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༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཧི་
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ལ་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༥	ཉནི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཝིར་
བདྷཱ་སིངྒ་  Virbhadra Singh  མཆོག་ལ་ཐུགས་
གསོའི་གསུང་འཕིན་ཞིག་སྩལ་བའི་ནང་འཁོད་
དནོ།	 རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ི
པ་ཐཱན་ཀ་ོཊི་དང་མན་ཌི་ Pathankot-Mandi  

གཞུང་ལམ་ཐོག་ཆར་ཞོད་ཆེ་བའི་རྐེན་གིས་ས་
རུད་བུང་ས་ེམི་གྲངས་མང་པའོི་ཚེ་སགོ་ཤོར་བ་
དང་རྨས་སྐོན་ཚབས་ཆེ་ཕགོ་པར་བརནེ་ངོས་
རང་བླ་ོཕམ་ཧ་ཅང་བུང་།	 གདོ་ཆག་འདའི་ིའགོ་
ཚེ་སགོ་ཤོར་བ་རྣམས་ཀི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་སྤུན་
མཆེད་རྣམས་ལ་ངསོ་ཀིས་ཞེ་ཐག་པ་ནས་སེམས་
གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ་མ་
ཟད།	 	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིཐབེས་རྩ་ཁང་བརུྒྱད་ནས་
མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ཛ་དག་ངལ་སེལ་
རོགས་རམ་ཐེབས་རྩ་ཁང་ལ་ངལ་སེལ་རོགས་
སྐབོ་ཆེད་ཞལ་འདབེས་ཕན་བུ་ཞིག་ཀང་གསོལ་
སྩལ་མཛད་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་སདི་འཛིན་མཆོག་ལ་དགངོས་སེལ་དང་སྦྲགས་སེམས་དང་སགོ་གི་
བགྲ་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་སུ་གསུང་འཕནི་སྩལ་བ།

དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་
ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	
༨	ཚེས་	༢༢	ཉནི་རྡ་ས་ག་གཱལ་གནམ་ཐང་ནས་ལྡ་ི
ལི་བརུྒྱད་ཨ་རིའི་གྲངོ་ཁྱརེ་པཊོ་ལེནཌ་ཕབེས་ཐནོ་
གིས་ཨ་རིའ་ིགྲངོ་ཁྱརེ་ཁག་གཅིག་དང་།	 རྒྱལ་ས་
ལྦ་ཤིང་ཊོན་བཅས་སུ་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་རང་
རིགས་མང་ཚོགས་དང་ཐུག་འཕད་གནང་རུྒྱ།	 ད་ེ
བཞིན་ནའིུ་ཡོག་ཏུ་བང་ཨ་རིའི་བདོ་རིགས་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུའི ་དབུ་འབེད་
མཛད་སྒརོ་མགྲནོ་འབདོ་ལྟར་ཆེད་ཕབེས་གནང་
རུྒྱ་སོགས་ཀི་ལས་རིམ་ཁག་ལེགས་པར་གུྲབ་
མཚམས་ཕི་ཟླ་	༩	ཚེས་	༩	ཉནི་ནའིུ་ཡོག་ནས་
རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཕི་ཚེས་	
༡༡	 ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་རྡ་སར་ཕབེས་འབརོ་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།

ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སདི་
བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་
མཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༨	ཉནི་རྡ་
ས་ནས་ཅན་སྡ་ིསརྒ་བརུྒྱད་
སྦརེ་ལོར་ཕབེས་ཐནོ་གིས་
ཕི་ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་མོན་
གྷ་ོའདདོ་རུ་གླིང་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་སུ་མཉམ་
འབལེ་ཁག་གི་འཕུལ་བཟ་ོ
དང་འཕུལ་རྨསོ་སྡ་ེཚན་ཁག་མ་འངོས་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་རུྒྱའི་ཐབས་ལམ་ཐགོ་ཚོགས་འདའིུ་མཇུག་
བསྡམོས་མཛད་སྒརོ་བཅར་བ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༡	
ཉིན་ལྷ་ོགཞིས་ཁག་ལྔའི་བདོ་མིའི་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལནྷ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུདང་།	 ཉནི་
རྒྱབ་ས་གནས་སུ་ལས་གཞི་འགྲ་ོབཞིན་པ་ཁག་ལ་
རགོ་ཞིབ་གནང་རུྒྱ།	 ཕི་ཚེས་	༢༢	ཉནི་སིྤ་མཐུན་
མཉམ་འབལེ་ནས་མགྲནོ་འབདོ་བཞིན་སབྐས་	 ༡༧	
མཉམ་འབལེ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་བཅར་རུྒྱ།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༣	
ཉིན་སྦལེ་ཀོབ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་བཅས་སུ་
བཅར་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་ཨབ་རི་ཀའི ་
གླིང་ཆེན་གི་བྷཌོ་སྭ་ན་ཡུལ་ད་ུསེམས་དང་
སོག་གི ་བགྲོ་གླ ེང་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཆིབས་
སུྒར་བསྐང་མ་ཐུབ་པར་བརནེ་ཡུལ་དའེི་
སདི་འཛིན་མཆོག་དང་།	 	 བགྲ་ོགླངེ་ལནྷ་
ཚོགས་གོ་སིྒག་ཞུ་མཁན་དང་ཚོགས་བཅར་
བ་བཅས་ལ་འཚམས་འདའིི་གསུང་འཕིན་
ཞིག་སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 ཐངེས་
འདིར་ངོས་རང་ལྷན་ཚོགས་སུ་བཅར་མ་
ཐུབ་པར་ཧ་ཅང་བླ་ོའགདོ་ཡོད།	 	 ཕལ་
ཆེར་ལོ་གཅིག་གོང་ངསོ་ལ་ལྷན་ཚོགས་སུ་
ཡོང་རོགས་ཞེས་མགྲནོ་བརྡ་འབརོ་སྐབས་
སྤོ་སྣང་གི་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེ་ཞིག་བསྐེད་
བུང་།	 གང་ཡིན་བརདོ་ན་ཨབ་རི་ཀའ་ི
གླིང་ཆེན་ནི་ཧ་ཅང་ཆེ་ཞིང་ནསུ་པའང་ཧ་
ཅང་ལནྡ་ཡོད།	 	 འནོ་ཀང་འདས་པའ་ིཟླ་
བ་གཉསི་ཙམ་རིང་ངསོ་རང་ལས་རིམ་གྲ་
སིྒག་སྔནོ་སོང་ལྟར་ཧ་ཅང་བལེ་བ་བུང་།	
དཔརེ་ན་ལ་དྭགས་ནང་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་
རིང་བསདྡ་པ་ཡིན།	 	 ས་ཆ་མཐ་ོཡང་རུྒྱན་
ལྡན་ངོས་ཀི་ལུས་པརོ་དཀའ་ངལ་ད་ེའད་
གང་ཡང་མེད།	 འནོ་ཀང་ཐངེས་འདརི་
ཕལ་ཆེར་ལོ་ནའ་ིབབ་ཀི་ཡིན་ངསེ་རེད།	 ཧ་

ཅང་ཐང་ཆད་པ་ོབུང་།	 ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་
ནས་བྷཌོ་སྭ་ནར་མཁའ་ལམ་བརུྒྱད་ནས་

