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ནད་ཡམས་དང་འབལེ་བའ་ིདམིགས་བསལ་གསུང་འཕནི།
༄༅།	།དངེ་སང་འཛམ་གླངི་གང་སར་ནད་
ཡམས་ཀི་དཀའ་ངལ་དམིགས་བསལ་ཞིག་
འཕད་མུས་དང་།	 སིྤར་ནས་འཛམ་གླངི་སིྤའ་ི
གནམ་གཤིས་ཚ་དདོ་འགུར་ལྡགོ་གི་གནས་
བབ་ཛ་དག་ཏུ་གུར་པ་སོགས་དཀའ་ངལ་སྣ་
ཚོགས་ཤིག་འཕད་བཞིན་ཡོད།	 འནོ་ཀང་རྒྱ་
གར་གཞུང་གིས་མཚོན་འཛམ་གླིང་གང་ས་
ནས་གདངོ་ལེན་གནང་མུས་ལ་ཡི་རང་དང་
བསགྔས་བརདོ་ཞུ།	
རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་རིག་གཞུང་ནང་
འཛམ་གླིང་བེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ཆགས་གནས་
འཇིག་སངོ་བར་མ་ཆད་ད་ུབུང་དང་འབུང་
མུས་དང་།	 འཇིག་རནེ་འད་ིའཇིག་པ་ན་
མཚོན་དང་ནད་དག་གིས་འཇིག་པར་ཡང་
གསུངས་པ་ད་ེདག་ན་ིད་ཆར་མངནོ་སུམ་ལ་ྟ
བུར་སྣང་།	 གང་ལརྟ་ཡང་འཇིག་རནེ་འདརི་
གོད་ཆགས་སྣ་ཚོགས་འབུང་བའི་སྐབས་སོ་
སོར་སགོ་ཆགས་སིྤ་དང་།	 མིའ་ིརིགས་ཀིས་
གདངོ་ལེན་གིས་མུ་མཐུད་འཚོ་བཞིན་ཡོད།	
ཞུམ་པས་སྡགུ་བསལྔ་ལས་མི་གལོ་བས་དཀའ་

ངལ་ཇི་འད་ཞིག་འཕད་ཀང་སྙིང་སབོས་
བསྐདེ་ད་ེམིའ་ིརྣམ་དཔདོ་དང་།	 དངེ་དསུ་
རིག་འཕུལ་ཟུང་འབལེ་གིས་སེལ་ཐབས་བདེ་

དགསོ།	 ཅི་ས་ེསེལ་ད་ུམེད་པའ་ིདཀའ་ངལ་
ཞིག་འཕད་ནའང་།	 གལ་ཏ་ེབཅསོ་སུ་ཡོད་
ན་ན།ི།	 ད་ེལ་མི་དགར་ཅི་ཞིག་ཡོད།།	 གལ་
ཏ་ེབཅསོ་སུ་མེད་ན་ན།ི།	ད་ེལ་མི་དགར་བས་
ཅི་ཕན།།	ཞསེ་པ་ལརྟ་ཡིན་པས་དངངས་སྐྲག་
བ་དགསོ་མེད།	
ནད་ཡམས་ནི་མིའི་རིགས་སིྤ་ལ་འཕད་པའི་
དཀའ་ངལ་ཞིག་དང་།	 འཛམ་གླངི་འད་ིཕན་

ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརནེ་ཡིན་སབས་ཚང་
མས་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་བ་དགསོ།	
སིྤར་སིྤ་སྒརེ་ཀུན་གིས་སྔནོ་འགོག་ལ་ཧུར་

ཐག་དང་།	 རིམས་ནད་འད་ིའགགོ་སདླ་
རྒྱལ་ཁབ་ད་ུམས་མཉམ་ལས་དང་།	 རང་རེ་
གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་ནས་ཀང་ཁིམ་མཚེས་
རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱད་དང་མཉམ་ལས་བ་འཆར་
ད་ེདག་ན་ིཆེས་དགསོ་གལ་ད་ུམཐངོ་།	 སདླ་
མར་དཀའ་ངལ་གཞན་སེལ་བ་ལའང་མིག་
དཔརེ་འསོ་པ་ཞིག་ཏུ་མངནོ།	
དསུ་འདརི་ང་ཚོས་སྣང་མེད་ད་ུཤོར་མི་རུང་

བ་ཞིག་ན།ི	 ད་ཐངེས་ནད་ཡམས་སྔནོ་འགགོ་
གི་རྐནེ་པས་བཟ་ོཔ་སོགས་དང་འཚོ་རནེ་ངསེ་
མེད་ཀི་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕར་
མ་འཕད་པར་ཀུན་གིས་ཡིད་གཟབ་ལྟ་སྐངོ་
ལྷདོ་མེད་ཡོང་བ་དང་།	 དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་ལ་གདངོ་ལེན་གནང་བཞིན་པའི་སནྨ་པ་
དང་།	 སནྨ་ཞབས་སོགས་འབལེ་ཡོད་ལས་
བདེ་ཀུན་ལའང་དམིགས་བསལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ།		
མཐའ་མར།	 འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་
སར་དཀའ་ངལ་གི་གནས་སུ་ལྷུང་བའ་ིམཆེད་
གགོས་ཕ་ོམོ་རྣམས་ལ་ད་ེབས་གདངུ་སེམས་
མཉམ་བསྐདེ་དང་།	 ནད་ཡམས་འད་ིམུར་
ད་ུཆད་ནས་འཛམ་གླངི་སརྔ་བཞིན་བད་ེསིྐད་
དང་ལནྡ་པར་ཡོང་བའ་ིརེ་བ་དང་།	 གསོལ་
འདབེས་སྨནོ་ལམ་རག་ཏུ་བདེ་མུས་བཅས།				
ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	
༣༠	ལ།	།

རྡ་སའ་ིབདོ་མི་དང་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་གཞན་ཚོར་ཏགོ་དབིབས་ནད་རགས་རྩ་བ་ནས་ཐནོ་མེད།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༢༨	 རེས་གཟའ་སྤནེ་པའ་ིཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་ཕི་དལི་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕནི་
བརུྒྱད་གསལ་བཤད་གནང་དནོ།	 ཕི་ཚེས་	

༢༣	 རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་ཀང་ར་ཊན་ཌ་
སྨན་ཁང་ད་ུརྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་ཁབ་བརྡལ་
བུང་བའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་རྐནེ་
པས་བདོ་མི་བསན་འཛིན་ཆོས་འཕལེ་ལགས་
འདས་གངོས་སུ་གུར་བའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་
ཚུལ་ཐནོ་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་མང་ཚོགས་ནས་

དའེི་ཐགོ་ཐུགས་སྣང་དང་སེམས་འཚབ་ཀི་
རྣམ་པ་མང་པ་ོཞིག་ཡོང་གི་འདགུ
ད་ེརིང་གནས་ཚུལ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ།	 ཉ་ེ
ཆར་འདས་གངོས་སུ་གུར་བའ་ིའདས་པ་ོཁངོ་
གིི་བཟའ་ཟླས་གཙོས་ནང་མི་དང་རོགས་པ་

