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དགུང་གྲངས་	༡༡༡	ཐགོ་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་
པར་རསེ་འཇུག་གདལུ་བྱ་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོ་
མཛད་དནོ།		“ལོ་ཤས་གངོ་བ་ླཆེན་དམ་པ་ཁངོ་
དང་མཇལ་རུྒྱའ་ིསལྐ་བཟང་གི་ག་ོསབྐས་ཐབོ་མངོ་
ཡོད།	ཁངོ་གིས་ཉམ་ཐག་མགནོ་མེད་སྐབས་མེད་
ཚོར་གཟགིས་སྐངོ་གནང་བ་ད་ེཚོ་བསགྔས་བརདོ་
འསོ་པ་ཞིག་རེད།	 ལགྷ་པར་མི་སྐ་ོཔ་ོད་ེཚོའ་ིཆེད་
ད་ུསླབོ་གྲྲྭ་སོགས་ཤེས་ཡོན་གི་བསི་གནས་ཁང་
མང་པ་ོཞིག་བརྒྱབ་གནང་ཡོད།	ད་ེལ་ྟབུའ་ིའགྲ་ོབ་
མིའི་བད་ེཐབས་ལ་སནྨ་པའི་མཛད་རསེ་ན་ིགཞན་
གི་མིག་དཔརེ་གུར་ཡོད།	“

ལྡ་ིལི་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་མཆོག་

དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༨	ཉནི་
ལྡ་ིལི་བསམ་ཡས་གླངི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁུངས་བརུྒྱད་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཞོན་ཨཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་སབོས་
རྒྱལ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ནས་ལྡ་ིལི་མངའ་སྡའེི་སིྤ་
ཁབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་	 Smt Sheila Dik-
shit	 མཆོག་ཉ་ེལམ་ལྡ་ིལི་ཀངོ་རེ་སི་སདི་དནོ་	
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོར་བདམས་ཐནོ་བུྱང་བ་
ལ་མཇལ་འཕྲད་དང་སྦྲགས་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་
ཡོད།སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་
གིས་བདོ་ནང་ཀི་ད་ལྟའི་གནས་སངས་དང་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༠༨	 ནས་བདོ་མི་རང་དབང་སརླ་གསོ་
ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཇི་ཙམ་གནང་
ཡོད་མིན་དང་ལྕམ་སྐུ་ཤི་ལ་ཌིག་ཤིཊ་མཆོག་ལྡ་ི
ལི་མངའ་སྡའེི་བླནོ་ཆེན་གནང་སྐབས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་དང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༦	 ལོར་ལྡ་ིལི་བསམ་
ཡས་གླིང་ནང་ས་ཆའི་དཀའ་རྙགོ་འཕྲད་སྐབས་
ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་ཕན་ཐགོས་རྒྱ་ཆེར་གནང་
པར་དམིགས་བསལ་གི་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད་
པ་མ་ཟད༌།	 འབུྱང་འགུར་ཡང་ད་ེའདྲ་དཀའ་
ངལ་བུྱང་ཚེ་མཐུན་འགུར་རམ་འདགེས་ཇི་འསོ་
གནང་གི་ཡིན་པ་ཞལ་བཞེས་ཡང་ཐོབ་ཡོད།	
ལགྷ་པར་ད་ུཚོགས་གཞོན་མཆོག་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་
ནང་བདོ་དནོ་ཐད་རྒྱབ་སྐརོ་ཇི་གནང་དང་༸གངོ་
ས་མཆོག་གི་ད་ལྟའི་དགུང་ལོའི་གནས་བབ་དང་
དངེ་སབྐས་ཚོགས་པ་ཁག་འདྲ་མིན་ནས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཚེ་
བསྐལ་བརྒྱར་བརན་ཆེད་བརན་བཞུགས་འབུལ་
ད་ུམཁན་ཇ་ེམང་འགྲ་ོབཞིན་པ་ངག་ཐགོ་ཞིབ་ཕྲ་
གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

༄༅།	།ཨ་རི་ནའིུ་ཡོག་གྲངོ་ཁརེ་ད་ུབཅའ་
བཞུགས་མི་ཉག་ཕ་བསན་འཛིན་དབང་རྒྱལ་

ལགས་ནས་ སིྤ ་
ན ོར ་༸གོང ་ས ་
༸སྐབས་མགོན་
ཆེན ་པ ོ་མ ཆོག ་
གིས་བདོ་མིའི་སིྤ་
ཚོགས་ཁདོ་ནད་
གཅོང་ཉམ་ཐག་
རིགས་ལ་རོགས་
རམ ་གང ་ ཐུབ ་

བྱདེ་དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་ད་ེདག་

སྙངི་བཅངས་ཀིས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་སིད་སྐངོ་མཆོག་ཉ་ེལམ་ཁུལ་དརེ་ཕབེས་
སབྐས་དང་བསནུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
འཕྲདོ་བསནེ་ཁབ་ཁོངས་བདོ་རིགས་ཉམ་
ཐག་རས་གཅངོ་རིགས་ལ་སནྨ་བཅསོ་མཐུན་
འགུར་ཆེད་ཨ་སྒརོ་	༩༠༠༠༠།༠༠	༼	དགུ་
ཁ་ིཐམ་པ་	 ༽ཞལ་འདབེས་འབུལ་རུྒྱ་གནང་
བ་ལརྟ།
ད་ཆ་དངུལ་འབརོ་ཆ་ཚང་གནང་འབྱོར་
བུྱང་བར་བརནེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་

ཨ་རི་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་ཁང་གིས་རང་རིགས་
ལ་ལྷག་བསམ་དཀར་བའི་མི་ཉག་ཕ་བསན་
འཛིན་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀི་གཏངོ་ཕདོ་ཅན་
གི་བྱ་བར་ཡི་རང་བསགྔས་བརདོ་ཞུ།	 ཕ་
བསན་འཛིན་དབང་རྒྱལ་ལགས་ནི་བ ོད་
མད་ོསདོ་ས་ཁུལ་མི་ཉག་ཏུ་འཁུངས་ཤིང་།	
བཙན་བྱལོ་ད་ུཕབེས་རསེ་རརོ་གླངི་དང་རིམ་
བཞིན་ཨ་རིར་འབྱརོ་བའི་བགྲསེ་སོང་ད་ཆ་
དགུང་ལོ་	༨༢	ཕབེས་པ་ཞིག་ཡིན་འདགུ་པ་
བཅས།	།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནང་སདི་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཕི་མི་དབེ་སྐལེ་དྲ་རྒྱ་	https://

indianfrro.gov.in/frro/Financial_Pen-

alty.pdf	 ཐགོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་གསལ་
ལརྟ་ན།	 སྐབས་བཅལོ་ལག་འཁརེ་རམ་
ཨར་སི་	 	 RC	 དསུ་ཐགོ་དསུ་འགངས་མ་
ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་ཉསེ་ཆད་གཏན་འབབེས་

གཤམ་གསལ་ལརྟ་གནང་འདགུ
༡༽	 དསུ་ཡུན་ཉནི་གྲངས་	 ༩༠	 བར།	
ཉསེ་ཆད་ཨ་སྒརོ་	 ༣༠༠	 ༼ཧནི་སྒརོ་	
༢༡༦༠༠།༠༠༽
༢༽	དསུ་ཡུན་ཉནི་གྲངས་	༩༡	ནས་ལོ་	༢	
བར།			 ཉསེ་ཆད་ཨ་སྒརོ་	 ༤༠༠	 ༼ཧནི་
སྒརོ་	༢༨༨༠༠།༠༠༽

༣༽	 དསུ་ཡུན་ལོ་	 ༢	 ཡན།	 	 ཉསེ་ཆད་
ཨ་སྒརོ་	༥༠༠	༼ཧནི་སྒརོ་	༣༦༠༠༠།༠༠༽
འདི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་སྐབས་བཅོལ་ལག་
འཁརེ་ཟླ་གཅིག་གངོ་ངསེ་པར་དསུ་འགངས་
ཞུ་དགོས་པའི་སྐརོ་སྔ་རསེ་གསལ་བསྒགས་
ནན་ཏན་ཞུས་ཡོད་པ་བཞིན་ད་ེལུགས་སེར་
སྐ་མི་མང་ཚང་མས་དམ་དནོ་ཡོང་བ་ཞུ་རུྒྱ་

