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

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

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

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

ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་༸སྐབས་ར་ེརྒྱལ་བ་སནྨ་རི་ཁ་ིའཛིན་སོ་
གསུམ་པ་མཆོག་དགངོས་པ་རགོས་པར་ཧ་ཅང་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་སྐརོ་གསུང་འཕནི་སྩལ་བ།

༄༅། །འཛམ་གླངི་བནོ་འབངས་ཡོངས་
རོགས་ཀི་དབུ་ཁིད་ྋཞྭ་དཀར་བསྟན་པའི་
གཙྱུག་རྒྱན་ྋསྐབས་ར་ེརྒྱལ་བ་སནྨ་རི་བའི་
ཁ་ིའཛིན་སོ་གསུམ་པ་ལུང་རགོས་བསྟན་པའ་ི
ཉ་ིམ་དཔལ་བཟང་པ་ོམཆོག་བནོ་གི་གདན་
ས་ཆེན་པ་ོྋདཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་

གླངི་གི་བ་ླབྲང་ད་ུཁ་སང་ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༡༤ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༦།༢༥ 
ཐགོ་དགོངས་པ་བནོ་དབིངས་སུ་ཐིམ་ཚྱུལ་
བསྟན་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚྱུལ་བྱུང་བར། 
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་

གིས་ཧ་ཅང་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་སྐརོ་གསུང་
འཕནི་སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། ཉ་ེལམ་
ངསོ་རང་ཡོ་རོབ་ཏུ་སྐདོ་སབྐས་གཡུང་དུང་
བནོ་གི་བསྟན་པའི་གཙྱུག་རྒྱན་སྨན་རི་ཁི་
འཛིན་སོ་གསུམ་པ་ལུང་རགོས་བསྟན་པའི་ཉ་ི
མ་རིན་པ་ོཆེ་དགངོས་པ་ཞི་དབིངས་སུ་ཐིམ་
པར་ཐསོ་ཤིང་། སིྤར་སྔནོ་བནོ་གི་དམ་པ་
ཡོངས་ལ་མཚོན་ནའང་གཟུགས་སྐུ་རགས་
པའི་ཆོས་ཉདི་ལས་མི་འདའ་བ་ད་ེལརྟ་ཡིན་
མོད། བདོ་བསྟན་སདི་ཀི་ངང་ཚྱུལ་ཆེས་
ཆེར་ཉག་ཕ་བའ་ིསབྐས་འདརི་ངསོ་དང་སིྐད་
སྡུག་མཉམ་མོང་གིས་བཙན་བོལ་ད་ུཞལ་
འཚོ་བཞུགས་རིང་བསྟན་སིད་སིྤ་ལ་སྨན་
པའ་ིམཛད་པ་སིྤ་དང་། ཉ་ེབའ་ིཟླ་ཤས་གངོ་
རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ངོ་མཇལ་གིས་སིྤ་སྒརེ་གི་
དནོ་གནད་ད་ུམ་ནང་མོལ་ད་ུབྱུང་བ་རྣམས་
ཡིད་ལ་འཁོར་བཞིན་སྐོ་སྣང་བྱུང་རུང་། 

གཙོ་བརོ་དམ་པ་རྣམས་གཤེགས་བཞུགས་
ཇི་ལྟར་ཡང་བསྟན་འགའོི་དནོ་ལས་གཞན་
ད་ུམ་མཆིས་སྟབས་དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་བསྟན་
འགརོ་སནྨ་པའི་དགོངས་བཞེས་རྣམས་ལྷུན་
གིས་འགུབ་པའི་མཆོག་གསུམ་ལ་གསོལ་
འདབེས་དང་སྨནོ་ལམ་གནད་སྨནི་ད་ུབས། 
རེས་འཇུག་རྣམས་ནས་ཀང་ཞི་གཤེགས་
དམ་པའི་ཐུགས་བཞེད་ལྷུ ན་གིས་འགུབ་པ་
དང་། རང་རེའ་ིབདོ་ཀི་གདདོ་མའ་ིཆོས་
བརྒྱྱུ ད་གཡུང་དུང་བནོ་གི་བསྟན་པ་བཤད་
སུྒབ་ཟུང་གིས་འཛིན་པ་སརྔ་བཞིན་མི་ལྷདོ་པ་
གལ་འགངས་ཆེ་བ་ད་ེདནོ་ཐུགས་འཇགས་
འཚལ། ཤཱཀའ་ིདག་ེསྦངོ་ཆོས་སྨྲ་བ་ཏཱ་ལའ་ི
བ་ླམས། རབ་བྱུང་བཅྱུ་བདནུ་པའ་ིམེ་བ་ཟླ་ 
༨ ཚེས་ ༩། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢༩ ཉནི་ལ།།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་སདྨ་ཞུ་མཁན་ཚོར་འཛིན་སྐངོ་
བཀའ་ཤག་ནས་མཐའ་ཅིག་ཏུ་ང་ོརལོ་ཡོད།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ 
རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉནི་སབྐས་བཅྱུ་དུག་པའི་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསོ་
ཚོགས་དསུ་བཞི་པའི་ལས་ཉནི་བརྒྱད་པའི་
སབྐས། དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་མཚན་སདྨ་ཞུ་མཁན་ཚོར་འཛིན་
སྐངོ་བཀའ་ཤག་ནས་མཐའ་ཅིག་ཏུ་ང་ོརལོ་
ཡོད་སྐརོ་གསུང་དནོ། ༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་
མཚན་སྨད་སུས་ཞུས་པ་ཡིན་ནའང་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་ངོ་རོལ་བེད་རྒྱྱུ ་བཀའ་ཤག་དང་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པའ་ིའགན་རེད། ད་ེས་ྔཡིན་
ནའང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོརལོ་བདེ་ཀི་ཡོད་
པ་མ་ཟད། ད་ེརིང་གསོ་ཚོགས་རྭ་བ་འདའི་ི
བརྒྱྱུ ད་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་སུ་ཡིན་ནའང་
མོས་མཐུན་རྩ་བ་ཉདི་ནས་མེད་ཅེས་དང་། 
ལྷག་པར་བདོ་པ་ཡིན་ན་ལས་རྒྱྱུ ་འབྲས་མ་
བརིྩ་མཁན་དང་། བཀའ་དནི་བསམ་མ་
ཤེས་མཁན། དང་པ་ོཞུས་ན་ཞབས་འདནེ་
ཞུ་མཁན་ཡིན་པ་ཁ་སྔནོ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་
འག་ོབའ་ིསབྐས་ལའང་ཞུས་པ་ཡིན། ཆབ་
སིད་བཙོན་ཟུར་ཚོ་གཞི་རྩའི་བདོ་མིའི་སིྒག་

འཛུགས་ནས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་གཏང་རྒྱྱུ ་ད་ེ
དག་ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་ཆེད་ད་ུཨོ་སི་ཌི་ལི་
ཡས་ཐབོ་ཐང་གནང་བ་མ་རེད། བདོ་མི་སིྤ་
ཡོངས་ཐགོ་ནས་གནང་བ་ཞིག་རེད། འནོ་
ཀང་བཀའ་ཤག་ནས་དམིགས་བསལ་ཆབ་
སིད་བཙོན་ཟུར་ད་ེདག་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ

ཡིན། ཁདེ་རང་ཚོར་དམིགས་བསལ་ཐབོ་
ཐང་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་ཕུལ་བ་འད་ིརྣམ་པ་
ཚོར་ཕར་ཕབེས་ཚར་བའི་རསེ་ལ་རྒྱ་མིའི་
གཞུང་ཚབ་ལ་ལག་འབྲལེ་བེད་རྒྱྱུ ་དང་། 
༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སདྨ་ཞུ་མཁན་ད་ེ
འད་ཡོང་གི་འདགུ ཧ་ཅང་གིས་ཐབས་སྐ་ོཔ་ོ
དང་ཞབས་འདནེ་རེད། ཅསེ་ཞུས་པ་ཡིན།
བདོ་མི་སིྤ་ཡོངས་ནང་ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་

ལ་མཚན་སྨད་ཞུས་མཁན་རིགས་བང་
ན། ཏན་ཏན་རང་བཞིན་གིས་བླ་ོཕམ་ཡོང་
གི་རེད། ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་གིས་རྒྱ་མིའ་ི
གཞུང་ཚབ་དང་ལག་སྦེལ་བས་ཏ་ེམཚན་
སདྨ་ཞུ་མཁན་ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡིན་ན། བླ་ོཕམ་
ད་ེབས་ཆེ་བ་ཡོང་གི་འདགུ ཆབ་སདི་བཙོན་

