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དབུ་མའ་ིལམ་ན།ི

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། 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་རི་ཤི་ཀི་ཤི་ཁུལ་ད་ུཧནི་རའུ་ིམཧཱ་ཀུམ་བ་ྷམེ་ལ་ཞསེ་པའ་ིདསུ་ཆེན་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་སབྐས།

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཁརོ་ཡུག་ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༢༡ ཉནི་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ར་
ས་ནས་ཕབེས་ཐོན་གིས་བདོ་ཀི་སིད་བྱུས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་དང་ལྡ་ིལི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་གིས་ག་ོསིྒག་ཐགོ Only one 

Tibet to Quench Asia’s Growing 

Thirst བདོ་ཁ་ོནས་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིསྐམོ་པ་སེལ་
བ། ཅསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་ཁརོ་ཡུག་

གི་ཚོགས་འདརུ་ལནྷ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
 ཐངེས་འདིའི་ཚོགས་འདའིུ་ནང་
གསུང་བཤད་གནང་མཁན་སླབོ་དཔནོ་ཤི་
མཱ་ཏ་ིཅཀ་ར་བརོ་ཏ་ིམཆོག་དང་། བདོ་ཀི་
སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕལེ་ལགས། སླབོ་དཔནོ་

བཱ་ཊ་ཅཱརཱ་ལགས། སླབོ་དཔནོ་མཱ་ད་ུབཱ་ལ། 
རྩོམ་པ་པ་ོཁ་ལོ་ཊི་ཨར་པི་ལགས་བཅས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་འདགུ
 སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་བའ་ིནང་།  བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་ན་ིབདོ་མི་ས་ཡ་དུག་གི་གནད་དནོ་ཁ་ོན་
མ་ཡིན་པར་ཨེ་ཤི་ཡའི་ལྷ་ོཕགོས་དང་ཤར་
ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀི་མི་འབརོ་དངུ་

ཕྱུར་མང་པ་ོའཕལེ་རྒྱས་འག་ོབཞིན་པའི་
གནད་དནོ་ཀང་ཆགས་ཡོད།
 མཐོ་སྒང་བདོ་ཀི་ཆྱུ ་ལོངས་སུ་
སྤདོ་མཁན་ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་མི་འབརོ་དངུ་
ཕྱུར་མང་པ་ོཡོད་པའི་ཁོངས་སུ་མི་འབརོ་
ས་ཡ་ ༤༠༠ ནས་ ༥༠༠ བར་རྒྱ་ནག་གི་

མི་འབརོ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། མི་འབརོ་ས་
ཡ་ ༥༠༠ ལས་མང་བ་རྒྱ་གར་བ་ཆགས་
ཡོད། མི་འབརོ་དངུ་ཕྱུར་ད་ེདག་གི་ལོངས་
སུ་སྤོད་རྒྱྱུ འི་ཆྱུའི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བ་ོནི་
བདོ་མཐོ་སྒང་ནས་འབབ་པའི་ཆྱུ ་རྒྱྱུ ན་ད་ེ
དག་ཡིན་པ་དང་། བདོ་ཁ་ོནས་ཨེ་ཤི་ཡའ་ི
སྐམོ་པ་སེལ་གི་ཡོད། དངེ་གི་ཆར་དངྭས་
སིལ་གི་ཆྱུ་བ་ོད་ེདག་ལོངས་སུ་སྤདོ་རྒྱྱུ ་ན་ིད་ེ

སྔནོ་ལརྟ་མིན་པར་དཀནོ་པའི་
རང་བཞིན་ཞིག་ཏུ ་འགྱུར་
ཡོད། གལ་སདི་མི་འབརོ་
དུང་ཕྱུ ར་མང་པོར་འཐུང་
ཆྱུ ་དྭངས་སིལ་ལྡན་པ་ཞིག་
སྤདོ་རྒྱྱུར་དཀའ་ཁག་ཆེ་བའི་
དསུ་ཚོད་ཅིག་འཆར་ཚེ་ཆྱུའི་
གནད་དནོ་ཐགོ་རྩདོ་རྙགོ་དང་
སེམས་འཚབ་ཡོང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་
གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད། རྒྱ་
ནག ་ གི ་ཁོར ་ ཡུག ་ཉམས ་
ཞིབ་པ་རྣམས་ཀིས་བརོད་
དནོ། རྒྱ་ནག་གིས་ཆྱུ་རགས་

གངས་ ༨༧༠༠༠ ཙམ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་དང་
། ཆྱུ་རགས་ད་ེདག་ན་ིརྒྱ་ཁནོ་ཆེན་པ་ོཡོད་
པ་བཞིན་ཉནེ་ཁའང་ཆེན་པ་ོཞིག་ཏུ་གྱུར་
ཡོད། རྒྱ་ནག་གི་འཆར་གཞིའ་ིནང་སེང་ེ
ཁ་འབབ་གཞུང་ལ་བརྒྱབ་པའི་ཆྱུ ་རགས་
ད་ེདག་ལས་ཆེ་བ་ཞིག་འབི་ཆྱུ་གཙང་པའོི་

གཞུང་ལ་གསར་རྒྱག་བདེ་རིྩས་ཡོད་པ་དང་
། གལ་སདི་ད་ེལརྟ་བརྒྱབ་ཚེ། བདོ་ནས་རྒྱ་
གར་དང་བང་ལཱ་དཤེ་ནང་རྒྱྱུག་བཞིན་པའི་
ཆྱུ་རྒྱྱུན་ད་ེདག་གང་འད་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་སིད་
དམ། གལ་སདི་རྒྱ་ནག་གིས་ཆྱུ་རྒྱྱུན་ད་ེདག་
ལ་སྟངས་འཛིན་བས་ཚེ་གཤམ་འགོ་གི་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་གི་སྟནོ་ཐོག་འདབེས་ལས་ཐད་
དཀའ་ཚེགས་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོང་སདི་པ་ཡིན།
 བདོ་ནི་འཛམ་གླིང་གི་ས་ེགསུམ་
པར་གགས་པའི་འཁགས་རོམ་གི་གནས་
གཞི་དང་། བདོ་ནང་གི་འཁགས་རོམ་
གངས་ ༤༧༠༠༠ གི་ཆྱུས་གླངི་ཆེན་ཨེ་ཤི་
ཡའ་ིནང་མི་འབརོ་ཐརེ་འབུམ་ ༡་༣ ལ་
འཚོ་བརནེ་བདེ་བཞིན་ཡོད། NASA ནཱ་
སཱས་ཚོད་དཔགས་ལརྟ་ན། འབྱུང་འགྱུར་
གི་ལོ་བཞི་བཅྱུའི་ནང་འཁགས་རོམ་བརྒྱ་ཆ་ 
༦༠ ཙམ་བཞུར་རྒྱྱུ ་རེད་ཅསེ་བཤད་འདགུ 
དངསོ་སུ་ཚད་གཞི་ད་ེའད་ཞིག་ལ་འགྱུར་ཚེ་
མི་འབརོ་དངུ་ཕྱུར་མང་པའོི་འཚོ་བརནེ་གི་
གནས་སྟངས་གང་འད་ཞིག་ལ་འགྱུར་སིད་
དམ། ད་ེན་ིང་ཚོར་དངེ་སབྐས་དངསོ་སུ་
འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་
ཆགས་ཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད། །

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནཱ་སིག་ཏུ་འཚོགས་བཞིན་པའ་ིཧནི་དའུ་ི
ཀུམ་བ་ྷདསུ་ཆེན་ཐགོ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐང་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༣༡ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་ Maharashtra མ་
ཧཱ་རཤ་ཊ་མངའ་སྡའེི ་ ནཱ ་སིག་ཅེས་པའི ་
གངོ་ཁརེ་ནང་ཧིན་དའིུ་ཆོས་ལུགས་ཀི་འད་ུ
འཛོམས་ཆེན་མོ་ཏ་ེནཱ་སིག་ཀུམ་བ་ྷ Nasik 
kumbh དསུ་ཆེན་ཐགོ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐང་
གཏན་འཁལེ་ཡོད་འདགུ
 ད་ེཡང་རྒྱ་གར་གི་གངོ་ཁརེ་ཨི་
ལ་ཱབཱཌ་དང་། Allahabad ཨུཇ་འཇནེ། 
Ujjain ད་ེབཞིན་ཧཱ་རི་ཌ་ཝར། Haridwar 
ནཱ་སིག Nasik བཅས་སུ་ལོ་གསུམ་རེའ་ི
མཚམས་གངོ་ཁེར་ད་ེགསུམ་ནང་ལོ་ལྟར་
འཚོགས་བཞིན་པའི་ཧིན་དའིུ་ཆོས་ལུགས་

