
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་	༢༡༤༦	རབ་གནས་ས་ཕག་ལོ།

ལོ་	༣	ཨང༌།	༤༡

བདོ་ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༡	རེས་གཟའ་ལགྷ་པ། 9th  October 2019

Vol. 3 Issue 41 Price Rs. 1

Regd. No. HPTIB/2017/74104

ང་ཚོའ་ིཤ་ཁག་རསུ་གསུམ་བདོ་མི་རིགས་ལས་མཆེད་པ་ཡིན་སྟབས་ནང་ཆོས་དང་སདྐ་ཡིག་
ཐགོ་སྦྱང་བརྩནོ་ངསེ་པར་བདེ་དགསོ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༦	
ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་
ཆེན་ཐགོ་བཅར་བའ་ིསྐ་ུཚབ་དང་།	 མང་
གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ།	
སིྤ་འཐུས།		ས་ིཞུའ་ིལས་བས་ཡོངས་ལ་ཐགེ་
ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་
རའ་ིནང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 	 ད་ེརིང་
ངསོ་རང་ཐང་ཆད་འདགུ	 ཉ་ིམ་སྦལེ་ནས་
བསྙནེ་རགོས་བསུྒབས་པ་རེད།	ད་ེནས་བཀའ་
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འགེགས་རྐེན་མང་པ་ོཞིག་འཕྲད་ནས་སླབོ་
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སུ་སྨནི་ནས་བདོ་ལ་ཞལ་གཟགིས་ནས་ཕབེས་
རུྒྱ་འག་ོབཙུགས་ཚར་བ་རེད།	 གང་ལརྟ་
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ང་ཚོར་བརིྩས་སྤདོ་གནང་བ་རེད།	 བདོ་ད་ུ
ནང་ཆོས་མ་དར་གོང་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུནང་
ཆོས་དར་ཡོད་སྐརོ་དང་།	ལགྷ་པར་མགནོ་པ་ོ
གང་ཉདི་ཀིས་རྒྱ་རིགས་དཔནོ་པ་ོདང་ཚོང་པ་
ད་ེའདྲ་བརུྒྱད་རྒྱ་ནག་འག་ོཁདོ་ཚོ་དང་འབལེ་
མོལ་མུ་མཐུད་ཐབས་མཛད་བཞིན་ཡོད་སྐརོ།		
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༣།༣༠	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སདི་
བཀའ་བླནོ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟབོས་
རྒྱལ་མཆོག་གིས་གཙོས་དུྲང་ཆེ་དཔ་ེཟུར་དབང་
འདསུ་ལགས།	 ནང་སདི་དུྲང་འཕར་ཟླ་བ་ཚུལ་
ཁམིས་ལགས།	 ད་ེབཞིན་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
རྣམ་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་ནང་
སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་བཀོལ་སྤདོ་མཉནེ་
ཆས་	 Padma	 App	 ཞསེ་པ་དབུ་འབདེ་གནང་
རསེ།	 སོ་ནམ་སླབོ་སྟནོ་པ་སྐ་ུཞབས་	 Kishore	
Rao	 ལགས་ཀིས་བཀལོ་སྤདོ་མཉནེ་ཆས་ཀི་
ང་ོསྤདོ་དང་སྦགས་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་ཕགོས་ཐད་
གསལ་བཤད་གནང་འདགུ	
སྐབས་དརེ་ནང་སིད་སོ་ནམ་ཚན་པའི་འགན་
འཛིན་དནོ་གུྲབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་འདི་གའི་
གསར་འགོད་པའི་དྲ་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་
དནོ།	 བཀལོ་སྤདོ་མཉནེ་ཆས་ད་ེབདོ་མི་ཞིང་པ་
རང་གི་ཆེད་ད་ུརེད།	 མཉནེ་ཆས་ད་ེབརུྒྱད་ནས་
སྐ་ེལནྡ་སོ་ནམ་ལས་གཞི་དང་འབལེ་བའི་གྲངས་
ཐ་ོབསྡ་ུརབུ་དང་དཔྱད་ཞིབ་ཁུངས་ལནྡ་ཞིག་ཡོང་
ཐུབ་ཆེད་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	
ད་ེཡང་བཀལོ་སྤདོ་མཉནེ་ཆས་གསར་པའ་ིམཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་གནང་མཁན་ཨ་རིའི་རོགས་
ཚོགས་ཡིན་པ་དང་།	 སྐ་ུཞབས་ཀི་ཤོར་རཱོ་ལགས་
ཀིས་འགན་ཁུར་འགོ	crop in	བཟ་ོསུྐན་ཁང་	
Company	ནས་བཟ་ོསུྐན་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།	།

འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	།བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་
བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་མཆོག་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༨	ཉནི་གླ་ོནད་ཊི་སྦའི་ིཁ་
གཏད་ད་ུརྒྱལ་ཡོངས་སིལ་སྤལོ་རྩདེ་འགྲན་ཐངེས་
གསུམ་པའ་ིམཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་
བརོ་ཕབེས་གཏན་འཁལེ་འདགུ	 	 ད་ེཡང་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་ཚེས་	 ༩	 ནས་	 ༡༧	 བར་ལྷ་ོ
ཕགོས་གཞིས་ཆགས་སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་བད་ེགཉསི་
དང་ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླངི་།	 དབུས་སནྦ་ད་ར་
ནརོ་རྒྱས་གླིང་གཞིས་ཆགས་བཅས་སུ་གཞུང་
འབལེ་འཚམས་གཟིགས་ཕབེས་གཏན་འཁལེ་བ་
བཅས།	།

དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༧	
ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་བཞུགས་སརྒ་
རྡ་ས་གངས་སིྐད་ཐང་སྟངེ་ཁང་རྩེག་གསར་
པའི་རྩེ་ཐོག་ཚོགས་ཁང་ནང་དཔལ་ལྡན་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརུྒྱད་དནོ་གུྲབ་

མཆོག་གི་མདནུ་ད་ུའདམེས་ཐནོ་དབུས་འསོ་
བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་དང་
ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་
གཙོ་གཅིག་ལྕགོས་དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་
རིང་མཆོག་གི་ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་

བཞསེ་ཀི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེ
ཡང་མཛད་སྒའོི་སྟངེ་དཔལ་ལནྡ་ཁིམས་ཞིབ་
པ་ཆེ་བ་མཆོག་དང་།	 ཁམིས་ཞིབ་པ་གཞན།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག	 བདོ་མི་མང་སིྤ་

འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག			
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་
ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག	 བཀའ་བླནོ་རྣམ་
པ།	 རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་
འཛིན་དང་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་མི་རྣམ་པ།	སིྤ་

འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ།	དུྲང་ཆེ་རྣམ་པ།	རྡ་
ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐུ་
ཚབ།	 ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་།	
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས།	 ད་ེབཞིན་ཁབ་
ཁངོས་སྡ་ེམཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་བཅས་
ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་གནས་ཆུང་སྒ་
དབངས་གླིང་གི་དགེ་འདནུ་བཞི་གྲས་ཤིས་
བརདོ་གསུང་འདནོ་གནང་།
ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་
བརུྒྱད་དནོ་གུྲབ་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུ་པར་
མཐངོ་གྲལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་གུྲབ་མཚམས།	འདམེས་
ཐོན་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སིྤ་ཁབ་
འགན་འཛིན་དང་ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་
ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་ལྕགོས་དཔ་ེཟུར་
དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་༸རྒྱལ་བའ་ི
བཞུགས་ཁི་རིན་པ་ོཆེར་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེདཔལ་ལྡན་ཁིམས་

ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརུྒྱད་དནོ་གུྲབ་མཆོག་གི་
མདནུ་ནས་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས།
ད་ེནས་མཇལ་དར་སྒོན་འབུལ་གནང་བ་
དང་འབལེ།	 དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་
མཆོག་གིས་དམ་འབུལ་མ་དབེ་ཏུ་མཚན་
རགས་བཀདོ།
ད་ེརསེ་སྐུ་མགྲནོ་རྣམ་པར་སལོ་རུྒྱན་གི་འགྲ་ོ
ལུགས་ཐོག་རནེ་འབུང་གྲ་ོསོ་ཕེ་མར་དང་
ཆང་ཕུད།	 གསོལ་ཇ་འབས་སིལ་འདགེས་
འབུལ་ཞུས་པ་དང་སྦགས།	 སྐ་ུམགྲནོ་རྣམ་
པས་རིམ་བཞིན་༸རྒྱལ་བའ་ིབཞུགས་ཁ་ིརིན་
པ་ོཆེར་མཎྜལ་རནེ་དདོ་དང་འདམེས་ཐོན་
དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སིྤ་ཁབ་འགན་
འཛིན་དང་ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་
གི་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་ལྕགོས་དཔ་ེཟུར་དབང་
འདསུ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་རནེ་འབུང་མཇལ་
དར་སྒོན་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེདམ་འབུལ་མཛད་
སྒ་ོབཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ངང་གྲལོ་ཡོད་པ་
བཅས།	།
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གཞནོ་སྐསེ་མགྲནི་ཚབ་པ་ལ་ྔདྲག་འདམེས་སྐརོ་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །ཕི་ལ་	ོ ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡	 	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་ཕི་དྲལི་
ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀི་
གོ་སིྒག་འགོ་ཉ་ེཆར་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའི་གཞོན་
སྐེས་ཚོགས་འད་ུཐེངས་གཉིས་པའི་ཐོག་
གཞོན་སྐསེ་མགྲིན་ཚབ་པ་ལྔ་དྲག་འདམེས་
བུང་བའ་ིསྐརོ་གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་ཤིག་
བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ཉནི་གུང་ཆུ་ཚོད་		
༡༢	 ཐགོ་གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་སུ་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་དང་།	 	 ཕི་འབལེ་དུྲང་
ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས།		
དྲལི་བསྒགས་དུྲང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོ
ལགས།	 ད་ེབཞིན་ཕི་ནང་གི་གསར་འགདོ་
པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐོག་མར་ཕི་
དྲིལ་ལས་འཆར་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་
བསྟན་འཛིན་སྒནོ་མཛེས་ལགས་ཀིས་ང་ོསྤདོ་
གསུང་བཤད་གནང་།
ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
འཚམས་འདྲ་ིདང་འབལེ་གསུང་དནོ།	 ད་ེ
སྔནོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༨	 ནང་ལ་ྔདང་ལ་ྔ
བཅུའི་གཞནོ་སྐསེ་ཚོགས་འད་ུཐངེས་གཉསི་
པ་ཚོགས་པའ་ིསབྐས་རང་ལོ་	 ༣༥	 མན་གི་
གཞནོ་སྐསེ་ལ་ྔབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ལ་ྔདང་
ལྔ་བཅུའི་གཞོན་སྐསེ་མགྲིན་ཚབ་པར་དྲག་
འདམེས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསལ་བསྒགས་
ལརྟ།	 	 ཚོགས་ཚུང་ནས་གྲསོ་བསྡརུ་རིམ་
པ་གནང་རསེ་གཞོན་སྐསེ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་
སྐ་ུཚབ་ལ་ྔབདམས་པ་རེད།	 	 ད་ེཡང་ཁངོ་
རྣམས་ན།ི	 	 ལ་ྷརོང་ལགས་དང་།	 བསྟན་
འཛིན་ནརོ་སྒནོ་ལགས།	མགནོ་པ་ོབཀྲ་ཤིས་
ལགས།	བསྟན་འཛིན་ནརོ་འཛིན་ལགས།	ལ་ྷ

ནངི་སལྐ་བཟང་རྡ་ོར་ེལགས་བཅས་ཡིན།	
ཁོང་རྣམས་ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་སིྤ་
དང་།	 ལགྷ་པར་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ནས་
འཚམས་འདྲའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་

