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༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིསིྒག་འཛུགས་ལ་བསགྔས་བརདོ་མཛད་པ།
༄༅།	།སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཚེ་མེད་ཞི་བ་གོང་
མཐོར་སླད་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་རེས་ལ་
ཨི་ཊ་ལིའི་མེ་སི་ན་གངོ་ཁརེ་ནས་གཟངེས་
རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་འདགུ
	 དེ ་ ཡ ང ་ སིྤ ་ ན ོར ་ ༸ གོ ང ་ ས ་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་འཇར་མན་
ནང་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་ལེགས་པར་གུབ་
རསེ་ཕི་ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་ཨི་ཊ་ལི་ལྷ་ོཕགོས་
ཁུལ་ད་ུཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ཏ་ེསི་སི་ལི་
མངའ་སྡའེི་ཀ་ཊ་ན་ིཡ་གངོ་ཁརེ་ད་ུ༸ཞབས་
སོར་འཁདོ་སབྐས།	 ཀ་ཊ་ན་ིཡ་	 Catania	
དང་།	 མེ་སི་ན་ Messina	 གངོ་ཁརེ་སིྤ་
ཁབ་པ་སོགས་ནས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
	 ཕི་ཚེས་	༡༦	ཉནི་མངའ་སྡ་ེདའེ་ི
ཏ་ོའརོ་མི་ན་གངོ་ཁརེ་ད་ུདསུ་རབས་གསུམ་
པའ་ིསབྐས་བཞངེས་པའ་ིལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་
ཅན་གི་གྷི་རིག་འཁབ་སནོ་ཁང་ད་ུམི་མང་	
༢༥༠༠	 ལགྷ་ལ་ཞི་བད་ེན་ིའཚེ་བའ་ིཐབས་
ལམ་བདེ་སྤདོ་བས་ནས་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 འཚེ་བའ་ིཐབས་ལམ་

ཀིས་ཁོང་ཁ་ོསླངོ་རུྒྱ་མ་ཟད་འཚེ་བ་ད་ེལས་
ཤུགས་ཆེ་བ་བ་རུྒྱའི་ཀུན་སླངོ་བ་ངསེ་ཡིན།	
ཞི་བད་ེང་ོམ་ད་ེསེམས་ནང་དགོས་པ་ཡིན་

ཞསེ་བཀའ་སླབོ་བསྩལ་འདགུ
	 ཕོགས ་མ ཚུངས ་༸གོང ་ས ་
མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་
སིྒག་འཛུགས་ལ་བསྔགས་བརོད་མཛད་
ཅིང་།	 སིྒག་འཛུགས་འད་ིབཙུགས་པ་ནས་
བཟུང་ནབུ་ཡུ་རོབ་ཕགོས་སུ་དམག་འཁུག་
རིགས་བུང་མེད་པ་མ་ཟད།	 སིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་ཞི་བད་ེལྷངི་

འཇགས་ངང་མཐུན་སིྒལ་ཡག་པ་ོབུང་ཡོད་
ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ
	 མ ཛ ད ་ རི མ ་ ད ེ འི ་ ཐོ ག ་

༸ གོ ང ་ ས ་ མ ཆོ ག ་ གི ས ་ འ ཛ མ ་ གླི ང ་
ཞི ་ བདེའི ་ སླད ་ སྐུ ་ ངལ ་འ ཛེམས ་ མེད ་
ཐོག ་མཛད ་འཕིན ་རྒྱ ་ ཆེ ་སྐོང ་བ ཞིན ་
པ ར ་ ཡི ་ ར ང ་ བ སྔ ག ས ་ བ རོད ་ ད ང ་ །	
གུས་བཀུར་མཚོན་སདླ་མེ་སི་ན་གངོ་ཁརེ་གི་
གཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་འདགུ
	 ད་ེཉིན་བཞུགས་གནས་གསོལ་
མགནོ་ཁང་ད་ུགསར་འགོད་པ་ཚོར་མགོན་

པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གི་རླབས་ཆེན་གི་མདད་
འཁུར་གཙོ་བ་ོགསུམ་ངོ་སྤོད་དང་སྦྲགས།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོ་ནས་བཟུང་༸གངོ་ས་
མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་ཆབ་སིད་ཀི་སྐུ་དབང་
ཡོངས་རོགས་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་འོས་
འདམེས་བུང་བའི་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངརེ་
རིྩས་སྤདོ་མཛད་སྐརོ་སོགས་ང་ོསྤདོ་མཛད།
	 ཕགོས་མཚུངས་ཕི་ཚེས་	 ༡༧	
ཉིན་མངའ་སྡ་ེདའེི་ཁུལ་ད་ུམང་ཚོགས་ལ་
སྙིང་རེ་ཅན་གི་ཀུན་སྤོད་དང་རྟནེ་འབལེ་
ཞེས་པའི ་བརོད་གཞིའི ་ཐོག་བཀའ་སླབོ ་
སོྩལ་སྐབས་སླར་ཡང་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་གངོ་ཁེར་སིྤ་ཁབ་
པས་མེ་སི་ན་གོང་ཁེར་གི་ཞི་བདེའི ་ད ེད་
དཔནོ་གི་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་
འདགུ	 	 གཟངེས་རྟགས་ཀི་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་
མི་མང་གངས་	 ༡༢༠༠	 ཙམ་ཕབེས་འདགུ་
པ་བཅས།།

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་མེཀ་སི་ཀོ་ནང་ས་ཡོམ་གི་གོད་ཆག་ཕགོ་པར་ཐུགས་གསོ་
གནང་བ།

༄༅།	 །ཉ་ེལམ་མེཀ་སི་ཀ་ོནང་ས་ཡོམ་གི་
གདོ་ཆག་འགོ་མི་གངས་	༢༠༠	ཙམ་འདས་
གངོས་སུ་གུར་བ་མ་ཟད།	མི་མང་པ་ོཞིག་ལ་
རྨས་སྐནོ་ཚབས་ཆེ་ཕགོ་པ་དང་།	 སྡདོ་ཁང་
སོགས་རྩ་གཏརོ་ཕིན་པའི་བླ་ོཕམ་གི་གནས་
ཚུལ་བུང་བར་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	
༡༩	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེམཚོན་སླད་སེམས་
གསོའི་འཕནི་ཡིག་ཞིག་ཕུལ་བའི་ནང་འཁདོ་
དནོ།	 ངས་མེཀ་སི་ཀརོ་རང་འབུང་ས་ཡོམ་
གི་གོད་ཆག་ཕགོ་པར་གདངུ་སེམས་མཉམ་

སྐ་ེཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ཕན་རང་ཉ་ེའཆར་མེཀ་སི་
ཀ་ོརྒྱལ་ཁབ་ཏུ་བཅར་ཏ་ེད་ེགའི་མི་མང་དང་
ལྷན་མཇལ་འཕད་བདེ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་ཐབོ་
བུང་།	 ཐངེས་འདའི་ིས་ཡོམ་གི་གདོ་ཆག་
འོག་དཀའ་ངལ་མོང་བཞིན་པའི་མི་མང་
ཡོངས་ལ་ངས་མ་ངན་གུས་འདདུ་དང་ལྷན་
སེམས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་མ་ཟད།	 དཀའ་ངལ་ལས་
མུར་ད་ུགལོ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
ཅསེ་དང་།

	 གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན ་སིད ་
སྐངོ་མཆོག་གིས་མེཀ་སི་ཀོ་མི་མང་གི་ལྷག་
བསམ་དང་དཀའ་ངལ་གདངོ་ལེན་བདེ་ཐུབ་
པའ་ིནསུ་པ།	 ལགྷ་པར་མེཀ་སི་ཀ་ོགཞུང་
མང་གཉསི་ནས་མཉམ་རབུ་ཐགོ་འབུང་བའ་ི
གོད་ཆག་འོག་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་མོང་
བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་ལས་སྐབོ་ཐུབ་ཐབས་
བེད་བཞིན་པར་ཡི་རངས་བསྔགས་བརདོ་
གནང་ཡོད།

	

ཉ་ེལམ་ཕི་ཟླ་	༩	མག་ོསདོ་ད་ུབདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་མེཀ་སི་ཀ་ོརྒྱལ་ཁབ་ཏུ་འཚམས་
གཟིགས་ཕབེས་པ་དང་འབལེ་བང་ཨ་རིའི་
ས་ཁུལ་ཚོགས་འདརུ་བཅར་ཡོད་པ་དང་།	
མེཀ་སི་ཀ་ོཁུལ་ད་ུཡོད་པའི་གཙུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་མང་དག་ཞིག་ནང་བདོ་དནོ་ཐགོ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་སདི་
སྐོང་མཆོག་གིས་ཁུལ་དའེི་གསར་འགོད་
པ་རྣམས་དང་ལྷན་བཅར་འདྲ་ིཡང་གནང་
ཡོད།།

ལ་དགྭས་སབྐས་	༩	པའ་ིས་འཐུས་དམ་འབུལ་
ལེགས་གུབ།

༄༅།	།དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་ལ་དགྭས་
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	༩	པའ་ིཚོགས་མི་
གསར་འདམེས་ཀི་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ཡོང་
བའ་ིཞུ་སྐལུ་འབརོ་དནོ་ལརྟ།	 ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་
ཞིབ་ཁང་གི་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརུྒྱད་དནོ་
གུབ་མཆོག་ནས་ལ་དྭགས་ས་གནས་ཁིམས་དུྲང་
པདྨ་བཟང་པ་ོལགས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་བཅའ་
ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༦༩	 ཆ་རྐནེ་འགོ་འཕལ་སེལ་
ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པར་བསྐ་ོགཞག་བགིས་
ཏ།ེ	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༢	ཉནི་ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	 ༩	 པའ་ིའདམེ་ཐནོ་
ས་འཐུས་ཚོགས་མི་	 ༢༡	 ནས་ཚོགས་མི་	 ༢༠	
དང་།	ད་ེདག་གི་ཁངོས་ནས་ཚོགས་གཙོ་དནོ་གུབ་
ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	ཚོགས་གཞནོ་ཚེ་རིང་དབང་
ཕུག་ལགས་བཅས་ནས་འཕལ་སེལ་ཁིམས་ཞིབ་
པའི་མདནུ་སར་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་
བཞེས་ལེགས་གུབ་བུང་འདགུ་པའི་གསར་འགུར་
སྙངི་བསྡསུ་སུ།	།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་མེཀ་སི་ཀའོ་ིནང་ས་ཡོམ་གི་
གདོ་ཆག་ཕགོ་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༢	ཉནི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཡུ་རོབ་ལ་ཏ་ིཝ་ཡའ་ི	 Latvia	 རྒྱལ་ས་རི་
ག་ Riga ནས་མེཀ་སི་ཀའོ་ིསདི་འཛིན་སྐ་ུཞབས་	
Enrique Pena Nieto	 མཆོག་ལ་ཐུགས་
གསོའ་ིགསུང་འཕནི་ཞིག་སྩལ་འདགུ
	 ད་ེཡང་ཉ་ེལམ་མེཀ་སི་ཀོའི་ནང་
ས་ཡོམ་གིས་གོད་ཆག་འགོ་མི་གངས་མང་པའོི་
ཚེ་སགོ་ཤོར་བ་མ་ཟད།	 མི་རུྒྱ་ཟགོ་གསུམ་ལ་
གནདོ་འཚེ་ཚབས་ཆེ་ཕགོ་པར་བརྟནེ།	 བདོ་མིའ་ི
བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མེཀ་སི་ཀའོ་ིསདི་འཛིན་
སྐ་ུཞབས་ Enrique Pena Nieto	 མཆོག་
ལ་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕནི་ཞིག་སྩལ་བའི་ནང་
འཁདོ་དནོ།	 ས་ཡོམ་གི་གདོ་ཆག་འགོ་ཚེ་སགོ་
ཤོར་བ་རྣམས་ཀི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་
རྣམས་དང་དཀའ་སྡུག་མོང་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་
ངསོ་ཀིས་ཞེ་ཐག་པ་ནས་སེམས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ངོས་རང་ད་ེསྔ་མེཀ་སོ་ཀོའི་ནང་ཐེངས་འགའ་
ཤས་སླབེས་པའི་ཉམས་མོང་ད་ེདག་བསམ་བླ་ོ
འཁརོ་སབྐས་སེམས་ནང་དགའ་སང་གི་ཚོར་བ་སྐ་ེ
བཞིན་འདགུ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༣	 ཕི་ཟླ་	 ༡༠	 ནང་
ཁུལ་དརེ་འབརོ་བ་མཐའ་མ་ཆགས་ཡོད།	 དརེ་
བརྟནེ་ཐངེས་འདིར་ས་ཁུལ་དརེ་རང་འབུང་ས་
ཡོམ་གིས་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེ་ད་ེའདྲ་བཟསོ་པ་
མཐངོ་སབྐས་སེམས་སྡགུ་ཡོང་བཞིན་འདགུ	 ངསོ་
ཀིས་མེཀ་སི་ཀོ་མི་མང་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་འཁདོ་པ་མ་ཟད།	 ཛ་
དྲག་ངལ་སེལ་རོགས་སྐབོ་ཀི་ལས་གཞིར་ཡི་རང་
བསགྔས་བརདོ་མཛད་འདགུ་པ་བཅས།།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གི་ཆེད་རྩམོ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གིས་དགག་ལན་སྤལེ་བ།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཨི་ཌ་ལིའ་ིམེ་སི་ན་གངོ་སྡའེ་ིཆེ་བསདོ་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༡༧	 ཉནི་མེ་སི་ན་ Messina	 གངོ་ཁརེ་གི་

