
བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ རབ་བྱུང་རི་ཟླའ་ིམེ་སྤལེ་ལོ། བདོ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༩ རེས་གཟའ་ལགྷ་པ།

ལོ་ ༩ ཨང༌། ༤༢ དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག

19th October 2016

Vol. 9 Issue 42 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། 

༸གངོ་ས་མཆོག་དང་སུ་ལོ་ཝ་ཀི་ཡའ་ིསདི་འཛིན་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་མཛད་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༦ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་སུ་ལོ་ཝ་ཀི་ཡའ་ི Slovakia 
རྒྱལ་ས་བརྷ་ཏ་ིསི་ལ་ཝའ་ི Bratislava ནང་
རནེ་གཞི་བས་པའ་ིཀ་ོམི་ན་སི་ Comenius 

University མཐ་ོསླབོ་ཀི་དག་ེལས་སླབོ་
མ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རེས་སུ་ལོ་
ཝ་ཀི་ཡའི་སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཨན་ད་ེརེ་
ཇི་ཀི་སི་ཀ་ Andrej Kiska མཆོག་དང་
མཇལ་འཕྲད་མཛད་ཡོད། ད་ེཡང་ཡུལ་
དའེི ་རྒྱལ་ས་བྷར་ཏི་སི་ལ་ཝའི་ནང་རནེ་
གཞི་བས་པའི་ཨེལ་ཊི་ཊུ་ཌི་གསོལ་མགནོ་
ཁང་ Altitude Restaurant ད་ུསདི་འཛིན་
མཆོག་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་མཇལ་
འཕྲད་ཞུས་ཡོད། སབྐས་དརེ་དབུ་ཁདི་རྣམ་
གཉསི་དབར་བཀའ་མོལ་ཇི་མཛད་སྐརོ་ཕིས་
སུ་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་སོྩལ་སྐབས་
ཚོགས་བཅར་བ་ཞིག་གི་ད་ིབར་བཀའ་ལན་
སྩལ་དནོ། སབྐས་དརེ་སདི་འཛིན་མཆོག་
དང་ངོས་གཉིས་དབར་ཆབ་སིད་ད་ེལམ་

ནརོ་བ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཕིན་པར་བརནེ་
དའེི་རསེ་འབྲས་སུ་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཆབ་སིད་
བརདོ་སབྐས།  ལམ་སེང་དང་བདནེ་མིན་
པ་གཡོ་སྒྱུ འི་རང་བཞིན་གི་བསམ་བླ་ོཞིག་
གི་ཐོག་ནས་མཐོང་ཚྱུལ་ཡོང་བཞིན་ཡོད་

སྐརོ་བཀའ་མོལ་བྱུང་། སབྐས་དརེ་སདི་
འཛིན་རང་ཉདི་དནོ་དམ་མང་ཚོགས་ཀི་བད་ེ
སྡུག་ཆེད་ཞབས་ཞུ་བསུྒབ་འདདོ་ཡོད་སྐརོ་
གསུངས་བྱུང་། ངསོ་དང་སདི་འཛིན་མཆོག་
དབར་བསམ་ཚྱུལ་མཐུན་པའི་ཆ་མང་པ་ོ
འདགུ གཞན་ཡང་སབྐས་དརེ་ངསོ་གཉསི་

དབར་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་
ཕི་དངོས་པའོི་འཛུགས་སུྐན་ཡར་རྒྱས་ཇི་
ལརྟ་གཏངོ་དགསོ་མིན་ཐད་གཙོ་བརོ་འཛིན་
བཞིན་ཡོད་པ་ལས་ནང་གི་བསམ་བླ་ོདང་
འབྲལེ་བའི་ཡ་རབས་བཟང་སྤོད་སོགས་

རིན་ཐང་ད་ེདག་སྣང་མེད་ད་ུགཏངོ་བཞིན་
ཡོད་པར་བརནེ། ད་ཆ་ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་
ལམ་ལུགས་ཏགོ་ཙམ་རྒྱ་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་
སླབོ་ཚན་ནང་ཕི་དངོས་པ་ོཙམ་མིན་པར་
ནང་གཤིས་རྒྱྱུ ད་དང་འབྲལེ་བའི་རིན་ཐང་
གོང་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩནོ་

གནང་དགོས་སྐརོ་སིད་འཛིན་མཆོག་ལ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་བྱུང་། ཞསེ་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད། ད་ེ
རསེ་དབུ་ཁིད་རྣམ་གཉསི་ཉནི་གུང་ལྗགས་
སྨནི་ལནྷ་བཞསེ་མཛད་ཡོད། མཇལ་འཕྲད་
ལེགས་པར་གུབ་བསུན་ཕེད་ཡོལ་༸གོང་
ས་མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་རྩེད་ཐང་ཆེན་
མོར་ National Tennis Centre མི་གངས་ 
༤༠༠༠ བརྒལ་བར་འག་ོབ་མིའ་ིནང་གཤིས་
རྒྱྱུད་དང་འབྲལེ་བའི་བམས་བརྩ་ེདང་བཟདོ་
བསན། ཆོག་ཤེས། བག་ཡོད་བསནེ་ཚྱུལ་
སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རེས་མགོན་པ་ོགང་
ཉིད་མཆོག་ནང་པའི་དགེ་སླངོ་ཞིག་ཡིན་
པའི་ངསོ་ནས་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚྱུན་དབར་
འཆམ་མཐུན་གངོ་སྤལེ་གཏངོ་ཐབས་མཛད་
བཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་། ད་ེནས་བདོ་མི་ཞིག་
ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་
འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་ཐགོ་ཐུགས་ཁུར་ཇི་
ཙམ་མཛད་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
བསནུ། མང་ཚོགས་ཀི་ད་ིབར་བཀའ་ལན་
སྩལ།།

རྒྱལ་སིྤའ་ིསྡངིས་ཆའ་ིཐགོ་སོ་སོའ་ིགནས་ཚད་ཇི་ཙམ་བསླབེས་མིན་ཤེས་པའ་ིཐགོ་ནས་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་བདེ་དགསོ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༡༨ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདོ་ཀི་
སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་
བཞུགས་སྒར་རྡ་སའི་ཉ་ེའགམ་ད་ུཡོད་པའི་
སཱ་ར་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུ
བདོ་ཀི་ན་གཞོན་ཉམས་ཞིབ་པའི་ཚོགས་

འད་ུཐངེས་གཉསི་པ་ཚོགས་ཡོད། ཚོགས་
འདུ་དབུ་འབེད་ཀི་མཛད་སྒརོ་སྐུ ་མགོན་
གཙོ་བ་ོསིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ཚོགས་འད་ུའད་ི
ལྟ་བུ་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་དགོས་དནོ་ནི། 
ང་ཚོར་དམིགས་ཡུལ་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་
གསུམ་དང་ཆེ་ཕྲ་ཆྱུང་གསུམ་ཡོད། ཆྱུང་

ས་ལ་ྟབུར་མཚོན་ན།  རྒྱ་གར་ནང་ཉམས་
ཞིབ་གནང་མཁན་དང་། འབུམ་རམས་པ་
གནང་མཁན་མཐོ་སླབོ་ཁག་གང་ད་ུཡོད་
ཀང་ང་ཚོས་ལོ་རེར་སྡངིས་ཆ་བསུྐན་ནས་
འདརི་ཉནི་གངས་གསུམ་བཞིའི་རིང་ཚོགས་
འད་ུཚོགས་ནས་བསམ་ཚྱུལ་བར་ེལེན་བྱུང་

ཐུབ་པ་ཡིན་ན། སྤ་ོསྣང་དང་སེམས་ཤུགས་
སྐ་ེརྒྱྱུ ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་བསམ་ཚྱུལ་བར་ེ
རེས་བེད་པའི ་སྐབས་སུ་ཡར་རྒྱས་འགོ་
རྒྱྱུར་ཕན་གི་ཡོད། གཉསི་ནས་ཉམས་
ཞིབ་པ་རྣམས་འཛོམས་ནས་རྒྱ་གར་དང་
ད་ེནས་རིམ་བཞིན་རྒྱལ་སིྤའི་སྡིངས་ཆའི་
ཐགོ་ཕབེས་ཏ་ེབདོ་དང་བདོ་དནོ་དང་འབྲལེ་

