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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། 

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཉ་ིཧངོ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༨ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཉ་ིཧངོ་གི་རྒྱལ་ས་ཊོག་ཡོའི་
ན་རི་ཏ་གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེ
བར་འཁོད་སྐབས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ཁང་
གི་སྐུ་ཚབ་དང་ཉི་ཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ལུང་རགོས་ལགས། ད་ེབཞིན་སེ་ཕུ་སླབོ་གྲྭ་
ཆེ་བའ་ི Seifu High School སླབོ་སིྤ་སྐ་ུ
ཞབས་ཧ་ིརའ་ོཀ་ཀའོ་ིཅི་ Hiraoka Kouichi 
མཆོག་དང་། གདན་ཞུ་ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་
གི་ཚོགས་མི་བཅས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེ
ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། གནམ་
ཐང་གི་སྐུ་ངལ་གསོ་སའི་མགནོ་ཁང་ད་ུབདོ་
མི་ ༡༠༠ ལགྷ་གིས་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་
མཇལ་དར་ཐགོས་ནས་དགའ་དད་སྤ་ོགསུམ་
གི་སྒ་ོནས་ཕབེས་བསུ་ཞུས། ད་ེརསེ་གསར་
འགོད་པ་ཁག་གཅིག་གི་ད་ིབར་༸གོང་ས་
མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་སྩལ་དནོ། ངསོ་རང་
གཞནོ་སྐསེ་ཚོ་དང་ཐུག་ནས་སདྐ་ཆ་ཤོད་རྒྱྱུ ་
དགའ་པ་ོཡོད། གང་ཡིན་བརདོ་ན་ཁངོ་ཚོར་
དསུ་རབས་ ༢༡ འད་ིཞི་བད་ེབརན་ལྷངི་

ལྡན་པའི་དསུ་རབས་ཤིག་བཟ་ོརྒྱྱུ འི་འགན་
དབང་ཡོད། ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་མ་ཟད། 
དནོ་དམ་གི་བད་ེསིྐད་ནི་སེམས་ནང་ཞི་བད་ེ
བསུྐན་ནས་ཡོང་དགསོ་པ་ལས་ཕི་དངསོ་པའོ་ི
མཐུན་རྐེན་རྐང་པས་བད་ེསིྐད་ངོ་མ་སུྐན་

ཐབས་མེད། དརེ་བརནེ་ནང་གཤིས་རྒྱྱུད་
དང་འབལེ་བའ་ིབམས་པ་དང་བརྩ་ེབ་སོགས་
བཟང་པའོི ་རིན་ཐང་ད་ེདག་གོང་མཐོར་
གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་དགོས་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་
ཡོད་སྐརོ་བཀའ་ལན་སྩལ། ཐངེས་འདརི་
༸གངོ་ས་མཆོག་ཕི་ཚེས་ ༩ ནས་ ༢༦ བར་

མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་དང་ཆོས་འབལེ་
སོགས་ཀི་མཛད་འཕནི་རྒྱ་ཆེ་བསྐང་གནང་
མཛད་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ ད་ེཡང་ཐགོ་མར་
༸གངོ་ས་མཆོག་རྒྱལ་ས་ཊོག་ཡོའ་ི Tokyo 
ནང་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིཧནོ་གན་ཇི་ནང་པའ་ི

ལ་ྷཁང་ Honganji Temple ད་ུཇི་ལརྟ་
གདན་ཞུའི་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལྟར་
བཀའ་བཞསེ་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་གིས་ཕི་ཚེས་ 
༩ ཉནི་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ཡོད་པ་དང་། 
སྐབས་དརེ་ལྷ་ཁང་དའེི་དབུ་བླ་ཨོ་ཏ་ནི་ཅོ་
ཇ་ོཡོན་ Otani Choujyun མཆོག་གིས་

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་
ཞུས་འདགུ ད་ེརསེ་ནང་ཆོས་ཀི་སྙངི་པ་ོ། 
ཞེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐོག་བག་ོགླངེ་ནང་
ལནྷ་ཞུགས་ཀིས་མང་ཚོགས་ ༦༠༠ བརྒལ་
བར་བཀའ་སླབོ་སྩལ། ཉ་ིཧངོ་ནང་གི་མཛད་
འཕནི་གཞན་རྣམས་ན་ིསྤདོ་འཇུག་དང་སྒལོ་
དཀར་དབང་། མི་གཡོ་བའ་ིརསེ་གནང་
སོགས་སྩལ་གནང་མཛད་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། སླབོ་
གྲྭ་དང་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གྲྭ་ཁག་སོགས་ནང་
དསུ་རབས་ ༢༡ ནང་པ་ཚོར་བཀ་ིབའ་ིལས་
འགན། ཞསེ་དང་བམས་བརྩ་ེན་ིབད་ེསིྐད་ཀི་
རྩ་བ་ཡིན། ཞསེ་སོགས་ཀི་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་གནང་མཛད་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ ཐངེས་
འདིར་༸གོང་ས་མཆོག་ཉི་ཧངོ་ད་ུཆིབས་
སྒྱུར་སྐངས་ཐངེས་ ༢༣ ཆགས་ཡོད། 
༸གངོ་ས་མཆོག་ཉ་ིཧངོ་ད་ུཕི་ལོ་ ༡༩༦༧ 
ལོར་ཐངེས་དང་པརོ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་
ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ ཉནི་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་
ག་ེམཆོག་དང་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་
རིང་མཆོག་རྣམ་གཉསི་ཀིས།  རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་
ལྡ་ིལིར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་འག་ོབ་མིའི་ནསུ་
ཤུགས་གོང་སྤལེ་ལྷན་ཁང་གི་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་
པྲ་ཀཱཤ་ཇ་ཝ་ེད་ེཀར་Shri Prakash Javadekar 
མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ནས། ལགྷ་བསདྡ་
སླབོ་གྲྭ་ཁག་ ༡༤ དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་
ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་རིྩས་བཞེས་
ཐགོ་བཀའ་བསྡརུ་གནང་འདགུ ད་ེཡང་བླནོ་ཆེན་
མཆོག་གིས་གནད་དནོ་དའེི་ཐད་འབྱུང་འགྱུར་
གཟའ་འཁོར་གཅིག་ནང་ཚྱུད་བཟང་ཕོགས་ཀི་
ལན་འདབེས་ཤིག་གནང་རྒྱྱུའི་ཞལ་བཞེས་གནང་
ཡོད། །

ལགྷ་བསདྡ་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་
ཀི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ ༡༤ རིྩས་ལེན་རྒྱྱུའ་ིསྐརོ་

བཀའ་བསྡརུ་གནང་།

བཀའ་ཤག་ནས་མེ་སྐནོ་གི་གདོ་ཆག་ཕགོ་པའ་ིབདོ་མི་སུད་ཚོང་བ་རྣམས་ལ་ཛ་དག་ངལ་སེལ་
ཆེད་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་ ༡༥ གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༨ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༢ མ་ཟནི་ཙམ་
ལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་ལལ་ཀི་ལ་  Lal 

Qila ཞསེ་པའ་ིས་ཁུལ་ད་ུབདོ་མི་སུད་ཚོང་

བའི་ཁམོ་སར་གླགོ་གི་རྐནེ་བས་ནས་མེ་སྐནོ་
ཚབས་ཆེ་ཕགོ་པར་བརནེ། ཁུལ་དརེ་བདོ་
མིའ་ིཁམོ་ས་ ༡༣༨ ཙམ་ཡོད་པ་རྣམས་
ཤུལ་མེད་ད་ུསོང་ཡོད། དརེ་བརནེ་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས་ནང་སདི་
ལས་ཁུངས་བརྒྱྱུད་ཛ་དག་ངལ་སེལ་རོགས་
དངུལ་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་ ༡༥ གསོལ་རས་
གནང་འདགུ ད་ེཡང་ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་

འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་
མཆོག་གིས་གནས་ཚྱུལ་ད་ེདང་འབལེ་ནས་
འད་ིགའ་ིགསར་འགདོ་པར་གསུང་དནོ། ཕི་
ཚེས་ ༨ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༢ མ་ཟནི་

ཙམ་ལ་གླགོ་གི་རྐེན་བས་
ནས་ཁམོ་སར་མེ་སྐནོ་བྱུང་
འདགུ ཚོང་ཁང་ནང་ཡོད་
པའི་ཚོང་ཟོག་ད་ེདག་མེ་
འབར་སླ་པ ོ་ ཡིན་སབས། 
གོ་ཐསོ་ལ་ཁམོ་སའི་ས་ཆ་
ཙམ་མ་ཟད་བརྒྱབ་ངསོ་སུ་
ཚོང་ཆས་བླུག་སའི་ད ོས་
ཁང ་ཆ ་ཚང ་ ཚིག ་ ཡོད ་

འདགུ ང་ཚོས་རོབ་རིྩས་བས་ན་ཕལ་ཆེར་
ཧནི་སྒརོ་ས་ཡ་ ༡༢༠ ཙམ་གི་གངོ་གུན་ཕགོ་
པའི་གནས་ཚྱུལ་སྙན་སེང་ཞུ་བཞིན་འདགུ 
སབྐས་དརེ་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་
ཚེ་རིང་མཆོག་དང་ལྡ་ིལི་དནོ་ཁང་གི་དུང་ཆེ་
ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ས་གནས་སུ་ཕབེས་
ནས་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་སེམས་གསོ་དང་
སྦྲགས། མ་འངོས་བདེ་ཕགོས་ལམ་སནོ་

གནང་འདགུ བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ངསོ་
ནས་ཛ་དག་ངལ་སེལ་ཆེད་བཀའ་ཤག་ནས་
ཧནི་སྒརོ་འབུམ་ ༡༥ གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན། དའེ་ི
ཐོག་ནས་ཁོམ་ས་སླར་གསོ་ཇི་ཙམ་སྤུས་
དག་པ ོ་ཞིག་ཡོང་མིན་ད་ལྟའི ་ཆར་ཚོོད་
དཔག་བདེ་ཁག་པ་ོརེད། འཕལ་སེལ་ཆར་
ཆྱུ་འགོག་ཐུབ་ཙམ་ཞིག་དང་ཉི་དདོ་ལས་
སྐབོ་ཐུབ་ཙམ་གི་ཚོང་ཁང་ཞིག་རྒྱག་ཐབས་
བདེ་བཞིན་ཡོད། གང་ཡིན་བརདོ་ན་ད་ལ་ྟ
ཚོང་གི་དསུ་ཚོད་ད་ེགཞི་ནས་འགོ་འཛུགས་
བཞིན་ཡོད་སབས་བདོ་མི་ད་ེདག་དསུ་ཐགོ་
ཚོང་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་དང་། ལུ་ད་ིཨ་ནའ་ི 
Ludhiana རྒྱ་གར་གི་ཚོང་པ་ཚོའ་ིམཉམ་
ལྡ་ིལི་བསམ་ཡས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་སརྒ་
གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་ཚོགས་ཆྱུང་
བཙྱུགས་ནས་འབལེ་བ་གང་འད་བདེ་དགསོ་
མིན་ཐད། ལས་འགུལ་སྤལེ་དགསོ་པའ་ིལམ་
སནོ་ཞུས་པ་ལྟར་ཁོང་ཚོས་ལས་གཞི་ཞིག་
འག་ོབཙྱུགས་འདགུ སིྤར་སངས་གླ་ོབུར་
གདོ་ཆག་རིགས་ཕགོ་པའ་ིསབྐས་ལ་ནང་སདི་
ལས་ཁུངས་ཀི་གུན་གསབ་སྤོད་རྒྱྱུ འི་སིྒག་

གཞི་གཏན་འབབེས་ཡོད། སིྒག་གཞི་ད་ེདག་
གི་ནང་གསལ་ལརྟ་ན། འབུམ་དུག་བརྒལ་
བའ་ིགདོ་ཆག་རིགས་ཕགོ་པའ་ིཛ་དག་གནས་
ཚྱུལ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། མང་མཐར་འབལེ་ཡོད་
ད་ོདག་སོ་སོར་སྒརོ་ཁ་ིགསུམ་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། 
དའེི་ཐགོ་ནས་སབྐས་སུ་བབ་པའི་ལྡ་ིལིར་མེ་
སྐནོ་ཕགོ་པའ་ིཁམོ་ས་ ༡༣༨ ཆ་ཚང་ཁ་ི
གསུམ་ཐོབ་མཁན་གི་ཁོངས་ལ་བཏང་བ་
ཡིན་ན་འབུམ་ ༤༠།༥༠ གུན་གསབ་ཐབོ་
དགསོ་ངསེ་ལ་ྟབུ་ཆགས་འདགུ ད་ེཚོའ་ིཐགོ་
ལ་འད་ིག་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་འཆར་
གཞི་བང་སིྒག་བཞིན་ཡོད། ས་གནས་ནས་
གནས་ཚྱུལ་བྱུང་བ་ལརྟ་ན། ས་གནས་རང་
ནས་ཀང་ཚོགས་ཆྱུང་བཙྱུགས་ནས་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐའེི་ལས་འགུལ་དང་འབལེ་
ཞལ་འདབེས་བསྡུ་རུབ་གནང་བཞིན་ཡོད་
སབས། བདོ་མི་ད་ེདག་ལ་གངོ་གུན་ཕགོ་པ་
རྣམས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་ཕིར་སླགོ་མ་
ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀིས་གུན་
གསབ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 
ཅསེ་གསུངས།།

དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཨ་རིར་གཞུང་
འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅། །དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་
ཤེས་མཆོག་ལ་བང་ཨ་རིི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཆེན་ཐངེས་ ༡༥ པའ་ིསྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བརོ་མགནོ་འབདོ་ལརྟ་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་ཡོད། ཚོགས་ཆེན་ད་ེཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༡༣ བར་
ཀ་ོལོ་རེ་ཌ་ོColorado མངའ་སྡའེ་ིརྒྱལ་ས་བྷལོ་
ཌར་ Boulder ནང་ཚོགས་གཏན་འཁལེ་འདགུ 
ཚོགས་ཆེན་གུབ་བསནུ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
ཨ་རིའི་མངའ་སྡ་ེཁག་གཅིག་ནང་དཔྱ་ཁལ་ལག་
དབེ་སྐརོ་གོ་རགོས་སྤལེ་རྒྱྱུའི་ལས་རིམ་ཐགོ་ལམ་
སནོ་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། ཐངེས་འདརི་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་ཨ་རིའ་ིམངའ་སྡ་ེཀ་ོལོ་རེ་ཌ་ོདང་། སལ་
ལེག་གངོ་ཁརེ།  Salt Lake City ཤི་ཁ་ག།ོ 
Chicago མེ་ཌི་སོན།  Madison མིན་ན་ེ
སོ་ཊ།  Minnesota བྷ་ོསི་ཊོན།  Boston 
ནའིུ་ཡོག  New York སོགས་ནང་ཕབེས་རྒྱྱུ ་
ཡིན་འདགུ  དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་འབལེ་
ཡོད་ལས་བདེ་བད་ེཆེན་མཚོ་མོ་ལགས་ཀང་ལནྷ་
བཅར་ཞུས་འདགུ །

སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་ཛ་དག་ངལ་སེལ་
ཆེད་རོགས་དངུལ་གནང་རྒྱྱུ །

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༠ 
ཉིན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་
པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་རྡ་ས་ནས་
ཕབེས་ཐནོ་གིས། ཕི་ཚེས་ ༡༡ ཉནི་ལྡ་ིལི་གསར་
པའི་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་ས་སྐ་ཕུན་ཚོགས་ཕ་ོ
བང་ད་ུབད་ེབར་གཤེགས་པ་༸གངོ་མ་བདག་ཆེན་
འཇིགས་བལ་རྡ་ོརེ་འཆང་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་
གདངུ་རིན་པ་ོཆེ་ཞུགས་འབུལ་ད་ུམཇལ་བཅར་
ཆེད་ཕབེས་རྒྱྱུ ་དང་། འད་ིཟླའ་ིཚེས་ ༨ ཐ་ོརངས་
ཆྱུ་ཚོད་ ༡ ཙམ་ལ་ལྡ་ིལི་ལལ་ཀི་ལ་བདོ་མི་སུད་
ཚོང་བའ་ིཁམོ་ས་ཡོངས་ལ་མེ་སྐནོ་ཅི་ཆེ་བྱུང་བའ་ི
དབང་གིས་གངོ་གུན་ཚབས་ཆེན་ཕགོ་ཡོད་པའི་
གནས་ཚྱུལ་མི་སྙན་པ་ཐསོ་པར་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཐུགས་འཚབ་ཆེན་པ་ོདང་
བཅས་ཐུགས་གསོ་དང་སྦྲགས་གུན་སྐབོ་མཚོན་
དནོ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གི་ངལ་སེལ་ཐེབས་རྩ་ནས་ཧིན་སྒརོ་ཁི་
བདནུ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ །



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩2

རྒྱ་བལ་གཉསི་ཀི་གཞི་རིམ་བར་མའ་ིབདོ་དགའེ་ིཟབ་སྦངོ་འག་ོའཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ས་
རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ ནས་ ༡༢ 
བར་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡༦ ནས་ ༢༤ བར་གཞི་རིམ་བར་མའ་ི
བདོ་དགེའི་ཟབ་སྦངོ་ཁག་གཉསི་གོ་སིྒག་ཞུ་
གཏན་འཁལེ་བ་ལརྟ། འད་ིཟླའ་ིཚེས་ ༤ 
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་རྒྱ་བལ་གཉིས་
ཀི་གཞི་རིམ་བར་མའི་བདོ་དགེའི་ཟབ་སྦངོ་
དང་པ་ོད་ེབཞིན་འགོ་བཙྱུགས་གནང་ཞིང་། 
དང་ཐོག་ཤེས་རིག་བ ོད་ཡིག་ཤེས་ཡོན་
འགན་འཛིན་དངོས་གུབ་བསན་པ་ལགས་
ནས་འཚམས་འད་ིདང་སྦྲགས་ཟབ་སྦངོ་གི་
དམིགས་ཡུལ་དང་བརདོ་གཞི་ཁག་ང་ོསྤདོ་
གནང་རསེ། སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
འཚམས་འད་ིདང་སྦྲགས་གསུང་དནོ། ངསོ་
རང་རྒྱྱུ ན་ད་ུདགེ་རྒན་གི་ལས་གནས་འདི་
ཉདི་གལ་ཆེར་བརིྩ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་
ནས། ད་ེརིང་ཟབ་སྦངོ་འདརི་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་མཇལ་
འཕད་ཀིས་ཕན་ཚྱུན་བསམ་ཚྱུལ་བར་ེརེས་
ཤིག་བྱུང་ན་སམྙ་ནས། ད་ེརིང་རེས་གཟའ་
པ་སངས་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཀི་ཉིན་མོ་

ཡིན་ནའང་དགངོས་ཞུས་ཀིས་འདརི་བཅར་
བ་ཡིན། རྩ་བའ་ིཆར་༸སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་རང་རེའི་
སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོ་སྤདོ་
པའ་ིའགན་ཁུར་འཐུས་ཤོར་མེད་པར་གནང་

གལ་སྐརོ་རྒྱྱུ ན་ད་ུབཀའ་སླབོ་ཕབེས་མུས་
ཀང་། ཉ་ེབའ་ིཆར་བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅ་ོལ་ྔ
པའི་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་༸སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་བཅར་
སབྐས་ཀང་། སླབོ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཤེས་ཡོན་
སླབོ་གསོ་སྤདོ་པའི་ལས་དནོ་འདི་ཉདི་གལ་
གནད་ཆེན་པརོ་བརིྩས་གནང་གིས་འཐུས་
ཤོར་མེད་པར་གནང་དགསོ་པའི་སྐརོ་བཀའ་
སླབོ་ཕབེས་ཡོད། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ན་ི
སླབོ་གྲྭ་ཁག་ནང་རྒྱྱུ ་རྐནེ་འཛོམས་ཐབས་སུ་

མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་སྤདོ་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ལ། 
འནོ་ཀང་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཤེས་ཡོན་གི་ལོ་
ཏགོ་དངསོ་སུ་སྨནི་པར་བདེ་མཁན་ནི་དགེ་
རྒན་རྣམ་པ་ཚོ་ཡིན། ཇི་ལརྟ། གཞི་ས་སྐནོ་
མེད་བཟང་དང་གཅིག རྒྱྱུ ་ས་བནོ་ནསུ་པ་

ལནྡ་དང་གཉསི། རྐནེ་ཆྱུ་ལུད་དདོ་གཤེར་
འཛོམས་དང་གསུམ། ཆོས་ད་ེགསུམ་
ཚོགས་ཤིང་དསུ་བབས་ན། ལོ་ཏགོ་ལ་མི་
ལེགས་རང་དབང་མེད། ཅསེ་གསུངས་པ་
ལརྟ། དག་ེརྒན་གི་ངསོ་ནས་ཤེས་ཚད་དང་
ཁདི་ཐབས། ལགྷ་བསམ་གསུམ་ལནྡ་ཚེ་
སླབོ་ཕུག་ཚོར་ཤེས་ཡོན་གི་ལོ་ཏགོ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་ཞིག་སྨིན་རྒྱྱུ ར་རང་དབང་མེད་
ལ། སིྤ་ཚོགས་ནང་དག་ེརྒན་ན་ིསིྤ་ཚོགས་
འཛུགས་སུྐན་བདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་གསུང་

བཞིན་ཡོད། ལགྷ་པར་སླབོ་ཕུག་ཚོའ་ིབདོ་
ཡིག་ཇི་ལྟར་འབྱུང་མིན་ནི་འདིར་ཕབེས་
པའི་བདོ་ཡིག་དག་ེརྒན་ཚོར་རག་ལུས་ཡོད། 
སྔ་མོ་བདོ་ཡིག་ལས་ཨིན་ཇི་ལ་ད་ོསང་ཆེ་
བར་གནང་བའི་རྐནེ་གིས་བདོ་ཡིག་ལ་ཅྱུང་
ཟད་འཐུས་ཤོར་ཕིན་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་
སབས། ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་བདོ་མིའ་ིསླབོ་
གྲྭ་ཟུར་འཛུགས་གནང་བའི་བཀའ་དགོངས་
གུབ་མེད་པ་ལ་ྟབུར་མངནོ་ཡང་། ཕིས་སུ་
༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་གལ་
གནད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་རིམ་པར་ཕབེས་པར་
བརནེ་བདོ་ཡིག་ལ་ད་ོསང་ཆེ་རུ་ཕིན་ཏ་ེསིྤ་
ཚོགས་ནང་བཟང་ཕགོས་ཀི་འགྱུར་བ་ཞིག་
མངནོ་བཞིན་ཡོད། གངོ་ཞུས་ལརྟ་༸སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ནས་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་སྐད་ཡིག་དང་བདོ་
མིའི་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་བཟང་སྤདོ་ཀི་
ཁད་ནརོ་རྒྱྱུ ན་གནས་ཐུབ་ཐབས་སུ་ཐུགས་
འཚབ་གནང་བཞིན་ཡོད་པར་སོང་། ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་དང་ཕ་མ། སླབོ་གྲྭ་སོགས་
ཚང་མར་མཉམ་རུབ་ཀི་འགན་ཞིག་ཡོད་
ལ། གལ་ཏ་ེ༸རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་དགངོས་
བཞིན་ནསུ་པ་ཐནོ་པ་ཞིག་བྱུང་ཚེ་༸རྒྱལ་བ་
དགེས་པའི་མཆོད་སིྤན་ད་ུའགྱུར་རྒྱྱུ ་ཡིན། 

ད་ལྟ་འདིར་ཕབེས་པའི་དགེ་རྒན་ཁག་ཅིག་
ཞབས་ལོ་ཉ་ིཤུ་སུམ་ཅྱུ་ལྷག་རིང་བདོ་པའི་
ཕུ་གུ་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་ཞབས་ཞུ་བསུྒབས་
ཡོད་པ་ན།ི ངསེ་པར་བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ནང་འདི་ལས་ལགྷ་པའི་ཞབས་ཞུ་བསུྒབ་རྒྱྱུ ་
མེད་སམྙ། མ་འངོས་པར་དག་ེརྒན་རྣམ་
པས་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་དང་འབལེ་བའི་
སྐརོ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་བསམ་འཆར་
ཡག་པ་ོད་ེའད་ཡོད་ཚེ་རསེ་སུ་ཡི་རང་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན། ང་ཚོས་སོ་སོའ་ིཨ་ཕའ་ིཕརོ་པར་
གཙང་ཞེན་ལ་ྟབུ་མིན་པར་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་
གི་ཁད་ཆོས་དང་དགེ་མཚན་སོགས་རྒྱྱུ ་
མཚན་གི་ཐགོ་ནས་གསལ་བཤད་ཀིས་ཁབ་
གདལ་གཏངོ་དགསོ་པ་ཡིན། སིྤར་སོ་སོའ་ི
གདན་ཐབོ་ལས་སྡགི་པ་སྦངས་གསུངས་པ་
ངསེ་དནོ་དའུང་ད་ེལྟར་གནས་པར་བསམ་
ཏ།ེ དག་ེརྒན་ཙམ་མ་ཟད་ས་ིཞུ་བ་དང་སིྤ་
པའི་ལས་དནོ་སུྒབ་མཁན་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་
རུང་ཀུན་སླངོ་བཟང་པ་ོཞིག་གིས་མཚམས་
སྦརོ་ཐུབ་ན་སྡགི་སིྒབ་སྦངོ་བའི་རྒྱྱུ ་རུ་འགྱུར་
ངསེ་གསུངས་པ་སོགས་ཀི་དགེ་རྒན་རྣམས་
ལ་བླང་དརོ་གི་བཀའ་སླབོ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་
པ་གནང་ས་ེདབུ་འབེད་མཛད་སྒ་ོམཇུག་
བསིྒལ།།

