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སྐུ་མགནོ་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་
ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཝིར་བྷདཱ་སིངྒ་མཆོག་
གིས་འཕགས་བདོ་དབར་གི་འབལེ་ལམ་གི་
ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་བ་ཙམ་མ་ཟད།	
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གཞུང་རྣམས་སརླ་གསོ་བས་པ་ད་ེབཀའ་དནི་
ཆེན་པ་ོཡིན།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གདགུ་རུྩབ་
ཅན་གི་སིད་བུས་འགོ་བདོ་ནང་ཉནི་གཅིག་
སིྐད་པའི ་རང་དབང་ཐོབ་མེད་པ་དང་།	
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ལ་ཕག་རྟགས་ཕུལ།
མཐར་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་ས་ེ
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དནོ་རྩདོ་བཞིན་ཡོད་སབས་འགན་འཕར་མ་ཞིག་
ཡོད་སྐརོ།	 བདོ་ཕུག་རྣམས་སླབོ་ཕུག་གཞན་དང་
མི་འད་བ་ལས་འགན་མང་བ་ཡོད་པར་བརྟནེ་
སླབོ་སྦྱངོ་ལ་ད་ོསྣང་དང་ཧུར་བརྩོན་མང་བ་བདེ་
དགསོ་སྐརོ།	 གལ་ཏ་ེསླབོ་སྦྱངོ་ལ་ཧུར་བརྩནོ་མ་
བདེ་ན་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཤོར་བ་ད་ེབརླག་ངསེ་དང་།	
ང་ཚོར་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ཕུག་པ་ོཡོད་པ་
ད་ེདག་བརླག་འག་ོངསེ་ཡིན་པར་བརྟནེ་ང་ཚོར་
དམིགས་བསལ་གིས་ལས་འགན་ཆེན་པ་ོཞིག་
ཡོད་སྐརོ།	སླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་ཐ་མ་ཁ་དང་ཉལ་
ཐག་རིགས་རྩ་བ་ཉདི་ནས་འཐནེ་རུྒྱ་མེད་པ་དང་།	
འཕདོ་བསནེ་ལ་ད་ོསྣང་བདེ་དགསོ་པ།	 ད་ེབཞིན་
དསུ་ཚོད་འཕ་ོབརླག་མ་གཏང་བར་སླབོ་སྦྱངོ་ཐགོ་
ཧུར་བརྩོན་བས་པ་བརུྒྱད་རང་གི་རྐང་པའི་སངེ་
ཧྲ་ཏག་ཏག་ལངས་ཏ་ེབདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཆེད་ཞབས་
འདགེས་བསུྒབ་དགསོ་པ་དང་།	 གལ་སདི་སླབོ་
སྦྱངོ་ཐགོ་ཧུར་བརྩནོ་མ་བས་ན།	 མི་ཚེ་དནོ་དང་
ལནྡ་པ་ཡོང་གི་མེད་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་།	 ཕགོས་མཚུངས་ཐུབ་བསན་ར་ོར་ེབག་
ཨེ་ཝམ་ལྕགོ་སྒར་ཆོས་འཁོར་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་ད་ུ
འཚམས་གཟགིས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༦	
རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི་ཕ་རན་སིའི་རྒྱལ་ཡོངས་
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིནང་	 Tibet Study 
Group ཞསེ་པའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པ་སབྐས་	 ༡༥	 པ་ད་ེབསྐར་འཛུགས་གནང་ཐུབ་
པ་བུང་འདགུ	 ད་ེཡང་ད་ལའྟ་ིཆར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་འདིའི་ནང་ཕ་རན་སིའི་ཆབ་སིད་
ཚོགས་པ་མི་འད་བ་བཞིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
གངས་	 ༡༧	 ཡོད་པ་དང་།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་འདིའི་ཚོགས་གཙོའི་ཐུགས་འགན་ནི་ 
La République en Marche	 ཞསེ་
པའི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
ལམྕ་སྐ་ུཨེ་ལི་ཛ་བྷཏེ་	 Élisabeth Toutut-
Picard	 ལགས་ཀིས་བཞསེ་གནང་གི་ཡོད།	
ལམྕ་སྐ་ུཨེ་ལི་ཛ་བྷཏེ་ལགས་ན་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་གསར་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 ད་ེས་ྔཁ་ོམོས་བདོ་
མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་འཚམས་གཟགིས་གནང་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༡	 ནང་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་དང་ལྷན་མཇལ་
འཕད་གནང་མངོ་བ་དང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ལོའ་ི
ཟླ་	 ༡༡	 པའ་ིནང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་སུ་འཚམས་གཟིགས་ཕབེས་མངོ་ཡོད་པ་
བཅས།	།

ཕ་རན་སིའི་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་
ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་སབྐས་	 ༡༥	

བསྐར་འཛུགས་གནང་བ།	

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིགཞུང་མང་གཉསི་
ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིམཛད་སྒརོ་བརྙན་འཕནི་བརུྒྱད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༥		རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 བཀུར་འསོ་མངའ་
སྡའེ་ིསདི་སྐངོ་མཆོག་དང་།	 མཆེད་གགོས་
ཕ་ོམོ་ཡོངས་ལ་ཞུ་རུྒྱར།	 ངསོ་ཀིས་དསུ་
རུྒྱན་ད་ུཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་
ཆེན་མཆོག་དང་།	 མངའ་སྡའེ་ིསདི་སྐངོ་
མཆོག་རྣམ་གཉསི་ངསོ་ཀི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་
དང་སིད་སྐོང་དུ་ངོས་འཛིན་བེད་བཞིན་
ཡོད།	 གང་ཡིན་ཞ་ེན་ངསོ་རང་ཧ་ིམཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེ་ིནང་བསདྡ་ནས་ལོ་	 ༥༩	 ཕིན་
སོང་།	 ངསོ་རང་ཕི་ལོ་	 	 ༡༩༦༠	 ལོའ་ི
དབར་ཁ་ས་གནས་འདིར་འབོར་སོང་།	
ངོས་ཀིས་རང་ཉིད་ཧི་མཱ ་ཅལ་མངའ་སྡ ་ེ
འདིའི ་མི ་སེར་ཞིག་ཡིན་པ་ལྟ་ བུར་ངོས་
འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད།	 	 ངསོ་ནས་ད་བར་
རྒྱལ་ཁབ་ཡུལ་གུ་ཁག་འད་མིན་ནང་ཕིན་པ་
དང་།	 ད་ེབཞིན་ཚན་རིག་པ་དང་ཤེས་ཡོན་

ཐགོ་ཆེད་མཁས་པ་ཚོ་དང་ལྷན་ད་ུབག་ོགླངེ་
བས་པ་བརུྒྱད་ཉམས་མོང་རྣམས་ཕོགས་
བསྡམོས་བདེ་སབྐས།	 	 ངསོ་ནས་ད་ེརིང་ཁ་

སང་འཛམ་གླིང་ནང་ཆགས་སྡང་གི་དབང་
གིས་སེམས་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་ཡོད་
པ་ར་འཕདོ་བུང་།	 ད་ེའདའ་ིགནས་སངས་
སྐབས་སུ་ཆགས་སྡང་གི་བླ་ོད་ེདག་འཇམོས་
པར་བདེ་པ་ལ་རྒྱ་གར་གི་གནའ་བའོི་ལེགས་
བཤད་ད་ེདག་ཧ་ཅང་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་
ཞིག་ཏུ་གུར་འདགུ་སམྙ།	འདས་པའ་ིལོ་བཅུ་

ཕག་འགའ་ཤས་རིང་ངོས་ཀིས་དསུ་རྟག་
ཏུ་འག་ོབ་མིའི་སེམས་རུྒྱད་དང་འབལེ་བའི་
བཟང་པའོི་རིན་ཐང་གོང་མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱའི་

ཐད་འབད་བརྩནོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་གར་
གི་གནའ་བའོི་རིག་གཞུང་ད་ེདག་ཇི་ལྟར་
བསྐར་གསོ་བ་རུྒྱ་ཙམ་མིན་པར་ང་ཚོས་ཉར་
ཚགས་བས་པ་དང་ཉམས་ལེན་བདེ་བཞིན་
པའི་ཤེས་བ་ད་ེདག་རྒྱ་གར་ནས་དར་བ་ཞིག་
ཡིན་སབས།	 ལེགས་བཤད་ད་ེདག་ཐགོ་མར་
རྒྱ་གར་རང་གི་ནང་བསྐར་གསོ་བདེ་དགོས།		

གང་ཡིན་བརདོ་ན།	 བླའོ་ིརྣམ་བཞག་དང་
འབལེ་བའ་ིརྒྱ་གར་གནའ་བའོ་ིརིག་གཞུང་ད་ེ
དག་རྒྱ་གར་ནང་བསྐར་གསོ་བདེ་རུྒྱ་ལས་ས་ླ
བ་ཡོད།	 ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེི་ནང་ལ་ཧལོ་དང་སིྤ་ཏི་ན་ིནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའ་ིརསེ་འབང་བ་རེད།	 ཡུལ་དའེ་ི
མང་ཚོགས་ནས་ཀང་རྒྱ་གར་གནའ་བའོི་
རིག་གཞུང་ཐགོ་སླབོ་གཉརེ་བ་རུྒྱའི་འདདོ་པ་
ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད།	 ས་གནས་དརེ་ཚོགས་
པ་ཞིག་ཡོད་པ་དའེི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	
ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རུྒྱད་ད་ུཡོད་པའི་ནང་པའི་
དགོན་སྡ་ེཁག་ད་ེདག་ནང་པའི་ལྟ་གུབ་སྐརོ་
སླབོ་གཉརེ་བདེ་སའི་བས་ིགནས་ཁང་ད་ུབཟ་ོ
སདླ་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ི
ནང་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་དགོན་སྡ་ེཁག་
མང་པ་ོཡོད།	 	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།	།
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དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་མཇུག་སྡམོ་གསུང་བཤད།	
བདནུ་ཕག་སྔནོ་མའ་ིའདནོ་ཐངེས།	
་་་་་་་་་་་་་གཞན་ཡང་གནད་ཡོད་མི་སྣ་རེད།	
གསར་འགོད་པ་རེད་མང་པ་ོཞིག་མཇལ་
འཕད་བས་ཏ་ེབདོ་ནང་གི་གནས་སངས་
དང་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིའབུང་
རིམ་སོགས་ལ་ད་ིབར་ལན་འདབེས་དང་
དམིགས་བསལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རུྒྱའི་གོ་
སབྐས་བུང་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་ེབཞིན་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ཀི་འཛིན་
སྐོང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཐོག་ལའང་
འཐུས་ཤོར་མེད་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཡག་ཏུ་ཕིན་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 གངོ་
ད་ུདཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གི་གསུང་
པ་གཞིར་བཟུང་རེད།	 མ་འངོས་པར་ཨ་
རིའ་ི	USAID	རོགས་ཚོགས་ནས་རྒྱ་གར་
གི་ཧིན་སྒརོ་འབུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཞིག་རོགས་
དངུལ་ཡོང་ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་འདགུ	 འཛིན་
སྐངོ་མཉམ་ད་ུག་ོབསྡརུ་བུང་སོང་།	 དའེ་ི
ཐགོ་ནས་གསོ་ཚོགས་ཀི་ནསུ་པ་དང་འཛིན་
སྐངོ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱ།	 ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་ཁག་ལ་མཐུན་རྐནེ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
རུྒྱའི་ཆེད་ད་ུཕན་ཐགོས་པའི་ལས་རིམ་ཞིག་
ཡོང་ཐུབ་རུྒྱའི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ད་ེདག་ང་ཚོ་ལས་བསྡམོས་ཀི་ཚུལ་ད་ུསྙངི་
བསྡསུ་བས་ཏ་ེཞུས་པ་ཡིན།
ད་ེབཞིན་ཚོགས་གཙོ་དམ་བཅའ་ཕུལ་བའི་
རསེ་སུ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༨	
ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་ཚོགས་གཙོ ་གཉིས་ལ་དམིགས་
བསལ་གཟིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་བཀའ་དནི་
བསྩལ་གནང་སོང་།	 དསུ་ད་ེནས་བཟུང་ང་
ཚོ་སིྤ་པའ་ིལས་དནོ་བསུྒབ་རུྒྱ་དང་།
ལྷག་པར་གོས་ཚོགས་ཀི ་ཚོགས་གཙོའི ་
འགན་ཁུར་ཞུ་རུྒྱའི་སྤབོས་པ་ལ་ྟབུ་ཞིག་བུང་
སོང་།	 འད་ིའདའ་ིཐགོ་ནས་གསོ་ཚོགས་ཀི་
ལས་དནོ་ཡོངས་རགོས་གང་ལ་གང་འཚམ་
གུབ་ཐུབ་པ་ད་ེདམིགས་བསལ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་
རེའི་གཟིགས་པ་གནང་བ་ཁོ་ན་ལས་བུང་
བ་ཆགས་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་ག་ོསབྐས་འད་ི
བརུྒྱད་ནས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་སྒ་ོགསུམ་གུས་པ་ཆེན་པསོ་
ཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི་བླ་མེད་ད་ུཆེ་ཞེས་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་བདོ་སིྤ་པའ་ིལས་དནོ་
ཕན་བུ་གུབ་རུྒྱའི་བདག་ལྟ་བུར་མཚོན་ན།	
འད་ིའདའི་གོ་སབྐས་བུང་བ་མི་ཚེའི་ནང་ལ་
རིན་ཐང་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ཞིག་ལ་རིྩ་ཡི་ཡོད།	
དརེ་བརྟནེ་འབལེ་ཡོད་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
མཁན་དང་ད་ེབཞིན་འབལེ་ཡོད་ཚང་མ་ལ་
ཐུགས་ར་ེཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་ང་ཚོ་
གལ་ཆེ་བ་གཅིག་ན།ི	 ང་ཚོ་བདོ་མི་ཡོངས་
ཀི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོསྐུ་ཕངེ་ན་རིམ་
རེད།	 ལགྷ་པར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ྟ