ཀི་དསུ་ཆེན་ཀུམ་བ་ྷམེ་ལ་ kumbh Mela 
ཞེས་པ་འད་ུའཛོམས་ཆེན་པ་ོརེ་ཚོགས་སལོ་

ཡོད་པ་ལརྟ། འད་ིལོའ་ིདསུ་ཆེན་འད་ིབཞིན་
ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་ ༡༤ ནས་འག་ོའཛུགས་
ཀིས་ཕི་ཟླ་ ༩ ཟླ་དཀིལ་བར་ཚོགས་རྒྱྱུ ་

ཡིན་པ་དང་། དསུ་ཆེན་འདའི་ིཐགོ་ཧནི་དའུ་ི
བ་ླཆེན་སོགས་ཆོས་ཕགོས་ཀི་མི་ས་སྟངོ་ཕྲག་

མང་པ་ོདང་རྒྱ་གར་བ་དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་
འབུམ་ཕྲག་མང་པ་ོབཅར་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡའེི་དཔནོ་

རིགས་མཐ་ོགས་མང་པ་ོཞིག་ཀང་དསུ་ཆེན་
འདརི་ཕབེས་སལོ་ཡོད་འདགུ
 ད་ེབཞིན་ཐེངས་འདིའི་ནཱ་སིག་
ཀུམ་བ ྷ Nasik Kumbh དསུ་ཆེན་གི་
གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་མགོན་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་ལ་ཇི་ལྟར་གདན་ཞུའི་གསོལ་
འདེབས་ཞུས་ད ོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་
བཟང་པོ་སྨིན ་སྩལ་ཐོབ ་སྟ ེ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ཟླ་ ༨ 
ཚེས་ ༣༡ ཉནི་དསུ་ཆེན་དའེ་ིཐགོ་ཆིབས་
སྒྱུར་བསྐང་གནང་མཛད་ད་ེཧིན་དའིུ་བླ་

ཆེན་ཁག་དང་། མཁས་དབང་ཁག་གཅིག་
དང་ལནྷ་མཇལ་འཕྲད་མཛད་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ་
པ་བཅས། །

ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་མེན་སརྤ་གཞིས་
ཆགས་སུ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༨ ཉནི་
ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་མེན་
པཱཊ་ཕན་བད་ེགླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་
འབརོ་སྐབས་ཁུལ་དརེ་རནེ་གཞི་བས་པའི་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་དང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ། སླབོ་གྲྭའ་ིདག་ེཆེ། ས་གནས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ཡན་
ལག་སནྨ་ཁང་འགན་འཛིན། ཡན་ལག་སནྨ་རིྩས་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་སོགས་ནས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་འདགུ གཞིས་ཆགས་ཀི་འག་ོདཔནོ་རྣམ་པས་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིདང་ས་གནས་ཀི་
ལས་དནོ་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡུས་ཞུས་གུབ་རསེ་ཁོང་རྣམ་
པའི་ཕབེས་རོགས་ཞུས་ཐགོ་མེན་པཱཊ་ས་གནས་ཉནི་
སླབོ་ཏུ་གཟིགས་སྐརོ་ཕབེས་ཡོད་ཅིང་སྐབས་དརེ་སླབོ་
ཕུྲག་རྣམས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་འཁབ་སྟནོ་ཡང་ཞུས་
འདགུ སླབོ་གྲྭའ་ིས་ྔདའོ་ིའད་ུའཛོམས་ཐགོ་དག་ེཆེ་ནས་
ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ས་གནས་སུ་ཆེད་ཕབེས་
གནང་བར་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུའི་ཕབེས་བསུའི་གསུང་
བཤད་དང་འཚམས་འདའིི་མཇལ་དར་ཡང་ཕུལ་ཡོད། 
ད་ེརསེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་དརེ་འདསུ་དགེ་ལས་
སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་ཤེས་རིག་སླབོ་གསོའི་གལ་གནད་ 
དང་། ཡ་རབས་ཀུན་སྤདོ་ཀི་རིན་ཐང་། ཕ་མ་ཚོའ་ི
གནང་དགོས་གང་ཡིན་པ་སོགས་ཀི་ལམ་སྟནོ་གསུང་
བཤད་ཁ་གསལ་གནང་བ་དང་། ད་ེབཞིན་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་གསུང་དནོ། 
ཁེད་རྣམ་པས་ད་བར་རྒྱབ་སྐོར་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེ་
གནང་བ་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་ཕགོས་ནས་ཀང་དསུ་དང་
རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་པར་བརནེ། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་གི་ཡོད། ཅསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།

ཕི་དལི་བརྒྱྱུད་ལམ་ལས་བདེ་ཚོར་བདོ་ཡིག་
གི་ཟབ་སྦངོ་མཇུག་བསྡསུ་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༤ ཉནི་
ཕི་དལི་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ནང་ཕི་
དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ལས་དནོ་
སུྒབ་བཞིན་པའི་ལས་བདེ་རྣམས་ལ་དམིགས་ཏ་ེབདནུ་ 
གཅིག་རིང་གི་བདོ་ཡིག་ཟབ་སྦངོ་ཕི་ཚེས་ ༡༧ ཉནི་
འགོ་འཛུགས་གནང་བ་ད་ེགོང་ཚེས་ཉིན་ཡོངས་སུ་
ལེགས་པར་གུབ་ཡོད།
 ད་ེཡང་ཟབ་ཁདི་པ་གཙོ་བ་ོཝཱ་ཎའི་རིག་
གནས་དག་ེརྒན་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་། བདོ་ཀི་
དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་བདོ་ཡིག་པར་སུྐན་འགན་འཛིན་
ན་ག་སངས་རྒྱས་བསྟན་དར་ལགས་རྣམ་གཉསི་ནས་
འད་ིག་ཕི་དལི་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ལས་དནོ་སུྒབ་
བཞིན་པའི་ལས་བདེ་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦངོ་གནང་བའི་
ནང་། སྦང་བ་ཡི་ག་ེནས་བརྩམས་ཏ་ེབདོ་སདྐ་ཀི་རང་
བཞིན་ང་ོསྤདོ། བདོ་སདྐ་ཀི་བ་ཚིག་རིགས་གཉསི། 
དསུ་གསུམ་གི་དག་སྡབེ་འཐོབ་ཚྱུལ་རིགས་བརྒྱད། 
བདེ་པ་པ་ོདང་བ་ཡུལ་གི་དག་སྡབེ་གང་ཡིན། བདེ་
འབལེ་བདེ་མེད་ཀི་གནད་འགག དག་ཡིག་གསར་པའ་ི
རགོས་དཀའ་ིཐ་སདྙ་དང་། ནརོ་ཉནེ་ཡོད་པ་སོགས་ལ་
བཤད་པ། སིྤར་བདོ་སདྐ་གཙང་མ་སྤདོ་གལ། ཧནི་
ཡིག་དང་དབིན་ཡིག་ཐགོ་ཡོད་པའི་མིང་རྣམས་བདོ་
ཡིག་གི་གཟུགས་སུ་ཇི་ལརྟ་འབ་ིགལ་དང་ཇི་ལརྟ་འབ་ི
ཚྱུལ། ད་ེམིན་བདོ་ཡིག་གི་ཞུ་དག་བདེ་ཕགོས། པ་
དང་བ་བདེ་སྤདོ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བདེ་སྤདོ་ཇི་ལརྟ་
གཏངོ་དགསོ་མིན། བརན་བཞུགས་ཀི་ཆོ་གའ་ིསྐརོ་དང་
དའེ་ིབརྒྱྱུད་རིམ་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་ང་ོསྤདོ། ཡིག་སྒྱུར 
སོགས་ཀི་སྐརོ་ཟབ་ཁདི་གནད་ལ་ཕགིས་པ་གནང་སོན་
བྱུང་བ་བཅས། །



