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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གིས་འཛམ་གླངི་ཞི་བད་ེ
ལ་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་ཐུབ་པའ་ིནསུ་པ་ཞསེ་པའ་ིསྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༥	
ཉནི་གི་སྔ་དརོ་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོ
བྲང་ནས་ད་ལམ་བརུྒྱད་འཇར་མན་གི་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་	 (Tibet Initiative 

Deutschland) ཞསེ་པས་ག་ོསིྒག་ཞུས་དནོ་
ལརྟ།	 བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གིས་འཛམ་གླངི་
ཞི་བད་ེལ་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་ཐུབ་པའི་ནསུ་
པ་	 (Tibetan Culture and Its Potential 

to Contribute to Peace)	ཞསེ་པའ་ིབརདོ་
གཞིའ་ིསྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།
ད་ེཡང་འཇར་མན་གི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའི ་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་	
(Tenzyn Zochbauer)	 ལགས་ཀིས་ང་ོ
སྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་བདོ་མིའི་བ་ླན་
མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	 འཇར་མན་གི་གགོས་པ་ོཚོ་དང་ལནྷ་
ད་ུགསོ་བསྡུར་བྱ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བུྱང་བར་
ངསོ་རང་དངསོ་གནས་དང་གནས་ཧ་ཅང་
དགའ་པ་ོབུྱང་།	 ངསོ་རང་བིྱས་པ་ཡིན་པའ་ི
སབྐས་ནས་བཟུང་འཇར་མན་ངསོ་ཀི་སེམས་
ནང་ཉ་ེཔ་ོཡོད།	 འཛམ་གླངི་དམག་ཆེན་དང་

པ་ོདང་གཉསི་པའི་སབྐས་འཛམ་གླངི་གི་རྒྱལ་
ཁབ་མང་པ་ོཟུང་ད་ུའབྲལེ་ནས་འཇར་མན་ལ་
དམག་བརྒྱབ་ཡོད།
ངསོ་ལ་འཇར་མན་ནིར་དམིགས་བསལ་གི་
ཚོར་བ་ཡོད།	 བདོ་ནང་སྐ་ུཞབས་པ་ེཊར་

ཨོ་སི་ཆི་ན་ེཊར་ (Peter Aufschnaiter)	
ལགས་དང་སྐ་ུཞབས་ཧནེ་རིག་ཧ་ེར་ (Hein-

rich Harrer)	 ལགས་ལ་འཇར་མན་ཞསེ་
འབདོ་ཀི་ཡོད།	 ངསོ་རང་སྒརེ་གི་ངསོ་ནས་
སྐ་ུཞབས་པ་ེཊར་ཨོ་སི་ཆི་ན་ེཊར་ལགས་དང་
དམིགས་བསལ་འབྲལེ་བ་མེད།	 འནོ་ཀང་
སྐུ་ཞབས་ཧནེ་རིག་ཧ་ེར་ལགས་ངོས་ཀི་ཧ་
ཅང་བླ་ོཐག་ཉ་ེབའ་ིགགོས་པ་ོཡིན།	 ངསོ་ཀི་
ཨིན་སདྐ་དག་པ་ོམེད་པ་ད་ེདང་པ་ོསྐུ་ཞབས་
ཧནེ་རིག་ཧ་ེར་ལགས་ཀི་གམ་ད་ུསྦྱངས་པ་

ཡིན།	 ཕིས་སུ་ངསོ་ཀིས་སྐ་ུཞབས་ཧནེ་རིག་
ཧ་ེར་ལགས་ཀི་ཨིན་ཡིག་གི་ཆུ་ཚད་ཀང་
ཧ་ཅང་སྐ་ོཔ་ོཡིན་པ་ཤེས་བུྱང་།	 དག་ེརྒན་
རང་ཉདི་ཀི་ཨིན་ཡིག་གི་ཆུ་ཚད་སྐ་ོཔ་ོཡོད་
སྟབས།	 ངསོ་རང་དག་ེརྒན་ཁངོ་གི་སླབོ་

ཕུག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ངསོ་ཀི་ཨིན་ཡིག་གི་
ཆུ་ཚད་ཀང་སྐོ་པ་ོཡོད་པ་ཚད་མས་གུབ་
པ་རེད།	 ཅསེ་ཞལ་ཤོབ་མཛད།	 དངེ་སང་
ངསོ་ཀིས་འཇར་མན་མི་རིགས་ལ་ཡིད་སྨནོ་
བྱདེ་ཀི་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་དམག་ཆེན་དང་
པ་ོདང་གཉསི་པའི་སབྐས་འཇར་མན་ན་ིཕམ་
ཉསེ་བུྱང་ཡོད།	 ངསོ་ཀིས་འཛམ་གླངི་གི་ས་
ཁར་ལྟ་སྐབས་འཇར་མན་ནི་དབུས་ཡུ་རོབ་
ནང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་རེད།	 ཨ་རི་ན་ིཧ་ཅང་
ཆེན་པ་ོརེད།	 ཨ་རིས་དབུས་ཡུ་རོབ་ཁུལ་

ད་ུཐུབ་ཚོད་བཏང་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་དམག་
ཆེན་གཉསི་པའི་རསེ་འཇར་མན་ནི་དང་ཉ་ི
ཧངོ་གིས་དངསོ་གནས་དང་གནས་ཞི་བདའེི་
ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་ཡོད།	 ཨ་རིས་ཉ་ི
ཧངོ་ནང་རལུ་ཕན་འབར་རྫས་གཡུགས་པར་
བརནེ་ཉ་ིཧངོ་གིས་ཧ་ཅང་སྡུག་བསལྔ་མྱངས་
ཡོད།	 དམག་འཁུག་དང་རལུ་ཕན་འབར་
རྫས་ཀིས་རྐནེ་པས་འཇར་མན་ན་ིདང་ཉ་ིཧངོ་
གིས་ཧ་ཅང་སྡགུ་བསལྔ་མྱངས་ཡོད།	 དརེ་
བརནེ་འཇར་མན་ན་ིདང་ཉ་ིཧངོ་གིས་དངསོ་
གནས་དང་གནས་འཛམ་གླངི་ཞི་བད་ེབསུྐན་
རུྒྱའ་ིའདདོ་པ་ཤུགས་ཆེ་བུྱང་ཡོད།	 འཇར་
མན་ན་ིདང་ཉ་ིཧངོ་གཉསི་ཀར་འཛམ་གླངི་ཞི་
བད་ེབསུྐན་རུྒྱའ་ིནསུ་པ་ཡོད།
བདོ་རང་གི་རིག་གཞུང་ད་ེའབྲགོ་པ་ལས་
བུྱང་ཡོད།	ད་ེན་ིརྙགོ་འཛིང་ཅན་ཞིག་མ་རེད།	
དསུ་རབས་བདནུ་པའི་ནང་ཆོས་རྒྱལ་སངོ་
བཙན་སམྒ་པསོ་རྒྱ་བཟའ་བཙུན་མོར་བསུས་
ཡོད།	ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སམྒ་པ་ོན་ིབསམ་
བླ་ོཧ་ཅང་གུ་ཡངས་པ་ོཅན་ཞིག་རེད།	 ཁངོ་
གིས་བདོ་རང་ལ་ཡི་གེ་དགོས་པ་དགོངས་
ཏ་ེཐུ་མི་སཾ་བྷ་ོཊ་རྒྱ་གར་ལ་བཏང་ནས་བདོ་
ཡིག་གསར་གཏདོ་གནང་བཅུག་ཡོད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་ད་ིབ་ཁག་ལ་

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ར་ས་ལ་ྷརྒྱལ་རིའ་ིསྐརོ་ལམ་ད་ུདཔའ་བ་ོདམ་པ་ཉ་ིམ་
བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀི་དན་རནེ་འད་སྐ་ུདབུ་འབྱདེ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༣༠	
རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་བཞུགས་སྒར་ར་ས་ལྷ་
རྒྱལ་རིའ་ིསྐརོ་ལམ་ད་ུབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	༣༠	ཉནི་འཕགས་བདོ་
ས་མཚམས་སུ་འབར་རྫས་ཀིས་རྐེན་པས་
འདས་གངོས་སུ་གུར་བའི་དང་སླབོ་རུ་ཤོག་
བདནུ་པའི་བརྒྱ་དཔནོ་དཔའ་བ་ོཉ་ིམ་བསྟན་
འཛིན་ལགས་ཀི་རསེ་དན་འད་སྐུ་དབུ་འབྱདེ་
ཀི་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	
ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་།	 བད་ེ
སུང་དུང་ཆེ ་ཀརྨ་རིན་ཆེན་ལགས་ཀིས་
གཙོས་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ།	 ད་ེབཞིན་ཕི་
ནང་གི་གསར་འགདོ་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་

ཀི་ཐགོ་མར་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
དཔའ་བ་ོདམ་པ་ཉི་མ་བསྟན་འཛིན་ལགས་
ཀི་དན་རནེ་འད་སྐུ ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ་
དང་འབྲལེ་མར་མེ་ཞལ་ཕ་ེགནང་སྟ་ེགསར་
འགདོ་པར་གསུང་དནོ།	 ཚེ་འདས་དམ་པ་ཉ་ི
མ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ད་ེརིང་ནས་བརིྩས་
པའི་ལོ་གཅིག་གི་གངོ་ལ་ང་ཚོའི་གནས་ཡུལ་
རྒྱལ་ཁབ་སུང་སྐོབ་སླད་ས་སྐརོ་རྒྱག་པའི་
སབྐས་ས་འགོ་གི་འབར་རྫས་རྐནེ་པས་འདས་
གངོས་སུ་གུར་ཡོད།	 ངས་ཤེས་པར་སབྐས་
དརེ་དམ་པ་ཁོང་ས་འགོ་གི་འབར་རྫས་སྟངེ་
གོམ་པ་བརྒྱབ་པ་དང་རོགས་པ་གཉསི་ཕར་
འབུད་རྒྱག་བརྒྱབ་སྟ་ེདམ་པ་ཁངོ་རང་ཉདི་ཀི་
ཚེ་སགོ་བླསོ་བཏང་བ་རེད།
ཕན་རང་ཉདི་ཁ་སང་ལ་དྭགས་ནས་ཡོང་བ་
ཡིན།	 དམ་པ་ཁངོ་གི་བཟའ་ཟླ་དང་ནང་མི་

བཅས་ཐུག་འཕད་བྱས་པ་ཡིན།	 ལ་དགྭས་
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ས་ེཁིད་པའི་འགོ་
མང་ཚོགས་ནས་ཞལ་འདབེས་བསྡ་ུརབུ་ཀིས་
ལ་དྭགས་སླ་ེརུ་དཔའ་བ་ོདམ་པ་ཉ་ིམ་བསྟན་
འཛིན་ལགས་ཀི་དན་རནེ་འད་སྐུ་དབུ་འབྱདེ་
བྱས་པ་རེད།	 ཉ་ིམ་བསྟན་འཛིན་ལགས་
གཅིག་པུ་ཙམ་མིན་པར་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་
ཁབ་སུང་སྐབོ་སདླ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༡	 ལོར་བཱངྒ་
ལ་དཤེ་བཅིངས་གལོ་གཏངོ་སབྐས་བདོ་པའི་
དམག་མི་མང་པ་ོཞིག་གི་ཚེ་སགོ་ཤོར་ཡོད།	
ད་ེབཞིན་ཀར་གྷིལ་དམག་སྐབས་བདོ་པའི་
དམག་མི་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་དང་
ཡུལ་མི་སུང་སྐབོ་སླད་སོ་སོའི་ཚེ་སགོ་བླསོ་
བཏང་ཡོད།	 ཁངོ་རྣམ་པར་དན་རནེ་སདླ་ད་
བར་ར་ོརིང་སོགས་བཞེངས་ཐུབ་མེད་ནའང་
ཁོང་རྣམ་པ་ཚང་མའི་མཚོན་དནོ་ད་ུཉི་མ་

བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀི་འད་སྐུ་བཞེངས་པ་ད་ེ
ཉདི་དབུ་འབྱདེ་བྱས་པ་རེད།	 ཁངོ་དང་ཁངོ་
གི་ནང་མི་ཚང་མར་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་ེས་ྔང་ཚོས་དང་སླབོ་སྐརོ་བཤད་ཀི་མེད།	ད་
ཆ་ཡོངས་གགས་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད།	བདོ་མིའ་ི
ཚོས་རྒྱ་གར་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སུང་སྐབོ་
སླད་ཇི་ལྟར་བླསོ་གཏངོ་གནང་བཞིན་ཡོད་
སྐརོ་ཡོངས་གགས་ཡིན།	 ད་ེདང་མཉམ་ད་ུ
རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་མི་རྣམས་ཇི་ལརྟ་
བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་མཚོན་གི་ཡོད།	རྒྱ་
གར་གི་བད་ེསྡུག་སདླ་ང་ཚོའི་སགོ་ཀང་བླསོ་
གཏངོ་བྱདེ་ཀི་ཡོད་པ་མཚོན་གི་ཡོད།	 ཅསེ་
གསུང་བཤད་གནང་སྟ་ེམཛད་སྒ་ོགལོ་ཡོད་པ་
བཅས།	།	

ཀུལུ་མ་ནཱ་ལི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གིས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་

མཇལ་འཕད་ཞུས་པ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༢༨	
རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི་ཀུལུ་མ་ནཱ་ལིའི་ས་གནས་
རྒྱ་གར་གི་འག་ོདཔནོ་གིས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་
སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་སླད་
མགནོ་འབདོ་གནང་བ་ལྟར་ཀུལུ་མ་ནཱ་ལིའི་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཕལེ་ལགས་
དང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་
དཔལ་འབྱརོ་ལགས་ཀིས་མ་ནཱ་ལིའ་ིས་གནས་
(15 Mile)	 ཞསེ་པར་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཇེ་རཱམ་ཋཱ་ཀུར་	
མཆོག་དང་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ཤེས་རིག་བླནོ་
ཆེན་སྐུ་ཞབས་གྷ་ོཝིན་ཊི་སིངྒ་ཋ་ཀུར་མཆོག་དང་
ལ་མཇལ་འཕད་ཀིས་ས་གནས་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་
ཚབ་བྱས་ཏ་ེའཚམས་འད་ིཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
བདོ་ཀི་གནས་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་ཡང་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།	།
སནྦ་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གླངི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་

ཀི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གསར་རྙངི་དབར་
རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༦	ནས་	
༢༧	 བར་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་སནྦ་ད་ར་ནརོ་
རྒྱས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་མིག་དམར་བཀྲ་ཤིས་ལགས་དང་།	
ཚབ་གསར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་སལྐ་བཟང་སདི་
ཆོས་ལགས་རྣམ་གཉསི་དབར་ལས་འགན་རིྩས་
སྤདོ་རིྩས་ལེན་གནང་ཡོད།	ད་ེཡང་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་
ལེན་གི་ལས་དནོ་ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་
སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐ་ུཚབ་ཏུ་སནྦ་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་
གླངི་གི་མཉམ་དུང་བསྟན་འཛིན་ཕན་བད་ེལགས་
སྤདོ་དཔང་གིས་འགན་འཁུར་བཞསེ་ཡོད་པ་དང་།	
ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་ཞབས་སྟགེས་བར་ེལེན་
གནང་གུབ་མཚམས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཞནོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་གཞུང་ཁངོས་དང་
གཞུང་ཁོངས་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སིྐད་ཁག་གི་
འགན་འཛིན་དང་སྐུ་ཚབ་བཅས་ཚང་འཛོམས་
ཐགོ་མཛད་སྒ་ོསྟབས་བད་ེཞིག་ཚོགས་ཡོད།
མཛད་སྒ་ོགུབ་རསེ་འག་ོའཛིན་གསར་རྙངི་གཉསི་
ནས་ས་གནས་ཀི་རྒྱ་གར་གནད་ཡོད་མི་ས་ཁག་
གཅིག་དང་མཇལ་འཕད་ཀིས་འག་ོའཛིན་གསར་
པ་ང་ོསྤདོ་དང་འབྲལེ་ས་གནས་ཀི་རྒྱ་གར་གཞུང་
མང་གཉིས་ནས་མཐུན་འགུར་དང་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
ཡོད་པ་བཅས།	།
ཤིས་ལོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་པདྨ་དནོ་གུབ་
ལགས་ཀིས་ཡི་ཤུའི་མཁན་པ་ོཝི་ཁི་ཊར་ལིན་ཌོ་

མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་པ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་དསུ་རག་ཏུ་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་
མཐུན་སིྒལ་དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ་ཡང་ཡང་
ཕབེས་ཀི་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༨	
ཚེས་	༢༨	ཉནི་ཤིས་ལོངས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
པདྨ་དནོ་གུབ་ལགས་ཀིས་ཤིས་ལོངས་ས་གནས་
ཀི་ཡི་ཤུའི་མཁན་པ་ོསྐུ་ཞབས་ཝི་ཁི་ཊར་ལིན་ཌོ་	
(Victor	 Lyndoh)	 མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མི་ཡོངས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཡི་ཤུའི་མཁན་པ་ོཝི་ཁི་ཊར་ལིན་
ཌོ་མཆོག་ལ་དན་རནེ་ཕག་རགས་དང་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ཡེ་
ཤུའི་བླ་ཆེན་ཌེ་སི་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་གིས་མཛད་
པའ་ིདཔ་ེདབེ་	 (Book	 Of	 Joy)	 ཞསེ་པ་ཞིག་
ཕུལ་ཡོད།	།	
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུཔར་སིྒག་གཤོམ་བྱས་པའ་ིཉསེ་མིང་འགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
རྫ་དབནོ་པ་ོནས་བདོ་མི་	༦༠	ཙམ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ།

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྫ་དབནོ་པའོ་ི
སྡ་ེདགོན་གཉིས་སུ་དམག་མི་འབརོ་ཆེན་
བཏང་སྟ་ེསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་པར་སིྒག་གཤོམ་བྱས་
པའ་ིཉསེ་མིང་འགོ་དག་ེའདནུ་པ་	༡༩	དང་།	
མི་སྐ་	༤༠	ཙམ་བཅས་ཁྱནོ་སེར་སྐ་གངས་	
༦༠	 ཙམ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏ་ེསེར་ཤུལ་
རྫངོ་ད་ུཁདི་ཡོད།
ད་ེཡང་ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	༢༢	ཉནི་རྫ་དབནོ་
པ་ོདགོན་ད་ུདམག་མི་ཕནོ་ཆེན་འབྱོར་ཏ་ེ

འད་ིརྩད་སྔགོ་བཤེར་བྱས་པ་བརུྒྱད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
སྐུ་པར་སིྒག་གཤོམ་དང་སྐུ་པར་ཉར་ཚགས་
བྱས་པའི་ཉསེ་མིང་འགོ་བླ་ོལྡན་ཆུང་ལམ་
དང་དཔལ་སྐབས།	 བསྟན་འཛིན་བླ་ོགསལ།	
པད་ར།ོ	བླ་ོཤེར།	 ཆོས་མཆོག	དགའ་ལནྡ།	
ཤེས་རབ།	འཇམ་དཔལ།	ར་ལོ།	གཅདོ་པ།	
བསོད་ནམས་དགའ་ལེགས།	 ར་མགནི་ནརོ་
བུ་སོགས་འཛིན་བཟུང་བཙན་འཁདི་བྱས་ཏ་ེ
སེར་ཤུལ་རྫངོ་ད་ུཁདི་ཡོད།

ཕི་ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་རྫ་དབནོ་པ་ོཁུལ་ད་ུརྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་མི་མང་ཚོགས་འད་ུཞིག་
བསྐངོས་ཡོད་པ་དང་།	ཚོགས་འད་ུདརེ་ལོ་ན་
བཅ་ོབརྒྱད་ཡན་གི་མི་ཚང་མ་མཉམ་ཞུགས་
དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་བ་དང་།	
གལ་ཏ་ེཚོགས་འདརུ་མཉམ་ཞུགས་མ་བྱས་
ཚེ་ཁིམས་ཆད་གཅད་རུྒྱ་ཡིན་པའི་འཇིགས་
སྐལུ་ཡང་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཚོགས་ཐགོ་
དརེ་བདོ་མི་ཚོས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུཔར་སིྒག་གཤོམ་

བྱདེ་མི་ཆོག་པ་དང་།	 ཁ་པར་དང་བརུྒྱད་
ལམ་ཁག་ནས་པར་དང་གནས་ཚུལ་རིགས་
དལི་བསྒགས་བྱདེ་མི་ཆོག་པའ་ིཉནེ་བར་ནན་
པ་ོབཏང་ཡོད།
རྫ་དབནོ་པ་ོཡུལ་ཚོ་ནས་ཡིན་པའི་གྲྭ་བསྟན་
འཛིན་ཉི་མ་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉནེ་
རགོ་པས་འཛིན་བཟུང་གིས་རངུ་རགེ་མནར་
གཅོད་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བཏང་བའི་རྐེན་
གིས་ནད་གཅངོ་ད་ུགུར་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	
ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༩	ཉནི་འདས་གངོས་སུ་གུར་

རསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་རྫ་དབནོ་
པ་ོཁུལ་ད་ུདམག་མི་ཆེད་གཏངོ་གིས་བདོ་
མིའི་ཁང་ཁིྱམ་རེ་རེར་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ཏ་ེ
དག་གནནོ་སརྔ་ལགྷ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་
།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་སིྒག་གཤོམ་
བྱས་ན་སིད་གཞུང་གི་རོགས་སྐརོ་ཡོངས་
རྫགོས་མེད་པ་བཟ་ོརུྒྱ་ཡིན་པའ་ིདནོ་ཚན་	 ༥	
ཅན་གི་བཀའ་རྒྱ་བསྒགས་ཡོད་པ་བཅས།	།

སུད་སིའ་ིབདོ་མི་ཚོས་རྐང་འཁརོ་བཞནོ་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༢	ལོའ་ིརྒྱ་ནག་གི་དགུན་དསུ་ཨོ་རྩདེ་འགན་ཚོགས་ལ་
ཞི་བའ་ིང་ོརྒལོ་གནང་བ།

༄༅།	 །ད་བར་བདོ་བསྟན་སདི་ཀི་དནོ་
ད་ུགཅེས་པའི་ལུས་སགོ་ལོངས་སྤོད་དང་
བཅས་པ་བླསོ་བཏང་གནང་མཁན་བདོ་ཀི་
རྒྱལ་གཅསེ་པ་རྣམས་ལ་ཆེ་བསྟདོ་དང་གུས་
འདདུ་ཞུ་སདླ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༢༨	 ཉནི་སུད་སི་དང་ལེག་ཊེན་སི་ཊེན་བདོ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་གོ་སིྒག་འགོ་
བདོ་མི་	 ༨༠	 ལགྷ་གིས་བདོ་བསྟན་སདི་ཀི་
དནོ་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་
རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་ཀི་སྐུ་པར་ལྡན་པའི་
སྟདོ་ཐུང་གནོ་ཏ་ེསུད་སིའི་གངོ་ཁྱརེ་ཛུ་རིག་
ནས་རྐང་འཁརོ་བཞོན་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གི་གཞུང་

ཚབ་ཁང་བར་འབུྱང་འགུར་རྒྱ་ནག་ནང་
འཚོགས་གཏན་འཁལེ་བའ་ིཕི་ལོ་	 ༢༠༢༢	
ལོའི་དགུན་དསུ་ཨོ་རྩདེ་འགན་ཚོགས་ལ་ཞི་
བའ་ིང་ོརྒལོ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་རྒྱལ་སིྤའི་ཨོ་ལེམ་ཕིག་རྩེད་འགན་
ཚོགས་ཆུང་ (International Olympic 