ཡིན།	 ང་ཚོའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་ལ་ྟསབྐས།	 ཕི་
རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་གི་བདོ་མིའི་གྲངས་འབརོ་
དང་།	 	 རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ནང་གི་བདོ་
མིའི་གྲངས་འབརོ་ད་ཆ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་
བཅུ་ཆགས་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་ཞུས་པ་ལརྟ།	ད་
ཆ་ཧ་ལམ་གནས་སྟངས་ད་ེལརྟ་ཆགས་ཡོད།		
དེ་ ཁུལ་གནས་པའི ་བ ོད་མི ་གཞོན་སྐེས་
རྣམས་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དབར་
འབལེ་བ་བཟང་པ་ོཇི་ལྟར་བསུྐན་དགོས་པ་
དང་།	 	 དམིགས་བསལ་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་
ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་བདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་ཆེད་ད་ུ
དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན།		གང་ཡིན་ཟརེ་ན་རྒྱ་
བལ་འབུག་གསུམ་ནང་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་།	དགནོ་སྡ།ེ	སླབོ་གྲྲྭ།		
སིྒག་འཛུགས་ལ་སོགས་ཡོད་སྟབས་རང་
བཞིན་གིས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་དང་སིྤ་ཚོགས་ཀི་
འགྲ་ོསྟངས།	 	 མི་རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོསོགས་ལ་
ད་ོསྣང་དང་སུང་སྐབོ།	 	 ད་ེབཞིན་གངོ་སྤལེ་
གཏངོ་ཐབས་ཀི་ཆ་རྐེན་ཚ་ཆང་ཞིག་ཚང་
ཡོད།	 	 འནོ་ཀང་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ཏུ་
ཡོད་པའི་བདོ་མི་གཞོན་སྐསེ་རྣམས་ལ་ཆ་
རྐནེ་ད་ེའདྲ་ཞིག་མེད་སྟབས་གདངོ་ལེན་བདེ་
དགསོ་པའ་ིགནས་སྟངས་མང་པ་ོཞིག་ཡོད།
འཛམ་གླིང་ས་ཕོགས་གང་སར་ཡོད་པའི་
བདོ་མི་གཞོན་སྐསེ་རྣམས་ས་གནས་གཅིག་
ཏུ ་ཉིན ་གྲངས་གསུམ་ཙམ་རིང་མཉམ་
འཛོམས་བ་རུྒྱ་ད་ེགཙོ་བ་ོསོ་སོ་རང་ཉདི་བདོ་
མི་ཞིག་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་ཐུབ་པ་བ་རུྒྱ་
དང་།	 བདོ་མི་ཞིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་བདོ་ཀི་
རྩ་དནོ་སདླ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་དགསོ་པ་གལ་
ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ།		ཕགོས་མཚུངས་བདོ་ཀི་
ཐུན་མིན་སདྐ་ཡིག་དང་ཆོས།		རིག་གཞུང་
རྣམས་རྩ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་ཤེས་པའི་ཐགོ་དརེ་
ད་ོསྣང་བདེ་དགསོ་སྐརོ།	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་

འཛུགས་སུ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་དགོས་པ་
བཅས་ཀི་ཐོག་ལ་གྲསོ་བསྡུར་དང་བསམ་
ཚུལ་བར་ེལེན།	 	 ག་ོརགོས་སྤལེ་ཏ་ེསེམས་
ནང་རང་ཉིད་བདོ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཚོར་

བ་སླབེས་རསེ་མ་སྐུལ་དང་བངླས་ཐགོ་ནས་
སིྒག་འཛུགས་ལ་ཞབས་ཞུ་སུྒབ་མཁན་ཞིག་
ཆགས་རུྒྱ་རེད།		ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུ་གཞནོ་སྐསེ་

ཚོགས་འད་ུཐངེས་དང་པ་ོད་ེབཞིན་ཚགས་
ཚུད་པ་ོབུང་བར་བརནེ་ཐངེས་གཉསི་པ་ད་ེ
ཚོགས་ཡོད།
མགྲིན་ཚབ་པ་ལ་ྔཔ་ོད་ེདག་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའི་
ཚོགས་འདའིུ་སབྐས་མིང་སྨསོ་པའི་ཐགོ་འསོ་
མི་དགོངས་འཆར་བསྡུ ་རུབ་གནང་རེས་
འདམེས་སུྒག་ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་ཐག་
གཅདོ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན།		
བདམས་ཐནོ་མི་ལ་ྔཔ་ོད་ེདག་ལ་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་དང་།	བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་
བཅས་པ་ང་ོསྤདོ་བ་རུྒྱ་མ་ཟད།		གཉསི་སནྨ་
དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས་གང་ཡིན་སྐརོ་ག་ོ
རགོས་གང་ལེགས་སྤལེ་བ་བརུྒྱད།	 	 འབུང་
འགུར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་གཞོན་སྐསེ་ཚོགས་
འདའིུ་ཐགོ་ཁོང་ཚོ་ལ་ྔཔསོ་འགན་ཁུར་རྐང་
བཞེས་ཐགོ་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་གྲསོ་བསྡུར་
དང་བསམ་ཚུལ་བར་ེལེན་གི་གོ་བསྡུར་ལྷུག་
པ་ོཡོང་རུྒྱའ་ིརེ་བ་ཡོད།	 	 གཞནོ་སྐསེ་ཕན་
ཚུན་ལེགས་སྤལེ་ཉསེ་འགོག་གི་ལས་འཆར་

སྤལེ་ཐུབ་ཚེ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་དང་བླ་ོལ་
འཇུག་པ་ཡོད།	 	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་རསེ་གསར་འགདོ་པས་དྲ་ིབར་
ལན་འདབེས་གནང་ཡོད།

གཞནོ་སྐསེ་མགྲནི་ཚབ་པ་ལ་ྔན།ི
༡༽	 ལ་ྷརོང་ལགས་ན།ི	 ད་ལའྟ་ིཆར་རྒྱ་
གར་ལྡ་ེར་ལྡུན་ད་ུཁིམས་ལུགས་ཐོག་རབ་

འབམས་པའི་སླབོ་སྦྱངོ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་རིགས་
སླབོ ་ཕུྲག་མཐུན་ཚོགས་གསར་བཙུགས་
གནང་མཁན་དང་ཚོགས་གཙོ་ཆེས་ཐོག་
མ་ད་ེཡིན།	 ལ་ྷརོང་ལགས་ལོ་བརྒྱད་ཡིན་
སབྐས་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་ཏ་ེ
སླབོ་སྦྱངོ་བ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་ཐགོ་མ་ཐབོ་པ་མ་
ཟད།	 ཁངོ་གི་འདདོ་གཅིག་ནང་མི་ཁངོས་
ནས་ཀང་སླབོ་གྲྲྭར་བསྐདོ་མཁན་ཐགོ་མ་ད་ེ
ཆགས་ཡོད།	 རཇ་པུར་དང་མ་སུ་རི་བདོ་
ཁིམ་ནས་སླབོ་ཐར་སོན་པ་དང་།	འཛིན་རིམ་
བཅུ་གཉསི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རུྒྱགས་
ནང་གུྲབ་འབས་རྩ་ེཕུད་སོན་པའི་དགའ་ལནྡ་
ཕ་ོབང་སླབོ་ཕུྲག་གཟངེས་རགས་ཐབོ་ཡོད།	
སླབོ་གྲྲྭའི་སྐབས་ཁོར་ཡུག་དང་འབལེ་བའི་
སིྐད་སྡུག་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་
རུྒྱར་མཐུན་རྐནེ་དང་།	 བདོ་ཡིག་ཐགོ་རྩམོ་
ཡིག་དང་ཡིག་གཟུགས་རིགས་འགྲན་བསྡརུ་
ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད།	 མའ་ེསོར་ད་ུཁམིས་
ཀི་སླབོ་སྦྱངོ་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་བདོ་
པའི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་མའ་ེསོར་ཁུལ་གི་མཐ་ོ
སླབོ་ཁག་ཏུ་འཛུལ་ཞུགས་སླད་རོགས་སྐརོ་
ཚོགས་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
སྦལེ་ཀོབ་ཏུ་བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་
གསུང་ཆོས་སྐབས་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 མའ་ེསོར་མཐ་ོསླབོ་
ཏུ་བདོ་ཀི་ཉནི་མོ་ཞེས་པའི་འགྲམེས་སྟནོ་གོ་
སིྒག་གནང་སབྐས་མཐུན་འགུར་གནང་ཡོད།	
སབྐས་དརེ་རྒྱ་ནག་དང་།	 རྒྱ་གར།	 རྒྱལ་
སིྤའ་ིསླབོ་ཕུྲག་སྟངོ་ཕྲག་མང་པ་ོམཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།	
ལྷ་རོང་ལགས་རྒྱལ་སིྤའི ་སླབོ ་ཕུྲག་གླ ེང་
སྟགེས་ཀི་དུྲང་ཆེ་གནང་བའི་རིང་འགྲམེས་
སྟནོ་གི་ལམ་ནས་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་དང་རིག་
གཞུང་ང་ོསྤདོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་མའ་ེསོར་
ཁུལ་གི་ཕི་རྒྱལ་སླབོ་ཕུྲག་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་
གྲསོ་གླངེ་ཚོགས་འད་ུརིགས་གོ་སིྒག་གནང་
སྐབས་བདོ་པའི་ང་ོཚབ་གནང་སྟ་ེབདོ་དནོ་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
ལ་ྷརོང་ལགས་ཀིས་མཐ་ོསླབོ་ཁག་ཏུ་འགྲིམ་

བཞིན་པའི་སླབོ་གྲགོས་རྣམས་ལ་དཔ་ེདབེ་
བཀླགས་པ་བརུྒྱད་ཤེས་ཡོན་གོང་མཐོར་
གཏངོ་ཐབས་ལ་དམིགས་ཏ་ེཨ་མའི་ནརོ་བུ་
དཔ་ེདབེ་ཚོགས་པ་	 Amay Norbu Book 

Club	 ཞསེ་པ་གསར་གཏདོ་གནང་བ་མ་
ཟད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་གཙོས་
གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་
གོ་སིྒག་གནང་བའི་འགོ་ཁིད་ཀི་ཟབ་སྦྱོང་
མང་དག་ཅིག་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
གཞན་ཡང་ལྷ་རོང་ལགས་ཀིས་སིྤ་ཚོགས་
ཞབས་ཞུ་སླད་དཔལ་འབརོ་འད་ུའགོད་ཀི་
ལས་གཞི་མང་དག་ཅིག་སྤལེ་ཡོད་པ་མ་ཟད།		
མང་གཙོ་གོང་འཕལེ་ཆེད་ན་གཞོན་དང་
བླངས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཡིན་པའི་ཆ་
ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིའསོ་བསྡ་ུཆེན་མོའ་ི
སྐབས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཁག་ཏུ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་འསོ་
མི་དང་འབལེ་བའི་བགྲ་ོགླངེ་ག་ོསིྒག་གནང་།	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ལོར་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ཞབས་
ཞུ་ཁང་གི་ཚོགས་མི་དང་ལྷན་མའ་ེསོར་ས་
གནས་བདོ་མིའི་ཁིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་
ཚོགས་གཞནོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
༢༽		བསྟན་འཛིན་ནརོ་སྒནོ་ལགས་ཨ་རིའ་ི
མི་ན་ེསོ་ཊའ་ིནང་སྐསེ་ཤིང་།	 མཐ་ོསླབོ་ཏུ་
འགྲིམ་བཞིན་པའི་སབྐས་མི་ན་ེསོ་ཊའི་ནང་
བདོ་ཀི་སལོ་རུྒྱན་གཞས་སྣ་དང་ཞབས་བ་ོ
སོགས་ལ་སྦྱང་བརྩནོ་གནང་ཞིང་།	 	 མཐ་ོ
སླབོ་ཏུ་འགྲིམ་བཞིན་པའི་སྐབས་མོ་རང་
གིས་བདོ་ཀི་རུ་ཁག་དང་ཨེ་ཤི་ཡའི་སླབོ་
ཕུྲག་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་གནང་མངོ་
བ་མ་ཟད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོར་བདོ་མིའ་ི
དམའ་རིམ་དང་མཐ་ོའབངི་སླབོ་ཕུྲག་ཚོའི་
ཆེད་ད་ུལམ་སྟནོ་ཞེས་ཟུར་ཁིད་འཛིན་གྲྲྭ་
ཞིག་བཙུགས་པ་དང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༩	ལོར་
མཐོ་སླབོ་ཀི་དབར་ཁའི་གུང་གསེང་དང་
བསྟནུ་ནརོ་སྒནོ་ལགས་ཀིས་བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་
སྡ་ེསླབོ་གྲྲྭའི་འཛིན་རིམ་བདནུ་པའི་སླབོ་ཕུྲག་
ཁག་གཅིག་ལ་ཨིན་ཡིག་སླབོ་ཁིད་གནང་
འདགུ		མཐ་ོསླབོ་ཐནོ་རསེ་ནརོ་སྒནོ་ལགས་
ཀིས་བདོ་མིའི་གཞོན་སྐེས་ཚོའི་ཆེད་དབུ་
མའི་ལམ་ཞེས་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་བཙུགས་
གནང་འདགུ		ཚོགས་པ་ད་ེབརུྒྱད་དབུ་མའ་ི
ལམ་གི་སདི་བུས་སྐརོ་ག་ོརགོས་རྒྱ་ཆེར་སྤལེ་
འདགུ	 	 	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ལོར་	 རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་གོ་སིྒག་
འགོ་ནརོ་སྒནོ་ལགས་བདོ་མིའི་གཞོན་སྐསེ་
འགོ་ཁིད་ལས་གཞིའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།	 ནརོ་སྒནོ་ལགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་
༧གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་
མི་ན་ེསོ་ཊ་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་འགྲིམ་བཞིན་པའི་
རྒྱ་རིགས་སླབོ་ཕུྲག་དབར་གྲསོ་མོལ་ག་ོསིྒག་
ཞུས་གནང་འདགུ	 ནརོ་སྒནོ་ལགས་ཀིས་
ཁར་ལེ་ཊོན་མཐ་ོསླབོ་	 Carleton College	
ནས་སྐ་ེདངསོ་ཚན་རིག་ Biology	 ཐགོ་ཉ་ེ
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3 TIBETAN NEWS  9th  October  2019 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༡	ཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༩

