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རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྱིམས་
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ཞྱིག་དགསོ།  

   བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གྱིས། TIBETAN NEWS

བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་འཚམས་འདྱི་གནང་བ། 
༄༅། །ཡོངས་གྲགས་སུ་ཨ་མ་ར་ེབཙུན་
པདྨ་ཞེས་གཅེས་མྱི ང་དུ་འབདོ་བཞྱིན་པ་
༸སྐུའྱི་གཅུང་མོ་བཀའ་ཟུར་ར་ེབཙུན་པདྨ་
མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་གར་ནང་
གྱི ་བུད་མེད་ཀྱི་གཟངེས་རྟགས་མཐོ་ཤོས་
བུད་མེད་ནསུ་སབོས་གོང་འཕལེ་གཟངེས་
རྟགས་ Nari Shakti Puruskar ཞསེ་པ་
འབུལ་ལམ་ཞུས་པར་བརྟནེ། སབྐས་བཅུ་
དུག་པའྱི་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀྱི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་ལྔ་པའྱི་མཇུག་
བསྡམོས་གསུང་བཤད་སྐབས་དཔལ་ལྡན་
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་
པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་གྱིས་
དམྱིགས་བསལ་འཚམས་འདྱི་གནང་བ་དང་
སྦྲགས། ༸སྐའུྱི་བ་ླསནྨ་པ་ཡེ་ཤེས་དནོ་ལནྡ་
ལགས་སུའང་རྒྱ་གར་མྱི ་སེར་གྱི་གཟངེས་
རྟགས་མཐ་ོཤོས་བཞྱི་པ་པདྨ་ཤྱི་ Padma 

Shri Award ཞསེ་པ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པར་
འཚམས་འདྱི་གནང་འདགུ ད་ེཡང་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བུད་
མེད་ཉྱིན་མོ་དང་སབས་བསནུ་རྒྱ་གར་གཞུང་

གྱི་བྱིས་པ་དང་བུད་མེད་ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཁང་
གྱིས་༸སྐུའྱི་གཅུང་མོ་བཀའ་ཟུར་ར་ེབཙུན་
པདྨ་མཆོག་ལ་གཟངེས་རྟགས་ཕུལ་བ་ད་ེནྱི་
གཙོ་བ་ོཁངོ་གྱིས་ད་བར་ཕུ་གུ་སངོ་ཕག་མང་
པའོྱི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ཕག་ལས་གཟངེས་སུ་
ཐནོ་པ་གནང་བར་ངསོ་འཛྱིན་ཞུས་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ཞྱིང་། སྤྱིར་གཟངེས་རྟགས་མཛད་སྒ་ོ
དངསོ་གཞྱི་ད་ེརྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཕ་ོབྲང་
ད་ུཚོགས་ཡོད་པ་དང་།  གཟངེས་རྟགས་ད་ེ
རྒྱ་གར་ཡུལ་འཁརོ་ཆེན་པའོྱི་སྱིད་འཛྱིན་སྐུ་
ཞབས་རཱམ་ནཱཐ་ཀ་ོཝྱིནཌ་ Shri Ram Nath 

Kovind མཆོག་གྱིས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད་
ཀང་བཀའ་ཟུར་མཆོག་མཛད་སྒརོ་དངསོ་
སུ་བཅར་ཐུབ་མེད། གཟངེས་རྟགས་དང་
ལྷན་བཀའ་ཟུར་མཆོག་ལ་མངནོ་བསདོ་ཀྱི་
ཚོགས་བརདོ་འཁདོ་པའྱི་ནང་།
༼ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༤ ནས་ར་ེབཙུན་པདྨ་མཆོག་
གྱིས་སྐུ ་ཚེ ་ཧྱིལ་པ ོའྱི ་རྱི ང་བ ོད་མྱི ་སྐབས་
བཅོལ་བའྱི ་ ཕུ ་ གུའྱི ་ ཤེས་ཡོན་ཆེད་བླསོ ་
གཏངོ་གནང་ཡོད།  རྒྱ་གར་གཞུང་དང་
རོགས་ཚོགས་ཁག་གྱི་མཐུན་འགུར་རོགས་

རམ་ལ་བརྟ ེན་ནས་
ར་ེབཙུན་པདྨ་མཆོག་
གྱི ས ་ ག ཏ ན ་ སླ ོ བ ་
གྲངས་ ༡༠ དང་། 
ཉྱིན་སླབོ་གྲངས་ ༡༧ 
དེ་བཞྱི ན་ལག་ཤེས་
བསྱི་གནས་ཁང་ ༣ 
མཐ་ོསླབོ་ཀྱི་སླབོ་ཕུག་
ཕ་ོམོ་རྣམས་ཀྱི ་ཉལ་
ཁང་ ༣ དང་མཐ་ོསླབོ་ ༡ བཅས་གསར་
འཛུགས་གནང་ཡོད། ད་བར་སླབོ་གྲྲྭ་ད་ེ
དག་ནས་སླབོ་ཕུག་གྲངས་ ༥༢༠༠༠ སླབོ་
ཐནོ་བུང་ཡོད་པ་དང་། ད་ེདག་གྱི་ཁངོས་
ནས་སླབོ་ཕུག་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ བདོ་མྱི ་སྐབས་
བཅལོ་བ་རེད། བདོ་ཕུག་ཙམ་མྱིན་པར་ཧྱི་
མ་ལ་ཡ་རྱི ་རུྒྱད་ཀྱི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལའང་
ཤེས་ཡོན་གྱི་ག་ོསབྐས་གནང་ཡོད།༽  ཅསེ་
འཁདོ་འདགུ ད་ེཡང་དགུང་གྲངས་ ༧༧ 
བཞེས་པ་བཀའ་ཟུར་ར་ེབཙུན་པདྨ་མཆོག་
ནྱི་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་གཅུང་མོ་ཡྱིན་ཞྱིང་། བུད་མེད་བཀའ་

བླནོ་ཆེས་ཐགོ་མ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད།  
བདོ་ཁྱིམ་སླབོ་གྲྲྭ་འཛུགས་རུྒྱར་འགན་ཁུར་
རྐང་བཞེས་གནང་མཁན་གཙོ་བ་ོཡྱི ན་པ་
དང་། འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སྡ་ེཚན་གྱིས་ UNESCO 
གཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད། འདྱི་
ལོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བྱིས་པ་དང་བུད་
མེད་ནསུ་སབོས་གོང་འཕལེ་གཟངེས་རྟགས་
ཞསེ་པ་ད་ེགཟངེས་འཐནོ་བུད་མེད་ ༣༠ 
དང་ཚོགས་པ་ ༩ ལ་གནང་ཡོད། སྤྱིར་
གཟངེས་རྟགས་ད་ེཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་ཐགོ་
མར་གསར་གཏདོ་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདགུ་
པ་བཅས།།

ཨ་རྱི འྱི ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་བ ོད་མྱི ར་རོགས་
དངུལ་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༡༧ གནང་

