
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚུལ་སྙངི་བསྡསུ།

དབུ་མའ་ིལམ་ན།ི

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་མཚུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།	 	

			བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས།	    TIBETAN NEWS

བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༥	རབ་གནས་ས་ཁི་ལོ།

ལོ་	༢	ཨང༌།	༧༩

བདོ་ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༨	རེས་གཟའ་ལགྷ་པ། 29th   August 2018

Vol. 2 Issue 79 Price Rs. 1

Regd. No. HPTIB/2017/74104

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༢		
རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཉིན་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་
སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་གི་མཇལ་འཕྲད་
ཁང་ད་ུམངའ་རིས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་དབུ་མའི་
ལམ་གི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 རྒྱ་ནག་
གི་ལོ་རུྒྱས་ཡིག་ཆ་རྒྱ་ཡིག་ནང་ཡོད་པ་ད་ེ
དག་གི་ནང་བདོ་རང་བཙན་ཡིན་མ་གཏགོས་
བདོ་རྒྱ་ཁོངས་ཡིན་པར་ཁོན་ནས་གསལ་
གི་མེད་པ་རྒྱ་མི་མཁས་པ་མང་པ་ོཞིག་གི་
བརདོ་ཀི་འདགུ	 	 ས་ྔམོ་ང་ཚོས་ཁ་རུྒྱན་ལ་
རྒྱ་ཧརོ་བདོ་གསུམ་ཞེས་བཤད་སལོ་ཡོད་པ་
ལརྟ།	 རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་པ་ོདང་།	 	 བདོ་ཀི་
རྒྱལ་པ།ོ		ཧརོ་སོག་པའོ་ིརྒྱལ་པ་ོབཅས་རྒྱལ་
ཁབ་གསུམ་ལ་རིྩ་གི་འདགུ		ལོ་རུྒྱས་ཀི་ཐགོ་
ནས་འག་ོསྟངས་ད་ེའདྲ་རེད།			ག་ོམིན་ཏང་
དང་གུང་ཁན་ཏང་གིས་བདོ་རྒྱ་ཁོངས་ཡིན་
པའི་ཁུངས་བཅལོ་ས་ད་ེབདོ་ཀི་ཡིག་ཆ་ལ་ཆ་
བཞག་གི་ཡོད།	ང་ཚོས་འཇམ་དབྱངས་གངོ་
མ་ཆེན་པ་ོཞེས་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པརོ་བརིྩས་
ནས་འཇམ་དབྱངས་གོང་མའི་རྒྱབ་སྐོར་
བཙལ་ནས་བདོ་ནང་སོ་སོ་རང་ཉདི་ལ་དབང་
ཆ་ཏགོ་ཙམ་ཐབོ་སདླ་རྒྱ་ནག་གོང་མའི་རྒྱབ་
སྐརོ་འཚོལ་གི་ཡོད།	 	 རྒྱ་ཡིག་ནང་གངོ་མ་
ཐང་རྒྱལ་རབས་ནས་མན་ཇུའི་རྒྱལ་རབས་

བར་ད་ུབདོ་རྒྱ་ཁོངས་ཡིན་པར་ཁོན་ནས་
གསལ་གི་མི་འདགུ	 	 	 བདོ་རྒྱ་ཁངོས་ཡིན་
པ་བདོ་ཡིག་ནང་གསལ་གི་འདགུ	 	 ཅསེ་
རྒྱ་ནག་གི་མཁས་དབང་ད་ེའདྲས་ངསོ་ལ་ད་ེ
ལརྟ་བརདོ་ཀི་འདགུ	 	 	 ལོ་རུྒྱས་ན་ིལོ་རུྒྱས་

རེད།	 ད་ལའྟ་ིདངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱ་
ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཞེས་
པའི་ཚིག་འདིའི་ནང་ང་ཚོ་མཉམ་ད་ུབསྡད་
ནས་མཐུན་པའི་རྐེན་གཅིག་ནི་རྒྱ་ནག་ནང་
ད་ུད་ལྟའི་ཆར་ནང་པ་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་
ད་ེཚོའི་གས་ཀིས་བདོ་ཀི་ནང་པར་ཡིད་ཆེས་
དང་དགའ་མོས་ཧ་ལས་པ་བྱེད་ཀི་འདུག		
རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུནང་པ་ཧ་ལམ་ས་ཡ་བཞི་བརྒྱ་
མ་ཟནི་ཙམ་ཡོད་པ་བརདོ་ཀི་འདགུ	 	 ས་ྔམོ་

ང་ཚོ་བདོ་པས་རྒྱ་བདོ་མཆོད་ཡོན་ཞེས་པའི་
སདྐ་ཆ་བཤད་པ་རེད།	 ད་ཆ་བདོ་ཀི་སངས་
རྒྱས་པའི་ཆོས་ད་ེརྒྱ་ནག་གི་ནང་པ་གཙོ་བརོ་
གུར་བའི་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུཕན་ཐོགས་བྱེད་
ཐུབ་པ་ཞིག་དང་།	 	 རྒྱལ་ཁབ་སིྤ་ཡོངས་

ད་ེརྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་བསྡད་ནས་ང་ཚོའི་ལུང་པར་འཛུགས་
སུྐན་བྱ་རུྒྱ་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འག་ོསོང་
བཏང་ནས་དཔལ་འབྱརོ་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་རོགས་བྱདེ་རུྒྱ་བུྱང་ན་ང་ཚོའི་ཆོས་དད།	
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་སདྐ་ཡིག་རྣམས་བདོ་
པ་རང་ཉདི་ཀིས་བདག་པ་ོཡག་པ་ོཞིག་བརྒྱག		
རྒྱ་ནག་གི་ནང་པ་རྣམས་ལ་རོགས་པ་བྱ་རུྒྱ་
བུྱང་ནས་གཉསི་ཕན་ལ་ྟབུ་བུྱང་བ་རེད།	 དབུ་

མའ་ིལམ་ཞསེ་ཕི་ལོ		༡༩༧༤	ལོར་བསམ་
བླ་ོབཏང་བ་རེད།	 	 སབྐས་དརེ་ཉམས་མངོ་
ཅན་ན་ེར་ུཡོད།	 ན་ེར་ུན་ིདངསོ་གནས་
ཉམས་མངོ་ཅན་རེད།	 ས་ྔཕི་མ་གཏགོས་རྒྱ་
ནག་རང་དང་འབྲལེ་བ་བྱདེ་དགོས་ཀི་རེད།	
འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་རེ་བ་བརྒྱབ་ནས་
ཡོང་ཐུབ་རུྒྱ་ཁག་པ་ོརེད།	 ཨ་མི་རི་ཀས་
བདོ་ཀི་རང་དབང་དནོ་ད་ུརྒྱ་ནག་ལ་དམག་
བརྒྱག་གི་མ་རེད།	 ཅསེ་ན་ེར་ུརང་གིས་ངསོ་
ལ་བརདོ་བུྱང་།	 ད་ེཚོ་ན་ིདངསོ་ཡོད་གནས་
ཚུལ་ཞིག་རེད།	ཕི་ལོ་	༡༩༧༤	ནས་ང་ཚོས་
འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཞུ་གཏུག་བྱདེ་ན་
དགསོ་པ་མི་འདགུ	ས་ྔཕི་མ་གཏགོས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་དང་འབྲལེ་བ་བྱདེ་དགསོ་འདགུ་ཅསེ་
ད་ེལརྟ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༤	 ལོར་དབུ་མའ་ིལམ་
གི་སདི་བུྱས་གཏན་འཁལེ་བ་རེད།		མཁནེ་
སོང་ངམ།
སབྐས་ད་ེདསུ་བཀའ་བླནོ་དབང་རརོ་ལགས་
དང་།	ཚེ་དབང་རྟ་མགནི་ལགས།	ཀུན་བད་ེ
གླངི་ཡོད།	 ང་ཚོས་ད་ེདསུ་གཏན་འབབེས་
བྱས་པའི་སིད་བུྱས་དརེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཚུར་ལག་པ་ག་དསུ་བརྐངས་ནའང་བརྐང་
ཆོག་ཆོག་རེད།	 ང་ཚོ་ཁ་བྲལ་བ་ཆགས་ཀི་
མེད།	རྒྱ་ནག་ནང་འགུར་བ་རིམ་བཞིན་འག་ོ
བཞིན་ཡོད་པའ་ིབཟ་ོལ་ྟཞིག་འདགུ	 མཁནེ་
སོང་ངམ།	ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་སྐ་ུཞབས་
ཇནོ་མེ་ཀནེ་མཆོག་འདས་གངོས་སུ་གུར་བར་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕྲནི་ཕུལ།	

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇནོ་མེ་ཀེན་
John McCain	 མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	
༨	 ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་འདས་གངོས་སུ་གུར་

བར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཐུགས་
གསོའི་གསུང་འཕྲིན་ཕུལ་གནང་བའི་ནང་
འཁདོ་དནོ།	ཇནོ་མེ་ཀནེ་མཆོག་གིས་འག་ོབ་

མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་ཆེད་འཐབ་རྩདོ་ཇི་ལརྟ་བྱདེ་
དགསོ་མིན་མཁནེ་གི་ཡོད།	 དམ་པ་ད་ེཉདི་
ཀིས་དཔ་ེདབེ་བཀླགས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར།	
གཙོ་བ་ོཨ་རིའི་མི་མང་དང་ཡང་སྒསོ་རྒྱལ་
སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་མང་གཙོའི་
ཆེད་བླསོ་བཏང་གནང་ཡོད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་སབྐས་
འགར་འཛམ་གླིང་གི་དབུ་ཁིད་མང་པ་ོཞིག་
གིས་ང་ལ་ཐུག་འཕྲད་གནང་བར་གཡོལ་
ཐབས་གནང་གི་ཡོད་ཀང་།	 སྐ་ུཞབས་ཇནོ་
མེ་ཀེན་མཆོག་གིས་དསུ་རྟག་ཏུ་སྤོ་སེམས་
འཁལོ་བའི་ངང་ནས་ང་ལ་ཐུག་འཕྲད་གནང་
གི་རེད།	 དྲང་པརོ་བརདོ་ན་ཁངོ་ན་ིསྙངི་
སྟབོས་ཆེ་ཞིང་བྱང་སེམས་ལནྡ་པ་ཞིག་རེད།	
དམ་པ་ད་ེཉདི་བཞུགས་སྒར་ར་སར་ཕབེས་

འདདོ་ཡོད་ཀང་ཕབེས་ཐུབ་མེད།	 འནོ་ཀང་
བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཆེད་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀི་སྒ་ོ
ནས་རྒྱབ་སྐརོ་དང་གླངེ་སླངོ་གནང་མཁན་
ཞིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས།	 གཞིས་བྱསེ་བདོ་མི་
ཡོངས་ཀིས་དམ་པ་ད་ེཉདི་ཡིད་ལ་ལངྷ་ངརེ་
དྲན་ངསེ་ཡིན།	 ཨ་རི་ལ་མཚོན་ན་དཔའ་
འཛངས་ལནྡ་པའ་ིམི་སྣ་ཞིག་མེད་པར་ཆགས་
པ་རེད།	 བདོ་མི་ཚོར་མཚོན་ན་ཁ་ཞ་ེགཉསི་
མེད་ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་ཞིག་འདས་
གངོས་སུ་གུར་པ་རེད།	 ཕྲན་རང་ཉདི་ལ་
མཚོན་ན་བླ་ོཐུབ་ཀི་གགོས་པ་ོཞིག་མེད་སོང་
བ་རེད།	 སྐ་ུཞབས་ཇནོ་མེ་ཀནེ་ལགས།	 ང་
ཚོས་ཁདེ་རང་རྟག་ཏུ་དྲན་ངསེ་ཡིན།	 ཞསེ་
འཁདོ་ཡོད།།	

