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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་
འཁདོ་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡	
རེས་གཟའ་ཉི་མ་ཉིན་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་བྱང་
ཕགོས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིས་ཁུལ་མ་ནཱ་ལི་
དང་།	 རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་
སྡའེི ་གངོ་ཁེར་མེངྒ་ལོར་བཅས་སུ་རླབས་
ཆེན་གི་མཛད་འཕིན་ཁག་ལེགས་པར་གུབ་
ས་ེབཞུགས་སྒར་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་
འཁདོ་ཡོད།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	
༡།༤༥	 ཙམ་ལ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
མཁའ་ལམ་བརུྒྱད་རྡ་སའི་ཉ་ེའགམ་གྷ་གྷལ་
གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་
སབྐས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་
འབུྱང་གནས་མཆོག་དང་།	 སདི་ཚབ་དཔལ་
འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག	 བད་ེ

སུང་བཀའ་བླནོ་བླ་བྲང་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་སོགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེནས་ཆིབས་འག་ོབརུྒྱད་བཞུགས་སྒར་ཕ་ོ
བྲང་ད་ུཆིབས་སུྒར་སྐངོ་སབྐས་དད་ལནྡ་སེར་

སྐ་མི་མང་རྣམས་ནས་ལག་ཏུ་ད་ིབཟང་བདགུ་
སྤསོ་དང་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་སོགས་
ཐགོས་ཏ་ེཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་མཛད་འཆར་ལརྟ་ན།	 ཟླ་འདའི་ིཕི་
ཚེས་	༤	ནས་	༦	བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་

ཨིན་ཌ་ོན་ེཤི་ཡ་དང་།	ཀ་ོརི་ཡ།	མ་ལེ་ཤི་ཡ།	
སིངྒ་པུར།	 ཐའ་ེལན་ཌི།	 ཝི་ད་ིནམ་སོགས་
ཨེ་ཤ་ཡའི་ཡུལ་གུ་ཁག་གི་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་
བ་རྣམས་ནས་ཇི་ལརྟ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལརྟ།	
རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་
ད་ུབདནེ་བཞི་མི་རྟག་སོགས་བཅུ་དུག་དང་།	
བྱང་ཕགོས་སོ་བདནུ།	མགནོ་པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀིས་
མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགལེ་བཅས་
ཀི་གསུང་ཆོས་བཀའ་དིན་སྩལ་རུྒྱ་དང་།	
ད་ེབཞིན་ཕི་ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་
ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུསིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་ཚོགས་པ་ཁག་ལྔ་ཡིས་བརྟན་བཞུགས་
བསར་འབུལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།

བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིདསུ་ཆེན་ཐངེས་	༥༩	སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅།	 །བདོ་རྒྱལ་ལོ་	 ༢༡༤༦	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༢	 ཉནི་
བ ཞུ ག ས ་ སྒ ར ་ ཐེ ག ་ ཆེ ན ་ ཆོ ས ་ གླི ང ་
གཙུག ་ལག་ཁང ་ གི ་གསུང ་རའི ་ནང ་ །	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་
གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དབུས་ལྷན་
ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་ཆུང་རྣམས་དང་།	 ས་ིཞུ་

བ།		གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་སིྐད་ཁག་
གི་འཐུས་མི་རྣམ་པ།	 སེར་སྐ་ཕ་ོམོ་སླབོ་ཕུག་
བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ	 	 བདོ་མིའ་ིབ་ླན་
མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁནེ་ཅིང་
གཟིགས་པ་ཆེན་པ་ོརྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་
བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
མང་གཙོའི་ལམ་བཟང་གསོལ་བསྩལ་བཀའ་
དནི་བསྐངས་ཏ་ེམི་ལོ་	 ༥༩	 འཁརོ་བའ་ི

དསུ་ཆེན་གི་གཞུང་འབྲལེ་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	
ཐགོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་
གངོ་ཁརེ་འཛུགས་སུྐན་ཡར་རྒྱས་བླནོ་ཆེན་
ལམྕ་སྐ་ུསར་ཝཱིན་ཅ་ོད་ེརི་ Smt. Sarveen 

Chaudhary	 མཆོག་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་

འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་བཅས་ཐགེ་
ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་
རར་ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་མཛད་
སྒ་ོདབུ་འཛུགས་ཀིས་ཐོག་མར་ཚང་མ་སྐུ་
བཞངེས་ཐགོ་སིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་
གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་བདོ་
རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོ་ིརྒྱལ་དར་མཁའ་དབིྱངས་
སུ་སྒེང་འཛུགས་གནང་སྐབས་བདོ་ཀི་ཟླསོ་
གར་ཚོགས་པ་ནས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་བདོ་

རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོ་ིརྒྱལ་གླུ་དང་།	 རྒྱ་གར་
རྒྱལ་གླུ་དབྱངས་སུ་གརེ།	
ད་ེརསེ་བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པས་ཆོལ་
གསུམ་འཆམ་མཐུན་ཞསེ་པ་གཟགིས་འབུལ་
ཞུས་གུབ་མཚམས་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོལམྕ་སྐ་ུསར་ཝཱིན་ཅ་ོད་ེརི་མཆོག་གིས་སིད་
སྐངོ་གཟངེས་རྟགས་བཞསེ་མཁན་	 ༤	 ལ་
གཟངེས་རྟགས་གནང་བ་དང་།	 	 སདི་ཚབ་
མཆོག་གིས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུས་
རང་ཁངོས་ལས་བྱདེ་ཞབས་ལོ་	 ༢༥	 ཡན་
རྣམས་ལ་ལེགས་གསོའ་ིཕག་འཁརེ་གནང་།
ད་ེནས་ཡོངས་གླིང་སླབོ་གྲྭས་མཉམ་གཞས་
རྟནེ་འབྲལེ་བཟང་པ་ོཞེས་པ་གཟིགས་འབུལ་
ཞུས་བསུན་སིད་ཚབ་མཆོག་གིས་ཕི ་ལོ ་	
༢༠༡༩	 ལོའ་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་
སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ན་གཞོན་ནསུ་སྤལེ་ལས་
གཞིའི་གཟངེས་བསདོ་ཕག་འཁེར་བཞེས་
མཁན་གཉིས་ལ་གཟངེས་རྟགས་གནང་བ་
མ་ཟད།	 དཔལ་ལནྡ་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་
མཆོག་གིས་	 ༢༠༡༩	 ལོའ་ིཡར་ལུང་ཟ་ོ
ཐང་གཟངེས་བསདོ་བཞེས་མཁན་ཁོངས་སོ་
ནམ་པ་རྩདེ་ཕུད་གཉསི་དང་།	 ན་གཞནོ་སོ་
ནམ་པ་རྩ་ེཕུད་གཅིག་བཅས་ལ་ཕག་འཁརེ་
གཟངེས་རྟགས་གནང་གུབ་རསེ་རྡ་ས་གངས་
སིྐད་དཔ་ེསནོ་སླབོ་གྲྭ་ནས་གཙང་འགིག་པའི་
གཞས་ཆེན་ཞསེ་པ་གཟགིས་འབུལ་ཞུས་རསེ་

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གིས་	 ༢༠༡༩	 ལོའ་ིའཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་
ཀི་སྡ་ེཚན་གསུམ་གི་རྩ་ེཕུད་ཨང་རིམ་དང་པ་ོ
སོན་པ་སླབོ་ཕུག་གངས་	 	 ༣	 དང་།	 ཨང་
རིམ་གཉསི་པ་སོན་པ་སླབོ་ཕུག་གངས་	 ༣	 །	
ཨང་ རིམ ་གསུམ ་པ ་ སོན ་པ ་སླ ོབ ་ ཕུག ་
གངས་	 ༤	 བཅས་ལ་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་
སླབོ་ཕུག་གཟངེས་རྟགས་གནང་གུབ་བསནུ་
བདོ་ཁིམ་ཉིན་སླབོ་ནས་འཁབ་གཞས་མད་ོ
སྨད་དཔིད་ཀི་སྦྲང་འཆར་ཞེས་པ་གཟིགས་
འབུལ་ཞུས།		ད་ེརསེ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བ ོད་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།	
ད་ེནས་རྡ་སངེ་བདོ་ཁིམ་ནས་གཉའ་ནང་
འཁབ་གཞས་ཨ་རི་ཞེས་པ་གཟིགས་འབུལ་
ཞུས་མཚམས།	 	 སདི་ཚབ་མཆོག་གིས་
བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་།	
ད་ེརེས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོལྕམ་སྐུ་སར་ཝཱིན་
ཅོ་ད་ེརི་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་།	
གསུང་བཤད་ཀི་ལས་རིམ་ཁག་ཡོངས་སུ་
གུབ་བསནུ།	 	 རྡ་ཤོད་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭ་
ནས་ནང་མ་འཛོམས་པ་རྣམ་གསུམ་ཞེས་པ་
གཟིགས་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེཐེངས་འདིའི་མང་
གཙོའ་ིདསུ་ཆེན་ཐངེས་	 ༥༩	 གཟབ་རྒྱས་
ངང་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུྱང་
གནས་མཆོག་གིས་དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འད་ི

ཞུས་པ།

༄༅།	 །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
པདྨ་འབུྱང་གནས་མཆོག་གིས་བཙན་བྱལོ་བདོ་
མིའི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྐུ་ཞབས་བ་ྷགྷཏ་སིངྒ་ཁཤོ་ཡ་རི་	
Shri Bhagat Singh Koshyari	 མཆོག་
རྒྱ་གར་གི་མཧཱ་ར་ཤི་ཀྲ་མངའ་སྡའེི་སིད་སྐངོ་ད་ུ
བསྐ་ོགཞག་གནང་བར་དགའ་བསུའི་འཚམས་
འཕནི་ཞིག་གནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུཉདི་
མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་གསོ་ཚོགས་གོང་འོག་
གཉསི་ཀི་འཐུས་མི་གནང་བའི་སབྐས་ནས་བཟུང་
བདོ་མིའི་རང་དབང་གི་འཐབ་རྩོད་དང་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།	སྐ་ུཉདི་
འཕགས་བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ཚོགས་པའ་ི Bharat 
Tibbat Sahyog Manch	འགན་འཛིན་ཡིན་
པའ་ིསབྐས་དང་།		ཕི་ལོ་	༢༠༡༥	ནས་	༢༠༡༨	
བར་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའ་ི	 All Party Indian Parlia-
mentary Forum for Tibet	 ཚོགས་འད་ུ
ཟུང་འབྲལེ་འད་ུསྐངོ་པ་ཡིན་པའི་སྐབས་སུའང་
རྟག་ཏུ་ཚོགས་འད་ུཚང་མར་ཆེད་བཅར་གིས་
ལེགས་སྤལེ་ཉསེ་འགགོ་གི་དགངོས་ཚུལ་ལྷུག་པརོ་
གསུངས་ཡོད།	ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༡	ལོར་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་མགནོ་འབདོ་ལརྟ་སྐུ་ཉདི་
མཆོག་མི་མང་གིས་འསོ་འདམེས་བྱས་པའི་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་མཆོག་གི་དམ་
འབུལ་གི་མཛད་སྒརོ་ཆེད་བཅར་གནང་ཡོད།	 ང་
ཚོས་སྐུ་ཉདི་མཆོག་གིས་བདོ་དནོ་ལ་ཁ་ཞེ་གཉསི་
མེད་ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་
བཀའ་དནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་གསུངས་
ཡོད་པ་བཅས།	།

