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༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༦	
ཉནི་བདོ་ཀི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་བྷངེ་ལོར་གངོ་ཁརེ་གི་ཉ་ེ
འགམ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའ་ིཏུམ་ཀུར་གཙུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་	 Tumkur Uni-
versity	 	 ད་ུཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ཡོད་
པ་དང་།		སབྐས་དརེ་ཏུམ་ཀུར་གཙུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ཉ་ེབའ་ིརིགས་བདག་ཇ་ཱཡ་
ཤཱི་ལ་ Prof. Jayasheela	ལགས་དང་
སེར་བསེ་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་
བཟང་མཆོག་བཅས་ཀིས་གཙོས་འབལེ་ཡོད་
མི་སྣ་རྣམས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་པ།	 ཐགོ་མར་༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་སྡངིས་ཆའི་སྟངེ་རྒྱ་གར་སལོ་རུྒྱན་ལམ་
ལུགས་ལྟར་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེབཀའ་དནི་
ཆེ་གནང་མཛད།	 ད་ེནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས།	 དངེ་
རབས་ཅན་གི ་སིྤ ་ཚོགས་ཁོད་ཀུན་ཁབ་
བཟང་སྤདོ་ཀི་ཉརེ་མཁ།ོ	  Relevance 
of Universal Ethics for the 
Modern Age ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ི
ཐོག་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་གཙོས་སེར་སྐ་མི་
མང་	 ༢༥༠༠	 ལགྷ་ལ་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་
སྩལ་དནོ།	 ངསོ་རང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཉསི་
ལ་སླབེས་པའ་ིམི་ཞིག་ཡིན།	 	 ལོ་ང་ོད་ེདག་

རིང་ངསོ་ནས་ཉམས་མངོ་བརུྒྱད་ནས་མང་
པ་ོཞིག་ཤེས་བུང་།	 	 འག་ོབ་མིའ་ིརིགས་
འཕལེ་བ་ནས་བཟུང་ང་ཚོར་སོག་ཆགས་
གཞན་ལས་ཁད་ད་ུའཕགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་
ན་ིམིའ་ིཀདླ་པ་རེད།	 ཚན་རིག་པས་འག་ོབ་
མིའི་ལྷན་སྐསེ་ཀི་རང་བཞིན་ནི་བམས་བརྩེ་
ལནྡ་པ་རེད།	 ཅསེ་བརདོ་ཀི་འདགུ	 	 སགོ་
ཆགས་གཞན་དང་མི་འད་བར་ང་ཚོ་འག་ོ
བ་མི་ལ་བམས་པ་དང་བརྩེ་བ་རུྒྱད་ལ་སྐེ་
རུྒྱ་ཡོད།	 རུྒྱན་ད་ུཁངོ་ཁ་ོལངས་པ་ཡིན་ན།	
དསེ་ལུས་པའོི་འཕདོ་བསྟནེ་ལའང་ཧ་ཅང་
གནདོ་བཞིན་ཡོད་པ་ཚན་རིག་པས་བརདོ་ཀི་
འདགུ		ལུས་པའོ་ིའཕདོ་བསྟནེ་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད།	ད་ེདང་ཕགོས་མཚུངས་ནང་སེམས་ཀི་
འཕདོ་བསྟནེ་ད་ེབས་ཀང་གལ་ཆེ།	 སོ་སོའ་ི

རུྒྱད་ལ་བམས་པ་དང་བརྩེ་བ་ཡོད་ན་རང་
གཞན་ཚང་མ་སིྐད་པ་ོཡོང་གི་རེད།	 རུྒྱན་
ད་ུཁོང་ཁ་ོདང་ཞེ་སྡང་ལངས་ནས་བསྡད་ན་
རང་གཞན་ཚང་མ་ལ་གནདོ་ཀི་ཡོད།	 འག་ོ
བ་མིའི་སེམས་ནང་ཞི་བད་ེསུྐན་རུྒྱའི་ནསུ་
པའང་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོད་པ་ཤོད་ཀི་
ཡོད།	 ང་ཚོས་འག་ོབ་མིའ་ིརུྒྱད་ཀི་བཟང་
སྤདོ་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་དགསོ།	 རང་ཉདི་
སྒརེ་དང་།	གངོ་པ་ཁིམ་མཚེས།	 སིྤ་ཚོགས།	
རྒྱལ་ཁབ།	 ཐ་ན་འག་ོབ་མི་ཡོངས་བད་ེསིྐད་
ལྡན་པ་ཞིག་བཟ་ོདགོས་ན་ཤེས་ཡོན་སྤོད་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན།	 དངེ་རབས་
ཤེས་ཡོན་སྤདོ་སྟངས་གཅིག་པུས་འདང་གི་
མེད།	 དངེ་རབས་ཤེས་ཡོན་ན་ིགཙོ་བ་ོཕི་
དངསོ་པ་ོགཅིག་པུར་དམིགས་པ་ཞིག་རེད་

འདགུ		དངེ་རབས་ཤེས་ཡོན་ད་ེནབུ་ཕགོས་
ནས་དར་བ་ཞིག་ཡིན།	དངེ་རབས་ཤེས་ཡོན་
གི་ཐགོ་ནས་ཧ་ཅང་ཚད་མཐ་ོཔ་ོདང་།	 ཡར་
རྒྱས་ཕིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོར་མཚོན་ནའང་
ལུང་པ་ད་ེདག་གི་མི་རྣམས་བད་ེཞིང་སིྐད་
པ་ཞིག་ཡིན་པའ་ིངསེ་པ་མེད།	 དངེ་རབས་
ཤེས་ཡོན་གི་འག་ོབ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་བད་ེསིྐད་
ལྡན་པ་ཞིག་སུྐན་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་གསལ་པ་ོ
རེད།	 དངེ་རབས་ཤེས་ཡོན་སྤདོ་སྟངས་ད་ེ
ཆ་མ་ཚང་བ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་ང་ཚོས་དངེ་
རབས་ཤེས་ཡོན་སྤོད་སྟངས་ད་ེཆ་ཚང་བ་
ཞིག་བཟ་ོརུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན།	 དངེ་
སང་ཚན་རིག་པ་དང་ཤེས་ཡོན་པ་ཚོས་དངེ་
རབས་ཤེས་ཡོན་ད་ེཆ་མ་ཚང་བ་ཞིག་ཡིན་
པ་བརོད་ཀི་ཡོད་པ་སོགས་ཀིབཀའ་སླབོ ་
སྩལ་ཡོད།	 བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིི་ཐེངས་འདིའི་བྷངེ་ལོར་ཁུལ་གི་
མཛད་རིམ་ཁག་ཡོངས་སུ་བད་ེལེགས་ངང་
གུབ་མཚམས་ཕི་ཚེས་	 ༢༩	 ཉནི་ལྡ་ིལིར་ན་ེ
ར་ུགཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་	Jawaha-
rlal Nehru University	 ད་ུབཀའ་
སླབོ་སྩལ་རེས་ད་ེཉིན་གནས་མཆོག་ཝཱ་རཱ་
ཎ་སིར་ཆིབས་སུྒར་བསྐང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་
བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་རེ་ཞིག་ལེགས་པར་
མཇུག་སིྒལ་མཛད་པ།	

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་གསར་པ་མཆོག་ལ་
འཚམས་འད་ིཞུས་པ།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
སྐ་ུཞབས་ཇ་ཡཱ་རཱམ་ཐཱ་ཀུར་ Sri Jai Ram 

Thakur མཆོག་ལ་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ི
སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ད་ུབསྐ་ོབཞག་གནང་བར་
འཚམས་འད་ིཞུས་དནོ།	 	 ངས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྐུ་ཉདི་མཆོག་

ཧི ་ མཱ ་ཅལ ་མངའ་
སྡ ེའི ་ སིྤ ་ ཁབ ་ བླ ོན ་
ཆེན་དུ་བསྐ་ོབཞག་
གནང་བར་སྙངི་ཐག་
པ་ནས་དགའ་བསུའི་
འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ལགྷ་པར་ཧ་ི
མཱ ་ཅལ ་མངའ ་སྡ ེ་

འདརི་མཚོན་ན།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཞུགས་སརྒ་ཆགས་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་བསྟ་ིགནས་ཤིག་ཀང་ཆགས་ཡོད་སྟབས་
བདོ་མི་སིྤ་བ་ོགནམ་བསྟན་ཡོངས་ལ་ཧ་ཅང་
གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཞིག་ཀང་ཆགས་ཡོད།	

