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ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་
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ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། TIBETAN NEWS

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ས་ྔའགུར་རྙངི་མའ་ིདབུ་འཛིན་
ཁ་ིརབས་བདནུ་པ་མཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་འཚམས་འད་ིམཛད་པ། 

༄༅།  །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༧ 
ཉནི་ས་ྔའགུར་རྙངི་མའི་དབུ་འཛིན་ཁ་ིརབས་

བདནུ་པ་སྐབས་ར་ེཀཿ ཐགོ་དག་ེརྩ་ེརིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་མཇལ་
བཅར་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་མགནོ་
པ་ོམཆོག་ལ་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་པར་ཐུགས་
དགེས་བཞེས་མཛད་པ་མ་ཟད། 
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཐེངས་འདིར་
སྔ་འགུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་
ཁི་རབས་བདུན་པར་འདམེས་
ཐནོ་བུྱང་བར་འཚམས་འད་ིཡང་
མཛད་འདགུ ལགྷ་པར་༸གངོ་ས་

མཆོག་གིས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་གུ་རུའི་སྐུ་

བརྙན་ཞིག་ཀང་ཕག་རགས་སུ་གསོལ་སྩལ་
མཛད་རསེ་གསོལ་ཇ་ཞལ་ཏགོ་ལྷན་བཞེས་
མཛད་མཐར།
སནོ་པ་འཇིག་རནེ་ཁམས་སུ་བྱནོ་པ་དང་། 
བསན་པ་ཉ་ིའདོ་བཞིན་ད་ུགསལ་བ་དང་། 
བསན་འཛིན་ཕུ་ན་ུབཞིན་ད་ུམཐུན་པ་ཡིས། 
བསན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག  
ཞསེ་ཐུགས་སྨནོ་མཚམས་སྦརོ་མཛད་འདགུ་
པ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཕ་རན་སིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་གཉསི་ཀི་
འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ། 

༄༅།  །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་  ༡ ཚེས་  
༢༥ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཕ་
རན་སིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་གཉིས་ཀི་
འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་
གནང་ཡོད།  ད་ེཡང་མཇལ་འཕྲད་སབྐས་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གསུང་
དནོ། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཕ་རན་སིའ་ིགངོ་ཁརེ་སི་ཏྲས་
སི་སགྦ་  Strasbourg Proposal ཏུ་ཞི་
བའ་ིགསོ་འཆར་དནོ་ཚན་ལ་ྔགསལ་བསྒགས་
གནང་ཡོད་པ་དང་། ད་ེལ་བརནེ་ནས་དབུ་

མའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་ཞེས་པ་བུྱང་ཡོད། 
དརེ་བརནེ་བདོ་པ་ཚོར་མཚོན་ན་ཕ་རན་སི་
ན་ིའཐབ་ཇུས་ཀི་ཆ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གལ་ཆེན་
པ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད་སྐརོ་དང་། ད་ེབཞིན་
བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་འག་ོསངས་

དང་། དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུྱས། སབྐས་
བཅོ་ལྔ་པའི་བཀའ་ཤག་གི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་
འཆར་སྣང་སོགས་ཀི་སྐརོ་ལ་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།
  ལགྷ་པར་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སངས་སྐརོ་
གསུང་དནོ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་
བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོར་རང་ལུས་མེར་སགེ་
མ་གཏངོ་རོགས་ཞེས་རེ་སྐུལ་ཐེངས་མང་
ཞུས་ཡོད་ཀང་། ད་བར་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་  
༡༥༡ གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད་
པས། སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་
དང་། དའེ་ིཐད་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འགན་

ཡོད་པ་རེད། ཅསེ་དང་། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་ཨ་རིའ་ིནང་རནེ་གཞི་
བྱས་པའ་ིརང་དབང་ཁང་པ་ Freedom 

House ཞསེ་པས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའ་ིད་
རྒྱའ་ིརང་དབང་། ཞསེ་པའ་ིསནྙ་ཐ་ོཞིག་

བཏནོ་པ་ལརྟ་ན། འཛམ་གླངི་ནང་ཆེས་དམ་

བསྒགས་ཆེ་བའ་ིལུང་པ་ཨང་དང་པ་ོད་ེསི་རི་
ཡ་ Syria ཡིན་པ་དང་། ཨང་གཉསི་པ་
བདོ་ཡིན་པ་བཀདོ་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ས་ཡོངས་རགོས་ལ་ཆབ་སིད་ཐགོ་དག་
གནནོ་དང་། དཔལ་འབྱརོ་གི་བཤུ་གཞགོ 
ཁརོ་ཡུག་གཏརོ་བཤིག མི་རིགས་དབྱ་ེ
འབྱདེ་བྱས་དང་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ 
ནས་བ་ླརངུ་སརྒ་ནང་བསན་སླབོ་གླངི་ནས་གྲྭ་
བཙུན་ ༥༠༠༠ ཉུང་ད་ུབཏང་ཡོད་པ་དང་། 
       ད་ེབཞིན་ད་ུཡ་ཆེན་སརྒ་ནས་གྲྭ་
བཙུན་ ༢༠༠༠ ནས་ ༣༠༠༠ ཙམ་ཉུང་ད་ུ
བཏང་ཡོད། ད་བར་གྲྭ་ཤག་ ༡༥༠༠ ཙམ་
གཏརོ་བཤིག་དང་གྲྭ་བཙུན་ ༤༦༠༠ ཙམ་
ཕིར་འབུད་བཏང་འདགུ རྒྱ་གཞུང་གིས་
བཙན་དབང་དང་སུན་གཙེར་འགོ་བཙུན་
མ་རིག་འཛིན་སྒལོ་མ་ལགས་དང་། ཚེ་
རིང་སྒལོ་མ་ལགས། སེམས་དགའ་ལགས་

གསུམ་ནས་རང་སོག་འདརོ་དགོས་བུྱང་

ཡོད། འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
དང་རྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་བདོ་ནང་
གི་བདོ་མི་ཚོས་དངོས་ཡོད་ཀི་དཀའ་སྡུག་
མྱངས་དང་མྱོང་བཞིན་པའི་སྐརོ ་མཁེན་
རགོས་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་
པའ་ིསྐརོ་གསུངས་ཡོད།  
       ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ཧི་རན་སིའི ་གསར་འགུར་
བརུྒྱད་ལམ་གགས་ཅན་  France 24TV, 

TV 5Monde  དང་དསུ་དབེ་གགས་ཅན་ 
The Nouvel Observation Magazine  
སོགས་ཀི་བཅར་འདི་ཁག་ལ་དང་ལེན་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ནས་ལྡ་ིལིར་

ཆིབས་ཞལ་བསུྒར་བ། 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༨ ཉནི་
གི་ས་ྔདརོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་ཆིབས་སུྒར་
མ་བསྐང་གོང་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་གི་བྱང་
ཆུབ་ཆེན་མོའི་མཆོད་རནེ་ད་ུགནས་གཟིགས་སདླ་
ཆིབས་སུྒར་སབྐས་དད་ལནྡ་སེར་སྐ་ཕ་ོམོ་རྣམས་
ཀིས་དགའ་དད་སྤ་ོགསུམ་གི་སྒ་ོནས་ཞལ་མཇལ་
ཞུས།  ད་ེརསེ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ག་ྷཡ་
གནམ་ཐང་བརུྒྱད་ལྡ་ིལིར་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས། 
ད་ེཡང་༸གོང་ས་མཆོག་ཐངེས་འདརི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི
ལིའི་སནྨ་ཁང་ཞིག་ཏུ་༸སྐུའི་འཕྲདོ་བཞེས་བརག་
དཔྱད་མཛད་རསེ་བཞུགས་སྒར་ད་ུཆིབས་སུྒར་
བསྐང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

རྒྱ་གར་མང་གཙོ་དསུ་ཆེན་ཐངེས་ ༦༩ སུང་
བརིྩའི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་

མཆོག་སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ། 

༄༅།  །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་  ༡ ཚེས་ ༢༦ 
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་གི་ས་ྔདའོ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༡ 
ཙམ་ལ་ཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེི་ཀང་ར་རོང་ལས་
ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་ར་སའི་སྐརོ་སུང་ཉནེ་རགོ་
ཐང་ཆེན་ད་ུརྒྱ་གར་མང་གཙོའི་དསུ་ཆེན་ཐངེས་ 
༦༩  སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་གནང་ཡོད།  
མཛད་སྒའོི་ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
དང་། སིྤ་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆོས་འབྱརོ་ལགས་རྣམ་
གཉསི་སྐ་ུམགནོ་ད་ུཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་དང་།
ད་ེབཞིན་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་རྒྱ་གར་
ཧ་ིམ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེ་ིའཕྲདོ་བསནེ་དང་། ཞིང་ཆུ་
འདནེ་གཏངོ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་མ་ཧིན་དར་སིང་
ཋཱ་ཀུར་མཆོག་ Shri Mahender Singh 
Thakur, Irrigation and Public 
Health Minister  ཕབེས་གནང་ཡོད།  
ད་ེཡང་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
དར་མཁའ་དབིྱངས་སུ་སྒངེ་འཛུགས་གནང་རསེ། 
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེབླནོ་ཆེན་
མཆོག་ལ་འཚམས་འདའིི་མཇལ་དར་ཕུལ་གནང་
ཡོད།  ད་ེནས་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ༸སྐའུ་ིབ་ླསནྨ་པ་ཟུར་
པ་ཡེ་ཤེས་དནོ་ལནྡ་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་
པདྨ་ཤི་གཟངེས་རགས་ཕུལ་གནང་བར་བསྔགས་
བརདོ་གནང་སོང་།  ད་ེརསེ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་
དང་། དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་རྣམ་
གཉསི་ནས་ཀང་ར་རྒྱ་གམ་དམར་པའོི་ཚོགས་པ་ 
Red Cross Society,Kangra ཡིས་
སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ཆེད་གོ་སིྒག་ཞུས་པའི་རྒྱན་
ཤོག་ (Lottery Draw) འཐནེ་གནང་རསེ། 
ས་གནས་མི་མང་དང་སླབོ་ཕུྲག་ནས་རིག་གཞུང་
འཁབ་སནོ་གཟགིས་འབུལ་ཞུས་གནང་བ་བཅས།།
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བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཟུར་སླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཝ་ཱཎ་གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་ཟུར་རྣམས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་བ། 

 འདནོ་ཐངེས་སྔནོ་མའ་ིའཕྲསོ། 

ལག་ལེན་གང་ལྟར་བསར་དགོས་པ་ད ེ་
དག་བལ་ྟསདླ་ DB Yadav Committee  

བཙུགས་པ་རེད།  ད་ེདསུ་ DB Yadav 

ཤེས་རིག་བླནོ་ཆེན་གཞནོ་པ་རེད། བུྱང་
རིམ་འད་ིཁདེ་རང་ཚོར་འབལེ་བ་གང་ཡང་
མེད། འནོ་ཀང་སླབོ་གྲྭ་འད་ིཐགོ་མའ་ིབུྱང་
རིམ་དང་ཕིས་སུ་ལངས་ཕགོས་གཞན་ཞིག་
གི་སངྒ་འག་ོདསུ་ལངས་ཕགོས་བར་ེཔ་ོརྒྱག་
རུྒྱར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མ་བུྱང་བར་རང་
བཞིན་གིས་ཆགས་སོང་བ་རེད། སགྦ་ས་
མཐ་ོརིམ་སླབོ་གྲྭར་བསུྒར་གི་མིན། ཟུར་ད་ུ
གཞག་གི་ཡིན་ཟརེ་རུྒྱ་ད་ེའད་གཞུང་འབལེ་
ཐག་ཆོད་གང་ཡང་བུྱང་མེད། རང་བཞིན་
གིས་ཆགས་སོང་བ་ཞིག་རེད།  སབྐས་
ད་ེདུས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐུགས་ཀི་
འཆར་སྣང་ལ་མཐོ་རིམ་སླབོ་གྲྭ་འདི་འད་
ཞིག་ལ་ྦར་ཎ་སིར་འཛུགས་རུྒྱ་དང་། སགྦ་
ས་དང་ཌལ་ཧརོ་ཡོད་པའི་གདན་ས་ད་ེདག་
གཞིས་ཆགས་ཁག་སོ་སོའི ་ནང་སྤ ་ོརུྒྱའི ་
ཐག་གཅོད་འདི་དངསོ་གནས་དསུ་གསུམ་
གསལ་གཟིགས་ཀི་ཐག་གཅདོ་ཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོབུྱང་འདགུ་བསམ་གི་འདགུ ད་ེདསུ་ད་ེ
ལརྟ་གནང་མེད་པ་ཡིན་ན། ད་ལའྟ་ིགདན་
ས་ཁག་གི་གནས་བབ་འད་ིནས་ཡོང་ཐུབ་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད།  ལེགས་སྦར་མཐ་ོ
རིམ་སླབོ་གྲྭའ་ི Sampurnanad Sanskrit 
University ནང་དག་ེསྦངོ་དང་བམ་ཟའེ་ི
འཐནེ་ཁརེ་ད་ེས་ྔནས་འདགུ Jagannath 

