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ལྗངོས་ཀི་སབོས་ཤུགས་འདརི་མཐངོ་བུང་།	
ཞསེ་གསུངས།	 ད་ེརསེ་སྐ་ུཞབས་ཀ་ེཝིན་
ཨན་ཌིའུ་	 Kevin Andrews	 མཆོག་གིས་
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ནི་༸གོང་ས་ཏཱ་
ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༤	 ལོ་
ནས་ཐུགས་བརྩོན་མཛད་བཞིན་པ་མ་ཟད།		
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གསོ་ཚོགས་ནས་ཀང་
བཞེངས་ཕོགས་དརེ་རྒྱབ་སྐོར་མུ་མཐུད་
ཞུ་མུས་ཡིན།	 	 	 	 ཐགོ་མར་སདི་བུས་ད་ེ
ལག་བསར་མཛད་པ་ནས་ད་བར་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་ཧ་ཅང་འཚམས་པའི་
སིད་བུས་ཤིག་ཐོག་མུ་མཐུད་ནས་གནས་
ཡོད།	 བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་
མཚུངས་པའ་ིརང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་དགསོ་
ཟརེ་བའི་ལངས་ཕགོས་དརེ་རྒྱལ་སིྤའི་དབུ་
ཁིད་རྣམ་པས་ཧ་ཅང་རུྒྱ་མཚན་ལནྡ་པ་ཞིག་
ལ་གཟགིས་བཞིན་ཡོད།	 	 	 	 སདི་འཛིན་
དང་སིད་བླནོ་སོགས་རྒྱལ་སིྤའི་དབུ་ཁིད་

དང་གསོ་ཚོགས་སོགས་ཀིས་དསུ་ནས་དསུ་
སུ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་དགོས་པའི་རེ་
འདནུ་ཐངེས་མང་བཏནོ་དང་འདནོ་བཞིན་
ཡོད།	 ང་ཚོ་ཐངེས་འདརི་ཨོ་གླངི་གསོ་
ཚོགས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ང་ོབའོི་ཐགོ་ནས་
བཅར་དགསོ་དནོ་དའེང་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་འབདོ་སྒ་དརེ་ད་དངུ་ཤུགས་
ཆེ་ར་ུགཏངོ་ཆེད་ཡིན།	 	 ང་ཚོའ་ིབསམ་
པར་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ངེས་པར་གསལ་
དགསོ་པ་དང་།	 ད་ེགསལ་བར་ཐབས་ལམ་
བཟང་ཤོས་ན་ིདབུ་མའི་ལམ་གི་ཐབས་ལམ་
ད་ེམཐངོ་བཞིན་འདགུ	 སདི་བུས་དའེ་ིའགོ་
བདོ་མི་རྣམས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བྲལ་བས་ནས་
རང་བཙན་རྩདོ་རུྒྱའ་ིམཐའ་དང་།	 ད་ལའྟ་ི
རྒྱ་ནག་གི་མི་སེར་སྤལེ་བའི་ལམ་ལུགས་ཧ་
ཅང་གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་མཐའ་གཉསི་དང་
བྲལ་ནས་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་
མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་ཐབོ་ཐབས་བ་རུྒྱ་ད་ེ
རེད།	བདོ་མིར་རང་སྐངོ་ཐབོ་ཐང་ཡོད་སྐརོ་
རྒྱ་ནག་རང་གི་རྩ་ཁིམས་ནང་དའུང་འཁདོ་
ཡོད།		དརེ་བརནེ་ངའ་ིབསམ་པར་དབུ་མའ་ི
ལམ་གི་སིད་བུས་ཐགོ་མུ་མཐུད་ནས་འབད་
བརྩནོ་བདེ་དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ།		ང་ཚོ་
ཕིར་རང་ཡུལ་ད་ུལོག་རསེ་
བདོ་དནོ་ཐགོ་གསོ་ཚོགས་
ནང་ཙམ་མ་ཟད།	 	 རྒྱལ་
སིྤའ་ིསྡངིས་ཆའ་ིཐགོ་ཏུའང་
མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐོར་ཞུ་རུྒྱ་
དང་།
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེའཚེ་
མེད ་ ཞི ་བ ་གོས ་ མོལ་གི ་

ལམ་ནས་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཆེད་
འབད་བརྩནོ་མུ་མཐུད་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེརསེ་
གསར་འགོད་པའི་ད་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་
སབྐས་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེརི་ཧནི་ཆི་	 Derryn Hinch	
མཆོག་གིས།		ད་ེས་ྔསབྐས་ཤིག་ལ་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབརོ་གནནོ་
ཤུགས་ལ་ཞདེ་སྣང་བས་ནས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའི་
བ་ླམ་མཆོག་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུ་རུྒྱར་འཛེམས་
ཟནོ་བས་ཡོད་ཀང་།		ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཟུར་
པ་སྐ་ུཞབས་བ་ྷརག་ཨོ་བ་ྷམ་	 Barack Obama 

མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གནནོ་ཤུགས་ལ་
འཇིགས་ཞུམ་སྤུ ་ཙམ་མེད་པའི་ཐགོ་ནས་བདོ་
ཀི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་མཇལ་
འཕད་གནང་བར་བརནེ་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་
འབརོ་གནནོ་ཤུགས་ལ་བརནེ་ནས་༸གངོ་ས་ཏཱ་
ལའི་བ་ླམ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཞུ་རུྒྱ་མིན་
ཟརེ་བའི་དསུ་ཚོད་ད་ེམཇུག་སིྒལ་ཟིན་སབས།	
ཉ་ེབའི་ཆར་ཡང་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པའོི་
ནང་རྒྱ་ནག་གཅིག་གི་ལངས་ཕགོས་དརེ་བརིྩ་
བཀུར་ཞུ་ཐགོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བསདུ་མར་
གནང་བཞིན་པ་གསལ་པ་ོརེད།	 ཅསེ་སོགས་
གསུངས།།

