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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཕགས་ཡུལ་ཀིརའི་ིབསེ་པ་གྲ་ཚང་
བཙུགས་ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོཉརེ་ལ་ྔའཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་མཛད་སྒརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༧	 ཉནི་འཕགས་ཡུལ་ཀིརའི་ིབསེ་པ་གྲ་ཚང་
བཙུགས་ནས་མི་ལོ་ཧིལ་པ་ོཉརེ་ལྔ་འཁོར་
བའི་རནེ་འབལེ་མཛད་སྒརོ་བདོ་མིའི་བླ་ན་
མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།		ཀིར་ིརིན་པ་ོཆེས་མཚོན་ཆེད་མངགས་
འདརི་འཛོམས་པའི་ཆོས་ལུགས་ཁག་གི་དབུ་
ཁདི་དང་མཁས་དབང་།	 བཙན་བལོ་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དབུ་ཁདི།	 ད་ེརིང་ཆེད་མངགས་
འདརི་ཕབེས་པར་འཚམས་འདྲ་ིདང་སྦྲགས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ངསོ་ཀིས་པཎ་གུྲབ་
བཅུ་བདནུ་གི་གསོལ་འདབེས་མཇུག་དརེ་
བཀདོ་པ་ལརྟ།	 སནོ་པའ་ིཆོས་ཚུལ་ལ་ཤེས་
ནས་དད་པ་ཐབོ་ཅིང་།	 རིས་མེད་རྒྱལ་བའ་ི
བསན་པར་དག་སྣང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད།	 གངོ་ད་ུབླ་ོབཟང་སེང་ེལགས་ཀིས་
བཤད་པ་ལརྟ་རེད།	 འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངྒ་
ལ་ཆོས་དད་ཟརེ་བ་ད་ེང་ཚོའི་དཔ་ེཆའི་ནང་
མཐངོ་བ་མངནོ་གུར་དང་།	 ཅུང་ཟད་ལྐགོ་
གུར།	ཤིན་ཏུ་ལྐགོ་གུར་གསུངས་ཡོད།	ཆོས་

ལུགས་མང་པ་ོགཅིག་གིས་ཅུང་ཟད་ལྐགོ་
གུར་སངྒ་ལ་སླབེས་སབྐས་དད་པ་གཙོ་བ་ོབས་

ནས་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད།	 	 སངས་རྒྱས་པའ་ི
ཆོས་ཀིས།	 གཙོ་བའོ་ིདནོ་ལ་མི་བསླུའ་ིཕིར།	
།གཞན་ལ་རསེ་སུ་དཔག་པ་ཡིན།	 །ཞསེ་
ཅུང་ཟད་ལྐགོ་གུར་གི་དནོ་དག་མང་པ་ོཞིག་
ལ་རྩད་གཅོད་བདེ་སྐབས་ར་འཕདོ་རུྒྱ་ཞིག་
ཡོད།	 དའེང་མཐར་མཐངོ་བ་མངནོ་གུར་ལ་
གཏུག་སྐབས་སེམས་ལ་འགུར་བ་ཐབེས་རུྒྱ་
ཡོད་པ་ཞིག་ཡོད།	 ད་ེལ་ྟབུ་རུྒྱ་མཚན་ད་ུབས་
ནས་གཙོ་བ་ོཐར་པ་དནོ་ད་ུགཉརེ་བའི་བླ་ོསྐ་ེ
རུྒྱ་དང་།	 ཐར་པ་བསུྒབ་རུྒྱའ་ིལམ་མཆོག་ད་ེ

དག་སུྒབ་བདེ་ཀི་རིགས་པའ་ིལམ་བརནེ་ནས་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་སབྐས་

མཐར་མངོན་སུམ་གི་མོང་བ་ལ་གཏུགས་
ནས་འགྲ་ོརུྒྱ་ཡོད་པ་རེད།	ད་ེལ་ྟབུའ་ིསནོ་པས་
གསུང་པའི་ཤིན་ལྐགོ་གི་གནད་འགག་ད་ེདག་
ལ་གཞི་ནས་ཡིད་ཆེས་སླབེ་རུྒྱ་ཞིག་ཡོང་གི་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་གཙོ་བའོ་ིདནོ་ལ་མི་བསླུའ་ི
ཕིར།	ཞསེ་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ
ང་ཚོ་མང་པ་ོཞིག་དད་པ་བས་ནས་སྐབས་སུ་
མཆིས་ཞེས་ཕ་མེས་ནས་མར་དད་པ་བས་
པ་དང་།	 བཀའ་ཆོས་གནང་མཁན་གི་བ་ླམ་
མང་པ་ོཞིག་གིས་དད་པ་གཙོ་བ་ོབས་ནས་

གསུང་པ་ལ་ྟབུ་འདགུ	དཔརེ་ན།	པཎ་ཆེན་བླ་ོ
བཟང་ཆོས་རྒྱན་གི་ལམ་རིམ་བད་ེལམ་དང་
པཎ་ཆེན་བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ལམ་རིམ་མུར་
ལམ་གཉསི་པ་ོད་ེབཀའ་གདམས་གཞུང་པ་
བའ་ིའཁདི་སངས་མ་རེད།		བཀའ་གདམས་
ལམ་རིམ་པའི་འཁིད་སངས་ཕལ་ཆེར་མ་
རེད།	 བཀའ་གདམས་མན་ངག་པ་བསྡསུ་པ་ོ
བས་ནས་འཁདི་རུྒྱ་ཞིག་རེད་འདགུ	 ར་ེརིན་
པ་ོཆེའི་ལམ་རིམ་ཆེ་ཆུང་ད་ེབཀའ་གདམས་
ལམ་རིམ་པ་ཟརེ་བ་ད་ེརེད།	 གཞུང་ཆེན་མོ་
དང་འདྲསེ་ནས་གསུང་པ་ཞིག་རེད།	 གཞུང་
ཆེན་སྦྱངས་ནས་ལམ་རིམ་ལ་ཚུར་འདྲསེ་
ནས་ཉམས་ལེན་བ་རུྒྱ་ད་ེབཀའ་གདམས་
གཞུང་དུྲག་ད་ེཚོའི་ཐགོ་ནས་འཆད་སྐབས་
བཀའ་གདམས་གཞུང་པ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་གཞུང་ཆེན་མོ་ལ་ལ་ྟརུྒྱ་ད་ེ
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	 ཆོས་དད་
ཡོད་མེད་ཇི་ལརྟ་ཡང་གོང་ད་ུསིད་སྐངོ་གིས་
བཤད་པ་ལྟར་ཚད་མ་རིག་པ་བརདོ་སྐབས་
བརག་དཔྱད་བདེ་ཡག་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་།

བཞུགས་སརྒ་ད་ུན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རགས་འབུལ་བཞསེ་ཀི་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༠	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་༸རྒྱལ་
མཆོག་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
འཛམ་གླིང་ནང་ཆེས་སྙན་གྲགས་ཅན་གི་ན་ོ
སྦལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་འབུལ་ལམ་
ཞུས་ནས་ལོ་ང་ོ	༣༠	འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་གི་

མཛད་སྒ་ོབཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་ཆོས་ར་བའི་
ནང་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ངང་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 ཐགོ་སྐ་ུམགྲནོ་
གཙོ་བ་ོལ་དྭགས་རང་སྐོང་རི་ལྗངོས་ཡར་
རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྡ་ེདཔནོ་སྐུ་ཞབས་རྒྱལ་
པ་ིདབང་རྒྱལ་མཆོག་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་

འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་དབུས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ།	 རང་དབང་
ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་
པ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ།	 དུྲང་ཆེ་
རྣམ་པ།	 ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་རྣམ་པ།	 གཞུང་
དང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་སིྐད་ཁག་

གི་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ།	 ཕི་ནང་གི་གསར་འགདོ་
པ།	 ད་ེབཞིན་གཉུག་མར་གནས་པ་དང་གླ་ོ
བུར་ད་ུལགྷས་པའི་བདོ་མི་སེར་སྐ་རྒན་དར་
གཞོན་གསུམ་སོགས་ཁོན་མི་གྲངས་བརྒྱ་
ཕག་བརྒལ་བ་འད་ུའཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར།	
བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པས་རྔ་རོལ་དང་
བཅས་འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་གླུ་འབུལ་

བཞིན་པར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་མཁའ་
དབིངས་སུ་སྒངེ་འཛུགས་གནང་།	 ད་ེནས་
བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེ་ི
གཟངེས་རགས་ཀི་བསདོ་དབངས་མཉམ་
གཞས་ཕུལ་གུྲབ་མཚམས་འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ནས་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་འཕདོ་
བསནེ་དང་འབལེ་བའི་སི་ཞུ་གནང་མཁན་
ཞབས་ལོ་	 ༢༥	 ལོན་པའ་ིལས་བདེ་རྣམས་
ལ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གིས་གཟེངས་བསདོ་ལེགས་སྐེས་གནང་
།	 ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་བ་དང་བསནུ།	གངས་སིྐད་དཔ་ེ
སནོ་སླབོ་གྲྲྭའི་དགེ་རྒན་རྣམས་ནས་འཁབ་
གཞས་སྐལ་བཟང་ལགས་ཞེས་པ་གཟིགས་
འབུལ་ཞུས་པ་དང་འབལེ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ལས་བེད་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་
ནས་སི་ཞུ་བ་ལུགས་མཐུན་བགྲསེ་ཡོལ་དང་།	
བགྲསེ་ཡོལ་སྔ་བསྣརུ་ཕབེས་མཁན་སི་ཞུའི་

ལས་བེད་ལ་ལེགས་སོའི་ཕག་འཁེར་དང་
བདོ་ར་ེསངོ་བཙན་སྒམ་པའོི་སྐུ་བརྙན་བིན་
ཅན་འབུལ་སལོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 འད་ིལོའ་ི
བགྲསེ་ཡོལ་ས་ྔབསྣརུ་བ་ཀརྨ་དར་རྒྱས་ལགས་
སུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་ནས་ཕག་
འཁརེ་གནང་རསེ།	 རྡ་ཤོད་བདོ་ཁིམ་སླབོ་
གྲྲྭ་ནས་འཁབ་གཞས་སྐེ་རེངས་པ་ོཞེས་པ་
གཟགིས་འབུལ་ཞུས་མཚམས།
ཧིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཇ་ེསིང་མཆོག་ནས་གསུང་
བཤད་གནང་རསེ་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོལ་དྭགས་
རང་སྐངོ་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
སྡ་ེདཔནོ་སྐ་ུཞབས་རྒྱལ་པ་ིདབང་རྒྱལ་མཆོག་
ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་མཛའ་
བརྩའེི་ཕག་རགས་ཕུལ་རསེ་དཔལ་ལནྡ་སིད་
སྐངོ་མཆོག་ནས་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་
གནང་གུྲབ་མཚམས་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགྲནོ་
གཙོ་བ་ོལ་དྭགས་རང་སྐོང་རི་ལྗངོས་ཡར་
རྒྱས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྡ་ེདཔནོ་སྐ་ུཞབས་རྒྱལ་པ་ི
དབང་རྒྱལ་མཆོག་ནས་གསུང་བཤད་གནང་།					

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་ཧི་མཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་

མཇལ་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིགྲསོ་ཚོགས་
ཚོགས་གཙོའ་ིལས་ཁུངས་ཀིས་དསུ་ཚོད་སྔནོ་ནས་
གནང་དནོ་ལརྟ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	
༨	ཉནི་གི་ཕི་དྲའོ་ིཆུ་ཚོད་	༤།༣༠	ཙམ་ལ་ཧ་ིམ་
ཅཱལ་མངའ་སྡའེི་དགུན་ཁའི་གྲསོ་ཚོགས་འཚོགས་
ཡུལ་རྡ་སའ་ིཉ་ེའཁསི་ཊ་པ་ོཝན་	 Tapovan	
ས་ཁུལ་ད་ུདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་
ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་ཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་
སྡའེ་ིགྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ར་ཇིབ་བྷནི་
ཌལ་	 Dr.Rajeev Bindal	 མཆོག་དང་།	
གྲསོ་ཚོགས་ཀི་སིྤ་ཁབ་དུྲང་ཆེ་མཆོག་བཅས་རྣམ་
གཉསི་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད།
སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་
འཚམས་འདྲ་ིདང་སྦྲགས།	 ད་ལའྟ་ིབདོ་དནོ་དང་
འབལེ་བའ་ིགནད་དནོ་ཁག་སནྙ་སེང་དང་།	 བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་འབདོ་སྐུལ་སནྙ་
ཞུ་ཞིག་ཕུལ་གནང་འདགུ་པ་དང་།	 མངའ་སྡའེ་ི
གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་ལ་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ི
དྲ་ིབ་ཁག་ཅིག་བཏང་གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་མང་ཚོགས་
རིྩས་ཁའ་ིཚོགས་ཆུང་སབྐས་	 ༡༠	པའ་ིལས་དནོ་

དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅།	།བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་	༡༦	པའ་ི
གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་	 ༨	 པའ་ིགྲསོ་ཆོད་ཨང་	
༢༠༡༩།༡༦།༨།༥༣	དང་།	ཡིག་ཆ་ཨང་	༥༣	པ་
ལརྟ།	བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
འདའུ་ིའགྲ་ོལུགས་དང་།	ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཀི་
སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	༡༢༠	དང་།	༡༢༡	དགངོས་
དནོ་བཞིན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོམཆོག་གིས་མང་
ཚོགས་རིྩས་ཁའ་ིཚོགས་ཆུང་སབྐས་	 ༡༠	 པའ་ི
མི་འགྲརོ།	 སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལ་ྷརམས་པ་ཨ་
ཀུག་ཚེ་བརན་ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་
ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་ཚེ་རིང་
ལ་ྷམོ་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སྒནོ་
ལགས།	 སིྤ་འཐུས་ལ་ྷརྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒལོ་དཀར་
ལགས་བཅས་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད་པས།	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོ
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་
ཀིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སིྤ་འཐུས་དགེ་
བཤེས་ལ་ྷརམས་པ་ཨ་ཀུག་ཚེ་བརན་ལགས་དང་།	
དུྲང་ཆེ་སིྤ་འཐུས་གེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་
པ་ལགས་བཅས་སུ་སིྤ་མོས་ཀིས་ཐུགས་གཏན་
འཁལེ་བ་དང་།	 ད་ེནས་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 པའ་ི
ཐགོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་སྔར་
སལོ་ལརྟ།	དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོམཆོག་
གི་དུྲང་ནས་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་ཀི་ལམ་སནོ་
ཞུས་རསེ་དངསོ་སུ་ལས་དནོ་དབུ་འཛུགས་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།
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རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བདོ་མིའ་ིཆོས་ཚོགས་ཐངེས་བཅུ་བཞི་པའ་ིགྲསོ་ཆོད་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༢༩	 ཉནི་རྡ་ས་བཞུགས་སརྒ་ད་ུཧ་ིམཱ་ལ་ཡི་

རི་རུྒྱད་ཀི་འཐུས་མི་རྣམ་པས་ཟུར་ཚོགས་
ཤིག་སབྐས།		ཉ་ེལམ་བདོ་མིའ་ིཆོས་ཚོགས་
ཐངེས་བཅུ་བཞི་པའི་ཐགོ་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་
སིད་དང་འབལེ་བའི་དམིགས་བསལ་གྲསོ་
ཆོད་དནོ་ཚན་གསུམ་གཏན་འབབེས་གནང་
བར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུས་པ་མ་
ཟད།	 རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཀང་གྲསོ་ཆོད་
དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགསོ་པའི་འབདོ་སྐལུ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་ཟུར་ཚོགས་

སབྐས་འཐུས་མི་རྣམ་པའི་ཐག་གཅདོ་གནང་
བ་ལརྟ་ན།

༼ང་ཚོས་གདངུ་ཤུགས་དྲག་པསོ་གསོལ་
འདབེས་ཞུ་རུྒྱར།	 ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ི
ཡང་སུྤལ་ལམ་ལུགས་སརྔ་མུས་བཞིན་རུྒྱན་
གནས་ངསེ་པར་དགསོ་པ་དང་།		གལ་སདི་
རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
སིད་གཞུང་གིས་སིད་དནོ་གི་དགོས་མཁ་ོལ་
བརནེ་ནས་༸རྒྱལ་བའ་ིཡང་སུྤལ་ངསོ་འཛིན་
དང་འདམེས་སུྒག་བས་པ་བུང་ཚེ།	 ང་ཚོས་
ངོས་འཛིན་དང་དད་མོས་ནམ་ཡང་བ་རུྒྱ་

མིན།	 ཞསེ་བསྒགས།	 སབྐས་དརེ་ཧ་ིམཱ་ལ་
ཡི་ས་ཁུལ་ལ་དྭགས་དང་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་པར་
ད་ེཤི།	 བལ་ཡུལ།	 	 ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེ
བཅས་ནས་འཐུས་མི་བཅུ་གཅིག་ཕབེས་
འདགུ	༽
བདོ་མིའི་ཆོས་ཚོགས་ཐངེས་བཅུ་བཞི་པར་
དམིགས་བསལ་གྲསོ་ཆོད་གཏན་འབབེས་
བུང་བ་གཤམ་གསལ།
	གྲསོ་ཆོད།		
༡༽སྔ་མའི་ཐུགས་བསྐེད་དམ་བཅའ་དང་
གདུལ་བ་འདུལ་བེད་ཀི ་རནེ་འབལེ་གི ་
དབང་གིས་འཕགས་མཆོག་འཇིག་རནེ་
དབང་ཕུག་མིའི་རྣམ་པར་རོལ་བ་༸རྒྱལ་
དབང་སྐུ་ཕངེ་རིམ་པ་དང་བདོ་མི་རྣམས་
ནམ་ཡང་ཁ་འབལ་ཐབས་མེད་པ་དང་།	
ཁད་པར་བདོ་གངས་ཅན་གི་སྐ་ེའགྲ་ོརྣམས་
གཉན་འཕང་གི་འགག་ཆེན་ལ་ཐུག་པའ་ིདསུ་
སབྐས་འདརི།	 ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ི

ཡང་སུྤལ་ལམ་ལུགས་སརྔ་མུས་བཞིན་རུྒྱན་
གནས་ངསེ་པར་དགསོ་པ་དང་།	 ༸རྒྱལ་
བའི་ཡང་སིད་འཁུལ་བལ་རིན་པ་ོཆེ་མུ་
མཐུད་ངསེ་འབནོ་དགོས་པ་བདོ་མི་ཡོངས་
ཀི་བཅསོ་མིན་མངནོ་འདདོ་ཡིན་པར་བརནེ།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་ད་ེདནོ་གསོལ་འདབེས་རྩ་ེགཅིག་
ཏུ་ཞུ་རུྒྱ།
༢༽༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་ཡང་སིད་ཕབེས་ཕོགས་ཐག་
གཅོད་གནང་རུྒྱའི་དབང་ཆ་ཡོངས་རོགས་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་
ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་རང་ཉིད་
གཅིག་པུར་ཡོད་པ་ལས།	གཞན་སདི་གཞུང་
སོགས་སུ་ལའང་མེད།	 གལ་སདི་རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་གཞུང་
གིས་སིད་ད ོན་གི ་དགོས་མཁོ་ལ་བརནེ་
ནས་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སུྤལ་ངསོ་འཛིན་དང་

འདམེས་སུྒག་བས་པ་བུང་ཚེ།	 ཡང་སུྤལ་
དརེ་བདོ་མི་རྣམས་ནས་ངསོ་འཛིན་དང་དད་
མོས་བ་རུྒྱ་མིན།	
༣༽༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་ཡང་སིད་ངསོ་
འཛིན་བདེ་ཕགོས།	ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ི
གཞི་རྩའི་ལྟ་གུྲབ་ཡང་དག་ལ་བརནེ་ཅིང་།	
མི་ལོ་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་སྔནོ་ནས་བུང་
བའི་བདོ་ལུགས་ནང་བསན་གི་ཐུན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་ལམ་སལོ་ད་ལའྟི་བར་རུྒྱད་འཛིན་
ལག་ལེན་བས་དང་བདེ་མུས་ཡིན་པའི་བདེ་
ཐབས་ད་ེཉདི་ལ་བརནེ་ནས་ངསོ་འཛིན་བ་རུྒྱ་
ཡིན་པ་བཅས་ཀི་སིྤ་མོས་གྲསོ་ཆོད་ད།ུ	 བདོ་
མིའ་ིཆོས་ཚོགས་ཐངེས་	 ༡༤	 པའ་ིདབུ་
བཞུགས་བ་ླཆེན་རྣམ་བ་དང་།	ཚོགས་འཐུས་
ཡོངས་ནས།	 བདོ་རྒྱལ་ལོ་	 ༢༡༤༦	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༧	ལ།	།

ཡོ་རོབ་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་ཚོགས་འད་ུཐངེས་	༣	པའ་ིཐགོ་༸རྒྱལ་བའ་ིཡང་སདི་དང་འབལེ་བའ་ིདནོ་ཚན་
གསུམ་ཅན་གི་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༧	
ནས་	 ༨	 བར་ཉནི་གྲངས་གཉསི་རིང་སྦལེ་
ཇམ་ཡོན་ཏན་གླིང་ཆོས་ཚོགས་སུ་ཡོ་རོབ་

བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་ཚོགས་འད་ུཐངེས་	 ༣	
པ་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་
སྦལེ་ཇམ་དང་།	ཕ་རན་སི།	ཧ་ོལེནཌ།	 སི་

པནེ།	ཨི་ཊ་ལི།	སུད་སི།	ཇར་མ་ན།ི	ཨིས་
ཊོ་ན་ིཡ།	 ཕནི་ལེནཌ།	 ནརོ་ཝ་ེབཅས་ཡུ་
རོབ་རྒྱལ་ཁབ་བཅུའི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་

ཆོས་ཚོགས་	 ༣༠	 ནས་འཐུས་མི་	 ༣༦	
ཕབེས་ཡོད།	 ཚོགས་འད་ུའད་ིན་ིསྦལེ་ཇམ་
བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་གཙོ་འགན་

འགོ་སུད་སིི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ནས་མཉམ་
རུབ་ཐོག་ཡོན་ཏན་གླིང་ཆོས་ཚོགས་ཀིས་
མཐུན་འགུར་གནང་ས་ེཚོགས་འད་ུལེགས་
པར་གུྲབ་ཡོད།
ཚོགས་འདའིུ་སྐརོ་ཨིན་ཡིག་ཐོག་གསལ་
བསྒགས་སྤལེ་བ་བདོ་ཡིག་ཏུ་བསུྒར་པ་དང་།	
ཚོགས་འཐུས་རྣམས་ནས་མཚན་རགས་
བཀདོ་ཡོད།
༡༽	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༢༧	
ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་བདོ་མིའི་ཆོས་
ཚོགས་ཐངེས་	 ༡༤	 ཚོགས་ཤིང་།	 སབྐས་
དརེ་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སིད་དང་འབལེ་བའི་
གནད་དནོ་ཐད་ཆོས་ལུགས་བ་ླཆེན་རྣམ་པས་
དམིགས་བསལ་གྲསོ་ཆོད་དནོ་ཚན་	༣	ཅན་

གཏན་འབབེས་གནང་བར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་
བཀའ་དྲནི་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
༢༽	 ཡང་བསྐར་གསལ་པརོ་ཞུ་རུྒྱར།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསན་ལ་བཀག་སྡམོ་བས་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་	
༢༠༠༧	 ལོར་ཁམིས་ཡིག་ཨང་	 ༥	 ཅན་
ཞེས་པ་བརུྒྱད་བདོ་ཀི་བླ་སུྤལ་ངོས་འཛིན་
བེད་ཕོགས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དརེ་ང་ཚོས་
ངསོ་ལེན་མེད་པ་དང་དགག་པ་མཐའ་གཅིག་
ཏུ་བ་རུྒྱ་ཡིན།	 སུྤལ་སྐ་ུཡང་སདི་ཀི་ངསོ་
འཛིན་གནང་རུྒྱ་ནི་ཆོས་ཕོགས་ཀི་གནད་
དནོ་ཡིན་པ་ལས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ལ་ཐ་ེ
བུས་བདེ་རུྒྱའ་ིའགན་དབང་མེད།
༣༽	གནད་དནོ་གལ་ཆེན་གཞན་ཞིག་ན།ི	རྒྱ་

ནག་གཞུང་ནས་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སིད་ངསོ་
འཛིན་བེད་ཕོགས་ལ་ཐེ་བུས་བེད་བཞིན་
པའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སབྐས་འདིར་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་སྐུ ་ཕངེ་རིམ་བོན་ངེས་ཕབེས་ཡོང་བ་
ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་ནས་གསོལ་བ་རྩ་ེགཅིག་
ཏུ་འདབེས་རུྒྱ་དང།	 ཡང་སདི་ངསོ་འཛིན་
གནང་རུྒྱའི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་
ཉདི་དང།	 ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིབ་ླབང་
དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་ཡིད་ཆེས་དག་ེརྩའ་ིདབང་
ལནྡ་འགན་འཛིན་ཁ་ོནར་ཡོད་པ་ལས་གཞན་
སུ་ལའང་མེད་པ་བཅས་གྲསོ་ཆོད་གཏན་
འབབེས་གནང་འདགུ	།

གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་མ་འཛུགས་ལས་གཞིར་ཡོ་རོབ་ཁུལ་གནས་བདོ་མིས་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་འདགུ

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཁབ་འཆར་འགོད་
པ་འབུམ་རམས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩོན་
འགུྲས་ལགས་དང་།	 དཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའི་
འགན་འཛིན་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་རྡརོ་
ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	
༡༡	 ཚེས་	 ༡༥	ནས་ཕི་ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	༢	
བར་སུད་སི་དང་ལིག་ཏནེ་སིཊཡན།	 ཨོ་
སི་ཊི་ཡ།	 འཇར་མ་ན།ི	 ཕ་རན་སི།	 ན་ེ
དར་ལན་ཌི་བཅས་སུ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་
ཕ ེབས་ཀིས་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབོར་
ཞབས་ཞུ་ཁང་སྐརོ་མང་ཚོགས་ལ་ག་ོརགོས་
སྤལེ་བ་བརུྒྱད།	 ལས་གཞིའ་ིནང་མཉམ་
ཞུགས་གང་མང་ཡོང་ཐབས་སདླ་འབདོ་སྐལུ་

