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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ལོའ་ིནང་བཞུགས་སརྒ་
ཁུལ་ད་ུམཛད་འཕནི་བསྐང་གཏན་འཁལེ་བ་ཁག་གཅིག	

༄༅།	 །དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་གི་དྲ་རྒྱའ་ིནང་
གནས་ཚུལ་སྤལེ་གསལ་ལརྟ་ན།	 	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	 ལོའ་ིནང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་ད་ུ
མཛད་འཆར་བསྐང་གཏན་འཁེལ་བ་ཁག་
གཅིག་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་འདགུ་པའ་ིནང་།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་
ལག་ཁང་ད་ུསྐསེ་རབས་གསུང་ཆོས་བཀའ་
དྲནི་སྩལ་རུྒྱ་དང་།
ཕི་ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༠	ནས་	༢༤	ཉནི་བར་
གྲངས་བཞིའི་རིང་དབུ་མ་སྙངི་པའོི་གསུང་
ཆོས་བཀའ་དྲནི་སྩལ་རུྒྱ་ཡིན་ཞིང་།	 ཕི་ཟླ་	
༢	 ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཚོགས་པ་མི་འདྲ་བ་
ཁག་བཞི་ཡིས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༥	 ནས་	

༧	 བར་ཉནི་གྲངས་གསུམ་རིང་ཐགེ་ཆེན་
ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུབདོ་རིགས་
གཞནོ་སྐསེ་རྣམས་ལ་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲནི་
སྩལ་རུྒྱ་དང་།	 ཕི་ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་

བཞུགས་སརྒ་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཚོགས་
པ་ཁག་གཉིས་ཀིས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་

འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ
ད་ེབཞིན་ཕི་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༦	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཐེག་ཆེན་

ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀིས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་
ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ཕི་ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	༣	ནས་	༦	
བར་ཉིན་བཞིའི་རིང་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཐེག་

ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཨིན་ཌ་ོན་ེ
ཤིས་ཡ་དང་མཱ་ལེ་ཤིས་ཡ།	སིངྒ་པརོ།	ཐའ་ེ
ལན་ཊི།	 ཝ་ེཏ་ིནམ་སོགས་ཚུད་པའ་ིཨེ་ཤི་
ཡའི་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བར་སླབོ་དཔནོ་སངས་
རྒྱས་བསྐངས་ཀིས་མཛད་པའ་ིདབུ་མ་རྩ་བའ་ི
འགྲལེ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏའི་གསུང་ཆོས་འཕ་ོ
སྐངོ་མཛད་རུྒྱ་དང་།
ཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢	ནས་	༥	བར་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
ཐའ་ེཝན་གི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བས་ཇི་ལྟར་
གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་ཉིན་གྲངས་བཞིའི་
རིང་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲནི་སྩལ་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ	ཕི་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༤	ནས་	༦	བར་
ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཀ་ོརི་
ཡའི་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བས་ཇི་ལརྟ་གསོལ་བ་
བཏབ་པ་ལརྟ་ཉནི་གྲངས་གསུམ་རིང་གསུང་
ཆོས་བཀའ་དྲནི་སྩལ་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།

བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་དབར་ཚོང་ཆེད་ཧནི་སྒརོ་ས་ཡ་	༡༢༠	རོགས་སྐརོ་ལས་གཞི་
དང་པ་ོའག་ོའཛུགས་གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༡	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་བཀའ་ཤག་ཚོགས་
ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་

ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་
ལ་དབར་ཚོང་ཆེད་ཧནི་སྒརོ་ས་ཡ་	 ༡༢༠	
རོགས་སྐརོ་ལས་གཞི་དང་པ་ོའགོ་འཛུགས་
སྐརོ་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་
ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡	
ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་དབུ་བཞུགས་

ཐགོ་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་
མཆོག་དང་།	 དཔལ་འབརོ་དུྲང་ཆེ་ཡེ་ཤེས་
དབང་མོ་ལགས།	CEO Ram Mohan Rao 

ལགས།	 དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་
ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའི་འགན་འཛིན་
དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡ་ོརེ་ལགས།	
འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་འབུམ་རམས་པ་
དཀནོ་མཆོག་བརྩནོ་འགུྲས་ལགས།	 ཕི་ནང་
གི་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཁོན་མི་གྲངས་	
༣༠	ཙམ་ལནྷ་འཛོམས་གནང་ཡོད།	
སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་

གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་
ལ་རྒྱ་གར་	 RBI	 དངུལ་ཁང་ཆེན་མོ་ནས་
ལག་འཁརེ་ཐབོ་པ་ད་ེཉདི་མང་ཚོགས་ལ་ང་ོ
སྤདོ་གནང་བ་དང་སྦྲགས་གསུང་དནོ།	 རྒྱ་
གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོ་ནས་	 Certificate 

of Registration	 ལག་འཁརེ་ཐབོ་ཡོད།	
གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་
ལ་ད་ལན་གཞུང་འབྲལེ་གི་ཡིག་ཆ་ད་ེཐབོ་
པར་བརྟནེ་ཕག་ལས་ཇི་ལྟར་གནང་ཡང་
རྒྱ་གར་གི་ཁིམས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་དང་།	
བཀའ་འཁལོ་ཡོད་པའི་ཐགོ་ནས་གནང་གི་
ཡོད།	 ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ཚང་མས་མཁནེ་
གསལ་ལརྟ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་
སུད་ཚོང་གི་བུན་གཡར་ལས་གཞི་སྤལེ་བ་
རེད།	 ས་ྔལོར་སུད་ཚོང་བ་རྣམས་ལ་རོགས་
སྐརོ་ཕུལ་ཐུབ་ཡོད་པ་དང་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་
བརྒྱ་གཏན་འབབེས་དསུ་ཚོད་ལས་སྔནོ་ད་ུ
ཕིར་སླགོ་ཐུབ་པར་ཨ་རིའི་ཐབེས་རྩ་དང་།	
ད་ེབཞིན་རོགས་དངུལ་གནང་མཁན་རྣམས་
ཀིས་ཧང་སང་བའི་རྣམ་འགུར་སྟནོ་ཡོད།	
བདོ་མི་རིགས་ཀི་ཡ་རབས་བཟང་སྤདོ་དང་

བམས་སྙངི་ར་ེསྟནོ་གི་ཡོད།	 དརེ་མངགས་
བརདོ་གནང་བ་དང་སྦྲགས།	 རོགས་སྐརོ་
ལས་གཞི་ད་ེཉིད་མུ་མཐུད་སྤལེ་དགོས་ཀི་
ཡོད་པར་བརྟནེ།	 རྟ་དྲལེ་ད་ོསྐལེ་བ་དང་།	
ལམ་ཟུར་དུ་ཙག་ཙིག་ཚོང་ལས་གཉརེ་
མཁན།	 ད་ེབཞིན་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་
འགུྲལ་སྐལེ་གླ་འཁརོ་གཏངོ་མཁན་རྣམས་ཀི་
ཆེད་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་སྤདོ་ཀི་ལས་གཞི་སྤལེ་
ཡོད།	ཕགོས་མཚུངས་ལས་གཞི་རྣམས་དསུ་
ཐགོ་ལམ་ལྷངོས་བུང་བཞིན་འདགུ	དའེ་ིཐགོ་
ལ་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གི་ཞིབ་ཕ་
གསུང་གི་རེད།	 ད་ེསྔནོ་དགུན་ཚོང་རོགས་
སྐརོ་ལས་གཞི་སྤལེ་ཡོད།	 ད་ལན་དབར་
ཚོང་ཆེད་རོགས་སྐོར་ལས་གཞི་ཞིག་འགོ་
འཛུགས་གནང་རུྒྱ་རེད།	 འད་ིལོར་དབར་
ཚོང་གནང་མཁན་ས་གནས་ཁག་	༡༣	ནང་
ཡོད་པའ་ིབདོ་མི་གྲངས་	༦༠༠	ཙམ་ལ་ཧནི་
སྒརོ་ས་ཡ་	 ༡༢༠	 དབར་ཚོང་རོགས་སྐརོ་
ལས་གཞི་གསར་པ་ཞིག་ཕི་ཟླ་	༢	ནས་འག་ོ
འཛུགས་རུྒྱ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ཚོས་བདོ་པ་ད་ེཚོ་སེམས་པ་
བཟང་པ་ོདང་དྲང་བདནེ་ཡོད་པ་བརདོ་ཀི་འདགུ	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༡༤	
ཉིན་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུང་ད་ུམཇལ་
བཅར་བ་བདོ་རིགས་གཞོན་སྐེས་ཁག་གཅིག་
དང་།	 གཞན་ཡང་རྒན་རྒནོ་སོགས་ལ་ཐགོ་མར་
མཇལ་ཁ་སྩལ་བ་དང་།		ད་ེརསེ་བདོ་མི་ད་ེདག་
ལ་བངླ་དརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བའ་ིསྙངི་པརོ།	 ས་
གནས་གང་ད་ུབསྐདོ་ཀང་རང་ཉདི་བདོ་མི་ཞིག་
ཡིན་བསམ་པའ་ིབསམ་བླ་ོད་ེམ་དརོ་བར།		བདོ་
མི་ཞིག་ཡིན་ཕིན་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་
ཀི་གདུལ་ཞིང་གི་མི་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས།	
སེམས་བཟང་པ་ོབདེ་དགསོ།	 	 ས་ྔམོ་བདོ་པའ་ི
གཞིས་ཆགས་ཡོད་སར་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ཚོ་དང་
ད་ེབཞིན་ཕི་རྒྱལ་བ་ཚོས་ཀང་བདོ་པ་ཟརེ་དསུ་
དྲང་པ་ོདྲང་གཞག	 སེམས་པ་བཟང་པ་ོཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོའདགུ་ཅསེ་བརདོ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེསེམས་
ལ་ཞགོ	 ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བསྟནུ་སྐ་ུཔར་ལནྷ་
སྒནོ་མཛད།	།

སླབོ་དགེ་དང་མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་པ་ཁག་ལ་
ལང་ཚོ་དར་བབ་ཆེད་འཚོ་ཐབས་རིག་རྩལ་གི་

སྦངོ་བརྡར།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༠	ནས་	
༡༣	 བར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་དང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་སྦངེ་ལོར་
གྲངོ་ཁརེ་ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ི	 NIMHANS	
ཞེས་པའི་སེམས་ཁམས་འཕདོ་བསྟནེ་བསྟ་ིགནས་
ཁང་གཉསི་ཟུང་འབྲལེ་ཐགོ་རྒྱ་གར་དབུས་དང་
ལྷ་ོཕོགས་ཁུལ་གི་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྲྭ་
ཁག་གི་སླབོ་དག་ེདང་མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་པ་ཁག་
གཅིག་ལ་ལང་ཚོ་དར་བབ་ཆེད་འཚོ་ཐབས་རིག་
རྩལ་གི་སྦངོ་བརྡར་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་ཟབ་སྦངོ་ཐགོ་འཚོ་ཐབས་རིག་རྩལ་དང་
འབྲལེ་བའི་ཐོག་ཐབས་ལམ་འདྲ་མིན་གི་ལམ་
ནས་ཟབ་ཁདི་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ཟབ་སྦངོ་
ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་གི་དག་ེརྒན་དང་
མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་པ་གྲྲྭངས་	 ༣༣	 ཡོད་པ་ད་ེ
དག་ནི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་འཕདོ་བསྟནེ་དང་ལང་ཚོ་
དར་བབ་སྡ་ེཚན་གི་ཚོགས་མི་ཤ་སྟག་ཡིན་འདགུ	
ཟབ་སྦངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 སླབོ་གྲྲྭ་
ཁག་གི་དག་ེརྒན་དང་ལས་བདེ།	ད་ེབཞིན་མདནུ་
ལམ་སླབོ་སྟནོ་པ་བརུྒྱད་ནས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀི་
འཕདོ་བསྟནེ་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱའི་ཆེད་ད་ུཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།	།
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སླབོ་གྲྲྭའ་ིསྡ་ེཁག་ཡོངས་ནས་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རུྒྱའ་ི
ཞབས་རིམ་གསོག་སུྒབ་ཞུ་བཞིན་པ།	

༄༅།	 །འད་ིལོ་ཕི་ཟླ་	 ༢	 པའ་ིནང་ཤེས་
རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བདནུ་པ་དང་།	 ཕ་
མའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་རྡ་སར་
འཚོགས་གཏན་འཁེལ་བ་དང་སྟབས་བསྟནུ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ནས་མ་འངོས་བདོ་ཀི་སོན་རྩ་བུ་ཕུག་རྣམས་
འཕལ་ཕུགས་ཕན་བདེའི ་གཞི་རྩ་གནའ་
དངེ་ཟུང་འབྲལེ་གི་ཤེས་ཡོན་སླབོ་སྦོང་གི་
གོ་སྐབས་བཟང་པ་ོབསུྐན་གནང་མཛད་པ་
སོགས་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་རསེ་ལ་བཀའ་
དྲནི་རསེ་དྲན་ཞུ་སདླ་དང་།	 ཆབས་ཅིག་
བསྟན་འགྲོའི ་དནོ་དུ་སྐུ ་ཚེ ་༸ཞབས་པད་
བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་སླད་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་དང་ཁབ་ཁོངས་སླབོ་སྡ་ེཁག་ཡོངས་

ནས་མ་གྲསོ་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་གི་སྒ་ོ
ནས་འད་ིལོ་ཕི་ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རུྒྱའི་སྐལ་
བཟང་གི་ག་ོསབྐས་བཀའ་འཁལོ་བསྩལ་སྨནི་
བུང་ཡོད་པས།	བརྟན་བཞུགས་ག་ོསིྒག་དང་
འབྲལེ་བའི་ཤེས་ཡོན་སྡ་ེཁག་གི་ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆུང་ནས་དཔལ་ས་སྐ་༸གོང་མ་ཁི་
ཆེན་རྡ་ོར་ེའཆང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་ཐུགས་
དམ་ཞུས་འབྲས།	༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཞབས་རིམ་ད་ུརྩ་
གསུམ་ཚོགས་མཆོད་འབུམ་ཐརེ་དང་།
དམ་ཚིག་རྡ་ོརའེི་གཟུངས་སྔགས་དངུ་ཕུར་
བཅས་མཛད་དགསོ་པ་ཕབེས་དགངོས་ལརྟ།	

