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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིཞུས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༡༣	 རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་

འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་ཐ་ེཝན་གི་སིད་འཛིན་ལྕམ་
སྐ་ུཚའ་ིཨིང་ཝིན་ Tsai Ing-wen	མཆོག་ལ་
ཐངེས་འདིར་སླར་ཡང་ཐ་ེཝན་རྒྱལ་ཡོངས་
འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་ནང་ཚད་མཐའོི་རྒྱལ་ཁ་
ཐབོ་ནས་ཡུལ་དའེི་སིད་འཛིན་ད་ུའདམེས་
ཐནོ་བུང་བར་འཚམས་འད་ིཞུས་གནང་བའི་
ནང་སདི་འཛིན་མཆོག་གི་དབུ་ཁདི་འགོ		ཐ་ེ
ཝན་མི་མང་ཁདོ་རང་དབང་དང་འད་མཉམ་

གི་ཐབོ་ཐང་།	 མང་གཙོའ་ིལམ་ལུགས་ས་
བརྟན་བཅས་ཀི་ལས་དནོ་ཐགོ་འགོ་ཁིད་ཀི་
ནསུ་པ་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པར་ངས་ཡི་རངས་
བསགྔས་བརདོ་ཡོད།	 	 ཐངེས་འདརི་ལམྕ་
སྐུ་མཆོག་སླར་ཡང་སིད་འཛིན་ད་ུབདམས་
པ་ད་ེན་ིམི་མང་གིས་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་
ལ་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པ་ོཡོད་པ་གསལ་འདནོ་
བས་པ་མཚོན་ཐུབ་ཅསེ་དང་།	 	 གཞན་
ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཐ་ེཝན་

གཞུང་མང་གཉསི་ནས་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་
ཐགོ་ཁ་ཞེ་གཉསི་མེད་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད།		
ཐེངས་འདིར་ཐེ་ཝན་སིད་འཛིན་འསོ་བསྡུ་
ཆེན་མོའ་ིནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ས་
ཡ་	 ༡༩	 ལགྷ་བུང་བའ་ིཁདོ་སདི་འཛིན་འསོ་
མི་ལམྕ་སྐ་ུཚའི་ཨིང་ཝིན་མཆོག་ལ་འསོ་ཤོག་
བརྒྱ་ཆ་	༥༧.༡	ཐབོ་ས་ེསརླ་ཡང་སདི་འཛིན་
ད་ུའདམེས་ཐནོ་བུང་འདགུ	།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	༨	
རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ཨི་ཊ་ལིའི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི ་སྐུ ་ཞབས་མེ ་ཊིའོ་ལན་
ཇཡེ་བྷ་ེཡན་ཆི་	 Matteo Lungi Bianchi 

མཆོག་གིས་ཨི་ཊ་ལིའི་གསོ་ཚོགས་ནང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དང་ཧངོ་ཀངོ་ནང་གཞི་
རྩའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་
གཏངོ་བཞིན་པའི་ཛ་དག་གི་གནས་སངས་
ཐོག་སེམས་འཚབ་ཀིས་འདི་རྩད་གནང་
འདགུ
སབྐས་དརེ་སྐ་ུཞབས་ཁངོ་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་འཛིན་བཞིན་པའི་དབང་ཆ་གཅིག་སྡུད་
རིང་ལུགས་ཀི་དག་པའོི་བ་སྤདོ་འདི་བཞིན་
ལོ་རུྒྱས་ཁདོ་ཆེས་གསར་པ་གང་ཡང་མིན་

སྐརོ་དང་།	 ད་ེསྔནོ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༠	 ལོར་རྒྱ་
གཞུང་གིས་བདོ་མིར་བད་ེསིྐད་ལནྡ་པའི་འཚོ་
བ་ཞིག་གསར་བསུྐན་ཆེད་རྒྱ་ནག་ནས་བདོ་
ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསའི་བར་གཞུང་ལམ་བཟ་ོརུྒྱའི་
ཁས་ལེན་བས་ཡོད་ཀང་།	 དནོ་དམ་ད་ུད་ེ
ལས་ལྡགོ་ས་ེརྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ས་ཡོངས་
རོགས་དབང་སུྒར་དང་མི་གསོད་ཁག་སྦརོ་
སོགས་ཀི་རྐནེ་པས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ཟླ་	 ༣	
ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཐགོ་དག་
གནནོ་ཚབས་ཆེ་བས་པར་བརྟནེ་འཛམ་གླངི་
ཞི་བདའེ་ིདདེ་དཔནོ།	བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་པའི་བདོ་མི་སེར་
སྐ་མང་པ་ོརྒྱ་གར་ད་ུབཙན་བལོ་ལ་ཕབེས་

དགསོ་པ་བུང་ཡོད་སྐརོ་དང་།
ད་ེནས་ཁངོ་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དང་
ཧངོ་ཀོང་ནང་གི་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་
བཞིན་པའ་ིགནས་སངས་ཁག་ཨི་ཊ་ལི་གཞུང་
ནས་བཟདོ་བསན་གནང་ཐུབ་མིན་ཐད་འད་ི
རྩད་ནན་པ་ོགནང་བ་མ་ཟད།	 ཨི་ཊ་ལིའ་ི
གཞུང་ངསོ་ནས་བདོ་དནོ་ཐད་ལངས་ཕགོས་
ཁ་གསལ་ཞིག་བཟུང་དགསོ།	
སིྤར་ཨི་ཊ་ལི་རྒྱལ་ཁབ་ན་ི	 G7	 སབོས་
ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཚོགས་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་
ནས་གནས་སངས་ཅི་འད་ཞིག་གི་ཐགོ་རང་
དབང་ལནྡ་པའི་ངང་ལངས་ཕགོས་གསལ་པ་ོ
འཛིན་རུྒྱའ་ིའགན་ཞིག་ཡོད་པ་དང་།	 ཕགོས་

མཚུངས་རྒྱ་ནག་ནི་ཨི་ཊ་ལའི་ཚོང་འབལེ་
ལམ་ནས་འབལེ་བ་ཞིག་ཡོད་སབས།	 རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་རྩ་དནོ་གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་བདོ་ཐགོ་
སདི་བུས་ལངས་ཕགོས་བརྟན་པ་ོཞིག་དགསོ།	
ཞསེ་གསུངས།	།

ཨི་ཊ་ལིའ་ིགསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་ཐགོ་གླངེ་སླངོ་གནང་བ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་
གིས་མཇལ་བཅར་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	༨	
རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	
༡།༣༠	 ཙམ་ལ་བྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་
བླནོ་ཆེན་ནི་ཏི་ཤི་ཀུ་མཱར་མཆོག་གིས་བདོ་
མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་
བཅར་ཞུས་འདགུ
སྐབས་དརེ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 དསུ་རབས་བརྒྱ་ཕྲག་
འགའ་ཤས་རིང་རྒྱ་གར་གི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་
རིག་གཞུང་ལྟ་ེགནས་ད་ེསླབོ་གཉརེ་ཁང་རྩེ་
ཕུད་བས་ནས་བསདྡ་ཡོད།	 གཙུག་ལག་ཁང་
ད་ེནས་མཁས་གུབ་གཉིས་ལྡན་གི་སྐེས་བུ་
དམ་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ད་ུམ་བུང་ཡོད།	

ཁངོ་རྣམས་ན་ིཆོས་ཙམ་མིན་པར་སིྤར་སངས་
ཤེས་ཡོན་གི་ཆ་ནས་ཀང་ཧ་ཅང་མཁས་པ་
ཆེན་པ་ོརེད།	 ཐངེས་འདརི་གནས་མཆོག་ར་ོ
ར་ེགདན་ད་ུབཀའ་ཆོས་བས་པ་རེད།	 བཀའ་

