
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚུལ་སྙངི་བསྡསུ།

དབུ་མའ་ིལམ་ན།ི

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་

ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།	 	

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

བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༥	རབ་གནས་ས་ཁི་ལོ།

ལོ་	༢	ཨང༌།	༨༨

བདོ་ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༢	རེས་གཟའ་ལགྷ་པ། 31th   October 2018

Vol. 2 Issue 88 Price Rs. 1

Regd. No. HPTIB/2017/74104

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའ་ིབཟང་སྤདོ་
དང་བྱམས་བརྩ་ེགངོ་འཕལེ་གཏངོ་ཐབས་ཀི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་བཅར་བ་

རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༩	
ཉནི་ཨ་རིའ་ིའགམེས་སནོ་ཁང་ཁག་གི་འགན་
འཛིན་དང་།	 འགམེས་སནོ་དང་འབལེ་བའ་ི
ཆེད་མཁས་མི་སྣ་	 ༢༧	 དང་།	 འཇར་མན་
ན་ིནས་མི་གངས་གཉསི།	 ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས།	 ཕི་དལི་
འགམེས་སནོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་བཀྲ་
ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་འབལེ་ཡོད་
ལས་བྱདེ་གངས་དུག་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་	
༣༥	 ལ་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའ་ིཕ་ོབང་ད་ུ
མཇལ་བཅར་ཞུ་སྐབས་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མཇལ་ཁ་དང་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	༥༩	
རིང་ས་གནས་འདི་ངསོ་ཀི་སྡདོ་ཁང་ཆགས་
ཡོད།	 ཁདེ་ཚོ་འདརི་ཕབེས་པར་འཚམས་
འད་ིཡོད།	 མི་ཡུལ་ལ་གར་ནས་ཉམས་མངོ་
མང་པ་ོབསགས་བུྱང་།	 བདོ་ད་ུདསུ་རབས་
བརྒྱད་པའི་སྐབས་ཆོས་རྒྱལ་ཁི་སོང་ལྡའེུ ་
བཙན་སྐབས་རྒྱ་གར་ནས་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་
འཚོ་སོགས་གདན་དངས་ནས་ལོ་ང་ོསངོ་ཕྲག་
རིང་གི་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་

ནས་བརུྒྱད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ད་ི
མ་མེད་པ་བདོ་ད་ུདར་སྤལེ་མཛད་ཡོད།	 ད་ེ
ལྟ་བུའི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ད་ེནི་སནོ་པ་
རང་ཉདི་ཀི་བཀའ་ལའང་རྒྱལ་བས་གསུང་
པའི་ཕིར་ཟརེ་ནས་དད་པ་ཙམ་གིས་རེས་

སུ་མ་འབང་པར་རིག་པའི་ལམ་ནས་བརག་
དཔྱད་བྱདེ་པ་བརུྒྱད་ཡིད་ཆེས་བྱདེ་དགོས་
པའི་ལམ་སལོ་བཟང་པ་ོཞིག་རུྒྱན་འཛིན་ཐུབ་
པ་བུྱང་ཡོད།	 སངས་རྒྱས་རང་གི་བཀའ་
ལའང་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་ཁས་བངླ་ད་ུརུང་བ་
དང་དནོ་དང་མི་རུང་བ་ངེས་དནོ་གི་མད་ོ
བཅས་ཡོད།	 ལོ་ང་ོབཅུ་ཕྲག་མང་པའོ་ིརིང་
ངསོ་ལ་མཚོན་ན་ནཱ་ལེནྡྲའི་རིག་གཞུང་དསེ་

ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་བུྱང་།	 ལགྷ་པར་ངསོ་
ཀིས་འདས་པའི་ལོ་ང་ོསུམ་ཅུ་ལགྷ་རིང་ཚན་
རིག་པ་མང་པ་ོཞིག་དང་ལྷན་བག་ོགླངེ་བྱདེ་
སབྐས་ནཱ་ལེནྡྲའིལ་བརནེ་ནས་ཕགོས་གཉསི་
ཀར་ཕན་ཐགོས་རྒྱ་ཆེ་བུྱང་།	 འཇིག་རནེ་

ཆགས་ཚུལ་ཐགོ་ཚན་རིག་པས་གས་འཐརོ་
ཆེན་པ་ོནས་མར་འགལེ་བཤད་རྒྱག་བཞིན་
ཡོད།	ཕགོས་མཚུངས་ཚན་རིག་ནས་བཤད་
པའི་དབང་རྩའི་སྐརོ་ད་ེདག་ཧ་ཅང་ཟབ་པ་ོ
དང་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོའདགུ	 ཚད་རལུ་
དངོས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ཐོག་
ལ་མཚོན་ན་དངེ་དསུ་ཚན་རིག་པ་ཚོ་ལས་
ང་ཚོས་ཡག་པ་ཤེས་ཀི་ཡོད།༼ཞལ་ཤོབ་

མཛད།༽ད་ེསྔ་རྒྱ་གར་དངོས་ཁམས་ཚན་
རིགས་པ་རཱ་ཇ་ར་མནནཱ་	 Raja Ramanna 

དམ་པ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ནང་ཚད་རལུ་
དངསོ་ཁམས་རིག་པའ་ིརྣམ་གཞག་	 Quan-

tum Physics	དར་ནས་ལོ་ང་ོ	༢༦༠༠	སོང་
ཟནི་སྐརོ་བརདོ་མངོ་ཡོད།	 ད་ེནས་སེམས་
ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་
གར་ནང་ལོ་ང་ོ	 ༣༠༠༠	 ཙམ་ནས་བདག་
དང་ཤེས་པ་སོགས་རང་ངསོ་ནས་བདནེ་པར་
གུབ་ཡོད་མེད་ཐོག་དཔྱད་པ་ཧ་ཅང་ཞིབ་
ཚགས་པ་ོབྱས་ཡོད་སབས།	 རྒྱ་གར་དང་
བསྡུར་བ་ཡིན་ན་དངེ་དསུ་སེམས་ཁམས་
རིག་པའི་རྣམ་གཞག་སྔནོ ་འགོ་སླབོ ་གྲྭའི ་
གནས་ཚད་ལས་མེད།༼སརླ་ཡང་ཞལ་ཤོབ་
མཛད།༽རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་སེམས་
ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ད་ེདག་ཡར་
རྒྱས་ཧ་ཅང་ཚད་མཐནོ་པརོ་སོན་ཡོད།	 ད་ེ
བཞིན་དཔྱད་སྒམོ་དང་འཇགོ་སྒམོ་ད་ེདག་ཧ་
ཅང་ཕན་རླབས་ཆེན་པ་ོའདགུ	 ཅསེ་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་ད་ིབ་ཁག་ལ་བཀའ་
ལན་སྩལ་ཡོད།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ཨ་མ་ལྡམོ་པ་ོསིྐད་དམ་པའ་ིཞ་ེདགུའ་ིའདས་མཆོད་ད་ུཕབེས་པ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༥	
ཉནི་བཞུགས་སརྒ་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་
ལག་ཁང་ད་ུས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 པའ་ིཐགོ་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་དབུས་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསན་འཕལེ་མཆོག་དང་།	 	 སྐབས་ར་ེབག་
རི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག		ཀིརའི་ིབྱསེ་པ་གྲྭ་ཚང་
གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག		སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་
ལས་རྣམ་པ།	 ར་ས་གནས་འག་ོའཛིན།	 ད་ེ
བཞིན་བཞུགས་སྒར་ར་ས་ཁུལ་གི་སེར་སྐ་
མང་ཚོགས་བཅས་འད་ུའཛོམས་ཐོག་ཨ་
མ་ལྡམོ་པ་ོསིྐད་དམ་པའི་ཞེ་དགུའི་འདས་
མཆོད་སྨནོ་ལམ་དང་བསནུ།	 	 བདོ་བསན་
སིད་མི་རིགས་ཀི་དནོ་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་
གནང་མཁན་གི་རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཕ་ོམོ་ཡོངས་
ལ་མཆོད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་རྒྱས་པ་ཞིག་
ཚོགས་འདགུ	 སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་སྨནོ་ལམ་གལོ་རསེ་གསར་

འགདོ་པ་ཁག་གཅིག་གི་ད་ིབར་ལན་འདབེས་
གནང་དནོ།	ད་ེརིང་ང་རང་གླངི་ཚ་ཚེ་བརན་
ར་ོརེ་ལགས་ཀི་ཨ་མ་ལྡམོ་པ་ོསིྐད་ལགས་
འདས་གོངས་སུ ་ཕིན་ནས་ཞག་ཞེ ་དགུ ་
འཁརོ་བའི་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ལ་བཅར་
བ་ཡིན།	 ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་རེད།	 ཕི་
ལོ་	༢༠༡༢	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༠	ཉནི་བཞུགས་
སྒར་ར་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་
ཁང་ད་ུགསུམ་བཅུའ་ིདསུ་དན་ཐངེས་	 ༥༣	
པའི་མཛད་སྒ་ོགལོ་རེས་གླིང་ཚ་ཚེ་བརན་
ར་ོར་ེལགས་དང་ཁོང་གི་ཨ་མ་སྡམོ་པ་ོསིྐད་
ལགས།	 གཅུང་མོ་ལ་ྷམོ་སིྐད་ལགས་བཅས་
ཀིས་བདོ་དནོ་ཆེད་ཞི་བའ་ིགམོ་འགསོ་ཕབེས་
པ་མ་ཟད།	 སརླ་ཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༣	 ལོར་
གླིང་ཚ་ཚེ་བརན་ར་ོརེ་ལགས་ཀིས་ཞི་བའི་
གོམ་འགསོ་ཐེངས་གཉིས་པ་འགོ་འཛུགས་
ཀིས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་ཀ་སྦུག་གཡས་
གཡོན་ད་ུའབྱརོ་བ་ནས་བཟུང་ད་བར་གར་
སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་ཡོད།	 གཞི་རྩའ་ིགླངི་ཚ་

ཚེ་བརན་ར་ོར་ེལགས་ཀིས་
བ ོད་སིྤའི ་རྩ་ད ོན་ཆེད་དུ་
ཞི་བའི་གོམ་འགསོ་ཐེངས་
གཉསི་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
ཁོང་གིས་ད ེབ ་བཞི ་བིས་
གནང་འདགུ	 	 ད་ེརིང་
གླི ང ་ཚ ་ ཚེ ་ བརན ་ར ོ་ རེ ་
ལགས་དང་ཁོང་གི ་ནང་
མིས་གཙོས་བདོ་སིྤ་པའི་རྩ་དནོ་ཆེད་ད་ུསྐུ་
ལས་སྐོན་མཁན་ཡོངས་ལ་ང་ཚོས་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ང་རང་
འདིར་ཡོང་དགོས་དནོ་ཡང་གཙོ་བ་ོའདི་
རང་ཡིན།	 	 	 བདོ་དནོ་ཞི་བའ་ིའཐབ་རྩདོ་
པ་གླིང་ཚ་ཚེ་བརན་ར་ོརེ་ལགས་ཀི་སྐུ ་ཟླ་
ཡལ་པ་ཧྥར་ Yael Pferrer	 ལགས་དང་།	
ཕུྲ་གུ་གཉིས་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་ལོ་ལྟར་
མཐུན་འགུར་འགོ་རྒྱ་གར་ནང་ར་ོར་ོདམ་པ་
ཨ་མ་ལྡམོ་པ་ོསིྐད་ལགས་ཐུག་འཕྲད་ཆེད་
ཕབེས་བཞིན་ཡོད།	 	 མ་འངོས་པར་ཡང་

ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ངསོ་ནས་མཐུན་འགུར་ཇི་
འད་ཞིག་སྦརོ་དགོས་ཀང་ངསེ་པར་ད་ུསྦར་
རུྒྱ་ཡིན།	 ཕུྲ་གུ་གཉསི་ཀང་བདོ་མིའ་ིང་ོབ་ོ
རུྒྱན་འཛིན་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་པའི་
རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 གླངི་ཚ་ཚེ་བརན་ར་ོར་ེ
ལགས་ད་ལྟ་ས་གནས་གང་ད་ུཡོད་མེད་ང་
ཚོས་ཤེས་རགོས་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གླངི་ཚ་
ཚེ་བརན་ར་ོར་ེལགས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་
དམ་མེད།	 གལ་ཏ་ེཡོད་ཚེ་ཁངོ་མགགོས་
ནས་མུར་ད་ུགླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་དགོས་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	ཞསེ་ལན་འདབེས་གནང་།	།

ལྷ་ོཨ་མི་རི་ཀའི་གླིང་ཆེན་ཅི་ལི་ཡུལ་གི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་བཞུགས་སྒར་ད་ུ