༄༅།	 །ལུག་སམ་བགྷ་	 Luxembourg 
ཏུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པ་དང་བིས་པ་དབང་པ་ོསྐནོ་ཅན་རོགས་སྐབོ་
ཚོགས་པ་གཉིས་ཐུན་མོང་ཐོག་ཡུ་རོབ་ལུག་
སམ་བགྷ་ཏུ།	 ཆུ་ལོག་མ་བུང་སྔནོ།	 	 ཞསེ་པའ་ི
དངསོ་བུང་གླགོ་བརྙན་ཞིག་བསན་འདགུ	 སབྐས་
དརེ་སརྦ་སེལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ཀིས་མཐ་ོསངྒ་བདོ་ན་ིའཛམ་གླངི་
ཡངས་ཐགོ་ཅསེ་གགས་ཤིང་།	 	 བདོ་ཀི་ཁརོ་
ཡུག་ན་ིཧ་ཅང་འཇིག་ས་ླཞིང་ད་ལའྟ་ིཆར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་གཏརེ་ཁ་གང་བུང་སྔགོ་འདནོ་བས་
པ་དང་།	བདོ་ཀི་གཙང་པ་ོཁག་ལ་ཆུ་མཛོད་ཚད་
ལས་བརྒལ་བ་སོགས་བརྒྱབ་དང་རྒྱག་བཞིན་
ཡོད་སབས་གཙང་ཆུ་ད་ེདག་རུྒྱག་ཡུལ་གཤམ་
འགོ་རྒྱལ་ཁབ་	༡༢	ནང་གི་མི་འབརོ་ཐརེ་འབུམ་
ལགྷ་གི་འཚོ་བའི་གནས་སངས་ལ་ཐད་ཀར་ཉནེ་
ཚབས་ཆེན་པ་ོབཟ་ོབཞིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས།	
ཐངེས་འདརི་ལུག་སམ་བགྷ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པས་མགནོ་འབདོ་ལརྟ་སརྦ་སེལ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅདོ་ས་གནས་སུ་ཕབེས་ནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་རུྒྱན་ལས་དང་ལས་བདེ་རྣམས་
ཐུག་འཕད་གནང་ས་ེབདོ་དནོ་སྐརོ་དང་།	 ཚོགས་
པའི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་སྐརོ་ལམ་སནོ་ཡང་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་རྣམས་དང་
མཇལ་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༢༢	 ཉནི་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་ཨིན་ཇིའི་གླགོ་བརྙན་འཁབ་སནོ་མ་
གགས་ཅན་ཇནོ་ན་ལུམ་ལེ་ Joanna Lum-

ley	 ལགས་དང་།	 	 བདོ་ཁང་ཐབེས་
རྩའི་འགན་འཛིན་ཚོགས་མི་བཅས་དང་
ལྷན་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་ཀི་མཛད་
སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ	 སབྐས་
དརེ་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀིས་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་བདེ་དནོ་

དང་འབྲལེ་བའི་ལས་གཞི་སྤལེ་སྐབས་ལས་
འཆར་ད་ེདག་སྔནོ་ཚུད་ནས་ཚགས་ཚུད་
གཏན་འབེབས་ངང་འགོ་སོང་གང་ཐུབ་
བསི་ཚགས་བེད་བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ་
མཛད་སྒརོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་བའི་སྐ་ུམགནོ་
ཚོས་བདོ་ཁང་ཐབེས་རྩ་ཁང་Tibet House 

Trust	 དང་འབྲལེ་ལམ་ཉ་ེཔ་ོགནང་ས་ེགང་
ཐུབ་ཕག་རོགས་གནང་དགོས་པའི་འབདོ་
སྐལུ་ཡང་གནང་འདགུ	 	 	 སབྐས་དརེ་སྐ་ུ
མགནོ་རྣམས་ནས་བདོ་ཁང་ཐབེས་རྩ་ཁང་

ལ ་གང ་ ཐུབ ་ རོགས་
རམ་གནང་རུྒྱའི་ཁས་
ལེན་ཡང་ཞུས་འདུག	
ཉིན་གཉིས་པའི་སྔ་ད་ོ
སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་
བོད ་ད ོན ་རྒྱབ ་སྐོར ་
ཚོགས ་པའི ་ ཚོགས ་
མི་	 All Party Par-

liamentary Group 

for Tibet རྣམས་དང་
མཇལ་འཕད་གནང་འདགུ	 སབྐས་དརེ་
གཞུང་འཛིན་རྙངི་ཞནེ་ Conservative Par-

ty	ཆབ་སདི་ཚོགས་པའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་ཊིམ་ལུབ་ཊོན་	  Rt. Hon Tim 

Loughton	མཆོག་གིས་གཙོ་སྐངོ་འགོ་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་གི་ཚོགས་འད་ུཞིག་ཚོགས་
ཡོད།	 	 ཚོགས་འདརུ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་མང་པ་ོཞིག་ཕབེས་འདགུ་པ་ད་ེན་ིཕགོས་
གཅིག་ནས་ཐེངས་འདིར་ཨིན་ཡུལ་གསོ་
ཚོགས་ཀི་སནོ་ཁའ་ིསྔནོ་རིྩས་ autumn bud-

get	 གཏན་འབབེས་གནང་རུྒྱའ་ིདསུ་ཚོད་
འཁལེ་བར་བརནེ་ཡིན་འདགུ	ཚོགས་འདའུ་ི
ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	རང་
དབང་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་རྒྱ་ནག་ད་ེ
མང་གཙོའི་རིན་ཐང་ལོངས་སུ་སྤོད་ཐུབ་
པའི་རང་དབང་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་བཟ་ོ
དང་།
	 ཡང་ན་རང་ཉིད་རྒྱ་ནག་ལྟ་བུ་
ཞིག་ཏུ་སུྒར་མིན་ད་ེབདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་
སིད་བུས་དང་ལངས་ཕགོས་འཛིན་སངས་
ད་ེནས་ཐག་ཆོད་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་དང་།	རྒྱ་
ནག་ལ་གདངོ་ལེན་གནང་སྐབས་རྒྱབ་སྐརོ་
བ་ཚང་མས་ཕན་ཚུན་འབྲལེ་ལམ་ཚགས་
ཚུད་ཐགོ་མཉམ་རུབ་ཀིས་ཕགོས་འད་མིན་
ནས་གདངོ་ལེན་གནང་ཐབས་དགོས་གལ་
དང་།
	 ལྷག་པར་དངེ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་
སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་གིས་ཀུྲང་གོའི་ཁད་
ཆོས་ལྡན་པའི་སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་སྐརོ་
བཤད་པ་དའེ་ིགཞི་རྩའ་ིག་ོདནོ་ན།ི	 	 རྒྱ་

ནག་ནང་མང་གཙོ་དང་རང་དབང་མེད་པའ་ི
ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་གཅིག་རང་གིས་གཅིག་
བསྡུས་དབང་འཛིན་བདེ་ནས་སྡདོ་རུྒྱ་ཡིན་
པ་གསལ་འདནོ་བས་པ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་དང་།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ནང་
ཐོག་མར་གཞུང་ལམ་བཟ་ོའགོ་བརྩམས་
པ་ད་ེདང་དངེ་སྐབས་དར་གོས་ཚོང་ལམ་
གསར་པ་ Belt and Road Initiative 	ཟརེ་
བའི་ཚོང་འབྲལེ་ལས་གཞི་གཉསི་དམིགས་
ཡུལ་གཅིག་པ་ཡིན་ཞིང་།	 	 ལས་གཞི་དའེ་ི
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོནི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་
གི་ཐནོ་སྐདེ་འཕགོ་བཅམོ་བས་ནས་རྒྱ་ནག་
ཕུག་པ་ོབཟ་ོརུྒྱ་རེད་ཅསེ་དང་།
	 སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨིན་ཡུལ་
གཙོ་བརོ་གུར་བའི་རང་དབང་ལུང་པ་ཚོས་
དསུ་ནས་དསུ་སུ་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་
བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བ་བརུྒྱད་འཚེ་མེད་ཞི་
བ་གསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
གསལ་ཐབས་གནང་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་
གནང་འདགུ་པ་བཅས།།	

