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བོད་%་ིཤིང་)ར་+་བ,སོ་པའ་ིཨནི་ཇའི་ི3ན་ཐ་ོ5ེ།  གསརེ་9རི་མངའ་གསལོ་<རོ་=་ིདཔ་ེཆ་ཞགི་ལ་

བ@ར་ཞིབ། 
 

དག་ེའ+ན་རབ་གསལ་=སི།   

 
ཁ་#ང་། &ར་བཅས་+ིད་ཞིའི་ག1ག་2ན་༧གོང་ས་2ལ་དབང་7་8ེང་བ:་བཞི་པ་ཆེན་པོ་ངོས་འཛིན་>་?ལ་དང་།  གསརེ་@ིར་མངའ་གསོལ་སགོས་མདོ་

ཙམ་བཀོད་པ་བ>གས་སོ།  ལོ་ཙ་བ།  ར་ཎི་ཆོས་ཉིད་Fོ་Gེ་དང་། Hང་ལོ་ཅན་བསོད་ནམས་2ལ་པོ།  པར་མ།  &་སའི་ཤིང་Jར།  ཤགོ་Kངས་ ༢༩། ༼བོད་

Oི་ནང་བPན་དཔེ་ཚོགས་Rེ་གནས་Oི་S་ཐག་  https://www.tbrc.org/#!rid=W1KG12176༽  

 

མ་ཡིག་གི་ཁ་#ང་། Report on the Discovery, Recognition and Installation of the Fourteenth 

Dalai Lama Wོམ་པ་པོ། ད#ིན་ག>ང་འXས་Yི་Zོན་ཆེན་སར་ འབི་སལི་ འ[་ལོ་ཊ། པར་མ་དང་པར་ལོ། 2་གར་ག>ང་གིས་ ༡༩༤༡ ལོར་པར་_ན་

#ས་པ། ཤོག་Kངས་ ༢༥། 

 
དང་པ།ོ  བ5ན་བཅསོ་ང་ོBདོ། 

 

 
 གངོ་ག་ིམཚན་Dང་ཅན་=་ིདཔ་ེཆ་འད་ིདཔ་ེརངི་ཞགི་ཡནི་ལ།  F་སར་)ར་ཤངི་+་བ,སོ་པ་ཞགི་རདེ།1  ཤགོ་Gབེ་ ༢༨ ཡདོ། མJག་Kམོ་མ་བLགས་

ཚM་འད་ིན་ིའNར་Kམོ་ཞགི་ཡནི་པའ་ིངསོ་འཛPན་མ་ིཐབོ།  མJག་Dང་+་འད་ིQར་Rསི་ཡདོ།  ”དDནི་གSང་འRས་T་ིUནོ་ཆནེ་སར་ འབ་ིསལི་ འV་ལ་ོཊ་ 

སའི་ི ཨམེ་ འཇའི་ི སའི་ི ཨ་ཡ་ི ཨའི་ི•ལགས་%སི་ Xགས་འYག་ (༡༩༤༠)ལརོ་དDནི་ཡགི་^་Rསི་པ་བཤད་ཡདོ།  Uནོ་ཆནེ་འདའི་ིམངི་བཙལ་<བས་

ད་ེན་ི Sir Basil Gould, CMG, CIE, C. M. G., C. I. E. ཞསེ་པ་ཡནི་པ་དང་།  ཁངོ་དབེ་འདའི་ིKམོ་པ་པ་ོཡནི་པ་ཡང་ཤསེ།  

                                            
1 འདིར་བཀོད་པའ་ིཔར་མ་ནི་ tbrc.org ནས་བ-ས་པ་ཡནི།  འནོ་0ང་ཨནི་ཌ་ིཡ་ན་4བོ་5་ཆནེ་མའོ 8་དཔ་ེམཛ:ད་ཁང་ཅགི་ནས་པར་མ་འད་ིདངསོ་>་བ?གས་པ་ནས་

བ@ར་ཞབི་འད་ིའB་ིའCན་@སེ་Dང་།  
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 བྷ་ེསལི་ཁངོ་ན་ིb་ིལ་ོ ༡༩༣༥ ནས་ ༡༩༤༥ ལ་ོང་ོབe་ཡ་ིརངི་བདོ་དང་། འYག་དང་འRས་fངོས་བཅས་%་ིདDནི་

ཇའི་ིg་ཚབ་དནོ་གཅདོ་Q་h་ཡནི་པ་དང་།  b་ིལ་ོ ༡༩༡༢ ནས་ ༡༩༡༣ བར་དDནི་ཇའི་ིཚiང་འRལེ་g་ཚབ་ཡནི་པ་

མ་ཟད། ༡༩༡༣ ལརོ་བདོ་kག་བཞ་ིདDནི་lལ་+་mབོ་nངོ་ལ་བ@དོ་<བས་%ང་རགོས་འདགེས་Dདེ་པ་ོཡནི་འ+ག   

ཁངོ་གསི་ད་+ང་བདོ་འRལེ་=་ིདབེ་འགའ་ཡང་Rསི་འ+ག  ཁངོ་ག་ིལ་ོoས་མདརོ་བpས་ཤགི་གཤམ་གསལ་=་ི

འRལེ་ཐག་འད་ིན་འ+ག2 (http://www.natgould.org/sir_basil_gould)  ཁངོ་རང་ཉདི་%སི་

Rསི་པའ་ིམ་ིཚMའ་ིལ་ོoས་ཤགི་ག་ིཁ་Dང་ལ་ ”The Jewel in the Lotus: Recollections of an 

Indian Political• ཞསེ་འཁདོ་པ་ཡདོ་<ད་%ང་ད་r་ལག་^་མ་sད་ད།ོ།  

 
བདོ་རགི་པའ་ིམཁས་དབང་ཚM་རངི་t%་ལགས་%སི་ཡགི་ཆ་མཁ་ོBདོ་གནང་བ་Qར་ན།  འNར་Kམོ་དའེ་ིམ་

ཡགི་ག་ིཁ་Dང་ལ་ “Report on the Discovery, Recognition and Installation of 

the Fourteenth Dalai Lama” ཞསེ་ ”༧vལ་བ་༧g་wངེ་བe་བཞ་ིཔ་མཆགོ་ག་ིགསརེ་9རི་མངའ་

གསལོ་དང་། ངསོ་འཛPན། བཙལ་xདེ་<རོ་=་ི3ན་ཐ་ོ•ཞསེ་འyང་།3 ༡༩༤༡ ལརོ་<བས་དའེ་ིv་གར་གSང་

གསི་པར་+་བཏབ་པ་དང་།  དརེ་ཤགོ་ངསོ་ ༢༥ འ+ག  འནོ་%ང་3ན་ཐ་ོའད་ིབཞནི་དDནི་lལ་=་ི+ས་དབེ་

