་པ་དང་།	
དབུ་འབེད་ཀི་མཛད་སྒའོི ་ཐོག་ནང་སིད་

དུྲང་ཆེ་ཤོ་ཟུར་ཚེ་དབང་སྒོལ་མ་ལགས་
ཀིས་འཚམས་འདྲ་ིདང་འབལེ་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	 ཐགོ་མའ་ིའཆར་གཞི་ལརྟ་
ན་དབུ་འབེད་མཛད་སྒའོི་ཐོག་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་ལམ་སནོ་གསུང་བཤད་དང་།	
ལས་གཞི་འད་ིདང་འབལེ་བའ་ིང་ོསྤདོ་གནང་
རུྒྱ་སོགས་ཀི་ལས་རིམ་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་
ཀང་ད་ེརིང་གནམ་གཤིས་ཀིས་རྐེན་དང་།	
ལྷག་པར་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམ་ཁྱབ་
གདལ་འག་ོབཞིན་པའི་དསུ་སྐབས་འདིར་
རས་འཁགོས་རྣམས་ལ་སྐུ་ངལ་མི་ཡོང་བའི་
ཆེད་ད་ེརིང་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོསབས་བད་ེ
ཞིག་ཚོགས་ཡོད།	 འད་ིལོ་ན་ིསིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་
དྲནི་རསེ་དྲན་གི་ལོར་འཁལེ་གི་ཡོད་པ་དང་།	
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དུས་རུྒྱན་དུ་རན་
རབས་རྣམས་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པསོ་

ཞབས་འདགེས་ཞུ་དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ་
ལམ་སནོ་ཡང་ཡང་ཕབེས་ཀི་ཡོད་སབས།	
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་རས་གསོ་ཁང་གི་
གནས་སངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆེད་ས་
ཕགོས་གང་སར་ཕབེས་ཏ་ེསྐུ་ངལ་འཛེམས་
མེད་ཀིས་རོགས་དངུལ་མཁ་ོསུྒབ་ཞུས་ཡོད།	
ཅེས་དང་།ད ེ་བཞིན་ད་ལན་དབུ་འབེད་
མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་རས་གསོ་ཁང་གི་མདནུ་ཐང་
ད་ུས་ཕག་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་དང་།	
རན་འཁོགས་རྣམས་ཀི ་ཆེད་རས་གསོ་
ཁང་ནས་གླིང་སྐརོ་བར་ཕག་བཟུང་ཆེད་ཀི་
ལགྕས་རིང་གསར་བཟའོ་ིལས་གཞི།	 ད་ེ
བཞིན་མི་གང་བུང་དང་དམོ་ལ་ྟབུའི་སེམས་
ཅན་སོགས་རས་གསོ་ཁང་ནང་ད་ུམི་ཡོང་
བའི་ཆེད་རས་གསོ་ཁང་གི་མཐའ་མཚམས་
སུ་ལྕགས་ཀི་རྲྭ ་བས་བསྐརོ་བའི་ལས་གཞི་
བཅས་ཁྱནོ་ལས་གཞི་གསུམ་སབས་གཅིག་

ལ་དབུ་འབེད་གནང་གི་ཡོད་སྐརོ ་དང་།	
ལས་གཞི་འད་ིདག་ཕ་རན་སི་རོགས་ཚོགས་	
(Aide AL’Enfance Tibet (AET) དང་།	

ལོན་ཌནོ་བདོ་ཀི་ཐབེས་རྩ་གཉསི་ནས་མཐུན་
འགུར་རོགས་དངུལ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་
ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་

ཞུས་ཡོད།	 མཛད་སྒ་ོགུབ་རསེ་ནང་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་གཙོས་འབལེ་ཡོད་ལས་
བདེ་རྣམས་རས་གསོ་ཁང་གི་གཡས་ཡོན་ད་ུ

