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པ་ཞིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་སྟ་ེད་ེའབལེ་ལས་
དནོ་གནང་ཕོགས་ཇི་དགེའི་ཐད་བགྲ་ོགླངེ་
གནང་འཆར་ཡོད་པ་འགྲལེ་བརདོ་གནང་ཡོད་
པ་རེད།སིྤར་ཐངེས་འདའིི་གྲངས་འཛིན་དཔ་ེ
མཛོད་ལས་འཆར་གི་ཚོགས་འད་ུད་ེབཞིན་སྔནོ་
འགྲའོ་ིརྣམ་པར་བཞུགས་སརྒ་ཉ་ེཁུལ་གི་འབལེ་
ཡོད་ཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་འགན་འཛིན་དང་སྐ་ུཚབ་
རྣམ་པ་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།		
མ་འངོས་པར་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ནང་གི་
དཔ་ེམཛོད་ཆེ་གྲས་དང་ལནྷ་ད་ུཚོགས་འད་ུརྒྱས་
འཛོམས་ཤིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་སྟ་ེགྲངས་
འཛིན་དཔ་ེམཛོད་ཀི་ལས་འཆར་སྐརོ་བགྲ་ོགླངེ་
ཞིབ་རྒྱས་གནང་རུྒྱ་རེད་འདགུ་པ་བཅས།།

སྤྙི་ནློར་༸གློང་ས་༸སྐྱབས་མགློན་ཆེན་པློ་མཆློག་གྙི་བཀའ་སློབ་ཀྙི་གློག་བརྙན་རེ་བའྙི་སྒྱུ་

རྩལ་ཞེས་པ་རྒྱལ་སྤྙིའྙི་གློང་ཁེར་ཆེ་ཁག་ཏུ་གཟྙིགས་འབུལ་ཞུ་འགློ་བཙུགས་པ།

༄༅།	 །ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌནོ་ད་ུ
རནེ་གཞི་བྱས་པའི་སིར་ཁ་སུྒ་རྩལ་ལྟ་ེགནས་
ཁང་	(CIRCA)	གིས་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ད་བར་འཛམ་གླིང་ཞི་
བདའེི་གལ་གནད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་ཁག་
ཕགོས་སིྒག་ཞུས་པའི་རེ་བའི་སུྒ་རྩལ་ཞསེ་པའི་
གླགོ་བརྙན་ཞིག་ཕི་ལོ་	༢༠༢༣	ཟླ་	༡	 ཚེས་	
༡༡	 ཉནི་གི་དགངོ་དྲ་ོལོན་ཌནོ་ས་གནས་ཀི་
ཆུ་ཚོད་	 ༨།༢༣	 སྟངེ་མི་མང་འད་ུའཛོམས་
ཆེ་ཤོས་ཀི་ས་གནས་པི་ཀ་ཌི་ལེ་སིར་ཀ་སི་	
(Piccadilly	 Circus)	 ཁུལ་གི་བསྒགས་བྱང་
སྟངེ་གཟགིས་ཕུད་ཞུས་ཡོད།
གླ ོག ་བ རྙན ་ད ེའི ་ ནང ་ སིྤ ་ན ོར ་༸གོང ་ས ་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས།	 འཛམ་
གླིང་ནང་འགྲ་ོབ་མི་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་
ཚང་མ་འགྲ་ོབ་མི་གཅིག་གུར་ཡིན་པའི་འད་ུ
ཤེས་གངོ་མཐརོ་དང་།	འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངྒ་
ལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་མཉམ་ད་ུའཚོ་དགསོ།	རིགས་
རསུ་དང་།	 མཚོན་མདགོ	 ཆོས་ལུགས་འདྲ་
མིན་ཡོད་པ་ད་ེདག་ནི་རིམ་པ་གཉསི་པ་ལྟ་བུ་
ཡིན་ཞིང་།	 གཙོ་བ་ོང་ཚོ་འགྲ་ོབ་མི་ཡིན་པ་
གཅིག་པ་རེད།	 ང་ཚོ་ངསེ་པར་བད་ེསིྐད་དང་

ཞི་བད་ེལནྡ་པའ་ིསྒ་ོནས་འཚོ་དགསོ།	 ཞསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོད་པ་ཟུར་
འདནོ་ཞུས་འདགུ	 གཞན་ཡང་སིྤ་ནརོ་

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་གླགོ་བརྙན་ད་ེདང་འབལེ་ནས་སིར་ཁ་
སུྒ་རྩལ་ལྟ་ེགནས་ཁང་ལ་བཀའ་སླབོ་ལམ་
སྟནོ་ཞིག་སྩལ་བའ་ིནང་།	ང་ཚོས་མུ་མཐུད་
འགྲ་ོབ་མི་གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་ངེས་
པར་ད་ུའཛིན་དགསོ།	 ང་ཚོ་ཚང་མར་བད་ེ
སིྐད་དགསོ་ཀི་ཡོད་པ་ད་ེདྲན་དགསོ།	 དནོ་
དངསོ་སུ་ཚང་མར་མི་ཚེ་བད་ེསིྐད་ལནྡ་པ་
ཞིག་བསྐལ་རུྒྱའ་ིཐབོ་ཐང་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ི

མི་ཚེའི་བརུྒྱད་རིམ་ནང་དཀའ་ངལ་འཕད་
སདི་པ་རེད།	 ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་རེ་བ་
བརླག་ཏུ་འཇུག་རུྒྱ་མེད།	 ལས་དནོ་ཞིག་

མགོགས་མུར་དནོ་འབས་སོན་པར་ངང་
རུྒྱད་རིང་བའི་སྒ་ོནས་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་
སེམས་ཤུགས་བསྐདེ་ད་ེསུྒབ་དགསོ།	 ཞསེ་
འཁདོ་ཡོད།	
གླགོ་བརྙན་ད་ེགཟིགས་ཕུད་མ་ཞུས་གོང་
དགོང་དྲའོི་གསོལ་ཚིགས་ཀི་འད་ུའཛོམས་
སབྐས་ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཕར་སི་
བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་དང་ཨིན་ཡུལ་
དནོ་ཁང་གི་དུྲང་ཆེ་བླ་ོཆོས་བསམ་གཏན་

ལགས་རྣམ་གཉསི་སིར་ཁ་སུྒ་རྩལ་ལྟ་ེགནས་
ཁང་གི ་འགན་འཛིན་ཇོ་སེབ་ཨོ ་ཁོ་ན ོར་	
(Josef	 O’Connor)	 ལགས་དང་ཐུག་
འཕད་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་ཨིན་
ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཕར་སི་བསོད་ནམས་
ཚེ ་རིང་ལགས་ཀིས་ད ེར་འདུས་གསར་
འགདོ་པ་དང་།	 སུྒ་རྩལ་བ།	 རྩམོ་པ་པ་ོ
སོགས་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རུྒྱན་ད་ུབདོ་མི་རྣམས་
ལ་རེ་བ་བཟང་ས་ནས་རྒྱག་དགོས་པ་དང་།		
གྲ་སིྒག་སྡུག་ས་ནས་བྱདེ་དགོས་ཞེས་བཀའ་
སླབོ་ཕབེས་ཀི་ཡོད་པ་ད་ེལུང་འདྲནེ་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
གླགོ་བརྙན་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༣	 ཟླ་	 ༡	
ཚེས་	 ༣༡	 བར་ད་ུཉནི་ལརྟ་ས་གནས་ཀི་
དགངོ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	༨།༢༣	སྟངེ་ཨིན་ཡུལ་གི་
རྒྱལ་ས་ལོན་ཌནོ་དང་།	 འཇར་མན་གི་རྒྱལ་
ས་བརྷ་ལིན།	 ཨོསྟ་ེལི་ཡཱའ་ིགྲངོ་ཁརེ་མེལ་
བྷརོ་ན།ེ	 ཨ་རིའ་ིགྲངོ་ཁརེ་ལོ་སི་ཨེན་ཇི་ལེ་
སི་བཅས་ཀི་ནང་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་
པ་བཅས།།
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ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་དང་།	 ལགྷ་པར་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཡོངས་
རགོས་ནས་ལོ་	༤	ནས་	༡༨	ལ་སོན་པའ་ི
བདོ་པའི་ཕུ་གུ་གྲངས་ས་ཡ་གཅིག་ཙམ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་སྟངས་འཛིན་འགོ་མི་སེར་
སྤལེ་ཡུལ་གི་གཏན་འཇགས་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་
གི་ནང་བཏང་སྟ་ེཆབ་སིད་ཀི་སླབོ་གསོ་སྤདོ་
བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཆབ་སདི་ཀི་སླབོ་
གསོ་ད་ེབརུྒྱད་བདོ་པའི་ང་ོབའོི་རྩ་བ་སྟ་ེཆོས་
དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག	 	 ཡུལ་སལོ་
གམོས་གཤིས་སོགས་རྩ་གཏརོ་དང་།	 བདོ་
ས་ཡོངས་རགོས་སུ་རིགས་རས་	 (DNA)	
ཞེས་པའི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་བྱས་དང་
བྱདེ་བཞིན་པའི་སྐརོ་རང་དབང་གི་སྒ་ོནས་
རགོ་ཞིབ་གནང་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་
གནང་ཡོད།
ཉ་ེཆར་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཆེད་མཁས་པ་བཞི་ནས་རྒྱ་

དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	 དམ་པ་ཁངོ་གི་བུ་མོ་དང་
ནང་མི་ལནྷ་རྒྱས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུས་
གནང་འདགུ
ད མ ་ པ ་ ཁོ ང ་ གི ་ བུ ་ མོ ་ རྒྱ ་ ག ར ་ ཀོ ང ་
རེ ་ སི ་ སི ད ་ ད ོན ་ ཚོ ག ས ་ པ འི ་ ཚོ ག ས ་
མི ་ ལྕ མ ་ སྐུ ་ སུ ་ བྷ ་ ཤི ་ ནི ་ རཱ ་ ཇཱ ་ ར འོ ་		
(Smt.	 Subhashini	 Raja	 Rao)	 མཆོག་
ལ་ཕུལ་བའི ་ ཐུགས་གསོའི ་འཕིན ་ཡིག་
ནང ་འཁོད ་ད ོན །	 སྐུ ་ ཉིད ་ ཀི ་ཡབ ་རྒྱ ་
གར ་ཆབ ་སིད ་ མི ་ སྣ ་རྒན ་གྲས ་དང ་ །			
Loktantrik	Janata	Dal	(LJD)	སདི་དནོ་
ཚོགས་པ་ཐགོ་མར་གསར་འཛུགས་གནང་
མཁན།	ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
གི་བླནོ ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ ་ཞབས་ཤྷ་རཱད་ཡ་

རྣམས་ནས་བོད་མིའི ་འཚེ ་མེད་ཞི ་བའི ་
རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ལ་གདུང་སེམས་
མཉམ་སྐེ་དང་བཅས་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
དང་།	 འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	 རྒྱ་ནག་
ནང་མང་གཙོ་དར་འཕལེ་གཏངོ་ཕོགས་
སོགས་ཀི་གནད་དནོ་ཐོག་དགོངས་ཚུལ་
བཏནོ་གནང་ཡོད།	 ཆུ་ཚོད་གསུམ་རིང་
གི་ཚོགས་འདའིུ་ནང་ཨོ་གླིང་ད་ུརནེ་གཞི་
བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་མཐུན་ཚོགས་		
(Chinese	 Alliance	 for	 Democracy)	
ཀི་ཚོགས་གཙོ་འབུམ་རམས་པ་ཇི་ཧང་ཀངོ་

གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ལགྷ་པར་ཡི་ག་ེདའེ་ི
ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལས་གཞི་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་སྤལེ་ནས་བདོ་པའི་ཕུ་གུ་རྣམས་མི་སེར་
སྤལེ་ཡུལ་གི་གཏན་འཇགས་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་
ཏུ་བཏང་སྟ་ེབདོ་མིའི་རིག་གཞུང་དང་ཡུལ་
སལོ་གམོས་གཤིས་སོགས་ཧན་མི་རིགས་ཀི་
རིག་གཞུང་ཅན་ད་ུསུྒར་བཞིན་པར་ཧ་ཅང་
ཐུགས་འཚབ་ཡོད་པའི་སྐརོ་ཉ་ེཆར་ཡོངས་
ཁབ་ཀིས་གསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད།
ཕི་ལོ་	༢༠༢༢	ཟླ་	༡༢	 ཚེས་	༡༦	ཉནི་
བ ོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དྲིལ་ལས་
ཁུངས་ནས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་ཆེས་མཐོའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་	 ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཝལོ་ཀར་
ཊར་ཀི་	 (Volker	 Turk)	 མཆོག་ལ་རེ་
སྐུའི་ཞུ་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་ཏ་ེམཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལྷན་ཚོགས་ནས་བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་

འཕནེ་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་
ཐནོ་པར།	 ད་ེརིང་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་སྒོལ་མ་ཚེ་རིང་
མཆོག་གིས་གཞིས་བྱེས་བ ོད་མི་ཡོངས་

འབུལ་ཞུས་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་རིགས་དང་
བདོ་མི་བར་མཛའ་འབལེ་བཟང་ད་ུགཏངོ་
བར་ཕོགས་གཉིས་དབར་འབལེ་མཐུད་
མང་ད་ུགཏངོ་དགསོ་སྐརོ་དང་།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་ཐུགས་བསྐདེ་དགངོས་གཞི།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདོ་རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་
ཐབས་ཀི་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུྱས།	 ད་
ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་བཅས་ཀི་སྐརོ་
འགྲལེ་བརདོ་གནང་ཡོད་པ་རེད།
ཚོགས་འདའིུ་ཐོག་རྒྱ་རིགས་ཆེད་གྲགོས་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་ཆེད་མཁས་པ་བཞི་ནས་བདོ་ནང་གི་མི་སེར་སྤལེ་ཡུལ་གི་གཏན་འཇགས་སླབོ་
གྲྲྭའ་ིསྐརོ་ཐུགས་འཚབ་དང་གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ།

རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ཤ་རཱད་ཡ་དྷབེ་མཆོག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པར་དཔལ་ལནྡ་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་ཞུས་པ།

ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀརྨ་སེང་ེལགས་ཀིས་རྒྱ་རིགས་ལས་འགུལ་འཐབ་རྩདོ་པ་ཁག་གཅིག་དང་ཐུག་འཕད་
གནང་བ།

༄༅།	 །མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཆེད་མཁས་པ་
ཕར་ནན་ཌི་	 (Fernand	 de	 Varennes)	
ལགས་དང་།	 ཨེ་ལེག་ཛན་ཌི་ར་		
(Alexandra	 Xanthaki)	 ལགས།	 ཞ་ཧ་ེ
ཌི་	(Farida	Shaheed)	ལགས།	ནཱ་ཛི་ལ་	
(Nazila	Ghanea)	ལགས་བཅས་ཐུན་མོང་
གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༢	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༡	ཉནི་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་བདོ་མིའི་རིག་
གཞུང་སིམ་ཡལ་གི་སིད་བུྱས་ལག་བསྟར་
བྱས་ཏ་ེབདོ་མིའི་རིག་གཞུང་དང་ཤེས་ཡོན་
གི་ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་དང་།	ད་ེ
བཞིན་ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་ཀི་ཐགོ་
དྲག་གནནོ་བྱདེ་བཞིན་པར་ཐུགས་འཚབ་
དང་སྦགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནད་
དནོ་དའེ་ིཐད་ཉནི་གྲངས་	 ༦༠	 ནང་ལན་
འདབེས་འབུལ་དགསོ་པའ་ིཤོག་གྲངས་	༡༧	
ཅན་གི་ཡི་གེ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཕུལ་