དང་།	 ཅི་ས་ེསྐབས་བཅལོ་ལག་འཁརེ་དསུ་
ཐགོ་དསུ་འགངས་མ་ཞུས་པར་གནས་ཡུལ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་སིྒག་དགོངས་དནོ་ཉསེ་
ཆད་ཕགོ་ཚེ་འདི་ལས་ནས་མཐུན་འགུར་
གནང་ཐབས་དཀའ་བ་བཅས།		ད་ེདནོ་ཚང་
མས་ཡིད་གཟབ་ངསེ་གནང་ཡོང་བབཅས།	།
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རལུ་སུངས་འགགོ་རལོ་ལ་སདྙ་ད་ེབདོ་མིའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་བྱས་པར་
རྒྱལ་སིྤའ་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་ྟཞིབ་ཚོགས་པས་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ།	

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྐགོ་བཟའ་
རུལ་སུངས་འགོག་རོལ་བྱ་རུྒྱར་སྙད་ད ེ་
བདོ་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་དམ་
བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་པར་རྒྱལ་
སིྤའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་
པས་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་བྱས་འདགུ
ད་ེཡང་ལ་ྟཞིབ་ཚོགས་པའི་ལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོ
བཏནོ་པའ་ིནང་ད།ུ	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ལྐགོ ་བཟའ་རུལ་
སུངས་འགགོ་རལོ་ཆེད་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་
གཞི་ཟརེ་བ་སྤལེ་སབྐས།	 	 ལས་གཞི་དརེ་
ཁག་དཀི་ནས་བདོ་ནང་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དད་
མོས་ཞུ་མཁན་བདོ་མི་ཚོར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
རལོ་ལན་བྱདེ་དགསོ་པ་གཞུང་གི་ལས་བྱདེ་
པ་ཚོར་བཀདོ་ཁབ་བཏང་ཡོད།	 ཕགོས་
མཚུངས་ར་ོགཅིག་གིས་བིྱའུ་གཉསི་བསད་
ཟརེ་བའ་ིདཔ་ེལརྟ།	 ལྐགོ་བཟའ་རལུ་སུངས་
འགོག་རོལ་ལས་གཞི་དའེི་འགོ་ཏུ་རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དམ་བསྒགས་ཅན་
གི་སིད་བུྱས་ལ་སྐོན་བརོད་བྱེད་མཁན་
ཚོའང་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་ལས་འགུལ་
རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད།
བདོ་ནང་ད་ུམཚོན་ན་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་
གི་དགནོ་པ་གྲྲྭ་ཚང་སོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་རྒྱལ་གཅསེ་ཆོས་གཅསེ་ཀི་སླབོ་གསོའི་
ལས་འགུལ་ཟརེ་བ་སྤལེ་བཞིན་པ་མ་ཟད།	
སླབོ་གྲྲྭ་དང་མང་ཚོགས་འད་ུསྡདོ་བྱེད་ས་

སོགས་སུའང་སླབོ་གསོའི་ལས་འགུལ་ད་ེ
མཚུངས་རུ་ངར་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་སྤལེ་
བཞིན་ཡོད།	 	 བྱ་སྤདོ་ད་ེདག་གི་དམིགས་
ཡུལ་ནི་ཏང་ལ་དགའ་ཞེན་འཕལེ་བ་དང་།	
ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་དད་ཞེན་ཉམས་དམས་སུ་
གཏངོ་རུྒྱ་ཁོ་ནའི་ཆེད་ད་ུཡིན་པ་རྒྱལ་སིྤའི་
འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པའི་
སནྙ་ཐའོ་ིནང་འཁདོ་འདགུ	
བདོ་མིའི་ཆོས་དད་ཀིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
ཚོགས་པའི་གཅིག་བསྡུས་དབང་ཤུགས་ལ་
ཉནེ་ཚབས་བཟ་ོརུྒྱ་ཡིན་པར་དགོས་ཟནོ་
བྱས་ཏ་ེབདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་བས་ིགནས་
ཁང་ཆེ་ཤོས་སུ་གྲགས་པ་གསེར་ར་བླ་རུང་
སྒར་དང་ཡ་ཆེན་སྒར་སོགས་སུ་གྲྲྭ་ཤག་
གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ་མ་ཟད།	 དག་ེབཙུན་
སངོ་ཕྲག་མང་པ་ོདགོན་པ་ནས་ཕིར་འབུད་
བཏང་བ།	 ཕ་ཡུལ་ད་ུའབྱརོ་ཟནི་པའ་ིདག་ེ
བཙུན་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སནོ་པ་
བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀི་འདལུ་བའི་དགངོས་པ་
དང་གཏན་ནས་མི་མཐུན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་
ཆོས་གཅེས་ཟརེ་བའི་སླབོ་གསོའི་གླུ་བླངས་
བཅུག་པ་སོགས་དངསོ་ཤུགས་བརུྒྱད་གསུམ་
ནས་བདོ་མིའི་ཆོས་དད་ལ་དམའ་འབབེས་
དང་མཐངོ་ཆུང་ཁད་གསོད་ཚབས་ཆེ་བྱས་
དང་བྱདེ་མུས་རེད།	 ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་
སོགས་རྒྱལ་སིྤའི་སིད་གཞུང་དང་ཚོགས་པ་
སིྒག་འཛུགས་ཁག་མང་པསོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་མིའི་ཆོས་དད་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་

རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པའི་སིད་བུྱས་
ད་ེདག་ལ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།	
ད་ེཡང་ད་ཐངེས་རྒྱལ་སིྤའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པའི་ལོ་འཁོར་སནྙ་ཐའོི་
ནང་གསལ་ལརྟ་ན།	ཉ་ེལམ་ཕི་ལོ་		༢༠༡༧	

ཟླ་	 ༡	 ནང་བདོ་ནས་རྒྱ་གར་གནས་མཆོག་
ར་ོར་ེགདན་ད་ུཆེད་མངགས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་
ཆོས་ཞུ་རུྒྱ་དང་གནས་མཇལ་ཆེད་བསྐོད་
པའི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་དསུ་ཚོད་རྒྱས་བཅད་
ནང་ཚུད་ལ་བདོ་ད་ུའཕྲལ་མར་ཕིར་ལོག་
དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་བ་མ་ཟད།	
ཅི་ས་ེབདོ་མི་ད་ེདག་དསུ་ཚོད་རྒྱས་བཅད་
ནང་ཚུད་ནང་བདོ་དུ་ཕིར་ལོག་མ་བྱས་
ཚེ།	 བདོ་ནང་ཡོད་པའ་ིསྤུན་ཉ་ེདང་ཕ་མ་བུ་
ཕུྲག་སོགས་ལ་དམ་བསྒགས་བྱ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་
བཤད་ཡོད།	 དཔརེ་ན།	 ཕུྲ་གུ་སླབོ་གྲྲྭ་ནས་
ཕིར་འབུད་གཏངོ་རུྒྱ་དང་།	 	 གཞུང་གི་
ལས་བྱདེ་ཡིན་ན་ལས་ཀ་ནས་གནས་དབུྱང་

གཏངོ་རུྒྱ་སོགས་ཉསེ་ཆད་གཅོད་རུྒྱའི་ཉནེ་
བར་ས་ཚོགས་བཏང་ཡོད།	 ད་ེརསེ་བདོ་མི་
ད་ེདག་བདོ་ད་ུཕིར་ལོག་རསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་འཕྲལ་མར་བདོ་མི་ད་ེདག་གི་ལག་
འཁརེ་བཙན་འཕྲགོ་བྱས་པ་འཁདོ་ཡོད།	

ད་ེཡང་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངོས་
གུྲབ་ར་ོར་ེལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 “བདོ་
ནང་གི་བདོ་མིར་མཚོན་ན་རང་གི་རྩ་བའི་
བ་ླམ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་ཞལ་མཇལ་གསུང་ཐསོ་ཀི་གོ་
སབྐས་ཐབོ་ཟརེ་བ་ན་ིམི་ཚེའི་ནང་གི་རིྨ་ལམ་
ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།	“ཅསེ་གསུངས།
འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	༡	ནང་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེ
གདན་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་ཆོས་ཞུ་བར་བདོ་
ནས་བདོ་མི་བརྒྱ་ཙམ་ལས་བཅར་ཐུབ་མེད་
པ་ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་
ཕིར་བསྐོད་ལག་འཁེར་ལ་དམ་བསྒགས་

