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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་སུ་ལྦ་ིཌནེ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༡	
ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཙམ་ལ་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སུ་
ཝི་ཌེན་གི་ལྷ་ོངོས་གངོ་ཁེར་མལ་མོ་ནང་
༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་འདགུ	ད་ེཡང་
མཛད་འཆར་ལརྟ་ན་ཕི་ཚེས་	 ༡༢	 ཉནི་གི་
སྔ་ད་ོཐོག་མར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་རིགས་རྣམས་
ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བསུན།		
སུ་ཝི་ཌནེ་སྐབོ་གསོ་ཚོགས་པ་	 Individuell 

Människohjälp	 ཞསེ་པ་ད་ེདང་།	 ཨིན་
ཡུལ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་ཁང་གཉིས་ཟུང་འབལེ་
གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་གསར་འགུར་
བརུྒྱད་ལམ་གཙོ་ཆེ་བ་གཉསི་ཀི་གསར་འགདོ་
པ་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ	 ད་ེརསེ་སྐབོ་གསོ་ཚོགས་པའ་ི	 ག་ོ
སིྒག་འོག་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་
མང་ཚོགས་ལ་བད་ེསིྐད་ཀི་ཐབས་ལམ་དང་
ཞི་བདའེི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	

ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༡༢	 ཉནི་སྐབོ་གསོ་ཚོགས་
པ་བཙུགས་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༨༠	 འཁརོ་བའ་ིཉནི་
མོ་འཁལེ་བཞིན་ཡོད་སབས།	 ཐངེས་འདརི་
ག་སནོ་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་བདོ་

མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གདན་ཞུས་
གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ	
ད་ེརསེ་ཕི་ཚེས་	༡༦	ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ	Stichting 

Bezoek Zijne Heiligheid Dalai Lama	
ཚོགས་པས་ཇི་ལརྟ་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་
ལརྟ་ན་ེཌིར་ལན་ཌིའི་གངོ་ཁརེ་རོ་ཊིར་ཌམ་
གི་ཨ་ཧ་ོརོ་ཊིར་ཌམ་ཚོགས་ཁང་ད།ུ	 	 རྙགོ་

འཛིང་ཆེ་བའ་ིང་ཚོའ་ིའཛམ་གླངི་ནང་བྱམས་
བརྩེའི ་ཉམས་ལེན་གལ་ཆེ ་ཚུལ་ཇི ་ལྟར་
ཡིན།	 	 ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་མི་མང་
ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རུྒྱ།	 ད་ེབཞིན་ཚེས་	 ༡༧	

ཉནི་	Stichting Bezoek Zijne Heiligheid 

Dalai Lama	 ཚོགས་པས་ཇི་ལརྟ་གསོལ་
འདབེས་ཞུས་དནོ་ལྟར་ན་ེཌིར་ལན་ཌིའི་
གངོ་ཁརེ་རོ་ཊིར་ཌམ་གི་ཨ་ཧ་ོརོ་ཊིར་ཌམ་
ཚོགས་ཁང་ད་ུདགེ་བཤེས་གླང་རི་ཐང་པས་
མཛད་པའི་བླ་ོསྦངོ་ཚིགས་བརྒྱད་མའི་ཆོས་
འབལེ་སྩལ་རུྒྱ།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ
འཇར་མན་གི་ཌར་མ་སུ་ཊ་ཊྲ་ིགངོ་ཁརེ་ད་ུ

འཇར་མན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་
སུད་སི་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིདགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་དག་ེ
རྩ་གཉསི་ཀིས་ག་ོསིྒག་འགོ	 	 འཚེ་བ་མེད་
པ་དང་ཞི་བད།ེ	 ཞསེ་པའ་ིཚོགས་འདརུ་དབུ་
བཞུགས་མཛད་རུྒྱ་དང་།	ཕི་ཚེས་	༢༡	དང་	
༢༢	 བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་སུད་སིར་
རནེ་གཞི་བྱས་པའ་ིརི་ཀནོ་ཆོས་འཁརོ་དགནོ་
གསར་བཞངེས་གནང་ས་ེལོ་ང་ོ	 ༥༠	འཁརོ་
བའི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་ཆིབས་སུྒར་བཀའ་དནི་
བསྐང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	 ཕི་ཚེས་	 ༢༣	 ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོསུད་སི་ཛུ་རིག་གངོ་ཁརེ་ད་ུརི་ཀོང་
ཆོས་འཁརོ་དགནོ་དང་སུད་སི་དང་ལེག་ཏནེ་
སིཊཡན་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་ནས་ཇི་ལྟར་
གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་ཛུ་རིག་ཧ་ལེན་
སཊ་ཌིཨོན་ཚོགས་ཁང་ད་ུམགོན་པ་ོཀླུ་སུྒབ་
ཀིས་མཛད་པའ་ིདབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲངེ་བ་དང་
།	 	 སླབོ་དཔནོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་མཛད་པའ་ི
བསྒམོ་རིམ་བར་པ།		རྒྱལ་སྲས་ཐགོས་མེད་
བཟང་པསོ་མཛད་པའི་ལག་ལེན་སོ་བདནུ་མ་
བཅས་ཀི་གསུང་ཆོས་བཀའ་དནི་ཆེ་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།	།

ཞྭ་དཀར་གཡུང་དུང་བནོ་གི་བསན་པའ་ིགཙུག་རྒྱན་སྐབས་ར་ེསནྨ་རིའ་ིཁ་ིའཛིན་	༣༤	པ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གསེར་ཁ་ིམངའ་གསོལ་གི་སལྐ་བཟང་དགསེ་སནོ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༩	ཚེས་	༦	
སལྐ་བཟང་དསུ་ཚེས་དགེ་བའི་ཉནི་༸སྐབས་
ར་ེསནྨ་རིའ་ིཁ་ིའཛིན་	 ༣༤	 པ་ལུང་རགོས་
ཟླ་བ་དར་རྒྱས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གསེར་ཁི་

མངའ་གསོལ་གི་སལྐ་བཟང་དགསེ་སནོ་ཆེན་
མོའི་མཛད་སྒ་ོགཡུང་དུང་བནོ་གི་གདན་ས་
ཆེན་མོ་༸དཔལ་གཤེན་བསན་སནྨ་རིའི་གླངི་
ད་ུཚོགས་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་བདནུ་པ་ཐགོ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐོང་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་དང་།	 དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག	 ཆོས་རིག་དུང་

ཆེ་བསན་འཛིན་ལུང་རགོས་ལགས།	 གཡུང་
དུང་བ ོན་གི ་བ ོད་མི ་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་
གཉིས་བཅས་སྐབས་ར་ེསྨན་རིའི་ཁི་འཛིན་	
༣༤	 པ་ལུང་རགོས་ཟླ་བ་དར་རྒྱས་རིན་པ་ོ

ཆེ་མཆོག་མཇལ་
ཁ ་ ཞུ ས ་ གུ བ ་
མཚམས་སྐབས་
རེ་དཔནོ་གསས་
བ་ླམ་རྒྱལ་བ་སནྨ་
རིའི ་ཁི ་ འ ཛིན ་	
༣༣	 པ་ཞིང་
གཤེགས་མཆོག་
གི ་ ག ཟི མ ས ་

ཆུང་འདོ་འབར་རསེ་དན་དང་།	 རནེ་
ཁང ་དུ་ བཞེངས ་པའི ་ སྐུ ་ བ རྙན ་དཔོན ་
གསས་ང་འད་མ།	 གསེར་གདངུ་།	
སྐུ ་གདུང་མཆོད་རནེ་རྣམ་དག་དཀར་པོ་
སོགས་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་གནང་རེས་ལྷ་
རྒྱལ་རིར་དཀར་ཕོགས་སྐོང་བའི་ལྷ་སུྲང་
རྣམས་ལ་བསང་གསོལ་དང་རུླང་ར་སྒོན་
འཛུགས་ཀིས་ཀི་བསོ་ལྷ་རྒྱལ་སོགས་ཀི་
ཚིག་བཤད་དབྱངས་སུ་གརེ།	 ད་ེནས་ས་ྔ

ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་༸སྐབས་ར་ེསནྨ་རིའ་ི
ཁ་ིའཛིན་	 ༣༤	 མཆོག་༸དཔལ་ལནྡ་སནྨ་
རིའི ་བླ ་བང་ནས་དུང་རྒྱ་སྤསོ ་སསེ ་སྔནོ ་
བསུས་ཏ་ེགདན་ཞུས་ཀིས་༸དཔལ་གཤེན་
བསན་སྨན་རིའི ་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་
ཆེན་མོར་ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་ཤེས་
རབ་སྨྲ་བའི་སེང་གེའི་ཚེ་སུྒབ་ཀི་ཆོ་གའི་
ཚོགས་འཁརོ་འབུལ་བ་དང་ལནྷ་མཆོད་པའི་
མཚམས་སུ་སླབེ་སབྐས་གསང་གསུམ་བནོ་གི་
མཛོད་འཛིན་སྐབས་ར་ེསནྨ་རིའི་དཔནོ་སླབོ་
ཡང་སནོ་འཕྲནི་ལས་ཉ་ིམ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་མཎྡལ་གི་བཤད་པ་གེར་ཏ་ེསྐབས་རེ་
སྨན་རིའི་དཔནོ་སླབོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་
བཤད་སུྒབ་མཁན་སླབོ་རྣམ་པ་བཅས་ནས་
སྐབས་རེ་སྨན་རིའི་ཁི་འཛིན་པ་མཆོག་ལ་
མཎྡལ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་རསེ་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐོང་མཆོག་དང་།	
དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་
ང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག	 ཆོས་རིག་
དུང་ཆེ་བཅས་ནས་མཎྡལ་འདགེས་འབུལ་
ཞུས།	 ད་ེནས་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་
རྣམ་པ་དང་གཡུང་དུང་བནོ་གི་སིྤ་འཐུས་

རྣམ་གཉསི།	 ད་ེབཞིན་གཞུང་དང་གཞུང་
འབེལ་མིན་པའི ་ ཚོགས་སྡ ་ེཁག་གི ་འགོ ་
འཛིན་དང་སྐ་ུཚབ།	 ད་ེམིན་ཕགོས་མཐའ་
ཁག་ནས་ཆེད་དུ་ཕ ེབས་པའི་བླ་གྲྭ ་དང་།	
སྐུ ་མགནོ་སོགས་ཀིས་གོང་འཁོད་ཆོ་གའི་
གཞུང་གི་མཆོད་པའི་ཚིག་བཤད་དང་སྦྲགས་
རྒྱལ་བའི་སྐུ་རནེ་ད་ུསྐུ་བརྙན་ས་ཚོགས་དང་
གསུང་རནེ་ད་ུརྒྱལ་བའི་བཀའ་རིན་པ་ོཆེ་
ཐུགས་རནེ་ད་ུརིན་ཆེན་ལས་གུབ་པའ་ིམཆོད་
རནེ་ས་ཚོགས་སོགས་རིམ་འབུལ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་མཆོད་པ་རྣམ་ལྔ་དང་གསེར་དངུལ་
ལས་གུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་རིན་
ཆེན་ན ོར་བདུན་སོགས་འབུལ་ཚན་ཁག་
བསར་འབུལ་གི་མཆོད་སིྤན་སྤུངས་པ་དང་།	
ཚོགས་མཆོད་རྒྱས་པ་གུབ་ནས་སྐབས་རེ་
རྒྱལ་བ་སནྨ་རིའ་ིཁ་ིའཛིན་	 ༣༤	 པ་མཆོག་
གི་གསོལ་འདབེས་སོགས་དབྱངས་སུ་གརེ་
ཞིང་སེར་སྐ་མི་མང་རྣམས་ཀིས་གཤར་
དབང་ཞུས་ནས་དད་རནེ་ད་ུསྐ་ུཔར་བིྱན་ཅན་
རེ་གནང་ས་ེམཛད་སྒ་ོགལོ།	།

