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བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༩	རབ་གནས་ཆུ་སྟག་ལོ།

བོད་མྙིའྙི་རང་དབང་གསར་ཤོག་གྙི་སྒྲ་ལྡན་ 

གསར་འགྱུར་ (Spotify) བཀོལ་སྤོད་ 

མཉེན་ཆས་ (Tibetan Freedom) ཞེས་པའྙི་ 

མཚན་བྱང་འོག་གསན་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

སྤྙི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྙིས་ལྡྙི་ལྙིར་རྒྱ་གར་གྙི་སྤྙི་དམངས་འཛིན་
སྐྱོང་སྦོང་བརྡར་བསྙི་གནས་ཁང་དུ་བྱམས་བརེ་དང་འཛིན་སྐྱོང་གྙི་བརོད་གཞྙིའྙི་ཐོག་བཀའ་

སོབ་སྩལ་བ།

དཔལ་ལྡན་སྙིད་སྐྱོང་སེན་པ་ཚེ་རྙིང་མཆོག་གྙིས་གསར་དུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བའྙི་ནྙིའུ་ཛི་
ལེནྜའྙི་སྙིད་བོན་ཀྙི་རྙི་སྙི་ཧྙིཔ་ཀྙིན་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྙིའྙི་གསུང་འཕྙིན་གནང་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་གི་སིྤ་དམངས་འཛིན་སྐངོ་
སྦངོ་བརྡར་བསྟ་ིགནས་ཁང་གི་མཐུན་འགུར་
འགོ་ནཧེ་རུ་རེས་དྲན་གི་འགམེས་སྟནོ་དང་
དཔ་ེམཛོད་ཁང་།	སྐ་ུཞབས་ཊི་ཨན་ཅ་ཏུར་ཝ་ེ
ཌི་དམ་པ་	 (T.	 N.	 Chaturvedi)	 མཆོག་
གི་ནང་མི་ནས་བྱམས་བརྩེ་དང་འཛིན་སྐོང་	
(Karuna	and	Good	Governance)	ཞསེ་
པའི་བརོད་གཞིའི་ཐོག་སྐུ་ཞབས་ཊི་ཨན་ཅ་
ཏུར་ཝེ་ཌི་དམ་པ་མཆོག་གི་རསེ་དྲན་གཏམ་
བཤད་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒ་ོཞིག་རྒྱ་གར་གི་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་གར་གི་
སིྤ་དམངས་འཛིན་སྐངོ་སྦངོ་བརྡར་བསྟ་ིགནས་
ཁང་ད་ུག་ོསིྒག་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནཧེ་
རུ་རསེ་དྲན་གི་འགམེས་སྟནོ་དང་དཔ་ེམཛོད་
ཁང་།	 སྐ་ུཞབས་ཊི་ཨན་ཅ་ཏུར་ཝ་ེཌི་དམ་པ་
མཆོག་གི་ནང་མི་ནས་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་གསོལ་
བ་བཏབ་པ་ལརྟ་སྐ་ུཞབས་ཊི་ཨན་ཅ་ཏུར་ཝ་ེཌི་
དམ་པ་མཆོག་གི་རསེ་དྲན་གཏམ་བཤད་དབུ་
འབྱདེ་མཛད་སྒརོ་ཆིབས་སུྒར་གིས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༣	 ཟླ་བ་	 ༠༡	 ཚེས་	
༢༡	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་གི་སིྤ་དམངས་
འཛིན་སྐོང་སྦོང་བརྡར་བསྟི་གནས་ཁང་གི་
ཚོགས་ཁང་གི་སྡིངས་ཆའི་སྟངེ་ཞབས་སོར་
འཁོད་མཚམས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་
གིས་སྣང་གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕ་ེགནང་གུབ་
རེས་༸ཞབས་སྟགེས་སུ་ཞབས་སོར་འཁོད་

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
གསར་ད་ུབདམས་ཐནོ་བུྱང་བའ་ིནའིུ་ཛི་ལེནའྜ་ི	
(New	Zealand)	སདི་བླནོ་ཀི་རི་སི་ཧཔི་ཀིན་
(Chris	Hipkins)	མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲའི་ི
གསུང་འཕནི་ཞིག་གནང་བའི་ནང་འཁདོ་དནོ།		
ནའིུ་ཛི་ལེན་ྜནས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༠	 ནས་བཟུང་
བ ོད་མིའི ་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ན ོར་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནའིུ་

ད་ེསྐུ་ཞབས་ཊི་ཨན་ཅ་ཏུར་ཝེ་ཌི་དམ་པ་
མཆོག་གི་ནང་མི་རྣམ་པ་དང་།	 ནཧེ་ར་ུ
རསེ་དྲན་གི་འགམེས་སྟནོ་དང་དཔ་ེམཛོད་

ཁང་གི་ལས་བྱདེ།	 རྒྱ་གར་གི་འཛིན་སྐངོ་
སྦོང་བརྡར་བསྟི་གནས་ཁང་གི་དགེ་ལས་
རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ལས་
བྱདེ་ཟུར་པ་ཁག་གཅིག་སོགས་ལ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 མཆེད་གགོས་རྣམ་པ་ཞུ་
རུྒྱར།	 ངསོ་རང་བཙན་བྱལོ་བ་ཆགས་པ་
ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་ལུང་པར་བསྡད་དང་
སྡདོ་མུས་རེད།	 ངསོ་ཀིས་བིྱས་པའ་ིསབྐས་
ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་གི་གནའ་བའོི་ལྟ་གུབ་
དང་ཚད་མ་རིག་པའི་སྐརོ་སྦངས་པ་རེད།	
ཕིས་སུ་ངོས་རང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྐུ ་
མགནོ་ཆགས་པ་དང།	 ཧ་ལམ་ངསོ་ཀི་མི་
ཚེ་ཧལི་པ་ོརྒྱ་གར་ལུང་པར་བསྐལ་པ་རེད།	
རྒྱ་གར་གི་གནའ་བའོི་ལྟ་གུབ་དང་ཚད་མ་
རིག་པ་ད་ེདག་དངསོ་གནས་དྲང་གནས་ཧ་

ཛི་ལེནྜའི་ནང་ཐངེས་འགའ་གདན་འདྲནེ་
ཞུས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་
འབལེ་ནིའུ་ཛི་ལེནྜའི་གཞུང་མང་གཉིས་
ནས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་སྡདོ་ཁང་
གི་ཆེད་ད་ུརོགས་རམ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
བདོ་མིའི་བདནེ་པའི་འཐབ་རྩོད་དང་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དང་གནང་
བཞིན་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ།	ཞསེ་དང་།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་

ལས་པ་རེད།	 རྒྱ་གར་ན་ིམང་གཙོའ་ིརྒྱལ་
ཁབ་ཅིག་རེད།	 རྒྱ་གར་ནང་འཛམ་གླངི་
གི་ཆོས་ལུགས་ཕལ་ཆེ་བ་མཉམ་གནས་

བྱས་ནས་སྡདོ་མུས་རེད།	 ངསོ་རང་བདག་
ཉདི་ཆེན་པ་ོགཾཱདྡྷ ་ིམཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
ཀི་གོ་སྐབས་བུྱང་མངོ་མེད་ནའང་ཕིས་སུ་
རྒྱ་གར་གི་སིད་བླནོ་དང་པ་ོཔཎི་ཏ་ཇ་ཝཱ་
ཧར་ལལཱ་ནཧེ་རཱུ་མཆོག་དང་།	 སདི་བླནོ་
དམ་པ་ལལ་བ་ྷདརུ་ཤཱསྟ་ིམཆོག	 ཨིན་དྷ་ི
རཱ་གཾཱདྡྷ ི་མཆོག་སོགས་དང་ཐེངས་འགའ་
མཇལ་འཕད་ཀི་ག་ོསབྐས་བུྱང་།	 རླབས་
ཆེན་གི་དབུ་ཁདི་ད་ེདག་དང་ལནྷ་ད་ུམཇལ་
འཕད་དང་གླངེ་མོལ་སྐབས་བརིྩ་བཀུར་
ཞུས་མངོ་།	 རྒྱ་གར་གི་ལོ་ང་ོསྟངོ་ཕག་
ལྷག་གི་བྱམས་བརྩེ་དང་འཚེ་བ་མེད་པའི་
རིག་གཞུང་ད ེ་དག་དངོས་གནས་དྲང་
གནས་འག་ོབ་མི་ཙམ་མ་ཟད།	 འཇིག་རནེ་
འདིའི་སྟངེ་ད་ུའཚོ་བཞིན་པའི་དདུ་འག་ོ

པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་
ཐབས་སུ་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གི་
ཐབས་ལམ་བཏནོ་གནང་པར་བདོ་རྒྱ་ཆེ་
མི་མང་དང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ནས་གོ་བསྡུར་སྦངས་བཤད་རིམ་
པ་གནང་རསེ་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་གཏན་
འབབེས་གནང་བའི་སིད་བུྱས་ལ་ནིའུ་ཛི་
ལེནའྜི་གཞུང་མང་གཉསི་ནས་རུྒྱན་ད་ུརྒྱབ་
སྐརོ་གནང་པར་ངས་གོ་སབྐས་འད་ིབརུྒྱད་

སེམས་ཅན་ཚང་མར་དགོས་མཁོ་ཆགས་
ཡོད།	 འག་ོབ་མིའ་ིརིགས་ལ་དངསོ་གནས་
དྲང་གནས་བྱམས་བརྩ་ེདང་འཚེ་བ་མེད་པའི་
རིག་གཞུང་ད་ེདག་དགོས་མཁོ་ཆགས་ཡོད།	
ངོས་ཀིས་རྒྱ་གར་གི་བྱམས་བརྩེ་དང་འཚེ་
བ་མེད་པའི་རིག་གཞུང་ད་ེདག་གོང་མཐརོ་
གཏངོ་བཞིན་ཡོད།	 ངསོ་ཀིས་རྒྱ་གར་གི་
བྱམས་བརྩ་ེདང་འཚེ་བ་མེད་པའ་ིརིག་གཞུང་
ད་ེདག་བདོ་མི་དང་རྒྱ་གར་བ་ཙམ་མ་ཡིན་
པར་འག་ོབ་མི་ཚང་མར་དགོས་མཁོ་ཡོད་
པ་རདོ་ཀི་ཡོད།	 ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་ང་ཚོ་
སྐེ་སྐབས་མའི་བྱམས་བརྩེ་ལ་བརནེ་ནས་
འཚར་ལོངས་འབུྱང་གི་ཡོད་པ་རདོ་ཀི་ཡོད།		
རྩ་བའི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་འག་ོབ་མིའི་རང་བཞིན་
ན་ིབྱམས་བརྩའེ་ིརང་བཞིན་རེད།	 སིྤར་ང་
ཚོ་སིྤ་ཚོགས་ལ་བརནེ་པའི་སེམས་ཅན་རེད།		
ང་ཚོ་སིྤ་ཚོགས་ལ་མ་བརནེ་པ་གཅིག་པུར་
འཚོ་ཐུབ་ཐབས་མེད།	 སིྤ་ཚོགས་ན་ིང་ཚོའ་ི
འཚོ་གནས་ཀི་གཞི་རནེ་ཡིན།	 འཛམ་གླངི་
ནང་མི་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་བརྒྱད་ཙམ་ཡོད་
པ་རྣམས་མཉམ་ད་ུའཚོ་དགསོ།	 འཛམ་གླངི་
ནང་མི་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་བརྒྱད་ཙམ་ཡོད་པ་
རྩ་བའི་ཆ་ནས་འག་ོབ་མི་ཡིན་པ་གཅིག་གུར་
རེད།	ང་ཚོ་འཚོ་གནས་བྱདེ་པར་བྱམས་བརྩ་ེ
དང་འཚེ་བ་མེད་པ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 བྱམས་
བརྩ་ེཡོད་ན་འཚེ་བ་མེད་པ་རང་བཞིན་གིས་
ཡོང་གི་ཡོད།	 བྱམས་བརྩསེ་རང་ཉདི་ཀི་
སེམས་ལ་སྟབོས་ཤུགས་སིྦན་གི་ཡོད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་དང་།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	
སྐུ་ཉདི་ཀི་དབུ་ཁིད་འགོ་ནིའུ་ཛི་ལེན་ྜནས་མུ་
མཐུད་བདོ་དནོ་ད་ེབཞིན་ཛ་དྲག་ཅན་ཡིན་པ་
གཟིགས་ཏ་ེརྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་རུྒྱའི་
ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད་པའི་རེ་བ་ཡོད།	
ཅསེ་འཁདོ།།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༣	 ཟླ་
བ་	 ༡	 ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་སྟནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་
འདས་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་མངནོ་
པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་
གནས་མཆོག་རྡ ོ་རེ ་གདན་ གི ་
མཆོད་རནེ་ཆེན་མོར་ཆིབས་སུྒར་
བསྐངས་ནས་སྟནོ་པའི་སྐུ་བརྙན་
ལ་མཆོད་མཇལ་དང་ཐུགས་སྨནོ་
མཛད་ཡོད།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་སྔ་དྲ་ོཆུ་
ཚོད་	 ༧།༤༠	 ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ ོ་མཆོག ་སྐུ ་འཁོར ་ལྷན ་རྒྱས་
དང་བཅས་རྡརོ་གདན་བྱང་ཆུབ་
མཆོད་རནེ་ཆེན་མོར་ཆིབས་སུྒར་
སྐབས་མཆོད་རནེ་གི ་དམིགས་
བསལ་སྒ ོ་ ཆེན ་དུ་མཆོད ་ར ེན ་
འཛིན་སྐངོ་གི་འབལེ་ཡོད་རྣམས་
ཀིས་ཕབེས་བསུ་དང་བཅས་སྟནོ་
པའི་སྐུ་བརྙན་རིན་པ་ོཆེར་མཆོད་
མཇལ་དང་།	 སྐ་ུབརྙན་རིན་པ་ོ
ཆེའི་མདནུ་ད་ུརེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་
པསོ་མཛད་པའི་རནེ་འབལེ་བསྟདོ་
པ་སོགས་གསུང་འདནོ་དང་ཐུགས་
སྨནོ་མཛད་རསེ་དགའ་ལནྡ་འཕལེ་
རྒྱས་གླིང་ད་ུཆིབས་སུྒར་བསྐངས་
ཡོད།		།

སྤྙི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྙིས་

གནས་མཆོག་རྡོ་རེ་གདན་གྙི་

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རེན་ཆེན་མོར་

གནས་གཟྙིགས་མཛད་པ།
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ཆགས་སྐབས་བྱམས་བརྩེའི ་ཐོག ་ནས་
ལན་འདབེས་གདངོ་ལེན་གནང་བར་རསེ་
སུ་ཡི་རང་གནང་ཡོད།

ཕག་བིས ་ནང ་མགོན ་པ ོ་མཆོག ་ གིས།		

ཐངེས་འགའ་བསྐདོ་རུྒྱ་བུྱང་ལ།	 སྐབས་
ད ེར་ངོས་ཀིས་འགོ་བ་མི་རིགས་གཅིག་
གུར་གི་འདུ་ཤེས་གོང་མཐོར་གཏང་རུྒྱ་
དང་།	 ཆོས་ལུགས་མཐུན་འབལེ་ཡོང་
ཐབས་འབད་རྩོལ ་བྱེད ་བཞིན ་པར་མི ་

ཆ་ང་ཚོའི ་ལངས་ཕོགས་གསལ་པོ་བཟོ་
དགོས་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་བདོ་མི་རྣམས་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་