བའ་ིརབ་འབམས་པའ་ིསླབོ་སྦྱངོ་གནང་ཞིང་།	
རྒྱ་ནག་ནང་ཟླ་བ་ལྔ་ཙམ་རིང་རྒྱ་ཡིག་སླབོ་
སྦྱངོ་གནང་འདགུ	 	 ད་ལའྟ་ིཆར་བསྟན་
འཛིན་ནརོ་སྒོན་ལགས་ཀིས་སན་ཊི་ཁེ་ཏི་
རིན་མཐ་ོསླབོ་	 St. Catherine University	
ཏུ་འག་ོཁདི་རིག་པའ་ི	 Organizational 

leadership	 ཐགོ་རབ་འབམས་པའ་ིསླབོ་
སྦྱངོ་གནང་མུས་ཡིན།
༣༽	 མགནོ་པ་ོབཀྲ་ཤིས་ལགས་ན།ི	 བདོ་
ནང་སྐེས་ཤིང་རྒྱ་གར་ནང་འཚར་ལོངས་
བུང་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢	 ལོར་མ་སུ་རི་
བདོ་ཁིམ་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཐནོ་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་སླབོ་ཕུྲག་
གཟངེས་རགས་ཀང་ཐབོ་ཡོད།	 	 ད་ལའྟ་ི
ཆར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་རནེ་གཞི་བས་པའི་
ཝིག་ཊོ་རི་ཡ་ཁམིས་ཀི་སླབོ་གྲྲྭར་	 Victo-

ria Law School	 ཁམིས་ལུགས་སླབོ་སྦྱངོ་
གནང་བཞིན་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོར་
བདོ་ནང་ས་བི་ཞི་རལོ་ཆེན་མོ་བུང་བའ་ིརྐནེ་
གིས་ཕ་མ་གཉསི་རྒྱ་གར་ནང་བསོ་བལོ་ད་ུ
ཡོང་དགསོ་བུང་ཡོད།	 ཁངོ་ལྡ་ིལི་གཙུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུསིད་དནོ་ཚན་རིག་
ཐོག་སླབོ་གཉརེ་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་
སྡ་ེཚན་དའེི་ཚོགས་གཞོན་ད་ུའསོ་འདམེས་

བུང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་དནོ་དང་འབལེ་
བའ་ིབགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུདང་།	 	 རྔམ་
སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་སོགས་བདོ་རང་དབང་ལས་
འགུལ་ཁག་གི་ནང་དའུང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་རྒྱ་གར་ནང་
ཡོད་པའི་སིྤར་བཏང་སླབོ་ཕུྲག་ཡར་རྒྱས་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་ཡང་ཡིན།	 ཚོགས་པ་
ད་ེན་ིབདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་དང་ལནྷ་ཕག་ལས་
གནང་གི་ཡོད།	 ད་ལའྟ་ིཆར་མགནོ་པ་ོབཀྲ་
ཤིས་ལགས་ནི་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲངོ་ཁརེ་
ཝིག་ཊོ་རི་ཡ་ Victoria	 བདོ་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཞནོ་དང་།	 On-

Call Interpreters and Translators	ཞསེ་
པའ་ིནང་བདོ་ཀི་སདྐ་སུྒར་ཡང་གནང་བཞིན་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ིབདོ་དནོ་
ལྷན་ཚོགས་ནས་གོ་སིྒག་གནང་བའི་ཨོ་སི་
ཊི་ལི་ཡས་བདོ་དནོ་ཆེད་གླངེ་སླངོ་གནང་གི་
མེད་པ་དང་།	 ཨི་སི་ཊི་ལི་ཡའ་ིནང་འཕལེ་
བཞིན་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐནེ་ཞེས་པའི་
ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།		
གཞན་ཡང་མགནོ་པ་ོབཀྲ་ཤིས་ལགས་ན་ིསིྤ་
ཚོགས་ཞབས་ཞུ་དང་འབལེ་བའི་ཕག་ལས་
མང་དག་ཅིག་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
ཝིག་ཊོ་རི་ཡ་ཁིམས་ཀི་སླབོ་ཕུྲག་གི་ཚོགས་

མི་ཡང་ཡིན།
༤༽	 བསྟན་འཛིན་ནརོ་འཛིན་ལགས་རྒྱ་
གར་ནང་སྐེས་ཤིང་ཕིས་སུ་ཁེ་ན་ཌ་ནང་
གནས་སྤ་ོགནང་།	 བསྟན་འཛིན་ནརོ་འཛིན་
ལགས་ཀིས་ཁེ་ན་ཌའི་ཊོ་རོན་ཊོ་མཐ་ོསླབོ་	
University of Toronto	 ནང་ནད་ཡམས་
དཔྱད་རིག་	 Epidemiology	 ཐགོ་རབ་
འབམས་པའི་སླབོ་སྦྱངོ་གནང་མུས་ཡིན་པ་
དང་།	 ད་ལའྟ་ིཆར་མོ་རང་རབ་འབམས་
པའ་ིལོ་རིམ་དང་པ་ོརེད།	 བསྟན་འཛིན་ནརོ་
འཛིན་ལགས་ཀིས་རེ་ཡར་སན་མཐོ་སླབོ་	
Ryerson University	 ནས་སྐ་ེདངསོ་སནྨ་
དཔྱད་ཚན་རིག་	 Biomedical Sciences 

ཐོག་ཉ་ེབའི་རབ་འབམས་པའི་ཆེད་སྦྱོང་
གནང་འདགུ					བསྟན་འཛིན་ནརོ་འཛིན་
ལགས་རེ་ཡར་སན་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་ལོ་རིམ་བཞི་
པར་འགྲམི་བཞིན་པའ་ིསབྐས།	 མོ་རང་གིས་
མཐ་ོསླབོ་ཏུ་བདོ་རང་བཙན་སླབོ་ཕུྲག་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་གནང་མངོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་།	 བདོ་དནོ་ལས་
འགུལ།	 བདོ་མིའ་ིསླབོ་ཕུྲག་ཚོར་སོ་སོའ་ིང་ོ
བ་ོདང་བཙན་བལོ་བའ་ིགནས་སྟངས།	 ད་ེ
བཞིན་སླབོ་ཕུྲག་ནང་ཁུལ་དབར་བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་སྐརོ་གོ་རགོས་རྒྱ་ཆེར་སྦལེ་གནང་

འདགུ				བསྟན་འཛིན་ནརོ་འཛིན་ལགས་
ཀིས་དང་བླངས་ཐོག་བདོ་མིའི་ཆེད་ལས་
དང་བངླས་ཞབས་ཞུ་ཁང་	 Tibet Corps 

བརུྒྱད་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་གྲངས་
ཐ་ོདབ་ེཞིབ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་
ཁངོས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦལེ་ཀབོ་འཚོ་བདེ་
སནྨ་ཁང་བཅས་སུ་ཞབས་ཞུ་གཟངེས་སུ་ཐནོ་
པ་བསུྒབས་གནང་ཡོད།	 བསྟན་འཛིན་ནརོ་
འཛིན་ལགས་ནས་ཁེ་ན་ཌའི་ཨོན་ཊ་རིའ་ོ
གྲསོ་ཚོགས་ཁང་ནང་ཉམས་མོང་གསོག་	
Intern 	 ཆེད་ཕག་ལས་གནང་མངོ་བ་མ་
ཟད།	 གྲསོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་ཀི་ཉནི་མོ་
ཞསེ་པའ་ིསུང་བརིྩ་ག་ོསིྒག་ཞུས་པ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་ལས་བདེ་
རྣམས་ལ་བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
གི་གནས་སྟངས་དང་རིག་གཞུང་སོགས་ཀི་
སྐརོ་ག་ོརགོས་རྒྱ་ཆེར་སྤལེ་ཡོད།	 བསྟན་
འཛིན་ནརོ་འཛིན་ལགས་ལ་ཉམས་ཞིབ་དང་
འག་ོཁདི་སོགས་ཀི་གཟངེས་རགས་མང་དག་
ཅིག་ཐབོ་མངོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	
ལོའི་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་དགེ་རྩ་ཚོགས་པའི་སླབོ་
ཡོན་ཐབོ་འདགུ

༥༽	ལ་ྷནངི་སལྐ་བཟང་རྡ་ོར་ེལགས་ན།ི	སུད་
སི་ནང་སྐསེ་ཤིང་འཚར་ལོངས་བུང་།	 རུ་
རིག་ཚན་རིག་མཐ་ོསླབོ་ཁང་ University 

of Applied Sciences of Zurich	 ནས་
དངུལ་ཁང་ཁེ་ལས་དང་དཔལ་འབརོ་རིག་
པའ་ིཐགོ་རབ་འབམས་པའ་ིཆེད་སྦྱངོ་གནང་
འདགུ	 ལོ་ན་	 ༡༦	 ལ་སོན་སབྐས་ཡུ་རོབ་
བདོ་ཀི་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་ནང་འཛུལ་
ཞུགས་གནང་།	 ལོ་	 ༡༨	 ཐགོ་སུད་སིའ་ི
གཞི་རིམ་དམག་མིའ་ིསྦྱངོ་བརྡར་ཐབོ།	 ད་ེ
བཞིན་དམག་སརྒ་ནང་ལོ་གསུམ་རིང་ཞབས་
འདགེས་བསུྒབས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 	 དམག་
དཔོན་གཞོན་པའི ་གོ ་གནས་ཐོབ་འདུག					
སུད་སིའི་ནང་ཡོད་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རྩེད་
རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཡིན་པ་དང་།	
གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའ་ིཨེ་ལི་ཇ་ེཊེ་དངུལ་
ཁང་ LGT Bank	 དང་།	 ད་ེབཞིན་ཇུ་ལི་
སི་བརྷ་དངུལ་ཁང་	 Bank Julius Baer 