གནང་འདགུ	
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་སྐབས་སུད་སི་
ནས་མ་འཛུགས་བདེ་མཁན་གྲངས་	 ༤༨	
དང་།	 ཕ་རན་སི་ནས་མི་གྲངས་	 ༧	 	 ཨོ་
སི་ཊི་ཡ་དང་ན་ེདར་ལན་ཌི་ནས་མི་གྲངས་
རེ་བཅས་ནས་ཁནོ་སུད་སྒརོ་ས་ཡ་	༡་༢	མ་
འཛུགས་བས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 སུད་སི་དང་
ལིག་ཏནེ་སིཊཡན་ཁུལ་གི་བདོ་མི་ནས་ཀང་
སུད་སྒརོ་	༡༠༥༠༠༠༠	ཐམ་པ་མ་འཛུགས་
བས་འདགུ	
ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀིས་སུད་སི་ཁུལ་གནས་
སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་དང་ཐུག་འཕད་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	
ཚེས་	༡༦	ཉནི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
ཛུ་རིག་གྲངོ་ཁརེ་ད་ུཕབེས་སབྐས་མཛད་སྒརོ་

ཚོགས་ཞུགས་གནང་ཡོད།	ཕགོས་མཚུངས་
ཨོ་སི་ཊི་ཡ་དང་།	 ཕ་རན་སི།	 ན་ེདར་ལན་
ཌས་བཅས་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་ལའང་
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་ས།ེ	 བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་
སྣང་དང།	 བདོ་མིའ་ིཁད་ལས་དང་བངླས་
ཞབས་ཞུ་ཚན་པའི་སྐརོ་མང་ཚོགས་ལ་གོ་
རགོས་སྤལེ་ཡོད།
ཡུ་རོབ་ཁུལ་གནས་སྡདོ་བདོ་མིའ་ིསདླ་གངས་
ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་མ་
འཛུགས་གོ་སྐབས་ད་ེཁག་གཉིས་སུ་དབེ་
ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་དང་པ་ོདརེ་ཉུང་ཐར་
སུད་སྒརོ་རམ་ཡུ་རོ་	༡༥༠༠༠	ཐམ་པ་སྐདེ་
འབབ་ངསེ་མེད་ཀི་ཐབོ་བ་མ་ཤེར་	 Equity 

Share	དང་།		གཉསི་པ་ཉུང་ཐར་སུད་སྒརོ་

རམ་ཡུ་རོ་	༢༥༠༠༠	ད་ེདསུ་ཐུང་འདམེས་
ཆའ་ིམ་ཤེར་	 Short – Term Preference 

Share	 ལོ་ལའྔ་ི
ནང་ལོ་ལྟར་མ་
རྩའི་འབབ་སྐལ་
རྒྱ་ཆ་	༢	འབུལ་
རུྒྱ་ཡིན་འདགུ
ད་ེཡང་བདོ་མིའ་ི
སིྒག ་འ ཛུགས ་
ཀི་དཔལ་འབརོ་
བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གིས་ཡུ་
རོབ་ཁུལ་གི་བདོ་མི་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་
སུད་སི་དང་ལིག་ཏནེ་སིཊཡན་ཁུལ་གི་བདོ་
མི་རྣམས་ནས་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་
ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་མཐུན་འགུར་གནང་བར་

ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་ཞསེ་དང་།	 གངས་
ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གསར་

འཛུགས་གནང་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་
ལརྟ།	 ལས་གཞི་འད་ིཉདི་ཚགས་ཚུད་ཡོང་
སདླ་བདོ་མི་རྣམས་མཉམ་ཞུགས་དང་མཐུན་
འགུར་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་
སྐརོ་གསུངས།	།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཀིརའི་ིབསེ་པ་གྲ་ཚང་བཙུགས་ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོཉརེ་ལ་ྔའཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་
མཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༧	 རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི་འཕགས་ཡུལ་
ཀིརིའི་བསེ་པ་གྲ་ཚང་བཙུགས་ནས་མི་ལོ་
ཧལི་པ་ོཉརེ་ལ་ྔའཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་མཛད་སྒ་ོ
དང་བསནུ་མཁས་པའི་བགྲ་ོགླངེ་ཐངེས་དང་
པ་ོདབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ངང་སྐངོ་
ཚོགས་གནང་ཡོད།
སབྐས་དརེ་མཛད་སྒའོི་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཐགོ་མར་བཀའ་ཤག་
གི་འཚམས་འདྲ་ིདང་འབལེ་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	 ཕན་ལ་ྟབུར་མཚོན་ན།	 སྐབས་
ར་ེཀིར་ིརིན་པ་ོཆེ་ཡང་ཡང་མཇལ་མངོ་ཡོད།	
སྐབས་ར་ེཀིར་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ན།ི	 བདོ་
ཨ་མད་ོརྔ་པ་ཁུལ་ནས་ཡིན།	 ད་བར་ལས་
དནོ་གང་འདྲ་ཞིག་བས་པའ་ིསབྐས་བདོ་མིའ་ི
མགོན་སྐབས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་དགོངས་
གཞིར་བཟུང་ཕབེས་མཁན་ཞིག་དང་།	 བདོ་
སིྤ་པའི་རྩ་དནོ་སླད་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་
གནང་མཁན་གི་མི་སྣ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	
བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིགཞུང་གིས་སདི་
བུས་ངན་པ་བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ད་ུའགུར་དང་
བདོ་མི་རྣམས་རྒྱ་མི་བཟ་ོཐབས་བེད་པའི་
དམིགས་ཡུལ་འཛིན་ནས་ད་ཆ་ལོ་ང་ོ	 ༦༠	

ཕིན་ཡོད།
འནོ་ཀང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་དགོངས་གཞིར་
བཟུང་དང་ཐུགས་རའེི་བཀའ་དྲནི་ལ་བརནེ་
ནས་བཙན་བལོ་ནང་གི་དགནོ་སྡ་ེདང་གདན་
ས་ཁག་བསྐར་གསོ་བདེ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	

ཕགོས་མཚུགས་ཀིར་ིབསེ་པ་གྲྲྭ་ཚང་ལ་ཆ་
མཚོན་ནའང་།	 ད་ེརིང་འཕགས་ཡུལ་ཀི་
རའི་ིབསེ་པ་གྲ་ཚང་བཙུགས་ནས་མི་ལོ་ཧལི་
པ་ོཉརེ་ལ་ྔའཁརོ་ཐུབ་པ་ན་ིཧ་ལས་པའི་བས་
རསེ་ཆེན་པ་ོཞིག་རེད།	 གང་ཡིན་ཟརེ་ན།	
ལས་འཆར་གང་ཡིན་རུང་ཆེས་ཐགོ་མར་
འགོ་འཛུགས་གནང་སྐབས་དཔལ་འབོར་
དང་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་
ཁག་པ་ོཡོད་པ་དང་།	 དཀའ་ཚེགས་ལ་མ་

འཛེམས་པར་རུྒྱན་འཛིན་གནས་ཐུབ་པར་
བརནེ་སྐབས་ར་ེཀིར་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
གཙོས་ཀིར་ིབསེ་པ་གྲྲྭ་ཚང་ནང་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ངས་བསགྔས་བརདོ་
ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 དམིགས་བསལ་གངོ་
ད་ུརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ལས་བསྡམོས་ནང་

སནྙ་སྒནོ་ཞུས་པ་ལརྟ།	 བདོ་ནང་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་ཐུགས་ཁུར་རྐང་བཞེས་ཀིས་
ཀིརི་བེས་པ་གྲྲྭ་ཚང་དགོན་པའི་ཡན་ལག་
ཁག་གི་ནང་དགནོ་པའི་བསབླ་གཞི་སླབོ་ཁདི་
དང་སིྒག་འཛུགས།	 ཀླགོ་དབེ་ལ་སོགས་
གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་རསེ་
བརླབས་ཆེན་གི་གུྲབ་འབས་སྨིན་ཐུབ་པ་
དརེ་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 གཞི་རྩའ་ི
བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ནང་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་སདླ་

སྐ་ུལས་སྐནོ་མཁན་དང་།	 ལུས་སགོ་བླསོ་
གཏངོ་བདེ་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབུང་ཡོད།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་དམ་བསྒགས་
ཅན་གི་སིད་བུས་ལག་བསར་བས་པར་
བརནེ་བདོ་མི་	 ༡༥༤	 ནས་རང་ལུས་མེར་
སགེ་གནང་ཡོད།
དའེི་ཁངོས་ནས་བདོ་ཨ་མད་ོརྔ་པ་ཁུལ་ནས་
རང་སགེ་ལས་འགུལ་བའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་
མང་པ་ོབུང་ཡོད།	 བདོ་ཨ་མད་ོརྔ་པ་ཁུལ་ད་ེ
ཉ་ེབའ་ིཆར་ནས་སྙངི་སབོས་ཅན་དང་སེམས་
ཤུགས་ཅན།	 ད་ེབཞིན་མུ་མཐུད་བདོ་ཀི་རྩ་
དནོ་རྩོད་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་སབས་
ང་ཚོས་ཀང་ད་ེལྟར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་དགོས།		
ཁུལ་དརེ་གནས་མཁན་རྣམས་ལ་ཀིརི་གྲྲྭ་
ཚང་ནས་ཆོས་ཕགོས་ཙམ་མ་ཟད།	 རིག་
གནས་ལ་སོགས་ཀི་ཐད་འབད་བརྩནོ་གནང་
དང་གནང་མུས་རེད།	 ད་ེརྣམས་ང་ཚོས་མ་
རདེ་པ་གནང་དགསོ།
གངོ་ད་ུརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་པ་ལརྟ།	
དཔ་ེདབེ་མང་པ་ོཞིག་རིན་པ་ོཆེ་རང་ངསོ་
ནས་བརྩམས་གནང་བ་དང་སྦྲགས་པར་སུྐན་
ཡང་གནང་ཡོད་འདགུ			རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་ཕན་རང་ལ་དཔ་ེདབེ་ད་ེདག་ངོ་སྤདོ་
གནང་བུང་།	 	 ད་ེརསེ་ཆོས་ཤེས་གཉསི་ཀི་
བཀའ་བླནོ་དང་ལནྷ་ད་ུབཀའ་བསྡུར་གནང་

བའ་ིསབྐས་སླབོ་གྲྲྭ་དང་དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་ནང་
དཔ་ེདབེ་དསེ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞིག་ཡོང་
ངསེ་རེད།	ཅསེ་དང་།
གཞན་ཡང་ད་ེརིང་མཁས་པའི་བགྲ་ོགླངེ་
ཐངེས་དང་པའོི་ཐགོ་ལམ་སནོ་གནང་དགསོ་
པའ་ིབཀའ་སླབོ་ཕབེས་པ་ལརྟ།	 གཞི་རྩའ་ི
མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་ཆོས་ཕགོས་ཀི་མཁས་དབང་
མང་པའོི་དཀིལ་ད་ུང་མི་སྐ་བ་ོཆོས་རྩ་ནས་
མི་ཤེས་མཁན་ཞིག་གི་ལམ་སནོ་རྩ་བ་ཉདི་
ནས་ཞུ་ཐུབ་རུྒྱ་མ་རེད།			
ང་ཚོའི་མཁས་པ་རྣམ་པས་ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའི ་ ཆོས ་ ལུགས་དེའི ་ སིྤ ་ལ ་ཕན ་
ཐགོས་ཆེན་པ་ོབུང་ཚུལ་ཐད་གཞན་ལ་སླབོ་
གསོའམ་ལམ་སནོ་བདེ་དགསོ།	དའེ་ིཐགོ་ལ་
བདོ་མིའ་ིམགནོ་སྐབས་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་
ལམ་སནོ་གཞིར་བཟུང་བཀའ་འགུར་དང་
བསན་འགུར་ལ་མཚོན་ན་དབ་ེབ་གསུམ་ད་ུ
ཕ་ེནས།	ནང་པའ་ིཆོས།	ནང་པའ་ིཚན་རིག	
ནང་པའ་ིལ་ྟགུྲབ་བཅས་ཡོད།	འཛམ་གླངི་སྐ་ེ
འགྲ་ོཀུན་ལ་ནང་པའ་ིཚན་རིག་དང་ནང་པའ་ི
ལ་ྟགུྲབ་གཉསི་ཀི་ཐགོ་ནས་ཆོས་མེད་མཁན་
རྣམས་ལའང་ཕན་ཐགོས་བདེ་ཐུབ།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ	།

བདོ་མི་དང་ལ་དགྭས་མི་མང་དབར་གི་འབལེ་ལམ་སརྔ་བས་ཤུགས་ཆེར་འགྲ་ོརུྒྱ་ཡིན་པ་ངས་ཁས་ལེན་ཞུ་ཆོག
༄༅།	 །བདོ་རྒྱལ་ལོ་	 ༢༡༤༦	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་བདོ་ཀི་
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་འཛམ་
གླངི་ནང་ཆེས་སནྙ་གྲགས་ཅན་གི་ན་ོསྦལེ་ཞི་

