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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དམ་ཆོས་འདལུ་བའ་ིབག་ོགླངེ་
ཐངེས་གཉསི་པའ་ིཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༡རེས་གཟའ་ཉི་མ་ཉིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་
ལྡ་ིལི་ར་ུཤྲི་ལངྐ་དང་།	 མ་ཡན་མྲར་།	
ཐའ་ིལེནྜ།ི	 ཝི་ཏ་ིནམ།	 ཐའ་ེཝན།	
ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་བཅས་ནས་ཕབེས་པའི་ནང་
པའི་སྐུ་ཚབ་དང་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་སྐུ་
ཚབ་དབར་དམ་ཆོས་འདལུ་བའི་བག་ོགླངེ་
ཐངེས་གཉསི་པ་ཚོགས་གནང་ཡོད།	 ད་ེཉནི་
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་དམ་ཆོས་འདལུ་བའི་བག་ོགླངེ་ཐངེས་
གཉིས་པའི་ཐོག་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་སྐུ ་ཚབ་
རྣམས་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟ་ེབཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 ངསོ་རང་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༤	 ལོར་
དགེ་སླངོ་གི་སྡམོ་པ་ཆ་ཚང་ཞུས་པའི་ནང་
པའ་ིདག་ེསླངོ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 དསུ་
རབས་	 ༨	 ནང་བདོ་ད་ུདར་བའ་ིདཔལ་ན་
ལེནྡྲའི་གནའ་རབས་རིག་གནས་ཀི་རེས་
འཇུག་པ་ཞིག་ཀང་ཡིན།	 ཆོས་རྒྱལ་ཁ་ིསངོ་
ལྡའེུ་བཙན་གིས་དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་མཁས་པའི་
དབང་པའོ་ིགས་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་བདོ་ད་ུ
གདན་དྲངས་ཏ་ེདཔལ་ན་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་
ད་ེབཞིན་བདོ་ད་ུདར་སྤལེ་མཛད་ཡོད།	 ད་ེ
ཡང་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་ན།ི	ནང་པའ་ིདག་ེ
སླངོ་ཞིག་དང་།	 ལ་ྟགུབ་སྨྲ་བ་པ།ོ	 ཚད་མ་
རིག་པ་བ་བཅས་རེད།	 ཅསེ་དང་།	 གཞན་
ཡང་མགོན་པ ོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ལོ ་

ང་ོ	 ༢༦༠༠	 ལགྷ་གི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་
པའི་ཆོས་དངེ་དསུ་སིྤ་ཚོགས་ནང་འབལེ་བ་
ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	

རསེ་ལུས་ཀི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྟངས་ཤིག་གི་
དབང་གིས།	 དསུ་རབས་	 ༢༠	 ནང་དཀའ་
ངལ་ཚང་མ་དྲག་པའོི་ལམ་ནས་སེལ་ཐུབ་
ཀི་ཡོད་པ་དགོངས་པར་བརནེ་དསུ་རབས་
ཉ་ིཤུ་ན་ིདྲག་པའོ་ིལམ་ལ་ཕིན་ཡོད།	 དའེ་ི
ཉརེ་ལེན་ལ་བརནེ་ནས་དསུ་ད་ལ་ྟཡིན་ཡང་
ང་ཚོ་འདིར་ཞི་བད་ེངང་འཚོ་བཞིན་ཡོད་
ཀང་འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་གུ་གཞན་ནང་མི་
ཕན་ཚུན་དབར་མི་གསོད་ཁག་སྦོར་དང་།	
མི་རིགས་དབ་ེའབདེ།	 གདངོ་གི་ཚོས་གཞི་
དང་རིགས་རསུ་ཀི་དབ་ེའབདེ།	 མི་རྣམས་
མུ་གེ་ཐབེས་ནས་འཆི་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་
ཀི་དཀའ་ངལ་ཡོང་གི་ཡོད།	 ཆོས་ལུགས་
ཁག་ལ་ལ་ྟགུབ་འདྲ་མིན་ཡོད་ཀང༌།	 བམས་
པ་དང༌།	 བརྩ་ེབ།	 བཟདོ་སྒམོ།	 ཆོག་ཤེས།	

ཚུལ་ཁིམས་བཅས་ཀི ་བསླབ ་བ་ཉམས་
སུ་ལེན་པར་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་གཅིག་
མཚུངས་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 མི་ཚེ་བད་ེསྐདེ་

ཀི་ལམ་དུ་འཁིད་པའི་ནསུ་པའང་གཅིག་
མཚུངས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ངསོ་ཀིས་ཆོས་
ལུགས་ཚང་མར་བརིྩ ་བཀུར་དང་ཆོས་
ལུགས་ཕན་ཚུན་དབར་མཐུན་སིྒལ་ཡོང་བར་
འབད་བརྩནོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་གར་གནའ་
རབས་ཀི་ལྟ་གུབ་ནང་ཞི་གནས་དང་ལྷག་
མཐངོ་སོགས་བླའོ་ིརྣམ་གཞག་དང་བདེ་ལས་
སོགས་ཀི་སྐརོ་ཞིབ་ཕྲ་གསུང་ཡོད།	ནང་པའ་ི
གཞུང་ནས་གསུང་བའི་བླའོི་རྣམ་གཞག་གི་
ཤེས་བ་སོགས་ཀིས་དངེ་དསུ་ཚན་རིག་པའི་
སྡ་ེལའང་ཕན་ཐགོས་སུྒབ་ཐུབ་ཀི་ཡོད།	དམ་
པའི་ཆོས་འདལུ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་
ཀི་རྩ་བ་ཡིན།	 འད་ིགཞིར་བཞག་ཐགོ་ང་
ཚོས་མ་རིག་པ་དང་ཉནོ་མོངས་དགུ་གསུམ་
སྤངོ་ཐུབ་པ་དགསོ།	ཞསེ་དང་།

འཕགས་པའི་བདནེ་བཞི་དང་པྲ་ལིའི་ཆོས་
བརུྒྱད་ཀི་གཞུང་ནས་གསུང་བའི་བང་ཆུབ་
ཀི་ཕགོས་ཀི་ཆོས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདནུ་གི་གལ་
གནད་རང་བཞིན་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 བླ་ོརྣ་ོབ་ོབཟ་ོབར་ཤེར་ཕིན་གི་
མད་ོདང་འབལེ་བའི་དཔལ་དགོན་འཕགས་
པ་ཀླུ ་སུྒབ་དང་སླབོ་དཔནོ་འཕགས་པ་ལྷས་
མཛད་པའི་གསུང་རྩོམ་གི་གལ་གནད་རང་
བཞིན་སོགས་ཀི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།
སབྐས་དརེ་མ་ཡན་མྲར་དང་།	 ཐའ་ེཝན།	
རྒྱ་གར་བཅས་ཀི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ནས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
ཕག་རགས་ཕུལ་བ་དང་འབལེ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཀང་ཁོང་རྣམ་པར་སྟནོ་པ་ཐུབ་
པའ་ིདབང་བའོ་ིསྐ་ུབརྙན་རེ་སྩལ་ཡོད།
ད་ེརེས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཁ་ེལི་ཧརོ་ན་ིཡ་མངའ་སྡ་ེ
ནང་གི་སྙངི་ར་ེགངོ་ཁརེ་ཨ་ན་ཧམེ་	 Ana-

heim	 གི་སིྤ་ཁབ་པ་སྐ་ུཞབས་ཊོམ་	 Tom 

Tait	 མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་སྐ་ུ
ཞབས་ཊོམ་མཆོག་གིས་ད་བར་འབད་བརྩནོ་
ལ་བརནེ་ནས་སྙིང་ར་ེགངོ་ཁེར་ཨ་ན་ཧམེ་
ནང་སླབོ་ཕུྲག་ཚོའི་སེམས་ལ་ཞི་བད་ེདང་
བད་ེསིྐད་ལྡན་པ་ཞིག་བུང་ཡོད་པའི་སྐརོ་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་དང་རསེ་སུ་ཡི་རང་མཛད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་མགགོས་མུར་ངང་གླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་པ།	
༄༅།	 །འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་འད་ུཐངེས་	 ༣༨	 སུད་སི་ཇི་ན་ི
ཝར་འཚོགས་བཞིན་པ་དང་བསྟནུ།	 ཡུ་རོབ་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་འཇར་མན་རྒྱལ་
ཁབ་གཉསི་ཀི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་བདོ་ནང་གི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ་
གླངེ་སླངོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	རྒྱ་གཞུང་གི་
བཙོན་འགོ་ཏུ་ཡོད་པའི་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ཐབོ་
ཐང་རྩདོ་ལེན་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་
མགགོས་མུར་ངང་གླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་དགོས་
པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་འདགུ
དེ་ཡང་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་
འཇར་མན་རྒྱལ་ཁབ་གཉསི་ཀི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་
པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་།	 སྨྲ་བརདོ་
རང་དབང་།	 དྲང་བདནེ་གི་ཐག་གཅདོ་རང་
དབང་སོགས་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་
བཞིན་པར་བླ་ོའཚབ་ཡོད་པ་བརདོ་འདགུ
འཇར་མན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའ་ི
རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་ཊི་
ཝི་ཊར་	 Twitter	 དྲ་ཐགོ་ཏུ་གནས་ཚུལ་
སྤལེ་བ་ལརྟ་ན།	 ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་
དང་ཆོས་དད་རང་དབང་།	 སྨྲ་བརདོ་རང་
དབང་།	 ད་ེབཞིན་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་
ཐབོ་ཐང་སོགས་ལ་བརིྩ་བཀུར་བདེ་དགོས་
པ་མ་ཟད།	 བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ཐབོ་ཐང་རྩདོ་
ལེན་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་ཀིས་
གཙོས་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་པ་

དང་ཁིམས་རྩདོ་པ་སོགས་བཙོན་འཇུག་དང་
དྲང་བདནེ་མེད་པར་ཁིམས་ཐག་བཅད་པ་
སོགས་ལ་བླ་ོའཚབ་ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	 ཡུ་
རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
རྒྱ་གཞུང་གིས་མགོགས་མུར་ངང་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་པ་སོགས་གླདོ་བཀྲལོ་
གཏངོ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས།	 ཁངོ་རྣམ་པས་བཙོན་ཁང་ནང་ནས་
མནར་གཅོད་མོང་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་
ཚུལ་ཐནོ་ཡོད་ན།	 དརེ་དཔིས་ཕིན་པ་ཞིབ་
འཇུག་གནང་དགོས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
འབདོ་སྐལུ་ཞུས་འདགུ
འཇར་མན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་རྒྱལ་གཅསེ་ཆོས་གཅསེ་སླབོ་གསོ་ད་ེགང་
མགགོས་མཚམས་འཇགོ་གནང་དགསོ་པ་མ་

ཟད།	 བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ཐབོ་ཐང་རྩདོ་ལེན་
པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་ཚུད་པའ་ིའག་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་པ་དང་ཁིམས་
རྩོད་པ་སོགས་གླདོ་བཀྲལོ་དགོས་པ་དང་།	
ད་ེབཞིན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ལུགས་འག་ོ
སྟངས་ཁག་ལ་བསྟནུ་དགསོ།	 ཞསེ་བརདོ་
འདགུ
འཛམ་གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
འད་ུཐངེས་	༣༨	པ་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	
ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	ཉནི་མཇུག་སིྒལ་གི་ཡོད་པ་
བཅས།	།

སྐབས་རེ་ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སུྤལ་ར་ོརེ་
འཆང་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཚེ་དཔག་མེད་གུབ་

རྒྱལ་ལུགས་ཀི་སྒ་ོནས་ཚེ་དབང་གནང་བ།	

༄༅།	 །སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་ཁབ་ཁོངས་དཔལ་ཞ་ལུ་
དགོན་པ་གཉསི་ཐུན་མོང་ནས་སྙན་སེང་གསོལ་
འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༦	
ཚེས་	 ༢༨	 ཉནི་༸སྐབས་ར་ེཡོངས་འཛིན་གླངི་
མཆོག་སུྤལ་ར་ོར་ེའཆང་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྤནོ་ཊ་
ཆོལ་གསུམ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཞབས་
སོར་བཀའ་དྲནི་བསྐངས་ཏ་ེགཞིས་མི་ལོ་ན་	 ༧༥	
བརྒལ་བ་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་མཇལ་ཁ་
དང་།	 ད་ེབཞིན་སྤནོ་ཊ་གཏན་སླབོ་ཀི་དག་ེལས་
སླབོ་ཕུྲག་ཡོངས་ལ་ནང་དནོ་རིག་པའི་སྐརོ་དང་
དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་སྦངོ་རུྒྱ་གལ་ཆེའི་སྐརོ་བཀའ་
སླབོ་དང་།		ཕི་ཚེས་	༢༩	ཉནི་ཀི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	
༩།༣༠	 ཐགོ་དཔལ་ཞ་ལུ་དགནོ་པའ་ིབང་ཆུབ་
མཆོད་རནེ་མཐོང་གལོ་རིན་པ་ོཆེ་ལེགས་གུབ་
བུང་བར་རབ་གནས་བཀའ་དྲནི་བསྐངས་རསེ་
ཆོས་ཞུ་བ་མི་གངས་	༢༠༠༠	ལགྷ་ལ་རྣདང་བངླ་
དརོ་ལམ་སྟནོ་ཟབ་རྒྱས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