ཅགི་^་ ༡༩༤༦  ལརོ་པར་|ན་Dས་པའ་ི}ལ་འཁདོ་པ་མ་ཟད།4  ~་ས་བདོ་%་ིདཔ་ེམཛiད་ཁང་གསི་3ན་ཐ་ོ

འད་ིཡང་}ད་པའ་ིདབེ་%་ིཁ་Dང་ལ་ ”Discovery, Recognition and Enthronement of 

the 14th Dalai Lama•ཞསེ་པ་ཞགི་b་ིལ་ོ ༢༠༠༠ ལརོ་པར་|ན་Dས་འ+ག5  འདའི་ིཁ་Dང་ཨནི་

ཚPག་ Installation ཞསེ་པའ་ིཚབ་^་ Enthronement ཞསེ་པ་བཀདོ་འ+ག  

F་སའ་ིཤངི་)ར་=་ིཔར་མ་ད་ེན་ི+ས་ཚiད་ནམ་ཞགི་ལ་ཡནི་མནི་མJག་Dང་+་གསལ་ཁ་མདེ་

མདོ་ད་ེན་ིཨནི་Kམོ་མ་ཡགི་Rསི་�སེ་ནས་lན་རངི་མ་bནི་པའ་ི<བས་ཤགི་ལ་འཁལེ་པ་ན་ི

ཧ་ཅང་གསལ།  ད་ེཡང་། ”བདོ་གSང་ག་ི�གས་�སེ་F་Gན་+་པར་པས་གསར་+་བ|ན་

པའ།ོ།• ཞསེ་གསལ་འ+ག་པས་ས།ོ།   འRས་fངོས་བདོ་རགི་པའ་ིཞབི་འJག་Q་ེགནས་ཤགི་

                                            
2 http://www.natgould.org/sir_basil_gould 
3 Eན་ཐ་ོའདིའི་མ་ཡིག་ནི་དག་ེGན་ཆནེ་མ་ོཚI་རངི་J0་ལགས་0ིས་མཁ་ོLོད་གནང་Dང་། 
4 The Discovery of the Fourteenth Dalai Lama, B. J. Gould, The Geographical Magazine, volume 19, October 1946, p. 
246-258. 
5 དབེ་འདརི་ཁ་ེMད་བསདོ་ནམས་དབང་འCས་ལགས་0སི་ཡང་Nདི་བOད་ཞབི་Pདོ་C་དངསོ་>་?གས་པའ་ིམགི་མཐངོ་ག་ིགནས་Qལ་དེ་ར་ིཁེ་Rབ་བSན་ལགས་0ིས་བདོ་

ཡགི་ནས་ཨནི་Tར་Uས་པ་དང་།  གཞན་ད་ེན་ིV་ ར་ིཆར་ཌ་ིསནོ་ལགས་0སི་Bསི་པའ་ིWབ་Xགོས་པའ་ིམགི་ནང་ག་ིབདོ་0་ིY་མ་ཞསེ་པ་ཞགི་རདེ་འCག   
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གསི་བཏནོ་པའ་ིདཀར་ཆག་ཅགི་ན།  དབེ་འདའི་ིཔར་|ན་Dས་པའ་ིལ་ོན་ི ༡༩༥༧ འཁདོ་འ+ག་མདོ་དཀར་ཆག་དརེ་ད་+ང་འད་ིའRལེ་=་ིདབེ་གཞན་

ཞགི་%ང་འཁདོ་པས་གང་ཡནི་ཆ་མ་འཚལ།6 

 
མJག་Kམོ་དརེ་ཡགི་�ར་Dདེ་པའོ P་གནས་}ལ་<རོ་འད་ིQར། ”ད་ལམ་ར་ཎ་ིཆསོ་ཉདི་~་ོ�་ེདང་།  Xང་ཅན་Vང་�ར་བསདོ་ནམས་vལ་པ་ོགཉསི་ནས་

བདོ་ཡགི་^་ཕབ་བ�ར་=སི་•ཞསེ་མངི་གཉསི་བཏནོ་ཡདོ།  ཪ་ཎ་ིཆསོ་ཉདི་~་ོ�འེ་ི<རོ་ལ་དག་ེ�ན་ཆནེ་མ་ོཚM་རངི་t%་ལགས་%སི་གནས་}ལ་མཁ་ོBདོ་

Dས་པ་Qར་ཤསེ་གསལ་ལ།  ཁངོ་ན་ིའYག་lལ་=་ི ”མ་lམ་ཆསོ་དDངིས་དབང་མ་ོ~་ོ�་ེ•S་བ་ད་ེཡནི་པ་དང་།  ཁངོ་ན་ིའRས་fངོས་%་ིཆསོ་vལ་མ�་

5བོས་�མ་vལ་ན་ི�ས་མ་ོཡནི་པ་རདེ།  g་ན་གཞནོ་+ས་དགནོ་པའ་ིmབོ་གས་ོདང་དངེ་རབས་%་ིmབོ་གས་ོགཉསི་ཀ་ཐབོ་ཡདོ་འ+ག  bསི་�་འYག་ག་ི

Uནོ་ཆནེ་བསདོ་ནམས་5བོས་vས་དང་གཉནེ་�གི་པའ་ི<རོ་སགོས་ཁངོ་ག་ིའདས་མཆདོ་%་ིཡགི་Dང་+་འཁདོ་འ+ག7  ཡགི་Dང་དརེ་ར་ཎ་ིཆསོ་ཉདི་~་ོ

�འེ་ིབདོ་འNར་=་ིདབེ་%ང་ཡདོ་�གས་འཁདོ་འ+ག་5བས་ལ་ོཙ་བ་ན་ིའད་ིཉདི་ཡནི་པ་གརོ་མ་ཆག  ར་ཎ་ིའད་ིཉདི་%སི་ ༡༩༤༧ ལརོ་འYག་vལ་ཁབ་

%་ིvལ་དར་Jས་འགདོ་Dས་པའ་ི<རོ་ཡང་འཁདོ་འ+ག   

 

Xང་ལ་ོཅན་Vང་བསདོ་ནམས་vལ་པའོ P་<རོ་=་ིཡགི་ཚགས་ལ་ད�ད་ཞབི་S་o་མནི་མདོ། ཁངོ་བདོ་+་བSགས་<བས་vང་Kརེ་དDནི་ཡགི་mབོ་nངོ་