པའི ་ ཆོས ་རང་དབང་ངང་ཉམས་ལེན་
བྱདེ་འཇུག་དགོས་པ་མ་ཟད།	 ༸གོང་
ས་ཏཱ་ལའི ་བླ་མའི ་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་
གནང་ཕོགས་ལ ་ཐེ ་ བུྱས ་ མི ་བྱེད ་པའི ་
འབོད་སྐུལ་ཞུ ་རུྒྱའི ་ད ུས་ལ་བབ་ཡོད་པ་
མཐོང་ནས་ད་ེལྟར་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད།	
ཅེས་གསུངས།
ཉི་འངོ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་
རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ཉི་འངོ་ནང་པའི་ལྷན་
ཚོགས་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སིྤ་

བསྔགས་བརདོ་གནང་བ་དང་སྦྲགས།	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོའི་ཟླ་བ་	 ༠༣	 ནང་མང་
ཚོགས་ཁོད་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟ་ེམི་མང་

ད་ུམ་རྐེན་འདས་རྨས་སྐོན་ཕགོ་པའི་གོད་

བསུའི་འཚམས་འཕིན་ཞིག་སྩལ་གནང་
ཡོད།
དེ་ཡང་འཚམས་འཕིན ་ནང་མགོན་པ ོ་
གང་ཉདི་མཆོག་གིས།	 	 ངསོ་རང་སྐུ་
ཉིད་ཀི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་

སྐརོ་འགེལ་བརོད་གནང་བ་དང་སྦྲགས།	
ཆོས་དད་མེད་པའི ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
གཞུང་གིས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་ཆོ་

གར་ཐེ་གཏགོས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།			
ད་ཆ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སིད་
ངོས ་འཛིན་བྱ་རུྒྱའི ་འགན་དབང་ཡོད་
སྐ ོར ་ ཤོད ་ ཀི ་ ཡོད ་ཅེས ་གསུངས་པ ་མ་
ཟད།	 ད་ེལས་འཕསོ་ཏ་ེཁོང་གཉསི་ཀིས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བྱེད་ཕོགས་ད་ེནི་རྒྱལ་
སིྤའི་ཆོས་དད་བྱེད་མཁན་སིྤ་དང་སྒསོ་སུ་
ནང་པར་ཁྱད་གསོད་བྱདེ་པ་ཡིན།	 ང་ཚོ་
ནང་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམས་
ནས་བསྒགས་གཏམ་སྤ ེལ ་བའི ་ཐོག ་ད ་

སྤྙི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྙིས་ནྙིའུ་ཛི་ལེནྜ་གྙི་ལས་འཁྱུར་སྙིད་བོན་ཇ་སྙིན་ཊ་ཨར་ཊན་
མཆོག་ལ་བསྔགས་བརོད་ཀྙི་ཕྱག་བྙིས་སྩལ་བ།

སྤྙི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྙིས་ནྙིའུ་ཛི་ལེནྜ་གྙི་སྙིད་བོན་གསར་པ་ཀྙི་རྙི་སྙི་ཧྙིཔ་ཀྙིན་
མཆོག་ལ་དགའ་བསུའྙི་འཚམས་འཕྙིན་སྩལ་བ།

ཉ་ིའངོ་ནང་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་ཀིས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གི་ཡང་སདི་གནད་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིབསྒགས་གཏམ་
སྤལེ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༣	 ཟླ་བ་	 ༠༡	
ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན ་ ཆེན ་པ ོ་མཆོག ་ གིས ་
ནིའུ ་ ཛི ་ ལེནྜ ་ གི ་ལས་འཁུྱར་
སིད ་བླ ོན ་ལྕམ ་སྐུ ་ཇ ་ སིན ་ཊ་
ཨར་ཊན་མཆོག་ལ་ཡི་རང་
བསྔགས་བརོད་ཀི ་ཕག་བིས་
ཤིག་སྩལ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕག་བིས་ནང་མགོན་
པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་སིད་
བླནོ ་ལྕམ་སྐུ ་ཇ ་སིན་ཊ་ཨར་
ཊན་མཆོག་གིས་དཀའ་ངལ་
ཆེ ་ བའི ་ སྐབས ་ མིག ་དཔེར ་
འསོ་པའི་དབུ་འཁིད་གནང་བར་ཡི་རང་

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༣	
ཟླ་བ་	༠༡	ཚེས་	༢༤	ཉནི་ནིའུ་ཛི་ལེནྜ་
གི་སིད་བླནོ་གསར་པ་ཀི་རི་སི་ཧིཔ་ཀིན་	
(Chris	 Hipkins)	 མཆོག་ལ་དགའ་

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༣	 ཟླ་བ་	 ༠༡	
ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་ཉ་ིའངོ་ནང་པའི་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་སྐུ ་ཚབ་དུྲང་ཆེ་མི་ཛུ་ཏ་ནི་ཨི་
ཀན་	(Mizutani	Eikan)	ལགས་དང་།	
ཨི་ཏ་ོཨི་ནིན་	 (Itoh	 Einin)	 ལགས་
རྣམ་གཉིས་ཉི་འོང་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་
ཁང་ད་ུཆེད་ཕབེས་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་དང་མཇལ་
འཕད་གནང་སྟ ེ་ཉི ་འོང ་ནང་པའི ་ལྷན ་
ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ཀི་བླ་སུྤལ་ཡང་སིད་ངསོ་འཛིན་
གནང་ཕགོས་དང་།	 ཡང་སྒསོ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་ལ་ཐེ་བུྱས་བྱེད་
བ ཞིན ་ པར ་སྐོན ་ བརོད ་ ཀི ་ བསྒགས ་
གཏམ་ཞིག་སྤལེ་གནང་ཡོད་པ་རེད།
ཚོགས་འདུའི ་ཐོག ་མི ་ ཛུ ་ཏ ་ནི ་ ཨི ་ཀན་
ལ ག ས ་ ཀི ས ་ བ སྒ ག ས ་ ག ཏ མ ་ གི ་ མ ་
དཔེ་ཉི་འོང་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་
དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་སུ་ཕུལ་བ་མ་ཟད།		
ཉི་འོང་ནང་པའི ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
མི་རྣམས་ནས་དསུ་ཡུན་གང་འཚམ་སྔནོ་
ནས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་གནད་ད ོན ་ད ེ་
དང་འབེལ་བའི ་བགོ་གླ ེང ་གནང་ཡོད་

སྐུ་ཉིད་ཀིས་འཚེ་བ་འཕགོ་མཁན་རྣམས་
ནི འུ ་ ཛི ་ ལེནྜ ་ ཁིྱམ ་ཚང་གི ་ཁྱབ་ཁོངས་
ཡིན་ལ།	 འཚེ་བའི་ནག་ཉསེ་ཅན་རྣམས་

སིྤ ་ ཚོགས ་ནས ་ཁ ་
བལ ་ དུ ་ ཕི ན ་ པའི ་
ག ས ལ ་ བ སྒ ག ས ་
གནང་བ་ད ེ་ནི་ད ོན་
རྐེ ན ་ ད ེར ་ ད ངོས ་
ཡོ ད ་ ད ང ་ མ ཐུ ན ་
པ འི ་ ད པྱ ད ་ ཞི བ ་
ག ན ང ་ བ ་ ཆ ག ས ་
ཡོད།
སིྤར་ང་ཚོ ་ཚང་མ་
ཕ ན ་ ཚུ ན ་ བ ར ེན ་

ནས་བསྡད་ཡོད་སྟབས།	 ང་ཚོས་ཚང་མ་

མང་ ཚོས ་ད ོ་སྣང ་ ཆེན ་པ ོ་བྱེད ་བཞིན ་
པ ་མཐོང ་དུས ་ སེམས ་ནང ་ ཚོར ་སྣང ་
དམིགས་བསལ་བུྱང་།
དངེ་སྐབས་འཛམ་གླིང་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་
ཅང་ཆེན་པ་ོའཕད་བཞིན་ཡོད།	 སྐུ་ཉདི་

ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་ གི ་ཡང་སིད ་གནད་ད ོན ་ལ ་ཐེ ་
བུྱས་བྱེད་སིད་པར་ཐུགས་འཚབ་དང་།	
ད་ེའབལེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཐེ་བུྱས་མི་
བྱེད ་པའི ་འབོད ་སྐུལ ་ཞུས་པར་ཐུགས་
རེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁོང་གིས་
ད་ེལ་བརནེ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བྱེད་
ཕོགས་ལ་འཛམ་གླིང་གིས་ད ོ་སྣང་བྱེད་
བཞིན་ཡོད་པ་རྒྱ་གཞུང་རང་གིས་ཤེས་
རགོས་བུྱང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཐངེས་
འདིའི་ཐག་གཅོད་ཀིས་རྐེན་བྱས་ཏ་ེཆོས་
ཚོགས་གཞན་རྣམས་ནས་ཀང་དེ་ལྟར་
ཐག་གཅོད ་གནང་བར་སེམས་འགུལ་
ཐབེས་ངསེ་ཡིན་པ་གསུངས།
དེ་བ ཞིན ་ དུྲང ་ ཆེ ་ མི ་ ཛུ ་ཏ ་ནི ་ ཨི ་ཀན ་
ལགས་ཀིས་ཉི་འོང་མི་མང་གིས་༸གོང་
ས ་ ཏཱ ་ལའི ་བླ ་མ ་དང་བོད ་བརུྒྱད ་ནང་
བསྟན་ལ་གུས་བརིྩ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད་
སྟབས།	 ཁོང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདམས་པའི་ཏཱ ་ལའི ་བླ་མར་ནམ་ཡང་
ངོས་འཛིན་བྱེད་མི ་སིད་ཅེས་གསུངས་
ཡོད།
གཞི ་རྩའི ་ སིྤ ་ན ོར ་༸གོང ་ས ་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་ཉི་འོང་དུ་ཆིབས་

མཉམ་འདསུ་ཡོང་ཐབས་དང་།	 འག་ོབ་
མི་རིགས་ཚང་མ་བདེ་བ་འདོད་པ་དང་
སྡུག་བསྔལ་མི་འདདོ་པ་གཅིག་མཚུངས་
ཡིན་པ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས།	 ཞེས་
དང་།
མཐར་མགོན་པ ོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་
ལྕམ་སྐུ ་ཇ་སིན་ཝ་ཨར་ཊན་མཆོག་གིས་
སིད་བླནོ་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུས་པའི་རེས་
སུའང་ནིའུ ་ཛི ་ལེནྜ་མི ་མང་གི་བདེ་སྡུག་
ཆེད་ཕག་ལས་མུ་མཐུད་གནང་བའི་རེ་བ་
ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།།

ཀིས་ནིའུ་ཛི་ལེནྜ་མི་མང་གི་དགོས་མཁོ་
དང་མངནོ་འདདོ་སུྒབ་ཆེད་འབུྱང་འགུར་
གི་དཀའ་ངལ་ཁག་ལ་གདངོ་ལེན་གནང་
ཐུབ ་པའི ་ སྨ ོན ་འདུན ་ ཞུ ་ རུྒྱ ་ ཡིན ་ཞེས ་
འཁོད་ཡོད་པ་བཅས།།

སུྒར་བཀའ་དྲནི་ཐངེས་	 ༢༤	 བསྐངས་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེལས་ཆིབས་
སུྒར་ཕལ་མོ ་ཆེ ་བ་ཉི་འོང་གི ་ནང་པའི ་
དགོན་པ་དང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་གདན་
ཞུ་གནང་བ་ལྟར་ཆིབས་སུྒར་བཀའ་དྲནི་
བསྐངས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་	www.bod.asia	ཐགོ་

གཟིགས་པར་འཚལ།
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ཟུང་དུྲང་གནས་རིམ་ཡན་ནམ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་སུ་རུང་ནས་དག་མཆན་ལས་
དམ་འགོད་དགོས།
༢།	 རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡདོ ་ཆོག་པའི ་
སྐབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་ངོ་བཤུས་སྟངེ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཟུང་དུྲང་གནས་
རིམ་ཡན་ནམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སུ ་
རུང ་ནས་དག་མཆན་ལས་དམ་འགོད་
དགོས།
༣།	 ཁིྱམ་ཚང་གཅིག་ནས་མི་གཅིག་ལས་
མང་བས་འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་ཆོག
༤།		ཞིབ་ཕའི་ཆ་རྐེན་གཉིས་མོས་གན་
ཡིག་འབུ་དནོ་ལྟར་རྩ་འཛིན་ལག་བསྟར་ཞུ་
དགོས།

༣༽	 	 ཚོང་ཁང་སྒ་ོརགས་ཨང་	 ༣།	 ཟླ་
རེར ་ ཉུང ་མཐའི ་ བ ོགས ་གླ ་ ཧིན ་ སྒ ོར ་	
༢༠,༠༠༠
བགོས་ལེན་འགན་བསྡུར་ད་ུཞུགས་བླ་ོཡོད་
རིགས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༣	ཟླ་	༢	ཚེས་	
༡༠	 འགངས་མེད་རང་གི་འབུལ་འདདོ་
ཡོད་པའི་བགོས་གླ་དང་།	 ཚོང་ཁང་སྒ་ོ
རགས་ཨང་གང་གི་ཆེད་ཡིན་མིན་གསལ་
བཀོད་ཀིས་དཔལ་འབྱརོ་དུྲང་ཆེའི་མཚན་
ཐགོ་འཚང་སནྙ་འབུལ་དགོས།
དགོས་ངསེ་ཆ་རྐནེ་ཁག
༡།	 བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་དྭང་བངླས་དཔྱ་
དངུལ་འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་
ངོ་བཤུས་སྟངེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་

ཁང་མིག་ཚོང་ཁང་ཆེད་བགོས་གཏངོ་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་འོག་གངས་
སིྐད་ལས་བྱེད་གསོལ་ཁང་གི་ཡང་སྟངེ་
ཁང་ཁུངས་རྒྱ་ཁྱནོ་ཕི་ཀ་ིགུ་བཞི་མ་	༢༩༤	
ཅན་གསུམ་ཡོད་པ་རྣམས་ཚོང་ཁང་ཆེད་
སིྤ་སྒརེ་སུ་རུང་ལ་རིན་ཚད་འགན་བསྡུར་
གི ་ལམ་ནས་བོགས་གཏོང་ཞུ ་ རུྒྱ ་ ཡིན།	
ཚོང་ཁང་རེར་ཟླ་རེར་ཉུང་མཐའི་བགོས་
གླ་ཧིན་སྒརོ་	 ༢༠,༠༠༠	 གཏན་འབབེས་
ཞུས་ཡོད།
༡༽	ཚོང་ཁང་སྒ་ོརགས་ཨང་	༡།	ཟླ་རེར་
ཉུང་མཐའི་བགོས་གླ་ཧིན་སྒརོ་	༢༠,༠༠༠
༢༽	ཚོང་ཁང་སྒ་ོརགས་ཨང་	༢།	ཟླ་རེར་
ཉུང་མཐའི་བགོས་གླ་ཧིན་སྒརོ་	༢༠,༠༠༠

ཁང་ཁུངས་རྣམས་ཀི་ཟླ་རེའི ་བ ོགས་གླ ་
དམའ་མཐའི་ཚད་གཞི་གོང་གསལ་ལྟར་
ཡིན།	 ཚོང་ཁང་རེར་གཏའ་མ་	 (EMD)	
སྒརོ་	 ༡༠,༠༠༠	 རེ་འཇགོ་དགོས་པ་ད་ེ
ཚོང་ཁང་འགན་བསྡུར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་རེས་
ཕིར་འཐེན་བྱས་ཚེ་ཕིར་སླགོ་བྱ་རུྒྱ་མིན་
པ་དང་ད་ེམིན་ཕིར་སླགོ་བྱ་རུྒྱ།	 འནོ་
ཀང་ད་ོབདག་སོ་སོས་བགོས་རིན་འབུལ་
འདདོ་ཇི་ཡོད་འཚང་སྙན་འབུལ་སྐབས་ཁ་
གསལ་བཀོད་ད་ེའབལེ་གཏུགས་ཁ་པར་
ཨང་གངས་བཅས་ཡིག་སྐགོས་ཁ་སྦོར་	
(Sealed	Envelope)	དཔལ་འབྱརོ་ལས་
ཁུངས་སུ ་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་འབུལ་
འབྱརོ་ཟིན་པ་དགོས།