བུ་མཚོན་ན།	 བདོ་མི་དང་དམིགས་བསལ་
གི་ལས་སྨནོ་གི་འབལེ་བ་ཡོད་པ།	 ༸སྐབས་
མགོན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཐུགས་བརྩེ་
གཟགིས་ཆེན་པསོ་ང་ཚོ་བདོ་མི་སྐངོ་བ་ད་ེང་
ཚོས་ཚད་འཇལ་དཀའ་བ་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཆགས་
ཀི་ཡོད་པ་རེད།	ངས་ད་ེསྔནོ་གི་གསོ་ཚོགས་
ཚོགས་དསུ་བཞི་པའི་མཇུག་སྡམོ་ཀི་གཏམ་
བཤད་ནང་ལ།	 དཔ་ེམཚོན་ཙམ་ཞུས་ཡོད།	
ད་རེས་བསྐར་ད་ུགཅིག་ཞུ་འདདོ་བུང་།	 ”	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོར་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་བང་ཤར་གི་
ཕགོས་སུ་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་པའི་སྐབས་
སུ་	 Guwahati	 ནས་	 Dibrugarh	 ཡི་
བར་ལ་གནམ་གུ་ནང་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་
པ་རེད།
སབྐས་ད་ེདསུ་གནམ་གུ་ཆུང་ཆུང་དའེི་ནང་
འག་ོདསུ་ཆར་འཚུབ་ཀི་ཐགོ་ནས་ཨ་ཁ་ཛ་
དག་གི་གནས་སངས་ཤིག་ལྷག་སོང་སྙམ་
པའི་ཚོར་སྣང་བུང་ཞེས་གསུངས་པ་དང་།	
ཡིན་ཡང་བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་གི་གནས་སངས་
ད་ེགང་འད་ཆགས་ཀི་ཡོད་ན་བསམ་པ་
སེམས་པའི་ནང་ལ་ཐུགས་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་
པ་ོབུང་སོང་ཟརེ་ནས་ང་ཚོར་བཀའ་ཕབེས་
གནང་སོང་།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་པའི་ནང་ལ་བདོ་
མི་རིགས་ལ་ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པ་ོགནང་
བ་འདི་ཚོ ་ཧ་ཅང་གི་བཀའ་དིན་ཆེན་པ ོ་
ཞིག་དང་རླབས་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་
རེད།	རྩ་བའ་ིད་ལའྟ་ིདསུ་ཚོད་འདརི་ཕགོས་
གཅིག་ནས་བལསྟ་པ་ཡིན་ན།	 བདོ་ས་ཤོར་
ནས་གནས་སངས་ཐབས་སྐ་ོཔ་ོའད་པ་ོཞིག་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་འནོ་ཀང་ཕགོས་
གཞན་ནས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་རེའི་གཟིགས་པ་དང་
བཀའ་དིན་གི་འོག་ནས་ང་ཚོ་ལས་རིམ་
བརྩམས་གནང་བ་ད་ེདག་དཔརེ་ན།	 བསལྐ་
བཟང་དསུ་བཟང་གི་དསུ་ཚོད་འད་པ་ོཞིག་
བརིྩས་པ་ཡིན་ནའང་མི་ཆོག་པ་མེད་པ་ལ་ྟབུ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ལ་ྟང་ཚོ་གསོ་
ཚོགས་ལ་ྟབུར་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན།	 ཆོལ་
ཁ་དང་ཆོས་བརུྒྱད་ཀི་སྐུ་ཚབ་ངསོ་ནས་བདོ་
མི་ས་ཡ་དུག་གི་ངོ་ཚབ་དང་བདོ་སིྤ་པའི་
ལས་དནོ་བརྩམས་བཞིན་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་
པ་རེད།	 མང་གཙོའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཚད་
དང་ལནྡ་པ་འད་ིལ་ྟབུ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་པའི་རུྒྱ་
མཚན་གཙོ་བ་ོ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དནི་ཉག་ཅིག་ལ་
བརྟནེ་ནས་བུང་བ་ཡིན་དསུ།	 ང་ཚོའ་ིངསོ་
ནས་བཀའ་དནི་ཚོར་དགསོ་པ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀི་ངསོ་ནས་
ཀང་བཀའ་དནི་ཚོར་ཤེས་ཐུབ་དགོས་པ་
དའེང་ཧ་ཅང་གི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད།
ད་ནང་བཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་གཅིག་གིས་
གསུང་བབ་ལ་བརྟནེ་ནས་ད་ལྟའི ་དཔལ་
ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་ཐགོ་ནས་གསལ་བཤད་

ཕབེས་སོང་།	འད་ིའདའ་ི༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་སྨད་དང་
སྐུར་འདབེས་རིགས་ཧ་ལམ་སེམས་ཀི་ཟུར་
ལའང་དན་མི་ཕདོ་པ་ཞིག་དང་།	 གལ་སདི་

འདི་རིགས་དན་པ་ཡིན་ནའང་ལས་འབས་
ཆུད་ཟ་བར་གཅིག་དང་།	 དནི་ལན་ལོག་
འཇལ་གི་ངོ་བ་ོལྟ་བུ་ཞིག་ལ་བརིྩ་ཡི་ཡོད།	
ད་ེཡིན་དསུ་དསུ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཛད་
པ་འཕིན་ལས་ལ་དནི་ལན་ལོག་འཇལ་མ་
སོང་བར།	 བདོ་མི་ཚང་མས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་
ཡིད་གཟབ་གནང་དགསོ་པ་ཞིག་དང་།	ཁངོ་
གི་མཛད་འཕིན་ལ་གཞོགས་འདགེས་སུ་
འག་ོཐུབ་དགསོ་རུྒྱ།	ཐུགས་མཉསེ་པའ་ིརསེ་
སུ་བཟུང་ཐུབ་ཐབས་གནང་དགོས་རུྒྱ་བདོ་
མི་ཚང་མས་ལས་འགན་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད།	 དརེ་བརྟནེ་ད་རེས་ག་ོ
སྐབས་འདི་བརུྒྱད་ནས་འབདོ་སྐུལ་ཤུགས་
ཆེན་པའོ་ིཐགོ་ནས་ནན་པ་ོཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
གལ་ཆེ་བ་ཞུ་རུྒྱ་གཅིག་ལ།	 ང་ཚོ་བདོ་
མི་རྣམས་ཀི་ཆིག་སིྒལ་གི་ནསུ་པ་མཉམ་
སྤུངས་བདེ་ཐུབ་དགསོ་རུྒྱ་ད་ེརེད།	 ངས་རུྒྱ་
མཚན་གསུམ་གི་ཐགོ་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད།	 དང་
པ།ོ	 ང་ཚོ་ཆིག་སིྒལ་ཡོང་རུྒྱར་མཐུན་རྐནེ་
ལ་ྟབུ་ད།ེ	 ལོ་རུྒྱས་ཀི་གནས་བབ་ཐགོ་ནས་
ཆོལ་ཁ་གསུམ་ནསུ་པ་གཅིག་ཏུ་སིྒལ་ཐུབ་
རུྒྱ།	གཉསི་པ།	བསམ་བླའོ་ིཁརེ་གསོའ་ིཐགོ་
ནས་ནསུ་པ་གཅིག་ཏུ་སིྒལ་ཐུབ་དགོས་རུྒྱ་
དང་།	 	 གསུམ་པ།	 རིག་གཞུང་དང་སདྐ་
ཡིག་གི་ཐགོ་ནས་ནསུ་པ་གཅིག་ཏུ་སིྒལ་ཐུབ་
དགོས་རུྒྱའི་གནས་སངས་ཆགས་ཀི་འདགུ	
ད་ེཡིན་དསུ་དང་པ་ོང་ཚོ་ལོ་རུྒྱས་ཀི་ཐོག་
ནས་བརིྩས་པ་ཡིན་ན།	 བདོ་རྒྱལ་ཐགོ་མར་
གཉའ་ཁ་ིབཙན་པ་ོནས་བཟུང་བདོ་སིལ་བུར་
མ་ཆགས་བར་ལོ་ང་ོཆིག་སངོ་བར་གི་རིང་
ལ་བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཟརེ་ནས་གཅིག་སིྒལ་
ནསུ་པ་གོང་བུ་ལྕགས་ནང་བཞིན་གི་གནས་
ཡོད་པ་རེད།	 བདོ་སིལ་བུར་ཐརོ་བའ་ིརསེ་
སུ་ཡིན་ནའང་ས་སྐ།	ཕག་གུ	རིན་སྤུངས་པ།	
སྡ་ེཔ་གཙང་པ།	 དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་གི་བར་
ད་ུཆོལ་གསུམ་ཆིག་སིྒལ་གནས་ཐུབ་ཡོད་
པ་རེད།	 ལོ་རུྒྱས་ཀི་བུང་རིམ་ནང་ལའང་
ང་ཚོ་ཆིག་སིྒལ་གནས་ཐུབ་པ་གཅིག་དང་།	
ད་ེབཞིན་ད་ལའྟི་ང་ཚོའི་གནས་བབ་ཀི་ཐགོ་
ནས་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ ་བཙན་བོལ་བའི ་

གནས་སངས་ཆགས་ཡོད།
བདོ་མི་མང་ཆེ་བ་བདོ་ནང་ལ་ལྷག་ཡོད་
སྐབས་ཁོང་རྣམ་པའི་དཀའ་སྡུག་ད་ེདམལ་
བ་མི་ཡུལ་ད་ུའཕསོ་པ་ལ་ྟབུའི་གནས་སངས་

