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༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༧	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དརྨ་ཤཱ་ལའི་ཉ་ེའགྲམ་ད་ུ
ཆགས་པའི་པ་ེཝི་ལི་ཡོན་གསོལ་མགྲནོ་ཁང་	
The Pavilion	 ད་ུབདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའི་འཆར་སྣང་ལནྷ་
ཚོགས་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	བདོ་སིལ་
བུར་ཆགས་རེས་རིམ་བཞིན་ཉམས་གུད་
ཕིན་ནས་ད་ེས་ྔང་རང་ཚོའི་བདོ་ཀི་བ་ླདཔནོ་
ཚོས་ཀང་སོ་སོའི་ཁ་ཐུག་ང་ོགདངོ་གི་གནས་
སྟངས་ཙམ་ལས་རྒྱ་ཆེན་པའོི་བསམ་བླསོ་
མ་འདང་བ་ཕལ་ཆེར་གསལ་པ་ོརེད།	 ད་ེལ་ྟ
ནའང་ང་ཚོའི་མི་རིགས་འད་ིདབུས་གཙང་།	
མད་ོསྟདོ་སྨད་གང་ལྟར་བདོ་རིགས་ཡོངས་
རགོས་བཀའ་འགུར་བསྟན་འགུར་ཞེས་དཔ་ེ
ཆ་ད་ེདག་འགོ་ལ་གཅིག་གུར་བདེ་ནས་སོ་
སོའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་འགྲལེ་བཤད་
རྒྱག་རུྒྱ་ད་ེཡང་ང་རང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་ཟུར་
ད་ུཡོད་པ།	 	 	 དའེ་ིཐགོ་ནས་ཆབ་སདི་ཀི་
གནས་སྟངས་འདྲ་མིན་བུང་ཡང་ང་རང་
ཚོའི་མི་རིགས་གཅིག་གུར་བས་ནས་བསདྡ་
པ་རེད།	 ད་ལའྟ་ིགནས་སྟངས་ལ་མཚོན་
ནའང་ང་ཚོ་དཀའ་ངལ་འགོ་གནས་ཡོད།	
འོན་ཀང་འདས་པའི་ལོ་སྟངོ་ཕྲག་འགའ་
ཤས་རིང་ང་ཚོ་བདོ་མིའི་སྙིང་སྟབོས་དང་
རྣམ་དཔདོ་དསེ་ལོ་ལ་ྔབཅུ་དུྲག་བཅུའ་ིདཀའ་
ངལ་ད་ེདག་ལ་གདངོ་ལེན་བདེ་ཐུབ་རུྒྱ་རེད།	

རིག་གནས་གསར་བརེའི་སྐབས་རྒྱ་མིས་
སིད་བུས་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་བདོ་ཀི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་བཟ་ོཐབས་བས་
ཡོད།	 	 སབྐས་རེ་དྲག་པའོ་ིསྟབོས་ཤུགས་
བདེ་སྤདོ་བས་ནས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་
དང་མནར་གཅདོ་སོགས་བཏང་ཡོད།	 ད་ེ
ནས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་རྒྱ་མིས་བདོ་ས་
བཙན་བཟུང་བདེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་

འགོ་ཁིད་མཁགེས་འཛིན་སུས་ཀང་ལོ་ལྔ་
བཅུ་ཕིན་པའི་རེས་བདོ་ཀི་དཀའ་རྙགོ་མ་
སེལ་བར་ལགྷ་རུྒྱ་རེད་བསམ་པའི་བསམ་བླ་ོ
འཁརོ་མེད།	 ལགྷ་པར་བདོ་ནང་གི་གཞིས་
ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ཚོའི་སྙངི་སྟབོས་ཧ་ལས་
པ་རེད།	འད་ིདངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད།	
བདོ་མི་རྣམས་རྒྱ་གར་དང་ཨ་རི།	 ཡུ་རོབ་

སོགས་ས་གནས་གང་ད་ུཡོད་ཀང་ཤ་ཁག་
རུས་གསུམ་བདོ་མི་བས་ནས་སྡདོ་རུྒྱ་རེད།	
ད་ེནམ་ཡང་རདེ་རུྒྱ་མེད།	 སྐསེ་ནས་མ་
འཆི་བར་བདོ་མིའི་རྩ་དནོ་ཆེད་འབད་བརྩནོ་
བ་རུྒྱ་འདི་ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོའི་བཟང་སྤདོ་ཀི་
འགན་རེད།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཚོ་དང་
ནམ་ཐུག་སྐབས་ངོས་ཀིས་ཁེད་རང་ཚོས་
བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་པ་ད་ེབདོ་ལ་རྒྱབ་

སྐརོ་བདེ་པ་ཙམ་ཞིག་མ་རེད།		དྲང་བདནེ་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་པ་ཞིག་རེད།	 ཅསེ་བརདོ་
ཀི་ཡོད།			ང་ཚོའ་ིབདོ་ཀི་གནད་དནོ་འད་ི
དྲང་བདནེ་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན།	 རང་
བཙན་འཐབ་རྩདོ་བདེ་མཁན་ཚོགས་པ་མང་
པ་ོཡོད།	 ཕལ་ཆེ་བས་འཚེ་བའ་ིཐབས་ལམ་
ཐགོ་ནས་འགྲ་ོབཞིན་འདགུ	 	 ང་ཚོ་བདོ་

མིར་མཚོན་ན་གནས་སྟངས་དཀའ་ལས་
ཁག་པ་ོཇི་ཙམ་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ང་
ཚོའི་ལ་ྟགུྲབ་ད་ེའཚེ་མེད་ཞི་བར་གཞི་བཅལོ་
ཡོད།	 ད་ལའྟ་ིརྒྱ་ནག་འག་ོཁདི་མཁགེས་
འཛིན་པ་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བ ོད་
མིའི་ཐགོ་ལག་བསྟར་བདེ་བཞིན་པའི་སིད་
བུས་འདིས་བདོ་མིའི་དཀའ་ངལ་ནམ་ཡང་
སེལ་ཐུབ་རུྒྱ་མིན་པ་ད་ེང་ཚོས་ར་སྤདོ་བདེ་
དགསོ།	 	 ཇི་སདི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་
ལ་འཚམས་པའི་སིད་བུས་ཤིག་ལག་བསྟར་
མ་བས་བར་བདོ་མིའི་དཀའ་ངལ་འད་ིསེལ་
ཐབས་མེད།	 གནས་སྟངས་འདའི་ིའགོ་
ནས་ལྟ་སྐབས་ལྷན་ཚོགས་འདི་ལྟ་བུ་དང་།	
ལྷག་པར་བོད ་ད ོན ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
མཁན་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་ནས་ཕབེས་པ་
རྣམས་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་
ཡོད།	 ཁ་ོཔ་ཚོས་བདོ་ནང་ལག་བསྟར་བདེ་
བཞིན་པའི་སིད་བུས་དརེ་གུྲབ་འབྲས་བཟང་
པ་ོཞིག་འཐནོ་རུྒྱ་མེད་པ་ཤེས་ཀི་ཡོད།	 དསུ་
སབྐས་འད་ིའདྲ་ཞིག་ལ་རྒྱལ་སིྤའི་རྒྱབ་སྐརོ་
བ་ཚོས་བདོ་དནོ་ཆེད་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བ་
འདི་ཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཞིག་འདགུ	
ལནྷ་ཚོགས་འད་ིལ་ྟབུ་ཁདེ་རང་གིས་གོ་སིྒག་
གནང་བ་རེད།༼ཅེས་སིད་སྐོང་མཆོག་ལ་
ཕག་བརྡ་མཛད།༽ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབུང་འདགུ	
ཐུགས་ར་ེཆེ།	ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོ་གིས་རྒྱལ་
སིྤའ་ིརྡལུ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་ཉནེ་སུང་ཚོགས་པར་
ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟགེས་རྟགས་ཐབོ་པར་

འཚམས་འདྲ་ིམཛད་པ།

༄༅།	 །འད་ིལོའ་ིན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་
རྟགས་ད་ེརྒྱལ་སིྤའི་རྡལུ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་ཉནེ་སུང་
ཚོགས་པར་	 ICAN	 ཐབོ་པར་བརྟནེ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
ཚོགས་པའི་འཛིན་སྐོང་འགན་འཛིན་ལྕམ་སྐུ་བྷ་ེ
ཏ་ེརི་སི་ཕནི་	 Beatrice Fihn	 མཆོག་ལ་
འཚམས་འདྲ་ིམཛད་འདགུ	ཚོགས་པ་དསེ་འཛམ་
གླིང་ཁནོ་ད་ུརྡལུ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་རྩ་མེད་བཟ་ོཆེད་
ད་བར་མུ་མཐུད་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་ཡོད་
པ་དང་།	 ད་ེཡང་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་འཚམས་
འདྲ་ིམཛད་པའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 དངེ་སབྐས་
འཛམ་གླིང་གི་གནས་སྟངས་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་གུར་
མིན་ཐད་ངསེ་བརྟན་གང་ཡང་མེད་པ་མ་ཟད།	ས་
ཕོགས་གང་སར་ལྷངི་འཇགས་མེད་པའི་གནས་
སྟངས་འདིའི་འགོ་རྒྱལ་སིྤའི་རྡལུ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་
ཉནེ་སུང་ཚོགས་པའི་ལས་འགན་ནི་ཆེད་ཛ་དྲག་
པ་ོཞིག་ཏུ་གུར་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་ཐངེས་འདརི་ན་ོ
སྦལེ་གཟངེས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཁདེ་ཚོའི་
འབད་བརྩོན་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་བ་འདི་ནི་ཧ་
ཅང་འསོ་ཤིང་འཚམས་པ་ཞིག་ཡིན།	 ངསོ་ཀིས་
རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་བྲལ་བའི་འཛམ་གླིང་ཞིག་
བསུྐན་ཐུབ་ཆེད་འབད་བརྩོན་རུྒྱན་སྐངོ་ཐུབ་པའི་
སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ།	 སིྤར་༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོར་རྒྱལ་སིྤའ་ི
རྡལུ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་ཉནེ་སུང་ཚོགས་པའ་ིལས་དནོ་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་མཛད་ད་ེབཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	ངསོ་
ཀི་རྡལུ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་མེད་པའི་འཛམ་གླིང་ཞིག་
བླརོ་འཆར་ཐུབ་བཞིན་འདགུ	 ཅསེ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་མངོ་ཡོད།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་ཏ་ཀ་སུ་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༤	 ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༤	 ཐགོ་

གངས་སིྐད་ལས་བེད་ཚོགས་ཁང་གསར་
པའི་ནང་ཉ་ིཧངོ་ཏ་ཀ་སུ་ཐབེས་རྩ་ནས་བདོ་

མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ལ་བདོ་མིའི་རྩ་དནོ་
དང་ཤེས་ཡོན་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་མཚོན་ཆེད་ཏ་
ཀ་སུ་གཟངེས་རྟགས་ཞེས་པ་འབུལ་ལམ་
ཞུས་ཡོད།	 ད་ེརིང་ཏ་ཀ་སུ་གཟངེས་རྟགས་
འདི་ང་སིད་སྐོང་མིང་ཐོག་ནས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ས་ིཞུའི་ལས་བདེ་ཚང་མས་
དསུ་རྟག་ཏུ་ཕར་གུྲ་མཉམ་འདགེས་གནང་
སྟ་ེའགན་ཁུར་བཞེས་པའི་གཟི་བརིད་དང་།	
འཇོན་ཐང་དང་གུྲབ་འབྲས་སྨིན་པ་ཞིག་
ལ་ངོས་འཛིན་པའི་ཐོག་ནས་ད་ལན་ཏ་ཀ་
སུ་གཟངེས་རྟགས་གནང་བར་སྙངི་ཐག་པ་
ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ཏ་ཀ་སུ་
གཟངེས་རྟགས་དང་འབྲལེ་ཉ་ིཧངོ་སྒརོ་ས་
ཡ་བཅུ་	 (ཨ་སྒརོ་འབུམ་གཅིག་མན་ཙམ་)	

ཡོད་ས་རེད།	 ད་ེཁ་ོརང་གིས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་རྩ་དནོ་འཐབ་རྩོད་དང་
ཤེས་ཡོན་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཆེད་ཡིན་ཞསེ་
བརདོ་སབྐས།	 	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་
འབུལ་རུྒྱ་རེད།	 	 ད་ེའདྲ་བས་ན་ཁངོ་རང་
ཉདི་ཀིས་དསུ་རྟག་ཏུ་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་
གཏང་དགོས་རེད་ཅེས་དགོངས་པ་བཞེས་
མཁན་ཞིག་ཡིན་སྟབས།	 ཤེས་ཡོན་བརུྒྱད་
ནས་ང་ཚོའི་མ་འོངས་སོན་རྩ་ཚོ་སོ་སོའི་
རྐང་པའ་ིཐགོ་ལངས་ཐུབ་རུྒྱ་དང་།	 རྩ་དནོ་
རྩདོ་མཁན་གི་འགོ་ཁིད་ཆགས་ཐུབ་རུྒྱའི་རེ་
བ་བས་ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་
ཐུབ་ན་ཡག་ཤོས་རེད་འདགུ	ཅསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།	