Upadaya ཁངོ་ཚོས་དག་ེསྦངོ་དང་བམ་
ཟའེི་འཐེན་ཁེར་གི་ངོ་བ་ོཡོད་བཞིན་པའི་
ངང་ནས་ནང་པའི་སྡ་ེཚན་དང་པཱ་ལིའི་སྡ་ེ
ཚན་ད་ེཚོ་བཙུགས་པ་ཞིག་རེད་འདགུ དའེ་ི
ཞརོ་ལ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གྲྭ་འད་ིདག་ེསྦངོ་དང་
བམ་ཟའེི་འཐནེ་ཁརེ་ནང་དའུང་ཚུད་ཡོད། 
དརེ་བརནེ་ Chandra Mani Review 

Committee ལག་ལེན་བསར་བར་ལོ་མང་
པ་ོབགརོ་དགསོ་པའ་ིརྐནེ་རྩའང་དརེུ་ཐུག་པ་
རེད།  གང་ཙམ་ནས་སྐ་ུང་ོཀུན་བད་ེགླངི་
དང་། Jagannath Upadaya ཁངོ་ཚོ་ཚང་
མ་ཐང་ལ་ྟབུ་ཆད་ནས་ད་འད་ིགཅིག་སྤ་ོཐུབ་
ན་ཡག་ས་རེད། ཅསེ་རཱཇ་ེསི་ཐཱན་མངའ་
སྡའེ་ིནང་གི་རི་གངོ་ Mount Abu ཞསེ་
པ་དང་། ཡང་ན་ག་ྷཡ་ Gaya བཅས་སུ་སྤ་ོ
རུྒྱར་ཐབས་ཤེས་བྱས་པ་རེད།   Mount 

Abu རི་གངོ་ས་གནས་སུ་ Central 

School for Tibetans ཞསེ་ད་ེས་ྔསླབོ་གྲྭ་
ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ད་ེསབྐས་དརེ་སྒ་ོབརྒྱབ་
ཟནི་འདགུ སླབོ་གྲྭ་ཡོད་ས་རྒྱལ་ཁང་ཆེན་
པ་ོཞིག་ཡོད་པ་དརེ་སླབོ་གྲྭ་ཡོད་པའི་སབྐས་
སླབོ་ཕུྲག་ ༤༠༠ ཙམ་སྡདོ་སའ་ིའད་ུཁང་
ཆེན་པ་ོཞིག་རེད་འདགུ དརེ་ལ་ྟར་ུཕིན་པ་

རེད། དག་ེསྦངོ་དང་བམ་ཟའེ་ིའཐནེ་ཁརེ་
ནང་ནས་ང་ཚོ་ཐར་འག་ོགི་རེད་བསམས་
པའི ་རྩ་བའི ་བསམ་ཚུལ་འདི་ལྟར་རེད། 

Mount Abu ས་གནས་སུ་འཛིན་ཁང་དང་
ཉལ་ཁང་སོགས་མཉམ་ད་ུབྱེད་ཐུབ་པའི་
ཁང་ཁུངས་ཤིག་ཡོད་པ་ད་ེཀུན་བད་ེགླིང་
མཆོག་གི་ཐུག་ལ་བབ་པ་ོབུྱང་སོང་།
ད་ེདསུ་ང་དང་མཉམ་ད་ུབཀའ་བརུྒྱད་ཀི་
སླབོ་ཕུྲག་རྒན་པ་ཞིག་ཀང་ཡོད། ང་ཚོས་
ཁང་པ་བལྟས་ཏ་ེཚུར་ཡོང་ནས་ས་ཁ་ཞིག་
བཟསོ་ཏ་ེ༸སྐུ་མདནུ་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་
རེད། ༸སྐ་ུམདནུ་གིས་ལམ་སང་འད་ི
འགགི་གི་མ་རེད་གསུང་བུྱང་། གལ་སདི་
ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་ལོ་
གཉསི་གསུམ་རིང་སྤ་ོན་མ་གཏགོས་མཐའ་
མ་འཚར་ས་ལོངས་ན་ལ་ྟབུ་སཱར་ནཱཐ་ Sar-

nath རང་ནང་བྱདེ་དགསོ་པ་མ་གཏགོས་
ཕི་ལ་བྱདེ་ན་འགགི་གི་མ་རེད། ཅསེ་བཀའ་
ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཕབེས་བུྱང་། སབྐས་དརེ་
ང་ཚོས་ནརོ་འཁུལ་ཆེན་པ་ོཞིག་བྱ་རུྒྱའི་
མཚམས་ལ་སླབེ་པ་འད་འདགུ གལ་ཏ་ེང་
ཚོས་ Mount Abu རི་གངོ་ལ་ྟབུར་སྤསོ་
ཡོད་པ་ཡིན་ན་ད་ལྟའི་གནས་སངས་འདི་
བསམ་ཡུལ་ནང་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་ཞིག་
ཆགས་རུྒྱ་རེད་འདགུ རྒྱལ་ཁང་ན་ིརྒྱལ་ཁང་
རང་རེད། དརེ་སརླ་ཡང་རྒྱ་སྐདེ་དང་ཨར་
པ་ོརྒྱག་རུྒྱའི ་མཐུན་རྐེན་གང་ཡང་མེད། 
ངས་གང་ཞུ་གི་ཡོད་ཅ་ེན། སླབོ་གྲྭ་འད་ི
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐགོ་མ་ཉདི་
ནས་ཧ་ཅང་གསོ་སྐངོ་གནང་ས་ེདཀའ་ངལ་
ལ་ྟབུ་ག་དསུ་འཕྲད་པ་ཡིན་ནའང་དརེ་གལོ་
ཐབས་ཀི་ལམ་སནོ་དང་ཐག་གཅོད་ཧ་ཅང་
མང་པ་ོགནང་ཡོད་པ་ད་ཆ་གཞི་ནས་ངསོ་
ཟནི་གི་འདགུ ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕྲངེ་ ༡༤ 
རྨད་བུྱང་གི་འཕྲནི་ལས་ལས་གུབ་པའི་སླབོ་
གྲྭ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་འད་ིཧ་ཅང་གསལ་པ་ོ
རེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༦་་༡༩༧༧ ལོར་ང་ཚོ་
ཐང་རྦད་ད་ེཆད་ནས་གང་བྱས་ན་མག་ོར་ོལ་
བརབས་པ་ནང་བཞིན་མ་གཏགོས་ད་ེཙམ་
འག་ོས་གང་ཡང་མེད། ཉནི་གཅིིག་ངས་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། 
མ་གིར་གང་ཡང་ཡོང་ས་མ་རེད། ང་ལ་

གང་ཡང་བྱ་རུྒྱ་མི་འདགུ ད་ེལས་༸གངོ་ས་
མཆོག་ནས་ང་རང་ས་གནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་
གཏང་གནང་བ་ཡིན་ན། ལས་ཀ་ཆུང་རྩག་

ཡིག་སྐལེ་ལྟ་བུ་བྱསོ་གསུང་པ་ཡིན་ནའང་
ངས་བྱདེ་རུྒྱར་ང་ོཚ་རིགས་གང་ཡང་ཡོང་
བ་མི་འདགུ ད་ལའྟ་ིགནས་བབ་འདའི་ིའགོ་
ནས་ངས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་
དགོངས་སུྒབ་པ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་ཡོང་བ་མི་
འདགུ  ཅསེ་སནྙ་སེང་ཞུས་མྱངོ་། རྒྱ་གར་
གཞུང་གི་ Review Committee ཡིས་འད་ི
རིགས་བྱདེ་དགོས་རེད་ཅེས་ཧ་ཅང་གསལ་
པ་ོཡོད་ཀང་ད་ེདག་ང་ཚོས་ལག་ལེན་བསར་
ཐུབ་ཀི་མེད། སབྐས་དརེ་༸སྐ་ུམདནུ་གིས་
ང་ལ་གང་ཡང་གསུང་མ་བུྱང་། ཏགོ་ཙམ་
སྒགུ་དང་གསུངས་བུྱང་། བཀའ་མོལ་ཞུས་
ས་ར་ོར་ེགདན་ད་ུརེད། ༸སྐ་ུམདནུ་ཡར་
ཕབེས་ཏ་ེསྐུ་ང་ོཐུབ་བསན་ཡེ་ཤེས་དམ་པ་ད་ེ
དསུ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་རེད། ༸སྐབས་
མགོན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཡིག་
གནང་ས་ེཤེས་རིག་དུང་ཆེར་དའེི་སྐརོ་ཕྲན་
བུ་མགོགས་ཙམ་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་
ཡིག་སྩལ་གནང་འདགུ ད་ེདང་མཉམ་ད་ུ 
“ངསོ་ཀིས་ཟམ་གདངོ་འད་ིམཁགེས་པ་ོཞིག་
ཡོད་བསམས་བུྱང་།” ད་ཐངེས་ཁངོ་སདྐ་
ཤོར་སོང་། ཞསེ་བཀའ་གནང་འདགུ ད་ེ
དསུ་ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་པ་ 
Saba Naikkam ཟརེ་མཁན་ཞིག་འདགུ 
༸སྐུ ་མདུན་གིས་བཀའ་ཡིག་གནང་ནས་
བདནུ་ཕྲག་གཅིག་གཉསི་ནང་ Saba Nai-

kkam སླབེས་ཏ་ེལེགས་སྦར་མཐ་ོརིམ་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་གི་ཉ་ེབའི་རིགས་བདག་སོགས་
དང་ཐུག་ས་ེའདིར་ང་ཚོ་གང་འད་བྱེད་ན་
བཟང་བ་འདགུ་ཅསེ་སདྐ་ཆ་བྱས་ནས་ས་ཆ་
ད་ེཚོ་བལསྟ་ཙམ་བྱས་པ་རེད།  Saba Nai-

kkam ཡི་རསེ་སུ་ Chaturvedi དུང་ཆེ་
ཕྲན་བུ་བྱས་པ་རེད། ཁངོ་སིྤར་ཧནི་དའུ་ི
ལྟ་བ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཡང་
ང་ཚོར་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད། ད་ེནས་ཕི་ལོ་ 
༡༩༧༧ ལོའ་ིཕལ་ཆེར་ཕི་ཟླ་ ༧་་༨ ཙམ་ལ་
རྒྱལ་ས་ལག་ནའོ་ིནང་ lucknow  ཚོགས་
པ་དབེ་སྐེལ་བྱེད་རུྒྱའི་ལས་དནོ་བསུྒབས་
པ་རེད། ལེགས་སྦར་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་

