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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྩམོ་པ་པ་ོགྲགས་ཅན་པ་ིཁ་ོཨི་ཡེར་ལགས་
དང་ལནྷ་ད་ུརེ་བ་སུྐན་པ་ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་གླངེ་མོལ་མཛད་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༩	
ཉིན་གི་སྔ་དརོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་
རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་ནས་ད་ལམ་བརུྒྱད་རྩོམ་
པ་པ་ོགྲགས་ཅན་པ་ིཁ་ོཨི་ཡེར་ (Pico Iyer) 

ལགས་དང་ལནྷ་རེ་བ་སུྐན་པ་ཞསེ་པའ་ིབརདོ་
གཞིའ་ིཐགོ་གླངེ་མོལ་མཛད་ཡོད།
མཛད་རིམ་ད་ེནི་ཨ་རིའི་ཁེ་ལི་ཧརོ་ནི་ཡའི་
མངའ་སྡའེ་ིནང་རནེ་གཞི་བྱས་པའ་ིཁ་ེལི་ཧརོ་
ནི་ཡ་སཱན་ཌ་བྷར་བྷ་རའི་གཙུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ (The University of California 

Santa Barbara)	 གི་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ནས་	
༢༠༢༢	 ལོའ་ིསུྒ་སྩལ་དང་རྩམོ་རིག་མཁས་
པའི་གསུང་བཤད་ཀི་ལས་འཆར་ཡ་གལ་རེ་
བ་སུྐན་པ་	 (CREATING HOPE) ཞསེ་
པའ་ིཆ་ཤས་ཡིན།
ཁེ་ལི་ཧརོ་ནི་ཡ་སཱན་ཌ་བྷར་བྷ་རའི་གཙུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སུྒ་རྩལ་དང་གཏམ་
བཤད་ཚན་པའི་ངསེ་སནོ་པ་ལམྕ་སྐུ་སེ་ལེ་སི་
ཊ་	(Celesta M. Billeci) ལགས་ཀིས་ཕབེས་
བསུ་དང་ཐངེས་འདིའི་མཛད་རིམ་སྐརོ་ང་ོ
སྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་མཚམས་ཁེ་
ལི་ཧརོ་ན་ིཡ་སཱན་ཌ་བརྷ་བ་ྷརའི་གཙུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་རིགས་བདག་སྐུ་ཞབས་
ཧན་རེ་ཡེང་ (Henry T. Yang) ལགས་ཀིས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་གི་སྐརོ་ངོ་སྤོད་མདརོ་བསྡུས་ཞུས།	
ད་ེརསེ་རྩམོ་པ་པ་ོགྲགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་པ་ིཁ་ོ
ཨི་ཡེར་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 	 སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་སརླ་

ཡང་མཇལ་འཕྲད་བུྱང་བས་དགའ་པ་ོབུྱང་
ཞསེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 མགནོ་པ་ོགང་
ཉིད་མཆོག་ལ་ནང་པའི་ཕོགས་ནས་རེ་བ་
ཞེས་པ་གོ་བ་ལེན་སངས་གང་འད་ཡིན་མིན་
སྐརོ་བཀའ་འད་ིཞུ་སབྐས།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས།	 ང་
ཚོ་སྐསེ་པ་ནས་བཟུང་ང་ཚོའི་མི་ཚེ་རེ་བར་
བཅལོ་ཡོད།	 རེ་བ་ཟརེ་བ་ད་ེཡག་ས་ཞིག་ལ་
རྒྱག་གི་ཡོད་པ་ག་ོདགསོ།	ཐ་ན་ང་ཚོ་ཨ་མའ་ི
མངལ་ནང་ཡོད་པའི་སྐབས་ཨ་མའི་སེམས་
ནང་ཁོང་ཁ་ོམེད་པ་དང་ཞི་བད་ེལནྡ་པ་ཞིག་
ཡོད་ན།	 དསེ་ཨ་མའ་ིམངལ་ནང་ཡོད་པའ་ི
ཕུྲ་གུ་དརེ་ཤུགས་རྐེན་བཟང་པ་ོཐེབས་ཀི་

ཡོད།	དརེ་བརནེ་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེཟརེ་བ་ད་ེ
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	 རེ་བ་ཞསེ་
པ་མ་འངོས་པ་ལ་གཞི་བཞག་ནས་བཤད་པ་
ཡིན་ན།	 མ་འངོས་པ་ན་ིངསེ་གཏན་མེད་པ་

ཞིག་རེད།	 འནོ་ཀང་ང་ཚོས་མ་འངོས་ཆེད་
ད་ུརེ་བ་རྒྱག་གི་ཡོད།	 སེམས་ལ་རེ་དགོས་
བཅངས་ནས་བསདྡ་ན་ཧ་ཅང་གནདོ་སྐལེ་གི་
ཡོད་ལ།	 ང་ཚོར་ནསུ་པ་ཡོད་པ་ད་ེཏག་ཏག་
བདེ་སྤདོ་ཀང་བྱདེ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད།	 རེ་བ་
བཟང་ས་ཞིག་ལ་རྒྱག་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིསངེ་དཀའ་ངལ་སྣ་ཚོགས་
འཕྲད་ཀི་ཡོད་ཀང་རེ་བ་བཟང་ས་ཞིག་ལ་
བརྒྱབ་ནས་སྡདོ་དགསོ།	 འཛམ་གླངི་ནང་མི་
ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་
ཨ་མའ་ིམངལ་ནས་བུྱང་བ་རེད།	 ང་ཚོ་ཚང་
མ་ཨ་མའི་བྱམས་སྐོང་འགོ་འཚར་ལོངས་
འབུྱང་གི་ཡོད།	 ཨ་མས་བྱམས་སྐངོ་གནང་

བ་དརེ་ང་ཚོས་རསེ་སུ་ཡི་རང་ཞུ་དགསོ།	ཨ་
མའི་བྱམས་སྐངོ་མེད་ན་ང་ཚོ་འཚོ་མི་ཐུབ།	
ཐ་ན་དདུ་འགྲ་ོསེམས་ཅན་དང་བྱ་བིྱའུ་ཡིན་
རུང་ཨ་མས་དསུ་རག་ཏུ་རང་གི་ཕུྲ་གུར་
བྱམས་སྐངོ་གནང་གི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་དདུ་
འགྲ་ོསེམས་ཅན་དང་བྱ་བིྱའུ་ཚུད་པའི་ང་ཚོ་
ཚང་མ་འཚར་ལོངས་འབུྱང་བར་ཨ་མ་གཙོ་
བ་ོཆགས་ཡོད།	 དཔརེ་ན་ཕུྲ་གུ་ལོ་ཆུང་ཆུང་
ཡིན་པའི་སབྐས་ཨ་མ་འདས་གྲངོས་སུ་གུར་
བ་ཡིན་ན།	 ཕུགས་ལ་ཕུྲ་གུ་ད་ེའཚར་ལོངས་
འབུྱང་སབྐས་སེམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་
ཡོད།	 ཨ་མའ་ིབྱམས་བརྩ་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཡོད།	 ཨ་མའ་ིབྱམས་བརྩ་ེཡིས་
ང་ཚོར་རེ་བ་སིྦན་གནང་གི་ཡོད།	 དཀའ་
ངལ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་འཕྲད་པའི་སྐབས་རེ་
ངན་བཅངས་ནས་བསདྡ་ན་སེམས་ལ་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་ཀི་ཡོད།	 རེ་བ་ཟརེ་བ་ད་ེསེམས་
པ་བཟང་པ་ོདང་བྱམས་བརྩེ་དང་འབྲལེ་བ་
ཡོད།	 ངསོ་ཀི་མི་ཚེའ་ིམངོ་བ་ལ་ཆ་བཞག་
ན་དཀའ་ངལ་རིམ་པ་མང་པ་ོབརུྒྱད་ནས་
སླབེས་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་ང་ཚོའ་ིརེ་བ་ནམ་
ཡང་བརླགས་མེད།	 རེ་བ་ཟརེ་བ་ད་ེབདནེ་པ་
དང་དང་པརོ་འབྲལེ་བ་ཡོད།	ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་ལན་སྩལ།།

ཨ་རི་དང་ཐ་ེཝན་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདམས་ཐནོ་སདི་སྐངོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འད་ིགནང་བ།	

༄༅།	 །ཨ་རི་དང་ཐ་ེཝན་གཞུང་གིས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདམས་ཐནོ་སིད་
སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའི་
འཚམས་འད་ིགནང་འདགུ		
ད་ེཡང་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལྷན་ཁང་གི་མགྲིན་
ཚབ་པ་སྐ་ུཞབས་ན་ེཌི་པ་ིར་ཡི་སི་ (Ned 

Price)	 ལགས་ཀིས་ཊི་ཝི་ཊར་བརུྒྱད་བདོ་

མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདམས་ཐོན་སིད་
སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ལ་འཚམས་འད་ི
གནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་
ད་ུབདམས་ཐནོ་བུྱང་བར་ཨ་རིའི་ངསོ་ནས་
འཚམས་འད་ིཞུ་གི་ཡོད།	 ང་ཚོས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་དང་བདམས་ཐོན་སིད་སྐོང་

མཆོག་དང་ལནྷ་ད་ུརྒྱལ་སིྤའ་ིབཙན་བྱལོ་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཕག་ལས་གནང་
རུྒྱའ་ིརེ་ལྟསོ་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	
ཕོགས་མཚུངས་ཐེ་ཝན་གི ་ཕི ་སིད་བླནོ ་
ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཇ་ོསེ་ཕ་ིཝུ་ (Mr Joseph 

Wu)	མཆོག་གིས་ཟླ་འདའི་ིཚེས་	 ༡༧	ཉནི་
བདམས་ཐནོ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
ལ་འཚམས་འད་ིགནང་བའི་ནང་འཁདོ་དནོ།	
སྐུ་ཉདི་མཆོག་ཉ་ེཆར་འསོ་བསྡུའི་ཁདོ་རྒྱལ་
ཁ་ཐབོ་པར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་དགའ་བསུའི་
འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཉ་ེཆར་གི་འསོ་
བསྡུའི་གུྲབ་འབྲས་དསེ་འཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་
བདོ་མི་ཚོས་གཡོ་བ་མེད་པར་བདོ་མང་གཙོ་
དང་རང་དབང་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་བསུྒར་རུྒྱའི་

ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད་པ་གསལ་འདནོ་
གནང་ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	 ཐ་ེཝན་དང་བདོ་
ན་ིབླ་ོཐུབ་ཀི་གྲགོས་པ་ོཡིན་སབས་མཉམ་རབུ་
ཀིས་མང་གཙོ་དང་།	 རང་དབང་།	 འགྲ་ོབ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་བྱ་ཐུབ་ངེས་ཡིན།	
ཞསེ་གསུངས།	 གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས།	 ང་
ཚོའི་གྲགོས་པའོི་འད་ུཤེས་ནི་ཕན་ཚུན་བརིྩ་
བཀུར་དང་འད་མཉམ་གཞིར་བཞག་ཐོག་
བསུྐན་གནང་ཡོད།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་གི་དབུ་
ཁིད་འགོ་ངས་སྐུ་ཉདི་དང་སྐུ་ཉདི་ཀི་འཛིན་
སྐངོ་ལནྷ་ད་ུབདོ་དང་ཐ་ེཝན་དབར་འབྲལེ་བ་
དམ་ཟབ་ཡོང་བར་ཕག་ལས་གནང་རུྒྱའི་རེ་
ལྟསོ་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།།	

དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་
ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་བདམས་

ཐནོ་སདི་སིྤ་གཉསི་ལ་འཚམས་འད་ིགནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སབྐས་	 ༡༦	
པའི་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་གི་བདམས་ཐནོ་སིད་
སྐངོ་མཆོག་དང་།	སབྐས་	༡༧	པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བདམས་ཐནོ་སིྤ་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚང་མར།	ད་ེརིང་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	
ཚེས་	 ༡༤	ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
གིས་སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་དང་།	 གཞིས་བྱསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འད་ིཞུས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

སོག་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའི་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་
གར་གི་སིད་བླནོ་མཆོག་གི་ཛ་དག་གུད་སྐབོ་མ་
དངུལ་ད་ུགདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་ཞལ་འདབེས་