ཟུར་སུ་རེད་ཟརེ་ན། བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཆེད་
ད་ུསྐ་ུལས་བསྐནོ་མཁན་ཚོ་རེད། ཆབ་སདི་
བཙོན་ཟུར་ད་ེདག་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་
ཅསེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ཀང་བདག་
པ་ོརྒྱག་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་
ཡའ་ིགཞུང་ལ་བདག་པ་ོབསྐནོ་རོགས་གནང་
ཞསེ་ཕར་བཏང་ཚར་བའ་ིརསེ་ལ་རྒྱབ་མདནུ་
ང་ོལྐགོ་གི་ལས་ཀ་ད་ེའད་གནང་བ་ཡིན་ན་

རྩ་བ་ནས་འགིག་གི་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་དང་
ཞུ་མུས་ཡིན། དརེ་བརནེ་ཞབས་འདནེ་རང་
རེད་ཅསེ་སབྐས་དརེ་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ེརིང་
གསོ་ཚོགས་རྭ་བ་འད་ིབརྒྱྱུད་ནས་ད་ེའད་སུ་
ཞིག་ཡོད་ནའང་ད་ེརིང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། བདོ་
བསྟན་པ་ཆབ་སདི་དང་མི་རིགས་སདླ་མགནོ་
པ ོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལས་ལྷག་པ་སྐུ ་ལས་
བསྐནོ་མཁན་སུ་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མ་མག་ོ
བ་ོབཀག་སྟ་ེའཛམ་གླིང་ནང་འག་ོཐུབ་རྒྱྱུ ་ད་ེ
༸གངོ་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དནི་ལ་བརནེ་ནས་
ཡིན། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུས་ན་རྩ་བ་ཉིད་
ནས་འགགི་གི་མ་རེད། ཅསེ་ད་ེསའྔང་ཞུས་
མངོ་ཡོད་ལ། ད་དངུ་ཡིན་ནའང་ནན་ཏན་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན། ང་ཡིན་ནའང་དསུ་རག་ཏུ་༸གངོ་
ས་མཆོག་མཇལ་བའ་ིསབྐས་གང་ཉདི་མཆོག་
གིས་བཀའ་སྩལ་བ་ད་ེདག་བསུྒབས་སོང་
ཞསེ་གཏམ་བཟང་དང་གནས་ཚྱུལ་བཟང་པ་ོ
གཅིག་ཞུ་ཐུབ་ན་སམྙ་པའི་ཐགོ་ནས་ག་དསུ་
ཡིན་ནའང་དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་གི་མི་
ཞིག་ཡིན། །

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་འཇར་མ་ནའི་ིསདི་བླནོ་མཆོག་ལ་འཚམས་

འད་ིམཛད་པ།

༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་འཇར་མ་ནིའི་སིད་བླནོ་ལས་ཐགོ་
ལམྕ་སྐ་ུཨེན་ག་ེལ་མར་ཀལེ་ Angela Merkel 
མཆོག་ཇར་མ་ནའིི་སདི་བླནོ་འསོ་བསྡའིུ་ནང་རྒྱལ་
ཁ་ཐབོ་སྟ་ེསརླ་ཡང་སདི་བླནོ་ད་ུའསོ་འདམེས་བྱུང་
བར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འཕནི་ཞིག་སྩལ་བའི་
ནང་འཁདོ་དནོ། ཐངེས་འདའི་ིསདི་བླནོ་འསོ་
བསྡུ་ནང་སྐུ་ཉིད་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་དསེ་སྐུ་ཉིད་
ཀི་ལ་ྟགུབ་དང་ཕུགས་བསམ། ད་ེབཞིན་མི་མང་
གི་མངནོ་འདདོ་བསུྒབས་པའི་འབྲས་བུ་ལ་བརནེ་
ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། སྐ་ུཉདི་ཀིས་
ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ནང་ས་བརན་དང་
ནསུ་སྟབོས་ཀི་འགོ་ཁིད་འདནེ་པ་དསེ་ཇར་མ་ནི་
རྒྱལ་ཁབ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། འཛམ་གླངི་སིྤ་ཡོངས་
ལ་རེ་བ་དང་སེམས་སྐུལ་གི་སྒནོ་མེ་ཞིག་བསུྐན་
ཡོད། ངསོ་ཀིས་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པར་ཡི་
རངས་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཡུ་རོབ་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པས་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀི་བད་ེསྡུག་
སདླ་གལ་གནད་ཆེ་བར་བརིྩ་བ་དང་། ངསོ་ཀིས་
འཆར་གུ་མཉམ་འདགེས་ཀི་སྙངི་སྟབོས་ད་ེའབྱུང་
འགྱུར་ཨཕ་རི་ཀའི་ནང་གི་ཚོགས་པ་ཁག་དང་། 
ལེ་ཌིན་ཨ་མི་ར་ཀ། ད་ེབཞིན་ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་
འཛམ་གླིང་ཞི་བད་ེདང་ཕུན་སུམ་ལྡན་པ་བསུྐན་
རྒྱྱུའ་ིསདླ་ཡོང་ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་ཡོད། ཅསེ་འཁདོ་
འདགུ །

གནས་ཚྱུལ་སྙངི་བསྡསུ།

མན་སརྤ་ཕན་བད་ེགླངི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
སབྐས་ ༧ པའ་ིདམ་འབུལ་ལེགས་གུབ།

༄༅། །དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་གི་ཞུ་སྐལུ་
འབརོ་དནོ་ལརྟ། བང་ཕགོས་བདོ་མིའ་ིས་གནས་
ཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁམིས་ཞིབ་པ་ལ་ྷའབུྲག་ལགས་
ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩  ཚེས་ ༢༣ ཉནི་མན་
སརྤ་ཕན་བད་ེགླིང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་ 
༧ པའ་ིའདམེས་ཐནོ་ས་འཐུས་ཚོགས་མི་ ༡༡ 
ནས་ཚོགས་མི་ ༡༠ དང་། ད་ེདག་གི་ཁངོས་ནས་
ཚོགས་གཙོ་ར་མགིན་ཚེ་རིང་ལགས་དང་ཚོགས་
གཞནོ་ཀརྨ་ཚེ་དབང་ལགས་བཅས་ཀི་ལས་འཁུར་
དམ་བཅའ་འབུལ་བཞསེ་ལེགས་གུབ་བྱུང་འདགུ
 ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དམ་འབུལ་
གི་བདེ་སྒ་ོདང་སྟབས་བསྟནུ། ས་གནས་ཁམིས་
ཞིབ་པ་མཆོག་ནས་ཕི་ལོ་  ༢༠༡༧  ཟླ་ ༩  
ཚེས་ ༢༢ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཚྱོུད་ ༡༠ ཐགོ་མན་སརྤ་
ས་གནས་མི་མང་ཚོགས་ཁང་ད་ུམི་མང་གངས་ 
༧༤ ཙམ་འད་ུའཛོམས་ཀིས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
ཁམིས་ལུགས་དབང་འཛིན་གི་ང་ོསྤདོ་དང་སྦགས། 
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྒམོ་གཞི་
དང་། བཅའ་ཁམིས་དགངོས་དནོ་མང་གཙོ་ཀ་བ་
གསུམ་སོ་སོའ་ིའགན་དབང་དང་། སིྤ་མང་གཏུག་
བཤེར་འག་ོལུགས་རྩ་འཛིན་ཁམིས་ཡིག་གི་གཏུག་
བཤེར་བ་རིམ། ཁམིས་ཁངོས་ཁབ་ཚད་སོགས་
ཀི་ག་ོརགོས་སྤལེ་གནང་འདགུ་པ་བཅས་ཀི་གསར་
འགྱུར་སྙངི་བསྡསུ་སུ།།
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2 4th October 2017 TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༤ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༤

སབྐས་བཅྱུ་དུག་པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བཞི་པ་རྒྱལ་ཁའ་ིངང་ནས་
མཇུག་བསིྒལ་བ།