བདོ་ནང་ད་ུདག་ེའདནུ་པ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་རསེ་འདས་གངོས་སུ་གུར་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་		
༡༦	 ཉནི་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནང་ཡུ་རོབ་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་སིྒག་འཛུགས་དང་
རྒྱ་ནག་དབར་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་གི་ཚོང་

འབྲལེ་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུམོ་ལེ་སི་ཀཌོ་ཀ་ེཏ་ོ	 Molly 

Scott-Cato	མཆོག་དང་།			ས་བ་ྷསོ་གརོ་	
Csaba Sogor	མཆོག་རྣམ་གཉསི་ཀིས་ཚོར་

ཤུགས་ཆེན་པའོི་ཐགོ་ནས་བདོ་དནོ་གླངེ་སླངོ་
གནང་འདགུ	 སབྐས་དརེ་མོ་ལེ་སི་ཀཌོ་ཀ་ེཏ་ོ
མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ད་ུ
བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་
རྡགོ་རོལ་མུ་མཐུད་གཏངོ་བཞིན་པའི་སབྐས་
འདིར་ང་ཚོས་ཡུལ་སྐརོ་སྤོ་འཆམ་ཚོང་
འབྲལེ་ད་ེའག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་
དནོ་ལས་གལ་ཆེ་བརིྩ་དགོས་པའི་རུྒྱ་མཚན་
གང་ཡིན།	 ཞསེ་གསུང་པ་མ་ཟད།	 	 	 པ་ེ
ཅིང་སིད་གཞུང་གིས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་
མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་བསྐར་
གསོ་ཞུ་དགསོ།	 ཞསེ་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པསོ་

གསུངས།	 ཕགོས་མཚུངས་སྐ་ུཞབས་སོ་
གརོ་	 Mr Sogor	 མཆོག་གིས་སབྐས་དརེ་
གསོ་ཚོགས་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ནང་གི་བདོ་མི་ཚོའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་
རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་ཇི་ལརྟ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་
པ་ཞིབ་ཕ་གསལ་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད།		
ཁོང་གིས་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་
དནོ་སྐརོ་ལ་ཚིག་གཅིག་ཀང་མ་གླངེ་བར་རྒྱ་
ནག་གཞུང་དང་ལནྷ་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་གི་
ཚོང་འབྲལེ་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་
སུང་བརིྩ་བ་རུྒྱ་ནི་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གཞི་རྩའི་ལྟ་གུབ་སིྤ་

དང་ལགྷ་པར་ཕི་འབྲལེ་སིད་བུས་ཀི་ལངས་
ཕོགས་དང་ཡོངས་སུ་མ་འཚམས་པ་ཞིག་
ཡིན་སྐརོ་གསུངས།	 ལམྕ་སྐ་ུམོ་ལེ་སི་ཀཌོ་ཀ་ེ
ཏ་ོ	 Molly Scott-Cato	 མཆོག་ན་ིཡུ་རོབ་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཞནོ་ཡིན་ཞིང་།		སྐ་ུཞབས་ས་བ་ྷསོ་
གརོ་	 Csaba Sogor མཆོག་ན་ིགསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་
ཡིན་འདགུ	 	 སིྤར་ཁངོ་རྣམ་གཉསི་ལོ་མང་
རིང་ནས་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་
སྐརོ་གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་གནང་མཁན་
ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།	

༄༅།	།ཕི་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༦	རེས་གཟའ་
ཉ་ིམའི་ཉནི་བདོ་ཁམས་དཀར་མཛེས་རོང་
ཐགོ་ཏུ་ཕ་ཚེ་དབང་ནརོ་བུ་ལགས་དང་།
མ་འཇམ་དབངས་སྒལོ་མ་དམ་པ་གཉསི་ཀི་
བུ་རང་ལོ་	༦༣	ཙམ་ཡིན་པ་གྲྭ་བསན་དགའ་
ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་ས་ེརྒྱ་
གཞུང་ལ་ཞི་རྒལོ་གནང་རསེ་འདས་གངོས་

སུ་གུར་འདུག	
ཁོ ང ་ འ ད ས ་
གངོས་སུ་གུར་
རེས ་ སྐུ ་ ཕུ ང ་
ནང་མིའི་ལག་
ཏུ ་ རག ་ མེད ་
པ་མ་ཟད་རང་
ལུས་མེར་སགེ་
གི་དནོ་རྐེན་ད་ེ
བུང ་རེས ་ས ་

གནས་ལ་རྒྱ་གཞུང་དམག་མི་དང་ཉནེ་རགོ་
པ་འགམེས་འཇགོ་གིས་དཀར་མཛེས་རོང་
ཁུལ་ད་ུཁ་པར་དང་ད་རྒྱའི་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་
ལ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བས་ཡོད་སབས་
ས་གནས་སུ་འབྲལེ་གཏུག་བ་དཀའ་བར་
བརནེ།	 	 ཞིབ་ཕའ་ིགནས་ཚུལ་གང་ཡང་

ཤེས་རགོས་མ་ཐུབ།	 གཞི་རྩའ་ིགྲྭ་བསན་
དགའ་ལགས་ན་ིདཀར་མཛེས་རངོ་དང་ཐག་
ཉ་ེབའི་མདའ་མད་ོགངོ་ནས་ཡིན་ཞིང་ཁོང་
ལ་ཕ་མ་གཅིག་པའི་སྤུན་མཆེད་གསུམ་ཡོད་
འདགུ	སྤུན་མཆེད་གཉསི་ལ་ྷསར་གཏན་སྡདོ་
གནང་བཞིན་པ་དང་སྤུན་མཆེད་བུ་མོ་གཅིག་
རང་ཁིམ་ད་ུགཏན་སྡདོ་གནང་བཞིན་ཡོད་
འདགུ	 	 ཁངོ་གི་ཁིམ་ཚང་འཚོ་བའ་ིགནས་
སངས་གང་ལེགས་ཡོད་འདགུ	ལགྷ་དནོ་དམ་
པ་ཁོང་གིས་ཕ་ཡུལ་གི་མང་ཚོགས་རྣམས་
ལ་ནང་ཆོས་སླབོ་ཁིད་གནང་གི་ཡོད་སབས་
མང་ཚོགས་ཁདོ་དམ་པ་ཁོང་ལ་རྒན་བསན་
དགའ་ཞསེ་འབདོ་སལོ་འདགུ				ཁངོ་གིས་
རང་ལུས་ལ་མེ་འབར་བཞིན་ད་ུབདོ་ལ་རང་
དབང་དགོས་པའི་འབདོ་ཚིག་བསྒགས་ཡོད་
པ་ཉ་ེའགམ་བདོ་མི་ཚོད་གོ་ཐསོ་བུང་འདགུ	

