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༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༣	 	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའི་ནང་རནེ་
གཞི་བས་པའི་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་རིག་
གནས་དང་ལེགས་བང་བསྐར་གསོ་བསི་
གནས་ཁང་བདིྱཱ ་ལོཀ་  Vidyaloke	 ཞསེ་པ་
དའེི་སིྦན་བདག་སྐུ་ཞབས་ཨ་ནལ་ཇི་ཏ་ིསིངྒ་		
Analjit Singh	 ལགས་སོགས་ཀིས་གཙོས་
འབལེ་ཡོད་རྣམས་ནས་ཕབེས་བསུའ་ིས་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཐགོ	 	 	 ཁུལ་དརེ་རྒྱ་གར་ས་
ཁུལ་འདྲ་མིན་ནས་དནོ་གཉརེ་ཅན་ཁནོ་མི་
གྲངས་	 	 ༤༠༠	 བརྒལ་བར་དཔལ་མགནོ་
འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་པའི་བཤེས་
སིྤངས་གི་ཆོས་འབལེ་དབུ་འཛུགས་མཛད།	
	 ད་ེཡང་ཐགོ་མར་མགོན་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གིས་དསུ་རབས་	 ༢༡	 འད་ིཞི་
བད་ེལྡན་པའི་དསུ་རབས་ཤིག་ཇི་ལྟར་སུྐན་

དགོས་པའི་ལམ་སནོ་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	 ད་ེརིང་ང་ཚོ་འདརི་འཛོམས་པའ་ི
དགོས་དནོ་གཙོ་བ་ོནང་ཆོས་འཆད་ཉན་བ་
རུྒྱ་ཙམ་ཞིག་མ་རེད།	ད་ེརིང་གི་ཆོས་འབལེ་
འད་ིབརུྒྱད་ནས་དསུ་རབས་	 ༢༡	 འད་ིད་ེ
ས་ྔདསུ་རབས་	 ༢༠	 ལས་ལགྷ་ཞི་བད་ེདང་
འཆམ་མཐུན་ལནྡ་པའ་ིདསུ་རབས་ཤིག་སུྐན་
ཐུབ་ཐབས་བ་རུྒྱ་འདི་ངསོ་ཀི་རེ་བ་ཙམ་མ་
ཟད།	 འདརི་འཛོམས་པའ་ིདགསོ་པའང་
གཙོ་བ་ོའད་ིརེད།		དསུ་རབས་	༢༠	ནང་
ལ་ྟགུྲབ་དང་རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས་ཀི་བསམ་
བླའོི་ཐོག་ནས་མི་གསོད་ཁག་སྦོར་ཧ་ཅང་
བུང་བར་བརནེ་འགྲ་ོབ་མི་སྡའེི་སིྤ་ཚོགས་
ནང་དཀའ་ངལ་དང་རྙགོ་གྲ་ཧ་ཅང་བཟསོ་
ཡོད།	 	 དསུ་རབས་	 ༢༠	 འག་ོསདོ་ཙམ་
ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དམག་འཁུག་ཤོར་
སྐབས་མི་མང་ཚོས་སོམ་ཉི་མེད་པར་དརེ་

ལམ་སང་རྒྱབ་སྐརོ་དང་དམག་འཐབ་ནང་
འཛུལ་ཞུགས་བས་པ་སོགས་བུང་ཡོད་ཀང་།			
དསུ་རབས་ད་ེགའི་མཇུག་ཙམ་ནང་རྒྱལ་
ཁབ་ཕན་ཚུན་དམག་འདྲནེ་སྐབས་དཔརེ་
ན།	 	 ཝི་ཏ་ིནམ་དམག་འཁུག་	 Vietnam 

War ལ་ྟབུའ་ིསབྐས་མི་ཚོས་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་
མ་བས་པར་མི་ད་ེཙམ་མང་པ་ོདམག་འཁུག་
ནང་ཚེ་སོག་ཤོར་དགོས་ད ོན་གང་ཡིན།			
ཞེས་བསམ་བླའོི ་ནང་དྲི་བ་ཞིག་བསླབེས་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་མིའ་ིབསམ་བླའོ་ིནང་ཞི་
བད་ེདནོ་གཉརེ་གི་བླ་ོརིམ་བཞིན་སྐ་ེབཞིན་
ཡོད།	 ལགྷ་པར་མིའ་ིབསམ་བླའོ་ིནང་ང་ཚོ་
དང་ཁ་ོཔ་ཚོ།	 ཞསེ་ཕན་ཚུན་ས་མཚམས་
བཅད་ནས་གནས་པ་ལས་འཆམ་མཐུན་ངང་
མཉམ་གནས་བདེ་པ་ཡིན་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་
བར་མཐངོ་ནས་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ།	
European Union	ཞསེ་པའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ད་ེགཞི་ནས་ཆགས་པ་རེད།	 ངསོ་ཀི་དངསོ་
ཁམས་རིག་པའི་སླབོ་སནོ་པ་འཇར་མན་
མི་རིགས་སྐ་ུཞབས་ Carl Friedrich von 

Weizsäcker	 	 ཁངོ་གིས་རང་ཉདི་ཕུ་གུའ་ི
དསུ་སབྐས་སུ་ཕ་རན་སི་དང་འཇར་མན་མི་
རིགས་ཕན་ཚུན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དགྲ་བའོི་
འད་ུཤེས་འཛིན་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་
མངོ་།	 འནོ་ཀང་ད་ཆ་འད་ུཤེས་ད་ེདག་ཆ་
ཚང་འགུར་བ་ཕིན་ཚར་བར་བརནེ་ང་ཚོས་
རེ་བ་རྒྱག་ས་ཞིག་ཆགས་ཡོད།			ཅསེ་དང་།	

ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ཞི་
བད་ེལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་བར་རྒྱ་གར་སལོ་རུྒྱན་
རིག་གནས་ཀི་ཞབས་འདགེས་ཧ་ཅང་བསུྒབ་
ཐུབ་རུྒྱའི་ནསུ་པ་ཡོད་སྐརོ་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 		ནབུ་ཕགོས་ནང་ཁག་གཅིག་
གིས་སེ་ཁུ་ལར་ secular	ཞསེ་བརདོ་སབྐས་
ཆོས་ལ་དགག་བ་བེད་མཁན་ལྟ་བུར་བརིྩ་
བཞིན་ཡོད་པ་ན།ི		ངསོ་ཀིས་བསམ་པར་ཕ་
རན་སི་གསར་བར་ེཆེན་མོ་	 French revo-

lutions	དང་།	ཨུ་ར་ུསུའ་ིནང་ལེ་ཉནི་གིས་	
Lenin	 འག་ོཁདི་པའ་ིབྷལོ་ཤེ་ཝིག་གསར་
བརའེ་ི	 Bolshevik revolutions	 དསུ་
སབྐས་སུ་ཆོས་ཀིས་མིའི་བསམ་བླརོ་ཤུགས་
རྐནེ་སྤད་པ་དསེ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དམིགས་
ཡུལ་བསུྒབ་རུྒྱར་ད་ོཕགོ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་
སབས་ཆོས་ལ་སྡང་ཟུག་བས་པ་ཞིག་ལས་
ཆོས་ཀི་ནང་དནོ་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཞིག་
ཕལ་ཆེར་མ་རེད།
	 དརེ་བརནེ་ངསོ་ཀིས་སེ་ཁུ་ལར་ 
secular ཞསེ་རིས་མེད་ཀི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
སངས་ད་ེརྒྱ་གར་གནའ་རབས་སལོ་རུྒྱན་
ནང་དར་སལོ་ཡོད་པ་ལརྟ་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་
བེད་མཁན་དང་མི་བེད་མཁན་ཚང་མར་
གུས་བཀུར་ཐོག་ནས་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་ཡོད་པ་
དརེ་སེ་ཁུ་ལར་བརདོ་ཀི་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རེས་ཆོས་འབལེ་དབུ་
འཛུགས་མཛད།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་ཉ་ིཧངོ་ད་ུཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅།	།དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེ
མཆོག་ཉི་ཧངོ་གི་རྒྱལ་ས་ཊོག་ཡོའི་ན་རི་
ཏ་རྒྱལ་སིྤའི་གནམ་ཐང་ད་ུའཕབེས་འབརོ་
སབྐས་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལུང་རགོས་ལགས་
དང་ས་གནས་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་སྐུ ་
ཚབ་འཐུས་མི།	 ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་བ་སོགས་ཀིས་ལག་ཏུ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་
དར་སོགས་འཁརེ་ནས་ཕབེས་བསུའ་ིས་ེལེན་

གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ
	 ཐེངས་འདིར་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་	 ༨༧	 ལས་གུྲབ་
པའི་ཉ་ིཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་དང་མཇལ་འཕད་གནང་རུྒྱ་མ་
ཟད།	 གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིནང་བདོ་དང་
བདོ་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་གསུང་
བཤད་ཀང་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ

	 ཕི ་ ཚེས ་	
༡༢	 ཉནི་
སི ད ་ སྐོ ང ་
མཆོག ་ གིས ་
ས ་ ག ན ས ་
བོད ་ རིགས ་
རྣ མ ས ་ ལ ་
གསུང་བཤད་

གནང་རསེ་ཕི་ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་
ཡོངས་སདི་བུས་སླབོ་སནོ་སིྒག་འཛུགས་ Ja-

pan Institute for National Fundamen-

tals	 ཞསེ་པའ་ིཚོགས་གཙོ་དང་ཡུན་རིང་
ནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ལྕམ་ཡོ་ཤི་ཀོ་ས་
ཀུ་རའ་ི	 Ms Yoshiko Sakurai	 ལགས་
དང་ལནྷ་གནད་དནོ་གལ་ཆེ་ཁག་གཅིག་ཐགོ་
བགྲ་ོགླངེ་གནང་རུྒྱ་དང་།
	 ད་ལའྟི་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་
དང་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་བའི་ཐབས་
ལམ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ད་ེཅིའ་ིཕིར་ཨེ་ཤི་
ཡ་དང་འཛམ་གླིང་ལ་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་ཡོད་པ།	 ད་ེབཞིན་འག་ོཁདི་སོགས་
བརོད་གཞི་འདྲ་མིན་ཐོག་གསུང་བཤད་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	 ད་ེནས་རིམ་བཞིན་
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སའི་

ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཏ་མ་གྷ་བ་མཐ་ོསླབོ་	
Tamagawa University	 དང་ཉ་ིཧངོ་གི་
རྒྱལ་ས་རྙིང་པ་ཀ་ོཏའོི་ནང་རྒྱལ་སིྤའི་བིས་
པའ་ིརི་མོའ་ིའགྲམེས་སནོ་ཁང་ Internation-

al Comic Museum	ད་ུཕབེས་ནས་བིས་པ་
དང་ལས་བདེ་བཅས་དང་ལྷན་ཐུག་འཕད་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	 ཕགོས་མཚུངས་ཉ་ི
ཧངོ་གི་ཤིན་ཊོ་ཆོས་ལུགས་ཀི་སོལ་རུྒྱན་
འོག་ཉི་ཧངོ་གི་རྒྱལ་པ་ོགྲགས་ཅན་མེ་ཇི་ 
Emperor Meiji མཆོག་གི་དྲན་རནེ་མཆོད་
རནེ ་དུ་གནས་གཟིགས་གནང་རུྒྱ ་དང་།	
ས་གནས་དརེ་ཉ་ིཧངོ་ས་ཁུལ་གང་ས་ནས་
ཤིང་སྡངོ་གྲངས་	༡༠༠༠༠༠	ཞལ་འདབེས་
བུང་བ་ལརྟ་ཤིང་ས་ད་ེདག་འདབེས་འཛུགས་
ཀིས་མཛེས་སྡགུ་ལནྡ་པའ་ིནགས་གསེབ་ཁདོ་
མཆོད་རནེ་ད་ེབཞངེས་ཡོད་པ་བཅས།།

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་
གསོ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡	ཉནི་ཨ་
རིའ་ིཨིན་ཌི་ཡ་ན་གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྲྭའ་ིསླབོ་དཔནོ་
སྐ་ུཞབས་ཨེལ་ལོ་ཡི་ཊི་སི་པར་ལིང་	 Elliot 
Sperling	 ལགས་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པའ་ི
ཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པར་བརནེ།	 བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསན་འཕལེ་མཆོག་གིས་དམ་པ་ཁངོ་གི་བུ་མོ་ཀ་ོ
ལིན་སི་པར་ལིང་	Coline Sperling	ལགས་
ལ་ཐུགས་གསོའི་འཕནི་ཡིག་གཅིག་ཕུལ་བའི་ནང་
འཁདོ་དནོ།
	 སྐུ ་ཉིད་ཀི ་ཧ་ཅང་བརྩེ་བའི ་ཡབ་
འདས་གྲངོས་སུ་གུར་བའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་
ཐནོ་པར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ལ་བླ་ོ
ཕམ་ཧ་ཅང་བུང་།	 	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་དམ་པ་
ཁོང་ལ་རསེ་དྲན་དང་སྦྲགས་མ་ངན་གུས་འདདུ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
	 སྐུ་ཉདི་ཀི་ཡབ་དམ་པ་ཁོང་ལྟ་བུར་
མཚོན་ན།	 བདོ་རིག་པའ་ིམཁས་དབང་གྲགས་
གྲས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་།	 	 བདོ་ཀི་དངསོ་ཡོད་ལོ་
རུྒྱས་གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་བདོ་མིའི་འཐབ་རྩོད་
ལའང་ཞབས་འདགེས་བསུྒབས་ཡོད།
	 དམ་པ་ཁོང་འདས་གྲངོས་སུ་གུར་
བ་ན་ིསྐ་ུཉདི་ཙམ་མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་
ལའང་གསབ་ཏུ་མེད་པའ་ིགངོ་གུན་ཞིག་ཕགོ་ཡོད།				
དཀའ་ཚེགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་དསུ་སྐབས་འདིར་
བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་སྐ་ུཉདི་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐ་ེཞུ་རུྒྱ་མ་ཟད།		དམ་པ་ཁངོ་ལ་སྨནོ་ལམ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།			ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།།

བལ་ཡུལ་མཆོད་འཇརོ་དང་།	ཀུ་ཀངི་གཉསི་
ཀི་ས་འཐུས་དམ་འབུལ་ལེགས་གུྲབ།

༄༅།	 །འད་ིགར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཏང་གནས་
ནང་འཁདོ་དནོ།		དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་
བལ་ཡུལ་མཆོད་འཇར་ས་འཐུས་སབྐས་	 ༨	 པ་
དང་།	 ཀུ་ཀངི་ས་འཐུས་སབྐས་	 ༣	 པ་	 གཉསི་
ཀི་འདམེས་ཐནོ་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀི་ལས་འཁུར་
དམ་འབུལ་གི་ཞུ་སྐལུ་འབརོ་དནོ་ལརྟ།	 ཆེས་
མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་
མཆོག་ནས་ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཟུང་
དུྲང་ཟུར་པ་ཚེ་གསུམ་ལ་ྷམོ་ལགས་དང་ཀུ་ཀངི་ས་
གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་གཙོ་ཆོས་སྐངོ་མགོན་
པ་ོལགས་གཉསི་ས་གནས་སོ་སོ་འཕལ་སེལ་ས་
གནས་ཁམིས་ཞིབ་པར་བསྐ་ོགཞག་བགིས་ཏ།ེ	 ཕི་
ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༠༡	ཚེས་	༢༤	ཉནི་བལ་ཡུལ་
མཆོད་འཇརོ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	 ༨	
པའ་ིའདམེས་ཐནོ་ས་འཐུས་ཚོགས་མི་	 ༡༥	 འ་ི
ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེཚོགས་གཙོར་རྒྱན་
བུ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	 ཚོགས་
གཞོན་ད་ུཚེ་རིང་དར་རྒྱས་ལགས་འདམེས་ཐནོ་
བུང་འདགུ་པ་དང་།
	 ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༠༡	ཚེས་	༢༥	
ཉནི་ཀུ་ཀངི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	 ༣	
པའ་ིའདམེས་ཐནོ་ས་འཐུས་ཚོགས་མི་	 ༧	 ནས་
ཚོགས་མི་	 ༥	 འ་ིལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཐུབ་ཡོད་
པ་དང་།	 འཐུས་མིའ་ིཁངོས་ནས་ཚོགས་གཙོར་
པདྨ་སལྐ་བཟང་ལགས་དང་།	 ཚོགས་གཞནོ་ད་ུ
ཐུབ་བསན་ཆོས་སྒོན་ལགས་འདམེས་ཐོན་བུང་
འདགུ་པ་བཅས་ཀི་གསར་འགུར་སྙངི་བསྡསུ་སུ།།
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ཕ་རན་སིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་གངོ་མ་དང་ཕི་སདི་
ལས་ཁུངས་སུ་བདོ་དནོ་ཐགོ་དྲ་ིབ་ཁག་