བདའེི་གཟངེས་རགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་

ལོ་ང་ོ	 ༣༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་གི་མཛད་
སྒའོི་ཐོག་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོལ་དྭགས་རང་
སྐངོ་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྡ་ེ
དཔནོ་སྐུ་ཞབས་རྒྱལ་པི་དབང་རྒྱལ་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ན་ི
བམས་བརྩའེ་ིབདག་ཉདི་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་
ཟད།	འགྲ་ོབ་ཡོངས་ལ་བད་ེསིྐད་བསུྐན་ཆེད་
ཐུགས་བརྩོན་རྒྱ་ཆེ་མཛད་བཞིན་པ་དང་།	
མགོན་པ ོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི ་སྐུ ་གསུང་
ཐུགས་ཀི་མཛད་རསེ་ཀིས་འགྲ་ོབ་ཡོངས་ལ་
ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ང་ཚོ་མི་དཀུས་མ་ཚོས་
ཀང་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཐུབ།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་

༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཛམ་
བུ་གླངི་ནང་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་ཞི་བདའེ་ིསྐརོ་
ལམ་སནོ་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་
མིའི་འཐབ་རྩོད་ཀི་ང་ོབ་ོད་ེཡང་འཚེ་མེད་
ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་བསུྒར་གནང་མཛད་
ཡོད།	 མཛད་རསེ་ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་ལོ་
ང་ོ	 ༣༠	 གངོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་འཛམ་གླིང་ནང་
ཆེས་སྙན་གྲགས་ཅན་གི་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་
གཟངེས་རགས་འབུལ་བཞསེ་མཛད་ཡོད།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་འགྲ་ོབ་མིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་
སདླ་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་།	 ཕན་ཚུན་དབར་

བརིྩ་བཀུར།	 བཟདོ་བསན་བཅས་གཞི་རྩར་
བཞག་ནས་ཐབས་ལམ་ཞིག་བཙལ་གནང་
མཛད་པར།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༩	 ལོར་འཛམ་
གླངི་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་ཚོགས་
ཆུང་གིས་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་
ཕུལ་ཡོད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འདས་པའི་ལོ་
ང་ོ	 ༤༠	 ལགྷ་གི་རིང་དངེ་རབས་ཚན་རིག་
པ་གྲགས་ཅན་ཚོ་དང་ལྷན་བགྲ་ོགླངེ་མཛད་
ད་ེམཐའ་མའ་ིགུྲབ་དནོ་ན།ི	 འཛམ་གླངི་ནང་
བད་ེསིྐད་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་བར་མི་གང་ཟག་
སྒརེ་སོ་སོས་སེམས་པ་བཟང་པ་ོབདེ་དགོས་
པ་ར་སྤདོ་མཛད་ཡོད།	ག་ོསབྐས་འད་ིབརུྒྱད་

ངས་ཧིན་བདོ་གཉིས་ཀི་འབལེ་ལམ་ཡར་
ངའོ་ིཟླ་ལརྟ་འཕལེ་ཞིང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ད་བར་
བཀའ་སླབོ་བསྩལ་བ་ད་ེདག་ལ་དྭགས་མི་
མང་གིས་གང་ཐུབ་ཉམས་ལེན་བདེ་དགོས་
པའི་འབདོ་སྐུལ་དང་ལྷག་པར་མི་མང་ཉམ་
ཐག་རྣམས་ལ་བམས་སྐོང་གནང་རོགས་
ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ལ་དགྭས་ད་ེབཞིན་དབུས་
འཛིན་མངའ་ཁུལ་ད་ུངསོ་འཛིན་གནང་རསེ།	
ལ་དྭགས་མི་མང་དང་བདོ་མིའི་འབལེ་ལམ་
སྔར་ལས་ལྷག་ཡར་རྒྱས་ཤུགས་ཆེར་འགྲ་ོ
རུྒྱའ་ིཁས་ལེན་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་།	།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་
འབུལ་བཞསེ་ཀི་ཉནི་མོ་དང་བསནུ།	 ལོ་
ལརྟ་རྡ་ས་ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའ་ི
ངསོ་ནས་ཧ་ིམཱ་ལ་ཡའ་ིདསུ་སནོ་སུང་བརིྩ་ཞུ་
སལོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	ཟླ་	 ༡༢	
ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་
གཟངེས་རགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཏ་ེལོ་ངོ་	
༣༠	 འཁརོ་བའ་ིཉནི་མོར་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་

ཚོགས་ཁང་ནང་ཉནི་གཉསི་རིང་གི་ཧ་ིམཱ་ལ་
ཡའ་ིདསུ་སནོ་ཐངེས་	༢༤	སུང་བརིྩ་གནང་
བའི་ཐགོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་སྐུ་
མགྲནོ་ད་ུགདན་ཞུས་གནང་བ་བཞིན།	 ཕི་
ཚེས་	༡༠	དང་།	༡༡	བཅས་ཉནི་གཉསི་ཀི་
དསུ་སནོ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཞོན་མཆོག་གིས་གཙོས་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་
ལས་ཁག་ཅིག་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད།
དསུ་སནོ་ཉནི་དང་པརོ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཞོན་ཨཅྰརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
གིས་རྡ་ས་ཧིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པ་

དང་།	 ལ་དགྭས་རང་སྐངོ་རི་ལྗངོས་ཡར་
རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་
འཚམས་འདྲ་ིདང་སྦྲགས་ཧནི་སདྐ་ཐགོ་དསུ་
སནོ་དང་འབལེ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་
འདགུ	 ཉནི་གཉསི་པར་དསུ་སནོ་ག་ོསིྒག་ཞུ་
མཁན་ནས་རེ་སྐལུ་གནང་བ་ལརྟ།	 དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་དསུ་སནོ་
ཐགོ་རིག་གཞུང་འཁབ་སནོ་པ་ར་ུཁག་	 ༣༣	
ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཆེ་བསདོ་ཕག་འཁརེ་ཕུལ་
གནང་འདགུ་པ་དང་།
ལགྷ་པར་ཧ་ིམཱ་ལ་ཡའི་དསུ་སནོ་ཉནི་གཉསི་

པའི་མཇུག་བསྡམོས་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགྲནོ་
གཙོ་བ་ོབྷ་ིཇ་ེཔ་ིསིད་དནོ་ཚོགས་པའི་མངའ་
སྡའེི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ར་ཀེ་
ཤི་པ་ཐ་ནཡེ་	 Rakesh Pathania	 མཆོག་
དང་།	 ཆེ་བསདོ་སྐ་ུམགྲནོ་བྷ་ིཇ་ེཔ་ིསདི་དནོ་
ཚོགས་པའ་ིརྡ་རམ་ས་ལའ་ིཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཝི་ཤལ་
ན་ིརི་ཡ་ Vishal Nehria	 མཆོག་རྣམ་
གཉསི་དང་མཛད་སྒའོི་ཟུར་ད་ུམཇལ་འཕད་
ཀིས་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་གནང་བ་དང་།
ད་ེབཞིན་རྡ་ས་ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་

པར་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་དསུ་སནོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་
གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད་
འདགུ་པ་བཅས།	།

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་ཧ་ིམཱ་ལ་ཡའ་ིདསུ་སནོ་མཛད་སྒརོ་ཆེད་བཅར།	
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༄༅།	 །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་འཕགས་
ཡུལ་ཀིརིའི་བེས་པ་གྲ་ཚང་བཙུགས་ནས་
མི་ལོ་ཧལི་པ་ོཉརེ་ལ་ྔའཁརོ་བའི་རནེ་འབལེ་
མཛད་སྒའོི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བའི་
ནང་འཁདོ་དནོ།	 ད་ེརིང་འད་ིགར་ཀིར་ིབསེ་
པ་གྲྲྭ་ཚང་ནས་ག་ོསིྒག་གནང་བའི་མ་འངོས་
པའི་བསན་འཛིན་གི་སྐསེ་བུ་རབ་བུང་ཕ་ོམོ་
ན་གཞོན་རྣམས་སྐདེ་སིང་མཛད་སངས་ཀི་
མཁས་པའ་ིབགྲ་ོགླངེ་ཆེན་མོ་ཐངེས་དང་པརོ་
ཆིབས་བསུྒར་བསྐངས་པ་ལྷར་བཅས་སིད་
ཞིའི་གཙུག་རྒྱན་རྒྱལ་ཀུན་སྙིང་རེའི་རང་
གཟུགས་ས་སངེ་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་རགོས་ཀི་
མངའ་བདག	 འགྲ་ོབ་ཡོངས་ཀི་མ་འདྲསི་
པའ་ིམཛའ་བཤེས་ཆེན་པ།ོ	 ཁམས་གསུམ་
ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པ།ོ	 འཇིག་རནེ་ཞི་བདའེ་ིདདེ་
དཔནོ།	 བདོ་འབངས་ཡོངས་ཀི་བ་ླན་མ་
མཆིས་པའ་ིདབུ་ཁདི།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་སྒ་ོགསུམ་གུས་ཕག་སྔནོ་ད་ུཕུལ་
བའ་ིཐགོ	མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་དཔལ་ལནྡ་ཁམིས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག	 དམིགས་བསལ་སྐ་ུ
མགྲནོ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་དང་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་རྣམ་གཉསི།	 ༸སྐབས་ར་ེབཀའ་
ཟུར་ཀིར་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 བགྲ་ོགླངེ་གི་
ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་དམིགས་བསལ་ལམ་སནོ་
བཀའ་སླབོ་གནང་བར་ཆེད་ད་ུགདན་འདྲནེ་
ཞུས་པ་མཁས་པའ་ིདབང་པ།ོ	 བཀའ་བླནོ་
ཁ་ིཟུར་མཁས་དབང་སླབོ་དཔནོ་༸སྐབས་ར་ེ
ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 ཕག་སྦྲལེ་སིྤ་
འཐུས་རྣམ་པ།	 མཁས་དབང་རྣམ་པ་དང་།	
རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་

རུྒྱད་ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་
རིས་མེད་ཀི་དགོན་
སྡ་ེདང་བཙུན་དགོན་
ཁག་གི་དབུ་འཛིན་
དང་སླབོ་གྲྲྭའ་ིསླབོ་སིྤ།	
འཛིན་སྐངོ་པ།	 དག་ེ
རྒན་བགྲསེ་པ་ཉམས་
མོང ་ ཅ ན ་ སོ ག ས ་
བགྲ་ོགླངེ་པ་དང་བགྲ་ོ

གླངེ་ཟུར་ཉན་པ་གྲྲྭ་བཙུན་གི་སླབོ་གཉརེ་པའ་ི
འཐུས་མི།	 བཞུགས་སརྒ་ཁུལ་གི་དགནོ་སྡ་ེ
ཁག་གི་དབུ་འཛིན་དང་དག་ེརྒན།	 ཚོགས་
པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་སོགས་སྐུ་མགྲནོ་རྣམ་པ།	
ཀིར་ིདགེ་རྩ་ཚོགས་པའི་ལས་སྣ་ེརྣམ་པ་དང་
ཀིརི་བསེ་པ་གྲྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདནུ་པ་རྣམ་
པ་དང་འབལེ་ཡོད་སེར་སྐ་མི་མང་བཅས་
ཚང་མར་ཕན་ནས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེགུས་པ་ཆེན་པསོ་
འཚམས་འདྲའི་ིབཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་གྲངས་
མེད་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་
བདོ་ནང་བཙན་འཛུལ་གིས་དྲག་གནནོ་བས་
རྐནེ་ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་བདོ་མི་ཁི་
ཚོ་བརྒྱད་ཙམ་རང་གི་ཕ་ཡུལ་བདོ་ལྗངོས་
བཞག་ས་ེབཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་དགོས་བུང་
རསེ་འགྲ་ོའདགུ་སྤདོ་གསུམ་ལ་ཕན་པའ་ིཕིའ་ི
མཐུན་རྐནེ་གང་ཡང་མེད་པ་དང་།	སབྐས་ད་ེ
དསུ་བདོ་མི་ཚོར་ང་ོཤེས་པ་ས་དང་གནམ་མ་
གཏགོས་མེད་པའི་གནས་སངས་ད་ེའདྲ་ཞིག་
གི་འགོ་ནས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་པའི་མི་རབས་རྒན་པ་
ཚོས་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་བསྐནོ་གནང་གིས་བདོ་
མི་རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོདང་།	 ཆོས་དང་སདྐ་ཡིག་
རིག་གཞུང་སོགས་ད་བར་མི་ཉམས་རུྒྱན་
འཛིན་དང་དར་སྤལེ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 ལགྷ་
པར་ད་ུ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་
དྲནི་ཉག་ཅིག་ལ་བརནེ་ནས་ལ་ྔབརྒྱ་ཐ་མའི་
དསུ་འདིར་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་མེ་རོ་
རྨང་ནས་གསོས་ཏ་ེད་ལྟའི་གནས་སྐབས་
སུ་བདོ་མི་རིགས་ཙམ་མིན་པར།	 ཧ་ིམ་ལ་
ཡའ་ིརི་རུྒྱད་ཀི་མི་རིགས་དང་།	 འཛམ་གླངི་