Dས་པ་དང་།  ༡༩༣༧ ལརོ་བདོ་ནས་Rསོ་Dལོ་=སི་བཀའ་Uནོ་�ག་སགོས་བSགས་�སེ་ ༡༩༤༨ ལརོ་བདོ་+་ཕབེས་འ+ག་ཅངི་།  ཧནི་<ད་ལ་Dང་

ཆ་xདེ་ཡདོ་<རོ་%ང་འཁདོ་འ+ག8  5ག་F་�ན་ཚiགས་བ�་ཤསི་ལགས་%་ི ”མ་ིཚMའ་ིyང་བ་བ�དོ་པ་•ཞསེ་པ་ནའང་Xང་ལ་ོཅན་དང་དག་ེའ+ན་ཆསོ་

འཕལེ་Fན་བSགས་%་ིལ་ོoས་ཁ་གསལ་ཞགི་བཀདོ་འ+ག9 �་ཐགོ་^་Kམོ་པ་པ་ོ<ལ་བཟང་�གས་པ་ཞསེ་པས་བKམས་པའ་ི ”Xང་ལ་ོཅན་བསདོ་

ནམས་vལ་པའོ P་%ག་%གོ་ག་ིམ་ིཚMའ་ིབSད་ལམ་རངི་མ།ོ•10 ཞེས་པ་ཁངོ་ག་ིལ་ོoས་ཞབི་ཙམ་གཤམ་=་ིའRལེ་ཐག་ན་གསལ་མདོ། ད་ེལའང་ད�ད་ཞབི་

གནང་གལ་ཆ་ེཞསེ་S་ལགས།  ཡང་Kམོ་པ་པ་ོའདསི་Rསི་པའ་ི ”�ན་Dསི་ག�མ་=་ིའབལེ་གཏམ་�ང་བ་རབ་གསལ་ཞསེ་D་བ་བSགས་ས།ོ།•ཞསེ་པ་

ཤགོ་ངསོ་ཉརེ་བ+ན་ཅན་བ�དོ་D་hད་མདེ་�ན་པ་གཅགི་གསི་གཞནོ་མ་གཉསི་ལ་Tདོ་བཟང་ག་ི<རོ་འཆད་པ་ཞགི་ ༡༩༦༣ ལརོ་~་ོ�་ེ�ངི་+་གསར་

འNར་མ་ེལངོ་པར་ཁང་གསི་པར་|ན་Dས་འ+ག དབེ་འད་ིན་ིཚPགས་�་བཅད་པའ་ི�མ་པའ་ིཡདོ་ལ།  འད་ིཐགོ་མར་པར་|ན་Dས་ལ་ོན་ི ༡༩༤༡ ལ་ོ

ཡནི་ཞསེ་གསལ་འ+ག   

                                            
6https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/id/637545/bot_1982_03_04.pdf/;jsessionid=EB1952A48AE2CA654DF
3522943E5595B 
7 Dan Martin ལགས་0ིས་བOམས་པའི་ ”TIBETAN HISTORIES• ཞེས་པའི་ནང་གི་ཡིག་ཆའི་ཨང་ ༤༣༩ པའི་འདིའི་]ོར་གསལ་འCག  

8 http://web.prm.ox.ac.uk/tibet/biography_14.html  འBེལ་ཐག་འདི་ན་ི ”The Tibet Album: British Photography in Central 

Tibet 1920-1950• ཞེས་པའི་མིང་ཅན་ ༡༩༢༠ ནས་ ༡༩༥༠ བར་bི་བོད་དcས་dལ་bི་པར་མཛ:ད་ཅིག་རདེ།  

http://www.factsandfiles.com/en/who-was-who-in-tibet-1.html བདོ་0་ི>་དང་>་ཞསེ་པའ་ིe་བ་འདསི་བདག་ཉར་Uས་པ་ཞགི་རདེ།  
9 Sག་g་hན་ཚ:གས་བi་ཤིས།  མི་ཚIའི་Dང་བ་བkོད་པ། དེབ་དང་པོ། ཤོག་lངས་ ༢༡༢ ནས་ ༢༡༨ བར། ཡང་། ཤོག་lངས་ ༢༤༠ ཨ་nེས་o་ཆེན་བདོ་0་ིརགི་ག?ང་

ཞབི་འpག་ཁང་། ༡༩༩༥ 

10 http://tb.chinatibetnews.com/lsdl/lsrw/201502/t20150212_319572.html 
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ད་ེQར་ན་ལ་ོཙ་བ་ད་ེགཉསི་%སི་གངོ་ག་ི3ན་ཐ་ོད་ེབདོ་<ད་+་བ�ར་འ+ག   �དི་དནོ་vལ་རབས་�་པར་མ་འདའི་ི<རོ་ལ་མཆན་+། ”དའེ་ི<རོ་འRས་

T་ིའVལ་ཌ་རང་ག་ིདངསོ་མཐངོ་�མས་དDནི་ཡགི་ཐགོ་བཀདོ་ཡདོ་པ་ར་ཎ་ིཆསོ་དDངིས་དབང་མ་ོདང་།  Xང་ཅན་བསདོ་ནམས་vལ་པསོ་བདོ་ཡགི་^་

ཕབ་པའ་ི9་ིགསལོ་མད་ོཙམ་བཀདོ་པ་ཞསེ་D་བ་•ཞསེ་ག�ངས་འ+ག11 ད་+ང་མཛད་�མ་v་ཆནེ་3ངི་�འེ་ིརལོ་མཚiར་ཡང་འད་ིཉདི་ཡགི་�ངས་�་

མཛད་འ+ག འད་ིཙམ་ན་ིདབེ་དང་Kམོ་པ་པ།ོ ལ་ོཙ་བ་བཅས་ང་ོBདོ་པའ་ིརམི་པའ།ོ། 

 
གཉསི་པ། བ�དོ་D་ང་ོBདོ། 

བ5ན་བཅསོ་འདའི་ིབ�དོ་D་ན་ིཁ་Dང་+་གསལ་བརོ་བཀདོ་པ་བཞནི།  ༧vལ་བ་༧g་wངེ་བe་བཞ་ིཔ་མཆགོ་ངསོ་འཛPན་དང་9་ིའདནོ་མཛད་}ལ་=་ི

<རོ་ད་ེརདེ།  འདརི་དམགིས་བསལ་ཞགི་ཡདོ་པ་ན་ིའདའི་ིKམོ་པ་པ་ོཉདི་%སི་དDནི་ཇའི་ིg་ཚབ་མཛད་ད་ེ<བས་དའེ་ིགསརེ་9་ིམངའ་གསལོ་=་ིམཛད་

