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སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
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༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡༡	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
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མ་ཧ་ཐརོ་མོ་ཧ་མཌ་	 Dr. Mahathir 
Mohamad	 མཆོག་སརླ་ཡང་ཡུལ་དའེ་ི
སིད་བླནོ་ད་ུའསོ་འདམེས་བུང་བར་འཚམས་
འད་ིམཛད་དནོ།	 སྐ་ུཉདི་ཀི་ཆབ་སདི་ཚོགས་
པར་ཐངེས་འདིར་རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་བསྡུ་ཆེན་
མོའི་ནང་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལནྡ་པའི་རྒྱལ་ཁ་
ཐབོ་ནས་སྐུ་ཉདི་མཆོག་སླར་ཡང་སིད་བླནོ་ད་ུ
འསོ་འདམེས་བུང་བར་ངསོ་ནས་དགའ་བསུའི་
འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་
བསྡུ་ཆེན་མོས་མི་མང་གི་འསོ་ཤོག་ལ་བརནེ་
ནས་འགུར་ལྡགོ་བུང་ཐུབ་པ་དང་།	 མ་ལེ་ཤི་
ཡའི་ནང་མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀི་རྨང་གཞི་
ཇི་ཙམ་ས་བརན་ཡོད་པ་གསལ་འདནོ་གནང་
ཐུབ་ཡོད།	ཕི་ལ་ོ	༡༩༨༢	ལོར་ངསོ་རང་མ་ལེ་
ཤི་ཡ་ད་ུལ་ྟསྐརོ་བསྐདོ་པའི་དགའ་སྣང་གི་ཚོར་
བ་ཞིག་དསུ་རག་ཏུ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 	 	 དངེ་
སབྐས་རྒྱ་གར་ད་ུགནས་མཇལ་ལ་ཕབེས་མཁན་
མ་ལེ་ཤི་གགོས་པ་ོམང་པ་ོཞིག་དང་ཐུག་འཕྲད་
ཡོང་བཞིན་འདགུ་ཅེས་ངོས་ཀིས་སྐུ ་ཉིད་ལ་
དགའ་སྤབོས་ཐགོ་ནས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 མ་ལེ་ཤི་
ཡའི་གོགས་པོ་མང་པོ་ཞིག་ནས་ངོས་ཀིས་
བམས་བརྩེ་དང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གཞི་
རྩར་གུར་བའི་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་བཟང་
སྤདོ་ཀི་རིན་ཐང་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་བདེ་
བཞིན་པའི་ལས་དནོ་ལ་ད་ོསྣང་དང་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བཞིན་པ་དརེ་ངོས་ཀིས་ཡི་རངས་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་སདི་བླནོ་གི་ལས་
ཡུན་རིང་ལས་དནོ་གང་ཅིར་བ་བ་ལམ་ལྷངོས་
ཡོང་བ་དང་དཀའ་ངལ་རྣམས་ལ་གདངོ་ལེན་
གནང་བ་བརུྒྱད་མ་ལེ་ཤི་ཡའི་མི་མང་གི་མངནོ་
འདདོ་རྣམས་བསམ་དནོ་ལྷུན་གིས་འགུབ་ཐུབ་
པའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།		

སདི་སྐངོ་མཆོག་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིལོ་འཁརོ་ཚོགས་ཆེན་ད་ུཕབེས་པ།	
༄༅།	 །དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་འཇར་མན་ད་ུཉནི་ལའྔ་ིརིང་
གཞུང་འབལེ་ཕོགས་ཕབེས་གནང་བཞིན་
པའ་ིསབྐས་ཏ་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༡༢	 ཉནི་གངོ་ཁརེ་ཕ་ེརེངྐ་ཕཌོ་	 Frank-

furt	 ནང་ད་ུའཇར་མན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
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སུམ་ཅུ་པའ་ིཚོགས་མགནོ་ད་ུཕབེས་འདགུ	

ཚོགས་པ་ད་ེནི་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཁེ་
མེད་ཚོགས་པ་ཞིག་དང་།		ཆབ་སདི་ཚོགས་
པ་གང་ཡང་མིན་ཞིང་ཕི་ལོ་	༡༩༨༩	ལོ་ནས་
བཟུང་ད་བར་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་།	
བོད་མི ་རྣམས་ལ་རང་ཐག་རང་གཅོད་

ཀི་ཐོབ་ཐང་ཆེད་ལས་འགུལ་བསུད་མར་
སྤལེ་བཞིན་ཡོད་འདགུ	 སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་འཇར་མན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་

པས་མ་སྐུལ་དང་བླངས་ཐགོ་ནས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་མ་ཟད།	
འདི ་ ལོར་མཚོན་ན་ད་བར་འཇར་མན་
གངོ་ཁརེ་	 ༣༦༡	 ནང་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་
སྒེངས་འཛུགས་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་དང་།		
ད་བར་ལོ་ངོ་སུམ་ཅུའི ་རིང་ཆོད་སེམས་
བརན་པསོ་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་
སྐོར་གནང་བར་ཡི་རངས་བསྔགས་བརོད་
དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་གསུང་དནོ།	 ང་རང་ད་ེ
རིང་འདིར་དངོས་སུ་བཅར་ནས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དང་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཁེད་
རྣམ་པར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 	 བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་ལ་མཚོན་
ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཐོག་དམ་
བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བུས་མུ་མཐུད་ལག་
བསར་བདེ་བཞིན་པར་བརནེ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	
ནས་ད་བར་བདོ་མི་	 ༡༥༢	 ནས་འུ་ཐུག་

ཐབས་ཟད་ཀིས་རང་གི་གཅེས་པའི་ལུས་
སགོ་ཚུན་ཆད་བདོ་བསན་སིད་མི་རིགས་ཀི་
དནོ་ད་ུབླསོ་གཏངོ་གནང་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་
བདོ་མི་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ཞུ་བ་ཁངོ་གིས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁིམས་ནང་གསལ་བའི་
གངས་ཉུང་མི་རིགས་ས་ཁངོས་སུ་སདྐ་ཡིག་
སུང་སྐབོ་བ་རུྒྱའི་ཆ་རྐནེ་གཞི་ལ་བཞག་ནས་
བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་སུང་སྐོབ་སླད་ཞུ་གཏུག་
གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་འགོ་མུ་
མཐུད་བཅུག་ཡོད་པར་བརནེ།	 	 ད་ལའྟ་ི
བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་ན་ིད་ེས་ྔརིག་གནས་
གསར་བར་ེབསྐར་ལངས་ལྟ་བུ་ཡོད་སབས་
རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ཀིས་བཏང་སྙམོས་སུ་
གནས་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད།	 ཅསེ་གསུང་།	

གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡༦	
ཉནི་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁུངས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་རིག་
གཞུང་འཁབ་སནོ་གི་ལམ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་
ཞུའི་མཛད་སྒ་ོཞིག་སུང་རིྩ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པ་དང་།	
མཛད་སྒ་ོདའེི་ཐགོ་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
མཆོག་སྐུ་མགནོ་ད་ུགདན་ཞུས་ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་
གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་སྐུ་མགནོ་ད་ུ
ཆེད་ཕབེས་གནང་རུྒྱ།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་གི་
སྔ་ད་ོརྡ་སར་ཕིར་ཕབེས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་
པ་བཅས།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཇ་ོལུགས་སྤན་རས་གཟགིས་ཡི་ག་ེ
དུག་མའ་ིརསེ་གནང་བཀའ་དནི་བསྩལ་བ།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༦	
དང་བདོ་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་གཅིག་ས་ེས་ག་ཟླ་
བའ་ིཉནི་དང་བསནུ།	 	 ས་ྔད་ོབཞུགས་སརྒ་
རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུ
ཇ་ོལུགས་སྤན་རས་གཟིགས་ཡི་གེ་དུག་མའི་
རསེ་གནང་བཀའ་དནི་བསྩལ།	 	 ད་ེཡང་
ཐོག་མར་རྣམ་གྲྭ་མཁན་པ་ོཁམོ་ཐོག་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་
རྣམ་པ།	 	 གཉུག་མར་གནས་པ་དང་གླ་ོབུར་
ད་ུལགྷས་པའ་ིགྲྭ་བཙུན་སགྔས་གསུམ།	 ད་ེ
བཞིན་ཕིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་	 ༥༡	 ལགྷ་གི་མི་མང་
བཅས་ཁནོ་ཆོས་ཞུ་བ་སེར་སྐ་སྡམོ་མི་གངས་	
༦༠༠༠	 བརྒལ་བ་བཅར་འདགུ	 	 ས་ྔད་ོཆུ་
ཚོད་	༧།༣༠	ཡོལ་ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་བཞུགས་སརྒ་
ཕ་ོབང་ནས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་ད་ུཆིབས་
བསུྒར་གིས་བཞུགས་ཁིར་༸ཞབས་སོར་
འཁདོ་མཚམས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ལོ་
ལརྟ་མ་ཎི་དངུ་སུྒབ་འཚོགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	
ད་ེརིང་འདརི་མ་ཎི་དངུ་སུྒབ་ཀི་དབུ་ཚུགས་
ཏ་ེདའེི་སུྒབ་ཕོགས་སུ་སྤན་རས་གཟིགས་

