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ལྷ་ོཊེ་རོལ་རང་སྐངོ་མངའ་ཁུལ་གི་སདི་འཛིན་
སོགས་རྡ་སར་ཕབེས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༣	ཚེས་	༩	ཉནི་
རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	༢	ཡོལ་ཙམ་ལ་ཨི་ཊ་ལི་ས་ཁུལ་ལྷ་ོ
ཊེ་རོལ་སདི་འཛིན་འབུམ་རམས་པ་སྐ་ུཞབས་ཨར་
ན་ོཀམོ་པ་སི་ཆར་	Dr.Arno Kompatscher 
མཆོག་དང་།		འབུམ་རམས་པ་སྐ་ུཞབས་སྒནུ་ཐར་
ཀ་ོལོ་ཉ་ Dr. Gunther Cologna	མཆོག	ད་ེ
བཞིན་ཚོགས་མི་ཁག་གཅིག་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཁང་ད་ུཕབེས་ནས་དཔལ་ལྷན་ཚོགས་གཞོན་
ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་དང་མཇལ་
འཕྲད་གནང་འདགུ	སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཞནོ་མཆོག་གིས་ཁངོ་རྣམ་པ་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་
ད་ུཕབེས་པར་འཚམས་འདའིི་མཇལ་དར་དང་།	
ཕག་རྟགས་ཕུལ།	 ད་ེནས་ཡུད་ཙམ་རིང་ཁངོ་
རྣམ་པས་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་ལ་བདོ་མིའི་གནད་
དནོ་དང་འབལེ་བའི་ད་ིབར་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་
གིས་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་ཞུས།			མཇལ་
འཕྲད་གུབ་མཚམས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་
ཁོང་རྣམས་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ད་ུགཟིགས་
བསྐརོ་ས་ེལེན་ཞུས་པ་དང་།	 གསོ་ཚོགས་ཀི་ལས་
དནོ་གནང་ཕགོས་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་ཀང་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།

བཞུགས་སརྒ་ད་ུབདོ་མིའ་ིགསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་ཐངེས་	༥༨	སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་ཆོས་རྭ་བར་
གངས་ཅན་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཆོལ་
གསུམ་བདོ་མི་སེར་སྐ་ཡོངས་ནས་མ་གསོ་

བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་གིས་རྒྱ་དམར་བཙན་
འཛུལ་བར་ཞི་རོལ་ཆེད་རང་དབང་སྒརེ་
ལངས་བས་པའ་ིདསུ་དན་ཐངེས་	༥༨	དང་།	
རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོའི་ཉནི་གཞུང་
འབལེ་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད།	 སབྐས་དརེ་གཞུང་འབལེ་སྐ་ུམགནོ་
ཨི་ཊ་ལི་ལྷ་ོཊི་རོལ་གི་སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་
Dr Arno Kompatscher	 མཆོག་དང་།	

ཕ་རན་སིའི ་གོས་ཚོགས་བོད་ད ོན་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཚབ་སྐ་ུཞབས་ Michel 

Raison	 མཆོག	 ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ Consiglio 

མཆོག་བཅས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་།	

ད་ེནས་བདོ་མིའི་ཆབ་སིད་ཀི་དབུ་འཁིད་
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ག་ེམཆོག་
གིས་གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་གི་གསུང་བཤད་
སྒོགས་སྦྱང་གནང་བ་དང་སྦྲགས་གསུང་
དནོ།	 	 	 བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཁདོ་༸གངོ་
ས་མཆོག་ལ་ཟུར་ཟ་བདེ་མཁན་བདོ་མི་ཉུང་
ཤས་ཤིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	 	 ཉ་ེཆར་ཨ་
རིའ་ིམཐ་ོསླབོ་ཀི་དག་ེརན་ཞིག་འདས་གངོས་

སོང་སབྐས།	བདོ་མི་ཞིག་གིས་རྩམོ་ཞིག་བསི་
པའ་ིནང་ལོ་	 ༡༡༣	 ལ་སྡདོ་དགསོ་མཁན་ད་ེ
ཁདེ་ཡིན།	 	 ཞསེ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་དག་ེརན་དརེ་
བསི་ཡོད།	 བདོ་མི་ཞིག་དང་བཀའ་ཤག་ཡིན་
པའི་ཆ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ད་ེའདའི་
ཟུར་ཟ་ཞུས་ཚེ་དརེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོརལོ་
ཡོད།			ཁ་ོརང་གིས་རྩམོ་བསི་པ་ད་ེཐབས་
སྐ་ོཔ་ོརེད།	 ད་ེའད་བསི་པའ་ིརྐནེ་གིས་བདོ་
མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་བརྡབ་གསིག་འག་ོབ།	
དཀགོ་གཏམ་སྤལེ་བ།	དག་དགའ་གཉནེ་སྡགུ་
ཆགས་ཡོང་གི་རེད།	 	 སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་
ཁ་ལ་འཁརེ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཟུར་
ཟ་བས་ན་འགགི་གི་མ་རེད།	 ཨ་རི་ཡིན་ན་
སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་ཡོད།	 ད་ེགཞིར་བཟུང་
ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་དར་མེར་སགེ་དང་ཆོས་ལུགས་
ཀི་དཔ་ེཆ་མེར་སགེ་ཀང་གཏངོ་ཆོག	 	 འནོ་
ཀང་རྒྱ་གར་ནང་སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་ཡོད་
ཀང་རྒྱ་གར་ཡུལ་གི་རྒྱལ་དར་མེར་སགེ་
གཏངོ་བ་དང་རྒྱལ་དར་གི་གོན་ཆས་བཟ་ོ
རུྒྱ་ལྟ་ཞོག་རྒྱལ་དར་གཤོམ་སྟངས་ནརོ་བ་
ཡིན་ནའང་ཁམིས་གཏུག་བདེ་ཀི་ཡོད།	 རྒྱ་

གར་ནང་དཔ་ེཆ་མེར་སགེ་གཏང་ན་རྙགོ་
ག་ཆེན་པ་ོཆགས་རུྒྱ་རེད།	 སྨྲ་བརདོ་རང་
དབང་ཁ་ལ་འཁརེ་ནས་ང་ཚོ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་
དར་མེར་སགེ་གཏངོ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་དང་།	
བཀའ་འགུར་བསྟན་འགུར་མེར་སགེ་གཏངོ་
བ་སོགས་བས་ན་ང་ཚོས་ཁས་ལེན་ཐུབ་
ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད།	 སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་
ལ་མཚམས་ཡོད།	 ༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕྲངེ་རིམ་
བོན་ནང་ད་ལྟ་བར་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་
རིགས་ལ་༸སྐ་ུཕྲངེ་	 ༡༤	 ལས་ལགྷ་པའ་ི
བཀའ་དནི་ཆེ་བ་ཞིག་བུང་མེད།	 འཕགས་པ་
སྤན་རས་གཟགིས་དང་བདོ་ཁ་བ་གངས་ཅན་
པ་གཉསི་ཀི་འབལེ་བ་ད་ེཁ་བལ་ཐབས་མེད།	
ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ལ་འབརོ་ནས་མང་གཙོ་
ཟརེ་ནའང་རེད།	 སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་ཟརེ་
ནའང་རེད།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དནི་
ཉག་གཅིག་ལ་བརྟནེ་ནས་བུང་བ་ཞིག་རེད།	
ད་ེཁ་ལ་འཁརེ་ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ཟུར་
ཟ་བས་ན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ནརོ་བ་དང་ངོ་
རལོ་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།།

དཔལ་ས་སྐའ་ིཁ་ིའཛིན་ཞ་ེགཉསི་པའ་ིཁ་ིའདནོ་
མཛད་སྒརོ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་ཕགོས་ཕབེས།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་
བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༣	ཚེས་	༩	ཉནི་རྒྱ་གར་བང་
ཕགོས་སྤུ་རུ་ཝ་ལར་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་དཔལ་ས་
སྐའི་མ་དགནོ་བཤད་གྭ་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་གླངི་
ད་ུདཔལ་ས་སྐའི་ཁི་འཛིན་ཞེ་གཉསི་པ་རཏྣ་བཛྲ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་ཁི་འདནོ་རྟནེ་འབལེ་མཛད་
སྒརོ་ཇི་ལརྟ་མགནོ་འབདོ་ལརྟ་ཕགོས་ཕབེས་ཀིས་
འཚམས་ཞུའ་ིམཇལ་དར་ཕུལ་འདགུ	 ད་ེཡང་
གངོ་མ་བདག་ཁའིི་ཁ་ིའདནོ་མཛད་སྒ་ོད་ེབཞིན་ཕི་
ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༩	 ནས་	 ༡༡	 བར་ཉནི་གངས་
གསུམ་རིང་ཚོགས་ཡོད།།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཉནི་མོའ་ི
མཛད་སྒ་ོཐངེས་དང་པ་ོསུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅།	།བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་
ནས་ལོ་ལརྟ་ཕི་ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༢	ཉནི་མོ་ད་ེ
བཞིན་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཉནི་མོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་
གཏན་འཁལེ་བ་ལརྟ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༣	
ཚེས་	 ༡༢	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོབཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་
ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཐགོ་
མར་༸གོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ཆོ་
འཕུྲལ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོའ་ིཞགོས་ཚོགས་དང་
གསོ་སྦྱངོ་ལེགས་པར་གུབ་མཚམས།	གསུང་
རའི་ནང་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་མི་ར་ེཁི་
འཕང་ཐོན་པརོ་༸ཞབས་སོར་མངོན་པར་
འཁདོ་མཚམས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 བུད་
མེད་ཀི་རྟནེ་ད་ེརང་བཞིན་ལུས་ཀི་གུབ་ཆའི་
སྟངེ་ནས་ཕུྲ་གུ་ཆུང་ཆུང་སབྐས་ནས་མངལ་
ལ་ཉར།	 ད་ེནས་ན་ུཞསོ་བསྐངས་པ་སོགས་
ཆོས་ཉདི་ཐགོ་ནས་འག་ོབཞིན་འདགུ		དརེ་
བརྟནེ་ཕུང་པའོི་གུབ་ཆའི་སྟངེ་ནས་བུད་མེད་
ལ་བརྩ་ེབ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཕལ་ཆེར་ཡོད།	 ཚན་
རིག་པ་ཉམས་ཞིབ་བདེ་མཁན་ཚོས་ཀང་བུད་
མེད་ལུས་ཀི་གུབ་ཆའི་སྟངེ་ནས་གཞན་གི་
སྡུག་བསལྔ་ལ་མི་བཟདོ་པའི་བླ་ོསྐ་ེརུྒྱ་དའེང་

ཤུགས་ཆེ་བ་འདགུ	ཅསེ་འད་ིའད་ཤོད་བཞིན་
ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ཀི་
ནང་ནས་ཀང་རིམ་པ་མཐོ་རུ་འག་ོསྐབས་
འདལུ་བ་དང་ཐགེ་པ་ཐུན་མོང་བའི་སྐབས་
ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་སྐསེ་པ་ལ་
གཙོ་བ་ོབརིྩས་པ་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཡོད།	 ད་ེའདའ་ི

ཤུགས་རྐནེ་དང་དགག་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་
སྟབས་བང་སེམས་དང་ལགྷ་པར་སགྔས་སྡམོ་
ནང་སླབེ་སབྐས་རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་ཤོད་ཀི་ཡོད།	
བུད་མེད་ལ་སྨདོ་ན་རྩ་ལྟུ ང་ཡིན་གསུང་བ་
རེད།	 གང་ལརྟ་དརེ་དམིགས་བསལ་ད་ོསང་
ཞིག་གནང་ཡོད།		སིྤ་ཡོངས་ཀི་འག་ོསྟངས་

འད་ིཡག་པ་ོརེད།	 ད་དངུ་ཁདེ་ཚོས་དརེ་
དནོ་གཉརེ་དང་ད་ོསང་བདེ་དགོས་པ་ཞིག་
རེད།	 འདརི་ཡོད་མཁན་དང་འདརི་དངསོ་
སུ་མེད་ཀང་བརྙན་འཕྲནི་བརུྒྱད་ནས་གསན་
གཟིགས་གནང་མཁན་མི་ཚང་མ་མི་འབརོ་
དངུ་ཕུར་བདནུ་བཅུ་དནོ་གངས་ཡོད་པ་དའེི་

ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན།		དརེ་བརྟནེ་མི་རེ་ང་ོརེས་
བམས་བརྩེ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱར་འབད་
བརྩནོ་གང་ཡོད་བདེ་ཚེ་ཕན་ཐགོས་གང་ཙམ་
ཡོང་ངསེ།	 	 བདོ་མིའ་ིགམོས་གཤིས་ནང་
བམས་བརྩ་ེཕལ་ཆེར་ཡོད།		འབུ་སནི་དང་
སགོ་ཆགས་རིགས་མི་གསོད་པའི་བསམ་

བླ་ོཞིག་ང་ཚོར་ཆུང་དསུ་སྐབས་ནས་ཡོད།	
ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 སབྐས་དརེ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 སིྤ་ཡོངས་ཀི་བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀི་
གནས་སྟངས་ལ་གཟིགས་ཚེ་བུད་མེད་ཀི་
ཐོབ་ཐང་དང་འགན་ཁུར་སྟངས་ད་ེདག་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་
བཟུང་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཕིན་ཡོད་ཀང་།	
ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་སྟབས།	 ད་དངུ་
ཡིན་ནའང་སིྤ་ཚོགས་ནང་བུད་མེད་ཀི་ནསུ་
སྟབོས་གོང་སྤལེ་གཏངོ་དགོས་པའི་གནས་
སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།	 གཞི་རྩའ་ིང་ཚོའ་ི
བཅའ་ཁིམས་དང་ཁིམས་སིྒག་གཞན་ཁག་
གི་ནང་བུད་མེད་ཚོར་དབ་ེའབདེ་མེད་ཀང་།	
ལོ་ངོ་སྟངོ་ཕྲག་མང་པོའི ་བག་ཆགས་ལ་
བརྟནེ་ནས་བསམ་བླ་ོདང་གམོས་གཤིས་ནང་
དབ་ེའབདེ་ཅིག་ལགྷ་ཡོད།	 དབ་ེའབདེ་བདེ་
རུྒྱའི་བསམ་བླ་ོདང་གོམས་གཤིས་འདི་དརོ་
དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ཅསེ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།།

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་ཆོས་ལུགས་
མཐུན་སིྒལ་ཆོགས་འདརུ་བཅར་བ།

༄༅།	 །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་ཨ་
ཅཱ་རྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ཧར་ཡ་ན་གངོ་
ཁརེ་ཀར་ནལ་ད་ུཕི་ད་ོའབརོ་ནས་རྒྱ་གར་ཆོས་
ལུགས་མཐུན་སིྒལ་ཚོགས་འདརུ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།	ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	༡༢	ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་
ཚོད་	༩	ནས་	༢	བར་སྐ་ུཞབས་མ་ན་ོཧར་ལལཱ་
ཁཱ་ཊར་མཆོག་གི་བསྟ་ིགནས་ཁང་ད་ུརྒྱ་གར་ནང་
ཆོས་ལུགས་དུག་གི་བ་ླཆེན་ཁག་དང་།	 ད་ེབཞིན་
ཧར་ཡ་ན་མངའ་སྡའེ་ིགཙོ་འཛིན་	 Kaptan 
Singh Solanki	 མཆོག་དང་།	 ཧ་ིམ་ཅལ་
མངའ་སྡའེ་ིགཙོ་འཛིན་	Acharya Dev Vrat	
མཆོག་བཅས་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱ་
རྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་ང་ོསྤདོ་དང་།	
འཚམས་དིའི ་ཕག་རྟགས་བཅས་ཕུལ་ཡོད།	
ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་ཆོས་ལུགས་སོ་སོའ་ིལ་ྟསྤདོ་དང་
མཐུན་པའི་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་
ཡོད་པར་ལརྟ།	 དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་
གིས་བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་།	
རིག་གཞུང་གལ་ཆེ་ཡིན་པའི་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད།།



2 15st March 2017 TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༨	ཕི་ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༥

བདོ་མི་ཚོར་མཐའ་མའ་ིརྒྱལ་ཁ་ཐབོ་རུྒྱ་ཡིན་པ་ངར་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་
ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་ཆོས་
རྭ་བར་གངས་ཅན་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་
ཆོལ་གསུམ་བདོ་མི་སེར་སྐ་ཡོངས་ནས་མ་
གསོ་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་གིས་རྒྱ་དམར་
བཙན་འཛུལ་བར་ཞི་རོལ་ཆེད་རང་དབང་
སྒརེ་ལངས་བས་པའ་ིདསུ་དན་ཐངེས་	 ༥༨	
དང་།	རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོའ་ིཉནི་
མོ་སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒརོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོ
ཨི་ཊ་ལིའི་ལྷ་ོཊི་རོལ་གི་རང་སྐོང་མངའ་
ཁུལ་གི་སདི་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཨར་ན་ོཀམོ་པ་ེ
སི་ཆར་ Dr. Arno  Kompatscher	མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ད་ེརིང་ང་
རང་འདརི་བཅར་རུྒྱ་བུང་བར་དགའ་སྤབོས་
ཧ་ཅང་བུང་།	 ང་རང་ལ་མཚོན་ན་ད་ེརིང་
བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་བསྟ་ིགནས་བཞུགས་
སརྒ་རྡ་རམ་ས་ལར་བདོ་མིའི་གསུམ་བཅུའི་
དསུ་དན་ཐངེས་	 ༥༨	 སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱའ་ི
མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་མཉམ་ཞུགས་བས་ནས་སདྐ་
ཆ་བཤད་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་འདི་ནི་ཆེ་
མཐངོ་ཧ་ཅང་ཐབོ་པའི་ཚོར་སང་ཞིག་བུང་།	
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ངའི་ཕ་ཡུལ་
ལྷ་ོཊི་རོལ་ད་ུཆིབས་སུྒར་ཐགོ་མར་བསྐངས་

གནང་མཛད་ད་ེད་བར་ལོ་ང་ོ	 ༢༠	 ཕིན་
ཡོད།			དསུ་ད་ེནས་བཟུང་༸གངོ་ས་མཆོག་
དང་ངའ་ིམི་མང་དབར་མཛའ་བརྩའེ་ིའབལེ་
ལམ་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་ཟབ་ཏུ་འག་ོབཞིན་
ཡོད།	 	 ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོངའ་ིགངོ་ད་ུལྷ་ོཊི་
རོལ་རང་སྐོང་མངའ་ཁུལ་གི་སིད་འཛིན་

སྐ་ུཞབས་ལུ་ཝི་སི་ཌན་ཝལ་ཌར་ Luis 

Durnwalder  མཆོག་རྣམ་གཉསི་ཐུགས་ཧ་
ཅང་འདསི་པ་ོཡོད་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 བདོ་
མི་དང་ལྷ་ོཊི་རོལ་རང་སྐངོ་མངའ་ཁུལ་གི་
མི་མང་རྣམས་ཀི་མངནོ་འདདོ་ཀང་གཅིག་
ཡིན།	ས་བབ་ཀི་ཆ་ནས་བདོ་དང་ལྷ་ོཊི་རོལ་
གཉསི་རིས་ཁངེས་ཤིང་།	 	 རང་གི་ཐུན་
མིན་རིག་གཞུང་གཏིང་ཚུགས་པའི་སལོ་
རུྒྱན་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་མི་ཚེ་སྐལེ་སྟངས་
ཧ་ཅང་འད་བ་དང་།	 	 མི་རིགས་གཉསི་ཀ་

རང་དབང་ལ་གཅསེ་འཛིན་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་མ་
ཟད།	 	 མི་རིགས་གཉསི་ཀས་རང་གི་ཐུན་
མིན་རིག་གཞུང་དང་སདྐ་ཡིག	ང་ོབ།ོ	ཐབོ་
ཐང་བཅས་སུང་སྐབོ་བདེ་དགོས་པའི་དསུ་
ཚོད་འཆར་ཚེ་གཉསི་ཀ་ཧ་ཅང་ཆོད་སེམས་
བརྟན་པོ་ཡོད་མཁན་གི་མི ་རིགས་ཤིག་

ཡིན།	 ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་ཀང་ཡུལ་གཉསི་
པའོི་གནས་སྟངས་ལ་འད་ཆོས་མང་པ་ོཞིག་
ཡོད།	 	 འཛམ་གླངི་དམག་ཆེན་གཉསི་པའ་ི
གོང་ངའི་ཕ་ཡུལ་ལྷ་ོཊི་རོལ་ལ་མཚོན་ན་
ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡའི་མངའ་དབང་འོག་ཡོད།	
འནོ་ཀང་ཨི་ཊ་ལིས་བཙན་འཛུལ་བས་པ་
རེད།	 	 སབྐས་དརེ་གླ་ོབུར་ད་ུང་ཚོ་འཇར་
མན་ཡུལ་སྐད་རྒྱག་མཁན་གི་མི་རིགས་
ཤིག་ཨི་ཊ་ལིའི་གངས་མང་མི་རིགས་ཀི་
ཡུལ་འཁོར་ཆེན་པ་ོདའེི་ནང་ཧ་ཅང་ཆུང་

ཆུང་ཞིག་རེད་འདགུ་བསམ་པའི་ཚོར་སང་
ཞིག་ཤར་བ་མ་ཟད།	 	 ཁངོ་ཚོས་ང་ཚོའ་ི
སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ལ་བརིྩ་བཀུར་མ་
བས་པའི་ཁར་སབྐས་དའེི་ཨི་ཊ་ལིའི་གཅིག་
བསྡུས་དབང་འཛིན་པ་མུ་སུ་ལི་ན་ིཁ་ོཔས་ང་
ཚོའི་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་དང་སདྐ་ཡིག་རྩ་
མེད་བཟསོ་ནས་ཨི་ཊ་ལིའི་གངས་མང་མི་
རིགས་ནང་རིམ་བཞིན་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་
བཟ་ོརུྒྱའི་ངན་ཇུས་བཤམས་ཏ་ེཐབས་ཤེས་
ཡོད་རུ་རྩལ་སུྤག་བས་པ་རེད།	འནོ་ཀང་ང་
ཚོས་ཨི་ཊ་ལིའི་དག་པའོི་གནནོ་ཤུགས་ལ་
གདངོ་ལེན་བས་ནས་རང་གི་ཐུན་མིན་སདྐ་
ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་ཆེད་འབད་
བརྩནོ་ཆེན་པ་ོབས་པ་རེད།	 སིྤ་ཡོངས་ཀི་
ཐགོ་ནས་བརདོ་ན་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕྲག་མང་པའོི་
འཐབ་རྩདོ་ཀི་བརུྒྱད་རིམ་ཁདོ་ང་ཚོས་འཚེ་
མེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་གཙོ་བཟུང་བས་
ཀང་།		སབྐས་རེ་འཚེ་བའ་ིལས་འགུལ་སྤལེ་
བའ་ིགནས་ཚུལ་ཕྲན་བུ་བུང་ཡོད།	 	 འནོ་
ཀང་མཐར་ང་ཚོར་རང་སྐོང་ཐོབ་ནས་
རང་གི་ཐུན་མིན་སདྐ་དང་རིག་གཞུང་།	 མི་
རིགས་ཀི་ང་ོབ།ོ	 	 ཁརོ་ཡུག་སོགས་སུང་
སྐོབ་བ་རུྒྱའི་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཐོབ་ཡོད།	
བདོ་མི་ཚོས་རང་གི་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་

དང་མི་རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོསུང་སྐབོ་སདླ་འཐབ་
རྩོད་ད་ེལྟར་རུྒྱན་སྐངོ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་
ངས་ཡིད་ཆེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།			ཁདེ་ཚོའ་ི
དཔའ་ངར་ལྡན་པའི་ཐབས་རྩོད་ཀི་བརུྒྱད་
རིམ་ཁདོ་མི་མང་པའོི་ཚེ་སོག་ཤོར་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 ད་དངུ་བདོ་ནང་བདོ་མི་ཕ་ོམོ་
ཚོས་སྙངི་སྟབོས་ཆེན་པའོི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་བཟདོ་པར་དཀའ་བའི་གདགུ་རུྩབ་
དང་གཉའ་གནནོ་ལ་མུ་མཐུད་གདངོ་ལེན་
གནང་བཞིན་ཡོད།
	 སིྤར་ད་ལྟའི ་གནས་སྐབས་སུ་
གུབ་འབས་ལམ་སེང་སྨིན ་རུྒྱའི ་གནས་
སྟངས་ཤིག་མེད་པ་ལྟ་ བུ ་སང་ཡང་ཁེད་
ཚོའི་འཐབ་རྩོད་ནི་བདནེ་པའི་འཐབ་རྩོད་
ཅིག་ཡིན་སྟབས་མུ་མཐུད་སྙིང་སྟབོས་མ་
ཞུམ་པར་རུྒྱན་སྐངོ་གནང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེ།	 	 ཁདེ་ཚོར་རང་གི་ཕ་མེས་ནས་
རུྒྱད་པའི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	
ལེགས་བཤད།	 	 སདྐ་ཡིག་སོགས་རུྒྱན་
འཛིན ་བ ་ རུྒྱའི ་ཐོབ ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད།		
མཐར་ཁདེ་ཚོར་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་རུྒྱ་ཡིན་པ་ང་
ལ་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད།	ཅསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་།།

འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་ཚོང་གི་ཁ་ེསང་གཉསི་བར་ེལེན་བ་རུྒྱའ་ིལམ་ལུགས་ད་ེཡུ་རོབ་ཀི་བཟང་སྤདོ་མིན།
༄༅།	 །བྷལེ་ཇམ་རྒྱལ་ས་སརྦ་སེལ་ནང་
ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའི་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་	
European Parliament ནང་བདོ་མིའ་ི
གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་ཐངེས་	 ༥༨	 སུང་
བརིྩ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གི་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་འདགུ
	 དེ་ཡང་ཡུ ་ རོབ ་གོས ་ ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
སྐ་ུཞབས་ཐ་ོམ་སི་མན་	 Thomas Mann 

མཆོག་གིས་བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་བ་
དང་སྦྲགས་གསུང་དནོ།	 	 ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པས་རྒྱ་
ནག་དང་འཛམ་གླིང་ཁོན་དུ་གནས་པའི་
བདོ་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་བདེ་བཞིན་
ཡོད།	 	 ང་ཚོས་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་མིའི་ཁངོས་སུ་ཡོད་པའི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ཙམ་མ་ཟད།	 	 	 ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་ནང་མེད་པའི་གསོ་ཚོགས་ཁག་གི་
ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་མཆོག་གིས་འདནོ་གནང་མཛད་པའི་
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་
དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་
ཡིན།	 ཉ་ེལམ་ལ་མཚོན་ན་ང་ཚོས་ཡུ་རོབ་
གསོ་ཚོགས་ནང་ཚད་མཐའོི་མང་མོས་ཐགོ་
ནས་གསོ་ཆོད་བཞག་པ་བརུྒྱད།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་འཛམ་གླིང་ནང་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་གི་བསྟི་གནས་ཁང་ཆེ་ཤོས་སུ་
གགས་པ་གསེར་རྟ་བླ་རུང་སྒར་གཏོར་
བཤིག་གཏངོ་བཞིན་པ་ད་ེདག་ལ་སྐནོ་བརདོ་
ཤུགས་ཆེ་བས་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 	 ལས་
འགུལ་ད་ེདག་འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇགོ་
བེད་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་ཡང་ཤུགས་ཆེ་
བཏནོ་ཡོད།	 བདོ་མི་ཚོར་ཡུ་རོབ་ཀི་རྒྱབ་
སྐརོ་དགསོ།	 རྒྱབ་སྐརོ་ད་ེཡང་མངནོ་
གསལ་ལྡན་པའི་རྒྱབ་སྐོར་ཞིག་དགོས་པ་
ལས་མངནོ་པར་མི་གསལ་བའི་རྒྱབ་སྐརོ་གི་
ཕན་ཐགོས་མེད།	 སདི་གཞུང་ཁག་གཅིག་
རྒྱ་ནག་དང་ཚོང་གི་འབལེ་ལམ་ལ་ད་ོཕགོ་

ཡོང་རུྒྱར་ཞེད་སང་བེད་ནས་སྡདོ་བཞིན་
ཡོད།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་ཚོང་གི་ཁ་ེ
སང་གཉསི་བར་ེལེན་བ་རུྒྱའི་ལམ་ལུགས་ད་ེ
ཡུ་རོབ་ཀི་བཟང་སྤདོ་མིན།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་།	ད་ེཉནི་བདོ་མི་	༣༠༠	
བརལ་བ་དང་ཡུ་རོབ་མི་མང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་གནང་མཁན་བཅས་ཀིས་མི་རོ་ཌེ་	
Merode	 ས་གནས་སུ་འཛོམས་ནས་བདོ་
མིའི་གསུམ་བཅུའི་དསུ་དན་སུང་བརིྩ་ཞུས་
ཡོད།	 ས་གནས་ད་ེནས་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
རྒྱང་ཐག་ཧ་ཅང་ཉ།ེ		ཕགོས་མཚུངས་བྷལེ་
འཇམ་ས་གནས་བདོ་མི་དང་གཞོན་ན་ུབུད་
མེད།	 ཆུ་བཞི་སངྒ་དུག་བཅས་ཀིས་ལས་
འགུལ་སྤལེ་ཡོད།			བདོ་མིའ་ིལས་འགུལ་
འད་ུའཛོམས་སབྐས་ཐགོ་མར་བདོ་ཀི་རྒྱལ་
གླུ་དབངས་སུ་གརེ་རསེ་སརྐ་མ་གཅིག་རིང་
རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་རྣམས་ལ་
རསེ་དན་དང་སྦྲགས་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐེའི ་མྱ་ངན་ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅིག་

རིང་ཞུས།	 	 ད་ེརསེ་སྐ་ུམགནོ་རྣམས་ནས་
གསུམ་དསུ་གསུང་བཤད་གནང་།	 སབྐས་
དརེ་སརྦ་སེལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་དུང་ཡིག་
མཐུ་སྟབོས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་སིད་སྐངོ་

གི་གསུམ་དསུ་གསུང་བཤད་སྒོགས་སྦྱང་
ཞུས་པ་དང་།	 སྐ་ུཞབས་ཇ་ོཧ་ན་ེསི་ཨུལ་ཀ་ེ	
Johannes Ulke	 ལགས་ཀིས་སྐ་ུཞབས་ཐ་ོ
མ་སི་མན་ལགས་ཀི་གསུང་བཤད་སྒོགས་

སྦྱང་གནང་།	 	 ཕགོས་མཚུངས་ལམྕ་སྐ་ུམི་
ལ་ན་ིཡ་བྷ་ོལོན་ཌལེ་	 Melanie Blondelle 

ལགས་ཀིས་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁང་གི་གསུང་བཤད་སྒོགས་སྦྱང་གནང་།	

གཞུང་འབེལ་མཛད་སྒ ་ོ གུབ ་རེས་མང་
ཚོགས་རྣམས་ས་ཁུལ་ད་ེནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ཚབ་ཁང་གི་ཕོགས་སུ་གོམ་བགདོ་གནང་
ནས་མུ་མཐུད་ལས་འགུལ་སྤལེ་འདགུ	།

སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པའ་ིསིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་གསར་པ་བསྐ་ོགཞག
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་
ཚོགས་པའི་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་གསར་པ་
བསྐ་ོགཞག་གནང་རུྒྱར།	ད་ཡོད་སཾ་བྷ་ོཊའ་ི
ཁབ་ཁངོས་འགན་འཛིན་ཁདོ་ཆ་རྐནེ་ཚང་
བའི་ཁངོས་ནས་སྤནོ་ཊ་གཏན་སླབོ་ཀི་སླབོ་
སིྤ་རྣམ་རྒྱལ་ཡར་འཕལེ་ལགས་འདམེས་

ཏ་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༦	 ཉནི་
ནས་སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པའི་སིྤ་ཁབ་
འགན་འཛིན་གསར་པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་
བ་དང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༣	ཚེས་	༧	
ཉནི་འགན་འཛིན་ལས་ཚབ་ཚེ་དབང་ནརོ་
བུ་ལགས་ཀིས་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་གི་ལས་
འགན་རྣམས་འགན་འཛིན་གསར་པ་རྣམ་

རྒྱལ་ཡར་འཕལེ་ལགས་སུ་རིྩས་སྤདོ་ལེགས་
པར་གནང་རསེ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	
ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠།༣༠	
ཐོག་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངོས་གུབ་ཚེ་
རིང་མཆོག་དང་།	 དུང་ཆེ་སང་ས་ཆོས་
སྒནོ་ལགས།	 དུང་ཚབ་ཀརྨ་སེང་ག་ེལགས་
བཅས་མཇལ་བཅར་ཞུས་ཤིང་ཤེས་རིག་

གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་སཾ་བྷ་ོཊའི་འགན་
འཛིན་གསར་པར་འཚམས་འད་ིདང་ལམ་
སྟནོ་སོགས་གནང་བ་བཅས།	།
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སུད་སི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་རྡ་སར་ཕབེས་གཏན་འཁལེ་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིགསུམ་བཅུའ་ིདསུ་
དན་ཐངེས་	 ༥༨	 སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་པའ་ི
སབྐས་དང་བསྟནུ་སུད་སི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་	 ༢༤	 ལགྷ་གིས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་ལག་

ཏུ་བཟུང་ནས་བདོ་མིར་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐའེ་ིརྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བསྟན་འདགུ	 སབྐས་
དརེ་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་
རྡ་ོརེ་ལགས་དང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
བམས་པ་ཚེ་རིང་ལགས།		སུད་བདོ་མཛའ་

འབེལ་ཚོགས་པའི ་ ཚོགས་གཙོ ་ཚོགས་
གཞནོ།	 སུད་སི་དང་ལེག་ཊེག་སི་ཊེན་བདོ་
རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སོགས་ཀང་
ཕབེས་འདགུ	 ད་ེརསེ་གསོ་ཚོགས་ནང་

ཚོགས་མི་རྣམས་ཀི་ཅོག་རྩེའི་ཐགོ་བདོ་ཀི་
རྒྱལ་དར་ཆུང་བ་རེ་ཆེད་མངགས་བཞག་
གནང་ནས་གསུམ་དསུ་ཉིན་མོ་སུང་བརིྩ་
ཞུས་འདགུ	 ཐངེས་འདརི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐོར་

གི་རྣམ་འགུར་མངནོ་གསལ་བསྟན་པ་ད་ེནི་
གཙོ་བ་ོའད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	༡	ནང་ཡུལ་དརེ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་རྒྱལ་དནོ་འཚམས་གཟིགས་
སུ་བསླབེས་པ་དརེ་ངོ་རོལ་གི་རྣམ་འགུར་
ཤུགས་ཆེ་ཞིག་མཚོན་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་
ཚོས་གསུམ་བཅུའི་དསུ་དན་ཉིན་མོ་དང་
སྟབས་བསྟནུ།	 རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིདབང་
སུྒར་འགོ་དཀའ་སྡགུ་མྱངས་དང་མྱངོ་བཞིན་
པའི་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་རྣམས་
ཀི་ཞུམ་པ་མེད་པའི་སྙིང་སྟབོས་དང་ལྷག་
བསམ་ལ་ཡི་རང་བསགྔས་བརདོ་དང་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐེ་གནང་བ་ཞིག་མཚོན།	
ཕགོས་མཚུངས་སུད་སི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་ཨེན་ཇ་ེལོ་བ་ྷརེ་ལི་ Angelo 

Barrile	མཆོག་གིས་ཕི་ཚེས་	༩	ཉནི་གསོ་
ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་གླངེ་བ་མ་ཟད།	 སུད་
སི་དང་རྒྱ་ནག་ཡུལ་གཉིས་དབར་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནད་དནོ་ཐགོ་བག་ོགླངེ་
ཐངེས་	 ༡༥	སབྐས་གནད་དནོ་གང་གི་ཐགོ་

གོ་བསྡུར་བས་ཡོད་པ་གསལ་བཤད་དགོས་
པའ་ིརེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ	
ད་ེཡང་རེ་འདནུ་གི་ཞུ་ཡིག་ནང་འཁདོ་དནོ།
༡༽	 བདོ་མི་ཆབ་སདི་བཙོན་པ་བ་ེབག་པ་
སུའ་ིསྐརོ་ག་ོབསྡརུ་བུང་ཡོད་མེད།
༢༽	རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐ་ུཚབ་རྣམས་ལ་སུད་
སི་བདོ་རིགས་ཚོས་སྤད་པའ་ིཞུ་གཏུག་ཡི་ག་ེ
ད་ེདག་སྐརོ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་མེད།
༣༽	གལ་ཏ་ེཡོད་ཚེ།		སབྐས་དརེ་རྒྱ་ནག་
སྐུ ་ཚབ་ཚོས་ལན་འདབེས་གང་འད་བེད་
མིན།
༤༽	 སུད་སི་གཞུང་གིས་འཛམ་གླངི་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
གི་ཆེས་མཐའོི་སྐུ་ཚབ་རྒྱ་ནག་ཏུ་མགགོས་
མུྱར་ཕབེས་རུྒྱར་གནནོ་ཤུགས་སྤོད་རུྒྱའི་
འཆར་གཞི་ཡོད་དམ།	ཞསེ་འཁདོ།		སིྤར་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༢༦	 ནས་
ཟླ་	༤	ཚེས་	༣	བར་སུད་སི་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མིས་