ད་ེཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དག་ེའདནུ་པ་ཁངོ་
རང་ལུས་མེར་སགེ་འགོ་འདས་གངོས་སུ་
གུར་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་སེམས་འཚབ་ཧ་
ཅང་གནང་བ་དང་སྦྲགས་གསུང་དནོ།	 བདོ་
མི་སྐ་སེར་རྒན་དར་གཞོན་གསུམ་གི་ཁདོ་
ཕ་ོམོ་དབརེ་མེད་ཐགོ་རང་ལུས་མེར་སགེ་
བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པ་མཐོང་སྐབས་
སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་སྐ་ེབཞིན་འདགུ			རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་སུན་གཙེར་
འགོ་བདོ་མི་རྣམས་ཞི་བདའེི་འཚོ་བ་བསྐལ་
རུྒྱར་དཀའ་ངལ་ཇི་ཙམ་འཕད་བཞིན་ཡོད་པ་
གནས་ཚུལ་འདི་རིགས་ནས་ཧ་ཅང་གསལ་
པརོ་མཚོན་ཐུབ།		ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་མི་ཚོའ་ིམངནོ་འདདོ་ལ་ཉན་འཇགོ་དང་
བརིྩ་བཀུར་ཞུ་ཐགོ་བདོ་མིར་རང་དབང་སྤདོ་

དགསོ་པ་དང་།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུ་དགསོ།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་དངོས་ཡོད་
དཀའ་ངལ་རྣམས་ངསེ་པར་ད་ུསེལ་ཐབས་
གནང་དགསོ།	 	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་
ཆེད་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ད་ེནི་དབུ་མའི་
ལམ་གི་སིད་བུས་གཞི་རྩར་བཟུང་བའི་ཐགོ་
འཚེ་མེད་ཞི་བ་གསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་བདོ་
མིའི་སྐུ་ཚབ་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་
བ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	 ཞསེ་གསུངས།	 བདོ་ནང་
ད་ུཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ནས་བཟུང་ད་བར་བདོ་
མི་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་མཁན་	 ༡༥༠	
ཡོད་ཁོངས་ནས་ལོ་འདིའི་ནང་བདོ་མི་ལྔས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད་པ་བཅས།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཀལོ་ཀ་ཊའ་ིབདོ་མི་ཁ་ཆེ་སོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༢༣	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཙམ་ལ་སིྤ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་གིས་ནབུ་བྷངེ་གྷལ་མངའ་སྡའེི་རྒྱལ་
ས་ཀོལ་ཀ་ཊར་བདོ་རིགས་ཁ་ཆེ་གཙོ་བརོ་
གུར་པའ་ིབདོ་མི་	༢༠༠	ཙམ་ལ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 ད་ེརིང་ཀལོ་ཀ་ཊར་འབརོ་བ་
རེད།	 ངསོ་རང་ཆུང་ངུའ་ིསབྐས་ནས་ཀལོ་
ཀ་ཊ་ག་ོམངོ་ཡོད།	 ཕགོས་གཅིག་ནས་ཀ་
སྦུག་དང་རྡརོ་གླངི་།	 འབྲས་ལྗངོས་ད་ེདག་
བདོ་དང་ཐག་ཧ་ཅང་ཉ་ེབ་ོརེད།	 ཀལོ་ཀ་
ཊའ་ི	 Howrah ཟམ་པ་ཧ་ཅང་རིང་པ་ོཡོད་
པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་གཅན་གཟན་ཁང་ནང་
སེམས་ཅན་འད་མིན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་
སྐརོ་ངསོ་རང་ཆུང་དསུ་སབྐས་ནས་ག་ོམངོ་།	
ཕི་ལོ་	༡༩༥༦	ལོར་ངསོ་རང་འདརི་ཐངེས་
གཅིག་སླབེས་པ་རེད།	ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ནས་
ང ་ ཚོ ་བཙན་བོལ ་བ ་ཆགས་ཡོད ་ཀང་
ཕགོས་གཅིག་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་བདོ་
མི་རིགས་ཀི་རིག་གཞུང་དང་སྙིང་སབོས་
ད་ེདག་འཛམ་གླིང་འདིའི་སངེ་གནས་ཐུབ་
པ་བུང་ཡོད།	 དཔརེ་ན།	 ཕལ་ཆེར་ཁདེ་
རང་ཚོར་ཉམས་མངོ་བུང་ཡོད་ངསེ་རེད།	
ས་ྔམོ་བདོ་པ་ཡིན།	 ཞསེ་བརདོ་ན་ཕན་བུ་
འཚེར་སྣང་བས་པ་ད་ེའད་བུང་ཡོད།	 ལགྷ་
པར་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩་་་་༡༩༦༠	 ནང་བདོ་པ་
གཞོན་སྐེས་ཁག་གཅིག་གིས་བདོ་པ་ཡིན་
ཟརེ་ན་ཕན་བུ་འཚེར་སྣང་བེད་རུྒྱ་ད་ེའད་
བུང་བ་རེད།	 འནོ་ཀང་དངེ་སབྐས་བདོ་པ་
ཡིན་ཞསེ་སྤབོས་པ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 གང་ལརྟ་
འཛམ་གླིང་འདིའི་སངེ་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
ཇི་འད་ཡོད་པ།	 དངེ་སབྐས་རྒྱ་གར་ནང་རྒྱ་
གར་བ་མང་པ་ོཞིག་གིས་རྒྱ་གར་གི་གནའ་
རབས་རིག་གཞུང་ང་ོམ་ནི་བདོ་པས་བདག་

པ་ོབརྒྱབ་ནས་ཡོད་པར་གཞི་ནས་གསལ་པ་ོ
ཆགས་ཡོང་གི་འདགུ	 ༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་
པའོི་སབྐས་ཏ་ེལོ་བཞི་བརྒྱའི་གོང་ལ་དྭགས་
ཁ་ཆེ་ལྷ་སར་སླབེས་དསུ་བདོ་གཞུང་གིས་
ཁ་ཆེའི་ལྷ་ཁང་བཞེང་སདླ་ས་ཆ་སྤད་འདགུ	
ངོས་རང་ཆུང་དསུ་སྐབས་བདོ་གཞུང་གི་
མཛད་སྒ་ོཆེ་བ་ག་དསུ་འཚོགས་ཀང་ཁ་ཆེ་
ཚོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོདན་གི་
འདགུ	 ཕིས་སུ་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བ་ཆགས་
ནས་ཀ་སྦུག་དང་ཤི་ན་གར་	 Srinagar	 ད་ུ

ལ་ྷསའ་ིཁ་ཆེ་ཡོད།	 ང་ཚོ་ཆོས་ལུགས་མི་
འད་བ་ཆགས་ཡོད་ནའང་བདོ་མི་རིགས་
གཅིག་གུར་ཆགས་ཡོད།	 ཁ་སྔནོ་ལ་དགྭས་
སུ་སདི་སྐངོ་དང་སདྐ་ཆ་བུང་།	ས་ྔམོ་ཡིན་ན་
གངས་སིྐད་ཀི་སིྒག་འཛུགས་ནང་བདོ་པ་ཁ་
ཆེ་ལས་བདེ་ཁ་ཤས་ཡོད་རེད།	 བར་སབྐས་
ནས་ཁ་ཆེ་ཇི་ལྟར་ཐརོ་བ་ཡིན་ན་མེད་པའི་
བཟ་ོའད་ཞིག་འདགུ	 བདོ་པ་ཁ་ཆེ་ད་ེའད་
ང་ཚོའི་ལས་བདེ་ནང་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོརེད་
ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་བུང་།	 ཕིས་སུ་བདོ་པ་ཁ་ཆེའ་ི
བུ་མོ་ (Sakina Batt)	 ཤེས་ཡོན་གང་ཙམ་
ཡག་པ་ོཡོད་པ་ཞིག་བུང་འདགུ	གང་ལརྟ་ང་
ཚོ་ཚང་མ་བདོ་མི་རིགས་གཅིག་གུར་ཆགས་
ཡོད།	 བདོ་རང་དབང་རྩདོ་ལེན་སདླ་ང་ཚོ་
ཚང་མར་འགན་གཅིག་མཚུངས་ཡོད།	 ང་

