
བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ རབ་བྱུང་རི་ཟླའ་ིཤིང་ལུག་ལོ། བདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༥ རེས་གཟའ་ལགྷ་པ།

ལོ་ ༨ ཨང༌། ༣༢ དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག

 19shAugust 2015

Vol. 8 Issue 32 Price Rs. 1

གནས་ཚྱུལ་སྙངི་བསྡསུ།

Regd. No. HPTIB00011/08/1/2008-TC

དབུ་མའ་ིལམ་ན།ི

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་

ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིགསུང་འཕནི་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༢ 
ཉནི་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་གི་དྲ་རྒྱའ་ིནང་གནས་

ཚྱུལ་བཀདོ་གསལ་ལརྟ་ན། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་འཕིན་ཞིག་སྩལ་

བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། འད་ིལོ་ཕི་ཟླ་དུྲག་པ་
བདནུ་པའ་ིནང་ངསོ་རང་ལོ་བརྒྱད་ཅྱུར་སོན་

པའི་སྐེས་ཚེས་ཀི་དསུ་སནོ་སྐབས་འཇིག་
རནེ་འདིའི་ཡུལ་ལུང་སྣ་ཚོགས་སུ་བཞུགས་
པའ་ིམཆེད་གགོས་རྣམས་པས་འཚམས་འདྲ་ི 

དང་། ལེགས་བརདོ་སྨནོ་འདནུ་གནང་
སོན་བྱུང་བར་སྙིང་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་
བརདོ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཀུན་གིས་མཁནེ་གསལ་
བཞིན་ངོས་ཀི་མི་ཚེ ་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ཀི་ཕན་བད་ེསུྒབ་པའི་དནོ་ད་ུདམིགས་
ཤིང་། ལགྷ་པར་འག་ོབ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ལ་
ཞབས་འདགེས་ཅི་ནསུ་སུྒབ་པའི་ལགྷ་བསམ་
བཅངས་བཞིན་པ་ཡིན། བད་ེབ་འདདོ་ལ་
སྡུག་བསྔལ་མི་འདདོ་པ་ནི་སགོ་ཆགས་ཀུན་
གི་རང་གཤིས་ཡིན་པ་དང་། ད་ེན་ིསེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་གཅིག་མཐུན་འདྲ་མཉམ་
ཡིན་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་ཡང་ཡིན། དརེ་བརནེ་
འགོ་བ་ཡོངས་ཀི་ཕན་བད་ེསུྒབ་པ་དང་། 

སྡུག་བསྔལ་སེལ་བའི་མཉམ་འདསུ་ཀི་ལས་
འགན་ཡང་ཀུན་ལ་ཡོད་པས་འག་ོབ་མིའི་
བམས་བརྩེ་སྙངི་པ་ོཅན་གི་བཟང་སྤདོ་གོང་
འཕལེ་དང་། འཐབ་རྩདོ་དང་འཚེ་བ་སྤངོ་
ཐབས། ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚྱུན་གུས་བརིྩའ་ི
མཐུན་ལམ། རང་བྱུང་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་
བཅས་ལ་ཚང་མས་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བསྐེད་
གནང་བའི་རེ་སྨནོ་དང་འབདོ་བསྐུལ་བདེ་ཀི་
ཡོད། ཤཱཀའ་ིདག་ེསྦངོ་ཆོས་སྨྲ་བ་ཏཱ་ལའ་ི
བ་ླམ་སྐ་ེཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པས། རབ་བྱུང་བཅྱུ་
བདནུ་པའ་ིཤིང་ལུག་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ཕི་
ལོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༢ ལ། །

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལག་ཐགོ་ཁ་པར་ཐགོ་གཟགིས་བདའེ་ིབདོ་ཀི་བརྙན་འཕནི་གི་
མཉནེ་ཆས་གསར་པ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༡༢ ཉནི་དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཕི་དྲལི་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རནེ་ཚོགས་
ཁང་ད་ུཕི་དྲལི་བདོ་ཀི་སྒ་བརྙན་ཚན་པས་
བཟ་ོབསིྒགས་གནང་བའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་
སྐརོ་འདོ་སྡརེ་དང་། ལག་ཐགོ་ཁ་པར་དང་
དྲ་རྒྱའི་ནང་གཟིགས་བདའེི་བདོ་ཀི་བརྙན་
འཕིན་གི་མཉནེ་ཆས་གསར་པ་ཞིག་དབུ་
འབེད་ཀི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་བསྐངོ་
ཚོགས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་
གི་ས་ྔདྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡ ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་གཙོས་ཕི་
དྲལི་དུྲང་ཆེ་རྣམ་གཉསི་དང་། ད་ེབཞིན་
ཕི་ནང་གི་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཁོན་མི་
གངས་ ༤༠ ཙམ་འད་ུའཛོམས་ཐགོ དྲལི་
བསྒགས་དུྲང་ཆེ ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་ཀིས་ཐེངས་འདིའི ་གསར་འགོད་
ལྷན་ཚོགས་བསྐངོ ་ཚོགས་གནང་དགོས་
དནོ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་དང་། ད་ེ
རེས་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་དབུ་མའི་ལམ་
གི་ག་ོརགོས་སྐརོ་གི་འདོ་སྡརེ་དང་། ལག་
ཐོག་ཁ་པར་སོགས་ཀི་ནང་དྲ་རྒྱའི་བརྒྱྱུ ད་
བདོ་ཀི་བརྙན་འཕནི་བལ་ྟབདའེི་མཉནེ་ཆས་
གསར་པ་དབུ་འབདེ་གནང་ས་ེགསུང་བཤད་
གནང་དནོ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་
དྲལི་དུྲང་ཆེ་རྣམ་གཉསི་དང་། དུྲང་འཕར་
འཇིགས་མེད་ལགས་ཀིས་གཙོས་བདོ་ཀི་སྒ་
བརྙན་ཚན་པ་ནང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་

ས་ིཞུ་བ་རྣམ་པ། ད་ེབཞིན་གསར་འགདོ་
པ་བཅས་པར་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་
བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། དབུ་མའ་ིལམ་གི་
སྐརོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཏ་ེལོ་གཉསི་ལགྷ་ཙམ་
འག་ོགི་ཡོད།   
 ད་ེསྔ་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་
ནས་ས་གནས་ཁག་གསུམ་ཙམ་ནང་ཞིབ་
འཇུག་བས་པའི་སྙན་ཐོའི ་ནང་བདོ་མིའི་

སིྤ་ཚོགས་ནང་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྐརོ་གོ་
རགོས་ཡོད་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ཡོད་པ་ 
དང་། ད་ེམིན་བརྒྱ་ཆ་ ༤༩ ཡི་དབུ་མའ་ིལམ་
གི་སྐརོ་ད་ེཙམ་ཤེས་ཀི་མི་འདགུ་ཅེས་སྙན་
ཐའོ་ིནང་འཁདོ་ཡོད། རྩ་བའ་ིམི་མང་ཉུང་
ཤས་མ་གཏགོས་ཞིབ་འཇུག་བདེ་ཐུབ་མེད་ 
ནའང་། བཀའ་ཤག་གིས་འགན་འཁུར་བའ་ི
ཐགོ་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ནང་གསར་
འགོད་ལྷན་ཚོགས་བསྐངོ་བའི་བརྒྱྱུ ད་རྒྱལ་
སིྤའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུ ད་ལམ་ཁག་ནང་
དབུ་མའི་ལམ་སྐརོ་ཁབ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་
ཕིན་ཡོད། ཕལ་ཆེར་འཛམ་གླངི་ནང་སནྙ་

གགས་ཆེ་བའ་ིབརྙན་འཕནི་དང་། རུླང་
འཕནི། ཚགས་པར་མང་ཆེ་བའ་ིནང་དབུ་
མའི་ལམ་གི་སྐརོ་ཁབ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་
བྱུང་ཡོད། ད་ེབཞིན་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་
ནས་དབུ་མའི་ལམ་དང་འབྲལེ་བའི་བརྙན་
འཕནི་དང་དྲ་རྒྱ། རྒྱ་ཡིག་དང་། ཨིན་
ཡིག ཇར་མན་སདྐ་ཡིག་སོགས་སདྐ་ཡིག་
འདྲ་མིན་ནང་ཁབ་བསྒགས་བས་པ་ད་ེང་