ཕུལ་བ།
༄༅།	 །༸སྐ་ུབཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྲྭ་ཚང་ཕན་བད་ེ
ལེགས་བཤད་གླངི་གི་མཁན་ཟུར་བྱ་ད་ོརིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གི་སྣ་ེཁིད་པའི་ས་གནས་བདོ་མིའི་སྐུ་ཚབ་
ཅིག་སོག་པའོི་རྒྱལ་ས་ཨུ་ལན་སྦ་ཌར་ད་ུཡོད་
པའ་ིརྒྱ་གར་གི་གཞུང་ཚབ་པ་ཨེམ་པ་ིསིངྒ་ (Mr. 
M.P. Singh)	 ལགས་དང་།	 དུང་ཆེ་ཨར་ཇ་ེ
མཱ་ནཱན་	 (R.J. Manan)	 ལགས་དང་མཇལ་
འཕྲད་ཀིས་རྒྱ་གར་གི་སིད་བླནོ་མཆོག་གི་ཛ་དག་
གུད་སྐབོ་མ་དངུལ་ད་ུགདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་
ཞལ་འདབེས་ཕུལ་ཡོད།
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་བསྡུར་ན་སོག་ཡུལ་ནང་
བདོ་མི་ཉུང་ཤས་ལས་མེད་ནའང་བདོ་མི་རྣམས་
ཀིས་རྒྱ་གར་སིད་བླནོ་མཆོག་གི་ཛ་དག་གུད་
སྐབོ་མ་དངུལ་ད་ུསྒརོ་	 ༨༥༠༡༡༡༣།༠༠	 ཐམ་པ་
ཞལ་འདབེས་ཕུལ་བར་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་པས་
རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེབདོ་མི་རྣམས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཚེ་འདས་ཚེ་དབང་སབོས་རྒྱལ་ལགས་སུ་
ཐུགས་ར་ེལེགས་གསོལ།

༄།	 །ཚེ་འདས་སྐ་ུཞབས་ཚེ་དབང་སབོས་རྒྱལ་
ལགས་ཀིས་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་མཁ་ེམེད་
སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཐབེས་རྩ་		(TCDF)	མིང་ཐགོ་
ཨ་སྒརོ་	༨༨༧,༩༦༩	 ་༥༤	ཞལ་འདབེས་གནང་
འབྱརོ་བུྱང་བར་དནོ་ཁང་ང་ོལས་དང་དབེ་བསྐལེ་
ཚོགས་པའི་འགན་ལྷན་ཐོུང་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་
གྲངས་མེད་ཞུ་གི་ཡོད།	ཚེ་འདས་ད་ེཉདི་	༢༠༡༩	
ལོར་ཨ་རིའི་ལྷ་ོཀེ་ལི་ཕརོ་ནི་ཡར་རང་ཁིམ་ད་ུ
སྤུན་ཉ་ེརྣམས་ཡོད་སར་ཞི་ལྷདོ་ངང་འདས་གྲངོས་
སུ་གུར་འདགུ	 སྐ་ུཚེ་འཕནེ་པ་མ་རགོས་སྔནོ་ད་ུ
སྐུ་ཚབ་་གཅོད་ལ་ཞལ་པར་ཐགོ་ཇི་དགེའི་རྩད་
གཅདོ་གནང་ཞིང་།	 ཁམིས་རྩདོ་ལས་ཁང་བརུྒྱད་
ཁིམས་མཐུན་ཞལ་འཆེམས་གན་ཡིག་འཇོག་
གནང་པའི་ནང་ཁངོ་གི་སྡདོ་ཁང་དང་དངུལ་ཁང་
ནང་དངུལ་འབབ་ཡོད་པ་རྣམས་ཞལ་འདབེས་
འབུལ་ཕགོས་འཐུས་གཙང་ཡོང་ཐབས་སྤརོ་ད་
ལེན་ད་བཞུགས་པའི་ཁོང་གི་ཚ་མོ་བསན་འཛིན་
སྒལོ་དཀར་སྒ་ོརབ་ལགས་སུ་འགན་ཁུར་དགོས་
པའ་ིམངགས་ཆ་བྱས་ཡོད།	 དངུལ་འབབ་རྣམས་
འདས་པའོི་དནི་ཆེན་ཕ་མ་གཉིས་ཀི་མིང་ཐོག་
ནས་བདོ་མི་ཉམ་ཐག་རྒན་གཅངོ་རིགས་ཀི་ངལ་
སེལ་སདླ་དང་ཕགོས་མཚུངས་བདོ་མིའ་ིསདྐ་ཡིག་
གཙོ་གུར་ཆོས་དང་།	 རིག་གཞུང་བཅས་སུང་
སྐབོ་བཅས་སདླ་སྨནི་གཏངོ་ཡོང་ཐབས་འགྲ་ོགྲནོ་
གཏངོ་དགོས་པ་ལྟར་དནོ་འཁལོ་ཞུ་རུྒྱ་བཅས།།	
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སུད་སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གིས་འཛམ་གླངི་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་སནྙ་ཕུལ་བ།
༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༸ཀུན་
གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དག་ེ
འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་བཙན་འཁིད་
བྱས་ཏ་ེད་བར་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ནས་
ལོ་ང་ོ	 ༢༦	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཚིགས་དང་
བསནུ་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་བདོ་མི་
ཡོངས་དང་།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེམཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་
འབདོ་སྐལུ་ཞུ་སནྙ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད།
འབདོ་སྐུལ་ཞུ་སྙན་ནང་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀིས་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ ་
ཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་
མཆོག་མགགོས་མུར་གླདོ་བཀལོ་ཐབོ་ཆེད་
འཕྲལ་ད་ུལག་བསར་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་
ཞུས་ཡོད།	
ད་ེཡང་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་སྙན་ད་ེབཞིན་འཛམ་
གླིང་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སིྤ་ཁབ་
དུང་ཆེ་སྐུ ་ཞབས་ཨེན་ཊོ་ནིའ་ོགུ་ཊར་རེ་

སི་	 (Mr Antonio Guterres)	 མཆོག་
དང་།	 མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་རྒྱལ་
ཡོངས་བད་ེསུང་ལནྷ་ཁང་།	 མཉམ་འབྲལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐོའི ་འགྲོ་བ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ།	 རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་
འགན་འཛིན།	 མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་ཆིངས་ཡིག་གི་ལས་ཁུངས་ཁག	 ད་ེ
བཞིན་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནད་དནོ་ཐགོ་དམིགས་
བསལ་མཁས་ལས་མི་སྣ་སོགས་ལ་ཕུལ་
ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༥	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡༧	
ཉནི་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་
གཅིག་པ་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བཙན་ཁདི་བྱདེ་སབྐས་ཁངོ་
དགུང་གྲངས་དུག་ཀང་ཟནི་མེད།	 དསུ་ད་ེ
ནས་བཟུང་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་དང་ཁོང་གི་ནང་མི་ལྷན་རྒྱས་
དང་བཅས་པ་ད་བར་མི་ཚོགས་ཀི་ཁདོ་ནས་

གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ཡོད།	 མཉམ་
འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
གི་གནད་དནོ་ཐགོ་དམིགས་བསལ་མཁས་
ལས་མི་སྣ་དང་།	 རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆིངས་
ཡིག་ལས་ཁུངས་ཁག་གིས་༸ཀུན་གཟིགས་
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་
ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གང་ད་ུཡོད་མིན་དང་།	
མགགོས་མུར་གླདོ་བཀལོ་དགསོ་པའ་ིཐད་རྒྱ་
ནག་དང་ལྷན་འབྲལེ་ལམ་ཐངེས་མང་བྱས་
ཀང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་པཎ་ཆེན་ཆུང་
སིད་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་ཁོང་གི་ནང་མི་
རྣམས་ཀི་གཟུགས་གཞིའི་བད་ེཐབས་དང་།	
གང་དུ་ཡོད་མིན་སོགས་ཀི་སྐརོ་ལ་ཡིད་
ཚིམས་པའི་གསལ་བཤད་གང་ཡང་བྱས་
མེད།
༧པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོམཆོག་གི་གནད་དནོ་ད་ེ
བཞིན་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་གར་
སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའི་གནད་དནོ་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཐག་མ་ཆོད་པའི་གདོ་

གཞིའ་ིགྲས་ཤིག་ཡིན།	 གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ ་
ཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་
མ་མཆོག་དང་།	 ཁངོ་གི་ནང་མི་ལནྷ་རྒྱས་
བཙན་ཁིད་ཀིས་ད་ཆ་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུ
གུར་ནས་མི་ལོ་	 ༢༦	 འཁརོ་བ་ད་ེན་ི༧པཎ་
ཆེན་ཆུང་སདི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་ཁངོ་གི་
ནང་མི།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མི་རྣམས་ལ་བར་མ་
ཆད་པའི་ཉསེ་མེད་ནག་ཉསེ་ཤིག་ཆགས་ཀི་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་
གུས་བརིྩ་ཞུ་མཁན་གི་མི་སྒརེ་ཚང་མར་བར་
མ་ཆད་པའི་ཉསེ་མེད་ནག་ཉསེ་ཤིག་ཀང་
ཆགས་ཡོད།	
སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་ནས་འཛམ་གླིང་
མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ངསོ་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་གནནོ་ཤུགས་སྤད་ད་ེ༸ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ ་ཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་
དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་དང་།	 ཡབ་
ཡུམ་དང་ནང་མི།	 བྱ་བྲལ་རིན་པ་ོཆེ་བཅས་

མགགོས་མུར་གླདོ་བཀལོ་ཡོང་བ་དང་།	བདོ་
དང་ཡུ་གུར་སོགས་ཀི་ནང་ཆོས་ལུགས་ལ་
ཐ་ེབུྱས་བྱདེ་བཞིན་པ་མཚམས་འཇགོ་བྱདེ་
ད་ུའཇུག་རུྒྱ།	 བདོ་ཀིས་གཙོས་རྒྱ་ནག་གི་
ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་གི་ནང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་
པར་རང་དབང་ལྡན་པའི་རགོ་ཞིབ་ཚོགས་
ཆུང་ཞིག་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་འཚོལ་
ཞིབ་ཀི་སདླ་བསྐདོ་ཆོག་རུྒྱ།	ད་ེབཞིན་ཡོངས་
ཁབ་ཀི ་བསྒགས་གཏམ་སོགས་སྤལེ ་ཏ ེ་
༸ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་
པ་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་མགགོས་
མུར་གླདོ་བཀལོ་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་
པ་བཅས།	།

ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིཕི་འབྲལེ་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་འཛིན་
གཞནོ་པས་བདོ་ནང་གི་ཆབ་སདི་བཙོན་པར་མི་སྤདོ་ལས་འདས་པའ་ི

གདགུ་རུྩབ་གཏངོ་བཞིན་པར་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།
༄༅།	 །ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིཕི་
འབྲལེ་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་འཛིན་གཞནོ་པ་
སྐ་ུཞབས་ཇ་ོསེཕ་བྷ་ོརེལ་ (Josep Borrell) 

མཆོག་གིས་ཉ་ེལམ་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཆབ་སིད་བཙོན་པར་རངུ་རགེ་མནར་
གཅདོ་བཏང་ས་ེབཀག་བསིྐལ་ཁང་ད་ུའདས་
གྲངོས་སུ་གུར་བ་དང་།	 རངུ་རགེ་མནར་
གཅོད་ཀིས་རྐེན་པས་བཙོན་གྲལོ་ཐབོ་ཀང་
འདས་གྲངོས་སུ་གུར་བའ་ིགནད་དནོ་ཐད་ཡུ་
རོབ་གྲསོ་ཚོགས་སུ་ལན་འདབེས་གནང་བའ་ི
ནང་མི་སྤདོ་ལས་འདས་པའི་མནར་གཅོད་
ཡང་ན།	 མི་གཤིས་ལ་བརྙས་བཅསོ་དང་
ཁམིས་ཆད་སོགས་ཀི་བྱ་སྤདོ་རིགས་གང་ད་ུ
ཐནོ་པ་དང་།	 རྣམ་པ་གང་ཞིག་གི་ཐགོ་ནས་
ཐོན་ཡང་བྱ་སྤདོ་ད་ེརིགས་ལ་སྐནོ་བརདོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།
སྐ་ུཞབས་ཇ་ོསེཕ་བྷ་ོརེལ་མཆོག་གིས།	 ཡུ་
རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འགྲ་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརིྩ་འཇོག་དང་སུང་
སྐབོ་ཀི་སླད་གཏན་འབབེས་བྱས་པའི་རྒྱལ་
ཁབ་དང་རྒྱལ་སིྤའི་བཅའ་ཁིམས་ཁག་ལ་
གུས་བརིྩ་ཞུ་དགོས་པ་ཐངེས་མང་ནན་སྐུལ་
གནང་ཡོད་ཅསེ་གསུངས།	 ད་ེབཞིན་ཁངོ་
གིས་ད་ེས་ྔཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ནས་བསྒགས་
གཏམ་ཞིག་སྤལེ་བའ་ིནང་།	 རང་ཉདི་ཀི་
གཞི་རྩའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལོངས་སུ་
སྤད་པའི་དབང་གིས་བཙོན་འཇུག་བྱས་
པ་རྣམས་འཕྲལ་མར་ཆ་རྐེན་གང་ཡང་
མེད་པའི་ཐགོ་ནས་གླདོ་བཀལོ་དགོས་པ་མ་
ཟད།	 ཆབ་སདི་བཙོན་པ་བཀག་ཉར་བྱས་