ཕགོས་མཚུངས་མངའ་སྡའེ་ིཡུལ་མི་དང་བདོ་
མིའ་ིདབར་གི་མཛའ་བརྩའེ་ིའབལེ་ལམ་ན་ིཧ་
ཅང་སེམས་ཐག་ཉ་ེབའ་ིཁིམ་ཚང་གཅིག་པའ་ི
འབལེ་ལམ་མུ་མཐུད་རུྒྱན་སྐངོ་བདེ་བཞིན་
ཡོད་པར་བརནེ།		ངསོ་ནས་ཀང་འབལེ་ལམ་
ད་ེསརྔ་རུྒྱན་བཞིན་དམ་ཟབ་རུྒྱན་སྐངོ་གནང་
རུྒྱ་དང་ས་བརན་ཞིག་བསུྐན་ཐབས་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་པའ་ིརེ་བར་ཡོད།	ང་རང་བདོ་མི་བཙན་
བལོ་བའ་ིའག་ོཁདི་གཅིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་སྐ་ུ
ཉདི་མཆོག་གི་མི་ཚེ་ཉམས་མངོ་དང་།		རྒྱབ་
ལྗངོས་ཐད་བསགྔས་བརདོ་དང་ཡི་རངས་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་ལས་ཡུན་རིང་ལས་
དནོ་གང་ཅིར་བ་བ་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་
འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་འཁདོ།	 ད་ེཡང་སྐ་ུ

ཞབས་ཇཡཱ་རམ་ཐཱ་ཀུར་	 Shri Jai  Ram 

Thakur	 མཆོག་མན་ཌི་རངོ་ད་ུམངའ་སྡའེ་ི
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་	 MLA	 ཐངེས་ལའྔ་ི
རིང་གནང་མངོ་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ཆ་ཁངོ་ཧ་ི
མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ད་ུབསྐ་ོ
བཞག་གནང་ཡོད།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༢	
ཚེས་	༢༧	ཉནི་རྒྱ་གར་སདི་བླནོ་ན་རེནྡྲ་མོ་ད་ི	
Narendra Modi མཆོག་དབུ་ཞུགས་ཐགོ་
དམ་འབུལ་མཛད་སྒ་ོཚུགས་གཏན་འཁེལ་
ཡོད་པ་བཅས།

༸རྒྱལ་དབང་༸སྐ་ུཕངེ་རིམ་བནོ་དང་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་དནི་བསམ་ཤེས་མཚོན་
སདླ་ཨ་སྒརོ་༢༠༠༠༠ཞལ་འདབེས་སུ་ཕུལ་བ།	

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིཕ་ིལ་ཌལེ་ཕ་ི	 Philadel-

phia མངའ་སྡའེ་ིནང་བཅའ་བཞུགས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་པ་ཟུར་
པ་དང་བཀའ་ཟུར་སྐ་ུང་ོཞ་ེབ་ོབླ་ོབཟང་དར་རྒྱས་
མཆོག་གིས་ཨ་སྒརོ་	 ༢༠༠༠༠	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ལ་ཞལ་འདབེས་གནང་འདགུ	 	 ད་ེ
ཡང་ཉ་ེཆར་ཨ་རིའི་གངོ་ཁརེ་ནའིུ་ཡོག་ཏུ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དབུ་ཁིད་པའི་བདོ་དནོ་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་
འགུལ་སྤལེ ་སྐབས་སྐུ ་ངོ་བཀའ་ཟུར་མཆོག་
མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་མ་ཟད།	 ༸གངོ་ས་སྐ་ུ
ཕངེ་རིམ་བོན་གིས་དབུ་ཁིད་པའི་བདོ་གཞུང་
ནས་ཁངོ་གི་མི་བརུྒྱད་དང་བཅས་པར་གཟིགས་
སྐོང་བཀའ་དིན་བླ་མེད་དུ་ཆེ་བར་བརནེ་ད་
ལམ་བཀའ་དནི་ཆ་ཤས་ཙམ་གསབ་སདླ།	 ཨ་
སྒརོ་	 ༢༠༠༠༠	 ཐམ་པ་ཞལ་འདབེས་སུ་ཕུལ་
བ་བརུྒྱད་དངུལ་འབརོ་ད་ེདག་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་མཁ་ོགང་འསོ་སུ་གཏངོ་
གནང་ཡོང་བ་ཞསེ་ཞུས་པར།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་དབུས་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་
ཟུར་ཞེ་བ་ོབླ་ོབཟང་དར་རྒྱས་མཆོག་ལ་ལེགས་
གསོའི་བསགྔས་བརདོ་དང་འབལེ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

ཐངེས་བཞི་པའི་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་ནང་དནོ་
རིག་པའ་ིཟླ་དུག་གི་ཟབ་སྦངོ་མཇུག་སིྒལ་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ནས་ཟླ་		༡༢	
ཚེས་	 ༢༥	 བར་ཟླ་དུག་རིང་བདོ་གངས་ཅན་
པའི་གཅསེ་ནརོ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་
རུྒྱན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སརླ་གསོའ་ིཆེད།	བདོ་
རིགས་གཞནོ་སྐསེ་མཐ་ོསླབོ་ཐནོ་པ་ཁག་ཅིག་ལ་
བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་ནང་དནོ་རིག་པའི་ཟླ་དུག་
ཟབ་སྦངོ་ཐངེས་བཞི་པ་ཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད།
ཟབ་སྦོང་གི་མཇུག་བསྡམོས་མཛད་སྒརོ ་སྐུ ་
མགནོ་གཙོ་བརོ་དཔལ་ལྡན་སྨད་རུྒྱད་གྲྭ་ཚང་
གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་དགེ་བཤེས་དབང་འདསུ་
མཆོག་གིས་གངས་ཅན་རིག་གནས་སླབོ་གྲྭ་
འདི་བཞིན་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོི་
བཀའ་དགོངས་ལྟར་ཕག་བསྟར་གནང་བ་ཞིག་
ཡིན་པ་དང་།	 ད་བར་དནོ་གཉརེ་ཅན་མང་པ་ོ
ཞིག་བུང་ཡོད་པས།	 མ་འངོས་པར་མུ་མཐུད་
༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་གལ་ཆེར་
གཅསེ་འཛིན་བདེ་དགསོ་གལ་སྐརོ་དང་།	 ལགྷ་
པར་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་སྐབས་རེ་༸རྒྱལ་བའི་
གཟམི་ཆུང་མཇལ་བཅར་སབྐས།	 གངས་ཅན་
རིག་གནས་སླབོ་གྲྭའི་སྐརོ་བཀའ་འད་ིཡང་ཡང་
ཕབེས་ལུགས་ཀང་གསུངས་ཡོད།	 ཕགོས་
མཚུངས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་མི་འགུར་ར་ོ
ར་ེམཆོག་གིས་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་ནང་དནོ་
རིག་པའ་ིགལ་གནད་སྐརོ་གསུངས་པ་དང་།	 མ་
འངོས་པར་གོ་སྐབས་བཟང་པ་ོའདིར་སླབོ་ཕུག་
ཚོ་ངོས་ནས་ཀང་ཤུགས་བསྐོན་དགོས་པའི་
དགངོས་འཆར་ཟབ་མོ་ཡང་གནང་ཡོད།	 ད་ེ
བཞིན་ཆོས་རིག་སྐུ་ཚབ་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒོན་
ལགས་དང།	 ས་གནས་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐ་ུཚབ་
ཚེ་རིང་སྒོལ་དཀར་ལགས་གཉིས་ཀིས་ལས་
འཆར་དང་འབལེ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།
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2 27th December 2017 TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༩	ཕི་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༧

རྒྱལ་གཅསེ་པ་དཀནོ་པ་ེལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་རསེ་འདས་གངོས་སུ་གུར་བ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་
༢༣	 ཉནི་གི་བདོ་ནང་གི་ཕི་དའོ་ིཆུ་ཚོད་	 ༦	
པ་ཙམ་གི་སྟངེ་བདོ་ཨ་མད་ོརྔ་པ་རུ་རྒྱལ་

གཅེས་དཔའ་བ་ོདཀོན་པ་ེལགས་ཀིས་རྒྱ་
གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་དག་རུྩབ་

ཀི་སིད་བུས་ལ་ཞི་འབདོ་ཆེད་རང་ལུས་
མེར་བསེགས་གནང་ནས་སྐུ ་གངོས་ཡོད་
པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་འདགུ	 འད་ི
གར་འབོར་བའི་བརྙན་ཐུང་ནང་ཁོང་གི་
སྐུ་གཟུགས་ཡོངས་རོགས་མེ་ལྕསེ་བཏུམས་
ནས་རུྒྱགས་བཞིན་འདགུ་ལ་ཉ་ེའཁིས་སུ་
ཡོད་པའི་བུད་མེད་ཅིག་གིས་༸རྒྱལ་དབང་
བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།	 ཁདེ་ཀི་ཐུགས་རསེ་
གཟིགས་དགོས་ཟརེ་བཞིན་ངུ་ངག་གི་ཀླངོ་
ནས་སྐད་འབོད་གསོལ་འདེབས་གནང་
བཞིན་པ་ག་ོཐུབ།	 ད་ེམིན་སབྐས་དརེ་ཁངོ་
གིས་སདྐ་འབདོ་ཅི་ཞིག་གནང་ཡོད་མེད་ཀི་
ཞིབ་ཕའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རགོས་ཐུབ་མེད།	