གཏན་འཁལེ་བ། 

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ 
ཟླ་ ༩ རྩྱིས་འགའོྱི་ནང་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་
ཀྱིས་གཙོས་བདོ་མྱི ་གནས་སྡདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་
གྱི་ནང་བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། ཤེས་
ཡོན། ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་རོགས་
དངུལ་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༨ དང་།  ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་
བལ་གཉྱིས་ནང་ཡོད་པའྱི་བདོ་མྱིའྱི་རྱིག་གཞུང་
སུང་སྐོབ་དང་སྤྱི ་ཚོགས་ས་བརྟན་བརུྒྱད་མྱི ་
རབས་རསེ་མའྱི་འགོ་ཁྱིད་ཀྱི་ནསུ་པ་གསོ་སྐངོ་
བཅས་ཀྱི་ཆེད་རོགས་དངུལ་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༦  
གནང་རུྒྱ་མ་ཟད། རྩྱིས་འག་ོདའེྱི་འགོ་རོགས་
དངུལ་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༣ ཆེད་མངགས་བདོ་
མྱི འྱི་བསྱི་གནས་ཁང་དང་འཛྱི ན་སྐོང་ཚགས་
ཚུད་ཆེད་གནང་གཏན་འཁལེ་འདགུ དརེ་བརྟནེ་
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་དནོ།  བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་
ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ཐངེས་འདྱིར་གྲསོ་ཚོགས་
ནང་དཔལ་འབརོ་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་བར་
བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།  ཞསེ་གསུངས། ད་ེ
ས་ྔསྱིད་འཛྱིན་ཊམ་གྱིས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་རོགས་
དངུལ་རྩ་བ་ནས་གནང་རུྒྱ་མྱིན་པའྱི་རྣམ་འགུར་
བསན་པར་བརྟནེ།  གཞྱིས་བསེ་བདོ་མྱི ་རྣམས་
ལ་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་བུང་ཡོད་ཀང་ད་ཆ་ད་ེ
སའྔྱི་རོགས་དངུལ་ཡོད་མུས་ཁར་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་ 
༣ འཕར་མ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས། 

༄༅། ཆོས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་
དགེ་ལེགས་མཆོག་ད་ེརྱིང་སྔ་ད་ོརྡ་ས་ནས་རཱཇ་
པུར་ཁུལ་ད་ུགཏན་གཞྱི་བས་པའྱི་ས་སྐ་མཐ་ོསླབོ་
ཏུ་ཕབེས་ཐནོ་གྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ས་སྐ་
མཐ་ོསླབོ་ཟུང་འབྲལེ་ཐགོ་གོ་སྒྱིག་ཞུས་པའྱི་རྱིས་
མེད་བགྲོ་གླངེ་ཐེངས་གསུམ་པའྱི་དབུ་འབེད་
མཛད་སྒའོྱི་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བརོ་ང་ོཕབེས་ཞུགས་
གནང་རུྒྱ་ཡྱིན།  ད་ེཡང་བགྲ་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་
ད་ེནྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ནས་ ༣༡ བར་
ཉྱིན་གྲངས་བཞྱིའྱི་རྱིང་འཚོགས་རུྒྱ་དང་ཐངེས་
འདྱིར་བགྲ་ོགླངེ་གྱི ་བརདོ་གཞྱི་ནྱི་༼སངས་རྒྱས་
པའྱི་ཚད་མའྱི་གཞུང་སླབོ་དཔནོ་ཕགོས་གླང་གྱིས་
མཛད་པའྱི་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དང་། གཡུང་
དུང་བནོ་གྱི་ཚད་མའྱི་གཞུང་འགྲ་ོམགོན་བླ་ོགྲསོ་
རྒྱན་མཚན་གྱིས་མཛད་པའྱི་ཚད་མའྱི་ད་ེཁོ་ན་
ཉྱིད་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་རྱིག་པའྱི་གཏརེ་མཛོད༽ 
ཅསེ་པ་ཡྱིན་འདགུ །

རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་བརྙན་འཕྱིན་དང་དཔ་ེདབེ་ཁག་གཅྱིག་
དབུ་འབདེ་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་
བཀའ་ཤག་གྱི ་ཚོགས་ཁང་ནང་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་
གཞུང་དམངས་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་
ལས་འགུལ་གྱི་ཆ་ཤས་སུ་བདོ་ཀྱི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པས་ཕགོས་སྒྱིག་ཞུས་པའྱི་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའྱི་གླུ་དབངས་དང་། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་
གཞུང་དམངས་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་
ལས་རྱིམ་ག་ོསྒྱིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་པར་སུྐན་
གནང་བའྱི་དཔ་ེདབེ་འཕགས་བདོ་གཉྱིས་
དབར་གནའ་ད ེང་གྱི ་འབྲ ེལ་ལམ་དང་། 
འཕགས་བདོ་དབར་གྱི་འདས་དང་མ་འངོས་
པའྱི་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མངོ་གྱི་མཛའ་འབྲལེ། 
ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཕྱི་དྱིལ་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕགོས་སྒྱིག་གནང་བའྱི་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའྱི་དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་
ཐངེས་ ༣༤ པའྱི་དན་རྟནེ་དཔ་ེདབེ་བཅས་
དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད།        
         ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་
ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༡༢ ཐགོ་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོ
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་

སྐངོ་མཆོག་དང་། དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་
ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག འཕདོ་བསནེ་བཀའ་
བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག  ཐུགས་
རེ་ཆེ་ཞུའྱི་ལས་རྱིམ་གོ་སྒྱིག་ཚོགས་ཆུང་
གྱི ་ཚོགས་གཙོ་ཕྱི་འབྲལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོ
བསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་དང་། དྱིལ་
བསྒགས་དུང་ཆེའྱི་ཚད་མཉམ་ཤར་གླྱིང་
བསན་འཛྱིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས།  ཆོས་རྱིག་
དུང་ཆེ་ལུང་རྟགོས་ལགས། ནང་སྱིད་དུང་
ཆེ་འཆྱི ་མེད་རྱིག་འཛྱིན་ལགས།  བདོ་ཀྱི་
ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའྱི་སྤྱི་ཁབ་འགན་འཛྱིན་
དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རྱིང་ལགས། ཕྱི་
ནང་གྱི ་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཁོན་མྱི ་
གྲངས་ ༣༠ བརྒལ་བའྱི་དབུས་དཔལ་ལནྡ་
སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་དབུས་དཔལ་འབརོ་
བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་དང་འཕདོ་
བསནེ་བཀའ་བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་
མཆོག་བཅས་ནས་དཔ་ེདབེ་ཁག་དབུ་འབདེ་
གནང་། ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་
གྱིས་གསར་འགདོ་པའྱི་དྱི་བར་ལན་འདབེས་
གནང་དནོ། བདོ་དང་བདོ་ཀྱི་རྩ་དནོ་ཐགོ་རྒྱ་

གར་གཞུང་དམངས་གཉྱིས་ལས་ལྷག་པའྱི་
བཀའ་དྱིན་ཆེ་བ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་སུ་ཡང་

མེད།   ང་ཚོས་མཛད་སྒ་ོཁག་སོགས་གང་
ད་ུཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་གཉྱིས་
ཧ་ཅང་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོཡྱིན། ཞསེ་དསུ་
རྟག་ཏུ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། འནོ་ཀང་ངག་ཐགོ་
ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་བ་ལརྟ་དསུ་ནས་དསུ་སུ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་ལས་འགུལ་དངསོ་སུ་སྤལེ་
དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན།  མྱི ་
གཅྱིག་གྱི ་མྱི ་ཚེའྱི ་ནང་ལོ་དུག་ཅུ་བརོད་
སྐབས་ཧ་ཅང་དསུ་ཡུན་རྱིང་པ་ོདང་གལ་

ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་ཞྱིག་གྱི་
གཞུང་དམངས་ནས་བདོ་ཀྱི ་རྩ་དནོ་སླད་

དསུ་ཡུན་རྱིང་པ་ོད་ེཙམ་རྱིང་རྒྱབ་སྐརོ་དང་
མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གནང་བ་དརེ་ང་
ཚོས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་དགསོ་
པ་ནྱི་འཇྱིག་རྟནེ་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ་མ་ཟད།  ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
ཀང་ཆགས་ཡོད།  ཅསེ་སོགས་གསུངས།།
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སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛྱིན་བད་ེལེགས་རྱིན་པ་ོཆེ་དམ་པ་མཆོག་གྱི་ཚ་མོས་ཨོ་གླྱིང་ནང་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞྱིན་པ། 
༄༅། །སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛྱིན་བད་ེལེགས་
རྱིན་པ་ོཆེ་དམ་པ་མཆོག་གྱི ་ཚ་མོ་ཉྱི་མ་ལྷ་
མོ་ལགས་ཀྱིས་ཨོ་གླྱིང་གྲསོ་ཚོགས་ Aus-

tralian parliament ཀྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་སུང་སྐོབ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཉན་ཞྱིབ་
སབྐས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་
གུ་ཡངས་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་ Liberal 