གཞི་རིམ་བར་མའི་བདོ་ཡིག་དགེ་རྒན་འསོ་སྦངོ་
དབུ་འཛུགས་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཤེས་ཡོན་
སིད་བུས་དང་མཐུན་པའི་དསུ་ཡུན་ལོ་གཅིག་
དང་ཕེད་ཀ་རིང་ས་རྲ་བདོ་ཀི་མཐོ་རིམ་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ད་ུགཞི་རིམ་བར་མའི་བདོ་ཡིག་དགེ་
རྒན་འསོ་སྦངོ་ག་ོསིྒག་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༧	
ཚེས་	 ༢	 ཉནི་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་འབུམ་རམས་པ་
པདྨ་དབངས་ཅན་མཆོག་ཆེད་ཕབེས་ཐགོ་འསོ་
སྦངོ་དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད།	 	 ས་རྲ་མཐ་ོསླབོ་
ཀི་སླབོ་སིྤ་དང་འསོ་སྦངོ་སླབོ་ཁིད་གནང་མཁན་
སླབོ་དཔནོ་རྣམས་ཀང་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།	མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་མར་ཤེས་ལནྷ་ཚན་
པའ་ིའགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གུབ་ལགས་ཀིས་
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་དང་ས་རྲ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་
འབལེ་ཡོད་རྣམ་པ།	དག་ེརྒན་འསོ་སྦངོ་པ་རྣམས་
ལ་ཕེབས་བསུ་དང་འབལེ་འོས་སྦོང་ངོ་སྤོད་
གནང་།	 ད་ེརསེ་འསོ་སྦངོ་པ་ད་ོབདག་སོ་སོས་ལོ་
རུྒྱས་ང་ོསྤདོ་གནང་།	 ད་ེནས་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་འསོ་སྦངོ་དབུ་
འབདེ་ཀི་ལམ་སྟནོ་བཀའ་སླབོ་ནང་དག་ེརྒན་འསོ་
སྦངོ་གི་གལ་གནད་དང་།	 ལོ་གཅིག་དང་ཕདེ་
ཀའི་རིང་འསོ་སྦངོ་གནང་སབྐས་ད་ོསྣང་གང་དང་
གང་ལ་གནང་དགསོ་མིན།	 ལགྷ་པར་དསུ་དང་
མཐུན་པའི་སླབོ་ཁདི་ཐབས་ལམ་འགུར་བཅསོ་ཇི་
ལརྟ་གཏངོ་དགསོ་མིན།	 དག་ེརྒན་ཚད་ལནྡ་ཞིག་
ལ་ཚང་དགོས་པའི་ཡོན་ཏན་གང་ཡིན་བཅས་
དགེ་རྒན་རང་ཉིད་ཤེས་ཡོན་ཙམ་མིན་པར་སྒ་ོ
གསུམ་གི་ཀུན་སྤོད་ཡ་རབས་ཚུལ་ལྡན་དགོས་
སྐརོ་སོགས་ལམ་སྟནོ་ཟབ་རྒྱས་གནང་།	 ཐངེས་
འདརི་དག་ེརྒན་འསོ་སྦངོ་གི་མཐུན་འགུར་རོགས་
རམ་གནང་མཁན་ཨ་རིའ་ིཐབེས་རྩ་	 USAID	
ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།
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མེ་ལོང་གསར་ཁང་ད་ུབདོ་དནོ་སྐརོ་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཤིང་།	སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབལེ་
མཐུད་པས་ཚོགས་འདརུ་བདོ་དནོ་གླངེ་བ།	

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིནང་ཡོད་པའ་ིམེ་ལོང་
གསར་ཁང་ MirrorMedia ད་ུརེས་གཟའ་
པ་སངས་ཉནི་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་
ཕངི་དང་༸གངོ་ས་ཏྲ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་རྣམ་
གཉསི་མཇལ་འཕྲད་གནང་སིད་དམ་ཞེས་
པའི་བརོད་གཞི་ལས་འཕྲསོ་ཏ་ེདསུ་ཡུན་
ཆུ་ཚོད་གསུམ་རིང་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་
བག་ོགླངེ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུག་སིྒག་གནང་
མཁན་ན་ིརྒྱ་ནག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་	 China 

Researche Net	 ཡིན་པ་དང་།	 ཀ་ོལིམ་
སྦ་ིཡ་གཙུག་ལག་སླབོ་ཆེན་གི་དག་ེརྒན་ཆེན་
མོ་ཀྲང་སྦ་ོཧུའུ་	 Zhang Boshu	 ལགས་
དང་།	 ནའིུ་ཡོག་གངོ་ཁརེ་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་
མོའ་ིདག་ེརྒན་ཆེན་མོ་ཤྲ་མིང་ Xia Ming 

ལགས་༧གོང་ས་ཏྲ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་
དངེ་རབས་ཚན་རིག་པའི་དབར་བག་ོགླངེ་
ཞེས་པའི་དཔ་ེདབེ་ཀི་རྩོམ་པ་པ་ོཏིང་དབི་
ཕུ་ Ding Yifu ལགས།	 	 ད་ེབཞིན་	 ༼ཕི་

ལོ་	༡༩༥༩	ལོའ་ིལ་ྷས།༽	༼ལགྕས་བི་གུང་
ད་ུའཕུར་སབྐས།༽	 ༼བདོ་ད་ུགསང་བའ་ི
འགུལ་བཞུད་སྐ ོརོ་བཀདོ་པ།༽	 ༼བསྐར་ད་ུ
འཁུངས་པའ་ིསྤན་རས་གཟགིས།༽	 ཞསེ་
པའི་དཔ་ེདབེ་ཀི་རྩོམ་པ་པ་ོལི་ཅང་ལིན་
Li Jianglin	 ལགས།	 	 བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབལེ་
མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲསི་ལགས།	 ཧངོ་
ཀངོ་ནས་ཡིན་ཞིང་།	 ༼ལ་བརྒྱབ་ཆུ་བརྒལ་
བདོ་མཐངོ་།	 ༸གངོ་ས་ཏྲ་ལའ་ིབ་ླམ་རང་
ཁིམ་ད་ུཕབེས་དགསོ་པ།༽	 ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེ
དབེ་ཀི་རྩམོ་པ་པ་ོཅི་ཧ་ོམིང་ Ji Shuom-

ing	 ལགས་བཅས་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འདརུ་
གདན་ཞུ་གནང་ཡོད་ཅིང་།	 མེ་ལོང་གསར་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཧ་ཕངི་ He 

Ping	 ལགས་ཀིས་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུ
གཙོ་སྐངོ་གནང་ཡོད།	 ལ་ྟཚུལ་དང་བསམ་
ཚུལ་ཕྲན་བུའི་མི་འདྲ་བའི་རྒྱ་རིགས་མཁས་
པ་རྣམས་དང་།	བང་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་

གི་རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པས་དསུ་ཡུན་
ཆུ་ཚོད་གསུམ་རིང་ལོ་རུྒྱས་ཐོག་གི་བདོ་
འད་ིརང་བཙན་ཡིན་མིན་དང་།	 དབུ་མའ་ི
ལམ་དང་རང་བཙན་གི་སྐརོ།	 ༸སྐའུ་ིཡང་
སདི་སྐརོ།	 རྒྱ་རིགས་དང་།	 བདོ་རིགས་
དབར་མི་འདྲ་བ་ག་རེ་ཡོད་པའ་ིསྐརོ།	 ཞི་
ཅིང་ཕིང་དང་༸གོང་ས་ཏྲ་ལའི་བླ་མ་རྣམ་
གཉིས་མཇལ་འཕྲད་ཡོང་དང་མི ་ཡོང་
སོགས་ཀི་གནད་དནོ་ཐད་བག་ོགླངེ་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	 བག་ོགླངེ་ཚོགས་འདའུ་ིརིང་
རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་
ཤིས་ལགས་ཀིས་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་བདོ་འད་ིརང་
བཙན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་དང་།	 དངེ་
སྐབས་བདོ་མི་ཚོས་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་
ལམ་གི་སདི་བུས་རུྒྱན་འཁངོས་བདེ་ཀི་ཡོད་
པའ་ིསྐརོ་དང་།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐའུ་ིཡང་སདི་སྐརོ།	 རྒྱ་
རིགས་དང་བདོ་རིགས་དབར་ཁད་པར་ག་
རེ་ཡོད་པ།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་

པ་ོམཆོག་ནི་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐག་གཅོད་
བེད་པའི་ལྡ་ེམིག་ཡིན་པ་སོགས་བདོ་མིའི་
མངནོ་འདདོ་དང་ལངས་ཕགོས་གསལ་པརོ་

མཚོན་པ་གནང་ཡོད་པ་རེད།	 དསུ་ཡུན་
ཆུ་ཚོད་གསུམ་གི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུཚ་
ཚང་མེ་ལོང་གསར་ཁང་ནས་ཐད་ཀར་རྒྱང་
བསངིས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 གལ་སདི་རྒྱ་
སདྐ་མཁནེ་མཁན་ཚོས་གཟགིས་འདདོ་ཡོད་
ཚེ།	ཆ་ཚང་ཡུ་ཁུབ་དྲྲྭ་རྒྱ་ནས་གཟགིས་ཐུབ།
ཐངེས་འདིའི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུག་སིྒག་

གནང་མཁན་རྒྱ་ནག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ Chi-

na Researche Net	ཞསེ་པའ་ིཚོགས་པ་ད་ེ
ན་ིཕི་ལོ་	༢༠༡༣	ལོར་ཨ་རི་གཞུང་ལ་དབེ་

སྐལེ་བས་པའ་ིཁ་ེམེད་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་
དང་།	 རྒྱ་ནག་དང་རྒྱལ་སིྤའ་ིགནད་དནོ་སྣ་ེ
མང་ཐགོ་བག་ོགླངེ་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
ཞིབ་འཇུག་གི་སྙན་ཐོ་ཡང་མང་པ་ོའདནོ་
སྤལེ་བས་ཡོད།	 ཐངེས་འདའི་ིབག་ོགླངེ་
ཚོགས་འད་ུད་ེཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་བག་ོགླངེ་
ཚོགས་འད་ུཐངེས་	༤༩	པ་ད་ེཡིན་པ་རེད།།

སརྦ་སིལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དད་པ་དང་རང་དབང་ཞསེ་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།	
༄༅།	 །སྦལེ་ཇམ་གི་རྒྱལ་ས་སརྦ་སིལ་
ནང་ཡུ་རོབ་ཀི་རྙིང་ཞེན་དང་བཅོས་སུྒར་
མནའ་འབལེ་ཚོགས་པ་ཞསེ་པའི་ཡུ་རོབ་ཀི་

སདི་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཚོགས་པ་	 ACRE 

ཞེས་པའི ་གོ ་སིྒག་འོག་དད་པ་དང་རང་

དབང་ཞེས་པའི་བག་ོགླངེ་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་
ཚོགས་གནང་བ་དང་།	 ལནྷ་ཚོགས་སུ་
སརྦ་སིལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་

ཚོགས་ལགས་ཚོགས་ཞུགས་གནང་འདགུ
དེ་ཡང་ཉིན་གངས་གཅིག་གི ་བགོ་གླ ེང ་

ལྷན་ཚོགས་དབུ་འབདེ་ཐགོ་ཡུ་རོབ་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་ཆོས་དད་རང་དབང་གོང་སྤལེ་
གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ཡན་ཕ་ི
གལ་	Mr	 Jan	Figel	མཆོག་ཆེད་ཕབེས་
ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་།	 གསུང་
བཤད་ཀི་གཙོ་བ་ོཆོས་དད་རང་དབང་གི་
གལ་གནད་སྐརོ་དང་འབལེ་འཛམ་གླིང་གི་
མི་འབརོ་ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་
པ་སོ་སོའི་ཆོས་ལ་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་བླ་ོ
འགལེ་བདེ་མཁན་ཡིན་པར་བརནེ།	 ཆོས་
དད་རང་དབང་སུང་སྐབོ་བ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་ཅསེ་གསུང་འདགུ	 ད་ེཉནི་ཚོགས་ཆུང་
ཆ་བགོས་ཀིས་བག་ོགླངེ་ལྷན་ཚོགས་གནང་
སྐབས་མཁས་དབང་མི་སྣས་ཡུ་རོབ་ཡུལ་

གུ་ཁོན་ཡོངས་སུ་ཆོས་ལུགས་ཀི་སྡ་ེཚན་
འདྲ་མིན་ལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་
སོགས་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་བ་
མ་ཟད།	 གཞུང་ཕགོས་ནས་ཆོས་ལུགས་ལ་
ངསོ་འཛིན་བདེ་མ་བདེ་ཀི་གནད་དནོ་འགོ་
ཆོས་ལུགས་བེད་སྒརོ་དམ་བསྒགས་དང་
དབ་ེའབདེ་ཡོང་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་སྐརོ་
ཡང་གླངེ་གནང་འདགུ
ཕོགས་མཚུངས་ཉིན་ཤས་གོང་སྦར་སིལ་
སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་དང་དནོ་གཅོད་ལས་བདེ་རྒན་ཁང་
རིག་འཛིན་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་དང་འབལེ་བའི་ཆོས་དད་
རང་དབང་དང་།	 སྐབས་བཅལོ་རང་དབང་

ཐོག་གི་ལྷན་ཚོགས་སུའང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་འདགུ	 ལནྷ་ཚོགས་ད་ེས་མཚམས་
མེད་པའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་
ཞསེ་པའ་ིག་ོསིྒག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	
ལྷན་ཚོགས་སུ་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མིས་རྒྱ་ནག་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་
མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའི་གནད་དནོ་
སྐརོ་གླངེ་གནང་བ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་དང་འབལེ་དནོ་གཅོད་
བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཡུ་རོབ་
མཐུན་ཚོགས་དང་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནས་
ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་གཞི་རྩའི་རིན་ཐང་
སུང་སྐབོ་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་འདགུ་པ་
བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དང་།	ཐ་ེཝན་དནོ་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་	༢༠	འཁརོ་བའ་ིམཛད་སྒ།ོ	
༄༅།	 །ཐ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་
ནས་ཕི་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲརོ་