ཚོ་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་ད་ེདག་བཙན་བལོ་
བ་ཆགས་ནས་ཕལ་ཆེར་ལོ་ལ་ྔབཅུ་ང་བརྒྱད་
ཙམ་འག་ོབཞིན་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་འདའི་ི
སངེ་བཙན་བལོ་བ་ས་ཡ་མང་པ་ོཡོད་པའི་
ནང་ནས་ང་ཚོ་བདོ་པ་ཕལ་ཆེར་ཚགས་ཚུད་
ཤོས་ཡིན་པའ་ིབཟ་ོའད་ཞིག་འདགུ	 བདོ་པ་
གངོ་ཤོས་རེད་འདགུ	 གཉསི་ནས་རྒྱ་གར་
དང་བདོ་ཅསེ་བརདོ་ན།	 ལོ་སངོ་ཕག་རིང་
ནས་འབྲལེ་བ་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།	 ད་ེ
འདའི་ཐགོ་ནས་དམིགས་བསལ་འབྲལེ་བ་

ཡོ ད ་ པ ་ མ ་
ཟད།	 ནཧེ་
རུ ་ མ ཆོ ག ་
བཞུགས་པའི་
སྐ བ ས ་ ན ས ་
བདོ་མི་བཙན་
བོལ ་བ ་ཐོག ་
ལ ་ རྒྱ ་ ག ར ་
ག ཞུ ང ་ གི ་

དམིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་གནང་ས་ེསླབོ་
གྲྭ་བཙུགས་རུྒྱ་མཚོན་པའི་གཞིས་ཆགས་
ཁག་ད་ེདག་ག་སིྒག་གནང་རུྒྱ་ཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོབུང་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་
བ་འད་འདའི་ནང་ནས་ཕལ་ཆེར་བདོ་པ་
བཙན་བལོ་བ་ནི་ཚགས་ཚུད་ཤོས་དང་ག་
སིྒག་ཤོས་ཡིན་པའི་བཟོ་འད་ཞིག་འདུག	
ང་རང་ཚོ་བདོ་རིགས་ངསོ་ནས་ཆ་བཞག་
ནའང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་དའེི་རིང་སོ་སོ་
བདོ་པ་ཡིན་བསམ་པའི་འད་ུཤེས་འཁེར་
ནས་རྒྱ་གར་དང་ཨ་རི།	ཡུ་རོབ།	ཨོ་སི་ཌ་ོ
ལི་ཡ་ནང་ད་ུཡིན་ནའང་བདོ་རིགས་རེ་ཟུང་
གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད་མ་གཏགོས་གཞན་
བདོ་རིགས་མང་ཆེ་བས་བདོ་པ་ཡིན་བསམ་
པའི་འད་ུཤེས་འཁརེ་ནས་ས་གནས་གང་ད་ུ

ཡིན་ནའང་བདོ་པའི་ཚབ་བས་ནས་ཚང་མ་
ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་རེད་འདགུ	 ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཟརེ་གི་ཡིན།	 ཀལོ་ཀ་ཊར་ཡོད་མཁན་
ཁེད་རང་ཚོ་ཚང་མ་བདོ་མི་རིགས་ཀི་ལ་
རྒྱ་དང་འད་ུཤེས་མ་བརླག་པའི་ཐོག་ནས་
སྡདོ་ཀི་ཡོད།	 བཀའ་དནི་ཆེ།	 ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཟརེ་གི་ཡིན།	 གལ་ཆེ་ཤོས་ང་ཚོ་བཙན་
བལོ་བ་ཆགས་ནས་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ཁག་ཚུགས་ཏ་ེབདོ་པའི་རྣམ་པ་མ་ཡལ་བར་
འཛིན་ཐུབ་རུྒྱ་དང་།	 མཐའ་ན་ཆང་ས་རྒྱག་
རུྒྱ་ཚུན་ཆད་གཞིས་ཆགས་ནང་རུབ་རུབ་
བས་ནས་ཡོད་ན།	 གང་ཡིན་ན་མི་རིགས་
ཡིན་ནའང་སྡདོ་ཐུབ་རུྒྱའི་ཁད་པར་འདགུ	
ན་ེར་ུམཆོག་བཞུགས་པའ་ིསབྐས་ནས་བཟུང་
གཞིས་ཆགས་ད་ེདག་བཙུགས་པ་རེད།	 ན་ེ
རུ་རང་གིས་ཐུགས་ཁུར་ཧ་ཅང་བཞེས་ཏ་ེ
སླབོ་གྲྭ་ཁག་ད་ེདག་བཙུགས་པ་རེད།	 ད་ེ
དང་ཆབས་ཅིག་རིས་མེད་ཆོས་སྒར་ཁག་
ད་ེདག་རྒྱ་གར་ནང་གི་གཞིས་སྒར་ཆེ་ཁག་
ད་ེདག་ནང་ཚུགས་ཏ་ེགང་ལྟར་དཔལ་ནཱ་
ལེནའཱི་ཆོས་བརུྒྱད་ད་ིམ་མེད་པ་ད་ེང་ཚོས་
མུ་མཐུད་བཙན་བལོ་ནང་ཉར་ཚགས་བས་
ནས་གནས་ཐུབ་ཡོད།	 བར་སབྐས་ནས་
ངོས་ཀིས་རྒྱ་གར་བ་ཚོར་འདི་བཤད་ཀི་
ཡོད།	 དསུ་རབས་བརྒྱད་པའ་ིནང་ཆོས་
རྒྱལ་ཁི་སངོ་ལྡའེུ་བཙན་གིས་མཁན་ཆེན་
ཞི་བ་འཚོ་རྒྱ་གར་ནས་གདན་ཞུ་གནང་ས་ེ
ཕིས་སུ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་མཁས་པའི་
དབང་པ་ོབླ་མ་གཙོ་བ་ོསླབོ་དཔནོ་ཀ་མ་ལ་
ཤཱི་ལ་བདོ་ད་ུགདན་ཞུ་གནང་།	 དསུ་ཕིས་
སུ་དསུ་རབས་	 ༡༡	 ནང་ཇ་ོབ་ོར་ེདཔལ་
ལནྡ་ཨ་ཏ་ིཤ་བདོ་ད་ུཕབེས་ཏ་ེད་ེལརྟ་སངས་
རྒྱས་ཀི་བསན་པ་བདོ་ནང་ཧ་ལས་པའི་རྩ་
བ་ཚུགས་འདགུ	 གཙོ་བ་ོམཁན་ཆེན་ཞི་བ་