སླབོ་གྲྲྭའི་སྡ་ེཁག་ཡོངས་ནས་དམ་ཚིག་རྡ་ོ
རའེ་ིགཟུངས་བསགྔས་གསོག་སུྒབ་དང།	 ཕི་
ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡	ཚེས་	༧	ཉནི་རཱཇ་པུར་

དཔལ་ས་སྐའ་ིཆོས་སརྒ་ད་ུཤེས་རིག་དུྲང་ཆེ་
ཀརྨ་སེང་གེ་ལགས་དང་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་
དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་ཆུང་བདག་ལགས་ཀིས་གཙོས།

ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྡ་ས་བདོ་
ཁིམ་དུྲང་ཆེ་ཆོས་དབིངས་དནོ་གུྲབ་ལགས།	
མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་དུྲང་ཆེ་ལས་རོགས་དགེ་

འདནུ་རིན་ཆེན་ལགས།	 སཾ་བྷ་ོཊའ་ིའགན་
འཛིན་གཞོན་པ་ཚེ་དབང་ནརོ་བུ་ལགས་
བཅས་ནས་རྩ་གསུམ་ཚོགས་མཆོད་འབུམ་

ཐེར་གྲ་སིྒག་ཁག་ལ་གཟིགས་ཞིབ་ལེགས་
པར་གནང་།
ཕི་ཉནི་ཚེས་	༨	ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༨།༠༠	ཐགོ་
ས་སྐ་༸གོང་མ་ཁི་ཆེན་རྡ་ོརེ་འཆང་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་རཱཇ་པུར་དཔལ་ས་སྐའི་ཆོས་
སརྒ་ད་ུཆིབས་སུྒར་སྐངོ་སབྐས།	 ཤེས་རིག་
དུྲང་ཆེ་དབུས་པའི་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་མི་རྣམས་ནས་སྤསོ་སསེ་སྔནོ་བསུས།	
ད་ེནས་ས་སྐ་༸གོང་མ་ཁི་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་
དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཆོས་སྒར་གི ་གྲྲྭ ་དགེ ་
འདནུ་པ་	 ༡༢༦	 མཉམ་ཞུགས་ཀིས་འབུམ་
ཚོགས་དབུ་འཛུགས་གནང།	 འབུམ་ཚོགས་
ད་ེབཞིན་ཉིན་གསུམ་རིང་བསྐངས་གཏན་
འཁལེ་ཡོད་པ་བཅས།	།

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་ནང་གི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་བདེ་སྒ་ོཁག་ལ་མུ་མཐུད་དམ་བསྒགས་བདེ་བཞིན་པ།	
༄༅།	།རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིཆོས་
ཕོགས་ཀི་བེད་སྒ་ོཁག་ལ་ཐེ་བུས་བས་པ་

བརུྒྱད་མུ་མཐུད་དམ་དྲག་ཅན་གི་སིད་བུས་
ལག་བསྟར་བདེ་བཞིན་ཡོད།

ད་ེཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཉ་ེལམ་ལྷ་ས་
ཁུལ་གི་བདོ་རིགས་ལས་བདེ་རྣམས་ལ་ཆོས་
ལུགས་ཀི་བདེ་སྒ་ོཁག་ལ་ཞུགས་མི་ཆོག་པ་
མ་ཟད་གལ་ཏ་ེཆོས་ལུགས་ཀི་བདེ་སྒ་ོཁག་
ལ་མཉམ་ཞུགས་བས་པ་ཤེས་རྟགོས་བུང་
ཚེ་མི་ཚེ་ཧིལ་པའོི་ཐབོ་ཐང་ཡོངས་རོགས་
འཕགོ་རུྒྱ་ཡིན་པའི་ཉནེ་བརྡ་ཡང་བཏང་
ཡོད།
ཕགོས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་ལྷ་ོ
ཁ་རྩདེ་ཐང་ས་ཁུལ་གི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་དགུན་
དསུ་གུང་སེང་སྐབས་བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུག་
རྣམས་ནས་ཆོས་ལུགས་ཀི་བདེ་སྒ་ོཁག་ལ་

ཞུགས་མི་ཆོག་པའི་དམ་དྲག་བཀག་སྡམོ་
ཡང་བས་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཆོས་
ལུགས་ཀི་བདེ་སྒརོ་དམ་དྲག་འད་ིལ་ྟབུ་ད་ེས་ྔ
ཡང་བས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༧	ནང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་རང་སྐོང་ལྗངོས་
ཟརེ་བའི་ཁབ་ཁོངས་སུ་གཏགོས་པའི་བདོ་
པའི་སླབོ་ཕུག་ཚོས་དབར་ཁའི་གུང་གསེང་
སབྐས་ཆོས་ལུགས་ཀི་བདེ་སྒ་ོཁག་ལ་ཞུགས་
མི་ཆོག་པའ་ིབཀའ་རྒྱ་བཏང་བ་དང་།	 བདོ་
ཟླ་བཞི་པ་ས་ག་ཟླ་བ་སུང་བརིྩ་ཞུ ་རུྒྱར་
བཀག་འགགོ་བས་པ་མ་ཟད།	 གལ་ཏ་ེབིས་
པ་ཚོས་ལྐགོ་ལ་དགོན་པ་དང་ཆོས་ལུགས་

བེད་སྒརོ ་ཞུགས་ཚེ་སིྒག་འགལ་ཆད་པ་
གཅདོ་རུྒྱ་ཡིན་ལུགས་ཡང་བཤད་ཡོད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕགོས་གཅིག་ནས་རུྒྱན་
ད་ུབདོ་ནང་གི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་བདེ་སྒ་ོཁག་
ལ་དམ་དྲག་བས་དང་བེད་བཞིན་ཡོད་པ་
དང་།	 ཕགོས་གཞན་ཞིག་ནས་དགནོ་སྡ་ེ
ཁག་གི་གྲྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཆེ་བསྟདོ་ཀི་ཕག་
འཁརེ་སོགས་སྤད་ད་ེརྒྱ་ནག་རང་ཉིད་ཀི་
ལ་ྟསྤདོ་དང་མཐུན་པའི་ཕགོས་སུ་བླ་ོའགུག་
ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	།

ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་འབུམ་རམས་པ་བསྟན་འཛིན་རྡ་ོར་ེམཆོག་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུགདན་ཞུས་ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་གནང་བ།	

	༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༡	
ཉནི་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་འབུམ་རམས་
པ་བསྟན་འཛིན་རྡ་ོརེ་ལགས་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཁང་ད་ུགདན་ཞུས་ལྟར་ཆེད་
ཕབེས་སབྐས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོ
མཆོག་གིས་གཙོས་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་
པས་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད།	ད་ེཡང་གངོ་
ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་སིྤ་
འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཚོགས་ཁང་ནང་ཨ་རིའི་
རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་
ཀི ་ཚོགས་གཙོ་འབུམ་རམས་པ་བསྟན་
འཛིན་རྡ་ོར་ེལགས་དང་།	དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོམཆོག་གིས་གཙོས་སིྤ་འཐུས་
རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་ཐོག་
མར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨཱཅཱརྱ་ཡེ་
ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་འབུམ་རམས་
པ་བསྟན་འཛིན་རྡ་ོར་ེལགས་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུཕབེས་པར་འཚམས་འདྲ་ི
དང་།	 སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ་རེ་རེ་

བཞིན་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་དང་།
ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་
འབུམ་རམས་པ་བསྟན་འཛིན་རྡ་ོར་ེལགས་
ཀི་ལོ་རུྒྱས་སྙངི་བསྡུས་ངོ་སྤདོ་དང་སྦྲགས་
གསུང་དནོ།	 བདོ་པའ་ིམི་རིགས་གཅིག་ཨ་
རིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་
དབང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོར་བསྐསོ་པ་
ད་ེསྤབོས་པ་སྐ་ེའསོ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	ད་ེ
བཞིན་ད་ེརིང་འདིར་བཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་
རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ་དང་ལྷན་མཇལ་མོལ་
གནང་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བུང་བར་ངས་ཐོག་
མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	འབུམ་རམས་
པ་བསྟན་འཛིན་རྡ་ོར་ེལགས་ཀིས་ཕག་ལས་
གང་གནང་མིན་ང་ཚོས་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་
བརུྒྱད་ནས་ཤེས་གསལ་རེད།	 གཙོ་བ་ོབདོ་
མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བདོ་ནང་གི་ཆོས་
དད་རང་དབང་མེད་པའི་གསན་སྟངས་ཐགོ་
དམིགས་བསལ་འགན་ཞིག་ཡོད་རེད་བསམ་
གི་འདགུ	 བར་ལམ་ཞིག་ནས་ཀུན་གཟགིས་

པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེའི་ཡང་སིད་སྐརོ་དང་	
གཞན་ཡང་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་མང་པ་ོཞིག་
གི་ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་གནང་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་
ཡོད་པ་ལརྟ་གནང་དགོས་པ་ཞིག་ཀང་ཡིན་
པར་བརྟནེ།		ད་ེམཚུངས་ཕག་ལས་གནང་
བཞིན་འདགུ	 	 དརེ་བརྟནེ་ཐུགས་ར་ེཆེ།	
ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	མ་འངོས་པར་ཡང་རྣམ་པ་
ཚོ་ལནྷ་འཛོམས་ག་དསུ་བུང་བ་ཡིན་ནའང་
བདོ་ནང་ད་ུཆོས་དད་རང་དབང་མེད་པའི་
གནས་སྟངས་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་རོགས་
གནང་།	 ཞསེ་ངས་བདོ་སྐལུ་དང་།	 རེ་སྐལུ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
ད་ེརེས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་
དབང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་འབུམ་
རམས་པ་བསྟན་འཛིན་རྡ་ོརེ་ལགས་ཀིས་
གསུང་དནོ།	དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོ
མཆོག་གིས་གཙོས་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་
པ་མཛད་འབྲལེ་ཆེན་པ་ོཡོད་ཀང་མཇལ་
འཕད་གནང་རུྒྱའི་དསུ་ཚོད་བཏནོ་གནང་
བར་བཀའ་དྲནི་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེརིང་

ང་རང་གཞུང་འབྲལེ་འཚམས་གཟིགས་

ཤིག་མ་རེད།	 	 ང་རང་ས་རཱ་མཐ་ོརིམ་
སླབོ་གྲྲྭའི་གུང་གསེང་སྐབས་ཉམས་ཞིབ་ཀི་
ཐབས་ལམ་ད་ེའདྲ་སླབོ་འཁིད་བེད་པར་
ཡོང་རོགས་གསུངས་སོང་།	 ང་རང་སླབོ་གྲྲྭ་
ད་ེདང་དམིགས་བསལ་འབྲལེ་བ་ཞིག་ཡོད།	
རྩ་བའི་ང་རང་སྔནོ ་མ་རིགས་ལམ་སླབོ ་
གཉརེ་ཁང་ལ་ས་བཅད་མ་སྟངོ་ཙམ་སླབོ་
སྦངོ་བས་པ་དང་རྒན་དམ་པ་མཇལ་མོང་

ཡོད།	 རྒན་དམ་པའ་ིསྐ་ུདྲནི་གསབ་ཆེད་སོ་

སོས་འཇནོ་ཚོད་དཔག་ཚོད་ཀི་འདིར་གང་
མང་བཅར་ཐུབ་ཐབས་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ཅསེ་
སོགས་གསུང་བཤད་གནང་རསེ།	 དཔལ་
ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་ཁོང་
ལ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་དྲན་
རྟནེ་ཕག་རྟགས་ཕུལ་རསེ།	 གྲསོ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་ཁང་ནང་གཟགིས་སྐརོ་ཕབེས་གནང་
བ་བཅས།	།
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འཕསོ་སྔནོ་མའ་ིའདནོ་ཐངེས།	