ཆོས་རིང་དརེ་མངའ་སྡའེི་གཞུང་མང་གཉསི་
ནས་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་ཧ་ཅང་གནང་
བུང་།	ཐུགས་ར་ེཆེ།		སརླ་ཡང་མཇལ་ཡོང་།	
ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 	 ཐངེས་འདརི་དབུ་

ཁིད་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་ཀང་ལནྷ་བཅར་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་
དགེ་རྩ་ཚོགས་པའི་ངསོ་ནས་གནས་མཆོག་
ར་ོརེ་གདན་གི་དསུ་འཁོར་གསུང་ཆོས་ར་
བའི་ནང་རརོ་གདན་ཁུལ་ད་ུཡོད་པའི་དབུལ་
ཕ ོངས་དབང་པ ོ་སྐོན་ཅན་ཚོར་ཧིན་སྒརོ ་	
༢༠༠	 རེ་དང་གཞན་ཚོར་ཧནི་སྒརོ་	 ༡༠༠	
གསོལ་རས་གནང་འདགུ		ཕགོས་མཚུངས་
ཉམ་ཐག་ད་ེདག་ལ་ཉིན་གུང་གི་ཞལ་ལག་
ཀང་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

༄༅།	།བང་ཨ་རི་དནོ་ཁང་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	
ལོའི་ཨ་རིའི་བདོ་མིའི་སླབོ་ཡོན་ལས་གཞིའི་སླབོ་
ཕུྲག་ཚོར་ཐུག་འཕྲད་ཀི་ལས་རིམ་ཞིག་གོ་སིྒག་
གནང་འདགུ
སབྐས་དརེ་ཨ་རི་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་
ལགས་ཀིས་དནོ་ཁང་གི་ལས་དནོ་བེད་ཕོགས་
སོགས་ཀི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡུས་གནང་བ་དང་།	
སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ཀི་ད་ིབར་ལན་འདབེས་གསལ་
བཤད་གནང་བ་དང་བསནུ་སླབོ་ཕུྲག་ངསོ་ནས་
སླབོ་སྦོང་གི་དུས་ཚོད་ཆུད་ཟོས་སུ་མ་བཏང་
བར་ཧུར་བརྩནོ་བདེ་དགསོ་སྐརོ་དང་།	 ཕགོས་
མཚུངས་རྒྱ་རིགས་སླབོ་ཕུྲག་དང་ལནྷ་ད་ུའབལེ་བ་
བདེ་དགསོ་སྐརོ་གསུངས།
སིྤར་ཨ་རིའི་བདོ་མིའི་སླབོ་ཡོན་ལས་འཆར་འད་ི
ཉདི་ཨ་རི་ཕི་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་ནང་གསེས་ཤེས་
ཡོན་དང་རིག་གཞུང་སྡ་ེཚན་གི་རོགས་སྐརོ་འགོ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
དང་།	 བདོ་ཀི་ཐབེས་རྩ་གཉསི་ཀི་སངས་འཛིན་
འགོ་བཙན་བལོ་བདོ་མི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་ཨ་
རི་ནང་གི་མཐ་ོསླབོ་ཆེ་ཁག་ཏུ་གཙུག་ལག་རབ་
འབམས་པའི་སླབོ་སྦངོ་སདླ་འདམེས་སུྒག་གནང་
གི་ཡོད་པ་བཅས།	།

བང་ཨ་རི་དནོ་ཁང་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོའ་ིཨ་
རི་བདོ་མིའི་སླབོ་ཡོན་ལས་གཞིའི་སླབོ་ཕུྲག་ཚོར་

ཐུག་འཕྲད་གནང་བ།

བསན་འཛིན་ལུང་རྟགོས་ལགས་ཀིས་ལས་ཁུར་
དམ་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༡༠	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	
ཐགོ་གངས་སིྐད་སདི་སྐངོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་
དགྭས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་གི་དུང་ནས་
ཆོས་རིག་དུང་ཆེ་བསན་འཛིན་ལུང་རྟགོས་ལགས་
ཀིས་ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཅིག་གི་
ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་ཡོད།	
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་
གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་༸སྐུ ་པར་མཐོང་གོལ་རིན་པ་ོཆེར་
མཎྜལ་རྟནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་གུབ་
མཚམས།	 འདམེས་ཐནོ་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་
པ་གཞན་བསན་འཛིན་ལུང་རྟགོས་ལགས་ཀིས་
༸རྒྱལ་བའི་བཞུགས་ཁི་རིན་པ་ོཆེར་མཎྜལ་རྟནེ་
གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེདཔལ་ལནྡ་ཁམིས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ ོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་
མཆོག་གི་མདནུ་ནས་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་
པ་བཅས།	།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	སོགས་

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

ཆོས་རིག་དུང་ཟུར་སྐབས་ར་ེས་ྒར་ེཁམས་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་འཇམ་དབངས་དནོ་གུབ་མཆོག་དགངོས་པ་ཆོས་དབིངས་སུ་
ཐིམ་ཚུལ་བསན་པར་གཞུང་འབལེ་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་དང་སྦྲགས་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་
རིག་དུང་ཟུར་སྐབས་ར་ེསྒ་ར་ེཁམས་སུྤལ་
རིན་པ་ོཆེ་འཇམ་དབངས་དནོ་གུབ་མཆོག་
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༣༠	རེས་
གཟའ་ཟླ་བའི ་ཉིན་གི་ཐོ་རེངས་ཆུ་ཚོད་	
༡།༥༦	 ཙམ་ལ་དགངོས་པ་ཆོས་དབིངས་
སུ་ཐིམ་ཚུལ་གི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་
པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་
ནས་ཐུགས་ཕམ་དང་སྦྲགས།	 རིན་པ་ོཆེ་
དམ་པ་ཁོང་གིས་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པ་ོབདོ་བསན་
སདི་མི་རིགས་དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དསུ་ཚོད་གཉན་འཕྲང་ཆེ་
བའི་སབྐས་ཞབས་འདགེས་གནང་ཡོད་པར་
བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུ་ཕིར་དང་།	 རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀི་བཞེད་དགོངས་
མཐའ་དག་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་དང་།	བསན་
འགའོི་དནོ་ད་ུཡང་སིད་འཁུལ་བལ་མུྱར་
བནོ་ཡོང་ཕིར་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	
༩	 རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ིཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	
༢	 ཐགོ་གངས་སིྐད་སདི་སྐངོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུ

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་
གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དབུས་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ་དང་།	
ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ།
དེ་བཞིན་སི ་ ཞུའི ་ལས་བེད་བཅས་ཚང་
འཛོམས་ཐོག་སིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ ་ ལེགས་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ད་ེརིང་གི་
མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་
དགསོ་ན།ི	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༣༠	 རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་སྐབས་ར་ེས་ྒར་ེ
ཁམས་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་འཇམ་དབངས་དནོ་
གུབ་མཆོག་དགུང་ལོ་	༩༡	ལོར་དགངོས་པ་
ཆོས་དབིངས་སུ་ཐིམ་ཚུལ་བསན་ཏ་ེཐུགས་
དམ་ལ་བཞུགས་པ་བཞིན་ཕི་ཚེས་	 ༨	 བར་
གསང་རྒྱ་བཞག་པ་རེད།	 དམ་པ་ཁངོ་ལ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་སིྤས་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
སྨནོ་ལམ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 ཤུལ་ལུས་
ནང་མི་སྤུན་མཆེད་སོགས་ལ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེདང་ཐུགས་གསོ་གཏངི་ཟབ་ཞུ་གི་