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༡ ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༦2

བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པ་རང་སྐངོ་ཁུལ་མཛོད་དག་ེཁུལ་གི་གནས་རི་བག་རངོ་འདབས་སུ་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་བདེ་ཀི་
འཕུྲལ་ཆས་མང་པ་ོའརོ་འདནེ་བས་འདགུ

ལི་ཐང་ད་ུབླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས་འཛིན་བཟུང་བས་པ།
༄༅། །བདོ་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་
མང་གཙོ་འཕལེ་རྒྱས་ལྟ་ེགནས་ཁང་གིས་

སྤལེ་བའ་ིགནས་ཚྱུལ་ལརྟ་ན། ཉ་ེསྔནོ་ལི་
ཐང་རངོ་ད་ུབདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་ཤིག་གིས་ཞི་
བའ་ིསདྐ་འབདོ་བས་པར་བརནེ་ནས། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་ཉནེ་རགོ་པས་འཇུ་བཟུང་
བཙན་ཁདི་བས་འདགུ་པའི་གཞནོ་སྐསེ་དའེི་
མིང་དང་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚྱུལ་ཤེས་རགོས་
མ་བྱུང་བར་ལགྷ་ཡོད་པ་ལརྟ། བདོ་མི་

གཞནོ་སྐསེ་དའེ་ིམིང་ལ་བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་
དང་རང་ལོ་ ༡༧ ཡིན་འདགུ ད་ལ་ྟལི་ཐང་

རངོ་ད་ུབཀག་ཉར་
བས་ཡོད་འདགུ
 ཉ ེ་ ཆར ་
གསར་ལམ་ཁག་
གི ་ ན ང ་ ཡོ ང ས ་
གགས་གནས་ཚྱུལ་
ཐནོ་པ་ལརྟ། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ 
ཚེས་ ༡༨ རེས་

གཟའ་མིག་དམར་ཉནི། བདོ་མི་ན་གཞནོ་
ཞིག་མད་ོཁམས་ལི་ཐང་གི་ཁོམ་གཞུང་
ད་ུཐནོ་ནས། ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཐང་
ཆེན་པ་ོཞིག་གནམ་ལ་འཕར་ཏ།ེ བདོ་ལ་
རང་དབང་དགསོ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་
བདོ་ལ་གདན་འདནེ་ཞུ་དགསོ། ཞསེ་རྒྱ་
གཞུང་ལ་ཞི་རྒལོ་སདྐ་འབདོ་བས་པར། རྒྱ་

གཞུང་ཉནེ་རགོ་དམག་མི་སྐརོ་ཞིག་གིས་
ཁངོ་གླ་ོབུར་ད་ུའཇུ་བཟུང་གིས། རླངས་
འཁརོ་ནག་པ་ོཆྱུང་ཆྱུང་ཞིག་གི་ནང་བླུགས་
ཏ་ེབཙན་འཁདི་བས་ཡོད་པ་དང་། སབྐས་
དརེ་བདོ་མི་ཞི་རྒལོ་བ་དའེ་ིམིང་དང་ལོ་ཚད་
སོགས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚྱུལ་གང་ཡང་ཤེས་
རགོས་ཐུབ་མེད། ལི་ཐང་ཁམོ་གཞུང་ད་ུ
ཞི་རྒོལ་སྐད་འབདོ་གནང་མཁན་བདོ་མི་ན་
གཞནོ་དའེི་མིང་ལ་བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ཟརེ་
བ་དང་རང་ལོ་ ༡༧ ཡིན་འདགུ ཁངོ་གི་
མིང་ལ་ཐུབ་སྦ་ེཞེས་ཀང་འབདོ་ཀི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ལ་ྟཁངོ་ལི་ཐང་རངོ་ནང་བཀག་
ཉར་བས་ཡོད་འདགུ ཁངོ་གིས་ལི་ཐང་
དགནོ་པའ་ིནང་སླབོ་གཉརེ་བས་མངོ་ཡོད་པ་ 
དང་། དསུ་རྒྱྱུན་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་གནས་
བབ་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་མཁན་དང་། བདོ་
ཀི་སྐད་ཡིག་རིག་གནས་ལ་ཤ་ཚ་ད་ོཁུར་
གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་འདགུ

 བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ཀི་
སྐསེ་ཡུལ་ན།ི ལི་ཐང་གཡོན་རའུ་ིའབགོ་
སྡ་ེཡི་དཔནོ་སྐརོ་སྡ་ེཔ་དང་། དཔནོ་སྐརོ་སྡ་ེ
པར་མཉམ་ལས་སྡ་ེཁག་བརྒྱད་ཡོད་པའི་
ནང་སྡ་ེཔ་དང་པ་ོའཐརོ་རུག་སྡ་ེཔ་ནས་ཡིན་
འདགུ ཁངོ་གི་ཕའ་ིམིང་ལ་བིས་འཕག་
མིས་མིས་དང་། མའ་ིམིང་ལ་བསྟན་ལོ་
ཟརེ། ཁངོ་ཚང་ལ་ནང་མི་ ༡༡ ཡོད་པ་
དང་ཉ་ེསྐརོ་འབགོ་སྡ་ེདའེི་གས་ནས་འཚོ་
བའི་མཐུན་རྐེན་ཡག་གས་ཤིག་ཡིན་འདགུ 
བིས་འཕག་ནི་མི་རྒྱྱུ ད་ཅིག་གི་མིང་ཡིན་པ་ 
དང་། མི་རྒྱྱུད་ད་ེལི་ཐང་རོང་འབགོ་གཉསི་
ཀའི་སྡ་ེཚོ་མང་པའོི་ནང་ཁབ་ཡོད་པ་ཞིག་
ཡིན་འདགུ སིྤར་ལི་ཐང་རངོ་ཐགོ་གི་ས་
ཚྱུགས་གལ་ཆེ་བ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་གཞུང་གི་བརྙན་
ལེན་ལྐགོ་མིག་ (CCTV) གངས་ལས་
འདས་པ་བཙྱུགས་ཡོད་པ་དང་། བདོ་ཀི་
ས་ཁུལ་སིྤ་མཚྱུངས་ལྟར་དམག་མིས་དམ་

བསྒགས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་ཐགོ བདོ་མི་
བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ཀིས་ཞི་བའི་
སདྐ་འབདོ་ཀི་གནས་ཚྱུལ་བྱུང་རསེ། ལི་
ཐང་གི་ས་ཁུལ་ཁནོ་ཡོངས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་ཞི་
བའི་ཉུལ་ཞིབ་རུ་ཁག་གི་མི་ས་དང་དམག་
མི་རྣམས་མངནོ་གསལ་དདོ་ད་ུཕིན་ཡོད་པ་
དང་། དག་པའོ་ིདམག་མིས་དམ་བསྒགས་
ཀི་རྣམ་འགྱུར་སརྔ་བས་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་
ཡོད་འདགུ་པ་མ་ཟད། ཉ་ེསྔནོ་སུྤལ་སྐ་ུབསྟན་
འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་སྐུ་བཀངོས་པ་ 
དང་། བརྒྱད་གཅིག་དམག་མིའ་ིདསུ་ཆེན་
སུང་བརིྩའ་ིཆེད་བཀག་འདམོས་ལ་ྟརགོ་བས་
པ། རྒྱལ་གཅསེ་པ་རངུ་རྒྱས་ཨ་གགས་
ལགས་བཙོན་གལོ་བཏང་ནས་ཉནི་མང་པ་ོ
ཕིན་མེད་པ་བཅས་ཀི་གནས་ཚྱུལ་ལ་བརནེ་
ནས། ད་སབྐས་ལི་ཐང་རངོ་གི་ས་ཁུལ་ཁག་
ཏུ་དམ་བསྒགས་བཀག་འདམོས་ཤུགས་ཆེ་
ར་ུབཏང་ཡོད་འདགུ །