མེ་སྐནོ་ཕགོ་པ་རྣམས་ལ་ཛ་དག་ངལ་སེལ་
ཞལ་འདབེས་གནང་ཆེད་
འབལེ་མཐུད་ཁ་བང་།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༨ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༢ མ་ཟནི་ཙམ་
ལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་ལལ་ཀི་ལ་ Lal 
Qila ཞསེ་པའ་ིས་ཁུལ་ད་ུབདོ་མི་སུད་
ཚོང་བའི་ཁམོ་སར་གླགོ་གི་རྐེན་བས་ནས་
མེ་སྐནོ་ཚབས་ཆེ་ཕགོ་པར་བརནེ། ཁུལ་
དརེ་བདོ་མིའ་ིཁམོ་ས་ ༡༣༨ ཙམ་ཡོད་
པ་རྣམས་ཤུལ་མེད་ད་ུསོང་ཡོད་པར་བརནེ། 
ཕི་རྒྱལ་དང་རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡདོ་རང་
རིགས་རྣམས་ཀིས་རང་རང་བླསོ་བཅད་
ཀིས་ཞལ་འདབེས་གནང་འདདོ་ཡོད་ཚེ་
གཤམ་གསལ་ཁ་བང་ཐགོ་འབལེ་བ་གནང་
འཐུས།།

Executive Secretary
Central Tibetan Relief Committee
Dharamsala-176215
Distt. Kangra, H.P India
Tel: +91-1892-222214/222412
Fax: +91-1892-225065
E-mail: nangsi@tibet.net
Website: www.tibet.net/
www.centraltibetanreliefcommitte.
org

Bank Account Details:
Central Tibetan Relief Committee

ཕི་རྒྱལ།
FC. Account No. 10551095322

རྒྱ་གར་ནང་།
Local SBI Account no. 10551095399
State Bank of India, Dharamsala
Bank Code: 0634
Bank Swift code: SBININBB277

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་གི་འསོ་བསྡའུ་ིནང་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་
མཁན་སྐ་ུཞབས་ཌ་ོནལ་ཊམ་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།

༄༅། །ཐངེས་འདརི་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་
སིད་འཛིན་འསོ་བསྡུའི་སྐབས་སྐུ་ཞབས་ཌོ་
ནལ་ཊམ་ Donald J Trump མཆོག་ལ་
རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པར། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི ་དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང་བླ ་ོབཟང་སེང ེ་
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 

༩ རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིཉནི་འཚམས་འད་ི
ཞུས་པའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། ངས་བདོ་མི་དང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་སྐུ་
ཉདི་མཆོག་དང་སྐུ་ཉདི་མཆོག་གི་ཆབ་སིད་
ཚོགས་པར་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གསར་པའི་
འསོ་བསྡུའི་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པར་སྙངི་ཐག་
པ་ནས་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་
དང་སྦྲགས།  སྐ་ུཉདི་མཆོག་ལ་ད་ཆ་སབོས་
ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གི་ལས་
འགན་གསར་པ་ཞིག་ཡོད་སབས།  ལས་

དནོ་གང་ཅིར་བ་བ་ལམ་ལྷངོ་ཡོང་བའི་སྨནོ་
འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཨ་རིའ་ིགཞུང་མང་
གཉསི་ནས་ཐངེས་མང་པརོ་བདོ་མིའི་ཆོས་
ཕོགས་ཀི་དབུ་ཁིད་བླ་ན་མེད་པ་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཨ་
རིའི་སིད་འཛིན་གི་ཕ་ོབང་དཀར་པའོི་ནང་

ཡང་ཡང་གདན་ཞུ་གནང་བར་ངས་བཀའ་
དནི་བསམ་ཤེས་ཐུབ་ཀི་འདགུ་པ་མ་ཟད།
 ལགྷ་པར་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
བྱུས་ལ་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་བསགྔས་བརདོ་
དང་སྦྲགས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་རྒྱ་ནག་
དཔནོ་རིགས་དབར་གསོ་མོལ་བརྒྱྱུ ད་ཕན་
ཚྱུན་མི་མཐུན་པ་རྣམས་སེལ་ནས་ཞི་བདའེི་
ཁརོ་ཡུག་སུྐན་ཐབས་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
བ་ད་ེན་ིབདོ་མི་ཚོར་ཧ་ཅང་བཀའ་དནི་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཡོད། སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་རྒྱལ་

ཁའ་ིགཏམ་བཤད་གནང་སབྐས།  རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་ཁ་ེཕན་རྩ་འཛིན་ཐགོ་ནས་ཚང་མར་
དང་བདནེ་ཐགོ་ནས་གཟགིས་སྐངོ་གནང་རྒྱྱུ ་
ཡིན་སྐརོ་གསུངས་པ་ལརྟ།  ང་ཚོས་སྐ་ུཉདི་
མཆོག་དང་སྐུ་ཉིད་མཆོག་གི་སིད་གཞུང་
ངོས་ནས་ཞི་བའི་ལམ་ནས་བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་གསལ་ཆེད་རྒྱ་ནག་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་
ཡོང་སདླ་རྒྱབ་སྐརོ་མུ་མཐུད་གནང་རོགས་
ཞསེ་རེ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  ཞསེ་འཁདོ་
འདགུ 
 གཞན་ཡང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་
མཆོག་གིས་འཚམས་འདའི་ིནང་འཁདོ་དནོ།  
བོད་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་
གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་
སྐུ་ཉིད་མཆོག་དང་སྐུ་ཉིད་མཆོག་གི་ཆབ་
སིད་ཚོགས་པར་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གསར་
པའི་འསོ་བསྡུའི་གུབ་འབས་ཀི་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་
པར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་དགའ་བསུའ་ིའཚམས་
འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཨ་རི་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཆབ་
སདི་ཚོགས་པ་གཉསི་ནས་བདོ་དནོ་ཐགོ་སླབེ་
སབྐས། དསུ་རག་ཏུ་ཆབ་སདི་ཀི་ལངས་
ཕོགས་མི་མཐུན་པ་རྣམས་རྒྱབ་སྐྱུ ར་ཐོག 
བདོ་དནོ་ལ་ཐུན་མོང་གིས་རྒྱབ་སྐོར་དང་
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གུས་འདདུ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད། དརེ་བརནེ་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་གནནོ་
དབང་སྒྱུ ར་འོག་ཡོད་པའི་བ ོད་མི་དང་། 

འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕོགས་གཞན་འད་མིན་
ཁག་ནང་རང་དབང་ལ་ལོངས་སུ་སྤོད་
བཞིན་པའི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ཨ་རིའི་གཞུང་
མང་གཉིས་ནི་ཧ་ཅང་དཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་ཡོད།  སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་སདི་
འཛིན་གི་ལས་ཡུན་སྐབས་བདོ་དནོ་ཐོག་
རྒྱབ་སྐརོ་དང་བདོ་མི་ཚོར་འབལེ་ལམ་མུ་

མཐུད་གནང་རྒྱྱུའ་ིརེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  སྐ་ུ
ཉདི་མཆོག་གི་སྙངི་སབོས་དང་རྣམ་སྤདོ་ལ་
བརནེ་ནས་ཨ་རིའི་འབྱུང་འགྱུར་གི་མདནུ་
ལམ་ད་ེཞི་བད་ེབརན་ལྷིང་དང་ཡར་རྒྱས་
གོང་འཕལེ་གི་ཕོགས་སུ་གོམ་པ་མདནུ་སྤ་ོ
བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་ང་ཚོས་རེ་སྨནོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 
ཅསེ་འཁདོ་འདགུ



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ 3

ཕགོས་མཐའ་ིས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་ཁག་གཅིག་ལ་འཛིན་སྐངོ་དང་འབལེ་བའ་ིཟབ་སྦངོ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༧ ཉནི་བཞུགས་སརྒ་གི་ཉ་ེའཁསི་སུ་ཆགས་

པའི་དབུས་ས་ེལེན་འབལེ་མཐུད་ཁང་གི་
ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཕོགས་མཐའ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁུངས་ཀི་སི་ཞུའི་ལས་བདེ་ཁག་གཅིག་ལ་

ཉནི་བཅྱུའི་རིང་འཛིན་སྐངོ་དང་འབལེ་བའི་
ཟབ་སྦངོ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་

གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ 
ཐགོ་ཟབ་སྦངོ་དབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་སྒའོི་སྐུ་
མགནོ་གཙོ་བ་ོསདི་ཚབ་དཔལ་འབརོ་བཀའ་
བླནོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་དང་། 

ལས་བེད་འདམེས་ལྷན་གི་ཚོགས་གཙོ་ཤོ་
ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕལེ་མཆོག ལས་
བེད་འདམེས་ལྷན་གི་དུང་ཚབ་འཇིགས་
མེད་ཚེ་རིང་ལགས། ས་ེལེན་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུབ་ལགས། ཕགོས་
མཐའ་ཁག་ནས་ཟབ་སྦངོ་ཐགོ་བཅར་བའི་
སི ་ ཞུའི ་ལས་བེད་བཅས་ཚང་འཛོམས་
ཐགོ་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ནས་
ཟབ་སྦོང་དབུ་འབེད་ཀི་སང་གསལ་ཞལ་
ཕ་ེགནང༌རསེ་རནེ་འབྱུང་གསོལ་ཇ་འབས་
སིལ་འདགེས་འབུལ་ཞུས། ད་ེནས་འདམེས་
ལྷན ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ཟབ་སྦོང་
གི་དགོས་དམིགས་ངོ་སྤོད་གསུང་བཤད་
གནང༌གུབ་བསནུ། འདམེས་ལནྷ་དུང་ཆེས་
ཟབ་ཁིད་པ་རྣམས་ཀི་ང་ོསྤདོ་དང༌སླབོ་ཚན་

སྐརོ་འགལེ་བརདོ་གནང༌། ད་ེརསེ་དཔལ་
འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ནས་ཟབ་སྦངོ་བ་
རྣམས་ལ་བདོ་མི་ཞིག་ཡིན་པ་ཆ་ནས་ྋགངོ་
ས་མཆོག་གི་བཀའ་དནི་ནམ་ཡང་བརདེ་རྒྱྱུ ་
མེད་པ་མ་ཟད། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་ལྟར་ཕབེས་དགོས་
པ། ཟབ་སྦངོ་བ་རྣམས་ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་
ཞིག་ཡིན་སབས་ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག དང་
བདནེ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སིྒག་
གཞི་དང་མ་འགལ་བའི ་ཐོག་ཕག་ལས་
གནང་དགསོ་པ། ཕགོས་མཐའ་ིལས་བདེ་
རྣམས་དསུ་རག་ཏུ་མི་མང་མཉམ་འབལེ་
ལམ་ཞུ་སྐབས་ས་ེལེན་ཡག་པ་ོཞུ་དགོས་པ་
དང་བཀའ་མོལ་ཡག་པ་ོགནང་དགོས་པ། 
ཟབ་སྦངོ་འདི་བཞིན་ཨ་རིའི་རོགས་ཚོགས་ 

USAID རོགས་དངུལ་འགོ་གི་ལས་གཞི་
ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། ལས་གཞི་ཚགས་ཚྱུད་
གང་ལེགས་ཡོང་བར་ཚང་མའི་ཕར་གུ་
མཉམ་འདགེས་དགསོ་པ། ཉནི་བཅྱུའ་ིཟབ་
སྦོང་འདི་ཉིད་དནོ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་
བ་ཞིག་བེད་དགོས་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་། ད་ེརསེ་འདམེས་ལནྷ་དུང་
གཞོན་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་ས་ེམཛད་སྒ་ོ
ལེགས་པར་མཇུག་སིྒལ་ཡོད། སིྤར་ཐངེས་
འདིའི་ཟབ་སྦངོ་ནང་ཕགོས་མཐའི་སི་ཞུའི་
ལས་བདེ་ཟབ་སྦངོ་གི་གོ་སྐབས་མ་ཐབོ་པ་
གངས་ ༢༦ མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་
འདགུ་པ་བཅས།།