༄༅། །སབྐས་བཅྱུ་དུག་པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་བཞི་པ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༡༩ ནས་འག་ོའཛུགས་ཀིས་ཚེས་ ༢༨ ཉནི་
རྒྱལ་ཁའི་ངང་ནས་ལེགས་གུབ་བྱུང་ཡོད་
ཅིང་། ཚོགས་དསུ་མཐའ་མའ་ིཉནི་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། སབྐས་ ༡༦ པའ་ིབདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་
ཚོགས་དསུ་བཞི་པའི་མཇུག་བསྡམོས་ཐགོ་
ཚོགས་གཙོ་ངསོ་ནས་གཏམ་བཤད་རིང་པ་ོ
ཞུ་རྒྱྱུའ་ིག་སིྒག་གང་ཡང་ཞུས་མེད། དརེ་
བརནེ་ཚོགས་གཙོས་གང་གསུང་པ་ད་ེཚོགས་
འདའིུ་གུབ་འབྲས་དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་མ་
གཏགོས་ཐག་གཅདོ་དང་བཀདོ་ཁབ་ད་ེའད་
གང་ཡང་ཆགས་ཀི་མ་རེད། ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ང་ཚོའ་ིལས་རིམ་དང་འབྲལེ་བའ་ི
ཐགོ་ནས་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཀི་གསོ་ཆོད་ལ་ྔ
དང་། ད་ེབཞིན་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ི
གསོ་ཆོད་ནང་གསོ་ཆོད་དནོ་ཚན་བདནུ་
ཅན་ཞིག་དང་། ཁམིས་སིྒག་བསྐར་བཅསོ་
རིགས་གཅིག་ཕབེས་ཡོད།
 སབྐས་ ༡༦ པའ་ིགསོ་ཚོགས་
ཚོགས་དསུ་བཞི་པའི་ལས་ཉིན་མང་ཆེ་བ་
བཀའ་བླནོ་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་ལས་བསྡམོས་
སྙངི་བསྡསུ་དང་། དའེ་ིཐགོ་སིྤ་འཐུས་
རྒྱྱུ ན་ལས་ཐགོ་ནས་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་ལས་
བསྡམོས་རྒྱས་པར་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་
སནྙ་ཐརོ་བག་ོགླངེ་དང་ལན་འདབེས་གསལ་
བཤད་བཅས་ཀི་ཐགོ་དསུ་ཚོད་མང་པ་བཏང་
ཡོད་པའི་ནང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་
གིས་གཙོས་པའ་ིབཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་དང་། ད་ེ

བཞིན་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚང་མས་ངོ་
ནས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ཐགོ་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་
སྟངས་སོགས་ཀི་ཐགོ་ནས་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་

བསམ་པའ་ིཚོར་སྣང་བྱུང་། སིྤར་ལས་རིམ་
གང་འད་ཞིག་བརྩམས་ཀང་ཕགོས་གཅིག་
ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མི་
རིགས་ཀི་ལས་དནོ་དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་
ཞིག་ཆགས་དགསོ་པ་དང་། གཉསི་ནས་བདོ་
དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་རྒྱྱུའི་གནས་སྟངས་
ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་རྒྱལ་སིྤའི་ཆབ་
སིད་ཀི་གནས་བབ་ཐགོ་ནས་ང་ཚོས་ལས་
རིམ་མང་པ་ོསིྒག་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་
ད་ེའད་ཆགས་ཡོད། ད་ལའྟ་ིཆར་ཆ་བཞག་
ན་གནས་སྟངས་འདི་ཆབ་སིད་ཀི་ཐགོ་ནས་
དམར་ཤོག་གི་སིྒག་འཛུགས་ལམ་སེང་
འགྱུར་བ་འག་ོགི་རེད། ཅསེ་ཕགོས་གཅིག་
ནས་རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་དང་འབྲལེ་བའི་
ཐགོ་ནས་བཟང་ཕགོས་ཀི་འགྱུར་བ་འག་ོབ་
ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་ན་མ་སིྒག་པ་མེད་པ་
ལ་ྟབུའ་ིགནས་སྟངས་ཡོང་གི་འདགུ
 ཉ ེ་ཆར ་མཉམ ་འབྲེལ ་རྒྱལ ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་སབྐས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་ཕི་

སདི་བླནོ་ཆེན་ཝང་ཡིས་ Wang Yi གཏམ་
བཤད་གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་ཁངོ་གིས་
རལུ་ཕན་མཚོན་ཆ་དང་འབྲལེ་བའ་ིཐགོ་ནས་

གནད་དནོ་གང་ཡིན་ཕན་ཚྱུན་སདྐ་ཆ་བཤད་
ནས་ཐག་གཅདོ་བདེ་དགསོ་རེད་ཅསེ་བརདོ་
ཡོད། ད་ེལ་ྟབུའ་ིགནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་
༧གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
དགོངས་གཞི་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་ལངས་ཕགོས་གཉསི་སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་
གི་ཐགོ་ནས་བདོ་རྒྱ་གཉསི་ཕན་ཐགོ་ནས་ང་
ཚོ་མདནུ་བསྐདོ་བདེ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་དང་། གཅིག་
བས་ན་བཟང་ཕགོས་ཀི་འགྱུར་བ་འག་ོརྒྱྱུའི་
གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་མེད་ན་བསམ་
པའ་ིརེ་བ་ཞིག་མཐངོ་གི་ཡོད་རེད། འནོ་
ཀང་ང་ཚོའི ་སིྒག་འཛུགས་ཐོག་ནས་གོ་
སྐབས་དམ་འཛིན་བདེ་ཐུབ་དགོས་པ་ཞིག་
དང་། གནས་སྟངས་དའེ་ིཐགོ་ལ་མཐུས་
ཤོར་མི་འགོ་བ་བེད་ཐུབ་དགོས་རྒྱྱུ ་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་ཐགོ་ལ་ལག་པ་མ་འཆང་བར་མུ་
མཐུད་ལྷག་ཐུབ་ཐབས་མེད་པ་ལྟ་བུ་མཐངོ་
གི་ཡོད། རྒྱྱུ ་མཚན་གང་རེད་ཅ་ེན། གཅིག་

ནས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའ་ིསེམས་ཤུགས་དང་
། ཕུག་བསམ་ལནྡ་པའ་ིཐགོ་ནས་མི་རིགས་
ཀི་འད་ུཤེས་དམ་འཛིན་གནང་བཞིན་པ་ད་ེ
གནས་སྟངས་གཅིག་རེད། ང་ཚོའ་ིབཙན་
བལོ་སིྤ་ཚོགས་ནང་གཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༧སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཐགོ་ནས་སེམས་ཁུར་རེད། 
ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ཐགོ་ནས་བདོ་
དནོ་ཐོག་ཐུགས་སྣང་གནང་བཞིན་ཡོད། 
གནས་སྟངས་ད་ེཚོར་བརནེ་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ནས་བདོ་དནོ་ཐགོ་ལག་པ་མ་འཆང་
བར་ཟུར་ད་ུགཡུག་རྒྱྱུ འི་གནས་སྟངས་ལྷག་
གི་མི་འདགུ ཅསེ་ད་ེའདའ་ིཐགོ་ནས་ཚོགས་
གཙོའ་ིམཐངོ་ཚྱུལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།
 ད་ེབཞིན་ང་ཚོའི ་གོས་ཚོགས་
ལས་རིམ་ནང་སིྤ་འཐུས་སྒརེ་གི་གསོ་ཚོད་
ཕ ེབས་པ་ད ེ་མང་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་
འབབེས་ཞུས་ཐུབ་ཡོད། གཙོ་བ་ོབདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུས་སའི་ཡན་ལག་དང་། 
ད་ེབཞིན་གཏམ་བཤད་དང་ཡིག་འབྲལེ་གཙོ་
བ་ོབདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་ཐགོ་གནང་དགོས་པའི་
ཐག་གཅདོ་བྱུང་ཐུབ་ཡོད། ད་ལའྟ་ིདསུ་ཚོད་
ཀི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་ཚོགས་གཙོ་ངསོ་
ནས་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་སྙམ་པའི་ཚོར་སྣང་
བྱུང་། རྒྱྱུ ་མཚན་གང་ཡིན་ཞ་ེན། ད་ལའྟ་ི
བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་གནས་སྟངས་ཐགོ་སེམས་
འཚབ་བདེ་དགསོ་པའི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོ
ཞིག་ཆགས་ཀི་འདགུ གཅིག་ན་ིབདོ་ནང་གི་
གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་སེམས་འཚབ་བདེ་
དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀི་འདགུ 
གཉིས་ནས་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་སིྤ་ཚོགས་
ཐོག་ནས་ཀང་སེམས་འཚབ་བེད་དགོས་
པའ་ིགནས་སྟངས་ཆགས་ཀི་འདགུ དཔརེ་