ཆུ་ཚོད་མང་པ་ོའགྲ་ོདགསོ་སབས།	 སེམས་
ཀིས་ལྕགོས་ཀང་ལུས་པསོ་མ་ལྕགོས་པ་རེད།	
དརེ་བརནེ་མཐར་ལས་རིམ་ཕིར་བསྡུ་བ་
དགསོ་ཐུག་བུང་།	 འནོ་ཀང་ལནྷ་ཚོགས་ད་ེ
མུ་མཐུད་ཚོགས་ཐུབ་ན་བསམ་པའི་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་འདནུ་པ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད།	 ལགྷ་པར་
སིད་འཛིན་མཆོག་གིས་མཛད་དཀའ་ཡོད་
ཀང་དརེ་མ་འཛེམས་པར་ངསོ་རང་ཡུལ་
དརེ་མགྲནོ་འབདོ་གནང་རུྒྱས་མཚོན་བཅསོ་
མིན་ལགྷ་བསམ་བཟང་པ་ོདང་འདནུ་པ་ཆེན་

པའོི་ཐགོ་ནས་ཐུགས་འཁུར་ཧ་ཅང་གནང་
བུང་།	 དརེ་བརནེ་ངསོ་ཀིས་སྙངི་ཐག་པ་

ནས་དགངོས་སེལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།		ག་ོསབྐས་ད་ེ
འད་འབུང་འགུར་སརླ་ཡང་ཡོང་ངསེ་གཏན་
རེད།	 བགྲ་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་དརེ་མཚོན་ན།		
འཛམ་གླངི་མི་འབརོ་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་
པ་རྣམས་འགྲ་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་གུར་གི་
འད་ུཤེས་འཛིན་བཞིན་ཡོད།	 འད་ིན་ིངསོ་
ཀིས་རུྒྱན་ད་ུགོང་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་བདེ་
བཞིན་ཡོད།	 	 	 ཁྱདེ་རང་ཚོའ་ིསལོ་རུྒྱན་
ནང་དའུང་ཨུ་བྷུན་ཏུ་ Ubuntu ཞསེ་པའ་ི
ཐ་སདྙ་ཡོད།	 ཐ་སདྙ་དའེ་ིག་ོདནོ་ཡང་འགྲ་ོ

བ་མི་རྣམས་གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་འཛིན་
རུྒྱ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་བརདོ་བཞིན་ཡོད།	 དངེ་
སབྐས་འགྲ་ོབ་མི་རྣམས་ལ་འཕད་བཞིན་པའི་
དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞིག་ཕན་ཚུན་མི་འད་
བའི་གནས་སངས་ཕན་བུ་ཡོད་པ་ད་ེདག་
ལ་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་པར་བརནེ་དཀའ་
ངལ་འཕད་བཞིན་ཡོད།	 	 དཔརེ་ན་རྒྱལ་
ཁབ་དང་ཆོས་ལུགས།	 	 མི་རིགས་མི་འད་
བ་ད་ེདག་རིམ་པ་གཉསི་པའི་གནས་སངས་
ཤིག་ཡིན།	 ད་ཆ་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་
ཆ་ནས་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་རུྒྱའི་ཐབས་
ལམ་ཉག་གཅིག་ཡོད་པ་ན་ིང་ཚོས་འགྲ་ོབ་མི་
རིགས་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་རྣམས་མི་
གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་འཛིན་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	
ཁྱདེ་རང་ཚོའི་ལམ་ལུགས་ད་ེགནའ་རབས་
ཀི་སལོ་རུྒྱན་ལམ་ལུགས་རྙིང་པ་ཞིག་ཡིན་
ནའང་།	 ད་ལའྟ་ིའཛམ་གླངི་གི་གནས་སངས་
ཐགོ་འབལེ་བ་ཧ་ཅང་འདགུ	 	 དརེ་བརནེ་
ཁྱེད་རང་ཚོའི་སལོ་རུྒྱན་ལམ་ལུགས་དའེི་
རིན་ཐང་དང་གལ་གནད་ཐགོ་ག་ོབསྡརུ་སྦྱང་
བཤད་མང་ཙམ་གནང་ནས་ད་དངུ་ཁྱབ་སྤལེ་
ཇི་ལརྟ་གཏངོ་དགོས་མིན་ཐད་འབད་བརྩནོ་
གང་མང་གནང་རོགས།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

བདོ་ཀི་ན་གཞནོ་ཉམས་ཞིབ་པའ་ིཚོགས་འད་ུཐངེས་གསུམ་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདོ་
ཀི་སདི་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ་

ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༦	 ནས་	
༡༨	 བར་ཉནི་གྲངས་གསུམ་རིང་བཞུགས་
སརྒ་རྡ་སའི་ཉ་ེའགྲམ་ད་ུཡོད་པའི་སཱ་ར་བདོ་
ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུབདོ་ཀི་ན་
གཞོན་ཉམས་ཞིབ་པའི་ཚོགས་འད་ུཐངེས་
གསུམ་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།
	 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོ
ཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་དང་།	

དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲནོ་རྒྱལ་སིྤའི་ཐབེས་
རྩ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་རན་པ་སྐུ་ཞབས་

ལྦ་ིན་ོཌི་ཨཱ་ནན་ཱ Vinod Anand མཆོག	 རྡ་
ས་རིགས་ལམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སིྤ་ཁྱབ་
འགན་འཛིན་སིྤ་ཟུར་དག་ེབཤེས་སལྐ་བཟང་
དགྲ་འདལུ་ལགས།	 བདོ་ཀི་སདི་བུས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཐུབ་བསན་
བསམ་འཕལེ་ལགས།	 བདོ་ཀི་སདི་བུས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་
བསན་འཛིན་ལེགས་བཤད་ལགས།	 ཚོགས་
བཅར་བ་བདོ་ཀི་ན་གཞོན་ཉམས་ཞིབ་པ་

དང་།	ཟུར་ཉན་པ།	གསར་འགདོ་པ་བཅས་
ལྷན་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་
བ་ོམཆོག་དང་དམིགས་བསལ་སྐུ ་མགྲོན་
མཆོག་གིས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེགནང་གུྲབ་
མཚམས།	 བདོ་ཀི་སདི་བུས་ཉམས་ཞིབ་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཐུབ་བསན་བསམ་
འཕེལ་ལགས་ཀིས་དགའ་བསུའི ་གསུང་
བཤད་གནང་།
	 ད་ེརསེ་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དང་
དམིགས་བསལ་ན་གཞོན་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོ་
གལ་ཆེན་པ་ོབརིྩས་པའི་ཐོག་ནས་ད་ེརིང་
བཅར་དགསོ་དནོ་ན།ི	 ས་ྔལོར་ཡང་ཞུས་པ་
ཡིན།	 ང་རང་སྒརེ་གི་ན་ཚ་འད་ིགང་ཡིན་
ཞ་ེན།	 ལོ་གསུམ་བཞི་ཙམ་ལ་བདོ་རིག་
པའི་ཉམས་ཞིབ་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་འད་ུ

ཞིག་ཚོགས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་ན་ཚ་ཆེ་ཤོས་
ནི་ཚོགས་བཅར་བའི་ནང་ལ་བདོ་དནོ་དང་
འབལེ་བའ་ིཐགོ་ནས་ནང་ཆོས་དང།	 རིག་
གཞུང་།	སདྐ་ཡིག	རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་
ནས་ཡིན་ནའང་རེད།	 གང་སིྤའ་ིཐགོ་ནས་
བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་པ་ོ
དང་དགེ་རན་ཆེན་མོ་བཞི་རྒྱ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་
ཕབེས་ཡོད།		དའེ་ིནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་	༩༠	ཙམ་
བདོ་རིགས་མིན།			ཁངོ་ཚོས་གཏམ་བཤད་
གནང་།	 ང་ཚོས་ཟུར་ཉན་ལ་ྟབུ་བདེ་དསུ་
སེམས་ནང་ན་ཚ་བཏང་བུང་།	 བདོ་དང་།	
བདོ་པའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	བདོ་ཀི་ཆབ་
སིད་དང་བད་ེའཇགས་ཚང་མ་ང་ཚོས་མ་གོ་
བ་ད་ེའད་ཁོང་ཚོས་གསུང་ཡོང་སྐབས་བདོ་
པ་ཞིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་སེམས་ལ་ན་ཚ་ཞིག་
བཏང་བུང་།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་།།
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རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུ་ཐངེས་	༧༡	མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་དང་སིྤ་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་