ཁང་ Sampurnanad Sanskrit Univer-

sity ནས་འཛིན་གྲྭ་ཡར་སཱར་ནཱཐ་ལ་ Sar-

nath སྤ་ོསབྐས་སྣམུ་འཁརོ་སྐནོ་ཤོར་བ་རེད། 
སྣམུ་འཁརོ་ Bus སྐནོ་ཤོར་བ་ད་ེབཟ་ོ
བར་ཉུང་མཐར་བདནུ་ཕྲག་གཉིས་འགོར་
ས་རེད། ཅསེ་བརདོ་པར་བརནེ་སཱར་ནཱཐ་
ལ་གུར་བརྒྱབ་ནས་འཛིན་གྲྭ་ཚོགས་རུྒྱ་འག་ོ
བཙུགས་པ་རེད། ལེགས་སྦར་མཐ་ོསླབོ་ 
Sampurnanad Sanskrit University 
ནས་ཝ་ཎ་དབུས་བདོ་ཀི་ཆེ་མཐོའི་གཙུག་
ལག་ཁང་ Central Institute of Tibetan 

Studies གི་ཡིག་ཆ་དང་ཁར་དབང་ཡོངས་
རགོས་ཐརེ་ཀའ་ི bullock cart ནང་
འརོ་འདནེ་བྱས་པ་རེད། ད་ེལརྟ་བྱས་ནས་
སཱར་ནཱཐ་ལ་སླབེས་པ་རེད། Buddha Kuti 
དང་དའེི་གཡས་གཡོན་ད་ུའཛིན་གྲྭ་ཚོགས་
པ་རེད། སབྐས་དརེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཟུང་
དུང་ joint secretary ཡིན་པ་ Chowdery 

ཞུ་བ་ཁངོ་སཱར་ནཱཐ་ལ་ཕབེས་བུྱང་། ད་ེདསུ་
སླབོ་ཕུྲག་ཚོ་ཚོགས་འཚོགས་ནས་བསྡད་
ཡོད། ཁངོ་གིས་ང་ལ་གང་ཡང་ཟརེ་མ་
བུྱང་། ཕལ་ཆེར་ངས་ག་ོཡི་མ་རེད་བསམ་
པ་མིན་ནམ་གང་ལྟར་ཁོ་རང་ཚོ་ལས་བྱདེ་
ནང་ཁུལ་ལ། འདརི་དགནོ་བརྒྱབ་པ་མ་
གཏགོས་མཐ་ོསླབོ་འཛུགས་མི་འདགུ ཅསེ་
བརདོ། ཁངོ་ཚོའ་ིབསམ་བླའོ་ིནང་དགནོ་པ་
ལ་ྟབུ་ཞིག་མ་གཏགོས་མཐངོ་མི་འདགུ 
  ད་ེའདའ་ིགནས་བབ་ཞིག་གི་འགོ་ནས་
ད་ལ་ྟང་ཚོ་ Deemed to be University 
གནས་བབ་བར་ད་ུབསླབེས་པ་འདི་ཚང་མ་
ག་ོསབྐས་རེ་རེ་བཞིན་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
དམིགས་བསལ་ཐུགས་འགན་བཞེས་གནང་
བར་བརནེ་ནས་བུྱང་བ་ཞིག་རེད། ད་ེནས་
ཀ་པཱ་ིལ་ཝཏྶྱཱཡན་ Dr Kapila Vatsyayan 

མཆོག་ཕབེས་པ་འདི་སྒ་ོཆེན་པ་ོཞིག་ཕ་ེབ་
རེད། ཀ་པཱ་ིལ་ཐགོ་མར་ཕབེས་སབྐས་ང་
ཚོར་ཞདེ་སྣང་ཧ་ཅང་བུྱང་བ་རེད། ལེགས་
སྦར་མཐ་ོསླབོ་ Sampurnanad Sanskrit 

University ནང་གི་བམ་ཟའེ་ིདབུ་ཁདི་ད་ེ
དག་ཀ་པཱ་ིལ་ཡི་གགོས་པ་ོཤ་སག་རེད་འདགུ 
དརེ་བརནེ་ད་གང་འད་གནང་ཡོང་བསམས་
ནས་ཞདེ་སྣང་བུྱང་བ་རེད། འནོ་ཀང་ཀ་པཱ་ི
ལ་ཐངེས་ཁ་ཤས་མཇལ་རསེ་མོ་རང་ཡང་
དགོས་པ་རྣམ་རགོ་ཡོངས་རོགས་སངས་
སོང་བ་མ་ཟད། ང་ཚོའ་ིདགོས་པ་རྣམ་རགོ་
ཡོངས་རགོས་སངས་པ་བུྱང་།    གང་
ལརྟ་ཀ་པཱ་ིལ་ཡི་དགོངས་པའི་ནང་མཐ་ོསླབོ་
ཞིག་ Institutation བཟ་ོདགསོ་ཀི་ཡོད་པ་
ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོདང་། ད་ེཡང་མགགོས་པ་ོ
དགསོ་ཀི་ཡོད་པ་འད་ི ཀ་པཱ་ིལས་མཁནེ་གི་
ཡོད། ཤེས་ཡོན་དང་འཛིན་སྐངོ་གཉསི་ཀའ་ི
ཐགོ་ཧ་ཅང་ཉམས་མྱངོ་ལྡན་པ་རེད་འདགུ 
གང་ཙམ་ནས་ང་ཚོས་ཚོགས་པ་དབེ་སྐལེ་

བྱས་ནས་ཟུར་ད་ུའཛིན་གྲྭ་ཚོགས་པ་དང་། 
སླབོ་ཚན་བཟསོ་པ་ད་ེདག་ཆ་ཚང་བྱས་ནས་ 
Deemed  to be University ཡི་གནས་
བབ་ཐོབ་རུྒྱའི་མཚམས་དརེ་སླབེ ་སྐབས་ 
UGC Committee རགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་
ཞིག་ཡོང་དགསོ་ཀི་ཡོད། སབྐས་དརེ་ 
UGC ཚོགས་ཆུང་དའེ་ིནང་ཕགོས་གཞན་
པ་ནས་གནོན་ཤུགས་ལྟ་བུ ་ཡོད་པ་རེད། 
JNU ཡི་ Muni ཞསེ་པའ་ིདམར་ཤོག་
ལ་ྟབ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ནང་པའི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་བས་ིགནས་ད་ེའད་
ལ་ཕལ་ཆེར་རྒྱབ་གཉརེ་བྱེད་ཀི་མ་རེད་
བསམས་པ་རེད། ཁངོ་ཚོགས་མིའ་ིགས་སུ་
འདགུ ཁངོ་ཚོགས་མིའ་ིགས་སུ་བསྐ་ོགཞག་
བྱས་པའི་ཡི་གེ་འབྱརོ་སྐབས་ང་ཚོ་ཚང་མ་
འདགོ་བུྱང་། ཀ་པཱ་ིལ་ཐབས་ལ་མཁས་པ་
རེད། ཀ་པཱ་ིལ་ཡིས་རགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་
ནང་པུ་པུལ་ཇཡཱ་ཀར་ Pupul Jayakar 

རིག་གཞུང་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་བཏང་
འདགུ  Pupul  Jayakar ཁངོ་ཀྲཤིཎུར་
ཏ་ི Krishnamurti བརུྒྱད་ནས་ང་ཚོ་དང་
ཧ་ཅང་ཐག་ཉ་ེཔ ོ་ོཡིན་པ་མ་ཟད། སབྐས་
དའེ་ིརྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་ལམྕ་སྐ་ུ Indra 

Gandhi མཆོག་གི་ཡོད་ན་མེད་ན་གཅིག་
ཀང་རེད། དརེ་བརནེ་རིག་གཞུང་ལས་
ཁུངས་ཀི་སྐ་ུཚབ་ Pupul Jayakar གཏངོ་
སབས། UGC གང་ཡང་བརདོ་མ་ཐུབ་པ་
རེད་མ་གཏགོས་གཞི་རྩའི་ཁངོ་ལ་དམིགས་
བསལ་ཤེས་ཡོན་རྒྱབ་ལྗངོས་ཡོད་མཁན་ད་ེ
འད་གང་ཡང་མ་རེད། སིྤར་ཁངོ་གིས་དབེ་
ད་ེའད་མང་པ་ོབསི་ཡོད། འནོ་ཀང་མཐ་ོ
སླབོ་ཚན་པའ་ིམི་སྣ་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རེད། 
རགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་གསུམ་
ནང་མཐརེ་Pupul Jayakar ཁངོ་གིས་གང་
ཁདི་ལ་ྟབུ་བུྱང་འདགུ ཁངོ་ཚོ་འདརི་མ་ཡོང་
གོང་ནས་ལྡ་ིལིར་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཏ་ེནང་
པའི་རིག་གཞུང་ཇི་ཙམ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་
དང་། ལགྷ་པར་བདོ་སདྐ་ནང་གང་ཡོད་པ་
ད་ེདག་ Pupul jayakar ཡིས་རྒྱས་པར་
འགལེ་བརདོ་གནང་འདགུ སིྤར་འགལེ་
བརདོ་ཀི་ནང་དནོ་རྣམས་ཀ་པཱ་ིལ་ཁངོ་གིས་
སྔནོ་ཚུད་ནས་ག་སིྒག་བཟསོ་ཟིན་པ་ཞིག་
རེད། ཚོགས་ཆུང་འདརི་སླབེ་སབྐས་ད་ིབ་
ད་ེའད་ཧ་ཅང་མི་འདགུ ང་ཚོས་ཟླསོ་གར་
ཞིག་འཁབ་པ་རེད། གཅིག་བྱས་ན་ད་ེདསུ་
ཟླསོ་གར་འཁབ་མཁན་ཁངོས་ཁདེ་རང་ཚོ་
སླབོ་ཟུར་ནང་ནས་ཡོད་ངསེ་རེད། འབུག་པ་
དང་། ཧ་ིམཱ་ཅལ། བདོ་པའ་ིགཞས་ད་ེའད་
འཁབ་པ་རེད། 
  འཕྲསོ་འདནོ་ཐངེས་རསེ་མར་གཟགིས། 
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༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐའ་ིལེནྜ་ིདགནོ་པ་གསར་པ་དབུ་འབྱདེ་རབ་གནས་
བཀའ་དནི་བསྐངས་པ། 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༥ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ོརེ་གདན་
དུ་རྒྱ་གར་གི་སླབོ ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་རསེ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཡོལ་ཙམ་ལ་
ཐའ་ེལེནྜ་ིཝ་ཊ་པ་དགོན་པར་ཆིབས་བསུྒར་
བསྐངས་པ་དང་། ད་ེཡང་ཝ་ཊ་པ་དགནོ་

པར་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་པ་དང་། དགནོ་
པའི་མཁན་པ་ོསོགས་ཀིས་མེ་ཏགོ་ཐོགས་
ནས་མདནུ་བསུ་དང་། ཐའ་ེཡི་གཞནོ་ན་ུམ་
བཞི་ཡིས་ཐའ་ེལེནྜ་ིསལོ་རུྒྱན་གི་མཆོད་གར་
འཁབ་ས་ེཕབེས་བསུ་ཞུས། ད་ེནས་ལ་ྷཁང་
ནང་ད་ུཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ཏ་ེབཞུགས་
ཁིར་འཁདོ་མཚམས་སརླ་ཡང་གཞོན་ན་ུམ་

བཞིས་མཆོད་གར་དང་མེ་ཏགོ་གཏརོ་བ་
སོགས་ཐའ་ེལུགས་ཀི་གུས་ཞབས་རྒྱ་ཆེར་
ཞུས་རསེ་དགནོ་པའ་ིབ་ླམ་Dr. Ratneswar 