གསུམ།	 	 ད་ེབཞིན་ལྡ་ིལི་ནས་རྡ་སར་མོ་ཊ་
གཞན་ནང་ཕབེས་མཁན་བདོ་མི་གཉསི།	སྣམུ་
འཁརོ་གཏངོ་མཁན་རྒྱ་གར་བ་གཉསི་བཅས་
ལ་ཏོག་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་བརག་
དཔད་གནང་རསེ་ད་ེརིང་གནས་ཚུལ་བཟང་
བ་ཞིག་ལ་ཁངོ་རྣམ་པ་ཆ་ཚང་	 	 Nega-

tive	 	 ཐནོ་པར་བརནེ་སནྨ་པས་ཝུ་ཧན་གི་
ནད་ཡམས་མིན་འདགུ་ཅེས་ཐག་ཆོད་པའོི་
ཐགོ་ནས་གསུང་གི་འདགུ	 ཕགོས་མཚུངས་
རྡ་ས་རངོ་དཔནོ་ལ་སོགས་དང་ལནྷ་ད་ུའབལེ་
བ་བས་རསེ་གནས་ཚུལ་ཡག་པ་ོབུང་སོང་།	
ཞསེ་གསུངས་སོང་།	
སིྤ་ཡོངས་ནས་ཀང་ར་ཁུལ་ད་ུཉནི་ལརྟ་བརག་
དཔད་བས་པའ་ིསབྐས་ད་ེཚོ་ཡང་	 Negative	
ཡིན་པ་གསལ་འདགུ
གཞན་ཡང་འདས་པ་ོཁངོ་དང་ནང་མི་རྣམས་
ལྡ་ིལིའི་མགནོ་ཁང་ནང་བཞུགས་པའི་སབྐས་
བདོ་མི་རྣམས་ཀི་ཐོ་གཞུང་རྣམས་འབལེ་
ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོར་ཕུལ་ཡོད་
པ་ལརྟ།	 ཞིབ་འཇུག་བས་དང་བདེ་བཞིན་པ་
རེད།	 ད་བར་ནད་ཡམས་འགསོ་པ་དང་བུང་
བའ་ིགནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཐནོ་མ་སོང་།
ས་གནས་ཀི་གསར་འགདོ་པ་ཞིག་གིས་གནས་
ཚུལ་གསུང་སངས་ཐད་གོ་ནརོ་བུང་འདགུ	
སྐབས་དརེ་གསར་འགོད་པ་ཁོང་དང་ཐད་
ཀར་འབལེ་བ་ཞུས་རསེ་གསལ་བཤད་ཞིབ་ཕ་
གནང་ཡོད།

དོན་གཅོད་ཁང་ནས་གནས་ཚུལ་འབོར་
དནོ་ལརྟ།	 ཨིན་ཡུལ་ད་ུཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཀི་རྐནེ་པས་བདོ་མི་རང་ལོ་	 ༨༢	
ཡིན་པ་ཀ་ཤོད་པ་འཇམ་དབངས་ཆོས་རྒྱལ་
ལགས་འདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད།	 དམ་པ་
ཁངོ་གི་ཡབ་ན།ི	 ༸གངོ་ས་༸སྐ་ུཕངེ་བཅུ་
གསུམ་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་༸གོང་ས་༸སྐུ་
ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག	 	 ད་ེབཞིན་
བདོ་དནོ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིཁདོ་ཐུགས་ཕན་
གསོས་པའི་ཞབས་འདགེས་ཞུ་མོང་མཁན་
ཞིག་ཡིན་འདགུ	 ཁངོ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༡	 ལོར་
ཕི་རྒྱལ་དུ་ཕབེས་ས་ེད་བར་ཨིན་ཡུལ་དུ་
བཞུགས་འདགུ	 ཚང་མས་དམ་པ་ཁངོ་ལ་
ཐུགས་སྨནོ་གནང་རོགས།
གཞན་ཡང་གནས་ཚུལ་ག་ོཐསོ་ཤིག་ལ།	 ཧྥ་
རན་སི་དང་སུད་སི།	 ཨི་ཊ་ལི་ནང་ཡོད་པའ་ི
བདོ་མི་ཏགོ་དབིབས་ཕགོ་པའི་གནས་ཚུལ་
གོ་བར་བརནེ་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་གནང་
རོགས།	ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	།

༄༅།	 །མཚུངས་མེད་རིས་མེད་དགནོ་སྡ་ེཁག་
དང་།	སེར་སྐ་མང་ཚོགས་ཐུན་མོང་ལ།	ཆེད་ཞུ།	
གཞུང་བསནེ་དག་ལྷའི་གཙོ་བ་ོགནས་ཆུང་ཆོས་
རྒྱལ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་བསྩལ་བའི་བཀའ་ལུང་
ཕལ་མོ་ཆེའ་ིནང་།	 པདྨའ་ིམནལོ་བསང་དང་།	
རི་བ་ོབསང་མཆོད་བ་དགོས་ཕབེས་བཞིན་ཡོད་
པ་སྔ་འགུར་རྙིང་མའི་དགོན་ཁག་ཅིག་ལ་སུྒབ་
འགམེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་།	 པདྨའ་ིམནལོ་
བསང་ཞེས་པའང་སླབོ་དཔནོ་པདྨ་འབུང་གནས་
ཀིས་མཛད་པའི་མནལོ་བསང་ལ་ྷཆབ་སྔནོ་མོ་ཞུ་
བ་ད་ེཡིན་པར་མ་ཟད།	 སརྔ་ཆོས་རྒྱལ་ཁ་ིསངོ་
ལྡའེུ་བཙན་དང་བླནོ་འབངས་རྣམས་མནལོ་གིབ་
ཀི་ནད་ཡམས་དག་པ་ོཞིག་གིས་ཉནེ་པ་ན་སླབོ་
དཔནོ་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབུང་གནས་ཀིས་མནལོ་
བསང་ལྷ་ཆབ་སྔནོ་མོ་ད་ེཉིད་གསུངས་ཏ་ེརྒྱལ་
འབངས་ཐམས་ཅད་ནད་ཡམས་ད་ེལས་བསྐབས་
པའ་ིལོ་རུྒྱས་ཡོད་པ་ཞིག་ཀང་རེད་འདགུ་ན།	 ད་
ལ་ྟའཛམ་གླངི་ཡུལ་གུ་གང་སར་ཁབ་བཞིན་པའི་
ནད་ཡམས་འདི་ཞི་ཐབས་ལའང་གོང་གསལ་
མནལོ་བསང་གི་གསུང་ཆོག་བིན་ཅན་ད་ེགསུང་
འདནོ་གནང་རུྒྱ་གལ་གནད་ཆེ་བར་མཐངོ་ས་ེད་
ལམ་ཛ་དག་སྐལུ་འདབེས་ཞུ་རུྒྱར།
༡༽	 གངོ་གསལ་མནལོ་བསང་གི་ཕག་དཔ་ེདང་
ཕག་བཞསེ་ཡོད་པའ་ིདགནོ་སྡ་ེདང་།	 བ་ླསླབོ།	
གྲྭ་བཙུན།	 སགྔས་འཆང་ཕ་ོམོ་བཅས་ནས་རང་
གནས་སུ་ཛ་དག་ཡུལ་ཁིམས་དང་འགལ་གཞིའི་
འད་ུའཛོམས་སོགས་མི་དགོས་པའི་ཐགོ་ནས་སོ་
སོའ་ིགནས་སངས་ལ་གཞིགས་ཏ།ེ	 གནངས་བདོ་
ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༠	ནས་འག་ོའཛུགས་ཀིས་བདོ་ཟླ་	
༥	ཚེས་	༡༠	བར།	ཚེས་	བཅུ་དང་རེས་གཟའ་
ལགྷ་པ་ནམ་ཡིན་ས་ྔད་ོཕག་ཚོད་	༧་༠༠	ཐགོ་ཉནི་
བརྒྱ་དསུ་གཅིག་བས་ཏ།ེ	 ཆོ་ག་ནས་གསུངས་ལ་
ལྟར་གི་བསང་སྣ་དང་རས་ཆ་རིགས་ཅི་འབརོ་
གིས་མནལོ་བསང་ལ་ྷཆབ་སྔནོ་མོའི་བསང་ཆོག་
གསུང་འདནོ་གནང་ཐབས་གནང་རུྒྱ།
༢༽	 གངོ་གསལ་མནལོ་བསང་གི་ཕག་དཔ་ེདང་
ཕག་བཞསེ་མེད་པའ་ིདགནོ་སྡ་ེདང་།	ཚོགས་
སྡ་ེགཞན།	ཁིམ་ཚང་།	སྒརེ་ཁང་བཅས་ནས་གངོ་
མཚུངས་ཚེས་བཅུ་དང་རེས་གཟའ་ལགྷ་
པ་ནམ་ཡིན་ས་ྔད་ོཕག་ཚོད་	 ༧	 ཐགོ་ཉནི་བརྒྱ་
དསུ་གཅིག་བས་ཏ།ེ	བསང་སྣ་དང་རས་
རས་ཆ་རིགས་ཅི་འབརོ་གིས་རི་བ་ོབསང་མཆོད་
དང་།	བསང་ཆུང་ཡིད་བཞིན་ནརོ་བུ།	ལ་ྷབསང་
རྣམ་དག་ཆོས་སྐ་ུམ་བཅས་གང་རངུ་ངམ།	 རང་
ལུགས་བསང་ཆོག་ཇི་ཡོད་གསུང་
འདནོ་གནང་ཐབས་གནང་རུྒྱ།
༣༽	 མནལོ་བསང་ལ་ྷཆབ་སྔནོ་མོ་དང་།	 རི་བ་ོ
བསང་མཆོད།	ལ་ྷབསང་རྣམ་དག་ཆོས་སྐ་ུམ་
བཅས་ཀི་བརྙན་པར་ཕག་དཔ་ེདགོས་གལ་ཡོད་
རིགས་ནས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་
འབལེ་བ་གནང་འཐུས་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་
སུ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡	ལ།།