གཅིག་ཕུལ་བ།

༢༠༡༧	ཇ་ཡ་མུ་ཁི་སླབོ་ཡོན་གསལ་སྒགས།
༄༅།	།སྐ་ུཞབས་	Prof. Deepak Mukhi, 

Programme Director, The Oxford Pro-

gramme for Undergraduate Studies, 

UK ལགས་ནས་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ནས་	༦	
བར་ཟླ་གསུམ་དསུ་ཐུང་སླབོ་སྦངོ་ཆེད་སླབོ་
ཡོན་གྲངས་གཉསི་གནང་རུྒྱའི་ཞལ་བཞེས་
བུང་ཡོད།	 སླབོ་སྦངོ་གི་དསུ་ཡུན་རིང་ཟས་
དདོ་ཆེད་བདནུ་ཕག་གཅིག་ལ་ཨིན་སྒརོ་	
༥༠	 ཐམ་པ་དམིགས་བསལ་གནང་རུྒྱ་ཞལ་
བཞསེ་ཡང་བུང་ཡོད།	 	 	 འནོ་ཀང་ཕར་
ཚུར་གནམ་ག་ླདང༌།	 ལག་དངུལ་སོགས་
འགྲ་ོགྲནོ་ཁག་རང་ངསོ་ནས་གཏངོ་དགོས།	
སླབོ་ཡོན་འདི་བརུྒྱད་སོ་སོའི་ཤེས་ཚད་དང་
ཁད་མཁས་ད་ེབཞིན་མཐངོ་རྒྱ་ཐསོ་རྒྱ་དང་
ཉམས་མངོ་སོགས་གོང་འཕལེ་གཏངོ་བའི་
གོ་སྐབས་བཟང་པ་ོཞིག་ཡིན་སབས་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ས་མིག་གཅིག་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ས་ིཞུ་བ་གནས་རིམ་སྡ་ེ
སནྒ་ནས་ཟུང་དུྲང་བར་དང༌།	 གཞན་ཞིག་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཁབ་ཁངོས་བདོ་
རིགས་སླབོ་དགེ་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་
ཟུར་འཇགོ་ཞུས་ཡོད།
	 དམིགས་བསལ་ཐུགས་སང་
དགོས་པ་ཞིག་ལ་སླབོ ་གྲའི ་མཐའ་མའི ་
འདམེས་རུྒྱགས་སབྐས་སུ་རང་ལོ་	 ༢༠	
ནས་	༢༥	བར་གི་འཚང་སནྙ་འབུལ་མཁན་
ལ་དམིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་ཡོད་པ་
གསལ་འདགུ			སླབོ་ཡོན་གི་སླབོ་ཚན་ཁག་	
www.oxfordprogram.com	 དྲ་ཚིག་

ནང་འདམེས་སུྒག་གནང་འཐུས་ཀང་སོ་
སོའི་ཁད་མཁས་དང་ཤེས་ཚད་དང་འབལེ་
ཆགས་སླབོ་གཉརེ་གནང་མཁན་རིགས་ལ་
ངག་རུྒྱགས་སྐབས་དམིགས་བསལ་བརྒྱ་ཆ་
འབུལ་རུྒྱ།
	 ཞུགས་བླ ་ོ ཡོད་རིགས་རྣམས་
གཤམ་གསལ་སྡ་ེཚན་སོ་སོར་ཆ་རྐེན་དང་
དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆ་ང་ོབཤུས་འཚང་སནྙ་
ཁག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༡༧	
འགངས་མེད་འད་ིག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
སུ་འབུལ་ཟིན་པ་དགོས་རུྒྱ་དང་ངག་རུྒྱགས་	
༢༠༡༧།༢།༢༡	 ཉནི་གནང་ས།ེ	 གུྲབ་འབས་
ལྟར་བརྒྱ་ཆ་རྩེ་བཏགོ་གིས་སྡ་ེཚན་སོ་སོའི་
ནང་ནས་མི་འགྲ་ོའདམེས་སུྒག་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་ཀང༌།	 མཐའ་མའ་ིམི་འགྲ་ོད་ེགངོ་
གསལ་ཚོགས་པས་འདམེས་སུྒག་གནང་
གཏན་འཁལེ་ཡོད།
སྡ་ེཚན་དང་པ་ོསླབོ་གྲྲྭའ་ིདག་ེརྒན།
༡།	 ད་ོབདག་སོ་སོའ་ིམིང་དང་ལོ་རུྒྱས་ཞིག་
འབུལ་གནང་དགསོ་རུྒྱ།	 ༢།	 ཉུང་མཐའ་
ལོ་གསུམ་དག་ེརྒན་ཉམས་མངོ་ཡོད་པ།	 ༣།	
འབལེ་ཆགས་སླབོ་གྲྲྭའི་འཛིན་སྐོང་ནས་
དགག་ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།	༤།	དངྭ་
བངླས་དཔྱ་ཁལ་	 ༢༠༡༦	 ཟླ་	 ༡༢	 བར་
གཙང་ཕུལ་ཟནི་པའ་ིང་ོབཤུས།	༥།	རྒྱ་གར་
སྐབས་བཅོལ་ལག་དབེ་ཐགོ་ཁིམས་མཐུན་
དུས་འགངས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའི་ངོ་
བཤུས།	༦།	 ཉུང་མཐར་ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་
རབ་འབམས་པ་དང་དགེ་རྒན་འསོ་སྦངོ་གི་

ལག་འཁརེ་ང་ོབཤུས།	༧།	ཕིར་བསྐདོ་ལག་
འཁརེ་སེར་པའོ་ིང་ོབཤུས་བཅས།
སྡ་ེཚན་གཉསི་པ་ས་ིཞུ་ལས་བདེ།
༡།	 ད་ོབདག་སོ་སོའ་ིམིང་དང་ལོ་རུྒྱས་ཞིག་
འབུལ་གནང་དགསོ་རུྒྱ།	 ༢།	 ས་ིཞུ་བ་རང་
ཉིད་ལས་བེད་བླང་དརོ་དང་ཐོབ་ཐང་གི་
སིྒག་གཞིའི་དནོ་ཚན་ཉརེ་གཉསི་པའི་ནང་
གསེས་	ང༽	པ་	ལརྟ་ཞབས་ལོ་	༥	ཧལི་
པ་ོལོན་པ་ཞིག་དགསོ།	 ༣།	 དནོ་ཚན་ཉརེ་
གཉསི་པའ་ིནང་གསེས་	 ཁ༽	 ག༽	 ཅ༽	
ཆ༽	 བཅས་ལག་བསར་བ་རུྒྱར་མོས་མཐུན་
ཡོད་དགསོ།	༤།	འབལེ་ཆགས་ལས་ཁུངས་
ནས་དགག་ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།	 ༥།	
ཉུང་མཐའ་ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་རབ་འབམས་
པའ་ིལག་འཁརེ་ང་ོབཤུས།	༦།	 ཕིར་བསྐདོ་
ལག་འཁརེ་སེར་པའོ་ིང་ོབཤུས།
	 འདེམས་ཐོན་མི་འགྲོ་ད ེ་དག་
ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་མཉམ་གན་རྒྱ་
འཇགོ་དགོས་རུྒྱ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་
སུ།	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༢	ཚེས་	༣	ལ།
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༄༅།	།ཕ་རན་སིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ི
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
སྐ་ུཞབས་མེ་ཤལ་རེ་སོན་	 Michel Raison 

མཆོག་གིས།		ཕ་རན་སིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་གངོ་
མ་དང་།	 ལགྷ་པར་ཕ་རན་སིའ་ིགཞུང་གིས་
བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སངས་ཐད་ད་ོསང་
གནང་ཆེད་གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བདོ་
དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་མ་
ཟད།		ཐབས་ལམ་འདྲ་མིན་ཐགོ་ནས་བདོ་
དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་སྤལེ་
ཡོད་སྐརོ་བདོ་མིའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་གསལ་
བཤད་གནང་བ་དང་སྦྲགས།	 ཁངོ་གིས་
ཕ་རན་སི་ཕི་སིད་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་
པའི་གནད་དནོ་ཐགོ་བཏནོ་པའི་དྲ་ིབ་ཨང་		
༢༤༧༧༡	ཅན།		འག་ོབརདོ་ད།ུ		བདོ་མིའ་ི
ཐོབ་ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་བ།			
ཞསེ་པ་ད་ེགྲསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ི Senate	
གཞུང་འབལེ་དྲ་རྒྱའ་ིསངེ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	
༡	 ཚེས་	 ༢༦	 ཉནི་བཏནོ་ཡོད་སྐརོ་གསལ་
བཤད་གནང་འདགུ
	 ད་ེཡང་བདོ་དནོ་ཐོག་གི་དྲ་ིབ་
ཨང་	 ༢༤༧༧༡	 ཅན་དའེ་ིནང་སྐ་ུཞབས་མེ་
ཤལ་རེ་སོན་མཆོག་གིས།	 ༼རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་ལ་གདངོ་ལེན་
བདེ་ཕགོས་ཀི་ཁམིས་གསར་པ་དསེ་བདོ་མི་
དང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ལ་ཉནེ་ཚབས་དང་
རསེ་འབས་ཇི་བུང་།	༽	ཞསེ་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་
དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་དང་།		རྒྱལ་སིྤའ་ིའགྲ་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཚོགས་པ་	 Inter-