རང་ལྡ་ིལིར་ཕིན་པའི་སབྐས་སུ་གཞུང་ཚབ་
ཁག་གི་མི་སྣ་དང་། ད་ེབཞིན་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་
གུ་ཁག་ཏུ་ཕིན་པའི་སབྐས་སུ་གནད་ཡོད་མི་
སྣ་མང་པསོ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྐརོ་མཐོང་
བྱུང་ཞསེ་བརདོ་མཁན་བྱུང་སོང་བར་བརནེ། 
དབུ་མའི་ལམ་གི་སྐརོ ་ལས་གཞི་འདི་ང་
ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་ལྟར་གུབ་འབྲས་གང་
ལ་གང་འཚམ་ཐནོ་པ་གསལ་པ་ོརེད་འདགུ 
རྒྱལ་སིྤའི་སྡིངས་ཆའི་ཐོག་དབུ་མའི་ལམ་
གི་སྐརོ་མཁེན་རགོས་ཡོང་ཆེད་ཨིན་སྐད་
ཐོག་བརྙན་འཕིན་ཐུང་ཐུང་ཞིག་འགམེས་
སྤལེ་ཞུས་པ་རེད། གཞན་ཡང་བདོ་ཀི་དྲ་

བརྙན་དང་འབྲལེ་བའ་ིཐགོ་ནས་ཞུས་ན། ད་
བར་ Tibetonlinetv ཟརེ་གི་ཡོད་རེད། 
ད་རེས་ tibet tv apps བདོ་ཀི་བརྙན་
འཕིན་ཞེས་མཉནེ་ཆས་ཤིག་གསར་བཟོ་
གནང་དགསོ་དནོ་ན།ི དངེ་སབྐས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དྲ་རྒྱ་དང་བརྙན་འཕིན་
གཟགིས་མཁན་མང་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད་པར་
བརནེ། དངེ་དསུ་དང་མཐུན་པའ་ིལག་ཐགོ་
ཁ་པར་ནང་གཟིགས་རྒྱྱུ ར་སབས་བད་ེབ་ོ
ཡོང་ཆེད་ Apps མཉནེ་ཆས་འད་ིབཟསོ་པ་
ཞིག་རེད། དརེ་བརནེ་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བདེ་
ཡོངས་ལ་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་
གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་གསར་
འགོད་པའི་འདྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་ 
གནང་། ད་ེརསེ་ཕི་དྲལི་བདོ་ཀི་སྒ་བརྙན་
ཚན་པའི་འགན་འཛིན་དུྲང་འཕར་འཇིགས་
མེད་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་མཉནེ་ཆས་གསར་
པ་དའེི་ནང་སྡ་ེཚན་མི་འདྲ་བ་གང་དང་གང་
ཡོད་པ་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་ངོ་སྤོད་གནང་
བ་མ་ཟད། ད་ཆ་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕནི་འད་ི
བཞིན་ཕགོས་གང་ས་ནས་སབས་བད་ེཔའོི་
ཐགོ་ནས་གཟིགས་བདའེི་ཆེད་ལག་འཁརེ་
ཁ་པར་དང་ལག་འཁརེ་འཕུལ་ཆས་གཞན་
ཁག་ནང་བལ་ྟབད་ེབ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་སོགས་
ཀི་ངོ་སྤོད་གནང་གུབ་མཚམས་བདོ་སྐད་
ནང་ཡོད་པའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྐརོ་གླགོ་
བརྙན་གསར་བཟ་ོགནང་བ་ད་ེབསན་རསེ་
ལས་རིམ་མཇུག་སིྒལ། །

མོན་གྷ་ོགཏན་སླབོ་ཏུ་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྱུས་
སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ དང་ 
༡༤ བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀིས་ག་ོསིྒག་འགོ རྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕགོས་མོན་གྷ་ོབདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་
རནེ་གཞི་བས་པའི་མོན་གྷ་ོགཏན་སླབོ་ཏུ་དབུ་མའི་
ལམ་གི་ག་ོརགོས་སྤལེ་ཡོད། ད་ེཡང་ཟབ་ཁདི་
གནང་མཁན་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་ཚེ་
རིང་དབང་ཕྱུག་ལགས་དང་བསན་འཛིན་བམས་
ཆེན་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཡིན་འདགུ ཟབ་སྦངོ་ཐགོ་
མོན་གྷ་ོགཏན་སླབོ་ཀི་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པ་ནས་བཅྱུ་
གཉསི་བར་གི་སླབོ་མ་ཁནོ་གངས་ ༢༠ མཉམ་
ཞུགས་བས་འདགུ 
 ཟབ་སྦངོ་འདི་བཞིན་མོན་གྷ་ོགཏན་
སླབོ་ཀི་རེཀ་ཊར་ལྷག་པ་ཆོས་སྒོན་ལགས་ཀིས་
དབུ་འབེད་གནང་བ་དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་
གནང་། ད་ེརསེ་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་དུྲང་
ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀིས་ཟབ་སྦངོ་ང་ོསྤདོ་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་ཟབ་སྦངོ་དངསོ་གཞི་
དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།། 

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་དགྭས་སུ་གཞུང་
འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་རྒྱྱུ །

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༨ ཚེས་ ༢༠ ནས་ ༢༩ བར་ལྡ་ིལི་དང་ལ་དགྭས་
ཁུལ་ད་ུགཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་གཏན་
འཁལེ་འདགུ  
 ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༠ ཉནི་
རྡ་ས་ནས་ཕབེས་ཐནོ་གནང་ས་ེཕི་ཚེས་ ༢༡ ནས་ 
༢༣ བར་ལྡ་ིལིར་བདོ་ཀི་སདི་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་
ཁང་དང་ལྡ་ིལི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོ་བཅས་
ནས་གོ་སིྒག་གནང་བའི་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་འདརུ་
གསུང་བཤད་དང་ད་ེམིན་ལྡི་ལིར་མི་སྣ་མཇལ་
འཕད་གནང་རྒྱྱུ ། ཕི་ཚེས་ ༢༤ ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་ལ་
དགྭས་སུ་ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཕི་ཚེས་ ༢༥ ཉནི་ལ་
དྭགས་རྒྱལ་སིྤའི་བས་ིགནས་ཁང་གི་ཚོགས་འདརུ་
གསུང་བཤད་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། ལ་དགྭས་ཁུལ་གི་
བདོ་རིགས་མི་མང་ལ་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱྱུ །  
ཕི་ཚེས་ ༢༦ ཉནི་ཕིར་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་ཐནོ་གིས་
ཕི་ཚེས་ ༢༧། ༢༨ བཅས་ཉནི་གཉསི་རིང་མི་སྣ་
མཇལ་འཕད་གནང་རྒྱྱུ ། ཕི་ཚེས་ ༢༩ ཉནི་ཕིར་
རྡ་སར་ཕབེས་འབརོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་བཅས།།

དབུ་མའ་ིལམ་གི་ཟབ་ཁདི་པའ་ིསྦངོ་བརྡར་
མཇུག་སིྒལ་བ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་ལས་
ཁུངས་ཀི་དབུ་མའི་ལམ་གི་ལས་འཆར་གོ་སིྒག་
ཚན་པའ་ིབཀདོ་སིྒག་ལརྟ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ 
ཚེས་ ༩ དང་ ༡༠ བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་
རིང་སྦལེ་ཀོབ་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭར་དབུ་མའི་ལམ་
གི་སིད་བྱུས་གོ་རགོས་སྤལེ་སངས་སྐརོ་གི་ཟབ་
ཁདི་པར་ཟབ་སྦངོ་མཇུག་སིྒལ་གནང་འདགུ ཕི་
དྲལི་ལས་ཁུངས་ནས་ཟབ་སྦངོ་འད་ིབཞིན་ག་ོསིྒག་
གནང་དགསོ་པའ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི དབུ་
མའ་ིལམ་གི་བྱུང་རིམ་དང་ང་ོབ།ོ ཐབས་ལམ་
སྐརོ་སླབོ་ཕུག་ཕན་ཚྱུན་དབར་བག་ོགླངེ་བརྒྱྱུད་གོ་
རགོས་གངོ་སྤལེ་གཏངོ་ཆེད་ཡིན་འདགུ
 ད་ེཡང་ཟབ་སྦངོ་ཐགོ་སྦལེ་ཀབོ་བདོ་
ཁིམ་གི་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཅིག་དང་བཅྱུ་གཉསི་ཀི་
སླབོ་ཕུག་གངས་ ༢༤ མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༥ ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༩2