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
ཆོས་འབལེ་རེ་ཞིག་མཇུག་སིྒལ་མཛད་པ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༩	ཚེས་	༦	རེས་
གཟའ་ཕུར་བུའ་ིས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཙམ་ལ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཐགོ་མར་སྤན་རས་གཟིགས་ངན་སོང་ཀུན་
གལོ་གི་རེས་གནང་བཀའ་དནི་སྩལ་རེས་དགེ་
བསྙནེ་སྡམོ་པ་དང་བྱང་སེམས་སྡམོ་པ་འབགོ་ཆོག་
མཛད།	 ཕི་ཉནི་ཏ་ེཕི་ཚེས་	 ༧	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་
ཚོད་	 ༡༠།༢༠	 ཡོལ་ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཐེག་ཆེན་ཆོས་
གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ཏ་ེ
ཆོས་ཞུ་བ་ཡོངས་དང་ལྷན་ད་ུསྐུ་པར་སྒོན་རསེ་
གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ཏ་ེཆོས་
ཞུ་བ་རྣམས་ཀི་ད་ིབར་བཀའ་ལན་སྩལ།	 	 ད་ི
བ་ད་ེདག་སེམས་ནང་ཞི་བད་ེགོང་འཕལེ་གཏངོ་
ཕགོས་དང་།	 ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱདེ་སངས།	
སིྤ་ཚོགས་ནང་གི་དཀའ་ངལ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀི་
བསམ་བླའོི ་ཐོག་ནས་གདངོ་ལེན་བྱེད་ཕོགས་
སོགས་ཀི་དི་བ་རྣམས་ལ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐབས་མཁས་ཐུགས་
ར་ེཆེན་པསོ་གདལུ་བྱའི་ཁམས་དང་དབང་པརོ་
འཚམ་པའ་ིབཀའ་ལན་མཛད།	 ད་ེརསེ་ཆུ་ཚོད་	
༡༡།༤༠	 ཙམ་ལ་ད་ིབ་དསི་ལན་གི་ལས་རིམ་
གུབ་རསེ་གང་ཉདི་ཀི་གདལུ་བྱར་གུར་བ་ལྷ་ོཤར་
ཨེ་ཤི་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་སྡ་ེཚན་སོ་
སོར་ཆ་བགོས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ལྷན་སྐུ་པར་སྒནོ་གུབ་
མཚམས་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་༸རྒྱལ་བའི་
ཕ་ོབང་ད་ུཆིབས་སུྒར་བསྐངས།	
ཐངེས་འདརི་གསུང་ཆོས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་	 ༧༡	
ནས་བ་ླམ་དང་མཁན་པ།ོ	 ད་ེབཞིན་དག་ེབསྙནེ་
དང་ཁིམ་པ་ཕ་ོམོ་སོགས་བཅར་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་
ཁ་ིཐགོ་	 ༡༠༤	 ར་ེབཙུན་བླ་ོབཟང་བསན་འཛིན་
མཆོག་གིས་དབུས་གདན་ས་ཁག་གི་མཁན་ལས་
ཟུར་མང་པསོ་གཙོས་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་
སོགས་ཁནོ་མི་གངས་	༦༠༠༠	ཆོས་ཞུར་བཅར་
ཡོད་པ་བཅས།	།	

མེའོ་ཆོས་འཕལེ་གླིང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
སབྐས་	༡༠	པའ་ིལས་འཁུར་དམ་འབུལ་

ལེགས་གུབ།

༄༅།	 །ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁམིས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརུྒྱད་དནོ་གུབ་མཆོག་ནས་
མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གླིང་ཉནི་སླབོ་ཀི་བདོ་དགེ་ཀརྨ་
ཚེ་བརནེ་ལགས་བཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་བཅའ་
ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༦༩	 ཆ་རྐནེ་འགོ་འཕྲལ་སེལ་
ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པར་བསྐ་ོགཞག་བགིས་ཏ།ེ	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	ཟླ་	༠༨	 ཚེས་	༣༡	ཉནི་མེའ་ོ
ཆོས་འཕལེ་གླིང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་	
༡༠	 པའ་ིའདམེས་ཐནོ་ས་འཐུས་ཚོགས་མི་	 ༡༡	
དང་།	 ད་ེདག་གི་ཁངོས་ནས་ཚོགས་གཙོ་རིག་
འཛིན་ར་ོར་ེལགས་དང་།	 ཚོགས་གཞནོ་དབང་
ཆེན་གགས་པ་ལགས་བཅས་ནས་འཕྲལ་སེལ་ས་
གནས་ཁམིས་ཞིབ་པའ་ིམདནུ་ད་ུལས་འཁུར་དམ་
བཅའ་འབུལ་བཞེས་ལེགས་གུབ་བུྱང་འདགུ་པ་
བཅས།	།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང།	
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	

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

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་རེའ་ིནང་ཆབ་སྲདི་བཙོན་པ་དམར་གསོད་བཏང་བའ་ིནང་ཁལོ་དུག་ཁ་ིལ་ྔསངོ་
འཚོང་བཞིན་འདགུ	

༄༅།	 །ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ི
ཆོས་དད་རང་དབང་སུྲང་སྐབོ་ལྷན་ཚོགས་

ཀིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་
དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་བྱེད་མཁན་
ཡིན་པའི་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ	

ད་ེཡང་སྙན་ཐ་ོདའེི་ནང་དངེ་སྐབས་འཛམ་
གླིང་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཚད་དམའ་

ཤོས་དང་དམ་བསྒགས་ཆེ་ཤོས་ཀི་རྒྱལ་
ཁབ་ན་ིརྒྱ་ནག་ཡིན་པ་འཁདོ་འདགུ	 ཐངེས་
འདིར་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐ་ོའདནོ་ཐངེས་བཞི་

པའི་སབྐས་ཚན་པ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་༡༢༢ནང་
ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནས་སངས་ཐགོ་
ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་མ་ཟད།	 ད་ེཁདོ་རྒྱལ་
ཁབ་༣༠ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནས་
ཚད་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་བརལ་བཤིག་
བཏང་བའི་མི་འབརོ་ཁབ་ཚད་བཅས་ལ་
རགོ་ཞིབ་བྱས་འདགུ		ཆོས་དད་རང་དབང་
ཡོད་མེད་དང་ཚད་གཞི་ཇི་འད་ཡོད་པ།	 ད་ེ
བཞིན་ཆོས་དད་རང་དབང་དམ་བསྒགས་
བྱདེ་པའམ་བརལ་བཤིག་ཚབས་ཆེ་ཇི་ཙམ་
བཏང་མིན་གཙོ་བ་ོརྒྱལ་སིྤས་གཏན་ལ་ཕབ་
པའི་གནས་བབ་དརེ་གཞིར་བཞག་ཐགོ་རགོ་
ཞིབ་གནང་འདགུ	 ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ཀི་ས་ཁནོ་སིྤ་དང་ལྷག་པར་བདོ་
རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་བདོ་མིའི་

ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་སུན་
གཙེར་བཟསོ་པ་དརེ་སེམས་འཚབ་ཡོད་
པའི་དནོ་ཚན་ཁག་གཅིག་གླངེ་སླངོ་གནང་
འདགུ	 	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་
གི་༸སྐ་ུཔར་སིྒག་གཤོམ་བྱ་རུྒྱས་མཚོན་དད་
གུས་ཞུ་རུྒྱའི་རང་དབང་འཕྲགོ་པ་མ་ཟད།	
གསེར་ར་བ་ླརུང་སརྒ་གི་དགེ་བཙུན་རྣམས་
ཀི་བཞུགས་གནས་གཏོར་བཤིག་བཏང་
བ་སོགས་བྱ་སྤོད་སྤལེ་དང་སྤལེ་བཞིན་པ་
རྣམས་ལུང་འདནེ་གནང་འདགུ	 ལགྷ་པར་
བདོ་དང་ཡུ་གུར་མི་མང་རྣམས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་དང་བདནེ་མིན་པའི་སྲིད་བུྱས་
འགོ་སྡདོ་ཁང་དང་འཚོ་ཐབས།	 ཚོང་ལས་
སོགས་ཀི་གོ་སྐབས་མེད་ཁར་མཐོང་ཆུང་

ཁད་གསོད་དང་།	 མི་རིགས་དབྱ་ེའབྱདེ།	
འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག	 དག་གནནོ་
སོགས་ཚབས་ཆེ ་བྱེད་བཞིན་པར་སྐོན་
བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ	 	 ཕགོས་
མཚུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་སྲིད་
བཙོན་པ་དམར་གསོད་བཏང་བའི ་ནང་
ཁལོ་བཏནོ་ནས་ཚོང་བ་སོགས་མི་སྤདོ་ལས་
འདས་པའི་བྱ་སྤདོ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
ལོ་གཅིག་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆོས་
འཁརོ་སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་ལེན་པ་འཛིན་བཟུང་
བཀག་ཉར་བྱས་མཐར་དམར་གསོད་བཏང་
ནས་ལོ་རེར་མིའི་ནང་ཁལོ་༦༥༠༠༠བཏནོ་
ནས་རྒྱ་རིགས་དང་ཕི་རྒྱལ་འབྱོར་ལྡན་
ཅན་རྣམས་ལ་འཚོང་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་
བཤད་གནང་ཡོད།	།

ཨིན་ཡུལ་གི་གངོ་སྡའེ་ིཚོགས་ཁང་ཞིག་གི་མདནུ་ད་ུཐངེས་དང་པརོ་
བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༣	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཨིན་ཡུལ་གི་ས་གནས་
བདོ་རིགས་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་	 ༨༠	
ལགྷ་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌནོ་གི་
ཤར་ཕགོས་སུ་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་ཝལ་ཐིམ་
ཧརོ་རད་སི་ཊི་Waltham Forest Town 

Hall	 གངོ་སྡའེ་ིཚོགས་ཁང་གི་མདནུ་ཐང་
ད་ུཐེངས་དང་པརོ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒེང་
འཛུགས་གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་
ཁབ་པ་སཱ་ལེ་ལི་ཊལ་འཇནོ་	 Sally Little-

john ལགས་དང་གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་ལནྷ་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་ཁི་ལར་ཁ་ོགྷ་ིཧ་ིལི་	 Clare 

Coghill	 ལགས།	 ཚོགས་མི་བརྷ་བྷ་ེརི་ 
Kastriot Berberi ལགས།	 ད་ེབཞིན་སིྤ་
ཁབ་ལྷན་ཁང་གི ་ལས་བྱེད་ཁག་གཅིག་
བཅས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒེང་འཛུགས་ཀི་
མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་མང་གཙོའི་
ལམ་བཟང་གསོལ་སྩལ་བཀའ་དནི་བསྐངས་
ཏ་ེམི་ལོ་	 ༥༨	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་མཛད་
སྒ་ོདང་སབས་བསནུ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་
འཛུགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ			གངོ་
སྡའེི ་སིྤ ་ཁབ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་མི་བྷར་
བྷ་ེརི་ལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒེང་
འཛུགས་ཀི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཕབེས་བསུ་དང་

སྦྲགས།	 	 ཐངེས་འདརི་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་
སྒེང་འཛུགས་ལས་འགུལ་གི་བརུྒྱད་རིམ་
ད་ེབཞིན་འདས་པའི་ཟླ་ཤས་རིང་ས་གནས་
ཀི་བདོ་མི་དང་ལྷན་གསོ་བསྡུར་གནང་བའི་
སྐརོ་སོགས་གསུང་བཤད་མདརོ་བསྡསུ་ཤིག་
གནང་།	 གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་པས་བདོ་རིགས་
སྤུན་ཟླ་མང་པ་ོཞིག་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་པར་
ཁོང་དགའ་ཚོར་ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་བདོ་ཀི་
མང་གཙོའི་དསུ་ཆེན་ལ་ཚང་མར་འཚམས་
འདའི་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུས་ཡོད།

ཝལ་ཐིམ་
ཧརོ་རད་
སི་ཊི་གངོ་
སྡ ེ འི ་ སིྤ ་
ཁབ་ལྷན་
ཁ ང ་ གི ་
འ ག ན ་
འ ཛི ན ་

ཁི་ལར་ཁ་ོགྷ་ིཧ་ིལི་ལགས་ཀིས།	 ལ་ྟན་སྡགུ་
པའ་ིབདོ་ཀི་བུད་མེད་དང་བུ་མོ་ལོ་ཆུང་ཚོས་
རང་གི་ཐུན་མིན་སྲོལ་རུྒྱན་གི་ཆས་གོས་
གནོ་ནས་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་པ་མཐངོ་སབྐས་
དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུྱང་བ་མ་ཟད།	 	 གངོ་
སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་ལནྷ་ཁང་ལ་	༢༠༡༩	ལོའ་ིལོན་
ཌནོ་གངོ་སྡ་ེརིག་གཞུང་	Borough of Cul-

ture in 2019 གི་གཟངེས་རགས་ཨང་དང་
པ་ོཐོབ་པར་གཏམ་བཟང་གི་གནས་ཚུལ་
དང་།	 བདོ་མི་དང་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དཔ་ེ
མཚོན་ད་ུབཀདོ་ད་ེས་མང་རིག་གཞུང་གིས་
ཕུག་པའི་ལོན་ཌོན་གངོ་སྡའེི ་སྐརོ་གསུང་
བཤད་གནང་།
ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཆོས་འཕལེ་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཝལ་ཐིམ་ཧརོ་རད་སི་
ཊི་གངོ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་པ་སཱ་ལེ་ལི་ཊལ་འཇནོ་
ལགས་དང་ཝལ་ཐིམ་ཧརོ་རད་སི་ཊི་གངོ་