འཚམས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་པ།	

༄༅།	 །ལྷ་ོཨ་མི་རི་ཀའ་ིགླངི་ཆེན་གི་ཅི་ལི་	
Chile	 ཡུལ་ནས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་བརྒྱད་
བཞུགས་སྒར་ད་ུའཚམས་གཟིགས་སུ་ཕབེས་པ་
དང་།		སབྐས་དརེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་
ཀིས་བཞུགས་སྒར་ཕ་ོབང་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་བཅར་
ཞུས་པ་མ་ཟད།	 གངས་སིྐད་བཀའ་ཤག་ཚོགས་
ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་ཚབ་ཀིས་
གཙོས་བཀའ་བླནོ ་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་
གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་གི་
དབུ་ཁིད་གུ་ཡངས་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་འཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་	 Vlado Mirosevic Ver-
dego	མཆོག་གིས་དབུ་ཁདི་ནས་བཀའ་ཤག་ཏུ་
ཕབེས་སབྐས་སིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་
ཐགོ་ཀར་དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་ཕབེས་བསུའི་
འཚམས་འད་ིགནང་འདགུ	 	 ད་ེརསེ་བཀའ་བླནོ་
རྣམས་དང་བཀའ་མོལ་གནང་སྐབས་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག་དང་ལྷན་
བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིཤེས་ཡོན་སདི་བུྱས་སིྤ་དང་།	
ལྷག་པར་མེས་དབནོ་གཙུག་ལག་དཔ་ེསནོ་སླབོ་
གྲྭའ་ིནང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའ་ིབཟང་སྤདོ་
ཀི་བསླབ་གཞིའི་སྐརོ་བཀའ་མོལ་གནང་འདགུ	
བཀའ་ཤག་ཏུ་མཇལ་འཕྲད་གུབ་མཚམས་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་ཕབེས་ནས་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པ་ོམཆོག་དང་མཇལ་
འཕྲད་གནང་འདགུ	 ཕི་ཚེས་	 ༢༩	 རེས་གཟའ་
ཟླ་བའི་ཕདེ་ཡོལ་སྐུ་མགནོ་རྣམས་ལ་བཀའ་ཤག་
གི་ཚོགས་ཀང་ད་ུདགོང་ཚིགས་ཤིག་ཀང་ཕུལ་
འདགུ་པ་བཅས།	།	

༄༅།	།སབྐས་	༡༦	པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
རྣམས་རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེཁག་ནང་མངའ་སྡའེི་
སདི་སྐངོ་དང་།	 སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན།	 གསོ་ཚོགས་
ཚོགས་གཙོ།	 མངའ་སྡའེ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སོགས་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་བདོ་དནོ་ཞུ་སྐལུ་གནང་
རུྒྱའ་ིལས་རིམ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	
༡༡	ཚེས་	༡	ནས་	༢༥	བར་སིྤ་འཐུས་པདྨ་བད་ེ
ལེགས་མཆོག་དང་།	 སིྤ་འཐུས་མི་འགུར་ར་ོར་ེ
མཆོག	 སིྤ་འཐུས་ལ་ྷརྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒལོ་དཀར་
མཆོག་བཅས་ལས་གུབ་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་
ཞིག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་མངའ་སྡ་ེཀར་ན་ཊ་ཀ་	
karnataka	དང་།	ཏ་མིལ་ན་ཌུ་	Tamil	Nadu		
ཀ་ེར་ལ་	 Kerala	 པུ་ཌུ་ཅ་ེརི་	 Puducherry	
བཅས་ཀི་ནང་བདོ་དནོ་ཞུ་སྐལུ་ཆེད་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་བསྐདོ་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད།
ད་ེཡང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་ཕི་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡	ཉནི་
ཀར་ན་ཌ་ཀའི་རྒྱལ་ས་སྦངེ་ལོར་ད་ུལནྷ་འཛོམས་
གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	༢	ནས་	༦	བར་ས་
གནས་སུ་བདོ་དནོ་ཞུ་སྐལུ་གི་ལས་རིམ།	 ད་ེནས་
རིམ་བཞིན་ཏ་མིལ་ན་ཌུ་དང་།	 ཀ་ེར་ལ།	 པུ་ཌུ་
ཅེ་རི་བཅས་ཀི་ནང་བདོ་དནོ་ཞུ་སྐུལ་མུ་མཐུད་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་རྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕགོས་མངའ་སྡ་ེཁག་ཅིག་ནང་བདོ་དནོ་

ཞུ་སྐལུ་ཆེད་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་
གནང་གཏན་འཁལེ་བ།	
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འཛམ་གླངི་མཉམ་སྦལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའ་ིཁངོས་སུ་ཡོད་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅིག་གི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ད་ུ
བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་		༢༠༡༨	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	
༦	 ཉནི་འཛམ་གླངི་མཉམ་སྦལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཁང་ནས་རྒྱ་
ནག་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་
སངས་ཡར་རྒྱས་ཇི་ཙམ་སོང་མིན་དང་།	
ད་ལྟའི་གནས་སངས་ཇི་ཡིན་དསུ་བཀག་
བསྐར་ཞིབ་ཐངེས་གསུམ་པ་གནང་གཏན་
འཁལེ་ཡོད་སབས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་དལི་བསྒགས་དུང་
ཆེའི ་གནས་རིམ་ཚད་མཉམ་ཤར་གླིང་
བསན་འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས་དང་།	 ལྡ་ིལི་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་ཁང་གི་དུང་ཆེ་ཚེ་རིང་དནོ་གུབ་
ལགས།	 	 ཕི་དལི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
ཚན་པའ་ིའབལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ་འབུག་བསན་
སིྐད་ལགས་དང་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སིྐད་
ལགས་བཅས་ཀིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་
རནེ་གཞི་བྱས་པའི་འཛམ་གླིང་མཉམ་སྦལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་སུ་ཡོད་
པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅིག་གི་གཞུང་ཚབ་
ཏུ་བཅར་ནས་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་གི་ཛ་དག་གནས་སངས་ཇི་ཡིན་ཞིབ་ཕྲ་
གསལ་བཤད་དང་སྦགས།	 བདོ་མིའ་ིབདནེ་
པའི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགོས་
པའ་ིརེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ	 སིྤར་
ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ད་ེབཞིན་ཕི་ཟླ་	 ༡༠	
ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་སྤལེ་འག་ོབཙུགས་ཏ་ེཕི་
ཚེས་	 ༢༩	 ཉནི་རེ་ཞིག་མཇུག་སིྒལ་གནང་
འདགུ	 	 ད་ེཡང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འག་ོབ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སངས་ཐོག་དསུ་
བཀག་བསྐར་ཞིབ་ཆེད་འཛམ་གླིང་མཉམ་
སྦལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་སུ་
ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་བདནུ་གིས་ད་ིབ་བཏནོ་
པའི་ནང་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་འཁོད་
པ་མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
གི་གནས་སངས་ལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་
ངལ་སྐརོ་འཁདོ་འདགུ	 ད་ིབ་ད་ེདག་ལ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་དུས་བཀག་བསྐར་ཞིབ་
སབྐས་གསལ་བཤད་བྱདེ་དགསོ་པ་ཡིན།	

ད་ཐེངས་བདོ་མིའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀིས་ལྡི་
ལིར་ཡོད་པའ་ིནའིུ་ཛི་ལེན་ཌི་དང་།	 	 ཧྥ་
རན་སི། 	འཇར་མ་ན།ི		ཁ་ེན་ཌ།	སུད་སི་	
བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལའྔི་གཞུང་ཚབ་ལས་
ཁུངས་སུ་བཅར་འདགུ	
ཞུ་གཏུག་ནང་དནོ་གཙོ་བ་ོན།ི	 	 ༡༽	 དསུ་
བཀག་བསྐར་ཞིབ་གནང་སྐབས་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་གཙོ་བརོ་འཛིན་དགསོ་པ།		༢༽		
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་དང་ལནྷ་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའ་ིའག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་
གནང་བ་བརུྒྱད་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་སུང་སྐོབ་ཀི་བཅའ་ཁིམས་ལ་འགན་
ཁུར་དགོས་པའི་དན་སྐུལ་གཏོང་དགོས་
པ་བཅས་གནད་དནོ་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་
འདགུ	 	 གཞུང་ཚབ་ཁང་ད་ུབཅར་སབྐས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛམ་གླིང་ནང་བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་སླབོ་གཉརེ་གནང་ཡུལ་
ཆེ་ཤོས་སུ་གགས་པ་གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་
དང་ཡ་ཆེན་སྒར་གཏརོ་བཤིག་བཏང་དང་
གཏངོ་བཞིན་པ་མ་ཟད།	 ཀུན་གཟགིས་པཎ་
ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་བཙན་དབང་འགོ་གར་སོང་
ཆ་མེད་ད་ུགུར་བའི་གནས་སངས་སིྤ་དང་།	
ལགྷ་པར་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་འཐབ་རྩདོ་པ་བདོ་
མི་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་ཀི་སྐརོ་དང་།	
དངེ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་
ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒགས་
ཤུགས་ཆེ་གཏངོ་བཞིན་པའི་ཛ་དག་གནས་

སངས་སོགས་ཀི་སྐརོ་ཞིབ་ཕྲ་ང་ོསྤདོ་གནང་
འདགུ	 གཞུང་ཚབ་ཁང་ད་ེདག་གི་འབལེ་
ཡོད་ལས་བྱདེ་ནས་ཀང་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་
སིད་གཞུང་ནས་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་ལ་སེམས་འཚབ་
དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཡོད་པ་གསལ་
འདནོ་གནང་བ་མ་ཟད།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་མུ་མཐུད་བདོ་ནང་ད་ུའག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་

པ་དརེ་སྣང་མེད་ད་ུའཇགོ་ཐབས་མེད་སྐརོ་
གསུངས།	 སིྤར་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་ཐགོ་འཛམ་གླིང་
མཉམ་སྦེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་དསུ་བཀག་
བསྐར་ཞིབ་ཐངེས་གསུམ་པའི་སྐབས་དང་
བསནུ།	 གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིབདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་མང་པསོ་ག་ོསབྐས་དམ་
འཛིན་ཐོག་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་དང་
བསནུ་ནས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་
རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་ཏ་ེའཛམ་གླིང་མཉམ་སྦལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་
ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནནོ་ཤུགས་གང་
མང་སྤདོ་ཐབས་བྱདེ་ཡོད་འདགུ	 ཕགོས་
མཚུངས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅདོ་ཁང་	 ༡༣	 བརུྒྱད་འད་ིལོའ་ིལོ་
འགོ་ནས་བཟུང་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་
འགུལ་ལ་འབད་འབུང་ཆེ་སྐདེ་གནང་འདགུ
སིྤར་དསུ་བཀག་བསྐར་ཞིབ་འགོ་མ་བཙུག་
གངོ་ཨོ་སི་ཊི་ཡ་དང་།	 བྷལེ་ཇམ།	 འཇར་
མ་ན།ི	 སུ་ཝི་ཌནེ།	 སུད་སི།	 ཨིན་ཡུལ།	
ཨ་རི་བཅས་སིད་གཞུང་ཁག་བདནུ་གིས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་གི་གནས་སངས་ཐོག་སེམས་འཚབ་
དང་སྦགས་ད་ིབ་བཏནོ་གནང་འདགུ	 རྒྱལ་
ཁབ་ད་ེདག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བཏནོ་
པའི་ད་ིབ་ཁག་གི་ནང་ད་ུབདོ་མིའི་ཆོས་དད་
དང་འག་ོསྐདོ་རང་དབང་གི་ཐབོ་ཐང་གནས་
སངས་དང་།	 དེ་ེབཞིན་བདོ་མི་བཀྲ་ཤིས་
དབང་ཕུག་མཚན་འབདོ་གནང་ནས་བདོ་
ཀི་སདྐ་ཡིག་གི་གནས་སངས་དང་།	 བདོ་
མིས་གཙོས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་ཀི་
རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་ཀི་གནས་སངས་སྐརོ་
འད་ིརྩད་གནང་འདགུ	 ད་ེསའྔ་ིདསུ་བཀག་
བསྐར་ཞིབ་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁས་
ལེན་བྱས་པའི་གནད་དནོ་ཁག་གཅིག་ལག་
བསར་མཇུག་སྐངོ་བྱདེ་མིན་འད་ིརྩད་གནང་
འདགུ་པའི་ཁོངས་ནས་གནད་དནོ་གཅིག་
ནི་ད་ེསྔ་དསུ་བཀག་བསྐར་ཞིབ་སྐབས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་འཛམ་གླངི་མཉམ་
སྦལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
གི་ཆེས་མཐའོི་སྐུ་ཚབ་བདོ་ནང་དངསོ་ཡོད་
གནས་སངས་རགོ་ཞིབ་ཆེད་ཕབེས་འཇུག་
རུྒྱ་མ་ཟད།	 བདོ་ཀི་ས་གནས་གང་འད་
ཞིག་ཏུ་ཕབེས་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དརེ་
འགོག་རྐེན་རྩ་བ་ནས་མི་བཟོ་རུྒྱའི ་ཁས་
ལེན་བྱས་པ་ད་ེདག་ལག་བསར་ཇི་ཙམ་བྱདེ་
མིན་སོགས་འཁདོ་འདགུ	 ཐངེས་འདརི་
དསུ་བཀག་བསྐར་ཞིབ་སྐབས་བདོ་དནོ་ཞུ་
གཏུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་འབལེ་ཡོད་མཉམ་
སྦེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་བརུྒྱད་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་བདོ་དནོ་ཐོག་འདནོ་རུྒྱའི་
གནད་དནོ་ཁག་གཅིག་ན།ི	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་བ ོད་མིའི ་གཞི་རྩའི ་འགོ་བ་མིའི ་ཐོབ་
ཐང་ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་དགསོ་པ།	 བདོ་མིའ་ི
སྒརེ་གི་རང་དབང་དང་སྨྲ་བརདོ་དང་འག་ོ
སྐདོ་ཀི་རང་དབང་།	 ཆོས་དད་རང་དབང་
བཅས་ལ་བརིྩ་བཀུར་དང་ལེན་ཞུ་དགོས་
པ།	 བདོ་མིའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་འཐབ་
རྩདོ་པ་རྣམས་ལ་དམ་བསྒགས་འཁནོ་འཛིན་

