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ཧནོ་སུར་སབྐས་	 ༩	 པའ་ིཚབ་གསར་ཚོགས་
གཙོའ་ིལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ལེགས་གུབ།

༄༅།	 །དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་ཧནོ་སུར་
རབ་རྒྱས་གླངི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	 ༩	
པའི་ཚོགས་གཙོ་བརྩོན་འགུས་རབ་རྒྱས་ལགས་
རྩ་དགོངས་ཞུས་འཁལོ་བུང་བའི་གསར་འདམེས་
ཚོགས་གཙོའི་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ཡོང་བའི་ཞུ་
སྐལུ་འབརོ་དནོ་ལརྟ།	 ལྷ་ོཕགོས་ས་གནས་ཁམིས་
ཞིབ་ཁང་ད་ུཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧།༠༧།༢༤	 ཉནི་ཧནོ་
སུར་རབ་རྒྱས་གླངི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	
༩	 པའ་ིཚབ་གསར་ཚོགས་གཙོ་སིྐད་པ་ལགས་
ནས་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པ་བསྟན་འཛིན་མཁནེ་
རབ་ལགས་ཀི་མདནུ་སར་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་
འབུལ་བཞསེ་ལེགས་གུབ་བུང་འདགུ་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ལ་དགྭས་བདོ་ཁིམ་དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་ལྡ་ིལི་ཧནྶ་རཱཇ་མཐ་ོསླབོ་ཀིས་ཆེ་བསྟདོ་ཞུས་པ།

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་
ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅།	 །དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༢	 ཉནི་རྒྱབ་ནས་ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༡༣	བར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡལི་ིདང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ི
གངོ་ཁརེ་སི་ཌི་ན་ིདང་ཁན་བྷ་ེར།	མེལ་བྷནོ་བཅས་
སུ་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ་མ་ཟད།	 གནད་ཡོད་
མི་སྣ་རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་ཆེད་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་བསྐདོ་གནང་གཏན་འཁལེ་འདགུ	 ད་ེཡང་
ཕི་ཟླ་	༨	 ཚེས་	༢	ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	༥	ཐགོ་
རྡ་ས་ག་གཱལ་གནམ་ཐང་ནས་མཁའ་ལམ་བརུྒྱད་
དལིརི་ཕབེས་ཐནོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༣	
ཉནི་གི་སྔ་ད་ོལྡ་ིལིར་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་
དང་མཇལ་འཕད་གནང་རུྒྱ་མ་ཟད།	 	 བདོ་དནོ་
ཐགོ་བག་ོགླངེ་གནང་གུབ་བསྟནུ།	 ཕི་ཚེས་	 ༤	 ས་ྔ
ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡་༤༠	 ཐགོ་ལྡལི་ིགནམ་ཐང་ནས་ཨོ་
སི་ཊོ་ལི་ཡར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	 ཕི་
ཚེས་	༥	ཉནི་ཁུལ་དརེ་འབརོ་འཕལ་གངོ་འཁརེ་
སི་ཌི་ནིར་ཡོད་པའི་ཚོགས་ཁང་གགས་ཅན་སི་ཌི་
ན་ིཨོ་པ་ེར་ཚོགས་ཁང་	Sydney	Opera	House	
ཞེས་པའི་ནང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་ནས་
དསུ་རབས་	༢༡	ནང་བདོ་ཅསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ི
ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ་དང་།		ཚེས་	༦	ནས་	
༧	 བར་ཉ་ེའཁརོ་གི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
ཁག་གཅིག་ནང་མགནོ་འབདོ་ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་
སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་ཞི་
བའི་ཚལ་ཕ་ོབང་གི་ཉ་ེའགམ་ད་ུརནེ་གཞི་
བས་པའི ་ལ་དྭགས་བོད་ཁིམ་སླབོ ་གྲྭར་
བསོད་ནམས་གླངི་གི་གཞིས་མི་དང་།	 བདོ་
ཁིམ་སླབོ་གྲྭའི་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་
བངླ་དརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ	
	 དེ་ཡང ་མགོན ་པ ོ་ གང ་ཉིད ་
མཆོག་སླབོ་གྲྭར་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་སབྐས་
སླབོ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་དང་སླབོ་སིྤས་ཕབེས་
བསུའི ་སྣ ་ེ ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས།	 སླབོ་ཕུག་ཕ་ོམོ་རྒན་གཞནོ་རྣམས་
ཀིས་ཕ་ེམར་ཆང་ཕུད་འདགེས་འབུལ་ཞུས་
པ་མ་ཟད།	 	 སལོ་རུྒྱན་གི་བཀྲ་ཤིས་ཞལོ་
པ་འཁབ་སྟནོ་གི་ལམ་ནས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེ
ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་རེས་བཞུགས་ཁིར་
༸ཞབས་སོར་འཁོད་བསྟནུ་སླབོ་གྲྭའི་འགན་
འཛིན་འཆི་མེད་ལྷུ ན་གུབ་ལགས་ཀིས་ལ་
དྭགས་བདོ་ཁིམ་སླབོ ་གྲྭ་ཐོག་མར་ཕི་ལོ་	
༡༩༧༥	ལོར་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དང་།	
ད་ལའྟ་ིའཆར་སླབོ་ཕུག་གངས་	༡༦༥༣	དང་
དག་ེལས་གངས་	 ༢༤༦	 ཡོད་སྐརོ་ལ་ྷསནྙ་

སྒནོ་འབུལ་ཞུས་རསེ་སླབོ་ཕུག་ཁག་གཅིག་
གིས་རིགས་ལམ་བག་ོགླངེ་གི་རགས་གསལ་
སྤན་བསྟར་ཞུས།	 ད་ེརསེ་ལ་སིྤས་ལ་དགྭས་

བདོ་མི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ལོ་འཁོར་ལས་
བསྡམོས་སནྙ་སྒནོ་ཞུ་སབྐས་ད་ེས་ྔབཙན་བལོ་
ད་ུའབརོ་མཚམས་ལ་དྭགས་ཁུལ་ད་ུབདོ་མི་
འབགོ་པ་མི་གངས་	༥༠༠	ཙམ་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ེརསེ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༠	 	 སབྐས་བདོ་ནས་
བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་	༤༠༠༠	འབརོ་བར་
བརནེ་ད་ལའྟ་ིའཆར་བདོ་མི་གངས་	 ༧༠༠༠	
ཡོད་སྐརོ་ལ་ྷསནྙ་སྒནོ་འབུལ་ཞུས།	 ད་ེནས་
ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་བདོ་མི་རྣམས་

ཀིས་གཞས་སྣ་འཁབ་སྟནོ་གཟིགས་འབུལ་
ཞུས་རསེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་
ས་གནས་རངོ་དཔནོ་སོགས་ལ་ལེགས་སྐསེ་

ཕག་རགས་གསོལ་སྩལ་མཛད་ད་ེབཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 	 ཁདེ་རང་ཚོ་ལ་དགྭས་བདོ་མི་
བཙན་བལོ་བ་རྣམས་འདིར་འབརོ་ནས་ལོ་	
༥༠	ཙམ་འག་ོབཞིན་ཡོད།		མི་རབས་བར་ེ
བཞིན་ཡོད།	 འནོ་ཀང་བདོ་མི་རིགས་ཀི་ལ་
རྒྱ་མི་ཉམས་པར་མུ་མཐུད་གནས་ཡོད།		
དེ་རིང་འདིར་སྐུ ་མགོན་རྣམ་པ་ཚོ་དང་
ཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་མ་ཐུག་རུྒྱ་བུང་བ་ཧ་ཅང་
དགའ་པ་ོབུང་།	 གཞིས་བཞུགས་བདོ་མི་ས་