ཤུགས་ཆེ་བྱས་པར་བརནེ་ནས་ཡིན་པ་
གསལ་པ་ོརེད།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	 ནང་འཛམ་གླངི་
མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེད་ལས་མི་
ས་ཐུན་མོང་ཐགོ་སྤལེ་བའི་བསྒགས་གཏམ་
ནང་གསལ་བ་ལརྟ་ན།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་མི་ཚོའི་ཕིར་བསྐདོ་ལག་འཁརེ་བཙན་
འཕྲགོ་བྱས་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་ཚོར་ཕིར་
བསྐདོ་ལག་འཁརེ་རང་འཇགས་ཕིར་སླགོ་
མ་བྱས་པའི་གནད་དནོ་ད་ེདག་ནི་སེམས་
འཚབ་ཆེན་པ་ོབྱདེ་དགོས་པའི་གནད་དནོ་
ཞིག་ཡིན་པ་བསྒགས།	 ཕགོས་མཚུངས་
བསྒགས་གཏམ་དའེི་ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་མིའི་ཕིར་བསྐོད་ལག་འཁེར་གི་
གནད་དནོ་ལ་ཁག་དཀི་ནས་བདོ་མི་གང་
བུྱང་འདྲ་ིརྩད་དང་སྔགོ་གཤེར་བྱས་པ་མ་
ཟད།		གང་བུྱང་འཛིན་བཟུང་ད་ོདམ་བྱས་
པ་སོགས་ལ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་
འཁདོ་ཡོད།	
ཐེངས་འདིར་རྒྱལ་སིྤའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པའི་ལོ་འཁོར་སནྙ་ཐའོི་
ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་སེམས་
འཚབ་ཡོད་པའི་བདོ་ནང་གི་ཁོར་ཡུག་དང་
འབྲལེ་བའ་ིགནད་དནོ།	 དཔརེ་ན་བདོ་ནང་
གཏརེ་ཁ་གང་བུྱང་སྔགོ་འདནོ་བྱས་པ་མ་
ཟད།	 བདོ་མིའ་ིས་ཞིང་བཙན་འཕྲགོ་བྱས་
པའི་གནད་དནོ་ཐགོ་སེམས་འཚབ་ཀི་རྣམ་
པ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ		།	

དབལ་ཤུལ་གསེར་རའ་ིརྒྱལ་གཅསེ་པ་ཆོས་སིྐད་ལགས་བཙོན་གྲལོ་
ཐབོ་ཡོད་ཀང་སྐ་ུགཟུགས་གནས་སངས་ཇི་ཡིན་ཤེས་རགོས་ཐུབ་མེད།	

དགུང་གྲངས་	 ༤༢	 སོན་པ་རྒྱལ་གཅསེ་པ་
ཆོས་སིྐད་ལགས་ཕི་ལོ་༢༠༡༩	ཟླ	༡	ཚེས་	
༡༨	 ཉནི་གི་མཚན་མོའ་ིཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་
རང་ཁིམ་ད་ུའབྱརོ་འདགུ
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ེསྔནོ་བཤད་པ་ལརྟ་ན་
ཉནི་དའེ་ིཉནི་གུང་ཙམ་ལ་བཙོན་གྲལོ་གཏངོ་

རུྒྱ ་ཡིན་ཚུལ་བཤད་ཀང་དུས་ཐོག་གླ ོད་
བཀལོ་བཏང་མེད།	 རུྒྱ་མཚན་ན་ིས་གནས་
ཡུལ་མི་དང་ཁངོ་གི་གཉནེ་ཉ་ེསོགས་ཀི་ཁངོ་
ཉིད་རང་ཁིམ་ད་ུའབྱོར་བར་རེ་སྒུག་བྱས་
པར་བརནེ།	 	 རྒྱ་ནག་ཉནེ་རགོ་པ་དང་རངོ་

སིད་གཞུང་སོགས་ཀིས་དམ་བསྒགས་བྱས་
པ་ཞིག་ཡིན་འདགུ	
དེ ་ ཡ ང ་ རྒྱ ་ ན ག ་ ག ཞུ ང ་ གི ས ་ བ རོད ་
དནོ།	 ཁངོ་བསུ་བར་ཁངོ་གི་ཁིམ་
མི ་ ད ངོས ་ མ ་ ག ཏོག ས ་ ག ཞ ན ་ མི ་ སུ ་
ག ཅི ག ་ ཀ ང ་ ཡོ ང ་ མི ་ ཆོ ག ་ པ ་ ད ང ་ །	

ག ལ ་
ཏེ ་ སླ ེ བ ་
པ ་ ཡི ན ་
ན ་ ཁོ ང ་
བ ཙོ ན ་
གྲོ ལ ་
ག ཏོ ང ་
རུྒྱ ་ མི ན ་
པ ་ ད ང ་ །	
ཡ ང ་ ན ་
སླར ་ཡང་

བཙོན་འཇུག་བྱ་རུྒྱའི་ཉནེ་བརའང་བཏང་
འདགུ	 འནོ་ཀང་གྲངོ་མི་བརྒྱ་ལགྷ་ཁངོ་ཉདི་
བསུ་བར་འབྱརོ་ཡོད་སབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་མི་ད་ེདག་རང་སར་ཕིར་ལོག་མ་བྱས་
ཚེ་ཆོས་སིྐད་ལགས་གླདོ་བཀལོ་གཏངོ་རུྒྱ་

མིན་ཚུལ་བཤད་འདགུ
གཞན་ཡང་ས་གནས་ཡུལ་ཚོ་དང་སྡ་ེམི་དག་
ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྔནོ་ནས་བཤད་དནོ།	
ཆོས་སིྐད་ལགས་བསུ་བ་དང་།	 	 ཁངོ་གླདོ་
བཀལོ་བཏང་བའ་ིསྐརོ་ཁབ་བསྒག་གང་ཡང་
བྱདེ་མི་ཆོག་པ་མ་ཟད།	 	 གལ་ཏ་ེབྱས་
པ་ཡིན་ན་བཙོན་འཇུག་དང་ཁིམས་ཆད་
སོགས་ཕགོ་ངེས་ཡིན་པ་སོགས་འཇིགས་
སྐུལ་དང་དམ་བསྒགས་བྱ་རུྒྱའི་སདྐ་ཆ་མང་
པ་ོབཤད་འདགུ			མདརོ་ན་རྒྱལ་གཅསེ་པ་
ཆོས་སིྐད་ལགས་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་མཚན་མོ་
ཆུ་ཚོད་	༩	ཐགོ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་སུང་ཉནེ་རགོ་
པ་འགའ་དང་མཉམ་རང་ཁིམ་ད་ུའབྱོར་
འདགུ
ད་ེཡང་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཆོས་སིྐད་ལགས་
ཀིས་ཕི་ལོ་	 	 ༢༠༡༥	 ལོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་
གྲངས་བརྒྱད་ཅུར་བཞསེ་པའ་ི༸སྐའུ་ིག་སནོ་
སུང་བརིྩ་ཞུས་པར་བསྙད་ད་ེལོ་བཞིའི་དསུ་
བཀག་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད།	 ད་ལ་ྟཁངོ་
གི་སྐུ་གཟུགས་གནས་སངས་ཇི་ཡིན་གསལ་
རགོས་ཐུབ་མེད།	།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༢༢	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
མཆོག་དང་།	 སིྤ་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབྲག་
དངསོ་གུྲབ་བསོད་ནམས་ལགས།	སིྤ་འཐུས་
ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།	 སིྤ་
འཐུས་ཙ་ན ེ་ཚང་ད ོན་འགུྲབ་བཀ་ཤིས་
ལགས་བཅས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཨནྡྲ་པར་ད་ེ
ཤིའ་ི (Andhra Pradesh)	མངའ་སྡའེ་ིགྲངོ་
ཁརེ་ཝི་ཇ་ཱཡ་ཝ་ཌ། (Vijayawada) ར་ུརནེ་
གཞི་བྱས་པའ་ི	 (KVSR Siddhartha Col-

lege of Pharmaceutical Sciences) ཞསེ་
པའི་མཐོ་སླབོ་ནང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་དང་ད་ེགའི་མཐ་ོསླབོ་ཐུན་མོང་
ནས་ག་ོསིྒག་ཞུས་པའ་ི	༼བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
རྒྱ་གར་ལ་ཇི་ཙམ་གལ་ཆེ་ཚུལ།༽	 ཞསེ་
པའ་ིབགྲ་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་ཚོགས་བཅར་
གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད།
བགྲ་ོགླངེ་ལྷན་ཚོགས་དའེི་ཐོག་ཕི་ནང་གི་
མཁས་དབང་དང་ཉམས་ཞིབ་པ་ཁག་ཅིག་
གིས་བདོ་དནོ་དང་འབྲལེ་བའི་བརདོ་གཞི་