Committee)	གིས།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༨	ལོའ་ི
པ་ེཅིང་ཨོ་རྩེད་འགན་ཚོགས་སྐབས་ནས་
བཟུང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་
སིྤའི་ཨོ་ལེམ་ཕགི་རྩདེ་འགན་ཚོགས་ཆུང་གི་
བཅའ་ཁིམས་སང་མེད་ད་ུབཞག་ནས་བདོ་
ཚུད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་གི་

ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་
རོལ་བཏང་ཡོད་པའི་སྐརོ་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཡོད།
སུད་སིའི་བདོ་མི་ཚོས་རྐང་འཁོར་བཞོན་
ནས་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ཁང་བར་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༢	ལོའ་ིདགུན་དསུ་ཨོ་རྩདེ་འགན་
ཚོགས་ལ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གནང་བ་ད་ེནི་
སུད་སི་དང་ལེག་ཊེན་སི་ཊེན་བདོ་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའི་ཟླ་རེའི་ལས་འགུལ་གི་ཆ་
ཤས་ཤིག་ཡིན།	 ཐངེས་འདའི་ིརྐང་འཁརོ་
ལས་འགུལ་ནང་སུད་སི་དང་ལེག་ཊེན་སི་
ཊེན་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་།	

སུད་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པ།	 ཡུ་རོབ་
བདོ་ཀི་གཞནོ་ན་ུམཐུན་ཚོགས།	 སུད་སིའ་ི
ས་གནས་བུད་མེད་ཚོགས་པ།	ད་ེབཞིན་སུད་

སིའི་ས་གནས་བདོ་མི་སོགས་མཉམ་ཞུགས་
ཀིས་སུད་སིའི་ས་གནས་སུ་བདོ་དནོ་སྐརོ་ག་ོ
རགོས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་ཡོད་པ་བཅས།།

ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་བདོ་ནང་གི་
དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་སྐརོ་ཤོག་གངས་དགུ་ཅན་གི་སནྙ་ཐ་ོཕུལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༦	
ཉནི་བདོ་དང་།	ཡུ་གུར།	ལྷ་ོསོག	ཧངོ་ཀངོ་།	
རྒྱ་ནག་གི་མང་གཙོ་བཅས་ལ་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་མཁན་ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་ཁག་གི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཉ་ིཧངོ་གི་གསོ་
ཚོགས་གོང་མའི་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་ནང་
གི་གནས་སྟངས་དང་འབྲལེ་བའི་ཉན་ཞིབ་

ཀི་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་
ད ེར་ཉི་ཧ ོང་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་
དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ད་ལའྟི་བདོ་ནང་
གི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་དང་འབྲལེ་བའ་ི
སྐརོ་བདོ་ནི་དབང་སུྒར་བྱས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཅིག་ཡིན།	 ཞསེ་པའ་ིའག་ོབརདོ་འཁདོ་པའ་ི
ཤོག་གངས་དགུ་ཅན་གི་སྙན་ཐོ་ཞིག་ཕུལ་
གནང་ཡོད།
ཉ་ིཧངོ་གི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ཁག་གི་གསོ་

ཚོགས་འཐུས་མི་དང་ལས་བྱདེ་གངས་	 ༤༠	
ཙམ་ཉན་ཞིབ་ཚོགས་འདརུ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཁངོ་རྣམ་པས་བདོ་
དང་།	ཡུ་གུར།	ལྷ་ོསོག	ཧངོ་ཀངོ་།	རྒྱ་ནག་
བཅས་ཀི་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སྐརོ་ཧ་
ཅང་ད་ོསང་ཆེན་པའོ་ིསྒ་ོནས་ཉན་ཞིབ་གནང་
ཡོད།	

ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་ཡུ་གུར་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་ཞབས་ཧུ་རུ་ཡ་ཀེ་ཇི་ 
(Furuya Keiji)	 ལགས་ཀིས་ཉན་ཞིབ་
དབུ་འབྱེད་དང་འབྲལེ་ས་ཕོགས་གང་ད་ུ
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་
བཏང་བ་ཡིན་ན་དརེ་བཟདོ་བསན་བྱདེ་མི་
ཐུབ།	 ཅསེ་དང་།	 ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་མཉམ་རུབ་ཐོག་
ཕག་ལས་གནང་སྟ་ེགནད་དནོ་འདིའི་ཐད་

རྒྱ་ནག་ལ་ཉནེ་བར་དང་ང་ོརྒལོ་གི་བསྒགས་
གཏམ་སྤལེ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	ཉ་ིཧངོ་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཞི་མོ་མུ་ར་ཧ་ཀུ་བྷུན་	
(Shimomura Hakubun)	 མཆོག་གིས་
བདོ་དནོ་དང་བདོ་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
གི་ཐད་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་རུྒྱ་ཡིན།	
ཞསེ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
སིད་སྐངོ་ཟུར་པ་མཆོག་ཉ་ིཧངོ་ནང་ཕབེས་
ཏ་ེཉ་ིཧངོ་གི་གསོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུབཀའ་སླབོ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	 ཉ་ིཧངོ་ལ་གསོ་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཆེ་ཤོས་
ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
ད་ེབཞིན་ཉི་ཧངོ་གི་གསོ་ཚོགས་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་སྐུ་ཚབ་
བཅས་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་མི་ཚོས་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་
མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་ཤུགས་
ཆེ་གསུངས་ཡོད།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་
ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ཉན་ཞིབ་ཀི་
ཚོགས་འད་ུགོ་སིྒག་གནང་མཁན་ཡོངས་

ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་བདོ་ནི་
དབང་སུྒར་བྱས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན།	
ཞེས་པའི་ཤོག་གངས་དགུ་ཅན་གི་སྙན་ཐོ་
ཞིག་ཕུལ་གནང་ཡོད།	 སནྙ་ཐ་ོདའེ་ིནང་ཉ་ེ
ཆར་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་དག་
གནནོ་དང་མནར་སྤདོ་བཏང་བའི་འད་པར་
དང་གནས་ཚུལ་རྣམས་འཁདོ་ཡོད།	 སབྐས་
དརེ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་
པ་ོལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་
གིས་བདོ་མཐོ་སྒང་དམག་ས་ལྟ་བུར་སུྒར་
བཞིན་པ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིདགནོ་སྡ་ེཁག་དང་
སླབོ་གྲྭ་ཁག་སྒ་ོབརྒྱབ་པ།	རྒྱ་གར་དང་འབུྲག་
གི་ས་མཚམས་ཁུལ་ད་ུབཙན་དབང་གིས་
བདོ་མི་རྣམས་གཞིས་ཆགས་བཅུག་པ་བཅས་
ལ་བརནེ་ནས་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཡོངས་རྫགོས་
ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པའི་
སྐརོ་གསུངས།	 གཞན་ཡང་ཨརྱ་ཚེ་དབང་
རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་
གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཞེས་པའི་སླབོ་གསོའི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་ཏ་ེབདོ་ཀི་བིྱས་པ་རྣམས་
ལ་དམག་སྦྱངོ་སྤད་པ་དང་།	 ཆོས་ལུགས་
ཀི་བྱདེ་སྒ་ོཁག་གི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱདེ་ད་ུ
འཇུག་གི་མེད་པ།	 བསམ་བླ་ོབསུྒར་བཅསོ་

ཀི་སླབོ་གསོ་སྤལེ་བཞིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས།	 ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་དུང་ཆེ་སྐུ་
ཞབས་ནཱ་གའ་ོབཀྲ་ཀ་ཤིས་ (Mr. Nagao 

Takashi)	 ལགས་ཀིས་ཉན་ཞིབ་ཀི་ཚོགས་
འད་ུགཙོ་སྐངོ་དང་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་
ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད།	 ཕགོས་
མཚུངས་ཁོང་གིས་ཉི་ཧངོ་ནང་སྟནོ་ཁའི་
གསོ་ཚོགས་འཚོགས་སྐབས་ཐེངས་འདིའི་
ཉན་ཞིབ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས།
ཉན་ཞིབ་ཀི་ཚོགས་འད་ུགལོ་རེས་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་
དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་
སོ་སོའི་ལུང་པའི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་
སྐརོ་གསར་འགདོ་པ་རྣམས་ལ་ང་ོསྤདོ་གཟབ་
རྒྱས་གནང་ཡོད།	ཉན་ཞིབ་ཀི་ཚོགས་འདརུ་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོ
ལགས་དང་ལནྷ་ད་ུཉ་ིཧངོ་བདོ་རིགས་ཚོགས་
པའི་སྐུ་ཚབ་བསྟན་འཛིན་ཀུན་དགའ་ལགས་
དང་བདོ་རང་བཙན་སླབོ་ཕུག་ཚོགས་པའི་
སྐུ་ཚབ་ཚེ་རིང་ར་ོར་ེལགས་བཅས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལ་དགྭས་སླ་ེཁུལ་ད་ུའཚམས་གཟགིས་དང་ས་གནས་ཀི་གནད་ཡོད་མི་ས་དང་
མཇལ་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༡	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཙམ་ལ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་

པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་དྭགས་འདདུ་གཅིག་
འབྲགོ་སར་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་དརེ་ཡོད་ཁིྱམ་
ཚང་	༨	དང་མཇལ་འཕད་དང་སྦྲགས།	ཉ་ེ
སྔནོ་ཁངོ་རྣམས་ཀི་ར་ལུག་	 ༡༢༥༠	 ཙམ་
འཆི་སྐནོ་གིས་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པར་
དཀའ་སེལ་སྐརོ་གསོ་བསྡུར་དང་ད་ིབ་དསི་
ལན་གནང་ཡོད།	
སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་ཁོང་རྣམས་ལ་ད་ལྟའི་དཀའ་ངལ་གི་
གནས་སྟངས་སེལ་རུྒྱར་རང་རིགས་མི་ཉུང་
བ་ཞིག་ནས་དཔལ་འབྱརོ་འད་ུའགོད་ཀིས་
མཐུན་སྦྱརོ་དང་།	 ས་གནས་མངའ་གཞུང་
ནས་སྨན་བཅོས་ཀི་མཐུན་འགུར་གནང་

བ།	 ར་ལུག་མང་པ་ོའཆི་སྐནོ་སོང་བར་གུན་
གསབ་གནང་རུྒྱའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་དང་།	
ས་གནས་གཞུང་དང་རང་རེའི ་ ཚོགས་
སྒརེ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་གསུངས།	
མཐུན་སྦྱརོ་དསེ་ད་རེས་ཀི་དཀའ་ངལ་སེལ་
ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད་ཀང་།	 མ་འངོས་པར་
འབྲགོ་མི་རྣམས་ཀི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ད་ེལ་ྟ
བུའ་ིདཀའ་ངལ་མི་ཡོང་སདླ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
དགསོ་སྐརོ་ལམ་སྟནོ་གནང་ཡོད།
གོང་གསལ་འཚམས་གཟིགས་རསེ་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ཤེལ་དགནོ་དང་།	ཁགི་
སེ་དགནོ་གཉསི་སུ་གནས་གཟགིས་ཕབེས་ཏ་ེ
ཁིག་སེ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
ཞུས།	 	 ཉནི་རྒྱབ་བདོ་ཁིྱམ་རྒས་གསོ་ཁང་
ད་ུའཚམས་གཟགིས་ཀིས་བགསེ་སོང་རྣམས་
དང་མཇལ་འཕད་དང་ཕི་ད་ོལ་སིྤ་གཙོས་ས་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང་།	 ས་གནས་ཁམིས་
དུང་།	 ས་གནས་མཉམ་འབྲལེ་ཚོགས་གཙོ།	

