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གནས་ཚུལ་སྙངི་བསྡསུ།

དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བདོ་མིའ་ིན་གཞནོ་འག་ོཁདི་ཟབ་སྦངོ་
ཐངེས་གཉསི་པའ་ིཐགོ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིའཕལེ་རིམ་སྐརོ་

གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༨	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༢༠	 ཙམ་གི་
ཐགོ་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི ་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་

ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གིས་བདོ་མིའ་ིན་
གཞནོ་འག་ོཁདི་ཟབ་སྦངོ་ཐངེས་གཉསི་པའི་
ཐགོ་ཚོགས་བཅར་བ་སླབོ་མ་	 ༥༠	 ཙམ་
ལ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་འཕལེ་

རིམ་ཀི་སྐརོ་ལ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	
མང་གཙོའི་འཕལེ་རིམ་གི་ལོ་རུྒྱས་ཤེས་
རུྒྱར་དའེི ་ལོ་རུྒྱས་རྒྱབ་ལྗངོས་ཤེས་གལ་
ཆེན་པ་ོཡིན་པ་དང་།	 དའེ་ིནང་ཆབ་སདི་ཀི་

གནས་སྟངས་ལོ་རུྒྱས་ཤེས་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་
པ།	 བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་རྒྱབ་ལྗངོས་རོབ་ཙམ་
ཞུས་པ་ཡིན་ན་རྩ་བའ་ིབདོ་ཟརེ་བ་ད་ེཧ་ཅང་
གི་ལོ་རུྒྱས་རིང་པ་ོཞིག་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་

བདེ་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད།	གནའ་རྫས་
དངསོ་པ་ོརྙིང་པ་ཐནོ་པ་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་
བས་པར་གཞི་བཞག་ན་ལོ་ང་ོཁི་ལྔ་བརྒལ་
བའི་སྔནོ་ནས་བདོ་ནང་འག་ོབ་མིའི་རིགས་
བུང་བ་རེད་ཅེས་བཤད་སལོ་ཡོད་པ་དང་།	
ང་ཚོ་བདོ་རང་གི་ལོ་རུྒྱས་ལ་གཞིར་བཞག་
ན་ཕ་སྤའེུ་བང་ཆུབ་སེམས་པ་དང་མ་བྲག་
སིན་མོ་གཉསི་ནས་མི་བརུྒྱད་བུང་བ་བཤད་
སལོ་ཡོད་པ་རེད།	 ལོ་རུྒྱས་ཀི་གནས་སྟངས་
ཐགོ་ནས་བཤད་སྟངས་མི་འད་བ་ཆགས་ཀི་
ཡོད་ཀང་གང་ལྟར་ལོ་རུྒྱས་རིང་པ་ོཡོད་པ་
ཞིག་ཡིན།	 ཕི་ལོའ་ིགངོ་གི་བརྒྱ་ཕྲག་གཉསི་
པའི་ནང་བདོ་རྒྱལ་གཉའ་ཁ་ིབཙན་པ་ོཕབེས་
པ་དང་།	 བདོ་རྒྱལ་གཉའ་ཁ་ིབཙན་པ་ོན་ི
བདོ་སིྤ་ཡོངས་ནས་མང་པསོ་བཀུར་ཏ་ེར་ེབ་ོ

ཆགས་པ་དང་།	 ད་ེནས་ར་ེབའོ་ིརིང་ལུགས་
བུང་བ།	 ར་ེདང་འབངས་ཟརེ་བའ་ིཐ་སདྙ་
བུང་ཡོད་པ།	 ར་ེབའོ་ིརིང་ལུགས་ཐགོ་ནས་
ཆབ་སིད་དབང་སུྒར་གནང་སྟ་ེརྒྱལ་རབས་	
༤༣	 བར་བུང་ཡོད།	 ད་ེནས་དསུ་རབས་	
༩	 བར་ར་ེབའོ་ིརིང་ལུཌ་ཀིས་དབང་སུྒར་
ལོ་ངོ་ཆིག་སྟངོ་བརྒལ་བར་གནང་བ་དང་།	
ལྷག་པར་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབནོ་རྣམ་གསུམ་
སྐབས་ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ནང་ཆབ་དཔལ་
རིག་གསུམ་གང་གི་ཐད་འབུར་ད་ུཐནོ་ཐུབ་པ་
གནང་ཡོད་པ་རེད།	 ཉ་ེའཁརོ་ཁིམ་མཚེས་
རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་བརིྩ་བཀུར་ཞུས་དགོས་
པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 ཅསེ་སོཌ་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གི་ཡུ་པ་ིམངའ་སྡའེི་
རྒྱལ་ས་ལག་ནའ་ོནང་གི་ལས་རིམ་ཁག་

ལེགས་པར་གུབ་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༦	ཉནི་གི་ཕི་
ད་ོཆུ་ཚོད་	༥།༣༠	ཐགོ་རྒྱ་གར་དབུས་གསོ་ཚོགས་
གོང་མའི་འཐུས་མི་ཟུར་པ་ལྕམ་སྐུ ་ཀུ་སུམ་རའི་	

Kusum Rai	 མཆོག་གི་གཟམི་ཤག་ཏུ་བདོ་དང་
བདོ་མིའི་གནད་དནོ་ཐགོ་གསར་འགོད་ལནྷ་ཚོགས་
ཤིག་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད་པར་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་
ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་
གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་
འདས་པའ་ིབདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་དང་།	 ད་ལའྟ་ིབདོ་ཕི་
ནང་གཉསི་ཀི་གནས་སྟངས།	 འབུང་འགུར་བདོ་
རྒྱའ་ིདཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་དང་།	ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་
དང་བདོ་གཉསི་དབར་གི་འབྲལེ་ལམ་བཅས་ཀི་ཐགོ་
འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 འད་ིཟླའ་ིཚེས་	
༧	 ཉནི་རྒྱབ་ལག་ནའ་ོགཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
གིས་ག་ོསིྒག་ཞུས་པའ་ིཚོགས་འད་ུདངསོ་གཞིའ་ིཐགོ་
དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་ད་ུགདན་ཞུས་ལྟར་ཆེད་
ཕབེས་གནང་ཡོད་པའ་ིགནས་ཚུལ་ད།ུ།

ལས་བདེ་ནང་ཁུལ་སིལ་སྤལོ་འགན་བསྡརུ་
མཇུག་སིྒལ་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ནས་སི་ཞུ་བའི་ལས་བེད་རྣམས་ཀི་
ལུས་སེམས་གཉིས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་ཆེད་ལས་

བེད་ནང་ཁུལ་སིལ་སྤལོ་འགན་བསྡུར་ཞིག་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༢༢	 ཉནི་ནས་དབུ་
འཛུགས་ཀིས་ཕི་ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༢	 ཉནི་མཐའ་
མའི་འགན་བསྡརུ་དང་འབྲལེ་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་
མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པའི་རུ་ཁག་རྣམས་ལ་བ་
དགའ་གནང་སྟ་ེམཇུག་སིྒལ་ཡོད།	 བུ་དང་བུ་མོའ་ི
རུ་ཁག་གཉསི་ཀའི་རྒྱལ་ཁ་ད་ེདཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་ལ་ཐབོ་ཡོད།
	 རྩེད་འགན་གུབ་མཚམས་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལེགས་གསོའི་བ་དགའ་
གནང་སྟ་ེ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ད་ེརིང་གི་
རྩེད་འགན་འདི་ནི་དམིགས་བསལ་སི་ཞུའི་ལས་
བདེ་རྣམས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་དང་མཐུན་སིྒལ་གོང་
འཕལེ་གཏངོ་ཆེད་ཡིན་པར་བརནེ་འཕྲདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་དང་ད་ེའབྲལེ་གོ་སིྒག་གནང་མཁན་
ཚང་མ་ལ་ངས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་འདདོ་བུང་།	 ཞསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་

གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༣	ཉནི་
དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་ཀུ་
ལུ་སྤང་དགོན་རི་ཁདོ་དགོན་པའི་སླབོ་གྲྭ་གསར་
འཛུགས་ཀི་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་གདན་ཞུས་ལརྟ་
གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	༣	
ཉནི་རྡ་ས་ནས་ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཕི་ཚེས་	 ༤	 ཉནི་
སླབོ་གྲྭ་དབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་སྒ་ོདང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༥	
ཉནི་ཀུ་ལུ་ནས་རྡ་སར་ཕིར་ཕབེས་གནང་ཡོད།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་ཐངེས་བཅུ་གཅིག་པའ་ིཉནི་མཐའ་མར་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༥	 ནས་	 ༧	 བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་
ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུབདོ་རིགས་
ན་གཞོན་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤོད་དང་
མགོན་པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་པའི་བང་ཆུབ་
སེམས་འགལེ་དང་།	 རྒྱལ་སས་ཐགོས་མེད་
བཟང་པསོ་མཛད་པའི་ལག་ལེན་སོ་བདནུ་
མའི་བཀའ་ཁིད་ཁག་རེ་ཞིག་མཇུག་སིྒལ་
ཡོད།
	 ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	༧	ཉནི་ཏ་ེཆོས་
འགལེ་ཉནི་མཐའ་མའ་ིས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༨།༣༠	
ཙམ་ལ་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་ནས་ཐགེ་ཆེན་
ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཆིབས་སུྒར་
གིས་བཞུགས་ཁིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་
མཚམས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་གླངི་གི་
སླབོ་ཕུྲག་ཚོས་རགས་གསལ་གཟགིས་འབུལ་
ཞུས།	 ད་ེནས་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་ེརིང་གཞུང་དངསོ་གཞི་
བང་ཆུབ་སེམས་འགལེ་གི་མགརོ་ལ་ྟགུབ་ཀི་
སྐརོ་ཡོད།	 རསེ་ལ་སེམས་བསྐདེ་ཡོད།	 ད་ེ
རིང་སེམས་བསྐདེ་ཅིག་འདནོ་དགོས་དན་
བུང་།	 ད་ེརིང་རགས་གསལ་ད་ེཡང་སེམས་
བསྐེད་ཀི་སྐརོ་བཏང་བས་རནེ་འབྲལེ་ཧ་

ཅང་ཡག་པ་ོབུང་།	 ཐུགས་ར་ེཆེ།	 སངས་
རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་རྒྱབ་རནེ་ད་ེལ་ྟགུབ་ཆགས་
ཡོད།	 དཔརེ་ན།	 འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོ
འདདོ་མཁན་གི་ཆོས་བརུྒྱད་ཚང་མའི་རྒྱབ་