ཡོད།	 	 བཀའ་ཤག་ངསོ་ནས་དམ་པ་ཁངོ་
སླར་ཡང་བསན་འགོའི་དནོ་དུ་ཡང་སིད་
འཁུལ་བལ་མུྱར་ད་ུབནོ་ཏ་ེགོང་མའི་རྣམ་
ཐར་བདག་གིར་བཞེས་ཐུབ་པའི་སྨནོ་འདནུ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
ད་ེརསེ་བཀའ་དུང་ཆུ་སྐ་སྦྲ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་
ལགས་ཀིས་ཆོས་རིག་དུང་ཟུར་སྐབས་ར་ེ
ས་ྒར་ེཁམས་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་འཇམ་དབངས་
དནོ་གུབ་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་སྙངི་བསྡུས་
ཤིག་སྒགོས་སྦང་ཞུས་རསེ་སྨནོ་ལམ་གསུང་
དནོ་མུ་མཐུད་གནང་།
ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༢	 ནས་གཞུང་འབལེ་མྱ་
ངན་གུས་འདདུ་མཚོན་ཕིར་དབུས་ཀི་ལས་
ཁུངས་ཁག་ལས་མཚམས་བཞག་ཡོད།
དུང་ཟུར་སྐབས་ར་ེསྒ་ར་ེཁམས་སུྤལ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་ན་ིཡབ་ངག་དབང་ལེགས་གུབ་
དང་ཡུམ་བསོད་ནམས་དབངས་ཅན་གཉསི་
ཀི་སས་སུ་བདོ་ས་འབུག་ཕི་ལོ་	 ༡༩༢༨	 ཟླ་	
༡༢	ཚེས་	༢༩	ཉནི་བདོ་མད་ོཁམས་ལི་ཐང་
གདངོ་མག་ོཚང་ད་ུསྐ་ུའཁུངས།
དགུང་གངས་	 ༤	 ནས་བདོ་ཡིག་འབ་ིཀླགོ་

གི་སླབོ་སྦངོ་གནང་བ་དང་།	 དགུང་གངས་	
༦	 ལ་ཕབེས་སབྐས་ལི་ཐང་དགནོ་ད་ུཆོས་
བཞུགས་གནང་།
དགུང་གངས་	 ༨	 ལ་ཕབེས་སབྐས་ས་ྒར་ེ
ཁམས་དབུས་དགནོ་པའ་ིསུྤལ་སྐའུ་ིཡང་སདི་
ད་ུངསོ་འཛིན་མཛད།
ཕི་ལོ་	༡༩༥༦	ལོར་ལ་ྷས་ཁུལ་གནས་མཇལ་
ད་ུཕབེས་རསེ་དསུ་ཟངི་གིས་ཕིར་རང་དགནོ་
ད་ུཕབེས་རེ་བལ།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་བདོ་ནས་དསུ་ཟངི་གི་
རསེ་སུ་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༡	ཙམ་ནས་བཙན་བལོ་གཞུང་
གི་བཀདོ་སིྒག་གནང་བར་ལརྟ་ཐགོ་མར་རྒྱ་
གར་བང་ཤར་ཅང་ལང་བདོ་མིའི་འགན་
འཛིན་དང་།	 ད་ེནས་རིམ་བཞིན་ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནང་དུང་གཞནོ་གནང་།
ཕི་ལོ་	༡༩༨༠	ནས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
དུང་ཆེའི་མཛད་ཁུར་བཞེས་ཏ་ེབགསེ་ཡོལ་
ཕར་འགངས་ལོ་གསུམ་བཞུགས།
ཕི་ལོ་	༡༩༨༦	ནས་བགསེ་ཡོལ་ད་ུཕབེས།
སིྤར་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གུ་ད་ུམར་དད་ལྡན་

གི ་གདུལ་བ་གངས་ལས་འདས་པ་བསྡུ ་
དངོས་བཞི་ཡིས་རེས་སུ་བཟུང་པ་དང་།	
བསན་སིད་ལ་སྨན་པའི་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེར་
བསྐངས།	 འགོ་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨནི་གལོ་གླངི་
གི་ཕག་སལོ་ད་ིམ་མེད་པའི་སྐངོ་བའི་ཆོས་
སྡ་ེལྷུན་འགུབ་འཆི་མེད་དགའ་ཚལ་གླངི་རྟནེ་
དང་བརྟནེ་པར་བཅས་གསར་ད་ུབཞེངས།	
མདརོ་ན་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགནས་སངས་
གཉན་ཕྲང་ཆེ་བའ་ིདསུ་སབྐས་སུ་བདོ་མིའ་ིབ་ླ
ན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་འགོ་༸མགནོ་པ་ོམཆོག་
གི་བཀའ་དགོངས་ལརྟ་སྐུ་ཚེ་ཧལི་པརོ་ལུང་
གཉསི་ཀི་སྒ་ོནས་བདོ་བསན་སིད་སིྤའི་ཕན་
བདའེི་སླད་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་མཛད་
ཁུར་ཆེ་བཞསེ་གནང་།
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༣༠	ཐ་ོརེངས་
ཆུ་ཚོད་	༡།༥༦	ཙམ་ལ་དགུང་གངས་	༩༡	
ཐགོ་ལྡ་ིལི་	 Max	 སནྨ་ཁང་ནང་དགངོས་པ་
རགོས་པའི་ཡིད་སྐ་ོགནས་ཚུལ་བུང་བ་དང་
ད་བར་ཐུགས་དམ་ད་ུབཞུགས་མུས་།	བཅས་
སྐ་ུཚེའ་ིརྣམ་ཐར་རུྒྱས་སྙངི་བསྡསུ་སུ།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡར་མེ་སྐནོ་ཚབས་ཆེ་བུང་བར་
ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕྲནི་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡར་མེ་སྐནོ་ཚབས་ཆེ་
བུང་བའི་རྐནེ་གི་འག་ོབ་མི་དང་སགོ་ཆགས་
མང་པའོི་ཚེ་སགོ་ཤོར་བར་འཛམ་གླིང་ཞི་
བདའེ་ིདདེ་དཔནོ།	 བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡	
ཚེས་	 ༨	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིཉནི་ཨོ་སི་
ཊི་ལི་ཡའི་སིད་བླནོ་སྐུ་ཞབས་སི་ཀོཌ་མོ་རི་
སོན་	 Scott Morrison	 མཆོག་ལ་ཐུགས་
གསོའ་ིགསུང་འཕྲནི་སྩལ་དནོ།	 ངསོ་ཀིས་
ཨོ ་སི ་ཊི ་ལི ་ཡའི ་སིད་བླནོ ་མཆོག་གིས་
གཙོས་ས་གནས་ཀི་མི་མང་ཡོངས་ལ་ཐངེས་
འདའིི་ནགས་ཚལ་མེ་སྐནོ་ཤོར་བའི་རྐནེ་གི་
ས་གནས་ཀི་ཡུལ་ལྗངོས་མཛེས་པ་ོད་ེདག་
རྩ་གཏརོ་ཆེན་པ་ོབུང་བར་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡའ་ི