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་
རྡ་ས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་
དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	༥༠	འཁརོ་བའ་ི
དསུ་དྲན་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	
༩	 རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་བཞུགས་སརྒ་
རྡ་རམ་ས་ལའ་ིཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་
ལག་ཁང་ད་ུརྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལས་ཁུངས་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༥༠	
འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་སུང་བརིྩ་མཛད་སྒའོ་ི
ཐོག་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
མཆོག་སྐུ་མགྲནོ་ད་ུགདན་ཞུས་ལརྟ་ཆེད་
ཕབེས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	
སྐབས་དརེ་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་
འདས་པའ་ིབཀའ་ཤག་གི་བུང་རིམ།	 སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་བུང་རིམ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།	
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཏ་ཀ་སུ་གཟངེས་རྟགས་མཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༤	
ཉནི་ཉ་ིཧངོ་ཏ་ཀ་སུ་ཐབེས་རྩ་ནས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་ལ་བདོ་མིའི་རྩ་དནོ་དང་
ཤེས་ཡོན་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་མཚོན་ཆེད་ཏ་ཀ་སུ་
གཟངེས་རྟགས་ཞེས་པ་འབུལ་ལམ་ཞུས་
ཡོད།		སབྐས་དརེ་སྐ་ུཞབས་ཏ་ཀ་སུ་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ང་རང་ད་ེ
རིང་འདིར་ཁེད་ཚོ་མཇལ་སྐབས་སེམས་
ནང་དགའ་ཚོར་ཧ་ཅང་བུང་།	 	 ཁདེ་ཚོར་
དབུ་ཁིད་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ལྟ་
བུ་ཡོད་པ་འདི་དངསོ་གནས་དགའ་སྤབོས་
སྐསེ་འསོ་པ་ཞིག་རེད།	 	 	 སིྤར་ཉ་ིཧངོ་
དང་བདོ་མི་རིགས་གཉསི་དངསོ་པའོ་ིགནས་
ལུགས་ཐགོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྟངས་སོགས་
མཚུངས་ཆོས་མང་པ་ོཡོད།	 	 དརེ་བརྟནེ་
བདོ་མི་ཚོ་དཀའ་སྡུག་མོང་བཞིན་ཡོད་པ་
ཐོག་མར་གོ་ཐོས་བུང་སྐབས་ང་རང་ནང་
མི་ཞིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་
ཚོར་བ་བསྐསེ་བུང་།	 	 ང་ཚོས་འཚེ་མེད་
ཞི་བའི་ལམ་ནས་མུ་མཐུད་འཐབ་རྩདོ་རུྒྱན་
སྐངོ་བ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ང་
ཚོས་མི་རབས་གཞོན་པ་ཚོར་ཤེས་ཡོན་གི་
མཐུན་འགུར་སྦྱར་ནས་མ་འངོས་རེ་བ་རྒྱག་
ས་ཡོད་པ་ཞིག་བཟ་ོཐུབ་དགསོ།	 	 ངས་

གང་ཐུབ་བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་ཞུ་རུྒྱའི་
ཁས་ལེན་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ངས་ཕར་རང་
ཡུལ་ད་ུལོག་ནས་དངུལ་གང་ཐུབ་བསག་
རུྒྱ་དང་།	 དའེ་ིཆེད་འབད་བརྩནོ་གང་ཡོད་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ངའ་ིརེ་བར་མ་འངོས་མི་
རབས་གཞོན་པའི་ཁདོ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་ལྟ་བུ་མང་ཙམ་འཐནོ་རུྒྱར་རེ་
བ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ཞསེ་གསུང་བཤད་གུྲབ་
མཚམས།				དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 མང་གཙོའ་ི
ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དབུས།	
སི་ཞུའི་ལས་བདེ་རྣམ་པ་བཅས་ལ་ངས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་བས་ཏ་ེསྨན་པ་
ཏ་ཀ་སུ་ལ་འཚམས་འདྲའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 གངོ་ད་ུབཀའ་དུྲང་གིས་
གསུང་པ་ནང་བཞིན་རེད།	 	 གཞི་རྩའ་ིསནྨ་
པ་ཏ་ཀ་སུ་ད་ེས་ྔནས་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཡོད་པ་དང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ལོར་རྡ་སར་
ཕབེས་ཏ་ེབཀའ་ཤག་ནས་ཤེས་ཡོན་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན།	ཞསེ་འབད་བརྩནོ་གནང་
བ་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་
མ་ཟད།	 བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ལའང་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་མཁན་ཞིག་རེད།	 ང་རང་ཉ་ིཧངོ་
ད་ུཐངེས་འགའ་ཤས་འགྲ་ོསྐབས་ཁོང་དང་
མཇལ་བུང་།	 	 ནམ་མཇལ་སབྐས་སུའང་

ཁངོ་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དད་གུས་ཧ་ཅང་ཞུས་
པ་མ་ཟད།	 	 	 བདོ་དནོ་ཐགོ་ཁ་ཞ་ེགཉསི་
མེད་ཀི་སྒ ་ོནས་རྒྱབ་སྐོར་དང་བ ོད་མིའི ་
སིྒག་འཛུགས་ལའང་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་པ་དསུ་
རྟག་ཏུ་གསུང་བཞིན་འདགུ	 ཁངོ་ཉ་ིཧངོ་གི་
སནྨ་པ་སདྐ་གྲགས་ཆེན་པ་ོཞིག་རེད།	 ཁངོ་
གི་ལས་ཁུངས་ནང་ད་ེས་ྔཡིན་ན།	 རྒྱ་ནག་
སམྐ་ས་ནས་རྒྱ་མིའི་ཚོང་པ་ཆེན་པ་ོདང་སནྙ་
གྲགས་ཅན་མང་པ་ོཞིག་སྨན་གཏུག་ཆེད་
ཡོང་སལོ་ཡོད་འདགུ	 	 	 འནོ་ཀང་ཁངོ་
རྡ་སར་ཕབེས་ཏ་ེ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་མཇལ་ཁ་ཐོབ་རེས་ལས་
ཁུངས་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དང་
ཐང་ཀ་ཆེན་པ་ོད་ེའདྲ་ལས་བསིྒགས་པ་ནས་
བཟུང་རྒྱ་ནག་ནས་ཡོང་མཁན་ཇེ་ཉུང་ད་ུ
ཕིན་པ་དང་།	 	 ས་ྔམོ་ཡིན་ན་ཁངོ་གིས་རྒྱ་
ནག་སླབོ་ཕུྲག་ད་ེའདྲར་སིྦྱན་བདག་བདེ་ཀི་
ཡོད་སྟབས།	ལོ་གསར་སབྐས་འཚམས་འདྲ་ི
ད་ེའདྲའང་འབརོ་གི་ཡོད་འདགུ	 ༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གི་སྐུ ་
པར་དང་ཐང་ཀ་བཤམས་པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་
རིགས་ཚོ་དང་འབྲལེ་བ་ཧ་ལམ་ཆད་ཀང་
ཁངོ་ལ་ཁད་པར་གང་ཡང་མིན་འདགུ	ཅསེ་
གསུང་བཞིན་འདགུ	 	 ཁངོ་སནྨ་པ་ཧ་ཅང་
སནྙ་གྲགས་ཆེན་པ་ོཡིན་པར་བརྟནེ།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཁངོ་ལ་མཐངོ་ཕགོས་བུང་
བ་དསེ་ཁངོ་སྒརེ་ལ་ཁད་པར་རྩ་བ་ནས་མིན་
འདགུ		ཅསེ་གསུང་པ་དང་སྦྲགས།		ཁངོ་
གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ནམ་ཡང་
མར་ཕབ་རུྒྱ་མིན་སྐརོ་གསུངས།	 	 	 ཁངོ་
གིས་ང་ལ་ཐུག་མཁན་སུ་ཡིན་ནའང་༸གངོ་
ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་མཇལ་ནས་འགྲ་ོདགསོ་
རེད།	ཅསེ་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ཧ་ལས་པའ་ི

དད་གུས་ཆེན་པ་ོཞུ་མཁན་ཞིག་རེད་འདགུ	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་སླད་ཏ་ཀ་སུ་གཟངེས་རྟགས་
འདི་འབུལ་གི་ཡིན་ཞེས་ལན་འབོར་བར་
ཁ་ཞེ་གཉསི་མེད་ཐགོ་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་ཤེས་ཡོན་ལ་ཕན་པ་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ལ་ཕན་པའི་ཕག་རོགས་གནང་བ་
མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ལ་ཏ་ཀ་སུ་
གཟངེས་རྟགས་ཐངེས་དང་པ་ོའབུལ་གི་ཡིན་
ཞསེ་བརདོ་སབྐས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཚབ་ཞུས་ཏ་ེང་རང་སདི་སྐངོ་ལས་ཐགོ་ཡིན་
སྟབས་གཞུང་འབྲལེ་གཟངེས་རྟགས་དང་
གསོལ་རས་གང་ཐབོ་པ་ཡིན་ནའང་བཀའ་
ཤག་ནང་སིྒག་གཤོམ་བས་ནས་འཇོག་རུྒྱ་
རེད་མ་གཏོགས་ང་རང་སྒརེ ་གི ་ཆགས་
ཀི་མེད།	 རྩ་བའ་ིང་སྒརེ་གི་མིང་འབདོ་ཀི་
ཡོད་ནའང་སིད་སྐངོ་གི་འགན་འཁརེ་བའི་
ཐགོ་ནས་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་ཡོང་སབྐས་
བཀའ་ཤག་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཆགས་པ་རེད།		དརེ་བརྟནེ་ཁངོ་གིས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་གཟངེས་རྟགས་འདི་
ཕུལ་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སིྤར་
སིད་སྐོང་གང་ཟག་གཅིག་གིས་གང་ཡང་
བདེ་རུྒྱ་མེད།	 གཙོ་བ་ོཕག་རོགས་བཀའ་
བླནོ་རྣམ་པས་དསུ་རྟག་ཏུ་མཉམ་རུབ་ཀིས་
འགན་འཁུར་བའ་ིཐགོ་ནས་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད།	
འདིའི་ནང་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་
པ་ཚང་མས་འགན་འཁུར་བ་དང་།	 ལགྷ་
པར་རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གཉསི།	
ང་ཚོར་གཟི་བརིད་ལྡན་པའི་མང་གཙོའི་ཀ་
བ་གསུམ་ཡོད་པ་དང་།	 ལནྷ་ཁང་ཚང་མས་
འགན་འཁུར་བའ་ིཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་
གི་ཡོད་པ་དང་།	 མང་གཙོའ་ིལམ་ལུགས་

ཐགོ་ནས་འགྲ་ོཡི་ཡོད་པ།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་
གི ་ ཐུགས་ཀི ་འཆར་སྣང་དང་དགོངས་
བཞེད་ལྟར་ཡང་དག་པའི་མང་གཙོ་ལག་
བསྟར་བདེ་པ་འད་ིའཛམ་གླངི་སིྤ་ཡོངས་ལ་
ངམོས་སུ་ཆོག་པ་ཆགས་ཡོད།	 ལགྷ་པར་
བདོ་མི་ས་ཡ་དུྲག་ཡོད་པ་ནས་འདརི་སྐབས་
བཅོལ་བ་རྣམས་འཛམ་གླིང་ནང་ཡོད་པའི་
སྐབས་བཅོལ་བ་གཞན་དང་བསྡུར་བ་ཡིན་
ན།	 ཕལ་ཆེར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འད་ི
ཚགས་ཆུད་ཤོས་རེད་ཅེས་ཞུ་ཆོག་གི་རེད་
བསམ་གི་འདགུ	 ང་ཚོས་མཁས་དབང་
དང་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མང་པ་ོཐུག་གི་ཡོད་
སྟབས།	 ཁངོ་ཚོ་ཚང་མས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་འད་ིཚགས་ཚུད་པ་ོཡོད་པ།	 མང་
གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གིས་གཙོས་རང་དབང་
ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་ཡོད་སྐརོ་གསུང་མཁན་
མང་པ་ོཡོང་གི་འདགུ	 དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོ་
ཚང་མ་དགའ་སྤབོས་བེད་དགོས་པ་ཞིག་
རེད་འདགུ	 ད་ེརིང་ཏ་ཀ་སུ་དང་ཁངོ་གི་
ཕག་རོགས་ཆེད་ད་ུམངགས་ནས་ཉི་ཧངོ་
ནས་ཁ་སང་རྡ་སར་དམིགས་ཡུལ་ད་ེརང་
གི་ཆེད་ད་ུཕབེས་འདགུ	 ད་ེནས་ཕིར་ཕབེས་
མཁན་རེད།		ད་ེནས་ཕར་ཕབེས་མཚམས་
མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་གི་ཡིན་
ཞསེ་གངོ་ད་ུགསུངས་པ་ལརྟ།	 	 	 ཁངོ་ལ་ྟ
བུ་ཉ་ིཧངོ་ནང་ད་ུམི་སྣ་ག་ཚོད་མང་པ་ོཡོད་
པ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་དགའ་བསུ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།			ཁངོ་གི་ཕག་རོགས་གཞན་དང་ང་ོ
ཤེས་ཚང་མར་བདོ་དནོ་སྐརོ་གསུང་རོགས་
གནང་ཞེས་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ ་རུྒྱ ་ཡིན།	
རྒྱབ་སྐོར་ཡིན་ནའང་གང་ཐུབ་ཅི ་ཐུབ་
གནང་རོགས་གནང་ཞུ་བ་དང་།	 གསོལ་
ཇ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་ནས་མཛད་སྒ་ོརྒྱལ་
ཁའ་ིངང་གྲལོ་ཡོད་པ་བཅས།།	