ཡ་དུག་ལ་གཏམ་བརདོ་ཀི་རང་དབང་མེད་
སྟབས།	 ང་ཚོ་རང་དབང་ལུང་པའ་ིནང་ཡོད་
པའི་བདོ་མི་ཚོས་གཞིས་ལུས་བདོ་མི་ས་ཡ་
དུག་གི་ཚབ་བདེ་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཐུབ་པ་
བདེ་དགསོ།		ངསོ་ཀིས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་
ཚོར་སྐནོ་བརདོ་བ་རུྒྱ་གང་ཡང་མེད།	 ས་ྔམོ་
དསུ་རབས་	 ༧	 ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སམྒ་
པའོི་སྐུ་དསུ་ནས་རྒྱ་དང་བདོ་གཉསི་དབར་
མཛའ་འབལེ་དམ་ཟབ་ཡོད།	 	 རྒྱ་ནག་ལ་
མཚོན་ན་བདོ་ད་ུདཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་བརུྒྱད་
པའི་ནང་ཆོས་མ་དར་གོང་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་
ནང་ཆོས་དར་ཁབ་བུང་ཡོད།	 	 ད་ལ་ྟང་
ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པར་བརནེ་རྒྱ་
ནག་མི་དམངས་ཚོར་ང་ཚོས་སངྡ་ཟུག་བདེ་
དགསོ་པ་གང་ཡང་མེད།		འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་
འགོ་ཁིད་ཁདོ་ཁག་གཅིག་བསམ་བླ་ོགུ་དགོ་
ཅན་རེད་འདགུ	 	 ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་རྒྱ་བདོ་
ཧརོ་གསུམ་ཞསེ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་ཟུར་ད་ུཡོད།		
འནོ་ཀང་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་འགོ་ཁིད་གུ་དགོ་ཅན་
ཚོས་ཞི་བའི་བཅིངས་གལོ་ཟརེ་ནས་བདོ་ལ་
དབང་སུྒར་བས་ཡོད།	 	 	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༧	
ཉིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡིིར་རནེ་གཞི་བས་
པའི་ལྡ་ིལི་མཐ་ོསླབོ་ཀི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་

པའི་ཧནྶ་རཱཇ་མཐ་ོསླབོ་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་ལ་ཆེ་བསྟདོ་ཀི་གཟངེས་རགས་	
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ཞསེ་པ་ད་ེའབུལ་ལམ་ཞུས་འདགུ	 	 སིྤར་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་མཐ་ོསླབོ་དའེི་
སླབོ་ཟུར་ཡིན་ཞིང་ཁོང་ལ་ཆེ་བསྟདོ་ཞུས་
པའི་མངོན་བསྟདོ་ཀི་ཚིགས་བརོད་ནང་
འཁདོ་དནོ།	 སླབོ་ཟུར་ཁངོ་ལ་ང་ཚོས་གུས་
འདུད་དང་བཅས་ཆེ་མཐོང་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
ཁོང་ནི་བདོ་ཀི་ཆབ་སིད་འཐབ་རྩོད་ཀི་སྣ་ེ
འཁདི་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 	 འབུང་

འགུར་གཟངེས་རགས་དང་མདནུ་ལམ་འད་ི
ལས་ལགྷ་པ་ཞིག་ཡོང་རུྒྱར་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།		ཞསེ་འཁདོ།

ད་ེཡང་སྐབས་དརེ་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ།	 	 གཟངེས་རགས་འདསི་ཧནྶ་
རཱཇ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་བཀའ་དནི་མཚོན་བཞིན་
ཡོད་སྟབས།	ད་ེརིང་ང་རང་འདརི་དངསོ་སུ་
བཅར་ནས་གཟངེས་རགས་འདི་ལྟ་བུ་དང་
ལེན་ཞུ་རུྒྱ་བུང་བ་ན་ིཧ་ཅང་སལྐ་བ་བཟང་པ་ོ
ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།		ང་རང་
མཐ་ོསླབོ་འདིར་ཡོད་སྐབས་སླབོ་ཕུག་དག་
གས་ཤིག་མིན།	འཛིན་གྲྭའ་ིནང་འབརོ་ཐའོ་ི
ཁ་གངས་ཉུང་དགས་པར་བརནེ་སླབོ་སིྤས་
ལས་ཁུངས་སུ་འབདོ་འགུགས་གནང་མངོ་
ཡོད།	 	 འནོ་ཀང་འབརོ་ཐའོ་ིགངས་ཚད་

མ་ལང་བའི་རུྒྱ་མཚན་ད་ེཡང་བདོ་དནོ་ཆེད་
ད་ུཆགས་པ་རེད།	གང་ཡིན་བརདོ་ན།		ང་
རང་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་ཡོད་སྐབས་བདོ་དནོ་ཆེད་
རྔམ་སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་གིས་གཙོས་ལས་འགུལ་
སྣ་མང་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་བས་ནས་བསྡད་
པ་ཡིན།	དརེ་བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་
གི་འགམ་ད་ུཡོད་པའི་རྒྱ་གར་ཉནེ་རགོས་
ལས་ཁུངས་ནང་འབོར་ཐོ་ཕེད་ཀ་འཁོད་
ཡོད་སྟབས།	 	 མཐ་ོསླབོ་དང་ཉནེ་རགོས་
ལས་ཁུངས་ནང་ངའི་འབོར་ཐོའི་གངས་
གཉསི་པ་ོབསྡམོས་ཚེ་འབརོ་ཐ་ོབརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་
ནས་བརྒྱ་ལོང་ཐུབ་རུྒྱ་རེད།	 ཅསེ་གསུང་
སབྐས་དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་སོགས་ཀིས་དགའ་
བསུའ་ིཐལ་མོ་ཤུགས་ཆེ་བརྡབས།	 	 ཡང་
ཁངོ་གིས་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་དནོ།	 	 རྒྱ་
ཆེ་ས་ནས་བརདོ་ན་གཟངེས་རགས་འདིས་
རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བཀའ་དནི་མཚོན་བཞིན་
ཡོད།	 	 རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ཀིས་
བདོ་མི་དང་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བཀའ་དནི་
གནང་བ་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་སུས་ཀང་
གནང་མངོ་མེད།	 བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་འད་ི
ན་ིརྒྱ་གར་གི་གནའ་རབས་རིག་གཞུང་འཚེ་

མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གུབ་ལ་གཞི་བཅོལ་བ་ཞིག་
ཡིན་པ་མ་ཟད།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་
གཙོའི་རིང་ལུགས་ད་ེཡང་རྒྱ་གར་གི་མང་
གཙོའ་ིལམ་སལོ་ལ་མིག་དཔ་ེབལསྟ་ཡོད།	ད་
ལའྟི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་ཁདི་ཕལ་
མོ་ཆེ་རྒྱ་གར་ནང་སྐསེ་འཚར་བུང་བ་དང་།	
ཤེས་ཡོན་སླབོ་སྦངོ་ཡང་རྒྱ་གར་ནང་གནང་
བ་ཤ་སྟག་ཆགས་ཡོད།	ཅསེ་སོགས་གསུངས།	
	 ཕོགས་མཚུངས་མཐོ་སླབོ་ཀི་ཉ་ེ
བའི་གཙུག་ལག་སླབོ་དཔནོ་སྐུ་ཞབས་པི་ཏི་
དརྷྨ་ར་ Dr Priti Dharmara ལགས་ཀིས་
གསུང་དནོ།	 	 ད་ེརིང་ང་ཚོའ་ིམཐ་ོསླབོ་འད་ི
དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	༧༠	འཁརོ་བའ་ིདསུ་
དན་ཉནི་མོ་འདརི་འབུམ་རམས་པ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་ལ་ཆེ་བསྟདོ་ཞུ་རུྒྱ་བུང་བ་ནི་ཧ་
ཅང་དགའ་སྤབོས་ཀི་གནས་ཡིན།	 	 ལགྷ་
པར་ཁངོ་གིས་ཚོར་ཤུགས་དག་པསོ་བདོ་དནོ་
ལས་འགུལ་ཐགོ་སེམས་ཤུགས་མངནོ་པར་
གསལ་བ་བདེ་སབྐས་ང་ཚོར་དགའ་སྤབོས་ད་ེ
བས་ཆེ་བ་ཞིག་བུང་།	ཞསེ་སོགས་གསུངས།།

སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ལྡ་ི
ལིར་ཕགོས་ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅།	 །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་དབུས་སིྤ་
འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་རྒྱ་
གར་ཆར་དུས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་བཞིན་པའི་
སབྐས་དང་བསྟནུ་གང་ཅིའི་འབལེ་ལམ་ཆེད་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༣༠	 ནས་ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༡༡	 བར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་
འཕད་གནང་རུྒྱ་དང་།	ད་ེརསེ་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་གསོ་
ཆོད་དགངོས་དནོ་བཞིན་ཕི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༨	ཉནི་
རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ལནྷ་ཚོགས་ཤིག་ཀང་ཚོགས་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་འདགུ	 	 ད་ེཡང་སིྤ་འཐུས་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ་ཕི་
ཚེས་	 ༣༠	 ཉནི་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
པ་བཅས།།



2 2nd August 2017 TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༠	ཕི་ཟླ་	༨	ཚེས་		༢

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང།	
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	

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

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་གཅསེ་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་དབིངས་ལགས་ཀི་མ་ངན་རསེ་དན་
མཛད་སྒརོ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

ཤེས་ཡོན་སདི་བུས་ག་ོརགོས་སྤལེ་བ།

སྐབས་བཅལོ་བདོ་ཕུག་རྣམས་ལ་སནྨ་པའ་ིསླབོ་སྦངོ་ཆེད་ས་མིག་
གཉསི་འཕར་མ་ཟུར་བཅད་གནང་འདགུ

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལ་དགྭས་སུ་བཙུན་མའ་ིདགནོ་པ་དབུ་འབདེ་མཛད་པ།
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༢༦	 ཉནི་ལ་དགྭས་ཞི་བའ་ི
ཚལ་ཕ་ོབང་ནས་རྒྱང་ཐག་སིྤ་ལེ་	 ༤	 སར་
ཆགས་པའ་ིཤེལ་ས་གནས་སུ་ཉ་ེཆར་གསར་
བཞེངས་སྔར་འགུར་ཨཱརྱ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རའི་
དགནོ་པ་དང་དའེི་རནེ་གཙོ་འཕགས་མཆོག་
ཐུགས་ར་ེཆེན་པ་ོཕག་སྟངོ་སྤན་སྟངོ་གི་སྣང་
བརྙན་སོགས་ལ་དབུ་འབེད་རབ་གནས་
བཀའ་དནི་བསྐངས།	
	 ད་ེཡང་ཐོག་མར་སྔར་འགུར་
ཨཱརྱ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རའི་དགོན་བདག་ཨོ་རྒྱན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དགོན་པའི་དམིགས་
ཡུལ་དང་ད་ེབཞིན་ལས་བསྡམོས་བཅས་
པ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ལྷ་སྙན་སྒོན་འབུལ་

ཞུས།	 ད་ེརསེ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	

བདོ་གངས་ཅན་གི་ལྗངོས་སུ་སངས་རྒྱས་
ཀི་བསྟན་པར་སྒ་ོགང་ས་ནས་གེགས་དང་
བར་ཆད་མང་དག་ཅིག་འཕད་པའི་སྐབས་
འདིར་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རུྒྱད་ད་ུཡོད་པའི་
བདོ་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་འཛིན་

མཁན་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པའི་ཡུལ་མི་
ཚོས་རང་དབང་གི་ག་ོསབྐས་ལོངས་སུ་སྤད་

ད་ེས་གནས་སུ་སྔར་མེད་པའི་རབ་བུང་
ཕ་ོམོའ་ིསྡ་ེགསར་འཛུགས་དང་།	 	 སརྔ་
ཡོད་ཐོག་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕལེ་གཏངོ་རུྒྱ་
བཅས་བསྟན་པའི་ཞབས་འདགེས་རླབས་
ཆེན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 	 ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ

རེད།	 	 ངསོ་རང་དགའ་པ་ོཞ་ེདག་བུང་།	
ཞེས་ཐུགས་དགེས་ཚོར་ཆེན་པ་ོམཛད་པ་
དང་སྦྲགས།	སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་འཛིན་
སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་ཞསེ་པ་ད་ེགཙུག་ལག་ཁང་
དང་སྐ་ུགསུང་ཐུགས་རནེ།	 མཆོད་རནེ་
སོགས་བཞེངས་སུྐན་གཅིག་པུས་ཡོང་རུྒྱ་
མིན་པར་གཙོ་བ་ོསླབོ་དཔནོ་དབིག་གཉནེ་
གིས་མངནོ་པ་མཛོད་ལས།	 	 	 སྟནོ་པའ་ི
དམ་ཆོས་རྣམ་གཉསི་ཏ།ེ	 །ལུང་དང་རགོས་
པའ་ིབདག་ཉདི་ད།ོ	 །ད་ེའཛིན་བདེ་པ་སྨྲ་
བདེ་དང་།	 །སུྒབ་པར་བདེ་པ་ཁ་ོན་ཡིན།	 །	
ཞེས་བསྟན་པ་ལུང་རགོས་གཉིས་ཀི་ཐོག་
ནས་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་བདེ་དགསོ་སྐརོ་
ལུང་འདནེ་མཛད།
	 སྐབས་དརེ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པ་ོཆེ་

མཆོག་གིས་གསོལ་འདབེས་ཞུ་དནོ་ལྟར།	
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་སེར་སྐ་མང་
ཚོགས་རྣམས་ལ་ཤེས་རབ་སྙིང་པ་ོདང་།	
གང་བླ་ོམ།	 སྒལོ་མ།	 སྤན་རས་གཟགིས་
དང་ར་འགནི་གི་གཟུངས་སགྔས།	 ད་ེབཞིན་
གུ་རུའི་མཚན་སྔགས་དང་སྟནོ་པའི་མཚན་
སགྔས་བཅས་ཀི་ལགྗས་ལུང་བསྩལ།	 ད་ེ
ཡང་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་བཀའ་བླནོ་
ཁ་ིཟུར་མཁས་དབང་སླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 ཁགི་སེ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག		ལ་དགྭས་རང་སྐངོ་རི་ལྗངོས་ཡར་
རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོས་གཙོས།	
ཤེལ་ཉ་ེའཁོར་གི་མང་ཚོགས་སྟངོ་ཕག་
བརྒལ་བ་འད་ུའཛོམས་བུང་འདགུ		།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༢༦	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་

ཚོད་	 ༧	 ཐགོ་རྡ་ས་དབུས་གཞནོ་ན་ུལནྷ་
ཚོགས་ཀིས་ག་ོསིྒག་གནང་བའི་རྒྱལ་གཅསེ་
པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་དབིངས་ལགས་ཀི་
མ་ངན་རསེ་དན་གི་མཛད་སྒརོ་དཔལ་ལནྡ་

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོ
བསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་སྐུ་མགནོ་

གཙོ་བརོ་གདན་ཞུས་ལྟར་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ད་ེརིང་བཞུགས་
སྒར་ལྷ་རྒྱལ་རིར་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་
བསྟན་འཛིན་ཆོས་དབིངས་ཀི་སྐུ ་ཕུང་ལ་