ཐར་པ་ལགས་རྣམ་གཉསི་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ས་རྭ་མཐ་ོསླབོ་
དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	༡༩	འཁརོ་བའ་ིམཛད་

སྒརོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་།

སིྤ་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་སིྤ་འཐུས་དབ་རྩ་བསོད་ནམས་
ནརོ་བུ་ལགས་རྣམ་གཉསི་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་

གནང་གཏན་འཁལེ་བ།

ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིནང་བཙན་བལོ་བདོ་མིར་མཐུན་རྐནེ་སྦྱརོ་སྤདོ་བདེ་ཕགོས་ཀི་སདི་བུས་
གཏན་འབབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ལོར་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་གིས་གཏན་འབབེས་གནང་
བའི ་བཙན་བོལ་བ ོད ་མིར་མཐུན་རྐེན ་
སྦྱོར་སྤོད་བེད་ཕོགས་ཀི་སིད་བུས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༤	 ཞསེ་པ་ད་ེད་བར་རྒྱ་གར་མངའ་
སྡ་ེཧ་ིམཱ་ཅལ་པར་ད་ེཤི་དང་།	 	 ཨུཏྟར་
ཁན།ྜ	 	 ཀར་ན་ཊ་ཀ་བཅས་ཀི་ནང་གཏན་
འབབེས་གནང་བ་ལརྟ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	
༨	 ཚེས་	 ༡༢	 ཉནི་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཨ་
ར་ུནཱ་ཅལ་པར་ད་ེཤི་ Arunachal Pradesh 

མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་པདྨ་
མཁའ་འགྲ་ོམཆོག་གི་དབུ་ཁིད་འགོ་མངའ་
སྡའེ་ིགཞུང་གིས་སདི་བུས་ད་ེགཏན་འབབེས་
གནང་བའི་སྐརོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་
གི་མཚན་ཐོག་ཕག་བིས་ཤིག་ཕུལ་གནང་

འདགུ་པ་དའེ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༢	 ཉནི་འད་ིག་

མངའ་སྡའེི་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་ཐགོ་ང་
དང་ངའ་ིལས་རོགས་རྣམས་ཀིས།		བཙན་
བོལ་བདོ་མིར་མཐུན་རྐེན་སྦྱོར་སྤོད་བེད་
ཕགོས་ཀི་སདི་བུས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ཞསེ་
པ་འདི་མངའ་སྡའེི ་ནང་གཏན་འབེབས་
ལག་བསར་ཞུ་རུྒྱའི་ཐག་གཅོད་བུང་བའི་
སྐརོ་ངས་སྐུ་ཉདི་མཆོག་ལ་དགའ་པའོི་ཐགོ་

ནས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་མཁྱནེ་
གསལ་ལྟར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེནི་རྒྱ་

གར་ནང་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་འད་ུསྡདོ་བ་
ཡུལ་ཆེ་ཤོས་བཞི་པ་ད་ེཆགས་ཡོད།	ད་ེཡང་
མེའ་ོདང་ཏ་ེཛུ།	 	 ཀུ་ཀངི་།	 བསན་འཛིན་
སངྒ་བཅས་ཡིན།	 དརེ་བརནེ་ས་གནས་ད་ེ
དག་ནང་གནས་སྡདོ་བདེ་བཞིན་པའི་བཙན་
བལོ་བདོ་མི་གཞོན་སྐསེ་རྣམས་ལ་གོ་སབྐས་
དང་མཐུན་འགུར་ཇེ་བཟང་ད་ུགཏངོ་ཆེད་

ངའི་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སིད་བུས་འདི་ཉདི་
ལག་བསར་བ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ།
	 ཕགོས་མཚུངས་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་ཀང་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་པདྨ་མཁའ་
འགྲ་ོམཆོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་བ་དང་ལྷན་
གསུང་དནོ།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་དད་གུས་
ཤུགས་ཆེ་ཞུ་མཁན་དང་བདོ་མིར་ཧ་ཅང་
སེམས་ཐག་ཉ་ེབ་ོགནང་མཁན་ངའི་བརྩེ་
བའི་གྲགོས་པ་ོསྐུ ་ཞབས་པདྨ་མཁའ་འགྲ་ོ
མཆོག་ལ་ངས་སྙངི་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དནི་
ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེལ་ྟ
བུར་མཚོན་ན།	 ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་བདོ་མི་
ཚོ་དང་འབལེ་བ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད།	
དརེ་བརནེ་ཐངེས་འདརི་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་

གི་སིད་བུས་གཏན་འབབེས་གནང་བ་དསེ་
ཕགོས་གཉསི་དབར་མཛའ་འབལེ་དང་ང་ོ
ཤེས་ཀི་འད་ུཤེས་ད་དངུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲ་ོ
རུྒྱ་རེད།	 	 ཐངེས་འདརི་ག་ོསབྐས་འདའི་ི
བརུྒྱད་ངས་སྐུ་ཉིད་མཆོག་གི་ཡབ་དམ་པ་
དང་ད་ེསའྔ་ིཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་པར་ད་ེཤིའ་ིམངའ་
སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་རྡ་ོ
ར་ེམཁའ་འགྲ་ོམཆོག་རསེ་དན་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།		
དམ་པ་ཁངོ་ན་ིམངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་
གྲགས་ཅན་ཁངོ་ནས་གཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།		
དསུ་རག་ཏུ་མི་མང་གི་བད་ེསྡུག་ལ་ཐུགས་
ཁུར་ཆེ་ཞིང་སྐུ་ཚེ་ཧལི་པའོི་རིང་༸གོང་ས་
མཆོག་ལ་དད་གུས་ཆེན་པསོ་བཀའ་གསུང་
ཅི་སུྒབ་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཀང་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས།།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༡༥	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་གི་ས་ྔདའོ་ི

ཕག་ཚོད་	 ༡༠།༤༠	 ཙམ་ལ་ཧ་ིམཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི་ཀངྒ་ར་རོང་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་
སིྒག་འགོ་རྡ་སའི་སྐརོ་སུང་ཉནེ་རགོ་ཐང་
ཆེན་ད་ུརྒྱ་གར་རང་བཙན་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་

ཞུ་ཐངེས་	 ༧༡	 མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད།	
སྐབས་དརེ་ཧི་མཱ་ཅལ་རོང་སྡ་ེལས་ཁུངས་

ནས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་བརུྒྱད་མགྲནོ་ཤོག་
གནང་འབརོ་ལྟར་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགྲནོ་ད་ུ
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨཱཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་
ཕུན་ཚོགས་མཆོག་དང་།	 སིྤ་འཐུས་ག་ེབ་

ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་རྣམ་གཉསི་
ཆེད་ཕབེས་གནང་བ་དང་།	ད་ེབཞིན་མཛད་
སྒའོི་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བརོ་རྒྱ་གར་ཧི་མཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི་སྡདོ་ཁང་དང་གྲངོ་ཁྱེར་ཡར་
རྒྱས།	 གྲངོ་ཁྱརེ་དང་གྲངོ་སྡ་ེའཆར་འགདོ་
ཀི་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་སུ་དྷརི་ཤརྨ་ Shri 