༸གངོ་ས་མཆོག་༸སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་མ་མཛད་པའ་ིམཚམས་དརེ་ཁངོ་གིས་གསོལ་སྩལ་མཛད་པའ་ིམང་གཙོའ་ིསིྒག་
འཛུགས་འདསི་བདོ་མིའ་ིམདནུ་ལམ་གི་ཁ་ཕགོས་བསུྒར་རུྒྱ་རེད།

༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༥	
ཉནི་དརྨ་ཤཱ་ལའི་ཉ་ེའགྲམ་ད་ུཆགས་པའི་པ་ེ
ཝི་ལི་ཡོན་གསོལ་མགྲནོ་ཁང་	Hotel	Pa-
vilion	 	 ད་ུལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་སྣང་གི་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་	གསོལ་སྟནོ་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་
བཀའ་བླནོ་ཁི་ཟུར་མཁས་དབང་སླབོ་དཔནོ་
ཆེན་པ་ོཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས།		
ད་ལྟའི་བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་

དང་འབུང་འགུར་བདོ་མིའི་འཐབ་རྩོད་ཀི་
རྣམ་པར་གཟགིས་སྟངས།			སིྤར་བདོ་ཀི་
གནས་སྟངས་འདིར་ཕགོས་མང་པའོི་ཐགོ་
ནས་བལ་ྟདགསོ་པ་མ་ཟད།	 དརེ་འགྲལེ་
བརདོ་ཀང་རྣམ་གྲངས་མང་པའོི་ཐགོ་ནས་
བརྒྱབ་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་པ་ད་ེལརྟ་ནའང་།	 བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་ང་ོམ་རྟགོས་པར་བདོ་ཀི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་།	 ད་ལའྟ་ིབདོ་ཀི་ཆབ་སདི་

ཀི་གནས་སྟངས།	 	 བདོ་མིའ་ིགནས་སྟངས་
བཅས་ཡག་པ་ོཤེས་དགོས་སྐརོ་གསུང་པ་
དང་སྦྲགས།			འབུང་འགུར་བདོ་དནོ་ལ་
བཟང་ཕགོས་ཀི་འགུར་བ་འགྲ་ོརུྒྱའི་གནས་
སྟངས་ཐོག་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་བཟང་
ཕགོས་ཀི་འགུར་བ་ད་ེརང་བཞིན་གིས་འགྲ་ོ
རུྒྱ་ཞིག་མིན་པར་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་དགོས་
པ་དང་།	 	 ད་ལའྟ་ིབདོ་མིའ་ིཆབ་སདི་ཀི་
འཐབ་རྩདོ་ད་ེདསུ་སབྐས་མི་འདྲ་བ་གསུམ་
ད་ུཆ་བགསོ་གནང་ནས་འགྲལེ་བརདོ་གནང་
སབྐས།	 དསུ་རབས་	 ༢༠	 ནང་ལ་ྔདང་ལ་ྔ
བཅུ་དང་།	 དསུ་རབས་	 ༢༡	 ནང་དུྲག་
དང་དུྲག་བཅུ་སོགས་དབ་ེཆོག་ཚུལ།	 དསུ་
རབས་	༢༠	ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུ་བརདོ་སབྐས་ཕི་
ལོ་	༡༩༠༤	ནས་	༡༩༥༤	ལོའ་ིབར་དང་།	
དསུ་སབྐས་དའེི་རིང་བདོ་མི་ཚོས་ཆབ་སིད་
ཀི་འཐུས་ཤོར་ཆེ་ཤོས་བཏང་བའི ་ད ུས་
སབྐས་ཤིག་དང་།	དསུ་རབས་དའེ་ིཐགོ་མའ་ི

ལོ་ལྔའི་ནང་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་དང་ཨིན་ཇིའི་
ཚོང་འབྲལེ་གི་ཆིངས་ཡིག་བཞག་པའི་འགོ་
ཚུད་པ་མ་ཟད།	 ཨིན་གཞུང་ཚོང་འབྲལེ་
དནོ་གཅདོ་ཀིས་ཕིས་ལོ་	༡༩༠༤	ལོར་བདོ་
ནང་དམག་རལོ་བས་ཡོད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་
མི་ཚོར་༸ཞལ་བཞེས་བཟང་པ་ོམཛད་པ་
ལརྟ།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་དསུ་ཡུན་
རིང་པའོི་བར་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་མཛད་རུྒྱ་
ངསེ་པ་རེད།	 	 འནོ་ཀང་ནམ་ཞིག་༸གངོ་
ས་མཆོག་༸སྐུ་འཚོ་བཞུགས་མེད་པའི་དསུ་
སབྐས་ཤིག་འཆར་ཚེ་བདོ་མི་ཚོར་ཆེས་མུན་
ནག་གི་དསུ་སབྐས་ཤིག་ཆགས་སདི།		དསུ་
སྐབས་དའེི་མཚམས་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་གསོལ་སྩལ་
མཛད་པའི་མང་གཙོའི་སིད་གཞུང་འདིས་
བདོ་མིའི་མདུན་ལམ་སྣ་ེཁིད་བ་རུྒྱ་རེད།	
ཅསེ་གསུངས།	 ཕགོས་མཚུངས་རིན་པ་ོཆེ་

མཆོག་གིས་ད་ལའྟི་རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་སིད་
གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ཆེད་མངགས་
རྩ་མེད་བཟ་ོརུྒྱའི་སིད་བུས་ངན་པ་ཞིག་ཐགོ་
ནས་ལག་བསྟར་བདེ་བཞིན་པར་བརྟནེ་ང་
ཚོས་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་
དང་ཉམས་པ་སླར་གསོའི་ཐོག་ངེས་པར་
ད་ུཤུགས་རྒྱག་དགསོ་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་
ཕི་རྒྱལ་རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་གི་བདོ་
མི་ཚོས་དའེི་ཐགོ་ངསེ་པར་ད་ུཤུགས་རྒྱག་
དགསོ་སྐརོ་གསུངས།	 	 གཞན་ཡང་བཀའ་
བླནོ་ཁི་ཟུར་མཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་བ་
ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲ་ིདང་སྦྲགས་ཉིན་
གསུམ་རིང་རང་གི་རྣམ་དཔོད་གང་ཡོད་
བཏནོ་ནས་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོགནང་གལ་ཆེ་
སྐརོ་དང་།	 	 བསམ་འཆར་གང་སྤུངས་པ་
རྣམས་འབུང་འགུར་བདོ་མིའི་མི་རབས་
གཞོན་པ་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ངེས་ཡིན་
སྐརོ་གསུངས།



3 TIBETAN NEWS  11th  October  2017 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༡	ཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༡

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།	བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	སོགས་དྲ་རྒྱའ་ི

ཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་འཐནེ་འཁརེ་ན་ིབདོ་མིའ་ིཆིག་སིྒལ་གི་ནསུ་པ་ཉམ་དམས་སུ་གཏངོ་མཁན་སྐན་ནད་ལ་ྟབུ་ཡིན་
སྟབས་ཡིད་གཟབ་གནང་དགསོ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༩	ཉནི་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་
ཁང་ད་ུརྡ་ས་བདོ་མིའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལས་ཁུངས་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་
འཁོར་བའི་དསུ་དྲན་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་ཡོད།	སབྐས་དརེ་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་

མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་སྣང་གསལ་ཞལ་
ཕ་ེགནང་གུྲབ་མཚམས་སྐུ་མགྲནོ་རྣམ་པས་
དབུས་མི་མང་རྣམས་ལ་གསོལ་ཇ་འབྲས་
སིལ་འདགེས་འབུལ་ཞུས།	 དརེ་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 སིྤར་རྡ་རམ་ས་ལ་ཡར་རྒྱས་འགྲ་ོ
བ་འདི་གཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དྲནི་ཉག་
གཅིག་ལ་བརྟནེ་ནས་བུང་བ་ཞིག་དང་།	 ད་ེ
རིང་ས་གནས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་
སིྒག་འགོ་རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁུངས་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོལྔ་བཅུ་འཁོར་
བའི་མཛད་སྒ་ོགྲ་སིྒག་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་
འདགུ	 དསུ་རུྒྱན་གཞུང་འབྲལེ་མཛད་སྒའོ་ི

སབྐས་མི་མང་ག་ཚོད་ཡོང་མིན་ཐ་ེཚོམ་ཏགོ་
ཙམ་ཡོད་ནའང་རྡ་སའི་མི་མང་རྣམས་ལ་
སོ་སོའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ཞནེ་འཁགོ་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་པའ་ིབཟ་ོའདྲ་འདགུ	 གང་ལ་ཞ་ེན་ད་ེ
རིང་མི་མང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའཛོམས་འདགུ	
སིྤར་སྟངས་འཛོམས་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་པ་ོརེད།	 ལོ་གཅིག་ལ་གཞུང་འབྲལེ་
མཛད་སྒ་ོཐངེས་བཞི་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་མི་
མང་མང་པ་ོའཛོམས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་
རྒྱ་ནག་ལའང་བརྡ་ལན་སྤོད་བཞིན་ཡོད།	
གཞུང་འབྲལེ་མཛད་སྒའོི་སྐབས་མི་མང་ཧ་
ཅང་མང་པ་ོའཛོམས་དསུ་ལོ་དུྲག་ཅུའི་རསེ་
ལ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་རྩ་དནོ་ཐོག་སེམས་
ཤུགས་དང་འགན་འཁརེ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ཅེས་
འགྲམེས་སྤལེ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 བདོ་ནང་ལ་
ཡིན་ནའང་བརྡ་ལན་སྤདོ་བཞིན་ཡོད།	 བདོ་
ནང་ལ་བདོ་མི་ཚོས་སོ་སོའི་སེམས་ཤུགས་
དང་སྙངི་སྟབོས་ཡོད་པའི་ཐགོ་ནས་བདོ་མི་	
༡༤༩	 ཙམ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་
ཡོད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་བཙན་
བོལ་བདོ་མི་མི་འབརོ་མང་ཤོས་རྒྱ་གར་

ནང་ཡོད།	 ཆོས་བརུྒྱད་བཞི་དང་གཡུང་
དུྲང་བནོ་བཅས་ཀི་གདན་ས་ཁག་རྒྱ་གར་ལ་
ཡོད།	 གཙོ་ཆེ་ཤོས་༸གངོ་ས་མཆོག་ཡིན་
ནའང་རྒྱ་གར་ནང་བཞུགས་ཡོད་སྟབས་རྒྱ་
གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལས་ལགྷ་བཀའ་དྲནི་
ཆེ་བ་མེད།	 ད་ེནས་དམིགས་བསལ་ཧ་ིམཱ་
ཅལ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་ནི་ཧ་ཅང་བཀའ་དྲནི་
ཆེན་པ་ོཡིན་པར་བརྟནེ་ས་གནས་མི་མང་
དང་ལནྷ་མཐུན་སིྒལ་དང་འབྲལེ་ལམ་བཟང་
པ་ོའཇགོ་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
ད་ལྟ་ང་ཚོ་སྡདོ་སའི་ས་ཆ་ད་ེརྒྱ་གར་གིས་
ང་ཚོར་གཡར་བ་ཞིག་རེད་མ་གཏགོས་ང་
ཚོའ་ིམ་རེད།	 དརེ་བརྟནེ་རྒྱ་གར་མི་མང་
དང་ལནྷ་འབྲལེ་ལམ་དང་མཐུན་སིྒལ་ཡག་
པ་ོབདེ་དགསོ།	 ད་ེནས་ང་ཚོ་རྡགོ་རྩ་གཅིག་
སིྒལ་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་མ་སུ་རིར་
བདོ་པ་ཚོར་བཀའ་སླབོ་ཐགོ་མར་ད་ེརྡགོ་རྩ་
གཅིག་སིྒལ་བདེ་དགསོ་རེད།	 བདོ་ཀི་ལུང་
པ་ཤོར་ཚར་བ་རེད།	 ང་དབུས་གཙང་ཡིན།	
ཁ་ོམད་ོསདྨ་རེད།	 ཅསེ་ཟརེ་བའ་ིདསུ་ཚོད་
ཡོལ་ཟནི་པ་རེད།	 ང་ཚོ་བདོ་པ་ཡིན་རྡགོ་རྩ་
གཅིག་སིྒལ་བདེ་དགོས་རེད་མ་གཏགོས་ད་
དངུ་ཆོལ་ཁའི་འཐནེ་འཁརེ་བདེ་པ་ཡིན་ན།	
ནང་ཁུལ་མ་འཆམ་པ་དང་།	 ནསུ་པ་ཉམས་
འགྲ་ོགི་རེད་ཅསེ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ཟླ་	 ༡༢	
ནང་ལ་བཀའ་སླབོ་ཐགོ་མར་འདི་ལརྟ་སྩལ་
འདགུ	གང་ལརྟ་ལོ་ང་ོདུྲག་ཅུའ་ིརིང་གཅིག་
སིྒལ་བདེ་དགསོ།		ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་
འཐནེ་འཁརེ་བདེ་རུྒྱ་མེད་པའི་བཀའ་སླབོ་