དསུ་དབང་སབྐས་མ་བན་ཆེན་མོ་ ༥ དང་མ་བན་ལས་རོགས་ ༡༥ དགསོ་པའ་ིགསལ་བསྒགས།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ ནས་
ཚེས་ ༡༤ བར་གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་
ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ནས་དཔལ་དསུ་ཀི་འཁོར་ལོའི་
དབང་ཆེན་ཐངེས་ ༣༤ པ་བསྩལ་གཏན་
འཁེལ་བར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ངོས་
ནས་ད་བར་གཟགིས་སྐངོ་གནང་བཞིན་པའི་
ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཁོངས་དཔལ་དསུ་ཀི་
འཁརོ་ལོའི་དབང་ཆེན་ཞུ་བར་བཅར་འདདོ་
ཡོད་མཁན་རྣམས་ལ་ལམ་གནོ་གཙོས་ག་
སིྒག་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པའི་གསལ་བསྒགས་སོང་
དནོ་བཞིན་ཁནོ་མི་གངས་ ༡༠༨༡ གི་ཐ་ོ

གཞུང་ས་གནས་ཁག་ནས་ཕུལ་འབརོ་བྱུང་
དནོ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧།༡།༢ ནས་ ༡༥ བར་
ཉནི་གངས་ ༡༤ རིང་གི་སྡདོ་གནས་དང་
ཞལ་ལག་མཐུན་འགྱུར་ཚྱུར་ཕུ་བ་ླབང་ནས་
གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པར་བརནེ། ཞལ་ལག་བཟ་ོ
མཁན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་ག་སིྒག་
ཞུ་དགོས་པས་གོང་གསལ་ཁོན་མི་གངས་ 
༡༠༨༡ ཆེད་མ་བན་ཆེན་མོ་ ༥ དང་མ་
བན་ལས་རོགས་གངས་ ༡༥ བཅས་ཁནོ་
མི་གངས་ ༢༠ ག་སིྒག་ཞུ་དགསོ་ལ་སོང་
བཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ འགངས་མེད་འད་ི

གར་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་སནྙ་འབུལ་
གནང་དགསོ།
 གཞི་རྩའི་ཆ་རྐེན་དང་མཐུན་
རྐནེ་ཁག་གཤམ་གསལ།
༡༽མ་བན་ཆེན་མོ་ལ་ཉུང་མཐར་ལོ་ ༣ 
རིང་མ་བན་ཉམས་མངོ་ཡོད་པ། ༼རྒྱབ་
རནེ་ཡིག་ཆ་མཉམ་འབུལ་དགསོ།༽
༢༽མ་བན་ལས་རོགས་ལ་དམིགས་བསལ་
ཉམས་མོང་མི་དགོས་ཤིང་ལས་དནོ་ཐོག་
ཧུར་བརྩནོ་གང་ལེགས་ཡོད་པ་དགསོ།
༣༽གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁིམས་མཐུན་
གནས་སྡདོ་ཆོག་པའི་སྐབས་བཅོལ་ལག་ 

RC དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས།
མཐུན་རྐནེ།
༡༽མ་བན་ཆེན་མོ་དང་མ་བན་ལས་རོགས།
ལམ་གནོ།   སིྤ་སྤདོ་རླངས་འཁརོ་༼ 
Bus༽ དཀྱུས་མ་དང་། མེ་འཁརོ་ sleeper 

class ནང་བསྐདོ་ན་འཐུས་རྒྱྱུ །
ཟུར་ཕགོས།    ཡར་མར་ལམ་བསྐདོ་རིང་
ཉནི་རེར་ཟུར་ཕགོས་སྒརོ་ ༢༥༠ ཐབོ་རྒྱྱུ །
ལས་ག།ླ    མ་བན་ཆེན་མོ་ལ་ཉནི་རེར་
ཧནི་སྒརོ་ ༡༥༠༠ དང་མ་བན་ལས་རོགས་
ལ་ཉནི་རེར་ཧནི་སྒརོ་ ༧༥༠ ཐབོ་རྒྱྱུ །

སྡདོ་གནས་དང་ཞལ་ལག     ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ 
ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢ ནས་ཚེས་ ༡༥ བར་སྡདོ་
གནས་དང་ཞལ་ལག་མཐུན་འགྱུར་ཆ་ཚང་
ཡོད། །
འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།
Secretary
Department of Home
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong,
Dharamsala-176215
Distt.Kangra,H.P.India
Email:yes@tibet.net/welfare@tibet.
net cantact :018922-22214/889440612

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་རྒྱ་རིགས་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིལོ་འཁརོ་ཚོགས་འད་ུ
ཐངེས་བཞི་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༩ ཉནི་རྡ་སངེ་བདོ་ཁིམ་གི་ཉ་ེའཁསི་སུ་
ཡོད་པའི་ཨིནྡྲ་པཱྲ་སི་ཐ་གསོལ་མགནོ་ཁང་
དུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དིལ་རྒྱ་
ཡིག་ཚན་པའ་ིག་ོསིྒག་འགོ བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་རྒྱ་རིགས་ལས་དནོ་དང་འབལེ་
བའི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འད་ུཐེངས་བཞི་པ་
དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་
ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་
ཚོགས་འད་ུདབུ་འབེད་ཀི་མཛད་སྒའོི ་སྐུ ་
མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་དང་། ཕི་དལི་དུང་ཆེ་རྣམ་
གཉསི། ཐ་ེཝན་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ། ཨ་
རིའི་རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་སོགས་དང་། 
གཞན་ཡང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་སླབོ་ཀི་རྒྱ་
སདྐ་ཚན་པའ་ིསླབོ་མ་བཞི། ཨ་རི་ནས་
རྒྱ་སདྐ་ཤེས་མཁན་ན་གཞནོ་བཞི། ཡུ་
རོབ་ནས་རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན་ན་གཞོན་
གཅིག ཐ་ེཝན་ནས་རྒྱ་སདྐ་ཤེས་མཁན་ན་
གཞནོ་གསུམ། མེག་ལོར་ད་ུརནེ་གཞི་བས་
པའི ་འབལེ་བ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་
གཉསི། ལྡ་ིལིའ་ིཤར་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིཞིབ་འཇུག་

ལྟ་ེགནས་ཁང་ནས་ཚོགས་བཅར་བ་བདནུ་
བཅས་མཉམ་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར། ཕི་
འབལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་
བུ་ལགས་ཀིས་ཚོགས་འད་ུདབུ་འཛུགས་
དང ་ངོ ་སྤོད ་ ཀི ་གསུང ་བཤད་གནང་ ། 
ད་ེནས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ཀིས་རང་
ཉདི་ང་ོསྤདོ་གནང་གུབ་བསནུ། དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། གཞི་རྩའ་ིབདོ་ཀི་གནད་དནོ་ལ་བདོ་
བརྒྱྱུད་ནང་བསན་དང་། བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་འགུལ་ད་ེདག་
གིས་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་ཡོད། འནོ་ཀང་
མཐར་ཐུག་ན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་
སྩལ་བ་ལརྟ།  ང་ཚོས་རྒྱ་མི་རིགས་དང་
སྐད་ཆ་བཤད་ནས་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་
གསལ་ཐབས་གནང་དགསོ་པ་ད་ེཡིན། དརེ་
བརནེ་རྒྱ་མི་རིགས་གང་མང་ལ་སྙབོ་ཐུབ་པ་
བ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།  ད་ལའྟ་ི
ཆར་རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་གཅིག་པུས་
རྒྱ་རིགས་ཕནོ་ཆེར་སྙབོ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཁག་པ་ོའདགུ 
འད་ིདངསོ་ཡོད་གནས་སངས་རེད། ཨ་
རིའི་ནང་རྒྱ་མི་ཕལ་ཆེར་ས་ཡ་གསུམ་ཙམ་

དང་། ད་ེབཞིན་ཡུ་རོབ་དང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་
ཡ།   ཐ་ེཝན། ཧངོ་ཀངོ་སོགས་ཕི་སྡདོ་རྒྱ་
རིགས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་ཚོར་ང་ཚོས་
འབལེ་བ་ད་ེཙམ་བེད་མ་ཐུབ་པར་གནས་
ཡོད། དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་མི་མང་བརྒྱྱུད་རྒྱ་
རིགས་དང་འབལེ་བ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ ད་ེནས་གསོལ་ཇའ་ིབར་
གསེང་རེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
དབུ་བཞུགས་ཐོག་ད་ིབ་དསི་ལན་གནང་། 
ཉནི་རྒྱབ་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེས་རྒྱ་རིགས་
དང་འབེལ་བའི ་ལས་ད ོན ་བེད ་ཕོགས་
ཐད་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང་། 
ད་ེརེས་ཕི་དིལ་རྒྱ་ཡིག་ཚན་པའི་འགན་
འཛིན་གིས་རྒྱ་ཡིག་ཚན་པའི་ངོ་སྤོད་དང་
ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་སྐརོ་གསུང་བཤད་དང་
ད་ིབ་དསི་ལན་གནང་གུབ་མཚམས། ཐ་ེ
ཝན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་སིྤར་བདོ་ཐོག་འཛིན་པའིསིད་བྱུས་ལ་
ཐགོ་མཐའ་བར་གསུམ་ད་ུའགྱུར་ལྡགོ་གང་
འད་སོང་མིན་དང་། ད་ེདང་བསནུ་ནས་རྒྱ་
རིགས་དང་འབལེ་བའི་ལས་དནོ་ཁ་ཕགོས་
ལ་འགྱུར་བ་གཏངོ་དགསོ་ཡོད་མེད། གལ་

ཏ་ེའགྱུར་བ་བཏང་ན་ཇི་ལྟར་གཏངོ་དགོས་
པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་དང་ད་ིབ་
དསི་ལན། ད་ེབཞིན་ཕི་ད་ོརྒྱ་རིགས་ལས་
དནོ་དང་འབལེ་བའི་ལོ་ལའྔི་ལས་འཆར་ལ་
བསྐར་ཞིབ་དང་མཇུག་སྐོང་བ་རྒྱྱུ འི་སྐརོ་

དང་། ཐའ་ེཔ་ེར་ུཚོགས་པའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་
རྒྱ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་དང་
པའོ་ིསྐརོ་བརྙན་འཕནི་བསན་ཡོད་འདགུ ཕི་
ཚེས་ ༡༠ ཉནི་ཨ་རིའ་ིརྒྱ་རིགས་འབལེ་
མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་དང་། 

ཟུང་དུང་བསོད་ནམས་རྡ་ོརེ་ལགས་རྣམ་
གཉསི་ཀིས་རྒྱ་རིགས་དང་འབལེ་བའི་ལས་
དནོ་སྐརོ་གསུང་བཤད་དང་ད་ིབ་དསི་ལན་
གནང་རྒྱྱུ ། ད་ེབཞིན་གཞུང་ཞབས་མ་ཡིན་
པའི་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་རིགས་

དང་མཉམ་འབལེ་བ་བེད་ཕོགས་སྐརོ་གོ་
བསྡརུ་གགནང་རྒྱྱུ ་སོགས་ཡིན་འདགུ  སིྤར་
ཚོགས་འད་ུའད་ིབཞིན་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ 
ནས་ ༡༡ བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་
འཚོགས་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩4

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་མིག་གི་སནྨ་བཅསོ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ལོ་འཁརོ་ཚོགས་ཆེན་དབུ་བཞུགས་མཛད་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༥ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༨ ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
རྡ་སའ་ིཉ་ེའགམ་པ་ལམ་པུར་ Palampur 

ཞསེ་པའ་ིགངོ་ཁརེ་དརེ་མིག་གི་ན་ཚ་བཅསོ་
མཁན་གི་སནྨ་པའ་ིམཐུན་ཚོགས་ Glauco-

ma Society   ཞསེ་པའ་ིལོ་འཁརོ་ཚོགས་
ཆེན་ཐངེས་ ༢༦ ཐགོ་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་
གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་བཀའ་བཞསེ་
བཟང་པ་ོསྨིན་སྩལ་གིས་ཚོགས་མགོན་ད་ུ
ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དནི་བསྐངས་ནས་སནྨ་པ་ 
༤༥༠ ཙམ་ལ་འག་ོབ་མིའ་ིབཟང་པའོ་ིརིན་
ཐང་དང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་སྐརོ་ལམ་
སནོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ང་ཚོས་རིམ་པ་
གཉསི་པའི་ཐགོ་ནས་ཕན་ཚྱུན་མི་མཐུན་པ་
ཕན་བུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་གཙིགས་
ཆེར་འཛིན་ནས་ང་ཚོ་དང་ཁ་ོཔ་ཚོ།   ཞསེ་
རང་ཕགོས་ལ་ཆགས་པ་དང་གཞན་ཕགོས་
ལ་སངྡ་བ་ཡོང་བཞིན་ཡོད།    ཕགོས་
གཅིག་ནས་དསུ་རབས་ ༢༠ ནང་འཚེ་
བའི་ལས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོསྤལེ་
བར་བརནེ་མི་འབརོ་ས་ཡ་ ༢༠༠ ཙམ་
འཁུག་རྩདོ་དང་དམག་འཐབ་ནང་རྐནེ་ལམ་
ད་ུཕིན་ཡོད། ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོའག་ོབ་མི་ལ་ས་ྔ
མོ་ནས་མི་མཐུན་པ་དང་དཀའ་ངལ་རིགས་
འཕད་མ་ཐག་དག་པའོི་སབོས་ཤུགས་ཁོ་