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གངས་	 ༨༣	
ལ་ཕབེས་པའི་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་སུང་བརིྩ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་དང་།	ད་ེཉནི་གི་ཕི་དྲརོ་
ཐ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་དབུ་
བརྙསེ་ནས་ལོ་	 ༢༠	 ཧལི་པ་ོའཁརོ་བའ་ི

དསུ་ཚིགས་བཅས་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོ

ཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 ཐགོ་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་
ཀི་ཐགོ་མར་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པས་སྤསོ་སྣ་ེདང་
བཅས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་མཐོང་
གལོ་རིན་པ་ོཆེ་བཞུགས་ཁིའི་ཐགོ་གདན་ཞུ་
རསེ།	 སྐབས་ར་ེཤར་པ་ཆོས་ར་ེརིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་པ་

འཕྲནི་ལས་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་དང་།	 ཐ་ེཝན་
སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་འགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་མི་ལྕམ་ཧངོ་རུས་རའ་ོལགས་ཀིས་
འདས་པའ་ིལོ་	 ༢༠	 རིང་ཐ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་བརུྒྱད་རིམ་ང་ོསྤདོ་
གནང་།	 ད་ེནས་སྐ་ུམགནོ་གི་གཙོ་བ་ོབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་
བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག་གིས་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐ་ེཝན་མི་
མང་ལ་འཚམས་འདྲ་ིདང་འབལེ།	 ༸གངོ་
ས་མཆོག་རྒྱ་གར་ད་ུསྐབས་བཅལོ་ད་ུཕབེས་
རསེ།	 བཙན་བལོ་གཞུང་མང་རྣམས་མང་
གཙོའ་ིལམ་ད་ུའཁདི་གནང་མཛད་ད་ེམཐར་
སིད་དབང་ཡོངས་རགོས་མི་མང་གིས་འསོ་
འདམེས་གནང་བའི་སིད་སྐངོ་ལ་དབང་ཆ་

ཆ་ཚང་རིྩས་སྤོད་གནང་བའི་བརུྒྱད་རིམ་
སྙངི་བསྡསུ་ང་ོསྤདོ་གནང་།	 ད་ེརསེ་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་དངེ་སབྐས་སདྐ་འཕྲནི་སོགས་ནང་
བདནེ་པ་མིན་པའི་གནས་ཚུལ་གང་མང་
ཞིག་བརུྒྱད་སྐལུ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པས།	ཚང་
མས་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པ་ོགནང་སྟ་ེགནས་
ཚུལ་བདནེ་པ་དང་རུན་མ་གང་ཡིན་ཤེས་
རགོས་ཐུབ་པ་བ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན།	 ཕི་
ལ་ཡོད་པའི་བདོ་མི་རྣམས་མཐུན་ལམ་རགོ་
རྩ་གཅིག་སིྒལ་དགོས་པ་སོགས་ཀི་ལམ་
སྟནོ་གསུང་བཤད་གནང་།	 མཐར་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཐུགས་
རེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་སྟ་ེཚོགས་
ཞུགས་ཡོངས་ནས་༸རྒྱལ་བའ་ིཞབས་བརན་
གི་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་དང་།	 ༸རྒྱལ་

བའི་བཞུགས་ཁི་རིན་པ་ོཆེར་མཇལ་དར་
ཕུལ་རསེ།	 ཉནི་གུང་དཀར་སྐངོ་གི་གསོལ་
ཚིགས་ག་རྒྱས་ཕུལ།	 ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༢	
ཐོག་ཐེ་ཝན་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་དབུ་
བརྙསེ་ནས་ལོ་	 ༢༠	 འཁརོ་བའ་ིཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའི་གཞས་སྣ་འཁབ་སྟནོ་གི་ཐགོ་མར་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ང་ོ
སྤདོ་འཚམས་སྦརོ་གི་གསུང་བཤད་དང་།	
ཐ་ེསྡདོ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་
གུབ་རསེ།	 བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་
འཁབ་སྟནོ་བརྒྱད་དང་།	 ད་ེམིན་ཐ་ེཝན་མི་
མང་དང་ཐ་ེསྡདོ་བདོ་མི་ནས་ཞབས་གཞས་
ཁག་ལ་ྔཙམ་གཟགིས་འབུལ་ཞུསགནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་ཆེད་འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་



3 TIBETAN NEWS  4th  July  2018 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༡	ཕི་ཟླ་	༧	ཚེས་	༤

འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཐ་ེཝན་ནང་འཚམས་གཟགིས་ལེགས་གུབ་བུང་བ།	
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་
བསྟནེ་བཀའ་བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་
མཆོག་ཐ་ེཝན་ནང་གཞུང་འབལེ་འཚམས་
གཟགིས་སུ་ཕབེས་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༢༨	 ཉནི་ཐ་ེཝན་
བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ནས་གོ་སིྒག་
གནང་བའི་ཐེ་ཝན་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་པའི་
བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་འཁབ་སྟནོ་
གི་དབུ་འབེད་མཛད་སྒརོ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་གནང་སྟ་ེཐ་ེཝན་གཞུང་
མང་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི ་གསུང་
བཤད་གནང་།	 ཕི་ཚེས་	༢༩	ཉནི་སིྤ་ཟུར་
བསྟན་འཛིན་མཁས་གུབ་ལགས་ཀིས་གོ་
སིྒག་གནང་བ་ལརྟ་	 Taiwan Root Medi-

cal Peace Corps	 ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་
ལིའུ་ལགས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟ་ེ
བཙན་བལོ་སིྤ་ཚོགས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་སྨན་
བཅོས་དང་འབལེ་བའི་སྐརོ་ལ་ཕན་ཚུན་གོ་
བསྡརུ་ལྷུག་པ་ོགནང་།
ཕི་ཚེས་	 ༣༠	 ཉནི་ཐ་ེསྡདོ་བདོ་རིགས་
ཚོགས་པ་དང་ས་གནས་གཞོན་ནའིུ་རུྒྱན་
ལས་གཙོས་བདོ་མི་ཁག་གཅིག་དང་མཉམ་
བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུཚོགས།	 ཐགོ་

མར་ཐ་ེསྡདོ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ང་ོསྤདོ་
གནང་རསེ།	 བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་
ཕུག་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅོ་ལྔ་
པའི་ལས་འཆར་གཙོ་བའོི་ཁོངས་ལ་ྔདང་ལ་ྔ
བཅུའི་འཆར་སྣང་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་དང་།	
བཙན་བོལ་བ ོད་མིའི ་གཞིས་ཆགས་ཀི ་
འཕྲདོ་བསྟནེ་སོགས་དང་འབལེ་བའི་ང་ོསྤདོ་
དང་སྦྲགས་གསུང་དནོ།	 བདོ་མི་བཙན་
བོལ་བ་རྣམས་གཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་ར་ེ
བཀའ་དྲནི་ཉག་གཅིག་ལ་བརནེ་ནས་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ན་ིའཛམ་གླངི་ཐགོ་
ཆགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལས་
ལགྷ་པའི་ཆ་རྐནེ་ལནྡ་ཡོད་པ་ང་ོསྤདོ་གནང་
བ་མ་ཟད།	 བདོ་ནང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་
མིའི་ང་ོབ་ོརྩ་མེད་གཏངོ་བའི་སིད་བུས་ལག་
བསྟར་བདེ་ཀི་ཡོད་པས།	 ཕི་ལ་ཡོད་པའ་ི
བདོ་མི་ཚོས་འགན་འཁུར་ཤུགས་ཆེ་ལེན་
དགསོ་པའ་ིལམ་སྟནོ་དང་།	 ད་རེས་བཀའ་
ཤག་ནས་ཆེད་ད་ུམངགས་ཆ་གནང་བ་ཞིག་
ལ་བདོ་མི་ཚོ་མཐུན་སིྒལ་རགོ་རྩ་ཆིག་སིྒལ་
གནང་དགོས་རུྒྱ་ཤིན་ཏུ་གལ་གནད་ཆེ་བ་

དང་།	གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དྲན་སོགས་ལ་བདོ་
མི་གང་མང་མང་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་ཐབས།	
བདོ་མི་ཚོས་སོ་སོའི་སིྒག་འཛུགས་དང་སྐུ་

ཚབ་ཁག་ལ་འཕར་བ་གུ་འདགེས་གནང་
སྟ་ེཚང་མས་ཤུགས་སྣནོ་བརྒྱབ་རུྒྱ་གལ་ཆེ་
ཡིན་པས།	 ད་ེརིང་འདརི་ཕབེས་མེད་པའ་ི
བདོ་མི་གཞན་ཚོ་ལ་ཡང་ལན་གསལ་པ་ོསྤདོ་
རོགས་ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་གནང་རསེ།	 དྲ་ིབ་
དྲསི་ལན་སབྐས་བདོ་ཀི་མི་འབརོ་སྐརོ་དང་།	
བདོ་མི་ནང་ཁུལ་འཆམ་མཐུན།	 སླབོ་ཡོན་
སོགས་ཀི་སྐརོ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་ལགྷ་ཕན་ཚུན་
གོ་བསྡུར་དང་བསམ་འཆར་ཁག་ལ་ལན་

འདབེས་དང་གསལ་བཤད་གནང་།
ཕི་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡	 ཉནི་གང་ཐ་ེཝན་བདོ་
ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གིས་གོ་སིྒག་གནང་བའི་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་དསུ་
ཆེན་གི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་གསུང་བཤད་དང་།	
ཕི་དྲ་ོསྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་	
༢༠	 འཁརོ་བའ་ིམཛད་སྒའོ་ིཐགོ་བདོ་ཀི་
ཟླསོ་གར་ཚོགས་པར་མཐུན་འགུར་གནང་
མཁན་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་ཆོས་ཚོགས་
ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་ལ་ལེགས་སོའི་མཇལ་དར་
གནང་།	 དགངོ་དྲ་ོཐ་ེཝན་དནོ་ཁང་གིས་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལ་ཕབེས་བསུའི་གསོལ་

སྟནོ་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཏ།ེ	 དསུ་རུྒྱན་ནས་བདོ་
དནོ་དང་འབལེ་བའི་ལས་འགུལ་ཁག་དང་།	
དོན་ཁང་གི་ལས་འགུལ་ཆེ་འབིང་ཆུང་
གསུམ་ལ་རོགས་པ་བེད་པར་ཡོང་མཁན་
བདོ་མི་ཁག་གཅིག་ལ་གསུང་བཤད་དང་
ལེགས་སོའི་དཀར་གཙང་ཁ་བཏགས་རེ་
གནང་།	 འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
ཐེངས་འདིའི ་ཐེ་ཝན་ནང་གཞུང་འབལེ་
འཚམས་གཟིགས་སྐབས་གཙོ་བ་ོའཁུངས་
སྐར ་དུས ་ ཆེན ་གི ་མཛད་སྒ ོ་ཁག་དང་།	
འཕྲདོ་བསྟནེ་དང་འབལེ་བའི་མི་སྣ་མཇལ་
འཕྲད།	 ས་གནས་བདོ་མིར་ཐུགས་འཕྲད་
གནང་བ་ཕུད།	 གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ི
ཚོགས་པ་དང་།	 དག་ེརྒན་ཆེན་མོ་ཁག་
གཅིག་མཉམ་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད།
ཐེངས་འདིའི ་ཐེ་ཝན་གི ་གཞུང་འབེལ་
འཚམས་གཟིགས་ཁག་ལེགས་གུབ་བུང་
ནས་ཚེས་	༢	ཐ་ོརེངས་ཐ་ེཝན་ནས་ཉ་ིཧངོ་
ཁུལ་ད་ུཕབེས་ཐནོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་ནང་དནོ་རིག་པའ་ིཟླ་དུྲག་ཟབ་ཁདི་ཐངེས་ལ་ྔཔ་
འག་ོའཛུགས་གནང་བ།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་དང་རུྒྱད་སདྨ་གངས་ཅན་
རིག་གནས་སླབོ་གྲྭ་ཟུང་འབལེ་གི་གོ་སིྒག་
ཐགོ་རང་རིགས་མཐ་ོསླབོ་ཐནོ་ཟུར་སྡ་ེཁག་

གཅིག་ལ།	 བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་ནང་དནོ་
རིག་པའི་ཟླ་དུྲག་ཟབ་ཁིད་ཐེངས་ལྔ་པ་ད་ེ
བཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡	ཉནི་
དབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་སྒ་ོབསྐངས་ཡོད།
ད་ེཡང་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་ཀི་ཐགོ་མར་
བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོི་རྒྱལ་གླུ་ཕུལ་རསེ།	
སླབོ་དགེ་སྔགས་རམས་པ་ཡོན་ཏན་ལགས་
ཀིས་མཛད་སྒ ་ོངོ་སྤོད་ཀི ་གསུང་བཤད་
གནང་བ་དང།	 དའེ་ིརསེ་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུ
མགནོ་ད་ུགདན་ཞུས་དཔལ་ལནྡ་སདྨ་རུྒྱད་གྲྭ་
ཚང་གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་དགེ་བཤེས་དབང་
འདསུ་མཆོག་དང།	 ཧནོ་སུར་རབ་གླངི་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལྷག་པ་སྒོལ་མ་ལགས་
ཕབེས་ཡོད་པ་ལརྟ།	 རང་ཅག་བདོ་གངས་
ཅན་པའི་གཅེས་ནརོ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་

གི་ཁད་གནད་འགལེ་བརདོ་དང་།	 ད་ེདག་
རང་རེས་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་ད་ུམི་ཉམས་
རུྒྱན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སླར་གསོའི་བ་
བར་ཇི་ལརྟ་འཇུག་ཚུལ་ལས་བརྩམས་པའི་