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༣	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༡༢	 ཉནི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་བླནོ་

ཆེན ་ ཟུར ་པ ་སྐུ ་ཞབས་ཤྷ ་ རཱད ་ཡ ་དྷབ ་		
(Shri	 Sharad	 Yadav)	 མཆོག་སྐ་ུཚེའ་ི

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༣	 ཟླ་བ་	 ༠༡	
ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་ཀརྨ་སེང་ེལགས་ཀིས་ཨོ་གླངི་གནས་
སྡདོ་རྒྱ་རིགས་རྩོམ་པ་པ་ོདང་།	མཁས་
དབང་།	 མང་གཙོ་ད ོན་གཉརེ་བ་ཁག་
གཅིག་དང་ཐུག་འཕད་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་སབྐས་དརེ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀརྨ་
སེང་ེལགས་ཀིས་རྒྱ་རིགས་ཆེད་གྲོགས་
རྣམས་ལ་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀི་འཚམས་
འདྲ་ིདང་སྦགས།	ཁངོ་རྣམས་ནས་བདོ་དནོ་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེལེགས་

ནག་གཞུང་གིས་ལས་གཞི་ཆེན་པ་ོཞིག་སྤལེ་
ནས་བདོ་པའི་ཕུ་གུ་རྣམས་གཏན་འཇགས་
སླབོ ་གྲྲྭ ་ཁག་ཏུ་བཏང་སྟ་ེབ ོད་མིའི ་རིག་
གཞུང་དང་ཡུལ་སལོ་གམོས་གཤིས་སོགས་
ཧན་མི་རིགས་ཀི་རིག་གཞུང་ཅན་ད་ུསུྒར་
བཞིན་པར་ཐུགས་འཚབ་གནང་བར།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དྲལི་བཀའ་བླནོ་
ནརོ་འཛིན་སྒལོ་མ་མཆོག་གིས་དགའ་བསུ་
དང་འབལེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་པའི་
ཕུ་གུ་རྣམས་གཏན་འཇགས་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་ཏུ་
བཏང་སྟ་ེབདོ་མིའ་ིཆོས་དང་།	རིག་གཞུང་།	
སདྐ་ཡིག	 ང་ོབ།ོ	 ཡུལ་སལོ་གམོས་གཤིས་
སོགས་རིམ་པས་རྩ་གཏརོ་གཏངོ་བཞིན་
པར་ཧ་ཅང་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་སྐརོ་དང་།	
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་
འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ནང་
གི་ཛ་དྲག་གི་གནད་དནོ་ད་ེདག་གི་སྐརོ་རང་

དབྷ་	 (Shri	 Sharad	 Yadav)	 མཆོག་སྐ་ུ
ཚེའི་འཕནེ་པ་རོགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐསོ་
འཕལ་ང་རང་བླ་ོཕམ་ཆེན་པ་ོབུྱང་།	 དམ་
པ་ཁོང་ནི་ཆབ་སིད་ཀི་མི་སྣ་ཙམ་མ་ཡིན་
པར།	 ཞིང་ལས་ཆེད་ལས་པ་དང་།	 ཤེས་
ཡོན་པ།	 འཕུལ་རིག་འཆར་འགདོ་པ་ཞིག་
དང་།	 ལགྷ་པར་ད་ུརྒྱ་གར་གི་རང་བཙན་
འཐབ་རྩོད་པ་འབུམ་རམས་པ་ལོ་ཧི་ཡ་	
(Dr.	 Lohia)	 མཆོག་གི་ལ་ྟགུྲབ་ལ་ཡིད་
ཆེས་ཆེན་པ་ོགནང་མཁན་ཞིག་ཡིན།
དམ་པ་ཁངོ་སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་སབྐས།	བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་
ཆུང་དང་།	 ང་རང་སྒརེ་ངསོ་ལ་མཇལ་
འཕད་གནང་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་མང་པ་ོབུྱང་བ་
དང་།	 དའེ་ིསབྐས་ཁངོ་ནས་བདོ་ཀི་བདནེ་

ལགས་དང་།	 རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་ལནྷ་ཚོགས་		
(Federation	for	a	Democratic	China)
ཀི་ཚོགས་གཙོ་འབུམ་རམས་པ་ཅིན་ཇིན་
ལགས་ཀིས་གཙོས་པའི་རྒྱ་རིགས་རྩོམ་པ་
པ་ོདང་།	 མཁས་དབང་།	 མང་གཙོ་དནོ་
གཉརེ་བ་བཞི་བཅུ་ལགྷ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད་པ་རེད།
གཞན་ཡང་ཚོགས་འདའིུ་སྐབས་ཨོ་གླིང་
སིཊ་ནརི་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་བདོ་མཛའ་
འབལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོར་ལྕམ་སྐུ་
ཀང་གུྲ་གུྲ་ལགས་གསར་འདམེས་གནང་

དབང་གི་སྒ་ོནས་རགོ་ཞིབ་གནང་ད་ུའཇུག་
དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་རོགས་ཞསེ་རེ་
སྐལུ་ཞུས་གནང་ཡོད།	
ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་ཆེད་མཁས་པ་རྣམ་པ་དང་།	 སདི་གཞུང་
ཁག	 གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག	 ད་ེབཞིན་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་དང་།	 གཞུང་ཁངོས་
མིན་པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ།	 འགྲ་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་གནང་མཁན་
སོགས་ནས་བདོ་ནང་རང་དབང་སླར་གསོ་
ཡོང་ཐབས་གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

དནོ་ཐགོ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐདེ་ཤུགས་
ཆེ་གནང་ཡོད།	 དེ་རིང་གོ ་སྐབས་འདི་
བརུྒྱད་ནས་སྐུ་ཞབས་དམ་པ་ཤ་ྷརཱད་ཡ་དབྷ་
མཆོག་གིས་བདོ་དནོ་ཐགོ་རག་ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་
དང་།	གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐདེ་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་ཡིན།	 དམ་པ་ཁངོ་གིས་རྒྱ་
གར་གཞུང་མང་གཉསི་ཀི་ཆེད་བཞག་པའི་
མཛད་རེས་རྣམས་ཚང་མས་རག་ཏུ་དྲན་
ངསེ་ཡིན།
ངས་གཞིས་བྱསེ་བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	 བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
ཁདེ་ནང་མི་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན་འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས།	།

ཡོད།	 རྒྱ་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པ་ད་ེ
བཞིན་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་རྒྱ་བདོ་མི་རིགས་བར་
མཛའ་འབལེ་སུྐན་ཆེད་ད་ེལ་ྟབུའི་ཚོགས་པ་
ཞིག་མཁ་ོགལ་ཆེ་བའི་ལམ་སྟནོ་བཀའ་སླབོ་
ཕབེས་པ་ལརྟ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོར་གསར་
བཙུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་ལངྕ་ར་ཐར་ལམ་སྒལོ་མ་མཆོག་གངས་སིྐད་མེ་ཏགོ་བུ་བཅལོ་ཁང་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགྲནོ་
གཙོ་བརོ་ཕབེས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༣	 ཟླ་	 ༠༡	 ཚེས་	
༡༧	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོགངས་སིྐད་མེ་ཏགོ་བུ་
བཅལོ་ཁང་གསར་རྒྱག་ལེགས་གུྲབ་ཀི་དབུ་
འབྱདེ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 དབུ་
འབྱདེ་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བརོ་བདོ་
མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་བཀའ་
བླནོ་ལངྕ་ར་ཐར་ལམ་སྒལོ་མ་མཆོག་དང་།	
ཤེས་རིག་དུྲང་ཆེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་
ལགས།	 དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་
ཚབ་བསྟན་འཛིན་ལེགས་གུྲབ་ལགས།	 ནང་
སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་འཕར་བསྟན་འཛིན་
ནརོ་བུ་ལགས།		ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་	
མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་ཚན་པའི་ཟུང་དུྲང་
འཇམ་དབྱངས་དབང་རྒྱལ་ལགས།						
ད་ེབཞིན་ཕ་མའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་
དང་ཕུ་གུའ་ིཕ་མ་སོགས་ཕབེས་ཡོད།						

དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ ་
ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སྒལོ་མ་མཆོག་གིས་སྣང་
ག ས ལ ་ མ ར ་ མེ ་
ཞལ་ཕ་ེགནང་གུྲབ་
རེས ་ མེ ་ ཏ ོག ་ བུ ་
བཅོལ་ཁང་གི ་ཕ་
མའི ་ ཚོགས་ཆུང་
གི་ཚོགས་གཙོ་བླ ་ོ
ལནྡ་ལགས་ཀིས་བུ་
བཅལོ་ཁང་གི་ལས་
བསྡམོས་སྙན་སྒོན་
ཞུས་གུྲབ་མཚམས་
ཤེས་ རིག ་བཀའ་
བླནོ་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སྒལོ་མ་མཆོག་གིས་
བུ་བཅལོ་ཁང་གི་ལས་གཞི་དང་འབལེ་བའི་
ཕག་རོགས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་

ར་ེཆེ་ཞུའི་མཇལ་དར་གནང་བ་དང་འབལེ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་

ད ེར་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ ་ལྕང་ར་ཐར་
ལམ་སྒལོ་མ་མཆོག་གིས་བུ་བཅོལ་ཁང་ད་ུ
ཕག་ལས་དང་འགན་འཁུར་གནང་རུྒྱར་

དཀའ་ལས་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཡོད་ཀང་འབལེ་
ཡོད་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་གིས་ཕག་ལས་

གནང་དགོས ་པ ་
དང་།	 ལགྷ་པར་
ཕུ་གུའི་ཕ་མ་དང་
ད གེ ་ རྒ ན ་ རྣ མ ་
པ ས ་ ཕུ ་ གུ ་ ད ང ་
མཉམ་དུ་བཀའ་
མོལ་གནང་སྐབས་
གང་གཟབ་གཟབ་
གནང་དགོས་པའི་
གལ་གནད་སྐ ོར ་
ག སུ ང ་ བ ཤ ད ་

གནང་ཡོད།གཞན་ཡང་ཤེས་རིག་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་ཕུ་གུའི ་ལུས་སེམས་ཀི་
འཕདོ་བསྟནེ་དང་འཚར་ལོངས་ལེགས་པ་ོ

ཡོང་བར་ཕུ་གུ་རྣམས་ལ་བཅུད་ལནྡ་སྔ་ོཚལ་
གི་ཟས་རིགས་མང་ཙམ་གནང་དགོས་པ་
དང་།	 ཕུ་གུ་རྣམས་ལ་ཉསེ་པ་གཏངོ་རུྒྱ་
མེད་པ།	ཡ་རབས་བཟང་སྤདོ་བསབླ་དགསོ་
པ།	ད་ེབཞིན་ཕ་མའི་ངསོ་ནས་ཕུ་གུ་དང་
མཉམ་ད་ུདསུ་ཚོད་མང་ཙམ་བཏང་སྟ་ེཕུ་
གུའི་དྲ་ིབ་རྣམས་ལ་ལན་རྒྱག་དགོས་པའི་
གལ་གནད་དང་།	 ཕ་མ་ཚོས་ཕུ་གུའ་ིམདནུ་
ད་ུའཁུག་པ་ནམ་ཡང་རྒྱག་རུྒྱ་མེད་པའ་ིགལ་
གནད་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་
རེས་བུ་བཅོལ་ཁང་གི་ཚོགས་མི་འཇིགས་
མེད་ལགས་ཀིས་འབལེ་ཡོད་སིྦན་བདག་
དང་མཐུན་འགུར་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།།

ཨ་མེ་ཛོན་དྲྲྭ་རྒྱའ་ིབརུྒྱད་བརྡ་འཕུལ་ཞབས་ཞུ་མཁ་ོསྤདོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀི་ལས་རིགས་སྦངོ་བརྡར་ཐངེས་གཉསི་པ་དབུ་
འཛུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༣	 ཟླ་བ་	 ༠༡	
ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་དང་ཨིན་ཌོ་ན་ེཤི་
ཡཱར་རནེ་གཞི་བྱས་པའ་ི	 (Natio	 Cultus	
Consultancy	 LLP)	 ཞསེ་པའ་ིཚོགས་པ་
ཟུང་སྦལེ་གི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཨ་མེ་ཛོན་དྲྲྭ་རྒྱའི་
བརུྒྱད་བརྡ་འཕུལ་ཞབས་ཞུ་མཁོ་སྤདོ་བྱདེ་
ཕོགས་ཀི་ལས་རིགས་སྦོང་བརྡར་ཐེངས་
གཉསི་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ་དྲ ་ོཆུ ་ཚོད་	
༩:༣༠	 ཙམ་ལ་རྡ་ས་འཛིན་སྐངོ་སྦངོ་
བརྡར་བསྟི་གནས་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ན་གཞོན་
རོགས་སྐོར་ཚན་པ་དང་ཨིན་ཌོ ་ན ེ་ ཤི ་
ཡཱར་རནེ་གཞི་བྱས་པའ་ི	 (Natio	 Cultus	
Consultancy	 LLP)	 ཞསེ་པའ་ིཚོགས་པ་
ཟུང་སྦལེ་གི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཨ་མེ་ཛོན་དྲྲྭ་རྒྱའི་
བརུྒྱད་བརྡ་འཕུལ་ཞབས་ཞུ་མཁོ་སྤདོ་བྱདེ་
ཕོགས་ཀི་ལས་རིགས་སྦོང་བརྡར་ཐེངས་
གཉིས་པའི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒ་ོཚོགས་
ཡོད་པ་ལརྟ།	 སྐ་ུམགྲནོ་གི་གཙོ་བ་ོནང་སདི་

ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུྲབ་
ལགས་གཙོ་བཞུགས་ཐོག་ནང་སིད་དུྲང་
འཕར་བསྟན་འཛིན་ནརོ་བུ་ལགས་དང་།	
སླབོ་སྟནོ་པ་ད་ིཔན་ཤུ་ར་ཧ་ིལགས།	 ཕགོས་
མཐའ་ཁག་ནས་ཕབེས་པའ་ིཚོགས་བཅར་བ་
ཉ་ིཤུ་རྩ་ལྔ་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་ལས་རིགས་
སྦངོ་བརྡར་དངསོ་སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་
ཡོད་པ་རེད།མཛད་སྒའོི་
ཐགོ་མར་ཚོགས་བཅར་
བ་སོ་སོའི་ང་ོསྤདོ་དང་།		
ད་ེསྔནོ་ལས་རིགས་སྦངོ་
བརྡར་ཐེངས་དང་པའོི་
ཚོགས་བཅར་བ་གཉསི་
ནས་མངོ་ཚོར་བར་ེསྤལེ་
གནང་རེས ་སྐུ ་མགྲོན ་
གཙོ་བ ོ་ནང་སིད་དུྲང་
ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུྲབ་ལགས་ཀིས་ནང་
སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ན་གཞོན་རོགས་སྐརོ་
ཚན་པ་བཙུགས་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་
ན།ི	 དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་སིྤ་ཡོངས་ལརྟ་
བདོ་རིགས་གཞོན་སྐསེ་ཁག་གཅིག་ལ་ལས་