མ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུ་རུྒྱའི་འད་ུའཛོམས་
སྐབས་ཕབེས་པའི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
གཞོན་པའི ་དབུས་ཕག་སྦྲེལ་སིྤ ་འཐུས་
རྣམ་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བཀའ་བླནོ་རྣམ་
པ།	 རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཁངོ་གི་ཕ་མ་གཉསི་
ཀིས་གཙོས་ནང་མི་ལནྷ་རྒྱས།	 གཞནོ་ན་ུ
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་དབུས་ལས་དང་།	 གཞུང་
འབལེ་དང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་
པ་ཁག་གི་འགན་ཁུར་བ་རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་
སྐ་སེར་ཕ ོ་ མོ ་ ཡོངས་ལ་ད ེ་ རིང་འདིར་
ཕབེས་པར་ཐོག་མར་སྔ་ད་ོབད་ེལེགས་ཞུ་
རུྒྱ་དང་ཆབས་ཅིག་ད་ེརིང་ང་ཚོ་འདརི་འད་ུ
འཛོམས་གནང་དགོས་པའི་རུྒྱ་མཚན་དང་།	
ལགྷ་པར་ད་ུརྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོཁངོ་གི་ད་ེ
སྔནོ་དགངོས་གཞི་གང་ཡོད་པ།	 རང་ལུས་

མེར་སགེ་བཏང་བའི་རསེ་སུ་གནས་སྟངས་
གང་བུང་ཡོད་མེད།	 གཞནོ་ན་ུལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་ཞིབ་ཕ་འགལེ་
བརདོ་གནང་སོང་།	 དའེ་ིཐགོ་བསྐར་བཟླསོ་
བདེ་མི་དགོས་པར་ང་ཚོས་རྒྱལ་གཅེས་པ་
ཁོང་གི་དམིགས་ཡུལ་གཞིར་བཟུང་ཐགོ་ང་
ཚོས་ཕར་གུ་མཉམ་འདགེས་ཐོག་བདོ་ཀི་
རྩ་དནོ་ཐགོ་ལས་དནོ་སུྒབ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་
རེད།	ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་
གནང་མཁན་	༡༤༩	ཙམ་དང་།	བཙན་བལོ་
ནང་བཅུ་ཕག་ལ་ཉ་ེབར་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་
རེད།	ད་ེཡིན་དསུ་ཁངོ་རྣམ་པས་བླསོ་བཏང་

གནང་བ་ད་ེགཙོ་བ་ོརང་མི་རིགས་དང་།	
རྒྱལ་ཁབ།	 ལགྷ་པར་ད་ུབདོ་ནང་གི་བདོ་
མིའི་གནས་སྟངས་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
མཁགེས་ཟུང་སིད་བུས་ད་ེམུ་མཐུད་གནས་
བསདྡ་པ་ད་ེཚོའི་རྐནེ་ལ་བརནེ་ནས་བུང་བ་
ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེརིང་འད་ུ
འཛོམས་དའེི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་ཐོག་ལ་
གོ་བརྡ་ཞིག་སྤྲད་པ་མ་ཟད་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལའང་ག་ོབརྡ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་ཀང་སྤྲད་་
ཐུབ་ཀི་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཤེས་ལྷན་འགན་འཛིན་དུང་
འཕར་ཚེ་རིང་བསམ་གུབ་ལགས་ཇམ་མུ་

ཀཤམཱིར་མངའ་ཁོངས་ལ་དྭགས་སུ་འདི་
ཟླའ་ིཚེས	 ༡༧	 ནས་	 ༢༠	 བར་ལ་དགྭས་
བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭའི་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་དང་
ད་ེགའི་གཞིས་ཁོངས་ཀི་ཕ་མ་རྣམས་ལ་
ཤེས་ཡོན་སིད་བུས་ཐོག་གོ་རགོས་སྤལེ ་
འདགུ	ད་ེཡང་ཕི་ཚེས	༡༧	ས་ྔད་ོལ་དགྭས་
བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭ་དབུས་མའི་སྔནོ་སླབོ་དང་
གཞི་རིམ་འགོ་མར་རགོ་ཞིབ་དང་།	 ཉནི་
རྒྱབ་སླབོ་གྲྭ་དབུས་མ་དང་།	 ཅགོ་ལམ་
ཡན་ལག་སླབོ་གྲྭ	 སནྨ་ལའྷ་ིཡན་ལག་སླབོ་
གྲྭ་བཅས་ཀི་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་དགེ་རྒན་
གངས་	 ༧༥	 ལ་ཤེས་ཡོན་སདི་བུས་ག་ོ

རགོས་སྤལེ་རེས་དགེ་རྒན་གི་དགོས་དརི་
གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད།	 ཕི་ད་ོཆུ་
ཚོད་	 ༥།༣༠	 ནས་	 ༧།༤༥	 བར་ད་ེགའ་ི

སླབོ་གྲྭ་དབུས་མའི་སླབོ་ཕུག་གི་ཕ་མ་རྣམས་
ལ་ཤེས་ཡོན་སདི་བུས་ག་ོརགོས་སྤལེ།
ཕི་ཚེས་	༡༨	ཉནི་སནྨ་ལ་ྷཉནི་སླབོ་དང་།	ཕི་
ཚེས	༡༩	ཉནི་ཨག་གླངི་ཉནི་སླབོ་བཅས་ལ་
ས་ྔདའོ་ིརིང་རགོ་ཞིབ་དང་།	 ཉནི་རྒྱབ་དག་ེ
རྒན་རྣམས་དང་།	 ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༥།༣༠	
ནས་	༧།༤༥	བར་སླབོ་ཕུག་གི་ཕ་མ་བཅས་
ཁོན་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་དགེ་རྒན་གངས་	
༩༡	དང་ཕ་མ་གངས	༣༡༥	ལ་ཤེས་ཡོན་
སདི་བུས་ག་ོརགོས་སྤལེ་ཡོད་འདགུ	།

༄༅།	 །དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བསྒགས་
གནང་དནོ་ལརྟ་ན།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ནས་ཧ་ི
མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གིས་སྐབས་བཅལོ་
བདོ་ཕུག་རྣམས་ལ་སནྨ་པའི་སླབོ་སྦངོ་ཆེད་
ས་མིག་གཉིས་འཕར་མ་བཀའ་འཁོལ་
བསྩལ་ཡོད་འདགུ	 ཟུར་བཅད་ས་མིག་ད་ེ
བཞིན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གི་
འབད་རྩལོ་དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
མཇུག་སྐོང་བསྟུད་མར་གནང་བའི་གུབ་
འབས་ཤིག་ཡིན་འདགུ	གངོ་གསལ་ས་མིག་
གཉིས་ཏ་ེཌོག་ཊར་བཱཡཱི་ཨེས་པར་མཱར་
གཞུང་གི་སནྨ་སླབོ་ཁང་(Dr. Y. S. Parmar 

Govt. Medical College, Nahan) ད་ུ
མོན་གྷ་ོགཏན་སླབོ་ཀི་སླབོ་མ་བ ོུ་བསྟན་འཛིན་
ལ་ྷསིྐད་དང་།	 པཌིཾཏ་ཇབཱཧརལལཱ་ནཧེརཱུ་
གཞུང་གི་སནྨ་སླབོ་ཁང་ (Pt. Jawaharlal 

Nehru Govt. Medical College, Cham-

ba) ད་ུསེ་ལ་ཀུ་ཡེ་བདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་མ་བ ོུ་
བསྟན་འཛིན་མཚོ་མོ་གཉསི་ཚུད་ཡོད་འདགུ
ད་ལ་ྟཡོད་བཞིན་པའི་ས་མིག་གཉསི་ཀི་ཐགོ་
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སནྨ་པའི་འཚང་རུྒྱགས་
ཀི་གུབ་འབས་གཞིར་བཟུང་རྩེ་བཏགོ་གིས་
ཀ་སྦུག་གཏན་སླབོ་ཀི་སླབོ་མ་བ ོུ་བསྟན་འཛིན་
བད་ེཆེན་དང་།	 སེ་ལ་ཀུ་ཡི་བདོ་ཁིམ་གི་
སླབོ་བུ་ཚེ་རིང་བསོད་ནམས་གཉསི་འདམེས་
སུྒག་དང་།	 མོན་གྷ་ོགཏན་སླབོ་ཀི་སླབོ་མ་
ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྒོན་རྒྱ་གར་དབུས་བདོ་སླབོ་
འཛིན་ཚོགས་ཀི་ཟུར་བཅད་ས་མིག་ཁོངས་
འདམེས་ཐནོ་བུང་ཡོད།	འད་ིཐད་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་ནས་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་
བཱརིབདྷ་སིངྷ་ (Shri Virbhadra Singh) 