འགན་བསྡུར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མཁན་མཉམ་
བོགས་དུས་དང་ཆ་རྐེན ་གཞན་འཁོད ་
པའི་གཉིས་མོས་གན་ཡིག་འཇོག་རུྒྱ་ཡིན་
པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།	 དཔལ་
འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༣	ཟླ་	
༡	ཚེས་	༢༠	ལ།
The	Secretary,
Department	of	Finance	CTA
Gangchen	Kyishong,		
Dharamsala	176215
Distt.	Kangra,	Himachal	Pradesh
Email:-finance@tibet.net		
Phone:-8988156537/9805035128

ཇ་ཁང་བགོས་གཏངོ་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་འོག་གངས་
སིྐ ད ་ལས ་བྱེད ་ ག སོལ ་ཁང ་ གི ་ ཡང ་
སྟ ེང ་ཁང་ཁུངས་རྒྱ་ཁྱོན ་ཕི ་ཀི ་ གུ ་བཞི ་
མ་	 ༢༨༢༥༌༣༢	 ཅན་ཆ་ཚང་ཇ་ཁང་	
(Cafeteria)	 གི་ཆེད་སིྤ་སྒརེ་སུ་རུང་ལ་
རིན་ཚད་འགན་བསྡུར་གི་ལམ་ནས་བགོས་
གླར་གཏངོ་རུྒྱ་ཡིན།	 བགོས་རིན་ཉུང་
མཐར་ཟླ་རེར་ཧནི་སྒརོ་	༩༠༠༠༠	གཏན་
འབབེས་ཞུས་ཡོད།	 བགོས་ལེན་འགན་
བསྡུར་ད་ུཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་བགོས་
གླ་འབུལ་འདདོ་ཇི་ཡིན་རང་གི་འཚང་སནྙ་

ད་ུབཀདོ་ད་ེདཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༣	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༠	འགངས་
མེད་འབུལ་ཟིན་དགསོ།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་ཁག
༡།	 བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་དྭང་བངླས་དཔྱ་
དངུལ་འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་
ངོ་བཤུས་སྟངེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཟུང་དུྲང་གནས་རིམ་ཡན་ནམ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་སུ་རུང་ནས་དག་མཆན་ལས་
དམ་འགདོ་དགསོ།
༢།	 རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡདོ ་ཆོག་པའི་
ལག་འཁྱེར་ངོ་བཤུས་སྟངེ་བདོ་མིའི་སིྒག་

འཛུགས་ཀི་ཟུང་དུྲང་གནས་རིམ་ཡན་ནམ་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་སུ ་རུང་ནས་དག་
མཆན་ལས་དམ་འགདོ་དགསོ།
༣།		ཁིྱམ་ཚང་གཅིག་ནས་མི་གཅིག་ལས་	
མང་བས་འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་ཆོག
༤།	 ཞིབ་ཕའི་ཆ་རྐེན་གཉིས་མོས་གན་
ཡིག་འབུ་དནོ་ལརྟ་རྩ་འཛིན་ལག་བསྟར་ཞུ་
དགསོ།
ཁང་ཁུངས་རྣམས་ཀི་ཟླ་རེའི ་བ ོགས་གླ ་
དམའ་མཐའི་ཚད་གཞི་གོང་གསལ་ལྟར་
ཡིན།	གཏའ་མ་	(EMD)	སྒརོ་	༢༠,༠༠༠	
འཇོག་དགོས་པ་ད་ེཇ་ཁང་འགན་བསྡུར་

རྒྱལ་ཁ་ཐོབ ་རེས ་ ཕིར ་འཐེན ་བྱས་ཚེ ་
ཕིར་སླགོ་བྱ་རུྒྱ་མིན་པ་དང་ད་ེམིན་ཕིར་
སླགོ་བྱ་རུྒྱ།	 འནོ་ཀང་ད་ོབདག་སོ་སོས་
བ ོགས་རིན ་འབུལ་འདོད ་ ཇི ་ ཡོད ་དང་
འབལེ་གཏུགས་ཁ་པར་ཨང་གངས་བཅས་
འཚང་སནྙ་ད་ུབཀོད་ད་ེཡིག་སྐགོས་ཁ་སྦརོ་		
(Sealed	 Envelope)	 དཔལ་འབྱརོ་ལས་
ཁུངས་ཀི་དུྲང་ཆེའི་མཚན་ཐགོ་དསུ་བཀག་
ནང་ཚུད་འབུལ་འབྱོར་ཟིན ་པ་དགོས།	
འགན་བསྡུར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མཁན་མཉམ་
བོགས་དུས ་དང་ཆ་རྐེན ་གཞན་འཁོད ་
པའི་གཉིས་མོས་གན་ཡིག་འཇོག་རུྒྱ་ཡིན་

པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།	 དཔལ་
འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༣	ཟླ་	
༡	ཚེས་	༢༠	ལ།
The	Secretary,
Department	of	Finance,	CTA,	
Gangchen	Kyishong,	
Dharamsala	176215	
Distt.	Kangra	
Himachal	Pradesh
Email:	finance@tibet.net		
Phone:	8988156537/9805035128

གཏན་ལགས་ཀིས་མེ་གྷཱ ་ལཡ་མངའ་སྡའེི་
སིྤ ་ཁྱབ་དུྲང་ཆེ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་

སྦོང་ཐོག་བྷུ ་དྷ ་སྐབས་ལགས་དང་སྐལ་
བཟང་དབང་འདུས་ལགས་གཉིས་ཀིས་
མཐུན་སྦརོ་གནང་ཡོད་ཅིང་།	 ཁོང་
རྣམས་ནས་ནར་སོན་རྣམས་ལ་སླབོ་ཁིད་
གནང་ཕགོས་ཀི་བྱདེ་སྒ་ོདང་།	 དའེི་ལག་
ལེན་སྐརོ ་ངོ་སྤོད་གནང་རེས་ནང་ཁུལ་

ད ེ་ཡང་མཇལ་འཕད་སྐབས་ཤི་ལོང་ས་
གནས་འགོ ་འཛིན་བསྟན་འཛིན་བསམ་

སླབོ་ཁིད་ཀི་ཟབ་སྦོང་ཞིག་གོ་སིྒག་གནང་
ཡོད།
ད་ེཡང་སླབོ་སྟནོ་པའི་ཟབ་སྦོང་ནང་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་	 ༢༧	 གི་སླབོ་སིྤ་དང་།	 དགེ་ཆེ།	
དགེ ་རྒན ་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	 ཐངེས་འདིའི་དྲ་ཐགོ་ཟབ་

ཤི་ལོང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་བསྟན་འཛིན་བསམ་གཏན་ལགས་ཀིས་མེ་གྷཱ ་ལཡ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་དུྲང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་ཊོ་
ནལོ་ཝ་ལང་ལགས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དག་ེརྒན་ཕ་མའ་ིཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦངོ་ག་ོསིྒག་གནང་བ།

༄༅།	 །ཤི་ལོང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
བསྟན་འཛིན་བསམ་གཏན་ལགས་དང་།	
ལས་དུྲང་ཆོས་སྒོན་ལགས།	 ཡན་ལག་
སྨན ་ རིྩས་ཁང་གི ་སྨན ་པ ་བསྟན་འཛིན་
དགེ་ལེགས་ལགས།	 དགའ་ལྡན་ཆོས་
གླིང ་ གི ་བསོད་ནམས་བསྟན་པ་ལགས་
དང་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་ལགས་བཅས་
ལས་གུབ་པའི ་བ ོད་མིའི ་སྐུ ་ཚབ་ཚོགས་
ཆུང ་ ནས ་ མེ ་ གྷཱ ་ ལཡ ་མངའ ་སྡ ེའི ་ སིྤ ་
ཁྱབ་དུྲང་ཆེ ་སྐུ ་ཞབས་ཊོ ་ན ོལ་ཝ་ལང་
(Donald	Phillips	Wahlang)	ལགས་
དང་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད།

