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བཀའ་ཤག་གི་རྩ་འཛིན་བཀདོ་ཁྱབ་།	

༄༅།		།བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ལྟ་ེགནས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལ་ཧི་མཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིནང་ཆགས་ཡོད་སྟབས།	 ཧ་ིམཱ་
ཅལ་མངའ་གཞུང་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
དབར་འབལེ་ལམ་དམ་ཟབ་དགོས་པ་བཞིན་
ད་ཡོད་སིམ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་གང་
ལྕགོས་གནང་བཞིན་ཡོད་རངུ་།	 མངའ་གཞུང་
གི་ཆེས་མཐའོི་གནད་ཡོད་དཔནོ་རིགས་ཁག་
ཅིག་ནས་སིམ་ལར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
སྐ་ུཚབ་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཚད་ལནྡ་ཞིག་
བུང་ན་གང་ཅིའ་ིདག་ེམཚན་ཆེ་གནས་ནང་དནོ་
སླབོ་སྟནོ་གནང་བཞིན་པ་བཅས་བཀའ་ཤག་
ལནྷ་ཚོགས་སུ་སནྙ་སེང་བཀའ་བསྡུར་བུང་དནོ།			
སིམ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་ལས་ཁུངས་ད་ེ
བཞིན་ད་ནས་བཟུང་ནང་སིད་ཁྱབ་ཁངོས་སྦངེ་
ལོར་ལྷ་ོསིྤ་ལས་ཁུངས་དང་ལ་སིྤ་ལས་ཁུངས་
གཉསི་ཀི་མཚན་བང་དང་གཅིག་མཚུངས་སིམ་
ལ་སིྤ་ཁྱབ་ལས་ཁུངས་ཞསེ་དང་།	 	 ཨིན་སདྐ་
ད་ུ	 Chief Representative Office, 
Shimla ཞསེ་བསུྒར་བཅསོ་དང་འབལེ་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༢	 འཁདོ་པའ་ིརྩ་
འཛིན་བཀདོ་ཁྱབ་ཡིག་ཨང་།	 བཀའ།	 ༡༢༦༣	
(༦༢)	 ༢༠༡༧་་༢༠༡༨	 ད་ེབཞིན་ནསུ་མེད་ད་ུ
སོང་བའ་ིབཀདོ་ཁྱབ་ཏུ།	བཀའ་ཤག་གིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༦	ལ།།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བང་ཆུབ་མཆོད་རནེ་ཆེན་མོར་
གནས་གཟགིས་མཛད་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢	ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༡༠	ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གནས་
མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་གི་བང་ཆུབ་མཆོད་རནེ་
ཆེན་མོའ་ིདུང་ད་ུགནས་གཟགིས་མཛད་པ་མ་
ཟད།	སྟནོ་པ་ཐུབ་པའ་ིདབང་པའོ་ིརནེ་གཙོའ་ི
དུང་ད་ུཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོསོགས་གསུང་འདནོ་
དང་སྦྲགས་ཐུགས་སྨནོ་མཛད།		
ད་ེཡང་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གནས་
མཆོག་རྡ་ོརེ་གདན་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་
རྣམ་གྲྭ་ཕན་བད་ེལེགས་བཤད་གླངི་གི་གཟམི་
ཆུང་ཕ་ོབང་ནས་ཆིབས་སུྒར་སྐངོ་སབྐས་བདོ་
མི་དང་ཧི་མཱ་ལ་ཡ་མི་རིགས་གཙོ་བརོ་གུར་
བའ་ིནང་པ་དང་།	 ནང་པ་མིན་པའ་ིཡུལ་
གུ་འད་མིན་གི་དད་ལྡན་སེར་སྐ་ཕ་ོམོ་སྟངོ་
ཕྲག་བརྒལ་བས་ལག་ཏུ་མེ་ཏགོ་དང་མཇལ་
དར།	 བདགུ་སྤསོ་སོགས་ཐགོས་ནས་ཕབེས་
བསུ་དང་མཇལ་ཁ་ཞུས།	 ད་ེརསེ་བང་ཆུབ་
མཆོད་རནེ་ཆེན་མོའི་དུང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་
འཁོད་སྐབས་རྒྱལ་སྒའོི་དུང་ད་ུདཔལ་ས་སྐ་
ཁ་ིའཛིན་སྐབས་མགནོ་གངོ་མ་རཏཱ་བཛྲ་རིན་

པ་ོཆེ་	 Ratna Vajra	 མཆོག་དང་གདངུ་
སས་ཨ་བ་ིཀ་ིཏ་བཛྲ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 	 ཨ་
བྷཱ ་ཡ་བཛྲ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 བཅས་ཀིས་
གཙོས་དད་ལྡན་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་རྣམས་
ནས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།	

ད་ེནས་དཔལ་ས་སྐ་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་སྨནོ་ལམ་
ཆེན་མོ་ཐངེས་	 ༢༦	 འཚོགས་བཞིན་པར་

ཐུགས་སྨནོ་དང་སང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེམཛད་
ནས་བང་ཆུབ་མཆོད་རནེ་ཆེན་མོའི་དུང་ད་ུ
ཆིབས་སུྒར་བསྐངས།	 ཐངེས་འདརི་༸གངོ་
ས་མཆོག་གི་༸སྐུ་ཕྱྭའི་ཉནེ་སུང་ཐགོ་གྷ་ཡ་
ཉནེ་རགོ་འག་ོདཔནོ་	 S.S.P	 ལམྕ་ག་ྷརི་

མ་	 Garima	 ལགས་ཀིས་འད་ིགའ་ིགསར་
འགོད་པས་ད་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་དནོ།	

ཐངེས་འདིར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་
གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུ༸ཞབས་སོར་
འཁོད་གནང་མཛད་པར་བརནེ་གྷ་ཡ་རོང་
ལས་ཁུངས་ནས་༸སྐ་ུཕྱྭའ་ིཉནེ་སུང་ཆེད་ཉནེ་
རགོ་མི་ས་	 ༣༠༠༠	 ཙམ་ས་གནས་གང་
སར་འགམེས་འཇགོ་བས་པ་མ་ཟད།	འཕྲལ་
སེལ་ཉནེ་རགོ་ལས་ཁུངས་	 ༢༠	 བཙུགས་
ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་བསྐརོ་བསྐདོ་ཉནེ་
སུང་བདེ་མཁན་རིམ་པ་གསུམ་ཡོད།	 རྐང་
ཐགོ་དང་འཁརོ་ལོ་གཉསི་ཅན།	 ད་ེབཞིན་
འཁརོ་ལོ་བཞི་ཅན་བཅས་ག་སིྒག་ཞུས་ཡོད།		
ཅསེ་གསུངས།	 ད་ེབཞིན་གསར་འགདོ་པས་
ཐངེས་འདརི་བང་ཆུབ་མཆོད་རནེ་ཆེན་མོའི་
དུང་ད་ུགནས་གཟིགས་སུ་ཆིབས་སུྒར་སྐངོ་
སབྐས་འདརི་༸སྐ་ུཕྱྭའི་ཉནེ་སུང་ཐགོ་ག་སིྒག་
གང་འད་ཡོད་མེད་འད་ིསབྐས་ཉནེ་རགོ་འགོ་
གཙོ་གྷ་རི་མ་ལགས་ཀིས་བང་ཆུབ་ཆེན་མོའི་
ཐབེས་རྩ་ཁང་	Mahabodhi Society	ནས་
དའེི་ཐད་སྔནོ་ཚུད་ནས་ག་སིྒག་ཚགས་ཚུད་
ཞུས་ཟནི་འདགུ	ཅསེ་གསུངས།།

སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་ལ་ཆེ་བསྟདོ་གཟངེས་རགས་འབུལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༢༨	 	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་
གཞི་བས་པའི་ན་ེརུ་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་གི་ཨ་རབ་དང་ཨ་ཧུ་རི་ཀའི་སླབོ་གཉརེ་
བསྟ་ིགནས་ཁང་དང་།	 	  Qutbi Jubilee 
Scholarship Program	 	 ཞསེ་ཁ་ཆེའ་ི
ཚོགས་པ་གཉིས་ཐུན་མོང་གིས་གོ་སིྒག་ཞུས་
པའ་ིཡེ་ཤུ་དང་ཁ་ཆེ།	 ཧནི་དྷུ །	 སིག	 ཇནེ།	
མཇའེུ་སོགས་ཀི་ཆོས་ལུགས་མཐུན་འབལེ་གི་
ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གི་ཐོག་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་
གདན་ཞུ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 		ལནྷ་ཚོགས་
ཐོག་ནས་ཁ་ཆེའི་ཤི་ཡ་བྷ་ོར་ཆོས་ལུགས་ཀི་
དབུ་ཁདི་	Syedna Taher  Fakhruddin 
Saheb  མཆོག་གིས་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
འཛམ་གླངི་ནང་ཞི་བད་ེགངོ་སྤལེ་དང་།
ཆོས་ལུགས་དང་མི་རིགས་སོགས་ཀི་དབེ་
འབེད་མེད་པར་འགོ་བ་མིའི ་ རིགས་ཀིས་
གཅིག་མཚུངས་ཀི ་འདུ་ ཤེས་འོག་མཐུན་
འབལེ་མཉམ་གནས་ཆེད་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་
རསེ་ལ་ཆེ་བསྟདོ་ཀི་གཟངེས་རགས་ཤིག་དང་
ཧནི་སྒརོ་འབུམ་བཅུ་ཕུལ་ཡོད།
སྐབས་དརེ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཆོས་ལུགས་ཆེ་ཁག་ཕན་ཚུན་དང་
ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་རྙགོ་ད་ཕྲན་བུ་ཡོང་གི་
ཡོད་ནའང་།				སིྤ་ཡོངས་ནས་ཆོས་ལུགས་
ཚང་མའི་བསབླ་བ་ནི་བམས་བརྩ་ེདང་ཞི་བད་ེ
མཉམ་གནས་བདེ་རུྒྱ་ཡིན་སྟབས།	 རུྒྱན་ད་ུ
བསམ་བླ་ོརྒྱ་ཆེ་ས་ནས་གཏངོ་དགོས་པའི་སྐརོ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།༸རྒྱལ་བ་སནྨ་རིའ་ིཁ་ིའཛིན་	༣༤	བདམས་ཐནོ་བུང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༡	
ཉིན་ཏ ེ་གཟའ་སྐར་འཕྲདོ་སྦོར་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པའི་ཉནི་༸གཡུང་དུང་བནོ་གི་གདན་
ས་ཆེན་མོ་དཔལ་གཤེན་བསྟན་སནྨ་རིའི་གླངི་
གི་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུདམ་ཅན་བནོ་སྐོང་

སུང་མར་བདནེ་པ་
བདར་གནང་བར་
མད་ོསྨད་ཤར་ཁོག་
ཏུ ་ སྐུ ་ འ ཁུ ངས ་པ ་
བཀའ་རབ་འབམས་
པ་དགེ་བའི ་བཤེས་
གཉནེ་ཆེན་མོ་དང་
སངོ་ཟླ་བ་དར་རྒྱས་
མ ཆོག ་༸རྒྱལ ་བ ་
སྨན་རིའི ་ཁི ་འཛིན་	
༣༤	 པར་རགས་
སིྒལ་ད་ུབབས་ཡོད།
དེ ་ ཡ ང ་ ག ས ང ་
ག སུ མ ་ བ ོ ན ་ གི ་
མ ཛོ ད ་ འ ཛི ན ་
༸སྐབས་ར་ེསནྨ་རིའི་
ཡོངས་འཛིན་སྨྲ་བའི་

དབང་པ་ོདཔནོ་སླབོ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 ཡོངས་ཀི་དག་ེབའ་ི
བཤེས་གཉནེ་ཆེན་མོ་༸སྐབས་ར་ེསྨན་རིའི་
དཔནོ་སླབོ་ཡང་སྟནོ་འཕྲནི་ལས་ཉ་ིམ་རིན་པ་ོ

ཆེ་མཆོག	 དཔལ་ལནྡ་ཁ་ིབརན་ནརོ་བུ་རྩའེ་ི
མཁན་རིན་པ་ོཆེ་ལུང་རགོས་བསྟན་པ་གཡུང་
དུང་མཆོག་སོགས་བདོ་ཕི་ནང་གི་བནོ་གི་བ་ླ
སུྤལ་དག་ེབའ་ིབཤེས་གཉནེ་དང་།	 གནད་
ཡོད་མི་ས་མང་པསོ་བཀའ་བགསོ་ཡུན་རིང་
གནང་མཐར་སྔར་སལོ་བཞིན་གཡུང་དུང་
བནོ་གི་གདན་ས་ཆེན་མོ་༸དཔལ་གཤེན་
བསྟན་སནྨ་རིའི་གླངི་ད་ུཡི་དམ་དབལ་གསས་
རྔམ་པའི་གཞུང་དང་བསྟན་སུང་སྡ་ེབཞིའི་
གཞུང་བསང་སྟ།ེ	 དམ་ཅན་བནོ་སྐངོ་སུང་
མར་བདེན་པ་བདར་གནང་བའི ་འབས་
རགས་སུ་རགས་སིྒལ་དང་པ་ོསནྨ་རིའི་བཀའ་
རབ་འབམས་པ་དགེ་བའི ་བཤེས་གཉནེ་
ཆེན་མོ་ཨ་མད་ོཤར་པ་དང་སངོ་ཟླ་བ་དར་
རྒྱས་མཆོག་༸སྐབས་ར་ེསྨན་རིའི་ཁི་འཛིན་	
༣༤	 པའ་ིརགས་སིྒལ་ད་ུབབས་མ་ཐག་བནོ་
གཞིས་ཐོབ་རྒྱལ་གསར་པའི ་སྐ་སེར་མི་
མང་ཡོངས་ནས་ཀི་བསྲྭོ་ལ་ྷརྒྱལ་འཐནེ་ཞིང་
དགའ་བའི་མེ་ཏགོ་གཏརོ་ཏ་ེརནེ་འབལེ་གི་
དར་ཁ་འདགེས་འབུལ་གིས་མཇལ་ཁ་ཞུས།	
རགས་སིྒལ་གཉིས་པ་སྨན་རིའི་བཤད་སུྒབ་

སླབོ་དཔནོ་རིན་པ་ོཆེ་ཁུྱང་ལུང་དགེ་བཤེས་
དག་ེལེགས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ལ་བབས་ཡོད་པ་
བཅས་ཀི་རནེ་འབལེ་ཁྱད་ད་ུའཕགས་པ་བུང་
ཡོད།
༸རྒྱལ་བ་སནྨ་རིའ་ིཁ་ིའཛིན་	 ༣༤	 རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་ཕི་དརོ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་པ་ཙམ་ལ་
སྨན་རིའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཡང་སྟངེ་ད་ུ
གདན་འདནེ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་མི་འགངས་
པར་བདོ་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ལ་མཁན་
ཆེན་ཁི་བཞེངས་ཀི་གསལ་བསྒགས་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན་པ་བཅས།།