ཨ་མད་ོརྔ་བ་ནས་ཡིན་པའ་ིབུད་མེད་འདོ་དཀར་ལགས་ཀིས་སདྐ་འབདོ་གནང་བ།
༄༅། །འད་ིགར་ཁུངས་
ལྡན་གནས་ཚྱུལ་འབོར་བར་
གཞིགས་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ རེས་
གཟའ་སྤནེ་པའ་ིཉནི། ཨ་
མདོ་རྔ་བ་རོང་དུ་བུད་མེད་
འདོ་དཀར་ལགས་ཞུ་བ་ཞིག་
གིས། ༸གངོ་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ནང་ཕབེས་རྒྱྱུ འི་
རང་དབང་དགསོ། ང་ཚོར་མི་རིགས་འདྲ་
མཉམ་གི་ཐབོ་ཐང་དགསོ། ཞསེ་རའེུ་ར་ུ
མ་ཡུལ་ཚོའི་སང་ལམ་ད་ུསདྐ་འབདོ་གནང་
བར་བརནེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདོ་དཀར་
ལགས་འཛིན་བཟུང་བས་འདགུ
 འཛིན་བཟུང་བས་རེས ་འོད ་
དཀར་ལགས་ས་གནས་གང་དུ་གནས་

སངས་གང་འདྲ་ཞིག་གི་འགོ་ད་ོདམ་བས་ཏ་ེ
གནས་ཡོད་མེད་ཀི་གནས་ཚྱུལ་ད་ལྟ་ཤེས་
རགོས་ཐུབ་ཀི་མེད་པར་བརནེ། ས་གནས་
བདོ་མི་དང་། ནང་མི་ཉ་ེའབྲལེ་ཚོས་འདོ་
དཀར་ལགས་ཀི་གནས་སངས་ལ་སེམས་
ཁལ་དང་སེམས་འཚབ་ཆེན་པ་ོགནང་བཞིན་
གནས་ཡོད་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཐནོ་འདགུ 
 ཁ་ོམོ་རའེུ་ར་ུམའ་ིར་ུཆེན་དང་པ་ོ

ནས་ཡིན་ཞིང་། ཕ་མིང་ལ་ཀུན་པ་ོདང་། མ་
མིང་ལ་འཕགས་པ། བཟའ་ཟླའ་ིམིང་ལ་བཀྲ་
ཤིས་ཡིན་པ་དང་། ཁངོ་གཉསི་ཀིས་ཁིམ་
གསར་ད་ུབཟུང་བ་ཡིན་ཞིང་ཁོང་གཉིས་
ལ་བུ་ལོ་བཞི་ཅན་ཞིག་ཡོད་འདགུ ཁངོ་མོ་
ཆྱུང་ཆྱུང་སྐབས་ནས་ཕ་མ་དང་མཉམ་ད་ུ
འབྲགོ་ལས་བས་ཏ་ེའཚར་ལོངས་བྱུང་བ་
ལས་སླབོ་གྲྭར་འག་ོམངོ་མེད་པ་བཅས།

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་སབྐས་གསུམ་པའ་ིའགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ད་ེ
རྒྱལ་ས་ཁྲྭནེ་བྷ་ེརར་ཚོགས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ 
ནས་ཉནི་གཉསི་རིང་རྒྱལ་ས་ཁྲྭནེ་བྷ་ེརར་ཨོ་
སི་ཊོ་ལི་ཡའི་བདོ་མིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཁང་གི་གོ་སིྒག་ཐགོ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་
ཡོངས་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་སྐབས་
གསུམ་པའི་འགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་བསྐངོ་
ཚོགས་གནང་ས་ེཚོགས་འདའུ་ིགནང་སྒ་ོཁག་
ཕུན་གསུམ་ཚོགས་པའོི་ཐོག་ནས་ལེགས་
གུབ་བྱུང་འདགུ
 ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་ ༨ ཉནི་གི་ས་ྔ
དྲ་ོཚོགས་ཆེན་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལྷག་པ་མཚོ་སྒ་ོལགས་
ཀིས་དནོ་གཅོད་ཀི་འགན་བཞེས་ནས་དསུ་
ཡུན་ལོ་གཅིག་ལམྷ་ཙམ་རིང་། ༡། གནས་
ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་གཞུང་དང་གོས་
ཚོགས། ༢། རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་ཚོགས་
པ་ཁག ༣། རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་ 
དང་། མང་གཙོ་དང་རང་དབང་དནོ་གཉརེ་
གི་སིྒག་འཛུགས། མི་སྒརེ་དང་སླབོ་ཕུག ༤། 
ཨོ་གླིང་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་
ཁག་བཅས་ལ་འབྲལེ་བ་དམ་ཟབ་གནང་
ས་ེསྔར་ཡོད་ལས་དནོ་ས་བརན་དང་དསུ་
བསུན་ཡར་རྒྱས་ལ་སྨན་པའི་གང་དགེའི་
འགན་འཁུར་ཆེན་པ་ོཞིག་བཞསེ་པའ་ིཉམས་
མོང་དངོས་ཀི ་ནང་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོའི ་ཐུགས་རེའི ་བཀའ་དྲིན་ 
དང་། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལམ་སནོ། གཞིས་བསེ་བདོ་མིའ་ིརྩ་དནོ་
ལངས་ཕོགས་ས་བརན་བཅས་ཡོད་པར་
བརནེ་ནས་གོང་གསལ་ཁབ་ཁོངས་ཁག་

བཞིའི ་ནང་བ ོད་ད ོན་ཐད་དགའ་སྤབོས་
སྐེ་འོས་པའི་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེར་འགོ་
བཞིན་ཡོད་པའ་ིང་ོསྤདོ་དང་། རང་རེ་བདོ་
རིགས་ཚོགས་པ་ཁག་དང་མི་མང་ལ་གནས་
ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆབ་སིད་དང་སིྤ་ཚོགས་
ཀི་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་ཞིག་ནང་ད་དུང་
ག་ོསབྐས་དམ་འཛིན་དང་། བདོ་རིགས་

མཐུན་ཚོགས་ཁག་ཕི་གཙང་ནང་གཙང་
ཡོང་ཐབས། རང་རེའ་ིབུ་ཕུག་གི་ཤེས་
ཡོན་དང་བདོ་མིའི་བཟང་སྤདོ་ཁག་གཅེས་
འཛིན། བདོ་མི་གསར་ད་ུགཞིས་ཆགས་ཀི་
རྩ་ཆེའི་ལས་གཞི་རྒྱྱུ ན་འཁོངས་དང་ཁོང་
ཚོར་སྣ་ེལེན་དང་འཚོ་སྡདོ་ལས་དནོ་ཡར་
རྒྱས་སོགས་གཞི་རྩའི་ལས་དནོ་འགའ་ཞིག་
ཐད་དམིགས་བཀར་ཤུགས་སྣནོ་རྒྱག་ཐབས་
སྐརོ། ཨོ་གླངི་ད་ུའབརོ་བ་མང་ཆེ་བ་ན་ི
དབུས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དམིགས་
བསལ་གཟིགས་སྐངོ་གི་ལས་འཆར་ཞིག་ལ་
བརནེ་ནས་འབརོ་བར་བརནེ་ཆབ་སིད་དང་