Chakma ལགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཛམ་
གླིང་ནང་ཞི་བདའེི་ཆེད་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་
ཆེར་བསྐངས་བཞིན་པའི་རྣམ་ཐར་ང་ོསྤདོ་
དང་། ལ་ྷཁང་གསར་རྒྱག་གི་དམིགས་
ཡུལ་ན་ིསྒམོ་སུྒབ་ཉམས་ལེན་བྱདེ་མཁན་ལ་
དམིགས་ཡོད་པ་སོགས་ང་ོསྤདོ་ཞུས་རསེ། 
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐའ་ེལྷ་ཁང་གསར་
པ་དབུ་འབྱདེ་ད་ུཡོང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་བ་ོ
བུྱང་བ་དང་། ངསོ་ཀིས་ཆོས་ལུགས་ཚང་
མར་བརིྩ་བཀུར་བྱདེ་ཀི་ཡོད། ཆོས་ལུགས་
ཚང་མའི་དམིགས་ཡུལ་ན་ིབད་ེསིྐད་སུྒབ་རུྒྱ་
ཡིན། ཡིན་ནའང་། མཚམས་རེར་རྙགོ་ད་
ཆུང་ཚགས་ཡོང་བཞིན་ཡོད། ཆོས་ལུགས་

མང་པོའི ་ཁོད་ནས་ང་ཚོ་ནང་པའི་ཆོས་
ལུགས་ན་ིདམིགས་བསལ་ཞིག་ཡིན། དངེ་
སང་ཚན་རིག་པས་ཀང་ནང་པའི་སེམས་
ཁམས་རིག་པའི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་
ད་ོསྣང་བྱདེ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་སྐ་ུཔར་ལནྷ་སྒནོ་གནང་
བ་སོགས་གནང་རསེ་ཉནི་གུང་ལྗགས་སྨན་

བཞསེ་པ། ད་ེནས་ཆུ་ཚོད་དང་པ་ོཙམ་ལ་
བཞུགས་གནས་དགའ་ལནྡ་འཕལེ་རྒྱས་གླངི་
ད་ུཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ཏ་ེལས་རིགས་འད་
མིན་གི་མི་སྣ་དང་སྡ་ེཚན་ཁག་གཅིག་གི་མི་
སྣ་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཧནི་སྒརོ་བྱ་ེབ་གཅིག་ཐམ་པ་གསོལ་སྩལ་མཛད་པ། 
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༥ 
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཙམ་ལ་གནས་
མཆོག་ར་ོར་ེགདན་གི་གསུང་ཆོས་ར་བའི་
ནང་ཨེ་ལི་སི་ལས་འཆར་འགོ་རྒྱ་གར་མཐ་ོ
སླབོ་དང་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གཅིག་གི་སླབོ་ཕུྲག་
རྣམས་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཀུན་ཁབ་བཟང་སྤོད་
སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ ད་ེཡང་ཐགོ་
མར་ལས་འཆར་འགན་འཛིན་ Valen-

tino Giacomin  ལགས་ཀིས་ལས་འཆར་
ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་གནང་སངས་ཀི་
བརུྒྱད་རིམ་ཁག་ང་ོསྤདོ་ཞུ་དནོ།  ལོ་ང་ོ 
༣༠ ཙམ་གི་གངོ་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་ཁ་
ཞུ་རུྒྱའི་སྐལ་བཟང་གི་གོ་སྐབས་ཐབོ་བུྱང་། 
མཇལ་ཁ་ཞུ་དགསོ་དནོ་ངའི་མ་འངོས་ལས་
དནོ་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་ཞུ་ཆེད་ཡིན།  སབྐས་
དརེ་རྒྱ་གར་ནང་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་མུ་མཐུད་
ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་
པར་བརནེ་གུས་པས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་
ཨེ་ལི་སི་ལས་འཆར་ཐགོ་མར་ཝ་ཱརཱ་ཎ་སིར་
འག་ོའཛུགས་ཞུས་པ་ཡིན། ཞསེ་སོགས་
ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་བསནུ་༸གོང་ས་
མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།  གཞནོ་
སྐསེ་སླབོ་ཕུྲག་ཁེད་ཚོར་སྐད་ཆ་ཤོད་རུྒྱའི་
གོ་སབྐས་བུྱང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་སྤབོས་ཀི་
ཚོར་སྣང་སྐ་ེབཞིན་འདགུ  ལས་འཆར་
གི་འགན་འཛིན་ངསོ་ཀི་ཨི་ཊ་ལིའི་གགོས་
པ་ོརྙིང་པ་ཁོང་གིས་ང་ཚོས་གང་བཤད་པ་
ད་ེདག་ལག་ལེན་བསར་བཞིན་ཡོད། ཧ་
ཅང་རླབས་ཆེན་རེད། དསུ་ཚོད་ན་ིརག་ཏུ་
འགུར་བཞིན་པ་ལས་དསུ་ཚོད་འགུར་བ་
མ་ཕིན་པར་གནས་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད།  

སརྔ་གང་བུྱང་བའི་གནས་ཚུལ་ད་ེདག་ཚར་
བ་ཡིན་སབས། དན་པའ་ིཡུལ་ཙམ་དང་ལོ་
རུྒྱས་ནང་འཁོད་རུྒྱ་ཙམ་ལས་བསྐར་ལོག་
རྒྱག་རུྒྱ་གང་ཡང་མེད།  མ་འངོས་པ་ད་
དངུ་འབུྱང་རུྒྱ་ཡིན་སབས་མ་འངོས་པའི་
གནས་སངས་བཟང་པ་ོཞིག་ཡོང་ཐུབ་པ་བྱ་
རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་ཡོད། གནས་སངས་འདའི་ི
འགོ་ནས་ཁདེ་ཚོ་མི་རབས་གཞོན་པ་ཚོ་མ་
འངོས་པའ་ིམི་རབས་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་གར་
གི་མ་འངོས་པའི་གནས་སངས་བཟང་ངན་
ཇི་འད་ཡོང་མིན་ཁེད་ཚོའི་ལག་ཏུ་ཡོད། 
གཞི་རྩའི་སགོ་ཆགས་ཙམ་མ་ཟད་མེ་ཏགོ་
འདིས་མཚོན་རིྩ་ཤིང་རིགས་ལའང་སེམས་
མེད་སབས་སེམས་ཚོར་མེད།  འནོ་ཀང་
ད་ེདག་ཐམས་ཅད་འཚོ་གནས་བྱ་འདདོ་པ་
ནི་དཔརེ་ན་མེ་ཏགོ་ལ་མཚོན་ན་ཆུ་དགོས། 
ཆུ་མེད་ན་མེ་ཏགོ་རྙདི་རུྒྱ་རེད། ཕགོས་
མཚུངས་ཉི་མའི་མེ་ཏགོ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་
ཉི་མ་གང་དུ་ཡོད་སར་ཁ་ཕོགས་བཞིན་
ཡོད། སིྤར་མེ་ཏགོ་དརེ་སེམས་ཚོར་མེད་
ཀང་འཚོ་རུྒྱའ་ིཐབོ་ཐང་ཡོད། སགོ་ཆགས་
ལ་མཚོན་ན་སེམས་ལནྡ་ཡིན། དརེ་བརནེ་
སེམས་ཚོར་ཡང་མེད། གགོ་འབུར་ཚུན་
ཆད་འཚོ་སྡདོ་བྱ་རུྒྱའི་འདདོ་པ་བྱདེ་བཞིན་
ཡོད།  འཚོ་རུྒྱའ་ིདམིགས་ཡུལ་དའེང་གཙོ་
བ་ོབད་ེབ་དནོ་ད་ུགཉརེ་ནས་བྱེད་བཞིན་
ཡོད།  གནས་སངས་འདའི་ིའགོ་ནས་
འཇིག་རནེ་བཀོད་པ་པ་ོའདདོ་མིན་ཇི་ལྟར་
ཡང་ང་ཚོ་མི་ལ་ཁད་ད་ུའཕགས་པའི་ཀདླ་པ་
ཡོད།  ཀདླ་པ་དསེ་འདས་པའ་ིདསུ་གནས་
སངས་རེས་དན་བྱེད་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་ཟད། 
མ་འངོས་པའི་གནས་སངས་ཐགོ་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་ཐུབ། བསམ་བླ་ོཚད་དང་ལནྡ་པ་ཞིག་

གཏངོ་བར་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་ཤེས་
དགསོ།  ད་ེཤེས་པར་ཕགོས་གཅིག་རྐང་
རྐང་ལ་མ་ལྟ་བར་ངསོ་གཉསི་དང་གསུམ། 

བཞི། དུག་སོགས་མདརོ་ན་ཕགོས་ཚང་
མའ་ིགནས་སངས་ཤེས་པ་བྱདེ་དགསོ། འད་ི
མི་ཁ་ོན་མ་གཏགོས་དདུ་འགསོ་བྱདེ་ཐུབ་རུྒྱ་
མ་རེད། བད་ེབ་དནོ་ད་ུགཉརེ་བ་ལརྟ་བད་ེ
བའི་རུྒྱ་གང་ཡིན་པ་དནོ་ཐགོ་ང་ཚོས་བསམ་
བླ་ོབཏང་ནས་ཤེས་པ་བྱ་དགསོ། ད་ེའད་བྱ་
རུྒྱར་མིའི་ཀདླ་པར་དམིགས་བསལ་ནསུ་པ་
ཞིག་ཡོད།  ང་ཚོ་མིར་ལནྷ་སྐསེ་སུ་བད་ེ
བ་འདདོ་རུྒྱའི་བསམ་བླ་ོདང་བད་ེབ་འདདོ་
པ་ལརྟ་བད་ེབའི་རུྒྱ་གང་ཡིན་ཐགོ་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་ཐུབ།  ད་ེའད་ཡོང་བར་གཙོ་ཆེར་
ཤེས་ཡོན་ལ་རག་ལུས་ཡོད།  མིའ་ིཀདླ་
པ་བདེ་སྤདོ་ཚད་མཐ་ོཤོས་གཏངོ་ཆེད་ཤེས་
ཡོན་ད་ེགཙོ་བ་ོཡིན་པ་མ་ཟད། ཤེས་ཡོན་ལ་
བརནེ་ནས་ང་ཚོས་ཆོས་རྣམས་ལ་རིག་པས་
དཔྱད་པ་བྱ་རུྒྱའི་རྣམ་དཔྱདོ་ཀི་ནསུ་པ་རྒྱ་
སྐདེ་གཏངོ་ཐུབ།
དེར་བརནེ་མིའི ་སིྤ ་ཚོགས་གང་དུ་ཡིན་
ནའང་ཤེས་ཡོན་ཧ་ཅང་གཙིགས་ཆེར་

འཛིན་ཡོད། འནོ་ཀང་ཁིམ་ཚང་ནང་དང་
སིྤ་ཚོགས། ད་ེབཞིན་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་
སིྤའི་ཐོག་རྙགོ་ག་བཟ་ོམཁན་ད་ེདག་ཤེས་

ཡོན་ཡོད་མཁན་ཚོ་རེད། ཁངོ་ཚོར་ཤེས་
ཡོན་ཡོད་སབས་དའེི་ཐགོ་ནས་ཐབས་བུྱས་
བྱ་རུྒྱ་མཁས་པ་ོཡོད།  དརེ་བརནེ་ད་ལའྟ་ི
ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་འདིས་འབུྱང་འགུར་
སིྤ་ཚོགས་བད་ེཞིང་སིྐད་པ་ཞིག་བཟ་ོརུྒྱའི་
ནསུ་པ་ལནྡ་མིན་འད་ིད་ིབ་ཞིག་རེད། འདའི་ི
ཐོག་ང་ཚོས་དངོས་གནས་བསམ་བླ་ོཡག་
པ་ོགཏངོ་དགསོ།  དངེ་སབྐས་ང་ཚོ་འག་ོ
བ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་རྙགོ་ག་ཧ་ཅང་མང་
པ་ོའཕྲད་བཞིན་ཡོད། རྙགོ་ག་ད་ེདག་ཕལ་
ཆེ་བ་མིས་བཟདོ་པའི་རྙགོ་ག་ཆགས་ཡོད། 
ཨིན་སྐད་ཐོག་ངོས་ཀིས་སྐེས་པས་བཟསོ་
པའ་ིརྙགོ་ག་རེད། man made problem 