& Co. Ltd ནང་ལོ་བཞི་ཕག་ལས་གནང་།	
	 རུ་རིག་ཁན་ཊོ་ནལ་དངུལ་ཁང་ Zurich 

Cantonal Bank ནང་ལོ་བརྒྱད་རིང་ཕག་
ལས་གནང་ཡོད།	།

བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིདམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་གསུམ་པ་རྒྱལ་ཁའ་ིངང་གྲལོ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༣	 ནས་	 ༥	 བར་ཉནི་གྲངས་གསུམ་རིང་
རྡ་ས་གངས་སིྐད་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་
ནང་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་བཅའ་ཁིམས་
དནོ་ཚན་	 ༥༩	 པའ་ིའགོ་དམིགས་བསལ་
ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་གསུམ་པ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་
ནས་གྲལོ་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 ད་ེརིང་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་གསུམ་པ་འད་ིབཞིན་གཟི་བརིད་དང་
ལོ་རུྒྱས་ལནྡ་པ་ཞིག་བུང་བར་ངས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
འཚམས་འདྲི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་དང་
འབལེ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཐངེས་
འདའི་ིགྲསོ་ཆོད་ནང་འཁདོ་པ་ལརྟ།	 ཡང་
སིད་ཀི་གནད་དནོ་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༧	 ནང་བཏནོ་པའ་ིཡིག་ཆ་	
༥	 པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོརལོ་དང་མོས་
མཐུན་མེད་པ་དང་།	 སྤན་རས་གཟགིས་
དང་བདོ་ཁ་བའ་ིལྗངོས་དབར་ཁ་བལ་ཐབས་
མེད་པའ་ིའབལེ་བ་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་
༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཕྲངེ་ན་རིམ་དང་བདོ་
མིའ་ིའབལེ་བ་བལ་ཐབས་མེད།	 ༸རྒྱལ་
བའ་ིཡང་སདི་ངསོ་འཛིན་བ་རུྒྱའ་ིགནད་དནོ་
ནི་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་ནས་ཐུགས་
ཐག་གཅདོ་གནང་མཛད་དགསོ་པ་ཞིག་དང་
།	 གཉསི་ནས་ཡང་སདི་ཀི་ལམ་ལུགས་ན་ི
བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ལམ་ལུགས་ཤིག་
ཡིན་སྟབས།	 བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་འགྲ་ོ
སྟངས་ལྟར་བདེ་དགོས་ཀི་ཡོད་པར་བརནེ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དའེི་ཐོག་ཐེ་བུས་བེད་

མི་ཆོག	 	 ད་ལན་གྲསོ་ཆོད་དསེ།	 བདོ་ཀི་
རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་དང་།	 རྩ་དནོ་གཞིར་
བཞག	 ད་ེབཞིན་ཆོས་ཕགོས་བཅས་ཀི་ཐགོ་
ནས་རླབས་ཆེན་གི་བརྡ་ལན་ཞིག་བཏང་ཐུབ་
པ་བུང་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་བདོ་ཕི་ནང་
གི་བདོ་མི་རྣམས་ལའང་རྡགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་

དང་མཐུན་འབལེ།	 སེམས་ཤུགས་བསྐདེ་
རུྒྱའི་ཐད་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོང་གི་ཡོད།	
རྒྱལ་སིྤའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་
གཙོས་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་གནནོ་ཤུགས་
སྤདོ་ཀི་ཡོད་སྟབས།	 ཐངེས་འདརི་སིྤ་མོས་
ཐགོ་གཏན་ལ་ཕབ་པའ་ིགྲསོ་ཆོད་བཞག་ཐུབ་
པ་དསེ་ལངས་ཕགོས་གསལ་པ་ོཞིག་བསྟན་
ཡོད་སྟབས།	རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚོས་ཀང་བདོ་
ཀི་རྩ་དནོ་དང་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་རུྒྱར་
ལངས་ཕོགས་ཁ་གསལ་ཞིག་བསྟན་ཐུབ་
པ་ད་ེནི་རླབས་ཆེན་གི་བས་རསེ་ཤིག་རེད།	
ཅསེ་དང་།
གཞན་ཡང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་སིད་བུས་	
༢༠༡༩		Tibet Policy and Support Act	

ཞེས་པ་གཏན་འབབེས་དགོས་པའི་ཁིམས་
འཆར་ཞིག་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་ནང་བཏནོ་
ཡོདན་སྐརོ་དང་།	 གཞི་རྩའ་ི༸རྒྱལ་བའ་ི
ཡང་སིད་ཀི་གནད་དནོ་ཐད་གླངེ་སླངོ་བདེ་
སབྐས་རང་བཞིན་གིས་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་
པ་ོསྐ་ེཡོང་གི་ཡོད།	 གང་ཡིན་ཟརེ་བདོ་མིའ་ི

བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལས་ལགྷ་པ་
བདོ་མིར་བཀའ་དྲནི་ཆེ་བ་སུ་ཞིག་མེད།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་
ལས་དནོ་བསུྒབ་རུྒྱ་ནི་བདོ་མི་མི་རེ་ང་ོརེར་
འགན་ཡོད།	 	 དརེ་བརནེ་ཚང་མས་ངསེ་
པར་འབད་བརྩནོ་གནང་དགསོ།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ན་ི
བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་དང་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་
བཀའ་དྲནི་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་སྟབས།	 བཀའ་
ཤག་གིས་གྲསོ་བསྡརུ་ལརྟ།	 འབུང་འགུར་
ལོའི་ནང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་གི་ལོ།		

ཞསེ་སུང་བརིྩ་ཞུ་གཏན་འཁལེ་ཡོད།	ཕགོས་
མཚུངས་ལོ་རེས་མར་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་
མཆོག་དགུང་ལོ་	༨༥	ཕབེས་ཀི་ཡོད་པ་དང་།	
ལོ་གསར་མཚམས་སུ་དགུང་སྐགེ་དངོས་
གཞི་རགོས་པ་རེད།	 ང་ཚོ་བདོ་མི་རྣམས་
འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་ད་ུསྐདོ་སབྐས་
མི་རིགས་གཞན་དང་ལནྷ་ད་ུདཔུང་པ་མཉམ་
གཤིབས་བས་ནས་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད་པ་ད་ེ
ནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཐུགས་རའེི་བཀའ་དྲནི་ཉག་
གཅིག་ལ་བརནེ་ནས་བུང་བ་ཞིག་ཡིན།	ཞསེ་
དང་།	 གཞན་ཡང་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་
སྣང་ལརྟ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་
འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གི་ཐགོ་ནས་ལས་
གཞི་ལག་བསྟར་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་
སྐརོ་དང་།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས།	
བཙན་པའོི་དསུ་ནས་ད་བར་བདོ་མིའི་ཆིག་
སིྒལ་གི་གནས་ཚད་ད་ེབཞིན་མཐ་ོཤོས་ཤིག་
ལ་སླབེས་ཡོད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་པ་ལརྟ།	
བདོ་མི་ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་དང་གཅིག་
སིྒལ་གནང་དགོས་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།
ད་ེརསེ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	 ད་ེརིང་འཛམ་གླངི་གི་རྒྱལ་
ཁབ་	 ༢༤	 ནས་ཚོགས་བཅར་བ་	 ༣༤༠	
ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་སནྙ་ཐ་ོད་ེདག་ལ་གཟགིས་
ཚེ།	 མང་ཆེ་བ་སིྤ་མོས་ཐགོ་ནས་སོང་ཡོད།	
དནོ་དངསོ་སུ་ང་ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་སྟངས་དང་ལས་ཀ་ལས་སྟངས་གང་
ཀི་ཐགོ་ནས་རྡགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་ཡིན་པ་ཞིག་

སྟནོ་ཐུབ་པའ་ིཚོར་སྣང་བུང་།
གཙོ་བ་ོད་ེརིང་གི་བརདོ་གཞི་༸རྒྱལ་དབང་
སྐུ ་ཕྲངེ་ན་རིམ་དང་བོད་མིའི ་དབར་གི་
འབལེ་བ་ཐོག་གྲསོ་ཆོད་འཇོག་ཐུབ་པ་ནི།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༠	 ནས་བཟུང་མགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གིས་བཀའ་ཕབེས་པར་ལརྟ།	 ད་ེ
རིང་ང་ཚོའི་ལངས་ཕགོས་གང་ཡིན་གསལ་
པ་ོབཟ་ོཐུབ་པ་བུང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 མ་
འངོས་པར་མི་རབས་ནས་མི་རབས་རིམ་
སོང་གིས་ང་ཚོའི་ལངས་ཕགོས་གསལ་པ་ོ
བཟ་ོཐུབ་ཀི་རེེད་བསམ་གི་འདགུ
ཕི་ཚེས་	༦	ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་གྲསོ་ཆོད་རྣམས་ལྷ་སྙན་སྒོན་
འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་
སྣང་སྐརོ་ལ་མང་ཆེ་བ་ཞིག་གི་དགངོས་ཚུལ་
གཅིག་མཚུངས་ཆགས་བཞིན་འདགུ	ད་ེདག་
གི་ཁདོ་ད་ུཁ་ཤས་ལག་བསྟར་གནང་དང་
གནང་མུས་རེད།	 ཐངེས་འདའི་ིདམིགས་
བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་དགངོས་འཆར་གང་
ཡོད་པ་རྣམས་ཚང་མར་ངོས་བཞེས་ཀིས་
རསེ་སུ་བཀའ་སིྤ་གཉསི་ལྷན་འཛོམས་ཐགོ་
གོ་བསྡུར་གནང་བའི་ཐོག་མ་འོངས་པར་
གསལ་བཤད་ཡོང་རུྒྱ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་མཚམས་དཔལ་
ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་ཨཱ་
ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་མཚམས་
གྲལོ་ཡོད་པ་བཅས།	།
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བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམས་ཀི་འཛིན་སྐངོ་ལས་དནོ་
བདེ་ཕགོས་དང་འབལེ་བའ་ིཚོགས་འད་ུཚོགས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་		
༧	 རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	
ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
རྣམས་ཀི་འཛིན་སྐངོ་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་

དང་འབལེ་བའི་ཚོགས་འད་ུཚོགས་འདགུ		
སྐབས་དརེ་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་འཁོར་ལྷ་
ཚང་བསོད་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆོག་དང་
དུྲང་ཆེ་དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ལགས།	 དུྲང་
འཕར་ཟླ་བ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་བཅས་དབུ་

བཞུགས་ཐགོ	 	 གྲསོ་གཞི་དནོ་ཚན་གཉསི་
ཐགོ་ལནྷ་ཚོགས་གནང་འདགུ	
གྲསོ་གཞི་ད་ེདག་ནི་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་
ནས་ཕོགས་བསིྒགས་ཞུས་པའི ་རྒྱ་བལ་
འབུག་གསུམ་ནང་གི་བདོ་མི་ལས་ཤུགས་
གྲངས་ཐོ་བསྡུ་རུབ་ཀིས་ལས་གཞི་གནས་
སྟངས་ཐད་ལ་ག་ོབསྡརུ་དང་།		གཉསི་པ་ན་ི
རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའ་ིབཙན་
བོལ་བདོ་མིའི་མཐུན་རྐེན་སྦྱོར་སྤོད་བེད་
ཕགོས་ཀི་སདི་བུས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ཞསེ་
པའ་ིདགངོས་དནོ་ས་གནས་སོ་སོའ་ིནང་ལག་
བསྟར་མཇུག་སྐངོ་ཇི་བུང་ཐགོ་ཡིན་འདགུ	
ད་ེཡང་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་འཁོར་ལྷ་ཚང་
བསོད་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆོག་གིས་རང་
རེའི་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་དཀའ་ངལ་

ཆེ་ཤོས་ཅིག་ན་ིརྒྱ་གར་ནང་གི་བདོ་མིའི་མི་
འབརོ་གྲངས་ཚད་དང་།		ལོ་རུྒྱས་སྤུད་ཚད་
ལནྡ་པ་ཞིག་མེད་པར་བརནེ།	རྒྱ་གར་གཞུང་
ལའང་ད་ེཚོད་ཀིས་རྒྱ་གར་ནང་ད་ུབདོ་མི་
བཙན་བལོ་བ་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་གྲངས་ངསེ་
བརན་འཕརེ་ངསེ་ཤིག་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 	 གནད་དནོ་
དའེི་ཐད་བར་ལམ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་
ཐུགས་འགན་བཞསེ་ནས་གྲངས་ཐ་ོབསྡ་ུརབུ་
ཀི་ལས་གཞི་གསར་ད་ུའག་ོའཛུགས་ཀིས་ད་
བར་འགྲ་ོགྲནོ་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་	 ༧༠	 ཙམ་
བཏང་ཟནི་པ་དང་།	 ལས་གཞི་འདའི་ིའགོ་
མི་འབརོ་གི་གྲངས་ཚད་ཙམ་མ་ཟད།		བདོ་
མི་རེ་རེའ་ིལོ་རུྒྱས་དང་།	 འཚོ་ཐབས།	 སླབོ་
སྦྱངོ་གི་གནས་ཚད་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་དགོད་རུྒྱ་