བཟང་སྤདོ་གང་ཐད་དམིགས་བསལ་འགན་
ཁ་ིཡོད་པ། ཨོ་གླངི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་ཁག་ས་བརན་གངོ་འཕལེ་སདླ་བདོ་
མི་རང་ངསོ་ནས་འགན་འཁུར་ལེན་ཐབས། 
ལྷག་པར་འཕད་བཞིན་པའི ་དཀའ་ངལ་
དང་ལྷགས་བཞིན་པའི་གནད་དནོ་ལ་རང་
གཟནོ་བྲལ་ཞིང་སྦ་གསང་མེད་པའི་ལེགས་

སྤལེ་ཉནེ་འགོག་གི་ལམ་སནོ་དང་དགོངས་
འཆར་ལྷུག་གླངེ་གནང་བར་ཚོགས་ཞུགས་
ཡོངས་ལ་སེམས་འགུལ་དང་སྐུལ་ལགྕ་ཆེན་
པ་ོབྱུང་ཡོད། སབྐས་གསུམ་པའ་ིདབུས་སིྤ་
ཁབ་རྒྱྱུ ན་ལས་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་ན་ེརྒྱན་
ལགས་ཀིས་དབུས་རྒྱྱུ ན་གི་ལས་དནོ་གུབ་
འབྲས་སྙན་ཞུ་དང་འབྲལེ་གཙོ་བ་ོའདི་ལོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
ཨོ་གླིང་བདོ་མི་སེར་སྐ་ཡོངས་ནས་བརན་
བཞུགས་གསོལ་འདབེས་སྐབས་ཕུལ་བའི་
དམ་བཅའ་ཁག་བསམ་སྦོར་གཉིས་ཀིས་
ཉམས་ལེན་དགསོ་པ་དང་། ས་ྔརསེ་བཞག་

པའི་གསོ་ཆོད་དང་སིྒག་སལོ་ཁག་ལ་སུང་
བརིྩ། རྒྱ་གཞུང་གི་ལྐགོ་གཡོ་དང་དལོ་རྒྱལ་
རསེ་འབྲངས་པའི་བདོ་བསན་སིད་ལ་ལོག་
པར་འཁུ་བའི ་ངན་གཡོ་ཁག་ལ་ཁིམས་
མཐུན་གདངོ་ལེན་ཞུ་ཐབས་སོགས་སིྤ་སྒརེ་
གང་ཐད་ནས་ཡིད་ཟབ་ལྷདོ་མེད་ཞུ་དགོས་
ངསེ་ཀི་གནས་ཚྱུལ་ཐད་ནན་བསྐུལ་ཤུགས་
ཆེ་གནང་ཡོད། ད་ེཉནི་ཚོགས་ཐུན་གཉསི་
པ་ནས་ཕི་ཚེས་ ༩ ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་བར་
ཁོན་ཚོགས་ཐུན་བཞིའི་རིང་སྐུ ་ཚབ་དནོ་
གཅདོ་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ ༡། བདོ་རིགས་
མཐུན་ཚོགས་དབུས་སིྤ ་ཁབ་རྒྱྱུ ན་ལས་
ཁང་གི་ལས་དནོ་དང་། གསོ་ཆོད་ཁག་ལ་
གསོ་ནང་ལྷུག་ཏུ་ཞུས་ཏ་ེད་ེཉིན་ནས་ལག་
བསར་གི་འགོ་འཛུགས་བ་རྒྱྱུ ་སིྤ་མོས་གསོ་
མཐུན་བྱུང་བ་དང་། ད་ེབཞིན་རྒྱལ་ཡོངས་
བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་སིྤའི་སིྒག་གཞི་
དང་འཛིན་སྐངོ་སིྒག་གཞི་གཉསི་ལ་བསྐར་
བཅསོ། གཞན་ཡང་ད་རེས་ཀི་ལས་རིམ་
གལ་ཆེ་ཞིག་ནི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལྷག་པ་
མཚོ་སྒ་ོལགས་དང་། དནོ་ཟུར་ཨ་ཏ་ིཤ་
བསན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་རྣམ་གཉསི་
ནས་འསོ་བསྡ་ུགཙོ་སྐངོ་གནང་ས་ེསབྐས་བཞི་
པའི་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་སིྤ་ཁབ་རྒྱྱུ ན་
ལས་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་དུྲང་ཆེ་འསོ་
འདམེས་གནང་ཡོད། ད་དངུ་ད་ེཉནི་འད་ི
ལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༦ པར་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཨོ་སི་ཊོ་ལེ་ཡ་རྒྱལ་
ཡོངས་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་དབུས་སིྤ་
ཁབ་རྒྱྱུ ན་ལས་ཁང་ཁབ་ཁོངས་སེར་སྐ་མི་

མང་ནས་བརན་བཞུགས་གསོལ་འདབེས་
སྐབས་འབུལ་དངུལ་ཡོངས་རོགས་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ཁང་ལ་གསོལ་སྩལ་གནང་ཡོད་
པ་ལརྟ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀིས་ཚོགས་ཆེན་
ཐོག་དབུས་རྒྱྱུ ན་གསར་རྙིང་ཐུན་མོང་ལ་
དངུལ་སྐར་གཅིག་ཆད་ལུས་མེད་པ་རིྩས་
སྤོད ་གནང་བར་ཚོགས་འདུའི ་ཐོག ་ས་
གནས་ཁག་ལ་ཆ་བགོས་བེད་དམ་དབུས་
རྒྱྱུན་གི་མ་དངུལ་ལ་འཇགོ་མིན་གསོ་བསྡུར་
ལྷུག་པ་ོགནང་ས།ེ མཐའ་མ་འསོ་བསྡའུ་ིལམ་
ནས་དབུས་རྒྱྱུ ན་མ་དངུལ་ཐགོ་འཇགོ་རྒྱྱུར་
མང་མོས་ཐག་གཅདོ་བྱུང་ཡོད།
 ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་
ས་གནས་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་བརྒྱད་
ཡོད་པའི་ཁོངས་ཕར་ཐཱ་ས་གནས་ཚོགས་
གཙོ་གཟུགས་གཞི་བད་ེམིན་གི་རྐེན་པས་
ཚོགས་ཞུགས་ཐུབ་མེད་པ་ཕུད་ད་ེམིན་སི་ཌ་
ན་ིདང་། མྲྭེལ་བྷནོ། བྷ་ིསེ་བནྷ། ཁྲྭནེ་བྷ་ེར། 
ནའིུ་ཁྲྭ་སལ། ཨ་ཐི་ལེ་ཌི། ཐ་སི་མོ་ཎི་ཡ་
བཅས་ཀི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་རྒྱྱུན་
ལས་རེ་ཐངེས་འདིའི་ཚོགས་འདརུ་ཞུགས་
ཡོད་པ་དང་། ད་དངུ་བཀའ་ཟུར་ཇ་ོདཔལ་
དཔལ་འབརོ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་སིྤ་འཐུས་
སྒལོ་དཀར་སྐབས་ལགས། དནོ་ཟུར་ཨ་ཏ་ི
ཤ་བསན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་བཅས་
ཆེད་ད་ུགདན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་པ་དནོ་ཟུར་ཨ་ཏ་ི
ཤ་ལགས་ལནྷ་ཚོགས་ལ་ཕབེས་ཡོད།།

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་གསུམ་པའ་ིཚོགས་ཆེན་ཐགོ་
དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབྲངས་པའ་ིང་ོརལོ་ལས་འགུལ་ལ་གདངོ་ལེན་བ་ཕགོས་ཀི་གསོ་ཆོད།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༢ 
ཉནི་འད་ིགར་འབྲལེ་ཡོད་ནས་བཏང་གནས་
ནང་འཁདོ་དནོ། 
ཀ༽ ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ིབདོ་རིགས་མཐུན་
ཚོགས་ཁབ་ཁོངས་ཀི་ངསོ་འཛིན་ལྡན་པའི་
བ ོད་མི ་སེར་སྐའི ་ནང་ད ོལ་རྒྱལ་བསནེ་
གསོལ་དང་། དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པའ་ིབདོ་ཀི་
བསན་སིད་དང་བསན་འཛིན་བུ་སླབོ་བཅས་
པར་ལོག་པར་འཁུ་བའི་ལས་འགུལ་ཁག་
ལ་མཉམ་ཞུགས་བེད་མཁན་གཏན་ནས་