Party གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་དང་། 
        ད་ེས་ྔབད་ེསུང་བླནོ་ཆེན་ཡྱིན་པ་སྐ་ུ
ཞབས་ཀ་ེཝྱིན་ཨེན་ཌྱིའུ་ Kevin Andrews 
མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཉན་ཞྱིབ་གནང་
སབྐས། ཉྱི་མ་ལ་ྷམོ་ལགས་ཀྱིས་སུྤལ་སྐ་ུ
བསན་འཛྱིན་བད་ེལེགས་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ཐོག་མར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཉསེ་མེད་
འཛྱི ན་བཟུང་བཀག་ཉར་བས་པའྱི་བརུྒྱད་
རྱིམ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་མ་ཟད།  མཐར་རྱིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་རྒྱ་ནག་གྱི་བཙོན་ད་ུདགོས་གཞྱི་
ཧ་ཅང་ཆེ་བའྱི་གནས་སངས་འགོ་སྐུ་གྲངོས་

པའྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་གསུངས་པ་དང་
སྦྲགས།  ཨོ་གླྱིང་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་ནས་
སུྤལ་སྐུ་བསན་འཛྱིན་བད་ེལེགས་རྱིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་དམ་པ་ཁངོ་སྐུ་འདས་གྲངོས་སུ་གུར་
བའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིབ་འཇུག་ཆེད་ངསེ་པར་
ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རེ་འདནུ་འདནོ་དགོས་
པའྱི་འབདོ་སྐལུ་ཡང་ཞུས་འདགུ ཕགོས་
མཚུངས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་བདོ་
ནང་རང་ལུས་མེར་སེག་གྱི ་ལས་འགུལ་
བསདུ་མར་སྤལེ་བཞྱིན་པའྱི་གནད་དནོ་ཐད་
ཉྱི་མ་ལ་ྷམོ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་དནོ། ངས་
ཀང་རང་སགོ་བླསོ་གཏངོ་བ་བརྩྱིས་བས་
ཡྱིན།  སབྐས་དརེ་ངའྱི་བསམ་བླའོྱི་ནང་
གལ་ཏ་ེངས་ད་ེའད་བས་ཚེ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་
ཚོགས་ཀྱིས་བདོ་མྱི འྱི་དཀའ་ངལ་ཐོག་ད་ོ
སྣང་ཞྱིག་བདེ་མྱི ་ཡོང་ངམ་བསམ་པའྱི་རེ་བ་
ཞྱིག་བཅངས་པ་ཡྱིན། བདོ་མྱི ་ད་ེཙམ་མང་
པ་ོཞྱིག་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གྱི ་ལས་

འགུལ་སྤལེ་དགསོ་དནོ་ནྱི། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱི་དམ་བསྒགས་ཅན་གྱི་སྱིད་བུས་འགོ་བདོ་

མྱི ་རྣམས་ལ་རང་ཉྱིད་དཀའ་སྡུག་ཇྱི ་འད་
མོང་བཞྱིན་པའྱི་ཚོར་བ་རྣམས་ཕྱིར་རང་
དབང་ཐགོ་འདནོ་རུྒྱའྱི་ཐབོ་ཐང་རྩ་བ་ནས་
མེད།  དརེ་བརྟནེ་ཁངོ་རྣམས་འ་ཆད་འུ་
ཐུག་ནས་ལས་འགུལ་ད་ེའད་སྤལེ་བ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད།  ཅསེ་གསུངས། སབྐས་དརེ་

ཉན་ཞྱིབ་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཀ་ེཝྱིན་ཨེན་
ཌྱིའུ་ Kevin Andrews མཆོག་གྱིས་ཉྱི་

མ་ལྷ་མོ་ལགས་ཀྱི་སྙྱིང་སབོས་ལ་བསྔགས་
བརདོ་རྒྱ་ཆེ་གནང་བ་དང་སྦྲགས་བདོ་དནོ་
ཐོག་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐོར་གནང་རུྒྱའྱི་ཁས་
ལེན་ཡང་གནང་འདགུ
 ད་ེབཞྱིན་ངལ་སོལ་ Labor 

Party ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་གྲསོ་ཚོགས་

འཐུས་མྱི ་ལམྕ་སྐ་ུམེ་རྱི ་ལྱིན་སྲྭན་སོན་ Mer-

yln Swanson མཆོག་གྱིས་ཉྱི་མ་ལ་ྷམོ་
ལགས་དང་ཁངོ་གྱི་ནང་མྱི ་རྣམས་ལ་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་སྦྲགས་མ་ངན་གུས་
འདདུ་ཞུས་པ་མ་ཟད། ཉྱི་མ་ལ་ྷམོ་ལགས་ཀྱི་
རང་གྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་དནོ་ད་ུཞུམ་པ་མེད་པའྱི་
སྙྱིང་སབོས་ལ་བསྔགས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་གནང་
འདགུ ད་ེཡང་ཉྱི་མ་ལ་ྷམོ་ལགས་དངེ་སབྐས་
ཨོ་གླྱིང་གྲངོ་ཁརེ་འད་མྱིན་ནང་ཉྱིན་གྲངས་
བཅུ་རྱིང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་ཐབས་སདླ་
ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བཞྱིན་པ་དང་། ཁངོ་
གྱི ་ཕག་རོགས་སུ་ཕྱི་དྱིལ་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་ཚན་པའྱི་འགན་འཛྱིན་སལྐ་ལནྡ་མཚོ་མོ་
ལགས་ཀང་ཕབེས་ཡོད་པ་བཅས།།

 

མྱི ་ནྱི་སོ་ཊ་བདོ་རྱིགས་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དནོ་གུྲབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱི་བས་རསེ་ལ་
ཆེ་བསདོ་ཀྱི་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་རུྒྱ། 

༄༅།  །འཇྱིགས་བྲལ་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོ
མཁན་བདོ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དནོ་གུྲབ་
དབང་ཆེན་ལགས་དང་།  བང་ཨ་རྱིའྱི་སྐ་ུ

ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུྲབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་
རྣམ་གཉྱིས་ཨ་རྱིའྱི་མངའ་སྡ་ེམྱི ་ནྱི་སོ་ཊར་
ཕབེས་ནས་ས་གནས་ད་ེགའྱི་གྲསོ་ཚོགས་
ཀྱི་འཐུས་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་མཇལ་ས་ེབདོ་དནོ་
སྐརོ་གླངེ་མོལ་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་མྱི ་ནྱི་
སོ་ཊ་ས་གནས་བདོ་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་
པས་ ༼འཇྱིགས་བྲལ།༽ གླགོ་བརྙན་བཟ་ོ
མཁན་བདོ་ཀྱི ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དནོ་
གུྲབ་དབང་ཆེན་ལགས་དང་།  བང་ཨ་
རྱི ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངོས་གུྲབ་ཚེ་རྱིང་
མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་ཆེད་ད་ུགདན་ཞུས་ཀྱིས་
ས་གནས་བདོ་རྱིགས་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་
བཤད་དང་། མྱི ་ནྱི་སོ་ཊར་དབུས་དང་ས་
གནས་ཀྱི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིར་བདོ་དནོ་
ཞུ ་འབོད་གནང་རུྒྱའྱི ་ལས་རྱིམ་གྲ་སྒྱིག་
གནང་ཡོད་པ་ལརྟ།  ཁངོ་གཉྱིས་ ༢༠༡༨ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་ས་གནས་སུ་ཕབེས་

འབརོ་བུང་ཞྱིང་།  གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་
འབོར་སྐབས་ས་གནས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་
པའྱི་རུྒྱན་ལས་རྣམས་ནས་ཕབེས་བསུ་ཞུས་