པ་རྣམས་ལ་དང་གཞག་
ངང་འདི་གཅོད ་དང ་
ཚུལ་མཐུན་ངང་ག་ོརིམ་
བརུྒྱད་དགསོ་པ།	བཀག་
ཉར་བྱས་པ་རྣམས་ལ་
སྡུག་སྦངོ་མནར་གཅོད་
སོགས་གཏངོ་མི་དགོས་
པ་སོགས་ཀི་བསྒགས་
གཏམ་ལུང་འདནེ་གནང་
ཡོད།
ད་ེཡང་གནད་དནོ་ད་ེན་ིཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་
ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་མི་	 ༡༢	 ཀིས་
རྒྱ་གཞུང་གི་རངུ་རགེ་མནར་གཅདོ་འགོ་གྲྲྭ་
ཆོས་སིྐད་ལགས་དང་།	 ཕུྲ་གུ་གསུམ་གི་ཨ་
མ་ལ་ྷམོ་ལགས།	 རང་ལོ་	 ༡༩	 ཡིན་པའ་ི
ར་དབནོ་པ་ོདགོན་པའི་དགེ་འདནུ་པ་བསན་
འཛིན་ཉ་ིམ་ལགས།	 འབྲ་ིར་ུརངོ་ཆགས་
རྩེ་ཤང་གྲངོ་ཚོ་ལྔ་པ་ནས་ཡིན་པའི་དཀོན་
མཆོག་སིྦན་པ་ལགས་བཅས་འདས་གྲངོས་
སུ་གུར་བའ་ིརསེ་གླངེ་སླངོ་གནང་ཡོད།
ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༧	
ཉིན་སྦལེ ་ཇམ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ ་
ཞབས་	 (Mr Samuel Cogolati)	 མཆོག་
གིས་གྲསོ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ནང་ངལ་རྩོལ་བསུྒར་བཀོད་ཁང་གི་ལས་
གཞི་ལག་བསར་བྱདེ་བཞིན་པར་སྦལེ་ཇམ་
གཞུང་ནས་ཐ་ེབུྱས་བྱདེ་ཀི་ཡོད་མིན་སྐརོ་
དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཀག་ཉར་བྱས་
པའི་བདོ་ཀི་ཆབ་སིད་བཙོན་པར་རངུ་རགེ་
མནར་གཅོད་འགོ་འདས་གྲངོས་སུ་གུར་བ་

ལ་སྦལེ་ཇམ་གཞུང་ནས་སྐནོ་བརདོ་བྱདེ་ཀི་
ཡོད་མིན་བཀའ་འད་ིགནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ལན་འདབེས་སུ་སྦལེ་ཇམ་ཕི་སིད་
བླནོ་ཆེན་ (Ms Wilmès)	 མཆོག་གིས།	
སྦལེ་ཇམ་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲ་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སངས་ཐད་ད་ོ
སྣང་ཆེན་པ་ོབྱདེ་ཀི་ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་གཞུང་
གིས་བཙན་དབང་ངང་ངལ་རྩོལ་བསུྒར་
བཀོད་ཁང་ད་ུབཅུག་པའི་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་
གནས་སངས་ལ་སྦལེ་ཇམ་གཞུང་ནས་ད་ོ
ཁུར་གནང་གི་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 ད་ེལ་བརནེ་
ནས་སྦལེ་ཇམ་གཞུང་གིས་ཕོགས་གཉིས་
དང་ཕོགས་མང་པའོི་འབྲལེ་ལམ་བརུྒྱད་
རྒྱལ་ཁབ་དང་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
རིམ་པའི་ཐགོ་བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་གི་གནད་དནོ་ཐད་གླངེ་སླངོ་གནང་གི་
ཡོད་སྐརོ་འགྲལེ་བརདོ་གནང་ཡོད།	 སརྦ་
སིལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གིས་གོང་གསལ་ཡུ་
རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམས་དང་།	
སྦལེ་ཇམ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་དབར་
འབྲལེ་བ་དམ་ཟབ་རུྒྱན་འཁོངས་གནང་
བཞིན་ཡོད་པ་བཅས།	།

ལྡ་ིལི་བསམ་ཡས་གླངི་ས་གནས་འཕྲདོ་བསནེ་
སནྨ་ཁང་གི་སནྨ་ཞབས་པས་མུ་མཐུད་ཏགོ་

དབིྱབས་གཉན་རིམས་ལ་གདངོ་ལེན་
གནང་བཞིན་པ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ཏགོ་
དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་ནད་རླབས་གཉསི་
པའི་ཛ་དག་གནས་སངས་ཐནོ་པ་ནས་བཟུང་
རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ནི་ཏགོ་དབིྱབས་
གཉན་རིམས་ཁབ་གདལ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་
ཀི་ས་ཁུལ་གྲས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་།	 འདས་
པའ་ིཆུ་ཚོད་	 ༢༤	 ནང་ནད་གཞི་ཕགོ་པ་མི་
གྲངས་	 ༡༩༨༣༢	 བུྱང་ཡོད།	 ལགྷ་པར་ལྡ་ི
ལིར་གནས་སྡདོ་བདོ་མིའི་ཁདོ་ཏགོ་དབིྱབས་
གཉན་རིམས་ཕགོ་མཁན་གི་གྲངས་འབརོ་
ཡང་མང་ད་ུའགྲ་ོབཞིན་ཡོད།
ད་ེཡང་ཛ་དག་གི་གནས་སངས་དའེི་ཁདོ་ལྡ་ི
ལི་བསམ་ཡས་གླིང་ས་གནས་འཕྲདོ་བསནེ་
སྨན་ཁང་གི་སྨན་ཞབས་པ་ཚོས་མུ་མཐུད་
མདནུ་ད་ུཐནོ་ཏ་ེཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་
ལ་གདངོ་ལེན་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཕགོ་མཁན་གི་
ནད་པ་རྣམས་ལ་འཕྲལ་མར་ནད་གཡོག་
དང་།	ལམ་སནོ།	སནྨ་བཅསོ་སོགས་གནང་
བཞིན་ཡོད།	 ས་གནས་འཕྲདོ་བསནེ་སནྨ་
ཁང་གི་ཉནི་རེར་ཉུང་མཐར་ཏགོ་དབིྱབས་
གཉན་རིམས་ཀི་ནད་རགས་ཡོད་མཁན་དང་
མེད་མཁན་གི་ནད་པ་གྲངས་	༡༠	ནས་	༡༥	
བར་ལ་ལ་ྟརགོ་བྱདེ་བཞིན་པ་དང་།	 ལགྷ་
པར་སནྨ་ཁང་ད་ུསནྨ་བཅསོ་སདླ་འགྲ་ོམི་ཐུབ་
མཁན་ནད་པ་རྣམས་ཀི་ཁིམ་ལ་བསྐོད་ད་ེ
སནྨ་བཅསོ་དང་ལ་ྟསྐངོ་གནང་བཞིན་ཡོད།
ད་ེབཞིན་སནྨ་པ་སནྙ་གྲགས་ལགས་དང་ཡན་
ལག་སྨན་རིྩས་ཁང་གི་སྨན་པ་རྣམས་ཀིས་

ལམ་སནོ་འགོ་ས་གནས་འཕྲདོ་བསནེ་ཁང་
གི་སྨན་ཞབས་པ་རྣམས་ཀིས་ནད་གཞི་ལྕི་
མོ་མེད་མཁན་རྣམས་ལ་སྨན་བཅོས་གནང་
བཞིན་ཡོད།	 སནྨ་ཞབས་པས་རང་ཁིམ་ད་ུ
ཟུར་བཀག་བཞག་པའི་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་
རིམས་ཀི་ནད་རགས་ཡོད་མཁན་དང་ཏགོ་
དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཕགོ་མཁན་གི་གང་
ཟག་དང་འབྲལེ་བ་བུྱང་བ་རྣམས་ལ་དསུ་
ནས་དསུ་སུ་གཟུགས་གཞི་བད་ེཐང་ཡིན་
མིན་ལ་ྟརགོས་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
ལུས་སེམས་ནསུ་གསོའི་སྨན་སོགས་མཐུན་
རྐནེ་སྦརོ་བཞིན་ཡོད།	
གཞན་ཡང་ནད་པར་ཟས་སྤོད་སྐརོ་ལམ་
སནོ་དང་།	 ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་
འགགོ་ཐད་ག་ོརགོས།	 ད་ེབཞིན་དགསོ་མཁ་ོ
ཅན་རྣམས་ལ་སེམས་ཁམས་འཕྲདོ་བསནེ་
དང་འབྲལེ་བའི་སླབོ་གསོ་ལམ་སནོ་བཅས་
གནང་བཞིན་ཡོད།
ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་ཛ་དག་ཆེ་
བའི་དསུ་སབྐས་འདརི་ས་གནས་སནྨ་ཞབས་
པ་ཚོས་ཉནེ་ཁ་སོགས་ལ་མ་འཛེམས་པར་
ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་
བཅས།	།
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གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་

ད་རྒྱའ་ིཁ་བྱང་	(www.bod.asia)	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

༸ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ཏ་ེམི་ལོ་	༢༦	འཁརོ་བའ་ི
དསུ་ཚིགས་ཐགོ་སྤལེ་བའ་ིབཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད།

༄༅།	 །ད་ེརིང་ན་ིབད་ེལནྡ་ཞིང་གི་མགནོ་
པ་ོའདོ་དཔག་མེད་མིའི་རྣམ་པར་རོལ་བ་
༸ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་
པ་རེ་བཙུན་བསན་འཛིན་དགེ་འདུན་ཡེ་
ཤེས་འཕྲིན་ལས་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་བཟང་
པ།ོ	 	 ཡོངས་གྲགས་སུ་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་
ཉ་ིམ་མཆོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་ཁིད་
ཀིས་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་པའ་ིཉནི་མོ་ད་ེ
ཡིན་ཞིང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༥	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༡༤	ཉནི་བདོ་ཀི་༸རྒྱལ་བསན་ཡོངས་རགོས་
ཀི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ ་ཕྲངེ་
བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་འསོ་སུྤལ་
ས་བནོ་ད་ུམའི་ནང་ནས་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་
ཉི་མ་མཆོག་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་
ཕྲངེ་བཅུ་པའི་ཡང་སིད་འཁུལ་བྲལ་ད་ུངསོ་
འཛིན་གནང་བའི་གསལ་བསྒགས་མཛད་
ཡོད་པ་དང་།	ད་ེན་ིམི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པའོ་ི
སྔནོ་རོལ་ནས་བུྱང་བའི་བདོ་ཀི་བ་ླསུྤལ་ངསོ་
འཛིན་བྱདེ་ཕགོས་ཀི་ལམ་སལོ་དང་ཡོངས་
སུ་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན།	 ད་ེལརྟ་ངསོ་འཛིན་
གསལ་བསྒགས་མཛད་རསེ་ཉནི་གསུམ་པ་
ས།ེ	ཕི་ལོ་	༡༩༩༥	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༧	ཉནི་
པཎ་ཆེན་ཆུང་སདི་རིན་པ་ོཆེ་དང་།	 ཡབ་
ཡུམ་དང་ནང་མི།	 བྱ་བྲལ་རིན་པ་ོཆེ་བཅས་
བཙན་ཁདི་བྱས་ཏ་ེགར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་
པ་ནས་ད་ཉནི་བར་མི་ལོ་	༢༦	ཧལི་པ་ོཕིན་
ཡོད་པ་རེད།
ད་ེསབྐས་ཆུང་སིད་རིན་པ་ོཆེ་དགུང་གྲངས་
དུག་ལས་སོན་མེད་པས།	 འཛམ་གླངི་ནང་
གི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་ལོ་ན་གཞོན་ཤོས་ད་ེ
ཆགས་ཡོད་པ་དང་།	 བིྱས་པ་ལོ་གཞནོ་ད་ེ
འད་ཉསེ་མེད་བཙན་ཁིད་བྱས་པ་ནི་སིྤར་
མི་སྤདོ་ལས་འདས་པ་མ་ཟད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ི
འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཁད་པར་བིྱས་
པའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁིམས་ལུགས་ཁག་དང་
ཡོངས་སུ་འགལ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 ལགྷ་
པར་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་༸རྒྱལ་དབང་

ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་དང་༸ཀུན་གཟིགས་
པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་རྣམ་གཉསི་ཀི་ཡང་སུྤལ་
ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཕགོས་སོགས་བདོ་ཀི་ཐུན་
མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ལུགས་དང་སལོ་རུྒྱན་
གི་བྱེད་སྒ་ོགང་སར་ཐེ་བུྱས་ཀིས་ད་ེདག་
སིད་དནོ་གི་ལག་ཆར་མཁོ་སྤདོ་བྱདེ་སླད།	
བཀའ་རྒྱ་ཨང་	 ༥	 པ་ཟརེ་བ་སོགས་ཁབ་
བསྒགས་བྱས་ཡོད་པ་ན།ི	 བདོ་ཀི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་ལ་ཁད་གསོད་དང་།	 བདོ་མི་ས་
ཡ་དུག་གི་ཆོས་དད་དང་སེམས་ཚོར་ལ་བརིྩ་
མེད་རགོ་རོལ་བཏང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ན།	
ད་རེས་གོ་སྐབས་འདི་བརུྒྱད་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་བྱ་སྤདོ་ཐ་ཞན་ད་ེདག་ལ་བླ་ོཕམ་
ཚད་མེད་དང་སྦྲགས་ང་ོརྒལོ་མཐའ་གཅིག་
ཏུ་ཡོད་ཅསེ་བརདོ་རུྒྱ་ཡིན།
པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་ཕི་
ལོ་	 ༡༩༩༥	 ལོར་བཙན་ཁདི་བྱས་པ་ནས་
བཟུང་ད་བར་ད་ུམཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་ཆེས་མཐོའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་
ཚོགས་དང་།	 བིྱས་པའ་ིཐབོ་ཐང་ཚོགས་
ཆུང་།	 བཙན་དབང་འགོ་གར་སོང་ཆ་མེད་
ད་ུགུར་པའ་ིལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་།	 མནར་
གཅོད་ཁ་གཏད་ཚོགས་ཆུང་སོགས་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་དང་།	
རྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་པ་གཞན་བཅས་ནས་པཎ་
ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་གི་
གནས་སངས་རུྒྱས་ལོན་དང་གླདོ་བཀལོ་ཡོང་
ཐབས་སུ་ཞུ་གཏུག་ལན་མང་གནང་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེའ་ིགནས་སངས་
ཞིབ་རྩད་གནང་མཁན་རང་དབང་ལྡན་
པའི་ཁད་མཁས་མི་སྣའི་ཚོགས་ཆུང་གཏངོ་
དགསོ་པའ་ིརེ་སྐལུ་ཡང་ཞུས་ཡོད།	ད་ེབཞིན་
ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་དང་།	 ཨ་རི།	 ཨིན་
ཡུལ།	 ཁ་ེན་ཌ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པའོ་ི
གྲསོ་ཚོགས་དང་།	 སདི་གཞུང་།	 རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་བཅས་ཀིས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་
ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གི་གནས་སངས་ཇི་ཡིན་
གསལ་བཤད་དང་གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་དགསོ་

པའ་ིགྲསོ་ཆོད་དང་།	 སནྙ་ཐ་ོསོགས་བཏནོ་
ནས་འབདོ་སྐལུ་གནང་ཡོད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་དང་གཞུང་འབྲལེ་མ་ཡིན་པའི་
ཚོགས་སྒརེ་མང་པསོ་ཀང་ལས་འགུལ་རུྒྱན་
མ་ཆད་པར་སྤལེ་དང་སྤལེ་མུས་ཡིན་ཡང་།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ད་བར་དུ་ཚང་མའི་
ཁ་འགོག་ཐབས་ཀི་ལན་ཐུང་གཅིག་ཁོ་ན་
བསྐར་ཟླསོ་བྱས་པ་ལས།	དངསོ་ཡོད་གནས་
སངས་དང་མཐུན་པའི་འགན་ཁུར་ལན་
འདབེས་ཤིག་རྩ་བ་ནས་བྱས་མེད།	 	 འད་ི
ལོའ་ིཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་
སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ལོ་
འཁརོ་སནྙ་ཐའོ་ིནང་བདོ་ནང་ཆོས་དད་རང་
དབང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་མུ་མཐུད་བྱདེ་ཀི་
ཡོད་སྐརོ་གསལ་པ་ོའཁདོ་ཡོད།
ད་ེརིང་གི་དསུ་ཚིགས་འདའི་ིསར།	བད་ེབར་
གཤེགས་པ་༸ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་
བཅུ་པ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི་མཛད་
པ་རྣམ་ཐར་ལའང་རེས་དན་ཞུ་དགོས་པ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད་པས།	 གནད་བསྡསུ་ཙམ་
ཞིག་ཞུས་ན།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་བདོ་ས་
ཡོངས་རོགས་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བཙན་
བཟུང་གིས་བ ོདོ་མི་རྣམས་གཞིས་བྱསེ་གཉསི་
སུ་ཁ་གསེ་དགསོ་པའི་དསུ་ངན་ཤར་སབྐས།	
༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་གོང་མ་མཆོག་
ནས་བདོ་མི་རིགས་ཀི་བད་ེཐབས་དང་བདོ་
ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་སླད་ད།ུ	
ཐགོ་མར་རྒྱའི་སིྤ་ཁབ་འག་ོའཁདི་རྣམས་ལ་
ཞི་འཇམ་ཐབས་མཁས་ཀིས་བླ་ོའགུག་གནང་
ཐབས་དང་།	 བར་ད་ུཡིག་འབུྲ་ཁ་ིབདནུ་
གི་སནྙ་ཞུ་ཕུལ་ནས་བདོ་མིའི་བདནེ་དནོ་ཞུ་
གཏུག་གནང་ཡོད་པ།	 བདནེ་པའ་ིསནྙ་ཞུ་
དརེ་ངསོ་ལེན་བདག་སྤདོ་བྱ་རུྒྱའི་ཚབ་ཏུ་མི་
ལོ་	༡༤	རིང་བཙོན་ཁང་ད་ུཚུད་པ།	མཐར་
བཙོན་གྲལོ་ཐབོ་རསེ་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་
རིག་གཞུང་སརླ་གསོའ་ིམཛད་རསེ་རླབས་པ་ོ
ཆེ་འཇགོ་གནང་མཛད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་ཀི་
བསན་སདི་རྩ་དནོ་ཐགོ་འཇིགས་ཞུམ་བག་ཚ་

ཡེ་ནས་མེད་པའི་སེངྒའེི་ང་རོ་བསྒགས་དང་
སྒགོ་བཞིན་པར་སྐུ་སགོ་བླསོ་བཏང་མཛད་
པའི་དཔའ་བ་ོཆེན་པ་ོཞིག་ཏུ་གུར་ཡོད་པས།	
ད་ེརིང་གི་དསུ་ཚིགས་འདའིི་ཐགོ་ཕྲན་ནས་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་གཞིས་བྱསེ་བདོ་
མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	 ༸ཀུན་གཟགིས་
པཎ་ཆེན་གོང་མ་མཆོག་གི་མཛད་པ་རྣམ་
ཐར་ལ་ཚད་མཐའོ་ིགུས་འདདུ་དང་།	 སྙངི་
ཐག་པ་ནས་བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུ་ཡི་ཡོད།
༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆོས་
ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་དགུང་ན་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་སྐབས་
ནས་བཙན་ཁདི་བྱས་ཏ།ེ	ད་བར་མི་ལོ་	༢༦	
རིང་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ནས་གནས་
སངས་ང་ོམ་རྩ་བ་ནས་ཤེས་རགོས་མ་ཐུབ་
པར་བརནེ།	ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་༸ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆོས་
ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་དང་།	 ཡབ་ཡུམ་ནང་མི།	
བཀས་ལྷུན་བྱ་བྲལ་རིན་པ་ོཆེ།	 ཁངོ་དང་
འབྲལེ་ཡོད་མི་སྣ་གཞན་བཅས་པ་ཆ་རྐེན་
གང་ཡང་མེད་པའི་ཐགོ་ནས་འཕྲལ་ད་ུགླདོ་
བཀལོ་གཏངོ་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ནན་པ་ོབྱ་
རུྒྱ་ཡིན།	ཉ་ེཆར་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་མགྲནི་ཚབ་
པས་གསུངས་དནོ་ལརྟ།	རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་
༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་གང་ད་ུ
ཡོད་མེད་ཚང་མས་ཤེས་པ་བཟ་ོདགོས་པ་
དང་།	 པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་
དངོས་སུ་མཇལ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་ངེས་པར་
བསུྐན་དགསོ།	
ད་ེརིང་གི་དསུ་དན་འདའི་ིསར།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ནས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་
ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་གི་རསེ་དན་ལོ་རུྒྱས།	
(‘Tibet’s Stolen Child: Remembering 

the Story of the 11th Panchen Lama-

Gedhun Choekyi Nyima)’	 ཞསེ་པའ་ི
དཔ་ེདབེ་ད་ེསྒ་ོའབྱདེ་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	 དཔ་ེ
དབེ་དའེི་ཐགོ་ནས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་པ་
ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་སདྐ་
ཡིག་དང་རིག་གཞུང་མི་རིགས་བཅས་པ་

སུང་སྐབོ་ཆེད་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་བཞེས་
པའ་ིལོ་རུྒྱས་ལ་རསེ་དན་དང་།	 པཎ་ཆེན་
དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གླདོ་བཀལོ་
འཐབོ་ཐབས་ཀི་ལས་འགུལ་འགྲ་ོམུས་ཁག་
གཞི་རྒྱ་ཆེ་ར་ུགཏངོ་རུྒྱ།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཚོགས་
པ་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་པཎ་ཆེན་དག་ེ
འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་སྐུ་འཁོར་བཅས་པའི་
གནས་སངས་རགོ་ཞིབ་བྱེད་མཁན་རང་
དབང་ལྡན་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་འཛུགས་
གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་རུྒྱ་
བཅས་ཀི་ལས་འགུལ་ཁག་སརྔ་ལས་ལགྷ་པ་
སྤལེ་ཐབས་སུ་དམིགས་ཏ་ེཔར་སུྐན་བྱས་པ་
ཞིག་ཡིན།
མཐའ་དནོ།	 ༸ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་དག་ེ
འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་ད་ལྟ་གང་ད་ུ
བཞུགས་ཡོད་རངུ་།	 བསན་འགྲའོ་ིམགནོ་
དཔུང་དམ་པར་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་ཡུན་ད་ུ
བརན་པ་དང་།	 མི་རིང་བར་རང་གི་གདན་
སར་འཁདོ་ནས་༸ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ
ཕྲངེ་གངོ་མ་རིམ་བྱནོ་གི་མཛད་པ་རྣམ་པར་
ཐར་པ་བདག་གིར་བཞསེ་ཐུབ་པ།	 བདག་
ཅག་ཡོངས་ནས་གང་གི་གསེར་ཞལ་རིན་
པ་ོཆེ་མགོགས་ནས་མུར་དུ་མཇལ་ཐུབ་
པའི་སྨནོ་འདནུ་ཤུགས་དག་ཞུ་རུྒྱ་བཅས།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས།										
ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༧	ལ་སྤལེ།།	།།	

བྱང་ཨ་རི་ཁུལ་གི་བདོ་མིས་རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་མཆོག་གི་ཛ་དག་གུད་སྐབོ་མ་དངུལ་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ི
ཞལ་འདབེས་ཕུལ་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ཏགོ་
དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་ནད་རླབས་གཉསི་
པའི་ཛ་དག་གནས་སངས་འཐནོ་བཞིན་ཡོད་
པ་དང་།	ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་རྐནེ་
པས་ཉ་ེབའ་ིཆར་རྒྱ་གར་ནང་མི་སངོ་ཕྲག་ཁ་
ཤས་འདས་གྲངོས་སུ་ཕིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
ནད་གཞི་གསར་པ་ཕགོ་མཁན་མི་ཁི་བརྒྱ་
ལགྷ་བུྱང་ས་ེརྒྱ་གར་གི་འཕྲདོ་བསནེ་མ་ལག་
ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕར་མ་ཞིག་འཕྲད་
བཞིན་ཡོད་པའ་ིསབྐས་འདརི།	 བདོ་མིའ་ི

སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་ནས་རང་ཅག་
བཙན་བྱལོ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་རྒྱ་གར་གཞུང་
དང་མི་མང་ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་དང་།	
ཐུགས་གསོ།	གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེབཅས་
མཚོན་ཕིར།	 རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་མཆོག་གི་
ཛ་དག་གུད་སྐབོ་མ་དངུལ་	 ( PM-CARES 

Fund)	 ད་ུརྒྱ་མཚོ་ཆུ་ཐིགས་ཀི་ཞལ་
འདབེས་རྒྱ་མི་ཆུང་བ་ཞིག་འཕྲལ་འབུལ་ཞུ་
རུྒྱ་གལ་ཆེར་མཐངོ་ཞསེ་ལམ་སནོ་ཕབེས་པ་
བཞིན་བྱང་ཨ་རི་ཁུལ་ད་ུགནས་སྡདོ་བདོ་མི་

རྣམས་ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་བརུྒྱད་
རྒྱ་གར་གི་སིད་བླནོ་མཆོག་གི་ཛ་དག་གུད་
སྐབོ་མ་དངུལ་ད་ུཞལ་འདབེས་ཕུལ་ཡོད།
ད་ེཡང་ཨ་རི་ཁུལ་གི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པ་ཁག་ནས་ཨ་སྒརོ་	 ༢༢༢༤༥༦།༠༠	
དང་།	 ཁ་ེན་ཌ་ཁུལ་གི་བདོ་མི་རྣམས་ནས་
ཁ་ེན་ཌ་སྒརོ་	༩༠༥༤༣།༢༥	བཅས་རྒྱ་གར་
གི་སིད་བླནོ་མཆོག་གི་ཛ་དག་གུད་སྐབོ་མ་
དངུལ་ད་ུཞལ་འདབེས་ཕུལ་ཡོད།
གཞན་ཡང་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་

དངོས་གུྲབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གར་
གི་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་སྐུ་ཞབས་ཏཱ་
རཱན་ཇིཏ་སིངྒ་སཱན་འད་ུ (Taranjit Singh 