ནས་མེད་པ་བཟ་ོཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད་བསམས་པའི་
བག་ཆགས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ལས་
ཕལ་ཆེར་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། དརེ་བརནེ་
འཛམ་གླངི་དམག་ཆེན་དང་གཉསི་དང་། ཀ་ོ

རི་ཡའ་ིདམག་འཁུག ད་ེབཞིན་ཝི་ཐི་ནམ་
དམག་འཁུག་བཅས་བྱུང་ཡོད། རང་རྒྱལ་
གཞན་ཕམ་གི་བསམ་བླ་ོལ་བརནེ་ནས་ད་ེཚོ་
བྱུང་བ་ཞིག་རེད། དངེ་སབྐས་སུའང་དབང་
འཛིན་པ་ཁག་གཅིག་གིས་བསམ་བླ་ོད་ེརང་
གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་འགོ་བཞིན་འདུག  
འོན་ཀང་དནོ་དངོས་འཛམ་གླིང་གནས་
སངས་ལ་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་ཕིན་ཚར་བ་
རེད། ས་ྔམོ་འདས་པའ་ིདསུ་སབྐས་སུ་གླངི་
ཆེན་ཕན་ཚྱུན་ཡིན་ནའང་རེད། ཡང་ན་གླངི་
ཆེན་གཅིག་ནང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚྱུན་དང་། 
ད་ེབཞིན་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་ནང་དའུང་

ཚོགས་པ་ཕན་ཚྱུན་འཚོ་བ་རང་སྐངོ་ལྟ་བུ་
བས་ནས་བསདྡ་ཡོད། ད་ེའད་བས་ནས་
ཁུངས་འཁལོ་བ་རེད།  གནས་སངས་ད་ེ
འདའ་ིཐགོ་ནས་ལ་ྟསབྐས་རང་དང་མི་མཐུན་

པའི་ཤོག་ཁག་ད་ེདག་མེད་པ་བཟ་ོཐུབ་ན་
རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་ལ་ྟབུར་བརིྩ་ཆོག འནོ་
ཀང་དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་གནས་སངས་ད་ེ
ཕན་ཚྱུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརནེ་དགོས་པ་
ཆགས་ཡོད། ཕན་ཚྱུན་འབལེ་བ་ཡོད། རྒྱལ་
ཁབ་ཕན་ཚྱུན་ཙམ་མ་ཟད། གླངི་ཆེན་ཕན་
ཚྱུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཧ་ཅང་བརནེ་
དགསོ་པའ་ིགནས་སངས་ཆགས་ཡོད། ག་ོ
ལའི་དཔལ་འབརོ་ལམ་ལུགས་ལ་ཆ་མཚོན་
ན་ས་མཚམས་མེད། ཕགོས་མཚྱུངས་ག་ོ
ལའི་ཁརོ་ཡུག་དང་གནམ་གཤིས་ཀི་གནས་
སངས་དའེང་གཅིག་མཚྱུངས་ཆགས་ཡོད། 

ད་ལྟའི་འཆར་རྒྱལ་ཁབ་བ་ེབག་པ་རེ་རེའི་
དཀའ་ངལ་ལྟ་བུ་མིན་པར་འཛམ་གླིང་སིྤ་
ལ་ཐུན་མོང་གི ་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕད་
བཞིན་ཡོད། དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་ལ་
འགྱུར་བ་ད་ེལྟ་བུ་ཕིན་ཟིན་ཡང་ང་ཚོས་ད་
དངུ་བསམ་བླ་ོརྙིང་པ་ད་ེརང་གཙིགས་ཆེར་
འཛིན་ནས་ཕིན་པར་བརནེ།   ང་ཚོའ་ི
བསམ་ཚྱུལ་དང་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་
གཉསི་དབར་ཧ་ཅང་བར་ཁད་ཡོང་བཞིན་
ཡོད། ངསོ་ཀིས་བསམ་པར་རྙགོ་ག་ཡོང་
བའ་ིགཞི་རྩ་ད་ེཆགས་ཡོད།    དརེ་བརནེ་
ངོས་རང་ས་གནས་གང་ད་ུགཏམ་བཤད་
བས་ཀང་ངསོ་རང་འག་ོབ་མི་ཐརེ་འབུམ་
བདནུ་ཡོད་པའི་ཁངོས་ནས་གཅིག་ཡིན་དན་
བཞིན་ཡོད། འད་ུཤེས་དའེ་ིཐགོ་ནས་གཞན་
ད་ེཡང་རང་དང་གཅིག་མཚྱུངས་ཀི་འག་ོབ་
མི་ཞིག་རེད་སམྙ་པའི་ཐགོ་ནས་སདྐ་ཆ་ཤོད་
བཞིན་ཡོད། འཛམ་གླངི་ནང་འག་ོབ་མིའ་ི
གངས་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་ཚང་མས་
ང་ཚོ་འག་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་གྱུར་གི་འད་ུ
ཤེས་འཛིན་དགོས་པའི་དསུ་ལ་བབས་ཡོད། 
ཚང་མས་དའེི་ཐོག་ངེས་པར་ད་ུབསམ་བླ་ོ
གཏངོ་དགསོ། འད་ུཤེས་དའེ་ིཐགོ་ནས་
འཆམ་མཐུན་གི་སིྤ་ཚོགས་ཤིག་ཇི་ལརྟ་སུྐན་
དགོས་པའི་ཐོག་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས། 
ཕན་ཚྱུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རོགས་ཕན་

བདེ་དགསོ།  སབྐས་རེ་དཀའ་ངལ་ཆྱུང་
ཙག་རིགས་འཕད་སདི། སབྐས་དརེ་མིའ་ི
འད་ུཤེས་ཀི་ཐོག་ནས་གདངོ་ལེན་གནང་
དགསོ། དཔརེ་ན། རང་ཉདི་མི་ཞིག་ཡིན་པ་
ལྟར་གཞན་ད་ེཡང་རང་ཉདི་དང་འད་བའི་
སྤུན་མཆེད་ཕ་ོམོ་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཡིན་བསམ་ནས། 
ཕན་ཚྱུན་མི་མཐུན་པ་ཕན་བུ་ཡོད་ཀང་གཞི་
རྩའི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་འག་ོབ་མི་རིགས་
གཅིག་གྱུར་རེད། དརེ་བརནེ་ངས་ཁངོ་ཚོའ་ི
བད་ེསྡགུ་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ། གཞན་
དསེ་ངོས་ནས་ཀང་ད་ེམཚྱུངས་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་དགསོ། ཕགོས་གཉསི་དབར་འད་ུ
ཤེས་འད་ིའད་ཞིག་འཛིན་ཐུབ་ན་དཀའ་ངལ་
རྣམས་ཞི་བད་ེལྷངི་འཇགས་ཐགོ་ནས་སེལ་
ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ། 
 སིྤར་ Glaucoma  ཟརེ་བའ་ི
ནད་གཞི་འད་ིན་ིམིག་ནད་མི་འད་བ་མང་པ་ོ
ཞིག་ལ་ག་ོགི་ཡོད་ཅིང་། མིག་ནད་འད་ིན་ི
མིག་ལོང་བ་བཟ་ོབའི་རྒྱྱུ ་རྐེན་ཆེ་ཤོས་ཤིག་
ཀང་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་བདེ་བཞིན་ཡོད་
པ་དང་།  མིག་ནད་ད་ེཕགོས་པའ་ིརྐནེ་
གིས་མིག་དབང་གི་རྩ་ཁམས་ཉམ་པར་བདེ་
ད་ེརིམ་པས་མིག་དབང་དང་ཀདླ་པའ་ིདབར་
འབལེ་བ་བདེ་མཁན་གི་རྩ་ཕུང་ད་ེདག་བདེ་
མེད་བཟ་ོགི་ཡོད་འདགུ།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་མཁས་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༥ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
ག་ོཝར་ Goa རྒྱ་གར་ཉམས་ཞིབ་བས་ི
གནས་ཁང་ India Foundation ཞསེ་པས་
གོ་སིྒག་གནང་བའི་རིག་གནས་འད་མིན་
གི་ཁད་མཁས་མི་སའི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་
གསུམ་པར་ 3rd India Ideas Conclave 

2016 མཉམ་ཞུགས་ཀིས་གསུང་བཤད་
གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་ཆབ་སདི་མི་ས་
གགས་ཅན་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན།  རྩམོ་པ་
པ།ོ གསར་འགདོ་པ། སིྤ་ཚོགས་ཞབས་
ཞུ་བ་སོགས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་ཐོག་མར་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་སྩལ་བའི་གསུང་འཕིན་ཞིག་
བརྙན་འཕིན་བརྒྱྱུ ད་ནས་ཚོགས་བཅར་བ་
རྣམས་ལ་གཟགིས་འབུལ་ཞུས།   ད་ེ
ཡང་ལྷན་འཛོམས་དའེི་ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བའི་
ནང་།  ག་ོལའ་ིཁརོ་ཡུག་དང་རྒྱ་གར་གི་
འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིལ་ྟགུབ།  ད་ེབཞིན་བདོ་
མིའི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སོགས་
སུང་སྐབོ་ཡོང་སདླ།  བདོ་མིའ་ིབདནེ་
པའི་འཐབ་རྩདོ་ཀི་ལས་འགུལ་ད་ེལམ་ལྷངོ་
ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་བ་བ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གནད་

འགག་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་དང་། ཁརོ་ཡུག་ལ་
མཚོན་ན། བདོ་ན་ིཨེ་ཤི་ཡའ་ིརྒྱྱུག་ཆྱུ་གཙོ་
གས་ཁག་གི་ཆྱུ་མག་ོཡིན་ཞིང་།  ཕགོས་
མཚྱུངས་རྒྱ་གར་གི་སིྤ་ཚོགས་དཔལ་ཡོན་
ལ་མཚོན་ནའང་རྒྱྱུག་ཆྱུ་ད་ེདག་མ་རྩ་ལྟ་བུ་
ཆགས་ཡོད།  སིྤ་ཚོགས་དཔལ་ཡོན་ད་ེ
དག་བདོ་ཀི་རྒྱྱུ ག་ཆྱུ་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་
རིམ་བཞིན་དར་འཕལེ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། 
དརེ་བརནེ་རྒྱ་གར་གི་སིྤ་ཚོགས་དཔལ་ཡོན་
ད་ེབདོ་ནས་འགོ་བཙྱུགས་པ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད།  ད་ེས་ྔདང་མི་འད་བར་འབྱུང་འགྱུར་
འཛམ་གླངི་ནང་ཆྱུའི་ཐགོ་ལ་དམག་ཤོར་རྒྱྱུ ་
རེད། ཅསེ་ཉམས་ཞིབ་པ་མཁས་པ་ཁག་
གཅིག་གིས་ད་ེལརྟ་ལུང་བསན་གནང་བཞིན་
ཡོད། རྒྱ་གར་གི་ཨ་སམ་མངའ་སྡ་ེདང་། 
ད་ེབཞིན་བྷང་ལ་ད་ེཤི་ཡུལ་ལྟ་བུར་མཚོན་
ན་རྒྱྱུ ག་ཆྱུ་ད་ེདག་ཐད་ཀར་བདོ་ནས་ཡོང་
བཞིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་ལ་མཚོན་ནའང་བདོ་
ནས་རྒྱྱུག་པའ་ིརྨ་ཆྱུ་ད་ེ Yellow river ཁ་ོ
པ་ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་དཔལ་ཡོན་དར་འཕལེ་གི་
སགོ་རྩ་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད།  དངེ་སབྐས་རྒྱ་
ནག་ནང་ད་ུའཐུང་ཆྱུའི་དཀའ་ངལ་འཕད་
བཞིན་ཡོད།  འནོ་ཀང་བདོ་ཀི་རྒྱྱུག་ཆྱུ་ཁག་
གི་རྒྱྱུག་ས་གཤམ་འགོ་བངྷ་ལ་ད་ེཤི་དང་ཨ་
སམ་མངའ་སྡ་ེལ་ྟབུར་མཚོན་ན་འཐུང་ཆྱུའི་
དཀའ་ངལ་ད་ེབས་ཆེ་བ་འཕད་བཞིན་ཡོད། 
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མཚོན་ན་ད་ཆ་ཆྱུ་ཤུགས་མྱུར་ཚད་ཆེན་
པའོི་ཐོག་ནས་བི་བཞིན་ཡོད་སབས་ཆྱུའི་
ཤུགས་ཚད་ད་ེསྔ་ལས་ཧ་ཅང་ཆྱུང་ད་ུཕིན་
ཡོད། གང་ཡིན་བརདོ་ན་བདོ་ཀི་རྒྱྱུག་ཆྱུ་ད་ེ
དག་གི་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆྱུ་མཛོད་ཧ་
ཅང་མང་པ་ོབརྒྱབ་པའ་ིརྐནེ་གི་ཡིན།   རྒྱྱུ ་
མཚན་ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་ད་ེཨེ་ཤི་
ཡའི་ཁོན་ཡོངས་ལ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་
ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་
ལམ་ལྷངོ་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་རྒྱ་
གར་ལའང་ཁ་ེཕན་ཧ་ཅང་ཡོད། རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་ཀི་མཐ་ོསླབོ་གགས་ཅན་དཔལ་
ནཱ ་ ལེནྡྲའི ་གཙྱུག་ལག་སླ ོབ ་གྲྭའི ་ ལེགས་
བཤད་སདྨ་ད་ུབྱུང་བ་ད་ེདག་བདོ་ཡིག་དང་
བདོ་སྐད་ནང་བདོ་མི་ཚོས་མི་ཉམས་རྒྱྱུ ན་
འཛིན་དང་ཉམས་པ་སླར་གསོ་བདེ་བཞིན་
ཡོད། ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ི
བ་ླམ་མཆོག་ལ་ྟབུར་མཚོན་ན།   ཁངོ་ན་ི
དསུ་རག་ཏུ་རྒྱ་གར་གི་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་
ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གི་བསབླ་བ་ད་ེདག་
གཞན་ལ་གསལ་བཤད་བདེ་མཁན་རྒྱ་གར་
གི་བང་ཆེན་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སོྩལ་
བཞིན་ཡོད།  ད་ེལརྟ་ན་བདོ་མི་བཙན་བལོ་
བ་རྣམས་རྒྱ་གར་ད་ུསྐབས་བཅོལ་བའི་ངོ་
བའོ་ིཐགོ་ནས་གནས་བཞིན་ཡོད་ཀང་། རྒྱ་