ཡིན་སྐརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་གསུངས།	
གཞན་ཡང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་གྲསོ་
གཞི་དནོ་ཚན་གཉསི་པ་དང་འབལེ།	 གཞིས་
ཆགས་དང་ས་ཞིང་ཁག་ས་བརན་དགོས་
གལ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
མཐུན་རྐེན་སྦྱོར་སྤོད་བེད་ཕོགས་ཀི་སིད་
བུས་	 ༢༠༡༤	 ཞསེ་པ་ད་ེམངའ་སྡ་ེཁག་
གཅིག་ལ་ལག་བསྟར་ཐུབ་མེད་ཀང་།	 མ་
འངོས་པར་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཐབས་སུ་ཐབས་
ལམ་ཇི་དགེའི་ཐགོ་དགོངས་བཞེས་གནང་
དགསོ་སྐརོ་གསུངས།				ཚོགས་འདརུ་རྒྱ་
བལ་འབུག་གསུམ་ནས་བདོ་མིའི་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་གྲངས་	 ༤༥	 མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

དག་ེའདནུ་པའ་ིདངེ་དསུ་ཚན་རིག་ཟབ་སྦྱངོ་ཐངེས་དུྲག་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༧	ནས་	༡༩	བར་ཉནི་གྲངས་	༡༣	རིང་
བཞུགས་སྒར་རྡ་སའི་ཉ་ེའདབས་སུ་ཆགས་
པའ་ིའཛིན་སྐངོ་སྦྱངོ་བརྡར་ཁང་ད་ུབདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ག་ོ
སིྒག་དང་།	 རྡ་ས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་
མཐུན་འགུར་འགོ་དག་ེའདནུ་པའི་དངེ་དསུ་
ཚན་རིག་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་དུྲག་པ་ཚོགས་
གནང་ཡོད།	
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་དྲ ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༡༠།༣༠	 ཐགོ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་
སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་
ལེགས་མཆོག་དང་།	 བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་
ཁང་གི་ཚན་རིག་སྡ་ེཚན་གི་ལས་བདེ་ཀརྨ་

ཐུབ་བསྟན་ལགས།	 ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀི་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་བསྟན་འཛིན་རྣལ་
འབརོ་ལགས།	 རིས་སུ་མ་ཆད་པའ་ིཆོས་སྡ་ེ
ཁག་གི་དགེ་འདནུ་པ་དང་བཙུན་མ་བཅས་
ཁནོ་མི་གྲངས་	༢༠	ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་
མར་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་སྣང་
གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕེ་གནང་རེས་བསྟན་
འཛིན་རྣལ་འབརོ་ལགས་ཀིས་ཟབ་སྦྱངོ་གི་
བུང་རིམ་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྔུས་ཤིག་གནང་གུྲབ་
མཚམས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ཀིས་རེ་
མོས་ཐགོ་རང་ཉདི་ང་ོསྤདོ་གནང་།		
སབྐས་དརེ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ།	 བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་རླབས་ཆེན་གི་དགོངས་གཞི་

དང་ལམ་སྟནོ་ལརྟ།	 དགནོ་སྡ་ེགྲྲྭ་ཚང་ཁག་
ཏུ་ཚན་རིག་གི་གཞི་རིམ་སླབོ་སྦྱངོ་ཐད་གོ་
རགོས་གང་མང་སྤལེ་རུྒྱའི་ཐོག་ད་ེརིང་གི་
ཟབ་སྦྱངོ་འད་ིབཞིན་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ་
ཞིག་ཡིན།	 གདན་ས་ཁག་གིས་དབུས་དགནོ་
པ་གང་ཙམ་ཞིག་ལ་ཚན་རིག་གི་སླབོ་ཁིད་
བདེ་ཀི་ཡོད།	 དགནོ་སྡ་ེད་ེདག་གི་ཚན་རིག་
དགེ་རན་གི་གསོལ་ཕགོས་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་མཐུན་འགུར་གནང་བཞིན་ཡོད།		
ཐངེས་འདའིི་དགེ་འདནུ་པའི་དངེ་དསུ་ཚན་
རིག་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་དུྲག་པ་ཆགས་ཀི་
ཡོད།	 ཟབ་སྦྱངོ་སིྤ་ཡོངས་ཀི་གུྲབ་འབས་ལ་
ཆ་མཚོན་ན།	 དག་ེམཚན་ལས་སྐནོ་ཆ་གང་
ཡང་བུང་མེད།	ཅསེ་དང་།
གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་དངེ་དསུ་ཚན་རིག་

ཐོག་སླབོ་སྦྱངོ་གནང་དགོས་གལ་སིྤ་དང་།	
ལྷག་པར་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་དང་ཚན་
རིག་ཐགོ་སླབོ་སྦྱངོ་གནང་སྐབས་ཕན་ཚུན་
གཉསི་དབར་གི་ལེགས་ཆ་ཇི་ཡོད་བར་ེལེན་

ཐུབ་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེེན་པ་ོཡིན་པ་
དང་།	 ཟབ་སྦྱངོ་གུྲབ་མཚམས་དགནོ་སྡ་ེ
ཁག་ཏུ་ཕིར་ཕབེས་རསེ་སླབོ་གཉརེ་བ་གཞནོ་

པ་རྣམས་ལ་ད་ེདག་ང་ོསྤདོ་དང་སྦགས།	 ག་ོ
རགོས་གང་མང་སྤལེ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།
མཐར་བསྟན་འཛིན་རྣལ་འབརོ་ལགས་ཀིས་

ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་སྟ་ེཟབ་
སྦྱངོ་དངསོ་སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།

སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀི་ལོ་འཁརོ་ཚོགས་འད་ུརྡ་སར་ཚོགས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༧	 དང་	 ༨	 བཅས་ཉནི་གྲངས་གཉསི་རིང་
རྡ་ས་གངས་སིྐད་ཕི་དྲལི་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་

དྲན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུསྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཀི་ལོ་འཁརོ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་འདགུ	 	 ད་ེ
ཡང་ཕི་ཚེས་	 ༧	 ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 ཐགོ་

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་
ཚོགས་འད་ུདབུ་འཛུགས་ཀི་ཐོག་མར་ཕི་

འབལེ་དུྲང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་
བུ་ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་གསུང་བཤད་
གནང་བ་དང་།

ད་ེརེས་སིད་སྐོང་དང་ཕི་དྲལི་བཀའ་བླནོ་
གཅིག་ལྕགོས་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་སྐུ་
ཚབ་དནོ་ཁང་སོ་སོ་ནས་ས་གནས་སུ་བདོ་
མིའི་འཐབ་རྩོད་རུྒྱན་སྐངོ་ལ་དམིགས་ནས་
ཆབ་སིད་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཕགོས་ལམ་སྟནོ་
གནང་འདགུ	 ད་ེརསེ་ས་ྔལོར་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་ཚོགས་འདའིུ་སྐབས་གྲསོ་ཆོད་ལག་
བསྟར་ཇི་ཙམ་ཐུབ་མིན་བསྐར་ཞིབ་གནང་
འདགུ	 གསོལ་ཇའ་ིབར་གསེང་རསེ་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་རྣམ་པས་རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་ཆབ་སདི་
འཕ་ོའགུར་དང་བསྟནུ་ནས་བདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་ཇི་ལརྟ་སྤལེ་དགསོ་སྐརོ་དང་།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་སིད་
བུས་ལ་གདངོ་ལེན་བདེ་ཕགོས།	
ད་ེབཞིན་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་སུ་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་
སྔར་ལྷག་ཚགས་ཚུད་ཇི་ལྟར་སྤལེ་ཐབས།		

རྒྱལ་སིྤའི་གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་ཏུ་
བདོ་དནོ་དྲལི་བསྒགས་ཇི་ལྟར་སྤལེ་དགོས་
མིན་ཐད་དཔྱད་ཞིབ།	 	 ཟླ་བ་རསེ་མར་
རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བརྒྱད་པ་དང་འབལེ་
བའི་སྐརོ་སོགས་གོ་བསྡུར་སྦྱངས་བཤད་
ལྷུག་པ་ོགནང་བ་མ་ཟད།	 ཕི་ཚེས་	 ༨	ཉནི་
༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སིད་ཀི་གནད་དནོ་ཐོག་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དངོས་ཤུགས་བརུྒྱད་
གསུམ་ནས་གཡོ་བུས་ལ་རང་ཕགོས་ནས་
རྒྱལ་སིྤའི་ནང་གདངོ་ལེན་གི་གསལ་བཤད་
ཇི་ལརྟ་བདེ་དགསོ་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 	 དནོ་
ཁང་དང་ཁབ་ཁོངས་བདོ་རིགས་ཚོགས་
པ།	 བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ཆོས་ཚོགས་
སོགས་ནས་བདོ་མིའི་སྐད་ཡིག་དང་ངོ་བ་ོ
སུང་སྐོབ་ཇི་ལྟར་བེད་དགོས་པའི་ཐོག་གོ་
བསྡརུ་སྦྱངས་བཤད་གནང་འདགུ	 གཞན་

ཡང་ད་ེཉིན་དནོ་ཁང་སོ་སོས་འཆར་ལོ་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ནས་	 ༢༠༢༡	 ནང་ལས་
འཆར་ཇི་སྤལེ་ཐགོ་ག་ོབསྡུར་གནང་བ་དང་།	
དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་སྔནོ་
རིྩས་སོགས་དང་འབལེ་བའི་གནད་དནོ་ཐགོ་
དནོ་གཅདོ་རྣམས་ལ་ལམ་སྟནོ་གནང་འདགུ	
ཕོགས་མཚུངས་རིྩས་ཞིབ་འགན་འཛིན་
མཆོག་ནས་རིྩས་དང་འབལེ་བའི་ལམ་སྟནོ་
གནང་བ་དང་།	 དགོས་འདྲ་ིཁག་ལ་གསལ་
བཤད་གནང་འདགུ	 	 ད་ེཉནི་ལས་རིམ་
མཐའ་མར་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
མཇུག་སྡམོ་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་།	
དྲལི་བསྒགས་དུྲང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོ
ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།
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དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་གསུམ་པའ་ིགྲསོ་ཆོད་ཁག
༄༅།	།བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	༥༩	པའ་ི
འོག་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་
གསུམ་པ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༣	
ནས་	༥	བར།	དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་
ཐེངས་གསུམ་པའི་གྲསོ་ཆོད་ཁག་གཤམ་
གསལ།	 བརདོ་གཞི་གཉསི་པ་༸རྒྱལ་དབང་
༸སྐུ་ཕྲངེ་ན་རིམ་དང་བདོ་མི་མང་དབར་གི་
འབལེ་ལམ་ཐད།