བྱ་རུྒྱ་འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇོག་དགོས་
པ།	 བདོ་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་
དགོས་པའི་གནད་དནོ་རྩ་བ་གང་ལ་ཐུག་
ཡོད་མེད་ཐད་ངསེ་པར་དངསོ་ཡོད་གནས་
སངས་དང་མཐུན་པའི་རགོ་ཞིབ་མཐིལ་ཕིན་
གནང་བ་བརུྒྱད་ས་གནས་བདོ་མི་རྣམས་
དང་འབལེ་བ་བྱདེ་ནས་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་
སེལ་ཐབས་དགསོ་པ།	 བདོ་ནང་ཁརོ་ཡུག་
སུང་སྐབོ་དང་རུྒྱན་གནས་ཐུབ་པའི་དཔལ་
འབྱརོ་ཡར་རྒྱས་གཏང་བ་བརུྒྱད།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཐགོ་ལག་བསར་བྱདེ་
བཞིན་པའི་དཔལ་འབྱརོ་དབྱ་ེའབྱདེ་ཀི་སདི་
བུྱས་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པ།	 འབགོ་པ་
རྣམས་བཙན་དབང་འགོ་རྩྩྭ་ཐང་ནས་གནས་
སྤ་ོབྱ་རུྒྱའི་ལས་གཞི་མཚམས་འཇགོ་དགོས་
པ་མ་ཟད།	 ད་ེས་ྔགནས་སྤསོ་ཟནི་པའ་ིབདོ་
མི་འབགོ་པ་ཚོར་རྒྱལ་སིྤའི་གནས་བབ་དང་
མཐུན་པའི་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་སྤདོ་
དགསོ་པ།	 བདོ་ནང་རྒྱལ་སིྤའ་ིརགོ་ཞིབ་པ་
དང་རང་དབང་ལྡན་པའི་རགོ་ཞིབ་ཚོགས་
ཆུང་བཅས་ལ་འགོག་རྐེན་གང་ཡང་མེད་
པར་འག་ོསྐདོ་འཇུག་དགོས་པ་བཅས་ཡིན་
འདགུ	དསུ་བཀག་བསྐར་ཞིབ་སབྐས་འཛམ་
གླངི་མཉམ་སྦལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་
རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངག་
ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་གི་གནས་སངས་ཐགོ་འད་ིརྩད་གནང་
རུྒྱ་དང་།	 ཕི་ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༦	 ཉནི་སུད་
སི་གངོ་ཁརེ་ཇི་ནི་ཝར་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་
འཛམ་གླངི་མཉམ་སྦལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་ད་ུརྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་མིའི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
ད་ེདག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཐད་ཀར་རྒྱ་
ནག་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་
སངས་སྐརོ་སོགས་ཀི་ད་ིབ་འདནོ་རུྒྱའི་ལས་
རིམ་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཚད་མའ་ིདགུན་ཆོས་ཆེན་མོ་ཐངེས་བཅུ་གཉསི་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་འདགུ
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ལོའ་ི	༡༠	ཚེས་	
༡༡	 ཉནི་གི་བདོ་ནང་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	
༥	 པའ་ིཐགོ་བདོ་མད་ོསདྨ་ཧརོ་གཙང་ཀིར་ི
དགནོ་ད་ུ	 “ཀིར་ིཚང་གི་གདན་ས་གངོ་
འོག་གིས་གཙོས་ཆོས་བརུྒྱད་གུབ་མཐའ་
རིས་མེད་ཀི་ཚད་མའི་དགུན་ཆོས་ཆེན་མོ་
”	 ཐངེས་བཅུ་གཉསི་པ་དབུ་འཛུགས་ཀིས་
ཟླ་འདའི་ིཚེས་	 ༣༡	 བར་ཉནི་༢༠	 རིང་
འཚོགས་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	 ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	
༢༠༠༧	 ལོར་གསར་ད་ུཚུགས་པའ་ིཚད་
མའི་དགུན་ཆོས་ཆེན་མོ་འདི་ནི་༸སྐབས་
ར་ེཀིར་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་
ལམ་སནོ་བཞིན་ཀིརི་ཚང་གི་གདན་ས་ཆེ་
ཁག་(སག་ཚང་ལ་ྷམོ་ཀིརའི་ིདགནོ།	 རྔ་པ་

ཀིརའི་ིདགནོ།	ཚོ་བདནུ་ཀིརའི་ིདགནོ།	ཧརོ་
ཚང་ཀིརའི་ིདགནོ།	 བཞི་ལ་ལོ་ལརྟ་རེས་
མོས་ཀི་འཚོགས་བཞིན་ཡོད་ཅིང་།	 འད་ི
ནི་ཀིརིའི་དགོན་ཁག་གིས་གཙོས་རིས་སུ་
མ་ཆད་པའི་དགོན་སྡ་ེཁག་གི་སླབོ་གཉརེ་པ་
རྣམས་ཀི་རྩདོ་རིགས་ཡར་རྒྱས་དང་རྒྱ་བདོ་
ཀི་ཚད་མའི་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་ཐསོ་བསམ་
སྒམོ་པ་གོང་འཕལེ་གིས་རྒྱལ་བསན་ཪིན་
པ་ོའཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་ཚད་དང་ལྡན་པ་
གནང་ཐབས་ཁ་ོནར་དམིགས་པའ་ིཚད་མའ་ི
ཆོས་ཐགོ་ཅིག་ཡིན་ནའང་།	 སབྐས་མང་
པརོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་སིད་ཀི་དགོས་
གཞིའི ་འོག་གནས་ཚུལ་འད་མིན་ལ་ཁ་
གཡར་ནས་བཀག་འགོག་བྱས་རྐེན་འཆར་

གཞི་དང་འག་ོལུགས་ཇི་བཞིན་ཚོགས་མ་
ཐུབ་པའང་ཐངེས་མང་པ་ོབུྱང་ཡོད།
ཆོས་ཐོག་འདི་ནི་ཉིན་གངས་ཉི་ཤུའི་རིང་
འཚོགས་རུྒྱའ་ིཉ་ིཤུའ་ིཆོས་ཐགོ་ཅིག་ཡིིན།
དརེ་ཕབེས་སླབོ་གཉརེ་པ་རྣམས་ཕགོས་སྒའ་ི
འཛིན་གྲྭ་ནས་བདནེ་གཉསི་འཛིན་གྲྭའི་བར་
འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉསི་ལ་ཁག་བགསོ་པ་དང་།	
བདནུ་རེའི་མཚམས་སུ་མཚན་ཕེད་དམ་
བཅའ་རེ་དང་དགུན་ཆོས་ཀི་མཐའ་མའི་
ཉནི་ས་ེབདོ་ཟླ་དགུ་བའ་ིཚེས་༢༢	 རྒྱལ་བ་
ལྷ་ལས་བབ་པའི་དསུ་ཆེན་གི་མཚན་མོར་
མཚན་ཕུད་དམ་ཆེན་མོ་བཅས་འཚོགས་རུྒྱ་
ཡིན་འདགུ	 ད་ལོ་ཀིརའི་ིཤེས་ཡོན་འགའ་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཧརོ་

གཙང་ཀིར་ིདགོན་ཀི་ཁི་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
དབུས་ལས་ཀི་སྣ་ེམོ་བ་
རྣམ་པ་དང་ཚད་མའི་
དགུན་ཆོས་ཆེན་མོའི ་
གོ ་ སིྒག་ཚོགས་ཆུང་།	
གཞན་ཡང་ཧརོ་གཙང་
ཀིར་ིདགོན་གི་དགེ་འདནུ་པ་སྒརེ་དང་དད་
ལྡན་མང་ཚོགས་བཅས་ཀིས་ཉི་ཤུའི་ཆོས་
ཐགོ་འདིའི་རིང་གི་དགེ་འདནུ་པ་རྣམས་ཀི་
བཞུགས་ཡུལ་དང་ཞལ་ལག་སོགས་མཐུན་
རྐནེ་སྦར་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	ཐངེས་
འདིའི་ཚད་མའི་དགུན་ཆོས་ལ་ཀིརི་ཚང་
གི་གདན་ས་ཆེ་ཁག་བཞི་གའི་ཁི་པ་དང་།	

མཁན་པ།ོ	 དཔ་ེཁདི་དག་ེརྒན་དང་སླབོ་
གཉརེ་བ་རྣམ་པ།	 ད་ེམིན་མད་ོསདོ་སདྨ་
ཀི་དགོན་ཁག་སོགས་ནས་ཕབེས་པའི་སླབོ་
གཉརེ་པ་བདུན་བརྒྱ་༼༧༠༠༽ལྷག་ལྷན་
ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་བ ོད་ཀི་ཚད་མའི་གཞུང་
ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལ་ཐོས་བསམ་སླབོ་
གཉརེ་གནད་ད་ུསྨིན་པ་གནང་དང་གནང་
མུས་སུ་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།
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ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀིས་ལྡ་ིལིར་དབུ་མའ་ིལམ་གི་དཔ་ེདབེ་གསར་པ་ཞིག་དབུ་འབྱདེ་གནང་བ།		
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢༩		ཉནི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་
བྱས་པའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིབས་ིགནས་ཁང་	IIC ད་ུ
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་
ཀི་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་བདོ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ནམ་
ཡང་མིན།	 འནོ་ཀང་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
གསལ་བའི་ཐབས་ལམ་ཉག་གཅིག་ནི་དབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་འདི་ཉིད་ཡིན།”	
ཞེས་པའི་དཔ་ེདབེ་ཅིག་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་
ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༢།༣༠	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་དང་རྒྱ་གར་གི་གཙུག་
ལག་སླབོ་དཔནོ་སྐུ་ཞབས་ཨཱ་ནནྡ་ཀུ་མཱར་
མཆོག་རྣམ་གཉསི་ཀིས་དབུ་འབྱདེ་གནང་
འདགུ	 ད་ེཡང་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབྱདེ་ཀི་
མཛད་སྒ་ོགུབ་མཚམས།	 “རྒྱལ་སིྤའ་ིཆབ་
སིད་ཀི་གནས་སངས་འགུར་བ་འག་ོབཞིན་
པའ་ིསབྐས་འདརི།	 བདོ་ད་ེརྒྱ་དཀར་ནག་
གཉསི་ཀི་འབལེ་ལམ་ཐགོ་གལ་འགངས་ཆེ་
བའི་གདན་དནོ་ཞིག་མུ་མཐུད་གནས་དགསོ་
དནོ་གང་ཡིན་ནམ།	 ”ཞསེ་པའ་ིཐགོ་
བག་ོགླངེ་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གོ་སིྒག་གནང་
འདགུ	 སབྐས་དརེ་མཁས་དབང་དང་།	
གསར་འགདོ་པ།	 ཆེད་ལས་མི་སྣ་སོགས་
ཕབེས་འདགུ་པ་དང་།		སྐ་ུམགནོ་སྐ་ུཞབས་
ཨཱ་ནནྡ་ཀུ་མཱར་མཆོག་གིས་ཐེངས་འདིར་

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་
ཀིས་འབད་བརྩོན་ཆེན་པའོི་ཐགོ་ནས་དབེ་
ད་ེའད་ཞིག་འདནོ་སྤལེ་གནང་བར་བསགྔས་
བརདོ་དང་སྦགས་གསུང་དནོ།	 	 བདོ་ནང་
གི་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་ལ་བརནེ་ནས་
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་རིང་ལུགས་ད་ེལམ་
ལྷ ོངས་བུྱང་མེད་པ་གསལ་པོར་ར ོགས་
ཐུབ།	 རྒྱ་ནག་གི་དབང་སུྒར་འགོ་ནང་པ་
ཙམ་མ་ཟད།	 ཆོས་དད་གཞན་ཚོར་ཡང་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད།	སིྤར་རྒྱ་སྐདེ་
རིང་ལུགས་ལ་མདནུ་ལམ་མེད།	 འཛམ་
གླིང་ཞི ་བདེ་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་བར་ཐོག་
མར་བདོ་ནང་རང་དབང་སླར་གསོ་ཐུབ་པ་
དགསོ།	 བདོ་ནང་རང་དབང་སརླ་གསོ་བྱ་
རུྒྱའི་འགན་ད་ེརྒྱ་གར་དང་འཛམ་གླིང་ཁནོ་
ལ་ཡོད་པ་རེད།	 	 བདོ་ནང་རང་དབང་
བསྐར་གསོ་བུྱང་མཚམས་རྒྱ་གར་གི་བད་ེ
འཇགས་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ངེས་པ་
ཞིག་ཡིན་སབས།	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ལ་མུ་
མཐུད་སྣང་ཆུང་ད་ུབཞག་པ་ཡིན་ན་ཤེས་
བཞིན་ད་ུརང་གིས་རང་ལ་མགོ་སྐརོ་བཏང་
བ་དང་མཚུངས།	 ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་
མཆོག་གིས་འདནོ་གནང་མཛད་པའི་དབུ་
མའི་ལམ་གི་སདི་བུྱས་ན་ིའཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་
གསུམ་གང་ནས་བལསྟ་ཀང་རྣམ་དཔྱདོ་ལནྡ་
པའ་ིབཞངེས་ཕགོས་ཤིག་དང་།	 འཆམ་

མཐུན་དང་ཞི་བད་ེབརན་ལྷངི་ལྡན་པའི་ཨེ་
ཤི་ཡའི་གླིང་ཆེན་ཞིག་བསུྐན་རུྒྱ་ནི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་དགངོས་བཞདེ་ཡིན།	 ད་ེན་ིང་ཚོའ་ི༼རྒྱ་
གར་༽དགསོ་འདནུ་ཡང་རེད།	ཅསེ་སོགས་
གསུངས།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་