ཕག་བཞི་བའ་ིཐགོ་ནས་ཡིན་པ་ཡོད།	སྔནོ་མ་
ངསོ་རང་གིས་སྐབས་རེར་བིན་རླབས་བདེ་

ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 འཆར་ཅན་ཕལ་ཆེར་ཡོང་
ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད།	 ད་ེརིང་འདརི་སྤན་
རས་གཟགིས་ཀི་རསེ་གནང་ཞིག་བདེ་དགསོ་
དན་བུང་།	 རསེ་གནང་འད་ིན་ིརིན་འབུང་
བརྒྱ་རྩའ་ིནང་ཡོད་པའ་ིསྤན་རས་གཟགིས་ཇ་ོ
ལུགས་ཐུགས་ར་ེཆེན་པ་ོགཙོ་འཁོར་གསུམ་
ཅན་འདམུ་བད་ེབ་ོཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད།
དརེ་བརནེ་རེས་གནང་ཞིག་འདནོ་དགོས་
བསམ་པ་དན་བུང་།	 ངསོ་རང་ཆུང་ཆུང་
སྐབས་སུ་རིན་འབུང་བརྒྱ་རྩའི་རསེ་གནང་
ད་ེསག་བག་རིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་མདནུ་ནས་ཐབོ་

པ་རེད།	 སྤན་རས་གཟགིས་འད་ིགའ་ིཐགོ་
ནས་སྒསོ་ཀི་བསྙནེ་པ་དམིགས་བསལ་བས་

ཡོད་མ་རེད་ད་ེསྤན་རས་གཟིགས་ཕག་སངོ་
སྤན་སངོ་དང་ངན་སོང་ཀུན་གལོ།	 ད་ེབཞིན་
༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པའོི་དག་སྣང་རྒྱ་ཆེན་
ནང་གི་ལོ་ཀ་ེཤྭ་ར་ལ་ྷདགུ་བཅས་ཀི་ཐགོ་ནས་
ངསོ་ཀིས་མ་ཎིའི་བསྙནེ་པ་ཕལ་ཆེར་ས་ཡ་
གཅིག་གཉསི་ཤིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད།	 	 མ་
ཎི་འབུ་འབུམ་འབུ་འབུམ་བསགས་ནས་
བསྙནེ་པ་དགའ་རབ་ཕིན་ཡོད་པ་རེད།	 དརེ་
བརནེ་ད་ེརིང་འདིར་དའེི་རེས་གནང་ཞིག་
བདེ་དགསོ་དན་པ་རེད།	 ཅསེ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་རསེ་ཆུ་ཚོད་	 ༧།༤༠	 ཙམ་ལ་མི་མང་

བིངས་ཀིས་མུ་མཐུད་མ་ཎི་བགངས་དགོས་
པའི་བཀའ་ཕབེས་པ་དང་འབལེ་མགོན་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་གིས་སུྒབ་ཞག་མཛད།
སུྒབ་ཞག་གུབ་མཚམས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	
སྔགས་ཀི་ཆོ་ག་ཇི་འད་ཞིག་བཏནོ་པ་ཡིན་
ནའང་བ་ླམ་ཡི་དམ་རང་སེམས་ང་ོབ་ོདབརེ་
མེད་ད་ུབས་ནས་ཟླསོ་པ་བསགས་དགོས་པ་
རེད།	 ང་རྒྱལ་དང་གསལ་སྣང་ད་ེལརྟ་འདནོ་
དགསོ་པ་རེད།	 ཡི་དམ་ཞསེ་ཕར་ཕགོས་
ཤིག་ཏུ་ཟུར་ད་ུཡོད་པ་ཞིག་དང་ང་རང་ཚོ་སོ་
སྐསེ་ཐ་མལ་པར་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་འགིག་
གི་ཡོད་པ་མ་རེད།	 སགྔས་ཀི་ཟབ་ཁད་ན་ི
ད་ལྟ་ནས་ཁམས་བད་ེགཤེགས་སྙངི་པ་ོནི་ད་
ལ་ྟད་ིབཅས་ཡིན་ཀང་།	 ང་རང་ཚོས་སངོ་
ཉིད་སྒམོ་ནས་ཁམས་བད་ེགཤེགས་སྙངི་པ་ོ
ད་ིབལ་ད་ུགུར་བར་སྨནོ་ནས་ད་ེལ་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་དསུ།	 རགོས་སངས་སྐ་ུན་ིའཕྲ་ོཕིར་
དང་།	 །ད་ེབཞིན་ཉདི་དབརེ་མེད་ཕིར་དང་།	
།རིགས་ཡོད་ཕིར་ན་ལུས་ཅན་ཀུན།	།རག་ཏུ་
སངས་རྒྱས་སྙངི་པ་ོཅན།	 །	 ཞསེ་པ་ད་ེརེད།	
ཞེས་སོགས་ཆོས་འཁོར་རིམ་པ་གསུམ་དང་
འབལེ་ནས་ང་ོསྤདོ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པ་དང་།
ད་ེནས་རེས་གནང་གི་ཆོ་ག་དབུ་འཛུགས་
མཛད་ཡོད་པ་བཅས།
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༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༠	
ཉནི་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀིས་གོ་སིྒག་འགོ་
དྷ་ས་གངས་སིྐད་བཀའ་ཤག་ཚོགས་ཁང་
ནང་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་བསྐངོ་

ཚོགས་གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་སྐ་ུཞབས་ཐ་ོ
མ་སི ་མན་ThomasMannམཆོག་དང་།	
སྐ་ུཞབས་ས་བ་ྷསོ་གརོ་CsabaSogor མཆོག		
སྐུ ་ཞབས་ར་མོན་ཏི་ མོ ་ས་RamonTre-

mosa མཆོག	 བཅས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་གསུམ་དང་།	 	 	 སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་བཅས་
ནས་བཀའ་ཤག་མཇལ་འཕྲད་ཁང་ད་ུཕི་
ནང་གི་གསར་འགོད་པ་འད་ུའཛོམས་ཀི་
ཐོག་མར་སྐུ ་ཞབས་ཐོ་མ་སི་མན་མཆོག་
གིས་གསུང་དནོ།	 ང་ཚོ་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་
གིས་འདོན་གནང་མཛད་པའི་དབུ་མའི་
ལམ་གི་སིད་བུས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།	 བདོ་དང་ང་ཚོ་སེམས་ཐག་ཧ་ཅང་
ཉསེ་པ་ོཡོད་པ་སྨསོ་མེད་རེད།	 ཁ་སང་
ཕི་ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༩	 ཡིན་སབས་ཡུ་རོབ་
ཀི་ཉནི་མོ་འཁལེ་ཡོད།	 དམིགས་བསལ་
ཉནི་མོ་དརེ་ང་ཚོས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་
མཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་པ་ཡིན།	 སབྐས་
དརེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སིྤར་ཡུ་རོབ་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་མི་

མཐུན་པ་མང་པ་ོཡོང་བ་ཆོས་ཉདི་ཡིན་སྐརོ་
བཀའ་སླབོ་ཕབེས་བུང་།	བདནེ་པ་རེད།	ང་
ཚོ་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ནང་སྐབས་
བཅོལ་བ་ལེན་ཕོགས་སོགས་གནད་དནོ་