སིྤ་འཐུས་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་བསྐདོ་གནང་
གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅།	།སབྐས་	༡༦	པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
རྣམས་བདོ་མིའི་འད་ུསྡདོ་གཞིས་ཆགས་ཁག་
དང་།	 བལ་གསོ་ཚོང་འདསུ་ཀི་ས་གནས་ཁག་
ལ་ཕགོས་བསྐདོ་ཕབེས་རུྒྱའི་ས་བགོས་ཡོད་པ་
ལརྟ།	 སིྤ་འཐུས་བླ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་དང་
སིྤ་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༩	ཚེས་	༥	ནས་	༨	བར་ལྡ་ིལི་
བདོ་སརྒ་བསམ་ཡས་གླིང་དང་དའེི་ཁབ་ཁོངས་
ས་གནས་ཁག་ལ་གཞུང་འབྲལེ་ཕོགས་བསྐོད་
གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད།	 ད་ེཡང་སིྤ་འཐུས་བླ་ོ
བཟང་གགས་པ་ལགས་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་དང་།	
སིྤ་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས་སནྦ་ད་ར་ནརོ་
རྒྱས་གླངི་གཞིས་ཆགས་བཅས་སོ་སོའི་བཞུགས་
གནས་ནས་ཕི་ཚེས་	 ༤	 ཉནི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི
ལིར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 	 ཕི་ཚེས་	 ༥	
ནས་	 ༨	 བར་ས་གནས་སུ་ལས་རིམ།	 ཕི་ཚེས་	
༩	 ཉནི་སོ་སོའ་ིབཞུགས་གནས་སུ་ཕབེས་འབྱརོ་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།

ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༣༠	ཉནི་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་མེངྒ་ལོར་ད་ུམཛད་འཕནི་
བསྐངས་བཞིན་པའ་ིསྐ་ུཔར།
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ཡ་ཆེན་སརྒ་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་གླངི་གི་བཙུན་མའ་ིཤག་གསུམ་སངོ་ལགྷ་གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ།
༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དཀར་
མཛེས་ཁུལ་གི་ནང་བསན་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཆེ་
གས་ཡ་ཆེན་སརྒ་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་གླངི་
གི་བཙུན་མའི་ཤག་གསུམ་སངོ་ལྷག་གཏརོ་
བཤིག་བཏང་རསེ་ཤུལ་ད་ུསྤང་རྩྩྭ ་བཙུགས་
ནས་དའེི་ཐགོ་འགིག་ཤོག་ལངྗ་ཁུ་གཡོགས་
ནས་བཞག་ཡོད།			
ད་ེཡང་འད་ིལོ་ཕི་ཟླ་	༥	ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཡ་ཆེན་སྒར་ནས་གྲྭ་བཙུན་དང་ནང་
ཆོས་ཉམས་ལེན་པ་གངས་	 ༣༥༠༠	 ཙམ་
ཕིར་འབུད་བཏང་ཡོད་པ་དང་།	 ཟླ་ཤས་
རསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གྲྭ་བཙུན་དང་ནང་
ཆོས་ཉམས་ལེན་པ་གངས་	 ༧༠༠༠	 ལགྷ་
ཕིར་འབུད་དང་གྲྭ ་ཤག་མང་པོ་གཏོར་
བཤིག་བཏང་ཡོད།
ཕིར་འབུད་བཏང་བའ་ིབཙུན་མ་རྣམས་ལ་རྒྱ་

གཞུང་གིས་རྒྱལ་གཅསེ་ཆོས་གཅསེ་ཀི་སླབོ་
གསོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།		
ད་ེབཞིན་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིཕུ་གུ་ལོ་ན་	
༡༨	 མ་སོན་པར་དགནོ་པར་འཛུལ་ཞུགས་

དང་དགནོ་པའ་ིནང་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་མི་ཆོག་པ་
བཟསོ་འདགུ་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ིཕུ་གུ་ཚོ་

སླབོ་གྲྭའི་གུང་གསེང་སབྐས་དགནོ་པའི་ཆོས་
ཕགོས་ཀི་བྱདེ་སྒ་ོཁག་གི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་
བྱདེ་མི་ཆོག་པ་བཟསོ་འདགུ		
དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོ

ལགས་ཀིས་གོང་གི་གནས་ཚུལ་སྐརོ་གསུང་
དནོ།	 བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་

འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་མིའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་དང་སདྐ་
ཡིག་རང་དབང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་བྱས་ཏ་ེ
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 ང་ོབ་ོབཅས་

རྩ་གཏརོ་གཏངོ་རུྒྱར་འབད་བརྩོན་བྱདེ་ཀི་
ཡོད།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་གསེར་རྟ་བ་ླརངུ་སརྒ་

དང་ཡ་ཆེན་སརྒ་གཏརོ་བཤིག་བཏང་ས་ེགྲྭ་
བཙུན་རྣམས་ཕིར་འབུད་བཏང་དང་གཏངོ་
བཞིན་པ་ནི་བདོ་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་
དང་རིག་གཞུང་རང་དབང་ལ་རིྩས་མེད་
རྡགོ་རོལ་བཏང་བ་རེད།	ཅསེ་དང་།
གཞན་ཡང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཡ་ཆེན་སརྒ་ཕལ་
ཆེར་ཕདེ་ཀ་ཙམ་གཏརོ་བཤིག་བཏང་ཡོད་
པ་དང་།	 འད་ིན་ིབདོ་མི་ཙམ་མ་ཟད།	 བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསན་ཉམས་ལེན་བྱདེ་མཁན་རྒྱ་
རིགས་ཚོ་དང་འཛམ་གླིང་སིྤའི་ཤུལ་དངསོ་
ལའང་གངོ་གུན་ཆེན་པ་ོཐབེས་ཡོད།	 ང་ཚོ་
ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་མིའི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་གི་རིན་ཐང་ལ་བརིྩ་བཀུར་
བྱདེ་རོགས་ཞེས་ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་གིས་
འབདོ་སྐལུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	།

འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཨ་རི་ཇནོ་ཧབོ་ཀིན་སི་མཐ་ོསླབོ་ཀི་ཀྲ་ིསྦ་ིཉམས་ཞིབ་སྡ་ེཚན་གི་ངསེ་སནོ་པ་དང་
མཇལ་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༩	

རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་

སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག་ཨ་རིའི་མངའ་སྡ་ེམེ་

རི་ལེན་ཌ་ Maryland ནང་གི་བལྷ་ཌི་མོར་	
Baltimore	གངོ་ཁརེ་ད་ུརྟནེ་གཞི་བྱས་པའ་ི

ཇནོ་ཧན་ཧཔོ་ཀིན་ Johns Hopkins	གཙུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུཆེད་མངགས་ཕབེས་
ཏ།ེ	 ཉམས་ཞིབ་པ་དང་སླབོ་དཔནོ་སོགས་མི་
ས་མང་དག་ཅིག་དང་ཐུགས་འཕད་གནང་
ས་ེབདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་དཀའ་
ངལ་སྐརོ་ག་ོབསྡརུ་སྦང་བཤད་གནང་འདགུ		
སྐབས་དརེ་ཇོན་ཧན་ཧཔོ་ཀིན་གཙུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་དག་ེརྒན་ཆེན་མོ་རི་ཆར་
ཌི་	 Dr. Richard Chaisson	 ལགས་
ཀིས།	 ང་ཚོ་ངསོ་ནས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ི
ཚོགས་པ་ཁག་དང་ལྷན་འདས་པའི་ལོ་ངོ་	
༡༠	 རིང་ལས་ཀ་བྱས་པ་བརུྒྱད་ང་ཚོར་ཧ་
ཅང་དགའ་འསོ་པའི་ཉམས་མངོ་ཐབོ་བུྱང་།	
ད་ེསྔ་སྨན་པ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ཇནོ་ཧན་ཧཔོ་
ཀིན་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུཕབེས་ཏ་ེ

སྙངི་ནད་ཆེད་ལས་སནྨ་པ་ཚོ་དང་ཐུག་འཕད་
སབྐས།	 སྙངི་ནད་ཆེད་ལས་སནྨ་པ་ཚོས་སནྨ་
པ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ལ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་
ཁདོ་དཀའ་ངལ་གཙོ་བ་ོག་རེ་ཡིན་མིན་ཐད་
བཀའ་འད་ིཞུས་འདགུ				སབྐས་ད་ེདསུ་
སྙངི་ནད་ཆེད་ལས་སནྨ་པ་ཚོས་བདོ་མིའི་སིྤ་
ཚོགས་ཁདོ་དཀའ་ངལ་གཙོ་བ་ོན་ིགླ་ོནད་ཀྲ་ི
སྦའི་ིནད་གཞི་ཡིན་པ་ཤེས་རྟགོས་བུྱང་འདགུ་
ཅསེ་དང་།		
ད་ེཡང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཨ་རི་ཇོན་
ཧབོ་ཀིན་སི་མཐ་ོསླབོ་ཀི་ཀྲ་ིསྦ་ིཉམས་ཞིབ་སྡ་ེ
ཚན་གི་ངསེ་སནོ་པ་	 Dr. Richard Chais-

son	 ལགས་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིའཕདོ་བསནེ་
སྡ་ེཚན་སོགས་ཀི་མི་ས་གཙོ་གས་ཁག་དང་
ཐུག་འཕད་ཀིས་བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་

གླ་ོནད་ཀྲ་ིསྦའི་ིནད་གཞི་དང་།	 སེམས་ནད་
རིགས་འད་མིན།	 ད་ེབཞིན་སནྨ་བཅསོ་དང་
འབྲལེ་བའ་ིམཐུན་རྐནེ་བཅས་ཀི་དཀའ་ངལ་
ཁག་སེལ་བའི་ཐབས་ལམ་དང་རོགས་རམ་
གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་གནང་
ཡོད།	
ཇོ་ཧན་ཧཔོ་ཀིན་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་གི་འཚམས་གཟིགས་ལས་རིམ་ད་ེཉདི་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་དའེི་ཉམས་ཞིབ་པ་སྨན་པ་
དཀནོ་མཆོག་རྡ་ོར་ེལགས་དང་།	 ཇནོ་ཧབོ་
ཀིན་སི་མཐ་ོསླབོ་ཀི་ཀྲ་ིསྦ་ིཉམས་ཞིབ་སྡ་ེཚན་
གི་ངསེ་སནོ་པ།	 ད་ེབཞིན་བྱང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུ
ཚབ་དནོ་ཁང་བཅས་ནས་མཐུན་འགུར་ཞུས་
པ་ཞིག་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།