གཟགིས་སྐརོ་ཕབེས་ཡོད་པ་བཅས།	།

སིྤ་འཐུས་བསན་འཛིན་འཇམ་དབངས་ལགས་དང་སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་གངས་རི་ལགས་རྣམ་གཉསི་སིྤ་འཐུས་
རུྒྱན་ལས་སུ་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༤	ཚེས་	༨	
ཉནི་བདོ་མི་མང་དབུས་གཙང་སིྤ་འཐུས་དང་
ཚོགས་གཙོ་པད་འབུང་གནས་མཆོག་དང་།	
བདོ་མི་མང་མད་ོསྨད་སིྤ་འཐུས་བླ་ོབཟང་
ཆོས་འབརོ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ནས་སྐབས་	
༡༦	 པའ་ིསིྤ་འཐུས་ནས་རྩ་དགངོས་ཞུས་
པར་བརནེ།	 ཕི་ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་
དབུས་གཙང་སིྤ་འཐུས་བསན་འཛིན་འཇམ་
དབངས་ལགས་དང་།	 མད་ོསདྨ་སིྤ་འཐུས་
དགེ་བཤེས་གངས་རི་ལགས་རྣམ་གཉསི་སིྤ་
འཐུས་རུྒྱན་ལས་སུ་ཕབེས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་གི་ཕི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	
༣།༠༠	 ཐགོ་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཚོགས་
ཁང་ནང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ་ལྷན་
འཛོམས་ཐོག་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་
ཚོགས་མཆོག་གིས་གསར་ད་ུཕབེས་པའི་སིྤ་
འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ་གཉསི་ལ་འཚམས་
འདྲ་ིདང་སྦྲགས་གསུང་དནོ།	 ཉ་ེཆར་དམ་
འབུལ་སྐབས་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་སྐབས་

བཅུ་དུྲག་པའི་སིྤ་འཐུས་ཀི་ལས་ཡུན་ཟླ་
གཅིག་ལྷག་ཙམ་མ་གཏོགས་མེད་ཀང་།	
རུྒྱན་ལས་ལ་ལས་འགན་མང་པ་ོཡོད།
སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཀི་ལས་དནོ་ཡོངས་

རགོས་རེ་རེ་བཞིན་སནྙ་གསན་ཞུ་མི་དགོས་
པར་རྣམ་པ་ཚོས་ཡིག་ཆའི་ང་ོབའོི་ཐགོ་ནས་
མཁྱནེ་གི་རེད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལས་ཁུངས་སིྤ་ཡོངས་ལརྟ།	 སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་
ལས་རྣམ་པ་ལས་བཅར་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་
དང་།	 ནམ་རུྒྱན་ཡིན་ན་བདནུ་ཕག་གཅིག་
ལ་རུྒྱན་ལས་ལནྷ་འཛོམས་ཐངེས་གཉསི་རེ་

ངསེ་པར་ད་ུའཚོགས་གནང་དགསོ་ཀང་།	ཉ་ེ
བའ་ིཆར་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་རྐནེ་
པས་སྐབས་རེ་བདནུ་ཕག་གཅིག་ལ་ཐངེས་
གཅིག་མ་གཏགོས་འད་ུའཛོམས་གནང་ཐུབ་

ཀི་མེད།	 འནོ་ཀང་ལས་དནོ་མང་པ་ོཞིག་
མཇུག་སིྒལ་གནང་གི་ཡོད་ཙང་།	 རུྒྱན་ལས་
རྣམ་པའི་ངསོ་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་མི་དགོས་
པ་གཙོ་འདནོ་གནང་རོགས་ཞེས་འབདོ་
སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་གསུངས་གནང་རསེ།	
སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་རུྒྱན་ལས་ཚོགས་ཆུང་ལོ་དསུ་