ཡོད། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔ
ད་ོཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དནོ་གུྲབ་དབང་
ཆེན་ལགས་དང་།  བང་ཨ་རྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུྲབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག  ས་
གནས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་
ངག་དབང་འཆྱི ་མེད་ལགས་དང་རུྒྱན་ལས་
རྣམ་པས་ཁག་སོ་སོར་དབུས་ཀྱི་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མྱི ་ Kelth Ellison ལགས་དང་། 
མངའ་སྡའེྱི་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་ Mary 

Kunesh Podein ལགས། Caroline Laine, 

Rodger Chamberlain  ལགས་དང་མཇལ་
འཕད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད་། ཉྱིན་རྒྱབ་
དབུས་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་ Tim Walz 

ལགས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད། 
སྐབས་དརེ་ས་གནས་ཀྱི་བདོ་མྱི ་འཇྱིགས་
མེད་དབུ་རྒྱན་ལགས་དང་།  བསན་འཛྱིན་
སྒལོ་དཀར་ལགས་མཉམ་ད་ུཕབེས་ཡོད།

དོན ་གུྲབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་གྲོས་
ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་ལ་ ༼འཇྱིགས་
བྲལ།༽གླགོ་བརྙན་བཟ་ོདགོས་དནོ་དང་།  
གླགོ་བརྙན་བཟསོ་པའྱི་རུྒྱ་མཚན་ལ་བརྟནེ་
ནས་བཙོན་ད་ུཚུད་པའྱི་སྐརོ།  བཙོན་ཁང་
ནང་དང་།  བཙོན་ནས་གླདོ་བཀལོ་ཐབོ་
རེས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་བཅས་གླངེ་པའྱི་ལམ་
ནས་བདོ་ནང་གྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པའྱི་གནས་
སངས་ང་ོསྤདོ་གནང་ཞྱིང་།  སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་དངོས་གུྲབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་སྤྱི་
ཡོངས་ཀྱི་བདོ་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་བ་
དང་།  གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པས་
བདོ་དང་བདོ་མྱི འྱི་གནས་སངས་ལ་དསུ་
རུྒྱན་ད་ུཐུགས་སྣང་གནང་བར་ཐུགས་རེ་
ཆེ་ཞུས་པ་མ་ཟད།  ག་ོསབྐས་འདྱི་བརུྒྱད་
གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པས་ཐུགས་
ཁོམས་ནམ་བུང་སྐབས་བོད ་མྱི འྱི ་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་བསྱི་གནས་བཞུགས་སརྒ་རྡ་རམ་
ས་ལར་འཚམས་འདྱིར་ཕབེས་གནང་ཡོང་
བའྱི་རེ་འདནུ་ཡང་ཞུས་ཡོད། གྲསོ་ཚོགས་
ཀྱི་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པས་དནོ་གུྲབ་དབང་ཆེན་

ལགས་དང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་རྣམ་གཉྱིས་
ཀྱི་ཞུ་དནོ་རྣམས་གཟབ་ནན་གྱིས་གསན་པ་
དང་།  ཁངོ་རྣམ་པས་བདོ་དང་བདོ་མྱིར་
དསུ་རྟག་ཏུ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་འགུར་གསལ་སནོ་
གནང་ཡོད་པ་རེད།  ས་གནས་བདོ་རྱིགས་
སྤྱི ་མཐུན་ཚོགས་པའྱི ་ ཚོགས་གཙོ་ངག་
དབང་འཆྱི ་མེད་ལགས་ཀྱིས་ད་ེརྱིང་ང་ཚོའྱི་
ས་གནས་ནས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དནོ་
གུྲབ་དབང་ཆེན་ལགས་མགྲནོ་འབདོ་ཞུས་ཏ་ེ
ཁངོ་གྱི་མངོ་བ་རྣམས་ས་གནས་མང་ཚོགས་
དང་། ས་གནས་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་
རྣམས་ལ་འགྲལེ་བརདོ་གནང་རུྒྱའྱི་གྲ་སྒྱིག་
ཞུ་ཐུབ་པ་དང་།  སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་མཆོག་
ས་གནས་སུ་གཟྱིགས་སྐརོ་དང་མང་ཚོགས་
ལ་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱར་གདན་ཞུ་ཐུབ་
པར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་ཞསེ་དང་།
ཐངེས་འདྱིའྱི་ལས་རྱིམ་བཟ་ོསྒྱིག་གྱི་བརུྒྱད་
རྱིམ་ཁདོ་རུྒྱན་ལས་རྣམས་ཕུད་། ས་གནས་
ནས་ཡྱི ན་པའྱི་བདོ་མྱི ་འཇྱིགས་མེད་དབུ་
རྒྱན་ལགས་དང་།  བསན་འཛྱིན་སྒལོ་

དཀར་ལགས་ནས་གང་ཅྱིའྱི་མཐུན་འགུར་
རོགས་རམ་གནང་བར་ག་ོསབྐས་འདྱི་བརུྒྱད་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༢༤ དགངོ་མོ་དནོ་གུྲབ་དབང་ཆེན་ལགས་
དང་།  སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་རྣམ་གཉྱིས་ནས་
མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ་དང་།
མྱི ་ནྱི་སོ་ཊ་བདོ་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་
ས་གནས་མང་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེབདོ་ཀྱི ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དནོ་གུྲབ་
དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱི་བས་རསེ་ལ་ཆེ་བསདོ་
ཀྱི་གཟངེས་རྟགས་ཤྱིག་ཀང་འབུལ་རུྒྱ་ཡྱིན་
ཞསེ་གསུངས།
མྱི ་ནྱི་སོ་ཊ་བདོ་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་
ནྱི་བང་ཨ་རྱིའྱི་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་ས་གནས་སྤྱི་
མཐུན་ཚོགས་པ་ཆེ་གྲས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང་།
དནོ་གུྲབ་དབང་ཆེན་ལགས་ལ་ཆེ་བསདོ་ཀྱི་
གཟངེས་རྟགས་ཕུལ་བ་ད་ེནྱི་མྱི ་ནྱི་སོ་ཊར་
བདོ་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་བདོ་ཀྱི་
ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཞྱིག་ལ་ཆེ་བསདོ་ཀྱི་
གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བ་ཐེངས་གཉྱིས་པ་
ཡྱིན་ཞྱིང་། ཐངེས་དང་པ་ོད་ེཞྱིང་གཤེགས་
སུྤལ་སྐུ་བསན་འཛྱིན་བད་ེལེགས་རྱིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་ད་ེཁངོ་གྱི་ཚ་མོ་ཉྱི་མ་
ལ་ྷམོ་ལགས་ཀྱིས་བཞསེ་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཆོས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་རྱིས་མེད་བགྲ་ོགླངེ་ཐངེས་གསུམ་པའྱི་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་པ། 
༄༅། ཆོས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་
ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་གྱིས་ད་ེརྱིང་སྔ་ད་ོ
རཱཇ་པུར་ཁུལ་ད་྄ུརྟནེ་གཞྱི ་བས་པའྱི་ས་སྐ་
མཐོ་སླབོ་ཏུ་བདོ་མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ས་སྐ་མཐ་ོསླབོ་གཉྱིས་
ཟུང་འབྲལེ་ཐགོ་གོ་སྒྱིག་ཞུས་པའྱི་རྱིས་མེད་
བགྲོ་གླངེ ་ཐེངས་གསུམ་པའྱི་དབུ་འབེད་
མཛད་སྒའོྱི་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བརོ་དབུ་བཞུགས་
གནང་།  
       ད་ེཡང་ད་ེརྱིང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ 
ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཕག་ཚོད་ ༩ པའྱི་ཐགོ་སྐ་ུ
མགྲནོ་གཙོ་བ་ོཆོས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
དང་ས་སྐ་མཐ་ོསླབོ་ཀྱི་མཁན་པ་ོམཁནེ་རབ་
བཟང་པ་ོམཆོག་ཞབས་སོར་འཁོད་རེས་
སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གྱིས་སྣང་གསལ་