མཆོག་དང་།	 འཕདོ་བསྟནེ་བླནོ་ཆེན་ཀཱལོ་
སིངྷ་ཋཱཀུར་ (Shri Kaul Singh Thakur) 

མཆོག་རྣམ་གཉིས་ལ་དམིགས་བསལ་
དགོངས་བཞེས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་

ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 སླབོ་ཕུག་ད་ེདག་སླབོ་
ཐོན་རེས་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཞབས་
འདགེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པའི་འགན་ལེན་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
འདིས་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཡོད་
པའི་སྨན་ཁང་ཁག་ལ་སྨན་པ་འདང་ངེས་
མེད་པའི་གནས་སྟངས་ད་ེབཟང་ད་ུའག་ོབའི་
ཐུགས་རེ་གནང་གི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་
འདགུ		།



3 TIBETAN NEWS  2nd August  2017 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༠	ཕི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༢

གཞི་རིམ་བར་མའ་ིའཛིན་གྲྭ་དུག་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་གི་བདོ་ཡིག་
སླབོ་དབེ་བསྐར་ཞིབ་གནང་འདགུ

བདོ་དནོ་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོསུྐན་ཆེད་མ་དངུལ་ཐབོ་མཁན་རྣམས་ལ་སྔནོ་འགའོ་ིརུྒྱས་སྟནོ་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༨	
ཉནི་ཕི་དལི་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕནི་ཚན་པས་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོའ་ིགླགོ་བརྙན་མ་དངུལ་
ནང་འདམེས་སུྒག་བུང་བ་རྣམས་ལ་སྔནོ་
འགའོ་ིརུྒྱས་སྟནོ་གནང་ཡོད།
	 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོ
ཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་
དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་དང་།	
དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་ཤར་གླངི་བསྟན་འཛིན་
ཟླ་སྒནོ་ལགས།	 བསྟན་འཛིན་ཚེ་བརན་
མཆོག་ལེགས་ལགས།	 སལྐ་བཟང་རིན་
ཆེན་ལགས།	 ཚེ་རིང་དནོ་གུབ་ལགས།	
གླགོ་བརྙན་མ་དངུལ་ནང་འདམེས་སུྒག་
བུང་བ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་

བདོ་ཀི་སྒ་བརྙན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་
རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་དབང་ལགས་ཀིས་ཕ ེབས་

བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་
ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་
ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་དནོ་

དང་འབལེ་བའི་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོསུྐན་ཞུ་
རུྒྱའི་ལས་གཞིའི་ཐོག་ཡིག་རུྒྱགས་བཏང་

ནས་རྣམ་པ་ཚོ་དག་འདམེ་བུང་སྟ་ེཟབ་སྦངོ་
ཕབེས་པར་འཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 རྩ་བའ་ིརྣམ་པ་ཚང་
མས་མཁནེ་གསལ་རེད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	

ལོར་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ལ་འབརོ་བའི་སྐབས་
བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ལས་རིགས་མང་
པ་ོཞིག་ལ་སྦངས་པ་དང་ཉམས་མོང་མེད།	
འནོ་ཀང་བཙན་བལོ་ནང་མི་ལོ་	 ༥༨	 ཙམ་
བསདྡ་པའི་རིང་ལ་ལས་རིགས་འད་མིན་མང་
པ་ོཞིག་ལ་སླབོ་སྦངོ་གནང་ནས་ལས་ཀ་མང་
པ་ོཞིག་གཞན་ལ་རེ་མི་དགོས་པར་ང་རང་
ཚོ་རང་གིས་བདེ་ཐུབ་པའི་གནས་བབ་སླབེ་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ནས་
བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིགླགོ་བརྙན་བཟ་ོསུྐན་
སླད་གཞོན་སྐེས་རྣམས་ལ་གོ་སྐབས་གནང་
རུྒྱའ་ིགནད་དནོ་ཆགས་ཡོད།	 སནྙ་ཞུ་འབུལ་
མཁན་མང་པའོི་ནང་ནས་རྣམ་པ་ཚོ་འདམེས་
སུྒག་བུང་བ་འདི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་

དན་གི་འདགུ	གླགོ་བརྙན་བཟ་ོབའ་ིསབྐས་
གླགོ་བརྙན་གི་བརདོ་གཞི་དང་ཇུས་བཀདོ་
བེད་མཁན་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཆགས་
ཡོད།	 གླགོ་བརྙན་གང་བཟ་ོབ་ཡིན་ནའང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་བུས་དང་།	
ལྷག་པར་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་བསྡད་
ཡོད་པར་བརནེ་བདོ་པའི་རྩ་ཁིམས་དང་
བཅའ་ཁམིས།	 སིྒག་གཞི་ཁག་གཞི་ལ་
བཞག་དགསོ་ཀི་ཡོད་པར་བརནེ།	ད་ེདག་
དང་མ་འགལ་བ་ཐུགས་ལ་འཇགོ་དགོས་
རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་།།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་ཡིག་ཚང་
གི་ག་ོསིྒག་འགོ	ཕི་ལོ་༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	
༢༤	ནས་	༢༦	བར་ཉནི་གསུམ་རིང་།	ས་

རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུགཞི་
རིམ་བར་མ་འཛིན་རིམ་དུག་པ་ནས་བརྒྱད་
པ་བར་གི་བདོ་ཡིག་སླབོ་དབེ་བསྐར་ཞིབ་ཀི་
ཚོགས་འད་ུསྐངོ་ཚོགས་གནང༌ཡོད།
	 ཐེངས་འདིའི་སླབོ་དབེ་བསྐར་
ཞིབ་ཀི་ཚོགས་འད་ུའད་ིན།ི	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	
ལོར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སིད་བུས་ཀི་

དགོངས་དནོ་བཞིན་བཟ་ོའགོད་གནང་བ་
དང་།	 བཀའ་ཤག་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའ་ི
གཞི་རིམ་བར་མའི་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་
གི་དགངོས་གཞི་ལརྟ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༢	ལོར་

རྩམོ་སིྒག་དང་འགམེས་སྤལེ་གནང་།	 ད་ེན་ི
ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་གཞི་
རིམ་བར་མའི་སླབོ་གྲྭའི་བདོ་ཡིག་སླབོ་དབེ་
རྣམས་ལོ་དུག་རེའི་མཚམས་བསྐར་ཞིབ་
དང་གཏན་འབབེས་བ་རུྒྱར་དམིགས་ཚད་
བཟུང་བ་ལྟར་སྐངོ་ཚོགས་གནང་བ་ཞིག་
ཡིན།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་ཤེས་ཡོན་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་དུང་འཕར་ཚེ་