ཛ་དག་བསང་མཆོད་གསལ་བསྒགས།
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ག་ོསབྐས་འད་ིརྐནེ་ངན་གགོས་ཤར་ལ་ྟབུ་ཞིག་ལ་བརིྩ་དགསོ།
༄༅།	 །རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་འཛམ་གླིང་ས་ཕོགས་གང་
སར་ཁབ་བརྡལ་ད་ུའག་ོབཞིན་པའི་སྐབས་
འདརི།	 བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡརོ་ལགས་ཀིས་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གཞུང་ནས་གསུང་
བའ་ིནད་ཡམས་སྔནོ་འགགོ་སྐརོ་གསུང་དནོ།		
ནང་ཆོས་ནང་ན་ཚ་བ་ེབག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་ད་ུ
འད་ིབདེ་དགསོ་པ་རེད་ཅསེ་དམིགས་བསལ་
ཡོད་མེད་གང་ཤེས།	འནོ་ཀང་ནང་ཆོས་ནང་
སེམས་པ་སིྐད་པ་ོངང་སྡདོ་དགོས་པའི་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོགསུང་གི་ཡོད།	 སེམས་པ་
མ་སིྐད་པ་ཆགས་དསུ་ཁངོ་ཁ་ོདང་།	 འགན་
སེམས།	 ཕག་དགོ་སོགས་འབུང་གི་ཡོད།	
ད་ེདག་ཚང་མ་སེམས་ལྷངི་འཇགས་མ་བུང་
བར་བརནེ་ནས་ཡོང་གི་ཡོད།	སེམས་སིྐད་པ་ོ
ཡོང་བར་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོད་ཅ་ེན།	 ཚང་
མས་མཁནེ་གསལ་རེད།	 རྒྱལ་སས་ཆེན་པ་ོ
ཞི་བ་ལསྷ་ཇི་སདྐ་ད།ུ	 གལ་ཏ་ེབཅསོ་སུ་ཡོད་
ན་ན།ི	 །ད་ེལ་མི་དགར་ཅི་ཞིག་ཡོད།	 །གལ་
ཏ་ེབཅསོ་སུ་མེད་ན་ན།ི	 །ད་ེལ་མི་དགའ་

བས་ཅི་ཕན།	 །ཞསེ་གསུངས་པ་ལརྟ་ད་ལམ་
ནད་ཡམས་འདི་ཡིན་ནའང་བཅོས་ཐབས་
ཡོད་པ་རེད།	 ནད་ཡམས་འད་ིབཅསོ་པར་
སོ་སོའ་ིངསོ་ནས་ཀང་གཙང་སྦྲ་འཕདོ་བསནེ་
གཟབ་གཟབ་བདེ་དགསོ་པ་དང་།	 ཐབས་
ཤེས་ཡོད་པ་ད་ེདག་མ་བས་ནས་དངངས་
སྐྲག་བས་ནས་བསདྡ་ན་གནདོ་པ་ལས་ཕན་
རུྒྱ་གང་ཡང་མེད།	 སོ་སོས་བདེ་མ་ཐུབ་པའ་ི
རིགས་ལ་སེམས་འཁལ་བས་ནས་བསདྡ་ན་
ཕན་ཐགོས་གང་ཡང་མེད།	 སེམས་འཁལ་
བས་ནས་བསདྡ་ན་ན་ཚ་སྔནོ་འགོག་གི་ནསུ་
པ་ཉམས་པ་དང་།	 གཉདི་མ་ཁུག་པ།	 ན་
ཚ་སོགས་ཡོང་གི་ཡོད།	 ཅསེ་དངེ་སང་སནྨ་
པས་ཀང་གསུང་གི་འདགུ
སོ་སོས་མ་ཐུབ་པའི་རིགས་ལ་མ་དགའ་བ་
བདེ་རུྒྱ་མེད།	 དངེ་སང་གི་དསུ་ཚོད་འདརི་
དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞིག་ནི་རྣམ་གཡེང་ཆེ་
དགས་ནས་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གི་འདགུ	མི་
རྣམས་རྡལུ་ཕན་མཚོན་ཆ་རིགས་བཟ་ོབར་
འཇནོ་པ་ོཡོད་པ་དང་།	ནད་ཡམས་འད་ིའད་
ཡོང་བའི་སྐབས་ད་ེབཅོས་ཐབས་ཀི་མཐུན་

རྐནེ་མཐའ་ན་སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའ་ིནང་
ནའང་འདང་གི་ཡོད་མ་རེད་ཟརེ་གི་འདགུ	
ད་ེནི་དངོས་གནས་དང་གནས་ཧང་སང་
དགསོ་པ་ཞིག་རེད།
ནམ་རུྒྱན་མི་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བརྩེ་
བ་དང་བམས་སྐངོ་མ་གནང་བར་སོ་སོའི་

མིང་དང་ག་ོས་སོགས་ཀི་དབང་ད་ུཕིན་པའི་
ཉརེ་ལེན་ལ་བརནེ་ནས་འདི་དག་འབུང་གི་
ཡོད།	 སིྤ་ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་

ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་ཐངེས་མང་
བསྩལ་ཡོད་ཀང་།	 བདོ་པ་གཅིག་པུ་མ་
རེད།	 འཛམ་གླངི་གི་མི་མང་པསོ་དརེ་ད་ོ
སྣང་གནང་གི་མེད།	 ད་ལ་ྟདཀའ་ངལ་འཕད་
བཞིན་པའི་སབྐས་གཞི་ནས་བསམ་བླ་ོའཁརོ་
ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 ཏགོ་དབིབས་གཉན་

རིམས་ཀིས་མི་རིགས་དཀར་ནག་དང་ཆོས་
ལུགས་སོགས་དབེ་བ་འབེད་ཀི་མེད་པར་
དཀའ་ངལ་བཟ་ོཡི་ཡོད།	 རང་བུང་ཁརོ་

ཡུག་དང་ནད་ཡམས་ཀིས་དབེ་བ་འབེད་
ཀི་མེད།	 འག་ོབ་མི་ཡིས་དབ་ེབ་འབདེ་ཀི་
ཡོད།	 རྣམ་དཔདོ་ཅུང་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེབདེ་
སྤདོ་ལོག་པ་བཏང་ས་ེང་དང་ཁངོ་ཞེས་དབ་ེ
བ་འབདེ་ཀི་ཡོད།	 ད་ལའྟ་ིནད་ཡམས་འད་ི
གསལ་པ་ོཞ་ེདགས་རེད།	 མིའ་ིསྤདོ་པ་ངན་
དགས་ནས་བུང་བ་གསལ་པ་ོཞེ་དག་རེད།	
ནད་ཡམས་འདི་སགོ་ཆགས་བསད་པ་དང་
རས་འགུར་བརག་དཔད་བས་པར་བརནེ་
ནས་བུང་བ་ཡིན་ནའང་རེད།	 གང་ལརྟ་ང་
ཚོའ་ིབ་སྤདོ་ངན་པར་བརནེ་ནས་ནད་ཡམས་
འད་ིབུང་བ་རེད།	 ག་ོསབྐས་འད་ིབརུྒྱད་ཚང་
མ་ཕི་ལོགས་གང་སར་མ་འཁམ་པར་ནང་ལ་
བསདྡ་ད་ེཁ་ཏནོ་དགེ་སྦརོ་དང་ད་ཐགོ་ནས་
ནང་ཆོས་སོགས་སླབོ་སྦངོ་བདེ་དགསོ།	ཞསེ་
སོགས་གསུངས།	།