འཚོས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་བདོ་ནང་སླབོ་
སྤལེ་གནང་སངས་ད་ེནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་
ད་ིམ་མེད་པ་སྤལེ་བ་ད་ེལརྟ་རེད།	 ནཱ་ལེནྡྲའ་ི
ཆོས་ཟརེ་དསུ་དད་པ་ཁ་ོན་མིན་པར་གཙོ་བ་ོ
རིགས་པའི་ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོགཏང་རུྒྱ་ད་ེ
རེད།	 འབར་མ་དང་ཐའ་ེལེནྡྲ་ད་ེཚོའ་ིགས་
ནང་པའ་ིལུང་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་རིགས་
པས་དཔྱད་པ་བདེ་རུྒྱ་ད་ེཙམ་མེད།	 པཱ་ལིའ་ི
ཆོས་བརུྒྱད་ནང་རིགས་པས་དཔྱད་པ་བ་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་མི་འདགུ	 ལེགས་སྦར་གི་ཆོས་
བརུྒྱད་ནང་རིགས་པས་དཔྱད་པ་བ་རུྒྱ་ཧ་
ཅང་ཡོད།	 དཔརེ་ན་བཅམོ་ལནྡ་འདས་
རང་ཉདི་ཀིས།	 དག་ེསླངོ་དག་གམ་མཁས་
རྣམས་ཀིས།	 །བསགེས་བཅད་བརྡར་བའ་ི
གསེར་བཞིན་ད།ུ	 །ལེགས་པར་བརག་ལ་
ང་ཡི་བཀའ།	 །བངླ་བར་བ་ཡི་གུས་ཕིར་
མིན།	 །ཞསེ་གསུང་ཡོད།	 འདའི་ིདནོ་ན་ི
བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་རསེ་འབྲང་དག་ེསླངོ་
དང་རབ་བུང་།	 མཁས་དབང་ཚོས་བཅམོ་
ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་གནང་བ་དརེ་དད་
པ་དང་ཡིད་ཆེས་ཐོག་ནས་ཁས་ལེན་བེད་
མི་དགསོ།	 བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀི་གསུང་པ་
དརེ་རིགས་པས་དཔྱད་པ་དང་བརག་དཔྱད་
བདེ་ནས་ཁས་བངླས་བ་མ་གཏགོས་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་ཡིན་པའི་རུྒྱ་མཚན་
ཙམ་བས་ནས་ཡིད་ཆེས་དང་དད་པ་བེད་
མི་དགསོ།	 ཞསེ་པ་འད་ིརླབས་ཆེན་ཞིག་
རེད་འདགུ	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	
སིྤར་བདོ་མི་ད་ེདག་ཀལོ་ཀ་ཊར་སླབོ་གཉརེ་
གནང་བཞིན་པའ་ིསླབོ་ཕུག་དང་།	ས་གནས་
སུ་གཏན་སྡདོ།	 དགུན་ཚོང་གཉརེ་བཞིན་པ།	
གཞན་ཡང་རྡརོ་གླིང་དང་ཀ་སྦུག་སོགས་
ནས་བཅར་འདགུ

ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིནང་བདོ་མི་ཆབ་སདི་བཙོན་པའ་ིགནས་སངས་རགོ་ཞིབ་གནང་བ།

ཤེས་རིག་གཏན་འབེབེས་བརྡ་ཆད།
Expedition རགོ་ཞིབ་སྐརོ་སྐདོ།

Harassment སུན་གཙེར།

Fatty Liver མཆིན་ཚིལ་རྒྱས་ནད།

Exploitation བཤུ་གཞགོ

Hacking དྲྭ་གནས་འཇབ་འཛུལ།

Folk Dance དམངས་བྲ།ོ

Fixed assets འགུར་དཀའ་ིཁ་དབང་།

Extradition ནག་ཅན་ཕིར་སྤདོ།	

Hardliner མཁགེས་འཛིན་པ།

༄༅།	 །ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ི
ནང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་ཕི་
ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༢༣	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིཆབ་
སིད་བཙོན་པའི་གནས་སངས་ཐགོ་རགོ་ཞིབ་
གནང་འདགུ	 བདོ་མི་ཚོས་རང་གི་ཐུན་མིན་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སོགས་སུང་སྐོབ་ཀི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་བར་བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བཙོན་འཇུག་བས་དང་བདེ་མུས་ཡིན།		
ད་ེཡང་ད་ལ་ྟབཙོན་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་མི་ཆབ་
སིད་བཙོན་པ་ལྔའི་གནས་སངས་ཐགོ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ལྔ་ནས་ཁེ་ན་ཌའི་གོས་
ཚོགས་ནང་གསལ་བཤད་གནང་བ་དང་།
རགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་

ཞབས་ཌནེ་ན་ིསི་གྷ་ིལེན་པ་ེཊར་སན་	 Den-

nis Glen Patterson	 མཆོག་ཡིན་འདགུ	
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གཞན་གསུམ་པ་ོན་ིམ་
རི་ལུ་མེག་ཕཌེ་རེན་	 Marilou McPhe-

dran མཆོག	 དང་།	 ཐན་ཧ་ེན་ོམཆོག	
Thanh Hai Ngo	 ད་ེབཞིན་ཕགོས་འགལ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་ཡོ་ནྷ་མར་ཊིན་
མཆོག	 Yonah Martin 	 དང་།	 ལིན་ཌ་
ཕརམ་མཆོག་	 Linda Frum	 བཅས་ཡིན་
འདགུ	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་པཎ་ཆེན་ཆུང་
སིད་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བཙན་ཁིད་བས་ནས་
ད་ལ་ྟགར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ཡོད།	 	དརེ་
བརནེ་ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་གི་གནས་སངས་ཇི་

ཡིན་སྐརོ་རྩ་བ་ནས་ཤེས་རགོས་མ་ཐུབ་པའི་
ཛ་དག་གི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད་སབས་
ང་ལ་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་འདགུ	 	 	 ང་
ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབྲལེ་བ་གནང་
བཞིན་པའ་ིསབྐས་འདརི།	 	 ཁ་ེན་ཌའ་ི
གཞུང་གིས་ཡུལ་འདིའི་ནང་གཞི་རྩའི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་རང་དབང་ལ་ཇི་ཙམ་
བརིྩ་བཀུར་ཞུ་བཞིན་པ་ལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ནས་ཀང་བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
དང་རང་དབང་ཐགོ་བརིྩ་བཀུར་བ་དགོས།		
ཞསེ་རེ་འདནུ་འདནོ་དགསོ།”	 	 	 ཞསེ་སྐ་ུ
ཞབས་ཌནེ་ན་ིསི་གྷ་ིལེན་པ་ེཊར་སན་	Den-

nis Glen Patterson	མཆོག་གིས་གསུང་པ་

མ་ཟད།		ཡང་ཁངོ་གིས་		“༸གངོ་ས་ཏཱ་
ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁིམས་
ནང་གསལ་ལརྟ་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་
དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་

ཐོབ་ཐབས་ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་གསོ་
མོལ་བསྐར་གསོ་ཡོང་ཐབས་མཛད་བཞིན་
ཡོད།	”	ཅསེ་གསུངས།།