བའི་ཉམས་ཞིབ་གང་གནང་བ་ཡིན་ནའང་། 
རྒྱལ་སིྤའི་གནས་ཚད་དང་བསྡུར་ཐུབ་པའི་
ཉམས་ཞིབ་པ་བྱུང་ན་བསམས་པའི་ཐོག་
ནས་ཉམས་ཞིབ་པ་རྣམས་འདརི་ཕབེས་ཡོད། 
ཉམས་ཞིབ་གནང་བའི་བརོད་གཞིའི་ཐོག་
བསམ་ཚྱུལ་བར་ེརེས་ཇི་ཙམ་གནང་ཐུབ་པ་
ཡིན་ན། ད་ེལ་དཔགས་པའ་ིཡར་རྒྱས་འག་ོ
གི་ཡོད། དརེ་བརནེ་འད་ིལ་ྟབུའ་ིཚོགས་
འད་ུཞིག་ས་ྔལོ་རྡ་སར་ཚོགས་པ་རེད། ད་
རེས་སརླ་ཡང་ཚོགས་པ་རེད། ལོ་རསེ་མ་
ཡང་བདོ་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ནས་
མཐུན་རྐནེ་བསུྐན་ཏ་ེཚོགས་ཐུབ་ན། ཞསེ་
འབད་བརྩནོ་ཞུ་གི་ཡོད། ད་ེབཞིན་ཉ་ེཆར་
ནརོ་ཝེ་ཨོ་སོ་ལོར་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་རིག་པའི་
ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་པ་རེད། ད་ེ
ས་ྔང་ཡང་འག་ོམངོ་ཡོད། བཙན་བལོ་ནས་
བདོ་མི་ཉུང་ཤས་ལས་མེད། རྒྱ་ནག་ནས་མི་
ལ་ྔབཅྱུ་དུག་ཅྱུ་ལགྷ་ཡོང་གི་རེད། ཁ་ོཔ་ཚོས་
ང་ཚོར་བདོ་གཞུང་གི་སོ་ལ་ྟརེད། ཅསེ་ཟརེ་
གི་རེད། གང་ཡིན་བརདོ་ན་ང་ཚོ་ཟུར་ཉན་
ལ་ཡོང་མཁན་མ་གཏགོས་ཚོགས་འདརུ་
དངསོ་སུ་ཕབེས་ཏ་ེརྩོམ་འགམེས་སྤལེ་བས་

ནས་བསམ་ཚྱུལ་བར་ེརེས་བདེ་ཐུབ་མཁན་
དཀནོ་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད། ད་ེལརྟ་མི་ཡོང་
བའི་ཆེད་ད་ུལོ་གསུམ་ཙམ་གི་སྔནོ་ལ་སོག་
པརོ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ་རེད། ཅསེ་དང་
ཡང་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་གསུང་
དནོ། ཉམས་ཞིབ་པ་དང་འབུམ་རམས་པ་
སླབོ་སྦངོ་གནང་མཁན་ཚོ་རྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་
འདའུ་ིཐགོ་ཕབེས་ཐུབ་མཁན་ཡོད་ན། ད་ེ
དག་གི་གནམ་གུའི་གླ་ང་ཚོས་འབུལ་གི་ཡིན། 
ག་ཚོད་ཕབེས་མཁན་ཡོད་ན་ཕབེས་རོགས། 
ཞེས་བཀའ་ཤག་ནང་ཆེད་བསྔགས་བཀའ་
བསྡརུ་བྱུང་། ངསེ་པར་ད་ུབདོ་དནོ་སྐརོ་
བཤད་དགསོ་མེད། བདོ་དནོ་སྐརོ་བཤད་རྒྱྱུ ་
ཡོད་ན་ཡག་ཤོས་རེད། བདོ་དནོ་སྐརོ་བཤད་
རྒྱྱུ ་མེད་ནའང་རྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་འད་ུསྙན་
གགས་ཆེ་བ་ཁག་གི་ནང་འབུམ་རམས་པ་
བདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་ངསེ་པར་ད་ུཕབེས་
དགསོ་ཀི་འདགུ རྒྱལ་སིྤའ་ིསྡངིས་ཆ་ཐགོ་
ཕབེས་ནས་སོ་སོའི་གནས་ཚད་རགོས་པ་
གཞིར་བཟུང་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱྱུ འི་འབད་
བརྩནོ་གནང་རོགས། ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཐ་ེལེན་ཌིའ་ིརྒྱལ་པ་ོའདས་
གངོས་སུ་གྱུར་བར་ཐུགས་གསོ་དང་སྦྲགས་

ཐུགས་སྨནོ་མཛད་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ ཉནི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་

གིས་ཐ་ེལེན་ཌིའ་ི Thailand རྒྱལ་པ་ོབྷུ ་མི་བྷལོ་
ཨ་དལུ་ཡ་ད་ེཇི་ H.M. King Bhumibol 
Adulyadej  མཆོག་འདས་གངོས་སུ་གྱུར་
བར་ཁངོ་གི་བཙྱུན་མོ་ལམྕ་སྐ་ུསི་རི་ཀི་ཊི་ H.M. 
Queen Sirikit མཆོག་ལ་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་
འཕྲནི་ནང་།  རྒྱལ་པ་ོཞིང་གཤེགས་དམ་པ་ཁངོ་
ན་ིམི་ལོ་ ༧༠ ལགྷ་རིང་ཐ་ེལེན་ཌིའ་ིམི་མང་
རྣམས་ཀི་སྙངི་སབོས་ཀི་གཞི་རྩ་དང་རེ་བའ་ིའབྱུང་
ཁུངས་ཤིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ད་
ལྟ་དསུ་ཚོད་གཉན་འཕྲང་ཆེ་བའི་སྐབས་འདིར་
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་བཙྱུན་མོ་མཆོག་
དང་རྒྱལ་པའོ་ིནང་མི་ལྟསོ་བཅས། ད་ེབཞིན་ཐ་ེ
ལེན་ཌི་མི་མང་བཅས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེ
དང་སྦྲགས་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ་མ་ཟད། ཕི་ལོ་ 
༡༩༦༧ ལོར་༸གངོ་ས་མཆོག་ཡུལ་དརེ་ཐགོ་མར་
ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་སབྐས་རྒྱལ་པ་ོཞིང་གཤེགས་
དམ་པ་ཁངོ་དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་སྐརོ་ཐུགས་
དན་གསོ་མཛད་འདགུ  །

ཚོགས་བརྡ་གསལ་བསྒགས།

༄༅། །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དནོ་
ཚན་བཞི་བཅྱུ་པ་ནང་གསལ་ལརྟ་སབྐས་ ༡༦ པའ་ི
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་
ཚོགས་དསུ་གསུམ་པ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༡༤ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ནས་ཟླ་ ༣ ཚེས་
༢༥ རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་བར་ལས་དསུ་ཉནི་གངས་
བཅྱུ་གཅིག་རིང་བཞུགས་སརྒ་སིྤ་ལནྷ་གསོ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་ཁང་ད་ུཚྱུགས་གཏན་འཁེལ་སོང་ན། 
ཚོགས་མི་རྣམས་དསུ་ཐགོ་ཚོགས་བཅར་ཐགོ སིྤ་
འཐུས་རྣམ་པས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༣ 
ཉནི་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་སུ་ང་ོབཅར་འབརོ་ཐ་ོ
འགོད་འབུལ་གནང་དགོས་བཅས་ཀི་ཚོགས་བརྡ་
གསལ་བསྒགས་སུ། །

བརྷ་ཏ་ིསི་ལ་ཝའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞནོ་
མཆོག་གིས་༸གངོ་ས་མཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༦ 
ཉིན་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་སུ་ལོ་ཝ་ཀི་ཡའ་ི Slovakia རྒྱལ་ས་

བརྷ་ཏ་ིསི་ལ་ཝའ་ི Bratislava ནང་༸ཞབས་
སོར་འཁདོ་བསནུ་ས་ྔད་ོམཛད་འཕྲནི་དབུ་འཛུགས་
མ་མཛད་གངོ་། ཡུལ་དའེ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཞནོ་ལམྕ་སྐ་ུལུ་ཤི་ཡ་ན་ིཀལོ་སན་ Lucia 
Nicholson མཆོག་གིས་སྣ་ེཁདི་པའ་ིགསོ་
ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིསྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་དང་མཇལ་
འཕྲད་མཛད། ད་ེཡང་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་
མིའི་གས་སུ་གསོ་ཚོགས་ཕི་འབྲལེ་ལས་དནོ་ཚན་
པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཕ་ེརེན་ཏ་ིསེག་སི་བྷ་ེཇི་ 
Frantisek Sebej མཆོག་དང་། གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