ན། བདོ་ལ་ྟབུར་མཚོན་ན། རྒྱ་ནག་དང་ས་
མཚམས་ཀི་གནས་སྟངས་བདོ་པ་རེད། ད་ེ
བཞིན་བདོ་ནང་དའུང་རིགས་གཅིག་གིས་
བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་མི་ཤེས་པའི་གནས་སྟངས་
ཡོང་བཞིན་འདགུ ད་ེབཞིན་བཙན་བལོ་སིྤ་
ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་ཀང་མང་
པ་ོཞིག་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟནུ་གི་གནས་
སྟངས་ཆགས་སྟབས། རང་དབང་ཐགོ་
བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབདེ་
སྤདོ་གཏངོ་རྒྱྱུ འི་གནས་སྟངས་མེད་ནའང་། 
གཞན་དབང་སྟབས་བསྟནུ་འགོ་གང་ལ་གང་
འསོ་པ་དང་གང་ལ་གང་འཚམ་པ་ད་ེའདའི་
གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་རྒྱྱུན་
འཛིན་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་ཐུབ་དགསོ་པའི་
གནས་སྟངས་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།
 ཕགོས་མཚྱུངས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་
ཁག་ཏུ་བཞུགས་མཁན་བདོ་པ་ཚོར་བལྟས་
པ་ཡིན་ནའང་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་ལ་ད་ོསྣང་
གསར་པ་སླབེ་པ་ཞིག་དང་། ཕུ་གུ་ཆྱུང་ངུ་
ཡིན་ནའང་བདོ་ལུགས་ཕྱུ་པ་གནོ་རྒྱྱུ ་རིགས་
ལ་ད་ོསྣང་དང་དབིངས་གསར་པ་སླབེ་ཀི་
འདགུ ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ལའང་ཁརོ་ཡུག་བཟང་
ད་ུའག་ོབ་དང་། ད་ོསྣང་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོང་
སྟབས། མ་འངོས་པར་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ལ་
ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོ་བའི་རེ་བ་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་འདགུ དརེ་བརནེ་ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་
གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་དགོས་རྒྱྱུ ་ཞིག་དང་། 
བདོ་མི་མང་ཚོགས་ངསོ་ནས་ཀང་དའེི་ཐགོ་
ད་ོསྣང་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་གནང་ཐུབ་དགོས་རྒྱྱུ ་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རེས་གསོ་
ཚོགས་རྒྱལ་ཁའི་ངང་ནས་གོལ་ཡོད་པ་
བཅས།།

བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགནྷ་དའི་ིའཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢ 
ཉནི་ཏ་ེརྒྱ་གར་གི་མེས་པ་ོདམ་པ་བདག་ཉདི་
ཆེན་པ་ོགྷན་ད་ིམཆོག་གི་འཁུངས་སརྐ་དསུ་
ཆེན་ཡིན་སྟབས།  དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་བདག་
ཉདི་ཆེན་པ་ོགཱན་ང་ིམཆོག་གི་འཁུངས་སརྐ་
སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
 དེ་ཡང་གོང ་ ཚེས་ཉིན ་ གི ་སྔ ་
ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་གཙོས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་

དང་། ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་ཆྱུང་རྣམ་
པ། བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་གི་ས་ིཞུའ་ིལས་
བདེ་བཅས་བཀའ་ཤག་མདནུ་ཐང་ད་ུལྷན་
འཛོམས་ཐགོ དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་དར་མཁའ་དབིངས་སུ་
སྒངེ་འཛུགས་གནང་རསེ་ཚོགས་བཅར་བ་
ཚང་མས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་གླུ་དབངས་སུ་གརེ།
 དེ་རེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་
མཆོག་གིས་བདག་ཉིད་ཆེན་པ ོ་གྷན ་དི ་
མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་ལ་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་དང་

སྦགས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེགནང་སྟ་ེགསུང་
དནོ། མེས་པ་ོདམ་པའ་ིའཁུངས་སརྐ་ད་ེ
བཞིན་རྒྱལ་སིྤའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཉནི་མོར་
སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། བདོ་མི་
ཚོས་ཀང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་བདོ་
ཀི་རྩ་དནོ་ཆེད་འབད་བརྩོན་བས་དང་བདེ་
མུས་ཡིན་པ་དང་། ད་ེབཞིན་བདག་ཉདི་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐོབ་དང་། 
གཙང་སྦ་འཕདོ་བསྟནེ། ལགྷ་པར་ཤེས་
ཡོན་གལ་འགངས་ཆེན་པརོ་བརིྩས་གནང་
བ་དརེ་མིག་དཔརེ་བཟུང་ནས་ང་ཚོས་ཀང་
འབད་བརྩནོ་ད་ེལརྟ་བདེ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་
གསུངས། ད་ེརསེ་བཀའ་ཤག་གི་མཇལ་
འཕད་ཁང་ད།ུ དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
དབུ་བཞུགས་ཐགོ བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་དང་། 
དུང་ཆེ་དུང་འཕར་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གི་
མངར་ཟས་འདགེས་འབུལ་ཞུས་ནས་ད་ེཉནི་
གི་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་ཞུས་འདགུ་པ་བཅས།།

གནྷ་དའི་ིའཁུངས་སརྐ་མཛད་སྒརོ་སརྦ་སེལ་
སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅། །སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་གངོ་ཁརེ་ཨེན་ྜཝརྤན་
ནང་ད་ུརྒྱ་གར་གི་མེས་པ་ོདམ་པ་བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགྷན་དི་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་
མཛད་སྒརོ་བཅར་འདགུ སབྐས་དརེ་སྦལེ་ཇམ་གི་སདི་བླནོ་གཞནོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཀི་རི་སི་པ་ི
ཊར་སི་ Kris Peters  མཆོག་དང་། གངོ་ཁརེ་ཨེན་ྜཝརྤན་གི་སདི་སྐངོ་ལམྕ་སྐ་ུཀ་ེཐི་བྷརེ་
སི་ Ms Cathy Bers  མཆོག  ད་ེབཞིན་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིནང་རྒྱ་གར་གཞུང་
ཚབ་པ་ལམྕ་སྐ་ུག་ྷཡཏ་ིཨི་སཱར་ཀུ་མཱར་ Ms Gaitri Issar Kumar མཆོག་གིས་གཙོས་གནད་
ཡོད་མི་སྣ་མང་དག་ཅིག་ཕབེས་འདགུ་ཅིང་། མཛད་སྒ་ོག་ོསིྒག་གནང་མཁན་སྦལེ་ཇམ་རྒྱ་
གར་གཞུང་ཚབ་ལས་ཁུངས་ཡིན་འདགུ ད་ེཡང་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་མར་བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོ
གནྷ་ད་ིམཆོག་གི་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་།  ད་ེརསེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་པ་མཆོག་དང་
གངོ་ཁརེ་ཨེན་ྜཝརྤན་གི་སདི་སྐངོ་ལམྕ་སྐ་ུཀ་ེཐི་བྷརེ་སི་ Ms Cathy Bers མཆོག  ད་ེབཞིན་
ཡུལ་དའེ་ིསདི་བླནོ་གཞནོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཀི་རི་སི་པ་ིཊར་སི་ Kris Peters མཆོག་བཅས་ཀིས་
གསུང་བཤད་གནང་། གསུང་བཤད་ལས་རིམ་ཡོངས་སུ་ལེགས་གུབ་རསེ་བདག་ཉདི་ཆེན་
པ་ོགནྷ་ད་ིམཆོག་གི་སྐ་ུའདར་ཆེ་བསྟདོ་ཞུས། སབྐས་དརེ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ནས་ཀང་མེས་པ་ོདམ་པ་གནྷ་ད་ིམཆོག་གི་སྐ་ུའདར་མཇལ་ཁ་ཞུས་ནས་མེ་ཏགོ་
གི་ཕངེ་པ་ཕུལ། གཞན་ཡང་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་སྐ་ུཞབས་པྲ་མོ་ད་ིཀ་པུར་ Mr Pramod Kapoor  

ལགས་ཀིས་བརྩམས་པའ་ིབདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགནྷ་དའི་ིསྐ་ུཚེའ་ིལོ་རྒྱྱུས་སྐརོ་གི་དབེ་  Gandhi: 