སླ་ེབྱང་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་
གི་ཚོགས་གཙོ།	 དགནོ་སྡ་ེཁག	 	 ད་ེབཞིན་
གཞུང་ཁངོས་དང་གཞུང་ཁངོས་མ་ཡིན་པའ་ི

ཚོགས་སིྐད་ཁག་གི་འགན་འཛིན་དང་སྐ་ུཚབ་
བཅས་དང་ལནྷ་ད་ུབཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུ
དང་ད་ིབ་དསི་ལན་གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་
ཁུལ་ད་ུབཅར་རུྒྱའི་འདནུ་པ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་
དང་།	 ལགྷ་པར་ཕི་ལོ	 ༢༠༢༡	 ལོའ་ིསདི་
སྐོང་གི་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་དལི་བསྒགས་
སབྐས་གལ་ཏ་ེསིད་སྐངོ་ད་ུའཁོད་ན་ལ་ྟསྐརོ་
དང་པ་ོད་ེལ་དྭགས་སླ་ེབྱང་ཁུལ་གི་རང་
རིགས་མི་མང་དང་དངསོ་སུ་མཇལ་འཕད་
ཀིས་གནས་སྟངས་ཁག་རགོ་ཞིབ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་
སྐརོ་ཁས་ལེན་ཞུས་ཡོད་པ་ལྟར་སིད་སྐངོ་
དམ་འབུལ་རསེ་ད་རེས་འཚམས་གཟིགས་

དང་པ་ོལ་དྭགས་འདི་ཁུལ་ད་ུབཅར་ཡོད་
སྐརོ་གསུངས།	
གཞན ་ཡང ་ མི ་མང ་རྣམས་ལ ་དཀའ ་
ངལ་ཇི་འཕད་དང་།	 ས་གནས་རང་ནས་
སེལ་མ་ཐུབ་པ་གང་ཡོད།	 གཞུང་ངསོ་
ནས་དཀའ་ངལ་ཇི་སེལ།	 རྒྱ་གར་དབུས་
ས་གཉིས་ཀི་གཞུང་ལ་དཀའ་ངལ་སེལ་
ཐབས་སླད་ཞུ་གཏུགས་ཇི་ཞུས་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསང་པརོ་གསུང་དགོས་ཞེས་དང་།	
ད་ེབཞིན་མི་མང་རྣམས་ནས་རང་རེ་བདོ་
ཀི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་དང་།	 ད་ེབཞིན་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་སིྒག་ཁག	
ལྷག་པར་བཅའ་ཁིམས་ལ་སོགས་པར་ད་ོ
སང་དང་ཤེས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་
པ།	 གསོ་ཚོགས་ཚོགས་ནས་བཀའ་བླནོ་
གཞན་བདམས་པའ་ིརསེ་སདི་སྐངོ་རང་ནས་
གནང་དགོས་པའི་ལས་འགན་གལ་ཆེ་ཤོས་
གསུམ་ཡོད་པ་ནས་དང་པ་ོད་ེབདོ་རྒྱ་འབྲལེ་

མོལ་གནང་རུྒྱ།	 ད་ེཡང་༸གངོ་ས་མཆོག་
གི་དགོངས་གཞི་ལྟར་གཉསི་སྨན་དབུ་མའི་
ལམ་གི་སིད་བུྱས་ཐགོ་ནས་བདོ་རྒྱའི་དཀའ་
རྙགོ་སེལ་ཐབས་སྐརོ་དང་།	གཉསི་པ་བཙན་
བྱལོ་ད་ུཡོད་པའ་ིརང་རིགས་མི་མང་གི་བད་ེ
སྡགུ་གཟགིས་སྐངོ་གནང་རུྒྱ།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་དང་མི་མང་དབར་འབྲལེ་བ་དམ་
ཟབ་ཡོང་རུྒྱ།	 གསུམ་པ་རྒྱལ་སིྤའ་ིདཔནོ་
རིགས་ཁག་དང་འབྲལེ་བ་དམ་ཟབ་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ས་གནས་གང་ད་ུཕབེས་ཀང་ས་གནས་དའེི་
དཔནོ་རིགས་ཁག་དང་མཇལ་འཕད་ཀིས་
ས་གནས་ས་ཐགོ་གི་དཀའ་ངལ་ཞུ་གཏུགས་
དང་།	 ལགྷ་པར་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ངསོ་ནས་
འབྲལེ་བ་རུྒྱན་སྐངོ་གནང་རུྒྱ།	 ད་ེབཞིན་
མ་འངོས་པར་ས་གནས་སོ་སོའི་ངསོ་ནས་
ལས་འཆར་བཟ་ོསབྐས་ཐགོ་མར་ས་གནས་
སོ་སོའི་གནས་སྟངས་མཁྱནེ་དགོས་པ་དང་།	
དའེི་ཆེད་སྔནོ་འགའོི་ཆ་རྐེན་དང་པ་ོནི་ས་
གནས་སོ་སོར་མི་འབོར་ཇི་ཡོད་མཁྱེན་
རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པར་སོང་།	 རིང་
མིན་མི་འབརོ་གངས་བཤེར་བྱ་རུྒྱའི་ལས་
རིམ་ཡོད་པ་དང་།	 ས་གནས་སོ་སོ་ནས་
མི་འབོར་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏ ེ་འཆར་གཞི་
ཕུལ་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་འཕལ་ཕུགས་
རྒྱང་གསུམ་ཐོག་ཕན་རླབས་ག་ཚོད་ཡོད་
མེད།	 མི་མང་ལ་དངསོ་སུ་ཕན་ག་ཚོད་
ཐགོས་ཀི་ཡོད་མེད་སོགས་ཀི་ལས་འཆར་
ཚད་ལྡན་ཡོང་སླད་ས་གནས་ཀི ་གནད་
ཡོད་མི་ས་ཁག་དང་གོ་བསྡུར་གིས་བ ོད་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་འཆར་འབུལ་དང་།	
ད་ེའབྲལེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་འཕལ་
ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་ཕན་པའི་ལས་འཆར་
ཁག་ལ་མཐུན་འགུར་ཇི་བྱེད་བསམ་ཞིབ་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས་རསེ་ད་ིབ་ཁག་
ལ་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད།
ཕི་ཚེས་	 ༢༢	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོདཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐོང་མཆོག་བསོད་ནམས་གླིང་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་ཀི་དགོན་ཁག་གསུམ་དུ་
གནས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་རསེ་གངོ་སྡ་ེ	 ༡༢	
ཆ་ཚང་དང་།	 མ་ཁུྱ་དང་ཆུ་ཤུལ་འབྲགོ་

ས་བཅས་པར་འཚམས་གཟིགས་གནང་

ཡོད།	 ཐགོ་མར་དཔའ་བ་ོཉ་ིམ་བསྟན་འཛིན་
ལགས་ཀི་ནང་མི་དང་མཇལ་འཕད་གནང་
རསེ་རིམ་པས་ཉམ་ཐག་ཁིྱམ་ཚང་ཁག་དང་།		
བགསེ་སོང་རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་།	
ད་ེབཞིན་གཞིས་གངོ་སོ་སོའི་སིྤ་ཁང་ད་ུམི་
འཐུས་དང་བརྒྱ་དཔནོ།	 མི་མང་བཅས་དང་
མཇལ་འཕད་གནང་སབྐས།	 བརྒྱ་དཔནོ་
རྣམས་ནས་གངོ་སྡ་ེསོ་སོའི་གནས་སྟངས་
སནྙ་སྒནོ་ཞུས།	 སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་མི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་ག་
རེ་འཕད་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་བཀའ་འད་ིགནང་
བར།	བད་ེསྡགུ་སནྙ་གསན་བུྱང་ཁག་རྒྱ་གར་
གཞུང་ལ་ཞུ་དགསོ་རིགས་ས་གནས་སུ་ཡོད་
པའི་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་དང་།	
ད་ེབཞིན་ལ་དྭགས་རང་སྐངོ་རི་ལྗངོས་ཡར་

རྒྱས་ལནྷ་ཚོགས་ (Ladakh Hill Council)	
ཀི་སྡ་ེདཔནོ་དང་མཇལ་འཕད་སྐབས་གང་
མུྱར་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སྐརོ་ཞུ་གཏུགས་
བྱ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་དང་།	 ད་ེམིན་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ནས་དགོས་མཁོར་གཞིགས་
ཏ་ེགཟགིས་སྐངོ་གནང་རུྒྱའ་ིལམ་སྟནོ་གནང་
ཡོད།	
ད་ེབཞིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
མང་ཚོགས་ལ་འདས་པའི ་ཟླ་བ་གཉིས་
དང་ཕེད་ཀའི་ལས་ཡུན་རིང་ཕག་ལས་
ཇི་གནང་དང་།	 ལས་འགན་གལ་ཆེ་ཤོས་
གཉསི་ཡོད་པ་ནས་དང་པ་ོ༸གོང་ས་མཆོག་
གི་དགོངས་གཞི་ལྟར་གཉསི་སྨན་དབུ་མའི་
ལམ་གི་སིད་བུྱས་ཐགོ་བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་མོལ་
དང་བོད ་རྒྱའི ་དཀའ་རྙ ོག ་ སེལ་ཐབས།	
གཉིས་པ་བཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་བད་ེསྡུག་
གཟིགས་སྐོང་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ ་དང་།	

ལྷག་པར་འག་ོབ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་

དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ན་ིབགསེ་སོང་དང་ནད་
མནར་བའ་ིསབྐས་ཡིན་པར་སོང་།	 ད་ེདག་
ལ་ྟསྐངོ་བྱ་རུྒྱ་དང་ལས་དནོ་སུྒབ་ཚེ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
བཀའ་དགོངས་སུྒབ་ཀི་ཡོད་ལུགས་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།	 ཉནི་དའེ་ིའཚམས་
གཟིགས་མཐའ་མར་ལ་དྭགས་བདོ་ཁིྱམ་
ཡན་ལག་ཨག་གླིང་སླབོ ་གྲྭར་འཚམས་
གཟགིས་གནང་།	
ཕི་ཚེས་	 ༢༣	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོདཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐོང་མཆོག་ལ་དྭགས་མངའ་རིས་དགོན་
པར་གནས་གཟགིས་ཏུ་ཕབེས་གུབ་མཚམས་
ཆུ་ཚོད་	 ༩།༡༥	 ཐགོ་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་
ཀི་འཐུས་མི་ཟུར་པ་དང་ལ་དྭགས་ནང་པ་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཐུབ་བསྟན་