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་གུས་འདདུ་མཛད་པ།	

༄༅།	།ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇནོ་མེ་ཀནེ་	 Sena-
tor John McCain མཆོག་འདས་གངོས་
སུ་གུར་བར་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་དམ་པ་ཁངོ་གི་ལམྕ་སིན་ཌི་མེ་ཀནེ་	 Mrs. 
Cindy McCain	 མཆོག་ལ་གུས་འདདུ་ཀི་
གསུང་འཕྲནི་ཞིག་སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུ
ཉིད་མཆོག་དང་ནང་མི་ལྷན་རྒྱས་ད་ལྟ་མ་ངན་
གིས་གནནོ་བཞིན་པའི་དསུ་སྐབས་འདིར་ངོས་
ཀིས་སེམས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༨	ལོར་
གངོ་ཁརེ་ཨ་སི་པནེ་ Aspen	 ནང་ད་ུངསོ་རང་
དམ་པ་ཁངོ་དང་མཇལ་རུྒྱ་བུྱང་བ་ན་ིདགའ་ཚོར་
སྐ་ེགཞི་ཞིག་ཡིན།	 དམ་པ་ཁངོ་གིས་ལོ་མང་རིང་
ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་ཐགོ་ནས་ཨ་རིའི་མི་མང་གི་
སི་ཞུ་བསུྒབས་པ་དརེ་ངསོ་ཀིས་ཡུན་རིང་ནས་ཡི་
རངས་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
དམ་པ་ཁངོ་གིས་སིྤར་མང་གཙོ་དང་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་།	 ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་བཅས་ཀི་གནད་
དནོ་ཐགོ་དནོ་དམ་གིས་སེམས་ཁུར་བླངས་པ་མ་
ཟད།	 ལགྷ་པར་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བ་དརེ་ངསོ་ཀིས་བཀའ་དྲནི་སྙངི་བཅངས་
ཞུ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་འཁདོ།	

ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕྲནི་གནང་བ།	

༄༅།	 །དགུང་ལོ་	 ༨༠	 ལ་སོན་པའ་ིམཉམ་
འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་དུྲང་ཆེ་ཟུར་པ་ཀོ་ཕི་ཨ་
ནན་མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༨	
རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉིན་སུད་སིའི་རྒྱལ་ས་བྷན་
ནང་འདས་གངོས་སུ་གུར་པར་དཔལ་ལྡན་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གིས་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་གཞིས་བྱེས་བདོ་མི་
ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཀོ་ཕི་ཨ་ནན་མཆོག་གི་
ཆུང་མ་ལྕམ་ནཱ་ན་ེཨ་ནན་ལགས་དང་ནང་མིའི་
མཚན་ཐགོ་ཏུ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་གསུང་
འཕྲནི་ཞིག་ཕུལ་གནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུ
ཞབས་ཨ་ནན་མཆོག་གིས་འཛམ་གླངི་འད་ིབཞིན་
དྲང་བདནེ་དང་ཞི་བད་ེལནྡ་པ་ཞིག་སུྐན་ཆེད་ལགྷ་
བསམ་རྣམ་དག་གིས་ཕག་ལས་གནང་བ་དསེ་
འཛམ་གླིང་གི་དབུ་ཁིད་རྣམས་ལ་འཛམ་གླིང་མི་
མང་གི་མངོན་འདདོ་སུྒབ་རུྒྱའི་སེམས་ཤུགས་
སྐདེ་བཅུག་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཁད་པར་ད་ུགངས་
ཉུང་མི་རིགས་དང་ག་ོལ་ཧལི་པའོི་འཕལེ་རྒྱས་ཀི་
ཆེད་ཞབས་འདགེས་རླབས་ཆེན་ཞུས་པ་ད་ེདག་
དསུ་རྟག་ཏུ་དྲན་ངསེ་ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།	།
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མཚོ་སྔནོ་ཞིང་ཆེན་མཐ་ོརིམ་མི་དམངས་ཁམིས་ཁང་གིས་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་ཀི་ཞུ་གཏུག་ལ་ངསོ་ལེན་
བྱས་མེད་པ་རེད།

༄༅།	 །བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་ཀི་ ཁམིས་རྩདོ་པ་ལིང་ཞ་ོཇུན་	 Liang Xiao-

jun	ལགས་ཀིས་ཊི་ཝི་ཊར་	Twitter	ཞསེ་
པའ་ིསིྤ་ཚོགས་དྲ་རྒྱའ་ིསྟངེ་།	 མཚོ་སྔནོ་ཞིང་
ཆེན་མཐ་ོརིམ་མི་དམངས་ཁིམས་ཁང་གིས་
ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༣	ཉནི་བདོ་
ཀི་སདྐ་ཡིག་ཐབོ་ཐང་རྩདོ་ལེན་པ་བཀྲ་ཤིས་
དབང་ཕུག་ལགས་ཀི་ཞུ་གཏུག་ལ་ངསོ་ལེན་
བྱས་མེད་པ་མ་ཟད།	 ད་ེསྔནོ་མཚོ་སྔནོ་ཞིང་
ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་འབྲངི་རིམ་མི་དམངས་
ཁིམས་ཁང་གིས་ནའེུ་ཡོག་དསུ་བབ་ཀིས་
བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་ལ་བཅར་འདྲ་ི

ཞུས་པའི་བརྙན་ཐུང་དརེ་གཞིར་བཞག་ཐགོ་
ཁོང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་སྐུལ་སླངོ་གི་ཉསེ་
མིང་འགོ་ལོ་ལྔའི་དསུ་བཀག་བཙོན་འཇུག་
གི་ཁིམས་ཐག་བཅད་པར་འགུར་བ་མེད།	
ཅསེ་བརདོ་འདགུ		བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི ་དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང ་བླ ོ་བཟང་སེང ེ་
མཆོག་གིས་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་
ཀི་ཞུ་གཏུག་ལ་ཁིམས་ཁང་ནས་དྲང་བདནེ་
མེད་པའི་ཁིམས་ཐག་བཅད་པ་དརེ་ཧ་ལས་
དགསོ་པ་མེད།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་

རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་དང་
རྒྱ་ནག་རང་གི་རྩ་ཁིམས་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་
རོལ་བཏང་བ་རེད།	ཅསེ་གསུངས།
མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་གི་ཆེད་མཁས་མི་སྣས་བསྒགས་
གཏམ་ཞིག་སྤལེ་ཏ་ེརྒྱ་གཞུང་གིས་ཁ་གསལ་
མེད་པར་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་ལ་
ཉསེ་མེད་ཉསེ་འདགོས་བྱས་པ་ད་ེམཚམས་
འཇགོ་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་འདགུ	།

བྱང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་ནས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པའ་ིབཟང་སྤདོ་དང་ན་གཞནོ་འག་ོཁདི་སྐརོ་
ཟབ་སྦངོ་ག་ོསིྒག་གནང་བ།	

༄༅།	 །བྱང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་
དང་ཨ་རིའི་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་
གཉསི་ཀི་གོ་སིྒག་དང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཐབེས་
རྩ་དང་ཀརྨ་ཐགེ་གསུམ་ཆོས་འཁརོ་གླངི་གི་
མཐུན་འགུར་འགོ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་
པའི་བཟང་སྤདོ་དང་ན་གཞནོ་འག་ོཁདི་སྐརོ་
ཟབ་སྦངོ་ཐངེས་དང་པ་ོག་ོསིྒག་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	 ༡༦	 ནས་	 ༢༠	
བར་ཉནི་གངས་ལའྔི་ཚོགས་གནང་བའི་ཟབ་
སྦོང་དའེི་ནང་བྱང་ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཌའི་
མངའ་སྡ་ེཁག་བཅུ་གཅིག་ནས་མཐ་ོསླབོ་ཀི་
སླབོ་མ་དང་ཆེད་ལས་པ་སོགས་བདོ་རིགས་
གཞནོ་སྐསེ་གངས་	 ༢༢	 མཉམ་ཞུགས་
གནང་འདགུ
ཕི་ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་ཟབ་སྦངོ་མཇུག་སིྒལ་

མཛད་སྒརོ་༸དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་
འཕྲནི་ལས་ར་ོར་ེམཆོག་ཆེད་ཕབེས་གནང་
སྟ།ེ	 ཚོགས་ཞུགས་གཞནོ་སྐསེ་ཚོར་ལག་
འཁརེ་སྩལ་གནང་བ་མ་ཟད།	 ཆོས་ལུགས་
ལ་བརྟནེ་པའི་བཟང་སྤོད་སླབོ ་ཁིད་འདི་
བཞིན་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་
བཟུང་ཡིན་པ་དང་།	 ཀརྨ་ཐགེ་གསུམ་ཆོས་
འཁོར་གླིང་ངོས་ནས་མཐུན་འགུར་ཞུས་
ཐུབ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུྱང་
སྐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ན་ི
བདོ་མི་རིགས་ཀི་སགོ་རྩ་ཡིན་སྟབས།	 བདོ་
ཡིག་སླབོ་ཁིད་བྱེད་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་གནང་འདགུ

གཞི་རྩའི་ཟབ་སྦངོ་ད་ེགོ་སིྒག་གནང་དགོས་
དནོ་ན།ི	 རང་རེའ་ིགཞནོ་སྐསེ་ཚོའ་ིཁདོ་
བྱམས་སྙངི་ར་ེདང་།	 འག་ོབ་མིའ་ིརུྒྱད་ཀི་
བཟང་པའོི་རིན་ཐང་ད་ེདག་འཇགས་ཐབས་
སདླ་ཡིན་འདགུ་པ་དང་།	 བྱང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་
དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་
ལགས།	 བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་བསྟ་ིགནས་
ཁང་གི་བསྟན་འཛིན་ར་ོར་ེལགས།བྱང་ཨ་
རིའི་རྒྱ་རིགས་འབྲལེ་མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་
བཀྲ་ཤིས་ལགས།	 ཨ་རིར་རྟནེ་གཞི་བྱས་
པའི་དཔལ་ས་སྐའི་ཆོས་ཚོགས་དང་ཝི་ཀརྨ་
ལ་ཤི་ལ་ཚོགས་པའི་ངསེ་སྟནོ་པ་མཁན་པ་ོ
པདྨ་དབང་གགས་ལགས།	 ཨེ་མོ་རི་མཐ་ོ

སླབོ་ནས་དགེ་བཤེས་བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན་
ན་ེགི་ལགས་དང་དགེ་བཤེས་དག་འདལུ་
ལགས་སོགས་ནས་ཟབ་ཁདི་གནང་ཡོད།
ཐགོ་མའི་ཉནི་གཉསི་རིང་འགོ་ཁིད་ཀི་ནསུ་
པ་སྐེས་སིང་གནང་ཕོགས་སྐརོ་ཟབ་ཁིད་

དང་།	 ད་ེརསེ་ཉནི་གཉསི་རིང་ཆོས་ལུགས་
ལ་མ་བརྟནེ་པའི་བཟང་སྤདོ་སྐརོ་ཟབ་ཁིད་
གནང་ཡོད་འདགུ	 	 ཟབ་སྦངོ་ད་ེབཞིན་ཕི་
ཚེས་	༢༠	ཉནི་ཡོངས་སུ་མཇུག་སིྒལ་ཡོད་
འདགུ་པ་བཅས།།