ཤར་ནབུ་གི་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བའི་ནང་ནང་
ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་བདེ་མཁན་ཇེ་མང་ད་ུའགྲ་ོ
བཞིན་པ་ཡིན།	 ཆོས་ལུགས་གཞན་དང་མི་
འདྲ་བར་ནང་ཆོས་ལ་རིག་པས་བརག་ས་ེ
སླབོ་གཉརེ་བ་རུྒྱ་ཡོད་པ་དསེ་མིའི་གཞི་རྩའི་
བསམ་བླའོ་ིགནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐུབ་
པའི་སྒ་ོནས་འཚེ་བ་མེད་ཅིང་བམས་བརྩའེི་
བསམ་བླ་ོརྙདེ་ད་ེའཛམ་གླངི་ནང་ཞི་བད་ེསུྐན་
ཐུབ་རུྒྱའ་ིནསུ་ལནྡ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	འཛམ་
གླངི་མི་མང་གཞན་ནས་ནང་ཆོས་ལ་གཉརེ་
བཞིན་ཡོད་ན་ང་ཚོ་བདོ་མི་སིྤ་བ་ོགནམ་
བསན་རྣམས་ནས་ནང་ཆོས་ལ་བསབླ་པ་སླབོ་
གཉརེ་བདེ་རུྒྱ་ད་ེབས་ཀང་གལ་གནད་ཆེ་བ་
ཡིན།	 བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་ད་ེའཇིག་ལ་ཉ་ེ
བའ་ིདསུ་སབྐས་ཤིག་གི་འགོ་ནས་དར་འཕལེ་
བུང་ས་ེདངེ་གི་ཆར་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་
ད་ེབཞིན་འཛམ་གླངི་ནང་ཆོས་ལུགས་གཞན་
དང་མི་འདྲ་བར་ཚན་རིག་པ་ཡིན་ནའང་
ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོབདེ་ཡུལ་གི་ཆོས་ངམོས་སུ་
ཆོག་པ་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་ཡོད།	 ད་ེན་ིབདོ་
ཀི་ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརུྒྱད་དང་བཅས་པའི་
དགོན་སྡ་ེགྲྲྭ་ཚང་ཁག་དང་བཙུན་དགོན་
ཁག་བཅས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དགངོས་
གཞིར་བཟུང་ཧུར་འབད་གནང་བ་ལ་བརནེ་
ནས་བུང་བ་ཞིག་རེད།	 ཀིར་ིབསེ་པ་གྲྲྭ་ཚང་
ལ་ྟབུར་ཆ་མཚོན་ན་བཀའ་ཟུར་༸སྐབས་ར་ེ
ཀིར་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གཙོས་གྲྲྭ་ཚང་
གི་ལས་ཀི་སྣ་ེམོར་ཞུགས་པ་ཚང་མས་ཆོས་
ཕགོས་ཙམ་མིན་པར་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་
གསལ་ཐབས་དང་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་
ཐགོ་ལའང་དསུ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ད་ུའབད་
པ་ཆེ་བསྐདེ་གནང་བཞིན་པ་དསེ་བདོ་བསན་
སིད་མི་རིགས་ཀི་ཐོག་ལ་ཞབས་འདགེས་
གང་ལེགས་གུྲབ་ཡོད་པར་ངསོ་འཛིན་གིས་
རསེ་སུ་ཡི་རང་དང་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ད་ེརིང་བཞུགས་སརྒ་ད་ུགྲྲྭ་ཚང་དབུ་
བརྙསེ་ཏ་ེམི་ལོ་ཧིལ་པ་ོཉརེ་ལྔ་འཁོར་བར་
སྙངི་ཐག་པ་ནས་འཚམས་འདྲ་ིབཀ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་ད་བར་དགེ་འདནུ་
པ་མང་པ་ོཞིག་ལ་ནང་ཆོས་སླབོ་སྦྱངོ་བ་རུྒྱའ་ི
གོ་སྐབས་དང་ཁོར་ཡུག་བཟང་པ་ོབསུྐན་

གནང་ཐུབ་པར་རསེ་སུ་ཡི་རང་དང་བསགྔས་
བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ལོར་ཡབ་ར་ེའཇམ་
མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་མ་
ངན་ལས་འདས་ཚུལ་བསན་ནས་མི་ལོ་ཧལི་
པ་ོདུྲག་བརྒྱ་འཁོར་བའི་རེས་དྲན་ཞུ་རུྒྱའི་
དསུ་ཚིགས་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	
ར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནི་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསན་སིྤ་དང་ལགྷ་པར་ད་ུརི་བ་ོདག་ེལནྡ་
པའི་རིང་ལུགས་ཀི་ཆུ་མགོ་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་
སོང་དམིགས་བསལ་གི་བཀའ་དྲནི་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་ཡོད།	 ཁངོ་གི་སྐ་ུདྲནི་སྙངི་ནས་དྲན་
པའ་ིསྒ་ོནས་ནང་ཆོས་ལ་བསབླ་པ་སླབོ་གཉརེ་
མཐིལ་ཕིན་པ་གནང་རུྒྱ་གལ་འགངས་ཤིན་
ཏུ་ཆེ།གོང་གསལ་དུས་ཚིགས་གལ་ཆེན་
དག་དང་སབས་བསནུ་ཏ་ེད་ེརིང་ཀིརི་དགེ་
རྩ་ཚོགས་པ་དང་ཀིར་ིབསེ་པ་གྲྲྭ་ཚང་གཉསི་
ཐུན་མོང་གི་ཐགོ་ནས་གཙོ་བ་ོམ་འངོས་པའི་
བསན་འཛིན་གི་སྐསེ་བུ་རབ་བུང་ཕ་ོམོ་ན་
གཞནོ་རྣམས་སྐདེ་སངི་མཛད་སངས་ཀི་ཐགོ་
ལ་མཁས་པའི་བགྲ་ོགླངེ་གི་ཚོགས་འད་ུཆེན་
མོ་འད་ིག་ོསིྒག་ཞུས་ཐུབ་པ་ན་ིགསར་གཏདོ་
རང་བཞིན་ལནྡ་པའ་ིརླབས་ཅན་གི་བ་བ་ཞིག་
ཡིན་པ་དང་།	 ༸རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་སླབོ་ལམ་
སནོ་རྣམས་དནོ་དམ་པའ་ིལག་ལེན་ད་ུའགལེ་
ཐབས་ཕགོས་སུ་མདནུ་བསྐདོ་ཀི་གམོ་སབས་
ཆེན་པ་ོཞིག་ཀང་ཡིན།	མ་འངོས་པའ་ིབསན་
འཛིན་གི་སྐསེ་བུ་རབ་བུང་ཕ་ོམོ་ན་གཞོན་
རྣམས་སྐདེ་སིང་མཛད་སངས་ལ་བགྲ་ོགླངེ་
གི་ལམ་ནས་འགུར་བཅསོ་གཏང་འསོ་གཏངོ་
རུྒྱར་དསུ་ཚོད་ཀི་ཆ་ནས་ཕིས་མ་དྲགས་
ནའང་ས་ྔདྲགས་མེད་པས་སརྔ་སོང་ད་འགྲ་ོ
ལ་ྟབུ་མ་ཡིན་པར།	 རབ་བུང་ཕ་ོམོ་མིང་དནོ་
མཚུངས་པ་གང་མང་སྐདེ་སིང་ཐུབ་ཐབས་
སུ་འབལེ་ཡོད་འགན་འཛིན་རྣམས་ནས་
འཆར་གཞི་གསར་པ་ཚད་ལྡན་བཟ་ོའགོད་
ཀིས་སྣ་ེཁདི་ཐུབ་རུྒྱ་གལ་འགངས་ཆེ།	 གྲྲྭ་
བཙུན་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་སླབོ་སྦྱོང་སྤོད་
སངས་དང་།	 འཛིན་གྲྲྭའ་ིནང་ཕིའ་ིམཐུན་
རྐེན་དང་སླབོ་ཁིད་གནང་མཁན་དགེ་རྒན་
རྣམས་ལ་ཁད་ཆོས་ཇི་དགསོ།	 དག་ེསླབོ་

གཉསི་ཀར་ཁརོ་ཡུག་བཟང་པ་ོབསུྐན་རུྒྱ།	ད་ེ
བཞིན་ཡ་རབས་བཟང་སྤདོ་དང་ལུས་ངག་
ཡིད་གསུམ་གི་སྤདོ་ལམ་དམ་ཆོས་འདལུ་
བ་དང་མཐུན་ཞིང་ཉམ་ཆུང་ཚུལ་མཐུན་
ཅན་གི་བག་ཆགས་བཟང་པ་ོབསྒ་ོཐབས།	
ད་ེལས་གལ་ཆེ་བ་བསམ་བླའོི་སླབོ་གསོ་ཇི་
དགོས་ལ་སོགས་པ་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐགོ་
ནས་འཆར་གཞི་ཚད་ལྡན་བཟ་ོའགོད་ཀིས་
སིྒག་སལོ་ལནྡ་པའི་སྒམོ་གཞི་ཡང་དག་ཡོང་
ཐབས་བཅས་ཀི་ཐགོ་བགྲ་ོགླངེ་གུྲབ་འབས་
ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་བའི་རེ་བ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	
སིྤར་བཏང་བགྲོ་གླངེ་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་ཚང་མ་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་
དག་ཅིང་ཤེས་ཡོན་དང་།	སིྤ་སེམས་ཀི་ཕུག་
པ།	 བདོ་ཀི་བསན་སདི་མི་རིགས་ལ་ཞབས་
འདགེས་སུྒབ་འདནུ་ཡོད་མཁན་ཞེ་གཅིག་
ཡིན་ནའང་།	 ཚང་མ་འགྲ་ོབ་མི་ཞིག་ཡིན་
པའི་ཆ་ནས་བགྲ་ོགླངེ་སྐབས་སུ་རང་རྒྱལ་
གཞན་ཕམ་དང་།	 ཕགོས་ལྷུང་སོགས་ཀི་
ཚོར་བས་ལདྷ་ད་ེདགོངས་འཆར་ཡག་པ་ོད་ེ
འདྲ་ལའང་སབྐས་རེར་དགག་པ་བསྐནོ་པའི་
དབང་གིས་མེད་པར་གུར་ཏ་ེསིྤ་ལ་གངོ་གུད་
ཕགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་ཡོང་མི་སིད་
པ་མིན་སབས།	 ད་ེའདྲའ་ིགནས་སབྐས་སུ་
ཕུགས་རྒྱང་རིང་པ་ོདང་བདོ་ཀི་བསན་སིད་
མི་རིགས་སིྤ་ལ་དགངོས་པ་ཆེན་པ་ོབཞསེ་ཏ་ེ
བགྲ་ོགླངེ་ཐག་གཅོད་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་
འབདོ་སྐལུ་དང་།	 ད་རེས་ཀི་བགྲ་ོགླངེ་ལམ་
ལྷངོས་ཚགས་ཚུད་ཡོང་བ་དང་།	 འད་ིལས་
ཐནོ་པའི་དགོངས་འཆར་རྣམས་མ་འངོས་
པར་ཕག་ལེན་དནོ་འཁོལ་ཡོང་བའི་བཀ་
ཤིས་སྨནོ་འདནུ་ཤུགས་དྲག་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
མཐའ་དོན་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཁམས་གསུམ་སྐ་ེའགྲ་ོ
ཀུན་དང་།	 ལགྷ་པར་ད་ུབདག་ཅག་གངས་
ཅན་པ་རྣམས་ཀི་མགོན་དཔུང་དམ་པར་སྐུ་
ཚེ་༸ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརན་ཅིང་།	
ཐུགས་ཀི་བཞདེ་དགངོས་མཐའ་དག་གགེས་
མེད་ལྷུན་གིས་འགུྲབ་པ།	 བདོ་དནོ་བདནེ་
མཐའ་མུར་ད་ུགསལ་བའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་
བཅས།	།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་འཕགས་ཡུལ་ཀིརའི་ིབསེ་པ་གྲ་ཚང་བཙུགས་ནས་
མི་ལོ་ཧལི་པ་ོཉརེ་ལ་ྔའཁརོ་བའ་ིརནེ་འབལེ་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་སུམ་ཅུ་སོ་གཉསི་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༡༡	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོབཞུགས་སརྒ་རྡ་སའ་ིཌལ་
མཚེའུ་ Dal Lake	 ཉ་ེའགྲམ་ད་ུརནེ་གཞི་
བས་པའ་ིཨེ་ཤི་ཡའ་ི	 Asia Health Re-

sorts & Spa གསོལ་མགྲནོ་ཁང་ད་ུབདོ་རྒྱ་
ཞི་མོལ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འད་ུ
ཐངེས་	 ༣༢	 པ་སྐངོ་འཚོགས་གནང་ཡོད་
འདགུ		ཚོགས་འད་ུའད་ིབཞིན་ཕི་ཚེས་	༡༡	
ནས་དབུ་འཛུགས་ཀིས་ཕི་ཚེས་	 ༡༢	 བར་
ཉནི་གྲངས་གཉསི་རིང་འཚོགས་རུྒྱ་ཡིན་པ་