ཀ་མ་རག་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པར་བརནེ་
དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐབས་སུ་ནང་སིད་ལས་
ཁུངས་ནས་ལག་ཤེས་སྦོང་བརྡར་རིམ་པ་
གནང་སྟ་ེབདོ་རིགས་གཞོན་སྐེས་རྣམས་
འཚོ་བ་རང་སྐ་འཕརེ་བ་བཟསོ་ཏ་ེདཀའ་
ངལ་ད་ེསེལ་ཐབས་བྱ་རུྒྱ་ད་ེཡིན་ཞེས་དང་།		
ད་ེལས་འཕསོ་ཏ་ེགཞོན་སྐེས་རྣམས་ནས་

སྦོང་བརྡར་གུྲབ་མཚམས་ད་ེའབལེ་འཚོ་
བའི་མདནུ་ལམ་འཚོལ་དགོས་པའི་འབདོ་
སྐུལ་གནང་ཡོད།ད་ེབཞིན་ཁོང་གིས་ཚོགས་
བཅར་བ་རྣམས་ད་ེསྔནོ་འཕུལ་རིགས་སྦང་
མོང་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་རང་ཉིད་

ནས་བརུན་པ་ཆེར་བསྐདེ་ཀིས་སྦང་བརྩོན་
བྱས་ཚེ་ལས་རིགས་དརེ་གོམས་ངསེ་པས་
ད་ེལྟར་ཧུར་བརྩོན་གནང་དགོས་པ་དང་།		
ད་ཆ་མཐ་ོསླབོ་ཐནོ་རསེ་འཛམ་གླངི་གི་ཁམོ་
རའ་ིནང་སླབེས་ཡོད་སྟབས།	 སོ་སོ་བནི་
མ་བིན་ནི་རང་ཉིད་ཀི་ཤེས་ཡོན་གཉིས་
ལ་རག་ལུས་ཡོད་པས་བརྩོན་པ་ཆུ་རུྒྱན་

བཞིན་བསྟནེ་དགསོ་པའི་
ལམ་སྟནོ ་གནང་ཡོད་
པ་རེད།སིྤར་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་
ལས་ཁུངས་ཀི་ན་གཞནོ་
རོགས་སྐརོ་ཚན་པ་དང་
ཨིན་ཌོ་ན་ེཤི་ཡཱར་རནེ་
གཞི་བྱས་པའ་ི	 (Natio	
Cultus	 Consultancy	

LLP)	ཞསེ་པའ་ིཚོགས་པ་ཟུང་སྦལེ་གིས་ཨ་
མེ་ཛོན་དྲྲྭ་རྒྱའི་བརུྒྱད་བརྡ་འཕུལ་ཞབས་ཞུ་
མཁོ་སྤདོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀི་ལས་རིགས་སྦངོ་
བརྡར་ཐངེས་གཉསི་པ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༣	ཟླ་བ་	
༠༡	 ཚེས་	 ༡༨	 ནས་གཟའ་འཁརོ་གཉསི་

རིང་རྡ་ས་འཛིན་སྐངོ་བརྡར་བསྟ་ིགནས་ཁང་
ད་ུང་ོཐུག་སྦངོ་བརྡར་གནང་རུྒྱ་དང་།	 རསེ་
སོར་གཟའ་འཁོར་བཅུ་རིང་དྲ་ཐོག་ནས་
སྦརོ་བརྡར་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་རེད།	 ད་ེསྔནོ་
ཨ་མེ་ཛོན་དྲྲྭ་རྒྱའི་བརུྒྱད་བརྡ་འཕུལ་ཞབས་
ཞུ་མཁོ་སྤོད་བྱེད་ཕོགས་ཀི་ལས་རིགས་
སྦངོ་བརྡར་ཐངེས་དང་པ་ོཕི་ལོ་	༢༠༢༢	ཟླ་
བ་	༠༦	 ཚེས་	༢༢	ནས་འག་ོབཙུགས་ཏ་ེ
བདནུ་ཕག་གཉིས་རིང་བྷངེ་ལོར་ཏཱ་ལའི་
བླ་མ་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་ང་ོཐུག་སྦངོ་བརྡར་དང་།		
ད་ེརེས་བདནུ་ཕག་བཅུ་རིང་དྲ་ཐོག་ནས་
སྦངོ་བརྡར་གནང་སྟ་ེཚོགས་བཅར་བ་བཅུ་
དུྲག་ཨ་མེ་ཛོན་དྲྲྭ་རྒྱའི་བརུྒྱད་བརྡ་འཕུལ་
ཞབས་ཞུ་མཁོ་སྤོད་བྱེད་ཕོགས་ཀི་ཡིག་
རུྒྱགས་ལེགས་སོན་བུྱང་ཡོད།
ཐངེས་འདིའི་ལས་རིགས་སྦངོ་བརྡར་ཆེད་
ཨ་རིའ་ིརོགས་ཚོགས་	 (USAID)	 དང་།	
བདོ་ཀི་ཐབེས་རྩ་གཉསི་ནས་མཐུན་འགུར་
སྦར་ཡོད་པ་བཅས།།

བདོ་སླབོ་ཁག་གི་མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་པ་རྣམས་ལ་ཕ་ོམོ་སོགས་ཀི་དབྱནེ་འབྱདེ་འགགོ་ཐབས་དང་འབལེ་བའ་ིདྲ་ཐགོ་
ཟབ་སྦངོ་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་
ཚན་པའི་གོ་སིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༣	ཟླ་
བ་	 ༠༡	 ཚེས་	 ༡༦	 ནས་	 ༡༨	 བར་
བདོ་སླབོ་ཁག་གི་མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་པ་
རྣམས་ལ་ཕ་ོམོ་སོགས་ཀི་དབྱེན་འབྱེད་
འགོག་ཐབས་དང་འབེལ་བའི ་དྲ ་ཐོག ་
ཟབ་སྦངོ་ཞིག་གོ་སིྒག་གནང་ཡོད།

དྲ ་ཐོག ་ཟབ་སྦོང ་ཐོག ་རྡ ་ས ་བ ོད ་ ཁིམ་
དང་།	 མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ།	 སམ་བྷ་ོཊ་
བདོ་སླབོ་ཚོགས་པ།	 བལ་ཡུལ་གངས་
ཅན་བད་ེརྩ་ཁབ་ཁོངས་བདོ་སླབོ་ཁག་གི་
མདུན་ལམ་སླབོ ་སྟནོ་པ་ཉི་ཤུ ་རྩ་གཅིག་
ལ་ཕ་ོམོ་སོགས་ཀི་ང་ོབ་ོདང་།	 རྣམ་
འགུར་སྟནོ་སྟངས།	 ཆགས་སདེ་ཀི་རྣམ་
འགུར།	 ཕ་ོམོ་སོགས་ཀི་ལས་འགན།	

ངན་གོམས་གཤིས་ལུགས།	 ཕ་ོམོ་སོགས་
ཀི་རགས་ལ་བརནེ་ནས་རུྩབ་སྤོད་སྤངོས་
ཐབས་སོགས་ཀི་སྐརོ་དཔལ་འབྱོར་ལས་
ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་བུད་མེད་ནསུ་སྟབོས་
ཚན ་པའི ་ འགན ་འ ཛིན ་ ཚེ ་ རིང ་ སིྐད ་
ལགས་དང་།	 ཤེས་ཡོན་ཁད་མཁས་པ་
སྐལ་བཟང་དབང་འདུས་ལགས་གཉིས་
ནས་རུྒྱས་མངའ་སླ ོབ ་སྟ ོན ་གནང་ཡོད ་