བསྡུས་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་རྡ་སར་
ཕབེས་གཏན་འཁལེ་འདགུ	 སབྐས་དརེ་
ཁོང་རྣམ་པས་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་བསྟི་གནས་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་
གཟགིས་སྐརོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 བཙན་བལོ་
བ ོད་མིའི ་མང་གཙོའི ་ལམ་ལུགས་ལག་
བསྟར་ཇི་ལྟར་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་རྣམས་
ལ་རུྒྱས་ལོན་གནང་འཆར་ཡོད་པ་ཙམ་ད་ུམ་
ཟད།	སབྐས་དརེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
མཛད་གཙོ་ཁག་གཅིག་དང་གཞུང་འབལེ་
མིན་པའ་ིསིྒག་འཛུགས།	 ད་ེབཞིན་སླབོ་
གྭ་དང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་བཅས་དང་
མཇལ་འཕྲད་གནང་མཐར།	 རྒྱལ་ས་ལྡ་ི
ལིར་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་
རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རསེ་ཕིར་
རང་ཡུལ་ཕོགས་སུ་ཕབེས་ཐོན་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

སངྒ་ཏགོ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༢	ཉནི་
འབས་ལྗངོས་ཀི་རྒྱལ་ས་སངྒ་ཏགོ་ཅན་མ་རི་

སེ་ར་འག་ོཕན་གླིང་ད་ུསངྒ་ཏགོ་གནས་སྡདོ་
བདོ་མི་རྣམས་ནས་གཞུང་འབལེ་བདོ་ཀི་

བུད་མེད་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་ས་གནས་སུ་

གཞུང་འབལེ་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཉནི་མོ་སུང་
བརིྩ་ཞུ་སབྐས་སངྒ་ཏགོ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་

གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་གཏན་
འབབེས་གནང་བའི་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ནསུ་
སྟབོས་སྤལེ་བའི་སིད་བུས་མང་ཚོགས་ལ་
གསལ་བསྒགས་དང་འགལེ་བརདོ་གནང་།	
སྐབས་དརེ་མཛད་སྒའོི ་སྐུ ་མགོན་གཙོ་བ་ོ
འབས་ལྗངོས་མངའ་གཞུང་གིས་ཁམིས་རྩདོ་
པ་བདོ་ཀི་བུད་མེད་སྒོལ་མ་ལགས་དང་།	
འབས་ལྗངོས་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་
ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་གཞོན་ལས་རོགས་
སྒལོ་དཀར་ལགས།	 ས་གནས་སྐརོ་སུང་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཉནེ་རྟགོ་དུང་ཆེ་ལས་འཕར་
སྒལོ་མ་ཆོས་འཛོམས་ལགས།	 ཉནེ་རྟགོ་
འགོ་དཔནོ་ཚེ་རིང་གཡང་འཛོམས་ལགས།	

མངའ་གཞུང་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ་པདྨ་གཡུ་
སྒོན་ལགས་སོགས་ས་གནས་གཞན་གི་
གནད་ཡོད་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ལས་བདེ་ཁག་
གཅིག་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་ད་ུགདན་
ཞུ་གནང་བའི་ཁོངས་སྐུ་མགནོ་གསུམ་ཆེད་
ཕ ེབས་བུང་བ་རྣམས་ལ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནས་མི་མང་གི་ཚབ་ཞུས་སྟ་ེལེགས་
གསོལ་བསྔགས་བརདོ་དང་མཇལ་དར་རེ་
ཕུལ་ཡོད།	 གཞན་ཡང་འབས་ལྗངོས་ནང་
གནས་སྡདོ་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ད་བར་བདོ་པའ་ི
སིྤ་ཚོགས་ནང་སིྤ་མཐུན་ཐོག་ལྷག་བསམ་
ཟལོ་མེད་ཀིས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ	 ༢༢	 ལགྷ་
ཕག་ལས་གནང་མཁན་བདོ་ཀི་བུད་མེད་

ཟུར་ཁང་བད་ེཆེན་སྒོལ་དཀར་ལགས་ལ་
གཟངེས་བསྟདོ་ཕག་འཁརེ་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 ས་གནས་བདོ་ཀི་བུད་མེད་སིྤ་དང་།	
ལྷག་པར་བུད་མེད་གཞོན་སྐེས་རྣམས་ལ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུས་ས་གཉསི་
སུ་ཕག་ལས་གནང་དགསོ་པ་དང་།	 གཞན་
ཡང་དབུས་དང་ས་གནས་མངའ་སྡ་ེགཞུང་
གི་ལས་གནས་མཐ་ོབའི་རིགས་ཐབོ་ཐབས་
གནང་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཡང་ཞུས་ཡོད་
པ་བཅས།།

ཐ་ེཝན་ནང་གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་དང་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོའ་ིཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༠	
ཉནི་ཐ་ེཝན་ལྷ་ོབང་ས་གནས་ཁག་གཉསི་སུ་
གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་ཐངེས་	 ༥༨	 དང་།	
རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོའི་ཉིན་མོ་
སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
	 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོ
བདོ་མི་སེར་སྐ་དང་།	 ཐ་ེཝན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་གནང་མཁན་ཁག་གཅིག་ཐེ་ཝན་ལྷ་ོ
ཕོགས་ནན་ཐའ་ོས་ཁུལ་ད་ུཆགས་པའི་ཐེ་
ཝན་བ་ླརི་ཞེས་པའི་རི་བརོ་བསྐདོ་ནས་བདོ་
ཀི་དཔའ་བའོི་རྡ་ོརིང་མདནུ་ད་ུརེས་དན་
གུས་འདདུ་དང་།	 དཀར་གཙང་མཇལ་
དར་བསྒནོ་པ།	 སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་
སོགས་གནང་རསེ།	 ཐ་ེཝན་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་།	 བདོ་
དང་ཐེ་ཝན་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འབལེ་
མཐུད་ཁང་།	 ཐ་ེཝན་སླབོ་ཕུྲག་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་སོགས་གཞུང་འབལེ་

མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་བཅ་ོལ་ྔཡི་མིང་ཐགོ་
ནས་མྱ་ངན་མེ་ཏགོ་ཕུལ།	 ཐ་ེཝན་བ་ླརིར་
བཞེངས་པའི་བདོ་ཀི་དཔའ་བའོི ་རྡ་ོརིང་
ན་ིཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ལོར་ཐ་ེཀུང་ས་གཞི་
ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པས་བདོ་ཕི་ནང་གཉིས་
སུ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་མཁན་དཔའ་
བ་ོདང་དཔའ་མོ་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐེ་མཚོན་ཆེད་གསར་ད་ུབཞེངས་
པའི་བདོ་ལུགས་མཆོད་རྟནེ་བཟ་ོདབིབས་
ཅན་གི་རྡ་ོརིང་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 རྡ་ོརིང་
མདུན ་ངོས་སུ ་བ ོད ་ཀི ་རྒྱལ་དར་དང་།	
གཡས་གཡོན་ངསོ་སུ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་གཅེས་
དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་ཚོའི་མཚན་བདོ་རྒྱ་ཡིག་
རིགས་གཉསི་ཐགོ་རྡ་ོབརོས་གནང་ཡོད་པ་
རེད།
	 དགངོ་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༧	 ཐགོ་ཐ་ེ
ཝན་རྒྱལ་ས་ཐེ་པ ེ་རང་དབང་ཐང་ཆེན་
མདནུ་གསུམ་བཅུའི་དསུ་དན་དངསོ་གཞིའི་

མཛད་སྒའོི་ཐོག་མར་དནོ་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས་བཀའ་ཤག་གི་གསུམ་དསུ་
གསུང་འཕྲནི་སྒགོ་སྦྱང་གནང་བ་དང་།	 ད་ེ
རསེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཐེ་ཝན་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ལིན་གང་ཛའ་ོ	 Freddy 

Lim	 ལགས་དང་།	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སྐུ་ཞབས་ཡཱའ་ོཝིན་ཀ་ེལགས་སོགས་ནས་
གཏམ་བཤད་གནང་།	 ད་ེཉནི་ཆར་པ་བབ་
པ་སོགས་གནམ་གཤིས་ཤིན་ཏུ་གང་ཡང་མི་
གངས་ཉསི་བརྒྱ་ཙམ་མཉམ་འཛོམས་གནང་
བ་རྣམས་ཀིས་ཆར་པའི་ཁདོ་ཐེ་ཝན་སིད་
འཛིན་ཕ་ོབང་མདནུ་ཐང་བརུྒྱད་རྔམ་སྟནོ་
ཁམོ་སྐརོ་བས།	 གམོ་བགདོ་པ་རྣམས་རང་
དབང་ཐང་ཆེན་ད་ུའཁོར་མཚམས་བདོ་ཀི་
རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་འགམེས་སྟནོ་བཤམས་
སའི་བདོ་ལུགས་རས་གུར་ནང་བདོ་ཕི་ནང་
གཉསི་སུ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་མཁན་
རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་རྣམས་ལ་

རསེ་དན་ཆེད་བརྙན་པར་ཐགོ་སྐུ་པར་སང་
བརྙན་རེ་རེ་བཞིན་འཆར་བ་དང་མཉམ་ད་ུ
བདོ་ཕུྲག་གཞོན་སྐསེ་གཉསི་ཀིས་ཁོང་རྣམ་
པའ་ིམཚན་རེ་རེ་བཞིན་འདནོ་གནང་མཛད།

གཞན་ཡང་ད་ེཉནི་ཚེས་	༡༠	ཉནི་ཧངོ་ཀངོ་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཁག་གཅིག་
གིས་ཧངོ་ཀངོ་གཙུག་ལག་སླབོ་གྭ་ཆེན་མོའི་

ནང་གསུམ་བཅུའི་དསུ་དན་སུང་བརིྩ་ཞུ་
བའི་གཏམ་བཤད་གོ་སིྒག་གནང་ཡོད་པ་
དང་།	 སླབོ་ཕུྲག་བདནུ་ཅུ་ལགྷ་གིས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་ཧངོ་ཀོང་གི་གསར་

འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ཐགོ་གནས་ཚུལ་བཀོད་
ཡོད་པ་རེད།།
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དཔལ་ས་སྐའ་ིཁ་ིའཛིན་ཞ་ེགཉསི་པ་གསེར་ཁརི་མངའ་གསོལ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༣	ཚེས་	༩	
ཉནི་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་སྤུ ་རུ་ཝ་ལ་དཔལ་
ས་སྐའ་ིམ་དགནོ་ད།ུ	 ས་སྐ་གངོ་མ་རིན་པ་ོ
ཆེའི་གདངུ་སས་བགསེ་པ་༸གོང་མ་རཏྣ་
བཛྲ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ས་སྐའ་ིཁ་ིའཛིན་	༤༢	
པའ་ིམཚན་གསོལ་ཞུས་ཏ།ེ			ཆོས་ཕགོས་
དང་ཕི་ལུགས་ཀི་གསེར་ཁརི་མངའ་གསོལ་
གི་མཛད་སྒ་ོཟབ་རྒྱས་ཤིག་ཚོགས་ཡོད་པ་
དང་།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་
ཚོད་	༦	ཐགོ་སྐབས་མགནོ་གངོ་མ་ཁ་ིཆེན་	
༤༡	 པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་
བརྟན་བཞུགས་ཀི་སུྒབ་བཞག་མཛད་ཡོད་པ་
དང་ཆུ་ཚོད་	 ༨།༣༠	 	 ཐགོ་སྐབས་མགནོ་
གངོ་མ་རཏྣ་བཛྲའམ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་
བླ་ོགསོ་དབང་ཕུག་རིན་ཆེན་འཇིགས་མེད་
འཕྲིན་ལས་མཆོག་ས་སྐའི་སྒལོ་མ་ཕ་ོབང་
ནས་ཕ་ོབང་རྣམ་གཉསི་ཀི་སྐུའི་གདངུ་སས་
རྣམ་པ་དང་ངོར་མཁན་པ་ོཁི་པས་དབུས་
གདན་ས་ཁག་གི་མཁན་ཞབས་དུང་རྣམ་པ།
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོི་སྐུ་ཚབ་
མཆོག་དང་དབུས་བདོ་མིའི་སིྒགས་འཛུགས་
ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་
རྣམ་པས་གཙོས་རང་དབང་ཅན་གི ་སྡ ་ེ
ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ།	 བདོ་

མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་དང་སིྤ་འཐུས་
རྣམ་པས་གཙོས་ཕི་ནང་གི་སྐུ་མགནོ་སྟངོ་
ཚོ་མང་པསོ་གནའ་དངེ་གིས་ཕབེས་བསུ་
ཟབ་རྒྱས་ཀི་ཐགོ་ནས་ས་སྐ་མ་དགོན་ཐུབ་
བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་
ད་ུགདན་ཞུ་གནང་།	 ཆུ་ཚོད་	 ༩	 སྐབས་
མགོན་གོང་མ་རཏྣ་བཛྲ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་ཁ་ིཆེན་	༤༡	ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མནལྜ་

སྐུ ་གསུམ་ ཐུགས་རྟ ེན ་འབུལ་མཚམས་
གསེར་ཁརི་ཞབས་སོར་འཁདོ་ཡོད་པ་དང་།	
མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་མཇལ་དར་དང་རྟནེ་
གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེནས་
གདངུ་སས་སྐུ་གཞོན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
བརྟན་བཞུགས་ཀི་མཎྜལ་ལྗགས་བཤད་

མཛད་གུབ་བསྟནུ་བ་ླབང་ཁག་དང་དགནོ་སྡ་ེ
ག་ྭཚང་ཁག	 	 ཡུལ་གུ་གང་ས་ནས་ཕབེས་
པའ་ིཆོས་ཚོགས་ཁག	 	 ཚོགས་སྡ་ེབཅས་
ནས་རིམ་བཞིན་མནལྜ་སྐ་ུགསུང་ཐུགས་རྟནེ་
འབུལ་ལམ་ཞུས་ཏ་ེས་ྔད་ོམཛད་རིམ་ལེགས་
པར་གུབ།	ཉིན་རྒྱབ་སྐབས་མགོན་༸གོང་
མ་རཏྣ་བཛྲ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་སྔནོ་གི་
ཕག་སལོ་ལརྟ་སེར་སྐ་མི་མང་ལ་ཆོས་ར་ེས་

པཎ་གིས་མཛད་པའ་ིཐུབ་པ་དགངོས་གསལ་
གི་ཆོས་འབལེ་བཀའ་དིན་བསྐངས་ནས་
ཆོས་ཕགོས་ཀི་མཛད་རིམ་གུབ།			ཕི་ཚེས་	
༡༠	ཉནི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༦	ཐགོ་མང་ཚོགས་
ནས་གསུམ་བཅུའི་དསུ་དན་སུང་བརིྩ་ཞུས་
ཡོད་པ་དང་།	 	 ཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ནས་ཕི་

ལུགས་ཀི་མཛད་སྒ་ོལྟར་གསུང་འཕྲནི་དང་
གཏམ་བཤད་ཁག་ས་པཎ་རྣམ་ཐར་གི་
འཁབ་སྟནོ་བཅས་ཞུས་ཡོད།
	 ཕི་ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་ས་སྐ་སྨནོ་
ལམ་ཐབེས་རྩའི་གོ་སིྒག་འགོ་ས་སྐ་པའི་ལྷ་
སྡ་ེམི་སྡ་ེཡོངས་ནས་སྐབས་མགོན་གོང་མ་
ཁ་ིཆེན་	 ༤༡	 ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བཀའ་དནི་
རེས་དན་གི་བརྟན་བཞུགས་རྒྱས་པ་ཞིག་
བསྟར་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེཁི་སྟནོ་ལེགས་པར་
གུབ།	 གངོ་མ་རཏྣ་བཛྲ་རིན་པ་ོཆེ་འམ་ངག་
དབང་ཀུན་དགའ་བླ་ོགསོ་དབང་ཕུག་རིན་
ཆེན་འཇིགས་མེད་འཕྲིན་ལས་མཆོག་ནི་
སྐབས་མགནོ་གངོ་མ་ཁ་ིཆེན་	 ༤༡	 ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་གདངུ་སས་གཉིས་ཡོད་པའི་
ནང་ནས་བགསེ་པ་ད་ེཡིན་ཞིང་།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༧༤	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་རྒྱ་གར་
བང་ཕགོས་རྡ་ེར་རྡནུ་ད་ུསྐུ་འཁུངས་ཤིང་།	
སྐུ་ན་ཆུང་བའི་དསུ་ནས་ཡབ་ར་ེས་སྐ་གོང་
མ་ཁ་ིའཛིན་	 ༤༡	 ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དབུས་
མཁས་གུབ་ཚད་ལྡན་བླ་མ་མང་པའོི་དུང་
ནས་དབང་ལུང་མན་ངག་མང་པ་ོགསན་
བསམ་མཛད་པ་མ་ཟད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༠	
ལོར་ས་སྐ་མཐོ་སླབོ་ད་ུསླབོ་ཞུགས་གནང་
སྟ་ེམཁན་ཆེན་ལེགས་བཤད་ཀུན་དགའི་

དུང་ནས་བཀའ་པོད་ལྔའམ་གཞུང་ཆེན་
བཅུ་གསུམ།	 གགས་ཆེན་བཅ་ོབརྒྱད་
བཅས་གསན་བསམ་རྒྱ་ཆེ་མཛད།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༩༨	 ལོར་གཞུང་ལུགས་རབ་འབམས་
ལ་མཁས་པའི་དབང་པརོ་གུར་ནས་བཀའ་
བཅུ་པའི་མཚན་གནས་ཀི་གཟངེས་བསྟདོ་
བཞསེ་གནང་ཡོད།	 དཔལ་ས་སྐ་གངོ་མ་ཁ་ི
ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་	 ༤༡	 ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་
དཔལ་ས་སྐའི་ཁི་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཐད་
ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་གི་ལེགས་བཅསོ་མཛད་
རུྒྱའ་ིབཀའ་དགངོས་ཕབེས་པ་ལརྟ།	 	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༤	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༨	 ཉནི།	 ས་
སྐའི་སྒལོ་མ་ཕ་ོབང་དང་ཕུན་ཚོགས་ཕ་ོབང་
རྣམ་གཉསི་ཞལ་འཛོམས་ཀིས་མཁནེ་ཡོན་
མཐར་ཕིན་པའི་ཕ་ོབང་གཉིས་ཀི་གདངུ་
སས་སྐུ་ན་བགསེ་རིམ་བཞིན་དསུ་ཡུན་ལོ་
གསུམ་རེར་ས་སྐའི་གསེར་ཁིར་ཕབེས་རུྒྱ་
གཏན་འབབེས་མཛད་ཡོད་པ་དང་།	ད་ལན་
ས་སྐའི་ཁི་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་བཅསོ་
མཛད་རསེ་ཀི་ཁི་འདནོ་མཛད་སྒ་ོཐགོ་མ་ད་ེ
ཆགས་ཡོད་པ་བཅས།།

ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཁ་ེན་ཌའ་ིརྒྱལ་ས་ཨོ་ཊ་ཝར་གཞུང་
འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༥	 ནས་	 ༨	 བར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི ་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ ་དངོས་གུབ་ཚེ ་
རིང་མཆོག་ཁེ་ན་ཌའི་རྒྱལ་ས་ཨོ་ཊ་ཝར་ 
Ottawa	གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་ལེགས་
པར་མཇུག་སིྒལ་གནང་འདགུ		སབྐས་དརེ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་དབུ་དཀར་
ཚང་སལྐ་རྡརོ་ལགས་ལནྷ་བཅར་ཞུས་འདགུ
	 ད་ེཡང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཐངེས་
འདིར་གཞུང་འབལེ་ཕོགས་ཕབེས་གནང་
དགསོ་དནོ་ན།ི	 	 ཁ་ེན་ཌའ་ིགཞུང་ནས་ལོ་
གཉསི་རིང་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་བདོ་
ཕུྲག་རྣམས་ཀི་ཤེས་ཡོན་གི་སྤུས་ཚད་གོང་
མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱའ་ིལས་གཞིའ་ིའགོ	 	 ཁ་ེན་
ཌའི་དངུལ་སྒརོ་ས་ཡ་གཉསི་གནང་འབརོ་
བུང་བའི་ལས་གཞི་ཇི་ལརྟ་འག་ོབཞིན་ཡོད་
པའི་སྐརོ་ལས་བསྡམོས་གསལ་བཤད་གནང་
ཆེད་ཡིན་པ་དང་།	 	 ལས་བསྡམོས་གསལ་
བཤད་གནང་ཡུལ་ནི་ཡུལ་དའེི་སིད་གཞུང་
དང་།	གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི།		ད་ེབཞིན་
རྒྱབ་སྐརོ་བ་བཅས་ཡིན་ཞིང་།	 	 ལས་གཞི་

འད་ིབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༥	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡	
ནས་འག་ོབཙུགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	
༦	 ནང་མཇུག་བསིྒལ་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	 ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་དང་ཀ་ེན་ཌའ་ི AgriTeam	
ཞེས་ཐུན་མོང་ཤེས་ཡོན་གོང་མཐརོ་གཏངོ་
རུྒྱའ་ིལས་གཞི་འདའི་ིའགོ	 	 བདོ་པའ་ིསླབོ་

གྭ་ཁག་གི་སླབོ་སིྤ་དང་དགེ་རན་ཁནོ་ཆིག་
སྟངོ་བརལ་བར་དངེ་དསུ་ཀི་སླབོ་ཁདི་ཐབས་
ལམ་དང་།	 བདོ་ཡིག་སླབོ་ཁདི་ཀི་ཐབས་
ལམ་བཅས་ཀི་ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་གནང་ཐུབ་
པ་བུང་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་དང་སྐལ་རྡརོ་ལགས་རྣམ་གཉིས་
ཀིས་ཁེ་ན་ཌའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་།	

ལས་གཞི་དརེ་གཟིགས་རྟགོ་གནང་མཁན་
གཞུང་གི་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ།	 	 གཞུང་
འབལེ་མི་ས།	AgriTeam	ཞསེ་པའ་ིའཛིན་
སྐངོ་དང་ལས་བདེ་བཅས་དང་ཐུག་འཕྲད་
གནང་འདགུ	 སིྤར་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
ཐངེས་འདིར་ཁེ་ན་ཌར་ཕབེས་དགོས་དནོ་

ན།ི	 	 རྒྱ་བལ་གཉསི་ཀི་བདོ་མིའ་ིསླབོ་ཕུྲག་
རྣམས་ཀི་ཤེས་ཡོན་གོང་མཐརོ་གཏངོ་སདླ།		
ཁེ་ན་ཌའི་སིད་གཞུང་ནས་རྒྱབ་སྐོར་མུ་
མཐུད་ཐབོ་ཐབས་ཆེད་ཡིན་འདགུ་པ་དང་།		
ཕོགས་ཕབེས་གོ་སིྒག་ཞུ་མཁན་ཁེ་ན་ཌའི་	
AgriTeam	ཞསེ་པ་ཡིན་འདགུ།

སྦངེ་ལོར་ད་ུགསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་
སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །སྦངེ་ལོར་ལྷ་ོཕགོས་གཞིས་སིྤ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	
༣	 ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིརང་དབང་
སྒརེ་ལངས་གསུམ་བཅུའི་དསུ་དན་ཐངེས་	
༥༨	 སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ	 ད་ེ
ཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༩	ཐགོ་	
Banamantapa Park	 ད་ུསྦངེ་ལོར་ཁུལ་
གནས་སྡདོ་མི་མང་དང་སླབོ་ཕུྲག	 ད་ེབཞིན་

ལྷ་ོཕགོས་གཞིས་ཆགས་ཁག་བཞིའི་བདོ་ཀི་
གཞོན་ན་ུདང་བུད་མེད་ཚོགས་པ་ཁག་གི་
ཚོགས་མི་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་	༥༠༠	ལགྷ་
འད་ུའཛོམས་ཐགོ་མཛད་སྒ་ོདངསོ་གཞི་དབུ་
འཛུགས་ཀི་ཐགོ་མར་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོ་ི
རྒྱལ་གླ་ུདང་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་གླ་ུབཏང༌།	 ད་ེ
རསེ་བདནེ་ཚིག་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གུབ་
མཚམས་བདོ་བསྟན་སིད་མི་རིགས་ཀི་དནོ་
ད་ུརང་སགོ་བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་
གཅསེ་པ་འདས་སོན་ཡོངས་ཀི་ཆེད་མྱ་ངན་
གུས་འདདུ་དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་

ཆེད་སྐར་མ་གཅིག་རིང་ངག་བཅད་ཞུས།	
ད་ེནས་ལྷ་ོསིྤ་ཆོས་འཕལེ་ཐུབ་བསྟན་ལགས་
ཀིས་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གི་གསུམ་
དསུ་ཡོངས་ཁབ་གསུང་བཤད་དང་དུང་ལས་
ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ཀིས་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཁང་གི་གསུང་བཤད་སྒགོས་
སྦྱང་ཞུས།	 མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོསྐ་ུ
ཞབས་ད་ིནཤེ་གུན་ད་ུརའ་ོ	Dinesh Gundu 