གངས་སྐནོ་གི་གདོ་ཆག་བུྱང་བའ་ིསངྒ་ཏགོ་ཁབ་ཁངོས་ལྷ་ོནག་དང་འབྲངོ་ཁུག་ས་ཁུལ་བདོ་མིའ་ིའབྲགོ་ཁིམ་རྣམས་ལ་
གུན་སྐབོ་རོགས་དངུལ་བག་ོའགམེས་ཞུས་གནས།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་བཙན་བྱལོ་
ད་ུའབྱརོ་མ་ཐག་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་
ནས་ཛ་དག་ཐགོ་རང་རིགས་རྣམས་གཞིས་
འཁོད་ཐུབ་ཐབས་ཀི་ལས་དནོ་ཞུ་སྒ་ོའགོ་
འཛུགས་ཞུས་ཤིང་།	 ནང་སདི་ལས་ཁུངས་
ཀི་དམིགས་ཡུལ་དང་ལས་འགན་གཙོ་བ་ོ
བདོ་མིའི་རང་དབང་སརླ་གསོའི་བདནེ་པའི་
འཐབ་རྩདོ་ཐགོ་རང་རེའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གོམས་གཤིས་
བཟང་པ་ོརྣམས་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་
ཉམས་པ་སརླ་གསོའ་ིའཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་
གི་རྨང་གཞི་གཙོ་བ་ོརྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་
གི་ནང་བདོ་མི་རྣམས་བཙན་བྱལོ་ད་ུགནས་

སྡདོ་རིང་གཞིས་འཁོད་ཐུབ་ཐབས་དང་།	
གཞིས་ཆགས་ཟིན་པ་རྣམས་ཀི་འཚོ་རྟནེ་
ཕུགས་འཕརེ་ས་བརྟན་ཡོང་སདླ་སོ་ནམ་ལས་
གཞི་གཙོ་གུར་ཐགོ་ལག་ཤེས་དང་།	 འཕུལ་
རིགས།	 ཚོང་ལས་སོགས་ལས་རིགས་འད་
མིན་གི་ག་ོསབྐས་འཛུགས་བསུྐན་གསར་རྩམོ་
ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
ད་ེབཞིན་མང་ཚོགས་ཁདོ་ཉམ་ཐག་དང་
རྒས་གཅངོ་མགོན་མེད་ངལ་ཅན་རིགས་ལ་
བལ་ྟསྐངོ་ཞུ་རུྒྱ་བཅས་ཡིན་པ་དང་།	 ད་ལའྟ་ི
ཆར་རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་ནང་སོ་ནམ་གཙོ་
གུར་གི་གཞིས་ཁག་	༢༤	དང་།	བཟ་ོལས་
ལ་རྟནེ་པའ་ིགཞིས་ཁག་	 ༡༤།	 གཞན་བདོ་
མིའ་ིསྡདོ་སརྒ་གངས་	 ༡༨།	 རྒས་གསོ་ཁང་	
༡༤	 བཅས་ཡོད་པ་འད་ིདག་གི་གང་ཅིའ་ི

གནས་སངས་ལ་གཟགིས་སྐངོ་འགན་འཁུར་
ཞུ་མུས་ཡིན།	
དངེ་སྐབས་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགུར་
ལྡགོ་ཤུགས་ཆེ་འག་ོབཞིན་པའི་རྐནེ་གིས་ས་
ཕགོས་གང་སར་འབུྱང་བའི་གནདོ་ཚེ་གང་
མིན་ཡོང་བཞིན་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་འད་ིལོ་
རྒྱ་བདོ་ས་མཚམས་འབྲས་ལྗངོས་ས་ཁུལ་ལྷ་ོ
ནག་དང་འབྲངོ་གུག་བཅས་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་
གཉསི་ནང་གཡག་གངས་	༨༩༠	དང་ལུག་
གངས་	༣༠	བཅས་འཆི་སྐནོ་བུྱང་ས་ེའབྲགོ་
པ་རྣམས་ལ་ཇི་མི་སྙམས་པའི་གོད་ཆག་
བུྱང་བར་བརྟནེ།	 འཚོ་ཐབས་རུྒྱན་གནས་
ཐུབ་དཀའ་བའི་གནས་སུ་གར་བ་ལས་གལོ་
ཐབས་སུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་
ལས་ཁུངས་ནས་འབྲལེ་ཡོད་སྒང་ཏགོ་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ས་གནས་སོ་སོར་
དངོས་ཡོད་གནས་སངས་རྟགོས་ཞིབ་དང་
འབྲལེ་འདི་ལས་བརུྒྱད་ཛ་དག་ངལ་སེལ་
རོགས་སྐོར་རོགས་ཚོགས་ཤིག་ལ་འབདོ་
སྐལུ་ཞུས་འབྲས་སུ་ཧནི་སྒརོ་	 ༡༧,༨༤,༩༥༨	
གནང་སོན་བུྱང་བ་ནས་ཆ་ཚང་གཤམ་
གསལ་ལརྟ་བག་ོའགམེས་ཞུ་རུྒྱ།
བྱང་འབྲས་ལྗངོས་འབྲགོ་སྡའེ་ིས་ཁག་གཉསི་
ཀི་འབྲགོ་པའི་དདུ་ཁིམ་རྣམས་ལ་གཡག་
རེར་སྒརོ་	 ༢,༠༠༠	 དང་ལུག་རེར་སྒརོ་	
༡༦༥	བཅས་ཧནི་སྒརོ་	༡༧,༨༤,༩༥༠	གུན་
གསབ་ད་ུགནང་ཡོད།	 ད་ེའཕསོ་དངུལ་ལགྷ་
སྒརོ་	 ༨	 ས་གནས་ཀི་རྩག་རིྩག་འག་ོགནོ་
སདླ་ཕུལ་ཏ་ེཞལ་འདབེས་གང་བུྱང་བ་རྣམས་
མིག་སྨན་མིག་ཐོག་ཏུ་བཏང་ཐུབ་པ་བུྱང་

ཡོད།
ད་ེབཞིན་འབྲས་ལྗངོས་ལྷ་ོནག་དང་འབྲངོ་
གུག་བདོ་མིའི་འབྲགོ་ཁིམ་རྣམས་ལ་འབྲལེ་
ཡོད་མངའ་གཞུང་ནས་ཡུལ་མི་སིྤ་མཚུངས་
ལྟར་གཡག་འཆི་སྐནོ་བུྱང་ཡོད་མེད་ལ་མ་
ལྟསོ་པར་གཡག་རེར་དདོ་སྒརོ་	 ༣༠,༠༠༠	
རེ་བརིྩས་ཏ་ེདདུ་ཁིམ་རེར་གཡག་གསུམ་གི་
རིན་འབབ་སྒརོ་	༩༠,༠༠༠	དང་།	ཨ་ཤོམ་
རྩམ་པ་དང་རྩ་ཐག་བཅས་གནང་ཡོད་པ་
བཅས་ལ་འད་ིག་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་
ལྷ་ོནག་དང་འབྲངོ་གུག་འབྲགོ་སྡའེ་ིདདུ་ཁིམ་
ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའབྲལེ་ཡོད་མངའ་
གཞུང་དང་གཏངོ་ཕདོ་ཅན་གི་ཕི་ནང་སིྤ་
སྒརེ་གི་རོགས་སྐརོ་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་བཅས།	།
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བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཟུར་མཁས་དབང་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་སྤནོ་ཊ་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་པ།
༄༅།	 །བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཟུར་མཁས་དབང་
ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་སྤནོ་ཊ་ཆོལ་
གསུམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་
དང་ཞ་ལུ་དགོན་པ་ཐུན་མོང་ནས་ཇི་ལྟར་
གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༤	
ཡོལ་ཙམ་ལ་སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ད་ུཕབེས་
པ་དང་།	 ཚེས་	 ༢༦	 ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	
༢	ཐགོ་སྤནོ་ཊ་སཾ་བྷ་ོཊ་གཏན་སླབོ་ཀི་ཚོགས་
ཁང་ད་ུདགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་དང་བཅས་པར་
ར་ེབཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀི་བསདོ་པ་

གང་བླ་ོམའ་ིལགྗས་ལུང་དང་།	 གཞནོ་སྐསེ་ རྣམས་ལ་དངེ་སྐབས་གོ་ལ་འདིའི་སངེ་ད་ུ དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཡོད་པའི་ནང་ནས་ཀླན་
ཀ་ཆེན་པ་ོགཉསི་ཡོད་པ་ས།ེ	 འཚེ་བ་དང་།	
ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཆག་བཅས་གཉིས་ཡིན་
ཞིང་།	 	 དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ལ་དངེ་རབས་
གཞོན་སྐེས་ཚོས་གདངོ་ལེན་བྱེད་ཕོགས་
དང་།	འགན་འཁུར་བྱདེ་ཕགོས་སྐརོ་གི་བངླ་
དརོ་གསུང་བཤད་ཟབ་རྒྱས་གནང་བ་དང་།
ད ེ་རེས་བ ོད་མི ་རྒས་འཁོགས་རྣམས་ལ་
མཇལ་ཁ་དང་གསུང་བཤད་ཟབ་རྒྱས་གནང་
།	 ཕི་ཚེས	 ༢༧	 ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་
བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟནེ་ལ་རབ་གནས་དང་ཞ་

ལུ་དགོན་ཁུལ་གི་སེར་སྐ་མི་མང་ཡོངས་ལ་
སྐབས་འག་ོསེམས་བསྐདེ་དང་།	ལས་འབྲས་
སྐརོ་གི་གསུང་ཆོས་བཀའ་དནི་བསྐངས་པ་
དང་།	ཕི་ཚེས	༢༨	ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༩	ནས་
མི་ཚེ་གཅིག་གི་ནང་ད་ུཚེ་མཇུག་ལ་སླབེས་
སྐབས་བསམ་བླ་ོཇི་ལྟར་གཏང་དགོས་མིན་
སྐརོ་སོགས་གསུང་བཤད་ཟབ་རྒྱས་གནང་བ་
བཅས།	།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་ལ་སིྤ་ལས་ཁུངས་ཐུན་མོང་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ལ་དགྭས་ད་ེབཞིན་དབུས་འཛིན་མངའ་
ཁུལ་གི་གནས་བབས་སུ་ངསོ་འཛིན་གནང་བར་རྟནེ་འབྲལེ་མཚོན་སདླ་དགངོ་ཚིགས་གསོལ་སནོ་རྒྱས་པ་ཞིག་ག་ོསིྒག་

གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་ལ་
སིྤ་ལས་ཁུངས་ཐུན་མོང་ནས་ཉ་ེསྔནོ ་རྒྱ་
གར་གཞུང་གིས་ལ་དྭགས་ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་ནས་ཐད་ཀར་འཛིན་སྐོང་
སངས་འཛིན་གནང་བའ་ིདབུས་འཛིན་མངའ་
ཁུལ་	 Union Territory	 ད་ུངསོ་འཛིན་
གནང་བར་རྟནེ་འབྲལེ་མཚོན་སླད་དགོང་
ཚིགས་གསོལ་སནོ་རྒྱས་པ་ཞིག་གོ་སིྒག་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་གསོལ་སནོ་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོལ་དྭགས་རང་སྐངོ་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་དདེ་དཔནོ་སྐ་ུཞབས་རྒྱལ་པའོ་ི
དབང་རྒྱལ་	Gyal P.Wangyal	ལགས་དང་།	