སིྤ་འཐུས་ཕགོས་བསྐདོ་ལེགས་གུབ་བུྱང་བ།	
༄༅།	 །སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་དང་
སིྤ་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བ་ོབླ་ོ
བཟང་ཕན་བད་ེལགས་རྣམ་གཉིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	ལོའ་ིཟླ་	༨	ཚེས་	༢༡	ཉནི་ཞགོས་

པ་ལྡ་ིལི་ནས་མཁའ་ལམ་བརུྒྱད་ཐནོ་ཏ་ེསགྦ་
ཌ་ོརར་གནམ་ཐང་ད་ུཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་དང་
པ་ོདང་ཕེད་ཙམ་ལ་ཕབེས་འབྱོར་སྐབས།	
ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླིང་ས་འགོའི ་ལས་
དུྲང་མཁནེ་རབ་བདདུ་རིྩ་ལགས་དང་།	 ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་རིག་
འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་བཅས་ནས་ཕབེས་

བསུའི་སྣ་ེལེན་གནང་སྟ་ེལྷ་ོའབྲས་ལྗངོས་ཀི་
མངའ་ཁོངས་ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླིང་བདོ་
མིའི་གཞིའི་ཆགས་སུ་ཕབེས་འབྱརོ་གནང་
བ་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་གཙོས་
པའི་ས་གནས་ཀི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་ནས་

ཕབེས་བསུ་སྣ་ེལེན་གནང་ཡོད་འདགུ	 ད་ེ
ཡང་ཕི་ཚེས་	 ༢༢	 ཞགོས་པ་ཆུ་ཚོད་	 ༩	
པ་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ས་འཐུས་
ཚོགས་གཞོན་ལྷན་ད་ུར་ཝང་ལ་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་དང་།	 ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་།	 རང་བདནེ་
ཚོགས་ཆུང་བཅས་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་

གཟིགས་སྐརོ་གིས་ས་གནས་ཀི་སིྤ་ཡོངས་
གནས་སྟངས་ཐད་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ཡོད་
པ་དང་།	 ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 པ་ནས་ཀུན་
ཕན་གླིང་སམ་བྷ་ོཊའི་གཞི་རིམ་བར་མའི་
ཉནི་སླབོ་ཀི་དག་ེསླབོ་ཡོངས་ནས་བདོ་ལུགས་
གཟབ་མཆོར་གི་རྒྱན་གོས་ལེགས་པར་
སྤས་ཏ་ེདཀར་གཙང་མཇལ་དར་རྔ་རོལ་
དང་བཅས་པས་བཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་
གཉསི་ལ་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གནང་ཡོད་
འདགུ	 དའེ་ིསབྐས་སིྤ་འཐུས་རྣམ་གཉསི་
ཀིས་སླབོ་གྲྭའི་དགེ་སླབོ་ཡོངས་ལ་བདོ་ཀི་
སདྐ་ཡིག་གི་གལ་གནད་དང་།	ད་ལའྟ་ིབཙན་
བྱལོ་ནང་གི་རང་སདྐ་ཀི་གནས་སྟངས།	 ད་ེ
བཞིན་སླབོ་ཕུྲག་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡོང་བར་
དགེ་རྒན་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་ཕུྲ་གུའི་ཕ་
མ་རྣམས་ཀིས་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་ཡུལ་
སལོ་གོམས་གཤིས་བཟང་པ་ོརྣམས་སོ་སོའི་
བུ་ཕུྲག་གི་རུྒྱད་ལ་འཇགས་ཐབས་གནང་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 གཞན་
ཡང་སླབོ་གྲྭའ་ིལ་ྟགུབ་སླབོ་དཔནོ་གིས་གཙོས་
པའ་ིདག་ེལས་	 ༡༣	 དང་ལནྷ་ད་ུདམིགས་

བསལ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདབུསྡུ་སྐངོ་
གིས་སླབོ་གྲྭའི་སིྤ་ཡོངས་གནས་སྟངས་དང་
དམིགས་བསལ་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་སླབོ་ཁིད་
ཀི་ཐབས་རྩལ་ཐད་དགེ་ལས་ཚང་མས་
འགན་འཁུར་སརྔ་ལྷག་འབད་བརྩོན་གནང་
དགོས་པའི་ལམ་སྟནོ་ཞིབ་ཕྲ་གནང་འདགུ	
ཕི་ཚེས་	 ༢༣	 ཉནི་ཞགོས་པ་ཆུ་ཚོད་	 ༩	
དང་ཕདེ་ནས་ཆུ་ཚོད་	 ༡༢	 དང་ཕདེ་བར་
ས་གནས་ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླངི་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་ཀི་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའ་ིཚོགས་
ཁང་ནང་ས་གནས་མང་ཚོགས་ལནྷ་མི་མང་
ཚོགས་འད་ུའཚོགས་ཤིང་།	 ཐགོ་མར་ར་
ཝང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསྟན་འཛིན་
ན ོར་ལྡན་ལགས་ནས་ད་ལན་ས་གནས་
སུ་ཆེད་ཕབེས་གནང་བའི་སིྤ་འཐུས་རྣམ་
གཉསི་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡུས་ཤིག་གནང་རསེ་
མང་ཚོགས་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་སུ་འདྲ་ཞིག་ས་གནས་སུ་
ཕབེས་ཚེ་མི་མང་གི་ངསོ་ནས་ཆེ་མཐངོ་དང་
གུས་བརིྩ་དགསོ་པ་མ་ཟད་ས་གནས་ཀི་བད་ེ
སྡུག་སནྙ་སེང་ཞུ་རྒྱའི་གོ་སབྐས་བཟང་པ་ོད་ེ
ཆུད་ཟསོ་སུ་མ་ཕིན་པ་གནང་དགོས་པའི་

ལམ་སྟནོ་ཕབེས་གནང་ཡོད་འདགུ	 ད་ེརསེ་
ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་སིྤ་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་
རམས་པ་གོ་བ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་
ཀིས་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་དང་།	
བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐརོ་མང་
ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་དང་།	 སིྤ་འཐུས་
བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ཀིས་བཙན་
བྱལོ་ནང་གི་མང་གཙོའི་འཕལེ་རིམ་སིྤ་དང་
ལགྷ་པར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཐོག་མར་དབུ་འཛུགས་ནས་ད་ལྟའི་བར་
གི་འཕལེ་རིམ་སྐརོ་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་
བཤད་གནང་།	ཕི་ཚེས་	༢༤	ཉནི་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་དང་ས་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་
ལྷན་ད་ུར་ལང་དཔལ་ཆེན་ཆོས་གླིང་དང་།	
བོན་དགོན་ཞུ ་རི ་ ཞིང་གཡུང་དུྲང་ཀུན་
གགས་གླངི་།	 ཞི་བའ་ིཚལ།	 ར་ལང་བཙུན་
དགནོ།	 བསམ་འགུབ་རྩ་ེབཅས་སུ་མཆོད་
མཇལ་གནང་སྟ་ེད་ལན་ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་
གླངི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ས་བགོས་ཕོགས་ཕབེས་ཀི་ལས་
རིམ་ཡོངས་སུ་ལེགས་འགུབ་བུྱང་འདགུ་པ་
བཅས།	།
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རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་འབྲལེ་ལམ་ཐགོ་ལའང་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུྱས་ལ་བརྟནེ་ནས་ད་ོཕགོ་གང་ཡང་བུྱང་མེད།	
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་
ལས་ཁུངས་ཀི་དབུ་མའ་ིལམ་གི་ལས་འཆར་
ཚན་པའ་ིག་ོསིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	
༨	 ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་ར་ས་ཉ་ེའཁསི་སུ་ཡོད་
པའི་འཛིན་སྐངོ་སྦངོ་བརར་ཁང་ད་ུགཞུང་
འབྲལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་དབུས་
ས་གཉསི་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་དབུ་མའི་
ལམ་གི་སིད་བུྱས་སྐརོ་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་སྟངས་
སྐརོ་ཟབ་ཁིད་པ་ཚོར་ཟབ་སྦོང་ཞིག་འགོ་
བཙུགས་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་དྲ ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༩།༣༠	 ཐགོ་ཟབ་སྦངོ་དབུ་འབྱདེ་ཀི་
མཛད་སྒརོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་དང་།	 ཕི་འབྲལེ་དུྲང་ཆེ་དགྭས་
པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས།	 དྲལི་
བསྒགས་དུྲང་ཆེའི་གནས་རིམ་ཚད་མཉམ་
ཤར་གླངི་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས།	 ཕི་
དྲིལ་དུྲང་འཕར་ཚེ ་ རིང་དབྱངས་སིྐད་
ལགས་དང་འཆི་མེད་ཚེ་དབྱངས་ལགས།	
ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ལནྷ་ཚོགས་དང་།	
རྒྱལ་སིྤ་དབུ་མའི་ལམ་མི་མང་ལས་འགུལ་
ཚོགས་པ།	 ཆིག་སིྒལ་ཚོགས་པ།	 མད་ོསྟདོ།	
མངའ་རིས་ཚོགས་པ་བཅས་དང་།	 གཞན་
ཡང་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་བྱདེ་	 ༥	
བཅས་ཁནོ་མི་གངས་	 ༢༩	 ཐམ་པ་ཚང་
འཛོམས་ཀི་ཐོག་མར་ཕི་འབྲལེ་དུྲང་ཆེ་
དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་
དགའ་བསུ་དང་སྦྲགས།	 དབུ་མའ་ིལམ་གི་
ང་ོབ་ོདང་བུྱང་རིམ།	 ཐབས་ལམ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་ལ་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་
སྐུ ་མགོན་གཙོ་བ ོ་དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།
ད་ེརིང་འདིར་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཟབ་སྦོང་

ད་ུཕབེས་པའི་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་
འཚམས་འདྲའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 འདརི་བཅར་དགསོ་དནོ་ན།ི	 ཕྲན་
རང་སིད་སྐངོ་དང་མཉམ་ད་ུཕི་དྲལི་བཀའ་
བླནོ་གི་འགན་གཅིག་ལྕགོས་བྱེད་ཀི་ཡོད་
སྟབས།	 རྣམ་པ་ཚོ་ས་གནས་ཁག་མང་པ་ོ
ཞིག་ནས་ཕབེས་ཡོད།	 དངེ་སབྐས་ཆར་
དསུ་ཡིན་སྟབས་ཆུ་རུད་དང་ས་རུད་སོགས་
ཀི་དཀའ་ངལ་ལ་བརྟནེ་ནས་ས་ཐག་རིང་པ་ོ
ནས་ཕབེས་རུྒྱར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་ཟད།		
དགུན་ཚོང་སདླ་ལུ་དྷ་ིཡ་ནར་བལ་གསོ་ཉ་ོར་ུ
འག་ོརུྒྱ་སོགས་ཀི་ཕག་ལས་མང་པ་ོཡོད་པ་
ད་ེདག་གནས་སྐབས་རིང་ཕར་བཞག་ནས་
ཟབ་སྦངོ་འད་ིཉདི་གལ་ཆེན་པརོ་བརིྩས་པའ་ི
ཐགོ་ནས་ཕབེས་པ་འད་ིཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད།	
ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 གཞི་རྩའ་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ནས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཁག་དང་མི་མང་རྣམས་ལ་བཀོད་
ཁབ་དང་ལམ་སྟནོ་ཇི་འདྲ་ཞིག་གནང་ཡང་
༸སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དགངོས་དང་།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་སུང་དང་ལེན་
ཞུ་བཞིན་ཡོད་བསམ་པའི་ལྷག་བསམ་གིས་
བསྐུལ་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཤ་སྟག་
རེད།		དརེ་བརྟནེ་ངསོ་རང་ཉདི་ལ་མཚོན་
ན་ད་ེརིང་འདརི་ཡོང་དགོས་དནོ་གཙོ་བ་ོན་ི
ཟབ་སྦངོ་དབུ་འབྱདེ་དང་ཚོགས་བཅར་བ་
ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱའི་སླད་ཡིན།	
རྣམ་པ་ཚོ་འདརི་བད་ེཐང་ངང་འབྱརོ་བ་ཧ་
ཅང་དགའ་པ་ོབུྱང་།	 གངོ་ད་ུཕི་འབྲལེ་དུྲང་
ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་
ཀིས་ལོ་རུྒྱས་ཐོག་ནས་དབུ་མའི་ལམ་ཇི་
ལརྟ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་དང་།	 རྒྱ་ནག་
དང་ལནྷ་འབྲལེ་བ་ཆགས་སྟངས་སྐརོ་སོགས་