Sudhir Sharma མཆོག་ཕབེས་འདགུ	 ད་ེ
ཡང་མཛད་སྒའོི་ཐོག་མར་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་
བ་ོམཆོག་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་དར་མཁའ་
དབིངས་སུ་སྒེང་འཛུགས་གནང་བ་དང་།	
ད་ེརེས་མཛད་སྒ་ོདང་འབལེ་བའི་གསུང་
བཤད་གནང་གུྲབ་མཚམས་ས་གནས་ཡུལ་
མིས་རིག་གཞུང་འཁབ་སནོ་གཟགིས་འབུལ་
ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།

	༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༣	
ཉནི་བཞུགས་སརྒ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་ས་
རྭ་བདོ་ཀི་མཐོ་རིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་དབུ་

བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	༡༩	འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་
མཛད་སྒརོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུྲབ་ཚེ་རིང་མཆོག་
སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བརོ་གདན་ཞུས་གནང་ཡོད་
འདགུ
	 ད་ེཡང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
མཛད་སྒའོི་ཐོག་མཐོ་སླབོ་ཀི་ཡིག་རུྒྱགས་
ནང་ཨང་རིམ་རྩེ་ཕུད་སོན་པ་རྣམས་ལ་
གཟངེས་བསདོ་ཀི་བ་དགའ་གནང་བ་དང་།	
བདོ་མི་ཚང་མས་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་བདག་

གཅེས་གནང་རུྒྱ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་
དང་།	 ས་རྭ་སླབོ་མ་ཚོས་སོ་སོའ་ིསླབོ་ཚན་
འདམེ་ཕགོས་ནརོ་མེད་པས་གཟ་ིབརིད་དང་

དགའ་སྤབོས་སྐེས་འསོ་པ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་འདགུ
ད་ེབཞིན་ས་རྭ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་སིྤ་པ་སངས་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་མཐོ་སླབོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་
སྙངི་བསྡསུ་དང་།	 ལས་བསྡམོས་སནྙ་སྒནོ་
ཞུས་པ་དང་།	སླབོ་དཔནོ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་
མཚན་ལགས་ཀིས་ཤེས་ཡོན་ཞེས་པ་ཇི་
འད་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་གནང་དགོས་མིན་
སོགས་ཀི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་
འདགུ་པ་བཅས།།

༄༅།	 །སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་རྣམས་བདོ་མིའི་འད་ུསྡདོ་གཞིས་
ཆགས་ཁག་ལ་ཕགོས་བསྐདོ་ཕབེས་རུྒྱའི་ས་
བགསོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 སིྤ་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཡེ་
ཤེས་ལགས་དང་སིྤ་འཐུས་དབ་རྩ་བསོད་
ནམས་ནོར་བུ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	 ལོའ་ིཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༢༡	 ནས་ཟླ་	
༩	 ཚེས་	 ༣	 བར་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་ཧ་ི
མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་
སིམ་ལ་དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླངི་དང་།	
ཌ་ོལན་ཇི་བནོ་གཞིས།	 སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ།	
ཀུམ་རའ།ོ	 ས་ཊོན་ཁམས་ཀཿ་ཐགོ	 སྤུར་
ཝ་ལ་ས་སྐ་གཞིས་ཆགས་དང་།	 ད་ེབཞིན་

རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་ཨུཏྟར་ཁཎྜ་མངའ་སྡའེི་
ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཧར་པ་སྤུར་འདདོ་

རུ་གཡུལ་རྒྱལ་གླངི་གཞིས་ཆགས་བཅས་ལ་
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་གནང་གཏན་
འཁལེ་ཡོད།	 ད་ེཡང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་
གཉསི་ཕི་ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་རྡ་ས་དང་།	 ལྡ་ི
ལི་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་ཕབེས་ཐནོ་གནང་རུྒྱ་
དང་།	ཕི་ཚེས་	༢༢	ཉནི་སིམ་ལར་འབརོ་

འཕལ་ས་གནས་སུ་ལས་རིམ།	 ད་ེརསེ་ཕི་
ཚེས་	༢༤	ནས་ཟླ་	༩	ཚེས་	༢	བར་གངོ་
འཁོད་ས་གནས་གཞན་རྣམས་ལ་མུ་མཐུད་
ལས་རིམ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༣	 ཉནི་སོ་སོའ་ི
བཞུགས་གནས་སུ་ཕིར་ཕབེས་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་པ་བཅས།།

ཨིན་བདོ་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས།
agnostic མི་ཤེས་སྨྲ་བ།	 འཇིིག་རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོཡོད་མེད་ཀི་མཐའ་མི་འཛིན་པའ་ིགང་

ཟག
agrobiology ཞིང་ལས་སྐ་ེདངསོ་རིག་པ།	 དམིགས་བསལ་ལོ་ཐགོ་སྐ་ེའཕལེ་ལ་ྟབུ་ས་ཞིང་

ཐནོ་སྐདེ་དང་འབལེ་བའ་ིསྐ་ེདངསོ་རིག་པའ་ིཡན་ལག
air condi-

tioner
གྲང་གླགོ	 རུླང་སྙམོ།	 མོ་ཊ་ལ་ྟབུའ་ིནང་ད་ུཡོད་པའ་ིདདོ་ཚད་དང་བཞའ་ཚན་
ལ་སངས་འཛིན་དང་སྙམོ་སིྒག་བདེ་པའ་ིམ་ལག

allowance ཟུར་ཕགོས།	དགསོ་དམིགས་བ་ེབག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དའུམ།	ཡང་ན་དམིགས་
བསལ་སིྒག་གཞི་གཏན་འབེབེས་གཞིར་བཟུང་སྤདོ་ཆོག་པའ་ིམཐུན་རྐནེ།

applause དགའ་བསུའ་ིཐལ་སྒ།	 མོས་མཐུན་དང་།	 དགའ་མོས།	 བསགྔས་བརདོ།	
དགའ་བསུ་ལ་ྟབུ་མཚོན་བདེ་ད་ུཐལ་མོ་བརྡབ་པ།
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སརྦ་སེལ་དང་བལ་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་
ཁང་ད་ུརང་བཙན་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་མཛད་སྒ་ོཐངེས་	༧༡	ཐགོ་མཉམ་

ཞུགས་གནང་བ།

སྦརི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་དང་དགནོ་སྡ་ེཚོགས་པ་བཅས་ནས་
མན་ཌི་རངོ་ད་ུགདོ་ཆག་བུང་བར་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུས་པ།

༄༅།	 །བར་ལམ་ཇ་ོགིན་དརྷ་ན་སརྒ་
ནས་མན་ཌི་དབར་མངའ་སྡ་ེའགུྲལ་སྐེལ་
རླངས་འཁརོ་ HRTC གཉསི་ཆར་ཤུགས་

རྐེན་གིས་ས་རུད་འགོ་ཏུ་ཕིན་ཏ་ེའགུྲལ་པ་
གྲངས་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་རྐེན་འདས་
སུ་སོང་ཡོད་འདགུ	 གནས་ཚུལ་ད་ེདག་
ཐོས་མ་ཐག་སྦརི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ཁག་གསུམ་གི་མི་མང་དགོན་སྡ་ེཚོགས་
པ་བཅས་ནས་ཕར་གུྲ་མཉམ་འདགེས་ཀི་

ཐོག་ནས་རང་རང་སོ་སོའི་དཔལ་འབོར་
གནས་བབ་ལ་གཞིགས་ཏ་ེགདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐེ་མཚོན་སླད་དཔལ་འབོར་གི ་

མཐུན་འགུར་མི ་ ཉུང་བ་ཞིག་བསྡུ ་རུབ་
བུང་བ་ད་ེདག་ཕི་ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་ཅནོ་ཏ་
ར་སྦརི་ཧིན་བདོ་མཛའ་ཚོགས་ཀི་གོ་སིྒག་
ཐོག་ཇོ་གྷིན་དྷར་ནཱ་སྒར་མགྲནོ་ཁང་ཨེན་
ཤི་ནང་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་ཤིག་
གནང་སབྐས་ཅནོ་ཏ་ར་སྦརི་ཧནི་བདོ་མཛའ་

ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཇམ་ཝལ་
མཆོག་གིས་གཙོས་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་དང་།	
སྦརི་གཞིས་ཁག་གསུམ་གི་ས་གནས་འགོ་
འཛིན།	 གྲ་ྭཚང་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ།	 ཚོགས་
པ་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་བཅས་མཉམ་ཞུགས་
ཀིས་རྐེན་འདས་སུ་སོང་བའི་འདས་པ་ོད་ེ
དག་གི་སདླ་ཧནི་སྒརོ་	 ༦༤༠༠༠།༠༠	 ཐམ་
པའ་ིདངུལ་འབརོ་གི་ཅགེ་འཛིན་ SDM 

ལམྕ་སྐ་ུཌིབ་ཊི་མན་ཌ་ོཊར་མཆོག་བརུྒྱད་ད་ེ
མན་ཌི་རངོ་དཔནོ་མཆོག་གི་ཕག་ཏུ་འབུལ་
སླད ་ཧིན ་བ ོད ་མཛའ་ཚོགས་ཀི ་ ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གིས་ཕུལ་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་
ནང་ཆེན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་འཇམ་
དབངས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་།	 ཧནི་
བ ོད ་མཛའ་ཚོགས་ཀི ་འབ ེལ་མཐུད་པ་
བསོད་ནམས་གཡུ་རྒྱལ་ལགས།	 སྦརི་བདོ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ།	 ནང་ཆེན་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་བཅས་ལནྷ་བཅར་ཞུས་ཡོད།།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༡༥	ཉནི་སྦལེ་ཇམ་ Belgium ནང་ཡོད་པའ་ི

རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ཁང་གིས་རྒྱ་གར་རང་
བཙན་ཐབོ་པའི་དསུ་དན་མཛད་སྒ་ོཐངེས་	
༧༡	 སུང་བརིྩ་ཞུ་སབྐས་སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་
དང་དུང་ཆེ་མཐུ་སབོས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་
མགྲནོ་འབདོ་ལརྟ་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་འདགུ
	 ད་ེཡང་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་མར་རྒྱ་
གར་རྒྱལ་དར་མཁའ་དབིངས་སུ་བསྒངེས་
རེས་རྒྱལ་གུླ་ཕུལ་གུྲབ་མཚམས་རྒྱ་གར་
གཞུང་ཚབ་པ་ལམྕ་སྐ་ུག་ྷཡ་ཏ་ེMs Gaitre 

མཆོག་གིས་མཛད་སྒ ་ོདང་འབེལ་བའི ་
གསུང་བཤད་མདརོ་བསྡུས་ཤིག་གནང་།	
སབྐས་དརེ་གཞུང་ཚབ་མཆོག་གིས་ད་ེཉནི་
རྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་མཆོག་དང་སིད་བླནོ་
རྣམ་གཉིས་ཀི་གསུང་བཤད་ལུང་འདནེ་
གནང་བ་མ་ཟད།		ད་ེས་ྔརྒྱ་གར་ཨིན་ཇིའ་ི
དབང་འགོ་ཏུ་ཡོད་སབྐས་རང་བཙན་འཐབ་
རྩོད་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོ
དཔའ་མོ་རྣམས་དན་གསོ་ཞུས་འདགུ	 ལགྷ་

པར་རྒྱ་གར་ཡུལ་འཁོར་ཆེན་པའོི་ནང་སོ་
ནམ་འདབེས་ལས་པ་ཚོ་བཀའ་དནི་ཇི་ཙམ་

ཆེ་མིན་དང་།	ད་ེབཞིན་ས་
མཚམས་སུ་དགྲ་བརོ་ཉནི་
མཚན་མེད་པར་གདོང་
ལེན་གནང་མཁན་རྣམས་
ཀི ་བཀའ་དིན་རེས་དན་
ཞུས་འདགུ	 གསུང་བཤད་
ལས་རིམ་གུྲབ་མཚམས་

རྒྱ་གར་སལོ་རུྒྱན་གི་གཞས་སྣ་འཁབ་སནོ་
གནང་རེས་གསོལ་ཇ་ཞལ་ཏགོ་འདགེས་
འབུལ་ཞུས་འདགུ
	 ཕོགས་མཚུངས་བལ་ཡུལ་དུ་
རནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ཁང་

གི་སྒ་ོརེའི་ནང་ད་ུགཞུང་ཚབ་ཁང་གི་གཞུང་
འབལེ་རང་བཙན་ཉིན་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་
པའི་མཛད་སྒརོ་བལ་ཡུལ་དནོ་ཁང་གི་དུང་
ཆེ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།		 	
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	
ཐགོ་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་སྒ་ོརའི་ནང་གཞུང་
ཚབ་པ་ཆེན་མོ་སྐུ་ཞབས་མན་ཇིབ་སིངྒ་པུ་
རི་ Manjeev Singh Puri མཆོག་གིས་

གཙོས་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་ལས་བདེ་དང་།	
བལ་ཡུལ་ད་ུགནས་སྡདོ་བེད་བཞིན་པའི་
རྒྱ་གར་ཡུལ་མི ་བཅས་ཁྱོན་མི ་གྲངས་
ཆིག་སངོ་ཙམ་འད་ུའཛོམས་གནང་ཡོད་
པ་དང་།	 ཐགོ་མར་གཞུང་ཚབ་མཆོག་
གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་དར་མཁའ་དབིངས་
སུ་བསྒངེས་རསེ་རྒྱལ་གླུ་བཏང་།	 ད་ེརསེ་
གཞུང་ཚབ་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་གུྲབ་མཚམས་ལོ་ལྟར་བལ་
ཡུལ་ནང་སླབོ ་གྲྭ ་དང་ཚོགས་པ་བཅས་
ལ ་སྣུམ ་འཁོར ་ཞལ་འདེབས ་གནང་ །	
སླབོ་ཕུག་ནས་གཞས་སྣ་གཟིགས་འབུལ་
དང་རོལ་དབངས་རུ་ཁག་ཞིག་ནས་གཞས་
སྣ་འཁབ་སནོ་སྣ་མང་སནོ་པ་དང་།	 མཐར་
མི་མང་སྐུ ་མགྲོན་ཡོངས་ལ་རནེ་འབལེ་
མཚོན་སླད་རྒྱ་གར་གི་སོལ་རུྒྱན་མངར་
ཟས་རིགས་འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེམཛད་
སྒ ོ་རྒྱལ་ཁའི ་ངང་མཇུག་སིྒལ་ཡོད ་པ ་
བཅས།།	

ལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སབྐས་བསནུ་དགསོ་མཁ་ོགཞི་བཟུང་ཆེས་
མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་ད་ུདམིགས་བཀར་ལས་བདེ་	 ༦	 གཤམ་གསལ་ས་སངོ་ཡོད་པར་
དགོས་ངེས་ཆ་རྐེན་ཚང་ཞིང་དནོ་དམ་སི་ཞུའི་ལས་བེད་ཞབས་འདགེས་ཞུ་འདདོ་ཡོད་
རིགས་ནས་འཚང་སནྙ་འབུལ་འཐུས།
ཀ	དམིགས་བཀར་དུང་ལས་ས་མིག་	༢	ཆེད་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡༽	ལས་འགན།	ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པ།	༢༽	ཤེས་མངོ།	ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་གང་ཞིག་
ནས་ཁམིས་ལུགས་རབ་བམས་པ་ LLM བསབླ་པ་མཐར་སོན་པའམ། LLB བསབླ་པ་མཐར་
སོན་པའི་ལག་འཁྱརེ་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ཁིམས་དནོ་ལས་དནོ་ཐགོ་ལོ་གཉསི་ཧལི་པ་ོཡན་གི་	
ལས་ཀའ་ིཉམས་མངོ་ཡོད་པ།	 ༼ཉམས་མངོ་ད་ེབཞིན་ཞརོ་ལས་མིན་པར་ལས་དསུ་ཆ་ཚང་ 
(full time) ཡིན་པ་དགསོ།༽	 ༣༽	 ལོ་ཚད།	 ༢༠༡༧།༡༠།༠༩	 ཉནི་རང་ལོ་	 ༣༠	 ལས་
མི་ཉུང་ཞིང་	༣༥	ལས་མ་བརལ་བ་དགསོ།	༤༽	རུྒྱགས་གཞི།	བདོ་ཡིག་ཐགོ་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དང་།	སིྤ་མང་གཏུག་གཤེར་ཁམིས་ཡིག	ས་ཁང་སིྒག་	གཞི་གསུམ་
གི་འབ་ིརུྒྱགས་དང་ངག་རུྒྱགས་བཞསེ་རུྒྱ།	 ད་ེབཞིན་ཨིན་ཡིག་ཐགོ་རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་སིྤའ་ི	
ཁམིས་ལུགས་སྐརོ་འབ་ིརུྒྱགས་དང་ངག་རུྒྱགས་བཞསེ་རུྒྱ།
ཁ	དམིགས་བཀར་ལས་དའོ་ིས་མིག་	༤	ཆེད་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡༽	 ལས་འགན།	 ས་གནས་ཁམིས་དུང་	 ༣	 དང་།	 ཁམིས་དནོ་ལས་བདེ་	 ༡།	 	 ༢༽	
ཤེས་ཚད།	ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་གང་ཞིག་ནས་ཉུང་མཐར་ཉ་ེབའ་ིཁམིས་ལུགས་རབ་བམས་པ་	
LLB བསབླ་པ་མཐར་སོན་པའ་ིལག་འཁྱརེ་ཡོད་པ།	 ༣༽	 ལོ་ཚད།	 ༢༠༡༧།༡༠།༠༩	 ཉནི་
རང་ལོ་	༢༡	ལས་མི་ཉུང་ཞིང་	༤༠	ལས་མ་བརལ་བ་དགསོ།	༤༽	རུྒྱགས་གཞི།	བདོ་ཡིག་
ཐགོ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དང་།	 སིྤ་མང་གཏུག་གཤེར་ཁམིས་ཡིག	 ས་ཁང་
སིྒག་གཞི་གསུམ་གི་འབ་ིརུྒྱགས་དང་ངག་རུྒྱགས་བཞསེ་རུྒྱ།	ད་ེབཞིན་ཨིན་ཡིག་ཐགོ་རྒྱ་གར་
དང་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁམིས་ལུགས་སྐརོ་འབ་ིརུྒྱགས་དང་ངག་རུྒྱགས་བཞསེ་རུྒྱ།
གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཆ་རྐནེ་ལནྡ་རིགས་ནས་འད་ིག་ལས་ཁུངས་དང་།	 ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ཞུ་བའམ།	 ཡང་ན།	 གཞུང་འབལེ་ད་རྒྱ་ (www.tibet.net) ནས་
བདོ་ཡིག་ཐགོ་གཏན་འབབེས་ཡོད་པའི་འཚང་སནྙ་འགེངས་ཤོག་བཏནོ་ཏ་ེདནོ་ཚན་རྣམས་
འཚེམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་ཟནི་རསེ།	༡༽	རང་ཉདི་ཀི་ད་ལའྟ་ིཕདེ་པར་ཚོན་ལནྡ་	༢	རེ་
དང་། (one passport & one stamp size) ༢༽	 འཛིན་རིམ་བཅིུས་ཡན་གི་སླབོ་ཐནོ་ལག་
འཁྱརེ་ཆ་ཚང་དང་།	 གངོ་གསལ་དགསོ་མཁའོ་ིབཞིན་དའེ་ིཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་
འཁྱརེ་(Marks Card & Degree Certificate) བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།	༣༽	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	
༠༣	ཚེས་	༣༡	བར་འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟནི་པའ་ིབདོ་མིའ་ིདངྭ་བངླས་དཔྱ་ཁལ་ལག་
དབེ་ཀི་ཤོག་གྲངས་དང་པ་ོདང།	གཉསི་པ།	མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།	༤༽	གནས་ཡུལ་
རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིལག་འཁྱརེ། (RC) ཤོག་གྲངས་དང་པ་ོདང།	དསུ་འགངས་
ཞུས་པའ་ིམཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས།	༥༽	ཁམིས་མཐུན་སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁྱརེ་ (Birth Certifi-

cate) གི་ང་ོབཤུས།	༦༽	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁངོས་རྒྱ་
བདོ་སནྨ་ཁང་ཡོད་ན་དང།	 ད་ེམིན་སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་གང་རངུ་ནས་ནད་གཅངོ་དང་འགསོ་
ནད་རིགས་མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིསནྨ་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་(MC)	ཁ་གསར་
སངེ་རང་ཉདི་ཀི་འད་པར་མཉམ་སྦྱར་ཐགོ་སནྨ་པའ་ིལས་དམ་དང།	 ས་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོ
མ།	༧༽	འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་བ་སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་ (Char-

acter Certificate) ང་ོམ།	༨༽	གལ་སདི་ད་ལ་ྟསིྤ་སྒརེ་གང་རངུ་ནང་ལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་
ཚེ་ལས་ཡུལ་སྡ་ེཚན་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་ (No Objection Letter) ང་ོམ་བཅས་
མཉམ་འབུལ་དགསོ།	 གངོ་གསལ་ཡིག་ཆའ་ིང་ོབཤུས་ཁག་ལ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ནམ།	 ལས་བདེ་འདམེས་ལནྷ་ནས་བསྐ་ོགཞག་བས་པའ་ིཟུང་དུང་གནས་རིམ་ཡན་སུ་
རངུ་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་ (Attestation) ཞུས་ཏ།ེ	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༠༩	ཉནི་གི་
དགངོ་ད་ོཚོུད་	 ༦	 པ་འགངས་མེད་འབུལ་དགསོ་རུྒྱ།	 འབལེ་བ་ཞུ་བདའེ་ིཆེད་སོ་སོའ་ིཁིྱམ་
གཞིས་དང།	ད་ལའྟ་ིསྡདོ་གནས་ཀི་ཁ་བང།	ཁ་དཔར་ཨང།	གླགོ་འཕནི། (E-Mail) སོགས་
གང་ཡོད་ཁ་གསལ་བཀོད་ད་ེགཤམ་གསལ་དུང་ཆེའི་མཚན་བང་ཐགོ་ཕུལ་འབརོ་ཟིན་པ་
དགསོ་རུྒྱ།	གངོ་གསལ་དསུ་བཀག་རསེ་འཚང་སནྙ་ཕུལ་འབརོ་རིགས་རིྩས་མེད་ཡིན།	དསུ་
ཐགོ་འབརོ་རིགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོཌ་ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབལེ་འསོ་ཆོས་ལནྡ་
པ་ཚོར་དསུ་ཐགོ་འབདོ་བརྡ་བ་རུྒྱར་སབྐས་བསནུ་ལག་འཁྱརེ་སོགས་ཡིག་ཆ་ང་ོམ་མཉམ་
འཁྱརེ་གིས་འབརོ་ཐ་ོའགདོ་བཅར་དགསོ་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།།
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ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ལོའ་ི	Horizon	(UWC)	
སླབོ་ཡོན།