དང་།	 ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ན་ི༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དམིགས་
བསལ་སྐུ ་ཚབ་ཟུར་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་
མཚན་མཆོག་དང་།	
སྐ་ུསྒརེ་དུྲང་ཆེ་རྔ་པ་ཚེ་རྒྱམ་མཆོག	 	 དྲལི་
བསྒགས་དུྲང་ཆེ ་དང་བ ོད་ཀི ་སིད་བུས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་ཐུབ་
བསན་བསམ་འཕལེ་ལགས།	 	 ཕི་འབལེ་
དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིངས་ལགས།	 ཐ་ེཝན་
སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།			

སིྤ་ཟུར་རྨའེུ་མགནོ་པ་ོམཚོ་ལགས།	 	 ལྷ་ོ
ཨ་རིའི་གླིང་ཆེན་གི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཚེ་
དབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས།	 ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ཕར་
སི་ལགས།		རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་བུ་ཆུང་ཀ་ེཚེ་
རིང་ལགས།	 	 བད་ེསུང་དུྲང་འཕར་ཟུར་
པ་དང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་
འབལེ་མཐུད་པ་ཟུར་པ་ཁང་གཉརེ་ཚང་ཀུན་
དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས།	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་

འཛུགས་ཀི་སིྤ་ཁབ་འཆར་འགོད་པ་འབུམ་
རམས་པ་དཀནོ་མཆོག་བཙོན་འགུྲས་ལགས།		
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་དབུ་དཀར་
ཚང་སལྐ་རྡརོ་ལགས།	བཀའ་དུྲང་ཡིག་ཚང་
གི་ཟུང་དུྲང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་
བཅས་ཕབེས་འདགུ
སིྤར་བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་
འདི་བཞིན་གསར་འཛུགས་གནང་དགོས་
དནོ་ན།ི	 འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་གྲསོ་མོལ་གི་

ལམ་ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེབཞིན་བདོ་རྒྱ་
མི་རིགས་ཕགོས་གཉསི་ཀི་མོས་མཐུན་ཐགོ་
ནས་གསལ་ཐབས་ཀི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་
རུྒྱའི་སིད་བུས་ཐོག་རོགས་ཕན་ཡོང་ཆེད་
ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།
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སུད་སི་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་ཚོགས་འད་ུ
སྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།

༄༅།	 །སུད་སི་དགུན་དསུ་གྲསོ་ཚོགས་
ལས་རིམ་དང་སབས་བསནུ་ཡུལ་དའེི་གྲསོ་
ཚོགས་བོད ་ད ོན ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི ་
ཚོགས་མི་རྣམས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ལནྷ་
ཚོགས་ཤིག་ཚོགས་འདགུ		སསྐབ་དརེ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
བུས་དང་།		རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིསདི་གཞུང་

གིས་བདོ་རུྒྱད་ནང་བསན་གི་བླ་སུྤལ་རྩད་
གཅདོ་ལམ་སལོ་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་༸རྒྱལ་
བའ་ིཡང་སདི་ཀི་ལམ་ལུགས་ལ་ཐ་ེབས་དང་
བདེ་མུས་ལ་སྐནོ་བརདོ་དང་།	 བདོ་ནང་ད་ུ
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རིག་གསར་འཕུལ་ཆས་

བཀལོ་སྤདོ་འགོ	 བདོ་མིའ་ིའགྲ་ོའདགུ་སྤདོ་
གསུམ་ལ་སོ་ལ་ྟབས་པ་དང་།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོར་ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་
བདོ་ནང་ཕར་འགྲ་ོཚུར་འངོ་གི་ཐོབ་ཐང་
འདྲ་མཉམ་དགོས ་པའི ་ཁིམས་འཆར་
ཁིམས་མཐུན་གཏན་འབབེས་གནང་བའི་
སྐརོ་སོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་གྲསོ་ཆོད་

ཇི ་དགེ ་ སུད ་སི ་གྲོས་
ཚོགས་ནང་ཞུ་གཏུག་
སྤལེ ་དགོས་པའི་སྐརོ ་
ག་ོབསྡུར་ལྷུག་པ་ོགནང་
འདགུ
ལྷག་པར་སུད་སི་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཞོན་དུ་
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་

ཕ་ེབྷ་ིཡེན་མོ་ལི་ན་Fabian Molina མཆོག་
དང་།			ནགི་གུ་གར་	Nik Gugger མཆོག་
གཉིས་བདམས་ཐོན་བུང་བུང་བ་དང་།	
ཁངོ་གཉསི་ཀིས་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༡༢	 ནས་
ལོ་བཞིའི ་རིང་སུད་སི་གྲོས་ཚོགས་བོད་

དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་གི་
འགན་ཁུར་བཞསེ་གཏན་འཁལེ་འདགུ	
ལྷན་ཚོགས་སྐབས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་
མེད་རིག་འཛིན་ལགས་དང་ཡུ་རོབ་སིྤ་
འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚེ་རིང་ལགས།	
དནོ་ཁང་གི་ལས་བེད་སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོ་
ལགས།		སུད་བདོ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོཐ་ོམ་སི་བྷུ ་ཆི་ལི་ལགས་དང་།	
ལྷ་དབང་ནརོ་ཁང་གསར་བཅས་ཕབེས་
འདགུ	 	 ཚོགས་འདའུ་ིགཙོ་སྐངོ་གནང་
མཁན་སྐ་ུཞབས་པ་ིསི་ཀ་བྷ་ིཡ་རེ་ཧ་ེམོ་ Pris-

ca Birrer-Heimo	 མཆོག་དང་།	 ཚོགས་
ཞུགས་བ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་	Nik Gug-

ger 	 མཆོག་དང་།	 	 གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་ལམྕ་སྐ་ུབརྷ་བ་ྷར་གི་སི་ Barbara Gysi 

མཆོག	 	 ད་ེབཞིན་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་	
Stefan Müller-Altermatt མཆོག	 གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་མར་ཊི་ན་མུན་ཛི་	 Mar-

tina Munz		མཆོག		གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་མ་རི་ཡ་ན་ེ	 Marianne Streiff-Feller 

མཆོག་བཅས་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།
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༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
རྡ་ས་གངས་སིྐད་བཀའ་ཤག་གི་ཚོགས་
ཁང་ནང་ད།ུ	 	 རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་བྷངེ་
ལོར་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཤིཤི་ཊི་སུྒ་
རྩལ་	 Shrishti Institute of Art, De-

sign and Technology	 སླབོ་གཉརེ་ཁང་
གི་སླབོ་ཕུག་ཁག་གཅིག་ལ་བདོ་དནོ་ང་ོསྤདོ་
གནང་འདགུ	 	 སབྐས་དརེ་སླབོ་ཕུག་གཅིག་
གིས་དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་ན་ིརྒྱལ་སིྤའི་སྡངིས་
ཆེའི་སངེ་སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་
མ་ཟད།	 	 འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁངོས་ནས་
ཤུགས་རྐེན་ཧ་ཅང་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་
པར་བརནེ་བདོ་མི་ཚོར་བདོ་རང་བཙན་
བསྐར་གསོ་ཐུབ་རུྒྱའ་ིརེ་བ་ཡོད་དམ།	 ཞསེ་
དྲསི་པར་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལན་འདབེས་
གནང་དནོ།	 ལ་ྟགུྲབ་ཐགོ་ནས་ད་ེལརྟ་
བསུྒབ་ཐུབ།	 	 གང་ཡིན་བརདོ་ན་རྒྱ་གར་
ཨིན་ཇི་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་འགོ་ནས་
ལོ་ང་ོ	 ༢༠༠	 ལགྷ་གནས་ཡོད་ཀང་མཐར་

རང་བཙན་ཐབོ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 སབྐས་
དརེ་ཨིན་ཇིར་མཚོན་ན་འཛམ་གླངི་ནང་གི་
སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཆགས་ཡོད།	 	 བཤད་
སལོ་ད།ུ	 	 ཨིན་ཇིའ་ིམངའ་དབང་གི་ཁབ་
པའ་ིས་ཆར་ཉ་ིམ་ནབུ་པ་མེད།		ཅསེ་བཤད་
སལོ་ཡོད།	འནོ་ཀང་རིམ་བཞིན་བཙན་རྒྱལ་
རིང་ལུགས་མཇུག་བསིྒལ་བ་རེད།	 	 རང་
དབང་གི་འཐབ་རྩདོ་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱལ་ཁ་
ཐབོ་པའི་དཔ་ེམཚོན་གཞན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོ
གཞག་རུྒྱ་ཡོད།	 	 	 དབང་ཆའ་ིའཐབ་རྩདོ་
ལ་རག་བརན་གང་ཡང་མེད།	 	 ཧནི་དའུ་ི
ཆོས་དང་།	 ནང་པའ་ིཆོས་ནས་མི་རག་པ་
ན་ིའཁརོ་བའི་ཆོས་ཉདི་ཡིན་པ་གསུང་ཡོད།	
ད་ེཧ་ཅང་བདནེ་པ་རེད་འདགུ	 	 	 འཁརོ་
བའི་ཆོས་ཉདི་ལ་ངསེ་བརན་གང་ཡང་མེད།	
བོད་མི ་ ཚོར་ཡང་བདེན་མཐའ་གསལ་
བའ་ིཉནི་མོ་ཞིག་ཡོང་རུྒྱ་ངསེ་པ་རེད།	 རྒྱ་
ནག་ད་ེབཞིན་སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་རེད།	
སབོས་ཤུགས་ཇེ་ ཆེར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།	
འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༣༠	 ནང་རྒྱ་ནག་ནང་
འགུར་བ་འགྲ་ོསངས་དརེ་གཟིགས་དང་།	

ཐགོ་མའི་ལོ་ང་ོབཅུ་ཚན་དང་པའོི་སབྐས་རྒྱ་
ནག་སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་མིན་ཡང་།	 ད་ེ
ནས་བཅུ་ཚན་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་
སབྐས་སབོས་ཤུགས་རྒྱས་ནས་ད་ཆ་འཛམ་
གླིང་ས་གནས་གང་སར་དཔལ་འབརོ་དང་
དྲག་པའོ་ིསབོས་ཤུགས་ཀིས་སྡགིས་སྐལུ་བདེ་
བཞིན་པ་ད་ེལརྟ་རེད།	 	 དརེ་བརནེ་ད་ཆ་
འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞིག་གིས་རྒྱ་
ནག་གིས་དངསོ་ཤུགས་བརུྒྱད་ནས་འཇིགས་
སྐུལ་དང་གནནོ་ཤུགས་སྤད་པ་དརེ་ཡིད་
ཐང་ཆད་ནས་དགོས་ཟནོ་དང་འཛེམ་ཟནོ་
བདེ་དགསོ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།			ང་རང་
རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་ནང་འགྲ་ོམངོ་ཡོད།	 ས་
ཁུལ་ད་ེདག་ནང་དའུང་དཔལ་འབརོ་དང་
དམག་དནོ།	 ཆབ་སདི་སོགས་ཀི་ཐགོ་རྒྱ་
ནག་དང་འབལེ་ལམ་ཇི་འདྲ་ཞིག་འཛུགས་
སབྐས་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་ཕུགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ལ་དགོས་ཟནོ་
ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབདེ་བཞིན་པ་མཐངོ་བུང་།	
ཞསེ་ལན་འདབེས་གནང་འདགུ
གཞན་ཡང་སླབོ་ཕུག་གཞན་ཞིག་གིས་དངེ་
སྐབས་རྒྱ་ནག་གིས་འཛམ་གླིང་ནང་སབོས་
ཤུགས་ཇི་ལྟར་ངམོ་བཞིན་པའི་སྐརོ་གསལ་
བཤད་གནང་རོགས་ཞུས་པར་སིད་སྐོང་
མཆོག་གིས།	 ཡོངས་གྲགས་ད་ེཙམ་མིན་
པའི་ཨིན་ཇིའི་དབང་འགོ་ཏུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་
གར་དང་བདོ་དབར་ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	 ༡༩༡༤	
ལོར་སིམ་ལར་ཆིངས་ཡིག་བཞག་ཡོད།		
ཤིང་སག་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་ཞུ་བ་རེད།		
སྐབས་དརེ་ཨིན་ཇིའི་རྒྱ་གར་སིད་གཞུང་