པ་རེད།	 ཐངེས་འདིའི་ཟབ་སྦངོ་གི་
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོནི་སླབོ ་གྲྲྭ་ཁག་ཏུ་
སླབོ ་ཕུག་དང་འབལེ་འདྲིས་བྱེད་སྐབས་
མདུན་ལམ་སླབོ ་སྟནོ ་པ་རྣམས་ནས་ཕོ་
མོ ་ སོགས་རགས་ཀི ་དབྱེ ་བ ་ངོ ་འཕ ོད ་
རུྒྱ་དང་།	 ད་ེཉདི་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་པ་གོ་རགོས་ཡོང་སླད་ཡིན་པ་རེད།		
དྲ ་ ཐོ ག ་ ཟ བ ་ སྦོ ང ་ འ དི ར ་		

(Global	 Affiars	 Canada)	 རོགས་
ཚོགས་ཀིས་མཐུན་འགུར་སྦར་ཡོད་པ་
བཅས།།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ས་ྔའགུར་རྙངི་མའ་ིཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་པ་ཡོངས་ནས་གནས་མཆོག་རྡ་ོ
ར་ེགདན་ད་ུབརན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༣	ཟླ་བ་	༡	ཚེས་	
༡༨	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་ལ་དཔལ་གསང་ཆེན་སྔ་
འགུར་རྙིང ་མའི ་ ཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་པ་
ཡོངས་ནས་ཇི་ལརྟ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལརྟ་
གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུརནེ་གཞི་བྱས་
པའི་དཔལ་ཡུལ་རྣམ་གྲལོ་གླིང་དགོན་ད་ུ
བརན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་
རེད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ་དྲ ་ོཆུ ་ཚོད་	
༧།༤༠	 ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྡརོ་གདན་དགའ་
ལནྡ་འཕལེ་རྒྱས་གླངི་ནས་རྡརོ་གདན་དཔལ་
ཡུལ་རྣམ་གྲོལ་གླིང ་དགོན་པར་ཆིབས་
བསུྒར་སྐབས་རྙིང་མའི་བླ་ཆེན་ཁག་དང་།	
རྙངི་མའི་སིྤ་འཐུས་བཅས་ནས་སྤསོ་སྣ་ེདང་།	
རྣམ་གྲལོ་གླངི་དགེ་འདནུ་པས་སྤན་རྒྱ་སྤསོ་
འཛིན་གིས་སྔནོ་བསུས་ཏ།ེ	 བཀ་ཤིས་རནེ་
འབལེ་ད་ུགྲ་ོསོ་ཕ་ེམར་འདགེས་འབུལ་དང་
བཅས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་རྣམ་གྲལོ་གླིང་གཙུག་ལག་
ཁང་ད་ུགདན་ཞུ་ཞུས་པ་དང་།	 མགནོ་པ་ོ
གང་ཉིད་མཆོག་བཞུགས་ཁིར་༸ཞབས་
སོར་འཁདོ་མཚམས།	བརན་བཞུགས་ཀི་རྡ་ོ
ར་ེསླབོ་དཔནོ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས་མཇལ་དར་རྐྱང་འབུལ་ཞུ་
སབྐས།	 ཞལ་འདནོ་རུྒྱན་ཆགས་གསུམ་པ་
དང་།	 ཚིག་བདནུ་གསོལ་འདབེས་སོགས་
གསུང་འདནོ་དང་།	 གསོལ་ཇ་འབས་སིལ་
རིམ་པར་ཕབེས།	 མུ་མཐུད་ཁུས་གསོལ་
དང་།	 མཆོད་པ་བིྱན་རླབས།	 རིགས་ལའྔ་ི
མཁའ་འགྲ་ོབསྐདེ་ད།ེ	 གར་སྟབས་བཅས་
སོ་སོའི་མདགོ་མཐུན་གི་དར་སྣ་ེབཟུང་སྟ་ེ
བཞུགས་ཁའི་ིམདནུ་ད་ུའཁདོ།	 ཞལ་འདནོ་
ཚིག་བསྟནུ་གིས་དར་ཐག་བསྡསུ།	 མཁའ་
འགྲ་ོམ་རྣམས་ཕགོས་སོ་སོར་གཤེགས།	 སྐ་ུ
གླུད་ནབུ་ཕགོས་སུ་བསྐལ།	 སུང་འཁརོ་
བཅས་བརན་བཞུགས་ཀི་ཆོ་ག་རིམ་པར་
ཕབེས་ཏ་ེདངསོ་གཞིར་བསང་སྦང་།	 སླབོ་
དཔནོ་ལརྷ་བསྐདེ།	 སྤན་འདྲནེ།	 མཆོད་
བསྟདོ་སོགས་རིམ་པར་གསུངས་ཤིང་།	 རྡ་ོ
རེ་སླབོ་དཔནོ་མཆོག་གིས་ཚེ་བུམ་དང་།	
ཚེ་ཆང་།	 ཚེ་རིལ།	 ཚེ་མདའ་བཅས་ཕུལ་
རསེ་མཁན་པ་ོཀུན་བཟང་བད་ེཆེན་ལགས་
ཀིས་མཎྜལ་བཤད་པ་དང་།	 མཎྜལ་ཚོམ་བུ་
འདགེས་འབུལ།	 རྙངི་མའ་ིསིྤ་འཐུས་ཟུང་
ནས་ཟུར་འདགེས་ཞུས་པ་སོགས།	 སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
སྐུའི་གསང་གསུམ་ལ་ཚུལ་བསྟན་མི་ཤིས་
པའི་མཚན་མའི་རིགས་ཆ་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་
གཞར་ཡང་མི་བཞསེ་ཤིང་།	 བསྟན་འགྲ་ོ
སིྤ་དང་བྱ་ེབག་ཁ་བ་གངས་ཅན་པའི་མགནོ་
དཔུང་ད་ུ༸ཞབས་པད་མི་འགུར་རྡ་ོར་ེཆོས་