ལ་ྔཔའ་ིསྡ་ེཚན་དང་།	 སིྤ་འཐུས་མི་འག་ོཆ་
བགསོ་ཞུས་ཡོད་པར་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༤	
ཚེས་	 ༡༦	 ནས་བསྐར་བཅསོ་ཞུས་ཡོད་པ་
གསལ་བསྒགས་གནང་བ་དང་།	 	 ད་ེབཞིན་
ད་རེས་ཆབ་སིད་སྡ་ེཚན་ད་ུསིྤ་འཐུས་རུྒྱན་
ལས་མང་བ་བཞག་དགསོ་དནོ་ན།ི	 ཉ་ེབའ་ི
གསོ་ཚོགས་ནང་སིྤ་འཐུས་མང་པསོ་དསུ་
ཚོད་རིང་ཐུང་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ཆབ་སིད་ཀི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་དགོས་ཀི་འདགུ་གསུངས་
པ་གཞིར་བཟུང་ད་ེལརྟ་བཞག་པ་ཡིན་ཞེས་
གསུངས་གནང་སོང་།
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཚོགས་ཆུང་
གི་སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་དུྲག་པ།	 རུྒྱན་ལས་
ཀི་སྡ་ེཚན་ཞསེ་པའ་ིའགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡	 ནས་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༥	
ཚེས་	 ༣༡	 བར་སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའ་ིབདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་རུྒྱན་ལས་
ཚོགས་ཆུང་ལོ་དསུ་ལྔ་པའི་སྡ་ེཚན་དང་།	
སིྤ་འཐུས་མི་འག་ོཆ་བགོས་ཞུས་ཡོད་པར་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡༦	 ནས་

བསྐར་བཅསོ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ།	 རུྒྱན་
འབེལ ་སྡ ེ་ཚན ་དུ་ སིྤ ་འ ཐུས ་མཁན ་པོ་
བསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་ལགས་དང་།	
སིྤ་འཐུས་ཙ་ན ེ་ཚང་དོན་གུབ་བཀྲ་ཤིས་
ལགས།	 ཆབ་སདི་སྡ་ེཚན་ད་ུསིྤ་འཐུས་དག་ེ
བཤེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་དང་།	
སིྤ་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁམིས་ལགས།	 སིྤ་
འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས།	 སིྤ་
འཐུས་གེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།	
སིྤ་འཐུས་བསན་འཛིན་འཇམ་དབངས་
ལགས།	 སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་གངས་རི་
ལགས།	 ད་ེབཞིན་འཛིན་སྐངོ་རགོ་ཞིབ་སྡ་ེ
ཚན་ད་ུསིྤ་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་
གུབ་བསོད་ནམས་ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་
དགེ་བཤེས་ལ་ྷརམས་པ་གོ་བ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་
བད་ེལགས་བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་
གནང་ས་ེདངསོ་སུ་ལས་འཁུར་ཞུས་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།

ཀརྨ་སེང་ག་ེལགས་ཀིས་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀི་ལས་ཁུར་འག་ོའཛུགས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༤	ཉནི་ ཀརྨ་སེང་གེ་ལགས་ཀིས་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་དང་།	

ནའིུ་ཛི་ལེན།ྜ	 ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤི་ཡ་ཁུལ་གི་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀི་ལས་ཁུར་འགོ་འཛུགས་
གནང་ཡོད།	
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་གསར་རྙིང་དབར་རིྩས་
སྤདོ་རིྩས་ལེན་གི་སྤདོ་དཔང་ད་ུབཀའ་ཟུར་
ཇོ་དཔལ་དཔལ་འབོར་ཚེ ་རིང་མཆོག་
དངསོ་སུ་ཕབེས་ཡོད་པ་དང་།	 ཕི་འབལེ་
དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིངས་ལགས་ཀིས་དྲ་
ལམ་བརུྒྱད་དནོ་གཅོད་གསར་རྙིང་དབར་
རིྩས་སྤོད་རིྩས་ལེན་གི་སྤོད་དཔང་གནང་

ཡོད།
ད་ེཡང་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་གསར་རྙངི་དབར་
རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་གི་མཛད་སྒ་ོསབས་བད་ེ
ཞིག་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་དང་།	 བདོ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་
གཙོ་དང་སྐུ་ཚབ་སོགས་ཀིས་དནོ་གཅོད་
གསར་པ་ཀརྨ་སེང་གེ་ལགས་ལ་འཚམས་
འདྲ་ིམཇལ་དར་དང་།	 དནོ་གཅདོ་ཟུར་པ་

མཚོ་འག་ོལགྷ་པ་ལགས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ི
མགུལ་དར་ཕུལ་ཡོད།
སིྤར་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་གསར་པ་ཀརྨ་སེང་
གེ་ལགས་ནི་ད་ེསྔ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་ཆེ་ཡིན་ཞིང་།	
དནོ་གཅོད་ཟུར་པ་མཚོ་འགོ་ལགྷ་པ་ལགས་
བོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་དུྲང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།	།
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གཟགིས་པར་འཚལ།