ད་ེམ་ཐག་རྒྱ་གཞུང་ཉནེ་རགོ་པ་སླབེས་ཏ་ེ
ལུས་སྟངེ་ད་ུའབར་བཞིན་པའི་མེ་བསད་པ་
དང་འབར་ཁམས་སུ་འཁརེ་ནས་མཚན་གི་
ཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 ཙམ་ལ་སནྨ་ཁང་ད་ུསླབེས་
ཡོད་ཀང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་གི་ཞགོས་
པ་ཆུ་ཚོད་	༥	ཙམ་ལ་སྐ་ུགངོས་ཡོད་འདགུ	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འབར་ཁམས་སུ་རུས་
ཐལ་ལེན་པར་ཡོང་དགོས་སྐརོ་བཤད་པ་
ལྟར་སོང་བར་དཀོན་པའེི་རུས་ཐལ་རེད་
ཟརེ་བ་ཞིག་ནང་མི་ལ་སྤད་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ལྟ་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ཉ་ེའབལེ་ཚོས་རྒྱལ་
གཅེས་པ་ཁོང་གི་འདས་མཆོད་སུྒབ་བཞིན་
ཡོད་ཅིང་།	 ཁངོ་གི་ཕ་རྒྱ་སྐབས་ལ་རྒྱ་

གཞུང་གིས་དཀོན་པའེི་ཆེད་ད་ུསྨན་རིན་
སྒརོ་ཁི་ཁ་ཤས་སོང་ཚུལ་བཤད་ནས་འབར་
ཁམས་སུ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བས་
ཡོད་འདགུ	 སྐ་ུགཤེགས་དཀནོ་པ་ེལགས་
ནི་རྒྱ་གཞུང་གིས་དབེ་བགོས་བས་པའི་རྔ་
པ་བ ོད་རིགས་རང་སྐོང་ཁུལ་རྔ་པ་རོང་
གཅའ་ཡུལ་ཚོའི་ཕུགས་ལས་གོང་མ་ནས་
ཡིན་ཡང་།	 དངེ་སབྐས་རའེུ་ར་ུམའ་ིར་ུཆེན་
གཉིས་པའི་རྲྭ ་བ་ཚང་གི་བུ་མོ་སྐལ་བཟང་
ལ་ྷམོའི་མག་པར་སླབེས་ནས་ལོ་གཅིག་ལགྷ་
ཕིན་ཡོད་འདགུ	 ཁངོ་གི་མཚན་ལ་དཀནོ་
པ།ེ	རང་ལོ་	༣༠	ཡས་མས་ཡིན་ཞིང་།	ཕ་
མིང་ལ་རྒྱ་སྐབས་དང་།	 མ་མིང་ལ་འཕནི་

ལྡགོ	ཁངོ་ལ་སྤུན་གཉསི་དང་སངི་མོ་གསུམ་
ཡོད་པ་ལས་སྤུན་གཅིག་རྔ་པ་ཀིརི་དགོན་
ད་ུགྲྭ་པ་བས་ནས་ཡོད་འདགུ	 དཀནོ་པ་ེ
ལགས་ན་ིཆུང་དསུ་རྔ་པ་ཀིར་ིདགནོ་ད་ུགྲྭ་པ་
བས་ནས་རསེ་སུ་སྐ་སར་བབ་པ་ཞིག་ཡིན་
འདགུ	 ཕི་ཚེས་	 ༢༤/༢༥	 གཉསི་ལ་རྔ་པ་
རངོ་ཐགོ་གི་བདོ་པའི་ཟ་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་
ཆ་ཚང་སྒ་ོབརྒྱབ་ནས་ཁངོ་དང་ཁངོ་གི་ནང་
མི་ཚོར་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་དང་སིྐད་
སྡགུ་མཉམ་མངོ་གནང་བཞིན་ཡོད་འདགུ་པ་
བཅས།།

རྒྱལ་གཅསེ་པ་དཀནོ་པ་ེལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་བསགེས་བཏང་བ་དང་འབལེ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
གསར་འགདོ་བསྒགས་གཏམ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༢༣	 ཉནི་གི་བདོ་ནང་གི་ཕི་དའོ་ིཆུ་ཚོད་	
༦།༠༠	 ཙམ་གི་སྟངེ་བདོ་ཨ་མད་ོརྔ་པ་ར་ུ
རྒྱལ་གཅེས་པ་དཀོན་པ་ེལགས་ཀིས་རྒྱ་
གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་དག་རུྩབ་
ཀི་སིད་བུས་ལ་ཞི་རལོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་
བསགེས་གནང་ནས་འདས་གངོས་སུ་ཕིན་
འདགུ	ད་ེཡང་ཕི་ཕགོས་སུ་བརྙན་ཐུང་ཞིག་
འབརོ་བའི་ནང་ཁོང་གི་སྐུ་གཟུགས་ཡོངས་
རོགས་མེ་ལྕསེ་བཏུམས་ནས་རུྒྱག་བཞིན་
འདགུ་ཀང་སབྐས་དརེ་ཁངོ་གིས་སདྐ་འབདོ་
ཅི་ཞིག་གནང་ཡོད་མེད་ཀི་ཞིབ་ཕའི་གནས་
ཚུལ་ཤེས་རགོས་ཐུབ་མེད།	 	 ད་ེམ་ཐག་རྒྱ་
གཞུང་གི་ཉནེ་རགོ་པས་འཁརེ་ནས་མཚན་
གི་ཆུ་ཚོད་	 ༡༠།༠༠	 	 ཙམ་འབར་ཁམས་
སནྨ་ཁང་ད་ུའབརོ་ཡོད་འདགུ་ཀང་།	
ཕི་ཚེས་	 ༢༤	 	 ཉནི་གི་ཞགོས་པ་ཆུ་
ཚོད་	 	 ༥།༠༠	 ཙམ་ལ་འདས་གངོས་སུ་

ཕིན་ཡོད་འདགུ	 	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
དཀོན་པ་ེལགས་ཀི་ནང་མིར་འབར་ཁམས་
སུ་རུས་ཐལ་ལེན་པར་ཡོང་དགོས་སྐརོ ་
བཤད་པ་ལྟར་སོང་བར་དཀོན་པའེི་རུས་
ཐལ་རེད་ཟརེ་བ་ཞིག་སྤད་ཡོད་འདགུ་པ་
དང་།	 	 	 ད་ལ་ྟཤུལ་ལུས་ནང་མི་ཉ་ེའབལེ་
ཚོས་སྐ་ུགཤེགས་རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཁངོ་གི་རསེ་
འཇུག་སུྒབ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་།	 	 ཁངོ་གི་
ཕ་རྒྱ་སྐབས་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་དཀོན་པའེི་
ཆེད་ད་ུསྨན་རིན་སྒརོ་ཁི་ཁ་ཤས་སོང་ཚུལ་
བཤད་ནས་འབར་ཁམས་སུ་འཛིན་བཟུང་
བཀག་ཉར་བས་ཡོད་འདགུ	 	 རྒྱལ་གཅསེ་
པ་དཀོན་པ་ེལགས་ནི་རྒྱ་གཞུང་གིས་དབེ་
བགོས་བས་པའི་རྔ་པ་བདོ་རིགས་རང་སྐངོ་
ཁུལ་རྔ་པ་རངོ་གཅའ་ཡུལ་ཚོའི་ཕུགས་ལས་
གངོ་མ་ནས་ཡིན་ཡང་།	 དངེ་སབྐས་རའེུ་
རུ་མའི་རུ་ཆེན་གཉསི་པའི་རྲྭ་བ་ཚང་གི་བུ་
མོ་སྐལ་བཟང་ལྷ་མོའི་མག་པར་བསྡད་ནས་

ལོ་གཅིག་ལགྷ་ཕིན་ཡོད་འདགུ	 	 ཁངོ་རང་
ལོ་	༣༠	ཡས་མས་དང་།	 	ཕ་མིང་ལ་རྒྱ་
སྐབས།		མ་མིང་ལ་འཕནི་ལྡགོ			ཁངོ་ལ་
སྤུན་གཉསི་དང་སིང་མོ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་
སྤུན་གཅིག་རྔ་པ་ཀིརི་དགོན་ད་ུགྲྭ་པ་ཡིན་
པ།	 	 དཀནོ་པ་ེལགས་ན་ིཆུང་ཆུང་སབྐས་
རྔ་པ་ཀིར་ིདགོན་ད་ུགྲྭ་པ་བས་ཏ་ེརསེ་སུ་སྐ་
སེར་བབ་པ་ཞིག་ཡིན་འདགུ		ཕི་ཚེས་	༢༤	
དང་	 ༢༥	 གཉསི་ལ་རྔ་པ་རངོ་ཐགོ་གི་བདོ་
པའི་ཟ་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་ཆ་ཚང་སྒ་ོབརྒྱབ་
ནས་ཁོང་དང་ཁོང་གི་ནང་མི་ཚོར་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐདེ་གནང་བཞིན་ཡོད་འདགུ
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་
རྔ་པ་ཀིརི་དགོན་གི་གྲྭ་བཀྲ་བྷ་ེལགས་ཀིས་
རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་
བསགེས་བཏང་བ་ནས་བཟུང་ད་བར་ཤེས་
རགོས་ར་སྤདོ་གསལ་པརོ་བུང་བ་རང་ལུས་
མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་བདོ་མི་	༡༥༡	བུང་