ཆེ་མཐ་ོསྐ་ུམགནོ་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་འཇམ་དབྱངས་ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག	 རྒྱ་
གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་ཐུབ་
བསན་ཚེ་དབང་ལགས།	 ད་ེསའྔ་ིགསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི ་ ཐུབ ་བསན་ཚེ ་དབང་ལགས།	
མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་
ཟུར་པ་ཚེ་རིང་རྡ་ོར་ེལགས།	 	 ཨན་ཇུ་མན་
ཨི་མ་མི་ཡ་	Anjuman Imamia	ཞསེ་པའ་ི
ཁ་ཆེ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་ཨཤ་རཕ་སརྦ་
ཅ་	 Ashraf Barcha	 ལགས།	 ལ་དགྭས་
དགནོ་པ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་བཤད་སུྒབ་

བྱམས་པ་ལགས།	 ལ་དགྭས་ནང་པ་ཚོགས་
པའ་ི	 Ladakh Buddhist Association 

ཚོགས་གཙོ་ཀུན་བཟང་ལགས།	 མོན་ཨུལ་
ཨི་སི་ལམ་	 Mon-ul-Islam	 ཞསེ་པའ་ིཁ་
ཆེ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་ཀ་ཡུམ་	Dr Ka-

yum	ལགས།	ལ་དགྭས་རང་སྐངོ་རི་ལྗངོས་
ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ།	
སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་སོགས་
ཁནོ་སྐ་ུམགནོ་	༡༠༠	ཕབེས་ཡོད།
སབྐས་དརེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོལ་དྭགས་རང་
སྐངོ་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་དདེ་
དཔནོ་སྐ་ུཞབས་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་ལ་སིྤ་ལས་ཁུངས་

ནས་དགོང་ཚིགས་གསོལ་སནོ་གི་མཛད་སྒ་ོ
ག་ོསིྒག་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་
འབྲལེ་ལ་དྭགས་པ་རྣམས་ནས་ལོ་ངོ་བཅུ་
ཕག་བདནུ་ཙམ་རིང་འབད་བརྩནོ་ལྷདོ་མེད་

གནང་བ་ད་ེམཇུག་སིྒལ་ཡོད་པ་དང་།	 ལོ་
ང་ོབཅུའི་ནང་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་
བའ་ིཡིད་ཆེས་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	།

བྱང་ཨ་རིའ་ིབདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	༡༨	པ་བྱང་ཀལེ་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ི
ཚོགས་ཁང་སྡ་ེབཞིའ་ིཕུན་ཚོགས་གླངི་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་ཚོགས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ	༨	ཚེས	༣༡	
ཉིན་བྱང་ཨ་རིའི ་བ ོད་རིགས་སིྤ་མཐུན་

ཚོགས་པའི་ལོ་འཁརོ་འཛིན་སྐངོ་གི་ཚོགས་
ཆེན་ཐངེས	 ༡༨	 པ་ད་ེབཞིན་བྱང་ཀ་ེལི་
ཕརོ་ནི་ཡའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ཚོགས་ཡོད་
པ་དང་།	 ཚོགས་ཆེན་གི་དབུ་འབྱདེ་མཛད་
སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབཀའ་ཤག་གི་སྐུ་ཚབ་
འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐོང་དབང་
ཕུག་མཆོད་ཕབེས་ཡོད།	 དམིགས་བསལ་
སྐུ་མགནོ་བྱང་ཨ་རིར་ཕགོས་བཞུགས་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུན་རྣམ་པ་གཉསི་ཕབེས་ཡོད་

པ་དང་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཕི་འབྲལེ་

འགན་འཛིན་སིྤ་ཟུར་བསན་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་
ལགས་ཕབེས་ཡོད།	
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་བའ་ིནང་དནོ་གཙོ་བ་ོན།ི	 བདོ་ནང་
གི་གནས་སངས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཛ་དག་ཏུ་
འག་ོབཞིན་ཡོད་པས་ཚང་མ་བླ་ོའཚབ་སྐེ་
དགསོ་པའ་ིཛ་དག་ཡིན་པ་དང་།	 ཕི་རྒྱལ་
ཡུལ་གུ་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་གསར་སྐསེ་བདོ་
ཕུག་རྣམས་ཀི་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སོགས་ཐགོ་

ཤུགས་རྒྱག་དགསོ་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་ཕ་
མས་བུ་ཕུག་མཉམ་ད་ུབདོ་སྐད་རྒྱག་རུྒྱ་ཧ་
ཅང་གི་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་དང་།
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་
འཆར་སང་དང་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་
སནྨ་བཅོས་བལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞི་སོགས་ལས་
འཆར་གཞན་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་།	 གཞན་
ཡང་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་ཧ་ཅང་གི་
གལ་ཆེ་ཡིན་པ་དང་།	 ད་ལམ་ཚོགས་ཆེན་
འད་ིདང་ཚོགས་ཆེན་གི་གསོ་གཞི་ཁག་ཀང་
ད་ེབས་ཀང་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་།
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀིས་ཚོགས་ཆེན་གི་ངོ་
སྤདོ་དང་ལས་རིམ་ཁག་ང་ོསྤདོ་དང་ཚོགས་
བཅར་བ་རྣམས་ཕབེས་བསུའི་གསུང་བཤད་
གནང་།	 ཕགོས་བཞུགས་སིྤ་འཐུས་རྣམ་
གཉིས་ཀིས་ཚོགས་ཆེན་འདི་གལ་ཆེ་ཡིན་
པའི་སྐརོ ་སོགས་གསུང་བཤད་ཞིབ་ནན་
གནང་ཡོད།	

ད་ལམ་ཚོགས་ཆེན་འདིའི་ཐོག་ས་གནས་
ཁག་	 ༢༤	 ནས་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི ་ ཚོགས་གཙོ་སོགས་སྐུ ་ཚབ་	
༤༠	 ཙམ་ཕབེས་ཡོད་པ་དང་།	 ཕི་ཟླ་	 ༨	
ཚེས་	 ༣༡	 ནས་ཕི་ཟླ	 ༩	 ཚེས་	 ༢	 བར་
ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་ཚོགས་ཡོད།	 ཉནི་
གསུམ་གི་རིང་བརདོ་གཞི་མི་འད་བ་ཁག་
ལྔ་ཙམ་ཐགོ་གོ་བསྡུར་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
བརོད་གཞི་གཙོ་བ ོ་ནི་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུ་ཕྱྭའི་

ཞབས་རིམ་དང་།	 བྱང་ཨ་རིའ་ིནང་གསར་
སྐ་ེབདོ་ཕུག་རྣམས་ཀི་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
དང་།	 སདྐ་ཡིག	 	 ནང་ཆོས་སོགས་མི་
ཉམས་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་ཐབས་ཇ་ེདག་ེསྐརོ་
དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་ཆབ་སདི་དཀའ་
སེལ་ལས་དནོ་དལི་བསྒགས་གནང་ཕགོས་
སོགས་སྐརོ་བཀའ་བསྡུར་དང་གོས་ཆོད་
འཇགོ་ཡོད་པ་བཅས།	།
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དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་སླབོ་ཕུག་གཟངེས་རྟགས།
༄༅།	 །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༢	 ལོར་བདོ་
གཞུང་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༣༦༠	 འཁརོ་
བའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུ་སབྐས།	 དམིགས་བསལ་ལས་
འགུལ་མང་དག་སྤལེ ་བའི ་ཁོངས་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་
འཛིན་རིམ་	 ༡༢	 ཡིག་རུྒྱགས་ཆེན་མོའ་ིནང་ཚན་རིག་དང་།	
སུྒ་རྩལ།	 ཚོང་རིག་བཅས་སླབོ་ཚན་སྡ་ེཁག་སོ་སོའ་ིནང་ནས་སྦང་
འབྲས་རྩེ་ཕུད་སོན་པའི་སླབོ་ཕུག་རེར་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་སླབོ་
ཕུག་གཟངེས་རྟགས་ཞེས་ལོ་ལྟར་གནང་རུྒྱ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་
ཡོད་པ་དང་།	 འད་ིལོ་བྱ་དགའ་གནང་ཐངེས་	 ༡༧	 ད་ེཆགས་
ཡོད།	 	 གཟངེས་རྟགས་འདའི་ིདམིགས་ཡུལ་ན།ི	 ༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཕངེ་རིམ་བྱནོ་གིས་དབུ་འཁིད་
པའི་བདོ་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་གི་བཀའ་དནི་རསེ་དན་དང་།	
གཞན་ཡང་གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་ཚན་སྡ་ེཁག་གསུམ་གི་ནང་གུབ་
འབྲས་རྩ་ེསོན་སླབོ་ཕུག་གསུམ་ལ་ལེགས་གསོལ་གཟངེས་བསདོ་ཕག་
འཁརེ་གནང་ས།ེ	 བདོ་ཕུག་ཡོངས་ཀི་ཤེས་ཡོན་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་
རུྒྱའ་ིསེམས་ཤུགས་སརྤ་རུྒྱ་དང་མིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོསནོ་ཐབས་ཡིན།
བཀའ་ཤག་སབྐས་	༡༤	པས་ལས་དནོ་ཚང་མའ་ིནང་ནས་ཤེས་ཡོན་
གལ་ཆེ་བརིྩ་བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་ཡོན་སརྤ་ཆ་གནང་བ་
དང་འབྲལེ།	 དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་གཟངེས་རྟགས་ད་ེསླབོ་ཚན་སྡ་ེཁག་
གསུམ་གི་སླབོ་མ་རྩ་ེཕུད་གསུམ་རེ་བྱས་ཏ་ེསླབོ་ཕུག་	 ༩	 སརྤ་ཆ་
གནང་བ་དང་དངུལ་གི་བྱ་དགའ་ཡང་སྒརོ་	 ༥༠༠༠	 ནས་སརྤ་ཆ་

སདི་སྐངོ་གཟངེས་བསདོ་ཕག་ཁརེ་གནང་བ།

རིག་ཚན་གསུམ་གི་ཨང་རིམ་དང་པའོ་ིསླབོ་མ་རྣམས་ཀི་མཚན་གཞུང་།

ཨང་རིམ། སླབོ་ཚན། ད་ེས་ྔསླབོ་གྲྭ སླབོ་ཕུག་གི་མིང། བརྒྱ་ཆ། གཟངེས་རྟགས་བཞསེ་མཁན། ད་ལའྟ་ིམཐ་ོསླབོ།
༡ ཚན་རིག སེ་ལ་ཀུའ་ིབདོ་ཁིམ། ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས་ཟླ་བ། ༩༤ པ་ལགས། Aakash Institute for NEET.

