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ལ་དགྭས་ནས་བདོ་ད་ུཁ་ཕགོས་ཏ་ེསྨནོ་ལམ་
བརྒྱག་རུྒྱ་ཡིན།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ལྭ་དགས་བ་ཀུ་
ལ་གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་འབརོ་སྐབས་ལ་སིྤ་དང་
ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པ།	 ས་གནས་གསོ་ཚོགས་
དང་རང་བཙན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཚོགས་མི།	 ལ་
དྭགས་རང་སྐངོ་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་འབུམ་རམས་པ་སྐུ་ཞབས་བསོད་
ནམས་ཟླ་བ་ལགས།	 ལ་དགྭས་བང་ཐང་ཁུལ་
གི་བདོ་མིའི་གཞིས་གངོ་ཁག་གི་འབལེ་མཐུད་པ་
སོགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའ་ིས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།	

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་བིན་རླབས་འད་ིཉདི་སངྤ་གངོ་མཚོ་བརུྒྱད་ནས་བདོ་ད་ུའབརོ་བ་ཤོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་སོག་པའི་སིད་

འཛིན་གསར་པ་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།
༄༅།	 །ཉ་ེལམ་སོག་པའ་ིམང་གཙོ་ཚོགས་པའ་ི
སིད་འཛིན་གི་འསོ་མི་སྐུ་ཞབས་ཁལྟ་མ་བྷ་ཊུལ་
ག་	 Khaltmaa	 Battulga	 མཆོག་ལ་ཡུལ་དའེ་ི
སིད་འཛིན་གསར་པར་འསོ་འདམེས་བུང་བར་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འད་ི
ཞུས་འདགུ	 གསར་ད་ུའདམེས་ཐནོ་བུང་བའ་ིསདི་
འཛིན་ཁངོ་ན་ིད་ེས་ྔསྦ་ེག་རྩ་ེམཁན་ཡིན།	 ད་ེཡང་
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིཞུ་
དནོ།	 	 ངས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ནས་ཐེངས་འདིར་སྐུ་ཉིད་མཆོག་སོག་པའོི་སིད་
འཛིན་གསར་པར་བདམས་ཐོན་བུང་བར་སྙིང་
ཐག་པ་ནས་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཞསེ་འཁདོ།།

༄༅།			།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༤	
ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་

ལ་དྭགས་ཞི ་བ་ཚལ་ཕོ་བང་དུ་ སིྤ ་ན ོར་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
མཇལ་ཁ་ཞུས་ཏ་ེཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་
ལ་དྭགས་རྒྱལ་ས་སླ་ེནས་རྒྱང་ཐག་སིྤ་ལེ་	
༡༦༠	 ཙམ་སར་ཆགས་པའ་ིབདོ་དང་ས་
ཐག་ཧ་ཅང་ཉ་ེབའི་སངྤ་གོང་མཚོར་ཕབེས་
ཐནོ་གིས་ཆུ་ཚོད་	༤།༣༠	ཙམ་ལ་སངྤ་གངོ་
མཚོར་ཕབེས་འབོར་གིས་དར་ཆེན་དང་

རུླང་རྟ་སྒངེ་འཛུགས་གནང་གུབ་མཚམས།	
སངྤ་གོང་མཚོར་གནས་མཇལ་ད་ུཕབེས་ཏ་ེ

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གསུང་
དནོ།		ད་ེརིང་ང་ཚོ་སངྤ་གངོ་མཚོར་འབརོ་
ཡོད།	 རི་རྒྱབ་ལ་བདོ་དབུས་ཀི་ནབུ་རུྒྱད་ར་ུ
ཐགོ་ས་ཆ་འཁལེ་གི་ཡོད་རེད་ཟརེ་གི་འདགུ	
ད་རེས་ང་ཚོ་སངྤ་གངོ་མཚོར་བཅར་དགསོ་
དནོ་ན།ི	 	 གཙོ་བ་ོདར་རུླང་བཙུགས་རུྒྱ་
ད་ེདག་བསུྒབས་སོང་།	 སང་ས་ྔད་ོབསང་
གསོལ་ཞུ་རུྒྱ་རེད།	 བསང་གསོལ་ཆེད་རྣམ་

རྒྱལ་གྭ་ཚང་ནས་དགེ་འདནུ་པ་ཕབེས་ཡོད།	
ད་ེབཞིན་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་མི་མང་སྐུ་ཚབ་རྣམ་
པ་ཕབེས་ཡོད།	 ཕི་ཚེས་	 ༦	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་ཡིན་སྟབས།	
ང་ཚོ་སྤང་གོང་མཚོར་བཅར་ཏ་ེབདོ་ནང་
གི་བདོ་མིའི་མངནོ་འདདོ་འགུབ་པར་ཤོག་
ཅསེ་སྨནོ་ལམ་བརྒྱག་རུྒྱ་ཡིན།	 བདོ་ནང་
གི་བདོ་མིའི་མངནོ་འདདོ་ནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ནང་
གདན་འདནེ་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་།	བདོ་ནང་རང་
དབང་སརླ་གསོ་བདེ་རུྒྱ་གཙོ་བ་ོརེད།	 ད་ེ
བཞིན་ང་རང་ཡིན་ནའང་བདོ་མཐངོ་མངོ་
མེད།	འནོ་ཀང་ད་རེས་བདོ་ཕགོས་སུ་བལསྟ་
ནས་སྨནོ་ལམ་བརྒྱག་རུྒྱ་གཙོ་བ་ོན།ི		བདོ་མི་
ས་ཡ་དུག་རགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་དང་ཕར་གུ་
མཉམ་འདགེས་ཐགོ་ནས་སྐ་ུལས་བསྐནོ་ནས་
བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་འགུབ་པར་ཤོག	 	 ཅསེ་སྨནོ་

ལམ་བརྒྱག་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེརིང་ས་ྔདརོ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཆེད་མངགས་བིན་རླབས་ཤིག་སྩལ་
གནང་མཛད་བུང་།	 གལ་ཏ་ེམཚོའ་ིདཀིལ་
ད་ུའག་ོཐུབ་ན་བིན་རླབས་འད་ིཉདི་སངྤ་གངོ་
མཚོའ་ིདཀིལ་ད་ུའབུལ་རུྒྱ་ཡིན།	 ང་ཚོའ་ི
རེ་བར་བིན་རླབས་འདི་ཉདི་སྤང་གོང་མཚོ་
བརུྒྱད་བདོ་ད་ུའབརོ་ནས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་
ཚོ་ཡིན་ནའང་བིན་རླབས་འད་ིཐབོ་པར་ཤོག།	
དརེ་བརྟནེ་ད་རེས་སྤང་གོང་མཚོར་བཅར་
རུྒྱ་བུང་བ་དང་དར་རུླང་འཛུགས་རུྒྱ་བུང་
བ།	 བསང་གསོལ་གཏང་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བུང་
བ་ཧ་ལས་པའ་ིབསལྐ་པ་བཟང་པ་ོརེད།	 དག་ེ
འདནུ་པ་དང་མི་མང་ཚང་མས་སྨནོ་ལམ་
རྒྱག་སྟ་ེབདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་མངནོ་འདདོ་
འགུབ་པར་ཤོག	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གང་མགགོས་བདོ་ནང་
ཆིབས་སུྒར་གནང་ཐུབ་པར་ཤོག	 ཅསེ་སྨནོ་
ལམ་རྒྱག་རུྒྱ་གཙོ་བ་ོཡིན།	ཞསེ་གསུངས།།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གངས་	༨༢	ལ་ཕབེས་
པའ་ི༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅།	 །བདོ་རྒྱལ་ལོ་	 ༢༡༤༤	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	ཉནི་ལརྷ་བཅས་
སདི་ཞིའ་ིགཙུག་རྒྱན།	 འཛམ་གླངི་ཞི་བདའེ་ི
དདེ་དཔནོ།	 བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་
དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
འགོ་བ་ལྷ་དང་བཅས་པའི་མགོན་སྐབས་
དཔུང་གཉནེ་དམ་པར་༸སྐུའི་མཚན་དཔ་ེ
བཞད་ནས་ཕི་ལུགས་ལྟར་དགུང་གངས་	
༨༢	 ལ་ཕབེས་པའ་ིསྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་
ཆེན་གཞུང་འབལེ་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་ཡོད།	
	 ད་ེཡང་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༨།༠༠	
ཐོག་བཞུགས་སྒར་ལྷ་རྒྱལ་རིར་སྐུ་ཁམས་
དང་མཐུན་པའི་སྐུ་རུླང་དར་འཛུགས་དང་།			
དར་ཆེན་ན་བཟའ་སྒོན་འབུལ་དང་ཆབས་
ཅིག་ཁ་ོབ་ོཁམས་གསུམ་དབང་འདསུ་དང་།	
བསྟན་སུང་དམར་ནག་གཉསི་ཀི་སྤན་སྔར་
རྣམ་ག་ྭདག་ེའདནུ་པ་བཞི་གས་རྒྱགས་བརྔན་
ལ་ྷབསང་དང་།	 གནས་ག་ྭདག་ེའདནུ་བཞི་
གས་དཀར་ཕགོས་སྐངོ་བའི་ལ་ྷསུང་མཐུ་བ་ོ
ཆེ་རྣམས་ཀི་དབུ་འཕང་དགུང་ད་ུའདགེས་
པའ་ིབསང་མཆོད་ཟབ་རྒྱས་ཕུལ།	

	 ད་ེརསེ་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠།༠༠	
ཐགོ་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཧ་ིམཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི་བཟ་ོལས་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཀི་
ཤན་ཀ་པུར་ Kishan Kapoor མཆོག་དང་།	
དམིགས་བསལ་སྐུ ་མགནོ་རྒྱ་གར་དབུས་

གཞུང་གི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་ན་ིནངོ་ཨེ་རིང་ Shri Ninong Ering  

མཆོག	 	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་བཅས་དབུ་བཞུགས་
ཐོག་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་
གི་གསུང་རར་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་ཀི་
ཐོག་མར་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཐོག་དཔལ་

ལྡན་སིད་ཚབ་མཆོག་ནས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་
ཆེན་པ ོའི ་རྒྱལ་དར་མཁའ་དབིངས་སུ ་
བསྒངེས་འཛུགས་དང་སྦྲགས།	 	 	 བདོ་
ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་ནས་རྔ་རོལ་དང་
བཅས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པ་ོརྒྱལ་གླུ་དང་།	

རྒྱ་གར་རྒྱལ་གླུ་ཕུལ།	 མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་
དཔལ་ལནྡ་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་ནས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྒག་ཞུགས་མིན་
པའི་མཐོ་རིམ་ཉམས་ཞིབ་མཐར་ཕིན་པ་
གསུམ་ལ་ལག་འཁརེ་གནང་།	 	 ད་ེཡང་
ཉམས་ཞིབ་སླབོ་ཐནོ་པ་རྣམས་ན།ི	 	 	 སནྨ་
ཤེར་བླ་ོགསོ།	 ཚེ་དབང་སྟབོས།	 	 སལྐ་

བཟང་ཉ་ིམ།	བཅས་ཡིན་འདགུ	
	 ད་ེརསེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་
མཆོག་ནས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀིས་བདོ་ཀི་
འདས་མ་ད་གསུམ་					Tibet’s Past, 

Present and Future ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་
གཅིག་དང་།	ཕི་དལི་རྒྱ་ཡིག་ཚན་པས་བདོ་ཀི་
ལོ་རུྒྱས་ལ་ཡུད་ཙམ་བལ་ྟབ་ Glimpse on the 