�རོ་Sགས་ཡདོ་པ་ད་ེརདེ།  3ན་ཐ་ོའདརི་Kམོ་པ་པ་ོརང་ཉདི་%སི་རང་ཉདི་ལའང་@སེ་h་ག�མ་པ་ཞགི་ག་ིང་ོབརོ་འ�ལེ་བ�དོ་Dས་འ+ག  འདརི་ལ�ེ་

ཉརེ་དV་ཙམ་འཁདོ་པའ་ིཁངོས་�་འགའ་ཞགི་ལ་ན་ིཡགི་wངེ་འགའ་ར་ེལས་མདེ་ཅངི་།  ཧ་ཅང་བpས་བ�ར་Dས་པ་མང་ང་ོ།།   ད་ེཡང་བདོ་ལ་གང་མཁ་ོ

བ་�མས་བ^ས་ཏ་ེབ�ར་པ་Q་hའ་ི�མ་པ་ཡང་ཡདོ་པ་མ་ཟད།  <བས་རརེ་བདོ་ལ་འwདོ་ཆ་ེབའ་ིo་མཚན་Q་hས་ཨནི་ཡགི་ག་ིནང་དནོ་�མས་བཅསོ་

ནས་བ�ར་འ+ག་པའང་མཐངོ་ང་ོ།། དརེ་འཁདོ་པའ་ིལ�ེ་�མས་ན།ི 

1. བདོ་དང་བདོ་པའ་ིལ�ེ།  

2. བདོ་གSང་ག་ིལ�ེ།  

3. ༧vལ་བ་g་wངེ་Tན་རས་གཟགིས་%་ི�ལ་པ་ཡནི་<རོ་=་ིལ�ེ།   

4. ༧vལ་བ་g་wངེ་བe་ག�མ་པ་ཞངི་གཞན་+་གཤགེས་}ལ་=་ིལ�ེ།   

5. པཎ་ཆནེ་རནི་པ་ོཆའེ་ིལ�ེ། 

6. ༧vལ་བའ་ིཡང་�དི་<རོ་ཐགོ་མའ་ི�གས་དང་མཚན་མའ་ིལ�ེ།   

7. bགོས་མཐར་ཡང་�དི་Kད་གཅདོ་+་ཕབེས་པའ་ིལ�ེ།   

8. vལ་བའ་ིཡང་�དི་vལ་ཁབ་^་Dནོ་}ལ་=་ིལ�ེ།   

9. ཡང་�དི་ངསེ་པ་xདེ་�གས་�་ོབ�ར་༼gར་༽་Rལ་བའ་ིལ�ེ།  

10. ༧vལ་བ་བདོ་+་གདན་Sའ་ིmགོ་ཆའ་ིལ�ེ།   

11. ༧vལ་བ་g་wངེ་བe་བཞ་ིཔའ་ིལ�ེ། 

12. གསརེ་9རི་ཞབས་སརོ་འཁདོ་པའ་ིལ�ེ།   

13. v་གSང་g་ཚབ་%་ིལ�ེ།   

14. དDནི་གSང་g་ཚབ་%་ིལ�ེ།   

                                            
11 q་rབ་པ་དབང་sག་བད་ེtན།  བདོ་0་ིNདི་དནོ་uལ་རབས། པདོ་གཉསི་པ། ཤགོ་lངས་ ༣༦༨  པར་ཐངེས་དང་པ།ོ ༡༩༧༦ ལརོ། 
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15. བདོ་%་ིདགའ་5ནོ་སགོས་%་ིགནས་�གས་%་ིལ�ེ།   

16. ལ་ོམJག་དV་གཏརོ་=་ིལ�ེ།   

17. དVང་སར་=་ིལ�ེ།  

18. ༧vལ་བའ་ིམཇལ་ཁའ་ིལ�ེ། 

19. vལ་Uནོ་ཁག་དང་མཇལ་འwད་བSས་༼Sས་༽པའ་ིལ�ེ།   

20. ༧vལ་བའ་ིཡབ་གཞསི་g་ངའོ P་ལ�ེ།   

21. F་སའ་ི�ངི་བ<རོ་བའ་ིལ�ེ། 

22. K་ེཔ་ོ�་ལར་༧vལ་བ་ཐགོ་མར་Dནོ་པའ་ིལ�ེ།   

23. ཆབིས་བ�ར་ཆནེ་མའོ P་ལ�ེ།  

24. གསརེ་9རི་མངའ་གསལོ་=་ིལ�ེ། 

25. 9་ིཕབེས་ཉནི་དང་པའོ P་ལ�ེ།   

26. 9་ིཕབེས་མཛད་�འོ P་ལ�ེ།   

27. v་གར་གSང་ནས་ལགེས་འhལ་མཛད་པའ་ིལ�ེ།    

28. དVང་གསར་མཛད་�འོ P་ལ�ེ། 

29. �་ལའ་ིU་མ།  

འནོ་%ང་ལ�ེ་འད་ིདག་ན་ིལ་ེཚན་sང་ ་དག་གསི་¡བ་ཡདོ་པ་ཞགི་ག།ོ   འནོ་%ང་འདརི་མཆདོ་བ�དོ་དང་མJག་Dང་ག་ིཚPགས་བཅད་བ�ན་ཏ་ེབཀདོ་

འ+ག   

 
ག�མ་པ།  འNར་¢ད་ཅན་འགའ་རའེ་ིདཔ་ེམཚiན།  

ལ�ེ་དང་པའོ P་ནང་། “The area over which the Dalai Lamas have exercised temporal authority, and their 

political relations with China, have varied from time to time.” ཞསེ་པ་ལ་བདོ་ཡགི་^། ”༧�་ལའ་ིU་མའ་ིཆསོ་%་ིམཛད་

འwནི་ཡར་vས་�་འ+ག་%ང་།  v་གSང་དང་�དི་%་ིམ�ན་ལམ་སགོས་ལ་འཕ་ོའNར་�་ཚiགས་yང་འ+ག• འད་ིQ་h་ལ། ”༧vལ་བ་g་wངེ་རམི་Dནོ་

=སི་དབང་བ�ར་བའ་ིས་�ལ་དང་། v་ནག་དང་མཉམ་ཆབ་�དི་འRལེ་ལམ་ཐད་ནས་+ས་ནས་+ས་�་�་ཚiགས་པ་རདེ།•Q་hའ་ིག་ོབ་ཡདོ།   