Sandhu)	 ལགས་དང་།	 རྒྱ་གར་གི་ཁ་ེན་
ཌའི་ཆེ་མཐོའི་དནོ་གཅོད་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཇེ་
བྷ་ིསཱ་རི་ཡ་ (Ajay Bisaria)	 ལགས་རྣམ་
གཉསི་ལ་ཕག་བྲསི་ཤིག་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་།	
ཕག་བྲིས་ནང་བྱང་ཨ་རི་ཁུལ་གི་བདོ་མི་
ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེརྒྱ་གར་གཞུང་དང་མི་
མང་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་།	 སརྔ་

བུྱང་མངོ་མེད་པའི་ནད་ཡམས་འདིའི་ཁདོ་
ནས་མགོགས་མུར་དག་སྐེད་ཡོང་བའི་རེ་
བ་དང་སྨནོ་ལམ་ཡོད་ཅེས་འཁོད་ཡོད་པ་
བཅས།	།
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བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ད་ལམ་བརུྒྱད་༸པཎ་ཆེན་ཆུང་སདི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ནས་
ལོ་ང་ོཉརེ་དུག་འཁརོ་བ་དང་བསནུ་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབྱདེ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཀུན་གཟགིས་༸པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་	
༡༡	 དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་ན།ི	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༩	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༢༥	 ཉནི་ནག་ཆུ་ལ་ྷརི་རངོ་ད་ུཡབ་དཀནོ་
མཆོག་ཕུན་ཚོགས་དང་ཡུམ་བད་ེཆེན་ཆོས་
སྒནོ་གཉསི་ཀི་སས་སུ་སྐ་ུའཁུངས་ཤིང་།	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༩༥	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་བདོ་
མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དགེ་
འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་ཀུན་གཟིགས་
༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་པ་མཆོག་གི་ཡང་
སདི་ད་ུངསོ་འཛིན་མཛད་ད་ེམཚན་ལ་བསན་
འཛིན་དགེ་འདནུ་ཡེ་ཤེས་འཕྲིན་ལས་ཕུན་
ཚོགས་དཔལ་བཟང་པ་ོཞེས་གསོལ་གནང་
མཛད།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༥	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༧	
མཚན་མོར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་
ཀུན་གཟགིས་༸པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་	 ༡༡	 དག་ེ
འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	
ཡབ་ཡུམ།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
གཞུང་རང་གིས་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་
པ་མཆོག་གི་ཡང་སིད་རྩད་གཅོད་ཚོགས་
ཆུང་གི་འགན་འཛིན་ད་ུབསྐ་ོབཞག་བྱས་པའ་ི
བྱ་བྲལ་བྱམས་པ་འཕྲནི་ལས་རིན་པ་ོཆེ་སྐུ་
འཁརོ་བཅས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁདི་བྱས།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༥	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༢༩	 ཉནི་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ལྡན་
གཙུག་ལག་ཁང་ཏུ་གསེར་བུམ་དཀུགས་ཏ་ེ
ཁའེུ་རྒྱལ་མཚན་ནརོ་བུ་ཟརེ་བ་ཞིག་ཀུན་
གཟགིས་༸པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་	 ༡༠	 མཆོག་
གི་ཡང་སདི་ད་ུངསོ་འཛིན་དང་ཁབ་བསྒགས་
བྱས་ཡོད།	 ད་ེནས་བཟུང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་དང་།	རྒྱལ་སིྤའ་ིགཞུང་དང་གཞུང་
འབྲལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིགྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི།	 ད་ེབཞིན་མི་སྒརེ་པ་
སོགས་ནས་ད་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་༸པཎ་

ཆེན་ཆུང་སདི་རིན་པ་ོཆེ་དང་།	ཡབ་ཡུམ་སྐ་ུ
འཁརོ་བཅས་གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་དགོས་པའི་
རེ་སྐལུ་གནང་ཡོད་ཀང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་༸པཎ་ཆེན་ཆུང་སིད་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གླདོ་བཀལོ་བཏང་མེད་པ་མ་ཟད་༸པཎ་ཆེན་
ཆུང་སིད་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་
ཡིན་ལུགས་ཙམ་བརདོ་པ་ལས་གང་ད་ུཡོད་

མེད་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསལ་བཤད་གང་ཡང་
བྱས་མེད།	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་
ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༥	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་
ཀུན་གཟགིས་༸པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་	 ༡༡	 དག་ེ
འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	
ཡབ་ཡུམ།	 བྱ་བྲལ་བྱམས་པ་འཕྲནི་ལས་
རིན་པ་ོཆེ་སྐུ་འཁོར་བཅས་བཙན་ཁིད་བྱས་
ཏ་ེད་བར་ལོ་ང་ོཉརེ་དུག་འཁརོ་བཞིན་ཡོད་
པ་དང་བསནུ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ལམ་བརུྒྱད་ཀུན་

གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་
སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་
དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་
མ ་མཆོག་ གི ་མཛད་
རྣམ་རསེ་དན།	 རུ་ལ་
ཤོར་བའི་བདོ་ཀི་བིྱས་
པ།	 ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་
དབུ་འབྱེད་ཀི་མཛད་

སྒ་ོཚོགས་ཡོད།	 དཔ་ེདབེ་དབུ་འབྱདེ་ཀི་
མཛད་སྒརོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་དང་།	
རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་ཨ་ནཱནཏ་ཀུ་མར་ཧགེ་ཌ་ེ (Ananth 

Kumar Hegde)	 	 མཆོག	 གདན་ས་བཀ་
ཤིས་ལྷུན་པའོི་མཁན་པ་ོགཟིག་རྒྱབ་རིན་པ་ོ

ཆེ་མཆོག་བཅས་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་གཟགི་རྒྱབ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས།	 ༸པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་རིམ་
བྱནོ་དང་ག་ོབབ།	 ད་ེབཞིན་རྒྱལ་མཆོག་
ཡབ་སས་གཉསི་ཀིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་
གཅིག་ཡང་སིད་ངསོ་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་
པའ་ིསྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད།	 གཞན་ཡང་
ཁངོ་གིས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་སདི་ཀི་
དགོས་མཁོ་བཟུང་ས་ེབདོ་མིའི་བ་ླསུྤལ་ངསོ་
འཛིན་ལམ་ལུགས་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་
བཏང་ནས་༸པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་	 ༡༡	 མཆོག་
དགུང་གྲངས་	 ༦	 ཐགོ་འཛིན་བཟུང་བཙན་
ཁདི་བྱས་པ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་གསུངས།	
རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་
སྐུ་ཞབས་ཨ་ནཱནཏ་ཀུ་མར་ཧགེ་ཌེ་མཆོག་
གིས།	 ད་ེརིང་ང་ཚོའ་ིཆོས་ལུགས་ཀི་དབུ་
ཁིད་༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་རྒྱ་ནག་
གིས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁིད་བྱས་ཏ་ེལོ་ང་ོ
ཉརེ་དུག་འཁརོ་བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་གར་མི་
མང་གིས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བྱ་ངསེ་
ཡིན་པ་ངས་ཁས་ལེན་བྱདེ་ཆོག་ཅསེ་སོགས་
གསུངས།
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་ཡིག་
དང་ཨིན་ཡིག་ཏུ་ཡོད་པའི་རུ་ལ་ཤོར་བའི་
བདོ་ཀི་བིྱས་པ།	 ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་དབུ་

འབྱདེ་གནང་བ་དང་སྦྲགས།	 འདས་པའ་ིལོ་
ང་ོཉརེ་དུག་རིང་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་༸པཎ་
ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གླདོ་བཀལོ་ཡོང་སདླ་
བསྒགུས་དང་སྒགུ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	
ད་བར་ཨ་རི་དང་།	 ཁ་ེན་ཌ།	 ཡུ་རོབ་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པ།	 ད་ེབཞིན་མཉམ་འབྲལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་སོགས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
༸པཎ་ཆེན་ཆུང་སིད་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གང་
ད་ུཡོད་མེད་ཁ་གསལ་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་
འདནུ་བཏནོ་ཡོད་ཀང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་༸པཎ་ཆེན་ཆུང་སིད་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གི་གནས་སངས་སྐརོ་གནས་ཚུལ་ཁུངས་ལནྡ་
ཞིག་ཡོངས་གྲགས་བྱས་མེད།	ཅསེ།	
ཕགོས་མཚུངས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས།	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་ལ་ཀུན་
གཟགིས་༸པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་	༡༡	དག་ེའདནུ་
ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 ཡབ་
ཡུམ།	 བྱ་བྲལ་རིན་པ་ོཆེ་བཅས་གླདོ་བཀལོ་
གཏངོ་དགསོ་པ་དང་།	༸པཎ་ཆེན་ཆུང་སདི་
རིན་པ་ོམཆོག་ལ་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་གོང་མའི་
ཆོས་ཕགོས་ཀི་བྱདེ་སྒ་ོཁག་མུ་མཐུད་རུྒྱན་
སྐོང་གནང་འཇུག་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཐའ་ེཝན་ནང་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གླདོ་འགྲལོ་ཡོང་བའ་ིལས་འགུལ་སྤལེ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༧	
དགོང་ད་ོབདོ་དང་ཐའ་ེཝན་འགྲ་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་འབྲལེ་མཐུད་ཁང་ནས་གཙོ་འགན་
ཐགོ་	 ༼བཙན་ཁདི་བྱས་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༢༦	
འཁརོ།	 ༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མུར་ད་ུགླདོ་
འགྲལོ་གཏངོ་དགསོ།༽	 ཞསེ་ད་རྒྱའ་ིཐགོ་
ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་ཀི་ལས་
འགུལ་ཞིག་སྤལེ་ཡོད་པ་རེད།	ཐགོ་མར་བདོ་
དང་ཐའ་ེཝན་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་འབྲལེ་
མཐུད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བཀ་ཤིས་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས་ཐངེས་འདའི་ིགསར་འགདོ་
གསལ་བསྒགས་སྤལེ་དགོས་པའི་དགོས་
དམིགས་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་དང་།	 ཁངོ་གིས་
གསུང་དནོ་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་
གཅིག་པ་མཆོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་
འཁདི་བྱས་ནས་ལོ་	 ༢༦	 འཁརོ་ཞིང་།	
རྒྱ་གཞུང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ངསོ་
འཛིན་གནང་བའི་ཚབ་ཏུ་པཎ་ཆེན་གཞན་
ཞིག་བསྐ་ོགཞག་བྱས་པ་ན་ིཡོང་ཐབས་མེད་
པ་ཞིག་རེད།	 གཞིས་བྱསེ་གཉསི་ཀི་བདོ་མི་
ཡོངས་ནས་ཁངོ་མུ་མཐུད་བཙལ་འཚོལ་བྱ་
རུྒྱ་ཡིན་གནས་གསུངས།	 ད་ེརསེ་སྐ་ུམགྲནོ་
གཙོ་བ་ོཐའ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
འབའ་བ་སལྐ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀིས་
ཐའ་ེཝན་གི་གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་ཚོགས་

པ་ཁག་ནས་ནད་ཡམས་ཁབ་བརལ་ཇ་ེཆེར་
འགྲ་ོབཞིན་པའི་ཛ་དག་གནས་སངས་འགོ	
ད་དངུ་ལས་འགུལ་འདི་སྤལེ་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་།	 	 གངོ་ས་མཆོག་གིས་
ངོས་འཛིན་མཛད་པའི་ཁིམས་མཐུན་གི་
ཆོས་ལུགས་དབུ་འཁིད་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་
ད་ཆ་དགུང་གྲངས་	 ༣༢	 ལ་ཕབེས་ཀི་ཡོད་
པས།	 རྒྱལ་སིྤ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འབྲལེ་
ཡོད་ཁམིས་སིྒག་ནང་གསལ་ལརྟ་ཁངོ་ལ་ས་ྔ
ས་ནས་༼རྒྱ་གཞུང་གི་སུང་སྐབོ་ཀི་ལ་ྟསྐལུ།༽
བྱདེ་དགསོ་དནོ་མེད།	ཁངོ་དང་ཁངོ་གི་ནང་
མིར་གཞི་རྩའི་འཚོ་བ་སྐལེ་རུྒྱའི་རང་དབང་
ཐབོ་དགསོ་ཞསེ་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གི་
སིྤ་དམངས་དང་བདོ་མི།	རྒྱ་ཆེའ་ིབདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསན་གི་རསེ་འཇུག	 རྒྱལ་སིྤའ་ིམི་སྣ་
སོགས་ལ་ཁངོ་གི་ད་ལའྟི་གནས་སངས་གང་
འད་ཡོད་མེད་ཤེས་རགོས་ཐུབ་པའ་ིཐབོ་ཐང་
ཡོད་པས།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་	 ༼ནང་སདི་ལ་
ཐ་ེབུྱས་མི་ཆོག༽	 ཅསེ་པའ་ིམཁགེས་འཛིན་
སིད་བུྱས་མུ་མཐུད་ལག་བསར་བྱས་ཚེ།	
རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་པཎ་ཆེན་ཆུང་སདི་རིན་པ་ོཆེ་
རྩད་འཚོལ་གི་ལས་འགུལ་མཚམས་འཇགོ་
བྱདེ་སདི་ཀི་མ་རེད་ཅསེ་གསུངས་པ་མ་ཟད།	
ན་ནིང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་རྒྱལ་
སིྤའ་ིཆབ་སདི་མི་སྣ་དང་།	 ཚོགས་སྡ་ེཁག་