གསུང་གནང་སོང་།	 སིྤ་ཡོངས་ནས་དབུ་
མའི་ལམ་ཞེས་པ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པའི་
སྐརོ་དང་།	 དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུྱས་དང་
ཐབས་བུྱས་ཞེས་ག་འདྲ་ཟརེ་དགོས་མིན།	
བཀའ་ཤག་སབྐས་	 ༡༤	 དང་སབྐས་	 ༡༥	

ནང་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་པའི་སྐརོ།	
རྒྱལ་སིྤའི ་ཐོག་ནས་ག་འདྲ་ཆགས་ཡོད་
མེད་སོགས་ཀི་སྐརོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 དབུ་མའ་ི
ལམ་གི་སིད་བུྱས་ཐགོ་མཁནེ་འདདོ་ཡོད་པ་
རྣམས་ལ་བཀའ་ཤག་སབྐས་	 ༡༤	 ནས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༤	 ཟླ་	 ༦	 དང་	 ༧	 ནང་པར་
སུྐན་གནང་བའི་དཔ་ེདབེ་ནང་ཞིབ་ཕྲ་འཁདོ་
ཡོད།	 དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུྱས་སྐརོ་གཙོ་
ཆེ་ཤོས་ན།ི	 དང་པ་ོདསུ་རུྒྱན་ད་ུརྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་༸སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུ་ཁིད་པའི་
བཙན་བྱལོ་གཞུང་ད་ེཁ་བྲལ་བ་རེད།	 རྒྱ་
ནག་དང་ཁ་བྲལ་བའི་སིད་བུྱས་ཡོད་པ་རེད།	
ཅསེ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེ
སྔ་ནས་དའེི་ཐགོ་ཁ་མཆུ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད།	
རྒྱལ་སིྤའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་དམ་བསྒགས་
ཤུགས་ཆེ་ཡོད།	 དཔརེ་ན།	 ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་
ཀའི་ནང་འག་ོརུྒྱའི་ཐད་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 ཨེ་ཤེ་ཡའ་ིནང་ཡོད་པའ་ིནང་པའ་ི

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་འག་ོརུྒྱར་ཡང་དཀའ་ངལ་
ཡོད།	 ཡུལ་ལུང་ད་ེདག་གི་ནང་ཕབེས་མི་
ཐུབ་པའི་རུྒྱ་མཚན་གཙོ་བ་ོན་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ང་ཚོ་ཁ་བྲལ་བ་རེད།	 རང་བཙན་
རྩདོ་ཀི་ཡོད།	 ཅསེ་བཤད་ཀི་ཡོད།	 དབུ་

མའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་བདག་དབང་དང་རྒྱལ་ཁབ་
ཁ་བྲལ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་གི་མེད།	 དབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་ཐོག་ནས་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁམིས་གཞིར་བཞག་
པའི་ཐོག་ནས་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་
དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་དགོས་ཀི་ཡོད།	
དབུ་མའི་ལམ་ལ་ལྟ་སྟངས་མི་འདྲ་བ་ཁག་
བཞིའ་ིསྒ་ོནས་ལ་ྟདགསོ།	 དང་པ་ོརྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་ད་ུབདོ་རྒྱ་གསོ་
མོལ་བྱ་རུྒྱ་ན་ིགཙོ་ཆེ་ཤོས་རེད།
གཉསི་པ་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
གནས་ས་ད་ེརྒྱ་གར་ཆགས་ཡོད།	 རྒྱ་གར་
གཞུང་མང་གཉསི་ལས་ལགྷ་པའི་བཀའ་དྲནི་
ཆེ་བ་མེད།	 རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱལོ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གཞུང་འཛུགས་ཐུབ་
པ་ལས་ལུང་པ་གཞན་ད་ུའཛུགས་ཐུབ་རུྒྱ་
ཁག་པ་ོརེད་བསམ་གི་འདགུ
སྐབས་བཅོལ་བ་ས་ཡ་དུྲག་བཅུའི་ནང་ནས་

བཙན་བྱལོ་བདོ་མི་རྣམས་ཚགས་ཚུད་ཤོས་
རེད།	 རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་པའ་ིལུང་པའ་ིགནས་
སྟངས་ལས་ང་ཚོས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་གནས་སྟངས་ཡག་པ་ཡོད།	 ཅསེ་བརདོ་
ཆོག	 གཙོ་ཆེ་ཤོས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མོགན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐུགས་
རའེི་བཀའ་དྲནི་ཉག་གཅིག་ལ་བརྟནེ་ནས་
ཡིན་པ་དང་།	 ད་ེས་ྔས་ིཞུ་བ་རྒན་པ་རྣམས་
ཀི་སྐུ་ལས་བསྐནོ་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་བུྱང་བ་
ཞིག་ཡིན།	 མི་ཐགོ་རྒན་པ་རྣམས་ཀིས་ཧ་
ལས་པའ་ིསྐ་ུལས་བསྐནོ་ཡོད།
ང་ཚོའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་ལ་བརྟནེ་
ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་
དང་འབྲལེ་ལམ་གནང་སྐབས་ད་ོཕགོ་མི་
འག་ོབར་ཧ་ལས་པ་ཕན་གི་ཡོད།
གསུམ་པ་རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་ནས་དབུ་མའི་ལམ་
གི་སདི་བུྱས་ལ་བརྟནེ་ནས་ང་ཚོས་རྒྱལ་སིྤའ་ི
སྟངེ་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་རུྒྱའི་སྡངིས་
ཆ་སུྐན་པ་བརུྒྱད་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་ཐབོ་
བཞིན་ཡོད།	དཔརེ་ན།	ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་
ཟུར་པ་ཨོ་བ་ྷམ་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	
ལོར་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གི་ཕ་ོབྲང་དཀར་
པའོི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་སྐབས་
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་ལ་རྒྱབ་སྐོར་
དང་སགྔས་བརདོ་ཀང་གནང་ཡོད།
བཞི་པ།	 དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུྱས་ཐགོ་
ནས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་མངནོ་འདདོ་སུྒབ་
རུྒྱ་ད་ེཡིན།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་།	 མཐར་དྲལི་བསྒགས་དུྲང་ཆེའ་ི
གནས་རིམ་ཚད་མཉམ་ཤར་གླིང་བསྟན་
འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་
གསུང་བཤད་གནང་བསྟནུ་དཔལ་ལནྡ་སིད་
སྐངོ་མཆོག་དང་ལནྷ་ད་ུསྐུ་པར་སྒནོ་ཏ་ེདབུ་
འབྱདེ་མཛད་སྒ་ོགལོ་ཡོད་པ་བཅས།།

ལྷ་ོཨ་མི་རི་ཁའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀིས་ཅི་ལེའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིཕི་འབྲལེ་ལས་དནོ་ཚན་པའ་ིནང་ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་
གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ་ཞུ་གཏུག་གནང་།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༢༡	ཉནི་ལྷ་ོཨ་མི་རི་ཁའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཅི་ལེའི་	
Chile	གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིཕི་འབྲལེ་ལས་
དནོ་ཚན་པའི་ཚོགས་མི་རྣམ་པར་ད་ལྟའི་

བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་
སྟངས་སྐརོ་ཞུ་གཏུག་གནང་།
ད ེ་ཡང་ཞུ ་གཏུག་ཚོགས་འདུའི ་ཐོག་ཅི ་
ལེའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཕི་འབྲལེ་ལས་
དནོ་ཚན་པའ་ིཚོགས་གཙོ་ཝ་ེལ་ད་ོ	 Vlado 

Mirosevic Verdugo 	ལགས་ཀིས་གཙོས་
ཚོགས་མི་ལུ་ཡི་སི་	 	 Luis Rocaful Lo-

pez ལགས་དང་།	 ཇ་ེམེ་ན་རན་ཇ་ོ	 Jaime 

Naranjo Ortiz	 ལགས།	 	 	 མ་ནལུ་མ་
ཊ་	Manuel Matta Aragay	ལགས།	ཨི་
ས་ཀརོ་ཊི་	 Issa Kort Garricaལགས།	
ཝི་ཌལ་	 Pablo Vidal Rojasལགས།	 ད་ེ
བཞིན་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཕི་འབྲལེ་ལས་
དནོ་ཚན་པའི་ལས་བྱདེ་བཅས་ཁནོ་ཚོགས་
བཅར་བ་མི་གངས་	 ༢༠	 ཙམ་ཆེད་ཕབེས་
གནང་ཡོད།	 ལྷ་ོཨ་མི་རི་ཁའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོའ་ིས་བིྱ་ཞི་
རྒལོ་ཆེན་པ་ོབུྱང་བ་ནས་བཟུང་བདོ་ནང་གི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འག་ོབཞིན་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་
ཆོས་དད་དང་སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་།	 བདོ་
ཀི་སྐད་ཡིག་རུྒྱན་འཛིན་ཐོག་དྲག་གནནོ་

བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐརོ་དང་།	
དེ་བཞིན་བ ོད་ཀི ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི ་
འབྲགོ་པའི་འཚོ་བ་སྐེལ་སྟངས་དང་ཁོར་
ཡུག་སོགས་ལ་གཏརོ་བཤིག་ཚབས་ཆེན་
གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐརོ་ཞུ་གཏུག་གནང་
ཡོད།	 	 རྒྱ་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་བདོ་ནང་
གི་བདོ་མིའི་འག་ོའདགུ་ལ་དམ་བསྒགས་
བྱདེ་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟནེ།	 ད་བར་བདོ་
མི་	 ༡༥༢	 ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ལ་གདན་འདྲནེ་
ཞུ་དགསོ་པ་དང་།	 བདོ་ལ་རང་དབང་
དགོས་ཞེས་ཞི་བའི་སྐད་འབདོ་བརྒྱབ་སྟ་ེ
རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་
རྒྱ་གཞུང་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་
མཁན་གི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཉ་ེ
འབྲལེ་སོགས་ལའང་བཙོན་འཇུག་དང་ཉསེ་
རངུ་སོགས་གཏངོ་གི་ཡོད།

བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀི ་གནད་དོན་སེལ་བའི ་
ཐབས་ལམ་དབུ་མའི་ལམ་བརུྒྱད་ཐུན་མོང་
གི་ཁ་ེཕན་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁམིས་ནང་
ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་བདོ་རིགས་ས་ཁུལ་
ཡོངས་རགོས་ལ་སོ་སོའི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་
གཞུང་ད་ེདག་སུང་སྐབོ་བྱདེ་རུྒྱའི་ཐབོ་ཐང་
གཅིག་གུར་དགོས་ཀི་ཡོད་པའི་སྐརོ་འགལེ་
བརདོ་གནང་།	 གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིཕི་
འབྲལེ་ལས་དནོ་ཚན་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་
ནས་དྲ་ིབ་ཁག་གཅིག་དྲསི་པར་ལྷ་ོཨ་མི་རི་
ཁའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་ཀིས་ལན་འདབེས་ཁ་གསལ་གནང་
བ་དང་སྦྲགས།	 ཚོགས་མི་རྣམ་པར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུའི་ཁ་བཏགས་རེ་ཕུལ་ཏ་ེཚོགས་འད་ུ
གལོ་ཡོད་པ་བཅས།	།