ག སུ ང ་
བ ཤ ད ་
ག ན ད ་
འ ཁེ ལ ་
ག ན ང ་
ཡོད།
ཆོས་རིག་
ལ ས ་
ཁུ ང ས ་

ཀི ་སྐུ ་ཚབ ་དང ་ད མིགས ་བསལ་ལས ་
འ ཆ ར ་ འ དི འི ་ འ ག ན ་ ཁུ ར ་ བ ་ བ སྟ ན ་
འཛིན ་ཟླ ་སྒོན ་ལགས་ར ་ས ་ནས ་ ཆེད ་
ཕ ེབས ་གནང་ད ོན ་བཞིན ་ལས་འཆར་
དང ་འབེལ ་བའི ་ ག སུང ་བཤད ་དང ་ །	
སླ ོབ ་ ཕུྲག་ངོ་སྤོད ་བཅས་གནང་སྐབས།	
ཐངེས་འདིའི་ཟབ་སྦངོ་ནང་འཛུལ་ཞུགས་
གནང་མཁན་སླབོ་ཕུྲག་གངས་	 ༡༦	 དངསོ་
སུ་བུང་ཡོད་པ་དང་ད་དངུ་མཐོ་སླབོ་ཐོན་
པའམ་ཐནོ་ལ་ཉ་ེབ།	 ཡང་ན་སླབོ་ཕུྲག་ད་ོ
འབིངས་ཡོད་པ་རྣམས་འཛུལ་ཞུགས་བདེ་
མཁན་བུང་ན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ངསོ་
ནས་ཕི་ཟླ་	༧	ནང་བཅུག་རུྒྱའ་ིབཀའ་འཁལོ་
དང་དགངོས་བཞདེ་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་ཡོད།
ཟབ་ཁདི་ཀི་བསབླ་གཞི་ན།ི	 བདོ་ཀི་སདྐ་

ཡིག་སུམ་རགས་དག་གསུམ་སོགས་དང།	
ནང་དནོ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ལས་གུབ་
མཐའ།	 དབུ་ཕར།	 ཚད་མ།	 མཛོད་དང་
སྔགས་བཅས་ཀི་གཞུང་ཚན་སྙངི་བཏུས་རེ་
བསབླ་གཞིར་ཡོད་པ་དང།	ད་ེའབལེ་བླ་ོརིག་
དང་རགས་རིགས་སོགས་རིགས་ལམ་སླབོ་
ཁདི་དང་རྩདོ་པ་ཡང་ཡོད།
འདས་པའི་ཟབ་ཁིད་ཐེངས་བཞི་ལ་སླབོ་
ཕུྲག་ང་ོགངས་བསྡམོས་དུྲག་ཅུ་སྐརོ་བུང་སྟ་ེ
ཁོང་རྣམ་པའི་ནང་ཆོས་ཀི་གོ་རགོས་དང་
བིན་མཐུས་ཕིའི་ཀུན་སྤོད་ཀི་གནས་ཚད་
བཟང་ད་ུཕིན་པ་དང་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ལ་ད་ོ
དབིངས་སརྔ་ལགྷ་ཤུགས་སྣནོ་ཐབེས་ཡོད་པ་
མཐངོ་ཚུལ་བུང་ཡོད།
མཛད་སྒ་ོདངསོ་གཞི་གལོ་རསེ་འབལེ་ཡོད་
རུྒྱད་སདྨ་དགནོ་པར་མཆོད་མཇལ་ད་ུའཁདི་
ད་ེདགོན་པའི་ལོ་རུྒྱས་སྙིང་བསྡུས་ངོ་སྤོད་
དང།	 ཉནི་རྒྱབ་ད་ུསིྒག་འཛུགས་དང་སླབོ་
ཚན་བཅས་གསལ་བསྒགས་གནང་སྟ་ེཐངེས་
འདིའི་ཟབ་ཁིད་ཀི་སྔནོ་འགའོི་ལས་རིམ་
རྣམས་ལེགས་གུབ་བུང་སྟ་ེཕི་ཚེས་	༢	ནས་
འཛིན་གྲྭ་ཁག་དངསོ་གཞི་ཚུགས་རུྒྱ་ཡིན་པ་
བཅས།།

གཞི་རིམ་བར་མའ་ིབདོ་ཡིག་དག་ེརྒན་
འསོ་སྦངོ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཤེས་
ཡོན་སིད་བུས་དང་མཐུན་པའི་དསུ་ཡུན་ལོ་
གཅིག་དང་ཕདེ་རིང་ས་རྲ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུགཞི་རིམ་བར་མའི་བདོ་
ཡིག་དགེ་རྒན་འསོ་སྦངོ་གོ་སིྒག་གིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	ཟླ་	༧	 ཚེས་	༢	ཉནི་དབུ་འབདེ་
མཛད་སྒརོ་སྐུ ་མགོན་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་
ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་འབུམ་རམས་པ་པདྨ་
དབངས་ཅན་མཆོག་ཆེད་ཕབེས་ཐགོ་འསོ་
སྦངོ་དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད་པ་རེད།		ས་རྲ་
མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་སིྤ་དང་འསོ་སྦངོ་སླབོ་ཁིད་
གནང་མཁན་སླབོ་དཔནོ་རྣམས་ཀང་མཛད་
སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	 མཛད་སྒའོ་ི
ཐོག་མརཤེས་ལྷན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་
ཚེ ་ རི ང ་
བ ས མ ་
གུ བ ་
ལ ག ས ་
ན ས ་ སྐུ ་
མ གོ ན ་
ག ཙོ ་ བ ོ ་
མ ཆོ ག ་
ད ང ་ ས ་
རྲ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་འབལེ་ཡོད་རྣམ་པ།	 དག་ེ
རྒན་འོས་སྦོང་པ་རྣམས་ལ་ཕ ེབས་བསུ་
དང་འབལེ་འསོ་སྦངོ་ང་ོསྤདོ་གནང་།	 ད་ེ
རསེ་འསོ་སྦངོ་པ་ད་ོབདག་སོ་སོས་ལོ་རུྒྱས་
ང་ོསྤདོ་གནང་།	 ད་ེནས་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ

དཔལ་ལནྡ་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
འསོ་སྦངོ་དབུ་འབདེ་ཀི་ལམ་སྟནོ་བཀའ་སླབོ་
ནང་དག་ེརྒན་འསོ་སྦངོ་གི་གལ་གནད་དང་།	
	 ལོ་གཅིག་དང་ཕདེ་ཀའ་ིརིང་འསོ་སྦངོ་
གནང་སབྐས་ད་ོསྣང་གང་དང་གང་ལ་གནང་
དགསོ་མིན།
ལྷག་པར་དུས་དང་མཐུན་པའི་སླབོ ་ཁིད་
ཐབས་ལམ་འགུར་བཅོས་ཇི་ལྟར་གཏངོ་
དགསོ་མིན།	 དག་ེརྒན་ཚད་ལནྡ་ཞིག་ལ་
ཚང་དགོས་པའི་ཡོན་ཏན་གང་ཡིན་བཅས་
དགེ་རྒན་རང་ཉིད་ཤེས་ཡོན་ཙམ་མིན་
པར་སྒ་ོགསུམ་གི་ཀུན་སྤདོ་ཡ་རབས་ཚུལ་
ལྡན་དགོས་སྐརོ་སོགས་ལམ་སྟནོ་ཟབ་རྒྱས་
གནང།	 མཐར་ཤེས་རིག་དུྲང་གཞནོ་ཚེ་

སུྒབ་བསྟན་འཕེལ་ནས་ཐུགས་རེ་ ཆེ ་ ཞུ ་
གནང་རསེ་མཛད་སྒ་ོགལོ།	 	 ཐངེས་འདརི་
དགེ་རྒན་འསོ་སྦངོ་གི་མཐུན་འགུར་རོགས་
རམ་གནང་མཁན་ཨ་རིའ་ིཐབེས་རྩ་	 US-

AID	ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།
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ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལ་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བའ་ིལས་དནོ་གནང་ཕགོས་སྐརོ་བཅར་འདྲ་ིཞུས་པ།	
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
དབུ་ཁདི་པའི་སབྐས་བཅ་ོལ་ྔཔའི་བཀའ་ཤག་
གིས་ལས་ཁུར་ཞུས་ནས་ད་ཆ་ལོ་གཉིས་
ཧལི་པ་ོའཁརོ་བར་བརནེ།	 ནང་སདི་བཀའ་
བླནོ ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟབོས་
རྒྱལ་མཆོག་ལ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་
ལོ་གཉསི་ནང་ལས་དནོ་གང་ཅིར་དམིགས་
ཡུལ་དང་གུབ་འབས།	 	 མ་འངོས་འཆར་
སྣང་དང་གདོང་ལེན་གནང་དགོས་པའི ་
གནད་དནོ་སོགས་དང་འབལེ་ནས་འདི་ག་
ཕི་དྲལི་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕྲནི་ཚན་པའི་བསྟན་
འཛིན་དབང་ཕུག་ལགས་ཀིས་བཅར་འདྲ་ི
ཞུས་པ་ཁག་གཤམ་གསལ།
གསར་འགདོ་པས།	 	 ཐགོ་མར་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷ
ཚང་བསོད་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆོག་གིས་

ཕི་དྲལི་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕྲིན་བཅར་འདྲརི་
དང་ལེན་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་ཡིན།		
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དནོ་གལ་ཆེ་
ཤོས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ས་བརན་བཟ་ོརུྒྱ་
དང་།		བཙན་བལོ་བདོ་མི་སིྤའ་ིབད་ེདནོ་ལ་
གཟགིས་ཞིབ་གནང་རུྒྱ་ཆགས་ཡོད།		དརེ་
བརནེ་འདས་པའི་ལོ་གཉསི་ནང་སིྤ་ཡོངས་
ཀི་ཆ་ནས་ལས་དནོ་གུབ་འབས་ཐནོ་པ་གང་
བུང་ཡོད་དམ།	
ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས།				གཞིས་
ཆགས་ས་བརན་གནས་རུྒྱ་ད་ེབཀའ་ཤག་
སབྐས་	༡༤	དང་	༡༥	དགངོས་པར་ཡོད་
པ་ཞིག་རེད།	དཔརེ་ན།	བཀའ་ཤག་སབྐས་	
༡༥	 སབྐས་འདརི་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་
སྣང་ཞེས་སིད་བུས་གཏན་འབབེས་གནང་
ཡོད།	 	 རྒྱ་གར་གི་ས་ཐགོ་ཏུ་འཚོ་བཞིན་
པའི་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གནས་སྟངས་ད་ེ

རིམ་པ་གཉསི་སུ་དབ་ེཆོག	 	 	 	 བདོ་ཀི་
གནས་བབ་འགུར་བ་མ་ཕིན་བར་དུ་རྒྱ་
གར་གཞུང་གིས་བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་
ལ་ས་ཆ་གཡར་བའི་རིམ་པ་ཞིག་དང་།	
ཚོགས་པ་སོ་སོས་མངའ་སྡའེི་གཞུང་ནང་
ཁིམས་མཐུན་གི་དབེ་སྐལེ་འགོ་ས་ཉསོ་པའི་

རིམ་པ་བཅས་གཉསི་ཡོད།	 	 	 རྒྱ་གར་

བང་ཕགོས་ཁུལ་ལ་ཡོད་པའི་སྦརི་དང་སྤནོ་
ཊ་གཞིས་ཆགས་སོགས་ཚོགས་པ་སོ་སོའི་
མིང་ཐགོ་ནས་ཉསོ་པའི་ས་ཆ་ཆགས་ཡོད།		
བདོ་པའི་གཞིས་ཆགས་རྒྱ་ཆེ་བ་ལྷ་ོཕགོས་
དང་བང་ཤར་གསུམ།	 	 དབུས་གཞིས་
ཆགས་ཨོ་རི་ས་དང་མན་སརྤ་གཞིས་ཆགས་

སོགས་ཀི་ས་ཆ་རྣམས་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་

བདོ་མི་ཚོར་བགོས་གཏངོ་ lease	 གནང་
བ་ཆགས་ཡོད།	 ཚོགས་པ་སོ་སོས་ཉསོ་པའ་ི
ས་ཆ་ད་ེདག་བདེ་སྤདོ་ཚད་ལྡན་ཞིག་བེད་
ཐུབ་པ་ཡིན་ན།	 ས་ཆ་ད་ེདག་གི་བདག་
དབང་ལ་རྩདོ་ལེན་གི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་
མེད།	 རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིགཞིས་
ཆགས་ཁག་ལ་གཡར་བའི་ས་ཆ་ཁག་གི་
བདག་དབང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་མངའ་སྡ་ེ
སོ་སོའ་ིགཞུང་ལ་ཡོད།	 	 འདས་པའ་ིལོ་
ང་ོ	 ༦༠	 རིང་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བདོ་པའ་ི
གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་བགོས་གཏངོ་ས་ཆའི་
ཐགོ་ཁམིས་ཀི་རྙགོ་ག་བུང་མེད།	 	 	 གལ་
ཏ་ེཁམིས་ཀི་རྙགོ་ག་བུང་བ་ཡིན་ན།	 ང་
ཚོར་ཁམིས་མཐུན་གི་ཡིག་ཆ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་
རྩ་བ་ནས་མེད།	 	 མ་འངོས་པར་ང་ཚོ་རྒྱ་
གར་ནང་ཡུན་རིང་སྡདོ་དགོས་བུང་བ་ཡིན་
ན།	 	 ད་ལ་ྟང་ཚོ་གནས་བཞིན་པའ་ིས་ཆ་ད་ེ

