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རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་

ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གསང་ཆེན་སདོ་རྒྱྱུད་གྲྭ་ཚང་ད་ུལམ་གཙོ་
རྣམ་གསུམ་གི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡༠ རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་
ཚོད་ ༡༠ ཡོལ་ཙམ་ལ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སདོ་རྒྱྱུ ད་གྲྭ་ཚང་ད་ུ
དད་ལནྡ་སེར་སྐ་ཕ་ོམོ་སངོ་ཕྲག་བརྒལ་བའི་
དབུས་སདོ་རྒྱྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་དང་ཤར་རྩེ་ཆོས་ར་ེབླ་ོབཟང་བསན་
འཛིན་མཆོག་སོགས་ཀིས་དངུ་རྒྱ་སྤསོ་སསེ་
སྔནོ་བསུས་ཏ་ེམགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་
གིས་ཐོག་མར་སདོ་རྒྱྱུ ད་གྲྭ་ཚང་གི་རྲྭ ་ཆེ་
གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུགནས་གཟགིས་ཞིབ་པར་
མཛད།
 དེ ་ རེས ་ ཕེད ་ ཡོ ལ ་ ཆྱུ ་ ཚོ ད ་ 
༡༢།༣༠ ཐགོ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་གསང་
ཆེན་སདོ་རྒྱྱུད་གྲྭ་ཚང་རྲྭ་ཆེ་གཙྱུག་ལག་ཁང་
ད་ུའཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པསོ་
མཛད་པའི་རྒྱྱུ ད་ཐམས་ཅད་ཀི་མན་ངག་གི་
གནད་བསྡུས་པ་གདམས་པའི་རྒྱལ་པ་ོལམ་
གཙོ་རྣམ་གསུམ་དང་རནེ་འབལེ་བསདོ་པ། 
ལམ་རིམ་བསྡསུ་དནོ་བཅས་དང་། ༸རྒྱལ་
མཆོག་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་རྒྱྱུ ད་
ཆེན་ཤེས་རབ་སེང་ེནས་བརྒྱྱུད་པའི་ལྟ་ཁིད་
དན་པ་བཞི་ལནྡ་བཅས་ཀི་བཀའ་ཁདི་བཀའ་
དནི་སྩལ་ཡོད།  སབྐས་དརེ་ཤར་རྩ་ེཆོས་ར་ེ
བླ་ོབཟང་བསན་འཛིན་མཆོག་དང་རྒྱྱུད་སདོ་
སདྨ་ཀི་མཁན་པ་ོལས་ཟུར་རྣམ་པ། བཀའ་
བླནོ་ཁི་ཟུར་མཁས་དབང་ཟམ་གདངོ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག  བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་

སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ག་ེམཆོག ཆེས་
མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརྒྱྱུད་དནོ་
གུབ་མཆོག གཞན་ཡང་རྒྱྱུད་གྲྭ་སདོ་སདྨ་
ཀི་བླ་སུྤལ་དགེ་བཤེས་དང་དགེ་འདནུ་པ་
རྣམ་པ།  ད་ེབཞིན་གཉུག་མར་གནས་པ་

དང་གླ་ོབུར་ད་ུལགྷས་པའི་བདོ་མི་སེར་སྐ་ཕ་ོ
མོ་དང་། ཕི་རྒྱལ་བ་རྒྱ་རིགས་དང་ཉ་ིཧངོ་
པ། ཀ་ོརི་ཡ་སོགས་ཁནོ་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་ 
༥༠༠༠ བརྒལ་བའ་ིདབུས་ཐགོ་མར་གྲྭ་ཚང་
གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་
མཆོག་ལ་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་
ཞུས་བསནུ།
 ༸གོང ་ས ་མཆོག ་ གིས ་ ཆོས ་
འབལེ་དབུ་འཛུགས་དང་འབལེ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ། བར་སབྐས་སདོ་རྒྱྱུད་གྲྭ་ཚང་
ནས་བཀའ་ཆོས་ཁག་འགའ་ཤས་ཤིག་བྱུང་
ཐུབ་ན་ཞསེ་རེ་སྐལུ་གནང་བྱུང་། ཉནི་མང་
པ་ོསྦལེ་ཏ་ེབཀའ་ཆོས་བས་པ་ཡིན་ན་ཐང་

ཡང་ཆད་ཀི་འདགུ དརེ་བརནེ་དངེ་སབྐས་
ངསོ་རང་ལོ་ན་གཞནོ་པའ་ིསབྐས་དང་བསྡརུ་
ན་མི་འད་བ་རེད་འདགུ བར་སབྐས་པུས་
མོའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་སྐབས་ངས་སྨན་
པ་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་མཁས་པ་ད་ེ

འདར་སནོ་གི་ཡོད། ཁ་སང་འཇར་མ་ན་ི
ནས་ཡིན་པའི་སྨན་པ་མཁས་པ་ཞིག་གིས་
པུས་མོ་དང་གཟུགས་གཞིར་བརག་དཔྱད་
བདེ་སྐབས་ཁོང་གིས་ངསོ་རང་གི་གཟུགས་
པའོི་གནས་སངས་ཡག་པ་ོའདགུ་ཅེས་དང། 
ངསོ་ཀི་པུས་མོའི་གནས་སངས་སྐནོ་ད་ེཙམ་
ཆེ་བ་མི་འདགུ  དབིན་ཇིའ་ིཚིག་ནང་
བཅོ་བརྒྱད་དང་བརྒྱད་ཅྱུ་གཉསི་(eighteen 
and eighty) སྒ་འད་པ་ོཡོད་དསུ། ངསོ་
རང་བཅ་ོབརྒྱད་མ་རེད། བརྒྱད་བཅྱུ་རེད། 
ཅེས་ཁོང་གིས་རྩདེ་མོ་དང་སྦགས་གསུངས་
པ་ད་ེདངསོ་ཡོད་ཀང་རེད། ད་ེབཞིན་ཁངོ་
ནས་ངསོ་ལ། ལུས་ད་ེག་ལེར་མར་རུྒད་

འག་ོགི་ཡོད་སབས་བཟ་ོརྒྱྱུ ་ཞེ་དགས་ཡོད་
མ་རེད་ཅསེ་སནྨ་པས་གསུང་སབྐས། ངསོ་
ཀིས་སྐད་ཆ་འདི་གདམས་ངག་རང་གོ ་ 
བྱུང་། དངསོ་གནས་རང་རེད། སོ་སོའ་ི
སེམས་ནང་གཞོན་པའི་སང་བ་རང་ཤར་

རེས་པུས་མོ ་མི ་བདེ་བ་ཡོང་སྐབས་
པུས་མོ་ན་གི་འདགུ  ཅསེ་ལབ་པ་
ལས་སནྨ་པ་སྤ་ོལགས་དསེ་གསུངས་པ་
དངོས་གནས་བདནེ་པ་རེད་བསམས་
བྱུང་། ཡུན་རིང་པརོ་ཆོས་འབལེ་
བེད་དགོས་པ་བྱུང་ན་ཏགོ་ཙམ་ཐང་
ཆད་ཀི་འདགུ ལོ་དའེ་ིནང་ཕར་ཚྱུར་
འག་ོདགསོ་པ་ད་ེའད་མང་པ་ོཆགས་ཀི་
འདགུ བས་ཙང་སྔནོ་ལ། ཀུན་མཁནེ་
བ་ླམ་འཇམ་དབངས་བཞད་པས་རགོས་

བདནུ་མཆན་འགལེ་ད་ེབཤད་རྒྱྱུ ན་དཀོན་
པ་ོཞ་ེདགས་རེད། སྔནོ་མ་རྒྱྱུད་སདྨ་ད་ུཚར་
གཅིག་རགོས་བདནུ་མཆན་འགལེ་ད་ེབཏནོ་
ཡོད། ད་ེརིང་སྔནོ་ལ་རགོས་བདནུ་མཆན་
འགལེ་གཅིག་འདནོ་པ་ཡིན་ན། དརེ་སྔནོ་
འག་ོདབང་གཅིག་དགསོ་པ་ཡིན། དབང་ད་ེ
རྒྱྱུད་གྲྭ་སདོ་སདྨ་གཉསི་དང་དའེི་ནང་གསེས་
ནས་གསང་བ་འདསུ་པ་གཙོ་བ་ོརེད། ནམ་
རྒྱྱུན་བཤད་སལོ་དའུང་།  འག་ོན་གསང་
བ་འདསུ་པ། །བསདྡ་ན་གསང་བ་འདསུ་
པ།།  ཅསེ་བཤད་སལོ་ཡོད། ཅསེ་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རེས་ཆོས་འབལེ་དབུ་
འཛུགས་མཛད།    

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིར་རྒྱ་རིགས་མཁས་དབང་དང་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་དང་ལནྷ་
གླངེ་མོལ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ།

༄༅། །མང་གཙོའ་ིལམ་ནས་འསོ་
འདམེས་བྱུང་བའི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༢ རེས་གཟའ་མིག་
མར་ཉནི་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ཌི་སི་

རུ་རྒྱ་རིགས་སླབོ་མ་ཁག་གཅིག་དང་ཤེས་
ལྡན་མི་ས་ཁག་གཅིག་བཅས་དང་ལྷན་གླངེ་
མོལ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ་པ་དང་།  གླངེ་
མོལ་གི་ལས་རིམ་གོ་སིྒག་གནང་མཁན་རྒྱ་
རིགས་མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་དང་མཁས་
པ་སྐ་ུཞབས་ཡང་ཅིང་ལི་ Dr. Yang Jianli 
ཡིན་འདགུ ཁངོ་ན་ིཐངེས་འདརི་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གླངེ་མོལ་ཐགོ་གདན་ཞུ་གནང་
མཁན་གཙོ་བ་ོཡིན་པ་མ་ཟད།  རྒྱ་རིགས་
ཀི་ཚོགས་པ་ Initiatives for China ཞསེ་
པའ་ིཚོགས་གཙོ་ཡང་ཡིན་འདགུ  ཚོགས་
པ་དསེ་རྒྱ་ནག་ནང་ཞི་བའི་ལམ་ནས་མང་

གཙོའི་ལམ་ལུགས་འཛུགས་རྒྱྱུའི་ཆེད་རྒྱལ་
སིྤའི་ནང་ལས་འགུལ་སྤལེ་མུས་ཡིན་འདགུ  
ཐངེས་འདིར་སྐུ་ཞབས་ཡང་ཅིན་ལིས་སིད་
སྐངོ་མཆོག་གདན་ཞུ་གནང་དགོས་པའི་རྒྱྱུ ་
མཚན་གཙོ་བ་ོནི་བདོ་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་
དབར་ཕན་ཚྱུན་ཡིད་ཆེས་དང་འཆམ་མཐུན་
གངོ་སྤལེ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཙམ་མ་ཟད། ཕི་སྡདོ་
རྒྱ་མི་རིགས་ཚོས་བདོ་ཀི་དངསོ་ཡོད་གནས་
སངས་གསལ་པ་ོརགོས་ཐབས་སོགས་ཡིན་
ལུགས་ཁངོ་གིས་གསུང་དནོ། བདོ་མི་རིགས་
ཀི་ལོ་རྒྱྱུས་དང་ཤེས་ཡོན། ཆོས་ལུགས། 
དངེ་སབྐས་བདོ་ཀི་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས། 

ད་ེབཞིན་བདོ་མི་ཚོའ་ིརེ་བ་ཇི་ཡིན། དབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་སྐརོ་རྒྱ་རིགས་ཚོར་
ང་ོསྤདོ་བ་རྒྱྱུའི་ཆེད་ངས་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་གེ་མཆོག་འདིར་མགནོ་འབདོ་ཞུས་པ་
ཡིན། ཞསེ་གསུངས། གཞན་ཡང་སདི་སྐངོ་
མཆོག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་རྒྱལ་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅདོ་དགུའི་དནོ་གཅདོ་དང་ལས་
བདེ་བཅས་ལ་ཨ་རིའི་ཝིར་ཇི་ནི་ཡ་མངའ་
སྡའེི་ནང་ཉནི་གངས་བཅྱུའི་རིང་ཕི་འབལེ་
སིད་བྱུས་དང་འབལེ་བའི་ཟབ་སྦངོ་འབུལ་
བཞིན་པ་ད ེར་ཕ ེབས་ནས་གསུང་བཤད་
གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ  

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་

ཕབེས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་  ༡༠ 
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡ ཡོལ་ཙམ་ལ་རྡ་ས་
ནས་ག་གལ་བརྒྱྱུ ད་ལྡི་ལིར་ཕབེས་ཐོན་གནང་
རྒྱྱུ ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༡༡ ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་ཨ་རིར་
ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཕི་ཚེས་  ༡༢ ཉནི་རྒྱལ་ས་ཝ་
ཤིང་ཊོན་ཌི་སིར་ཕབེས་འབརོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་
འདགུ ཕི་ཚེས་ ༡༢ ནས་ ༡༥ བར་ས་གནས་
སུ་གཞུང་འབལེ་ལས་དནོ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་དང་། ཕི་
ཚེས་ ༡༦ ཉནི་ཁ་ེན་ཌའ་ིགངོ་ཁརེ་ཊོ་རོན་ཊོར་
ཕབེས་ནས་ཉིན་གཉིས་རིང་ས་གནས་སུ་ལས་
དནོ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ ད་ེརསེ་ཕི་ཚེས་ ༡༧ 
ཉནི་ཝ་ཤིང་ཊོན་ནས་ནའིུ་ཡོཀ་ཏུ་ཕབེས་འབརོ་
གིས་ཕི་ཚེས་ ༡༨ ཉནི་ས་གནས་སུ་ལས་དནོ་
སྤལེ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ  ཕི་ཚེས་ ༡༩ ཉནི་
ལྡ་ིལིར་ཕབེས་འབརོ་གནང་ནས་ལྡ་ིལི་ནས་ག་
གལ་བརྒྱྱུད་ཕི་ཚེས་ ༢༠ ཉནི་རྡ་སར་ཕབེས་
འབརོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ

