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

གནས་ཚུལ་སྙངི་བསྡསུ།

དབུ་མའ་ིལམ་ན།ི

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

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

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

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

ཞིག་དགསོ།	 	

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

བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༦	རབ་གནས་ས་ཕག་ལོ།

ལོ་	༤	ཨང༌།	༥

བདོ་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༥	རེས་གཟའ་ལགྷ་པ། 29th  January 2020

Vol. 4 Issue 5 Price Rs. 1

Regd. No. HPTIB/2017/74104

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་རྒྱ་གར་མང་གཙོའ་ིདསུ་ཆེན་ཐངེས་	༧༡	ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༦	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་༩།༣༠	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཤག་མདནུ་ཐང་ད་ུ
བཀའ་བླནོ་རྣམ་པས་གཙོས་ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་
དུང་ཆེ་ཆུང་རྣམས་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ	 རྒྱ་
གར་ད་ེབཞིན་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་དབུ་
བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་	 ༧༡	 ཧལི་པ་ོའཁརོ་བའ་ི
དསུ་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་སུང་བརིྩ་ཞུས་འདགུ
ད་ེཡང་མཛད་སྒའོི་ཐོག་མར་སིད་སྐོང་གི་
ལས་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་
དག་ེལེགས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་དར་
མཁའ་དབིངས་སུ་བསྒེངས་འཛུགས་ཀིས་
རྒྱ་གར་རྒྱལ་གླུ་དབངས་སུ་གརེ།	 	 སབྐས་
དརེ་ཁངོ་གིས་གསུང་དནོ།	ད་ེརིང་ན་ིརྒྱ་གར་
འཕགས་ཡུལ་འདི་བཞིན་མང་གཙོའི་རྒྱལ་
ཁབ་ཏུ་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༧༡	 འཁརོ་
བཞིན་ཡོད།	 	 དརེ་བརནེ་དསུ་ཚིགས་ཁྱད་

པར་ཅན་དང་བསནུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀིས་འཛམ་གླིང་ས་ཕགོས་གང་སར་གནས་
འཁོད་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་རྒྱ་

གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་འཚམས་འད་ིཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 དསུ་ཡུན་དའེ་ིརིང་རྒྱ་གར་ནང་
མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་དར་འཕལེ་དང་
སྣ་མང་རིག་གཞུང་མཉམ་གནས་ཐུབ་པའི་

གནའ་རབས་སོལ་རུྒྱན་གི་གོམས་གཤིས་
བཟང་པ་ོམི་ཉམས་དར་འཕལེ་ཐུབ་པ་དརེ་
འཛམ་གླངི་ཀུན་གིས་ཡི་རང་བསགྔས་བརདོ་

ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 	 བདོ་མིར་མཚོན་ན་རྒྱ་
གར་གཞུང་མང་གཉསི་ཀི་ཐུགས་རའེི་བཀའ་
དནི་ནམ་ཡང་རདེ་ཐབས་མེད།	 ཅསེ་སོགས་
གསུངས།	

ཕོགས་མཚུངས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་
གཉསི་ལ་འཚམ་འད་ིགནང་དནོ།	 	 རྒྱ་གར་
ནི་འཛམ་གླིང་ནང་མང་གཙོ་ཡར་ཐནོ་ཅན་
གི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 འཛམ་གླངི་
གཞན་གིས་རྒྱ་གར་གི་མང་གཙོའི་ལམ་སལོ་
ལ་མིག་དཔ་ེལ་ྟདགསོ།	 	 ད་ེརིང་ན་ིརྒྱ་གར་
ནང་མང་གཙོའི་རྩ་ཁིམས་གཏན་འབབེ་ལག་
བསར་གནང་ནས་བགྲང་བ་	 ༧༡	 ཧལི་པ་ོ
འཁརོ་བའ་ིཉནི་མོ་ཞིག་ཡིན།	 དརེ་བརནེ་རྒྱ་
གར་གིས་དགའ་སྤའོ་ིངང་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་
པའི་བསྐལ་བཟང་གི་ཉིན་མོ་འདིར་ངས་
འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་སར་གནས་འཁདོ་
བདོ་མི་ཡོང་ས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་རྒྱ་གར་
གཞུང་མང་གཉསི་ལ་འཚམ་འད་ིབཀྲ་ཤིས་
བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་སོགས་གསུངས།	

འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་འབྲས་ལྗངོས་
མངའ་སྡའེ་ིནང་འཚམས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་པ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་
བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག་རྒྱ་གར་
འབྲས་ལྗངོས་མངའ་སྡའེ་ིབང་ཕགོས་ལ་ཆེན་དང་
ལ་ཆུང་ཁུལ་གི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་
གནས་སངས་རུྒྱས་ལོན་ཆེད་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་
ཕབེས་གནང་ཡོད།	 འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་དང་ལྷན་སྒང་ཏགོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་ཀརྨ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་
དང་བསན་འཛིན་བསམ་གཏན་ལགས་བཅས་ལ་
ཆེན་ཁུལ་ད་ུཕབེས་འབརོ་སབྐས་ས་གནས་སྐ་ུཚབ་
རྣམ་པས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད།	 ད་ེཡང་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་ས་གནས་འཛིན་དང་ས་གནས་བདོ་མིའི་སྐུ་
ཚབ་རྣམ་པ་ཚོ་དང་ལྷན་ཚོགས་འད་ུའཚོགས་
སབྐས་ཐགོ་མར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་
ཤག་སབྐས་༡༥	 པའ་ིཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འད་ི
གནང་བ་དང་སྦྲགས།	ས་གནས་བདོ་མི་ཚོར་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་
ངསོ་ནས་སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞི་དང་འཕདོ་
བསནེ་ཤེས་ཡོན་སོགས་ཀི་སདླ་ལས་གཞི་སྤལེ་དང་
སྤལེ་མུས་ཡིན་པས་ས་གནས་བདོ་མི་ཚོས་ལས་
གཞི་ད་ེདག་གི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་དགོས་
པའ་ིལམ་སནོ་གནང་ཡོད།	 གཞན་ཡང་འཕདོ་
བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ངསོ་ནས་ཁ་ཐརོ་དང་ས་ཁུལ་ཁུག་
ཀགོ་བཅས་སུ་གནས་པའ་ིདགསོ་ངསེ་ཅན་གི་བདོ་
མི་ཚོར་བདོ་མིའ་ིརིག་གཞུང་དང་།	 སདྐ་ཡིག	
ང་ོབ་ོསོགས་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་གི་ཆེད་དཔལ་
འབརོ་གི་མཐུན་འགུར་གནང་དང་གནང་བཞིན་
ཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	 ཚོགས་འདའུ་ི
སབྐས་མུ་ཤི་ཐང་དང་།	 ལ་ཆུང་།	 ཆུང་ཐང་།	
སྤ་གོང་བཅས་ཀི་ས་གནས་བདོ་མི་ཚོས་གཞིས་
ཆགས་ཀི་ལས་གཞི་ཁག་གང་མགོགས་ལག་
བསར་ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་འདགུ་པ་བཅས།།

རྒྱལ་ཡོངས་བཀའ་བརུྒྱད་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་ཐངེས་	
༣༧	པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༨	ཉནི་
ནས་བཟུང་ཉནི་གྲངས་གསུམ་རིང་གནས་མཆོག་
ར་ོར་ེགདན་གི་བཀའ་བརུྒྱད་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོའི་
ཆོས་རྭའ་ིནང་རྒྱལ་ཡོངས་བཀའ་བརུྒྱད་སྨནོ་ལམ་
ཆེན་མོ་ཐངེས་	༣༧	པའ་ིསྔནོ་འགྲའོ་ིགསུང་ཆོས་
དབུ་འཛུགས་ཀིས་ཕི་ཟླ་	༢	ཚེས་	༩	བར་དངསོ་
གཞི་འཚོགས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།
ད་ེཡང་རྒྱལ་ཡོངས་བཀའ་བརུྒྱད་སྨནོ་ལམ་ཆེན་
མོ་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་གི་སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་
ཀརྨ་ཆོས་གྲགས་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	ཐངེས་
འདའི་ིབཀའ་བརུྒྱད་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོའ་ིཐགོ་རྒྱལ་
བལ་འབུྲག་གསུམ་ནང་གི་དགོན་སྡ་ེཁག་གི་གྲྭ་
བཙུན་ལ་ྔསངོ་ཡས་མས་ཤིག་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཕི་
རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་	 ༥༠	 ལགྷ་ནས་དད་ལདྡ་པ་
མང་པ་ོའད་ུའཛོམས་གནང་ཡོད།	 རྒྱལ་ཡོངས་
བཀའ་བརུྒྱད་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་འདི་བཞིན་རྒྱ་
གར་ཙམ་མ་ཡིན་པར་བདོ་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་འད་མིན་ནང་སྨནོ་ལམ་འཚོགས་
ཀི་ཡོད།	 སྨནོ་ལམ་འཚོགས་བཞིན་པའ་ིསབྐས་ག་ོ
སིྒག་ཚོགས་ཆུང་ནས་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་
དནོ་འད་མིན་བསུྒབས་དང་སུྒབ་མུས་ཡིན་འདགུ་
པ་བཅས།	།

ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་ཀིས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ས་བརན་
ཆེད་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་དགུ་འཕར་མ་གནང་བ།

༄༅།		རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་གི་བདོ་
མི་བཙན་བལོ་བ་ཚོར་དམིགས་ནས་ཐངེས་
འདིར་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་ནང་ཨ་སྒརོ་ས་
ཡ་དགུ་རོགས་དངུལ་འཕར་མ་གནང་འདགུ		

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གཞུང་དང་གྲསོ་
ཚོགས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་།	 སིྤར་
རོགས་དངུལ་འཕར་མ་ད་ེབདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་དང་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་
ས་བརན་ཆེད་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	
རོགས་དངུལ་ད་ེན་ིཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	སྔནོ་རིྩས་
ནང་བདོ་མོ་ཚོར་གནང་ཆེད་གཏན་འབབེ་
གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ	
ད་ེཡང་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་
རྩའི་འགན་འཛིན་དབུ་དཀར་ཚང་སལྐ་རརོ་
ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	

ལོའི་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་སྔནོ་རིྩས་ནང་གྲསོ་
ཚོགས་ཀིས་བདོ་མིར་རོགས་དངུལ་འཕར་
མ་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་དགུ་གནང་རུྒྱར་ཞལ་བཞསེ་
གནང་ཡོད།	 	 ད་ེན་ིབདོ་མི་བཙན་བལོ་བའ་ི

སིྤ་ཚོགས་ས་
བརན ་ རུྒྱན ་
གནས་ ཆེད ་
ཕན ་ཐོགས ་
ཧ་ཅང་ཡོད།		
དེར ་ བར ེན ་
ཐངེས་འདརི་
ཨ ་ རི འི ་

གཞུང་དང་གྲསོ་ཚོགས་ཀིས་བདོ་མི་བཙན་
བལོ་བ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱའི་ཆོད་
སེམས་རུྒྱན་སྐངོ་ཐགོ་རོགས་དངུལ་ད་ེལྟར་
གནང་རུྒྱའི་སྔནོ་རིྩས་བཀའ་འཁལོ་གཏན་
འབབེ་གནང་བར་ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོས་སྙངི་ཐག་
པ་ནས་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
སིྤར་སྔནོ ་རིྩས་བཀའ་འཁོལ་ད་ེསྔ་གཏན་
འབབེ་གནང་ཟནི་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་།		བདོ་
མིའི་ཆེད་རོགས་དངུལ་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་དགུ་
འཕར་མ་གནང་བ་ད་ེནི་ཨ་རིའི་གཞུང་དང་
གྲསོ་ཚོགས་ཀིས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ལས་དོན་ལ་གལ་ཆེར་ངོས་

འཛིན་གནང་བ་ཞིག་དང་།	 	 ལགྷ་པར་བདོ་
མིའི་འཛུགས་ཀིས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་སོགས་མི་ཉམས་རུྒྱན་
འཛིན་དང་།	 ཉམས་པ་སརླ་གསོའ་ིལས་དནོ་
ལ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེ་བཞེས་ནས་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་བ་ཞིག་ཡིནཔ་མ་ཟད།	 	 བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི ་སིྤ་ཚོགས་ཀི་འཕལེ་རྒྱས་དང་།	
ཕི་རྒྱལ་ཡོད་པའི་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་རྒྱ་སྐདེ་
འགྲོ་བཞིན་པ་ད་ེདག་ལའང་བསམ་ཤེས་
གནང་བ་ཞིག་མཚོན་ཐུབ།	 	 	 སྔནོ་རིྩས་
བཀའ་འཁོལ་ད ེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་འོག་
མའ་ིནང་ད་ུཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢༨	 ཉནི་གཏན་འབབེ་གནང་བ་དང་།	 	 ཕི་
ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༢	ཉནི་གྲསོ་
ཚོགས་གོང་མའི་ནང་གཏན་འབབེ་གནང་
འདགུ		ད་ེརསེ་སདི་འཛིན་ཀྲམ་མཆོག་གིས་
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༠	ཉནི་གྲསོ་
ཆོད་དརེ་མཚན་རགས་བཀདོ་ནས་ཁམིས་སུ་
གཏན་འབབེ་གནང་བ་ཞིག་རེད་འདགུ			
རོགས་དངུལ་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་དགུ་ནས་ཨ་སྒརོ་
ས་ཡ་དུག་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་གི་བདོ་
མི་སྐབས་བཅོལ་བ་ཚོའི་ཕུ་གུའི་ཤེས་ཡོན་
གངོ་འཕལེ་དང་།	 	 བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་།	སདྐ་ཡིག་སོགས་སུང་སྐབོ་

ཆེད་ཡིན་ཞིང་།	ཕགོས་མཚུངས་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ས་བརན་ལ་དམིགས་པ་
ཞིག་ཡིན་འདགུ	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལས་གཞིའི་ཆེད་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་གསུམ་གནང་
རུྒྱ་དང་།	 རོགས་དངུལ་ད་ེདག་ཨ་རིའ་ི
རོགས་ཚོགས་	USAID བརུྒྱད་གནང་གཏན་
འཁལེ་འདགུ	
གཞན་ཡང་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཀིས་གཙོས་
བདོ་རིགས་གནས་སྡདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་བདོ་
མིའ་ིརིག་གཞུང་དང་ཁརོ་ཡུག	 ཡུན་གནས་
ཐུབ་པའ་ིཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་གཞི།	 ཤེས་ཡོན་
སོགས་ལ་དམིགས་ནས་རོགས་དངུལ་ཨ་
སྒརོ་ས་ཡ་བརྒྱད་བཀའ་འཁལོ་གནང་རུྒྱ་སྔནོ་
རིྩས་བཀའ་འཁལོ་ཁངོས་སུ་ཡོད་འདགུ
སིྤར་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༨	
ལོར་ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་བཙན་བོལ་བདོ་
མིའ་ིཤེས་ཡོན་དང་དཔལ་འབརོ།	 འཕདོ་
བསནེ་སོགས་ལ་མཐུན་འགུར་རོགས་དངུལ་
གནང་རུྒྱའི་ལས་གཞི་སྤལེ་འགོ་བརྩམས་པ་
ཞིག་རེད་འདགུ	 ལོ་ལརྟ་ཨ་རིའ་ིཕི་འབྲལེ་
ལས་དོན་གི་སིད་བུས་ཁོངས་སུ་བ ོད་མི་
བཙན་བལོ་བར་རྒྱབ་སྐརོ་གི་རོགས་དངུལ་
བཀའ་འཁལོ་ཞུ་རུྒྱའི་ལས་གཞི་ཚུད་ཡོད་པ་
ཞིག་རེད་འདགུ
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ཡོ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཚོགས་མི་རྒྱ་སྐདེ་གཏངོ་འཆར།
༄༅།	 །ཉ་ེཆར་ཡོ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་མི་གསར་འདམེས་བུང་རེས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ི	 Tibet Interest 