སྡའེི ་སིྤ་ཁབ་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཁི་
ལར་ཁ་ོགྷ་ིཧ་ིལི་ལགས།	 ཚོགས་མི་བརྷ་
བྷ་ེརི་ལགས།	 ད་ེབཞིན་སིྤ་ཁབ་ལནྷ་ཁང་
གི་ལས་བྱདེ་སོགས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་
འཛུགས་ཀི་མཛད་སྒརོ་ཆེད་ད་ུཕབེས་པར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 བཙན་
བྱལོ་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་འཕལེ་རིམ་དང་།	
སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་གིས་མང་གཙོའི་ལམ་བཟང་གསོལ་
སྩལ་བཀའ་དནི་བསྐངས་ཏ་ེམི་ལོ་	 ༥༨	
འཁོར་བའི་ད ུས་དན་མཛད་སྒ་ོད་ེབཞིན་
འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕོགས་གང་སར་གནས་
པའི་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཡོངས་ནས་སུྲང་
བརིྩ་ཞུས་པའི་སྐརོ་སོགས་གསུང་བཤད་
གནང་།	ད་ེརསེ་བདོ་ཀི་གཞས་ས་འཁབ་སནོ་
གཟིགས་འབུལ་ཞུ་སྐབས་ཚོགས་བཅར་བ་
ཡོངས་ནས་ད་ོསང་དང་དགའ་བསུ་ཆེན་པ་ོ
ཞུས་འདགུ	 ཝལ་ཐིམ་ཧརོ་རད་སི་ཊི་གངོ་
སྡའེི་སིྤ་ཁབ་པ་མཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་བ་
ཡོངས་སིྤ་ཁབ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ད་ུ
མགནོ་འབདོ་གནང་བ་དང་།	 སབྐས་དརེ་
ཨིན་ཡུལ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་སྤནེ་པ་བླ་ོབཟང་ལགས་ཀིས་གངོ་སྡའེི་
སིྤ་ཁབ་པ་སཱ་ལེ་ལི་ཊལ་འཇནོ་མཆོག་དང་
གངོ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
ཁི་ལར་ཁ་ོགྷ་ིཧ་ིལི་ལགས།	 ཚོགས་མི་བརྷ་
བྷ་ེརི་ལགས།	 ད་ེབཞིན་སིྤ་ཁབ་ལནྷ་ཁང་གི་
ལས་བྱདེ་སོགས་ནས་ཐངེས་འདིའི་བདོ་ཀི་
རྒྱལ་དར་སྒེང་འཛུགས་ཀིས་ལོ་རུྒྱས་རང་
བཞིན་ལནྡ་པའི་གུབ་འབས་བུྱང་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་གནང་བ་མ་ཟད།	 འབུྱང་འགུར་
ཡང་མུ་མཐུད་སིྤ་ཁབ་ལནྷ་ཁང་གི་རྒྱབ་སྐརོ་
འགོ་ལོ་ལརྟ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་
ཀི་མཛད་སྒ་ོསུྲང་བརིྩ་ཞུ་ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་ཡོད།	
ཅསེ་གསུངས།	།

བྱང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀིས་ཨ་རིའ་ི
མངའ་སྡ་ེཝི་སིན་ཀནོ་སིན་ཁུལ་གི་བདོ་མི་

རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༩	ཚེས་	༥	
ཉནི་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་
གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་མི་ན་ིསོ་ཊར་བྱང་
ཨ་རིའི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་༡༧	 པའ་ིགཙོ་སྐངོ་
གནང་རསེ།	 ཨ་རིའ་ིམངའ་སྡ་ེཝི་སིན་ཀནོ་
སིན་ཁུལ་ལ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་ཡུལ་དརེ་རནེ་
གཞི་བྱས་པའི་རི་དྭགས་ནགས་སྐེད་ཚལ་
གི་ཆོས་ཚོགས་སུ་གནས་མཇལ་དང་དགོན་
པའ་ིམཁན་པ་ོམཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུས།
གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་དགངོ་དའོ་ིཆུ་ཚོད	 ༦།༣༠	
ཐོག་ས་གནས་བདོ་རིགས་མང་ཚོགས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་།	ཝི་སིན་ཀནོ་སིན་བདོ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་བླ་ོ
བཟང་བསན་འཛིན་ལགས་ནས་ས་གནས་ཀི་
ལས་བསྡམོས་སྙན་སེང་ཞུས་པའི་ནང་དནོ་
གཙོ་བ་ོན།ི	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ས་གནས་སུ་ཆིབས་སུྒར་ནམ་སྐངོ་
སབྐས་དང་།	ལོ་ལརྟ་གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་
ཉིན་ས་གནས་གངོ་ཁེར་འཐུས་མིའི་ལས་
ཁང་	City Council Hall ཐགོ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་
དར་སྒངེ་འཛུགས་བྱདེ་སྲལོ་ཡོད་པ་དང་།
ད ེ་ཡང ་མངའ་སྡ ེ་ག ཞུང ་ གིས ་བ ོད ་ ཀི ་
སྐད ་ཡིག་ད ེར ་མངའ་སྡ ེའི ་གཞུང་གིས་

ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིསདྐ་ཡིག་	 lan-

guage excess ཁངོས་བཞག་ཡོད་པ་
སོགས་ཞུས་ཡོད།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
མཆོག་གིས་བདོ་མི་ཚོས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས ་༸སྐབས་མགོན ་ ཆེན ་པ ོ་མཆོག ་ གི ་
བཀའ་དནི་ནམ་ཡང་རདེ་མི་རུང་བ་དང་།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ད་ེསོ་སོའི་གཞུང་
ཡིན་པ་དའེང་རདེ་མི་རངུ་བ།	 རང་ཉདི་
བདོ་མི་ཞིག་ཡིན་པ་དསུ་རག་ཏུ་སྙངི་བཅང་
དགསོ་པ་སོགས་གསུང་བཤད་གནང་།	 སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་མཆོག་དང་ལྷན་དུ་དནོ་
གཅོད་ལས་བྱེད་བསན་འཛིན་ཚེ་དཔག་
ལགས་བཅར་ཡོད་པ་དང་།	ཕི་ཚེས་	༦	ཉནི་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་མཆོག་ཝི་སི་ཀོན་སིན་
ནས་ཤིས་ཁ་ག་ོལ་ཕབེས་ཡོད་པ་བཅས།	 །	
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བད་ེསུྲང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ལོ་གཉསི་རིང་བད་ེསུྲང་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བའ་ིལས་དནོ་གནང་ཕགོས་དང་
གུབ་འབས་སོགས་ཀི་སྐརོ་བཅར་འད་ིགནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༩	
རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ཕི་དལི་བདོ་ཀི་
བརྙན་འཕྲནི་ཚན་པའི་གསར་འགོད་པ་དནོ་
གུབ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་བད་ེསུྲང་བཀའ་
བླནོ་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་བཅར་
འད་ིཞུས་པ་གཤམ་གསལ།
གསར་འགདོ་པ།	 ཐགོ་མར་བད་ེསུྲང་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིཞུ་བ་
དང་སྦྲགས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
བད་ེསུྲང་ལས་ཁུངས་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གི་༸སྐུ ་
ཕྱྭའི་གནད་དནོ་ད་ེགལ་ཆེ་ཤོས་སུ་རིྩ་བཞིན་
ཡོད།	 	 དརེ་བརནེ་བད་ེསུྲང་ལས་ཁུངས་
ནས་ད་བར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུ་ཕྱྭའི་ཐད་ལ་ལས་དནོ་ཇི་
སྤལེ་ང་ོསྤདོ་གནང་རོགས།
བཀའ་བླནོ་མཆོག	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུ་ཕྱྭའི་
ཐད་ལ་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་
འབལེ་ཡོད་མངའ་སྡའེི་གཞུང་གཉསི་ནས་
༸སྐུ ་སུྲང་གི་གནས་རིམ་ཚད་མཐོ་ཤོས་
ད་ེཕུལ་ཡོད།	 	 དརེ་བརནེ་ང་རང་སྒརེ་
གིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་འབལེ་ཡོད་
མངའ་སྡའེི་གཞུང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་

བ་དང་ཆབས་ཅིག་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
དང་འབལེ་ཡོད་མངའ་སྡའེི་གཞུང་གཉསི་
ཀིས་གཙོས་བད་ེསུྲང་ལས་ཁུངས་ནས་ད་
བར་༸རྒྱལ་བའི་༸སྐུ་ཕྱྭའི་ཐད་ལ་དངོས་
གནས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་དང་
གནང་བཞིན་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ༸རྒྱལ་
བའ་ི༸སྐ་ུཕྱྭ་ད་ེགལ་ཆེའ་ིནང་གི་དནོ་ཆེ་ཡིན་
པར་བརནེ་ང་ཚོས་འབལེ་ཡོད་སྐུ་སུྲང་བ་
དང་།	 བད་ེསུྲང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱདེ་
བཅས་ལ་ཆེད་དམིགས་ཀིས་སྦོང་བརར་
སྤད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ད་ེ
ས་ྔགནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུདཔལ་དསུ་
ཀི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་བཀའ་དནི་སོྩལ་
སབྐས་ཙམ་མ་ཟད།	 	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་གིས་ཆོས་ཕགོས་ཀི་མཛད་འཕྲནི་ས་
གནས་གང་ད་ུབསྐངས་པའམ་སྐངོ་བཞིན་
པའ་ིསབྐས་སུའང་།	 	 རྒྱ་གར་གཞུང་དང་
མཉམ་རུབ་ཐགོ་བད་ེསུྲང་ལས་ཁུངས་ནས་
༸རྒྱལ་བའི་༸སྐུ་ཕྱྭའི་ཐད་ད་བར་འཐུས་

ཤོར་བཏང་མེད།	 མ་འངོས་པར་ཡང་
༸རྒྱལ་བའི་༸སྐུ་ཕྱྭའི་ཐད་ལ་བད་ེསུྲང་ལས་
ཁུངས་ཀིས་དངསོ་གནས་ཧུར་ཐག་འབད་
ཐག་གིས་ཞབས་ཞུ་སུྒབ་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རུྒྱ་
མ་ཟད།	 ༸རྒྱལ་བའ་ི༸སྐ་ུཕྱྭའ་ིཐད་བད་ེ
སུྲང་ལས་ཁུངས་ཀིས་འགན་ཁུར་ཞུ་ཕགོས་
ཐད་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་
ཀང་བསྔགས་བརོད་རྒྱ་ཆེ་གནང་བུྱང་།		
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའི་༸སྐུ་ཕྱྭའི་གནད་དནོ་
ད་ེབདོ་ཀི་རྩ་དནོ་དང་བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་གི་
བད་ེསྡགུ་ལ་ཐུག་ཡོད།
སིྤར་༸རྒྱལ་བའི་༸སྐུ་ཕྱྭའི་གནད་དནོ་ད་ེ
བད་ེསུྲང་ལས་ཁུངས་གཅིག་པུའི་འགན་
ཡིན་པ་ལ་ྟབུར་མ་བརིྩ་བར་མགནོ་པ་ོགང་གི་
གདལུ་ཞིང་ད་ུསྐ་ེབའི་མག་ོནག་བདོ་མི་ཡོད་
ད་ོཅོག་གི་འགན་ཡིན་བསམས་པའི་འད་ུ
ཤེས་འཛིན་དགསོ་པ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་ན་ིསྨྲསོ་
མེད་ཡིན།	 	 ༸རྒྱལ་བའ་ི༸སྐ་ུཕྱྭར་གནདོ་
གཞིའི་གནས་ཚུལ་ཆེ་ཕྲ་ཆུང་གསུམ་གང་
འད་ཞིག་ཡིན་རུང་འབལེ་ཡོད་བད་ེསུྲང་
ལས་ཁུངས་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་དསུ་ཐགོ་
ཐད་ཀར་ཞུ་ཐུབ་ན་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོང་
ངསེ་རེད།	 ཅསེ་ཚང་མར་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།

གསར་འགདོ་པ།	 ན་ནངི་རྒྱ་གར་གཞུང་
གིས་སྐབས་བཅོལ་ལག་དབེ་ད་ཐགོ་བརུྒྱད་
དབེ་སྐལེ་ཞུ་ཕགོས་	 online	 registration	
ཐད་བཀདོ་རྒྱ་ཞིག་བཏང་ཡོད།	 	 གནད་
དནོ་དའེི་ཐད་བཙན་བྱོལ་བདོ་མི་མང་པ་ོ
ཞིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དང་འཕྲད་བཞིན་
ཡོད།	 	 བད་ེསུྲང་ལས་ཁུངས་ནས་གནད་
དནོ་དའེ་ིཐགོ་ཐུགས་འགན་བཞསེ་ཕགོས་ཇི་
འད་ཡིན་ནམ།	
བཀའ་བླནོ་མཆོག	 རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བདོ་
མིའི་སྐབས་བཅོལ་ལག་དབེ་ཆ་ཚང་སླད་
ཕིན་ད་ཐགོ་བརུྒྱད་དབེ་སྐལེ་ཞུ་དགོས་པའི་
སྐརོ་བཀདོ་རྒྱ་ཞིག་བཏང་ཡོད།	 	 བཀདོ་
རྒྱ་འབྱརོ་འཕྲལ་བད་ེསུྲང་ལས་ཁུངས་ཀིས་
ནང་སྲདི་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་བཙན་བྱལོ་བདོ་
མིའི་གནས་སྡདོ་ས་གནས་ཁག་ལ་ད་ེལུགས་
ལམ་སནོ་ནན་འདངོས་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་
ལརྟ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཡོད།	 འནོ་ཀང་
བདོ་མི་གནས་སྡདོ་ས་ཁུལ་ཁག་ཅིག་ཁུག་
ཀགོ་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ད་ཐགོ་བརུྒྱད་དབེ་

སྐལེ་བྱ་རུྒྱར་མཐུན་རྐནེ་མེད་སབས་དཀའ་
ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་བཞིན་ཡོད།		འད་ིལས་
ནས་དཀའ་ངལ་རྣམས་འབལེ་ཡོད་རྒྱ་གར་
གཞུང་ལ་དསུ་ཐགོ་སྙན་སེང་ཞུས་ཏ་ེད་ཆ་