ནང་ཆེན་རངོ་ཉག་ལ་ཡུལ་ཚོ་ཆྱུ་སདྨ་གངོ་ཚོའ་ིམི་མང་གིས་རྔམ་སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ།
༄༅། །འད་ིགར་ཁུངས་ལནྡ་གནས་ཚྱུལ་
འབརོ་གསལ་ལརྟ་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ 
༨ ཚེས ༢༦ ཉནི་ནང་ཆེན་རངོ་ཉག་ལ་

ཡུལ་ཚོ་ཆྱུ་སྨད་གངོ་ཚོའི་མི་མང་གིས་ཞུ་
གཏུགས་རྔམ་སྟནོ་ཁོམ་སྐརོ ་བས་འདུག 
ནང་ཆེན་རངོ་དབུལ་སྐརོ་ལས་ཁུངས་ཀིས་

ཉག་ལ་ཡུལ་ཚོ་ཆྱུ་སདྨ་གངོ་ཚོ་ལ་འཛུགས་
སུྐན་གི་ལས་གཞི་ཞིག་ཡོད་ཀང་། གངོ་ཚོ་
ད་ེནས་ས་གནས་གཞན་ད་ུཞརོ་ལས་བདེ་ད་ུ
བསྐདོ་མཁན་རྣམས་དང་བུ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་
སླབོ་སྦངོ་སྤདོ་ཆེད་རངོ་གངོ་དང་ཁུལ་ཐགོ་
སོགས་སུ་གནས་སྤསོ་བས་པའི་དདུ་ཁིམ་
བརྒྱ་ལྷག་ལ་སྡདོ་ཁང་སོགས་འཛུགས་སུྐན་
གི་ཐབོ་ཐང་མ་རག་པར་སོང་། ད་ེརིང་རངོ་
སིད་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུགས་བས་པར་བརནེ་
མི་མང་ས་ེཁིད་པ་བཅྱུ་ཙམ་འཛིན་བཟུང་
བས་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཐནོ་འདགུ

བདོ་དནོ་སྐརོ་གཏམ་བཤད་དང་རི་མོ་
འགན་བསྡརུ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ ཐགོ་རྒྱ་གར་ཧ་ིམཱ་
ལ་ཡ་ཁིམ་ཚང་ (Himalaya Pariwar) ཞསེ་པའ་ིཚོགས་པ་དང་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་གཉསི་
ཀིས་ར་སའ་ིཉ་ེའགམ་ཅཱ་མུན་ཌར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ི (Bharti Himalayan Public Senior 
Secondary School) སླབོ་གྲྭར་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིབརདོ་གཞི་ས་མང་ཐགོ་གཏམ་བཤད་
དང་རི་མོ་འགན་བསྡརུག་ོསིྒག་གནང་ཡོད་པའ་ིནང་ཉ་ེའཁརོ་གི་ཡུལ་མིའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་ལའྔ་ིསླབོ་
ཕུྲག་རྣམས་ཀིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། འགན་བསྡརུ་གི་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིདུང་ཆེ་ཟུར་པ་ཀ་ེསི་ཤར་མཱ་མཆོག་ K.C Sharma དང་། ར་སའ་ིས་
གནས་འག་ོའཛིན་བསོད་ནམས་ར་ོར་ེལགས། ད་ེབཞིན་སླབོ་གྲྭའ་ིདག་ེལས་སླབོ་སིྤ། ཟུར་དཔང་
ཀརྨ་སྨནོ་ལམ་ལགས་ཀིས་གཙོས་ཟུར་དཔང་རྣམ་པ་དང་། ད་ེབཞིན་ཕི་དལི་འབལེ་མཐུད་པ་
ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་ལགས། གསར་འགདོ་པ་དང་། སླབོ་ཕུྲག་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་ ༡༠༠ ལགྷ་
ཙམ་འད་ུའཛོམས་ཐགོ མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགནོ་རྣམ་པས་སང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེགནང་གུབ་བསྟནུ། 
ཧ་ིམཱ་ལ་ཡའ་ིཁིམ་ཚང་གི་ས་གནས་སིྤ་ཁབ་དུང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་རི་ཤི་ཝ་ལི་ཡ་ལགས་ཀིས་གསུང་
བཤད་གནང་སྟ།ེ འགན་བསྡརུ་དངསོ་གཞི་དབུ་འཛུགས་ཀིས་གཏམ་བཤད་དང་རི་མོ་་རྩ་ེཕུད་
སོན་པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་ལེགས་གསོལ་ཕག་རགས་གནང་ཏ་ེམཛད་སྒ་ོགལོ།།

༄༅། །བཞུགས་སརྒ་ཀིརའི་ིབསེ་པ་གྲྭ་
ཚང་གི་བདོ་གནས་འབལེ་མཐུད་པ་བླ་ོབཟང་
ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་ལགས་
རྣམ་གཉིས་ཀིས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་
དནོ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༠ 
ཉནི་བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་པ་རང་སྐངོ་ཁུལ་མཛོད་
དགེ་རངོ་འབངི་བ་ཡུལ་ཚོའི་གནས་རི་བག་
རོང་ད་ུརྒྱ་གཞུང་གི་གཏརེ་འདནོ་ཚན་པ་
ཞིག་གིས་བཙན་ཤེད་ཀིས་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་
རིྩས་བདེ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ས་གནས་མང་
ཚོགས་ཀིས་གནས་རི་བག་རངོ་སྔགོ་ན་ཡུལ་
ལ་བཀ་མི་ཤིས་ཤིང་། ཁརོ་ཡུག་ལ་གནདོ་
པ་ཆེ་ཚྱུལ་སོགས་བསདྙ་ནས་མི་འགགི་ཚྱུལ་
ནན་བརདོ་བས་ཏ།ེ གནས་རི་བག་རངོ་ལ་
འག་ོསའི་ལམ་ཁར་མི་མང་འད་ུའཛོམས་
ཀིས་ནསུ་པ་གང་ཡོད་ཀིས་གཏརེ་རོ་པ་
དག་བཀག་འགགོ་བས་ཀང་། གཏརེ་ཁ་
རོ་རུ་མ་བཅྱུག་ན་སིད་གཞུང་ནས་དམག་

མི་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ཚྱུལ་སོགས་མི་མང་ལ་
འཇིགས་སྐུལ་ས་ཚོགས་དང་བཙན་ཤེད་ཀི་
སྒ་ོནས་མང་ཚོགས་ཀི་རེ་བ་རིྩས་མེད་རགོ་

རོལ་བཏང་མཐར། གཏརེ་འདནོ་ཚན་པས་
གནས་རི་བག་རོང་འདབས་སུ་གཏརེ་ཁ་
སྔགོ་བདེ་ཀི་འཕུྲལ་ཆས་མང་པ་ོའརོ་འདནེ་
བས་ཏ་ེག་སིྒག་ཨང་གསར་བས་ནས་ལས་
ཀ་འགོ་འཛུགས་ཆོག་ཆོག་བས་ཡོད་འདགུ་

གནས་རི་འད་ིན་ིས་གནས་འབངི་བ་ཤོག་ཀ་
སིྤའི་ཡུལ་ལྷ་སྐེས་ལྷར་མཆོད་ཅིང་བཀུར་
བཞིན་པའ་ིཨ་མ་ེབག་རངོ་གི་གནས་རི་ཡིན་ 

ཞིང་། རི་ངསོ་སུ་གནས་མཇལ་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིབག་
ཕུག་གཉིས་ཡོད་པར་ཡང་གནས་མཇལ་
པ་རྒྱྱུན་ད་ུཡོད་འདགུ་པས། དརེ་ས་ར་ོར་ོ
སླགོ་བས་ན་ཡུལ་ལ་ནད་ཡམས་དང་ཐན་
པ་འབྱུང་ཞིང་བཀ་མི་ཤིས་པའི་བཤད་སལོ་