ཆགས་ཡོད་དསུ།	 ཁངོ་ཚོའ་ིང་ོཚབ་མཚོན་
ཐུབ་རུྒྱ་དང་།	 ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་དསུ་དང་
རྣམ་པ་ཀུན་དུ་ལས་རུྒྱ་འབས་ལའང་མི་
རུང་བའི་གནས་སངས་ཤིག་ལ་བརྟནེ་ནས་
ཆོལ་གསུམ་ཆིག་སིྒལ་ཡོང་ཐུབ་དགོས་
རུྒྱའི་ཐགོ་འབད་བརྩོན་ཞུ་དགོས་རུྒྱ་དའེང་
གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཆགས་འདགུ་ཅེས་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 བསམ་བླའོ་ིཁརེ་གསོའ་ིཐགོ་
ནས་ང་ཚོ་ཐག་རིང་པ་ོད་ེཉ་ེབ་ོབཟ་ོརུྒྱ་ད་ེ
དག་ང་ཚོའི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་ཕགོས་ཁ་ོན་ལ་
རག་ལུས་ཡོད་པ་ལ་ྟབུའི་གནས་སངས་ཤིག་
ཆགས་ཀི་འདགུ	 ད་ེཡིན་དསུ་ཁངོ་བདོ་པ་
རེད།	ཁངོ་ང་ཚོའ་ིཤ་ཁག་གི་འབལེ་བ་ཡོད་
པ་རེད་སམྙ་པའི་གཅིག་གི་གཅིག་ལ་བླ་ོཉ་ེབ་ོ
ཡོང་ཐབས་བ་རུྒྱ།	 འད་ིལ་དགོས་པ་རྣམ་
རྟགོ་མང་པ་ོརིགས་མི་ཡོང་རུྒྱ།	 གང་ལརྟ་
གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟནེ་གི་འད་ུཤེས་ཤིག་
བཟུང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།	 འདའི་ིཐགོ་ནས་ང་
ཚོ་རང་བཞིན་གི་ཆིག་སིྒལ་ཡོང་ཐུབ་རུྒྱ།	
ཡོང་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་གང་ཡང་
ཆགས་ཀི་མི་འདགུ	 དཔརེ་ན།	 རྒྱལ་སས་
ཞི་བ་ལསྷ་གསུང་པ་ལརྟ།	 གམོས་ན་ས་ླབར་
མི་འགུར་བའ།ི	།དངསོ་ད་ེགང་ཡང་ཡོད་མ་
ཡིན།	 །ཞསེ་པའ་ིའད་ིའདའ་ིབསམ་བླ་ོཞིག་
བཏང་བ་ཡིན་ན།	 རིམ་པས་བཟང་སྤདོ་ཀི་
བསམ་བླརོ་འགུར་བ་ཕིན་ཐུབ་རུྒྱ་ད་ེཏན་
ཏན་དངསོ་པའོི་ཆོས་ཉདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་
སབས།	 འད་ིཚོའ་ིཐགོ་ལ་ང་ཚོའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ད་ེཧ་
ཅང་གི་གལ་ཆེན་པ་ོའདགུ་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་ེབཞིན་གི་གསུམ་པ།	 རིག་གཞུང་དང་
སདྐ་ཡིག་ནསུ་པའི་ཐགོ་ནས་ཆིག་སིྒལ་ཡོང་
ཐུབ་དགོས་རུྒྱ་ད་ེབས་ཀང་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་
ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 བདོ་མི་ཞིག་ཡིན་
ཕིན་ཆད་སོ་སོའི་རིག་གཞུང་དང་སདྐ་ཡིག་
ཟརེ་བ་ད་ེསོ་སོའ་ིགནས་སངས་ལས་རྩ་ཆེ་བ་
ཞིག་རིྩ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།	 སདྐ་ཡིག་དང་རིག་
གཞུང་གནས་རུྒྱར་མི་གཅིག་གཉསི་དང་མི་
བཅུ་ཕག་འགའ་ཤས་ཀི་རུྒྱན་འཛིན་བ་ཐུབ་
རུྒྱ་མེད་པ་རེད།	 འད་ིའདའ་ིཐགོ་ནས་སིྤ་
ཚོགས་ཟརེ་བ་ད་ེརང་བཞིན་གི་གལ་ཆེན་

པ་ོཆགས་ཡོད་དསུ།	 ང་ཚོའ་ིསིྤ་ཚོགས་ད་ེ
ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་མི་མང་གི་ཐགོ་ནས་གུབ་
ཡོད་པ་རེད།	 སོ་སོའ་ིརིག་གཞུང་དང་སདྐ་
ཡིག་ལ་བརིྩ་མཐོང་ཆེན་པ་ོབཞག་པ་ནང་
བཞིན་གི་སིྤ་ཚོགས་ལའང་བརིྩ་མཐངོ་ཆེན་
པ་ོཞིག་འཇགོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།	 དའེ་ིཐགོ་
ནས་ང་ཚོ་ཆིག་སིྒལ་ཡོང་རུྒྱའ་ིམཐུན་རྐནེ་བ་ླ
ན་མེད་པ་ལ་ྟབུ་ཞིག་མཐངོ་གི་འདགུ	 འད་ི
འདའི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོ་ཆིག་སིྒལ་ཡོང་ཐུབ་
དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་དང་།	 ལེགས་
བཤད་འད་ིཚོའི་ནང་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད།	
མང་པ་ོགཅིག་ཏུ་བླ་ོམཐུན་ན།	 ཉམ་ཆུང་
གིས་ཀང་དནོ་ཆེན་འགུབ།”ཞེས་པ་ལྟར་
གང་ལརྟ་བླ་ོམཐུན་པ་ོདང་ནསུ་པ་ཆིག་སིྒལ་
ཡོང་བ་ཡིན་ན།	 ང་ཚོ་བདོ་དནོ་སརླ་གསོ་
བ་རུྒྱ་དང་གཞན་ཡང་བདོ་མིའི་ཐུན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་རུྒྱན་འཛིན་གནང་ཐུབ་
རུྒྱར་ལས་ས་ླཔའོི་ངང་ནས་ཡོང་ཐུབ་རུྒྱ་ཞིག་
ཆགས་ཀི་འདགུ	 ད་ེཡིན་དསུ་ང་ཚོས་དའེ་ི
ཐགོ་ནས་ཆོལ་གསུམ་ཆིག་སིྒལ་གི་གནས་
སངས་ད་ེའབལེ་ཡོད་ཚང་མས་སྒ་ོཀུན་ནས་
གནང་ཐུབ་དགོས་རུྒྱ་ད་ེརུྒྱ་མཚན་ད་ེདག་
ལ་བརྟནེ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ་ཅེས་
ཚང་མས་བསམ་གཞིགས་བ་ཐུབ་དགོས་
རུྒྱ་དའེང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ་
ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 གཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་
རའེ་ིབཀའ་དནི་རེད།	 རྒྱ་གར་གཞུང་མང་
གཉསི་ཀི་བཀའ་དནི་ལ་བརྟནེ་ནས།	 ང་ཚོ་
བཙན་བོལ་བའི་སིྤ་ཚོགས་ད་ེའད་འདའི་
ནང་ནས་མ་འད་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་
ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེདག་ང་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་
རུྒྱན་འཛིན་གནང་ཐུབ་དགསོ་རུྒྱ།	 ནསུ་པ་
ཆེ་རུ་ཡོང་ཐབས་བ་དགོས་རུྒྱ་དའེང་གསོ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཚང་མའི་ཐོག་ནས་
ཐུགས་འགན་བཞེས་དགོས་པ་གཅིག་དང་།	
ལྷག་པར་རྒྱ་ཆེའི ་མང་ཚོགས་ནས་ཀང་
ད་ོསྣང་དང་ཕར་གུ་མཉམ་འདགེས་ཡོང་
ཐུབ་རུྒྱར་ཐུགས་འགན་བཞེས་དགོས་ཀི་
འདགུ་ཅེས་གསོལ་འདབེས་ཀི་ཚུལ་ད་ུཞུ་
འདདོ་བུང་།	 གཞན་ཡང་རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ལ་འགུར་བ་འག་ོབ་ནང་བཞིན་གི་
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་སྒམོ་གཞི་ནང་དའུང་
འགུར་བ་འག་ོངསེ་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་
པ་རེད།	 ད་ེབཞིན་ང་ཚོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་
སེམས་ཤུགས་ཡིན་ནའང་སྔར་བས་ལྷག་
པ་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་ལ་
འབད་བརྩནོ་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།	 ཏན་
ཏན་གི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགངོས་གཞི་དང་།	 བདོ་
མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་བུས་ལངས་
ཕགོས་རེད།	 དའེ་ིཐགོ་ནས་རིམ་པས་
བཟང་ཕོགས་ཀི་འགུར་བ་འག་ོརུྒྱའི་རེ་བ་
ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདགུ	 རེ་
བ་མང་བ་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགན་ཁུར་
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བཞསེ་ཕགོས་དང་མདནུ་བསྐདོ་བདེ་ཐབས་
ལ་རག་ལུས་ཡོད་དསུ།	 འད་ིའདའ་ིཐགོ་
ནས་ཡོང་དགསོ་རུྒྱ་གཅིག་རེེད་ལ།	 ང་
རང་ཚོ་འབལེ་ཡོད་ཚང་མའི་ཐགོ་ནས་དསུ་
རུྒྱན་ད་ུནས་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་
ཐབས་དང་འདི་འདའི་ཐོག་ནས་དགོངས་
པ་བཞེས་ཏ་ེགང་ལྟར་ལས་དནོ་བརྩམས་
ཐུབ་དགོས་རུྒྱ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོའདགུ་ཟརེ་
ནས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་རེས་ང་ཚོ་སབྐས་བཅུ་
དུག་པའི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དུག་པ་

ཚགས་ཚུད་པ་ོཡོང་རུྒྱར་མཐུན་འགུར་གལ་
ཆེ་བ་ཁག་ཅིག་ཡོད།	 གཙོ་བ་ོཚོགས་དུང་
གཙོས་པའི་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་
བདེ་རེད།	 གསོ་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་ཐད་
གཏངོ་གནང་མཁན་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་
ཀི་སྒ་བརྙན་སྡ་ེཚན་དང་ཀམ་པུ་ཌར་སྡ་ེ
ཚན།	 གསོ་ཚོགས་ཀི་ལས་ཉནི་བཅུའ་ིརིང་
ལ་ལས་ཁུངས་སུ་ས་ྔཔ་ོཕབེས་རུྒྱ་དང་ཕི་པ་ོ
བཞུགས་དགསོ་རུྒྱ།	 ཚོགས་དུང་གི་ལས་
བེད་ཡོངས་དང་ད་ེབཞིན་ཕི་ནང་གི་བད་ེ

འཇགས་ཆེད་ད་ུབད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ཀི་
ལས་བདེ་རྣམས་ནས་ཐུགས་སྣང་དང་འགན་
ཁུར་ཆེན་པ་ོབཞསེ་གནང་སོང་།	 ད་ེཡིན་
དསུ་ཁོང་རྣམ་པར་ད་རེས་གོ་སྐབས་འདི་
བརུྒྱད་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
ད་ེབཞིན་ང་ཚོ་གསོ་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་སྒ་
ཕབ་ཞུ་མཁན་ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་ཕུག་
དུག་ཞིག་དསུ་རུྒྱན་ད་ུནས་འདིར་ཕབེས་
བསདྡ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེཡིན་དསུ་ཁངོ་རྣམ་པར་
ད་རེས་གོ་སབྐས་འདི་བརུྒྱད་ནས་སརླ་ཡང་

ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ཕལ་ཆེར་ཚོགས་
གཙོའི་མཇུག་བསྡམོས་ཀི་གཏམ་བཤད་
ཞུ་རུྒྱ་ད་ེནས་མཚམས་འཇགོ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་
རེས་གསོ་ཚོགས་འདི་གལོ་ནས་ཟླ་བ་དུག་
གི་རསེ་ལ་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་ལནྷ་རྒྱས་
དང་བཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་གཟུགས་
ཁམས་བད་ེཐང་དང་སིྤ་པའི་ལས་དནོ་ཐགོ་
མཉམ་ཞུགས་ཡོང་ཆེད་རེ་བ་དང་སྨནོ་ལམ་
ཞུ་ཡི་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ཕི་ཟླ་	 ༡༢	 པའ་ི
ཚེས་ཤར་ལ་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་

གསར་པ་ཕབེས་ཀི་ཡོད།	 ཁངོ་གི་ལས་དནོ་
ཐམས་ཅད་ལམ་ལྷངོ་ཡོང་རུྒྱར་སྨནོ་འདནུ་
ཞུ་ཡི་ཡོད།	 མཐའ་དནོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གི་སྐུ ་ཚེ ་
བསལྐ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་།	 ཐུགས་བཞདེ་
ལྷུན་གི་འགུབ་པ་དང་།	 བདོ་དནོ་བདནེ་
མཐའ་གསལ་ཞིང་གང་མགོགས་གཞིས་
བསེ་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་རུྒྱར་སྨནོ་འདནུ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཐུགས་ར་ེཆེ།།

ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་དང་སེ་ལ་ཀུའ་ིབདོ་ཁིམ་བཅས་ཀི་ལོ་འཁརོ་རྩདེ་འགན་གི་
སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་མགནོ་འབདོ་དང་ཉ་ེའཁརོ་སླབོ་ཁག་ཏུ་འཚམས་གཟགིས་ལེགས་པར་གུབ་པ།	

ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༩	ནས་	༡༣	
བར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་འབུམ་རམས་པ་པདྨ་དབངས་
ཅན་མཆོག་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭའི ་
ཁང་ཚན་ནང་ཁུལ་གི་ལོ་འཁརོ་རྩདེ་འགན་
ཐངེས་ཉརེ་བརྒྱད་པའི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་
གདན་ཞུས་ལརྟ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་
གནང་ཞརོ་སྤནོ་ཊ་སཾ་བྷ་ོཊ་གཏན་སླབོ་དང་།	
ཧར་པུར་དབུས་བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྭ།	 མ་སུ་རི་
གཏན་སླབོ།	སེ་ལ་ཀུའ་ིབདོ་ཁིམ།	བད་ེསིྐད་
གླངི་སཾ་བྷ་ོཊ་ཉནི་སླབོ།	མངནོ་དགའ་སླབོ་གྲྭ་
བཅས་སུ་འཚམས་གཟགིས་གནང་།	སབྐས་
དརེ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སལོ་རུྒྱན་དང་
དངེ་རབས་ཤེས་ཡོན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་
བསན་འཛིན་ར་ོར་ེལགས་ལྷན་བཅར་ཞུས་
ཡོད།	 ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་དགངོ་ད་ོ
ཆུ་ཚོད་	 ༦།༣༠	 ཐགོ་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་ད་ུ
ཕབེས་འབརོ་སྐབས་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་གི་
དུང་ཆེ་གཙོས་སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་སིྤ་དང་།	 དག་ེ
རྒན།	ལས་བདེ་རྣམས་ནས་ཕབེས་བསུ་ཞུས་
ཏ།ེ	ཕི་ཉནི་ཚེས་	༡༡	ཉནི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༩	
ཐོག་སླབོ་གྲྭའི་ཁང་ཚན་ནང་ཁུལ་གི་རྩེད་
འགན་ཐངེས་ཉརེ་བརྒྱད་པའི་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བརོ་ཕབེས།	འནོ་ཀང་ད་ེཉནི་ས་ྔད་ོནས་ནམ་
མཁའ་སིྤན་གིས་དཀིགས་ནས་ཆར་ཟིམ་
རྒྱག་བཞིན་ཁང་ཚན་ཁག་གི་རུ་བསར་ལས་
རིམ་གུབ་མཚམས།	བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
རྩེད་འགན་གི་དར་ཆ་སྒེང་འཛུགས་དང་
སྦྲགས་རྩེད་འགན་དབུ་འཛུགས་ཀི་གསལ་
བསྒགས་བསྐངས་རསེ་ཆར་ཞོད་ཆེ་རུ་ཕིན་
ཏ་ེརྩདེ་འགན་དངསོ་སུ་འག་ོའཛུགས་གནང་
ཐུབ་མེད།	ད་ེནས་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	ཐགོ་
མ་སུ་རི་གཏན་སླབོ་ཏུ་འཚམས་གཟིགས་
དང་།	 ཉལ་ཁང་སླབོ་ཕུག་དང་བདོ་རིགས་
དག་ེརྒན་རྣམས་ལ་གསུང་བཤདགནང་།
ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༢	 ཐགོ་མ་སུ་རི་བདོ་
ཁིམ་སླབོ་གྲྭའི་ཚེ་རིང་སྒལོ་མའི་ཚོགས་ཁང་
ཆེན་མོའ་ིནང་སླབོ་ཕུག་དང་།	 དག་ེལས།	
ཁིམ་ཚང་ཕ་མ་བཅས་ཚང་འཛོམས་སར།	
མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་དུང་ཆེ་ནས་ཕབེས་བསུའི་
འཚམས་འདི་དང་ཁབ་ཁོངས་སླབོ་ཁག་
དང་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་གནས་སངས་ངོ་སྤོད་
གནང་རེས་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
ནས་ཐགོ་མར་རྩེད་འགན་དང་འབལེ་བའི་

གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 རྩདེ་མོ་རྩ་ེབའ་ི
སབྐས་སུ་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པ་ལས་མཉམ་ཞུགས་
ཡག་པ་ོགནང་རུྒྱ་ད་ེགལ་ཆེ་བ་ཡིན་སབས།	
སླབོ་ཕུག་ཕན་ཚུན་ཕག་དགོ་དང།	 ཁངོ་ཁ།ོ	

འཇིགས་ཞུམ་མེད་པར།	 བཟང་སྤདོ་དང་
གཟ་ིབརིད་དང་ལནྡ་པ།	 སིྒག་ཁམིས་སུང་
བརིྩ་བས་པའི་སྒ་ོནས་མཉམ་ཞུགས་ལེགས་
པར་གནང་དགསོ་སྐརོ་གསུངས།
དེ་ནས་དགེ ་སླབོ ་ ཡོངས་ལ་གནད་ད ོན ་
གསུམ་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 དང་
པ།ོ	 བཀའ་བླནོ་མཆོག་གི་རང་གི་མི་ཚེའ་ི
ཉམས་མངོ་དང་སྦྲགས་ནས་སླབོ་གྲྭའི་ནང་
བཞུགས་པའི་སབྐས་བཀའ་དནི་བསམ་ཤེས་
བདེ་དགོས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་
པ་དང་།	 ད་ེཡང་སིྤ་ཚོགས་ཀི་དགསོ་མཁ་ོ
གང་ཡིན་པ་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་སླབོ་གྲྭའི་
ནང་དསུ་ཚོད་དང་ག་ོསབྐས་དམ་འཛིན་བདེ་
དགསོ་པ།	 ཤེས་ཡོན་ཐགོ་སྦྱང་བརྩནོ་བས་
རསེ་མ་འངོས་པར་རང་གི་འཚོ་བ་དང་མི་
ཚེ་སྐལེ་ཐབས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སིྤ་ཚོགས་
ནང་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་རུྒྱའ་ིསྐརོ་དང་།
གཉསི་པ།	བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་གལ་གནད་དང་
འབལེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས།	 བདོ་ནང་
རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་གི་འཆར་
གཞི་ངན་པའི་འགོ་བདོ་མི་རིགས་ཀི་མངནོ་
འདདོ་ལས་འགལ་བའི་སྔནོ་འགའོི་སླབོ་གྲྭ་
དང་གཏན་འཇགས་སླབོ་གྲྭ་བཅས་གསར་
འཛུགས་གནང་བ་བརུྒྱད།	 བདོ་ཀི་སདྐ་
ཡིག་མེད་པ་བཟ་ོརུྒྱའི་ཐབས་བུས་དང་དམ་
བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བདེ་བཞིན་པ་དང་།
ཕི་རྒྱལ་ད་ུབདོ་རིགས་གཞནོ་སྐསེ་རྣམས་ལ་
བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་བཀོལ་སྤདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་
བཟང་པ་ོམེད་པ།	 བཙན་བལོ་ནང་རང་

དབང་ཡོད་པར་བརྟནེ་གཞུང་དང་གཞུང་
འབལེ་མ་ཡིན་པའི་སིྒག་འཛུགས་ཁག་དང་།	
ལྷག་པར་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་བདོ་ཀི་སྐད་
ཡིག་ད་ེབཞིན་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་སདླ་སླབོ་

ཕུག་ནང་ཁུལ་དང་དག་ེསླབོ་དབར།	 ཁིམ་
ཚང་ད་ུཕ་མ་ལནྷ་ད་ུབདོ་སདྐ་གཙང་མ་རྒྱག་
རུྒྱ་འབད་བརྩནོ་གནང་རུྒྱ་ན་ིཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་
ཡིན་སྐརོ་གསུངས།
གསུམ་པ།	 དཔ་ེདབེ་ལ་ྟཀླགོ་གི་གལ་གནད་
སྐརོ་ཁངོ་གིས།	 དཔ་ེདབེ་ལ་ྟཀླགོ་བརུྒྱད་
མིང་ཚིག་ཕུག་ཏུ་འག་ོབ་དང་།	 གནད་དནོ་
གསར་པ་མང་པ་ོཤེས་རྟགོས་བུང་བ་བརུྒྱད་
ཤེས་ཚད་ཡར་རྒྱས་འག་ོབ།	 གཞན་ལ་
བསམ་ཚུལ་བརདོ་ཐུབ་པ་སོགས་ཀི་ཁ་ེཕན་
མང་པ་ོཡོད་སྐརོ་དང་།	 རུྒྱན་ད་ུདཔ་ེདབེ་
འདམེས་སུྒག་བདེ་སབྐས་སུྒང་དབེ་ཁ་ོན་མ་
ཡིན་པར་བརདོ་གཞི་འད་མིན་གི་དཔ་ེདབེ་
ལ་ྟཀླགོ་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 རང་ཉདི་ཀི་དཔ་ེ
དབེ་ལ་ྟཀླགོ་གི་གནས་ཚད་ལས་ཅུང་གནས་
ཚད་མཐོ་བའི་དཔ་ེདབེ་ལྟ་ཀླགོ་དགོས་པ།	
དཔ་ེདབེ་ལྟ་ཀླགོ་གི་གོམས་གཤིས་བཟང་པ་ོ
ད་ེབཞིན་སླབོ་གགོས་གཞན་ལའང་འཇགས་
ཐབས་བདེ་དགསོ་སྐརོ་གསུངས།
གཞན་ཡང་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་ད་ལའྟི་བཀའ་ཤག་གིས་ཤེས་ཡོན་འད་ི
བཞིན་ལས་དནོ་ཚང་མའི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་
ཤོས་སུ་ངསོ་འཛིན་བདེ་པ་བཞིན།	 ཤེས་
ཡོན་དང་འབལེ་བའི་ལས་འཆར་སྣ་ཚོགས་
སྤལེ་བ་དང་།	 རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་
གིས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་མཐུན་རྐེན་སྦྱརོ་སྤདོ་
བས་པ་བརུྒྱད་ཁོར་ཡུག་ཡར་རྒྱས་བཏང་
བ།	དག་ེརྒན་རྣམས་ནས་མཐུན་རྐནེ་ད་ེདག་
དསུ་ཀི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའི་བདེ་

སྤདོ་བདེ་དགསོ་པ་དང་།	 དག་ེརྒན་ནང་
ཁུལ་འབལེ་ལམ་དང་མཉམ་རུབ་ཀི་སྒ་ོནས་
ཤེས་ཚད་དང་ཆེད་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
དགསོ་སྐརོ།	 འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་
གཉིས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་ཡིག་རུྒྱགས་ག་
སིྒག་གནང་ཕགོས་དང་འབལེ་ཟས་རིགས་
སྤདོ་ཚུལ་དང་འཕདོ་བསནེ་ལ་ད་ོསྣང་ཡག་
པ་ོབདེ་དགསོ་པ་དང་།	 སེམས་བག་ཕབེས་
ཤིང་བླ་ོབད་ེཔརོ་བཞུགས་དགསོ་པ།	 ཡིག་
རུྒྱགས་ལ་སེམས་ཁལ་བེད་པ་ལས་ལྷག་
ག་སིྒག་ཆེད་དསུ་ཚོད་གཏངོ་དགོས་སྐརོ་
གསུངས་གུབ་མཚམས་ཁིམ་ཚང་ཁག་
གཅིག་དང་སླབོ་གྲྭའི་སྡ་ེཚན་ཁག་གཅིག་ལ་
གཟགིས་ཞིབ་གནང་།	 ད་ེནས་ཕི་ཚེས་	 ༡༢	
ཉནི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༨།༣༠	 ཐགོ་སེ་ལ་ཀུའ་ི
བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭར་ཕབེས་འབརོ་སབྐས་སླབོ་
གྲྭའི་སླབོ་སིྤ་གཙོས་པའི་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་
རྣམས་ནས་ཕབེས་བསུ་ཞུས་ཏ།ེ	 སླབོ་གྲྭའ་ི
སྡ་ེཚན་ཁག་གཅིག་ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་
རེས་སླབོ་གྲྭའི་ཁང་ཚན་ནང་ཁུལ་གི་རྩེད་
འགན་ཐངེས་བཅ་ོལ་ྔཔའ་ིསྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་
ཕབེས།	 སབྐས་དརེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
དགེ་རྒན་དང་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་གསུང་
བཤད་གནང།	 ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༣།༣༠	
ཐགོ་བད་ེསིྐད་གླིང་ད་ུཕབེས་འབརོ་སྐབས་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ལྡ་ེར་ལྡུན་ཁོངས་
གཏགོས་ས་གནས་ཁག་དང་དགོན་སྡ་ེཁག	
སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་ཞུས།
ད་ེནས་སཾ་བྷ་ོཊ་ཉིན་སླབོ་ཏུ་སླབོ་ཕུག་དང་
དགེ་ལས་རྣམས་ནས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་
ཕབེས་བསུ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས།	 ད་ེ
ནས་ཚོགས་ཁང་
ནང་ཕབེས་ཏ་ེདགེ་
སླ ོབ ་ ད ང ་ ཕ ་ མ ་
རྣམས་ལ་གསུང་
བ ཤ ད ་ ག ན ང ་ །	
སྐབས་ད ེར་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གིས་སླབོ ་
ཕུག་དང་ལྷན་ད་ུསྐད་ཡིག་དང་འབལེ་བདེ་
སྒ་ོཁག་གཅིག་ཀང་སྤལེ།	 ད་ེརསེ་མངནོ་
དགའ་སླབོ་གྲྭར་འཚམས་གཟིགས་སྐབས།	
འགན་འཛིན་གིས་གཙོས་ལས་བདེ་རྣམས་
ནས་ཕབེས་བསུ་ཞུས།	 མངནོ་དགའ་སླབོ་
གྲྭའི་འགན་འཛིན་ནས་ལས་བསྡམོས་སྙངི་

