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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་
སྐ་ུཞབས་ཝིར་བདྷཱ་སིངྒ་མཆོག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པར་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	ཟླ་	༧	 ཚེས་	༨	
རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་ཧ་ིམཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་
ཝིར་བདྷ་ཱསིངྒ་ (Shri Virbhadra Singh) 

མཆོག་ནད་གཞིའི་རྐེན་པས་སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་
པ་རོགས་པའི་ཡིད་སྐ་ོབའི་གནས་ཚུན་ཐནོ་
པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཧ་ཅང་
བླ་ོཕམ་པའི་སྒ་ོནས་འདས་པ་ོདམ་པ་ད་ེཉདི་
ཀི་སྐ་ུཟླ་ལམྕ་སྐ་ུཔྲ་ཏ་ིབ་ྷསིངྒ་ (Shmt Prat-

ibha Singh)	 མཆོག་ལ་ཐུགས་གསོའ་ི
གསུང་འཕནི་གནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུ
ཞབས་ཝིར་བྷདཱ་སིངྒ་མཆོག་སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་

པ་རོགས་པའི ་ ཡིད་སྐོ་བའི ་གནས་ཚུལ་
གོ་ཐོས་བུང་སྟབས་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་བུང་།	
ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མི་
ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྐུ་ཉིད་ཀིས་གཙོས་
ནང་མི་ལནྷ་རྒྱས་དང་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་
མི་མང་ཡོངས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་
གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀིས་ཡང་དག་པའི་དབུ་ཁིད་
འགོ་ལོ་བཅུ་ཕག་མང་པའོི་རིང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཁབ་ཆེན་པ་ོད་ེཉདི་དང་།	ལགྷ་པར་ཧ་ིམཱ་ཅལ་
མངའ་སྡ་ེལ་ཞབས་འདགེས་རླབས་ཆེན་ཞུས་
གནང་བ་དསེ་མི་མང་པའོི་མི་ཚེ་དང་སེམས་
ནང་བརདེ་ཐབས་མེད་པའ་ིབག་ཆགས་བཟང་

པ་ོཞིག་བཞག་ཡོད།
ད་ེབཞིན་སྐ་ུཞབས་ཝིར་བདྷཱ་སིངྒ་མཆོག་གིས་
ད་བར་བདོ་དནོ་སླད་བླསོ་བཏང་གིས་རྒྱབ་
སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད་སྟབས།	 བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་
བདོ་མི་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་དམ་པ་ད་ེཉདི་ཧ་
ཅང་བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོཡིན།
རླབས་ཆེན་གི་སྐསེ་བུ་ཞིག་འད་ིལརྟ་དགངོས་
པ་རགོས་པར་ད་ེརིང་བདོ་མི་ཡོངས་ནས་སྐུ་
ཞབས་ཝིར་བྷདཱ་སིངྒ་མཆོག་གི་མཛད་རསེ་
ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུས་པའི་ཐགོ་སྐུ་ཉདི་ཀི་ནང་
མི་ལྷན་རྒྱས་དང་ཧི་མཱ་ཅལ་མི་མང་ལྷན་ད་ུ

མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 སརླ་ཡང་
ངས་སྐ་ུཉདི་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
འཁདོ་ཡོད།
གཞན་ཡང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་དམ་
པ་ཁངོ་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུ་སདླ།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༨	རེས་གཟའ་པ་ཕུར་
བུ་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	༡༢		ཐགོ་ལས་
ཁུངས་སོ་སོའ་ིནང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ི
མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཞིག་ཚོགས་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	 ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༡	 ནས་
གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་མཚོན་ཕིར་
དབུས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལས་མཚམས་
བཞག་ཡོད་པ་བཅས།	།

༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༩	ཉནི་
ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་མང་གཙོ་མནའ་འབལེ་ཚོགས་
པའི་གསོ་ཚོགས་ཤོག་ཁག་འགན་འཛིན་ལྕམ་སྐུ་
ན་ཏཱ་ཤཱ་མཱ་ཛོན་ (Mrs.Natasha Maz-
zone)	 མཆོག་གིས་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་ག་དུག་ལ་ཕབེས་པའི་
༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་ལ་འཚམས་འདའིི་གསུང་
འཕནི་ཞིག་ཕུལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	ངས་༸སྐའུ་ི
འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་གི་གོ་སྐབས་འདི་བརུྒྱད་
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ཧ་ཅང་འཕདོ་བཞསེ་བཟང་པ་ོ
དང་སྤ་ོསྣང་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་
ཅིག་ཏུ།	ང་ཚོས་༸གངོ་ས་མཆོག་དང་ལནྷ་༸སྐའུ་ི
འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་གང་མང་ཞུ་ཐུབ་
པའ་ིསྨནོ་ལམ་འདབེས་རུྒྱ་ཡིན།
ངས་ང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
དམིགས་བསལ་༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་
ཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་དགའ་ཚོར་ཆེན་པའོ་ིསྒའོ་ི
ནས་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།།

ནབུ་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་
པའི་བདོ་མི་ཚོར་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་

ངལ་སེལ་སདླ་ཡུ་སྒརོ་	༡༨༧༥༤།༩༠	ཐམ་
ཞལ་འདབེས་ཕུལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༢༩	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་རྒྱ་བལ་གཉསི་
ཀི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཀི་ངལ་སེལ་དང་འབལེ་བའི་ཐད་
འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་སར་བཞུགས་པའ་ིབདོ་
མི་རྣམས་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་
གནང་ཡོད་པ་བཞིན།	 སྦལེ་ཇམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་
གི་སྣ་ེཁདི་འགོ་ནབུ་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་བདོ་མི་རྣམས་
ཀིས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་ངལ་སེལ་སདླ་
ད་རེས་སརླ་ཡང་ཆིག་སིྒལ་གི་ནསུ་པ་བཏནོ་ཡོད།
ད་ེཡང་ཏགོ་དབིིབས་གཉན་རིམས་ཀི་ངལ་སེལ་
ཆེད་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞིན་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་
རྒྱལ་ཁབ་སྦལེ་ཇམ་ནས་ཡུ་སྒརོ་	 ༡༢༩༠༦།༠༠	
དང་།	 ཕ་རན་སི་ནས་ཡུ་སྒརོ་	 ༤༡༧༠།༩༠	 ན་ེ
དར་ལན་ཌ་ནས་ཡུ་སྒརོ་	 ༥༡༠།༠༠	 སི་པན་
ནས་ཡུ་སྒརོ་	 ༡༡༦༨།༠༠	 བཅས་ཡུ་རབུ་ཁུལ་
གནས་སྡདོ ་བ ོད་མི་རྣམས་ཀིས་ཁྱོན་ཡུ་སྒརོ ་	
༡༨༧༥༤།༩༠	 ཐམ་པ་རྒྱ་གར་ནང་གི་བདོ་མིའ་ི
ཚོའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་ངལ་སེལ་
སདླ་ཞལ་འདབེས་སུ་ཕུལ་ཡོད།	 དངུལ་འབརོ་
ད་ེམགགོས་མུྱར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ
སྦལེ་ཇམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 ངས་སྦལེ་ཇམ་དང་པ་ེ
རི་སིར་ཡོད་པའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་ལས་བདེ་
རྣམ་པ་དང་།	 ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་བདོ་པའ་ིཚོགས་
སྡ་ེཁག་གི་འག་ོཁདི་རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་ཚོགས་པ་
སིྐད་སྡགུ་ཁག་དང་མི་སྒརེ་ཚང་མས་འབད་བརྩནོ་
ཆེན་པསོ་ཞལ་འདབེས་ཕུལ་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 ཡུ་སྒརོ་ཧ་ལམ་	 ༡༩༠༠༠	 ཙམ་ཞལ་
འདབེས་སུ་ཕུལ་བ་ནི་གདསུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་
རྣམ་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་པ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་

བཅས་གསུངས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བམས་བརྩ་ེདང་འཕདོ་བསྟནེ་སྐརོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	ཟླ་	༧	 ཚེས་	༧	
ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
བཞུགས་སརྒ་རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་ནས་རྒྱ་གར་
གི་རེ་ཌེ་སིའི་ནད་རིགས་བརྟག་དཔྱད་ཁང་ 
(Dr. Reddy’s Laboratories Ltd)  གི་ཟུང་
འབལེ་ཚོགས་གཙོ་དང་འཛིན་སྐོང་འགན་
འཛིན་པརཱ་སད་ྷ (G.V. Prasad) ལགས་དང་
ལྷན་ད་ུབམས་བརྩེ་དང་འཕདོ་བསྟནེ་ཞེས་
པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་གླངེ་མོལ་མཛད་ཡོད།
ད་ེཡང་ཐགོ་མར་ཌེ་སིའི་ནད་རིགས་བརྟག་
དཔྱད་ཁང་གི་ཟུང་འབལེ་ཚོགས་གཙོ་དང་
འཛིན་སྐོང་འགན་འཛིན་པརཱ་སདྷ་ལགས་
ཀིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་།	
༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་
གནང་ཡོད།	
ད་ེརེས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	
ཚང་མར་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས།	རྣམ་པ་ཚོས་
ངསོ་ལ་གོ་སབྐས་འད་ིགནང་བར་རསེ་སུ་ཡི་
རང་ཞུ་གི་ཡོད།	 ངསོ་རང་བདོ་ནང་སྐསེ་
པ་རེད།	 ཡིན་ཡང་ངསོ་ཀི་མི་ཚེ་ཕལ་ཆེ་བ་
ཞི་བད་ེལྡན་པའི་རྒྱ་གར་ལུང་པ་འདིའི་ནང་
བསྐལ་ཡོད།
རྒྱ་གར་ནང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་དང་

གསར་འགདོ་རང་དབང་ཡོད།	 	 ངསོ་ཀིས་
རང་དབང་གི་སྒ་ོནས་སོ་སོའ་ིབསམ་བླའོ་ིནང་
གང་ཡོད་པ་བརདོ་ཆོག་གི་ཡོད་ལ།	ངསོ་ཀིས་
བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ད་ེདག་འཛམ་གླིང་གི་ས་
ཕགོས་གང་སར་སླབེ་ཐུབ་ཀི་ཡོད།	ངསོ་རང་

འདརི་སིྐད་པ་ོའདགུ	 ཁ་སང་ངསོ་ཀི་སྐསེ་
སྐར་ཉིན་མོར་རྒྱ་གར་གི་སིད་བླནོ་མཆོག་
དང་།	རྒྱ་གར་གི་དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡ་ེ
གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་རྣམ་པ།	ད་ེབཞིན་ཨ་རིའ་ི
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོ་ནན་སི་པ་ེ
ལོ་སི་མཆོག་དང་ངསོ་ཀི་གགོས་པ་ོརྙིང་པ་
རྣམ་པ་སོགས་ནས་འཚམས་འད་ིགནང་བུང་།	
གོ་སྐབས་འདི་བརུྒྱད་ངསོ་ལ་འཚམས་འད་ི
གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ནན་སི་པ་ེལོ་སི་མཆོག་བདོ་ནང་གཟགིས་སྐརོ་
ཕབེས་མྱངོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་དང་རྒྱ་

རིགས་ཀི་འགོ་ཁིད་ཚོར་སདྐ་ཆ་བཤད་མྱངོ་
ཡོད།	 ནན་སི་པ་ེལོ་སི་མཆོག་རྡ་སར་ཕབེས་
མྱངོ་ཡོད།	 ངསོ་ཀི་རི་ལམ་དང་མ་འངོས་
ལུང་བསྟན་ད་ེའདའ་ིནང་ངསོ་རང་ལོ་	 ༡༡༠	
ཡང་ན་ལོ་	 ༡༡༣	 བར་བསདྡ་རུྒྱའ་ིརྟགས་

མཚན་སྟནོ་གི་འདགུ	 ངསོ་ཀི་ཉམས་ལེན་
གཙོ་བ་ོབམས་བརྩ་ེདང་འཚེ་བ་མེད་པ་ཡིན།	
ང་ཚོར་འཕད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོ
ཞིག་ན་ིང་རང་ཚོ་རང་གིས་བཟསོ་པ་ཤ་སྟག་
རེད།	 བམས་བརྩའེ་ིམ་འདང་པར་བརྟནེ་
ནས་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་འབུང་གི་ཡོད།	 དརེ་
བརྟནེ་ངསོ་ཀིས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པའ་ི
ཐགོ་ནས་བམས་བརྩ་ེདང་འཚེ་བ་མེད་པ་གངོ་
མཐརོ་གཏངོ་གི་ཡོད།
ངསོ་ཀི་ལས་འགན་གསར་ཤོས་ད་ེརྒྱ་གར་
གི་ནཱ་ལེནྡྲའི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་བསྐར་