ཁག་མི་འདྲ་བ་བཞིའི་ཐོག་གསུང་བཤད་
དང་བགྲ་ོགླངེ་གནང་རུྒྱ་རེད་འདགུ
ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་ཕི་
ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་ར་ས་ནས་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་
ཐནོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༩	ཉནི་ལྡ་ི
ལི་ནས་ཝི་ཇཱ་ཡ་ཝ་ཌར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་
རུྒྱ།	 སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་ཕི་
ཚེས་	༡༧	ཉནི་ར་ས་ནས་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་ཐནོ་
དང་།	ཕི་ཚེས་	༡༨	ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་ཝི་ཇ་ཱཡ་
ཝ་ཌར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ
ཕི་ཚེས་	༢༤	ཉནི་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་
མཆོག་ཝི་ཇཱ ་ཡ་ཝ་ཌ་ནས་ལྡི་ ལིར་ཕིར་
ཕབེས་དང་།	ཕི་ཚེས་	༢༥	ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་
ར་སར་ཕིར་ཕབེས་གནང་རུྒྱ།	 སིྤ་འཐུས་
རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་ཕི་ཚེས་	༢༣	དང་།	
ཕི་ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་སོ་སོར་ཝི་ཇ་ཱཡ་ཝ་ཌ་
ནས་ལྡི་ལིར་ཕིར་ཕབེས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་
བཅས།	།

གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་
གཏན་འཁལེ་བ།	
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ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་ཆིབས་བསུྒར་གནང་བ།	༼ཕི་ལོ་	༡༩༨༦	ཟླ་	༤	ཟླ་མཇུག་
ནས་	༥	ཟླ་སདོ།༽

༄༅།	 །ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་ཆིབས་བསུྒར་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་ད་ེཐགོ་མར་
ཐསོ་ཡོང་དསུ།	 ད་ེན་ིའབུྱང་མི་སདི་པ་ལ་ྟ
བུ་ཞིག་དང་དནོ་དངསོ་ཐགོ་དའེི་སྐརོ་ལ་ག་
རེ་བྱདེ་དགསོ་མིན་ཤེས་ཀི་མེད།	 ད་ེན་ིམི་
ལོ་	༣༠	ཡར་སྔནོ་ས་ེཕི་ལོ་༡༩༨༦	ལོ་སདོ་
ལ་རེད།	ང་ཚོ་ན་ིཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ིགྲངོ་ཁརེ་
ཆེ་ཁག་ཞིག་གི་ནང་ཡོད་པའི་ཚོགས་པ་ཆུང་
ཆུང་ཞིག་ས།ེ	༡༩༨༢	ལོ་ནས་བཟུང་བདོ་ཀི་
གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྤྲདོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་	 Tibet	
Information	 Service	 (TIS)	 ད་ུའབདོ་
པ་འདསི་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་མི་མང་རྣམས་ལ་
བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་ཤེས་
རགོས་ཡོང་ཐབས་སུ་འབད་བརྩནོ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།	 ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ིམི་དཀུས་མ་རྣམས་
ལ་མཚོན་ན།	ང་ཚོའ་ིསེམས་ཁལ་ན་ིརུྒྱ་སརྐ་
མིག་དམར་ནང་གི་མི་ཆུང་ལྗང་ཁུ་ཅན་ལ་
ཞུ་གཏུགས་བྱས་པའ་ིདཔ་ེལརྟ།	 སབྐས་དའེ་ི
བདོ་དནོ་སྐརོ་ད་ོསང་བྱདེ་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་
ཉུང་རེད།
བསྔགས་འོས་པ་ཞིག་ལ་གཟིགས་སྐ ོར ་
སབྐས་སུ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ལགྷ་གི་རིང་༸གོང་
ས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་རྣམ་
གཉསི་ཞལ་པར་བརུྒྱད།	 ལ་ྟརགོ་དང་བཀདོ་
འདམོས་བྱེད་མཁན་མེད་པར་ཐད་ཀར་
བཀའ་མོལ་གནང་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།	སབྐས་
དརེ་འདི་ནི་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་
ཡིན་པ་ཡིད་ལ་ཡང་འཆར་ཐུབ་མེད།	 ལོ་
ངོ་བཞིའི་རེས་སུ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་
མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་དཔར་སུྐན་བུྱང་རསེ་
གཞི་ནས་གནས་ཚུལ་ད་ེདམིགས་བསལ་
ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་རགོས་བུྱང་།	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༩༠	 ནང་”བཙན་བྱལོ་ནང་གི་
རང་དབང་”	 པར་སུྐན་བྱས་པའ་ིམཛད་
རྣམ་ནང་འཁདོ་པ་ལརྟ་ན།	 སབྐས་དའེ་ི
བཀའ་མོལ་ན་ིཁངོ་རྣམ་པ་གཉསི་ཀིས་རང་
དབང་ཐོག་གནང་ཐུབ་པ་བུྱང་བའི་བཀའ་
མོལ་གཅིག་པུ་ད་ེཡིན་པ་དང་།	 སྔནོ་ཆད་
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་པ་ེཅིང་ད་ུ
བཞུགས་དསུ་ལྟ་རགོ་ནན་པའོི་འགོ་བཀའ་
མོལ་གི་གོ་སྐབས་ཐེངས་གཉིས་བུྱང་ཡོད་
འདགུ	 །༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིམཛད་
རྣམ་	 “ཙན་བྱལོ་ནང་གི་རང་དབང་”	
ནང་འད་ིལརྟ་གསུངས་ཡོད།	
ཁངོ་ཉདི་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ིནང་གཟགིས་སྐརོ་
སབྐས་སྔནོ་ཚུད་ནས་གྲ་སིྒག་ཡོད་པ་ལརྟ་ལ་ྟ
རགོ་བྱདེ་མཁན་ཚོ་ལས་གཡོལ་ཐུབ་པ་བུྱང་
ས།ེ	 ང་རང་འཇན་མན་ནའ་ིནབུ་ཕགོས་སུ་
ཡོད་དསུ་སདྐ་ཆ་བཤད་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བུྱང་།
ང ་ ཚོས ་བཀའ་མོལ ་ ཡུན ་ རིང ་པ ོ་ ཞིག ་
ལ་གནང་མ་ཐུབ་ན་ཡང་།	 སབྐས་དརེ་

ཁོང ་ ནི ་ བ ོད ་ ཀི ་ ནང ་བསན ་དང ་བོད ་
མི་མང་།	 རྒྱལ་ཁབ་བཅས་ཀི་ཆེད་བླ་ོ
གཅིག་སེམས་གཅིག་ཡིན་པ་ཤེས་རགོས་
ཡོང་བར་དུས་ཚོད་ལྡང་ངེས་བུྱང་སོང་།	
(སུྒར་མཁན་གི་མཆན།	 བསན་འཛིན་
ཤེས་རབ་ལགས་ཀིས་བསུྒར་བའི ་ད ེབ ་
ནང ་གཤམ་གསལ་ལྟར ་འདུག ་ཀང ་ །	
གངོ་གསལ་ལརྟ་བད་ེམིན་ཨིན་ཡིག་རང་ལ་
ཆ་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།	འནོ་ཀང་།	ཁངོ་ཨོ་སི་
ཀ་ིལི་ཡར་ཆིབས་བསུྒར་གནང་བའི་སབྐས་