མར་མེ་ཞལ་འབེད་དང་འབྲལེ་མཛད་སྒ་ོ
དབུ་འཛུགས་གནང་།  འདསུ་ཚོགས་ནས་
རུྒྱན་ཆགས་གསུམ་པ་དང་ཤེས་རབ་སྙྱིང་
པ་ོགསུང་འདནོ་བསནུ་རྟནེ་འབུང་གསོལ་
ཇ་འབྲས་བསྱིལ་འདགེས་ཕུལ་ཞུས། ད་ེ
རསེ་ས་སྐ་མཐ་ོསླབོ་ཀྱི་མཁན་པ་ོཐུབ་བསན་
རབ་གསལ་མཆོག་གྱིས་ཕབེས་བསུ་དང་
མཐོ་སླ ྄བོ་ཀྱི ་ངོ་སྤོད་གསུང་བཤད་གནང་
། ད་ེནས་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ནས་
རྱིས་མེད་བགྲ་ོགླངེ་གྱི ་ལས་རྱིམ་གྱི་དགོས་
དམྱིགས་དང་། བགྲ་ོགླངེ་པས་དགངོས་
གཞྱི་ཇྱི་ལརྟ་བཅང་དགསོ་ཚུལ། བགྲ་ོགླངེ་
ད་ེབཞྱིན་གལ་གནད་ཆེན་པའོྱི་ཐགོ་ཚོགས་
དགསོ་དནོ་དང་། ལགྷ་པར་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ད་ེ

སྔནོ་ཆོས་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི ་སྐབས་རྱིས་མེད་
བགྲ་ོགླངེ་བསྐངོ་ཚོགས་དགསོ་ལུགས་བཀའ་
སླབོ་ཕབེས་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་དང་།
ཐངེས་འདྱིའྱི་བགྲ་ོགླངེ་ནྱི་ཚད་མའྱི་སྐརོ་དང་
དའེྱི་ནང་ནས་བརདོ་གཞྱི་༼སངས་རྒྱས་པའྱི་
ཚན་མའྱི་གཞུང་སླབོ་དཔནོ་ཕགོས་གླང་གྱིས་
མཛད་པའྱི་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དང་།
གཡུང་དུང་བནོ་གྱི་ཚད་མའྱི་གཞུང་འགྲ་ོ
མགོན་བླ་ོགྲསོ་རྒྱན་མཚན་གྱིས་མཛད་པའྱི་
ཚད་མའྱི་ད་ེཁོ་ན་ཉྱིད་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་
རྱིག་པའྱི་གཏརེ་མཛོད༽ ད་ེའདམེས་དགསོ་
དནོ་སོགས་སྐརོ་ཀྱི ་བཀའ་སླབོ་ཟབ་རྒྱས་
གནང་། བགྲ་ོགླངེ་ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༢༨ ནས་ ༣༡ བར་ཉྱིན་གྲངས་བཞྱིའྱི་རྱིང་
ཚོགས་རུྒྱ་དང་། ཐངེས་འདྱིའྱི་བགྲ་ོགླངེ་ནང་

བདོ་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་ནས་
གསུང་བཤད་གནང་མཁན་བཅུ་གཅྱིག་དང་
།ཝ་ཎ་དབུས་བདོ་ཀྱི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་ནས་ཆེད་མངགས་ཚད་མའྱི་ལོ་རུྒྱས་
ཐགོ་དཔྱད་རྩོམ་དང་གསུང་བཤད་གནང་
མཁན་མཁས་པ་ཞྱིག་གདན་འདནེ་ཞུས་

ཡོད། མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་དགནོ་སྡ་ེ
འད་མྱིན་ནས་གྲྲྭ་བཙུན་གྲངས་ ༡༧༠ ཙམ་
ཡོད།། 

 ཟླ་དུག་ཟབ་ཁྱིད་ཐངེས་ལ་ྔཔའྱི་སླབོ་བསྡའུྱི་གསལ་བསྒགས། 
༄༅། །སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པའོྱི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་གཞྱིར་བཟུང་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནས་བཟུང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་། ཧནོ་
སུར་དཔལ་ལནྡ་རུྒྱད་སདྨ་གྲྲྭ་ཚང་གྱི་གངས་
ཅན་རྱི ག་གནས་སླབོ ་གྲྲྭ ་དང་ཟུང་སྦྲེལ་
ཐགོ མཐ་ོསླབོ་སླབོ་མཐར་སོན་པའྱི་བདོ་
རྱིགས་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡྱི ག་
དང་ནང་དནོ་རྱིག་པའྱི་ཟབ་ཁྱིད་ཅེས་པ་ཟླ་
བ་དུག་རྱིང་སདྐ་ཡྱིག་དང་། རྱིགས་ལམ་
མམ་མཚན་ཉྱིད་དང་། གཞུང་ཆེན་བཀའ་
པདོ་ལྔའྱི་སྙྱིང་བསྡུས་ངོ་སྤོད་སླབོ་ཁྱིད་བ་
རུྒྱའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་ལག་བསར་བདེ་མུས་

ལརྟ། ཟླ་དུག་ཟབ་ཁྱིད་ཐངེས་ལ་ྔཔ་ད་ེཡང་
མཐ་ོསླབོ་ཐནོ་པའྱི་སླབོ་མ་ ༢༠ ལ་དམྱིགས་
ནས་འདྱི་ལོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་ག་ོསྒྱིག་ཞུ་གཏན་
འཁལེ་སོང་ན། གཤམ་གསལ་ཆ་རྐནེ་ཚང་
ཞྱིང་སླབོ་གཉརེ་བ་འདདོ་ཡོད་རྱིགས་ནས་
ཞུ་སནྙ་འགངེས་ཤོག་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་ད་རྒྱ་ www.tibet.net ནས་ཕབ་ལེན་
གྱིས་ཞྱིབ་ཕ་བཀང་ས་ེགཤམ་གསལ་ཁ་བང་
ཐགོ་སྦྲག་བརུྒྱད་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ འགངས་
མེད་ཞུ་སནྙ་འབུལ་ཟྱིན་པ་དགསོ།
 

དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡། མཐ་ོརྱིམ་སླབོ་མཐར་སོན་པའམ་སླབོ་

མཐར་སོན་ལ་ཉ་ེབ།
༢། ལག་འཁེར་གྱི་ངོ་བཤུས་སངེ་བཙན་

བོལ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཟུང་
དུང་ཡན་ནམ། ས་གནས་འག་ོའཛྱིན། 
ཡང་ན་མཐ་ོསླབོ་ཀྱི་སླབོ་སྤྱི་སུ་རུང་གྱི་
དག་མཆན་ལས་དམ་འཁདོ་དགསོ་པ།

༣། དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ ༢༠༡༧ བར་
གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའྱི་ངོ་བཤུས་སངེ་
དག་མཆན་འཁདོ་དགསོ་པ།

༤། ཟླ་དུག་སླབོ་དསུ་མ་རགོས་བར་འཛྱིན་
བཅར་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་ཆོད་སེམས་བརྟན་

པ་ོཡོད་པ།

ལམ་གྲནོ་དང་བཞུགས་གནས།
ལམ་གྲནོ་དང་། བཞུགས་གནས། ཞལ་ལག་
སོགས་ཀྱི་མཐུན་འགུར་ཆ་ཚང་འབུལ་རུྒྱ།

རུྒྱགས་སྤདོ་དང་ལག་འཁརེ།
སླབོ་ཁྱིད་ཟྱིན་མཚམས་ངག་རུྒྱགས་དང་
འབྲྱི་རུྒྱགས་གཏངོ་རུྒྱ་དང་། མཇུག་
བསྡམོས་མཛད་སྒའོྱི་སབྐས་བསབླ་པ་མཐར་
སོན་གྱི་ལག་འཁརེ་དང་རུྒྱགས་སྤདོ་ཨང་
ཤོག་སྤདོ་རུྒྱ།