ད་ཐོག་བརུྒྱད་དབེ་སྐེལ་ཞུ་རུྒྱའི་དསུ་ཚོད་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༣༠	 བར་
འཕར་འགངས་གནང་ཐུབ་ཡོད།	 	 དརེ་
བརནེ་འབལེ་ཡོད་ཚང་མས་ཕི་ཟླ་	༩	ཚེས་	
༣༠	 སྔནོ་ལ་ད་ཐགོ་བརུྒྱད་དབེ་སྐལེ་ཞུ་ཐུབ་
པ་གནང་རོགས་ཞེས་ངས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ལགྷ་པར་དགུང་གངས་དུག་ཅུ་ཡན་
དང་རྒན་གསོ་ཁང་ད་ུབགསེ་སོང་རྣམས་ལ་
སྐབས་བཅོལ་ལག་དབེ་དསུ་ཐགོ་དབེ་སྐལེ་
བྱ་རུྒྱ་བད་ེསུྲང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ནས་
མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་ཞུས་
དང་ཞུ་མུས་ཡིན།
ཕགོས་མཚུངས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐོང་མཆོག་དང་ལྡི་ལི་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅདོ་བརུྒྱད་འབུག་དང་བལ་ཡུལ་
ཁུལ་ད་ུགནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྒྱ་གར་ནང་སླབོ་
སྦངོ་བྱདེ་བཞིན་པ་དང་།	 བདོ་ནས་གསར་
ད་ུའབྱོར་བ་ཁག་གཅིག་ལ་སྐབས་བཅོལ་
ལག་འཁེར་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་
པ་ལརྟ།	 འད་ིལོར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
གིས་བདོ་མི་	 ༩༥༥	 ལ་སྐབས་བཅལོ་ལག་
འཁརེ་གསར་བཟ་ོཆོག་པའི་བཀའ་འཁལོ་
བཀོད་ཁབ་གནང་བ་བཞིན་ལས་དནོ་འག་ོ
མུས་ཡིན།
གསར་འགདོ་པ།	 བཞུགས་སརྒ་ར་སའ་ི
ཉ་ེའགམ་ད་ུརནེ་གཞི་བྱས་པའི་དབུས་ས་ེ
ལེན་ཁང་ད་ེབད་ེསུྲང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་
ཁངོས་རེད།	 ཉ་ེབའ་ིཆར་བདོ་ནས་རྒྱ་གར་
ལ་བཙན་བྱོལ་ད་ུཕབེས་མཁན་ཇེ་ཉུང་ད་ུ
སོང་ཡོད་སབས་ད་ལའྟི་ཆར་ས་ེལེན་ཁང་གི་
གནས་སངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་དམ།
བཀའ་བླནོ་མཆོག	 ས་ེལེན་ཁང་ད་ེགཙོ་བ་ོ
བདོ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཕབེས་མཁན་ཚོའི་ཆེད་
ད་ུབཙུགས་པ་ཞིག་ཡིན་སབས་བདོ་ནས་
ཕབེས་མཁན་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ར་ས་
དབུས་ས་ེལེན་ཁང་གིས་གཙོས་ཡན་ལག་ལྡ་ི
ལི་དང་བལ་ཡུལ་ས་ེལེན་ཁང་བཅས་ནས་
ད་བར་བདོ་ནས་ཕབེས་མཁན་ཚོར་མཐུན་

འགུར་རོགས་རམ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན།
བོད་ནས་གནས་མཆོག་ར ོ་རེ་གདན་དུ་
སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ ོ་མཆོག་གིས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་

དང་བཀའ་ཆོས་སོགས་སོྩལ་སྐབས་ཆེད་
མངགས་བཅར་མཁན་བོད་རིགས་སྤུན་
ཟླ་རྣམས་ལ་ད་བར་ས་ེལེན་ཁང་ནས་སྡདོ་
གནས་དང་ཞལ་ལག་སོགས་མཐུན་འགུར་
ག་ོསིྒག་གང་ཐུབ་ཞུས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་
གཞིས་བཞུགས་ཆོས་ཞུ་བ་མང་པསོ་ས་ེལེན་
ཁང་གི་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་ཐད་བསགྔས་
བརོད་དང་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོགནང་གི་
འདགུ
གསར་འགདོ་པ།	 བར་ལམ་སིྤ་ཚོགས་ད་
རྒྱའི་སངེ་རྩམོ་རིགས་འད་མིན་སྤལེ་ཏ་ེབདོ་
རིགས་ནང་ཁུལ་མདའ་དཀུྲག་ཕུ་དཀུྲག་བཟ་ོ
རུྒྱའི་བྱ་སྤདོ་རིགས་མང་པ་ོཞིག་སྤལེ་བཞིན་
འདགུ་པ་དའེི་ཐོག་བད་ེསུྲང་ལས་ཁུངས་
ནས་འགན་འཁུར་བཞེས་ཕགོས་གང་ཡིན་
ནམ།
བཀའ་བླནོ་མཆོག	སིྤར་དངེ་སབྐས་བདོ་པའ་ི
སིྤ་ཚོགས་ནང་ཆེད་མངགས་གནས་ཚུལ་
དངོས་སམ་ཡང་ན་དཀྲགོ་གཏམ་རིགས་
སྤལེ་བཞིན་པ་མ་ཟད།	 	 ཡི་ག་ེའབ་ིམཁན་
གི་མིང་སོགས་ཁ་གསལ་གང་ཡང་མེད་
པའི་ཡིག་ཁམ་རིགས་མང་པ་ོཞིག་སྐབས་
རེ་རྩོམ་རིགས་ང་ོབ་ོདང་སྐབས་རེ་མཆན་

གི་ངོ་བའོི་ཐོག་ནས་བཀོད་ད་ེབདོ་པའི་སིྤ་
ཚོགས་དཀུྲག་རུྒྱར་འབད་བརྩོན་གང་ཡོད་
བྱདེ་བཞིན་འདགུ	 བྱདེ་སངས་ད་ེརིགས་
ལ་བད་ེསུྲང་ལས་ཁུངས་ནས་ནམ་རུྒྱན་ད་ུ
གཟབ་དུང་ངང་ད་ོསང་བྱདེ་པ་ཙམ་མ་ཟད།		
སྐབས་བསུན་ཞིབ་འཇུག་དགོས་རིགས་
ལ་འཛེམས་ཟནོ་རྩ་བ་ནས་མེད་པར་རང་
འཁདི་འགན་ཁུར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན།		
གསར་འགདོ་པ།	 མཐའ་མ་དརེ་སྐ་ུང་ོ
མཆོག་གིས་མང་ཚོགས་ལ་དམིགས་བསལ་
གསུང་དགསོ་པ་ད་ེའད་ཡོད་དམ།
བཀའ་བླནོ་མཆོག		ཕྲན་རང་ཉདི་ས་གནས་
གང་ད་ུསྐདོ་ནས་མི་སུ་འད་ཞིག་དང་ཐུག་
སྐབས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུ་ཕྱྭའི་གནད་དནོ་ནི་
བད་ེསུྲང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་འགན་ཚང་
མའི་ནང་ནས་གཙོ་བརོ་འཛིན་བཞིན་ཡོད་
པ་གསལ་བཤད་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 སིྤར་བད་ེ
སུྲང་ལས་ཁུངས་ཀིས་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭའི་
གནད་དནོ་ཐད་འགན་ཁུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད་
ཀང་གངོ་ད་ུཞུས་ཟནི་པ་ལརྟ།	 	 བད་ེསུྲང་
ལས་ཁུངས་གཅིག་པུའི་ནསུ་པ་འདང་གི་
མ་རེད།	 	 ༸རྒྱལ་བའ་ི༸སྐ་ུཕྱྭ་ན་ིབདོ་མི་
ས་ཡ་དུག་གི་བད་ེསྡུག་ལ་ཐུག་ཡོད་སབས།		
བདོ་མི་སིྤ་བ་ོགནམ་བསན་ཡོངས་ཀིས་མ་
སྐུལ་དང་བླངས་ཐོག་ནས་འགན་བཞེས་
དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོམཐངོ་བཞིན་
འདགུ	 	 དརེ་བརནེ་༸རྒྱལ་བའ་ིསྐ་ུཕྱྭ་དང་
འབལེ་བའི་གནས་ཚུལ་མཐངོ་ཐསོ་རིགས་
གང་ཡང་བུྱང་ཚེ་འཕྲལ་ད་ུབད་ེསུྲང་ལས་
ཁུངས་དང་རྒྱ་གར་འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་
སུ་སནྙ་གསང་ཞུ་ཐུབ་ཚེ་ཆུ་མ་ཡོང་གོང་གི་
ཆུ་རགས་དང་རྐེན་མ་ཡོང་གོང་གི་བཟླགོ་
པ།	 ཟརེ་བ་ལརྟ་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་ཡོང་རུྒྱ་
རེད་བསམ་གི་འདགུ	 ད་ེབཞིན་མང་ཚོགས་
རྣམས་ནས་ཀང་ངསེ་པར་དགོངས་བཞེས་
དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

Tournament རིམ་བསྡརུ་རྩདེ་འགན།

Homosexuality མཐུན་འཁགི

Gay སྐསེ་པ་མཐུན་འཁགི	

Lesbian བུད་མེད་མཐུན་འཁགི	

Same Sex Marriage མཚན་མཐུན་གཉནེ་སིྒག	

Migratory bird སྲ་སྡརེ།		
Internal Organ སྐརོ་ཚོང་བ།	

Jack འཕྲདོ་བསནེ་ཉནེ་སུྲང་།	
ID Card རི་གངོ་།	ལ་གངོ་།		

Horoscope ཚེ་རབས་ལས་རིྩས།	

Infantry རྐང་དམག

ཨིན་བདོ་བར་ཆད་གཏན་འབབེས།
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ཞྭ་དཀར་བསན་པའ་ིགཙུག་རྒྱན་སྐབས་ར་ེརྒྱལ་བ་སནྨ་རིའ་ིཁ་ིའཛིན་	༣༤	མཆོག་གསེར་ཁ་ིམངའ་སྲལོ་གི་
སལྐ་བཟང་དགསེ་སནོ་གི་མཛད་སྒརོ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༩	ཚེས་	༧	
ཉནི་སྐབས་ར་ེསནྨ་རིའ་ིཁ་ིའཛིན་	 ༣༤	 པ་
ལུང་རགོས་ཟླ་བ་དར་རྒྱས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་

གསེར་ཁི ་མངའ་གསོལ་གི ་སྐལ་བཟང་
དགསེ་སནོ་ཉནི་གཉསི་པའི་མཛད་སྒ་ོགཡུང་
དུང་བ ོན་གི ་གདན་ས་ཆེན་མོ ་༸དཔལ་
གཤེན་བསན་སྨན་རིའི་གླིང་གི་གཙུག་ལག་
ཁང་གི་མདནུ་ད་ུཚོགས་ཡོད།
དེ་ཡང་སྐབས་ད ེར་དམིགས་བསལ་སྐུ ་
མགནོ་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕལེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	
ཞྭ་དཀར་བསན་པའི་གཙུག་རྒྱན་༸སྐབས་
ར་ེརྒྱལ་བ་སནྨ་རི་བའ་ིཁ་ིའཛིན་	 ༣༤	 པ་
མཆོག་དང་།	 གསང་གསུམ་བནོ་གི་མཛོད་
འཛིན་༸སྐབས་ར་ེསནྨ་རིའི་དཔནོ་སླབོ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག	 གཞན་ཡང་སྐབས་གནས་
དག་ེའདནུ་གི་སྡ།ེ	 དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་
མཆོག་དང་ཕག་འབལེ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ།	
བནོ་གཞིས་ཐབོ་རྒྱལ་གསར་པའི་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་དང་།	 ས་གནས་རང་བདནེ་
ཚོགས་ཆུང་།	ས་གནས་འག་ོའཛིན།	གཞན་
ཡང་གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་
ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་རྣམ་པ།	

ད་ེརིང་འདིར་དམིགས་བསལ་ཆིབས་སུྒར་
བསྐངས་བ་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་དབུ་ཁིད་བ་ླ
ཆེན་རྣམ་པའ་ིསྐ་ུཚབ་རྣམ་པ།	 སེར་སྐ་མི་

མང་ཡོངས་ལ་
ང ས ་ བོད ་ མི ་
མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷ ན ་ ཚོ ག ས ་
ཀི ་ ཚབ ་ ཞུས ་
ཏེ ་ ཐོག ་ མ ར ་
འཚམས་འདའི་ི
བཀྲ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས ་ ཞུ ་ རུྒྱ ་