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དགྭས་སུ་༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་པ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༣	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན ་པ ོ་མཆོག་ལྡི ་ ལི ་ནས་མཁའ་ལམ་
བརུྒྱད་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་ལ་དྭགས་རྒྱལ་
ས་སླའེི ་གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེ
བར་འཁོད་སྐབས་མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་དང་།	 ལ་དགྭས་ནང་པའ་ིཚོགས་
པ།	 Ladakh Buddhist Association		
ལ་དྭགས་རང་སྐངོ་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལནྷ་
ཚོགས།	Ladakh Autonomous Hill De-

velopment Council 	 དགའ་ལནྡ་ཁ་ིཟུར་
རི་རངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 སྟག་ལུང་
མ་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 འབ་ིགུང་སྐབས་
མགནོ་ཆེ་ཚང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 	 ཁགི་
རྩེ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་སོགས་ཀིས་དབུས་བླ་
སུྤལ་དག་ེབཤེས་རྣམ་པ།	 	 ལ་དགྭས་ཨ་
མ་ཚོགས་པ།	 དགནོ་པའ་ིཚོགས་པ།	 All 

Ladakh Gonpa Association 	 ས་གནས་
རངོ་དཔནོ་དང་ཉནེ་རགོ་འག་ོདཔནོ།			ལ་
དགྭས་ཁ་ཆེ་ཚོགས་པ།	 	 ལ་སིྤས་གཙོས་
གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་
སིྐད་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་སོགས་ཀིས་
ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	
ད་ེཡང་གནམ་ཐང་ནས་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་ལྕགོ ་ལམ་གསར་ཞི་བའི ་འཚལ་
༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུང་ཕ་ོབང་ད་ུཆིབས་
སུྒར་སྐངོ་སབྐས་དད་ལནྡ་སེར་སྐ་ཕ་ོམོ་རྒན་
གཞོན་སྟངོ་ཕྲག་མང་པསོ་ལག་ཏུ་དཀར་
གཙང་མཇལ་དར་དང་བདགུ་སྤསོ།		མེ་ཏགོ་
སོགས་ཐོགས་ནས་དགའ་དད་སྤོ་གསུམ་
གི་སྒ་ོནས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས།	 ད་ེརསེ་ཞི་བའ་ིའཚལ་ཕ་ོབང་ད་ུས་ྔ
དྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཙམ་ལ་༸ཞབས་སོར་
འཁོད་མཚམས་རི་རོང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་མཎྡལ་རནེ་གསུམ་འདེགས་འབུལ་

ཞུས་གུབ་མཚམས་གསོལ་ཇ་འབས་བསིལ་
འདགེས་འབུལ་ཞུས།	 སབྐས་དརེ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ས་ྔམོ་
ཡིན་ན་ལ་དགྭས་ས་ཁུལ་སིྤ་དང་།	 	 ལགྷ་
པར་དགནོ་པ་གྲྭ་ཚང་ད་ེཙམ་ཡར་རྒྱས་མེད་

ཀང་ད་ཆ་ཕི་དངསོ་པ་ོཙམ་མ་ཟད།	 བསབླ་
པ་སླབོ་གཉརེ་ལ་མཚོན་ནའང་ཡར་རུྒྱས་
ཕིན་པ་དང་།	 ཡུལ་མིར་མཚོན་ནའང་ད་ེས་ྔ
ལས་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཆེན་
པ་ོཕིན་པའི་ཁར་ཆོས་དད་ཀི་བག་ཆགས་མུ་
མཐུད་གནས་པར་མགོན་པ་ོམཆོག་ཐུགས་
དགསེ་ཚོར་བུང་སྐརོ་དང་།	 ལ་དགྭས་
ས་གནས་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་ལ་མཚོན་
ན་དད་པ་དམ་ཚིག་གཡོ་བ་མེད་པ་ཡིན་
སྟབས།	 ཐངེས་འདརི་སརླ་ཡང་ལ་དགྭས་
སུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་ཐུབ་པར་ཐུགས་
དགསེ་མཉསེ་མཛད་པ་མ་ཟད།	དངེ་སབྐས་
ར་སར་ཆར་ཞོད་འགོ་འཛུགས་རུྒྱ་ཡིན་
ནའང་།	 ལ་དགྭས་ཁུལ་ད་ུས་སམྐ་པ་ོཡིན་
སྟབས།	 གུམ་བུའ་ིནད་རིགས་ལ་ས་སམྐ་
པའོི་ཕྲན་བུ་ཁད་པར་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་འདགུ	
དརེ་བརནེ་འདིར་འཁུག་ཙམ་སྡདོ་དགོས་
དྲན་བུང་།	ཉནི་ཤས་གངོ་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་ཧ་ི
མྲ་ལ་ཡ་འབལེ་ཡོད་ཁག་གཅིག་གིས་ཤར་
མོན་ནས་ནབུ་ལ་དྭགས་བར་གི་དགོན་པ་

ཡོངས་རགོས་ཤེས་ཡོན་གི་བསྟ་ིགནས་ཁང་
བཟ་ོརུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཐུགས་
དྲན་གསོ་མཛད་ནས་ལས་འགུལ་དརེ་ཡི་
རངས་བསྔགས་བརོད་རྒྱ་ཆེ་མཛད་ཡོད་
སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 	 ཕགོས་མཚུངས་

རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་པྲ་ལིའི་ཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་
མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ་གཙོ་ཆེ་ཁག་གིས་དམ་
ཆོས་འདལུ་བའི་ལནྷ་ཚོགས་ཤིག་ཚོགས་པ་
དང་།	 སབྐས་དརེ་མགནོ་པ་ོམཆོག་གིས་
སྟནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བསྟན་པ་འདི་
ཉདི་དར་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༢༦༠༠	 ལགྷ་ཕིན་
ཡོད་སྟབས།	ད་ཆ་དསུ་རབས་	༢༡	སབྐས་
འདིར་ཆོས་ལུགས་སིྤ་དང་ལྷག་པར་ནང་
པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འདི་དངསོ་དངསོ་
དགསོ་མཁ་ོའདགུ་གམ་མི་འདགུ	 ཅསེ་
དྲ་ིབ་ཞིག་འདནོ་གནང་མཛད་སྐརོ་དང་།	
གལ་ཏ་ེདསུ་རབས་	 ༢༡	 སབྐས་འདརི་
ནང་ཆོས་འད་ིདསུ་ཚོད་ཡོལ་ཟནི་པ་ཞིག་ལ་
མཐངོ་བཞིན་འདགུ་ན།	 ཡལ་བར་དརོ་རུྒྱ་
ཡིན་པ་དང་།	 ད་ེལརྟ་མིན་པར་གལ་ཏ་ེདསུ་
རབས་	 ༢༡	 ནང་ད་ུནང་ཆོས་འད་ིའབལེ་
བ་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་བཞིན་འདགུ་ན་ཆོ་
ག་ཕག་ལན་ལྟ་བུ་ཙམ་ཞིག་ཐགོ་ནས་མིན་
པར་ནང་དནོ་རིག་པའ་ིགཞུང་ལ་སླབོ་གཉརེ་
ཚུལ་བཞིན་བདེ་དགསོ་པ་མ་གཏགོས།	 ད་ེ

སྔ་ཞིང་བན་ལམ་ལུགས་སྐབས་ཀི་འགོ་
སྟངས་ཕྲན་བུ་དངེ་སྐབས་དཀིལ་ཤར་ཡུལ་
གུའི་ནང་ཆོས་དང་འདྲསེ་ནས་འག་ོབཞིན་
པར་བརནེ་འཚེ་བའི་ལས་འགུལ་ཧ་ཅང་
ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།		དངེ་སབྐས་བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ལ་མཚོན་ནའང་ཕྲན་བུ་ད་ེ
སའྔ་ིཞིང་བན་ལམ་ལུགས་ Feudalism	 ཀི་
ལམ་སལོ་དང་འབལེ་ནས་འག་ོབཞིན་ཡོད་
པའ་ིརྣམ་པ་ཞིག་ཡོད་སྟབས།	 ད་ཆ་མང་
གཙོའི་རིང་ལུགས་ཐོག་འག་ོབཞིན་ཡོད་
པར་བརནེ།	 ད་ེདང་མཐུན་པ་བས་ནས་
འག་ོདགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་སྐརོ་དང་།	ད་ེ
བཞིན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ན་ིཚད་
མ་རིག་པ་དང་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་
གཞག་སྐརོ་ཧ་ཅང་གཏིང་ཟབ་མོ་ཡོད་སྐརོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 སིྤར་འཛམ་བུ་གླངི་གི་ལ་ྟ
གུབ་ཡོད་མཁན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་དང་།	
ཧནི་ད།ུ	 ཡེ་ཤུ།	 ཁ་ཆེ་སོགས་ཀིས་བམས་
པ་དང་བརྩ་ེབ།	 བཟདོ་སན་སོགས་བཟང་
པའོ་ིརིན་ཐང་སྐརོ་བསབླ་བ་སྐནོ་བཞིན་ཡོད་
སྟབས་ད་ལྟའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས་
ལ་དགསོ་མཁ་ོཧ་ཅང་ཡོད་པ་དང་།	 ལགྷ་
པར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་
ལ་མཚོན་ན་ཚན་རིག་དང་དཔུང་པ་མཉམ་
གཤིབ་བས་ནས་འག་ོཐུབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་
པ་དང་།		དངེ་སབྐས་མིའ་ིབསམ་བླ་ོགཏང་
སྟངས་	 emotional crisis	 ཐགོ་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དསུ་སྐབས་འདིར་
ནང་ཆོས་ནས་གསུང་པའི་བླའོི་རྣམ་གཞག་
དང་བདེ་ལས་ད་ེདག་དམིགས་བསལ་ཕན་
ཐགོས་ཡོད་སྐརོ་དང་།			ཕགོས་མཚུངས་
ཁོར་ཡུག་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སོྩལ་སྐབས་ལ་
དྭགས་ས་ཁུལ་རི་རུྒྱད་ཐགོ་ད་ེས་ྔལརྟ་གངས་
མ་བབ་པ་དང་།	 སརྔ་གངས་ཡོད་པ་རྣམས་
རིམ་བཞིན་བ་ིབཞིན་ཡོད་པ་ད་ེདག་གོ་ལའི་

ཚ་དྲདོ་རྒྱས་བཞིན་པར་བརནེ་ནས་ཡོང་
བཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་ད་
ལ་ྟ༸སྐ་ུགཟུགས་དྭངས་སྐདེ་ཡིན་སྐརོ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ།	 	 	 ད་ེཡང་མཛད་འཆར་ལརྟ་
ན་ཕི་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༦	 ཉནི་ཞི་བའ་ིའཚལ་
ཕ་ོབང་ད་ུ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ཕི་ལུགས་དགུང་གངས་	༨༣	བཞསེ་
པའི་༸སྐའིུ་འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 	 	 སབྐས་དརེ་སླ་ེ
བང་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་རྣམས་ནས་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བཀའ་
དྲིན་རེས་དྲན་མཚོན་སླད་རུྒྱ ་རིན་ཆེན་
གསེར་དངུལ་ལས་གུབ་པའི་ཆོས་ཀི་འཁརོ་
ལོ་ཞིག་གཟངེས་རགས་སུ་འབུལ་ལམ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན་འདགུ་པ་དང་།	 	 ཕི་ཚེས་	 ༡༠	 ནས་	
༡༢	བར་ཞི་བའ་ིའཚལ་ཕ་ོབང་ད་ུརྒྱལ་སས་
ཆེན་པ་ོཞི་བ་ལྷས་མཛད་པའི་སྤོད་འཇུག་
ཆེན་མོའི་བཀའ་ཆོས་འཕྲ་ོསྐོང་མཛད་རུྒྱ་
དང་།	 ཕི་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་ནབུ་ར་
བསམ་གཏན་གླིང་དགོན་པར་ཆིབས་སུྒར་
བཀའ་དྲིན་བསྐངས་ཏ་ེདབར་ཆོས་ཆེན་
མོར་དབུ་བཞུགས་ཀིས་ཐུགས་ཞིབ་མཛད་
རུྒྱ་སོགས་ཡོད་འདགུ	 མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་ཀར་
གྷལི་	 	 Kargil	 སྐ་ུཚབ་འཐུས་མིས་ཇི་
ལྟར་གསོལ་འདབེས་ཞུ་དནོ་ལྟར་ཁུལ་དརེ་
༸སྐུ་གཟུགས་གནས་སྟངས་ལེགས་པ་ོབུང་
ཚེ་ཆིབས་སུྒར་བསྐང་གནང་མཛད་རུྒྱ་ཡིན།	
ཞེས་༸ཞལ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་
འདགུ		ཕགོས་མཚུངས་ཟངས་དཀར་ཁུལ་
དའུང་འཁུག་ཙམ་རིང་ཆིབས་སུྒར་བསྐང་
འཆར་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།	།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།	བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	སོགས་དྲ་རྒྱའ་ི

ཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

དག་ཁམིས་མཐུན་བཟ་ོདགསོ་འདགུ		ཅསེ་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢།༢༠༡༣	 ལོར་ནང་སདི་
བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རི་སྒལོ་མ་ཡིིན་པའི་སབྐས་ང་
ཚོས་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡིན།	 	 ང་ཚོས་རྒྱ་
གར་གཞུང་ལ་སྔ་ཕི་ཞུ་གཏུག་བས་མཐར་
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་ང་ཚོས་ཕུལ་བའི་
ཞུ་གཏུག་ཡི་གེ་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་
བ་བརུྒྱད་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢༠	 ཉནི་རྒྱ་གར་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ནས་
བཙན་བལོ་བདོ་མིར་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་སྤདོ་
བདེ་ཕགོས་ཀི་སདི་བུས་	༢༠༡༤			“Ti-

betan Rehabilitation Policy 2014”	
ཞསེ་པ་གཏན་འབབེས་གནང་བ་རེད།
གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཆ་ད་ེདག་ཁིམས་
མཐུན་བཟ་ོབར་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ས་
ཐ་ོལག་འཛིན་ Record of Tenancy Cer-

tificate དབེ་སྐལེ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་རེད།		
ལྷ་ོཕགོས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་ཆ་ཚང་
ལག་ལེན་ཁལེ་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་རྒྱ་
གར་བང་ཕགོས་ཨུཏྟར་ཁཎྜ་	 Uttarkhand 