གར་གནའ་རབས་ཀི་དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་བཞདེ་
སལོ་ལྟ་བུ་སལོ་རྒྱྱུ ན་རིག་གནས་ད་ེདག་མི་
ཉམས་རྒྱྱུན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སརླ་གསོའ་ི
ཆེད་ཞབས་འདགེས་རྒྱ་མི་ཆྱུང་བ་ཞིག་ཞུས་
དང་ཞུ་མུས་ཡིན། སིྤར་ནང་ཆོས་ལ་མཚོན་
ན། དསུ་རབས་ ༧།༨ སབྐས་རྒྱ་གར་ནས་

བདོ་ད་ུདར་སྤལེ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད།  དངེ་
སྐབས་ང་ཚོས་མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀི་
རིན་ཐང་སྐརོ་ལ་སདྐ་ཆ་མང་པ་ོཤོད་བཞིན་
པའ་ིདསུ་སབྐས་ཤིག་ཡིན།  བདོ་མི་ཚོར་ཆ་
མཚོན་ན། རྒྱ་གར་མང་གཙོའ་ིརིང་ལུགས་
ཀི་རྩ་ཁིམས་གཞི་རྩར་བཟུང་བའི་ལྟ་གུབ་
ད་ེདག་ལས་ལེགས་བཤད་བླངས་ཏ་ེབཙན་
བོལ་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་བཅའ་ཁིམས་
གཏན་འབབེས་གནང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།རྡ་
སར་ཡོད་པའི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དསེ་

རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་
འགོ་གཞིས་ཆགས་དང་། སླབོ་གྲྭ་སོགས་
འཛིན་སྐངོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།  རྒྱ་གར་
གཞུང་མང་གཉིས་ཀིས་ད་བར་བདོ་མིའི་
བདནེ་པའི་འཐབ་རྩདོ་མུ་མཐུད་གནས་རྒྱྱུར་
རྒྱབ་སྐརོ་དང་། མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་

གནང་དང་གནང་མུས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ཞསེ་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས། མཐའ་
དནོ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།  ང་
ཚོས་འབད་བརྩོན ་ཐོག ་ནས་༸གོང་ས་
མཆོག་བདོ་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་། 
གཞིས་ལུས་བདོ་མི་ཚོར་རང་དབང་སླར་
གསོ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། བདནེ་པ་
དང་འཚེ་མེད་ཞི་བར་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པ་ཞིག་
ཆགས་རྒྱྱུ ་རེད། ཅསེ་སོགས་གསུངས། །



པར་ངསོ་ལ་ྔཔ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ 5

རྒྱ་ནག་དང་འབལེ་བ་གནང་སབྐས་བདོ་འད་ིམ་བརདེ་རོགས།
 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨིན་ཇིའ་ིགསར་ཤོག་ནང་སྤལེ་བའ་ིརྩམོ་ཡིག

་་་་་་་་་་་་་་་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སརྔ་བྱུང་
མོང་མེད་པའི་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་དང་མང་ཚོགས་ཀི་སིྒག་འཛུགས་ཐགོ་
དམ་བསྒགས་མུ་མཐུད་ལག་བསར་བས་
ཏ་ེནབུ་ཕོགས་པའི་མང་གཙོའི་རིན་ཐང་
ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་
སབས། ཨིན་ཡུལ་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་ནས་ཕིར་འཐེན་
གནང་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
དང་འབལེ་བ་གནང་སྐབས་ཡུ་རོབ་སིད་
གཞུང་ཁག་དང་མཉམ་རབུ་ཐགོ་ནས་གནང་
དགོས་པ་སྔར་ལས་ཛ་དག་ཆེ་བའི་གནས་
སངས་ཆགས་ཡོད།
 འཛམ ་གླི ང ་ཡངས ་ཐོག ་ ཏུ ་
གགས་པའི་བདོ་ནི་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱྱུག་ཆྱུ་གཙོ་
གས་རྣམས་ཀི་ཆྱུ་མག་ོཡིན་པ་མ་ཟད། ག་ོ
ལའི ་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ ་ གི ་རྐེན་
རྩའང་ཆགས་ཡོད་སབས། ང་ཚོ་ཚང་མར་
ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པ ོ་ཆགས་ཡོད། 
དརེ་བརནེ་དངེ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ནང་དག་པའོི ་དཔུང་དམག་མང་དུ་
བཏང་བ་དང་། སོ་ལའྟ་ིཔར་ཆས་གང་སར་
བཙྱུགས་པ།   ད་ེབཞིན་སླབོ་གསོའ་ིལས་
འགུལ་ཟརེ་བ་ཇེ་མང་ད་ུབཏང་བ་སོགས་
དམ་བསྒགས་ཀི་ལས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཤུགས་
ཆེ་སྤལེ་བཞིན་པ་ནི་ང་ཚོ་ཚང་མས་སེམས་

འཚབ་ཧ་ཅང་བདེ་དགསོ་པའི་གནས་སངས་
ཤིག་ཆགས་ཡོད།
 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཞི་རྩའི་
རང་དབང་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་ཇི་ཙམ་
གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པ་ན།ི དངེ་སབྐས་འཛམ་
གླིང་ནང་ད་ུབདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་གི་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ཆེ་ཤོས་སུ་གགས་པ་གསེར་ར་བ་ླ
རུང་སརྒ་གི་དག་ེབཙྱུན་གྲྭ་ཤག་ཧ་ཅང་མང་
པ་ོཞིག་མུ་མཐུད་ནས་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་
བཞིན་པའི་གནས་སངས་འགོ་ནས་གསལ་པ་ོ
མཚོན་ཐུབ།
 ཉ་ེལམ་སིད་གཞུང་ཁག་མཉམ་
རབུ་ཐགོ་སེམས་འཚབ་འསོ་པའི་གནད་དནོ་
གཉསི་ཀི་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཐད་ཀར་
གདངོ་ལེན་གནང་བ་ང་ཚོས་མཐངོ་བ་དང་
པ་ོན།ི སདི་གཞུང་ཁག་བཞི་དང་ཡུ་རོབ་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་མཉམ་རུབ་ཀིས་མཚན་
རགས་བཀདོ་པའི་ཡི་གེ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་སྤད་ནས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་རྒྱའ་ི
ངན་སུང་དང་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་
པར་གདངོ་ལེན་བདེ་ཕགོས། ད་ེབཞིན་རྒྱ་
ནག་ནང་ད་ུགཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་
སིྐད་ཁག་ལ་དམ་བསྒགས་སངས་འཛིན་བ་
རྒྱྱུའི་སདི་བྱུས་ད་ེན་ིཧ་ཅང་ཚད་ལས་འགལ་
ཡོད་སྐརོ་བཀདོ་འདགུ་པ་དང་། གཉསི་པ་
རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཀི་
ལནྷ་ཁང་ནང་ད་ུསདི་གཞུང་ ༡༢ མཉམ་

རུབ་ཐགོ་ནས་བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་བ་
བརྒྱྱུད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁམིས་རྩདོ་པ་
རྣམས་ད་ོདམ་བཀག་ཉར་བས་པ་དང་ཧངོ་
ཀོང་དཔ་ེདབེ་འགམེས་ཚོང་བ་ཁག་གཅིག་
གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགྱུར་བའི་གནས་སངས་
ཐད་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ
 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛམ་གླིང་
ཁོན་ད་ུམང་གཙོའི་རིང་ལུགས་དང་རྒྱབ་
འགལ་གི་ལྟ་གུབ་ལག་བསར་ཐོག་རང་གི་
དབང་ཤུགས་ཆེ་ར་ུགཏངོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་
པའི་སྐབས་འདིར་ད་ེལྟ་བུའི ་སིད་གཞུང་
མཉམ་རུབ་ཐགོ་ནས་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་
རྒྱྱུ ་ནི ་ ཨིན་ཡུལ་དང་ཡུ ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་ལ་ཕན་ཐགོ་ཡོང་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། རྒྱ་
ནག་གཅིག་བསྡུས་དབང་འཛིན་ལམ་ལུགས་
ལ་རིམ་བཞིན་ལྷངི་འཇགས་པའོི་ཐགོ་ནས་
བཟང་ཕོགས་ཀི་འགྱུར་བ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་
ན་བསམས་ནས་རེ་སྒུག་བདེ་བཞིན་པ་ཙམ་
ད་ུམ་ཟད། ད་ེལརྟ་ཡོང་རྒྱྱུར་འབད་བརྩནོ་
ཡང་བདེ་བཞིན་པའི་བདོ་རིགས་དང་རྒྱ་མི་
རིགས་ཚོ་ལའང་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ
ཡོང་ངསེ།
 ཨིན་ཡུལ་མི་མང་རྣམས་ན་ིབདོ་
དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་གནང་
མཁན་གས་ཤིག་ཡིན། ད་ེཡང་ས་ྔལོ་ཡུལ་
འདའི་ིག་ྷལ་སི་ཊོན་བྷུ ་རི་ Glastonbury 

འད་ུའཛོམས་སབྐས་མི་གངས་སངོ་ཕག་མང་

པསོ་དགའ་སྤ་ོཆེན་པའོི་ཐགོ་ནས་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་ཉནི་མོར་གླུ་
དབངས་ཀི་ལམ་ནས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་
མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིགཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད་པ་མ་ཟད།
 བདོ་ནང་ད་ུཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་
བཟུང་སྔར་མ་གགས་པའི་བདོ་མིས་རང་
ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བའི་གནས་ཚྱུལ་བྱུང་
བ་དརེ་ཨིན་ཡུལ་མི་མང་ཧ་ཅང་མང་པསོ་
བླ་ོཕམ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བཞིན་འདགུ བདོ་
མིས་རང་སགེ་བཏང་བ་ལྟ་བུ་ཚབས་ཆེའི་
ལས་འགུལ་རིགས་སྤལེ་དགསོ་པ་ན།ི རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཐགོ་བཟདོ་ཐབས་
བལ་བའི་དག་གནནོ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་ལག་
བསར་བདེ་པ་ལས་བྱུང་། འནོ་ཀང་བདོ་
མི་ཚོས་བདོ་ལ་རང་དབང་དགོས་པ་དང་
༸གོང་ས་མཆོག་བདོ་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུ་
དགོས་པའི་དགོས་འདནུ་ད་ེདག་མུ་མཐུད་
འདནོ་བཞིན་ཡོད།
 དངེ་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚྱུན་
ས་སྦྲེལ་མཐུན་ཚོགས་གསར་བཟོ་བེད་
བཞིན་པ་དང་། ཨིན་ཡུལ་ཡུ་རོབ་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་ནས་
ཕིར་འཐནེ་གནང་བའི་རསེ་འབས་མངནོ་
གསལ་ཇ་ེཆེར་འག་ོབཞིན་པའི་སྐབས་དང་
བསནུ། ཨིན་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལནྷ་
འབལེ་ལམ་བ་རྒྱྱུ འི ་སིད་བྱུས་དརེ་སྐར་