ངལ་སེལ་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་རོགས་རམ་ལས་
གཞི་སྤལེ་འག་ོབཙྱུགས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ ཉནི་
བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འཁིལ་ས་ཡོམ་ངལ་སེལ་ཚོགས་
ཆྱུང་གིས་བལ་ཡུལ་ལམ་ཆྱུང་རངོ་གི་གངོ་གསེབ་
གསུམ་ Waksora, Gorigaun and Kali-
mati   ནང་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་ཕབེས་ནས་
ཟས་ས་འབས་དང་ཚྭ། ཟ་སམུ།  ཇ། བ་ེམ་ཀ་
ར།  ཁ་ཏགོ་སོགས་དང་།  ས་གདན། སྡདོ་
གུར། ད་ེབཞིན་སནྨ་དང་སནྨ་བཅསོ་མཐུན་རྐནེ་
རིགས་བག་ོའགམེས་གནང་འདགུ གངོ་གསེབ་
ད་ེགསུམ་ནང་ཁནོ་སྡདོ་ཁིམ་གངས་ ༢༥༠ ཙམ་
འདགུ་པ་ཐམས་ཅད་བལ་པའོི་མང་ཚོགས་ཡིན་
འདགུ  ཕགོས་མཚྱུངས་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ 
ཉིན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འཁིལ་གཞིས་ཆགས་ཀི་
ཚོགས་ཁང་ནང་ཉནི་སྐངོ་རིང་ས་ཡོམ་གི་གོད་
ཆག་ཕགོ་པ་རྣམས་ཀི་ཆེད་ད་ུསྨནོ་ལམ་གསུང་
འདནོ་གནང་འདགུ 

གངོ་ས་མཆོག་གིས་དཔལ་ལནྡ་སདོ་རྒྱྱུད་གྲྭ་ཚང་
ད་ུབཀའ་དབང་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༡ རེས་
གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་དགུང་ཆྱུ་ཚོད་ ༡༢ ཙམ་
ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་དཔལ་ལནྡ་སདོ་རྒྱྱུད་གྲྭ་ཚང་ད་ུདད་
ལྡན་སེར་སྐ་ཕ་ོམོ་སངོ་ཕྲག་བརྒལ་བའི་དབུས་
རྡལུ་ཚོན་དཀིལ་འཁོར་དང་འབལེ་བའི་དཔལ་
གསང་བ་འདསུ་པའ་ིདབང་གི་སྔནོ་འགའོ་ིལ་ྟགནོ་
མཛད། ད་ེཡང་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་
ཐགོ་མར་གསང་སགྔས་ཐགེ་པ་སིྤའི་སྐརོ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་རསེ་བམས་བརྩེའི་ཉམས་ལེན་གལ་
ཆེ་ཡིན་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་དགེ་བསྙནེ་གི་
སྡམོ་པ་འབགོས་ཆོག་མཛད། ད་ེརསེ་རྡལུ་ཚོན་
དཀིལ་འཁོར་དང་འབལེ་བའི་དཔལ་གསང་བ་
འདསུ་པའ་ིདབང་གི་སྔནོ་འགའོ་ིས་གནོ་མཛད།།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༣2

བསམ་གུབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་དང་འཇིགས་མེད་བསམ་གཏན་ལགས་རྣམ་གཉསི་གླདོ་བཀྲལོ་བཏང་འདགུ
༄༅། །བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚྱུལ་
སྤལེ་བ་ལརྟ་ན།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་མི་བསམ་གུབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ལ་
རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་གི་བ་སྤདོ་སྤལེ་བའི་ཉསེ་
མིང་འགོ་དམ་བསྒགས་བཀག་དཀིལ་བས་
རེས་ལོ་ལྔའི་བཙོན་འཇུག་གི་ཁིམས་ཐག་

བཅད་ནས་གྲྭ་བཞིའི་བཙོན་ཁང་ད་ུབཅྱུག་
འདགུ ཁམིས་ཆད་ཀི་དསུ་ཚོད་ལོ་ལ་ྔགཙང་
རེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོང་གསང་བའི་
ཐགོ་གླདོ་བཀྲལོ་བས་པར་བརནེ། ཁངོ་གི་
ནང་མི་སྤུན་མཆེད་དང་ད་ེབཞིན་ས་གནས་
མང་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་ཤེས་རགོས་གང་
ཡང་བྱུང་མེད། 
 སིྤར་བསམ་གུབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་
ན་ིད་ཆ་རང་ལོ་སུམ་ཅྱུའ་ིནང་ཡིན་འདགུ་པ་
དང་། ཁངོ་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡ ཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་བདོ་ད་ུགདན་ཞུ་
དགསོ་པ་དང་། པཎ་ཆེན་ཆྱུང་སདི་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གླདོ་བཀྲལོ་དགསོ་པ། ད་ེབཞིན་
སྐ་ེརུྒ་མདརོ་ས་ཡོམ་གི་གོད་ཆག་ཕགོ་རསེ་

བདོ་མིའི་ས་ཞིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་
འཕྲགོ་བས་པ་རྣམས་བདོ་མིར་རིྩས་སྤོད་
བདེ་དགསོ་པ་སོགས་སདྐ་འབདོ་བརྒྱབ་ནས་
ལྷ་ས་ཇ་ོཁང་གི་མདནུ་ད་ུཞི་རྒོལ་རྔམ་སནོ་
གནང་འདགུ ཁངོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་
རྒྱ་གར་ད་ུཕབེས་ནས་ལོ་གཉསི་རསེ་ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༩ ལོར་བདོ་ད་ུཕིར་ལོག་གནང་འདགུ 
ཕིས་སུ་ཁངོ་ལ་ཉསེ་འཛུགས་བདེ་སབྐས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཁངོ་རྒྱ་གར་ནས་༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་དཔ་ེདབེ་གསང་བའི་
ཐགོ་ནས་བདོ་ནང་འརོ་འདནེ་བས་པའ་ིཉསེ་
འཛུགས་བས་འདགུ
 ཕགོས་མཚྱུངས་རང་ལོ་ ༢༩ 
སོན་པ་འཇིགས་མེད་བསམ་གཏན་ལགས་

ཀང་བཙོན་དསུ་ཡོངས་སུ་གཙང་རེས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༣ ཉནི་གླདོ་བཀྲལོ་བཏང་འདགུ ཁངོ་ན་ི
ཀན་སུ་ཞིང་ཆེན་གི་ཀན་ལྷ་ོབདོ་རིགས་རང་
སྐངོ་ཁུལ་ནས་ཡིན་འདགུ་པ་དང་། ཁངོ་
གིས་ད་ེས་ྔཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བདོ་ལ་རང་
དབང་དགོས་པ་དང་༸གོང་ས་མཆོག་བདོ་
ད་ུགདན་འདནེ་ཞུ་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་འགོ  
ཞི་རྒལོ་རྔམ་སནོ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་སབས་
རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་གི་བ་ངན་སྤལེ་བར་བསདྙ་
ནས་འཛིན་བཟུང་བ་རྒྱྱུའ་ིབཀའ་རྒྱ་བསྒགས་
སབས་ལོ་གསུམ་རིང་གསང་ཡིབ་བས་ནས་
བཞུགས་དགསོ་ཐུག་ཀང་། མཐར་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢ ཉནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བས་
འདགུ སིྤར་ཁངོ་ན་ིཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་བསང་
ཆྱུ་རངོ་རྔགོ་རྒྱལ་མོ་དགནོ་གི་དག་ེའདནུ་པ་
ཞིག་ཡིན་འདགུ གླདོ་བཀྲལོ་རསེ་ཁངོ་རང་
ཁིམ་ད་ུཕབེས་སྐབས་ལམ་ད་ུམང་ཚོགས་
རྣམས་ཀིས་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་
ཐགོས་ནས་དགའ་བསུ་ཞུས་འདགུ 

རྒྱ་གཞུང་གི་ཉནེ་རགོ་པས་འབ་ིརའུ་ིམི་སེར་གཉསི་ལ་དནོ་མེད་རྡངུ་རྡགེ་བཏང་ནས་རྨས་སྐནོ་ཚབས་ཆེ་བཟསོ་པ།
༄༅། །འད་ིགར་ཁུངས་ལནྡ་གནས་ཚྱུལ་
འབརོ་གསལ་ལརྟ་ན། ཁམས་ནགས་ཤོད་
འབི་རུ་རོང་གི་བདོ་མི་གཉསི་ལ་རྒྱ་གཞུང་
ཉནེ་རགོ་པས་དནོ་མེད་རྡངུ་རྡགེ་བཏང་ནས་
རྨས་སྐནོ་ཚབས་ཆེན་བཟསོ་སབས། ད་ལ་ྟ
ལྷ་སའི་བདོ་ལྗངོས་མི་མང་སྨན་ཁང་ཟརེ་
བར་སནྨ་བཅསོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་འདགུ  ད་
ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚྱུལ་སྤལེ་གསལ་ལརྟ་
ན། ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་ ༧ ཉནི་གི་བདོ་ནང་
གི་མཚན་མོའ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༡༡ ཡས་མས་སུ། 
འབི་རུ་རོང་ཁོངས་ནས་ཡིན་པའི་བདོ་མི་
རང་ལོ་ ༥༣ ཅན་རྣམ་རྒྱལ་བསན་འཛིན་
ལགས་དང་། སེམས་ཁམས་བད་ེབ་ོམེད་
པའ་ིཁངོ་གི་བུ་པད་ཚེ་གཉསི་ལ། སུ་ཡིན་
གསལ་བ་ོམི་ཤེས་པའ་ིརྒྱ་མིའ་ིཉནེ་རགོ་མི་ས་
གཉསི་ཀིས་སདྐ་ཆ་གང་ཡང་མ་བཤད་པར་
དནོ་མེད་རྡངུ་རྡགེ་བཏང་ས།ེ མག་ོལུས་གང་
སར་རྨ་ཁ་མང་པ་ོབཟསོ་ནས་ལུས་ཡོངས་སུ་
ཁག་གིས་ཁངེས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྣམ་རྒྱལ་
བསན་འཛིན་ལགས་ཀི་རྒྱབ་རུས་བཅག་
པ་དང་། མག་ོབ།ོ མཁལ་མ་སོགས་ཀང་
བསད་ཡོད་པ་རེད་འདགུ
 ཁིམ ་ མི ་གཉ ེན ་འབ ེལ ་ ཚོས ་
གནས་ཚྱུལ་ཤེས་རགོས་བྱུང་རསེ། ལམ་

སང་ཁོང་གཉིས་འབི་རུ་རོང་སྨན་ཁང་ད་ུ
བསྐལ་ཡོད་པ་དང་། རྣམ་རྒྱལ་བསན་འཛིན་
ལགས་ལ་རྨས་སྐནོ་ཚབས་ཆེན་བཟསོ་ཡོད་
སབས། དབུགས་ཚབ་བརྒྱབ་པ་དང་ཁག་ཁ་
གསབ་སོགས་ཛ་དག་མྱུར་སྐབོ་བས་ཡོད།  
ཕི་ཚེས་ ༨ ཉནི་གི་ཞགོས་པའ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༦ 
པ་ཡས་མས་སུ་ནག་ཆྱུ ་
མི་མང་སྨན་ཁང་ད་ུཕིན་
ཡོད་ཀང་། སནྨ་ཁང་གིས་
གང་མགོགས་ལྷ་སར་མ་
སོང་ན་སགོ་ཉནེ་ཡོད་སྐརོ་
བརདོ་ཡོད་པར་བརནེ་ལྷ་
སར་འག་ོདགསོ་ཁལེ་ཡོད་
འདགུ ད་ལ་ྟཁངོ་གཉསི་
ལ་བདོ་ལྗངོས་མི་མང་སནྨ་
ཁང་དུ་སྨན་བཅོས་བེད་
བཞིན་ཡོད་ཅིང་། སནྨ་
ཁང་གིས་བརག་དཔྱད་
བས་པ་བརྒྱྱུད། རྣམ་
རྒྱལ་བསན་འཛིན་ལགས་
ཀི་རྒྱབ་རུས་ཤིག་བཅག་པ་དང་མཁལ་མ་
སྐྲངས་བ། ཁག་གཅིན་འབབ་པ། མག་ོ
ལུས་གང་སར་རྨ་ཁ་དང་སྐྲང་འབུར་གིས་
ཁེངས་ཏ་ེགནས་སངས་ཚབས་ཆེན་ཡིན་