མང་པ་ོཞིག་ཐགོ་བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་
ཡོང་བཞིན་ཡོད།	 འནོ་ཀང་གལ་ཆེ་ཤོས་ན་ི
ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་སིྒག་འཛུགས་
འདི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་དང་བདནེ་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བེད་མཁན་གི་སིྒག་འཛུགས་
ཤིག་ཆགས་ཡོད།	 ང་ཚོས་ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་ཙམ་མ་ཟད།	 འབརོ་མེད་གལ་རིམ་
གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་དང་།	
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་མེད་པར་གཞན་གིས་
སྡུག་སྦོང་མནར་གཅོད་འོག་དཀའ་སྡུག་
མངོ་བཞིན་པ་སོགས་ལ་རོགས་རམ་བ་རུྒྱ་
འདི་ང་ཚོས་གནད་དནོ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེར་
འཛིན་བཞིན་ཡོད།	 ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་རྒྱལ་གཅསེ་ཆོས་གཅསེ་ཟརེ་བའི་སླབོ་
གསོའི་ལས་འགུལ་དརེ་ང་ོརྒལོ་བདེ་བཞིན་
ཡོད།	 བདོ་མི་ཚོར་སདྐ་ཡིག་སུང་སྐབོ་
དང་ཐུན་མིན་རིག་གནས་ལ་སླབོ་སྦོང་བ་
རུྒྱ།	 	 ད་ེབཞིན་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་བ་རྒྱའ་ི
ཐབོ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད་དགསོ།	 	 བདོ་མིའ་ི
འསོ་བསྡུའི་ལས་རིམ་སབྐས་ང་རང་ད་ྷསར་
བཅར་རུྒྱ་བུང་།	མང་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་ཆ་
ཤས་ཡག་པ་ོབངླས་པ་མཐངོ་བུང་།	 	 ངས་

སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་བདོ་མིའི་
སདི་སྐངོ་ད་ུཐངེས་གཉསི་པར་འསོ་འདམེས་
བུང་བར་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་བུང་།	 ཞསེ་
སོགས་གསུངས།	 ད་ེརསེ་སྐ་ུཞབས་ས་བ་ྷསོ་
གརོ་	 CsabaSogor	 མཆོག་གིས་གསུང་
དནོ།	 ང་རང་ད་ེསའྔ་ིདམར་ཤོག་རྒྱལ་
ཁབ་ནས་ཡོང་བ་ཞིག་ཡིན་སབས་བདོ་མིའི་
དཀའ་ངལ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གངས་
ཉུང་མི་རིགས་ལ་འཛིན་བཞིན་པའི་སིད་
བུས་ད་ེདག་ཧ་ཅང་རུྒྱད་མངའ་ཡོད།		ངའ་ི
ཕ་ཡུལ་རོ་མེ་ན་ིཡར་མཚོན་ན་ད་ལ་ྟདམར་
ཤོག་མིན།	 	 འནོ་ཀང་སདི་བུས་ལ་ད་ེཙམ་
འགུར་བ་ཕིན་མེད།		སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་
ཀི་ལམ་ལུགས་འོག་ད ེ་སྔའི ་དམར་ཤོག་
ཚོགས་པའི་འགོ་ཁིད་ཀི་ཡང་ཚས་འཛིན་
སྐངོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།		འནོ་ཀང་བདོ་མི་ཚོ་
ལརྟ་ད་ེའདའི་དག་གནནོ་འགོ་གནས་དགསོ་
པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་མེད།	 	 ཡུ་རོབ་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པར་མཚོན་ནའང་ནརོ་འཁུལ་
མེད་པའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤིག་མ་རེད།	 ཡུ་
རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་སིྒག་འཛུགས་
ནང་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅིག་ནང་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་དང་
གངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་དཀའ་ངའ་འཕྲད་
བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་ཡུ་རོབ་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའི་སིྒག་འཛུགས་དའེི་ནང་
ཡོད་པའི་མི་འབརོ་ས་ཡ་ལ་ྔབཅུའི་ཐབོ་ཐང་
ཆེད་རྩདོ་བཞིན་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ིཐབས་ལམ་
ད་ེབདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་བམས་
བརྩེ་གཞི་ལ་བཞག་པའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་
ཐབས་ལམ་ད་ེརུྒྱན་སྐངོ་བདེ་བཞིན་པ་དང་།	
ཐབས་ལམ་དརེ་ང་ཚོས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།			རྒྱ་ནག་དམར་
ཤོག་ཚོགས་པ་འཐརོ་ཞིག་འག་ོབའི་ཉནི་མོ་
དརེ་ང་ཚོར་ག་སིྒག་དགསོ།	 དརེ་བརནེ་

ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་ད་ྷས་གངས་སིྐད་བཀའ་ཤག་ཚོགས་ཁང་ནང་གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་
བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།	

བོད་མི་ཚོས་འཕྲལ་སེལ་ཙམ་མིན་པར་
ཕུགས་རྒྱང་རིང་པའོི་ཆེད་ད་ལ་ྟནས་ག་སིྒག་
བདེ་དགསོ།	ཞསེ་སོགས་གསུངས།
ད་ེནས་སྐུ་ཞབས་ར་མོན་ཏ་ིམོ་ས་Ramon 

Tremosaམཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 	 སིྤར་
ང ་ ཚོས ་བ ོད ་ ཀི ་ ལོ ་ རུྒྱས ་ ཤེས ་ཀང ་ཁ ་
སང་བ ོད ་ཀི ་འགེམས་སནོ ་ཁང་དུ་བ ོད ་
མི ་ཚོས་དཀའ་སྡུག་ཇི ་ཙམ་མངས་པའི ་
གནས་སངས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་མཐངོ་བུང་།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམར་གསོད་བཏང་བ་
དང་།	 བདོ་མི་སངོ་ཕྲག་མང་པ་ོརྐང་ཐགོ་
ཧི་མཱ་ལ་ཡི་རི་རུྒྱད་མང་པ་ོབརྒལ་ནས་རྒྱ་
གར་ནང་བསོ་བལོ་ད་ུཕབེས་པའི་པར་རིས་
རྣམས་མཐངོ་བུང་།	སབྐས་དརེ་ངའ་ིབསམ་
བླརོ་ཇི་སིད་བདོ་མིས་གཙོས་འཛམ་གླངི་གི་
ས་གནས་གཞན་དང་གཞན་གི་ནང་མང་
ཚོགས་རྣམས་ལ་རང་དབང་མེད་པ་ཡིན་
ན་ངའི་རང་དབང་ད་ེཡང་རང་དབང་ཆ་
ཚང་ཞིག་མིན་པའ་ིངསེ་པ་རྙདེ་བུང་།	 ང་
རང་བདོ་མིའི་གགོས་པ་ོཞིག་ཡིན་པའི་རུྒྱ་
མཚན་ད་ུབས་ནས་ངས་བདོ་ལ་རང་བཙན་
དགསོ་རེད།	 ཅསེ་ཞུ་མ་ཐུབ་ཀང་བདོ་མི་
ཚོར་རང་དབང་དང་དང་བདནེ།	 འག་ོབ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་སོགས་ངེས་པར་ད་ུདགོས།		
མང་གཙོ་དང་རང་དབང་སོགས་རིན་ཐང་
ད་ེདག་ཆེད་འཐབ་རྩོད་བདེ་དགོས་པ་རེད་
མ་གཏགོས་གཞན་གིས་ལག་ཐོག་ཏུ་རྔན་
པ་སྤད་པ་ལ་ྟབུ་སྤདོ་མཁན་མེད།	 	 གལ་
ཏ་ེད་ལྟའི་གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སིད་གཞུང་
ད་ེཚོས་བེད་སངས་ལ་ང་ཚོས་ངོ་རྒོལ་མ་
བས་པ་ཡིན་ན་མི་རབས་བར་ེཔ་ོབརྒྱབ་ནས་
སླར་ཡང་མི་རབས་གསར་པ་ཚོས་རང་
དབང་དང་མང་གཙོ་སོགས་ཀི་ཆེད་འཐབ་
རྩདོ་བདེ་དགསོ་པ་ཆགས་རུྒྱ་རེད།	 དརེ་
བརནེ་མི་རབས་རེས་མ་ཚོས་རང་དབང་
དང་དང་བདནེ།	 མང་གཙོ་བཅས་ཀི་ཐབོ་