4 29th November 2017   TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༡	ཕི་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༩

Published by: Tsering Yangkyi, DIIR, Printer: Narthang Press (DIIR),  CTA, Gangchen Kyishong, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Name of Editor: Ngawang Thogmed,   
Place of Publication: CTA, Gangkyi, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Tel:+91-1892-222457/222510 Email: diiraddl.secy@tibet.net Website: www.bod.asia

ང་ཚོས་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་ལས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བྲལ་གི་རང་བཙན་རྩདོ་ཀི་མེད།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༢༣	 	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ནབུ་བྷངེ་གྷལ་མངའ་
སྡའེ་ིརྒྱལ་ས་ཀལོ་ཀ་ཊར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ི		
Oberoi Hotels & Resorts	 	 ཞསེ་པའ་ི
གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུརྒྱ་གར་ཚོང་པའི་ལནྷ་
ཚོགས་	Indian Chamber of Commerce		
ལ་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་རིག་གནས་
སརླ་གསོའ་ི Revival of Ancient Indian 

Knowledge	 སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་ད་ི
བ་དསི་ལན་གི་ལས་རིམ་སབྐས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་བདོ་རྒྱ་གཉསི་
འབྲལེ་བ་ཧ་ཅང་ཉ་ེཔ་ོཡོད།	 	 མཚམས་རེ་
འཁུག་པའང་ཏགོ་ཙམ་རྒྱག་རེས་བས་པ་
མ་གཏགོས་གཞན་འཆམ་ཐག་ཆོད་ཡོད།		
འནོ་ཀང་འདས་པ་ནི་དསུ་ཚོད་ཡོལ་ཟིན་

སབས་ང་ཚོས་མ་འངོས་པའི་གནས་སངས་
ཐགོ་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ།	 ང་ཚོས་
རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བྲལ་གིས་རང་བཙན་དགོས་
ཟརེ་གི་མེད།	 ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་ད་ུ

བསྡད་ནས་རང་སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་
ལྡན་ཞིག་བུང་ན་འགིགས་ས་རེད་ཅེས་ང་
ཚོའ་ིལངས་ཕགོས་འད་ིརེད།	 བདོ་མི་ཚོ་
ལའང་དཔལ་འབོར་གི་ཁེ་ཕན་དགོས་པ་

རེད།	 	 འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གཞི་རྩར་གུར་
བའི་བདོ་མི་རིགས་ཀི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ང་ོ
བ་ོད་ེདག་སུང་སྐབོ་བ་དགསོ་པ་དང་།	 	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་ལའང་སུང་སྐབོ་བ་
དགསོ།	 བདོ་མི་ཚོ་ལ་རང་གི་ཕ་མེས་ནས་
ཐུན་མོང་མིན་པའ་ིརིག་གཞུང་དང་།	 ལགྷ་
པར་སདྐ་དང་ཡི་ག་ེཟུར་ད་ུཡོད།	 	 རྒྱ་མི་
རིགས་ཚོས་རྒྱ་རིགས་ཡིན་བསམ་པའི ་
སྤབོས་པ་བས་པ་ལརྟ་བདོ་མི་ཚོ་ལའང་རང་
ཉདི་བདོ་རིགས་ཡིན་བསམ་པའི་སྤབོས་པ་
ཡོད།	 ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས་
བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	
རྒྱ་རིགས་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཞིབ་པ་གཅིག་
གིས་བ ོད་མཐོ་སྒང་གི ་ཁོར་ཡུག་གནས་
སངས་སྐརོ་རྩོམ་ཡིག་གཅིག་སྤལེ་བའི་ནང་
བདོ་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་ལ་གོ་ལའི་ཚ་

དདོ་རྒྱས་པའི་ཤུགས་རྐནེ་ད་ེའཛམ་གླིང་ལྷ་ོ
བང་གི་སྣ་ེགཉསི་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡོད་
སྐརོ་བྲསི་འདགུ	 དརེ་བརནེ་རྩམོ་པ་པ་ོདསེ་
བདོ་ལ་འཛམ་གླངི་གི་སྣ་ེགསུམ་པ།	 ཞསེ་
འབདོ་འདགུ	 ཡང་ཙེ་	 Yangtze	 དང་
སིན་ུ	 Sindhu	 སོགས་ཀིས་གཙོས་གཙང་
པ་ོཆེ་ཁག་ད་ེདག་ཡོངས་རོགས་བདོ་ནས་
རུྒྱག་བཞིན་ཡོད།	 ཆུ་མག་ོད་ེབདོ་ནང་ཡོད།	
གཙང་ཆུ་ད་ེདག་ལ་མི་འབརོ་ཐེར་འབུམ་
གཅིག་ཙམ་འཚོ་རནེ་བས་ནས་ཡོད།		དརེ་
བརནེ་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐབོ་
བ་རུྒྱ་ད་ེབདོ་མི་ས་ཡ་དུག་ཁོ་ནའི་གནད་
དནོ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མིན་པར་མི་འབརོ་ཐརེ་
འབུམ་དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་པའི་གནད་དནོ་
ཞིག་ཡིན།		ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་སྦལེ་ཇམ་ནང་
ཕབེས་འབརོ་བུང་བ།

རྒྱལ་བ་ཇ་ོནང་པའ་ིསྐརོ་གི་དམིགས་བསལ་
ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་དགུ་པ་ཚོགས་པ།

གསལ་བསྒགས།

༄༅།	 །ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་
ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	
༡༡	ཚེས་	༢༥		ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༨།༣༠	
ཙམ་ལ་རྡ་ས་ནརོ་གླིང་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
གཅེས་སྐོང་ཁང་གི་ཉ་ེའཁིས་སུ་ཆགས་
པའི་ནརོ་གླངི་ཇ་ོནང་དསུ་འཁརོ་གྲྭ་ཚང་ད་ུ
འཕགས་ཡུལ་ཇ་ོནང་འག་ོཕན་ལནྷ་འཚོགས་
ཀིས་གོ་སིྒག་ཞུས་པའི་རྒྱལ་བ་ཇ་ོནང་པའི་
སྔནོ་གི་བུང་རབས་དང་།	 ད་ལའྟ་ིགནས་
བབ་གླངེ་བ་ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞི་དང་འབྲལེ་
བའ་ིདམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་དགུ་
པ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་
གདན་ཞུས་ལརྟ་ཕབེས་འདགུ	 སབྐས་དརེ་
ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་དམིགས་
བསལ་སྐ་ུམགནོ་ཇ་ོནང་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པ་ོཆེ་
རྣམ་གཉསི་ཀིས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེགནང་
ས་ེམཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་གནང་།	 ད་ེཡང་
དཔལ་ལནྡ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་འཕགས་

ཡུལ་ཇོ་ནང་འགོ་ཕན་ལྷན་
འཚོགས་ནས་པར་སུྐན་ཞུས་
པའི ་༸གོང ་ས ་མཆོག ་ གི ་
བཀའ་སླ ོབ ་ད ེབ ་ཆུང་ཞིག་
ཀང་དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད།
འཕགས་ཡུལ་ཇོ་ནང་འགོ་
ཕན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོ་
ལགས་ཀིས་དམིགས་བསལ་