History of  Tibet ཞསེ་པའ་ིཔར་དབེ་དང་།	
ཕི་དལི་བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཀི་ཁརོ་
ཡུག་ཚན་པས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༧	 ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	བར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐབོ་དང་
འབལེ་བའི ་བཀའ་སླབོ ་ཕོགས་སིྒག་ཞུས་
པའི་དཔ་ེདབེ་བཅས་དབུ་འབདེ་གནང་རསེ།	
དཔལ་ལྡན་སིད་ཚབ་མཆོག་ནས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་གཟེངས་ཐོན་
གཟངེས་རྟགས་ཐབོ་མཁན་་ཀུ་ལུ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་བསྟན་འཛིན་སང་བ་ལགས་དང་།	
ཌལ་ཧརོ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རབ་བརྟན་ཚེ་
རིང་ལགས་གཉསི་ལ་གཟངེས་རྟགས་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སོག་པའོི་སིད་འཛིན་གསར་
པ་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིམཛད་པ།

༄༅།	 །ཉ་ེལམ་སོག་པའ་ིམང་གཙོ་ཚོགས་པའ་ི
སིད་འཛིན་གི་འོས་མི་སྐུ ་ཞབས་ཁལྟ་མ་བྷ་ཊུལ་
ག་	 Khaltmaa	 Battulga	 མཆོག་ལ་ཡུལ་དའེ་ི
སི ད ་ འ ཛི ན ་ ག ས ར ་
པར ་འོས ་ འདེམས ་
བུ ང ་ བ ར ་ སིྤ ་ ན ོར ་
༸གོང ་ས ་༸སྐབས ་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི ས ་ ད ག འ ་ བ སུ འི ་
འཚམས་འད་ིམཛད་འདགུ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	
༧	 ཚེས་	 	 ༩	 ཉནི་སོག་པའོ་ིསདི་འཛིན་གསར་
པ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདའིི་གསུང་འཕིན་ཞིག་
སྩལ་བའ་ིནང་།	 	 དངེ་སབྐས་སོག་པའོ་ིཡུལ་ད་ུ
དད་ལྡན་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་སྔར་ལམ་ལྟར་
རངོས་དད་ཀི་རསེ་སུ་མ་འབང་བར་ཆོས་རབ་ཏུ་
རྣམ་འབེད་ཀི་ཤེས་རབ་གཞིར་བཟུང་རིག་པས་
ལམ་ནས་བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་ནས་དསུ་རབས་	
༢༡	 ནང་པ་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་པ་བརུྒྱད་ནང་ཆོས་
ལ་དནོ་གཉརེ་བདེ་ཆེར་འག་ོབཞིན་པ་ད་ེན་ིཐུགས་
དགའ་སྤབོས་སྐ་ེགཞི་ཞིག་ཏུ་གུར་ཚུལ་བཅས་དང་།	
མཐའ་དོན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སིད་འཛིན་
གསར་པ་མཆོག་གི་ལས་ཡུན་རིང་ལས་དནོ་གང་
ཅིར་བ་བ་ལམ་ལྷངོ་ཡོང་བ་དང་།	 སོག་པའོ་ིམི་
མང་གི་མངནོ་འདདོ་རྣམས་ཡིད་བཞིན་ད་ུའགུབ་

པའ་ིརེ་སྨནོ་ཡང་མཛད་ཡོད་པ་བཅས།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	

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

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་རྒྱ་ཡིག་ནང་ཕབ་བསུྒར་ཞུས་པའ་ིདཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་མཛད་པ།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ལ་དགྭས་བདོ་ཁིམ་
སླབོ་ག་ྭདང་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་

པ་ོམཆོག་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གངས་	 ༨༢	
བཞེས་པའི་༸སྐུའི ་འཁུངས་སྐར་གི་ད ུས་
ཚིགས་ཁད་པར་ཅན་ཉནི་དརེ་ལ་དྭགས་ཞི་

བའི་ཚལ་ད་ུ༸གོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་
ཐགོ	 ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་ཀི་དཔ་ེདབེ་རྒྱ་

ཡིག་ཐགོ་ཕབ་བསུྒར་ཞུས་པ་མགནོ་པ་ོགང་
ཉིད་མཆོག་གིས་ཐུགས་དགེས་ཚོར་ཆེན་
པསོ་དབུ་འབདེ་མཛད་པ་དང་སྦྲགས་བཀའ་

སླབོ་འད་ིལརྟ་སྩལ།
	 ད་ེརིང་འདིར་དམིགས་བསལ་
ཞིག་ལ་ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་སྔ་མོ་ལོ་བཅོ་
ལྔ་ཉ་ིཤུའི་མཚམས་ནས་ང་ཚོས་བསམ་བླ་ོ
ཞིག་བཏང་ག་སིྒག་བས་པ་རེད།	 བཀའ་
འགུར་བསྟན་འགུར་ནང་ནས་བརདོ་བ་སྡ་ེ
ཚན་གསུམ་ད་ུཕ་ེནས་ཚན་རིག་གི་སྡ་ེཚན་
གཅིག	 	 ལ་ྟགུབ་ཀི་སྡ་ེཚན་གཅིག	 ད་ེནས་
ཆོས་ཕགོས་ཀི་སྡ་ེཚན་གཅིག་བཅས་གསུམ་
ད་ུདབ།ེ	 	 ཆོས་ཕགོས་ཀི་སྡ་ེཚན་ད་ེནང་
པ་ཚོ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་མ་གཏགོས་
སིྤ་ཡོངས་ཀི་འབལེ་བ་མེད།	 	 སེམས་
ཁམས་རིག་པ་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་ཚན་རིག་
སྐརོ།	 ད་ེནས་གཞི་བདནེ་པ་གཉསི་ཟརེ་
བའི་སང་གནས་གཉིས་ཡོད་པ་ད་ེའདའི་

ཐགོ་ནས་འགལེ་བཤད་རྒྱག་རུྒྱ་ཡོད་པ་འད་ི
དངེ་སབྐས་  Quantum physics ཚད་རལུ་
དངསོ་ཁམས་རིག་པའི་འགལེ་བཤད་རྒྱག་
སྟངས་གཅིག་མཚུངས་སུ་སླབེ་བཞིན་ཡོད།	
བསྡུར་ཡོང་དསུ་ན་ྰལེནྡྲའི་མཁས་པ་ཚོས་ལོ་
ཉསི་སྟངོ་གོང་ནས་བརྟག་དཔྱད་བས་པ་ད་ེ
རྒྱ་ཆེ་བ།	 གཏངི་ཟབ་པ།	 ཆ་ཚང་བ་ཞིག་
འདགུ	 ད་ེལ་ྟབུའ་ིལ་ྟགུབ་གི་སྡ་ེཚན་ཞིག་ཕ་ེ
ནས་ཤེས་ཡོན་རང་གི་དནོ་དག་ཆགས་ཡོད།	
འབུང་ཁུངས་ན་ིནཱ་ལེནྡྲའ་ིམཁས་པའ་ིགཞུང་
གཙོ་བའོ་ིཐགོ་ནས་བུང་བ་རེད།	 འནོ་ཀང་
བརདོ་བ་རང་གི་ངསོ་ནས་ཤོས་ཡོན་གི་སྡ་ེ
ཚན་ནང་བཞག་ཐུབ་རུྒྱ་ཞིག་རེད།			དརེ་
བརྟནེ་ཐགོ་མར་དགེ་བཤེས་གང་ཙམ་གིས་
ཞིབ་འཇུག་བས་ནས་ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས།	

ལྟ་གུབ་ཀུན་བཏུས་ད་ེལྟར་བཟསོ་པ་རེད།	
ད་ེནས་རིམ་པས་བདོ་ཡིག་ནང་རོབ་ཙམ་
གཏན་འཁལེ།	 ད་ེནས་རྒྱ་ཡིག་དང་།	 ཧནི་
ད།ི	ཨིན་ཡིག	ཉ་ིཧངོ་།	ར་ུསུ།	 སོག་སདྐ་
སོགས་སྐད་ཡིག་མང་པའོི་ནང་བསུྒར་རུྒྱ་
འག་ོའཛུགས་པ་རེད།	 རྒྱ་ཡིག་ནང་བསུྒར་
རུྒྱ་ད་ལམ་ཟིན་པ་བས་ཏ་ེད་རེས་སྒ་ོའབདེ་
བེད་རུྒྱའི ་གོ ་སྐབས་བུང་བ་འདི་ཧ་ཅང་
དགའ་པ་ོབུང་།	 	 རྒྱ་རིགས་ནང་ཕ་མེས་
ནས་ནང་པའ་ིརསེ་འབང་ཆགས་ཡོད།	བར་
སྐབས་རིག་གནས་གསར་བར་ེསྐབས་བདོ་
ནང་གཏརོ་བཤིག་བུང་བ་ནང་བཞིན་རྒྱ་
ནག་ནང་དའུང་གང་ཙམ་གཏརོ་བཤིག་བུང་
ཡོད།	ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༨	ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་ལ་དྭགས་བདོ་ཕུག་ཁིམ་སྡའེི་དགེ་རྒན་
ལས་བེད་དང་སླབོ་ཕུག་བཅས་ལ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།
	 དེ་ཡང་གོང ་ཚེས་ཉིན ་ གི ་སྔ ་

ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་།	 ལ་སིྤ་
ཚེ་བརྟན་དབང་ཕུག་ལགས།	 ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ།	 ལ་དགྭས་
ས་གནས་ཁམིས་དུང་།	 ལ་དགྭས་བདོ་
ཕུག་ཁིམ་སྡའེ་ིངསེ་སྟནོ་པ།	 	 བདོ་ཁིམ་
ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན།ལ་དྭགས་བདོ་ཁིམ་
གི་སླབོ་སིྤས་གཙོས་དག་ེཆེ་དང་།	 དག་ེ
ལས་སླབོ་ཕུག་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་

ཐགོ་མར་ལ་དྭགས་བདོ་ཁིམ་གི་ངསེ་སྟནོ་
པ་འཆི་མེད་ལྷུ ན་གུབ་ལགས་ཀིས་ཕབེས་
བསུ་དང་འབལེ་སླབོ་གྭའི་ལས་བསྡམོས་
སྒོག ་སྦྱངས་ཞུས་རེས ་ལ་སིྤ ་ ཚེ ་བརྟན་
དབང་ཕུག་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་
གནང་གུབ ་མཚམས་དཔལ་ལྡན ་སིད ་
སྐོང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་།	

ད་ེརསེ་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠།༤༠	 ཐགོ་སྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་
དང་།	 ཆེ་བསྟདོ་སྐ་ུམགནོ་ལ་དགྭས་རང་
སྐངོ་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་དདེ་
དཔནོ་བསོད་ནམས་ཟླ་བ་བླནོ་པ་ོལགས།	
ཕོགས་བཞུགས་སིྤ་འཐུས་དནོ་གུབ་བཀྲ་
ཤིས་ལགས།			ལ་སིྤ་ཚེ་བརྟན་དབང་ཕུག་
ལགས།	 ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་ཆུང་གགས་ལགས།	 ལ་དགྭས་ས་

གནས་ཁིམས་དུང་པདྨ་བཟང་པ་ོལགས།	
ལ་དྭགས་བང་ཐང་འབལེ་མཐུད་པ་དནོ་
གུབ་རྒྱལ་པ་ོལགས།	 ལ་དགྭས་བདོ་ཕུག་
ཁིམ་སྡའེི་ངསེ་སྟནོ་པ་འཆི་མེད་ལྷུན་གུབ་
ལགས།	 ལ་དགྭས་བསོད་གླངི་གི་མི་མང་
བཅས་ཁོན་མི་གངས་སྟངོ་ཕག་བརྒལ་
བ་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་ལ་སིྤ་ཚེ་
བརྟན་དབང་ཕུག་ལགས་དང་ལ་དྭགས་
རང་སྐངོ་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་དདེ་དཔནོ་བསོད་ནམས་ཟླ་བ་བླནོ་པ་ོ
ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་རེས་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།
	ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	༣	ཐགོ་ལ་དགྭས་རང་
སྐངོ་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་
མགནོ་འབདོ་ལྟར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་
མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་རང་སྐངོ་རི་ལྗངོས་
ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཡོངས་
ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

སླབོ་མ་ཟླ་བ་མཚམས་གཅདོ་ལགས་ལ་གསེར་
གི་གཟངེས་རྟགས་ཐབོ་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༢༤	 ཉནི་སིམ་ལ་ཨེ་པ་ིགྷ་ོཡལ་གཙུག་ལག་
སླབོ་ག་ྭ A P Goyal Shimla University 