ནང་མེ་སྐནོ་ཆེན་པ་ོབུང་བར་སེམས་འཚབ་
སྐ་ེདགསོ་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་།	 སབྐས་དརེ་ས་
གནས་མང་ཚོགས་ནས་དང་བངླ་ཐགོ་བླ་ོཁགོ་
ཆེན་པསོ་མེ་གསོད་ཀི་ལས་དནོ་ཐགོ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་བ་ན་ིསེམས་འགུལ་འཐབེ་འསོ་
པ་ཞིག་རེད།		
ནགས་ཚལ་མེ་སྐནོ་རྐནེ་གིས་འདས་གངོས་
སུ་གུར་བའི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་
རྣམས་དང་།	 རུྒྱ་དངསོ་སོགས་ལ་མེ་སྐནོ་
གིས་གནདོ་འཚེ་ཕགོ་ས་ེཆགས་ས་རྟནེ་ས་
མེད་པའི་མི་མང་བཅས་ཡོངས་ལ་ངསོ་ཀིས་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་གི་ཡོད།	 མེ་
སྐནོ་རྐེན་པས་བ་བིའུ་དང་སགོ་ཆགས་ཧ་
ཅང་མང་པ་ོཞིག་ཚེ་སགོ་ཤོར་བ་ནི་ཧ་ཅང་
ཛ་དག་པའོ་ིགནས་སངས་ཤིག་ཡིན།	 དསུ་
སབྐས་ད་ེདང་བསནུ།	 ངསོ་ཀིས་སྐ་ུཉདི་ཀི་

གཞུང་དང་།	 མངའ་སྡ།ེ	 ས་གནས་གཞུང་
བཅས་ནས་མེ་སྐོན་གིས་གནདོ་འཚེ་ཕགོ་
པ་རྣམས་ལ་དསུ་ཐགོ་མཐུན་འགུར་རོགས་
རམ་གནང་བར་ཡི་རངས་བསྔགས་བརདོ་
ཞུ་གི་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ནས་མེ་སྐོན་གིས་གནདོ་འཚེ་ཕགོ་

མཁན་རྣམས་ལ་མཐུན་འགུར་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་ས་ེགདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེགནང་བར་
ངསོ་རང་སེམས་འགུལ་ཆེན་པ་ོཐབེས་བུང་།	
ལས་དནོ་ད་ེལྟ་བུ་ནི་འག་ོབ་མི་གཅིག་གུར་
དང་བམས་སྙིང་རེའི་རང་བཞིན་གི་དཔ་ེ
མཚོན་ཡིན།	 ང་ཚོ་མི་རེ་ང་ོརེས་ད་ཆ་

གོ་ལའི་ཚ་དདོ་རྒྱས་པར་བརྟནེ་ནས་ཛ་
དག་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་དནོ་ཕན་ལྡན་
པའི ་ཐབས་ལམ་ཞིག་འཚོལ་དགོས་ཀི ་
ཡོད།	 	 ཅསེ་དང་།	 ཁྱདེ་རྣམ་པས་མཁྱནེ་
གསལ་ལརྟ།	 ངསོ་རང་ད་ེསྔནོ་ཨོ་སི་ཊིི་ལི་
ཡར་ཡང་ཡང་སླབེས་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་དང་།	
དའེི་སྐབས་ས་གནས་མི་མང་ནས་ངོས་ལ་
བཅངས་པའ་ིབརྩ་ེསེམས་དང་།	ངསོ་ཀི་འག་ོ
བ་མིའི་རིན་ཐང་དང་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེགངོ་
འཕལེ་གཏངོ་རུྒྱའ་ིལས་དནོ་ཐགོ་ད་ོསྣང་ཆེན་
པ་ོགནང་བར་ངསོ་རང་སེམས་འགུལ་ཆེན་
པ་ོཐབེས་བུང་།	ཞསེ་འཁདོ་འདགུ	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐ་ེཝན་སདི་འཛིན་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིམཛད་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༢	
རེས་གཟའ་ཉ་ིམའི་ཉནི་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གནས་
མཆོག་ར་ོརེ་གདན་གི་བཞུགས་གནས་ཕ་ོ
བང་ནས།	 ཐ་ེཝན་གི་སདི་འཛིན་ལམྕ་སྐ་ུ
ཚའི་ཨིང་ཝིན་མཆོག་སརླ་ཡང་རྒྱལ་ཡོངས་
འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་ཁདོ་ཚད་མཐའོི་རྒྱལ་ཁ་
ཐབོ་པར་འཚམས་འདའིི་གསུང་འཕྲནི་ཞིག་
སྩལ་བའ་ིནང་སདི་འཛིན་མཆོག་གི་དབུ་ཁདི་
འགོ	 ཐ་ེཝན་མི་མང་རྣམས་སརྔ་བཞིན་ཞི་
བད་ེབརྟན་ལྷངི་དང་ཡར་རྒྱས་ཀི་ཕགོས་སུ་
བསྐདོ་ཐུབ་པའ་ིཐུགས་རེ་མཛད་དནོ།	

ངསོ་རང་ད་ེསྔནོ་ཐ་ེཝན་ནང་ཐངེས་གསུམ་
སླབེས་པ་རེད།		ཡུལ་མི་ཚོ་དང་ཐུག་འཕྲད་
ཀིས་ཉམས་མྱངོ་བར་ེལེན་བ་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་
ཐབོ་པ་མ་ཟད།	 	 མི་མང་གི་མཛའ་བརྩའེ་ི
རྣམ་འགུར་ད་ེདག་ཡིད་ལ་དན་སབྐས་དགའ་
ཚོར་སྐ་ེབཞིན་འདགུ		ལགྷ་པར་ཐ་ེཝན་ནང་
པ་ཚོས་རང་གི་ཕ་མེས་ཀི་ཆོས་ལ་དད་དམ་
གཡོ་བ་མེད་པ་འཛིན་བཞིན་པ་མཐངོ་སབྐས་
སེམས་འགུལ་ཐབེས་བུང་།		ངསོ་རང་ནང་
པའི་དགེ་སླངོ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རང་
ནསུ་གང་ཡོད་ཀིས་ཐ་ེཝན་ནང་པ་ཚོར་ནང་
ཆོས་སླབོ་ཁིད་ཀིས་མཚོན་ཆོས་ཕགོས་ཀི་
ལམ་སནོ་ཇི་དགེ་འབད་བརྩོན་གང་ཐུབ་ཞུ་

ཁུལ་བདེ་ཀི་ཡོད།
ངསོ་རང་ན་ིགཞི་རིམ་མང་གཙོའི་རིང་ཐང་
ལ་བརིྩ་བཀུར་ཧ་ཅང་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན།		
ཐ་ེཝན་ལ་མཚོན་ན་མི་མང་གིས་མང་གཙོའ་ི

སིྒག་འཛུགས་ས་བརྟན་རུྒྱན་གནས་བས་པ་
ཙམ་མ་ཟད།	 	 རང་གི་རིག་གཞུང་ཕུག་
པ་ོད་ེདག་གཅེས་འཛིན་ཐགོ་དཔལ་འབརོ་
དང་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་བུང་བར་ཡི་

རངས་བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།		
ཅསེ་འཁདོ་པ་མ་ཟད།
ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་དང་ཐ་ེཝན་དབར་
གི་འབལེ་ལམ་ཐོག་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།		
རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་
ཐ་ེཝན་དབར་གི་འབལེ་བ་ད་ེམགོ་རྙགོ་ཅན་
ཞིག་དང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཐགོ་ཡོད་པ་ད་ེ
ངསོ་ཀིས་ཤེས་ཀི་ཡོད།	 	 ངསོ་ཀིས་བསམ་
པར་ཕགོས་གཉསི་དབར་འབལེ་ལམ་བཟང་
པ་ོརུྒྱན་སྐངོ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་མ་
ཟད།	མི་མང་ཕན་ཚུན་དབར་གི་འབལེ་ལམ་
གོང་མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེ་
བར་མཐངོ་།		ཞསེ་འཁདོ་འདགུ	།

དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཐ་ེཝན་སདི་འཛིན་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༣	
ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་གཞིས་
བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐེ་ཝན་
གི་སིད་འཛིན་ལམྕ་སྐུ་ཚའི་ཨིང་ཝིན་མཆོག་
རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་ཁདོ་ཚད་
མཐའོི་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་ས་ེཐ་ེཝན་གི་སིད་འཛིན་
ལ་བསྐར་ད་ུབདམས་ཐནོ་བུང་བར་འཚམས་
འད་ིཞུས་གནང་ཡོད།
འཚམས་འཕྲནི་ནང་འཁདོ་དནོ།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཡང་ནས་ཡང་ད་ུཐ་ེཝན་མི་མང་
རྣམས་མང་གཙོའི་ལམ་བཟང་ཐོག་འག་ོ
རུྒྱར་གནནོ་ཤུགས་སྤདོ་བཞིན་ཡོད་ནའང་།	
ད་རེས་རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་བསྡུའི་སྐབས་ཐེ་
ཝན་མང་གཙོ་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་པའི་སིད་
འཛིན་འསོ་མི་སིད་འཛིན་ལས་ཐགོ་ལམྕ་སྐུ་

ཚའི་ཨིང་ཝིན་མཆོག་ལ་ཐའ་ེཝན་ལོ་རུྒྱས་
ཁདོ་འསོ་ཤོག་མང་ཤོས་ཐབོ་ས་ེསིད་འཛིན་
ལ་བསྐར་ད་ུབདམས་ཐོན་བུང་བ་དསེ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་སིད་བུས་ལ་བར་ལན་གསལ་
པ་ོཞིག་སྤད་ཡོད།
ཁྱེད་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་དསེ་ཁྱེད་ཀི་ཡང་
དག་པའ་ིའག་ོའཁདི་དང་།	 ཁྱདེ་ཀིས་ཐ་ེ
ཝན་ནང་མང་གཙོའི་གཞུང་གི་སྣ་ེའཁིད་
རུྒྱར་དམ་བཅའ་བརྟན་པ་ོཡོད་པ་ར་སྤོད་
བུང་ཡོད།	 ཐ་ེཝན་མི་མང་རྣམས་ཀིས་ནསུ་
ཤུགས་ཡོད་རུ་བཏནོ་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་
ཚད་ལ་གདངོ་ལེན་གནང་ས།ེ	 ཐ་ེཝན་གི་མ་
འངོས་པའི་ཡར་རྒྱས་ཆེད་རང་དབང་དང་
ལནྡ་པའི་འཛིན་སྐངོ་གནང་མཁན་བརྟན་པ་ོ
ཞིག་བདམས་པར་ངས་ཐའ་ེཝན་མི་མང་
རྣམས་ལའང་འཚམས་འད་ིདང་བསྔགས་
བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཐ་ེཝན་མི་མང་རྣམས་

ཀིས་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་དད་གུས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད།	
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ཐ་ེཝན་ནང་ཐངེས་

ཁ་ཤས་གདན་འདནེ་ཞུས་ཡོད།	 འནོ་ཀང་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 རསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
གནནོ་ཤུགས་འགོ་༸གོང་ས་མཆོག་ཐ་ེཝན་
ད་ུཕབེས་རུྒྱར་འགགོ་རྐནེ་བཟསོ་ཡོད་སབས།	

ངས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་དད་པ་ཆེན་པ་ོཡོད་
པའི་ཐའ་ེཝན་མི་མང་གི་ཁ་ེཕན་ཆེད་འགོག་
རྐེན་ད་ེམེད་པ་བཟ་ོརུྒྱའི་རེ་བ་བེད་བཞིན་
ཡོད།

ད་ེམཚུངས་ཐ་ེཝན་གཞུང་མང་གཉསི་ན་ིབདོ་
ཀི་བདནེ་པའ་ིའཐབ་རྩདོ་དང་།	 བདོ་མིར་
ཡུན་རིང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན།	
ཁྱདེ་ཀི་འགོ་འཁིད་འགོ་མུ་མཐུད་སརྔ་ལགྷ་

རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བའ་ིརེ་བ་ཡོད།	 ང་ཚོས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁིམས་གཞིར་བཟུང་བདོ་
རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་
རང་སིད་རང་སྐངོ་ཡོང་ཐབས་བདེ་བཞིན་
ཡོད།
ད་ལྟའི་ཆར་སིྤ་འཐུས་བཞི་ལས་གུབ་པའི་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྐུ ་
ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ལམྕ་སྐུ་ཁྱདེ་དང་ཁྱདེ་
ཀི་གཞུང་ལ་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གདགུ་རུྩབ་ཅན་
གི་སིད་བུས་འགོ་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་
སངས་སྐརོ་ཞུ་སྐུལ་བ་རུྒྱར་ཐའ་ེཝན་ནང་
གཞུང་འབལེ་ཕོགས་ཕབེས་གནང་བཞིན་
ཡོད།	ཁྱདེ་དང་ཁྱདེ་ཀི་སདི་དནོ་ཚོགས་པར་
ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་
པར་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་འཁདོ་
འདགུ་པ་བཅས།	།

སརྦ་སིལ་དནོ་གཅདོ་ནས་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་
མི་ཀུ་ལ་པགེ་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༨	
རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉནི་སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་
དང་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་འབལེ་མཐུད་
པ་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒནོ་ལགས་རྣམ་གཉསི་
ཀིས་ཅེག་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཡིན་པའི་ཡུ་རོབ་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་མི་ཀུ་ལ་པགེ་
ས་	 Mikula’s Peksa	 མཆོག་དང་མཇལ་
འཕྲད་གནང་འདགུ

ཐེངས་འདིའི ་མཇལ་འཕྲད་
ནི་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གི་དགུན་ཁའི་
དསུ་སནོ་ཁག་གི་གུང་སེང་རསེ་
བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་དནོ་
དང་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད།	 སྐ་ུ
ཞབས་མི་ཀུ་ལ་པགེ་ས་མཆོག་
ནི་ཅེག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདོ་དནོ་
ཐད་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	ཕི་
ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ནང་བདོ་

མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་སུད་སི་གངོ་ཁྱརེ་
ཇི་ནི་ཝར་ད་ུབདོ་དནོ་ཚོགས་འད་ུའཚོགས་
སབྐས་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད།
ཚོགས་འདའིུ་ཐོག་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སྐུ་ཞབས་མི་ཀུ་ལ་པགེ་ས་མཆོག་དང་དནོ་
གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་རྣམ་
གཉསི་ཀིས་	 ༼རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་
ཆེས་དབང་ཤུགས་ལ་གདོང་ལེན་བེད་
ཕགོས།	 ༽	 ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
སིྤར་སྐུ་ཞབས་པགེ་ས་མཆོག་ནི་ད་ཆ་ཡུ་
རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་གསར་པ་ཞིག་
ཡིན་པར་བརྟནེ་དནོ་ཁང་ནས་སྐུ ་ཞབས་
ཁོང་ལ་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་སུ་བདོ་དནོ་ཞུ་
གཏུག་ལས་རིམ།	དཔརེ་ན།	བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་དང་།	 ཉན་
ཞིབ།	 འགམེ་སནོ།	 ད་ེབཞིན་ཚོགས་འད་ུ
སོགས་གནང་སྒ་ོཁག་གི་ལས་རིམ་སནྙ་སེང་
ཞུས་ཡོད།	 ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་དང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མིའི་ལས་རོགས་རྣམ་པ་རྒྱ་གར་བཞུགས་
སརྒ་ར་སར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྐརོ་
ལ་རུྒྱས་མངའ་ཡོང་ཆེད་གཟགིས་སྐརོ་དང་།	
ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་ Tibet Interest Group	 བསྐར་
འཛུགས་གནང་ཕགོས་སྐརོ་གསོ་མོལ་མཐིལ་
ཕིན་བུང་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།	།

འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཐངེས་བཅུ་པའ་ི
སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞིར་མིང་ཐ་ོདབེ་

འགདོ་འག་ོའཛུགས་གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་མང་ཚོགས་རྣམས་
ལ་བདོ་མིའི་སནྨ་བཅོས་ལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞིའི་
ནང་འཛུལ་ཞུགས་བདེ་འདདོ་ཡོད་ཚེ་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༣	ནས་ཟླ་	༣	ཚེས་	
༣༡	 བར་གསར་ད་ུཐ་ོའགདོ་བདེ་ཆོག་པའ་ི
གསལ་བསྒགས་གནང་འདགུ
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩་་་༢༠	ལོའ་ིསནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་
གི་གནས་སངས་མདརོ་བསྡསུ།
༡༽	ཚོགས་ཞུགས་མི་གངས་	༢༧༤༩༦
༢༽	ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡	ནས་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༠ཟླ་	༡	ཚེས་	༤	བར་མི་གངས་	
༡༥༦༦	ལ་སནྨ་བཅསོ་ཁ་ེཕན་ཕུལ།
༣༽	 སནྨ་གནོ་བསྡམོས་ཧནི་སྒརོ་	
༡༧༣༤༦༦༤༢	 ཐམ་པ་འག་ོགནོ་བཏང་ཐུབ་
པ་བུང་ཡོད།
༤༽	 	 སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞི་འད་ིན་ི

རྒྱ་གར་ནང་གི་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གཞི་
ཆགས་ཁག་	༣༦	དང་།	ཁ་ཐརོ་ས་གནས་
ཁག་ཏུ་གནས་སྡདོ་བདེ་བཞིན་པའི་བདོ་མི་
ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན།
སནྨ་བཅསོ་ཁ་ེཕན་དསུ་ཡུན།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	
ཟླ་	༤	ཚེས་	༡	ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༣	
ཚེས་	༣༡	བར་ཡིན།
ཐ་ོའགདོ་ཞུ་ཡུལ།	 	 ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ལས་ཁང་ངམ་ས་གནས་འཕྲདོ་བསནེ་སྨན་
ཁང་།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསནྨ་བཅསོ་ལ་ྟ
སྐངོ་ལས་གཞིའི་སྐརོ་ཞིབ་ཕྲ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ད་ཚིག་	
www.tibetanhealth.org	 ལ་གཟགིས་
གནང་ཡོང་བ་ཞུ།།
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བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདམས་པའ་ིཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིཡང་སདི་ལ་ནམ་ཡང་ངསོ་ལེན་བདེ་ཀི་མ་རེད།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༣	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ོརེ་གདན་
གི་བཞུགས་གནས་དགའ་ལྡན་འཕལེ་རྒྱས་
གླངི་ད་ུརྒྱ་གར་གསར་འགུར་ཚན་པ་ Strat-

news Global	 ཞསེ་པའ་ིགསར་འགདོ་པ་
སྐ་ུཞབས་ན་ིཏནི་གྷ་ོཀ་ལེ་	 Nitin Gokhale	
ལགས་ཀིས་བཅའ་འདརི་དང་ལེན་མཛད་
པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མ་འངོས་
པར་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སིད་བདམས་པ་
ཡིན་ན།		བདོ་མི་ཚོས་དརེ་མོས་མཐུན་ནམ་
ཡང་བདེ་ཀི་མ་རེད་ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་
མ་ཟད།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ཚུལ་ཙམ་
ལ་བདོ་ས་དབང་སུྒར་བས་ཀང་བདོ་མིའི་བླ་ོ
སེམས་འགུག་ཐུབ་མེད་པ་དང་།	 	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཐོག་མཚོན་ཆ་བདེ་
སྤདོ་བས་ནས་དབང་སུྒར་ཐབས་བདེ་བཞིན་
ཡོད།	 འནོ་ཀང་བདོ་མི་ཚོས་འཚེ་མེད་ཞི་
བའི་ཐབས་ལམ་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་དབང་
སུྒར་ལ་གདངོ་ལེན་བདེ་བཞིན་ཡོད་སབས་

ཕུགས་ལ་བདོ་མི་ཚོར་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་ངསེ་ཡིན།	
རུྒྱ་མཚན་ན།ི	 དག་པའོ་ིསབོས་ཤུགས་ལས་
ཞི་བའི་སབོས་ཤུགས་ནསུ་པ་ཆེ་བ་ཡོད་སྐརོ་
བཀའ་ལན་སྩལ་འདགུ
ད་ེཡང་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས།	ངསོ་
རང་ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བདེ་མཁན་ནང་
པའ་ིདག་ེསླངོ་ཞིག་ཡིན།	དསུ་རྟག་ཏུ་ཡིད་ལ་
ད་ེལརྟ་ངསོ་འཛིན་བས་པ་མ་གཏགོས་ངསོ་
རང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་ཡིན་བསམ་པ་ནམ་
ཡང་དན་མྱངོ་མེད།	 	 ངསོ་ཀིས་སྐ་ེབ་ཕི་
མར་ཡང་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐགོས་
ཏན་ཏན་བདེ་ཐུབ་རུྒྱ་རེད།	 དརེ་ངསོ་རང་
བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་འདངེ་ཚོད་ལ་ངསོ་
ཀིས་འདནུ་པའང་ད་ེལརྟ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།	
ཅེས་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས་གསར་
འགདོ་པས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ི
འཕལེ་རིམ་དང་འབལེ་བའི་ད་ིབར་བཀའ་
ལན་སོྩལ་སྐབས་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོ་ནས་བདོ་མིའ་ིཆབ་སདི་
ཀི་ཐུགས་འགན་བཞེས་རུྒྱ་མཚམས་འཇགོ་
མཛད་པ་དང་།	 མང་གཙོའ་ིལམ་སལོ་ད་ེ

ན་ིདངེ་སབྐས་སིྤ་ཚོགས་ནང་དགོས་མཁ་ོཆེ་
ཤོས་ཀི་སིད་གཞུང་ལམ་ལུགས་ཤིག་ཡིན་
སབས།	 བདོ་མི་ཚོས་ཀང་དསུ་ཀི་འགུར་
འགསོ་དང་བསནུ་ནས་འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་
དང་།		མང་གཙོའ་ིརིང་ལུགས་ལག་བསར་

བདེ་སངས་ཐགོ་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སབྐས་རྒྱ་
ནག་སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཀང་བདོ་མི་
བཙན་བལོ་བ་ཉུང་ཤས་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལགྷ་
པ་ཡོད།	 གང་ཡིན་བརདོ་ན་ང་ཚོའ་ིཆབ་
སིད་ཀི་འགོ་ཁིད་ད་ེམང་གཙོའི་ལམ་ནས་
འསོ་འདམེས་བས་པ་ཞིག་རེད།	 འནོ་ཀང་
རྒྱ་ནག་ནང་ལ་མཚོན་ན་ཆབ་སིད་འག་ོཁདི་