national Federation of Human Rights	
བཅས་ཀིས་ཐུན་མོང་ཐགོ་བཏནོ་པའི་སྙན་
ཐ་ོདརེ་གཞི་བཅོལ་ནས་དྲ་ིབ་རྣམས་བཏནོ་
པ་འདགུ	 ལགྷ་པར་ཁངོ་གིས་སནྙ་ཐའོ་ིནང་
གསལ་ལྟར་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་སྨྲ་བརདོ་
དང་འད་ུའཛོམས་རང་དབང་།	 ད་ེབཞིན་
ཞི་བའི་ལམ་ནས་ཚོགས་འད་ུབསྡུ་བསྐངོ་བ་
རུྒྱའི་ཐོབ་ཐང་བརལ་བཤིག་གཏངོ་བཞིན་
པའི་གནས་སངས་ཁག་གསལ་བཏནོ་གནང་
བ་མ་ཟད།	 	 	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་

ནང་གི་བད་ེའཇགས་དང་འཇིགས་སྐལུ་རིང་
ལུགས་ལ་གདངོ་ལེན་བ་རུྒྱའི་ཁིམས་གསར་
པ་དརེ་སྙད་ནས་བདོ་མིའི་ཐོག་ལའང་སིྤ་
མཚུངས་སུ་ཁིམས་ད་ེདག་དབུག་པ་ལེབ་
རངུ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
ཁིམས་དརེ་སདྙ་ནས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་
དང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་འཛིན་བཞིན་
པའི་གཞུང་གི་སིད་བུས་ལ་སྐནོ་བརདོ་བདེ་
མཁན་ཙམ་མ་ཟད།	 	 འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ི
ལམ་ནས་ཞི་རྒོལ་རྔམ་སནོ་བདེ་མཁན་ཚོ་
ཡང་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བེད་བཞིན་
ཡོད་པ་སོགས་ཁིམས་འགལ་གི་སིད་བུས་
ལག་བསར་བེད་བཞིན་པ་རྣམས་ཞིབ་ཕ་
བཀདོ་ཡོད།
	 གཞན་ཡང་སྐུ་ཞབས་མེ་ཤལ་རེ་
སོན་	Michel Raison	མཆོག་གིས་ཕ་རན་
སིའ་ིཕི་སདི་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ།	 	 རྒྱལ་
སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་དང་མཉམ་རུབ་ཐགོ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་གནནོ་ཤུགས་སྤད་པ་བརུྒྱད་རྒྱལ་
སིྤའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁིམས་ཡིག་
དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བའི་སིད་བུས་ད་ེདག་
མགོགས་མུར་བསྐར་བཅོས་ཡོང་ཐབས་
གནང་དགསོ་པ་སོགས་ཞུས་འདགུ
	 ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ཟླ་	 ༡༢	
ཟླ་འགོ་ཙམ་ནང་བདོ་མིའི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་
རྣམས་ཀིས་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ་དང་དངསོ་
ཡོད་ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་ལ་གཞི་བཅལོ་
ནས་སྐ་ུཞབས་མེ་ཤལ་རེ་སོན་ Michel Rai-

son	 མཆོག་གིས་ཕ་རན་སིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་
ཁང་ད་ུབདོ་ནང་གི་གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་
གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བཞིན་པ་ད་ེདག་འཕལ་
མར་མཚམས་འཇོག་ཡོང་ཐབས་སླད་ཞུ་
གཏུག་གནང་ཡོད།
	 སབྐས་དརེ་ཁངོ་ནས་ཞུ་སནྙ་ནང་
དངེ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ད་ུ
དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་བདེ་བཞིན་པའི་གནས་
སངས་ནི་ད་ེསྔ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རིག་གནས་གསར་བར་ེ
བསྐར་ལོག་བརྒྱབ་པ་ལ་ྟབུ་འདགུ	 	 ཅསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་ད་ེལུང་འདྲནེ་གནང་
འདགུ

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་བམས་བརྩ་ེདང་
བཟང་སྤདོ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༢	
ཚེས་	 ༦	 ཉནི་ས་ྔདྲ་ོཐགོ་མར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི
ལིའ་ིབངྷ་ལ་ས་ཧབི་གུ་རདུརྭ་ Bangla 

Sahib Gurudwara	 ཞསེ་པའ་ིཉ་ེའགྲམ་
ད་ུནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཡེ་ཤུའི་ལྷ་ཁང་	
Convent of Jesus and Mary	 ཞསེ་པ་
དརེ་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ནས་ཁུལ་དརེ་

༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་རྒྱ་གར་སླབོ་
གྲྲྭ་འདྲ་མིན་	 ༨༠	 ནས་ཕབེས་པའ་ིསླབོ་
ཕུག་	 ༡༣༠༠	 རྣམས་ཀིས་	 ITAHAAS 

ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུསི་མི་ཏ་ཝཏྶ་ Smita 

Vats founder མཆོག་དང་ལནྷ་མགནོ་པ་ོ
གང་ཉིད་མཆོག་ལ་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས།	 ད་ེཡང་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་
མར་སླབོ་ཕུག་ཁག་གཅིག་གིས་༸གོང་ས་
མཆོག་ལ་བསདོ་གླུ ་འབུལ་བཞིན་ད་ུདངེ་

དསུ་རི་མོ་བ་སྐ་ུཞབས་ཝི་ལ་སི་ནགེ་	 Vilas 

Naik ལགས་ཀིས་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐའུ་ི
གཟུགས་བརྙན་གི་བཀདོ་པ་ཞིག་བསི།
	 ད་ེརེས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲ་ོབ་
མི་རིགས་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་
ཡིན།	 ང་ཚོ་ཚང་མ་རང་གི་མའ་ིབམས་
བརྩེའི ་འོག་ནས་འཚར་ལོངས་བུང་བ་

གཅིག་མཚུངས་རེད།	དརེ་
བརནེ་ང་ཚོ་ཐགོ་མར་སྐསེ་
སངས་དང ་མཐར་འཆི ་
སངས་ཀང་གཅིག་མཚུངས་
རེད།	 	 ལུས་སེམས་དང་
སེམས ་ ཚོར ་གང ་ གི ་ཆ ་

ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲ་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་
གུར་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་ཚོར་བ་བད་ེསྡགུ་མངོ་
མཁན་གཅིག་པ་རེད།	 	 ད་ེལརྟ་ནའང་ང་
ཚོས་འགྲ་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་གུར་གི་འད་ུ
ཤེས་ད་ེཡལ་བར་དརོ་ནས་སབྐས་རེ་འགྲ་ོབ་
མི་རིགས་གཞན་རྣམས་རང་གི་སྤུན་མཆེད་
ཕ་ོམོའི ་བསམ་བླ་ོད་ེདྲན་པའི་ཡུལ་ལས་
བརདེ་ནས།	 རིམ་པ་དང་པ་ོགཞི་རིམ་ཐགོ་
ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲ་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་

གུར་གི་འད་ུཤེས་འཛིན་དགསོ་ཀང་ད་ེརིམ་
བཞིན་སང་མེད་ལ་ྟབུར་བཞག་ནས་ཕན་ཚུན་
རྒྱལ་ཁབ་དང་ཆོས་ལུགས།	 རིགས་རསུ་
མི་འདྲ་བ་སོགས་རིམ་པ་གཉསི་པའི་གནས་
སངས་དརེ་ཧ་ཅང་ཞནེ་ནས་ང་ཚོ་དང་ཁ་ོཔ་
ཚོ།	 ཞསེ་འད་ུཤེས་ད་ེའདྲ་ཞིག་འཛིན་པར་
བརནེ་མཐར་རྙགོ་གྲ་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་
སོགས་ཀི་བླང་དརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བསནུ་
སླབོ་ཕུག་ཚོའ་ིདྲ་ིབར་བཀའ་ལན་སྩལ།
	 ད་ེབཞིན་གསར་འགདོ་པ་གྲགས་
ཅན་སྐ་ུཞབས་ཤེ་ཁར་གུཔྱཱ་	 	 Shekhar 