གིས་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སངས་སྐརོ་
གསུང་པ་དང་སྦགས་བདོ་མིའི་ཆོས་དད་
རང་དབང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བརིྩ་མེད་
རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པའི་གནས་སངས་
གསལ་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་དམ་བསྒགས་ཅན་
གི་སིད་བུྱས་མུ་མཐུད་ལག་བསར་བྱེད་
པར་བརནེ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ནས་བཟུང་ད་
བར་བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མི་	 ༡༥༢	 རང་ལུས་
མེར་སགེ་བཏང་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 	 ཕགོས་
མཚུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁ་ཆེ་དང་ཡེ་
ཤུ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་བཅས་

ཆོས་ལུགས་སོ་སོའི་སལོ་རུྒྱན་གི་ལམ་སལོ་
དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཡོད་པའི་བླ་ཆེན་
དང་བ་ླསུྤལ་བསྐ་ོའདམེས་བྱདེ་ཕགོས་དང་།		
ཡང་སིད་རྩད་འཚོལ་ལམ་ལུགས་སོགས་ལ་
ཐ་ེབུྱས་བྱདེ་བཞིན་པར་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་
ཆེ་གནང་བ་དང་སྦགས།	 བདོ་བརུྒྱད་ནང་

བསན་ལ་མཚོན་ན།	 	 བ་ླསུྤལ་རྩད་འཚོལ་
ལམ་ལུགས་ཐག་གཅདོ་བྱ་རུྒྱའི་ཐབོ་ཐང་ད་ེ
འབལེ་ཡོད་བླ་མ་སྐསེ་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་
ལ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།	 ད་ེབཞིན་ཡུན་རིང་
ལུས་པའི་བདོ་རྒྱའི་གནད་དནོ་གསལ་བའི་
ཐབས་ལམ་ཉག་གཅིག་ན།ི	 དབུ་མའ་ིལམ་
གི་སིད་བུྱས་ཡིན་པར་བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་འཚེ་མེད་ཞི་བ་གསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་དགོས་པ་དང་།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་བདོ་རྒྱ་འབལེ་
མོལ་བསྐར་གསོ་དགསོ་པ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་

གསུངས།	 ད་ེནས་ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་དགྭས་
པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་བདོ་
ཨིན་རྒྱ་གསུམ་བཅས་སདྐ་ཡིག་གསུམ་ནང་
ཡོད་པའི་དབེ་ད་ེརྩམོ་སིྒག་གནང་མཁན་མི་	
༡༨	 ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་གསུངས།	 	 ཕགོས་
མཚུངས་དིལ་བསྒགས་དུང་ཆེའི་གནས་
རིམ་ཚད་མཉམ་ཤར་གླིང་བསན་འཛིན་ཟླ་
སྒནོ་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 ང་ཚོ་ད་ེརིང་
འདརི་འཛོམས་ནས་སདྐ་ཆ་ཤོད་བཞིན་པའི་
སབྐས་འདརི་རྒྱ་ནག་ལྷ་ོཤར་ཕུ་ཇི་ཡེན་ཞིང་
ཆེན་ད་ུ	 Fujian Province	 འཛམ་གླངི་
ནང་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་པ་ཟརེ་བ་
ཚོགས་བཞིན་ཡོད།	ཉནི་གསུམ་ལནྷ་ཚོགས་
སབྐས་དརེ་ནང་ཆོས་དང་རུྒྱད་གཅིག་ལམ་
གཅིག	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་མཚོའ་ིནང་གི་དར་
གོས་ལམ་གི་སྐརོ་སྐད་ཆ་རྐང་རྐང་བཤད་
ནས་ཡོད།	 ཐངེས་འདརི་དབེ་འད་ིའད་ཞིག་
བཏནོ་པ་བརུྒྱད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དནོ་
སྐརོ་འཁོག་བཤད་བྱེད་བཞིན་པ་དརེ་ང་
ཚོས་ལན་འདབེས་བྱདེ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	
དབེ་འདའི་ིནང་བདོ་ཀི་འདས་པ་དང་།	ད་ལ་ྟ
བ།	མ་འངོས་པའ་ིགནས་སངས་སྐརོ་ཞིབ་ཕྲ་
འཁདོ་ཡོད་བཅས་གསུངས།

རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་ས་བབ་ཆབ་སདི་འཕ་ོའགུར་ཐགོ་བདོ་ད་ེགལ་འགངས་ཆེ་བའ་ིགནད་དནོ་ཞིག་མུ་མཐུད་ལགྷ་
དགསོ་དནོ་ཐགོ་བག་ོགླངེ་ཚོགས་པ།	

༄༅།	 །རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་
བྱས་པའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིབས་ིགནས་ཁང་	 India 

International Centre	 གི་ཚོགས་ཁང་ད་ུ
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་
ཀིས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀི་ས་བབ་ཆབ་
སིད་འཕོ་འགུར་འགོ་བཞིན་པའི ་སྐབས་

འདིར་བདོ་ད་ེགལ་འགངས་ཆེ་བའི་གནད་
དནོ་ཞིག་མུ་མཐུད་ལྷག་དགོས་དནོ་གང་
ཡིན་ནམ།“ཞེས་པའི་བརོད་གཞིའི་ཐོག་
མཁས་པའི་བག་ོགླངེ་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གོ་
སིྒག་གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་མཁས་དབང་
དང་ཆེད་ལས་མི་སྣ།	 གཞུང་འབལེ་མི་སྣ།	
གསར་འགདོ་པ་སོགས་བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་
དརེ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་དང་།
སྐབས་ད ེར་བ ོད ་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཀི ་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་འབུམ་
རམས་པ་སྐ་ུཞབས་སི་དགི་ཝ་ཧཌི་Dr. Sid-

diq Wahidལགས།	 འབུམ་རམས་པ་ཡེ་
ཤེས་ཆོས་སྒནོ་ལགས།	 གཙུག་ལག་སླབོ་
དཔནོ་ལམྕ་མ་ད་ུརི་སོན་ད་ི	 Dr. Madhuri 

Sondhi	 ལགས་བཅས་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་
ཕི་དལི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚན་པའི་ལས་
བྱདེ་འཕྲནི་ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་ཀིས་བག་ོ

གླངེ་ལས་རིམ་གཙོ་སྐངོ་གནང་འདགུ
བག་ོགླངེ་སྐབས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀི་
ས་མཚམས་ཀི་རྩོད་རྙ ོག་དང་ཁོར་ཡུག་
གི་གནས་བབ།	 ཡུལ་གཉསི་དབར་ཆུ་ལ་
བརནེ་ནས་བུྱང་བའི་དཀའ་རྙགོ་བཅས་ས་
བབ་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སངས་ལ་གཞིགས་
པས་སིད་བུྱས་ཇི ་འད་ཞིག་ལག་བསར་
གཏན་འབབེས་བྱདེ་ཀང་བདོ་ད་ེརྒྱ་དཀར་
ནག་གཉིས་ཀི་འབལེ་ལམ་ཐོག་མུ་མཐུད་
གལ་འགངས་ཆེ་བའི་གནད་དནོ་ཞིག་ཏུ་
ལགྷ་དགསོ་དནོ་སྐརོ་བག་ོགླངེ་ལྷུག་པ་ོགནང་

འདགུ	 སབྐས་དརེ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་བདོ་ད་ེབཞིན་རྒྱ་
དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་འབལེ་ལམ་ཐགོ་གལ་
གནད་ཆེ་བ་ཙམ་མ་ཟད།	 ད་ལའྟ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ི
ཁརོ་ཡུག་གི་གནས་བབ་འགོ་འཛམ་གླངི་གི་
སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཚུད་ཐབས་
ཆེད་འབད་བརྩོན་བྱདེ་བཞིན་པའི་རྒྱ་གར་
ལ་རྒྱ་ནག་གིས་འགོག་རྐེན་ཇི་ལྟར་བཟོ་
བཞིན་ཡོད་པའ་ིསབྐས་འདརི་ཡང།	 བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་ད་ེཡུལ་གཉསི་ཀི་འབལེ་ལམ་
ཐགོ་མུ་མཐུད་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་གནད་
དནོ་ཞིག་ཏུ་ལགྷ་ཡོད་སྐརོ་དང་།
རྒྱ་ནག་གི་རུྒྱད་གཅིག་ལམ་གཅིག་ཟརེ་བའི་
ཚོང་འབལེ་སིད་བུྱས་གསར་པ་དའེི་འགོ་
རྒྱལ་སིྤའི་ཁོན་ད་ུདཔལ་འབྱོར་གི་གནནོ་
ཤུགས་འགོ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ས་ཆ་
བདག་བཟུང་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ཆབ་
སིད་སོགས་ལ་དངསོ་ཤུགས་བརུྒྱད་གསུམ་
ནས་གནོན་ཤུགས་སྤོད་བཞིན་པ་དང་།	
ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གིས་ས་མཚམས་ས་ཁུལ་
ཁག་ཏུ་དམག་དནོ་རྒྱ་སྐདེ་ཀི་ལས་གཞི་དང་
འབལེ་བའི་འཛུགས་སུྐན་བྱེད་བཞིན་པའི་
གནས་སངས་ད་ེལ་བརནེ་ནས་རྒྱ་དཀར་
ནག་ཡུལ་གཉསི་དབར་གདངོ་ཐུག་བརྒྱག་
རུྒྱའི་ཉནེ་ཁ་ཇ་ེཆེར་འག་ོབཞིན་པར་བརནེ།	
རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་འབུྱང་འགུར་རྒྱ་ནག་

དང་ལནྷ་ཞི་བད་ེབརན་ལྷངི་ལནྡ་པའི་འབལེ་
ལམ་ཞིག་ས་བརན་རུྒྱན་སྐངོ་དགོས་ན་རྒྱ་
ནག་ཐོག་ཕི་འབལེ་སིད་བུྱས་ཇི་འད་ཞིག་
གཏན་འབབེས་གནང་སབྐས་བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་ད་ེགཙོ་བརོ་འཛིན་དགོས་པ་གསུངས།	
ཕགོས་མཚུངས་གཙུག་ལག་སླབོ་དཔནོ་ལམྕ་
སོན་ད་ི	 Prof. Madhuri Sondhi མཆོག་
གིས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་ས་མཚམས་ཀི་
རྩོད་རྙགོ་ཐད་བདོ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་འགངས་
ཆེ་བ་དང་།	 ད་ེས་ྔརྒྱ་གར་གཞུང་གིས་པ་ཀི་
སི་ཐན་	Pakistan	དག་ཟླ་གཙོ་བརོ་འཛིན་
ནས་དརེ་གདངོ་ལེན་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་
མིན་ཐད་འབད་བརྩོན་ཧ་ཅང་བྱས་ཡོད།	
འནོ་ཀང་རྒྱ་གར་ལ་དཀའ་ངལ་བཟ་ོམཁན་
ང་ོམ་ན་ིརྒྱ་ནག་ཡིན་ཞིང་ཡུལ་གཉསི་ཀི་ས་
མཚམས་ཀི་རྩདོ་རྙགོ་ན་ིད་ེབས་རྙགོ་འཛིང་
ཆེ་བ་ཞིག་དང་།	 ད་ེས་ྔནས་ང་ཚོའ་ིས་ཆ་
མང་པ་ོཞིག་རྒྱ་ནག་གིས་དཀའ་ཚེགས་གང་
ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་ཧམ་བཟུང་བྱས་
རྐནེ་རྒྱ་ནག་ལ་ཤོར་བ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་
གསུངས།	
ད་ེབཞིན་འབུམ་རམས་པ་སྐུ་ཞབས་སི་དིག་
ཝ་ཧཌི་	 Prof. Siddiq Wahid ནས་ཀས་
ཉ་ེལམ་ཁངོ་ཡུ་གུར་	 Xinjiang	 ད་ུཕབེས་
པ་དང་།	 རྒྱ་གར་ལ་དཀའ་ངལ་བཟ་ོམཁན་
རྒྱ་ནག་རེད།	 དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ལ་གདངོ་