༄༅།	 །བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༣	ཟླ་
བ་	༠༡	ཚེས་	༡༨	ཉནི་དགེ་རྒན་ཕ་མའི་
ཚོགས་ཆུང་གི་ནསུ་སྟབོས་གོང་འཕལེ་གི་
ལས་གཞིའི་ཁོངས་བདོ་སླབོ་ཁག་གི་དབུ་
འཛིན་རྣམས་ལ་དྲ་ཐོག་སླབོ ་སྟནོ ་པར་

དང་སྦྲགས།	དགའ་ལྡན་ཆོས་གླིང་དགོན་
པ་བཞེངས་སུྐན་ལས་གཞིར་མཇུག་སྣནོ་

རོ ག ས ་ སྐོར ་ ད གོ ང ས ་
བ ཞེ ས ་ ཡོ ང ་ བ ་ ད ང ་ །		
དེ་བཞིན་ཡན་ལག་སྨན་
རིྩས་ཁང་ལ་ལས་ཁུངས་
ས ་ཆ ་ ཞིག ་གནང ་སྐོང ་
ཡོང ་བའི ་ རེ ་ སྐུ ལ ་ ཞུས ་
ཤིང་།	 སིྤ་ཁྱབ་དུྲང་ཆེ་
མཆོག་གིས་ས་གནས་ཀི་
འོས་བསྡུ ་ལས་རིམ་གུབ་
མཚམས་ད་ེའབལེ་གནང་

བག་ོགླངེ་དང་དྲ་ིབ་དྲསི་ལན་གནང་ཡོད།
ད་ེསྔནོ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༣	ཟླ་བ་	༠༡	ཚེས་	
༡༦	 ཉནི་མོན་གྷ་ོསམ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་
གསུམ་གི་དགེ་རྒན་ཕ་མའི་ཚོགས་ཆུང་
གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་ད་ེམཚུངས་ཟབ་
སྦངོ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ཟབ་སྦངོ་

སྐོང ་ ཡོང ་བའི ་དགོངས་བཞེས ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།

ད་ེདག་	 (Global	 Affairs	 Canada)
རོགས་ཚོགས་ཀིས་མཐུན་འགུར་སྦར་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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གཞི་རིམ་བར་མའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་དག་ེརྒན་གི་བདོ་ཡིག་ཟབ་སྦངོ་དང་།	སཾ་བྷ་ོཊའ་ིཁྱབ་ཁངོས་གཞི་རིམ་འགོ་
མའ་ིདག་ེརྒན་གི་བདོ་ཡིག་ཟབ་སྦངོ་།	སླབོ་ཕུག་རིགས་ལམ་རུྒྱས་སྟནོ་པ་གསོ་སྐངོ་གི་ཟབ་སྦངོ་བཅས་ཟབ་སྦངོ་ཁག་

གསུམ་ལེགས་པར་མཇུག་སིྒལ་བ།
༄༅།	 །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་
འབས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་གླིང་གྲྭ་ཚང་གཉསི་
མཉམ་འབལེ་ཐགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༣	 ཟླ་	 ༡	
ཚེས་	 ༥	 ནས་	 ༡༨	 བར་གཞི་རིམ་བར་
མའི་སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་དགེ་རྒན་གི་བདོ་
ཡིག་ཟབ་སྦངོ་དང་།	སཾ་བྷ་ོཊའི་ཁྱབ་ཁངོས་
གཞི་རིམ་འགོ་མའི་དགེ་རྒན་གི་བདོ་ཡིག་
ཟབ་སྦངོ་།	སླབོ་ཕུག་རིགས་ལམ་རུྒྱས་སྟནོ་
པ་གསོ་སྐངོ་གི་ཟབ་སྦངོ་བཅས་ཟབ་སྦངོ་
ཁག་གསུམ་ག་ོསིྒག་གནང་བ་ཕི་ཚེས་	 ༡༨		
ཕི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༧	ཐགོ་ལེགས་པར་མཇུག་
སིྒལ་ཡོད།	
མཇུག་བསྡམོས་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་
བརོ་འབས་སྤུངས་མཁས་མང་བླ་ོགསལ་
བྱེ་བའི་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་
རེ་བཙུན་བླ་ོབཟང་བསམ་གཏན་མཆོག་
གིས་དབུས་པའི་ཕག་མཛོད་དགེ་བཤེས་ལྷ་
རམས་པ་བསྟན་འཛིན་སྙན་གགས་ལགས་
དང་།	 ཟབ་སྦངོ་སླབོ་ཁིད་གནང་མཁན་
དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ལུང་རགོས་ཤེས་
རབ་ལགས།	 བ་ེརི་དཔལ་ལནྡ་རྣམ་རྒྱལ་
ལགས།	སླབོ་གྲྭ་གསུམ་གི་ལ་ྟགུབ་དག་ེརྒན་
བཅས་ཚོགས་ཕབེས་གནང་ཡོད།
ཟབ་སྦོང ་ གི ་ཐོག ་མར་ཤེས་ རིག ་བ ོད ་
ཡིག་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དངོས་གུབ་
བསྟན་པ་ལགས་ཀིས་ཟབ་སྦོང་གི་ལས་
བསྡམོས་མདརོ་བསྡུས་སྙན་སྒོན་ཞུས་དནོ་
ད།ུ	 སབྐས་འདརི་ཟབ་སྦངོ་ཁག་གསུམ་
ཡོད་པ་ལས་དང་པརོ་གཞི་རིམ་བར་མའི་
སིྤ་ཚན་དགེ་རྒན་གི་ཟབ་སྦོང་དུ་ཚོགས་
བཅར་བ་གངས་	 ༢༡	 དང་།	 གཞི་རིམ་
འོག་མའི ་ཟབ་སྦོང་དུ་ཚོགས་བཅར་བ་
གངས་	 ༡༨།	 སླབོ་ཕུག་རིགས་ལམ་ཟབ་
སྦངོ་ད་ུཚོགས་བཅར་བ་གངས་	༤༢	ཡོད་
པ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༥	 ནས་	 ༡༨	 བར་
དངསོ་སུ་འཛིན་གྲྭ་ཚུགས་ཡུན་ཉནི་གངས་	
༡༢	 དང་།	 ཉནི་རེར་ཆུ་ཚོད་	 ༧	 ནས་	
༨	 བར་ལས་རིམ་བཀདོ་སིྒག་ཞུས་ཤིང་།	
རེས་གཟའ་ཟླ་བ་གཉསི་སུ་ཉ་ེའཁརོ་དགོན་
སྡ་ེཁག་ལ་མཆོད་མཇལ་དང་གོ་བཱ་རུ་ཤེས་
ཡོན་ལ་ྟསྐརོ་ག་ོསིྒག་ཞུས།	 དག་ེརྒན་ཟབ་
སྦོང་ཁག་གཉིས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་
བ་ོནི་བདོ་ཡིག་གི་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་རུྒྱ་དང་།	 སླབོ་ཕུག་གི་ཟབ་སྦངོ་ན་ི
རིགས་ལམ་ཐགོ་ཆེད་སྦངོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
པ་བཅས་ཀི་ལས་བསྡམོས་སྙན་སྒོན་ཞུས།	
ད་ེནས་ཟབ་སྦོང་ཁག་གསུམ་གི་ཚོགས་
བཅར་བ་སྐུ་ཚབ་རེ་ནས་མངོ་ཚོར་གསུང་
དནོ་ད་ུད་བར་ཟབ་སྦངོ་འད་ིལ་ྟབུར་བཅར་
མོང་མེད་པས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུྱང་བ་