2 3rd January 2018 TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༧	ཕི་ཟླ་	༡	ཚེས་	༣

ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཨ་རིར་བད་ེའབརོ་ཐུབ་པར་སདི་སྐངོ་མཆོག་འདདོ་བླ་ོ
ཁངེས་ཚུལ་གསུངས།	

༄༅།	།འཇིགས་བལ་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོསུྐན་
པ་བདོ་མི་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་དནོ་གུབ་
དབང་ཆེན་ལགས་ཨ་རིར་བད་ེའབརོ་ཐུབ་
པར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་འདདོ་བླ་ོ
ཁངེས་པ་ོབུང་ཚུལ་གསུང་དནོ།	 དནོ་གུབ་
དབང་ཆེན་ལགས་ད་ཆ་རང་དབང་ལུང་
པའི་ནང་རང་གི་ནང་མི་རྣམས་དང་ལྷན་
འཛོམས་བུང་ཐུབ་པར་ང་ཚོའི་སེམས་ནང་
ངལ་གསོ་ཧ་ཅང་ཐབོ་བུང་།	 	 ཁངོ་གིས་
སྙངི་སྟབོས་ཆེན་པསོ་བདོ་མིའི་རྩ་དནོ་ཆེད་
བླསོ་གཏངོ་གནང་བར་ང་ཚོས་སྙངི་ཐག་པ་
ནས་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ཁངོ་དང་
ཁོང་གི་ནང་མི་རྣམས་འབུང་འགུར་ལས་
དནོ་གང་ཅིར་བ་བ་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའི་
སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
ད་ེཡང་བདོ་ཀི་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོསུྐན་ཁང་	
Filming for Tibet	ཞསེ་པས་གསར་འགདོ་
གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བའ་ིནང་དནོ།	 	 དནོ་
གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཕི་ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༢༥	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིསན་ཕ་ིརེན་སི་སི་ཀ་ོགངོ་
ཁྱེར་ནང་བདེ་འབོར་ཐོག་རང་གི ་ནང་
མི་བུ་ཕུྲག་རྣམས་དང་ལྷན་འཛོམས་བུང་
འདགུ	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁངོ་ལ་རྒྱལ་
ཁབ་ཁ་བལ་གི་བ་སྤདོ་སྤལེ་བའི་ཉསེ་མིང་
འགོ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བས་རྐེན་ལོ་

ང་ོབཅུ་ཙམ་རིང་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་
དང་ཁ་བལ་བ་རེད།		སིྤར་དནོ་གུབ་དབང་
ཆེན་ལགས་ཀིས་བདོ་ནང་གི་གཞིས་ལུས་
བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གདགུ་
རུྩབ་ཅན་གི་སིད་བུས་འོག་སེམས་ནང་
དཀའ་ངལ་ཇི་ཙམ་ཡོད་པའི་དངོས་བུང་
གླགོ་བརྙན་བཟསོ་པ་ད་ེགསང་བའི་ཐགོ་ནས་

འཛམ་གླིང་ཕི་ལ་དལི་བསྒགས་གནང་ཐུབ་
ཡོད།	 ད་ེཡང་ཁངོ་དང་ཁངོ་གི་ཕག་རོགས་
མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་གཉིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་འཇིགས་བལ་གླགོ་བརྙན་
བཟ་ོབསུྐན་བས་པར་བསདྙ་ནས།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༠༨	 ལོར་པ་ེཅིང་ཨོ་རྩདེ་འགན་བསྡརུ་
ཚུགས་ལ་ཉ་ེབའ་ིསབྐས་ཏ་ེལོ་དའེ་ིཕི་ཟླ་	 ༣	
ནང་འཛིན་བཟུང་བས་ཡོད།	
དེ་ཡང་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གཉིས་ཀིས་
བཟོས་པའི་འཇིགས་བལ་ཞེས་པའི་གླགོ་

བརྙན་དའེི་ནང་གཞིས་ལུས་བདོ་མི་དཀུས་
མ་རྣམས་ཀིས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དད་གུས་ཇི་ཙམ་ཞུ་བཞིན་
པའི་ཚོར་བ་རྣམས་ཁ་གསལ་འགལེ་བརདོ་
གནང་བ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་
བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བུས་ལ་གདངོ་ལེན་
ཇི་ཙམ་བདེ་བཞིན་པ།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གི་

རྒྱལ་ས་པ་ེཅིང་ནང་རྒྱལ་སིྤའ་ིཨོ་རྩདེ་འགན་
བསྡུར་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་དང་རྒྱ་
ནག་ནས་བདོ་ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིད་
བུས་འགོ་རྒྱ་ཧན་མི་རིགས་ཧ་ཅང་ཕནོ་ཆེ་
གནས་སྤ་ོབས་དང་བདེ་བཞིན་པ་སོགས་ལ་
བདོ་མི་ཚོས་མི་འདདོ་པའི་ཚོར་སང་ཤུགས་
ཆེ་ཡོད་པ་ད ེ་དག་འཁྱོག་བཤད་དང་སྒོ་
སྐུར་སྤངས་ཏ་ེཞིབ་ཕྲ་འགལེ་བརདོ་གནང་
བའ་ིསྐརོ་ཡིན།	 གླགོ་བརྙན་ད་ེརིམ་བཞིན་
གཞིས་བསེ་གཉསི་ནང་གགས་ཆེན་པ་ོདང་

གདངེ་འཇགོས་ཆེན་པ་ོཐབོ་སབྐས་གཞི་ནས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལ་
རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་གི་ཉསེ་མིང་འགོ་བཙོན་
འཇུག་བས་པ་རེད།	 མཚོ་སྔནོ་ཞིང་ཆེན་གི་
ཟི་ལིང་འབངི་རིམ་མི་དམངས་ཁིམས་ཁང་
ཟརེ་བས་ཕི་ལོ་	༢༠༠༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༡	
ཉནི་དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལ་ལོ་	 ༦	 བཙོན་
འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་པ་མ་ཟད།	ལོ་	༣	
རིང་ཆབ་སིད་ཀི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་རོགས་
བཙན་འཕྲགོ་བས་ཡོད།	དརེ་བརནེ་ཁངོ་ལ་
ཕི་ལོ་	༢༠༡༠	ལོ་ནས་བཙོན་འཇུག་ཁམིས་
ཆད་འག་ོབཙུགས་ཡོད།	 དནོ་གུབ་དབང་
ཆེན་བཙོན་འཇུག་བས་པ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་
སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཚོགས་
པ་མང་པ་ོཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབདོ་
སྐལུ་རིམ་པ་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེཁངོས་ནས་
རྒྱལ་སིྤའ་ིཉསེ་ཡངས་ཚོགས་པ་	 Amnesty 

International	 ཡོད་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	
ཚོགས་པ་དསེ་དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལ་ཆེ་
བསྟདོ་ཀི་གཟངེས་རགས་ཤིག་ཀང་གནང་བ་
དང་།	ཕགོས་མཚུངས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༢	ལོར་
ཨ་རིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་གསར་འགོད་
རང་དབང་སུང་སྐབོ་ཚོགས་པ་	 Commit-

tee to Protect Journalists 	ཞསེ་པས་དནོ་
གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ལ་རྒྱལ་སིྤའི་གསར་