ཛ་དག་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །དངེ་སབྐས་རྒྱ་གར་གིས་གཙོས་
འཛམ་གླིང་ས་ཕགོས་གང་སར་རྒྱ་ནག་ཝུ་
ཧན་གངོ་ཁརེ་ནས་དར་ཁབ་བུང་བའི་ཏགོ་
དབིབས་ནད་ཡམས་ཁབ་གདལ་འགགོ་ཆེད།	
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་བ་	༢	ཚེས་	༡༥	རསེ་སུ་
ཕི་རྒྱལ་མི་སེར་ལག་འཁརེ་ཡོད་མཁན་བདོ་
མི་སུ་འད་ཞིག་རྒྱ་གར་ས་གནས་སུ་འབརོ་
ནས་ད་ལྟ་གནས་མུས་ཡིན་ཚེ་ངསེ་པར་ད་ུ
འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་
སུ་འབརོ་ཐ་ོའབུལ་དགསོ་པ་དང་།	 འབལེ་
ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་
ཁུངས་སོ་སོའི་ཉནེ་རགོ་ལས་ཁུངས་སུ་ངསེ་

པར་མིང་ཐ་ོའབུལ་དགསོ།	
འད་ིག་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ནང་ལ་མཚོན་
ན་གངོ་ཚེས་ཉནི་དང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༢	
ཚེས་	 ༡༥	 ཡང་ན་དའེ་ིརསེ་སུ་འབརོ་བའ་ི
བདོ་མི་ཕི་རྒྱལ་མི་སེར་ཡོད་པ་སུ་འད་ཞིག་
ཡིན་རུང་བདོ་མིའི་་སིྒག་འཛུགས་བད་ེསུང་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཡན་ལག་ཚན་པའི་འགན་
འགན་འཛིན་སལྐ་བཟང་བསན་འཛིན་ལགས་
༼	ཁ་པར་ཨང་གངས་	༩༨༨༢༢༥༥༢༠༩༽	
སུ་མིང་ཐ་ོའབུལ་དགསོ་པ་མ་ཟད།
གཤམ་འཁདོ་རང་གི་ལོ་རུྒྱས་འགེངས་ཤོག་
ཡོད་པ་རྣམས་ལེགས་པར་བསངྐ་དགསོ།

༡༽	མིང་།
༢༽	རྒྱལ་ཁབ་གང་གི་མི་སེར་ཡིན་པ།
༣༽	མི་སེར་ལག་འཁརེ་ཨང་གངས།
༤༽	མི་སེར་ལག་འཁརེ་རགོས་ཚེས།
༥༽	རྒྱ་གར་ནང་འབརོ་ཚེས།
༦༽	མཐངོ་མཆན་རགོས་ཚེས།
༧༽རྒྱ་གར་ས་ཐགོ་ཏུ་མ་བབ་གངོ་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་ནང་བསྐདོ་ཡོད་མེད།	 ཡོད་ཚེ་མིང་
དསི།
༨༽	 རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡདོ་བདེ་ཡུལ་ས་
གནས་ཀི་ཁ་བང་།
༩༽	 རྒྱ་གར་ནང་སྡདོ་ཡུན་རིང་ལག་ཐགོས་

ཁ་པར་གང་ཡིན།
གསལ་བསྒགས་འདི་བཞིན་རྒྱ་གར་དང་
བལ་ཡུལ་ནང་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༢	ཚེས་	
༡༥	ཉནི་ནམ་དའེ་ིརསེ་སུ་འབརོ་མཁན་བདོ་
རིགས་ཕི་རྒྱལ་མི་སེར་གི་ལག་འཁརེ་ཡོད་
མཁན་ཚང་མར་ཁབ་དགོས་སབས་འབལེ་
ཡོད་བདོ་མི་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་ངསེ་པར་
དགསོ་པའ་ིཛ་དག་གི་གསལ་བསྒགས་སུ།
ཐུགས་སྣང་།	 ཅི་ས་ེབདོ་མི་ཕི་རྒྱལ་མི་སེར་
ཡོད་མཁན་གོང་ཚེས་དསུ་བཀག་ནང་ངམ་
དེའི ་རེས་སུ་འབོར་བ་སུ་འད་ཞིག་ནས་
འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་

སུ་འབརོ་ཐ་ོམ་འགདོ་ཚེ།	བདོ་མི་ད་ེརྒྱ་གར་
ནང་མཐངོ་མཆན་འཕར་འགངས་དང་རྒྱ་
གར་ནས་ཕིར་འཐནོ་ཆོག་པའ་ི	Exit	per-
mit	བཀའ་འཁལོ་ཞུ་རུྒྱར་དཀའ་ངལ་འཕད་
སདི།	 	 སབྐས་དརེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀི་ངསོ་ནས་མཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་ཞུ་ཐབས་བལ།	 གལ་
ཏ་ེའབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་མི་ད་ེ
རིགས་ཡོད་པ་ཤེས་རགོས་བུང་ཚེ་བཙོན་
འཇུག་གི་ཁམིས་ཆད་ཕགོ་སདི།	

ལྡལེུ་བདོ་མིའ་ིསུད་ཚོང་བ་ཚོར་མེ་སྐནོ་བུང་བ་ངལ་སེལ་གུན་སྐབོས་གནས་སངས།
༄༅།	 །མཧཱ་རཇ་ཱཊར་མངའ་ཁུལ་ད་ུཡོད་
པའི་ལྡུལེ་ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་དགུན་དསུ་
རིང་བལ་གོས་ཚོང་གཉརེ་བ་བཞིན་པའི་
རང་རེའ་ིབདོ་མི་དདུ་ཚང་	 ༡༢	 རྣམས་
ཀི་ཚོང་ཟོག་འཇོག་སར་དསོ་ཁང་དུ་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༣༡	 མཚན་
མོ་གླ་ོབུར་མེ་སྐནོ་ཤུགས་ཆེ་རྐེན་པས་ཚོང་
ཟགོ་ཆ་ཚང་མེ་སྐནོ་གིས་གངོ་གུན་ཚབས་
ཆེ་བུང་ཡོད་པར་བརནེ།	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཛ་དག་
ངལ་སེལ་གུན་སྐབོས་སྒརོ་	 ༥,༠༠,༠༠༠	
དང་།	 དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་གངོ་
གསལ་དདུ་ཚང་རེར་སྒརོ་	༢,༠༠,༠༠༠	རེ་
ཟླ་དུག་སྐདེ་མེད་བུན་གཡར།	 གངོ་གསལ་
ཁིམ་ཚང་ཁག་གི་ཕུ་གུར་སླབོ་དདོ་ཕ་མ་ངསོ་
ནས་འབུལ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལོ་གཅིག་རིང་སླབོ་

ཡོན་ཆག་ཡང་གཏངོ་རུྒྱ་འབལེ་ཡོད་སླབོ་གྲྭ་
སོ་སོར་བརྡ་ཁབ་དང་།	 ད་ེབཞིན་མཐ་ོསླབོ་
ཏུ་འག་ོམུས་ཡིན་ཚེ་ལོ་གཅིག་རིང་ཤེས་རིག་

ལས་ཁུངས་ནས་སླབོ་ཡོན་མཐུན་རྐནེ་སྦར་
རུྒྱ།	 ད་ེབཞིན་འད་ིནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	
༩	ཚེས་	༡༦	ཉནི་རོགས་ཚོགས་ཁག་དང་།	

མི་སྒརེ།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་
བརུྒྱད་ཁབ་ཁོངས་མང་ཚོགས་ནས་ཞལ་
འདབེས་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་འབདོ་བསྐུལ་