བདོ་ཀི་དགནོ་སྡ་ེཁག་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བཞིན་པ་དརེ་ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་སེམས་འཚབ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།
༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལས་ཁུངས་ཀིས་
རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ལོ་འཁརོ་
སྙན་ཐ་ོབཏནོ་པའི་ནང་བདོ་ནང་གི་དགོན་
སྡ་ེཁག་དང་བཙུན་དགོན་ཁག་གི་ཆོས་བདེ་
དགེ་བཙུན་རྣམས་ཀི་རུྒྱན་ལནྡ་ཆོས་ཕགོས་
ཀི་བདེ་སྒརོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐ་ེབུས་བདེ་
བཞིན་པ་དརེ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
འདགུ
	 ལྷག་པར་སྙན་ཐོ་དའེི་ནང་བདོ་

ཀི་དགོན་སྡ་ེཁག་ནས་བདོ་མི་གྲྭ་བཙུན་མང་
པ་ོཞིག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་འགྲོ་བཞིན་
པ་དང་།	 དགནོ་པའ་ིནང་ད་ུརྒྱ་མིའ་ིཉནེ་
རགོ་མི་སྣ་བཙན་དབང་ཐགོ་འཛུལ་ནས་གྲྭ་
བཙུན་རྣམས་ལ་དམ་བསྒགས་སུན་གཙེར་
བཟ་ོབཞིན་པ།	 ཉསེ་མེད་གྲ་ྭབཙུན་རྣམས་
ལ་དསུ་ཡུན་རིང་པའོི་རིང་བཀག་ཉར་བདེ་
བཞིན་པ་བཅས་གསལ་བཏནོ་གནང་ནས་
སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བའི་ནང་འཁདོ་

དནོ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛམ་གླངི་ནང་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་སླབོ་གཉརེ་བསི་
གནས་ཁང་ཆེ་ཤོས་སུ་གྲགས་པ་གསེར་ར་
བླ་རུང་སྒར་དང་ཡ་ཆེན་སྒར་གཉིས་ནང་
གྲྭ་བཙུན་གི་གཟིམ་ཤག་མང་པ་ོརྩ་གཏརོ་
བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པ་མ་ཟད།	 ད་
བར་དགོན་པ་ད་ེདག་ནས་གྲྭ་བཙུན་གྲངས་	
༢༠༠༠	 ལགྷ་རང་གི་ཕ་ཡུལ་ད་ུཕིར་འབུད་
བཏང་བ་མ་ཟད།	དགནོ་པ་ནས་ཕིར་འབུད་

བཏང་བའི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་རྒྱལ་གཅེས་
ཆོས་གཅསེ་ཀི་སླབོ་གསོའི་ལས་འགུལ་ཟརེ་
བ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་འཁདོ།
	 ད་ེཡང་དནོ་ཚན་བཞི་ཅན་གི་
སྙན་ཐོ་དའེི་ནང་གི་དནོ་ཚན་བཞི་པ་དའེི་
ནང་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་ལངས་ཕོགས་སྐརོ་
འགྲལེ་བརདོ་གནང་དནོ།	 	 ཨ་རིའ་ིསདི་
འཛིན་མཆོག་དང་ཕི་སིད་དུང་ཆེ་མཆོག		
པ་ེཅིང་ད་ུཡོད་པའི་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པ་
མཆོག	 ད་ེབཞིན་ཁན་ཏུའ་ིནང་གི་ཨ་རིའ་ི

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོའ་ི Hori-

zon སླབོ་ཡོན་ཐགོ་རྒྱ་གར་གཙོས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་	 ༡༧	ནང་ United World Col-

lege (UWC) ད་ུའཛིན་གྲ་ྭབཅུ་གཅིག་དང་བཅུ་གཉསི་སླབོ་སྦྱངོ་བ་རུྒྱའ་ིསླབོ་ཡོན་གསལ་
བསྒགས་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 རྒྱ་གར་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའ་ི UWC ལནྷ་ཚོགས་དང་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཐུན་མོང་ནས་སླབོ་ཕུག་འདམེས་སུྒག་བ་རུྒྱའང་།	 འཚུད་རུྒྱགས་གཏངོ་ཡུལ་
དང་དསུ་ཚོད་བཅས་སནྙ་ཞུ་འབུལ་མཁན་སླབོ་གྲྭ་མང་བ་གང་ནས་ཡིན་མིན་ལ་གཞིགས་
པའ་ིགཏན་འབབེས་བ་རུྒྱ་ཡིན།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་ཁག་གཤམ་གསལ།
༡།	 རྒྱ་གར་ད་ུགཏན་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིལག་ཁྱརེ་ཁམིས་མཐུན་དསུ་འགངས་བཀའ་འཁལོ་
ཞུས་པའ་ིང་ོབཤུས་སངེ་།	 འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་།	 ཡང་ན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཟུང་དུང་གནས་རིམ་དང་ཡན་ས་ིཞུ་བ་ནས་དག་མཆན་འཁདོ་པ།
༢།	ད་ོབདག་རང་ཉདི་དང་ཕ་མའ་ིདངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་	༢༠༡༦།༡༢།༣༡	བར་གཙང་
ཕུལ་ཟནི་པའ་ིང་ོབཤུས་སངེ་།	 འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་།	 ཡང་ན་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཟུང་དུང་གནས་རིམ་དང་ཡན་གི་ས་ིཞུ་བ་ནས་དག་མཆན་འཁདོ་པ།
༣།	 སླབོ་ཕུག་གང་ཞིག་བདོ་པའ་ིསླབོ་གྲ་ྭནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཐནོ་མེད་ཚེ།	 ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚད་མཉམ་བདོ་ཡིག་འཚུད་རུྒྱགས་
གཏང་དགསོ།
༤།	འཚང་སནྙ་འབུལ་མཁན་སླབོ་ཕུག་རྣམས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའམ་བཅིུག་གང་རངུ་ནང་
སླབོ་བཞིན་པ་དང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡	ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༠༢	ཟླ་	༩	ཚེས་	
༡	བར་སྐསེ་པ་ཞིག་ཀང་ཡིན་དགསོ།
༥།	སླབོ་ཡོན་འགངེས་ཤོག་ཞིབ་བཀང་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	༣༠	འགངས་
མེད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་སྦྲག་ཐགོ་གམ་ལས་ཁུངས་སུ་ཐད་འབུལ་དགོས་པ་ལས།	
འགེངས་ཤོག་གླགོ་འཕིན་བརུྒྱད་འབུལ་ཚེ་ངསོ་ལེན་གནང་རུྒྱ་མིན་པ་ད་ེདནོ་དགོངས་
འཇགས་ཞུ།
ཟུར་བརདོ།
༡།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ནང་ UWC དང་ Pestalozzi གཉསི་ཀི་སླབོ་ཡོན་སནྙ་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ཚེ་
གངོ་གསལ་དནོ་ཚན་དང་པ་ོནས་གསུམ་པ་བར་གི་ཡིག་ཆ་ཁག་བསྐར་འབུལ་མི་དགསོ།
༢།སླབོ་གྲྭ་སོ་སོ་ནས་ཤེས་འཇནོ་གཉསི་ལནྡ་སོགས་ཀི་དམིགས་བསལ་སླབོ་ཕུག་ཡོད་པ་
གང་ཞིག་ལོ་ནའ་ིཆ་རྐནེ་བརལ་ཡོད་ཚེ།	 སླབོ་གྲའྭ་ིསླབོ་སིྤ་ནས་དམིགས་བསལ་རྒྱབ་
གཉརེ་དང་སྦྲགས་སནྙ་ཞུ་ཕུལ་ན་འཐུས།
Secretary (UWC 2018)
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ཆེས་མཐའོི་སྐུ་ཚབ་མཆོག་བཅས་ཀིས་བདོ་
རིགས་གནས་སྡདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཆོས་
དད་རང་དབང་གི་ཐོབ་ཐང་ཆེ་ཙམ་སྤོད་
དགོས་པའི་ཐོག་འབད་བརྩོན་མུ་མཐུད་
གནང་ཡོད།	ཅསེ་སོགས་འཁདོ་འདགུ	།