འགུར་རང་དབང་གཟངེས་རགས།	 Inter-

national Press Freedom Award  ཞསེ་པ་
ད་ེགནང་ཡོད།	 མཐར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ཟླ་	
༦	ཚེས་	༥	ཉནི་དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་བཙོན་
གལོ་ཐབོ་ནས་ཨ་མད་ོབ་ཡན་རངོ་ནང་རང་
ཁིྱམ་ད་ུའབརོ་ཡོད།	 	 རང་ཁིྱམ་ད་ུའབརོ་
ཡོད་ཀང་ལོ་གསུམ་རིང་སྟ་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༤	 བར་ཆབ་སདི་ཀི་ཐབོ་
ཐང་རྩ་བ་ནས་མེད་པར་གནས་ཡོད།	 དསུ་
སབྐས་དའེི་མཚམས་ནས་ཉསེ་ཆད་ཀི་དསུ་
བཀག་རོགས་པར་བརནེ་ཁོང་རིམ་བཞིན་
ཨ་རིར་འབརོ་རསེ་སེམས་ནང་ངལ་གསོ་
ཐབོ་པ་ཞིག་བུང་ཡོད་ཚུལ་གསར་འགོད་པ་
ཚོར་གསུང་དནོ།		དསུ་ཡུན་རིང་པའོ་ིརསེ་
ངའ་ིསེམས་ནང་འཇིགས་སང་དང་བལ་ཞིང་
རང་དབང་གི་དཔལ་ལ་རོལ་ཐུབ་རུྒྱ་རེད་
བསམ་པའི་གདངེ་སྤབོས་ཤིག་གཞི་ནས་རྙདེ་
བུང་།	 དརེ་བརནེ་ང་རང་སརླ་ཡང་ནང་མི་
བུ་ཕུྲག་དང་ལནྷ་འཛོམས་ཆེད་འབད་བརྩནོ་
ཆེན་པསོ་རོགས་རམ་གནང་མཁན་ཡོངས་
ལ་སྙངི་ཁངོ་རསུ་པའ་ིགཏངི་ནས་བཀའ་དནི་
བ་ླམེད་ད་ུཆེ།	ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།		འནོ་ཀང་
རང་ཡུལ་བདོ་དང་བལ་བའི་སྡུག་བསལྔ་ད་
དངུ་མུ་མཐུད་གནས་བཞིན་འདགུ	 ཅསེ་
གསུངས།།			

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡	
རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ཝཱ་ཎ་དབུས་བདོ་
ཀི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ལོ་ངོ་	
༥༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་སྟནོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་
ཡོད།	སབྐས་དརེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ད་ེརིང་ཝ་ཱ
ཎ་གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་
ང་ོ	 ༥༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་སྟནོ་མཛད་སྒརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་

གིས་དབུས་སྐུ་མགནོ་དང་གཙུག་ལག་སླབོ་
ཁང་གི་རིགས་བདག་དག་ེབཤེས་ངག་དབང་
བསམ་གཏན་མཆོག་གིས་གཙོས་འབལེ་
ཡོད་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུྲག་ལས་ཟུར་ཡོངས་
ལ་ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་བཀའ་
ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འདའིི་བཀ་
ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 རིགས་བདག་
མཆོག་དང་ལགྷ་པར་བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཟུར་སླབོ་
དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་མི་
ལོ་	 ༣༠	 ཙམ་རིང་སྐ་ུངལ་འཛེམས་མེད་
བསྐོན་པར་བརནེ་གཙུག་ལག་སླབོ ་ཁང་
འདི་ཉིད་ལམ་ལྷངོས་ལྡན་པ་ཆགས་ཐུབ་

ཡོད།	 ལགྷ་པར་འད་ིནས་ཐནོ་པའ་ིསླབོ་ཟུར་
རྣམས་ད་ཆ་འཛམ་གླིང་ཕགོས་མཐའ་གང་
སར་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་དཔལ་ནཱ་ལེནའཱི་
རིག་གནས་དར་འཕལེ་ཡོང་ཆེད་ཞབས་ཞུ་
བསུྒབས་དང་སུྒབ་མུས་ཡིན་པ་མ་ཟད་དང་།
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་འགོ་ཁིད་ཀི་
རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ཞབས་ཞུ་སུྒབ་མཁན་
གང་ཙམ་བུང་ཡོད།	 གངོ་ད་ུརིགས་བདག་
མཆོག་གིས་གསུངས་པ་ལརྟ་ལོ་ང་ོ	 ༥༠	
གངོ་སྟ་ེཕི་ལོ་	༡༩༦༨	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡	ཉནི་
རྒྱ་གར་གི་སིད་བླནོ་པཎཏི་ན་ེརུ་མཆོག་དང་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་མཐ་ོསླབོ་འདི་གསར་འཛུགས་
མཛད་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་དགནོ་སྡ་ེབརྒྱ་ཆ་	 ༩༨	
རྩ་མེད་བཏང་བ་སོགས་མདོར་ན་བ ོད་
བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ལ་སྡང་ཟུག་ཆེན་པསོ་རྩ་
མེད་བཟ་ོཐབས་བས་ཡོད་ཀང་༸གོང་ས་
མཆོག་གིས་གཟིགས་རྒྱང་ཆེན་པསོ་ཐོག་
མར་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བའི་ཁདོ་དཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲའི་སལོ་རུྒྱན་ལེགས་བཤད་སླར་གསོ་
ཐུབ་ཐབས་མཛད་པ་ལྟར་ལམ་ལྷངོས་ལྡན་
པ་བུང་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་རིག་གཞུང་

ད་ེདག་ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རུྒྱད་ས་ཁུལ་ད་ུདར་
སྤལེ་མཛད་རུྒྱ་དརེ་ཡང་གུབ་འབས་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོབུང་ཐུབ་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་འཛམ་
གླིང་ཁྱོན་དའུང་རིག་གནས་ད་ེདག་སླར་
གསོ་མཛད་རུྒྱར་ཐུགས་བརྩོན་མཛད་པ་
དརེ་ཡང་ལམ་ལྷངོས་བུང་ཡོད།	 དཔརེ་ན་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་ཆོས་ཚོགས་འཛམ་
གླིང་ས་ཕོགས་འད་མིན་གང་སར་ཁྱབ་
བརྡལ་ད་ུཡོད་པར་བརནེ་༸གོང་ས་མཆོག་
གི་དགངོས་བཞདེ་དའེང་བསུྒབས་ཐུབ་ཡོད།	
ལྷག་པར་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་
བདོ་ནང་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ཉམས་ཆག་