གསལ་བསྒགས་སོང་དནོ་བཞིན།	 འད་ི
ལས་སུ་ཞལ་འདབེས་གནང་སོན་བུང་བ་
སྒརོ་	 ༦,༡༨༧,༨༦༥༌༩༡	 ནས་སིྒག་གསལ་

འཛིན་སྐངོ་བརྒྱ་ཆ་གཅགོ་འཐནེ་གིས་འཕསོ་
སྒརོ་	 ༥,༩༤༠,༣༥༡	 དང་།	 གཞན་ཡང་
ལྡུལེ་ཚོང་པའི་ཚོགས་པ་རང་ནས་བདོ་མིའི་
གནས་སྡདོ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཞལ་འདབེས་
བསྡུ་སླངོ་ཆོག་པའི་རྒྱབ་གཉརེ་གནང་སྐངོ་
ཡོང་བ་ཞུས་དནོ་ལརྟ་འད་ིནས་ད་ེམཚུངས་
རྒྱབ་གཉརེ་གནང་འབས་སུ།	 ཚོགས་པ་
རང་ལ་ཐད་ཀར་ཞལ་འདབེས་བུང་བ་སྒརོ་		
༥,༥༨༤,༩༣༦	 བཅས་ཁནོ་ཞལ་འདབེས་
གནང་སོན་བུང་བ་སྒརོ་	 ༡༡,༥༢༥,༢༨༧	
ཐོག་འདི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་ཛ་དག་ངལ་
སེལ་སྒརོ་	 ༥༠༠,༠༠༠	 བཅས་ཁནོ་སྒརོ་	
༡༢,༠༢༥,༢༨༧	 བུང་བ་ད་ེདག་དདུ་ཚང་	
༡༢	 ལ་གཅིག་མཚུངས་ཆ་བགསོ་ཀིས་དདུ་
ཚང་རེེར་སྒརོ་	 ༡,༠༠༢,༡༠༧	 ཐབོ་སོན་
བཞིན་དངུལ་འབརོ་ཆ་ཚང་སྤུར་ཝ་ལ་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་གོད་
ཆག་ཕགོ་པའ་ིདདུ་ཚང་	 ༡༢	 ལ་ཤ་ཁུ་ཤ་
འཐིམ་དང་།	 གནད་སྨནི་བགསོ་སྤདོ་ཞུས་
ཡོད།	 གངོ་གསལ་གདོ་ཆག་ཕགོ་པའ་ིརང་
རིགས་བདོ་མི་དདུ་ཚང་	༡༢	རྣམས་ཀི་འཚོ་
བའི་གཞི་རནེ་སརླ་གསོ་ཡོང་ཐབས་སུ་ཚང་
མས་ཆར་པ་ཆུ་གགོས་དང་ཉ་ིམ་མེ་གགོས་
ཀི་དཔ་ེལརྟ་རོགས་གང་ཆེ་གནང་བར།	 ག་ོ
སྐབས་འདི་བརུྒྱད་ཞལ་འདེབས་གནང་
མཁན་རོགས་ཚོགས་ཁག་དང་།	གཏངོ་ཕདོ་
ཅན།	 མང་ཚོགས།	 སིྤ་སྒརེ་ཡོངས་ལ་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ནས་
ཐུགས་ར་ེབཀནི་ཆེ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱའི་གནས་བསྡུས་
སུ།	ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	
ཟླ་	༠༤	ཚེས་	༠༢	ལ།།
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཁབ་གདལ་འག་ོབཞིན་པར་སྣང་མེད་ཐགོ་བདོ་ད་ུཞིང་བན་ཁ་ིཚོ་
བརྒྱ་བཅིངས་བཀལོ་བཏང་བའ་ིའཁབ་སནོ་བས་པ།

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ས་དབང་
སུྒར་བས་པར་བདོ་མི་སངོ་ཕག་མང་པསོ་
མ་གསོ་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་གིས་ཕི་ལོ་	
༡༩༥༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་བདོ་ཀི་
རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཞི་བའི་གནེ་ལངས་བས་པ་
ནས་བཟུང་།	 	 ལོ་ལརྟ་ད་ེཉནི་འཛམ་གླངི་
ས་ཕགོས་གང་སར་གནས་པའི་བདོ་མི་དང་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
ཞི་བའི་རྔམ་སནོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་དང་སྤལེ་
མུས་རེད།	 	 དང་བདནེ་ལ་དགའ་བའ་ིརྒྱལ་
སིྤའི་མི་མང་ཚོས་བདོ་དང་བདོ་མིའི་འཐབ་
རྩདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེར་གནང་བཞིན་
པ་དསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ང་ོཚ་ཁ་སྐངེས་ཧ་ཅང་
ཡོང་བཞིན་ཡོད་སབས།	 	 བདོ་མིའ་ིགསུམ་
བཅུའི་དསུ་དན་གི་ལས་འགུལ་ནསུ་མེད་
ད་ུགཏངོ་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བསམ་
བཏང་དན་སྐདེ་ཀིས་ལས་འགུལ་འད་མིན་
སྤལེ་བཞིན་པའ་ིཁདོ་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༠༩	ཟླ་	
༡	 ནང་།	 ཞིང་བན་ཁ་ིཚོ་བརྒྱར་བཅིངས་
འགལོ་ཐབོ་པའ་ིདན་གསོའ་ིཉནི་མོ།	 ཟརེ་བ་
ཞིག་ཆེད་མངགས་བཟསོ་ནས་ལོ་ལརྟ་ཕི་ཟླ་	
༣	ཚེས་	༢༨	ཉནི་སུང་བརིྩ་བདེ་དགསོ་པ་
བཙན་བཀའ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།		
ལས་འགུལ་ད་ེལྟར་སྤལེ་བ་བརུྒྱད་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་ཐོག་བདོ་ས་དབང་
སུྒར་བས་པ་དརེ་ཁིམས་མཐུན་གི་བདག་
དབང་ཐོབ་ཐབས་བེད་བཞིན་པ་མ་ཟད།		
ཉནོ་མོ་ད་ེནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ད་ེབདོ་མི་ཚོར་
ཇི་ཙམ་བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་སྡུག་ཡུས་
ཤོད་རུྒྱའ་ིཉནི་མོ་ཞིག་ཀང་ཆགས་པ་རེད།
འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༢༨	 ཉནི་མོར་
མཚོན་ན་རྒྱ་ནག་གི་གངོ་ཁརེ་ཝུ་ཧན་ནས་
ཁབ་གདལ་བུང་བའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཀི་གདོ་ཆགས་འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་
གང་སར་ཁབ་གདལ་ཕིན་ནས་མིའི་འཕདོ་
བསནེ་ལ་གནདོ་འཚེ་ཧ་ཅང་བཟསོ་པ་མ་
ཟད།	 	 མི་གངས་ཁ་ིཕག་མོང་པའོ་ིཚེ་སགོ་
ཤོར་བའི་ཛ་དག་གི་དསུ་སབྐས་ཤིག་འཁལེ་
ཡོད།	 	 ད་ེལརྟ་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཆབ་སིད་ཀི་དགསོ་མཁ་ོཁ་ོན་བསུྒབ་ཆེད་ད་ེ
ཉནི་བདོ་མིའ་ིཐགོ	 	 ཞིང་བན་ཁ་ིཚོ་བརྒྱར་
བཅིངས་འགལོ་ཐབོ་པའ་ིདན་གསོའ་ིཉནི་མོ།	
ཟརེ་བ་ལྷ་སར་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཅུག་པ་དང་།		
འདི་ལོའི་དསུ་དན་ཉནི་དརེ་བདོ་རང་སྐངོ་
ལྗངོས་ཟརེ་བའི་ཀུའུ་ཞི་ཆེ་དག་ལྷ་ཁོ་པས་
གཏམ་བཤད་བདེ་དནོ།	
རྒྱ་ནག་བཅིངས་བཀལོ་དམག་མིས་བདོ་ཞི་
བའ་ིབཅིངས་བཀལོ་བཏང་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༦༠	
རིང་དརེ་བདོ་མི་བན་གཡོག་རྣམས་གཞན་
གི་དབང་འགོ་ལས་བལོ་ཏ་ེརང་ཉདི་བདག་
པརོ་འགུར་ཐུབ་པ་མ་ཟད།	 	 མང་གཙོའ་ི
བཅོས་སུྒར་དང་དཔལ་འབོར་འཛུགས་