བྱུང་མེད་པ་ནི་བསགྔས་པར་འསོ་པའི་ཆབ་
སིད་ཀི་ལངས་ཕགོས་གསལ་པ་ོམཚོན་པར་
གཅིག་གྱུར་ངསོ་འཛིན་ཞུས་པ་དང་། རྒྱལ་
བསན་ཕི་གཙང་ནང་གཙང་འཛིན་སྐངོ་སྐརོ་
གི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དང་། བདོ་ཀི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཁག་གི་བ་ླཆེན་
བསན་བདག་རྣམ་པས་བཀའ་སླབོ་ཁག་ནི་
བསན་སིད་སིྤ་སྨན་གི་བླང་དརོ་མཇུག་སྒ་ོ
ཡང་དག་པ་ཡིན་ཡང་ཆེས་བླ་ོཕམ་པར་དལོ་
རྒྱལ་རསེ་འབྲང་པ་ཁག་གིས་ད་ེལས་ལྡགོ་ས་ེ

བསན་དང་བསན་འཛིན་བུ་སླབོ་བཅས་པར་
མི་ཆོས་ལས་ཡོངས་སུ་བརལ་ཞིང་། གདགུ་
རྩྱུབ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་མ་རགོས་པ་དང་ལོག་
པར་རགོས་པའི་དབང་གིས་མཚན་སདྨ་སྐརུ་
འདབེས་དང་། འཁགོ་བཤད་དཀུྲགས་ཤིང་། 
དཀར་ནག་ཕིན་ཅི་ལོག་པའི་ཧམ་བཤད་ལ་
སོགས་པའ་ིདབེ་རིགས་དང་། བརྙན་པར། 
བག་ོགླངེ་། རྔམ་སནོ་སོགས་ཀི་གནས་ཚྱུལ་
ཐནོ་བཞིན་པ་ན་ིརྒྱལ་བསན་རང་ནས་བཤིག་
པའི་ཕ་རོལ་ཆབ་སིད་ཀི་ལྐགོ་གཡོ་ཆེན་པ་ོ

ཞིག་ཡིན་པར་བརནེ། ཁ་ོཔ་ཚོར་ཆོས་དང་
ཟང་ཟིང་གི་འབྲལེ་བ་གཙང་མ་གཅོད་རྒྱྱུ ་
དང་འབྲལེ་ཁམིས་མཐུན་གདངོ་ལེན་མཐར་
ཕིན་བདེ་རྒྱྱུ ་གཅིག་གྱུར་ངསོ་འཛིན་ཤུགས་
ཆེ་བྱུང་། 
ཁ༽ བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཁག་ནས་
དལོ་རྒྱལ་གི་ལོག་པའ་ིརྒྱྱུ ་དང་། ལོག་སྨནོ་
གི་ང་ོབ།ོ ལོག་པའ་ིབདེ་ལས་གང་ཡིན་སྐརོ་
ཕི་ནང་མི་མང་ལ་གོ་རགོས་གོང་སྤལེ་ཡོང་
ཐབས་བདེ་དགསོ།

ག༽ བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཁག་ནས་
དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པའི་འཁགོ་བཤད་ཁག་ལ་
མཁནེ་ལྡན་མི་སྣའི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆྱུང་
ཆེད་འཛུགས་དང་འབྲལེ་གླངེ་སགེས་ཀི་
ཁརོ་ཡུག་བསུྐན་རྒྱྱུ །
ང༽ བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཁག་ནས་
དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་ཁུངས་ལྡན་ཡིག་ཆ་ཁག་
ཕོགས་བསིྒགས་ཀིས་སབས་བདེའི ་དྲིལ་
བསྒགས་ཤོག་ལྷ ་ེདང་ཆ་འཕིན་བཟོ་རྒྱྱུ ་
བཅས་ལ་སིྤ་མོས་བྱུང་བ་བཅས།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང། 
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚྱུལ། 

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

www.tibet.net/mwa

མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མདནུ་ཐང་ད་ུཁིམ་ཚང་ལ་ྔཡིས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ཐངེས་ ༤༤  པ་སྤལེ་བ།
 

ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀི་བརྒྱྱུད་ལམ་ལས་བདེ་རྣམ་པར་བདོ་ཡིག་ཟབ་སྦངོ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །འད་ིགར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
དགེ་བཤེས་རོང་པ་ོབླ་ོབཟང་སྙན་གགས་
ལགས་ཀིས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དནོ། 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༢ ཉནི་སུད་
སི་ཇི་ན་ིཝ་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་མདནུ་
ཐང་ད་ུབདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་
ཐངེས་ ༤༤ སྤལེ་ཡོད་པ་རེད།   
  ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་སུད་སིར་
གནས་སྡདོ་བཀྲ་བསན་ཚང་པ་སངས་དང།  
སག་ཚང་དཀནོ་ཅགོ་ནང་མི།  ངག་དབང་
ཚང་ངག་དབང་དཔལ་ལནྡ། རྒྱལ་ཚང་བཀྲ་
ཤིས་ལ་ྷམོ་ནང་མི་བཅས་ཁིམ་ཚང་བཞི་ཡིས་
སུད་སི་ཇི་ནི་ཝ་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་མདནུ་ཐང་ད་ུནམ་རྒྱྱུ ན་ལྟར་བདོ་དནོ་
ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་ཐངེས་ ༤༤ སྤལེ་

ཡོད་ཅིང་། ཐངེས་འདའི་ིལས་འགུལ་ནང་
སུད་སིར་གནས་སྡདོ་ཡར་ཀ་ཚང་བསན་
པ་རིན་ཆེན་དང་། ཡར་ཀ་ཚང་ཚེ་རིང་

མཚོ། ནརོ་འཛིན། སལྐ་བཟང་ཚང་བད་ེ
མཆོག སག་ཚང་རིག་འཛིན་བཅས་མི་སྣ་
ཁག་གཅིག་ཀང་མཉམ་ཞུགས་བས་ཡོད་པ་
དང་། མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་དུྲང་
ཆེ་དང་། མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས། སུད་སིར་རནེ་
གཞི་བས་པའ་ིཨེ་ཤི་ཡའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ ༣༨ 
ཙམ་གི་གཞུང་ཚབ་བཅས་ལ་བདོ་ཀི་བདནེ་
དནོ་ཐད་རྒྱབ་སྐོར་བ་དགོས་པའི་སྙན་ཞུ་ 
དང་།   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་
ལས་ཁུངས་ཀིས་བཏནོ་པའ་ིབདོ་ནང་གི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་སྙན་ཐའོི་ཡིག་ཆ་ཚད་

ལནྡ་བཅས་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལས་འགུལ་
བ་རྣམས་ཀིས་ཆེད་ད་ུབཏནོ་པའ་ིསནྙ་ཞུ་ཁག་
གཅིག་ཀང་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་།  རྒྱ་ནག་དང་

ཡུ་རོབ་ཁུལ་གཙོས་འཛམ་གླངི་གི་ཡུལ་སྐརོ་
སྤ་ོའཆམ་པ་མང་པརོ་བདོ་གནས་ཡིག་ཆ་
འགམེ་སྤལེ་གིས་བདོ་དནོ་ཁབ་བསྒགས་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་འབདོ་སྐལུ་ཡང་བས་ཡོད་འདགུ  
ཐངེས་འདིར་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
དུྲང་ཆེ་བནྷ་ཁ་ེམོན་ལགས་ཀི་མཚན་ཐགོ་ལ་
བཏང་བའ་ིསནྙ་ཞུའ་ིནང་། མཉམ་འབྲལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་བདོ་ཐགོ་བཞག་པའི་གསོ་
ཆོད་ས་ྔཕི་ཁག་ལ་བདག་སྤདོ་གནང་དགོས་
པ་དང་། བདོ་ནང་ཞི་བད་ེདང་རང་དབང་
སརླ་གསོ་གནང་དགསོ་པ། ༸གངོ་ས་མཆོག་
ཆ་རྐེན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་བདོ་ནང་