ཕིན་པ་ད་ེདག་བསྐར་གསོ་ཡོང་བར་ཐུགས་
བརྩོན་མཛད་པ་ལྟར་ལམ་ལྷངོས་ཚགས་
ཚུད་ལནྡ་པ་བུང་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་
ནང་དའུང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ད་ེཉདི་
སརླ་གསོ་ཡོང་རུྒྱའི་ཐུགས་རེ་མཛད་པ་ལརྟ་
ད་ཆ་དགངོས་བཞདེ་དའེང་ལམ་ལྷངོས་ངང་
འགུབ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེནས་རྒྱ་གར་ནང་རྒྱ་
གར་གནའ་རབས་ཀི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་
བསྐར་གསོ་མཛད་རུྒྱར་དགོངས་བཞེད་
མཛད་བཞིན་པའི་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤང་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཝ་ན་ྰགཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	༥༠	ཧལི་པ་ོའཁརོ་བའ་ི
དསུ་སྟནོ་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།	
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༸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།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༣༡	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་ཝ་ཱཎ་
བདོ་ཀི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུཉནི་
གཉསི་རིང་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་དང་དངེ་
དསུ་ཚན་རིག་ནང་ད་ུསེམས་དང་སེམས་
ཀི་བདེ་ལས་སྐརོ་རྒྱལ་སིྤའི་རང་བཞིན་ལནྡ་
པའི་བགོ་གླངེ་ལྷན་ཚོགས་ཉིན་གཉིས་པ་
གཟབ་རྒྱས་ངང་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།		
སབྐས་དརེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཀང་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་ཐགོ་
མར་པཱ་ལིའི་གཞུང་གི་ནང་པའི་ཆོས་བརུྒྱད་
འཛིན་མཁན་སླབོ་དཔནོ་ཨསངཱ་ཏ་ིལཱཀརཏཱ་	
Asanga Tilaratne	 ལགས་ཀིས་པཱ་ལིའ་ི
གཞུང་ནས་གསུང་པའི ་ སེམས་ཀི ་རྣམ་
གཞག་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་སེམས་	 chitta	
དང་ཡིད་	mano	དང་རྣམ་ཤེས་	vinnana	
སྐརོ་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་ང་ོསྤདོ་དང་དཔྱད་པ་བ་
ཚུལ་སྐརོ་གསུངས།	 སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་
མཆོག་གིས་ནང་པའི་པཱ་ལིའི་གཞུང་འཛིན་
པ་རྣམས་ལ་ཐེག་དམན་ཞེས་ཐ་སྙད་བདེ་
སྤོད་བ་རུྒྱར་ཐུགས་འདདོ་རྩ་བ་ནས་མེད་
སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།			ངསོ་ཀིས་ནམ་
རུྒྱན་ཐ་ེར་ཝ་ད།	 Theravada	 ཞསེ་བརདོ་
པ་ཡིན་ན་གནས་བརན་པའ་ིསྡ་ེཔ་ལ་ག།ོ		ད་ེ
ན་ིགཙོ་བ་ོསྡམོ་རུྒྱན་གི་ཆ་ནས་རེད།	 དཔརེ་
ན་རྩ་བའ་ིསྡ་ེཔ་བཞི་སྟ་ེམང་བཀུར་བ།	 གཞི་
ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ།	 འཕགས་པ་
གནས་བརན་པ་སོགས་ཡོད།	ད་ེགཙོ་བ་ོསྡམོ་
རུྒྱན་གི་ཆ་ནས་མ་གཏགོས་ལྟ་གུབ་ཀི་ཆ་
ནས་ཕྲན་བུ་མི་འད་བ་ཡོད་ཆོག	 འནོ་ཀང་
གཙོ་བ་ོལ་ྟགུབ་ཀི་ཆ་ནས་མིན་པར་སྡམོ་རུྒྱན་
གི་ཆ་ནས་རེད།	 དརེ་བརནེ་ངསོ་ཀིས་ནམ་
རུྒྱན་པཱ་ལིའ་ིཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་པ།	 ཞསེ་

བརདོ་ཀི་ཡོད།	 འཁརོ་ལོ་དང་པ་ོད་ེགཙོ་བ་ོ
པཱ་ལིའ་ིཐགོ་ནས་གསུངས་ཡོད།	 པཱ་ལི་དང་
ལེགས་སྦར་གི་ཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་མཁན་
ཞེས་འབདོ་པ་ལས་ཐགེ་པ་ཆེན་པ་ོདང་ཆུང་
ངུ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ད་ེཡག་པ་ོམིན་འདགུ		
ད་ེའད་འབདོ་ཚེ་འགལེ་བཤད་མང་པ་ོརྒྱག་
དགོས་པ་སྟབས་ད་ེམི་དགོས་པ་ཞིག་རེད།		

ཐེ་ར་ཝ་ད་ཞེས་པ་ད་ེསྡ་ེཔ་གཅིག་གི་མིང་
ཡིན་པ་ད་ེམི་དགསོ་པར་པཱ་ལའི་ཆོས་བརུྒྱད་
འཛིན་མཁན་དང་ལེགས་སྦར་ཆོས་བརུྒྱད་
འཛིན་མཁན་ཞེས་ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་འདི་
ལརྟ་ཤོད་ཀི་ཡོད།		བདོ་ཀི་འདལུ་བའ་ིསྡམོ་
རུྒྱན་བཤད་ན་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་
བའ་ིསྡ་ེཔ་རེད།	 ཐགེ་ཆེན་ཐགེ་དམན་གི་ཐ་
སདྙ་བདེ་སྤདོ་བས་ཚེ་ཐགེ་པ་དམན་པ་ཞེས་
མཐངོ་ཆུང་ལ་ྟབུ་ཡོང་རུྒྱ་དང་།
	 	 	 ཐགེ་དམན་པ་ཚོས་ཐགེ་པ་ཆེན་པ་ོ
ཞསེ་པ་ད་ེསངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཡིན་མིན་ཐ་ེ
ཚོམས་རེད་ཅསེ་བརདོ་རུྒྱ་ད་ེའད་ཆགས་རུྒྱ་
རེད།	 ད་ེའད་བས་ན་ཕན་ཐགོས་གང་ཡང་
མེད།	 མད་ོསྡ་ེདགངོས་འགལེ་ནས་འཁརོ་
ལོ་རིམ་པ་གསུམ་གསུངས་པའི་ནང་ནས་

དང་པ་ོད་ེཔཱ་ལིའི་ནང་གསུངས་པ་ཕལ་ཆེར་
རེད་འདགུ	 འཁརོ་ལོ་བར་པ་དང་མཐའ་མ་
ལེགས་སྦར་སདྐ་ནང་གསུངས་འདགུ	 	 པཱ་
ལིའ་ིགཞུང་ད་ེརྨང་གཞི་རེད།	 ད་ེནས་
འདལུ་བའ་ིཉམས་ལེན་དང་།	ཞི་གནས་དང་
ལགྷ་མཐངོ་།	བང་ཕགོས་སོ་བདནུ།	བདནེ་
བཞིའ་ིརྣམ་གཞག་བཅས་ཡོངས་རགོས་ཐུན་

མོང་ཡིན།
གཞི་རྩའི་ནང་པའི་ཆོས་བརུྒྱད་ད་ེགཉིས་
ཀས་བདག་མེད་པའི་ལྟ་བ་འདདོ་མཁན་
གཅིག་པ་རེད།	 ཞིབ་ཚགས་པའོ་ིཐགོ་ནས་
ལེགས་སྦར་ཆོས་བརུྒྱད་ནང་ཁུལ་ལའང་
བདག་མེད་པའི་ལྟ་བའི་ཐོག་མི་མཐུན་པ་
མང་པ་ོཡོད།	 དཔརེ་ན་སེམས་ཙམ་པ་ལ་ྟ
བུར་མཚོན་ནའང་སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བའི་ཐགོ་
བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་ཡོད།	 སྟངོ་ཉདི་ཀི་
ལྟ་བའི་སྐརོ་ལེགས་སྦར་ཆོས་བརུྒྱད་ནས་
རྒྱས་བཤད་མང་བ་ཡོད།	 ནབུ་ཕགོས་པ་
ཁག་གཅིག་གིས་ད་ེས་ྔབདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་
མ་གགས་གོང་བ ོད་ཀི་སངས་རྒྱས་པའི ་
ཆོས་ལ་བ་ླམའ་ིཆོས་ལུགས་ཟརེ།	 	 ཕགོས་
གཅིག་ནས་བདོ་པ་རང་ཉདི་ཀི་བདེ་སྟངས་