ཐང་l	 ལོངས་སུ་སྤདོ་ཐུབ་ཆེད་ང་ཚོས་མུ་
མཐུད་རིན་ཐང་ད་ེདག་ཆེད་འཐབ་རྩོད་
བདེ་དགསོ།		ཅསེ་སོགས་གསུངས།	དའེ་ི
རེས་གསར་འགོད་པས་སྤལེ་ཇམ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་
སུ་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་དྷ་སར་ཕབེས་དགོས་
དནོ་གཙོ་བ་ོགང་ཡིན་འད་ིསབྐས་ཁོང་གིས།	
སིྤར་འཛམ་གླིང་སིྤ་ཡོངས་ནས་དངེ་རབས་
ཆབ་སིད་ཀི་འཕ་ོའགུར་ཁདོ་ཉནེ་ཚབས་
ཆེ་བའི་གནས་སངས་ཤིག་གི་ནང་ཡོད་པར་
བརནེ།		གསར་གཏདོ་དང་འབལེ་བ་བསྐར་
གསོའི་ལམ་ལུགས་ཐགོ་ནས་ད་ེས་ྔཡོད་པའི་
རྒྱལ་སིྤའི་འབལེ་ལམ་ལ་ད་ོཕགོ་ཕིན་ཏ་ེ
འབལེ་བ་བརན་པ་ོམེད་པའི་འཛམ་གླིང་གི་
གནས་སངས་འགོ	 	 	 ང་ཚོ་བདོ་ཀི་གནས་
སངས་ཡང་དེར་འབལེ་བ་ཆགས་འདུག	
རྒྱལ་སིྤའི་ཁོར་ཡུག་འདི་འདའི་འགོ་ནས་
རྒྱ་ནག་དང་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབལེ་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་འབལེ་ལམ་ལའང་འགུར་བ་འག་ོ
བཞིན་ཡོད།	 ད་ཡོད་འཛམ་གླངི་སབོས་ཆེན་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་སངེ་འགན་
འཁུར་མིན་དང་།	 ཕགོས་གཞན་ཞིག་ནས་
རྒྱ་ནག་འཛམ་གླངི་གི་སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་
གསར་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པར་བརནེ།	
ཆབ་སིད་ཀི་འཕ་ོའགུར་ཁདོ་ཡུ་རོབ་མཉམ་
འབལེ་མཐུན་ཚོགས་དང་རྒྱ་ནག་བར་གི་
འབལེ་ལམ་ལ་འགུར་བ་འག་ོཡི་ཡོད་པའི་
གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ།	 ཕགོས་
མཚུངས་བདོ་དང་རྒྱ་ནག་གི་འབལེ་ལམ་
ཐགོ་བདོ་མི་ཚོས་རགོ་ཞིབ་གནང་ས་ེའཆར་
གཞི་གཞིར་བཟུང་ལས་དནོ་སྤལེ་དགོས་པ་
དང་།	ཅསེ་སོགས་གསུངས།	

༄༅།	 །བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའ་ི
པར་སུྐན་སྡ་ེཚན་ཁབ་ཁངོས་སུ་ཆོད་གན་ད་ུ
བརྙན་པར་སིྒག་སྦརོ་ཆེད་ལས་པ་	 Graph-

ic design & video editing 	ཞིག་དགསོ་
མཁོ་ཆེ་བས་གཤམ་གི་ཆ་རྐེན་ཚང་ཞིང་
ཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་སནྙ་ཞུ་དང་ཡིག་
ཆ་རྣམས་སྦྲག་ཐགོ་གམ་གླགོ་འཕྲནི་བརུྒྱད་
གཏངོ་དགསོ།
ཤེས་ཚད་ཀི་ཆ་རྐནེ།
༡༽	སིྒག་འཛུགས་ཚན་ལནྡ་ནས་གླགོ་བརྙན་
སིྒག་སྦརོ་དང་།	 པར་གཞི།	 བརྐསོ་རིས་
ལག་རྩལ་བཅས་ཀི་ཇུས་འགོད་པའི་ལག་
འཁརེ་ཡོད་པ་དང་།	
༢༽	 ཉུང་མཐར་ལོ་གཅིག་ཡན་གི་བརྙན་
པར་སིྒག་སྦརོ་དང་པར་སུྐན་འཆར་འགོད་

ཀི་ཉམས་མངོ་ཡོད་པ་དང་།
ཚང་དགསོ་པའ་ིཆ་རྐནེ་གཞན།
༡༽བདོ་མིའི་དང་བངླ་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་
ཀི་འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟིན་པའི་ང་ོ
བཤུས།
༢༽གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡདོ་
ཆོག་པའི་སྐབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་གི་ངོ་
བཤུས།
༣༽སྨན ་ཁང་ཚད་ལྡན ་གང་རུང ་ནས་
གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་སནྨ་པའི་
ངསོ་སྦརོ།
༤༽ཕག་ལས་གནང་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་
སྡ་ེཚན་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་ངསོ་སྦརོ་ང་ོ
མ།
༥༽ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་ཁག་ལ་ས་གནས་

འགོ ་འཛིན་ནམ་ཟུང་དུང་ཡན་གི ་དག་
མཆན་འཁདོ་པ།
གོང་གསལ་ཆ་རྐེན་ཡོད་རིགས་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་བ་	༦	ཚེས་	༡༡	འགངས་མེད་
ཡིག་ཆ་རྣམས་གཤམ་གི་ཁ་བང་ད་ུགཏངོ་
རུྒྱ།
འདམེས་སུྒག་རསེ་ཀི་མཐུན་རྐནེ།
༡༽ཟླ་རེར་གསོལ་ཕགོས་ཧནི་སྒརོ་	༡༨༠༠༠	
ནས་	 ༢༠༠༠༠	 བར་འབུལ་རུྒྱ།༼ཆོད་གན་
ད་ུབརྙན་པར་སིྒག་སྦརོ་ཆེད་ལས་པ།༽
༢༽ལས་ཤག་གནས་རིམ་བཞིན་འབུལ་རུྒྱ་
དང་ཟླ་གསུམ་ཚོད་བལྟའི་ཆོད་གན་གི་ངོ་
བརོ་བསྐ་ོརུྒྱ།

ཆོད་གན་ལས་བདེ་གསལ་བསྒགས།	
Intelligence quotient རིག་རྩལ་འཇལ་གཞི།

Curriculum vitae མི་ཚེའ་ིལོ་རུྒྱས་མདརོ་བསྡསུ།

Convocation བསབླ་པ་མཐར་སོན་པའ་ིདགའ་སནོ།	

Corporal punishment ལུས་ཐགོ་ཉསེ་ཐད།

Master of ceremonies ལས་རིམ་གཙོ་སྐངོ་པ།

Coaching ཟབ་ཁདི།
Government School གཞུང་བཙུགས་སླབོ་གྲྭ།

Keynote Address སྙངི་དནོ་གཏམ་བཤད།
Selection board འདམེས་སྒགུ་ལནྷ་ཚོགས།	

Dissertation ཆེད་རྩམོ།

ཨིན་བདོ་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས།

འབལེ་གཏུགས་ཁ་བང་།	
Director, TIPA

Mcleod Ganj, 

Dharamsala -176215

Distt. Kangra (H.P)

E-mail:  tibetanarts2012@gmail.com    
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འཇར་མན་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་ཉན་ཞིབ་སབྐས་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སངས་
གསལ་བཤད་ཞིབ་ཕྲ་གནང་འདགུ	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༥	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་འཇར་
མན་གསོ་ཚོགས་German Bundestag ཀི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་
Human Rights Subcommittee of the 

German Parliament	 ནང་བདོ་དནོ་ཉན་
ཞིབ་སབྐས་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སངས་
ཞིབ་ཕྲ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཞིང་།	 ཉན་ཞིབ་
ཚོགས་གཙོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུཇ་ེ
སེན་MP Jesen	མཆོག་ཡིན་འདགུ	ད་ེཉནི་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཐགོ་མར་འཇར་མན་
བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགུར་ཚན་པ་གགས་
ཆེ་བ་DeutscheWelleཞེས་པའི ་གསར་
འགོད་པའི ་དི་བར་ལན་འདེབས་གནང་
འདགུ	 ད་ེརསེ་བདོ་དནོ་ཉན་ཞིབ་གནང་
རསེ།	འཇར་མན་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་ལནྷ་
ཚོགས་གནང་ཡོད།		སབྐས་ད་ེདག་ཏུ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་འདི་ལོ་ནི་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀིས་རྒྱ་གར་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་
རྒྱལ་སིྤའི་ཁནོ་ད་ུགཞུང་མང་གཉསི་དང་།	
གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་སོགས་ནས་ད་བར་བདོ་མི་དང་
བདོ་དནོ་ཐོག་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐེའི་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དང་གནང་མུས་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱའི་ལོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་
སྐརོ་དང་།	 	 བདོ་མི་ཚོས་དབུ་མའ་ིལམ་
གི་སིད་བུས་གཞི་རྩར་འཛིན་ནས་མིང་དནོ་
མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་ཚད་
ལནྡ་ཞིག་ཐབོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་པ་ད་ེན་ིབདོ་