Gupta 	 ལགས་ཀི་བརྙན་འཕནི་ལས་རིམ་	
Off the Cuff	 ཞསེ་པའ་ིབཅའ་འདྲརི་དང་
ལེན་མཛད་སབྐས་ཟུར་ཉན་མི་གྲངས་	༡༥༠	
ཕབེས་ཁོངས་ནས་ཟུར་ཉན་པ་བུད་མེད་
གཅིག་གིས་ནང་ཆོས་ནས་བུད་མེད་སངས་
རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ཐོབ་མ་ཐུབ་པའི་སྐརོ ་
གསུང་དགསོ་དནོ་གང་ཡིན།	 ཞསེ་པའ་ིདྲ་ི
བར་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ནང་ཆོས་ནས་ཕ་ོ
མོ་འདྲ་མཉམ་ཐགོ་ནས་སྐསེ་པར་དགེ་སླངོ་
དང་བུད་མེད་ལ་དགེ་སླངོ་མ་བསུྒབ་རུྒྱའི་
ཐབོ་ཐང་གནང་ཡོད་པ་སོགས་བཀའ་ལན་
སྩལ།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	སོགས་དྲ་རྒྱའ་ི

ཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།www.tibet.net/mwa

རིྩས་ལོ་	༢༠༡༧་་་༡༨	ལོ་འཁརོ་སྔནོ་རིྩས་འཆར་འབུལ་ཐགོ་བཀའ་
ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉརེ་གཏན་འབབེས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཁབ་
ཁངོས་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་
རིྩས་ལོ་	 ༢༠༡༧་་་༡༨	 གི་ལོ་འཁརོ་སྔནོ་
རིྩས་འཆར་འབུལ་ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་དབུ་བཞུགས།		ཕི་ལོ་	

༢༠༡༧	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༣	ནས་	༣༠	བར་
དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེ་མཆོག་
དང་།	 	 དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་སྔནོ་
རིྩས་སྡ་ེཚན་གི་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་བཅས་
ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་གཏན་འབབེས་བུང་ཡོད།

	 ད་ེཡང་སྔནོ་རིྩས་འཆར་འབུལ་
ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལྷན་ཁང་
ཁག་དང་།	 ད་ེབཞིན་རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེ
ཚན་ཁག་གིས་བདོ་མིའི་ཆོས་རིག་འཛིན་
སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་གི་ལས་གཞི་ཙམ་མ་ཟད།			

བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་གཙོ་
བརོ་གུར་བའ་ིབདོ་མི་
འདསུ་སྡདོ་ཀི་ས་ཁུལ་
ཁག་དང་།	 	 བདོ་
ནས་གསར་ད་ུཕབེས་
པ་བཅས་ཀི་བད་ེདནོ་

ཆེད་འགྲ་ོགྲནོ་སྔནོ་རིྩས་དང་།		གཞན་ཡང་
བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀི་ཤེས་ཡོན་དང་།	
མཐ་ོསླབོ་ཁག་ཏུ་སླབོ་ཡོན་གི་མཐུན་འགུར།			
བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་མང་གཙོའི་རིང་
ལུགས་གངོ་མཐ་ོདང་།	 སྒརེ་གི་ཚོང་ལས་

གཉརེ་མཁན་བདོ་མི་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་མཐུན་
འགུར་རམ་འདགེས།	 བུད་མེད་ནསུ་སབོས་
སྤལེ་བའ་ིལས་གཞི།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིའབལེ་ལམ་
དང་དྲལི་བསྒགས་ལས་དནོ།	 ད་ེབཞིན་
འཕདོ་བསནེ་ལས་གཞི་བཅས་ཀི་ཆེད་འགྲ་ོ
སོང་རྣམས་ཀི་འཆར་གཞི་ཕུལ་བ་རྣམས་
ལ་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉ ེར་གནང་
ཡོད།	 ད་ེནས་མགགོས་མུར་དཔལ་འབརོ་
ལས་ཁུངས་ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཕགོས་བསྡམོས་ལོ་འཁོར་སྔནོ་རིྩས་ད་ེབདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྔནོ་རིྩས་
ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ལ་འབུལ་རསེ་ཕི་ཟླ་	
༣	 ནང་སབྐས་	 ༡༦	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་	 ༣	
སྐབས་མཐའ་མའི་བགྲོ་གླངེ ་གནང་རེས་
བཀའ་འཁལོ་གཏན་འབབེས་ཐག་གཅོད་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།།

༢༠༡༧	United World College	སླབོ་ཡོན།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་རིགས་འཛིན་གྲྲྭ་	 ༡༠	
པའམ་བཅུ་གཅིག་སླབོ་ཕུག་མང་མཐར་ལྔ་
བར་ཕི་རྒྱལ་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་	 ༡༦	 ཁངོས་སུ་
སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས་ཞུ་རུྒྱར།	 སླབོ་
ཕུག་འདམེས་ཕོགས་ནི་སླབོ་ཡོན་གནང་
མཁན་རྒྱལ་སིྤའི ་སླབོ ་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་
དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཐུན་མོང་ནས་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཟླ་མཇུག་ཏུ་ར་རམ་ས་ལར་
གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་ཁག་གཤམ་གསལ།
༡༽	 རྒྱ་གར་ད་ུགཏན་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིལག་
འཁརེ་ཁིམས་མཐུན་དསུ་འགངས་བཀའ་
འཁལོ་ཞུས་པའ་ིང་ོབཤུས།	 ༢༽	 ད་ོབདག་
རང་ཉདི་དང་ཕ་མའ་ིདྭང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་	
༢༠༡༦།༡༢།༣༡	 བར་གཙང་ཕུལ་ཟནི་པའ་ི
ང་ོབཤུས།	 ༣༽	 སླབོ་ཕུག་གང་ཞིག་བདོ་
པའི་སླབོ་གྲྲྭ་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཐནོ་པ་
མིན་ན།	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་

འགོ་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚད་མཉམ་བདོ་
ཡིག་ཚུད་རུྒྱགས་གཏངོ་རུྒྱ།	 ༤༽	 བདོ་
རིགས་སླབོ་ཕུག་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའམ་བཅུ་
གཅིག་གང་ཞིག་རང་ལོ་	 ༡༦	 ནས་	 ༡༨	
བར་ཡིན་དགསོ།	 ༥༽	 འཚང་སནྙ་ཆ་ཚང་
ཞིབ་བཀང་གིས་སྦྲག་ཐགོ་གམ་གླགོ་འཕནི་
བརུྒྱད་	༢༠༡༧	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༧	འགངས་
མེད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབརོ་དགསོ།
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ས་ིཞུ་བ་དུྲང་གཞནོ་དང་དུྲང་ལས་ཁག་གཅིག་
ལ་འཛིན་སྐངོ་དང་འག་ོཁདི་ཀི་ཟབ་སྦངོ་

འག་ོའཛུགས་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༢	ཚེས་	༦	
ཉནི་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་ཧི་མྱཱ་ཅལ་མངའ་

སྡའེི་རྒྱལ་ས་སིམ་ལར་རནེ་གཞི་བས་པའི་
ཧི་མྱཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་འཛིན་སྐངོ་ཟབ་སྦངོ་
བས་ིགནས་ཁང་	 HIPA	 ད་ུབདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ལས་བདེ་འདམེས་ལནྷ་གི་གོ་སིྒག་
འགོ	ས་ིཞུ་བ་དུྲང་གཞནོ་དང་དུྲང་ལས་ཁག་
གཅིག་ལ་འཛིན་སྐངོ་དང་འགོ་ཁིད་ཀི་ཟབ་
སྦངོ་འག་ོའཛུགས་གནང་ཡོད།
	 ད་ེཡང་ལས་བདེ་འདམེས་ལྷན་
གི་དུྲང་ཚབ་འཇིགས་མེད་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་འག་ོཁདི་འགོ	 བཀའ་དུྲང་ཡིག་ཚང་
དང་།	 	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས།	 	 དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས།	 ནང་སདི་ལས་ཁུངས།		

བད་ེསུང་ལས་ཁུངས།	 	 ཕི་དྲལི་ལས་
ཁུངས།	 རིྩས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་བཅས་བདོ་

མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་
ལས་བདེ་དང་།	 	 	 ད་ེབཞིན་བལ་ཡུལ་ཤ་
ཝ་ར་གསུམ་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་
།	 འབུག་བདོ་མིའ་ིས་གནས་ལས་ཁུངས་ཀི་
ལས་དུྲང་བཅས་ཁནོ་མི་གྲངས་	 ༢༥	 ཟབ་
སྦངོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	 	 ཟབ་
སྦངོ་འད་ིབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༢	ཚེས་	
༦	 ནས་	 ༡༨	 བར་གནང་རུྒྱ་ཡིན་ཞིང་།	
ཐངེས་འདའི་ིཟབ་སྦངོ་ན་ིཨ་རིའ་ི	 USAID	
རོགས་ཚོགས་ནས་དཔལ་འབརོ་གི་མཐུན་
འགུར་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