Rao, President of Karnataka Pradesh 

Congress Committee	 ལགས་དང་།	 སྐ་ུ
མགནོ་གཞན་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་བླནོ་
ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ར་མ་ཅནྡྲ་གོ་ཝ་ཌ་  
Ramachandra Gowda	མཆོག་དང་།	ཀར་
ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་བྷ་ིཇ་ེཔ་ིཆབ་སདི་ཚོགས་
པའ་ིདུང་ཆེ་ཇག་དཤི་	 Jagdish	 ལགས།	
རྒྱལ་ཡོངས་འགོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་སུང་
སྐོབ་ཚན་པའི་ལྷ་ོཕོགས་ཁུལ་གི་དམིགས་
བསལ་རྟགོ་ཞིབ་པ་སྐུ་ཞབས་པ་ིཇི་ཀར་མཏ་		
Lt. Gen PG Karmath (Retd)	 ལགས་

སོགས་ཀིས་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ནས་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་བཞིན་པའ་ིཐགོ་སརྔ་ལགྷ་བཟང་ད་ུགཏངོ་རུྒྱ་བཅས་ཞལ་བཞསེ་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མི་རྣམས་ནས་མི་འབརོ་འཕལེ་རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་གལ་དང་མུ་མཐུད་ནས་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སདྐ་ཡིག་
གམོས་གཤིས་བཅས་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བ་རུྒྱ་གལ་གནད་དང༌།	 ལགྷ་པར་བདོ་རིགས་གཞནོ་སྐསེ་ཚོས་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་ད་ོསང་དང་སྦྱང་བརྩནོ་
འཐུས་ཤོར་མེད་པ་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
དུང་སྟབོས་རྒྱལ་ལགས་ཀི་ལས་གནས་

རིྩས་སྤདོ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༡༢	 ཉནི་གཟའ་སརྐ་འཕྲདོ་སྦྱརོ་བཟང་
བ་དང་སྟབས་བསྟནུ་ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༢	
ཐོག་ཚོགས་དུང་སྟབོས་རྒྱལ་ལགས་དང་།	
གསར་ད་ུབསྐ་ོགཞག་བུང་བའི་ཚོགས་དུང་

ལས་ཚབ་ལ་ྷཁང་ཚེ་རིང་སྟབོས་རྒྱལ་ལགས་
གཉིས་ལས་གནས་རིྩས་སྤོད་ཀི་མཛད་སྒ་ོ
སྟབས་བད་ེཞིག་ཚོགས་ཏ།ེ	 ཚོགས་དུང་
སྟབོས་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་ཚོགས་དུང་ལས་
ཚབ་ལྷ་ཁང་ཚེ་རིང་སྟབོས་རྒྱལ་ལགས་སུ་
འཚམས་འདིའི་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་དང་
ཆབས་ཅིག་བ ོད་མི ་མང་སིྤ ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དུང་ཞབས་སྟགེས་རིྩས་
སྤདོ་གནང་ཡོད།	རྩ་བའ་ིད་ེཉནི་རེས་གཟའ་
ཉ་ིམ་དང་།	 ཆོ་འཕུྲལ་དསུ་ཆེན་བཅས་ཀི་
ལས་གསེང་འཁེལ་ཡོད་ནའང་མཛད་སྒ་ོ

སྟབས་བད་ེདརེ་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ཀི་
ཟུང་དུང་གཉསི་ཀིས་གཙོས་ལས་བདེ་རན་
གས་ཁག་གཅིག་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་ཚོགས་
དུང་གསར་པར་དགའ་བསུའི ་འཚམས་
འད་ིདང་།	 ཚོགས་དུང་ཟུར་པར་དགའ་

སྐལེ་བཅས་ཀི་མཇལ་དར་སྒནོ་འབུལ་རསེ་
གསོལ་ཇ་ཞལ་ཏགོ་སྟབས་བད་ེཞིག་དང་
བཅས་མཛད་སྒ་ོགལོ་ཡོད་པ་རེད།	 ཚོགས་
དུང་ཟུར་པ་སྟབོས་རྒྱལ་ལགས་ཞབས་ལོ་	
༤༠	 ལགྷ་ཙམ་དང་།	 ཚོགས་དུང་ལས་
ཚབ་ལ་ྷཚང་ཚེ་རིང་སྟབོས་རྒྱལ་ལགས་ཀང་
ཞབས་ལོ་	 ༤༠	 ཟནི་ལ་ཉ་ེབའ་ིཞབས་ཡུན་
རིང་དབུས་དང་ཕགོས་མཐའ་ཁག་གཉསི་
སུ ་ཕག་ལས་རུྒྱན་བསིངས་གནང་བའི ་
ཉམས་མྱངོ་ཡོད་པའི་སི་ཞུ་བ་རན་གས་ཡིན་
པ་རེད།	།

ལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	།རྡ་ས་གངས་སིྐད་ལས་བདེ་གསོལ་
ཁང་དུ་ རིྩས་པ་དང་ཟོག་གཉརེ་གཅིག་
ལྕགོས་ཀི་ས་མིག་སྟངོ་པ་གཅིག་ཡོད་ན།	
གཤམ་གསལ་ཆ་རྐེན་ཚང་ཐགོ་ལས་བདེ་
ད་ུཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	
༤	ཚེས་	༧	ཕི་ད་ོཚོུད་	༥་༠༠	འགངས་
མེད་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེའི་
མཚན་ཐོག་འཚང་སྙན་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་
ཕུལ་འབརོ་ཟནི་པ་དགསོ།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡།	 བདོ་ཀི་ཡུལ་མི་རང་ལོ་	 ༢༡	 ནས་མི་
ཉུང་ཞིང་	༤༧	ལས་མ་བརལ་བ།
༢།	 ཤེས་ཚད།	 རིྩས་ཀི་རིག་གཞུང་ཐགོ་ཉ་ེ
བའ་ིགཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་	 (B.Com)	
ཐནོ་པའ་ིལག་འཁརེ་ཡོད་	པའམ།	ཡང་ན་
འཛིན་རིམ་	 ༡༢	 ཐནོ་སྟ་ེལོ་གསུམ་རིང་སིྤ་
སྒརེ་ཚོགས་པ་གང་རུང་ནང་རིྩས་པའི་ལས་
འཁུར་	ཞུས་མྱངོ་ཡོད་པའ་ིཡིག་ཐགོ་བདནེ་
རྟགས།བདོ་ཡིག་དང་ཨིན་ཡིག	 ཀམ་པུ་
ཀར་རང་སྐ་འཕརེ་ངསེ་ཡོད་པ།

༣།	 རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ི
སྐབས་བཅོལ་ལག་དབེ་དསུ་འགངས་ཟིན་
པའ་ིང་ོབཤུས་སྟངེ་ས་གནས་འག་ོ	 འཛིན་
ནམ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་རིམ་
ཟུང་དུང་ཡན་གི་དག་མཆན་འཁདོ་པ།
༤།	 དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	བར་ཕུལ་ཟནི་པའ་ིབདནེ་
རྟགས་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས་	 སྟངེ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནམ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
གནས་རིམ་ཟུང་དུང་ཡན་གི་དག་མཆན་
འཁདོ་པ།
༥།	 འགསོ་ནད་མེད་པ་དང་གཟུགས་གཞི་
བད་ེཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་སྨན་པ་ཚད་
ལནྡ་ནས་ང་ོསྦྱརོ་ང་ོམ།
༦།	 རུྒྱན་ད་ུབ་སྤདོ་ཉསེ་སྐནོ་མེད་པའ་ིས་
གནས་འགོ་འཛིན་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་ངོས་
སྦྱརོ་ང་ོམ།
༧།	 ད་ལ་ྟལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་འབལེ་
ཡོད་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་ང་ོམ།
༨།	ད་ོབདག་སོ་སོར་འབལེ་བ་ཞུ་བདའེ་ིསདླ་
ཁ་བང༌།	 གླགོ་འཕྲནི།	 ཁ་པར་ཨང་གངས་

སོགས་འཚང་སྙན་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་
དགསོ།	 ཆ་རྐནེ་ཚང་བ་རྣམས་ལ་འདམེས་
རུྒྱགས་ཀི་ཟླ་ཚེས་སྐབས་མཚམས་ཐག་
གཅདོ་ཀིས་ལན་	གསལ་བ་རུྒྱ།
	 གོང་གསལ་ས་དམིགས་ཐོག་
གདམས་བསུྒག་བུང་རསེ་ཟླ་དུག་རིང་ཚོད་
བལྟ་དང་ད་ེརེས་ལོ་གཉིས་རིང་ཆོད་གན་
ཐོག་བསྐ་ོགཞག་རེས་བབ་གཟིགས་ཀིས་
ལས་བདེ་གསོལ་ཁང་གི་ལས་བདེ་ང་ོམར་
བསྐ ་ོགཞག་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་
ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་སུ།	 དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	
ཚེས་	༡༤	ལ།

འབལེ་གཏུག་ཁ་བང་།

Secretary
Department of Finance
Central Tibetan Administration
Dharamshala – 176215 H.P., INDIA
Tel: +91-1892-223738, 222487
Fax: +91-1892-222349

ཆོས་དང་མ་འབལེ་བའ་ིབཟང་སྤདོ་སླབོ་སྤལེ་
གནང་ཕགོས་ཀི་གསུང་བཤད།

༄༅།	 །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས	 ༩	 ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་
ཚོད་	༢།༤༥	ནས་	༤།༤༥	བར་གངས་སིྐད་
ཚོགས་ཁང་ད་ུབཙན་བོལ་བདོ་མིའི་ཤེས་
ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ་དང་བདོ་ཀི་
དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དག་ེབཤེས་
ལགྷ་་རྡརོ་མཆོག་ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀི་དུང་ཆེ་རྣམ་གཉསི་ཀིས་གཙོས་སྡ་ེཚན་
འགན་འཛིན་དང་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན།	
མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་པ།	སླབོ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་
པ་རྣམ་པ།	 གཞན་ཡང་ད་ྷས་བདོ་ཁིམ་གི་
སིྤ་ཁབ་ཤེས་ཡོན་ངསེ་སྟནོ་པ།	 སམ་བྷ་ོཊའ་ི
ལས་འཆར་འགན་འཛིན་དང་ད་ྷས་ཁུལ་གི་
སླབོ་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་དང་སླབོ་སིྤ།	 དག་ེ
ཆེ།	 ལ་ྟགུབ་དག་ེརན་བཅས་མི་གངས་	 ༥༠	
ཙམ་ལ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོི་
དགོངས་བཞེད་དང་མཐུན་པར་ཆོས་དང་
མ་འབལེ་བའ་ིབཟང་སྤདོ་ཉམས་ལེན་གནང་
ཕགོས་སྐརོ་ལ་གསུང་བཤད་དང་ད་ིབ་དསི་
ལན་ལས་རིམ་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད་འདགུ	 ད་ེ
ཡང་ཐགོ་མར་ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་འགན་

འཛིན་ཚེ ་རིང་བསམ་གུབ་ལགས་ཀིས་
ཕ ེབས་བསུ་དང་སྦྲགས་ལས་འཆར་གི ་
གལ་གནད་ང་ོསྤདོ་ཞུས་རསེ།	 ཤེས་ལནྷ་
གི་ཚོགས་གཙོ་དགེ་བཤེས་ལགྷ་རྡརོ་ལགས་
ཀིས་ཆོས་དང་མ་འབལེ་བའི་བཟང་སྤོད་
ད་ེབཞིན་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དགོངས་གཞི་གསུམ་ལས་དང་པ་ོ
དང་འབལེ་བ་ཆགས་པའི་རྒྱབ་ལྗངོས་དང་།	
དའེ་ིནང་དནོ་གལ་ཆེ་ཁག	 ཨི་མོ་རི་གཙུག་
ལག་སླབོ་ཁང་ད་ུབསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན་བཟ་ོ
འགདོ་གནང་བའ་ིབརུྒྱད་རིམ།	ཕི་རྒྱལ་དང་
རྒྱ་གར་སླབོ་ཁག་ནང་ད་ོསང་ཇི་ཙམ་གནང་
གི་ཡོད་མེད།	 ལགྷ་པར་ད་ུབདོ་པའ་ིསླབོ་
ཁག་ནང་ལག་བསྟར་གནང་ཕགོས་སོགས་
ལམ་སྟནོ་ཞིབ་ཕྲ་གནང་བ་མ་ཟད།	 ཚོགས་
བཅར་བའི ་དི་བ ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་
དང ་གོ ་བསྡུར ་ལྷུ ག ་པ ོ་གནང་བ ་དང ་ །	
མཐར་ཤེས་ལྷན་འགན་འཛིན་ནས་གསུང་
བཤད་གནང་མཁན་དང་ཚོགས་བཅར་བ་
རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