ལ་པཎ་ཆེན་ཆུང་སིད་རིན་པ་ོཆེ་གླདོ་འགྲལོ་
ཡོང་ཆེད་ཁངོ་གི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཁག་
འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་དང་།	 མཉམ་འབྲལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་གཙོས་རྒྱལ་སིྤའི ་ཐོག་པཎ་
ཆེན་རིན་པ་ོཆེའི་སྐརོ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་ཐུགས་
སྣང་ཇི་ལྟར་གནང་བཞིན་པ་སོགས་ཀང་ང་ོ
སྤདོ་གནང་།	 ཐའ་ེསྡདོ་བདོ་རིགས་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་བསན་འཛིན་རྣམ་དག་
ལགས་ཀིས་ད་ལྟའི་རྒྱ་གཞུང་གི་བྱེད་བབ་
སྐརོ་གསུང་དནོ།	 ང་ཚོ་གུང་བྲན་ཏང་དང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡིད་ཆེས་བརླགས་སོང་།	
འནོ་ཀང་རྒྱ་མི་རིགས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད།	རྒྱ་
གཞུང་གིས་ད་ལ་ྟབྱདེ་བཞིན་པའ་ིརུན་གཏམ་
དང་ཁམ་པ་མུ་མཐུད་བྱས་ན།	 ད་ེན་ིརྒྱ་ནག་
རྒྱལ་ཁབ་སིྤ་དང་རྒྱ་མི་རིགས་ཡོངས་ལ་ཉནེ་
ཁ་ཆེན་པ་ོཞིག་རེད་སོགས་གསུངས།	 ནད་
ཡམས་ཀི་འད་ུའཛོམས་ཁིམས་སིྒག་ལྟར་
མི་གྲངས་ལྔ་ལས་མང་བ་འཛོམས་མ་ཆོག་
སབས།	 ཐའ་ེཝན་བདོ་ཀི་ས་གནས་གཞནོ་
ནའུ་ིཚོགས་གཙོ་དཀནོ་མཆོག་ལགྷ་པ་ལགས་
ཀིས་ཡིག་ཐགོ་གནང་བའ་ིགཏམ་བཤད་གཙོ་
སྐངོ་བས་སྒགོས་སྦང་གནང་བ་དང་།	 ཁངོ་
གིས་གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པར་བདོ་
དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་ཡོད་པ་རེད།	

ཐའ་ེཝན་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐུལ་སྤལེ་
ཚོགས་པའི་དུང་ཆེ་ནས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་
གར་སོང་ཆ་མེད་གུར་བའི་གནས་སངས་ད།ེ	
མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འབྲལེ་ཡོད་
ཁིམས་སིྒག་གི་ནང་དནོ་གཞིར་བཟུང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཁིམས་འགལ་ལག་བསར་
བྱས་པ་འགྲལེ་བརདོ་གནང་བ་དང་།	 ཐའ་ེ
ཝན་བདོ་རང་དབང་སླབོ་ཕུྲག་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་མི་སས་མོ་ལིའ་ིལགས་ཀིས།	 རྒྱ་
གཞུང་གིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་བཙན་ཁིད་
བྱས་པ་རྒྱལ་སིྤའི་བིྱས་པའི་ཁིམས་ལུགས་
དང་འགལ་བའ་ིསྐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཐའ་ེ
ཝན་ཡུན་གནས་ཚོགས་པའི་དུང་ཆེ་གཞོན་
པ་ནས་གསུང་དནོ།	 གུན་བྲན་ཏང་གི་སདི་
དབང་གིས་འཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་གནདོ་འཚེ་
བཏང་ཡོད་པས།	 ང་ཚོ་ཚང་མ་མཐུན་སིྒལ་
རགོ་རྩ་ཆིག་སིྒལ་བྱ་དགོས་པ་སོགས་ཀི་
གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད།	
མཇུག་ཏུ་ལས་འགུལ་གོ་སིྒག་གནང་མཁན་
སས་མོ་ལིན་ལགས་ཀིས་ངོ་སྤོད་གནང་
དནོ།	 ཐགོ་མའ་ིའཆར་གཞིར་ཐའ་ེཝན་
ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་དངུལ་ཁང་ཐོག་
རྩགེ་ཆེན་མོའི་མདནུ་ཐང་ད་ུགཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་
མཚན་ཚོགས་ག་ོསིྒག་བྱ་གཏན་འཁལེ་ཡང་།	
ཉིན་ཤས་རིང་ཐའེ་ཝན་ནང་གླ ོ་ བུར་དུ་

ནད་ཡམས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ར་ུསོང་བས།	 འད་ུ
འཛོམས་མཚམས་འཇགོ་གིས་ད་རྒྱའ་ིབརུྒྱད་
ལམ་ནས་ལས་འགུལ་སྤལེ ་དགོས་བུྱང་
ཞསེ་དང་།	 གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་
པ་ཁག་བརྒྱད་ནས་མཉམ་སྦྲེལ་ཐོག་ལས་
འགུལ་སྤལེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།གཞན་ཡང་།	
འད་ིཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་ཐའ་ེསྡདོ་བདོ་རིགས་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་བསན་འཛིན་རྣམ་
དག་ལགས་ཀིས།	 ཐའ་ེཝན་ཀ་ཁ་ག་ངའ་ི
ཚོགས་ཁང་ནས་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་༸ཀུན་གཟགིས་
པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་བདོ་ནང་ད་ུ
མི་རིགས་སྐད་ཡིག་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
ཆེད་ད་ུསྐ་ུལས་དཔག་མེད་བསྐནོ་གནང་བར་
བཀའ་དནི་རསེ་དན་དང་མུར་ད་ུམཇལ་བའ་ི
མཆོད་མེའི་སྨནོ་ལམ་ཞིག་གོ་སིྒག་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	ད་ེབཞིན་འད་ིག་དནོ་ཁང་ནས་
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་།	 གཞུང་འབྲལེ་
མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གཅིག་ལ་ད་ལམ་
ཐགོ་ནས་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་
ཆོས་ཀི་ཉི་མ་གླདོ་འགྲལོ་ཡོང་བའི་འབདོ་
སྐུལ་ཞུས་དནོ་ལྟར་ད་ལམ་ཐོག་ནས་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་ཡོད་པ་རེད།	།
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བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གལ་ཆེའ་ིཞུ་སྐལུ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༡༩༩༥	ལོའ་ིཟླ་	༥	ཚེས་	
༡༧	 ཉནི་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་པཎ་
ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་	༡༡	པ་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 ཡབ་ཡུམ་སྐ་ུའཁརོ་
བཅས་བཙན་ཁིད་ཀིས་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུ
གུར་ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ	༢༦	འཁརོ་གི་ཡོད་
པ་ལརྟ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ནས་གཟུ་བརོ་གནས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་གཞུང་
དང་གྲསོ་ཚོགས།	གཞུང་འབྲལེ་མ་ཡིན་པའ་ི
ཚོགས་སྡ་ེཁག་བཅས་ལ་གལ་ཆེའི་ཞུ་སྐུལ་
འབུལ་རུྒྱར།
ད་ེཡང་བདོ་གངས་ཅན་པའ་ིམགནོ་སྐབས་ཉ་ི
མ་ལ་ྟབུ་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕྲངེ་རིམ་བྱནོ་དང་།	
ཟླ་བ་ལྟ་བུ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་
རིམ་བྱོན་བར་ཕན་ཚུན་བླ་སླབོ་དམ་ཚིག་
ཟབ་ཅིང་།	 ས་ྔཕིའ་ིཡང་སདི་ངསོ་འཛིན་
གནང་རེས་ཀིས་མཚོན་ཆོས་སིད་ཀི་མཛད་
ཁུར་མཉམ་བཞེས་གནང་ས་ེབདོ་ས་ཡོངས་
རོགས་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གི་དག་པའོི་
དབང་འགོ་ཏུ་མ་ཚུད་བར་མི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་
མང་པའོི་རིང་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་གཙུག་རྒྱན་
ད་ུགུར་ཡོད།
རྒྱ་ནག་དམར་པོའི ་གཞུང་གིས་བ ོད་ས་
ཡོངས་རོགས་དབང་བསུྒར་རེས་༸རྒྱལ་
དབང་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་
གར་ལ་བཙན་བྱལོ་ད་ུཕབེས་ཏ་ེབདོ་བསན་
སིད་མི་རིགས་ཆེད་མཛད་འཕྲིན་བསམ་
གིས་མི་ཁབ་པ་བསྐངས་དང་སྐངོ་མུས་དང་།	
ལགྷ་པར་ད་ུའཛམ་གླངི་ན་ཡོངས་སུ་གྲགས་
པའི་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་སོགས་
བཞེས་གནང་གིས་འཇིག་རནེ་སྐ་ེའགྲ་ོསིྤ་ཡི་
ཕན་བདའེི་ཆེད་ཐུགས་བསྐེད་དམ་བཅའ་
བཞི་ཡི་རླབས་ཆེན་མཛད་འཕྲིན་བསྐངས་
དང་སྐངོ་བཞིན་པ་དང་།
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་

ནག་དམར་གཞུང་གི་དབང་འགོ་ཏུ་བཞུགས་
དགསོ་གུར་སབྐས།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་དག་
གནནོ་དང་གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སིད་བུྱས་
ལག་བསར་འགོ	བདོ་མི་རིགས་དང་།	ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་།	 སྣདོ་བཅུད་བཅས་ལ་
བཙན་དབང་གིས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་
པའི་རྩ་མེད་ཇི་ལྟར་གཏངོ་བཞིན་པའི་སྐརོ་
འཁོད་པའི་ཡིག་འབུྲ་ཁི་བདནུ་གི་སྙན་ཞུ་
ཁོང་གིས་དཔའ་ངར་ཞུམ་པ་མེད་པའི་ཐགོ	
རྒྱ་ནག་གི་སདི་བླནོ་ལ་གནང་བ་དང་།	 ད་ེ
རསེ་གསར་བརའེ་ིང་ོལོག་པ་དང་།	 གྲལ་
རིམ་འཐབ་རྩདོ་ཀི་མིང་འདགོས་འགོ་མི་ལོ་
དགུ་ལྷག་རིང་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་འགོ་ཏུ་སྐུ་
ངལ་ཚད་ལས་འདས་པ་མངས་དགོས་བུྱང་
ཡོད།	 མཐར་བཙོན་གྲལོ་ཐབོ་རསེ་བདོ་ས་
སདོ་སདྨ་གང་སར་ཆེད་ཕབེས་དང་།	 ལ་ྷལནྡ་
སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོས་གཙོས་ཆོས་ཀི་མཛད་སྒ་ོ
གལ་ཆེ་ཁག་བསྐར་གསོ།	 གཞན་ཡང་བདོ་
ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག	 སྣདོ་
བཅུད་ཁརོ་ཡུག	 བསན་འགྲའོ་ིབད་ེཐབས་
བཅས་ཉམས་གསོ་གནང་ས་ེརླབས་ཆེན་གི་
མཛད་འཕྲནི་བ་ླལགྷ་ཏུ་རྒྱས་བཞིན་པའ་ིམུར་	
༡༩༨༩	ལོའ་ིཟླ་	༡	ཚེས་	༢༨	ཉནི་གླ་ོབུར་
ད་ུདགོངས་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་
ཚུལ་ཐནོ་ཡོད།
ད་ེརསེ་གཞིས་བཞུགས་གདན་ས་བཀ་ཤིས་
ལྷུན་པའོ་ིལས་སྣ་ེཁག་གི་གསོལ་འདབེས་སནྙ་
འབུལ་དང་།	 སལོ་རུྒྱན་རྒྱལ་བ་དང་པཎ་
ཆེན་རྣམ་གཉིས་ཀི་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་
གནང་ཕགོས་ཀི་ལམ་ལུགས་གཞིར་བཟུང་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་བཞི་
པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་	 ༡༩༩༥	 ལོའ་ིཟླ་	
༥	 ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ི
མ་མཆོག་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པར་
ངསོ་འཛིན་གིས་ར་ེབཙུན་བསན་འཛིན་དགེ་