ཀི་གནད་དནོ་གསལ་རུྒྱའི་ཐབས་ལམ་ཉག་
གཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 	 རྒྱ་ནག་གཅིག་གི་
སདི་བུས་	 One China Policy	 དང་རྩ་
བ་ནས་མི་འགལ་བར་བརནེ་ཨ་རིའི་གཞུང་
ནས་ཀང་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མུས་ཡིན་སྐརོ་དང་།	 ད་
ལྟའི་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་ལ་མཚོན་ན་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་
ཆེ་བའི་སིད་བུས་མུ་མཐུད་ལག་བསར་བདེ་
བཞིན་ཡོད་པ་ན།ི	 ཕི་ཕགོས་ནས་བདོ་ནང་
གི་གནས་སངས་སྐརོ་དང་བདོ་དནོ་ཐོག་
གླངེ་སླངོ་བ་རུྒྱར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་དམ་བསྒགས་བཀག་སྡམོ་བེད་
བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།		བདོ་ནང་ད་ུམཚོན་
ན་འཛམ་གླིང་ནང་དམ་བསྒགས་ཆེ་ཤོས་
ཀི་ས་ཁུལ་ཨང་གཉསི་པ་རེད་འདགུ	 ཅསེ་
རང་དབང་ཁང་པའ་ི freedom House ལོ་
འཁོར་སྙན་ཐོ་བཏནོ་པ་ལུང་འདནེ་གནང་
འདགུ	 	 སནྙ་ཐ་ོད་ེལརྟ་ན་དམ་བསྒགས་ཆེ་
ཤོས་ཀི་ས་ཁུལ་ཨང་དང་པ་ོད་ེདཀིལ་ཤར་
ཡུལ་གུའ་ིནང་གི་སི་རི་ཡ་	 Syria	 རྒྱལ་
ཁབ་ཡིན་འདགུ	 ཕགོས་མཚུངས་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས།	 རྒྱལ་མཚམས་མེད་
པའ་ིགསར་འགདོ་མཐུན་ཚོགས་	 Report-

ers Without Borders ཀི་གསར་འགདོ་པ་
རྣམས་བདོ་ནང་འག་ོཐབས་བས་ཡོད་ཀང་
བང་ཀོ་རི་ཡའི་ནང་འག་ོརུྒྱ་ལས་བདོ་ནང་
འག་ོརུྒྱར་དམ་བསྒགས་ཆེ་བ་འདགུ		ཅསེ་
གསར་འགོད་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་ཡོད་
སྐརོ་དང་།	 	 ད་བར་བདོ་ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཆོས་དང་ལེགས་སྦང་།	

སདྐ་ཡིག་གི་རིག་གཞུང་།	 	 ཁརོ་ཡུག་དང་
བཅས་པར་དངོས་ཤུགས་བརུྒྱད་གསུམ་
ནས་བརིྩ་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་
བཞིན་པ་མ་ཟད།		གཞིས་བཞུགས་བདོ་མི་

ཚོའི་ཉནི་རེའི་འག་ོའདགུ་སྤདོ་གསུམ་ཐགོ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དསུ་རག་ཏུ་སོ་ལྟ་སོ་ཉུལ་
སོགས་བས་ནས་མདརོ་ན་བདོ་མི་རྣམས་
རང་ཡུལ་ད་ུགལ་རིམ་གཉསི་པའི་མི་སེར་
གི་གནས་བབ་འགོ་གནས་བཞིན་ཡོད་སབས།		
རིག་གནས་གསར་བརེ་བསྐར་སླགོ་བེད་
པའ་ིགནས་སངས་འགོ	 	 རིམ་བཞིན་བདོ་
མིའི་ཐུན་མིན་ང་ོབ་ོདང་ཁད་ཆོས་རྣམས་རྩ་
ཡལ་ད་ུབཏང་ནས་བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ད་ུསུྒར་
བཞིན་པའ་ིཛ་དག་གི་གནས་སངས་དང་།	
ལགྷ་པར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་བདོ་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུ་དགོས་པའི་
བདོ་མིའི་མངནོ་འདདོ་རྣམས་གསལ་འདནོ་
ཆེད་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ནས་ད་བར་བདོ་མི་
སྐ་སེར་ཕ་ོམོ་རྒན་གཞནོ་དབརེ་མེད་གངས་	
༡༥༢རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བུས་ལ་

ཞི་བའི་ང་ོརྒོལ་རྔམ་སནོ་གནང་ཡོད་ཅིང་།		
གལ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཤད་པ་ལྟར་
བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོས་བད་ེསིྐད་ཀི་དཔལ་
ཡོན་ལ་ཅི་དགར་རོལ་བཞིན་ཡོད།	 	 ཟརེ་

བ་ད་ེདངསོ་བདནེ་ཡིན་ཚེ་བདོ་མི་ཚོས་རང་
ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་དགོས་དནོ་གང་ཡིན་
ནམ་ཞསེ་གསུང་པ་དང་སྦྲགས།	 སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ཆོས་དདད་རང་དབང་ཐོག་
དམ་བསྒགས་བདེ་བཞིན་པའི་སྐརོ་གསུང་
སབྐས།	 འཛམ་གླངི་ནང་བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསན་གི་དགོན་པ་ཆེ་ཤོས་སུ་གགས་པ་
གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་དགོན་པར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་གཏརོ་བཤིག་ཚབས་ཆེ་བཏང་
བ་མ་ཟད།	 	 ད་ེས་ྔདག་ེབཙུན་ཞལ་གངས་
ཕྲི་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་ནས་ད་ཆ་ཞལ་
གངས་	༥༠༠༠	ཚད་བཀག་བཟསོ་པ་དང་།	
ཕོགས་མཚུངས་ཡ་ཆེན་སྒར་དགོན་པའི་
ནང་དུའང་དགེ་བཙུན་ཞལ་གངས་ད་ེསྔ་
ལས་ཧ་ཅང་ཉུང་འཕྲི་བས་ནས་ད་ཆ་ཞལ་
གངས་	 ༢༠༠༠	 ནས་	 ༣༠༠༠	 ལས་
བརྒལ་མི་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་

བ་སོགས་མདརོ་ན་བདོ་མི་ཆོས་བེད་དགེ་
བཙུན་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཕོགས་ཀི་བེད་སྒརོ་
དམ་བསྒགས་སུན་གཙེར་ཆེ་བར་བརནེ་
བླ་རུང་སྒར་གི་བཙུན་མ་གསུམ་ནས་རང་
སགོ་རང་གིས་བཅད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བུས་ལ་ཞི་བའི་
རྔམ་སནོ་གནང་ཡོད་པ་གསུངས།	 ཕགོས་
མཚུངས་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་བ ོད་ཀི ་
གཙང་ཆུ་ཆེ་ཁག་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
རང་སྣང་གང་དན་ཐོག་ཆུ ་མཛོད་ཚད་
ལས་བརྒལ་བ་བརྒྱབ་པར་བརནེ་ཨེ་ཤི ་
ཡའི་མི་འབརོ་ཐེར་འབུམ་གཅིག་ལྷག་གི་
འཚོ་བའི་རནེ་གཞིར་ཐད་ཀར་ཉནེ་ཚབས་
བཟ་ོབཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་
གཏརེ་ཁ་རྣམས་གང་བུང་སྔགོ་འདནོ་བས་
དང་བདེ་བཞིན་པའི་ཛ་དག་གནས་སངས་
དང་།	 	 བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་བ་ླསུྤལ་
ཡང་སིད་རྩད་འཚོལ་ལམ་ལུགས་ལ་བརིྩ་
མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་ནས་བླ་སུྤལ་གཞན་
ལ་ྟཅི།	 བདོ་མིའ་ིལ་ྟབའ་ིམིག་དང་ཁགོ་པའ་ི
སྙངི་ལ་ྟབུ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་སིད་ཀི་གནད་
དནོ་ཐགོ་ལའང་ཐ་ེབུས་བ་རུྒྱའི་ངན་སེམས་
འཆང་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་གནས་སངས་
ཆེས་ཛ་དག་ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་
དང་བདནེ་ལ་དགའ་བའི་སིྤ་སྒརེ་ཚང་མས་
བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་དགོས་པའི་
འབདོ་སྐལུ་ཡང་གནང་འདགུ	 ཅསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་འཇར་
མན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཉནི་ལའྔ་ིགཟགིས་སྐརོ་དང་