ཞིབ་གནང་དགོས་པའི་དསུ་ལ་བབ་ཡོད། 
ཨིན་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་སིད་
བྱུས་ལ་བརདོ་བབ་ཙམ་ལས་དནོ་དངསོ་ལོ་
རྒྱྱུས་ཐགོ་ནས་ཨིན་ཇི་དང་བདོ་མིའི་དབར་
སེམས་ཐག་ཧ་ཅང་ཉ་ེབའི་འབལེ་བ་དམ་
ཟབ་ཡོད་པ་ངོས་ལེན་མི་བེད་ཐབས་མེད་
རེད།
 ཨིན ་གཞུང ་ གིས ་ས ེ་ཁིད ་ད ེ་
ལངས་ཕགོས་མཐུན་པའ་ིསདི་གཞུང་གཞན་
དང་མཉམ་རུབ་ཀིས་སབོས་ཤུགས་བསུྐན་
ནས་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་ཚོར་གདངོ་ལེན་
གནང་དགསོ།   ད་ེལརྟ་བྱུང་ན་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་གནནོ་ཤུགས་སྤད་པ་བརྒྱྱུད། བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
བྱུས་གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་ཡུན་རིང་ལུས་
པའི་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཆེད་དནོ་སྙངི་
ལནྡ་པའ་ིགསོ་མོལ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ།    ཨིན་
གཞུང་གིས་ཕི་འབལེ་སདི་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་
བཏང་བ་ད་ེས་བརན་ཞིག་རྒྱྱུ ན་སྐངོ་གནང་
ཆེད་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ནང་ཡོད་
པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་འབལེ་ལམ་མུ་
མཐུད་གནས་དགསོ་པ་ལས།  ཡུ་རོབ་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་ནས་
ཕིར་འཐེན་གནང་བའི་ཤུགས་རྐེན་འོག་
འབལེ་ལམ་དརེ་ད་ོཕགོ་གཏངོ་ཐབས་རྩ་བ་
ནས་མེད།།

འདནོ་ཐངེས་སྔནོ་མའ་ིའཕསོ།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་དསུ་དབང་ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་ལནྷ་ཚོགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༡༩ ཉནི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་དུས་དབང་གོ་
སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཆོས་རིག་
བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག 

ཚོགས་གཞནོ་དཔལ་ལནྡ་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་
བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕྱུག་མཆོག ཚོགས་
ཆྱུང་གི་མགིན་ཚབ་པ་ཆོས་རིག་དུང་ཚབ་
བསན་འཛིན་ལུང་རགོས་ལགས། ཚོགས་
མི་དཔལ་འབརོ་དུང་ཆེ་འཕནི་ལས་རྒྱ་མཚོ་
ལགས། ཆོས་རིག་ཟུང་དུང་ཐུབ་བསན་
ལགས་སོགས་བཀའ་ཤག་ཏུ་ལྷན་འཛོམས་

གནང་ས།ེ དསུ་དབང་ག་ོསིྒག་གི་ལས་གཞི་
གནས་སངས་གང་འད་འག་ོབཞིན་ཡོད་སྐརོ་
ཚོགས་གཞནོ་དཔལ་ལནྡ་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་ནས་སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་ལས་
བསྡམོས་སནྙ་སེང་ཞུས་པའ་ིནང་དནོ་གཙོ་བ་ོ

ན།ི
 དསུ་དབང་སྐབས་ཀི་བཞུགས་
སའ་ིས་གནས་དང་། ཆྱུ། གསང་སྤདོ། ཆྱུ་
སྙགིས་འག་ོལམ། ད་ེབཞིན་གསུང་ཆོས་
རྲྭ་བའི་ཟུར་ད་ུཆྱུ་མཛོད་ཆེན་པ་ོཞིག་དང་
གཞན་ཡང་ས་གནས་གཞན་ད་ུཆྱུ་མཛོད་
ཆེན་པ་ོགསུམ་རྒྱག་མུས་ཀི་གནས་སངས། 

རྒྱ་གར་བཟ་ོལས་ཁང་ BUIDCO ནས་
གསང་སྤདོ་བཞི་རྒྱག་རྒྱྱུའ་ིགནས་སངས། ད་ེ
བཞིན་བྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གིས་གཙང་
སྦྲའི་ཐོག་འག་ོགནོ་ཧིན་སྒརོ་འབུམ་བཞི་
བཅྱུ ་ཐམ་པ་བཀའ་འཁལོ་གནང་བ་དའེི་
ཐགོ་ལས་གཞི་ཇི་ལརྟ་འག་ོབཞིན་ཡོད་མེད་
སྐརོ། མགདཱྷ་མཐ་ོསླབོ་ Magadh Uni-

versity ཡོད་སར་གླགོ་གི་ཨ་མའ་ི Trans-

former ཤུགས་ཚད་ཆེ་རངུ་གཏངོ་སདླ་
རྒྱ་གར་གླགོ་ཤུགས་ལས་ཁུངས་ India 

Power ནས་ལས་དནོ་མཇུག་སྐངོ་ཇི་ལརྟ་
གནང་མིན། ད་ེབཞིན་མི་མང་བཞུགས་ཡུལ་
མགྷདཱ་མཐ་ོསླབོ་ནས་གསུང་ཆོས་རྲྭ་བ་བར་
གི་ས་ཆ་དང་མཆོད་རནེ་ཡོད་སའ་ིས་ཕགོས་
སུ་འཕལ་སེལ་གསང་སྤདོ་རྒྱག་རྒྱྱུ འི་སྐརོ་
དང་། གསུང་ཆོས་རྲྭ་བའ་ིགཡས་གཡོན་ད་ུ
བརྙན་པར་ CCTV གངས་ ༦༠ འཛུགས་
འཆར་དང་། གདོ་ཆག་ཉནེ་སུང་ལནྷ་ཁང་ 
Disaster Mnagement ལ་དབུས་ས་གཉསི་
ཀི་ཛ་དག་ཉནེ་སུང་དམག་མི་ National 

Disaster Relief Force & State Disas-

ter Relief Force གངས་འསོ་མཚམས་
ཤིག་གཏངོ་ཆེད་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ་ལརྟ་གངོ་

རིམ་ནས་བཀདོ་མངགས་ཇི་ལརྟ་བཏང་མིན། 
འགམི་འགུལ་ལས་ཁུངས་ལ་གཱ་ཡཱ་གངོ་ཁརེ་
ནས་རྡརོ་གདན་བར་སམུ་འཁརོ། Ring 

Bus Service གཱ་ཡཱ་གནམ་ཐང་ནས་རྡ་ོར་ེ
གདན་བར་སམུ་འཁརོ་དག་གས། Delux 

bus service ད་ེབཞིན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་རྡ་ོ
ར་ེགདན་ནས་ཉ་ེའཁརོ་གནས་་ཆེན་ཁག་ཏུ་
གནས་མཇལ་ད་ུཕབེས་ཆེད་རྒྱལ་ས་པཊ་ནཱ་ 
Patna ནས་གཱ་ཡཱ་ Gaya གངོ་ཁརེ་དང་། 
རྡ་ོར་ེགདན་ Bodh Gaya ནས་ཝ་ཱརཱ་ན་
སི། Varanasi དང་། ད་ེབཞིན་རྡ་ོར་ེགདན་ 
Bodh Gaya ནས་ན་ལེནྡྲ་ Nalanda དང་། 
བ་རྒོད་ཕུང་པའོི་རིའི་བར་སམུ་འཁོར་གོ་
སིྒག་གནང་རོགས་བཅས་འབལེ་ཡོད་རྒྱ་
གར་ས་གནས་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་སྙན་ཕུལ་
ཟནི་པ་རྣམས་སནྙ་སེང་ཞུས། དསུ་དབང་ག་ོ
སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ཆོས་ཞུ་བའི་བཞུགས་
གནས་མ་གྷ་དཱ་མཐ་ོསླབོ་ཡོད་ས་དང་གཅིག 
དསུ་འཁོར་གསུང་ཆོས་གནང་ཡུལ་དང་
གཉསི།
 ན་ིརན་ཇ་ཱན་ Camp དང་
གསུམ། ད་ེབཞིན་བཀའ་བརྒྱྱུད་སྨནོ་ལམ་
ཚྱུགས་ས་དང་བཞི། བཅས་གངོ་བརདོ་ས་

གནས་ཁག་ཏུ་ཆྱུ་དང་གླགོ་གི་མཐུན་རྐེན་
ཆ་ཚང་། སནྨ་བཅསོ་ཁང་དང་། Medical 

Camp ནད་པ་འརོ་འདནེ་བདེ་མཁན་སམུ་
འཁརོ། Ambulance ད་ེབཞིན་མེ་སྐནོ་
འགོག་ཆེད་མེ་གསོད་མཁན་གི་སམུ་འཁོར་
རེ། Fire Brigade Vehicle གཞན་ཡང་
ས་གནས་སྐརོ་སུང་ལས་ཁུངས་ Police 

Post བཅས་ཀི་མཐུན་རྐནེ་བཀའ་འཁལོ་
ཞུས་ཟནི་སྐརོ། ལགྷ་པར་ཆོས་ཞུ་བ་རྒས་
འཁོགས་རྣམས་ཀི་ཆེད་སུམ་འཁོར་ཆྱུང་
བ་གངས་ ༡༠ མཐུན་རྐནེ་ཡོང་བའ་ིརེ་
འདནུ་ཞུས་པ་ལརྟ་ས་གནས་རངོ་དཔནོ་ནས་
ད་ེལརྟ་འགིག་འག་ོརྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས་པ་
རྣམས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་སྙན་
སེང་ཞུས།
 གཞན་ཡང་སྐབས་ད ེར་དུས་
དབང་གོ་སིྒག་དང་འབལེ་འག་ོགནོ་ཕནོ་ཆེ་
སོང་འཆར་རིགས་ཀི་ཁངོས་སུ། གསུང་
ཆོས་གནང་ཡུལ་སྡངིས་ཆ། གསུང་ཆོས་
ཞུ་མཁན་དད་ལྡན་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་
བཞུགས་ཡུལ་གི་གསུང་རྲྭ། རྒྱང་གགས་ཀི་
ཡོ་ཆས། ཆྱུ་དང་གསང་སྤདོ། གླགོ ཉམ་
ཐག་ས་ེལེན། མི་མང་ལ་དབུ་གུར་ཆག་ཡང་

ཕི་དལི་བདོ་ཡིག་ཚན་པས་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས།



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩6

བཏང་བ་སོགས་ལ་བརནེ་ཐངེས་འདརི་དསུ་
དབང་ཆེད་འག་ོགནོ་རོབ་རིྩས་བདེ་སྐབས་
ཧིན་སྒརོ་དངུ་ཕྱུར་གཅིག་འག་ོའཆར་ཡོད་
སྐརོ་སནྙ་སེང་བཀའ་བསྡརུ་གནང་འདགུ
 དསུ་དབང་སྐབས་བཀའ་ཆོས་
དང་དབང་བཅས་སྐད་རིགས་མི་འད་བ་ 

༡༣ ཐགོ་གསུང་སྒྱུར་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། དའེ་ིཐགོ་
བལ་པ་ོདང་ལ་དགྭས། ཧནི་སདྐ། མོན་སདྐ། 
འབུག་པའི་སྐད་བཅས་ཀི་ཐགོ་གསུང་སྒྱུར་
གནང་ཐུབ་ན་དག་ེམཚན་ཆེ་སྐརོ་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལམ་སནོ་ལརྟ་ཚོགས་
ཆྱུང་ནས་དའེི་སྐརོ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡིག་
ཚང་ལ་སནྙ་སེང་ཞུ་རྒྱྱུའི་ཐག་གཅདོ་གནང་
འདགུ ཕགོས་མཚྱུངས་དསུ་དབང་སབྐས་
གསུང་རྲྭའི་ནང་བཞུགས་ཡུལ་ས་ཆ་ལོགས་
སུ་ཟུར་བཅད་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་ཞུ་སནྙ་
འབུལ་མཁན་ཤེས་རིག་ནས་སླབོ་གྲྭའི་དགེ་