An Illustrated Biography  དབུ་འབདེ་གནང་འདགུ །
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༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཐ་ེཝན་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བར་དབུ་མ་འཇུག་པའ་ིབཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།
༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཐ་ེཝན་དད་ལྡན་པ་ཁག་
གཅིག་གིས་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་
ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨནི་
སྩལ་ཐབོ་སྟ།ེ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༣ ནས་ ༦ བར་ར་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་
གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུཐ་ེཝན་གཙོ་བརོ་གྱུར་
པའི་ཕི་ནང་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་རྣམས་
ལ་སླབོ་དཔནོ་ཟླ་བ་གགས་པས་མཛད་པའི་
དབུ་མ་འཇུག་པའི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་
མཛད་ཡོད།  ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ
ཆྱུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཙམ་ཐགོ་ཐ་ེཝན་དད་ལནྡ་
གི་འཐུས་མི་རྣམ་པས་སྤསོ་སྣསེ་སྔནོ་བསུས་
ཏ།ེ མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ཕ་ོབྲང་ནས་
གདན་ཞུས་ཀིས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙྱུག་
ལག་ཁང་གི་བཞུགས་ཁིར་༸ཞབས་སོར་
འཁོད་རེས་རྒྱ་སྐད་ཐོག་ཤེས་རབ་སྙིང་པ་ོ
གསུང་འདནོ་གནང་།  ད་ེནས་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དརེ་
འདསུ་ཐ་ེཝན་ཆོས་ཞུ་བ་གངས་ ༡༡༠༠ 
དང་། རྒྱ་གར་གིས་གཙོས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་
ཁག་ ༦༩ ནས་བཅར་བའ་ིཆོས་ཞུ་བ་དང་
རང་རིགས་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་ ༦༠༠༠ 
བརལ་བར་ཐོག་མར་ནང་ཆོས་ངོ་སྤོད་

སབྐས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ད་ེརིང་ཆེད་ད་ུ
བ་བའ་ིགདལུ་བ་གཙོ་བ་ོན།ི ཁདེ་རང་ཚོ་ཐ་ེ

ཝན་ནས་ཡོང་བའི་བསྟན་འཛིན་བམས་ཆེན་
གི་ཆོས་ཚོགས་གཙོ་བརོ་གྱུར་བའི་ཐ་ེཝན་
ནས་ཆོས་གགོས་མང་པ་ོཞིག་སླབེ་ཡོད། ད་ེ
མིན་འདི་གར་སྙུགས་མར་གནས་པའི་བདོ་
རིགས་དགེ་འདནུ་རབ་བྱུང་ཕ་ོམོ་དང་སྐ་
བ།ོ   ད་ེབཞིན་ཝི་ཏ་ིནམ་དང་། ཀ་ོརི་ཡ། 
ཉི་ཧངོ་ད་ེདག་ཕ་མེས་ནས་ནང་པའི་ཆོས་
བརྒྱྱུད་འཛིན་མཁན་ཆགས་ཡོད། གཞན་
ཡང་ད་ེས་ྔནང་པའི་ཆོས་དང་འབྲལེ་བ་མེད་
པའི་ནབུ་ཕོགས་ལུང་པ་ཁག་ནས་ཀང་མི་
གང་ཙམ་ནམ་རྒྱྱུན་ཡོང་གི་ཡོད། ད་ེརིང་
ཡང་སླབེ་འདགུ སྔནོ་ལ་ཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་

མར་འཚམས་འད་ིཡོད། ངསོ་ཀིས་ནམ་
རྒྱྱུ ན་ནང་ཆོས་མ་བཤད་གོང་ལ་ནང་ཆོས་

ང་ོསྤདོ་བདེ་ཀི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་མང་པ་ོ
ཞིག་གིས་ནང་པ་ཡིན་ཟརེ་གི་ཡོད་ནའང་། 
ནང་པའི་ཆོས་ཀི་འག་ོསྟངས་གང་འད་ཡིན་
མིན་ད་ོསྣང་གང་ཡང་མེད་པར་ཆོས་བེད་
སྟངས་ད་ེརྨངོས་དད་ལྟ་བུར་ཆགས་གབས་
བདེ་ཀི་འདགུ  ལམ་དང་ལུགས་སལོ་ལ་ྟ
བུའི་སྟངེ་ཕིན་པ་མ་གཏགོས་ཆོས་ལ་བརག་
དཔྱད་བས་ནས་རྒྱྱུ ་མཚན་མཐངོ་། ཤེས་
ནས་དད་པ་ཐབོ་པ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་ད་ེདགསོ་རྒྱྱུ ་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ་པར་བརནེ།  ངསོ་ཀིས་
ནང་ཆོས་དངོས་གཞི་འཆད་པའི་སྐབས་
སུའང་ནང་ཆོས་ཀི་གནད་འགག་ད་ེདག་

ཐནོ་ཡོང་བ་མ་ཟད། སྔནོ་ལ་ནང་ཆོས་ང་ོ
སྤདོ་བདེ་དསུ་ངསོ་ཀིས་འད་ིལརྟ་བཤད་ཀི་
ཡོད།  དང་པ་ོན།ི  ནང་ཆོས་ཐ་ེབའ་ིཆོས་
ཟརེ་རྒྱྱུ ་འད།ི འཛམ་གླངི་འདའི་ིསྟངེ་འབྲལེ་
བ་གང་ཡོད་པ་དང་། དགསོ་མཁ་ོཡོད་དང་
མེད། ཅསེ་ད་ིབ་དང་པ་ོའད་ིརེད་འདགུ  
འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟངེ་སོག་ཆགས་གོག་
འབུར་ཚྱུན་ཆད་སྡགུ་བསལྔ་མི་འདདོ་པ་དང་
བད་ེབ་འདདོ་པ་ང་ཚོས་རྒྱྱུ ་མཚན་དགོད་མི་
དགོས་པར་ཚང་མས་མཐངོ་ཆོས་སུ་ཡོད།  
འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟངེ་མི་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་
ཅྱུ་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་མིའི་ཀླད་པ་ཡོད་
སྟབས། སྡགུ་བསལྔ་མི་འདདོ་པ་དང་བད་ེབ་
འདདོ་པ་ཡིན་པར་བརནེ།  སྡགུ་བསལྔ་ཉུང་
ད་ུདང་བད་ེབ་མང་ད་ུགཏངོ་རྒྱྱུ ་ནི་ང་ཚོས་
སུྒབ་འསོ་པ་ཞིག་རེད། ངསོ་ཀིས་རག་པར་
བསམ་བླ་ོའཁརོ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། མི་
གཞན་ལའང་བཤད་ཀི་ཡོད། རིམ་པ་དང་
པ་ོན།ི ངསོ་རང་འཛམ་གླངི་འདའི་ིསྟངེ་གི་
མི་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ནང་ནས་མི་གཅིག་
ཆགས་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་
ཅྱུའིཆ་ཤས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པར་བརནེ། 
མི་ཟརེ་རྒྱྱུ ་འད་ི Social Animal སིྤ་ཚོགས་
ལ་བརནེ་མཁན་ཡིན་སྟབས། མི་ང་ོརེར་

ཕ་མ་དང་གཉནེ་འབྲལེ། གགོས་པ་ོསོགས་
མང་པ་ོཞིག་དང་འབྲལེ་བ་ཡོད། འཛམ་བུ་
གླངི་འད་ིདངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་རྐྱང་པའི་ཐགོ་
ནས་འག་ོབ་ཞིག་དང་། གཙོ་ཆེ་ཤོས་ཤེས་
ཡོན་གི་འག་ོསྟངས་འད་ིདངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་
ཁ་ོནར་དམིགས་པ་ཞིག་ཆགས་འདགུ དའེ་ི
འབྲས་བུ་ད་ེད་ལྟ་ང་ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་ད་ེཉདི་
དངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་རྐྱང་པའི་ཐགོ་ལ་བསམ་
བླ་ོགཏང་རྒྱྱུ ་དང་འབྲལེ་ཤེས་ཡོན་གི་གམོས་
གཤིས་ད་ེཡང་ Materialistic Culture 

དང་ Materialistic life ཆགས་འདགུ   
གང་ལྟར་དངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་རྐྱང་པ་ཕིན་
པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ལ་བད་ེསིྐད་ཟརེ་བ་འད་ི
ཕི་དངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་ཡག་པ་ོབྱུང་ཡོད་ན། 
ད་ེགཅིག་པསོ་བད་ེསིྐད་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་
བཟ་ོའད་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བཞིན་འདགུ 
བད་ེསིྐད་ཟརེ་དསུ་ལུས་འཚོར་གི་བད་ེསིྐད་
ཡོང་རྒྱྱུ ། ལུས་འཚོར་གི་སྡགུ་བསལྔ་མ་
བྱུང་བ་བདེ་རྒྱྱུ ་འསོ་པ་ཞིག་རེད། གླ་ོབུར་ད་ུ
ལུས་ཀི་བད་ེསྡགུ་གི་ཚོར་བ་ད་ེདདུ་འག་ོཡིན་
ནའང་ལམ་སེང་ཤེས་ཀི་རེད། སེམས་ནང་
གི་རྣམ་རགོ་འད་མིན་ཡོང་རྒྱྱུ ་ད་ེདདུ་འགརོ་
ད་ེཙམ་ཡོང་རྒྱྱུ ་མེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་ཡོད།