ཕབེས་ཡོད།	 ད་དངུ་ང་ཚོའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་
ལ་ཆོལ་ཁ་འཐེན་འཁེར་བེད་མཁན་ཡོང་
བཞིན་འདགུ	 ཉ་ེཆར་འསོ་བསྡའུ་ིསབྐས་ལ་
གནས་ཚུལ་བུང་བ་རེད།	 འཇནོ་ཐང་དང་
བདོ་རྩ་དནོ་གི་ཐགོ་ཕན་གི་ཡོད་མེད་ལ་མ་
ལྟསོ་པར་སོ་སོའི་ཆོལ་ཁར་ཞེན་འཁགོ་བདེ་
བཞིན་འདགུ	 གང་ལརྟ་ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་
འཐནེ་འཁརེ་མེད་པར་རྡགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་
བདེ་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
ད་ེནས་ཉ་ེཆར་༸གངོ་ས་མཆོག་སྐ་ུངལ་གསོ་
དགསོ་ཀི་ཡོད།	༸གངོ་ས་མཆོག་ང་ཚོའ་ིརྩ་
བའ་ིབ་ླམ་རེད།	 ཚེ་འད་ིཕི་གཉསི་ཀི་སྐབས་
གནས་རེད།	 དརེ་བརྟནེ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལས་རྩ་ཆེ་བ་
དང་བཀའ་དྲནི་ཆེ་བ་མེད།	 ང་ཚོས་༧གངོ་
ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་
འགྲ་ོདགསོ་ཅསེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆེད་དང་།	
སོ་སོའ་ིནང་མིར་ཕན་པ།	 སྒརེ་ལ་ཕན་
པའ་ིབཀའ་སླབོ་གནང་གི་ཡོད།	 ༸གངོ་ས་
མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་གནང་བ་ཁག་ལག་
བསྟར་བདེ་པ་ཡིན་ན་སོ་སོ་སྒརེ་ལའང་ཕན་
གི་ཡོད།	 དངེ་སང་སིྤ་ཚོགས་ནང་ལ་༸གངོ་
ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་ཁ་ཤས་
ཡོང་བཞིན་འདགུ	 ཧ་ཅང་གིས་ཐབས་སྐ་ོཔ་ོ
རེད།	དགུང་ལོ་ལ་ྔནས་ད་ལ་ྟབར་བདོ་བསྟན་
པ་ཆབ་སིད་ཀི་འགན་ཆ་ཚང་འཁེར་ནས་
སྐ་ུལས་བསྐནོ་ཡོད།	 ལོ་ང་ོདུྲག་ཅུའ་ིརིང་
འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་སར་ཕབེས་ཏ་ེང་
ཚོ་ཚང་མ་མག་ོབ་ོབཀག་ནས་འགྲ་ོཐུབ་པ་ད་ེ
༧གངོ་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དྲནི་རེད།	 དརེ་

བརྟནེ་༸གོང་ས་མ་ཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་
མཁན་ལ་གདངོ་ལེན་བདེ་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 བདོ་ནང་
གི་བདོ་མི་ཚོས་ད་བར་སྐུ་ལས་བསྐནོ་བཞིན་
ཡོད།	 རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་
གིས་གཙོས་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཚོའི་བླསོ་
བཏང་བས་པ་ད་ེདག་ནམ་ཡང་མ་བརེད་
པའི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མས་དཀའ་ལས་
རྒྱག་དགསོ།	 གལ་སདི་རྡགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་
མེད་ན།	བདོ་ནང་གི་མངནོ་འདདོ་སུྒབ་ཐུབ་
རུྒྱ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད།	 དརེ་བརྟནེ་
བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོས་སྐུ་ལས་བསྐནོ་པ་
ད་ེནམ་ཡང་མ་བརདེ་པའི་ཐགོ་ནས་༸གོང་
ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་
དང་བཀའ་སླབོ་གནང་བ་ད་ེདག་ཡིད་ལ་
བཅངས་པའི་ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་བེད་
ད་ེརྡགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་ཐོག་སྐུ་ལས་བསྐོན་
རོགས་གནང།	 གལ་སདི་ད་ེའདྲ་བས་པ་
ཡིན་ན་ཏན་ཏན་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའ་ིམངནོ་
འདདོ་དང་།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་བདོ་ལ་
གདན་འདྲནེ་ཞུ་ཐུབ་པ།	 ད་ེབཞིན་གཞིས་
བསེ་བདོ་མི་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་བའི་སྨནོ་
ལམ་དང་།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་སྐ་ུཚེ་རིང་པ་ོ
གནས་པ་དང་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་གང་མགགོས་
སུྒབ་པ་ཤོག་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་
ལ་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྲནི་མཚོན་སླད་རོང་
དཔནོ་སི་པི་ལྦར་མ་མཆོག་ལ་ཕག་རྟགས་
འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད།	

བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་ཐངེས་	༢༩	ཚོགས་པ།

༄༅།	།བདོ་རྒྱ་གྲསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་ཡོང་
ཐབས་སླད་བཞུགས་སྒར་དརྨ་ཤཱ་ལའི་ནང་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་
ཐོག་ཉིན་གཉིས་རིང་གི་བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་
ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་ཐངེས་	 ༢༩	 	 དབུ་
འཛུགས་གནང་འདགུ	 	 ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་
འབུང་འགུར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུཚབ་དང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མིའི་དབར་གྲསོ་

མོལ་བསྐར་གསོ་ཡོང་སླད་ཐབས་ལམ་ཇི་
འདྲ་ཞིག་ལག་བསྟར་དགོས་མིན་སོགས་ཀི་
ཐད་བསྐར་ཞིབ་གནང་རུྒྱ་དང་།		ད་ཐངེས་
བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་ཚོགས་
ཐངེས་	 ༢༩	 ཆགས་ཡོད་ཅིང་།	 	 བདོ་
རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་ཐགོ་མ་ད་ེ
ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༦	 ལོར་ཚོགས་འདགུ་པ་དང་།		
བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ལནྷ་
ཚོགས་མཐའ་མ་ད་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ཟླ་	 ༦	

ནང་དརྨ་ཤཱ་ལར་ཚོགས་ཡོད།	 ད་ེཡང་སིྤར་
བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་ཚོགས་
དགསོ་དནོ་གཙོ་བ་ོན།ི		བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
ད་ེགཉསི་སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐབས་ལམ་
གཞིར་འཛིན་ནས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་མིང་
དནོ་མཚུངས་པའ་ིརང་སྐངོ་གི་གནས་བབས་
ཚད་ལནྡ་ཞིག་ཐབོ་ཐབས་བ་རུྒྱ་དང་།	 དའེ་ི
ཆེད་ད་ུརྒྱ་ནག་དང་དསུ་བསྟནུ་ཆབ་སིད་ཀི་
ལངས་ཕགོས་དང་ཐབས་བུས་ཇི་དགེ་ལག་
བསྟར་ཡོང་རུྒྱ་སོགས་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་གོ་
བསྡརུ་སྦྱངས་བཤད་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་
བཅས།།

འཛམ་གླངི་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་	༣༦	

མཇུག་སྡམོ་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐནོ་
བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ

༄༅།	 །ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པ།	སུད་སི་ལེན་ཌི།	འཇར་མན་ན།ི	
ཨིན་ཡུལ་བཅས་ཀི་སྐ་ུཚབ་འཐུས་མི་རྣམས་
ནས་ཉ་ེལམ་འཛམ་གླངི་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་
ཐངེས་	 ༣༦	 མཇུག་སྡམོ་སབྐས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་མིར་དམ་བསྒགས་བེད་
བཞིན་པའི་སིད་བུས་ལ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་
ཆེ་གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་འཇར་མན་སྐ་ུཚབ་
མཆོག་གིས་བདོ་དང་ཡུ་གུར་ནང་འགྲ་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་
བཞིན་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་གསེར་རྟ་བ་ླརངུ་
སྒར་ལུང་འདྲནེ་གནང་ནས་བདོ་མིའི་ཆོས་
དད་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒགས་ཚོད་
འཛིན་ཧ་ཅང་བདེ་བཞིན་པ་གསལ་འདནོ་

གནང་བ་དང་སྦྲགས།	བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་
ལགས་མགོགས་མུར་གླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་
དགསོ་པ་མ་ཟད།	 	 	 བདོ་ནང་ད་ུརྒྱལ་
སིྤའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རྟགོ་ཞིབ་ཚོགས་
པའ་ིདམིགས་བསལ་སྐ་ུཚབ་འཐུས་མི་ཕབེས་
འཇུག་དགོས་པའི ་རེ ་འདུན་ཡང་བཏོན་
འདགུ	 ད་ེབཞིན་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པའི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་ནས་བདོ་མི་བཀྲ་ཤིས་
དབང་ཕུག་ལགས་སོགས་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་འཐབ་རྩདོ་པ་རྣམས་མགགོས་མུར་གླདོ་
བཀྲལོ་གཏང་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་
བཏནོ་ཡོད་པ་བཅས།།
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༸སྐའུ་ིགཅནེ་པ་ོབཀའ་ཟུར་རྒྱལ་ལོ་དནོ་གུྲབ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་བཀའ་ཤག་ལནྷ་རྒྱས་ཚོགས་པ།

གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༣	ནས་བཟུང་
ལོ་ལྟར་རྒྱ་བལ་གཉིས་ཀི་འཛིན་རིམ་བཅུ་
པའི་སླབོ་ཕུྲག་གསུམ་བརྒྱ་བརལ་བར་འགོ་
ཁིད་ནསུ་པ་སྐེད་སིང་གནང་ཕོགས་དང་
འབྲལེ་བའི་ཟབ་སྦྱངོ་གོ་སིྒག་ཞུ་མུས་ལྟར།	
སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་དང་ཕ་མ།	 ད་ེབཞིན་མཉམ་
ཞུགས་གནང་མཁན་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ནས་
ཀང་ཟབ་སྦྱོང་འདི་ཉིད་སླབོ་ཕུྲག་གི་ཐོས་
རྒྱ་མཐོང་རྒྱ་གོང་མཐོར་གཏངོ་བར་ཕན་
ཐགོས་ཆེ་བའི་ལས་རིམ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་
བདེ་བཞིན་པར་བརྟནེ།	 སྒརེ་སླབོ་ཁག་ནང་
སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་བཞིན་པའི་བདོ་རིགས་སླབོ་
ཕུྲག་གི་ཕ་མ་ཁག་ཅིག་ནས་ཟབ་སྦྱངོ་འདི་
ནང་སྒརེ་སླབོ་ཁག་གི་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་
བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་ཡང་འཛུལ་
ཞུགས་ཆོག་པའི་གོ་སབྐས་གནང་སྐངོ་ཡོང་
བའ་ིའབདོ་སྐལུ་འབརོ་བ་ལརྟ།	འད་ིལོ་ནས་
བཟུང་སྒརེ་སླབོ་ཁག་གི་བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུྲག་

བུ་	༨	དང་བུ་མོ་	༨	ལ་ས་མིག་ཟུར་བཅད་
གནང་གཏན་འཁེལ་བའི་གསལ་བསྒགས་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 འད་ིལོའ་ིཟབ་སྦྱངོ་ཡང་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༢༧	 ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	ཟླ་	༡	ཚེས་	༣	བར་ཉནི་གྲངས་
བརྒྱད་རིང་དྷ་ཤོད་བདོ་ཁིམ་ད་ུགོ་སིྒག་ཞུ་
གཏན་འཁལེ་སོང་ན།	 སྒརེ་གི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་
ནང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧།༢༠༡༨	 སླབོ་དསུ་ནང་
འཛིན་རིམ་བཅུ་པར་སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་བཞིན་
པའི་བདོ་རིགས་དནོ་གཉརེ་ཅན་ཁདོ་ནས་
ཟབ་སྦྱངོ་འད་ིནང་ཞུགས་འདདོ་ཡོད་རིགས་
རྣམས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༣༡	 འགངས་མེད་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་
ཐོག་སྙན་ཞུ་ཕུལ་འབོར་ཟིན་པ་དགོས་རུྒྱ་
དང་།	 སནྙ་ཞུ་མཉམ་སནྙ་འབུལ་བ་རང་
ཉིད་འདི་ལོར་འཛིན་རིམ་བཅུ་པར་སླབོ་
བཞིན་པའི་སླབོ་གྲྲྭའི་ངསོ་སྦྱརོ་རམ་ཡང་ན་
ཁུངས་སྐལེ་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཀང་མཉམ་སྦྱར་
ཞུ་དགསོ།	གལ་ཏ་ེསནྙ་འབུལ་བ་ཟུར་བཅད་

ས་མིག་ལས་མང་བ་བུང་ཚེ་སྙན་ཞུ་འབརོ་
སྔ་རྟིང་གཞིར་བཟུང་འདམེས་སུྒག་གནང་
སྟ།ེ	 འདམེས་ཐནོ་བུང་བའ་ིསླབོ་མ་རྣམས་
ལ་གླགོ་འཕྲནི་དང་ཁ་པར་བརུྒྱད་བརྡ་ལན་
འབུལ་རུྒྱ་དང་།	 འགྲམི་འགུྲལ་ཟུར་ཕགོས་
སོགས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་གཞན་
རྣམས་དང་གཅིག་མཚུངས་འབུལ་རུྒྱ་ཡིན།	
གོང་གསལ་དུས་བཀག་རེས་སུ ་འབོར་
བའི་སྙན་ཞུ་རིགས་ལ་ངསོ་ལེན་ཞུ་རུྒྱ་མིན་
པ་བཅས་ཚང་མའི་ཐུགས་སྣང་ཡོང་བའི་
གསལ་བསྒགས་སུ།	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༦	ལ།།
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ཁང་པ་བགོས་གཏངོ་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །རྡ་སྟངེ་མེ་གནྷ་	 	 Bhagsunag 