ཆེན་མོའ་ིནང་ཚོང་རིག་	 MBA	 	 ཐགོ་
སླབོ་གཉརེ་གནང་བཞིན་པའི་སླབོ་མ་ཟླ་བ་
མཚམས་གཅདོ་ལགས་ཀིས་ལོ་འཁརོ་ཡིག་
རུྒྱགས་མཐའ་མའི་སྐབས་གུབ་འབས་ཨང་
དང་པ་ོབླངས་ཏ་ེགསེར་གི་རྟགས་མ་ཐོབ་
འདགུ	 ཁ་ོམོ་ན་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཉ་ེབའི་གཙུག་
ལག་རབ་འབམས་དང་གཙུག་ལག་རབ་
འབམས་པའི་སླབོ་དསུ་སྐབས་ཀི་སླབོ་ཡོན་
ཞུ་མཁན་གས་ཡིན་འདགུ
	 ད་ེཡང་སླབོ་མ་ཟླ་བ་མཚམས་
གཅོད་ལགས་ཀིས་༸སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བཀའ་
དིན་རེས་དན་ཞུ ་བ་དང་སྦྲགས་གསུང་
དནོ།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་རའེ་ིབིན་
རླབས་དང་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་ལ་བརྟནེ་
ང་ཚོའི་མི་ཚེའི་ནང་གི་རེ་བ་གསོན་གནས་
ཐུབ་པ་བུང་བཞིན་ཡོད།	 	 མི་ཚེ་ལམ་ལྷངོ་
ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་བར་ཐགོ་མར་མི་བཟང་པ་ོ
ཞིག་ཆགས་དགསོ།	 ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་

དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀར་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་ནང་ད་ུཕབེས་བསུའ་ིས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༥	
ཉནི་སུྒབ་བརུྒྱད་བསྟན་པའི་སགོ་ཤིང་དཔལ་
རྒྱལ་བ་ཀར་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཨ་རིའི་
རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའི་
སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་ད་ུཕབེས་སབྐས་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་།		བཀའ་
བླནོ་ཁི་ཟུར་བཀྲས་མཐངོ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་
རྒྱལ་མཆོག་སོགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེ
ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ
ད་ེརེས་ལས་ཁུངས་ནང་ཕབེས་བཞུགས་
རསེ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་མཆོག་ནས་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་ལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་ལས་དནོ་

གནང་ཕགོས་སོགས་དང་འབལེ་བའ་ིགནས་
ཚུལ་ཁག་གཅིག་འགལེ་བཤད་ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས།		བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཟུར་བཀྲས་མཐངོ་
བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ནས་ཨེ་ཤི་
ཡ་རང་དབང་རུླང་འཕནི་ཁང་གི་ལས་དནོ་
སྐརོ་འགལེ་བཤད་ཞུས།
གཞན་ཡང་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁང་གིས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་
སྤ ེལ ་ཕོགས་སྐ ོར ་ སོགས་ངོ ་སྤོད ་ ཞུས།	
སྐབས་དརེ་ལས་འགུལ་ཁང་དའེི་ཚོགས་
གཙོ་སྐ་ུཞབས་མེ་ཐིའུ་མེ་ཁ་ཅི་ Matteo 

Mececci ལགས་ཀིས་ད་ལའྟ་ིཨ་རིའ་ིསདི་

གཞུང་གསར་པའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་
གནད་དནོ་ཐགོ་ལངས་ཕགོས་ཇི་འད་ཡིན་

པ་དང་།	 དརེ་གཞིགས་པའ་ིལས་འགུལ་
ཁང་ནས་ལས་དནོ་ཇི་ལྟར་སྤལེ་བཞིན་པའི་

རྣམ་པ་ང་ོསྤདོ་ཞུས་པར་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ནས་ཐུགས་དགསེ་ཚོར་དང་སྦྲགས།	 བདོ་
ཨིན་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཐོག་ནས་ད་ིབ་ཁག་
གཅིག་གནང་བ་མ་ཟད།	 	 བདོ་ཕི་ནང་
གཉིས་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སྟངས་སྐརོ་
འགལེ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

བར་བརྟནེ་གུས་མོས་༸གོང་ས་མཆོག་མིག་
དཔརེ་བཟུང་ནས་མི་ཚེའི་ནང་བ་བ་བཟང་
པ་ོབསུྒབ་དགོས་འདགུ་བསམས་པའི་སྙིང་
སྟབོས་སྐ་ེབཞིན་འདགུ	 	 	 ཅསེ་གསུངས།	
ཕགོས་མཚུངས་ཁ་ོམོས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཤེས་
རི ག ་ ལ ས ་
ཁུངས་ཀིས་ང་
ལ ་ སླ ོབ ་ སྦྱོང ་
ཆེད་སླབོ་ཡོན་
ག ན ང ་ བ ་ ད ེ ་
བརུྒྱད་ད་ཆ་བསབླ་པ་མཐར་སོན་ནས་གུབ་
འབས་ཕུལ་བུང་ཐོབ་པར་ངས་སྙིང་ཐག་
པ་ནས་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 	 སིྤར་
འཛམ་གླིང་ནང་བཟང་ཕགོས་ཀི་འགུར་བ་
གཏངོ་ཐུབ་མཁན་ནི་ཤེས་ཡོན་གི་ནསུ་པ་
ཉག་གཅིག་ཡིན།		ཞསེ་གསུངས།		བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་ཟླ་བ་མཚམས་གཅདོ་ལགས་ལ་དགའ་
བསུའི་འཚམས་འད་ིདང་བ་བ་ལམ་ལྷངོ་
ཡོང་བའི ་སྨནོ ་འདུན་ཡང་ཞུས་ཡོད་པ་
བཅས།།
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འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་སར་༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༡	 ཉནི་བདོ་ཁང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཀ་ོརི་ཡའ་ི

ནང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གངས་	 ༨༢	
ཕབེས་པའི་༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་
གི་མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ངང་སུང་བརིྩ་ཞུས་
འདགུ	 	 སབྐས་དརེ་ཡུལ་དའེ་ིནང་པའ་ི
དགནོ་པ་གགས་ཆེ་བ་ལའྔ་ིམཁན་པ་ོ	 ༤༠	
དང་།		ཤི་ལངྐ་ Sri Lanka དང་ལའ་ོསིའ་ི	
Laos སྐ་ུཚབ།	 	 ད་ེབཞིན་བདོ་མི་དག་ེ
འདནུ་པ་	༡༥	བཅས་དང་།		གཞན་ཡང་

ཆེད་ད་ུམགནོ་འབདོ་ཞུས་པའི་སྐུ་མགནོ་མི་
གངས་		༥༥༠	ཙམ་བཅས་ཚང་འཛོམས་
ཐོག་ཐོག་མར་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་པར་མཐོང་
གལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཇལ་དར་སྒོན་འབུལ་
དང་སྦྲགས་མཇལ་ཁ་ཞུས།		བཞུགས་ཁའི་ི
སྟངེ་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་པར་མཐོང་གལོ་རིན་
པ་ོཆེ་ད་ེཀོ་རི་ཡའི་ནང་གི་སུྒ་རྩལ་བ་ཞིག་
གིས་བསི་པ་ཡིན་འདགུ	 ཐགོ་མར་ཀ་ོརི་
ཡའི་སདྐ་ནང་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་
བ་དང་སྦྲགས་མཎྜལ་རྟནེ་གསུམ་འདགེས་
འབུལ་ཞུས།	 	 སབྐས་དརེ་བདོ་ཁང་གི་

འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ནམ་
མཁའ་ལགས་ཀིས་མཛད་སྒ་ོང་ོསྤདོ་གནང་
སབྐས།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འག་ོབ་མིའི་བཟང་པའོི་
རིན་ཐང་དང་ཆོས་ལུགས་འད་མིན་ནང་
ཁུལ་འཆམ་མཐུན་གོང་སྤལེ་གཏངོ་གནང་

མཛད་བཞིན་པ།	 	 ད་ེབཞིན་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་བདོ་མིའི་

ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	
ཁོར ་ ཡུག ་ སོགས ་ མི ་
ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་
ཉ མ ས ་ པ ་ སོ ར ་ ཆུ ད ་
བཅས ་༸སྐུ འི ་ རླ བས ་
ཆེན་གི་མཛད་ཁུར་གཙོ་
བ ོ་ ག སུམ ་ གི ་ སྐ ོར ་ངོ ་
སྤདོ་གནང་།	 ད་ེཡང་

མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབཀའ་ཟུར་ར་ེ
བཙུན་པདྨ་མཆོག་དང་།	 བཀའ་ཟུར་བསྟན་
པ་ཚེ་རིང་མཆོག་བཅས་ཕབེས་པ་མ་ཟད།		
བཀའ་ཟུར་ར་ེབཙུན་པདྨ་མཆོག་གིས་ད་ལའྟ་ི
བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ངོ་སྤོད་
སོགས་གསུངས།
	 ཕགོས་་མཚུངས་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་
འཕགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁབ་ཁོངས་
སུ་ད་ེཡང་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་མཛད་སྒརོ་

རིས་མེད་དགོན་སྡ་ེཁག་
གི ་བླ ་ སུྤལ་དང་མཁན་
པ།ོ	 གཞུང་ཚབ་ཁག་
གི ་གཞུང་ཚབ་པ་ཆེན་
མོ་དང་སྐ་ུཚབ།	 བལ་
ཡུལ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་
འབལེ་མཐུད་པ།	ཕགོས་
ཞུགས་བོད་མི ་མང་སིྤ་

འཐུས།	སིྤ་ཟུར།		གནད་ཡོད་མི་ས།	བལ་
ཡུལ་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་ཚོགས་མི།	ཧ་ི
མཱ་ལ་ཡའི་རི་རུྒྱད་ཀི་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་
དང་འཐུས་མི།	 ད་ེབཞིན་གཞུང་འབལེ་
དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའི་ལས་ཁུངས་
ཁག་གི་ལས་བདེ་དང་ལས་ཟུར།	 གཞན་
ཡང་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་བཅས་ཁནོ་བསྡམོས་མི་
གངས་	 ༡༠༠༠	 ཙམ་ཕགས་ཤིང་གླ་ོབའ་ི
དགོན་པར་འད་ུའཛོམས་བས་ཏ་ེསིྐད་གངོ་
ཐུགས་ར་ེཆོས་གླིང་བཙུན་དགོན་མཁན་པ་ོ
མཆོག་དང་བཙུན་མ་རྣམ་པའི་གསེར་ཕངེ་

དང་།	 བལ་ཡུལ་ལ་ྷམོ་
ཚོགས་པས་བཀྲ་ ཤིས ་
གཞལོ་པ་དང་།	 ལ་ྷཀླུ་
གཞས་མས་རྟནེ་འབལེ་
གི ་ གླུ ་ ད བ ང ས ་ གེར ་
བཞིནཏ་ེཧ ོར་སིྐད་སྡུག་
གིས་སེང་ེདང་གཡག་གི་
འཁབ་སྟནོ་གནང་ཡོད།	
གླ་ོབ་དགོན་པའི་ཚོམས་

ཆེན་ནས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་པར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེ་
སྤསོ་སསེ་བསུས་ཏ་ེགསེར་ཁི་མཐོན་པརོ་
མངའ་གསོལ་ཞུས།	 རིམ་པས་རྣམ་རྒྱལ་
འབངི་རིམ་གཏན་ཉནི་སླབོ་ག་ྭདང་།	 བལ་
ཡུལ་བདོ་ཀི་ལ་ྷམོ་ཚོགས་པ།	སིྐད་སྡགུ་ཁག་