མི་སྐ་ུཞབས་མར་ཊིན་པ་ོལི་ཡ་ཅིག་ Martin 
Poliacik མཆོག ད་ེབཞིན་ཡུལ་དའེ་ིསདི་
བླནོ་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་པལ་ Pal Csaky མཆོག་
བཅས་ཀིས་༸གོང་ས་མཆོག་བཞུགས་གནས་
གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུམཇལ་བཅར་ཞུས་ཡོད། །



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༩ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩2

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

རྒྱ་ཡིག་གི་དྲྭ་རྒྱ་ཆེ་གས་ཤིག་ནང་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མ་མཆོག་གི་བསབླ་བ། ཞསེ་པའ་ིལེ་ཚན་གསར་ད་ུགཏདོ་པ།

༄༅། །ཨ་མེ་རི་ཀའ་ིནང་གི་རྒྱ་ཡིག་དྲྭ་
རྒྱ་ཆེ་ཤོས་གས་ Boxun ནང་། ཕི་ཟླ་ ༡༠ 
ཚེས་ ༡༧ ཉནི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་ནས་
གསེར་གི་གཟེངས་རགས་འབུལ་བཞེས་
མཛད་ད་ེམི་ལོ་ ༩ འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཚེས་
དང་བསནུ་ནས།༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གི་བསབླ་བ། ཞསེ་པའ་ི
ལེ་ཚན་གསར་པ་ཞིག་གཏདོ་རྒྱྱུར་ Boxun 

དྲྭ་རྒྱའ་ིའགན་འཛིན་ནས་མོས་མཐུན་གནང་
བ་བཞིན་གོང་ཚེས་ཉནི་ནས་འགོ་འཛུགས་

ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གི་བསབླ་བ།ཞསེ་
པའི་ལེ་ཚན་གསར་པ་ད་ེནི་རྒྱ་རིགས་ཀི་སིྤ་
ཚོགས་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ལེ་
ཚན་དའེི་ནང་དནོ་གཙོ་བ་ོན་ིསིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་
སླབོ་དང་། བཀའ་ཆོས། མཁས་དབང་
གཞན་དང་མཉམ་ད་ུབག་ོགླངེ་མཛད་པའི་
བརྙན་འཕྲནི་ཤ་སག་ཡིན། བརྙན་འཕྲནི་ད་ེ
དག་ཨིན་ཡིག་ཡིན་ཡང་། བརྙན་དཔར་གི་
གཤམ་ད་ུརྒྱ་ཡིག་གི་འགལེ་བརདོ་ཡོད། ལེ་

ཚན་གསར་པ་དའེ་ིནང་། བདནུ་ཕྲག་འཆར་
ཅན་གི་རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་བརྙན་འཕྲིན་
རེ་གསར་འཇུག་བདེ་ཀི་ཡོད་ཅིང་། རྒྱའ་ི
སྐད་ཡིག་ནང་ཡོད་པའི་བརྙན་འཕྲནི་གི་རྒྱྱུ ་
ཆ་རྣམས་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ནས་
མཁ་ོསྤདོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཕི་ཚེས་ ༡༧ ཉནི་
གི་ལེ་ཚན་ནང་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་ཐ་ེ
ཝན་ཕུ་རན་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོར་Taiwan Fu 

Jen Catholic University བཀའ་ཆོས་དང་
བག་ོགླངེ་གནང་བའི་བརྙན་འཕྲིན་བཞག་

ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིཕག་རོགས་རྣམས་ཀིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༡༧ ཉནི་སརྦ་སེལ་ Brussels སྐ་ུཚབ་དནོ་
ཁང་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་ད ོན། 
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་ཡུ ་རོབ་གོས་
ཚོགས་ European Parliament འཐུས་
མི་རྣམས་ཀི་ཡིག་ཚང་ད་ུཕག་རོགས་ཞུ་
མཁན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་ཁག་གཅིག་

དང་སརྦ་སེལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་
ཕུན་ཚོགས་ལགས།  དནོ་ཁང་གི་ཡུ་རོབ་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚན་པའི་
འབྲལེ་ཡོད་ལས་བདེ་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒནོ་
ལགས་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཐགོ་ནང་ཁུལ་
ག་ོབསྡརུ་ཐག་གཅདོ་འགོ་གཞུང་འབྲལེ་མིན་

པའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་གསར་
འཛུགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་འདགུ སབྐས་
དརེ་ཁོང་རྣམས་ཀིས་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི ་རྣམས་ལ་བོད་ད ོན་ཐོག་རྒྱབ་
སྐོར་སྔར་ལས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏངོ་ཐབས་
གནང་ཆེད་འབྲལེ་ཡོད་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་རྣམས་ལ་ལམ་སནོ་དང་བསམ་

འཆར་འབུལ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེབཞིན་
ཚོགས་པ་ད་ེཉདི་རིམ་བཞིན་རྒྱ་ཆེ་ར་ུཇི་ལརྟ་
གཏངོ་དགསོ་མིན་ཐད་ག་ོབསྡརུ་སྦང་བཤད་
ལྷུག་པ་ོགནང་འདགུ སིྤར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་མི་ཁོང་རྣམ་པས་ད་ེསྔ་༸གོང་
ས་མཆོག་སྦར་སེལ་ཁུལ་དུ་ཆིབས་སྒྱུ ར་

བསྐངས་སྐབས་མཇལ་ཁ་ཞུས་མོང་ཡོད་
འདགུ ད་ེཡང་ཕག་འབྲལེ་ཁངོ་རྣམས་ན་ི
ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནང་གི་ཆབ་སིད་ཚོགས་
པ་ཡུ་རོབ་མི་མང་ཚོགས་པ་  European 

Peoples Party དང་། སིྤ་ཚོགས་རིང་
ལུགས་དང་མང་གཙོའི ་ རིང་ལུགས་ཀི ་
ཡར་ཐནོ་སྣ་འབྲལེ་ཚོགས་པ། Group of 

the Progressive Alliance of Socialists 

and Democrats ད་ེབཞིན་ཡུ་རོབ་རྙངི་
ཞནེ་དང་གསར་བར་ེཚོགས་པ་ European 

Conservatives and Reformists  ཡུ་
རོབ་གུ་ཡངས་མང་གཙོ་སྣ་འབྲལེ་ཚོགས་པ་ 
Alliance of Liberals and Democrats 

for Europe ལངྗ་ཁུ་ཚོགས་པ་དང་། ཡུ་
རོབ་རང་དབང་དང་ཐད་བསྐསོ་མང་གཙོ་
ཚོགས་པ་ Europe of Freedom and 

Direct Democracy བཅས་ཀིས་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་ཉིན་རེའི་ཕག་
ལས་གནང་སབྐས་ཕག་རོགས་ཞུ་མཁན་ཤ་
སག་ཡིན་འདགུ །

ཐ་ེནན་གངོ་ཁརེ་སིྤ་ཁབ་པ་མཆོག་བདོ་ཀི་དནོ་
གཅདོ་ཁང་ད་ུཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་བར་ཕབེས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦  ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༡༣ ཉནི་ཐ་ེཝན་ཐ་ེནན་གངོ་ཁརེ་སིྤ་ཁབ་
པ་སྐ་ུཞབས་ལའ་ིཆིང་ཏཱ་ེལགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་འདི་ལོ་ཐ་ེཝན་ལྷ་ོཕགོས་ཐ་ེནན་གངོ་
ཁེར་ད་ུས་ཡོམ་གི་གནདོ་འཚེ་ཚབས་ཆེ་
བྱུང་སབྐས་ཨ་སྒརོ་ཁ་ིལ་ྔགསོལ་སྩལ་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་བར་ཆེད་ད་ུཐ་ེཝན་བདོ་

ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ད་ུཕབེས་ཡོད། ད་ེ
ཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༦ པའ་ི
ཐོག་ལས་བེད་བསོད་ནམས་རྡ་ོརེ་ལགས་
གིས་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕི་སྒརོ་ཕབེས་བསུ་ཞུས་
ཏ་ེདནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་མཆོད་ཁང་
ད་ུགདན་འདནེ་ཞུས། དནོ་གཅདོ་ཟླ་བ་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་
སྒནོ་པ་དང་སྦྲགས། དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་
ང་ོསྤདོ་ཀི་བརྙན་པར་ Power Point ཐགོ་
བདོ་ཀི་གནས་བབ་དང་། བདོ་ས་ཤོར་ནས་
བཙན་བལོ་ད་ུཡོང་བའི་ལོ་རྒྱྱུས་རྒྱབ་ལྗངོས། 
༸གངོ་ས་མཆོག་ཐ་ེཝན་ནང་ཆིབས་བསྒྱུར། 
ཐེ་ཝན་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་ངོ་བ ོ་
དང་ལས་དནོ། ཐ་ེཝན་ནང་བདོ་དནོ་ལས་
འགུལ། ཐ་ེཝན་གཞུང་མང་གཉསི་ནས་བདོ་
མིར་རྒྱབ་སྐརོ། ལགྷ་དནོ་ད་ལའྟ་ིཆར་ལག་
དབེ་སྔནོ་པ་ོས་ེཕི་རྒྱལ་མི་རིགས་ཀིས་བདོ་
དནོ་དྭང་བངླས་ཞལ་འདབེས་འབུལ་མཁན་
མང་ཤོས་ད་ེཐེ་ཝན་ཡུལ་གུ་ཆགས་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡུས་གནང་རསེ། 
ཐ་ེཝན་དནོ་ཁང་ནས་པར་སུྐན་གནང་བའི་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་དབེ་ཕྲངེ་

གངས་ ༡༤ དང་། ཟླ་གསུམ་དསུ་དབེ་
ཀུན་གསལ་འདོ་སྣང་ཁནོ་དབེ་ཕྲངེ་ ༢༤ ད་ེ
བཞིན་གངས་ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་ནས་པར་
སུྐན་གནང་བའི་བདོ་དནོ་སྐརོ་གི་དབེ་ཕྲངེ་ 
༢༤ གཞན་ཡང་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་བཀའ་
སླབོ་འདོ་སྡརེ་སོགས་འདནོ་སྤལེ་ཟནི་པ་ཁག་
བཤམས་ནས་ང་ོསྤདོ་གནང་གུབ་བསནུ། སྐ་ུ
མགནོ་རྣམས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀི་ཡིག་

ཚང་ནང་ཕབེས་ཏ་ེཕན་ཚྱུན་བཀའ་བསྡུར་
ལྷུག་པ་ོགནང་། སྐ་ུཞབས་ལའ་ིཆིང་ཏཱ་ེ
ལགས་ཀིས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་གུས་ཞབས་
ཡོད་པ་དང་། བདོ་མི་ལ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེཡོད་པ། ཐ་ེནན་གངོ་ཁརེ་ད་ུབདོ་
དནོ་སྐརོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་དགོས་རིགས་
ཡོད་ཚེ་མཐུན་འགྱུར་གང་འསོ་གནང་རྒྱྱུ ་
སོགས་གསུངས། དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཀི་
སླབོ་སནོ་པ་ལམྕ་གན་མིང་རུའུ་ལགས་དང་། 
འགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ཚོགས་མི་ལམྕ་ཧངོ་
རུད་རའ་ོལགས་ཀིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་
མཛད་འཕྲནི་དང་། བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་ཀིས་
ཐ་ེཝན་མི་མང་དང་འག་ོབ་མིའི་རིགས་ལ་
ཕན་ཡོན་ཆེན་པ་ོཡོད་སྐརོ་སོགས་ངོ་སྤོད་
གནང་། སབྐས་དརེ་ཐ་ེཔ་ེགངོ་ཁརེ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་ཞུའི་ཧུའུ་ཧྭ་ལགས་
མཉམ་ད་ུཕབེས་ཡོད་པ་དང་། ཐངེས་འདའི་ི
མཇལ་འཕྲད་དསུ་ཡུན་ཆྱུ་ཚོད་གཅིག་དང་། 
ཐ་ེཝན་གི་བརྙན་འཕྲནི་དང་ཚགས་ཤོག་ཆེ་
ཁག་གི་གསར་འགོད་པས་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོ
གནང་ས་ེགསར་འགྱུར་འགོད་སྤལེ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།

བིས་པའ་ིཀླགོ་རྩལ་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༩ 
ནས་ ༡༣ བར་ཉནི་གངས་ལ་ྔརིང་གྷ་ོཔལ་
པུར་བདོ་ཁིམ་ད་ུཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
ག་ོསིྒག་འགོ བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་གཞི་
རིམ་འགོ་མའི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་བིས་པའི་

ཀླགོ་རྩལ་ཁིད་ཐབས་ཀི་ཟབ་སྦོང་གནང་
ཡོད། ད་ེཡང་ཐངེས་འདའི་ིཟབ་སྦངོ་ནང་
རྡ་སངེ་བདོ་ཁིམ་དང་། མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ། 
སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པའི་ཁབ་ཁོངས་
སླབོ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཁནོ་དགེ་རྒན་གངས་བཅྱུ་

དགུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། ཟབ་སྦངོ་
གི་དགསོ་དམིགས་གཙོ་བ་ོན།ི བདོ་མིའ་ི
སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་དག་ེརྒན་
ཚོར་བིས་པའི་ཀླགོ་རྩལ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
ཕགོས་ཐད་རྒྱྱུས་མངའ་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱྱུ ་
དང་། བིས་པ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཚོར་ཡི་ག་ེབཀགླ་
རྒྱྱུ འི་གོམས་གཤིས་རྒྱྱུ ད་ལ་འཇགས་ཐབས་
དང་བིས་པའི་ཀླགོ་རྩལ་གོང་འཕལེ་གཏངོ་
ཐབས་ཆེད་ཡིན་འདགུ ཐངེས་འདའི་ིཟབ་
སྦངོ་ནང་སླབོ་ཚན་འད་མིན་ཐགོ་སླབོ་ཁིད་
གནང་མཁན་གི་དགེ་རྒན་རྣམ་པར་སླབོ་
ཕུྲག་ཚོར་མི་ཚེ་ཧལི་པརོ་ཡི་གེ་བཀླག་རྒྱྱུ འི་
ལས་ལ་གོམས་འདསི་ཡོང་ཐབས་ཇི་ལྟར་

བ་དགོས་པའི་སྐརོ་ཟབ་ཁིད་གནང་ཡོད་
པ་དང་། སབྐས་དརེ་དག་ེརྒན་རྣམས་ནས་
ད་ོསྣང་ཆེན་པསོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་
མ་ཟད། ཟབ་སྦངོ་ཐགོ་སྦངས་པའ་ིཐབས་
ལམ་ད་ེདག་འབྲལེ་ཡོད་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་སླབོ་
ཕུྲག་ཚོར་ལག་བསར་གནང་རྒྱྱུ འི་འདནུ་པ་
ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པ་མངནོ་གསལ་ཐུབ་ཡོད། 
ཟབ་སྦངོ་གི་ཆ་ཤས་ལརྟ་ཟབ་ཁིད་པས་བདོ་
པའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་
ཨིན་ཇི་དང་བདོ་དགེ་རྣམས་ཀི་སླབོ་ཁིད་
བདེ་སྐབས་བིས་པའི་ཀླགོ་རྩལ་ཁིད་ཐབས་

ཀི་ཟབ་སྦངོ་སྤད་པ་དསེ་ཕན་ཐགོས་ཇི་ཙམ་
བྱུང་མིན་ཐད་རགོ་ཞིབ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ 
ཐངེས་འདའིི་ཟབ་སྦངོ་ནང་ཟབ་ཁིད་གནང་
མཁན་ལྡི་ལི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
གི་ལམྕ་སྐ་ུལ་ཏ་ིཀ་གུཔཱ་ Dr. Latika Gupta 

ལགས་ཡིན་འདགུ་པ་དང་། ཟབ་སྦངོ་འད་ི
བཞིན་ཨ་རི་བདོ་ཀི་ཐབེས་རྩ་བརྒྱྱུ ད་ཨ་རི་ 
USAID རོགས་ཚོགས་ནས་མཐུན་འགྱུར་
གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས། །



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༩ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩ 3

ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་རྡ་ས་རྒས་གསོ་ཁང་གི་ངལ་གསོའ་ིཚོགས་ཁང་གསར་པ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་སྣར་ཐང་པར་ཁང་གི་པར་འདབེས་འཕུྲལ་འཁརོ་གསར་པ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༤ 
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཕི་དལི་
སྣར་ཐང་པར་ཁང་གི་དངེ་དསུ་དང་མཐུན་
པའ་ིཔར་འདབེས་འཕུྲལ་འཁརོ་ DELTA 