འདནུ་ཡེ་ཤེས་འཕྲནི་ལས་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་
བཟང་པ་ོཞེས་སུ་མཚན་གསོལ་གི་མཛད་སྒ་ོ
ཚུགས་གནང་གིས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཁབ་
ཏུ་གསལ་བསྒགས་གནང་བ་ལྟར་གཞིས་
བྱེས་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་དད་འདནུ་དང་
གུས་བཀུར་ཚད་མེད་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེནས་
ཉནི་གསུམ་གི་རསེ་ཏ་ེཕི་ལོ་	༡༩༩༥	ཟླ་	༥	
ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་
ཡང་སདི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 ཁངོ་གི་
ཡབ་ཡུམ།	 ཡང་སདི་བརྩད་འཚོལ་འགན་
ཁུར་བ་བྱ་བྲལ་རིན་པ་ོཆེ་བཅས་བཙན་ཁདི་
ཀིས་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ནས་ད་བར་
མི་ལོ་	 ༢༦	 ཧལི་པརོ་འཁརོ་ཡོད་པ་དང་།	
རྒྱ་གཞུང་ནས་ཆབ་སིད་ཀི་དགོས་མཁོ་ཁོ་
ནར་དམིགས་ཏ་ེརྒྱལ་མཚན་ནརོ་བུ་ཞེས་
པའི་ཁའེུ་ཞིག་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་
པ་ཡིན་ཚུལ་གིས་པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏི་ནི་ཆོས་
ཀི་རྒྱལ་པ་ོཞསེ་པ་བཏགས་ཏ་ེབདེ་སྤདོ་བྱདེ་
བཞིན་ཡོད་ཀང་།	 པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་རིམ་
བྱནོ་གི་གདལུ་བྱ་བདོ་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་
ནས་གུས་བཀུར་དང་ངསོ་ལེན་བྱདེ་ཀི་མེད།	
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་པ་ཆེན་པའོི་ཡང་སིད་
འཁུལ་མེད་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་
རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་ཁདི་བྱས་ཏ་ེམི་ལོ་	༢༦	
ཕིན་པའི་རིང་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་གི་གཞུང་དང་
གྲསོ་ཚོགས།	 འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་སྡ་ེཚན་
ཁག་ད་ུམ་ནས་རུྒྱན་མ་ཆད་པར་འགན་ཁུར་
བཞསེ་གནང་གིས་སནྙ་ཐ་ོརིམ་པར་བཏནོ་པ་
དང་།	རྒྱ་གཞུང་ལ་ཐད་ཀར་རེ་འདནུ་བཏནོ་
པ།	 སབྐས་བསནུ་གི་ལས་འགུལ་ལ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་བ་སོགས་རེ་རེ་བཞིན་སྨསོ་མ་
དགསོ་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 སརླ་
ཡང་གཤམ་གསལ་གི་གལ་ཆེའི་དནོ་གནད་
ཁག་ལ་ནན་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ།
༡༽	 དངེ་རབས་ཚན་རྩལ་འཕུྲལ་རིགས་ཀི་

དངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་ཕིན་ཏ་ེས་ཡི་ག་ོལ་འདའི་ི
ཐགོ་གི་གནས་བབ་ཕལ་ཆེར་གར་ཡོད་གར་
གནས་སྐརོ་ཕན་ཚུན་ངསོ་འཛིན་ཐུབ་པའི་
ཚད་ད་ུསླབེས་ཡོད་ནའང་།	 འགྲ་ོབ་མི་ཡི་
གཟུགས་སུ་གུྲབ་པ་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་
གཅིག་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་གནས་བབ་ཙམ་
ཡང་ཤེས་མི་ཐུབ་པར་མི་ལོ་	 ༢༦	 ཕིན་པ་
འད་ིན།ི	 རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་ན་ིསསྦ་སྐངུ་
གི་གཡོ་སུྒ་ལ་ཆེས་བྱང་ཆུབ་པའམ།	ཡང་ན་
པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་
མེད་པ ་བཟོས ་ཚར་བའི ་གནས་སངས་
གང་རུང་ལས་མ་འདས་པས་འབྲལེ་ཡོད་
ཁག་ནས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཞལ་
བཞུགས་ཡོད་མེད་སྐརོ་ཡིད་ཆེས་འཕརེ་བའ་ི
བརྩད་གཅདོ་གནང་ཐབས་ཀི་རོགས་མགནོ་
སྐབས་འཇུག་ཡོང་བ་ཞུ།
༢༽	 པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་མི་ལོ་	 ༢༦	
རིང་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུསོང་བ་འདི་ནི་ལོ་
རུྒྱས་ཐགོ་བུྱང་མ་མངོ་བ་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཡིན་པས་
འཛམ་གླིང་ལོ་རུྒྱས་ཀི་ཟིན་ཐའོི་ནང་འགོད་
དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པས་ད་ེལུགས་
མཐུན་འགུར་གནང་ཐབས་ཡོང་བ་ཞུ།
༣༽	 གཞིས་བྱསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀིས་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ངསོ་
འཛིན་གནང་བའི་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་ཆོས་
ཀི་ཉ་ིམ་ལས་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་ཆེད་
ད་ུབསྐསོ་པའ་ིརྒྱལ་མཚན་ནརོ་བུར་དད་གུས་
དང་བརིྩ་བཀུར་བྱདེ་ཀི་མེད་པ་ལརྟ།	 རྒྱ་
ནག་དམར་གཞུང་དང་འབྲལེ་ལམ་གནང་
སྐབས་ད་ེལུགས་གོ་བར་འཕྲདོ་ངསེ་གནང་
རོགས་ཞུ།
༤༽	ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་ཆུང་སདི་རིན་པ་ོ
ཆེ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་ནས་
བཟུང་།	ཨ་རི་དང་།	རར་མི་ན།ི	ཨིན་ཡུལ་
སོགས་ཀིས་གཙོས་རྒྱལ་སིྤའི་ཁོན་ཡོངས་

ཀི་རྒྱལ་ཁབ་མང་དག་ཅིག་གི་དབུ་ཁདི་རྣམ་
པས།	 རྒྱ་གཞུང་ལ་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་
ཆུང་སིད་རིན་པ་ོཆེ་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་ཡོད་
མེད་ཀི་གནས་ཚུལ་གསལ་སནོ་དགོས་པའི་
དགསོ་འདནུ་བཏནོ་གནང་ཡོད་ནའང་།	 རྒྱ་
གཞུང་གིས་དབུ་སྐརོ་རུན་གཏམ་འབའ་ཞིག་
ལ་བརནེ་ནས་གཡོལ་ཐབས་བྱས་ཡོད།	 ད་ེ
བཞིན་རྒྱལ་སིྤའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་
ས་ྔརསེ་དང་།	 འཛམ་གླངི་གི་རྒྱལ་ཁབ་མང་
དག་ཅིག་གི་གྲསོ་ཚོགས་ནང་ཀུན་གཟིགས་
པཎ་ཆེན་སྐུ ་ཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་འཕྲལ་ད་ུགླདོ་གྲལོ་དགོས་པའི་གྲསོ་
ཆོད་བཞག་ཡོད་པས།	 རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
མཁན་གཞུང་སྒརེ་ཡོངས་ལ་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་གཞིས་བྱསེ་བདོ་མི་
ཡོངས་ཀིས་ཚབ་ཞུས་ནས་སྙངི་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་བ་དང་།	 མ་འངོས་པར་ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོམཆོག་གླདོ་གྲལོ་
མ་བུྱང་གི་བར་སརྔ་བཞིན་རྒྱ་དམར་གཞུང་
ལ་དགོས་འདནུ་དང་སྐུལ་ལྕག་ངསེ་གནང་
ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཡང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
༥༽	 བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་རེ་འདནུ་ཉག་གཅིག་
ནི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་རྒྱ་གཞུང་གི་བཙན་གནནོ་འགོ་ནས་
ཐར་ཏ་ེཞལ་མཇལ་གསུང་ཐསོ་ཐགོ་གདན་
ས་བཀ་ཤིས་ལྷུ ན་པརོ་སྐུ་གོང་མའི་གསེར་
ཁརི་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་རུྒྱ་ད་ེཡིན་པ་ལརྟ།	
ད་ེའདའི་སལྐ་བཟང་གི་ཉ་ིམ་གང་མགགོས་
འཆར་ཐུབ་པའི་ཆེད་རོགས་མགོན་སྐབས་
འཇུག་ལྷདོ་ཡེངས་མེད་པར་གནང་རོགས་ཞུ་
རུྒྱ་བཅས།
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༧	ལ།།

ཨིན་ཡུལ་གྲངོ་སྡ་ེལས་ཁུངས་ཀིས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་ཀི་ཉནི་མོ་ཐངེས་	༨	སུང་བརིྩ་ཞུས་གནང་བ།
༄༅།	།ཨིན་ཡུལ་གྲངོ་སྡ་ེམིལ་ཌནོ་ཀི་ནསེ་	
(Milton Keynes)	 ཞསེ་པའ་ིནང་ལོ་ལརྟ་
བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་གནང་རུྒྱའི་
ལམ་སལོ་བཟང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་བཞིན་འདི་
ལོ་ས།ེ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡༦	
རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ཕར་སི་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་
ལགས་ཀིས་གྲངོ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་པ་སྐུ་ཞབས་	
(Cllr Andrew Geary)	 མཆོག་དང་ཁངོ་
གི་བཟའ་ཟླ་ལམྕ་སྐ་ུ	 (Mayoress Lisa) 

མཆོག་དང་ལནྷ་གྲངོ་སྡ་ེདརེ་རནེ་གཞི་བྱས་
པའ་ིནཔི་པནོ་སན་མཡོ་ཧ་ིཇི་ (Nipponzan 

Myohoji)	 ཞསེ་པའ་ིནང་པའ་ིདགནོ་པའ་ི
མདནུ་ད་ུབདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་ཀི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དརེ་སྒེང་འཛུགས་ཀི་

ལས་འགུལ་འད་ིཉདི་ཡུན་རིང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་བ་ཀ་ེཐི་ར་ཡིན་	(Catherine Mostyn 

Scott)	 ལགས་ཀིས་ག་ོསིྒག་གནང་བ་ཞིག་
ཡིན་པ་དང་།	 ཁངོ་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ལོ་
ནས་བཟུང་གྲངོ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་པ་གཙོས་པའི་
མིི་མང་ཡོངས་ལ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒེང་
འཛུགས་ཀི་གལ་ཆེའ་ིརང་བཞིན་དང་།	བདོ་
ནང་བདོ་མི་ཚོས་མོང་བཞིན་པའི་དཀའ་
སྡགུ	 ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་དང་བཙན་བྱལོ་ད་ུ
ཡོད་པའི་བདོ་མི་ཚོའི་གནས་སངས་སོགས་
ག་ོརགོས་ཡོང་སདླ་ལོ་ལརྟ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་
སྒངེ་འཛུགས་ཀི་ལས་འགུལ་འད་ིསྤལེ་བཞིན་
ཡོད།	 བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་ཀི་
ལས་འགུལ་འདི་ཉདི་ད་རེས་ཐངེས་བརྒྱད་
པ་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ནམ་རུྒྱན་བདོ་ཀི་རྒྱལ་
དར་སྒེང་འཛུགས་ཀི་ལས་འགུལ་ཉིན་མི་

གྲངས་	 ༧༠	 ནས་	 ༡༠༠	 བར་མཉམ་
ཞུགས་གནང་གི་ཡོད་ཀང་།	 ད་ལན་འཛམ་
གླིང་ཡོངས་ལ་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་
ཀིས་རྐེན་པས་ལས་འགུལ་གོ་སིྒག་གནང་
མཁན་ནས་མི་དུག་ལས་ལགྷ་འད་ུའཛོམས་
མི་ཆོག་པའི་གཞུང་གི་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་
རིམས་ཁབ་གདལ་མི་འགྲ་ོབའི་ཁིམས་སིྒག་
གཏན་འབབེས་ལག་བསར་འགོ་ལས་འགུལ་
འད་ིབཞིན་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད།
སྐབས་དརེ་ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཕར་སི་
བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་གྲངོ་སྡའེི་
སིྤ་ཁབ་པ་མཆོག་དང་ཁངོ་གི་བཟའ་ཟླ།	བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཀེ་ཐི་ར་ལགས་དང་ཁོང་
གི་ནང་མི།	 	 ད་ེབཞིན་	 (sister Maruta) 

ལགས་བཅས་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ས་ེབདོ་མིར་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེ

གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་དང་མུ་མཐུད་རྒྱབ་
སྐརོ་ཡོང་བའ་ིརེ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་
ཁངོ་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༧	
ཉིན་ནི་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་ཁིད་ཀིས་
གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ	
༢༦	 འཁརོ་གི་ཡོད་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
པཎ་ཆེན་ཆུང་སིད་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	
ཁོང་གི ་ནང་མི་རྣམས་འཕྲལ་མར་གླ ོད་
བཀལོ་གཏངོ་དགོས་པའི་སདྐ་འབདོ་གནང་
རོགས་ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད།
ད་ེརསེ་གྲངོ་སྡ་ེསིྤ་ཁབ་པ་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་བའ་ིནང་།	 ང་ཚོས་ལས་
འགུལ་འདི་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཏ་ེའཛམ་གླིང་གི་
ས་ཕོགས་གཞན་ནང་འཛིན་བཟུང་དང་།	
སྡུག་སྦངོ་མངོ་བཞིན་པ་ཚོར་དན་གསོ་དང་

གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ང་རང་
ད་ལན་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒེང་འཛུགས་ཀི་
ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཏ་ེདཀའ་
སྡུག་མངོ་བཞིན་པའི་བདོ་ནང་གི་བདོ་མོ་ཚོ་
ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་རུྒྱ་བུྱང་བ་ནི་
དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུྱང་ཞསེ་གསུངས།
བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒེང་འཛུགས་ཀི་ལས་
འགུལ་ཐགོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཕར་སི་བསོད་
ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	 གྲངོ་སྡའེ་ིསིྤ་
ཁབ་པ་མཆོག་དང་ཁངོ་གི་བཟའ་ཟླ།	 བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཀེ་ཐི་ར་ལགས་དང་ཁོང་
གི་ནང་མི།	 	 (sister Maruta)	 ད་ེབཞིན་
དགོན་པའི་བཙུན་མ་དང་ས་གནས་བདོ་མི་
ཁག་གཅིག་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།	།
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ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདམས་ཐནོ་སདི་སྐངོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིགནང་བ།