རནེ་ད་ེའཇིག་རནེ་བཀོད་པ་པ་ོལ་རྩ་ེགཅིག་
ཏུ་ཡིད་ཆེས་དང་དད་པ་བས་ནས་ཡོང་གི་
ཡོད།	 རྒྱ་གར་ནང་འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོ
མི་འདདོ་མཁན་གི་ཆོས་བརུྒྱད་དག་གིས་
ལས་རུྒྱ་འབྲས་ཀི་ལ་ྟགུབ་ཐགོ་ནས་སྡགི་སྤངོ་
དག་ེསུྒབ་བཤད་ཀི་ཡོད།	 བང་ཆུབ་སེམས་
འགལེ་ནི་ཕགོས་གཅིག་ནས་དཔལ་མགོན་
འཕགས་པ་ཀླུ ་ སུྒབ་ཀིས་མཛད་པ་རེད།	
གཞུང་འདི་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	
མད་ོསྔགས་ཚང་མའི་གནད་བསྡུས་ཡོད་པ་
ཞིག་རེད།	དརེ་བརནེ་ད་ལོའ་ིསླབོ་ཕུྲག་ཚོར་
ཆོས་འབྲལེ་བདེ་རུྒྱའ་ིཡིག་ཆ་འད་ིབང་ཆུབ་

སེམས་འགལེ་དང་།	བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་
ཉནི་རེའི་ཉམས་ལེན་བདེ་སྟངས་ཀི་སྐརོ་ད་ེ
དག་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་ཀི་དའེི་ཚེ་དའེི་
དསུ་ཡོངས་གགས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ངསོ་འཛིན་པའ་ིརྒྱལ་སས་ཐགོས་མེད་བཟང་
པའོ་ིགཞུང་ཆོས་འགལེ་བདེ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
དང་།	
	 ལྷག་པར་སླབོ ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ངསོ་ཀིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ
ཕགོས་སུ་འད་ིལརྟ་བརདོ་རུྒྱ་བུང་།	 དབང་
རྣནོ་ཆོས་ཀི་རེས་འབྲང་བས་ཏེ་ཕིན་ན་
སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་
འགའ་ཞིག་གནས་ཀི་རེད།	 དབང་རུལ་དད་
པའི་རསེ་འབྲང་བས་ཏ་ེཕིན་ན་སངས་རྒྱས་
ཀི་བསྟན་པ་ལོ་ཇི་ཙམ་གནས་མིན་ངསོ་ཀིས་
བརདོ་མི་ཐུབ་ཅེས་ཡོངས་གགས་བཤད་པ་

ཡིན།	 ཡང་ད་ེབཞིན་ངསོ་ཀིས་འད་ིལ་ྟབུ་
ཞིག་ཀང་བཤད་པ་ཡིན།	 ངསོ་རང་ལོ་ན་
ཡར་རྒས་ཏ་ེཉི་མ་ལ་ཁའི་མཚམས་ཀི་མི་
ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད།	 མཐ་ོན་ལོ་བཅ་ོལ་ྔཉ་ིཤུ་
ཙམ་ནས་འཆི་འག་ོགི་རེད།	 ལོ་བརྒྱ་ཙམ་
བསདྡ་ནའང་ལོ་བཅུ་བདནུ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་
མ་གཏགོས་བསྡད་རུྒྱ་མེད་པར་ད་ེརསེ་འཆི་
འག་ོགི་རེད།	དརེ་བརནེ་ངསོ་རང་འཆི་ཁར་
བླ་ོབད་ེཔ་ོབས་ནས་འཆི་ཆོག་པ་ཞིག་བེད་
དགསོ།	 ཞསེ་ངསོ་ཀིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སུ་
འད་ིལརྟ་བརདོ་རུྒྱ་བུང་།	 ཁདེ་རང་ཚོ་སླབོ་
གཉརེ་བེད་མཁན་ད་ེདག་གིས་སླབོ་གཉརེ་
ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བས་པའི་ཐགོ་ཉམས་
ལེན་ཡག་པ་ོབས་ཏ་ེསངས་རྒྱས་པའི་ལུང་
རགོས་ཀི་བསྟན་པ་མུ་མཐུད་ནས་འཛིན་
མཁན་ཧྲག་པ་ོཞིག་ཡོད་སམྙ་པ་ཞིག་བུང་ན།	
ངསོ་རང་འཆི་ཁར་བླ་ོབད་ེཔ་ོབས་ནས་འཆི་
ཐུབ་ཀི་རེད།	 ད་གང་འད་བདེ་ཡོང་སམྙ་
པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ན་སེམས་སྐ་ོནས་
འཆི་དགསོ་ཀི་རེད།	 ཁདེ་རང་ཚོས་ངསོ་ལ་
དགའ་པ་ོཡོད་ན་ངསོ་རང་འཆི་བའི་སྐབས་
བླ་ོབད་ེཔ་ོཡོང་བ་ཞིག་ཁེད་རང་ཚོས་བེད་
དགསོ།	ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་དག་ེརྒན་ཚོར་ཆོས་ལུགས་ལ་
མ་བརནེ་པའ་ིབཟང་སྤདོ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༨	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་ཕ་ོབྲང་
གི ་མཇལ་འཕྲད་ཁང་དུ་བ ོད་མིའི ་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་
སིྒག་དང་ཨ་རིར་གནས་སྡདོ་ཕག་རི་བ་
དངསོ་ཁང་ཆོས་དབང་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་
མཐུན་འགུར་འོག་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་
གཏན་ཉིན་སླབོ་ཕུྲག་གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་རྒན་
རྣམས་ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའི ་
བཟང་སྤདོ་སླབོ་སྤལེ་གི་ཚོགས་འདརུ་ཕབེས་
པའི་གཏན་ཉིན་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་རྒན་
ཚོར་དམིགས་བསལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་ཡོད།
	 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོ
ཆུ་ཚོད་	༩།༣༠	ཙམ་ལ་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་
ཁག་གི་དགེ་རྒན་རྣམས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་
གི་མཇལ་འཕྲད་ཁང་ད་ུབཅར་བ་དང་།
གཏངོ་ལེན་ཉལ་ཁང་གི་སླབོ་ཕུྲག་གཉིས་
ཀིས་དག་ེརྒན་རྣམ་པར་ཆོས་དང་མ་འབྲལེ་
བའི་བཟང་སྤོད་ཀི་མོང་ཚོར་སྤན་འབུལ་

ཞུས།	ཆུ་ཚོད་	༡༡	ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཆིབས་
བསུྒར་གིས་ཚོགས་མགོན་ད་ུདབུ་བཞུགས་
མཛད་རེས་བ ོད་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཀི ་

དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་དང་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
འཚམས་འདའིི་གུས་ཕག་དང་འབྲལེ་ཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཚོགས་འད་ུ
འདརི་ཚོགས་བཅར་བ་	 ༣༠༣	 ཡོད་པ་
སོགས་སནྙ་སེང་ཞུས་པ་དང་།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་

གིས་དུས་ཡུན་རིང་པ་ོནས་ཆོས་དང་མ་
འབྲལེ་བའི་བཟང་སྤདོ་སྐརོ་ལ་བཀའ་སླབོ་
དང་ཕབ་དབེ་ཁ་ཤས་མཛད་ཡོད་པ།	འཛམ་
གླངི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་སིད་འཛིན་དང་གསོ་

ཚོགས་འཐུས་མི་སོགས་ཚུད་པའི་ཚོགས་
འད་ུརིམ་པར་བཟང་སྤདོ་སྐརོ་ལ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་ནས་བཟང་སྤདོ་ཀི་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་ལ་མངའ་གསོལ་ཞུས་ཡོད་པའི་མཐངོ་
ཚུལ་བུང་བའ་ིསྐརོ་དང་།	 གཞན་ཡང་།	
ཕི་ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༢༧	 དང་	 ༢༨	 ལ་རྒྱ་
གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་མཐོ་རིམ་སླབོ་གྲྭ་

དང་འབྲལེ་ཡོད་དག་ེརྒན་ཚོར་ཚོགས་འདའུ་ི
སབྐས་བཀའ་བླནོ་བཅར་སབྐས་དརེ་༸གོང་
ས་མཆོག་གིས་ཆོས་དང་མ་འབྲལེ་བའི ་
བཟང་སྤདོ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པརོ་གཟིགས་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཕག་རོགས་ཞུ་དགོས་
པ་བཀའ་ཕབེས་ཡོད་པ་དང་།	 ཤི་ལོང་ཁུལ་
ལ་འཚམས་གཟིགས་ཤིག་གི་སྐབས་སུ་སྐུ་
སྒརེ་དུང་ཆེ་བསྟན་འཛིན་སྟག་ལ་ྷལགས་ཀིས་
སྐུ་མདནུ་གིས་བདོ་པའི་དགེ་རྒན་ཚོར་ཆོས་
དང་མ་འབྲལེ་བའ་ིབཟང་སྤདོ་སྐརོ་ལ་བཀའ་
སླབོ་དང་མཇལ་ཁ་ཞིག་ལ་དགོངས་བཞེས་
གནང་གི་འདགུ་པས་ད་ེལྟར་ག་སིྒག་བེད་
ཐུབ་ཀི་ཡོད་མེད་བཀའ་འད་ིཕབེས་པར་ང་
ཚོས་ག་སིྒག་བདེ་ཐུབ་པ་བདེ་ཀི་ཡིན།	ཞསེ་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ག་ོབསྡུར་བས་ཏ་ེ
བདོ་ཁིམ་ཁག་གཉསི་དང་སམ་བྷ་ོཊ་བཅས་
ནས་མཉམ་རུབ་ཀིས་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་དང་
ལྟ་གུབ་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་སོགས་དེ་རིང་
འདརི་འབརོ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	ཅསེ་སོགས་
སནྙ་སེང་ཞུས།
	 དེ་རེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་

བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས།	 ཆོས་དང་མ་
འབྲལེ་བའི་བཟང་སྤདོ་ཅེས་པ་འདི་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་ཅསེ་གསུངས།
	 དེ ་ ན ས ་ སིྤ ་ ན ོར ་ ༸ གོ ང ་ ས ་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་ལ་ྟརྣམ་པ་ཚོས་གསུང་
པ་ནང་བཞིན་རེད།	 ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བ་
ཆགས་ནས་ཤེས་ཡོན་གི་ཐོག་ལ་གལ་ཆེ་
དནོ་ཆེན་ད་ུབརིྩས་ནས་ལས་ཀ་བས་པ་རེད།	
ཞིབ་ཕྲ་ངསོ་ཀིས་བཤད་དགོས་པ་མི་འདགུ་
ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་རེད།	 ད་ེས་ྔབདོ་ལ་
ཡོད་པའ་ིསབྐས་ནས་བཀའ་བླནོ་ཚོ་དང་གཙོ་
བ་ོང་ཕདོ་རེད།	 སབྐས་དརེ་ང་ཕདོ་ཀིས་རྒྱ་
མི་ཚོར་འབྲལེ་བ་བས།	 རང་སྐངོ་ལྗངོས་
ག་སིྒག་ཨུ་ཡོོན་ལནྷ་ཁང་ནང་དའུང་དུང་ཆེ་
རེད།	 ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
དགསོ་ཀི་འདགུ	དངེ་དསུ་ཀི་ཤེས་ཡོན་སླབོ་
སྦོང་བེད་རུྒྱ་དགོས་ཀི་འདགུ་ཅེས་བཤད་
མངོ་།	 ད་ེནས་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བ་ཆགས་
ནས་སོ་སོར་རང་དབང་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