ཡིན།	 གངོ་ད་ུསནྨ་རིའ་ིདཔནོ་སླབོ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་པ་གཞིར་བཟུང་རེད།	
ད་ེརིང་གི་སལྐ་བཟང་དགསེ་སནོ་གི་མཛད་
སྒ་ོའདི་སིྤར་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་གལ་ཆེན་
པ་ོཡིན་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་ཞྭ་དཀར་གཡུང་
དུང་བནོ་གི་བསན་པའི་ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོ
བཏང་བ་ཡིན་ནའང་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་པའི་མཛད་སྒ་ོགནད་འགག་ཅན་ཞིག་
ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ད་ེའདའ་ིཐགོ་ནས་ད་ེརིང་
གི་མཛད་སྒ་ོལ་ྟབུར་མཚོན་པ་ཡིན་ན།	 ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ྔལནྡ་གི་རང་བཞིན་ཆགས་
སབས།	 ཕྲན་རང་འདརི་དམིགས་བསལ་
བཅར་ཐུབ་པ་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་བུྱང་བ་
མ་ཟད།	 སལྐ་བ་བཟང་པ་ོཞིག་ལ་ང་ོའཛིན་
ཞུ་གི་ཡོད།	 སིྤར་གཡུང་དུང་བནོ་གི་བསན་
པ་འདི་ཉིད་ལོ་སངོ་ཕྲག་མང་པ་ོསྔནོ་ནས་
དར་བ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ད་ལའྟ་ིབར་ད་ུམ་
ཉམས་པར་གནས་བཞིན་པའི་ཐོག་ནས་
བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡིན་ནའང་།	 སིྤར་
རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་གདལུ་བྱ་རྣམས་དང་།	
ལགྷ་པར་གཡུང་དུང་བནོ་གི་རསེ་འབང་བ་

རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་བླང་དརོ་དང་།	
དེ་བཞིན་གནས་སྐབས་ཀི་བདེ་བ་དང་།	
མཐར་ཐུག་གི་བད་ེབ་སིྦན་ཐུབ་པའི་ང་ཚོའི་
ཆོས་ལུགས་རྙངི་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་
ཆགས་ཡོད་པར་བརནེ།	 བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་
ནང་དསུ་རབས་	 ༡༩	 མཇུག་དང་།	 དསུ་
རབས་	 ༢༠	 མག་ོསདོ་ལ་རྒྱ་ནག་དམར་
པོའི ་གཞུང་བ ོད་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱས་
ནས་བནོ་ཙམ་མ་ཟད།	 བདོ་སིྤ་ཡོངས་ཀི་
ཆབ་སྲིད་གནས་བབ་ཐགོ་ལ་ཧ་ཅང་ཉག་ཕྲ་
བའ་ིལོ་རུྒྱས་ད་ེའད་ཞིག་བུྱང་བ་རེད།	 འནོ་
ཀང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དིན་དང་།	
ད་ེབཞིན་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་དབུ་ཁིད་བླ་
ཆེན་རྣམ་པའི་ཐུགས་བསྐེད་དང་སེམས་
ཤུགས་ཉམས་པ་མེད་པའི་ཐགོ་ནས་གཙོ་བ་ོ
སིྤ་ནརོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་
དང་དགངོས་གཞི།	 ད་ེབཞིན་གནས་ཡུལ་
རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་དམིགས་བསལ་མཐུན་
འགུར་གནང་བའི་ཐགོ་ནས་སླར་གསོ་ཐུབ་
པ་ད་ེབདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་གནས་སངས་ཉག་ཕྲ་
བའི་དསུ་ཚོད་ལ་དམིགས་བསལ་བྱས་རསེ་
འབུར་ད་ུཐོན་པ་ཞིག་བུྱང་འདགུ་སྙམ་པ་
ནམ་རུྒྱན་སེམས་ནང་འཁརོ་གི་ཡོད།	 ད་ེ
བཞིན་ད་ེརིང་ང་ཚོ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡུལ་
ལ་ྟབུར་མཚོན་ན།	 གཙོ་བ་ོསནྨ་རི་བའ་ིཁ་ི
འཛིན་	༣༣	མཆོག་དང་།	ཡོངས་འཛིན་སྨྲ་
བའི་སེང་ེབསན་འཛིན་རྣམ་དག་རིན་པ་ོཆེ་
རྣམ་གཉསི་ཀིས་གཡུང་དུང་བནོ་གི་བསན་
པ་འདི་ཉདི་ལ་གཅེས་ཞིང་བླ་ོམི་བཟདོ་པའི་
ཐགོ་ནས་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་འགུར་
བ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་བསན་རྒྱས་ཀི་ཕག་

རསེ་རླབས་པ་ོཆེ་ཞིག་དང་།	ད་ེཡང་ང་ཚོའ་ི
དཀིལ་འཁརོ་ར་བ་འད་ིགཅིག་པུ་ཙམ་མིན་
པར་བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་ས་ེཁདི་ཐུབ་པ།	ལགྷ་
པར་རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་དངེ་སབྐས་བནོ་གི་བསན་
པའི་ཐགོ་ད་ོསང་གསར་པ་སླབེ་པ་ད་ེའདའི་
མཛད་རསེ་ཧ་ཅང་བུྱང་འདགུ	 ད་ེདག་ལ་
བཀའ་དིན་དང་ཁོང་རྣམ་པའི་མཛད་པ་
འཕྲནི་ལས་ད་ེཚོ་རསེ་སུ་དན་ཐུབ་པ་དགསོ་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གི་འདགུ	
ད་ེབཞིན་ད་ེརིང་སྐལ་བཟང་དགསེ་སནོ་གི་
མཛད་སྒའོི་ཚོགས་མགོན་ད་ུཕབེས་པའི་ཞྭ་
དཀར་གཡུང་དུང་བནོ་གི་བསན་པའི་གཙུག་
རྒྱན་སྐབས་ར་ེསནྨ་རི་བའ་ིཁ་ིའཛིན་	 ༣༤	
མཆོག་ལ་མཚོན་ན།	 སརྔ་སྲལོ་སནྨ་རི་བའ་ི
ལམ་ལུགས་གཞིར་བཟུང་མཚན་གཞུང་བསྡ་ུ
རབུ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཡེ་ཤེས་ཀི་
སྤན་དང་ལྡན་པའི་ལྷ་དང་སུྲང་མར་བདནེ་
པ་བདར་ཏ་ེརགས་སིྒལ་གནང་བ་ད་ེདག་
དངསོ་གནས་ཚད་དང་ལནྡ་པ།	 ཡིད་སྨནོ་
ཞུ་རུྒྱའི་གནས་ལ་ྟབུར་ཆགས་འདགུ་བསམ་
གི་འདགུ	 དརེ་བརནེ་ཕགོས་གཅིག་ནས་
ཆོས་ཕགོས་ཀི་འག་ོསངས་རེད།	 ཕགོས་
གཞན་ཞིག་ནས་འསོ་བབ་ཡོད་མཁན་ད་ེ
དག་མཚན་གཞུང་བསྡ་ུརུྒྱ་དང་།	བསན་སུྲང་
ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤན་ཡོད་མཁན་ད་ེཚོའི་མདནུ་
ད་ུབདནེ་པ་བདར་རུྒྱ།	 རགས་སིྒལ་གནང་
རུྒྱ།	 མཐར་འཐནོ་རུྒྱ་འད་ིའཇིག་རནེ་ཐགོ་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་བ་ཡིན་ནའང་།	 དང་པ་ོ
དང་བདནེ་པའི་གནས་སངས་ཆགས་འདགུ	
དང་པ་ོདང་བདནེ་པར་སུ་ཡིན་ནའང་གུས་
རིྩ་དང་ཡིད་ཆེས་བྱདེ་ཐུབ་དགོས་རུྒྱ་ནི་ཡ་
རབས་དམ་པའི་ལུགས་སྲལོ་ཆགས་ཡོད་
སབས།	 ད་ེའད་ཐགོ་ནས་སྐབས་ར་ེསནྨ་རི་

བའ་ིཁ་ིའཛིན་	 ༣༤	 མཆོག་ལ་ྟབུར་མཚོན་
པ་ཡིན་ན།	 དངསོ་འབལེ་རྩདོ་པ་མེད་པའ་ི
ཐགོ་ནས་ཕབེས་ཐུབ་པ་དང་།	 	 	 ད་ེཡང་
དཔནོ་སླབོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་
བ་གཞིར་བཟུང་བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་ཀི་ངསོ་
འཛིན་ཐོབ་པ་ད་ེདག་དངོས་འབལེ་བསན་
པ་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་ཞྭ་དཀར་གཡུང་དུང་
བནོ་གི་བསན་པར་མཛད་རསེ་རླབས་པ་ོཆེ་
བཞག་འདགུ	 ད་ེའདའ་ིཐགོ་ནས་སནྨ་རིའ་ི
དཔནོ་སླབོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དབུས་པའ་ི
འབལེ་ཡོད་འགན་བཞེས་མཁན་ཡོངས་ལ་
ད་ེརིང་ག་ོསབྐས་འད་ིབརུྒྱད་དམིགས་བསལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེབཞིན་སྐབས་
ར་ེསནྨ་རིའ་ིཁ་ིའཛིན་	 ༣༤	 ལ་ྟབུ་མཚོན་
པ་ཡིན་ན།	 ཆོས་ཕགོས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཚང་
མ་ཡོངས་སུ་ཚང་བ་ཞིག་དང་།	 ལགྷ་པར་
དངེ་སབྐས་དསུ་རབས་	 ༢༡	 ནང་དངེ་
སབྐས་ཀི་འག་ོསངས་ཚང་མ་མཁནེ་རུྒྱ།	 ད་ེ
འདའི་ཐགོ་ནས་མ་འངོས་པར་བཤད་སུྒབ་
གཉིས་ཀི་ཐོག་ནས་ཞྭ་དཀར་གཡུང་དུང་
བནོ་གི་བསན་པའ་ིམཛེས་རྒྱན་དང་།	 ད་ེལ་
ཐུགས་བསྐདེ་ཉམས་པ་མེད་པའི་ཐགོ་ནས་
འཁུར་བཞེས་ཀི་རེད་བསམ་གི་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་མཛད་འགན་
གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ད་ེ
དང་མཉམ་ད་ུབསན་པར་ཞུགས་མཁན་བདོ་
ཕི་ནང་གཉསི་ཀི་ཞྭ་དཀར་གཡུང་དུང་བནོ་
གི་བསན་པའ་ིརསེ་འཇུག་དང་།	 	 ལགྷ་
པར་དཔལ་གཤེན་བསན་སྨན་རི་གླིང་གི་ཆེ་
ཕྲ་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་བསན་རྒྱས་ཀི་བྱ་
བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕར་གུ་མཉམ་འདགེས་ཞུ་
ཐུབ་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོམཐངོ་གི་
འདགུ	 ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་

སནྦ་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གླངི་གཞིས་ཆགས་སུ་གངས་ལྗངོས་ནརོ་འབས་བཟ་ོགྲྭ་དབུ་འབྱདེ་ལེགས་གུབ་བུྱང་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༩			ཚེས་	
༧	 ཉནི་གི་ས་ྔདའོ་ིཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་སྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བརོ་ནང་སྲིད་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་
ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆོག་
དང༌།	 དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་ད་ུདཔལ་
ལནྡ་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་ཡིག་ཚང་གི་སྐུ་ཚབ་
འཇམ་དཔལ་ལྷུ ན་གུབ་ལགས་དང་བཀྲིས་
གཟུམ་ཆུང་ལགས།	 ད་ེབཞིན་སིྤ་ཁབ་
འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་དཀོན་མཆོག་
བརྩོན་འགུས་ལགས་བཅས་དབུ་བཞུགས་
ཐོག་སྦན་ད་ར་ས་གནས་ཀི་མཉམ་འབལེ་
ལས་ཁང་གི་འབས་འཐག་ལས་གཞི་གསར་
པ་༼གངས་ལྗངོས་ནརོ་འབས་བཟོ་གྲྭ།༽	
ཞསེ་པ་དབུ་འབྱདེ་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་ནང་སྲིད་བཀའ་བླནོ་འཁོར་ལྷ་ཚང་
བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆོག་དང་ལྷན་
བཅར་སིྤ་ཁབ་འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་
དཀོན་མཆོག་བརྩོན་འགུས་ལགས་རྣམ་

གཉསི་འད་ིཟླའ་ིཚེས་	 ༦	 ཉནི་སནྦ་ད་ར་
ས་གནས་ཀི་ནག་སྤུར་གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་
འབྱརོ་སབྐས་ས་འག་ོདང༌།	 ས་གནས་
མཉམ་འབལེ་ཚོགས་གཙོ་གཉསི་ནས་ཕབེས་
བསུ་ཞུས་ཡོད་ཅིང༌།	 ད་ེཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་
ཚོད་	༥།༣༠	ཙམ་ལ་གཞིས་ཆགས་མགནོ་
ཁང་ད་ུཕབེས་འབྱོར་བུྱང་མཚམས་སྦན་
ད་ར་གཞིས་ཆགས་ཀི་གཞུང་དང༌གཞུང་
འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་
གཙོ་དང་འགན་འཛིན་ལས་བྱེད་རྣམས་
ནས་ཕབེས་བསུའ་ིའཚམས་འད་ིཞུས།	 ཕི་
ཚེས་	༧	ཉནི་གི་ཞགོས་པའ་ིཆུ་ཚོད་	༩།༣༠	
ཙམ་ལ་ས་གནས་མཉམ་འབལེ་གི་འབས་
འཐག་ལས་གཞི་གསར་པ་༼གངས་ལྗངོས་
ནརོ་འབས་བཟ་ོགྲྭ་	 Tibet Rice Mill༽
དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
ནང་སྲདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང༌།	དམིགས་
བསལ་སྐུ་མགནོ་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོ

བང་ཡིག་ཚང་གི་སྐུ་ཚབ་འཇམ་དཔལ་ལྷུན་
གུབ་ལགས་དང་བཀྲསི་གཟུམ་ཆུང་ལགས།	
ད་ེབཞིན་སིྤ་ཁབ་འཆར་འགདོ་འགན་འཛིན་
དཀོན་མཆོག་བརྩོན་འགུས་ལགས་བཅས་
ཆེད་ཕབེས་གནང་ས་ེགངས་ལྗངོས་ནརོ་
འབས་བཟ་ོགྲྭ་དབུ་འབྱདེ་གནང་ཡོད།	
མཛད་སྒའོི ་སྐབས་ནང་སྲིད་བཀའ་བླནོ ་
འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་
མཆོག་གིས་མི་མང་ལ་འབས་འཐག་གི་ལས་
གཞི་གསར་པ་ཐགོ་མའི་བུྱང་རིམ་ང་ོསྤདོ་
དང༌།	 གངས་ལྗངོས་ནརོ་འབས་བཟ་ོགྲྭའ་ི
འཛིན་སྐངོ་བྱ་ཕགོས་ཐད་ལ་ལམ་སནོ།	 ད་ེ
བཞིན་མ་འངོས་པར་རུྒྱན་གནས་དང་གོང་
འཕལེ་ཡོང་ཐབས་སུ་འབད་བརྩོན་གནང་
དགོས་སྐརོ་གི་ལམ་སནོ་གཟབ་རྒྱས་གནང་
ཡོད་པ་དང༌།	 སླབོ་ཕུྲག་དང༌།	 མི་མང་
ནས་རནེ་འབལེ་ཚོན་བྱེད་གཞས་ས་ཁག་
གཅིག་གཟགིས་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེམཛད་སྒ་ོགང་

ལེགས་བུྱང་ཡོད།
གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཚུ་ཆོད་	 ༣།༣༠	
ཐོག་དཔལ་ལྡན་ནང་བཀའ་མཆོག་ནས་
གཞིས་གངོ་གཉསི་ཀི་འག་ོལམ་ཁག་དང༌།	
སིྤ་ཁང་གསར་རྒྱག་ཐོག་ལ་གཟིགས་ཞིབ་
གནང་ས།ེ	 ཕི་ཚེས་	 ༨	 ཉནི་གི་ས་ྔདའོ་ིཆུ་
ཚོད་	 ༦	 ཙམ་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་
ས་གནས་མཉམ་འབལེ་ཚོགས་གཙོ་གཉསི་
ཀི་ཕབེས་སྐལེ་འགོ་ས་གནས་ཀི་ནག་སྤུར་
གནམ་ཐང་ནས་ཕབེས་ཐནོ་གནང༌།
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་

ནས་སྔ་རསེ་སུ་ལམ་སནོ་ཇི་གནང་ལྟར་སིྤ་
ཁབ་འཆར་འགདོ་འགན་འཛིན་མཆོག་ནས་
ལས་གཞིའི་ཐགོ་བུྱས་འགོད་དང་ལམ་སནོ་
སོགས་གནང་བ་དང༌།	 དཔལ་ལནྡ་དགའ་
ལྡན་ཕ་ོབང་ནས་མ་དངུལ་ཁོན་བསྡམོས་
སྒརོ་འབུམ་	 ༡༥༧	 གསོལ་བསྩལ་གནང་
བ་བཅས་ལ་བརནེ་ནས་སནྦ་ད་ར་བདོ་མིའི་
མཉམ་འབེལ་གི ་འབས་འཐག་བཟོ་ག་
གསར་པའི་ལས་གཞི་འདི་བཞིན་ལེགས་
གུབ་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།	།



5 TIBETAN NEWS  12th September 2018 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༢	ཕི་ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༡

ཞྭ་དཀར་གཡུང་དུང་བནོ་གི་བསན་པའ་ིགཙུག་རྒྱན་སྐབས་ར་ེརྒྱལ་བ་སནྨ་རི་བའ་ིཁ་ིའཛིན་	༣༤	པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གསེར་ཁ་ིམངའ་གསོལ་གི་སལྐ་བཟང་དགསེ་སནོ་གི་མཛད་སྒརོ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༩	ཚེས་	༧	
ཉནི་སྐབས་ར་ེསནྨ་རིའ་ིཁ་ིའཛིན་	 ༣༤	 པ་
ལུང་རགོས་ཟླ་བ་དར་རྒྱས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གསེར་ཁི ་མངའ་གསོལ་གི ་སྐལ་བཟང་
དགསེ་སནོ་ཉནི་གཉསི་པའི་མཛད་སྒ་ོགཡུང་
དུང་བ ོན་གི ་གདན་ས་ཆེན་མོ ་༸དཔལ་
གཤེན་བསན་སྨན་རིའི་གླིང་གི་གཙུག་ལག་
ཁང་གི་མདནུ་ད་ུཚུགས་གནང་སོང་།
ད ེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༩།༣༠	 ཐགོ་ཞྭ་དཀར་བསན་པའ་ིགཙུག་
རྒྱན་སྐབས་རེ་རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་ཁི་འཛིན་	
༣༤	 པ་ལུང་རགོས་ཟླ་བ་དར་རྒྱས་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 གསང་གསུམ་བནོ་གི་
མཛོད་འཛིན་སྐབས་ར་ེསནྨ་རིའི་དཔནོ་སླབོ་
འཕྲནི་ལས་ཉ་ིམ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 བཤད་
སུྒབ་མཁན་སླབོ་རྣམ་གཉསི།	སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོདཔལ་ལནྡ་སྲིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག	
དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག	 ཆོས་རིག་དུང་
ཆེ་བསན་འཛིན་ལུང་རགོས་ལགས།	 གཡུང་
དུང་བནོ་གི་སིྤ་འཐུས་རྣམ་གཉསི།	 ཁམིས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་ཟུར་པ་བྱ་དརུ་བསོད་ནམས་
བཟང་པ་ོལགས།	 ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་སྐ་ུ
ཚབ།	 ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་དང་།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན་སོགས་
གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་སྡ་ེ
ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་འཐུས་མི་རྣམ་པ།	 སེར་སྐ་
མི་མང་དང་སླབོ་ཕུྲག་སོགས་འད་ུའཛོམས་
ཐོག་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་ཀི་ཐོག་མར་
སྐབས་རེ་སྨན་རིའི་དཔནོ་སླབོ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་ཕབེས་བསུ་དང་ལྷན་མཛད་སྒ་ོ
ང་ོསྤདོ་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།
ད་ེནས་དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་དཔལ་ལནྡ་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་སྐུ་
མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐངོ་མཆོག་
གིས་འཚམས་འད་ིདང་འབལེ་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	 མད་ོསགྔས་སེམས་གསུམ་
གིས་བསྡུས་པའི་གཡུང་དུང་གི་བནོ་རིན་པ་ོ

ཆེ་ནི་རང་ཅག་བདོ་མི་རིགས་རྣམས་ཀི་ཕ་
མེས་ཡང་མེས་ཀི་ཆོས་ལུགས་ཤིག་ཡིན།	
འདས་ཟནི་པའ་ིམི་ལོ་	 ༡༨༠༠༠	 གི་ཡར་

སྔནོ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་ཆག་འཇིགས་
དང་དར་འཕལེ་སོགས་ས་ཚོགས་ཤིག་བུྱང་
ཡོད་ནའང་།	ད་ལའྟ་ིབར་སྲ་བརན་ད་ུགནས་
ཐུབ་པ་འད་ིབནོ་གི་བསན་པ་འཛིན་པའ་ིསྐསེ་
ཆེན་རྣམས་ཀི་བཀའ་དནི་ལས་བུྱང་བ་ཞིག་
དང་།	 ཁད་པར་ད་ུཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་
རྒྱལ་བསན་སིྤ་ལ་གདོ་ཆགས་བུྱང་ནས་ཆོས་
ལུགས་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བསན་འཛིན་གི་
སྐེས་བུ་རྣམས་བཙན་བྱོལ་ད་ུའབྱོར་ནས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཡང་དག་པའི་དབུ་ཁིད་ལམ་
སནོ་འགོ་བསན་པ་སླར་གསོ་བུྱང་བ་ཙམ་
ད་ུམ་ཟད།	 སབྐས་དརེ་གཡུང་དུང་བནོ་ལ་
མཚོན་ན་བནོ་གི་ཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་པའི་
བསན་འཛིན་གི་སྐེས་བུ་ད་ུམ་ཞིག་བཙན་
བྱལོ་ད་ུཕབེས་ཡོད་ནའང་།	 གཡུང་དུང་
བནོ་གི་བསན་པར་བཀའ་དནི་མཚུངས་ཟླ་
མ་མཆིས་པ་སྐབས་ར་ེརྒྱལ་བ་སྨན་རི་བའི་
ཁ་ིའཛིན་༣༣པ་མཆོག་དང་།	སྐབས་ར་ེསནྨ་
རི་ཡོངས་འཛིན་སྨྲ་བའི་སེང་ེམཆོག་རྣམ་
གཉིས་འདིར་ཕབེས་ཐུབ་པའི་བཀའ་དནི་
ཞིག་ཀང་ཡིན།	 ཁད་པར་ད་ུཞིང་གཤེགས་
དམ་པ་མཆོག་ཕི་ལོ་	༡༩༦༠	དགུང་གངས་
༣༢	 ཐགོ་རྒྱ་གར་ད་ུཆིབས་སུྒར་བསྐངས་
སྐབས་རང་གི་ཁ་ཕརོ་ཙམ་འཁེར་དབང་
མེད་ནའང་།	 བསན་དནོ་ཁ་ོནར་དམིགས་
ཏ་ེགཡུང་དུང་བནོ་གི་བཀའ་དང་བཀའ་
བརནེ་གི་གསུང་རབ་གླགེས་བམ་ཕནོ་ཆེན་

ཞིག་ཧི་མཱ་ལ་ཡ་རི་རུྒྱད་ཀི་དགོན་སྡ་ེཁག་
ནས་བཀའ་གཡར་མཛད་ད་ེརྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་
ས་ལྡ་ིལིར་འཕུྲལ་པར་བཏབ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་

ད་ུམའི་དཔ་ེམཛོད་གགས་ཅན་དང་རིག་
གཞུང་གི་བསི་གནས་རྣམས་སུ་འགམེས་
སྤལེ་གནང་།	 གཡུང་དུང་བནོ་གི་སྐརོ་ལ་
ཐུགས་སང་གནང་མཁན་རྣམས་དང་།	ལགྷ་
པར་རྒྱལ་སིྤའི་ཐོག་བདོ་དང་བནོ་རིགས་
པའི་ཞིབ་འཇུག་པ་རྣམས་ལ་ཉམས་ཞིབ་ཀི་
མཐུན་རྐནེ་བ་ླམེད་ད་ུབསུྐན་ཡོད།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༨	 དགུང་གངས་ལ་ྔབཅུའ་ི
ཐོག་༸དཔལ་གཤེན་བསན་སྨན་རིའི་གླིང་
ད་ུགཡུང་དུང་བནོ་གི་བཤད་སུྒབ་འདསུ་སྡ་ེ
གསར་ད་ུཕག་བཏབ་ནས་བནོ་གི་ཐུན་མིན་
མད་ོསྔགས་སེམས་གསུམ་གི་གཞུང་ཆེན་
དང་ཐུན་མོང་རིག་པའི་གནས་ཀུན་ལ་ཐསོ་
བསམ་འཆད་ཉན་བྱས་པའི་བཅའ་སིྒག་
གཏན་འབབེས་མཛད།	 ད་ེནས་བཟུང་ད་
ལའྟ་ིབར་གདན་ས་འདའི་ིཁངོས་ནས་ལུང་སྡ་ེ
སདོ་གསུམ་ལ་འཆད་ཉན་དང་།	 	 	 ལམ་
བསབླ་པ་རིན་པ་ོཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་ཉམས་
ལེན་མཛད་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉནེ་གི་
གངས་བརྒྱ་དང་བཅུ་ཕྲག་གསུམ་ལ་མ་ཟིན་
ཙམ་སྐེད་བསྲིངས་གནང་བ་འདི་དམ་པ་
ཁོང་གི་སྐུ་ཚེའི་ནང་མཛད་འཕྲནི་རླབས་ཆེ་
ཤོས་ད་ེཡིན།	 དསུ་རུྒྱན་ད་ུདམ་པ་ཁངོ་གིས་
གསུང་སྲལོ་ལ།	 	 སྐ་ུགསུང་ཐུགས་རནེ་
ལ་ཟུང་འཇུག་འབུལ་བ་ད་ེཡག་པ་ོརེད་ད།ེ			
ད་ེལས་ཀང་ལགྷ་པ་མི་ལ་ཟུང་འཇུག་འབུལ་
ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ཅེས་གསུང་སྲལོ་ཡོད།				
ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་ཁངོ་ན་ིསྐ་ུཚེ་ཧལི་པརོ་