ཆོས་དགའེ་ིས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །སྡ་ེར་ལྡནུ་དངྭ་སླབོ་ཏུ་ RT Lama 

ཞེས་དམག་མི་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་
དམ་ཆོས་ཕོགས་ནས་སླབོ་གསོ་གོ་བསྐནོ་
གནང་མཁན་ཆོས་དགེ་དམིགས་བསལ་
བསྐ ་ོགཞག་གནང་ལམ་ཡོད་པ་བཞིན།	
ཐངེས་འདིར་ཆོས་དགེ་གཅིག་ཛ་དྲག་ཐགོ་
འདམེས་སུྒག་གནང་རུྒྱ་ལགས་པ་ན།	 དག་ེ
སླངོ་ཡིན་པ།	 ཆོས་སྡ་ེསླབོ་གཉརེ་ཁང་ནས་
ནང་པའ་ིགཞུང་ཆེན་ཁག་གི་སླབོ་གཉརེ་ཐནོ་
པ།	རང་ལོ་	༣༥	ནས་	༤༠	བར་ཡིན་པ།	
ལུས་སེམས་བད་ེཐང་ཡིན་པ་བཅས།
གོང་གསལ་ཆ་རྐེན་ཚང་ཞིང་ཆོས་དགེར་

ཕབེས་འདདོ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀིས།	 འབལེ་
ཡོད་དགོན་པའི་མཁན་པའོམ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་གི་རགས་ཐམ་འཁོད་པའི་སླབོ་
ཐནོ་ལག་འཁརེ།	 སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ།	
འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་དཔྱ་ཁལ་ལག་
དབེ།	 རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བསྩལ་བའ་ིཨར་
སིའམ་སྐབས་བཅོལ་ལག་དབེ་བཅས་ཀི་ང་ོ
བཤུས་དང་།	 ཚད་ལནྡ་སནྨ་ཁང་ཞིག་ནས་
ལུས་སེམས་བད་ེཐང་ཡོད་པའི་རྒྱབ་རནེ་
ངསོ་སྦརོ་བཅས་མཉམ་སྦར་ཐགོ	 དག་ེ
སླངོ་གི་སྡམོ་པ་ཞུ་ལོ་དང་ཞུ་ཡུལ་མཁན་པའོ་ི
མཚན་འཁོད་པའི་འཚང་སྙན་འདི་ག་ལས་

ཁུངས་སུ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༧	ནང་
ཚུད་ངེས་འབོར་འབུལ་གནང་ཡོང་བ་ད་ེ
དནོ་དགངོས་འཇགས་ཞུ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༢	ཚེས་	༣	ལ།།
	འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།
Secretary
Department of Religion and Culture
Central Tibetan Administration
P.O. Dharamsala – 176215
District Kangra, H. P.
Email: religion@tibet.net

སིྤ་རུྒྱ་སྒརེ་ཟས་བས་པའ་ིགསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་ནས་

ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་བ་	 ༠༢	 ཚེས་	 ༠༩	
ཉནི་འད་ིགར་བཏང་གནས་ནང་འཁདོ་དནོ།		
བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཟུར་
པ་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླིང་གཞིས་ཆགས་ཀི་
གྲངོ་སྡ་ེ	 ༥	 ཁང་ལེན་	 ༡༤	 ནང་ཕ་འཆི་
མེད་ཚེ་རིང་དང་།	 མ་མེ་ཏགོ་ལ་ྷམོ་གཉསི་

ཀི་བུ་མོ་བསན་འཛིན་ཆོས་སྒནོ་དངེ་ Bos-

ton, USA	བཅའ་སྡདོ་བ་མུས་ཡིན་པ།
	 ཁ་ོམོ་ཕི་ལོ་	༡༩༩༥	ཟླ་བ་	༠༣	
ཚེས་	༡༥	ཉནི་ནས་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་
པའི་ནང་སླབོ་འཇུག་ཞུས་ཏ་ེཚོགས་མི་སིྤ་
མཚུངས་མཐུན་རྐནེ་དང།	 བདོ་ཀི་ཐུན་
མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་སྦང་བརྩནོ་གོ་
སབྐས་ཆ་ཚང་ཐབོ་རསེ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ཟླ་
བ་	༠༢	ནང་ཨ་རིར་	“སེམས་ཤུགས་”	
SEMSHOOK ཞསེ་པའ་ིགླགོ་བརྙན་མཛད་
སྒའོི ་ཆེད་ཕགོས་མེད་གུང་གསེང་བསྐོད་
ད་ེརང་མཚམས་ཕིར་ལོག་མ་བུང་སབས།	
ཚོགས་པའ་ིསིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	 ༢༦	 ཏ་
པའ་ིདགངོས་དནོ་རང་བཞིན་བུད་པ་དང་།
	 སིྒག་གཞི་	༢༠	ནང་གསེས་པའ་ི

དགོངས་དནོ་སིྤ་མཚུངས་སླབོ་གཉརེ་དསུ་
སབྐས་ཀི་གྲནོ་འབབ་ཧནི་སྒརོ་	 ༣༨༨༤༩༢།	
སིྤ་ཁབ་རིྩས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ནས་བཏནོ་པ་
འཇལ་གུྲབ་དགསོ་པ་ད་ོབདག་དང་ད་ོབདག་
གི་ཕ་མ།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན།	 འབལེ་
ཡོད་དགའ་རོགས་བཅས་ལ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	
ཟླ་བ་	 ༠༧	 ཚེས་	 ༣༠	 ནས་ད་བར་སྦྲག་
བརུྒྱད།	 མུར་འཕནི།	 ང་ོདབེ་བརུྒྱད་བར་
དདེ་ལན་མང་ཞུས་ཀང་སུྒབ་འཇལ་མ་ཞུས་
སབས།	བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའ་ིའཛིན་
སྐངོ་ཚོགས་ཆུང་དང་།	 འགན་འཛིན་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་ཐག་ཆོད་དགོངས་དནོ་གསར་
ལམ་ཁག་བརུྒྱད་སིྤ་རུྒྱ་སྒརེ་ཟས་བས་པའི་
རྒྱ་ཁབ་གསལ་བསྒགས་སུ།།
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༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཡེ་ཤུའ་ིབུད་མེད་ཀི་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༧	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱལ་
ས་ལྡ་ིལིའི་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཡེ་ཤུའི་
བུད་མེད་ཀི་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་༸སྐུའི་རླབས་ཆེན་
གི་མཛད་ཁུར་གཙོ་བ་ོགསུམ་གི་ཐགོ་བཀའ་
སླབོ་དང་སླབོ་ཕུག་གི་དྲ་ིབར་བཀའ་ལན་
སྩལ།
	 ད་ེཡང་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའི་ཅྱཱནཀ་པུ་
རི་	Chanakya puri	ཁུལ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་
པའ་ིཡེ་ཤུའ་ིབུད་མེད་ཀི་མཐ་ོསླབོ་	 Jesus 

& Mary College	 ཏུ་ཇི་ལརྟ་གདན་ཞུའ་ི
གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་བཀའ་བཞསེ་
བཟང་པ་ོསྨིན་སྩལ་གིས་ད་ེཉིན་སྔ་དྲ་ོཁུལ་
དརེ་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་སབྐས།	 མཐ་ོསླབོ་
ཀི་གཙོ་འཛིན་སྐ་ུཞབས་རོ་སི་ལེ་	Sr	Rosily	
མཆོག་གིས་འཚམས་ཞུར་བཅར་བ་མ་ཟད།		
ཚོགས་ཁང་གི་སྒ་ོཁར་མཐོ་སླབོ་དརེ་སླབོ་
གཉརེ་གནང་བཞིན་པའི་བདོ་པའི་བུད་མེད་
ལསྔ་གྲ་ོསོ་ཕ་ེམར་འདགེས་འབུལ་ཞུས་པར་
ཐུགས་དགེས་ཚོར་ཆེན་པསོ་མཐོང་གྲལོ་
འཛུམ་༸ཞལ་ངང་ཆུང་ཕུད་སོགས་བཞསེ།
	 ཚོགས་ཁང་གི་སྡངིས་ཆའི་སངེ་
ཐོག་མར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མཐོ་སླབོ་
ཀི་གཙོ་འཛིན་མཆོག་དང་ལས་བདེ་བགྲསེ་
པ་ཁག་གཅིག་བཅས་དང་ལྷན་སང་གསལ་
ཞལ་ཕ་ེམཛད་པ་དང་སྦྲགས།		བུད་མེད་ན་
གཞོན་ཁག་གཅིག་གིས་ཤིས་བརདོ་ཀི་ཚུལ་
ད་ུགླུ་གཞས་བླངས་རསེ་གཙོ་འཛིན་མཆོག་