Group	ཚོགས་མི་རྣམས་ལནྷ་ཚོགས་གནང་
བ་དང་།		ཡོ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་
ལམྕ་སྐ་ུསི་ཀ་ོཊི་ཀ་ཊོ་ Molly Scott-Cato	
མཆོག་གིས་གཙོ་སྐོང་འོག་ཡོ་རབ་གྲོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་བདནུ་དང་ལས་རོགས་
ལས་བདེ་དགུ།	 	 སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་དང་ལས་བདེ།	 	 ད་ེབཞིན་ཡོ་རོབ་
ཁུལ་གི་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་
གི་ཚོགས་མི་བཅས་ཚོགས་འདརུ་ཕབེས་
འདགུ	 	 སིྤར་ལམྕ་སྐ་ུསི་ཀ་ོཊི་ཀ་ཊོ་མཆོག་
ད་ེསྔནོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་ཡིན་ཞིང་།	
ཚོགས་འདའིུ་སབྐས་ཁངོ་གིས་འདས་པའི་ཟླ་
ཤས་རིང་ཡོ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་
གསར་རྙིང་བར་ེབསུྒར་གི་ལས་དནོ་ད་ེདག་
གྲ་འགྲགི་པ་ོབུང་ཚུལ་དང་།	 	 ཚོགས་མི་
གསར་པ་ཚོས་མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
སྤལེ་ཐུབ་པར་ཡིད་ཆེས་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
གསུངས།
ལམྕ་སྐུ་སི་ཀ་ོཊི་ཀ་ཊོ་མཆོག་གི་ལས་ཁུངས་
བརུྒྱད་ནས་སརྦ་སེལ་དནོ་ཁང་གིས་ཡོ་རོབ་
གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་གསར་པ་ཚོ་དང་
འབྲལེ་བ་ཞུ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་དང་།		ད་ཆ་ཟླ་
བ་འདའིི་མཇུག་ཙམ་ལ་ཨིན་ཡུལ་ད་ེབཞིན་
ཡོ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་
ནས་ཕིར་འཐནེ་བ་རུྒྱ་ཡིན་སབས།	 	 ལམྕ་
སྐ་ུམཆོག་ཡོ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའ་ི
ཁོངས་ནས་རང་བཞིན་གིས་དགོངས་པ་ཞུ་

དགསོ་པ་རེད།	 དརེ་བརནེ་ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་
ནས་ཁངོ་གི་ཚབ་ཏུ་ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་ཡོ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་མེ་
ཀུ་ལ་སི་པགེ་ས་	 Mikulas Peksa	 མཆོག་

བསྐ་ོགཞག་གནང་རུྒྱའི་བསམ་ཚུལ་བཏནོ་
པར་སརྦ་སེལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀིས་རྒྱབ་
སྐརོ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 སྐ་ུཞབས་མེ་ཀུ་
ལ་སི་པགེ་ས་མཆོག་གི་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡུས་
ཤིག་སྒོགས་སྦྱང་གནང་བསུན་སིྤ ་མོས་
ཐགོ་ནས་ཚོགས་གཙོ་གསར་པར་བདམས་
ཐནོ་བུང་འདགུ	 	 བདམས་ཐནོ་བུང་རསེ་
སྐུ་ཞབས་མེ་ཀུ་ལ་སི་པགེ་ས་མཆོག་གིས་
ཚོགས་པའི་ངསོ་ནས་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
སྤལེ་དགོས་པའི་གནད་དནོ་ཁག་གཅིག་ང་ོ
སྤདོ་གནང་བ་དང་།	 སབྐས་དརེ་ཁངོ་གིས་
བསམ་ཚུལ་ཁག་གཅིག་བཏནོ་པའི་ནང་ད་ུ།	
ཚོགས་མི་རྣམས་བཞུགས་སྒར་ར་རམ་ས་
ལར་གཟིགས་སྐརོ་ཕབེས་གལ་ཆེ་བ་དང་།	
བོད ་ད ོན ་དང ་འབྲེལ ་བའི ་གླ ོག ་བ རྙན ་
དང་འགྲེམས་སནོ་གོ་སིྒག་གནང་དགོས་
པ།	 	 ཚོགས་མི་རྣམས་ཡང་སེ་འཛོམས་

ནས་གོ་བསྡུར་སྦྱང་བཤད་གནང་དགོས་པ་
སོགས་བསམ་ཚུལ་བཏནོ་གནང་བ་མ་ཟད།		
ཚོགས་མི་རྒྱ་སྐདེ་གཏང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུང་
སབྐས་སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲ་ཤིས་

ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་དནོ་ཁང་ངསོ་ནས་
ལས་དནོ་ད་ེདག་རུྒྱན་སྐངོ་སདླ་འབད་བརྩནོ་
ཡོད་དགུ་རྩལ་སུྤག་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ ་
གསུངས།				
དེ་རེས་ད ོན་ཁང་ངོས་ནས་ཚོགས་གཙོ་
གསར་རྙིང་གཉསི་ལ་འཚམ་འདའིི་མཇལ་
དར་ཕུལ་བ་དང་སྦྲགས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་
མ་ཟད།	 ཚོགས་གཙོ་གསར་པའ་ིལས་ཡུན་
རིང་ལས་དནོ་མཐའ་དག་བ་བ་ལམ་ལྷངོས་
ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཡང་ཞུས་འདགུ	
སབྐས་དརེ་ཚོགས་མི་ལམྕ་སྐ་ུཌ་ེསུ་ཏར་	 De 

Sutter	 མཆོག་གིས་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༢༠	
རིང་ནས་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ནང་ཆ་ཤས་
བངླས་མངོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 འབུང་འགུར་
བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་མུ་མཐུད་གནང་
རུྒྱར་ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད་སྐརོ་དང་།	
བཞུགས་སྒར་ད་ུཐངེས་ལྔ་ཙམ་ཕབེས་མངོ་

ཡོད་སབས་ཐངེས་འདིར་ཚོགས་མི་རྣམས་
ལ་ར་སར་ཕབེས་དགསོ་གལ་གི་བསམ་ཚུལ་
བཏནོ་སྐརོ་གསུངས།	 	 ཕགོས་མཚུངས་
གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ ་སན་ཊོ་སི་
Santos	 མཆོག་གིས་ཚོགས་གཙོ་གསར་
པར་འཚམས་འད་ིགནང་བ་སྦྲགས།	 ཚོགས་
པའ་ིའབུང་འགུར་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་
ཕགོས་ཐད་བསམ་ཚུལ་ཁག་གཅིག་ཡོད་པ་
ད་ེདག་ཞུ་འདདོ་ཡོད་པ་དང་།	 	 	 ཚོགས་
གཙོའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་སབྐས་རྒྱབ་
སྐོར་གང་ཐུབ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།	
གཞན་ཡང་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཧརོ་ཝུ་ཌི་ Horwood	 མཆོག་ནས་ཚོགས་
ཟུར་ལྕམ་སྐུ་སི་ཀོ་ཊི་ཀ་ཊོ་མཆོག་གི་ལས་
དནོ་ལ་བསྔགས་བརོད་རྒྱ་ཆེ་གནང་བ་མ་
ཟད།	 ཚོགས་ཟུར་མཆོག་གི་མ་འངོས་ལས་
དནོ་མཐའ་དག་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའི་སྨནོ་
འདནུ་ཡང་ཞུས་འདགུ	
སབྐས་དརེ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཧ་ེཌི་	 Heide	མཆོག་གིས།		 ལོ་ང་ོ	༢༠	
གོང་རྒྱལ་སིྤའི ་སྡིངས་ཆའི ་སངེ ་བ ོད་ཀི ་
གནད་དནོ་ལ་ད་ོསྣང་ཧ་ཅང་བས་ཡོད་ཀང་
བར་ལམ་ནས་བདོ་དནོ་ལ་སརྔ་བཞིན་མང་
ཚོགས་ཁདོ་ད་ོསྣང་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་
ཡོད་སབས།	 	 ལས་འགུལ་མང་ཙམ་སྤལེ་
ནས་མང་ཚོགས་ཁདོ་སརྔ་བཞིན་བདོ་དནོ་ལ་
ད་ོསྣང་དང་སེམས་འགུལ་སླབེ་ཐུབ་པ་ཞིག་
བཟ་ོགལ་ཆེ་སྐརོ་གསུངས།
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་གསུང་
བཤད་གུྲབ་བསནུ་ཡོ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་

ཚོགས་མི་རྣམས་ཀི་ལས་ཁུངས་ནང་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ལམྕ་
སྐ་ུཨེ་ལི་ན་མོར་ཧུ་ན་ོཝ་	 Ms Elina Mor-

hunova	 ལགས་ཀིས་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་ Austrevicius	 མཆོག་གི་ཚབ་
ཞུས་ནས་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་མ་
ཟད།	ཚོགས་གཙོ་གསར་པའ་ིལས་དནོ་ཐགོ་
ལའང་འཚམ་འད་ིཞུས་འདགུ	
ཡོ་རོབ་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་
གི་ཚོགས་མི་སྐ་ུཞབས་མི་ཊན་ Mr Metten 