གཅིག་ནས་རྒྱལ་བ་དགསེ་པའི་མཆོད་སིྤན་
གི་ཚུལ་ད་ུདགའ་དད་སྤ་ོགསུམ་གི་སྒ་ོནས་
གཞས་ས་འཁབ་སྟནོ་གནང་ནས་རྒྱལ་ཁའི་
ངང་གལོ་ཡོད་པ་བཅས་དང་།
	 ཐ་ེཝན་རྒྱལ་ས་ཐ་ེཔ་ེརུ་གོ་སིྒག་
ཞུས་པའི་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་ཞི་བདའེི་
མཚན་ཚོགས།	 	 ཞསེ་པ་དརེ་མི་གངས་	
༣༠༠༠	 བརྒལ་བ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད།	 མཚན་ཚོགས་ད་ེཐ་ེཝན་དགའ་ལནྡ་
ཤར་རྩ་ེནང་ཆོས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གིས་ཐད་
ཀར་བརྙན་འཕནི་བརུྒྱད་རྒྱང་སངི་ཞུ་སབྐས་
སིང་པུར་དང་།	མ་ལེ་ཤི་ཡ་བཅས་ནས་དད་
ལྡན་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་ཐེ་ཝན་ནས་
ཐད་གཏངོ་ཞུས་པའི་མཚན་ཚོགས་སོགས་
ཀི་བརྙན་འཕིན་ལ་གཟིགས་ནས་དགའ་
བསུའ་ིའཚམས་འད་ིདང་སྦྲགས།	 	 	 གླུ་
གར་ལ་རོལ།	 སབྐས་དརེ་སིང་པུར་ནས་
བརྙན་འཕིན་གཟིགས་མཁན་མི་གངས་
༨༥༠	 དང་།	 མ་ལེ་ཤི་ཡ་ནས་མི་གངས་	
༣༥༠	 གཟགིས་ཐུབ་པ་མ་ཟད།	 གངོ་གི་
ཡུལ་གུ་གསུམ་གི་མང་ཚོགས་ཕན་ཚུན་ད་
རྒྱ་བརུྒྱད་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐུའི་
འཁུངས་སརྐ་ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ི
ཞུ་རེས་གནང་འདགུ	མཚན་ཚོགས་ཀི་ཐགོ་
མའ་ིའཆར་གཞི་ལརྟ་ན།	 	གངོ་གི་ཡུལ་གུ་
གསུམ་གི་ནང་ད་ུ༸སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་སུང་
བརིྩ་ཞུ་སྐབས་ད་རྒྱའི་ལམ་ནས་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ཐད་གཏངོ་ཞུ་རུྒྱའི་
ལས་རིམ་བང་སིྒག་ཡོད་ཀང་ལ་དགྭས་ཁུལ་
ད་ུད་རྒྱའ་ིམཐུན་འགུར་ཞན་པར་བརྟནེ།	ག་ོ
སིྒག་ཞུ་མ་ཐུབ།	 འནོ་ཀང་ཞལ་པར་བརུྒྱད་
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཡུལ་གུ་གསུམ་གི་
དད་ལྡན་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་གནང་མཛད།
	 གཞན་ཡང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་བདོ་
ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁང་གིས་ག་ོསིྒག་
དང་།	 སི་ཌི་ན་ིདང་ཁནེ་བྷ་ེར་བདོ་རིགས་
མཐུན་ཚོགས་གཉསི་ཀི་གཞོགས་འདགེས་
འགོ	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	ཉནི་
ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གངོ་ཁརེ་ཆེ་ཤོས་སི་ཌི་ན་ི་
གངོ་ཁརེ་ད་ུབམས་བརྩའེི་ལས་འགུལ་གཞི་
རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་སྤལེ་ཏ་ེ༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་	 ༨༢	
ལ་ཕབེས་པའི་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དམིགས་
བསལ་བ་ཞིག་སུང་བརིྩ་ཞུས་འདགུ	ད་ེཡང་
ཕི་ཚེས་	 ༦	 ཉནི་གི་ས་ྔདའོ་ིཆུ་ཚོད་	 ༡༡	
ཐགོ	སི་ཌི་ན་ིདང་ཁནེ་བྷ་ེར་ནས་ཕབེས་པའ་ི
བདོ་མི་	 ༡༥༠	 ཙམ་དང།	 གཞན་ཕི་རྒྱལ་
བའ་ིམི་རིགས་ཁག་	 ༣༠༠	 ལགྷ་བཅས་མི་
གངས་	 ༥༠༠	 ཙམ་༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་
ལོ་མང་ཐུག་ང་ོམཁནེ་པའི་ཆོས་གགོས་རྙངི་
གས་བྷལི་ཁུ་ར་ུསུའ་ི	 Rev	 Bill	 Crews	
ཡེ་ཤུའ་ིལ་ྷཁང་ད་ུ Exodus Foundation 

Church ལནྷ་འཛོམས་བུང་སྟ།ེ	 ཐགོ་མ་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅདོ་མཚོ་མག་ོལགྷ་པ་མཆོག་ནས་
ད་ེརིང་བམས་བརྩེའི་ལས་འགུལ་གི་ངོ་བ་ོ
ཐགོ་ནས་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དམིགས་བསལ་
བ་ཞིག་སུང་བརིྩ་ཞུས་པའི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་
དནོ།	 རྒྱལ་བ་རིན་པའོ་ིཆེའ་ིཐུགས་བསྐདེ་
དགོངས་བཞེད་གསུམ་གི་ནང་ནས་དང་པ་ོད་ེ
འཛམ་བུ་གླིང་འདི་བམས་བརྩ་ེདང་སྙངི་རའེི་
འཇིག་རྟནེ་ཞིག་ཏུ་སུྐན་དགསོ་པ་ད་ེརེད།	 ད་ེ
རིང་དནོ་གཅོད་ལས་ཁང་ནས་རྐང་འགན་
འ ཁུ ར ་
ཏེ ་ ལ ས ་
འགུལ་འདི་
ལྟ ་ བུ ་ ཞིག ་
གོ ་ སིྒ ག ་
ཞུ ་ ད གོ ས ་
པའི་དགོས་
ད མི ག ས ་
ག ཙོ ་ བ ོ ་
གཅིག་ན།ི	 ཁངོ་གི་དསུ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་
ཏུ་བམས་བརྩེའི་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་བཞིན་
པའི ་དགོངས་ད ོན་ཕན་བུ ་ཙམ་དངོས་སུ ་
ལག་བསྟར་ཞུ་ཐུབ་ཆེད་ཡིན།	 གཉསི་
པ་ནི་བ ོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་
ནས་	 ༢༠༡༧	 ལོ་འད་ིབཞིན་ལས་འགུལ་
གི ་ལོར་གཏན་འབེབས་གནང་བ་བརྟ ེན།	
དོན ་གཅོད ་ལས ་ཁང ་ གིས ་སྐུ འི ་ ཐུགས ་
བསྐེད ་དགོངས་བཞེད ་དང ་དཔལ་ལྡན ་
འཛིན་སྐོང་བཀའ་ཤག་གི་སིད་བུས་དགོས་
ད ོན་གཞིར་བཟུང་ལས་འགུལ་འདི་སྤལེ ་
བ་རེད།	 གསུམ་པ་ན་ིད་ེརིང་གི་བམས་
བརྩེའི་ལས་འགུལ་འདིས་བདག་མེད་དབུལ་
ཕངོས་	 ༣༥༠	 ཙམ་ལ་ཉནི་གུང་དང་དགངོ་
དའོི་ཁ་ལག་ཆ་ཚང་སིྦྱན་པ་གཏངོ་རུྒྱ་དང་།	
དའེི་འག་ོསོང་ཡང་སི་ནི་དང་ཁེན་བྷ་ེརའི་
བདོ་མི་ཚོས་ཕར་གུ་མཉམ་འདགེས་ཀིས་
ཞལ་འདབེས་དང་།	
སྐུ ་ ཞབས ་བྷིལ ་ ཁུ ་
ར་ུསུ་	 Rev Bill 

Crews མཆོག་
གིས་ས་ཆའི་མཐུན་
འགུར་འགོ་ཞུས་ཐུབ་
པ་ཞིག་རེད།	 སྐ་ུ
ཞབས་བྷལི་ཁུ་རུ་སུ་ 
Rev Bill Crews 

མཆོག་གི་ལྷ་ཁང་ལ་མཚོན་ན་དསུ་རྟག་ཏུ་
འདི་ལྟ་ བུའི ་ལས་འགུལ་སྤལེ ་བཞིན་ཡོད་
སྟབས།	 ང་ཚོ་བདོ་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་མ་འངོས་
པར་༸རྒྱལ་བའི་དགོངས་བཞེད་ལརྟ་བམས་
བརྩེའི་ལས་འགུལ་འདི་ལྟ་བུ་མུ་མཐུད་སྤལེ་
ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཞུས་ཀི་ཡོད་ཅེས་གསུངས།	
བམས་བརྩེའི ་ལས་འགུལ་ཐོག ་ཨོ ་གླིང ་
གདདོ་མའི་མི་རིགས་ཀི་ས་གནས་སྐུ ་ཚབ་

ཨན་ཌི་ཤར་ལེ་Aunty Shirley ལགས་
ནས་གསུངས་དནོ།	 སྔནོ་མ་ལ་ྷཁང་འད་ི
གའི་ནང་ད་ུཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ཞབས་
སོར་འཁོད་སྐབས་མཇལ་ཁའི་གོ་སྐབས་
བཟང་པ་ོཐབོ་མངོ་ཡོད་ལ།	 ཁངོ་གི་
ཕག་དབེ་སོགས་ནས་ཁོང་གི་རླབས་ཆེན་
གི་དགོངས་བཞེད་ལ་མོས་པ་དང་གུས་
བརིྩ་ཆེན་པ་ོཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན།	 དརེ་
བརྟནེ་ད་ེརིང་ཁོང་གི་འཁུངས་སྐར་ལ་
དམིགས་བསལ་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་དང་།	

ཁོང་གི་དགོངས་བཞེད་དང་མཐུན་པའི་
བམས་བརྩེའི ་ལས་འགུལ་སྤ ེལ ་བར་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་
ཡོད་པ་བཅས།
	 ད་ེམཚུངས་སྦལེ་ཇམ་ Bel-

gium གངོ་ཁརེ་ཨེནཊ་ཝརྤ་ Antwer 

ནང་དུ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པས་༸སྐུའི ་
འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་འདགུ	 	 སིྤར་ཉནི་རྒྱབ་ཏུ་
རྩེད་རིགས་ས་ཚོགས་གོ་སིྒག་གནང་བ་
བརུྒྱད་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་ཞུས་པ་མ་ཟད།		
མཛད་སྒ་ོདངསོ་གཞི་ཕདེ་ཡོལ་ད་ུག་ོསིྒག་
གནང་འདགུ	 	 	 སབྐས་དརེ་མཛད་
སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོསྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་༸གོང་
ས་མཆོག་གི་༸སྐུ་ཚེའི་མཛད་ཁུར་གཙོ་
བ་ོགསུམ་དང་ལྷག་པར་བདོ་མིའི་འཐབ་

རྩདོ་ཁདོ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་
དགུང་གངས་	 ༡༦	 སབྐས་ནས་བཟུང་
ཆོས་སིད་གང་གི་ཆ་ནས་བླ་ོཡུལ་ད་ུཤོང་
དཀའ་བའི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་འཕིན་
བསྐངས་པ་རྣམས་སྙངི་བསྡུས་ཀི་ཚུལ་ད་ུ
ང་ོསྤདོ་བཅས་གནང་ནས་འཁུངས་སྐར་
རྒྱས་སྤོའི ་ངང་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད་པ་
བཅས།།

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

བལ་ཡུལ།

ཀ་ོརི་ཡ།

ཨོ་གླངི་།

ཐ་ེཝན།

བརྷ་སེལ།



4 12th July 2017   TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༨	ཕི་ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༢

བཀའ་ཤག་ལནྷ་རྒྱས་སབྐས་ག་ོབསྡརུ་བུང་བའ་ིགནད་དནོ་ཁག་གཅིག
༄༅།	 །ཉ་ེབའ་ིཆར་སབྐས་བཅ་ོལ་ྔཔའ་ི

བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་བསྐངས་པའི་གསོ་
ཆོད་ཁོངས་ནས་གསར་འགུར་ཁོངས་སུ་