སྔནོ་གླངེ་།
༄༅།	 །ལརྷ་བཅས་སདི་ཞིའ་ིགཙུག་རྒྱན་
རྒྱལ་ཀུན་སྙངི་རའེི་རང་གཟུགས་འཕགས་
མཆོག་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་གང་ཉདི་
བསལྐ་པ་གྲངས་མེད་མང་པརོ་བསོད་ནམས་
དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་རོགས་སྨིན་སྦྱངས་
གསུམ་མཛད་ཅིང་།	སིྒབ་གཉསི་བག་ཆགས་
དང་བཅས་པ་བརྩད་ནས་ཕུང་སྟ་ེརྒྱ་ཆེ་རུྒྱན་
མི་ཆད་པའི་འཕྲནི་ལས་འཇིག་རནེ་ཡོངས་
ལ་ཁབ་པར་མཛད་པའི་ད་ེབཞིན་གཤེགས་
པ་འདོ་ཟརེ་ཀུན་འཕགས་དཔལ་བརྩེགས་
རྒྱལ་པའོི་ངོ་བརོ་མངོན་པར་རོགས་པར་
སངས་རྒྱས་ཟནི་ཡང་།	 གདལུ་བའ་ིཁམས་
མོས་དང་འཚམས་པ་གང་ལ་གང་འདལུ་གི་
སུྤལ་པའི་རོལ་པ་བསམ་བརདོ་ཀི་ཡུལ་ལས་
འདས་པའ་ིསྒ་ོནས་སེམས་ཅན་གི་དནོ་མཛད་
པའ་ིངང་ཚུལ་ན།ི	 ཇི་སདྐ་ད།ུ	 ནམ་མཁའ་ི
ལམ་གི་རསེ་སུ་སོང་བའི་འཇིག་རནེ་རྒྱ་ཆེན་
མཐའ་མ་མཆིས།	 །ད་ེལ་ྟམོད་ཀི་སེམས་
ཅན་གྲངས་མཚུངས་ཁདོ་ཀི་སུྤལ་པ་ད་ེསྙདེ་
ཅིག	 །རབ་ཏུ་སྤ་ོཡང་བ་སྤུའ་ིརྩ་ེཙམ་གཡོ་
སམྙ་བགིད་པ་མ་ཡིན་ཏ།ེ	།ཆར་སིྤན་ལས་ན་ི
ཆུ་ཆར་བཞིན་ད་ུའབད་པའ་ིརགོས་པ་མངའ་
མ་ལགས།	 །ཞསེ་གསུངས་པ་བཞིན་སུྤལ་
པའི་ཟླསོ་གར་མཐའ་དག་ནི་བསམ་བརདོ་
ཀི་ཡུལ་ལས་འགངོས་ཤིང་།	 འནོ་ཀང་ཐུན་
མོང་གདལུ་བའི་སྣང་ངརོ་འཕགས་ཡུལ་ད་ུ
གསལ་བདེ་སོ་དུྲག་བནོ་ནས་འགྲ་ོདནོ་དཔག་

མེད་བསྐངས་པ་སིྤ་དང་།	 བ་ེབག་ཏུ་རྒྱལ་
དང་རྒྱལ་སས་གཞན་གི་གདལུ་བར་མ་གུར་
པའི་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་འད་ིགདལུ་བར་
བཞསེ་པའ་ིཚུལ་ན།ི	སྔནོ་གི་དསུ་སངས་རྒྱས་
འདོ་མའ་ིཚལ་ད་ུབཞུགས་པའ་ིཚེ།	 ཞལ་
འཛུམ་པར་མཛད་པའི་འདོ་ཟརེ་གིས་བདོ་
ཡུལ་བཀང་བ་ན།	 བང་སེམས་སིྒབ་སེལ་
གིས་སངས་རྒྱས་འཛུམ་པར་མཛད་པའི་
རུྒྱ་དང་རྐེན་གང་ཡིན་པའི་སྐརོ་བཀའ་འདྲ་ི
ཞུས་པར།	 སངས་རྒྱས་ཀིས་དསུ་གསུམ་
སངས་རྒྱས་ཀི་གདུལ་བར་མ་གུར་པའི་
མཐའ་འཁབོ་ཁ་བ་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁམས་དརེ།	
འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་ཐུགས་ར་ེ
བཀའ་དྲནི་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་ཤར་
བ་ལརྟ་རྒྱས་པར་འགུར།	 ད་ེཡང་སངས་
རྒྱས་གཞན་གིས་མ་ཐུལ་བར་སྤན་རས་
གཟིགས་ཁོ་ནས་འདལུ་ཐུབ་པའི་རུྒྱ་མཚན་
ན།ི	 སྔནོ་གི་ཚེ།	 སངས་རྒྱས་སྟངོ་གི་སྤན་
སྔར་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀིས།	
མཐའ་འཁོབ་གདལུ་དཀའི་སེམས་ཅན་ད་ེ
དག་ཀུན།	 །བདག་གིས་ཐར་པའ་ིལམ་ད་ུ
འདལུ་གུར་ཅིག།།ཅེས་སོགས་དམ་བཅའ་
མཛད་ད།ོ	 །ཞསེ་བཀའ་བསྩལ་པ་དང་།	
གཞན་ཡང་བཀའ་གདམས་གླགེས་བམ་ལས།	
ཇི་སདྐ་ད།ུ	 མཁའ་འགྲ་ོརྣམས་ཀི་རྡ་ོརའེ་ི
གླུར།	 །ཤར་རྡ་ོར་ེགདན་གི་བང་ཕགོས་ན།	
།གནས་པུར་རྒྱལ་བདོ་ཅསེ་བ་བ་ཡོད།	 །རི་
མཐནོ་པ་ོགནམ་གི་ཀ་བ་ཡོད།	 །མཚོ་དམའ་
པ་ོགཡུ་ཡི་མཎྜལ་ཡོད།	 །གངས་དཀར་པ་ོ
ཤེལ་གི་མཆོད་རནེ་ཡོད།	 །སངྤ་སེར་པ་ོ
གསེར་གི་ལྷུན་པ་ོཡོད།	 །དྲ་ིཞིམ་པ་ོསནྨ་གི་
བདགུ་སྤསོ་ཡོད།	 །ཅསེ་དང་།	 ཀ་ེགངས་
རིའ་ིམགནོ་པ་ོསྤན་རས་གཟགིས།	 །གནས་
ད་ེན་ཁདོ་ཀི་ཞིང་ཁམས་ཡོད།	 །ཞིང་ད་ེན་
ཁདོ་ཀི་གདལུ་བ་ཡོད།	 །སོགས་མད་ོརུྒྱད་
ད་ུམ་ནས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་བདོ་གངས་

ཅན་གི་ལྗངོས་སུ་ཐགོ་མར་མིའ་ིའགྲ་ོབ་སྤལེ།	
བར་ད་ུཟང་ཟངི་གིས་བསྐངས་པ།	 མཐར་
ཆོས་ཀིས་སྨནི་པར་མཛད་པ་སྟ།ེ	 ད་ེཡང་
རིགས་ཀི་ཕི་མོ་སྤའེུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ།	
བདོ་རྒྱལ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁི་བཙན་པ་ོནས་
ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབནོ་རྣམ་གསུམ་གཙོས་ལོ་
པཎ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་གིས་བདོ་
ཡུལ་མུན་པའི་གླིང་ད་ུདམ་ཆོས་ཀི་སྣང་བ་
དཀར་པསོ་བདོ་འབངས་རྣམས་འཕྲལ་ཡུན་
ཕན་བདའེ་ིདཔལ་ལ་སྦྱརོ་བར་མཛད།
ད་ེནས་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་དངོས་སླབོ་ཐམས་
ཅད་མཁནེ་པ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲངེ་དང་པ་ོ
ར་ེདག་ེའདནུ་གུྲབ་པ་དཔལ་བཟང་པ་ོམཆོག་
ན་ིབཀའ་གདམས་གླགེས་བམ་ལས།	 སྤན་
རས་གཟགིས་དབང་བཟང་པརོ་སུྤལ།	།ཞསེ་
གསུངས་པ་ལྟར་སྡམོ་བརྩོན་ངུར་སིྨག་གར་
གི་རྣམ་པར་རོལ་ཏ་ེསྐུ་ཕྲངེ་བཞི་པ་བར་ཞྭ་
སེར་རིང་ལུགས་གཙོ་བརོ་གུར་པའི་རིང་
ལུགས་ཡོངས་ལ་དག་སྣང་གིས་བསྟན་པ་
གཙོ་བརོ་འཛིན་ཅིང་བདོ་སོག་ཡུལ་གུྲ་ཀུན་
ལ་རྒྱལ་བསྟན་གསལ་བར་མཛད།
ད་ེབཞིན་འཇམ་དཔལ་རྩ་རུྒྱད་ལས།	 སྟནོ་
པའ་ིབསྟན་པ་ས་སྟངེ་ད།ུ	།དསུ་མཐར་འཇིག་
ཅིང་ཉམས་པ་ན།	 །སྡམོ་བརྩནོ་རྒྱལ་པའོ་ི
ཚུལ་གིས་ན།ི	 །འབུང་བར་འགུར་བར་ཐ་ེ
ཚོམ་མེད།	 །ཅསེ་གསུངས་པ་བཞིན།	 བདོ་
འབངས་རྒྱལ་བསྟན་ཆབ་སིད་མི་རིགས་
དང་བཅས་པ་ཟུངས་ཟད་ཀི་ནད་པ་སྨན་
པས་བརོ་བ་ལརྟ་ཆེས་ཉམ་ཐག་པའི་གནས་
སབྐས་སུ།	 ༸གངོ་ས་༸རྒྱལ་དབང་ལ་ྔཔ་
ཆེན་པའོི་གཞུང་དགའ་བ་བརྒྱ་ལནྡ་པའི་ཆབ་
སདི་གདགུས་དཀར་གི་གྲབི་བསིལ་འགོ་ཆབ་
འབངས་བད་ེབར་བསྐངས་པ་ནས་བཟུང་
བཀའ་དྲནི་ཟླ་མེད་༸སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་གསུམ་པ་
ཆེན་པའོི་བར་བམས་གཟིགས་བཀའ་དྲནི་
གཞལ་ད་ུམེད་ཅིང།	 ཁད་པར་ད་ུ༸སྐབས་