༡ སུྒ་རྩལ། སྦལེ་ཀབོ་སམ་བྷ་ོཊ། བསན་འཛིན་གངས་མཚོ། ༩༢ ད་ོབདག B.A in Mysore Teresian College

༡ ཚོང་རིག སྦལེ་ཀབོ་བདོ་ཁིམ། བསན་འཛིན་ལུང་རིགས། ༨༩༌༦ ད་ོབདག Tibetan Medical and Astrological Institute

རིག་ཚན་གསུམ་གི་ཨང་རིམ་གཉསི་པའ་ིསླབོ་མ་རྣམས་ཀི་མཚན་གཞུང་།

ཨང་རིམ། སླབོ་ཚན། ད་ེས་ྔསླབོ་གྲྭ སླབོ་ཕུག་གི་མིང། བརྒྱ་ཆ། གཟངེས་རྟགས་བཞསེ་མཁན། ད་ལའྟ་ིམཐ་ོསླབོ།
༢ ཚན་རིག མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ། ལ་ྷམོ་ཚེ་རིང་། ༩༡ ད་ོབདག Bachelor of Phamacy in JSS University Ooty

༢ སུྒ་རྩལ། མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ། བསོད་ནམས་བད་ེསིྐད། ༨༩༌༦ གཅནེ་མོ། Nursing at Holifamily Hospital

༢ ཚོང་རིག སྦལེ་ཀབོ་བདོ་ཁིམ། ཚེ་རིང་བད་ེསིྐད། ༨༨༌༢ ད་ོབདག Gap Year

རིག་ཚན་གསུམ་གི་ཨང་རིམ་གསུམ་པའ་ིསླབོ་མ་རྣམས་ཀི་མཚན་གཞུང་།
ཨང་རིམ། སླབོ་ཚན། ད་ེས་ྔསླབོ་གྲྭ སླབོ་ཕུག་གི་མིང། བརྒྱ་ཆ། གཟངེས་རྟགས་བཞསེ་མཁན། ད་ལའྟ་ིམཐ་ོསླབོ།

༣ ཚན་རིག སེ་ལ་ཀུའ་ིབདོ་ཁིམ། ཚེ་རིང་ལ་ྷམོ། ༩༠༌༨ ད་ོབདག Gap Year (Preparing for NEET)

༣ སུྒ་རྩལ། མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ། བསན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ། ༨༧༌༨ ད་ོབདག Hindu College (Delhi University)

༣ སུྒ་རྩལ། མོན་གྷ་ོསམ་བྷ་ོཊ། བསན་འཛིན་མཚོ་མོ། ༨༧༌༨ ད་ོབདག BA at Christ University.

༣ ཚོང་རིག སྦལེ་ཀབོ་བདོ་ཁིམ། སལྐ་བཟང་རིན་ཆེན། ༨༥༌༢ ད་ོབདག B.COM at DLIHS

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢	
ཉནི་བཞུགས་སརྒ་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་

ལག་ཁང་གི་གསུང་རའ་ིནང་།	 བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་
མཁནེ་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པ་ོརྒྱལ་མཆོག་
སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་མང་གཙོའི་ལམ་བཟང་གསོལ་
བསྩལ་བཀའ་དནི་བསྐངས་ཏ་ེམི་ལོ་	 ༥༩	
འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་གི་གཞུང་འབྲལེ་མཛད་
སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་
གངོ་ཁརེ་འཛུགས་སུྐན་ཡར་རྒྱས་བླནོ་ཆེན་
ལམྕ་སྐ་ུསར་ཝཱིན་ཅ་ོད་ེརི་ Smt. Sarveen 

Chaudhary	 མཆོག་གིས་སླབོ་མ་བཞི་ལ་
སིད་སྐོང་གཟེངས་བསདོ་ཕག་ཁེར་དང་
ལེགས་སྐསེ་གནང་ཡོད།
སིད་སྐདོ་གཟངེས་བསདོ་བཞེས་མཁན་སླབོ་
མ་བཞིའ་ིམཚན་དང་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡསུ།

༡།	 བསན་འཛིན་བསན་སྐངོ་ལགས་ན།ི	
གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྭ་ལ་དྭགས་བདོ་ཁིམ་དང་།	

སུ་ཇ།	 གྷ་ོཔལ་པུར།	 རྡ་སངེ་བདོ་ཁིམ་
བཅས་ནས་སླབོ་ཐནོ་རསེ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
ཅནེན་ེགངོ་ཁརེ་ད་ུརྟནེ་གཞི་བྱས་པའི་ལོ་ཡ་
ལ་ Loyola	 མཐ་ོསླབོ་ནས་ཉ་ེབའ་ིགཙུག་
ལག་རབ་འབྱམས་པ་དང་།	 མ་ཌི་ར་སི་ཡི་
ཤུའ་ི	 Madras Christian	 མཐ་ོསླབོ་ནས་
གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ཐནོ།	 མ་ཌི་ར་
སི་གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ནས་རིགས་
གཅིག་རྐང་འཛིན་བསབླ་པ་མཐར་སོན་ནས།	
ད་ལ་ྟཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཐ་ོསླབོ་ནང་སླབོ་དཔནོ་
གིས་ཕག་ལས་གནང་མུས་ཡིན།	 འབུམ་
རམས་པའ་ིཉམས་ཞིབ་དཔད་རྩམོ།	 Ph.D 

Thesis	 གཞུང་ད་ུབསིྒགས་པའ་ིཊི་ཊ་ན་ིཡ་
ན་ེན་ོཕ་སྦུག་གི་བསར་སིྒག	 –	 སབས་བད་ེ
ཞིང་གངོ་ཆུང་ལ་ཨེཆ་ཊི་ཨེམ HTM མེད་
པའ་ིཔ་ེརོབ་སི་ཀཡིཊ་ཉ་ིའདོ་གླགོ་སནྨ།	 ”	
Vertically Oriented Titania Nanotube 

Arrays: Towards the facile low cost 

HTM free perovskite solar cell

༢།	 བསན་འཛིན་ནརོ་བུ་ལགས་ན།ི	 ཕི་ལོ་	
༡༩༩༢	 ལོར་བདོ་ནས་འབྱརོ་བ་དང་གཞི་
རིམ་སླབོ་གྲྭ་རྡ་སངེ་བདོ་ཁིམ་ནས་ཐནོ་རསེ་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་ཅེནན་ེགངོ་ཁེར་ད་ུརྟནེ་
གཞི་བྱས་པའ་ིལོ་ཡ་ལ་	 Loyola	མཐ་ོསླབོ་
ནས་ཉ་ེབའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་	
དང་།	མ་ཌི་ར་སི་ཡི་ཤུའ་ི	Madras Chris-

tian མཐ་ོསླབོ་ནས་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་
པ་ཐནོ།	 མ་ཌི་ར་སི་གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་
མོ་ནས་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་བསླབ་
པ་མཐར་སོན་ནས།	 ད་ལ་ྟ	 Hindustan 

University	 ནང་	 English Literature 

གིས་སླབོ་དཔནོ་ཕག་ལས་གནང་མུས་ཡིན།	
འབུམ་རམས་པའི་མཉམ་ཞིབ་དཔད་རྩོམ། 
Ph.D Thesis 	 	 བནོ་དང་།	 ནང་ཆོས།	
དངེ་རབས་བདོ་ཀི་རིག་གནས་བུྱང་ཚུལ་ལ་
རིགས་པའ་ིལམ་ནས་དཔད་པ།	 ”	 Bon 

Buddhism and the Modern Tibet: An 

Epistemological Inquiry

༣།	 ལ་ྷམོ་མཚོ་ལགས་ན།ི	 བསི་མད་ོབདོ་
ཡིག་སླབོ་འབྲིང་ད་ུའཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་
ཐནོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༣	ལོར་བདོ་ནས་འབྱརོ་
ཏ་ེསུ་ཇ་བདོ་ཁིན་ད་ུསླབོ་ཞུགས་བྱས།	 ད་ེ
ནས་ལརྦ་ཎ་དབུས་བདོ་ཀི་གཙུག་ལག་ནས་
དབུ་མ་གངོ་མ་སླབོ་ཐནོ་རསེ།	 བ་ྷཎཱ་རས་
ཧིན་དྷུ ་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ནས་
ཉ་ེབའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་དང་།	
གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ།	རིགས་གཅིག་

རྐང་འཛིན་བསབླ་པ་མཐར་སོན།	 ད་ལ་ྟབ་ྷ
ཎ་རས་ཧནི་དྷུ ་གཙུག་ལག་སླབོ་ཆེན་གི་རྒྱའི་
སདྐ་ཡིག་སྡ་ེཚན་ད་ུརྒྱ་ཡིག་སླབོ་དཔནོ་བྱས་
མུས་ཡིན།	 འབུམ་རམས་པའ་ིམཉམ་ཞིབ་
དཔད་རྩམོ།	Ph.D Thesis	རྒྱ་གར་གནས་
སྡདོ་བཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་གནས་བབ་ལ་
བསམ་ཞིབ།	 Tibetans in Exile: Debat-

ing the Status of Refugees in India

༤།	བླ་ོབཟང་དབྱངས་མཚོ་ལགས་ན།ི	བདོ་
ནས་འབྱརོ་བ་དང་།	 གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྭ་པ་
ཀུལ་དང་།	 སྦལེ་སྐབོ།	 རྡ་ེསངེ་བདོ་ཁིམ་
བཅས་ནས་ཐནོ་རསེ།	 རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
ཅནེན་ེནང་རྟནེ་གཞི་བྱས་པའ་ི	 Stella 

Maris	 མཐ་ོསླབོ་ནས་ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་

རབ་འབྱམས་པ་དང་།	 གཙུག་ལག་རབ་
འབྱམས་པ་ཐནོ།	 ད་ེརསེ་ཇ་ེཨེན་ཡུ་གཙུག་
ལག་སླབོ་ཆེན་ནས་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་
བསབླ་བ་མཐར་སོན།	 ད་ལའྟ་ིཆར་རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་ཀི་དྲྭ་རྒྱའི་སངེ་བདོ་ནི་འཛམ་གླིང་
གི་ས་ེགསུམ་པ་ཞེས་པའི་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་
དང་ལས་འགུལ་གི་ཕག་ལས་གནང་བཞིན་
ཡོད།	 འབུམ་རམས་པའ་ིམཉམ་ཞིབ་དཔད་
རྩམོ། Ph.D Thesis	 རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ཀི་
ཁརོ་ཡུག་ལ་བཟུང་བའི་སིད་བུྱས་དང་དའེི་
ཤུགས་རྐནེ།	 ༢༠༠༡-༢༠༡༣	 “China’s 

Environmental security policies in Ti-

bet: Implications for India, 2001-2013

༝༾྆༝༾དགངོས་སེལ།	

‘བདོ་མིའ་ིརང་དབང་འདནོ་ཐངེས་	༣༥	པའཤོིག་ངསོ་བཞི་པའ་ིསངེ་	༼ལྷ་ོཨ་རིའ་ིཀ་ོལོམ་

སྦ་ེཡའ་ིནང་ཆོས་ལུགས་མ་བརྟནེ་པའ་ིབཟང་སྤདོ་སླབོ་སྤལེ་གི་ཟབ་སྦངོ་ལེགས་གུབ་བུྱང་བ།༽	

ཞསེ་པའ་ིའག་ོབརདོ་འགོ་འད་པར་འགདོ་ནརོ་ཤོར་འདགུ་པར་དགངོས་སེལ་ཞུ།	

གནང་ནས་ཨང་དང་པ་ོསྒརོ་	༢༠༠༠༠	དང་།	ཨང་རིམ་གཉསི་པར་སྒརོ་	༡༥༠༠༠	།	ཨང་རིམ་གསུམ་པར་	༡༠༠༠༠	བར་སརྤ་ཆ་གནང་ཡོད།
འད་ིལོའ་ིགཟངེས་རྟགས་ཐངེས་	༡༨	པ་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢	ཉནི་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིདསུ་ཆེན་ཐངེས་	༥༩	ཉནི་འད་ིལོར་འཛིན་རིམ་	༡༢	རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རུྒྱགས་ནང་གུབ་འབྲས་རྩ་ེཕུད་སོན་པའ་ིསླབོ་མ་བཅུ་ལ་ལེགས་སྐསེ་ཕག་འཁརེ་དང་བྱ་དགའ་གནང་ཡོད།	ད་ེཡང་བྱ་དགའ་བཞསེ་མཁན་རྣམས་
ཀི་མཚན་གཞུང་གཤམ་གསལ།