སྐརོ་འགལེ་བརདོ་བས་ཡོད་འདགུ
 ཁིམ་མི་ཚོས་རྡུང་རྡགེ་གཏངོ་
མཁན་ད་ེགཉསི་འབ་ིརུ་རོང་ཉནེ་རགོ་ཁང་
གི་མི་ས་ཡིན་པའ་ིདགོས་གཞི་འགོ རྣམ་
རྒྱལ་བསན་འཛིན་ལགས་ཀི་བུ་མོ་དང་མོའི་
ཁ་ོག་སོགས་མི་འགའ་རངོ་ཉནེ་རགོ་ཁང་ད་ུ

སོང་ས།ེ ཁདེ་ཚོས་ཉསེ་མེད་མང་ཚོགས་ལ་
རྡངུ་རྡགེ་བདེ་ཆོག་གམ། ཁངོ་གཉསི་ཀིས་
ཁིམས་འགལ་གི་ནག་ཉསེ་ག་རེ་བསགས་
སོང་། གལ་སདི་ཁམིས་འགལ་གི་ལས་ཀ་

བས་ཡོད་ན་ཁིམས་ལྟར་ཐག་གཅོད་བས་
ན་འགགི་གི་རེད་ཅསེ་ལབ་པར། ཉནེ་རགོ་
པས་ཁོས་ང་ཚོར་རྒྱྱུ ག་ཁི་ལབ་པ་མ་ཟད། 
ཧམ་པ་ཆེན་པསོ་དཔའ་ཡོད་ན་ཤོག  ཅསེ་
ཤོར་ཤོར་བས་ནས་རིག་ཉམས་བསན་སོང་
ཞསེ་ཉསེ་འཛུགས་བས་ཡོད་འདགུ
 ད་ེཡང་གནས་ཚྱུལ་མཁོ་སྤོད་
བས་པའ་ིནང་། རྡངུ་རྡགེ་གཏངོ་སབྐས་མི་
ད་ེགཉསི་ཀིས་ཉནེ་རགོ་པའི་གོས་གནོ་མེད། 
དརེ་བརནེ་ཁོང་གཉིས་ཀིས་ཉནེ་རགོ་པ་
ཡིན་མིན་དང་། མི་སུ་ཡིན་མིན་གི་གདངོ་
ཡང་ཡག་པ་ོམཐངོ་མེད་པས། རྒྱྱུག་ཁི་ཟརེ་
ནས་ཁ་རྡངུ་གཏངོ་མི་སདི་ལ། རྣམ་རྒྱལ་
བསན་འཛིན་ལགས་ཀིས་མི་སུ་ཡིན་ཤེས་ཀི་
མི་འདགུ་པས་རྒྱྱུ ག་ཁི་ཞེས་ལབ་མེད་སྐརོ་
འགལེ་བརདོ་གནང་འདགུ
 ཉནེ་རགོ་ཁང་གིས་མི་མང་ལ་
གང་བྱུང་རྡུང་རྡགེ་གཏངོ་མཁན་གི་ཉསེ་
ཅན་ཉནེ་རགོ་པ་ད་ེགཉསི་ཁམིས་ལརྟ་བཀག་
ཉར་མ་བས་པར་བརནེ། མི་མང་ནང་བླ་ོ
ཕམ་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཐངེས་
འདིའི ་གནད་དནོ་ད་ེཁིམས་བཞིན་རྒྱལ་
ཁབ་སྐངོ་དགོས་པའི་སིད་བྱུས་དང་འགལ་ 
ཞིང་། ཁམིས་འཛིན་མི་སས་ཁམིས་ལུགས་

ལརྟ་ལག་ལེན་མ་བས་པ་དང་། མང་ཚོགས་
ཀི་ཚེ་སགོ་དང་རྒྱྱུ ་ནརོ་ལ་མཐངོ་ཆྱུང་བས་
པ་བཅས་མཚོན་གི་ཡོད་སབས། འབལེ་
ཡོད་མགོ་ཁིད་དང་ལས་བེད་ཚོས་གནད་
དནོ་ད་ེཁམིས་ལརྟ་ཐག་གཅདོ་དང་པ་ོགནང་
བའ་ིརེ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྐརོ་ཡང་བརདོ་འདགུ
སིྤར་ནགས་ཤོད་འབ་ིརའུ་ིཡུལ་ད་ུ ༢༠༡༣ 
ལོའ་ིཟླ་བ་ ༩ པའ་ིནང་ས་གནས་ཡུལ་
མིས་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་དར་རྒྱལ་མོ་རུྔལ་ཆྱུར་
གཡུགས་པའ་ིཉནི་མོ་ནས་བཟུང་ས།ེ ད་བར་
ཟླ་བ་ ༡༩ ཙམ་སོང་བའ་ིརིང་ས་གནས་
སུ་ཚད་མཐའོི་དམ་དག་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་
དང་། དསུ་ཚོད་ཧ་ཅང་རིང་པ་ོའདའི་ིནང་
ས་གནས་སུ་སྐད་འཕྲིན་སོགས་བརྡ་འཕྲིན་
ཁག་སྒ་ོབརྒྱབ་ནས་ཡོད་ལ། ཁ་པར་ཡང་
དསུ་ཚོད་མང་ཆེ་བ་འག་ོགི་མེད། མཚམས་
རེ་ཁ་པར་འག་ོགི་ཡོད་ཀང་ལམ་སེང་ཉནེ་
རགོ་པས་རྩད་གཅདོ་བས་ནས་ཁ་པར་སུས་
བཏང་བ་རེད། ག་རེ་ལབ་སོང་། ག་རེ་བདེ་
མཁན་རེད་ཅེས་སོགས་འད་ིརྩད་བས་ནས་
རསེ་མ་ཡང་བསྐར་ཕི་ལོགས་ཁ་པར་བངླས་
ན་ཉསེ་ཆད་གཅོད་ཀི་ཡིན་ཟརེ་ནས་སྡགིས་
སྐལུ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་འདགུ

ཨང་རིྩས་སླབོ་དག་ེརྣམས་ལ་ཟབ་སྦངོ་གནང་བཞིན་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ 
ནས་ ༡༤ བར་ཉནི་གངས་བཅྱུ་རིང་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་ཤེས་ཡོན་ཉམས་ཞིབ་དང་སྦངོ་
བརྡར་བས་ིགནས་ཁང་ (NCERT) ད་ུབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀིས་ག་ོསིྒག་འགོ བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་
གཞི་རིམ་བར་མའི་ཨང་རིྩས་དག་ེརྒན་ཁག་
གཅིག་ལ་ཨང་རིྩས་སླབོ་ཁིད་ཐབས་ལམ་
དང་འབལེ་བའི་ཟབ་སྦངོ་འཚོགས་བཞིན་
ཡོད་འདགུ 
 ཟབ་སྦོང་འདི་བཞིན་གོ ་སིྒག་

གནང་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོ
རྣམས་ན།ི དག་ེརྒན་ཚོའ་ིཨང་རིྩས་སླབོ་ཁདི་
བདེ་སངས་ཀི་ཐབས་བྱུས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
རྒྱྱུ ་དང་། སླབོ་ཕུྲག་ཚོས་ཨང་རིྩས་སླབོ་ཚན་
ད་ེཡང་སླབོ་ཚན་གཞན་དང་མཚྱུངས་པར་
ཕན་ཚྱུན་གསོ་མོལ་དང་གོ་བསྡུར་སྦངས་
བཤད་བ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་དང་། ཨང་རིྩས་སླབོ་
ཚན་ད་ེམཉམ་རུབ་ཐགོ་སླབོ་སྦངོ་བདེ་ཐུབ་
རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ར་སྤདོ་གནང་ཐུབ་པ་ཡོང་རྒྱྱུ ། ད་ེ
བཞིན་ཨང་རིྩས་སླབོ་ཚན་གི་སླབོ་དབེ་ནང་
གི་སླབོ་ཚན་དཀར་ཆག་ཙམ་ལ་ད་ོསང་བས་
ནས་མ་བསདྡ་པར་ཐབས་ལམ་གཞན་བཀལོ་

ནས་ཨང་རིྩས་སླབོ་སྦངོ་བ་རྒྱྱུར་ཁོར་ཡུག་

སྤ་ོསང་ཅན་བཟ་ོཐབས། ད་ེབཞིན་དག་ེརྒན་
ཚོའི་ཉནི་རེའི་སླབོ་ཁིད་སབྐས་དགོས་བཅསོ་

དང་དཀའ་ངལ་ཇི་འཕྲད་རྣམས་སེལ་ཐབས་

ཡིན་འདགུ    
 ཐངེས་འདའི་ིཟབ་སྦངོ་ཐགོ་སམ་

བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པའི་ཁབ་ཁོངས་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་དང་། རྡ་ས་བདོ་ཁིམ། མ་སུ་རི་
བདོ་ཁིམ། བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བད་ེརྩ། 
སེར་བསེ་སླབོ་གྲྭ་བཅས་ནས་ཁནོ་དགེ་རྒན་
གངས་ ༡༦ མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ 
 ཟབ་སྦངོ་འདི་བཞིན་ཁེ་ན་ཌའི་
ཕི་སིད་ལས་དནོ་དང་ཚོང་དནོ་དང་ཡར་
རྒྱས་ཚན་པས་ (Department of Foreign 
Affairs, Trade and Development 
Canada). དཔལ་འབརོ་གི་མཐུན་འགྱུར་
གནང་འདགུ 

བསམ་གུབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས།

འཇིགས་མེད་བསམ་གཏན་ལགས།
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བདོ་ཀི་བུད་མེད་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བཅྱུ་གཅིག་པ་གཟབ་རྒྱས་ངང་ཚོགས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨ 
ཉནི་ས་རཱ་བདོ་ཀི་ཆེས་མཐའོི་གཙྱུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུབདོ་ཀི་བུད་མེད་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བཅྱུ་གཅིག་པ་
འཚོགས་ཡོད།
 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་
ཚོད་ ༩།༡༥ ཡོལ་ཙམ་ལ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ག་ེམཆོག་
གིས་གཙོས་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་། བཀའ་ཟུར་
རིན་ཆེན་མཁའ་འག་ོམཆོག ས་གནས་ཁག་
དང་ཕགོས་མཐའ་ཁག་ནས་ཕབེས་པའི་བུད་
མེད་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྐ་ུཚབ། སྐ་ུམགནོ་དང་
གསར་འགོད་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་
ཐགོ་མར། སང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེགནང་གུབ་

བསནུ། ཚང་མ་སྐ་ུབཞངེས་ཐགོ་བདོ་རྒྱལ་
ཁབ་ཆེན་པའོ་ིརྒྱལ་གླུ་བཏང་། ད་ེརསེ་བདོ་

བསན་སིད་མི་རིགས་ཀི་དནོ་ད་ུརང་སགོ་
བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་
བ་ོདཔའ་མོ་རྣམས་ལ་གུས་འདདུ་དང་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐེ་མཚོན་སླད་ངག་བཅད་
སརྐ་མ་གཅིག་ཞུས། སབྐས་དརེ་སིྤ་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། བདོ་ནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་མི་རྣམས་ཀི་

ལྷག་བསམ་དང་སྙངི་སབོས་ཧ་ལས་པ་ཡོད་
པ་ད་ེསྨསོ་མེད་རེད། ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ནང་
ཡོད་མཁན་རྣམས་དང་ལྷག་པར་བུད་མེད་
ལནྷ་ཚོགས་ད་ེབཞིན་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ང་ོབའོི་ཐགོ་ནས་ཆབ་སིད་

ཀི་ལས་འགུལ་ས་མང་ཞིག་སྤལེ་བཞིན་ཡོད། 
རྒྱ་གར་དང་ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་སྡངིས་
ཆ་མང་པ་ོཞིག་རགས་ཀི་ཡོད་པས་ག་ོསབྐས་
ད་ེདག་བཞེས་ནས་བདོ་དནོ་དལི་བསྒགས་
གནང་རྒྱྱུ ་དང་བུད་མེད་ཀི་ཐབོ་ཐང་གི་ཐགོ་
གསུང་རྒྱྱུ ་སོགས་ཕགོས་གང་ཅིའི་ཐགོ་ནས་
གོ་སྐབས་བླངས་ཐུབ་པ་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
རེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
རསེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། མ་འངོས་པའ་ིསདི་ 
སྐངོ་། བཀའ་བླནོ། སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
དང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་བུད་མེད་ཁདེ་
རང་ཚོའི་ནང་ནས་ཐོན་ཡོང་བའི་སྐབས། 
བུད་མེད་ཀི་ནསུ་སབོས་སྤལེ་དགོས་པ་རེད་
ལ། བུད་མེད་ལ་ཐབོ་ཐང་འད་མཉམ་ཐབོ་
ཆེད་རྩདོ་དགསོ་པ་རེད། ངསོ་ཀིས་དསུ་རྒྱྱུན་