བྱ་བལ་ཉམས་ཆུང་གི་ཚུལ་བཟུང་མཁན་
ཞིག་དང་།	 ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ལ་དག་
སང་སྦངོ་མཁན།	 རྣམ་པ་ཀུན་ད་ུ༸གངོ་
ས་མཆོག་གི་དབུ་འགོ་དཔུང་འདགེས་དང་
བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་འགོ་ཤར་བསྐདོ་གནང་
མཁན་ཞིག་དང་།		བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་
ཞིག་ཡིན་པ་ན་ིཧ་ལས་པའི་སྤབོས་པ་སྐ་ེའསོ་
པ་ཞིག་རེད་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།		ཞིང་གཤེགས་
དམ་པ་ཁངོ་གིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༨	 དང་	
༢༠༠༧	 ལོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བནོ་གཞིས་ཐབོ་རྒྱལ་
གསར་པར་གདན་ཞུ་གནང་ཡོད།	 ང་རང་
ལ་ྟབུ་ཡིན་ནའང་སྐབས་ར་ེསནྨ་རི་ཁི་འཛིན་
དམ་པ་མཆོག་ཐེངས་འགའ་ཤས་མཇལ་
རུྒྱའ་ིསལྐ་བཟང་གི་ག་ོསབྐས་ཐབོ་བུྱང་།	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༩༤	 ལོར་བནོ་གཞིས་བཅར་བའ་ི
སབྐས་ལ་མཇལ་ཁ་ཐངེས་དང་པ་ོདང་།	 ད་ེ
རསེ་ཐངེས་འགའ་ཤས་མཇལ་མངོ་།	 དམ་
པ་ཁོང་ག་དསུ་མཇལ་བ་ཡིན་ནའང་རང་
བཞིན་གི་སྤ་ོསང་དང་།	སོ་སོའ་ིཕ་མ་མཇལ་
བ་ནང་བཞིན་གི་ཚོར་བ་ཡོང་གི་འདགུ	ཁངོ་
གིས་ག་དསུ་ཡིན་ནའང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་
སླབོ་ལམ་སནོ་ལརྟ་བྱདེ་ཤོག་ཨང་།	 ད་ེལརྟ་
བྱེད་པ་ཡིན་ན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ནརོ་འཁུལ་
ཡོང་གི་མ་རེད།	 ཅསེ་བཀའ་སླབོ་ཡང་ཡང་
གནང་གི་ཡོད།	 མཇལ་ཁ་ནམ་ཞུ་སབྐས་
དམ་པ་ཁོང་ནི་བླ་ཆེན་ཡིན་པ་ཙམ་མ་ཟད།	
ཐུགས་ཧ་ཅང་བརྩེ་བ་ཆེན་པསོ་སྐེ་འགའོི་
བདེ་ད ོན་སླད་དགོངས་བཞེས་གནང་བ་
ཙམ་མ་ཟད།	 ཕག་ལས་གནང་བཞིན་ཡོད་
པ་གསལ་པརོ་མཇལ་ཐུབ།	 དརེ་བརནེ་
ག་དུས་མཇལ་ཡང་སྐུ ་བག་ཕབེས་དང་།	
ཐུགས་ཧ་ཅང་སྙམོས་ཆུང་ཞིང་།	 ཐུགས་
གཤིས་བཟང་པ།ོ	 དསུ་རག་ཏུ་མི་རབས་
གསར་པ་ཚོས་འགན་ཁུར་ཡག་པ་ོའཁེར་
དགསོ་པ་དང་།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་ལམ་སནོ་
ལྟར་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་ས་ེབདོ་ཀི་

རྩ་དནོ་ཐགོ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པའི་བཀའ་
སླབོ་ལམ་སནོ་གནང་གིས་ཡོད།	 མཇལ་
ཁ་མཐའ་མ་ད་ེསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་	 ༨༠	
བཞེས་པའི་༸སྐུའི ་ག་སནོ་གི་རནེ་འབལེ་
མཛད་སྒརོ་མཇལ་རུྒྱ་བུྱང་།	 ག་སནོ་མཛད་
སྒ་ོཡོངས་སུ་གུབ་ནས་བནོ་གཞིས་ཌོ་ལན་
ཇིར་ཕབེས་ཁར་ཡང་ཆིབས་འགོའི་ནང་
ནས་མཇལ་སྐབས་སྐུ་གཟུགས་དྭངས་སྐདེ་
ད་ེཙམ་མེད་པ་ཤེས་ཀི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་
ཕབེས་ལམ་ལ་སྐུ་ལྷ་ོལྷདོ་གནང་ནས་ཕབེས་
རོགས་ཞསེ་རེ་སྐལུ་ཞུས་པ་ཡིན།	 ད་ེརསེ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དགོངས་པ་རོགས་པའི་
གནས་ཚུལ་ཐསོ་པར་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་བུྱང་།	
རླབས་ཆེན་གི་མཛད་རསེ་ཅན་གི་མི་ས་ཞིག་
དང་མི་ཐགོ་རྒན་པ་རེད།	 ཁངོ་རྣམ་པ་བདོ་
ནས་བཙན་བྱོལ་ད་ུཕབེས་རེས་སྐུ་ངལ་ཧ་
ཅང་མང་པ་ོབུྱང་ཡོད།	 འནོ་ཀང་སྐ་ུངལ་
འཛེམས་མེད་ཀི་ཐགོ་ནས་སྐུ་ལས་བསྐནོ་ཏ་ེ
གཡུང་དུང་བནོ་གི་གདན་ས་ཆེན་མོ་འདི་
དང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་དགོངས་གཞིར་
བཟུང་འཛམ་གླངི་སིྤ་ཡོངས་ནང་བདོ་བསན་
སྲདི་སདླ་སྐ་ུལས་བསྐནོ་ཡོད།	ད་རེས་སྐབས་
ར་ེསནྨ་རིའ་ིཁ་ིའཛིན་	 ༣༤	 པ་ལུང་རགོས་
ཟླ་བ་དར་རྒྱས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གསེར་
ཁི་མངའ་གསོལ་གི་སྐལ་བཟང་དགསེ་སནོ་
གི་མཛད་སྒརོ་བཅར་བའི་ཉིན་མོར་བདོ་
ཀི་སྲལོ་རུྒྱན་ལྟར་ཆར་བ་སིབ་སིབ་བབ་པ་
དང་།	 ནམ་མཁར་འཇའ་ཚོན་ཁ་དགོ་ས་
ཚོགས་འཕྲསོ་ཏ་ེབཀྲ་ཤིས་པའི་རགས་རནེ་
འབལེ་ད་ེའད་བཟང་པ་ོསནོ་པ་འདི་ནི་ལྷ་
དང་སུྲང་མ་ཡིན་ནའང་རྒྱབ་སྐོར་ཡོད་པ་
དང་།	 	 ད་རེས་མཛད་སྒ་ོའད་ིགལ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་པ་དང་ལམ་ལྷངོས་འག་ོགི་ཡོད་པ་ཧ་
ཅང་གསལ་པ་ོབུྱང་སོང་ཞསེ་དང་།	 ཕྲན་
རང་འདིར་ཡོང་བ་ད་ེཡོང་གོ་ཚོད་སོང་།	
ཧ་ཅང་དགའ་སྤབོས་བུྱང་།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་།	།

འཛམ་གླངི་ཧནི་དའུ་ིཚོགས་ཆེན་ཐངེས་གཉསི་པར་ཚོགས་གནང་བ།		

ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༧	 ཉནི་
བྱང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངོས་གུབ་

ཚེ་རིང་མཆོག་ཨ་རིའི་གངོ་ཁརེ་ཤིས་ཁ་གོ་
ནང་ཡོད་པའི་ཝེ་སེ་ཌན་མགནོ་ཁང་ཆེན་

མོའི་ནང་འཛམ་གླིང་ཧིན་དའིུ་ཚོགས་ཆེན་
ཐེངས་གཉིས་པའི་ཐོག་བཀའ་ཤག་གི་སྐུ ་
ཚབ་བྱས་ནས་སྐུ་མགནོ་ད་ུཆེད་ཕབེས་ཀིས་
དང་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད།
ད་ེཡང་འཛམ་གླིང་ཧིན་དའིུ་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་གཉསི་པ་	(World	Hindu	Con-
gress-2018)	 ད་ེཉདི་ཤིས་ཁ་ག་ོགངོ་ཁརེ་
ནང་ཡོད་པའི་ཝ་ེསེ་ཌན་མགནོ་ཁང་ཆེ་མོའི་
ནང་ཕི་ལོ་		༢༠༡༨	ཟླ་	༩	ཚེས་	༧	ནས་	
༩	 བར་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༧	
ཉནི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་མཆོག་དབུ་འབྱདེ་
མཛད་སྒརོ་མགནོ་འབདོ་ལྟར་ཆེད་ཕབེས་

དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༨	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	
༩།༣༠	 ཐགོ་ཧནི་དའུ་ིཆབ་སྲདི་གསོ་གླངེ་
ཚོགས་འད་ུ	(Hindu	Political	Confer-
ence)	དང་།	 (World	Hindu	Demo-
cratic	 Forum)	 ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ི
ཐགོ་མཁས་པའ་ིབག་ོགླངེ་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ནས་ཁོང་གིས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁོར་
ཡུག་དང་གཙང་པ་ོསུྲང་སྐབོ་མ་བྱས་ན་རྒྱ་
གར་གཙོས་ཨེ་ཤི་ཡ་ལྷ་ོགླངི་ནང་འཚོ་གནས་
བྱས་པའི་མི་དངུ་ཕུར་མང་པའོི་ཚེ་སྲགོ་དང་
བད་ེའཇགས་ལ་འབལེ་བ་ཡོད་པ་དང་།	 ད་
ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་ཀི་གཙང་པ་ོལ་

ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱག་དང་།	 བདོ་ཀི་ཁརོ་
ཡུག་ལ་འབག་བཙོག་བཟ་ོབཞིན་པ་ད་ེའགགོ་
ཐབས་དགོས་པ་ཚང་མའི་ལས་འགན་ཡོད་
ལུགས་སོགས་གསུང་།	གཏམ་བཤད་གནང་
མཁན་ནང་བལ་པ་ོདང་།	 ཤི་ལངྐ།	 	 རྒྱ་
གར།	ལྷ་ོཨ་ཧ་ེརི་ཀ	སུ་ཌན།	ཨ་རི་སོགས་
ཀི་སྐ་ུཚབ་མཉམ་བག་ོགླངེ་གནང་།	 འཛམ་
གླིང་ཧིན་དའིུ་ཚོགས་ཆེན་གཉསི་པའི་ནང་
ཁནོ་བསྡམོས་རྒྱལ་ཁབ་	 ༦༠	 ནས་འཐུས་
མི་	༢༥༠༠	ཕབེས་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།	།
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ཞྭ་སེར་བསན་པའ་ིགཙུག་རྒྱན་འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བའ་ིརྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལནྡ་ཁ་ིཐགོ་	༡༠༤	བླ་ོབཟང་བསན་འཛིན་
མཆོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་གསོལ་ཚིགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༩	ཚེས་	༧	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་
ཚོད་	 ༥	 ཙམ་ལ་ཞྭ་སེར་བསན་པའ་ིགཙུག་
རྒྱན་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི ་རྒྱལ་ཚབ་
དགའ་ལནྡ་ཁ་ིཐགོ་	 ༡༠༤	 བླ་ོབཟང་བསན་
འཛིན་མཆོག་ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
བཀའ་ཤག་གིས་གསོལ་ཚིགས་འབུལ་ལམ་
ཞུས་འདགུ
ད་ེཡང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བཀའ་ཤག་ཏུ་
ཕབེས་འབྱརོ་བུྱང་མཚམས་སྲདི་ཚབ་དཔལ་
འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ཤེས་མཆོག་
གིས་གཙོས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་དང་།	 	 ད་ེ
བཞིན་དགེ་ལུགས་སིྤ་འཐུས་ཨ་ཀུྲག་ཚེ་

བརན་ལགས་བཅས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེ
ལེན་གཟབ་རྒྱས་དང་སྦྲགས་ཚོགས་ཁང་གི་

བཞུགས་བལ་ད་ུའཁདོ་བསནུ།	 སྲདི་ཚབ་
མཆོག་གིས་ཐངེས་འདིར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་

སྐངོ་མཆོག་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བར་བརནེ་
ར་སར་བཞུགས་པའ་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་

ཀི་དཔལ་འབྱརོ་དང་ཤེས་རིག		བད་ེསུྲང་།	
འཕྲདོ་བསནེ་བཅས་ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་བཀའ་

བླནོ་རྣམ་པས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་བཀའ་
ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་ནས་གསོལ་སནོ་འབུལ་
ལམ་ཞུ་སྐརོ་སནྙ་སེང་ཞུས།	 ད་ེཡང་གསོལ་
ཚིགས་དགེས་བཞེས་མ་གནང་གོང་ཐོག་
མར་དགའ་ལྡན་ཁི་པ་མཆོག་གིས་བཀའ་
ཤག་གི་ཚོགས་ཁང་ལ་རབ་གནས་གནང་
ཡོད།
ཐེངས་འདིར ་དགའ་ལྡན ་ཁི ་པ ་མཆོག་
བཞུགས་སརྒ་ད་ུཕི་ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༣	 ནས་	
༧	 བར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་ལ་དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁ་
དང་།	 མད་ོསདྨ་ཆོལ་ཁ།	 ར་སར་རནེ་གཞི་
བྱས་པའ་ིཆུ་སངྒ་།	 ཀ་རརོ་སངྒ་གསུམ་དང་