ཞུ་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།
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དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་དང་སྐ་ུཞབས་ཨྱི ན་དྱི་རེ་ཤྱི ་ཀུ་མཱར་ Indresh Kumar མཆོག་མཇལ་འཕད་གནང་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༢༧ རེས་གཟའ་མྱིག་དམར་ཉྱིན་གྱི་ཕདེ་
ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢ ཙམ་ལ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་བཀའ་ཤག་ཡངས་སངེ་ཚོགས་ཁང་
ད་ུརྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་དང་བངླས་ཞབས་ཞུ་
ཚོགས་པ་ཨར་ཨེ་སྱི་ཨེ་སྱི་ RSS ཚོགས་
གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཨྱི ན་ད་ེརེ་ཤྱི ་ཀུ་མཱར་ In-

dresh Kumar མཆོག་དང་དཔལ་ལནྡ་
སྱིད་སྐངོ་མཆོག་མཇལ་འཕད་གནང་བ་མ་
ཟད།  ཉྱིན་གུང་གསོལ་ཚོགས་ལནྷ་བཞསེ་
གནང་འདགུ ད་ེཡང་མཇལ་འཕད་སོགས་
ལེགས་པར་གུྲབ་མཚམས་སྐུ་ཞབས་ཨྱི ན་ད་ེ
རེ་ཤྱི ་ཀུ་མཱར་མཆོག་གྱིས་གསར་འགདོ་པར་
མཇལ་འཕད་སྐརོ་གསུང་དནོ།   ཧྱིན་
དུའྱི ་ལོ་གསར་འགོ་འཛུགས་པའྱི་སྐབས་
འདྱིར་ངས་བདོ་མྱི ་གཙོ་བརོ་གུར་པའྱི་ཚང་
མ་ལ་སྨནོ་འདནུ་དང་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རུྒྱ་
མ་ཟད།   ལོ་གསར་པ་འདྱིར་བདོ་དང་
བདོ་མྱིར་བད་ེསྐྱིད་ཀྱི་ཉྱི་མ་འཆར་བ་དང་། 

བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་སདླ་མུ་མཐུད་
འབད་བརྩོན་གནང་བཞྱིན་པའྱི ་བ ོད་མྱི ་
རྣམས་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ལ་བ་
བ་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའྱི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོར་ཕན་རང་ཇ་མུ་
ཀཤ་མྱིར་དང་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་
པའྱི་འགན་འཛྱིན་ཡྱིན་སབྐས་བདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་དང་འབྲལེ་བ་ཐགོ་མ་བུང་།  བདོ་
མྱི ་རྣམས་ནྱི་ཞྱི་བདརེ་དགའ་ཞྱིང་འཚེ་བའྱི་
ལས་ལ་ཡྱི ད་ཆེས་རྩ་བ་ནས་བེད་ཀྱི་མེད། 
བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་ཞྱི་བདའེྱི་ལམ་ནས་མང་
ཚོགས་ལ་བདོ་དནོ་གོ་རྟགོས་སྤལེ་བ་བརུྒྱད་
བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་སླད་
འབད་བརྩནོ་བས་དང་བདེ་མུས་ལ་རྒྱ་གར་
དང་རྒྱ་གར་མྱི ་མང་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི ་ཐུབ་
མཐུན་འགུར་བདེ་བཞྱིན་ཡོད། 
བདོ་མྱི ་མང་དག་ཅྱིག་གྱིས་མ་སྐུལ་དང་
བངླས་ཐགོ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞྱི་རྒལོ་སདླ་གཞན་

ལ་འཚེ་བ་ཏྱིལ་འབུྲ་ཙམ་ཡང་མ་བས་པར་
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བ་ད་ེནྱི་རླབས་
ཆེན་གྱིས་བླསོ་བཏང་ཞྱིག་རེད། ད་ེལ་ྟབུའྱི་

རླབས་ཆེན་གྱི་ལས་འགུལ་ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་
རྱིང་ནས་ད་བར་སྤལེ་མངོ་མེད། དརེ་བརྟནེ་
ད་བར་བདོ་མྱི ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་
མཁན་ཡོངས་ལ་ངས་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐ་ེཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ངས་འཛམ་གླྱིང་ཁནོ་ཡོངས་
ལ་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་བའྱི་འབདོ་

སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་དང་། ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་
འཛྱི ན་ཞྱི ་ཅྱིན་ཕྱིང་ལ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རུྒྱར།  
བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། ཁརོ་ཡུག  

མྱི ་རྱིགས། སདྐ་ཡྱིག་སོགས་སུང་སྐབོས་
བདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད།  བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་དང་ལྷན་གྲསོ་མོལ་བེད་དགོས། 
མྱི ་རྱིགས་རྩ་མེད་བཟ་ོརུྒྱ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཉསེ་པ་
ཚབས་ཆེན་ཞྱིག་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་
མྱི ་རྱི གས་རྩ་མེད་བཟོ་རུྒྱའྱི ་ལས་འཆར་

རྱིགས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་སྤལེ་མྱི ་རངུ་།
བཟང་སྤོད་ཀྱི ་ཐོག་ནས་བ ོད་མྱི འྱི ་སྒྱིག་
འཛུགས་དང་ལྷན་གྲསོ་མོལ་བེད་དགོས། 
མཐར་ངས་རྒྱ་གར་མྱི ་མང་ལ་རེ་བསྐུལ་ཞུ་
རུྒྱར། བདོ་དང་བདོ་མྱིར་གང་ཐུབ་མཐུན་
འགུར་གནང་རོགས་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ཞསེ་
གསུངས། མཇལ་འཕད་སབྐས་ནང་སྱིད་
དང་དཔལ་འབརོ། འཕདོ་བསནེ་བཅས་
བཀའ་བླནོ་བཅས་ཕབེས་ཡོད་པ་བཅས།།

 



དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨4 ༤TIBETAN NEWS 28th March 2018

Published by: Tsering Yangkyi, DIIR, Printer: Narthang Press (DIIR),  CTA, Gangchen Kyishong, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Name of Editor: Ngawang Thogmed,   
Place of Publication: CTA, Gangkyi, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Tel:+91-1892-222457/222510 Email: diiraddl.secy@tibet.net Website: www.bod.asia  Regd. No. HPTIB/2017/74104

སྤྱི་ཁབ་རྩམོ་སྒྱིག་པ། ངག་དབང་ཐགོས་མེད།
རྩམོ་སྒྱིག་པ།  ཡེ་ཤེས་ཀུན་གྲགས།
གསར་འགདོ་པ།           སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
གསར་འགདོ་པ།  སལྐ་བཟང་བད་ེསྐྱིད།
འགྲམེས་སྤལེ་བ།           ནརོ་བུ་དབང་འདསུ།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་དང། 
དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། 

སོགས་ད་རྒྱའྱི་ཁ་བང་ www.bod.asia ཐགོ་
གཟྱིགས་པར་འཚལ།
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ཨྱི ན་བདོ་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས།