	 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སླབོ་ཕུག་ཚོས་
ངག་ནས་སྐད ་གསང་མཐོན ་པ ོས ་གོང ་
ག ས ལ ་ འ བོད ་ ཚི ག ་ ཁ ག ་ སྒོག ་ ཅི ང ་ །	
ལམ་བར་མི་མང་ལ་བདོ་རྒྱ་ཡིག་རིགས་
གཉསི་ཐགོ་“ད་རེས་ཀི་ཁམོ་སྐརོ་དམིགས་
ཡུལ་ནི་བདོ་སིྤ་ཡོངས་ལ་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་
བདེ་སྤདོ་བ་རུྒྱ་ཁ་བཤད་དནོ་འཁལོ་དགོས་
པ་དང་།	 བདོ་མི་དམངས་ཀི་ཡུལ་སལོ་
གཤིས་ལུགས་ལ་བརིྩ་འཇོག་དགོས་པ།	
མང་ཚོགས་ཀི་ཁམོ་སྐརོ་ལ་མཚོན་ཆས་དྲག་
གནནོ་བདེ་མི་ཆོག་པ་བཅས་ཀི་འཛམ་གླངི་
ཞི་བད་ེསུང་སྐབོ་དགསོ་པ་ན་ིཚང་མའི་འསོ་
འགན་ཡིན་པས་རྒྱ་ཆེའི་བདོ་རིགས་མང་
ཚོགས་ཀིས་རབ་དང་རིམ་པའི་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་རོགས་ཞུ།”ཞེས་ལག་བྲསི་ཀི་ཤོག་
བང་འགྲམེས་སྤལེ་བས།
སླབོ་མ་ཚོར་སྔནོ་ཚུད་ནས་སེམས་ནང་གྲ་
སིྒག་བརྟན་པ་ོཡོད་པ་ན།ི	 ཁམོ་སྐརོ་བས་
པའ་ིདབང་གིས་འཛིན་བཟུང་དང་།	 ཉསེ་
རྡངུ་ཕགོས་པ།	 སླབོ་གྲྲྭ་ནས་ཕིར་འབུད་
སོགས་མཇུག་འབྲས་ངན་པ་ཅི་ཡང་ཡོང་
སདི་པས།	 སླབོ་ཕུག་ཡོངས་ཀིས་མནའ་
གན་སྔནོ་ད་ུབཞག་པ་སྟ།ེ	 ཁམོ་སྐརོ་སབྐས་
ས་ེའཁིད་བདེ་མཁན་གི་ལམ་སྟནོ་ལརྟ་འགྲ་ོ
དགསོ་པ་དང་།	 སབྐས༌འདའི་ིསླབོ་ཕུག་གི་
ལས་འགུལ་ན་ིསླབོ་མ་ཡོངས་ཀིས་ག་ོབསྡུར་
ཐག་གཅདོ་བས་པ་ཞིག་ཡིན་པས།	 མཇུག་
འབྲས་གང་འདྲ་ཞིག་བུང་རུང་སླབོ ་མ་
ཡོངས་ཀིས་མཉམ་ད་ུའགན་ལེན་བ་རུྒྱ༌མ་
ཟད།	 ཅི་སྟ་ེསླབོ་ཕུག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་
བས་པའམ།	 སླབོ་གྲྲྭ་ནས་ཕིར་འབུད་བས་
ཚེ།	 སླབོ་མ་ཡོངས་ནས་སླབོ་མཚམས་
བཞག་སྟ་ེསླབོ་ཕུག་གང་ད་ེཕིར་སྤདོ་དང་།	
ལུགས་མཐུན་གི་ཐག་གཅོད་མ་བུང་བར་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོརྒལོ་བ་རུྒྱའི་མོས་མཐུན་
ཆོད་སེམས་བརྟན་པ་ོབཞག	 ཁམོ་སྐརོ་ཉནི་
སླབོ་ཕུག་ཚོས་ལུས་ལ་གནོ་ཆས་མཐུག་པ་ོ
གནོ་ཡོད་པ་དང་།	ཨམ་ཕག་ནང་ཀངི་མོག་
སོགས་བཅུག་ཡོད་པ་རེད།	 འཛིན་བཟུང་
བས་ཚེ་བཀག་ཉར་ཁང་ནང་ཉལ་ཆས་
དང་ཟ་མ་སོགས་ཉནི་འགའ་ཤས་ཐབོ་རུྒྱར་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ད་ེསེལ་ཆེད་ཡིན་པ་རེད།
ན་གཞོན་སླབོ ་མའི ་རྔམ་སྟནོ ་ཁོམ་སྐརོ ་
གི ་གོམ་སྟབས་ལྷ་སའི ་གཞུང་ལམ་ཐོག་
ནས་བསྐདོ་ཅིང་།	 ད་ེའབྲལེ་མི་མང་ཡང་
གཅིག་མཇུག་གཉསི་མཐུད་ཀིས་ཁམོ་སྐརོ་
ཕོགས་སུ་ཤར་མར་རྒྱབ་སྐོར་བེད་པར་
རུྒྱགས༌ཡོང་།	 དསུ་དའེ་ིཚེ་ན།	 ཉནེ་རྟགོ་
མི་ས་ཡང་ཁོམ་སྐརོ་གི་རེས་སུ་བསྙགེས་
ཟནི་ཏ་ེམི་མང་རྣམས་རུ་སིྒག་དང་ཐག་ཉརེ་
བཅར་མ་བཅུག་པ་དང་།	 ཕི་རྒྱལ་མི་སའ་ི
དཔར་ལེན་བཀག་སྡམོ༌བས་ཤིང་།	 ཁམོ་
སྐརོ་གི་གོམ་བགྲདོ་གཞུང་ལམ་ཐོག་དལ་

ལྷདོ་ད་ུསྡདོ་མ་འཇུག་པར།	 ཉནེ་རྟགོ་པས་
འགྲ་ོལམ་བཤངས་ཏ་ེཤར་མར་མདནུ་སྐདོ་
བདེ་ད་ུབཅུག	 	 ད་ེན་ིསླབོ་ཕུག་གི་ཁམོ་
སྐརོ་གང་མགོགས་མཇུག་སིྒལ་རུྒྱའི་ཆེད་
ཡིན་ཞིང་།	 མི་ཚོགས་ཆེ་བའ་ིགཞུང་ལམ་
བརུྒྱད་བདོ་རང་སྐོང་ལྗངོས་མི་དམངས་
སིད་གཞུང་ཟརེ་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་སྒ་ོཆེན་
མདནུ་སླབེས་མཚམས།	ཁམོ་སྐརོ་མདནུ་ད་ུ
བསྐདོ་མཚམས་བཞག་སྟ་ེསིད་གཞུང་གིས་
སླབོ་མའ་ིརེ་འབདོ་ཤེས་རྟགོ་ཆེད་སདྐ་གསང་
མཐོན་པསོ་འབདོ་ཚིག་སྒོག་པའི་སྐབས།	
དྲག་ཆས་ཉནེ་རྟགོ་དམག་ཕིར་ཐོན་ནས་
སིད་གཞུང་གི་ལྕགས་སྒ་ོཆེན་པ་ོད་ེབརྒྱབ་
སོང་བ་དང་།	 སླབོ་ཕུག་གི་ཁམོ་སྐརོ་མཉམ་
ད་ུཡོང་མཁན་མི་མང་ཚོས་ལག་རྡ་ོའགའ་
ཤས་གཡུག་སོང་བས་ཕན་ཚུན་འཁུག་རིང་
མི་ཡོང་ཆེད་ཁམོ་སྐརོ་མུ་མཐུད་ཤར་བསྐདོ་
བས།	 གྲལ་སྟར་རིང་བའ་ིསླབོ་ཕུག་གི་ར་ུ
སྟར་གི་གཡས་གཡོན་དང་མཇུག་ཏུ་མི་མང་
བརྒྱ་ཕག་མང་པ་ོམཉམ་ད་ུརྒྱབ་སྐརོ་བདེ་
པར་འབརོ་ཡོད།	ད་ེའདྲའ་ིངང་ལ་ྷསའ་ིགྲངོ་
ཁརེ་ཆ་ཚང་ཞིག་བསྐརོ་ཟནི་རསེ།	 	 སླབོ་
ཕུག་རྣམས་བདོ་ལྗངོས་སླབོ་ཆེན་གི་སྒ་ོཆེན་
ནང་འཛུལ་བ་དང་།	 ཉནེ་རྟགོ་པས་སླབོ་
གྲྲྭའི་ལྕགས་སྒ་ོབརྒྱབ༌སྟ་ེཕི་ནང་འགྲ་ོབསྐདོ་
བཀག་སྡམོ་བས།	 མི་མང་ཚོ་ཡང་སླབོ་གྲྲྭའ་ི
ཕི་རོལ་ད་ུལགྷས།	 སླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་
སླབོ་གྲྲྭའི་ཁང་ཆེན་ལ་མུ་མཐུད་སྐད་འབདོ་
དང་སྦྲགས་གམོ་བགྲདོ་ཐངེས་གསུམ་བསྐརོ་
ཏ་ེརྔམ་སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་རེ་ཞིག་མཇུག་སིྒལ།
ད་ེཉནི།	གཞུང་ཕགོས་དང་སླབོ་གྲྲྭའ་ིཕགོས་
ནས་རྣམ་འགུར་ཅི་ཡང་བཏནོ་མེད་ཅིང་།	
སིྤ་ལོའི་ལོ་གསར་ཚར་རསེ་འཆར་ཅན་སླབོ་
ཚན་འག་ོའཛུགས་སབྐས་ཀང་།	 གཞུང་
ཕོགས་ནས་ལངས་ཕོགས་ཀི་རྣམ་པ་གང་
ཡང་གསལ་སྟནོ་མེད་པར།	 སླབོ་ཕུག་ཚོའ་ི
འབདོ་སྐུལ་རྒྱ་མཚོར་རྡ་ོགཡུག་གི་གནས་སུ་
ལྷུང་བར་བརྟནེ།	 སླབོ་མ་རྣམས་ཀིས་རང་
འགུལ་ངང་ཞུ་འབདོ་བདེ་དནོ།	 སླབོ་གྲྲྭའ་ི
འགན་འཛིན་དང་འབྲལེ་ཡོད་སིད་གཞུང་
གི་འགོ་བེད་མཉམ་ད་ུསླབོ་ཕུག་གི་འཐུས་
མི་ཐུགས་འཕད་དང་ཕན་ཚུན་བགྲ་ོགླངེ་
བ་རུྒྱ་དང་།	 དསུ་མཚུངས་གསར་འགུར་
ལས་རིགས་ཀང་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་པའི་
རེ་འདནུ་ལ།	 	 སླབོ་གྲྲྭའ་ིའགན་འཛིན་དང་
མཉམ་ད་ུནང་ཁུལ་ཐུགས་འཕད་བ་རུྒྱ་མོས་
མཐུན་བུང་ཡང་གསར་འགོད་པ་དང་ཕི་
མི་མཉམ་ཞུགས་ལ་མོས་མཐུན་མ་ཐོབ།		
མཐའ་མར་སླབོ་གྲྲྭ་ནས་འཕལ་མར་དགུན་
དསུ་ཀི་གུང་སེང་སྔ་བསརུ་གིས་བཏང་སྟ་ེ
ཕགོས་མཐའི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་སླབོ་མ་རྣམས་
རང་རང་གི་ཁིམ་ཚང་ད་ུཕིར་ལོག་དང་།	
དགུན་དསུ་ཟླ་བ་གཉསི་མ་ཟིན་ཙམ་གི་གུང་
སེང་རོགས་ནས་སླབོ་མ་རྣམས་བསྐར་ད་ུ
སླབོ་གྲྲྭར་འབརོ་སབྐས།	 སླབོ་གྲྲྭ་ནས་སྔནོ་

ཚུད་གཏངི་ཟབ་པའ་ིའཆར་གཞི་བཀདོ་སིྒག་
ཟནི་པ་ལརྟ།	 	 ༡༩༨༩	 ལོར་ཐནོ་མཁན་
འཛིན་གྲྲྭ་ཁག་གི་སྔནོ་སྦོང་དསུ་ཚོད་སླར་
ཡང་སྔ་བསརུ་བས་ཏ་ེསླབོ་མ་རྣམས་ལྷ་ས་
གྲངོ་ཁེར་ནས་འགངས་ཐག་ཆོད་པའི་ས་
གནས་འདྲ་མིན་ད་ུཁ་བཀམས།	 	 	 སྔནོ་

སྦངོ་མཇུག་སིྒལ་བ་དང་སླབོ་གྲྲྭ་ཐནོ་པ༌དསུ་
མཉམ་གིས་ས་གནས་གང་སར་ལས་བགསོ་
བས་ཤིང་སླབོ་ཕུག་ད་ེརྣམས་སླབོ་གྲྲྭ་ནས་ཁ་
གསེ།	 	 གཞན་ཡང་བདོ་ལྗངོས་སླབོ་ཆེན་
གི་བདོ་སནྨ་ཚན་ཁག་ཡོངས་སུ་གནས་སྤསོ་
ཏ།ེ	 སླབོ་གླངི་གཞན་ཞིག་གསར་འཛུགས་
བས་པ་རེད།
ད་ེའདྲའི་སིད་གཞུང་གི་ལྐགོ་གཡོ་ངན་བུས་
ཀི་བ་ཐབས་ལ་བརྟནེ་ནས།	 	 བདོ་ལྗངོས་
སླབོ་ཆེན་གི་བདོ་ཕུག་སླབོ་མའི་ནསུ་ཤུགས་
ཇ་ེཞན་དང་།	 མི་རིགས་ཀི་ལ་རྒྱར་འབུར་
འཇམོས༌བས་པས།	 སབྐས་དའེ་ིཁམོ་སྐརོ་
བས་པ་བརུྒྱད་མིག་མཐངོ་ལག་ཟིན་གི་གུྲབ་
འབྲས་ཤིག་མཐངོ་རུྒྱ་མེད་ཀང་།	 སླབོ་ཕུག་
གི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྔམ་སྟནོ་གི་ཁམོ་སྐརོ་ད་ེ
ནི་བརདེ་པར་དཀའ་བའི་འདས་དནོ་ཞིག་
དང་།	 	 བདོ་ཀི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་
བསུབ་ཐབས་བྲལ་བའི་བདོ་རིགས་ན་གཞནོ་
ཤེས་ཡོན་ཅན་གི་ལག་རསེ་ཤིག་ཡིན།
གཞན་ཡང་།	 གངོ་ཞུས་སབྐས་དའེ་ིཔ་ེཅིང་
མི་རིགས་སླབོ་གླིང་གི་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་
ཚོས་ཁམོ་སྐརོ་བས་པའི་སྐརོ་ད་ེསྔ་ཨ་རི་
ཁུལ་ནས་འདནོ་སྤལེ་བས་པའི་“བདོ་དནོ་
གླངེ་སྟགེས་”ཞསེ་པའི་རྒྱ་ཡིག་ཚགས་ཤོག་
གཅིག་(ཚགས་ཤོག་ཐགོ་འདནོ་སྤལེ་གི་དསུ་
ཚོད་མ་གསལ་ཡང་།	 ནང་དནོ་ནས་ཤེས་
རྟགོས་ཐུབ་པ་ཞིག་ན་ི	༡༩༨༩	ལོ་མཇུག་ཏུ་
འདནོ་སྤལེ་གནང་བ་ཞིག་རེད་འདགུ)ལག་
སོན་བུང་བ་དའེི་ནང་གནས་ཚུལ་བཀོད་པ་
གཤམ་ད་ུབདོ་སུྒར་ཞུས་ཡོད།
བདོ་དནོ་གླངེ་སྟགེས་”པར་ངསོ་	 ༣	 པའ་ི
ཐགོ་རྩམོ་སིྒག་པ་སྐུ་ཞབས་ང་ཕདོ་འཇིགས་
མེད་ལགས་ཀིས་སྤལེ་བའི་འགོ་བརོད་ད་ུ
བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་གི་རྔམ་སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་
ལ་དཔྱད་པ་”ཞེས་པའི་དཔྱད་གཏམ་ཞིག་
སྤལེ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 “ཉ་ེཆར།	 ཕི་
ཕོགས་ནས་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་གིས་རྔམ་

སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་ཐངེས་འགའ་ཤས་བས་པའི་
གསར་འགུར་བསྟདུ་མར་ཐནོ་པ་དང་།	 ས་ྔ
ལོ་(༡༩༨༨)ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི།	 པ་ེ
ཅིང་ད་ུསླབོ་སྦངོ་བདེ་བཞིན་པའི་བདོ་པའི་
སླབོ་ཕུག་བརྒྱ་སྐརོ་ཞིག་གིས་པ་ེཅིང་གནམ་
བད་ེསྒ་ོམོ་ཐང་ཆེན་དང་།	 ཀུང་ནན་ཧ་ེསྒ་ོ

ཆེན་མདནུ་རྔམ་སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་བས་ཏ།ེ	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་དྲག་གནནོ་དང་།	 ལ་ྷསར་མི་
དམངས་ཀི་ལག་ཏུ་མཚོན་ཆ་ཁབ་ཙམ་མེད་
པའི་རྔམ་སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་བདེ་མཁན་དམར་
གསོད་བཏང་བར་ངོ་རྒོལ་བས་ཡོད་པ་
རེད།	 སླབོ་ཕུག་ཚོས་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
ལ་བརིྩ་བཀུར་བདེ་དགསོ་ཞསེ་དང་།	 ཞི་
བའི་སྒ་ོནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐག་གཅོད་
བ་དགོས་ཞེས་པའི་ཕདེ་དར་འཕར་ཡོད་པ་
རེད།	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༣༠	 ཉནི།	 བདོ་
ལྗངོས་སླབོ་གྲྲྭ་ཆེན་མོའི་སླབོ་ཕུག་ལྔ་བརྒྱ་
སྐརོ་གིས་ལྷ་སར་རྔམ་སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་བས་
ཡོད་པ་དང་།	 སརླ་ཡང་ཞི་བའ་ིསྒ་ོནས་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་ཐག་གཅོད་བ་དགོས་ཞེས་
དང་།	 རྔམ་སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་བདེ་མཁན་ལ་
སྡུག་རུྩབ་ཀིས་དམར་གསོད་བཏང་བར་ང་ོ
རྒོལ་ཡོད་སོགས་ཀི་འབདོ་ཚིག་བསྒགས་
ཡོད།	 ཁངོ་ཚོས་ད་དངུ་སླབོ་གྲྲྭའ་ིབསབླ་
གཞི་དང་སིད་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཕགོས་
ཡོངས་ནས་བདོ་ཡིག་སྤདོ་དགོས་པའི་སྐད་
འབདོ་བས་ཡོད།	 གཞན་ཡང་།	 དབིན་
ཡུལ་ལུན་ཏུན་གི་དངུལ་རྩའི་དསུ་བབ་ཞེས་
པའ་ིཐགོ་གནས་ཚུལ་ཐནོ་གསལ།	 ས་ྔལོ་སིྤ་
ཟླ་	༡༠	པའ་ིནང་མཚོ་སྔནོ་གི་དག་ེའསོ་སླབོ་
གླངི་གཅིག་དང་།	མི་རིགས་སླབོ་གླངི་གཅིག	
གསོ་རིག་སླབོ་གླིང་གཅིག་གི་བདོ་པའི་སླབོ་
ཕུག་ཚོས་ཀང་ད་ེའདྲ་བའི་རྔམ་སྟནོ་ཁམོ་
སྐརོ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཡོད་པ་རེད།”ཅསེ་
ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད།
ད་ེབཞིན།	 “བདོ་དནོ་གླངེ་སྟགེས་”དཔར་
ངསོ་	 ༧	 པའ་ིཐགོ་འག་ོབརདོ་ད།ུ	 “བདོ་
པའི་སླབོ་ཕུག་གིས་པ་ེཅིང་ད་ུརྔམ་སྟནོ་ཁམོ་
སྐརོ་བས་པ་”ཞེས་པའི་གསར་འགུར་ཞིག་
བཀོད་པའི་ནང་དནོ་ཁག་གཅིག་གཤམ་ད་ུ
བཀདོ་པར།
(པ་ེཅིང་ནས་གནས་ཚུལ་སྤལེ་གསལ།)སིྤ་ཟླ་	
༡༢	ཚེས་	༡༨	ཉནི་བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་བརྒྱ་

སྐརོ་ཞིག་གིས་པ་ེཅིང་གནམ་བད་ེསྒ་ོམོའི་
ཐང་ཆེན་མདནུ་རྔམ་སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་བས་
ཤིང་།	ཚེས་	༡༠	ཉནི་རྒྱ་ནག་དམག་དཔུང་
གིས་ལྷ་སར་བདོ་མི་དམར་གསོད་བཏང་
བར་ང་ོརྒལོ་དང་།	 མ་ཟད་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཞི་བའི་སྒ་ོནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐག་
གཅོད་བ་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་བཏནོ་ཡོད་པ་
རེད།	 ད་ེན་ིའདས་པའ་ིལོ་ཤས་ནང་བདོ་ད་ུ
རྔམ་སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་གི་དནོ་རྐེན་བུང་རེས་
བདོ་མི་ཚོས་པ་ེཅིང་ད་ུཐགོ་མར་ཁམོ་སྐརོ་
བས་པ་ཞིག་རེད།
ཁོམ་སྐ ོར ་ནང་ཞུགས་མཁན་སླ ོབ ་ ཕུག་
གིས་ང་ོསྤདོ་བས་པ་ལརྟ་ན།	 ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	
༩།༣༥	 ཐགོ་པ་ེཅིང་ད་ུསླབོ་སྦངོ་བདེ་བཞིན་
པའ་ིབདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་གྲངས་	 ༩༢	 ཀིས་
ཉིན་ཤས་གོང་འཆར་གཞི་བཀོད་པ་ལྟར།	
རིམ་བཞིན་གནམ་བད་ེསྒ་ོམོ་ཐང་ཆེན་གི་མི་
དམངས་དཔའ་བའོི་དྲན་གསོའི་རྡ་ོརིང་ཉ་ེ
འགྲམ་ད་ུའད་ུའཛོམས་རསེ།	 རས་གདན་
གིས་བཟསོ་པའི་ཕདེ་དར་ཁོན་གྲངས་ལྔ་
ཡོད་ཁོངས་ནས་གཅིག་ཐགོ་བདོ་ཡིག་བྲསི་
ཡོད་པ་དང་།	 ཕདེ་དར་ལ་ྔཔའོ་ིཐགོ་གི་
འབདོ་ཚིག་ན།ི	 ཞི་བད་ེཁ་ིལོར་བརྟན་པར་
ཤོག	 འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་མཐངོ་
བ་དགསོ།	 མཚོན་ཆས་དྲག་གནནོ་བས་
པར་ང་ོརྒལོ་བ་རུྒྱ།	 ཞི་བའ་ིསྒ་ོནས་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་ཐག་གཅདོ་ཡོང་རུྒྱར་བརིྩ་བཀུར་
ཞུ་རུྒྱ།	བདོ་ཀི་བདག་པ་ོབདོ་མི་ཡིན།	ཞསེ་
སོགས་འཁདོ་ཡོད་པ་དང་།	 སླབོ་ཕུག་ཚོས་
ནང་དནོ་གཅིག་པའི་འབདོ་ཚིག་སྒགོ་ཡོད་
པ་རེད།	ཆུ་ཚོད་	༡༠	པ་ཙམ་ལ་སླབོ་ཕུག་
ཚོ་ཁང་ཨན་སང་ལམ་བརུྒྱད་ནབུ་ངསོ་སུ་
བསྐདོ་ད།ེ	 ཀུང་ནན་ཧ་ེསྒ་ོཆེན་མདནུ་སླབོ་
མའི་འགོ་ཁིད་ཀིས་མི་དམངས་ལ་གཏམ་
བཤད་སྤལེ་དནོ།	 ཚང་མས་ཤེས་གསལ་
ལརྟ།	བདོ་ད་ུརྔམ་སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་བདེ་མཁན་
ཚོ་ཡང་ཉ་ེབའ་ིཆར་པ་ེཅིང་དང་།	 ཧང་ཧ་ེ
སོགས་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་རིགས་ཚོས་རྔམ་
སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་བས་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་
ཏ་ེལག་ཏུ་མཚོན་ཆ་གང་ཡང་འཁེར་རུྒྱ་
མེད།	 རུྒྱ་མཚན་གང་ལ་བརྟནེ་ནས་བདོ་
མི་གཅིག་པུའི་ཐགོ་སྡུག་རུྩབ་ཀི་དྲག་གནནོ་
བདེ་དགསོ་དནོ་གང་ཡིན་ནམ།	 ད་ེན་ིང་ཚོ་
བདོ་པ་མི་རེ་ང་ོརེས་བསམ་བླ་ོཞིབ་ཏུ་གཏངོ་
དགསོ་པ་ཞིག་རེད་འདགུ
ཐངེས་འདིའི་ཁམོ་སྐརོ་ནང་ཞུགས་མཁན་
གཙོ་བ་ོཔ་ེཅིང་ཀུང་དབང་མི་རིགས་སླབོ་
གླངི་ནས་ཡིན་པ་དང་།	 སླབོ་གླངི་འདརི་ད་
ཡོད་དངསོ་གཞིའི་ཚན་ཁག་ནང་བདོ་པའི་
སླབོ་ཕུག་བརྒྱ་སྐརོ་ཉ་ེབ་ཞིག་ཡོད་ཁོངས།	
སླབོ་ཕུག་གྲངས་	 ༦༨	 དངསོ་གཞིའ་ིའཛིན་
གྲྲྭ་དང་།	 གྲངས་	 ༡༠	 གྲ་སིྒག་འཛིན་གྲྲྭ་
ནས་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ད་ེམིན་སླབོ་ཕུག་
གྲངས་	 ༡༤	 ཙམ་པ་ེཅིང་ད་ུཡོད་པའ་ིམཐ་ོ
སླབོ་གཞན་ནང་ཡོད་པའི་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་

བདོ་ལྗངོས་སླབོ་ཆེན་སླབོ་མ་ཚོས་རྔམ་སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་བས་ནས་ལོ་	༣༠	འཁརོ་བར་དྲན་གསོ།	
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ཨིན་བདོ་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས།

ཚོས་མཉམ་ཞུགས་བས་ཡོད་པ་རེད།”	
ཅསེ་སོགས་གནས་ཚུལ་བཀདོ་ཡོད།
སྐུ་ཞབས་ང་ཕདོ་འཇིགས་མེད་ལགས་ཀིས་
བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་གི་རྔམ་སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་གི་
ལས་འགུལ་ལ་དཔྱད་གཏམ་སྤལེ་བའི་ནང་།	
ཐོག་མར་སླབོ ་ཕུག་གི ་ཁོམ་སྐརོ ་ཐེངས་
འགའ་ཤས་ཀི་རྒྱབ་ལྗངོས་མདརོ་བསྡུས་ང་ོ
སྤདོ་དང་།	 ལགྷ་པར་སླབོ་ཕུག་གི་འབདོ་
ཚིག་གི་ནང་དནོ་སྐརོ་ལ་དབེ་ཞིབ་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 སླབོ་ཕུག་གི་ཁམོ་སྐརོ་ཐད་
གཤམ་གསལ་ཁད་ཆོས་ཁག་གསུམ་ང་ོསྤདོ་
གནང་འདགུ
དང་པ།ོ	 ང་ོརྒལོ་གི་ལས་འགུལ་ཁག་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་མཚོན་ཆས་རྔམ་སྟནོ་ཁམོ་
སྐརོ་ལ་དྲག་གནནོ་གིས་མི་གསོད་ཁག་སྦརོ་
གི་དནོ་རྐེན་བུང་བའི་རསེ་དསུ་ཡུན་རིང་
པ་ོསོང་མེད་པ་དང་།	 སླབོ་ཕུག་ཚོས་སརླ་
ཡང་དྲག་གནནོ་དང་ཐ་ན་དམར་གསོད་
ཀི་ཉནེ་ཁར་མ་འཛེམས་པར།	 དཔའ་ངར་
ཆེར་སྐེད་ངང་ཕིར་ཐོན་པ་དསེ་ཆེས་སྙངི་
སྟབོས་དང་ཆེས་བླ་ོཁོག་ལྡན་པ་ད་ེམཚོན་
ཐུབ།	 གཉསི་པ།	 ཁམོ་སྐརོ་ཐངེས་འགའ་
ཤས་བུང་བ་ད་ེདག་ན་ིཞི་བ་དང་།	 འཚེ་བ་
སྤངས་པས་ཁག་སྦོར་གདངོ་ཐུག་གི་དནོ་
རྐནེ་བུང་མེད།	 རུྒྱན་ད་ུཨེ་ཤེ་ཡའ་ིས་ཁུལ་
གཞན་ཁག་གི་ནང་དྲག་སྐདོ་སླབོ་ཕུག་ཚོས་
ཤེལ་སདོ་ས་སུམ་འབར་མདལེ་གཡུག་སྟ་ེ
ཉནེ་རྟགོ་པར་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་དནོ་
རྐནེ་ཡང་ཡང་མཐངོ་རུྒྱ་ཡོད་ཀང་།	 བདོ་
པའི་སླབོ ་ཕུག་ཚོས་ད་ེའདྲའི་བབ་བརླིང་
དང་བཟདོ་བསན་ཐུབ་སྟ་ེའཚེ་མེད་ཞི་བའི་
རྩ་དནོ་མཐའ་འཁོངས་བེད་ཐུབ་པ་ད་ེནི་
མཐངོ་ཐསོ་གསར་པ་ཞིག་ཡིན་པར་མངནོ།	
གསུམ་པ།	 སླབོ་ཕུག་ཚོས་བཏནོ་པའ་ིའབདོ་
ཚིག་ན་ིལྗདི་ཁགོ་ཆེ་ལ།	 བཤད་ཚོད་རན་པ་
དང་།	 ཕུགས་རྒྱང་རིང་བའ་ིདམིགས་ཡུལ་
ལནྡ་ལ།	 མིག་སའྔ་ིཛ་དྲག་གི་དགསོ་འདནུ་
བཏནོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 གནད་ད་ུའཁལེ་
ཐུབ་ཡོད་ལ།	 མིག་སའྔ་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་
ཁིམས་ནང་ཁས་ལེན་བས་པའི་ཁབ་ཁོངས་
ལས་མ་བརྒལ་བར།	 སྔནོ་མ་མའ་ོཙེ་ཏུང་
གིས་བཤད་པ་ལརྟ།	 གནས་ལུགས་ཡོད་པ།	
ཕན་ནསུ་ཡོད་པ།	 མཚམས་ཚིག་ཡོད་པ།	
ཞེས་པ་ད་ེདག་དནོ་ད་ུལག་ལེན་ཐགོ་འཁལེ་
ཐུབ་པ་བུང་འདགུ”ཅསེ་གདངེ་འཇགོ་ཆེན་
པ་ོགནང་འདགུ
ནབུ་བང་མི་རིགས་སླབོ་གླངི་གི་སྐརོ།	བཙན་
བལོ་ད་ུའབརོ་ཐུབ་པའི་ནབུ་བང་མི་རིགས་
སླབོ་གླིང་གི་སླབོ་ཟུར་གཉསི་ལ་བཅའ་འདྲ་ི
ཞུས་པ་གཤམ་དུ་ཡིག་ཐོག་སྙིང་བསྡུས་
འགདོ་འབུལ་ཞུས་ཡོད།
ཀན་སུའུ ་ཞིང་ཆེན་ན ུབ་བང་མི་རིགས་
སླབོ་གླིང་གི་སླབོ་ཟུར་དབུས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་འཕགས་པ་
ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་བཀའ་དྲི་ཞུས་ལན་ངོ་
སྤདོ་གནང་བ་ལརྟ་ན།	 ཁངོ་ཉདི་ནབུ་བང་