ཚེ་དབང་མཆོག་གི་གཟིམ་ཤག་ཏུ་ཁངོ་དང་
མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད།	
སབྐས་དརེ་ལ་སིྤ་དང་ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ།	
ལ་དགྭས་བདོ་ཁིྱམ་གི་འགན་འཛིན།	མཉམ་
འབྲལེ་ཚོགས་གཙོ།	 ས་གནས་འཕདོ་བསྟནེ་
སནྨ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བཅས་ལནྷ་བཅར་
ཞུས།	 མཇལ་འཕད་ལེགས་གུབ་རསེ་ཆུ་
ཚོད་	༡༠།༣༠	ཐགོ་ལ་དགྭས་ནང་པ་ཚོགས་
པའི་ཇ་ོཁང་གི་མདནུ་ནས་སལོ་རུྒྱན་གི་རྒྱན་
གསོ་གཟབ་མཆོར་ལེགས་པར་སྤས་ནས་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་དགོན་པའི་
ནང་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་ཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད།	
ཆུ་ཚོད་	 ༡༡།༤༠	 ཙམ་ལ་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་
འ ཐུས ་ མི ་ སྐུ ་ ཞབས ་འཇམ ་དབྱངས ་
ཚེ ་ རི ང ་ རྣམ ་ རྒྱ ལ ་ ལགས ་ ཀི ་ གཟིམ ་
ཤག་ཏུ ་ཁོང་དང་མཇལ་འཕད་གནང་།	
དའེ་ིརསེ་ཆུ་ཚོད་	 ༡༢།༣༠	 ཐགོ་རྒྱ་གར་
ས་གནས་རྫངོ་དཔནོ་གི་ལས་ཁུངས་སུ་རྫངོ་
དཔནོ་སྐུ་ཞབས་ཤི་ཀནྟ་བཱ་ལཱ་སཱ་ཧབེ་སུ་སི་	
(Shrikant Balasaheb Suse)	 མཆོག་དང་
མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ལ་དགྭས་རང་སྐངོ་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གནད་ཡོད་
མི་ས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༢༣	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ལ་
དྭགས་སླ་ེར་ུརྒྱལ་ཡོངས་གསོ་བ་རིག་པ་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ད་ུའཚམས་གཟགིས་དང་འབྲལེ་
འགོ་ལས་དང་ལྷན་ད་ུམཇལ་མོལ་གནང་
ཡོད།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	
༣	 ཙམ་ལ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་ལ་དྭགས་སླ་ེརུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་
གསོ་བ་རིག་པ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུའཚམས་
གཟིགས་དང་འབྲལེ་བདོ་ཀི་སལོ་རུྒྱན་གསོ་
བ་རིག་པ་རུྒྱན་སྐངོ་སླད་ཚང་མས་ཕར་གུ་
མཉམ་འདགེས་ཀིས་གོང་འཕལེ་གཏངོ་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་དང་།	 	 ལགྷ་
པར་རྒྱ་གར་ཨ་ཡུཤ་ལནྷ་ཁང་ (Ministry 

of Ayush)	 ནས་བཀའ་འཁལོ་དང་འབྲལེ་
ངསོ་འཛིན་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས།	
ཚང་མས་གོ་སབྐས་དམ་འཛིན་གིས་ནསུ་པ་
མཉམ་ད་ུསྤུང་དགོས་སྐརོ་སོགས་ཀི་ལམ་
སྟནོ་གནང་ཡོད།
དེ་རེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་ལ་
དྭགས་རང་སྐོང་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་
ཚོགས་	  (LAHDC) ཀི་ལས་ཁུངས་སུ་
ཆེད་ཕབེས་ཀིས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྡ་ེདཔནོ་
སྐུ་ཞབས་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་སོན་ལགས་ཀིས་
གཙོས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་དང་ལནྷ་མཇལ་
མོལ་གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐོང་སྤནེ ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཉ་ེ
ཆར་ལ་དྭགས་ཁུལ་གི་གཞིས་གངོ་ཁག་ལ་
འཚམས་གཟིགས་ཕབེས་སབྐས་གཞིས་གངོ་
ཁག་གི་མི་མང་རྣམས་ནས་བད་ེསྡུག་དཀའ་

ངལ་ཞུས་པ་ཁག་ཞུ་གཏུགས་ཀིས་གང་མུྱར་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཡོང་སྐརོ་འབདོ་
སྐུལ་ཞུས་གནང་བར་ལ་དྭགས་རང་སྐོང་
རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྡ་ེདཔནོ་

གིས་ད་ེསྔ་ནས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་མཐུན་

འགུར་གང་ཐུབ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
མུ་མཐུད་མཐུན་འགུར་གནང་རུྒྱའི་ཞལ་
བཞསེ་བཟང་པ་ོགནང་ཡོད།	 ལནྷ་ཚོགས་
སབྐས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དང་།	 གྷུ ་

ལམཱ་མེ་ཧན་ཌི་ཨཤ་ཧུར་ (Ghulam Me-

hdi Ashoor) ལགས།	 བསྟན་འཛིན་ཆོས་
འཕལེ་ལགས་སོགས་ལ་དྭགས་རང་སྐངོ་རི་
ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་
ཁག་གཅིག་དང་།		ད་ེབཞིན་ལ་སིྤ་ཚེ་བརན་
དབང་ཕུག་ལགས།	ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་དནོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས།	 ལ་
དྭགས་བདོ་ཁིྱམ་གི་ངེས་སྟནོ་པ་འཆི་མེད་
ལྷུན་གུབ་ལགས།	 མཉམ་དུང་བཟང་པ་ོ
ལགས།	 ས་གནས་འཕདོ་བསྟནེ་སནྨ་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་སྒོལ་དཀར་
ལགས་སོགས་ལནྷ་འཛོམས་གནང་ཡོད།	
ཕི་ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་གི་སྔ་ོདརོ་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐོང་མཆོག་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ཁུལ་
ད་ུའཚམས་གཟིགས་སདླ་ཆེད་ཕབེས་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།	

ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ཝིར་བདྷཱ་སིངྒ་མཆོག་དགངོས་རྫགོས་ཞ་ེདགུའ་ིསྨནོ་ལམ་དང་
བསྟནུ་ཁུ་ན་ུདང་བདོ་དབར་འབྲལེ་བའ་ིལོ་རུྒྱས་གླངེ་བ་ཞསེ་པ་ག་ོསིྒག་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༦	
རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉིན་སིད་སྐོང་ཚོགས་
ཁང་ད་ུབདོ་ཀི་སིད་བུྱས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
ནས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕགོས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཝིར་
བདྷ་ཱསིངྒ་	  (Virbhadra Singh) 	 མཆོག་
དགོངས་རྫོགས་ཞེ་དགུའི་སྨནོ ་ལམ་དང་
བསྟནུ་ཁུ་ན་ུདང་བདོ་དབར་འབྲལེ་བའི་ལོ་

རུྒྱས་གླངེ་བ་ཞསེ་པ་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༩།༣༠	 ཐགོ་ལས་རིམ་དབུ་འཛུགས་ཀི་ཐགོ་
མར་བདོ་ཀི་སིད་བུྱས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་མར་
མེ་ཞལ་ཕེ་གནང་སྟ་ེགསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	སྟདོ་མངའ་རིས་གུ་ག་ེནས་ལྷ་ོལ་འབབ་
པའི་གླང་ཆེན་ཁ་འབབ་ཀི་འབབ་རུྒྱད་ད་ུ
གནས་པའ་ིཁུ་ན་ུན།ི	 མི་རིགས་དང་།	 སདྐ་
ཡིག	 ཆོས་ལུགས་སོགས་གང་ཅིའ་ིཐད་ནས་
བདོ་དང་འབྲལེ་བ་ཧ་ཅང་དམ་པ་ོཡོད་པའི་
ཡུལ་ལུང་ངམ་རྒྱལ་ཕན་ཞིག་ཡིན།	 དསུ་
རབས་	 ༡༧	 པའ་ིལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་ནང་
བདོ་ཀི་དམག་དཔནོ་ཆེན་པ་ོདགའ་ལྡན་ཚེ་
དབང་ལགས་དང་ཁུ་ནའིུ་རྒྱལ་པ་ོསྐསེ་སེང་
གེ་མཆོག་རྣམ་གཉསི་ཀིས་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཤཱཀ་

མུ་ན་ེདཔངས་བཙུག་ནས་མནའ་དམ་མཛད་
པ་སྟ།ེ	 གངས་རིན་པ་ོཆེའ་ིདཀར་པ་ོགངས་
བཞུ་བ་དང་།	 མ་ཕམ་གཡུ་མཚོའ་ིཆུ་སམྐ་
པ།	བྱ་ཕ་ོརོག་ལ་སྐ་དཀར་སྐ་ེན་མ་གཏགོས་
བསལྐ་པ་མ་སྟངོ་ཀི་བར་ད་ུམཛའ་མཐུན་བྱ་
རུྒྱའ་ིཆོད་དནོ་བྱས།
ད་ེནས་བཟུང་ཁུ་ན་ུདང་བདོ་བར་གི་འབྲལེ་
བ་ད་ེལོ་རུྒྱས་རིང་པ་ོགཞི་ལ་བཞག་ནས་

ལྷག་པར་དམ་ཟབ་ཕིན་ཡོད་པའི་སྐརོ་ད་ེ
རིང་གི་མཁས་དབང་ཁག་གིས་གསུང་ངསེ་
ཡིན་པ་ལརྟ།	 ཚང་མས་མཁྱནེ་གསལ་ལརྟ་
ཁུ་ན་ུཔའི་ནང་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
ལ་ཕན་རླབས་ཆེན་པ་ོགནང་པའི་བླ་ཆེན་
དང་མཁས་པ་མང་པ་ོབུྱང་མྱོང་བ་དཔརེ་
ན།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་ཟབ་ཆོས་ཞུ་སའ་ིབ་ླམ་གཙོ་བ་ོསྟ་ེ
ཁུ་ན་ུབ་ླམ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་
ལ་ྟབུ་དང་།	 ད་ེབཞིན་དངེ་རབས་ཀི་བདོ་
ཡིག་ཚགས་ཤོག་ཐོག་མར་འདནོ་མཁན་
ཡང་ཁུ་ན་ུབ་ཡིན་པ་དང་།	 བདོ་རིྩས་ཀི་ལོ་
ཐ་ོའདནོ་པ་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་བུྱང་མྱངོ་ཡོད་རངུ་
ཚོང་ཁམོ་བརུྒྱད་འགམེས་སྤལེ་བྱདེ་པའི་ཁུ་
ནའིུ་ལོ་ཐ་ོཞེས་སྐད་གགས་བུྱང་པ་ད་ེཕལ་
ཆེར་ཐངེས་དང་པ་ོཡིན་ཞིང་།	 ཁུ་ན་ུལོ་ཐ་ོ

ཐགོ་མར་འདནོ་པའི་ལོ་ཚིག་ནི་བདོ་གཞུང་
སནྨ་རིྩས་ཁང་གིས་ལོ་ཐ་ོའདནོ་པ་ལས་ས་ྔབ་
ཡོད་པ་ཡིན།	 ད་ེའདའ་ིལོ་རུྒྱས་རིང་པ་ོགཞི་
ལ་བཞག་སྟ།ེ	 ད་ེརིང་ང་ཚོ་འདརི་མཛོམས་
པ་ན་ིཐགོ་མར་དསུ་རབས་	 ༡༧	 ནང་བདོ་
དང་ཁུ་ན་ུབར་ཆིངས་ཡིག་འཇགོ་མཁན་ཁུ་
ནའུ་ིརྒྱལ་པ་ོསྐསེ་སེང་ག་ེམཆོག་གི་རུྒྱད་པ་སྟ་ེ
ཧ་ིམ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་
པ་སྐུ་ཞབས་ཝིར་བྷདཱ་སིངྒ་མཆོག་ཚེ་ལས་
འདས་པ་ལ་བླ་ོཕམ་དང་།	ཞ་ེདགུ་ཚང་བ་ལ་
སུང་རིྩས་ཀིས་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།
ད་ེཡང་འདས་པའི་ལོ་དུག་ཅུ་ལྷག་གི་རིང་
ཚེ་འདས་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་མཆོག་
གིས་ཆིངས་ཡིག་ནང་འཁོད་ཁུ་ན་ུདང་བདོ་
ཀི་མཛའ་མཐུན་གི་འབྲལེ་བ་ད་ེམུ་མཐུད་
རུྒྱན་སྐངོ་དང་།	 ལགྷ་པར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྙིང་ཉ་ེ
ཞིང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་དང་བཙན་
བྱལོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་རོགས་ཕན་གནང་བ་
སོགས་ལོ་རུྒྱས་མང་པ་ོཡོད་པ་ལའང་བཀའ་
དནི་རསེ་དན་དང་།	 ལགྷ་པར་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་
ཕན་ཚུན་ཆིངས་ཡིག་གཞིར་བཟུང་མཛའ་
བརྩེའི་འབྲལེ་ལམ་ད་ེརུྒྱན་གནས་ཡོང་བ་
བཅས་ལ་དམིགས་ནས་ད ེ་རིང་གི་བརྒྱ་
མཆོད་དང་སྨནོ་ལམ་འདི་གོ་སིྒག་ཞུས་པ་
ཞིག་ཡིན།
ད་ེདང་བསྟནུ་ཁུ་ན་ུདང་བདོ་ཀི་མཛའ་འབྲལེ་
གི་ལོ་རུྒྱས་དང་དམ་བཅའ།	 ད་ེབཞིན་
ཆོས་དང་མི་རིགས།	 སདྐ་ཡིག་སོགས་ཀི་
འབྲལེ་བ་དམ་ཟབ་ཁག་བདོ་ཀི་མི་རབས་
རསེ་མ་ཚོས་མཁྱནེ་རགོས་དང་།	 མ་རདེ་
ཡིད་འཛིན་བརན་པརོ་ཡོང་ཆེད་ང་ཚོས་