བསནུ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༡	ཉནི་
ཡུལ་དའེ་ིགངོ་ཁརེ་ཕ་ེརེངྐ་ཕཌོ་	Frankfurt 

ནང་ཕབེས་འབརོ་སབྐས།	 	 ས་གནས་བདོ་
རིགས་ཚོགས་པ་དང་བདོ་ཁང་གཉསི་ཀིས་
ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོ་ད་ེབཞིན་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་
ནང་བཙན་བལོ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁདོ་ནས་

ལོ་	 ༦༠	 འཁརོ་བ་དང་སབས་བསནུ་རྒྱ་
གར་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཁནོ་ད་ུ
སིད་གཞུང་ཁག་དང་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་

ད་བར་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་
དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐེ་གནང་དང་
གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱའི་ལས་
འཆར་སྤལེ་བཞིན་པ་ལརྟ།		གངོ་ཁརེ་དརེ་
ཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་འཇར་
མན་གཞུང་མང་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་མཛད་
སྒ་ོཞིག་ཚོགས་འདགུ	 སབྐས་དརེ་སདི་སྐངོ་

མཆོག་གིས་ལོ་གཉསི་གངོ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའི་ལས་འགུལ་སྤལེ་རུྒྱའི་ཐགོ་བཀའ་ཤག་
ནས་འཆར་གཞི་བང་བསིྒགས་པ་ལྟར་བར་
ལམ་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་སིད་གཞུང་དང་མང་
ཚོགས་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་བདོ་དནོ་ཐགོ་ད་
བར་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེའི་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་དང་གནང་བཞིན་པའི་ཚོགས་པ་སིྒག་
འཛུགས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་ལས་
འགུལ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ་ཐངེས་འདརི་
འཇར་མན་གཞུང་མང་གཉསི་ལའང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་གཞིས་བེས་བདོ་
མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་
ཁདོ་དསུ་ཚོད་ཧ་ཅང་གཉན་འཕྲང་ཆེ་བའི་
སབྐས་ལན་ལ་རེ་བ་མེད་པར་མཐའ་གཅིག་
ཏུ་བདནེ་པ་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལངས་
ཕགོས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དང་གནང་མུས་
ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་གསུང་
པ་དང་སྦྲགས།	 	 དསུ་འགུར་དབང་གིས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་མཛད་དཀའ་ཇི་ཙམ་འཕྲད་ཀང་

དསུ་གསུམ་གསལ་གཟགིས་ཐགོ་ནས་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཆོས་དང་ལེགས་
སྦང་།	 ཆབ་སདི་གང་གི་ཐགོ་ནས་བཙན་
བལོ་བ་འད་འདའི་ནང་ནས་མི་འད་བ་ཞིག་
ཐགོ་ནས་མཛད་པ་བསྐངས་དང་སྐངོ་མུས་
ལ་བརནེ་བདོ་ས་ཤོར་ནས་མི་ལོ་	༦༠	སོང་
ཡང་འཐབ་རྩོད་མུ་མཐུད་རྣ་ོངར་ལྡན་པའི་
ཐགོ་གནས་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།	 ཕ་ེརེངྐ་
ཕརོ་ཌ་གངོ་སྡ་ེསིྤ་ཁབ་པ་སྐུ་ཞབས་ཨུ་ཝེ་བྷ་ེ
ཀར་ Uwe Becker	 མཆོག་མཛད་སྒརོ་
ཕབེས་པ་མ་ཟད་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་ཐགོ་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་པ་
གསུངས།	ད་ེབཞིན་འཇར་མན་གསོ་ཚོགས་
ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རགོ་ཞིབ་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་མི་སྐ་ུཞབས་མེ་ཤལ་བ་ྷརན་ྜ Mi-

chael Brand	 མཆོག་གིས་བདོ་མིའ་ིསལོ་
རུྒྱན་རིག་གནས་ཧ་ཅང་ཕུག་པ་ོཡོད་པ་ད་ེ
དག་ཉམས་ཆགས་སུ་འག་ོརུྒྱར་ཉནེ་ཚབས་
ཆེན་པ་ོཡོད་པ་དརེ་སེམས་འཚབ་ཡོད་སྐརོ་
གསུང་པ་མ་ཟད།		ལགྷ་པར་ཧ་ེསེ་མངའ་སྡ་ེ

དང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐསབ་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དབར་ད་ེསྔ་ནས་དམིགས་བསལ་
མཛའ་བརྩེའི་འབལེ་ལམ་ཡོད་ཁར་འཆར་
ཟླ་ཕི་ཟླ་	༩	ནང་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
མངའ་སྡའེ་ིནང་སརླ་ཡང་ཆིབས་སུྒར་བཀའ་
དནི་བསྐང་གནང་མཛད་རུྒྱའི་མཛད་འཆར་
ཡོད་སྐརོ་གསུངས།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ཧ་ེསེ་མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་
ཀི་གཙོ་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ནརོ་བཊྷ་ཀཊ་མན་	
Mr.Norbert Kartmann	 མཆོག་མཇལ་
འཕྲད་གནང་ཡོད།	 འཇར་མན་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ན་
ཌིན་བྷུ ་མན་	 Nadine Baumann	 ལགས་
དང་།	 	 འཇར་མན་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའ་ི
རྒྱལ་སིྤའི ་བ ོད་ད ོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་ཀ་ཡི་མུལ་ལར་ Kai Muller 

ལགས།	 	 འཇར་མན་བདོ་རིགས་ཚོགས་
པའི་སྐུ ་ཚབ་སོགས་ཀིས་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་མཆོག་གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་བསུའ་ེསྣ་ེ
ལེན་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།

འཇར་མན་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
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༄༅།	 །བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པར་
རིྩས་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན།	
གཤམ་གསལ་ཆ་རྐེན་ཚང་ཞིང་ཞུགས་བླ་ོ
ཡོད་རིགས་ནས་སནྙ་ཞུ་དང་ཡིག་ཆ་རྣམས་
སྦྲག་ཐོག་གམ་གླགོ་འཕྲིན་བརུྒྱད་བདོ་ཀི་
ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་
གི་མཚན་ཐགོ་འབུལ་གནང་ཡོང་བ།
དགསོ་ངསེ་ཀི་ཆ་རྐནེ།
༡།	 བདོ་མིའི་དྭང་བླང་དཔྱ་དངུལ་
ལག་དབེ་ཀི་འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟནི་
པའ་ིའད་བཤུས།
༢།	 གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་ནང་གནས་
སྡདོ་ཆོག་པའ་ིལག་འཁརེ་གི་འད་བཤུས།

༣།	 ཚད་ལནྡ་སནྨ་ཁང་ནས་འག་ོནད་
རིགས་མེད་པའ་ིསནྨ་པའ་ིངསོ་སྦརོ།
༤།	 ཚོགས་སྡ་ེགང་རུང་ནང་ཕག་
ལས་གནང་མུས་ཡིན་ཚེ་དགག་བ་་མེད་པའ་ི
ངསོ་སྦརོ།
༥།	 གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་ངོ་བཤུས་
རྣམས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་ཟུང་
དུང་ཡན་གི་དགས་མཆན།
ཤེས་ཚད་དང་ལས་མངོ་།
༡།	 རིྩས་ཀི་ཤེས་ཚད་མཐ་ོརིམ་	 B	
Com	ཡན་ཐནོ་པའ་ིལག་འཁརེ།
༢།	 ལས་ཁུངས་གང་རུང་ནང་རིྩས་
པའ་ི་ལས་མངོ་ལོ་གཅིག་ལགྷ་ཡོད་པ།

གོང་གསལ་ཆ་རྐེན་ལྡན་རིགས་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	 ཟླ་བ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༡	 འགངས་
་མེད་ཡིག་ཆ་རྣམས་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་
ཐགོ་གཏངོ་རུྒྱ།
འདམེས་སུྒག་རསེ་ཀི་མཐུན་རྐནེ།
༡༽	 ཟླ་དུག་ཚོད་བལྟའི་རིང་གསོལ་
ཕགོས་ཟླ་རེར་ཧནི་སྒརོ།	 ༡༣༠༠༠	 དང་
ལས་བདེ་ང་ོམར་བསྐསོ་རསེ་ཟླ་རེར་སྒརོ་	
༡༧༧༠༠	འབུལ་རུྒྱ།
༢༽	 གནས་རིམ་གི་ལས་ཤག་འབུལ་
རུྒྱ།

འབལེ་གཏུགས་ཁ་བང་།	
Director, TIPA, 

P O Mcleodganj – 176219, 

Dharamshala, 

District Kangra, 

Himachal Pradesh.