མངའ་སྡརེ་མཚོན་ནའང་སིད་བུས་ད་ེལག་
བསྟར་གནང་རུྒྱའི་ཆེད་ཕག་ལས་གནང་
མུས་རེད།	
གསར་འགདོ་པས།			བདོ་ནས་རྒྱ་གར་ད་ུ
གསར་ད་ུའབརོ་བའི་བདོ་མི་ཚོར་མཚོན་ན་
གཞིས་མི་སིྤ་བིངས་ལརྟ་གཞིས་ཁང་གི་ཐབོ་
ཐང་སོགས་མེད།	 	 དརེ་བརནེ་འདས་པའ་ི
ལོ་གཉསི་ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་
སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཁངོ་ཚོའི་ཆེད་ད་ུརམ་
འདགེས་གང་གནང་ཡོད།	
ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས།			གཞིས་
ཆགས་ཀི་ཐབོ་ཐང་གནང་རོགས།	 	 ཞསེ་
ང་ཚོར་ད་བར་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་ཁིམ་
ཚང་	 ༡༦༠༠	 ཙམ་བུང་ཡོད།	 	 ང་ཚོས་
གངས་ཐོ ་ད ེར ་ ཞིབ ་འཇུག ་བས་ཏེ་ཆ ་
རྐེན་གཏན་འབབེས་ངེས་པར་བ་རུྒྱ་ཡིན།	
རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་དངུལ་ཧིན་སྒརོ་
བ་ེབ་བརྒྱད་ལྷག་གནང་བར་བརནེ་ང་ཚོས་
ད་ེས་ྔསྦརི་ཁུལ་ལ་བདོ་ནས་ཡོང་མཁན་ཚོར་
སྡདོ་ཁང་བརྒྱབ་ཐུབ་ཡོད།	 	 ད་ེབཞིན་ལྷ་ོ
ཕགོས་བད་ེསིྐད་སརླ་གསོ་དང་ལུགས་ཟུང་
བསམ་གུབ་གླངི་ད་ུཁིམ་ཚང་	 ༦༠	 ལ་སྡདོ་
ཁང་གསར་སུྐན་གནང་ཟནི་པ་དང་།	 ལགྷ་
མ་ཁིམ་ཚང་	༢༠	ལ་སྡདོ་ཁང་གསར་སུྐན་
གནང་མུས་ཡིན།		ཕགོས་མཚུངས་མོན་གྷ་ོ
འདདོ་རུྒ་གླིང་ད་ུབདོ་ནས་གསར་ད་ུའབརོ་
བ་རྣམས་ལ་སྡདོ་ཁང་	 ༦༠	 གསར་རྒྱག་
གནང་རུྒྱའ་ིའཆར་གཞི་ཡོད།	
གསར་འགདོ་པས།	 བལ་ཡུལ་དང་འབུག་
ནང་སྡདོ་མཁན་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ནང་སིད་
ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའི་
ཐགོ་ནས་གཟིགས་སྐངོ་ཇི་ཙམ་གནང་ཐུབ་
ཡོད་དམ།	 ལགྷ་པར་འདས་པའ་ིལོ་གཉསི་
ནང་ལས་དནོ་ཇི་ཙམ་བསུྒབ་ཐུབ་ཡོད་དམ།	
ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས།			 སིྤར་
བལ་ཡུལ་དང་འབུག་གཉིས་ཀི་ཆབ་སིད་
གནས་སྟངས་ཞུ་ཚོད་ཐིག་ཁག་པོ་རེད།	

བལ་ཡུལ་གི་གནས་སྟངས་ནི་ཚང་མས་
མཁནེ་གསལ་རེད།	རྒྱས་བཤད་དགསོ་མཁ་ོ
ཆེར་མེད།	 	 ང་ཚོས་ངསོ་ནས་བལ་འབུག་
བདོ་མི་རྣམས་ལ་གང་ཐུབ་གནང་ཐབས་
བས་ཀང་ཐགོ་མའི་རེ་བ་དང་དམིགས་ཡུལ་
བཞིན་དནོ་དངསོ་ལག་ལེན་ཇི་ཙམ་འཁེལ་
ཐུབ་མིན་ཐད་ཁིམས་སིྒག་འགོ་སྟངས་
སོགས་གང་ཅིའི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞིག་

གི་ཐོག་ནས་རང་བཞིན་གིས་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་པའ་ིགནས་སྟངས་ཤིག་བུང་ཡོད།	
འནོ་ཀང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་
པར།	 དཔརེ་ན།	 འབུག་ནང་མཚོན་ན་ང་
ཚོས་གཞུང་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་བས་
ནས།		དངུལ་སོགས་ཀི་རོགས་རམ་གནང་
རོགས་ཞསེ་ཞུ་ཐབས་མེད་ཀང་།	 	 ས་
གནས་སུ་བ་ཕུགས་གསོ་སྐོང་རིགས་དར་
སལོ་ཆེན་པ་ོཡོད་འདགུ	 དརེ་བརནེ་འབུག་
ཁུལ་གནས་སྡདོ་བདོ་མིའི་ཁདོ་བ་ཕུགས་
གསོ་སྐོང་བ་འདདོ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་ནའང་
ཆ་རྐེན་མ་ཚང་བ་རྣམས་ལ་དངསོ་ཤུགས་
བརུྒྱད་གསུམ་ནས་ཐབས་ལམ་བཙལ་ནས་
བུ་ལོན་གཡར་རུྒྱའི་ལས་གཞི་ཕྲན་བུ་འགོ་
བཙུགས་པ་ཙམ་མ་གཏགོས་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་
པ་ོགང་ཡང་བདེ་ཐུབ་ཀི་མེད།
ད་ེབཞིན་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་མཚོན་ནའང་།	
འདས་པའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་དངུལ་
གཏངོ་རུྒྱ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་གཏངོ་སྟངས་
སོགས་ཀི་ཐགོ་ཁམིས་ཀི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོ
ཞིག་འཕྲད་ཀི་ཡོད།	 འནོ་ཀང་བཀའ་ཤག་
སབྐས་	 ༡༤	 པའ་ིདསུ་ཡུན་རིང་གང་ཙམ་
ཕག་ལེན་འཁལེ་ཡོད།	 བཀའ་ཤག་སབྐས་		
༡༥	 པར་ཆ་བཞག་ན།	 ཨ་རི་སདི་གཞུང་
གིས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསདླ་རོགས་དངུལ་
འབརོ་བ་དའེ་ིབརྒྱ་ཆ་	 ༢༠	 ཙམ་བལ་
ཡུལ་ནང་རོགས་སྐོར་བེད་རུྒྱའི་དགོངས་
གཞི་ཡོད།	 	 ད་ེའབལེ་གནད་དནོ་ཐགོ་ཉ་ེ
ཆར་ང་དང་འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་
བལ་ཡུལ་ནང་འཁུག་ཙམ་རིང་སྐརོ་སྐདོ་ད་ུ
ཕིན་ཏ་ེབལ་ཡུལ་ནང་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པརོ་
གཞིས་ཆགས་འཚོ་གནས་ཐུབ་རུྒྱའི་ལས་
གཞི་ང་ཚོས་ཐུབ་པ་གང་འདགུ་རགོ་ཞིབ་
ཀིས་བཀའ་ཤག་ལ་འཆར་གཞི་ཁག་ཕུལ་
ནས་རིམ་པས་ལས་ཁུངས་སུ་དང་འབལེ་བ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་ནའང་ལག་ལེན་བསྟར་རུྒྱའི་
གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ངསོ་ནས་ས་གནས་

འད་ིགཉསི་	 ༼	 འབུག	 བལ་ཡུལ་༽ནང་
ཡོད་པའི་བདོ་མི་ཚོ་ལ་གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་
རོགས་པ་བ་རུྒྱའི་དགོངས་བཞེས་གནང་
བཞིན་ཡོད་ཀང་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་དབང་
གིས་བསམ་བླའོི་ནང་བསམས་པ་ལྟར་ས་
གནས་སུ་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པའི་གནས་
སྟངས་ད་ེའདྲ་བུང་ཡོད།
གསར་འགདོ་པས།	 	 བཀའ་ཤག་སབྐས་	

༡༥	 དམ་འབུལ་མཛད་འགན་བཞསེ་ནས་
ལོ་ང་ོགཉསི་ཧལི་པ་ོའཁརོ་ཡོད།	 	 འབུང་
འགུར་ལོ་གསུམ་རིང་བཀའ་ཤག་གི་ས་ྔདང་
ལ་ྔབཅུའི་འཆར་སྣང་དགོངས་དནོ་ལརྟ་ནང་
སིད་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བའི་ལས་དནོ་
གལ་ཆེ་རིགས་སུྒབ་དགསོ་པ་གང་ཡོད་དམ།
ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས།		སིྤར་ལོ་
གཉསི་ནང་ང་ཚོས་བ་རུྒྱའི་ལས་འཆར་མང་
པ་ོཞིག་བང་བསིྒགས་ཡོད།	 དཔརེ་ན།	 རྒྱ་
གར་གཞུང་གིས་གཏན་འབབེས་གནང་བའི་
སདི་བུས་ནང་ལ་མཚོན་ན།	 འབས་ལྗངོས་
དང་།	ཨ་ར་ུནྲ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིནང་བདོ་མི་
གང་མང་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	༢༠༡༥	ཕི་ཟླ་	༡༡	
ནང་རྒྱལ་ས་ཨི་ཊ་ན་གར་	 Itanagar	 ད་ུ
ཕིན་ནས་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁུལ་གི་མངའ་
སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་
ཞུས་ཏ་ེརྒྱ་གར་གཞུང་གིས་གཏན་འབབེས་
གནང་བའ་ིསདི་བུས་འད་ིའབལེ་ཡོད་མངའ་
གཞུང་ནས་གཏན་འབབེས་གནང་དགོས་
པའི་རྒྱབ་ལྗངོས་དགོས་པ་རུྒྱ་མཚན་གང་
ཡིན་པ་དང་།	 ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་
འབདོ་སྐུལ་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱབ་ལྗངོས་དང་
གནད་འགག་གང་ཆགས་ཡོད་པ་ད་ེདག་
ཚང་མ་སྙན་སེང་ཞུས་པར་སིྤ་ཁབ་བླནོ ་
ཆེན་མཆོག་གིས་འཚོར་སྣང་ཆེན་པའོི་ཐགོ་
ནས་སིྤ་ཁབ་དུྲང་ཆེ་ཆེད་མངགས་བཀའ་
འགུགས་གནང་ནས་ང་ཚོ་ཡོད་སར་དནོ་
ཚན་རེ་རེ་བཞིན་བཀོད་སིྒག་གནང་སྟ་ེདསུ་
ཚོད་ནང་ཁུལ་ཚར་དགསོ་ཀི་ཡོད།		ཅསེ་ཧ་
ཅང་ཚ་ནན་ཐགོ་བཀའ་བསྒསོ་གནང་སོང་།		
གཞུང་འབེལ་ཕག་ལས་གནང་རུྒྱ ་འགོ ་
འཛུགས་ཡོང་སྐབས་ཨ་རུ་ནྲ་ཅལ་མངའ་
སྡའེི་ནང་ང་ོརྒལོ་བདེ་མཁན་དང་གཞུང་གི་
ལས་ཀ་འག་ོབཙུགས་པ་ད་ེམ་འགགི་པ་རེད།		
ཅེས་ངོ་རྒོལ་བེད་མཁན་སླབོ་ཕུྲག་མཐུན་
ཚོགས་མང་པ་ོཡོད་པ་ད་ེའདྲས་ང་ོསྒལོ་སྤལེ་
བ་ཕྲན་བུ་བུང་ཡོད།		ད་ེཚོའ་ིརིགས་ན་ིསླབོ་
ཕུྲག་ཉུང་ཤས་ཡིན་པ་མ་གཏགོས་ཨ་རུ་ནྲ་