སུྐྲན་གི་འཕལེ་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཕིན་ཡོད།	 ཅསེ་
བཤད་པ་མ་ཟད།		ཆོས་དད་རང་མོས་ཡིན་
པ་དང་།		ཆོས་ལུགས་དང་འབལེ་བའ་ིལས་

དནོ་ན།ི	 མི་སོ་སོའ་ིསྒརེ་གི་རང་དབང་ཡིན་
སབས།		བདོ་མི་ཚོས་ཀང་ལོ་ང་ོ	༦༡	དསུ་
སབྐས་དའེི་རིང་ཆོས་དད་རང་དབང་ལོངས་
སུ་སྤདོ་ཐུབ་ཚུལ་བཤད།	 རུན་གཏམ་ད་ེ
དག་ནི་རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་མགོ་སྐརོ་བསླུ་
བདི་བདེ་ཐབས་ཁ་ོན་ཡིན།	 	 བདོ་མིར་
མཚོན་ན་ལོ་ང་ོ	༦༡	དསུ་སབྐས་དའེ་ིརིང་རྒྱ་
ནག་དམར་པའོི་དབང་སུྒར་འགོ་ཚད་ལས་
བརྒལ་བའ་ིསྡགུ་སྦངོ་མནར་གཅདོ་འད་མིན་
མངས་དང་མངོ་མུས་ཡིན།	 	 རྒྱ་ནག་ནང་
ད་ུམང་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀི་ད་ིཙམ་ཡང་
མེད་བཞིན་ད་ུཆེ་དག་ལ་ྷཁ་ོཔས་བདོ་ད་ུམང་
གཙོའི་བཅོས་སུྒར་བཏང་ཟརེ་བ་ད་ེནི་སྨོ་
ཧམ་བཤད་པ་མིན་ན་གང་རེད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དལི་བསྒགས་བས་པའི་
ཁནོ་ཡོངས་ཀི་དཔལ་འབརོ་ཐནོ་སྐདེ་ཡར་
རྒྱས་སནྙ་ཐ་ོདང་།		བདོ་ནང་དཔལ་འབརོ་
འཛུགས་སུྐྲན་ཟརེ་བ་ད་ེདག་རུྒྱན་ལནྡ་དམར་
པའོི་སིད་གཞུང་གིས་བསྐར་ལྡབ་ཡང་ལྡབ་
བདེ་པའི་འཁགོ་བཤད་ཀི་ལས་འགུལ་འབ་
ཞིག་ཡིན།	 	 	 བདོ་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་ནག་
དམར་པའོི་དབང་སུྒར་མ་བས་གོང་ནས་
བདོ་མི་ཚོར་བཟའ་རུྒྱ་འཐུང་རུྒྱ་སོགས་འཚོ་
བའི་དཀའ་ངལ་རྩ་བ་ནས་མེད་པར་ཆོས་
ཕོགས་སོགས་ཀི་བ་བར་རང་དབང་བད་ེ
སིྐད་ཀི་དཔལ་ལ་ལོངས་སུ་སྤདོ་བཞིན་ཡོད།		
བདོ་ནང་མུ་གེ་བུང་ནས་བདོ་མི་ལྟགོས་ཤི་
ཐབེས་པའི་ལོ་རུྒྱས་རྩ་བ་ནས་གོ་མངོ་མེད།		
འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་དབང་
སུྒར་བས་རྐེན་བདོ་མི་མང་པ་ོལྟགོས་ཤི་
ཐབེས་པ་བུང་ཡོད།			
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོན་ཡོངས་ཀི་དཔལ་

འབརོ་ཐནོ་སྐདེ་ཡར་རྒྱས་སནྙ་ཐ་ོལརྟ་ན་རྒྱ་
སྒརོ་ཐརེ་འབུམ་	 ༡༦༠	 བུང་ཚུལ་བཤད་
ཡོད།	 གཏམ་ད་ེབདནེ་པ་ཡིན་ན་ང་ོམཚར་

ལནྡ་པ་ཞིག་རེད།	 འནོ་ཀང་དངུལ་འབརོ་
ད ེ་དག་འགོ་གོན་གང་དུ་བཏང་བ་རེད་
དམ།	 ཞིབ་ཚགས་པ་ོབས་ནས་བལསྟ་པ་
ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དངུལ་འབབ་ད་ེ
དག	 ༡	༽		བདོ་ནང་དམག་དནོ་རྒྱ་སྐདེ།	
༢	 	 ༽	 	 རྒྱ་མིའ་ིདམག་མི་དང་།	 ཉནེ་
རགོ་མི་སྣ།		གཞུང་གི་ལས་བདེ་ཕནོ་ཆེ་བདོ་
ནང་གསོག་འཇགོ་བདེ་ཆེད་དང་།			༣	༽	
བདོ་ཀི་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་འདནོ་བས་རེས་རྒྱ་
ནག་ནང་ད་ུའརོ་འདནེ་བདེ་ཆེད་གཞུང་ལམ་
དང་།	 མེ་འཁརོ་ལགྕས་ལམ།	 གནམ་ཐང་
ལས་གཞི་རྒྱ་སྐདེ་བཏང་བ།		༤	༽	བདོ་ཀི་
གཙང་ཆུ་ཁག་ལ་ཆུ་མཛོད་ཚད་མེད་བརྒྱབ་
ནས་གཙང་ཆུ་རྒྱ་ནག་ཕགོས་སུ་ཁ་སུྒར་བས་
པ་དང་།	 	 ༥	 ༽	 བདོ་ནང་རྒྱ་རིགས་ཕནོ་
ཆེ་འརོ་འདནེ་བས་པ་སོགས་ཀི་ཆེད་ད་ུའག་ོ
གནོ་ད་ེདག་བཏང་ཡོད།	
ཕོགས་མཚུངས་བདོ་ནང་ཆོས་དད་རང་
དབང་ཡོད་ཚུལ་བཤད་པ་དརེ་དཔད་ནའང་།	
རྒྱ་ནག་དམར་པསོ་དབང་སུྒར་བས་རྐེན་
བདོ་ནང་དགནོ་པ་སངོ་ཕག་དུག་ལགྷ་གཏརོ་
བཤིག་བཏང་བ་མ་ཟད།	 དངེ་སབྐས་སུའང་
གསེར་ར་བ་ླརུང་སརྒ་དང་ཡ་ཆེན་ཆོས་སརྒ་
ནང་གཏརོ་བཤིག་དང་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་
བས་དང་བདེ་མུས་རེད།	 	 	 ལགྷ་པར་སིྤ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་གིས་དབུས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་
བ་ླསུྤལ་གི་ཡང་སདི་ལམ་ལུགས་ཐག་གཅདོ་
ཞུ་རུྒྱར་ཁིམས་མཐུན་གི་བདག་དབང་ཐབོ་
ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།		
ད་ལྟ ་གནས་ཚུལ་གོ ་ཐོས ་ བུང ་བ ་ལྟར ་
ན།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོའ་ིཟླ་	 ༡༢	 བའ་ི

ཟླ་མཇུག་དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད་ཤར་ལ་ཉ་ེ
བའ་ིསྔནོ།	 ཆབ་མད་ོས་ཁུལ་ཚ་བ་མཛོ་སངྒ་
རོང་སངོ་འབར་ཡུལ་ཚོ་ཅོན་བ་གངོ་ཚོའི་