རིང་བསམ་གུབ་ལགས་དང་།	 བདོ་ཡིག་
ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དངོས་གུབ་བསྟན་
པ་ལགས།	 བདོ་ཡིག་སླབོ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་པ་
དགེ་འདནུ་དནོ་ཡོད་ལགས་དང་བཀྲ་ཤིས་
རྡ་ོར་ེལགས།	 བདོ་ཡིག་སླབོ་དབེ་བསྐར་
ཞིབ་ཚོགས་མི་ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་གི་རྩམོ་རིག་སླབོ་དཔནོ་རྒན་ཨ་
འཇམ་ལགས་དང།	 ད་ྷསྟངེ་བདོ་ཁིམ་གི་
བདོ་ཡིག་རུྒྱས་སྟནོ་པ་རྒན་མིང་ཆུང་ལགས།	
དྷ་ཤོད་བདོ་ཁིམ་གི་བདོ་དགེ་ངག་དབང་
བམས་པ་ལགས།	 མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་གི་
བདོ་ཡིག་རུྒྱས་སྟནོ་པ་རྒན་བཟང་པ་ོལགས།	
སཾ་བྷ་ོཊའི་བདོ་དགེ་བམས་པ་བཀྲ་ཤིས་
ལགས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་གཞི་རིམ་
བར་མའི་དགེ་རྒན་རྣམས་ནས་སྡུད་ལེན་
བས་པའ་ིབསམ་ཚུལ་གཞི་ལ་བཞག་སྟ།ེ	 ད་
ཡོད་སླབོ་ཚན་ཁག་ལ་བསྐར་ཞིབ་ཀིས་གསོ་
སྡུར་ལྷུ ག་པརོ་གནང་སྟ་ེདཀར་ཆག་སིྒག་
འགདོ་གནང་འདགུ	།

འབགོ་ལམ་ཁུལ་ད་ུརྒྱ་ནག་གིས་དཔུང་འཇུག་བདེ་བཞིན་པ་ན་ིརྒྱ་སྐདེ་རིང་ལུགས་ཀི་མངནོ་རགས་ཤིག་ཡིན།
༄༅།	 །ཉ་ེལམ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའ་ི
ཧནྶ་རཱཇ་མཐོ་སླབོ ་དབུ ་བརྙ ེས་ནས་མི ་

ལོ་	 ༧༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་དང་བསྟནུ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ལ་ཆེ་བསྟདོ་ཀི་
གཟངེས་རགས་ཕུལ་ཡོད།
	 སབྐས་དརེ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ནས་དངེ་
སྐབས་རྒྱ་ནག་གིས་འབགོ་ལམ་ས་ཁུལ་ད་ུ

དཔུང་འཇུག་བེད་བཞིན་པ་ད་ེནི་རྒྱ་ནག་
རྒྱ་སྐདེ་ཀི་མངནོ་རགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་།		

ད་ལ་ྟཁུལ་དརེ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་མདངོ་
ཐུག་བདེ་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་ང་ཚོས་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱ་གར་གི་གནས་སྟངས་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་གསུང་པ་
མ་ཟད།	 རྒྱ་གར་གི་ཁ་གཏད་གཙོ་བ་ོརྒྱ་
ནག་ཆགས་ཡོད་པའི་སྐརོ་ད་ེསྔནོ་རྒྱ་གར་གི་

བད་ེསུང་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཇརོ་ཇི་ཕརན་
ནནེྜ་ེསི་ George Fernandes མཆོག་ཙམ་
མ་ཟད།	 	 བད་ེསུང་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐ་ུ
ཞབས་མུ་ལ་ཡམ་སིང་ཡ་ཌབ་ Mulayam 

Singh Yadav  མཆོག་ནས་ཀང་ཉ་ེལམ་
རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་ནང་གཏམ་བཤད་ད་ེ
བསྐར་ལབྡ་གནང་ཡོད་པ་སིད་སྐངོ་མཆོག་
གིས་ལུང་འདནེ་གནང་བ་དང་སྦྲགས།	
དངེ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གིས་ལྷ་ོརྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོ་
དང་ཤར་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོ།	 སི་ཀར་བྷ་ོརོ་
གླངི་ཕན། Scarborough Island མེག་མོ་
ཧན་ས་ཚིགས་སོགས་ཕོགས་གང་སར་
དཔུང་འཇུག་བདེ་བཞིན་པའི་ཁར་ཉ་ེལམ་
འབགོ་ལམ་ས་ཁུལ་དའུང་དཔུང་འཇུག་
བདེ་བཞིན་པ་འདི་ནི་རྒྱ་སྐདེ་ཀི་གཡོ་བུས་
ཤིག་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཡིན་པ་དང་།	

ལྷག་པར་འབགོ་ལམ་ཁུལ་ད་ུདཔུང་འཇུག་
བདེ་བཞིན་པ་འད་ིན་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆེད་
མངགས་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་རིྩ་མེད་
རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའི་སིད་བུས་ལག་
བསྟར་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་པརོ་མཚོན་
ཐུབ་སྐརོ་གསུང་པ་མ་ཟད།	
	 མཛད་སྒ་ོགལོ་རེས་རི་པབ་ལིག་
གསར་འགུར་བརྙན་འཕནི་ Republic TV 

ཚན་པའི ་གསར་འགོད་པའི ་དི་བར་ལན་
འདབེས་གནང་སབྐས་གསུང་དནོ།	 ད་ེས་ྔཕི་
ལོ་	༡༩༥༠	འག་ོསྟདོ་ད་ུརྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཙོ་འཛིན་མའ་ོཙེ་ཏུང་ཁ་ོ
པས་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གི་ལག་པ་གཡས་པའི་སརྦ་
མཐིལ་ལ་ྟབུར་དཔ་ེསྦར་ནས་མཛུབ་མོ་ལ་ྔཔ་ོད་ེ
དག་ལ་དགྭས་དང་བལ་ཡུལ།	 འབས་ལྗངོས།	
འབུག	 ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་པར་ད་ེཤི་བཅས་ཡིན་

སྐརོ་བཤད་ཡོད།
	 དརེ་བརནེ་ད་ལྟའི་འཆར་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་དམག་དཔུང་གི་སྟབོས་
ཤུགས་འགོ་རྒྱ་གར་ལ་མཐའ་སྐརོ་ནས་
ཉམས་གུད་གཏོང་ཐབས་བེད་བཞིན་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ངས་དསུ་རག་ཏུ་རྒྱ་
གར་ལ་སྤང་གུང་བདེ་དགོས་པ་མ་ཟད།			
འཛམ་གླིང་གཞན་ལའང་བདོ་ཀི་གནས་
སྟངས་ཐོག་ངེས་པར་དུ་ད་ོསྣང་གནང་
དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།		
བདོ་མི་ཚོར་འཕད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་
ད་ེཉནི་གཅིག་རྒྱ་གར་ལའང་འཕད་སིད་
པ་ཞིག་རེད།	ཅསེ་གསུངས།།

སི་པན་བདོ་ཁང་གི་ཚོགས་མི་ཁག་གཅིག་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུབཅར་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	 ལོའ་ིཟླ་	༧	 ཚེས་	
༢༨	 ཉནི་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་ཕ་ིརི་ཀ་ཁུལ་གི་

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་
ལགས་ཀིས་སྣ་ེའཁིད་པའི་སི་པན་བདོ་ཁང་གི་
ཚོགས་མི་	༡༡	ཙམ་ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	༢།༣༠	
ཐགོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུཕབེས་
པར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གིས་ཕབེས་བསུའི་
འཚམས་འད་ིདང་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད།	
ད་ེརསེ་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་གདན་
ཞུས་ཀིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀི་གུབ་ཆ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ལས་དནོ་བདེ་
ཕགོས་སོགས་ཀི་ཐགོ་འགལེ་བརདོ་གནང་

བ་མ་ཟད་ཁོང་རྣམ་པའི ་དི་བར་ལན་
འདབེས་ཀང་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཡར་རྒྱས་ལས་འཆར་དབུ་འཛུགས།