5 TIBETAN NEWS  4th September 2019 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	ཕི་ཟླ་	༩	ཚེས་	༤

༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་ན་ིཚན་རིག་པ་ཞིག་རེད་ཅསེ་པའ་ིགླགོ་བརྙན་ཐངེས་དང་པ་ོགཟགིས་འབུལ་ཞུས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༣༠	 ཉནི་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་ན་ིཚན་རིག་པ་ཞིག་
རེད་	The Dalai Lama: Scientist	ཅསེ་
པའ་ིདསུ་ཡུན་ཆུ་ཚོད་	 ༡	 དང་སརྐ་མ་	
༣༥	 ཙམ་ཡོད་པའ་ིདངསོ་བུྱང་གླགོ་བརྙན་
ད་ེབཞིན་ཐངེས་དང་པ་ོཨི་ཊ་ལིའ་ི Ital-

ian	 གངོ་ཁརེ་ཝ་ེན་ིསིའ་ི Venice	 ནང་ཝ་ེ
ནི་སི་རྒྱལ་སིྤའི་གླགོ་བརྙན་དསུ་སནོ་ཐངེས་	
༧༦	 ཐགོ་གཟགིས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	
གླགོ་བརྙན་དའེི་འཁབ་གཞུང་འབྲི་མཁན་
དང་འཁབ་ཁདི་པ་ལམྕ་སྐ་ུཌ་ཝན་ཨིན་གི་ལི་	
Dawn	Gifford	Engle	ལགས་ཡིན་ཞིང་།	
སྐ་ུཞབས་ཨི་ཝན་	Ivan	Suvanjieff	ལགས་
ཀིས་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོསུྐན་གནང་བ་ཞིག་རེད།		
ཕི་ལོ་	༡༩༩༦	ལོར་བཙུགས་པའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ི
ཞི་བད་ེཐབེས་རྩ་ཁང་ Peacejam Founda-

tion	 གིས་འཛམ་གླངི་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་
རྟགས་བཞེས་མངོ་མཁན་རྣམས་ཀི་མཛད་
རསེ་ལོ་རུྒྱས་སྐརོ་རིམ་བཞིན་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོ

བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ།	 དའེ་ིཆ་ཤས་སུ་ཐངེས་
འདིའི་གླགོ་བརྙན་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་ནི་ཚན་རིག་
པ་ཞིག་རེད་ཅསེ་པ་བཟ་ོསུྐན་གནང་བ་ཞིག་
རེད།	
གླགོ་བརྙན་དའེ་ིནང་དནོ་གཙོ་བ་ོན།ི	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༠	 ལོ་ནས་བཟུང་ད་བར་

རྒྱལ་སིྤའི་ཚན་རིག་པ་གགས་ཅན་ཚོ་དང་
ལནྷ་བག་ོགླངེ་རིམ་པ་ཚོགས་པའི་སྐརོ་དང་།	
ད་ེབཞིན་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་ཚན་
རིག་ལ་ཐུགས་མཉསེ་པ་ོགནང་གི་ཡོད་པའི་
མཛད་རྣམ་ལོ་རུྒྱས།	 	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཚད་
རྡལུ་དངསོ་ཁམས་རིག་པའ་ི	 Quantum 

Physics དག་ེརྒན་ལ་ྟབུར་ངསོ་འཛིན་མཛད་
བཞིན་པའི་ཚན་རིག་པ་གགས་ཅན་ཌ་ེཝི་ཌི་
བྷམོ་	 David Bohm	 མཆོག་དང་ཁར་ལི་
ཝནོ་	Carl von Weizsacher	མཆོག་རྣམ་
གཉསི་ཐུག་འཕད་མཛད་པའ་ིསྐརོ།
ད་ེབཞིན་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གི་གགོས་
པ་ོདབང་རྩ་ཚན་རིག་པ་གགས་ཅན་ཕ་ིརན་
སི་སོ་ཝ་རེ་ལ་	 Franciso Varela	 མཆོག་
འབྲས་ནད་ Cancer	 རྐནེ་པས་འདས་
གངོས་སུ་གུར་བའི་ཡིད་སྐ་ོབའི་གནས་ཚུལ་
སྐརོ་དང་།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་
ནང་པའི་མཁས་དབང་དང་ཚན་རིག་པ་
དབར་ཚད་རྡལུ་དངསོ་ཁམས་རིག་པ་དང་།	
སེམས་ཁམས་རིག་པ།	 དབང་རྩ་ཚན་རིག་
སོགས་ཀི་སྐརོ་བག་ོགླངེ་གནང་ས་ེནང་པའི་
མཁས་དབང་དང་ཚན་རིག་པ་དབར་ཟམ་
པ་ལྟ་བུ་བཟསོ་གནང་མཛད་པའི་སྐརོ་ཡིན།		
གླགོ་བརྙན་བསན་རསེ་ལདྟ་མོ་བ་ཡོངས་ཡར་
བཞངེས་ནས་དགའ་བསུའ་ིཐལ་སྒ་བསྒགས།

ད་ེརསེ་ལམྕ་སྐ་ུཌ་ཝན་ཨིན་གི་ལི་ལགས་དང་
ཨི་ཝན་ལགས་ཀིས་ལྟད་མོ་བ་ཡོངས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་འབྲལེ།	 ཨ་ཡིར་
ལན་ཌི་	 	 Ireland	 ནས་ཡིན་པའ་ིའཛམ་
གླིང་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་བཞེས་མོང་
མཁན་ལམྕ་བྷ་ེཊེ་ཝི་ལིམ་སི་	  Betty Wil-

liams	 ལགས་ཀིས་གླགོ་བརྙན་འཁབ་ཁདི་
པ་དང་བཟ་ོསུྐན་པ་རྣམ་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 	 ལམྕ་བྷ་ེཊེ་ཝི་ལིམ་སི་
ལགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་མོ་རང་གི་གོགས་མཆོག་
དམ་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕིར་དན་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།
སརྦ་སེལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ཀིས་གླགོ་བརྙན་འཁབ་ཁདི་པ་
དང་།	གླགོ་བརྙན་བཟ་ོསུྐན་པ།	ད་ེབཞིན་ལམྕ་
བྷ་ེཊེ་ཝི་ལིམ་སི་ལགས་བཅས་ལ་ཐུགས་ཆེ་
ཞུའ་ིཁ་བཏགས་རེ་བསྒནོ་ཡོད་པ་བཅས།	 །	

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པས་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའ་ིཐངོ་ཐང་གི་གནས་སངས་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་
ཞུ་གཏུག་འག་ོའཛུགས་གནང་བ།	

༄༅།	 །མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོ བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འད་ུ

ཐངེས་	༤༢	པ་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	
༩	 ཚེས་	 ༩	 ནས་	 ༢༧	 བར་འཚོགས་རུྒྱ་
ཡིན་པར་བརྟནེ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕི་འབྲལེ་དུང་ཆེ་
དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་དང་།	
སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་མེད་རིག་
འཛིན་ལགས།	 སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་གི་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ་སལྐ་ལནྡ་མཚོ་
མོ་ལགས།	 ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་མཉམ་
འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་།	 ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པ།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཚན་པ་

བཅས་ཀི་འགན་འཛིན་འབུྲག་བསན་སིྐད་
ལགས་བཅས་ནས་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་སྐརོ་ཞུ་གཏུག་ལས་
འགུལ་འག་ོའཛུགས་གནང་ཡོད།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་
ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡ་ཆེན་སྒར་
གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ་དང་བདོ་ནང་གི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་མུ་མཐུད་
ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འག་ོབཞིན་པའི་སྐརོ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་གཏན་
འཇགས་ཚོགས་མི་དང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོ

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བྱེད་
རྣམས་ལ་ཞུ་གཏུག་གནང་བ་དང་།	ད་ེབཞིན་
དནོ་ཚན་བཅུ་ཅན་གི་ཞུ་གཏུག་ཡི་ག་ེརྒྱ་ནག་
ལ་གནང་ཡོད།	 སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ་འཚོགས་ལ་
ཉ་ེབའི་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་ཚོགས་འད་ུཐངེས་	
༤༢	པར་མཉམ་ཞུགས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་
པ་བཅས།	།

ཡུ་རོབ་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིལོ་འཁརོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་དང་པ་ོཚོགས་པ།
༄༅།	 །སུད་སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དང་ཡུ་
རོབ་བདོ་མི་མང་ཕགོས་བཞུགས་སིྤ་འཐུས་
བཅས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་ཡུ་རོབ་བདོ་རིགས་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ལོ་འཁརོ་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་དང་པ་ོད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	
ཚེས་	༣༡	ནས་ཟླ་	༩	ཚེས་	༡	བར་སི་པན་	

Spain	གི་གངོ་ཁརེ་སརྦ་སི་ལོ་ནར་རྟནེ་གཞི་

བྱས་པའ་ིབདོ་ཁང་ནང་ཚོགས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཐངེས་འདིའི་ཚོགས་འདའིུ་སངེ་ཡུ་
རོབ་དང་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཕོགས་བཞུགས་
སིྤ་འཐུས་ཐུབ་བསན་དབང་ཆེན་ལགས་དང་
ཟམ་མད་ོབྱམས་པ་ཚེ་རིང་ལགས།	 སུད་
སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་

ལགས།	ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བསོད་

ནམས་ཚེ་རིང་ཕར་སི་ལགས།	ད་ེབཞིན་སུད་
སི་དང་།	ལིག་ཏནེ་སིཊ་ཡན།	འཇར་མ་ན།ི	
ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡ།	ཅཀེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།	ཕ་
རན་སི།	 	སྦལེ་ཇམ།	ན་ེཐར་ལན་ཌི།	 སི་
པན།	ཨིན་ཡུལ།	པ་ོལན་ཌི།	ནརོ་ཝ།ེ	སི་ཝ་ེ
ཌེན་བཅས་ཀི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པ་ཁག་	 ༡༢	 ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་
གཞནོ།	 འགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
མི་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	 ཉནི་
གངས་གཉསི་རིང་གི་ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་བདོ་
ཀི་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕལེ་གཏངོ་
ཕགོས་དང་།	 ཡུ་རོབ་ཁུལ་ད་ུབདོ་དནོ་ག་ོ
རྟགོས་དང་ཆབ་སིད་ལས་འགུལ་སརྔ་ལས་
ལགྷ་ཤུགས་ཆེ་ཇི་ལརྟ་སྤལེ་དགསོ་པའ་ིསྐརོ།
ད་ེབཞིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་འཚོགས་ལ་
ཉ་ེབའ་ིདམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་གི་བརདོ་
གཞི་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུ་དང་།	 ༸རྒྱལ་དབང་
སྐུ་ཕངེ་ན་རིམ་དང་བདོ་མི་མང་དབར་གི་