སིྤ་ཁབ་པ་སྐུ་ཞབས་པ་རེ་ནཱ་ཌ་ོཨེ་ཀ་ོརིན་ཏ་ི	
Renato Accorinti	 ལགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
མེ་སི་ན་གངོ་ཁརེ་གི་ཝི་ཏ་ོརི་ཡ་འཁབ་སནོ་
ཁང་ Theatre Vittorio	 ད་ུཕབེས་བསུའ་ི

ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་རསེ་གངོ་ཁརེ་སིྤ་
ཁབ་པ་མཆོག་གིས།	 ངའ་ིདམིགས་ཡུལ་

ནི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་སི་སི་ལི་
གངོ་ཁརེ་ད་ུགདན་འདྲནེ་ཞུས་ཏ་ེང་ཚོར་
བཀའ་སླབོ་གནང་ཆེད་ཡིན་ཞེས་གསུངས་
པར་མེ་སི་ན་མི་མང་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དད་གུས་

གཡོ་བ་མེད་པའི་ངང་དགའ་སྤོའི་རྣམ་པ་
ཤུགས་ཆེ་བསན་ཡོད།
	 དེ ་ རེས ་ སིྤ ་ ན ོར ་ ༸ གོ ང ་ ས ་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་གངོ་ཁརེ་
སིྤ་ཁབ་པ་སྐུ་ཞབས་རེ་ནཱ་ཌོ་ཨེ་ཀོ་རིན་ཏི་
ལགས་ཀིས་ཞི་བད་ེདང་དྲང་བདནེ།	 ད་ེ
བཞིན་འཚེ་བ་མེད་པའི་གཟེངས་རྟགས་
འབུལ་ལམ་ཞུས་པར་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་ཞི ་
བདའེི་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་གནང་
ས་ེབཀའ་སླབོ་བསྩལ་དནོ།	 འག་ོབ་མིའ་ིརྩདོ་
རྙགོ་རྐེན་པས་འཚེ་བ་བརུྒྱད་མི་མང་ས་ཡ་
མང་པའོ་ིཚེ་སགོ་ཤོར་བ་མ་ཟད།	 འཛམ་
གླིང་གི ་དཔལ་འབོར་དང་ཁོར་ཡུག་གི ་
གནས་སངས་ཀང་ཉམས་ཆགས་འག་ོབཞིན་
ཡོད།

	 ང་ཚོས་དསུ་རབས་ཉརེ་གཅིག་
འདི་བཞིན་བཟོད་བསན་དང་གོས་མོལ་
གི་ལམ་ནས་དཀའ་ངལ་སེེལ་ཐབས་བེད་
དགོས་པའི་དསུ་རབས་ཤིག་ཆགས་རུྒྱར་
འབད་བརྩནོ་བདེ་དགསོ།	 ད་ེལརྟ་ཡོང་བར་
ཤེས་ཡོན་ན་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	
དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་འག་ོབ་
མིའི་གཤིས་རུྒྱད་དང་འབལེ་བའི་བཟང་པའོི་
རིན་ཐང་གོང་མཐོར་གཏངོ་རུྒྱའི་ཐད་མ་
འདང་བའ་ིཆ་ཞིག་ཡོད་པར་བརྟནེ།	 དངེ་
དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་རིས་མེད་ཀི་
བཟང་སྤདོ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱ་དང་འག་ོ
བ་མིའི་ནང་གི་གཤིས་རུྒྱད་དང་འབལེ་བའི་
བཟང་པའོི་རིན་ཐང་ད་ེདག་ང་ཚོའི་སེམས་
ཚོར་དང་འབལེ་བ་ཡོད་སབས་བླའོི ་རྣམ་
གཞག་དང་བེད་ལས་སྐརོ་གོ་རྟགོས་སྤལེ་

༄༅།	 །ཨིན་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌནོ་ནས་
འདནོ་སྤལེ་བདེ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཁནོ་
ད་ུཧ་ཅང་གགས་ཆེ་བའི་ཨིན་སྐད་གསར་
ཤོག་སྡ་ིསརྒ་ཌི་ཡེན་ The Guardian  

ཞསེ་པའ་ིགསར་ལས་ཁང་གིས།	 	 	 ཕི་
ལོ་	༢༠༡༧		ཟླ་	༨	ཚེས་	༨	ཉནི་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ནས་བོད་ཀི ་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ལག་བསར་
བདེ་བཞིན་པའི་སིད་བུས་ལ་སྐནོ་བརདོ་ཀི་
ཆེད་རྩོམ་ཞིག་རྩོམ་སིྒག་པའི་གླངེ་སགེས་
སུ་སྤལེ་བར།	 	 ཨིན་ཡུལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ཚབ་ལས་ཁུངས་ཀི་མགནི་ཚབ་པ་ཁན་རོང་	  
Zen Rong	ཟརེ་བས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	ཟླ་	
༩	 ཚེས་	 ༣	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གི་ཆེད་རྩམོ་ལ་དགག་ལན་ཞིག་སྤལེ་
འདགུ
	 ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གི་ཆེད་རྩམོ་ནང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ད་ུའཛུགས་སུྐན་ཡར་རྒྱས་
ལས་གཞི་འདྲ་མིན་ལ་སྙདེ་ནས་རང་བུང་
གཏརེ་ཁ་གང་བུང་སྔགོ་འདནོ་བས་པ་དང་།	
གངོ་གསེབ་ཁག་གཅིག་གངོ་ཁརེ་ད་ུའགུར་
རུྒྱའི་ལས་གཞི་ཟརེ་བའི་སིད་བུས་འགོ་རྒྱ་
རིགས་མི་འབརོ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབདོ་ནང་
སྤ་ོབཤུད་བདེ་བཞིན་པ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་
གཙང་པ་ོཆེ་ཁག་ལ་ཆུ་རགས་གང་བུང་
བརྒྱབ་པ་སོགས་ལ་ཚོད་འཛིན་མ་བས་
ཚེ་བདོ་ཙམ་མ་ཟད།	 འཛམ་གླངི་སིྤ་དང་
ལྷག་པར་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཁནོ་ད་ུཁོར་ཡུག་དང་
འབལེ་བའི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་ངསེ་
ཡིན་སྐརོ་ཉནེ་བརྡ་བཏང་ཡོད།
	 སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ས་བབ་
ཀི་ཆ་ནས་གོ་ལའི་ཚ་དྲདོ་འཕལེ་རྒྱས་ལ་
ཤུགས་རྐེན་སྤོད་མཁན་གཙོ་བ་ོཞིག་མཐོ་
སྒང་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་ཆགས་ཡོད་སབས།	

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བ ོད་ནང་རང་བུང་
ཁོར་ཡུག་ལ་བག་ཚ་བ་མེད་པར་རང་གི་
འདདོ་དབང་ཁོ་ནའི་རསེ་སུ་འབང་བཞིན་
པ་ད་ེདག་ལ་མན་ོབསམ་ཞིབ་མོར་བཏང་
ནས་འཁགོ་པ་ོཡོ་བསང་བདེ་དགསོ་པའི་རེ་
འདནུ་བཏནོ་འདགུ
	 དེ་ཡང་རྩོམ་ཡིག་ད ེའི ་ནང་།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཁོར་ཡུག་དང་འཛུགས་
བསུྐན་གི་སིད་བུས་སྐནོ་ཅན་ད་ེདག་ལག་
བསར་བས་པའི་རྐནེ་གིས་རང་བུང་གཏརེ་
དངོས་ཀི་ཧ་ཅང་ཕུག་པའི་འཇིག་སླ་བའི་
མཐ་ོསངྒ་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གི་གཏརེ་ཁ་བསྔགོ་
འདནོ་བདེ་ཡུལ་གཙོ་བ་ོཞིག་དང་ཆུ་རགས་
ཀི་ལས་གཞི་སྤལེ་ཡུལ་གཙོ་བ་ོཞིག་ཆགས་
ཡོད།	 	 བདེ་བབ་ད་ེདག་ལ་ཚོད་འཛིན་མ་
བས་པར་མུ་མཐུད་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་ན་ཨེ་
ཤི་ཡའི་གཙང་པའོི་ས་ཁར་འགུར་བ་འག་ོ
རུྒྱ་དང་།	 	 ག་ོལ་སིྤའ་ིཁརོ་ཡུག་ལ་ཤུགས་
རྐནེ་ངན་པ་སྤད་ངསེ་ཡིན་ཞིང་།	 	 ཤུགས་
རྐེན་དའེི་འགོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ས་ཁུལ་གི་གནམ་
གཤིས་ལ་འགུར་ལྡགོ་ཆེན་པ་ོཡོང་རུྒྱ་ཙམ་
མ་ཟད།	 	 	 མཐ་ོསངྒ་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ད་ུ
ཚ་དྲདོ་རྒྱས་བཞིན་པ་དསེ་ག་ོལ་སིྤའ་ིགནམ་
གཤིས་ལའང་ཤུགས་རྐནེ་སྤད་རུྒྱ་ཡིན་ངསེ་
པ་དང་།
	 ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ལོར་བདོ་མངའ་
རིས་ས་ཁུལ་ཨ་རུའི ་ནང་གངས་རུད ་
ཤུགས་ཆེ་བརྒྱབ་པ་མ་ཟད།	 	 ཨ་མདའོ་ི
ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་ནང་འདམ་ཉིལ་ནས་
འདམ་རདུ་ཀི་གདོ་ཆག་བུང་བ།	 	 	 	 ད་ེ
བཞིན་ཁམས་ཀི་ས་ཁུལ་དུའང་ཆུ་རུད་
གོད་ཆག་སོགས་བུང་བ་ད་ེདག་གཙོ་བ་ོགོ་
ལའི་གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་ཧ་ཅང་འག་ོ
བཞིན་པ་དའེི་ཤུགས་རྐནེ་འགོ་བུང་བ་ཞིག་
ཡིན།	 དརེ་བརྟནེ་ལོ་ད་ེན་ིམཐ་ོསངྒ་བདོ་ཀི་
རང་བུང་ཁོར་ཡུག་ལ་གོད་ཆག་ཚབས་ཆེ་