Road	 ཧ་ིམ་ལ་ཡ་འགྲམི་འགུྲལ་ལས་ཁང་
གི་ཉ་ེའདབས་སུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི ་ཚོང་ཁང་
ཁང་མིག་རྒྱ་ཁནོ་ཁུ་	 ༡༠་༦x༡༥x༩’ཅན་
ཞིག་ཡོད་པ་བགོས་གཏངོ་ཞུ་འཆར་ལགས་
ན།	 བགོས་ལེན་འཛུལ་ཞུགས་གཏའ་དངུལ་
ཧནི་སྒརོ་	 ༢༠༠༠་༠༠	 ཐམ་པ་ཕུལ་འབརོ་
བུང་མཚམས་བགོས་འགྲན་འགེངས་ཤོག་
རིན་མེད་ཞུ་ལེན་ཆོག་རུྒྱ་དང་།	བགོས་ལེན་
འགངེས་ཤོག་ཞིབ་བཀང་གིས་	Sealed En-

velope	 དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༠	 ཚེས་	༢༧	ཉནི་གི་
ཕི་དྲའོ་ིཆུ་ཚོད་	༥	འགངས་མེད་ཕུལ་ཟནི་

པ་གནང་དགསོ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	
ཚེས་	༣༠	ཉནི་གི་ས་ྔདྲའོ་ིཆུ་ཚོད་	༡༠།༣༠	
ཐགོ་གསང་བའི་བགོས་ལེན་འགེངས་ཤོག་		
Sealed Envelope	 ཁ་ཕསེ་རུྒྱ་ཡིན་པའ་ི
གསལ་བསྒགས་སུ།	 དཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༣	ལ།།
འབྲལེ་གཏུག་ཞུ་ཡུལ།									
དཔལ་ལས་ཟུང་དུྲང་དག་ེའདནུ་ཆོས་འཕལེ།
ཞལ་པར་ཨང་།					
༠༡༨༩༢་་༢༢༢༤༨༧།	༢༢༣༧༣༨
ཕག་ཁརེ་ཞལ་པར་ཨང་།				
༨༩༨༨༡༥༦༥༣༧།		༧༠༡༨༧༤༡༤༧༣
གླགོ་འཕྲནི།	email: finance@tibet.net

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	
ཚེས་	 ༣	 ཉནི་བཀའ་ཤག་གི་ཚོགས་
ཁང ་ནང ་ སྐུ འི ་ གཅེན ་ པ ོ ་ བཀའ ་ ཟུར ་
རྒྱལ་ལོ ་ད ོན་གུྲབ་མཆོག་དབུ ་བཞུགས་
ཐོག་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཚོགས་ཡོད།
སྐུའི ་གཅེན་པ ོ་བཀའ་ཟུར་རྒྱལ་ལོ ་ད ོན་
གུྲབ་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 	 ང་རང་
གི་ཉམས་མངོ་ཐགོ་ནས་ཞུས་ན།	 ༸རྒྱལ་
དབང་༸སྐུ ་ཕྲ ེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་གིས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་གནང་ཡོད།	
ཧ་ཅང་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པ ོ་ རེད་བསམ་
གི་འདགུ	 ད་ེབཞིན་༧རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕྲངེ་
བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ ་ན་ཆུང་ངུ་
ནས་ད་བར་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་གནང་ཡོད།	
བཀའ་དྲིན་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གི་འདུག
མ་འངོས་པར་བདོ་དནོ་སདླ་ཕག་ལས་གང་
གནང་གི་ཡིན་ནའང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་
གཞི་དང་མཐུན་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་གནང་
དགསོ།	དཔརེ་ན།	རྒྱ་ནག་དང་བཀའ་མོལ་
གནང་དགསོ་ཀི་ཡོད་ནའང་རེད།	 རྒྱ་གར་
གཞུང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་
ནའང་རེད།	 གང་ལརྟ་བཀའ་མོལ་གང་ད་ུ
གནང་དགསོ་ཀི་ཡོད་ནའང་༸སྐབས་མགནོ་
རིན་པ་ོཆེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
བཀའ་མོལ་གང་གནང་བ་ཡིན་ན་སུ་གཅིག་
དང་འདྲ་གི་མ་རེད།	 རྩ་བའ་ིརྣམ་པ་ཚོ་
ཞབས་ཕི་ཞུ་མཁན་ཡིན་སྟབས་ཕག་ལས་
སོགས་མ་མཁནེ་པ་གཅིག་ཀང་མེད།	 དའེ་ི
ནང་ནས་སིད་སྐོང་མཆོག་གི་གནས་ཚུལ་
མང་པ་ོཞིག་མཁནེ་གི་ཡོད་རེད།	དརེ་བརྟནེ་
གཟབ་གཟབ་བདེ་དགསོ།	 ༸སྐབས་མགནོ་
རིན་པ ོ་ཆེ ་མཆོག་དགུང་ལོ་བགྲེས་པ ོར་

ཕབེས་ཡོད།	༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་བཞུགས་པའི་རིང་ལ་གནང་
རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པརོ་སླབེ་འདགུ
ལྷག་པར་བདོ་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནང་
ཚུལ་དང་རྒྱལ་སིྤའ་ིགནས་ཚུལ།	 རྒྱ་གར་
གི་གནས་ཚུལ་བཅས་ལ་བལྟ་དསུ་བཀའ་
ཤག་དང་བ ོད་རིགས་མི་མང་བཅས་ཀི་
ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་སྔནོ ་མ་ལས་ཧ་
ཅང་བཟང་ད་ུཕིན་ཡོད་པར་བརྟནེ་ཚང་
མས་འཆར་གཞི་དང་དགངོས་གཞི།	 གྲ་
སིྒག་བརྟན་པ་ོགནང་ཐུབ་ན།	 ངའ་ིབསམ་
པར་བཀྲ་ཤིས་ལོ་ལེགས་ཐགོ་ནས་༸རྒྱལ་
བ་རིན་པ་ོཆེ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་ཐུབ་པ་
དང་།	 བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་སུ་ཡོད་པའ་ིབདོ་
རིགས་མི་མང་ཚང་མ་ཉནི་གཅིག་འཛོམས་
ཐུབ་པ་ལ་ྟབུ་མཐངོ་གི་འདགུ	 གང་ཡིན་ཞ་ེ
ན།	 རྩ་བའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིགནས་ཚུལ་ན་ིའཐབ་
འཛིང་ཆེན་པ་ོརེད།	 འཐབ་འཛིང་འད་ི
ལས་ས་ླཔ་ོཐག་ཆོད་རུྒྱ་མེད།	 དརེ་བརྟནེ་
འཐབ་འཛིང་ཆེན་པ་ོའདའིི་སེང་བདོ་དནོ་མུ་
མཐུད་གནས་ཐུབ་པ་དང་ལང་ཐུབ་དགོས།
བདོ་དནོ་ཐགོ་གལ་ཆེ་ཤོས་ན།ི	 ང་ཚོ་རྒྱ་
གར་ནང་བཞུགས་ཡོད་སྟབས།	 རྒྱ་གར་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 	 རྒྱ་གར་གིས་ང་
ཚོར་དགོས་པ་མི་བེད་པའི་གནས་སྟངས་
ངསེ་པར་ད་ུབཟ་ོདགསོ།	 	 རྒྱ་གར་དང་
བདོ་ཀི་ཁེ་ཕན་གཅིག་ལ་ཐུག་ཡོད་པར་
བརྟནེ་གོམ་པ་སྤ་ོསྟངས་ད་ེརྒྱ་གར་གི་གོམ་
པ་གང་འདྲ་སྤ་ོབཞིན་འདགུ	 ང་ཚོའ་ིགམོ་
པ་ཇི་ལརྟ་སྤ་ོདགསོ།	 ང་ཚོའ་ིགམོ་པ་སྤསོ་
སྟངས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་དགག་ཆ་མེད་
པར་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་ཐུབ་པ་ཞིག་དགསོ།	 ད་
བར་རྒྱ་གར་དང་འབྲལེ་བ་ཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོཡོད།	 ད་དངུ་ཡིན་ནའང་འབྲལེ་བ་

ཤུགས་ཆེ་ཙམ་བཟ་ོཔ་ཡིན་ན།	 ཕག་ལ་
གནང་རུྒྱར་བད་ེར་ུའགྲ་ོབ་མ་ཟད།	 རྒྱབ་

སྐརོ་ཡང་ཤུགས་ཆེ་བ་ཐབོ་ཀི་རེད།	 དའེ་ི
ནང་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་རྒྱ་
གར་ནང་བཞུགས་ཡོད་པར་བརྟནེ།	 རྒྱ་
གར་གཞུང་དང་མཐུན་ལམ་ཧ་ཅང་བཟང་
པ་ོཡོད།	 རྒྱ་གར་མི་མང་ཚོས་༸རྒྱལ་བ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་མོས་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།	 ད་ལའྟ་ིདསུ་སབྐས་ལ་རྣམ་པ་
ཚོས་དགོངས་བཞེས་གནང་ནས་རྒྱ་གར་
གི་ང་ཚོར་དགོངས་བཞེས་ཡག་པ་ོཇི་ལྟར་
བཟ་ོདགོས་པ་བཀའ་བསྡུར་གནང་དགོས།
གཉསི་པ་ན།ི	རྒྱ་མི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
རྒྱ་མི་དང་འབྲལེ་བ་བེད་སྟངས་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 འབྲལེ་བ་གང་འདྲ་བདེ་
དགསོ་པ་དང་།	 འབྲལེ་བ་གནང་མཁན།	
འབྲལེ་བ་གནང་ད་ུཕབེས་མཁན།	 བཀའ་
མོལ་གང་གནང་གི་རེད།	 གམོ་པ་གང་འདྲ་
ཞིག་གི་སྟངེ་སྤ་ོདགསོ་པ་ད་ེདག་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད།	 ད་ེཡང་ནང་རྒྱ་ནག་གི་གནས་

ཚུལ་ཤེས་མཁན་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་
ཤག་ནང་ཁུལ་གྲསོ་བསྡུར་དང་ཉམས་ཞིབ་

གནང་སྟ་ེགང་དགའ་བ་འདགུ	 རྒྱ་དཀར་
ནག་གཉསི་དང་ང་ཚོ་ས་འབྲལེ་ཡིན་སྟབས།	
བདོ་མི་རིགས་ཀི་ཁ་ེཕན་སདླ་རྒྱ་དཀར་ནག་
གཉིས་དང་འབྲལེ་བ་མ་བེད་ཐབས་མེད།	
ད་ེཡང་འབྲལེ་བ་བདེ་པར་བདེ་ལུགས་ཡོད།
ད་ེརིང་འདརི་བཅར་ནས་ང་རང་གི་བསམ་
པ་ཁག་སནྙ་སེང་ཞུས་པ་ཡིན།	 ད་ེནས་རྣམ་
པ་ཚོའི་སར་ནས་བཀའ་འདྲ་ིཞུ་སདླ་ཡོང་བ་
ཡིན།	 ང་མ་འཚི་གངོ་ལ་རྣམ་པ་ཚོར་ཞབས་
ཕི་གང་ཞུ་དགསོ་འདགུ	 རྣམ་པ་ཚོ་དང་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེར་ཐུགས་ཕན་གསོ་བ་
གང་བདེ་རུྒྱ་འདགུ	བཀའ་སླབོ་གནང་རོགས།	
ང་ཚོ་རྟག་པར་མཉམ་ད་ུའཛོམས་ཐུབ་ཀི་མ་
རེད།	 ངས་བཀའ་ཤག་ལ་ཕན་པའ་ིཞབས་
ཕི་གང་ཞུ་དགསོ་འདགུ	 ད་ེབཞིན་༸རྒྱལ་
བ་རིན་པ་ོཆེར་ཐུགས་ཕན་གསོ་བའི་ཞབས་
ཕི་གང་ཞུ་དགསོ་འདགུ	 བདོ་མི་རིགས་
ཀི་དནོ་ད་ུགང་བདེ་དགསོ་ཀི་འདགུ	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་མཚམས་
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།
ད་ེརིང་སྐུ་ཉིད་མཇལ་བར་ཧ་ཅང་དགའ་