མི་རིགས་སླབོ་ཆེན་ད་ུསླབོ་སྦངོ་གནང་བའི་
དསུ་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་ཚོས་ལས་འགུལ་ཆེ་
བ་ཁག་གཉསི་ཙམ་སྤལེ་མངོ་ཡོད་པ་དང་།	
ཁོང་ཉིད་ལས་འགུལ་ད་ེགཉིས་ཀའི་ནང་
དངསོ་སུ་མཉམ་ཞུགས་བདེ་མངོ་ཡོད་ཀང་།	
བདོ་ནས་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བོལ་ད་ུཡོང་
སབྐས་ལམ་བར་གི་ཟ་གོས་འདངེ་ངསེ་ཙམ་
ལས་གཞན་གང་ཡང་འཁརེ་ཐབས་བྲལ་བ་
མ་ཟད།	 ད་ཆ་དསུ་ཡུན་ལོ་མང་འདས་ཟནི་
པས་ཞིབ་ཕའ་ིལོ་ཟླ་ཚེས་སོགས་གསལ་པ་ོཞུ་
ཐབས་བྲལ་ཡང་།	 ལས་འགུལ་ཆེ་བ་ཁག་
གཉསི་ཀི་འབུང་གཞིའི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་
བ་གཤམ་ད་ུབཀདོ་པ་ལགས།
ཧ་ལམ་སིྤ་ལོ་	 ༡༩༨༦	 ལོའ་ིནང་ཀན་སུའུ་
ནབུ་བང་མི་རིགས་སླབོ་གླིང་བདོ་སྐད་ཡིག་
ཚན་པའི་བདོ་ཕུག་ཚོས་ངོ་རྒོལ་གི་ལས་
འགུལ་ཞིག་སྤལེ་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེཡང་སླབོ་
གླངི་དའེ་ིསིྤ་ལོ་	༡༩༨༥	སབྐས་ཀི་བདོ་ཕུག་
སླབོ་མ་ཨ་མད་ོབ་ླབྲང་བསང་ཆུ་ནས་ཡིན་པ་
རྒྱ་མཚོ་ཞུ་བ་ཞིག་སླབོ་གྲྲྭའི་རྒྱ་རིགས་དགེ་
རྒན་གི་བུ་ཕུག་ཁ་ཤས་ཀིས་མཉམ་རབུ་རྡངུ་
རྡགེ་བཏང་བའི་རྐེན་གིས་འདས་གྲངོས་སུ་
གུར་ཡང་།	 གཞུང་ཕགོས་ནས་དྲང་བདནེ་
གི་ཁིམས་ཐག་མ་བཅད་པར་བདོ་མིའི་ཚེ་
སགོ་ལ་སང་ཆུང་བས་པར་བརྟནེ།	 འཛིན་
གྲགོས་སླབོ་མ་ཚོས་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ལས་ཁུངས་དང་།	
འཐབ་ཕགོས་གཅིག་གུར་ལས་ཁུངས།	སླབོ་
གསོ་ལས་ཁུངས་སོགས་གོང་རིམ་ལ་ཡིག་
ཐགོ་སནྙ་ཞུ་ཐངེས་མང་ཕུལ་བ་དང་།	 ལགྷ་
པར་སླབོ་མ་ཚོ་དངསོ་སུ་ཕིར་ཐནོ་ཏ་ེསླབོ་གྲྲྭ་
ནས་འགོ་བཙུགས་ཀིས་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་
མི་དམངས་སིད་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུག་སོགས་
དསུ་ཡུན་ཟླ་བ་གཅིག་ལྷག་སླབོ་མཚམས་
བཞག་སྟ་ེཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་ས་མང་
སྤལེ་ཡང་མཐར་གུྲབ་འབྲས་ཐོན་པ་གང་
ཡང་བུང་མེད།
གཞན་ཡང་།	 ཧ་ལམ་	 ༡༩༨༩	 ལོའ་ིནང་
ནབུ་བང་མི་རིགས་སླབོ་གླིང་བདོ་སྐད་ཡིག་
ཚན་པ་གཙོས་བདོ་ཕུག་སླབོ་མ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་
བཅུ་ཡན་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་ཀན་སུའུ་མི་
དམངས་གཞུང་སིད་གཞུང་མདནུ་རྔམ་སྟནོ་
ཁམོ་སྐརོ་གི་ང་ོརྒལོ་ལས་འགུལ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་
བ་ཞིག་སྤལེ་ཡོད།	 སབྐས་བབ་ཀི་རུྒྱ་རྐནེ་
གཅིག་ན་ིཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ལན་ཀའ་ོགྲངོ་
ཁརེ་ད་ུཆགས་པའི་ལན་ཀའ་ོགནམ་གཤིས་
སླབོ་གྲྲྭའ་ིནང་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ནས་ཡོང་
བའ་ིབདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་སླབོ་གྲྲྭ་དའེ་ི
ནང་གི་གྲངས་འབརོ་མང་བའི་རྒྱ་རིགས་
སླབོ་མ་ཚོས་བརྙས་བཅོས་བས་ཏ་ེམཉམ་
རབུ་ཀིས་ཉསེ་རྡངུ་བཏང་ཡོད་པ་དང་།	སླབོ་
མའི་གྲངས་འབརོ་མང་ཉུང་དབང་གིས་
མཐར་བདོ་པའི་སླབོ་མ་ཚོ་སགོ་ཉནེ་ལས་
ཐར་ཆེད་ཁང་ཆེན་ཐགོ་རྩགེ་གི་ཡང་སྟངེ་ད་ུ
བྲསོ་དགོས་བུང་བའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་
ལགྷས་ཡོད་པ་རེད།	 དའེ་ིདསུ་ནབུ་བང་མི་

རིགས་སླབོ་གླངི་གི་བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་རྣམས་
མཚན་ཚོགས་ཤིག་བསྡུས་པའི་སྐབས་ཤིག་
གི་དགངོ་དྲརོ།	 ལན་ཀའ་ོགནམ་གཤིས་
སླབོ་གྲྲྭའི་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་གཅིག་རུྒྱགས་
ཡོང་ནས།	 རྒྱ་མིའ་ིསླབོ་ཕུག་ཚོས་བདོ་ཕུག་
ཚོར་བརྙས་བཅོས་གཏངོ་ལུགས་འགྲེལ་
བཤད་བས་པར།	 དརེ་ཡོད་བདོ་ཕུག་སླབོ་
མ་རྣམས་བཟདོ་ཐབས་བྲལ་བར་གུར་ནས་
ད་ེམ་ཉིད་ད་ུརྒོལ་ལན་སླགོ་པར་འགྲ་ོརུྒྱའི་
སེམས་ཐག་བཅད་ཀང་།	 བདོ་པའ་ིདག་ེ
རྒན་གིས་ཕུགས་རྒྱང་དང་གནས་སྟངས་ལ་
གཞིགས་པའ་ིསླབོ་གསོ་བརྒྱབ་སྟ།ེ	 སང་ཉནི་
གཞུང་ཕོགས་དང་སྐད་ཆ་ཤོད་རུྒྱ་གནང་
སྟ་ེད་ེཉནི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཕིར་ཐནོ་བཅུག་
མེད།	 ད་ེརསེ་བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་ཚོས་ཀན་
སུའུ་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སིད་གཞུང་ལ་
ཡིག་ཐགོ་སྙན་ཞུ་རིམ་པ་ཕུལ་ཡང་དརེ་ཡ་
ལན་བདག་སྤདོ་གང་ཡང་མེད་སྟབས།	གངོ་
ཞུས་ལྟར་ནབུ་བང་མི་མིགས་སླབོ་གླིང་བདོ་
སྐད་ཡིག་ཚན་པས་གཙོས་སླབོ་མ་རྣམས་
ཀིས་ལན་ཀའ་ོགནམ་གཤིས་སླབོ་གྲྲྭའི་བདོ་
རང་སྐངོ་ལྗངོས་ནས་སླབེས་པའི་བདོ་ཕུག་
རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐེ་དང་།	
བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་གི་བད་ེསྡུག་ཞུ་གཏུགས་
ལ་གཞུང་ཕགོས་ནས་དྲང་བདནེ་གི་ཡ་ལན་
བདག་སྤདོ་མེད་པར་ངོ་རྒོལ་ཆེད་གཞི་རྒྱ་
ཆེ་བའི་རྔམ་སྟནོ་ཁམོ་སྐརོ་ཞིག་བས་ཡོད་པ་
རེད།	 སླབོ་ཕུག་ཚོས་རས་གདན་གིས་ཕདེ་
དར་བཟསོ་པ་དང་།	 དའེ་ིཐགོ་“མི་རིགས་
འདྲ་མཉམ་དགསོ་”ཞསེ་དང་།	 “ལ་ྷསར་
དྲག་པའོི་ཁིམས་གཞི་བསྡམས་པ་མེད་པ་
བཟ་ོདགོས་”སོགས་འཁོད་པའི་ཕདེ་དར་
འཕར་ཏ།ེ	 སླབོ་གྲྲྭ་ནས་མི་དམངས་སདི་
གཞུང་བར་ངག་ནས་འབདོ་ཚིག་སྒགོ་བཞིན་
ཤར་བསྐདོ་བས་ཡོད།	 མི་དམངས་སདི་
གཞུང་གི་ར་སྐརོ་ནང་དཔནོ་རིགས་ཁག་
གཅིག་ནས་སླབོ་ཕུག་རྒན་པ་ཁག་གཅིག་
ཐུགས་འཕད་བས་ཡོད་ཀང་།	 སླབོ་ཕུག་ཚོ་
འདདོ་པ་ཁེངས་པའི་གུྲབ་འབྲས་ཐནོ་ཐུབ་
མེད།	 སབྐས་ད་ེདསུ་མཚོ་སྔནོ་ཞིང་ཆེན་ད་ུ
ཡོད་པའ་ིམི་རིགས་སླབོ་ཆེན་དང་།	 དག་ེ
འསོ་སླབོ་ཆེན་གི་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་རྒྱབ་
སྐརོ་བདེ་པར་བསྐདོ་ཡོད་པ་དང་།	 སླབོ་
ཕུག་ཁག་གཅིག་གཞུང་ཕགོས་ཀིས་ཟི་ལིང་
རི་ལིའི་བབ་ཚུགས་ནས་བཀག་འགོག་བས་
ཏ་ེས་གནས་སུ་སླབེས་ཐུབ་མེད་པ་དང་།	
ཁག་གཅིག་ལན་ཀའ་ོགྲངོ་ཁརེ་ད་ུའབརོ་བ་
གོ་ཐསོ་ཙམ་ལས་ཕན་ཚུན་ཐུགས་འཕད་མ་
བུང་ཞསེ་སོགས་འགྲལེ་བརདོ་གནང་བུང་།		
ད་ེབཞིན།	 ད་ཆ་སི་པན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་
བཞུགས་ནབུ་བང་མི་རིགས་སླབོ་གླིང་གི་
སླབོ ་ ཟུར་རྩོམ་པ་པ ོ་སངས་རྒྱས་སྐབས་
ལགས་ཀིས་ཁམོ་སྐརོ་ནང་འགྲ་ོམངོ་མཁན་
གི་སླབོ་མ་ཞིག་དང་ཁ་བརྡ་བུང་བའི་གནས་
ཚུལ་སོགས་ཡིག་ཐོག་མཁོ་སྤོད་གནང་
ཁངོས་ནས་སྙངི་བསྡསུ་ཤིག་གཤམ་ད་ུབཀདོ་