དརེ་སྔནོ་ཚུད་ནས་གྲ་སིྒག་བྱས་པའི་དསུ་
ཚོད་ཐགོ་རྒྱ་མིས་མ་ཤེས་པ་བྱས་ཏ་ེའཇར་
མན་ནང་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཡིན།	 བཀའ་
མོལ་ཡུན་རིང་པ་ོམ་བུྱང་ཡང་པཎ་ཆེན་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གི་ཐུགས་དབུས་སུ་རང་ཉདི་ཀི་
ཆོས་དང་།	རང་ཉདི་ཀི་མི་མང་།	རང་ཉདི་
ཀི་རྒྱལ་ཁབ་བཅས་ལ་བརྩེ་ཞེན་ལྷད་མེད་
བརན་པ་ོཡོད་པ་རགོས་ཐུབ་ཙམ་གི་ཡུན་
རིང་བཀའ་མོལ་ཞུ་རུྒྱ་བུྱང་།)
ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ཚོགས་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་
གིས་གོ་སིྒག་འདི་འདྲ་ཞིག་ཅི་ལྟར་བྱེད་
ཐུབ་པ་བུྱང་བ་ཡིན་ནམ།	 དནོ་དངསོ་ཐགོ་
སྐབས་དརེ་ག་རེ་བྱདེ་ཀི་ཡོད་མེད་ང་ཚོས་
ཀང་གསལ་བ་ོཞིག་ཤེས་ཀི་མེད།	 རསེ་སུ་
ཤེས་རགོས་བུྱང་བ་ལྟར་ན་སྐབས་དརེ་ལྟ་
རགོ་བྱདེ་མཁན་དང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲསོ་
ཚོགས་ཀི་གཞུང་འབྲལེ་ས་ེལེན་པ་ཚང་མར་
ད་ེལརྟ་བུྱང་འདགུ	།
ང་ཚོའི་ལས་ཀ་ད་ེལེགས་འགུྲབ་བུྱང་བ་
ནི་ཁོ་ཚོ་ང་ཚོ་ལས་མང་བ་མགོ་འཐོམས་
པས་ཡིན་པ་རེད།	 སབྐས་དརེ་ག་རེ་གནང་
དགོས་ཀི་ཡོད་མེད་གསལ་བརོ་མཁནེ་ཡོད་
མཁན་ནི་གཞན་མ་ཡིན་པར་ཀུན་གཟིགས་
པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོསྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་བ་ཁོང་ཉིད་
རེད།	 ལོ་རུྒྱས་འད་ིན་ིསྔནོ་ཆད་བཤད་
མ་མངོ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 འད་ིན་ིརྒྱ་
གཞུང་གིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོ
ཆེ་(མཆན།	 གླདོ་བཀལོ་རསེ)	 བལ་ཡུལ་
ལས་གཞན་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕབེས་བཅུག་
གནང་བ་གཅིག་པུ་ད་ེརེད།
འད་ིཡང་མི་ལོ་	 ༣༠	 རསེ་སུ་གཞི་ནས་
ཤོད་ཀི་ཡོད།	 ད་ེཡང་བགྲསེ་ཡོལ་ལ་ཕབེས་
ཟིན་པའི་བཙན་བྱལོ་བདོ་གཞུང་གི་བཀའ་
ཟུར་བཀ་ཤིས་དབང་འདསུ་མཆོག་གིས་ལོ་

རུྒྱས་འད་ིལ་ཐུགས་སང་ཆེན་པ་ོགནང་ནས་
མ་འངོས་པའི་མི་རབས་ཚོའི་ཆེད་ཡིག་ཆ་
བསྡུ་རུབ་བྱས་པ་རྣམས་ང་ཚོར་མཁོ་སྤྲདོ་
ཀིས་པར་སུྐན་བྱདེ་རུྒྱར་རྒྱབ་སྐརོ་ཆེན་པ་ོ
གནང་སོང་།	 ང་ཚོས་ག་རེ་བྱདེ་དགསོ་པ་
རེད་དམ།	ང་ཚོས་ཤེས་པ་ན་ིཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་
དབུས་གྲསོ་ཚོགས་གིས་སྐུ་མགྲནོ་ལ་གདན་
ཞུ་གནང་བ་ལརྟ།	 རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་
མང་འཐུས་ཚོགས་ཀི་སྐུ ་ཚབ་ཚོགས་པ་
ཞིག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་འཚམས་གཟིགས་སུ་

ཕབེས་ཀི་ཡོད་པ་དང་།	 དའེ་ིརསེ་ཨོ་སི་ཊོ་
ལི་ཡའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་རྒྱ་ནག་
ལ་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕབེས་གནང་བའི་
ཕར་འགྲ་ོཚུར་ཡོང་གི་ལས་འཆར་ཞིག་ཡིན་
འདགུ	།
སབྐས་དའེི་གཟགིས་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
མི་ཚོའི་མིང་ཐའོི་ནང་ད་ུཔཎ་ཆེན་ཨེ་ཏི་ནི་
Bainqen	 Erdeni	 གཅིག་པུ་འཁདོ་ཡོད་
ཀང་།	 ང་ཚོས་ཁངོ་ན་ིཀུན་གཟགིས་པཎ་
ཆེན་སྐུ ་ཕྲངེ་བཅུ་པ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་
མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་ཀི་ཡོད།	 (ཨོ་སི་ཊོ་ལི་
ཡ)	 དབུས་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་སྐ་ུམགྲནོ་ས་ེལེན་
ཚན་པ་ནས་ཕནི་ཡིག་ཐགོ་ཀླགོ་འདནོ་དཀའ་
བའི་མཚན་འད་ིསུ་ཡིན་མིན་རྩ་བ་ནས་ཤེས་
ཀི་མེད་པ་འདྲ།	 ང་ཚོར་དྲ་ིབ་མང་པ་ོཞིག་
ཡོད་པ་ན།ི	 ཁངོ་ཉདི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་
མི་མང་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཀི་སྐུ ་ཚབ་
ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་ཙམ་མ་
ཡིན་པར།	 བདོ་ནང་བཞུགས་པའ་ིབ་ླཆེན་
མཐོ་ཤོས་ད་ེཡིན་པས་ང་ཚོས་དནོ་དངོས་
ཐགོ་ཁངོ་ཉདི་སུ་ཡིན་མིན་གསལ་སནོ་བྱདེ་
དགསོ་པ་རེད་དམ།	ཡང་ན།	ཁངོ་ཉདི་ཞལ་
སྐངེས་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་སང་མེད་ད་ུའཇགོ་
དགསོ་པ་རེད་དམ།
ཁོང་ཉདི་ལ་ཁ་ཁུ་སིམ་པའོི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་
བསུྐན་ནས་ཐབས་མཁས་ཀི་མཛད་པ་མུ་
མཐུད་བསྐང་བཅུག་དགསོ་སམ།
ཡང་ན།	 རྒྱ་དམར་གི་བདོ་ཡུལ་བཙན་
བཟུང་བྱས་པ་ཁིམས་མཐུན་ཡོང་ཆེད་རྒྱ་
གཞུང་གིས་ཁོང་བདེ་སྤོད་གཏངོ་གི་ཡོད་
ཚུལ་ཤོད་དགསོ་པ་རེད་དམ།
ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་དབུ་ཁིད་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་
ནག་གི་དྲལི་བསྒགས་ལ་སྡིངས་ཆ་བསུྐན་
པར་སྐོན་བརོད་བྱེད་དགོས་པ་རེད་དམ་