ཁངོས་ནས་མི་གངས་	༡༢༩	འདས་གངོས་
སུ་ཕིན་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེམིན་རྣམས་ཀི་སྐ་ུ
གཟུགས་གནས་སྟངས་དང་འདས་གསོན་ཁ་
གསལ་ཤེས་རགོས་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་མ་ཟད།	
རྔ་པ་རོང་ནི་ད་བར་བདོ་མི་རང་ལུས་མེར་
བསགེས་མང་ཤོས་གཏངོ་ཡུལ་གི་ས་གནས་
ཤིག་ཆགས་ཡོད།
			༡༽	འདས་པའ་ིམི་ལོ་	༨	ལགྷ་རིང་
བདོ་མི་བརྒྱ་ཕག་གཅིག་དང་ཕདེ་ལགྷ་ནས་
རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་གིས་རང་ལུས་མེར་
བསགེས་བཏང་བ་འདི་ནི་འཛམ་གླིང་གི་ལོ་
རུྒྱས་ཐོག་བུང་མ་མོང་བའི་གནས་སྟངས་
ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་ལརྟ་རྒྱ་གཞུང་གི་དཔནོ་
རིགས་ཚོས་མ་གོ་མ་ཚོར་བ་ལྟ་བུའི་གནས་
སྟངས་མ་ཡིན་པར་ཁོང་རྣམས་ཀིས་བཏནོ་
པའ་ིདགསོ་འདནུ་དང་།	 དམིགས་ཡུལ་ལ་
བདག་སྤདོ་ངསེ་པར་ད་ུབདེ་དགསོ།
༢༽	 ད་བར་རང་ལུས་མེར་བསགེས་བཏང་

སྟ་ེའདས་གོངས་སུ་ཕིན་པ་རྣམས་ཀི་ཚེ་
སོག་གི་ཉསེ་འགན་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཡོད་པ་
དང་།	 ད་དངུ་ཡང་རང་ལུས་མེར་བསགེས་
གཏངོ་དགོས་ཆགས་མིན་གི་འགག་རྩ་ཡང་
རྒྱ་གཞུང་ལ་ཐུག་ཡོད་པས་ད་ེལུགས་འགན་
ཁུར་དགསོ་པའ་ིབར་ལན་སྤད་རུྒྱ་ཡིན།
༣༽	 བདོ་མི་ད་ེརྣམས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་
བསགེས་བཏང་དགོས་གུར་པའི་རྐེན་རྩ་ནི་
རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ཐོག་འཛིན་པའི་དག་
རུྩབ་ཅན་གི་སིད་བུས་མུ་མཐུད་མཁགེས་
བཟུང་བས་པ་ལ་བརནེ་ནས་བུང་བ་ཡིན་
པས་བོད་རྒྱ་ཆེའི ་མང་ཚོགས་ཀི་མངོན་
འདདོ་དང་མཐུན་ཕིར་སིད་བུས་ལ་བསུྒར་
བཅསོ་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 བདོ་རྒྱའ་ིདཀའ་
རྙགོ་སེལ་ཐབས་ཀི་འབལེ་མོལ་མགོགས་
ནས་བསྐར་མཐུད་དགསོ་རུྒྱ་བཅས།			བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་		
༢༠༡༧		ཟླ་		༡༢		ཚེས་		༢༦		ལ།།

གཞུང་འབལེ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིམཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་པ།
༄༅།		།རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིཐགོ་
གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སིད་བུས་ལག་བསྟར་
བས་དང་བདེ་མུས་ཡིན་པར་བརནེ།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༢༣	 ཉནི་ཨ་མད་ོ
རྔ་པ་ནས་ཡིན་པ་ཕ་རྒྱ་སྐབས་ལགས་དང་མ་
འཕནི་ལྡགོ་ལགས་གཉསི་ཀི་བུ་རང་ལོ་	 ༣༠	
ཡས་མས་སོན་པ་དཀནོ་པ་ེལགས་ཀིས་བདོ་
དང་བདོ་མིའི་རྩ་དནོ་སདླ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
ཞི་རལོ་ཆེད་དཀར་མཛེས་རངོ་ཐགོ་ཏུ་རང་
དབང་དགསོ།	 	 ཞསེ་སདྐ་འབདོ་ཀིས་རང་
ལུས་མེར་སགེ་གནང་སྟ་ེཕི་ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་
འདས་གངོས་སོང་བའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་
ཐནོ་སྟབས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་
ཤག་གི་བཀའ་འབལེ་ལརྟ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	
༡༢	ཚེས་	༢༧		ཉནི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཐགོ	 	 སིྤར་རྒྱལ་གཅསེ་
པ་ཁོང་གིས་གཙོས་ད་བར་བདོ་བསྟན་སིད་
དང་མི་རིགས།	 རང་དབང་གི་དནོ་ད་ུལུས་

སགོ་ལོངས་སྤདོ་བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་གི་
རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཕ་ོམོ་འདས་གསོན་ཡོངས་ལ་
གཞུང་ཕགོས་ནས་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ི
མ་ངན་རསེ་དན་ཞུ་ཆེད་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་
ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༤	 ནས་དབུས་ཀི་ལས་
ཁུངས་ཁག་སྒ་ོབརྒྱབ་སྟ།ེ	 	 ར་ས་ཐགེ་ཆེན་
ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རནེ་མཆོག་
སྤན་སྔའི་དུང་ད་ུམཆོད་སིྤན་སྣ་ལྔ་འབུལ་
གཤོམ་དང་འབལེ།	 	 མཆོད་འབུལ་སྨནོ་
ལམ་གི་ཚོགས་མགོན་ད་ུརྣམ་ག་སླབོ་དཔནོ་
ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཕལེ་ལགས་དབུ་བཞུགས་
ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དབུས་མང་གཙོའི་
ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།	
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ།	
ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ།	 ས་ི
ཞུའ་ིལས་བདེ་རྣམ་པ།	 བཞུགས་སརྒ་ཁུལ་
གནས་རིས་མེད་ཆོས་སྡ་ེཁག་གི་གྲྭ་བཙུན་

སགྔས་གསུམ།	 གཞན་ཡང་གཉུག་མར་
གནས་པ་དང་གླ་ོབུར་ད་ུལྷག་པའི་གྲྭ་བཙུན་
སགྔས་གསུམ།	 ད་ེབཞིན་མི་མང་།	 ཕི་རྒྱལ་
བ་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་བརྒྱ་ཕག་བརལ་བ་
འད་ུའཛོམས་ཀིས་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་
གནང་མུར་རྣམ་གྲྭ་དགེ་བསྐསོ་ཀིས་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐབས་ཐ་ོསྒོགས་སྦང་
གནང་།	ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་
ཚོད་	༥	བར་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་
ཡོད།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཞིང་མཆོག་འདསུ་པ་
རྒྱ་མཚོར་བསྙནེ་བཀུར་གསོལ་ཇ་དང་གྲྭ་
བཙུན་སྔགས་གསུམ་ལ་སྐུ་འགདེ་ཧིན་སྒརོ་	
༡༠༠	 རེ་ཕུལ་ཡོད།	 སིྤར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ནས་བདོ་མི་རིགས་ལ་གཉའ་གནནོ་དང་བཤུ་
གཞགོ	དཔལ་འབརོ་དབ་ེའབདེ།	ད་ེབཞིན་
བདོ་མིའི་འག་ོའདགུ་སྤོད་གསུམ་གི་རང་

དབང་བཙན་འཕགོ་གིས་བདོ་མིར་དག་རངུ་
ཁོ་ནའི་སིད་བུས་ལག་བསྟར་བས་ཏ་ེམི་ལོ་
ལ་ྔབཅུ་ལགྷ་བརལ་བཞིན་པར་བརནེ།	 ཆེས་
དག་གནནོ་ཅན་གི་སིད་བུས་དརེ་བདོ་མི་
རྣམས་བཟདོ་ཐབས་བལ་ཏ་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	
ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་དག་ེའདནུ་པ་བཀྲ་
བྷ་ེལགས་ཀིས་འགོ་འཛུགས་ཀིས་ད་བར་
གཞིས་ལུས་བདོ་མི་ཁནོ་མི་གངས་	 ༡༥༡	