བསྡུས་སནྙ་སེང་ཞུས་རསེ་འཛིན་ཁང་དང་།	
ཁིམ་ཚང་དུ་ཕ ེབས་ཏེ་སླབོ ་ ཕུག་རྣམས་
མཇལ་འཕད་གནང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༧	 ཐགོ་ལྡ་ེར་དྷུན་ནས་
ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	༥།༣༠	ཐགོ་
ཕབེས་འབརོ་གནང་།	 གཞན་ཡང་ཕི་ཚེས་	
༩	 ཉནི་དགངོ་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་
སྤནོ་ཊ་སཾ་བྷ་ོཊ་གཏན་སླབོ་ཏུ་ཕབེས་འབརོ་
གནང་རསེ་ཕི་ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ
ཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་སླབོ་གྲྭའ་ིརྒྱལ་སྒ་ོམདནུ་
ནས་རྔ་གླིང་དང་བཅས་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་སིྤ་
གཙོས་པའ་ིདག་ེལས་སླབོ་ཕུག་དང་།	 ས་
གནས་ཀི་གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་
པའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་འགན་འཛིན་བཅས་
ནས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།	 ད་ེནས་
སླབོ་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་ནང་སླབོ་སིྤ་ནས་སླབོ་
གྲྭའི ་ལས་བསྡམོས་སྙིང་བསྡུས་སྙན་སྒོན་
དང་།	 སླབོ་ཕུག་ཁག་གཅིག་ནས་གཏམ་
བཤད་དང་།	 འཛིན་གྲྭ་ཁག་གཅིག་ནས་
རིགས་ལམ་རྟགས་གསལ་བཅས་སྤན་
འབུལ་ཞུས་རེས་ཤེས་རིག་བཀའ་བླ ོན ་
མཆོག་གིས་དགེ་ལས་སླབོ ་ཕུག་དང་ས་
གནས་མི་མང་བཅས་ལ་གསུང་བཤད་དང་།	
ད་ེརེས་སྔནོ་འག་ོདང་གཞི་རིམ་གོང་འགོ་
བར་གསུམ་གི་འཛིན་གྲྭ་དང་སྡ་ེཚན་ཁག་
ལ་གཟགིས་ཞིབ་གནང་།	 ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	
༢།༣༠	 ཐགོ་ཧར་བཊ་པུར་དབུས་བདོ་མིའ་ི
སླབོ ་གྲྭར་ཕ ེབས་འབོར་སྐབས་འདོད་རུྒ་
གཡུལ་རྒྱལ་གླངི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་།	
ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ།	 སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་

སིྤ།	 བདོ་རིགས་དག་ེརྒན།	 ལས་བདེ་	
སླབོ ་ཕུག་བཅས་ནས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་རེས་སླབོ་གྲྭའི་འཛིན་རིམ་བཅུ་
གཅིག་དང་བཅུ་གཉིས་ཀི་སླབོ་ཕུག་དང་།	
བདོ་ཕུག་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་།	
ད་ེནས་ཉལ་ཁང་གི་མཐུན་རྐེན་ཁག་ལ་
གཟགིས་ཞིབ་གནང་བ་བཅས།	།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིགཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིམཛད་སྒརོ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༥	
ཉིན་སིམ་ལར་རིཇ་ཐང་ཆེན་ད་ུབདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆུང་དང་།	 སིམ་སིྤ་ལས་ཁུངས་ཐུན་
མོང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་
གཞུང་མང་གཉིས་ལ་བདོ་མི་ཡོངས་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་མཛད་སྒརོ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེངྒ་ེམཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།		
ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིད་སྐངོ་སྐ་ུཞབས་ཨ་
ཅཱརྱ་ཌབེ་རཊ་མཆོག་དང་།	 མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་
ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་མངའ་སྡ་ེ
གཞུང་གི་འཕདོ་བསནེ་དང་ཞིང་ཆུ་འདནེ་
གཏོང་བླ ོན ་ ཆེན་སྐུ ་ཞབས་མ་ཧེནྡྲ ་སིངྒ་	
མཆོག	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་
ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག	 དཔལ་
འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་དང་
འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐོང་དབང་
ཕུག་མཆོག	 ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་
བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཝིར་བྷདཱ་སིངྒ་	
མཆོག	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་
དང་སིམ་སིྤ་ལས་ཁུངས་ཐུན་མོང་གིས་ཧི་
མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་
བདོ་མི་ཡོངས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་མཛད་
སྒ་ོགོ་སིྒག་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་

ཡིན།	 ལོ་ང་ོ	 ༦༠	 གངོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རང་ཡུལ་ལ་ྷ
ས་དང་ཞལ་གསེ་དགསོ་བུང་ས།ེ	 བདོ་ནས་
ཆིབས་ཐོན་གིས་ལམ་བར་དཀའ་ཚེགས་

ཆེན་པསོ་ཉནི་གངས་བཅུ་བཞིའི་རསེ་ཕི་ལོ་	
༡༩༥༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༠	ཉནི་རྒྱ་གར་ནང་
༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་པ་རེད།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ལོ་ང་ོདུག་ཅུའི་རིང་གངས་
ལྗངོས་ཆོས་ལནྡ་ཞིང་ལ་དབང་སུྒར་བས་ཏ་ེ
བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གཏརོ་བཤིག་དང་།	 རིག་
གཞུང་སོགས་མཉམ་བསསེ་བས་དང་བདེ་
བཞིན་པ་རེད།	བདོ་ནང་གི་སླབོ་གྲྭ་དང་མཐ་ོ
སླབོ་སོགས་ཀི་ནང་སླབོ་ཚན་རྣམས་རྒྱ་ཡིག་
བརུྒྱད་སླབོ་ཁདི་བདེ་བཞིན་ཡོད།
བདོ་མི་ཚོས་སོ་སོའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	
བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སླབོ་ཁདི།	 བདོ་ཀི་ང་ོབ་ོ
སོགས་སུང་སྐབོ་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་
སྐལུ་ཡང་ཡང་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་བདོ་

ནང་གི་སླབོ་གྲྭ་དང་མཐ་ོསླབོ་སོགས་ཀི་ནང་
སླབོ་ཚན་རྣམས་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་ཐགོ་སླབོ་
ཁདི་བདེ་ཀི་མེད་པར་བརྟནེ།	 སླབོ་མ་ཚོས་
རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་རབ་དང་རིམ་པ་གནང་

ཡོད།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་
དང་རྩ་ཆེ་བའི་མཚོ་སོགས་གཏརོ་བཤིག་
དང་།	 ད་ེབཞིན་དཔལ་འབརོ་བཤུ་གཞགོ			
གཏརེ་ཁ་སྔགོ་འདནོ།	མི་རིགས་དབ་ེའབདེ་
སོགས་བས་དང་བེད་བཞིན་པར་བདོ་མི་
ཚོས་ངོ་རྒོལ་རབ་དང་རིམ་པ་བས་ཡོད།	
འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	༦༠	རིང་བདོ་ནང་གི་བདོ་
མི་ཚོའི་སེམས་ཤུགས་དང་མཐུན་སིྒལ་ཉནི་
རེ་བཞིན་ཤུགས་ཇ་ེཆེར་འག་ོབཞིན་ཡོད།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ནས་བཟུང་བདོ་ཀི་བདནེ་
མཐའ་གསལ་ཐབས་ཆེད་བདོ་མི་	 ༡༥༢	
ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རྒོལ་གིས་རང་ལུས་
མེར་སགེ་བཏང་ཡོད།	 རང་ལུས་མེར་སགེ་
གཏངོ་མཁན་གི་མངནོ་འདདོ་ན།ི	 སིྤ་ནརོ་

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
རང་ཡུལ་བདོ་ལ་གདན་འདནེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ་ཟརེ་བ་ད་ེཡིན།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས།	 ངསོ་རང་རྒྱ་གར་གི་བུ་ཞིག་
ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་བདེ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་
སྤབོས་པ་དང་ལྡན་པའི་སྒ་ོནས་གསུང་གི་
ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ང་ཚོ་བདོ་པར་མཚོན་ན་རྒྱ་
གར་ང་ཚོའི་བ་ླམ་དང་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་གི་སླབོ་
མ་ཆགས་ཡོད།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ངསོ་
ཀི་ལུས་པརོ་མཚོན་ན་རྒྱ་གར་གི་འབས་
དང་སན་མ།	བག་ལེབ་བཅས་ལ་བརྟནེ་ནས་
འཚོ་བ་ཞིག་ཡིན།	 ངསོ་ཀི་ཀདླ་པའ་ིནང་
གང་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་ད་ེདག་རྒྱ་གར་
གི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་རིག་གཞུང་ཆགས་ཡོད།	
ཅསེ་བཀའ་སླབོ་བསྩལ་ཡོད།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ལེགས་བཤད་
ད་ེདག་རྒྱ་གར་ནང་སླར་གསོ་ཡོང་བར་
འབད་བརྩནོ་གནང་གི་ཡོད།	 རྒྱ་གཞུང་
གིས་བདོ་ས་ཡོངས་རགོས་དབང་སུྒར་བས་
པའི་ཉརེ་ལེན་ལ་བརྟནེ་ནས་བདོ་ནང་དཔལ་
ནཱ་ལེནྡྲའི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་སྦྱོང་སའི་
དགོན་སྡ་ེཁག་རྦད་ད་ེཉམས་རུྒད་ད་ུཕིན་
ཡང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཡང་དག་པའི་དབུ་ཁིད་
ལམ་སནོ་འགོ་བཙན་བལོ་བདོ་མི་ཚོས་ཧུར་

བརྩནོ་གིས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིལེགས་བཤད་ད་ེ
དག་སྦྱངོ་སའ་ིབས་ིགནས་དང་དགནོ་སྡ་ེཁག་
རྒྱ་གར་ནང་སླར་གསོ་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིནང་དའུང་
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་སྦྱངོ་
སའི་བས་ིགནས་དང་དགོན་སྡ་ེཁག་བསྐར་
གསོ་གནང་ཐུབ་ཡོད།	 འད་ིན་ིབཙན་བལོ་
བདོ་མི་ཚོས་དཀའ་བ་ཁད་བསད་ཀིས་ཧུར་
བརྩནོ་བས་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་བུང་བའ་ིརླབས་
ཆེན་གི་གུབ་འབས་ཤིག་རེད།	 བཙན་བལོ་
བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་གར་ན།ི	 ཕ་ཡུལ་གཉསི་པ་
ཡིན་པ་ལ་ྟབུ་ཚོར་གི་ཡོད།	འངོ་ཀང་ང་ཚོའ་ི
ཕུགས་འདནུ་ན།ི	བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་
གང་མགགོས་རང་གི་ཕ་ཡུལ་བདོ་ལ་སླར་
ལོག་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	 རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་
ཀི་རྒྱབ་སྐརོ་ལ་བརྟནེ་ནས་ཉནི་ཞིག་ང་ཚོའི་
ཕུགས་འདུན་ད ེ་བཞིན་མངོན་དུ་འགུར་
བའ་ིརེ་བ་ཡོད།	 ང་ཚོར་ཧ་ིམཱ་ཅལ་གཞུང་
མང་གཉསི་ནས་ད་བར་རང་གི་ནང་མི་ལརྟ་
བམས་སྐངོ་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད་
པས།	བཙན་བལོ་བདོ་མི་ཡོངས་ནས་གཏངོ་
ཕདོ་ཅན་གི་ཧི་མཱ་ཅན་མངའ་སྡའེི་གཞུང་
མང་གཉསི་ཀི་བཀའ་དནི་ནམ་ཡང་བརདེ་
མི་སདི།	 རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ།	 ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིགཞུང་
མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ།	 ཅསེ་གསུང་
བཤད་གནང་།	།	