སོགས་ཡིན།	 གཟགིས་སྐརོ་གི་མཛད་རིམ་
ཁག་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་སྔནོ་ནས་གཏན་ཁལེ་ཟིན་
ཡོད་པར་མ་ཟད།	 ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ིདབུས་
གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་ངོ་སྤྲོད་ཀི་ལག་
དབེ་ནང་མཛད་རིམ་འཁོད་ཡོད་པ་ནི་ད་ེ
བས་ཀང་བླ་ོཕམ་གཞི་ཞིག་རེད།	 གཟགིས་
སྐརོ་ཚོགས་པ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ནང་བདནུ་
ཕྲག་གཉསི་ཙམ་ཕབེས་པའ་ིརིང་།	 གྲངོ་
ཁརེ་ཆེ་གྲས་སིཌ་ཎི་དང་མེལ་སྦནོ།	 རྒྱལ་
ས་ཁེན་སྦ་ེརར་བཅས་སུ་འཁུག་ཙམ་དང་།	
དསུ་ཚོད་མང་ཆེ་བ་ཁོན་སི་ལེན་ཌི་མངའ་
སྡའེི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་བུྱ་རུའི་མཚོ་རུྒྱད་
ཀི་མཛེས་ལྗངོས་ལ་གཟགིས་སྐརོ་དང་།	 ད་ེ
ནས་ཕུགས་ལས་ཐནོ་སྐདེ་ཀི་ས་ཁུལ་དང་
ལག་ཆའི་བཟོ་གྲྲྭ་ཁག་ཅིག་ལ་རགོ་ཞིབ་
གནང་བར་ཕབེས།	 ད་ཐངེས་ཀི་གཟགིས་
སྐརོ་འད་ིཚོང་ལས་སྡ་ེཁག་ནས་ག་ོསིྒག་བྱས་
པའ་ིསྐ་ུཚབ་ལནྷ་རྒྱས་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཏུ་སང་།
སབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ང་ཚོར་ཟླ་བ ་
ཁ་ཤས་རིང་བསམ་བླ་ོགཏངོ་ཁོམ་དང་།	
འབུྱང་སིད་པའི་གནས་ཚུལ་འདྲ་མིན་ལ་
གདངོ་ལེན་ཅི་ལྟར་བྱེད་དགོས་མིན་གི་གྲ་
སིྒག་བྱདེ་པར་ག་ོསབྐས་བུྱང་།	 དའེ་ིརིང་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་ཉ་ིམ་བཟང་པ་ོལགས་ནས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་
ཡའ་ིགྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོར་ཕག་ཡིག་
ཅིག་ཕུལ་པ་དང་།	 སིཌ་ཎིར་གནས་སྡདོ་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཁག་ཅིག་ར་རམ་ས་
ལར་བཅར་ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་
ཁ་དང་ལམ་སནོ་ཞུ་བའི་གོ་སབྐས་ཀང་བུྱང་
ཡོད།
བཙན་བྱོལ་བ ོད་མི་ཁ་ཤས་ཀིས་གནག་
སེམས་དང་བཅས་ཀུན ་གཟིགས་པཎ་
ཆེན་རིན་པ་ོཆེར་	 “ཚོང་པ་རྒྱགས་པར	
“འབདོ་ཀི་ཡོད།	 འནོ་ཀང་།	 ཁངོ་གི་སྐརོ་
ལ་གནས་ཚུལ་ཤེས་མཁན་ཧ་ཅང་དཀོན་
པ་ོརེད།	 ལགྷ་པར་ད་ུཁངོ་ཉདི་ཀིས་ཐུགས་
སྤབོས་ཆེན་པསོ་མའ་ོཀུའུ་ཞིའི་མུ་གེ་ཆེན་
པརོ་སྐནོ་བརདོ་བྱས་པར་བརནེ་མི་ལོ་	 ༡༤	
རིང་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཤིང་།	ཕི་ལོ་	༡༩༧༨	
ལ་གླདོ་བཀལོ་ཐབོ་པ་ནས་བཟུང་ཁངོ་གི་ག་
རེ་གནང་གི་ཡོད་མེད།	 ད་དངུ་ཁངོ་ཉདི་
ནས་ཐུགས་སྤབོས་ཆེན་པསོ་བདོ་ནང་གི་
གཏརོ་བཤིག་ཐེབས་པའི་དགོན་པ་རྣམས་
བསྐར་གསོ་དང་།	 དགུང་ལོ་ཆུང་པའ་ིབ་ླ
སུྤྲལ་རྣམས་ལ་སླབོ་སྦངོ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་ཡོང་
ཆེད་སྐ་ུལས་བསྐནོ་བཞིན་པའི་གནས་སངས་
སོགས་ཤེས་རགོས་བྱདེ་ཐུབ་མེད།
ད་ེབས་ཐངེས་འདིར་ཁོང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་
ཕབེས་དནོ་ནི་ཟགོ་ལུག་ཉ་ོརུ་ཡོང་བ་ཡིན་
ནམ་ཡང་ན་གསོལ་ཤ་མཆོད་ད་ུཕབེས་པ་
རེད་དམ་ཟརེ་མཁན་ཡོད་སདི།
ཁོང་ཉིད་ལོ་ངོ་བཅུ་བཞིའི་རིང་བཙོན་ད་ུ

བཞུགས་དགོས་བུྱང་པའི་གནས་ཚུལ་ད་ེ
ཡོངས་གྲགས་རེད།	འནོ་ཀང་ཁངོ་ཉདི་ཀིས་
ཕི་ལོ་༡༩༦༢	མུ་ག་ེཆེན་པ་ོཡོང་རྐནེ་ཏུ་གུར་
པའི་གཡོན་ཕོགས་པ་ཚོའི་ལག་འགོ་ནས་
བདོ་མི་མང་གིས་མངས་པའི་སྡུག་བསལྔ་རེ་
རེ་བཞིན་བགྲང་བའ་ིསནྙ་ཞུ་ཞིག་གཙོ་འཛིན་
མའ་ོཀུའུ་ཞིར་ཕུལ་ཡོད་པའི་སྐརོ་ཤེས་ཀི་
མེད།	 ཕི་ལོ་༡༩༩༧	 གཞི་ནས་ལོན་ཀནོ་ད་ུ
ཨིན་རྒྱ་གཉསི་ཐགོ་ཡི་གེ་ཁི་བདནུ་གི་སྙན་
ཞུ་ད་ེགསང་རྒྱ་ནས་ཐར་ཏ་ེཔར་སུྐན་བྱདེ་
ཐུབ་བུྱང་ཡོད།
གཟགིས་སྐརོ་འད་ིཉདི་ཁངོ་ནབུ་ཕགོས་རྒྱལ་
ཁབ་ཏུ་ཕབེས་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ཐགོ་མ་
ཞིག་དང་།	 སབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ལོ་
གསུམ་གི་རསེ་དགོངས་པ་ཆོས་དབིྱངས་སུ་
ཐིམ་ཚུལ་བསན་པ་ཡིན་པས་ང་ཚོས་ཆིབས་
བསུྒར་ཐ་མ་ད་ེཡིན་པ་ཅི་ལརྟ་ཤེས།	 ང་
ཚོས་ཚོད་དཔག་ན་ི༸རྒྱལ་བ་པཎ་ཆེན་རྣམ་
གཉསི་ཐད་ཀར་བཀའ་མོལ་གནང་པའི་གོ་
སབྐས་ཁ་ཤས་ཐབོ་སདི་པ་ད་ེརེད།	 སབྐས་
ཐོག་ད ེར་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཞལ་པར་
བརུྒྱད་བཀའ་མོལ་གནང་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱདེ་
རུྒྱ་ན་ིང་ཚོའི་ཕྲག་ཏུ་བབས་པའི་འསོ་འགན་
ཞིག་རེད།
སབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་སབྐས་དརེ་ད་དངུ་
དྲ་རྒྱ་སླབེས་མེད་ཀང་སྦྲགས་ཐོག་ནས་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའི་དུྲང་ཆེར་སནྙ་ཞུ་ཞིག་
ཕུལ་བའ་ིདསུ་ཚོད་ཀང་བུྱང།	 བདནུ་ཕྲག་
ཁ་ཤས་རསེ་སུ་སྦྲགས་ཐགོ་ནས་ལགྗས་ལན་
ཞིག་འབྱརོ་བའི་ནང་ང་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་ད་ེ
ཡག་པ་ོཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་འཇར་མན་ད་ུ
ཆིབས་བསུྒར་གནང་གཏན་སབྐས་ཁལེ་ཡོད་
པས་ཞལ་པར་གི་སྐུད་ལམ་བརན་པ་ོཡོད་
ཚུལ་གསུངས་འདགུ	།
ལས་དནོ་ད་ེསུྒབ་པའི་གོ་སབྐས་ལེགས་ཤོས་
ན་ིམེལ་སྦནོ་གྲངོ་ཁརེ་ནང་རེད།	 ད་ེདསུ་
ས་གནས་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་ངསོ་ནས་
ཕབེས་བསུ་ག་ོསིྒག་བྱ་རུྒྱ་བྱས་ཡོད།	 འནོ་
ཀང་།	 ད་ེན་ིཉནི་༡༢	 རིང་གི་གཟགིས་སྐརོ་
གི་ཐ་མའི་ཉིན་ཁ་ཤས་ད་ེཆགས་ཀི་ཡོད་
པས་དའེི་སྔནོ་ལ་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡིན་ན་
ཡང་ཐནོ་སདི་པ་ཞིག་རེད།
				

་་་་་་་་་་འཕྲསོ་བདནུ་ཕྲག་རསེ་མར་གཟགིས།	
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༄༅།	 །ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ཕར་སི་ལགས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༦	ཉནི་པ་ོལེན་ཌིའ་ི