ལགས་ཀིས་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་མཆོག་གིས་
དབར་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བར་ཡི་
རངས་བསགྔས་བརདོ་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
པ་མ་ཟད།	 ཚོགས་གཙོ་གསར་པའ་ིལས་
དནོ་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་ཡང་
ཞུས་འདགུ	
མཐར་དནོ་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་ཀིས་ཡོ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་
ཐུབ་པར་རནེ་འབྲལེ་མཚོན་ཕིར་ཚོགས་མི་
ང་ོབཅར་ཡོངས་ལ་མཇལ་དར་རེ་ཕུལ་ནས་
ཚོགས་འད་ུལེགས་པར་མཇུག་སིྒལ་གནང་
འདགུ		དནོ་ཁང་ནས་ཨིན་ཡུལ་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུསི་ཀ་ོཊི་ཀ་ཊོ་མཆོག་དང་།	
སྐུ ་ཞབས་ཧོར་ཝུ་ཌི་མཆོག་འདི་ཟླའི ་ཟླ་
མཇུག་ཙམ་ནས་ཨིན་ཡུལ་ཡོ་རོབ་གྲོས་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི ་ཁོངས་ནས་ཕིར་
འཐེན་གནང་བར་བརནེ་རང་བཞིན་གིས་
ཕབེས་དགསོ་སབས་ཕབེས་སྐལེ་གསོལ་སནོ་
ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།

ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་ད་ུའཚམས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༢༣	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆོག་
དང་ལྷན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་ཁུལ་གི་བདོ་

མིའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་མདནུ་ལམ་སླབོ་སནོ་པ་
འཇམ་དབངས་དབང་རྒྱལ་ལགས་རྒྱ་གར་
ལྷ་ོཕགོས་ཧུ་བྷ་ིལི་མེ་འཁརོ་འབབ་ཚུགས་སུ་
ཕབེས་འབརོ་སྐབས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླིང་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བཀའ་བླནོ་མཆོག་མོན་གྷ་ོ
འདདོ་རུ་གླངི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་འབརོ་
སྐབས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་

གཙོ་དང་།	 ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ལས་ཁུངས།	 ས་གནས་གཞིས་ཆགས་ཁག	
ས་གནས་མཉམ་འབྲལེ་ལས་ཁུངས།	 དགནོ་

པ་ཁག	བདོ་ཀི་གཞནོ་ན་ུཚོགས་པ།	བདོ་ཀི་
བུད་མེད་ཚོགས་པ།	 བདོ་མིའ་ིདམག་ཟུར་
ཚོགས་པ།	 སླབོ་གྲ་ྭཁག་གི་སྐ་ུཚབ་སོགས་
ཀིས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༩།༣༠	 ཙམ་ལ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་སམ་བྷ་ོ
ཊའ་ིཡན་ལག་སླབོ་གྲ་ྭདང་སམ་བྷ་ོཊ་སླབོ་གྲ་ྭ
བཅས་ཀི་ནང་འཚམས་གཟིགས་ཀིས་སླབོ་

ཕུག་ཚོ་དང་མཉམ་གླངེ་མོལ་གནང་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 སླབོ་གྲའྭ་ིམཐུན་རྐནེ་སོགས་ལ་
རགོ་ཞིབ་གནང་ཡོད།	 བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་སླབོ་གྲྭའི་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་ཡོངས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་གཙོ་བ་ོབཀའ་
དནི་བསམ་ཤེས་དང་།	 བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་གི་
གལ་གནད།	 སླབོ་ཕུག་ཚོའ་ིངསོ་ནས་དབེ་
སྣ་ཚོགས་བཀགླ་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 སོ་སོའ་ི
མི་ཚེའི་ནང་དཔ་ེདབེ་བཀླག་རུྒྱའི་གོམས་
གཤིས་རུྒྱད་ལ་འཇགས་དགོས་པ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུངས།	 ཉནི་རྒྱབ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
དགའ་ལནྡ་བང་རྩ་ེདང་ཤར་རྩ།ེ	 རྙངི་མ་
དགནོ་པ།	དགའ་ལནྡ་ཤར་རྩ་ེསླབོ་གྲ	ྭ		ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁང་།	 ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ལས་ཁུངས།	 མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་
མཉམ་འབྲལེ་ཁང་སོགས་ཀི་ནང་འཚམས་
གཟགིས་སུ་ཕབེས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 སམ་བྷ་ོ
ཊ་སླབོ་གྲའྭ་ིསླབོ་སིྤ་དང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
སོགས་ལ་ཐུག་འཕད་གནང་ཡོད།
ཕི་ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་གི་ས་ྡད་ོབཀའ་བླནོ་
མཆོག་འབྲས་སྤུངས་སླབོ་གྲྭ་དང་ས་སྐ་སླབོ་
གྲ་ྭབཅས་ལ་ཕབེས་ཏ་ེདག་ེརན་དང་སླབོ་ཕུག་

རྣམས་ལ་ཐུག་འཕད་གནང་བ་མ་ཟད།	 སྒ་ོ
མང་སླབོ་གྲྭའི་དགེ་རན་རྣམས་ལ་སླབོ་ཁིད་
རིག་པའི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	
གཞན་ཡང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་བཀའ་བརུྒྱད་
དགནོ་པ་དང་།	 སམ་བྷ་ོཊ་སྔནོ་འགྲའོ་ིསླབོ་
གྲ	ྭ 			ར་སདོ་དགནོ་པ།	ས་སྐ་དགནོ་པ།	
འབྲས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་གླངི་།	 འབྲས་སྤུངས་
བླ་ོགསལ་གླིང་སྒམོ་སུྒབ་དང་ཚན་རིག་ལྟ་ེ
གནས་ཁང་སོགས་ལ་འཚམས་གཟིགས་སུ་
ཕབེས་ཡོད།
ཕི་ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླིང་སིྤ་ཁང་
ནང་མི་མང་གྲངས་	 ༥༠༠	 ལགྷ་ལ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་མི་རབས་རན་པ་
ཚོས་སོ་སོའི་ཕུ་གུའི་ཤེས་ཡོན་གི་ཆེད་ད་ུ
སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་བསྐནོ་ཡོད་པའི་སྐརོ་དང་།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་སླབོ་ཡོན་དང་སླབོ་སྦྱངོ་གི་མཐུན་
རྐེན་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་ཁག་ལ་
མང་ཚོགས་ནས་ཀང་ད་ོསྣང་བདེ་དགོས་པ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས་རསེ་མང་ཚོགས་ཀི་

ད་ིབ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་ཁ་གསལ་གནང་
ཡོད།
ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་༡༡།༤༥	 ཙམ་ལ་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་སམ་བྷ་ོཊ་སླབོ་གྲྭའི་དགེ་རན་
དང་ལས་བདེ་གྲངས་	 ༧༦	 ཙམ་ལ་གསུང་
བཤད་གནང་སབྐས་གསུང་དནོ།	 དག་ེརན་
ཚོའི་ངསོ་ནས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་སླབོ་ཁིད་
གནང་སབྐས་སྒ་ོགསུམ་གི་སྤདོ་པ་ཡ་རབས་
དང་ལྡན་པའི་ཐགོ་ནས་སླབོ་ཁིད་གནང་རུྒྱ་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་མ་ཟད།	 སླབོ་ཕུག་ཚོར་
མིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོབསན་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
ཡིན་སྐརོ་གསུངས།	དག་ེརན་ཚོས་དག་ེརན་
ནང་ཁུལ་དབར་ཤེས་ཡོན་དང་སླབོ་ཁིད་ཀི་
ཉམས་མངོ་སྤལེ་རེས་གནང་ནས་ཕན་ཚུན་
གཉསི་ཀའ་ིཆེད་ལས་ཀི་ཤེས་བ་གངོ་མཐརོ་
གཏངོ་དགསོ་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས་རསེ་
ད་ིབ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་གནང་།	 ད་ེརསེ་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་བཙུན་དགོན་བང་ཆུབ་
ཆོས་གླིང་དང་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླིང་རས་
གསོ་ཁང་བཅས་ལ་འཚམས་གཟིགས་སུ་
ཕབེས་ཡོད་པ་བཅས།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	སོགས་

ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆོག་རརོ་གླངི་སོགས་སུ་འཚམས་གཟགིས་གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་
སིད་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་
སབོས་རྒྱལ་མཆོག་ཉ་ེལམ་ནབུ་བྷངེ་གལ་
མངའ་སྡའེ་ིརརོ་གླངི་ས་གནས་སུ་ཕབེས་ནས་
བཀའ་ཤག་གི་ལས་འཆར་སིྤ་དང་ལགྷ་པར་
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་གསལ་བཤད་གནང་
འདགུ
སིྤར་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཐངེས་འདིར་ནབུ་
བྷངེ་གལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ལམྕ་སྐ་ུ
མམ་ཏ་བྷ་ེནར་ཇི་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མིར་མཐུན་རྐནེ་
སྦྱརོ་སྤདོ་བདེ་ཕགོས་ཀི་སདི་བུས་	 ༢༠༡༤	
ཞེས་པ་ནབུ་བྷངེ་གལ་མངའ་སྡའེི་ནང་ལག་
བསར་གནང་སྐངོ་ཡོང་བ་དང་།	 མངའ་སྡའེ་ི
ནང་གི་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བའི་འབྲལེ་ཡོད་
གནད་དནོ་ཞུ་འཆར་ཡོད་ཀང་།	 	 ཕགོས་
གཅིག་ནས་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་མཛད་
བྲལེ་ཆེ་ཞིང་།	 གཉསི་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་
གིས་ཉ་ེལམ་མི་སེར་ཐབོ་ཐང་གི་སིད་བུས་

འཛིན་སངས་ལ་འགུར་བ་བཏང་བར་བརནེ་
མཇལ་འཕད་གནང་མ་ཐུབ་པ་རེད།	 	 འནོ་
ཀང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་མངའ་སྡའེི ་

རོང་ཡར་རྒྱས་ལས་ཁུངས་སུ་ཕབེས་ནས་
མངའ་སྡའེི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཟུར་པ་
སྐ་ུཞབས་ཨ་མར་སིང་ར་ཡེ་ Amar Singh 

Rai	 མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་འདགུ		
སྐབས་དརེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་བཙན་
བོལ་བདོ་མིར་མཐུན་རྐེན་སྦྱོར་སྤོད་བེད་
ཕགོས་ཀི་སདི་བུས་	༢༠༡༤	ཞསེ་པ་མངའ་
སྡའེ་ིནང་ལག་བསར་འགགོས་མུར་ཡོང་བའ་ི

འབདོ་སྐལུ་གནང་བ་མ་ཟད།	 	 མངའ་སྡའེ་ི
སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
གང་མགགོས་ཡོང་བར་མཐུན་འགུར་གནང་

དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་བཏནོ་འདགུ
ད་ེརེས་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གིས་བྷ་ོཊི ་ཡ་
མཐུན་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་སྐུ ་ཞབས་
དཔལ་ལནྡ་ལགས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་
འདགུ	 སིྤར་རརོ་གླངི་ས་འག་ོལས་ཁུངས་
ནས་སྐུ་ཞབས་དཔལ་ལྡན་ལགས་དང་ལྷན་
ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་མངའ་སྡའེི་
སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་དབར་མཇལ་འཕད་

ཡོང་སླད་འབད་བརྩོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་
ཡིན་འདགུ	 	 ད་ེཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཙམ་ལ་
རརོ་གླིང་ས་གནས་བདོ་མིའི་ཚོགས་པའི་
འག་ོགཙོ་དང་གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་
པའི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ཀིས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
ལ་དགོང་ཚིགས་གོ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་པ་
དང་།	 	 གསོལ་སནོ་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་ལས་འཆར་
ཁག་གཅིག་དང་།	 བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་ཀི་
གནད་དནོ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ		
ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་ནབུ་བྷངེ་
གལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་
རྣམ་གཉསི་དབར་མཇལ་འཕད་ཡོང་སླད་
འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་
སོགས་ཀིས་ད་བར་འབད་རྩོལ་ཡོད་དགུ་
རྩལ་སུྤག་གནང་འདགུ་ཀང་བླ་ོཕམ་པ་ཞིག་
ལ་ད་བར་ལམ་ལྷངོས་བུང་མེད།			
ཕི་ཚེས་	༢༣	ཉནི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ས་
ལུ་ག་རའི་སིྤ་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་འཆར་

ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་དང་ཐུག་འཕད་
གནང་ནས་ལས་གཞིའི་གནས་སངས་སྐརོ་
འད་ིརྩད་གནང་བ་མ་ཟད།	 	 ཁམིས་ཐགོ་
ནས་མ་འངོས་པར་དཀའ་ངལ་མ་འཕད་པ་
ཞིག་བདེ་དགོས་སབས་ཚོགས་ཁང་བརྒྱག་
ཆོག་པའི་ས་གནས་འབྲལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་
ནས་བཀའ་འཁལོ་དསུ་ཐགོ་ཞུ་དགོས་པའི་
ལམ་སནོ་གནང་འདགུ			ཐངེས་འདརི་རརོ་
གླངི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསན་འཛིན་ནརོ་
ལནྡ་ལགས་དང་།	 ཀ་སྦུག་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་བསན་འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས།	 སོ་ན་ད་
ས་འག་ོབསན་འཛིན་གཡང་འཛོམས་ལགས་
བཅས་ཀིས་ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་
ལནྷ་བཅར་ཞུས་འདགུ	 མཛད་རིམ་ལརྟ་ན་
ཕི་ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༥	ཉནི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
བཞུགས་སརྒ་ད་ུཕབེས་འབརོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
པ་བཅས།	།

འཕདོ་བསནེ་ཁྱབ་ཁངོས་སནྨ་ཁང་འགན་འཛིན་རྣམས་ལ་འཛིན་སྐངོ་ཟབ་སྦྱངོ་དང་བསྐར་ཞིབ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༠	
ནས་ཚེས་	༢༤	བར་ཉནི་གྲངས་ལའྔ་ིརིང་རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རྒྱ་གར་འཛིན་སྐངོ་སྦྱངོ་
བརར་བས་ིགནས་ཁང་	 Indian Institute 

of Public Administration-IIPA	 ད་ུབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
དང་རྒྱ་གར་འཛིན་སྐོང་སྦྱོང་བརར་ཁང་
ཟུང་འབྲལེ་གི་ག་ོསིྒག་འགོ	 འཕདོ་བསནེ་
ཁྱབ་ཁངོས་སནྨ་ཁང་འགན་འཛིན་རྣམས་ལ་
འཛིན་སྐངོ་ཟབ་སྦྱངོ་དང་བསྐར་ཞིབ་ཚོགས་
འད་ུཞིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་འདགུ
གངོ་ཚེས་ཉནི་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་སྐ་ུ
མགྲནོ་གཙོ་བ་ོའཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་
སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག་དང་།	 སྦྱངོ་བརར་

བས་ིགནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་		
S.N. Tripathi	 ལགས།	 Roma Mitra 

Debnath	 ལགས།	 Pawan K Taneja 

ལགས།	 འཕདོ་བསནེ་དུང་གཞནོ་བསན་
འཛིན་ཀུན་བཟང་ལགས།	 འཕདོ་བསནེ་	
OSM	 ཞསེ་པའ་ིལས་འཆར་འབྲལེ་མཐུད་
པ་ཚེ་རིང་ལགས།	 ད་ེབཞིན་འཕདོ་བསནེ་
ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་བཅུ་གཉསི་ཀི་འགན་
འཛིན་དང་ལས་དུང་བཅས་ཚང་འཛོམས་
ཀིས་ཐགོ་མར་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཟབ་སྦྱངོ་
ཚུགས་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་སོགས་ང་ོ
སྤདོ་གནང་།
ད་ེནས་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོའཕདོ་བསནེ་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་

འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟབ་སྦྱོང་ད་ེ
བརུྒྱད།	 	 འཕདོ་བསནེ་ཁྱབ་ཁངོས་སནྨ་
ཁང་ཁག་གི་ལས་བདེ་རྣམས་ནས་སནྨ་ཁང་
གི་འཛིན་སྐངོ་ལས་དནོ་དང་མང་ཚོགས་ཀི་
འཕདོ་བསནེ་ཐགོ་ཞབས་ཞུ་སརྔ་ལགྷ་ཚགས་
ཚུད་ལནྡ་པ་ཞིག་བསུྒབ་ཐུབ་རུྒྱའི་རེ་བ་ཡོད་
སྐརོ་དང་།	 རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀི་འཕདོ་
བསནེ་གནས་བབ་ཇི་ལྟར་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
དགསོ་སྐརོ་སོགས་གསུངས།
ད་ེཡང་ཟབ་སྦྱངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་ན།ི		དངེ་
དསུ་དང་མཐུན་པའ་ིསནྨ་ཁང་གི་འཛིན་སྐངོ་
ལས་དནོ་གི་གོ་རགོས་སྤལེ་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ		
དརེ་བརནེ་ཟབ་སྦྱོང་སྐབས་སྨན་ཁང་གི་
འཛིན་སྐོང་ལས་དནོ་སངས་འཛིན་བེད་

ཕགོས་དང་།	 མང་ཚོགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ།		
གཞན་ཡང་དངེ་དསུ་འཕདོ་བསནེ་འཛིན་
སྐངོ་ལམ་ལུགས་སོགས་ཀི་སྐརོ་ལ་ཟབ་ཁདི་
གནང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།		ཟབ་སྦྱངོ་མཐུན་

འགུར་གནང་མཁན་ཨ་རིའི་རོགས་ཚོགས་	
USAID	ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།

ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ་ིཤེས་རིག་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་མཇལ་འཕད་གནང་བ།
༄༅།།	 རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་
Karnataka	 མངའ་སྡའེ་ིཁྱབ་ཁངོས་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཚུད་པའི་གཞུང་

དང་གཞུང་འབྲལེ་མ་ཡིན་པའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
གི་ནང་ཀར་ན་ཊ་ཀའི་སྐད་ཡིག་ངསེ་པར་

ད་ུབསླབ་དགོས་པའི་མངའ་སྡ་ེགཞུང་ནས་
བཀདོ་ཁྱབ་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་ཟླ་བ་འདའིི་འག་ོསདོ་ད་ུཀར་ན་ཊ་ཀ་

མངའ་སྡའེི་ཤེས་རིག་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་སུ་
རེ་ཤི་ཀུ་མར་Suresh	Kumar	ལགས་ཀིས་

མངའ་སྡའེི་ཁྱབ་ཁོངས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་སྐུ་
ཚབ་༡༥༠	ཙམ་ལ་ཆེད་མངགས་ཐུག་འཕད་
གནང་ས་ེཀར་ན་ཊ་ཀའི་སདྐ་ཡིག་སླབོ་ཁིད་

ཀི་སིྒག་གཞི་ངསེ་པར་ད་ུལག་བསར་གནང་
དགོས་པའི་བཀའ་མངགས་གནང་ཡོད་པ་

རེད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༢༢	
ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆོག་གིས་
གཙོས་ལྷ་ོསིྤ་ཆོས་འཕལེ་ཐུབ་བསན་ལགས།	
ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་
བསན་འཛིན་ར་ོར་ེལགས།
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་ཁུལ་གི་བདོ་མིའི་སླབོ ་
གྲྭ་ཁག་གི་མདནུ་ལམ་སླབོ་སནོ་པ་འཇམ་
དབངས་དབང་རྒྱལ་ལགས་བཅས་གྲངོ་ཁྱརེ་
སྦངེ་ལོར་ད་ུཀར་ན་ཊ་ཀ་མདའ་སྡ་ེགཞུང་
གི་ཤེས་རིག་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་སུ་རེ་ཤི་ཀུ་
མར་ལགས་དང་མཇལ་འཕད་ཀིས་ཀར་ན་
ཊ་ཀའི་སྐད་ཡིག་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་
ནང་སླབོ་ཁདི་གནང་ན་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་
སྐརོ་ཞུ་སབྐས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་ཤེས་
རིག་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་

ཁག་གི་ནང་ཀར་ན་ཊ་ཀའི་སྐད་ཡིག་སླབོ་
ཁིད་གནང་ན་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ད་ེསེལ་
དགོས་པའི་ཐབས་ལམ་ཇི་ཡོད་གཟིགས་རུྒྱ་
ཡིན་སྐརོ་གསུངས་འདགུ	 གཞན་ཡང་ཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་
དང་ཀ་ོལེ་གལྷ་དནོ་ལནྡ་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་
ཆགས་སུ་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།
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རྒྱ་ནག་དང་འབར་མ་གཉསི་ཀི་གྲསོ་ཆོད་ད་ེན་ིབདོ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་སབས་
དལི་བསྒགས་དུང་ཆེས་སྐནོ་བརདོ་གནང་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་དང་འབར་མ་གཉསི་ཀིས་
གཉིས་མོས་གྲསོ་ཆོད་ཀི་བསྒགས་གཏམ་
སྤལེ་ནས་བདོ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་
རགོ་རོལ་བཏང་བར་དིལ་བསྒགས་དུང་
ཆེ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་སྐནོ་
བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༡༨	
ཉནི་རྒྱ་ནག་དང་འབར་མ་ཡུལ་གཉསི་ཀིས་
གཉསི་མོས་གྲསོ་ཆོད་བཞག་པ་དང་།		དནོ་
ཚན་སོ་གསུམ་ཅན་གི་གྲསོ་ཆོད་དའེི་ནང་
བདོ་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན།	ཐ་ེཝན་བཅས་
རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བྲལ་ཐབས་མེད་པའི་ཆ་ཤས་
ཡིན་པ་གསལ་འདགུ	 	 གྲསོ་ཆོད་ད་ེན་ིརྒྱ་
ནག་གིས་རུྒྱད་གཅིག་ལམ་གཅིག་ཟརེ་བའི་
ཚོང་འབྲལེ་རྒྱ་སྐདེ་ཀི་ལས་གཞིའི་ཁོངས་
ཡིན་ཞིང་།	 རྒྱ་ནག་གིས་འབར་མའ་ིབརན་
ལྷིང་དང་འཛུགས་སུྐན་ལས་གཞིར་རྒྱབ་

སྐརོ་བ་རུྒྱའ་ིཁས་ལེན་བས་པ་དང་།	ཕགོས་
མཚུངས་འབར་མས་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་འཛིན་པའི་རྒྱ་ནག་གཅིག་གི་སིད་བུས་
ཟརེ་བར་རྒྱབ་སྐརོ་གིས་བདོ་དང་ཤར་ཏུར་
ཀི་སི་ཐན།	 ཐ་ེཝན་བཅས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་
བྲལ་ཐབས་མེད་པའི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་ཁས་

ལེན་བས་ཡོད།	 གཉསི་མོས་ཀི་བསྒགས་
གཏམ་ད་ེབཞིན་འབར་མའི་ཕི་སིད་ལས་

ཁུངས་ཀི་ད་རྒྱའ་ིཐགོ་བཀདོ་འདགུ
ད་ེཡང་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་
རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ཐེངས་འདིར་བདོ་ཀི་
ལོ་རུྒྱས་ལ་འཁྱགོ་བཤད་བས་ནས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས།	 	 བདོ་ད་ེབཞིན་གནའ་ས་ྔམོ་
ནས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བྲལ་ཐབས་མེད་པའི་ཆ་
ཤས་ཤིག་ཡིན་ཚུལ་ཨུ་ཚུགས་མཐའ་སྐལེ་
བས་པ་དརེ་བདནེ་པ་ཏིལ་འབུྲ་ཙམ་ཡང་
མེད་ཅིང་།	 	 ད་ལའྟ་ིཆར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀིས་གཉསི་སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་གི་
སདི་བུས་འགོ	 རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བྲལ་གི་རང་
བཙན་མ་རྩོད་པར་གྲསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཐབས་བདེ་བཞིན་
ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
ཐེ་ཝན ་ ཕི ་སིད ་ལས་ ཁུངས་ནས་ཀང་
བསྒགས་གཏམ་དའེི་ནང་བཤད་པ་ད་ེདག་
བདནེ་པ་རྩ་བ་ནས་མིན་པ་དང་།		ཐ་ེཝན་ན་ི
རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་མིན་ཞིང་།		མི་མང་གིས་
འསོ་འདམེས་བས་པའི་ཐེ་ེཝན་སིད་གཞུང་
ཁོ་ནས་ཐ་ེཝན་མཚོན་ཐུབ་པ་ལས་རྒྱ་ནག་
གིས་ཐ་ེཝན་ནམ་ཡང་མཚོན་མི་ཐུབ།	 ཅསེ་

སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་བས་འདགུ	
ས་ྔལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༡༠	 ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བལ་ཡུལ་གཞུང་ལ།	 	 རྒྱ་ནག་གཅིག་གི་
སིད་བུས་ལ་ངོས་འཛིན་རྒྱབ་སྐོར་དགོས་
པའ་ིཆ་རྐནེ་འགོ		འབར་མའ་ིའཛུགས་སུྐན་
ལས་གཞིའ་ིཆེད་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་	 ༤༩༢	 སྤདོ་
རུྒྱའ་ིཁས་ལེན་བས་པ་མ་ཟད།	 	 དངུལ་ད་ེ
ལྟར་ཐབོ་པར་འབར་མའི་གཞུང་གིས་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་ད་ེརྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་གི་གནད་
དནོ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་དགསོ་པ་དང་།	
ཐ་ེཝན་ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བྲལ་ཐབས་
མེད་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་
བདེ་དགསོ་པ་རེད།	 	 གངོ་གི་གྲསོ་ཆོད་
བཞག་པའ་ིགནས་ཚུལ་ད་ེདཔལ་འབརོ་དསུ་
བབ་ཅསེ་པའ་ིནང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	
ཚེས་	༡༣	ཉནི་བཏནོ་འདགུ་པ་བཅས།	།		

ཁྱདེ་ཚོས་ནང་པའ་ིལ་ྟགུྲབ་ཀུན་བཏུས་ངསེ་པར་ད་ུབཀགླ་དགསོ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༢༧	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བལ་ཡུལ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་
རྣམ་རྒྱལ་སླབོ་གྲྭའི་དགེ་སླབོ་ཁག་གཅིག་ལ་
གཟིམ་ཆུང་མཇལ་ཁའི་སབྐས་སེམས་ཀི་ཞི་
བད་ེབསུྐན་པར་ནང་ཆོས་ལས་ལགྷ་པ་མེད་
ཚུལ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 སླབོ་ཕུག་
ཚོས་དསུ་ཚོད་ཡོད་སྐབས་ནང་པའི་ཚན་
རིག་དང་ལྟ་གུྲབ་ཀུན་བཏུས་ཞེས་པའི་དཔ་ེ
དབེ་འད་ིངསེ་པར་བཀགླ་དགསོ།	 དབེ་འད་ི
ནི་ཆེད་མངགས་ཕོགས་བསིྒགས་བས་པ་
ཞིག་རེད།	 ཆོས་བ་རུྒྱའ་ིསདྐ་ཆ་གང་ཡང་
མིན།	 	 དངེ་སབྐས་ཤེས་ཡོན་	 modern 

education ཟརེ་བ་ན་ིནབུ་ཕགོས་ནས་དར་
བ་རེད།	 དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་
ཁོ་ནར་བརནེ་པ་ཡིན་ན་མི་ཚེ་སིྐད་པ་ཞིག་
ཡོང་རུྒྱ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད།	 ད་ེབརུྒྱད་ནས་
སེམས་ནང་ཕག་དགོ་དང་འགྲན་སེམས།	ང་

རྒྱལ།	 རང་གཅསེ་འཛིན་བཅས་ཀི་བསམ་
བླ་ོཤུགས་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད་སབས།	 ང་
རང་ཚོའི་ནང་པའི་གཞུང་ནས་གསུང་པའི་
ཚན་རིག་དང་ལ་ྟགུྲབ་ད་ེདག་གཞི་རྩའི་ཡོང་

ཁུངས་ནང་པའ་ིགཞུང་ཡིན་ཡང་།	 བརདོ་
བ་ད་ེདག་སིྤར་བཏང་ཤེས་ཡོན་གི་སྡ་ེཚན་
ཁངོས་སུ་གཞག་དགསོ།	 སིྤར་བཏང་ཤེས་
ཡོན་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་ནང་གི་བསམ་བླ་ོཞི་

བད་ེཡོང་བའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ལའང་བརིྩ་
དགསོ།	 དའེ་ིཐགོ་ཁྱདེ་ཚོས་ད་ོསྣང་བསོ།	
ངོས་ཀིས་ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གུྲབ་
ཀུན་བཏུས་ད་ེབཞིན་ཆེད་མངགས་བཀའ་

འགུར་དང་བསན་འགུར་པུ་ཏི་སུམ་བརྒྱའི་
བརོད་བ་ད ེ་དག་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གུྲབ།	
ཆོས་ཕགོས་ཀི་སྡ་ེཚན་བཅས་དམུ་བུ་གསུམ་
ད་ུདབ་ེཐུབ་ཀི་འདགུ	ཆོས་ཕགོས་ཀི་སྡ་ེཚན་

ནི་ནང་པ་ཁོ་ནའི་བེད་སྒ་ོཡིན་སབས་ནང་
པ་དང་འབྲལེ་བ་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ནང་ཆོས་
ནས་གསུང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གུྲབ་སྡ་ེ
ཚན་གཉསི་ན་ིཆོས་དད་ཡོད་མེད་ཆ་ཚང་ལ་
འབྲལེ་བ་འདགུ་ཅསེ་བརདོ་རུྒྱ་འབུང་།	
བཀའ་འགུར་དང་བསན་འགུར་པུ་ཏི་སུམ་
བརྒྱའ་ིནང་ནས་ཚན་རིག་དང་ལ་ྟགུྲབ་བཅས་
ཀི་སྐརོ་ཕོགས་སིྒག་བས་ཐུབ་ན་བསྙམས་
ནས་དབེ་འད་ིབུང་བ་རེད།	 དབེ་འད་ིབཀགླ་
ཐུབ་པ་བུང་ཚེ་བདོ་པའི་རིག་གཞུང་ཡང་
འདསི་མཚོན་ཐུབ་ཀི་ཡོད།	 འད་ིབཤད་ཐུབ་
མཁན་བདོ་པ་ཁ་ོན་ལས་གཞན་མེད།	 ད་ཆ་
འཛམ་གླངི་སངྒ་ལ་ནང་པའི་ལུང་པ་མང་པ་ོ
ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཧ་ལམ་ཚན་རིག་ཐོག་
ནས་འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་མཁན་བདོ་པ་
གཅིག་པུ་རེད།
སྔནོ་གི་ཆོས་རྒྱལ་ཚོས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པརོ་
དགངོས་པ་བཞསེ་རསེ་ནང་པའ་ིཆོས་ལ་སླབོ་
སྦྱངོ་བདེ་དགོས་པ་གལ་ཆེར་བརིྩས་གནང་

འདགུ	 དརེ་བརནེ་དངེ་སབྐས་དཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲ་ཆོས་བརུྒྱད་ལ་མུ་མཐུད་སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་
མཁན་བདོ་པ་གཅིག་པུ་རེད།	 ཤེས་སོང་
ངམ།	 འད་ིལ་བརནེ་ནས་བདོ་མི་རིགས་ཀི་
སྤབོས་པ་སླབེ་ཀི་འདགུ
རྒྱ་མིས་བཙན་གནནོ་འོག་བདོ་མི་ས་ཡ་
གཅིག་ལྷག་ཙམ་བསད་ཡོད་ཀང་བདོ་མིའི་
སེམས་ཤུགས་ནང་ཡང་མ་ཆག་པར་མུ་
མཐུད་གནས་ཡོད།	 བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་གཏིང་ཟབ་པ་ོཞིག་དང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་པར་བརནེ་གུང་ཁན་རིང་ལུགས་ཀི་
ཁ་ནས་འད་ཆགས་པ་ོཇི་འད་བཤད་ཀང་
སེམས་གི ་གཏིང་ནས་བ ོད་མིར་མཐོང་
ཆུང་བ་རུྒྱ་ཙམ་རེད།	 ང་རང་ཚོར་ཡོད་
པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་འབྲལེ་བ་
རིག་གཞུང་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པ་དསེ་ང་ཚོའི་
སེམས་ནང་སྤབོས་པ་སྐ་ེགཞིར་གུར་ཡོད།	
བླ་ོབད་ེཔ་ོབསོ།	བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས།	ཅསེ་
སྩལ།	།

སིམ་སིྤས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིགྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོར་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༨	
ཉིན་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་

ཚོགས་གཙོ་ཌགོ་ཊར་རཱ་ཇིབ་སྦནི་དལ་	 Dr. 