དང་བདོ་དབར་ས་མཚམས་རྒྱས་བཅད་ཀིས་
ས་ཐིག་དརེ་མེག་མོ་ཧན་ས་ཐིག་	 McMa-

hon line	 ཅསེ་གྲགས་པ་དརེ་བདོ་གཞུང་
གིས་ཁིམས་མཐུན་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཡོད།		
ད་ེནས་ལོ་བཅུ་རེའ་ིམཚམས་སུ་ཆིངས་ཡིག་
བསྐར་གསོ་གནང་སལོ་ཡོད་སབས།			 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༤༧	 ལོར་རྒྱ་གར་ཨིན་ཇིའ་ིདབང་
འགོ་ནས་རང་བཙན་ཐབོ་པ་དང་།	 	 ཕི་ལོ་	
༡༩༥༤	 ལོར་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་དབར་
ད་ེས་ྔ	 ༡༩༡༤	 ལོར་བཞག་པའ་ིཆིངས་ཡིག་
དརེ་བསྐར་གསོ་བས་ཡོད།	
ད་ེས་ྔབདོ་རང་བཙན་ཡིན་སབྐས་བདོ་གཞུང་
དང་འབལེ་བ་གནང་སལོ་ཡོད་ཀང་སྐབས་
དརེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ཆིངས་
ཡིག་ད་ེབསྐར་གསོ་གནང་ནས་བསབླ་པ་ལའྔ་ི
གྲསོ་མཐུན་ནམ་ཧིན་སྐད་ད་ུཔན་ཆ་ཤཱི་ལ་
Panchsheel agreement	 ཞསེ་བཞག་པ་
རེད།	 	 འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བསབླ་
པ་ལྔའི་འབུ་དནོ་བརྡལ་བཤིག་བཏང་བར་
བརནེ་ནས་དངེ་སབྐས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་
ཀི་ས་མཚམས་ལ་རྩོད་རྙགོ་མུ་མཐུད་ཡོང་
བཞིན་པ་ད་ེལརྟ་ཡིན།	
ད་ེནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ལོ་ང་ོ	༢༠	རིང་
ཆིངས་ཡིག་དརེ་བསྐར་ཞིབ་གང་ཡང་མི་
དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་བཏནོ་ཡོད་ཀང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ལོ་ངོ་བརྒྱད་མ་གཏགོས་ཁས་
ལེན་མ་བས་པ་རེད།		དསུ་སབྐས་དའེ་ིརིང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་ས་ཐགོ་ཏུ་བཙན་
འཛུལ་བདེ་རུྒྱའ་ིསདི་བུས་བང་བསིྒགས་པར་
བརནེ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༢	 ལོར་རྒྱ་དཀར་ནག་

གཉསི་དབར་དམག་འཁུག་བུང་ཡོད།	 	 ད་ེ
རསེ་རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱ་གར་ས་ཐགོ་ཏུ་བཙན་
འཛུལ་ཐངེས་མང་བས་པ་མ་ཚད།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༤	 ལོར་རྒྱ་མིའ་ིདམག་མིས་རྒྱ་གར་
ས་ཐགོ་ཏུ་ཐངེས་	 ༤༠༠	 བཙན་འཛུལ་
བས་པ་ད་ེའདྲ་བུང་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ལན་
འདབེས་གནང་བ་མ་ཟད།	ད་ཆ་རྒྱ་གར་ཧནི་
དའིུ་ཆོས་པ་ཚོས་བདོ་ནང་གནས་མཇལ་ད་ུ
ཕབེས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཆོག་མཆན་
ཞུ་དགསོ་པ་ཆགས་ཡོད།	 	 ད་ེས་ྔབདོ་རང་
བཙན་ཡིན་སབྐས་རྒྱ་གར་གནས་མཇལ་བ་
སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་བདོ་ནང་གི་ཧནི་དའིུ་
གནས་ཆེན་གངས་ཏ་ིསེ་དང་།	 མཚོ་མ་ཕམ་
སོགས་སུ་གནས་མཇལ་ཆེད་ཆོག་མཆན་རྩ་
བ་ཉདི་ནས་ཞུ་དགསོ་པ་མ་རེད།		ཅསེ་ལན་
འདབེས་གནང་འདགུ		ཕགོས་མཚུངས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་དངེ་སབྐས་བདོ་ཀི་གཙང་པ་ོ
ཁག་ལ་ཆུ་མཛོད་ཚད་མེད་བརྒྱབ་པ་དང་།	
གཙང་པ་ོཁ་སུྒར་བས་པ་སོགས་ལ་བརནེ།	
བདོ་ཀི་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་འཐུང་
ཆུའི ་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པ་དང་།		
གཞན་ཡང་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་སླབོ་ཕུག་
ཚོར་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་སྐརོ་དཔ་ེདབེ་མང་ཙམ་
བཀགླ་དགསོ་པ་དང་།	 བདོ་ད་ེབདོ་མི་ས་ཡ་
དུྲག་ཙམ་མ་ཟད།	 རྒྱ་གར་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་
མང་པ་ོཞིག་ལ་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཇི་ཙམ་
ཆགས་ཡོད་པ་གསལ་རགོས་ཐུབ་ངསེ་ཡིན་
སྐརོ་གསུངས།	།

བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་སྐརོ་ག་ོརགོས་ལས་འགུལ་
ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་བ།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསྐ་ུཚབ་ཚོས་སི་པནེ་
Spain	 གི་གྲངོ་ཁརེ་མེཌ་རིཌ་ Madrid 

ནང་རྒྱལ་སིྤའི་ཁརོ་ཡུག་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་	
༢༥ COP25 དང་བསནུ་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་
གོ་རགོས་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་འདགུ	
ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁནོ་ནས་ཚོགས་
བཅར་བ་མི་གྲངས་	 ༢༠,༠༠༠	 ཕབེས་ཡོད་
པ་དང་།	 ད་ེཁངོས་ཁརོ་ཡུག་སྐརོ་གི་མཁས་
དབང་དང་ཆེད་ལས་མི་སྣ།	 ཁརོ་ཡུག་སུང་
སྐབོ་པ།	 གཞུང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིསྐ་ུ
ཚབ་འཐུས་མི་སོགས་ཡོད་འདགུ	 	 སབྐས་
དརེ་ཕི་དྲལི་བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་
ཁང་གི་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཞིབ་པ་འཛམ་ལྷ་
བསན་པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་བད་ེཆེན་
དཔལ་མོ་ལགས་གཉིས་ཀིས་སྣ་ེཁིད་ནས་
རྒྱལ་ཁབ་མི་འདྲ་བ་	 ༢༥	 ཚོགས་བཅར་
བར་བཅར་ནས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་
སུང་སྐོབ་དགོས་པའི་གལ་གནད་ཡིག་ཆ་
འགྲམེས་སྤལེ་གནང་བ་མ་ཟད།	 ཚོགས་མི་
ད་ེདག་ལ་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བདོ་མཐ་ོསྒང་
གི་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་དགསོ་གལ་སྐརོ་ངསེ་

པར་གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་དགོས་པ་མ་
ཟད།	 ཚོགས་འདའུ་ིབརདོ་གཞི་སྙངི་པའོ་ི
གྲས་སུ་གཞག་རོགས་ཞསེ་ཡིག་ངག་གཉསི་
ཐགོ་ནས་འབདོ་སྐུལ་ཤུགས་ཆེ་ཞུས་འདགུ	
བདོ་མིའི་སྐ་ུཚབ་ཁངོས་སུ་ཨོ་གླངི་སིྤ་འཐུས་
སིྐད་འཛོམས་གདོང་འདུད་ལགས་དང་
འཇར་མན་ནིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་སྐུ་ཞབས་
ཀ་ཡི་མུ་ལར་	 Kai Muller ལགས་ཕབེས་
འདགུ	 ཕགོས་མཚུངས་སི་པནེ་ནང་བཅའ་
བཞུགས་སྐུ་ཞབས་ཐུབ་བསན་དབང་ཆེན་
ལགས་ཀིས་སྣ་ེཁདི་འགོ་བདོ་ཁང་དང་།	བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་ཆོས་ཚོགས་ཆོས་འཁརོ་
གླངི་དང་།	 ཐུབ་བསན་དར་རྒྱས་གླངི་བཅས་
ཀི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་ལནྷ་ཚོགས་ཚུགས་ཡུལ་
ད་ུཕབེས་ནས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་
བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གལ་གནད་ཇི་ཙམ་ཆེ་བའི་
སྐརོ་སདྐ་ཡིག་འདྲ་མིན་ནང་ཡིག་ཆ་སོགས་
འགྲམེས་སྤལེ་དང་ཁོར་ཡུག་གལ་གནད་
སྐརོ་ཞུ་གཏུགས་ཀི་ལས་འགུལ་ཐགོ་ད་ོསྣང་
ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་བུང་འདགུ་པ་བཅས།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཚོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་གྷ་ོབ་རིག་གཞུང་བས་ིགནས་ཁང་ད་ུ
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཚོག་ལ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་གྷ ་ོབ་
མཐོ་སླབོ་ཀིས་ཇི་ལྟར་སྔནོ་ནས་གདན་ཞུ་
གསོལ་འདབེས་ཞུ་དནོ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་
བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་ས།ེ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་	 Kala Acad-

emy	 ཞསེ་པའ་ིརིག་གཞུང་བས་ིགནས་ཁང་
ད་ུདཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིཆོས་བརུྒྱད་ལས་དངེ་དསུ་
དང་འབལེ་ཡོད་སྐརོ་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
སོང་།	
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོ	 ༡༠	 ཙམ་
ལ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་	 Kala Acad-

emy	 ཞསེ་པའ་ིརིག་གཞུང་བས་ིགནས་ཁང་
ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁདོ་སབྐས་གྷ་ོབ་མཐ་ོསླབོ་
ཀི་ཉ་ེབའི་རིགས་བདག་སྐུ་ཞབས་ཝ་རུན་སེ་
ན་ི Varun Sahni	 ལགས་དང་རིགས་དུྲང་
སོགས་ཀིས་ཕབེས་སྒའོ་ིམཚམས་ནས་ཕབེས་
བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཏ་ེཚོགས་
ཁང་ནང་མི་གྲངས་སངོ་ཕག་བརྒལ་བ་འད་ུ
འཛོམས་ཐགོ་སྡངིས་ཆའ་ིསངེ་༸ཞབས་སོར་
བད་ེབར་འཁདོ་བསནུ།	ཉ་ེབའ་ིརིགས་བདག་
སྐུ་ཞབས་ཝ་རུན་སེ་ནི་ལགས་ཀིས་ཕབེས་
བསུའ་ིགསུང་བཤད་དང་།	ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་ཀུན་
ཕན་བད་ེརྩའི་འགན་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ར་ཇིབ་
མེ་རོ་ཏྲ་	 Rajiv Mehrotra	 ལགས་ཀིས་

གསུང་བཤད་གནང་།
ད་ེནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབསམགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།		
འཛམ་གླིང་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མི་རིགས་ཐེར་
འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་རྣམས་སྤུན་མཆེད་ཕ་ོ

མོ་ཡིན།	 ང་ཚོ་ཐགོ་མར་མའ་ིམངལ་ནས་
སྐ་ེཚུལ་དང་།	 	 མཐར་འཆི་སངས་ཚང་མ་
གཅིག་པ་རེད།	འཚོ་བའ་ིརིང་དརེ་སེམས་པ་
བཟང་པ་ོབ་རུྒྱ་ད་ེགལ་ཆེ་ཤོས་རེད།		སེམས་
པ་བཟང་པ་ོཞིག་བསོ་དང་སེམས་ནང་སྙངི་
སབོས་དསེ་འཕལེ་ཐུབ།	 	 སིྤ་ཚོགས་ནང་ཞི་
བདའེ་ིཁརོ་ཡུག་དསེ་བསུྐན་ཐུབ།	 	 	 དནོ་
དམ་བད་ེསིྐད་ཀི་འབུང་ཁུངས་ད་ེང་རང་
ཚོའ་ིསེམས་རུྒྱད་དལུ་མིན་ལ་རག་ལས་ཡོད་
པ་མ་གཏགོས་ཕི་དངོས་པའོི་དངུལ་དང་

སྙན་གྲགས་སོགས་ལས་དནོ་དམ་བད་ེསིྐད་
སུྐན་ཐུབ་རུྒྱ་མ་རེད།	 	 ང་ཚོས་དསུ་རག་ཏུ་
འགྲ་ོབ་མི་རིགས་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་
ཐམས་ཅད་མི་གཅིག་གུར་ཡིན་བསམ་པའི་
འད་ུཤེས་རུྒྱན་འཛིན་བདེ་དགསོ་པ་བརདོ་ཀི་

ཡོད།	ཆོས་ལུགས་དང་རྒྱལ་ཁབ།	ཤ་མདགོ	
དབུལ་ཕུག་སོགས་ཁད་པར་ད་ེདག་རིམ་པ་
གཉསི་པའ་ིགནས་སངས་རེད།	
གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲ་ོབ་མི་
གཅིག་གུར་རེད།		དངེ་སབྐས་ངསོ་ལ་འགན་
ཁུར་གཙོ་བ་ོབཞི་ཡོད།	 དང་པ་ོདརེ་འགྲ་ོབ་
མིའི་བཟང་སྤདོ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱ་དང་།	
དའེང་ཚན་རིག་པའ་ིགུྲབ་དནོ་ལ་གཞི་བཅལོ་
ནས་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད།	 ཚན་རིག་པ་མང་པ་ོ
ཞིག་གིས་ཡང་ཡང་ཁོང་ཁ་ོལངས་པ་དང་།	