བརདོ་ཀི་ཡོད། འནོ་ཀང་བུད་མེད་ཀིས་
རྙགོ་ག་མ་བཟསོ་པའི་དནོ་དག་རྩ་བ་ནས་
མ་རེད། བུད་མེད་ཁདོ་རྙགོ་ག་ཧ་ཅང་བཟ་ོ
མཁན་ད་ེའདའང་ཡོད།  རྙགོ་ག་སུས་
ཀང་མི་འདདོ། རྙགོ་ག་ཡོང་གཞི་ད་ེདག་ང་
ཚོ་མིས་བཟསོ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། འདསི་

གང་སནོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད་བརདོ་ན། དངེ་
དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ཟརེ་བ་དསེ་གང་
ཟག་སྒརེ་དང་། ཁིམ་ཚང་། སིྤ་ཚོགས་
སོགས་བད་ེཞིང་སིྐད་པ་ཞིག་བསུྐན་རུྒྱར་
ནསུ་པ་འདང་གི་མེད་པ་གསལ་པརོ་མཚོན། 
ད་ཆ་ང་ཚོས་འདའིི་ཐགོ་བསམ་བླ་ོཤུགས་ཆེ་
ཙམ་གཏངོ་དགསོ། ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་རསེ་ད་ིབ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ།
སིྤར་ཨེ་ལི་སི་ལས་འཆར་ Alice Project 

ད་ེབཞིན་ཐགོ་མར་ལས་འཆར་འགན་འཛིན་ 
Valentino Giacomin  ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༤ ལོར་ཝ་ཱརཱ་ཎ་སིར་དབུ་འཛུགས་
གནང་ཞིང་། ཁངོ་གིས་ཨི་ཊ་ལིའ་ིགཞུང་
གི་སླབོ་གྲྭ་གསུམ་ལ་ཉམས་ཞིབ་གནང་རསེ་
ལས་འཆར་འདི་དབུ་འཛུགས་གནང་འདགུ  
ཐགོ་མའ་ིཆར་སླབོ་ཕུྲག་ ༧༥ དང་དག་ེརྒན་
བཞི་ལས་མེད། འནོ་ཀང་ད་ཆ་ལས་འཆར་
དའེི་འགོ་རྒྱ་གར་ས་གནས་འད་མིན་ནང་
འག་ོབ་མིའི་ཀུན་ཁབ་བཟང་སྤདོ་ཀི་ལ་ྟགུབ་
གཞི་རྩར་འཛིན་ནས་སླབོ་ཕུྲག་སངོ་ཕྲག་
བརྒལ་བར་གནའ་དངེ་ཟུང་འབལེ་གི་ཤེས་
ཡོན་ལས་འགུལ་སྤལེ་མུས་ཡིན་འདགུ སྔནོ་
འག་ོནས་མཐ་ོསླབོ་རིམ་པའི་བར་ཤེས་ཡོན་
ལས་འཆར་སྤལེ་མུས་ཡིན་འདགུ ལགྷ་པར་
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་བྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡའེ་ིབྷུ ་ད་ྷ
གྷ་ཡར་སླབོ་གྲྭ་གསར་པ་ཞིག་བཙུགས་ཡོད་
འདགུ 
   ཐངེས་འདརི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཨེ་ལི་སི་ལས་
འཆར་ཡར་རྒྱས་ཆེད་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་ཐབེས་
རྩ་བརུྒྱད་ཞལ་འདབེས་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་བརྒྱ་
གསོལ་སྩལ་མཛད་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཀཿཐགོ་དག་ེརྩ་ེརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དཔལ་གསང་ཆེན་ས་ྔའགུར་རྙངི་མའ་ིདབུ་འཛིན་
ཁ་ིརབས་བདནུ་པར་གཏན་འཁལེ་བུྱང་བ། 

༄༅། །བདོ་མི་མང་རྙངི་མའ་ིསིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕལེ་མཆོག་དང་། རྙངི་མའ་ིསིྤ་འཐུས་
མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསན་འཛིན་ལགས་
རྣམ་གཉསི་ཀིས་རབ་གནས་མེ་བྱ་ལོའི་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༥ ཉནི་འད་ི
གར་བཏང་གནས་ནང་འཁདོ་དནོ།  བདོ་རྒྱ་
དམར་གིས་བཙན་བཟུང་བྱས་རསེ་བཙན་
བྱལོ་ནང་ས་ྔའགུར་རྙིང་མའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཀི་
དབུ་འཛིན་མཚན་གནས་རིམ་པར་འབུལ་
བཞེས་ཀི་ལམ་སལོ་ཆགས་པ་ནས་བཟུང༌། 
རྙིང་མའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཀི་དབུ་འཛིན་སྐབས་
ར་ེབདདུ་འཇོམས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་། 
སྐབས་ར་ེདིལ་མགོ་མཁནེ་བརྩེ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག སྐབས་ར་ེགུབ་དབང་པད་ནརོ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག སྐབས་ར་ེསྨནི་གླངི་ཁ་ིཆེན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག སྐབས་ར་ེའཁུལ་ཞིག་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག སྐབས་ར་ེསག་ལུང་རྩ་ེ
སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བཅས་ཀི་དབུ་འཛིན་
མཚན་བཞེས་ཀིས་བསན་འག་ོསིྤ་བྱརེ་ཕན་

ཐགོས་རྒྱ་ཆེ་བུྱང་ཡོད། ས་ྔའགུར་རྙངི་མའ་ི
དབུ་འཛིན་ཁི་རབས་དུག་པ་སྐབས་ར་ེསག་
ལུང་རྩ་ེསུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བསན་འགའོི་
བསོད་ནམས་ཀིས་མ་ཐེག་པར་དགོངས་
པ་གཞན་དནོ་ད་ུགཤེགས་རསེ་གནས་དསུ་
ཀི་རྐེན་པས་རྙིང་མའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཀི་དབུ་
འཛིན་གསར་ད་ུགཏན་འཁེལ་ད་ལྟ་བར་
བུྱང་ཐུབ་མེད། ད་ལན་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེ
གདན་ད་ུས་ྔའགུར་རྙིང་མའི་སྨནོ་ལམ་ཆེན་
མོ་ཐངེས་ ༢༩ ཚོགས་སབྐས་དང་འབལེ་ས་ྔ
འགུར་རྙངི་མའ་ིབ་ླཆེན་ཁག་དང་། སྐ་ུཚབ་
བཅས་ལནྷ་འཛོམས་སར་ས་ྔའགུར་རྙངི་མའ་ི
དབུ་འཛིན་ཕབེས་ཕགོས་སྐརོ་ག་ོབསྡརུ་ཐག་
ཆོད་བུྱང་བར་རྙིང་མའི་མ་དགོན་དུག་ནས། 
ད་ེཡང་དང་པ་ོཀཿཐགོ་དང་། ད་ེརསེ་རགོས་
ཆེན། ཞ་ེཆེན། སྨནི་གལོ་གླངི་། ར་ོར་ེབག 
དཔལ་ཡུལ་བཅས་ཀི་བ་ླཆེན་ཁག་རིམ་པས་
དབུ་འཛིན་གི་མཚན་གནས་ལོ་གསུམ་རེ་
རེས་མོས་བཞེས་གནང་རུྒྱའི་ཐག་ཆོད་བུྱང་
དནོ་བཞིན། ད་རེས་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀཿཐགོ་

པའི་བླ་ཆེན་སྐབས་ར་ེཀཿཐགོ་དགེ་རྩེ་རིན་

པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་ཇི་ལརྟ་གསོལ་འདབེས་ཞུས་
པ་ལརྟ་རྙངི་མའི་དབུ་འཛིན་ཁ་ིརབས་བདནུ་
པའི་མཚན་གནས་ཞལ་བཞེས་ལེགས་ཐབོ་
བུྱང་ཡོད། སྐབས་ར་ེཀཿཐགོ་དག་ེརྩ་ེརིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་ན་ིཕི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་མག་ོལོག་
ར་ོཡུལ་མཁར་ནང་གོང་མའི་ལྷ་ཁང་སུམ་
མད་ོར་ུཡབ་བླ་ོལནྡ་ཕུན་ཚོགས་དང་། མ་
ཡུམ་ཆོས་འཕགས་སྒོལ་གཉསི་ཀི་སས་སུ་

སྐ་ུའཁུངས། ཨ་འཛོམས་རྒྱལ་སས་འགུར་

མེད་ར་ོར་ེམཆོག་དང་།
    རངོ་གསར་འཇམ་དབྱངས་མཁནེ་
བརྩ་ེཆོས་ཀི་བླ་ོགསོ་མཆོག ཀརྨ་པ་རིག་
པའི་ར་ོརེ་མཆོག་སོགས་ནས་ངོས་འཛིན་
གནང་བ་བཞིན་ཤར་རྒྱལ་བ་ཀཿཐགོ་དགོན་
ད་ུཕི་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོར་ཁ་ིའདནོ་མཛད་
སྒ་ོཟབ་རྒྱས་གནང་། ད་ེརསེ་སུྤལ་སྐ་ུཉ་ིཟླ་
མཆོག་དང་། མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་

ཕུན་ཚོགས་མཆོག ཀཿཐགོ་མཁན་རྒན་
རྒྱལ་མཚན་ནརོ་བུ་མཆོག ཀཿཐགོ་རྨགོ་
ཚ་རིན་པ་ོཆེ། ཨ་འཛོམས་འབུག་པ་རིན་
པ་ོཆེ་སོགས་ཀི་མདནུ་ནས་དབང་ལུང་གིས་
ཐུགས་རུྒྱད་ཡོངས་སུ་ཕུག་པར་མཛད། ཕི་
ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་འཕགས་ཡུལ་ད་ུཕབེས་
འབྱརོ་རསེ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་དབུས། སྐབས་ར་ེའཁུལ་ཞིག་
རིན་པ་ོཆེ། སྐབས་ར་ེསག་ལུང་རྩ་ེསུྤལ་རིན་
པ་ོཆེ། སྐབས་ར་ེགུབ་དབང་པད་ནརོ་རིན་
པ་ོཆེ་སོགས་ཀི་མདནུ་དབང་ལུང་གདམས་
ངག་མང་པ་ོཞུས་ཤིང་། འཕགས་པའ་ི
གནས་ཆེན་ཁག་ཏུ་སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུགས་
གནང་བ་དང་། འཛམ་གླངི་ཤར་ནབུ་མང་
པ ོ་ཕ ེབས་ནས་བསན་འགོའི ་ད ོན་མཛད་
བཞིན་པ་བཅས།  སདླ་མར་སྐ་ུཚེ་བསལྐ་
བརྒྱར་བརན་ཅིང་ཐུགས་བཞེད་རྣམས་ལྷུན་
གིས་འགུབ་པའི་མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་
མཚོར་གསོལ་འདབེས་ཞུ་རུྒྱ་བཅས།།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
འཚམས་འད་ིཞུས་པ། 