ཅལ་ནང་གི་སླབོ་གྲྭ་མང་པ་ོཡོད་པ་ད་ེདག་གི་
སླབོ་ཕུྲག་ཚང་མ་མ་རེད།	
ཨ་རུ་ནྲ་ཅལ་མངའ་སྡའེི ་གསོ་ཚོགས་མ་
ཚོགས་གོང་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་གང་
ཙམ་དང་འབལེ་བ་བས་ནས་གསོ་ཚོགས་
ནང་གནས་སྟངས་གསལ་བཤད་གང་ཐུབ་
གནང་ཐུབ་ཚེ།	 མང་པ་ོཞིག་ལ་གནས་ཚུལ་
ང་ོམ་ཇི་ཡིན་གསལ་རགོས་ཐུབ་རུྒྱར་ཁད་
པར་ཡོང་གི་འདགུ		ཅསེ་ང་ཚོས་འབལེ་བ་
མང་པ་ོཞུས་པ་ནས་བཟུང་ས་གནས་ཀི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་ཧ་ཅང་ཐུགས་
ཁུར་ཆེན་པ་ོགནང་ནས་གསོ་ཚོགས་ནང་
བཀའ་མོལ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་བའི་རུྒྱ་
མཚན་ལ་བརནེ་ནས་ལས་གཞི་འད་ིཉདི་
༼བཙན་བོལ་བདོ་མིར་མཐུན་རྐེན་སྦོར་
སྤདོ་བདེ་ཕགོས་ཀི་སདི་བུས་	༢༠༡༤		༽	
འག་ོམུས་ཡིན།	 འབས་ལྗངོས་བླནོ་ཆེན་
མཆོག་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རུྒྱའི་དསུ་ཚོད་
ཐེངས་མང་པ་ོཞུས་ཀང་མཛད་བལེ་གིས་
རྐནེ་པས་མཇལ་མ་ཐུབ།	 	 འནོ་ཀང་ཕི་ཟླ་	
༡	 ཚེས་	 ༤	 	 ཉནི་ཁངོ་གི་གཟམི་ཁང་ད་ུ
མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཏ་ེགནས་སྟངས་ཡོངས་
རོགས་གསལ་བཤད་ཞུས་རེས་ད་ཆ་སིད་
བུས་ད་ེཉདི་	 ༼	 བཙན་བལོ་བདོ་མིར་
མཐུན་རྐེན་སྦོར་སྤོད་བེད་ཕོགས་ཀི་སིད་
བུས་	 ༢༠༡༤	 	 ༽	 དངསོ་སུ་ལག་བསྟར་
གནང་རུྒྱར་གཏན་འཁལེ་ཆ་ཚང་ཟནི་ཡོད།
གཞན་ཡང་ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླིང་བདོ་
མིའི ་གཞིས་ཆགས་ཀི་དཀིལ་དུ་འབས་
ལྗངོས་གཞུང་གིས་སྣུམ་འཁོར་འགོ་སའི་
གཞུང་ལམ་ National Highway	བཟ་ོརུྒྱའ་ི
ཐིག་ཚད་གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་ཆའི་ནང་ཚུད་
ནས་ལོ་མང་པ་ོཕིན་པ་རེད།	 	 གཞུང་ལམ་
བཟ་ོརུྒྱ་དངསོ་སུ་འགོ་འཛུགས་བཞིན་ཡོད།		
གནས་སྟངས་དེ་མུར་ལུས་ཚེ་བ ོད་མིའི ་
གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་ཆ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཤོར་
རུྒྱའ་ིཉནེ་ཁ་ཡོད་སྟབས།	 དའེ་ིཐགོ་ང་ཚོས་
ས་ྔརསེ་ཡིག་ཐགོ་ཕུལ་བ་མ་ཟད།	 དངསོ་
སུ་མཇལ་བའི་སྐབས་སུའང་དཀའ་སྡུག་
ཞུས་པར་བརནེ།	 	 གཞུང་ལམ་བཟ་ོརུྒྱའ་ི
ད་ེསྔའི་ས་ཁ་གཏན་འབབེ་ཟིན་པ་ནས་བདོ་
མིའི་ས་ཆ་ཆ་ཚང་ཟུར་ད་ུབཏནོ་པ་དང་།	
དེའི ་ ཆེད་མངའ་སྡ ་ེགཞུང་ལ་འགོ་གོན་
འཕར་མ་གང་ཙམ་འག་ོཡི་ཡོད་ནའང་བདོ་
པའི་གཞིས་ཆགས་འདི་ས་བརན་གནས་རུྒྱ་
དང་ད་ེགཏརོ་བཤིག་མི་འག་ོབའི་ཆེད་ད་ུ
དགངོས་པ་བཞསེ་པ་ཡིན།	 	 ཞསེ་གཞུང་
ལམ་ས་ཁ་ཆ་ཚང་འགུར་བ་ཕིན་པ་ད་ེའདྲ་
རེད།	 	 ད་ེམཚུངས་ནབུ་བྷངེ་གལྷ་	 West 

Bengal	 གི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་དང་མཇལ་
འཕྲད་ཞུ་རུྒྱའི་འབད་བརྩོན་སྔ་རསེ་ཐངེས་
མང་པ་ོཞུས་པ་ཡིན།	 	 འནོ་ཀང་ད་བར་
མཇལ་འཕྲད་རྩ ་བ ་ནས་ ཞུ ་ ཐུབ ་ མེད།	
གཞན་ཡང་བནྷ་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གླངི་གཞིས་
ཆགས་དང་ཀ་སྦུག	 	 རརོ་གླངི་ཁུལ་དང་
འབལེ་བ་ཡོད་པའི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་དང་
འཇལ་འཕྲད་ཞུ་སདླ་མུ་མཐུད་འབལེ་བ་ཞུ་

བཞིན་ཡོད།	 ད་ེམིན་མངའ་སྡ་ེགཞན་ནང་
ལག་བསྟར་གནང་རུྒྱ་སོགས་ཆ་ཚང་ཚར་བ་
ཡིན་སྟབས།	ཁངོ་རྣམ་པ་མཇལ་འཕྲད་བུང་
ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ལག་བསྟར་གནང་རུྒྱའི་ཐགོ་
དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་རིགས་འཕྲད་
ཀི་རེད་བསམ་པ་དྲན་གི་མེད།	 ད་ེམིན་བདོ་
པ་ཡོད་སའི་མངའ་སྡ་ེཚང་མའི་ནང་རྒྱ་གར་
གཞུང་ནས་གཏན་འབབེས་གནང་བའི་སིད་
བུས་ལག་བསྟར་གནང་བཞིན་ཡོད།	
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་འདས་པའི་ལོ་
གཉིས་ནང་འཆར་གཞི་གང་ཙམ་ཡོད་པ་
རེད།	 གཙོ་བ་ོབཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམཐུན་
རྐེན་སྦརོ་སྤདོ་བདེ་ཕགོས་ཀི་སིད་བུས་ཆ་
ཚང་བ་ཞིག་ལག་ལེན་འཁལེ་བ་དང་།	 དའེ་ི
ནང་ཤུགས་ཆེ་བ་ལག་ལེན་འཁེལ་བཞིན་
ཡོད་ཀང་ལག་ལེན་མ་འཁལེ་བ་ད་ེའདྲ་གང་
ཙམ་ཡོད།	 	 ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ལ་གསལ་པ་ོབཟ་ོ
དགསོ་པའ་ིགནད་དནོ་འདགུ	 གཉསི་ནས་
ང་ཚོར་གཞིས་ཆགས་ཐབོ་མ་བུང་ཟརེ་རུྒྱ་
ད་ེརེད།	 ད་ེས་ྔཡིན་ན་བདོ་ནས་རུྒྱན་མ་ཆད་
པར་ཕབེས་མཁན་ཡོད་སྟབས།	 	 ང་ཚོས་
དའེི་ཐགོ་མུ་མཐུད་སིད་བུས་ད་ེའདྲ་བཟུང་
ནས་གཞིས་ཆགས་གནང་རུྒྱའི་གནས་བབ་
མེད།
འནོ་ཀང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ནས་བཟུང་རྒྱ་
ནག་གི་སིད་བུས་ལ་འགུར་བ་ཕིན་ནས་བདོ་
ནས་ཚུར་ཕབེས་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཆགས་པར་
བརནེ་སླབོ་གྲྭ་དང་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་སོགས་
ཀི་ནང་རང་བཞིན་གི་གྲྭ་རུྒྱན་སོགས་ཉུང་
ད་ུཕིན་པ་དང་།	 ཧ་ིམྲ་ལ་ཡི་རི་རུྒྱད་ཀི་
མི་རིགས་མང་བ་ཆགས་ཡོང་བའི་གནས་
སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོང་སབྐས།		བདོ་ནས་
བདོ་མི་འབརོ་བ་ད་ེདག་ཁདོ་རང་ཁ་རང་
གསོ་ཐུབ་མཁན་ཚོ་བརདོ་མེད་རེད།	 ད་ེ
མིན་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་
པ་རྣམས་ལ་གོང་ད་ུཞུས་པ་བཞིན་རིམ་པ་
གཉིས་གསུམ་བཟསོ་ནས་ཛ་དྲག་ཆེ་བ་ད་ེ
ཚོར་འདས་པའི་ལོ་གསུམ་ནང་བཀའ་ཤག་
ནས་གཞིས་ཆགས་ཀི་ཆ་རྐེན་ཆ་ཚང་ཞིག་
གནང་ཐུབ་པ་བ་རུྒྱ་དང་།	 ཁ་ོརང་ཚོ་ཡིན་
ནའང་བཀའ་ཤག་འདསི་སྐ་ུལས་བསྐནོ་ནས་
དགོངས་བཞེས་གནང་བུང་བསམ་པ་ཞིག་
དང་།	 ང་ཚོ་ཡིན་ནའང་གཅིག་བས་ཡོད་
བསམ་པའི་ཐགོ་ཕན་ཚུན་གཉསི་ཀ་འདདོ་
བླ་ོཁེངས་པ་ཞིག་ལོ་གསུམ་ནང་ལག་ལེན་
འཁལེ་ཐུབ་པ་ཞིག་ང་ཚོ་ཤུགས་གཙོ་བ་ོདའེི་
སྟངེ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད།།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བད་ེསིྐད་སུྐན་ཐབས་ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་མཛད་པ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༢	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ནི་དྷར་ལན་ཌིའི་	
Netherlands	 ཌ་ཆི་སདྐ་ཡིག་གི་བརྙན་
འཕྲནི་གསར་འགདོ་པ་ཝན་ཌི་སི་	 Adri-

aan van Dis ལགས་ཀིས་མགནོ་པ་ོགང་
ཉིད་མཆོག་ཀོ་ལོང་བཞེས་མོང་ཡོད་དམ།	
ཞསེ་བཀའ་འདྲ་ིཞུས་པའ་ིལན་ད།ུ	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་མཚམས་རེར་ཁོང་ཁ་ོལང་གི་འདགུ་
ཀང་ད་ེཡུན་རིང་པརོ་སྡདོ་ཀི་མེད།	 ད་ེ
བཞིན་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས།	སིྤར་
ལོ་རུྒྱས་ཀི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་མི་རྣམས་
གཅིག་མཚུངས་ཀི་ཐོབ་ཐང་སོགས་ཡོད་
ནའང་འབོར་ལྡན་པ་ཚོས་དབུལ་པ་ོཚོར་
བཤུ་གཞགོ་བཏང་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་མི་
རྣམས་ཀིས་སོ་སོ་རང་ཉདི་ལ་གདངེ་སྤབོས་
བདེ་ཐུབ་ཀི་མེད།	ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ།
ཝན་ཌི་སི་ལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་གཞོན་སྐསེ་
རྩོམ་པ་པ་ོཚོས་བིས་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཁག་
གཅིག་ནང་ཁོང་ཁོ་ཡོད་པ་ཕི་ལ་བསྟན་
འདགུ	 ཅསེ་བརདོ་སབྐས།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས།	 རྒྱ་
ནག་གི་ལས་བདེ་མག་ོམཁགེས་པ་ོགས་ཀིས་
བདོ་པ་ཚོས་བདོ་ཀི་སྐད་དང་རིག་གཞུང་

སོགས་ཀི་ཁད་ཆོས་གླངེ་སབྐས་ད་ེན་ིཁ་བལ་
རིང་ལུགས་པ་རེད་ཅེས་བརོད་ད་ེམཐར་
བདོ་མི་ཚོས་ཆོས་དང་སདྐ་ཡིག་སོགས་སྦངོ་
རུྒྱའ་ིཐགོ་དམ་བསྒགས་བདེ་ཀི་ཡོད།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༤	 ལོར་ངསོ་ཀིས་རང་བཙན་
གཙང་མ་རྩོད་རུྒྱ་ད་ེདརོ་བར་བརནེ་མི་ཁ་
ཤས་ཤིག་གིས་ངསོ་ཀི་ཐགོ་ལའང་ཁོང་ཁ་ོ
ལངས་མངོ་།	 ཕི་དངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་ཀི་
ཆེད་ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མངའ་འགོ་ཏུ་བསདྡ་ན་ང་ཚོར་
ཁ་ེཕན་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ང་ཚོས་ངསེ་པར་
ད་ུབདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་།	 རང་
བུང་ཁོར་ཡུག་བདག་གཅེས་བེད་ཐུབ་པ་
དགསོ།	 བདོ་ཀི་རང་བུང་ཁརོ་ཡུག་བདག་
གཅསེ་བདེ་རུྒྱ་ད་ེབདོ་མི་གཅིག་པུའི་ཁ་ེཕན་
མ་ཡིན་པར།	 བདོ་མཐ་ོསངྒ་ནས་གཞུར་
བཞིན་པའི་གཙང་པ་ོདག་གིས་ཨེ་ཤི་ཡའི་མི་

ཐརེ་འབུམ་གཅིག་ལགྷ་ལ་ཁ་ེཕན་ཐགོས་ཀི་
ཡོད།	ཅསེ་དང་།
གཞན་ཡང་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཉནོ་མོངས་ཇི་ལརྟ་
མེད་པར་བཟ་ོདགོས་ཞེས་བཀའ་འདྲ་ིཞུས་
པར་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་གསུང་
དནོ།	སིྤར་བླའོ་ིརྣམ་གཞག་སྐརོ་ཤེས་རགོས་
དགསོ་པ་མ་ཟད།	ད་ེཚོའ་ིསྐརོ་བརག་དཔད་
བདེ་དགསོ།	དཔརེ་ན།	རང་གཅསེ་འཛིན་
དང་སེམས་ཁལ་གི་བླ་ོདསེ་སེམས་ལ་ཁོང་
ཁ་ོལང་གི་ཡོད།ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ།
མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་སྐུའི་ཡང་
སདི་སྐརོ་དང་འབལེ་བའ་ིགསུང་དནོ།	 སྟནོ་
པ་སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་དང་མགནོ་
པ ོ་ཀླུ ་སུྒབ་ཀི་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་ཞུས་
མེད།	 སུྤལ་སྐ་ུངསོ་འཛིན་ཀི་ལམ་ལུགས་ད་ེ
ཕགོས་གཅིག་ནས་བལྟས་ན་ཞིང་བན་རིང་
ལུགས་ལ་ྟབུ་རེད།	 བ་ླམའ་ིཞབས་ཕི་བ་ཚོས་
མུ་མཐུད་བླ་མའི་རུྒྱ་ནརོ་དང་ཁེ་དབང་ལ་
ལོངས་སུ་སྤདོ་ཀི་ཡོད།
འབུང་འགུར་ཏྲ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ་ཕྲངེ་རུྒྱན་
མཐུད་དགོས་མིན་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་
ཀིས་ཐག་གཅདོ་དགསོ་པའ་ིགསལ་བསྒགས་
ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༩	 འག་ོསྟདོ་ཙམ་ནས་བས་
ཟནི།	 ངསོ་རང་ལོ་བརྒྱད་ཅུའ་ིམཇུག་