ཕིར་ཕབེས་སུ་འཇུག་དགསོ་པ། བདོ་རྒྱ་
འབྲལེ་མོལ་བསྐར་མཐུད་བ་དགསོ་པ། ད་
ལོར་སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གླ་ོབུར་ད་ུབཙོན་ནང་སྐུ་བཀྲངོས་
པ་སོགས་བདོ་ཀི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་རྣམས་
ཀི་ཚེ་སགོ་ལ་སུང་སྐབོ་གནང་དགོས་པའི་
སྐརོ་སོགས་འཁདོ་ཡོད་འདགུ
 རྒྱལ་ཚོགས་མདནུ་བདོ་དནོ་ཞུ་
གཏུག་གི་ལས་འགུལ་འད་ིན་ིཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ 
ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ནས་ཁིམ་ཚང་
གཉསི་ཀིས་དབུ་བཙྱུགས་ཤིང་། རིམ་གིས་
བཀྲ་བསན་ཚང་པ་སངས་ལགས་དང་། ངག་
དབང་ཚང་ངག་དབང་དཔལ་ལནྡ། རྒྱལ་
བསན་ཚང་བཀྲ་ཤིས་ལ་ྷམོ།  ཡེ་ཤེས་ལ་ྷམོ་
བཅས་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་ད་ཆར་ཁིམ་ཚང་
ལ་ྔཡི་ལས་འགུལ་ད་ུགྱུར་ཡོད་འདགུ  ལས་
འགུལ་འདི་བཞིན་སུད་སིད་ཇི་ནི་ཝར་རནེ་
གཞི་བས་པའི་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ལས་ཁུངས་མདནུ་དང་། མཉམ་འབྲལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་མདནུ་
ཐང་བཅས་སུ་བདོ་ཕི་ནང་གཉིས་སུ་རང་
ལུས་མེར་བསེགས་གནང་མཁན་རྒྱལ་
གཅེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་ཚོའི་གངས་དང་
མཉམ་པའི་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་
དང་། བདོ་ནང་གི་དཀའ་སྡགུ་གི་གནས་
བབ་འཁོད ་པའི ་ ཡིག་ཆ་ཁག་འགེམས་
སྤལེ། སྐ་ུལུས་མེར་བསགེས་གནང་མཁན་
རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་ཚོའི་སྐུ་པར་
འགམེས་འཇགོ   རང་ལུས་མེར་བསགེས་

གནང་དགོས་པའི་རྒྱབ་ལྗངོས་འགལེ་བརདོ་ 
དང་། འབདོ་སྒའམ་དགསོ་འདནུ་འཁདོ་
པའ་ིཡིག་ཆ་ཁག་དང་འཕདེ་དར། སྐ་ུ
ལུས་མེར་བསགེས་གནང་བའི་ཐད་༸གོང་
ས་མཆོག་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལངས་ཕགོས་དང་དགོངས་ཚྱུལ་ག་རེ་ཡིན་
པའ་ིསྐརོ་དང་།  བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ི
ཐོབ་ཐང་གི་སྙན་ཐོ་དང་ཆོས་ལུགས་དད་
མོས་རང་དབང་གི་སནྙ་ཐ།ོ གསར་འགདོ་
གསལ་བསྒགས། ད་ེབཞིན་༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་དམིགས་བསལ་རྒྱ་རིགས་ཚོར་བསྩལ་
བའི ་བཀའ་སླབོ ་ ཡིག་ཆ་སོགས་རྒྱ་ཡིག  
ཨིན་ཡིག་དང་ཧྥ་རན་ཆི་ (French) བཅས་
ཀི་ནང་།   ཕི་རྒྱལ་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་ལས་བདེ།  ལགྷ་དནོ་རྒྱ་རིགས་
ཡུལ་སྐརོ་བ་མང་པརོ་འགམེ་སྤལེ་བདེ་ཀི་
ཡོད་པ་རེད་འདགུ
འབྲལེ་གཏུག་བ་ཡུལ།
༡ བཀྲ་བསན་ཚང་པ་སངས།            
༠༧༦༦༢༠༡༠༥༡  
༢ ངག་དབང་ཚང་ངག་དབང་དཔལ་ལནྡ།       
༠༧༦༥༣༤༨༠༩༡
༣ རྒྱལ་ཚང་བཀྲ་ཤིས་ལ་ྷམོ།                   
༠༧༦༤༥༤༥༤༠༩
༤ སག་ཚང་དཀནོ་ཅགོ                         
༠༧༦༤༧༧༤༡༦༢
༥ ཡེ་ཤེས་ལ་ྷམོ།                               
༠༠༦༡༤༡༠༢༢༣༥༥༨

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༧ 
ཉནི་ཕི་དྲལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རནེ་ཚོགས་
ཁང་ནང་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀི་བརྒྱྱུད་ལམ་
ཁག་གི་ནང་ལས་དནོ་སུྒབ་བཞིན་པའི་ལས་

བེད་རྣམས་ལ་བདནུ་གཅིག་རིང་གི་བདོ་
ཡིག་ཟབ་སྦངོ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།
 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲའོི་
ཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་
ཀི་དུྲང་ཆེ་རྣམ་གཉིས་དང་ཟབ་ཁིད་པ་ཝཱ་
ཎའི་རིག་གནས་དགེ་རན་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་
ལགས་དང་། བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་
ཉམས་ཞིབ་འགན་འཛིན་ན་ག་སངས་རྒྱས་

བསན་དར་ལགས། ད་ེབཞིན་ཕི་དྲལི་ལས་
ཁུངས་ཀི་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཕག་ལས་
གནང་བཞིན་པའ་ིལས་བདེ་གངས་ ༡༥ 
ལྷན་འཛོམས་ཀིས་བདུན་གཅིག་རིང་གི་

བདོ་ཡིག་གི་ཟབ་སྦངོ་འགོ་འཛུགས་ཀི་ཐགོ་
མར་ཕི་དྲལི་བདོ་ཡིག་ཚན་པའ་ིསིྤ་ཁབ་རྩམོ་
སིྒག་པ་སལྐ་བཟང་མཁས་གུབ་ལགས་ཀིས་
འཚམས་འདྲ་ིདང་སྦྲགས་ཐངེས་འདའིི་ཟབ་
སྦངོ་བ་རྣམས་ལ་ཟབ་ཁིད་གནང་མཁན་གི་
དགེ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ངོ་སྤོད་དང་ཟབ་སྦོང་
གཙོ་བ་ོགང་དང་གང་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་ང་ོ
སྤདོ་གུབ་རསེ་ཕི་དྲལི་དུྲང་ཆེ་རྣམ་གཉིས་

ནས་ཐངེས་འདིར་ཟབ་སྦངོ་འདི་འདྲ་ཞིག་
ག་ོསིྒག་ཞུ་དགསོ་དནོ་ན་ིཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་
ཀི་ལས་བདེ་པའི་ང་ོབ་ོམཚོན་པའི་ལས་གཞི་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཆེད་དང་། ལས་འཆར་

གང་དང་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་ཡར་རྒྱས་
ཡོང་ཆེད། ཉནི་རེའ་ིལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་
ཐད་དཀའ་ངལ་གང་དང་གང་འཕད་བཞིན་
ཡོད་པ་དང་དགོས་དྲ་ིགང་དང་གང་ཡོད་པ་
རྣམས་སེལ་ཐབས། ཐ་སདྙ་ཇི་ལརྟ་ཚད་དང་
ལནྡ་པ་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་དགསོ་པ། ལས་དནོ་
སུྒབ་བཞིན་པའི་ལས་བེད་རྣམས་ཀི་ཤེས་
ཚད་དང་ནསུ་པ་གོང་མཐོར་གཏངོ་རྒྱྱུ འི་