༄༅། །ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་སྔ ་འགུར་བསན་པའི ་གསལ་བྱེད ་
སྐབས་ར་ེཀཿཐགོ་དགེ་རྩ་ེརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ལ་འཚམས་འདི་ ཞུས་པའི ་ནང་འཁོད ་
དནོ།  ཉ་ེཆར་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་
དུ་སྔ་འགུར་རྙིང་མའི་སྨནོ ་ལམ་ཆེན་མོ་
ཐངེས་ ༢༩ ཚོགས་སབྐས་ས་ྔའགུར་རྙངི་
མའ་ིབ་ླཆེན་ཁག་དང་། སྐ་ུཚབ་བཅས་ལནྷ་
འཛོམས་ཐགོ་ས་ྔའགུར་རྙངི་མའི་དབུ་འཛིན་
ཕབེས་ཕགོས་སྐརོ་བཀའ་བསྡུར་ཐག་ཆོད་
བུྱང་སྙངི་། རྙངི་མའ་ིམ་དགནོ་དུག་ནས། 
ཀཿ ཐགོ་དང་། རགོས་ཆེན། ཞ་ེཆེན། སྨནི་
གལོ་གླངི་། ར་ོར་ེབག དཔལ་ཡུལ་བཅས་
ཀི་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་གོ་རིམ་བཞིན་སྔ་འགུར་
རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་གི་མཚན་གནས་ལོ་
གསུམ་རེ་བཞསེ་རུྒྱའི་ཐག་ཆོད་བུྱང་འབས། 
སྐབས་རེ་ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་རིན་པ་ོཆེ་གང་
ཉདི་ས་ྔའགུར་རྙངི་མའ་ིདབུ་འཛིན་ཁ་ིརབས་
བདནུ་པའ་ིམཚན་བཞསེ་གནང་རུྒྱར་ཇི་ལརྟ་

གསོལ་འདབེས་གནང་བ་ལྟར་
ཞལ་བཞེས་སྨནི་སོྩལ་བུྱང་ཡོད་
འདགུ་པར། འད་ིག་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་འགོ་ལས་ཡོངས་ནས་
དགའ་གུས་ཆེན་པསོ་འཚམས་
འད་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་
དང་། སྐབས་ར་ེགང་ཉདི་སིྤ་
སྒསོ་བསན་འགའོི་མགོན་ད་ུསྐུ་
ཚེ་༸རྒྱལ་བ་ཚེ་མཐའ་ཡས་པའ་ི
ང་ོབརོ་བརན་པ་དང་།

སྔ་འགུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་གི་མཚན་
བཞེས་གནང་རིང་མཛད་དནོ་ཆེ་ཕྲ་མཐའ་
དག་གེགས་མེད་ལྷུན་གིས་འགུབ་པའི་སྨནོ་
འདུན་ཤུགས་དག་ཞུ་རུྒྱ ་ཡིན་ལགས་པ་
བཅས། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མིང་
འཛིན་པས། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༥ ལ་ཕུལ།

༸སྐའུ་ིབ་ླསནྨ་པ་ཟུར་པ་ཡེ་ཤེས་དནོ་ལནྡ་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་
པདྨ་ཤི་གཟངེས་རགས་ཕུལ་བ། 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
༢༦ ཉནི་རྒྱ་གར་མང་གཙོའ་ིདསུ་དན་
ཐངེས་ ༦༩ ཉནི་དང་བསནུ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུའི་
བདོ་ལུགས་བླ་སྨན་པ་ཟུར་པ་ཡེ་ཤེས་དནོ་
ལྡན་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གི་མང་ཚོགས་ཁདོ་
གཟངེས་རགས་མཐོ་ཤོས་ཨང་བཞི་པར་
གགས་པ་པདྨ་ཤི་ Padma Shri ཞསེ་པ་
གནང་གཏན་འཁལེ་འདགུ  ད་ེཡང་དགུང་
གངས་ ༩༠ སོན་པ་༸སྐའུ་ིགསོ་བ་རིག་
པའི་བ་ླསནྨ་པ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཡེ་ཤེས་དནོ་
ལནྡ་མཆོག་ན་ིལོ་མང་རིང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུའི་བ་ླ
སནྨ་གི་ཞབས་ཞུ་བསུྒབས་པ་མ་ཟད།  
    སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༡ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༢༣ ཉནི་བཙན་བྱལོ་ད་ུབཞུགས་
སརྒ་དརྨ་ཤཱ་ལར་བདོ་གཞུང་སནྨ་རིྩས་ཁང་

ཐགོ་མར་གསར་འཛུགས་མཛད་
སྐབས་འགན་ཁུར་བཞེས་མཁན་
གཙོ་གས་ཤིག་ཀང་ཡིན་འདགུ
    ཁངོ་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ 
ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༠ བར་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་༸སྐུའི ་བླ་སྨན་པའི་ཞབས་ཞུ་
བསུྒབས་ཡོད་འདགུ  ད་ེཡང་
ད་ལ་ྟཡུ་རོབ་ཁུལ་ད་ུགཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་མུས་ཡིན་པ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་

ཁོང་ལ་པདྨ་ཤི་གཟངེས་རགས་ཐོབ་པར་
དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ིགནང་བའི་ནང་
འཁདོ་དནོ།  ང་ཚོས་༸སྐའུ་ིབ་ླསནྨ་པ་སྐ་ུ
ཞབས་ཡེ་ཤེས་དནོ་ལྡན་མཆོག་ལ་ཐེངས་
འདིར་རྒྱ་གར་གི་པདྨ་ཤི་གཟངེས་རགས་
གནང་བའ་ིཉནི་མོ་དང་བསནུ། ཁངོ་གིས་ད་
བར་བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་དར་སྤལེ་ཐགོ་
གཟངེས་སུ་ཐནོ་པའི་ཞབས་འདགེས་རླབས་
ཆེན་བསུྒབས་པར་ངསོ་འཛིན་ཐགོ  དངེ་
སྐབས་བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པར་མཚོན་ན་
འཛམ་གླིང་ཡུལ་གུ་ཀུན་དུ་སྐེ་བ་ོམཆོག་
དམན་ཚང་མས་ཆེ་མཐངོ་ཧ་ཅང་ཞུ་ཡུལ་
གི་རིག་གནས་ཤིག་ཏུ་གུར་ཡོད། དརེ་
བརནེ་ངས་ད་ེརིང་གོ་སྐབས་འདི་བརུྒྱད་
ཁོང་ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་
གི་ཚབ་ཞུས་ནས་འཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་
བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། ཞསེ་གསུངས།  

སིྤར་ཐངེས་འདིར་ཁོང་ལ་གཟངེས་རགས་
འདི་ལྟ་བུ་ཐོབ་པ་ནི་བདོ་མིའི་ཁདོ་ཐེངས་
གཉསི་པ་ཆགས་འདགུ ཐངེས་དང་པ་ོད་ེ
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ཝར་ཎ་བདོ་ཀི་གཙུག་
ལག་སླབོ་ཁང་གི་རིགས་བདག་དགེ་བཤེས་
ངག་དབང་བསམ་གཏན་མཆོག་གིས་ཤེས་

ཡོན་ཐགོ་བྱས་རསེ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་
ངསོ་འཛིན་གནང་བ་དང་སྦྲགས་གཟངེས་
རགས་ད་ེགནང་འདགུ་པ་བཅས།།

དག་ེབཤེས་ངག་དབང་བསམ་གཏན།
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སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཧ་རན་སིའ་ིས་གནས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ། 
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
༢༧ ཉནི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་ཧ་རན་སིའི་ས་གནས་བདོ་
རིགས་རྣམས་ལ་བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་རིག་
གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་སོགས་རུྒྱན་འཛིན་
གིས་རང་ཉདི་བདོ་མི་ཚད་ལནྡ་ཞིག་ཆགས་
ཐུབ་པའི་ཐགོ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་རིག་
གཞུང་སོགས་ལ་མཐངོ་རྒྱ་ཐསོ་རྒྱ་ཇི་ཙམ་
རྒྱ་སྐེད་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡང་རྒྱན་ད་ུའག་ོརུྒྱ་
ལས་གཞན་རང་ཉདི་ཤ་ཁག་རསུ་ཙམ་ལས་
བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་དང་གོམས་
གཤིས་སོགས་གང་ཡང་སནོ་རུྒྱ་མེད་པ་
ཆགས་ན་ཐབས་སྐ་ོཔ་ོཡིན་པ་དང་།  
ལགྷ་པར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དངེ་སྐབས་ཚན་རིག་
དང་དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབ་ཐགོ་ནས་འག་ོ
ཐུབ་མཁན་གི་ཆོས་ནི་ནང་ཆོས་ཁོ་ན་ཡིན་
པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གནའ་རབས་དཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲའི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་ལ་ཐསོ་བསམ་
སྒམོ་གསུམ་ཡ་མ་བལ་བ་ཞིག་བྱ་དགོས་ན། 
བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་ལས་གཞན་རེ་བ་རྒྱག་ས་
ལགྷ་མེད་སབས། བདོ་སདྐ་ངསེ་པར་ད་ུསྦངོ་
དགསོ་པའ་ིབཀའ་སླབོ་ཡང་ཡང་སོྩལ་བཞིན་
པ་ལུང་འདནེ་ཞུས་ཏ།ེ ཕ་མ་ཚོས་མ་སྐལུ་
དང་བངླས་ཐགོ་ནས་རང་གི་བུ་ཕུྲག་རྣམས་

ལ་བདོ་སདྐ་རྒྱག་དགསོ་པ་དང་།  བདོ་
མིའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་། ཡ་རབས་
བཟང་སྤདོ་ད་ེདག་ལམ་སནོ་འཐུས་སྒ་ོཚང་
བའི་ཐགོ་ནས་མི་རབས་ནས་མི་རབས་རུྒྱན་
འཛིན་བྱདེ་དགོས་པར་བརནེ་ཕུྲ་གུ་རྣམས་
ངསེ་པར་ད་ུགཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭར་གཏངོ་
ནས་བ ོད་ཀི ་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་
སོགས་ལ་སླབོ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཡང་
གནང་འདགུ  ད་ེབཞིན་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་བདོ་མི་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་
ལུང་འདནེ་གནང་ས།ེ བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་
སུང་སྐབོ་སདླ་ཁོང་གིས་བླསོ་གཏངོ་ཇི་ཙམ་
གནང་བ་རྣམས་འགལེ་བཤད་གནང་བ་དང་
སྦྲགས།  བདོ་མི་རིགས་རིག་གཞུང་དང་
བཅས་པར་སུང་སྐབོ་སདླ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ 
ནས་ད་བར་བདོ་མི་ ༡༥༡ གིས་རང་ལུས་
མེར་སེག་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
གདུག་རུྩབ་ཅན་གི་སིད་བུྱས་ལ་ཞི་རྒོལ་
གནང་བའ་ིསྐརོ་གསུངས། 
     ཕགོས་མཚུངས་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་ཕི་རྒྱལ་གནས་སྡདོ ་བ ོད་མི་རྣམས་
ཀིས། ཡུལ་ཆུ་འཐུང་ན་ཡུལ་ཁམིས་ལ་
བརིྩ་དགསོ། ཟརེ་བའ་ིདཔ་ེལརྟ་སོ་སོའ་ི
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཡུལ་ཁིམས་ལ་
ངསེ་པར་ད་ུབརིྩ་སུང་བྱདེ་དགོས་གལ་སྐརོ་