འབྲལེ་ལམ་བཅས་ཀི་སྐརོ་གོ་བསྡུར་སྦངས་
བཤད་གནང་ཡོད།
ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་གི་ཚོགས་འདའུ་ིསྐརོ་
སྙན་སྒོན་ཞུ་མཁན་སྦལེ་ཇམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་ཁང་གི་ལས་བྱེད་མཐུ་སབོས་རྣམ་
རྒྱལ་ལགས་དང་།	 ཕ་རན་སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་ཁང་གི་ལས་བྱེད་རྣམ་རྒྱལ་བསམ་
གུབ་ལགས།	 སུད་སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་གི་ལས་བྱདེ་བསོད་ནམས་མཐར་ཕིན་

ལགས་བཅས་ཡིན་པ་དང་།	 སུད་སི་དང་
ལིག་ཏནེ་སིཊ་ཡན་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི ་པར་པ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་
ལགས་ཀིས་ཚོགས་འད་ུཐད་གཏངོ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།



6 4th  September 2019  TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	ཕི་ཟླ་	༩	ཚེས་	༤

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

སིྤ་ཁབ་རྩམོ་སིྒག་པ།	 ངག་དབང་ཐགོས་མེད།
གསར་འགདོ་པ།		 ཡེ་ཤེས་ཀུན་གགས།
གསར་འགདོ་པ།		 སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
གསར་འགདོ་པ།		 སལྐ་བཟང་བད་ེསིྐད།
འགམེས་སྤལེ་བ།											ནརོ་བུ་དབང་འདསུ།
ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན།	 སལྐ་བཟང་བད་ེསིྐད།

Publisher: Secretary, DIIR, 
Printer: Narthang Press,
Owner: DIIR,  CTA, Gangchen Kyishong,
Dharamshala-176215 H.P., INDIA
Place of Publication: CTA, Gangkyi, 
Dharamshala-176215 H.P., INDIA
Name of Editor: Nagwang Thogmed
Subscription  Address: DIIR, CTA, Gangkyi,
 Dharamshala-176215 H.P., INDIA
Tel:+91-1892-222457/222510
Email: tibfreedom@tibet.net 
Website: www.bod.asia 
Regd. No. HPTIB/2017/74104

ཕི་དལི་སར་ཐང་པར་ཁང་ད་ུདཔར་སུྐན་ཞུས།

TIBETAN FREEDOM

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིདད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ཆོས་འབྲལེ་
དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཨིན་ཌ་ོན་ེཤི་ཡ་དང་།	 ཀ་ོ
རི་ཡ།	 མ་ལེ་ཤི་ཡ།	 སིངྒ་པུར།	 ཐའ་ེལན་
ཌི།	 ཝི་ད་ིནམ་སོགས་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིཡུལ་གུ་
ཁག་གི་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་ཁག་གཅིག་གིས་
ཇི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལརྟ།	ཕི་
ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༩	ཚེས་	༤	ནས་	༦	བར་
ཉནི་གངས་གསུམ་གི་རིང་བཞུགས་སརྒ་རྡ་
རམ་ས་ལའི་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་
ཁང་ད་ུཨེ་ཤི་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་གཙོ་
བརོ་གུར་བའི་ཕི་ནང་གི་དད་ལྡན་མི་མང་
རྣམས་ལ་བདནེ་བཞི་མི་རྟག་སོགས་བཅུ་
དུག་དང་།	 བྱང་ཕགོས་སོ་བདནུ།	 མགནོ་
པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་
འགལེ་བཅས་ཀི་ཆོས་འབྲལེ་དབུ་འཛུགས་
མཛད་སོང་།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༤	 ཉནི་གི་ས་ྔདའོ་ིཆུ་ཚོད་	
༨།༣༠		ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཨེ་ཤི་ཡའི་དད་ལྡན་
རྣམ་པའི་འཐུས་མིས་སྤསོ་སསེ་སྔུན་བསུས་
ཏ་ེཕ་ོབྲང་ནས་གདན་ཞུས་ཀིས་ཐེག་ཆེན་
ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བཞུགས་ཁིར་
ཞབས་སོར་འཁདོ་རསེ་འབྲལེ་ཡོད་ཆོས་ཞུ་
བའི་ཆོས་ཞུ་བའི་སྐུ་ཚབ་ནས་མཎྚལ་རྟནེ་
གསུམ་འདགེས་འབུལ་དང་མཇལ་ཁ་ཞུས།
ད་ེནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དརེ་འདསུ་ཨིན་ཌོ་ན་ེ
ཤི་ཡ་དང་།	 ཀ་ོརི་ཡ།	 མ་ལེ་ཤི་ཡ།	 སིངྒ་
པུར།	 ཐའ་ེལན་ཌི།	 ཝི་ད་ིནམ་སོགས་ཨེ་
ཤ་ཡའི་ཡུལ་གུ་ཁག་གི་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་	
༨༥༠	 ལགྷ་ཙམ་གཙོ་བརོ་གུར་པའ་ིའཛམ་
གླངི་ཡུལ་གུ་ཁག་	 ༦༩	 ནས་མི་གངས་	
༥༨༠༠	 ཐམ་པ།	 	 ད་ེབཞིན་རང་རིགས་
ཆོས་ཞུ་བ་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་	 ༧༠༠༠	
ལགྷ་ཙམ་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 རྡ་རམ་

ས་ལར་ང་རང་ཚོ་ཡང་བསྐར་འཛོམས་པ་
རེད།	 ཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་མ་ཆེད་མངགས་
འདིར་ཡོང་བར་བརྟནེ་དགའ་བསུ་དང་
འཚམས་འད་ིཡོད།	འཛམ་གླངི་ཤར་ལྷ་ོཡུལ་
ཁག་ད་ེདག་ཕ་མེས་ནས་ནང་ཆོས་དར་བ་
ཞིག་རེད།	 ཁདེ་རང་ཚོས་དནོ་གཉརེ་ཆེན་
པ་ོབྱས་ཏ་ེའདིར་ཆོས་འབྲལེ་བྱདེ་རུྒྱ་རེད།	

ད་ེརིང་འདརི་ཐངེས་འདའི་ིཆོས་འབྲལེ་བྱདེ་
རུྒྱ་ཡིན།	 ཁདེ་རང་ཚོ་ག་སིྒག་བྱདེ་མཁན་
ཡོངས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཟརེ་གི་ཡིན།	
ང་ཚོ་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་བྱདེ་
མཁན་ཡིན་པ་རེད།
འཛམ་གླིང་འདིའི་སངེ་ཆོས་ལུགས་མང་པ་ོ
ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་ལྟ་གུབ་མི་འད་བ་ཡོད།	
འནོ་ཀང་ཆོས་ལུགས་ཚང་མའི་བསླབ་བྱ་
གཙོ་བ་ོན་ིབྱམས་པ་དང་བརྩ་ེབ།	 བཟདོ་
པ།	 ཆོག་ཤེས།	 རང་ཁམིས་རང་སུང་ཟརེ་
རུྒྱའི་གས་ནི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་ཤོད་ཀི་
འདགུ	 ད་ེལརྟ་ཡིན་པ་མ་ཟད་ཡིན་དགསོ་
པའང་རེད།	 མིར་སྐསེ་པའ་ིཉནི་མོ་ནས་
བཟུང་བརྩ་ེབ་ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད་འདགུ	 བརུས་སྐསེ་ཟརེ་རུྒྱ་ད་ེའད་
ཡོད་པ་ཡིན་ན་གང་ཤེས།	 ཐགོ་མར་འཛམ་
གླངི་ཆགས་པའ་ིསབྐས་ཕལ་ཆེར་བརུས་སྐསེ་
ལ་ྟབུ་རེད།	 ད་ེམིན་མངལ་སྐསེ་དང་སྒངོ་
སྐསེ་ད་ེདག་མ་དང་བུ་ཕུག་གི་བརྩ་ེབ་ཚང་མ་
ལ་འདགུ	 དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོ་མི་ཡང་མ་ལས་
བཙའ་བ་རེད།	 མས་བསྐངས་ནས་ང་ཚོ་
གསོན་པ་རེད།	 ད་ེནས་འཚར་ལོངས་ཡོང་
གི་ཡོད་པ་རེད།		མིའ་ིརང་བཞིན་ལནྷ་སྐསེ་
བརྩེ་བ་ཟརེ་རུྒྱ་འདི་མི་ལ་འབྲལེ་བ་ཧ་ཅང་
ཡོད་པ་དང་།	གང་ལརྟ་མི་འཚོ་རུྒྱའ་ིརྩ་བ་ན་ི
བརྩ་ེབར་ཐུག་པའ་ིབཟ་ོའད་ཞིག་འདགུ	
དརེ་བརྟནེ་ཆོས་ལུགས་ཁག་ད་ེདག་མིའི་
ཆོས་ལུགས་རེད།	 མིའ་ིཆོས་ལུགས་ཡིན་
སབས་མིའི་རང་བཞིན་གི་བརྩེ་བ་ཟརེ་རུྒྱ་
འད་ིལ་དགའ་བ་ོབྱདེ་ཀི་ཡོད།	 ང་ཚོ་ཐགོ་
མར་མའ་ིབརྩ་ེབས་འཚོ་བ་རེད།	དརེ་བརྟནེ་
མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་བརྩ་ེབ་ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིགལ་
ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོང་དསུ་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་
མིའ་ིབཀདོ་པ་ཟརེ་ན་མི་འདགུ	 གང་ལརྟ་
མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཆགས་པའི་ལ་ྟགུབ་ཡིན་

སབས།	 བྱམས་བརྩ་ེཟརེ་རུྒྱ་འད་ིཚང་མས་
གསུང་བཞིན་འདགུ	 	 བྱམས་བརྩ་ེདགསོ་
ཀི་རེད་ཟརེ་རུྒྱའི་སུྒབ་བྱདེ་ནང་ལྟ་གུབ་མི་
འད་བ་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	 ལ་ྟགུབ་མི་འད་བ་
ད་ེདག་གིས་དམིགས་ཡུལ་ནི་བྱམས་བརྩེ་
གངོ་འཕལེ་གཏངོ་རུྒྱ་གཅིག་གུར་རེད་འདགུ	
ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་འདི་ལྟར་ཤོད་ཀི་ཡོད།	

དཔརེ་ན་ང་ཚོས་སནྨ་ཞིག་ཡར་བངླས་ནས་
སནྨ་འདི་ཡག་ཤོས་རེད་ཅེས་བརདོ་ཐུབ་ཀི་
མ་རེད།	 ནད་པའ་ིགཟུགས་པའོ་ིབབ་དང་
ལོ་སོགས་མང་པ་ོཞིག་ལ་བལསྟ་ནས་ནད་པ་
འདི་ལ་སནྨ་འདི་ཡག་ཤོས་རེད་ཅེས་བརདོ་