ད་ེགཅིག་བསྡུས་ལམ་ལུགས་ཐགོ་ནས་ཡོང་
བ་ཞིག་རེད།	ཅསེ་དང་།
ད་ལྟའི་བདོ་མིའི་མི་རབས་གསར་པ་ཚོའི་
སྙིང་སབོས་ནི་ད་ེསྔ་ལས་ལྷག་པ་ཡོད་སྐརོ་
བཀའ་ལན་སྩལ་བ་མ་ཟད།		བདོ་རྒྱ་འབལེ་

མོལ་ཐགོ་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་དང་།	 ལགྷ་
པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཐོག་ལོ་ངོ་
བདནུ་ཅུའི་རིང་འཛིན་པའི་སིད་བུས་ད་ེརུྒྱ་
མཚན་མི་ལནྡ་ཞིང་།	 	 དངསོ་ཡོད་གནས་
ཚུལ་དང་མ་འཚམ་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་བསམ་
ཚུལ་འཛིན་མཁན་དངེ་སྐབས་རྒྱ་རིགས་
དཔནོ་པ་ོཇེ་མང་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད་སྐརོ་

བཀའ་ལན་སྩལ་འདགུ	 	 ལགྷ་པར་གཞིས་
བསེ་བདོ་མི་ཚོར་རང་གི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་ཟུར་གསལ་ཡོད་
པ་ད་ེདག་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་ཉམས་
པ་སོར་ཆུད་བ་རུྒྱའི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་སབས།	
རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་གི་རང་བཙན་མ་རྩོད་
པར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་རྩ་ཁིམས་ཀི་སྒམོ་གཞིའི་འགོ་མིང་དནོ་
མཚུངས་པའི་རང་སིད་རང་སྐངོ་གི་གནས་
བབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཐབོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་
ཡོད་སྐརོ་བཀའ་ལན་སྩལ་འདགུ
མཐར་གསར་འགདོ་པས་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་བདོ་ད་ུཆིབས་སུྒར་བསྐང་འཆར་
ཡོད་མེད་ཀི་ད་ིབར་ད་ལའྟི་ཆར་བརདོ་རུྒྱ་ས་ྔ
དགས་ཀང་ད་ལའྟི་ཆར་རྒྱ་གར་རང་དབང་
ལུང་པའ་ིནང་ད་ུསིྐད་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་དང་།
མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་ནི་རྒྱ་གར་ནང་
ད་ུདསུ་ཡུན་རིང་ཤོས་བཞུགས་མཁན་གི་
མགནོ་པ་ོཞིག་ཡིན་སྐརོ་བཀའ་ལན་མཛད་
འདགུ	།

ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་བདོ་རིགས་ཡོངས་རགོས་གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་དངེ་སབྐས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༢	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་གི་
བཞུགས་སྒར་དགའ་ལྡན་འཕལེ་རྒྱས་གླིང་
ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་རིགས་དང་།	 སོག་པ།ོ	
ར་ཤི་ཡ།	 ཀ་ོརི་ཡ་སོགས་མི་གངས་	 ༢༥༠	

ལགྷ་ཙམ་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 	 གནས་
ཁྱད་པར་ཅན་ར་ོར་ེགདན་ད་ུནང་པའི་ཡུལ་
གུ་ཁག་འད་མིན་ནས་གནས་སྐརོ་ད་ུཡོང་
གི་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེརིང་ང་ཚོ་འདརི་ཐུག་
པ་རེད།	 དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངེ་
ནང་པའི་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་བེད་མཁན་སྔར་
ནང་པའི་ཆོས་མ་དར་བའི་ལུང་པ་ཚོའི་ནང་
གི་མཁས་དབང་དང་ཚན་རིག་པ་ད་ེའདས་
ནང་ཆོས་ཀི་ལ་ྟགུབ་དང་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་
ཡོང་བཞིན་འདགུ	 ང་ཚོ་ན་ིམི་རབས་མང་
པའོི་རིང་ནས་ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བེད་
བཞིན་ཡོད།	 ཐསོ་བསམ་སྒམོ་གསུམ་ཐགོ་
ནས་འག་ོབ་རེད།		དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོ་ཚང་མ་
སལྐ་པ་བཟང་པ་ོཡིན་བསམ་དགསོ།	ཕ་མས་
ནས་ནང་པའི་ཆོས་རྩ་ཆེན་པ་ོའད་ིའད་ཞིག་

ང་ཚོའ་ིམེས་པ་ོཚོས་ང་ཚོའ་ིལུང་པར་སྤལེ་བ་
རེད།	 དངསོ་གནས་བས་ན་ཧ་ཅང་བསོད་
ནམས་ཆེན་པ་ོརེད།
དལ་འབརོ་གི་མི་ལུས་ཟརེ་དསུ་དལ་བརྒྱད་
འབརོ་བཅུ་ཚང་བ།	མི་ཁམོ་པ་བརྒྱད།	རང་
འབརོ་ལ་ྔདང་གཞན་འབརོ་ལ།ྔ	 དལ་འབརོ་

གི་ཆོས་བཅ་ོབརྒྱད་ཅསེ་ང་ཚོས་ཟརེ་བཞིན་
ཡོད།	 ཁྱདེ་རང་ཚོ་སོག་རིགས་དང་།	 ཀ་ོ
རི་ཡ་ནི་ཕ་མེས་ནས་ནང་པའི་ཆོས་བེད་
མཁན་ཆགས་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོ་བསོད་
ནམས་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 སལྐ་
པ་བཟང་པ་ོརེད།	 	 ད་ེནས་ང་ཚོ་བདོ་མིར་
ཆ་བཞག་ན།	 འཛམ་གླངི་ཡུལ་གུ་འད་མིན་
ལ་གཞིས་ཆགས་ནས་ཡོད་པ་རེད།	 ཨ་རིའ་ི
གངོ་ཁྱརེ་ཤི་ཁ་གའོ་ི	 Chicago	 ནང་བདོ་
པའ་ིགཞིས་ཆགས་ཤིག་ཡོད།	 དའེ་ིའགན་
འཁུར་མཁན་ཨ་རི་བ་འབརོ་ལནྡ་ཞིག་ཡོད་
པ་རེད།	 དའེ་ིནང་མིའ་ིགས་སུ་ཨ་ཅག་
ལགས་ཤིག་ཡོད།	 ཁ་ོམོས་ངསོ་ལ་བརདོ་
དནོ་ད།ུ	 བདོ་མི་ཨ་རིར་སྐབས་བཅལོ་བངླ་
རུྒྱ་ད་ེབདོ་མིར་རོགས་རམ་བ་རུྒྱ་ཁོ་ནའི་