གསོ་བདེ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	 མི་ཚང་མས་གཟུགས་
པའོི་འཕདོ་བསྟནེ་ལ་བདག་གཅེས་གནང་གི་
ཡོད།	 འནོ་ཀང་ང་ཚོས་སེམས་ཀི་ཞི་བདསེ་
གཟུགས་གཞིའི་བད་ེཐང་ལ་ཤུགས་རྐེན་
ཐེབས་ཀི་ཡོད་པ་ད་ེངོས་འཛིན་ཞུ་དགོས།	
ཞེས་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་བཀའ་
འད་ིཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད།
སབྐས་དརེ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ཀིས།	 སནྨ་
པ་དང་སྨན་ཞབས་པ་ཚོས་ནད་པར་བམས་
བརྩའེ་ིསྒ་ོནས་ལ་ྟརྟགོ་གནང་དགསོ།	 སནྨ་པ་
དང་སནྨ་ཞབས་པའི་ལས་ཀ་ད་ེམི་གཞན་ལ་
རོགས་རམ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྟབས།	 བམས་
བརྩ་ེངསེ་པར་དགསོ་མཁ་ོཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད།	 ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་དཀའ་
ངལ་འཕད་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་རྒྱལ་
ཁབ་དང་མི་རིགས་ཚང་མར་དཀའ་ངལ་
ད་ེདག་སེལ་བར་ཐུན་མོང་གི་འགན་ཡོད།	
གཞན་ལ་ལ་ྟརྟགོ་བདེ་བཞིན་པའི་སབྐས་སནྨ་
པ་དང་སྨན་ཞབས་པ་སོགས་འདས་གངོས་
སུ་གུར་བ་ཡིན་ན།	 ཁངོ་ཚོའ་ིནང་མི་རྣམས་
ཀིས་སྤབོས་པ་བདེ་དགསོ།	 ད་ེདང་ཆབས་
ཅིག་ཏུ་འདས་པ་ོརྣམས་ཀི་བད་ེདནོ་ཆེད་ད་ུ
སྨནོ་ལམ་རྒྱག་དགསོ།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།
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ལི་ཐུ་ཝི་ན་ིཡའ་ིནང་༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	
ཉནི་ལི་ཐུ་ཝི་ནི་ཡའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་
ཚོའ་ིསྣ་ེཁདི་འགོ་ལི་ཐུ་ཝི་ན་ིཡའ་ི	 (Lithu-

ania)	 གངོ་ཁྱརེ་ཝིལ་ན་ིཡས་ (Vilnius)	
ནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་ཀི་ཐང་ (Tibet Square) 

ད་ུབདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་
ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལུགས་
ལརྟ་དགུང་གངས་	 ༨༦	 ལ་ཕབེས་པའ་ི
༸སྐུའི ་འཁུངས་སྐར་དུས་ཆེན་སུང་བརིྩ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།

ད་ེཡང་༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་གི་མཛད་སྒའོི་
ཐགོ་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོི་རྒྱལ་གླུ་ཕུལ་བ་
དང་སྦྲགས།	བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ི
ཚོགས་མི་སྐ་ུཞབས་ (Kristupas Kavaliaus-

kas)	ལགས་ཀིས་བཀྲས་མཐངོ་བསྟན་འཛིན་

དགེ་བདེ་ལགས་ཀིས་བརྩམས་གནང་བའི་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་ལས་བརདོ་
བ་ཟུར་འདནོ་བས་པ་ཞིག་སྒགོས་སྦྱང་ཞུས།	
ད་ེབཞིན་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
བ་སྐ་ུཞབས་ (Robertas Mažeika)	ལགས་
ཀིས་ལི་ཐུ་ཝེ་ནི་ཡའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་

ཚོགས་པའ་ིཚབ་ཞུས་ཏ་ེགསུང་དནོ།	 ལི་
ཐུ་ཝི་ནི་ཡའི་གངོ་ཁྱེར་ཝིལ་ནི་ཡས་ནང་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་འཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་ཞུ་ཐུབ་པ་
ན་ིདནོ་སྙངི་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡིན།	 གང་ཡིན་ཞ་ེ
ན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ལོར་ས་ཁུལ་འདརི་བདོ་
ཀི་རང་དབང་ཐང་ཞིག་བསུྐན་ཡོད་པ་དརེ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ཐངེས་གཉསི་ཆིབས་སུྒར་གནང་མྱངོ་
ཡོད།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་ཐང་
འདརི་དཀིལ་འཁརོ་རབ་གནས་བཀའ་དནི་
བསྐངས་གནང་མཛད་ཡོད་ལ་ཀུ་ཤུའི་སྡངོ་
པ་ོཞིག་ཀང་བཙུགས་ཡོད་པས་ང་ཚོས་སརྔ་
བཞིན་ང་ཚོའིི་གངོ་ཁྱརེ་ནང་ཁངོ་གི་མཛའ་
གགོས་ཀི་མཚོན་རྟགས་མཐངོ་ཐུབ།
འནོ་ཀང་ད་ེལས་གལ་འགངས་ཆེ་བ་ཞིག་
ནི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ད་ེདག་
ནི་འཛམ་གླིང་ས་ཕོགས་གང་སར་དུས་
རབས་ཕེད་ཀ་ལྷག་ཁྱབ་སྤལེ་འག་ོབཞིན་
ཡོད་ལ།	 འཛམ་གླངི་གི་མི་འབརོ་ས་ཡ་ཁ་

ཤས་ལ་སེམས་འགུལ་ཐབེས་ཡོད།	 མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་ཀི་དགོངས་པ་ད་ེགླངི་ཆེེན་ཁག་
ཏུ་ཀུན་གིས་ཤེས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 རྒྱལ་
ཁབ་མང་པ་ོཞིག་ནང་དར་ཁྱབ་ཡོད་པ་ཟད།	
དཔ་ེདབེ་སྣ་ཚོགས་ནང་ལུང་འདནེ་དང་པར་
འགམེས་བས་ཏ་ེམིའི་རིགས་ཀི་བསམ་པའི་
ཤུལ་བཞག་ནང་གི་རུྒྱ་ནརོ་རྩ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་
ཏུ་གུར་ཡོད་ཅསེ་གསུངས།མཛད་སྒའོ་ིསབྐས་
སྦྱར་པང་ཞིག་གསར་བཙུགས་གནང་སྟ་ེདའེ་ི
ཐགོ་ལི་ཐུ་ཝི་ན་ིཡ་དང་།	ཨིན་ཇི།	ཨུ་ར་ུསུ་
བཅས་ཀི་སདྐ་ཡིག་ཐགོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་པ་འཁོད་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རསེ་སུ་བདོ་ཀི་ཐང་ད་ུསུ་
ཞིག་ལ་ྟསྐརོ་ལ་ཕབེས་ཀང་ད་ེནས་ཤོགས་ལྷ་ེ
ལྷུག་མའི་ནང་འཁོད་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་
གི་གསུང་ལུང་འདནེ་བས་པ་ཁྱརེ་ཆོག
ཐངེས་འདའིི་༸སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་གི་མཛད་
རིམ་བརུྒྱད་གལ་འགངས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་
ཚེས་གངས་ཤིག་ང་ོསྤདོ་བས་ཡོད་པ་ན།ི	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༩	 ན་ིསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་

༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལོ	 ༡༩༩༡	
ལོར་ལི་ཐུ་ཝི་ནི་ཡ་ནང་ཆིབས་སུྒར་ཐངེས་
དང་པ་ོགནང་པ་ནས་ད་བར་ལོ་	༣༠	འཁརོ་
བའ་ིདསུ་ཆེན་འཁལེ་གི་ཡོད།	 ༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་ཆིབས་སུྒར་རསེ་ལི་ཐུ་ཝི་ནི་ཡའི་
གོས་ཚོགས་ནང་གོས་ཚོགས་བོད་ད ོན ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་གསར་བཙུགས་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	 ལོ་ཤས་རསེ་བདོ་དནོ་སྐརོ་
དབེ་འགའ་ཤས་བསི་མྱངོ་མཁན་སྐུ་ཞབས་
ཨུར་ག་ྷཨི་ཝ་ན་ོསི་ཀཌེ་ (Jurga Ivanaus-

kaite)	 ལགས་ཀི་སྣ་ེཁདི་འགོ་གཞུང་འབལེ་
མིན་པའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཞིག་
གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་ཟད།	 ཚོགས་
པ་དསེ་ལོ་	༣༠	ལགྷ་བདོ་རང་དབང་འཐབ་
རྩདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐད་འབད་བརྩནོ་གནང་
ཡོད།	 ཐངེས་འདའི་ི༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་གི་
མཛད་སྒ་ོད་ེབཞིན་ལི་ཐུ་ཝི་ནི་ཡའི་གསར་
འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་གི་ནང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོ
སྤལེ་ཡོད་པ་བཅས།	།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྟངེ་འག་ོདགནོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་བཞི་ལ་ལོ་	༥	ནས་ལོ་	༢༠	བར་གི་བཙོན་འཇུག་
ཁམིས་ཐག་བཅད་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	 ཚེས་	༦	
ཉནི་ཨ་རིའི་གངོ་ཁྱརེ་ནའིུ་ཡོག་ཏུ་རྟནེ་གཞི་
བས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
ལ་ྟཞིབ་ཚོགས་པས་བདོ་དནོ་སྐརོ་གི་སནྙ་ཐ་ོ
ཞིག་འདནོ་སྤལེ་ཞུས་པའ་ིནང་།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་བདོ་ནང་སརྔ་
ལགྷ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བདེ་བཞིན་ཡོད་
སྐརོ་དང་།	 བཙན་བལོ་ནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་
མིར་འབལེ་བ་བས་པ།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་
དད་པ་ཡོད་པའ་ིརྟགས་མཚན་ཅི་རངུ་བཏནོ་
པ་རྣམས་ལ་འཇིགས་སྐུལ་གིས་ཁིམས་ཀི་
ཉསེ་འགལ་གང་ཡང་མེད་པར་མནར་གཅདོ་
གཏངོ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་འཁདོ་ཡོད།
ད་ེཡང་སནྙ་ཐའོ་ིནང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཙམ་ལ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་བདོ་
རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཟརེ་བའི་གཞིས་ཀ་རྩ་ེགངོ་
ཁྱརེ་ད་ུཡོད་པའ་ིསྟངེ་འག་ོདགནོ་པར་མཚན་
མོ་གླ་ོབུར་སྔགོ་བཤེར་བས་རསེ།	 སྟངེ་འག་ོ
དགོན་པའི་དགེ་འདནུ་པ་བཞི་ལ་ཡུན་རིང་

བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདགུ	
ད་ེལརྟ་སྔགོ་བཤེར་བདེ་དནོ་ན།ི	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	 ལོར་གྲྭ་ཆོས་རྒྱལ་དབང་པ་ོལགས་
ལ་ྷསར་ཕིན་སབྐས།	 རང་ཉདི་ཀི་ལག་ཐགོ་

ཁ་པར་ཚིགས་ཇ་ཁང་ཞིག་ནང་ལགྷ་པ་དང་།	
ཇ་ཁང་གི་སིྦྱན་བདག་གིས་ཁ་པར་ཉནེ་རྟགོ་
པར་རིྩས་སྤདོ་བས་པར་བརྟནེ།	 ལ་ྷས་ཉནེ་
རྟགོ་པས་གྲྭ་ཆོས་རྒྱལ་དབང་པ་ོལགས་ཀི་

ཁ་པར་ལ་ཞིབ་བཤེར་བདེ་སབྐས།	 གྲྭ་ཆོས་
རྒྱལ་དབང་པ་ོལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	
ལོར་བལ་ཡུལ་གི་ས་འགུལ་སྐབས་རོགས་
དངུལ་བཏང་སྟ།ེ	 བལ་ཡུལ་ནང་གི་དངི་རི་

བདོ་མི་ཚོར་རོགས་སྐརོ་བས་པས་ཁངོ་ད་ེམ་
ཐག་འཛིན་བཟུང་བས་ཤིང་།	 ཉནེ་རྟགོ་ར་ུ
ཁག་ཅིག་རྩ་འཛུགས་ཀིས།	 དངི་རི་ཕགོས་
སུ་བསྐདོ་ད་ེམཚན་གཅིག་ལ་སྟངེ་འག་ོདགནོ་