པར།
ནབུ་བང་མི་རིགས་སླབོ་གླིང་གི་ང་ོརྒོལ་ད་ེ	
༡༩༨༩	 ལོ་རེད།	 ལན་ཀའ་ོགནམ་གཤིས་
སླབོ་གྲྲྭ་ཟརེ་བའི་ནང་བདོ་ལྗངོས་ལྷ་སའམ་
བདོ་ལྗངོས་འཛིན་གྲྲྭ་ཟརེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་
རེད།	དའེ་ིདནོ་རྐནེ་གངོ་ད་ུབརདོ་པ་ད་ེརང་
རེད།	 སབྐས་དརེ་ནབུ་བང་མི་རིགས་སླབོ་
གླངི་གིས་ང་ོརྒལོ་བས་པ་མ་ཟད།	 མཚོ་སྔནོ་
མི་རིགས་སླབོ་གླིང་གི་སླབོ་ཕུག་མང་པ་ོཟི་
ལིང་ནས་ལན་ཀའ་ོར་ུསོང་བ་དང་།	 སབྐས་
དརེ་འགྲ་ོམཁན་ཚོས་བརདོ་པ་ལརྟ་ན་ཁོང་
ཚོས་ཉལ་ཆས་ནང་ལོག་ལ་ཁ་ཆེམས་བྲསི་
པ་ཡིན་ཟརེ།	 ཟ་ིལིང་ནས་མར་ལན་ཀའ་ོ
རུ་འབོར་མ་ཐག་མེ་འཁོར་བབས་ཚུགས་
ནས་ཤར་རྒྱག་ཞིང་ཆེན་སིད་གཞུང་བར་གི་
གཞུང་ལམ་ལས་ད་ེམིན་གི་ལམ་གཞན་ཚང་
མ་བཀག་ཟནི་པ་དང་།	 ཁངོ་ཚོ་ཤར་རྒྱག་
ཞིང་ཆེན་སིད་གཞུང་ད་ུཁིད་སྟབས་ཕི་རོལ་
ད་ུགནས་ཚུལ་ཁབ་ཡོད་པ་མ་རེད།	 གངོ་ད་ུ
བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་གསུངས་
པའི་དནོ་རྐེན་ད་ེབུང་རེས་ཞིང་ཆེན་སིད་
གཞུང་གིས་གཟབ་གཟབ་ངང་ཐག་གཅོད་
ཡག་པ་ོབ་རུྒྱ་མ་ཟད་ཁས་ལེན་ཡང་མང་པ་ོ
བས་ཡོད།	 དཔརེ་ན་རྒྱ་རིགས་སླབོ་ཕུག་
ཚོར་ཉསེ་པ་གཏང་རུྒྱ་ལ་སོགས་རེད།	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་ལྗངོས་ཕགོས་ནས་འབྲལེ་ཡོད་
དཔོན ་རིགས་འབོར་ནས་ན ུབ ་བང་མི ་
རིགས་སླབོ་གླིང་དང་མཚོ་སྔནོ་མི་རིགས་
སླབོ་གླིང་གི་སླབོ་མ་ཚོ་ཐུགས་འཕད་གནང་
བ་སོགས་ཀིས་མཐར་དནོ་རྐེན་རེ་ཞིག་ཞི་
བར་གུར་བ་དང་མཚོ་སྔནོ་གི་སླབོ་ཕུག་ཚོ་
ཕིར་ཟ་ིལིང་ད་ུལོག་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་རསེ་
སོར་གཞུང་ཕགོས་ནས་ཐག་གཅདོ་ཡག་པ་ོ
ཞིག་བས་མེད་པ་ག་ོཐསོ་བུང་།
ཡིན་ཡང་རིང་པརོ་མ་སོང་བར་ལན་ཀའ་ོ
གྲངོ་ཁེར་ནང་བདོ་པར་མཐོང་ཆུང་བེད་
པའི་ཡིག་ཆ་མང་པ་ོའགྲམེས་སྤལེ་བས་པ་
རེད།	 བདོ་པ་ཚོ་ལན་ཀའ་ོནས་ཕིར་འབུད་
བདེ་དགསོ།	 ཀ་ླཀླ་ོད་ེཚོ་ཡོང་ནས་ལན་ཀའ་ོ
ཡི་མཁའ་དབུགས་བཙོག་པ་ོབཟོས་སོང་
སོགས་འཁདོ་པའ་ིཡི་ག་ེསྦར་སྟབས།	 ནབུ་
བང་མི་རིགས་སླབོ་གླིང་གིས་ཡང་བསྐར་
གཞི་རྒྱ་ཆེན་པའོ་ིང་ོརྒལོ་བས།	 སབྐས་ད་ེ
དསུ་བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུག་ཕལ་ཆེ་བ་ཚང་
མ་མཉམ་ཞུགས་བས་ཡོད་པར་བརདོ།	 ད་ེ

སྐབས་སུ་ལན་ཀའ་ོརུ་རྒྱའི་སླབོ་ཕུག་ཚོས་
པ་ེཅིང་གི་སླབོ་ཕུག་བཞིན་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་
བདེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 བདོ་པ་ཉུང་ཉུང་ཡིན་
པས་གྲལ་རིང་པ་ོཡོང་ཆེད་མི་དང་མིའ་ིབར་
གི་བར་ཐག་རིང་པ་ོབས་ནས་ང་ོརྒོལ་ཁམོ་
སྐརོ་བས་པས།	 བདོ་རིགས་སླབོ་མ་ཚོས་
ནབུ་བང་མི་རིགས་སླབོ་གླིང་ནས་ཞིང་ཆེན་
སིད་གཞུང་གི་གཞུང་ལས་ཁང་བར་ཁམོ་
སྐརོ་བས་པ་དང་།	 མཐར་ཞིང་ཆེན་འག་ོ
ཁདི་ཚོས་ས་ེལེན་དང་སླབོ་གསོ།	 ད་ེབཞིན་
ཁ་འཁུག་བཟ་ོམཁན་ད་ེཚོར་ཉསེ་པ་ཚ་ནན་
གཏངོ་རུྒྱ་སོགས་ཁས་ལེན་བས་པར་བརྟནེ།	
བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུག་ཚོ་ཕིར་ལོག་སྟ་ེཉིན་
ཤས་རེས་ཚང་མ་རང་རང་གི་ཕ་ཡུལ་ད་ུ
ལོག་ནས་ཡུན་རིང་སླབོ་གྲྲྭར་ཕིར་ལོག་བས་
མེད་པ་རེད།	 རསེ་སུ་སླབོ་གླངི་ནས་སླབོ་
མའི་ཁིམ་བདག་ལ་ཡི་གེ་ཡང་ཡང་བཏང་
བས་སླབོ་ཕུག་ཚོ་ཕིར་ལོག་པ་རེད།	 སབྐས་
དརེ་ཧ་ཅང་གིས་ཉནེ་ཁ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ནི་
བདོ་རིགས་དང་རྒྱ་རིགས་སླབོ་མ་ཕན་ཚུན་
ལག་འཛིང་འཁུག་རྩོད་ཤོར་ཉནེ་ཡོད་པ་
དང་།	 གལ་ཏ་ེད་ེའདྲ་བུང་ན་བདོ་རིགས་
ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡིན་སྟབས་གོང་ཆེན་པ་ོ
རགས་རུྒྱ་ཉག་ཅིག་རེད་ཅསེ་སོགས་ང་ོསྤདོ་
གནང་བུང་།
མཐའ་དནོ།	 ཡིག་ཆ་ཁ་གསལ་མི་ཐབོ་པའ་ི
དབང་གིས་འདིར་དསུ་ཚེས་སོགས་གནས་
ཚུལ་ཁག་གཅིག་གསལ་འདནོ་ཞུ་ཐུབ་མེད།	
དམིགས་ཡུལ་དང་དགསོ་འདནུ་མི་འདྲ་བའ་ི
གངས་ལྗངོས་གདངོ་དམར་ཤེས་ཡོན་ཅན་
ཚོས་སྤལེ་བའི་ལས་འགུལ་ཁག་ནང་དངསོ་
སུ་ཞུགས་མཁན་རྣམས་ཀིས་མི་རབས་རསེ་
མར་རིྩས་སྤདོ་དང་ལོ་རུྒྱས་ཀི་དཔང་པརོ་
འཇགོ་ཆེད་བླའོི་ཀླངོ་ད་ུཡོད་པའི་འདས་དནོ་
ཁག་མི་འཇིག་བྲག་གི་རྡ་ོརིང་ད་ུའགོད་རུྒྱ་
ཛ་དྲག་གི་འསོ་འགན་ཡིན་པས་ད་ེལརྟ་གུས་
པས་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༡	 ལོར་ཐནོ་བདོ་ལྗངོས་སླབོ་
ཆེན་བདོ་ཡིག་ཚན་ཁག་སླབོ་ཟུར་བསོད་
ནམས་རྡ་ོརསེ།
འདརི་འཁདོ་རྩམོ་ཡིག་འད་ིརྩམོ་པ་པ་ོལས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བསམ་ཚུལ་ཡིན་
པའ་ིངསེ་པ་མེད།

Etymology ཚིག་དཔྱདོ་རིག་པ།	

Genetics རིགས་རུྒྱན་དཔྱད་ཞིབ་རིག་པ།		
Geography ས་ཁམས་རིག་པ།	
Gymnastics རྩལ་སྦངོ་རིག་པ།	
Dentistry སོའ་ིབཅསོ་ཐབས།	
Journalish གསར་འགདོ་ལས་རིགས།	
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་རྡ་ོར་ེ
ལགས་ལ་འཁརོ་ལོ་གསུམ་གི་གཟངེས་བསྟདོ་ཕུལ་བའ་ིམཛད་སྒརོ་ཕབེས་པ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༢	
ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 ཐགོ་བཞུགས་
སརྒ་རྡ་སའི་ཉ་ེའགྲམ་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའི་
ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐོ་རིམ་སླབོ ་གཉརེ་ཁང་
ད་ུརིགས་སླབོ་མ་ལག་གཉིས་ནས་འབུམ་
རམས་པ་བསྟན་འཛིན་རྡ ་ོརེ་ལགས་སུ ་
འཁརོ་ལོ་གསུམ་གི་གཟངེས་བསྟདོ་ཕུལ་བའ་ི
མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 མཛད་
སྒའོི་ཐོག་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེངྒ་ེམཆོག་དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞནོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་
ཕུན་ཚོགས་མཆོག	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་
མཆོག	 ཆོས་རིག་དུྲང་ཆེ་བསྟན་འཛིན་ལུང་
རྟགོས་ལགས།	 ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་
རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་
བསྟན་འཛིན་རྡ་ོར་ེལགས།	 རིགས་སླབོ་
མ་ལག་གཉིས་ཀི་སིྤ་ཁབ་དབུ་འཛིན་དགེ་
བཤེས་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་ལགས།	 ས་
རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་དག་ེ
ལས་སླབོ་ཕུག་བཅས་ཕབེས་ཡོད་པ་རེད།
ད་ེཡང་མཛད་སྒའོི་ཐོག་མར་རིགས་སླབོ་
མ་ལག་གཉིས་ཀི་སིྤ་ཁབ་དབུ་འཛིན་དགེ་
བཤེས་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས་
འཁོར་ལོ་གསུམ་གི་གཟེངས་བསྟདོ་དང་
གཟེངས་བསྟདོ་ད་ེབཞེས་མཁན་ཨ་རིའི་
རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་
ཀི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་རྡ་ོར་ེལགས་ཀི་
མི་ཚེའི་ལོ་རུྒྱས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་
གནང་གུྲབ་མཚམས་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་གིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སིྤའི་
ཆོས་དད་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་བསྟན་

འཛིན་རྡ་ོར་ེལགས་ལ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གི་
གཟངེས་བསྟདོ་ཕུལ།		
དེ་རེས་བ ོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆོག་
གིས།	 ས་མང་རིག་གཞུང་དབར་གི་འབྲལེ་
ལམ་	 Communicating Across Culture	
ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་གནང་།	 དཔ་ེ
དབེ་ད་ེརྩོམ་མཁན་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་
དད་རང་དབང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་
བསྟན་འཛིན་རྡ་ོར་ེལགས་དང་སི་ཊེ་ལ་ Stel-

la Ting Toomey	ལགས་རྣམ་གཉསི་ཡིན།		
གཟངེས་བསྟདོ་གི་མཛད་སྒ་ོདང་འབྲལེ་ནས་
བསྟན་འཛིན་རྡ་ོར་ེལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།
བ ོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་བླ ་ོ
བཟང་སེངྒ་ེམཆོག་གིས་དབུས་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་ཨ་
ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག	 ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆོག	 ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་ཆེ་བསྟན་འཛིན་
ལུང་རྟགོས་ལགས།	 ད་ེབཞིན་རིགས་སླབོ་
མ་ལག་གཉསི་ཀི་དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་ཡོངས་
ལ་འཚམས་འདྲའིི་བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 འཁརོ་ལོ་གསུམ་སྟ།ེ	 ཀླགོ་པ་ཐསོ་
བསམ་གི་འཁརོ་ལོ་དང༌།	 སྤངོ་བ་བསམ་
གཏན་གི་འཁརོ་ལོ།	 བ་བ་ལས་ཀི་འཁརོ་
ལོ་བཅས་གསུམ་ནང་ནས་ང་རང་གི་བླརོ་
འཇུག་ཤོས་ད་ེབ་བ་ལས་ཀི་འཁོར་ལོ་རེད།	
དྲང་པརོ་ཞུས་པ་ཡིན་ན།	 ངས་དཀའ་ལས་
ཧ་ཅང་བརྒྱབ་ཡོད།	 བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་
ཁང་ད་ུལོ་ང་ོ	༡༣	ལགྷ་ལ་གསུང་སུྒར་ཞུས་
པ་ཡིན།	 གསུང་སུྒར་ཞུ་མཁན་གྲས་ནས་
ང་ཕལ་ཆེར་རྙངི་ཤོས་རེད།	 ཨ་རིའ་ིགྲསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ནནེ་