སུད་སི་གངོ་ཁརེ་ནང་ད་ུབདོ་དནོ་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཤུགས་ཆེ་གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་
ཤག་གིས་འད་ིལོ་ན་ིརྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་གི་ལོར་སུང་བརིྩ་གནང་རུྒྱའི་གསལ་
བསྒགས་སྔནོ་སོང་ལརྟ།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	 	 ༦	 ཚེས་	 ༩	 ཉནི་སུད་སི་གངོ་ཁརེ་
ཇི་ནི་ཝའི་ནང་ད་ུའཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་
ཚོགས་ཐངེས་	 ༣༥	 འཚོགས་བཞིན་པའ་ི
དསུ་སྐབས་དང་བསྟནུ་ཅེག་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་དང་ཨིན་ཡུལ།	 ཕ་རན་སི།	 འཇར་
མ་ན།ི	 ཨི་ཊ་ལི།	 སུད་སི་བཅས་ནས་བདོ་

མི་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་བཅས་ཁོན་
མི་གངས་སྟངོ་ཕྲག་མང་པསོ་གངོ་ཁརེ་ཇི་
ནི་ཝའི་ནང་བདོ་དནོ་གོམ་བགདོ་ཀི་ལས་
འགུལ་སྤལེ་འདགུ
	 སིྤར་ལས་འགུལ་གོ་སིྒག་གནང་
མཁན་སུད་སི་དང་ལེག་ཊེན་སི་ཊ་ཡིན་
བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་།	 སུད་
བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པ།	 རྒྱལ་སིྤའ་ི
བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་བཅས་ཡིན་འདགུ	
སྐབས་དརེ་གཏམ་བཤད་སྤལེ་མཁན་ཚོས་
བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་

སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འག་ོབཞིན་པའི་
སྐརོ་དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་མི་ཚོས་རང་

སགེ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་པའི་ཛ་དག་
གི་གནས་སྟངས་སོགས་ངོ་སྤོད་གནང་།			

ཕགོས་མཚུངས་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ཀིས་
ཕག་ཏུ་འཛིན་པའི་འཕྲདེ་དར་དང་སྦར་
ཡིག་སོགས་ནང་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་
དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་མགོགས་
མུར་གླདོ་བཀལོ་དགསོ་པ་དང་།	 བདོ་ཀི་
སདྐ་ཡིག་སུང་སྐབོ་ཆེད་ལས་འགུལ་བ་བཀ་
ཤིས་དབང་ཕུག་མགགོས་མུར་རྒྱ་ཡི་བཀག་
ཉར་འགོ་ནས་གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་དགསོ་པའི་
དགསོ་འདནུ་རྣམས་འཁདོ་འདགུ	།

ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་གཏམ་བཤད་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༡༢	 ཉནི་ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུ

ཞབས་གརྷ་ན་ེཊི་ Garnett Genuis མཆོག་
གིས་ཡུལ་དའེ་ིགསོ་ཚོགས་ Canadian Par-

liament སུ་བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་
གནང་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 	 འཛམ་གླངི་

ནང་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་ཆེ་ཤོས་སུ་གགས་པ་གསེར་ར་བ་ླརུང་

སྒར་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བཞིན་པ་དརེ་
སེམས་འཚབ་ཤུགས་ཆེ་དང་སྦྲགས་འཕྲལ་
མར་གཏརོ་བཤིག་གི་ལས་འགུལ་མཚམས་
འཇགོ་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ིཆོས་

དད་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒགས་བེད་
བཞིན་པའི་སིད་བུས་ལ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་
ཆེ་གནང་འདགུ	 ལགྷ་པར་ཁངོ་གིས་ད་ལའྟ་ི
ཁ་ེན་ཌའི་སིད་གཞུང་ནས་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་བ་བརུྒྱད་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ལ་དང་
བདནེ་གི་རྒྱབ་སྐོར་གནང་དགོས་པའང་
གསུངས།
	 དེ་ཡང ་རྒྱལ ་ས ་ ཨོ ་ཊ ་བར ་
ཆགས་པའི ་གོས་ཚོགས་ལས་རིམ་འགོ་
བཞིན་པའི ་ད ུས་སྐབས་དང་བསྟུན་གོས་
ཚོགས་འགོ་མའི་ནང་ཁོང་གིས་བདོ་ནང་ད་ུ
བདོ་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་བེད་ཤུགས་ཆེ་
ར་ུགཏངོ་བཞིན་པའ་ིཐད་གསུང་དནོ།	 	 ས་ྔ
ལོ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསེར་
ར་བ་ླརུང་སརྒ་ནང་གཏརོ་བཤིག་ཚབས་ཆེ་
གཏངོ་འག་ོབཙུགས་ཡོད།	 དའེ་ིདམིགས་

ཡུལ་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསྟན་སླབོ་གཉརེ་གི་བསྟ་ིགནས་ཁང་ཆེ་ཤོས་
སུ་གགས་པ་གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་གི་དགེ་
འདནུ་ཞལ་གངས་ཕདེ་ཀ་ཏག་ཏག་ཉུང་འཕྲ་ི
གཏངོ་ཆེད་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་དག་ེ
འདནུ་ཞལ་གངས་	 ༥༠༠༠	 ལགྷ་དགནོ་པ་
ནས་རང་ཡུལ་ད་ུབཙན་དབང་འགོ་ཕིར་
སླགོ་བཏང་བ་མ་ཟད།	 	 ཁངོ་རྣམས་ལ་
སླར་གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་ད་ུཕིར་ལོག་བ་
རུྒྱ་མིན་པའི་གན་རྒྱའི་ཡིག་ཆའི་ཐགོ་བཙན་
དབང་འགོ་མིང་རགས་འགོད་བཅུག་ཡོད།	
ད་ེས་ྔརང་དབང་ཁང་པས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	
ལོར་སྙན་ཐ་ོབཏནོ་པ་ལྟར་ན་བདོ་ད་ེའཛམ་
གླིང་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་
སྟངས་སྡུག་ཤོས་གཉིས་པ་ཡིན་པ་དང་།	
བདོ་ཀི་རསེ་ལ་སི་རི་ཡ་	 Syria	 ཡུལ་ད་ེ
གནས་སྟངས་སྡུག་ཤོས་ཡིན་པ་གསལ་ཡོད།	

ཕོགས་མཚུངས་རྒྱལ་སིྤའི ་ཉསེ ་ཡངས་
ཚོགས་པས་བཏནོ་པའི་སྙན་ཐོའི་ནང་བདོ་
ཀི་དགནོ་སྡ་ེཁག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་
བསྒགས་བེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏངོ་བཞིན་
ཡོད་སྐརོ་གསུངས།	གཞན་ཡང་སབྐས་དརེ་
ཁོང་གིས་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་སུ་གསེར་ར་
བ་ླརུང་སརྒ་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བཞིན་པའི་
གནད་དནོ་ཐད་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནང་ཛ་
དག་གི་གསོ་ཆོད་བཞག་པ་བརུྒྱད་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་གཏརོ་
བཤིག་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པའི་བེད་
བབ་ལ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་དང་
ལནྷ།		༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་
བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་ཞུ་དགསོ་པའི་
རེ་འདནུ་བཏནོ་པ་རྣམས་ལུང་འདནེ་གནང་
འདགུ་པ་བཅས།།
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བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུབམས་
སེམས་གཞནོ་སྐསེ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་	

ཁག་གཅིག་ཕབེས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ	༦	ཚེས་	༣	
ཉནི་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུྲག་ནས་དང་ད་ུབངླས་
ཏ་ེབཙུགས་པའ་ིབམས་སེམས་གཞནོ་སྐསེ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཁག་གཅིག་ཉིན་
རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༤	 ཙམ་ལ་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུཕབེས་པར་དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
མཆོག་གིས་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་དང་།
ད་ེརེས་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་
ད་ུདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་
དངེ་གི་སྙགིས་མའ་ིདསུ་འདརི་བམས་བརྩ་ེ
ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་དགོས་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་
པ་དང་།	 སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ནས་མ་བསྐལུ་
དང་བླངས་ཀི་སྒ་ོནས་ཚོགས་པ་ད་ེའད་

ཞིག་བཙུགས་ནས་སིྤ་ཚོགས་ལ་ཕན་པ་
བསུྐན་པ་ནི་དངསོ་ནས་གཟི་བརིད་ཆེ་བ་
ཞིག་ཡིན་པར་བསགྔས་བརདོ་ཞུས་གནང་

འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག་རྒྱལ་སིྤའ་ི	
ཁརོ་ཡུག་ཉནི་མོར་ཚོགས་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༥	
ཉིན་སིྤ་ཚོགས་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་པ་དང་རྡ་
ཤོད་ཚོང་པ་ལནྷ་ཚོགས་བཅས་ཐུན་མོང་གི་
གོ་སིྒག་ཐོག་རྡ་སར་ཡོད་པའི་གྷན་དྷི་དན་
རནེ་སྐདེ་མོས་ཚལ་	 Gandhi Samriti 

Vatica ད་ུརྒྱལ་སིྤའ་ིཁརོ་ཡུག་ཉནི་མོ་སུང་
བརིྩ་ཞུས་ཡོད།
	 ད་ེཡང་མཛད་སྒའོི་ཐོག་འཕྲདོ་
བསྟནེ་བཀའ་བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་
མཆོག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཕབེས་
ཡོད་པ་དང་།	 གཞན་ཡང་གངོ་སྡ་ེལས་
ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་དང་གཞུང་འབྲལེ་མིན་
པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ།	 ས་གནས་ཀི་
གནད་ཡོད་མི་སྣ།	དག་ེརྒན།	སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་
སླབོ་ཕུྲག་	 ༢༠༠	 ལགྷ་ལནྷ་འཛོམས་གནང་
ཡོད།
	 ཐེངས་འདིའི ་རྒྱལ་སིྤའི ་ཁོར་
ཡུག་ཉནི་མོའ་ིབརདོ་གཞི་ན་ི    Go Green,  