པ་དང་བག་ནག་གངོ་ཚོ་གཉིས་ནང་ཧབོ་
འཛུལ་གིས།	 དགནོ་གངོ་གཉསི་ཀི་མི་མང་
ལ་གང་བུང་བཅར་རྡངུ་དང་མི་གངས་ཉ་ིཤུ་
ཙམ་འཛིན་བཟུང་བས་ཡོད།
ད་ེབཞིན་སནྙ་ཐའོ་ིནང་།	རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
སྟངེ་འག་ོདགནོ་པ་དང་།	བག་ནག་གངོ་ཚོའ་ི
སེར་སྐ་གཉིས་ལ་ཆབ་སིད་སླབོ་གསོ་ཟརེ་
བའི་འགོ་ཕོགས་ཡོངས་ནས་ས་ཁུལ་དའེི་
མི་མང་གི་ཉནི་རེའི་འཚོ་གནས་རང་དབང་
སོགས་ལ་བཀག་སྡམོ ་དག་པོ་བས་པར་
བརྟནེ།	 རྒྱ་ནག་གིས་དགནོ་གངོ་གཉསི་ལ་
ཧབོ་འཛུལ་བས་པའི་ཉནི་གསུམ་པར་བཀྲ་
ཤིས་སྟངེ་འག་ོདགནོ་པའི་གྲྭ་བླ་ོབཟང་བཟདོ་
པ་ལགས་ཀིས་རང་སགོ་བཅད་ད་ེརྒྱ་ནག་
ལ་ང་ོརལོ་བས་ཡོད་ཅིང་།	 རྒྱ་ནག་གིས་ད་ེ
མ་ཐག་བག་ནག་གངོ་ཚོའི་ད་ལམ་ཡོངས་
བཀག་སྡམོ་བས་ཡོད་སྐརོ་སོགས་བཀོད་
འདགུ
སནྙ་ཐའོ་ིནང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ནང་

གཞིས་ཀ་རྩ་ེམི་དམངས་འབངི་རིམ་ཁིམས་
ཁང་ཟརེ་བས་སྟངེ་འག་ོདགོན་པའི་རང་ལོ་	
༤༦	 ཡིན་པའ་ིགྲྭ་ཆོས་རྒྱལ་དབང་པ་ོལགས་
སུ་ལོ་	༢༠	བཙོན་འཇུག་བས་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ེབཞིན་རང་ལོ་	༤༣	ཡིན་པའ་ིགྲྭ་བླ་ོབཟང་
སིྦྱན་པ་ལགས་སུ་ལོ་	 ༡༩།	 རང་ལོ་	 ༦༤	
ཡིན་པའི་གྲྭ་ནརོ་བུ་དནོ་འགུབ་ལགས་སུ་ལོ་	
༡༧།	རང་ལོ་	༦༣	ཡིན་པའ་ིགྲྭ་ངག་དབང་
ཡེ་ཤེས་ལགས་སུ་ལོ་	 ༥	 ཡི་བརྩནོ་འཇུག་
ཁམིས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདགུ
གདན་དནོ་ད་ེདང་འབལེ་བའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིའག་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་ྟཞིབ་ཁང་གིས།	སྟངེ་འག་ོ
དགོན་པའི་གནད་དནོ་དསེ་ཁིམས་འགལ་
ནག་འཛུགས་བདེ་ས་རྣམས་ཀིས་ནག་ཉསེ་
ཀི་ལས་འགུལ་གང་ཡང་སྤལེ་མེད་པ་ཤུགས་
ཆེན་པ་ོབསྟན་ཐུབ་པ་མ་ཟད།	 ལགྷ་པར་རྒྱ་
ནག་གི་ཁམིས་གང་ཡང་འགལ་མེད།	 ཅསེ་
གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།	།

ལ་དགྭས་རང་སྐངོ་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྡ་ེདཔནོ་སྐ་ུཞབས་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀིས་ལ་དགྭས་
བསོད་ནམས་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་འཚམས་གཟགིས་གནང་བ།

༄༅།	 །ལ་སིྤ་ལས་ཁུངས་ནས་རེ་སྐལུ་
ཞུས་དནོ་ལརྟ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༧	
ཚེས་	 ༩	 ཉནི་ལ་དགྭས་རང་སྐངོ་རི་ལྗངོས་
ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྡ་ེདཔནོ་སྐུ་ཞབས་
བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀིས་ལ་དྭགས་
བསོད་ནམས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
དང་།	 ཁྱབ་ཁངོས་དགནོ་སྡ་ེཁག་གསུམ།	
ལ་སིྤ་ལས་ཁུངས།	 ས་གནས་འཕདོ་བསྟནེ་

ཡན་ལག་སནྨ་ཁང་།	 མཉམ་འབལེ་སོགས་
སུ ་འཚམས་གཟིགས་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 མི་མང་གི་བསྡ་ེསྡགུ་དཀའ་ངལ་ཁག་
ལ་ཐུགས་ཞིབ་དང་འབལེ་དཀའ་ངལ་ཁག་
སེལ་རུྒྱའ་ིཁས་ལེན་ཡང་གནང་ཡོད།	སབྐས་
ད ེར་ལ་དྭགས་རང་སྐོང་རི་ལྗངོས་ཡར་
རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྡ་ེདཔནོ་སྐུ་ཞབས་བཀྲ་
ཤིས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་ལྷན་ད་ུལྷན་

ཁང་ཁག་བཞིའ་ིཚོགས་མི་དང་།	 ཁལ་བསྡ་ུ
ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཁྱབ་པའི་ཕག་རོགས་
བཅས་ཕབེས་ཡོད།	 འཚམས་གཟགིས་གུབ་
མཚམས་ལ་སིྤ་ལས་ཁུངས་ནས་གུང་ཚིགས་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།
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གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་

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

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་ད་ུའཚམས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་པ།
༄༅།།བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༥	 རེས་གཟའ་ཟླ་
བའི་ཉནི་བདོ་ཀི་སྨན་རིྩས་ཁང་ད་ུའཚམས་
གཟགིས་སུ་ཕབེས་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆུ ་ཚོད་	
༡༡།༥༠	 ཙམ་ལ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་
པ་ཚེ་རིང་མཆོག་བདོ་ཀི་སྨན་རིྩས་ཁང་གི་
ཚོགས་ཁང་ད་ུཕབེས་བསྟནུ་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་
གཙོས་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམས་
ཀིས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་ལ་རྟནེ་
འབལེ་མཇལ་དར་སྒོན་འབུལ་ཞུས་གུབ་
མཚམས་བདོ་ཀི་སྨན་རིྩས་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཕབེས་
བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	
བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དབུས་
པའི་ལས་བདེ་ཡོངས་ལ་ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་དང་སྒརེ་གི་ངོས་ནས་ཐོག་མར་
འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ངས་སདི་སྐངོ་གི་
དམ་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེབདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་ད་ུ
གཞུང་འབལེ་འཚམས་གཟགིས་ཐངེས་དང་
པ་ོད་ེཡིན།	 ཕན་རང་ཉདི་སནྨ་གི་སླབོ་སྦྱངོ་

བདེ་མྱངོ་མེད་།	 འནོ་ཀང་འདརི་བདོ་ཀི་
སནྨ་རིྩས་ཁང་ད་ུང་ོཤེས་པ་དང་སནྨ་པ་དང་
ལནྷ་ད་ུསནྨ་སོགས་ཀི་སྐརོ་བཀའ་མོལ་མང་
པ་ོཡོང་གི་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༡	 ནས་འག་ོ
འཛུགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༡	 ལོར་དངསོ་
སུ་བདོ་ཀི་སྨན་རིྩས་གསར་འཛུགས་གནང་
བའི་འགོ་ད་བར་ཡར་རྒྱས་ཇི་ལརྟ་ཕིན་ཡོད་
སྐརོ་སྡ་ེཚན་གི་ལས་འགན་ངོ་སྤོད་གནང་

ཡོང་དསུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལས་སནྨ་
རིྩས་ཁང་འདི་བཞིན་རྒྱ་ཆེ་བ་ལྟ་བུ་འདགུ	
སིྤ་ཡོངས་ནས་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་བརུྒྱད་
མིའི་གཟུགས་ཁམས་དང་སེམས་ཁམས་
གཉསི་ཀར་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ཙམ་
མ་ཟད།	 སིྒག་འཛུགས་རང་གི་ཐགོ་ནས་

ད་ལའྟི་འགོ་ལས་སླབོ་ཕུག་གི་གངས་འབརོ་	
༨༨༥	 ཙམ་ལ་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་གི་ཡོད་
པ་དང་།	ཁངོ་རྣམ་པའ་ིའཚོ་བའ་ིམདནུ་ལམ་
ཐགོ་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཐུབ་ཀི་ཡོད།	འད་ིཡང་
ཕན་ཐགོས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོསུྒབ་ཀི་ཡོད།	ངས་
སདི་སྐངོ་གི་ལས་འཁུར་ཞུས་ཏ་ེཟླ་བ་གཅིག་
ལགྷ་འག་ོགི་ཡོད།	 འནོ་ཀང་གསོ་ཚོགས་
འཚོགས་མ་ཐུབ་པར་བརྟནེ་བཀའ་བླནོ་རྣམ་

པ་ཕབེས་ཐུབ་ཀི་མེད།	ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་
ཐད་དསུ་ཚོད་ཀི་དཀའ་ངལ་ཕན་བུ་ཙམ་མ་
གཏགོས་ལུས་སེམས་ཀི་དཀའ་ངལ་དམིགས་
བསལ་གང་ཡང་མི་འདགུ	 བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་
ཁང་འད་ིབཞིན་ཚན་པ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོདང་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་མང་པ།ོ	 ལགྷ་པར་ཕི་མི་

དང་ལྷན་ད་ུའབལེ་བ་མང་པ་ོཡོང་གི་ཡོད་
སྟབས།	 སནྨ་རིྩས་ཁང་ད་ུཕག་ལས་གནང་
མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟནེ་གཙོ་བ་ོསནྨ་རིྩས་
ཁང་གི་ལས་དནོ་སུྒབ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ཕན་
རང་ཉདི་སདི་སྐངོ་གི་ལས་ཁུར་ཞུས་པ་ནས་
བཟུང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་
ཁག་གི་ཚན་པ་སོ་སོས་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་
སོགས་རུྒྱས་ལོན་བས་པའི་སབྐས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ནང་ལས་བདེ་རན་གས་མང་
ཆེ་བ་མེད་པ་དང་འབངི་བ་གང་འཚམ་ཡོད་
པ།	ལགྷ་པར་གཞནོ་སྐསེ་མང་པ་ོཡོད།	སིྒག་
འཛུགས་སུ་ལས་བདེ་རན་པ་ཡོད་པའ་ིསབྐས་
ལས་བདེ་གཞནོ་པ་རྣམས་གསོ་སྐངོ་བདེ་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཕགོས་མཚུངས་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་བདེ་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་
རུང་སོ་སོའི་ཚན་པའི་ལས་དནོ་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་པ་དང་།	 ད་ེལས་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་
དནོ་སིྤ་ཡོངས་ལ་ད་ོསྣང་བདེ་དགསོ་རུྒྱ་གལ་
ཆེན་པ་ོཡིན།	 ད་ེལས་གལ་ཆེ་བ་བདོ་ཀི་རྩ་
དནོ་བསུྒབ་རུྒྱ་ད་ེརེད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༧སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལམ་སྟནོ་
དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ནས་སིྤ་མོས་ཐགོ་གཏན་འབབེས་གནང་བའི་
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་གཞིར་བཟུང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་སིད་བུས་འདི་

ཉིད་བརུྒྱད་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་གང་ཐུབ་
སྙབོས་རུྒྱའ་ིའབད་བརྩནོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ལའྟ་ི
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བལསྟ་ཚེ་
ཅུང་ཁག་པ་ོཡོད་པ་ལ་ྟབུ་རེད་འདགུ	 འནོ་
ཀང་ང་ཚོའི་ཐབས་རྩོད་འདི་བཞིན་གནས་
དགསོ་ཀི་ཡོད།	 མུ་མཐུད་དབུ་མའ་ིལམ་གི་
སིད་བུས་བརུྒྱད་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབལེ་
བ་བ་རུྒྱ་ཡིན།	 ག་སིྒག་སྡགུ་ས་དང་རེ་བ་
བཟང་ས་ནས་བརྒྱག་རུྒྱ་ཡིན།བཀའ་ཤག་
སབྐས་བཅུ་དུག་གིས་ལས་འགན་གཙོ་བ་ོནི་
བདོ་རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ་དང་འབལེ་བའི་གནད་
ད ོན་རྣམས་གཙོ་བ ོར་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་
པ་གཞིར་བཟུང་ལག་བསྟར་ཞུ་རུྒྱ ་ཡིན།	
གཞན་ཡང་བདོ་ནང་གི་གནས་ཚུལ་མཁོ་
སུྒབ་བ་རུྒྱར་འབད་བརྩནོ་བདེ་རུྒྱ་ཡིན།	 ང་
ཚོས་བདོ་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་
ཤེས་པའ་ིཐགོ་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་དང་མང་
ཚོགས་ལ་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད།	 ཅསེ་དང་།	 གཞན་ཡང་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ལས་དནོ་བེད་ཕོགས་སྐརོ་ངོ་
སྤདོ་ཞིབ་རྒྱས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

སྦལེ་ཇམ་ད་ུསྤན་རས་གཟགིས་ཀི་གཟུང་སགྔས་གསོག་སུྒབ་ཀི་ལམ་ནས་༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་
སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	
ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་