རྒྱལ་ས་ཝར་སོར་ Warsaw	 ཕབེས་འབྱརོ་
སྐབས་པ་ོལེན་ཌིའི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི ་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མི་
བཅས་ནས་ཕབེས་བསུའ་ིས་ེལེན་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བསོད་ནསམ་
ཚེ་རིང་ཕར་སི་ལགས་ཀིས་པ་ོལེན་ཌིའི་
གྲོས ་ ཚོགས ་འོག ་མའི ་ བ ོད ་ད ོན ་རྒྱབ ་
སྐོར་ཚོགས་པའི ་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་ཆུང་
མོ་ན་ིཀ་ Ms Monika Wielichows-

ka	 མཆོག་དང་ཐུག་འཕྲད་ཀིས་བདོ་ཀི་
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁི་སིྤ ་ནརོ་༧གོང་ས་
༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་

བསྐེད ་ དམ ་བཅའ ་བ ཞིའི ་ སྐ ོར ་ དང ་ །	
ད་ལྟའི་བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སངས་
སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

དངེ་དུས་འཕུྲལ་
ཆས་བརུྒྱད་བདོ་
ནང ་ གི ་བ ོད ་ མི ་
ཚོའི་འགྲོ་འདུག་
གི ་ ར ང ་ ད བ ང ་
དང་།	 སྨྲ་བརདོ་
ཀི ་ ར ང ་ ད བ ང ་
།	 ཆོས་དད་རང་
ད བ ང ་ སོ ག ས ་

ཀི་ཐོག་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པ་སོགས་ཀི་
གནས་ཚུལ་སྐརོ་ཞིབ་ཕྲ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
འབུྱང་འགུར་ཕི་ཟླ་		༣	ཚེས་	༡༠	ཉནི་
བདོ་མིའི་རང་དབང་སྒརེ་ལངས་བྱས་ནས་
ལོ་ང་ོ	 ༦༠	 ཐམ་པ་འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་
སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱའ་ིགལ་གནད་སྐརོ་ཞུས་ཡོད།
ད་ེརསེ་ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བསོད་
ནམས་ཚེ་རིང་ཕར་སི་ལགས་ཀིས་ཝར་སོ་
འཕུྲལ་ལས་རིག་པ་དང་ཉམས་ཞིབ་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་གི་ངསེ་སནོ་པ་ཊོ་མ་ཛི་	 To-

masz Szczygielski Institute for Ap-

plied Research, Warsaw University 

of Technology Ltd ལགས་དང་ལནྷ་ཐུག་
འཕྲད་གནང་ས་ེབདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་
སངས་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་ཞིབ་གསལ་གནང་ཡོད།
ད་ེབཞིན་ཧལེ་སེང་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ཐབེས་རྩ་ཁང་	 Helsinki foundation	 ད་ུ
ཕབེས་ཏ་ེསྐ་ུཞབས་ཨེ་ཌམ་	Adam Koziel 

ལགས་དང་ཐུག་འཕྲད་ཀིས་པ་ོལེན་ཌིའི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་གི་གནས་སངས་སྐརོ་
གླངེ་སླངོ་ཞིབ་ཕྲ་གནང་ཡོད།		ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་བསོད་ནསམ་ཚེ་རིང་ཕར་
སི་ལགས་པ་ོལེན་ཌིའི་རྒྱལ་ས་ཝར་སོ་ནང་
ཕབེས་དགསོ་དནོ་གཙོ་བ་ོན།ི	ཁུལ་དརེ་རནེ་
གཞི་བྱས་པའ་ིའདས་པ་ོདམ་པ་སནྨ་པ་བསན་
འཛིན་བྱང་ཆུབ་ཀི་བདོ་ཀི་སལོ་རུྒྱན་སྨན་
རིྩས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་སནྨ་པ་སོགས་
ལ་ཐུག་འཕྲད་ཀི་ཆེད་ད་ུཕབེས་གནང་ཡོད་
པ་དང་།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བསོད་ནསམ་
ཚེ་རིང་ཕར་སི་ལགས་དང་ལནྷ་པ་ོལེན་ཌིའི་
བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་བསན་འཛིན་དཔལ་སྒོན་ལགས་ལྷན་
བཅར་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༡༤	 ནས་	 ༡༩	 བར་ཉནི་གྲངས་དུྲག་རིང་
བ ོད་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཐ་སདྙ་ཚན་པའ་ིག་ོསིྒག་འགོ	 ར་
ས་གངས་སིྐད་ཤེས་རིག་བར་ཆད་ཚན་པའི་
ལས་ཁུངས་སུ་ཆེས་མཐའོི་བར་ཆད་གཏན་
འབབེས་ལྷན་ཚོགས་ཐངེས་ཉ་ིཤུ་རྩ་གཅིག་
པ་བསྐངས་ཏ།ེ	འཛིན་སྐངོ་གི་ཐ་སདྙ་ཁངོས་
ཤེས་ཡོན་དང་།	ཁམིས་ལུགས།	ཆབ་སདི།	
ཁརོ་ཡུག་བཅས་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཚན་རིག	
འཕུྲལ་ཆས་སོགས་ཀི་ཐ་སདྙ་ཁནོ་བསྡམོས་
གྲངས་	 ༦༥༠	 ལགྷ་ཙམ་གཏན་འབབེས་
གནང་ཐུབ་ཡོད་ཅིང་།	 རིྩས་ལོ་འདའི་ིནང་
ཆེས་མཐོའི་བར་ཆད་གཏན་འབབེས་ལྷན་
ཚོགས་ཐངེས་གསུམ་བསྐངས་འབྲས་སུ།	ཐ་
སདྙ་ཁནོ་བསྡམོས་གྲངས་
ཉིས་སངོ་ཆིག་བརྒྱ་ཙམ་
གཏན་འབེབས་གནང་
ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།
སིྤར་བ ོད ་ ཀི ་སྐད ་ ཡིག་
སུང་སྐབོ་དང་གངོ་འཕལེ་
སླད་རུྒྱན་སྤོད་དང་དངེ་
རབས་ཀི ་ རིག་ཚན་ས་
ཚོགས་པའ་ིཐ་སདྙ་རྣམས་གཅིག་གུར་གཏན་
འབབེས་དགསོ་གལ་གཟགིས་ཏ།ེ	 བཀའ་

ཤག་སབྐས་བཅུ་གསུམ་པའི་གཙོ་སྐངོ་ལམ་
སནོ་འགོ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༦	 ལོར་ཤེས་རིག་
བར་ཆད་ཚན་པ་འདི་བཞིན་དངསོ་སུ་འགོ་
འཛུགས་གནང་བ་ནས་བཟུང་ད་བར་ཨིན་
བདོ་ཤན་སྦར་གཏན་འབབེས་བར་ཆད་དབེ་
ཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་བར་འདནོ་སྤལེ་ཐུབ་པ་བུྱང་
ཡོད།
བར་ཆད་ད་ེདག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དབུས་སའི་ལས་ཁུངས་ཡོངས་རགོས་དང་།	
སིྤ་སྒརེ་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག	 གཞུང་དང་གཞུང་
འབྲལེ་མ་ཡིན་པའ་ིཚོགས་སྡ།ེ	 དགནོ་སྡ་ེ
ཆོས་སརྒ་དང་དཔ་ེམཛོད་ཁང་།	 བརུྒྱད་
ལམ་ཁག་སོགས་སུ་རྒྱ་གང་ཆེར་འགྲམེས་
གཏངོ་དང་དབེ་གཟུགས་པར་འགྲམེས་ཟིན་
རིམ་བཞིན་དྲྲྭ་ཚིགས་ཐགོ་འཇགོ་མུས་ཡིན་

པ་བཅས།	།

ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ཕར་སི་ལགས་
ཀིས་པ་ོལེན་ཌིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ི

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་བ།	

བར་ཆད་གཏན་འབབེས་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་
ཉ་ིཤུ་རྩ་གཅིག་པ་ལེགས་གུྲབ་ཟནི་པ།	

༄༅།	 །རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མོན་གྷ་ོའདདོ་
རུ་གླངི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་རནེ་གཞི་
བྱས་པའི་བྱེས་ཀི་གདན་ས་ཆེན་པ་ོདཔལ་
ལྡན་འབྲས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་བྱ་ེབའི་གླིང་གྲྲྭ་
ཚང་དང་གྷ་ོབ་མཐ་ོསླབོ་	 Goa University 