༄༅།	 །ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་གྲསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པས་བདོ་མིའི་

སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདམས་ཐནོ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་

པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིགནང་
འདགུ

ད་ེཡང་ད་ལྟའི ་ཉི་ཧ ོང་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་

ཚོགས་བོད ་ད ོན ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི ་
ཚོགས་གཙོ་དང་ཉི་ཧ ོང་ཤེས་རིག་བླནོ ་
ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ ་ཞབས་ཞི་མོ ་མུ ་ར་ཧ་ཀུ ་
བྷུན་ (Shimomura Hakubun)	 མཆོག་
གིས་བདམས་ཐནོ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་ལ་འཚམས་འདི་གནང་བའི་ནང་
འཁདོ་དནོ།	སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་ལ་བདམས་ཐནོ་
བུྱང་བར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་འཚམས་འད་ིཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།
ཉི་ཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་དང་ལནྷ་ད་ུམཉམ་རབུ་ཀིས་མང་གཙོ་

དང་།	 རང་དབང་།	 ཁམིས་ཀི་དབང་སུྒར་
བཅས་ཀི་ཐགོ་ཕག་ལས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་མ་
ཟད།	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐག་གཅདོ་ཡོང་
བར་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་བྱ་ངསེ་ཡིན།	 ཞསེ་
དང་།	གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་
གིས་འདས་པའི་ལས་ཡུན་ལོ་ང་ོབཅུའི་རིང་
བདོ་དནོ་སླད་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གིས་
ཞབས་འདགེས་བསུྒབས་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
ད་ེབཞིན་ཉི་ཧངོ་གི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
ཟུར་པ་དང་ཉི་ཧངོ་བདོ་སྐོབ་ཚོགས་པའི་	
(Save Tibet Network Japan)	 ཚོགས་མི་

སྐ་ུཞབས་མཱ་ཀི་ན་ོསེ་ཤུ་ (Makino Seishu) 

ལགས་ཀིས་བདམས་ཐནོ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་
ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་འཚམས་འདའིི་གསུང་
འཕྲནི་ཞིག་ཕུལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 དསུ་
ཚོད་གཉན་འཕྲང་ཅན་གི་སྐབས་འདིར་སྐུ་
ཉདི་མཆོག་གིས་སིད་སྐངོ་གི་འགན་བཞེས་
གནང་ཡོད།	 ང་ཚོ་ཉ་ིཧངོ་བ་རྣམས་ནས་སྐ་ུ
ཉདི་མཆོག་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།།	

ཉ་ིཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་བདོ་དནོ་སདླ་ཉན་ཞིབ་གནང་སབྐས་ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་
རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ལན་འདབེས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་གྲསོ་ཚོགས་
འགྲ་ོབ་མིའི་ཐངོ་ཐང་གོང་འཕལེ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པས་ཉ་ིཧངོ་གི་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་
ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་དནོ་སདླ་ཉན་ཞིབ་གནང་
སྐབས་ཉི་ཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་
དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ད་ལའྟི་བདོ་ནང་
གི་གནས་སངས་སིིྤའ་ིསྐརོ་དང་།	 ཨ་རིའ་ིཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུྱས་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་སྐརོ་འགྲལེ་བརདོ་གནང་
ཞིང་།	 ཉན་ཞིབ་ཀི་ལས་རིམ་ཉ་ིཧངོ་གྲསོ་
ཚོགས་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གོང་འཕལེ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་ག་ོསིྒག་གནང་བ་དང་།	
ཉ་ིཧངོ་གི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ཁག་གི་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་གྲངས་	 ༣༠	 ཙམ་བདོ་
དནོ་ཉན་ཞིབ་ཀི་ཚོགས་འདརུ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།
ཉ་ིཧངོ་གི་ཁིམས་ལུགས་མང་གཙོ་ཆབ་སིད་
ཚོགས་པ་ (the Constitutional Demo-

cratic Party)	 ནས་ཡིན་པའ་ིཉ་ིཧངོ་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ནཱ་ཀ་གཱ་ཝ་མ་ས་
ཧ་ར་ུ	 (Nakagawa Masaharu)	 ལགས་
ཀིས་བ ོད་ད ོན་ཉན་ཞིབ་ལས་རིམ་དབུ ་

འབྱདེ་སབྐས་གསུང་དནོ།	 འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་དང་།	 མང་གཙོ།	 ཕི་འབྲལེ་གི་ལས་
འགན་བཅས་ལ་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་ཏ་ེ
ཉི་ཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོང་ཐང་
གོང་འཕལེ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་བཙུགས་
པ་ཡིན།	 ཞསེ་གསུངས།	 ཉ་ིཧངོ་གི་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཝ་ཊ་ན་བྷ་ེཤུ་	 (Wata-

nabe Shu)	ལགས་ཀིས།	ད་ེརིང་བདོ་ནང་
གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སངས་
སྐརོ་ཉན་ཞིབ་འད་ིན་ིཉ་ིཧངོ་གི་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་རྣམ་པས་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་
དང་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་རུྒྱས་ལོན་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་བྱ་རུྒྱའ་ིཆེད་ད་ུཡིན།	 ཉ་ིཧངོ་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོ
ལགས་ཀིས་བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་སྐརོ་འགྲལེ་བརདོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པས་
ང་ཚོ་དགའ་པ་ོབུྱང་།	 ཞསེ་གསུངས།	 ཨརྱ་
ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས།	 ཉ་ིཧངོ་
གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་ད་ལྟའི ་
བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་སིྤའི་སྐརོ་དང་།	
ཨ་རིའ་ིཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་
བུྱས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས།	 ཉ་ིཧངོ་

གཞུང་གིས་བདོ་དནོ་སླད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་བཅས་དནོ་ཚན་གཙོ་བ་ོ
གསུམ་གི་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
ཕོགས་མཚུངས་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ་
ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོར་ཨ་རིའ་ི
གཞུང་གིས་ཨ་རིའ་ིཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ི
བདོ་དནོ་སིད་བུྱས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་
གཏན་འབབེས་གནང་བ་བཞིན།	 ཉ་ིཧངོ་གི་
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་ཀང་ཉ་ིཧངོ་
གི་གྲསོ་ཚོགས་སུ་ད་ེལྟ་བུའི་ཁིམས་གཏན་
འབབེས་གནང་དགོས་པའི་ཉ་ིཧངོ་གི་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པར་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་
དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་བདོ་
མིའ་ིའགྲ་ོའདགུ་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒགས་
བྱདེ་བཞིན་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་ཚོ་དནོ་མེད་
འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་དང་།	 མནར་
གཅདོ་འགོ་འདས་གྲངོས་སུ་གུར་པ།	 དགནོ་
སྡ་ེཁག་གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ།	 སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་
ཏུ་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་སྦངོ་འཇུག་གི་མེད་པ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	 ཊོ་ཀི་ཡོ་མཐ་ོསླབོ་
ཀི་དག་ེརྒན་ཆེན་མོ་ས་ཊོ་ཤིས་ཧ་ིར་ན་ོ	(Dr. 

Satoshi Hirano)	 ལགས་ཀིས།	 རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༤༩	 ལོ་ནས་བཟུང་
དཔལ་འབྱརོ་ཡར་རྒྱས་ཀི་སིད་བུྱས་ཟརེ་
བ་ལག་བསར་བྱས་ཏ་ེབདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་བཅས་རྩ་གཏརོ་བཏང་

དང་གཏངོ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་གསུངས།
གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཧན་མི་རིགས་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་
གནས་སྤ་ོབཅུག་པ་དང་།	 བདོ་ཀི་སླབོ་གྲྲྭ་
ཁག་ཏུ་སླབོ་ཚན་ཚང་མ་རྒྱ་ཡིག་གི་ལམ་ནས་
སླབོ་ཁིད་བྱས་ཏ་ེབདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་ང་ོ
བ་ོསོགས་ཡོངས་རགོས་རྒྱ་ནག་ཅན་ད་ུསུྒར་
བཞིན་པའ་ིསྐརོ་གསུངས།
ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་དང་དགེ་རྒན་
ཆེན་མོ་ས་ཊོ་ཤིས་ཧི་ར་ན་ོལགས་ཀིས་ཉི་

ཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པའི་བཀའ་
འད་ིཁག་ལ་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད།	 བདོ་
ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སིད་རང་
སྐངོ་ཐོབ་ཐབས་སུ་བདོ་མི་ཚོས་འཚེ་མེད་

ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་བརུྒྱད་འཐབ་རྩོད་བྱདེ་
བཞིན་པར་ཉི་ཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
རྣམ་པས་རྒྱབ་སྐོར་དང་རེས་སུ་ཡི་རང་
གནང་ཡོད།	 ཀུན་གཟགིས་༸པཎ་ཆེན་སྐ་ུ
ཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་
མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་རསེ་དན།	 རུ་ལ་ཤོར་
བའ་ིབདོ་ཀི་བིྱས་པ།	 ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་ཉ་ི
ཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རེར་ཕུལ་ཡོད་པ་
བཅས།	།	

ནབུ་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་མཆོག་གི་ཛ་དག་གུད་སྐབོ་མ་དངུལ་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ི
ཞལ་འདབེས་ཕུལ་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ཏགོ་
དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་ནད་རླབས་གཉསི་
པའི་ཛ་དག་གནས་སངས་ཐནོ་བཞིན་པར་
བརནེ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༢༨	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཤག་
ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ཀིས་ཏགོ་
དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་ནད་རླབས་གཉསི་
པའི་ཛ་དག་གི་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བའི་དསུ་
སབྐས་ལ་གདངོ་ལེན་གནང་བཞིན་པ་འདརི་

འཛམ་གླིང་གང་སར་བཞུགས་པའི་བཙན་
བྱོལ་བ ོད་མི ་ཡོངས་ནས་གདུང་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེདང་།	 རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་མཆོག་
གི་ཛ་དག་གུད་སྐབོ་མ་དངུལ་ད་ུརྒྱ་མཚོ་ཆུ་
ཐིགས་ཀི་ཞལ་འདབེས་རྒྱ་མི་ཆུང་བ་ཞིག་
འཕྲལ་འབུལ་ཞུ་རུྒྱའི་ལམ་སནོ་ཕབེས་པ་
བཞིན།	 ནབུ་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གནས་སྡདོ་བདོ་
མི་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་མཆོག་གི་
ཛ་དག་གུད་སྐབོ་མ་དངུལ་ད་ུགདངུ་སེམས་

མཉམ་སྐའེ་ིཞལ་འདབེས་ཕུལ་ཡོད།
ད་ེཡང་ནབུ་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་རྒྱལ་ཁབ་སྦལེ་
ཇམ་ནས་ཡུ་སྒརོ་	 ༡༤༩༦༡།༤༩	དང་།	ཕ་
རན་སི་ནས་ཡུ་སྒརོ་	༢༠༢༠༧།༠༠	ཧ་ོལེན་
ཌི་ནས་ཡུ་སྒརོ་	༨༠༤༦།༠༠	སི་པན་ནས་ཡུ་
སྒརོ་	 ༢༣༡༦།༠༠	 བཅས་ཁནོ་ནབུ་ཡུ་རོབ་
ཁུལ་གི་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་གར་སདི་བླནོ་
མཆོག་གི་ཛ་དག་གུད་སྐབོ་མ་དངུལ་ད་ུཡུ་
སྒརོ་	 ༤༥༥༣༠།༤༩	 ཐམ་པ་ཞལ་འདབེས་

ཕུལ་ཡོད།
སྦལེ་ཇམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ཀིས་ད་ལམ་རྒྱ་གར་སིད་
བླནོ་མཆོག་གི་ཛ་དག་གུད་སྐོབ་མ་དངུལ་
ལ་ཞལ་འདབེས་འབུལ་རུྒྱའི་འབདོ་སྐུལ་
གསལ་བསྒགས་ཀི་དསུ་ཚོད་ཧ་ཅང་ཐུང་
མོད་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་
ཞལ་འདབེས་ཧ་ལས་པའི་ཡག་པ་ོཕུལ་སོང་
ཞསེ་དང་།	 	 ད་ལན་ངས་སྦལེ་ཇམ་དང་པ་ེ

རི་སིར་ཡོད་པའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་ལས་
བྱདེ་རྣམ་པ་དང་།	 ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་བདོ་པའ་ི
ཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་འག་ོཁདི་རྣམ་པ།	ད་ེབཞིན་
ཚོགས་པ་སིྐད་སྡུག་ཁག་དང་མི་སྒརེ་ཚང་
མས་འབད་བརྩོན་ཆེན་པསོ་ཞལ་འདབེས་
ཕུལ་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་གསུང་
ཡོད་པ་བཅས།	།