འགདོ་གཏངོ་བ་རུྒྱ་གཤམ་གསལ།
༡།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	
ལོར་ཨ་རི་བ ོད་མིའི ་
སླབོ་ཡོན་ལས་འཆར་
ཁོངས་ཕ ེབས་མཁན་
སླབོ་ཕུག་རྣམས་བསབླ་

པ་མཐར་སོན་གིས་ཕིར་ལོག་ཡོང་མཁན་
སླབོ ་མ་སོ་སོའི ་ཤེས་འཇོན་ལ་གཞིགས་

པའི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུས་ལས་
ཁུངས་ཁག་ལ་བཀོད་སིྒག་གནང་རུྒྱའི་ཐག་
གཅདོ་གནང་།
༢།	 	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་འབལེ་མཐུད་
ཁང་	(International Tibet Network) ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོའ་ིབང་ཨ་རི་དང་།	 ཨེ་ཤི་
ཡའི་ཁུལ་གི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
ལོ་འཁརོ་ཚོགས་འད་ུཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༩	

ཚེས་	༡	ནས་	༣	བར་མེ་སི་ཁ་ོ (Mexico) 

དང་།	 ཕགོས་མཚུངས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	
༩	ཚེས་	༢༩	ནས་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡	བར་
ཐའ་ེཝན་བཅས་སོ་སོར་འཚོགས་གཏན་
འཁེལ་བ་དརེ་ཕི་དིལ་ལས་བེད་གཅིག་
ཚོགས་འདུ་ཁག་གཉིས་སོ ་སོར་བཅར་
བཞུགས་གནང་རུྒྱ་ཐག་གཅདོ་གནང་།
༣།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ཕི་ལོ་	

༢༠༡༧	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༦	ནས་	༨	བར་ཉནི་
གསུམ་རིང་དྷ་སར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ལས་
འཆར་སྤལེ་ཕོགས་སྐརོ་དགོངས་འཆར་
བསྡུ་ལེན་ཆེད་ཆེས་མཐའོི་མི་ས་ཁག་ཅིག་
དང་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན།	
མཁས་དབང་བཅས་ཀི་ལནྷ་འཛོམས་ཚོགས་
འད་ུཞིག་གོ་སིྒག་ཞུ་རུྒྱའི་ཐག་གཅདོ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱ་གར་གི་མི་སེར་ལག་འཁརེ་ཞུ་མཁན་བདོ་རིགས་རྣམས་ལ་སྤལེ་བའ་ིགསལ་བསྒགས།
༄༅།	།ཉ་ེཆར་འད་ིགར་ཤེས་རྟགོས་བུང་
དནོ་ལ།	 བདོ་མི་བཙན་བལོ་བའ་ིཁངོས་
ནས་རྒྱ་གར་གི་མི ་སེར་ལག་འཁེར་ཞུ ་
མཁན་རིགས་ལ་ས་གནས་རྒྱ་གར་ཕི་སིད་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཕི་བསྐདོ་དང་ཐངོས་མཆན་
སྡ་ེཚན་ནས་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐནེ་ངསོ་ལེན་
དགསོ་པ་ལམ་སྟནོ་བདེ་ཀི་ཡོད་འདགུ་པ།
༡།	 རྒྱ་གར་མི་སེར་ཞུ་མཁན་རིགས་ལ་
སྐབས་བཅལོ་ལག་ཁརེ་	 R.C	 དང་ཕིར་
བསྐདོ་ལག་འཁརེ་སེར་པ་ོ Identity Cer-

tificate in Lieu of Passport (IC) ཡོད་
རིགས་ཕིར་རིྩས་འབུལ་ཞུ་དགསོ་རུྒྱ།
༢།	སྐབས་བཅལོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་སརྒ་ཁག་
གི་ནང་གནས་སྡདོ་བདེ་མཁན་མ་ཡིན་པ།
༣།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ CTA ནས་

མཐུན་རྐེན་རིགས་ཞུ་སྤོད་མེད་པའི ་ད ོ་
བདག་གིས་ངོས་ལེན་ཡིག་ཐོག་འབུལ་
དགསོ་པ།
༤།	 བདོ་མི་སྐབས་བཅལོ་བ་ཡིན་པའ་ིཆ་
ནས་སྦྱོར་སྤོད་ཡོད་པའི་མཐུན་རྐེན་དང་
རོགས་སྐརོ་རིགས་ཞུ་ལེན་བདེ་ཀི་མེད་པ་
དང༌།	 ཡོད་ཚེ་ཕིར་སླགོ་བས་ཟནི་ཡོད་པའ་ི
ད་ོབདག་ནས་ངོས་ལེན་ཡིག་ཐོག་འབུལ་
དགསོ་པ་བཅས་གསལ་ཡོད་འདགུ	 དའེ་ི
སྐརོ་དྭགོས་གཅོད་བདེ་མཁན་བུང་ཚེ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་བབ་ཆ་ནས་རྒྱ་
གར་གཞུང་གི་ལམ་སྟནོ་ཇི་གནང་ལ་དགག་
པ་ཞུ་ཐབས་མེད་པས་ད ེ་ལུགས་གསལ་
བཤད་གནང་ཕགོས་དགསོ་པ་དང༌།	 ད་
ནས་བཟུང་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ཀི་གཙོས་

པས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་

གང་རུང་ནས་རྒྱ་གར་མི་སེར་ལག་འཁརེ་
ཞུ་རུྒྱར་དགག་ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་	NOC	
གནང་མི ་དགོས་པ་ཐག་གཅོད་བུང་བ་
བཅས་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་ཁབ་ཁོངས་སུ་

ཨ་རི་དང་ཁ་ེན་ཌའ་ིབདོ་ཕུག་རྣམས་ལ་བདོ་སུྒང་ཀླགོ་རྩལ་འགན་བསྡརུ་ལེགས་གུབ་བུང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	

༣༠	 ཉནི་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་དང་ཨ་རི་

རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁུལ་གི་སིྤ་འཐུས་འཚམས་གཟགིས་ལེགས་གུབ།
༄༅།	 །སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་རྣམས་བདོ་མིའི་འད་ུསྡདོ་གཞིས་
ཆགས་ཁག་ལ་ཕགོས་བསྐདོ་ཕབེས་རུྒྱའི་ས་
བགསོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	སིྤ་འཐུས་དཀནོ་མཆོག་
ཡར་འཕལེ་ལགས་དང་།	སིྤ་འཐུས་ར་ོར་ེཚེ་
བརྟན་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	
༥	 ཚེས་	 ༢༤	 ནས་ཕི་ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༩	
བར་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ས་ཁུལ་གི་བདོ་མིའི་
གནས་སྡདོ་བསྟན་འཛིན་སངྒ་དང་།	 འབུམ་
སྡ་ེལ།	 མོན་རྟ་དབང་།	 གརྷ་ཆམ།	 ཏ་ེཛི་
པུར།	 ར་ིརང་།	 ཤེས་ལོངས་བཅས་ལ་
གཟིགས་བསྐརོ་ཕགོས་བསྐདོ་ལེགས་པར་
གུབ་སྟ་ེཕི་ཚེས་	 ༩	 ཉནི་ར་སར་ཕབེས་
འབརོ་གནང་ཡོད།
	 ད་ེཡང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་གཉསི་
ཕི་ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༤	ཉནི་ར་ས་ནས་ལྡ་ིལིར་

ཕབེས་ཐནོ་གནང་བ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༥	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོལྡ་ིལི་ནས་གྷ་ོཧ་ཊིར་ཕབེས་ཐནོ་
གིས་ཚེས་	༢༦	ཉནི་བསྟན་འཛིན་སངྒ་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་འབརོ་འཕལ་ད་ེགར་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཡང་སུྒབ་ལགས་
དང་།	རུྒྱད་སྟདོ་དགནོ་པའ་ིཕག་མཛོད་དང་
སམ་བྷ་ོཊའ་ིདག་ེཆེའ་ིལས་ཚབ།	 ས་གནས་
འཐུས་མི་རྣམ་པ།	 རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་།	
མཉམ ་སྦྲེལ ་ དང ་བརྒྱ ་དཔོན ་ སོགས ་
ཀིས་ས ་ེལེན་ཕ ེབས་བསུ་གནང་ཡོད་པ་
དང་།	 ད་ེབཞིན་གངོ་གསལ་ས་གནས་
གཞན ་ཁག ་ ཏུ ་ ཕ ེབས ་སྐབས ་ཀང ་ས ་
གནས་སོ་སོའི་གནད་ཡོད་མི་སས་གཙོས་
མི ་མང་ནས་ས ེ་ ལེན ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས ་
འདགུ	 གངོ་གསལ་བདོ་མི་གནས་སྡདོ་
ག ཞིས ་ཆགས་དང ་ས ་གནས་ཁག ་ གི ་

དགོན ་པ ་ཁག་ལ་མཆོད ་མཇལ་དང་ །	
སླབོ་ག	ྭདགནོ་སྡ།ེ	སནྨ་རིྩས་ཁང་།	གཞིས་
གངོ་ཁག	ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས།	
ས་འཐུས་ལས་ཁང་།	 རང་བདནེ་ཚོགས་
ཆུང་།	 མི་མང་མཉམ་སྦྲལེ་དང་ཞིང་ས་
སོགས་སུ་གཟིགས་བསྐརོ་རུྒྱས་ལོན་གནང་།	
འཚམས་གཟིགས་སྐབས་ས་གནས་སོ་སོའི་
མི ་མང་གི ་བསམ་ཚུལ་བསྡུ ་ ལེན ་དང་།	
བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུཐངེས་	 ༡	 དང་།	
ས་གནས་དང་སླབོ་གྭ་སོགས་ཀི་བད་ེསྡུག་
དང་ཡར་རྒྱས་སདླ་གསོ་བསྡརུ་ཐངེས་	 ༥	
དང་།	 སླབོ་ཕུག་དང་མི་མང་འད་ུའཛོམས་
ཐོག་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས་ནས་གསུང་
བཤད་ཐངེས་	 ༨	 གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།				
སིྤ་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕལེ་ལགས་
ཀིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐུ་ཚེའི་རླབས་

ཆེན་གི་མཛད་ཁུར་
གཙོ་བ་ོགསུམ་དང་།	
མགོན་པ་ོགང་ཉིད་
མ ཆོག ་ གིས ་བ ོད ་
མི འི ་ ར ང ་ ད བ ང ་
དང་བདནེ་དནོ་ཆེད་
སྐུ ་ ཚེ ་ཧིལ་པ ོར་སྐུ ་
ངལ་འཛེམས་མེད་
བསྐནོ་གནང་མཛད་པའ་ིསྐརོ།	 ད་ེབཞིན་
བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་འཕལེ་
རིམ་དང་།	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་ངོ་བ་ོདང་ལས་དནོ་
སྤལེ ་ཕོགས་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་།	
ཕོགས་མཚུངས་སིྤ་འཐུས་ར་ོར་ེཚེ་བརྟན་
ལགས་ཀིས་བ ོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་
སྟངས་དང་བཙན་བལོ་ནང་བདོ་མིའ་ིརང་

དབང་གི་ལས་འགུལ་ཇི་ལྟར་སྤལེ་བཞིན་
པ།	 	 རྒྱ་ནག་དང་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་གི་ནང་ཆབ་སིད་གནས་སྟངས་འགུར་
འགསོ་ཇི་ལརྟ་འག་ོབཞིན་པ་དང་།	 	 ལགྷ་
པར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་གནས་
བབ་སྐརོ་སོགས་གསུང་མཐར་ད་ིབ་རྣམས་
ལ་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་མཐིལ་ཕིན་
པ་གནང་འདགུ་པ་བཅས།།