Love your Environment ཞསེ་ཡིན་པ་
དང་།	སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ནས་བརདོ་གཞི་དང་
འབྲལེ་བའི་གཏམ་བརོད་འཁབ་སྟནོ་ཞུས་
ཡོད།	 མཛད་སྒ་ོག་ོསིྒག་གནང་མཁན་སྐ་ུ
ཞབས་ཨན་ཇན་ཀ་ེཀ་ལིཡ་ 
( Dr. Anjan K Kalia ) ལགས་ཀིས་འཕྲདོ་
བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའི་
འཚམས་འད་ིཞུས་པ་དང་འབྲལེ་མཛད་སྒརོ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་

བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་ད་ུམཚན་ཞབས་ངག་དབང་རྡ་ོར་ེམཆོག་རསེ་དན་ཞུ་བ་ཞསེ་པའ་ི
བརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་པར་རིས་འགམེས་སྟནོ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༩	 ཉནི་རྡ་ས་མེ་གནྷ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའ་ི
བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་ད་ུཕི་དལི་བདོ་
ཀི་འགམེས་སྟནོ་ཚན་པའི་གོ་སིྒག་འོག་
མཚན་ཞབས་ངག་དབང་རྡ་ོར་ེམཆོག་རསེ་
དན་ཞུ་བ་ཞསེ་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་པར་
རིས་འགམེས་སྟནོ་དང་མཚན་ཞབས་ངག་
དབང་རྡ་ོར་ེམཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རུྒྱས་དང་
འབྲལེ་བའི་གླགོ་བརྙན་ཞིག་དབུ་འབེད་
གནང་ཡོད།
	 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་
ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠།༣༠	 ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་དལི་
བསྒགས་དུང་ཆེ་ཤར་གླངི་བསྟན་འཛིན་ཟླ་
སྒནོ་ལགས།	 ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་
འཕར་ཚེ་རིང་དབངས་སིྐད་ལགས།	ངག་
དབང་རྡ་ོར་ེཐབེས་རྩའི་ཚོགས་གཙོ་ཏར་
པ་བ་ླམ་ལགས།	 ཀན་ཀིན་སེ་ཀའེ་ིད་ྷསན་	
Tunkinsky Datsan གི་གཙོ་འཛིན་པ་ཌ་
ཤིས་བ་ླམ་ལགས།	 ངག་དབང་རྡ་ོརའེ་ིམི་

ཐགོས་མཐའ་མ་ལྦ་ིལི་ནཱ Vlleana ལགས་དང་
ཁངོ་གི་ཕག་རོགས་ཨེལ་ལྦ་ིར་ Elvira ལགས།	
ཕི་དལི་བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་ཚན་པའི་འགན་
འཛིན་གིས་གཙོས་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བདེ་རྣམ་
པ།	 མང་ཚོགས་
དོན་གཉརེ་བ་ཁག་
གཅིག	 ཕི་ནང་གི་
ག ས ར ་ འ གོ ད ་ པ ་
བཅས་ཚང་འཛོམས་
ཀིས ་ཐོག ་མར་ ཕི ་
དིལ་འགེམས་སྟནོ ་
ཚ ན ་ པ འི ་ འ ག ན ་
འཛིན་བཀ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ཀིས་
མཚན་ཞབས་ངག་དབང་རྡ་ོརེ་མཆོག་རེས་
དན་ཞུ་བ་ཞེས་པའི་བརོད་གཞིའི་ཐོག་དསུ་
ཐུང་འགམེས་སྟནོ་གནང་དགསོ་པའི་དམིགས་
ཡུལ་ཁག་ང་ོསྤདོ་གནང་གུབ་མཚམས་ངག་
དབང་རྡ་ོར་ེཐབེས་རྩའི་ཚོགས་གཙོ་ཏར་པ་བ་ླ
མ་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ཨུ་
རུ་སུའི་ནང་པ་ཡོངས་དང་ཚོགས་པའི་ཚབ་

ཞུས་ཏ་ེད་ེརིང་འདརི་ཆེད་ཕབེས་པ་ཡོངས་
ལ་འཚམས་འདའིི་བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་
དང་དགའ་བསུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེརིང་རནེ་
འབྲལེ་འཛོམས་པ་ཞིག་ལ་གནས་བཟང་པ་ོ

རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དང་དསུ་བཟང་
པ་ོས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་ང་ཚོ་
ཚང་འཛོམས་བུང་ནས་མཚན་ཞབས་ངག་
དབང་རྡ་ོརེ་མཆོག་གི་པར་རིས་འགམེས་
སྟནོ་གནང་ཐུབ་པ་འདི་དགའ་འོས་པའི་
གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་བཞིན་ཡོད།
པར་རིས་འགམེས་སྟནོ་གནང་དགོས་པའི་

དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 ད་ེས་ྔནས་ཡོད་
པའི་བདོ་དང་ཨུ་རུའི་དབར་ཆོས་སིད་ཀི་
འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་ད་ེདག་མི་ཉམས་རུྒྱན་
འཛིན་དང་མ་འངོས་པར་ཡིན་ནའང་རུྒྱན་

རིང་པ ོ་གནས་ཐུབ་
ཆེ ད ་ ཡི ན ་ ཞེ ས ་
སོ ག ས ་ ཀི ་ ག སུ ང ་
བཤད་གནང་གུབ ་
མཚམས་སྐུ ་མགོན་
གཙོ་བ ོ་དཔལ་ལྡན་
སི ད ་ སྐོང ་ མ ཆོ ག ་
གིས་མཚན་ཞབས་
ང ག ་ ད བ ང ་ རྡ ོ ་ རེ ་
མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་

རུྒྱས་སྐརོ་གི་གླགོ་བརྙན་དབུ་འབདེ་གནང་བ་
དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ད་ེ
རིང་འགམེས་སྟནོ་འདི་ནི་དམིགས་བསལ་
ཆོས་ཕགོས་དང་འབྲལེ་བའི་ཐགོ་ནས་ཚེས་
བཟང་དསུ་བཟང་འདིར་ཁེལ་བར་ཡག་པ་ོ
བུང་འདགུ	 མཚན་ཞབས་ངག་དབང་རྡ་ོ
ར་ེལགས་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ནང་བལྟ་ཡོང་དསུ་ཁོ་

རང་དགུང་ལོ་	 ༨༠	 ལགྷ་ཞུགས་ནས་སྐ་ུ
ལས་བསྐནོ་ཏ་ེགུབ་འབྲས་སྨནི་པ་བུང་འདགུ	
ཁངོ་བདོ་ལ་ཕབེས་པའ་ིསབྐས་སུ་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་ཡོད་ནའང་མཐར་བདོ་ལ་ཕབེས་རསེ་
བསླབ་པ་མཐར་སོན་ནས་དགེ་བཤེས་ལྷ་
རམས་པའ་ིམཚན་གནས་ཐབོ་འདགུ	སབྐས་
ད ེར་༸གོང་ས་སྐུ ་ཕྲ ེང་བཅུ་གསུམ་པའི ་
མཚན་ཞབས་བདནུ་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་
གཅིག་ཁ་ོརང་ཡིན་འདགུ
	 ང་ཚོ་དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་པའི་
ཁངོ་གི་བས་རསེ་ཆེ་ཤོས་ན་ིཕི་ལོ་	 ༡༩༡༣	
ལོར་བདོ་སོག་དབར་ཆིངས་ཡིག་བཞག་
པའི་སྐབས་བདོ་པའི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་ཕབེས་ནས་
བདོ་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡིན་པའི་དཔང་
རགས་དང་ར་སྤདོ་ཐུབ་པ་ཞིག་བུང་ཡོད་པ་
ན་ིརླབས་ཆེན་གི་བས་རསེ་ཤིག་ཡིན་ལ་ཁངོ་
ན་ིཕི་སདི་ལ་ཐུགས་སྣང་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པ་ོཡོད་
པ་ཡང་མཚོན་ཐུབ།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།།

གུབ་བསྟུན་བཙན་བོལ་ནང་བདོ་མིའི་མང་
གཙོ་བུང་བའ་ིསྐརོ་དང་།	གསོ་ཚོགས་ཀི་འག་ོ
ལུགས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་།	 དབུ་
མའི་ལམ་གི་སྐརོ་སོགས་ཀི་ངོ་སྤོད་མདརོ་
བསྡསུ་གནང་ཡོད།
	 བམས་སེམས་གཞོན་སྐསེ་ཚོགས་
པ་ད་ེཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༤	ཉནི་སྡ་ེ
ར་ལྡུན་ཁུལ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་མ་སུ་རིའི་
སླབོ་ཕུྲག་ཁག་གཅིག་གིས་མགོན་མེད་དབུལ་
ཕངོས་དག་ལ་རོགས་རམ་བེད་རུྒྱའི ་སླད་
བཙུགས་པ་ཞིག་ཡིན་འདགུ	 ཚོགས་པ་དསེ་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་བདོ་མིར་རོགས་རམ་
བདེ་ཀི་ཡོད་པ་དང་།	རྒན་གསོ་ཁང་འད་མིན་
ལ་གཙང་འཕྲདོ་ཐགོ་ཞབས་ཞུ་སུྒབ་པ།	 ཉམ་

ཐག་ནད་གཅོང་རིགས་ལ་སནྨ་བཅོས་མཐུན་
འགུར་ཞུ་ཡི་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།།

པ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་རྣམས་ནས་རྡ་ས་ཁུལ་
ད་ུཤིང་སྣ་འདབེས་འཛུགས་ཀིས་ཁོར་ཡུག་
སུང་སྐབོ་སདླ་འགན་འཁུར་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་
གསུངས།	 མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་འཕྲདོ་བསྟནེ་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས།	 ཁརོ་ཡུག་གཙང་
བཟ་ོདང་སུང་སྐབོ་གནང་རུྒྱའི་གལ་གནད་
སྐརོ་དང་།	 ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོས་སདླ་མི་
རེ་ངོ་རེ་ནས་འགན་འཁུར་ཅི་ཇེར་བཞེས་
དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཡང་གནང་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 མིས་རང་དནོ་ཁ་ོནར་དམིགས་
ཏ་ེརང་བུང་གཏརེ་ཁ་རྣམས་གཞི་རྒྱ་ཆེན་
པསོ་སྔགོ་འདནོ་དང་གང་བུང་གཏརོ་བཤིག་
བཏང་བའི་བ་སྤོད་ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་
འཛམ་གླིང་སའི་གོ་ལར་གནདོ་སྐནོ་ཚབས་
ཆེ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ།	 གཞནོ་
སྐེས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ནས་ཁོར་ཡུག་སུང་
སྐོབས་སླད་འགན་འཁུར་དགོས་པའི་རེ་
སྐལུ་ཡང་གནང་ཡོད།	 མཐར་བཀའ་བླནོ་