ལུགས་ལརྟ་དགུང་གངས་	 ༨༦	 ལ་ཕབེས་
པའི་༸སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་ད་ེབཞིན་
སྦལེ་ཇམ་ས་གནས་མད་ོཁམས་ཆུ་བཞི་སངྒ་
དུག་གི་གོ་སིྒག་འགོ་སྦལེ་ཇམ་གི་མངལ་སྡ་ེ
ཨེན་ཌ་ཝབ་ (Antwerp)	 ནང་སུང་བརིྩ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་སྔ་དརོ་ར་དཔལ་
སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་དགེ་བཤེས་མེ་
ཏགོ་རིན་པ་ོཆེ་རྣམ་གཉསི་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་
སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་གཟུང་སྔགས་གསོག་

སུྒབ་ཀི་ལམ་ནས་༸སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་ཆེན་
དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།༸སྐའུ་ིའཁུངས་
སྐར་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་

བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འཁལོ་ལྟར་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བ་ོསྦལེ་ཇམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་
ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཕབེས་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ེམིན་སྦལེ་ཇམ་ས་གནས་བདོ་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དཔལ་ལྡན་
ལགས་དང་ཚོགས་གཞོན་རྡ ་ོརེ་ལགས།	
གཞན་ཡང་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་སོགས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེརསེ་ས་གནས་མད་ོཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་
དུག་གི་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་

ཀིས་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་སྙངི་བསྡུས་ཤིག་
གནང་བ་དང་འབལེ།	 སྦལེ་ཇམ་ནང་གི་
བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་གར་གི་སིད་བླནོ་མཆོག་གི་
ཛ་དག་གུད་སྐབོ་མ་དངུལ་	 (PM-CARES 

Fund)	 ཆེད་ད་ུཞལ་འདབེས་ཕུལ་ཡོད་སྐརོ་
དང་།	གཞན་ཡང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ནང་གི་བདོ་མིའི་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་
སེལ་སླད་རོགས་རམ་གནང་དགོས་པའི་
འབདོ་སྐུལ་གནང་བ་ལྟར་སྦལེ་ཇམ་ནང་གི་
བདོ་མི་ཚོས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་སུ་ཞལ་
འདབེས་ཕུལ་བར་ས་གནས་བདོ་ཡོངས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བ་ོསྦལེ་ཇམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་
ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་སྦལེ་ཇམ་ས་
ནགནས་མད་ོཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་དུག་ནས་
སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་གཟུང་སྔགས་གསོག་
སུྒབ་ཀི་ལམ་ནས་༸སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་དསུ་
ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པར་ཡི་རང་བསྔགས་
བརདོ་གནང་བ་དང་།	ད་ེཉནི་རྒྱ་གར་གི་སདི་
བླནོ་མཆོག་གིས་གཙོས་བླནོ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་
ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པ་སོགས་ནས་༸གོང་
ས་མཆོག་དགུང་གངས་ག་དུག་ལ་ཕབེས་
པའི་༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་ལ་འཚམས་འད་ི

ཞུས་གནང་ཡོད་སྐརོ་སོགས་དང་།	 གཞན་
ཡང་ཁོང་གིས་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་
དང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་	 ༨༦	 བཞསེ་པའ་ི
༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་ཐགོ་སྩལ་བའ་ི
གསུང་འཕནི་སྐརོ།		བདོ་པ་མི་རེ་ང་ོརེ་ནས་
སོ་སོའི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་མགོན་པ་ོ
གང་ཉདི་ཀི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་བཞི་ད་ེ
དག་གང་ཐུབ་ཉམས་ལེན་གནང་དགསོ་སྐརོ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་
མད་ོཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་དུག་གི་ཚོགས་མི་
ཟུར་པ་རྣམས་ལ་ལག་འཁྱརེ་གནང་།ད་ེནས་
སྦལེ་ཇམ་ས་གནས་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་གཙོ་དཔལ་ལྡན་ལགས་ཀིས་མང་
ཚོགས་ནས་ལགྷ་བསམ་ཟལོ་མེད་ཀིས་ཕག་
ལས་གནང་སྟ་ེ༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དགོངས་
སུྒབ་དགསོ་པ་དང་།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་སིད་བུས་ལ་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་གསུངས།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་༸ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལུགས་དགུང་གངས་	༨༦	ལ་ཕབེས་པའ་ིྋསྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་
གི་དསུ་ཆེན་མཛད་སྒརོ་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད།

༄༅།	 །༸གངོ་ས་ལ་ྷམིའ་ིརྣམ་འདནེ་
༸སྐབས་མགནོ་༸རྒྱལ་བའ་ིདབང་པ་ོཐམས་
ཅད་མཁྱནེ་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ན་ིཤིང་ཕག་ཟླ་	༥	ཚེས་	༥	དང་།		ཕི་ལོ་	
༡༩༣༥	ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	ཉནི་མད་ོསདྨ་སྐ་ུ
འབུམ་ཚོ་དུག་གི་ནང་ཚན་ཕི་ཀཱ་ཚོ་བའ་ིལགྟ་
མཚེར་གངོ་ཚོར་ཡབ་ཆོས་སྐངོ་ཚེ་རིང་དང་
ཡུམ་བད་ེསིྐད་ཚེ་རིང་གཉསི་ཀི་རིགས་སས་
སུ་སྐུའི་མཚན་དཔ་ེམངནོ་པར་བཞད་ཅིང་།	
རེ་བླ་མ་འདི་ཉིད་ཀི་མ་ཡུམ་གཉིས་པར་
འབདོ་པ་མ་གཅིག་འདདོ་ཁམས་བདག་མོས་
ཉིན་མཚན་གཡེལ་བ་མེད་པར་སུང་སྐོབ་
སྡངོ་གགོས་ཚུལ་བཞིན་སུྒབ་པའི་མཐུ་ལས།		
ཡང་སདི་འཁུལ་བལ་ངསོ་འཛིན་ཐགོ་དགུང་
ལོ་ལ་ྔལ་ཕབེས་སབྐས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷལནྡ་
གུ་འཛིན་ནརོ་བུའི་ཕ་ོབང་ད་ུམི་འཇིགས་
གདངོ་ལསྔ་བཏགེས་པའ་ིགསེར་གི་ཁ་ིའཕང་
མཐནོ་པརོ་མངའ་གསོལ་ཞུས་ཏ།ེ	 གསན་
བསམ་སླབོ ་གཉརེ་སྦྱངས་བརྩོན་གནང་
བཞིན་པའ་ིསབྐས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མད་ོ
ཁམས་གཉསི་སུ་བཙན་འཛུལ་བས་ཏ།ེ	 ཕི་
ལོ་	༡༩༥༠	ལོར་ཆབ་མདརོ་བདོ་གཞུང་གི་
གཙོ་ཤུགས་དམག་དཔུང་ཕམ་ཤོར་བུང་བ་
དང་།	བདོ་ཀི་ཆབ་སདི་དང་།	དཔལ་འབརོ།	
སིྤ་ཚོགས་བཅས་པའ་ིགནས་སྟངས་སྣམུ་ཟད་
ཀི་མར་མེ་བཞིན་ཉག་ཕ་བའི་གནས་སྟངས་
འགོ	 	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་དགུང་ལོ་བཅུ་དུག་སྟངེ་བདོ་ཀི་
རྒྱལ་སིད་ཆོས་སིད་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞེས་
དགསོ་བུང་ཡོད།
ཕི་ལོ	 ༡༩༥༡	 ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དག་
དཔུང་གིས་བཙན་འཛུལ་གི་སྡགིས་བསྐུལ་
འགོ་བདོ་རྒྱ་གཉསི་དབར་གསོ་མཐུན་དནོ་
ཚན་	 ༡༧	 བསྣལོ་འཇགོ་བདེ་དགསོ་བུང་
བའ་ིགནས་སྟངས་འགོ	 ༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་བདོ་ནང་སིྤ་ཚོགས་ལེགས་བཅོས་དང་
ཡར་རྒྱས་ཀི་ཐབས་ཤེས་ཇི་སྙདེ་ཅིག་བསྟནེ་
ནའང་།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་ལམ་ད་ུའག་ོར་ུ
བཅུག་མེད།	
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༤	 ལོར་རྒྱ་ནག་དང་།	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༥༦	 ལོར་རྒྱ་གར་ད་ུཆིབས་བསུྒར་
བསྐངས་ཏ།ེ	 སདི་དབང་བཟུང་ནས་ཅང་
མ་འགོར་བའི་ཨེ་ཤ་ཡའི་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཆེ་ཤོས་གཉསི་ཀི་དབུ་ཁདི་ཚོར་མཇལ་
འཕད་གནང་བ་དང་།	དམར་ཤོག་གིས་སདི་
དབང་སྒརེ་འཛིན་བདེ་པའི་སིྤ་ཚོགས་རིང་
ལུགས་ཀི་རྒྱ་ནག་དང་།	 སདི་དནོ་ཚོགས་
པས་དབང་རྩོད་བདེ་པའི་མང་གཙོའི་ལམ་
ལུགས་ཀི་རྒྱ་གར་གཉསི་ཀའ་ིཁྱནོ་ཡོངས་ཀི་
གནས་སྟངས་ལ་དངསོ་སུ་གཟགིས་ཞིབ་བུང་
བ་གཞིར་བཟུང་།	 ལོ་ང་ོབརྒྱད་རིང་བདོ་ད་ུ
འབརོ་བའི་རྒྱ་དམག་གི་འག་ོབདེ་མཉམ་ཞི་

མཐུན་གི་ཐབས་ཤེས་རིམ་པར་བསྟནེ་ཡང་།	
ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོའ་ིཟླ་	༣	ནང་།	ལ་ྷསྡདོ་
རྒྱ་དམག་གིས་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭར་ཉནེ་ཁ་
བཟསོ་པར་བརྟནེ།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།	 བདོ་མི་བརྒྱད་
ཁ་ིཙམ་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ད་ུབཙན་བལོ་
ད་ུམི་ཕབེས་ཀ་མེད་བུང་།
བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་མ་ཐག་པའི་བདོ་མི་ཚོ་
ཕལ་ཆེ་བ་ལམ་བཟའོི་ཤུགས་ལས་གཙོ་ཆེར་
བསྟནེ་ཏ་ེཟས་གོས་གནས་མལ་གི་དཀའ་
ངལ་སྣ་ེའཛིང་ནས་ཡོད་ནའང་།	 ༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གི་སྣ་ེ
ཁདི་འགོ	 །རྒྱ་གར་དབུས་སའ་ིགཞུང་གིས་
བགོས་གཏངོ་གནང་བའི་ཤིང་ནགས་དང་ས་
སྟངོ་སྟངེ་གཞིས་སརྒ་དང་ཆོས་སྡ།ེ	 སླབོ་གྲྭ་
བཅས་རིམ་པར་བཙུགས་ཏ།ེ	 བདོ་མིའ་ིང་ོ
བ་ོསུང་ཉར་ཐུབ་པའི་གཞི་རིམ་མཐུན་རྐནེ་
སྦྱརོ་སིྒག་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག	 ཕི་ལོ་	
༡༩༦༠	 ལོར།	 གཞུང་ས་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་
གི་སྔར་སལོ་སིད་དབང་གུབ་ཆར་བསུྒར་
བཅསོ་བཏང་སྟ།ེ	མ་འངོས་པར་བདོ་མི་ཚོས་
སོ་སོའི་ངསོ་ནས་ཆབ་སིད་དང་འཛིན་སྐངོ་
གི་འགན་དབང་ལེན་ཐུབ་པ་ཡོང་ཆེད།	 བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་དང་པ་ོ
གསར་འཛུགས་བསྐངས་པ་ད་ེཉདི་ཆོལ་ཁ་
ཆོས་བརུྒྱད་རིས་མེད་ཀི་འཐུས་མི་ལས་གུབ་
པ་མཛད་ཡོད།	
དསུ་མཚུངས་སུ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 དང་།	
༡༩༦༡	དང་།	༡༩༦༥	སོ་སོར་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུགས་གནང་
སྟ།ེ	 གསོ་ཆོད་བཞག་ཐུབ་ཡོད་པ་དང་།	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༦༣	 ལོར་བདོ་ཀི་རྩ་ཁམིས་ཡོངས་
ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་གནང་།	 བདོ་ནང་བདོ་
མི་རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོརྩ་བརླགས་གཏངོ་གཞིའི་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རིག་གནས་གསར་བར་ེ
ཟརེ་བའི་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་འགུལ་གདགུ་
རུྩབ་ཆེན་པ་ོད་ེཚ་ཚ་འུར་འུར་སྤལེ་བཞིན་
པའ་ིསབྐས་ཀི་ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༧	 ལོར་ཐའ་ེ
ལན་དང་ཉི་ཧངོ་ད་ུཆོས་ཕོགས་ཀི་མཛད་
འཕནི་སདླ་ཕི་ཡུལ་ད་ུཆིབས་བསུྒར་ཐགོ་མ་
བསྐངས་ཤིང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༣	 ལོར་ཡུ་
རོབ་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་ཏུ་གཟིགས་སྐརོ་
མཛད་པའི་ཕི་ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལནྷ་
ད་ུགསོ་མོལ་བརུྒྱད་བདོ་དནོ་དཀའ་རྙགོ་སེལ་
རུྒྱའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐུགས་བཞེད་ཇི་ཡོད་
སྐབས་དའེི་བཙན་བལོ་བདོ་གཞུང་གི་འགོ་
ཁདི་ཁག་དང་མཉམ་ད་ུབཀའ་བསྡརུ་གནང་།	
༡༩༧༩	 ལོར་ཨ་རིར་གཟགིས་སྐརོ་ཕབེས་
པ་དང་ཆབས་ཅིག	 །རྒྱ་ནག་ནང་སདི་ཇུས་
ཕན་བུ་གུ་ཡངས་བུང་བ་དང་བསྟནུ་ནས་ཏངི་
ཞའ་ོཕིང་གིས་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ་བཞིན་ལོ་
ང་ོཉ་ིཤུ་རིང་ཆད་པའི་བདོ་རྒྱ་འབལེ་གཏུག་
ཐགོ་མ་བུང་སྟ།ེ	གཟགིས་སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་

སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་སྔ་རསེ་བསྐ་ོགཏངོ་དང་།	
གཞིས་བསེ་བདོ་མིའ་ིདབར་གཉནེ་འཕད་ཀི་
སྒ་ོཕ་ེཐུབ་པ་ལ་བརྟནེ་ནས།	རྩ་གཏརོ་བཏང་
ཟིན་པའི་དགོན་པ་ཁག་རིམ་པས་བསྐར་
བཞངེས་དང་།	ཆད་ཟནི་པའ་ིརབ་བུང་གི་སྡ་ེ
བསྐར་གསོའ་ིཐགོ	 །ཆོས་ཕགོས་ཀི་གསན་
བསམ་སླབོ་གཉརེ་ཉམས་གསོ།	 ད་ེབཞིན་
སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་སླབོ་ཁིད་
དང་།	 མི་རིགས་ཀི་སལོ་རུྒྱན་རིག་གཞུང་
དང་སུྒ་རྩལ།	 ཡུལ་སལོ་གམོས་གཤིས་སརྔ་
སོར་ཆུད་ཐབས་ཀི་ངལ་གསོ་ཅུང་ཟད་ཐབོ་
ཅིང་།	 དའེ་ིཐགོ་༸པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་པ་
ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་
བདོ་ཀི་བ་ླསུྤལ་དང་།	 ཤེས་ཡོན་ཅན།	 མང་
ཚོགས་བཅས་ཀི་སེམས་ཤུགས་དང་འབད་
བརྩནོ་གི་བདེ་ནསུ་འབུར་ཐནོ་བུང་ཡོད་པ་
སྨསོ་མ་དགསོ།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༧	 ལོར་ཝ་ཤིན་ཊོན་ད་ུཨ་རིའ་ི
གསོ་ཚོགས་སུ་ཞི་བའི་གསོ་འཆར་དནོ་ཚན་
ལ་ྔདང་།	 ༡༩༨༨	 ལོར་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
སུ་སི་ཊར་སི་སྦག་གི་གོས་འཆར་འདནོ་
གནང་མཛད་པར་བརྟནེ།	བདོ་ནང་གི་དངསོ་
ཡོད་གནས་སྟངས་དང་བསྟནུ་ཏ་ེའཚེ་མེད་
ཞི་བའི་སྒ་ོནས་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་
བརུྒྱད་དཀའ་སེལ་ཐབས་ལམ་བསྟན་པར་
རྒྱལ་སིྤའ་ིཐགོ་ཚད་མཐའོ་ིགདངེ་འཇགོ་ཞུས་
ཏ།ེ	 ན་ོབྷལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རྟགས་འབུལ་
བཞེས་ཀིས་མཚོན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་གི་
མཐ་ོརླབས་གསར་པ་ཞིག་བསངླས་པ་དང་།	
༡༩༩༡	 ལོར་རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་བདོ་ཀི་ལོ་བརིྩ་
སུང་དང་།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༧	ལོར་ཨ་རིའ་ིཕི་
སིད་ལས་ཁུངས་སུ་བདོ་དནོ་འབལེ་མཐུད་
པ་བསྐ་ོའཛུགས།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༢	 ལོར་ཨ་
རིའི་གཞུང་ནས་བདོ་ཀི་སིད་ཇུས་ཁིམས་
ཡིག་གཏན་འབབེས་གནང་བ་དང་།	 དའེ་ི
ལོ་གཉསི་གངོ་གི་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་༸སྐའིུ་
འཁུངས་སྐར་ཉིན་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་སུ་
བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་དང་འབལེ་བའི་གསོ་
ཆོད་བཞག་པས་མཚོན།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིརང་
དབང་མང་གཙོའི་ཡུལ་ལུང་ཁག་གི་གསོ་
ཚོགས་དང་།	 སདི་གཞུང་།	 མང་ཚོགས་
བཅས་ནས་བདོ་དནོ་ཐོག་གདུང་སེམས་
མཉམ་བསྐདེ་ཀི་གསོ་ཆོད་དང་།	 རྒྱབ་སྐརོ་
རོགས་རམ་རུྒྱན་མ་ཆད་པར་ཐོབ་དང་
འཐབོ་བཞིན་པ་ལརྟ།	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་
ལྟའི་བར་ད་ུགསོན་པརོ་གནས་ཐུབ་པའི་རུྒྱ་
རྐནེ་གཙོ་བ་ོཞིག་ན།ི	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་པ་བཞེས་
ཕགོས་དང་།	མཛད་པ་སྐངོ་སྟངས་ལ་བརྟནེ་
ནས་བུང་བ་བསྙནོ་མེད་ཡིན།
ར་ེབ་ླམ་འད་ིཉདི་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་ད་ལའྟི་
བར།	 འག་ོབ་མིའ་ིརུྒྱད་ཀི་བཟང་སྤདོ་གངོ་
མཐརོ་སྤལེ་བ་དང་།	 	 ཆོས་ལུགས་ཕན་

ཚུན་དབར་མཐུན་འབལེ་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་
བ།	 ལགྷ་པར་ད་ུབདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ལ་ཐུགས་
ཁུར་དང༌།	 བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སོར་
ཆུད།	 ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་གནང་ཐབས།	
རྒྱ་གར་གི་གནའ་བའོི་སེམས་ཁམས་རིག་
པ་དང་།	 ཚད་མའ་ིརྣམ་གཞག	 །	 ལ་ྟགུབ་
དང་འབལེ་བའ་ིསྒམོ་སུྒབ།	 ཆོས་ལུགས་ལ་
མ་བརྟནེ་པའི་སྤདོ་བཟང་བསྐར་གསོ་བཅས་
ང་ོམཚར་རད་བུང་གི་མཛད་ཆེན་བཞི་སྐངོ་
སདླ།	 རྒྱལ་ཁབ་	 ༦༠	 ལགྷ་ཙམ་ཞིག་གི་
ནང་ཐངེས་གངས་	 ༣༠༠	 མ་ཟནི་ཙམ་
ཞིག་ཆིབས་བསྐདོ་གནང་སྟ།ེ	 རྒྱལ་ཁབ་སོ་
སོའི་སིད་འཛིན་དང་སིད་བླནོ་གཙོ་གཞོན་
ལས་ཟུར་དང་།	 མངའ་སྡའེ་ིསདི་སྐངོ་དང་།	
ཁིམས་དཔོན་དང་རིམ་པ་ཁག་གི ་བླནོ ་
ཆེན།	 ཆབ་སདི་ཚོགས་ཁག་སོ་སོའ་ིདབུ་
ཁདི།	 མིང་ད་ུགགས་པའ་ིཆོས་ལུགས་ཁག་
གི་དབུ་ཁདི་སོགས་མདརོ་ན།	 འཇིག་རྟནེ་
འདའི་ིཐགོ་གི་ཡོངས་གགས་དབུ་ཁདི་	༤༩༠	
ཙམ་ཞིག་ལ་མཇལ་འཕད་བཀའ་མོལ་
གནང་ཞིང་།	 སནྙ་གགས་ཅན་གི་གཙུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་	 ༦༠	 མ་ཟནི་ཙམ་
ཞིག་གི་ནང་གདན་ཞུས་ཀིས་གསུང་བཤད་
གནང་བ་མ་ཟད།	 གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་
ད་ེདག་དང་།	 ཉམས་ཞིབ་ལྟ་ེགནས་ཁང་།	
ལནྷ་ཚོགས་སོགས་སུ་གདན་ཞུས་ཀིས་རིག་
ཚན་འད་མིན་ཐགོ་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་མོའ་ིཕག་
ཁྱརེ་དང་གཟངེས་རྟགས་	༡༤༠	ཙམ་དང་།	
ཨ་རི་གཅིག་པུའ་ིནང་ལ་ཕག་འཁྱརེ་	 ༥༠	
ཙམ་ཞིག་འབུལ་བཞསེ་མཛད་ཡོད།	 ད་ེ
བཞིན་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རྟགས་དང༌།	
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཁོར་ཡུག་བ་
དགའ།	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་གསེར་གི་
གཟངེས་རྟགས།	 དབིན་ཇིའ་ིཇནོ་ཊེམ་པལ་
ཊོན་གཟངེས་རྟགས་སོགས་ཆེ་བསྟདོ་དང་
གཟངེས་རྟགས་	 ༡༥༠	 བརལ་བ་འབུལ་
བཞསེ་མཛད།	
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་དགོན་སྡ་ེཁག་
ལ་གཟིགས་སྐོང་གཅིག་མཚུངས་གནང་
སྟ།ེ	 དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིཆོས་བརུྒྱད་ད་ིམ་མེད་
པ་སརླ་གསོ་རུྒྱན་སྐངོ་ཡོང་ཐབས་སུ།	 ཕལ་
ཆེར་ལོ་ང་ོབསྟར་ཆགས་སུ་གནས་མཆོག་
རྡ་ོར་ེགདན་དང་།	 ལྷ་ོབང་ཆོས་སརྒ་ཁག་
ཏུ་ཆིབས་བསུྒར་གིས་ཆད་ལ་ཉ་ེབའི་གཞུང་
ཆེན་ཁག་གི་བཤད་ལུང་བསྩལ་གནང་བ་
དང་།	 དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་ཐངེས་	 ༣༤	
གནང་བས་མཚོན་རུྒྱད་སྡ་ེསོ་སོའི་བཀའ་
དབང་དང་རེས་གནང་སོགས་སྔནོ ་ཆད་
སུས་ཀང་མཛད་མ་མྱངོ་བའི་ཆོས་ཀི་འཁརོ་
ལོ་རུྒྱན་མི་ཆད་ད་ུབསྐརོ་བ་དང་།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༦༠	ཙམ་ནས་	༢༠༢༠	བར་ཆོས་བརུྒྱད་

རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཡང་སིད་ངསོ་འཛིན་
གནང་བ་ཁྱནོ་བསྡམོས་	 ༡༣༣༧	ཙམ་དང་།	
རགས་རིྩས་ལྟར་ན་ད་ལྟའི་བར་དགེ་ཚུལ་
གངས་	 ༤༢༠༣	 དང་།	 དག་ེསླངོ་གངས་	
༡༦༡༢༦	ཙམ་བསུྒབས་གནང་མཛད་ཡོད།	
བསྟན་པ་འདི་ཉིད་དངེ་དསུ་ཀི་ཚན་རིག་
དང་མཉམ་དར་མཉམ་འབལེ་གིས་རྒྱལ་
སིྤའ་ིཤེས་ཡོན་གི་སྡངིས་ཆ་བརུྒྱད།	 སྐ་ེའག་ོ
ཡོངས་ཀི་བད་ེསིྐད་སུྒབ་ཐབས་སུ་ཚན་རིག་
པ་དང་མཉམ་བག་ོགླངེ་རིམ་པར་ཞུས་པ་མ་
ཟད།	 ཆོས་བརུྒྱད་ནང་ཕན་ཚུན་རིས་མེད་
བག་ོགླངེ་དང་།	 གདན་ས་ཁག་གི་སླབོ་ཚན་
ནང་ཚན་རིག་སླབོ་ཚན་འཇོག་དགོས་པའི་
ལམ་སྟནོ་གནང་བ་ལག་ལེན་ད་ུབསྟར་བཞིན་
པ་དང་།	 བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
གཅིག་གུར་ཡིན་པའི་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རུྒྱད་
ཀི་མི་རིགས་ལའང་ཕ་མེས་ནས་བརུྒྱད་པའི་
མི་རིགས་ཀི་ཁྱད་ནརོ་ངསོ་འཛིན་ཐུབ་པའི་
གདངེ་སྤབོས་བིན་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 ལྷ་ོཤར་
ཨེ་ཤ་ཡའི་སལོ་རུྒྱན་ནང་པའི་ཡུལ་ལུང་
དང་།	 ཆེན་པ་ོཧརོ་སོག་གི་དད་ལནྡ་གདལུ་
བའི་རེ་བ་སྐངོ་བར་མཛད་དང་མཛད་མུས་
སོགས་ངསེ་པ་དནོ་གི་ཡོངས་རོགས་བསྟན་
པའ་ིབདག་པརོ་ཕགོས་དང་སྒ་ོཀུན་ནས་གུས་
བཀུར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན།
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོི་ཐབས་
མཁས་ཐུགས་རའེ་ིབཀའ་དནི་ལ་བརྟནེ་ནས།	
ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་དབུ་ཁིད་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་
ཐུགས་སྣང་གཤིན་པ་དང་།	 བདོ་མི་རིགས་
ངསོ་འཛིན་གི་འད་ུཤེས་གཅིག་གུར་འད་ིལ་ྟ
བུ་ཞིག་བདོ་སིལ་བུ་ཐརོ་བ་ནས་བཟུང་བུང་
མྱངོ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན།	
རང་ཅག་བཙན་བོལ་བ་རྣམས་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོི ་སྐུ ་མདུན་ནས་
གསུང་ཆོས་ཞུས་མ་མྱངོ་མཁན་ཞིག་ཡོད་
མི་སདི་པ་ལ་ྟབུ་ཡིན་པས།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་
ལ་རྩ་བའི་བ་ླམའི་འད་ུཤེས་འཛིན་གི་ཡོད་པ་
དང་།	 བ་ླམར་བསྟནེ་ཚེ་བ་ླམའ་ིབཀའ་བརིྩ་
དགསོ་པ་དང་།	 བ་ླམའ་ིབཀའ་བསུྒབ་པ་ལ་
དགངོས་གཞི་རྟགོས་དགསོ་ཤིང་།	 དགངོས་
གཞི་རྟགོས་ནས་ཉམས་ལེན་ཞུ་རུྒྱ་གནད་ཀི་
དནོ་པ་ོཡིན་པས།	 བཀའ་དགངོས་བཞིན་
སངྤ་བངླ་མ་འཛོལ་བ་བ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན།	
དངེ་སང་བཙན་བོལ་བདོ་མི་རྣམས་འཚོ་
འཁོས་ཀི་གནས་བབ་ཡར་རྒྱས་སོང་སྟ།ེ	
གཞོན་སྐསེ་ཚོར་ཤེས་ཡོན་གི་ཆུ་ཚད་ངསེ་
ཅན་ལནྡ་པ་དང་།	སོ་ནམ་འདབེས་ལས་དང་
ཚོང་ཁེ་གཉརེ་སྐངོ་གི་རང་ཁ་རང་གསོའི་
ནསུ་པ་གང་འཚམ་འགིག་ངསེ་ཡོད་པ་འད་ི
དག་ཀང་།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་མི་ལོ་	༦༠	ལགྷ་རིང་།	ཐད་
ཀར་རམ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་བརུྒྱད་རྒྱ་
གར་དང་ཨ་རིས་མཚོན་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་།	
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ཉ་ིཧངོ་ད་ུ༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

ཚོགས་སྡ་ེཁག་ལ་རུྒྱན་མཐུད་འབལེ་གཏུག་
གནང་སྟ།ེ	རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་དང་།	
ལས་གཞི་འཆར་སིྒག་གི་འབས་བུ་སྨནི་པ་
ཞིག་ཡིན་པའི་བཀའ་དིན་ཚོར་བ་དང་།	
བཀའ་དནི་དན་དགོས་པའང་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན།	
ད་ཆ་ལས་ངན་སྨནོ་ལམ་ལོག་པ་རེ་ཟུང་གིས་
ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
དནི་ལན་ལོག་འཇལ་གིས་གཞི་མེད་སྒ་ོསྐུར་
མངོན་སུམ་འཛེམས་མེད་ད་ུཡོང་བཞིན་
པ་འད་ིདག་ན།ི	 ད་ེསྔནོ་ཡང་དང་ནན་གིས་
བརདོ་ཟིན་པ་ལྟར་ཡན་པརོ་མི་གཏངོ་བར་
མ་ཟད།	 མཐའ་གཅིག་ཏུ་གདངོ་ལེན་བ་
རུྒྱ་དང་།	 གཞུང་བསྟནེ་དག་ལའྷ་ིགཙོ་བ་ོ
སུང་མ་དམར་ནག་གཉསི་ཀིས་གཙོོས་པའི་
དཀར་ཕོགས་སྐོང་བའི་སུང་མ་མཐུ་རྩལ་
ཅན་རྣམས་ཀིས་ཀང་ལས་ངན་འད་ིདག་གི་
བསམ་ངན་སྦྱརོ་རུྩབ་མི་མངནོ་དབིངས་སུ་
ཉ་ེབར་ཞི་བའི་འཕནི་ལས་ཚུལ་བཞིན་སུྒབ་
པའི་འཕིན་བསྐུལ་ཡང་གདངུ་ཤུགས་དག་
པསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
སིྤ་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ནི་འག་ོབ་མིའི་དསུ་རབས་ཀི་སླབོ་
སྟནོ་པ་རླབས་ཆེན་ཞིག་དང་།	 བདོ་རྒྱ་མི་
རིགས་གཉསི་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ཀི་ཁ་ཕགོས་སུྒར་
ཐུབ་པའ་ིམི་སྣ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པས།	 རྒྱ་
གཞུང་ནས་༸གོང་ས་༸་སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་སྐ་ུཚེ་བསྡསུ་ཚེ་བདོ་དནོ་ཞི་ཡལ་ད་ུ
འག་ོབར་ཚོད་དཔག་བདེ་མཁན་དའེི་གས་
ཀི་ལོག་བཤད་ལ་མ་རངོས་པར།	 ༸གངོ་

ས་མཆོག་ན་ིབདོ་རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་བའི་
ལྡ་ེམིག་ཅིག་ཡིན་པའི་དངསོ་དནོ་ང་ོམ་ངསོ་
འཛིན་ཞུས་ཏ།ེ	 བདོ་རྒྱ་མི་རིགས་གཉསི་
བསྐལ་བའི་བར་དུ་ཞི་བད་ེམཛའ་མཐུན་
ངང་མཉམ་གནས་མཉམ་འཚོ་ཐུབ་པའི་ལོ་
རུྒྱས་ཀི་ག་ོསབྐས་ཆུད་ཟསོ་སུ་མ་བཏང་བར།	
གཉསི་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གི་དགོངས་དནོ་
འགོ	 སྔནོ་འགའོ་ིཆ་རྐནེ་གང་ཡང་མེད་པའ་ི
ཐགོ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་དང་བདོ་
ནང་གཟིགས་སྐརོ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁོད་
ཐབས་བསམ་ཞིབ་གང་མགགོས་ཡོང་བའི་
འབདོ་སྐལུ་ཞུ་གི་ཡོད།
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་མི་ལོ་	 ༦༠	 རིང་སྐ་ུངལ་ཚད་མེད་
བསྐནོ་ནས་མང་གཙོའི་གོམ་སྟབས་བཞི་ལ་
བརྟནེ་ནས་གསར་འཛུགས་དང་འཐུས་ཚང་
བཟསོ་པའ་ིསིྒག་འཛུགས་འད་ིན།ི	 བདོ་ཆོལ་
ཁ་གསུམ་དང་ཆོས་བརུྒྱད་རིས་སུ་མ་ཆད་
པ་ཐུན་མོང་གི་སིྒག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་ལ།	
བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དང་ཆོས་བརུྒྱད་རིས་སུ་
མ་ཆད་པ་ཐུན་མོང་གིས་སིྒག་འཛུགས་འད་ི
ཁ་ལོ་སུྒར་དགསོ་པ་དང་།	 སིྒག་འཛུགས་
འདིའི་བསུྒབ་བ་ནི་བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དང་
ཆོས་བརུྒྱད་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་ཐུན་མོང་གི་ཁ་ེ
ཕན་ཡིན་པས།	 སིྒག་འཛུགས་འད་ིཚགས་
ཚུད་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བ་ལ།	 གང་ཟག་གིས་
དབང་བསུྒར་མ་ཡིན་པར།	 ཁམིས་ཀིས་
དབང་བསུྒར་བདེ་དགསོ་ཤིང་།	 ཁམིས་ཀི་
དབང་བསུྒར་ན་ིསིྤ་སྙམོས་དང་བདནེ་གི་དམ་
བཅའ་དང་པ་ོད་ེཡིན་ཞེས་གསལ་བསྒགས་

རིམ་པར་ཞུས་ཟནི་པ་ཡིན་སྟབས།	 རྩ་དནོ་
འདི་དང་འགལ་བའི་ཆ་གང་ལའང་གོམ་
བཤོལ་དང་།	བསྟནུ་འགགི་གི་ལམ་ཁ་བཙལ་
ན་མང་གཙོའི་གཞི་རིམ་ལ་ྟགུབ་དང་འགལ་
བ་མ་ཟད།	 མིང་དནོ་མཚུངས་པའ་ིམང་
གཙོ་ཡོང་ཐབས་མེད།	 ང་ཚོར་ཆབ་སདི་ཀི་
ལངས་ཕགོས་དང་།	 ལ་ྟགུབ་ཀི་ཐགོ་ནས་རྩ་ེ
མཐུན་མ་བུང་བའ་ིདཀའ་རྙགོ་འཕད་སབྐས།	
མ་མཐུན་པའི་ཕགོས་སོ་སོ་ནས་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་དགོངས་དནོ་
གཞིར་བཟུང་འདམུ་འགིག་གི་ཐབས་ཤེས་
བསྟནེ་དགསོ་པ་ལས།	 ཐབས་ཤེས་འད་ིདརོ་
ཚེ་སིྤ་སྙམོས་དང་བདནེ་ཡོང་ས་མེད་ལ།	
ཁམིས་ཀིས་དབང་བསུྒར་ཡང་ཡོང་ས་མེད།	
རུྒྱ་མཚན་ནི་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་བཅའ་
ཁིམས་ནི་མང་གཙོའི་སགོ་ཤིང་ཡིན་པས།	
སགོ་ཤིང་དརོ་བའི་མང་གཙོ་ནི་སིྤ་ཚོགས་
ཤིག་ནང་འཚོ་གནས་ཐུབ་པའ་ིགཞི་རྟནེ་མེད་
པས།	 ཚང་མས་ད་ེདནོ་དགངོས་འཇགས་
ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ།	
རྩ་དནོ་འདའི་ིའགོ	 ང་ཚོ་ཚང་མས་ཁ་གཏད་
ངོ་མ་ངོས་ཟིན་པའི་ཐོག་ནས་རང་གཞན་
རོགས་གསུམ་གི་མི་མཐུན་པའི་ཆ་རྣམས་ག་ོ
བསྡུར་སྦྱངས་བཤད་ཀི་ལམ་ནས་མཐུན་པ་
བཟསོ་ཏ།ེ	 རྩ་དནོ་དང་སིྤ་པའ་ིབད་ེདནོ་ཐགོ་
ཚང་མའ་ིནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་བ་རུྒྱ་ན།ི	 ལོ་
རུྒྱས་ཀིས་བཙན་བོལ་བདོ་མི་ཚོར་བསྐུར་
བའི་ལས་འགན་བཟློག་ཏུ་མེད་པ་ད་ེཡིན།	
རུྒྱ་མཚན་ན།ི	 ང་ཚོ་རྩ་དནོ་འཐབ་རྩདོ་བདེ་
མཁན་གི་མི་རབས་ཤིག་ཡིན་པ་ལས།	 ལྟ་ོ

གོས་གཏམ་གསུམ་འཚོལ་སུྒབ་བདེ་མཁན་
ཞིག་མིན་པས།	འཐབ་རྩདོ་ཀི་གངོ་བུའ་ིནསུ་
ཤུགས་གཅིག་ཏུ་བསིྒལ་སདླ་ཚང་མས་རང་
ནསུ་གང་ཡོད་སིྤ་དནོ་ཐོག་མཉམ་སྤུངས་
གནང་རུྒྱ་ནི་ང་ཚོའི་འཐབ་རྩོད་ནསུ་ལྡན་
འབུང་བའི་གཞི་རིམ་གི་དགོས་མཁོ་ཞིག་
ཡིན།
གནས་སྟངས་དང་ཁརོ་ཡུག་གང་གི་འགོ་ཏུ་
ཡིནའང་།	 ང་ཚོ་འདས་ཟནི་པའ་ིདཀའ་རྙགོ་
ལ་འཐམ་འཁུྱད་བས་ཏ་ེསོར་གནས་བེད་
ཐབས་མེད་པ་དང་།	དའེ་ིཐགོ་རྩདོ་གླངེ་བས་
ཏ་ེཕིར་བཤིག་རྒྱག་ཐབས་ནི་ད་ེབས་ཀང་
མེད་པས།	ཁམིས་སིྒག་དང་མཐུན་པའ་ིཐགོ་
ནས་ཐབས་ལམ་འཚོལ་རུྒྱ་ན་ིགམོ་པ་མདནུ་
སྤའོ་ིཁ་ཕགོས་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡིན།
འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་གི་ངསོ་ནས།	ཁམིས་
སིྒག་གི་དགོངས་དནོ་གཞིར་བཟུང་མང་
གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་ཕན་ཚུན་ལྗིད་སྙམོས་
སྟངས་འཛིན་གཙོ་བཟུང་ཐགོ	ལས་དནོ་བདེ་
སྒ་ོཁག་བཟང་ཕགོས་སུ་གོམ་པ་སྤ་ོབཞིན་པ་
དང་།	 མ་འངོས་པར་ཡང་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་
དང་བདོ་མིའི་བད་ེདནོ་སུྒབ་ཕགོས་ཐད་ད་ེ
བཞིན་ད་ུཞུ་རུྒྱའ་ིཆོད་སེམས་བརྟན་པ་ོཡོད།	
ཡངས་པའི་འཇིག་རྟནེ་སིྤ་དང་བ་ེབག་བདོ་
མིའ་ིའཕལ་ཕུགས་ཀི་ཕན་བད་ེམཐའ་དག	 །	
སིྤ་ནརོ་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་བརྩ་ེཆེན་མཛད་འཕནི་དང་།	 སྐ་ུ
ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་རྟག་ཏུ་བརྟན་པའི་རསེ་སུ་
འག་ོལྡགོ་བདེ་པ་ཡིན་པས།	 བདོ་མི་སིྤ་བ་ོ
གནམ་བསྟན་ཡོངས་ནས་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་