དབུས་སནྨ་རྩྱིས་ཁང་དབུས་བརྙསེ་པའྱི་དསུ་དན་སུང་བརྩྱི་ཞུས་པ། 
༄༅། །༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་གསུམ་
པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༦ ལོར་
བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ཕག་
བཏབ་ནས་ལོ་ང་ོ ༡༠༢ འཁརོ་བ་དང་།
བསེ་སུ་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞྱི ་པ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཞུགས་སརྒ་རྡ་རམ་ས་
ལར་སནྨ་རྩྱིས་ཁང་བསྐར་འཛུགས་བསྐངས་
ནས་མྱི ་ལོ་ ༥༧ འཁརོ་བའྱི་དསུ་དན་མཛད་
སྒ་ོཞྱིག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ 
ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོབཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་བདོ་ཀྱི་སནྨ་
རྩྱིས་ཁང་ཚོགས་ཁང་ད་ུདབུ་འཛུགས་གནང་
སོང་།
    ད་ེཡང་མཛད་སྒའོྱི་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་
བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་མཆོག་དང་། 
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་ངག་དབང་རབ་རྒྱལ་
མཆོག བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་
ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གྱིས་
གཙོས་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་
པ། སྤྱི་ཁབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་འགན་འཛྱིན་མགནོ་
པ་ོཕུན་ཚོགས་ལགས། བཀའ་དུང་རངོ་ཁ་
སབོས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས་དང་ལྷན་ཁང་
ཁག་གྱི་དུང་ཆེ་རྣམ་པ། དབུས་སནྨ་རྩྱིས་
ཁང་གྱིས་འགན་འཛྱི ན་གྱིས་གཙོས་དགེ་
ལས་སླབོ་ཕུག་རྣམ་པ།  གསར་འགདོ་པ་
སོགས་ཁནོ་མྱི ་གྲངས་ ༧༠༠ ལགྷ་མཛད་
སྒའོྱི་ཐགོ་ཉམས་ཞུགས་གནང་ཡོད།
མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་མར་སྨན་
རྩྱིས་ཁང་གྱི ་དགེ་ལས་སླབོ ་ཕུག་ཡོངས་
ནས་གཡུ་ཐགོ་གསོལ་འདབེས་རྟ་དབངས་
དང་བཅས་གསུང་འདོན་གུྲབ་མཚམས་

རྟནེ་འབྲལེ་གསོལ་ཇ་འབྲས་སྱིལ་འདགེས་
འབུལ་ཞུས། ད་ེནས་སནྨ་རྩྱིས་ཁང་གྱི་མཐ་ོ
སླབོ་སླབོ་མ་རྣམས་ནས་བདོ་མད་ོདབུས་
ཁམས་གསུམ་གྱི་གཞས་སྣ་གཟྱིགས་འབུལ་
ཞུས་གུྲབ་བསུན་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་
ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་མཆོག་གྱིས་སྨན་
རྩྱིས་ཁང་ནས་པར་སུྐན་གནང་བའྱི་དཔ་ེ
དབེ་ཁག་གཅྱིག་དབུ་འབདེ་གནང་། ད་ེ
རསེ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི ་དུང་ཆེ་ཚེ་རྱིང་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤོད་དང་འབྲེལ་
འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གྱིས་སྨན་
རྩྱིས་ཁང་གྱི་ལས་བདེ་ཞབས་ལོ་ ༣༠ དང་ 
༢༠ ལོན་པ་རྣམས་ལ་གཟངེས་བསདོ་
བ་དགའ་གནང་། ད་ེརསེ་འཕདོ་བསནེ་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གྱིས་སྐུའྱི ་བླ་སྨན་ཟུར་
པ་སྨན་པ་ཡེ་ཤེས་དནོ་ལྡན་མཆོག་ལ་རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་པདྨ་
ཤཱྱི ་གཟངེས་རྟགས་ཀྱི་ཆེ་བསདོ་ཕུལ་བར་
བསྔགས་བརོད་དང་དན་རྟནེ་ཕག་རྟགས་
དང་། སནྨ་རྩྱིས་ཁང་གྱི་སནྨ་པ་དཀའ་བཅུ་
པའྱི་བསླབ་པ་མཐར་སོན་པ་རྣམས་དང་། 
སྨན་རྩྱིས་སླབོ་མའྱི་ཡྱི ག་རུྒྱགས་ཁདོ་ཡང་
རྩརེ་སོན་པ་རྣམས་ལ་ཕག་འཁརེ་གནང་ས་ེ
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་ལ་སྒ་ོ
གསུམ་གུས་ཕག་སྔནོ་ད་ུཕུལ་བའྱི་ཐགོ་ནས། 
༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་སནྨ་རྩྱིས་
ཁང་ཕག་བཏབ་ནས་ལོ་ང་ོ ༡༠༢ འཁརོ་
བ་དང་། བསེ་སུ་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུཕངེ་
བཅུ་བཞྱི ་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཞུགས་

སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་སྨན་རྩྱིས་ཁང་བསྐར་
འཛུགས་བསྐངས་ནས་མྱི ་ལོ་ ༥༧ འཁརོ་
བའྱི་དསུ་དན་མཛད་སྒའོྱི་ཐོག་ཕབེས་པའྱི་
སྐབས་གནས་དག་ེའདནུ་རྣམ་པ། བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་

མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། ལས་ཟུར་རྣམ་
པ། གཞུང་དང་གཞུང་འབྲལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཚོགས་པ་ཁག་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་རྣམ་པ། 
དབུས་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་གྱིས་
གཙོས་ལས་བདེ་རྣམ་པ་དང་། སནྨ་པ་རྣམ་
པ། དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་རྣམ་པ། ད་ེབཞྱིན་
འདྱིར་འཛོམས་པའྱི་མང་ཚོགས་རྣམ་པ་
བཅས་ལ་ངས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འདྱིའྱི་བཀ་ཤྱིས་བད་ེ
ལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཞབས་
ཕྱི་ཞུ་མཁན་གྱི་སྒྱིག་འཛུགས་གཙོ་བ་ོསྨན་
རྩྱིས་ཁང་ཆགས་ཡོད། སྒྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་
ནང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལས་བདེ་ཟུར་
པ་དང་། ད་ཡོད་ལས་བདེ་ཡོངས་ནས་
དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པར་བརྟནེ། ད་ལ་ྟབདོ་

ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གནས་བབ་འདྱི་རྒྱ་གར་
དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆ་སངེ་སྤབོས་པ་བདེ་
འསོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། སནྨ་པ་ཡེ་ཤེས་
དནོ་ལྡན་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་
ལོ་  ༢༠༡༨ ལོར་པདྨ་ཤཱྱི་གཟངེས་རྟགས་

ཀྱི་ཆེ་བསདོ་ཕུལ་བར་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་
མ་ཟད། འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་དང་།
འཛྱིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་བཅས་ནས་ཡྱི ག་ངག་
གཉྱིས་ཐགོ་ནས་དགའ་བསུ་ཞུས་ཡོད། སནྨ་
རྩྱིས་ཁང་ནས་མང་ཚོགས་ལ་འབུམ་སུམ་ཅུ་
སོ་གཅྱིག་གྱི་སནྨ་སྦྱིན་དང་ཆག་ཡང་གནང་
བཞྱིན་ཡོད་པ་དརེ་བསགྔས་བརདོ་དང་རསེ་
སུ་ཡྱི ་རངས་ཞུ་འདདོ་བུང་། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་
ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་
སླབོ་ལམ་སནོ་འགོ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་སྤྱི་
ཚོགས་ནང་ནད་རྱིགས་སྔནོ་འགོག་གྱི ་ཐགོ་
ཤུགས་རྒྱག་བཞྱིན་ཡོད། སནྨ་རྩྱིས་ཁང་
གྱིས་ད་ལྟའྱི་འཆར་ནད་རྱིགས་ཐགོ་ཉམས་
ཞྱིབ་དབེ་གྲངས་  ༡༧ ཙམ་པར་འགྲམེས་