ཡོད་ལ། གནའ་ནས་ད་བར་སུང་སྐབོ་འབའ་
ཞིག་བས་པ་མ་གཏགོས་གནས་དརེ་ཡུལ་མི་
རང་ངསོ་ནས་ས་རོ་ར་ོསླགོ་བདེ་མངོ་མེད་ 
ཀང་། དངེ་སབྐས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ལག་པ་
གསུམ་པ་ཞིག་གནས་རི་བག་རོང་ལ་རྐོང་
བཞིན་ཡོད་པས་ས་གནས་ཡུལ་མི་རྣམས་
ཀིས་སེམས་ཁལ་ཆེན་པ་ོབེད་བཞིན་ཡོད་
འདགུ གནས་ཚྱུལ་མཁ་ོསྤདོ་པས་བརདོ་དནོ་
ལརྟ་ན། གནས་རི་བག་རངོ་ལ་ཡོད་པའ་ི
གཏརེ་རས་ནི་རྒྱ་སྐད་ད་ུཡུ་ཞེས་པ་ད་ེཡིན་
འདགུ་ཅིང་། དབིན་སདྐ་ནང་ Uranium 
རལུ་ཕྲན་ནསུ་པ་བཟ་ོབདེ་ཅིག་ཡིན་འདགུ 
ད་བར་གཏརེ་འདནོ་ཚན་པ་དའེི་མིང་དང་
ལས་ཁུངས་གང་ཞིག་ཏུ ་གཏོགས་མིན་
སོགས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚྱུལ་ཤེས་རགོས་

མ་བྱུང་ཡང་རིམ་པས་རྩད་གཅོད་བྱུང་
མཚམས་གནས་ཚྱུལ་འཕྲལ་ གཏངོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
དང་། གཞན་ཡང་ད་ེས་ྔཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ རེ་
གངས་ཤིག་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༥ བར་ད་ུལོ་ 
༣༠ ལགྷ་གི་རིང་རྐང་ཚ་དང་ཐ་ེབའོ་ིཁགོ་ལ་
རནེ་གཞི་བས་པའ་ིགཏརེ་འདནོ་ལས་ཁུངས་
ཚབ་མིང་ལ་ ༧༩༢ ཟརེ་བ་ད་ེདང་མཉམ་
ད།ུ ཚབ་མིང་ ༤༠༥ དང་ ༤༠༧ ཟརེ་བའ་ི
གཏརེ་འདནོ་ཚན་པ་གཉསི་ཀིས་འབངི་བའི་
ཁགོ་ལའང་ལོ་ ༣༠ ལགྷ་རིང་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་
འདནོ་བས་ཏ་ེའཁོར་ཡུག་ལ་གཏརོ་བརླག་
ཚབས་ཆེན་བཟསོ་པར་མ་ཟད། ས་གནས་
ཀི་སེམས་ཅན་མང་པ་ོཤི་རྐནེ་བྱུང་བ་སོགས་
མང་ཚོགས་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོབྱུང་མངོ་
ཡོད་འདགུ །
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ཁ་ལོ་བ་གཅིག་གི་ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །དབུས་ས་ེལེན་འབལེ་མཐུད་
ཁང་ད་ུཁ་ལོ་གཅིག་གི་ས་མིག་སྟངོ་པ་ཡོད་
ན། གཤམ་གསལ་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཞིང་འཛུལ་
ཞུགས་བ་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་དབུས་ས་ེ
ལེན་འབལེ་མཐུད་ཁང་ད་ུཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༩ ཚེས་ ༡༧ འགངས་མེད་དབུས་ས་ེལེན་
འབལེ་མཐུད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་མཚན་
ཐགོ་འཚང་སྙན་འབུལ་དགོས་པའི་གསལ་
བསྒགས་སུ།
ཀ༽ ས་མིག ཁ་ལོ་བ།
ཁ༽ མཐུན་རྐནེ། ལས་བ་ཁ་ལོ་བ་སིྤ་
མཚྱུངས་ཀི་མཐུན་རྐནེ་ཐབོ་རྒྱྱུ ་ཡང་། རྒས་
ཕགོས་དང་གཟིགས་གསོལ་མཐུན་རྐེན་
མེད། ཚོད་བལའྟ་ིདསུ་ཡུན་ཟླ་དུག་རིང་སནྨ་
དདོ་ཀི་ཐོབ་ཐང་མེད་ཀང་ཚོད་བལྟ་ཚང་
རསེ་ལས་བདེ་སིྤ་མཚྱུངས་ལརྟ་སནྨ་བཅོས་
ཉནེ་སུང་དདོ་འབུལ་ན་སྨན་བཅོས་མཐུན་
རྐནེ་སིྒག་གསལ་ལརྟ་ཐབོ་རྒྱྱུ །
ག༽ དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡༽ ཤེས་མངོ་། ཁ་ལོ་བའ་ིལག་འཁརེ་ཚད་

ལྡན་ཐགོ་ཉུང་མཐར་ལོ་བཞིན་སམུ་འཁོར་
བཏང་བའི་ཉམས་མོང་ཡོད་པའི་ངོ་སྦོར་
ཚད་ལནྡ་དགསོ།
༢༽ ལོ་ཚད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་
་༡༧ ཉནི་རང་ལོ་ ༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ 
༤༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་དགསོ།
ང༽དམིགས་བསལ་གཟགིས་པ། སམུ་འཁརོ་
བཏང་བའ་ིཉམས་མངོ་ལ་ལོ་རེ་ཨང་ཀི་ ༡ 
རེ་འཕར་མ་འཐོབ་རྒྱྱུ འི་ཐོག་གླ་རྒྱྱུ ག་སམུ་
འཁརོ་ (Taxi) གི་ལག་འཁརེ་ཚད་ལནྡ་
ཡོད་པར་ཨང་ཀི་ ༢ རེ་འཕར་མ་འཐབོ་རྒྱྱུ །
གངོ་གསལ་ཆ་རྐནེ་ལནྡ་རིགས་ནས་ཞུ་ཤོག་
འཚང་སྙན་མཉམ་གཤམ་གསལ་ཡིག་ཆ་
ཁག་འབུལ་དགསོ།
༡༽རང་ཉདི་ཀི་ད་ལའྟ་ིཕདེ་པར་ ༢ རེ་ 
དང་།
༢༽ ཁ་ལོ་པའ་ིལས་ཁུར་བས་པའ་ིཉམས་
མངོ་གི་ངསོ་སྦརོ།
༣༽ཁ་ལོ་པའ་ིལག་འཁརེ་གི་ང་ོབཤུས།
༤༽ འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟནི་པའ་ི

དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོ
དང་། གཉསི་པ། མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོ
བཤུས།
༥༽ གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་
ཆོག་པའ་ིལག་འཁརེ་(RC) ཤོག་གངས་
དང་པ་ོདང་། དསུ་འགངས་ཞུས་པའ་ིམཐའ་
མའ་ིང་ོབཤུས།
༦༽ཁིམས་མཐུན་སྐེས་ཚེས་ལག་འཁེར་
(Birth Certificate) རམ་འཛིན་རིམ་གང་
ཐནོ་གི་ལག་འཁརེ་ནང་རང་ཉིད་ཀི་སྐསེ་
ཚེས་གསལ་བ་གང་རངུ་གི་ང་ོབཤུས།
༧༽ བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བདོ་སྨན་ཁང་
ཡོད་ན་དང་། ད་ེམིན་སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་
གང་རུང་ནས་ནད་གཅོང་དང་འགོས་ནད་
རིགས་མེད་པ་གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་
ཡིན་པའ་ིསནྨ་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ (MC) ཁ་
གསར་སྟངེ་རང་ཉདི་ཀི་འད་དཔར་མཉམ་
སྦར་ཐགོསནྨ་པའ་ིལས་དམ་དང་། མཚན་
རགས་འཁདོ་པ་ང་ོམ།

༨༽ རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནས་བ་སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའི་
ངསོ་སྦརོ་ (Character Certificate) ང་ོམ། 
༩༽ གལ་སདི་ད་ལ་ྟསིྤ་སྒརེ་སྡ་ེཚན་གང་རངུ་
ནང་ལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་སྡ་ེཚན་དའེི་
འགན་འཛིན་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་ངསོ་
སྦརོ་ (No objection letter) ང་ོམ་བཅས་
མཉམ་འབུལ་དགསོ།
གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་ཁག་ལ་
འབེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ ་འཛིན་ནམ། 
ཟུང་དུང་གནས་རིམ་ཡན་སུ་རུང་གི་དག་
མཆན་ལས་དམ་ (Attestaion) ཞུས་ཏ་ེཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ཉནི་རྒྱབ་
ཚྱུད་ ༥ འགངས་མེད་རང་ཉདི་འབལེ་བ་
གནང་བདའེི་སླད་ཁ་བང་ཁ་གསལ་དང་། 
ཁ་དཔར་ཨང་། གླགོ་འཕྲནི་ (E-mail) 
སོགས་ཁ་གསལ་བཀདོ་ད་ེགཤམ་གསལ་ཁ་
བང་ཐགོ་ཕུལ་འབརོ་ཟནི་པ་དགསོ། གངོ་
གསལ་དུས་བཀག་རེས་འཚང་སྙན་ཕུལ་ 