སི་པི་ལོ་སི་མཆོག་གིས་ང་རང་མིང་འདནོ་
གནང་སྟ་ེཨ་རིའི ་གྲོས་ཚོགས་འོག་མས་
ང་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་ལ་བསྐ་ོགཞག་
གནང་བ་རེད།	 ཕན་བསྟན་འཛིན་རྡ་ོར་ེགལ་
ཆེན་པ་ོམ་རེད།	 ང་ཚོ་བདོ་མི་རིགས་ཀི་
གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་གཉནེ་འཕང་ཅན་གི་

དསུ་སབྐས་འདིར་བདོ་པའི་མི་ཞིག་ཨ་རིའི་
རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་
ཀི ་འགན་འཛིན་ལྷན ་ཚོགས་ཀི ་ཚོགས་
གཙོར་བསླབེས་ཐུབ་པ་ད་ེང་ཚོའི་གཟ་ིབརིད་
རེད།	 ཅསེ་གསུངས།	 ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	ཚང་མར་བཀ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས།	 ཟླ་བ་དུྲག་གི་ནང་ཚུད་ལ་ང་རང་
ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ལ་
ཐངེས་གཉསི་བསླབེས་པ་ཡིན།	 ད་ེརིང་སརླ་
ཡང་ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
ད་ུརིགས་སླབོ་མ་ལག་གཉསི་ནས་འཁརོ་ལོ་
གསུམ་གི་གཟངེས་བསྟདོ་ད་ེབཞིན་བསྟན་
འཛིན་རྡ་ོརེ་ལགས་ལ་འབུལ་རུྒྱའི་མཛད་
སྒརོ་དགའ་པའོ་ིངང་བཅར་བ་ཡིན།	རིགས་
སླབོ་མ་ལག་གཉིས་ཀི་སིྤ་ཁབ་དབུ་འཛིན་
དགེ་བཤེས་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་

ནས་འཁོར་ལོ་གསུམ་གི་གཟངེས་བསྟདོ་
སྐརོ་འགྲེལ་བཤད་ཟབ་རྒྱས་གནང་སོང་
།	 འཁརོ་ལོ་གསུམ་གི་གཟངེས་བསྟདོ་ཕུལ་
ས་ད་ེརྩ་བ་ནས་ནརོ་མི་འདགུ	 གཞི་རྩའ་ིཆ་
ནས་ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
གི་རྒན་དམ་པ་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་
གཙོས་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་དང་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་ཡོངས་ཀིས་
སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་བསྐནོ་ཏ་ེརླབས་ཆེན་གི་གུྲབ་
འབྲས་སྨནི་ཡོད།
དང་ཐགོ་ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་ལ་དགེ་རྒན་དང་སླབོ་ཕུག་བརིྩས་པའི་
མི་གྲངས་	 ༢༥	 དང་།	 ད་ལའྟ་ིཆར་དག་ེ
ལས་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༥༥༥	ཡོད་གསུངས་
སོང་།	 གང་ཅིའ་ིཐད་ནས་ཡར་རྒྱས་འགྲ་ོ
དང་འགྲ་ོམུས་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཤག་དང་།	
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས།	 ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་བཅས་ནས་མཐུན་རྐེན་བསུྐན་དང་
སུྐན་བཞིན་པ་རེད།	 ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་འདི་བཞིན་བས་རསེ་ཅན་
གི་མཐོ་སླབོ་ཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་ངོས་
འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་

སླབོ་ལམ་སྟནོ་གཞིར་བཟུང་ཤེས་ཡོན་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ད་ེབཞིན་སིྤ་ཚོགས་
ཞབས་ཞུ་སུྒབ་རུྒྱ་ད་ེཡང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད།	 བསྟན་འཛིན་རྡ་ོར་ེལགས་ཨ་རིའ་ི
རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་
ཀི་འགན་འཛིན་ཆགས་པ་ད ེ་ང་ཚོ་བ ོད་
རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་དགའ་སྤབོས་བདེ་དགསོ་
པ་ཞིག་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་།	
སིྤར་འབུམ་རམས་པ་བསྟན་འཛིན་རྡ་ོརེ་
ལགས་ལོ་མང་རིང་བ ོད་ཀི ་དཔེ་མཛོད་
ཁང་དང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་བླ་ཆེན་ད་ུམའི་
གསུང་སུྒར་ཞུས་ཏ་ེཆོས་དང་རིག་གཞུང་
དར་སྤ ེལ ་ ཆེད ་ཕག་ལས་གནང་བ ་མ ་
ཟད།	 ད་ལ་ྟཨ་རིའ་ིཁ་ེལི་ཧརོ་ན་ིཡ་གཙུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སླབོ་དཔནོ་དང་།	
ཨ་རིའི ་རྒྱལ་སིྤའི ་ཆོས་དད་རང་དབང་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོའི་ཐུགས་འགན་
བཞསེ་བཞིན་པ་སོགས་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པའ་ི
བས་རསེ་ལ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གི་གཟངེས་
བསྟདོ་འདི་རིགས་སླབོ་མ་ལག་གཉསི་ནས་
ཕུལ་བ་ཞིག་རེད།།

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པའ་ིབཟང་སྤདོ་སླབོ་སྤལེ་གི་རུྒྱས་སྟནོ་པའ་ིཟབ་སྦངོ་ལེགས་གུྲབ་བུང་བ།	
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་དང་ཨེ་མོ་རི་མཐ་ོསླབོ།	Emory	
University	 རྡ་ས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་
བཅས་ཐུན་མོང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ		རྒྱ་གར་ལྷ་ོ

ཕགོས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླིང་གཞིས་ཆགས་
སུ་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་བསེ་ཀི་གདན་ས་ཆེན་

པ་ོདཔལ་ལནྡ་འབྲས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་གླངི་གྲྲྭ་
ཚང་གི་ཚན་རིག་སྡ་ེཚན་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་
ནང་ད།ུ
ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པའི་བཟང་སྤོད་

སླབོ་སྤལེ་གི་རུྒྱས་སྟནོ་པའི་ཟབ་སྦངོ་ལེགས་
གུྲབ་བུང་འདགུ	 ཟབ་སྦངོ་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	

༢༠༡༩	ཟླ་	༡	ཚེས་	༧	ནས་	༡༠	བར་
ཚོགས་པ་དང་།	 མཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒརོ་
འབྲས་བླ་ོགླིང་གྲྲྭ་ཚང་གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་
དགེ་བཤེས་བླ་ོབཟང་བསམ་གཏན་ལགས་
དབུ་བཞུགས་ཐགོ	 རྡ་ས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡརོ་
ལགས་དང་།	ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཤེས་
ཡོན་ཚན་པའི་ལས་བདེ་བསྟན་འཛིན་པདྨ་
ལགས།	 ཨེ་མོ་རི་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་དཔནོ་
དགེ་བཤེས་བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན་ན་ེགི་
ལགས་སོགས་ཕབེས་འདགུ
ཟབ་སྦོང་སྐབས་བདོ་པའི་སླབོ་འབྲིང་དགེ་
རྒན་གྲངས་ཉ་ིཤུ་རྩ་གཅིག་དང་།	བལ་ཡུལ་
ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའི་གངས་ཅན་བདོ་ཀི་
ཐབེས་རྩའ་ིཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན།	 ས་རཱ་
མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་དག་ེཁག་གཅིག	 གཏངོ་

ལེན་སླབོ་གྲྲྭའ་ིའགན་འཛིན།	 ལ་ྷསིྤ་ཚོགས་
ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་ལས་བདེ།	 བལ་ཡུལ་ད་ུ
ཡོད་པའི་འཇམ་དབངས་བད་ེཆེན་ཆོས་
ཚོགས།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་འདྲ་
མིན་བཅས་ཁནོ་མི་གྲངས་	 ༦༢	 མཉམ་
ཞུགས་གནང་འདགུ
ཟབ་སྦངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོསིྤ་ཚོགས་
དང་ཚོར་ཤེས།	 ད་ེབཞིན་བཟང་སྤདོ་གཞི་
རྩར་བཞག་པའི་འབྲིང་རིམ་སླབོ་གྲྲྭའི་སླབོ་
ཚན་གི་སྒོམ་གཞི་ཇི་ལྟར་གཏན་འབབེས་
གནང་ཕགོས་ཐད་ཡིན་འདགུ	 སླབོ་ཚན་
གཏན་འབབེས་ཟནི་མཚམས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་རྒྱ་
གར་བ་བིས་པའི་ཐོབ་ཐང་འཐབ་རྩོད་པ་
ན་ོབལེ་ཞི་བའི་གཟངེས་རྟགས་བཞེས་མངོ་
མཁན་སྐ་ུཞབས་ཀ་ེལ་ཤི་སཏཱརཐི་	 Kailash	

Satyarthi	མཆོག་རྣམ་གཉསི་ཀིས།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༤	ཚེས་	༤	ནས་	༦	བར་སླབོ་
དབེ་ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ས་ལྡ་ིལིར་དབུ་འབདེ་མཛད་གཏན་འཁེལ་
འདགུ་པ་བཅས།	།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཛད་
འཕནི་ཁག་དང་།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་

གནས་ཚུལ་སོགས།				དྲ་རྒྱའ་ིཁ་བང་www.
bod.asia	ཐགོ་གཟགིས་པར་འཚལ།



6 16th  January 2018  TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༠	ཕི་ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༦

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

ཐ་ེཝན་གངས་ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་ལ་ལས་དནོ་གཟངེས་རྟགས་བ་དགའ་ཐབོ་པ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༣	
ཉནི་ཐ་ེཝན་རྒྱལ་ས་ཐ་ེཔ་ེརུ་གངས་ལྗངོས་
དཔ་ེསུྐན་ཁང་གི་ལས་དནོ་གཟངེས་སུ་ཐནོ་
པའི་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་བཞསེ་ཀི་མཛད་
སྒ་ོཞིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།
ཨོ་སི་ཀ་ིལི་ཡར་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་རྒྱ་
དམངས་ཁདོ་འབྲལེ་ལམ་སྐུལ་སྤལེ་ཚོགས་
པ་ནས་ལོ་ལརྟ་བདོ་རྒྱ་མི་རིགས་གཉསི་བར་
གི་དམངས་ཁདོ་འབྲལེ་ལམ་གཟངེས་སུ་
ཐནོ་པའི་ཚོགས་པ་དང་མི་སྒརེ་ལ་བ་དགའ་
གནང་སལོ་ཡོད་པ་ལརྟ་སིྤ་ལོ་	༢༠༡༩	ལོའ་ི
སྐབས་བདུན་པའི་བ་དགའ་ད་ེབཞིན་ཐེ་
ཝན་གངས་ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་ལ་གནང་
ཡོད་པ་རེད།	 ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུ
ཞབས་ཡུའུ་ཧ་ིཤིན་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	
ཐེ་ཝན་གངས་ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་ནས་
ལོ་མང་རིང་དཀའ་ངལ་དང་གནནོ་ཤུགས་
ལ་གདངོ་ལེན་བས་ཏ་ེབདོ་དནོ་སྐརོ་གི་རྒྱ་
ཡིག་དཔ་ེདབེ་མང་པ་ོཔར་སུྐན་གནང་ཡོད།	
དངོས་ཡོད་ཀི་ལམ་ནས་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་
ལ་བདནེ་དཔང་དང་།	 བདོ་ནང་གི་ད་ལའྟ་ི
གནས་བབ།	 བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་

སུང་སྐབོ།	 བདོ་མིའ་ིམངནོ་འདདོ་མཚོན་
པའི་དབེ་རིགས་མང་པ་ོཔར་སུྐན་གནང་
ཡོད་པར་གཟངེས་རྟགས་ཕུལ་བ་ཡིན་ཞེས་
སོགས་གསུངས།	 གངས་ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྕམ་ལཱེ ་གཡུས་ཉཱིང་
ལགས་ཀིས་གཟངེས་ཐནོ་བ་དགའ་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་དང་།	 ཐ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་ཁང་གི་སྟངས་འཛིན་འོག་དང་
བངླས་ཞབས་ཞུ་བ་ཚོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་
པར་ཐུགས་རེ་ ཆེ ་སོགས་གསུང་བཤད་
གནང་།
ད་ེབཞིན་ཐེ་ཝན་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་
དང་།	 ཐ་ེཝན་བདོ་རྒྱ་མཐུན་ཚོགས་མཉམ་
འབྲལེ་ཐགོ་	༼དངསོ་བདནེ།	འབྲ་ིརྩམོ་དང་
པར་སུྐན་༽	 ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་
མཁས་པའི་བགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུཞིག་གོ་
སིྒག་གནང་བ་དང་དསུ་མཚུངས།	 གངས་
ལྗངོས་དབེ་ཕངེ་	 ༣༢	 དང་	 ༣༣	 གཉསི་
དབུ་འབདེ་གནང་།	 ཐ་ེཝན་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་	 Freddy	 ལགས་ཀིས་
གངས་ལྗངོས་དབེ་ཕངེ་	༣༢	ཏ་ེ	༼	༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་བདོ་སྐརོ་གླངེ་བ།	 ༽	 ཞསེ་