བདོ་ཀི་སལོ་རུྒྱན་རིག་གཞུང་འགམེས་སནོ་གི་ལམ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུའི་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་དང་སིམ་
སིྤ་ལས་ཁུངས་ཐུན་མོང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་ཧི་
མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་
བདོ་མི་ཡོངས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་ལས་
རིམ་གི་ཆ་ཤས་སུ་བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
པའི་རིག་གཞུང་རུལ་ཚོན་དཀིལ་འཁོར་
དང་གཏརོ་མ་བཞངེས་པ་དང་།	 གཞས་སྣ་
འཁབ་སནོ།	 རིན་མེད་སནྨ་བཅསོ་སོགས་
བདོ་ཀི་སལོ་རུྒྱན་རིག་གཞུང་འགམེས་སནོ་
གི་ལམ་ནས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་གཞུང་
མང་གཉསི་ནས་ད་བར་བདོ་དནོ་ཆེད་རྒྱབ་
སྐོར་གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་བཀའ་
དནི་རེས་དན་མཚོན་ཆེད་ཐུགས་རེ་ཞུའི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་སིམ་ལ་རིཇ་	
ཐང་ཆེན་ད་ུཐུབ་བསན་ར་ོར་ེབག་ཨེ་ཝམ་
ལྕགོ་སྒར་ཆོས་འཁོར་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་དགོན་

པའི ་དགེ ་འདུན ་པ ་
ཁ ག ་ ག ཅི ག ་ གི ས ་
མར་རྒྱན་དང་མཆོད་
པའི ་ ཡོ ་བད ་སྐ ོར །	
སིམ་ལ་ཇོ ་ནང་མ་
དགོན ་རྟག ་བརྟན ་
ཕུན་ཚོགས་ཆོས་གླངི་
དགོན་པ་ནས་རུལ་
མཚོན་དཀིལ་འཁརོ་བཞངེས་སངས་སོགས་
ཀི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་།	 བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པས་རིག་གཞུང་འཁབ་སནོ།	 སནྨ་
རིྩས་ཁང་ནས་རིན་མེད་སྨན་བཅོས་བརྟག་
དཔྱད།	 ད་ེབཞིན་ཕི་དལི་བདོ་ཀི་འགམེས་
སནོ་ཚན་པས་འཕགས་བདོ་དབར་གི་གནའ་
དངེ་གི་འབལེ་ལམ་དང་།	 བཙན་བལོ་
ནང་འགུལ་བཞུད་ཞེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་
ཐོག་པར་རིས་འགམེས་སནོ་དང་སིམ་ལ་
དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླིང་མཉམ་ལས་

ནས་འཐག་ལས་ལག་ཤེས་འགམེས་སནོ་
གནང་བ་བརུྒྱད་ཧི ་ མཱ ་ཅལ་མངའ་སྡའེི ་
གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་བ་དང་
སྦྲགས་བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་
གཞུང་སྐརོ་ག་ོརྟགོས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་ཡོད།
ཧི་མཱ་ཅལ་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའི་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
པའི ་སྐརོ ་རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་སིྤའི ་གསར་
འགུར་བརུྒྱད་ལམ་གགས་ཅན་གི་བརྙན་
འཕནི་དང་ཚགས་ཤོག་སོགས་ཀི་སངེ་དལི་
བསྒགས་རྒྱ་ཆེ་བུང་འདགུ་པ་བཅས།	།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་ཧནི་དའུ་ིཚོགས་པ་ 
Vishva Hindu Parishad ཞསེ་པའ་ིདབུས་
ཀི་འབལེ་མཐུད་པ་གཙོ་བ་ོསྐུ་ཞབས་རཱ་ས་
བ་ིཧཱ་རི་	 Ras Bihari	 མཆོག་ཉ་ེཆར་ཧ་ི
མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ནང་ཚོགས་པའི་ལས་
དོན་དང་འབལེ་བའི ་ཐོག་ཕ ེབས་གནང་
ཡོད་པ་ལརྟ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༠	
ཚེས་	 ༡༢	 ཉནི་སྐ་ུཞབས་ཁངོ་གིས་ཀངྒ་
ར་རོང་ཁོངས་ཀི་ཚོགས་པའི ་ལས་དོན་
ཁག་གུབ་རསེ།	 ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༣།༠༠	
ཐགོ་སྐ་ུཞབས་ཁངོ་དང་།	 ཚོགས་པའ་ིཔ་
ལམ་པུར་དང་།	 ཀངྒ་ར།	 ར་སའ་ིའབལེ་
མཐུད་མི ་སྣ ་ལྔ ་བཅས་བོད ་ མི ་མང་སིྤ ་
འཐུས་ལྷན་ཁང་ད་ུའཚམས་གཟིགས་དང་།	
བདོ་དནོ་གོ་རྟགོས་ཆེད་ཕབེས་གནང་བ་

དང་།	 དའེ་ིསབྐས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་
ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་སྣ་ེ
ལེན་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད།	 མཇལ་
འཕད་སྐབས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་
མཆོག་གིས་ཁོང་རྣམས་འདིར་ཕབེས་པར་
དམིགས་བསལ་གི་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་
བ་དང་སྦྲགས།	 ཚོགས་པའ་ིསྣ་ེའཁདི་པ་
སྐ་ུཞབས་དམ་པ་ཨ་ཤོཀ་སིང་གལ་	 Mr. 

Ashok Singhal,VHP མཆོག་གིས་བདོ་
མིའི ་བླ་ན་མེད་པའི ་དབུ ་འཁིད་སིྤ ་ན ོར་
༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དང་ལྷན་མཇལ་འཕད་ཐེངས་མང་གནང་
མངོ་ཡོད་པ་དང་།	 སྐ་ུཞབས་ཁངོ་ནས་
བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་གང་ཐུབ་གནང་
ཡོད་སྐརོ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་

ག ན ས ་ ས ང ས ་ ད ང ་ །	
བཙན་བོལ ་བ ོད ་ མིའི ་
ག ན ས ་ བ བ ་ སོ ག ས ་
ངོ ་སྤོད ་གནང ་ སོང ་ །	
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཞོན ་མཆོག་
གིས་ཚོགས་པའི ་ངོས་

ཧནི་དའུ་ིཚོགས་པའ་ིའབལེ་མཐུད་པ་དང་
མཇལ་འཕད་གནང་བ།	

ནས་སརྔ་ལགྷ་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གང་ཐུབ་གནང་སྐངོ་ཡོང་བ་དང་།	 མ་འངོས་པར་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་འདའུ་ིནང་བདོ་དནོ་སྐརོ་
གླངེ་སླངོ་གང་མང་གནང་རུྒྱའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་གནང་བར།	 	 	 སྐ་ུཞབས་ཁངོ་ནས་ཀང་མ་འངོས་པར་ཚོགས་པའ་ིངསོ་ནས་གང་ཐུབ་གནང་
རུྒྱ་དང་།	 ཚོགས་པའ་ིཚོགས་འད་ུག་ོསིྒག་གནང་སབྐས་སྐ་ུམགནོ་ད་ུགདན་ཞུ་གནང་རུྒྱའ་ིཞལ་བཞསེ་གནང་རསེ།	གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་
ནང་གཟགིས་བསྐརོ་ཕབེས་གནང་བ་བཅས།	།
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བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་ཐགོ་བཀའ་བསྡརུ་གནང་བ།	
༄༅།	 །རྒྱ་ནག་ནང་སིྤ་ཡོངས་ཀི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གནས་སངས་ཐགོ་ལ་ཞིབ་
འཇུག་གནང་བའི་དསུ་བཀག་བསྐར་ཞིབ་
ཚོགས་འད་ུཐེངས་གསུམ་པ་ད་ེཟླ་བ་རསེ་
མ་ཕི་ཟླ་	 ༡༡	 འག་ོསདོ་ད་ུགནང་གཏན་
འཁལེ་ཡོད་པ་དང་།	 དསུ་བཀག་བསྐར་
ཞིབ་ཚོགས་འདུ་སླ ེབ ་ལ་ཉ ེ་བའི ་སྐབས་
འདརི།	 བདོ་ནང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་
གནས་སངས་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འག་ོབཞིན་
པའ་ིགནད་དནོ་དང་།	 རྒྱ་ནག་ནས་ད་ེས་ྔ
དསུ་བཀག་བསྐར་ཞིབ་ཐངེས་གཉིས་པའི་
སྐབས་ཁས་ལེན་བས་པ་ཁག་ལག་བསར་
དནོ་འཁལོ་བུང་མེད་པའ་ིགནད་དནོ་ད་ེདག་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའི་
ཁདོ་ལ་ད་ོསྣང་དང་གོ་རྟགོས་སྤལེ་གནང་
འདགུ	 ད་ེཡང་སུད་སིའ་ིགངོ་ཁརེ་ཇི་ན་ིཝ་
ནང་བདོ་དང་།	ཡུ་གུར།	ཧངོ་ཀངོ་སོགས་ཀི་
གནད་དནོ་ཐགོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་པའི་
ཚོགས་པ་སྡ་ེཚན་ཁག་དང་།	 མཁས་དབང་།	
ཤེས་ཡོན་ཅན་སོགས་མི་སྣ་མང་དག་མཉམ་

ཞུགས་ཀིས་ལནྷ་ཚོགས་གནང་ཞིང་།	སབྐས་
དརེ་ Tibet Advocacy Coalition	 ཞསེ་
པའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་
འཐུས་ཚབ་པདྨ་སྒོལ་མ་ལགས་ཀིས་བདོ་
ནང་གི་ཡ་ང་བའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
གནས་སངས་སྐརོ་གསལ་འདནོ་གནང་བ་
མ་ཟད།	 དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་
བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོའི་ཐོག་ལ་ལྟ་སུང་
སོགས་སིད་བུས་དམ་རུ་བཏང་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་ནང་ལག་
བསར་བདེ་བཞིན་པའི་སིད་བུས་ད་ེདག་གི་
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 བདོ་མིའ་ིཐགོ་
དབང་སུྒར་དང་ལ་ྟསུང་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་
བ་མ་གཏགོས་བདོ་མིའི་གཞི་རྩའི་ཐབོ་ཐང་
སུང་སྐབོ་བ་རུྒྱའི་ཆེད་ད་ུམིན་ཞསེ་གསུངས་
འདགུ	 ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་གངོ་ཞུས་བདོ་
དནོ་ལས་འགུལ་མཐུན་ཚོགས་ནས་ཞུ་སྐུལ་
གནང་དནོ་གཙོ་བ་ོཁག་ན།ི	 བདོ་མིའ་ིའག་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་བེད་མཁན་གི་
བདོ་མི་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བད་ེའཇགས་

ལ་གནདོ་འཚེ་གཏངོ་མཁན་ཡིན་ལུགས་
དང་།	 རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསང་བ་ཕིར་བསྒགས་
བེད་ཀི ་ཡོད་ལུགས་ཉསེ་འཛུགས་བས་

ནས་རྒྱ་གཞུང་ནས་གང་བུང་འཇུ་བཟུང་
གིས་མཚོན།	 སྡགིས་ར་བཏང་བ་དང་སྡགུ་
སྦྱངོ་མནར་གཅདོ།	 གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུ
གཏངོ་བཞིན་པ་ད་ེདག་མཚམས་འཇགོ་བདེ་
དགསོ་པ་དང་།	 བདོ་མི་རྣམས་འདདོ་མོས་
མེད་བཞིན་ད་ུའབགོ་ས་ནས་གཞིས་སྤ་ོབདེ་
བཅུག་པ་ད་ེདག་འཕལ་ད་ུམཚམས་འཇགོ་
དགསོ་པ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་

ཚོར་བདོ་ནང་ཕར་ཚུར་འག་ོབསྐདོ་བ་རུྒྱར་
དམ་བསྒགས་བདེ་བཞིན་པ་ད་ེཚོ་མཚམས་
འཇགོ་བདེ་དགསོ་པ་སོགས་ཞུས་འདགུ

ཕོགས་མཚུངས་ཐེངས་སྔ་མའི་རྒྱ་ནག་གི་
དསུ་བཀག་བསྐར་ཞིབ་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནས་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་ཚོགས་གཙོ་གཙོ་བརོ་
གུར་བའ་ིའབལེ་ཡོད་ལས་ཀི་སྣ་ེམོ་བ་རྣམས་
ལ་བདོ་དང་ཡུ་གུར་ས་གནས་ཁག་ལ་ཕབེས་
རུྒྱར་ཆོག་མཆན་འབུལ་རུྒྱ་ཡིན་ལུགས་ངསོ་
ལེན་བས་ཡོད་ཀང་།	ད་ེལརྟ་དངསོ་སུ་ལག་