ར་དབང་ལ་ཀུན་ཕན་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་བཅས་ཀི་ཚོགས་སིྐད་ཁག་ནས་
བརན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུ་སབྐས་ཆེད་
ཕབེས་གནང་བ་མ་ཟད།	ད་ེརསེ་ཕི་ཚེས་	༤	
ནས་	 ༧	 བར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤི་
ཡའ་ིདད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་དབུ་མ་རྩ་
བའི་འབལེ་བ་བུད་ྷཔཱ་ལི་ཏའི་བཀའ་ཆོས་ཞུ་
ཆེད་ཕབེས་པ་ཞིག་ཡིན་འདགུ	ཕི་ཚེས་	༡༠	
ཉནི་དགའ་ལྡན་ཁི་པ་མཆོག་བཞུགས་སྒར་
ནས་ཕབེས་ཐནོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༩	ཚེས་	༧	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སྲིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཌོ་ལན་
ཇི་སཾ་བྷ་ོཊ་ཉིན་སླབོ་ཏུ་འཚམས་གཟིགས་
དང་འབལེ་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 སླབོ་གྲྭ་འད་ིཉདི་
བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ནས་ཆུར་རིྩས་བངླས་
ཟནི་པ་རེད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་བཀའ་
ཤག་རིམ་པས་ལོ་ང་ོ	 ༣༠	 ལགྷ་རིང་བདོ་
སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ནས་ཚུར་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་སུ་རིྩས་ལེན་ནས་ཤེས་ཡོན་ཡར་
རྒྱས་འག་ོགི་རེད།	 གང་ཡིན་ཞ་ེན།	 དག་ེ
རྒན་དང་ལས་བྱེད་བདོ་མི་ཡིན་སབས་སོ་
སོའི་སླབོ་ཕུྲག་ལ་རང་བཞིན་གིས་ཤ་ཚ་ཆེ་

བ་ཡོང་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེབཞིན་སླབོ་ཕུྲག་ཡིན་
ནའང་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་རུྒྱར་ད་ོདབིྱངས་ཆེ་བ་
དང་སླབོ་སྦངོ་ཡར་རྒྱས་འག་ོགི་རེད།	 ཅསེ་
ཡིད་ཆེས་བྱས་པའི་ཐགོ་ནས་སླབོ་གྲྭ་ཚུར་
རིྩས་ལེན་རུྒྱའ་ིའབད་བརྩནོ་བྱས་ཡོད།
བཀའ་ཤག་སབྐས་	༡༤	དང་	༡༥	སབྐས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་རྒྱ་གར་གཞུང་
གི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕལ་ཆེར་ཐངེས་
བརྒྱད་ཅུ་རྒྱ་གངས་བཅར་བ་རེད།	 ང་རང་
ལ་མཚོན་ནའང་ཕལ་ཆེར་ཐངེས་	 ༣༠	
ཙམ་བཅར་བ་ཡིན།	 	 ད་ཆ་བཙན་བྱལོ་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་ཡོད་
པའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཆུར་རིྩས་བླངས་ཟིན་པ་
རེད།	 དཀའ་ལས་ད་ེའད་ཞིག་བརྒྱབ་ཡོད།			

ལོ་	 ༣༠་་༤༠	 རིང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའ་ི
གུབ་འབས་སྨནི་ཡོད།	 ད་སླབོ་སྦངོ་ཡག་
པ་ོཡོང་དང་མི་ཡོང་ཁདེ་རང་ཚོའི་ཕག་ཏུ་
ཡོད།	 སླབོ་སྦངོ་གི་གནས་ཚད་བཟང་ད་ུ
འག་ོདགསོ་ཀི་ཡོད།	 ངས་དསུ་རུྒྱན་ད་ུད་ེ
ལརྟ་བཤད་ཀི་ཡོད།	 ཤེས་ཡོན་ད་ེཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་ཞིག་ཡོང་བར་ལག་པའི་མཛུབ་མོ་
ལ་ྔནང་བཞིན་ཆ་རྐནེ་ཁག་ལ་ྔམེད་ད་ུམི་རངུ་
བ་ཆགས་ཡོད།	 ཆ་རྐནེ་ཁག་ལ་ྔད་ེགང་རེད་
ཞུས་ན།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་།	སླབོ་
སིྤ་དང་ལས་བྱདེ།	དག་ེརྒན།	སླབོ་ཕུྲག	ཕ་
མ་བཅས་ཆ་རྐནེ་ལ་ྔཔ་ོད་ེདག་ཡ་མ་བལ་བ་
ཞིག་དང་ཟུང་ད་ུའབལེ་བའི་ཐགོ་ནས་འག་ོ
དགསོ་པ་ཞིག་ངསེ་པར་ད་ུཆགས་འདགུ
དང་པ།ོ	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ངསོ་ནས་

སླབོ་གྲྭའི་འཛིན་
ཁང་དང་འཛིན་
ཆས།	 ཀླགོ་དབེ་
སོགས་ཀི་མཐུན་
རྐེན་སྦར་རུྒྱ་ད ེ་
རེད།	 	 སླབོ་གྲྭ་
འ དི ར ་ མ ཐུ ན ་
རྐནེ་མ་འདང་བ་
ད་ེའད་ཡོད་ཟརེ་

བུྱང་།	 	 གང་ཅིའ་ིཐད་ནས་མཐུན་རྐནེ་
དགོས་མཁོའི་རིགས་སིྒག་འཛུགས་ནས་
གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་མཐུན་རྐེན་སྦར་གི་རེད།	
དེ་བཞིན་ལམ་སནོ་ཡང་གནང་རུྒྱ་རེད།	
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྲིད་བུྱས་གཏན་
འབབེས་གནང་རུྒྱ་དང་ཀླགོ་དབེ་པར་སུྐན་
གནང་རུྒྱའི་རིགས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ནས་གནང་གི་རེད།
གཉསི་པ།	 སླབོ་སིྤ་དང་ལས་བྱདེ་རྣམ་པ་
རེད།	 སླབོ་སིྤ་དང་ལས་བྱདེ་རྣམ་པས་སིྒག་
འཛུགས་དམ་པོ་བྱེད་དགོས་རུྒྱ ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ལགྷ་པར་སབྐས་རེ་དག་ེ
རྒན་རྣམ་པ་ནད་དགོངས་སོགས་ཞུ་སྐབས་
དའེི ་ཚབ་ཏུ་དགེ་རྒན་བསྐ་ོགཞག་གནང་

རུྒྱ་རིགས་སླབོ་སིྤ་དང་ལས་བྱེད་རྣམ་པའི་
འགན་རེད།
གསུམ་པ།	 དག་ེརྒན་རྣམ་པའ་ིའགན་རེད།	
འདརི་ས་གནས་སུ་དགེ་རྒན་གསར་པ་མང་
པ་ོཕབེས་ཡོད།	 དག་ེརྒན་ན་གཞནོ་མང་པ་ོ
འདགུ	 རྣམ་པ་ཚོ་སླབོ་གྲྭ་གཞན་ད་ུདག་ེརྒན་
གནང་མངོ་བ་དང་ཉ་ེཆར་སླབོ་སྦངོ་མཐར་
ཕིན་ཏ་ེའདརི་ཕབེས་ཡོད་སབས།	 དམིགས་
བསལ་ད་ོདབིྱངས་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་བསམ་
གི་འདགུ	 གང་ཡིན་ཞ་ེན།	 བདོ་པའ་ིསླབོ་
ཕུྲག་གཅིག་ལ་བདོ་པའི་དགེ་རྒན་གིས་སླབོ་
ཁིད་གནང་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་འདི་ཧ་
ཅང་རྩ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གི་འདགུ	གཉསི་
ནས་ང་ཚོའ་ིསླབོ་ཕུྲག་ཚོ་ལ་བརྩ་ེབ་དང་ཚོར་
བ་ཡོད་པའི་ཐགོ་ནས་སླབོ་ཁིད་གནང་རུྒྱ་ད་ེ
དག་ེརྒན་ཚོའ་ིའགན་རེད།
ང་རང་ད་ེས་ྔསླབོ་ཕུྲག་ཡིན་སབྐས་དགེ་རྒན་
ཡག་པ་ོཞིག་བུྱང་རོགས་བྱདེ་ན་བསམ་པ་
དན་མངོ་ཡོད།	 དག་ེརྒན་ཡག་པ་ོད་ེདག་
དསུ་ད་ལ་ྟཡིན་ནའང་སེམས་ནང་དན་བཞིན་
འདགུ	 	 ཕུྲ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཡིན་ནའང་ཆུང་
དསུ་སྐབས་ནས་དགེ་རྒན་ཡག་སྡུག་དབྱེ་
འབྱདེ་ཐུབ་ཀི་ཡོད།	 	 དརེ་བརནེ་དག་ེརྒན་
རྣམ་པ་ཚོས་ད་བར་སླབོ་ཁིད་ཡག་པ་ོགནང་
བ་ད་ེམུ་མཐུད་རུྒྱན་སྐངོ་གནང་དགོས་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ལ་དགེ་རྒན་རྣམ་
པ་ཚོར་ད་ེབཞིན་འགན་ཁུར་རོགས་གནང་
ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
བཞི་པ།	 སླབོ་ཕུྲག་ཚོའ་ིའགན་རེད།	 སླབོ་
ཕུྲག་ཁེད་རང་ཚོ་གཙོ་བ་ོཤེས་ཡོན་དནོ་
གཉརེ་ཆེད་འདརི་སླབེས་པ་ཡིན་སབས་སླབོ་
སྦངོ་ཡང་པ་ོབྱདེ་དགསོ།	 འཛིན་གྲྭ་ཚོགས་
པའ་ིསབྐས་སང་བ་གཡེང་རུྒྱ་མེད།	དག་ེརྒན་
རྣམ་པས་སླབོ་ཁདི་གནང་སབྐས་ཡག་པ་ོཉན་
ནས་སོ་སོའི་སེམས་ནང་འཇུག་ཐུབ་པ་བྱདེ་
དགསོ།	 ཁདེ་རང་ཚོ་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་སབྐས་
བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་།	 རིག་གཞུང་།	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་ཀི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་སླབོ་

དག་ེརྒན་སླབོ་ཁདི་ཡག་པ་ོགནང་མཁན་རྣམས་དསུ་ད་ལའྟང་སེམས་ནང་དན་བཞིན་འདགུ	
སྦངོ་དང་ད་ོསང་གནང་དགསོ།	 ང་ཚོ་རྒྱལ་

ཁབ་གཞན་གི་སླབོ་ཕུྲག་དང་མི་འད་བར་
བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་རྩདོ་བཞིན་ཡོད།	 བདོ་ཀི་རྩ་
དནོ་རྩོད་སྐབས་ལས་འགན་འཕར་མ་ཞིག་
ཁདེ་རང་ཚོར་ཡོད།	 ལས་འགན་མང་བ་
དང་ཆེ་བ་ཡོད་སབས།	སླབོ་སྦངོ་ཐགོ་ལའང་
ད་ོསང་དང་ཧུར་བརྩོན་མང་བ་བྱདེ་དགོས།	
ང་ཚོར་དམིགས་བསལ་ལས་འགན་ཆེན་པ་ོ

ཞིག་ཡོད།	 སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ནས་ཐ་མ་ཁ་

དང་ཉལ་ཐ་རིགས་རྩ་བ་ཉདི་ནས་འཐནེ་རུྒྱ་
མེད།	འཕྲདོ་བསནེ་ལ་ད་ོསང་བྱདེ་དགསོ།
ས་ྔཔ།	 ཕ་མ་ཚོའ་ིའགན་རེད།	 ཅསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་
ཀི ་དི་བར་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།

མཁས་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ནམ་མཁའ་ིནརོ་བུ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་ཨི་ཊ་ལིའ་ིཆེས་མཐའོ་ི

མི་སེར་གཟངེས་རགས་ཕུལ་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༠	
ཉིན་མཁས་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ནམ་མཁའི་
ནརོ་བུ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་ཨི་ཊ་ལིའི་མི་
སེར་གི་གཟངེས་རགས་མཐོ་ཤོས་ད་ེཕུལ་
འདགུ	
ད་ེཡང་གཟངེས་རགས་	 	 Commander 
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ད་ེནི་ཡུལ་དའེི་ནང་རྩོམ་
རིག་སུྒ་རྩལ་དང་དཔལ་
འབྱརོ།	 སྲ་ིཞུའ་ིལས་
དནོ།	ད་ེབཞིན་སིྤ་ཚོགས་
བད་ེདནོ་དང་།	 འག་ོབ་
མི་རིགས་སིྤའི་བད་ེདནོ་
ལ ་སྨིན ་པའི ་ལས་དོན ་
ཐགོ་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པའི་
གུབ་འབས་སོན་པ་དང་།	

གཞན་ཡང་དམག་དནོ་བཅས་ལས་དནོ་ད་ེ
དག་ཐོག་བྱས་རསེ་ཅན་གི་མི་སར་གནང་
སྲལོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	འད་ིལོའ་ིགཟངེས་རགས་
ད་ེབདོ་མིའི་གཙུག་ལག་སླབོ་དཔནོ་མཁས་
དབང་ཆོས་རྒྱལ་ནམ་མཁའི་ནརོ་བུ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་ལ་ཕུལ་འདགུ་པ་བཅས།	།