འབརོ་རིགས་རིྩས་མེད་ཡིན། འཚང་སནྙ་
དུས་ཐོག་འབོར་རིགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་
འབལེ་འསོ་ཆོས་ལནྡ་པ་ཚོར་དསུ་ཐགོ་ཡིག་
རྒྱྱུགས་བཏང་ཆེད་འབདོ་བར་ཡོང་རྒྱྱུར་སབྐ་
བསྟནུ་ལག་འཁརེ་སོགས་ཡིག་ཆ་ང་ོམ་ཁག་
མཉམ་འཁརེ་གིས་འབརོ་ཐ་ོའགོད་བཅར་
སྐབས་མིག་སྟནོ་ངསེ་པར་དགོས་པ་བཅས་
ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ། དབུས་ས་ེལེན་
འབལེ་མཐུད་ཁང་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༨ ཚེས་་༡༧ ལ།།
Tibetan Reception Center,
Near Manji Khand, P.o. 
Khanyara,Dharamsala 176218
Distt.Kangra,H.P
Email:receptioncentre@yahoo.com/
nelendhasa@gmail.com

བུད་མེད་ལ་བརྙས་བཅསོ་འགགོ་ཐབས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༢༠ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་
ལས་ཁུངས་ཀི་བུད་མེད་ནསུ་སྟབོས་གོང་

འཕལེ་ཚན་པས་ག་ོསིྒག་འགོ བཞུགས་སརྒ་
ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་
ཁབ་ཁོངས་བདོ་མིའི་མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་
བསྟི་གནས་ཁང་ད་ུབདོ་མི་ན་གཞོན་བུད་

མེད་ཁག་གཅིག་ལ་གཞན་གི་བརྙས་བཅོས་
འགགོ་ཐབས་ཀི་ནསུ་སྟབོས་གངོ་སྤལེ་གཏངོ་
རྒྱྱུའ་ིཟབ་སྦངོ་གནང་ཡོད་འདགུ ཐངེས་

འདིའི་ཟབ་སྦངོ་ནང་བདོ་མི་ན་གཞོན་ལག་
ཤེས་སྦོང་བརར་བ་དང་ལས་བེད་བཅས་
ཁནོ་མི་གངས་ ༢༥ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་འདགུ

 ད་ེཡང་ཟབ་སྦངོ་ཚོགས་ཐངེས་
དང་པརོ་བུད་མེད་ཚོས་ལས་ཡུལ་ས་གནས་
སུ ་མི ་གཞན་གིས་བརྙས་བཅོས་འགོག་
ཐབས་དང་འབལེ་བའི་སྐརོ་སླབོ་སྟནོ་གནང་
འདགུ ཟབ་སྦངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོ
ན་ིབདོ་མི་གཞོན་སྐསེ་སིྤ་དང་ལགྷ་པར་བུད་
མེད་ན་གཞོན་རྣམས་ལས་ཡུལ་ས་གནས་
སུ་གཞན་གིས་དནོ་མེད་བརྙས་བཅོས་བས་
པ་སོགས་བྱུང་ན་སབྐས་དརེ་འཇིགས་ཞུམ་
མེད་པའི་ཐགོ་ནས་ལམ་སེང་གོང་རིམ་ལ་
ཞུ་གཏུག་བ་རྒྱྱུ ་དང་ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་
སོགས་ཀི་ཐགོ་ནས་གདངོ་ལེན་ཇི་ལརྟ་བདེ་
དགོས་མིན་སོགས་ལེགས་སྤལེ་ཉསེ་འགོག་
གི་ཐབས་ལམ་ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་
འདགུ །

ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀིས་མོ་སི་ཁརོ་རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ 
ཚེས་ ༡༣ དང་ ༡༤ བཅས་ཉནི་གངས་
གཉིས་རིང་ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་ས་མོ་སི་ཁོར་ 
Moscow ཚོགས་པའ་ིནང་པའ་ིཤེས་ཡོན་
དང༌། བཟང་སྤདོ། སྒྱུ ་རྩལ་ Buddhist 
Education, Ethics and Art ཞསེ་པའ་ི
རྒྱལ་སིྤའི་ནང་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་འདགུ
 ད་ེཡང་ལྷན་ཚོགས་དབུ་འབེད་
ཀི་མཛད་སྒརོ་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
ཨུ་རུ་སུ་གཞུང་གིས་ནང་ཆོས་ཀིས་གཙོས་
ཆོས་ལུགས་ཁག་གི་རིག་གཞུང་དང་བཟང་
སྤོད་སྐརོ ་སླབོ ་ཆེན་ཁག་གི་ནང་ངོ་སྤོད་
གནང་བར་བསྔགས་བརོད་དང་སྦྲགས། 

ལས་གཞི་འད་ིན་ིའཛམ་གླངི་ཁནོ་ཡོངས་ལ་
མིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོཞིག་ཡོང་རྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་
གསུངས་འདགུ ད་ེབཞིན་ཁངོ་གིས་ཨུ་ར་ུ
སུའི་ནང་སྙན་གགས་ཆེ་བའི་ནང་པ་དང་
བདོ་རིག་པའི་སླབོ་གྲྭའི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་
ནང་གི་ནང་པའི་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ེཚོ་དང་
འབལེ་ལམ་ཟབ་ཏུ་བཏང་ནས་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་ཐབས་གནང་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་
ཡང་ཞུས་འདགུ
 ཐེངས་འདིའི ་ལྷན ་ ཚོགས་ནི ་ 
Academy for Advanced Studies and 
Retraining of Educators (AASRE) 
ཞསེ་པ་དང་། the State Museum of 
Oriental Art ཞསེ་པའ་ིབསྟ་ིགནས་ཁང་
ཁག་གཉསི་ཀི་ནང་ཚོགས་ཡོད་འདགུ

ལནྷ་ཚོགས་འད་ིབཞིན་ཨུ་རུ་སུའི་ཚན་རིག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་ Institute of Oriental 
Studies (Russian Academy of Science 
– RAS) དང༌། the State Museum 
of Oriental Art ཞསེ་པའ་ིགཞུང་གཉརེ་
འགམེས་སྟནོ་ཁང༌། རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི
ལིར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིཧ་ིམཱ་ལ་ཡའ་ིཉམས་
ཞིབ་དང་རིག་གཞུང་ཐབེས་རྩ་ཁང་བཅས་
ཐུན་མོང་གིས་གོ་སིྒག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་
འདགུ ལནྷ་ཚོགས་དབུ་འབདེ་ཀི་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བརོ་ཨུ་རུ་སུའི་ཤེས་རིག་བླནོ་ཆེན་ 
མཆོག་ཕབེས་འདགུ ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་
ཚན་རིག་པ་གགས་ཅན་དང་མཁས་དབང་། 
ཉམས་ཞིབ་ཁང་ཁག་གི་གཙོ་འཛིན། ནང་
པའི་མནའ་བའོི་རིག་གཞུང་སྐརོ་གི་ཕག་

དབེ་རྩམོ་པ་པ།ོ ཨུ་ར་ུསུའ་ིནང་པའ་ིགསར་
ཤོག་གི་རྩོམ་སིྒག་པ་སོགས་མཉམ་ཞུགས་

གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཀ་ོརི་ཡ་དང་། ཀམ་
བ་ོཌི་ཡ། བང་ལ་ཱདཤེ། ཇར་མན། ཁ་ེན་