པའི་དབེ་དབུ་འབདེ་གནང་སབྐས་༸གངོ་ས་
ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ནི་རླབས་ཆེན་གི་མི་ས་
ཞིག་དང་།	 འཇིག་རྟནེ་འདའི་ིསྟངེ་གི་ཁད་
ནརོ་ཞིག་ཡིན་པས།	 ཁངོ་བདོ་ད་ུཕིར་ལོག་
གནང་མི་འཇུག་པ་ནི་རྒྱ་ནག་ལ་གངོ་གུན་

ཞིག་རེད་སོགས་གསུངས།	 ཨ་རི་ནའིུ་ཡོག་
གྲངོ་ཁེར་སླབོ་ཆེན་གི་དགེ་རྒན་སྐུ་ཞབས་
ཞཱ་མཱིན་ལགས་ཀིས་བདོ་མི་བཙན་རྒལོ་དང་
བཙན་བལོ་ད་ུལོ་ང་ོདུྲག་ཅུ་འཁརོ་བའི་དྲན་
རྟནེ་ཆེད་རྩམོ་བྲསི་གནང་བ་	 ༼རི་མཐ་ོཆུ་
གཙང་།	 ༽	 ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་
དང་གསུང་བཤད་གནང་།

ད ེ ་ ཉི ན ་ གི ་ མ ཁ ས ་ པ འི ་ བ གྲོ ་ གླ ེ ང ་
ཚོ ག ས ་ འ དུ འི ་ ཐོ ག ་ ཨ ་ རི ་ ད ང ་ །	
ཨོ་སི་ཀ་ིལི་ཡ།	 ཐ་ེཝན་སོགས་
ཀི ་ སླ ོབ ་ གྲྲྭ ་ ཆེ ན ་ མོ འི ་ ད གེ ་ ཆེ ་ ད ང ་ །	
པར་སུྐན་ལས་རིགས་ཀི་འགན་འཛིན།	

རྩམོ་པ་པ་ོསོགས་ནས་གཙོ་བ་ོབདོ་དནོ་དང་
འབྲལེ་བའི་རྩོམ་ཡིག་སྒོགས་སྦང་གནང་
ཁངོས།	 ཐ་ེཝན་ནང་རྒྱ་གར་ཞིབ་འཇུག་གི་
མཁས་དབང་ཁིན་མཱུ་མཱིན་ལགས་ཀིས་རྒྱ་
དཀར་ནག་གཉིས་ཀི་ས་མཚམས་ངོ་སྤོད་
གནང་སབྐས།	 ས་མཚམས་ད་ེདནོ་དངསོ་
ཐགོ་བདོ་དང་རྒྱ་གར་བར་གི་ས་མཚམས་

ཡིན་ཞིང་།	 ལོ་རུྒྱས་བརུྒྱད་རིམ་ཐགོ་ས་
མཚམས་དའེི་ཆགས་སྟངས་སྐརོ་བདོ་དང་
ཐད་ཀར་འབྲལེ་བ་ཡོད་པས།	 བདོ་དང་རྒྱ་
གར་བར་གི་ས་མཚམས་ཆགས་སྟངས་དང་
འབྲལེ་ལམ་བུང་སྟངས་སྐརོ་བདོ་ཡིག་དང་།	
ཨིན་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པའི་ལོ་རུྒྱས་ཡིག་ཆ་
ཁག་ལ་ཉམས་ཞིབ་གནང་ཐུབ་ན།	 བདོ་ཀི་
ལོ་རུྒྱས་གནས་བབ་རང་བཞིན་གིས་གསལ་
པོ་ཡོང་ངེས་ཡིན་གནས་སོགས་གསུང་
བཤད་གནང་།
གཞན་ཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོའ་ིཐ་ེཔ་ེརྒྱལ་
སིྤའི ་དཔ་ེདབེ་འགྲེམས་སྟནོ་ནང་གངས་
ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་མཉམ་ཞུགས་ཀི་སྔནོ་
འགྲའོ་ིལས་འགུལ་ཆེད།	 ད་ེཉནི་ཚོགས་
ཁང་ནང་གངས་ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་ནས་
པར་སུྐན་ཞུས་པའི་གངས་ལྗངོས་དབེ་ཕངེ་
ཁནོ་གྲངས་	༣༣	དང་།	ཐ་ེཝན་དནོ་ཁང་
ནས་པར་སུྐན་གནང་བའི་ཀུན་གསལ་འདོ་
སང་དསུ་དབེ་གྲངས་	 ༣༣	 དང་།	 ༸གངོ་
ས་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་དབེ་ཕངེ་གྲངས་	
༡༦	 སོགས་དཔ་ེདབེ་ཀི་འགྲམེས་སྟནོ་ཡང་
བཤམས་ཡོད་པ་བཅས།	།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༥	
རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་རྡ་ས་གངས་
སིྐད་གཉའ་ཁི་ཚོགས་ཁང་ད་ུསནྦ་ད་ར་ནརོ་
རྒྱས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་རྟནེ་
གཞི་བས་པའི་གངས་ལྗངོས་ནརོ་འབྲས་
བཟ་ོགྲྲྭའི་ཆེས་ཐོག་མའི་ཐོན་སྐེད་གངས་
ལྗངོས་ནརོ་འབྲས་	 Tibet  Premium 

Rice  འགྲམེ་ཚོང་སྐརོ་གསར་འགདོ་གསལ་
བསྒགས་ཤིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།	
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་དྲ ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༡༡	 	 ཐགོ་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི ་
འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་འབུམ་རམས་
པ་དཀོན་མཆོག་བརྩནོ་འགུྲས་ལགས་དང་།	
ནང་སིད་དུྲང་འཕར་ཀརྨ་ཆོས་དབིངས་
ལགས།	 སནྦ་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གླངི་བདོ་མིའ་ི
གཞིས་ཆགས་ཀི་མཉམ་འབྲལེ་ཚོགས་གཙོ་
ཕུན་ཚོགས་བཀ་ཤིས་ལགས་དང་།	 དུྲང་
ཆེ་བསྟན་འཛིན་ཕན་བད་ེལགས།	 ད་ེབཞིན་
ཕི་ནང་གི་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཁོན་མི་
གྲངས་	 ༢༥	 ཙམ་ལནྷ་འཛོམས་ཀི་ཐགོ་
མར་འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་འབུམ་
རམས་པ་དཀནོ་མཆོག་བརྩནོ་འགུྲས་ལགས་
ཀིས་འཚམས་འདྲ་ིདང་སྦྲགས་གསུང་དནོ།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་ལོ་གཉསི་དང་
ཕེད་ཀ་གོང་ལ་སིྤ་ཚོགས་བད་ེདནོ་དང་།	
དཔལ་འབརོ་འཛུགས་སུྐན།	 ད་ེབཞིན་
ཚོགས་པ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་སླད་ལས་གཞི་

ཞིག་སྤལེ་བ་ད་ེཉདི་ལེགས་གུྲབ་ཀིས་
༼	 གངས་ལྗངོས་ནརོ་འབྲས།	 ༽	 ཞསེ་པ་
འདི་ཉདི་ཕིར་འགྲམེས་བདེ་རུྒྱའི་དསུ་ཚོད་
སླབེ་ཡོད།	 ད་ལའྟ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་གནས་
ཚུལ་གསར་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	
ལས་གཞི་འད་ིན།ི	 བཟ་ོགྲྲྭ་ཞིག་བཙུགས་

པའི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ཀི་ཐོན་ཁུངས་ད་ེ
བཞིན་ཁམོ་རྲྭའི་ནས་འགྲམེས་སྤལེ་བེད་
རུྒྱའི་འབད་བརྩནོ་གནང་བ་ལརྟ་ལམ་ལྷངོས་
བུང་ཐུབ་ཡོད།	 སིྤར་སནྦ་ད་ར་ནརོ་གླངི་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ན་ིཚ་དྲདོ་ཆེན་པའོི་
ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན།	 འནོ་ཀང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོངས་ནང་བལྟས་ཚེ་འབྲས་ཀི་བང་མཛོད་
ཞིག་ཀང་ཡིན།	 	 སནྦ་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་
གླིང་གངས་ལྗངོས་ནརོ་འབྲས་བཟོ་གྲྲྭའི ་
ཐནོ་སྐདེ་གངས་ལྗངོས་ནརོ་འབྲས་ནི་བདོ་
རིགས་ཚོགས་པ་སིྐད་སྡགུ་ཁག་དང་།	 ད་ེ

བཞིན་ཁམོ་རྲྭ་འབྲངི་རིམ་གཉསི་པའི་ནང་
འགྲམེས་སྤལེ་ཞུ་ཐུབ་རུྒྱའི་ནསུ་པ་ཚད་ལནྡ་
ཞིག་དང་།	 སྤུས་ཚད་གང་ལེགས་ཤིག་ཡོད།	
ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།
ད ེ་རེས་སྦན་ད་ར་ན ོར་རྒྱས་གླིང་མཉམ་
འབྲལེ་ཚོགས་གཙོ་ཕུན་ཚོགས་བཀ་ཤིས་

ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 ད་རེས་རྡ་སར་
བཅར་དགསོ་པའ་ིདམིགས་ཡུལ་རྣམས་གངོ་
ད་ུའཆར་འགོད་འགན་འཛིན་ལགས་ཀིས་
གསུང་སོང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ལོར་བདོ་
མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྦན་ད་ར་
ནརོ་རྒྱས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་
ཆིབས་སུྒར་བཀའ་དྲནི་བསྐངས་ཏ་ེདཔལ་
ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་ནས་འབྲས་འཐག་
གི་ལས་གཞི་ཐད་མ་དངུལ་ཁོན་བསྡམོས་
ཧནི་སྒརོ་འབུམ་	 ༡༥༧	 ཐམ་པ་སྩལ་ཡོད་

པ་དང་།	 ཕགོས་མཚུངས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ནས་འབུམ་ལ་ྔ
དང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ད་ེརིང་གོ་སབྐས་
བཟང་པ་ོའད་ིབརུྒྱད་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ད་ེབཞིན་ལས་དནོ་ད་ེདང་འབྲལེ་ཡོད་ལས་
བདེ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
གཞན་ཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༩			ཚེས་	
༧	 ཉནི་ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་།	
དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་ཡིག་ཚང་གི་
སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་སིྤ་ཁབ་འཆར་
འགོད་འགན་འཛིན་བཅས་སྦན་ད་ར་ས་
གནས་མཉམ་འབྲལེ་གི་འབྲས་འཐག་ལས་
གཞི་གསར་པ་༼གངས་ལྗངོས་ནརོ་འབྲས་
བཟ་ོགྲྲྭ།༽	 ཞསེ་པ་དབུ་འབདེ་གནང་བ་
བཞིན་གུྲབ་འབྲས་ལེགས་གུྲབ་བུང་ཡོད།	
སླར་ཡང་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གནང་
མཁན་ཡོངས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་
གསུང་བཤད་གནང་མཚམས་མཉམ་འབྲལེ་
དུྲང་ཆེ་བསྟན་འཛིན་ཕན་བད་ེལགས་ཀིས་
སྦན་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཀི་མཉམ་འབྲལེ་ན་ིཕི་ལོ་	 ༡༩༧༤	
ལོར་འག་ོབཙུགས་གནང་བ་དང་།	 མ་ཧ་རྴ་
ཀ་མངའ་སྡའེི་མཉམ་འབྲལེ་སིྒག་འཛུགས་
འགོ་དབེ་སྐལེ་བས་ནས་ལོ་ང་ོ	༤༤	འཁརོ་
བཞིན་ཡོད།	 སནྦ་ད་ར་མཉམ་འབྲལེ་གི་
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 མང་ཚོགས་ལ་
ཁ་ེཕན་དང་།	 འདདོ་པ་བསུྐན་ཐབས་བ་རུྒྱ་
ཡིན་པ་མ་ཟད།	 	 ལས་གཞི་ཇི་ལརྟ་སྤལེ་

རངུ་ཆགས་ཚུད་པ་ོཡོང་ཐབས་བདེ་རུྒྱ་ཡིན།	
ལས་གཞི་དའེི་ཐོག་མཐུན་འགུར་རོགས་
རམ་དང་།	 ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པ་ོབཞསེ་
པའི་ཐགོ་སྐུ་ལས་སྐནོ་མཁན་ཡོངས་ལ་སནྦ་
ད་ར་ནརོ་གླངི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་འགོ་
ལས་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེདམིགས་བསལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་མཉམ་
འབྲལེ་གི་དུྲང་ཆེ་ཟུར་པ་ཚེ་རིང་དབང་ཕུག་
ལགས་སུ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
གངས་ལྗངོས་ནརོ་འབྲས་བཟ་ོགྲྲྭའི་ཐནོ་སྐདེ་
གངས་ལྗངོས་ནརོ་འབྲས་ད་ེབཞིན་གཞན་
དང་སྤུས་ཚད་སྡུར་ཚེ་ཆེས་ཐོག་མར་སླབེ་
མི་ཐུབ་ཀང་གཉིས་པར་སླ ེབེ་ཐུབ་ཀི་ཡོད།	
འདི་ལྟ་བུའི་ལས་གཞི་ནི་བཙན་བོལ་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་ནས་སནྦ་ད་
ར་ནརོ་རྒྱས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ན་ིཐངེས་དང་པ་ོཆགས་བཞིན་ཡོད།	 ཞསེ་
དང་།
གཞན་ཡང་གངས་ལྗངོས་ནརོ་འབྲས་བཟ་ོ
གྲྲྭའ་ིཐནོ་སྐདེ་གངས་ལྗངོས་ནརོ་འབྲས་ཁག་
གི་རིན་འབབ་ང་ོསྤདོ་གནང་གུྲབ་མཚམས་
གསར་འགོད་པས་དྲི་བར་ལན་འདབེས་
གནང་སྟ་ེགསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་ད་ེ
བཞིན་གྲལོ་ཡོད་པ་བཅས།	།

གངས་ལྗངོས་ནརོ་འབྲས་བཟ་ོགྲྲྭའ་ིཐནོ་སྐདེ་སྐརོ་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་ཤིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།