ལྷན་ཚོགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ ོ་ནི་
དཔལ་ཇོ་ནང་གི་བསན་པ་མི་ཉམས་གོང་
འཕལེ་དང་ཉམས་པ་སརླ་གསོ།	ཆོས་བརུྒྱད་
གཅིག་མཚུངས་ཀི་ཐོབ་ཐང་ཡོང་ཐབས་
སོགས་ཡིན་སྐརོ ་ངོ་སྤོད ་གསུང་བཤད་
གནང་།	 ད་ེརསེ་ཇ་ོནང་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་དང་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་ཚོགས་ཆེན་དང་འབྲལེ་བའི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོ་ད།		ལནྷ་ཚོགས་ད་ེབཞིན་
ཕི་ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༢༥	 ནས་	 ༢༧	 བར་
ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་ཚོགས་ཡོད།	 བག་ོ
གླངེ་ལྷན་ཚོགས་ནང་རྒྱ་གར་གིས་གཙོས་
ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་མཁས་
དབང་།	 ད་ེབཞིན་སླབོ་ཕུག་སོགས་ཁནོ་
མི་གངས་	 ༥༠	 ལགྷ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
འདགུ་བཅས།།

༄༅།	།ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་ནས་ཟགོ་གཙང་ཆེད་དཔ་ེདབེ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༥	ནས།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༠	བར་དམིགས་བསལ་ཆག་ཡང་།
ཀ)	སྡ་ེབརྒྱ་ཆ་	༧༠	ཁ)	སྡ་ེབརྒྱ་ཆ་	༥༠	གསལ་བསྒགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་གཉསི་ཀི་ད་རྒྱ་ www.sherigparkhang.com	དང་།	www.sherig.org	ནང་ཡོད་པར།	ད་ེདནོ་དཔ་ེདབེ་ཆག་ཡང་ཤེས་དཔར་
ལྡ་ིལི་དབུས་དང་།	 རྡ་ས་ཤེས་རིག་ཤེས་དཔར་ཡན་ལག་གཉསི་ཀི་རེའུ་མིག་ལརྟ་འབུལ་ལམ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ོབདག་སོསོའ་ིཞལ་བང་ཐགོ་མངགས་གནང་ཚེ་གངོ་གསལ་ཆག་ཡང་གི་ཡོན་ཐགོ་སྦྲག་ག་ླདང་སྦྲག་ཆས་ད་ོབདག་སོོ་སོ་ནས་
འབུལ་དགསོ་རུྒྱ།		འབྲལེ་གཏུག་ཁ་བང་།	Ω	Director, Sherig Parkhang, Ramesh Park , Laxmi Nagar  Delhi -110092. ཞལ་པར་ཨང་གངས།	Contact- 011-22455634 (O) 011-22453672 (O) 011-22013260 (R)
                       Branch Manager, Sherig Parkhang , Session Road, Dharamsala, Distt Kangra (H.P.) 176215, Telephone  01892- 222673 Email- tcrpcdhasa@gmail.com

༄༅།	།བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཉ་ེཆར་ཡུ་རོབ་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་གོས་ཚོགས་འཐུས་
མི་སོགས་མཇལ་འཕད་དང་བདོ་དནོ་ཞུ་
སྐལུ་ཆེད་ཕབེས་བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ཕི་
ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་གི་དགངོ་ད་ོསིྤ་འཐུས་སྐ་ུ
ཚབ་ཚོགས་ཆུང་སྦལེ་ཇམ་རྒྱལ་ས་སྦར་
སེལ་ད་ུཕབེས་འབརོ་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་
ཕི་ཚེས་	 ༢༢	 ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་སིྤ་འཐུས་སྐ་ུ
ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ལ་སྦལེ་ཇམ་དགོང་དའོི་
བང་ཆེན་གསར་ཤོག་གི་གསར་འགོད་པས་
བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སངས་སིྤ་དང་།	
བ་ེབྲག་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
སྐརོ་སོགས་ལ་བཅར་འད་ིགནང་བར་ལན་
འདབེས་གནང་ཡོད།	ད་ེནས་ཡུ་རོབ་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཁང་
གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ལྷན་བདོ་ནང་གི་
ཛ་དག་གནས་སངས་སིྤ་དང་ལྷག་པར་བདོ་

ནང་ཆོས་
དད་རང་
ད བ ང ་
མེད་པའི་
སྐ ོར ་ ལ ་
གོ ས ་
བ སྡུ ར ་
ད ང ་ དི ་
བ ་ དི ས ་

ལན་གནང་རསེ།	 	 ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་ཁང་ནང་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་སྐ་ུ
ཞབས་ཐ་ོམ་སི་མན་མཆོག་གི་གཙོ་སྐངོ་འགོ		
ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་གི་གོས་ཚོགས་འཐུས་
མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་འཐུས་
མི་བཞི་དང་།	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིསྐ་ུ
ཚབ་བཅུ་གཅིག་བཅས་ཀི་ལྷན་བདོ་དནོ་
སྐརོ་བག་ོགླངེ་དང་འབྲལེ་ཞུ་འབདོ་གནང་
ཡོད་འདགུ	 དའེ་ིདགངོ་མོ་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་
དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་ནས་དམིགས་བསལ་
ག་ོསིྒག་གནང་བའ་ིགསོལ་སནོ་	 Cocktail	
Reception	 ཐགོ་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་
ཀི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་མི་དང་།	 སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་དང་ལས་བདེ་རྣམ་པ།	 རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཚོགས་
མི།	 ས་གནས་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་

པའ་ིརུྒྱན་ལས།	 ས་གནས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་
གི་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ།	 ས་གནས་བུད་མེད་
ཚོགས་པའི་རུྒྱན་ལས་བཅས་ལྷན་འཛོམས་
གནང་ཡོད་འདགུ
ཕི་ཚེས་	༢༣	ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཁང་ད།ུ	 	 འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོའི་གཙོ་
སྐངོ་འགོ་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སངས་
སྐརོ་ཉན་ཞིབ་དང་བདནེ་པ་ར་སྤདོ་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	 	 སྦལེ་ཇམ་གསོ་ཚོགས་ཀི་
འཐུས་མི་བཞི་ལནྷ་ད་ུབདོ་དནོ་སྐརོ་བག་ོགླངེ་
དང་ཞུ་སྐལུ་གནང་ཡོད།
སབྐས་དརེ་སྦལེ་ཇམ་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་
མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་འཛུགས་
རུྒྱའ་ིཞལ་བཞསེ་ཀང་གནང་འདགུ	 	 ཕི་
ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་བཞི་ནས་
བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ལ་རུྒྱན་ད་ུམཐུན་སྦརོ་
རོགས་རམ་གནང་མཁན་ཡོན་ཏན་གླིང་
ཆོས་ཚོགས་ལ་འཚམས་གཟིགས་གནང་
རསེ་མེ་འཁོར་བརུྒྱད་ཧ་ོལན་ཌི་རྒྱལ་ཁབ་་
ཕགོས་སུ་ཕབེས་ཐནོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།