Email: tibetanarts2012@gmail.com

༸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།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༤	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་དྷརྨ་ཤཱ་ལའི་
བཞུགས་སྒར་ཕ་ོབང་ད་ུབདོ་ཀི་བུད་མེད་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་ལ་ཕབེས་པའི་
ཚོགས་བཅར་བ་	༡༩༠	ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔ
ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡།༣༠	 ཙལ་མ་བཞུགས་སརྒ་
ཕ་ོབང་གི་མཇལ་འཕྲད་ཁང་ད་ུབདོ་ཀི་བུད་
མེད་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་
ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།		 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་
ལ་ཡོང་བ་རེད།	 སྐབས་བཅལོ་བ་དང་པ་ོད་ེ
ལརྟ་ཆགས་པ་རེད།	 ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བ་
ཆགས་ནས་ལོ་དུག་ཅུ་ཙམ་འག་ོབཞིན་ཡོད།		
ཕགོས་གཅིག་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་ང་ཚོ་
རྒྱ་གར་ད་ུབཙན་བལོ་ལ་སླབེས་ནས་འཛམ་
བུ་གླིང་འདིར་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
མི་འད་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེས་ྔཕི་རྒྱལ་
གི་མི་ཁ་ཤས་ཀིས་བ་ླམའི་ཆོས་ལུགས་ཞེས་
མིང་བཏགས་ཡོད་པ་ལ་བར་སབྐས་ནས་ལ་ྟ
ཚུལ་དརེ་འགུར་བ་ཐབེས་ཏ།ེ	 བདོ་ཀི་ནང་
ཆོས་ཀི་ལ་ྟགུབ་ཐགོ་ནས་འགལེ་བཤད་རྒྱག་
སབྐས་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ད་ོསྣང་བདེ་པ་ཞིག་
དང་།		ཚན་རིག་དང་མཉམ་ད་ུའག་ོཐུབ་པ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 ནང་ཆོས་འད་ིཚན་རིག་
དང་མཐུན་པའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཅིག་ཡིན་པ་ཧ་
ཅང་གསལ་པ་ོརེད།	 བདོ་མི་རིགས་ཟརེ་
དསུ་དམིགས་བསལ་གིས་མ་འད་བ་ཞིག་
ཡོད་པ་དང་།	 ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ལ་སླབེས་
ནས་འཛམ་གླིང་འདིར་ངསོ་འཛིན་གསར་
པ་ཞིག་བུང་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེཕལ་ཆེར་ང་
ཚོའ་ིབས་རསེ་རེད།	 ང་ཚོ་བདོ་མི་བཙན་
བལོ་བ་མང་པ་ོམེད་ཀང་བདོ་མི་རིགས་ཀི་
སྐད་ཡིག་གིས་རྩ་བ་བས་ཏ་ེཆོས་དང་རིག་
གཞུང་ཟུར་གསལ་ཞིག་དང་།	 སདྐ་དང་ཡི་
ག	ེ ཆ་ལུགས་སོགས་མང་པ་ོཞིག་རྒྱ་དང་
ཐ་དད་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོ

ཞིག་འཛམ་གླངི་འདརི་མཐངོ་ཡོད།	 	 ད་ེ
དང་ཆབས་ཅིག་བདོ་མི་རིགས་ནི་བཟང་པ་ོ
དང་ཡ་རབས་བས་ཏ་ེསྡདོ་མཁན་ཞིག་རེད།		
ངསོ་རང་ཕི་རྒྱལ་གི་མི་མང་པ་ོཐུག་བཞིན་
ཡོད།	 མང་པ་ོཞིག་གིས་རྡ་སར་བདནུ་ཕྲག་
གཅིག་གཉིས་སྡདོ ་རིང་སིྐད་ཤོས་བུང་།		
བདོ་པའི་དཀིལ་ལ་འདིས་ནས་སྡདོ་དསུ་
བ ོད་པ་ཚོ ་རང་བཞིན་གིས་འཛུམ་ཤིག་
ཤིག་དང་བམས་བརྩེ་ལྡན་པ་མ་འད་བ་

ཞིག་འདགུ་ཅསེ་ཟརེ་གི་འདགུ	 ད་ེབཞིན་
ཉ་ེཆར་ངསོ་རང་རྒྱ་ནག་ནས་ཡོང་བའི་རྒྱ་
མི་ཞིག་དང་ཐུག་བུང་།	 ཁསོ་བཤད་རུྒྱར་
ཐོག་མར་རྡ་སར་ཡོང་སྐབས་བ ོད་པའི ་
དཀིལ་ད་ུའག་ོསྐབས་རྣམ་འགུར་ག་འད་
ཞིག་སནོ་གི་ཡོད་ན་བསམ་བུང་།	 འདརི་
སླབེས་ནས་ཉིན་བཅུ་གངས་ཤིག་གི་རིང་
ལ་བདོ་པ་རྣམས་གགོས་པའོི་རྣམ་འགུར་
ཡོད་པ་དང་།	 འཛུམ་ཤིག་ཤིག་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོའདགུ་ཅསེ་ཟརེ།	 ཁ་ོརང་གི་བསམ་
བླའོི ་ནང་ད་ུབདོ་པས་རྣམ་འགུར་ངན་པ་
སནོ་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་བུང་ཡང་ད་ེའད་
ཁོན་ནས་མི་འདགུ་ཅེས་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོ
བདེ་ཀི་འདགུ	 གང་ལརྟ་བདོ་མི་རིགས་
ཟེར་དུས་མ་འད་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་།	
དངེ་སང་རྒྱ་རིགས་ཀི་ནང་དའུང་ད་ོསྣང་
ཤུགས་ཆེ་ར་ུཆེ་ར་ུའག་ོབཞིན་འདགུ	 	 ཉ་ེ
སྔནོ་ལན་ཀྲིག་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དགེ་རྒན་
ཞིག་ངསོ་ལ་ཐུག་སོང་།	 ཁངོ་གིས་བཤད་
ན་རྒྱ་ནག་གི་སླབོ ་གྲྭ ་ཆེན་མོ་ཁ་ཤས་ཀི་

ནང་ད་ུརྒྱ་གར་ནས་བཟསོ་པའི་དབེ་སླབེས་
ཀི་ཡོད་འདགུ་པ་དང་།	 མཁས་དབང་རེ་
གཉིས་ཀིས་བདོ་ཀི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་
ད་ེཚན་རིག་དང་མཉམ་ད་ུའག་ོམཁན་ཞིག་
རེད་འདགུ་ཅེས་དམིགས་བསལ་གིས་ད་ོ
སྣང་བདེ་པ་དང་།	 བདོ་ཀི་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་
སླབེས་པ་དང་བདོ་ཡིག་སྦོང་རུྒྱར་ཐབས་
ཤེས་བདེ་ཀི་འདགུ་ཅསེ་ཟརེ།	 ད་ེདག་ན་ི
གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་མཁས་དབང་

ཡིན་འདགུ	 ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བ་ཆགས་
ཏ་ེརང་གི་ལུང་པར་བལ་ནས་ཡོད་ཀང་།	
འཛམ་གླིང་འདིར་བདོ་ཅེས་པ་ཇི་འད་ཞིག་
ཡིན་པ་ངོ་སྤོད་ཆ་ཚང་བེད་ཐུབ་ཡོད་པ་
རེད།	 ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབནོ་རྣམ་གསུམ་གི་
རིང་ནས་བཟུང་སྔནོ་གི་ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་
དག་གིས་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་མི་འད་བ་ཞིག་
ཚུགས་ཡོད་པ་ད་ེང་ཚོས་འཛམ་གླངི་འདརི་
སནོ་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་།	 ངསོ་འཛིན་གསར་
བ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 ཆབ་སདི་
ཀི་ཐགོ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཕི་ལོ་༡༩༥༩	
ལོར་རྒྱ་གཞུང་གིས་དག་གནོན་བས་པ་
རེད།	ཕི་ལོ་	༡༩༥༦	ནས་ཟ་ང་ེཟངི་ང་ེམག་ོ
བཙུགས་པ་རེད།	 དག་གནནོ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུ
ཕིན་ནས་བདོ་ས་ཁུལ་ཡོངས་སུ་ཁབ་ནས་
མཐའ་མ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་ལ་ྷསར་ང་ོརྒལོ་གི་
རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཐནོ།	རྒྱ་མི་ལ་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་དག་གནནོ་བེད་རུྒྱ་མ་གཏགོས་
བསམ་བླ་ོགཞན་མེད་པ་དང་།	 མཐར་ངསོ་
རང་གི་སགོ་ཡང་ག་རེ་བེད་ཡོང་བསམ་