ལེན་བྱ་རུྒྱར་ག་སིྒག་དགོས་ཀང་ད་ེལྟར་
མེདཔ་དང་།	 རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཧ་ིམཱ་ལ་
ཡི་ས་ཁུལ་སུང་སྐབོ་བྱ་རུྒྱ་གཞི་རྩར་འཛིན་
པའི་སིད་བུྱས་ཤིག་གཏན་འབབེས་གནང་
དགསོ་པ་དང་།	 སདི་བུྱས་དའེ་ིལྟ་ེབར་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་འཛིན་དགསོ།	 གང་ཡིན་
བརདོ་ན།	རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ས་དབང་
སུྒར་བྱས་རསེ་ཧ་ིམཱ་ལ་ཡི་ས་ཁུལ་ད་ེདག་རྒྱ་
དཀར་ནག་ཡུལ་གཉསི་དབར་འཐབ་རྩདོ་ཀི་
འབུྱང་རྩ་ཞིག་ཏུ་གུར་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་རྒྱ་རིགས་ཧན་གངས་མང་མི་རིགས་
ཀི་དབང་ཤུགས་འོག་རིག་གཞུང་གཅིག་
མཚུངས་བཟ་ོརུྒྱའི་སིད་བུྱས་ལག་བསར་
བྱེད་བཞིན་པ་དརེ་རྒྱ་གར་གིས་སྣང་མེད་
ད་ུབཞག་མི་རངུ།	 ད་ེལརྟ་བྱདེ་པ་ཡིན་ན་
གངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་ལ་དག་གནནོ་
ད་ེབས་ཚབས་ཆེ་ར་ུའག་ོངསེ་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས།
གཞན་ཡང་འབུམ་རམས་པ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་
སྒནོ་ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	༡༩༦༠།༧༠	སབྐས་
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེབདོ་མི་ཁོ་ནའི་གནད་
དནོ་ལ་ྟབུར་གནས་ཀང་ད་ཆ་ཁརོ་ཡུག་དང་
གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་གང་གི་
ཆ་ནས་བདོ་ད་ེརྒྱ་གར་ལ་གལ་གནད་ཆེ་བ་
མ་ཟད།	 ལགྷ་པར་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་
ས་མཚམས་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བརིྩ་
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མེད་རགོ་རོལ་བཏང་ནས་ཁིམས་འགལ་
ཐགོ་རྒྱ་སྐདེ་བྱདེ་བཞིན་པའི་གནས་སངས་
དང་།	 ཡུལ་གཉསི་དབར་ཆུའ་ིརྙགོ་གླངེ་།	
ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ས་བབ་ཆབ་
སིད་ཀི་འགུར་འགསོ་དང་བསནུ་ཡུལ་དསུ་
ཚོད་རིྩས་ཀི་སིད་བུྱས་གཤོམ་བཞིན་པའི་
གནས་སངས་ཐགོ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ངསེ་
པར་གཟབ་གུང་བྱདེ་དགསོ་གལ་དང་།	 རྒྱ་
གར་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལནྷ་ཕི་འབལེ་
སིད་བུྱས་གཏན་འབབེས་བྱེད་སྐབས་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་ད་ེགལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་སུ་
བརིྩས་ནས་རིམ་བཞིན་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
གསལ་ཐུབ་ཚེ་བདོ་མི་ཙམ་མ་ཟད།	རྒྱ་གར་

རྒྱལ་ནང་གི་བད་ེའཇགས་དང་སིྤ་ཚོགས་
བརན་ལྷངི་ཡར་རྒྱས།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་
དང་འབལེ་བ་ཆགས་པའི་ཨེ་ཤི་ཡའི་མངའ་
ཁུལ་ཡོངས་ཀི་ཞི་བད་ེབརན་ལྷངི་དང་ཡར་
རྒྱས་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཡོང་ངེས་
ཡིན་སྐརོ་གསུངས།
མཁས་དབང་ཁག་གི་གཏམ་བཤད་གུབ་
མཚམས་ད་ིབ་དསི་ལན་གི་ལས་རིམ་ཧ་
ཅང་ཁུག་ཆ་དདོ་པ་ོབུྱང་འདགུ	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ས་གཞི་དང་རྒྱ་མཚོ།	 གཙང་
ཆུ་ཚུན་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་དམིགས་ཡུལ་འཛིན་
ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་གནནོ་ཤུགས་
སྤད་པ་བརུྒྱད་རྒྱ་གར་གི་སབོས་ཤུགས་

འཕལེ་རྒྱས་ལ་འགོག་རྐེན་བཟ་ོབཞིན་པ་
དང་།	 དཔརེ་ན།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ནས་འབབ་པའི་ཡར་ཀླུངས་གཙང་པ་ོ	
Brahmaputra དང་སེང་ེགཙང་པའོ་ི Indus 

ཐོག་ཆུ་མཛོད་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབརྒྱབ་དང་
རྒྱག་བཞིན་པར་བརནེ་རྒྱ་ནག་དང་ཁིམ་
མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་དབར་རྩོད་གླངེ་འབུྱང་
བཞིན་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་པ་ཀི་སི་ཐན་ Pakistan	 དང་ལནྷ་
གཉིས་མོས་ཆོད་གན་བཞག་པ་བརུྒྱད་པ་
ཀི་སི་ཐན་ནང་བྷཱ ་ཤ་ Bhasha	 དང་བྷུནཇ་	
Bunji   ཆུ་མཛོད་ཟརེ་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ
གཉསི་བརྒྱག་རུྒྱའི་ལས་གཞི་གཏན་འབབེས་

བྱས་ཡོད།	 ཆུ་མཛོད་ད་ེགཉསི་ཀི་ཆུ་རུྒྱན་
ཡོང་ཁུངས་ནི་བལྷ་ཏི་སི་ཐན་གི་གིལ་གི་ཏི་
Gilgit -Balistan ས་གནས་ནས་རུྒྱག་བཞིན་
པའ་ིསེང་ེགཙང་པ་ོརེད།	དརེ་བརནེ་རྒྱ་གར་
ལ་ཉནེ་ཚབས་ཡོད་པའི་བར་ལེན་གསར་པ་
ཞིག་བཏང་བ་རེད།	 ཆུ་མཛོད་ཆེན་པ་ོད་ེ
འད་བརྒྱབ་པ་དསེ་མི་ཙམ་མ་ཟད།	 ཁརོ་
ཡུག་ལའང་གནདོ་སྐོན་ཚབས་ཆེ་བཟ་ོརུྒྱ་
ངསེ་པ་དང་།	 བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་
ལ་གནདོ་སྐནོ་བུྱང་བ་ཡིན་ན་བདོ་ཙམ་མ་
ཟད།	 བདོ་ཀི་ས་འབལེ་མངའ་ཁུལ་ཡོངས་
ལའང་རང་འབུྱང་གོད་ཆགས་ཀི་གནདོ་
འཚེ་ཚབས་ཆེ་ཕགོ་ངསེ་རེད།	

རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ཐོག་འཛིན་
པའི་ཕི་འབལེ་སིད་བུྱས་དརེ་འཕ་ོའགུར་
མུ་མཐུད་འག་ོབཞིན་ཡོད་ཀང་འདས་པའི་
ལོ་ང་ོ	 ༦༠	 རིང་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་
འབལེ་ལམ་ཐོག་བདོ་ད་ེགནད་དནོ་གལ་
འགངས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།	 དརེ་
བརནེ་ཐེངས་འདིར་བགོ་གླ ེང་སྐབས་རྒྱ་
དཀར་ནག་གཉསི་ས་བབས་ཆབ་སིད་འཕ་ོ
འགུར་འགོ་བཞིན་པའི་སྐབས་བདོ་ད་ེམུ་
མཐུད་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་སུ ་གནས་
དགོས་དནོ་གང་ཡིན་གི་དགོས་འད་ིཁག་
ལ་གསལ་བཤད་བྱ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་ཧ་ཅང་
བཟང་པ་ོཞིག་བུྱང་ཡོད་པ་བཅས།།

བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི་བླ་ོགསོ་རྒྱལ་མཚན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་སྐ་ུགཤེགས་པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པར་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་མ་ངན་གུས་འདདུ་གནང་བ།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་
ཟུར་རྒྱ་རི་བླ་ོགསོ་རྒྱལ་མཚན་རིན་པ་ོཆེ་

མཆོག་སྐ་ུབསྙུངས་ཏ་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	
༡༠	 ཚེས་	 ༢༩	 ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༦	 ཡོལ་
ཙམ་ལ་སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པ་རོགས་པའི་ཡིད་
སྐ་ོབའི་གནས་ཚུལ་བུྱང་བར་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་ཕམ་དང་
སྦགས།	 དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀིས་སྐ་ུཚེ་ཧལི་པརོ་
བདོ་བསན་སིད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་ད་ུསིྤ་སནྨ་
ཞབས་ཞུ་བསུྒབས་པར་ཡི་རངས་དང་རསེ་
དན་ཞུ་ཆེད་ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༢	 པའ་ིསངེ་
གངས་སིྐད་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་ནང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམ་
པས་དབུས་རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་
གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ།	 ལནྷ་ཁང་ཁག་
གི་དུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་ས་ིཞུའ་ི
ལས་བྱདེ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་བཀའ་
དུང་རངོ་ཁ་སབོས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་
དམ་པ་ཁོང་གི་ལོ་རུྒྱས་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་

སྒགོས་སྦང་དང་སིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་

བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀར་དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་
གདུང་སེམས་མཉམ་སྐེའི ་གསུང་བཤད་

གནང་རེས་སྨནོ ་
ལ མ ་ ག སུ ང ་
འ དོན ་ ག ན ང ་ །	
ད་ེརེས་འདས་པ་ོ
ཁོང ་ལ ་མ ་ངན ་
གུས་འདུད་དང་
ག དུང ་ སེ མ ས ་
མཉམ་སྐེ་མཚོན་
ཆེད་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་

ཚོད་	 ༣	 ནས་དབུས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་
ལས་མཚམས་བཞག་ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས།	
ད་ེརིང་ང་ཚོས་དནོ་དམ་གི་བདོ་མི་རྒྱལ་
གཅེས་ལྷག་བསམ་ཅན་ཞིག་འདས་གངོས་
སུ་གུར་བར་མ་ངན་རསེ་དན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
རྒྱ་རི་བླ་ོག ོས་རྒྱལ་མཚན་ཞིང་གཤེགས་
དམ་པ་ཁོང་གིས་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པའོི་རིང་བདོ་
དང་བདོ་མིའི་བད་ེདནོ་སདླ་ལགྷ་བསམ་ཆེར་
སྐདེ་ཐགོ་ཞབས་ཞུ་བསུྒབས་ཡོད།	 དམ་
པ་ཁོང་གིས་མང་ཚོགས་ཀི་བད་ེསྡུག་ཆེད་
རང་འདདོ་སྤང་པའི་སི་ཞུ་བསུྒབས་པ་ད་ེ
ནི་ཤིང་རའི་སལོ་འབྱདེ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན།	
དརེ་བརནེ་དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་རླབས་ཆེན་གི་
བྱས་རསེ་རྣམས་ང་ཚོའི་དསུ་རག་ཏུ་རསེ་
སུ་དན་པའི་ཐགོ་ནས་བཀའ་དནི་རསེ་དན་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ང་རང་སྒརེ་ལ་མཚོན་ན་དམ་
པ་ཁོང་དང་ལྷན་ལོ་མང་རིང་ལས་ཀ་བྱས་

པའི་ཉམས་མངོ་རྣམས་དསུ་རག་ཏུ་སེམས་

ནང་དན་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ས་ིཞུའ་ིལས་བྱདེ་ཡོངས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེཤུལ་ལུས་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཡོངས་
ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུ་བཞིན་ཡོད།	
ཅསེ་གསུང་།
བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི་བླ་ོགསོ་རྒྱལ་མཚན་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་ན།ི	 	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༤༩	 ལོར་ཡབ་
རྒྱ་རི་ཉ་ིམར་བཟའ་ཟླ་གཉསི་བུྱང་བའི་རྒན་
པའ་ིསས་སུ་སྐ་ུའཁུངས་ཤིང་།	 ཁངོ་མཁན་
པ་ོཨ་བརན་གི་ཡང་སིད་ད་ུངསོ་འཛིན་གིས་
ཡོངས་གགས་སུ་རྒྱ་རི་རིན་པ་ོཆེ་ཞེས་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།	 བདོ་ལ་དསུ་འགུར་བུྱང་ནས་
ནང་མི་དང་མཉམ་ད་ུབཙན་བྱལོ་ད་ུཕབེས་
རེས་རརོ་གླིང་ཁུལ་ཨིན་ཡིག་སླབོ ་སྦོང་
གནང་བ་དང་།	ཕི་ལོ་	༡༩༦༩	ནས་གཞུང་
ཞབས་ཁོངས་འཛུལ་ཞུགས་ཀིས་ཐོག་མ་
ལྡ་ིལི་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་དུང་གཞོན་དང་།	
བར་སབྐས་ཤིག་ལ་རང་དབང་གསར་ཤོག་
གི་རྩོམ་སིྒག་པ་དང་ཨིན་ཡིག་བདོ་གནས་
བསྐར་ཞིབ་ཀི་རྩམོ་སིྒག་པའང་གནང་མངོ་
ཡོད།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༠	 ལོར་བདོ་ཀི་གཞནོ་ན་ུལནྷ་
ཚོགས་ཀི་སིྒག་འཛུགས་གསར་འཛུགས་
གནང་མཁན་གས་ནས་གཅིག་ཡིན་པ་མ་
ཟད།	 ཚོགས་གཙོའ་ིལས་ཁུར་ཡང་བཞསེ་
གནང་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་ནང་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གངོ་མཐརོ་སྤལེ་ཆེད་རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་
གསར་འཛུགས་གནང་རུྒྱའི་མཚོན་རྒྱ་གར་
གི་དཔནོ་རིགས་ཁག་ལ་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་
བཙུགས་གནང་ཡོད།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༨	 ལོར་བདོ་གནས་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གིས་
མཛད་འཁུར་བཞསེ་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༩	
ནས་	 ༡༩༨༢	 བར་སབྐས་	 ༧	 བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་སུ་འདམེས་ཐནོ་བུྱང་བ་དང་།	
སྐབས་དའེི་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོའི་མཛད་
འགན་ཡང་བཞསེ་ཡོད།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༢	 དང་	 ༡༩༨༤	 ལོ་སོ་སོར་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་པ་ེཅིང་ད་ུགཏངོ་གནང་
མཛད་པའི་བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་རགོས་ཞིབ་སྐུ་
ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་གཅིག་ཡིན་པ་
དང་།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༤	 ལོར་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་
ལས་འཕར་གི་ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་དང་།	
ཕི་ལོ་	༡༩༨༨	ནས་	༡༩༩༠	བར་ཕི་དལི་
བཀའ་བླནོ་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་དནོ་ལྟར་
མཛད་འགན་བཞསེ་རིང་ལ་བཙན་བྱལོ་བདོ་
མིའི་ཕི་འབལེ་ལས་དནོ་ནསུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་
གཏངོ་རུྒྱའི་ཐུགས་འགན་གཙོ་བཞསེ་གནང་
ཡོད།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༡	 ལོ་ནས་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ས་ཝ་