ཕགོ་པའ་ིལོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།
	 ད་ལྟའི ་བ ོད་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་
ཡུག་གནས་སངས་ལ་ཉམས་ཞིབ་བེད་
སྐབས་རང་བུང་གོད་ཆག་མུ་མཐུད་ཡོང་
འགུར་མངནོ་ད་ུཕགོས་ཡོད།	 	 དརེ་བརྟནེ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མཐོ་སྒང་གི་རང་
བུང་ཁོར་ཡུག་ལ་འཕད་བཞིན་པའི་དཀའ་
ངལ་ད་ེདག་གཞི་ལ་བཞག་ས་ེགོང་ཁེར་
འཛུགས་སུྐན་ལས་གཞི་ཟརེ་བ་སྤལེ་སྐབས་
ངེས་པར་དུ་ཉནེ་ཁ་ད་ེདག་ལས་གཡོལ་
ཐབས་བདེ་དགསོ་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་ཧ་
ཅང་འཇིག་ས་ླབའི་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་གནས་
སངས་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམིག་
བསལ་སེམས་ཁུར་བསངླ་ནས་བདོ་ཀི་གངོ་
གསེབ་ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་གངོ་ཁརེ་ཅན་ད་ུ
འགུར་རུྒྱ་ཟརེ་བའི་ལས་གཞི་མུར་པའོི་ཐགོ་
སྤལེ་བཞིན་པ་ད་ེདག་ལ་ཚོད་འཛིན་ངེས་
པར་ད་ུབདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད།		བདོ་ནང་ད་ུ
རྒྱ་རིགས་མི་འབརོ་ཕནོ་ཆེ་སྤ་ོབཤུད་བ་རུྒྱ་
མཚམས་འཇགོ་བདེ་དགསོ།		 ཕོ ག ས ་
མཚུངས་བདོ་ཀི་གནས་རི་རྩ་ཆེ་ཁག་ལ་
བག་ཚ་སྤུ་ཙམ་མེད་པར་གཏརེ་ཁ་ཚོད་མེད་
སྔགོ་འདནོ་བདེ་བཞིན་པ་ད་ེདག་འཕལ་མར་
མཚམས་འཇགོ་དང་སྦྲགས།	 	 	 བདོ་ཀི་
གཙང་པ་ོཁག་ལ་ཆུ་རགས་རྒྱག་རུྒྱའི་ལས་
གཞི་ད་ེདག་ཀང་འཕལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་
བདེ་དགསོ་པ་འཁདོ།
	 སིད་སྐོང་མཆོག་གི་རྩོམ་ཡིག་
ནང་།	 	 རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀིས་བདོ་ཀི་
ཁོར་ཡུག་སུང་སྐོབ་བ་རུྒྱ་འདི་བདོ་ཙམ་
མ་ཟད།	 	 རྒྱལ་སིྤའ་ིགནད་དནོ་ཞིག་ལ་
གཟིགས་ནས་ལངས་ཕགོས་བརྟན་པ་ོཞིག་
འཛིན་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནནོ་ཤུགས་
སྤད་པ་བརུྒྱད་བདོ་ནང་ལག་བསར་བེད་
བཞིན་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཁརོ་ཡུག་སིད་
བུས་ནརོ་འཛོལ་ཅན་ད་ེདག་འཕལ་མར་

མཚམས་འཇགོ་ཡོང་ཐབས་སདླ་ལས་འགུལ་
ཤུགས་ཆེ་ཙམ་སྤལེ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་
ཡང་ཞུས་འདགུ
	 ཡང་རྩམོ་ཡིག་དའེ་ིནང་།		བདོ་
ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོར་ཡུག་སིད་བུས་
ནརོ་འཛོལ་ཅན་ད་ེདག་ལག་བསར་བས་
པའི་ཚོང་ཁེ་ང་ོམ་ཐབོ་མཁན་ནི་རྒྱ་རིགས་
ལས་བདེ་པ་ཚོ་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་ལས་ཆེ་
ཁག་སོགས་ཡིན།	ཞསེ་གསལ།
	 དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གི་
རྩོམ་ཡིག་དརེ་ཨིན་ཡུལ་ནང་གི་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་མགིན་ཚབ་པ་ཁན་རོང་
ཟརེ་བ་ཁ་ོཔས་དགག་ལན་རྩམོ་ཡིག་གཅིག་
སྤལེ་བ་དའེ་ིནང་ད་ུ།	 སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེངའེི་རྩོམ་ཡིག་དསེ་གཞན་མགོ་སྒརོ་སླུ ་
བདི་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 	 བདོ་ནང་
འཛུགས་སུྐན་ལས་གཞི་ད་ེདག་གཙོ་བ་ོས་
གནས ་བོད ་ རིགས ་
ཚོ ར ་ ཁེ ་ ཕ ན ་ ཐོ བ ་
བཞིན་ཡོད་པ།	 མི་
འབོར ་ཆ་ནས་ཀང་
བོ ད ་ རི ག ས ་ མ ང ་
བ་ཡོད་པ།	 	 དརེ་
བརྟནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི ་ འ ཛུ ག ས ་ སུྐ ན ་
ལས་གཞིའི་འགོ་བདོ་
རིགས་མང་ ཚོགས་
ཀི་དཔལ་འབརོ་ཡར་རྒྱས་ཐགོ་ནས་བདོ་མི་
རྣམས་ཀིས་རང་གི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་སུང་སྐབོ་བདེ་ཐུབ་པའི་ཁོར་ཡུག་ཧ་
ཅང་བཟང་པ་ོཞིག་སུྐན་ཐུབ་ཡོད་སྐརོ་འཁདོ་
དནོ།	 ཉ་ེལམ་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཀིས།	
ཡར་རྒྱས་དང་སུང་སྐབོ་ད་ོམཉམ་པའི་སིད་
བུས་ལག་བསར་བ་རུྒྱ།	 ཞསེ་པའ་ིལམ་སནོ་
འགོ་བདོ་ནང་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་གཞི་སྤལེ་
མུར་སུང་སྐབོ་ཀི་སིད་བུས་ལག་བསར་བདེ་

བཞིན་ཡོད།
	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ལོ་མཇུག་ཙམ་
བར་བདོ་ནང་ས་གནས་	 ༤༧	 	 རང་བུང་
སུང་སྐབོ་ཀི་ས་ཁུལ་ད་ུགཏན་འབབེས་བས་
པ་མ་ཟད།	 	 	 ས་གནས་ད་ེདག་བརྒྱ་ཆར་
བགོ་ཚེ་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཁནོ་ཡོངས་ཀི་
ས་ཆའ་ིབརྒྱ་ཆ་	༣༥	ལོན་པ་དང་།		དའེ་ི
ཁར་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཀི་ས་ཁུལ་གཞན་	
༢༢	 རང་བུང་སུང་སྐབོ་ཀིས་ས་ཁུལ་ད་ུ
གཏན་འབབེས་བས་འབས་སུ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	
ཁོར་ཡུག་སྐརོ་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོའི་ནང་ས་
གནས་ད་ེདག་གི་སདོ་བཅུད་རྟནེ་འབལེ་ལ་
ད་ོཕགོ་རྩ་བ་ནས་མེད་པར་གནས་སངས་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོཡོད།	 	 ཅསེ་དགག་ལན་དའེ་ི
ནང་གསལ།
	ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༠༨	
ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༣༠	 རིང་བདོ་མཐ་ོསངྒ་

གི་ཁོར་ཡུག་སུག་སུབ་སྐོབ་ལས་གཞིར་
དམིགས་ནས་རྒྱ་སྒརོ་ཐརེ་འབུམ་	༡༠	ཙམ་
འག་ོགནོ་གཏང་འཆར་ཡོད་པ་དང་།	 	 ད་ེ
བཞིན་མཚོ་སྔནོ་དང་བདོ་མཐ་ོསངྒ་ས་ཁུལ་
ད་ུག་ོལའི་གནམ་གཤིས་ཀི་ཤུགས་རྐནེ་གང་
ཐུབ་ཆུང་ད་ུགཏང་རུྒྱ་དང་།	 	 རུྒྱན་གནས་
ཐུབ་པའི་ཡར་འཛུགས་སུྐན་ཡར་རྒྱས་ལས་
གཞི་སྤལེ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་ཁན་རོང་གི་རྩམོ་
ཡིག་ནང་གསལ།།

ཐུབ་པ་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
ཅསེ་དང་།	 ད་ེབཞིན་མང་ཚོགས་ནས་
བམས་བརྩ་ེཉམས་ལེན་དང་།	 འག་ོབ་མི་
གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་འཛིན་དགོས་པའི་
འབདོ་སྐལུ་ཡང་གནང་ཡོད།
	 སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེཡོང་ཁུངས་ང་ོ
མ་ན་ིབམས་བརྩ་ེདང་སྙངི་ར་ེཡིན།	 བམས་
བརྩེ་ནི་རང་དང་སེམས་ཐག་ཉ་ེཔ་ོཡོད་པ་
ཁ་ོནར་མིན་པར་འག་ོབ་མི་རིགས་སིྤ་དང་།	
ལགྷ་པར་སོ་སོའི་དག་བ་ོཡིན་ནའང་བམས་
བརྩའེི་བླ་ོསྐདེ་དགོས་པ་ན་ིའག་ོབ་མིས་བདེ་
ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།
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དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བདོ་ལྗངོས་མད་ོསདྨ་ཆོལ་ཁའ་ིདམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་གི་
དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༦	
ནས་	 ༡༨	 བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་རྡ་
ས་མེག་གྷན་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའི་བཞུགས་
སརྒ་ཀིརྟའིི་བསེ་པའི་གྲྭ་ཚང་ད་ུབདོ་ལྗངོས་
མད་ོསདྨ་ཆོལ་ཁའི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་
ཆེན་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༦	ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོ
ཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་སྐུ་མགནོ་གཙོ་
བརོ་གདན་ཞུས་ལྟར་ཆེད་ཕབེས་གནང་ས་ེ
འཚམས་འདྲི་དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	 གངོ་ད་ུམད་ོསདྨ་ཆོལ་ཁའ་ི
ཚོགས་གཙོ་དང་།	 ལགྷ་པར་བཀའ་ཟུར་	
༸སྐབས་རེ་ཀིརྟི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་
བཀའ་སླབོ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་གནང་སོང་།	
བཀའ་ཟུར་སྐབས་ར་ེཀིརྟ་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ང་ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་མི་
རབས་རྒན་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 བཙན་བལོ་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཆོས་སདི་
གང་གི་ཐོག་ལའང་ཐུགས་འགན་མང་པ་ོ
བཞསེ་མངོ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།	 ད་ེཚོ་རླབས་
ཆེན་གི་བ་གཞག་ཅིག་རེད་ལ།	 ད་ེརིང་
བཀའ་སླབོ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་ཕབེས་པར་
སེམས་འགུལ་ཚད་མེད་ཐབེས་སོང།	 དརེ་
བརྟནེ་གཙོ་བ་ོབཀའ་ཟུར་སྐབས་རེ་ཀིརྟི་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་