ནས་བདོ་བསྟན་སདི་དང་བདོ་མི་རིགས་ཆེད་
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་སྟ།ེ	 རྒྱ་གཞུང་
ལ་ཞི་རོལ་གནང་ཡོད་པའི་ཁདོ་ནས་བདོ་
མི་གངས་	 ༡༢༩	 འདས་གངོས་སུ་གུར་
ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེམིན་མི་གངས་	 ༢༢	 ཀི་
སྐུ་གཟུགས་གནས་སྟངས་དང་འདས་གསོན་
ཁ་གསལ་མེད་པ་བཅས་ཀི་གནས་སྟངས་	
ཆགས་ཡོད།	།
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༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བྷངེ་ལོར་ད་ུབཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༢༤	 རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི་གི་ཉནི་གུང་
ཚོད་	 ༡༢།༠༠	 ཡོལ་ཙལ་ལ་བདོ་ཀི་བ་ླ
ན་མེད་པའི ་དབུ་ཁིད་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་
ལྷ་ོཕགོས་བྷངེ་ལོར་གངོ་ཁརེ་ནང་ཡོད་པའི་
ཝིན་སོར་གསོལ་མགནོ་ཁང་ ITC Wind-

sor  Hotel 	 ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་
འཁདོ་སབྐས།	གསོལ་མགནོ་ཁང་གི་སིྤ་ཁབ་
འགན་འཛིན་སྐ་ུཞབས་	 Shekhar	 Sawant		
ལགས་དང་།	 ལྷ་ོསིྤ་སོགས་འབལེ་ཡོད་ལས་
བདེ་དང་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་
སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།	 ད་ེརིང་སྟ་ེཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༤		རེས་གཟའ་
ཉ་ིམའ་ིཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༤༠	 ཡས་
མས་སུ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག	 Seshadripuram Educa-

tional  Trust	 ཤེས་ཡོན་ཐབེས་རྩ་ཚོགས་
པས་ཇི་ལྟར་སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུ་
དནོ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་
ཐབོ་སྟ་ེཚོགས་པའ་ིཏ་ིཔུ་ར་ཝ་སི་ན་ི	 Tri-

pura Vasini 	 ཚོགས་ཁང་ད་ུཞབས་སོར་
འཁོད་སྐབས་ཤེས་ཡོན་ཐེབས་རྩ་ཁང་གི་

གཙོ་འཛིན་སྐུ ་ཞབས་ཀུ་མཱར་A.S.Kiran  

Kumar (chairman ISRO Benglalu-

ru) ལགས་གཙོས་སིྤ་ཁབ་དུང་ཆེ་ཀར་ཤི་
ན་ Dr.Woody  P.Krishna	 ལགས་དང་
དགེ་སླབོ་ཡོངས་ཀིས་ཕབེས་བསུ་ཟབ་རྒྱས་
ཞུས།	 	 ད་ེནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྣང་གསལ་ཞལ་
ཕེ་བཀའ་དནི་ཆེ་གནང་གུབ་རེས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ནས་ Education for Wisdom and Com-

passion to Rebuild Nation	 ཞསེ་པའ་ི
བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་དགེ་སླབོ་དང་སེར་སྐ་ཕ་ོ
མོ་	 ༧༠༠༠	 བརལ་བར་བཀའ་སླབོ་ལམ་
སྟནོ་སྩལ་དནོ།	 ངསོ་ནས་རུྒྱན་ད་ུང་ཚོ་ཚང་
མ་འག་ོབ་མི་གཅིག་གུར་ཡིན་པའ་ིའད་ུཤེས་
འཛིན་གི་ཡོད།	 ངསོ་རང་ལ་མཚོན་ནའང་
འཛམ་བུ་གླིང་ནང་མི་དངུ་ཕུར་བདནུ་ཅུ་
ཡོད་པའ་ིཁདོ་ནས་གཅིག་ཡིན།	 ངསོ་ནས་
ང་ཚོ་ཚང་མ་གཅིག་གུར་ཡིན་པའ་ིའད་ུཤེས་
འཛིན་བཞིན་པ་དསེ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་
འདགུ			ངསོ་རང་ས་ཕགོས་གང་སར་ཕིན་
ཏ་ེམི་སུ་འད་ཞིག་དང་ཐུག་སབྐས་ང་ཚོ་ཚང་
མ་སྤུན་མཆེས་ཕ་ོམོ་ཡིན་བསམ་དན་བཞིན་

འདགུ	 གལ་ཏ་ེངསོ་ནས་ངསོ་རང་ནང་པ་
ཡིན།	བདོ་པ་ཞིག་ཡིན།	ཨེ་ཤི་ཡའ་ིམི་ཞིག་
དང་།	 ཡང་ན་ཏཱ་བའླ་ིབ་ླམ་ཡིན་ཞསེ་བརདོ་
ན་ངསོ་ལ་གགོས་མེད་ཁརེ་རྐང་གི་ཚོར་སྣང་
ཡོང་བཞིན་འདགུ	 	 གལ་ཏ་ེཁ་ེརང་གིས་

ང་གཞན་ལས་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་དང་
ཁད་པར་བ་ཞིག་རེད།	 ཅསེ་བརདོ་ཚེ་དསེ་
ཁདེ་ལ་སེམས་འཚབ་དང་།	 འཇིགས་སྣང་
སྐ་ེགཞི་ལ་ྟབུ་ཆགས་རུྒྱ་རེད།	 དརེ་བརནེ་ང་
ཚོ་ཚང་མ་འག་ོབ་མི་གཅིག་གུར་ཡིན་པའི་
འད་ུཤེས་འཛིན་དགསོ།	 ང་ཚོ་གཅིག་གིས་
གཅིག་ལ་སྤུན་མཆེད་ཕ་ོམོར་བརིྩ་བ་ཡིན་
ན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད།	 	 	 ད་ལ་ྟང་ཚོས་

འདརི་ཞི་བད་ེདང་འཆམ་མཐུན།	 བད་ེསིྐད་
ངང་འཚོ་བཞིན་ཡོད།	 འནོ་ཀང་དསུ་ཚོད་
འདིའི་སབྐས་སུ་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཆ་གཞན་
ལ་མི་མང་པ་ོཞིག་འཚེ་བ་དང་བཀྲསེ་སྐམོ་
ལ་བརནེ་ནས་འཆི་བཞིན་ཡོད།	མིས་བཟསོ་

པའི་དཀའ་ངལ་འགོ་ང་ཚོ་དང་འད་བའི་
སྤུན་མཆེད་ཕ་ོམོ་མང་པ་ོཞིག་འཆི་བཞིན་
ཡོད།	 ད་ེའད་ཡིན་བཞིན་ད་ུང་ཚོས་ག་ོམེད་
ཚོར་མེད་བས་ནས་སྡདོ་ཐུབ་རུྒྱ་རེད་དམ།		
ལུང་ཚན་དང་།	 རིགས་རསུ།	 ཆོས་ལུགས་
ཀི་དབ་ེའབདེ་ལ་བརནེ་ནས་དཀའ་ངལ་ད་ེ
དག་བུང་དང་བུང་བཞིན་ཡོད།	 ད་ཆ་དསུ་
ཚོད་སླབེས་འདགུ	 	 འག་ོབ་མིས་བཟསོ་

པའི་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ང་ཚོ་ཚང་མ་མི་
གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པའི་འད་ུཤེས་ཀི་ཐགོ་
ནས་སེལ་དགསོ་པ་རེད།	 ལུས་སེམས་དང་
སེམས་ཚོར་གང་གི་ཆ་ནས་ཀང་ང་ཚོ་ཚང་
མ་གཅིག་པ་རེད།	 སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
བད་ེབ་འདདོ་པ་དང་སྡགུ་བསལྔ་མི་འདདོ་པ་
གཅིག་མཚུངས་ཡིན།	 	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོ་
ཚང་མ་ལ་མི་ཚེ་བད་ེསིྐད་ལནྡ་པ་ཞིག་སྐལེ་
རུྒྱའ་ིཐབོ་ཐང་ཡོད།	 	 ང་ཚོ་འག་ོབ་མིའ་ི
སིྤ་ཚོགས་ཀི་སགོ་ཆགས་ཡིན་སྟབས་གཅིག་
ཕན་གཅིག་གགོས་བདེ་དགསོ།	 	 	 ངསོ་
རང་བདོ་པ་ཞིག་རེད།	 གཞིས་བསེ་བདོ་མི་
ས་ཡ་དུག་གིས་ངསོ་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་དད་
པ།	རེ་བ་ཆེན་པ་ོརྒྱག་བདེ་བཞིན་ཡོད།		ད་ེ
བསྟནུ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའི་བཟང་
སྤདོ་ཀི་སླབོ་སྦངོ་སྤདོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན།	
ཞེས་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བསྟནུ་སླབོ་
ཕུག་དང་མི་མང་ཁག་གཅིག་གི་དི་བར་
བཀའ་ལན་སྩལ།	 མཐར་སྐ་ུཞབས་	 Dr. 