ཀ་ཤི་མིར་མི་མང་རྣམས་ལའང་ཉནི་གཅིག་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཆེད་གདན་འདནེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༨	
ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་འཛམ་
གླིང་ཞི་བདའེི་དདེ་དཔནོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལ་
དྭགས་རྒྱལ་ས་སླ་ེརུ་དད་ལྡན་སེར་སྐ་མང་
ཚོགས་	 ༤༠༠༠༠	 ཙམ་ལ་རྒྱལ་སས་ཆེན་
པ་ོཞི་བ་ལྷས་མཛད་པའི་སྤོད་འཇུག་ཆེན་
མོའ་ིབཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད།
	 དེ་ཡང ་མགོན ་པ ོ་གང ་ཉིད ་
མཆོག་མི་འཇིགས་གདངོ་ལསྔ་བསྟགེས་པའི་
གསེར་གི་ཁི་འཕང་མཐོན་པརོ་༸ཞབས་
སོར་མངནོ་པར་འཁདོ་བསྟནུ།	 	 ཐགོ་
མར་སླབོ ་ ཕུག་ཁག་གཅིག་གིས་རགས་
གསལ་སྤན་བསྟར་ཞུས།	 	 ད་ེརསེ་༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་ས་ྔལོའི་སྤདོ་འཇུག་ཆེན་མོའི་

ཆོས་འབལེ་འཕ་ོསྐངོ་མཛད།	 ད་ེཡང་ཆོས་
འབལེ་ཉནི་གསུམ་གི་མཐའ་མར་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་ཚེ་དབང་བཀའ་དནི་སྩལ་རསེ་
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ལ་བརན་བཞུགས་
བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ་མ་ཟད།	 	 དག་ེབསྙནེ་
དང་བང་སེམས་ཀི་སྡམོ་པ་སོགས་འབགོ་

ཆོག་མཛད།		
ད་ེཡང་བཀའ་ཆོས་ཉནི་མཐའ་མའི་སྐབས་

ཇམ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་ Jammu & Kashmir 

མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ལམྕ་སྐུ་མེ་བྷུ ་བ་ྷ
མུབ་ཏ་ི Smt. Mehbooba Mufti Sayeed 

མཆོག་ཆེད་མངགས་གསུང་ཆོས་ར་བར་

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
མཇལ་བཅར་ཞུས་འདགུ	 སབྐས་དརེ་སིྤ་
ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་༸གངོ་ས་མཆོག་
ལ་སལོ་རུྒྱན་ན་བཟའ་ Shawl འབུལ་ལམ་
ཞུས་པར་ཐུགས་དགསེ་ཚོར་མཛད་པ་མ་
ཟད།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་ཀང་
བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་འཚམས་འདའིི་མཇལ་
དར་སྩལ་གནང་མཛད།	 ད་ེནས་མངའ་
སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་ཐགོ་མར་
ཡུལ་སྐད་ནང་འཚམས་འད་ིཞུས་བསྟུན་
གསུང་དནོ།		ད་ེརིང་ང་རང་འདརི་བཅར་
རུྒྱ་བུང་བར་ཆེ་མཐོང་ཐོབ་པ་ཞིག་བུང་།	
སྐུ་ཉདི་མཆོག་འདིར་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་
པར་བརནེ་ཇམ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སྡ་ེ
སིྤ་དང་ལྷག་པར་ལ་དྭགས་ཡུལ་མི་ཚོའི་

སེམས་ནང་དགའ་སྤྲོ་ཧ་ཅང་འཕལེ་ཡོད།	
ལགྷ་པར་སྐུ་ཉདི་མཆོག་གིས་ཁ་ཆེའི་ཆོས་པ་
དང་འཇིགས་སྐལུ་རིང་ལུགས་གཉསི་དབར་
དབ་ེའབདེ་མཛད་ནས་ཁ་ཆེའི་ཆོས་ད་ེའཚེ་
མེད་ཞི་བའི་ཆོས་ལུགས་ཤིག་ཡིན་པ་ནན་
གཏན་མཛད་པ་དརེ་ང་རང་སྒརེ་ལ་སེམས་
འཚོར་ཧ་ཅང་སྐསེ་བུང་།	 	 	 གལ་ཏ་ེཀ་
ཤི་མིར་ནང་གནས་སྟངས་ཇ་ེབཟང་ད་ུཕིན་
ནས་དསུ་ཚོད་རན་པ་ཞིག་འཆར་བ་ཡིན་ན།	
ངས་སྐུ་ཉིད་མཆོག་ལ་ཀ་ཤི་མིར་མི་མང་
རྣམས་ལའང་བམས་བརྩ་ེདང་འཚེ་མེད་ཞི་
བའི་ལམ་སྟནོ་བཀའ་སླབོ་སོྩལ་ཆེད་གདན་
འདནེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།		ཞསེ་གསུངས།།

༄༅།	 །ཨའ་ེཡེམ་	 IM	 རོགས་ཚོགས་
ཀི་རོགས་དངུལ་མཐུན་རྐེན་འོག་དཔལ་

ལནྡ་བཀའ་ཤག་སབྐས་	 ༡༥	 པའ་ིལ་ྔདང་
ལྔ་བཅུའི་སིད་བུས་དགོངས་དནོ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཡར་རྒྱས་ལས་འཆར་དང་
འབལེ་བའ་ིལས་གཞི་ད་ེབཞིན།	 དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྒག་འཛུགས་ས་

བརན་ལས་འཆར་འད་ིཟླའ་ིཚེས་	༢༡	ནས་	
༢༦	 བར་ཉནི་དུག་རིང་དཔལ་ལནྡ་དཔལ་

འབོར ་བཀའ ་
བླ ོ ན ་ མ ཆོ ག ་
ད ང ་ དུ ང ་ ཆེ ་
རྣམ་གཉསི་དབུ་
བ ཞུགས་ཐོག ་

དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་སི་ཞུ་བ་ཚང་
མས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་
ཉིན་དང་པ་ོདང་གཉིས་པ་གངས་སིྐད་ཕི་
ལོགས་དང་ད་ེའཕསོ་གཉའ་ཁི་ཚོགས་ཁང་
ད་ུཚོགས་ཡོད།	 དཔལ་ལནྡ་དཔལ་འབརོ་

བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ལས་འཆར་དབུ་
འབདེ་ཀི་བཀའ་སླབོ་གནང་སབྐས།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཡར་རྒྱས་ལས་འཆར་
འད་ིབཞིན་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་དང༌།	 ད་ལའྟ་ི
བཀའ་ཤག་གི་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའི་མཛད་བུས་
དགོངས་གཞི་ཆེ་གས་ཤིག་ཡིན་པར་བརནེ་
ཚང་མས་ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་སྐརོ་གསུང་
ཡོད།	 ལས་འཆར་འདའི་ིདམིགས་ཡུལ་
གཙོ་བ་ོན།ི	 འབུང་འགུར་མ་འངོས་ལོ་	
༥	 དང་	 ༥༠	 ནང་རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་
མུ་མཐུད་བརནེ་མི་དགོས་པར་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་འདི་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་

ཐབས་སུ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་
འདས་པའི་ལོ་རུྒྱས་ལ་གཞིར་བཞག་གིས་
དཔལ་འབརོ་འད་ུའགོད་གསོག་འཇགོ་གི་
འཆར་སྣང་གཙོ་བརོ་བཟུང་སྟ་ེདངོས་སུ་
ལག་བསྟར་ཐུབ་པའི་དཔལ་འབོར་འདུ་
འགོད་ཀི་ལས་འཆར་སྤལེ་ཕོགས་དང་།	
ལས་ཁུངས་ཀི་ནསུ་པ་དང་མཐུན་རྐེན་
རྣམས་ཚད་ལྡན་བདེ་སྤོད་ཀིས་ལམ་ནས་
དཔལ་འབརོ་འད་ུའགོད་དང་འབལེ་བའི་
ལས་འཆར་བཟ་ོའགདོ།	 ལས་འཆར་བཟ་ོ
འགདོ་དང་འབལེ་བའི་ལས་བདེ་རེ་རེ་ནས་