ལ་བརནེ་ནས་མིས་མིང་འདགོས་ད་ེའད་
ཞིག་བཏགས་པ་རེད།	 བདོ་པའ་ིབ་ླམ་ཚོས་
ཀང་གཙོ་བ་ོཕིའི་ཆ་ལུགས་འད་མིན་བཟུང་
ནས་གར་འཆམ་འཁབ་རུྒྱས་མཚོན་གཙོ་བ་ོ
ཆོ་ག་ཕག་ལེན་ལ་དང་འདདོ་ཆེན་པ་ོབས་
པར་བརནེ་བླ་མའི་ཆོས་ལུགས་ཞེས་མིང་
འདགོས་ཐབོ་པ་རེད།	 	 ད་ཆ་མཁས་པའ་ི
ཚོགས་སུ་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ད་ེདཔལ་
ནཱ་ལེནའཱི་ཆོས་བརུྒྱད་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡིན་
པ་གསལ་པརོ་ར་སྤདོ་བུང་ཐུབ་ཡོད།	 ཅསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 ད་ེརསེ་པ་ེརི་སིར་རནེ་
གཞི་བས་པའི་རྣམ་ཤེས་རིག་པའི་ཉམས་
ཞིབ་སྡ་ེཚན་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་མེ་
ཤལ་བྷཌི་བྷལོ་	 Michel Bitbol	 ལགས་
ཀིས་ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡའ་ི	 Austrian ཚད་རྡལུ་
དངསོ་ཁམས་རིག་པའི་ལ་ྟགུབ་སྨྲ་བ་གགས་
ཅན་སྐ་ུཞབས་ཨེར་ཝིན་ཤ་ོཌིངར་	 Erwin 

Schrödinger	 ལགས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པའ་ིཚད་རྡལུ་རྣམ་གཞག་སྐརོ་	 quantum 

mechanics	འགལེ་བརདོ་གནང་།
ད་ེཡང་སྐ་ུཞབས་ཨེར་ཝིན་ཤ་ོཌིངར་	 Er-

win Schrödinger	 ལགས་ཀིས་གཙོ་བ་ོ
གཉསི་མེད་རིག་བདེ་མཐའ་པ་	 Advaita 

Vedanta	 དང་ནང་པའ་ིཔཱ་ལིའ་ིགཞུང་ལ་
གཞི་བཅོལ་ནས་འགལེ་བཤད་གནང་སྐརོ་
གསུངས།	 ད་ེརསེ་དག་ེབཤེས་ཐུབ་བསྟན་
སིྦན་པ་ལགས་ཀིས་ཚད་མའི་གཞུང་ནས་
གསུང་པའི་ཤེས་པས་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་
ཅན་ཆོས་ཙམ་མ་ཟད།	 ཤེས་པ་རང་གིས་
རང་རིག་པའ་ིསྐརོ་སོགས་གསུངས།	 ད་ེ
རསེ་གསོལ་ཇའི་བར་སེང་བཏང་ནས་སླར་
ཡང་བགོ་གླ ེང ་མུ ་མཐུད་ཚོགས་མཐར་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་མཇུག་སྡམོ་བཀའ་སླབོ་སོྩལ་སྐབས་རྒྱ་

གར་གནའ་རབས་ཀི་ལྟ་གུབ་ནས་གསུང་
པའི་སེམས་དང་སེམས་ཀི་བེད་ལས་ཐོག་
ནས་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཡིན་ལུགས་ལ་དཔྱད་
པ་བས་པའི་ལག་རེས་སུ་ཆོས་གང་དང་
གང་ཡིན་རུང་དནོ་དམ་རང་ངསོ་མ་གུབ་པ་
གསལ་པརོ་ཤེས་པ་བ་རུྒྱ་དང་།	 དའེ་ིཐགོ་
ནས་རང་ཕོགས་ལ་མཐའ་གཅིག་ཆགས་
པ་དང་གཞན་ཕགོས་ལ་མཐའ་གཅིག་སྡང་
བའི་རྣམ་རགོ་གི་བླ་ོད་ེཕྲན་བུ་ཤུགས་ཆུང་
ད་ུབཏང་བ་བརུྒྱད་དཀའ་ངལ་དང་གནས་
སྟངས་ཇི་འད་ཞིག་འགོ་ཡོད་ཀང་སེམས་ད་ེ
ཙམ་མ་འཁུག་པར་གནས་ཐུབ་པ་དང་།
དའེི་ཐོག་ནས་ཞི་བད་ེགོང་འཕལེ་གཏངོ་
ཐུབ་སྐརོ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 ད་ེ
རསེ་རིགས་བདག་ངག་དབང་བསམ་གཏན་
ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
གནང་རསེ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བག་ོགླངེ་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་
ཞལ་ཐང་རེ་གསོལ་སྩལ་མཛད་ནས་སྐུ་པར་
ལནྷ་སྒནོ་མཛད།	 ད་ེནས་ཉནི་གུང་གསོལ་
ཚིགས་བར་མཚམས་སབྐས་ཉ་ེའགམ་གི་ཇི་
ཝན་ཇ་ོཏ་ི	 Jeevan Jyothi	ཞསེ་པའ་ིབིས་
པ་ལོང་བའི་སླབོ་གྲྭ་ཞིག་ཡོད་པ་དའེི་སླབོ་
མ་དང་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་
རསེ་ཞི་འཚོ་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་མདནུ་ཐང་
ད་ུབག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་གསུང་བཤད་
གནང་མཁན་མཁས་དབང་རྣམས་དང་ལནྷ་
ཉནི་གུང་ལགྗས་སྨནི་དགསེ་བཞསེ་མཛད་པ་
བཅས།།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིབག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་ཉནི་གཉསི་པར་དབུ་བཞུགས་མཛད་པ།	

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིཞུས་གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡	
ཉིན་ཏ་ེགཟའ་སྐར་འཕྲདོ་སྦོར་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པའི་ཉནི་༧གཡུང་དུང་བནོ་གི་གདན་
ས་ཆེན་མོ་དཔལ་གཤེན་བསྟན་སནྨ་རིའ་ིགླངི་
གི་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུདམ་ཅན་བནོ་སྐོང་
སུང་མར་བདནེ་པ་བདར་གནང་བར་མད་ོ
སྨད་ཤར་ཁོག་ཏུ་སྐུ་འཁུངས་པ་བཀའ་རབ་

འབམས་པ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉནེ་ཆེན་མོ་
དང་སངོ་ཟླ་བ་དར་རྒྱས་མཆོག་༸རྒྱལ་བ་
སནྨ་རིའ་ིཁ་ིའཛིན་	༣༤	པར་རགས་སིྒལ་ད་ུ
བབས་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
མཆོག་གིས་འཚམས་འདིའི་འཕྲིན་ཡིག་
ཅིག་ཕུལ་གནང་འདགུ་པའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།

མཚུངས་མེད་དགེ་བཤེས་ཟླ་བ་དར་རྒྱས་
མཆོག་གི་༸ཞབས་དུང་ད།ུ		
		 ཆེད་འབུལ།	གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་
ཁག་གཅིག་གིས་གནས་ཚུལ་བཏནོ་གསལ་
ལརྟ་བས་ན།	 སྐ་ུཉདི་དཔལ་རྒྱལ་བ་སནྨ་རི་
པའི་ཁི་འཛིན་སོ་བཞི་པར་བརག་ཐནོ་བུང་
ཡོད་འདགུ་པར།	 དགའ་གུས་ཟུང་ད་ུསྦྲལེ་
བའི་སྒ་ོནས་འཚམས་འདའིི་བཀ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས་ལན་བརྒྱར་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 གང་ཉདི་
གཡུང་དུང་བནོ་བསྟན་གི་གསལ་བདེ་དང་
མགོན་དཔུང་དམ་པར་སྐུ ་ཚེ་བརན་ཅིང་
མཛད་འཕྲནི་རྒྱས་པའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱར།					
ཝ་ར་ཎ་སི་ནས་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མིང་
འཛིན་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་པས།	 ད་
ཉནི་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༢	 ལ་
གུས་བཏུད་བཅས།།

གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་ཆོས་རིག་
དང་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཅིག་ལྕགོས་སུ་

བསྐ་ོབཞག་གནང་བ།	
༄༅།	 །བཀའ་དུང་
ཡི ག ་ ཚ ང ་ ན ས ་ ཕི ་
ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༢	
ཚེས་	༢༩	ཉནི་གསལ་
བསྒགས་སྤལེ་དནོ་ལྟར་
ན།		དཔལ་ལནྡ་བཀའ་
ཤག ་ནས ་ ཤེས ་ རིག ་
བཀའ་བླནོ་དངོས་གུབ་
ཚེ་རིང་མཆོག་བང་ཨ་
རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་

ད་ུབསྐ་ོབཞག་གནང་ཟནི་པ་ལརྟ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡	ཉནི་ནས་བཀའ་བླནོ་གི་ལས་
གནས་ནས་དགངོས་ཞུ་གནང་ཡོད་ན།	 གངོ་ཚེས་ཉནི་ནས་དཔལ་ལནྡ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་
གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ནས་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་གི་མཛད་འགན་གཅིག་ལྕགོས་
གནང་རུྒྱ་གནང་སོང་བའ་ིགསལ་བསྒགས་སུ།།
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༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ཝ་ཱཎ་བདོ་ཀི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གིས་ལ་ྔབཅུའ་ི
དསུ་སྟནོ་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡	
རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་
སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཝཱ་ཎ་དབུས་
བདོ་ཀི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གསར་
འཛུགས་མཛད་ནས་ད་བར་མི་ལོ་ཧིལ་པ་ོ	
༥༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་སྟནོ་མཛད་སྒ་ོགཟབ་
རྒྱས་ངང་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེཡང་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
དང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག	 	 དགའ་ལནྡ་
ཁ་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཟུར་
མཁས་དབང་སླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག	 སི་ཀིམ་མངའ་སྡའེ་ིསདི་སྐངོ་
ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་བྷ་ིཔ་ིསིང་མཆོག	 ཁ་འགུ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 འབལེ་ཡོད་གཙུག་
ལག་སླབོ ་གྲྭའི ་དགེ ་ལས་སླབོ ་ཕུྲག་ལས་
ཟུར།	 གཞན་ཡང་གླ་ོབུར་ད་ུལགྷས་པའ་ིམི་
མང་བཅས་ཁྱནོ་མི་གངས་སྟངོ་ཕྲག་བརྒལ་
བ་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་
ངང་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་ཐགོ་
མར་གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་གི་རིགས་བདག་
དག་ེབཤེས་ངག་དབང་བསམ་གཏན་ལགས་

ལགས་ཀིས་ང་ོསྤདོ་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
རསེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གཙུག་ལག་སླབོ་
ཁང་གི་དཔ་ེསུྐན་ཚན་པས་པར་སུྐན་ཞུས་
པའི་དཔ་ེདབེ་ཁག་གཅིག་ཞལ་ཕེ་མཛད་
བསྟནུ་སླབོ་ཟུར་ཡོངས་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བཀའ་
དིན་རེས་དན་གི་གཟེངས་རགས་འབུལ་
ལམ་ཞུས།	 ཕགོས་མཚུངས་བཀའ་བླནོ་ཁ་ི
ཟུར་སླབོ་དཔནོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདངོ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་
གཟངེས་རགས་ཕུལ་བ་མ་ཟད།	གཙུག་ལག་
སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་མོ་ཁག་གཅིག་
ལའང་ཆེ་བསྟདོ་དང་བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་
གཟངེས་རགས་ཕུལ།	 སབྐས་དརེ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས།	 འདརི་ང་ཚོས་བདོ་ཀི་མཐ་ོསླབོ་ཟརེ་
བཞིན་ཡོད།	 	 དརེ་བརནེ་ངསོ་ཀི་ཨིན་
སདྐ་ཆག་པ་ོའདི་རྒྱག་མི་དགོས་པར་དབུས་
སདྐ་གཙང་མ་ཞིག་རྒྱག་རུྒྱ་ཡིན།	 	 སྔནོ་ལ་
རིམ་པ་དང་པ་ོའདིར་སླབོ་གཉརེ་ཁང་འདི་
འད་ཞིག་བཙུགས་ནས་གུབ་འབས་འད་ིཙམ་
ཞིག་ཐནོ་ཡོད།	 ཉནི་གཅིག་དང་ལོ་གཅིག་
ནང་བསུྒབ་ཐུབ་རུྒྱ་མ་རེད།	 ལོ་མང་པའོ་ི

རིང་ལ་འབད་བརྩོན་བས་ནས་ད་ེཁོངས་
ནས་མི་མང་པ་ོཞིག་འདས་གངོས་སུ་གུར་
ཟནི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་མི་རབས་ནས་མི་

རབས་འབད་བརྩོན་སྙིང་སྟབོས་སྐེས་པའི་
འབས་བུ་རེད།	 ད་ེའད་ཡིན་སྟབས་འདས་
པ་ོཚོའང་དན་གསོ་བ་དགསོ་པ་རེད།	 ད་
ལྟ་ཡོད་པ་ཚོས་ཀང་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་
གནང་བཞིན་ཡོད།	 ཐུགས་ར་ེཆེ་ཟརེ་
གི་ཡིན།	 ད་ེརིང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡	
ཚེས་	 ༡	 རེད།	 སིྤར་སྟངས་ང་ཚོས་ལོ་རིྩ་

བཞིན་པ་དརེ་བཏགས་དནོ་བཙལ་ན་རྙདེ་
རུྒྱ་གང་ཡང་མེད།	 	 འནོ་ཀང་འཇིག་རནེ་
གགས་པའ་ིསྒ་ོནས་ཞག་དང་ཟླ་བ།	 ལོ་

ཞསེ་ཤོད་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་འཇིག་
རནེ་གགས་པའི་སྒ་ོནས་ད་ེརིང་ལོ་གསར་པ་
རེད།	 	 དསུ་ཚོད་ན་ིརག་ཏུ་འགུར་བཞིན་
ཡོད།	ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་དངསོ་ཡོད་གནས་
སྟངས་ཡང་འགུར་བཞིན་ཡོད།		ལོ་གསར་
པ་འག་ོའཛུགས་བཞིན་ཡོད།	 ང་ཚོས་ལོ་
འདིའི་ནང་གནས་ཚུལ་གསར་པ་གང་འད་