 
ཡང་། “To the North-East of the Dichu (Yangtse) river, in the vicinity of Lake Kokonor, there is a 

large area, Tibetan in its affinities, which Western scholars are inclined to regard as the cradle of the 
Tibetan race” ”མཚirནོ་ཉ་ེའ�མ་འR་ིsའམ།། ཡང་K་ིཞསེ་པའ་ིགཙང་sའ་ིDང་ཤར་+་མ་ིརགིས་ཚང་མ་Tདོ་ལམ་བསམ་པ་བདོ་དང་། མ�ན་
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ངསེ་%་ི�ང་པ་v་ཆནེ་ཞགི་ཡདོ་པར་ད་ེལ་l་རབོ་ཞསེ་པའ་ིbའི་ི�ངི་མཁས་པས་བ�ག་ད�ད་Dདེ་<བས་ཐགོ་མའ་ིམ་ིབoད་ཕལ་ཆརེ་�ང་པ་ད་ེནས་yང་

བ་ཡནི་ཚiད།• ཅསེ་པ་འད་ིཡང་འNར་ཏག་ཏག་ཅགི་མནི།   

 
ཡང་དའེ་ིའགོ་ད་ེམ་ཐག་^། ”In a part of this region, which the Tibetans call Amdo, and to the South-East of 

Lake Kokonor, is situated Kumbum, celebrated in Tibetan history as the place where in 1358 the 
great reformer of Tibetan Buddhism, Tsongkapa, was born.• ”གངོ་གསལ་�ང་པ་ཆནེ་པ་ོདའེ་ིཆར་གཏགོས་ཨ་མད་ོདང་།  

མཚi་rནོ་ཤར་Fའོ P་bགོས་གནས་g་འhམ་+་དDནི་ཇའི་ི་འདས་ལ་ོ ༡༣༥༨ ལ་ོནང་བདོ་ཆསོ་གསར་མའ་ིབ5ན་པ་དག་ཐརེ་མཛད་པ་ོ�་ེཙiང་ཁ་པ་ཆནེ་པ་ོ

g་འ£ངས།• ཞསེ་པ་Q་h་ལའང་། ”ས་�ལ་འདའི་ིཁངོས་གཏགོས་%་ིས་ཆ་ཞགི་5་ེབདོ་མ་ིཚiས་ཨ་མད་ོཞསེ་འབདོ་ཅངི་། མཚi་rནོ་པའོ P་F་ོཤར་=་ི�ལ་

དརེ་བདོ་%་ིལ་ོoས་ནང་བདོ་%་ིནང་བ5ན་གསར་བ�་ེབ་ཆནེ་པ་ོཞསེ་�གས་པའ་ིཙiང་ཁ་པ་b་ིལ་ོ ༡༣༥༨ ལརོ་g་བQམས་སའ་ིg་འhམ་དགནོ་པ་

ཆགས་ཡདོ།•ཅསེ་པ་Q་h་ཞགི་^་འNར་འསོ།   མཚམས་འདརི་ཨནི་ཡགི་^་འཁདོ་པ་ ”He founded the famous monasteries of 

Sera and Ganden near Lhasa and his successor founded the Tashi Lhunpo monastery near Shigatse.  
It is at Kumbum that the present Dalai Lama was born.• བདོ་ཡགི་^་ཆད་འ+ག་མདོ།  དའེ་ིo་མཚན་ན་ི�་ེརནི་པ་ོཆསེ་ས་ེ

ར་དང་འRས་¤ངས་དགནོ་པ་bག་བཏབ་<རོ་འཁདོ་པའ་ིནརོ་འ£ལ་དའེ་ིདབང་གསི་ཆདེ་+་མ་བ�ར་པ་ཡནི་�དི།  འད་ིའ�་ན་ིལ�ེ་b་ིམ་�མས་�་

བpས་བ�ར་Dས་པ་ཤནི་^་མང་།   

 
ཡང་བདོ་<ད་+་ག་ོམ་ིབད་ེབ། ”གSང་དནོ་<རོ་D་བའ་ིlལ་གཅགི་ཙམ་མ་ཡནི་པར་དགངོས་པའ་ིའ£ལ་¥བས་D་བའ་ིགནད་གསང་�ན་ལ་འJག་�བ་པ་

•ཞསེ་པ་Q་hའ་ིཨནི་ཡགི་ན་ི ”in politics, an inclination to think in general terms, rather than in terms of 

particular issue •ཞསེ་པ་དང་།  ཡང་། ”Tརི་ན་hད་མདེ་�མས་@སེ་པ་ལས་མཐངོ་བཟསོ་ཆ་ེབ་མ་ིའ+ག་%ང་།  ནང་དནོ་མ་ིམང་དང་མཐངོ་

འ�སི་མ་ིཆགོ་པར་མ�་མདེ་�ན་དང་མ་འ�སེ་པར་ལགོ་=སེ་¦དོ་དགསོ་པ་ཞགི་ན་ིམ་རདེ།• ཞསེ་པའ་ིམ་ཡགི་^། ”women do not rank 

above men socially but they are not secluded”ཞསེ་གསལ།  ཚPག་+མ་འད་ིརང་གསི་བ�ར་པ་ན།ི ”T་ིཚiགས་%་ིཆ་ནས་hད་མདེ་

ད་ེ@སེ་པ་ལས་ག་ོགནས་མཐ་ོབ་མནི་ཡང་ཁངོ་ཚi་ཁརེ་§ང་+་མ་ིའཇགོ་•Q་h་ཞགི་Rསི་ན་ག་ོབད་ེ¢ད་འ+ག་�ན།  

ད་ེནས་བདོ་གSང་ག་ིལ�ེ་ཞསེ་པ་ད་ེམ་ཡགི་ཇ་ིབཞནི་བ�ར་མ་ིའ+ག་ཅངི་།  འགའ་རརེ་ཆད་ཅངི་འགའ་རརེ་Fག  ཆད་པའ་ིདཔ་ེམཚiན་ན།ི v་དཀར་

ནག་དང་འYག་བལ་=་ིg་ཚབ་དནོ་གཅདོ་F་སར་ཡདོ་}ལ་Q་h་དང་།  ཡང་ ”གSང་དནོ་གལ་ཆའེ་ིརགིས་�མས་བཀའ་ཤག་ནས་�དི་Uནོ་བoད་vལ་

ཚབ་རནི་པ་ོཆའེམ། �་ལའ་ིU་མར་3ན་S་འhལ་དགསོ།  གSང་དནོ་ཧ་ཅང་གལ་ཆ་ེཡདོ་རགིས་བདོ་fངོས་ཚiགས་འ+ར་བཀའ་བpར་གནང་དགསོ་ལ་