ཤིང་ཊོན་ད་ུརྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཚོགས་གཙོ་དང་།	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༩༨	 ལོར་ནས་སིྤ་ནརོ་༧གངོ་ས་
༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དམིགས་
བསལ་སྐུ་ཚབ་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞེས་པའི་
རིང་ལ་འཛམ་གླངི་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་ཨ་
རིའི་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་གོང་མཐོར་
གཏངོ་སླད་འབད་བརྩོན་གནང་འབས་ཨ་
རིའི་སིད་འཛིན་བཞི་ཡིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕ་ོབང་
དཀར་པརོ་གདན་ཞུས་ཀིས་མཇལ་འཕྲད་
གནང་རུྒྱར་འགོ་གབས་ཀི་ལས་དནོ་འགན་
ཁུར་གཙོ་བཞེས་གནང་ཡོད་པར་མ་ཟད།	
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་གཉསི་སུ་སདི་
དནོ་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀི་ཆེས་མཐོའི་དབུ་
ཁིད་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བདོ་དནོ་

ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེར་བུྱང་ནས་བདོ་ཀི་
སདི་བུྱས་	 Tibet Policy Act 2002 ཞསེ་
པའ་ིཁམིས་ཡིག་བཞག་ཐུབ་ཡོད།	ད་ེབཞིན་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༧	 ལོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཨ་རིའི་
གསོ་ཚོགས་ཀི་གསེར་གི་གཟངེས་རགས་
འབུལ་ཐོབ་ཡོང་བར་མཛད་འགན་གཙོ་
བཞེས་ཀིས་གུབ་འབས་སོན་ཐུབ་པ་བུྱང་
ཡོད།	
ཕི་ལོ་	༢༠༠༢	ནས་		༢༠༡༠	བར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་དང་མཉམ་ད་ུགསོ་མོལ་
ཐངེས་	 ༩	 གནང་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་

བཞདེ་དང་།	 དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུྱས།	
བདོ་མིའི་མངནོ་འདདོ་བཅས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་གསལ་བཟ་ོགནང་ཐུབ་པའི་སྒ་ོནས་བདོ་
དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་ལ་འབད་
བརྩནོ་ལྷདོ་མེད་གནང་ཡོད།
ཕི་ལོ་	༢༠༡༢	ལོར་དམིགས་བསལ་སྐ་ུཚབ་
ནས་དགོངས་ཞུ་གནང་ཡང་བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་
ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིའི་ཁངོས་
སུ་མུ་མཐུད་བཞུགས་གནང་ཡོད།	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༩	ཉནི་ཨ་
རིའ་ིས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༦	 ཡོལ་ཙམ་ལ་སྐ་ུཚེའ་ི
འཕནེ་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་
བུྱང་འདགུ་པ་བཅས།	།
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འགམེས་སནོ་ཁང་བརུྒྱད་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའ་ིབཟང་སྤདོ་དང་
བྱམས་བརྩ་ེགངོ་འཕལེ་གཏངོ་ཐབས་ཀི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་པ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢༩	 ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༢	 ཐགོ་
ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་འགམེས་སནོ་ཚན་
པ་དང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གཉསི་

ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་བཞུགས་སྒར་མེག་གྷན་ད་ུ
རནེ་གཞི་བྱས་པའ་ིཝ་ེཀུན་ཐི་	 The	 Vai-
kunth	 གསོལ་མགནོ་ཁང་ནང་ཨ་རིའ་ི
འགེམས་སནོ་ཁང་ཁག་གི་འགན་འཛིན་
དང་།	 འགམེས་སནོ་དང་འབལེ་བའ་ིཆེད་
མཁས་མི་སྣ་	༢༧	 །	ད་ེབཞིན་འཇར་མན་
ན་ིནས་མི་གངས་	 ༢	 །	 ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས།	 ཕི་དལི་
འགམེས་སནོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་བཀྲ་

ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་འབལེ་ཡོད་
ལས་བྱདེ་གངས་	༦	བཅས་ཁནོ་མི་གངས་	
༣༥	 འད་ུའཛོགས་ཐགོ་འགམེས་སནོ་ཁང་
བརུྒྱད་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའི་བཟང་

སྤོད་དང་བྱམས་བརྩེ་གོང་འཕལེ་གཏངོ་
ཐབས་ཀི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུཞིག་ཚོགས་
སོང་།	 བག་ོགླངེ་གནང་མཁན་ཡོངས་ནས་
འགེམས་སནོ་དང་པར་རིས་བརུྒྱད་ཁོར་
ཡུག་དང་འག་ོབ་མི།	 དདུ་འག་ོསགོ་ཆགས་
ཚུན་ཆད་ལའང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་
པའི་བཟང་སྤདོ་དང་བྱམས་བརྩེ་བརུྒྱད་ཇི་
ལརྟ་ཕན་བད་ེསུྒབ་དགསོ་པའི་སྐརོ་བག་ོགླངེ་
ལྷུག་པརོ་གནང་སོང་།	 ད་ེཡང་ཨ་རི་སྐ་ུ

ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་གོང་གི་བརདོ་གཞི་དང་འབལེ་གསུང་
དནོ།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ད་ེསྔ་ལྡ་ིལིར་ཤེས་ཡོན་
གི་ཚོགས་འད་ུཞིག་གི་ཐགོ་མ་འངོས་པར་
ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའི་བཟང་སྤོད་
ད་ེགངོ་འཕལེ་གཏངོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།	 དསུ་
རབས་རསེ་མར་འག་ོབ་མི་ཡོད་ད་ོཅོག་ལ་
ཕན་ཐགོས་ཡོང་གི་རེད།	 ཅསེ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་ཡོད།	དརེ་བརནེ་སླབོ་གྲྭ་དང་མཐ་ོསླབོ་
སོགས་ཀི་ནང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའི་
བཟང་སྤདོ་ཀི་བསབླ་གཞི་འག་ོབཙུགས་ཚར་
བ་རེད།	 ཨ་རི་དང་ནབུ་ཕགོས་པའ་ིརྒྱལ་
ཁབ་ཀི་འགམེས་སནོ་ཁང་ཚོའི་ནང་ཤེས་
ཡོན་ཐགོ་ལས་རིམ་འད་མིན་སྤལེ་གི་ཡོད་
སབས།	 འགམེས་སནོ་ཁང་གི་ཤེས་ཡོན་གི་
ལས་རིམ་ནང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའི་
བཟང་སྤདོ་ཀི་བསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན་ཇི་ལྟར་
འཇོག་དགོས་མིན་ཐད་ལ་ང་ཚོས་ཚོགས་
འད་ུབསྐངོས་པ་ཞིག་རེད།	ཅསེ་གསུངས།	།

ཨོ་སི་ཀྲ་ོལི་ཡ་དང་ཨ་རིར་གནས་བཞུགས་རྒྱ་རིགས་ཁག་ཅིག་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིའཕལེ་རིམ་
ག་ོརགོས་ཆེད་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུཕབེས་པ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༣༠	
ཉནི་ཨོ་སི་ཀྲ་ོལི་ཡའི་དནོ་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་
འབལེ་མཐུད་པ་སིྤ་ཟུར་འབའ་བ་སལྐ་བཟང་
རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀི་སྣ་ེའཁིད་འགོ་ཨོ་སི་
ཀྲ་ོལི་ཡ་དང་ཨ་རིར་གནས་བཞུགས་རྒྱ་
རིགས་གངས་	 ༧	 བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ི
མང་གཙོའི་འཕལེ་རིམ་གོ་རགོས་སླད་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུཕབེས་གནང་
ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་
ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་
ཚོགས་ཁང་ནང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
སྦལེ་པ་ོམཆོག་གིས་གཙོས་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་
ལས་རྣམ་པས་སྣ་ེལེན་མཇལ་འཕྲད་གནང་
བ་དང་།	སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གིས་ཁོང་རྣམས་འདིར་ཕབེས་པར་
འཚམས་འད་ིདང་སྦགས།	 བཙན་བྱལོ་བདོ་
མིའི་མང་གཙོའི་སྒམོ་གཞི་དང་འཕལེ་རིམ་
སྐརོ།	 བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་སིྤ་དང་།	
ཁརོ་ཡུག་གི་གནས་སངས།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་གཉསི་ཀི་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡསུ།	 ཁམིས་
སིྒག་གཏན་འབབེས་གནང་བ་ཁག་བཅས་
ཀི་ཐགོ་གསུངས་གནང་བ་དང་།	 ད་ེནས་
སིྤ་ཟུར་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་ཀིས་གསུང་བསུྒར་གནང་བའི་ཐགོ་
ནས་ཁངོ་རྣམས་ཀི་ང་ོསྤདོ་དང་།	 ད་ེརིང་
འདིར་ཕབེས་དགོས་དནོ་བཅས་ཀི་ཐོག་
འགལེ་བརདོ་གནང་རསེ།	 རྒྱ་རིགས་སྐ་ུ

མགནོ་རྣམས་ཀིས་བཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་
མང་གཙོའི་འཕལེ་རིམ་དང་འབལེ་བའི་
ད་ིབ་གནང་བར།	 དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་གིས་གཙོས་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་
རྣམ་པས་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་
ཁག་ཅིག་གིས་ད་ིབ་དང་།	 དགངོས་ཚུལ་
གསུངས་གནང་སོང་།
རྒྱ་རིགས་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པས་གསུང་དནོ།	
ད་ེརིང་ར་སར་ཕབེས་ནས་གཙོ་བ་ོ༧གོང་ས་
མཆོག་དང་།	 བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀིས་གཙོས་རིག་གཞུང་དང་ཤེས་
ཡོན་བས་ིགནས་ཁང་ཁག་གཟིགས་སྐབས།	
སྙངི་སབོས་ཆེན་པ་ོསྐ་ེཐུབ་པ་བུྱང་ཞསེ་དང་།	
ནམ་རུྒྱན་ཐག་རིང་ནས་བཙན་བྱོལ་བདོ་
མིའ་ིགནས་ཚུལ་ཐསོ་པ་དང་།	 གསར་
འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་ནས་གོ་ཐོས་བུྱང་
བ་ལས་དངོས་སུ་འདི་ལྟ་བུའི་བདོ་དནོ་གོ་

རགོས་ཀི་ག་ོསབྐས་བུྱང་མེད་སབས།	 ད་ེ
རིང་ང་ཚོར་དམིགས་བསལ་གི་སེམས་
ཤུགས་འཕར་མ་ཞིག་སྐ་ེཐུབ་པ་བུྱང་སོང་།	

མ་འངོས་པར་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་མཉམ་རུབ་
ཐགོ་མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་
ཐབས་དང་།	 རྒྱ་ནག་ནང་མང་གཙོ་ཐབོ་
ཆེད་ལས་དནོ་གང་མང་སྤལེ་གནང་དགོས་
པ་བཅས་ཀི་ཐགོ་གསུངས་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 རྒྱ་ནག་ནང་འགུར་བ་རང་བཞིན་གི་
འག་ོརུྒྱ་ཡིན་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་ད་ལའྟ་ིརྒྱ་
ནག་གི་དབང་ཆ་གཅིག་སྡདུ་ཀི་སིད་བུྱས་ཀི་
རྐནེ་པས།	 ཁ་ེཕན་ཡོད་མཁན་ཚོས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་སྐནོ་བརདོ་བྱདེ་ཐུབ་ཀི་མེད་ཀང་།	
མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་ཅན་དང་།	བདནེ་པའ་ི
གནས་ཚུལ་ཤེས་མཁན་ཚོས་རྒྱ་ནག་དམར་
པའོི་སིད་བུྱས་ལ་མོས་མཐུན་མེད་པ་དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོད་གནས་སྐརོ་
གསུངས་གནང་སོང་།

འག་ོཁདི་ནསུ་པ་སྐདེ་སངི་གི་སླབོ་ཡོན་
གསལ་བསྒགས།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བསྒགས་ཞུ་རུྒྱར།	
ཨ་རིའི་མཐོ་སླབོ་ཁག་ནང་ཉ་ེབའི་གཙུག་
ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སླབོ་སྦོང་ཆེད་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོའ་ི	 Global Leadership 