པ་ོབུང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོར་དམ་
འབུལ་ཞུས་གུྲབ་པའི་རེས་ཙམ་ལ་མཇལ་
བུང་།	 སབྐས་དརེ་མ་འངོས་པར་མཇལ་
ཐུབ་མིན་གསུངས་ཀི་འདགུ	 མ་འངོས་
པར་སྐར་ད་ུམཇལ་གི་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་
ཡིན།	 ཕལ་ཆེར་ཚོད་དཔག་ལརྟ་ན།	 སདི་
སྐོང་གི་ལས་ཡུན་གཉིས་པ་ཆ་ཚང་རིང་
མཇལ་ས་རེད།	 མཇལ་ཐུབ་པའ་ིགདངེ་
ཚོད་ཆ་ཚང་འདགུ	 སྐ་ུཉདི་རྟག་ཏུ་རྡ་སར་
ཕབེས་ནས་ད་ེརིང་བཀའ་སླབོ་གནང་བ་
ལརྟ་ད་ེསའྔང་བཀའ་སླབོ་གནང་ཡོད།	 ད་ེ
རིང་ཐེངས་གསུམ་པ་ཆགས་བཞིན་འདགུ
མ་འངོས་པར་ཡང་ནས་ཡང་ད་ུཕབེས་ནས་
བཀའ་སླབོ་གནང་རོགས་གནང་།	 གང་
ལ་ཞེ་ན་སྐུ་ཉདི་ཀི་བཀའ་སླབོ་ད་ེདག་གིས་
ཐུགས་ཕན་ཧ་ཅང་གསོ་བཞིན་འདགུ	 ཅསེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 མི་ཚེ་ཧལི་པའོ་ིནང་བདོ་སིྤ་
པའི་རྩ་དནོ་གི་ཆེད་ད་ུཧ་ཅང་སྐུ་ལས་བསྐནོ་
ཡོད།	 ཕལ་ཆེར་རྒྱ་ནག་དང་།	 ཨུ་ར་ུསུ།	
ཨ་རི།	 རྒྱ་གར་བཅས་ཀི་ནང་བདོ་དནོ་
ཐོག་མ་འོངས་པར་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་བྲིས་
པའི་སབྐས་ལ་སས་རྒྱལ་ལོ་དནོ་གུྲབ་ལགས་
ཀིས་བས་རསེ་འཁདོ་རུྒྱ་རེད།	 དརེ་བརྟནེ་
རླབས་ཆེན་གི་བས་རསེ་ཅན་མི་སྣ་ཆགས་
ཡོད་སྟབས།	 དམིགས་བསལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཞབས་
ཞུ་ཧུར་ཐག་བསུྒབས་པ་དང་།	 བདོ་སིྤ་པའ་ི
རྩ་དནོ་གི་ཆེད་ད་ུཞབས་ཞུ་ཧུར་ཐག་གནང་
བར་བཀའ་ཤག་ངསོ་ནས་ད་ེས་ྔཞུས་པ་ལརྟ་
སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
གང་ལྟར་ང་རང་གི་ལས་ཡུན་མ་ཚར་བར་
ད་ུམཇལ་རུྒྱ་རེད་འདགུ	 	 	 དརེ་བརྟནེ་ང་
ཧ་ཅང་སལྐ་པ་བཟང་པ་ོཡིན།	 སདི་སྐངོ་
གི་ལས་ཡུན་མ་ཚར་བར་ད་ུསས་རྒྱལ་ལོ་
དནོ་གུྲབ་མཇལ་རུྒྱ་ཡིན་པའི་རྟནེ་འབྲལེ་
བཟང་པ་ོརིྩ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་གསུང་།།
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གཡུ་སྒནོ་དནོ་ལནྡ་ལགས་ཀིས་བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་ཆེད་ད་བར་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་བདནུ་ཙམ་གནང་བར་གཟངེས་བསྟདོ་རྒྱ་
ཆེ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཨ་རིར་བཅའ་བཞུགས་བདོ་མི་
གཡོ་སྒནོ་དནོ་ལནྡ་ལགས་དང་ཁངོ་གི་སྐུ་ཟླ་
ཀ་ེཝིན་ཊོ་ནར་	Kevin Toner	ལགས་རྣམ་
གཉསི་ཀིས་ཨི་སི་ཌལེ་ཐབེས་རྩ་ The Isdell 

Foundation	 བརུྒྱད་ནས་རྒྱ་གར་དང་བང་
ཨ་རི།	 	 ཡུ་རོབ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་བཅས་ཀི་
ནང་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་དང་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་འཐབ་རྩོད་སོགས་དང་འབྲལེ་བའི་ལས་
གཞི་སྣ་མང་ཐགོ་ད་བར་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་བདནུ་
ཙམ་གི་རོགས་དངུལ་གནང་བར།				ལ་ྔ
དང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་སྣང་གི་ལནྷ་ཚོགས་ཉནི་
མཐའ་མའ་ིསབྐས་ཏ་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	
༡༠	 ཚེས་	 ༨	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་གཡོ་སྒོན་དནོ་ལྡན་ལགས་ལ་
གཟངེས་རྟགས་གནང་བ་བརུྒྱད་ཆེ་བསྟདོ་
རྒྱ་ཆེ་གནང་འདགུ	 སིྤར་ཨི་སི་ཌལེ་ཐབེས་
རྩ་	 The Isdell Foundation	 ཁང་འད་ི
ཉདི་སྐ་ུཞབས་ཀ་ེཝིན་ཊོ་ནར་ལགས་ཀིས་ཕི་
ལོ་	 ༡༩༩༤	 ལོར་གསར་འཛུགས་གནང་བ་
ཞིག་ཡིན་འདགུ	 རོགས་དངུལ་ད་ེདག་གིས་
བདོ་མིའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་
དང་རྒྱལ་སིྤའི་གླངེ་སྟགེས་ཐགོ་བདོ་དནོ་ཞུ་
གཏུག་གི་ལས་གཞི་མདནུ་སྐདོ་བ་རུྒྱ་དང་།	
ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་གི་རྨང་གཞི་
ས་བརྟན་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཚགས་
ཚུད།	 འག་ོཁདི་ཀི་ནསུ་པ་སྐདེ་སངི་ཐགོ་
ནས་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ང་ོབ་ོཧ་ཏག་ཏག་ཡོང་
རུྒྱར་དངསོ་ཤུགས་བརུྒྱད་གསུམ་ནས་རླབས་
ཆེན་གི་ཞབས་འདགེས་བསུྒབས་ཡོད།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་
འབྲལེ་མཐུད་ཁང་།	 བདོ་རང་བཙན་སླབོ་
ཕུྲག་ཚོགས་པ།	 བདོ་མི་དངྭས་བངླས་ཞབས་
ཞུ་ཚོགས་པ།	 ནའིུ་ཡོག་དང་ནའིུ་འཇར་སི་

བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ།	 ད་ེབཞིན་
མ་གཅིག་བཅས་ཚོགས་པ་ད་ེདག་ལ་ད་
བར་གོང་གི་ཐབེས་རྩ་ཁང་ནས་མ་འཛུགས་
རོགས་དངུལ་གནང་བའམ།	 ཡང་ན་ལས་
གཞི་བེ་བྲག་པའི་ཐོག་རོགས་དངུལ་རྒྱབ་

སྐརོ་གནང་བ།	 	 ད་ེབཞིན་ཁག་གཅིག་ལ་
སིྦྱན་བདག་གཙོ་བའོ་ིཐགོ་ནས་མཐུན་འགུར་
རོགས་རམ་གནང་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་
ཐབེས་རྩ་ཁང་དསེ་བདོ་མིའི་ཁདོ་དངེ་དསུ་
གླགོ ་བརྙན་བཟོ་བསུྐན་ལས་གཞིའི་ཐོག་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་དཔརེ་ན།	 	 བདོ་མིའ་ི
གླུ ་བ་ངག་དབང་ཆོས་འཕལེ་ལགས་ཀིས་
གླགོ་བརྙན་བཟ་ོབསུྐན།	 ད་ེབཞིན་དནོ་གུྲབ་
དབང་ཆེན་ལགས་ཀི་འཇིགས་བྲལ་གླགོ་
བརྙན་སོགས་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ལས་འགུལ་
ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་མཚོན་ན།	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོར་རྒྱ་ནག་ཏུ་རྒྱལ་སིྤའ་ིཨོ་
ལམ་པིག་རྩེད་འགྲན་ཆེན་པ་ོཚོགས་རུྒྱར་
ང་ོརལོ་ལས་འགུལ་དང་།	 	 ད་ེབཞིན་སུྤལ་
སྐུ་བསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་ཞིང་
གཤེགས་དམ་པ་མཆོག་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་
ཁང་ནས་གླདོ་བཀྲལོ་ཡོང་ཆེད་ལས་འགུལ་

སྤལེ་བ།	 ད་ེབཞིན་ཨ་རིའ་ིནའིུ་ཡོག་ནའིུ་
འཇར་སིའ་ིབདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ི
ནིའུ་ཡོག་ས་གནས་སུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
བཞིན་པའི་བདོ་མི་སྐབས་བཅོལ་བ་རྣམས་
ཀི་ཆེད་སྤལེ་བཞིན་པའི་ལས་གཞིར་རྒྱབ་

སྐརོ་མཚོན་ཆེད་ཐབེས་རྩ་ཁང་གིས་རོགས་
དངུལ་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་གཅིག་གནང་འདགུ	 ད་ེ
ཡང་སིྤར་སྐ་ུཞབས་ཀ་ེཝིན་ཊོ་ནར་		Kevin 

Toner ལགས་ཀིས་ཨི་སི་ཌལེ་ཐབེས་རྩ་	
The Isdell Foundation	བརུྒྱད་ནས་ཕི་ལོ་	
༡༩༩༠	 ནང་སརྦ་མའ་ི Burma མང་གཙོའ་ི
ལས་འགུལ་གོང་སྤལེ་ལས་གཞིའི་ཐགོ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་མངོ་ཡོད་འདགུ	 	 གཡུ་སྒནོ་
ལགས་དང་ཁོང་གི་སྐུ་ཟླ་སྐུ་ཞབས་ཀེ་ཝིན་
ལགས་རྣམ་གཉསི་ནི་གཏངོ་ཕདོ་ཅན་ཞིག་
ཡིན་པ་མ་ཟད།	 	 རང་གིས་རོགས་རམ་
གནང་བ་ད་ེདག་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐགོ་
ནས་ཡིན་སྟབས་རོགས་དངུལ་བཞསེ་མཁན་
གི་ཀུན་སླངོ་ལའང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡིད་ཆེས་བླ་ོ
འགལེ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་སྟབས།	 ལས་
གཞི་གང་སྤལེ་ཡང་ལས་ཀ་བདེ་བད་ེཞིང་།	
རོགས་དངུལ་ད་ེདག་ལ་ངོ་སོའི་རེ་བ་རྩ་

བ་ནས་མི་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་འདུག			
གཡོ་སྒནོ་ལགས་ལ་མཚོན་ན་རོགས་དངུལ་
ཞལ་འདབེས་གནང་བ་ཙམ་མིན་པར་ལོ་
ཤས་རིང་བདོ་མིའི་དྭང་བླངས་ཞབས་ཞུ་
ཚོགས་པ་ཐོག་མ་གསར་འཛུགས་སྐབས་
འཆར་གཞི་བཟ་ོའགོད་སོགས་ལས་དནོ་སྣ་
མང་ཐད་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་མངོ་ཡོད།	
ཕགོས་མཚུངས་ཁོང་གི་སྐུ་ཟླ་སྐུ་ཞབས་ཀེ་
ཝིན་ཊོ་ནར་ལགས་ལ་མཚོན་ནའང་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༣	 ལོར་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་གངོ་
མའི་ནང་ཕི་མི་གནས་སྤ་ོབ་རུྒྱའི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་
བའི་གྲསོ་ཆོད་གཏན་འབབེས་གནང་སབྐས་
གྲསོ་ཆོད་དའེི་དནོ་ཚན་ཁག་གཅིག་ནང་
བདོ་མི་སྐབས་བཅོལ་བ་ཨ་རིའི་ནང་ལེན་
རུྒྱའ་ིགནད་དནོ་འཁདོ་ཡོད།	 གནད་དནོ་
ད་ེདག་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་ནང་སླབེ་ཐུབ་
རུྒྱར་འཆར་གཞི་བཟ་ོབཀོད་དང་ལས་དནོ་
གོ་རིམ་ཇི་ལྟར་སིྒག་ཚུལ་གི་ལས་དནོ་ཐགོ་
མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གནང་མཁན་གཙོ་
གྲས་ཤིག་ཡིན།	 ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་གཟངེས་རྟགས་མཛད་སྒའོ་ི
ཐགོ་གསུང་དནོ།	 	 ད་ེརིང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ནས་གཡུ་སྒནོ་ལགས་དང་ཁོང་གི་
སྐ་ུཟླ་སྐ་ུཞབས་ཀ་ེཝིན་ཊོ་ནར་ལགས།	 	 ད་ེ
བཞིན་	 The Isdell Foundation ཐབེས་
རྩ་ཁང་གིས་བས་རསེ་ལ་ངོས་འཛིན་དང་
འབྲལེ		གཟངེས་བསྟདོ་ཀི་ཕག་འཁརེ་ཕུལ་
བར་ང་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	 	 ངས་
ཁངོ་གཏན་ཞལ་རྣམ་གཉསི་ལོ་ང་ོ	༢༠	རིང་
ནས་ང་ོཤེས་ཀི་ཡོད།	 	 དརེ་བརྟནེ་ང་རང་
ཧར་ཝཌ་ཁིམས་ཀི་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་ཡོད་སབྐས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་གི་ལྷན་ཚོགས་འགའ་
ཤས་གོ་སིྒག་ཞུ་རུྒྱར་མཐུན་འགུར་རོགས་