ཐ་ེཝན་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་གསར་རྙངི་དབར་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་གི་དངསོ་གཞིའ་ིམཛད་སྒ་ོབསྐངས་པ།
༄༅།	 །ཐ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ལས་ཡུན་གཙང་ནས་
ཚབ་གསར་ད་ུཨོ་སི་ཀྲ་ོལི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དནོ་
ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་འབའ་བ་
སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་བསྐ་ོགཞག་
གནང་བ་ལརྟ་འད་ིཚེས་	 ༢༢	 ས་ྔདྲ་ོདནོ་
གཅོད་གསར་རྙིང་དབར་ལས་འགན་རིྩས་
སྤོད་རིྩས་ལེན་གི ་མཛད་སྒ ་ོདངོས་གཞི་
བསྐངས་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེཉནི་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོབཀའ་ཟུར་སྐབས་ར་ེཀིར་ིརིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ	 ཕི་འབལེ་དུྲང་
ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིངས་ལགས་ཀིས་དྲ་ལམ་
བརུྒྱད་དནོ་གཅོད་གསར་རྙིང་དབར་རིྩས་
སྤདོ་རིྩས་ལེན་གི་སྤདོ་དཔང་གནང་ཡོད་པ་
དང་།	 དངསོ་གཞིའ་ིམཛད་སྒ་ོགུབ་རསེ་སྐ་ུ
མགནོ་དང་།	 དནོ་ཁང་གི་ལས་བདེ།	 ཐའ་ེ
སྡདོ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་སོགས་
ནས་དནོ་གཅོད་གསར་པར་མཇལ་དར་
ཕུལ།
སལྐ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཕི་ཟླ་	 ༣	
ཚེས་	 ༢༢	 ཉནི་ཐ་ེཝན་ད་ུའབརོ་བ་དང་།	
ཡུལ་ཁིམས་ལྟར་བདནུ་ཕག་གཉིས་རིང་
མགནོ་ཁང་ད་ུཟུར་བཀག་རསེ།	 ཕི་ཟླ་	 ༤	
ཚེས་	༦	ནས་རང་མོས་འཕདོ་བསནེ་ལ་ྟསྐངོ་
འགོ་ལས་ཁུངས་སུ་རག་བཅར་གིས་ལས་
དནོ་ང་ོསྤདོ་དང་།	ཚེས་	༡༣	ནས་ལས་དནོ་
དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཡོད་པའ་ིགནད་ཡོད་
མི་སྣ་ཁག་གཅིག་མཇལ་འཕད་ཀི་ལས་རིམ་
ཡིན་པ་རེད།
ད་ེཡང་ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་གུང་ལ་དནོ་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ལྕམ་
ཧངོ་རའུ་ེརའ་ོལགས་ཀིས་དནོ་གཅདོ་གསར་

པར་ཕབེས་བསུ་དང་རྙིང་པ་ཕབེས་སྐེལ་
གི་གསོལ་སནོ་གོ་སིྒག་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
དགོང་དྲ་ོབདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
མཁན་དག་ེཆེ་དང་།	 གསར་འགདོ་པ།	 རྒྱ་
ནག་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་ཁག་གཅིག་
གདན་ཞུས་ཀིས་དནོ་གཅོད་གསར་པ་ངོ་
སྤདོ་དང་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་བའི་ལནྷ་