མཆོག་གིས་སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་ཕུྲག་རྣམས་འདརི་
མཉམ་ཞུགས་ཀིས་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་དང་
འབྲལེ་བའ་ིག་ོརགོས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བར་ག་ོསིྒག་
ཚོགས་ཆུང་ལ་བསགྔས་བརདོ་གནང་འདགུ་
པ་བཅས།།

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

སོགས་ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།
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ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཀུ་ལུ་སངྤ་དགནོ་རི་ཁདོ་དགནོ་པའ་ིསླབོ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་ཀི་དབུ་འབདེ་
མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༣	
ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་
མཆོག་དང་།	 ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་
ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་རྣམ་གཉིས་རྒྱ་

གར་བང་ཕགོས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་ཁོངས་ཀུ་
ལུར་རནེ་གཞི་བས་པའི་སྤང་དགོན་རི་ཁདོ་

དགནོ་པའི་སླབོ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་ཀི་དབུ་
འབདེ་མཛད་སྒ་ོཆེད་སྤང་དགོན་རི་ཁདོ་
དགོན་པར་ཕབེས་འབོར་སྐབས་དགོན་
པའ་ིམཁན་པ་ོདང་།	 ཀུ་ལུ་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན།	ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་

གཞནོ།	ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་གཙོ།	
ས་གནས་གཞོན་ན་ུདང་བུད་མེད་ཚོགས་

གཙོ།	 དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་སྐ་ུཚབ།	 མི་མང་
བཅས་སོགས་ནས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས།
	 ད་ེཡང་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བ་ོསྐབས་ར་ེཡང་སིད་འཇིགས་
མེད་བསྟན་འཛིན་འགུར་མེད་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་དང་།	 དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསྟན་འཕལེ་མཆོག	 ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་
གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག	 མངའ་
སྡའེི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དབང་སུྤལ་རིན་
པ་ོཆེ།	 ཀུ་ལུ་ས་གནས་འག་ོའཛིན།	 གཞུང་
དང་གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་
གི་སྐ་ུཚབ་འཐུས་མི་རྣམ་པ།	 མི་མང་བཅས་
ལྷན་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་སྤང་དགོན་རི་
ཁདོ་དགོན་པ་དང་སླབོ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་

མཁན་པ་ོབསམ་གཏན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་
ཕབེས་བསུའི་གསུང་བཤད་དང་འབྲལེ་སངྤ་
དགོན་རི་ཁདོ་དགོན་པའི་རྒྱབ་ལྗངོས་ལོ་
རུྒྱས་དང་སངྤ་དགནོ་རི་ཁདོ་དགནོ་པའ་ིསླབོ་
གྲྭ་གསར་འཛུགས་གནང་དགོས་དནོ་སྐརོ་
ང་ོསྤདོ་གནང་།
	 དེ་ནས་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ ་
མཆོག་གིས་སྐབས་ར་ེཐུབ་བསྟན་འདོ་ཟརེ་
ཞེང་གཤེགས་དམ་པ་མཆོག་གིས་སྐུ ་ཚེ ་
ཧྲིལ་པའོི་རིང་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་མི་
ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་།	 སངྤ་དགནོ་རི་
ཁདོ་དགོན་པ་རྒྱ་སྐདེ་སོགས་ཀི་སདླ་ཐུགས་
འཁུར་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོམཛད་པར་ཆེ་བསྟདོ་
དང་།	ཡང་སདི་འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་
འགུར་མེད་རིན་པ ོ་ཆེ ་མཆོག་གིས་བ ོད་
བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ལ་

གསན་བསམ་སླབོ་གཉརེ་གནང་སྟ་ེསྐུ་གོང་
མའི་མཛད་རསེ་ཁག་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐངོ་
གནང་བཞིན་པར་མངགས་བརོད་ཞུས་
གནང་བ་མ་ཟད།	 སླབོ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་
ཀིས་གཞོན་སྐེས་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་གི་
མཐུན་རྐེན་སྦརོ་རུྒྱ་ནི་ལས་དནོ་ལས་སླ་བ་ོ
མིན་སྟབས།	 ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
མཐུན་འགུར་ཇི་འསོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་
སོགས་གསུང་།	 མཐར་མཁན་པ་ོབསམ་
གཏན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
ཏ་ེམཛད་སྒ་ོལེགས་པར་གུབ་ཡོད་པ་བཅས།	
ཕི་ཚེས་	 ༥	 ནས་	 ༨	 བར་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་མ་ནཱ་ལི་དང་།	སྦརི།	ཅནོ་ཏ་ར་ཁུལ་
གི་དགནོ་སྡ་ེཁག་ཏུ་འཚམས་གཟགིས་ཕབེས་
ལ་ཕབེས་ཡོད་པ་བཅས།།

བདོ་དང་ཧ་ིམཱ་ལ་ཡའ་ིདསུ་སྟནོ་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅།	 །ཕ་རན་སིའ་ིརྒྱལ་ས་པ་ེརི་སིར་
བདོ་དང་ཧ་ིམཱ་ལ་ཡའ་ིདསུ་སྟནོ་ཐངེས་	 ༡༧	
སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ	 	 ད་ེཡང་
ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༠	དང་	༡༡	
བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་གི་དསུ་སྟནོ་
མཛད་སྒ་ོད་ེབཞིན་ཕ་རན་སིའི་གསོ་ཚོགས་
གོང་མའི་འཐུས་མི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་སྐུ་
ཞབས་མེ་ཤལ་རེ་སོན་ Senator Michael 

Raison མཆོག་དང་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀ་
ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་དབུ་འབེད་
གནང་བསྟནུ་དག་ེའདནུ་པ་ཁག་གཅིག་གིས་
དབུ་མཛད་ནས་བསང་གསོལ་དང་།		བདོ་
སྐོང་ལྷ་སུང་འཕྲིན་སྐུལ་སོགས་སྨནོ་ལམ་
གསུང་འདནོ་གནང་།	 སིྤར་དསུ་སྟནོ་མཛད་
སྒ་ོད་ེནི་ལོ་ལྟར་ཕ་རན་སིའི་དནོ་ཁང་དང་
བདོ་ཁང་གཉིས་ཀིས་གོ་སིྒག་གནང་སལོ་
ཡོད་འདགུ
	 དུས་སྟནོ ་ད ེའི ་བརུྒྱད་ནས་ས་
གནས་ཡུལ་མི་སོགས་ལ་བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 ཡུལ་སལོ་གམོས་
ཤིས་སོགས་ང་ོསྤདོ་ཡོང་སདླ་སུང་བརིྩ་ཞུས་
པ་ཞིག་ཡིན་འདགུ	 	 སབྐས་དརེ་བདོ་ཀི་
སལོ་རུྒྱན་གཞས་སྣ་ཁག་དང་།	 ཁ་ཟས་འད་
མིན།	 	 ད་ེབཞིན་ཆས་གསོ་སོགས་མང་
ཚོགས་ལ་འགམེས་སྟནོ་གནང་བ་ཙམ་མ་
ཟད།	བདོ་དང་རྡ་ས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་མདནུ་ལམ།	 	 རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་རྒྱ་ནག་
སྟབོས་ཤུགས་ཇ་ེཆེར་འག་ོབཞིན་པ་དང་ཨ་
རིའི་ཤུགས་རྐེན་ཆུང་ད་ུའག་ོབཞིན་པའི་
གནད་དནོ་སྐརོ་བག་ོགླངེ་གོ་བསྡུར་གནང་
འདགུ	 	 	 	 ད་ེབཞིན་བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསྟན་གི་ཆོ་ག་འད་མིན་དང་ནང་ཆོས་ཀི་ང་ོ
སྤདོ་སོགས་གནང་འདགུ	 སྐ བ ས ་

དརེ་སྐུ་ཞབས་མེ་ཤལ་རེ་སོན་མཆོག་གིས་
ད་ེསྔ་ཁོང་རྡ་སར་བདོ་མིའི་གསུམ་བཅུའི་
དསུ་དན་དང་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཉནི་མོ་སུང་
བརིྩ་ཞུ་རུྒྱའི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་བའི་གླགོ་བརྙན་ཁག་གཅིག་བསྟན་

འདགུ		ཁངོ་གིས་སབྐས་དརེ་རྡ་སའ་ིབཙན་
བོལ་བདོ་མིའི་དབུ་ཁིད་དང་གཞུང་དང་
གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་རྣམས་
ཀིས་འཐབ་རྩོད་རུྒྱན་སྐོང་གནང་བཞིན་
པ་དང་།	 ལགྷ་པར་གསོ་ཚོགས་ནང་ཕག་
ལས་གནང་ཕགོས་ཐད་ཟུར་ཉན་ཐགོ་ནས་
གསན་གཟིགས་བུང་བ་ད་ེདག་ལ་བརནེ་
བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་བཀའ་དགོངས་ལམ་སྟནོ་ཤར་བསྐོད་
འགོ་མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཚད་དང་ལྡན་
པ་ལག་བསྟར་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་གཟིགས་
སྐབས་བདོ་དནོ་ལ་བཟང་ཕོགས་ཀི་རེ་བ་
རྒྱག་ས་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ངོ་སྤོད་གནང།	
ཕོགས་མཚུངས་ཕ་རན་སིའི་གསོ་ཚོགས་
གོང་མའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཞནོ་སྐ་ུཞབས་ཨན་ད་ེརེ་གྷ་ཏ་ོལིན་	
Senator Andre Gattolin མཆོག་གིས་ཉ་ེ

ལམ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་འསོ་བསྡུའི་ལས་
གཞིའི་རུྒྱད་རིམ་རྣམས་གཟིགས་སྐབས་
འསོ་བསྡུའི་ལས་རིམ་ཧ་ཅང་ཞིབ་ཚགས་པ་ོ
ཡོད་པར་ཡིད་དབང་འཕྲགོ་པ་ོབུང་བ་མ་
ཟད།		ལགྷ་པར་འསོ་བསྡའུ་ིསབྐས་སྔནོ་འག་ོ