ཌ། ཡུཀ་རེན་བཅས་སོགས་ཀི་སྐ་ུམགནོ་
རྣམ་པས་ཀང་ལནྷ་ཚོགས་སུ་མཉམ་ཞུགས་

གནང་འདགུ་པ་བཅས།།

རྒྱ་གར་གི་སདི་འཛིན་མཆོག་གི་ལམྕ་སྐ་ུའདས་གངོས་
སུ་གྱུར་བར་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་མ་ངན་

གུས་འདདུ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༠ 
ཉནི་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་
རྒྱྱུ ན་རིང་ནད་མནར་རྐེན་པས་ཟླ་འདིའི་
ཚེས་ ༡༨ ཉནི་འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བའ་ི
རྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་པར་ནབ་
མུ་ཁར་ཇི Pranab Mukherjee མཆོག་
གི་ལམྕ་སྐ་ུསུ་ཝ་རཱ་མུ་ཁར་ཇི་ Suvra 
Mukherjee མཆོག་འདས་གངོས་སུ་གྱུར་
བར་མ་ངན་གུས་འདདུ་དང་སྦྲགས་ཐུགས་
གསོའ་ིའཕྲནི་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་བའ་ིནང་འཁདོ་
དནོ། སྐ་ུཉདི་མཆོག་གི་ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་འདས་
གངོས་སུ་གྱུར་བར་བླ་ོཕམ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ
བྱུང་། ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་ན་ིགཞས་མ་རྩ་ེཕུད་
ཅིག་དང་། ད་ེབཞིན་རི་མོ་བ་དང་རྩམོ་པ་

པ་ོཕུལ་བྱུང་གི་གས་ཤིག་ཡིན་ནའང་ལམྕ་སྐུ་
མཆོག་གི་འབུར་ད་ུཐནོ་པའི་ཡོན་ཏན་ཁག་
ན་ིསྐ་ུཉདི་མཆོག་དང་། སྐ་ུཉདི་མཆོག་གི་
མི་མང་ཆེད་འགྱུར་མེད་དམ་བཅའ་བརན་
པསོ་ཕག་ལས་གནང་བ་དསེ་མཚོན་ཐུབ། 
ང་ཚོས་སྐུ་ཉདི་ཀི་བས་རསེ་རྣམས་ལྕམ་སྐུ་
མཆོག་གིས་རྒྱབ་སྐོར་དང་ནསུ་སྟབོས་ལ་
བརནེ་ནས་བྱུང་བར་སོང་གུས་བརིྩ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
དང་། ངས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་
བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྙངི་ཐག་པས་
སྐུ་ཉདི་དང་སྐུ་ཉདི་ཀི་ནང་མིར་འཕྲད་པའི་
སེམས་སྡུག་ཆེ་བའི་དསུ་ཚོད་འདིར་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་འཁདོ་
འདགུ



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༡ ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༦4

ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་བནྷ་ད་རཱ་ནརོ་རྒྱས་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ 
ནས་ ༢༤ བར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངོས་གུབ་ཚེ་རིང་
མཆོག་བྷན་ད་རཱ་ནརོ་རྒྱས་གླིང་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་སུ ་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་
ཕབེས་གནང་ཡོད།
 ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་ ༢༡ ཉནི་གི་ས་ྔ
ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཐགོ་རཱཡ་པུར་མེ་འཁརོ་
འབབ་ཚྱུགས་སུ་ཕབེས་འབརོ་སྐབས་ནརོ་
རྒྱས་གླིང་བདོ་མིའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
གིས་ཕབེས་བསུ་ཞུས་ཏ་ེཉནི་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ ༢ 
ཙམ་ལ་བྷན་ད་རཱ་ནརོ་རྒྱས་གླིང་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་སུ་འབརོ་སབྐས་ས་གནས་ཀི་ 
གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་སྡ་ེ
ཁག་གི་འགན་འཛིན་དང་ལས་བདེ། སེར་
སྐ་མང་ཚོགས་ནས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་འདགུ ཕི་ཚེས་ ༢༢ ཉནི་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་ས་གནས་ཉནི་སླབོ་ཏུ་འཚམས་

གཟིགས་གནང་སྐབས་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུྲག་
རྣམས་ཀིས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་

རེས་སླབོ་གྲྭའི་སྔ་དའོི ་འདུ་འཛོམས་འགོ་
འཛུགས་ཀིས་རིགས་ལམ་རགས་གསལ་
དང་། ལུས་སྦངོ་། གཞས་ས་འཁབ་སྟནོ་
ཞུས་གུབ་མཚམས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་

དགེ་ལས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་གི་
གལ་གནད་སྐརོ་དང་། སླབོ་ཕུྲག་དབར་

མཐུན་ལམ་བདེ་དགསོ་སྐརོ། ལགྷ་པར་རྒྱ་
གར་དགེ་རྒན་དང་ལས་བེད་རྣམས་ནས་
ད་བར་བདོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་སླབོ་ཁིད་གང་
ལེགས་གནང་བར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་

ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་རེ་ཆེ ་ཞུ ་གི ་ཡོད། 
ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།
 ད་ེརསེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་
དགེ་ལས་རྣམས་ཟུར་ད་ུཚོགས་འད་ུཚོགས་
གནང་གུབ་བསྟུན ་གཞིས་གོང ་ སོ ་ སོའི ་
སྔནོ་འག་ོདང་བུ་བཅོལ་ཁང་ལ་འཚམས་
གཟགིས་གནང་། ཉནི་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ 
༢།༣༠ ཐགོ་ས་གནས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་ 
དང་། དགནོ་སྡ་ེཁག རྒན་གསོ་ཁང་། སནྨ་
ཁང་། གཞིས་གངོ་བཅས་སུ་འཚམས་
གཟགིས་གནང་། ཕི་ཚེས་ ༢༣ ཉནི་གི་ས་ྔ
ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་གཞིས་གངོ་གཉསི་
པའ་ིསིྤ་ཁང་ད་ུཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་
དང་ཚོགས་མི། ལས་བདེ་ལནྷ་བཞུགས་
མོལ་ཚོགས་འད་ུདང་། ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ 
༢།༣༠ ཐགོ་སེར་བསེ་ཡན་ལག་ཐགེ་ཆེན་
གླིང་དགོན་པའི་མདནུ་ཐང་ད་ུམི་མང་འད་ུ
འཛོམས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་གིས་འཚམས་འདའིི་གསུང་བཤད་
དང་ལྷན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་
ཀི་ལས་བསྡམོས་སྙིང་བསྡུས་སྒོགས་སྦང་
ཞུས།
 དེ་ནས་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ ་
མཆོག་གིས་སབྐས་ ༡༤ པའ་ིབཀའ་ཤག་
གིས་ཤེས་ཡོན་འདི་བཞིན་ལས་དནོ་ཚང་
མའི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་སྐརོ་
དང་། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཤེས་ཡོན་
སདི་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་སྐརོ། བཙན་
བོལ་བདོ་མིའི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི་ཤེས་ཡོན་
ཡར་རྒྱས་སྐརོ། ད་ལའྟ་ིབཀའ་ཤག་སབྐས་ 
༡༤ པས་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་གུབ་འབས་ཇི་ཐནོ་
སྐརོ་སོགས་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་མང་
ཚོགས་ཀིས་ད་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་། 
ཕི་ཚེས་ ༢༤ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ ༧ ཐགོ་ནཱག་
པུར་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱྱུད་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་
ཐནོ་གནང་ཡོད། །

ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཇརོ་ཇི་ཕར་ནན་ཌི་སི་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

བདོ་པའ་ིསླབོ་མ་གཉསི་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཁའ་ིནང་འག་ོཁདི་ནསུ་པ་སྐདེ་སངི་དང་ཁ་ེལས་
ལས་དནོ་གི་ཟབ་སྦངོ་ལེགས་གུབ་ཀིས་ཕིར་ལོག་བས་པ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་
རམ་འདགེས་ Tibetan Entrepreneur-
ship Development ཚན་པས་ཚོང་ལས་
ཡར་རྒྱས་རམ་འདེགས་ཀི་ལས་གཞིའི ་
འགོ ར་སྟངེ་བདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་མ་གཉསི་ལྷ་ོ
ཨ་ཕི་རི་ཁའི་གོ་ལའི་ཚོང་ལས་ལས་གཞིའི་ 
Global Scholars Program (GSP) ཟབ་
སྦངོ་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྟ་ེད་ཆ་ཟབ་
སྦངོ་ལེགས་གུབ་ཀིས་ཕིར་ལོག་བས་འདགུ
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ 
ནས་ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༢ བར་ཉནི་གངས་ 
༡༩ རིང་གི་ག་ོལའ་ིཚོང་ལས་ལས་གཞིའ་ི
ཟབ་སྦོང་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་འད་མིན་ནས་
སླབོ་ཕུྲག་དག་འདམེས་བས་པ་རྣམས་ལ་མ་