པ་ད་ེཚོ་ང་ཚོ་ཚང་མས་སེམས་སུ་བཞག་ས་ེ
ཉནི་རེའ་ིའཚོ་བའ་ིནང་ལག་ལེན་བསར་ཐུབ་

དགོས་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་ཞུ་འདདོ་
བུང་།
	 ད་ེབཞིན་བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་ཀི་
གནས་ཚུལ་ཉག་ཕ་བའི་དསུ་ཚོད་འདིའི་
སྐབས་ང་ཚོ་ཚོགས་འད་ུའཚོགས་པ་ཡིན་
ནའང་འདྲ།	 གང་ལརྟ་བདོ་ཀི་བསན་པ་
ཆབ་སིད་གང་གི་ཐད་ལ་འགན་ཁུར་མཁན་
གི་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གང་གནང་པ་ཡིན་
ནའང་ལེགས་ཉསེ་མང་པ་ོཞིག་ཡོང་བསྡད་
ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེཚོའ་ིཐགོ་གདངོ་ལེན་
བེད་ཕོགས་གང་འདྲ་དགོས་པའི་ཐོག་ལ་
ག་ོབསྡརུ་བདེ་པ།	 ཚོགས་འད་ུགཅིག་མ་
འཚོགས་པ་མ་གཏགོས་གཙོ་བ་ོའདིའི་ཐགོ་

དམིགས་ཡུལ་འཛིན་པའ་ིགནས་སངས་ལ་ྟབུ་
ཆགས་ཡོད།	 ད་ེའདྲ་ཡིན་དསུ་རྩ་བའ་ིང་ཚོ་

བདོ་ས་ཤོར་བ་རེད།	 ༸སྐབས་མགནོ་རིན་
པ་ོཆེས་དབུ་འཁིད་པའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་
གི་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་རེད།	 ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་
མི་མང་པ་ོཞིག་བཙན་བལོ་ནང་ཕབེས་ཐུབ་
ཡོད་པ་རེད།	ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ལ་ལེགས་པའ་ིཆ་
ཡི་ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡིན་ན།	 ང་
རང་ཚོ་བདོ་པ་ཟརེ་བ་ད་ེདངེ་གི་དསུ་འདརི་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་རའེི་བཀའ་དྲནི་
ཡིན་པ་ཚང་མས་ཧ་ག་ོཐུབ་པ།	བདོ་ཀི་ནང་
ཆོས་དང་།					རིག་གཞུང་ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ལ་
འཛམ་གླིང་སངེ་གི་མི་རྣམ་དཔདོ་ཅན་མང་
པ་ོཞིག་གིས་ད་ོསང་བདེ་སའི་གཞི་ལ་ྟབུ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད།	 ད་ེཚོའ་ིགས་བཟང་ཕགོས་ཀི་

གུབ་འབས་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་དགོས་རུྒྱའི་
གནས་སངས་ཤིག་རེད།	 ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ནས་
ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་༸སྐབས་མགོན་རིན་
པ་ོཆེའི་མཛད་པ་འཕིན་ལས་སྐོང་བ་ཁག་
རེད།
	 རྒྱལ་སིྤའི ་ཐོག ་ལ ་བ ོད ་ཟེར ་
བ་ད་ེངོས་འཛིན་གང་འདྲ་གནང་གི་ཡོད་
པ།	 ད་ེཚོའ་ིགས་བདོ་ཀི་བདནེ་པ་མ་གསལ་
བར་ཟརེ་ན་མི་འདགུ	 གཞིས་བསེ་མཉམ་
འཛོམས་མ་ཡོང་བར་ད་ུང་ཚོས་མུ་མཐུད་
རུྒྱན་འཛིན་གནང་ཕགོས་གང་འདྲ་དགོས་
འདགུ	 ད་ེཚོའ་ིགས་ལ་ང་ཚོས་དགངོས་
པ་བཞེས་དགོས་རུྒྱའི་གནས་ཚུལ་གཅིག་
ཆགས་བསདྡ་ཡོད།	 ཕགོས་གཞན་ཞིག་
ནས་ང་ཚོ་ཉསེ་པའི་ཆ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་
བ་ཡིན་ན།	 བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་ཉནི་
རེ་བཞིན་ཛ་དྲག་ཆེ་རུ་འག་ོབཞིན་པ་དང་།														
དེ་མཚུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིིད་བུས་
འཛིན་སངས་ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན།	
རྒྱལ་སིྤའི་ཆབ་སིད་ཉམས་ཞིབ་པ་མང་པ་ོ
ཞིག་གིས་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	 ༡༩	
པའི་རསེ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་འཁིད་
མཁན་མི་ས་ད་ེཚོ་གུ་ཡངས་ཀི་སིད་བུས་
འཛིན་མཁན་ཡོང་རུྒྱའི་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་
ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེའདྲའ་ིསབྐས་གཉསི་ཕན་
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ཐགོ་ནས་ང་ཚོ་
གཞིས་བསེ་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་རུྒྱའི་རེ་བ་

བརྒྱབ་ཆོག་རུྒྱའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་
ཡོད་རེད།	 ཡིན་ནའ་ིབདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་
གནས་སངས་ད་ེཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་
འག་ོབཞིན་པ་དང་།	 བཙན་བལོ་སིྤ་ཚོགས་
ནང་ད་ལ་ྟབར་ད་ུ༸སྐབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་ཕབེས་པ་
ལརྟ།	 བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ།	 སིྐད་ན་མཉམ་
སིྐད།	 སྡགུ་ན་མཉམ་སྡགུ་གི་གནས་སངས་
ཐོག་ཚང་མས་སེམས་འཁུར་བེད་པ་ཙམ་
མ་ཟད་ད་ེལྟར་གོམ་པ་མདནུ་སྤསོ་གནང་
བཞིན་ཡོད།	 ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་འཚམས་
རེ་སིྤ་ཚོགས་ནང་གནས་ཚུལ་འདྲ་མིན་
འདྲ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེཚོར་
སེམས་འཚབ་བདེ་དགསོ་པའི་གནས་སངས་
ཤིག་རེད།	 ད་ེབཞིན་༧སྐབས་མགནོ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཉ་ེཆར་འཇར་མན་གངོ་
ཁརེ་	 Frankfurt ནང་ད་དངུ་དགུང་ལོ་
བཅ་ོལ་ྔཉ་ིཤུ་བཞུགས་ཀི་རེད།	 དའེ་ིརིང་
ལ་གཞིས་བསེ་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་གི་རེད་
ཅསེ་བཀའ་སླབོ་བཟང་པ་ོཕབེས་པ་ད་ེསེམས་
ལ་བཞག་དགསོ་པ་ཞིག་རེད།	 ཅསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་མད་ོསདྨ་ཆོལ་
ཁའི་དབུས་སིྤ་ཁབ་རུྒྱན་ལས་ཁང་གི་ཚོགས་
གཞོན་ནས་ཐུགས་རེ་ ཆེ ་གསུང་བཤད་
གནང་གུབ་མཚམས་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོ
རྒྱལ་ཁའ་ིངང་གལོ་བ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཚབ་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༢༡	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་

ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་
གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་སྐུ ་ཞབས་རིན་ཆེན་མཁའ་འག་ོཀེར་
མི་ R.K.Khrimey	 ལགས་ཀིས་ས་ེཁདི་
པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་གངས་	༤	དང་།	ས་
གནས་ཁག་འདྲ་མིན་གི་རུྒྱན་ལས་ཚོགས་མི་
གངས་	 ༩	 བཅས་དང་ལནྷ་མཇལ་འཕད་
གནང་ཡོད།
	 དེ་ཡང་ཚོགས་འདུའི ་སྐབས་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་སྐུ ་ཚབ་
འཐུས་མི་རྣམས་ལ་བདོ་དནོ་སདླ་ལགྷ་བསམ་
གཡོ་མེད་ཀི་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་བ་དང་སྦྲགས།	 བདོ་མིའ་ི

སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་
སྐརོ་དང་།	 ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་ཆབ་སདི་
གནས་སངས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་
དབུ་མའི་ལམ་གཞི་རྩར་བཟུང་བའི་ཐོག་
བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་གནང་
བཞིན་ཡོད་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད།
	 རྒྱ་གར་བོད ་ད ོན ་རྒྱབ ་སྐོར ་
ཚོགས ་པའི ་ སྐུ ་ ཚབ ་འ ཐུས ་ མི ་རྣམས ་
བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་ཉིན་གངས་གསུམ་
རིང་གི་འཚམས་གཟིགས་སྐབས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་
དང་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་སོགས་ཀི་སྐརོ་
རུྒྱས་ལོན་གནང་བ་མ་ཟད།		
	 བོད ་ མིའི ་ སིྒག ་འ ཛུགས ་ ཀི ་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་ལྷན་མཇལ་འཕད་
དང་།	 སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་བཞི་པའ་ིཟུར་ཉན་དའུང་བཅར་ཡོད་པ་
བཅས།།

ཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ།
༄༅།	 །ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་ཐགོ་
ཟུར་འཇགོ་དུྲང་ལས་ཕུར་བུ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཡུན་རིང་ནད་མནར་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	
༩	ཚེས་	༢༤	ཉནི་གི་ཕི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	༥།༡༠	
ཐགོ་ལུ་དྷ་ིཡ་ནར་ད་ྷཡ་ནྣཏ་ Dayanand 

Medical College & Hospital	 སནྨ་

ཁང་ད་ུའདས་གངོས་སུ་གུར་བའི་ཡིད་སྐའོི་
གནས་ཚུལ་བཀའ་ཤག་ཏུ་སྙན་སེང་བུང་
བར་ཐུགས་ཕམ་དང་བཅས་དམ་པ་ད་ེཉདི་
ཀིས་ད་བར་མི་ལོ་	༢༡	རིང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ལ་ཞབས་འདགེས་བསུྒབས་པར་
རསེ་དྲན་ཞུ་ཆེད།	 ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	 ༢༥	
ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༤	 པའ་ིཐགོ་
རྡ་ས་གངས་སིྐད་གཉའ་ཁི་ཚོགས་ཁང་ད་ུ
ཆེས་མཐའོི་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་དང་

ཁམིས་ཞིབ་པ་གཞན་མཆོག	 སིྤ་ཁབ་རིྩས་
ཞིབ་འགན་འཛིན་མཆོག	 ལནྷ་ཁང་ཁག་
གི་དུྲང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་ས་ིཞུའ་ི
ལས་བདེ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་བཀའ་
དུྲང་རངོ་ཁ་སབོས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་
དམ་པ་ཁོང་གི་ལོ་རུྒྱས་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་

སྒོགས་སྦྱང་གནང་རེས་
སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདོན་
གནང་།	 དམ་པ་ཁངོ་ལ་
མ་ངན་གུས་འདདུ་དང་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་
མཚོན་སླད་ཕེད་ཡོལ་ཆུ་
ཚོད་	 ༥	 ནས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུས་
ལས་ཁུངས་ཁག་སྒ་ོབརྒྱབ་

ཡོད།
	 དམ་པ་ཁངོ་ན།ི	 	 རྡ་སངེ་བདོ་
ཁིམ་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཐནོ་རསེ་
ཅན་དྷི་སྒར་མཐོ་སླབོ་ནས་ཉ་ེབའི་གཙུག་
ལག་རབ་འབམས་ཐནོ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༦	
ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༢	 ཉནི་ནས་དཔལ་འབརོ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་ཚོང་ལས་སྡ་ེཚན་
གི་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ད་ུའཛུལ་ཞུགས་
གནང་བ་དང་།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༤	 ཟླ་	 ༣	