གླ་ོནད་ཊི་བྷ་ིནད་གཞི་སྔནོ་འགགོ་ཆེད་སིལ་སྤལོ་རྩདེ་འགན་རྒྱལ་ཁ་ལུགས་ཟུང་བསམ་གུབ་གླངི་གཞིས་ཆགས་ལ་ཐབོ་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༢ ཉནི་རྒྱ་གར་གི་མེས་པ་ོདམ་པ་བདག་
ཉདི་ཆེན་པ་ོགྷན་དི་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁུངས་
སརྐ་དསུ་ཆེན་དང་སྟབས་བསྟནུ། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་
དང་། དབུས་བདོ་ཀི་གཞནོ་ན་ུལནྷ་ཚོགས།  
བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་རྩེད་རིགས་ཚོགས་ཆྱུང་
བཅས་ཀི་ག་ོསིྒག་དང་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་ཐབེས་
རྩའ་ིམཐུན་འགྱུར་འགོ  གླ་ོནད་ཊི་བྷ་ིསྔནོ་
འགོག་ཆེད་ར་ས་གངས་སིྐད་སིལ་སྤལོ་རྩདེ་
ཐང་ད་ུདཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་དབུས་བད་ེསུང་དང་འཕདོ་

བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག  བདོ་མི་མང་སིྤ་

འཐུས་ཁག་གཅིག་བཅས་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་

སྦལེ་སྐབོ་བད་ེསིྐད་སླར་གསོ་དང་ལུགས་

ཟུང་བསམ་གུབ་གླིང་རུ་ཁག་གཉསི་དབར་

སིལ་སྤལོ་གི་མཐའ་མའི་རྩེད་འགན་སབྐས་
ལུགས་ཟུང་བསམ་གུབ་གླངི་རུ་ཁག་གིས་སྤ་ོ
ལོ་ ༤༧ བླུགས་པ་དང་། བད་ེསིྐད་སརླ་
གསོའ་ིར་ུཁག་གིས་སྤ་ོལོ་ ༣༥ བླུགས་ནས་
མཐའ་མའི་རྒྱལ་ཁ་ལུགས་ཟུང་བསམ་གུབ་
གླངི་གཞིས་ཆགས་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་ཡོད།
 ད་ེཡང་སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་མཉམ་
འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༣༠ 
ནང་ཚྱུད་ལ་གླ་ོནད་ཊི་བྷ་ིན་ཚ་རྩ་མེད་བཟ་ོ
རྒྱྱུའ་ིའཆར་གཞི་ཡོད་པ་མ་ཟད།  རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་ལ་མཚོན་ན་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༥ 

ནང་ཚྱུད་དང་། ཧ་ིམཱ་ཅལ་དང་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ལ་མཚོན་ན་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ 
དང་ ༢༠༢༢ ནང་ཚྱུད་ལ་གླ་ོནད་ཊི་བྷ་ིརྩ་
མེད་བཟ་ོརྒྱྱུ འི་འཆར་གཞི་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་
པར་བརནེ། འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ང་ོགསུམ་
བཞིའ་ིནང་ད་ུང་ཚོ་ཚང་མས་ཕར་གུ་མཉམ་
འདགེས་ཐགོ་ནས་གླ་ོནད་ཊི་བྷ་ིསྔནོ་འགོག་
ཆེད་གོ་རགོས་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་ཏ་ེསིྤ་
ཚོགས་ནང་གླ་ོནད་ཊི་བྷ་ིརྩ་མེད་བཟ་ོཐབས་
བེད་དགོས་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད།  །

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་འཇར་མ་ནའི་ིསདི་བླནོ་མཆོག་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་བསྡའུ་ིརྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པར་
འཚམས་འད་ིཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༦ 
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་འཇར་
མ་ནའི་ིསདི་བླནོ་ཨེན་ག་ེལ་མར་ཀལེ་ An-

gela Merkel མཆོག་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་

བསྡུའི་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པར་འཚམས་འད་ི
ཞུ་དནོ། ངས་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་ཐངེས་བཞི་བསྟདུ་མར་འཇར་
མན་ཡུལ་གི་སིད་བླནོ་ད་ུའསོ་འདམེས་བྱུང་
བར་དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

 སྐུ་ཉིད་མཆོག་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་
པ་ད ེ་ནི་སྐུ ་ཉིད་མཆོག་གིས་འཇར་མན་
ཡུལ་ཙམ་མ་ཟད། འཛམ་གླངི་སིྤ་ལ་འཕད་
བཞིན་པའི་གཉན་འཕང་ཆེ་བའི་དསུ་སབྐས་
འདརི་འག་ོབ་མིའི་ཆེ་མཐངོ་དང་རིན་ཐང་
གུང་ད་ུའདགེས་ཐུབ་པའི་རླབས་ཆེན་གི་
བས་རསེ་ལ་ངསོ་འཛིན་ཐབོ་པ་ཞིག་མཚོན།
 གུ ་ཡངས ་མང ་ག ཙོའི ་ རིན ་
ཐང་གོང་མཐརོ་གཏངོ་མཁན་བམས་བཙེ་
ལྡན་པའི་དབུ་ཁིད་ཅིག་ཡིན་པའི་ངསོ་ནས་
སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས། འཇར་མན་ཡུལ་ད་ུ
སྐབས་བཅོལ་བ་ས་ཡ་ཙམ་ལ་གནས་ཚང་
གི་མཐུན་རྐྱནེ་སྦར་བ་དསེ་གཅིག་སིྒལ་ཐགོ་

ནས་གོ་ལའི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུ འི་ཐབས་
ལམ་ཐགོ་རེ་བ་གསར་པ་ཞིག་དང་འཆར་
སྣང་བཟང་པ་ོཞིག་བསུྐན་ཐུབ་ཡོད།
 སིྤར་སྐུ་ཉིད་མཆོག་གི་རྒྱལ་ཁ་
ད་ེའཇར་མན་འསོ་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་ཞིག་ལས་
མ་འདས་ཀང་། རྒྱལ་ཁ་དསེ་འཛམ་གླངི་
མི་མང་གི་འདམ་ཁ་ཞིག་མཚོན་བཞིན་ཡོད། 
སྐུ་ཉིད་མཆོག་གིས་དབང་ཆ་མེད་མཁན་
དང་དཀའ་སྡུག་མོང་བཞིན་པའི་མི་མང་
རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་དསེ་ང་ཚོར་
དསུ་རག་ཏུ་སྙིང་སྟབོས་སྤལེ་བཞིན་འདགུ 
དརེ་བརནེ་ང་རང་བདོ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་
ནས་རྒྱལ་ཁ་ད་ེཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོ

ཞིག་མཐངོ་གི་འདགུ
 དརེ་བརནེ་སྐུ་ཉིད་མཆོག་གིས་
ད་ཆ་སིད་བླནོ་གི་ལས་ཡུན་སབྐས་བཞི་པའི་
ཐགོ་གཉསི་སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་
གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་གསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་
བདོ་ཀི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བདེ་བཞིན་
པ་འདརི་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རྒྱྱུར་ང་
ཚོས་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་འཁདོ།
 སིྤར ་ ཨེན ་གེ ་ ལ ་མར ་ཀེལ ་
མཆོག་ན་ིཕི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་ཇར་མ་ནའི་ི
ཡུལ་གི་བུད་མེད་སིད་བླནོ་འསོ་འདམེས་
བྱུང་བ་ཐགོ་མ་ད་ེཆགས་ཡོད་པ་བཅས།།
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བདོ་ཀི་བཙྱུན་མའ་ིལས་འཆར་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ ༣༠ འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༢ ནརོ་གླངི་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གཅསེ་
སྐངོ་ཁང་གི་ཉ་ེའཁིས་སུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་
བཙྱུན་དགོན་སྒོལ་མ་གླིང་ད་ུབཙྱུན་མའི་
ལས་འཆར་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ ༣༠ 
འཁོར་བའི་དསུ་དན་མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་
ངང་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་། བདོ་ཀི་བཙྱུན་
མའི་ལས་འཆར་གི་ངསེ་སྟནོ་པ་བཀའ་ཟུར་
རིན་ཆེན་མཁའ་འག་ོམཆོག   དམིགས་
བསལ་སྐུ་མགནོ་དགེ་བཤེས་མ་ཞལ་གངས་
ཉ་ིཤུ་དང་། སླབོ་དཔནོ་བཅ་ོལ།ྔ ཕགོས་
བཞུགས་སིྤ་འཐུས་ཁག་གཅིག གཞུང་
འབྲལེ་མིན་པའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་འགན་
འཛིན་རྣམ་པ། ཕི་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་ཁག་
གི་སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པ། རྒྱ་གར་སྐ་ུམགནོ་མི་
སྣ་ཁག་གཅིག  མཁན་ལས་ཟུར་གི་སྐ་ུཚབ་
རྣམ་པ་དང་།  ཕགོས་མཐའ་ཁག་ནས་
ཕབེས་པའ་ིབཙྱུན་མ། ད་ེབཞིན་ཕི་ནང་གི་
གསར་འགོད་པ་སོགས་ཚང་འཛོམས་ཀི་

ཐགོ་མར་བཙྱུན་དགོན་སྒལོ་མ་གླངི་གི་དབུ་
མཛད་ཀིས་ཞལ་འདནོ་དང་ཤིས་བརོད་
གསུང་འདནོ་དང་སྦགས་གསོལ་ཇ་འབྲས་
སིལ་འདགེས་འབུལ་ཞུས།  ད་ེནས་བཙྱུན་

དགོན་སྒོལ་མ་གླིང ་གི ་སླབོ ་ སིྤས་འཇང་
དགུན་ཆོས་ཀི་སིྒག་གཞི་གསལ་བསྒགས་
དང ་འབྲེལ ་གསུང ་བཤད་གནང་ གུབ ་
མཚམས་བདོ་ཀི་བཙྱུན་མའི་ལས་འཆར་གི་
འགན་འཛིན་གཞོན་པ་བཙྱུན་མ་བླ་ོབཟང་
བད་ེཆེན་ལགས་ཀིས་འཇང་དགུན་ཆོས་ཀི་
བྱུང་རིམ་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་། ད་ེརསེ་
བདོ་ཀི་བཙྱུན་མའི་ལས་འཆར་གི་ངསེ་སྟནོ་

པ་བཀའ་ཟུར་རིན་ཆེན་མཁའ་འག་ོམཆོག་
གིས་བཙྱུན་མའི་ལས་འཆར་གི་བྱུང་རིམ་
དང་འབྲལེ་བདོ་ཀི་བཙྱུན་མའི་ལས་འཆར་
ཐགོ་མར་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཚོགས་པ་བརྒྱྱུད་

ནས་བྱུང་བ་ཞིག་དང་། སབྐས་ད ེརེ་ང་
ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས་སྐ་ོཔ་ོཡིན་
ནའང་བཙྱུན་མ་ཡོངས་ཀི་འཚོ་བའི་མཐུན་
རྐྱེན་དང་སླབོ་སྦོང་སོགས་ཀི་ཐད་བདོ་ཀི་
བུད་མེད་ཚོགས་པའི་ལས་བདེ་རྣམས་ནས་
བཙྱུན་མ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་
ཀིས་རིས་སུ་མ་མཆིས་པའི་བཙྱུན་མ་མང་
པརོ་ཕག་རོགས་གནང་བ་མ་ཟད། བདོ་

མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་དང་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱབ་སྐོར་ཡོད་པའི་
ཐགོ་ཕག་རོགས་དང་མཐུན་རྐྱནེ་གནང་བའ་ི
སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།
 ད་ེརསེ་བཙྱུན་མའི་ལས་འཆར་
གི་ངསེ་སྟནོ་པ་བཀའ་ཟུར་རིན་ཆེན་མཁའ་
འག་ོམཆོག་གིས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་དང་ཤེས་རིག་བཀའ་
བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག ད་ེབཞིན་
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཟུང་དུང་
ཐུབ་བསྟན་ཚེ་རིང་ལགས་བཅས་ལ་ཐུགས་
ར་ེལེགས་འབུལ་མཚོན་ཆེད་ར་ེབཙྱུན་སྒལོ་
མའ་ིསྐ་ུའད་རེ་ཕུལ། ད་ེརསེ་སྐ་ུམག་ོགཙོ་
བ་ོདཔལ་ལྡན་སིད་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
དགེ་བཤེས་མ་ཉ་ིཤུ་དང་སླབོ་དཔནོ་བཅོ་ལྔ་
ལ་གཟངེས་བསྟདོ་བ་དགའ་དང་།  གཞན་
ཡང་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པ་དང་། 
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམ་
པ། རོགས་ཚོགས་ཁག་དང་རྒྱ་གར་གི་
དཔནོ་རིགས། ཡུལ་མིའ་ིགགོས་པ་ོརྣམ་པ་
དང་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བདེ་རྣམས་ལ་ཐུགས་
ར་ེལེགས་འབུལ་མཚོན་ཆེད་ར་ེབཙྱུན་སྒལོ་

མའི་སྐུ་རེ་གནང་རསེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ཐགོ་
མར་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་ལམ་
སྟནོ་སོྩལ་སྐབས་བཙྱུན་མའི་ལས་འཆར་
དང་བཙྱུན་དགནོ་དགསོ་ཀི་ཡོད་པ། དག་ེ
བཤེས་མའི་བསབླ་པ་སླབོ་གཉརེ་བདེ་དགསོ་
རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་རིམ་པར་སྩལ་བའ་ིབཀའ་དནི་ལ་བརནེ་
ནས་ད་ེརིང་བཙྱུན་མའི་ལས་འཆར་འད་ིལོ་
ང་ོསུམ་ཅྱུ་འཁརོ་བའི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཐུབ་
པ་མ་ཟད། གུབ་འབྲས་ཡིན་ནའང་ཚང་
མས་གཟགིས་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
བྱུང་ཐུབ་པ་འདི་ཉདི་གཙོ་བ་ོམགོན་པ་ོགང་
ཉིད་མཆོག་གི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དནི་ཡིན་
པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་རེས་བཙྱུན་མ་བད་ེ
ལེགས་དབང་མོ་ལགས་ཀིས་ཐུགས་རེ་
ཆེ་ཞུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་། ད་ེརསེ་སྐ་ུ
མགནོ་རྣམས་ལ་ཉིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་
དང་གཞས་སྣ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་
བཅས།།

ཕི་དལི་བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་གསར་པའ་ིནང་དནོ་རྩམོ་སིྒག་ཐད་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ 
དང་ ༢༩ བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་
གངས་སིྐད་གཉའ་ཁི་ཚོགས་ཁང་ད་ུཕི་དལི་
བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་གསར་པའི་ནང་
དནོ་རྩམོ་སིྒག་དང་འབྲལེ་བའི་་ཚོགས་འད་ུ
བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཐགོ་ཚོགས་བཅར་
བ་རྣམས་ར་ས་མེག་གྷན་ད་ུརནེ་གཞི་བས་
པའི་ཕི་དལི་བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་ད་ུ
གཟགིས་སྐརོ་ཕབེས་ཡོད་པ་དང་། ད་ེརསེ་
གངས་སིྐད་ད་ུའཛུགས་བསུྐན་ལས་གཞི་
འག་ོབཞིན་པའི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་གསར་
པར་གཟགིས་སྐརོ་གནང་ཡོད། ད་ེནས་ཆྱུ་
ཚོད་ ༡༡ ཐགོ་གངས་སིྐད་གཉའ་ཁ་ིཚོགས་
ཁང་ད་ུསྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཕི་འབྲལེ་དུང་ཆེ་
དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་དང་
དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་ཚད་མཉམ་ཤར་གླངི་
བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀི་
གཙོས་པའི་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ཚང་
འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་ཕི་འབྲལེ་དུང་ཆེ་
དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་
ལས་གཞི་ང་ོསྤདོ་དང་འབྲལེ་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ། ད་ེརིང་བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་
ཁང་གསར་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས་བྲསི་རྩམོ ཟརེ་
ནའང་འད། གསོ་འད་ིཔ་བཅས་ཆེད་ཕབེས་
གནང་བར་ཕི་དལ་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་
འཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། རྩ་བའ་ིརྣམ་པ་ཚང་མའ་ིདགངོས་
པའ་ིམངའ་གསལ་རེད། བདོ་ཀི་འགམེས་
སྟནོ་ཁང་འད་ིཉདི་སིྤར་བཏང་བས་ན་འཛམ་