དང་དངསོ་གཞི་བཅས་བརུྒྱད་རིམ་གཉསི་
ཡོད་པ་ནི་ཡུལ་དའེི་འསོ་བསྡུའི་ལམ་སལོ་
དང་གཉསི་སུ་མེད་པ་མ་ཟད།		འསོ་བསྡའུ་ི
ལས་རིམ་དང་འབྲལེ་བའི་བསྐར་བཅོས་
གནང་དགསོ་པའ་ིདནོ་ཚན་ཁག་གཅིག་འསོ་
བསྡུའི་ལས་རིམ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
གིས་ལམ་སྟནོ་གཞིར་བཟུང་བདོ་མི་བཙན་
བལོ་བ་རྣམས་ཀིས་དསུ་བསྟནུ་བསྐར་ཞིབ་
གནང་མུས་ཡིན་སྐརོ་གསུངས་པ་དང་།	
ཕགོས་མཚུངས་ཁངོ་གིས་ཕ་རན་སིའི་སིད་
འཛིན་གསར་པ་སྐུ་ཞབས་མེག་རོན་མཆོག་
དང་༸གོང་ས་མཆོག་དབར་སྔ་ལོའི ་ཕི ་
ཟླ་	 ༩	 ནང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་སྐརོ་ཡང་
གསུངས།	 	 གཞན་ཡང་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཕ་རན་སི་
ཡུལ་གི་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་པ་རྣམས་
ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུས་འདགུ	།

ཨིན་བདོ་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས།
extempore speech ཐལོ་བུང་གཏམ་བཤད།

joint family མཉམ་འདསུ་ཁིམ་ཚང་།

recession དཔལ་འབརོ་ཉམས་རུྒད།

team work འཁུར་མཉམ་ལེན།

password གསང་ཚིག

requisition form དགསོ་ཁ།

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

ཐ་ེཝན་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་གསར་རྙངི་རིྩས་སྤདོ་

རིྩས་ལེན་ལེགས་གུབ་བུང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༡	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༡༠	ཐགོ་ཐ་ེཝན་བདོ་ཀི་
སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་ནང་ཆོས་འཛིན་ཁང་ད་ུཐ་ེ

ཝན་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་གསར་རྙིང་དབར་རིྩས་
སྤདོ་རིྩས་ལེན་གི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད།
ཐོག་མར་སྐབས་གསུམ་པའི ་ཚོགས་གཙོ་
འགན་བཞེས་གནང་མཁན་ས་སྐ་འཇམ་
དབངས་ཆོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོས་གསུང་
བཤད་གནང་བ་དང་།	 ད་ེརསེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོསྤོད་དཔང་ད་ུགདན་ཞུ་གནང་བ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཐ་ེཝན་

ནང་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཀི་
སྙངི་པ་ོ༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་
ལྟར་ཐེ་ཝན་སོགས་རྒྱ་རིགས་སིྤ་ཚོགས་

ནང་ང་ོསྤདོ་ཡང་དག་པ་དང་།	
ཁ བ ་ སྤ ེལ ་ ཡོ ང ་ ཆེ ད ་ ཆོ ས ་
ཚོགས་ཁག་ཐུན་མོང་ནས་ཐེ་
ཝན་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསྟན་མཐུན་ཚོགས་གསར་
འཛུགས་གནང་བའི ་བརུྒྱད་
རིམ་ང་ོསྤདོ་དང་།	 ཐགོ་མར་

དཀའ་ངལ་མང་པརོ་གདངོ་ལེན་གནང་
མཁན་གི ་འབྲ ེལ་ཡོད་མི ་སྣ་དང་ཆོས་
ཚོགས་ཁག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་དབེ་སྐེལ་ཡིག་
ཆ་དང་ལས་ཐམ་བཅས་ཐ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀི་གཟིགས་རགོས་འགོ་
རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་གནང་ནས་མཛད་སྒ་ོ
གལོ།།
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སུ་ཝ་ེཌནེ་ད་ུབདོ་དནོ་དང་འབྲལེ་བའ་ིབག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ།

ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པའ་ིཁབ་ཁངོས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་
ཚོགས་འད་ུཐངེས་	༡༣	དབུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༩	
བདོ་ཟླ་བཞི་པ་ས་ག་ཟླ་བའ་ིཚེས་	༡༥	དསུ་
ཚིགས་ཁད་པར་ཅན་ཉནི་སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་
ཚོགས་པའི་སིྤ ་ཁབ་ཡིག་ཚང་ནས་ཁབ་
ཁོངས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་ཚོགས་
འད་ུཐངེས་	༡༣	ད་ེབཞིན་ཤེས་རབ་དགའ་
ཚལ་སླབོ་གླིང་ད་ུསྐངོས་ཚོགས་གནང་ཡོད་
པ་དང།	 ཚོགས་འདའུ་ིདབུ་འབདེ་མཛད་
སྒརོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་
དངོས་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཕབེས་གནང་
ཡོད་པ་རེད།
	 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་སྔ་ད་ོཆུ་
ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
དབུ་འབདེ་ཀི་སྣང་གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕ་ེ
དང་སྐུ་པར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཇལ་
དར་སྒནོ་རསེ།	 སཾ་བྷ་ོཊ་སིྤ་ཁབ་འགན་
འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ཀིས་
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བསོ་གཙོས་ཚོགས་བཅར་བ་
འགན་འཛིན་ཡོངས་ལ་འཚམས་འད་ིདང་

འབྲལེ་འགན་འཛིན་ཚོགས་འདའིུ་ང་ོསྤདོ་
གསུང་བཤད་གནང་།

	 དའེི་རསེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ད་ེརིང་ས་
ག་ཟླ་བའ་ིཚེས་	 ༡༥	 རེད།	 འགན་འཛིན་
རྣམ་པ་ཚོ ་ཚང་མ་སིྤ ་ཚོགས་ཀི ་ཞབས་
སྟགེས་ཤིག་སངྒ་ལ་བཞུགས་ཡོད་པར་བརནེ་
ལས་དནོ་གང་དང་གང་གནང་པ་ཡིན་ན་
གཙོ་བ་ོཀུན་སླངོ་ལ་རག་ལས་ཡོད་སྟབས།	
དེ་རིང་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མ་ས་ག་ཟླ་བའི ་

ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་གལ་ཆེ་དནོ་ཆེར་བརིྩས་
ནས་འགན་འཛིན་ཚོགས་འདུར་ཚོགས་

བཅར་གནང་ཐུབ་པ་ན་ིགཙུག་ལག་ཁང་ལ་
ཆོས་མཇལ་ད་ུཕིན་ནས་ཆོས་ཕགོས་ཀི་བ་
བ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ངསོ་
འཛིན་ཞུ་ཆོག	 	 ཅསེ་དང་།	 ད་ེནས་ཁངོ་
གིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༩	 ལོར་སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་
ཚོགས་པ་ཐོག་མ་འགོ་འཛུགས་གནང་བ་
ནས་བཟུང་རིམ་བཞིན་རྒྱ་བསྐདེ་དང་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་གི་ཤེས་ཡོན་གི་གནས་ཚད་ཡར་
རྒྱས་ཕིན་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་གསུངས་།	 གཞན་

ཡང་ཁངོ་གིས་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་
ཀི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་རིྩས་ལེན་དང་འབྲལེ་བའི་
སྐརོ་གསུང་དནོ།	 དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་
ཚོགས་ཀི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་མགགོས་མུར་རིྩས་
ལེན་ཐུབ་ཐབས་འབད་བརྩོན་བེད་དགོས་
པ་ད་ེཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་འགན་
ཡིན་པ་དང།	དའེ་ིཐད་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་དང་།	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས།	 སཾ་
བྷ་ོཊ་བཅས་འབྲལེ་ཡོད་ཚང་མས་ཕར་གུ་
མཉམ་འདགེས་ཀིས་འབད་བརྩོན་གནང་
བཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་།
	 ཉ་ེལམ་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ ་
མཆོག་བང་ཤར་ཁུལ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་དང་སཾ་བྷ་ོཊའི་འགན་
འཛིན་སོགས་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་གི་སླབོ་ཁག་ལ་
ཕགོས་ཕབེས་སབྐས།	 རིྩས་ལེན་ཟནི་པའ་ི
སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཡག་ཐག་ཆོད་འག་ོབཞིན་པའི་
གཟིགས་ཚུལ་གཅིག་པ་བུང་བའི་སྐརོ་དང་།	
སླབོ་ཁག་ད་ེདག་གི་ནང་དགེ་རྒན་དང་དགེ་
ཕུྲག་དབར་གི་འབྲལེ་བ།	 དག་ེརྒན་དང་ཕ་

མའ་ིདབར་གི་འབྲལེ་བ།	 ཕགོས་གང་ཅིའ་ི
ཐད་ནས་དངསོ་གནས་དང་གནས་ཡག་པ་ོ
འག་ོབཞིན་ཡོད།	 འབྲལེ་ཡོད་སླབོ་ཁག་གི་
འགན་འཛིན་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་
ལནྷ།	 ད་དངུ་མུ་མཐུད་རུྒྱན་བསངིས་བས་
ནས་འབད་བརྩནོ་གནང་དགསོ་སྐརོ།	 བདོ་
པའི་དགེ་རྒན་ཚོར་གླ་ཆ་བཟས་ནས་འཚོ་བ་
སྐལེ་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་བདོ་སིྤ་བ་དང་།
རྩ་དནོ།	 མི་རིགས་སོགས་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་དང་།	ལས་འགན་
འཕར་མ་ཡོད་པ་ཤེས་དགསོ་པ་སྐརོ་གསུང་།
	 ཡང་ཁངོ་གིས་ཤེས་ཡོན་གི་ལས་
དནོ་བདེ་ཕགོས་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 བར་ལམ་ལོ་ཁས་ནང་ཤེས་ཡོན་གི་
ལས་དནོ་ཐགོ་ད་ོསྣང་བདེ་སབྐས།	 ཤེས་
ཡོན་གི་ལས་དནོ་ནང་ནས་དག་ེརྒན་ཚོ་གལ་
ཆེ་ཤོས་རེད་འདགུ་སྟ།ེ	 སབྐས་མཚམས་སུ་
སླབོ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་ད་ེགལ་ཆེ་ཤོས་རེད་
འདགུ	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།།

༄༅།	 །ཉ་ེཆར་གསར་འཛུགས་གནང་
བའི་སུ་ཝེ་ཌེན་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིག་ོསིྒག་དང་།	 སུ་ཝ་ེཌནེ་
བ ོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་དང་བ ོད་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་བཅས་ཀི་མཐུན་
འགུར་འགོ་བདོ་དནོ་དང་འབྲལེ་བའི་བག་ོ
གླངེ་ཚོགས་འད་ུཞིག་ཚོགས་འདགུ
	 ད་ེཡང་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འདའིུ་
སབྐས་སུ་ཝེ་ཌེན་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུམར་གྷ་
རེ་ཊ་ Margareta Cederfelt ལགས་ཀིས་
གཙོས་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་བརྒྱད་དང་།