དནོ་ད་ུམིན་པར།	 གཙོ་ཆེར་བདོ་མི་ཚོར་ཡ་
རབས་ཀི་གཤིས་ཀ་ཡོད་སབས།	 ཨ་རིར་
འབོར་རེས་གཤིས་ཀ་ད་ེཨ་རིའི་མི་སེར་
ལའང་འཇགས་ཐུབ་ན་བསམ་པའ་ིརེ་བ་ཡིན་
སྐརོ་བརདོ་མྱངོ་ཡོད།	ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་ནང་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཡོད་ས་ཁག་ཁ་ཤས་
ནང་ནས་ཨོ་རི་ས་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ཐོག་མར་བཙུགས་པའི་འགོ་སདོ་ཙམ་ལ་
ངསོ་རང་ཨོ་རི་ས་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
སུ་འབརོ་བ་རེད།	 སབྐས་དརེ་ས་གནས་ཀི་
རྒྱ་གར་དཔནོ་པ་ོཚོས་བདོ་མི་ཚོ་སླབེས་ནས་
འཛུགས་སུྐན་སོགས་ལ་ཧ་ཅང་ཧུར་པ་ོཡོད་
སབས།	 ས་གནས་ཀི་ཡུལ་མི་དསུ་རུྒྱན་ལས་
ཀར་ཧུར་བརྩནོ་ད་ེཙམ་མེད།	བདོ་མི་རྣམས་
འབརོ་རསེ་དའེི་མིག་ལྟསོ་ཡུལ་མི་ཚོ་ལའང་
འཇགས་ནས་ལུང་པ་འཛུགས་སུྐན་བ་རུྒྱའི་
ཐགོ་ལ་ཧུར་བརྩོན་ཆེ་རུ་ཕིན་ནས་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོབུང་།	 ཞསེ་བརདོ་བུང་།	 བདོ་མི་
རྣམས་ཡུལ་ལུང་འད་མིན་ནང་སླབེས་ཡོད།	
ཞབས་འདནེ་ཞུ་མཁན་ཁ་ཤས་ཡོང་བ་ནི་
ཆོས་ཉདི་རེད།	 སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཆ་ནས་བདོ་མི་
བཙན་བལོ་བ་ཚོ་ལ་མཐངོ་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོ་བདོ་མི་རིགས་ཕ་
མེས་ནས་ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་བས་ནས་
ཡོད་པའ་ིགམོས་གཤིས་བཟང་པ་ོའད་ིའཛམ་
གླངི་འདའིི་སངེ་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་དགསོ་ཀི་
འདགུ་ཅསེ་ང་ཚོས་བཤད་བཞིན་ཡོད་པ་འད་ི
དགསོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།
ཆབ་སདི་ཐགོ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་།	ཇི་
ཙམ་བདོ་པའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་དམིགས་

བསལ་བས་ནས་ཡོད་པ་འད་ིབདག་པ་ོཡག་
པ་ོབརྒྱབ་ཐུབ་པ་ད་ེཚོད་ཀིས་མི་རིགས་ཀི་
རྣམ་དཔདོ་འཐནོ་པ་དང་།	 ད་ེདང་འབལེ་
ནས་མི་རིགས་ཀི་ཐབོ་ཐང་གི་སྐད་ཆ་ཡོང་
གི་རེད།	 ང་ཚོས་རང་བཙན་ཞསེ་བརདོ་ན་
ཤིང་སག་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་ནང་བདོ་ཕི་
ནང་གཉིས་ཞེས་བདོ་ཕི་མ་ཟརེ་དསུ་རང་
སྐངོ་ལྗངོས་ཁུལ་ད་ེདག་རེད།	 དགའ་ལནྡ་ཕ་ོ
བང་ཁྱབ་ཁངོས་ད་ེརེད།	 བདོ་ནང་མ་ཟརེ་
དསུ་མད་ོསདོ་སདྨ་གཉསི་པ་ོད་ེརེད།	 བདོ་
ཕི་མ་ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིདགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་གི་ཁྱབ་
ཁངོས་འད་ིཆགས་པ་རེད།	 དརེ་མི་གངས་
ས་ཡ་གཉསི་མ་ཟིན་ཙམ་མ་གཏགོས་མེད།	
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་རང་གི་རྩ་ཁིམས་ནང་བདོ་
རིགས་ས་ཁུལ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཡོད་
པའི་ས་ཆ་ད་ེདག་ལ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་དང་།	
རང་སྐོང་ཁུལ་ཟེར་རུྒྱ་ལྟ་བུ ་བདོ་རིགས་
ཡིན་པའི་ངསོ་འཛིན་ཡོད་པ་ཞིག་རྒྱ་ནག་རྩ་
ཁམིས་ནང་གསལ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མར་
ཐབོ་ཐང་གཅིག་པ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 སོ་སོ་
བདོ་པའི་སདྐ་ཡིག་བདག་པ་ོབརྒྱག་རུྒྱ་དང་།	
ད་ེདང་འབལེ་བའི་བདོ་པའི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་ད་ེདག་ཐབོ་ཐང་གཅིག་པ་དགོས་ཀི་
ཡོད།	 ཅསེ་ང་ཚོས་འད་ིབཤད་ཀི་ཡོད་པ་
རེད།	 འད་ིའད་བརདོ་སབྐས་མིའ་ིགངས་ཀ་
དའེང་ཕལ་ཆེར་ས་ཡ་དུག་ནས་བདནུ་བར་
སླབེ་ཀི་ཡོད།		ང་ཚོས་བདོ་ཕི་མ་ཁ་ོན་རང་
བཙན་ཞསེ་བཤད་པ་ཡིན་ན།	 རྒྱ་ཆུང་ངུ་
ཆགས་པ་རེད།	 བདོ་རིགས་ཡོངས་རགོས་
སདྐ་ཆ་བཤད་ན།	 བདོ་ནང་མ་མད་ོསདོ་

སྨད་ས་ཁུལ་ཚང་མ་གཅིག་གུར་བས་ནས་
ད་ལ་ྟབདོ་པའི་བསམ་བླ་ོནང་ཆོལ་ཁ་གསུམ་
གི་བདོ་རིགས་ཡོངས་རགོས་གཅིག་གུར་གི་
འད་ུཤེས་དངེ་སབྐས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ
གང་ལརྟ་ང་ཚོ་ཀུྲན་ཧྭ་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཟརེ་རུྒྱའ་ིནང་སྡདོ་ཀི་ཡིན།	 རྒྱ་
ནག་གི་རྩ་ཁམིས་ནང་བདོ་རིགས་ཀི་ས་ཁུལ་
ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་
མར་ཐོབ་ཐང་གཅིག་པ་དགོས་ཀི་འདུག	
དངེ་སྐབས་རྒྱ་རིགས་ནང་བདོ་ཀི་ནང་པའི་
ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་བདེ་མཁན་ཇེ་མང་ད་ུའག་ོ
བཞིན་འདགུ	 ལོ་ཤས་སྔནོ་པ་ེཅིང་མཐ་ོསླབོ་
ཀིས་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུནང་པ་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་
ཞིབ་འཇུག་བས་འདགུ	 སབྐས་དརེ་རྒྱ་ནག་
ནང་ད་ུནང་པ་ས་ཡ་གསུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་
ཡོད་པ་བརདོ་འདགུ	 དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་
ནང་ད་ུནང་པ་ས་ཡ་བཞི་བརྒྱ་མ་ཟིན་ཙམ་
ཡོད་པའ་ིབཟ་ོའད་ཞིག་འདགུ	 ལོ་རེ་བཞིན་
ནང་པ་མང་ད་ུའག་ོབཞིན་འདགུ	 རྒྱ་རིགས་
ནང་པ་ད་ེཚོ་གས་ཀིས་བདོ་ཀི་ནང་པའ་ིཆོས་
ལ་ཧ་ཅང་དགའ་མོས་བདེ་ཀི་འདགུ	 དརེ་
བརྟནེ་ང་ཚོ་ཁ་བལ་གི་སྐད་ཆ་མེད་པར་
ཀུྲན་ཧྭ ་མི ་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་བསདྡ་ནས་མི་རིགས་ཀི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་གཏངི་ཟབ་ཡོད་པ་འད་ིཉམས་པ་སོར་
ཆུད་དང་མི་ཉམས་གོང་འཕལེ་བ་རུྒྱ་བཤད་
བཞིན་ཡོད་པ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།	།