4 29th August 2018   TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༨	ཕི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༩

ནང་སདི་དུྲང་ཆེ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་སུད་སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་བ།	

༄༅།	 །བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་

ཁམིས་ལེའུ་དང་པ་ོདནོ་ཚན་	༡	ནང་གསེས་	
༣	 འགོ་དང་།	 ལས་བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་
ཁང་གི་སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	༡༩	(༡)	བཅས་
ཀི་དགངོས་དནོ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	
ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་
ནས་ནང་སིད་དུྲང་ཆེ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་
ལགས་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ད་ུབསྐ་ོ
གཞག་བསྩལ་དནོ་ལརྟ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	
༢	ཚེས་	༠༥	ནས་ལས་ཁུར་འག་ོའཛུགས་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	 ད་ེཡང་ནང་སདི་དུྲང་ཆེ་
པད་བཀོད་དགེ་གླིང་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་
ལགས་ན།ི	ཕི་ལོ་	༡༩༦༠	ལོར་པདྨ་བཀདོ་

ད་ུསྐསེ་ཤིང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༠	 ལོར་རརོ་
གླངི་བདོ་གཞུང་དབུས་སླབོ་ནས་འཛིན་རིམ་
བཅུ་གཉསི་དང་ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༧	 ལོར་	 BA	
ཐནོ།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༧	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢	ཉནི་
དུྲང་གཞོན་གནས་རིམ་ཐོག་ཟླ་དུྲག་ཚོད་
ལརྟ་གསར་བསྐ་ོགནང་།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༧	ཟླ་	
༡	 ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་བཀའ་ཡིག་དུྲང་གཞནོ་
ད་ུལས་འགན་བསྐ་ོགཞག་དང་ཕི་ལོ་	༡༩༩༧	
ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༥	 ནས་གཞུང་ཞབས་ལས་
ངརོ་བསྐ་ོགཞག	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༠	 ཟླ་	 ༡༡	
ཚེས་	༡༥	ནས་སྦརི་བདོ་ཚོགས་བཟ་ོགཞིས་
ཀི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་མན་སརྤ་ཕན་

བད་ེགླིང་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ད་ུབསྐ་ོ
གཞག་གནང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༤	 ཟླ་	 ༡༡	
ཚེས་	 ༡༢	 ནས་ཟུང་དུྲང་གནས་རིམ་ཐགོ་
གནས་སྤར་དང་སྦྲགས་སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་
བསམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ད་ུགནས་སྤསོ་
དང་ཕི་ལོ་	༢༠༠༦	ཟླ་	༣	ཚེས་	༩	ནས་
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་དུྲང་ད་ུགནས་
སྤསོ་གནང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༢	ཟླ་	༢	ཚེས་	
༣	 ནས་དུྲང་འཕར་གནས་རིམ་ད་ུགནས་
སྤར་གིས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་སུ་རང་
འཇགས།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༣	
ནས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་འཕར་

ད་ུགནས་སྤསོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	༤	ཚེས་	
༡༡	 ནས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་སུ་དུྲང་
ཆེ་གསར་པ་བསྐ་ོགཞག་མ་བུྱང་བར་དུྲང་ཆེ་
ལས་ཚབ་ཏུ་བསྐ་ོགཞག	ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	
༧	ཚེས་	༢༥	ནས་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་སུ་
གནས་སྤསོ་ཀིས་ནང་སིད་དུྲང་ཚབ་ཏུ་བསྐ་ོ
གཞག	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	 ཚེས་	༡༦	
ནས་ནང་སིད་དུྲང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག་གིས་མུ་
མཐུད་ལས་འཁུར་ཞུ་མུས་ཡིན་པ་བཅས།།

སྔནོ་འགའོ་ིདག་ེརྒན་རྣམས་ལ་མོན་ཊེ་སོ་རིའ་ིཨང་རིྩས་ཁདི་ཐབས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་དབུ་འབྱདེ་གནང་བ།	
༄༅།	 །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་
འགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༧	ནས་	
༣༠	བར་ཉནི་གངས་བཞིའ་ིརིང་ར་སྟངེ་བདོ་
ཁིམ་ཞི་བདའེི་གླངེ་མོལ་ཁང་ད་ུསྔནོ་འགའོི་

དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་མོན་ཊེ་སོ་རིའི་ལྟ་གུབ་
དང་མཐུན་པའི་ཨང་རིྩས་ཁིད་ཐབས་ཀི་
ཟབ་སྦངོ་དབུ་འཛུགས་གནང་།	 ཟབ་སྦངོ་
གི་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་

ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་འབུམ་རམས་པ་པདྨ་
དབྱངས་ཅན་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་ཁད་
སྟནོ་པ་ལ་ྷམོ་སྤནེ་པ་ལགས་དང་།	 ར་ས་བདོ་
ཁིམ་སིྤ་ཁབ་ཤེས་ཡོན་ངསེ་སྟནོ་པ།	 ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཚན་པའི་
འགན་འཛིན།	 ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་འགན་
འཛིན་བཅས་ཚོགས་ཕབེས་གནང་ཡོད།
མཛད་སྒའོི་ཐོག་མར་ཤེས་ཡོན་ཚན་པའི་

འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་ར་ོར་ེལགས་ནས་
འཚམས་འདྲ་ིདང་སྦྲགས་ཐངེས་འདའིི་ཟབ་
སྦངོ་གི་བུྱང་རིམ་དང་།	 ཟབ་སྦངོ་ནང་ཁནོ་
བསྡམོས་སྔནོ་དག་ེ	 ༣༤	 མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་།	
ད་ེནས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཤེས་རིག་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ་ད།ུ	 ད་ལ་ྟཁད་སྟནོ་པས་ཨང་
རིྩས་ན་ིམིའི་འཚོ་བའི་ནང་ལནྷ་སྐསེ་སུ་ཡོད་
པ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་གསུངས་པ་དངསོ་འབྲལེ་
ཡིན།	 དསེ་ན་ཨང་རིྩས་ཁདི་ཐབས་ན་ིགལ་
འགངས་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་ལརྟ་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ཟབ་སྦོང་འདི་གོ་སིྒག་ཞུས་པ་
ཞིག་ཡིན་སྟབས།	 ཟབ་སྦངོ་ཐབོ་རསེ་ལོ་ཉ་ི
ཤུ་གོང་དང་ད་ལྟའི་དབར་ཐབས་ལམ་ལ་
འགུར་བ་མ་ཕིན་པ་ཡིན་ན་མི་འགིག་པས།	
ངསེ་པར་ད་ུདསུ་དང་མཐུན་པར་སླབོ་ཁིད་
ཐབས་ལམ་ལའང་འགུར་བ་གཏངོ་དགོས་

པ་ཡིན།	 དངེ་དསུ་རྒྱལ་ཕི་ནང་ཀུན་ཏུ་
འཕུྲལ་འཁོར་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པ་ོཕིན་ཡོད་
པར་སོང་།	 ཕུྲ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཚོ་ལའང་ཀམ་
པུ་ཊར་གི་ལག་ལེན་སླབོ་དགོས་ཀི་འདགུ་
ཅསེ་གསུང་མཁན་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	 གང་
ཡིན་ཟརེ་ན་ད་ནས་བཟུང་ལོ་ཉི་ཤུའི་རསེ་
ལ་ད་ལྟའི་བིྱས་པ་ཚོའི་མི་ཚེ་སྐེལ་སྟངས་
དང་།	 ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀང་འཕུྲལ་
ཆས་ལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོརག་ལུས་པ་ཞིག་
ཆགས་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ལའྟ་ིཆར་ཡང་རྒྱལ་
ཁབ་ཡར་ཐནོ་ཅན་ཁག་གི་ཡིག་ཚང་ནང་།	
ཀམ་པུ་ཊར་མ་གཏགོས་ཤོག་ཐགོ་ལས་དནོ་
བྱདེ་སལོ་ཞེ་དྲགས་མེད་པས་ལོ་ཉ་ིཤུ་རསེ་
སུ་ད་ེབས་འགུར་བ་ཆེན་པ་ོའག་ོངསེ་ཡིན།	
འནོ་ཀང་འཕུྲལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པ་དརེ་
དག་ེསྐནོ་གཉསི་ཀ་ཡོད་པས་དའེ་ིབརུྒྱད་སླབོ་
ཁིད་སྤུས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱ་ཡོད་པ་
ན་ིལེགས་པའ་ིཆ་དང་།	 ཕགོས་གཞན་ནས་

འཕུྲལ་ཆས་ད་ེརིགས་ཀིས་སླབོ་ཕུྲག་གི་ཉན་
ཡའི་དསུ་ཚོད་ད་ེཇེ་ཐུང་ད་ུགཏངོ་གི་ཡོད་
པའ་ིསྐརོ་ཡང་གསུང་མཁན་ཡོད།	 གང་
ལརྟ་ཡང་དགེ་རྒན་སོ་སོའི་ངསོ་ནས་འཕུྲལ་
ཆས་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པ་ད་ེལེགས་པའ་ིཕགོས་
སུ་བསུྒར་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་གསུངས།	
སིྤར་སླབོ་ཕུྲག་གི་ཤེས་ཡོན་དང་ཀུན་སྤོད་
སོགས་ཇི་ལྟར་ཆགས་མིན་ནི་དགེ་རྒན་ལ་
རག་ལུས་ཚུལ་བཤད་སོལ་ཡོད་པ་ལྟར།	
ཐོག་མར་དགེ་རྒན་རང་ཉིད་ནས་མོན་ཊེ་
སོ་རིའི་ལ་ྟགུབ་དང་དའེི་ལག་ལེན་སྐརོ་ཚད་
དང་ལནྡ་པ་ཤེས་པའ་ིཐགོ་ནས།	 འཛིན་
གྲྭའི་ནང་དགེ་རྒན་གི་གཏམ་བཤད་དང་
སླབོ་ཕུྲག་གི་བྱདེ་སྒ་ོསོགས་ཀི་དསུ་ཚོད་ཆ་
བགསོ་ལེགས་པ་ོདགསོ་སྐརོ།	 ཅསེ་སོགས་
ཀི་གསུངས།

དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་ལེགས་གུབ་བུྱང་བ།
༄༅།	 །དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་
འཕལེ་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	
ཚེས་	༢༤	ནས་	༢༦	བར་ཉནི་གསུམ་རིང་
ལ་དྭགས་ཁུལ་གི་མཛད་འཆར་ཁག་ལེགས་
པར་གུབ་སྟ་ེཕི་ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་གི་ཕི་དྲ་ོར་
སར་ཕབེས་འབྱརོ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཕི་
ཚེས་	༢༤	ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༧	ཙམ་ལ་
དགྭས་སུ་ཕབེས་འབྱརོ་མཚམས།	ས་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་དང་།	 ལ་སིྤ།	 མཉམ་འབྲལེ་
ཚོགས་གཙོ།	 གཞན་ཡང་ཚོགས་པ་ཁག་གི་
སྐུ་ཚབ་བཅས་ནས་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད་པ་དང་།	ད་ེནས་ལ་དགྭས་རང་སྐངོ་རི་
ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དདེ་དཔནོ་
ར་ོར་ེདངསོ་གུབ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་
གནང་ཡོད།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་བདོ་མིའ་ི
སིྤ་མཐུན་མཉམ་འབྲལེ་གི་གཙོ་སྐངོ་འགོ་ལ་
དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་

ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་གི་བདོ་མིའི་མཉམ་
འབྲལེ་ཁག་བཅ་ོལའྔ་ིའཛིན་སྐངོ་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་	 ༡༨	 པའ་ིདབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒའོ་ི
ཐགོ་གདན་ཞུས་ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད།
དེ་ཉིན ་མཛད་སྒའོི ་སྐུ ་མགོན ་གཙོ ་བ ོར་
དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་
མཆོག་དང་།	 དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་ད་ུ
ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་
ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆོག་དང་།	 བདོ་མིའ་ི
སིྤ་མཐུན་མཉམ་འབྲལེ་གི་ཚོགས་གཙོ་སིྤ་
འཐུས་པདྨ་བད་ེལེགས་ལགས།	 ལ་དགྭས་
ས་གནས་ཀི་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲལེ་མིན་
པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ།	
ས་གནས་མཉམ་འབྲལེ་ཁག་བཅོ་ལྔ་ནས་
ཕབེས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་དུྲང་ཆེ་བཅས་
ལྷན་འཛོམས་ཐོག་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་
ཀིས་ཐགོ་མར་འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་
གླུ་བཏང་བ་དང་།	 ད་ེརསེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་

བ་ོདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གི་སྐུ་པར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེར་
མཇལ་དར་ཕུལ་མཚམས་སྣང་གསལ་མར་
མེ་ཞལ་ཕ་ེགནང་།	 དའེ་ིསབྐས་བདོ་མིའ་ིསིྤ་
མཐུན་མཉམ་འབྲལེ་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་
ལས་ཚབ་ཐུབ་བསྟན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་
འཚམས་འདྲའི་ིགསུང་བཤད་གནང་བ་དང་།	
ད་ེནས་སིྤ་མཐུན་མཉམ་འབྲལེ་གི་ཚོགས་
གཙོ་སིྤ་འཐུས་པདྨ་བད་ེལེགས་ལགས་ཀིས་
ཚོགས་འདའིུ་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་
རསེ།	 དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་ནང་སདི་
བཀའ་བླནོ ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་
སྟ ོབས་རྒྱལ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་བ་དང་།	 ད་ེརསེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་
ལ་གསུང་བཤད་གནང་།	 མཐར་ལ་དགྭས་
བསོད་ནམས་གླངི་མཉམ་འབྲལེ་ཚོགས་གཙོ་

སྟབོས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་སྟ་ེདབུ་འབྱདེ་
མཛད་སྒ་ོརྒྱལ་ཁའ་ིངང་གལོ་ཡོད།	 ཉནི་
རྒྱབ་ལ་སིྤ་ལས་ཁུངས་སུ་ལ་དྭགས་སླ་ེབྱང་

གཉསི་ཀི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཉམ་བཞུགས་
མོལ་ཚོགས་འད་ུཞིག་ཚོགས་གནང་ཡོད་
པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གིས་བ ོད་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་དང་
འབྲལེ་བའི་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 ཚོགས་བཅར་བའ་ིདྲ་ིབ་ཁག་

ལ་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།	
སྐབས་དརེ་ས་བགོས་སིྤ་འཐུས་མཁན་པ་ོ
འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་དང་།	 སིྤ་
འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སྒནོ་ལགས་གཉསི་

ལནྷ་བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	 ས་བགསོ་
ཀི་ལས་རིམ་དང་འབྲལེ་བའི་གསུང་བཤད་
མདརོ་བསྡསུ་རེ་གནང་ཡོད་འདགུ
ལ་དྭགས་ཁུལ་གི་ལས་འཆར་ཁག་ཡོངས་
སུ་ལེགས་པར་གུབ་རསེ།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༧	
ཉིན་ལ་དྭགས་ནས་ཇ་མུར་བརུྒྱད་ར་སར་
ཕབེས་འབྱརོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ལ་དགྭས་ཁུལ་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་
མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་
སིད་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་
སྟབོས་རྒྱལ་མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	
ཚེས་	༢༤	ནས་ཚེས་	༢༨	བར་ལ་དགྭས་
བསོད་ནམས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
སུ་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་ལ་དགྭས་
བསོད་ནམས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
སུ་བདོ་མིའི་སིྤ་མཐུན་མཉམ་འབྲལེ་གིས་
གཙོ་སྐངོ་འགོ་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་
མཉམ་འབྲལེ་གི་གོ་སིྒག་ཞུས་པའི་བདོ་མིའི་
མཉམ་འབྲལེ་བཅོ་ལྔའི ་ལོ་འཁོར་འཛིན་
སྐངོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	 ༡༨	 དབུ་འབྱདེ་
མཛད་སྒརོ་ལནྷ་ཞུགས་དང་།	 ད་ེབཞིན་
ལ་དྭགས་རང་སྐོང་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་
ལནྷ་ཚོགས་	 (LAHDC)	 ཀི་དདེ་དཔནོ་སྐ་ུ

ཞབས་ར་ོར་ེདངསོ་གུབ་མཆོག་གིས་གཙོས་
སླའེི ་རོང་དཔནོ་དང་སིྤ་ཁབ་ཉནེ་རྟགོ་པ་
སོགས་ས་གནས་ཀི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་
གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད།	 ནང་
སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་རང་
སྐངོ་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་དདེ་
དཔནོ་མཆོག་ལ་རེ་སྐལུ་ཞུས་པ་བཞིན།	 ལ་
དྭགས་རང་སྐོང་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་དདེ་དཔནོ་མཆོག་གིས་གཙོ་སྐངོ་
འགོ་ལ་དྭགས་རང་སྐངོ་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ལས་ཁུངས་སུ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ ་འཁོར་
ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆོག་
དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ལ་དྭགས་སླ་ེརོང་འཛིན་
སྐངོ་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་ཆེས་མཐའོི་མི་སྣ་ཁག་
ལྷན་འཛོམས་ཀིས་ཚོགས་འདུ་ཞིག་སྐངོ་

ཚོགས་གནང་སྟ་ེལ་དྭགས་ལྷ་ོབྱང་གཉིས་
ཀི་བཙན་བྱལོ་བདོ་མི་རྣམས་དང་།	 ལགྷ་
པར་བྱང་ཐང་ཁུལ་གི་བདོ་མི་རྣམས་རུྒྱན་

གནས་ས་བརྟན་ཐུབ་ཐབས་དཔལ་འབྱོར་
དང་སིྤ་ཚོགས་བཅས་ཀི་མཐུན་རྐནེ་བསུྐན་
དགསོ་སྐརོ།	ད་ེབཞིན་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིར་

མཐུན་རྐེན་སྦོར་སྤོད་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སིད་
བུྱས་	 ༢༠༡༤	 ལག་བསྟར་གནང་རུྒྱའ་ིསྐརོ་
བག་ོགླངེ་གནང་ཡོད་འདགུ		ཚོགས་འདའུ་ི

ཐགོ་དདེ་དཔནོ་མཆོག་གིས་རོང་ལྷན་ཁང་
ཁག་གི་འགོ་ཁིད་རྣམ་པས་བཙན་བྱལོ་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་

ཁག་གང་མགགོས་སེལ་དགོས་པའི་བཀོད་
མངགས་གནང་ཡོད།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་བདོ་ཁིམ་
གི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་
གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་གཞིས་མི་
རྣམས་ལ་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ཁུལ་གི་ལས་
གཞི་ཁག་དང་།	 བཙན་བྱལོ་བདོ་མིར་
མཐུན་རྐེན་སྦོར་སྤོད་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སིད་
བུྱས་	༢༠༡༤	སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་མང་ཚོགས་
ཀི་དྲ་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད།	 ནང་
སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་ལྷན་ནང་སིད་
ལས་ཁུངས་ཀི་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ་མིག་
དམར་བུ་ཁདི་ལགས་དང་།	 ལ་དགྭས་
བསོད་ནམས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ཀི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚེ་བརྟན་དབང་
ཕུག་ལགས་ལནྷ་བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

སིྤ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ཕར་སི་ལགས་ཨིན་ལན་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ།	

༄༅།	 །བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་
ཁམིས་ལེའུ་དང་པ་ོདནོ་ཚན་	༡	ནང་གསེས་	

༣	 འགོ་དང་།	 ལས་བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་
ཁང་གི་སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	༡༩	(༡)	བཅས་
ཀི་དགངོས་དནོ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	
ཚེས་	༢༤	ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་ནས་
ཡུ་རོབ་སིྤ་འཐུས་ཟུར་པ་བསོད་ནམས་ཚེ་
རིང་ཕར་སི་ལགས་ཨིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅདོ་ད་ུབསྐ་ོགཞག་བསྩལ་དནོ་ལརྟ།	ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡	ནས་ལས་ཁུར་
འག་ོའཛུགས་གནང་རུྒྱ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ
ད་ེཡང་སིྤ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ཕར་
སི་ལགས་ན་ིསྟདོ་མངའ་རིས་ནས་ཡིན་ཞིང་	

ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༠	 ནས་	 ༡༩༩༢	 བར་ཨིན་
ཡུལ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་དངུལ་གཉརེ་
དང་།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༢	ནས་	༡༩༩༨	བར་
ཨིན་ཡུལ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོའ་ིའགན་ཁུར་བཞསེ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༦	
ལོར་ལོན་ཌོན་དུ་སྐངོ ་ཚོགས་བྱས་པའི ་
རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ལུགས་ཐད་བདོ་ཀི་གནས་
བབས་སྐརོ་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་རྩདོ་པའི་གསོ་
མོལ་གི་ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆུང་དང་།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༩༧	 ལོར་ལོན་ཌནོ་ད་ུསྐངོ་ཚོགས་བྱས་
པའི་རྒྱ་བདོ་དབར་ཕུན་ཚུན་གཉིས་ཕན་

གི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་བའི་གསོ་མོལ་ཞེས་
པའི་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་འཛིན་
ཚོགས་མི་དང་ཚོགས་ཞུགས་བཅས་གནང་།	
སབྐས་བཅུ་གསུམ་དང་བཅུ་བཞི་པའ་ིབདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཁོངས་ཡོ་རོབ་སིྤ་འཐུས་སུ་
བདམས་ཐནོ་ལརྟ་སིྤ་འཐུས་གནང་།	 	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༠༣	 ལོར་ཅགེ་རྒྱལ་ས་པ་རག་ཏུ་
ཚོགས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་ཐངེས་	 ༤	 པར་ཞུགས།	
ཕི་ལོ་	༢༠༠༥	ལོར་རྒྱ་གར་ནས་སིྤ་འཐུས་
ཞལ་གངས་བཅུ་གཅིག་ཡུ་རོབ་མངའ་ཁུལ་

ད་ུམང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་འདྲ་མིན་དང་།	
ད་ེབཞིན་ཨི་ཊ་ལེའ་ིམངའ་ཁངོས་ཌི་རོལ་ལྷ་ོ
རུྒྱད་དང་ཨིན་ཡུལ་གི་མངའ་ཁོངས་སི་ཀོ་
ཌ་ལེན་ཌ་བཅས་སུ་ས་གནས་དང་རང་སྐངོ་
གི་གཞུང་འཛིན་ལམ་སལོ་སྐརོ་རུྒྱས་ལོན་
དང་རྟགོས་ཞིབ་ཆེད་ཕབེས་སབྐས།	 ལོན་
ཌནོ་དང་སི་ཀ་ོཌ་ལེན་ཌ་གཉསི་སུ་ཁངོ་རྣམ་
པའི་མཛད་འཆར་གོ་སིྒག་དང་གནོ་དངུལ་
ཐབས་ཤེས་སོགས་མཐུན་འགུར་ཞུས་ཡོད	།

གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་བསྐདོ་ལེགས་པར་གུབ་པ།	
༄༅།	 །སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་རྣམས་བདོ་མིའི་འད་ུསྡདོ་གཞིས་
ཆགས་ཁག་ལ་ཕགོས་བསྐདོ་ཕབེས་རུྒྱའི་ས་
བགསོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 སིྤ་འཐུས་དབུ་དཀར་

ཚང་གཡུ་སྒནོ་ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་ཚེ་
རིང་ལ་ྷམོ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	
ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༨	ནས་ཚེས་	༢༨	བར་རྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦངེ་ལོར་ཁབ་ཁོངས་དང་།	
མའ་ེསོར།	 སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་བསམ་བདོ་

མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་
ལ་སབྐས་དའེི་གཟིགས་བསྐརོ་ཕགོས་བསྐདོ་
ཐངེས་གཉསི་པ་ལེགས་པར་གུབ་སྟ་ེཕི་ཚེས་	
༢༨	 ཉནི་སོ་སོའ་ིབཞུགས་གནས་སུ་ཕབེས་

འབྱརོ་གནང་ཡོད་འདགུ
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་ནས་ས་གནས་
ཁག་གི་ལས་རིམ་དབུ་འཛུགས་ཀིས་ཐོག་
མར་ལྷ་ོསིྤ་ལས་ཁུངས་ལ་འཚམས་གཟགིས་
དང་།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིམཐ་ོསླབོ་ལ་གཟགིས་

བསྐརོ་གནང་རསེ་སླབོ་མ་ཚོར་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེནས་ནང་སདི་ཁབ་
ཁོངས་ནི་ལ་མང་ལ་ལག་ཤེས་སྦངོ་བརར་
ཁང་ལ་གཟིགས་བསྐརོ་དང་གསུང་བཤད།	

ད་ེབཞིན་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་མ་
དང་སྦངེ ་ ལོར་གནས་སྡདོ ་ ཚོང་པ་
རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་
འདགུ
རི མ ་ བ ཞི ན ་ ལ ས ་ རི མ ་ ལྟ ར ་
མ འེ ་ སོ ར ་ མ ཐོ ་ སླ ོ བ ་ སླ ོ བ ་ མ ་
རྣམས ་དང ་མཇལ ་འཕྲད ་དང ་ །	
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་བོད་མིའི ་གཞིས་
ཆགས་སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་
གུབ་གླངི་གི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་
ཁུངས་དང་།	 ས་གནས་རང་བདནེ་
ཚོགས་ཆུང་།	 ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་
ཁང་།	རྒས་གསོ་ཁང་།	མཉམ་འབྲལེ་

གི་ལས་གཞི་ཁག	 འཚོ་བྱདེ་སནྨ་ཁང་།	
ས་གནས་སནྨ་རིྩས་ཁང་།	 ཀ་ར་ུན་དབང་
པ་ོསྐནོ་ཅན་ལ་ྟསྐངོ་ཁང་།	 གཞུང་ཞབས་
བགསེ་ཡོལ་ལས་ཤག་དང་།	 གསར་འབྱརོ་
སྡདོ་གནས།	 གཏན་སླབོ་དང་སམ་བྷ་ོཊའ་ི

སླབོ་གྲྭ།	 བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭ།	 གཞིས་ཆགས་
ཉམ་ཐག་སྡདོ་ཁིམ།	ད་ེབཞིན་དགནོ་སྡ་ེཁག་
བཅས་ལ་གཟིགས་ཞིབ་དང་གནས་སྟངས་
རུྒྱས་ལོན་མཐིལ་ཕིན་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 སླབོ་ཕུྲག་དང་།	 དག་ེའདནུ་པ།	 མི་
མང་བཅས་ཀི་འད་ུའཛོམས་ཁག་སོ་སོར་སིྤ་
འཐུས་རྣམ་གཉསི་ནས་གསུང་བཤད་གནང་
འདགུ་པ་དང་།	ད་ེབཞིན་གཞིས་ཆགས་ཁབ་
ཁོངས་དགོན་སྡ་ེཁག་ལའང་མཆོད་མཇལ་
ཕབེས་གནང་ཡོད་འདགུ
ས་བགོས་ཕགོས་ཕབེས་སབྐས་ས་གནས་སོ་
སོའི་སླབོ་ཕུྲག་དང་མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་
བསྡ་ུལེན་དང་།	 ལུགས་བསམ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་གིས་གཙོས་ལས་ཀི་སྣ་ེམོ་བ་
རྣམས་དང་ལྷན་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུ
ཐངེས་	 ༡	 དང་།	 སླབོ་ཕུྲག་དང་།	 སེར་
སྐ་མི་མང་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་
པ་གཉསི་ནས་གསུང་བཤད་ཐངེས་	༧	ཙམ་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	ཐངེས་འདའི་ིསླབོ་ཕུྲག་
དང་མི་མང་འད་ུའཛོམས་སྐབས་སོ་སོར།	
སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས་ནས་བཙན་བྱོལ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ངོ་བ་ོདང་སིད་

བུྱས།	 བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་ཀི་གནས་སྟངས།	
ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱལ་སིྤའི་གནས་བབ་
སོགས་ཀི་ཐོག་གསུང་བཤད་དང་དྲ་ིབར་
ལན་འདབེས་གནང་ཡོད་འདགུ
ད་ེབཞིན་སླབོ་ཕུྲག་དང་།	 མི་མང་།	 ཁངོས་
སོ་སོ་ནས་དཀའ་སེལ་མཇུག་སྐོང་དགོས་
རིགས་སནྙ་ཞུ་དང་།	 ཉམ་ཐག་གི་གནས་
ཚུལ་རུྒྱས་ལོན་དང་དཀའ་སེལ་མཇུག་སྐངོ་།	
དགནོ་སྡ་ེཁག་དང་།	 མི་མང་།	 སླབོ་གྲྭ་
སོགས་ཀི་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཟིགས་ཞིབ་
ཆེད་ཕར་ཕེེབས་ཚུར་འོང་ཐེ་བའི ་ཉིན ་
གངས་	 ༡༠	 རིང་གི་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་
བསྐོད་ཀི་ལས་དནོ་ཡོངས་སུ་གུབ་གནང་
ཡོད་འདགུ
ད་རེས་སིྤ་འཐུས་རྣམ་གཉསི་ཕགོས་བསྐདོ་
ཕབེས་སྐབས་སུ་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་བད་ེ
སྡགུ་ཞུས་ཁག་ལ་འབྲལེ་ཡོད་ལནྷ་ཁང་སོ་སོ་
ནས་དཀའ་སེལ་དགངོས་བཞསེ་དང་འབྲལེ་
བའི་ཕག་བསྟར་མཇུག་སྐངོ་གནང་དགོས་
ཁག་དནོ་གནད་རེ་རེ་བཞིན་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་
ལས་བརུྒྱད་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་ཏུ་འབུལ་
ལམ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།
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རྒྱ་གར་བ་ཚོ་ནབུ་ཕགོས་པའ་ིབསམ་བླ་ོགཏངོ་སྟངས་ད་ེཨིན་ཇིས་བཟསོ་པ་རེད།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༢༢	 ཉནི་ཀངར་རངོ་དཔནོ་ལས་ཁུངས་ཀི་
སིྤ་ཁབ་ཉནེ་རྟགོ་པ་མཆོག་བཞུགས་སྒར་
༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་ད་ུཆེད་མངགས་བཅར་
ནས་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུས་འདགུ
སྐབས་དརེ་སིྤ་ཁབ་ཉནེ་རྟགོ་པས་ཐེངས་
འདིར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ནང་གི་གཞོན་
སྐསེ་ཚོར་མསོ་རས་ལང་ཤོར་འགགོ་ཐབས་
ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟནེ།		
མགོན་པ ོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་ད ེ་འབྲ ེལ་
གཞོན་སྐེས་ཚོར་ལམ་ནརོ་ཟློག་ཤེས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སིྤ་སནྨ་གསོལ་འདབེས་ཞུས་པར་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།	
དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཉནེ་རྟགོ་པས་སིྤ་ན ོར་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
༸སྐུའི་མཛད་བྲལེ་ཧ་ཅང་ཡོད་ཀང་ཆེད་
མངགས་གོ་སྐབས་གསོལ་སྩལ་མཛད་པར་
བཀའ་དྲནི་ཆེ་ཞུ་དང་སྦྲགས།	 	 ཉནེ་རྟགོ་
ལས་ཁུངས་ནས་ཧི་མཱ་ཅལ་མི་མང་སིྤ་དང་
ལགྷ་པར་གཞོན་སྐསེ་ཁདོ་མསོ་རས་རིགས་
ནམ་ཡང་ལོངས་སུ་སྤདོ་མི་རུང་བའི་ལས་
འགུལ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་ལྷ་སྙན་སྒོན་
འབུལ་ཞུས་བསྟནུ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་
རྒྱ་གར་ནི་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ལ་ངསོ་
ཀིས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ཞི་གནས་
དང་ལྷག་མཐོང་སོགས་བླ ་ོསྦོང་གི ་རྣམ་
གཞག་ད་ེདག་བདག་ཅག་གི་སྟནོ་པ་ཤཱཀ་
ཐུབ་པ་འཇིག་རྟནེ་འདིར་མ་བྱནོ་པའི་སྔནོ་
རོལ་ནས་ཡོད།	 རིག་གཞུང་ད་ེདག་རྒྱ་གར་
ནང་ལོ་ང་ོ	 ༣༠༠༠	 གངོ་ནས་དར་སལོ་

ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།	 ལོ་རུྒྱས་ཀི་གནས་བབ་
དའེི་ཐོག་ནས་ལྟ་སྐབས་རྒྱ་གར་འཕགས་
ཡུལ་འདི་ནི ་ ཕི ་དངོས་པ ོ་དཔལ་འབྱོར་
ལོངས་སྤོད་ཁོ་ན་དནོ་གཉརེ་གཙོ་འདནོ་
བྱདེ་མཁན་ཞིག་མིན།	 	 ངསོ་ཀིས་བསམ་
པར་དངེ་རབས་ཅན་གི་རྒྱ་གར་ཡུལ་འདསི་

རང་གི་ཕ་མེས་ནས་དར་བའི་གནའ་རབས་
ལེགས་བཤད་ལ་ད་ོསྣང་མ་བྱས་པ་དང་།	
ནང་གཤིས་རུྒྱད་དང་འབྲལེ་བའི་ཡིད་བླརོ་
ཞི་བད་ེཇི་ལརྟ་སུྐན་དགསོ་པ་མ་ཤེས་སྟབས་
གཞོན་སྐསེ་ད་ེདག་གིས་གཙོ་བ་ོདབང་ཤེས་
ལ་བརྟནེ་པའི་ཚོར་བ་བད་ེབ་ཁོ་ན་དནོ་ད་ུ
གཉརེ་ཆེད་བཟི་སྨན་སོགས་མོས་རས་ལ་
བརྟནེ་བཞིན་ཡོད།	 	 ཆང་རག་དང་མསོ་
རས་ད་ེདག་ལུས་པའོི་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལའང་
ཧ་ཅང་གནདོ་བཞིན་ཡོད།	 སླབོ་གྲྭའ་ིནང་
ད་ུདགེ་རྒན་ཚོས་ཕུྲ་གུའི་ཡིད་བླ་ོདང་འབྲལེ་
ནས་ཞི ་བདེ་གོང་འཕེལ་ཇི ་ལྟར་གཏོང་
དགོས་མིན་གི་ཐབས་ལམ་ཐད་བསམ་བླ་ོ
ངསེ་པར་གཏངོ་དགསོ།	 ཆོས་ལུགས་ལ་མ་
བརྟནེ་པར་ཚན་རིག་གི་ལམ་ནས་ཡིད་བླའོི་
བད་ེབ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་བྱདེ་རུྒྱ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོའདགུ
རྟག་ཏུ་ཁོང་ཁ་ོལང་བའམ་འཇིགས་སྣང་