བདནུ་གི་ང་ོབརོ་བརན་ཅིང་།	 ཐུགས་ཀི་
བཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་གེགས་མེད་ལྷུན་
གིས་འགུྲབ་ཕིར།	
དཔལ་གསང་ཆེན་
ས་ྔའགུར་རྙིང་མའི་
ཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་
པ ་ ཡོ ང ས ་ ན ས ་
བ ར ན ་ བ ཞུ ག ས ་
བ སྟ ར ་ འ བུ ལ ་
ལེགས་པར་གུྲབ ་
ཡོད་པ་རེད།
དེ ་ ཡ ང ་ ག ས ང ་
ཆེ ན ་ སྔ ་ འ གུ ར ་
རྙིང ་མའི ་ ཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་པ་ཡོངས་
ནས་འཕགས་ཡུལ་གནས་མཆོག་རྡ ོ་རེ་
གདན ་དུ ་ དཔལ ་ ཡུལ ་རྣམ ་གྲོལ ་གླིང ་
དགོན་པར་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན ་ ཆེན ་པ ོ་མ ཆོག ་ལ ་གཏེར ་ ཆེན ་
རཏྣ་གླིང་པའི ་ཚེ ་སུྒབ་ཀི ་སྒ ་ོནས་བརན་
བཞུགས་བསྟར་འབུལ་སྐབས་མགོན་པ ོ་
གང་ཉདི་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།		
ད་ེརིང་ས་ཆ་འདིར་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་
གཡོ་བ་མེད་པའི་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་ཀི་
ས་དག་ེབཀའ་རྙངི་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་
སིྤ་དང་།	 དད་པ་དང་འདནུ་པ་གཅིག་སིྒལ་
གི་ཐགོ་ནས་བརན་བཞུགས་གནང་བ་རེད།	
རནེ་འབུྱང་ཡིན་པས་ངསོ་ཀིས་ད་ལའྟི་དསུ་
ཚོད་གཉན་འཕང་ཅན་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ།	
བདོ་ཀི་བསྟན་པ་དང་འགྲ་ོབའི་དནོ་ད་ུཁ་
ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་ཕན་ཐགོས་ཕལ་ཆེར་བྱདེ་
ཐུབ་ཀི་འདགུ	 ད་ེས་ྔསངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་
པ་ག་ོཐསོ་མེད་སའ་ིལུང་པ་ཚོ་ལའང་སངས་
རྒྱས་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་གསར་པ་སླབེས་པ་ཞིག་
དང་།	 མདརོ་ན།	 ཡེ་ཤུའ་ིཆོས་པའ་ིནང་
དའུང་སོ་སོའི་ལྟ་གུྲབ་མི་འདྲ་བ་ཡིན་ཡང་།	
བྱམས་པ་དང་བརྩ་ེབ།	 བཟདོ་པ་བཅས་ཀི་
ཐོག་ལ་མང་པ་ོཞིག་གིས་ཧ་ཅང་དགའ་
མོས་བྱདེ་ཀི་འདགུ	 དརེ་བརནེ་ངསོ་ཀིས་
བདོ་གངས་ཅན་གི་བསྟན་པ་དང་འགྲ་ོབའི་
དནོ་ཙམ་མ་ཡིན་པར།	 འཛམ་གླངི་འདའི་ི
སྟངེ་གི་གཉུག་མར་གནས་ཤིང་བླ་ོགཟུ་བརོ་
གནས་པའི་ཁདོ་ཀི་ཆོས་དད་མེད་མཁན་
ཚོ་ཡིན་ནའང་ངསོ་ལ་དགའ་པ་ོབྱདེ་བཞིན་
ཡོད།ངོས་ལ་མཚོན་ནའང་འཛམ་གླིང ་
འདིར་མི་མང་པའོི་སེམས་དགའ་པ་ོབཟ་ོབ་
དང་།	 བསབླ་བྱ་གཙོ་བ་ོསེམས་བཟང་པ་ོ
བྱདེ་དགསོ་པ་བཤད་པས།	 མི་མང་པརོ་
ཕན་ཐགོས་ཡོང་གི་འདགུ	 ཡེ་ཤུའ་ིཆོས་
པའི་ནང་ངསོ་ལ་ང་ོཤེས་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོ
ཡོད།	སོ་སོའ་ིཆོས་ཀི་ལ་ྟགུྲབ་ཀི་གནས་ཚུལ་
ཁ་ཁ་རེད།	 ད་ེལ་ངསོ་ཀིས་རྩདོ་པ་རྒྱག་གི་
མ་རེད་ལ།	 རྩདོ་པ་རྒྱག་དགསོ་དནོ་མེད།	
གང་ལྟར་སེམས་པ་བཟང་པ་ོབྱདེ་པ་དང་།	

ཉམ་ཐག་གི་མི་ལ་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་པ་
ལ་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་པ་ཚོ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད།		

ད་ེབཞིན་ངོས་ཀིས་ངོ་ཤེས་པ་ཁ་ཆེ་དང་།	
ད་ེས་ྔལ་ྷས་ནས་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་གི་གཞུང་
གི་མཛད་སྒ་ོཚང་མར་ལྷ་སར་ཡོད་པའི་ཁ་
ཆེའི་སིྐད་སྡུག་ཚོ་འཆར་ཅན་ཡོང་གི་ཡོད་
པས་ངསོ་རང་ཆུང་ཆུང་སབྐས་ནས་གོམས་
བསདྡ་ཡོད།ངསོ་ཀི་མི་ཚེ་འདརི་ཆོས་པ་འདྲ་
མིན་མང་པ་ོཞིག་གིས་དགའ་པ་ོབྱདེ་ཀི་ཡོད།	
ཆོས་དད་མེད་མཁན་ཚོ་ཡིིན་ནའང་སེམས་
པ་བཟང་པ་ོབྱདེ་དགསོ་པ་དང་།	 འཛམ་
གླིང་འདིའི་མི་ཚང་མ་བད་ེབ་འདདོ་པ་དང་
སྡུག་བསྔལ་མི་འདདོ་པ་གཅིག་གུར་ཡིན་
པས་འཛམ་གླིང་ཞི་བད་ེནི་ཆོས་དད་ཡོད་
མེད་ལ་མ་བལྟསོ་པར་མི་གྲངས་ཐརེ་འབུམ་
བརྒྱད་མ་ཟནི་ཙམ་ཡོད་པ་ཚང་མར་བྱམས་
བརྩེ་དགོས་ཀི་ཡོད་པའི་བསམ་ཚུལ་ཚང་
མར་ཡོད་པ་རེད།	 ངསོ་ཀིས་དའེ་ིཐགོ་ལ་
ཕན་ཐགོས་ཞབས་འདགེས་གང་འཚམ་སུྒབ་
ཀི་ཡོད།	 མདརོ་ན།	 ཚན་རིག་པའ་ིནང་
ད་ུཆོས་ལ་ད་ོསྣང་མེད་པའམ་ཆོས་ལ་སྐནོ་
བརདོ་བྱདེ་མཁན་ད་ེལ་ྟབུས་ཀང་ངསོ་ལ་ཧ་
ཅང་དགའ་པ་ོབྱདེ་ཀི་ཡོད།	 གང་ལརྟ་ཆོས་
དད་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་མི་མང་པ་ོ
ཞིག་གིས་ངསོ་ལ་དགའ་མོས་བྱདེ་ཀི་ཡོད་
པས་ངསོ་ཀིས་ཕན་ཐགོས་གང་འཚམ་བྱདེ་
ཐུབ་ཀི་འདགུསྐབས་སུ་བབ་པ་བདོ་གངས་
ཅན་ལྗངོས་རེད།	 བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་
ལ་སོ་སོའ་ིལས་དང་སྨནོ་ལམ་གིས་ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པའི་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་གིས་བདོ་
གངས་ཅན་ལྗངོས་ཀི་བསྟན་པ་དང་འགྲ་ོབའ་ི
དནོ་ད་ུངོས་ཀིས་དངོས་དང་བརུྒྱད་པའི་
ཐགོ་ནས་ཕན་ཐགོས་དང་།	ཞབས་འདགེས་
ངེས་ཅན་ཞིག་སུྒབ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།		
ད་ལ་ྟཕན་ཆད་ཡིན་ནའང་།	 གངས་རི་ར་
བའ་ིབསྐརོ་བའ་ིཞིང་ཁམས་སུ།།	 ཕན་དང་
བད་ེབ་མ་ལུས་འབུྱང་བའ་ིགནས།།	 ཞསེ་
ནམ་རུྒྱན་ཚིགས་བཅད་ཅིག་འདནོ་བཞིན་
པ་ལརྟ།	 ཕལ་ཆེར་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་
ལ་ྟབུ་ཞིག་འདགུ	 བདོ་གངས་ཅན་པ་ཚོས་
དད་པ་དང་ཞེན་ཁོག་གི་ཐགོ་ནས་ངསོ་ལ་
ཧ་ཅང་དགའ་མོས་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	 བདོ་ཆོལ་

ཁ་གསུམ་གི་བདོ་རིགས་གཙོ་བརོ་གུར་པའི་
ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རུྒྱད་ཀི་བདོ་རིགས་བཅས་

ཚང་མས་ངོས་ལ་
གུས་པ་དང་བརྩེ་
བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་པ་ཞིག་རེད།	
ངོས་ཀིས་ད་ེདག་
མཐངོ་སབྐས།	 རིྨ་
ལམ ་དུ ་ ལོ ་ བརྒྱ ་
ཕག་ལྷག་སྡདོ་པའི་
མ ཚ ན ་ མ ་ ཞི ག ་
ཡོང་གི་འདུག་ལ་
ཡུ ན ་ རི ང ་ པ ོར ་