སིྤ་ཟུར་མདའ་དཔནོ་རྣམ་རྒྱལ་དབང་འདསུ་ལགས་སྐ་ུཚེའ་ི
འཕནེ་པ་རགོས་པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ།

༄༅།	 །སིྤ་ཟུར་མདའ་དཔནོ་རྣམ་རྒྱལ་
དབང་འདསུ་ལགས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	
ཚེས་	༡༡		ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་		༤།༠༥	
ཐོག་འདས་གངོས་སུ་གུར་བའི་ཡིད་སྐོའི་
གནས་ཚུལ་ཐནོ་འདགུ
	 སིྤ་ཟུར་མདའ་དཔནོ་རྣམ་རྒྱལ་
དབང་འདསུ་ལགས་ན་ི	 ༡༩༣༥	 རྒྱང་རྩརེ་
སྐསེ་ཤིང་།	 དམ་པ་ཁངོ་རང་ལོ་	 ༦	 ཙམ་
ནས་རྒྱལ་རྩེ་ཁུལ་བདོ་ཡིག་སླབོ་གྭ་ཁག་
གསུམ་དང་།	 ལངྕ་ལོར་ཨིན་ཡིག་སླབོ་ག་ྭ
བཅས་པར་རིམ་བཞིན་སླབོ་སྦྱོང་གནང་།	

ཕི་ལོ་	 ༡༩༤༩	ལོར་རང་ལོ་	 ༡༦	ཐགོ་ཕ་
མེས་ཀི་རེས་སུ་འབངས་ཏ་ེདམག་ཞབས་
ཞུས་ནས་རིམ་བཞིན་དམག་སྦྱངོ་ཚར་ཉདི་
ལོ་ད་ེརང་ལ་རྒྱ་དམག་བདོ་སར་བཙན་
འཛུལ་གིས་ཆབ་མད་ོབཙན་བཟུང་བས་མ་
ཐག་ཤོ་སྟར་ལྷ་ོགསུམ་བརུྒྱད་དབུས་ཕགོས་
ཡོང་ལམ་བ་རི་ནང་དུ་རྒྱ་དམག་ལྷགས་
འབོར་ལ་རྒྱལ་རྩེ་དམག་སྒར་ནས་འགོག་
རོལ་དམག་འཐབ་ཤུགས་ཆེ་བས་རྐེན་རྒྱ་

དམག་བསད་རྨས་ཚབས་ཆེ་བུང་སྟ།ེ			རྒྱ་
དམག་རྣམས་རེ་ཞིག་ཆབ་མདརོ་ཕིར་ལོག་
སབྐས་དམ་པ་ཁོང་ཡང་ཕ་རྒྱ་དཔནོ་མཁར་
བསམ་ད་ེཉདི་མཉམ་དམག་འཐབ་གཟངེས་
ཐནོ་ཞུས་པའི་ལེགས་བརདོ་ཐབོ་མྱངོ་ཡོད།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༦	 ལོར་བདོ་ལྗངོས་དམག་སིྤ་
ཁང་ནས་དམ་པ་ཁོང་ལ་དམིགས་བསལ་
ལྡིངས་དཔནོ་གནས་སྤར་བསྐ་ོགཞག་ལྟར་
ལས་ཁུར་ཞུས།	ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་༸གངོ་
ས་མཆོག་ནརོ་གླངི་ནས་ལྷ་ོཕགོས་སུ་ཆིབས་
སུྒར་སབྐས་སྔནོ་རསེ་བར་གསུམ་ལ་ར་མ་གུ་
ཁར་རོགས་དམག་མཉམ་འཁདི་ཀིས་ཕབེས་
ལམ་འཁེལ་ཡུལ་སོ་སོར་སྐུའི ་ཉནེ་སུང་
བཀདོ་སིྒག་ཐུས་གཙང་ཞུས་ཏ།ེ	 ཆིབས་
སུྒར་གུབ་འཕྲལ་ནརོ་གླངི་ད་ུལས་དནོ་ཆེད་
བཅར་དགོས་བུང་བ་དང་དམག་ཟིངས་
ལངས་པ་དསུ་མཚམས་རྩ་ེཕ་ོབང་གི་གཡས་
གཡོན་སུང་བའི་ཁོངས་སུ་དམག་འཐབ་བླ་ོ
རྩལ་ཆེ་ཐནོ་ཞུས།	ཕི་ལོ་	༡༩༦༠	ལོ་འགརོ་
བདོ་ནང་དག་བརོ་བསྐར་རལོ་ཐུབ་རེས་ཨ་
རིར་འཇབ་དམག་སླབོ་སྦྱངོ་ད་ུབསྐདོ།
	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༢	 ལོར་ཨ་རི་ནས་
བཞུགས་སྒར་ད་ུབཅར་ཏ་ེཐོག་མར་དལི་
བསྒགས་ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་འབི་ལས་བ་
དང་།	ད་ེནས་ཀུ་ལུ་ལམ་སིྤ།	ཕི་ལོ་	༡༩༦༣	
ལོར་གཞུང་གསར་པའི་བཀོད་སིྒག་སྐབས་
ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེ་ལས་རོགས་
བཅས་འཆར་འབུལ་ཕག་རྟགས་དགོངས་
དནོ་བསྐ་ོགཞག་རིམ་བཞིན་སྩལ་བ་ལྟར་
ལས་ཁུར་ཞུས།

	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༤	 ལོར་ལྡ་ེར་ལྡནུ་
དང་སླབོ་ན་གཞོན་སྡ་ེཚན་གི་དགེ་རན་ད་ུ
བསྐ་ོགཏངོ་དང་།	 ད་ེནས་དང་སླབོ་འག་ོ
འཛིན།	 	 མདའ་དཔནོ་བཅས་རིམ་བཞིན་
བསྐ་ོགཞག་སྩལ་ཐགོ	 	 འཕགས་བདོ་ས་
མཚམས་ཁག་ཏུ་བཅའ་སྡདོ་དང་།	 སྐརོ་
བསྐདོ་ཉམས་ཞིབ་སོགས་ལས་ཁུར་ལོ་	 ༡༤	
ཙམ་ཞུ་ཡུན་རིང་འཆར་འཕར་ཞུ་སྒ་ོཅི ་
མཆིས་ལེགས་གུབ་ཐུབ་པར་གོང་རིམ་ནས་
བསགྔས་བརདོ་ཡང་ཡང་ཐབོ།
	ཕི་ལོ་	༡༩༧༨	ལོར་དང་སླབོ་དག་ཞབས་
ནས་འཕསོ་ཏ་ེལྡ་ེར་ལྟུན་བད་ེདནོ་དང་།	 ར་
སྤུར་བཟ་ོའག	ོབད་ེསིྐད་གླངི་འཛུགས་བསུྐན་
གི་གཞིས་འགོ་བཅས་གཅིག་ལྕགོས་བསྐ་ོ
གཞག་སྩལ་དནོ་ཁུལ་དརེ་ལས་ཁུར་ལོ་	 ༧	
ལགྷ་ཙམ་ཞུས།	
	 ཕི་ལོ་	༡༩༩༡	ལོར་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་སབྐས་	 ༡༡	 དང་།	 ད་ེརསེ་	 ༡༢	
དང་	༡༣	སོ་སོར་དབུས་གཙང་མང་ཚོགས་
ནས་ཐུགས་རེ་ཡིད་ཆེས་ཀིས་འདམས་ཐནོ་
བུང་བ་བཞིན་ལས་ཁུར་ལོ་	 ༡༥	ཙམ་ཞུས་
པ་སོགས་གང་ལྟར་བདོ་ནང་དམག་ཞབས་
ལོ་	༡༠	དང་བཙན་བལོ་རིང་ཞི་དག་ཞབས་
ལོ་	༢༩	སིྤ་འཐུས་སབྐས་གསུམ་ལ་ལོ་	༡༥	
བཅས་ཁནོ་མི་ལོ་	༤༥	རིང་ཞབས་འདགེས་
ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།
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བདོ་མིའ་ིགསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་ཐངེས་	༥༨	མཛད་སྒརོ་དམིགས་ནས་ཕབེས་པ་འདསི་གཞིས་ལུས་བདོ་མི་ཚོར་བཟང་
ཕགོས་ཀི་བརྡ་ལན་ཤུགས་ཆེ་ཞིག་གཏངོ་ངསེ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༩	 རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ིཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	
༣	 ཐགོ་རྡ་ས་གངས་སིྐད་ད་ུརྟནེ་གཞི་བདེ་
པའི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལགྷ་པ་
ཚེ་རིང་དན་རྟནེ་ཚོགས་ཁང་ད།ུ	 	 ལྷ་ོཊི་
རོལ་རང་སྐངོ་མངའ་ཁུལ་གི་སིད་འཛིན་སྐུ་
ཞབས་ཨར་ན་ོཀམོ་པ་ེསི་ཆར་	 Dr.	 Arno		

Kompatscher	 མཆོག་དང་།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་རྣམ་གཉསི་དབུ་བཞུགས་
ཐགོ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་བསྐངོ་
ཚོགས་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་གསར་འགདོ་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཐགོ་མར་དལི་བསྒགས་དུང་
ཆེ་ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒོན་ལགས་

ཀིས་ང་ོསྤདོ་གནང་བསྟནུ་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐོང་མཆོག་གིས་གཙོ་འཛིན་མཆོག་ངོ་
སྤདོ་དང་སྦྲགས།	 ཁངོ་ལ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ནས་ཇི་ལྟར་མགནོ་འབདོ་ཞུས་པ་
ལྟར་ཐེངས་འདིར་རྡ་སར་ཆེད་མངགས་
ཕབེས་པ་དསེ།	བདོ་མིའ་ིརྩ་དནོ་དང་།	ལགྷ་
པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མི་སིྤ་

ཡོངས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་ཆེས་མཐངོ་གནང་
བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་
དང་།	 	 	 ཁངོ་རྡ་སར་ཕབེས་པ་ཙམ་གིས་
གཞིས་ལུས་བདོ་མི་ཚོར་རེ་བའི་བརྡ་ལན་
ཤུགས་ཆེ་ཞིག་གཏངོ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་དང་།	
ལྷ་ོཊི་རོལ་རང་སྐོང་མངའ་ཁུལ་དང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་དབར་འབལེ་བ་བུང་

སྟངས་རྒྱབ་ལྗངོས་ཀི་གནས་སྟངས་ཐགོ		ད་ེ
སྔ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་ལམ་སྟནོ་ལརྟ།	 	 བདོ་རིགས་
ཡོངས་ལ་མིང་ད ོན་མཚུངས་པའི ་རང་
སྐངོ་གི་གནས་བབ་ཐབོ་ཆེད་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀིས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་
རུྒྱན་སྐོང་འོག་ཐོག་མར་འབལེ་བ་བུང་
ཡོད་སྐརོ་དང་།	 ཕགོས་མཚུངས་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་སབྐས་དརེ་ལྷ་ོཊི་
རོལ་རང་སྐངོ་མངའ་ཁུལ་ནས་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲདོ་
བསྟནེ།	 	 འཐུང་ཆུའ་ིརོགས་རམ།	 	 ད་ེ
བཞིན་མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་སདླ་ཟབ་སྦྱངོ་དང་སླབོ་ཡོན་གི་མཐུན་
འགུར།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་ད་ུབཙན་བལོ་
བ ོད་མིའི ་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་སོགས་གཞི་རིམ་མང་
གཙོའི་སྒོམ་གཞི་ས་བརྟན་ཡོང་རུྒྱའི་ལས་
གཞི་ཁག་ལའང་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་
རྒྱ་ཆེ་གནང་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས་པ་
དང་འབལེ་བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།
ད་ེརེས་སྐུ་ཞབས་ཨར་ན་ོཀོམ་པ་ེསི་ཆར་
མཆོག་གིས་ལྷ་ོཊི ་རོལ་རང་སྐོང་མངའ་
ཁུལ་གི ་ཆབ་སིད་ཀི ་སྒོམ་གཞི ་ཇི ་ལྟར་