གིས་ཐོག་མར་ངོ་སྤོད་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་།
	 དེ་ རེས ་༸གོང ་ས ་༸སྐབས ་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དགེ་ལས་སླབོ་
ཕུག་བཅས་མི་གྲངས་	 ༡༥༠༠	 ལགྷ་ཡོད་
པ་རྣམས་ལ་རླབས་ཆེན་གི་ཐུགས་བསྐེད་
དམ་བཅའ་གསུམ་ས།ེ		བམས་བརྩ་ེབརུྒྱད་
འགྲ་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་
གོང་མཐོར་གཏངོ་རུྒྱ་སོགས་ནང་གཤིས་
རུྒྱད་དང་འབལེ་བའི་བཟང་པའོི་རིན་ཐང་
གོང་མཐོར་གཏངོ་གནང་མཛད་རུྒྱ་དང་།		
ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་ཡོད་པ་རྣམས་ཕན་
ཚུན་མཐུན་སིྒལ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་གནང་
མཛད་རུྒྱ།			ད་ེབཞིན་བདོ་མི་ས་ཡ་དུྲག་གི་
མགོན་སྐབས་བ་ླན་མ་མཆིས་པ་ཡིན་སབས་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་དང་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་
སུང་སྐབོ་བཅས་ཀི་སྐརོ་བངླ་དརོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་རསེ་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀི་དྲ་ིབར་བཀའ་
ལན་སྩལ།
	 ད་ེཡང་ཐགོ་མར་༸སྐུའི་རླབས་
ཆེན་གི་མཛད་ཁུར་དང་པའོ་ིསྐརོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	ད་ལ་ྟག་ོལ་འདའི་ིསངེ་འཚོ་བཞིན་
པའི་འགྲ་ོབ་མི་རིགས་ཐེར་འབུམ་བདནུ་
ཡོད་པ་ཚང་མ་ལུས་སེམས་དང་སེམས་
ཚོར་གང་གི་ཆ་ནས་མི་ཡིན་པ་གཅིག་གུར་
རེད།	 	 ང་ཚོ་ཚང་མས་བད་ེབ་འདདོ་པ་
གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 བད་ེབ་
བསུྒབ་རུྒྱའི་ཐབོ་ཐང་ཡང་གཅིག་མཚུངས་
སུ་ཡོད།	 	 འནོ་ཀང་ང་ཚོས་རང་གིས་དནོ་
ད་ུགཉརེ་བཞིན་པའི་བད་ེབ་བསུྒབ་ཐབས་

བདེ་སབྐས་འགྲ་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་གུར་གི་
འད་ུཤེས་ད་ེངསེ་པར་ད་ུབླརོ་འཛིན་དགོས།		
ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲ་ོབ་མིའི་ཁིམ་ཚང་ཆེན་པ་ོ
གཅིག་ནང་གི་ནང་མི་ཡིན།	 	 ཡེ་ཤུའ་ིཆོས་
པ་ཚོས།	 ང་ཚོ་ཚང་མ་འཇིག་རནེ་བཀདོ་
པ་པ་ོགཅིག་གིས་བཀོད་པར་བརནེ་ཚང་མ་
ཁངོ་གི་ཕུ་གུ་ཡིན་པ་གཅིག་མཚུངས་སུ་ངསོ་
འཛིན་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ནང་པ་ཚོས།	

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བད་ེབ་འདདོ་མཁན་
ཡིན་པ་གཅིག་མཚུངས་སུ ་ངོས་འཛིན་
བཞིན་ཡོད།	 ད་ལ་ྟང་ཚོ་འདརི་ཞི་བད་ེབག་
ཕབེས་ངང་ནས་གནས་ཡོད་ཀང་འཛམ་
གླིང་གི་ས་ཕགོས་གཞན་དང་གཞན་ད་ུཁངོ་
ཁ་ོདང་།	 ཞ་ེསངྡ་།	 ང་རྒྱལ་སོགས་ཀིས་
གཞན་དབང་ད་ུསོང་ནས་ང་ཚོ་དང་ཁོ་པ་
ཚོ།	 ཞསེ་ཕན་ཚུན་གསོད་རེས་བདེ་བཞིན་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་དསུ་རབས་	 ༢༡	
འད་ིད་ེས་ྔདསུ་རབས་	 ༢༠	 ལས་ཞི་བད་ེཆེ་
བའ་ིདསུ་རབས་ཤིག་བཟ་ོཐབས་བདེ་དགསོ་
པ་ད་ེབས་ཛ་དྲག་ཆེ་བའི་གནས་སངས་ཤིག་

ཆགས་ཡོད།
	 གང་ཡིན་བརདོ་ན་དསུ་རབས་	
༢༠	 ནང་དམག་འཁུག་སོགས་འཚེ་བའ་ིབ་
སྤོད་སྤལེ་བའི་ཉརེ་ལེན་ལ་བརནེ་ནས་མི་
གྲངས་ས་ཡ་	 ༢༠༠	 རྐནེ་ལམ་ད་ུབཏང་
ཡོད་པའ་ིཚོད་དཔག་བདེ་བཞིན་ཡོད།		མི་
ད ེ་ཙམ་མང་པ ོ་དམག་འཁུག་དང་འཚེ་
བའི་གནས་སངས་འགོ་འཆི་བ་དསེ་ང་ཚོའི་

བསམ་བླའོི་ནང་ད་ཆ་འཚེ་བའི་ལས་འགུལ་
རིགས་སྤངོ་དགོས་པ་འདགུ་བསམས་པའི་
སྐུལ་མ་ཞིག་ཤུགས་ཀིས་སླབེ་བཞིན་ཡོད།	
ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་སིྒག་འཛུགས་
དསེ་ངསོ་ལ་རེ་བ་དང་སེམས་ཤུགས་སྤལེ་
བཞིན་འདགུ
	 ལོ་ང་ོབརྒྱ་ཕག་རིང་ནས་དམག་
འཐབ་བས་པའི་ཡུ་རོབ་གླིང་ཆེན་གི་ཡུལ་
གུྲ་ད་ེདག་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་
པའི་རསེ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་བས་ནས་སྡདོ་རུྒྱའི་
རྒྱལ་ཞེན་གི་བསམ་བླ་ོགུ་དགོ་ད་ེདརོ་ནས་
རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོར་གནས་པ་ལས་སིྤ་པའི་

སིྒག་འཛུགས་གཅིག་འོག་གནས་པ་ཡིན་
ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བར་གཟིགས་ནས་སིྒག་
འཛུགས་ད་ེབཙུགས་པ་རེད།	 	 དརེ་ངསོ་
རང་ཧ་ཅང་ཡིད་སྨནོ་སྐ་ེབཞིན་འདགུ
	 རྒྱ་གར་ནང་དའུང་ད་ེམཚུངས་
བུང་ཡོད།	 ས་ྔམོ་ཡིན་ན་རྒྱ་གར་ནང་རྒྱལ་
པ་ོསོ་སོས་རྒྱལ་ཕན་རེ་བསྐངས་ནས་གོང་
བུ་གཅིག་གུར་གི་རྒྱ་གར་ཞེས་པ་ད་ེམེད་
པར་རྒྱལ་པ་ོཕན་ཚུན་མངའ་དབང་ཆེད་
འཐབ་རྩོད་བས་ནས་ལོ་ངོ་སངོ་ཕག་མང་
པའོ་ིརིང་གནས་ཡོད།	 	 འནོ་ཀང་ད་ཆ་
སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུ་བས་ནས་རྒྱ་གར་
ཞསེ་པ་འད་ིབུང་ཐུབ་པ་རེད།	 	 	 རྒྱ་གར་
ལྷ་ོཕགོས་པ་ཚོས་ཁངོ་ཚོའི་སདྐ་ཡིག་ད་ེཧནི་
དིའི་སྐད་ཡིག་ལས་ཕུག་པ་ཡོད་ཚུལ་དང་།	
ད་ེབཞིན་པན་ཇབ་ཚོས་ཤུགས་ལས་ཐགོ་ལ་
ཁངོ་ཚོ་གཞན་ལས་དྲག་པ་ཡོད་ཚུལ་བཤད་
པ་ལ་ྟབུ་བུང་ཡང་དནོ་ད་ུཚང་མ་རྒྱ་གར་བ་
གཅིག་གུར་ཡིན་བསམས་པའི་སྤབོས་པ་ད་ེ
ཡོད།	 	 ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་གི་སིྒག་འཛུགས་
ལརྟ་འབུང་འགུར་ཨ་ཕ་ིརི་ཀ་དང་ལྷ་ོཨ་མི་
རི་ཀ།	 ད་ེབཞིན་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིས་ཁུལ་ད་ུཡོང་
ཐུབ་པའི་དསུ་སབྐས་ཤིག་འཆར་རུྒྱར་ངསོ་
ཀིས་རེ་བ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་ཆོས་ལུགས་མཐུན་
སིྒལ་དང་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་མི་ཉམས་
རུྒྱན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་སྐརོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བསནུ་སླབོ་ཕུག་གི་དྲ་ིབར་
བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ལྡ་ིལིར་མང་ཚོགས་སངོ་ཕག་བརྒལ་བར་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡིར་
ཏལ་ཀ་ཏ་ོཀ་རྩདེ་ཐང་ཆེན་མོར་	Talkatora	
Stadium	ཕི་ཚེས་	༥	རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ི
སྔ་དྲ ་ོམང་ཚོགས་སངོ་ཕག་བརྒལ་བར།	