རམ་གནང་བུང་བར་བརྟནེ་ད་ེརིང་ག་ོསབྐས་
འད་ིབརུྒྱད་ངས་བདོ་མི་རུྒྱ་ནརོ་ལོངས་སྤདོ་
ཅན་གཞན་ཚོས་ཀང་གཡུ་སྒོན་ལགས་ལ་
མིག་དཔེ་ཡར་ལྟ་གནང་དགོས་པ་དང་།	
གཡུ་སྒནོ་ལགས་ཀི་བས་རསེ་དསེ་བདོ་མིའི་
སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་གཞན་ཕན་གཏངོ་ཕདོ་ཀི་
ལས་གཞི་རྒྱ་སྐདེ་འགྲ་ོརུྒྱར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་
རུྒྱ་ཡིན་པའ་ིརེ་བ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་
གསུངས།	 ད་ེཡང་གཡུ་སྒནོ་ལགས་ཀིས་
གཟངེས་རྟགས་བཞསེ་རསེ་གསུང་དནོ།		ང་
རང་བདོ་མིའི་ཤ་ཁག་རསུ་གསུམ་ལས་གུྲབ་
པའི་བདོ་མི་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཏུ་སྐེས་པ་འདི་
བསོད་ནམས་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་པ་དྲན་
བཞིན་འདགུ	 བདོ་མིར་སྐསེ་པ་ཙམ་མ་ཟད།	
བདོ་མིའི་རང་དབང་དང་བདནེ་པའི་འཐབ་
རྩོད་ཀི་ཆ་ཤས་ནང་ཁུར་མཉམ་ལེན་ཐགོ་
ནས་འགྲ་ོཐུབ་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་ཐབོ་པ་འདི་ནི་
དངསོ་གནས་བསོད་ནམས་ཀི་གོ་སལྐ་ཞིག་
ཡིན་བསམ་པ་ཚོར་བཞིན་འདགུ		ལགྷ་པར་
བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཧ་
ཅང་ཕུག་པ་ོཡོད་པའ་ིཁིམ་ཚང་ཞིག་ཏུ་སྐསེ་
པ་འདི་ནི་ཆེས་བསོད་ནམས་ཆེན་པ་ོཡིན་
པ་ཞིག་ལ་དསུ་རྟག་ཏུ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།	 	 ང་རང་སྒརེ་ལ་མཚོན་ནའང་ད་
ལའྟི་གནས་སྟངས་འད་ིལ་ྟབུའི་ཐགོ་སླབེ་ཆེད་
མཐུན་རྐནེ་དང་གོ་སབྐས་མང་པ་ོཐབོ་ཡོད།	
དརེ་བརྟནེ་ད་ཆ་བདོ་མིའི་དྲང་བདནེ་དང་
རང་དབང་བཅས་ལ་ཞབས་འདགེས་ཕྲན་བུ་
བསུྒབ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་འདི་ཡིད་ལ་
དྲན་སབྐས་སེམས་ཤུགས་འཕར་མ་ཞིག་སྐ་ེ
བཞིན་འདགུ	ཅསེ་གསུངས།།

ལུས་སེམས་སགོ་གི་བགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་ལ་ྔཔའ་ིདབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༤	 ནས་	 ༦	 བར་ཉནི་གྲངས་གསུམ་རིང་
དབུས་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་མཐ་ོསླབོ་ཚོགས་ཁང་
ད་ུབདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་ལུས་སེམས་སགོ་
གི་སྡ་ེཚན་གི་གོ་སིྒག་འགོ་ལུས་སེམས་སགོ་
གི་བགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་པ་དབུ་
འབདེ་ཀི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད།	སབྐས་དརེ་
དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོི་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་
བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་མཆོག་དང་།	

ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་རྣམ་གཉིས་མཆོག	
བཀའ་ཟུར་ཀིརྟ་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 སིྤ་ཁབ་
རིྩས་ཞིབ་འགན་འཛིན་མགནོ་པ་ོཕུན་ཚོགས་
ལགས།	 འསོ་བསྡ་ུདང་འདམེས་ལནྷ་ཚོགས་
གཙོ་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕལེ་མཆོག	
བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་ངསེ་སྟནོ་པ།	གཞུང་
འབྲལེ་མིན་པའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་སྐུ་ཚབ་
རྣམ་པ།	 གདན་ཞུས་གཏམ་བཤད་གནང་
མཁན་རྣམ་པ།	 བདོ་ཁིམ་སེ་ལ་ཀུའ་ིཚན་
རིག་སླབོ་ཕུྲག་ཁག་གཅིག	 འབྲལེ་ཡོད་ལས་

བདེ་དང་སནྨ་སླབོ།	 ཚོགས་བཅར་བ་བཅས་
ཁནོ་མི་གྲངས་	༤༠༠	བརལ་བ་ལནྷ་ཚོགས་
ཀིས་ཐགོ་མར་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོའཕྲདོ་བསྟནེ་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་སྣང་གསལ་ཞལ་
ཕེ་གུྲབ་བསྟུན་གཡུ་ཐོག་གསོལ་འདབེས་
རྟ་དབངས་གསུང་འདནོ་དང་སྦྲགས་རྟནེ་
འབུང་གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་འདགེས་འབུལ་
ཞུས།	 ད་ེནས་ལུས་སེམས་སགོ་གི་འགན་
འཛིན་དག་ེབཤེས་བསྟན་པ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་
ཀིས་ཕབེས་བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།		
ད་ེརིང་གི་ཚོགས་ཆེན་འད་ིལུས་སེམས་སགོ་
གི་བགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་ལྔ་པ་ཡིན།	
འདས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བཞི་ཚོགས་
པའི་བརུྒྱད་རིམ་ནང་རིག་གཞུང་འདྲ་མིན་
གི་ལེགས་བང་བར་ེརེས་དང་།	 ཉམས་མངོ་
སྤལེ་རེས།	བསམ་ཚུལ་དང་ལ་ྟཚུལ་གླངེ་རེས་
གནང་སྟ་ེགུྲབ་འབྲས་གང་ཙམ་ཐབོ་ཡོད་ཅསེ་
བརདོ་ཆོག	 ད་ེརིང་ལུས་སེམས་སགོ་གི་
བགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་ལ་རང་ཉདི་ཡིན་

ནའང་བཅར་ཐངེས་གཉསི་པ་ཆགས་བཞིན་
འདགུ	 ད་ེས་ྔབགྲ་ོགླངེ་ཐངེས་བཞི་པའ་ིཐགོ་
ལ་བཅར་བའི་སབྐས་སནྙ་གསེང་ཞུ་རུྒྱ་བུང་།
སེམས་ཁམས་འཕུྲག་པའ་ིནད་གཞི་	 Men-

tal Disorder	 དརེ་རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་ཉནི་རེ་
དང་ཟླ་རེ།	 ད་ེབཞིན་ལོ་རེའ་ིནང་ད་ོསྣང་ཇ་ེ
ཆེར་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད་སྟབས་དརེ་ང་ཚོས་ད་ོ
སྣང་སྣང་དགོས་པ་གནད་འགག་ཆགས་ཀི་
ཡོད་ས་རེད།	 དརེ་བརྟནེ་ད་ལའྟ་ིགནས་བབ་
ལ་དཔརེ་ན།	 འཛམ་གླངི་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལནྷ་
ཚོགས་ཐགོ་ནས་ལ་ྟསྟངས་ཞུས་པ་ཡིན་ན།	ཁ་ོ
རང་ཚོའ་ིསནྙ་ཐའོ་ིནང་མི་ས་ཡ་ལ་ྔབཅུ་ཙམ་
ལ་སེམས་ཁམས་ཐོག་ནས་ནད་གཞི་འདྲ་
མིན་འཕགོ་པའི་གནས་སྟངས་འཁོད་འདགུ
མི་བཅུ་འདས་གྲོངས་སུ་འགྲོ་གི་ཡོད་ན།	
དེའི ་ནང་ནས་མི་ལྔ་ཙམ་སེམས་ཁམས་
རྐེན་པས་ཚེ་མ་རོགས་སྔནོ་ནས་འཆི་འགྲ་ོ
བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཡོང་བཞིན་
ཡོད་པ་འཁདོ་འདགུ	 དརེ་བརྟནེ་སེམས་

ཁམས་འཕྲོད ་བསྟ ེན ་འདི ་ཡག་པོ་ ཞིག ་
མེད་པའི་རྐེན་གིས་སིྤ་ཚོགས་ནང་དཀའ་
ལས་འཕར་མ་ཞིག་འཕྲད་བཞིན་ཡོད།
དཔལ་འབརོ་དང་བད་ེའཇགས།	 སིྤ་
ཡོངས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་གནས་བབ་ཡིན་
ནའང་རེད།	 ད་ེའདྲའ་ིཐགོ་ལ་དཀའ་ངལ་
མང་པ་ོཞིག་བཟ་ོགི་ཡོད་པ་ད་ེསྔ་ནས་སིྤ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་ཡོད།	 ང་
ཚོའི ་ སིྤ ་ ཚོགས་ནང་འཕྲོད ་བསྟ ེན ་ཐོག ་
སྔནོ ་འགོག་དགོས་རུྒྱ་གནད་འགག་ཆེན་
པ་ོརེད།	 ཅསེ་གསུང་པ་ལརྟ་ལུས་སེམས་
སོག་གི་སྡ ་ེཚན་གི་སེམས་ཁམས་འཕྲདོ་
བསྟནེ་གི་ནད་རིགས་སྔནོ་འགོག་རང་གི་
ཐགོ་དགོངས་པ་བཞེས་ཏ་ེབགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་
འད་ུའཚོགས་བཞིན་ཡོད	 ཅསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཤེས་རིག་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་ཆོས་ཉནི་མཐའ་མར་དག་ེབསྙནེ་གི་སྡམོ་པ་དང་སྒལོ་མའི་
རསེ་གནང་སོགས་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༣	ནས་	
༦	 བར་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུསིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་
༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐ་ེཝན་
གཙོ་བརོ་གུར་བའི་ཕི་ནང་དད་ལྡན་མང་
ཚོགས་རྣམས་ལ་སླབོ་དཔནོ་ཟླ་བ་གྲགས་པས་
མཛད་པའི་དབུ་མ་འཇུག་པའི་ཆོས་འབྲལེ་
ཉནི་མཐའ་མའི་སབྐས་དག་ེབསྙནེ་གི་སྡམོ་པ་
དང་སྒལོ་མའི་རསེ་གནང་སོགས་སྩལ་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༨	
ཐགོ་ཐ་ེཝན་དད་ལནྡ་གི་འཐུས་མི་རྣམ་པས་
སྤསོ་སྣསེ་སྔུན་བསུས་ཏ།ེ	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་ཕ་ོབྲང་ནས་གདན་ཞུས་ཀིས་ཐེག་
ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བཞུགས་
ཁིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་རསེ་ཆོས་འབྲལེ་
དབུ་འཛུགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་ེ
རིང་ཆོས་འབྲལེ་ད་ེཁ་སང་ཞུས་པ་ལརྟ་སྒལོ་
མའི་ཚེ་དབང་གི་བིན་རླབས་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
ད་ེཡང་སྔནོ་ལ་ངོས་ནས་སུྒབ་གཞག་བེད་
དགསོ།	དའེ་ིརིང་ཁདོ་རང་ཚོས་འཆར་ཅན་
ལྟར་སྔནོ་ལ་པ་ལའི་སྐད་ཐགོ་ནས་ཆོས་ཀི་
ཚིགས་བཅད་པ་དང་།	 དའེ་ིརསེ་རྒྱའ་ིསདྐ་
ཐགོ་ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོགསུངས།	 གལ་སདི་
ངསོ་ཀི་སུྒབ་གཞག་དའེ་ིརིང་མ་ཚར་ཚེ་སྒལོ་
མའི་གཟུངས་སགྔས་བསགས་ནས་བཞུགས་
དགོས་ཞེས་བཀའ་སྩལ་རསེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སུྒབ་
ཞག་མཛད་པ་དང་།	 པ་ལའ་ིཆོས་བརུྒྱད་ཀི་
དག་ེའདནུ་པ་ཚོས་ཞལ་འདནོ་དབུ་འཛུགས་
མཛད་པ་དང་།	 གསུང་ཆོས་སྔནོ་འགྲའོ་ི
སུྒབ་ཞག་གུྲབ་མཚམས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།		ད་ེརིང་མཇུག་ཏུ་དག་ེབ་སྒལོ་དཀར་
ཡིད་བཞིན་འཁརོ་ལོའ་ིསྐ་ུགསུང་ཐུགས་ཡོན་
ཏན་འཕྲནི་ལས་ཀི་རསེ་གནང་ཡོད་པ་དང་
ཆབས་ཅིག་ཚེ་དབང་ཡང་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།	
རསེ་གནང་བ་རུྒྱའི་སྒལོ་དཀར་ཡིད་བཞིན་
འཁརོ་ལོ་གཡོན་ལ་སེང་ལྡངེ་ནགས་ཀི་སྒལོ་