ཚེས་	 ༡	 ནས་ལས་དའོ་ིཕགོས་རིམ་ཚད་
མཉམ་ཟུར་འཇགོ་ས་མིག་ཐགོ་མེག་གྷན་ཕི་
དྲལི་དབེ་ཚོང་ཁང་ད་ུབདོ་ཀི་གནས་ཚུལ་
ང་ོསྤདོ་པ་སོགས་ཀི་ལས་འགན་བསྐ་ོགཞག་
གནང་ས་ེཕག་ལས་གནང་མུས་སུ་ཡོད་པ་
དང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༣	ཉནི་
སྡ་ེའགན་ཕགོས་རིམ་ཚད་མཉམ་ད་ུགནས་
སརྤ་གནང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	༧		ཚེས་	
༢༢	 ཉནི་དུྲང་གཞནོ་ལས་རོགས་ཀི་ཕགོས་
རིམ་ཚད་མཉམ་ད་ུགནས་སརྤ་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།།
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རང་ལུས་མེར་སགེ་མེད་པ་བཟ་ོདགསོ་ཀི་ཡོད་ན་ཐབས་ལམ་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༩	
ཉིན་སྐབས་བཅུ་དུྲག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་དསུ་བཞི་
པའི་ལས་ཉིན་དང་པའོི་སྐབས་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་གསུང་
དནོ།	 བཀའ་ཤག་ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
སྐརོ་གསུང་འཕིན་རིམ་པའི་ནང་འཁོད་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 སྡངིས་ཆ་ཆེ་ཆུང་རིམ་པ་
ནང་འཁོད་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏགོས།	
ཉ་ེཆར་ཚོར་བ་ཆེན་པའོིཐོག་ནས་ཞུས་པ་
གང་ཡང་མ་རེད།	 ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཕི་
ལོ་	༢༠༡༢	ལོའ་ིཕི་ཟླ་	༤	ནང་སདི་སྐངོ་
ཉི་ཧངོ་ད་ུབཅར་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་སིྤའི་
གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་གིས་བཀའ་
འདྲ་ིགནང་བའི་སྐབས་སུ་རང་ལུས་མེར་
སེག་སྐརོ་གསལ་པ་ོགང་ཞུས་ཡོད་ཅེ་ན།	
བདོ་ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་དགོས་
དནོ་ན།ི	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མཁགེས་འཛིན་
ཅན་གི་སདི་བུས་ལ་ཐུག་ཡོད།	 མཁགེས་
འཛིན་ཅན་གི་སིད་བུས་རྐནེ་པས་རང་ལུས་
མེར་སགེ་གནང་གི་ཡོད།	 ཅསེ་ཧ་ཅང་

གསལ་པ་ོཞུས་ཡོད།
	 ད་ེབཞིན་རང་ལུས་མེར་སེག་
གནང་མཁན་ཚོ་ཡིན་ནའང་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་
སདླ་དང་།	ཁངོ་རྣམ་པའ་ིམངནོ་འདདོ་ཡིན་
ནའང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ནང་གདན་འདྲནེ་ཞུ་
དགསོ་པ་དང་།	 བདོ་ནང་རང་དབང་སརླ་
གསོ་དགོས་སྐརོ་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོ
རེད།	 རང་ལུས་མེར་སགེ་མེད་པ་བཟ་ོ
དགོས་ཀི་ཡོད་ན་ཐབས་ལམ་ད་ེརྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་ཡོད།	 དབུ་མའ་ིལམ་གཞི་ལ་
བཞག་པའ་ིཐགོ་ནས་མིང་དནོ་མཚུངས་པའ་ི
རང་སདི་རང་སྐངོ་སྤད་པ་ཡིན་ན།	 བདོ་
ནང་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་འག་ོགི་རེད།	 བདོ་
ནང་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་བ་ཡིན་ན་རང་ལུས་
མེར་སེག་གནང་མཁན་ཡོང་གི་མ་རེད།	
འནོ་ཀང་བླ་ོཕམ་པ་ཞིག་ལ་རང་ལུས་མེར་
སེག་གནང་མཁན་མང་དུ་འགོ་གི་འདུག	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལངས་ཕོགས་
གང་ཡིན་ཞ་ེན།	 མི་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་རང་
ལུས་མེར་སགེ་མ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་གི་

ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ནང་པ་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་ས་ེའདས་གངོས་
སུ་གུར་བ་རྣམས་ལ་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་
ཞུ་རུྒྱ་ན་ིནང་པ་དང་བདོ་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་
འགན་ཡོད་པར་བརྟནེ་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་
ལམ་ཞུ་གི་ཡོད།
	 ད་ེབཞིན་ཁོང་རྣམ་པའི་མངོན་
འདདོ་ན་ིབདོ་མི་ས་ཡ་དུྲག་གི་མངནོ་འདདོ་
དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་སབས།	 ད་ེདག་
འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཁབ་སྤལེ་དང་རྒྱབ་
སྐོར་ཐོབ་ཐབས་བེད་དགོས་རུྒྱ་ང་ཚོར་
འགན་ཡོད།	དརེ་བརྟནེ་འག་ོབ་མི་ཞིག་ཡིན་
པའི་ཆ་ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་མ་གནང་
རོགས་ཞསེ་དང་།	 ནང་པ་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་ས་ེའདས་གངོས་
སུ་གུར་བ་རྣམས་ལ་ང་ཚོས་མཆོད་འབུལ་
སྨནོ་ལམ་ཞུ་གི་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་ཁངོ་རྣམ་
པའི་མངོན་འདདོ་ད་ེབདོ་མི་ས་ཡ་དུྲག་གི་
མངནོ་འདདོ་ཡིན་སབས་ད་ེལ་མཐའ་གཅིག་
ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད།	 ད་ེལ་འཛམ་གླངི་ཡོངས་
ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགསོ།	 ཞསེ་ཧ་ཅང་

གསལ་པ་ོཞུས་ཡོད།
	 བཙན་བོལ་ནང་དུའང་རང་
ལུས་མེར་སེག་གནང་མཁན་བུང་བར་
བརྟནེ།	 ད་ེལ་བཀའ་ཤག་ནས་གསལ་པ་ོ
གང་ཞུས་པ་རེད།	 ཅ་ེན།	 བཙན་བལོ་ནང་
ཡོད་པ་དང་བདོ་ནང་ཡོད་མཁན་འདྲ་གི་མ་
རེད།	 གངོ་ད་ུཞུས་པ་བཞིན་བདོ་ནང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་མཁགེས་འཛིན་ཅན་གི་སིད་
བུས་འགོ་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ནས་རང་ལུས་
མེར་སགེ་གནང་གི་ཡོད།	 འནོ་ཀང་བཙན་
བོལ་ནང་རང་དབང་ལུང་པ་ཡིན་སབས་
གང་གནང་གི་ཡིན་ནའང་གནང་རུྒྱ་ཡོད།	
མི་ཚེ་ཧིལ་པརོ་ལས་འགུལ་ག་ཚོད་སྤལེ་
ཡང་སྤལེ་རུྒྱའ་ིསྡངིས་ཆ་ཡོད།	 རང་དབང་
ལུང་པའི་ནང་ཡོད་པར་བརྟནེ་སོ་སོའི་སགོ་
ད་ེརྩ་ཆེན་པརོ་རིྩ་ནས་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཏ་ེ
བཞུགས་རོགས།	 རང་ལུས་མེར་སགེ་མ་
གནང་རོགས།	 རྩ་བའ་ིརང་ལུས་མེར་སགེ་
མ་གནང་རོགས་ཞསེ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཞུས་
ཡོད།	 བཀའ་ཤག་གི་གསུང་འཕནི་རིམ་
པའི་ནང་དང་སྡངིས་ཆ་མཐ་ོདམན་ཡོངས་

ལ་ཞུས་ཡོད།
	 ཉ ེ་ཆར ་བཀའ ་ཤག ་མཆོད ་
འབུལ་ད་ུབཅར་བའ་ིསབྐས་སུ་གསར་འགུར་
བརུྒྱད་ལམ་ཁག་གི་བཀའ་འདྲ་ིགནང་བའི་
ལན་ད།ུ	 བཙན་བལོ་བདོ་མི་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་
པར་གཞོན་སྐསེ་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་སླབོ་
སྦྱངོ་དང་།	 སོ་སོའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	
སདྐ་ཡིག་ལ་ཐུགས་སང་གནང་རོགས་ཞེས་
དང་།	རང་ལུས་མེར་སགེ་མ་གནང་རོགས་
ཞསེ་ནན་པ་ོཞུས་པ་ཡིན།	 བཀའ་ཤག་ནས་
རང་ལུས་མེར་སེག་ཐད་ལངས་ཕོགས་
གསལ་པ་ོཡིན་པ་མ་ཟད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༢	 ཉནི་ཏ་ེབཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་མང་གཙོའི་དསུ་དྲན་ཐགོ་བཀའ་ཤག་
གི་གསུང་བཤད་ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་མ་
གནང་རོགས་ཞསེ་དང་།	 ལགྷ་པར་བཙན་
བོལ་ནང་ཡོད་པའི་གཞོན་སྐེས་སླབོ་ཕུག་
ཚོས་མ་གནང་རོགས་ཞསེ་ཞུས་པ་བཞིན་ད་ེ
རིང་གསོ་ཚོགས་ར་བ་འད་ིབརུྒྱད་བསྐར་ད་ུ
ནན་ཏན་ཐགོ་ཞུ་རུྒྱར།	 རང་ལུས་མེར་སགེ་
མ་གནང་རོགས་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནང་ཆོས་ནས་གསུང་པའ་ིཚན་རིག་དང་ལ་ྟགུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་དང་ཚན་རིག་
དབར་གི་བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་དབུ་བཞུགས་མཛད་པ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཨི་ཏ་ལིའ་ིཔ་ིས་ Pisa 

གངོ་ཁེར་ནང་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་
དང་ནང་ཆོས་ནས་གསུང་པའི་ཚན་རིག་
དང་ལྟ་གུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་དང་ཚན་རིག་
དབར་གི་བག་ོགླངེ་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་དབུ་
བཞུགས་མཛད་འདགུ
	 ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༩	
ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཨི་ཏ་ལིའ་ི	Tuscany	མངའ་
སྡའེ་ི	 Pisa	 གངོ་ཁརེ་ནང་སླབོ་ཕུག་གཙོ་
བརོ་གུར་བའ་ིཁནོ་མི་གངས་	༣༧༠༠	ལགྷ་
ལ་བཀའ་སླབོ་བསྩལ་ཡོད།	 བཀའ་སླབོ་དབུ་
འཛུགས་མ་གནང་གོང་བླ་མ་གཙོང་ཁ་པ་
ཆོས་ཚོགས་ཀི་ངསེ་སནོ་པ་དང་།	གངོ་ཁརེ་
སིྤ་ཁབ་པ་བཅས་ཀིས་༸གོང་ས་མཆོག་ས་
གནས་དརེ་ཆིབས་སུྒར་བཀའ་དྲནི་བསྐངས་
པར་དགའ་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད།
	 ད་ེནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་
འག་ོབ་མི་སིྤའི་བད་ེདནོ་སླད་དསུ་རབས་	