S.N.Venkatesh	 ལགས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་སྟ་ེམཛད་སྒ་ོལེགས་
པར་གལོ་ཡོད་པ་བཅས།།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་གཉསི་ལ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་ཁག་
ལེགས་གུབ་བུང་བ།	

༄༅།	 །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་
ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གི་སྣ་ེཁིད་འགོ་སིྤ་འཐུས་
བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་དང།	 སིྤ་འཐུས་
སླབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་
བཅས་ནས་རྒྱ་གར་དགུན་དསུ་གསོ་ཚོགས་

ཚོགས་བཞིན་པའ་ིསབྐས་དང་བསྟནུ།	 གང་
ཅིའ་ིའབལེ་ལམ་ཆེད་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༢	
ཚེས་	 ༡༨	 ནས་ཚེས་	 ༢༢	 བར་ཉནི་ལའྔ་ི
རིང་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་གཉསི་ཀི་
འཐུས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་ཀི་ལས་
རིམ་ཁག་ལེགས་པར་གུབ་ཡོད།	 སིྤ་འཐུས་
སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ད་བར་རྒྱ་གར་སདི་
དནོ་ཚོགས་པ་ཁག་	 ༡༡	 དང་།	 མངའ་སྡ་ེ
ཁག་	 ༡༩	 ཡི་གསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་གཉསི་
ཀི་འཐུས་མི་ཁནོ་	 ༤༠	 ལགྷ་ཙམ་མཇལ་
འཕད་གནང་ཡོད་འདགུ	ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་	༡༢	

ཚེས་	༢༡	ཉནི་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་འད་ུ	 (Con-

stitution Club of India)	 ནང་ཚོགས་
གནང་ཡོད་པ་དང།	 ཚོགས་འདའུ་ིནང་རྒྱ་
གར་གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་གཉསི་ཀི་འཐུས་
མི་	 ༧	 ཙམ་ཕབེས་གནང་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་དང་།	

སིྤ་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས།	 	 སིྤ་
འཐུས་སླབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་རྣམ་གསུམ་གི་སྣ་ེཁིད་པའི་སིྤ་འཐུས་
སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་དང་།	 ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་བཀའ་ཟུར་འབངོ་ཆུང་དངསོ་གུབ་
མཆོག	 འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་
ཁང་དང་།	 ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་
བདེ་རྣམ་པ་བཅས་ཚོགས་འདའུ་ིནང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད་འདགུ	 ཐངེས་དརེ་རྒྱ་
གར་གསོ་ཚོགས་ནང་གལ་གནད་ཅན་གི་
ཁིམས་འཆར་འསོ་འཕནེ་འག་ོབཞིན་པར་

དསུ་ཁོམ་མ་བུང་བར་བརནེ་རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་འགའ་ཞིག་ཕབེས་ཞུ་ཐུབ་
མེད།	 ཚོགས་འདའུ་ིནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་གི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི ་
རྣམས་ནས་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་ཇི་ལྟར་སྔར་
ལགྷ་ནསུ་པ་ཆེ་ར་ུགཏངོ་ཐབས་དང་།	 རྒྱ་
གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པ་བརུྒྱད་བདོ་ཀི་འཐབ་རྩོད་
ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་རྒྱ་ཆེར་གཏངོ་ཐབས་སོགས་
ཀི་ཐགོ་གསོ་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་ཆེད་གསོ་ཆོད་ཁག་
བཞི་ཙམ་འཇགོ་ཐུབ་པ་བུང་འདགུ	 ཉནི་
ལའྔི་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་གཉསི་ཀི་
འཐུས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་ཀི་
ལས་རིམ་ནང་།	 རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་
གོང་འོག་གཉིས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམས་
ནས་སིྤ་ལྷན་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པར་དགའ་
སྤོའི་ངང་ནས་མཇལ་འཕལ་གནང་བ་
མ་ཟད།	 ཁངོ་རྣམ་པའ་ིབདོ་དནོ་ཐགོ་
རྒྱབ་སྐརོ་དང་།	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
སྐརོ་གསོ་ཚོགས་ནང་དང་།	 ཆབ་སདི་
ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་འད་ུམང་དག་
ཞིག་ལ་བག་ོགླངེ་གནང་རུྒྱའ་ིཞལ་བཞསེ་
ཀང་གནང་ཡོད་འདགུ	 དཔརེ་ན་རྒྱ་
གར་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་
ཁམིས་རྩདོ་པ་བགསེ་པ་སྐ་ུཞབས་	 Vi-

vek K Tankha	 མཆོག་གིས་གལ་སདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གཞུང་འབལེ་ལྡ་ིལིར་མཛད་འཆར་
ཞིག་དང་སྟབས་སིྒག་འགོ་ངདེ་ཅག་རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་བདོ་དནོ་
སླར་གསོ་དང་འབལེ་བའི་ཚོགས་འད་ུཞིག་
བསྡ་ུབསྐངོ་གནང་ཐུབ་ཚེ།	 བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་ཁབ་སྤལེ་གོང་མཐརོ་ཡོང་རུྒྱར་ད་ེབས་
ཕན་རླབས་དང་ནསུ་པ་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་
ངསེ་ཡིན།	 ཞསེ་གསུངས།	 ད་ེཡང་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་དསུ་ཡུན་
ཉནི་ལའྔི་རིང་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་	
༤༠	 ལགྷ་ཙམ་མཉམ་བདོ་དནོ་ཐགོ་མཇལ་	

མོལ་ཚགས་ཚུད་ནསུ་ལྡན་བུང་བ་མ་ཟད།	
གལ་གནད་ཆེ་བ་ཞིག་ལ།	འབུང་འགུར་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་
ཀི་འཐུས་མི་མང་དག་ཅིག་གཞུང་འབལེ་
མཛད་སྒ་ོཁག་ལ་ཆེད་བཅར་ཞུ་རུྒྱའི་འབདོ་
སྐུལ་ཞུས་པ་བཞིན་ཞལ་བཞེས་གནང་།	
ཐངེས་དརེ་ཞུ་གཏུག་དང་མཇལ་འཕད་ཀི་
ལས་འགུལ།	 རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་
མི་ཚོས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་སྔར་ལྷག་ཡོང་
ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 ཞསེ་གསུངས།	 ཕི་ལོ	
༢༠༡༤	 ནས་ད་བར་སིྤ་ལནྷ་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་
ཆུང་ནས་སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིརྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་	༢༡༠	ཙམ་མཇལ་འཕད་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་མི་དང་ཧ་ིམཱ་ལ་ཡི་རི་རུྒྱད་ཀི་སླབོ་ཕུག་སོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༢༥	རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	
༩།༤༥	 ཙམ་ལ་བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་བྷངེ་ལོར་
གངོ་ཁེར་ནང་ཡོད་པའི་ཕ་ོབང་ཐང་ཆེན་	
Palace  Grounds	ཞསེ་པ་དརེ་ཆིབས་སུྒར་
བསྐངས་ཏ་ེརྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མཐ་ོསླབོ་ཁག་
ཏུ་ཡོད་པའ་ིབདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་དང་།	 ཧ་ིམཱ་
ལ་ཡི་ས་ཁུལ་གི་སླབོ་ཕུག		ད་ེབཞིན་གླ་ོབུར་
ད་ུལྷགས་པའི་སེར་སྐ་མི་མང་ཁག་གཅིག་
བཅས་ཁནོ་མི་གངས་	༢༥༠༠	བརལ་བར་
བངླ་དརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།
ཉིན་ཤས་རིང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་གཞིས་
ཆགས་ཁག་གི་ནང་བསྐདོ་རུྒྱ་བུང་།	 ཆམ་
པ་བརྒྱབ་ནས་ཐང་ཡང་ཏགོ་ཙམ་ཆད་སོང་།
ད་ལའྟ་ིཆར་ངལ་གསོས་འདགུ	 	 སྐནོ་མི་
འདགུ	 ད་ེརིང་བྷངེ་ལོར་ཡོད་པའ་ིབདོ་པའ་ི
སླབོ་ཕུག་དང་བདོ་མི་ཚོ་ཐུག་ནས་ངསོ་རང་
ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	 	 བདོ་པ་ཚོ་རང་གི་
ལུང་པའ་ིནང་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་ནས་
ཐབས་ཤེས་ཡོད་རུ་རྩལ་སུྤག་ཇི་ཙམ་བས་
ཀང་ཕན་ཐོགས་མ་བུང་སྟབས་མཐར་རྒྱ་
གར་ད་ུབཙན་བལོ་ལ་བསླབེས་དགོས་བུང་
བ་རེད།	 སབྐས་དརེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དབུ་
ཁདི་གཙོ་བ་ོན་ེར་ུ	Nehru	རེད།	ན་ེར་ུདང་
ངོས་གཉིས་པ་ེཅིན་ད་ུཐེངས་དང་པ་ོཐུག་
འཕད་བུང་ཡོད།		ཕི་ལོ་	༡༩༥༤	ལོ་ནས་
ན་ེར་ུངསོ་ཀི་ང་ོཤེས་ཡིན།		ཕི་ལོ་	༡༩༥༦	