ཡོད་པའ་ིཕགོས་མཐའ་ིསྡ་ེཚན་དང༌།
ལགྷ་པར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་
ཚང་མས་མཁནེ་རྟགོས་ཐུབ་པ་བཟ་ོདགོས་
ཞསེ་དང༌།	 ཁད་པར་ད་ུརང་རེ་བདོ་མི་
ཡོངས་ཀི་རིང་ནས་སྙངི་ལ་བརྣག་པའི་བདོ་
དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་མེད་ཁར།	གཞིས་
ལུས་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ང་ཚོར་བཅངས་
པའ་ིརེ་བ་དང༌།	 ཁངོ་ཚོའ་ིསྙངི་སྟབོས།	
དཀའ་སྡགུ་མངོ་བཞིན་པ།	ད་ེབཞིན་སིྤ་ནརོ་
ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
སྐུ་ན་མཐ་ོབརོ་ཕབེས་པ་བཅས་ཀི་ཉག་ཕ་
བའི་གནས་སྟངས་ལ་བསམ་ཤེས་ཀིས་ད་
ཆ་བཙན་བལོ་ད་ུལོ་ང་ོདུག་བཅུར་ཉ་ེབའི་
དསུ་ཡུན་རིང་མི་རབས་འཕ་ོའགུར་འག་ོ
བཞིན་པའ་ིསབྐས་འདརི་མ་འངོས་བདོ་མིའ་ི

བདོ་ཀི་ཐབེས་རྩ་ཁང་གཉསི་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་

བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པས་མཐུན་

འགུར་གནང་སྟ་ེཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཌའི་ནང་
གནས་སྡདོ ་བ ོད་རིགས་སླབོ ་ཕུག་གངས་	
༡༠༠	 ཙམ་ལ་བདོ་ཡིག་སུྒང་དབེ་ཀླགོ་རྩལ་
འགན་བསྡུར་ཐངེས་དང་པ་ོགོ་སིྒག་གནང་
འདགུ	 ཨང་དང་པ་ོཐབོ་མཁན་གི་སླབོ་མ་
གངས་	 ༡༠	 ལ་ཨ་སྒརོ་	 ༡༠༠	 རེ་གནང་
ཡོད་འདགུ			‘འད་ིལོའ་ིདབར་དསུ་བདོ་
ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་འཛིན་ག་ྭད་ེཨ་
རི་དང་ཁ་ེན་ཌའ་ིས་ཁུལ་ཁག་	༡༧	ནང་ག་ོ
སིྒག་གནང་རུྒྱ་ཡིན་ཞིང་།			ག་ོསིྒག་གནང་

རྩ་དནོ་འཐབ་རྩོད་རུྒྱན་སྐངོ་གནང་མཁན་
ན་གཞོན་རྣམས་ནས་འཕལ་གི་ཁ་ེཕན་ཙམ་
ལ་མ་བལྟས་པར་ཕུགས་བསམ་ཆེ་བཞེས་
གནང་དགོས་པ་སྐབས་བབ་ཀི་འགན་འཁི་
ཞིག་རང་བཞིན་ཆགས་ཡོད་སྟབས།	བདོ་མི་
བཙན་བལོ་བའི་ང་ོབ་ོདརོ་ཐབས་མ་གནང་
ན་དགེ་མཚན་ཆེ་ལུགས་སོགས་གོ་བསྐནོ་
སླབོ་གསོ་རུྒྱན་བསངི་གནང་རུྒྱར་ལྷདོ་གཡེང་
མེད་པ་གནང་དགོས་བཅས་ཕབེས་སོང་ན་
ད་ེལུགས་ཁབ་ཁངོས་སྡ་ེཚན་སོ་སོར་བཀདོ་
ཁབ་ལམ་སྟནོ་འཕལ་ད་ུགནང་ཕགོས་ཡོད་
པ་ད་ེདནོ་དགངོས་འཇགས་ཞུ།	 	 བཀའ་
དུང་ཡིག་ཚང་ནས།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༧	
ཚེས་	༥	ལ་ཕུལ།།

མཁན་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་དང་བདོ་ཀི་
ཐབེས་རྩ་ཁང་གཉསི་དང་།	 མཐུན་འགུར་
རོགས་རམ་གནང་མཁན་བདོ་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པ་ཡིན་འདགུ	 	 འཛིན་ག་ྭ
ཁག་གཅིག་ཝིར་ཇི་ན་ིཡ་ Virginia མངའ་
སྡའེི་ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་འབ་ིགུང་ཆོས་
ཚོགས་  Drikung Dharma Surya Cen-

ter ཞསེ་པའ་ིནང་བདོ་ཡིག་འཛིན་ག་ྭགཅིག་
ཚོགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 	 མཇུག་སྡམོ་
མཛད་སྒརོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་སྤནེ་པ་ཚེ་

རིང་མཆོག་ཕབེས་ནས་འབལེ་ཡོད་སྐུ་ལས་
སྐནོ་མཁན་ཚང་མར་བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་
གནང་འདགུ་པ་བཅས།།
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ཨིན་བདོ་བར་ཆད་གཏན་འབབེས།བིས་པའ་ིཀླགོ་སྩལ་ཟབ་སྦྱངོ་ག་ོསིྒག་གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	༧	ཚེས་	༣	ནས་	༧	བར་ཉནི་གངས་
ལའྔ་ིརིང་ལྡ་ིལི་མཐ་ོསླབོ་ཀི་རྒྱལ་སིྤའ་ིགསོལ་
མགནོ་ཁང་ International Guest House 

ད་ུབདོ་རིགས་སླབོ་དག་ེགངས་	 ༡༡	 དང་
པནོ་ཌོ་སྃ་བྷ་ོཌ་གཏན་སླབོ་ནས་དགེ་རྒན་

གངས་	 ༡	 བཅས་ལ་གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ི
དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་བིས་པའི་ཀླགོ་རྩལ་ཇི་
ཙམ་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་གི་ཟབ་
སྦྱངོ་ཞིག་ཚོགས་འདགུ	 ད་ེཡང་འདམེས་
སུྒག་བུང་བའ་ིསླབོ་དག་ེ	 ༡༡	 ད་ེདག་ད་ེ
སྔ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀིས་ར་ས་ས་ེལེན་ཁང་ད་ུཟབ་སྦྱངོ་
ཕུལ་རསེ་འདམེས་སུྒག་གནང་བ་ཡིན་འདགུ

དེ་ཡང་ཟབ་སྦྱོང་སྐབས་བོད་མིའི ་ སིྒག་
འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཤེས་ཡོན་
འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་ལེགས་མཛེས་
ལགས་ཀིས་ཐགོ་མར་ཕབེས་བསུའི་གསུང་
བཤད་གནང་རསེ་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་སླབོ་
ཕུག་ཚོར་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ད་ོདབིངས་དང་
ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ཐོག་སླབོ་འཁིད་

བ་རུྒྱ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་དང་བིས་པར་ཀླགོ་
རྩལ་གི་ནསུ་པ་སྤལེ་རུྒྱ་གལ་གནད་ཇི་ཙམ་
ཆེ་སྐརོ་དང་།	 	 ལགྷ་པར་གཞི་རིམ་འགོ་
མའི ་སླབོ ་ ཕུག་ཚོར་སྙན་ཚིག་དང་སུྒང་
གཏམ་ཤོད་རུྒྱ་ཙམ་མ་ཟད།	 སནྙ་ཚིག་
འཐུང་ངུ་འབ་ིརུྒྱས་མཚོན་སྐབས་འབབ་ཕུ་
གུའི་ཁམས་ལ་གཞིགས་པའི་ད་ེསྔའི་སུྒག་
གཏམ་དེ་དག་ལ་ཕན་བུ ་འགུར་བཅོས་

གཏངོ་དགསོ་སྐརོ་སོགས་གསུངས།			དག་ེ
རྒན་ཚོས་སྤོ་སེམས་འཁོལ་བའི་ཐོག་ནས་
ཟབ་སྦྱོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་མ་
ཟད་ད་ིབ་དསི་ལན་རྣམས་ཧ་ཅང་ལྷུག་པ་ོ
བུང་འདགུ	 ཐངེས་འདའི་ིཟབ་སྦྱངོ་སབྐས་
ཟབ་འཁིད་གནང་མཁན་ལྡ་ིལི་གཙུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་འབུམ་རམས་པ་ལམྕ་ལ་
ཏ་ིཀ་གུཔྟ་  Dr Latika Gupta ལགས་དང་
ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་བསྟན་
འཛིན་ལེགས་མཛེས་ལགས་ཡིན་འདུག	
འབུམ་རམས་པ་ལྕམ་ལ་ཏི་ཀ་གུཔྟ་ནི་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
བིས་པའི་ཀླགོ་རྩལ་དང་འབལེ་བའི་མཁས་
ལས་སླབོ་སྟནོ་མི་ས་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 	 ཟབ་
སྦྱངོ་ཆེད་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གནང་
མཁན་ཨ་རིའ་ིརོགས་ཚོགས་ USAID ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།།

༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་གི་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་སྐ་ུམགནོ་རྣམ་གཉསི་ལ་བདོ་མི་མང་སིྤ་ལནྷ་ནས་ཆེས་མཐའོ་ི
ཕག་རྟགས་ཕུལ་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་

རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་རྣམས་བདོ་

མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གཞུང་འབལེ་མཛད་
སྒ ོ་ཁག ་ལ ་སྐུ ་མགོན ་
དུ་མགོན་འབོད་ལྟར་
ཕ ེབས་བཅར་ཡོད་པ་
བཞིན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	ཉནི་
བཞུགས་སརྒ་ཐགེ་ཆེན་
ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་
ཁང ་དུ་ བ ོད ་ མིའི ་ བླ ་
ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གངས་	 ༨༢	
བཞེས་པའི་༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་
སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱའི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བ་ོཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་བཟ་ོགྭ་དང་།	
འགིམ་འགུལ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཀི་
ཤན་ཀ་པུར་ Kishan Kapoor མཆོག་དང་།	
དམིགས་བསལ་སྐུ ་མགོན་རྒྱ་གར་གོས་
ཚོགས་བོད ་ད ོན ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི ་
འབལེ་མཐུད་པ་གཞནོ་པ།	 གསོ་ཚོགས་
འོག་མའི་འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་ནི་ནངོ་ཨེ་
རིང་ Shri Ninong Ering  མཆོག་ཕབེས་

གནང ་མཛད ་པར ་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིསིྤ་
འཐུས་རུྒྱན་ལས་ལྷན་
ཚོགས་ནས་མཛད་
སྒ ོའི ་ཐོག ་ད མིགས ་
བ ས ལ ་ འ ཚ མ ས ་
འདི་དང་སྦྲགས་སྐུ ་
མགནོ་གཙོ་བ་ོདང་།	
དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པ་གཉསི་ལ་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨཱ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་

dialysis བཙག་བཅསོ།	མཁལ་མ་ནད་པ་ཞིག་གི་ཁག་ནང་གི་རྫས་འགུར་བསྡ་ུལེན་
གི་སྙགིས་རྫས་རྣམས་བཙག་ནས་གཙང་འདནོ་བདེ་པའི་ནད་བཅསོ་ཚུལ་
གི་བརུྒྱད་རིམ་ཞིག

inverter གླགོ་རུྒྱན་སུྒར་ཆས།	 ཐད་རུྒྱག་གླགོ་རུྒྱན་སྤལེ་རུྒྱག་གླགོ་རུྒྱན་ད་ུསུྒར་བར་
བཀལོ་བའ་ིགླགོ་གི་ཡོ་བད་ཅིག

tax return ཁལ་གི་འགངེས་ཤོག	 རང་འཚོ་རང་བརྟནེ་ཡིན་པའ་ིམི་གང་ཞིག་གིས་
རང་ཉདི་ཀི་ལོ་འཁོར་གཅིག་ནང་ཡོང་འབབ་ཇི་ཡིན་ཁ་གསལ་འགོད་
སའ་ིའགངེས་ཤོག