ཚiགས་འ�ས་ཁངོས་�་འRས་ས་ེདགའ་ག�མ་=་ིམཁན་འ�ས་ངསེ་པར་ཕབེས་�ལོ་<བས་འགར་ཆསོ་@ངོ་ལའང་Uང་དརོ་�ང་འ�་ིགནང་ལམ།•ཞསེ་པ་

Q་h།  འདའི་ིཨནི་ཡགི་^། ”While, as in other countries, the strength of various links in the chain of authority 

varies from time to time, normal procedure is that the Kashag submits its recommendations to the 
Prime Minister (who is not in Cabinet). The Prime Minister makes further reference to the Dalai 
Lama or Regent, who, in matters of importance, and especially in any matter of major foreign policy 
of affecting the interests of the monasteries, consults the National Assembly, in which the 
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monasteries are strongly represented. The Regent may further consult the leading monasteries and 
Oracles.”  དསེ་ན་ཚPག་wངེ་འད་ིQ་h་ན་ིཨནི་ཡགི་ག་ིནང་དནོ་mབེས་ཙམ་ལས་བ�ར་མ་ིའ+ག  

 
ཡང་པཎ་ཆནེ་རནི་པ་ོཆའེ་ི<རོ་འཆད་<བས་བདོ་ཡགི་^། “ཆསོ་bགོས་ནས་vལ་བ་དང་།  པཎ་ཆནེ་གཉསི་ལ་¢ད་པར་མདེ་འ�་ཡང་།  པཎ་ཆནེ་ལ་

�དི་%་ིདབང་�ང་མ་ིའ+ག   བ�་ཤསི་U་མ་ན་རམི་གཞསི་K་ེ�ལ་+་ཆསོ་%་ིམཛད་འwནི་ཆནེ་པ་ོyང་འ+ག• ཞསེ་པ་ལ་ཨནི་ཡགི་^། ”This 

Incarnation Lama, of the Tashi Lhunpo Monastery near Shigatse, is generally held to be the spiritual 
equal, and by some to be the spiritual superior, of the Dalai Lama, and he and his predecessors had 
also acquired considerable temporal power in the Tsang (Shigatse) Province of Tibet.” ཞསེ་འཁདོ་འ+ག   

འད་ིཉདི་ཡངོས་�་བ�ར་ན། ”གཞསི་ཀ་Kའེ་ིཐག་ཉའེ་ིབ�་ཤསི་¨ན་པ་ོདགནོ་=་ི�ལ་g་འད་ིན་ིTརི་བཏང་༧vལ་བ་རནི་པ་ོཆ་ེདང་ཆསོ་bགོས་ནས་འ�་

མཉམ་དང་འགའ་ཞགི་༧vལ་བ་རནི་པ་ོཆ་ེལས་མཐ་ོབ་ཡདོ་ཅངི་།  ཁངོ་དང་ཁངོ་ག་ིg་wངེ་ན་རམི་=སི་བདོ་%་ིམངའ་¦་ེགཙང་�ལ་+་�དི་bགོས་%་ི

དབང་ཚད་%ང་གང་འཚམས་བ�ང་ཡདོ་པ་རདེ།•ཅསེ་གསལ་འ+ག  དསེ་ན་འདརི་�དི་bགོས་%་ིདབང་ཚད་<རོ་བདོ་<ད་+་བ�ར་མ་ིའ+ག   

 
བཞ་ིཔ། དངེ་རབས་<རོ།   

ཐགོ་མར་ཨནི་<ད་+་ཡདོ་པའ་ིན་ཚ་<རོ་ཞགི་བདོ་<ད་+་བ�ར་འ+ག་པ་དཔརེ་ན།  ”Small-pox, goiter, and the diseases which 

lower the birth-rate, are common, but there is little tuberculosis and no malaria or enteric” ཞསེ་པ་ལ་ 

”བདོ་+་འYམ་ནད་དང་།  ©་བ།  kག་Vའ་ི@སེ་�་ོའགག་པ་སགོས་ནད་རགིས་མང་པ་ོའ+ག་%ང་།  �་ོནད་དང་། ཚ་བའ་ིན་ཚ་ཤས་ཆརེ་མ་ིའ+ག” 

ཅསེ་འyང་།  བདོ་%་ིཡངོས་�གས་འYམ་ནད་ད་ེཨནི་<ད་+་ ”Small-pox•ཡནི་པ་དང་།  ”tuberculosis•ཞསེ་པ་ན་ི�་ོནད་ཡནི་པ། ད་ེབཞནི་ 

”lower the birth-rate• ཞསེ་པ་ལ་kག་Vའ་ི@སེ་�་ོའགག་པ་སགོས་Rསི་འ+ག  ད་ེནས་དངེ་རབས་%་ིཐནོ་ཆས་<རོ་ལ། ”Visit to the 

Dalai Lama” ཞསེ་པའ་ིལ་ེཚན་+། “On the second occasion Rai Bahadur Norbhu-on behave of the British 

Mission who were permitted to provide second tea and the food of the day-advanced and 
performed the same duty.  Meanwhile the British Mission had produced some few gifts-a gold clock 
with a nightingale that pops out and sings, a pedal motor car, and a tricycle.  These things certainly 
did divert the attention of the Dalai Lama even from those who had been known to his former 
incarnation.” ཞསེ་པ་ལ། ”གསལོ་ཇ་གཉསི་པར་ཛ་སག་ར་ཡ་ེབྷ་+ར་ནརོ་h་དནོ་¡བ་ནས་འRས་Tའི་ིg་ཚབ་Dས་ཏ་ེ+ག་སལེ་སགོས་rནོ་མ་ནང་

བཞནི་Sས།  དDནི་ཇའི་ིམ་ིཤནི་ནས་�་ལའ་ིU་མར་གསརེ་=་ིs་ཚiད་འཁརོ་ལ་ོནང་ནས་D�ི་ཞགི་b་ིª་ཐནོ་ཏ་ེ<ད་3ན་vག་པ་གཅགི་དང་།  མ་ོ�ར་

sང་ ་གཅགི   ,ང་འགའ་«ལི་འཁརོ་ལ་ོག�མ་Gན་གཅགི་བཅས་�ལ་བར་�་ལའ་ིU་མ་མཆགོ་དང་།  g་གངོ་མའ་ིཞབས་�ངས་ཚང་མ་མཉསེ་ཚiར་ཆནེ་

པ་ོགནང་།•ཞསེ་འyང་།  འདརི་ཡང་། ”དDནི་ཇའི་ིམ་ིཤནི་• ཞསེ་�་ཙམ་བཞག་5་ེབཀདོ་འ+ག་ལ།   ”a pedal motor car•ཞསེ་པ་ཡང་ ”མ་ོ