ཀི་བཀའ་སླབོ་ཁག་ལ་སླབོ་སྦྱངོ་དང་ཉམས་
ལེན་ཚུལ་བཞིན་ཞུས་ཏ།ེ	 ལ་ྷདགངོས་འཁུག་
གཞིའ་ིལས་ངན་མི་གསོག་པ་དང་།	 ད་རྒྱའ་ི
བརུྒྱད་ལམ་ཁག་ཏུ་དནོ་མེད་ཁ་འཛིང་དང་།	
ཕོགས་རིས་འཐེན་འཁྱེར་མི་བེད་པར་སིྤ་
ཚོགས་བད་ེདནོ་ལ་བསམ་ཤེས་དང་།	 ད་
ལྟའི་རྒྱལ་སིྤ་ཁྱོན་ཡོངས་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་
གནས་སྟངས་འགོ	།བདོ་ཀི་བདནེ་དནོ་འཐབ་
རྩདོ་ཆེད་གསེར་ལ་ྟབུའ་ིག་ོསབྐས་དམ་འཛིན་
གིས་ྋགངོ་ས་ྋསྐབས་མགནོ་ཆེན་པའོ་ིཞལ་
རས་དསུ་རྟག་ཏུ་ཡིད་ལ་ཤར་བའི་ཐགོ་རྡགོ་
རྩ་གཅིག་སིྒལ་བ་རུྒྱ་ན།ི	 སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་
སུང་བརིྩ་ཞུ་སྐབས་༸རྒྱལ་བ་དགེས་པའི་
མཆོད་སིྤན་ང་ོམ་ད་ེཡིན་པ་གདནོ་མི་ཟ་བས།	
རང་ཅག་ཚང་མས་ཁ་ེཉནེ་དག་ེསྡགི་གི་སངྤ་
བངླ་ཚུལ་བཞིན་གནང་སྐངོ་གི་འབདོ་བསྐུལ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
མཐའ་དནོ།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་སྐ་ུཚེ་
ྋཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང༌།	
བདོ་མི་ཚེ་འདས་ཡོངས་ཀི་ཤི་ཁའ་ིཁ་ཆེམས་
དང་གསོན་པའོ་ིརེ་འདདོ་ལརྟ།	 བདོ་ནང་
ཞབས་སོར་མགགོས་མུྱར་བད་ེའཁོད་ཐུབ་
པ་དང༌།	 ཐུགས་ཀི་བཞདེ་དནོ་མཐའ་དག་
འབད་མེད་ལྷུན་གིས་གུབ་སྟ།ེ	 གཞིས་བསེ་
མཉམ་འཛོམས་ཀི་ཉ་ིམ་མགགོས་ནས་མུྱར་
ད་ུའཆར་བ་དང་།	 བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་
མུྱར་ད་ུགསལ་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཤུགས་དག་ཞུ་
རུྒྱ་བཅས།	 བཀའ་ཤག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	
ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	ལ།།	།།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༣	
ཉིན་ཉི་ཧངོ་དང་ལྷ་ོཀོ་རི་ཡའི་ནང་གནས་
སྡདོ་བདོ་མི་ཚོས་ཉི་ཧངོ་བ་དང་ལྷ་ོཀོ་རི་
ཡ་མི་མང་ལྷན་ད་ུངོ་དབེ་དང་བྷི་ལུ་ཇན་
སི་	 (Bluejeans)	 བརུྒྱད་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་	
༨༦	ལ་ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་
ཆེན་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ཐགོ་གི་༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་
བརིྩ་མཛད་སྒརོ་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་
ཉི་ཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་དུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ནཱ་
གའ་ོབཀྲ་ཀ་ཤིས་	(Mr.	Nagao	Takashi)	
མཆོག་དང་།	 ཉ་ིཧངོ་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་ཟུར་པ་དང་ཉ་ིཧངོ་བདོ་སྐབོ་ཚོགས་པའི་	
(Save	 Tibet	 Network	 Japan)	 ཚོགས་
མི་སྐ་ུཞབས་མཱ་ཀི་ན་ོསེ་ཤུ་	(Makino	Sei-
shu)	ལགས་ཀིས་གཙོས་ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་དང་།	
ལྷ ་ོཀོ་རི ་ཡ་ནང་ཡོད་པའི ་བསླབ་གསུམ་
བཤད་སུྒབ་གླངི་གི་དག་ེབཤེས་བསྟན་འཛིན་
ནམ་མཁའ་ལགས།	གཞན་ཡང་ཉ་ིཧངོ་དང་
ལྷ་ོཀོ་རི་ཡའི་ནང་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་དང་།	
ཉ་ིཧངོ་བ།	 ལྷ་ོཀ་ོརི་ཡའ་ིམི་མང་སོགས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།ད་ེཡང་མཛད་སྒའོ་ི

ཐགོ་མར་བསླབ་གསུམ་བཤད་སུྒབ་གླིང་གི་
དག་ེབཤེས་བསྟན་འཛིན་ནམ་མཁའ་ལགས་
ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་སྐ་ུཚེ་བསལྐ་བརྒྱར་བརྟན་སདླ་སྨནོ་
ལམ་གསུང་འདནོ་དང་།	 མགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་ཀི་བཞདེ་དགངོས་མཐའ་དག་ལྷུན་གིས་
འགུབ་པའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུས་ཡོད།
ད་ེརསེ་ཉི་ཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་
དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ལེགས་
སྐསེ་འབུལ་རུྒྱ་ཡག་ཤོས་ན་ིསེམས་པ་བཟང་
པ་ོབདེ་རུྒྱ་དང་མི་གཞན་ལ་སྙངི་ར་ེསྒམོ་རུྒྱ་
ད་ེརེད།	 	 བདོ་མི་དང་དད་ལནྡ་གཞན་རྣམ་
པ་ཚོས་ཕི་ཚེས་	 ༦	 ཉནི་མགནོ་པ་ོགང་
ཉིད་མཆོག་གི་འཁུངས་སྐར་དངོས་གཞི་
སབྐས་མ་ཎི་ཡིག་དུག་ཉུང་མཐར་ཚར་ཆིག་
སྟངོ་ཐམ་པ་འདནོ་རོགས།	 ཞསེ་རེ་སྐལུ་
གནང་ཡོད།གཞན་ཡང་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་
པ་ོལགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་
བཅའ་བཞིའི་སྐརོ་སླབོ་སྦྱོང་གནང་དགོས་
སྐརོ་དང་།	བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་ན་ིརྒྱལ་སིྤའ་ི
འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་།	 རང་དབང་།	 དན་
བདནེ་བཅས་ཀི་མཚོན་རྟགས་ལྟ་བུ་ཆགས་
ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	 བདོ་ཀི་རང་དབང་དང་

ཁརོ་ཡུག་ན།ི	 ལྷ་ོཨེ་ཤི་ཡའ་ིམི་འབརོ་ས་
ཡ་མང་པའོ་ིརང་དབང་དང་།	 འཚོ་གནས།	
བརྟན་ལྷངི་བཅས་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་
ཆགས་ཡོད།	 རྒྱ་གར་གནའ་བའོ་ིདཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲའ་ིལེགས་བཤད་རྣམས་བསྐར་གསོ་བདེ་
པ་ཡིན་ན།	 ད་ེདག་གིས་མ་འངོས་པར་འག་ོ
བ་མི་རྣམས་ཞི་བད་ེདང་འཚེ་བ་མེད་པའི་ཁ་
ཕགོས་སུ་འཁདི་ཐུབ་ཀི་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་
ཚང་མས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་
བཞིའི་ནང་དནོ་རྟགོས་རུྒྱ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད།	ཅསེ་གསུངས།
ཕགོས་མཚུངས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་
དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ཕི་ཟླ་	 ༡༢	 ནང་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་
འབུལ་བཞསེ་མཛད་པའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་
མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ཀི་གསུང་
རྩོམ་ཁག་གཅིག་ཨིན་ཡིག་ལས་ཕོགས་
བསྡུས་ཞུས་ཏ་ེཉི་ཧངོ་སྐད་ད་ུཕབ་བསུྒར་
ཞུས་པ་	 (Wisdom	 Mind)	 ཞསེ་པ་ཞིག་
དབུ་འབདེ་གནང་གཏན་ཁལེ་ཡོད་པའི་སྐརོ་
གསུངས།
ཉི་ཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་དུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ནཱ་

གའ་ོབཀྲ་ཀ་ཤིས་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་སྐུ ་ཚེ ་
བརྟན་པའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུས་པ་དང་འབལེ་
གཞིས་བསེ་བདོ་མིའི་འཐབ་རྩདོ་རང་དབང་
དང་དང་བདནེ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱ་ཆོད་
སེམས་བརྟན་པ་ོཡོད།	 ཅསེ་དང་།	 གཞན་
ཡང་ཁངོ་གིས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་
སིྤའི ་ཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་འབོད་སྐུལ་ལ་ད ོ་
སྣང་བས་ཏ་ེབདོ་དང་།	 ཡུ་གུར།	 ལྷ་ོསོག་
པ།ོ	 ཧངོ་ཀངོ་ནང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་འཕལ་ད་ུ
མཚམས་འཇགོ་བདེ་དགསོ་པའི་འབདོ་སྐལུ་
གནང་ཡོད།	 ཉ་ིཧངོ་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་ཟུར་པ་དང་ཉ་ིཧངོ་བདོ་སྐབོ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་མི་སྐུ་ཞབས་མཱ་ཀི་ན་ོསེ་ཤུ་ལགས་
ཀིས་གསུང་དནོ།	ངས་ལོ་ང་ོབདནུ་གངོ་སརྦ་
སེལ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུས་པའི་སབྐས་ང་
ལོ་བརྒྱ་བར་ད་ུབསྡད་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་
ཡིན།	
སབྐས་དརེ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ཀིས་ངསོ་རང་
ལོ་	 ༡༡༣	 བར་འཚོ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་ལན་
འདབེས་སྩལ་གནང་བུང་།	 འག་ོབ་མིའ་ི
བད་ེསིྐད་ཆེད་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་ལོ་	༡༡༣	བར་

ད་ུབཞུགས་པའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་
གསུངས།ཕོགས་མཚུངས་ཁོང་གིས་བདོ་
སྐབོ་ཚོགས་པའ་ིངསོ་ནས་བདོ་མི་དང་།	 ཡུ་
གུར་བ།	 སོག་རིགས།	 ཧངོ་ཀངོ་བ།	 ཐ་ེ
ཝན་མི་རིགས་བཅས་དང་ལནྷ་ད་ུཁོང་ཚོའི་
རང་དབང་དང་དང་བདནེ་སརླ་གསོའི་ཆེད་
ད་ུམཉམ་ལས་བདེ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
དག་ེབཤེས་བསྟན་འཛིན་ནམ་མཁའ་ལགས་
ཀིས་ལྷ་ོཀོ་རི་ཡའི་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་
ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
གནང་ཡོད།	 ཉ་ིཧངོ་བདོ་རིགས་ཚོགས་
པའི་བསྟན་འཛིན་ཀུན་དགའ་ལགས་ཀིས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་
ར་ེཞུས་གནང་ཡོད།	 ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་
གོས་ཚོགས་བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཉ་ིཧངོ་ཤེས་རིག་བླནོ་
ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཞི་མོ་མུ་ར་ཧ་ཀུ་བྷུན་	
(Shimomura	 Hakubun)	 མཆོག་དང་ཉ་ི
ཧངོ་གི་ཕི་སིད་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་མེ་ཧ་ར་སེ་
ཇི་(Maihara	 Seiji)	 མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དགུང་གངས་	 ༨༦	 ལ་ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ི
འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་ལ་འཚམས་འཕིན་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།	
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ཨ་ཡིར་ལན་ཌིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་མེལ་ཁ་ོལམ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་མི་དང་ཡུ་གུར་བ་
སོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	ཉནི་
ཨ་ཡིར་ལན་ཌིའ་ི (Ireland)	 གསོ་ཚོགས་
གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་མེལ་ཁ་ོལམ་ (Malcolm 