ཆེད་ཡིན་པ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་དང་
ལམ་སནོ་གནང་རསེ་ཐངེས་འདའིི་ཟབ་སྦངོ་
འག་ོའཛུགས་གནང་ཡོད།
 ཐངེས་འདའིི་ཟབ་སྦངོ་ནང་ཟབ་
ཁིད་པ་གཙོ་བ་ོགཉིས་དང་ཞར་བྱུང་ཟབ་
ཁདི་པ་གསུམ་བཅས་ནས།  བདོ་ཀི་སུམ་
རགས་ནང་གི་དཀའ་གནད་ཁག་དནོ་བསྡུས་
དང་།  བདོ་ཡིག་ཐགོ་སྒ་བསྒྱུར་རིགས་
ཇི་ལརྟ་བདེ་དགསོ་མིན་སྐརོ།  དངེ་སབྐས་
བ ོད་ཡིག་གི ་ཚགས་ཤོག་དང་དུས་ད ེབ་
སོགས་པའི་ནང་དག་ཆའི་དཀའ་གནད། 
བདོ་ཡིག་གི་ཞུ་དག་བདེ་ཕགོས་དང་། ཞུ་
དག་པས་རགས་གང་དང་གང་བདེ་སྤོད་
གནང་དགསོ་ཀི་ཡོད་པ།  ད་ེབཞིན་དབིན་
ཡིག་དང་ཧིན་ཡིག་སོགས་ནས་བདོ་ཡིག་
ཐོག་ཐ་སྙད་སྒ་བསྒྱུ ར་དང་དནོ་བསྒྱུ ར་ཇི་
ལརྟ་བདེ་དགསོ་མིན། བདོ་ཀི་གཏམ་དཔ་ེ
ཁག་གཅིག་བདེ་སྤདོ་བདེ་སབྐས་དནོ་ལ་མི་
གནས་པར་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འག་ོབཞིན་པ་
རྣམས་ང་ོསྤདོ་གནང་རྒྱྱུ །  བརན་བཞུགས་
ཀི་ཆོ་གའི་སྐརོ་དང་དའེི་བརྒྱྱུད་རིམ་རྣམས་
རེ་རེ་བཞིན་ང་ོསྤདོ་གནང་རྒྱྱུ །  བདོ་ཀི་
མཐུན་མིན་སྒ་བསྒྱུར་སྐརོ། བདོ་ཡིག་གི་
ཚགས་ཤོག་ཁག་ང་ོསྤདོ་སོགས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་

གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
 ཟབ་ཁདི་པ་གཙོ་བ།ོ ཝ་ཱཎའ་ི
རིག་གནས་དགེ་རན་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་ལགས་
དང་། བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་ཉམས་
ཞིབ་འགན་འཛིན་ན་ག་སངས་རྒྱས་བསན་
དར་ལགས། 
 ཞར་བྱུང་ཟབ་ཁདི་པ། རྣམ་
གྲྭ་ཆོས་དགེ་དགེ་བཤེས་བླ་ོབཟང་གགས་པ་
ལགས། རྣམ་གྲྭ་བདོ་དག་ེཐུབ་བསན་ཡར་
འཕལེ་ལགས། བདོ་ཡིག་ཚན་པའ་ིསིྤ་ཁབ་
རྩམོ་སིྒག་པ་སལྐ་བཟང་མཁས་གུབ་ལགས་
བཅས་ཡིན།།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༥ ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༩4

བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ཕ་མའ་ིཚོགས་ཆེན་ཐངེས་དང་པ་ོཚོགས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༡ 
ནས་ ༡༣ བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་གོ་སིྒག་ཐགོ་རྡ་
ཤོད་བདོ་ཁིམ་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་གི་ཕ་མའི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་དང་པ་ོ
བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད། 
 ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་ ༡༡ ཉནི་གི་ས་ྔ
དྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
གཙོས་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་

རིང་མཆོག་དང་། ཤེས་རིག་དུྲང་ཆེ། ནང་
སདི་དུྲང་ཆེ། མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་གི་འགན་

འཛིན། བདོ་ཁིམ་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན། 
སམ་བྷ་ོཊའ་ིསིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན། རྡ་ཤོད་
བདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་སིྤ་དང་དག་ེཆེ། ད་ེབཞིན་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་འབྲལེ་ཡོད་ལས་
བདེ་དང་། བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིས་ཁུལ་
ཁག་ ༤༣ ནས་ཕ་མ་དང་ཕ་མའ་ིའཐུས་
ཚབ་བཅས་ཚོགས་བཅར་བ་གངས་ ༢༥༠ 
དང་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་

སུམ་བརྒྱ་ཙམ་འད་ུའཛོམས་གནང་འདགུ 
 དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་མར་

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་སྣང་
གསལ་ཞལ་ཕ་ེགནང་གུབ་
བསནུ། བདོ་རྒྱལ་ཁབ་
དང་མི ་ རིགས་ཀི ་ད ོན ་
ད་ུརང་སགོ་བླསོ་གཏངོ་
གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་
པ་རྣམས་རེས་དྲན་ཆེད་
སྐར་མ་གཅིག་རིང་ངག་
བཅད་གུས་འདུད་ཞུས། 

ད་ེརསེ་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་
རིང་མཆོག་གིས་ཐངེས་འདིའི་ཚོགས་ཆེན་
ང་ོསྤདོ་དང་འབྲལེ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། ད་ེརིང་འདརི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀིས་ཕ་མའི་ཚོགས་ཆེན་དང་ཟབ་སྦངོ་ཞིག་
མཉམ་འབྲལེ་ཐགོ་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད། ད་ེ
ལརྟ་ག་ོསིྒག་ཞུ་དགསོ་དནོ་ན།ི བཀའ་ཤག་
སབྐས་བཅྱུ་བཞི་པའི་ཐགོ་ནས་ཤེས་ཡོན་ནི་

གལ་ཆེའི་ནང་ནས་ཡང་ཆེ་ལ་ངསོ་འཛིན་
གནང་བ་བཞིན། སངོ་བཤད་ཙམ་མ་ཡིན་
པར་དངོས་སུ་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལས་འཆར་
དང་། དཔལ་འབརོ། གང་སིྤའ་ིཐགོ་ནས་
འབད་བརྩནོ་གནང་ཡོད། དརེ་བརནེ། ཤེས་
ཡོན་ད་ེཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡོང་བར་ཆ་
རྐནེ་ཁག་བཞི་མེད་ད་ུམི་རངུ་བ་ཆགས་ཡོད། 
ཆ་རྐནེ་ཁག་བཞི་ད་ེགང་རེད་ཞུས་ན། སླབོ་
མ་དང་དག་ེརན། འཛིན་སྐངོ་དང་ཕ་མ། ཆ་
རྐེན་བཞི་པ་ོད་ེདག་ཡ་མ་བྲལ་བ་ཞིག་དང་
ཟུང་ད་ུའབྲལེ་བའི་ཐགོ་ནས་འག་ོདགོས་པ་
ཞིག་ངསེ་པར་ད་ུཆགས་འདགུ ཅསེ་སོགས་
ཀི་་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་སིད་
སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། 
ཐེངས་འདིའི་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ཕ་
མའ་ིཚོགས་ཆེན་ཐངེས་དང་པ་ོབསྐངོ་ཚོགས་ 
གནང་དགོས་དནོ་སྐརོ་ཤེས་རིག་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་ཞིབ་ཕ་གསུང་པར་བརནེ། 
རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་ཡིད་ལ་འཇགས་པའི་