ལས་ཡོངས་དང་། ད་ེབཞིན་མོན་ར་དབང་
ནས་རྒས་འཁགོས་ ༡༠༠༠ ཙམ། བལ་
ཡུལ་དནོ་ཁང་ནས་བལ་ཡུལ་ཧི་མཱ་ལ་ཡིའི་
རི་རྒྱྱུད་ཀི་ཆོས་ཞུ་བ་གངས་ ༡༥༠༠ ནས་ 
༢༠༠༠ ཙམ། ལ་དགྭས་ནས་ཀང་ད་ེ
བཞིན་ཞུ་སནྙ་འབརོ་བ་བཅས་ལ་ས་ཆ་ཟུར་
བཅད་གནང་དགོས་མིན་རསེ་སུ་བད་ེསུང་
ལས་ཁུངས་དང་ལནྷ་བཀའ་བསྡརུ་ཐགོ་ཐག་
གཅོད་གནང་རྒྱྱུ ་སོགས་ཚོགས་ཆྱུང་ལྷན་
ཚོགས་སྐབས་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོབྱུང་འདགུ 
ད་ེཡང་སིྤར་དསུ་དབང་ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་
ནས་མི་མང་ཆོས་ཞུ་བས་དབུ་གུར་མངགས་
སངས་ཐད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་
དང་དིལ་བསྒགས་ལས་ཁུངས་སོགས་
གཞུང་འབལེ་དང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་
བརྒྱྱུ ད་ལམ་འད་མིན་ཐགོ་གསལ་བསྒགས་
སྤལེ་ཟནི་འདགུ དབུ་གུར་རྒྱག་ས་ན་ིད་ེ
ས་ྔཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ དསུ་དབང་སབྐས་དང་
གཅིག་མཚྱུངས་ལྟར་མ་གྷདཱ་གཙྱུག་ལག་
སླབོ་གྲྭར་ Magadh University ཡིན་པ་
དང་། མི་མང་དབུ་གུར་ཡོད་ས་ནས་དསུ་
དབང་གསུང་ཆོས་རྲྭ་བའི་བར་རྒྱང་ཐག་ཀི་
ལོ་མི་ཊར་ ༢ དང་ཕདེ་ཙམ་ཡོད་འདགུ 

མང་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༡༠ ཚེས་ ༡༠ བར་དབུ་གུར་མངགས་ཟནི་
པ་དགསོ་པའི་དསུ་བཀག་རྒྱས་བཅད་བཟསོ་
ཟནི་ནའང་། ད་ཆ་དབུ་གུར་མངགས་རྒྱྱུའ་ི
དསུ་ཚོད་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༠ 
བར་དསུ་འགངས་གནང་འདགུ

 འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༧ ཟླ་མཇུག་
ཏུ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་དུང་
ཆེ། ད་ེབཞིན་དུང་འཕར་བཅས་དསུ་དབང་
གོ་སིྒག་ཆེད་རྡརོ་གདན་ད་ུདངསོ་སུ་ཕབེས་
ནས་ས་གནས་རོང་དཔནོ་དང་མངའ་སྡའེི་
བླནོ་ཆེན་མཆོག་ནས་བཀའ་འཁལོ་གང་ཞུ་
དགསོ་པ་རྣམས་ཞུས་གནང་འདགུ སབྐས་
ད ེར་ཚོགས་མི་རྣམ་པས་ས་གནས་རོང་
དཔནོ་ District Magistrate མཆོག་དང་
བཀའ་བསྡརུ་ལྷུག་པ་ོབྱུང་འདགུ སིྤར་དསུ་
དབང་ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམ་

པས་ཟླ་བ་གཉསི་རེའ་ིནང་ཚོགས་འད་ུཐངེས་
གཅིག་ངསེ་པར་འཚོགས་བཞིན་ཡོད་པ་མ་
ཟད། ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ཤར་སབྐས་འཕདོ་
བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་ཆོས་རིག་དུང་
ཚབ། ད་ེབཞིན་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་
ཚབ་སོགས་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུཕབེས་ནས་བསྐར་
ད་ུས་གནས་རངོ་དཔནོ་མཇལ་འཕད་གནང་
ས་ེཆྱུ་དང་གླགོ་སོགས་ཀི་མཐུན་རྐེན་དང་
འབལེ་བའི་ཞུ་སྒ་ོཁག་བསྐར་ད་ུནན་ཞུས་
གནང་བ་ལརྟ་བཀའ་འཁལོ་ཐབོ་ཟནི་འདགུ
 ཆོས་ཞུ་སའི་ཐང་ཆེན་ཐགོ་ཆོས་
ཞུ་བ་ཁི་དགུ་ཤོང་བའི་ཚོད་དཔག་གནང་

བཞིན་འདགུ ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་བཞུགས་
ཁི་དང་ཐག་རིང་བའི་དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་

རྣམས་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཞལ་མཇལ་
གསུང་ཐོས་ཀི ་ཆ་རྐེན་སུྐན་ཆེད་བརྙན་
འཕནི་ LED TV བཞི་འཛུགས་རྒྱྱུ ་དང་། 
ཆོས་ཞུ་བ་ཁག་གཅིག་མཆོད་རནེ་གི་རྒྱབ་
ཏུ་ཇ་ཡ་པྲ་ཀཤ་ Jayaprakash Park ཞསེ་
པའ་ིཐང་དརེ་ཆོས་ཞུ་བ་མི་གངས་ ༥༠༠༠ 
ཙམ་ཤོང་ཚད་ཡོད་འདགུ་པ་དརེ་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་ཞལ་མཇལ་གསུང་ཐསོ་ཆེད་སྡདོ་
གུར་དང་བརྙན་འཕནི་ LED TV ཞིག་
འཛུགས་རྒྱྱུ ་དང་། དསུ་འཁརོ་ཐང་ཆེན་ཉ་ེ
འགམ་ད་ུཕུ་གུའ་ིརྩདེ་ཐང་ Children Park 
ཞསེ་པ་དརེ་ཆོས་ཞུ་བ་གངས་ ༡༠༠༠༠ 
ཤོང་ཚད་ཡོད་པ་དརེ་སྡདོ་གུར་དང་བརྙན་
འཕནི་ LED TV ལ་ྔཙམ་འཛུགས་འཆར་
ཡོད་འདགུ ཕགོས་མཚྱུངས་གསུང་རྲྭའ་ི
རྒྱབ་ཏུ་སམུ་འཁརོ་འབབ་ཚྱུགས་ས་སངོ་དརེ་
ཆོས་ཞུ་བ་གངས་ ༡༠༠༠ ཙམ་ཤོང་ཚད་
འདགུ་པ་དརེ་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་མཐུན་
རྐནེ་སུྐན་འཆར་ཡོད་འདགུ ལགྷ་པར་དསུ་
འཁོར་ལྷ་ཁང་ཕན་བུ་རྒྱ་སྐདེ་གཏངོ་བཞིན་
ཡོད་པ་དང་། ལ་ྷཁང་ཉ་ེའགམ་ད་ུམི་མང་
བལེ་ཟིང་ལ་བརནེ་ནས་ཐལ་འཚྱུབ་ལང་པ་
ད་ེདག་ལྷ་ཁང་ནང་ད་ུབ་འགོག་ཆེད་དང་། 
ཅི་ས་ེལྷ་ཁང་ནང་དདུ་འཁིགས་སོགས་རུླང་
འབག་བཙོག་རིགས་བྱུང་ཚེ་སྙགིས་འབུད་
རུླང་འཁརོ། Exhaust Fan འཛུགས་རྒྱྱུ ་
ཡིན་འདགུ
 
དུས ་དབང ་ཉིན ་
མ ཐའ ་ མར ་ སིྤ ་
ན ོར ་ ༸ གོ ང ་ ས ་
༸སྐབས་མགོན ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
སྒོལ་དཀར་ཡིད་
བཞིན་འཁོར་ལོའི་
ཆོ ་ གའི ་ སྒ ོ ་ ནས ་
བཀའ་དནི་གཏང་
ར ག ་ གི ་ བ ར ན ་
བ ཞུགས ་བསར ་
འབུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། 
དེ ་ ཡ ང ་ བ ར ན ་
བཞུགས་ཀི་རྡ་ོརེ་སླབོ་དཔནོ་དཔལ་ས་སྐ་
གོང་མ་བདག་ཁི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཡིན་
འདགུ་པ་དང་། བརན་བཞུགས་སིྦན་བདག་
གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཡིན་ཞིང་། 
ཕོགས ་མཚྱུ ངས ་མགོ ་ ལོག ་རྒྱལ ་ སིྤའི ་

བ ོད་རིགས་ཚོང་པའི ་ལྷན་ཚོགས་དང་། 
བལ་ཡུལ་ཧ་ིམཱ་ལ་ཡིའ་ིཚོགས་སིྐད་ཁག་ ༡༩ 

བཅས་ཡོད་འདགུ ཐངེས་འདརི་དསུ་དབང་
དངསོ་གཞི་དབུ་འཛུགས་མ་མཛད་གངོ་སྔནོ་
འགའོི་གསུང་ཆོས་ད་ུསྤདོ་འཇུག་དང་སྒམོ་
རིམ་བར་པ་གཉིས་ཆོས་འབལེ་མཛད་རྒྱྱུ ་
ཡིན་འདགུ གཞན་ཡང་རིས་མེད་སྨནོ་ལམ་
དང་སྒལོ་དཀར་ཆོ་ག དསུ་འཁརོ་ཐུན་དུག་
བླ་མའི་རྣལ་འབོར་བཅས་ཀི་ཞལ་འདནོ་
གསུང་འདནོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་སབས། ཕག་
དཔ་ེད་ེཁདོ་སྤདོ་འཇུག་དང་སྒམོ་རིམ་བར་
པ་བཅས་ཁག་གཅིག་བདོ་ཡིག་ཙམ་ད་ུམ་
ཟད། ཨིན་ཧནི་སདྐ་ཡིག་གཉསི་ནང་ཕབ་
སྒྱུར་ཟིན་རསེ་འགམེས་སྤལེ་ཆེད་ཤེས་རིག་
དཔར་ཁང་ནས་ཕག་དཔ་ེཔར་འགམེས་དང་
པར་འདབེས་ཟིན་རེས་ས་གནས་སུ་འརོ་
འདནེ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ
 གསུང ་ ཆོས ་སྐད ་ རིགས ་ མི ་
འད་བ་ ༡༣ ནང་རུླང་འཕནི་ FM Ra-

dio ཐད་རྒྱང་སངི་གནང་འཆར་ཡོད་པ་མ་
ཟད། གསུང་ཆོས་རྲྭ་བ་ནས་རྒྱང་ཐག་ཀི་
ལོ་མི་ཊར་གཅིག་ནང་ཚྱུད་ལ་གསུང་སྐད་
གསན་ཐུབ། ད་ེཡང་གསུང་ཆོས་སབྐས་རྒྱང་
གགས་དང་གསུང་སྒ་གོ་སིྒག་གནང་མཁན་
ལས་བདེ་འདམེས་ལནྷ་གི་དུང་ཚབ་འཇིགས་
མེད་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་གསུངས་པ་ལྟར་
ན། ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ཀིས་གལ་ཏ་ེབདོ་སདྐ་
མ་ཡིན་པའི་སྐད་རིགས་གཞན་བརྒྱྱུ ད་ནས་
གསུང་ཆོས་གསན་དགསོ་ན་ Digital FM 
བསམས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་སྐརོ་
གསུངས། སདྐ་རིགས་དུག་ཙམ་ནང་བཀའ་
ཆོས་ཐད་སངི་གནང་འཆར་ཡོད་འདགུ
 ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༤ ཉནི་དསུ་
དབང་ག་ོསིྒག་ཆེད་རྡརོ་གདན་ས་གནས་རང་
ད་ུགཏན་འཇགས་ལས་ཁུངས་བཙྱུགས་ཟནི་

སབས་ད་སྐབས་དསུ་དབང་གོ་སིྒག་ཚོགས་
ཆྱུང་གི་མགིན་ཚབ་པ་གསར་པ་ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཚབ་བསན་འཛིན་ལུང་
རགོས་ལགས་ས་གནས་སུ་ཕག་ལས་གནང་
མུས་ཡིན་འདགུ
 དསུ་དབང་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་
གི་མགིན་ཚབ་པ་དང་ཚོགས་མིའི་འབལེ་
གཏུགས་ཁ་བང་།
བསན་འཛིན་ལུང་རགོས་ལགས། 
ཁ་དཔར་ཨང་།  +91-9418655398 

Email : kalachakra2017@tibet.net

སང་སས་རྡ་ོར་ེལགས།
ཁ་དཔར་ཨང་། +91-9801863618

དབང་ཕྱུག་ཕ་ཟུར་ལགས། 
ཁ་དཔར་ཨང་། +91-9882694453

འཕནི་ལས་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
ཁ་དཔར་ཨང་། +91-8894566999

Swiss Cottage

Plywood Room

Domitory Tent

EP Tent

སིྤ་ཁབ་རྩམོ་སིྒག་པ། ངག་དབང་ཐགོས་མེད།
གསར་འགདོ་པ།           བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།
གསར་འགདོ་པ།  ཡེ་ཤེས་ཀུན་གགས།
གསར་འགདོ་པ།  དནོ་གུབ་རྣམ་རྒྱལ།
འགམེས་སྤལེ་བ།           བསན་འཛིན་རབ་དགའ།
ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན། བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།
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