པ་ཞིག་བུང་།	 ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ཟླ་	
༣	 ཚེས་	 ༡༠	 ལ་ལ་ྷསར་ཟང་ཟངི་བུང་བ་
རེད།	 ཚེས་	 ༡༠	 ནས་	 ༡༧	 བར་ཉནི་ཁ་
ཤས་རིང་ངོས་ནས་འབད་བརྩོན་ཆེན་པ་ོ
བས་པ་ཡིན།	 ལ་ྷསའ་ིམི་མང་དང་ཆུ་བཞི་
སངྒ་དུག་གི་ཁུངས་བས་པའི་མི་ཧ་ཅང་མང་
པ་ོཞིག་ནརོ་བུ་གླངི་གར་འབརོ་བ་རེད།	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༥༦	 ལ་ཁམས་ལ་ཟང་ཟངི་བུང་བ་
དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༧	 ལ་མད་ོསདྨ་ད་ུཟང་
ཟིང་བུང་བའི་རྐེན་གིས་མད་ོསདོ་སྨད་ནས་
བདོ་པ་མང་པ་ོཞིག་ལྷ་སར་འབོར་བསྡད་
ཡོད་པ་རེད།	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་རྒྱ་
མིའི་བཅིངས་འགོལ་དམག་མིའི་དམག་
སྒར་དུ་ཟློས་གར་འཁབ་རུྒྱ་བས་ཏ་ེངོས་
རང་དརེ་འག་ོརུྒྱ་གཏན་འཁལེ་ཡོད།	 ཡིན་
ནའང་།	 ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་བཅིངས་
འགལོ་དམག་མིའ་ིདམག་སརྒ་ད་ུསླབེས་རསེ་
ག་རེ་བས་ཡོང་ཞེས་བདོ་པ་ཚོས་ཞེད་སྣང་
བས་པ་རེད།	 ད་ེདསུ་མི་འད་བ་ཞིག་ཀང་
བུང་ཡོད།	 སྐ་ུསུང་དམག་མི་དང་མདའ་
དཔནོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་སོགས་ངོས་
རང་ནམ་རུྒྱན་ཡར་མར་འག་ོདསུ་མཉམ་
ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད།	 མདའ་དཔནོ་ཉནི་ཤས་
སྔནོ་ལམ་ཁ་གཡས་གཡོན་ལ་བལྟ་རུ་ཕིན་
འདགུ	 སབྐས་དརེ་རྒྱ་མིས་མདའ་དཔནོ་
ལ་པ་ོཏཱ་ལའི་ཉ་ེཁུལ་ད་ུཡོད་པའི་ཟམ་པ་
ད་ེབརྒལ་ནས་སྐུ་སུང་དམག་མི་ཡོང་ཆོག་
གི་མ་རེད་ཅསེ་བཤད་འདགུ	 	 ནམ་རུྒྱན་
སདྐ་ཆ་ད་ེའད་ཡོད་པ་མ་རེད།	 སབྐས་དརེ་
སདྐ་ཆ་ད་ེའད་ཞིག་བུང་བ་རེད།	 ཟམ་པ་
དའེི་ཚུན་ནས་འགན་ང་ཚོས་འཁུར་གི་རེད།	
བདོ་པའི་སྐུ་སུང་ཡོང་ན་འགིག་གི་མ་རེད་
ཅསེ་བཤད་པ་རེད།	 ད་ེལ་མདའ་དཔནོ་ཡ་
མཚན་ནས་ག་རེ་ཡིན་ནམ་ཟརེ་གི་འདགུ	
ད་ེགཅིག་རེད།	ད་ེནས་ཚེས་	༡༡	དང་	༡༢	
ཚེས་	 ༡༣	 བཅས་ཀི་དགངོ་མོ་རེ་བཞིན་
མཚོ་བདོ་རླངས་འཁོར་འག་ོལམ་ཞེས་པ་
ད་ེནས་རྒྱ་མིའི་དམག་མི་དབརོ་བ་དང་།	

རླངས་འཁརོ་ཆེན་པ་ོཡོང་བ་དང་།	 མེ་
སྒགོས་དབརོ་བ་སོགས་མང་པ་ོབུང་སོང་།	
ཞེས་སོགས་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་བཙན་བོལ་དུ་མ་
ཕབེས་གོང་གི་ལྷ་སའི་གནས་ཚུལ་དང་།	
བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་པའ་ིརིམ་པ།	 བཙན་
བོལ་ནས་སླབོ་གྲྭ་དང་གཞིས་ཆགས་ཁག	
དགོན་སྡ་ེསོགས་རིམ་པར་བཙུགས་ཏ་ེད་ལ་ྟ
ཧ་ཅང་ཧྲ་ཐག་ཧྲ་ཐག་ཡོད་པའི་སྐརོ་དང་།	
བུད་མེད་རྣམས་ལ་བམས་བརྩ་ེཆེ་བ་ཡོད་པ་
དང་ད་ེབཞིན་འགན་ཁུར་དགོས་པ་སོགས་
སོགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་།	 གཞན་
ཡང་།	 ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བ་ཆགས་ནས་
བདོ་མི་རིགས་ཆགས་འཇིག་གི་མཚམས་
ལ་སླབེས་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའི་མི་རབས་
འདསི་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད།	 ཁ་
སང་ལས་བདེ་རྒན་པ་མང་པ་ོཞིག་ལ་ཐུག་
དསུ་བཤད་རུྒྱ་བུང་།	 བདོ་གངས་ཅན་
འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་གདལུ་
ཞིང་ཡིན་ཟརེ་གི་ཡོད་པ་རེད་ལ་དམིགས་
བསལ་གིས་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་
བ་ོརེད།	དརེ་བརནེ་ང་ཚོའ་ིམི་རབས་འདསི་
བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་ཀི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་ཐགོ་ལ་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་མཁན་
ཚོས་ལས་བཟང་པ་ོབསགས་ཡོད།	 ང་ཚོས་
ཚེ་འདི་ལ་ལས་བཟང་པ་ོབསགས་པ་ད་ེཚེ་
རབས་ནས་ཚེ་རབས་སུ་འཕགས་པ་སྤན་
རས་གཟིགས་ཀིས་རེས་སུ་འཛིན་པ་ཞིག་
གི་ལས་བསགས་ཡོད།	 ངསོ་རང་གིས་ཀང་
ད་ེལརྟ་དན་གི་ཡོད།	 ངསོ་རང་ཨ་མད་ོཟ་ི
ལིང་གི་གངོ་གསེབ་ཅིག་ནས་སྐསེ་པའི་ཕུྲ་གུ་
ཞིག་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིམིང་ཐགོས་ཏ་ེ
ཆོས་རྒྱལ་གོང་མ་ཚོའི་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་
ཀི་ཡོད།	 ད་ེཡིས་ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་
སུ་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀིས་རསེ་
སུ་གཟུང་གི་ཡོད་བསམ་པ་ཞིག་ལ་ངསོ་རང་
ལ་སྤབོས་པ་ཡོད།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ།

རིྩས་པའ་ིས་མིག་གསལ་བསྒགས།	
སིྤ་ཁབ་རྩམོ་སིྒག་པ།	 ངག་དབང་ཐགོས་མེད།
གསར་འགདོ་པ།		 ཡེ་ཤེས་ཀུན་གགས།
གསར་འགདོ་པ།		 སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
གསར་འགདོ་པ།		 སལྐ་བཟང་བད་ེསིྐད།
འགམེས་སྤལེ་བ།											ནརོ་བུ་དབང་འདསུ།
ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན།	 སལྐ་བཟང་བད་ེསིྐད།
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