court martial དག་པའོ་ིཁམིས་གཅདོ།	 དག་པའོ་ིཁམིས་ཁང་གིས་ཁམིས་ཐག་གཅདོ་
པའ་ིབ་གཞག

massage བསྐ་ུམཉ།ེ	 བསྐ་ུབ་ཞསེ་བུགས་པའ་ིདནོ་དང།	 མཉ་ེབ་ཞསེ་ཕུར་བའ་ིདནོ་
ཏ།ེ	 འབུ་མར་སོགས་སམུ་གི་རིགས་ལུས་ལ་བུགས་པ་དང།	 ཕུར་བའ་ིསྒ་ོ
ནས་རུླང་ནད་རེངས་འཁུམ་སོགས་བཅསོ་པའ་ིཐབས་ཤིག

child labour བིས་པའ་ིངལ་རྩལོ།	 རུྒྱན་ལནྡ་ཁམིས་ཐགོ་ནས་ལས་ཀ་བ་རུྒྱའ་ིལོ་ཚད་
ཆུང་དགས་པའ་ིཕུ་གུར་ལས་ཡུན་གང་པརོ་བཀལོ་བའ་ིངལ་རྩལོ།

team spirit མཉམ་རབུ་འད་ུཤེས།	 མཉམ་རབུ་ལས་ཀའམ་ར་ུཁག་གི་ལས་དནོ་ད་ུ
འབད་པ་དནོ་གཉརེ་སེམས་ཁུར།

hobby དབིངས་ལས།	 འཚོ་ཐབས་ཀི་བ་བ་གཙོ་བ་ོམ་ཡིན་པར་རང་མོས་དགའ་
དད་ཀི་ཞརོ་ལས།

genocide མི་རིགས་སྡབེ་གསོད།	དམིགས་བསལ་མི་རིགས་དང་ཆོས་སྡ་ེགང་ཞིག་གི་
སྐ་ེབ་ོཡོངས་རྫགོས་འཆར་གཞི་དང་ག་ོརིམ་ལནྡ་པའ་ིསྒ་ོནས་གསོད་ཚུལ།

concert རོལ་དབངས་འད་ུའཛོམས།	 གླུ་གཞས་གཏངོ་མཁན་ནམ་རོལ་དབངས་
མཁན་ས་ཚོགས་ཀིས་མང་ཚོགས་མདནུ་ད་ུའཁབ་སྟནོ་བདེ་པའི་བདེ་སྒ་ོ
ཞིག

བདོ་ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༨	ཕི་ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༢

དབར་ཆོས་ཆེན་མོར་ཁ་ཆེའ་ིཆོས་བརུྒྱད་པ་ཚོས་མཉམ་ཞུགས་བདེ་རུྒྱ་ཡིན་ཟརེ་བ་ན་ིཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་བད་ེདགནོ་
དགའ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་གི་དབར་
ཆོས་ཆེན་མོ ་ཐེངས་ལྔ་པའི ་མཇུག་སྡམོ ་
མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད།
	 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་ཕེད་
ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༡༢།༣༠	ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གཟིམ་
ཆུང་ནས་གསུང་ཆོས་ར་བར་གདན་ཞུས་
ཀིས་བཞུགས་ཁིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་
བསྟནུ་ཁིག་སེ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་མཎྜལ་
རྟནེ་གསུམ་འདམེས་འབུལ་ཞུས་པ་དང་རོལ་
དབངས་པ་རྣམས་ནས་ལྷར་རྔའི་མཆོད་པ་
འབུལ།	 ད་ེནས་ལམ་སྒནོ་རོལ་ཆ་སྡ་ེཚན་

ནས་འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་གླུ་བཏང་
གུབ་མཚམས་ཁིག་སེ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་

གིས་བཀའ་དནི་རསེ་དན་དང་རྟནེ་འབལེ་
མཚོན་བདེ་ད་ུཙན་དན་དམར་པ་ོལས་སུྒབ་
པའི་རྒྱལ་བ་བམས་པའི་སང་བརྙན་འདགེས་
འབུལ་ཞུས་ཏ་ེམཛད་སྒ་ོདང་འབལེ་བའི་

གསུང་བཤད་གནང་རསེ་བད་ེདགནོ་གི་དག་ེ
འདནུ་པ་ཁག་གཅིག་གིས་དམ་བཅའ་སྤན་

བསྟར་ཞུས།	ད་ེརསེ་ལ་དགྭས་དནོ་རྩའ་ིབླནོ་
པ་ོཚེ་རིང་ར་ོར་ེལགས་དང་ཁ་ཆེའི་མཁས་
དབང་གཱ་ཽལམ་མོཧ་མཏ་སོ་ཕ་ིལགས་བཅས་
ནས་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་ཕག་ནས་ལྡམུ་ར་བད་ེདགནོ་སེར་
སྐ་མི་མང་ཡོངས་ནས་ཁིག་སེ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་གཟངེས་
བསྟདོ་ཕག་རྟགས་གསོལ་སྩལ་མཛད།	 ད་ེ
ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ ་
སྩལ་དནོ།	 ཁ་ིཟུར་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	
ད་ེབཞིན་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་གཡོ་བ་མེད་
པའི་སེར་སྐ་རྒན་བིས་ཚང་མར་ཞུ་རུྒྱར།	
ཁིག་སེ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དབར་ཆོས་
ཆེན་མོ ་ལོ ་ཤས་ནས་ཚོགས་ཏེ་ད ེ་ རིང་
འདིར་དབར་ཆོས་ཆེན་མོའི་མཇུག་སྡམོ་
མཛད་སྒརོ་ངསོ་རང་ཁུག་ཙམ་བཅར་ཐུབ་
པ་རེད།	གང་ལརྟ་ཁགི་སེ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་དབུ་མཛད་པའི་དབར་ཆོས་ཆེན་མོ་

ལོ་བསྟདུ་ནས་ད་ེལྟར་ཚོགས་རུྒྱར་ག་སིྒག་
གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་བཀའ་དནི་ཆེ་ཟརེ་
རུྒྱ་དང་།	 ད་ེལ་ྟབུའ་ིམཛད་རསེ་བཟང་པ་ོ
གནང་བར་རསེ་སུ་ཡི་རངས་ཡོད།	 དབར་
ཆོས་ཆེན་མོ་འཚོགས་རུྒྱའི་མིང་དརེ་ཆོས་
ཞསེ་པའ་ིསདྐ་ཆ་ཞིག་ཡོད་ནའང་།	 དངསོ་
སུ་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏང་རུྒྱའི་འདསུ་
ཚོགས་ཡིན་པའ་ིབཟ་ོའད་ཞིག་འདགུ	 གངོ་
ད་ུཁ་ཆེའི་མཁས་དབང་གིས་མ་འངོས་པར་
དབར་ཆོས་ཆེན་མོའི་སར་ཁ་ཆེའི་ཆོས་
བརུྒྱད་པ་ཚོ་མཉམ་ཞུགས་བེད་རུྒྱ་ད་ེའད་
གསུང་སོང་།	ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད།	ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ།།

www.tibet.net/mwa

ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས་ཕག་རྟགས་རེ ་
འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།
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སིྤར་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་གི་
མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་སྩལ་བའ་ིབཀའ་སླབོ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལ་དྭགས་རྒྱལ་ས་སླ་ེརུ་
མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་ཕི་ལུགས་ལྟར་

དགུང་གངས་	 ༨༢	 བཞསེ་པའ་ིདགའ་སྟནོ་
རྟནེ་འབལེ་གི་མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ངང་
སུང་བརིྩ་ཞུ་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་
མཛད་སྒརོ་ཕབེས་པའི་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་
སྟངོ་ཕག་བརྒལ་བར་བླང་དརོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།
	 ད་ེརིང་ངོས་ཀིས་ཆོས་འབལེ་

མང་པ་ོཞུ་མོང་ཡོད་པའི་དིན་ཆེན་བླ་མ་
དགའ་ལནྡ་ཁ་ིཟུར་རིན་པ་ོཆེ།	 	 ད་ེབཞིན་
བླ་སུྤལ་ཁག་དང་སླབོ་ཁིད་གནང་མཁན་

དག་ེབཤེས་རྣམ་པ་ཚོ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་འསོ་བསྡུ་
བས་པའ་ིསདི་སྐངོ་།	 ད་ེབཞིན་ང་ཚོ་བཙན་
བོལ་ད་ུསླབེས་ནས་རིང་པརོ་མ་ཐོག་པར་
མང་གཙོའི་ལམ་ད་ུའག་ོརུྒྱ་བས་ནས་སིྤ་
འཐུས་བསྐ་ོརུྒྱ་བས་མཐར་རིམ་བཞིན་སིྤ་
འཐུས་གསོ་ཚོགས་ཆགས་ནས་གསོ་ཚོགས་

དའེ་ིགཙོ་འཛིན་ཚོགས་གཙོ།		ལགྷ་པར་ད་
གའ་ིས་གནས་ཀི་དབུ་ཁདི་མི་ས།		ད་ེབཞིན་
ངོས་ཀི་ཁ་ཆེའི་ཆོས་གགོས་ཁེད་རང་ཚོ་
འགའ་ཤས་ཕབེས་ཡོད།		རྒྱ་ཆེ་མི་མང་དང་
སླབོ་ཕུག	 ཁདེ་ཚོའ་ིམདངོ་ལ་བལ་ྟསབྐས་
ངོས་རང་ཉིད་ཀང་གཞོན་ད་ུཕིན་པ་ཚོར་
བཞིན་འདགུ	 སྤ་ོར་ོནང་ཚགས་བལ་ྟསབྐས་
ཁདེ་སྔནོ་ད་ུའཆི་ང་སྔནོ་ད་ུའཆི་ཟརེ་མཁན་
ལ་ྟབུ་འདགུ	 ཁདེ་ཚོ་གཞནོ་སྐསེ་ཚོ་མཐངོ་
སྐབས་སེམས་ནང་སྤ་ོསང་ཞིག་དང་དནོ་ང་ོ
མའི་ཆ་ནས་དསུ་ཚོད་མ་འགུར་བར་རྩ་བ་
ནས་སྡདོ་ཐབས་མེད།	 	 དསུ་ཚོད་རྟག་ཏུ་
འག་ོརུྒྱ་རེད།		འདས་པའ་ིདསུ་ཚོད་ད་ེསྐར་
ལོག་བདེ་ཐབས་མེད།	 	 འདས་པ་ལས་ང་
ཚོས་བསབླ་བ་ལེན་རུྒྱ་ཞིག་མ་གཏགོས་དརེ་
འགུར་བཅོས་གཏངོ་ཐབས་གང་ཡང་མེད།		
འནོ་ཀང་མ་འངོས་པ་ད་ེའབུང་འགུར་རེད།		
མ་འངོས་པའི་དསུ་ད་ེད་ལྟ་བར་ལྟསོ་ནས་
ཡོད།		དརེ་བརྟནེ་ཁདེ་ཚོ་གཞནོ་སྐསེ་སླབོ་
ཕུག་ཚོས་མ་འངོས་པའི་དསུ་ཚོད་གང་འད་

ཡོང་མིན་གཙོ་བ་ོཁདེ་ཚོར་རག་ལུས་ཡོད།	
རྒས་པ་ོཚོས་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་རུྒྱ་མ་གཏགོས་
ད་ེཙམ་བ་རུྒྱ་མེད།		ཁདེ་ཚོ་གཞནོ་སྐསེ་ཚོ་
ད་ལ་ྟསླབོ་སྦྱངོ་བས་དང་བདེ་བཞིན་པ་རེད།	
མ་འངོས་པར་མིའི་རང་བཞིན་ལྷན་སྐེས་
བསམ་པ་བཟང་པ་ོཞིག་དང་།	 ལནྷ་སྐསེ་ཀི་
ཀླད་པ་དངསོ་གནས་དང་གནས་ཆོས་རབ་
ཏུ་རྣམ་འབདེ་ཀི་ཤེས་རབ་ཀིས་དཔྱད་ཐུབ་
རུྒྱ་ཡོད་པ་ད་ེཟུང་ད་ུའབལེ་བའི་ཐགོ་ནས་
བད་ེསིྐད་ལནྡ་པའ་ིའཛམ་གླངི་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་
རུྒྱ་རེད།	གང་ལརྟ་རེ་བ་ཡོད།	ད་ེའདའ་ིརེ་
བ་ཞིག་བསུྒབ་ཡག་ལ་ང་ཚོས་འབད་བརྩནོ་
བ་དགསོ།	 འཛམ་གླངི་ཤར་ནབུ་ལྷ་ོབང་།	
ཆོས་ལུགས་དང་མི་རིགས།	 	 སདྐ་ཡིག་
འད་མིན་ཁད་པར་གང་ཡང་མེད་པར་
ཚང་མ་སྡུག་བསལྔ་མི་འདདོ་པ་དང་བད་ེབ་
འདདོ་པ་གཅིག་མཚུངས་རེད།	 དརེ་བརྟནེ་
ཁེད་རང་སླབོ་ཕུག་ཚོ་མ་འངོས་པའི་སོན་
རྩ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད།	 དསེ་མཚོན་
འདི་གར་སེར་སྐ་ཕ་ོམོ་མང་པ་ོཞིག་འདིར་