Incubator (GLI)	 སླབོ་ཡོན་གི་ག་ོསབྐས་
ཡོད་འདགུ་ན།	 སླབོ་ཡོན་ཞུ་འདདོ་ཡོད་
རིགས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༥	
འགངས་མེད་གཤམ་གསལ་སྦལེ་མཐུད་ཁ་
བྱང་བརུྒྱད་དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆ་ཁག་དྲྭ་
ཐགོ་འབུལ་དགསོ།	 སླབོ་ཡོན་གི་ཆ་རྐནེ་
འསོ་ཆོས་དང་དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆ་ཁག་
གཤམ་གསལ།
༡།		འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་རྣམས་བཙན་བྱལོ་
བདོ་མི་ཡིན་པའི་ཐགོ་ད་ོབདག་དང་ཕ་མའི་
དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་	 	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	
བར་གཙང་ཕུལ་ཟནི་པ་དགསོ།	 འཚང་སནྙ་
འབུལ་མི་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་སྐབས་བཅོལ་
ལག་དབེ་	 དསུ་འགངས་བཀའ་འཁལོ་ཡོད་
པའང་དགསོ།	 དའེ་ིཐད་ཞིབ་ཕྲའ་ིགནས་
ཚུལ་ཁག་འགངེ་ཤོག་ཀ་པའི་ནང་ཁ་གསལ་
འགོད་ད་ེགནས་ཡུལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ནས་དག་མཆན་ཞུ་དགསོ།	 ༼འགངེས་
ཤོག-ཀ་པ་ཞིབ་བཀང་གིས་འབུལ་དགསོ།༽
༢།		ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ལོར་འཛིན་རིམ་བཅུ་
གཉསི་ཐནོ་པའི་སླབོ་ཕུྲག་ཅིག་ཡིན་དགོས་
ལ་ཡིག་རུྒྱགས་ཀི་གུབ་འབས་	བརྒྱ་ཆ་	༧༥	
དང་ད་ེཡན་ལོན་པ་ཞིག་དགསོ།	 ༼འཛིན་
རིམ་བཅུ་གཉསི་ཀི་ཡིག་རུྒྱགས་ཨང་ཤོག་
འབུལ་དགསོ།༽
༣།	 	 འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་རྣམས་འཛིན་
རིམ་བཅུ་པ་བར་བདོ་ཡིག་སླབོ་སྦངོ་བྱས་པ་

ཞིག་དགསོ།	ཡང་ན་ཤེས་རིག་	ལས་ཁུངས་
ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོར་ག་ོསིྒག་ཞུས་པའ་ི
བདོ་ཡིག་ཡིག་རུྒྱགས་ནང་རུྒྱགས་འཕྲདོ་པ་
ཞིག་དགསོ།			༼འཛིན་རིམ་བཅུ་པའ་ིཡིག་
རུྒྱགས་ཨང་ཤོག་འབུལ་དགསོ།༽
༤།	 	 འཚང་སནྙ་འབུལ་སབྐས་ TOEFL 

ཨང་ཉུང་མཐར་	 ༩༠	 ལོན་ནའང་འཐུས་
ཀང་།	 	 རསེ་སུ་འདམེས་ཐ་ོནང་འཁདོ་
ཚེ་ TOEFL	 ཨང་ཉུང་མཐར་	 ༡༠༠	
ལོན་དགསོ།	 ༼TOEFLཨང་ཤོག་འབུལ་
དགསོ།༽
༥།			GLI	འཚང་སནྙ་འགངེས་ཤོག་ཞིབ་
བཀང་གིས་འགདོ་འབུལ་ཞུ་དགསོ།	
མཆན།		 ཕིར་བསྐདོ་ལག་དབེ་སེར་པ་ོ IC 

ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ནང་ཚུད་ཐནོ་ཐབས་
ད་ོབདག་སོ་སོ་ནས་འགན་འཁུར་དགོས།	
འདམེས་ཐ་ོནང་འཁདོ་པའི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་	
GLI	ཚོགས་མི་ཞིག་ནས་དྲྭ་ཐགོ་བརུྒྱད་ངག་
རུྒྱགས་ལེན་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	 ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་སླབོ་ཡོན་ཚན་པ་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༥	ལ།།
དྭགོས་འད་ིཞུ་ཡུལ།					
བསོད་ནམས་བཟང་མོ།		
doe.lobyon@tibet.net

ཚེ་རིང་ཆོས་འཛོམས།			
scholarship@tibet.net
Department of Education, 
CTA, Gangchen Kyishong, 
Dharamsala – 176215
District Kangra,
Himachal Pradesh, India
Phone no. +91-1892.226695, 
222572, 222721
Website: www.sherig.org, 
www.lamton.org

ད་ེརེས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་
གིས་འཚམས་འདི་དང་སྦགས་གསུང་
དནོ།	 དངེ་སང་བཞུགས་སརྒ་ར་སར་ཕིའ་ི
སྐུ་མགནོ་མང་དག་ཅིག་གཞུང་འབལེ་དང་
གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཐོག་གསོ་ཚོགས་
སོགས་ལ་གཟིགས་བསྐརོ་ཕབེས་ཀི་ཡོད་པ་
དང་།	 ད་ལོ་གསོ་ཚོགས་ནང་གཞུང་འབལེ་
མིན་པའ་ིཐགོ་སྐ་ུམགནོ་	 ༢༠༠	 མ་ཟནི་
ཙམ་ཕབེས་ཡོད།	ད་ེརིང་ཁདེ་རྣམས་གཞུང་
འབལེ་ཐགོ་ཕབེས་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 ང་རང་
ཚོ་མི་རིགས་གཉསི་ཀི་སྐད་ཡིག་ཐགོ་ནས་
སྐད་བར་འཕྲདོ་པའི་ཐགོ་བག་ོགླངེ་ལྷུག་པ་ོ
གནང་རུྒྱ་བུྱང་བར་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུྱང་།	
ང་ཚོའ་ིམང་གཙོ་ན་ི༧གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཕི་
ལོ་	༡༩༥༢	ཙམ་ནས་དགངོས་གཞི་ཡོད་པ་
ཞིག་དང་།	ད་ེནས་	༥༨	དང་།	རིམ་བཞིན་
ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༠	 ལོར་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་

མང་གཙོ་གསོལ་སྩལ་གནང་ས།ེ	 ད་ཆ་མང་
གཙོ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།
ད་ེབཞིན་བདོ་མི་རྣམས་ནི་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་འད་མིན་ནང་ཡོད་ཀང་།	 འསོ་
བསྡུ་ཚགས་ཚུད་དང་དནོ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་
ཡོང་བཞིན་ཡོད་ཅསེ་དང་།	 ལགྷ་པར་ཕིའ་ི
མི་མང་པ་ོཞིག་གིས་བཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་
མང་གཙོར་བསྔགས་བརོད་བྱེད་བཞིན་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 གསོ་ཚོགས་ཚོགས་པའ་ི
སྐབས་སྐུ ་མགོན་ཕབེས་མཁན་མང་དག་
ཅིག་གིས་གསོ་ཚོགས་འདི་ནི་ཞི་བདའེི་ལྷ་
ཁང་ལ་ྟབུ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་མཁན་ཡང་ཡོད།	
བཅས་སོགས་ཀི ་གསུང་བཤད་གནང་།	
དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པ ོ་
མཆོག་དང་ལྷན་གསོ་ཚོགས་ནང་གཟིགས་
བསྐརོ་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་སླབོ་ཕུྲག་ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༣༠	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོབདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་
བའི་ཕ་ོབང་ད་ུཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ཧ་མིར་
པུར་ Hamirpur རངོ་ད་ུརནེ་གཞི་བྱས་
པའ་ིརྒྱ་གར་སྒརེ་གི་སླབོ་གྲྭ་ཆེ་བའ་ི	 HIM 

Academy Public School	ནང་ཤེས་ཡོན་
བར་ེལེན་ལནྷ་ཚོགས་	Round Square con-

ference	 སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ཡོངས་དང་ཕི་རྒྱལ་བཅས་ནས་
སླབོ་གྲྭ་གངས་	 ༡༤	 	 དག་ེལས་སླབོ་ཕུྲག་
གངས་	༡༤༠	ཙམ་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།
ངསོ་རང་རྒྱ་གར་གི་གནའ་བའོི་སལོ་རུྒྱན་
ལེགས་བཤད་ད་ེདག་བར་ལན་སྤདོ་མཁན་
གི་ཕ་ོཉ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་བརདོ་བཞིན་ཡོད།	
ལུས་པ་ོའད་ིབདོ་རིགས་རེད།	 རྒྱ་གར་བ་
མ་རེད།	༼ཞལ་ཤོབ་མཛད།༽		འནོ་ཀང་
ངསོ་ཀིས་ཆུང་བིྱས་པའི་སབྐས་ནས་དཔལ་
ནཱ་ལེནྡ་ཱནས་བརུྒྱད་པའི་ལྟ་གུབ་དང་ཚད་
མ་རིག་པ།	 ད་ེབཞིན་སེམས་ཁམས་རིག་
པའི་རྣམ་གཞག་སོགས་ལ་སླབོ་སྦོང་བྱས་
པ་རེད།	 ལེགས་བཤད་ད་ེདག་ནཱ་ལེནྡ་ཱནས་
བུྱང་བ་ཞིག་ཡིན།	 	 ནཱ་ལེནྡའཱ་ིམཁས་པའ་ི
དབང་པ་ོརྣམས་ཀིས་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་
སལོ་གཏདོ་པ་ཞིག་རེད།		མཁས་པ་ད་ེདག་
གིས་བརྩམས་པའི་གཞུང་ལུགས་ད་ེདག་
ང་ཚོས་སླབོ་དབེ་ཀི་ཚུལ་ད་ུསླབོ་སྦངོ་བྱདེ་
བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་བསམ་བླའོ་ིཐགོ་
ནས་ཁེད་ཚོ་ལས་ཀང་ངོས་རང་རྒྱ་གར་
བ་གཤའ་མ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 (སརླ་ཡང་
ཞལ་ཤོབ་མཛད་)	 རྒྱ་གར་ནང་ཕི་དངསོ་
པའོི་འཛུགས་སུྐན་ལ་གཙོ་བརོ་དམིགས་
ནས་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོ་སྤདོ་རུྒྱའི་ལམ་སལོ་
ད་ེཨིན་ཇིས་ཐོག་མར་གསར་གཏདོ་བྱས་
པ་ཞིག་རེད།	 ད་ེའད་མ་རེད་དམ།	 (ཞལ་
ཤོབ་ཀི་ཚུལ་ད་ུབཀའ་རྩད་མཛད་)	 རྒྱ་གར་

གི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་ཆེས་གནའ་རབས་
ཡིན་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 	 དངེ་དསུ་རྙགོ་
འཛིང་ཆེ་བའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་དའུང་ལེགས་
བཤད་ད་ེདག་འབལེ་བ་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་ཞིག་
རེད་འདགུ	 ང་ཚོ་ཚང་མས་བད་ེབ་འདདོ་
ཅིང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདདོ་མཁན་གཅིག་
མཚུངས་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད།	

རྙགོ་ག་འདདོ་མཁན་སུ་གཅིག་ཀང་མེད།	
འནོ་ཀང་དབུལ་ཕུག་བར་ཁད་སོགས་ལ་
བརནེ་ནས་མི་གསོད་ཁག་སྦརོ་གིས་མཚོན་
རྙ ོག་ག་མང་དག་ཅིག་ཡོང་བཞིན་པ་ད ེ་
དག་མིས་བཟསོ་པ་ཤ་སག་རེད།	 ཚན་རིག་
པ་ཚོས་བརག་དཔྱད་བྱས་པ་བརུྒྱད་འག་ོ
བ་མིའི ་ལྷན་སྐེས་ཀི ་རང་བཞིན་བྱམས་
བརྩའེི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ར་སྤདོ་བྱས་ཡོད།		
འཛམ་གླིང་མི་འབརོ་དངུ་ཕུར་བདནུ་ཅུ་
ཡོད་པ་རྣམས་ལུས་སེམས་དང་།	 སེམས་
ཚོར་གང་གི་ཆ་ནས་མི་ཡིན་པ་གཅིག་གུར་
རེད།	 ང་ཚོ་ཚང་མ་མའ་ིམངལ་ནས་སྐསེ་
ཤིང་མས་ན་ུཞོ་སྣནུ་པ་སོགས་བྱམས་བརྩའེི་
འགོ་ནས་འཚར་ལོངས་བྱས་པ་ཤ་སག་རེད།	
འནོ་ཀང་འཚར་ལོངས་བུྱང་རསེ་ང་ཚོས་
རིམ་བཞིན་གཞི་རྩའི་བྱམས་བརྩེའི་རིན་
ཐང་ད་ེདག་དན་པའི་ཡུལ་ནས་རདེ་པ་ལ་ྟབུ་
བྱས་ནས་མི་ཚེའི་དགོས་དནོ་གཙོ་བ་ོདངུལ་
གསོག་རུྒྱ་དང་།	 དབང་ཆ་དང་གཏམ་སནྙ་
གགས་ཐོབ་རུྒྱ་ཁོ་ན་དནོ་གཉརེ་བྱེད་ནས་
འག་ོབཞིན་ཡོད།	 	 ཕི་དངསོ་པའོ་ིམཐུན་

རྐེན་ཁོ་ན་དནོ་ད་ུགཉརེ་བཞིན་པའི་དངེ་
དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་དསེ་ཀང་ང་ཚོའ་ི
བསམ་བླརོ་ཤུགས་རྐེན་སྤདོ་བཞིན་ཡོད་པ་
མ་ཟད་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གི་བླ་ོད་ེཤུགས་
ཆེ་ར་ུགཏངོ་བཞིན་ཡོད།	
ད་ཆ་ཆོས་དའེང་ཕན་ཚུན་དབྱེན་སྦོར་གི་
རུྒྱར་སོང་ནས་ཁ་ཆེ་དང་ཡི་ཤུ།	 	 	 ཁ་ཆེ་