༢༡	 པའ་ིགཞནོ་སྐསེ་ཚོས་འགན་ཁུར་གང་
འདྲ་བངླ་དགསོ་པའ་ིསྐརོ་དང་།	དཀིལ་ཤར་
ཡུལ་གུ་དང་བང་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་དཀའ་ངལ་
མཚོན་པའི་ཡེ་མན་ནང་བིས་པ་ཚོར་བཀསེ་
སྐམོ་ཐབེ་པ་དང་།	 གཞན་ཡང་ལྷ་ོཤར་ཨེ་
ཤི་ཡ་ནང་ཆགས་པའི་ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་མ་
ཡན་མར་ནང་ཁ་ཆེའི་མི་རིགས་ཚོ་དཀའ་
ངལ་འཕད་བཞིན་པའ་ིསྐརོ།	 ང་ཚོ་ལུས་
ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཉུང་ད་ུགཏངོ་རུྒྱ་དང་ལུས་
བད་ེཐང་ཡོང་བར་ལུས་པའོི་འཕདོ་བསནེ་
སྐརོ་ལ་སླབོ་སྦྱངོ་སྤདོ་ཀི་ཡོད།	 ལུས་པའོ་ི
འཕདོ་བསནེ་ཟརེ་དསུ་ལུས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་
ཉུང་བ་དང་།	 ནད་ན་ཚ་མི་ཡོང་བ།	 ལུས་
བད་ེཐང་ཡོང་སདླ་སནྨ་གི་མཐུན་རྐེན་མང་
པ་ོཞིག་སྦྱར་བཞིན་ཡོད།	 ལུས་ཀི་བད་ེསྡགུ་
ནང་བཞིན་སེམས་ཀི་བད་ེསྡུག་ཡོད་པ་དང་།	
མི་ལ་ལུས་ཀི ་བདེ་སྡུག ་ལས་སེམས་ཀི ་
བད་ེསྡུག་ཕན་གནདོ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་པར་
བརྟནེ་སེམས་ཀི་བད་ེསྡགུ་གི་འཕདོ་བསནེ་ལ་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ།
	 ལུས་པོའི ་བདེ་སྡུག་གི ་འཕ ོད་

བསནེ་ང་ཚོས་གལ་ཆེན་པ ོར་རིྩ ་བཞིན་
ཡོད།	 ད་ེའདྲ་ཡིན་ན་ལུས་ཚོར་གི་བད་ེསྡགུ་
ལས་སེམས་ཚོར་གི་བད་ེསྡུག་གི་ཕན་གནདོ་
ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད།	 དཔརེ་ན།	 ལུས་ལ་
ནད་ན་ཚ་བུང་བ་ཡིན་ནའང་སེམས་ལ་ཞི་
བད་ེཡོད་ཚེ་ལྷདོ་ལྷདོ་སྡདོ་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་།	
སེམས་ལ་དངངས་སྐག་དང་སྡུག་བསྔལ་
ཡོད་ན་ལུས་ཀི་མཐུན་རྐེན་ཆ་ཚང་ཡོད་
ནའང་སེམས་མ་སིྐད་པ་བས་ཏ་ེསྡདོ་དགོས་
པ་ཞིག་ང་ཚོའ་ིམཐངོ་ཆོས་རེད།	 སེམས་
ཚོར་གི་བད་ེསྡུག་ད་ེལུས་ཚོར་གི་བད་ེསྡུག་
ལས་ཚོར་བ་རྣ་ོབ་ལ་ྟབུ་དང་།	 གང་ལརྟ་
ཕན་གནདོ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ཞིག་འདགུ	
དརེ་བརྟནེ་སྡུག་བསལྔ་མི་འདདོ་པ་དང་བད་ེ
བ་འདདོ་པ་ཡིན་པས་ལུས་ཚོར་དང་སེམས་
ཚོར་གི་བད་ེསྡུག་གཉིས་ལས་སེམས་ཚོར་
གི་བད་ེསྡགུ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་
སེམས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
དགསོ་ངསེ་རེད།	ཅསེ་དང་།
	 གཞན་ཡང་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་
ལམ་ལུགས་ནང་གཙོ་བ ོ་ཕི ་དངོས་པ ོའི ་
དཔལ་འབརོ་ལ་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་བཞིན་
ཡོད་པ་ལས་ནང་གི་བསམ་བླ་ོདང་འབལེ་
བའི་ཡ་རབས་བཟང་སྤདོ་སོགས་རིན་ཐང་
ད་ེདག་སང་མེད་ད་ུགཏངོ་བཞིན་ཡོད་པར་
བརྟནེ།	 ད་ཆ་ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་
ཏགོ་ཙམ་རྒྱ་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་སླབོ་ཚན་ནང་
ཕི་དངསོ་པ་ོཙམ་མིན་པར་ནང་གཤིས་རུྒྱད་
དང་འབལེ་བའ་ིརིན་ཐང་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་
ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས།	

གལ་ཏ་ེབད་ེསིྐད་འདདོ་ན་ཕི་དངསོ་པ་ོལས་
བུང་བའི་ལུས་ཀི་བད་ེབ་ཙམ་མིན་པར་ནང་
སེམས་ཀི་བད་ེསིྐད་དགོས་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ
	 ཕི་ཚེས་	༢༡	ཉནི་རྒྱབ་ཏུ་པ་ིས་
གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་དང་བ་ླམ་ཙོང་
ཁ་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཐུན་མོང་གིས་གསོལ་
འདབེས་དང་གོ་སིྒག་ཞུས་དནོ་ལྟར་པི་ས་
ཚོགས་ཁང་ད་ུནང་ཆོས་ནས་གསུང་པའི་
ཚན་རིག་དང་ལྟ་གུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་དང་
ཚན་རིག་དབར་གི་བག་ོགླངེ་ལྷན་ཚོགས་
ཐགོ་དབུ་བཞུགས་མཛད་ཡོད།	 བག་ོགླངེ་
ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་དབུས་ཀླད ་
ཁམས་དང་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ཚན་
རིག་པ།	ལ་ྟགུབ་མཁས་པ།	མགནོ་པ་ོ༸གང་
ཉིད་མཆོག་དང་ཐུགས་ཧ་ཅང་ཉ་ེབའི་ཨ་
རིའི་གླགོ་བརྙན་འཁབ་སནོ་པ་གགས་ཅན་སྐ་ུ
ཞབས་	 Richard Gere ལགས།	ད་ེབཞིན་
གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་དག་ེསླབོ་དང་
ས་གནས་མང་ཚོགས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་

གནང་འདགུ
	 བག་ོགླངེ་ལྷན་ཚོགས་ད་ེབཞིན་
ཕི་ཚེས་	༢༠	དང་	༢༡	བཅས་ཉནི་གངས་
གཉིས་རིང་ཀླད་ཁམས་དང་ཚད་རྡུལ་ཕ་
མོའ་ིདངསོ་ཁམས་རིག་པའ་ིརྣམ་གཞག	 ད་ེ
བཞིན་ནབུ་ཕགོས་པའི་ལྟ་གུབ་རྣམ་གཞག་
བཅས་ཀི་སྐརོ་བག་ོགླངེ་ཚོགས་ཡོད།	 ཕི་
ཚེས་	 ༢༢	 ཉནི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཨི་ཊ་ལི་ནས་ལ་ཊི་ཝི་ཡ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་ས་རི་གྷ་ཟརེ་བའི་ནང་
ཆིབས་ཞལ་སུྒར་ཡོད་པ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	
༢༣	 དང་	 ༢༤	 བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་
རིང་ལ་ཏ་ིཝ་ཡའ་ི	 Latvia	 རྒྱལ་ས་རི་ག་ 
Riga ཞསེ་པར་སླབོ་དཔནོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་
མཛད་པའི་སྒམོ་རིམ་བར་པའི་བཀའ་ཆོས་
དང་།	 ར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པསོ་མཛད་པའ་ི
ལམ་རིམ་བསྡསུ་དནོ་ཆོས་འབལེ་དང་།	 ཕི་
ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའ་ི
མཐུན་སིྒལ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་
བཅས།།
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གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོཁག་དང་དབུས་ས་རུྒྱན་འབལེ་གཙོ་བ་ོབདོ་ཡིག་བདེ་སྤདོ་གནང་རུྒྱའ་ིགསོ་ཆོད་
གཏན་འབབེས་གནང་བ།

༄༅།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༢	
ཉིན་སྐབས་བཅུ་དུྲག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་དསུ་བཞི་
པའ་ིལས་ཉནི་བཞི་པ་ཚོགས་གནང་ས།ེ	ཐགོ་
མར་སིྤ་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསན་
འཛིན་ལགས་ཀིས་ད་ཕན་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོཆེ་ཆུང་
གང་ཡིན་དང་།	 ད་ེབཞིན་དབུས་ས་ཡན་
ལག་དང་བཅས་པས་རུྒྱན་འབལེ་གཙོ་བ་ོ
རང་གི་སདྐ་ཡིག་བདེ་སྤདོ་དགོས་པའི་གསོ་
འཆར་བཏནོ་གནང་བར།	 སིྤ་འཐུས་སླབོ་
དཔནོ་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀིས་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་སིྤ་
འཐུས་སྒརེ་གི་གསོ་ཆོད་གསོ་འཆར་དའེི་
ཐོག་བག་ོགླངེ་ལྷུ ག་པ་ོགནང་མཐར་ཚད་
མཐའོི་མང་མོས་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་ས་ེགསོ་ཆོད་
གཏན་འབབེས་གནང་ཡོད།
	 ད་ེཡང་སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	བདོ་ཡིག་
དང་བདོ་སདྐ་ན་ིང་ཚོ་མི་རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོདང་
སགོ་རྩ་ཡིན་སྐརོ་གསུང་པ་ད་ེདག་ཚང་མར་
མོས་མཐུན་ཡོད་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་བར་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་ཀང་དསུ་རྟག་
ཏུ་དབུས་ས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པས་རུྒྱན་
ད་ུཡིག་འབལེ་གཙོ་བ་ོརང་གི་སདྐ་ཡིག་ཐགོ་
ནས་ལག་བསར་བས་དང་བེད་མུས་ཡིན།	
ད་ེབཞིན་གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོདང་གསུང་
འཕིན་ཁག་ཚང་མ་བ ོད་ཡིག་ནང་ལག་
བསར་བས་དང་བདེ་མུས་ཡིན།	 བཀའ་
ཤག་གིས་གཙོས་དབུས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་
གི་ཡིག་འབལེ་རིགས་གཙོ་བ་ོབདོ་ཡིག་ཐགོ་

ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ཁབ་ཁངོས་ས་གནས་ཀི་
ལས་ཁུངས་ཁག་དང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།	
སླབོ་གྲྭ་ཁག་བཅས་ནས་ཀང་བདོ་ཡིག་ཐགོ་
ཡིག་འབལེ་བས་དང་བདེ་མུས་ཡིན་པ་མ་
ཟད།	 ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་ནས་འཆར་
གཞི་ཕུལ་བ་ལྟར་བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་
བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་བདོ་
ཡིག་གཙོ་བརོ་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་དགོས་པའི་
བཀདོ་ཁབ་བཏང་ཟནི་སབས།	 བདོ་ཡིག་
ལག་བསར་བས་དང་བདེ་མུས་ཡིན་ཞསེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།
	 སིད་སྐོང་དང་བཀའ་བླནོ་རྣམ་
པ་ཕོགས་ཕབེས་སྐབས་སུའང་བདོ་ཡིག་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 ཉ་ེཆར་
ཨ་རིའ་ིས་ཁུལ་ཁག་འགའ་ཤས་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་གང་ད་ུའག་ོབ་ཡིན་
ནའང་གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭའི་དག་ེརྒན་དང་
གཞས་ས་བསླབ་མཁན་གི་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་
ཡིན་ནའང་དང་ད་ུབླངས་ནས་བདོ་ཀི་སྐད་
ཡིག་བསབླ་ཀི་ཡོད་སབས།	 ད་ེདག་ཚང་
མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་འབལེ།	ད་དངུ་
ཡིན་ནའང་མུ་མཐུད་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་
འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོ
ཁག་ལ་ཕི་རྒྱལ་སྐ་ུམགནོ་ཕབེས་ཀི་ཡོད།	རྡ་
རམ་ས་ལར་ཆ་བཞག་ན།	 མཛད་སྒརོ་ཕི་
རྒྱལ་དང་རྒྱ་གར་གི་མི་ས་མང་པ་ོབཅར་གི་
ཡོད་པར་བརྟནེ།	 བདོ་སདྐ་ནང་ཡོད་པའ་ི
གསུང་འཕིན་གི་འགལེ་བཤད་སྙངི་བསྡུས་
ཤིག་ཨིན་ཇི་དང་ཧནི་དྷའིི་སདྐ་ཡིག་ཐགོ་ང་ོ
སྤདོ་དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	གང་
ཡིན་ཞ་ེན།	 བདོ་མི་རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོདང་