ཙམ་དང་།	 ཡང་ན་ལོ་དགུ་བཅུ་ཙམ་ལ་
སླབེ་སྐབས་བདོ་ཀི་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་ལྷན་
ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་ནས་གནད་དནོ་
གལ་ཆེའི ་ཐོག་ཐག་གཅོད་བ་རུྒྱ ་དང་།	
ཡང་ན་ཡེ་ཤུའི་བླ་ཆེན་གཤེགས་སྐབས་བླ་
ཆེན་གི་འགན་ཁུར་མཁན་གཙོ་བ་ོད་ེཚོའི་
ནང་ནས་འསོ་བསྡུ་བས་ཏ་ེབླ་ཆེན་བསྐ་ོགི་
ཡོད།	 འད་ིའདྲའ་ིགནས་ཚུལ་ཡང་ཡོང་མི་
སདི་པ་མིན་ལ་ཡོང་ཆོག་པའང་ཡིན།	 ད་ེས་ྔ
ལོ་རུྒྱས་ནང་བུང་མངོ་བར་སུྤལ་སྐུའི་ཡང་
སདི་ངསོ་འཛིན་བདག་པ་ོབརྒྱབ་པ་གང་ཞིག་
ལ།	 བདག་པ་ོརྒྱག་སྟངས་ད་ེཡང་བ་ླམ་མ་
གཤེགས་གོང་འདི་ངའི་ཡང་སིད་ཡིན་ཞེས་
ངསོ་འཛིན་གནང་པ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གི་ཡོད།
འཛམ་གླིང་འདི་ཞི་བད་ེདང་བད་ེསིྐད་ལྡན་
པ་ཞིག་ཡོང་བར་གཙོ་བ་ོང་ཚོས་འཛམ་
གླིང་གི་མི་འབརོ་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་

ཚང་མ་སྤུན་ཟླ་ཡིན་པ་གཅིག་གུར་གི་འད་ུ
ཤེས་འཛིན་དགསོ།	 ཞསེ་བཀའ་ལན་སྩལ་
རསེ་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའི་ཏི་ཡག་ར་
ཇི་	 Tyagaraj Stadium	 རྩདེ་རར་ཆིབས་

སུྒར་བསྐངས་སྐབས་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་མངའ་
གཞུང་གི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་སླབོ་སིྤ་དང་དགེ་
རྒན་	 ༥༠༠༠	 ལགྷ་གིས་བད་ེསིྐད་སུྐན་
ཐབས།	 Happiness Curriculum	 ཞསེ་
པའི་སླབོ་དབེ་ད་ེདབུ་འབདེ་གནང་རུྒྱའི་ཆེད་
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ལ་བསྒུགས་ནས་
བཞུགས་ཡོད།
སབྐས་དརེ་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་
སྐ་ུཞབས་ཨར་ཝིན་ད་ིཀ་ེཇི་རི་ཝལ་ Mr. 

Arvind Kejriwal	 མཆོག་དང་བླནོ་ཆེན་
གཞནོ་པ་སྐ་ུཞབས་མ་ན་ིཤི་སི་སོ་ཌི་ཡ་	Mr. 

Manish Sisodia	 མཆོག་གིས་གཙོས་སླབོ་
སིྤ་དང་དག་ེརྒན།	 མི་མང་བཅས་ནས་
དགའ་སྤའོི་ངང་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཚོགས་ཁང་ནང་ཕབེས་
བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེགནང་གུབ་
མཚམས་རོལ་མོ་དག་ེརྒན་ཁག་གཅིག་གིས་
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ལ་ཕབེས་བསུའི་
གཞས་སྣ་གཟགིས་འབུལ་དང་སླབོ་ཕུྲག་ཁག་
གཅིག་གིས་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པར་མེ་ཏགོ་ཕུལ་
གུབ་མཚམས་ལྡི་ལིའི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་
ཞབས་ཨར་ཝིན་དི་ཀེ་ཇི་རི་ཝལ་མཆོག་
གིས་གསུང་དནོ།	 བད་ེསིྐད་སུྐན་ཐབས་
ཞེས་པའི་དཔ་ེདབེ་འདི་དབུ་འབེད་གནང་
བར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལས་ལྷག་པ་གཞན་སུ་གང་མེད།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་མགནོ་འབདོ་ཞུས་པ་ལྟར་ཆིབས་
སུྒར་བཀའ་དྲིན་བསྐངས་གནང་བར་ང་
རང་སྒརེ་གིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།
ད་ེནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	
བཀུར་འོས་ལྡི་ ལིའི ་སིྤ ་ཁབ་བླནོ ་ཆེན་སྐུ ་
ཞབས་ཨར་ཝིན་དི་ཀེ་ཇི་རི་ཝལ་མཆོག་
དང་བླནོ་ཆེན་གཞནོ་པ་སྐུ་ཞབས་མ་ན་ིཤི་སི་
སོ་ཌི་ཡ་མཆོག་གིས་གཙོས་མཆེད་གགོས་

ཕ་ོམོ་ཡོངས་ལ་ཞུ་རུྒྱར།	 ག་ོསབྐས་འད་ིཧ་
ཅང་དནོ་དང་ལནྡ་པ་ཞིག་རེད་སམྙ།	 ཁདེ་
རྣམ་པའི་འབད་བརྩནོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་ངསོ་རང་མཛད་

སྒ་ོའདིའི་ཐོག་མགནོ་འབདོ་གནང་བར་ཧ་
ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	 རྒྱ་གར་གནའ་རབས་
ཀི་རིག་གནས་དང་དངེ་རབས་ཤེས་ཡོན་
གཉསི་ཟུང་འབལེ་ཡོང་ཐུབ་པར་ངསོ་ཀིས་
ཡིད་ཆེས་བདེ་ཀི་ཡོད།
ངསོ་རང་དསུ་རབས་	 ༨	 ནང་བདོ་ད་ུདར་
བའི་དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་གནའ་རབས་རིག་
གནས་ཀི་རསེ་འཇུག་པ་ཞིག་ཡིན།	 དཔལ་
ན་ལེནྡྲའི་མཁས་པའི་དབང་པའོི་གས་མཁན་
ཆེན་ཞི ་བ་འཚོ་བ ོད་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་
དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་ད་ེབཞིན་བདོ་ད་ུ
དར་སྤལེ་མཛད་ཡོད།	 ད་ེཡང་མཁན་ཆེན་
ཞི་བ་འཚོ་ན།ི	 ནང་པའ་ིདག་ེསླངོ་ཞིག་དང་།	
ལ་ྟགུབ་སྨྲ་བ་པ།ོ	 ཚད་མ་རིག་པ་བ་བཅས་
རེད།	 མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོའ་ིསླབོ་ཕུྲག་ཀ་
མ་ལ་ཤིྲ་ལས་ཀང་བདོ་ད་ུནང་པའི་ལྟ་གུབ་
དར་སྤལེ་མཛད་ཡོད།
རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་རིག་གནས་བདོ་
ད་ུམ་དར་གོང་བདོ་གངས་ཅན་གི་ཡུལ་ད་ེ
མུན་པའ་ིཡུལ་རེད།	 ཅསེ་བདོ་ཀི་མཁས་པ་
ཞིག་གིས་ངསོ་ལ་བརདོ་བུང་།	བདོ་པ་ཚོ་བླ་ོ
འགེལ་ཆོག་པའི་རྒྱ་གར་གི་དགེ་ཕུྲག་ཡིན།	
རུྒྱ་མཚན་ན་ིབདོ་པ་ཚོས་ལོ་ང་ོ	 ༡༠༠༠	
གངོ་གི་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་རིག་གནས་
བདག་པ་ོབརྒྱབ་ཐུབ་ཡོད།	 དཀའ་ངལ་
མང་པ་ོཞིག་ང་ཚོ་རང་གིས་བཟསོ་པ་ཡིན།	
དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་གཅིག་པུས་འག་ོབ་མིའི་
སེམས་ལ་ཞི་བད་ེསུྐན་ཐུབ་ཀི་མེད།	 ངསོ་
རང་ས་ཕགོས་གང་ད་ུབསྐདོ་ཀང་ལུས་ཀི་
འཕྲདོ་བསྟནེ་གལ་ཆེ་རིྩ་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར་
ནང་སེམས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་ཡང་གང་ཆེན་
པ་ོཡིན་པ་བརདོ་ཀི་ཡོད།
རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་ལྟ་གུབ་ནང་ཞི་
གནས་དང་ལྷག་མཐོང་སོགས་བླའོི ་རྣམ་
གཞག་དང་བེད་ལས་སོགས་ཀི་སྐརོ་ཞིབ་
ཕྲ་གསུང་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་གནའ་
རབས་ཀི་ལེགས་བཤད་སྙངི་ར་ེདང་འཚེ་བ་
མེད་པའི་ལ་ྟགུབ་ད་ེདག་ན་ིཆོས་ལུགས་ཕན་
ཚུན་དབར་མཐུན་སིྒལ་དང་ཞི་བད་ེཡོང་

སིྤ་ཁབ་རྩམོ་སིྒག་པ།	 ངག་དབང་ཐགོས་མེད།
གསར་འགདོ་པ།		 ཡེ་ཤེས་ཀུན་གགས།
གསར་འགདོ་པ།		 སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
གསར་འགདོ་པ།		 སལྐ་བཟང་བད་ེསིྐད།
འགམེས་སྤལེ་བ།											ནརོ་བུ་དབང་འདསུ།
ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན།	 སལྐ་བཟང་བད་ེསིྐད།
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བའ་ིརྩ་བ་ཡིན།	 གལ་ཏ་ེརྒྱ་གར་ནང་གནའ་
དངེ་ཟུང་འབལེ་གི་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོ་ཞིག་
གངོ་འཕལེ་གཏང་ཐུབ་ཚེ།	 རྒྱ་ནག་གིས་
ཀང་རྒྱ་གར་གི་གནའ་དངེ་ཤེས་ཡོན་སླབོ་
གསོ་ལ་ད་ོསྣང་བདེ་རུྒྱ་ཡིན་པ་ངསོ་རང་ལ་
ཡིད་ཆེས་ཡོད།	 ད་ེལརྟ་བུང་ན་འཛམ་གླངི་
གི་མི་འབརོ་ཐརེ་འབུམ་	 ༢་༥	 ལགྷ་ལ་
ཤུགས་རྐནེ་ཐབེས་ངསེ་ཡིན།	 ཞསེ་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	
སིྤར་བད་ེསིྐད་སུྐན་ཐབས་ཞེས་པའི་དཔ་ེ
ད ེབ་ནི་ད ེ་སྔ་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་
ལརྟ།	 	 འག་ོབ་མིའ་ིབཟང་པའོ་ིརིན་ཐང་
བམས་པ་དང་བརྩ་ེབ།	བཟདོ་བསན།	ཆོག་
ཤེས་སོགས་གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་སལོ་རུྒྱན་ལེགས་བཤད་ནས་
གསུང་པའ་ིཞི་གནས་དང་ལགྷ་མཐངོ་ཉམས་
ལེན་བརུྒྱད་མིའི ་བསམ་བླ ་ོ ཞི ་བདེ་བག་
ཕབེས་ཡོང་ཐབས་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་
ཞིང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༧	ནས་བཟུང་
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའི་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་
སྟངས་འཛིན་འགོ་ཡོད་པའི་སྔནོ་འག་ོའཛིན་
གྲྭ་ནས་འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པའི་བར་གི་སླབོ་
གྲྭ་ཚང་མའི་ནང་སླབོ་ཁིད་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་
རེད།	 	 མཇུག་ཏུ་རི་མོ་དག་ེརྒན་ཞིག་གིས་
བསི་པའི་མགོན་པ་ོ༸གང་ཉདི་མཆོག་གི་སྐུ་
འདྲ་ཞིག་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཕུལ་བ་དང་འབལེ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ལྡི་ ལིའི ་སིྤ ་ཁབ་བླནོ ་ཆེན་སྐུ ་ཞབས་
ཨར་ཝིན་དི་ཀེ་ཇི་རི་ཝལ་མཆོག་དང་བླནོ་
ཆེན་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་མ་ནི་ཤི་སི་སོ་ཌི་
ཡ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ལ་བཀྲ་ཤིས་རགས་
བརྒྱད་ཀིས་བརྒྱན་པའི་ཕག་རགས་རེ་དང་
དཀར་གཙང་ཁ་བཏགས་རེ་སྩལ།	 མགནོ་
པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་བླནོ་ཆེན་མཆོག་
དང་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་ལནྷ་ཉནི་གུང་གི་
ལགྗས་སྨནི་ལནྷ་བཞསེ་མཛད་ཡོད།	།