– 664 Printer གསར་པ་དབུ་འབདེ་གནང་
ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ 
༡༡།༣༠ ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་། དལི་
བསྒགས་དུང་ཆེ་ཤར་གླིང་བསན་འཛིན་ཟླ་
སྒནོ་ལགས། བདོ་ཀི་སདི་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་
ཁང་གི་ངསེ་སནོ་པ་ཐུབ་བསན་བསམ་འཕལེ་
ལགས། ཕི་དལི་འཛིན་སྐངོ་འགན་འཛིན་
འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། དུང་འཕར་
ཚེ་རིང་དབངས་སིྐད་ལགས་དང་འཆི་མེད་
ཚེ་དབངས་ལགས། ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་
ཀི་ཚན་པ་ཁག་གི་འགན་འཛིན། སྣར་ཐང་
པར་ཁང་གི་ལས་བདེ་བཅས་ཚང་འཛོམས་

ཐགོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
མཆོག་གིས་དར་ཚོན་སྣ་ལྔ་གཅོད་འབྲགེ་
དང་སྦྲགས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕེ་གནང་ས་ེ
པར་འདབེས་འཕུྲལ་འཁོར་གསར་པ་དབུ་
འབེད་གནང་གུབ་མཚམས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ། འཕུྲལ་ཆས་གསར་པ་འད་ི
ཚོན་ཁ་བཞི་སྡབེ་གཅིག་ལ་པར་སུྐན་བདེ་ཀི་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ཆྱུ་ཚོད་གཅིག་ནང་ཤོག་
བུ་ཉུང་མཐའ་སངོ་ཕྲག་ལྔ་དང་མང་མཐའ་
སངོ་ཕྲག་བརྒྱད་པར་སུྐན་བདེ་ཐུབ། ཨིན་
ཡིག་དསུ་དབེ་ Tibetan Bulletin ཟླ་བ་
གཉིས་རེའི་ནང་དབེ་གངས་སངོ་ཕྲག་ལྔ་
འདནོ་བཞིན་ཡོད་པ་ད་ེདག་ད་ཆ་ཆྱུ་ཚོད་
ཁ་ཤས་ནང་པར་རྒྱག་ཐུབ་ཀི་ཡོད། སྔནོ་
མ་འཕུྲལ་ཆས་རྙིང་པའི་སངེ་ཚོན་ཁ་པར་
སུྐན་སྐབས་པར་ངོས་གཅིག་པར་སུྐན་
བེད་རྒྱྱུ ར་ཤོག་བུ ་ད ེ་འཕུྲལ་འཁོར་ནང་
ཐངེས་བཞི་གཏངོ་དགསོ། ད་ེབཞིན་སྣག་

གཤོངས་ནང་གི་སྣག་ཚ་ཡང་བར་ེས་ེའཕུྲལ་
འཁརོ་གཙང་བཟ་ོབདེ་དགསོ་ཀི་ཡོད། ད་
ཆ་འཕུྲལ་འཁོར་འདིའི་སངེ་པར་སུྐན་གི་
དསུ་ཚོད་འགོར་གཞི་ཉུང་བ་དང་ཚོན་ཁ་
སོགས་སྤུས་ལེགས་དང་པར་སུྐན་མགགོས་
པ་ོབདེ་ཐུབ་ཀི་ཡོད། བཀའ་ཤག་གིས་རེ་
བར་མ་འོངས་པར་འཛིན་སྐོང་ནས་དཔ་ེ
དབེ་དང་། ཚགས་ཤོག་སོགས་གང་ཞིག་
པར་སུྐན་གནང་བ་ཡིན་ནའང་སྣར་ཐང་
པར་ཁང་རང་ནས་པར་སུྐན་གནང་ཐུབ་
པའ་ིརེ་བ་བདེ་བཞིན་ཡོད་སབས། གསར་
གཏདོ་ཟརེ་ནའང་རེད། ཡར་རྒྱས་ལ་ཚད་
མེད་སབས། སྣར་ཐང་པར་ཁང་ད་ུའཕུྲལ་
ཆས་འད་ིབརྒྱྱུད་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་བསྐར་
ད་ུཡར་རྒྱས་ཕིན་པའི་རྣམ་པ་དང་འབད་
བརྩནོ་ཡིན། འཕུྲལ་ཆས་འད་ིལ་ཧརི་སྒརོ་
འབུམ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅྱུ་འག་ོགནོ་གཏང་རྒྱྱུ ་
རིྩས་བརྒྱབ་པ་རེད། འཕུྲས་ཆས་ལ་འབུམ་

བརྒྱ་ལགྷ་དང་། གླགོ་རྒྱྱུན་བརན་པ་ོབཟ་ོ
བདེ་ཀི་འཕུྲལ་ཆས་ Stabilizer སོགས་
འཕུྲལ་ཆས་གཞན་འགའ་ཤས་ཉ་ོདགོས་

སབས་སྔནོ་རིྩས་ནས་བཀའ་འཁལོ་ཡོད་པ་
ད་ེདག་གཅིག་ཀང་ལྷག་ས་མ་རེད་དན་གི་
འདགུ འནོ་ཀང་སརྔ་ལགྷ་ཚགས་ཚྱུད་དང་། 
ཕག་ལས་གནང་རྒྱྱུར་སབས་བད་ེཡོང་ངསེ་

རེད། དརེ་བརནེ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་ལས་
བདེ་དང་། ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་
བཅས་ལ་ད་རེས་འཕུྲལ་ཆས་འདི་སླབེས་

པར་བརནེ། མ་འངོས་པར་པར་སུྐན་བ་
རྒྱྱུར་གང་ཙམ་ཡར་རྒྱས་འག་ོབའ་ིརེ་བ་དང་
ཚང་མར་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་ སིད་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་
སབོས་རྒྱལ་མཆོག་གིས་རྡ་སར་ཡོད་པའི་
བམས་པ་གླངི་རྒས་གསོ་ཁང་གི་ངལ་གསོའི་
ཚོགས་ཁང་གསར་པ་དབུ་འབེད་གནང་
འདགུ ད་ེཡང་སྒ་ོའབདེ་ཀི་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་
མར་རྒས་གསོ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དབང་
ཆེན་ལགས་ཀིས་འཚམས་འདིའི་གསུང་
བཤད་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག ངལ་
གསོའི་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་ཕན་ཡོན་
སྐརོ་དང་། ཨ་རིར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ི
བླ་མ་བཟདོ་པ་རིན་པ་ོཆེའི་ནང་པའི་ཆོས་
ཚོགས་ (FMPT) བརྒྱྱུད་དཔལ་འབརོ་

གི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་འདགུ ངལ་གསོའ་ིཚོགས་
ཁང་བརྒྱབ་དགསོ་དནོ་ན།ི རྒན་རྒནོ་རྣམས་
བར་གསེང་སབྐས་རང་གི་ཁང་པའི་ནང་མ་
གཏགོས་བཞུགས་ས་མེད་པ་ད་ེའད་མིན་
པར། ཐུགས་ལྷདོ་ལྷདོ་ངང་འཛོམས་ས་དང་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་གཙོ་བརོ་
གྱུར་བའི་བདོ་དནོ་དངོས་བྱུང་གི་འབྲལེ་
ཡོད་གླགོ་བརྙན་རིགས་གཟིགས་ཐུབ་རྒྱྱུ ་
སོགས་ཀི་ཆེད་ད་ུཡིན་འདགུ སབྐས་དརེ་
ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་རྒན་རྒོན་
རྣམས་ལ་སོ་སོའི་འཕྲདོ་བསནེ་དང་ཁོར་

ཡུག་གཙང་སྦྲ་ཉར་དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་
ཡིན་པ་དང་། ལགྷ་པར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཚེ་བསལྐ་
བརྒྱར་བརན་ཆེད་སིྤ་མཐུན་གི་བསོད་ནམས་
གསོག་རྒྱྱུའི་ལས་ལ་འབུང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས། ད་ེཉནི་ནང་
སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་ལྷན་ནང་སིད་
དུང་ཚབ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་དང་། 
དུང་འཕར་ཤོ་ཟུར་ཚེ་དབང་སྒལོ་མ་ལགས། 
དུང་གཞོན་བཀྲ་ཤིས་བད་ེསིྐད་བཅས་ཀང་
ཕབེས་འདགུ །