ཆོས།	 རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་བཅས་མི་
ཉམས་གོང་འཕལེ་གཙོ་བརོ་གཞི་ལ་བཞག་
པའི་ཐོག་ནས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་འཛམ་གླིང་
ཡོངས་ལ་ཁབ་སྤལེ་དང་གོ་རྟགོས་སྤལེ་བའི་
ཐགོ་ནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་འཚོལ་དགོས་
སབས།	 མཛད་སྒརོ་བཅར་བའ་ིསྐ་ུམགནོ་
ཙམ་མ་ཟད།	 མང་ཚོགས་ལའང་ག་ོརྟགོས་
སྤལེ་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་
འདགུ་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
	 སིྤ་ཡོངས་ཐགོ་ནས་བདོ་ནང་གི་
གནས་སངས་དང་བཙན་བལོ་གནས་སངས་
སྐརོ་བཀའ་མོལ་ལྷུག་པ་ོདང་གསལ་པ་ོབུང་
སོང་།	 འནོ་ཀང་ང་ཚོས་ངསོ་འཛིན་བ་རུྒྱ་
ན།ི	 སབྐས་རེ་བདོ་ནང་དང་བཙན་བལོ་གི་
གནས་སངས་བསྡརུ་ཡོང་དསུ་ག་ོནརོ་ཐབེས་
པའ་ིཉནེ་ཁ་འདགུ	 ང་ཚོས་ངསོ་འཛིན་གང་
བདེ་དགསོ་ཀི་རེད།	 ཅ་ེན།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་ཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གི་སདི་བུས་དང་
ཐབས་བུས་ནི་བདོ་རྒྱ་སྡརེ་བསུྒར་རུྒྱ་དང་།

	
བདོ་རིགས་རྒྱ་རིགས་བཟ་ོརུྒྱ་རེད།	 ད་ེལརྟ་
བཟོ་བར་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	
སྐད་ཡིག་རྩ་མེད་བཟ་ོརུྒྱ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
སདི་བུས་རེད།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གི་སིད་
བུས་དང་ཐབས་བུས་ན།ི	 བདོ་ཀི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་མི་ཉམས་གངོ་སྤལེ་
གཏངོ་རུྒྱ་རེད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བདོ་ནང་
བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སདྐ་
ཡིག་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་སླད་ད་ེསྔ་དགོན་
སྡ་ེཁག་བརྒྱ་ཆ་	 ༩༨	 གཏརོ་བཤིག་བཏང་
ཡོད།	 ད་ལ་ྟཡིན་ནའང་བ་ླརངུ་སརྒ་དང་ཡ་
ཆེན་སྒར་གཏརོ་བཤིག་དང་དམ་བསྒགས་
བས་དང་བེད་བཞིན་པའི་དམིགས་ཡུལ་
གཙོ་བ་ོན།ི	 བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	
སདྐ་ཡིག་གཏརོ་བཤིག་དང་།	 བདོ་རིགས་
རྒྱ་རིགས་སུྒར་ཆེད་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ལག་
བསར་ཡང་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 བདོ་ལྗངོས་
སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོས་གཙོས་བདོ་ནང་གི་མཐོ་
སླབོ་ཁག་ཏུ་ཡིན་ནའང་སླབོ་མཚན་ཁིད་

རུྒྱ་ད་ེཚོང་ལས་དང་ཚན་རིག	 ཨང་རིྩས་
བཅས་རྒྱ་སྐད་ཐགོ་བསླབ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 ཉ་ེབའ་ིཆར་ནས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་རབས་
ཀང་རྒྱ་ཡིག་ནང་བསླབ་ཀི་ཡིན་ཞེས་དང་།	
མ་འངོས་པར་ནང་ཆོས་ཡིན་ནའང་རྒྱ་སདྐ་
ཐོག་འཁིད་དགོས་ཀི་འདགུ་ཅེས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་ཐབས་བུས་ངན་པ་ཡོད་པ་ད་ེལག་
བསར་བས་ནས་འག་ོགི་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ངསོ་
འཛིན་དགསོ་ཀི་རེད་དྲན་གི་འདགུ	 བཙན་
བོལ་ནང་གཞན་དབང་སབས་བསནུ་ཡིན་
ནའང་།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་བདོ་ཀི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་མི་ཉམས་
གོང་སྤལེ་དང་དར་སྤལེ་བདེ་རུྒྱའི་དམིགས་
ཡུལ་བཟུང་ནས་ད་བར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་
སླབོ་གནང་བ་ད་ེདག་ལག་བསར་བས་པར་
བརྟནེ།	 བཙན་བལོ་ནང་ད་ུནང་ཆོས་དར་
འཕལེ་བུང་བ་ཙམ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ནང་དགནོ་སྡ་ེགཏརོ་བཤིག་བཏང་
བ་ད་ེདག་བཙན་བལོ་ནང་བསྐར་བཞེངས་
དང་ཧ་ིམ་ལ་ཡའི་རི་རུྒྱད་ད་ུནང་ཆོས་དང་།	
བདོ་ཡིག	 བདོ་པའ་ིརིག་གཞུང་དང་སདྐ་
ཡིག་བཅས་གོང་འཕལེ་དང་བསྐར་གསོ་
བུང་བ་ད་ེདག་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྲནི་དང་།	
དགོན་སྡ་ེཁག་གིས་འབད་བརྩོན་བས་པའི་
བཀའ་དྲནི་ལ་བརྟནེ་ནས་ཡོང་གི་ཡོད།	ནབུ་
ཕགོས་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་
དར་འཕལེ་བུང་ནས་ཕི་རྒྱལ་མི་རིགས་
ཡིན་ནའང་བདོ་ཡིག་སྦྱངོ་གི་ཡོད་པ་བཙན་
བལོ་ནང་གི་དག་ེབཤེས་དང་བ་ླམ་རྣམ་པས་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་སྐུ ་ལས་
བསྐོན་ཏ་ེའབད་བརྩོན་གནང་དང་གནང་
མུས་ལ་བརྟནེ་ནས་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་
ནང་དའུང་བདོ་ཡིག་སྦྱང་མཁན་ཡོད།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་སིད་བུས་ནི་བདོ་དང་བདོ་
མི་རྩ་མེད་གཏངོ་རུྒྱ་རེད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སདི་བུས་ན།ི	 བདོ་མིའ་ིརང་

དབང་བསྐར་གསོ་བདེ་རུྒྱ་དང་མི་རིགས་ཀི་
ང་ོབ་ོབསྐར་གསོ་དང་སུང་སྐབོ་བདེ་རུྒྱ་རེད།	
ལག་བསར་ཡིན་ནའང་ད་ེག་རང་བས་དང་
བདེ་མུས་ཡིན།	 བདོ་ནང་ད་ུདང་ད་ུབངླས་
ནས་དགནོ་སྡ་ེཁག་དང་མི་སྒརེ་གི་ངསོ་ནས་
མི་ཉམས་གོང་འཕལེ་དང་བསྐར་གསོ་བས་
ནས་རྩེ་ཕུད་ཐོན་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོརེད།	
གོང་འཕལེ་གཏངོ་དགོས་ཀི་འདགུ་ཅེས་སྐུ་
ལས་སྐནོ་མཁན་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་ང་ཚོས་
ངསོ་ལེན་བས་ནས་འག་ོདགསོ་ཀི་ཡོད།
	 གཞུང་དང་གཞུང་བསྡརུ་བ་ཡིན་
ན།	 སདི་བུས་གང་ཡིན་མིན་དང་།	 ཐབས་
བུས་གང་ཡིན་མིན།	 ཕལ་ཕུགས་རྒྱང་
གསུམ་གི་དམིགས་ཡུལ་གང་ཡིན་མིན།	
ལག་བསར་གང་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་ད་ེདག་
གསལ་པརོ་རྟགོས་ཐུབ་ན།	 དག་ེམཚན་
ཆེན་པ་ོཡོད།	 ད་ེདག་གཞི་ལ་བཞག་པའ་ི
ཐགོ་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་ཡིག་འབལེ་
བདེ་པའ་ིསབྐས་ལ་བཀའ་ཤག་དང་ལནྷ་ཁང་
ཁག	 ད་ེབཞིན་ལནྷ་ཁང་ཁག་དང་ས་གནས་
ཁག་དབར་རུྒྱན་ད་ུའབལེ་བ་བདེ་པའ་ིསབྐས་
བདོ་ཡིག་རྐང་པའི་ཐོག་ནས་བེད་དགོས་
རེད་ཅསེ་བཀདོ་ཁབ་བཏང་བ་གཞིར་བཟུང་
ལག་བསར་བེད་པའི་ཐོག་འག་ོམུས་ཡིན།	
ད་ལྟའི་ཆར་བདོ་ཡིག་ལ་ཏན་ཏན་ད་ོསང་
ཤུགས་ཆེ་ར་ུའག་ོབཞིན་འདགུ	 གཞནོ་སྐསེ་
ནང་དའུང་བདོ་ཡིག་ལ་ད་ོསང་ཤུགས་ཆེ་རུ་
འག་ོབཞིན་འདགུ་པར་བརྟནེ་ཡར་རྒྱས་འག་ོ
བཞིན་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་གསལ་པ་ོརེད་འདགུ	
གཞོན་སྐསེ་ཚོའང་ད་ོསང་ཆེན་པ་ོགནང་གི་
འདགུ	 	 སདྐ་ཡིག་བརླག་ན་མི་རིགས་ང་ོབ་ོ
བརླག་གི་རེད།	 མི་རིགས་ང་ོབ་ོབརླག་ན་རྩ་
དནོ་བརླག་རུྒྱ་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད།	
ཅེས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་ཡང་ཡང་གནང་བ་
ལརྟ།	 ཚང་མས་ཐུགས་སང་གནང་གི་འདགུ				
ད་དངུ་ཡིན་ནའང་མུ་མཐུད་གནང་རོགས་
གནང་རོགས་གནང་ཞསེ་བསྐར་ད་ུརེ་འདནུ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	།

རྡ་ས་ས་གནས་ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའ་ིརུྒྱན་ལས་གཅིག་གིས་གཙོས་ས་གནས་རྒྱ་གར་གཞནོ་སྐསེ་ཁག་
གཅིག་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུཕབེས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༢༡	 ཉནི་གསོ་ཚོགས་ཀི་ལས་ཉནི་གསུམ་
པ་འཚོགས་བཞིན་པ་དང་བསནུ།	 རྡ་ས་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་རྡ་ས་
ས་གནས་ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའ་ི
རུྒྱན་ལས་སྐ་ུཞབས་	Vikas Nehria ལགས་
ཀིས་གཙོས་ས་གནས་རྒྱ་གར་གཞོན་སྐསེ་	
༡༩	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུབདོ་
དང་འབལེ་བའི་གནད་དནོ་ཤེས་རྟགོས་ཆེད་
ཕབེས་གནང་ཡོད།
	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་