མགོན་ཐུགས་རའེི་གཏརེ་ཆེན་གང་ཉདི་སྐུ་
ཕྲངེ་གོང་མ་རྣམས་ཀིས་ཐུགས་སྐེད་དམ་
བཅའ་བཙན་པསོ་བདོ་ཁ་བ་ཅན་གི་སྣདོ་
བཅུད་སིྤ་དང་ཆབ་སིད་ཀི་མཛད་པ་འཕྲ་ོ
སྐངོ་རུྒྱའི་དནོ་ད་ུབསམ་བཞིན་སྐུའི་སིད་པ་
བཟུང་སྟ་ེ༸རྒྱལ་བའི་གསེར་ཁིར་རྩོད་མེད་
ད་ུབནོ་ཏ་ེཆབ་སིད་སྣམུ་ཟད་མར་མེའི་ངང་
ཚུལ་ད་ུགུར་སབྐས་ཇི་ལརྟ་གསོལ་བ་བཏབ་
པ་བཞིན་ཆོས་སིད་ལུགས་གཉསི་ཀི་ཐུགས་
འགན་བདག་གིར་བཞསེ་གནང་ཡོད།
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོི་ཡང་
སདི་ངསོ་འཛིན་གནང་ཕགོས་ན་ིད་ལའྟ་ིཆེད་
གཉརེ་ཡང་སདི་ངསོ་འཛིན་བདེ་སལོ་འདའི་ི
ཐགོ་མ་ཕི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་གསུམ་གི་འགོ་
སྟདོ་ནས་བརུྒྱད་ཡོང་བའ་ིལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་
ལནྡ་པའི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་ཡང་སིད་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་རུྒྱའི་སལོ་རུྒྱན་ཐུན་མོང་མ་
ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན།
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོསྐུ་ཕྲངེ་
ན་རིམ་དང་བདོ་མི་མང་དབར་གི་འབལེ་
བ་ནི ་མགོ ་དང་མཇིང་པའམ་ལུས་དང་
གྲིབ་མ་བཞིན་བལ་ཐབས་ཡེ་ནས་མེད་
པ་ཞིག་ཡིན་པས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ ་ཕྲངེ་
ན་རིམ་གི་ལམ་སལོ་འདི་ང་ཚོ་བདོ་ཁ་བ་
ཅན་གི་མི་མང་ལ་མུ་མཐུད་གནས་དགོས་
པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས།	 ད་རེས་ཀི་དམིགས་
བསལ་ཚོགས་ཆེན་འདི ་བརུྒྱད་བ ོད ་མི ་
མང་ཚོགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་ཁནོ་རྒྱལ་ཁབ་	 ༢༤	
ནས་ཚོགས་བཅར་བ་གྲངས་	 ༣༤༠	 ལནྷ་
འ ཛོམས ་ ཀིས ་གྲོས ་ ཆོད ་ ཅིག ་འཇོག ་
དགོས་པ་དུས་ཀི་དགོས་མཁོར་མཐོང་།	
གྲསོ་ཆོད།
༡༽	 བདོ་འབངས་ཡོངས་ཀི་དཔྲལ་བའ་ི
མིག་དང་ཁགོ་པའ་ིསྙངི་ལ་ྟབུའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་༸ཞབས་པད་བསལྐ་པ་བརྒྱ་ཕྲག་བར་
བདོ་མི་རྩམ་ཟན་ཡོངས་ཀི་འདི་ཕི་གཉིས་
ཀི་མགོན་སྐབས་དཔུང་གཉནེ་དམ་པར་མུ་
མཐུད་བཞུགས་གནང་ཡོང་བའི་གསོལ་བ་
ཕུར་ཚུགས་སུ་འདབེས་རུྒྱ་ཡིན།
༢༽	 ཇི་སདི་བདོ་ཁ་བ་ཅན་གི་འགྲ་ོབ་ནམ་
གནས་ཀི་བར་ད་ུ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲངེ་རིམ་
བནོ་རྣམས་བདོ་གངས་ཅན་པའི་བསྟན་དང་
འགྲ་ོབའི་དནོ་ད་ུངསེ་ཕབེས་ཡོང་བ་ཚོགས་
ཆེན་འདའི་ིཐགོ་ནས་བདོ་གཞིས་བསེ་གཉསི་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེམགྲིན་དབངས་གཅིག་གུར་
གིས་གསོལ་བ་རྩ་ེགཅིག་ཏུ་འདབེས་རུྒྱ།
༣༽	༸རྒྱལ་བའི་ིཡང་སདི་ངསོ་འཛིན་གནང་
རུྒྱའི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཉདི་དང་།	
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་བ་ླབང་དགའ་ལནྡ་
ཕ་ོབང་ཡིད་ཆེས་དག་ེརྩའ་ིདབང་ལནྡ་འགན་
འཛིན་ཁ་ོནར་ཡོད་པ་ལས།	 གཞན་རྒྱལ་
ཁབ་དང་།	གཞུང་།	སིྒག་འཛུགས།	མི་སྒརེ་
བཅས་སུ་ལའང་མེད།
༤༽	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ེསྔནོ་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་གི་སུྤལ་སྐུ་ངསོ་འཛིན་བས་པ་སིྤ་
དང་ལགྷ་པར་ད་ུཕི་ལོ་	༢༠༠༧	ལོར་གཏན་
ལ་ཕབ་པའི་བ་ླསུྤལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཕགོས་
ཀི་བཙན་བཀའ་ཨང་ལྔ་པའི་ཁིམས་ཡིག་
བརུྒྱད།	 ༸རྒྱལ་བའ་ིཡང་སདི་ངསོ་འཛིན་
བདེ་ཕགོས་ཐད་ཇུས་ངན་བཏནོ་དང་འདནོ་
བཞིན་པ་ད ེརེ་དགག་པ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བ་
རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་སིྤ་མོས་གྲསོ་ཆོད་ད།ུ།
བརདོ་གཞི་དང་པ་ོབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིལས་འཆར་ཐད།
ཚོགས་ཆུང་སོ་སོའི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག་དང་རྒྱ་
ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀི་དགོངས་འཆར་ཡིག་
ཐགོ་ཏུ་གང་ཡོད་པ་རྣམས་བཀའ་སིྤ་གཉསི་
ནས་བཀའ་བསྡུར་དཔྱད་ཞིབ་ཀིས་ལག་
བསྟར་གནང་རུྒྱའ་ིསིྤ་མོས་གྲསོ་ཆོད་ད།ུ	།

སྐརོ་བསྐདོ་འཕྲདོ་བསྟནེ་སླབོ་གསོའ་ིལས་གཞི་ཐགོ་རུྒྱས་མངའ་ལམ་སྟནོ་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༨	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་བསྟི་གནས་རྡ་ས་གངས་

སིྐད་གཉའ་ཁི་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་

འགོ་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་གི་བཙན་བོལ་
བདོ་མིའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་དང་
ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་གི་འགན་འཛིན་

རྣམས་ལ་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་གི་སྐརོ་
བསྐོད་འཕྲདོ་བསྟནེ་སླབོ་གསོའི་ལས་གཞི་

ཐགོ་རུྒྱས་མངའ་ལམ་སྟནོ་གི་མཛད་སྒ་ོཞིག་
ཚོགས་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	
ཐགོ་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་དུྲང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུྲབ་
ལགས་དང་།	 དུྲང་འཕར་བམས་པ་ཕུན་
ཚོགས་ལགས།	 ཟུང་དུྲང་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒནོ་
ལགས་ཀིས་གཙོས་འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་
རྣམ་པ།	ཟབ་ཁདི་པ་སནྨ་པ་བླ་ོབཟང་ཚེ་རིང་
ལགས་དང་བ་ིཀས་ཌ་གུར་	 Mr.	 Vikas	
Dagur	 ལགས།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་བལ་འབུག་
གསུམ་གི་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་གྲངས་	༤༥	དང་།	འཕྲདོ་བསྟནེ་
ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་གི་འགན་འཛིན་
གྲངས་	 ༧	 བཅས་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་
མར་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོའཕྲདོ་བསྟནེ་དུྲང་ཆེ་

དཔལ་ལྡན་དནོ་གུྲབ་ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་པར་
མཐོང་གྲལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཇལ་དར་དང་
སྣང་གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕེ་གནང་གུྲབ་
མཚམས།	 སནྨ་པ་བླ་ོབཟང་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་།
ད་ེནས་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོའཕྲདོ་བསྟནེ་དུྲང་ཆེ་
དཔལ་ལྡན་དནོ་གུྲབ་ལགས་ཀིས་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་རྣམས་ན།ི	རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་
གི་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིའད་ུསྡདོ་ཁག་ཏུ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ང་ོགདངོ་དང་སྐུ་ཚབ་
མཚོན་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད།		དབུས་ས་གཉསི་
ཀི་འབལེ་མཐུད་སོགས་སིྤ་པའི་ལས་དནོ་
སདླ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་བཞིན་པར་བསགྔས་
བརདོ་དང་སྦགས་ལས་འགན་ད་ེནི་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་སྐརོ་དང་།
སྐརོ ་བསྐོད་འཕྲདོ་བསྟནེ་སླབོ ་གསོ་ལས་
གཞིའི ་བརུྒྱད་དུད་ཚང་སོ ་སོའི ་ནང་གི ་
ནང་མིའི་གྲངས་ཐོ་དང་ནང་མིའི་གནས་
སྟངས་རུྒྱས་ལོན་བདེ་ཕགོས།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་
ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་འཕྲདོ་བསྟནེ་སྔནོ་
འགོག་སོགས་ཀི་ལས་གཞི་མང་དག་ཅིག་
སྤལེ་བཞིན་ཡོད་པའི་ཁངོས་ནས་སྐརོ་བསྐདོ་
འཕྲདོ་བསྟནེ་སླབོ་གསོ་ནི་ལས་གཞི་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་གུྲབ་བསྟནུ་འཕྲདོ་བསྟནེ་ཟུང་
དུྲང་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒནོ་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་སྟ་ེདབུ་འབདེ་
མཛད་སྒ་ོགྲལོ་ཡོད་པ་བཅས།	།
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ལུས་སེམས་སགོ་གི་བགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བཅུ་པའ་ིདབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༨	
ཉནི་བདོ་ཀི་སྨན་རིྩས་མཐ་ོསླབོ་ཚོགས་ཁང་
ད་ུབདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་ལུས་སེམས་སགོ་
གི་སྡ་ེཚན་གི་གོ་སིྒག་འགོ་ལུས་སེམས་སགོ་
གི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བཅུ་པ་དབུ་འབདེ་ཀི་
མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	ཐངེས་འདརི་
བགྲ་ོགླངེ་གི་བརདོ་གཞི་གཙོ་བ་ོན།ི	རས་པའ་ི
སེམས་ཁམས་གསོ་སྐངོ་།	 	 ཞསེ་པ་ཡིན་
ཞིང་།	 ནང་པའ་ིསེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་།	
བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པ།	 རྒྱ་གར་ཚེ་ཡི་རིག་
བདེ་(ཨ་ཡུར་ཝ་ེད།ྷ)	 བདོ་རིྩས་རིག་པ།	 ཧ་ོ
མིའ་ོཔ་ེཐི།	 	 སིད།ྷ	 ཡུ་ན་ཎི།	 ནབུ་ཕགོས་
ཚན་རིག		རྣལ་འབརོ་(ཡོ་ག)	བཅས་རིག་
གཞུང་སྡ་ེཁག་དགུའི་མཁས་དབང་རེ་གདན་
ཞུས་ཀིས་ཉནི་གྲངས་གསུམ་རིང་བགྲ་ོགླངེ་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	
༡	 ཐགོ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགྲནོ་
གཙོ་བ་ོབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་

སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་།	འཕྲདོ་
བསྟནེ་དུྲང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུྲབ་ལགས།			

བདོ་ཀི་སྨན་རིྩས་ཁང་གི་ངེས་སྟནོ་པ་བཀྲ་
ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས།	 གདན་ཞུས་གཏམ་
བཤད་གནང་མཁན་རྣམ་པ།	 དགནོ་སྡ་ེཁག་
གི་སྐ་ུཚབ།	 	 འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་དང་
སནྨ་སླབོ།	 	 	 ཚོགས་བཅར་བ་བཅས་ཁནོ་
མི་གྲངས་	༢༥༠	བརལ་བ་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་

ཐགོ་མར་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལནྡ་སིད་
སྐངོ་མཆོག་གིས་སྣང་གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕ་ེ

གནང་གུྲབ་བསྟནུ་གཡུ་ཐགོ་གསོལ་འདབེས་
ར་དབངས་གསུང་འདནོ་དང་འབལེ་རནེ་
འབུང་གསོལ་ཇ་འབས་སིལ་འདགེས་འབུལ་
ཞུས།
ད་ེནས་ལུས་སེམས་སགོ་གི་འགན་འཛིན་
སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་དབིངས་ལགས་

ཀིས་ཕ ེབས་བསུའི ་གསུང་བཤད་གནང་
གུྲབ་མཚམས་སྐུ ་མགྲོན་གཙོ་བ ོས་ལུས་
སེམས་སགོ་གི་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་གནང་
སྟ་ེཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲ་ི
དང་སྦགས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ལུས་
སེམས་སགོ་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅུ་པ་
བཅར་རུྒྱ་བུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	
ལུས་སེམས་སགོ་གི་སྡ་ེཚན་ན་ིཕི་ལོ་	 ༢༠༡༣	
ལོར་གསར་བཙུགས་གནང་འདགུ	 ད་བར་
བགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དགུ་ཚོགས་
ཟིན་པ་དང་ད་ཐངེས་ཐངེས་བཅུ་པ་ཆགས་
ཀི་ཡོད།	 ལས་གཞི་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རངུ་
ཐགོ་མར་འགོ་བཙུགས་དསུ་ཧ་ཅང་དཀའ་
ལས་ཁག་པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད།	 མུ་མཐུད་རུྒྱན་
གནས་ཐུབ་རུྒྱ་ད་ེབས་ཀང་དཀའ་ལས་ཁག་
པ་ཡོད།	 ད་བར་རུྒྱན་གནས་ཐུབ་པ་ཙམ་
མ་ཟད་ལམ་ལྷངོས་ལྡན་པའི་ཐགོ་ནས་གུྲབ་
འབས་ཆེན་པ་ོསྨནི་པ་ན་ིརླབས་ཆེན་གི་བས་
རསེ་ཤིག་རེད།	 དརེ་བརནེ་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་