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བལྷ་ཊིཀ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ལ་ཏ་ིཝི་ཡའི་རྒྱལ་ས་རི་གའི་
ནང་ད་ུསླབོ་དཔནོ་ཆོས་གགས་ཀིས་མཛད་
པའི་ཚད་མ་རྣམ་འགལེ་གི་ཆོས་འབྲལེ་ཉནི་
གཉསི་པ་དབུ་འཛུགས་མ་མཛད་གོང་བྷལ་
ཊིཀ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
བ་ཁནོ་མི་གངས་ ༧༥ ཙམ་ལ་མཇལ་ཁ་
དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།  ངསོ་རང་ད་ེ
རིང་འདརི་བལྷ་ཊིཀ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གསུམ་
གི་གགོས་པ་ོཚོ་དང་སླར་ཡང་མཇལ་རྒྱྱུ ་
བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་སྤབོས་ཆེན་པ་ོབྱུང་། 
ཁེད་ཚོས་ཀང་ང་ཚོ་བདོ་མི་ལྟར་བཙན་
གནོན་གི་དཀའ་སྡུག་མངས་པར་བརནེ་
ཉམས་མངོ་ཧ་ཅང་ཡོད། བདོ་ལ་འཛམ་
གླངི་གི་ཡང་ཐགོ ཅསེ་འབདོ་སལོ་ཡོད། 
མཐོ་སྒང་བ ོད་ཀི ་ཁོར་ཡུག་དང་གནམ་ 
གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ ་གི ་ཤུགས་རྐེན་ཁིམ་
མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོར་ཐབེས་ཀི་ཡོད། མི་
འབརོ་ཐརེ་འབུམ་གཅིག་ལགྷ་བདོ་ནས་རྒྱྱུག་

བཞིན་པའི་རྒྱྱུ ག་ཆྱུར་བརནེ་ནས་འཚོ་སྡདོ་
བདེ་བཞིན་ཡོད། བདོ་ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཤིང་ནགས་གང་བྱུང་གཅོད་བྲགེ་དང་
གཏརེ་ཁ་སྔགོ་འདནོ་བས་རྐནེ་བདོ་ཀི་ཁརོ་
ཡུག་ལ་གནདོ་སྐོན་ཚབས་ཆེ་བཟ་ོབཞིན་
ཡོད། བདོ་ན་ིས་མཐ་ོལ་གནམ་གཤིས་
སམྐ་པ་ོཡིན་སབས་ས་གནས་གཞན་དང་མི་

འད་བར་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཆག་སླར་གསོ་
ཡོང་རྒྱྱུ ར་དསུ་ཚོད་མང་བ་འགོར་བཞིན་
ཡོད། བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་གི་གནས་སངས་ད་ེ

ཡང་ཕིའི་ཤུགས་རྐེན་ཧ་ཅང་འགོ་གནས་
ཡོད། སླབོ་གྲྭ་ཁག་གཅིག་ནང་བདོ་ཡིག་
སླབོ་ཁིད་བ་རྒྱྱུར་དམ་བསྒགས་བདེ་བཞིན་
ཡོད། དམ་བསྒགས་མེད་པའ་ིསླབོ་གྲྭའ་ིནང་
ད་ུམཚོན་ནའང་བདོ་རིགས་སླབོ་མ་རྣམས་
ལས་རྒྱ་རིགས་སླབོ་མ་ཚོར་བརྒྱ་ཆ་མང་བ་
ཐབོ་བཞིན་ཡོད། ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་གི་དཔནོ་

རིགས་ཚོས་བདོ་ཀི་གངོ་ཚོའ་ིས་ཁུལ་ད་ེདག་
གངོ་ཁེར་ཅན་ད་ུབསྒྱུ ར་རྒྱྱུ འི་ཐག་གཅོད་
བས་པ་དསེ་བདོ་ནང་རྒྱ་མི་གནས་སྤ་ོབདེ་

མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོརྒྱྱུ ་ཡིན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་
རིགས་ད་ེདག་ཤེས་ཡོན་དང་ལག་རྩལ་མེད་
མཁན་ཡིན་ནའང་བདོ་མི་རྣམས་གངས་ཉུང་
མི་རིགས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་སབས་ལས་ཀའི་ག་ོ
སབྐས་མང་ཆེ་བ་ཁ་ོཔ་ཚོར་ཐབོ་བཞིན་ཡོད། 
གངོ་ཁརེ་ཁག་གི་ནང་རྒྱ་སདྐ་ཤོད་བཞིན་ལ་ྷ
སའ་ིབདོ་མི་ཚོས་སལོ་རྒྱྱུན་བདོ་མིའ་ིཁ་ལག་
གཙོ་བ་ོཙམ་པ་བཟའ་རྒྱྱུའི་ཚབ་ཏུ་འབྲས་ད་ེ
ཁ་ཟས་གཙོ་བརོ་བརིྩ་བཞིན་ཡོད། འཛམ་
གླངི་གི་ནང་པའི་ཡུལ་གུ་འད་མིན་ནང་ཡོད་
པའི་ནང་པ་ཚོ་དང་ཐུག་སབྐས་བདོ་མི་ཚོས་
ད་བར་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ནང་ཆོས་ལ་
སླབོ་གཉརེ་བས་པ་བརྒྱྱུད་གཅེས་ཉར་བས་
པ་ད་ེཇི་ཙམ་གལ་ཆེན་པ་ོདང་རྩ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་པ་ཚོར་ཐུབ་བཞིན་འདགུ གལ་ཏ་ེརིག་
གཞུང་འད་ིཉམས་ཆག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་གངོ་
གུན་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོརེད། བདོ་མི་ཚོས་རང་
བཙན་རྩདོ་ཀི་མེད། འནོ་ཀང་བདོ་མི་ཚོར་
རང་གི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། 
སདྐ་ཡིག་སོགས་སུང་སྐབོ་བ་རྒྱྱུའི་ཐབོ་ཐང་

སྤད་དགསོ། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོ་ནས་བཟུང་
བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་བདོ་རྒྱ་གཉིས་སྨན་གི་
ཐབས་ལམ་ཐོག་འཐབ་རྩོད་བེད་བཞིན་
ཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་
ཁངོ་རྣམ་པའ་ིད་ིབར་བཀའ་ལན་སྩལ། ད་ེ
རསེ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ Skonto 

Hall ཞསེ་པའ་ིཚོགས་ཁང་ད་ུཆོས་འབྲལེ་
འཕྲ་ོསྐངོ་མཛད་ཆེད་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་
ཏ་ེབཞུགས་ཁརི་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་བསནུ། 
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་
ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀི་བཟང་སྤོད་སྐརོ་
གི་དཔ་ེདབེ་ Toward a True Kinship 

of Faiths ཞསེ་པ་ལ་ཏ་ིཝི་ཡ་དང་ཨུ་ར་ུ
སུའ་ིསདྐ་ནང་ཕབ་སྒྱུར་ཟནི་པ་ད་ེསྤན་བསར་
ཞུས། ད་ེརསེ་ཨུ་ར་ུསུའ་ིསདྐ་ཀི་ཐགོ་ཤེས་
རབ་སྙངི་པ་ོགསུང་འདནོ་གནང་རསེ་ཆོས་
འབྲལེ་འཕྲསོ་སྐངོ་མཛད་ཡོད།།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༩ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩4

སིྤ་ཁབ་རྩམོ་སིྒག་པ། ངག་དབང་ཐགོས་མེད།
གསར་འགདོ་པ།           བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།
གསར་འགདོ་པ།  ཡེ་ཤེས་ཀུན་གགས།
གསར་འགདོ་པ།  དནོ་གུབ་རྣམ་རྒྱལ།
འགམེས་སྤལེ་བ།           བསན་འཛིན་རབ་དགའ།
ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན། བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།

ཕི་དལི་སྣར་ཐང་པར་ཁང་ད་ུདཔར་སུྐན་ཞུས།

༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་སུད་སི་དང་ལིཀ་ཏནེ་སཊིན་བདོ་རིགས་མི་མང་ཡོངས་ནས་བརན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༡༤ ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་སུད་སི་དང་ལིཀ་ཏནེ་
སཊིན་བ ོད་རིགས་མི ་མང་ཡོངས་ནས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་ཇི་ལྟར་སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་
ཞུས་པར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་
གིས་དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲངེ་བ་དང་སྒམོ་རིམ་