ཨེ་ལེན་ན་ོརོ་སི་ཝལེ་ Eleanor Roosevelt 
གིས་གསུངས་པའི་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤིག་
སེམས་ནང་ཉར་ནས་ཚིག་ད་ེདག་བདོ་པའི་
སིྤ་ཚོགས་དང་སིྤ་ཡོངས་ལ་བཤད་པ་ཡིན་
ན་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོང་གི་རེད་བསམ་གི་
ཡོད། མོ་རང་གིས་དབིན་ཡིག་ནང་ད་ེལརྟ་
བརདོ་ཡོད།  རྣམ་དཔྱདོ་ཡངས་པའ་ིམི་ཞིག་
ཡིན་ན་ག་དསུ་ཡིན་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་ 
མང་། ད་ེབཞིན་སིྤ་ཡོངས་ཀི་འཆར་སང་
ཐད་བསམ་བླ ོ་གཏོང ་བ་དང་ད ེའི ་སྐ ོར ་
དགངོས་པ་བཞསེ་ཀི་རེད། མི་ཕལ་བ་ཞིག་
ཡིན་ན་ཉནི་རེ་ཉནི་རེའི་ལས་དནོ་སྐརོ་སདྐ་
ཆ་བཤད་ཀི་རེད། བསམ་བླ་ོགུ་དགོས་པའ་ི
མི་ཞིག་ཡིན་ན་མི་གཞན་གི་སྐརོ་སྐད་ཆ་
བཤད་ཀི་རེད།   ཅསེ་ལུང་འདནེ་གནང་།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་ཨ་རིའ་ིནང་ཕི་འབལེ་སདི་བྱུས་དང་འབལེ་བའ་ིཟབ་སྦངོ་གནང་འག་ོབཙྱུགས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༤ 
ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་
ཁུངས་དང་ཨ་རིའི་རོགས་ཚོགས་གཉིས་
ཐུན་མོང་གིས་ག་ོསིྒག་འགོ བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཕི ་རྒྱལ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་
དགུའི་དནོ་གཅོད་དང་ལས་བདེ་བཅས་ལ་
ཨ་རིའི་ཝིར་ཇི་ནི་ཡ་མངའ་སྡའེི་ནང་ཉནི་
གངས་བཅྱུའི་རིང་ཕི་འབལེ་སིད་བྱུས་དང་
འབལེ་བའི་ཟབ་སྦངོ་གནང་འགོ་བཙྱུགས་
འདགུ ཟབ་སྦངོ་འད་ིཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
ཁང་གི་དཔལ་འབོར་མཐུན་འགྱུར་འོག་

ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གིས་གོ་སིྒག་ཐགོ་
མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་ཟབ་སྦངོ་
དབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་སྒརོ་ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་
བད་ེསིྐད་ཆོས་དབངས་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ངསོ་
ནས་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་ལས་བདེ་རྣམས་ལ་
ཟབ་སྦངོ་འདིའི་བརྒྱྱུད་ཕི་ལ་འབལེ་བ་བདེ་
སངས་ཐགོ་མཐངོ་རྒྱ་ཐསོ་རྒྱ་ཆེ་ར་ུཕིན་ནས་
ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོང་བའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད། ད་ེརིང་ག་ོསིྒག་གནང་མཁན་ཚོས་ད་ེ
སྔའི་ཨ་རིའི་ཤེས་ལྡན་མི་ས་དང་གཞུང་གི་

ལས་བདེ་ཉམས་མངོ་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་ད་ཆ་
བགསེ་ཡོལ་ད་ུཕབེས་ཟནི་པ་ཁག་གཅིག་སླབོ་
སནོ་པར་གདན་ཞུ་གནང་ཐུབ་པ་ན་ིབསགྔས་
འསོ་སུ་གྱུར། ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་ 
གནང་། ཐངེས་འདའི་ིཟབ་སྦངོ་སབྐས་བརདོ་
གཞི་གཙོ་བ་ོརྣམས་ན།ི གཞན་དང་འབལེ་
མོལ་གནང་སངས་དང་། ཕིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་
དང་འཛམ་གླངི་མཉམ་སྦལེ་རྒྱལ་ཚོགས། ད་ེ
བཞིན་རྒྱལ་སིྤའ་ིའབལེ་ལམ་དང་། རང་
བྱུང་ཐནོ་སྐདེ་དང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་སུང་
སྐབོ། ད་ེབཞིན་བད་ེསུང་ལས་དནོ་སོགས་ཀི་

ཐད་ཕི་འབལེ་སིད་བྱུས་ལག་བསར་གནང་
ཕགོས་སྐརོ་སོགས་ཡིན་འདགུ ཟབ་སྦངོ་
སྐབས་ཟབ་སྦངོ་བ་རྣམས་ཀིས་ཨ་རི་བདོ་

ཀི་རུླང་འཕྲནི་ཁང་གི་བདོ་སདྐ་སྡ་ེཚན་དང་། 

ཨེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་རུླང་འཕྲནི་ཁང་། རྒྱལ་
སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་། ད་ེབཞིན་
ཝ་ཤིང་ཊོན་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་

བཅས་ལ་ལ་ྟསྐརོ་ད་ུབསྐདོ་ཡོད་འདགུ།

གཡུང་དུང་བནོ་གི་གདན་ས་ཆེན་མོ་དཔལ་ལནྡ་ཁ་ིབརན་ནརོ་བུའ་ིརྩ་ེནས་ས་ཡོམ་གིས་གནདོ་སྐནོ་ཕགོ་པའ་ིཡུལ་མིར་
རོགས་མགནོ་གནང་གནས།

༄༅། །འད་ིགར་བནོ་པའོ་ིསིྤ་འཐུས་དག་ེ
བཤེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ཀིས་
བཏང་གནས་ནང་འཁདོ་དནོ།   ད་ེཡང་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡།༥༦ ཙམ་གི་ཐགོ་བལ་
ཡུལ་ད་ུཤུགས་ཚད་རིམ་པ་ ༧༌༩ ཅན་གི་
ས་ཡོམ་བརྒྱབ་ནས་མི་གངས་བརྒྱད་སངོ་
ལགྷ་གི་གཅསེ་པའ་ིཚེ་སགོ་ཤོར་བ་དང་། མི་
གངས་ཁི་ཕྲག་མང་པརོ་རྨས་སྐོན་ཚབས་
ཆེན་ཕགོ་ས་ེད་ལྟ་སྨན་བཅོས་བདེ་བཞིན་པ་
མ་ཟད།  ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་རིན་ཐང་ལནྡ་པའ་ིལ་ྷ
ཁང་དང་། མཆོད་རནེ། འགམེས་སནོ་ཁང་
སོགས་རིག་དངསོ་སུང་སྐབོ་སྡ་ེཚན་མང་པ་ོ
རྩ་བརླག་ཏུ་བཏང་ཡོད། ཕགོས་མཚྱུངས་མི་
མང་གི་སྡདོ་ཁང་འབུམ་གཉསི་དང་ཁི་དགུ་
ལགྷ་རྩ་མེད་ད་ུཕིན་ནས་མི་མང་རྣམས་སྡདོ་
གནས་མེད་པ་གྱུར་བ་དང་། སྡདོ་ཁང་འབུམ་
གཉསི་དང་ཁི་བདནུ་ཡས་མས་ཤིག་རྩ་མེད་
ཞིག་རལ་ད་ུམ་སོང་ནའང་སྐནོ་ཆག་ཚབས་
ཆེན་བྱུང་ས།ེ ཡ་ང་བའ་ིའབྱུང་བའ་ིགདོ་
ཆག་གི་འཇིགས་སྐྲག་འགོ་མི་མང་པ་ོསེམས་
སྐནོ་གིས་སྨ་ོབ་དང་།  ལ་ལ་བ་ླའཁར་ཏ་ེ

གཉིད་མི་ཁུག་པའི་སྡུག་བསྔལ་སོགས་ཀི་
དཀའ་སྡགུ་བརདོ་ལས་འདས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་
ཀུན་གིས་མཁནེ་གསལ་ལརྟ། སབྐས་དརེ་
བལ་ཡུལ་རྒྱལ་སའི་མཆོད་རནེ་འཕགས་
པ་ཤིང་ཀུན་གི་ཉ་ེའགམ་རི་བ་ོགླང་རི་ལུང་
བསན་གི་འདབས་ཞལོ་ད་ུཆགས་པའ་ིགཡུང་
དུང་བནོ་གི་གདན་ས་ཆེན་མོ་དཔལ་ལནྡ་ཁི་
བརན་ནརོ་བུའི་རྩའེི་དགནོ་གི་དག་ེའདནུ་པ་
རྣམས་ལ་སགོ་སྐནོ་དང་རྨས་སྐནོ་མ་བྱུང་ 
ཡང་། གཙྱུག་ལག་ཁང་དང་གྲྭ་ཤག་སོགས་
ལ་གས་སྐནོ་གང་འཚམས་བྱུང་ནས་བ་ླསླབོ་
ཡོད་ད་ོཅོག་ཕི་ལོགས་ལ་གནས་སྤསོ་ཏ་ེད་
ལྟའི་བར་སྡདོ་གུར་འགོ་ཉནེ་ཡོལ་ད་ུགནས་
བཞིན་མཆིས། དགནོ་གི་ཁ་ིའཛིན་༸སྐབས་
ར་ེམཁན་ཆེན་ལུང་རགོས་བསན་པ་གཡུང་
དུང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་དབུ་ཁིད་ལམ་
སནོ་ལ་བརནེ་ནས་དཔལ་ལནྡ་ཁི་བརན་ནརོ་
བུའི་རྩེའི་དགོན་གི་བླ་གྲྭ་རྣམ་པས་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐདེ་ཐགོ་ས་ཡོམ་གི་གདོ་ཆག་
འགོ་འདས་གངོས་སོང་བ་རྣམས་ཀི་ཆེད་
ད་ུགསུར་དང་བསྔ་ོསྨནོ། གསོན་དནོ་ད་ུསྐ་ུ
རིམ་ཞབས་བརན་སུྒབ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་

ཟད། ས་ཡོམ་བྱུང་མ་ཐག་ནས་དགནོ་འདའི་ི
དགེ་འདནུ་པ་རྣམས་ཀིས་ཉ་ེའགམ་ཡུལ་
སྡའེི་ཁང་པ་ཞིག་ཧུལ་འགོ་ཏུ་ལུས་པའི་རྨས་

མ་རྣམས་མྱུར་སྐབོ་དང་། འདས་གངོས་
ཕིན་པ་རྣམས་ཀི་ཕུང་པ་ོསྔགོ་འདནོ་སོགས་
ཀི་ཆེད་ཉིན་མཚན་ལྟསོ་མེད་ཀིས་བལ་པ་ོ 
དང་། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་རོགས་སྐརོ་མི་
སའི་ལནྷ་ད་ུལས་ཀར་མཉམ་ཞུགས་ཞུས་ཏ་ེ
མིག་དཔ་ེའསོ་པའི་གུབ་འབས་ཐནོ་པ་ཡང་
བྱུང་ཡོད། ཁ་ིབརན་ནརོ་བུ་རྩའེ་ིགསོ་རིག་
སྡ་ེཚན་སརྔ་སལོ་གསོ་རིག་འབུམ་བཞིའ་ིསླབོ་
གྲྭ་ནས་ས་ཡོམ་གིས་གནདོ་སྐནོ་ཐབེས་པའི་
ནད་པ་རྣམས་ལ་ད་ལའྟི་བར་རིན་མེད་ནད་
གཞི་བརག་དཔྱད་དང་། སནྨ་སིྦན་གནང་བ། 

མི་གངས་སངོ་ཕྲག་ལྔ་ལྷག་ལ་ནད་ཡམས་
འགོག་སུང་གི་སིྦན་གཏངོ་བས་དང་བེད་
བཞིན་པ་དང་། བལ་ཡུལ་བནོ་པ་ོཚོགས་

པ་དང་ཁི་བརན་ནརོ་རྩེའི་དགེ་རྩ་ཚོགས་
པ་གཉསི་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་ཕི་ལུགས་སྨན་པ་
གགས་ཅན་གདན་ཞུ་བས་ནས་ཉནི་གསུམ་
རིང་ཁི་བརན་ནརོ་རྩེའི་ཕི་ལུགས་སྒ་ོབསནེ་
སནྨ་ཁང་ད་ུནད་གཞི་བརག་དཔྱད་དང་སནྨ་
སིྦན་བསྩལ་གནང་མཛད་ཡོད།
 ད་ེབཞིན་ས་ཡོམ་གིས་གནདོ་
སྐོན ་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་ས ེ་འཚོ ་ཐབས་
ཞན་ཞིང་རོགས་སྐོར་ཉུང་བའི་ལུང་ཀོག་
Sindhupalchock སི་དྷུ ་པར་ཅགོ་རངོ་
ཁངོས་ཀི་ Helambuvdc ཡོལ་མོ་གངོ་