�ར་sང་ ་•ཞསེ་འ�ས་པ་མཛད་འ+ག  ཡང་།  “Those from His Majesty’s Government and the Viceroy included a 

brick of gold, fresh from the Calcutta Mint.  Other gifts were such as, in the light of experience, 
were likely to be appreciated-ten bags of silver, three rifles, six rolls of broad cloth of different 
colours, a gold watch and chain, field glasses, an English Saddle, a picnic case, three stoves, a musical 
box, and a garden hammock.  The formal list which had to be handed in included also two pairs of 
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budgerigars-of which more later.” ཞསེ་འyང་བ་ད་ེལ། ”དDནི་གSང་༧གངོ་མ་ཆནེ་པ་ོདང་v་གར་vལ་ཚབ་ཆནེ་པའོ P་ལགེས་འhལ་

དངསོ་ཁངོས་�་ཀ་ལ་ཀ་ཏའ་ིད ལ་ཁང་ནས་བཟསོ་པའ་ིགསརེ་ས་ཕག་ག�གས་གཅགི་དང་།  དDནི་�རོ་§ལ་བ་བe། མ་ེམདའ་ག�མ།  འག་ོ�མ་�་

ཚiགས་ཐ་�་¬ག  གསརེ་=་ིs་ཚiད་འཁརོ་ལ་ོགསརེ་ཐག་རང་འ�གིས་གཅགི  vང་ཤལེ་གཅགི  དDནི་ཇའི་ིཀ་ོ�་གཅགི  གསལོ་ཚPགས་ཡ་ོDད་འJག་

�དོ་�མ་གཅགི   མ་ཐབ་ག�མ།  འབའ་ཆ་གཏངོ་Dདེ་�མ་གཅགི   མ་ེཏགོ་®མ་རའ་ིཞབས་5གེས་ཆ་ཚང་།   འབའ་ཇརི་འགའ་ཞསེ་པའ་ིD�ེ་ཆ་

གཉསི་བཅས་དང་།  ད་ེ�ས་�སེ་�འང་�ལ།• ཞསེ་འyང་།   འདརི་ཡང་། ”ten bags of silver•ཞསེ་པ་དDནི་�རོ་ཙམ་ཞགི་ལས་ད ལ་ཡནི་

པའ་ིབ~་མདེ་ཅངི་།  ”budgerigars•ཞསེ་པའང་�་རང་འཇགས་བཞག་5་ེབཀདོ་འ+ག ”འབའ་ཆ་གཏངོ་Dདེ་�མ་གཅགི མ་ེཏགོ་®མ་རའ་ིཞབས་

5གེས་ཆ་ཚང་།• ཞསེ་པ་སགོས་%ང་བསམ་གཞགིས་འཕལེ་བའ་ིམངི་ཚPག་^་མཐངོ་ང་ོ།། 

 
དངེ་རབས་%་ིར་ིམའོ P་<རོ་ལ། ”ཀན་ཝལོ་ཀརི་ན་ིཤ་ིན་ཞསེ་པའ་ིར་ིམ་ོམཁན་དསེ་�་ལའ་ིU་མ་རནི་པ་ོཆའེ་ིgའ་ི5དོ་ཆ་ཡདི་lལ་+་བཅངས་ནས་Rསི་པའ་ི

འ�་g་མ་ཚiན་ཅན་ཞགི་ཡདོ་པ་་་་•ཞསེ་འyང་།  ད་ེལ་ཨནི་<ད་+་ ”Kanwal Krishna had recently finished a half-length 

portrait of the Dalai Lama in oils, done mostly from memory.” འདརི་མ་ཚiན་=་ིར་ིམ་ོRསི་པའ་ི<རོ་གསལ་འ+ག  ར་ི

མ་ོའད་ིཡང་<བས་དརེ་Tན་བ5ར་Sས་པའ་ིཁངོས་�་ཡདོ་པ་དརེ་gའ་ིགཅནེ་པ་ོནས་�གས་མཉསེ་པ་ོགནང་}ལ་བཀདོ།  ཀན་ཝལ་ ཀ་ིར་ིཤ་ིནའ་ི<རོ་ན་ི 

”°་±ལ་མཉམ་+་བདོ་བ@དོ་ཟནི་ཐ་ོ•ཞསེ་པར་ཡང་འཁདོ་ཅངི་།  གཞན་ཡང་�་ཐགོ་ག་ིགསར་འNར་�མས་�་བཀདོ་པ་Qར་ན།  ཁངོ་ དག་ེའ+ན་ཆསོ་

འཕལེ་དང་Fན་+་བདོ་ལ་བ@དོ་<བས་ དག་ེའ+ན་ཆསོ་འཕལེ་=་ི²གས་§ནེ་ཆནེ་པ་ོཐབེས་ཡདོ་<རོ་དང་།  ཁངོ་གསི་Rསི་པའ་ིར་ིམ་ོ Gendun 

Choephel in Sakya monastery ཞསེ་པ་ལ་སགོས་པའ་ིབདོ་%་ིམ་ཚiན་ར་ིམ་ོRསི་ཡདོ་འ+ག་ཅངི་། ༡༩༩༣ ལརོ་�ངོས་ཡདོ་འ+ག   

 

³་པ།  ཐ་3ད་%་ི<རོ་འགའ་ཞགི 

འདརི་བདོ་ཨནི་<ད་གཉསི་%་ིམངི་ཚPག་འགའ་�ར་+་བཏནོ་ཡདོ་པ་གཤམ་གསལ།  

1. “The great reformer of Tibetan Buddhism” ཞསེ་པ་ལ་ ”བདོ་ཆསོ་གསར་མའ་ིབ5ན་པ་དག་ཐརེ་མཛད་པ་ོ” 

2. “Mile” ལ་ ”མལ་ལ་ེ• 

3. “car” ལ་ ”མ་ོ�རོ་• 

4. “feet” ལ་ ”�་´་• 

5. “Asia”ལ་ “ཨའེ་ིཤའམ་ཡང་ན་v་མཚiའ་ི}ར་ར་ིབ།” 

6. “Christmas Tree” ལ་ ”ཀརི་ས་ིམརི་སའི་ི<བས་%་ི�ནེ་འyང་ཤངི་¦ངོ་།• 

7. “Canada” ལ་ ”ཀ་ེན་ཌ་• 

8. “The United States” ལ་ ”ཨ་ེམ་ིར་ིཀ་• 

9. “Cinema Show” ལ་ ”འབ་ེས་ིཀའོ P་བར་གཟགིས་• 
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10. ”Installation• ལ་ ”དDནི་ཇའི་ི<ད་+་ཨནི་ས་�་ོལ་ེཤན། བདོ་<ད་+་གསརེ་9་ིམངའ་གསལོ་ཟརེ་བ་ད་ེགཉསི་ཚPག་ག་ིའJག་lལ་ཆ་