མ།	གཡས་ལ་ལ་ྷམོ་ཁ་ོགཉརེ་ཅན་མ་བས་ཏ་ེ
གཙོ་འཁརོ་གསུམ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།	འད་ིན་ི
སིྤར་དག་སྣང་བས་ཏ་ེརྙངི་མའ་ིཕགོས་ལ་རིྩ་
དགསོ་སམ།	 ད་ེརིྩས་པ་ཡིན་ན་རིང་བརུྒྱད་
བཀའ་མ་དང་ཉ་ེབརུྒྱད་གཏརེ་མ།	 ཟབ་མོ་
དག་སྣང་ཞསེ་གསུམ་ཡོད་པ་རེད།	འད་ིཟབ་
མོ་དག་སྣང་གི་ཁུངས་རེད།	 མ་གཞི་ས་དག་ེ
བཀའ་རྙིང་ཚང་མའི་ནང་དག་སྣང་གི་སྐརོ་
ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།	བཀའ་གཏརེ་དག་སྣང་
ཞསེ་འད་ིདག་སྣང་གི་ཁུངས་རེད།	 དག་སྣང་

ལ་ཉམས་ལ་དག་སྣང་ཡོང་བ་ཞིག་དང་།	 སྒ་ོ
ལའྔི་ཤེས་པ་ཉུང་ད་ུཕིན་པའི་ཐགོ་ནས་དག་
སྣང་ཤར་བ་ཞིག་དང་།	 ད་ེཡིད་བླ་ོལ་འཇགོ་
དགསོ་པ་རེད།	 རིགས་གཅིག་དབང་པའོ་ི
ཤེས་པ་ལ་དངསོ་སུ་མཇལ་རུྒྱ་ཡོད་པ་ཞིག་
རེད།	འད་ི༸གངོ་ས་ལ་ྔབ་ཆེན་པསོ་དག་སྣང་
ཡང་གསང་རྒྱ་ཅན་ཞསེ་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་གི་
ཆོས་སྐརོ་ཉ་ིཤུ་རྩ་གྲངས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད།	
དའེ་ིནང་ད་ུདབང་དང་རསེ་གནང་།	 རིགས་
གཏརེ་སོགས་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་རེད།	འད་ི
རསེ་གནང་གི་ཁུངས་རེད།	 འད་ི༸གངོ་ས་
ལ་ྔབ་ཆེན་པརོ་དག་པའི་སྣང་བ་ལ་འཕགས་
མ་སྒལོ་མ་གཙོ་འཁརོ་གསུམ་དངསོ་སུ་ཞལ་
གཟགིས་ནས་གནང་བ་ཞིག་རེད།	 ངསོ་ནས་
གསང་བ་རྒྱ་ཅན་གི་ཆོས་སྐརོ་འདི་༸གོང་

ས་ལ་ྔབ་ཆེན་པའོི་སབྐས་ནས་བཟུང་༸རྒྱལ་
དབང་སྐུ་ཕྲངེ་རིམ་བནོ་ལ་དམིགས་བསལ་
གིས་ཕ་ཆོས་ལ་ྟབུ་ཆགས་ནས་འབྲལེ་བ་ཡོད་
པ་ཞིག་རེད།	 ངསོ་རང་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་
ལོ་བཅུ་གཅིག་བཅུ་གཉིས་ཙམ་ནས་སྟག་
བྲག་རིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་མདནུ་ནས་གསང་བ་རྒྱ་
ཅན་གི་ཆོས་སྐརོ་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་ཐབོ་པ་
རེད།	 གསང་བ་རྒྱ་ཅན་གི་དཔ་ེཆ་བྲསི་མ་
མ་གཏགོས་ཡོད་པ་མ་རེད།	ཕིས་སུ་རྒྱ་གར་
ལ་སླབེས་ནས་དཔ་ེཆ་ཞིག་ཀང་རག་སོང་།	

དའེི་ཐོག་ནས་བཀའ་བརྒྱད་སིྤ་དྲལི་ཞི་ཁ་ོ
རྣམ་རོལ་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་བསྙནེ་པ་མང་
པ་ོབཏང་ཡོད།	 ཐགོ་མ་ཆུང་ཆུང་སབྐས་
དབང་ཞུས་པའི་སྐབས་ནས་ལས་འབྲལེ་
ཡོད་པའི་མཚན་མ་གསལ་བ་ོཡོང་གི་ཡོད།
ད་ེརིང་སྒལོ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་
རེས་གནང་བ་རུྒྱར་སྔནོ་ལ་ཁ་སང་ཁས་
ཉནི་ཞུས་པ་ལརྟ།	 ཁདེ་རང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་
ཀུན་སླངོ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་གི་ཐགོ་ནས་
གསོལ་བ་འདབེས་རུྒྱ་དང་།	 བ་ླམའ་ིངསོ་
ནས་ཀང་ཀུན་སླངོ་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒ་ོ
ནས་རསེ་གནང་བ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 	 	 ཁ་སང་
ཁས་ཉིན་བཀའ་ཆོས་བས་པ་ད་ེདག་གང་
ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ངོ་སྤོད་བེད་
རུྒྱ་གཙོ་བ་ོབས་ནས་ད་ེལྟར་བཤད་པ་རེད།

འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པ ོའི ་
སྔགས་རིམ་ཆེན་མོའི་ལེའུ་དང་པའོི་ནང་།	
དབང་རུྟལ་དད་པའི་རསེ་འབྲང་ཙམ་བས་
ནས་ཧ་ལམ་རྨངོས་དད་ལ་ྟབུར་ཕིན་པ་ཡིན་
ན་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད།	 ད་ེམིན་རྣམ་
དཔདོ་དང་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡིན་ན།	 དཔད་
པ་བདེ་དགསོ།	 སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་
པ་རེད།	 ཅསེ་ལུང་ཙམ་ལ་ཆ་མ་བཞག་
པར།	 	 རྣམ་དག་རིགས་པས་བླ་ོགྲསོ་མིག་
སྦྱངོས་ནས།	 །ཕས་ཀི་རལོ་བས་བསྐདོ་པར་

མི་ནསུ་པའ།ི	 	 ཞསེ་གསུང་པ་ལརྟ་སིྤར་
ཆོས་ཟརེ་མཁན་ད་ེདགོས་པ་གང་ཡང་མེད་
ཟརེ་རུྒྱ་ལ་ྟབུ་དང་།	 ཡང་སྒསོ་སངས་རྒྱས་
ཀི་ཆོས་ཟརེ་རུྒྱ་ད་ེདགསོ་པ་མེད།	 ཅསེ་པ་
ལ་ྟབུའ་ིག་ོབ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གི་རེད།	 ད་ེཚོའ་ི
གྲས་ལ་ཕས་ཀི་རོལ་བས་སྐོན་བརདོ་དང་
འགལ་འད་ུལྟ་བུ་ཇི་འདྲ་ཞིག་བས་ཀང་།
ད་ེདག་ནི་ལྟ་བ་འགལ་འདུ་སྟངོ་པ་དང་།	
རྟནེ་འབྲལེ་བསྟདོ་པའི ་ནང་ཐོན་པ་ནང་
བཞིན་རེད།	 ལ་ྟབ་འགལ་འད་ུསྟངོ་པ་
ཞིག་གིས་ཕར་འབྲལེ་བཤད་རྒྱག་རུྒྱ་ཡོད་
པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདགུ	 དངེ་སབྐས་ཆ་
བཞག་ནའང་།	 ཚན་རིག་གི་ལ་ྟགུྲབ་ད་ེ
འདྲའི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་རྟནེ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་
གསལ་པ་ོརེད།	 སེམས་ཁམས་རིག་པའ་ི

སྐརོ་ཡིན་ནའང་རེད།	 ད་ེབཞིན་སྟངོ་
ཉིད་ཀི་ལྟ་བའི་སྐརོ་རྟནེ་འབྲལེ་ལྟསོ་གུྲབ་
ཟེར་རུྒྱ་ནི་ཚན་རིག་པའི་ཐོག་ནས་མོས་
མཐུན་དང་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་པ་ཆགས་ཡོད།
གང་ལྟར་ཚན་རིག་པ་ཚོས་རིག་གནས་
གསར་པ་ཤེས་པ་ད་ེལས་ལགྷ་ནང་པའི་ཆོས་
ཀི་ཐོག་ནས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་རུྒྱ་ཡོད་
པ་དང་།	 སེམས་ཁམས་རིག་པའ་ིསྐརོ་ཆ་
བཞག་ནའང་ད་ེད་ེབཞིན་འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་
རུྒྱ་ཡོད་པ་ཆགས་ཡོད།	 	 ཅསེ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་རསེ་ཐོག་མར་དགེ་བསྙནེ་གི་སྡམོ་པ་
འབགོ་ཆོག་མཛད།			སབྐས་དརེ་གཟུགས་
པའོི་འཕྲདོ་བསྟནེ་གི་ཆ་ནས་དགོས་པ་རུྒྱ་
མཚན་དམིགས་བསལ་ཡིན་ན་མ་གཏགོས་
གཞན་ཆང་མང་པ་ོའཐུང་མི་རུང་བ་དང་།	
ཆང་སྤངོས་དགསོ་པ་སོགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	 	 སངས་རྒྱས་ཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་
ང་ལ་སྟནོ་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་ཆང་རྩ་ཡི་
རྩ་ེམོའ་ིཟལི་པ་ཙམ་ཡང་བཏུང་མི་ཆོག་ཅསེ་
བཀག་ཡོད།	 	 	 ཆང་བཏུང་བ་ལ་ཉསེ་པ་
གང་ཡང་མེད་ནའང་ཆང་བཏུང་ནས་ར་བཟ་ི
སྟ་ེདྲན་ཤེས་ཉམས་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད།	 ཆང་
གིས་མསོ་ནས་གང་བུང་བ་རུྒྱའ་ིཉནེ་ཁ་ཡོད།
དརེ་བརྟནེ་བསླབ་གཞི་ལྔ་འཛིན་པའི་དགེ་
བསྙནེ་བསུྒབ་དགསོ།	 མི་ཚེ་གཅིག་གི་རིང་
ལ་ད་ེརིང་དགེ་བསྙནེ་སུྒབ་ནས་མ་འཆི་བར་
ད་ུབསབླ་གཞི་ལ་ྔད་ེདག་འཛིན་དགསོ།	 ཁདེ་
རང་ཚོ་སེམས་ཤུགས་དང་འདདོ་པ་ཡོད་
མཁན་ཚོར་དགེ ་བསྙནེ ་བསུྒབ་རུྒྱ ་ཡིན།
གལ་ཆེ་ཤོས་ཁེད་རང་ཚོ་བསླབ་གཞི་ལྔ་
འཛིན་པའི ་དགེ་བསྙནེ ་ཞུས་ནའང་རེད།	
དགེ་བསྙནེ་གི་བསླབ་པ་ལྔ་ད་ེམ་འཆི་བར་
ད་ུསུང་དགསོ།	 ཞསེ་སོགས་ཀིབཀའ་སླབོ་
སྩལ་བ་དང་སྦྲགས་རེ་ཞིག་ཆོས་འབྲལེ་
ལེགས་པར་མཇུག་སིྒལ་མཛད་པ་བཅས།།

སིྤ་འཐུས་སྒལོ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་བསྐདོ་གནང་
གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅།	།སབྐས་	༡༦	བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
རྣམས་བདོ་མིའ་ིའད་ུསྡདོ་གཞིས་ཆགས་ཁག་
ལ་ཕགོས་བསྐདོ་ཕབེས་རུྒྱའི་ས་བགོས་ཡོད་
པ་ལརྟ།	སིྤ་འཐུས་སྒལོ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༧	ལོའ་ིཟླ་	༡༠	ཚེས་	༧	ནས་	༢༤	
བར་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེ་ིནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིབདོ་མིའ་ིགཞིས་
ཆགས་ཏ་ིཛུ་དར་རྒྱས་གླངི་དང་།	 ཀུྲ་ཀྲངི་།	
མེའ་ིཆོས་འཕལེ་གླངི་དང་།	 ད་ེབཞིན་ན་ག་
ལན་ཌི་མངའ་སྡའེི་ནང་གི་བདོ་མིའི་ཚོང་

ལས་གཉརེ་ས་རྡ་ིམ་པུར་དང་།	 ཀ་ོཧ་ིམ་ས་
གནས་བཅས་ལ་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་བསྐདོ་
གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད།	ད་ེཡང་སིྤ་འཐུས་
སྒལོ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༧	
ཉནི་རྡ་ས་ནས་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་རུྒྱ་
དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༩	 ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་གྷ་ོཝ་ཧ་
ཊི་བརུྒྱད་རྡ་ིམ་པུར་ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཕི་ཚེས་	
༡༠	ཉནི་ས་གནས་སུ་ལས་རིམ།	ད་ེརསེ་ཕི་
ཚེས་	 ༡༡	 ནས་	 ༢༠	 བར་གངོ་འཁདོ་ས་
གནས་གཞན་རྣམས་ལ་མུ་མཐུད་ལས་རིམ་

དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་རྡ་སར་ཕབེས་
འབོར་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་གནས་
ཚུལ་ད།ུ	།

Audition ཚོད་རུྒྱགས།
Open question 	ལྷུག་དྲ།ི

Piles གཞང་འབུྲམ།
Clean chit དཀར་འདནོ།

Cyber attack དྲྲྭ་རལོ།
Cheque ཅགེ་འཛིན།	
Public Figure དམངས་གྲགས་ཅན།
Smart card སྤདོ་བདའེ་ིབང་བུ།
Epicentre ས་འགུལ་ལྟ་ེགནས།