ཚོ་དང་པའོི་དདུ་ཁིམ་བརྒྱ་དང་ཉ་ིཤུ་རྩ་ལྔ་ 
དང་། ཀི་ཝལ་ Kwal གངོ་ཚོ་དགུ་པའ་ི
དདུ་ཁིམ་བརྒྱ་དང་གཉིས་ལ་འབས་དང་། 
ཚྭ། ཟ་སམུ་བཅས་ཀི་རོགས་སྐརོ་གནང་བ་ 
དང་། Kathmandu རངོ་ཁངོས་ཀི་ 
Nangle Bhare གངོ་ཚོ་སིྤ་ལ་སྡདོ་གུར་
ལ་ྔབཅྱུ་ལགྷ་དང་། འབས་དང་། སམྐ་ཟས་
རླངས་འཁོར་གང་བཅས་རོགས་རམ་བས་
ཡོད།དགོན་གི་ཉ་ེསྐརོ་གི་གངོ་མི་ཁག་ལ་
སྡདོ་གནས་གཡར་ཞིང་། སྡདོ་གུར་སོགས་
ཀི་མཐུན་སྦོར་གང་ནསུ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་
ཟད། བ་ླགྲྭ་སྒརེ་ངསོ་ནས་ཀང་ཡུལ་མི་ལ་
ཟས་གོས་ཀི་རོགས་སྐརོ་རྒྱ་གང་ཆེ་གནང་
མཁན་ཡང་མི་ཉུང་བ་བྱུང་ཡོད། མ་འངོས་
པའི་ཆར་གཡུང་དུང་བནོ་གི་གདན་ས་ཆེན་
མོ་དཔལ་ལནྡ་ཁ་ིབརན་ནརོ་བུའི་རྩའེི་དགནོ་
གིས་རང་བྱུང་གི་འབྱུང་བའི་གནདོ་སྐོན་
ཐེབས་པའི་ཉམ་ཐག་ད་ེརིགས་ལ་རོགས་
སྐརོ་གང་ནསུ་མུ་མཐུད་བདེ་འཆར་ཡོད་པ་
བཅས་ཀི་གནས་བསྡསུ་སུ། ཏ་ིསེའ་ིབུ་ནས་ 
༢༠༡༥།༥།༡༢ ཉནི་སྤལེ།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༣4

བདོ་མིའ་ིསྐ་ེལནྡ་སོ་ནམ་གི་ལས་གཞི་རྒྱྱུན་གནས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་ཆེད་ཨི་སི་རེལ་གིས་ལམ་སནོ་གནང་བ།
༄༅། །དངེ་སབྐས་སྐ་ེལནྡ་སོ་ནམ་གི་
ལས་གཞི་རྒྱྱུན་གནས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱྱུར་
ཕགོས་གང་སར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་
པའི་དསུ་སྐབས་འདིར་བདོ་མི་ཚོ་ལའང་
དམིགས་བསལ་གང་མེད་པར་ད་ེམཚྱུངས་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་སབས། བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་
ནས་ཨི་སི་རེལ་ལིའ་ིས་ཞིང་དང་འབལེ་བའ་ི
འཕུྲལ་རིག་ཚན་པ་དང་མཉམ་རུབ་ཀིས་
བདོ་མིའི་སྐ་ེལྡན་སོ་ནམ་གི་སནོ་ཐགོ་ཡོང་
འབབ་མང་ད་ུགཏངོ་རྒྱྱུ ་དང་། ཞིང་པའ་ི
ཐོན་སྐེད་རྣམས་བསྡུ ་གསོགས་རེས་ཁམོ་
རྲྭར་མཉམ་ད་ུཚོང་རྒྱྱུ ། ད་ེབཞིན་ཞིང་པའ་ི
འཐོན་སྐེད་རྣམས་ས་གནས་རང་ད་ུཚོང་
རྒྱྱུའི་གོ་སབྐས་ཇི་ལརྟ་སུྤན་དགོས་མིན་ཐགོ་
ཟབ་སྦངོ་ཞིག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་བྷལེ་ཀོབ་
གཞིས་ཆགས་སུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་སྐེས་

ལྡན་སོ་ནམ་སྦོང་བརྡར་དང་ཉམས་ཞིབ་
བས་ིགནས་ཁང་ད་ུ (ORTC) ག་ོསིྒག་ཞུ་
བཞིན་ཡོད་འདགུ  ད་ེཡང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་

འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སོ་མཉམ་ 
agriculture cum cooperative divi-
sion འགན་འཛིན་དུང་འཕར་འཆི་མེད་
རིགས་འཛིན་ལགས་དང་དུང་གཞོན་དནོ་

གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་གཉསི་ས་གནས་དརེ་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ ཉནི་
རགོ་ཞིབ་གནང་ཆེད་ཕབེས་པ་མ་ཟད། ཟབ་

སྦོང་བ་རྣམས་ལ་ད ོ་སང་ཆེན་པ ོས་ཉན་
འཇོག་གནང་ནས་ཕིས་སུ་འབལེ་ཡོད་སོ་
ནམ་པ་གཞན་ལ་ལམ་སནོ་དགོས་པ་དང་། 
ཟབ་སྦངོ་གི་ང་ོབ་ོདང་དམིགས་ཡུལ་རྣམས་

གསལ་བཤད་གནང་འདགུ 
  ཐངེས་འདརི་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་
ལས་བེད་ཁོང་རྣམ་གཉིས་ས་གནས་དརེ་
ཕབེས་དགོས་དནོ་གཙོ་བ་ོནི་ཟབ་སྦངོ་སྤདོ་
མཁན་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེམི་བྷནེ་ཧ་ོརིན་ MR. 
DAMY BEN HORINལགས་དང་མཇལ་
རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་དང་། ཁངོ་ན་ིཨི་སི་རེལ་ཡུལ་
གི་སོ་ནམ་ཞིང་ལས་ཐགོ་ཆེད་མཁས་མི་ས་
ཡིན་འདགུ་པ་དང་། ཐངེས་འདརི་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་
ཁོང་ཟབ་སྦོང་སྤོད་མཁན་ཆེད་མངགས་
གཡར་ནས་ཨི་སི་རེལ་གི་སོ་ནམ་འདབེས་
ལས་སྐབས་དངེ་རབས་འཕུྲལ་རིག་བཀོལ་
སྤདོ་བདེ་ཕགོས་སྐརོ་ལམ་སནོ་གནང་བཞིན་
ཡོད། ཟབ་སྦངོ་སབྐས་མཉམ་ཞུགས་གནང་
མཁན་བྷལེ་ཀོབ་བདོ་མི་སོ་ནམ་པ་ཙམ་མ་
ཟད། དནོ་གཉརེ་ཅན་ཚང་མར་ཟབ་སྦངོ་

ནང་འཛུལ་ཞུགས་བ་རྒྱྱུ འི་གོ་སྐབས་ཕུལ་
འདགུ 
 གཞན་ཡང་ཐེངས་འདིར་ཕི ་
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ ནས་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༣ བར་སོ་ནམ་རིག་པའ་ིམཁས་དབང་ཁངོ་
དང་གོ་བསྡུར་གནང་མཐར་ལོ་གཅིག་རིང་
སོ་ནམ་ལས་གཞི་དང་འབལེ་བའི་སླབོ་ཚན་
ཞིག་ཀང་གཏན་འབབེས་གནང་འདགུ ཟབ་
ཁིད་པ་ཁོང་ལ་བདོ་མི་སོ་ནམ་པ་ཚོའི་སོ་
ནམ་ལས་གཞི་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱྱུ འི་ཆོད་
སེམས་ཧ་ཅང་ཡོད་འདགུ ད་ེབཞིན་ཐངེས་
འདིར་ཟབ་ཁིད་པ་ཁོང་གིས་བདོ་མིའི་ཞིང་
སར་དངོས་སུ་ཕབེས་ནས་རགོ་ཞིབ་ཀང་
གནང་འདགུ 

བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའ་ིསྒྱུ ་རྩལ་སླབོ་ཕུྲག་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ འད་ིབཞིན་རང་
ཅག་ཁ་བ་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀི་འདི་ཕི་
གཉསི་ཀི་སྐབས་གནས།  ཁམས་གསུམ་
ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པ།ོ འཛམ་གླངི་ཞི་བདའེ་ིདདེ་
དཔནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུའི་ག་སནོ་ལོར་
དགའ་སནོ་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུ་མུས་
བཞིན། དསུ་བཟང་ཁད་པར་ཅན་འདརི་
བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་ནས་གཙོ་ཆེ་
ྋགོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་དགོངས་ཆ་ཤས་
བསུྒབ་སདླ་དང་། ཡང་སྒསོ་འཛམ་གླངི་ཁནོ་
ཡོངས་ནང་བདོ་པའི་རིག་གཞུང་དར་ཁབ་

ཤུགས་ཆེ་འག་ོམུས་ལ་བརནེ། བསེ་འཁདོ་
བདོ་མིའ་ིཁདོ་ནས་ན་གཞནོ་གངས་ ༢༥ ལ་
སླབོ་ཡོན་ཆག་ཡང་ཐགོ་བདོ་ཀི་རྩ་ཆེའི་རིག་
གཞུང་རྒྱྱུ ན་འཁངོ་ཞུ་ཆེད་སླབོ་ཕུྲག་གསར་
འཇུག་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
ཀ༽	 བྲོ་པ་བུ་	༡༠	དང༌།	བུ་མྲོ་	༡༥

ཁ༽	 འཚང་རྒྱུགས་ཆ་རྐྱེན།

༡། ལོ་ཚད། རང་ལོ་ ༢༠ ལས་མ་བརྒལ་
བ།
༢། གཟུགས་པ་ོམཐ་ོཚད། 4.10ft - 5.6ft 
མ་བརྒལ་བ།
༣། སྒ་གདངས་དང༌མི་བབ་གང་ལེགས་

ཡོད་པ།
༤། འཛིན་རིམ་ ༨ ཐནོ་པའ་ིལག་འཁརེ་
ང་ོབཤུས།
༥། དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་གཙང་འབུལ་
ཟནི་པའ་ིང་ོབཤུས།
༦། གཟུགས་ཁམས་བད་ེཐང་ཡིན་པའ་ིསནྨ་
པ་ཚད་ལནྡ་གི་ངསོ་སྦརོ།
ག༽	 ཐུགས་སྣང༌།

༡། ལོ་གསུམ་རིང་རྐང་བ་ོགླུ་གཞས་དང་
ལྷ་མོ་སོགས་ཀི་སྦངོ་བརྡར་ཕུལ་མཚམས་
རྒྱྱུ གས་སྤོད ་ཀི ་ལམ་ནས་ཟློས་གར་གི ་
ཚོད་བལྟའི་ཚོགས་མིའམ་འཁབ་སནོ་པར་

འདམེས་སུྒག་བ་རྒྱྱུ །
༢། ལོ་གསུམ་ནང་གི་སྦངོ་བརྡར་སབྐས་སནྨ་
བཅསོ་ཁུངས་སོ་སོས་གཏངོ་དགསོ་རྒྱྱུ །
༣། ཤེས་ཚད་ལག་ཁརེ་མཚོན་པས་དགསོ་
མཁའོ་ིཡིག་ཆ་ཁག་ལ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ནམ་ཡང་ན། བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཟུང་སྦལེ་དུང་ཆེ་ཡན་གི་དག་
མཆན་དགསོ་ཤིང༌། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ 
ཚེས་ ༡༧ འགངས་མེད་འཚང་སནྙ་གཤམ་
གསལ་ཁ་བང་བརྒྱྱུ ད་འདི ་གར་གནང་
འབརོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱྱུ འི་གསལ་བསྒགས་

སུ།  བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའ་ིཡིག་
ཚང་ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡༡ ལ།།
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རྒྱ་གར་གཞུང་འབལེ་གིས་ལྡ་ིལིར་སནོ་པའ་ིའཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་གནང་བར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦལེ་
པ་ོརྣམ་གཉསི་དང་། ཆོས་བརྒྱྱུད་སིྤ་འཐུས་ཁག་གཅིག་གདན་ཞུས་ལརྟ་ཆེད་བཅར་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༤ ཉནི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་ Talk-
tora Stadium ཚོགས་རྲྭའ་ིནང་ད་ུབདག་
ཅག་གི་སནོ་པ་ཤྭཀ་ཐུབ་པ་སྐུ་བལྟམས་པ་ 
དང་། སངས་རྒྱས་པ། སྐ་ུམ་ངན་ལས་
འདས་པ་བཅས་ཀི་དསུ་ཆེན་གསུམ་འཛོམས་
བདོ་ཟླ་ ༣ པའ་ིཚེས་ ༡༥ ཉནི་རྒྱ་གར་
གཞུང་འབལེ་གིས་སནོ་པའི་འཁུངས་སྐར་
སུང་བརིྩ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣ ཉནི་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦལེ་པ་ོརྣམ་
གཉསི་དང་། ཆོས་བརྒྱྱུད་སིྤ་འཐུས་རྣམ་
པ་གཉསི་བཅས་རྡ་ས་ནས་ཕབེས་ཐནོ་གིས་
དགངོ་མོ་ལྡ་ིལི་བསམ་ཡས་གླངི་གཞིས་སརྒ་
ད་ུཕབེས་འབརོ་གནང་། ཚེས་ ༤ ཉནི་གི་
ས་ྔདརོ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡུལ་ད་ུརྒྱ་གར་གི་པཱ་
ལི་ཆོས་བརྒྱྱུད་འཛིན་པའ་ིཐགེ་དམན་གི་དག་ེ
འདནུ་དང་བཙྱུན་མ། བདོ་ཀི་ནང་པའ་ིདག་ེ
འདནུ་པ་བཅས་ཀིས་ཆོས་ཕགོས་ཞལ་འདནོ་