གསུངས།  ད་ེབཞིན་བཙན་བྱལོ་བདོ་
མིའི་མང་གཙོ་དང་རང་དབང་སྐརོ་གསུང་
སབྐས་སིྤ་ཚོགས་ད་ལམ་སོགས་ནང་དཀྲགོ་
གཏམ་ཁབ་འཕལེ་འག་ོབཞིན་པ་ད་ེདག་ལ་
བརག་དཔྱད་ཡག་པ་ོབྱས་ནས་གཏམ་བརདོ་
རང་དབང་བདེ་སྤདོ་བྱ་དགོས་པ་ལས་རང་
དབང་ཁ་ལ་འཁརེ་ནས་གཡམ་རུྒྱག་བྱས་པ་
ཡིན་ན། བདོ་མིའ་ིཆིག་སིྒག་དང་རྩ་དནོ་ལ་
གནདོ་པ་ལས་ཕན་པ་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། 
ལགྷ་པར་སདྐ་འཕྲནི་ WeChat app ཟརེ་
བ་བརུྒྱད་ནས་གཏམ་འཆལ་ད་ེདག་གཏངོ་
རེས་མ་གནང་རོགས་ཞེས་འབདོ་སྐུལ་ཡང་
གནང་འདགུ ད་ེསའྔ་ིབཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ི
རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་སྐབས་བདོ་
མི་སེར་སྐ་མཆོག་དམན་ཀུན་གིས་ད་ོསྣང་
ཆེན་པ་ོགནང་བ་ཙམ་མ་ཟད། འསོ་བསྡའུ་ི
ནང་ཆ་ཤས་བླངས་པ་ད ེ་དག་ནི་བཙན་
བྱལོ་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་འཕལེ་རིམ་ནང་
དགའ་སྤབོས་སྐ་ེའསོ་པའི་འཕལེ་རིམ་ཞིག་
ཡིན་ཞསེ་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས། ཧ་རན་
སིའི ་ས་གནས་བོད་མི ་རྣམས་ནས་ཀང་
འབུྱང་འགུར་བདོ་མིའི་བཀའ་སིྤའི་འསོ་བསྡ་ུ
མཚོན་མང་གཙོའི་ལས་དནོ་ཇི་འད་ཞིག་
ཡིན་ཡང་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ཐགོ་ནས་ཆ་ཤས་
བངླ་དགསོ་གལ་སྐརོ་གསུངས། མཚམས་

དརེ་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གཟའ་མཇུག་
སླབོ་གྲྭའི་ལས་གཞིར་མ་སྐུལ་དང་བླངས་

ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དགེ་རྒན་
དང་སླབོ་ཕུྲག ཕ་མ་སོགས་འབལེ་ཡོད་
ཚང་མར་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཡི་
རངས་བསགྔས་བརདོ་དང་འབལེ་མུ་མཐུད་
ལས་གཞི་ད་ེརིགས་མཇུག་སྐངོ་དགསོ་གལ་
སྐརོ་འབདོ་སྐལུ་ཡང་གནང་འདགུ སིྤར་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་རིགས་རྣམས་ལ་
གསུང་བཤད་མ་གནང་གོང་དནོ་ཁང་ནང་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཚོགས་མི་ ༢༥ དང་
ཐུག་འཕྲད་གནང་ནས་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུངལ་ཇི་ཙམ་སྐནོ་
གནང་མཛད་བཞིན་པ་དང་།  ལགྷ་པར་
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་
ལམ་སནོ་ལརྟ། གགོས་པ་ོརྙངི་པ་རྣམས་
ཡོད་མུས་སུ་གོགས་པ་ོགསར་པ་འཚོལ་

དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ་ལུང་འདནེ་ཞུས་པ་
དང་སྦྲགས།   གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ི

བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ད་ེདག་གིས་ད་
བར་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་
ད་ེདག་ལ་བསགྔས་བརདོ་དང་ལནྷ་མུ་མཐུད་
བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་བར་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཡང་གནང་
འདགུ  ཚོགས་འད་ུད་ེག་ོསིྒག་ཞུ་མཁན་
པ་ེརི་སི་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེ་རྣམ་རྒྱལ་
བསམ་གུབ་ལགས་ཡིན་པ་དང་།  སབྐས་
དརེ་སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲསི་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ཀང་ལནྷ་བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་
བཅས།། 

ཨོ་སི་ཀྲ་ིལི་ཡ་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་སབྐས་བཞི་པའ་ིའགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་སིད་ནརི་ཚོགས་པ། 
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༧ 
དང་ ༢༨ བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་
ཨོ་སི་ཀྲ་ིལི་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་རིགས་མཐུན་

ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་
བཞི་པ་སིད་ནི་གོང་ཁེར་གི་བྱང་ཕོགས་
མཚོ་འགམ་ས་གནས་ཌི་ཝའ་ི Dee Why 
༼བདོ་རིགས་གངས་འབརོ་ཆེ་ཤོས་གནས་
སྡདོ་བྱེད་ས།༽ལ་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ་
དང་། ཚོགས་འདརུ་ཨོ་སི་ཀྲ་ིལི་ཡའ་ིསྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་མཚོ་མགོ་ལྷག་པ་ལགས་
དང་། སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་ཕི་འབལེ་དུང་
ཆེ་ཟུར་པ་ཨ་ཏ་ིཤ་བསན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་
ལགས། དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་ད་ུརྒྱལ་
བལ་འབུག་ཕུད་པའི་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཨོ་སི་
ཀྲི་ལི་ཤི་ཡའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་གདངོ་
འདསུ་སིྐད་འཛོམས་ལགས། ད་ེབཞིན་

རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ་དང་དུང་ཆེ། ས་གནས་བདོ་
རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཁག་བདནུ་གི་ཚོགས་

གཙོ་དང་འཐུས་ཚབ་རུྒྱན་ལས། དནོ་ཁང་
གི་ལས་བྱདེ་གཉསི་བཅས་ཚོགས་བཅར་བ་
གངས་ ༡༥ འད་ུའཛོམས་གནང་ཡོད། ད་ེ
ཡང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་མཚོ་མགོ་ལྷག་པ་
ལགས་ཀིས་ཁབ་ཁོངས་བདོ་རིགས་ཡོངས་
ནས་སིྤ་ཡོངས་ལས་དནོ་བྱེད་ཕོགས་དང་
འབལེ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་བའི་ཐོག་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ འད་ིབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་ལོར་སུང་བརིྩ་གནང་རུྒྱའི་
གཏན་འབབེས་གསལ་བསྒགས་གནང་དནོ་
ལརྟ། ཨོ་སི་ཀྲ་ིལིའ་ིགཞུང་མང་གཉསི་དང་། 
བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་མཐུན་

འགུར་གནང་མཁན་ཚོགས་པ་སིྒག་འཛུགས་
དང་མི་སྒརེ་སོ་སོར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་ལས་
འགུལ་སྤལེ་ཕོགས་སྐརོ་ལམ་སནོ་དང་གོ་
བསྡརུ་སྦང་བཤད་གནང་། སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་ཨ་ཏི་ཤ་བསན་
འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་འབུྱང་འགུར་
བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཁག་གི་ལས་དནོ་
ཚགས་ཚུད་དང་ལེགས་སྤལེ་ཉསེ་འགོག་གི་
ལམ་སནོ་གནང་ཞིང་། དམིགས་བསལ་སྐ་ུ
མགནོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་གདངོ་འདསུ་
སིྐད་འཛོམས་ལགས་ཀིས་དང་བླངས་དཔྱ་
དངུལ་བསྡ་ུའབུལ་ཞུ་དགསོ་པའི་གལ་གནད་
དང་། གསོ་ཚོགས་ནས་དབུ་མའ་ིལམ་གི་
སིད་བུྱས་གཏན་འབབེས་གནང་བའི་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་། ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་ཨོ་
སི་ཀྲ་ིལི་ཡར་གནས་སྡདོ་བདོ་རིགས་ཡོངས་
ནས་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་རྩ་བའི་དམ་
བཅའ་དང་ཆབ་སིད་ལངས་ཕགོས་གཏན་
འབབེས་གནང་བའ་ིཐགོ
༡༽ བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་
རུྒྱན་འཛིན་གནང་རུྒྱར་ཚོགས་པ་དང་བདོ་
མི་ད་ོབདག་སོ་སོས་ལས་དནོ་ཇི་བཞིན་སྤལེ་
དགསོ་སྐརོ་དང་།
༢༽ ཨོ་གླངི་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུའི་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཕགོས་དང་དའེི་

འགོ་གོན་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་བྱེད་
ཕགོས།
༣༽ ཨོ་གླངི་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་རིགས་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་དང་། གལ་
ཆེའ་ིཆབ་སདི་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཕགོས།
༤༽ རྒྱ་རིགས་མི་མང་ལ་འབལེ་བ་ཞུ་བའ་ི
ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
ཕགོས།
༥༽ སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁང་ནས་བདོ་
རིགས་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་དང་བླངས་དཔྱ་
དངུལ་བསྡ་ུའབུལ་ཞུ་ཕགོས་དང་། དཔྱ་
དེབ་གསར་བཟོ་དང་བསྐར་བཟོ་གནང་
ཕགོས་ཀི་ལམ་སནོ་བཅས་ཀི་ཐགོ་ག་ོབསྡུར་
ལྷུ ག་པ་ོགནང་མཐར་གསོ་ཆོད་བཞག་པ་
དང་། གསོ་ཆོད་ནང་གསལ་ལས་དནོ་གང་
མུྱར་ལག་བསར་ཐུབ་ཐབས་སུ་གསོ་ཆོད་
ཀི་ངོ་བཤུས་ས་གནས་བདོ་རིགས་མཐུན་
ཚོགས་ཁག་ལ་ཚོགས་འད་ུམ་གལོ་གངོ་ནས་
འགམེས་སྤལེ་ཞུས། ཚོགས་འདའུ་ིལས་དནོ་
གལ་གནད་ཆེ་བ་ཞིག་ན།ི རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་
རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་
དུང་ཆེ་འསོ་འདམེས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་ལརྟ་
ཚོགས་འདའུ་ིཉནི་མཐའ་མར་ཚོགས་བཅར་
བ་ཡོངས་ནས་འསོ་བསྡ་ུགནང་བའ་ིགུབ་དནོ་
ད་ུཨེ་སི་ཊི་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་

ཚོགས་གཙོ་དངསོ་གུབ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་
ཚོགས་གཙོ་དང་། ཝིག་ཊོ་རི་ཡ་བདོ་རིགས་
མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་བསན་འཛིན་
བླ་ོབཟང་ལགས་དུང་ཆེར་འསོ་འདམེས་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་བར་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་མཚོ་
མགོ་ལགྷ་པ་ལགས་ཀིས་རནེ་འབལེ་མཇལ་
དར་སྒོན་འབུལ་དང་འབུྱང་འགུར་ལས་
དནོ་གང་ལེགས་ཡོང་བའི་རེ་སྨནོ་གནང་། 
ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་
ཁག་གི་འཐུས་མི་ནས་སིྤ་སྨན་དགོངས་
འཆར་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གནང་ཐགོ ཚོགས་
བཅར་བ་ཡོངས་ནས་བ ོད་ཀི་བླ་ན་མེད་
པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ ་ཚེ་༧ཞབས་པད་
བསལྐ་བརྒྱར་བརན་ཅིང་། རླབས་ཆེན་གི་
བཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་གེགས་མེད་ལྷུན་
གི་འགུབ་པ་དང་། སྐ་ུཚེ་འད་ིཉདི་ད་ུབདོ་
གཞིས་བྱསེ་མཉམ་འཛོམས་ཀི་ཉ་ིམ་མུྱར་
ད་ུཤར་ཏ་ེསརླ་ཡང་གངས་ལྗངོས་ཆོས་སིད་
གཉསི་ལནྡ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པརོ་བད་ེསིྐད་
རོགས་ལྡན་གི་དགའ་སནོ་དཔལ་ལ་རོལ་
བའི་སྨནོ་འདནུ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཞུས་ཏ་ེཚོགས་
འད་ུརྒྱལ་ཁའ་ིངང་གལོ་བ་དང་བཅས།།
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ཧངྒྱཱ་རི་ཡུལ་གི་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་