ཐོག་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ཕབེས་ནས་
ལག་བསར་བདེ་རྒྱྱུར་ཐུགས་ཕན་གསོ་ངསེ་
རེད། ངས་དནོ་ཚན་བཞི་ཙམ་གི་ཐགོ་ལ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན། དནོ་ཚན་དང་པ་ོན།ི སབྐས་ ༡༤ 
བཀའ་ཤག་གིས་ཤེས་ཡོན་འདི་བཞིན་ལས་
དནོ་ཚང་མའ་ིནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ལ་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་དགསོ་དནོ་དང་། གཉསི་པ་
ན།ི ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་དགསོ་དནོ། 
གསུམ་པ་ན།ི ཕ་མའ་ིལས་འགན་གང་ཡིན་
པ། བཞི་པ་ན།ི ང་ཚོ་ཚང་མ་མཉམ་འབྲལེ་
ཐགོ་གནང་དགོས་པ་གང་ཡོད་པ་བཅས་ཀི་
ཐགོ་ཞུ་ན་དྲན་བྱུང་། ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་། ད་ེརསེ་ཤེས་རིག་དུྲང་ཆེ་
སབོས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་ས་ེཚོགས་ཆེན་དབུ་
འབདེ་མཛད་སྒ་ོམཇུག་སིྒལ། །

སདི་འཛིན་ཨོ་བ་ྷམ་མཆོག་ལ་ཞི་ཅིན་ཕནི་དང་ལནྷ་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་
ནན་པ་ོགནང་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་པ།

རྒྱ་གར་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་གླངེ་སླངོ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༡ 
ཉནི་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་ཡོད་པའི་ཧི་
མ་ཅཱལ་བ་ྷཝན་ Himachal Bhavan ཞསེ་
པའི་ནང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་
རྣམ་པ་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
སྐརོ་ལནྷ་ཚོགས་གནང་འདགུ
 ལྷན་ཚོགས་ཐོག་རྒྱ་གར་གོས་
ཚོགས་ཀི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ཁག་དུྲག་གི་
སྐ་ུཚབ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། སབྐས་
དརེ་བདོ་མིའི་སྐུ་ཚབ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་སྤནེ ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
གཙོས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་
ལགས་དང་ཨཱ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ
 ད་ེཡང་ལནྷ་ཚོགས་གཙོ་སྐངོ་བ་

སྐ་ུཞབས་ཤན་ཏ་ཀུ་མཱར་ Shanta Kumar 
མཆོག་གིས་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་འཚམས་
འདྲའིི་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་ཆབས་
ཅིག་ལས་རིམ་གཞིར་བཟུང་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
ལ་ད་ལའྟི་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་སྐརོ་ང་ོ
སྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱྱུའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་
པ་ལརྟ། སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་
བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ང་ོབ་ོ
རྩ་མེད་བཟ་ོརྒྱྱུར་དམིགས་ཏ་ེསིད་བྱུས་ལག་
བསར་བེད་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་ངོ་
སྤདོ་ཁ་གསལ་གནང་ཡོད། 
 ལྷན་ཚོགས་ཐོག་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོངས་གོས་ཚོགས་བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་སྐུ་ཞབས་ཤན་ཏ་ཀུ་
མཱར་ Shanta Kumar མཆོག་གིས་སྣ་ེཁདི་

འགོ་བྷ་ིཇ་ེཔ་ིཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་
ལམྕ་སྐ་ུམེན་ན་ིཀ་གནྷ་ད་ི Maneka Gandhi 
མཆོག་དང་། ཇ་ན་ཏ་ཌཱལ་ཆིག་སིྒལ་ཚོགས་
པའ་ི JDU འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་བ་ྷཤི་སི་ཏ་
ན་ར་ཡན་སིང་ Bashista Narain Singh 
མཆོག། སྐ་ུཞབས་ན་ིནངོ་ཨི་རིང་ Ninong 
Ering མཆོག། ལམྕ་སྐ་ུཀ་ཝི་ཏ་ Kavita 
མཆོག སྐ་ུཞབས་བ་ྷགཏྷ་སིང་ཀ་ོཤི་ཡ་
རི་ Bhagat Singh Koshyari མཆོག 
སྐ་ུཞབས་ཨུ་ད་ིཏ་རཱཇ་ Dr. Udit Raj 
མཆོག ལམྕ་སྐ་ུཀ་ནཀ་ལ་ཏ་སིང་ Kanak 
Lata Singh མཆོག སྐ་ུཞབས་ཨ་རནུ་ཀུ་
མཱར་ Dr. Arun Kumar མཆོག་བཅས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ
 ལྷན་ཚོགས་སྐབས་རྒྱ་གར་གི་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་དསུ་རབས་ ༢༡ ནང་དའུང་
བདོ་མི་རྣམས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རིྩས་

མེད་རྡགོ་རོལ་ཚབས་ཆེ་བཏང་དང་གཏངོ་
བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་མིའ་ིང་ོབ་ོརྩ་
མེད་ཤུལ་མེད་བཟོ་རྒྱྱུ འི ་སིད་བྱུས་ལག་
བསར་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་དརེ་བླ་ོའཚབ་ཡོད་

སྐརོ་གསུངས་པ་དང་ལནྷ། འབྱུང་འགྱུར་
ཡང་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་

སྐོར་དང་གླངེ་སླངོ་གནང་རྒྱྱུ འི་ཁས་ལེན་
གནང་འདགུ 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༡༡ ཉནི་ཨ་རིའ་ིམང་གཙོ་ཚོགས་པའ་ིགསོ་

ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་བྷནེ་ཁར་ཌིན་ 
Ben Cardin མཆོག་དང་། སིྤ་མཐུན་

ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་འཐུས་མི་ཇོན་མེཀ་
ཁནེ་ John McCain མཆོག་རྣམ་གཉསི་
ཀིས་དབུས་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
བཅྱུས་སིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་ལ་རིང་
མིན་ཕི་ཟླ་ ༩ ཟླ་མཇུག་ཏུ་ཞི་ཅིན་ཕནི་ཨ་
རིར་གཞུང་འབྲལེ་འཚམས་གཟགིས་སབྐས་
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དནོ་ཐོག་
དནོ་སྙིང་ལྡན་པའི་གླངེ་སླངོ་གནང་དགོས་
པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་འདགུ
 ད་ེཡང་ཞུ་ཡིག་ནང་གཙོ་བ་ོདབུ་
ཁིད་རྣམ་གཉསི་མཇལ་འཕད་སྐབས་ཤར་
དང་ལྷ་ོརྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་གནད་དནོ་དང༌། 
དཔལ་འབརོ། ཁརོ་ཡུག ད་ེབཞིན་དྲ་རྒྱའ་ི

བད་ེའཇགས་ལ་གནདོ་སྐནོ་ལ་སོགས་པའི་
ཕགོས་གཉསི་ཀི་གནད་དནོ་གལ་ཆེ་ཁག་གི་
ཐགོ་ལ་གླངེ་སླངོ་ཡོང་གི་རེད་ལ། གནད་
དནོ་ད་ེཚོ་དང་ལནྷ་ངསེ་པར་ད་ུགླངེ་དགོས་
པ་གཅིག་ན་ིའག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནད་
དནོ་ཡིན། དརེ་བརནེ་དབུ་ཁདི་རྣམ་གཉསི་
དབར་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནད་དནོ་
ཐོག་སྦས་གསང་མེད་པ་བཀའ་མོལ་ལྷུ ག་
པ་ོགནང་དགསོ་ཞསེ་ཞུས་འདགུ ད་ེདང་
འབྲལེ་སདི་འཛིན་ཞི་ལ་ལོ་ང་ོབརྒྱ་ཕག་མང་
པ་ོནས་ཡོད་པའི་བདོ་ཀི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་
པའི་བ་ླམའི་ཡང་སིད་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཕགོས་
ཀི ་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལ་ཐེ་བྱུས་བེད་རྒྱྱུ ་

མཚམས་འཇགོ་བདེ་དགོས་པ་སོགས་མང་
ཚོགས་ཀི་གཞི་རྩའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་
བརིྩ་བཀུར་ཞུ་དགསོ་པའ་ིགནནོ་ཤུགས་སྤདོ་
རོགས་ཞསེ་སོགས་ཞུས་འདགུ 

Ben Cardin

John McCain

སིྤ་ཁབ་རྩམོ་སིྒག་པ། སལྐ་བཟང་མཁས་གུབ།
རྩམོ་སིྒག་པ།  ངག་དབང་ཐགོས་མེད།
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