བསམ་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་དང་ནསུ་པ་མཉམ་
སྤུང་གིས་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་གཞི་ལྟར་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ས་བརན་ལས་
འཆར་ཁག་ག་ོབསྡརུ་ལྷུག་པ་ོཞུས་ཡོད།
ད་རེས་ཀི་ལས་འཆར་འདའིི་ནང་ཁད་ལས་
མི་སྣ་ལ་ྔཡིས་རུྒྱས་སྟནོ་མཐུན་འགུར་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད་མཁས་པའི་གསུང་བཤད་
ལེ་ཚན་ཞིག་ཀང་གོ་སིྒག་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།

སུ་ཇ་བདོ་ཁིམ་ད་ུའཛིན་རིམ་བཅུ་པའ་ིསླབོ་མ་
སུམ་ཅུ་ཙམ་ལ་བུད་མེད་ཀི་གཞི་རིམ་འཕདོ་

བསྟནེ་སྐརོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	
༧	ཚེས་	༢༧	ནས་	༢༨	བར་ཉནི་གངས་
ག ཉིས ་ རི ང ་ སུ ་
ཇ་བདོ་ཁིམ་སླབོ ་
གྲྭར་འཛིན་རིམ་
བཅུ་པའི ་སླབོ ་མ་
སུམ ་ ཅུ ་ཙམ་ལ ་
བུད་མེད་ཀི་གཞི་
རིམ་འཕདོ་བསྟནེ་
སྐ ོར ་ གོ ་ ར ོག ས ་
སྤལེ་འདགུ	 	 	 ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་གི་
ཟབ་སྦོང་སྐབས་སྦིར་ཡན་ལག་སྨན་རིྩས་
ཁང་དང་།	 འཕདོ་བསྟནེ་ཡན་ལག་སནྨ་
ཁང་།	 རྡ་ས་བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་སོགས་
ནས་ཆེད་ལས་མི་སྣ་མགནོ་འབདོ་ཀིས་སིྤར་
བཏང་འཕདོ་བསྟནེ་དང་།	 འབས་ནད།	
མཆིན་པའ་ིགཉན་ཚད།	 གཉན་ནད་རེག་
དགུ	 གླ་ོནད་ཀྲ་ིབྷ།ི	 སེམས་ཁམས་འཕདོ་
བསྟནེ་བཅས་སོགས་ཀི་སྐརོ་ང་ོསྤྲདོ་གནང་
ཡོད།	 སབྐས་དརེ་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་
དགེ་བཤེས་བླ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་དང་།	

བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་ནས་སནྨ་པ་བད་ེཆེན་
ཆོས་སྒནོ་ལགས་དང་།	 བད་ེལེགས་སནྨ་
ཁང་ནས་ཕི་ལུགས་སནྨ་པ་རྣམ་གལོ་ལགས།			

ད་ེབཞིན་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་བདེ་མིག་དམར་
བཀྲ་ཤིས་ལགས་བཅས་ཀིས་གོ་རགོས་སྤལེ་
འདགུ	 ད་ེཡང་ཟབ་སྦངོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་སླབོ་མ་གཅིག་གིས་གསུང་
དནོ།	 ཟབ་སྦངོ་འད་ིལ་ྟབུ་འད་ིགར་ཐངེས་
དང་པ་ོཆགས་ཡོད་ཙང་།	 མཉམ་ཞུགས་བ་
རུྒྱ་བུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་བ་མ་ཟད།			
གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་པ་ོམང་པ་ོཞིག་གསར་
པ་ཤེས་རགོས་ཐུབ་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་བཟང་པ་ོ
ཞིག་མཐངོ་བུང་།			ཞསེ་གསུངས།།

ཐ་ེཝན་དནོ་གཅདོ་ཀིས་རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་ཚོར་བདོ་དནོ་
ང་ོསྤྲདོ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ཟླ་	༧	ཚེས་	༣༡	ཕི་ད་ོཐ་ེཝན་
བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་ནང་ཆོས་འཛིན་
ཁང་ད་ུཕི་སྡདོ་རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་

བ་དང་།	 ཧངོ་ཀངོ་གི་རང་དབང་རྩདོ་ལེན་
པ་ཁག་གཅིག་ལ་བདོ་དནོ་ང་ོསྤྲདོ་དང་ཕན་
ཚུན་བག་ོགླངེ་ལྷུག་པ་ོགནང་འདགུ
	 ད་ེཡང་ཨ་རི།	 ཁ་ེན་ཌ།	 ཨོ་སི་
ཊོ་ལི་ཡ།	ནའིུ་ཛི་ལན་ཌི།	ཧངོ་ཀངོ་སོགས་
ནང་གནས་བཞུགས་རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་
དནོ་གཉརེ་བ་དང་།	ཧངོ་ཀངོ་གི་རང་དབང་
རྩོད་ལེན་པ་ཁག་གཅིག་ཐ་ེཝན་ནང་བདནུ་
ཕག་གཅིག་རིང་བག་ོགླངེ་དང་།	 གཟགིས་
སྐརོ་ད་ུཕབེས་པའི་ལས་རིམ་ཁངོས་ཐ་ེཝན་
བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་ད་ུགཟིགས་སྐརོ་གི་

ལས་རིམ་བཀོད་སིྒག་གནང་ཡོད་པ་ལྟར།	
དནོ་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་དནོ་
གཅདོ་ལས་ཁུངས་དང་།	 གངས་ལྗངོས་

དཔ་ེསུྐན་ཁང་གི་ལས་དནོ་སོགས་ངོ་སྤྲོད་
དང་།	 ལགྷ་དནོ་བདོ་རྒྱའ་ིདཀའ་ངལ་སེལ་
ཐབས་དབུས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
སིད་བུས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་འགུར་བ་མེད་
པ་གཞིར་བཟུང་ཐགོ་ཐ་ེཝན་ནང་ལས་དནོ་
སྤལེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ།	ད་ེབཞིན་ཐ་ེཝན་ནང་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་གི་གཞུང་
འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གཅིག་ཡོད་
པ་རྣམས་ཀི་ལངས་ཕགོས་མི་འད་བ་ཡོད་
པ་རྣམས་གསལ་བཤད་གནང་།	 དཔརེ་ན་
ཐ་ེཝན་བདོ་རྒྱ་མཐུན་ཚོགས་ལ་ྟབུར་མཚོན་

ན།	 དབུ་མའ་ིལམ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་ཞུ་
མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ཕུད།	 ད་ེམིན་ཚོགས་པ་
གཞན་ཕལ་མོ་ཆེས་བདོ་རང་བཙན་བསྐར་
གསོ་ཡོང་རུྒྱར་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བཞིན་
ཡོད་སྐརོ་དང་།	 ད་ེམིན་ཐ་ེཝན་ནང་བདོ་
ཀི་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀི་ཆོས་ཚོགས་
བརྒྱ་ཕག་ལགྷ་ཡོད་པ།	 	 ད་ལའྟ་ིཆར་ལག་
དབེ་སྔནོ་པ་ོབརུྒྱད་ནས་བདོ་དནོ་ཆེད་ཞལ་
འདབེས་འབུལ་མཁན་མི་གངས་མང་ཤོས་
ཐ་ེཝན་ནང་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ང་ོསྤྲདོ་གནང་།	
	 གཞན་ཡང་ཐ་ེཝན་ནང་རིགས་
གཅིག་གིས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ལ་ཆེད་
མངགས་མཚན་དམས་ཞུས་པའི་གནས་
ཚུལ་ད་ེདག་རྒྱ་ཡན་ད་ུམ་བཏང་བར་ཁམིས་
གཏུགས་བདེ་སྐརོ་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ་དང་
ཁིམས་གཏུག་བུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱལ་
ཁ་ད་ེསྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ལ་ཐབོ་
ཡོད་པའི་བརུྒྱད་རིམ་ཁག་ངོ་སྤྲོད་བཅས་
གནང་ཡོད་པ་རེད།།	