	

སདི་འཛིན་མཆོག་གིས་༸གངོ་ས་མཆོག་དང་མགགོས་མུར་མཇལ་
འཕད་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པའ་ིརྣམ་འགུར་བཏནོ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

ཁངོ་ཁ་ོཤུགས་ཆེ་བསངླས་འདགུ
༄༅།	 །གླངི་ཆེན་ཨབ་རི་ཀའ་ིབྷཌོ་སྭ་
ན་ Botswana  ཡུལ་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གདན་འདནེ་
ཞུ་རུྒྱའི་གནད་དནོ་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

སྐནོ་བརདོ་བདེ་པར་ཡུལ་དའེི་སིད་འཛིན་
སྐ་ུཞབས་ཨི་ཡན་ཁ་མ་ Ian Khama མཆོག་
གིས་སྤབོས་པ་ཆེན་པའོི་ཐོག་ནས་གདངོ་
ལེན་གནང་བ་མ་ཟད།	 	 ༸གངོ་ས་མཆོག་
མགགོས་མུར་སྐུ་གཟུགས་དྭངས་སྐདེ་ཡོང་
བ་དང་།	 	 ༸སྐའུ་ིའཕདོ་བཞསེ་སརྔ་བཞིན་
དྭངས་སྐདེ་བུང་མཚམས་བྷཌོ་སྭ་ནའི་ཡུལ་
ད་ུཆིབས་སུྒར་བསྐང་ཐུབ་པའི་རེ་འདནུ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།
	 ད་ེཡང་མི་འབརོ་ས་ཡ་གཉིས་
ཙམ་ཡོད་པ་དང་།	 	 རྡ་ོར་ེཕ་ལམ་གི་ཐནོ་

སྐེད་ཧ་ཅང་ཕུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དའེི་སིད་
འཛིན་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ལན་
འདབེས་གནང་དནོ།	ང་ཚོ་ཁྱདེ་ཚོའ་ིམངའ་
འགོ་ཏུ་གཏགོས་མེད།	ཅསེ་གསུངས།	སིྤར་

མཛད་འཆར་སྔནོ ་སོང་ལྟར་ན་སིྤ ་ན ོར་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༧	ནས་	༡༩	
བར་བྷཌོ་སྭ་ནའ་ིརྒྱལ་ས་ག་ྷབ་ྷརོན་ Gabo-

rone ནང་ད་ུསེམས་དང་སགོ་གི་བགྲ་ོགླངེ་
ལྷན་ཚོགས་སུ་ཇི་ལྟར་གདན་ཞུའི་གསོལ་
འདབེས་ཞུ་དནོ་ལྟར་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་
གཏན་འཁེལ་ཡོད་ཀང་རེ་ཞིག་༸སྐུ་ངལ་
གསོ་གནང་མཛད་དགོས་པ་སྨན་པའི་ལམ་
སནོ ་ལྟར་ཆིབས་སུྒར་ཕིར་བསྡུ ་མཛད།	
འནོ་ཀང་ཡུལ་དའེི་སིད་འཛིན་མཆོག་གིས་

༸གོང་ས་མཆོག་དང་མགགོས་མུར་མཇལ་
འཕད་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པའི་བརྡ་ལན་ཤུགས་ཆེ་
གཏངོ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁོང་ཁ་ོཧ་
ཅང་བསངླས་འདགུ	 ད་ེཡང་སདི་འཛིན་
མཆོག་གིས་ཕི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༧	ཉནི་བྷཌོ་
སྭ་ན་གར་ཌནེ་ Botswana Guardian ཞསེ་
པའི་ཉནི་རེའི་གསར་ཤོག་ནང་གསུང་དནོ།		
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཅི་ས་ེ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་
བླ་མ་མཆོག་གདན་འདནེ་ཞུ་རུྒྱའི་མཛད་
རིམ་ཕིར་འཐནེ་མ་བདེ་ཚེ།	 	 བྷཌོ་སྭ་ནའ་ི
ནང་གི་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་པ་ཕིར་འཐནེ་
བ་སདི་པ་དང་།	 	 རྒྱ་ནག་དང་བྷཌོ་སྭ་ནའ་ི
ཡུལ་གཉསི་དབར་གི་འབལེ་ལམ་ལ་ད་ོཕགོ་
འགྲ་ོརུྒྱ་ཙམ་མ་ཟད།	 	 གླངི་ཆེན་ཨབ་རི་
ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལའང་ངན་སྐུལ་བས་
ནས་བྷཌོ་སྭ་ན་དང་འབལེ་ལམ་གཅད་རུྒྱ་
ཡིན་པའི་སྡགི་སྐུལ་ཤུགས་ཆེ་བཏང་བུང་།	
ང་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་མགོགས་མུར་
༸སྐའིུ་འཕདོ་བཞསེ་དྭངས་སྐདེ་ཡོང་བ་དང་	
༸སྐུ་ཁམས་གསལ་ཐང་བུང་རེས་འདིར་
ཆིབས་སུྒར་བསྐང་རུྒྱར་དགའ་བསུ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།		ཞསེ་འཁདོ།།

འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ་ིའཕདོ་
བསནེ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་
བསནེ་བཀའ་བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་
མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་

མངའ་སྡའེི་ནང་དང་བླངས་འཕདོ་བསནེ་
ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པ་ཞིག་དབུ་འབདེ་གནང་
བ་མ་ཟད།	 རྒྱལ་ས་སྦངེ་ལོར་ནང་ད་ུམངའ་
སྡའེ་ིའཕདོ་བསནེ་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཨར་རཱ་
མེཤ་ཀུ་མར་	Shri	R.	Ramesh	Kumar	

མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་འདགུ	 ད་ེ
ཡང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཟླ་འདིའི་ཕི་ཚེས་	
༧	 ནས་	 ༡༠	 བར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦངེ་

ལོ ར ་ དུ ་ ག ཞུ ང ་ འ བེལ ་
ཕགོས་ཕབེས་སབྐས་མངའ་
སྡའེི་འཕདོ་བསནེ་བླནོ་ཆེན་
མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
ཀིས་མངའ་སྡའེི ་ནང་བདོ་
པའི་སནྨ་ཁང་ཁག་གིས་བདོ་

མི་ཙམ་མ་ཟད།	 	 ས་གནས་རྒྱ་གར་ཡུལ་
མི་ཚོ་ལའང་མཐུན་འགུར་ཇི་འད་གནང་
བཞིན་པའ་ིགནས་སངས་ང་ོསྤདོ་ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས།			ད་བར་མངའ་སྡའེ་ིགཞུང་མང་
གཉིས་ནས་བཙན་བོལ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་

མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་འབལེ།	 	 ད་ཡོད་
བདོ་མིའི་སྨན་ཁང་ཁག་གི་ནང་མཐུན་རྐེན་
ཇ་ེབཟང་ད་ུགཏངོ་ཆེད་རོགས་རམ་སྐབས་
འཇུག་ཞུས་པར་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་ཀང་
མཐུན་འགུར་ཇི་འསོ་གནང་རུྒྱའི་ཁས་ལེན་
ཡང་གནང་འདགུ	 གཞན་ཡང་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་སྦངེ་ལོར་ཁུལ་གནས་སྡདོ་སླབོ་
ཕུག་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
བཀའ་ཤག་གི་སིད་བུས་སིྤ་དང་ལྷག་པར་
བདོ་མིའི་འཕདོ་བསནེ་དང་འབལེ་བའི་སིད་
བུས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།