འཚོ་བསམ་པའ་ིསེམས་ཤུགས་བསྐདེ་བཞིན་
ཡོད།	 ད་ལའྟ་ིདསུ་སུ་གཟུགས་པ་ོཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོཡོད།	 སནྨ་པ་ཚོས་ཀང་གཟུགས་པ་ོ
ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ་ཟརེ་གི་འདགུ	 གམོ་
པ་སྤསོ་ནས་ཕར་ཚུར་འགྲ་ོབའི་སྐབས་སུ་
པུས་མོར་ཏགོ་ཙམ་དཀའ་ངལ་འདགུ་མ་
གཏགོས་གཞན་གང་ཡང་མེད།	 ད་ལའྟ་ི
བར་ད་ུངོས་ཀིས་བདོ་ཀི་བསྟན་སིད་དནོ་
ད་ུཞབས་འདགེས་གང་འཚམ་སུྒབ་པ་རེད་
ལ།	 ད་དངུ་ཡིན་ནའང་ལོ་བཅུ་ཕག་གཅིག་
གཉསི་ལ་ཏན་ཏན་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་ཐུབ་
ཀི་རེད།	 དརེ་བརནེ་ཁདོ་ཚོ་ཚང་མ་ཐུགས་
བླ་ོབད་ེབར་བཞུགས་རོགས་གནང་།ད་ེརིང་
ས་ཆ་འདིར་དངོས་སུ་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་
རིས་སུ་མ་ཆད་པ་མང་པ་ོཞིག་གིས་བརན་
བཞུགས་གནང་བ་རེད།	 མིས་འད་ིཙམ་
ཚུར་རེ་བ་བརྒྱབ་པའི་སབྐས་སུ་ངསོ་རང་གི་
ངསོ་ནས་ཀང་།	 ཇི་སདི་ནམ་མཁའ་གནས་
པ་དང་།	 །འགྲ་ོབ་ཇི་སདི་གནས་གུར་པ།	
།ད་ེསདི་བདག་ན་ིགནས་གུར་ནས།	 །འགྲ་ོ
བའ་ིསྡགུ་བསལྔ་སེལ་བར་ཤོག	 །ཅསེ་རུྒྱན་
ད་ུསྨནོ་ལམ་འད་ིརྒྱག་གིན་ཡོད།	 ཚིག་ཙམ་
མ་ཡིན་པར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀིས་ནམ་
མཁའ་ཇི་སདི་ཀི་བར་དའུམ།	 གང་ལརྟ་
ལོ་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་ཀི་རིང་ད་ུངོས་ཀིས་
འཛམ་གླངི་གི་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བསྟན་པ་
སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་
ཀི་ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་
ཆོས་བརུྒྱད་རྣམས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་།	
མི་ཉམས་གངོ་འཕལེ་ཡག་པ་ོཞིག་ཡོང་ཐུབ་
པ་ཞིག་དང་།	 དངེ་སང་འཛམ་གླངི་འགུར་
བ་ཆེན་པ་ོའགྲ་ོབཞིན་པར་བརནེ།	 ངསོ་
ཀི་མི་ཚེ་འདིའི་ནང་ད་ུདཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོ
མངོ་བའི་ལེའུ་ད་ེརོགས་ཟིན་པ་ལྟ་བུ་འདགུ	
རིམ་བཞིན་འཛམ་གླངི་མི་མང་གི་གོ་རགོས་
དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཆེ་རུ་ཕིན་ནས་
དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཇ་ེགསལ་ཇ་ེགསལ་
ད་ུཕིན་པའ་ིསབྐས་སུ།	བདོ་ཀི་བདནེ་མཐའ་
གསལ་ཡོང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་གི་འདགུ	
བདོ་ཀི་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཞེས་པ་ངོས་

ཀིས་རང་བཙན་གི་སདྐ་ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་
མ་རེད།	 གང་ལརྟ་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་བདོ་རང་གིས་བདག་པ་ོགཙང་མ་
རྒྱག་ཐུབ་པའི་རང་སྐངོ་མིང་དནོ་མཚུངས་
པ་ཞིག་གི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ཧརོ་བདོ་གསུམ་ཚང་
མར་བསྟན་པའི་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་བསམ་
པའ་ིསེམས་ཤུགས་བསྐདེ་བཞིན་ཡོད།	 ཏན་
ཏན་ངསོ་ཀིས་གུ་དགོ་པའོི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
གི་ཡོད་པ་མ་རེད།	 	 རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བསམ་
བླ་ོབཏང་ནས་འགྲ་ོདསུ་ཕལ་ཆེར་མི་ཚེ་རིང་
པརོ་བསྡད་ནས་བདོ་གངས་ཅན་པ་གཙོ་
བརོ་གུར་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རུྒྱད་སིྤ་དང་།	
འཛམ་གླིང་གི་མི་ཚང་མའམ་སིྤ་བ་ོགནམ་
བསྟན་ཡོངས་ཀིས་དགའ་པ་ོབྱེད་སའི་མི་
ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 དའེ་ིཐགོ་ནས་ང་ཚོར་
སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེཡོང་བ་ཞིག་ལ་ངསོ་ཀིས་
འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད།འཛམ་གླིང་
ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའ་ིཞི་བད་ེདང་།	 ག་ོ
མཚོན་མེད་པའ་ིའཛམ་གླངི་།	མཐའ་གཅིག་
ཏུ་སེམས་རུྒྱད་བྱམས་བརྩེའི་ཐོག་ནས་ཞི་
བད་ེཡོད་པ་ཞིག་དང་།	 ལག་ལེན་གི་ཐགོ་
ནས་གོ་མཚོན་དང་དམག་སོགས་གང་ཡང་
མེད་པར་་འཛམ་གླིང་ཞི ་བདེ་ཅན་ཞིག་
ཡོང་བར་ངསོ་ཀིས་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གི་ཡོད་
ལ་ཕལ་ཆེར་འགུྲབ་པའ་ིབཟ་ོའདགུ	 དརེ་
བརནེ་ངསོ་ལ་མི་ལུས་ཤིག་ཐབོ་ནས་འཚོ་བ་
ནི་འཚོ་གོ་ཆོད་པའི་སྤབོས་པ་རྙདེ་ཀི་འདགུ	
ཁདོ་ཚོ་ཚང་མས་ད་ེརིང་འདརི་ཚེ་སུྒབ་དང་
འབལེ་བའི་ཐགོ་ནས་བརན་བཞུགས་གནང་
བ་རེད།	 འད་ིཡིས་ཚེའ་ིབར་ཆད་ཞི་ནས་
ཚེ་རིང་ད་ུགནས་པ་ལ་ཏན་ཏན་ཕན་ཐགོས་
ཡོད་པ་རེད།	 ཁདོ་རང་ཚོ་ཚང་མ་གཙོ་
བ་ོདད་པ་དང་དམ་ཚིག་གཡོ་བ་མེད་པར་
གནང་གི་ཡོད་པས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
བདོ་པ་གཙོ་བརོ་གུར་པའི་ངོས་ལ་དགའ་
མོས་བྱདེ་མཁན་ཚོས་དགའ་མོས་ཅི་ཙམ་
ཡོད་པ་དའེི་ཚོད་ཀིས་སོ་སོའི་མི་ཚེ་འདི་
བཟང་པ་ོཞིག་བསྐལ་བ་ལས་ཕག་དགོ་དང་
ང་རྒྱལ།	 འགྲན་སེམས་ཀི་ཐགོ་ནས་བསྐལ་
བ་ཡིན་ན།	 ངསོ་ལ་དགའ་མོས་བྱས་པའ་ི
དནོ་དག་ཚང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད།	 བྱམས་པ་
དང་བརྩ་ེབའི་ཐགོ་ནས་མི་ཚེ་བསྐལ་བ་ཡིན་
ན།	 ངསོ་ལ་དགའ་མོས་བྱས་པ་མིང་དནོ་
མཚུངས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ཚང་མས་
ད་ལའྟ་ིབར་ད་ུཧུར་ཐག་བྱས་པ་རེད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།