འངོས་པར་སིྤ་ཚོགས་ནང་འགོ་ཁིད་བེད་
ཐུབ་པ་དང་ཁེ་ལས་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་བཟ་ོ
རྒྱྱུའ་ིའབད་བརྩནོ་གནང་བཞིན་ཡོད་འདགུ
སླབོ་མ་འཕྲིན་ལས་དབང་མོ་ལགས་ཀིས་
བརདོ་དནོ། ང་རང་ཟབ་སྦངོ་འད་ིལ་ྟབུའ་ི
ནང་མཉམ་ཞུགས་བདེ་རྒྱྱུ འི་གོ་སྐབས་ཐབོ་
པར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་། ཟབ་སྦངོ་
སྐབས་ང་ཚོས་ཡུལ་གུ་འད་མིན་གི་མི་ས་
དང་སླབོ་ཕུྲག་ད་ོདབིངས་ཅན་མང་པ་ོཐུག་
རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་བྱུང་། ཞསེ་གསུངས། རིང་
མིན་སླབོ་མ་འཕྲིན་ལས་དབང་མོ་ལགས་
དང་བསྟན་འཛིན་རབ་དགའ་ལགས་གཉསི་
ནས་ར་སྟངེ་བདོ་ཁིམ་ད་ུརང་ཉདི་ཟབ་སྦངོ་
སབྐས་ཀི་མངོ་ཚོར་ད་ེདག་སླབོ་ཕུྲག་གཞན་ 
ཚོར་ང་ོསྤདོ་དང་ཉམས་མངོ་བར་ེལེན་བདེ་

རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ
 སླབོ ་མ་གཉིས་ཀིས་བ ོད་མིའི ་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་

ཚེ་རིང་དནོ་གུབ་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་
ཏ།ེ ལས་གཞི་དང་ཟབ་སྦངོ་སབྐས་ཀི་སོ་
སོའ་ིམངོ་ཚོར་ཞུས་ཡོད་འདགུ ཐངེས་

འདིའི་ཟབ་སྦོང་ནི་ཨ་རིའི་ནང་རནེ་གཞི་
བས ་པའི ་ ཨོ ་ མི ་ ཌི ་ཡར ་ནེཊ ་ཝོར ་ཀ ་ 
Omidyar Network ཞསེ་པའ་ིཚོང་ལས་

སིྒག་འཛུགས་ཀིས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་
ཞིག་ཡིན་འདགུ

སིྤ་ཁབ་རྩམོ་སིྒག་པ། སལྐ་བཟང་མཁས་གུབ།
རྩམོ་སིྒག་པ།  ངག་དབང་ཐགོས་མེད།
གསར་འགདོ་པ།           བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།
གསར་འགདོ་པ།  ཡེ་ཤེས་ཀུན་གགས།
གསར་འགདོ་པ།  བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས།
འགམེས་སྤལེ་བ།           བསྟན་འཛིན་རབ་དགའ།
ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན། ཕུར་བུ་སྒལོ་མ།
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༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༢༡ ཉནི་དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་

ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རི་སྒོལ་མ་མཆོག་
བདོ་དནོ་ཐོག་དསུ་ཡུན་རིང་པརོ་ཧ་ཅང་
རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་རྒྱ་གར་ཕི་ 
སིད་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་ཇརོ་ཇི་ཕར་ནན་ཌི་སི་
མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདགུ

 སིྤར་བླནོ ་ཆེན་ཟུར་པ་མཆོག་
དངེ་གི་ཆར་སྙུང་གཞིའི་རྐནེ་པས་ཛ་དག་གི་

སནྨ་པའི་ལྟ་སྐངོ་འགོ་གནས་ཡོད་པར་སོང་
༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཀང་ཐངེས་མང་བླནོ་
ཆེན་མཆོག་ལ་གཟིགས་རགོས་ཆེད་ཆིབས་
སྒྱུར་བསྐངས་ཡོད། ཐངེས་འདརི་ནང་
སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་བདོ་མི་མང་

གིས་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེབླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་མཆོག་
གིས་དསུ་ཡུན་རིང་པ་ོནས་བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་ཐོག་ཐུགས་བརྩེ་ཆེན་པསོ་རྒྱབ་སྐོར་
བཀའ་དིན་ཆེན་པ་ོགནང་བར་རེས་དན་
མཚོན་ཆེད་ཐུགས་རེ་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུས་
པ་དང་སྦྲགས་བདོ་མི་ཚོས་དསུ་ནམ་ཡང་
སྐུ་ཉདི་མཆོག་གི་བཀའ་དནི་རྣམས་སེམས་
ནང་མ་ནབུ་པར་གནས་རྒྱྱུ ་དང་གུས་བཀུར་
ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་གསུངས་ཡོད། ད་ེ
བཞིན་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་
གར་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་སུ་ཆེད་ཕབེས་
གནང་སྟ་ེཟུང་འབལེ་དུང་ཆེ་ཌི་ལིབ་ཀུ་མར་
མཆོག་ Shri Dilip kumar དང་ཁངོ་གི་
ལས་བདེ་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟ་ེ
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་འཛིན་སྐངོ་

སདླ་རོགས་དངུལ་ཧནི་སྒརོ་ས་ཡ་ ༤༠༠ 
གནང་སོན་བྱུང་བར་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུས་ཡོད་
པ་མ་ཟད། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ངསོ་ནས་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་ད་ུབདོ་
མིའི་བད་ེདནོ་ཆེད་བདེ་སྒ་ོཁག་ང་ོསྤདོ་ཞུས།  
རོགས་དངུལ་ད་ེན་ིལོ་ལའྔ་ིནང་ཚྱུད་འག་ོགནོ་
ཆེད་ཡིན་པ་དང་། ཐངེས་འདརི་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་དང་ལནྷ་ད་ུལྡ་ིལིའི་དནོ་ཁང་གི་དུང་
ཆེ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ལནྷ་བཅར་ཞུས་
ཡོད། ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་རསེ་ཉནི་
དརེ་བྷངེ་ལོར་ལ་ཕགོས་ཕབེས་ཀི་མངའ་སྡའེ་ི
འཛིན་སྐངོ་ལས་ཁུངས་དང་ལྷན་གལ་ཆེའི་
ལས་འཆར་ཆེད་བཀའ་བསྡརུ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་
འདགུ །

 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ 
ཚེས་ ༧ ནས་ ༡༠ བར་ཀ་ོརི་
ཡ་དང་མ་ལེ་ཤི་ཡ། སིང་ག་ྷཔུར། 
ཐའ་ེལན་ཊི། ཝ་ེཏ་ནམ་སོགས་
ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤ་ཡའི་དད་ལནྡ་ཆོས་
ཞུ་བར་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙྱུག་
ལག་ཁང་ད་ུསྤདོ་འཇུག་ཆེན་མོའ་ི
གསུང་ཆོས་འཕྲ་ོསྐངོ་སྩལ་རྒྱྱུ །
 ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ 
ཉནི་དབིན་ཇིའི་ལོན་ཊོན་ད་ུཡོད་
པའི་བདོ་ཁང་ཐབེས་རྩས་ག་ོསིྒག་
ཞུས་པ་ལརྟ་ O2 ལོན་ཊོན་ཞསེ་
པའི་རྩེད་ཐང་ད་ུསྙངི་རའེི་བརདོ་
གཞིའི་ཐགོ་མི་མང་ལ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་རྒྱྱུ ། 
 ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ 
ནས་ ༤ བར་ཐ་ེཝན་ནས་ཕབེས་
པའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བར་ཐེག་
ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུ
གསུང་ཆོས་སྩལ་རྒྱྱུ ། 

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཆར།