དངེ་དསུ་རྒྱ་གར་སིྤ་ཚོགས་ནང་གནའ་བའོི་
རྒྱ་གར་གི་ལེགས་བཤད་སརླ་གསོ།	 ཞསེ་
པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་
མང་ཚོགས་རྣམས་ཀི་དྲ་ིབ་རྣམས་ལ་བཀའ་
ལན་མཛད།
	 ད་ེཡང་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་
བས་པའ་ིབདིྱཱ ་ལོཀ་ Vidyaloke	 	 ཞསེ་རྒྱ་
གར་གནའ་རབས་ལེགས་སྦང་སླར་གསོའི་

བས་ིགནས་ཁང་ནས་ཇི་ལརྟ་གསོལ་འདབེས་
ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨནི་
སྩལ་གིས་ཏལ་ཀ་ཏ་ོར།	  Talkatora	ཞསེ་
པའི་རྩེད་ཐང་ཆེན་མོར་ཆིབས་སུྒར་བཀའ་
དྲིན་བསྐངས་ནས་༸ཞབས་སོར་འཁོད་

སྐ བ ས ་ བ སི ་
གནས ་ཁང ་
གི ་ ག ཙོ ་
འ ཛི ན ་ སྐུ ་
ཞ བ ས ་ ཨ ་
ན ལ ་ ཇི ་ ཏི ་
སིངྒ་ཁོ་ཤུག་	
Mr & Mrs 

Analjit Singh	 གཉསི་དང་བུ་སྐ་ུཞབས་
ཝིར་	 Veer	 བཅས་ཀིས་ཕབེས་བསུའ་ིས་ེ
ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ
	 དེ་ནས་ཐོག་མར་སྡིངས་ཆའི་
ཐགོ་རྒྱ་གར་སལོ་རུྒྱན་ལམ་ལུགས་ལརྟ་སང་
གསལ་ཞལ་ཕ་ེམཛད་བསནུ་ཞབས་སགེས་
ཐགོ་བཞུགས་གནང་མཛད།	 	 སབྐས་དརེ་
ཐགོ་མར་རནེ་འབལེ་མཚོན་ཆེད་དབངས་

ཅན་ལ་ྷམོའི་བསདོ་གླུ་དབངས་སུ་གརེ་བ་མ་
ཟད།	 ལེགས་སྦར་སདྐ་ཐགོ་ནས་ཤེས་རབ་
སྙངི་པ་ོགསུང་འདནོ་གནང་བ་དང་སྦྲགས་
རྒྱ་གར་གི ་གནའ་བ ོའི ་གཞས་ས་ཁ་ཏག	
Kathak	ཅསེ་པ་འཁབ་སནོ་གཟགིས་འབུལ་
ཞུས་པར་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་
ཐུགས་དགསེ་ཚོར་མཛད།
	 ད་ེརསེ་སྐ་ུཞབས་	Veer	ལགས་
ཀིས་མི་མང་	༣༠༠༠	བརྒལ་བར་འཚམས་
འདྲའིི་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་སྦྲགས་
དངེ་འཛམ་གླིང་ནང་ཕི་དངསོ་པ་ོའཛུགས་
སུྐན་གིས་གཙོས་དཔལ་འབོར་གི་གནས་
སངས་སོགས་ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་ཕིན་ཡོད་
ཀང་འགྲ་ོབ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་གནས་སངས་
ཐད་ཧ་ཅང་ཉནེ་ཚབས་ཆེ་བའི་དསུ་ཚོད་
གཅིག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ད་ེས་ྔལས་
ཉནེ་ཚབས་ཆེ་བའི་གནས་སངས་འགོ་གནས་
ཡོད་སྐརོ་སོགས་ང་ོསྤདོ་ཞུས་བསནུ་ཨ་ནལ་
ཇི་ཏི་སིངྒ་ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུཚེའ་ིལོ་རུྒྱས་སྙངི་

བསྡུས་ཤིག་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་ངོ་སྤོད་
གནང་།
	 དེ་ རེས ་༸གོང ་ས ་༸སྐབས ་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	 སྤུན་མཆེད་ཕ་ོམོ་རྣམ་པ།	 ངསོ་རང་
ད་ེརིང་འདརི་བཅར་ཐུབ་པར་དངསོ་གནས་
རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	 འགའ་ཤས་
ངོས་ཀི་ངོ་ཤེས་རྙིང་པ་ད་ེའདྲའང་ཕབེས་
འདགུ	 	 དརེ་བརནེ་ངསོ་ཀིས་ད་ེརིང་གང་
བརདོ་རུྒྱ་ཡིན་པ་ཁདེ་རང་ཚོས་ཕལ་ཆེར་ཧ་
ག་ོཚར་བ་ལ་ྟབུ་རེད།			ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲ་ོ
བ་མི་རིགས་གཅིག་གུར་རེད།	 དརེ་བརནེ་
ངོས་ཀིས་དསུ་རག་ཏུ་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལུས་
སེམས་དང་།	 སེམས་ཚོར་གང་གི་ཆ་ནས་
འགྲ་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་གུར་ཡིན་སབས་
དརེ་གཞི་རྩ་བཟུང་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲ་ོ
བ་མི་རིགས་གཅིག་གུར་ཡིན་བསམས་པའི་
འད་ུཤེས་ད་ེངསེ་པར་ད་ུངསོ་འཛིན་ཐུབ་པ་
ཞིག་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེར་ངསོ་འཛིན་
བདེ་བཞིན་ཡོད།	 དའེ་ིཐགོ་ང་ཚོ་ཚང་མ་
བད་ེབ་འདདོ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདདོ་

མཁན་གཅིག་མཚུངས་རེད།	 བད་ེསིྐད་ན་ི
མི་ཚེའ་ིདགསོ་དནོ་སྙངི་པ་ོརེད།	 ང་ཚོ་འཚོ་
དང་མ་འཚོ་ཟརེ་བ་དའེང་འབུང་འགུར་
གནས་སངས་བཟང་པ་ོཞིག་ཡོང་རུྒྱ་རེད།	
ཅསེ་རེ་བ་དའེ་ིཐགོ་ནས་འཚོ་བཞིན་ཡོད།
	 ད་ལྟ་ཁདེ་ཚོས་དབངས་ཅན་ལྷ་
མོའ་ིབསདོ་དབངས་གསན་ཡོད།	 ཤེས་རབ་
ཀི་ལ་ྷརེད།	 ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིལ་ྟགུྲབ་
ནས་གསུང་སྐབས་ཤེས་རབ་བརདོ་སྐབས་
གཙོ་བ་ོསངོ་ཉདི་རགོས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་གོ་
བ་རེད།	 སངོ་པ་ཉདི་བརདོ་སབྐས་གང་ཡང་
མེད་པའ་ིག་ོདནོ་མ་རེད།	 རང་ངསོ་ནས་
གུྲབ་པའ་ིསངོ་པ་ཞིག་ལ་བརདོ།	ཆོས་རྣམས་
ཕན་ཚུན་རནེ་འབལེ་ལྟསོ་གུྲབ་ཡིན་པར་
བརནེ་བ་བདེ་འཐད་པ་རེད།	 གལ་ཏ་ེཆོས་
རྣམས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གི་གཅིག་ལ་བརནེ་
མི་དགསོ་པར་ཕན་ཚུན་ལྟསོ་མེད་ཡིན་ན་བ་
བདེ་ཀང་མི་འཐད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་བསནུ་མང་ཚོགས་ཀི་དྲ་ིབ་རྣམས་
ལ་བཀའ་ལན་སྩལ།།
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