བྱེད་ནས་བསྡད་པ་ཡིན་ན་ལུས་ཀི་ཟུངས་
ཉམས་བཞིན་ཡོད།	ང་ཚོས་ལུས་པའོ་ིའཕྲདོ་
བསྟནེ་ཡག་པ་ོཡོང་ཆེད་ད་ོསྣང་ཧ་ཅང་བྱདེ་
བཞིན་ཡོད།		བསམ་བླའོ་ིའཕྲདོ་བསྟནེ་ཡག་
པ་ོཡོད་ཚེ་ལུས་པའོ་ིའཕྲདོ་བསྟནེ་ལའང་ཕན་
ཐགོས་ཧ་ཅང་ཡོད།	 བསམ་བླ་ོབད་ེཐང་

ཡོང་རུྒྱའི་སདྐ་ཆ་ད་ེཆོས་ཀི་སདྐ་ཆ་ཞིག་མ་
རེད།	 ལུས་པ་ོབད་ེཐང་ཡོད་ན་མི་ཚེ་བད་ེ
ཞིང་སིྐད་པ་ཞིག་ཡོང་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེབུྱང་ན་
ཁིམ་ཚང་ཡང་བད་ེསིྐད་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་བ་
བརུྒྱད་རྒྱལ་ཁབ་དང་འག་ོབ་མི་རིགས་སིྤ་
ཚོགས་ཁནོ་ད་ུབད་ེསིྐད་ཁབ་ཐུབ།	 ད་ེཡོང་
བར་རྒྱ་གར་གིས་ཞབས་འདགེས་རླབས་
ཆེན་པ་ོཞིག་སུྒབ་ཐུབ་རུྒྱ་རེད་མ་གཏགོས་
གཞན་རྒྱལ་ཁབ་སུ་གཅིག་གིས་རྒྱ་གར་ནང་
བཞིན་བྱདེ་ཐུབ་རུྒྱ་ཁག་པ་ོརེད།
དརེ་བརྟནེ་སླབོ་གྲྭའི་རྒན་ལགས་ཚོས་སླབོ་
ཕུྲག་ཚོར་ནང་གི་བསམ་བླ་ོཡར་རྒྱས་གཏངོ་
ཕོགས་ཐད་འབད་བརྩོན་ཆེ་ཙམ་གནང་
དགོས་འདགུ་བསམ་པ་དྲན་བཞིན་འདགུ		
ད་ེལརྟ་བུྱང་བ་ཡིན་ན་རིམ་བཞིན་སླབོ་ཕུྲག་
ཚོས་ཆང་རག་དང་མོས་རས་སོགས་ལ་
ལོངས་སུ་སྤདོ་རུྒྱ་མཚམས་འཇོག་ཡོང་རུྒྱ་
རེད།	ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་མ་ཟད།	ཉནེ་

རྒྱལ་ཞནེ་ལགྷ་བསམ་ཅན་ལ་བསགྔས་བརདོ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་
སིད་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་
སྟབོས་རྒྱལ་མཆོག་ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཌ་ས་
གནས་བཅས་སུ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༦	ཚེས་	
༢༨	ནས་ཟླ་	༨	ཚེས་	༤	བར་གཞུང་དནོ་
ཕགོས་ཕབེས་སབྐས།
༡༽	 ཁ་ེན་ཌར་གནས་བཞུགས་ཁམིས་ཟུར་
ཨ་མེས་ཚང་ཐུབ་བསྟན་བཀྲ་ཤིས་མཆོག་
གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་	 ༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཡང་དག་པའི་དབུ་ཁིད་
ལམ་སྟནོ་དང་བཀའ་དྲནི་ཉག་ཅིག་གི་འགོ་
བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་བདོ་
མི་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ལ་གང་ཅིའི་གཟིགས་
སྐོང་བཀའ་དྲནི་བསྐངས་དང་སྐོང་བཞིན་
པའི་བཀའ་དྲནི་རེས་དྲན་མཚོན་བྱེད་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོ་ནས་བཟུང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་རུྒྱན་གནོ་

ལ་ཕན་ཆེད་ལོ་རེ་ཧིན་སྒརོ་ཁི་ལྔ་རེ་དསུ་
ཚོད་རྒྱས་བཅད་མེད་པའ་ིཐགོ་ཞལ་འདབེས་
གནང་རུྒྱ་གནང་བར་ཁོང་ལ་ཡི་རངས་
བསགྔས་བརདོ་དང་འབྲལེ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།
༢༽	ད་ེབཞིན་ཨ་རི་ནའིུ་ཡོག་ (Woodside) 

བཅའ་བཞུགས་ཏ་ེཧརོ་བསོད་ནམས་བཟང་
པ་ོལགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་བཀའ་དྲནི་ལ་བརྟནེ་ནས་ཁོ་པ་
བདོ་ནས་རྒྱ་གར་ད་ུགསར་ད་ུའབྱརོ་བ་ནས་
བཟུང་གསར་འབྱརོ་བ་ཞིག་གི་གནས་བབ་
ཐོག་གཟིགས་པ་རྒྱ་ཆེ་གནང་བར་བཀའ་
དྲིན ་རེས་གསབ་དང་ཐུགས་རེ་ ལེགས་
འབུལ་མཚོན་བྱདེ་ཡིན་ཞསེ་ཨ་སྒརོ་	 ༥༠༠	
གནང་བར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་
ཁུངས་ནས་ལེགས་གསོའི་བསྔགས་བརོད་

དང་འབྲལེ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་
ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ཞལ་འདབེས་རོགས་དངུལ་ད་ེ
མིག་སནྨ་མིག་ཕན་གཏངོ་འཐུས་ཆོག་པ་ཞུ་
རུྒྱ་དང་།
༣༽	 ཨ་རི་ནའིུ་ཡོག་གནས་བཞུགས་དནོ་
གུབ་ར་ོར་ེལགས་ཀི་མཛའ་དམར་དང་སིྦན་
བདག་	 (Zamar & Sponsor)	 ཚོགས་
པ་ནས་སྦན་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གླིང་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་ནང་གི་འག་ོལམ་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་ཆེད་དཔལ་འབྱརོ་བསྡུ་རུབ་ཀི་ལས་
གཞི་ཞིག་སྤལེ་རུྒྱའི་འབད་བརྩོན་གང་ཐུབ་
ཞུ་རུྒྱའི ་ཁས་ལེན་གནང་བར་ཡི་རངས་
བསྔགས་བརོད་ཞུ་རུྒྱ་དང་བཅས་གསལ་
བསྒགས་སུ།	།

ཨོ་གླངི་སདི་བླནོ་གསར་པ་མཆོག་ལ་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་འཚམས་འདྲ་ི

གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༤	
ཉནི་སྐ་ུཞབས་སི་ཀཌོ་མོ་རི་སོན་	 Scott 

Morrison	 མཆོག་གིས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ི
Australia	 སདི་བླནོ་གསར་པའ་ིལས་
ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་འཚམས་འདྲ་ིགནང་བའི་
ནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་

ཡའ་ིསདི་བླནོ་གསར་པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་
བར་ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ནས་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་
དང་།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་དབུ་ཁདི་པའ་ི
སིད་གཞུང་འགོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་མུ་
མཐུད་ནས་གནང་རུྒྱ་ང་ཚོར་ཡིད་ཆེས་ཡོད།	
ཅསེ་འཁདོ་འདགུ		།

རྟགོ་པའི་སིྒག་ཆས་ལ་ཐུགས་ཞིབ་མཛད་
ནས་སིྒག་ཆས་ད་ེཡུ་རོབ་ནས་དཔ་ེབླངས་
ཤིང་རྒྱ་གར་གི་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་
ལུགས་སལོ་གཏདོ་མཁན་ཨིན་ཇི་ཡིན་སྐརོ་
ཞལ་ཤོབ་དང་སྦྲགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	
ཨིན་ཇིས་རྒྱ་གར་ནང་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་
ལམ་ལུགས་གསར་གཏདོ་བྱས་པ་བརུྒྱད་རྒྱ་
གར་བ་ཚོའི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྟངས་ད་ེནབུ་
ཕགོས་པ་བཟསོ་ཡོད།	 ད་ལའྟ་ིརྒྱ་གར་གི་
ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ད་ེཨིན་ཇིའི་དབང་
འགོ་ཏུ་ཡོད་སབྐས་གཏན་འབབེས་བྱས་ཡོད།	
ངསོ་ཀི་བསམ་པར་སྐབས་དརེ་རྒྱ་གར་གི་
ལ་ྟགུབ་སྨྲ་བ་དང་རིག་པ་སྨྲ་བ་ཚོས་རྒྱ་གར་
སལོ་རུྒྱན་གི་རིག་གནས་ད་ེདག་ཤེས་ཡོན་
ལམ་ལུགས་ནང་འཇོག་ཐབས་ཆེད་འབད་
བརྩོན་བྱདེ་ཡོད་ཚེ་ཁད་པར་ཏན་ཏན་འག་ོ

རུྒྱ་རེད།	 ད་ཆ་ངསོ་ཀིས་རྒྱ་གར་གནའ་
རབས་ཀི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་འབྲལེ་
བའི་སལོ་རུྒྱན་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་བསྐར་
གསོ་ཡོང་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།	གང་ཡིན་
བརདོ་ན་དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་ནང་ད་ུམིའི་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྟངས་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་
ཧ་ཅང་འཕྲད་བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་གར་རང་
གི་ནང་ལོ་ང་ོ	 ༣༠༠༠	 ཙམ་ནས་དར་བའ་ི
ལེགས་བཤད་ཧ་ཅང་ཕུག་པ་ོཡོད་སྟབས།	
ལེགས་བཤད་ད་ེདག་ད་ཆ་བསྐར་གསོ་བྱ་རུྒྱ་
ཙམ་ལས་ཕི་ནས་ལེན་དགོས་པ་གང་ཡང་
མེད།	 ནབུ་ཕགོས་པ་ཚོར་མཚོན་ན་ལེགས་
བཤད་ད་ེདག་རང་ལ་མེད་སྟབས་ཕི་ནས་མ་
ལེན་ཐབས་མེད་ཆགས་ཡོད།	 ཅསེ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ།	།

ཨིན་བདོ་བར་ཆད་གཏན་འབབེས།
Instant Camera འཕྲལ་ཐནོ་པར་ཆས།

Laundry གསོ་བཀུྲ་ཁང་།	

Lawn mower རྩྩྭ་འབྲགེ་འཕུྲལ་ཆས།	

License ཆོག་ཐམ།

License plate ཆོག་ཐམ་བྱང་བུ།	

Lip stick མཆུ་རིྩ།	
Lounge 	ལྷདོ་ཁང་།	

Magician སུྒ་མ་མཁན།	
Acidity ཆུ་སུྐར།		

Acomia སྐ་བིྱ།	