ཞེ་དགུའི་སྨནོ་ལམ་དང་བསྟུན་ཁུ་ནའིུ་བླ་
ཆེན་མི་ཆེན་དང་མཁས་དབང་ཁག་གདན་
འདནེ་གིས་དའེི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་ཡོང་བར་གལ་
ཆེ་མཐངོ་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་
གི་ལམ་སྟནོ་བཞིན་འབད་བརྩོན་ཞུས་རུང་
གོ་སིྒག་གི་དསུ་ཚོད་ཉ་ིམ་བཅུ་གངས་ལས་
མེད་པར་དསུ་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ནང་ག་སིྒག་ཆ་
ཚང་ཞུས་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་ཁུ་ན་ུཁུལ་གི་
མི་ཆེན་བླ་ཆེན་དང་མཁས་དབང་སྐརོ་ཨ་
མྱ་ེརྨ་ཆེན་གི་རྒན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་རོགས་གནང་སྟ་ེཆ་ཚང་བ་ལྟ་བུ་བུྱང་
ཞིང་ལས་བྱདེ་ཁག་གཅིག་གིས་ཉནི་མཚན་
དང་ལས་དུས་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་
གང་ཡོང་ཅི་ཡོང་གནང་རུང་མང་ཆེ་བར་
འབྲལེ་བ་བྱེད་མ་ཐུབ་པར་ད་ེརིང་གི་སྨནོ་
ལམ་ཐོག་གདན་འདནེ་ཞུ་མ་ཐུབ་པར་བླ་ོ
ཕམ་དང་།	 དའེ་ིགུན་གསབ་ལ་ྟབུར་གསུང་
བཤད་ཁག་དང་འབྲ ེལ་བ་བྱས་མ་ཐུབ་
པའི་རྐེན་གིས་ཚོགས་ཐོག་གདན་འདནེ་
ཞུ་མ་ཐུབ་པའི་ཁུ་ནའིུ་བླ་ཆེན་མི་ཆེན་དང་
མཁས་དབང་ཁག་གིས་ཡིག་ཐགོ་ཏུ་གནང་
རོགས་ཞསེ་ཞུ་འཆར་དང་།	 བདོ་ཀི་སདི་
བུྱས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ནས་པར་སུྐན་བརུྒྱད་
ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
ལ་མཛད་རསེ་རླབས་ཆེན་འཇོག་པ་དང་།	
བཙན་བྱོལ་བདོ་མི་ལ་རོགས་ཕན་གནང་
བ་བཅས་ལ་བཀའ་དིན་མ་རེད་པ་དང་།	
ད་ེབཞིན་བདོ་དང་ཁུ་ན་ུབར་མཛའ་འབྲལེ་
གི ་ལོ ་རུྒྱས་མདུད་པ་ད ེ་མ་གོལ་པར་མུ་
མཐུད་རུྒྱན་མཐུད་ཡོང་ཆེད་ཞབས་ཞུ་ཡོང་
བའ་ིརེ་བའམ་སྨནོ་ལམ་ཡོད།	 ཅསེ་གསུང་
བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་དགངོས་རྫགོས་
ཞ་ེདགུའི་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་དང་གཏམ་

བཤད་ལས་རིམ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།
སིྤར་ཉནི་གངས་གཅིག་རིང་གི་གཏམ་བཤད་
ལས་རིམ་ཐགོ་བ་ྷགཏ་སིངྒ་ཀི་ན་ོརི་ 
(Shri Bhagat Singh Kinnaur) ལགས་
ཀིས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་
ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཝིར་བདྷཱ་སིངྒ་མཆོག་གི་ལོ་
རུྒྱས་ང་ོསྤདོ་དང་།	 སྐབས་ར་ེལོ་ཆེན་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་བདོ་དང་ཁུ་ནའིུ་འབྲལེ་
བ་སིྤ་བཤད།	 ཤེས་རབ་ཆོས་འཕལེ་ན་ེགི་
ལགས་ཀིས་དསུ་རབས་	༡༧	ནང་བདོ་དང་
ཁུ་ནའུ་ིདབར་གི་ཆིངས་ཡིག་སྐརོ།	 སླབོ་
དཔནོ་སེམས་དཔའ་ར་ོར་ེལགས་ཀིས་ཁུ་ནའུ་ི
ནང་དགེ་ལུགས་དགོན་པ་ཁག་དང་གདན་
ས་ཆེན་པ་ོབཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པ་ོདང་འབྲལེ་བའི་
སྐརོ།	 ཨ་ཅཱརྱ་རོ་ཤན་ལལཱ་ན་ེགི་ (Roshan 

Lal Negi) ལགས་ཀིས་ཁུ་ནའུ་ིནང་འབུྲག་
པ་བཀའ་བརུྒྱད་ཀི་དགོན་པ་ད་ུཡོད་དང་
འབྲལེ་བའ་ིསྐརོ།	 ད་ེབཞིན་འབུམ་རམས་པ་
བདིྱ་སཱ་གཱར་ན་ེགི་ (Dr. Vidya Sagar Negi) 

ལགས་ཀིས་ད་ེས་ྔཁུ་ན་ུདང་བདོ་དབར་ཚོང་
འབྲལེ་སྐརོ།	 འབུམ་རམས་པ་དབང་ཕུག་
ར་ོར་ེན་ེགི་ལགས་ཀིས་བདོ་ད་ུཁུ་ན་ུནས་གྲྭ་
རུྒྱན་འག་ོསལོ་དང་སླབོ་གཉརེ་གནང་སྟངས།	
དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ན་ེགི་
ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༠༦	 ནས་བཟུང་མི་
རབས་བཞིས་བཏནོ་པའི་གགས་ཅན་ཁུ་ནའིུ་
ལོ་ཐ་ོསྐརོ།	 སླབོ་དཔནོ་རཱ་མེཤ་ཅནྡྲ་མཱ་ཐཱ་
སི་ (Prof. Ramesh Chandra Mathas)	
ལགས་ཀིས་ཁུ་ན་ུབླ་མ་རིན་པ་ོཆེ་བསྟན་
འཛིན་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་སྐརོ།	
མཁན་པ་ོརཱ་མེཤ་ཅནྡྲ་ལགས་ཀིས་ཁུ་ན་ུདང་
འབྲལེ་བའིམཚོ་པདྨའི་སྐརོ་གཏམ་བཤད་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།
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ཆོས་རིག་དུང་ཆེ་གསར་རྙངི་དབར་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༣༠	 རེེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་སྤདོ་དཔང་ཕི་
དལི་དུང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིྱངས་ལགས་དབུ་

བཞུགས་ཐགོ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་
ཆེ་གསར་རྙིང་དབར་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་གི་

མཛད་སྒ་ོསྟབས་བད་ེཞིག་ཚོགས་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡	
ཙམ་ལ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ ་སྤོད ་

དཔང་ཕི་དལི་དུང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིྱངས་
ལགས་དང་།	 བཀའ་དུང་དང་ཆོས་རིག་

དུང་ཆེ་གཅིག་ལྕགོས་ཆུ་སྐ་སྦྲ་གཉིས་ཚེ་
རྒྱལ་ལགས།	 དུང་ཆེ་གསར་པ་ཀླུ་ཁ་ིཚང་
འཆི་མེད་ཚེ་དབྱངས་ལགས་བཅས་ལྷན་
འཛོམས་ཀི་ཐོག་མར་དུང་ཆེ་གསར་རྙིང་
གཉིས་ནས་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གི་སྐུ ་པར་མཐོང་
གལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཇལ་དར་སྒོན་འབུལ་
ཞུས་གུབ་བསྟུན་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་ཆུ་སྐ་སྦྲ་
གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་དུང་ཆེ་གསར་
པ་ཀླུ་ཁི་ཚང་འཆི་མེད་ཚེ་དབྱངས་ལགས་
ལ་ཞབས་སྟགེས་རིྩས་སྤོད་གནང་རེས།	
དུང་ཆེ་གསར་རྙིང་གཉིས་ནས་ཕན་ཚུན་
དབར་མཇལ་དར་གཡོགས་རེས་གནང་།	
ད་ེནས་རིམ་བཞིན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་

ཀི་ལས་བྱེད་ཡོངས་ནས་དུང་ཆེ་གསར་
པ་ཀླུ་ཁི་ཚང་འཆི་མེད་ཚེ་དབྱངས་ལགས་
སུ་འཚམས་འདའིི་མགུལ་དར་ཕུལ་གུབ་
མཚམས་རནེ་འབུྱང་གསོལ་ཇ་དང་འབྲས་
སིལ་ཕུལ་ཡོད།
ཀླུ་ཁི་ཚང་འཆི་མེད་ཚེ་དབྱངས་ལགས་ནི།	
ཕི་ལོ་	༡༩༧༢	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡	ཉནི་ཅནོ་
ཏ་རར་སྐསེ་ཤིང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༥	 ལོར་
པན་ཇབ་གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྭ་ནས་ཉ་ེབའི་
གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ཐོན་རེས་ཕི་
ལོ་	༢༠༠༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༤	ཉནི་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་སུ་དུང་ལས་གནས་རིམ་
ཐགོ་བསྐ་ོགཞག་གནང་འདགུ་པ་དང་།	 	 ཕི་
ལོ་	༢༠༠༤	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༩	ཉནི་དུང་

གཞོན་གནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ་གིས་ལས་
འགན་རང་འཇགས།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༠	ཟླ་	༡༠	
ཟླ་	༡༣	ཉནི་ཟུང་དུང་གནས་རིམ་ད་ུགནས་
སརྤ།		ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡	ཉནི་
དུང་འཕར་གནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ།	ཕི་ལོ་	
༢༠༡༦	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡	ཉནི་ཕི་དལི་ལས་
ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	
༨	ཚེས་	༡༧	ཉནི་དུང་ཡིག་ཆེན་མོའ་ིགནས་
རིམ་ད་ུགནས་སརྤ་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	
༩	 ཚེས་	 ༡	 ཉནི་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེར་
བསྐ་ོགཞག	ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡	
ཉནི་ནས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེར་
བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

དབུས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཛ་དག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཁག་གཅིག་ཧ་ིམ་ཅཱལ་ཁུལ་གི་
གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་བསྐདོ་ལེགས་གུབ་བུྱང་བ།

༄༅།	 །དབུས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་
ཛ་དག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་
རྣམས་ས་གནས་ཆ་བགོས་ཀིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ
ཕགོས་དང་།	 དབུས་ཁུལ།	 བྱང་ཤར།	 ཧ་ི
མ་ཅཱལ་བཅས་སུ་ཡོད་པའི་བདོ་མི་འད་ུསྡདོ་
ཁག་ཏུ་གཞུང་འབྲལེ་ཕོགས་བསྐོད་ཀིས་
ནད་རླབས་གསུམ་པའ་ིག་སིྒག་གནང་ཕགོས་
ཀི་ལམ་སྟནོ་དང་རགོ་ཞིབ་གནང་རུྒྱའི་ལས་
རིམ་བསིྒགས་པ་བཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	
༨	ཚེས་	༢༦	ནས་	༣༠	བར་དབུས་ཏགོ་

དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་ཛ་དག་ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་
འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དང་།	 བདོ་
ཀི་སྨན་རིྩས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་
བཀྲསི་ལགས།	 སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་སནྨ་པ་
རིག་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས།	 འཕདོ་བསྟནེ་
ལས་བྱདེ་བསྟན་འཛིན་དབང་གགས་བཅས་
ཧི་མ་ཅཱལ་ནང་ཡོད་པའི་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་བཀྲ་ཤིས་ལྗངོས།	 སྦརི་བདོ་ཚོགས།	
སྦརི་སྡ་ེདག	ེཅནོ་ཏ་ར་ནང་ཆེན།	མཚོ་པདྨ།	

ར་ོསྦ་ིགཞིས་ཆགས།	 ཀུལུ་དང་མཱ་ནཱ་ལི་ཁུལ།	
སྤནོ་ཊོ་བཀྲ་ཤིས་གླངི་།	 ད་ེབཞིན་དགནོ་སྡ་ེ
ཁག	སླབོ་གྲྭ་བཅས་ཀི་ས་གནས་ཛ་དག་ལས་

དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་
ལནྷ་ག་ོབསྡརུ་དང་།	 དགསོ་གལ་ཅ་དངསོ།	
ད་ེབཞིན་འགོག་དབྱ་ེཟུར་འཇོག་ཁང་དང་

ཟུར་བཀག་གནང་ཡུལ།	 ཏགོ་དབིྱབས་ལ་ྟ
སྐངོ་ཁང་།	 ཛ་དག་གནས་སྟངས་བུྱང་ཚེ་ཉ་ེ
འཁརོ་རྒྱ་གར་སནྨ་ཁང་མཉམ་འབྲལེ་ལམ་
གནང་ཕགོས།	འགགོ་ཁབ་ཀི་གནས་སྟངས་
སོགས་ལ་རགོ་ཞིབ་ཀིས་ད་ྷསར་ཕིར་འཁརོ་
གནང་ཡོད་འདགུ་པ་དང་།	 རིམ་པས་ཧ་ི
མ་ཅཱལ་ཁུལ་གི་ས་གནས་གཞན་ཁག་ལ་
ཡང་རགོ་ཞིབ་གནང་འཆར་ཡོད་འདགུ་པ་
བཅས།	།

ཨུ་ར་ུསུ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་དུང་ཆེ་གསར་རྙངི་དབར་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་ལེགས་གུབ་བུྱང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༣༠	 རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་སྤདོ་དཔང་ར་ུ

སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་དབུ་
བཞུགས་ཐོག་ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཁང་གི་དུང་ཆེ་རྙིང་པ་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་

ལགས་ཀིས་དུང་ཆེ་གསར་པ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་
ལགས་ལ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་དུང་ཆེའི་ལས་

ཁུར་རིྩས་སྤདོ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་དུང་ཆེ་རྙིང་པ་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་
ལགས་ཀིས་ཨུ་ར་ུསུ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་

ད་ུལོ་	 ༥	 དང་ཟླ་བ་	 ༨	 རིང་དུང་ཆེའ་ི
འགན་བཞསེ་ཡོད་པ་དང་།	 ལས་ཁུར་རིྩས་
སྤདོ་སབྐས་ཁངོ་གིས།	 ད་ེས་ྔརང་ཉདི་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྱདེ་མིན་ཡང་།	
འདས་པའི་ལོ་འགའི་རིང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་
རུྒྱའི་སལྐ་བཟང་གི་ག་ོསབྐས་ཤིག་ཐབོ་བུྱང་།	
དནོ་ཁང་གི་དུང་ཆེའི་ལས་ཁུར་ཞུ་ཡུན་རིང་
ང་ཚོའ་ིའཐབ་རྩདོ་དང་ལས་འགུལ་ཐད་རང་
ཉདི་ཀི་ལ་ྟཚུལ་རྒྱ་ཆེ་ར་ུཕིན་སོང་ལ།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཆར་སང་དང་ལྷག་
པར་གཉསི་སནྨ་དབུ་མིའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་
སྐརོ་མང་པ་ོཞིག་སྦྱང་རུྒྱ་བུྱང་།	 ཞབས་

འདགེས་ཞུས་པའི་དསུ་ཡུན་ད་ེདག་ངས་
དསུ་རག་ཏུ་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་རུྒྱ་ཡིན་པ་
མ་ཟད།	 བདོ་མི་ཞིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་མུ་
མཐུད་ཞབས་འདགེས་བསུྒབ་རུྒྱའི་ཁས་ལེན་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་གསུངས།
དུང་ཆེ་གསར་པ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ན།ི	ད་ེ
ས་ྔམོ་སི་ཁ་ོབདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཞནོ་དང་།	ཚོགས་གཙོ་གནང་མྱངོ་
ཡོད་པ་དང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ནས་བཟུང་ཁངོ་
གིས་བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་	
(Central Council of Tibetan Medicine)		
ཀི་ས་གནས་འབྲལེ་མཐུད་པ་གནང་བཞིན་
ཡོད།	 དུང་ཆེ་གསར་པ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་གསུང་དནོ།	 ང་ལ་ཐགོ་མར་ལས་ཀ་

རུྒྱས་སྟནོ་བྱདེ་པའ་ིསབྐས་ལས་ཀ་དའེ་ིའགན་
འཁི་དང་ལགྷ་པར་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་ལས་
དནོ་ལ་ཧང་སང་སོང་།	 དང་ཐགོ་ང་རང་
ཅུང་སེམས་ཚབས་བུྱང་།	 འནོ་ཀང་ཀརྨ་
བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀིས་མཐུན་འགུར་
རོགས་རམ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་དསེ་ཡིད་
ཆེས་ཇ་ེཆེར་སྤལེ་སོང་བ་མ་ཟད།	ཏ་ེལོ་རིན་
པ་ོཆེ་དནོ་གཅོད་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དསེ་
རང་ཉིད་ལ་ད་ེལས་ཡིད་ཆེས་ཆེ་བ་བུྱང་།	
གོ་སབྐས་འད་ིལ་ྟབུ་ཐབོ་པར་ང་རང་ཧ་ཅང་
དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུྱང་ཞསེ་གསུངས།	།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཨ་རིའ་ིཐད་ཀའ་ིལས་གཞིའ་ིའགོ་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སརླ་གསོའ་ིཆེད་བིྱས་སུྒང་སྒ་དབེ་	༡༨	
དང་།	བིྱས་པའ་ིའགུལ་བརྙན་གླུ་གཞས་ལ་ྔདང་།	དན་པ་བརདེ་ས་ླབའ་ིཨ་ཁུ་ཕག་པའ་ིའགུལ་བརྙན་ལེའུ་ལ་ྔཔ་བཅས་

བཟ་ོསུྐན་ཞུས་པ།
༄༅།	 །དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཨ་རིའི་ཐད་ཀའི་
ལས་གཞིའི ་འོག་བ ོད་ཀི ་སྐད་ཡིག་སླར་
གསོའ་ིཆེད་བིྱས་སུྒང་སྒ་དབེ་	 ༡༨	 དང་།	

བིྱས་པའི་འགུལ་བརྙན་གླུ་གཞས་གངས་ལྔ།		
དན་པ་བརདེ་ས་ླབའི་ཨ་ཁུ་ཕག་པའི་འགུལ་
བརྙན་ལེའུ་ལ་ྔཔ་བཅས་བཟ་ོསུྐན་གིས་ཤེས་
རིག་བདོ་ཡིག་སླབོ་སྦྱངོ་དྲྭ་ཚིགས་དང་།	 ཡུ་

ཊུབ་དྲྭ་བའི་ནང་ད་ུཤར་གཏངོ་བྱས་ཡོད་
པས་གཤམ་འགོ་གི་དྲྭ་ཐག་བརུྒྱད་གཟིགས་
ཐུབ་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་དབེ་གགས་ཅན་
གངས་	 ༡༠	 བསྐར་སུྐན་གིས་རྒྱ་གར་དང་

བལ་ཡུལ་ད་ུརནེ་གཞི་བྱས་པའི་གཞི་རིམ་
བར་མ་ཡན་གི་བདོ་སླབོ་ཁག་ལ་འགམེས་
སྤལེ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།	
བདོ་ཡིག་སླབོ་སྦྱངོ་དྲྭ་ཚིགས།					 

 https://bodyiglobjong.com/gallery/

ཡུ་ཊུབ་སྦྲལེ་ཐག									  

https://www.youtube.com/channel/

UCNh8a6y0xLGwayzKXByBrAA
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གི་ལ་དགྭས་སླ་ེབྱང་ཁུལ་གི་འཚམས་གཟགིས་ལེགས་གུབ་བུྱང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ལ་
དགྭས་སླ་ེབྱང་ཁུལ་གི་འཚམས་གཟགིས་ཉནི་
མཐའ་མར་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་གི་
མི་མང་རྣམས་ལ་མཉམ་འབྲལེ་གི་	(Cable)	
བརུྒྱད་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	ཉནི་གངས་
བརྒྱད་དང་ཕེད་ཀའི ་རིང་སྔ་ད ་ོཆུ ་ཚོད་	
༨	 ནས་དགངོ་མོ་ཆུ་ཚོད་	 ༩་་༡༠	 བར་
ལ་དྭགས་ས་གནས་ཀི་གངོ་སྡ་ེརེ་རེ་དང་།	
འབྲགོ་ས་རེ་རེ།	 མི་མང་གང་མང་དང་
མཇལ་འཕད་ཞུས་པ་ཡིན།	 རྣམ་པ་ཚོའ་ིརེ་
འདནུ་བཏནོ་པ་རྣམས་ཐ་ོབཀོད་བྱས་ཡོད།	
རྣམ་པ་ཚོས་རེ་བ་བཏནོ་པའ་ིནང་ནས་འགན་
འཁུར་སྟངས་ད་ེབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
དང་སདི་སྐངོ་།	 ལས་བྱདེ་བཅས་ལ་ཞུས་
ཡོད།	 ཅསེ་པ་ཙམ་མིན་པར་ཚང་མས་ནསུ་
པ་མཉམ་སྤུངས་དགསོ།	 དཔརེ་ན།	 ཅ་
ལག་ལྗདི་པ་ོཞིག་ཡོད་ན་མི་གཅིག་གིས་ཡར་
འདགེས་དགསོ་ན་ཧ་ཅང་ལྗདི་པ་ོཡོད།	གལ་
ཏ་ེཚང་མ་མཉམ་རུབ་ཐགོ་བཏགེ་པ་ཡིན་ན་
ཡང་ད་ུའག་ོགི་ཡོད་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 སུྒབ་
ཐུབ་པའ་ིཁྱད་པར་ཡང་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་
རྣམ་པ་ཚོས་བད་ེསྡུག་ཞུས་པ་རྣམས་ང་ཚོ་