ཐུབ་ཀི་རེད་མ་གཏགོས་སིྤ་ཡོངས་ཀི་སྨན་
ཞིག་ཡར་བླངས་ནས་འདི་ཡག་ཤོས་རེད་
ཅསེ་བརདོ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད།	
དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོའི་ཆོས་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་
མིའ་ིཁམས་དང་མོས་པ།	 ད་ེབཞིན་སངས་
རྒྱས་པའི་ཆོས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཚེ་སྔནོ་
མའི་བག་ཆགས་སོགས་ཀིས་རྐནེ་མི་འད་བ་
ས་ཚོགས་ཡོད་པར་བརྟནེ་ཁམས་དང་མོས་
པ་བག་ལ་ཉལ་མི་འད་བ་ཡོད་སབས།	 ལ་ྟ
གུབ་མི་འད་བ་འད་ིཡོད་དགསོ་པ་རེད་འདགུ	
དཔརེ་ན།	 བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀི་རསེ་འབྲང་
གཅིག་གུར་ཡིན་ནའང་ལྟ་གུབ་མི་འད་བ་
ཡོང་བཞིན་ཡོད།	 ལ་ྟགུབ་མི་འད་བ་འད་ི
བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉདི་ཀིས་གསུང་བ་
རེད།	 གང་ཡིན་ཞ་ེན།	 འདལུ་བྱའ་ིཁམས་
དང་མོས་པ་མི་འད་བ་ཡོད་པར་བརྟནེ་ལྟ་
གུབ་གཅིག་ཁོ་ན་རན་པ་ོཞིག་ཡོང་གི་མ་
རེད།	 དརེ་བརྟནེ་འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངེ་གི་
ཆོས་བརུྒྱད་ད་ེདག་བྱམས་བརྩ་ེའདདོ་མཁན་
གི་ལ་ྟགུབ་གཅིག་པ་ཆགས་ཡོད།	 འནོ་ཀང་
བྱམས་བརྩེ་སུྒབ་སངས་སྐརོ ་ལ་གཙོ་ཆེ་
བར་ཆ་བཞག་ན།	 འཇིག་རྟནེ་བཀདོ་པ་པ་ོ
འདདོ་མཁན་དང་འཇིག་རྟནེ་བཀདོ་པ་པ་ོམི་
འདདོ་མཁན་གི་ཆོས་བརུྒྱད་ཡོད།	 འཇིག་
རྟནེ་བཀདོ་པ་པ་ོའདདོ་མཁན་གི་ནང་དའུང་
འཇིག་རྟནེ་བཀོད་པ་པ་ོདཀོན་མཆོན་ཟརེ་
མཁན་གི་ནང་ད་ུང་ོབ་ོའཇགོ་སངས་སོགས་
མི་འད་བ་འདགུ	 སིྤར་ཁ་ཆེ་དང་།	 ཡེ་ཤུ།	
འཇིའུ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ལུགས་མང་པ་ོ
ཞིག་གིས་འཇིག་རྟནེ་བཀོད་པ་པ་ོའདདོ་ཀི་
ཡོད།	 ལོ་སངོ་ཕག་རིང་ལ་འཇིའུ།	 ཡེ་ཤུ།	
ཁ་ཆེ་ཆོས་ལུགས་རྣམས་ཀིས་མི་ལ་ཕན་
ཐགོས་ངསེ་ཅན་བུྱང་འདགུ	 ཆོས་ལུགས་ཀི་
རྐནེ་པས་འག་ོབ་མི་ཕན་ཚུན་དབར་འཁུག་
པ་རྒྱག་རུྒྱ་མང་པ་ོབུྱང་བ་རེད།	 ད་ཆ་ཆོས་
ལུགས་མི་འད་བའི་རུྒྱ་མཚན་གི་ཐགོ་ནས་

ནང་ཁུལ་འཁུག་བཞིན་པ་ད་ེའད་མཐངོ་ཡོང་
དསུ་ཆོས་ལུགས་མེད་ན་བཟང་བ་མིན་ནམ་
ཞསེ་ངསོ་ཀིས་དན་གི་འདགུ	
སིྤར་ངོས་ཀིས་ངོ་ཤེས་པ་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་པ་
མང་པ་ོཡོད།	 	 ཡི་ཤུའ་ིཆོས་པའ་ིནང་སིྤ་

ཚོགས་ཀི་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་རུྒྱ་དང་།	
མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐགོས།	 མི་ཉམ་ཐག་ལ་
རོགས་བྱདེ་རུྒྱ་བཅས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་
པ་རེད།	 	 	 ད་ེབཞིན་ཁ་ཆེ་དང་འཇིའུ་ལ་
སོགས་པས་འཇིག་རྟནེ་བཀོད་པ་པ་ོའདདོ་
མཁན་ཚོའི་ནང་ད་ུད་ལྟ་བཤད་མ་ཐག་པ་
ནང་བཞིན་བྱམས་བརྩེ་ལག་ལེན་ལ་བསར་
མཁན་ཡོད།	 སྔནོ་མ་ལོ་མང་པའོ་ིགངོ་ཕལ་
ཆེར་ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༧	 ལོར་ངསོ་རང་ཐངེས་
དང་པརོ་ཐའ་ེལན་ལ་སླབེས་པ་རེད།	 ད་ེ
དསུ་ངསོ་རང་ཐའ་ེལན་གི་སངྒ་རཱ་ཇའམ་	
Sangharaja	 ཐའ་ེཡི་བ་ླཆེན་ Ariyavang-

sagatayana (Chuan Utthayi)	 ལགས་
མཇལ་བ་རེད།	 ད་ེདསུ་ཁངོ་ལ་ཞུ་རུྒྱ་བུྱང་།	
ཡི་ཤུའ་ིཆོས་པ་ཚོས་སིྤ་ཚོགས་ནང་ལ་ཞབས་
འདགེས་བསུྒབས་པ་དང་།	སླབོ་སྦངོ་གི་ཐགོ་
ལ་ཞབས་འདགེས་བསུྒབས་པ།	 ད་ེབཞིན་
འཕདོ་བསནེ་གི་ཐོག་ལ་ཞབས་འདགེས་
བསུྒབས་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདགུ	 ང་ཚོ་ནང་
པའི་དག་ེསླངོ་དགནོ་པའི་ནང་ད་ུབཞུགས་པ་
མ་གཏགོས་སིྤ་ཚོགས་ནང་ད་ུཤེས་ཡོན་དང་
འཕདོ་བསནེ་སོགས་ཀི་ཐགོ་ཉུང་དག་གི་མི་
འདགུ་གམ་ཞསེ་ཞུས་མངོ་།	 ཁངོ་གིས་ང་
ཚོ་དགནོ་པ་ཁིམ་ནས་ཁིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་
བུྱང་ནས་གང་ལརྟ་དགོན་པ་ཞེས་པའི་མིང་
ན་ིགངོ་ནས་ཕར་ཐག་བསིངས་ནས་ཡོད་པ་
ཞིག་གསུངས་ཀི་ཡོད་པས་ང་ཚོ་དགེ་འདནུ་
པ་ཚོ་གངོ་ལས་ཐག་བསིངས་ནས་སོ་སོའི་
བསླབ་གསུམ་གི་ཉམས་ལེན་བྱདེ་དགོས་པ་
རེད་ཅསེ་གསུང་གི་འདགུ	 ད་ེཡང་བདནེ་པ་
རེད།
ཡི་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་སོགས་ཀིས་སིྤ་ཚོགས་
ལ་ཞབས་འདགེས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོསུྒབ་ཀི་
འདགུ	 ཉ་ེཆར་ངསོ་ཀིས་མེངྒ་ལོར་ལ་ཡི་
ཤུའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་རྒན་མང་པ་ོའདསུ་
འདགུ་པ་	 དརེ་བཤད་རུྒྱ་བུྱང་།	 	 འཛམ་

གླིང་ཤར་ནབུ་ལྷ་ོབྱང་གང་ལརྟ་འཛམ་གླིང་
འདིར་ཤེས་ཡོན་སངེ་ལ་ཞབས་འདགེས་
ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཞུ་མཁན་ནི་ཡི་ཤུའི་ཆོས་པ་
ཆགས་འདགུ		སླབོ་སྦངོ་ཐགོ་ལ་རོགས་བྱདེ་
པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཆོས་ལུགས་སྤལེ་བའང་
ཏགོ་ཙམ་ཡོང་གི་ཡོད།	 སྔནོ་མ་ངསོ་ཀིས་
བཤད་རུྒྱ་བུྱང་།	 ཁདོ་རང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་
ཐོག་ལ་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་པ་ནི་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོརེད།	 འནོ་ཀང་ཆོས་ལུགས་སྤལེ་
བ་བྱདེ་ཀི་འདགུ	 ཆོས་ལུགས་རྒྱ་ཆེ་གཏངི་
ཟབ་མེད་ས་ཞིག་ལ་ཡིན་ན་ཡི་ཤུའི་ཆོས་ལ་
ལ་ྟགུབ་ཡོད་པ་རེད།	 ས་ཁུལ་ཁུག་ཀགོ་ཏུ་ལ་ྷ
གསོལ་ཀླུ་གསོལ་ཙམ་བྱདེ་ནས་སྡདོ་པ་ལས་
ཡི་ཤུའ་ིཆོས་ཟབ་པ་ཡོད་པས་སྤལེ་ན་ཡག་པ་ོ
རེད།
ཡུལ་གང་ལ་ལ་ྟགུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་ཡོད་པའ་ི
ཆོས་བརུྒྱད་ཡོད་སར་ཆོས་ལུགས་སྤལེ་བ་
ཡིན་ན།	 འད་ིཕགོས་ནས་སྤལེ་ཕར་ཕགོས་
ནས་གདངོ་ལེན་བྱས་པ་ཡིན་ན་རེས་ལ་
འགལ་ཟླ་ཆགས་པའི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་རེད་
ཅསེ་བཤད་མངོ་།	 གང་ལརྟ་ཡི་ཤུའ་ིཆོས་པ་
ཚོས་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ཞབས་འདགེས་བསུྒབས་
པ་དང་།	 ཤེས་ཡོན་དང་འཕདོ་བསནེ་ཐགོ་
ཞབས་འདགེས་བསུྒབས་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
རེད།	ད་ེབཞིན་འཇིའུ་དང་ཁ་ཆེ་ཡང་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོརེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།	
ཐངེས་འདའི་ིཆོས་འབྲལེ་རྒྱ་སདྐ་དང།	ཨིན་
ཇི།	འཇར་མན།	ཧནི་རྡ།ི	ཉ་ིཧངོ་།	ཀ་ོརི་
ཡ།		ཨུ་ར་ུསུ།	སི་པན།	ལྦ་ེཏ་ིནམ་བཅས་
ཀི་སདྐ་ཡིག་ནང་གསུང་སུྒར་ཞུ་བཞིན་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 ད་ལམ་ཐགོ་ནས་ཐད་ཀར་
གསན་གཟིགས་ཐུབ་རུྒྱའི་མཐུན་རྐེན་ཡང་
བསུྐན་འདགུ་པ་བཅས།	།