ལོར་སངས་རྒྱས་མང་འདས་ཀི་དསུ་དན་
སབྐས་དང་བསྟནུ་ན་ེརུ་ཡང་ཡང་མཇལ་རུྒྱ་
བུང་།	 	 ངསོ་ནས་ཁངོ་ལ་བད་ེསྡགུ་མང་པ་ོ
ཞུས་པ་ཡིན།	 ཁངོ་ནས་ཀང་ངསོ་ལ་ལམ་
སྟནོ་མང་པ་ོགནང་བུང་།	 	 འཛམ་བུ་གླངི་
འདིའི་སྒང་ལ་ནང་པ་དངུ་ཕུར་བཅུ་ལྷག་

འདགུ	 རྒྱ་ནག་དང་།	 ཉ་ིཧངོ་།	 ཝི་ཏ་ིནམ།	
ཀོ་རི་ཡ་བཅས་ཀི་ནང་པ་ཚོས་ཤེས་རབ་
སྙངི་པ་ོའདནོ་གི་ཡོད།	 འནོ་ཀང་དནོ་དག་
འགལེ་བཤད་རྒྱག་དགོས་ན་ཞེ་དགས་ཁག་
པ་ོརེད།	 འགལེ་བཤད་རྒྱག་དགསོ་ན་བདོ་
པ་གཅིག་པུ་རེད།	 བཀའ་བསྟན་འགུར་པ་ོ
ཏ་ི	༣༠༠	ལགྷ་ཡོད་པ་ད་ེདག་འགལེ་བཤད་
རྒྱག་དགོས་ན་བདོ་ཡིག་ཐོག་ནས་འགལེ་
བཤད་ཆ་ཚང་རྒྱག་རུྒྱ་ཡོད།	 ལོ་ང་ོ	 ༤༠	
གོང་ནས་ངསོ་ཀིས་ཚན་རིག་པ་དང་མཉམ་
ད་ུག་ོབསྡརུ་བུང་ན་བསམས་པ་རེད།	 ཨ་
རིའི་ནང་ངསོ་ཀི་ང་ོཤེས་པ་ནང་པ་ད་ེའད་

ཡོད།	 	 ངསོ་ནས་ཁངོ་ཚོར་ཚན་རིག་པ་
དང་མཉམ་ད་ུགོ་བསྡུར་དང་བག་ོགླངེ་བདེ་
ན།	 ཞསེ་སདྐ་ཆ་དསི་པ་ཡིན།	 	 ཁངོ་ཚོས་
ཚན་རིག་པ་མཉམ་ད་ུགོ་བསྡུར་བ་རུྒྱ་མེད་
ཚུལ་དང་།		གཟབ་གཟབ་བདེ་དགསོ་ཟརེ་
བུང་།	གང་ཡིན་ཟརེ་ན།	ཚན་རིག་ན་ིཆོས་

ཀི་གཤེད་མ་རེད།		Science is the killer 

of religion		ཅསེ་བཤད་བུང་།	ངསོ་ཀིས་
བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡིན།	སངས་རྒྱས་བཅམོ་
ལནྡ་འདས་རང་ཉདི་ཀིས།	 དག་ེསླངོ་དག་
དང་མཁས་རྣམས་ཀིས།	 །བསགེ་བཅད་
བརར་བའ་ིགསེར་བཞིན་ད།ུ	 །ལེགས་པར་
བརག་ལ་ང་ཡི་བཀའ།	 །བངླ་བར་བ་ཡི་
གུས་ཕིར་མིན།	།ཞསེ་གསུངས་འདགུ	དརེ་
བརནེ་ངསོ་ནས་ཚན་རིག་པ་དང་མཉམ་གོ་
བསྡརུ་བ་རུྒྱ་བས་པ་རེད།	 དགནོ་སྡ་ེཁག་
ནས་ཀས་ཚན་རིག་སླབོ་སྦོང་བ་རུྒྱ་འགོ་
ཞིག་བཙུགས་པ་རེད།	 སེར་སྐ་ཕ་ོམོ་དབ་ེ

བ་མེད་པའི་སྒ་ོནས་ནང་ཆོས་ཀི་ལ་ྟགུབ་སྐརོ་
སླབོ་སྦངོ་བདེ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོའདགུ	 	 ལོ་
ཤས་གོང་ནས་ཚན་རིག་སྐརོ་གི་སྡ་ེཚན་
གཅིག་བདོ་ཡིག་ནང་དབེ་བཟསོ་ནས་ཐནོ་
ཡོད།	 	 དབེ་ད་ེབཟ་ོསྟངས་སྐརོ་ངསོ་ནས་
བསམ་ཚུལ་བཏནོ་པ་ཡིན།	 རིམ་པས་སླབོ་
འཁིད་བེད་མཁན་དང་སླབོ་མ་ཚོས་དའེི་
སྐརོ་ད་ོསྣང་བདེ་རུྒྱ་གལ་ཆེ།	 བདོ་ཀི་ཆབ་
སདི་ཀི་སྐརོ་ད་ེ	༢༠༡༡	ལོ་ནས་བཟུང་ངསོ་
ནས་རས་ཡོལ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཟནི།	ད་ལ་ྟངསོ་
ནས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་
ཡིག་བཅས་ཀི་སྐརོ་ལ་འགན་འཁུར་ལེན་གི་
ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེརིང་ངསོ་ནས་ཁདེ་རང་
ཚོར་བརདོ་རུྒྱའ་ིརུྒྱ་མཚན་ད་ེའད་རེད།	 ས་ྔ
མོ་ན་ེརུས་ངསོ་ལ་འདི་ལྟར་གསུངས་བུང་།	
ཨ་མི་རི་ཀས་རྒྱ་ནག་ལ་དམག་བརྒྱབ་སྟ་ེརྒྱ་
མི་བདོ་ནས་མཐར་སྐོད་གཏངོ་གི་མ་རེད།	
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཡང་ཞུ་དགསོ་
པ་མ་རེད་ཟརེ།	 རྒྱ་ནག་རང་ལ་གསོ་མོལ་
བས་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་རེད་ཅེས་
ན་ེར་ུརང་གིས་གསུངས་བུང་།	 ད་ེབདནེ་པ་
རེད།	 བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་གི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་སོགས་ཉམས་པ་གསོར་
ཆུད་དང་མི་ཉམས་གོང་འཕལེ་གཏངོ་རུྒྱའི་
ཆེད་ད་ུམིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སིད་
རང་སྐངོ་ཐབོ་ཐབས་སུ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༤	 ལོ་
ནས་བཟུང་དབུ་མའི་ལམ་ལ་འག་ོརུྒྱའི་ཐག་
ཆོད་བས་པ་རེད།	 དབུ་མའ་ིལམ་ཟརེ་བ་
ད་ེཕི་ལོ་	 ༡༩༧༤	 ལོ་ནས་གཏན་འབབེས་