བུ་གླིང་གང་ད་ུཡིན་ནའང་ལོ་རྒྱྱུ ས་འདི་མི་
མང་གིས་མཁེན་རགོས་ཡོང་སླད་ཧ་ཅང་
གིས་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་པར་བརནེ་
ཡིག་ཐགོ་ལ་བྲསི་པ་ལས་མིག་གིས་མཐངོ་
རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་གལ་ཆེ་བ་ཆགས་ཡོད། ཕི་ལོ་ 

༡༩༥༩ ལོར་སིྤ་ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བཙན་བལོ་ལ་འབརོ་
བ་ནས་བཟུང་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཟརེ་ནའང་འད། བཙན་བལོ་
བདོ་གཞུང་འདི་བདོ་མི་རིགས་ཀི་རྩ་དནོ་
འཐབ་རྩོད་ཀི་བདནེ་མཐའ་གསལ་སླད་ལོ་
མང་ཕག་ལས་གནང་ཡོད། དཔ་ེདབེ་གང་
མང་བཏནོ་ཡོད། ད་ེབཞིན་དལི་བསྒགས་
ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད། འནོ་ཀང་
དའེི་སྐབས་ཀི་དཔལ་འབརོ་གནས་སྟངས། 
མི་དང་ཁང་པའི ་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་མ་
འཛོམས་པའི་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཞིག་
འཕད་ཡོད། གང་ལརྟ་ང་ཚོ་བདོ་པའ་ིརྒྱལ་
རབས་ལོ་རྒྱྱུས་དང་།  རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ི
གཞུང་གིས་བདོ་ལ་བཙན་འཛུལ་བས་པའི་

གནས་སྟངས། ད་ེབཞིན་ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་
གནས་སྟངས་དང་བཙན་བལོ་ནང་གི་གནས་
སྟངས་སྐརོ། ང་ཚོའ་ིམང་གཙོ་འཕལེ་རིམ་
སྐརོ། ད་ེབཞིན་བཙན་བལོ་ནང་གི་གཞིས་
ཆགས་ཁག་དང་སླབོ་ག་ྭསོགས། བདོ་པའ་ི

ང་ོབ་ོསུང་སྐབོ་བདེ་རྒྱྱུ འི་ལས་ཀ་མང་དག་
ཞིག་གནང་ཡོད། ད་ལ་ྟངས་ཞུས་པ་བཞིན་
ཡིག་ཐགོ་ལ་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་ནའང་། མིག་
གིས་མཐོང་རྒྱྱུ ་ཡོད་ན་ག་དསུ་ཡིན་ནའང་
གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་བཞིན་ཡོད། དཔརེ་
ན། བརྒྱ་བཤད་པ་ལས་མིག་གིས་མཐངོ་
རྒྱྱུ ་ཡོད་ན་ཡིད་ལ་འཇགས་བད་ེཔ་ོདང་ཡིད་
ཆེས་བརྙདེ་རྒྱྱུ འི་གནས་ཚྱུལ་ཆགས་ཡོད། 
ལོ་མང་པ ོའི ་སྔནོ ་ལ་འགེམས་སྟནོ་ཁང་
ཞིག་དགོས་ཀི་འདགུ་ཅེས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ནང་ལ་དགོངས་འཆར་མང་པ་ོ
བྱུང་ཡོད། ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ནང་ལའང་འགམེས་
སྟནོ་ཁང་ཞིག་དགོས་ཀི་འདགུ་ཅསེ་ལོ་མང་
པརོ་དགངོས་པ་བཞསེ་ནས། མཐར་ཕི་

ལོ་ ༡༩༩༨ ནས་འགམེས་སྟནོ་ཁང་ཞིག་
བཟ་ོརྒྱྱུར་ཐབས་ཤེས་གནང་ཡོད།  ར་ས་
མེག་གྷན་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་
ཁང་འད་ིཉདི་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་སིྤ་ནརོ་
༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་དངསོ་སུ་དབུ་འབདེ་གནང་སྟ་ེའགམེས་
སྟནོ་ཁང་འད་ིབཙྱུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། རྩ་
བའི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་ཞསེ་ཟརེ་སབྐས་པར་
གི་འགམེས་སྟནོ་དང་། ད་ེབཞིན་དངསོ་
ཆས་ཀི་འགམེས་སྟནོ་སོགས་མང་པ་ོཡོད། 
ད་ལའྟི་ཆར་མེག་གྷན་ད་ུཡོད་པའི་འགམེས་
སྟནོ་ཁང་འད་ིགཙོ་ཆེ་ཤོས་པར་གི་འགམེས་
སྟནོ་རེད། འགམེས་སྟནོ་འད་ིཉདི་སིྤ་ནརོ་
༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
མཛད་འཕནི་དང་མཛད་རྣམ།བདོ་ཀི་རྒྱལ་
རབས་ལོ་རྒྱྱུས་དང་། བདོ་ནང་གི་ད་ལའྟ་ི
གནས་སྟངས། བཙན་བལོ་ནང་གི་བདོ་མིའ་ི
གནས་སྟངས། བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་
གཙོ་འཕལེ་རིམ་སོགས་འགམེས་སྟནོ་གནང་
བཞིན་ཡོད།  ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་གུབ་མཚམས་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་
ཚད་མཉམ་ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒནོ་
ལགས་ཀིས་ལས་གཞིའི་དགོས་དམིགས་
སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། རྩ་
བའི་འགེམས་སྟནོ་ཁང་གསར་པའི་ལས་
འཆར་ཐད་བརདོ་གཞི་དང་སྒམོ་གཞིའ་ིསྐརོ་
གསོ་བསྡུར་གནང་རྒྱྱུ འི་སླད་ཕགོས་མཐའ་
ཁག་ནས་ཕབེས་པ་ཡོངས་འཚམས་འདའིི་
བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཉནི་
གངས་གཉསི་རིང་གི་ཚོགས་འད་ུའད་ིབཞིན་

ཟླ་བ་མང་པའོི་སྔནོ་ནས་འཆར་གཞི་སིྒག་པ་
རེད། ཐགོ་མའ་ིདམིགས་ཡུལ་ལ་ཚོགས་
འད་ུའད་ིཉདི་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༨ ནང་
ཚོགས་གཏན་འཁེལ་ཡོད་ཀང་ཚོགས་མི་
ཁག་གཅིག་ལྔ་དང་ལྔ་བཅྱུའི་ཚོགས་འདའིུ་
ཆེད་ད་ུར་སར་ཕབེས་ཀི་ཡོད་སྟབས། རྒྱ་
གར་ད་ུཐངེས་གཉསི་ཕབེས་མི་དགོས་པར་
ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ དང་ ༢༩ བཅས་ཉནི་
གངས་གཉསི་རིང་ཚོགས་རྒྱྱུ ་གཏན་འཁེལ་
བྱུང་ཡོད། འགམེས་སྟནོ་གསར་པ་དའེ་ི
མིང་ལ་བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་དང་ཤེས་
ཡོན་བསྟི་གནས་ཁང་ཞེས་འགེམས་སྟནོ་
གི་ལས་གཞི་ཙམ་མིན་པར། དའེ་ིཐགོ་ག་ོ
བསྡརུ་དང་རིག་གནས་དང་འབྲལེ་བའ་ིལས་
འཆར་གང་མང་བརྩམས་རྒྱྱུ འི་སླད་ཡིན། 
མེག་གྷན་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་
ཁང་ནི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་གཅིག་པ་ོརེད། 
ད་ལྟ་བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་འདི་གསར་
པ་ཆགས་བཞིན་ཡོད། གང་ལརྟ་བདོ་དང་
བདོ་དནོ་ཐད་རིག་གནས་ཀི་བསྟི་གནས་
ཁང་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བདེ་བཞིན་
ཡོད།ཅེས་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་། 
མཐར་ཕི་དལི་བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་
ཀིས་བ ོད་ཀི ་འགེམས་སྟནོ་ཁང་གི ་ལས་
བསྡམོས་དང་། ད་བར་ཡར་རྒྱས་གནས་
སྟངས་ཀི་བརྒྱྱུད་རིམ་ཁག་ང་ོསྤདོ་ཞུས་ཡོད་
པ་བཅས། །
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