བརོ་ཆུང་ཚང་གི་ཕ་རྒན་ལོ་ན་	 ༧༥	 ཡིན་
པ།	 འཇམ་དཔལ་རྡ་ོར་ེའམ་ཡུལ་མི་ཚོས་
བརོ་ཆུང་འཇམ་དཔལ་ཞེས་འབདོ་པ་ཁོང་
གིས།	 ཁ་པར་བརུྒྱད་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་གསུང་ཆོས་ཞུས་
བའ་ིདགོས་གཞི་དང་།	 རྒྱ་གར་ད་ུཡོད་པའ་ི
རང་ཉདི་ཀི་བུ་མོ་དང་འབལེ་བ་བས་བའི་
རུྒྱ་མཚན་གིས་ཁངོ་དང་ཁངོ་གི་བུ་ཚེ་དབང་
འགུར་མེད་གཉསི་མཛོ་སངྒ་རངོ་གི་རྒྱ་ནག་
གི་ཉནེ་རགོ་པས་ཁིམ་ནས་བཙན་ཁིད་ཀིས་
མཛོ་སྒང་རོང་ད་ུད་ོདམ་བཀག་ཉར་འགོ་
འད་ིརྩད་བས་ཡོད་པ་ཤེས་རགོ་བུང་།	 བདོ་
ནང་གི་བདོ་མི་ཚོས་རང་གི་རྩ་བའི་བ་ླམ་སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་
མཆོག་གི་༸སྐ་ུཔར་ཙམ་ཡང་དད་མོས་ཀིས་
སིྒག་གཤོམ་བ་རུྒྱའ་ིཐབོ་ཐང་མེད།		ཉ་ེཆར་
ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་སུྤལ་སྐ་ུབསན་
འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་དམ་པ་མཆོག་
གིས་ཕག་བཏབ་པའི་ཁམས་ནཱ་ལེན་ད་ཐགེ་
ཆེན་བང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་གི་དགོན་པའི་དགེ་
བསྐསོ་ཡིན་པ་བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་
རྒྱ་ནག་གིས་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་བཏང་
རྐནེ་ནད་གཅངོ་ད་ུགུར་ནས་སྐ་ུགངོས་འདགུ		
དསེ་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཤད་པའི་ཆོས་
དད་རང་དབང་ཟརེ་བ་ད་ེགང་ན་འདགུ		
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་(	 བདོ་མི་བན་གཡོག་
ཚོར་བཅིངས་བཀལོ་བཏང་)	 ཟརེ་བ་ད་ེ
མཐའ་གཅིག་ཏུ་དང་བདནེ་ཞིག་མིན།	 བདོ་
མིར་མཚོན་ན་རྒྱ་ནག་གི་དབང་སུྒར་འགོ་
ནས་བཅིངས་བཀལོ་ཐབོ་མངོ་མེད།	 	 ཉསེ་
མེད་མི་མང་ཐོག་དག་པའོི་མཚོན་ཆ་དང་
དམག་ཤུགས་བཀལོ་སྤདོ་བས་ནས་བཅིངས་

བཀལོ་བཏང་ཡིན་ཟརེ་བ་ཞིག་ཇི་ལརྟ་ཡོང་
ཐུབ་རུྒྱ་རེད་དམ།		བཙན་དབང་འགོ་བཞག་
པའི་གསོ་མཐུན་དརེ་གཞི་བཅོལ་ནས་མི་
མང་བཅིངས་བཀལོ་བཏང་ཡིན་ཟརེ་ན་སུའ་ི
རྣ་བར་འག་ོརུྒྱ་རེད་དམ།	 	 དནོ་དངསོ་ན་ི
བདོ་ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་
ཁིམས་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བའི་ཐགོ་ནས་
བཙན་པ་ོཧམ་བཟུང་བས་ནས་ད་བར་ལོ་ང་ོ	
༦༠	 ལགྷ་རིང་བདོ་ནང་ཁམིས་འགལ་གི་
དབང་སུྒར་བདེ་མུས་རེད།		རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་མིའི་ཐགོ་བཙན་དབང་འགོ་བཞག་
པའ་ིགསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་ཟརེ་བ་
དའེི་ཁས་ལེན་འབུ་དནོ་ད་ེདག་རེ་རེ་བཞིན་
བརྡལ་བཤིག་བཏང་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ད་ཆ་
བདོ་ནང་རང་དབང་ཡོད་ཚུལ་དང་།	 མང་
གཙོའ་ིབཅསོ་སུྒར་གཏངོ་ཚུལ།	 	 དཔལ་
འབརོ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡིན་ཟརེ་བ་ད་ེདག་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཁགོ་བཤད་བས་པ་ཁ་ོ
ན་ལས་གཟུར་གནས་བླ་ོལནྡ་སུ་ཞིག་གི་ཀང་
བླ་ོཡུལ་ད་ུབཤོངས་དཀའ་བའི་རུན་གི་ཕུང་
པ་ོཁ་ོན་ཡིན།	།

གོང་རྩོམ་ད་ེབཞིན་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་
ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོསྒརེ་གི་བསམ་ཚུལ་
ཡིན་པ་ལས་འདི་ག་ལས་ཁུངས་ཀི་བསམ་
ཚུལ་ཡིན་པའ་ིཁབ་པ་མེད།	 	 ཕི་དལི་བདོ་
ཡིག་ཚན་པས་ཨིན་ཡིག་ནས་བདོ་སུྒར་ཞུས།	
ཨིན་ཡིག་དརེ་རྩ་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།	

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་

གཟགིས་པར་འཚལ།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་མཆོག་གི་ཐབེས་རྩར་ཞལ་འདབེས་
གསོལ་སྩལ་མཛད་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་སིད་བླནོ་ན་རེནྡྲ་
མོ་ད་ི	 Shri Narendra Modi མཆོག་ལ་
གསུང་འཕནི་ཞིག་སྩལ་ཏ།ེ	 ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་ཁབ་
བརྡལ་ཕིན་ཏ་ེད་ལ་ྟརྒྱ་གར་ནང་དའུང་ཁབ་
བཞིན་ཡོད་པས་སདི་བླནོ་མཆོག་གིས་ཉནི་རེ་
བཞིན་ཧུར་བརྩནོ་ཆེན་པསོ་ནད་ཡམས་སྔནོ་
འགོག་སླད་འབད་བརྩོན་གནང་བཞིན་པར་
རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་ཡོད།
ད་ེཡང་གསུང་འཕནི་ནང་འཁདོ་དནོ།	 ད་
ལྟའི་དཀའ་རྙགོ་འདིར་རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་
ནས་གདངོ་ལེན་བ་དགོས་པའི་གནད་དནོ་
གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན།	 ཞསེ་དང་།	 སྐ་ུཉདི་
མཆོག་གིས་ད་ལྟའི་ནད་ཡམས་འདི་སྔནོ་
འགགོ་ཆེད་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཨབ་གྷན་
ན་སི་ཐན་དང་བངྷ་ལ་ད་ེཤི།	 བལ་ཡུལ།	
འབུག	 མལ་དབི་སི།	 	 པ་ཀི་སི་ཐན།	 ཤི་
ལངཱ་སོགས་ཡོངས་གགས་སུ་	 SAARC	

ཞེས་པའི་མཐུན་ཚོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་
ལནྷ་ཛ་དག་གི་མ་དངུལ་ཆེད་འཛུགས་དང་

གནས་ཚུལ་བར་ེལེན།	ད་ེབཞིན་ཕན་ཚུན་ག་ོ
རགོས་སྤལེ་རེས་གནང་བར་རསེ་སུ་ཡི་རང་
ཡོད།
འད་ིལ་ྟབུའ་ིམཉམ་ལས་ཀིས་སདླ་མར་དཀའ་

ངལ་གཞན་སེལ་བ་ལའང་མིག་དཔརེ་འསོ་
པ་ཞིག་ཏུ་མངནོ།	 དརེ་བརནེ་ངསོ་ཀིས་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐེ་དང་རྒྱབ་སྐོར་
མཚོན་ཆེད་ད་ུདགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཐབེས་རྩ་
ནས་སིད་བླནོ་མཆོག་གི་ཐེབས་རྩ་བརུྒྱད་
མགོན་མེད་ཉམ་ཐག་ཚོར་ཉནི་རེའི་དགོས་

མཁའོི་བཟའ་བཅའ་དང་སནྨ་རིགས་སོགས་
སུ་འག་ོགནོ་གཏངོ་ཆེད་ཞལ་འདབེས་ཕུལ་

གི་ཡོད།	 ཅསེ་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
གཞན་ཡང་ངོས་ཀིས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་
གི་ལས་བདེ་ཡོངས་ནས་ཀང་རང་གི་ཉནི་
གཅིག་གི་ཕགོས་དངུལ་རྣམས་སིད་བླནོ་