ཚང་མས་འགན་མཉམ་འཁུར་དང་ནསུ་པ་
མཉམ་སྤུངས་བྱས་ནས་ཇི་ལརྟ་སུྒབ་ཐུབ་པ་
འདགུ་ད་ེདག་ཚང་མ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བང་
སིྒག་གི་ཡིན།
དཀའ་ངལ་ནང་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ན་ི
ས་ཆར་ཐུག་ཡོང་གི་འདགུ	 གངོ་སྡ་ེསོ་སོའ་ི
ནང་ད་ུཡིན་ནའང་ས་ཆའི་དཀའ་ངལ་སྐརོ་
གསུང་མཁན་འདགུ	 སླ་ེདང་ཅགོ་ལམ་སར་
ཁུལ་ད་ུཁིྱམ་ཚང་	༥༥	ཙམ་ལ་ད་དངུ་ཡིན་
ནའང་སྡདོ་ཁང་མེད་པར་ཁང་གླ་སྤད་ནས་
སྡདོ་དགསོ་པ་ད་ེའད་ཡང་འདགུ	 ཁིྱམ་ཚང་
ཁ་ཤས་དངོས་འབྲལེ་ཉམ་ཐག་ཡིན་པ་ད་ེ
འད་ཡང་འདགུ	 	 བདོ་ཁིྱམ་གི་རྒས་གསོ་
ཁང་ད་ུབཅར་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བུྱང་།	 དརེ་
མཐུན་རྐནེ་ཧ་ཅང་བཟང་པ་ོསྦྱརོ་གནང་གི་
འདགུ	 རྒས་རྒནོ་ཁག་གཅིག་རྒས་གསོ་ཁང་
ད་ུའག་ོགི་མིན་ཟརེ་མཁན་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད།	
ད་ཆའི་དཀའ་ངལ་ན་ིས་ཐ་ོལག་འཛིན་མེད་
པ་ཁག་གཅིག་འདགུ	 	 ད་ེབཞིན་ཞིང་སའ་ི
ནང་སོ་ནམ་འདབེས་ལས་བྱདེ་མ་ཐུབ་པའི་
དཀའ་ངལ་ཡང་ཡོང་བཞིན་འདགུ	 འབྲགོ་
ས་ད་ེདག་ཡིན་ནའང་ཁག་གཅིག་གིས་སོ་
སོའི་ས་གནས་སུ་སྡདོ་ཀི་ཡིན་གསུང་གི་

འདགུ	 ཁག་གཅིག་གིས་འབྲགོ་སར་སིྤ་པའ་ི
ཁང་པ་ད་ེའད་ཡོད་ན་ཐུགས་ཕན་གསོ་ས་
རེད་ཅསེ་གསུང་མཁན་ཡང་འདགུ	 ཁྱནོ་
ཡོངས་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་ཐོ་

བཀདོ་བྱདེ་དགསོ་པ་དང་།	 མཇུག་སྐངོ་
དགསོ་རིགས་ཆ་ཚང་བག་ོབཤའ་བརྒྱབ་ཡོད་
ནའང་གནས་སབྐས་ཀི་དཀའ་ངལ་བསལ་རུྒྱ་
ཙམ་མིན་པར་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པརོ་བསམ་
བླ་ོབཏང་ནས་ལོ་བཅུ་དང་བཅོ་ལྔའི་ནང་
གནས་སྟངས་ག་འད་ཆགས་ས་རེད།	གནས་
སྟངས་ད་ེདག་ལ་དཔགོ་པའི་གདངོ་ལེན་ཇི་
ལརྟ་བྱདེ་དགསོ།	 འཛུགས་སུྐན་གི་ལས་
གཞི་ཇི་ལརྟ་སྤལེ་དགསོ་ཀི་འདགུ	 ལགྷ་པར་

གཞོན་སྐསེ་ནང་སླབོ་སྦྱངོ་ཐནོ་པ་ད་ེདག་སོ་
སོའི་འཚོ་བ་ཡག་ཐག་གཅོད་སྐེལ་བཞིན་
ཡོད།	 འནོ་ཀང་སླབོ་སྦྱངོ་མཐར་མ་ཕིན་པ་
དང་ལག་ཤེས་མ་ཤེས་མཁན་ཡིན་ན།	 སིྤ་

ཚོགས་ལ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ལག་ཤེས་
རིགས་སྦྱངོ་བརར་སྤད་རུྒྱ་དང་།	སྦྱངོ་བརར་
སྤད་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་ཚོང་ཆུང་ཙག་སླད་
སྐདེ་མེད་དམ་སྐདེ་ཆུང་གི་བུན་གཡར་བྱདེ་
དགོས་པའི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞིག་འདགུ	
ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།
ཉནི་དའེ་ིས་ྔདརོ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་སླ་ེས་གནས་སུ་དཔའ་བ་ོདམ་པ་ཉ་ིམ་
བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀི་དན་རནེ་འད་སྐུ ་

དབུ་འབྱདེ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཚོང་
པའ་ིཚོགས་པ་དང་།	 ར་པ་ཚོགས་པ།	 ག་ླ
འཁོར་ཚོགས་པ་བཅས་ཀི་སྐུ་ཚབ་དང་ལནྷ་
ཚོགས་འད་ུགུབ་མཚམས་ཧི་མ་ལ་ཡ་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ལནྷ་ད་ུ
མཇལ་མོལ་དང་།	 གཞན་ཡང་སླ་ེས་གནས་
ཀི་གཞོན་སྐསེ་ཁག་གཅིག་ནས་རྐང་རྩདེ་པ་ོ
ལོ་རྩདེ་འགན་གོ་སིྒག་གནང་བ་ད་ེཉདི་དབུ་
འབྱེད་གནང་ཡོད།དགོང་དརོ་ལ་སིྤ་ལས་
ཁུངས་ཀིས་གཙོས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
དང་།	 མཉམ་འབྲལེ་དང་།	 ལ་དགྭས་བདོ་
ཁིྱམ།	 ཡན་ལག་སནྨ་རིྩས་ཁང་བཅས་ཐུན་
མོང་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་ལ་
དགོང་མོའི་གསོལ་ཚིགས་འདགེས་འབུལ་
ཞུས་ཡོད།	 གསོལ་སྟནོ་སབྐས་ལ་དགྭས་
ནང་པ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་དང་།	 ལ་
དགྭས་དགནོ་པ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ།	ཁ་
ཆེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཨཤ་རཱཕ་ཨ་ལི་
སརྦ་ཅ་	 (Ashraf  Ali Barcha)	 ལགས།	
བསོད་ནམས་དབང་ཕུག་ལགས།	 ལ་དགྭས་
ཕུན་ཚོགས་ལགས་སོགས་ལ་དྭགས་ཁུལ་གི་
གནད་ཡོད་མི་ས་ཁག་གཅིག་མགནོ་འབདོ་
ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོའ་ིརསེ་དན་ར་ོརིང་
གསར་བཞངེས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ཙམ་ནས་བཟུང་

ད་བར་བདོ་མིའ་ིརང་དབང་འཐབ་རྩདོ་ཆེད་
ད་ུགཅེས་པའི་ལུས་སགོ་ལོངས་སྤོད་དང་
བཅས་པ་བླསོ་བཏང་གནང་མཁན་བདོ་ཀི་
རྒྱལ་གཅེས་པ་ཡོངས་ལ་རསེ་དན་ཞུ་སླད་

མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་

ཀི་བདོ་མི་ཐུན་མོང་ནས་མེའ་ོཆོས་འཕལེ་
གླངི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་
གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོའ་ིརསེ་དན་ར་ོརིང་
གསར་བཞངེས་གནང་ཡོད།

རསེ་དན་ར་ོརིང་གསར་བཞེངས་འག་ོགནོ་
ཆེད་དུ་ས་གནས་དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁ་
ཚོགས་པ་ནས་ཧིན་སྒརོ་ཆིག་འབུམ་ཐམ་པ་
དང་།	 ས་གནས་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཚོགས་
པ་ནས་ཧནི་སྒརོ་ཉསི་ཁ་ིལ་ྔསྟངོ་ཐམ་པ།	 ས་
གནས་བདོ་ཀི་གཞོན་ན་ུཚོགས་པ་ནས་ཧིན་
སྒརོ་ཆིག་ཁ་ིལ་ྔསྟངོ་ཐམ་པ།	 ད་ེབཞིན་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སོགས་ནས་
ཞལ་འདབེས་ཕུལ་ཏ་ེཁྱོན་ཧིན་སྒརོ་བཞི་
འབུམ་ལྔ་ཁི་ཡིས་འག་ོགནོ་བཏང་གནང་
ཡོད།
བདོ་ཀི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོའི་
རསེ་དན་ར་ོརིང་ད་ེཉདི་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	
༨	 ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་ཏ་ེལགྷ་དཀར་ཉནི་མོ་
དང་བསྟནུ་མེའ་ོརྫོང་གི་རྫོང་དཔནོ་གཞོན་

པ་སྐ་ུཞབས་སཱ་ན་ིཀ་ེསིངྒ་ (Shri. Sunny K 

Singh) ལགས་ཀིས་དབུ་འབྱདེ་གནང་ཡོད།	
ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༥	ཉནི་མངའ་
སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ས་གནས་སུ་
ཕབེས་སྐབས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁུངས་ནས་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་མེའ་ོ
ཆོས་འཕལེ་གླངི་གི་ལས་གཞི་ཁག་གཅིག་གི་
སྐརོ་སནྙ་སེང་ཞུས་པ་ལརྟ་རསེ་དན་ར་ོརིང་
དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒརོ་རྫངོ་དཔནོ་གཞོན་པ་
སྐ་ུཞབས་སཱ་ན་ིཀ་ེསིངྒ་ལགས་ཀིས་མེའ་ོཆོས་
འཕལེ་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་སརྒ་ལམ་ཁ་བཟ་ོ
བཅསོ་དང་།	གཞིས་སརྒ་དང་པ་ོདང་ལ་ྔཔར་
གླགོ་སུྒར་ཡོ་ཆས་གསར་འཛུགས།	 རམུ་
གདན་སྡ་ེཚན་ཉམས་གསོ་བཅས་ཀི་ལས་
གཞི་སདླ་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གི་བཀའ་

འཁལོ་གནང་ཡོད།	 འབུྱང་འགུར་ཉནི་
ཤས་ནང་ལས་གཞི་ཁག་ལག་བསྟར་གནང་
གཏན་འཁེལ་ཡོད།མེའ་ོརྫོང་གི་རྫོང་དཔནོ་
གཞནོ་པ་སྐ་ུཞབས་སཱ་ན་ིཀ་ེསིངྒ་ལགས་ཀིས་
ས་གནས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
བཞིན་པར་བཀའ་དནི་མཚོན་ཆེད་ད་ུམེའ་ོ
ཆོས་འཕལེ་གླངི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་བསྟན་
འཛིན་མཆོག་ལྡན་ལགས་ཀིས་མེའ་ོཆོས་
འཕལེ་གླིང་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་རུམ་གདན་ཞིག་སྐུ་ཞབས་
སཱ་ན་ིཀ་ེསིངྒ་ལགས་ལ་ཕུལ་ཡོད།	།

ཀརནཱ་ཊཀ་མངའ་སྡའེ་ིངལ་རྩལོ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཀི་འཁརོ་ལམ་
སདླ་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་	༣༠༠	བཀའ་འཁལོ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཀརནཱ་ཊཀ་མངའ་སྡའེ་ིངལ་རྩལོ་
བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཨར་བྷལེ་ཧ་ེའབར་ཤི་བ་
རམ་ (Arbail Hebbar Shivram) མཆོག་
མོན་གྷ ོ་འད ོད ་རུྒ ་གླིང ་བ ོད ་མིའི ་གཞིས་
ཆགས་སུ་ཕབེས་འབྱོར་སྐབས་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་

འཚམས་འདའིི་མགུལ་དར་དང་སལོ་རུྒྱན་
གི་གསོ་གཟན་ (Shawl)	 བཅས་ཕུལ་ཏ་ེ
ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་།	
སྐབས་དརེ་ས་གནས་འཁོར་ལམ་ཚོགས་
ཆུང་གི་འཐུས་མི་དང་ལནྷ་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་
གླངི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་འཁརོ་ལམ་

སྐརོ་བད་ེསྡགུ་སནྙ་གསེང་ཞུས་པར་བླནོ་ཆེན་
མཆོག་གིས་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་	 ༣༠༠	 བཀའ་
འཁལོ་གནང་བར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གིས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མི་ཡོངས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་
བཅས།	།