གི་རིམ་པ་གསུངས་པ་དང་། མཛད་སྒའོ་ི
ཐགོ་ཆོས་ལུགས་ཁག་གཅིག་གི་བ་ླཆེན་རྣམ་
པས་དབུས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་རྒྱ་གར་གི་
སདི་བླནོ་ Shri Narendra Modi མཆོག་
དང་། ནང་སདི་བླནོ་ཆེན་གཞནོ་པ་ Sh. 
Kiren Rijiju མཆོག ད་ེབཞིན་རིག་གཞུང་
དང་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་བཅས་ཀི་བླནོ་ཆེན་
གཞནོ་པ་ Dr Mahesh Sharma མཆོག 
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་
ཚེ་རིང་མཆོག་དང་། ཚོགས་གཞནོ་བསོད་
ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་
ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག དག་ེལུགས་
སིྤ་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པ་ོབླ་ོབཟང་སྙན་
གགས་མཆོག་དང་། གཡུང་དུང་བནོ་གི་
སིྤ་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕིན་
མཆོག ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་པ་དང་རྒྱ་
གར་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི། གཞུང་ཚབ་
པ་བཅས་གནད་ཡོད་ཀི་མི་ས། རྒྱ་གར་དང་

བདོ། ཧ་ིམ་ལ་ཡ་སོགས་ཀི་མི་མང་ཁག་
གཅིག་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
 དེ ་ རེས ་ རྒྱ ་ གར ་ སི ད ་ བླ ོན ་ 
Narendra Modi མཆོག་གིས་མཛད་སྒརོ་
དམིགས་བསལ་འབལེ་
བ་ཡོད་པའི་གནད་ཡོད་
མི ་ས ་ཁག་གཅིག ་ལ ་
ཕག་རགས་གནང་བ་
དང་། རྒྱ་གར་ནང་
སིད ་བླ ོན ་ ཆེན ་གཞོན ་
པ་མཆོག་དང་། རིག་
གཞུང་དང་ཡུལ་སྐརོ ་
སྤ་ོའཆམ་བཅས་ཀི་བླནོ་
ཆེན ་གཞོན ་པ ་མཆོག 
སིད་བླནོ་མཆོག་བཅས་
ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས། ལ་
དྭགས་བ་ླམ་བླ་ོབཟང་མཆོག་གིས་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་ནས་མཛད་སྒ་ོ
གལོ། ད་ེཉནི་ཕི་ད་ོབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་སྦལེ་པ་ོརྣམ་གཉསི་དང་། ཆོས་
བརྒྱྱུད་སིྤ་འཐུས་རྣམ་གཉསི་བ་ླམ་བླ་ོབཟང་
མཆོག་གི ་བཞུགས་གནས་ཨ་སོ ་ཀ་མཱ ་
ཤིན་ལར་མགནོ་འབདོ་གནང་བ་ལྟར་ཆེད་

ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་དང་། སབྐས་དརེ་རྒྱ་
གར་ནང་སིད་བླནོ་ཆེན་གཞོན་པ་མཆོག་ 
དང་། རྒྱ་གར་གི་གནད་ཡོད་མི་ས་ཁག་
གཅིག་དང་མི་མང་བཅས་འད་ུའཛོམས་

གནང་ཡོད། ཚོགས་གཙོ་སྦལེ་པ་ོརྣམ་གཉསི་
དང་། ཆོས་བརྒྱྱུད་སིྤ་འཐུས་རྣམ་གཉསི་
ཕི་ཚེས་ ༥ ཉནི་ས་ྔདརོ་བསམ་ཡས་གླངི་
གཞིས་སརྒ་ནས་ཕབེས་ཐནོ་གནང་ས་ེརྡ་སར་

ཕིར་ཕབེས་གནང་བ་བཅས་ཀི་གནས་བསྡསུ་
སུ།



པར་ངསོ་ལ་ྔཔ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༣ 5

སཱང་ཕུས། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིསྐ་ུསྐ་ེཡང་སདི་སྐརོ་གུང་ཁན་ཏང་ལ་ཇུས་ཏགོ་ག་རེ་འཁདི་ཀི་འདགུ་གམ།
བུ་རྲོང་ལྷ་མྲོ་ཚང་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་གིས་བསྒྱུར། 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ 
ཉནི་རྡ་ས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ད་ུདཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ ་ོབཟང་སེང་གེ ་མཆོག་
གིས་བདོ་དནོ་དག་སྐལེ་ཞེས་པའི་དཔ་ེདབེ་
གསར་པ་དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་
བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་དཔར་སུྐྲན་ལས་
གཞི་ས་ེམང་གས་ནས་ད་ལམ་བདོ་དནོ་དག་
སྐལེ་ Authenticating Tibet ཞསེ་པའ་ི
དབེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ིགཞི་བརྒྱ་ལ་རྒྱ་
གཞུང་རང་ཉདི་ཀིས་དསི་ལན་སྙངི་བསྡུས་
བཀོད་པ་དརེ་བདོ་རིག་པའི་མཁས་པ་བཅོ་
ལྔས་དི་བ་སོ་སོར་ཞིབ་འཇུག་གིས་ལམ་
ནས་ལན་འདབེས་ཞིབ་ཕྲ་འཁདོ་པའི་དབིན་
ཡིག་ཐགོ་དཔར་སུྐྲན་གནང་ཡོད་པའི་དབེ་
འདི་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཤེས་རགོས་གལ་
ཆེ་བར་བསམས་ནས་བདོ་སྒྱུར་དང་དཔར་
བསུྐྲན་ཟིན་པ་ད ེ་ཉིད་དབུ་འབེད་གནང་
བའི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་ཆེད་ཕབེས་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བརོ་དབུས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི ་སིད ་སྐོང ་བླ ོ་ བཟང ་ སེང ་གེ ་མཆོག ་ 
དང་། སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག་རྣམ་གཉསི། ད་ེབཞིན་ཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ། དུང་ཆེ་རྣམ་པ། ཨ་མསེ་

རྨ་ཆེན་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ཁང་གི་འགན་
འཛིན། གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའ་ིཚོགས་
པའ་ིསྐ་ུཚབ། དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་ལས་བདེ་

དང་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་
ལ་ྔབཅྱུ་ཙམ་འད་ུའཛོམས་གནང་འདགུ ད་ེ
ཡང་ཐགོ་མར་ས་ྔདའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༡༡ ཐགོ་
དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང་བླ ་ོབཟང་སེང་གེ ་
མཆོག་དང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་
ཚེ་རིང་མཆོག་རྣམ་གཉསི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་
གི་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་ནང་གདན་ཞུས་

དང་སྦགས་ཁངོ་རྣམ་གཉསི་ཀིས་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་སྐུ་དཔར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེར་
མཇལ་དར་དང་སང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེགནང་

གུབ་མཚམས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡརོ་ལགས་
ཀིས་དཔ་ེདབེ་འདི་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་
ངསོ་ནས་ཕབ་སྒྱུར་དང་འབལེ་བའི་ང་ོསྤདོ་ 
གནང་། ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་བདོ་དནོ་དག་སྐེལ་ཞེས་པའི་
དཔ་ེདབེ་གསར་པ་ད་ེཉདི་དབུ་འབདེ་གནང་

བ་དང་སྦགས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ད་ེ
རིང་དབེ་དའེི་ཐོག་ནས་ང་རང་གི་ཉམས་
མངོ་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱྱུར་དབེ་ད་ེཐངེས་གཅིག་
ཙམ་མིན་པར་ཐངེས་མང་པ་ོགཟིགས་ཀླགོ་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཚེ་ཐུགས་ཕན་གསོ་རེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ 
དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ད་ིབ་བརྒྱ་ལ་ལན་
བརྒྱ་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ལྡ་ིལི་མཐ་ོསླབོ་
སྐབས་ད་ིལན་ད་ེདག་ཀླགོ་ཡོང་སྐབས་གཞི་
རྩའི་རྒྱ་མིས་བིས་པ་ལ་བདོ་པ་གཅིག་གི་
ངོས་ནས་ཡིད་ཆེས་ཡོང་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། 
ཡིན་ནའང་ད་ིལན་གང་འད་ཞིག་བརྒྱབ་
དགོས་ཀི ་ཡོད་ན་བསམ་པའི ་བསམ་བླ ་ོ
འཁརོ་མངོ་། ད་ཐངེས་བདོ་དནོ་དག་སྐལེ་
ཞེས་པ་འདི་ནབུ་ཕོགས་མི་ས་བཅོ་ལྔས་ད་ི
ལན་སྤུ ་ཚད་ལྡན་པ་དང་ཞིབ་འཇུག་བས་
པའི་སྒ་ོནས་བིས་པ་ཞིག་ཡིན་སབས་ང་ཚོ་
བདོ་པ་སུའི་བཀླག་ཀང་ཐུགས་ཕན་གསོས་
པ་ཡོང་གི་རེད། ཅསེ་སོགས་གསུང་བཤད་
གནང་། ད་ེརསེ་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་
པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། ད་ེརིང་གི་དབེ་འད་ིལ་ྟབུར་མཚོན་
ན། ཆབ་སདི་ཀི་ང་ོབའོ་ིདབེ་ཅིག་ཡིན་པ་
དང་། ད་ལ་ྟགངོ་ད་ུདག་ེབཤེས་ལགས་ཀིས་

གསུངས་པ་བཞིན། སབྐས་རེ་དཔལ་འབརོ་
གི་དཀའ་ངལ་ཐོག་ནས་འཆར་སང་མང་
པ་ོཡོད་ནའང་ལས་དནོ་སུྒབ་མ་ཐུབ་པའི་
གནས་ཚྱུལ་ཡོང་གི་ཡོད་འདགུ ད་ེཚོའ་ི
གས་ལ་གཏན་གཏན་སིྒག་འཛུགས་ངོས་
ནས་ཐུགས་སང་གནང་དགོས་རྒྱྱུ ་དང་ལྷག་
པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ངསོ་ནས་ཀང། 
ད་ལྟ་གོང་དུ་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ཁས་
ལེན་གནང་མེད་ཀང་བལ་ྟཆོག་གི་རེད་ཅསེ་
གསུངས་སོང་། དརེ་བརནེ་ཆབ་སདི་དང་
འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ལས་དནོ་ད་ེདག་
མཁས་དབང་ཚོས་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། མཐུན་
འགྱུར་གནང་དགོས་རིགས་འཛིན་སྐོང་
ནས་གནང་ཐུབ་ན་དསུ་ཐགོ་ལ་འདནོ་ཐུབ་
རྒྱྱུར་ཁད་པར་ཞིག་ཡོང་གི་རེད་བསམས་ཀི་
འདགུ ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
བའི་རསེ་དཔ་ེདབེ་སྒྱུར་བ་པ་ོབམས་བསན་
ལགས་ལ་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ལེགས་
གསོའ་ིམཇལ་དར་དང་། མཛད་སྒའོ་ིམཐར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་དང་དཔ་ེདབེ་འགམེས་སྤལེ་
གནང་བ་བཅས། 

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྡ་ས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ད་ུབདོ་དནོ་དག་སྐལེ་ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་གསར་པ་
དབུ་འབདེ་གནང་བ།

 
 ཡང་སིད་འསོ་སུྤལ་ནས་སྐེ་བ་
སྔནོ་མའི་འཚོ་བའི་ནང་གི་གནས་ཚྱུལ་ནརོ་
འཁུལ་མེད་པ་ཤོད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། སྐ་ེབ་
སྔནོ་མའི་རང་གི་དངོས་ཆས་དང་ཞབས་
འབངི་རྣམས་ང་ོཐག་ཆོད་ཐུབ་པ་དགསོ། ད་ེ
མིན་བ་ླམར་ཕག་མོ་ཞུ་བ་དང་། ཆོས་སྐངོ་
སུང་མས་ལུང་བསན་གནང་བ། ལ་ྷམོའ་ིབ་ླ
མཚོ་སོགས་ལ་མཚོ་གཟིཌ་གནང་བ་སོགས་
ཀི་བ་ཐབས་འཚྱུད་ཡོད། གལ་ཏ་ེཡང་
སིད་འསོ་སུྤལ་མང་པ་ོཐནོ་ནས་ཐག་གཅོད་
བདེ་དཀའ་བའ་ིསབྐས་སུ། སྐ་ུརནེ་རྩ་ཆེའ་ི
མདནུ་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེ་བཤམས་ཏ་ེགསོལ་བ་
འདབེས་པའི་ལམ་ནས་ཟན་རིལ་བསིྒལ་ས་ེ
བདནེ་ཐག་བཅད་པའི་ལམ་སལོ་ཡང་ཡོད་
པ་རེད། ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་ཞིབ་དཔྱད་བདེ་པའ་ི
རིང་། གངོ་གསལ་ཡང་སདི་ངསོ་འཛིན་བ་
ཐབས་ད་ེདག་ནང་ནས་འགའ་ཤས་སྙགིས་
མའི་དསུ་འདིར་མིས་ཆབ་སིད་ཀི་དགོས་
དབང་ལ་བརནེ་ནས་བརུན་བཟ་ོབས་པ་ཡང་
བྱུང་ཡོད། མན་ཇུ་གངོ་མས་<< སལོ་ཡིག་
དནོ་ཚན་ ༢༩ >>ཞསེ་པ་གཏན་འབབེས་
བས་ཏ།ེ “གསེར་བུམ་དཀུྲག་པའ་ིཐབས་
ལམ་ལ་བརནེ་ནས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་དང་། པཎ་
ཆེན་བ་ླམ། ད་ེམིན་གི་ཧུ་ཐགོ་ཐུ་རིམ་པའ་ི
བླ་སུྤལ་ཁག་ངོས་འཛིན་གཏན་འཁེལ་བ་
ཚྱུལ་བཤད་ཡོད། “གསེར་བུམ་དཀུྲག་