ད་ེབཞིན་ལྗང་ཁུ་ཚོགས་པའི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ Carl Schlyter ལགས།	
གུ་ཡངས་ཚོགས་པའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་ལམྕ་སྐ་ུ Tina Acketoft ལགས་སོགས་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་བདནུ་དང་།	 སུ་ཝ་ེ
ཌེན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་	 Mattias Björnerstedt  ལགས་ཀིས་
གཙོས་ས་གནས་ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱ བ་སྐོར་བ་
དང་སུ་ཝ་ེཌནེ་ཁུལ་གི་བ ོད་མི་བཅས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།	 	 སབྐས་ད ེ ར་ཡུ་རོབ་
དང་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་ སིྤ་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་
དབང་ཆེན་ལགས་དང་ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་
མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་རྣམ་གཉསི་

ཀིས་བདོ་དནོ་དང་འབྲལེ་བའི་སྐརོགསུང་
བཤད་གནང་བར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
རྣམས་སེམས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཐབེས་ཏ་ེབདོ་
དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་འདནུ་ཡོད་སྐརོ་
དང་།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཕགོས་
སྐརོ་ལམ་སྟནོ་ཡོང་སྐརོ་གསུང་པར།	 སིྤ་
འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་དང་
ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་མགོ་ལོག་འཇིགས་
མེད་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀིས་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་རྣམས་ནས་ཕག་སྦྲལེ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་དང་ལྷན་བདོ་དནོ་སྐརོ་གླངེ་མོལ་
དང་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་སྐརོ་གླངེ་
སླངོ་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་གནང་ཡོད།	

གཞན་ཡང་སུ་ཝེ་ཌེན་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་
མར་གྷ་རེ་ཊ་ལགས་ཀིས་ད་ལྟའི་བདོ་ནང་
གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སྐརོ་དང་བདོ་དནོ་

ཐགོ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ།	
ཐངེས་འདིའི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུལེགས་
གུབ་བུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་བུང་སྐརོ་
སོགས་གསུངས།།

སྐདེ་ཚལ་ལོ་ཏགོ་འདབེས་ལས་དང་ནད་འབུ་ཚོད་འཛིན་གནང་ཕགོས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༢	
ནས་	 ༢༧	 བར་ཉནི་གངས་དུག་རིང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་
ཀི་གོ་སིྒག་དང་ཨ་རི་རོགས་ཚོགས་ཀིས་

དཔལ་འབོར་མཐུན་འགུར་འགོ་རྒྱ་གར་
ལྷ་ོཕོགས་སྦལེ་ཀོབ་སྐེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཉམས་
ཞིབ་དང་སྦངོ་བརྡར་ཁང་ད་ུསོ་ནམ་གཞིས་

ཆགས་ཁག་གི་སོ་ནམ་སླབོ་སྟནོ་པ་གངས་	
༡༣	 དང་།	 ད་ེབཞིན་ཞིང་པ་ད་ོདབིངས་
ཅན་	༡༧	བཅས་ཁནོ་མི་གངས་	༣༠	ལ་
སྐེད་ཚལ་ལོ་ཏགོ་འདབེས་ལས་དང་ནད་

འབུ་ཚོད་འཛིན་གནང་ཕགོས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་
གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་ཟབ་སྦངོ་དབུ་འབདེ་
ཀིས་ཐགོ་མར་ནང་སིད་སོ་ནམ་སྡ་ེཚན་གི་

དུང་གཞོན་དནོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་
ཕབེས་བསུ་དང་འབྲལེ་ཐེངས་འདིའི་ཟབ་
སྦངོ་འདི་ཉདི་ཟབ་སྦངོ་གཞན་དང་མི་འད་
བར་ཟབ་སྦོང་བ་རྣམས་ཀི་རེ་འདནུ་དང་
དགསོ་མཁ།ོ	 ལགྷ་པར་འབྲལེ་ཡོད་གཞིས་
ཆགས་ཁག་གི་ནང་སོ་ནམ་འདབེས་ལས་
སྐབས་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་
ཐབས་སུ་ལས་འཆར་སིྒག་པ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་
དང་།	 ཟབ་སྦངོ་འད་ིཉདི་སྡ་ེཚན་ཆེ་ཁག་
བཞི་ར་ུདབ་ེཡོད་པ་ད་ེདག་ན།ི
༡།	 ཨ་མྲ་དང་།	 བལ་པའོ་ིསེའུ།	 ཅི་ཀུ།	
སུྐར་འབྲས་སོགས་སྐདེ་ཚལ་ལོ་ཏགོ་རིགས་
ས་བཅུད་མི ་ཉམས་པའི ་ཐོག་ནས་བསྡུ ་
ཐབས།
༢།	སྔ་ོཚལ་རིགས་འཕལེ་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་
སྐརོ།
༣།	 ལོ་ཏགོ་རིགས་ཁམོ་རར་ཚོང་འགམེས་

སླད་སྐདེ་ཚལ་གསར་འཛུགས་བདེ་ཕགོས་
སྐརོ།
༤།	 སྔ་ོཚལ་འདབེས་ལས་ཀི་དསུ་ཡུན་མིན་
པའ་ིསབྐས་ poly house དང་ net house 

བདེ་སྤདོ་བས་ཏ་ེཞིང་ལས་འདབེས་ཕགོས་
སྐརོ་བཅས་ཡིན།
སིྤར་ཉནི་གངས་བཞིའ་ིརིང་ཟབ་སྦངོ་སབྐས་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཏ་མིལ་ན་ད་ུམངའ་སྡའེི་
ཨ་མྲ་འདེབས་ལས་ཚོགས་པའི་དུང་ཆེ་
འབུམ་རམས་པ་པྲ་སྦུ ་རམ་རཇ་གྷ ་ོཔལ་
ལགས་ཀིས་གཙོས་ཟབ་ཁིད་པ་གཞན་བཞི་
ཡིས་ཟབ་ཁདི་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཟབ་
ཁིད་གནང་བའི་བརོད་གཞིའི་ཐོག་དངོས་
སུ་གོ་རགོས་སརྔ་ལགྷ་ཡོང་སདླ་ཉནི་གངས་
གཉསི་རིང་ཟབ་སྦངོ་བ་རྣམས་ཅམ་རཇ་ན་
སརྒ་ Chamraj Nagar དང་།	 ཀ་ོཡིམ་བ་ྷ
ཊོར། Coimbatore ཏ་མིལ་ན་ད་ུཞིང་ལས་	

Tamil Nadu Agriculture University 

གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་བཅས་སུ་ལྟ་
སྐརོ་ད་ུཁདི་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་འབྲལེ་ཡོད་
ཁད་མཁས་མི་སྣས་དཔ་ེམཚོན་དང་ལནྷ་ང་ོ
སྤདོ་ཞིབ་ཕྲ་དང་ཟབ་སྦངོ་བ་རྣམས་ཀིས་ད་ི
བ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད།	 ཟབ་
སྦངོ་མཇུག་སིྒལ་བའི་ཉིན་དརེ་ཏ་མིལ་ན་
ད་ུཞིང་ལས་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུ
འད་ུའཛོམས་ཀིས་ཟབ་སྦོང་བ་རྣམས་ལ་
ཕག་འཁརེ་གནང་ཡོད།	 མཐར་དནོ་གུབ་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཟབ་སྦངོ་བ་རྣམས་ཀི་
ཚབ་བས་ཏ་ེཟབ་ཁིད་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཟབ་སྦངོ་བ་
རྣམས་ནས་ཉནི་གངས་དུག་རིང་ཟབ་ཁིད་
གནང་བ་ད་ེདག་དངསོ་སུ་ལག་བསྟར་ཡོང་
བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད་འདགུ	།
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བདོ་མིའ་ིགཞནོ་སྐསེ་རྣམས་ལ་འག་ོཁདི་ཟབ་སྦངོ་ཐངེས་གཉསི་པ་
དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༨	
ནས་	༡༠	བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
གོ་སིྒག་འགོ་རྒྱ་གར་ནང་གི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ད་ུའགིམ་བཞིན་པའི་བདོ་མིའི་

གཞོན་སྐེས་ཁག་གཅིག་ལ་འགོ་ཁིད་ཟབ་
སྦངོ་ཐངེས་གཉིས་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་
ཡོད།	 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་ཕེད་
ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༡༢།༣༠	 ཙམ་ལ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་གཞོན་སྐསེ་རྣམས་
ལ་བདོ་དང་འགོ་ཁིད་ཐོག་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	 བདོ་དང་འག་ོཁདི་ཅསེ་པ་ན།ི	

མ་འངོས་པར་ཁདེ་རྣམ་པས་འགོ་ཁིད་བདེ་
དགསོ་སྟབས།	འག་ོཁདི་ཇི་ལརྟ་བདེ་དགསོ་
པ་དང་།	 རྣམ་པ་ཚོ་མཐ་ོསླབོ་འཐནོ་རསེ་ས་ི
ཞུའ་ིལས་བདེ་དང་།	སིྤ་འཐུས།	སདི་སྐངོ་།
བཀའ་བླནོ་སོགས་ཁདེ་རང་ཚོའི་ནང་ནས་

འཐོན་རུྒྱའི ་ རེ ་བ་བེད་བཞིན་ཡོད་པར་
བརནེ།	 མ་འངོས་པར་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་དང་
སིྒག་འཛུགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀི་རེད་སྙམ་
པའི་ཐོག་ནས་ཟབ་སྦོང་འདི་གོ་སིྒག་བེད་
བཞིན་ཡོད།	 ས་ྔམོ་ཡིན་ན་འག་ོཁདི་ན་ིསོ་
སོའི་ལུས་སྟབོས་དང་འབྲལེ་བའི་ཐགོ་ནས་
འག་ོཁདི་ཀི་ཡོད།	 རྒྱལ་པའོ་ིལམ་ལུགས་
མང་ཆེ་བ་ལུས་སྟབོས་རང་གི་ཐོག་ནས་

དམག་གི་ཐབས་བུས་ད་ེའད་ཡོད།	 འག་ོ
ཁདི་མཁན་སུ་རེད་དམ་ཞ་ེན་མདནུ་ལ་ཕིན་
ནས་འཆི་ཐུབ་མཁན།	 གསད་ཐུབ་མཁན།	
ལུས་སྟབོས་ཐོག་ནས་དབང་འཛིན་ཐུབ་
མཁན་ཞིག་རེད།	 གལ་སདི་ད་ེལརྟ་མེད་ན་
འག་ོཁདི་ཀི་ཆ་རྐནེ་ཚང་གི་མེད།
	 ད་ེནས་ league of nation 