འཛོམས་གནང་།
ཚེས་	 ༡༤	 ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠།༣༠	 ཐགོ་
ཤིན་ཀུྲའུ་ཞོན་ཙང་གཙུག་ལག་སླབོ་ཆེན་གི་
སླབོ་སིྤ་སྐུ་ཞབས་ཇན་ཧྲའ་ོཇི་ལགས་མཇལ་
འཕད་དང་།	 མཐ་ོསླབོ་ནང་བདོ་པའ་ིདག་ེ
འདནུ་པ་སླབོ་འཇུག་བ་ཕགོས་སྐརོ་བཞུགས་
མོལ་ཚོགས་འད་ུའཚོགས།	ཆུ་ཚོད་	༡༡།༣༠	
ཐོག་ཞོན་ཙང་གཙུག་ལག་སླབོ་ཆེན་ཆོས་
ལུགས་ཚན་པའ་ིའགན་འཛིན་དག་ེསླངོ་མ་ཧྲ་ི
ཀྲའ་ོཧུད་ལགས་དང་མཇལ་འཕད་ཀིས་བདོ་
པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་སླབོ་འཇུག་དང་།	 བདོ་
ཀི་རིག་གཞུང་ཁྱབ་སྤལེ་དང་འབལེ་བའི་
སྐརོ་བཞུགས་མོལ་ག་ོབསྡརུ་ཞུས།	 ཆུ་ཚོད་	
༡༣།༣༠	 ཐགོ་དནོ་ཁང་གི་སླབོ་སནོ་པ་ལམྕ་

ཁན་མིང་རུའུ་ལགས་མཉམ་དནོ་ཁང་གི་
ལས་དནོ་རྒྱ་སྐདེ་སོགས་ཀི་སྐརོ་མཇལ་མོལ་
གནང་བ་དང་།	 དགངོ་དྲ་ོཐ་ེཝན་གཞུང་
གི་མཐ་ོརིམ་དཔནོ་རིགས་ནས་དནོ་གཅོད་
གསར་རྙིང་ལ་སྐལེ་བསུ་ལེན་གིས་གསོལ་
སནོ་རྒྱས་པ་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་།
ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་མང་གཙོ་ཡར་ཐནོ་ཚོགས་

པའི་དུྲང་ཆེ་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ལིན་ཕ་ེབན་
ལགས་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་ཏ།ེ	
དནོ་གཅོད་གསར་པར་འཚམས་འདྲ་ིདང་
རྙངི་པར་ཕབེས་བསྐལེ་དང་འབལེ་མ་འངོས་
མཉམ་ད་ུལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་སྐརོ་བཀའ་
མོལ་ཡུན་རིང་གནང་།	
ཚེས་	 ༡༦	 ས་ྔདྲ་ོཐ་ེཝན་ཕི་སདི་
བླ ོན ་ ཆེ ན ་ སྐུ ་ ཞ བ ས ་ ཝུ འུ ་ ཀྲ འོ ་ ཤེ འི ་
ལ ག ས ་ མ ཇ ལ ་ འ ཕ ད ་ ད ང ་ འ བ ེལ ་
ད ོན ་ ག ཅོ ད ་ ག ས ར ་ པ ་ ངོ ་ སྤོད ་ ད ང ་ །	
ཉིན་གུང་ཐེ་ཝན་རྒྱལ་སིྤ་བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསན་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པ་ནས་དནོ་གཅདོ་
ཟླ་བ་ཚེ ་རིང་ལགས་ཀི ་ལས་རུྒྱན་རིང་
གཟངེས་སུ་ཐནོ་པའི་ལས་དནོ་ལ་གཟངེས་