ཁང་གི་འགན་འཛིན་གིས་དབུས་ལུས་སེམས་
སོག་གི་སྡ་ེཚན་གི་འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་
ཡོངས་ལ་བསགྔས་བརདོ་དང་འབལེ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
བཙན་བོལ་ནང་སྨན་རིྩས་ཁང་ཐོག་མར་
བསྐར་གསོ་བདེ་སྐབས་སྨན་པ་གཅིག་དང་
སླབོ་ཕུྲག་བཞི་ལས་མེད་པ་དང་།	 ད་ལའྟ་ི
ཆར་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གིས་འཛམ་གླངི་
ཡོངས་ལ་འཕྲདོ་བསྟནེ་ཐགོ་རླབས་ཆེན་གི་
ཞབས་འདགེས་བསུྒབས་དང་སུྒབ་བཞིན་
ཡོད།	 མི་ཐགོ་རན་པ་ཚོས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་
དགོངས་བཞིན་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་སྟ་ེརིམ་
པས་ཡར་རྒྱས་ཕིན་ནས་ང་ཚོ་ནི་བཙན་
བལོ་བ་འདྲ་འདྲའི་ནང་ནས་མི་འདྲ་བ་ཞིག་
ཆགས་ཐུབ་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་།	།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་གཅསེ་པའ་ིརསེ་དྲན་སིལ་སྤལོ་རྩདེ་འགྲན་མཐའ་མའ་ིམཇུག་སྡམོ་
མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བརོ་ཕབེས་པ།

ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༧	 ཉནི་
གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༣	 ཐགོ་རྡ་ས་བདོ་ཀི་
གཞོན་ན་ུལནྷ་ཚོགས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་གངས་
སིྐད་སིལ་སྤལོ་རྩེད་ཐང་དུ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་
གཅེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོའི་རསེ་དྲན་སིལ་
སྤལོ་རྩདེ་འགྲན་མཐའ་མའི་མཇུག་བསྡམོས་
མཛད་སྒརོ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་

ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་
མཆོག་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བརོ་གདན་ཞུས་ལྟར་
ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད།
སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གིས་གསུང་དནོ།	 དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགྲནོ་
གཞོན་ནའིུ་དབུས་སིྤ་ཁབ་རུྒྱན་ལས་ཁང་གི་
ཚོགས་གཙོ་དང་།	 དབུས་རུྒྱན་རྣམ་པ།	 ས་
གནས་ཚོགས་གཙོ་དབུས་པའི་ཚོགས་མི་
རྣམ་པ།	 འདརི་ཕབེས་པའ་ིགཟགིས་མོ་བ་
བཅས་ཚང་མར་ངས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འདྲའིི་
བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཁ་སང་
དའེ་ིསྔནོ་ལ་མགྲནོ་ཤོག་འབརོ་སབྐས།	 བདོ་

ཀི་གཞོན་ན་ུལནྷ་ཚོགས་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་
ང་ོ	 ༤༩	 འཁརོ་བའ་ིམཛད་སྒ་ོཡིན་ཞསེ་
གསལ་མི་འདགུ	 རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོ
དཔའ་མོ་རྣམས་ཀི་རསེ་དྲན་ཆེད་ད་ུསིལ་
སྤལོ་འགྲན་བསྡུར་གི་མཇུག་བསྡམོས་དང་།	
འཕྲདོ་བསྟནེ་ཆེད་ད་ུསདྐ་ཆ་ཤོད་རོགས་ཟརེ་
འདགུ	 ད་ེརིང་འདརི་འབརོ་ཚར་བའ་ིརསེ་

ལ་བདོ་ཀི་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་དབུ་བརྙསེ་
ནས་ལོ་ང་ོ	 ༤༩	 འཁརོ་བའ་ིཉནི་མོ་གཅིག་
ཡིན་པ་དང་།	 བདོ་ཀི་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོའ་ི
རསེ་དྲན་ཆེད་ད་ུསིལ་སྤལོ་གོ་སིྒག་གནང་
བཞག་པ་ད་ེའདྲ་ཡིན་ས་རེད།	 ངས་སདྐ་ཆ་
མང་པ་ོབཤད་རུྒྱ་མིན།	ད་ེརིང་འདརི་ཕབེས་
མཁན་ཚང་མ་གཟིགས་མོ་གཟིགས་པར་
ཕབེས་པ་མ་གཏགོས།	 ངའ་ིསདྐ་ཆ་ཉན་པར་
ཕལ་ཆེར་ཕབེས་ཡོད་མ་རེད།
རྩ་བའ་ིརང་ཉདི་ལ་ྟབུར་ཆ་མཚོན་ན།	 མི་
ཚེ་ཆ་ཚང་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་ཀི་སིྒག་
འཛུགས་འདིའི་ནང་ཞུགས་མ་མངོ་མཁན་
ཞིག་རེད།	 ཡིན་ནའང་ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༠	 ཟླ་	

༡༠	 ཚེས་	 ༧	 ཉནི་དརེ་ཐགོ་མར་བདོ་
ཀི་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་ཟརེ་བ་ད་ེགསར་
འཛུགས་གནང་བ་རེད།	 ད་ེནས་བདོ་རིགས་
གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་ཟེར་བ་ད ེ་བ ོད་ཀི ་
གཞནོ་ན་ུལནྷ་ཚོགས་ལ་བསུྒར་བ་རེད།	 ང་
ཚོ་བཙན་བལོ་སིྤ་ཚོགས་ནང་གཞུང་འབལེ་
མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཇི་སྙདེ་ཅིག་ཡོད་པའི་
ནང་ནས་ཚོགས་པ་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་དང་།	
གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད།	 ད་ེ
འདྲ་ཡིན་ཙང་།	 ད་ལ་ྟཁདེ་རང་ཚོའ་ིགཞནོ་
ནའིུ་མཐུན་གཞས་ནང་གང་གསལ་བ་ད་ེ
གཞནོ་ན་ུལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཡིན་ཕིན་
ཆད་ལ་དའེི་ནང་དནོ་གང་ཡིན་པ་གསལ་པ་ོ
མཁནེ་པ་གནང་དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
དའེི་ནང་རང་དབང་འཐབ་རྩདོ་ཀི་དནོ་དག་
ཡིན་ནའང་རེད།	 མཐུན་སིྒལ་ཐགོ་ལ་ཡིན་
ནའང་རེད།	 ལགྷ་པར་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་
དགངོས་གཞིར་བཟུང་ཕབེས་ཀི་ཡིན་ཞསེ་པ་
ལ་སོགས་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞིག་འདགུ	 ད་ེའདྲ་
ཡིན་ཙང་།	 ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ལ་མཐུན་གཞས་
བཏང་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར།	 དའེ་ིནང་དནོ་
རགོས་ནས་ད་ེནང་བཞིན་ཞིག་ཡོང་བ་བདེ་
རུྒྱར་འབད་བརྩནོ་གནང་དགསོ་པ་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད།	 ངར་མཐུན་སིྒལ་ཆེད་ད་ུསདྐ་ཆ་
ཤོད་དགསོ་རེད་གསུངས་འདགུ	 གང་བས་
ང་ཚོ་བདོ་མི་རན་གཞནོ་བར་གསུམ་སུ་འདྲ་
ཞིག་ཡིན་ནའང་།	 ནང་མཐུན་པ་བུང་ན་
བཀྲ་ཤིས་པ་ཡོང་གི་རེད།	 ནང་མ་མཐུན་
པ་བུང་ན་བཀྲ་མ་ཤིས་པ་ཡོང་གི་རེད།	 ད་ེ
འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་གདམ་ཁ་བདེ་རུྒྱ་རེད།	

བཀྲ་ཤིས་པ་ཞིག་དགསོ་ཀི་ཡོད་དམ།	 བཀྲ་
མ་ཤིས་པ་ཞིག་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ང་རང་ཚོ་
ཚང་མ་ལོགས་ནང་མཐུན་པ་ཡོང་དགོས་པ་
ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ང་ཚོའ་ིཁ་གཏད་ད་ེརྒྱ་
ནག་དམར་པའོ་ིསདི་གཞུང་རེད།	ང་རང་ཚོ་
ཚང་མ་ལོགས་ལངས་ཕགོས་གང་འདྲ་ཞིག་
འཛིན་གི་ཡོད་རངུ་།	 ཁ་གཏད་ཟརེ་ནའང་
རེད།	 ལྡརི་ས་ད་ེཕ་རོལ་པ་ོང་རང་ཚོའ་ི
རྒྱལ་ཁབ་བཙན་བཟུང་བདེ་མཁན་ད་ེརེད་མ་
གཏགོས།	 ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་མ་འཆམ་པ་
དང་།	མ་མཐུན་པ་བཟསོ་ནས་བསདྡ་པ་ཡིན་
ན།	རྩ་དནོ་ལ་གནདོ་ཀི་རེད།	མཐུན་སིྒལ་ལ་
གནདོ་ཀི་རེད།	གང་བས་དནོ་ལ་ཕན་ཐགོས་
གང་ཡང་མེད་པ་མ་ཟད།	 སོ་སོའ་ིདསུ་ཚོད་
ཀང་ཆུད་ཟསོ་འགྲ་ོགི་རེད།	 དངེ་སང་སིྤ་
ཚོགས་དྲ་ལམ་ཁག་ནང་ལ་ནང་མ་མཐུན་
པའི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞིག་བཟསོ་ཡོང་གི་
འདགུ	 ད་ེརང་ཉདི་ཀི་དསུ་ཚོད་ཆུད་ཟསོ་
འགྲ་ོགི་ཡོད་ལ།	 བདོ་སིྤ་པའ་ིརྩ་དནོ་ཐགོ་
ལའང་ཕན་ཐགོས་ཀི་ཡོད་མ་རེད།	 ད་ེཚོའ་ི
ཐགོ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་གནང་དགོས་པ་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ད་ེརིང་འདརི་སིལ་སྤལོ་
ག་ོསིྒག་གནང་བ་རེད།	 གང་བས་རྩདེ་མོ་ད་ེ
ལུས་པའོི་འཕྲདོ་བསྟནེ་ཆེད་ད་ུགལ་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་ཆགས་བསདྡ་ཡོད་རེད།	ད་ེཚོའ་ིརིགས་
ད་ེདསུ་ཚོད་ངསེ་ཅན་རེ་རེའི་ནང་ཡོད་པ་
ཙམ་མ་ཡིན་པར།	 དསུ་ནས་དསུ་སུ་ག་ོསིྒག་
གནང་དགསོ་པ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ད་ེརིང་
ས་གནས་གཞནོ་ན་ུལནྷ་ཚོགས་ནས་འད་ིའདྲ་
ཞིག་གོ་སིྒག་ཞུས་པར་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་གི་
ཡིན།	 མ་འངོས་པར་ལོ་འཁརོ་མོ་གཅིག་

ནང་ཐེངས་མ་གཅིག་གཉིས་མ་ཡིན་པར།	
ཡང་ནས་ཡང་ད་ུད་ེའདྲ་བུང་བ་ཡིན་ན།	
ནང་མཐུན་སིྒལ་བདེ་རུྒྱར་ཕན་ཐགོས་ཡོད་
པ་དང་།	 ལུས་པའོ་ིའཕྲདོ་བསྟནེ་ལའང་ཕན་
ཐགོས་ཡོད་རེད།	 ང་རང་ཚོ་བདོ་པ་ཚོ་རྩདེ་
མོར་དགའ་པ་ོཞ་ེདྲག་རེད།	 ད་ེཚོའ་ིཐགོ་
ནས་འཛོམས་འཛོམས་བདེ་རུྒྱ་སོགས་ལའང་
ཕན་ཐགོས་ཀི་རེད།	 ཁདེ་རང་ཚོ་ག་ོསིྒག་
གནང་མཁན་ཚོར་ད་ེའདྲ་བ་ཞིག་གོ་སིྒག་
གནང་རུྒྱར་ལས་ས་ླཔ་ོཡོད་མ་རེད།	 ད་ེདང་
འབལེ་བའི་ཕག་ལས་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་རེད།	
སིལ་སྤལོ་ག་ོསིྒག་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས་གནང་ཡོད།
སིྤར་བདོ་ཀི་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོའི་རསེ་དྲན་
སིལ་སྤལོ་འགྲན་བསྡརུ་སབྐས་	༡༨	པ་ད་ེཕི་
ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༢	ནས་འག་ོའཛུགས་གནང་
ཞིང་།	 འགྲན་བསྡརུ་ཐགོ་ར་ུཁག་མི་འདྲ་བ་	
༡༠	ཡི་དབར་རྩདེ་འགྲན་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།	།