ལེན་ལ་འཁལེ་མེད་པའ་ིགནད་དནོ་དའེ་ིསྐརོ་
ཡང་པདྨ་སྒོལ་མ་ལགས་ཀིས་གླངེ་གནང་
བ་དང་སྦྲགས།	 ཟླ་བ་རསེ་མར་ཚོགས་
གཏན་འཁལེ་བའི་བསྐར་ཞིབ་ཚོགས་འདའིུ་
ཐོག་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་ནས་གནད་དནོ་ད་ེངསེ་པར་གླངེ་སླངོ་
གནང་དགསོ་སྐརོ་གསུངས་འདགུ	 སིྤར་ཟླ་
བ་རསེ་མའི་ནང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་རྒྱ་ནག་
གིས་གཙོས།	དབུས་ཕགོས་ཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིསིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།	 ཀནོ་གྷ།ོ	 Congo མ་ལེ་
ཤི་ཡ། Malaysia	 མལ་ཏ།	 Malta མོ་རེ་
ཤེ་སི།	 Mauritius,	 མེཀ་སོ་ཁ།ོ	 Mexico 

མོ་ན་ཀ།ོ	 Monaco	 ནའ་ེཇི་རི་ཡ། Nige-

ria	སའུ་ད་ིཨ་ར་བྷ་ིཡ། Saudi Arabia	སི་
ན་ིགལྷ་	Senegal	ལ་སོགས་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་
སོ་སོའི་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་
སངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་ཞིབ་འཇུག་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་རེད།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཕནི་ལེན་ྜནང་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་ཆེས་ཐགོ་མ་གནང་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༢	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་ཕིན་ལེནྜརི་
Finland	 གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་ཆེས་
ཐགོ་མ་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་ཡུལ་དའེི་རྒྱལ་ས་ཧལེ་སིང་ིགནམ་
ཐང་ད་ུ	 Helsinki	 ཕབེས་འབརོ་སབྐས་
བང་ཡུ ་རོབ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་བསོད་
ནམས་ཚེ་རིང་ཕར་སི་ལགས་དང་ཕནི་བདོ་
མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་
ལམྕ་སྐ་ུཨར་ཇ་སི་རི་ཀ་རི་ན་ཝ་རི་སི་ Ms 

Erja Siri-Kaarina Varis	 ལགས།	 	 ད་ེ
བཞིན་ས་གནས་བདོ་མི་བཅས་ཀིས་ཕབེས་

བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ		
ད་ེརེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
ཧལེ་སིང་ིམཐ་ོསླབོ་	University of Helsin-

ki 	 ཏུ་ཕབེས་ནས་དག་ེལས་སླབོ་མ་རྣམས་
ལ་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ	 མཐ་ོསླབོ་
ད་ེནི་ཡུལ་དའེི་ནང་གི་མཐ་ོསླབོ་རྙིང་ཤོས་
ཡིན་ཞིང་།	 གསུང་བཤད་ཀི་བརདོ་གཞི་
ན།ི	 ཆབ་སདི་ཀི་སྡངིས་ཆའ་ིཐགོ་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་ངསོ་འཛིན་མ་ཐབོ་པའི་བདོ་མིའི་ཁིམས་
དང་ཆབ་སིད་ཀི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་པའི་མི་སྣ།	

ཞེས་པའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ	
སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ལུགས་གནས་འབབ་
འགོ	 	བདོ་ད་ེལོ་རུྒྱས་ཐགོ་རང་དབང་རང་
བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་
ཁུངས་སྐལེ་གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ད་ེསྔ་ཆོས་རྒྱལ་ཁི་རལ་སྐབས་
ཏ་ེ	 ༨༢༡	 ལོར་རྒྱའ་ིས་མཚམས་གུང་གུ་
རྨ་ེརུ་དང་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷས་སོགས་ཁནོ་
ར་ོརིང་གསུམ་བཙུགས་ནས་ཡུལ་གཉིས་
དབར་ཕན་ཚུན་དམག་འཐབ་མི་བདེ་པར་
སོ་སོའི་ས་མཚམས་སུང་རུྒྱར་ཁས་ལེན་
བས་པའི་སྐརོ་ལོ་རུྒྱས་ཁུངས་སུ་བས་ནས་

བདོ་ད་ེས་ྔརང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཅིག་ཡིན་པ་ཁུངས་སྐེལ་དག་ཐེར་གནང་
བ་དང་སྦྲགས།	 	 རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་
གིས་བདོ་ནི་གནའ་སྔ་མོ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་
ཤས་ཡིན་ཚུལ་འཁོག་བཤད་བེད་བཞིན་
པ་ད་ེརུམ་རུྐབ་བརྟལོ།	 	 ཕགོས་མཚུངས་
སབྐས་དརེ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་
གཅིག་གི་སིད་གཞུང་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་
ད་ཕན་མ་ཐབོ་པའི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ལ་འཕད་བཞིན་དཀའ་ངལ་སྐརོ ་དང་།	

བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སིད་སིྤའི་འསོ་བསྡུའི་
སྐརོ།	 ད་ེབཞིན་འཚེ་མེད་ཞི་བ་གསོ་མོལ་གི་
ལམ་ནས་བདོ་རྒྱའི་གནད་དནོ་གསལ་བའི་
ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ནི་གཉསི་སྨན་དབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་འདི་ཉིད་ཡིན་སྐརོ་
གསུང་པ་དང་སྦྲགས།	 ཕནི་ལེནྜསི་གཙོས་
ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་གཞི་རིམ་གི་
བཟང་སྤདོ་དང་ལྟ་གུབ་གཞིར་བཟུང་ནས་
འཛམ་གླིང་ས་གནས་གང་དའུང་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་བརལ་བཤིག་གཏངོ་བཞིན་པ་
དརེ་ང་ོརྒོལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གནང་དགོས་
པའ་ིརེ་འདནུ་ཡང་བཏནོ་འདགུ	 གཞན་
ཡང་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་
ཁརོ་ཡུག་གི་གལ་གནད་དང་།	 དངེ་སབྐས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་གཙང་པ་ོཁག་
ལ་ཆུ་མཛོད་ཚོད་མེད་རྒྱག་བཞིན་པ་ད་ེདག་
འཕལ་མར་མཚམས་འཇགོ་དགོས་པ་དང་།	
བདོ་མི་འབགོ་པ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བཙན་དབང་འགོ་གཏན་འཇགས་གངོ་
ཚོ་ཟརེ་བར་གནས་སྤ་ོབདེ་བཅུག་པར་བརྟནེ་
བདོ་མི་ད་ེདག་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་
བཞིན་སྐརོ་སོགས་གསུང་བཤད་ལས་རིམ་
མཇུག་ཏུ་ད་ིབ་དསི་ལན་ལས་རིམ་རྣམས་
བརྙན་འཕིན་བརུྒྱད་ཐད་ཀར་རྒྱང་སིང་
གནང་འདགུ	 སིྤར་ད་ེཉནི་ས་ྔད་ོསདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ཡུལ་དའེི་རིག་གཞུང་དང་རྩདེ་
རིགས་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ Paavo 

Arhinmaki	དང་མཇལ་འཕད་གནང་ཞིང་།	
ཕེད ་ ཡོལ ་དུ་ལྗང ་ ཁུ ་ ཚོགས་པའི ་གོས ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ས་ཏུ་ཧ་སི་ Satu Hassi 

མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད་འདགུ	
མཇལ་འཕད་སྐབས་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ད་ལའྟི་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སངས་སིྤ་

དང་།	 ལགྷ་པར་གསེར་རྟ་བ་ླརངུ་ཆོས་སརྒ་
དང་ཡ་ཆེན་ཆོས་སརྒ་སོགས་གཏརོ་བཤིག་
བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ།	 ༢༠༠༩	
ནས་བཟུང་བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མི་	 ༡༥༢	རང་
ལུས་མེར་སེག་བཏང་ནས་བོད་ལ་རང་
དབང་དགོས་པ་དང་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུ་
དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྒ་བསྒགས་ཡོད་པ་སོགས་
ཞིབ་ཕ་གསུངས།	 ཕགོས་མཚུངས་དངེ་
སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རུྒྱད་གཅིག་ལམ་
གཅིག་ཟརེ་བ་དཔལ་འབོར་གི་ལས་གཞི་
རྒྱ་ཆེ་ལག་བསར་བདེ་པ་དང་སྦྲགས།	 ཆབ་
སིད་ཀི་ཤུགས་གནནོ་འགོ་རྒྱལ་ཁབ་མང་
པ་ོཞིག་གི་རྒྱལ་ནང་གི་ཆབ་སིད་གནད་དནོ་
ཐགོ་དངསོ་ཤུགས་བརུྒྱད་ནས་གནནོ་ཤུགས་
སྤདོ་བཞིན་པར་བརྟནེ་ཡིད་གཟབ་དགོས་པ་
གསུངས།	ཉནི་མཐའ་མར་སདི་སྐངོ་མཆོག་

གིས་ཕདེ་ཡོལ་ད་ུབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་མི་རྣམས་དང་ལནྷ་དགངོ་ཚིགས་
ལ་རོལ་སབྐས་༢༠༡༨	 ལོ་འད་ིན་ིབདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀིས་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་
ལོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སབས་ཐངེས་
འདིར་ཡུལ་དའེི་ནང་གི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
བ་རྣམས་ལའང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་ར་ེགསུངས།
ཕི་ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་བདོ་རིགས་ཁག་གཅིག་དང་
རྒྱ་ནག་རྟགོ་ཞིབ་པ།	 ད་ེབཞིན་མཁས་
དབང་བཅས་དང་བག་ོགླངེ་གནང་རུྒྱ་མ་
ཟད།	གསར་འགདོ་པ་ཁག་གཅིག་གི་བཅར་
འདརི་དང་ལེན་གནང་རསེ་རྒྱ་གར་ད་ུཕིར་
ཕབེས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།

Father-in-law གསོ་པ།ོ

Natural	disaster རང་བུང་གདོ་ཆག

Morning	star ཐ་ོརེངས་སརྐ་ཆེན།

Obituary འདས་བར།

Nuclear	War རལུ་མཚོན་དམག་འཐབ།

Night	shift མཚན་རེས།
Online	shopping དྲྭ་ཐགོ་གཉནེ་ཆས།	

Hand	Loom ཐགས་ཁ།ི
Vandalize གཏརོ་བཅམོ་བདེ་པ།		

Underemployed ལས་ཀ་འདང་ངསེ་མེད་པ།	

Dearness Allowance ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ།	

ཨིན་བདོ་བར་ཆད་གཏན་འབབེས།



6 17th October 2018  TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༩	ཚེས་	༨	ཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༧

Published by: Tsering Yangkyi, DIIR, Printer: Narthang Press (DIIR),  CTA, Gangchen Kyishong, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Name of Editor: Ngawang Thogmed,  
Place of Publication: CTA, Gangkyi, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Tel:+91-1892-222457/222510 Email: diiraddl.secy@tibet.net Website: www.bod.asia Regd. No. HPTIB/2017/74104

ཉནི་གའླ་ིལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།	
༄༅།	 །ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཁང་ད་ུལས་
དུང་གནས་རིམ་གི་ཁིམས་དནོ་ལས་བེད་
གཅིག་ཟླ་གངས་	༡༡	རིང་ཉནི་ག་ླཐགོ་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་འཆར་ཡིན་ན།	གཤམ་གསལ་
ཆ་རྐེན་ཚང་ཡོད་རིགས་ནས་འཚང་སྙན་
འབུལ་འཐུས།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡༽	 ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་གང་ཞིག་ནས་ཉུང་
མཐར་ཉ་ེབའི་ཁིམས་ལུགས་རབ་འབམས་
པ་	LLB	བསབླ་པ་མཐར་སོན་པ།
༢༽	 སྐསེ་ཚེས་ལག་ཁརེ་ (Birth Certifi-

cate)	 རམ་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའ་ིཤེས་ཚད་
ཨང་ཤོག་ (Marks Card) གི་ང་ོབཤུས།
༣༽	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	ཟླ་	༠༣	 ཚེས་	༣༡	
བར་འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི ་
བདོ་མིའི་དྭང་བླངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་	
(Green Book)	ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང།	
གཉསི་པ།	མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།
༤༽	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་
ཆོག་པའ་ིལག་ཁརེ་གི་ང་ོབཤུས།	(RC)

༥༽	བདོ་མིའ་ིསིྒག་གཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བདོ་སྨན་ཁང་
ཡོད་ན་དང།	ད་ེམིན་སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་གང་