མ�ན་ཡནི་ªང་་་་• ཞསེ་བཀདོ།  

 
11. ”Mr. B. J. Gould, the Political Officer in Sikkim” ལ་ ”འRས་T་ིUནོ་ཆནེ། མ་ིས་ི�ར།  འབའི་ིའཇའ།ི  འགལོ་ལ་ོ

•ཞསེ་འཁདོ།   

12. ”Brigadier Philip Neame, V.C”ཞསེ་པ་ལ་ ”འབརི་འགའ་ིཌ་ིཨར་ཕ་ིལབི། ནམི།  འབའི་ི སའི་ིམཆགོ་• ཞསེ་Rསི་འ+ག འདའི་ི 

V.C ན་ིThe Victoria Cross ཞསེ་པའ་ིབpས་མངི་5་ེདDནི་ཇའི་ིདམག་ག་ིགཟངེས་�གས་མཐ་ོཤསོ་ད་ེཡནི་འ+ག ཨནི་ཇའི་ི@་ེབའོ P་

མངི་བདོ་ཡགི་^་འད་ིQར་འR་ིབ་ན་ི<བས་དརེ་ཡངོས་�གས་ཡནི་པ་འ�་ཞངི་། ༧གངོ་ས་བe་ག�མ་པའ་ིག�ང་འhམ་9དོ་+འང་འདའི་ི�ས་

<རོ་ཞགི་འཁདོ་འ+ག  

13. ད་+ང་ཨནི་ཇའི་ིམངི་བདོ་མརི་ཐགོས་པའ་ི�གས་�་ “Mary Tsarong” ཞསེ་པ་ལ་”wངེ་རངི་Xམ་g་མ་ེར་ིལགས་•ཞསེ་Rསི་འ+ག ད་ེ

ན་ིབདོ་%་ིh་མ་ོཞསེ་པའ་ིདབེ་Kམོ་པ་པ་ོwངེ་རངི་རནི་ཆནེ་�ལོ་མའ་ིམངི་ཡནི་འ+ག   

 
¬ག་པ། མJག་¦མོ། 

b་ིལ་ོ ༡༩༤༠ ལའོP་b་ིµ་ ༢ ཚMས་ ༢༢ 5་ེབདོ་Xགས་འYག་ལའོ P་µ་དང་པའོ P་ཚMས་ ༡༤ ཉནི་༧vལ་དབང་བe་བཞ་ིཔ་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གསརེ་9རི་མངའ་

གསལོ་མཛད་ཅངི་།  <བས་དའེ་ིv་གར་དDནི་གSང་ག་ིg་ཚབ་གཙi་བ་ོ འRས་T་ིUནོ་ཆནེ་འདསི་རང་ག་ིམཐངོ་�ང་3ན་ཐའོ P་}ལ་+་Rསི་པ་རདེ།  བདོ་

འNར་=་ིམJག་^་ ”Xགས་འYག་µ་ ༣ པའ་ིནང་དDནི་ཡགི་ཐགོ་དབེ་བཀདོ་བ=སི་པ་•ཞསེ་གསལ་5བས་3ན་ཐ་ོའད་ིF་ས་ནས་Rསི་པ་ཨ་ེཡནི།  

3ན་ཐ་ོའད་ིཉདི་v་གར་གSང་གསི་ ༡༩༤༡ ལརོ་པར་|ན་Dས་པ་རདེ།  ད་ེནས་Xང་ལ་ོཅན་བསདོ་ནམས་vལ་པ་ོདང་ར་ཎ་ིཆསོ་ཉདི་~་ོ�་ེགཉསི་%སི་

བདོ་<ད་+་བ�ར་པ་དང་། F་སར་ཤངི་)ར་+་བ,སོ་པ་རདེ།  དསེ་ན་བ5ན་བཅསོ་འད་ིན་ིཡ་ེ²འ་ིག�ང་རབ་མནི་པའ་ིབ5ན་བཅསོ་ཤགི་ཨནི་<ད་ནས་

བདོ་<ད་+་བ�ར་པ་ཐགོ་མ་མནི་�དི་ནའང་r་�ས་ཤགི་ཡནི་མནི་ལ་དགོས་པ་མདེ་པ་རདེ།  ལ་ོཙའ་ིཁངོས་�་hད་མདེ་ཅགི་Sགས་པ་ད་ེཡང་�མ་པ་

གསར་པ་ཞགི་རདེ།  ཨནི་ཡགི་ག་ིKམོ་ཞགི་བདོ་ནས་ཤངི་)ར་+་བ,སོ་པའང་�མ་པ་གསར་ཞགི་རདེ།  འད་ིལ་བ�ནེ་ནས་<བས་དའེ་ིབདོ་དང་འRལེ་

བའ་ིབ�དོ་གཞ་ིགསར་པ་རའེང་ཞབི་ད�དོ་Dདེ་oར་gལ་འདདེ་གཏངོ་�དི།   མཐའ་མ་དརེ་བ5ན་བཅསོ་འདའི་ི<རོ་=་ིདནོ་གཞན་ཞགི་ན་ིKམོ་པ་པ་ོདང་

ལ་ོཙ་བ་གཉསི་%་ི�ན་mངོ་མ་ིགཅགི་པ་ད་ེརདེ།  Kམོ་པ་པསོ་ཨནི་ཇའི་ིགSང་ལ་3ན་ཐ་ོཞགི་Rསི་པ་རདེ་ལ། ད་ེབoད་ནས་ཨནི་ཇའི་ི<ད་¶་བ་�མས་

ལ་བདོ་ང་ོBདོ་ཅགི་Dས་པ་རདེ། ལ་ོཙ་བས་ཨནི་ཇསི་Rསི་པ་ཞགི་བདོ་ཡགི་^་བ�ར་པ་ད་ེན་ིའད་ིལས་ཤསེ་D་གསར་པ་ར་ེལནེ་ཐབས་སམ་ཡང་ན་b་ི

མསི་བདོ་ལ་ད་ོ�ང་Dདེ་པ་འད་ིའ�་འ+ག་སགོས་%་ིང་ོBདོ་%་ིནང་དནོ་ཡང་ཡདོ་པར་འདདོ་ད།ོ།   

 
དག་ེབར་Nར་ཅགི   །། 
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