ཚོད་	༡༠	ཐགོ་རྡ་ས་ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་ ཚོགས་པའ་ིརུྒྱན་ལས་སྐ་ུཞབས་	 Vikas Nehria	 ལགས་ཀིས་ས་ེའཁདི་འགོ་རྡ་ས་
ཁུལ་གི་རྒྱ་གར་གཞནོ་སྐསེ་༡༩	རྣམས་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཁང་ད་ུཕབེས་པར་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་
ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་ས་ེལེན་དང་ལྷན།	
སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་ཁངོ་
རྣམས་ལ་བདོ་ཀི་འདས་པའི་ལོ་རུྒྱས་སྙིང་
བསྡསུ་དང་།	 ད་ལའྟ་ིབདོ་ཕི་ནང་གཉསི་ཀི་
གནས་བབ།	བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ི
སྐརོ་ལ་རྒྱས་བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་གི་འག་ོལུགས་སོགས་ཀི་

ཐགོ་འགལེ་བརདོ་སྙངི་བསྡུས་གནང་རསེ།	
ཁོང་རྣམས་གསོ་ཚོགས་ནང་གདན་ཞུས་
ལྟར་སྐུ་མགནོ་ད་ུཕབེས་གནང་བར་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསན་འཕལེ་མཆོག་གིས་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཆེ་
མཐངོ་གི་འཚམས་འདྲ་ིགནང་བ་བཅས།	།
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དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་རྒྱ་གར་དང་བདོ།	རྒྱ་ནག་དབར་གི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་ཀི་ཐབས་ལམ་
ཐགོ་གི་བག་ོགླངེ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༡	
ཉིན་རྡ་ས་མེག་གྷན་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའི་

ཡོངས་གླངི་སླབོ་གྲྭ་ར་ུ	 Himalaya Pari-

war, Himachal Pradesh	ཞསེ་པའ་ིཚོགས་
པས་རྒྱ་གར་དང་བདོ།	 རྒྱ་ནག་དབར་གི་
དཀའ་རྙགོ་དང་ད་ེསེལ་ཐབས་ཀི་ཐབས་
ལམ།	ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་བག་ོགླངེ་
ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད།
	 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་ཕེད་
ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༣།༣༠	 ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་
ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གདན་ཞུས་ལྟར་
ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 བག་ོགླངེ་
ཐོག་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་ཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་
སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་	 Prof.Prem 

Kumar Dhumal	མཆོག་དང་།	ད་ེབཞིན་
བག་ོགླངེ་གི་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་གཙོ་

བ་ོརྒྱ་གར་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པའི་
སྐ་ུཞབས་	 Indresh Ji	 མཆོག	 གཞན་ཧ་ི
མ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེ་ིབླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་	 Shri	
Kishan	Kapoor	མཆོག་གིས་གཙོས་གནད་
ཡོད་མི་ས་ཁག་གཅིག་དང་།	 ས་གནས་བདོ་
རིགས་དང་རྒྱ་གར་མི་མང་བཅས་ཁནོ་མི་
གངས་	 ༥༠	 ལགྷ་ཕབེས་པའ་ིཐགོ་མཛད་
སྒ་ོདབུ་འཛུགས་ཀིས་ཐགོ་མར་སང་གསལ་
ཞལ་ཕ་ེདང་།	 ད་ེནས་སིྤ་ཚོགས་སིྤ་ཡོངས་
ནང་ཞབས་ཕི་ཧུར་ཐག་ཞུ་མཁན་ས་གནས་
བདོ་མི་དང་།	 རྒྱ་གར་བ་ཁག་གཅིག་ལ་ཆེ་
བསདོ་ཀི་གཟངེས་རྟགས་ཕུལ་གནང་ཡོད།
	 ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་

མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ཐགོ་
མར་བོད་མིའི ་འཐབ་རྩོད་ཐོག་རྒྱ་གར་

གཞུང་མང་གཉསི་ཀི་བཀའ་
དྲནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་སྦྲགས།	 ཇི་
སིད་བདོ་ཀི་བདནེ་མཐའ་མ་
གསལ་བར་ད་ུརྒྱ་དཀར་ནག་
གཉསི་ཀི་ས་མཚམས་སོགས་
ཀི་གནད་དནོ་དསུ་ནམ་ཡང་
གསལ་མི་ཐུབ།	བས་ཙང་རྒྱ་
གར་གཞུང་མང་གཉསི་ནས་
མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་རེ་
བ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་དང་།
	 དེ་བཞིན་བ ོད་ད ོན་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་མི་འདྲ་

བ་གསུམ་ཡོད་པ་ད་ེརྣམས་ནི་རྒྱལ་སིྤའི་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་
དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པ།	 སླབོ་ཕུག་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པ་བཅས་ཡིན་པ།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིགསོ་ཚོགས་
བོད ་ད ོན ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི ་ ཚོགས་
ཆེན་ཐངེས་དུྲག་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་དང་
།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ི
ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བདུན་ཚོགས་གནང་
ཡོད་པ།	 ད་ེབཞིན་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཐགོ་མར་རྒྱ་གར་
ནང་འགོ་འཛུགས་གནང་བའི་སྐརོ་གསུངས་

གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་དང་རྒྱ་གར་
དབར་ལོ་རུྒྱས་ཐོག་ནས་འབལེ་བ་གཏིང་
ཟབ་ཡོད་པའི་སྐརོ་སོགས་ཀི་ཐགོ་གསུངས་
གནང་ཡོད།
	 	 བག་ོགླངེ་གི་གསུང་
བཤད་གནང་མཁན་གཙོ་བ ོ་རྒྱ་གར་སིྤ་
ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཞབས་	In-
dresh	 Ji	 མཆོག་གིས་བདོ་ཅསེ་པའ་ིརྒྱལ་
ཁབ་ནི་ཆོས་དང་ཞི་བདའེི་ལྟ་ེགནས་ཤིག་
ཡིན་པ་དང་།	 འདས་པའ་ིརྒྱ་དཀར་ནག་
དབར་བུང་བའི་ལོ ་རུྒྱས་ཀི་གནས་ཚུལ་
འགའ་ཞིག་གླངེ་རསེ།	 བདོ་ན་ིརྒྱ་གར་གི་
རང་བཞིན་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཡིན་
པ་ལས་རྒྱ་ནག་མིན་པ་དང་།	བདོ་ས་ཡོངས་
རགོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཧམ་བཟུང་རསེ།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་རྩ་མེད་
བཟ་ོབཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ཕགོས་མཚུངས་
དྲག་གནནོ་གིས་དམར་པའོི་རིང་ལུགས་

སྤལེ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་དང་།དངེ་སང་རྒྱ་
ནག་རྒྱལ་ཁབ་ནི་སིད་དབང་སྒརེ་འཛིན་གི་
རིང་ལུགས་དང་།	 དམར་པའོ་ིརིང་ལུགས།	
དྲག་གནནོ་གདགུ་རུྩབ་ཅན་ཞིག་ལ་ངོས་
འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད་ཅསེ་གསུངས།
	 དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
དམག་མི་དང་།	རུྒྱག་ཆུ་སོགས་ཀི་ཐགོ་ནས་
རྒྱ་གར་གི་ཞི་བདརེ་དསུ་རྟག་ཏུ་ཉནེ་ཁ་བཟ་ོ
བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་གར་གི་དསུ་ཆེན་
སབྐས་རྒྱ་ནག་གི་དངསོ་ཟགོ་ཉ་ོརུྒྱར་མི་མང་
ནས་བཀག་སྡམོ་བ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་
ཞུས་གནང་ཡོད།	 བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདག་
དབང་ན་ིབདོ་མི་ཚོར་ཡོད་པས།	 བདོ་མི་
ཚོས་རང་བཙན་དང་།	 དབུ་མའ་ིལམ་གི་
ཐགོ་ནས་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སིད་
རང་སྐོང་གང་རྩོད་ཀང་ཁོ་ཚོའི་འདདོ་པ་
ཡིན་ཞསེ་གསུངས་པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སལྦ་ཊིག་ཁུལ་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༤	
ཉིན་གི་སྔ་དྲརོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྦལ་ཊིག་ཁུལ་
གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཊི་ཝི་ཡ་དང་།	 	 ཨེ་སི་ཊོ་
ན་ིཡ།	 ལི་ཐུ་ན་ིཡ། བཅས་ཀི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་དང་ལྷན་ཞོགས་ཟས་ལྷན་བཞེས་
མཛད་འདགུ
	 ད་ེཡང་ཁནོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་

མི་བཅུ་བཅར་ཡོད་པ་ད་ེདག་ན།ི	 ལ་ཏ་ིཝི་
ཡ་ནས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གསུམ་དང་།	
ཨེ་སི་ཊོ་ན་ིཡ་ནས་གསུམ།	 ལི་ཐུ་ན་ིཡ་
ནས་བཞི་བཅས་བཅར་ཡོད་འདགུ	 སབྐས་
དརེ་ཡུན་རིང་ནས་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་མཁན་ལ་ཊི་ཝི་ཡའི་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་	Andris Buikis	ལགས་
ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་

པ་ོམཆོག་ཕབེས་བསུ་དང་འབལེ་སལྦ་ཊིག་
མངའ་ཁུལ་གི་ཡུལ་གུ་ད་ེདག་ད་ེསྔ་ལོ་ངོ་	
༥༠	 ཙམ་ལ་གཞན་གི་མངའ་འགོ་ཏུ་ཚུད་
ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་མངོ་ཡོད་སབས་ཁངོ་
དང་ཁངོ་གི་ཕག་སྦྲལེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
ཚོས་བདོ་མིའི་དཀའ་སྡུག་རྟགོས་ཐུབ་ཅིང་།	
ཤ་ཚ་དང་སེམས་ཚོར་ཡང་ཆེན་པ་ོཡོད་
ཞུས་པ་མ་ཟད།	 ལ་ཊི་ཝི་ཡ་ཆ་བཞག་ན་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་ཚོགས་པ་
ཁག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཀང་ཡོད་ཅསེ་སནྙ་གསེང་

ཞུས་འདགུ
	 སྐབས་དརེ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	
ནས་བཟུང་བདོ་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་བབ་
དང་།	 མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཞུ་སྐལུ་
རིམ་པ་ཞུས་གནང་བའ་ིབརུྒྱད་རིམ་ཁག	ད་ེ
བཞིན་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་གི་གནས་བབ་
སོགས་ང་ོསྤདོ་མཛད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་འགོ་ཁིད་ཚོས་བདོ་མི་རིགས་
ཀི་སྙངི་སབོས་དང་ལ་རྒྱ་རྩ་མེད་བཟ་ོརུྒྱའི་

ཐབས་ལམ་འདྲ་མིན་ས་ཚོགས་འགོ་བདོ་
མིའི་ཐུན་མིན་ང་ོབ་ོརྩ་མེད་བཟ་ོཐབས་བདེ་
བཞིན་ཡོད།	བདོ་མིའ་ིལུས་པརོ་དབང་སུྒར་
བས་ཐུབ་ཡོད་ཀང་བདོ་མིའི་བསམ་བླའོི་
རང་དབང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབང་
སུྒར་བདེ་ཐུབ་མེད་ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།
	 སྐབས་དརེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་རྣམ་པས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བདོ་དནོ་
ཐོག་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐོར་གང་འདྲ་གནང་
དགོས་སྐརོ ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པའི་བཀའ་
ལན་ད།ུ	 ག་ོསབྐས་ནམ་བུང་ལ་བདོ་དནོ་
གླངེ་རོགས་ཞསེ་དང་།	 བདོ་ནང་དངསོ་སུ་
ཕབེས་ས་ེབདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་།	 ཤེས་ཡོན།	
རིག་གཞུང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་
བཅས་ཀི་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཆགས་
ཡོད་པ་གཟིགས་རྟགོས་གནང་རོགས་ཞེས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ	།