རང་གི་ནང་དའུང་ཤི་ཡ་ Shia	 དང་སུན་
ན།ི	 Sunni	 དབར་མི་མཐུན་པའ་ིགནས་
སངས།	 ད་ེབཞིན་ཐབས་སྡགུ་པ་ཞིག་ལ་
འབར་མའ་ི	 Burma ནང་ལ་མཚོན་ན་ནང་
པ་དང་ཁ་ཆེའི་དབར་གི་རྙགོ་ག་ད་ེདག་བླ་ོ
ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་རེད།		བྱམས་བརྩ་ེ
དང་བཟདོ་བསན།	 ཆོག་ཤེས་སོགས་བཟང་
པའོི་བསླབ་བྱ་སནོ་མཁན་ཆོས་ད་ེཉདི་རྙགོ་
ག་བཟ་ོམཁན་ཞིག་ཆགས་པ་རེད།	 དའེ་ིརུྒྱ་
མཚན་གང་ཡིན་ནམ།	གནས་སངས་ཐབས་
སྡུག་ད་ེདག་མཐོང་སྐབས་རྒྱ་གར་ནང་གི་
གནས་སངས་ཐགོ་བསམ་བླ་ོཞིག་བཏང་བ་
ཡིན་ན་འཛམ་གླངི་ནང་གི་ཆོས་ལུགས་གཙོ་
ཆེ་བ་ཕལ་མོ་ཆེ་རྒྱ་གར་ནང་འཆམ་མཐུན་
ངང་མཉམ་གནས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།	 གཞི་
རྩའི ་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་ལ་མཚོན་
ནའང་རྒྱ་གར་ནང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་
ལོ་ང་ོ	 ༣༠༠༠	 ཙམ་ནས་དར་སལོ་ཡོད།	
རྒྱ་གར་རང་གི་ནང་དར་འཕལེ་བུྱང་བའི་
གངས་ཅན་པ་ Samkhya	 དང་རིག་བྱདེ་
མཐའ་པ་	 Vedanta	 སོགས་གཞི་རྩའ་ིཆ་

ནས་གངས་ཅན་པའི་ལྟ་གུབ་ནས་དར་བ་
ཞིག་རེད།	 ལ་ྟགུབ་ད་ེདག་ལོ་ང་ོ༣༠༠༠རིང་
ནས་དར་ཡོད།		ད་ེབཞིན་རྒྱལ་བ་པ་ Jiana 

དང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ད་ེདག་རྒྱ་གར་
རང་གི་ཆོས་ལུགས་རེད།
ད་ེནས་རིམ་བཞིན་ཇིའུ་དང་ཡེ་ཤུ།	 ཁ་ཆེའ་ི
ཆོས་ལུགས།	ཛོ་ར་ཨས་ཊིན་	Zoroastrian 

ཆོས་ལུགས་ད་ེདག་ཕི་ནས་རྒྱ་གར་ནང་དར་
ཁབ་བུྱང་བ་རེད།	 གངོ་ཁརེ་མུམ་བྷ་ེར་ུཛོ་
ར་ཨ་སི་ཊིན་རསེ་འབང་པ་འབུམ་གཅིག་
ཙམ་ཡང་མེད།	 	 མི་འབརོ་གི་ཆ་ནས་ཧ་
ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡིན་ཡང་ཡེ་ཤུ་དང་ཧིན་ད།ུ	
ཁ་ཆེ་སོགས་ས་ཡ་མང་པ་ོཡོད་པའི་ཁདོ་
པར་སི་	 Parsi	 ད་ེདག་ཞི་བད་ེབག་ཕབེས་
ངང་གནས་བཞིན་འདགུ	
ལྷག་པར་ཁོང་ཚོས་ཁདོ་ནས་གཟངེས་སུ་
འཐོན་པའི་ཚོང་པ་དཔརེ་ན་ཇམ་ཤེད་ཊ་
ཊ་	 Jamsetji TaTa	 ལ་ྟབུའང་བུྱང་ཡོད།	
ཕགོས་མཚུངས་རྒྱ་གར་གི་རྐང་དམག་སིྤ་
ཁབ་	Field Marshal	མ་ནགི་ཤཱ་ Manek-

shaw	ཁངོ་ཡང་པར་སི་	Parsi	རེད།	རྒྱ་
གར་ངོ་མ་ཟེར་ན་འདི་འད་ཞིག་དགོས།		
དངསོ་གནས་ང་ོམཚར་ལནྡ་པ་རེད།	འཛམ་
གླིང་ནང་ཆོས་ལུགས་མི་འད་བ་ཕན་ཚུན་
བཟདོ་བསན་ངང་མཉམ་གནས་ཐུབ་མཁན་
ན་ིརྒྱ་གར་ཡུལ་འད་ིཁ་ོན་ཡིན།	 	 འཛམ་
གླིང་གཞན་ལའང་མིག་དཔརེ་འསོ་པ་ཞིག་
ཡིན།	 	 ཕགོས་མཚུངས་བླའོ་ིརྣམ་གཞག་
དང་བྱེད་ལས་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་པ་བརུྒྱད་
ཉནོ་མོངས་པའི་བླརོ་གཉནེ་པ་ོཇི་ལརྟ་བསནེ་
དགོས་པའི་ཐབས་ལམ་ལ་མཚོན་ནའང་རྒྱ་
གར་ནང་ལོ་ང་ོསུམ་སངོ་རིང་ནས་དར་བའི་
ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་རྣམ་གཞག་
ཡོད།	 སངས་རྒྱས་རང་ཉདི་ཀང་རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་ཀི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་སུང་
སྐབོ་མཛད་མཁན་ཞིག་ཡིན།
ངསོ་རང་ས་གནས་གང་ད་ུསྐདོ་ཀང་རྒྱ་གར་

གནའ་རབས་ཀི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་ལ་
གཞི་བཅལོ་ནས་སེམས་ནང་གི་ཞི་བད་ེགོང་
འཕལེ་གཏངོ་ཐབས་སྐརོ་ཤོད་བཞིན་ཡོད།	
སེམས་ནང་དནོ་དམ་གི་ཞི་བད་ེགོང་འཕལེ་
གཏངོ་དགོས་ན་སྨནོ་ལམ་བརྒྱག་རུྒྱ་དའེང་
ཆ་ཤས་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ད་ེཙམ་གིས་
འདང་རུྒྱ་མ་རེད།	བླའོ་ིའག་ོསངས་དང་རྣམ་
རགོ་གི་རུྒྱ་བར་དཔྱད་པ་བྱདེ་དགསོ།	 དརེ་
བརནེ་ངསོ་རང་རྒྱ་གར་གི་གནའ་བའོི་སལོ་
རུྒྱན་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་བར་ལན་སྤོད་
མཁན་གི་ཕ་ོཉ་ཞིག་ཡིན་བསམས་པ་དན་
བཞིན་ཡོད།	 ཐ་སདྙ་ཀི་དབང་ད་ུབྱདེ་ཀང་
ངསོ་རང་རྒྱ་གར་ནང་དསུ་ཡུན་རིང་ཤོས་
སྡདོ་མཁན་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མགནོ་པ་ོཞིག་
ཡིན་སབས་ངོས་ཀི་ལས་འགན་ཞིག་ཡིན་
པར་བརདོ་ཆོག	 (ཞལ་ཤོབ་མཛད་)	 ལོ་
ཤས་རིང་ནས་ངོས་ཀིས་འདི་ལྟར་བརོད་
བཞིན་ཡོད།	 ངསོ་ཀི་ལུས་པརོ་མཚོན་ན་
རྒྱ་གར་གི་འབས་དང་བག་ལེབ་ལ་བརནེ་
ནས་འཚོ་ཞིང་།	 ནང་གི་ཤེས་པར་མཚོན་ན་
གོང་ད་ུབརདོ་པ་ལརྟ་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་
དཔལ་ནཱ་ལེནྡའཱི་ལེགས་བཤད་རསེ་འབང་བ་
ཞིག་ཡིན་སབས་ལུས་སེམས་གང་གི་ཆ་ནས་
ངསོ་རང་རྒྱ་གར་བ་ཞིག་ཡིན།	 དརེ་བརནེ་
དངེ་སབྐས་ངསོ་རང་རྒྱ་གར་གི་བུ་ཞིག་ཡིན་
ཞསེ་བརདོ་བཞིན་ཡོད།	
སྐབས་ཤིག་ཕི་རྒྱལ་གནས་སྡདོ་རྒྱ་རིགས་
གསར་འགདོ་པ་ཁག་གཅིག་དང་ཐུག་སབྐས་
གསར་འགོད་པ་གཅིག་གིས་ངོས་ལ་ཁེད་
རང་རྒྱ་གར་གི་བུ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་བརོད་
དགསོ་དནོ་གང་ཡིན་ནམ་”ཞསེ་དསི་བུྱང་།		
གསར་འགོད་པ་དསེ་ཕལ་ཆེར་ཆབ་སིད་ཀི་
བསམ་བླའོི་ཐགོ་ནས་ད་ིབ་ད་ེངསོ་ལ་བཏང་
བ་འད་བུྱང་།	 བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་ད་ིབ་
རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་དང་ཉ་ིཧངོ་སོགས་སུ་མཛད་འཕྲནི་
རྒྱ་ཆེ་བསྐང་གཏན་འཁལེ་བ།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༡༤	 ས་ྔད་ོཉ་ིཧངོ་	 Japan	 དང་ཤར་ཨེ་ཤི་
ཡའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གིས་ཇི་ལྟར་

གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་ཡོ་ཁོ་ཧ་མ་རྒྱལ་
ཡོངས་ཚོགས་ཁང་	 National Conven-

tion Hall of Yokohama	
ད་ུཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོདང་ར་ེ
ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པསོ་མཛད་
པའི ་ར ེན ་འབ ེལ ་བས ོད ་
པ།	སླབོ་དཔནོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་
ལས་མཛད་པའི་སྒམོ་རིམ་
བར་པ ་བཅས་ ཀི ་ ཆོས ་
འབལེ་སྩལ་གནང་མཛད་
རུྒྱ་མ་ཟད།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༥	

ས་ྔད་ོདད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་སྤན་རས་
གཟིགས་འཇིག་རནེ་དབང་ཕུག་གི་བཀའ་
དབང་བཀའ་དནི་ཆེ་རུྒྱ་དང་།	ཕི་ཚེས་	༡༦	

ཉིན་ཚན་རིག་མཁས་པ་གསུམ་གིས་ནང་
པའི་ཚན་རིག་དང་དངེ་རབས་ཚན་རིག་
དབར་བག་ོགླངེ་མཛད་རུྒྱ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	
༡༧	 ཉནི་ཤེས་རབ་སྐདེ་ཚལ་གླངི་གིས་ག་ོ
སིྒག་འགོ་ཧ་ེབྷ་ིཡ་ཚོགས་ཁང་	 Hibiya 

Open Air Concert Hall  ནང་ད་ུ	“ང་ཚོ་
ཚང་མ་ཁིམ་ཚང་གཅིག་ཡིན་”	 ཞསེ་པའ་ི
བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་གཞོན་སྐསེ་ཚོར་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་རུྒྱ་དང་།	ཕི་ཚེས་	༡༨	ཉནི་ཤེས་
རབ་སྐདེ་ཚལ་གླིང་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒརོ་
ཆིབས་སུྒར་བསྐང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ		
ད་ེརསེ་ཕི་ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༣	 ནས་	 ༥	
བར་རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་ཨུ་ཏར་པར་ད་ེ
ཤི་མངའ་སྡའེ་ི	 Uttar Pradesh	 ནང་རནེ་

གཞི་བྱས་པའི་སན་ཀི་ས་རུ་Sankisaནང་
པའ་ིགཞནོ་ནའུ་ིཚོགས་པས་	 Youth Bud-

dhist Society ཇི་ལརྟ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་
ལྟར་རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷས་མཛད་པའི་སྤོད་
འཇུག་ཆེན་མོའི་གསུང་ཆོས་བཀའ་དིན་
སྩལ་རུྒྱ་དང་།	 ཕི་ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༢༨	
ནས་	 ༣༡	 བར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ོ
ར་ེགདན་ད་ུཆོས་འབལེ་བཀའ་དནི་སྩལ་རུྒྱ་
ཡིན་འདགུ		ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	༢༨།༢༩།༣༠	
བཅས་ཀི་ས་ྔད་ོརྒྱལ་སས་ཐགོས་མེད་བཟང་
པསོ་མཛད་པའི་ལག་ལེན་སོ་བདནུ་མ་དང་།	
ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༥	 ལོར་གདན་ས་
བཀྲ་ཤིས་ལྷུ ན་པརོ་སྩལ་བའི་ཚད་མ་རྣམ་

འགེལ་གི ་བཀའ་ཁིད་(མཁན་ཆེན་ཀུན་
དགའ་དབང་ཕུག་གིས་མཆན་འགལེ་བཏབ་
པའི་རྣམ་རྩ་)འཕྲ་ོསྐངོ་མཛད་རསེ་ཉ་ེབརུྒྱད་
འཇམ་དབྱངས་ཆོས་སྐརོ་གི་བཀའ་ཆོས་
སྩལ་རུྒྱའ་ིཞལ་བཞསེ་ཐབོ་རངུ་།	 ཆོས་སྐརོ་
འདི་ལ་དམིགས་བརྩེ་མའི་བསྙནེ་པའི་དམ་
བཅའ་དགོས་པས་དམ་བཅའ་མི་ནསུ་པ་
དང་།	 ཐུན་མོང་ལམ་སྦངོ་ལ་གམོས་འདསི་
མེད་རིགས་རྣམས་ཆོས་གལ་ད་ུམི་ཕབེས་པ་
ད་ེདནོ་རང་དནོ་རང་གཅེས་ཀིས་དགོངས་
འཇགས་ཡོད་པ་ཞུ།	 ཕི་ཚེས་	༣༡	ཉནི་གི་
ས་ྔད་ོསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་བརན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།	