ཆགས་སངྡ་གི་བསམ་བླ་ོདསེ་མིའ་ིནད་འགགོ་
བེད་ཀི་ལུས་པའོི་ཟུངས་ཤུགས་ཉམས་པ་
བརདོ་ཀི་ཡོད།	 	 འགྲ་ོབ་མིའ་ིརིགས་ན་ིསིྤ་
ཚོགས་ལ་བརནེ་པའ་ིསགོ་ཆགས་ཡིན་སབས་
གཞི་རྩའ་ིལནྷ་སྐསེ་བམས་བརྩའེ་ིརང་བཞིན་
ཡིན་པ་བརདོ་ཀི་ཡོད།	 ང་ཚོས་རེ་བ་རྒྱག་
ས་ད་ེརེད།	 	 བམས་བརྩའེ་ིབླ་ོསྐ་ེབར་དད་
པ་ཙམ་ལ་མ་བརནེ་པར་ཤེས་རབ་ཀི་གྲགོས་
དང་བཅས་པ་དགསོ།	
གོང་ད་ུབརདོ་པ་ལརྟ་ཚན་རིག་པ་མང་པསོ་
མིའ་ིལནྷ་སྐསེ་རང་བཞིན་བམས་བརྩ་ེལནྡ་པ་
ཡིན་པ་བརདོ་ཀི་ཡོད།	 ང་ཚོས་སྐ་ེབ་ཕི་མ་
དང་ལ་ྷཡུལ།	ཐར་པའ་ིག་ོའཕང་སྐརོ་བཤད་
ཀི་མེད།	 	 ཚང་མས་ཉནི་རེའ་ིམི་ཚེའ་ིནང་
བད་ེསིྐད་འདདོ་པ་རེད།	 	 སེམས་པ་བཟང་
པ་ོབསོ་དང་བད་ེསིྐད་ཀི་རྩ་བ་ད་ེརེད།			ཇི་
ཙམ་སེམས་པ་བཟང་པ་ོབས་པ་ད་ེཚོད་
ཀིས་མི་དརེ་རེ་དགོས་ཀི་བསམ་བླ་ོདང་།		
སེམས་ནང་དངངས་སྐག		གཞན་ལ་ཆགས་
སངྡ་གི་བླ་ོཤུགས་ཆུང་ད་ུའགྲ་ོརུྒྱ་རེད།
ད་ཆ་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་ད་ུ
ནང་གི་བསམ་བླ་ོཇ་ེབཟང་ད་ུགཏངོ་ཐབས་
ཐགོ་སླབོ་གསོ་སྤད་དགསོ།	 རྒྱ་གར་ནང་ལ་
མཚོན་ན་ལོ་ང་ོ	 ༣༠༠༠	 གངོ་ནས་སྙངི་ར་ེ
དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལ་ྟགུྲབ་ཉམས་བཞེས་

གནང་སལོ་དར་ཡོད།	 	 	 རྒྱ་གར་ཨིན་
ཇིའི་འགོ་ལ་ཡོད་སབྐས་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་
ལམ་ལུགས་གཏན་འབབེས་བས་པ་རེད།	
ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད།	 	 འནོ་ཀང་ཨིན་ཇིའ་ི
ལམ་ལུགས་ནང་བསམ་བླ་ོཇ་ེབཟང་ད་ུགཏངོ་
ཐབས་དང་།	ཆགས་སངྡ་གི་བླརོ་གཉནེ་པ་ོཇི་
ལརྟ་བསནེ་དགསོ་མིན་ཐགོ་གང་ཡང་བཤད་
རུྒྱ་མེད།	 གཙོ་ཆེར་དད་པ་རྐང་རྐང་བས་
ནས་འགྲ་ོབ་རེད།	 ཕ་མེས་ནས་ཡེ་ཤུ་དང་
ཇིའུ་ཆོས་ལུགས་རེད།	 	 དད་པ་ཙམ་བས་
ནས་ཕིན་པ་ཡིན་ན་དསེ་ལྡངེ་ངསེ་ཤིག་མེད།
བམས་བརྩེའི ་བླ ་ོསྐེ་བར་དད་པ་ཙམ་ལ་
བརནེ་ནས་ཡོང་ཐབས་མེད།	 	 མིའ་ིརྣམ་
དཔྱདོ་ཤེས་རབ་ལ་ངསེ་པར་བརནེ་དགོས།	
ཞེས ་ སོགས་བཀའ་སླ ོབ ་སྩལ་བ ་དང ་ །	
ད་ེནས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་སྐརོ་དང་།	
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་
གར་གནའ་རབས་ཀི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་
དང་ཚད་མ་རིག་པ་སོགས་དཔལ་ནཱ་ལེནྜ་
ནས་དར་བའི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་རྒྱ་གར་
ནང་བསྐར་གསོ་ཡོང་ཐབས་མཛད་བཞིན་
པའ་ིསྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 མཐར་རིགས་
དུྲང་གིས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

སྐབས་ར་ེཀིར་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཀིརའི་ིབསེ་པ་གྲ་ཚང་བཙུགས་ནས་མི་ལོ་ཉརེ་ལ་ྔའཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་གི་མཛད་
སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༧	 རེས་གཟའ་སྤནེ་པའ་ིཉནི་འཕགས་ཡུལ་

ད་ུཀིརིའི་བེས་པ་གྲ་ཚང་བཙུགས་ནས་མི་
ལོ་ཧིལ་པ་ོཉརེ་ལྔ་འཁོར་བའི་དསུ་དྲན་གི་
མཛད་སྒ་ོདང་བསནུ་མཁས་པའི་བགྲ་ོགླངེ་
ཐངེས་དང་པ་ོདབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་
སྐབས་ར་ེཀིར་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།		བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཛད་འཆར་རྒྱ་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་ཀང་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཀིས་ཐུགས་

བརྩ་ེཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་ཀིར་ིབསེ་པ་གྲྲྭ་ཚང་ལ་
ཆིབས་སུྒར་གནང་བར་བཀའ་དྲནི་བླ་མེད་

ད་ུཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 མ་འངོས་པར་ཡང་ཡང་
ཆིབས་སུྒར་གནང་ཐུབ་པའི་རེ་བ་དང་སྨནོ་
ལམ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ལོ་མང་པའོི་རིང་ལ་བདོ་ནང་གི་འབལེ་ཡོད་
མང་ཚོགས་རང་ནས་སྐུ་མདནུ་ལ་མ་འངོས་
པ་ན་མད་ོསདྨ་ཕགོས་སུ་དསུ་འཁོར་དབང་
ཆེན་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་ཡི་
འདགུ			དརེ་བརནེ་གནས་ཚུལ་ད་ེལོ་མང་
པའོི་རིང་ལ་སྐུ་སྒརེ་ཡིག་ཚང་བརུྒྱད་ཡར་

ཞུས་ཡོད།	 བདོ་ལ་མགགོས་མུར་ཕབེས་
ཏ་ེབདོ་མི་ཚོར་དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་ཞིག་
གནང་རོགས་ཞསེ་སྐབས་འཇུག་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ད་ེརིང་ལས་བསྡམོས་ཞུ་རུྒྱ་ད་ེངའི་སྒང་ལ་
བབས་འདགུ	 དངསོ་གནས་བས་ན་མཛད་
རིམ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡིག་ཐགོ་ཏུ་ཕབ་ནས་ཞུ་
དགསོ་པ་རེད།	 ཡིན་ཡང་ད་ེའདྲ་ཞུ་རུྒྱའ་ི
མཐུན་རྐནེ་འཛོམས་མ་སོང་།		སིྤར་བཏང་
ག་རེ་ཡིན་ནའང་ནང་ཚགས་རང་བརིྩས་
ནས་དྲང་པ་ོདང་ཁ་ཐུག་ཞུ་དགསོ་པ་ད་ེགལ་
ཆེན་པ་ོའདགུ
ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༠	 དང་	 ༡༩༩༠	 ནང་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་ཤེས་ཡོན་གི་གནས་ཚད་ཧ་
ཅང་སྐ་ོབ་ོཡོད།	 	 གཞུང་མང་གཉསི་ནས་
གསུང་སདྐ་ཤོར་བའི་དསུ་ཚོད་ཅིག་ལ་ཁལེ་
འདགུ	 	 དརེ་བརནེ་བདོ་ནས་རྒྱ་གར་ནང་
བཙན་བོལ་ལ་ཕབེས་མཁན་རྣམ་པ་ཚོར་
རིག་གནས་སྦྱངོ་རུྒྱའི་ཆེད་ཀིརི་བསེ་པ་གྲྲྭ་
ཚང་བཙུགས་པ་ཡིན།	 ཞསེ་དང་།	 ང་ཚོ་
ཕ་ཡུལ་ལ་དསུ་འཁརོ་གྲྲྭ་ཚང་ཡོད།	 དསུ་
འཁོར་ཁུངས་གཏུག་ས་རྣམ་རྒྱལ་གྲྲྭ་ཚང་
ལས་ལགྷ་མེད་སབས།	 རྣམ་རྒྱལ་གྲྲྭ་ཚང་ལ་
སྐབས་འཇུག་ཞུས་པ་ཡིན།	 	 རྣམ་རྒྱལ་གྲྲྭ་

ཚང་གིས་ལོ་གཉསི་གསུམ་རིང་ལ་གྲྲྭ་པ་	༢༠	
ལ་མཐུན་རྐནེ་ཆ་ཚང་གནང་བ་རེད།		གྲྲྭ་པ་	
༢༠	 ད་ེགཞི་རྩར་བཞག་ནས་ཀིརའི་ིབསེ་པ་
གྲ་ཚང་བཙུགས་པ་ཡིན།	ད་ེནས་རིམ་བཞིན་
གྲྲྭ་པ་འཕལེ་བ་དང་བསནུ་ལོ་གསུམ་དང་ལའྔ་ི
རིག་གནས་སླབོ་སྦྱངོ་སྤད་པ་ཡིན།	 རིག་
གནས་ཐགོ་ཡག་པ་ོཆགས་སོང་།	 སོ་སོའ་ི
བསམ་བླའོི་ནང་ཡོད་པ་བཞིན་བདོ་སིྤ་པའི་
ཆེད་དང་རིག་གནས་ཐགོ་ཤུགས་རྒྱག་ཐུབ་
མ་སོང་།	 གྲྲྭ་པས་རིག་གནས་རྐང་པའ་ིཐགོ་
སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་རུྒྱ་ད་ེཙམ་འཚམ་པ་ོཡོང་གི་མི་
འདགུ	 དརེ་བརནེ་མཚན་ཉདི་ཀི་གཞུང་ལ་
བལ་ྟརུྒྱའ་ིཁ་བསུྒར་པ་རེད།
ང་རང་ལ་སྐསེ་སབོས་ཀིས་ཁིད་པའི་ལས་
འགན་ཞིག་ཡོད།	 ང་དང་འབལེ་ཡོད་ཀི་
མི་ད་ེདག་གིས་རེ་བ་རྒྱག་གི་ཡོད།	 	 ལགྷ་
པར་དགནོ་པ་ཁག་གི་སིྒག་ལམ་ད་ེདག་ལམ་
ཡག་པ་ོཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་འཁིད་པར་འབད་
བརྩོན་བེད་དགོས་པའི་ལས་འགན་ཆེན་
པ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད་སབས།	 	 ལམ་དརེ་
འཁིད་ཐབས་བེད་པའི་སྐབས་དཀའ་ངལ་
མང་དག་ཞིག་འཕད་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་
བརནེ་བགྲ་ོགླངེ་འདི་ལ་ྟབུ་གོ་སིྒག་ཞུ་དགོས་

པའ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོད་ེཡིན།	 	 	 ཕ་
ཡུལ་ལ་མཚོན་ན།	 དགནོ་སྡ་ེཁག་ཏུ་གྲྲྭ་པ་
རྣམས་ལ་སླབོ་སྦྱངོ་ཡང་དག་པ་ཞིག་རག་གི་
མེད།	 སླབོ་ཚན་ལ་ཆ་མཚོན་ནའང་གཅིག་
གུར་མེད་པར་དགེ་རྒན་ཚོས་འདདོ་པ་ལརྟ་
སླབོ་འཁདི་གནང་གི་ཡོད།	 ད་ེལརྟ་བས་ཚེ་
ཤེས་ཡོན་སླབོ་སྦྱངོ་ཡག་པ་ོཞིག་མ་རག་པར་
འཐུས་ཤོར་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད།	 བདོ་ནང་ལ་
མཚོན་ན།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སིྒག་ལམ་
དམ་པའོི་འགོ་དཀའ་ངལ་དང་བདོ་པ་རང་
གིས་དགོན་པ་གྲྲྭ་ཚང་ཁག་གི་སིྒག་ལམ་
བསྡམ་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་སོགས་ཀིས་
གྲྲྭ་པ་མང་པ་ོཞིག་འཕ་ོབརླག་འགྲ་ོརུྒྱའི་ཉནེ་
ཁ་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེལ་ྟབུའ་ིདཀའ་ངལ་ད་ེ
བདོ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ད་ཆ་རྒྱ་གར་ནང་གི་
རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་དགོན་སྡ་ེཁག་ལའང་
དཀའ་ངལ་གཅིག་མཚུངས་འཕད་བཞིན་
ཡོད་སབས།	ང་ཚོའ་ིམིག་མདནུ་ད་ུཡོད་པའ་ི
མི་རབས་གསར་པ་རྣམས་ལ་མ་འངོས་པར་
ཕན་ཐགོས་ཤིག་མི་ཡོང་ངམ་བསམས་ནས་
བགྲ་ོགླངེ་འད་ིལ་ྟབུ་ཞིག་ག་ོསིྒག་བས་པ་ཡིན་
ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།	