གཉིས་དབར་ཤེས་ཡོན་བརེ་ལེན་ཆེད་ལོ་
གསུམ་རིང་གཉསི་མོས་གན་རྒྱ་བཞག་འདགུ	
དེ་ཡང ་གན ་རྒྱའི ་ནང ་གསལ་བ ་ལྟར ་
ན།	 	 མཐ་ོསླབོ་གཉསི་དབར་སླབོ་དག་ེདང་
ཉམས་ཞིབ་པ།	 སླབོ་ཕུྲག་ཕན་ཚུན་གཏངོ་
རེས་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཟུང་འབྲལེ་ཐགོ་ནས་
ཉམས་ཞིབ་ལས་རིགས་སྤལེ་རུྒྱ།	 མཐ་ོ
སླབོ་སོ་སོར་ཚོགས་འད་ུདང་བགྲ་ོགླངེ་ལྷན་
ཚོགས།	 ད་ེབཞིན་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲལེ་
བའི་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུྲག་
མཉམ་ཞུགས་གནང་རུྒྱ།	 ཤེས་ཡོན་ཆེད་
ཉ་ེབར་མཁོ་བའི་དངོས་ཆས་སོགས་བརེ་
ལེན།	 མཐ་ོསླབོ་གཉསི་ནང་དསུ་ཐུང་ཤེས་
ཡོན་བར་ེལེན་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་རེས་བྱ་
རུྒྱ།	 འཛིན་སྐངོ་གི་ལམ་ལུགས་ཐད་ཉམས་
མངོ་བར་ེལེན།	 རིག་གཞུང་བར་ེལེན་བྱ་རུྒྱ་
བཅས་འཁདོ་འདགུ
ད་ེཡང་འབྲས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་གླངི་གྲ་ཚང་
གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་དགེ་བཤེས་བླ་ོབཟང་

བསམ་གཏན་ལགས་ཀིས་གསུང་ད ོན།		
འབྲས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་གླིང་གྲྲྭ་ཚང་དང་
གྷ་ོབ་མཐ་ོསླབོ་གཉསི་དབར་ཤེས་ཡོན་བར་ེ
ལེན་གི་ལས་གཞི་ཞིག་འགོ་བཙུགས་ཡོད་

རེད།	 ལས་གཞི་འད་ིགཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་
ཟླ་	 ༧	 ནང་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་བདོ་མིའ་ི
གཞིས་ཆགས་དང་གྷ་ོབ་གཉསི་ས་ཐག་ཉ་ེབ་ོ
ཡོད་སབས་འབྲལེ་བ་བྱདེ་དགསོ་པའི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་ཡོད།
ཕི་ཟླ་	 ༨	 ནང་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཆིབས་སུྒར་མ་གནང་གོང་
བཀའ་སླབོ་གཞིར་བཟུང་གྷ་ོབ་ས་གནས་སུ་
བཅར་ནས་གྷ་ོབ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གྲྲྭ་དང་ང་

ཚོའི་དབར་ཤེས་ཡོན་བར་ེལེན་གི་ལས་རིམ་
ཞིག་སིྒག་ནས་ཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༥	ཉནི་སྒ་ོ
འབྱདེ་གནང་ས་ེཤེས་ཡོན་དང་རིག་གཞུང་
བར་ེལེན་དང་།	 ད་ེབཞིན་འད་ིག་གྲྲྭ་ཚང་གི་

དག་ེའདནུ་པ་རྣམས་ནས་འཆམ་འཁབ་སནོ་
དང་།	 	 ཁངོ་ཚོས་ཀང་གྷ་ོབའ་ིརིག་གཞུང་
འཁབ་སནོ་གནང་བ་རེད།	 	 བླ་ོགསལ་གླངི་
གྲྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པའོི་མིང་ཐོག་ནས་ངས་
གཏམ་བཤད་དང་གྷ་ོབ་མཐ་ོསླབོ་ནས་སླབོ་
དཔནོ་གཎྷཤེ་	Ganesh	ལགས་ཀིས་གཏམ་
བཤད་བྱས་པ་རེད།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་
ཤེས་ཡོན་བརེ་ལེན་སླད་གན་རྒྱའི ་ཐོག་
མཚན་རགས་བསྐནོ་པ་རེད།	 ཤེས་ཡོན་

བར་ེལེན་ཟརེ་དསུ་འཆམ་དང་སེང་ེའཁབ་
རུྒྱའ་ིསདྐ་ཆ་ཙམ་ཞིག་མིན།	 	 	 དཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་ད་ེཁ་ོཚོར་རིྩས་སྤྲདོ་རུྒྱའི་
དནོ་ད་ུདྲ་ིབ་དྲསི་ལན་བྱ་རུྒྱ་དང་།	 ང་ཚོ་
ངསོ་ནས་ནང་པའི་གཞུང་ནས་གསུང་པའི་
ནང་པའ་ིཚན་རིག་དང་ལ་ྟགུྲབ།	ཆོས་བཅས་
གསུམ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ནང་པའི་ལྟ་གུྲབ་
དང་སྒམོ་རྒྱག་སངས་ཐོག་ནས་བཤད་རུྒྱ།	
ད་ེབཞིན་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ཐགོ་ནས་
བཤད་སངས།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་ལརྟ་ཆོས་
ལུགས་དང་མ་འབྲལེ་བའ་ིབཟང་སྤདོ་བཅས་
སླབོ་ཚན་ད་ེདག་གསུམ་གོ་རིམ་བཞིན་བང་
བསིྒགས་ཡོད།	 གྷ་ོབ་མཐ་ོསླབོ་ངསོ་ནས་
དངསོ་ཁམས་དང་རས་སྦརོ་ཚན་རིག་དང་།	
ད་ེབཞིན་ཚན་རིག་ཐགོ་ནས་བར་ེལེན་བྱ་རུྒྱ་
རེད།	ཕི་ཟླ་	༣	ནང་གྷ་ོབ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་
ཕུྲག་	༢༠	དང་དག་ེརན་	༥	ལ་བདནུ་ཕྲག་
གཉསི་རིང་ཟབ་སྦངོ་ག་ོསིྒག་བྱ་རུྒྱ་དང་།	ང་
ཚོ་ངསོ་ནས་གྷ་ོབར་བཅར་རུྒྱ་བཅས་ད་ེལརྟ་
བྱས་པ་རེད།
བླ་ོགསལ་གླིང་ངོས་ནས་གཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཅི་གསུང་བཀའ་སུྒབ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 བདོ་

དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་བའི་ཆེད་འགན་
ཁུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 གྲྲྭ་ཚང་བླ་ོགསལ་གླངི་
ནས་ད་རེས་ཤེས་ཡོན་དང་རིག་གཞུང་གི་
ཐོག་ནས་ལོ་གསུམ་རིང་ཤེས་ཡོན་བརེ་
ལེན་སདླ་མཚན་རགས་བསྐནོ་པ་རེད།	 མུ་
མཐུད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་བསུྒབ་
ཐུབ་སདླ་ཤར་བསྐདོ་བྱ་རུྒྱ་ཡིན།	 འབྲས་
སྤུངས་བླ་ོགསལ་གླིང་གིས་གནང་བ་ལརྟ་གྲྲྭ་
ཚང་གཞན་ཁག་ནས་ཀང་གནང་གི་ཡོད་
རེད།	དག་ེལུགས་པའ་ིམཐ་ོསླབོ་	Univer-
sity	 ཟརེ་ནའང་རེད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིདག་ེལནྡ་
ལནྷ་ཚོགས་ངསོ་ནས་ཀང་འདི་ལ་ྟབུའི་ལས་
འགུལ་མང་པ་ོཞིག་གནང་བཞིན་ཡོད་རེད།	
ད་ེདག་མུ་མཐུད་ཡག་པ་ོཡོང་ཐུབ་པའི་སྨནོ་
འདནུ་དང་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་གི་ཡོད།	 ཅསེ་
གསུངས།		
ཕགོས་མཚུངས་ད་ེས་ྔབྱསེ་ཀི་གདན་ས་ཆེན་
པ་ོསེར་བྱེས་མཁས་སྙན་གྲྲྭ་ཚང་དང་རྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕགོས་ཏུམ་ཀུར་མཐ་ོསླབོ་ Tumkur 
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