བསདོ་དང་།	 དནོ་གཅདོ་གསར་པར་ཕབེས་
བསུའ་ིགསོལ་སནོ།	 ཕི་དྲ་ོཐ་ེཝན་ཧ་ཀ་
མི་རིགས་ལས་དནོ་ལྷན་ཁང་གི་བླནོ་ཆེན་
སྐུ ་ཞབས་ཡཱང་ཁན་ཀྲན་ལགས་མཇལ་
འཕད་དང་འབལེ་དནོ་གཅོད་གསར་པ་ང་ོ
སྤདོ།	 དགངོ་དྲ་ོརུྒྱན་ད་ུདནོ་ཁང་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་མཁན་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་གདན་
ཞུས་ཀིས་དནོ་གཅདོ་གསར་པ་ང་ོསྤདོ་དང་
མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་བའི་ལནྷ་འཛོམས་
གནང་།
ཚེས་	 ༡༧	 དགངོ་དྲ་ོཐ་ེསྡདོ་བདོ་རིགས་
ཚོགས་པ་དང་།	 ས་གནས་གཞནོ་ནསུ་གཙོ་
འགན་ཐགོ་དནོ་གཅདོ་གསར་བསུ་རྙངི་སྐལེ་
གི་གསོལ་སནོ་ག་ོསིྒག་གནང་།	 ཚེས་	 ༡༩	
ས་ྔདྲ་ོཐའ་ེཔ་ེགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སས་མོ་
ལིན་དབི་མོང་ལགས་མཇལ་འཕད་དང་དནོ་
གཅདོ་གསར་པ་ང་ོསྤདོ་དང་འབལེ་བདོ་དནོ་
ཐགོ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་བའི་རེ་བསྐུལ་
དང་།	 ཉནི་གུང་ཕི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ནས་
དནོ་གཅོད་གསར་བསུ་རྙིང་སྐལེ་གི་གསོལ་
སནོ་ག་ོསིྒག་གནང་།	
ཚེས་	༢༠	ཉནི་ཐ་ེཝན་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་།	 ཐའ་ེཔ་ེགངོ་ཁྱརེ་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ།	
བདོ་དང་ཐ་ེཝན་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་འབལེ་
མཐུད་ཁང་ཐུན་མོང་ནས་དནོ་གཅདོ་གསར་
བསུ་རྙིང་སྐལེ་གི་གཞུང་འབལེ་གསོལ་སནོ་
ག་ོསིྒག་གནང་།	 དགངོ་དྲ་ོཐ་ེཝན་བདོ་རྒྱ་
མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སུན་ཀྲ་ེབྷན་
ལགས་དནོ་གཅོད་གསར་པ་ལ་ཕབེས་བསུ་
ཞུ་བར་ཕབེས།

ཚེས་	༢༡	ས་ྔདྲ་ོཐ་ེཝན་རིག་གཞུང་ལནྷ་ཁང་
བདོ་སོག་རིག་གཞུང་བས་ིགནས་ཀི་འགན་
འཛིན་མཇལ་འཕད་ཀིས་དནོ་གཅདོ་གསར་
པ་ང་ོསྤདོ་དང་བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་
རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་དང་ཁྱབ་སྤལེ་སོགས་
ཀི་སྐརོ་བཀའ་བསྡརུ།	 ཉནི་གུང་དནོ་ཁང་གི་
སླབོ་སནོ་པ་དགེ་སླངོ་ཁནོ་ནངེ་ལགས་ཀིས་
དནོ་གཅོད་གསར་བསུ་རྙིང་སྐལེ་གི་གསོལ་
སནོ།	 དགངོ་དྲ་ོབདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་མཁན་གི་ཐ་ེཝན་གཞུང་འབལེ་མིན་
པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་ཁག་གདན་
ཞུས་ཀིས་དནོ་གཅདོ་གསར་པ་ང་ོསྤདོ་དང་
མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་བའི་ལནྷ་འཛོམས་
གནང་།
ཚེས་	 ༢༢	 ས་ྔདྲ་ོདནོ་ཁང་གི་སླབོ་མ་རྣམས་
ལ་དནོ་གཅདོ་གསར་པ་ང་ོསྤདོ་དང་།	 ད་ེ
རེས་དངོས་གཞིའི་རིྩས་སྤོད་རིྩས་ལེན་གི་
མཛད་སྒ།ོ	 ཉནི་གུང་དནོ་ཁང་གི་སླབོ་སནོ་
པ་སྐུ་ཞབས་ཀུྲང་ཀྲ་ེལགས་ཀིས་དནོ་གཅོད་
གསར་བསུ་རྙངི་སྐལེ་གི་གསོལ་སནོ།	དགངོ་
དྲ་ོདནོ་ཁང་གི་ལས་དནོ་ཐོག་ཤུགས་ཆེའི་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཨ་མ་ཝོང་ལགས་
ཀི་ཀིས་དནོ་གཅདོ་གསར་བསུ་རྙངི་སྐལེ་གི་
གསོལ་སནོ་བཅས་ཡིན་པ་རེད།	
གཞན་ཡང་གངོ་ཁྱརེ་སིྤ་ཁྱབ་དང་།	 གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི།	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
ཟུར་པ།	མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་སིྤ།	གཞུང་འབལེ་
མིན་པའི་ཚོགས་པ་སོགས་མཇལ་འཕད་
ཀི་ལས་རིམ་ཁག་གཅིག་མུ་མཐུད་གོ་སིྒག་
གནང་རུྒྱ་དང་བཅས།	།

ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་ན་གཞནོ་རོགས་སྐརོ་ཚན་པས་བདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་གངས་སུམ་ཅུ་སོ་བཞི་ལ་སྐདེ་ཆུང་བུ་ལོན་
ཧནི་སྒརོ་	༣༩༠༠༠༠༠	ཐམ་པ་བག་ོའགམེས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་
ལས་ཁུངས་ཀི་ན་གཞོན་རོགས་སྐོར་ཚན་
པས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡	 ལོའ་ིནང་རྒྱ་
གར་ནང་གི་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གཞིས་

ཆགས་ཁག་བདནུ་ནང་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་
གཞོན་སྐསེ་གངས་སུམ་ཅུ་སོ་བཞི་ལ་སྐདེ་
ཆུང་བུ་ལོན་ཧནི་སྒརོ་	 ༣༩༠༠༠༠༠	 ཐམ་
པ་བག་ོའགམེས་གནང་ཡོད།	 ན་གཞནོ་

རོགས་སྐརོ་ཚན་པའི་སྐདེ་ཆུང་བུ་ལོན་ལས་
གཞི་ནི་བདོ་མི་ན་གཞོན་ལས་མེད་རྣམས་
ལ་དསུ་ཐུང་ལས་རིགས་སྦངོ་བརར་གནང་
རསེ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་

ཏུ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་ཆེད་ལས་ཀའི་གོ་
སབྐས་བསུྐན་སདླ་ཡིན།
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠་་་༢༠༢༡	ལོར་གཤམ་
གསལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་

ཁག་ནས་ཁྱབ་ཁངོས་གཞོན་སྐསེ་རྣམས་ཀི་
ཞུ་སྙན་ལ་རྒྱབ་གཉརེ་གནང་དནོ་ལྟར་ཞིབ་
འཇུག་མཐིལ་ཕིན་གནང་ས་ེབཀའ་འཁལོ་
གནང་བ་ཞིག་ཡིན།

ཨང་། ས་གནས། ཕ།ོ མོ། ཁྱནོ་བསྡམོས། མ་དངུལ།

༡། ར་ས། ༢ ་་་་ ༢ ༣༠༠༠༠༠་༠༠

༢། ལ་དགྭས་བསོད་ནམས་གླངི་། ༩ ༦ ༡༥ ༡༦༠༠༠༠༠་༠༠

༣། སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་བསམ། ༤ ་་་་ ༤ ༤༠༠༠༠༠་༠༠

༤། མཚོ་པད། ་་་་ ༡ ༡ ༡༠༠༠༠༠་༠༠

༥། ཀ་ོལེ་གལྷ་དནོ་ལནྡ་གླངི་། ༡ ་་་་ ༡ ༡༠༠༠༠༠་༠༠

༦། ཀུམ་རའ།ོ ༢ ་་་་ ༢ ༢༠༠༠༠༠་༠༠

༧། ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླངི་། ༥ ༤ ༩ ༡༢༠༠༠༠༠་༠༠

ཁྱནོ་བསྡམོས། ༢༣ ༡༡ ༣༤ ༣༩༠༠༠༠༠་༠༠

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་ན་གཞནོ་རོགས་
སྐརོ་ཚན་པས་བུན་གཡར་ལས་གཞི་འད་ིཉདི་ལམ་སནོ་གཏན་
འབབེས་ལརྟ་ལག་བསར་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ལས་གཞི་འད་ི
ཉདི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བུན་གཡར་ལས་གཞི་རྙིང་ཤོས་
ཤིག་ཀང་ཡིན་ལ་དསུ་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཚགས་ཚུད་ངང་འག་ོ
བཞིན་ཡོད།			ལས་གཞི་འད་ིཉདི་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༧	 ལོར་ཐགོ་
མར་དབུ་འཛུགས་གནང་བ་ནས་བཟུང་ད་བར་བདོ་མི་གཞོན་
སྐེས་བརྒྱ་ཕག་བརལ་བར་ཚོང་ཙག་ཙིག་དང་རང་ཁ་རང་
གསོའ་ིསདླ་མཐུན་འགུར་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།