འདསུ་འདགུ	 ཁདེ་ཚོར་ཞུ་ཡག་ལ་ད་ེརིང་
འདརི་ངསོ་ཀི་སྐསེ་སརྐ་གི་དསུ་དན་ཐགོ་ལ་
ཁདེ་ཚོ་ཚང་མ་དགའ་པ་ོབས་ནས་ཡོང་བ་
རེད།	 ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཟརེ་རུྒྱ་ཡིན།		
ད་ེརིང་འདི་ཁེད་རང་ཚོ་ཡུལ་པའི་ཡུལ་
གཞས།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མི་སྐབས་བཅལོ་ལ་
ཡོང་མཁན་ཚོས་གཞས་ས་འཁབ་ནས་བུང་
སོང་།	 ཐུགས་ར་ེཆེ་ཟརེ་རུྒྱ་ཡིན།	 གསུང་
བཤད་གནང་མཁན་ཚང་མས་ངོས་ལ་
འཚམས་འད་ིགནང་བ་དང་ཆབས་གཅིག་
བསྟདོ་བསགྔས་ཆེན་པ་ོགནང་བུང་།	 ངསོ་
རང་ངསོ་ནས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྐབས་སྙན་
ངག་གི་འུད།	 ཟརེ་བ་ཞིག་ཡོད།	 	 གཞི་
རྩ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཆེན་པ་ོབཟ་ོརུྒྱ་ཞིག་ཡོད།	
སྙན་ངག་གི་འུད་ལྟ་བུར་གོ་གབས་བདེ་ཀི་
འདགུ	 	 གང་ལརྟ་ཡང་ཁདེ་ཚོས་དངསོ་
གནས་དགའ་སེམས་འཁོལ་བའི་ངང་ནས་
ངསོ་ལ་འཚམས་འད་ིདང་བསྟདོ་བསྔགས་
གནང་བ་རེད།	 	 ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

སིྤ་འཐུས་གཉསི་བལ་ཡུལ་ནང་གི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་དང་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཕགོས་བསྐདོ་ལེགས་གུབ་བུང་བ།
༄༅།	 །སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་རྣམས་བདོ་མིའི་འད་ུསྡདོ་གཞིས་
ཆགས་ཁག་ལ་ཕགོས་བསྐདོ་ཕབེས་རུྒྱའི་ས་
བགསོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 སིྤ་འཐུས་པདྨ་འབུང་
གནས་ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་སླབོ་དཔནོ་
ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་རྣམ་གཉསི་
ཕི་ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༢༢	 	 ནས་ཕི་ཟླ་	 ༦	
ཚེས་	 ༡༢	 བར་བལ་ཡུལ་ནང་གི་བདོ་མིའ་ི
གནས་སྡདོ་གཞིས་ཆགས་སྤགོ་ར་བཀྲ་ཤིས་
གླངི་།	 སྤགོ་ར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འཁིལ།	
སྤགོ་ར་གླ་ོསིྒག་ཁོངས་བམས་པ་གླིང་དང།		
དཔལ་འབརོ་གླངི།	 	 བཀྲ་ཤིས་སངྒ་དང་།	
གཞན་ཡང་རརོ་པ་ཊན།	 	 གླ་ོཚེ་རོག	 མ་
ནང་ངམ་སྙ་ེཤང་བཅས་ལ་གཟིགས་སྐརོ་
ཕོགས་བསྐོད་ལེགས་པར་གུབ་སྟ་ེཕི་ཚེས་	
༡༦	ཉནི་ར་སར་ཕབེས་འབརོ་གནང་ཡོད།

ད་ེཡང་སིྤ་འཐུས་པདྨ་འབུང་གནས་ལགས་
ཕི་ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༢༢	 དང་སིྤ་འཐུས་སླབོ་
དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཕི་
ཚེས་	༢༣	ཉནི་ར་ས་ནས་ཕབེས་ཐནོ་དང་།	
ཕི་ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་ཕབེས་ཐནོ་
གིས་ཚེས་	༢༥	ཉནི་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ཀཋ་
མན་གུར་འབོར་འཕལ་ད་ེགར་བལ་ཡུལ་
དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་དུང་ཆེ་དང་།	 དབུས་
གཙང་ཚོགས་པའི ་དབུས་རུྒྱན ་ ཚོགས་
གཞནོ།	 དབུས་རུྒྱན་ལས་ཐགོ་དང་སིྤ་ཟུར་
འཇམ་དབངས་འཕནི་ལས་མཆོག	 ས་
གནས་རུྒྱན་ལས་བཅས་ཀིས་ས་ེལེན་ཕབེས་
བསུ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ས་གནས་
ཁག་སོ་སོར་གཟིགས་སྐརོ་ཕབེས་སབྐས་ས་
གནས་སོ་སོའི་གནད་ཡོད་མི་ས་གཙོས་མི་
མང་ནས་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ

གོང་གསལ་བདོ་མིའི་གནས་སྡདོ་གཞིས་
ཆགས་དང་ས་གནས་ཁག་གི་སླབོ་གྭ་དང་།	
དགནོ་པ།	སནྨ་རིྩས་ཁང་།	བཟ་ོག	ྭའགམེས་

སྟནོ་ཁང་།	 རྒས་གསོ་ཁང་།	 མཉམ་འབལེ་
ལས་ཁུངས།	ས་འཐུས་ཚོགས་ཁང་།	རང་

བདནེ་ཚོགས་ཆུང་ལས་ཁུངས།	 ཁིམ་ཚང་
ཉམ་ཐག	 	 སྤགོ་ར་བཀྲ་ཤིས་གླངི་ནང་རྟནེ་
གཞི་བས་པའ་ིཨེས་ཨོ་ཨེས་ (SOS) མཐ་ོ

སླབོ་དང་གཞིས་དགོན་དར་རྒྱས་གླིང་གི་
དགོན་སྡ་ེསོགས་ལ་གཟིགས་སྐརོ་ཕབེས་

འདགུ	སབྐས་དརེ་ས་གནས་སོ་སོའ་ིམི་མང་
གི་བསམ་ཚུལ་བསྡ་ུལེན་དང་།	 བཞུགས་
མོལ་ཚོགས་འད་ུཐངེས་	༦	དང་།	མི་མང་
འད་ུའཛོམས་ཐགོ་གསུང་བཤད་ཐངེས་	 ༧	
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ཐངེས་དའེ་ིམི་མང་
འད་ུའཛོམས་སབྐས་སོ་སོར།	 སིྤ་འཐུས་
རྣམ་གཉསི་ནས་གཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་རླབས་
ཆེན་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	 བདོ་ནང་
གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དང་།	 	 བདོ་དནོ་
དང་འབལེ་བའི ་རྒྱལ་སིྤའི ་ཆབ་སིད་ཀི ་
གནས་བབ་སྐརོ།	བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སིད་བུས་ལང་ཕགོས་སོགས་ཀི་
ཐགོ་གསུང་བཤད་དང་ད་ིབར་ལན་འདབེས་
གནང་འདགུ་པ་བཅས།།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་གསར་འདམེས་བུང་བ་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱངོ་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༠	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༩།༣༠	ཐགོ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་

ཁང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་བཞུགས་སརྒ་ཉ་ེའཁིས་
སུ་ཡོད་པའི་དབུས་ས་ེལེན་འབལེ་མཐུད་

ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་དུ་ཉ་ེལམ་བདོ་མིའི ་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུའི་ལས་བདེ་གསར་
འདམེས་བུང་བ་རྣམས་ལ་ལས་དནོ་དང་

འབལེ་བའི་ཟབ་སྦྱངོ་དབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་
སྒ་ོཚོགས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་

བ་ོལས་བདེ་འདམེས་ལྷན་དང་འསོ་བསྡུའི་
འགན་འཛིན་གཅིག་ལྕགོས་ཤོ་ཟུར་བསོད་
ནམས་ཆོས་འཕལེ་མཆོག་དང་།	 	 ལས་
བདེ་འདམེས་ལནྷ་གི་དུང་ཆེ་འཇིག་མེད་ཚེ་
རིང་ལགས།	 ད་ེབཞིན་ལས་བདེ་འདམེས་
ལྷན་གི་དུང་གཞོན་སྐལ་བཟང་རིན་ཆེན་
ལགས་བཅས་ཕབེས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་
འདམེས་ལྷན་དུང་ཆེ་འཇིག་མེད་ཚེ་རིང་
ལགས་ཀིས་ཟབ་སྦྱངོ་སབྐས་ལས་དནོ་བདེ་
ཕགོས་དང་འབལེ་བའི་སླབོ་ཚན་དང་སླབོ་
འཁིད་གནང་མཁན་ཁག་ངོ་སྤོད་དང་།	
ལྷག་པར་ཟབ་སྦྱངོ་སྐབས་ཚོགས་བཅར་བ་
རྣམས་ནས་དསུ་རུྒྱན་བེད་སྒ་ོདང་འབལེ་

བའི་སིྒག་གཞི་ཁག་སོགས་ངོ་སྤོད་གནང་
ཡོད།	
	 ད་ེརསེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ད་ེརིང་
ལས་བེད་གསར་པ་རྣམས་ལ་ཟླ་གངས་
གཉསི་ཙམ་རིང་ཟབ་སྦྱངོ་གནང་རུྒྱ་ད་ེརིང་
ནས་འག་ོའཛུགས་བཞིན་ཡོད།	 	 ད་ེས་ྔ
ཡིག་རུྒྱགས་བཏང་ནས་ཡིག་རུྒྱགས་འཕདོ་
པ་དང་ལས་འགན་བཀོད་སིྒག་བདེ་བཞིན་
ཡོད།	 ད་ེས་ྔཡིག་རུྒྱགས་བཏང་ནས་ད་ལ་ྟ
ནང་བཞིན་སཱ་ར་ལ་ཟླ་གངས་དུག་དང་ཟླ་
གངས་བཞི་ད་ེའད་གནང་།	 ཡིག་རུྒྱག་གི་
ལམ་ནས་བདམ་ཟིན་པ་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱངོ་

གནང་ཡོད།	 ད་ེནས་ཡིག་རུྒྱགས་བཏང་
ནས་ཡིག་རུྒྱགས་འཕདོ་པའི་རསེ་ལ་ལས་
འགན་བཀདོ་སིྒག་གནང་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེ
ནས་རིམ་བཞིན་ཡིག་རུྒྱགས་མ་གཏང་གོང་
ལ་ལས་བེད་དམིགས་སྒའོི་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་
གནང་བཞིན་ཡོད།	 འད་ིད་ལ་ྟའག་ོབཞིན་པ་
རེད།		ད་ེའད་ཡིན་དསུ་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་
ཤག་ངསོ་ནས་དགངོས་པ་བཞསེ་སྟངས་དང་
འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་གི་དགངོས་པ་བཞསེ་
སྟངས་དབར་ལ་ཕན་བའི་མཐུན་དང་མ་
མཐུན་ཞིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	 འད་ིརྣམ་པ་
ཚོས་མཁནེ་རྟགོས་བུང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་སམྙ་
པ་དན་བུང་།	ཞསེ་སོགས་གསུངས།།	