གནང་ཡོད།  དཔ་ེདབེ་ད་ེདག་བརུྒྱད་མང་
ཚོགས་ལ་ག་ོརྟགོས་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་ཡོད། ད་
ལ་ྟབར་སནྨ་རྩྱིས་ཁང་ནས་སནྨ་པ་དཀའ་བཅུ་
པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཐོན་དང་ཐོན་བཞྱིན་ཡོད། 
ད་རེས་སྨན་པ་ཐོན་མཁན་ཚོས་མ་འངོས་
པར་ང་ཚོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཞབས་ཞུ་སུྒབ་རུྒྱ་
རེ་བ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། མ་འངོས་པར་སནྨ་རྩྱིས་
སླབོ་མ་ཚོས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཐགོ་ད་ོསྣང་བ་
དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།
སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི ་སྨན་པ་ཚོས་བདོ་པའྱི་སྤྱི་
ཚོགས་ནང་སེམས་ཀྱི ་དཀའ་ངལ་ཡོད་
མཁན་རྣམས་ལ་རོགས་པ་གང་ཐུབ་གནང་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདགུ 
མྱིའྱི་སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བར་བདོ་ཀྱི་
གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་ནང་ཆོས་གཉྱིས་ཡག་
ཤོས་རེད། ནད་རྱིགས་སྔནོ་འགགོ་ཐགོ་
འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཙོས་ཡན་
ལག་ལས་ཁུངས་བཅས་ནས་ཤུགས་རྒྱག་
བཞྱིན་ཡོད། ནད་རྱིགས་སྔནོ་འགགོ་ནྱི་
གཙོ་བ་ོཟས་དང་སྤདོ་ལམ་རེད། ང་ཚོས་
ཟས་དང་སྤདོ་ལམ་ཐགོ་ཤུགས་རྒྱག་ཐུབ་ན་
ཏན་ཏན་འབྲས་བུ་སྨྱིན་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཅསེ་
སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་། མཐར་
སྐར་རྩྱིས་པ་གཙོ་བ་ོརྩྱིས་རམས་པ་ཚེ་རྱིང་
ཆོས་འཛོམས་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་
གསུང་བཤད་གནང་རེས་སྨན་རྩྱིས་བསན་
རྒྱས་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་ས་ེམཛད་
སྒ་ོགྲལོ་ཡོད་པ་བཅས།།

ཨུ་ར་ུསུའྱི་སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས། 
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཨུ་རུ་སུ་གཙུག་ལག་རབ་
འབམས་པའྱི་སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས་ཞུ་
རུྒྱར། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་ལས་
བདེ་པ་གཉྱིས་ལ་ཨུ་རུ་སུ་ཁལ་མུག་མངའ་
སྡ་ེདང་། ཐུ་བ་མངའ་སྡའེྱི་མཐ་ོརྱིམ་སླབོ་གྲྲྭ་
གཉྱིས་ནང་ཨུ་རུ་སུའྱི་སདྐ་ཡྱིག་གཙོས་པའྱི་
གཙུག་ལག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་སླབོ་
ཡོན་འབུལ་རུྒྱ་དང་། འདམེས་སུྒག་ཟྱིན་
པའྱི་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་ཟུར་ཁྱིད་སླབོ་སྦོང་
དང་། བཞུགས་གནས་སོགས་རྱིན་མེད་
འཐབོ་རུྒྱ། དའེྱི་སངེ་ཨུ་ར་ུསུ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེ
ལོ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་
འགན་འཁུར་གྱིས་སྤྱིར་བཏང་འགྲ་ོགྲནོ་ལ་
ཕན་པའྱི་ཟླ་རེའྱི་འཚོ་སྣནོ་དང་ལམ་གྲནོ་
ཕོགས་གཅྱིག་གྱི ་མཐུན་འགུར་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་རུྒྱ།
 སླབོ་ཚན།
༡) གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་སོ་སོའྱི་སླབོ་
ཚན་གཏན་འབབེས་ཇྱི་ཡོད་དང་། ཨ་ར་ུསུ་
སྐད་ཡྱི ག་རྨང་གཞྱིའྱི་ཚུལ་ད་ུངེས་པར་ད་ུ

བངླ་དགསོ།
༢) ཁལ་མྱིག་མཐ་ོརྱིམ་སླབོ་གྲྲྭའྱི་དྲྭ་ཚྱིགས་
ཁ་བང་། http://www.kalmsu.ru/
༣) ཐུ་བ་མཐ་ོརྱིམ་སླབོ་གྲྲྭའྱི་དྲྭ་ཚྱིགས་ཁ་
བང་། http://www.tuvsu.ru/
སླབོ་ཡོན་གྱི་ཆ་རྐནེ།
སྱི་ཞུ་བ་གང་ཞྱིག་ངསོ་འཛྱིན་ཡོད་པའྱི་མཐ་ོ
རྱིམ་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་ནས་ལོ་གསུམ་ཅན་གྱི་ཉ་ེ
བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་སླབོ་
ཐནོ་བུང་བ་དང་། ད་ེཡང་གཞུང་ཞབས་
འདམེས་ལྷན་ནས་བསྐ་ོགཞག་གནང་བའྱི་
ཐགོ་ཞབས་ལོ་ཧྱིལ་པ་ོ ༥ ཟྱིན་པ་དགསོ་རུྒྱ། 
ཕྱིར་བསྐདོ་ལག་ཁརེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ 
ནས་ཉུང་མཐར་ཟླ་བ་དུག་རྱིང་དསུ་ཚོད་
གཙང་མྱི ་ཟྱིན་པ་དགསོ་རུྒྱ།
དགསོ་མཁའོྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག
༡) མྱི ་ཚེའྱི་ལོ་རུྒྱས་སྙྱིང་བསྡསུ།
༢) འད་པར་ཚོན་ཅན་གཉྱིས།
༣) གཞུང་ཞབས་འདམེས་ལནྷ་ནས་ཞབས་
ལོ་ཧྱིལ་པ་ོ ༥ ཞུས་པའྱི་རྒྱབ་གཉརེ།
༤) ཉ་ེབའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་

ཡྱིག་རུྒྱགས་ཨང་ཤོག
༥) སླབོ་ཡོན་ཞུ་དགསོ་པའྱི་འབྲྱི་རྩམོ་ཡྱིག་
འབུྲ་ ༤༠༠ ནས་ ༥༠༠ བར།
༦) ཕྱིར་བསྐདོ་ལག་ཁརེ་གྱི་ང་ོབཤུས།
༧) རྡ་སར་མེད་པའྱི་གཞུང་ཞབས་ལས་
བེད་རྣམས་ཀྱི ་སྙན་ཞུ་གླགོ་འཕྱིན་བརུྒྱད་
འབུལ་ཆོག
གོང་གསལ་ཡྱི ག་ཆའྱི་ངོ་བཤུས་སངེ་ས་
གནས་འག་ོའཛྱིན་དང། ཡང་ན་བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་ཟུང་དུང་དང་
ཡན་གྱི་དག་མཆན་འཁདོ་པ་དགསོ་རུྒྱ།
འཚང་སནྙ་འབརོ་ཚེས། རེས་གཟའ་ལགྷ་
པ། ༢༠༡༨།༤།༤ འགངས་མེད།
འདམེས་སུྒག་བརུྒྱད་རྱིམ།
རྡ་སར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ 
ཉྱིན་འདམེས་རུྒྱགས་བ་རུྒྱ་དང་། ས་གནས་
ལས་བདེ་རྣམས་ལ་ཁ་པར་དང་གླགོ་འཕྱིན་
གྱི་ལམ་ནས་འདམེས་རུྒྱགས་བ་རུྒྱ།
སླབོ་ཡོན་སྡ་ེཚན་ངསོ་ནས་འདམེས་རུྒྱགས་
ཟྱིན་པའྱི ་ལས་བེད་པ་གཉྱིས་ལ་དྲྭ ་ཐོག་
བརུྒྱད་སླབོ་ཡོན་འགངེས་ཤོག་འབུལ་སངས་

སྐརོ་ལམ་སནོ་ཞུ་རུྒྱ།
སླབོ་འག་ོའཛུགས་ཚེས། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩
འབྲལེ་གཏུག་ཁ་བང་།
ངག་དབང་ཡོན་ཏན་དང་།
ཚེ་རྱིང་ཆོས་འཛོམས།
Email:  doe.lobyon@tibet.net & 

 scholarship@tibet.net

Phone: +91-1892-222572/222721

Facebook: www.facebook.com/doe.
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