རངུ་ནས་ནད་གཅངོ་དང་འགསོ་ནད་རིགས་
མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ི
སནྨ་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་	 (Medical Certifi-

cate)	 ཁ་གསར་སངེ་རང་ཉདི་ཀི་འད་པར་
མཉམ་སྦྱར་ཐོག་སྨན་པའི་ལས་དམ་དང།	
ས་རྟགས་འཁདོ་པ་ང་ོམ།
གོང་གསལ་ཆ་རྐེན་ཚང་རིགས་ནས་རང་
ཉདི་ཀི་འཚང་སནྙ་ཡིག་ཆའི་ང་ོབཤུས་ཁག་
ལ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་
གཞུང་ཞབས་ཟུང་དུང་གནས་རིམ་ཡན་
གི་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད་པ་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༢	ཉནི་གི་དགངོ་
ད་ོཚོུད་	 ༥	 འགངས་མེད་འབུལ་དགསོ་
རུྒྱ།	ད་ོབདག་སོ་སོར་འབལེ་བ་གནང་བདའེ་ི
སདླ་ཁ་བང་།	 གླགོ་འཕནི།	 (email)	 ཁ་
པར་ཨང་བཅས་འཚང་སནྙ་ནང་ཁ་གསལ་
འགདོ་དགསོ།	 དསུ་བཀག་རསེ་འཚང་སནྙ་
ཕུལ་འབརོ་རིགས་རིྩས་མེད་ཡིན།
ཕགོས་དང་ཐབོ་ཐང་གཞན།	 བཀའ་ཤག་
གི་ཉནི་གླའི་རྩ་འཛིན་དགངོས་དནོ་ལས་ཉནི་
རེར་ཉནི་ག་ླསྒརོ་	 ༦༠༠།༠༠	 རེ་འཐབོ་རུྒྱ།	
གཞུང་འབལེ་གུང་སེང་དང་རེས་གཟའ་སྤནེ་
པ་ཉ་ིམའ་ིགུང་སེང་།	ད་ེམིན་ལས་ཁུངས་གླ་ོ

བུར་སྒ་ོརྒྱབ་པ་དང་།	 དམིགས་བསལ་གུང་
སེང་།	 ད་ེབཞིན་ད་ོབདག་རང་ངསོ་ནས་
ལས་བཅར་མ་ཞུས་པ་བཅས་ལ་ཉནི་ག་ླམེད།
ཞུ་སྙན་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབལེ་འསོ་ཆོས་ལྡན་
པ་ཚོར་འབདོ་བར་དང་འབལེ་ངག་རུྒྱགས་
ལམ་ནས་འདམེས་བསྐ་ོབ་རུྒྱར་སབྐས་བསནུ་
ལག་འཁེར་སོགས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་མཉམ་
འཁརེ་གིས་འབརོ་ཐ་ོའགོད་བཅར་དགོས་
པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།	 ཆེས་
མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་ནས་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	
༡༠	ཚེས་	༡༡	ལ།།
Secretary
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འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཁབ་ཁངོས་སནྨ་
ཁང་ཁག་གི་རིྩས་པ་རྣམས་ལ་རིྩས་དང་

འབལེ་བའ་ིཟབ་སྦྱངོ་གནང་བ།	
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསྒགོ་འགོ་ར་ས་བདོ་
ཀི་གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	
༡༠	ཚེས་	༡༥	ནས་ཚེས་	༢༤	བར་ཉནི་
གངས་བཅུའ་ིརིང་ཁབ་ཁངོས་སནྨ་ཁང་ཁག་
གི ་ རིྩས ་པ ་རྣམས ་
ལ ་ རིྩས ་ཁ ་འཇོག ་
སངས་དང་།	 རིྩས་
ཁམ།	 འབབ་ཁལ།	
སྨན་ཁང་ཁག་དང་།	
ས ་ ག ན ས ་ འ ཕོད ་
བས ེན ་ སྨན ་ ཁང ་ །	
སྔ ོན ་ རིྩ ས ་ འ ཆ ར ་
གཞི་བཅས་ཀི་སྐརོ་
ཟབ་སྦྱངོ་ཞིག་ཚོགས་མུས་ཡིན་འདགུ
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་ཏ་ེཟབ་སྦྱངོ་ཉནི་
དང་པའོི་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བ་ོའཕདོ་བསནེ་དུང་ཆེ་ཆུ་སྐ་སྦྲ་གཉསི་
ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་ཡོང་བབ་
དང་འག་ོགནོ།	 སྔནོ་རིྩས་འཆར་འབུལ་

ཁིམས་སིྒག་ཁག་གལ་ཆེན་པ ོ་ཡིན་སྐརོ ་
སོགས་ཀི་་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
སིྤར་ཉནི་གངས་བཅུའི་རིང་ཟབ་སྦྱངོ་སབྐས་
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་དངུལ་རིྩས་སྡ་ེ
ཚན་གི་འགན་འཛིན་ཟུང་དུང་བསན་འཛིན་

ལེགས་གུབ་ལགས་དང་།	འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ཀི་རིྩས་དཔནོ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དང་
བསན་འཛིན་དཔལ་སིྐད་ལགས་བཅས་ནས་
གོང་གསལ་བརོད་གཞི་ཁག་གི་ཐོག་ཟབ་
ཁདི་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཝུཊ་སི་ཊོག་རྒྱལ་སིྤའ་ིསླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་
དམིགས་བསལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༡	
རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉནི་བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་
ར་ས་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་ད་ུརྒྱ་གར་བང་
ཕགོས་ཨུ་ཏྟར་ཁཎྜ་མངའ་སྡའེི་ཁངོས་མ་སུ་
རིར་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་ཝུཊ་སི་ཊོག་རྒྱལ་
སིྤའ་ིསླབོ་གྲྭའ་ི	Woodstock International 

School	 འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་དང་བཅུ་
གཉསི་ཀི་སླབོ་ཕུག་གངས་	༥༡	ལ་དམིགས་
བསལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་རསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	 	 གངོ་ད་ུཨིན་ཌནོ་ཨེ་ཤེ་ཡ་ནས་ར་ུ
ཁག་གཅིག་ངསོ་དང་ཐུག་འཕད་སདླ་ཕབེས་
ཡོད།	 ཁངོ་རྣམས་ཁ་ཆེའ་ིལུང་པ་ནས་ཡིན་
ཀང་ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བདེ་མཁན་ཞིག་
རེད་འདགུ		
ངོས་ཀིས་ཨིན་ཌོན་ཨེ ་ཤེ ་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་

ནི་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཡིན་ཀང་ཧིན་
རུ་དང་ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བེད་མཁན་
ཡོད་པ་རེད།	 ཅསེ་བརདོ་རུྒྱ་བུང་།	
ཁ་ཆེའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཤི་ཡ་དང་སུན་ནི་	
གཉསི་དབར་འཁུག་རྩོད་བདེ་བཞིན་ཡོད།	
ད་ེབཞིན་སི་རི་ཡ་དང་ཨབ་གྷ་ནི་སི་ཐན་	
ནང་དའུང་དམག་འཁུག་འབུང་བཞིན་ཡོད།	
ཁ་ཆེ་ཆོས་ལུགས་འཛིན་མཁན་ཡོངས་ཀིས་
ཨཱ་ལ་སྐབས་སུ་བདེ་མཁན་དང་།	 ཀུ་རན་
རྩ་བར་བཞག་མཁན།		ད་ེབཞིན་དསུ་ཡུན་
ལྔའི་རིང་ཁ་འདནོ་བདེ་མཁན་གཅིག་གུར་
ཡིན།			ཤི་ཡ་དང་སུན་ན་ིདབར་ཕན་ཚུན་
གསོད་རེས་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་ད་ེན་ིབསམ་ཡུལ་
ལས་འདས་པའ་ིབ་སྤདོ་ཞིག་ཡིན།	
འོན་ཀང་ངོས་ཀིས་རྒྱ་གར་ནང་ཁ་ཆེའི་
ཆོས་ལུགས་ཤི་ཡ་དང་སུན་ན་ིདབར་འཁུག་
རྩདོ་བུང་བའི་སདྐ་ཆ་ནམ་ཡང་ག་ོམངོ་མེད།	

དཀའ་ངལ་རྩ་བ་ནས་མེད།	
རྒྱ་གར་ནང་ལོ་སངོ་ཕག་གསུམ་བཞི་ལྷག་

རིང་འཛམ་གླངི་ནང་གི་ཆོས་ལུགས་གཙོ་ཆེ་
བ་ཚང་མ་འཆམ་མཐུན་ངང་འདིར་གནས་
བཞིན་ཡོད་པ་འདསི་འཛམ་གླངི་ཕི་ལ་ཆོས་
ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གི་མིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོ
ཞིག་སུྐན་ཐུབ་པ་བ་དགསོ།	 ཆོས་ལུགས་མི་
འད་བ་ད་ེདག་ཕན་ཚུན་འཆམ་མཐུན་ངང་
གནས་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་པའི་མིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོ
སནོ་པ་ད་ེདག་འཛམ་གླིང་ཁོན་ཡོངས་ལ་
ལག་བསར་བ་དགསོ།	
ད་ེཡང་སནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་བུང་
གོང་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ཆོས་ལུགས་འད་
མིན་སྣ་ཚོགས་གནས་བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་གར་
གི་གདདོ་མའི་ཆོས་ལུགས་ལ་ཆ་མཚོན་ན་
གངས་ཅན་པ་དང་གཅརེ་བུ་བ།	 ནང་པ་

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང།	
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	

སོགས་ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

སངས་རྒྱས་པ།	 ཕིས་སུ་སིཀ་ཆོས་ལུགས་
དར་བ་དང།	 ད་ེབཞིན་ཕི་ཕགོས་ནས་ཡི་ཤུ་	

དང་ཁ་ཆེའ་ིཆོས་ལུགས།	 ཇིའུ་ཆོས་ལུགས།	
ཛོ་ར་སི་ཊི་རན་ཆོས་ལུགས་སོགས་དར་
འཕལེ་བུང་བ་ཙམ་མ་ཟད།	 ཆོས་ལུགས་ད་ེ
དག་འཆམ་མཐུན་ཐགོ་མཉམ་གནས་བས་
དང་བདེ་བཞིན་ཡོད།		
གཞན་ཡང་གནད་དནོ་གལ་ཆེན་པ་ོགཅིག་
ན།ི	 སིག་གི་བ་ླཆེན་གུ་ར་ུནཱ་ནག་ད་ེབཞིན་
ཧནི་དའིུ་ཁིམ་ཞིག་ནས་ཡིན་ཀང་ཁངོ་ཁ་ཆེ་
བ་ཚོས་གནས་ས་མེ་ཁཱ་	 Mecca	 ད་ུགནས་
སྐརོ་ད་ུཕིན་པ་ད་ེཆོས་ལུགས་གཞན་ལ་གུས་
བརིྩ་ཡོད་པའ་ིརྣམ་པ་སནོ་གི་ཡོད།	
ལོ་སངོ་ཕག་རིང་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་
ནང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་ཧ་ལས་པ་ཡོད།	

ངོས་ཀིས་སྐབས་རེ་མཁས་དབང་དང་།		
ཤེས་ལནྡ་པ།	ད་ེབཞིན་ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་
བདེ་མཁན།	 	 ན་ལེནྡྲའ་ིམཁས་པ་རྣམས་
དང་ལནྷ་ད་ུབག་ོགླངེ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 བག་ོ
གླངེ་ད་ེདག་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ	 བག་ོགླངེ་
དའེི ་བརུྒྱད་འགོ་བ་མིའི་རྣམ་དཔྱོད་དང་
ཤེས་རབ་གངོ་འཕལེ་བཏང་གིས་ཡོད།	ཅསེ་
སོགས་ཀིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་སླབོ་ཕུག་
རྣམས་ཀིས་བཀའ་འདརི་བཀའ་ལན་སྩལ་
ཡོད།
སིྤར་བདོ་པ་དང་རྒྱ་གར།	འབུག	ཨབ་ག་ྷན་ི
སི་ཐན།	ཨ་རི།	སི་རི་ཡ།	པ་ེལིས་ཏན།	ཀ་ོ
རི་ཡ་སོགས་ནས་ཡིན་པའ་ིསླབོ་མ་ད་ེདག་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༨	ནས་	༡༠	
བར་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་།	 རྒྱལ་རབས།	
ཆོས།	 བདོ་ཀི་གནས་སངས་སོགས་ཀི་སྐརོ་
མཁེན་རྟགོས་སླད་ར་སར་ཕབེས་ཡོད་པ་
བཅས།