བཙུགས་དགསོ་ཀི་འདགུ	 དམག་འཛིང་
ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་ཀི་
མི་འདགུ	 league of nation	 བཙུགས་
ནས་བཀའ་མོལ་གནང་སྟ་ེའགགི་ཐབས་བདེ་
དགསོ་འདགུ	 གང་ལརྟ་བཀའ་མོལ་གནང་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	 ཅསེ་
འག་ོཁདི་ཀི་དགསོ་མཁའོི་ཆ་རྐནེ་ཏགོ་ཙམ་
འགུར་བ་ཕིན་པ་རེད།	 སྔནོ་མ་ཡིན་ན་
མདནུ་ལ་ཕིན་ཏ་ེདམག་བརྒྱབ་ནས་གསོད་
ཐུབ་མཁན།	 བཏུབ་ཐུབ་མཁན།	 དབང་
འཛིན་ཐུབ་མཁན་ད་ེའགོ་ཁིད་ཆགས་ཀི་
ཡོད།	 ད་ེའགུར་བ་ཕིན་ནས་འག་ོཁདི་ཀི་
འགལེ་བཤད་མང་པ་ོཡོད།				ཅསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།

བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞིའ་ིབསྐར་ཞིབ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ།

གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་
རྩའི་སྟངས་འཛིན་འགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁག་གི་ལས་བདེ་རྣམ་
པར་ལྡི་ིལིའ་ིཉ་ེའདབས་སཽ་ཎི་པཱཌ་ ( Sonepat ) ཞསེ་པའ་ིས་གནས་སུ་ཡོད་པའ་ིཨཽ་པ་ིཇིན་
ཌཱལ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུ ( OP Jindal University ) འག་ོའཁདི་དང་འཛིན་
སྐངོ་རིག་པའ་ིསྐརོ་དསུ་ཐུང་སྦངོ་བརྡར་སྤདོ་པའི་ིལས་འཆར་ཞིག་འག་ོམུས་ཁངོས།	 ཕི་
ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༨	ཚེས་	༧	ནས་	༡༦	བར་ཉནི་གངས་བཅུ་རིང་འད་ིག་ལས་ཁུངས་
ཀི་ཁབ་ཁངོས་ཆོས་སྡ་ེཁག་གི་ལས་སྣ་ེ	༢༠	ལ་གངོ་གསལ་སྦངོ་བརྡར་གི་ག་ོསབྐས་བསུྐན་
འདགུ་པ་དང་།	 སླབོ་ཁདི་ཀི་སདྐ་ཡིག་ཧནི་དྷ་ིདང་ཨིན་ཇི་ཐགོ་ནས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་
པར་བརནེ།	 དགནོ་པའ་ིལས་གནས་འཛིན་པ་དང་།	ཧནི་དྷ་ིདང་ཨིན་ཇིའ་ིསདྐ་ཡིག་ཤེས་
མཁན་རྣམས་ནས་གངོ་གསལ་སྦངོ་བརྡར་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདདོ་མཆིས་ཚེ།	 སོ་
སོའ་ིཞལ་པར་ཨང་གངས་བཅས་མཚན་ཐ་ོའད་ིག་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འད་ིཟླའ་ིཚེས་	
༣༠	ནང་ཚུད་གནང་སྐངོ་ཡོང་བ་ཞུ་རུྒྱ་དང་འབྲལེ།	མཚན་ཐ་ོའབརོ་ས་ྔརིམ་བཞིན་དགནོ་
པ་རེ་ནས་མི་རེ་འདམེས་སུྒག་གནང་རུྒྱ་ལགས་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།	།

ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ལོའ་ིཁ་ེན་ཌ་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་རེ་ཞིག་
མཇུག་བསིྒལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས	༥	ནས་	༧	བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ལོའ་ིཁ་ེན་ཌ་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་
ད་ེཉདི་མཇུག་སིྒལ་ཡོད།	 ད་ེཡང་ཁ་ེན་ཌ་ཁུལ་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ཁ་ེན་ཌའ་ིརྒྱལ་ས་ཨོ་ཊ་ཝར་ Ottawa འད་ུའཛོམས་ཀིས་ཁ་ེན་ཌའ་ི

གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་ལནྷ་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཏ་ེབདོ་དནོ་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་འདགུ	 སབྐས་དརེ་ཀ་ེན་ཌའ་ི
གསོ་ཚོགས་གངོ་མའི་ཚོགས་མི་ཟུར་པ་དང་ཁ་ེན་ཌའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཀནོ་སིག་ལེའུ་ཌི་ན་ིན་ོ Con-

siglio DiNino ལགས་ཀིས་བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཉནི་རེ་བཞིན་
ཇ་ེསྡགུ་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 གལ་སདི་ཁ་ེན་ཌ་དང་རྒྱ་ནག་
དབར་འབྲལེ་ལམ་བཟང་པ་ོཞིག་དགསོ་ན།	 བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ི

ཐབོ་ཐང་ཐགོ་གསོ་བསྡརུ་གནང་དགསོ་སྐརོ་གསུངས།	 ཁ་ེན་ཌ་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་འད་ིཉདི་ཁ་ེན་ཌའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པ་དང་།	 བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ།	 ད་ེབཞིན་ཁ་ེན་ཌའ་ིནང་གི་ཚོགས་པ་ཁག་གཅིག་གི་ལོ་འཁརོ་ལས་འཆར་ཡིན་པ་དང་།	 ལས་
འཆར་འད་ིཉདི་ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་དང་ལནྷ་ག་ོསིྒག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ		།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༢	
ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའ་ིའད་ུསྡདོ་ས་གནས་ཁག་	 ༡༣	 ནས་
ས་གནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐོང་ལས་གཞིའི་
འབྲལེ་ཡོད་ལས་བདེ་ཁནོ་མི་གངས་	 ༡༤	
ལ་ཉནི་གངས་གཅིག་རིང་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་སནྨ་བཅོས་ལྟ་སྐངོ་ལས་གཞིའི་བསྐར་
ཞིབ་ཚོགས་འད་ུདབུ་འཛུགས་ཀི་མཛད་སྒ་ོ
ཚོགས་ཡོད།
	 དེ་ཡང་གོང ་ཚེས་ཉིན ་ གི ་སྔ ་
ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༡༥	 ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་
བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་མཆོག་

གིས་གཙོས་ཁནོ་མི་གངས་	 ༢༥	 ཙམ་ལནྷ་
འཛོམས་ཐགོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་
སྣང་གསལ་ཞལ་ཕེ་གནང་གུབ་མཚམས་
སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐངོ་ལས་གཞིའི་འབྲལེ་ཡོད་
ལས་བདེ་སྐལ་ལྡན་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༧་་༢༠༡༨	ལོའ་ིསནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་
ལས་གཞིའི་སིྤ་ཡོངས་གུབ་འབྲས་ཇི་བུང་
སྐརོ་ང་ོསྤདོ་ཞུས།
ད་ེརསེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོའཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	
ད་ེརིང་གི་ཚོགས་འད་ུའད་ིགལ་ཆེ་དནོ་ཆེར་
བརིྩས་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐངོ་ལས་གཞིའི་
དམིགས་ཚད་མ་ལོན་པ་རྣམས་ཕེབས་
ཡོད།	 སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞི་འད་ི

ཉདི་ཅིའ་ིཕིར་ལག་བསྟར་དང་།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ངོས་ནས་གལ་ཆེ་དནོ་ཆེར་
རིྩ་བཞིན་ཡོད་ཅ་ེན།	 འདའི་ིནང་དངསོ་སུ་
ཞུགས་མཁན་རྣམས་ཀིས་ངེས་པ་རྙདེ་པ་
དང་།	 བླ་ོཡུལ་ལ་ཡོད་པ་ཞིག་བཟ་ོདགསོ་
རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་དན་གི་འདགུ	 རྩ་བའ་ི
རྣམ་པ་ཚོས་མཁནེ་གི་རེད།	 སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟ
སྐངོ་གི་ལས་གཞིའམ་ཉནེ་སུང་ཟརེ་ན་རེད།	
གང་ལྟར་ད་ེའད་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༠༧	 ལོར་གསོ་ཚོགས་ནང་ཐགོ་
མར་བཀའ་མོལ་འག་ོབཙུགས་པ་རེད།	 ད་ེ
ནས་བཟུང་འཛིན་སྐངོ་ནས་དའེི་ཐགོ་དཔྱད་
པ་དང་།	 ཞིབ་འཇུག	 འབྲལེ་བ་གནང་སྟ་ེ
ཆེད་ལས་པ་གདན་ཞུ་ཐོག་མཐར་ཕི་ལོ་	

༢༠༡༢	 ལོར་སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་གི་ལས་
གཞི་ཞསེ་གཏན་འབབེས་གནང་ཡོད།	 ཅསེ་
དང་།	 ད་ེབཞིན་སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་གི་ལས་
གཞི་གཏན་འབབེས་གནང་དགོས་པའི་རུྒྱ་

མཚན་དང་གནས་སྟངས་སོགས་རྣམས་ཞིབ་
ཕྲ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

སབྐས་བཅུ་དུག་པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་རུྒྱན་ལས་ཚོགས་ཆུང་ལོ་
རིམ་གཉསི་པའ་ིསྡ་ེཚན་དང་།	སིྤ་འཐུས་

མི་འག་ོཆ་བགསོ་གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གི་སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་དུག་པ།	
རུྒྱན་ལས་ཀི་སྡ་ེཚན་ཞསེ་པའ་ིའགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡	 ནས་	 ༢༠༡༨	
ཟླ་	༥	ཚེས་	༣༡	བར་སབྐས་བཅུ་དུག་པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་རུྒྱན་
ལས་ཚོགས་ཆུང་ལོ་རིམ་གཉསི་པའ་ིསྡ་ེཚན་དང་།	 སིྤ་འཐུས་མི་འག་ོཆ་བགསོ་གནང་
གཤམ་གསལ།
རུྒྱན་འབྲལེ་སྡ་ེཚན།
༡༽	སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལ་ྷརམས་པ་ཨ་ཀུག་ཚེ་བརན་ལགས།
༢༽	སིྤ་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆོས་འབརོ་ལགས།
ཆབ་སདི་སྡ་ེཚན།
༡༽	སིྤ་འཐུས་སྒལོ་མ་ཚེ་རིང་ལགས།
༢༽	སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།
༣༽	སིྤ་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས།
༤༽	སིྤ་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས།
༥༽	སིྤ་འཐུས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།
འཛིན་སྐངོ་རགོ་ཞིབ་སྡ་ེཚན།
༡༽	སིྤ་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ།
༢༽	སིྤ་འཐུས་སླབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།