པའི་བ་ཐབས་ད་ེན་ིམན་འཇུ་གོང་མས་བདོ་
དང་མཆོད་ཡོན་གི་འབལེ་བར་དམིགས་
ནས་བཙན་ཧམ་བས་ཚྱུལ་མཚོན་པ་ཙམ་
ལས། བདོ་མིས་ཡིད་ཆེས་འཕརེ་བའ་ིསརྔ་
སལོ་ཆོས་ཕོགས་ཀི་ཆོ་ག་ཞིག་མིན་པར་
བརནེ། <<སལོ་ཡིག་>>ལརྟ་ལག་བསར་
བ་ཁུལ་དབང་ད་ུབཏང་ནའང་། ད་ེན་ིབདོ་
མིའི་ཟན་རགས་བསིྒལ་བ་དང་གཉིས་སུ་
མེད། ད་ེལརྟ་ཡང་། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིསྐ་ུཕྲངེ་
རིམ་བྱུང་ནང་སྐུ་ཕྲངེ་བཅྱུ་གཅིག་པ་གཅིག་
པུ་གསེར་འབུམ་དཀུྲག་འདནོ་བ་ཐབས་
ལས་ཐནོ་ཡོད། ད་ེབཞིན་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་
རིམ་བནོ་ནང་སྐུ་ཕྲངེ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ་
གསེར་བུམ་དཀུྲག་འདནོ་བ་ཐབས་ལས་ཐནོ་
ཡོད་ཀང་། འད་ིན་ིམན་འཇུ་གངོ་མས་བདོ་
ཀི་ཡང་སིད་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཐབས་ལ་བཙན་
དབང་གིས་ཐ་ེཇུས་བས་པ་མཚོན་དནོ་ཙམ་
ལས་དནོ་དངོས་ཀི་ནསུ་པ་གང་ཡང་ཐོན་
མེད་སབས། “བདོ་ཀི་བ་ླསུྤལ་གི་ཡང་སདི་
ངོས་འཛིན་བ་དབང་མན་འཇུ་གོང་མར་
ཡོད་ཟརེ་བའི་ཡུལ་གི་གཤེད་མའི་ཁམ་པ་
དང་མ་རུང་ཧམ་བཤད་ཀི་བེད་སངས་ད་ེ
བས་ཀང་ལགྷ་མེད།
 མན་འཇུ་མགོ་མཇུག་ལོག་ས་ེ
རྒྱ་ནག་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་གསར་ད་ུཚྱུགས་
པའ་ིཕི་ལོ་ ༡༩༡༢ ལོར་བདོ་ཀིས་མན་
འཇུ་དམག་དཔུང་ཤུལ་ལུས་རྣམས་བདོ་ནས་

ཕིར་འབུད་ད།ེ བདོ་ལ་དངསོ་དནོ་གི་རང་
བཙན་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་
གི་དམག་ཤེད་ཅན་དང་གོ་མིང་ཏང་དང་
གུང་ཁན་ཏང་དབར་གི་ནང་འཁུག་དམག་
དང་། རྒྱ་ནག་དང་འཇར་པན་གི་དམག་
འཁུག་བཅས་ལ་མ་ཞུགས་པར་བར་བརྒལ་
ད་ུགནས་ཤིང་། སིམ་ལའ་ིཆིངས་ཡིག་ལ་
རྒྱ་ནག་ངོས་ནས་ས་རགས་མ་འགོད་པར་
བརནེ་རྒྱ་ནག་གི་ཁིམས་ཐགོ་གི་གནས་བབ་ 
(Suzerainty) གཏན་འཁལེ་ཐུབ་མེད། ཏཱ་
ལའི་བ་ླམ་སྐ་ུཕྲངེ་བཅྱུ་གསུམ་པ་མཆོག་གིས་
ཕི་ལོ་ ༡༩༣༣ ལོར་བཞག་གནང་བའ་ིཞལ་
ཆེམས་ནང་། ” ངསོ་རང་གསེར་བུམ་
དཀུྲག་འདནོ་གི་ལམ་ནས་སླབེས་པ་མ་ཡིན་
པར། ལུང་བསན་དང་། ཟན་རགས་བསིྒལ་
བ་སོགས་རྩེ་མཐུན་གི་འབས་པུར་བརནེ་
༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་སྐེ་ཡང་སིད་ད་ུངོས་འཛིན་
གིས་སིད་ཁི་མངལ་གསོལ་ཞུས་པ་ཡིན་
”པ་གསལ་པ་ོགསུངས་ཡོད། ད་ེབཞིན་ད་
ལྟ་འཚོ་ཞུགས་ཀི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲངེ་བཅྱུ་
བཞི་པ་མཆོག་ཀང་། སབྐས་དརེ་མན་འཇུ་
གངོ་མ་མེད་པར་གྱུར་ཟནི་ནས། བདོ་ཀི་
སིད་སྐངོ་རྲྭ་སྒངེ་མཆོག་དང་མི་མང་འཐུས་
ཚོགས་བཅས་ནས་ཆོས་སྐོང་སུང་མའི ་
བཀའ་ལུང་དང་། ལ་ྷམོའ་ིབ་ླམཚོའ་ིམཚོ་
གཟགིས་སོགས་རགས་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་
ཕི་ལོ་ ༡༩༣༩ ལོར་ཡང་སདི་ད་ུངསོ་འཛིན་

ཞུས་པ་དང་། དའེ་ིསབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
ཐ་ེཇུས་གང་ཡང་བྱུང་མེད། སབྐས་དརེ་
མཚོ་སྔནོ་ཞིང་ཆེན་གི་གཙོ་འཛིན་མ་ཕུ་རྥང་
ཁ་ཆེའ་ིཆོས་ལུགས་ཞིག་ཡིན་པས། ཁའོ་ི
གཤམ་འགོ་ལས་བ་ཁག་ཅིག་གིས་སྐབས་
དང་བསནུ་རྒྱྱུ ་དངསོ་འཕྲགོ་བཅམོ་བས་ཡོད་
ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དཔནོ་རིགས་ནས་
ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་སྐ་ུསྐ་ེཡང་སདི་ངསོ་འཛིན་ཞུ་
ཕགོས་ཐད་རྩ་བ་ནས་ཐ་ེཇུས་བས་པ་བྱུང་
མི་འདགུ མའ་ོཙེ་ཏུང་གིས་འག་ོབས་པའ་ི
རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ 
ལོར་བདོ་ལ་བཙན་འཛུལ་བས་ཏ།ེ ལོ་རྒྱྱུས་
ནང་བྱུང་མངོ་མེད་པའི་བདོ་ཀི་ས་ཆ་དང་། 
མི་དམངས། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སོགས་
གཏརོ་བཤིག་ཚབས་ཆེ་བཏང་ཡོད། དའེ་ི
སྐརོ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནས་ལྗགས་རྩོམ་
མཛད་པའ་ི <<ངསོ་ཀི་ཡུལ་དང་ངསོ་ཀི་
མི་མང་>> ཞསེ་པའ་ིདབེ་འད་ིཞིབ་ཙམ་ལ་ྟ
རྒྱྱུའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། གང་ལརྟ་ག་རེ་
ཡིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་ས་ྔ
བར་ཕིས་གསུམ་ད་ུཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་
ཡང་སདི་ཐད་ཐ་ེཇུས་བ་མངོ་མེད་ལ། ཡང་
སིད་དང་འབལེ་བའི་ལས་དནོ་ཐད་མི་སྐའི་
སིད་དབང་ལ་འབལེ་བ་གང་ཡང་མེད་པ་མ་
ཟད། ཞིབ་བཤེར་དང་ཆོག་མཆན། ཆོས་
ལུགས་ཀི་འགོ་ཁིད་བསྐ་ོགཞག་དང་གནས་
དབྱུངས་གཏང་བའ་ིདབང་ཆ་ཏལི་འབུ་ཙམ་

མེད། གུང་ཕྲན་ཏང་གི་དབྱུག་པ་པདྨ་འཕྲནི་
ལས་ཀིས། ཉ་ེཆར་”ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་ད་ེསྔནོ་
ཏཱ་ལའི་ཡང་སིད་འསོ་སུྤལ་ཆགས་པ་ད་ེརྒྱ་
ནག་དབུས་གཞུང་གིས་ཆོག་མཆན་ཐོབ་
ཡོད་”ཅསེ་བཤད་པ་ད་ེན།ི མངནོ་གསུམ་
འཛེམས་མེད་ཀིས་བརུན་གཏམ་བཤད་ད།ེ 
ལོ་རྒྱྱུས་བརུན་བཟ་ོབས་པ་རང་རེད།
 ཡིན་ནའང་། ད་ལའྟ་ིསྐ་ུའཚོ་
ཞུགས་ཀི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་
མཆོག་དགུང་གངས་ ༧༩ ཕབེས་ཡོད་
སབས། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་ལག་པ་ཟ་
ནས་ཆེད་མངགས་དགོངས་པ་རོགས་རྒྱྱུར་
བསྒགུ་ས།ེ མ་འངོས་པའ་ིཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་སྐ་ུ
ཕྲངེ་བཅོ་ལ་ྔཔའི་ཡང་སིད་འསོ་སུྤལ་གཅིག་
ཁོ་པ་ཚོས་སྔནོ་ཚྱུད་ནས་རང་འཚམ་གིས་
བསྐ ་ོགཞག་བ་རྒྱྱུ འི ་ལྐགོ ་གཡོ ་བཤམས་
མཐར། ད་ེནས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་སྐ་ུཕྲངེ་བཅྱུ་
བཞི་པའི ་སྐུ ་སྐེ་ཡང་སིད་ཡིན་ཞེས་རུན་
གཏམ་བསྒགས་ཏ།ེ བདོ་མི་དད་ཅན་མང་
ཚོགས་དང་། བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་གི་ཕི་
མི་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་དང་རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་
ཚོགས་ལ་མག་ོསྐརོ་ནས། བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་
བསན་གི་གཞི་རནེ་རྩ་གཏརོ་གཏངོ་རྒྱྱུའ་ིགབ་
གཤོམ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། 

༼བདནུ་ཕྲག་སྔནོ་མའ་ིའཕྲསོ།༽

༼འཕྲསོ་བདནུ་ཕྲག་རསེ་མར་གཟགིས།༽
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(www.himachalabhiabhi.com) ཞསེ་
པའ་ིམཉནེ་ཆས་གསར་པ་ (mobile Apps) 
ཞིག་དབུ་འབདེ་མཛད་ཡོད།   ད་ེཡང་
ཐོག་མར་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་སྨན་
ཁང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་ཧི་མཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེི་གངོ་སྡ་ེཡར་རྒྱས་བླནོ་ཆེན་
སྐུ་ཞབས་སུ་དིར་ཤརྨ་མཆོག་དང་བྷ་ལ་ཇི་
སནྨ་ཁང་གི་གསར་འགྱུར་ཚན་པའ་ི Shree 
Balaji Media Innovations Pvt Ltd 
འགན་འཛིན་སྐ་ུཞབས་རཱ་ཇཤེ་ཤརྨ་ (Rajesh 
Sharma) ལགས་སོགས་འབལེ་ཡོད་རྣམས་
ཀིས་ཡུལ་སལོ་ཐགོ་ནས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས།  ད་ེརསེ་ཧ་ིམཱ་ཅལ་ཨ་བྷ་ིཨ་བྷ་ི
གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུད་ལམ་གི་གསར་འགོད་
པ་སྐུ ་ཞབས་ཨ་ནལ་པཊ་ཝ་ལགས་ཀིས་
ད་ིབར་བཀའ་ལན་མཛད་གུབ་མཚམས། 

ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་ནང་ཆིབས་སྒྱུ ར་
བསྐངས་ཏ་ེབཞུགས་གལ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་
འཁོད་བསུན་ཐོག་མར་བླནོ་ཆེན་སུ་དིར་
ཤརྨ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།  འཕུྲལ་རིགས་ཀི་དསུ་རབས་འདརི་
ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་ཁུལ་ནས་ལག་འཁརེ་ཁ་
པར་ནང་གསར་འགྱུར་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པའི་
མཉནེ་ཆས་བཟ་ོཐུབ་པ་ད་ེཡག་པ་ོཡིན་སྐརོ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།  ད་ེརསེ་
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།  
གཞི་རྩའི་འཛམ་གླིང་ནང་མི་གངས་ཐེར་
འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཚང་མ་འག་ོབ་
མི་རིགས་གཅིག་མཚྱུངས་ཡིན། དརེ་བརནེ་
ངསོ་ཀིས་གཏམ་བཤད་ནམ་བདེ་སབྐས་སྤུན་
ཟླ་ཕ་ོམོ་རྣམ་པ་ཞསེ་བརདོ་ཀི་ཡོད། ད་ེརིང་
ངོས་རང་འདིར་ཡོང་ནས་གསར་འགྱུར་
མཉནེ་ཆས་གསར་པ་འདི་འགོ་འབེད་བ་
རྒྱྱུ ་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་། མཉནེ་
ཆས་འདི་གསར་འགྱུར་ཙམ་མ་ཟད་ཤེས་
བ་ཡོན་ཏན་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཤིག་ཀང་ཡིན་
སབས་ངོས་རང་ད་ེརིང་འདིར་ཡོང་ནས་
དབུ་འབདེ་བ་རྒྱྱུ ་བྱུང་བ་དགའ་སྤབོས་ཆེན་
པ་ོབྱུང་བས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ངསོ་
རང་ལོ་ ༨༠ ལ་བསླབེས་པ་རེད། འནོ་ཀང་
ལག་ཐགོས་ཁ་པར་བརྒྱྱུད་ནས་མཉནེ་ཆས་