བར་པ། རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་སོ་བདནུ་མ་
བཅས་ཀི་བཀའ་ཆོས་བཀའ་དནི་སྩལ་བ་
དང་སྦྲགས། བདོ་རིགས་རྣམས་ནས་མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ལ་བརན་བཞུགས་བསར་
འབུལ་ཞུས་འདགུ  ད་ེཡང་བརན་བཞུགས་
ལེགས་པར་གུབ་རསེ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ད་ེརིང་འདརི་སུད་
སིར་གནས་འཁོད་བདོ་མི་གཙོ་བརོ་གྱུར་
པའི་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་མོས་པ་ཡོད་པ་ཚོ་
ཐུན་མོང་ཐོག་ནས་བརན་བཞུགས་གནང་
བ་འད་ིལརྟ་རེད། ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། བ་ླམའ་ིཚེ་བརན་དང་མི་བརན་
ཟརེ་རྒྱྱུ ་ནི་བརན་བཞུགས་ཀི་ཆོ་ག་འདནོ་
པ་གཅིག་པུའ་ིསདྐ་ཆ་མ་རེད། དསུ་རྒྱྱུན་

དུ་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་གཡོ་བ་མེད་པ་
བརན་པ་ོཡོད་པ་ཡིན་སབས། གཙོ་བ་ོབརན་
བཞུགས་ང་ོམ་ན་ིདད་པ་དང་དམ་ཚིག བ་ླ
མ་དང་སླབོ་མའ་ིའབྲལེ་བ། ད་ེབཞིན་བདོ་
བསན་སིད་སིྤའི་དནོ་ད་ུཆ་བཞག་ནའང་ང་
རང་ཚོ་ཚང་མས་བདོ་གངས་ཅན་པ་ཟརེ་
རྒྱྱུ ་འདའི་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་།   དངེ་

སབྐས་འཛམ་གླངི་འདའིི་སངེ་ཧ་ལམ་སངས་
རྒྱས་པའི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་
བརྒྱྱུ ད་པ་འདི་ཐོས་བསམ་སྒམོ་གསུམ་ཡ་
མ་བྲལ་བའི་ཐགོ་ནས་བསན་པ་འཛིན་སྐངོ་
སྤལེ་གསུམ་གནང་མཁན་ན།ི བདོ་གངས་
ཅན་པའི་ཆོས་པ་ཚོ་གཅིག་པུ་རེད་འདགུ་མ་
གཏགོས་གཞན་འཛམ་གླིང་འདིའི་སངེ་ཧ་
ལམ་མི་འདགུ བདོ་གངས་ཅན་པས་ཟབ་
ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་སངས་རྒྱས་པའི་བསན་པ་
ཐསོ་བསམ་སྒམོ་གསུམ་བས་ནས་ཤེས་སུྒབ་
ཟུང་འབྲལེ་ཐགོ་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་ལོ་
སངོ་ཕྲག་རིང་ནས་བས་པ་རེད། ད་ལ་ྟཡིན་
ནའང་འཛམ་གླིང་འདིའི་སངེ་འད་འདའི་
ནང་ནས་མི་འད་བ་ཞིག་ཆགས་འདགུ དའེ་ི

དནོ་ད་ུགཙོ་ཆེ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་
ད་ེདག་གིས་དངསོ་གནས་ལགྷ་བསམ་བླ་ོརྩ་
བརན་པ་ོབས་ཏ་ེལོ་ད་ེདག་རིང་བསྡད་པ་
རེད། བསེ་སུ་འཁདོ་པའ་ིབདོ་པ་ཚོ་ཡིན་
ནའང་བདོ་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་གི་ཚབ་ལྟ་བུ་བས་
ཏ་ེརང་དབང་ལུང་པའི་ནང་བདོ་བསན་སིད་
མི་རིགས་ཀི་སེམས་ཁུར་བངླས་ཏ་ེཚང་མས་
ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བས་པ་རེད། དརེ་
བརནེ་དད་པ་དང་དམ་ཚིག ལ་རྒྱ། ཞནེ་
ཁགོ་གཡོ་བ་མེད་པ་ཡིན་སབས། ད་ེའདའ་ི
ཐགོ་ནས་ཁདེ་རང་ཚོས་བརན་བཞུས་གནང་
བ་དརེ་བདནེ་པའ་ིནསུ་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡོང་
གི་རེད། ཐུགས་ར་ེཆེ། ཞསེ་དང་།
.ད་ེརསེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆོས་འབྲལེ་
དབུ་འཛུགས་མ་མཛད་གངོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།  ང་ཚོའ་ིབདོ་མི་རིགས་འད་ིཧ་ཅང་ས་ྔ
པ་ོནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད་འདགུ ལོ་མང་པ་ོ
ཞིག་གི་གོང་ངསོ་རང་ཨ་རིའི་ཧར་ཝ་ཌིར་
སླབེས་སབྐས་རྒྱ་མི་གནའ་དངསོ་ཤུལ་རྫས་
དཔྱད་རིག་པ་ཞིག་གིས་གསང་བའི་ཐོག་
ནས་ངསོ་རང་ཐུག་པ་རེད། ད་ེདསུ་ཁངོ་
གིས་པར་མང་པ་ོཞིག་འཁརེ་འདགུ ཁངོ་
གིས་གསུངས་པ་ལྟར་ན་བདོ་ཀི་སིད་པའི་
དཔལ་ཡོན་ Civilization བདོ་པ་རང་
ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད་འདགུ རྒྱ་ནག་ནས་
བྱུང་བ་ཞིག་རེད་མི་འདགུ རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བ ོད་ཀི་མི ་རིགས་དང་རིག་གཞུང་
ཆགས་རྒྱྱུ ་ད་ེརྒྱ་ནག་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་
སྐརོ་གཞུང་འབྲལེ་ཐགོ་ནས་བཤད་བཞིན་
ཡོད། ཁངོ་གིས་ས་འགོ་ནས་ཐནོ་པའ་ིཅ་

ལག་ད་ེཚོར་ཞིབ་འཇུག་བདེ་སབྐས་ད་ེལརྟ་
རེད་མི་འདགུ བདོ་ཀི་མི་རིགས་འཕལེ་
རྒྱས་དང་རིག་གཞུང་ཆགས་རྒྱྱུ ་ད་ེབདོ་ཀི་
ས་ཁུལ་རང་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད་འདགུ་
ཅསེ་བརདོ་བྱུང་། གང་ལརྟ་ལོ་རྒྱྱུས་ང་ོམ་
ད་ེརིམ་པས་ས་འོག་ནས་ཅ་ལག་ཐོན་པ་
ད་ེཚོར་ཉམས་ཞིབ་བས་ནས་ཤེས་ཀི་རེད། 
དནོ་དག་ཡང་སྙངི་ད་ེས་ྔབདོ་ཡིག་ཅིག་ཡོད་
ནའང་ད་ེཙམ་གི་ཕྱུག་པ་ོཞིག་ཡོད་ས་མ་
རེད། མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་དབུ་འཁདི་
ནས་བཀའ་བསན་བཅོས་བསྒྱུ ར་རྒྱྱུ ་འགོ་
བཙྱུགས་ནས་མིང་ཚིག་གསར་པ་བཟ་ོགིན་
བཟ་ོགིན་བས་ནས་བདོ་པའི་ཡི་ག་ེད་ེལེགས་
སྦར་གི་ཡི་ག་ེདང་ཏག་ཏག་འག་ོཐུབ་མཁན་
ཞིག་ཆགས་ཡོད། འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངེ་
སདྐ་མི་འད་བ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད། ཡི་ག་ེ
ཡོད་པའི་ཁངོས་བདོ་ཡིག་ད་ེརྙིང་ཤོས་གས་
ཤིག་ཆགས་ཡོད། དརེ་བརནེ་ཡི་ག་ེམང་
པ་ོཡོད་པའི་ཁདོ་ལེགས་སྦར་སདྐ་དང་ཐག་
ཉ་ེཤོས་ད་ེབདོ་ཡིག་ཆགས་ཡོད། བདོ་ཀི་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ད་ེདངསོ་གནས་རང་
ཧ་ལས་པ་རེད། དད་པ་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཆོས་
ལུགས་ཚང་མར་ཡོད། ཡེ་ཤུ་དང་། ཁ་
ཆེ། ཧནི་ད།ུ གཅརེ་བུ་བ། ད་ེདང་དསེ་
མཚོན་པའི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཚང་མས་དད་པ་རྩ་ེ
གཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པརོ་བརིྩ་བཞིན་ཡོད། མི་འད་བའ་ིཁད་པར་
ད་ེསངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་གིས་དད་པ་དང་
ཤེས་རབ་གཉིས་ནས་ཤེས་རབ་ད་ེགཙོ་བ་ོ
རིྩས་ཀི་ཡོད། དརེ་བརནེ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་