གནང་ཐབས་གནང་རོགས། 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༦ 
ཉནི་དབུས་དང་ཤར་ཡུ་རོབ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅདོ་དངསོ་གུབ་ར་ོར་ེལགས་ཀིས་ཉ་ེལམ་
ཧངྒྱཱ་རི་ Hungary གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ལམྕ་
སྐ་ུ MP Dr Szél Bernadett མཆོག་
དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ནས་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་འཚམས་
འཕྲནི་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ཡུལ་
དའེི་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པ་འཛུགས་ཐབས་གནང་དགསོ་པའི་
འབདོ་སྐལུ་ཡང་ཞུས་འདགུ  བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་ Mr. Ti-

bor Handrey ལགས་དང་ཀརྨ་ར་ོར་ེལགས་
གཉསི་བརུྒྱད་ནས་མཇལ་འཕྲད་གོ་སིྒག་ཞུ་
ཐུབ་པ་བུྱང་འདགུ  མཇལ་འཕྲད་སབྐས་
དངསོ་གུབ་ར་ོར་ེལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་དབང་སུྒར་འགོ་བདོ་ནང་གི་ད་ལྟའི་བདོ་
མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་
ཇི་ཙམ་ཛ་དག་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་དང་། ལགྷ་
པར་འཛམ་གླངི་ནང་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་

སླབོ་གཉརེ་གནང་ཡུལ་བས་ིགནས་ཁང་ཆེ་
ཤོས་སུ་གགས་པ་གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་
གཏརོ་བཤིག་བཏང་དང་གཏངོ་མུས་ཡིན་པ་
མ་ཟད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་
ཅན་གི་སདི་བུྱས་ལ་ཞི་རྒལོ་བྱདེ་མཁན་བདོ་
མི་རྣམས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་དང་
བྱདེ་བཞིན་པ། ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ 
ནས་ད་བར་བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མི་ ༡༥༡ རང་
ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
སིད་བུྱས་ལ་ཞི་རྒལོ་གནང་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
ཞུས་འདགུ   མཇལ་འཕྲད་ལེགས་པར་
གུབ་མཚམས་སུ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་ར་ོ
ར་ེལགས་ཀིས་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་ལ་སནོ་པའི་
ཞལ་ཐང་གཅིག་ཕུལ་བ་དང་སྦྲགས། ད་
ཕན་བ ོད་ད ོན་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་དང་འབུྱང་འགུར་མུ་མཐུད་
བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱའི་འབདོ་
སྐུལ་ཡང་ཞུས་འདགུ་པར་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་
ནས་མ་འངོས་པར་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་ལ་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་
ཁས་ལེན་ཡང་གནང་འདགུ་པ་བཅས།། 

ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་ཕབེས་བསུ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ། 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༨ 
རེས་གཟའ་ཉ་ིམ་ཉནི་རྒྱ་གར་བྱང་ཕགོས་ཧ་ི
མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་གསར་
པ་སྐ་ུཞབས་ཇ་ཡཱ་རཱམ་ཋ་ཀུར་མཆོག་འབརི་
ཁུལ་གི་རྒྱ་གར་སླབོ་གྲྭ་ཞིག་ཏུ་འཚམས་
གཟགིས་ཐངེས་དང་པ་ོཕབེས་པ་དང་བསནུ། 
འབིར་གཞིས་ཁག་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
རྣམ་པས་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་ཆེ་
མཐངོ་དང་གུས་ཞབས་མཚོན་སླད་བྱནོ་པ་
ལེགས་ཞེས་པའི་དགའ་བསུའི་འབདོ་ཚིག་

འཁོད་པའི་འཕྲདེ་དར་གསར་བཟསོ་ཀིས་
གཞིས་ཆགས་ཉ་ེའགམ་ཅོ་གྷན་ཞེས་པའི་
གསུམ་མདརོ་རྒྱལ་སྒ་ོསྒེང་འཛུགས་ཀིས་
གཞིས་ཁག་གསུམ་གི་མི་མང་བང་སིྒག་
ས་ེལག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་དང་
བཅས་འཚམས་འདའིི་དགའ་བསུ་ཞུ་སླད་
ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༢ ནས་ངང་སྒགུ་ཞུས་
ཡོད་ཀང་། དསུ་ཚོད་ཕར་འགངས་བུྱང་
རྐནེ་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༦ ཙམ་ལ་ཕབེས་འབྱརོ་
བུྱང་ཡོད།  སིྤར་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་

དསུ་ཡུན་ཕྲན་བུ་ཞིག་གི་ནང་ས་གནས་མང་
དག་ཅིག་ལ་ཕབེས་དགསོ་ཡོད་ནའང་། སིྤ་
ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་བདོ་མི་ཕབེས་
བསུར་བཅར་བ་རྣམས་ལ་ཆེ་མཐོང་ཆེན་
པའོི ་ཐོག་ནས་མི་མང་རེ་རེའི་ལག་ནས་
དགའ་སྤ་ོཆེན་པསོ་མཇལ་དར་ལེན་གནང་
བ་དང་། མི་མང་ངསོ་ནས་ཀང་ཆེ་མཐངོ་
དང་གུས་ཞབས་ཆེན་པའོི་ངང་ཕབེས་བསུ་
གཟབ་རྒྱས་ཐགོ་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ི
ཞུས་པར་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་། 
བཟའ་བཅའི་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཀི་ཤན་ཀཱ་
པུར་མཆོག འཕྲདོ་བསནེ་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་
བི་པིན་སིང་པར་མར་མཆོག་བཅས་སོགས་
ནས་ཐུགས་དགསེ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུྱང་བ་དསེ་
འབིར་ཁུལ་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
གཟགིས་ཚུལ་ལེགས་པ་ོབུྱང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
མ་འངོས་པར་འབལེ་བ་དམ་ཟབ་གནས་
ཐུབ་པའི་འབད་བརྩནོ་གང་ཐུབ་ཞུས་ཡོད་པ་
བཅས།།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་རྒྱ་གར་མང་གཙོའ་ིཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ། 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༦ 
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་རྒྱ་གར་གི་
མང་གཙོའ་ིདསུ་ཆེན་ཐངེས་ ༦༩ བཀའ་
ཤག་མདནུ་ཐང་ད་ུསུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།

ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༩ 
ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུ་བ་དུང་
འཕར་ཡན་བཀའ་ཤག་གི་མདནུ་ཐང་ད་ུ
ལྷན་འཛོམས་ཐགོ་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཀིས་
རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་གླུ ་བཏང་བ་དང་ཆབས་
ཅིག་སིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་
ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་
གི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་གནང་ཡོད། ད་ེ
ནས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་མང་
གཙོའི་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུ་དགོས་དནོ་
སྐརོ་གསར་འགདོ་པ་ཚོར་གསུང་དནོ། ད་ེ
རིང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པ་ོསིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ང་ོབརོ་གུར་པ་དང་མང་གཙོའ་ི
ང་ོབརོ་གུར་ནས་མི་ལོ་ ༦༩ ཧལི་པ་ོའཁརོ་
བའ་ིཉནི་མོར་བདོ་མི་སིྤ་དང་།  ལགྷ་པར་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་
མང་གཉིས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་འཚམས་

འདའི་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ལོ་ང་ོ ༦༩ རིང་ལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་འད་ི
གང་ཅིའི་ཐད་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ
ཕིན་ཏ་ེགུབ་འབས་ཆེན་པ་ོསོན་ཡོད་པར་

བ སྔ ག ས ་ བ རོ ད ་
དང་དགའ་ཚོར་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།  འབུྱང་
འ གུར ་ནང ་སྔར ་
ལས་ལགྷ་ཡར་རྒྱས་
མུ་མཐུད་ཕིན་ནས་
འཛམ ་ གླི ང ་ ནང ་
མིང་དནོ་མཚུངས་

པའི་སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་འགུར་རུྒྱའི་
ཡིད་ཆེས་དང་རེ་བ་ཡོད།
ད་རེས་བདོ་པ་དང་འབལེ་བ་ཆེན་པ་ོཡོད་
པའི་ཆ་ནས་བཙན་བྱོལ་བདོ་མི་སིྤ་དང་། 
ལྷག་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ངསོ་ནས་
རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ནས་ད་བར་གང་
ཅིའི་ཐད་ནས་མཐུན་འགུར་རོགས་མགོན་
གནང་བ་ད་ེདག་བཀའ་དནི་སྙངི་བཅངས་
དང་།  ག་ོསབྐས་འད་ིབརུྒྱད་སྙངི་ཐག་པ་
ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་། བཙན་བྱལོ་བ་
དང་བདོ་པ་ངསོ་ནས་རྒྱ་གར་གིས་ང་ཚོར་
རོགས་སྐརོ་གང་གནང་བ་དའེི་མཐའ་མའི་
གུབ་འབས་ཆུད་ཟསོ་སུ་མ་འག་ོབར་རསེ་
མ་ཚང་མས་མཐངོ་ཐུབ་རུྒྱ་ཡོད་པ་ང་ཚོས་
སྙིང་བཅངས་ཞུས་ནས་ད་ེལྟར་བྱེད་ཐུབ་
པའ་ིརེ་བ་ཡོད། ད་ེའདའ་ིཐགོ་ནས་བཀའ་
དནི་འཇལ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་

ཞུ་གི་ཡོད། ཅསེ་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་
མཚམས་བཀའ་ཤག་གི་མཇལ་འཕྲད་ཁང་
ནང་རནེ་འབལེ་གསོལ་ཇ་དང་མངར་ཟས་
བཤམས་ཏ་ེམཛད་སྒ་ོགལོ།  ད་ེབཞིན་གངོ་
ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཐགོ་ཀང་
ར་རངོ་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ ར་སའ་ི
ཉནེ་རགོ་ཐང་ཆེན་ད་ུརྒྱ་གར་མང་གཙོའི་
ད ུས་དན་མཛད་སྒརོ ་ཀང་ར་རོང་ལས་
ཁུངས་ཀིས་མགནོ་འབདོ་ལྟར་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་
ཚོགས་མཆོག་དང་། དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་
བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག  སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་
ལས་ཀི་སྐ་ུཚབ་བླ་ོབཟང་ཆོས་འབྱརོ་ལགས། 
ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་
ནརོ་བུ་ལགས་སོགས་ཆེད་ཕབེས་གནང་
ཡོད།  མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་མར་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སོ་ནམ་དང་
འཕྲདོ་བསནེ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་མ་ཧནེྡྲ་སིང་
ཐཱ་ཀུར་ Shri Mahender Singh Thakur  
མཆོག་གིས་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་གནང་
བསནུ། ཉནེ་རགོ་ར་ུཁག་དང་སླབོ་ཕུྲག་
རྣམས་ཀིས་རུ་སིྒག་ཀི་ལམ་ནས་ཆེ་མཐངོ་
ཞུས། ད་ེརསེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་
མཛད་སྒ་ོདང་འབལེ་བའི་གསུང་བཤད་
གནང་རསེ་རིག་གཞུང་འཁབ་སནོ་གཟིགས་
འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས། །

ཨིན་བདོ་བར་ཆད་གཏན་འབབེས།
Commiter རུྒྱན་འགུལ་པ།
Medical Insurance སནྨ་བཅསོ་འགན་བཅལོ།
Achiever བྱས་རསེ་ཅན།
Ration Card བཟའ་འབུའ་ིལག་དབེ།
Forced Leave བཀས་བཀདོ་གུང་སེང་།
Dilemma ཅི་བྱ་གཏལོ་མེད།
Progress Report གུབ་འབས་སནྙ་ཐ།ོ
Protestant ཡེ་ཤུ་གསར་མ།
Leaflet འགམེས་ཤོག
Relief Fund རུྒད་སྐབོ་ཐབེས་རྩ།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས།