མཆོག་གི་ཐབེས་རྩར་འབུལ་རུྒྱ་ཡིན་པའང་
བརདོ་འདདོ་བུང་།
ངསོ་ཀིས་ད་ེས་ྔབརདོ་ཟནི་པ་ལརྟ།	ད་ཐངེས་
ནད་ཡམས་སྔནོ་འགོག་གི་རྐནེ་པས་མི་མང་
པ་ོཞིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་ཡོད་པ་དང་།	
ལྷག་པར་འཚོ་རནེ་ངེས་མེད་ཀི་ཉམ་ཐག་
རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕར་མ་འཕད་བཞིན་
ཡོད་པ་ཤེས་ཀི་ཡོད།	 སདི་བླནོ་མཆོག་གི་
ཐབེས་རྩ་བརུྒྱད་ད་ཐངེས་ནད་ཡམས་སྔནོ་
འགོག་གི་རྐེན་པས་ཛ་དག་རོགས་སྐོར་
དགོས་པའི་ཉམ་ཐག་རྣམས་ཀི་དཀའ་ངལ་
དངསོ་སུ་སེལ་ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་ཡོད།
མཐར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས།	 རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་
མཆོག་གི་བླ་ོབརན་འགུར་མེད་ཀི་དབུ་ཁིད་
འགོ་ནད་ཡམས་སྔནོ་འགགོ་ཆེད་ལས་འགུལ་
རབ་དང་རིམ་པ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་སབས་ད་ེ
དག་གིས་ནསུ་པ་ཐནོ་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད།	
ཅསེ་གསུང་འཕནི་བསྩལ་འདགུ་པ་བཅས།	།

ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གིས་བང་ཨ་རིའ་ིབདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་རྣམས་ད་ཐགོ་ནས་
ཚོགས་འད་ུབསྐངོས་པ།

༄༅།	 །དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་
ཏོག་དབིབས་གཉན་རིམས་འཛམ་གླིང་
ཡོངས་ལ་ཁབ་བརྡལ་འག་ོབཞིན་པའི་སབྐས་
དང་བསནུ།	 བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་གིས་བང་ཨ་རིའི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་སྐུ་ཚབ་
གངས་	 ༣༢	 རྣམས་ཐངེས་དང་པ་ོཛུམ་ད་
རྒྱ་	 Zoom	 བརུྒྱད་ད་ཐགོ་ནས་ཚོགས་འད་ུ
བསྐངོས་ཡོད་པ་དང་།	 ཐངེས་འདའི་ིད་ཐགོ་

གི་ཚོགས་འདའིུ་སངེ་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་
གཙོས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་ལས་བདེ་
རྣམ་པ་དང་།	 བང་ཨ་རིའ་ིབདོ་རིགས་སིྤ་

མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་
སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་ཆེད་མཁས་སནྨ་
པ་དཀོན་མཆོག་རྡ་ོར་ེལགས་བཅས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་བང་ཨ་རིའི ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
དངོས་གུབ་ཚེ ་རིང་ལགས་ཀིས་ཚོགས་
འདརུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོངས་
ལ་ཕབེས་བསུ་དང་ཚོགས་འདུའི་དགོས་
དམིགས་སྐརོ་ངོ་སྤོད་གནང་རེས་མཉམ་

ཞུགས་པ་ཡོངས་ནས་རང་ཉདི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་
དང་ས་ཁུལ་སོ་སོའི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཀི་གནས་བབ་སྐརོ་གསུངས།	ད་ལའྟ་ི
ཆར་བང་ཨ་རིའི་ནང་ཏགོ་དབིབས་གཉན་

རིམས་ཀི་རྐེན་པས་མི་གཅིག་གཉིས་ཙམ་
དགོས་ཟནོ་འགོ་ཡོད་པ་ཙམ་མ་གཏགོས་
འདས་གངོས་སུ་གུར་བའི་གནས་ཚུལ་གང་
ཡང་བུང་མེད་པའ་ིསྐརོ་གསུངས།
ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་བང་ཨ་རིའི་བདོ་རིགས་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ལ་གདངོ་ལེན་དང་སེམས་
གསོ་གནང་ཕགོས་སོགས་ཀི་སྐརོ་གོ་བསྡུར་
སྦངས་བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བང་

ཨ་རིའི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པས་
བདོ་མིའི་སནྨ་ཞབས་པ་ཁག་གཅིག་དང་ལནྷ་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་དང་འབལེ་བའི་
སྐརོ་ཛ་དག་གི་འབལེ་གཏུག་ཁ་པར་བརུྒྱད་

ལམ་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་
ཀི་བ་ླམ་དང་དག་ེབཤེས།	 སེམས་ཁམས་
རིག་པ་བ།	 ཁད་སནོ་མི་སྣ་སོགས་གདན་ཞུ་
གནང་ས་ེལམ་སནོ་གནང་དགསོ་པ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་ཡང་གསོ་བསྡརུ་གནང་ཡོད།
གཞན་ཡང་ཨ་རི་དང་ཁ་ེན་ཌའ་ིགཞུང་གིས་
བདོ་མི་ཚོར་རོགས་དངུལ་གནང་བ་ད་ེདག་
ཇི་ལརྟ་ལེན་དགསོ་པའ་ིསྐརོ་བདོ་མིའ་ིཁམིས་
རྩདོ་པ་གདན་ཞུ་དང་།	བདོ་མི་རྒན་འཁགོས་
དང་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་རོགས་རམ་ཇི་ལརྟ་
གནང་དགོས་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གོ་བསྡུར་
སྦངས་བཤད་གནང་ཡོད།	 སནྨ་པ་དཀནོ་
མཆོག་རྡ་ོརེ་ལགས་ཀིས་ཉ་ེཆར་རྒྱ་གར་
ནང་བདོ་མི་ན་གཞོན་ཞིག་གིས་རང་སགོ་
བཅད་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་དང་འབལེ་ནས་བདོ་མི་
ཞིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པའི་སབྐས་
རོགས་རམ་གནང་དགོས་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས།
བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས།	 དཔལ་ལནྡ་བཀའ་
ཤག་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་བང་
ཨ་རིའི་བདོ་མི་ཚོའི ་བད་ེསྡུག་ལ་ཐུགས་
ཁལ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བང་ཨ་
རིའི་བདོ་མི་ཚོའི་གནས་སངས་སྐརོ་བང་ཨ་
རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ལ་སནྙ་སེང་ཞུ་
དགསོ་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	 ཕགོས་
མཚུངས་དངོས་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་

བང་ཨ་རིའི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་
ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་རྣམས་ལ་རེ་སྐུལ་ཁག་
གཅིག་ཞུས་ཡོད་པ་ཁག་གཤམ་གསལ།
༡༽	 	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིགསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ལོའི་བདོ་ཀི་སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐོར་གི་
ཁིམས་འཆར་གསར་པ་ད་ེགསོ་ཚོགས་གངོ་
མའི་ནང་རྒྱབ་སྐརོ་འཐབོ་ཐབས་སུ་ཞུ་ཡིག་
འབུལ་དགསོ་པ།
༢༽	 	 ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་
མགགོས་མུར་གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་དགསོ་པའི་
ཞུ་གཏུག་གནང་དགསོ་པ།
༣༽	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོ་འད་ིབཞིན་སིྤ་
ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་ལོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་
དགསོ་པ།
༤༽	 	 སོ་སོའ་ིཕུ་གུར་བདོ་སདྐ་རྒྱག་དགསོ་
པའ་ིདན་སྐལུ་གནང་དགསོ་པ།
༥༽	 	 སདི་སིྤ་གཉསི་ཀི་འསོ་བསྡ་ུཆེན་མོའ་ི
སྐརོ་དསུ་དང་བསནུ་གནས་ཚུལ་ཁ་གསབ་
གནང་དགསོ་པ་བཅས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	།