འདི་འད་འགོ་འབེད་བེད་ཐེངས་དང་པ་ོ
ཡིན།   ང་ཚོ་ད་ལ་ྟདསུ་རབས་ ༢༡ ནང་
བསླབེས་ཡོད། དསུ་རབས་ ༢༠ ནང་བལསྟ་
པ་ཡིན་ན། མིའ་ིབསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་ད་ེ
རིང་ཁ་སང་དསུ་རབས་ ༢༡ མིའ་ིབསམ་
བླ་ོགཏངོ་སངས་དབར་ཕལ་ཆེར་འགྱུར་བ་
ཕིན་ཡོད།  དངེ་སབྐས་སིྤ་ཡོངས་ཀི་མིའ་ི
བསམ་བླའོི་ནང་ཞི་བད་ེལ་དགའ་ཞེན་གིས་
དམག་འཁུག་དང་མི་གསོད་ཁག་སྦརོ་བདེ་
རྒྱྱུ ་ཞེ་ཐག་པ་ནས་བླ་ོཕམ་པ་ཙམ་མིན་པར་
ཡིད་སུན་སང་སྐ་ེརྒྱྱུ ་གཅིག་ཕལ་ཆེར་འཛམ་
གླངི་འདའི་ིསངེ་བསླབེས་ཡོད། བསམ་བླ་ོད་ེ
དསུ་རབས་ ༢༠ ནང་ལས་དངེ་སབྐས་ཕལ་
ཆེར་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད།  དརེ་བརནེ་མེས་
པ་ོདམ་པ་གྷན་དྷསི་གསུང་པའི་འཚེ་བ་མེད་
པའི་ལྟ་སྤདོ་དརེ་རསེ་སུ་ཡི་རང་དང་ཡིད་
སྨནོ་བེད་མཁན་མང་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད། 
ད་ེབཞིན་ཁོར་ཡུག་སྐརོ་ད་ོསང་བསླབེ་རྒྱྱུ ་ད་ེ
ཡང་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེ་རུ་འག་ོབཞིན་ཡོད། 
ད་ེབཞིན་དབུལ་ཕྱུག་ངསོ་མི་སྙམོ་པ་ཡོད་པ་
དརེ་བསམ་ཚྱུལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འག་ོབཞིན་
ཡོད་པ་ལ་ྟབུ་འདགུ ད་ེབཞིན་འཛམ་གླངི་
ས་ཕགོས་གང་སར་ཁབ་པའི་ལྐགོ་ཟ་རུལ་
སུངས་ཀི་དཀའ་ངལ་དརེ་ཡང་མི་ཚོས་སྐནོ་
ཆེན་པ་ོབལསྟ་ནས་འགོག་ཐབས་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེ

ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའདགུ ད་ེའད་ཡོང་
རྒྱྱུ ་ད་ེམིས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ཤེས་རྒྱྱུའ་ི
ག་ོརགོས་ཆེ་རུ་ཕིན་པར་བརནེ་ནས་ཡོང་བ་
ཞིག་རེད། དཔརེ་ན་དམག་འཁུག་ལ་མཚོན་
ན། མི་གསོད་ཁག་སྦརོ་དང་རྨས་ནས་ཁག་

ཐོན་པ་ད་ེའད་མཐོང་སྐབས་མིའི་སེམས་
ནང་རང་བཞིན་གིས་ཨ་ཙི་འཚེ་བ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་
ད་ེགང་དག་བསམ་པའི་ཚོར་བ་ད་ེའད་ཞིག་
ཡོང་བཞིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་གསར་འགྱུར་
བརྒྱྱུ ད་ལམ་ཁག་གིས་འཛམ་གླིང ་ནང་
གནས་ཚྱུལ་གང་ད་ུབྱུང་བ་རྣམས་འཛམ་
གླིང་མི་མང་པསོ་ཤེས་ཐུབ་པ་ཡོང་རྒྱྱུ ་དསེ་
ཏན་ཏན་མིའི་བསམ་བླ་ོལ་ད་ོསང་གསར་
པ་བསླབེ་རྒྱྱུར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡོད་

རེད་བསམ་བཞིན་འདགུ ང་ཚོ་ན་ུཞ་ོའཐུང་
མཁན་གི་སགོ་ཆགས་ནང་ནས་རྣམ་དཔྱདོ་
ལནྡ་པའ་ིསགོ་ཆགས་ཤིག་ཡིན།  ང་ཚོ་
མིའི་ཀདླ་པ་ད་ེདམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཡོད། 
དརེ་བརནེ་མིའི་རྣམ་དཔྱདོ་ད་ེཚྱུལ་མཐུན་

ལམ་ནས་བཀོལ་བར་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚྱུལ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་གོ་རགོས་ཡོང་ཐུབ་པ་
བ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན། ད་ེདང་
ཆབས་ཅིག་མིའི་རྣམ་དཔྱདོ་བདེ་སྤདོ་བདེ་
རྒྱྱུ ་ཡག་པ་ོཞིག་ཡོང་བར་ཕོགས་མང་པ་ོ
ཞིག་གི་གནས་ཚྱུལ་ཤེས་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་ག་ོ
ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན། མིའ་ིརྣམ་དཔྱདོ་ཐགོ་
ནས་ལེགས་ཉསེ་འབདེ་རྒྱྱུའི་རྒྱྱུ ་ཞིག་ཆགས་
ཐུབ། ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ། 

ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིཕི་འབལེ་ལས་དནོ་དང་བད་ེའཇགས་ཀི་ཆེས་མཐའོ་ིསྐ་ུཚབ་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་བསྐདོ་
སབྐས་བདོ་དནོ་གླངེ་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༦ ཉནི་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཆབ་སདི་
ཚོགས་པ་ཁག་དུག་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་ ༥༢ ནས་ས་རགས་བཀདོ་པའ་ིཞུ་ཡིག་
ཅིག་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཕི་འབལེ་

ལས་དནོ་དང་བད་ེའཇགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་
སྐ་ུཚབ་ལམྕ་སྐ་ུ ཕ་ེཌ་ེརི་ཀ་མོ་ག་ེཧ་ེརི་ན་ི 
(Mrs. Federica Mogherini)   མཆོག་
ལ་ཕུལ་ནས།  ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་ཕི་ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༥།༦ བཅས་ཉནི་གཉསི་རིང་རྒྱ་ནག་
ཏུ།  ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་དང་རྒྱ་ནག་མི་
མང་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་དབར་གི་
འཐབ་བྱུས་གླངེ་མོལ་ཐངེས་ལ་ྔཔ། ཞསེ་
པའི་ཚོགས་འདའིུ་ཆེད་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པ་ེ

ཅིང་ད་ུཕབེས་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་
ཁདི་ཚོ་དང་ལནྷ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གླངེ་སླངོ་
གནང་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་ཞུས་འདགུ  
 ད་ེཡང་ཞུ་ཡིག་ནང་འཁོད་དནོ། 
བདོ་ནང་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གནང་མཁན་གི་

བ ོད ་ མི ་ རྣམས ་རྒྱ ་
ན ག ་ ག ཞུ ང ་ གི ས ་
ཁིམས་འགལ་ད་ོདམ་ 
དང་། འཛིན་བཟུང་། 
མནར་གཅོད་གཏངོ་
བ་སོགས་ལ་བླ་ོའཚབ་
ཆེ ན ་ པ ོ ་ ཡོ ད ་ སྐ ོར ་ 
དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ 
ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ 
ཉིན ་ ཡུ ་ རོ བ ་ གོས ་
ཚོ ག ས ་ གསར ་ པ ་
འདེམས་ཐོན ་བྱུ ང ་

ཉནི་ནས་ད་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ 
༢༠༤ འཛིན་བཟུང་ངམ་བཙོན་འཇུག་བས་
ཡོད་པ་དང་། བདོ་མི་ ༦ བཙོན་ཁང་ནང་
དང་། ཡང་ན་བཙོན་ཁང་ནས་གླདོ་བཀྲལོ་
ཐོབ་ཀང་ལུས་པ་ོནད་གཅོང་ཆགས་ནས་
འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བ། ད་ེབཞིན་བདོ་
མི་ ༧ ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གིས་བདོ་
ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་
སདི་བྱུས་ལ་ཞི་རྒལོ་རྔམ་སནོ་བས་ཡོད་སྐརོ་

སོགས་ཀི་གནད་དནོ་ཁག་གཅིག་བཅས་
འཁདོ་འདགུ  
 འདི་ནི་ལྕམ་སྐུ་ཕ་ེཌེ་རི་ཀ་མོ་གེ་
ཧ་ེརི་ནི་མཆོག་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པའི་ཕི་འབལེ་ལས་དནོ་དང་བད་ེའཇགས་
ཀི་ཆེས་མཐའོི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་བདམས་ཐནོ་བསྐ་ོ
གཞག་བྱུང་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕབེས་ཐེངས་
དང་པ་ོད་ེཆགས་ཡོད།  ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་ཞུ་ཡིག་དའེི་
ནང་ད་ེས་ྔཕི་ལོ་  ༢༠༡༢ ལོར་ཡུ་རོབ་
གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་གསོ་
ཆོད་བཞག་པ་རྣམས་དན་སྐུལ་ཞུས་པ་དང་
སྦགས།   གསོ་ཆོད་དའེ་ིདནོ་ཚན་གཅིག་
ན།ི ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཕི་འབལེ་ལས་
དནོ་གི་ཆེས་མཐའོི་སྐུ་ཚབ་ནས་རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་བཀའ་
མོལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
གླངེ་སླངོ་དགསོ་པ་ད་ེཡིན།   གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ ༥༢ ནས་ད་དངུ་ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་
ལ་ཕུལ་བའི ་ཞུ ་ཡིག་ད ེའི ་ནང་བ ོད་རྒྱའི་
དཀའ་རྙགོ་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་སེལ་ཐབས་
ཆེད་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་སརླ་གསོ་ཡོང་བའི་རེ་འདནུ་
འདནོ་རྒྱྱུ ་དང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༸གངོ་
ས་མཆོག་གི་སྐུ ་ཚབ་དང་ལྷན་ད་ུཞི་མོལ་
བསྐར་འཛུགས་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་ཡང་

བཏནོ་འདགུ 
 ཕོགས་མཚྱུངས་བདོ་མིའི་ཐུན་
མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག་
སོགས་མི་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛིན་སླད་དནོ་ཕན་
ལྡན་པའི་འབལེ་མོལ་གནང་དགོས་པ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་རེ ་འདུན ་འདོན ་རོགས།  
ཞསེ་ཞུ་ཡིག་དའེ་ིནང་གསལ་འདགུ ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༠ ལོར་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་མཐའ་མ་
བྱུང་བ་ནས་ཟུང་ད་བར་གཞུང་འབལེ་གི་
འབལེ་མོལ་འགོ་འཛུགས་བདེ་ཐུབ་མེད་པ་ 
དང་།   གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་ཞུ་
ཡིག་དའེི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་
གཞི་རིམ་གི་ཐབོ་ཐང་སྨ་བརདོ་རང་དབང་
དང་། ཞི་བའ་ིའད་ུའཛོམས། ཆོས་ལུགས་
རང་དབང་བཅས་སུང་སྐབོ་བདེ་དགོས་པ་
དང་།  བདོ་ནང་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སདི་
བྱུས་མུ་མཐུད་ལག་བསར་བདེ་བཞིན་པ་ད་ེ
དག་འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇགོ་དགོས་པ་
དང་། ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ ༥ ཚེས་ 
༡༧ ཉནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་འཁདི་
བས་པའི་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་དགེ་འདནུ་
ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གིས་དབུས་པའ་ིབདོ་མི་
ཆབ་སདི་བཙོན་པ་ཡོངས་རགོས་གླདོ་བཀྲལོ་
གཏངོ་དགསོ་སྐརོ་སོགས་འཁདོ་འདགུ 
 སིྤར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་ལམྕ་སྐུ་ཕ་ེཌེ་རི་ཀ་མོ་གཧ་ེ

རི་ནི་མཆོག་གི་ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་ནས་
མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༠ ཉནི་
སིད་སྐོང་བླ ་ོབཟང་སེང་གེ ་མཆོག་གིས་
ལམྕ་སྐ་ུཕ་ེཌ་ེརི་ཀ་མོ་གཧ་ེརི་ན་ི (Mrs. 
Federica Mogherini) མཆོག་ཡུ་རོབ་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའི་ཕི་འབལེ་ལས་དནོ་དང་
བད་ེའཇགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་བསྐ་ོ
གཞག་བྱུང་བར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ི
ཡང་ཞུས་ཡོད་འདགུ 