དང་།	 འད་ིནས་ཚོགས་བཅར་བ་སོ་སོར་
བླ ་ོབསྐེད་གང་བུྱང་བ་རྣམས་དངོས་སུ ་
སླབོ་གྲྭར་ལག་ལེན་འཁེལ་ཐབས་སུ་ནསུ་
པ་འདནོ་རུྒྱའི་ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད་
པས།	 མ་འངོས་པར་ཡང་ཟབ་སྦངོ་འད་ིལ་ྟ
བུ་གོ་སིྒག་ཐུབ་ན་ཕན་
ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོང་ངསེ་
དང་།	 ཟབ་སྦངོ་ཚོགས་
ཡུལ་ད་ུམཐུན་རྐནེ་དང་
ཁརོ་ཡུག་བཅས་ན་ིཡིད་
དབང་འཕོག ་པ ་ ཡོད ་
ལུགས་བཅས་ཀི་མོང་
ཚོར་གསུངས།
འབས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་
གླིང ་གྲྭ ་ཚང ་ གི ་ཕག ་
མཛོད་དགེ ་བཤེས་ལྷ ་རམས་པ་བསྟན་
འཛིན་སྙན་གགས་ལགས་ཀིས་ཟབ་སྦོང་
དང ་འབེལ ་བའི ་གསུང ་བཤད་གནང་
རེས་སྐུ ་མགོན་གཙོ་བ ོ་འབས་སྤུ ངས་བླ ་ོ
གསལ་གླིང ་གྲྭ ་ཚང ་ གི ་མཁན་ རིན ་པ ོ་
ཆེ ་བླ ་ོབཟང་བསམ་གཏན་མཆོག་གིས་
འཚམས་འདྲི་དང་འབལེ་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས ་འབས ་སྤུ ངས ་བླ ོ་ གསལ ་གླིང ་ལ ་
འབལེ་བ་གནང་ནས་ལོ་ཤས་ཕིན་ཡོད།		
དེ་སྔ་ནས་ཟབ་སྦོང་སྣ་མང་ཐོག་མཐུན་
འགུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
ཏགོ་དབིྱབས་ནད་ཡམས་སྐབས་སུ་ཡང་
ཤེས་རིག་ཁྱབ་ཁོངས་ཀི་སླབོ ་གྲྭའི ་དགེ་
ལས་དང་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་
ནས་སྒ ོམ ་ གི ་སྐ ོར ་སླ ོབ ་ཁིད ་ ཞུས་ཤིང་ །	
འདས་པའི་ལོ་གཅིག་ནང་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་ལྔ་དུྲག་ཙམ་ཞིག་ཚན་
རིག་ཁང་ད་ུག་ོསིྒག་ཞུས།	 ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་འབས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་གླིང་ལ་
ཟབ་སྦོང་སོགས་ལ་རོགས་པ་བྱེད་དགོས་
ཀི་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་དསུ་གྲྭ་ཚང་གི་
ངོས་ནས་ཀང་ཡིན་ཤག་ཤག་གི་མཐུན་
འགུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
ལྷག་པར་ཚན་རིག་བསྟི་གནས་ཁང་འདི་
ནང་ཡོད་པའི་མཐུན་རྐེན་རྣམས་མགོན་
ཁང་ལྟ་བུར་མ་ཡིན་པར་ཤེས་ཡོན་དང་
འབལེ་བའི་བསྟ་ིགནས་ཤིག་ཏུ་གུར་ན་ཡག་
པ་ོའདགུ་སམྙ་སྟ།ེ	 ནང་སིད་ཁྱབ་ཁངོས་
དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་གཞི་
གང་འདྲ་ཞིག་གནང་རུང་གྲྭ་ཚང་གི་ངོས་
ནས་ཀང་ག་སིྒག་གང་ཡོང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
ཐངེས་འདིའི་ཟབ་སྦངོ་ཁག་གསུམ་གི་མངོ་
ཚོར་གསུང་མཁན་རྣམས་ཀིས་ཕན་ཐགོས་
ཆེན་པ་ོབུྱང་ཚུལ་གསུང་ཡོང་དསུ།	ང་རང་

གི་བསམ་བླའོི་ནང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའི་
བཀའ་དགོངས་སུྒབ་རུྒྱར་ཞབས་ཞུ་ཐུབ་
པ་བུྱང་སོང་བསམ་པ་ཡོང་གི་འདགུ	 དག་ེ
བཤེས་ལུང་རགོས་ལགས་ལྟ་བུར་མཚོན་
ན་གྲྭ་ཚང་གི་ནང་བདོ་ཀི་ཡིག་གཟུགས་

ཡག་པ་ོཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་སྟབས་བདནུ་
གཉསི་རིང་ཡིག་གཟུགས་ཐགོ་ཕན་ཐགོས་
བུྱང་ཡོད་ཤག་དང་།	 གཞན་ཡང་བ་ེརི་
དཔལ་ལནྡ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀང་ད་ེས་ྔཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟབ་སྦོང་གང་འདྲ་
ཞིག་ལ་འག་ོདགསོ་ཀི་ཡོད་ཀང་།	དགངོས་
པ་སྤོད་རྐང་བྱེད་པ་ལས་ཉིན་གཅིག་ཀང་
བཀག་སྡམོ་ཞུས་མེད།	 སིྤར་དག་ེབཤེས་
མ་ཐནོ་བར་གྲྭ་སའི་ནང་བཞུགས་ནས་དཔ་ེ
ཆ་ལྟ་བའམ་གྲྭ་ཚང་གི་ཕག་ལས་མ་གནང་
བར་སུ་ཞིག་ཀང་བཞུགས་ཆོག་གི་མེད་པ་
རེད།	 གྲྭ་ཚང་བླ་ོགསལ་གླངི་ད་ུདག་ེའདནུ་
པ་སུམ་སྟངོ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་ལས་དགེ་
བཤེས་བཏང་ཚར་མཁན་ཞིག་ཡིན་ནའང་
སགྔས་ཀི་རུྒྱགས་སྤདོ་ལོ་གསུམ་ཡོད།	 བླ་ོ
གསལ་གླིང་ད་ུལོ་བཅུ་བདནུ་རིང་འཛིན་གྲྭ་
ཐནོ་རསེ་དག་ེབཤེས་གཏངོ་ཆོག་ཅིང་།	 ད་ེ
རསེ་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཐོན་པར་ལོ་
དུྲག་རིང་དགེ་ལུགས་རུྒྱགས་སྤོད་འགིམ་
དགསོ་ཀི་ཡོད།
མདརོ་ན་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་མ་ཐོན་པར་
དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གཏོང་ཆོག་གི ་
མེད་པ་དང་།	 ལོ་བཅུ་བདནུ་མ་ཐནོ་པར་
དགེ་བཤེས་ཚོགས་རམས་པ་གཏངོ་ཆོག་གི་
མེད།	 དསེ་ན་སླབོ་སྦངོ་ད་ེམ་ཐནོ་བར་གྲྭ་
སར་བཞུགས་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ལོ་གཅིག་
ལ་འཛིན་གྲྭ་འཚོགས་རུྒྱའི་བརྒྱ་ཆ་	 ༧༥		
མ་ལོན་པ་ཡིན་ན།	 རུྒྱགས་སྤདོ་གཏངོ་
རུྒྱའི་སླབོ་སྦངོ་ཇི་ཙམ་ཡོད་ཀང་བརྒྱ་ཆ་ད་ེ
མ་ལོན་ན་རུྒྱགས་སྤདོ་གཏངོ་མི་ཆོག་པའི་
སིྒག་ལམ་ཡོད།	 ཡིན་ནའང་ད་ེའདྲའི་སླབོ་
སྦོང་མ་ཐོན་ནའང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀིས་བཀའ་ཕབེས་ཚེ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་གཏངོ་
རྐང་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེརིང་ཡང་འདརི་
བདནུ་གཉསི་རིང་ཟབ་སྦངོ་གནང་ཐུབ་པ་

ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབུྱང་སོང་།
ང་སླབོ ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ནང་སླབེས་མོང་ཡོད།		
དེ་དག་ནང་སླབོ ་ཕུག་མང་པོ་མེད་ཀང་
དགེ་རྒན་རྣམ་པས་ཕ་མ་ནང་བཞིན་ལ་ྟསྐངོ་
གནང་ནས་ཚགས་ཚུད་པརོ་འག་ོབཞིན་པ་

ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད།	དག་ེརྒན་རྣམ་པས་
སླབོ་ཕུག་ཚོར་ཤེས་ཡོན་སྤད་ཐུབ་པ་ཡིན་
ན་སླབོ་ཕུག་ཚོར་མིག་སྤད་པ་དང་གཅིག་
མཚུངས་ཡིན་པས་དགེ་བ་སྟབོས་ཆེན་ཡོད་
པ་རེད།	 སླབོ་ཕུག་ཚོའི་ངསོ་ནས་དག་ེརྒན་
དང་ཕ་མ་གཉིས་ལ་ཞབས་ཕི་དང་བརིྩ་
བཀུར།	 བསྙནེ་བཀུར་ཞུ་ཐུབ་ན་དག་ེབ་
སྟབོས་ཆེན་གསོག་གི་རེད།	 དག་ེརྒན་དང་
ཕ་མ་གཉསི་ལ་རུླང་བསྟན་ནའང་ཉསེ་པ་ཆེ་
ཤོས་འབུྱང་གི་རེད།	 ད་རེས་རྣམ་པ་ཚོར་
རིགས་ལམ་སྦངོ་རུྒྱ་བུྱང་བ་ད་ེཕན་ཐགོས་
ཆེན་པ་ོརེད།
གང་ཡིན་ཞ་ེན།	 དཀནོ་མཆོག་གསུམ་ལ་
སྐབས་སུ ་མཆི་ཞེས་པའི ་དཀོན་མཆོག་
གསུམ་ད་ེགང་འདྲ་རེད།	 དཀནོ་མཆོག་
གསུམ་ག་རེ་རེད།	 ཅསེ་པའི་སླབོ་སྦངོ་
བྱེད་པའི ་ཐབས་སུ་རིགས་ལམ་དེ་གལ་
ཆེ་ཤོས་ཡིན།	 རིགས་ལམ་སྒ་ོབརྒྱ་འབྱདེ་
པའི་འཕུལ་གི་ལྡ་ེམིག་དང་པ་ོདང་ལྡ་ེམིག་
གཉསི་པ་ཞསེ་ཟརེ་གི་ཡོད།	 ཁང་པ་ཞིག་
གི་ནང་ད་ུའཛུལ་བར་ལྡ་ེམིག་མེད་ན་འཛུལ་
མི་ཐུབ་པ་ལརྟ།	 རིགས་ལམ་ཡག་པ་ོཤེས་
མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་སླབོ་སྦངོ་གང་བྱདེ་ཀང་
ཡག་པ་ོཤེས་ཐུབ་ཀི་རེད།	 གང་ཡིན་ཞ་ེན་
རུྒྱ་མཚན་སོགས་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་ཐུབ་
ཀི་ཡོད་པ་རེད།	དརེ་བརནེ་རྣམ་པ་ཚོས་ད་
རེས་རིགས་ལམ་སྦངས་ཐུབ་པ་ད་ེཡག་པ་ོ
བུྱང་བ་རེད།	 རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚོ་ཡང་
བདོ་ཡིག་དང་བདོ་ཀི་ཡིག་གཟུགས་ཀི་ཟབ་
སྦངོ་ཡིན་སྟབས་ཡག་པ་ོའདགུ
དངེ་སང་ཀམ་པུ་ཊར་གི་དསུ་ཚོད་སྐབས་
གཞོན་སྐེས་མང་པའོི་ནང་ཡིག་གཟུགས་
ཇ་ེཞན་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད།	 བདོ་ཡིག་
ཡིག ་གཟུགས་ལ ་ ལོ ་གཅིག ་ཙམ་སྦང་
བརྩོན་གནང་ན་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པ་ོའག་ོཡི་

རེད།	 ཡིག་གཟུགས་ཡག་པ་ོཆགས་ན་ད་ེ
སུ་ཞིག་གིས་ཀང་རུ་ཐུབ་རུྒྱ་མེད་པ་རེད།		
ང་ཚོ་བདོ་པས་བདོ་ཡིག་མ་ཤེས་ན་ཧ་ཅང་
རསེ་ལུས་རེད།	 བདོ་པར་བདོ་ཡིག་ན་ིརྩ་
བ་ལ་ྟབུ་ཡིན་པས།	 རྩ་བ་ད་ེཕར་གཡུགས་
ནས་སྐད ་ ཡིག་གཞན་ཞིག་སྦོང ་བསྡད ་
ན།	 ཡལ་ག་འཛིན་པ་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཀི་ཡོད།		
རྩ་བ ་ཡག་པ ོ་ ཡོད ་པའི ་ཐོག ་སྐད ་ ཡིག ་
གཞན་རྣམས་སྦངས་ན་ཡོན་ཏན་གི་རྒྱན་
རེད།	 རྒན་ལགས་རྣམ་པ་དསུ་རུྒྱན་ད་ུསླབོ་
ཁིད་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་སྟབས་མཁྱནེ་
གི་ཡོད་པ་རེད།
ད་རེས་སླབོ་ཁིད་གནང་མཁན་དགེ་རྒན་
གཉསི་ཀིས་སླབོ་ཁིད་དང་།	 ལ་ྟགུབ་དག་ེ
རྒན་རྣམ་པས་སླབོ ་ཁིད་ཐུབ་པ་ད ེ་ཡང་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འབས་སྤུངས་
བླ་ོགསལ་གླིང་ལ་འབལེ་བ་གནང་བ་ལས་
བུྱང་བ་རེད།	 སིྤར་བདནུ་གཉསི་ཟརེ་དསུ་
རིང་པ་ོཞིག་མ་ཡིན་ཡང་།	 ཞགོས་པ་ནས་
དགོང་མོ་བར་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་གི་ཐགོ་
ལ་དསུ་ཚོད་བཏང་བ་ཡིན་སྟབས།	 ད་ེཐགོ་
ཤུགས་ཐེབས་རུྒྱ་དང་ཡག་པོ་བུྱང་བར་
ཡིད་ཆེས་ཡོད།	 ད་ལ་ྟའདརི་གདན་ས་
གསུམ་གི་གྲྭ་ཚང་དུྲག་དང་།	 ད་ེམིན་རྣམ་
རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་དང་།	 རུྒྱད་གྲྭ་སྟདོ་སདྨ་ཀི་གྲྭ་
ཚང་སོགས་མང་པ་ོནས་འཇང་དགུན་ཆོས་
སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་ཁྱེད་རང་
ཚོས་མཇལ་ཡོད་ཤག་རེད།
ཁངོ་ཚོས་ཀང་ཞགོས་པ་ཆུ་ཚོད་	 ༦	 ནས་
མཚན་མོ་ཆུ་ཚོད་	 ༡༡	 བར་སླབོ་སྦངོ་
གནང་གི་ཡོད།	 དསེ་ན་དངསོ་གུབ་བསྟན་
པ་ལགས་ཀིས་གཙོས་པའི་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མ་
ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ ོ་ཆེའི ་བཀའ་གསུང་
ཅི་སུྒབ་ཞུས་པ་དང་།	 རྒན་ལགས་དང་
སླབོ་ཕུག་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་མིག་སྤད་པ་
ལྟ་བུ་ཕན་ཐགོས་བུྱང་ཡོད་པས་རྣམ་པ་ཚོ་
ཚང་མ་ལ་འབས་སྤུངས་བླ ་ོགསལ་གླིང་
ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་
གསུངས།
མཐར་ཤེས་རིག་སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་སླབོ་
དབེ་རྩོམ་སིྒག་པ་པ་སངས་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་འབས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་གླིང་དབུ་ལས་
རྣམ་པ་དང་།	 སླབོ་ཁིད་གནང་མཁན།	
གཞན་ཡང་མཉམ་ཞུགས་པ་ཚང་མར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཏ་ེམཇུག་བསྡམོས་ལས་
རིམ་གལོ།	།