ཞིག་ཡོང་བཞིན་འདགུ	 ད་ེདང་བསྟནུ་ནས་
འབད་བརྩནོ་བ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
འཆར་ཅན་ལ་ྟབུ་བས་ནས་བསྐརོ་བ་རྒྱག་མ་
བསདྡ་པ་བ་རུྒྱ་དང་།	 གཉསི་ནས་ང་རང་ཚོ་
མི་རེད།	 བ་རི་དགྭས་དདུ་འགའོ་ིརིགས་ལ་
དསུ་ཚོད་བསུྒར་བ་གཏངོ་རུྒྱའི་ནསུ་པ་གང་
ཡང་མེད།	 ང་ཚོ་མིར་དསུ་ཚོད་གསར་པ་
ཡོང་བཞིན་ད་ུབསམ་བླ་ོབཏང་ནས་ཐབས་
ཤེས་འདི་འད་ཞིག་བས་ན་གུབ་འབས་འདི་
འད་ཞིག་ཡོང་སིད་པ་རེད་བསམས་པ་ད་ེ
བདེ་ཐུབ་ཀི་རེད།	 དརེ་བརནེ་ལོ་གསར་པ་
འདིའི་ནང་ད་ཆ་ང་ཚོར་བ་རུྒྱ་གང་འདགུ	
འཆར་ཅན་བས་ནས་ཆུ་ཚོད་བསྐརོ ་བ་
བརྒྱབ་པ་ལརྟ་མིན་པར་བསམ་བླ་ོགསར་པ་
གཏངོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	གལ་ཆེ་
ཤོས་ན་ིང་ཚོས་ཀདླ་པ་དཀུག་རུྒྱ་རེད།		ཀདླ་
པ་འཐམོས་ནས་མ་བསདྡ་པར་ཀདླ་པ་དཀུག་
དགསོ།	ཀདླ་པ་དཀུག་པར་ཕགོས་ཡོངས་ཀི་
གནས་ཚུལ་ཤེས་པ་བ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོཡིན་ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ལ་ྔབཅུའ་ིདསུ་སྟནོ་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡	
རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་
སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཝཱ་ཎ་དབུས་
བདོ་ཀི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གསར་
འཛུགས་གནང་ནས་ད་བར་མི་ལོ་ཧིལ་པ་ོ	

༥༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་སྟནོ་མཛད་སྒ་ོགཟབ་
རྒྱས་ངང་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།	 སབྐས་
ད ེར་དཔལ་ལྡན་བ ོད་མི ་མང་སིྤ ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་
འཕལེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 	 	 གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་འདསི་བདོ་
ཀི་རིག་གཞུང་ལ་བས་རསེ་ཇི་ཙམ་བཞག་
ཡོད་མེད་དང་།	 འབུང་འགུར་དསུ་སབྐས་
སུ་བསམ་བླ་ོགསར་པ་འཛིན་ནས་འག་ོཐུབ་

བཞིན་ཡོད་པ་ནི་ཉནི་གཉསི་གོང་རྒྱལ་སིྤའི་
སེམས་དང་སེམས་ཀི་བདེ་ལས་སྐརོ་རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་ཀི་ལ་ྟགུབ་སྨྲ་བ་དང་།	 དངེ་
དསུ་ཚན་རིག་དབར་བག་ོགླངེ་ལྷན་ཚོགས་
གཟབ་རྒྱས་ངང་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ་
མ་ཟད།	 ད་ེརིང་འདརི་ལ་ྔབཅུའ་ིདསུ་སྟནོ་

གི་མཛད་སྒ་ོའདིའི་ཐོག་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་
མཛད་པ་འདིའི ་ཐོག ་ནས་གསལ་པོར ་
མཚོན་ཐུབ།		དརེ་བརནེ་ལ་ྔབཅུའ་ིདསུ་སྟནོ་
མཛད་སྒ་ོགོ་སིྒག་གནང་མཁན་དགེ་བཤེས་
ངག་དབང་བསམ་གཏན་ལགས་ཀིས་གཙོས་
འབལེ་ཡོད་ཚང་མར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ངསོ་ནས་རསེ་སུ་ཡི་རངས་དང་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སིྤར་ང་ཚོ་ཆབ་

སིད་ཀི་བཙན་བལོ་བའི་གནས་སྟངས་འགོ་
ནས་ལོ་ང་ོ	༦༠	ཙམ་ཕིན་པའ་ིསབྐས་འདརི་
ཕི་མིག་ཞིག་བལ་ྟསབྐས་ཕགོས་གཅིག་ནས་
ང་ཚོའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འག་ོསྟངས་ཐགོ་ལ་
མང་གཙོའི་ལམ་སལོ་ཐགོ་བས་རསེ་རླབས་
ཆེན་བཞག་ཐུབ་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་
ཆབ་སིད་རང་དབང་སརླ་གསོའི་འཐབ་རྩདོ་
ཀི་ཐགོ་ལ་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གིས་གཙོས་
གསོ་ཚོགས་དང་།	 ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་
ཀིས་གཙོས་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་རྒྱབ་སྐོར་ཐོབ་
བཞིན་དང་།		ལགྷ་པར་དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་
རང་གི་ནང་ད་ུརྒྱ་མི་རིགས་མང་པ་ོཞིག་
གིས་ང་ཚོའི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་།	
རྒྱ་རིགས་གཞན་ཚོར་འགལེ་བཤད་གནང་
ཐུབ་པ་ད་ེདག་བ་ླན་མེད་པའི་བས་རསེ་རེད།	
བདོ་ནང་དསུ་འགུར་ཚབས་ཆེ་འབུང་སབྐས་
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གི་བསྟ་ིགནས་ཁང་གཙོ་
བ་ོདགནོ་སྡ་ེཁག་ཆགས་ཡོད།	དགནོ་སྡ་ེཁག་	
༦༠༠༠	 ཙམ་གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ་རེད།	
སབྐས་དརེ་ཤེས་ཡོན་ཅན་མང་པ་ོཞིག་ཀང་
དམར་གསོད་བཏང་བ་ད་ེའད་བུང་ཡོད་
ཀང་བཙན་བལོ་ནང་ད་ུརྒྱ་གར་གཞུང་དང་
གཙོ་ཆེར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐུགས་སྟབོས་ཞུམ་མེད་
ཐགོ་སྐུ་ངལ་མཛད་པའི་ཉརེ་ལེན་ལ་བརནེ་
ད་ཆ་ང་ཚོས་ཕི་མིག་ཞིག་བལྟ་སྐབས་ནང་

དནོ་རིག་པས་མཚོན་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་རིག་
གནས་མང་པ་ོཞིག་སླར་གསོ་མཛད་ཐུབ་
པ་འདི་ནི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་རེས་དང་
རླབས་ཆེན་གི་གུབ་འབས་ཤིག་རེད་འདགུ་
བསམས་པའི་ངེས་པ་ལྷག་པར་སྐེ་བཞིན་
འདགུ	 དའེ་ིནང་ནས་ཝ་ཱཎ་གཙུག་ལག་སླབོ་
ཁང་འདའིི་ཐགོ་ནས་བས་རསེ་བ་ླན་མེད་པ་
ཞིག་བཞག་ཐུབ་པ་དརེ་ངསོ་འཛིན་གསལ་
པ་ོཞུ་ཐུབ་བཞིན་འདགུ	 ཕགོས་མཚུངས་
གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་འད་ིནས་ཐནོ་པའི་སླབོ་
ཟུར་རྣམ་པ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་
ཞབས་འདགེས་ཞུ་རུྒྱས་མཚོན་ཤེས་ཡོན་
སྡ་ེཚན་ཐགོ་ལ་ཞབས་འདགེས་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་
དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ད་ེབཞིན་
སིྤ་ཚོགས་ནང་ལས་རིགས་འད་མིན་ཐོག་
ཞབས་འདགེས་ཞུ་རུྒྱ་བཅས་གཟངེས་སུ་
ཐནོ་པའི་གུབ་འབས་མཇལ་རུྒྱ་ཡོད་པ་འདི་
རེད།	 	 སབྐས་ད་ེདསུ་འགན་ཁུར་བཞསེ་
མཁན་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་སྐབས་ར་ེསླབོ་
དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་གོ་
སབྐས་འད་ིབརུྒྱད་ནས་བཀའ་དནི་རསེ་དན་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་།།
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Cartographer ས་ཁ་བཟ་ོམཁན།

Cash	Asset དངུལ་རྐང་ཁར་དབང་།

Cash	Book མ་དབེ།

Casino རྒྱན་རྩདེ་ཁང་།	བག་ཁང་།

Caster འཁརོ་ཆུང་།

བརྡ་ཆད་གཏན་
འབབེས།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས།