Byrne)	 མཆོག་གིས་ཨ་ཡིར་ལན་ཌིའ་ིགསོ་
ཚོགས་གོང་མའི་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
གཞུང་གིས་བདོ་དང་།	 ཡུ་གུར།	 ཧངོ་ཀངོ་
ནང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་
དང་མི་རིགས་སྡབེ་གསོད་ཀི་སིད་བུས་ལག་
བསྟར་བདེ་བཞིན་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོ
རལོ་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་གསུངས་འདགུ
ད་ེཡང་ཨ་ཡིར་ལན་ཌིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་

མའི་འཐུས་མི་མེལ་ཁོ་ལམ་མཆོག་གིས།		
ད་ལ་ྟརྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་
ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལོག་སྤོད་བེད་

བཞིན་པ་ད་ེམུ་མཐུད་ཐརེ་འདནོ་བདེ་དགསོ་
པ་དང་།	 ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་
སུ་གང་གིས་པ་ེཅིང་གི་བ་སྤདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་ཚེ།	 དའེ་ིའགན་ཡོངས་རགོས་རྒྱབ་
སྐོར་གནང་མཁན་ད་ོབདག་ལ་འཁུར་ད་ུ
འཇུག་དགསོ།	ཞསེ་དང་།
ཉ་ེཆར་རྒྱལ་སིྤའི་ཉསེ་ཡངས་ཚོགས་པ་དང་
རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་

གསལ་བསྒགས།	
༄༅།	 །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ད་ེསའྔ་ི
ཨིན་ཡིག་དང་བདོ་ཡིག་གི་དྲྭ་ཚིགས་གཉསི་
ཀི་སྒམོ་གཞི་དསུ་ཚོད་རིམ་སོང་གིས་ཉམས་
ཞན་ད་ུགུར་ཏ་ེགཟིགས་བདརེ་མ་གུར་པ་
དང་།	 དགསོ་ངསེ་ཁ་སྐངོ་རིགས་ཀང་དསུ་
ཐོག་གནང་མ་ཐུབ་པ་སོགས་བུང་སྟབས་
བསྐར་ད་ུདྲྭ་ཚིགས་འདི་ཉདི་ལེགས་བཅོས་
ཀིས་ནང་དནོ་འགདོ་སྟངས་དང་།	 ཚོན་
མདགོ	དྲྭ་ཚིགས་ཀི་སྒམོ་གཞི་བཅས་ལ་དསུ་
བསྟནུ་བསྐར་གསོ་གང་ལེགས་བས་ཏ།ེ	༸སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་སྐུའི ་འཁུངས་སྐར་ཉིན་མོ་དང་སྟབས་

བསྟནུ་དྲྭ་ལམ་ད་ུཤར་གཏངོ་བ་རུྒྱ་ཡིན་ན་རྒྱ་
ཆེའི་མང་ཚོགས་ནས་གང་ཐུབ་བཀོལ་སྤདོ་
ཡོང་བ་ཞུ།	 དབིན་ཡིག་དྲྭ་ཚིགས་ཀི་ཁ་བང་
ན་ི			 ( www.sherig.org/en ) 	དང་བདོ་
ཡིག་གི་དྲྭ་བང་ན་ི	  (https://sherig.org ) 

ཡིན་པས་དགངོས་འཇགས་མཛོད།	 ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	
༠༧	ཚེས་	༠༥	ཉནི།

ཤིས་ལོངས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་པདྨ་དནོ་གུབ་ལགས་ཀིས་མེ་ག་ྷལ་
ཡ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གངས་	
༨༦	 ལ་ཕབེས་པའ་ིྋསྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་གི་
དསུ་ཆེན་ཉིན་ཤིས་ལོངས་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་པདྨ་དནོ་གུབ་ལགས་ཀིས་མེ་གྷ་ལ་ཡ་
མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཀོན་
རཌ་སང་མ་	 (Shri	Conrad	K	Sang-
ma)	 མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཀིས་༸སྐའུ་ི

འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་
བདོ་མིར་གནས་ཚང་གཡར་བ་དང་བདོ་
དནོ་སླད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་བཀའ་དནི་

རསེ་དན་ཞུ་སདླ་ཤིས་ལོངས་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་པདྨ་དནོ་གུབ་ལགས་ཀིས་མེ་གྷ་ལ་
ཡ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ཀོན་རཌ་
སང་མ་མཆོག་ལ་ཁ་བཏགས་དང་དན་རྟནེ་

ལེགས་སྐསེ་ཕུལ་ཏ་ེཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་
ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ས་གནས་འག་ོའཛིན་པདྨ་
དནོ་གུབ་ལགས་ཀིས་ས་གནས་རངོ་དཔནོ་
གཞནོ་པ་ཨི་ས་ཝན་ཌ་ལ་ལོ་	 (Ms Isawa-

nda Laloo)	 ལགས་དང་།	 ཉནེ་རྟགོ་པ་
སིྤ་ཁྱབ་ (Superintendent of Police Shri 

Sylvester Nongtnger) ལགས།	ས་གནས་
གངོ་ཁྱརེ་ཉནེ་རྟགོས་པ་སིྤ་ཁྱབ་	 (Shri Vi-

vek Syiem) ལགས།	 ཕི་མི་དབེ་སྐལེ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཉནེ་རྟགོ་པ་སིྤ་ཁྱབ་ (DySP Shri 

T.D Myrboh) ལགས་བཅས་དང་མཇལ་
འཕད་ཀིས་དན་རྟནེ་ལེགས་སྐེས་ཕུལ་ཏ་ེ
༧སྐུའི་འཁུངས་སྐར་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།	
ཤིས་ལོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་པདྨ་དནོ་
གུབ་ལགས་དང་ལནྷ་ལས་དུང་བསྟན་འཛིན་
དབངས་ཅན་ལགས་ཕབེས་ཡོད་པ་བཅས།།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་
ཝིར་བདྷཱ་སིངྒ་མཆོག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པར་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༨	 རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་ཧ་ིམཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་
སྐ་ུཞབས་ཝིར་བདྷ་ཱསིངྒ་ (Shri Virbhadra 

Singh) མཆོག་ནད་གཞིའ་ིརྐནེ་པས་སྐ་ུཚེའ་ི
འཕནེ་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སྐོ་བའི་གནས་
ཚུན་ཐནོ་པར་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་འདས་པ་ོདམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་
སྐ་ུཟླ་ལམྕ་སྐ་ུཔྲ་ཏ་ིབ་ྷསིངྒ་ (Shmt Pratibha 

Singh) མཆོག་ལ་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་

འཕནི་སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུཞབས་
ཝིར་བདྷཱ་སིངྒ་མཆོག་གིས་གཞན་གི་ཆེད་ད་ུ
བླསོ་བཏང་གིས་ཞབས་འདགེས་ཞུས་ཏ་ེམི་
ཚེ་དནོ་དང་ལནྡ་པ་བསྐལ་ཡོད།	 དམ་པ་ད་ེ
ཉདི་ཀིས་ཐུགས་བརྩ་ེབ་ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་མི་
མང་གི་དགོས་མཁོར་གསན་བཞེས་གནང་
སྟངས་ལ་ངོས་རང་ཡིད་སྨནོ་སྐེས་མྱོང་།	
ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་ང་ོཤེས་པ་ནས་བཟུང་ཁོང་
གིས་ལོ་མང་རིང་ངོས་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བ་
ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་མཛའ་གགོས་ཀི་འད་ུཤེས་
བཞག་གནང་ཡོད།	 སྐ་ུཞབས་ཝིར་བདྷ་ཱསིངྒ་ མཆོག་ན།ི	 ཧ་ིམཱ་ཅལ་ཁུལ་གི་རྒྱལ་པའོ་ི འཛིན་སྐོང་མངའ་སྡ་ེབྷུ ་ཤཱར་རཱཇ་ས་ཁུལ་

ནས་ཡིན་ཞིང་།
ལོ་རུྒྱས་ཐོག་ནས་ད་ེསྔ་ཧི་མ་ཅལ་ཁུལ་གི་
རྒྱལ་པོའི ་འཛིན་སྐོང་མངའ་སྡ ་ེབྷུ ་ ཤཱར་	
(Bushahr)	 དང་།	 དའེ་ིཁིྱམ་མཚེས་བདོ་
ཀི་ནབུ་ཕགོས་ས་ཁུལ་ཁག་གི་དབར་འབལེ་
བ་དམ་ཟབ་ཡོད།	ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིནང་
ཞབས་འདགེས་ཡུན་རིང་ཤོས་ཞུས་གནང་
མཁན་ང་ཚོའི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་
ཝིར་བདྷ་ཱསིངྒ་མཆོག་དན་ངསེ་ཡིན།	ཐུགས་
སྨནོ་དང་བཅས།	ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།།

སོགས་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་
ཡུ་གུར་ནང་མུ་མཐུད་མི་རིགས་སྡབེ་གསོད་
ཀི་སདི་བུས་ལག་བསྟར་སྤལེ་བཞིན་པ་དང་།	
ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིར་སྡུག་སྦྱོང་
མནར་སྤདོ་གཏངོ་བཞིན་པའི་སྐརོ་གནས་
ཚུལ་ཞིབ་ཕ་བཀོད་ཡོད་པ་མཐངོ་རུྒྱ་འདགུ	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོར་
ཧངོ་ཀོང་ནང་རྒྱལ་ཁབ་བད་ེའཇགས་ཀི་
བཅའ་ཁིམས་ཟརེ་བ་ལག་བསྟར་བས་པ་
ནས་བཟུང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཧངོ་ཀོང་ནང་
གི་ཁིམས་ལུགས་ཀི་རང་དབང་ཐགོ་དམ་
བསྒགས་དང་།	ད་ེབཞིན་ཆབ་སདི་ཁ་གཏད་
པ་ཚོ་འཛིན་བཟུང་བས་དང་བདེ་བཞིན་པ་
ང་ཚོས་མཐངོ་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་བདུན་ཕག་རེས་
མའི་རེས་གཟའ་ལགྷ་པའི་ཉནི་རྩ་རུླང་སྒམོ་

སུྒབ་	 (Falung	 Gong)	 ཉམས་ལེན་པ་
ཚོས་མི་མང་ཚོགས་ཁང་གི་ཕི་ལོགས་སུ་
ང་ོརལོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་ཞིང་།	 ཁངོ་ཚོས་རྒྱ་
ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་གངས་ཉུང་
མི་རིགས་རྣམས་ལ་སྡུག་སྦྱངོ་མནར་སྤདོ་
བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པའི་སྐརོ ་ཐེར་
འདནོ་གནང་གི་རེད།	 ངའ་ིརེ་བ་ལ་ཨ་ཡིར་
ཤིིའི་དསུ་བབ་ཚགས་ཤོག་གསར་ཁང་གིས་
ང་ཚོར་ད་ོསྣང་མང་ཙམ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
ཨ་ཡིར་ཤིའི་དསུ་བབ་ཚགས་ཤོག་གི་རྩམོ་
སིྒག་པའི ་གླ ེང་སྟགེས་སུ་རྒྱ་ནག་དམར་
ཤོག་ཚོགས་པའི་སྐརོ་དལི་བསྒགས་སྤལེ་
བཞིན་པའ་ིསྐརོ་ད་ོསྣང་གནང་རོགས།	 ཞསེ་
གསུངས།
ཕགོས་མཚུངས་མེལ་ཁོ་ལམ་མཆོག་གིས་
གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་

ཨ་ཡིར་ལན་ཌི་དང་རྒྱ་ནག་གི་འབལེ་བ།	
རྒྱ་ནག་གི་རུྒྱད་གཅིག་ལམ་གཅིག་གི་ལས་
གཞི།	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་
བཞིན་པ་སོགས་གནད་དནོ་ཁག་གཅིག་གི་
ཐགོ་བག་ོགླངེ་གནང་དགསོ་པའི་འབདོ་སྐལུ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་དང་།	ང་ཚོའ་ིབླནོ་ཆེན་ཇ་ེ
ཀི་ཅམ་བྷརེ་སི་ (Jack Chambers)	མཆོག་
གིས་ཕན་རང་ཉིད་ལ་པ་ེཅིང་དགུན་དསུ་
ཨོ་རྩལ་འགན་ཚོགས་སུ་ཨ་ཡིར་ལན་ཌིའི་
གཞུང་འབལེ་སྐུ་ཚབ་ཕབེས་རུྒྱ་མིན་པའི་
གཏན་འཁལེ་གནང་བུང་།	ངས་ཐག་གཅདོ་
དརེ་དགའ་བསུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་སོགས་
གསུངས།	།