ཀི་མད་ོལ་ཆ་བཞག་ནའང་དཔརེ་ན་ཤེས་
རབ་སྙངི་པ་ོཆ་བཞག་ན། མཚན་དརེ་ཤེར་
ཕིན། ཞསེ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་
ཞསེ་མཚན་བཏགས་ཡོད། སྙངི་རའེ་ིཕ་རོལ་
ཏུ་ཕིན་པ། བམས་པའ་ིཕ་རོལ་ད་ུཕིན་པ། 
བཟདོ་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་མ་གསུངས་
པར་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཟརེ་བ་
དསེ་ཤེས་རབ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་བརིྩ་
བཞིན་ཡོད། གང་ལརྟ་ཡང་སྙངི་ཤེས་རབ་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་དསུ་སླབོ་གཉརེ་བརྒྱབ་རྒྱྱུ ་
ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད། དརེ་བརནེ་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུང་པའི་མདའོི་
དགོངས་འགལེ་ཀླུ་སུྒབ་ཡབ་སས་ལ་སོགས་
པ་ད་ེདག་གིས་འགལེ་བ་མང་པ་ོབརྩམས་པ་
ད་ེདག་སླབོ་གཉརེ་བརྒྱབ་ཆེད་བརྩམས་པ་
ཞིག་རེད་མ་གཏགོས། ཀླུ་སུྒབ་ལ་སོགས་
པས་ཁངོ་ཚོའ་ི Phd ལ་ྟབུའ་ིཆེད་བྲསི་
པ་ཞིག་མིན། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབདེ་ཀི་
ཤེས་རབ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། སླབོ་གཉརེ་
བརྒྱབ་ནས་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབདེ་ཀི་ཤེས་
རབ་གོང་ནས་གོང་ད་ུསྤལེ་དགོས་རེད་མ་
གཏགོས། སླབོ་གཉརེ་མ་བརྒྱབ་པར་དད་པ་
བས་ནས་བསདྡ་ན་ད་ེཙམ་ཡར་རྒྱས་འག་ོརྒྱྱུ ་
མེད། དརེ་བརནེ་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ལ་
སླབོ་སྦངོ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། 
ཅེས་དསུ་རག་ཏུ་འདི་ལྟར་བཤད་ཀི་ཡོད། 
ཅེས་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རེས་ཆོས་
འབྲལེ་དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད། །

བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པའ་ིའཛིན་སྐངོ་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་བཅྱུ་གཅིག་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༧ 
ནས་ ༢༠ བར་ཉནི་གངས་བཞིའ་ིརིང་རྡ་
ས་གངས་སིྐད་གཉའ་ཁི་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་
ག་ོསིྒག་འགོ་རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་གི་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའ་ིས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པའ་ི
འཛིན་སྐངོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བཅྱུ་གཅིག་པ་
དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐོང་བླ་ོབཟང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་། 
ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་
ལེགས་མཆོག ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་
ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆོག 
ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངོས་གུབ་ཚེ་རིང་
མཆོག འཕྲདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་
དབང་ཕྱུག་མཆོག ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་
རྣམ་པ། ད་ེབཞིན་ས་གནས་ཁག་ ༤༣ ནས་
ཚོགས་བཅར་བ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པ་
བཅས་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་སདི་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་མཆོག་གིས་ཚོགས་

འད་ུདབུ་འབདེ་ཀི་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེདང་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་སྐུ་པར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེར་
མཇལ་དར་སྒནོ་འབུལ་ཞུས་གུབ་མཚམས། 
བཀའ་བླནོ་རྣམ་པས་རིམ་བཞིན་སིྤ་ནརོ་

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
སྐུ་པར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཇལ་དར་
སྒནོ་འབུལ་ཞུས། ད་ེནས་ཚང་མ་སྐ་ུབཞངེས་
ཀིས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོི་རྒྱལ་གླུ་བཏང་
བ་དང་ལནྷ་བདོ་བསན་སདི་མི་རིགས་ཀི་དནོ་
ད་ུརང་སགོ་བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་

གཅེས་པ་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐ་ེདང་མ་ངན་གུས་འདདུ་མཚོན་སདླ་ངག་
བཅད་སརྐ་མ་གཅིག་རིང་ཞུས་ཡོད། ད་ེ
རསེ་ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཚོགས་
ཆེན་ངོ་སྤོད་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་

བསནུ། དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་འཚམས་འད་ི
གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་གསུང་དནོ། ད་ེ
རིང་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོི་རསེ་ངས་འགོ་
ཁདི་སྐརོ་དང་། ད་ེབཞིན་ཕི་ཚེས་ ༡༩ ཉནི་
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་

ཡོད་སབས་ཞིབ་ཕྲ་ཞུ་མ་དགོས་ན་བསམས་
སོང་། འག་ོཁདི་འད་ིགལ་ཆེན་པ་ོརིྩ་བཞིན་
ཡོད། རྩ་བའ་ིསླབོ་ཕུྲག་དང་ལས་བདེ་རྣམས་
ལ་འགོ་ཁིད་དང་འབྲལེ་བའི་ཟབ་སྦངོ་སྤད་
མངོ་ཡོད། བཀའ་ཤག་གི་འགན་འཁུར་ཏ་ེས་
གནས་ས་ཐགོ་གི་འག་ོཁདི་ད་ེས་གནས་འག་ོ
འཛིན་རྣམ་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་སབས། རྣམ་
པ་ཚོས་འགོ་ཁིད་གནང་ས་ེཕག་ལས་གནང་
མཁན་ཞིག་ལ་ང་ཚོས་ངསོ་འཛིན་ཡང་ཞུ་གི་
ཡོད། འནོ་ཀང་ད་ེརིང་སདི་སྐངོ་ངསོ་ནས་
འགོ་ཁིད་སྐརོ་གཏངི་ཟབ་པ་ོདང་ག་རྒྱས་པ་ོ
ཞིག་ཡོད་རེད་དགངོས་པ་ཡིན་ན། ད་ེའད་
དམིགས་བསལ་གང་ཡང་མེད། ད་ེདན་སྐལུ་
རང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། དབུ་མའ་ིལམ་ན་ིཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད། དབུ་མའ་ིལམ་ན་ིབདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་བྱུས་རེད། སདི་
བྱུས་འདི་འགལེ་བརདོ་དང་ལག་བསར་བ་
རྒྱྱུའ་ིའགན་ད་ེབཀའ་ཤག་ལ་ཡོད། ས་གནས་
ས་ཐགོ་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པར་
ཡོད། དབུ་མའ་ིལམ་སྐརོ་འགལེ་བཤད་འག་ོ
འཛུགས་རྒྱྱུ ་དང་མཇུག་བསྐལ་རྒྱྱུ ་མཐའ་

མ་ད་ེབཀའ་ཤག་གིས་བདེ་ཀི་རེད། དབུ་
མའི་ལམ་སྐརོ་ས་གནས་ས་ཐགོ་ནས་འགལེ་
བཤད་བསྐོན་རྒྱྱུ ་དང་གོ་ནརོ་ཐེབས་རྒྱྱུ ་ད་ེ
གང་རེད་ཅསེ་ན། མཁས་པ་སུ་འད་ཞིག་
ཕབེས་པ་ཡིན་ནའང་མཐའ་མའི་ཐག་གཅདོ་
ད་ེབཀའ་ཤག་གིས་བཤད་པ་ད་ེམཐའ་མ་
རེད། ད་ེགཞིར་བཞག་ཐགོ་འག་ོདགསོ་ཀི་
ཡོད། དརེ་བརནེ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་
པས་དབུ་མའ་ིལམ་སྐརོ་གཏངི་ཟབ་པ་ོམཁནེ་
དགོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོམཐངོ་སོང་། 
སིྤར་བཀའ་ཤག་སབྐས་ ༡༥ ཐགོ་ནས་ཕལ་
ཆེར་ཕི་ཟླ་བཞི་པ་ཙམ་གི་ནང་བཀའ་བླནོ་
རྣམ་པ་དང་། དུང་ཆེ་འགའ་ཤས་ས་གནས་
ས་ཐགོ་ཏུ་འཚམས་འད་ིདང་སྦྲགས་ཕགོས་
བསྐདོ་ལ་ཕབེས་ཀི་རེད། སབྐས་ད་ེདསུ་དབུ་
མའི་ལམ་དང་འབྲལེ་བའི་ཐགོ་ནས་གསུང་
བཤད་གནང་གི་རེད་དན་གི་འདགུ ཅསེ་
དང་། གཞན་ཡང་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལ་ྔ
དང་ལྔ་བཅྱུའི་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།