གནང་བ་རེད།	ཕི་ལ་	༡༩༧༩	ལོར་རྒྱལ་ལོ་
དནོ་གུབ་དང་ཏངི་ཞ་ོཕངི་གཉསི་ཐུག་འཕད་
བས་པ་བརུྒྱད་བཙན་བལོ་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་
པ་ཚོ་ཡང་བདོ་ནང་ལྟ་སྐརོ་ད་ུའག་ོརུྒྱ་བུང་
བ་རེད།	 གཞིས་བསེ་བདོ་མི་གཉནེ་འཕད་
ད་ུབསྐདོ་རུྒྱ་ད་ེཡང་ད་ེལྟར་བས་ནས་བུང་
བ་རེད།	 རྒྱ་ནག་ནང་རིག་གནས་གསར་
བར་ེབུང་བར་བརནེ་རྒྱ་ནག་དང་བདོ་གཉསི་
ཀར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོད།	 	 རིམ་པས་
རྒྱ་ནག་ནང་དའུང་འགུར་བ་འག་ོགི་འདགུ		
ད་ེརིང་ཁ་སང་རྒྱ་ནག་གི་མཐ་ོརིམ་མི་སྣའི་
ནང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་མཉམ་ད་ུའབལེ་བ་
བདེ་དགོས་པའི་སྐརོ་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེ་
ར་ུཡོང་གི་ཡོད་ས་རེད།
རྒྱ་གར་གི་གནའ་རབས་ཀི་འཚེ་བ་མེད་པའི་
ལྟ་སྤདོ་གོང་འཕལེ་གཏང་ཐུབ་ན་འཛམ་བུ་
གླིང་གི་མི་མང་ལ་ཕན་ཐགོས་ཐུབ་ཀི་ཡོད་
པ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
རསེ་ད་ིབ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་དང་འབལེ་
གསུང་དནོ།	 ལ་ྷམོའ་ིབ་ླམཚོའ་ིནང་ཡི་
ག།ེ	 ཨ་ཀ་མ།	 ཞསེ་ཡི་ག་ེགསུམ་ཤར་བ་
རེད།	 ཨ།	 ཞསེ་པས་ཨ་མད།ོ	 	 ཀ་ཡིས་
སྐ་ུའབུམ་མཚོན།	 	 མ།	 ཞསེ་པས་ངསོ་ཀི་
མིང་ལྷ་མོ་དནོ་འགུབ་མཚོན་གི་ཡོད་ཅེས་
སོགས་བཀའ་ལན་སྩལ་མཐར་སྟནོ་པ་དང་།	
ད་ེནས་སྤན་རས་གཟགིས།	ར་ེབཙུན་འཇམ་
དཔལ་དབངས།	 སྒལོ་མ།	 སྐབས་འག་ོ
བཅས་ཀི་གཟུངས་སྔགས་ཀི་ལྗགས་ལུང་
བཀའ་དནི་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ལང་ཚོ་དར་བབ་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་ཐགོ་ཟབ་སྦངོ་ག་ོསིྒག་ཞུས་པ།	
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་སྦལེ་ཀོབ་སེར་བསེ་
མགནོ་ཁང་ཡིད་དགའ་ཆོས་གླིང་ད་ུཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༤	ནས་	༢༧	བར་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀི་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭ་དང་།	
སེར་བསེ་དགནོ་པའ་ིསླབོ་གྲྭ།	 སམ་བྷ་ོཊའ་ི
འཛིན་རིམ་ལ་ྔཔ་ཡན་གི་དག་ེལས་རྣམས་ལ་
ལང་ཚོ་དར་བབ་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་དང་འབལེ་
བའ་ིཟབ་སྦངོ་ཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད།	 ཟབ་
སྦངོ་ནང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སུ་ཡོད་པའི་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་	༩	ཡི་དག་ེརན་དང་།	མདནུ་ལམ་
སླབོ་སྟནོ་པ།	 སནྨ་ཞབས་པ་བཅས་ཁནོ་མི་
གངས་	༤༠	ལགྷ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ཐོག་མར་དབུ་འབེད་མཛད་སྒའོི ་ཐོག་སྐུ ་
མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་བསམ་
གཏན་ཆོས་སྒནོ་ལགས་དང་།	 ལྡ་ིལིར་ཡོད་
པའི་རྒྱ་གར་ན་གཞོན་ལམ་སྟནོ་ཚོགས་པའི་	
(Time Expression India)	 ལམ་སྟནོ་པ་
ལམྕ་ཨུ་མཱ་ཤར་མཱ་	(Uma sharma) ལགས།		
རི་ཏུ་ཤར་མཱ་	 (Ritu sharma) ལགས་
བཅས་ཕབེས་གནང་ཡོད།				འཕདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ནད་རིགས་སྔནོ་འགོག་ཚན་

པའི་འགན་འཛིན་དུང་གཞོན་མིང་འགུར་
གཡུ་སྒོན་ལགས་ནས་ཟབ་སྦངོ་གི་ང་ོསྤདོ་
གནང་སབྐས།	 	 ཕུ་གུའ་ིའཚར་ལོངས་ཀི་
བརུྒྱད་རིམ་ནང་སླབོ་གྲྭ་དང་ཕ་མ་གལ་ཆེ་

ཡིན་པས་ཟླ་བ་གཉིས་གུང་སེང་གི་སྐབས་
དང་བསྟནུ་ཏ་ེར་སྟངེ་བདོ་ཁིམ་བཅས་སླབོ་གྲྭ་
ཁག་	༦	ལ་མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་པའ་ིབརུྒྱད་
སླབོ་ཕུག་གུང་སེང་ད་ུལེན་མཁན་ཕ་མ་དང་
སྤུན་མཆེད་རྣམས་ལ་གཞོན་ནའིུ་ལང་ཚོ་
དར་བབ་ཀི་ཟབ་སྦངོ་ཞིག་ད་ེརིང་ཕུལ་ཐུབ་
པ་བུང་ཡོད་ལ།	 མ་འངོས་པར་རྒྱ་གར་
བང་ཤར་ཁུལ་གི་དགེ་རན་རྣམས་ལའང་
ཟབ་སྦངོ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་གོ་སིྒག་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་

སྐརོ་དང་།	 བུ་ཕུག་གི་མི་ཚེའ་ིནང་ལོ་	 ༡༠	
ནས་	 ༡༩	 བར་འཚར་ལོངས་ཀི་རུྒྱད་རིམ་
ནང་ལུས་སེམས་གཉིས་ལ་འགུར་བ་ཆེན་
པ་ོའག་ོབཞིན་ཡོད་སྟབས།	 ང་ཚོ་ཚང་མས་

ད་ོསྣང་དང་ལམ་སྟནོ་ཡག་པ་ོཞིག་གནང་
ཐུབ་པ་ཡིན་ན།	 བུ་ཕུག་རྣམས་ལུས་སེམས་
བད་ེསིྐད་དང་མདནུ་ལམ་ཡག་པ་ོཡོང་བར་
ཕན་ཐགོས་ཡོད་སྟབས།	 འཕདོ་བསྟནེ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ངསོ་ནས་གཞོན་ན་ུལང་ཚོ་དར་
བབ་ཀི་ལས་གཞི་འདི་གལ་ཆེ་ཞིག་ཏུ་བརིྩ་
བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།	 གངོ་ཚེས་
ཉནི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
བསམ་བསྟན་ཆོས་སྒོན་ལགས་ཀིས་བདོ་

རིགས་ཕ་མ་ཁ་ཤས་ཀིས་རང་གི་བུ་ཕུག་
སླབོ་གྲྭར་བཞག་ཚར་བ་ཙམ་གིས་འགིག་
སོང་བསམ་གི་ཡོད་རེད་ལ།	 	 ད་ེའད་རྩ་
བ་ནས་རེད་མེད་པ་ཕུ་གུ་ཚོ་འཛིན་རིམ་ལ་ྔཔ་
བར་ད་ུསླབོ་གྲྭར་ཡག་པ་ོའག་ོབ་དང་།	 སླབོ་
སྦངོ་ཡང་ཡག་པ་ོབདེ་ཀི་ཡོད།	 	 འནོ་ཀང་
འཛིན་གྲྭ་ལ་ྔཔ་ནས་ཕ་མ་དང་དག་ེརན་ཚོས་
ངོས་ནས་འགན་ལེན་མི་ཐུབ་ན་སླབོ་གྲྭར་
ཡག་པ་ོའག་ོཡི་མིན་འདགུ	 ད་ེསོངཙང་ཕ་
མ་དང་དགེ་རན་མཉམ་རུབ་ཀིས་ཐགོ་ནས་
ལ་ྟསྐངོ་ཡག་པ་ོབདེ་དགསོ་ཀི་འདགུ	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་བ།	 ད་ེནས་
ལམྕ་ཨུ་མཱ་ཤར་མཱ་	Uma sharma)	ལགས་
ཀིས་རྒྱ་གར་ན་གཞོན་སླབོ་སྟནོ་ཚོགས་པའི་	
(Time Expression India)	 ལས་འཆར་
གི་ང་ོསྤདོ་དང་།	 ད་ལེན་ཟབ་སྦངོ་ད་ེཐགོ་
བཅར་བའི་གོ་སྐབས་བུང་བར་དགའ་པ་ོཞེ་
དག་བུང་ལ།	 མ་འངོས་པར་ཟབ་སྦངོ་འད་ི
ལ་ྟབུར་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦོང་ནང་ལང་ཚོ་དར་
བབ་ཀི་ཆེད་ལས་སླབོ་སྟནོ་པ་རྣམས་ནས་

ཕུ་གུའ་ིསེམས་ཁམས་དང་།	 མ་ོརས་ངན་
གམོས།	 ཕུ་གུའ་ིཚར་ལོངས་ཆེད་དག་ེརན་
དང་ཕ་མའ་ིའསོ་འགན།	 སིྤ་ཚོགས་དྲྭ་ལམ་
བདེ་སྤདོ་བདེ་ཚུལ།	 ལང་ཚོའ་ིསེམས་ངལ་
སོགས་བརདོ་གཞི་གལ་ཆེ་མང་དག་ཞིག་གི་
པར་རིས་དང་།	 བརྙན་ཐུང་།	 	 ད་ེབཞིན་
ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་སྡ་ེཚན་ད་ུབགོས་
ནས་གསོ་བསྡུར་བཅས་ཀི་ལམ་ནས་སླབོ་
འཁདི་གནང་འཆར་ཡོད་འདགུ	 མ་འངོས་
པར་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་གར་
བང་ཕགོས་སུ་ཡོད་པའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་དག་ེ
རན་དང་།	 མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་པ་བཅས་
ལ་ལང་ཚོ་དར་བབ་ཀི་ཟབ་སྦངོ་གོ་སིྒག་གི་
རིམ་པས་གནང་འཆར་ཡོད།	 ཐངེས་འདའི་ི
ཟབ་སྦངོ་གོ་སིྒག་འད་ིབཞིན་ཨ་རིའི་རོགས་
ཚོགས་ (USAID) 	 ནས་མཐུན་འགུར་
རོགས་རམ་གནང་ཡོད་འདགུ