ཡིན་མིན་འགལེ་བརདོ་དང་།	 ལྷ་ོཊི་རོལ་
རང་སྐངོ་མངའ་ཁུལ་ད་ེཉིད་ཐགོ་མར་ཕི་
ལོ་	 ༡༩༧༢	 ལོར་གསར་འཛུགས་གནང་
ཕགོས་ཀི་བུང་རིམ་བཅས་ཀི་སྐརོ་གསུང་
དནོ།	 ང་ཚོ་འདརི་བཅར་རུྒྱ་བུང་བ་ཧ་ཅང་
དགའ་སྤབོས་བུང་།	 ང་ཚོ་འདརི་ལམ་སྟནོ་
བ་རུྒྱའ་ིཆེད་ད་ུཡོང་བ་ཞིག་མིན།	 	 ང་ཚོ་
ཨི་ཊ་ལི་ལྷ་ོཊི་རོལ་རང་སྐོང་མངའ་ཁུལ་
ད་ེས་ྔགང་འད་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ཆ་ཇི་འད་
ཡོད་མེད།	 ང་ཚོའ་ིཆབ་སདི་ཀི་སྒམོ་གཞིར་
ཁེད་ཚོས་དཔ་ེལྟ་ཆོག་ཀང་པར་འགེབ་བ་
རུྒྱ་ད་ེའདའི་གནས་སྟངས་མི་འད་བ་མང་
པ་ོཞིག་གི་ཐགོ་ནས་ཁག་པ་ོརེད།	 	 ང་ཚོ་
ལྷ་ོཊི་རོལ་ས་གནས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ད་ེ
སྔ་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་དང་པའོི་སྐབས་
བར་ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡའ་ི	 Austria	 མངའ་
ཁངོས་སུ་གནས་ཤིང་།	 	 ཡུལ་མི་ཚོས་
འཇར་མན་སྐད་བདེ་སྤདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་
པ་ལས་ལེ་ཊིན་དང་ཨི་ཊ་ལིའི་སྐད་ཡིག་
བཀལོ་སྤདོ་བདེ་མི་ཧ་ཅང་ཉུང་།	 དམག་
ཆེན་དང་པའོི་མཇུག་ཏུ་ས་ཁུལ་འདི་ཨི་ཊ་
ལིའ་ིཁངོས་སུ་ཕིན་པ་རེད།	 ད་ེརསེ་ཨི་ཊ་
ལིའི་ནང་གཅིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་སབྐས་
འཇར་མན་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་།	
ཐ་སྙད་སོགས་ལ་སྡང་ཟུག་ཤུགས་ཆེ་བས་

རྐནེ་མཐའ་ན་སླབོ་གའྭ་ིནང་འཇར་མན་སདྐ་
ཡིག་སླབོ་ཁིད་བདེ་སྐབས་གསང་བའི་ཐགོ་
ནས་བདེ་དགསོ་པ་བུང་ཡོད།	གནས་སྟངས་
དེ་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་མཇུག་མ་སིྒལ་
མཚམས་བར་གནས།	 ད་ེརསེ་དམག་ཆེན་
གཉསི་པ་མཇུག་སིྒལ་རསེ་ལྷ་ོཊི་རོལ་ཡུལ་
མི་ཚོས་ད་ེས་ྔལརྟ་སརླ་ཡང་ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡའི་
མངའ་ཁོངས་སུ་འཛུལ་འདདོ་བས་ཡོད།	
འནོ་ཀང་མནའ་འབལེ་ཚོགས་པས་གལ་ཏ་ེ
ལྷ་ོཊི་རོལ་ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡའི་མངའ་འགོ་ཏུ་
ཚུད་པ་ཡིན་ན་ཨི་ཊ་ལི་དམར་ཤོག་ཚོགས་
པའི་འགོ་ཤོར་རུྒྱའི་ཉནེ་ཁ་མཐངོ་ནས་དརེ་
མོས་མཐུན་མ་བས་པ་རེད།	 དརེ་བརྟནེ་ཨོ་
སི་ཊི་རི་ཡ་དང་ཨི་ཊ་ལི་གཉསི་དབར་རྒྱལ་
ས་པ་ེརི་སིར་ཞི་བདའེི་ཆིངས་ཡིག་བཞག་
ནས།	 ཆིངས་ཡིག་དའེ་ིནང་ཨི་ཊ་ལིས་ལྷ་ོ
ཊི་རོལ་ལ་རང་སྐངོ་གི་ཐབོ་ཐང་སྤདོ་དགསོ་
པ་དང་།	 	 ས་གནས་སདི་གཞུང་ལ་རང་
གི་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་དང་སདྐ་ཡིག་སུང་
སྐབོ་བ་རུྒྱའི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་པ་སོགས་འཁདོ་
ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
རསེ་གསར་འགདོ་པའི་ད་ིབར་ལན་འདབེས་
གནང་ཡོད།།

སབྐས་བཅུ་དུག་པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་གསུམ་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༤	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བསྟ་ིགནས་
གངས་ཅན་སིྐད་གཤོངས་ཀི་གསོ་ཚོགས་
ཚོགས་ཁང་ནང་སྐབས་བཅུ་དུག་པའི་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་
ཚོགས་དསུ་གསུམ་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་
ཡོད།
	 དེ་ཡང་གོང ་ ཚེས་ཉིན ་ གི ་སྔ ་
ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསྟན་འཕལེ་མཆོག་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཆབ་སིད་དབུ་ཁིད་སིད་སྐོང་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དབུས་བཀའ་
བླནོ་རྣམ་པ།	 ཆོལ་གསུམ་ཆོས་ལུགས་
དང་བཅས་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་
པ།	 ཟུར་ཉན་པ།	 ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་
རྣམ་པ།	 གསར་འགདོ་པ་དང།	 དམིགས་
བསལ་ཟུར་ཉན་གཞན་ཁག་གཅིག་བཅས་
ཚང་འཛོམས་ཐོག་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་གསུམ་པ་དབུ་འཛུགས་ཀིས་ཐགོ་མར་
རྟནེ་འབལེ་གསོལ་ཇ་དང་།	 འབས་སིལ་
ཕུལ་གུབ་རེས་ཚང་མ་སྐུ ་བཞེངས་ཀིས་
བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོི་རྒྱལ་གླུ ་བཏང་སྟ་ེ
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་

པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གིས་
གསོ་ཚོགས་དབུ་འཛུགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་དང་ལྷག་པར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཛད་
འཕྲིན་དང་འབལེ་བའི ་ཐོག་སྐོན་བརོད་
བེད་རུྒྱ་མང་ད་ུའག་ོབཞིན་པའི་ཚོར་སང་
བུང་།	 སིྤར་བཏང་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་མི་སེར་སྤལེ་ཡུལ་གི་སིད་བུས་འཛིན་
རུྒྱས་མཚོན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་
ཡིག་ཐོག་ཉནེ་ཁ་ཆེ་རུ་འག་ོརུྒྱ་ཞིག་དང་།	
དམྱལ་བ་མི་ཡུལ་ད་ུམྱངོ་བཞིན་པ།	 སོ་
སོའི་རང་དབང་ཡོད་པ་ད་ེཉདི་སུྒབ་མ་ཐུབ་
པའི་དགག་རྡ་ོལ་ྟབུ་ཡོད་བསདྡ་པ་ད་ེརྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཆབ་སིད་ཀི་སིད་བུས་ཞིག་
ཆགས་ཡོད།	 རིགས་གཅིག་གིས་དབུས་
གཞུང་གིས་སིད་བུས་མིན་པ་དང་ས་གནས་
ཀི་ལས་དནོ་བདེ་མཁན་ཚོས་བདེ་ཀི་ཡོད་
སྐརོ་འགལེ་བརོད་བེད་བཞིན་ཡོད་ཀང་།	
རྒྱ ་ ན ག ་ ག ཞུ ང ་ ན ས ་ སི ད ་ བུ ས ་ འ དི ་
ལྟ ་ བུ ་ སླ ེ བ ས ་ ཀི ་ ཡོ ད ་ པ ་ ཆ ག ས ་
ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་སིྤར་རྒྱ་ནག་
ག ཞུ ང ་ གི ་ ད བུ ་ ཁི ད ་ རི མ ་ པ ་ ད ང ་ །	
ལྷག་པར་སིད་འཛིན་ཧུ་ཅིན་ཐའ་ོབར་ད་ུ

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དང་བཙན་བལོ་བདོ་མིར་འབལེ་བ་
གནང་འདདོ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་ཐུགས་ཁུར་
གནང་གི་ཡོད་པ་ཡོངས་གགས་བུང་ཡོད།	
བདོ་ནང་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཕབེས་ཐུབ་རུྒྱ་
དང་།	 ལགྷ་པར་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཚབ་
དང་དམིགས་བསལ་གི་འབལེ་ལམ་མཐུད་
ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢	 ལོར་
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་འགན་འཁུར་ནས་འདི་
ལོའི་ལོ་མཇུག་ལ་ལས་ཡུན་རོགས་འག་ོགི་
ཡོད།	 དསུ་ཡུན་དའེ་ིརིང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བཙན་
བལོ་བདོ་མི་དང་འབལེ་བ་བདེ་རུྒྱའི་འདདོ་
བླ་ོཡོད་པའ་ིརྣམ་འགུར་བསྟན་མེད།	 འནོ་
ཀང་ཁངོ་གི་ལས་ཡུན་གཉསི་པའི་སབྐས་རེ་
བ་ཞིག་རྒྱག་རུྒྱ་ཡོད་པ་མཐངོ་གི་ཡོད།	 རུྒྱ་
མཚན་གཅིག་ན།ི	 རྒྱ་ནག་གི་སདི་འཛིན་
རིམ་པས་འབལེ་བ་བས་པ་དང་།	 དའེ་ིགུབ་
འབས་ཇི་སོན་ལ་མ་ལྟསོ་པའི་ཐགོ་ནས་ཕན་
ཚུན་ག་ོབརྡ་སྤདོ་རེས་ལ་ྟབུ་བུང་ཡོད།	 ད་ེ
ལས་གཞན་པའ་ིཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་སབྐས་	 ༡༢	
གསོ་ཚོགས་ཐངེས་ལྔ་པའི་སྐབས་སིད་བླནོ་
ལི་ཁེ་ཆང་གིས་བདོ་ཅེས་པའི་མིང་ཞིག་
བཏནོ་འདགུ	 དའེ་ིརྒྱབ་ལྗངོས་ཐགོ་ང་ཚོ་

ཞིབ་ཕྲ་འག་ོདགསོ་དནོ་མི་འདགུ	 མིང་
བཏནོ་པའི་རེས་ཀི་འགལེ་བཤད་དརེ་ལྟ་
སྐབས་རེ་བ་དང་ཉནེ་ཁ་ཡང་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་
ཞིག་མཐངོ་གི་འདགུ	རྩ་བའ་ིསིྤ་ནརོ་གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་
བཞདེ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་

ལངས་ཕགོས་སིད་བུས་དབུ་མའི་ལམ་གི་
བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་ཡོང་ཐབས་སུ་འབད་
བརྩནོ་གནང་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་འགན་འཛིན་འགོ་ཁིད་རྣམ་པ་
ཡིན་ནའང་བདོ་ཀི་ཐགོ་མཁགེས་བཟུང་གི་
སིད་བུས་དརོ་ཏ་ེགུ་ཡངས་སྒ་ོནས་བདོ་རྒྱ་
འབལེ་མོལ་བསྐར་མཐུད་ཡོང་རུྒྱར་བསམ་
ཤེས་བདེ་དགོས་ཀི་འདགུ་ཅེས་ད་ེརིང་གི་

གོ་སྐབས་འདི་བརུྒྱད་ནས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་
འདདོ་བུང་།	 ཞསེ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཁངོ་
གིས་བདོ་མི་ནང་ཁུལ་དམ་ཚིགས་ཟངོ་ཁ་
ཆིག་སིྒལ་གི་ཐོག་ནས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་
མཆོག་གི་བཀའ་བཞིན་སུྒབ་པའ་ིམཆོད་པས་
མཉསེ་པར་བེད་དགོས་རུྒྱའི་ལས་འགན་

གཡོལ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་
དང་།	 ང་ཚོ་བདོ་རིགས་རྣམས་ང་ོལྐགོ་རྒྱབ་
མདནུ་མེད་པར་བཀའ་དནི་བསམ་ཤེས་བདེ་
དགསོ་པ་མ་ཟད།	 དནི་ལན་ལོག་མཇལ་གི་
རུྒྱ་རྐནེ་དང་།	 དག་དགའ་གཉནེ་སྡགུ་གི་རུྒྱ་
རུ་འག་ོརུྒྱ་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་མི་ཡོང་བ་བདེ་
དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།