Rajeev Bindal མཆོག་ལ་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་

སྡའེི་བྷི་ཇེ་པི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོར་སིྤ་མོས་བསྐ་ོགཞག་བུང་བར་ཕི་ཚེས་	

༢༤	ཉནི་སིམ་སིྤ་བསན་འཛིན་ནརོ་བུ་ལགས་
ཀིས་སྣ་ེཁདི་འགོ	 སིམ་ལ་ས་གནས་འཐུས་

ཚོགས་ཀི་རུྒྱན་ལས་དང་།	 ར་ོབྲག་དགནོ་
པའ་ིསྐ་ུཚབ།	 ད་ེབཞིན་སིྤ་ཁྱབ་ལས་ཁུངས་
ཀི་ལས་བདེ་བཅས་ཀིས་འབྲལེ་ཡོད་ཧི་མཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེི་བྷི་ཇེ་པི་ཆབ་སིད་ཚོགས་
པའི་སིྤ་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ད་ུབཅར་ནས་ཚོགས་
གཙོ་གསར་པར་འཚམས་འད་ིཞུས་པ་མ་
ཟད།		བྷ་ིཇ་ེཔ་ིཆབ་སདི་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་
གཞནོ་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་བ་སྐ་ུཞབས་གྷ་ན་ེ
ཤ་དཏྟ་	Shri Ganesh Dutt	མཆོག་ལའང་
མཇལ་འཕད་ཀིས་འཚམས་འད་ིཞུས་འདགུ	
མཇལ་འཕད་སྐབས་བདོ་མིའི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་
པས་དཔལ་ལྡན་བ ོད་མི ་མང་སིྤ ་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་འཚམས་འདའི་ིགནས་
ཡིག་དང་།	 མཇལ་དར།	 ད་ེབཞིན་ཕག་
རགས་བཅས་ཕུལ་བ་མ་ཟད།	 བྷ་ིཇ་ེཔ་ིཆབ་
སིད་ཚོགས་པས་སྣ་ེཁིད་པའི་དབུས་དང་
མངའ་སྡའེི་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་བད་ེསྡུག་
ལ་ད་བར་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞསེ་ཀིས་མཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་གང་ལེགས་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་།	 སདླ་ཀང་བདོ་
མིའི་བད་ེདནོ་ཆེད་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་
གནང་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཤུགས་ཆེ་ཞུས་
པར་ད་ེལྟར་གནང་རུྒྱའི་ཞལ་བཞེས་ཀང་
གནང་འདགུ		སིམ་སིྤ་ནས་སབྐས་དརེ་དབུ་

ཁིད་རྣམ་གཉསི་ལ་མ་འངོས་པར་ལས་ཡུན་
རིང་ལས་དནོ་གང་ཅིར་བ་བ་ལམ་ལྷངོས་
ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཡང་ཞུས་པར་དབུ་ཁདི་
རྣམ་གཉསི་ཐུགས་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུང་འདགུ་
པ་བཅས།	།



5 TIBETAN NEWS  29th January 2019 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༥	ཕི་ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༩

ངསོ་ཀིས་མང་ཚོགས་ཁདོ་ཀུ་ཤུར་སོ་བརྒྱབ་པ་དརེ་རུྒྱ་མཚན་གཉསི་ཡོད།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༡༡	ཉནི་གི་ཞགོས་པ་ཆུ་ཚོད་	༧།༣༠	ཙམ་
ལ་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་གི་བཞུགས་
སྒར་དགའ་ལྡན་འཕལེ་རྒྱས་གླིང་ནས་ད་
ལམ་ཐད་གཏངོ་བརུྒྱད་ཨ་རིའི་ཤར་ཕགོས་
ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གྲ་ྭཁག་	 ༧༠	 ནས་རྒྱ་མི་
དང་བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་གྲངས་གསུམ་བརྒྱ་ལ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་མ་ཟད།	 སླབོ་ཕུག་གི་ད་ི
བར་བཀའ་ལན་སྩལ་དནོ།
ད་ེརིང་བདོ་མི་དང་རྒྱ་མི་ཧན་མི་རིགས་དང་
ལནྷ་ད་ུསདྐ་ཆ་བཤད་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བུང་བར་
ངསོ་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།		 དསུ་
རབས་བདནུ་པའ་ིནང་ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་
སམྒ་པསོ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པའོ་ིསས་མོ་དང་ཁུང་
ས་བསྐནོ་པར་བརནེ་རྒྱ་ནག་དང་དམིགས་
བསལ་འབྲལེ་བ་བུང་ཡོད།		 ནང་ཆོས་
དའེང་ཐགོ་མ་བདོ་ད་ུརྒྱ་ནག་ནས་སླབེས་པ་
མ་ཟད།		 བདོ་ད་ུསནོ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའ་ིརནེ་
གཙོ་རྩ་བ་ཆེ་ཤོས་དའེང་རྒྱ་ནག་ནས་གདན་
དངས་པ་རེད།		 ངསོ་རང་གནའ་བའོ་ིརྒྱ་
ནག་གི་རྒྱལ་ས་ཤིའི་རྔན་ལ་ད་ེསྔ་ཕིན་པ་
ཡིན།		 དརེ་ནང་པའ་ིལ་ྷཁང་ཞིག་འདགུ་པ་
དའེི་ནང་ད་ུབཞུགས་ཁི་སངོ་པ་ཞིག་བཞག་
འདགུ		 ཉ་ེའཁརོ་ཚོས་ངསོ་ལ་བརདོ་པ་
ལརྟ་ན།	 བཞུགས་ཁ་ིསངོ་པ་དརེ་ཇ་ོབ་ོཤཱཀུ་
མུ་ནིའི་སྐུ་བརྙན་ཡོད་པ་ད་ེལྷ་སར་གདན་
འདནེ་ཞུས་འདགུ		 ཇ་ོབ་ོཤཱཀུ་མུ་ནའི་ིསྐ་ུ
བརྙན་ད་ེཐགོ་མར་རྒྱ་གར་གནས་མཆོག་ར་ོ
ར་ེགདན་ནས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ས་ཤིའི་རྔན་ལ་
གདན་དངས་པ་རེད་འདགུ	
གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་ལོ་རུྒྱས་ཐོག་ནས་ཁྱེད་
རང་ཚོ་རྒྱ་ནག་ལ་མཚོན་ན་ནང་པའི་རྒྱལ་
ཁབ་རེད།		 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༤།༡༩༥༥	 ནང་
ངསོ་རང་རྒྱ་ནག་ལ་ཕིན་པ་ཡིན།	 ཞིང་ཆེན་
འགའ་ཤས་ནང་ད་ུནང་པའི་ལ་ྷཁང་ཧ་ཅང་
མང་པ་ོའདགུ		དརེ་བརནེ་རྒྱ་མི་ཚོའ་ིབསམ་
བླའོི་ནང་སནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་དང་ནང་
ཆོས་ཟརེ་བ་ད་ེདག་རུྒྱས་མངའ་ཡོད་པ་ཞིག་
དང་སེམས་ཐག་ཉ་ེཔ་ོཡོད་པ་རེད།	 ད་ེལས་
གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་ནང་དར་བའ་ིནང་
ཆོས་ད་ེནཱ་ལེནྜའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཆགས་ཡོད།	
རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ནང་ཆོས་ཐོག་མར་དར་
འཕལེ་གནང་མཁན་ཞནོ་ཙང་རེད།	ང་ཚོས་
ཐང་སེན་བ་ླམ་འབདོ་པ་རེད།	 ཁངོ་ལ་
མཚོན་ན་ཐོག་མར་ནཱ་ལེནྜར་ཕབེས་ནས་
ནང་ཆོས་སླབོ་གཉརེ་གནང་འདགུ		 བདོ་ལ་
མཚོན་ན་ནཱ་ལེནའྜི་མཁས་པ་མཁན་ཆེན་ཞི་
བ་འཚོ་དསུ་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་བདོ་ད་ུ
ཕབེས་ཡོད།		 བདོ་དང་རྒྱ་གཉསི་ཀ་ནང་པ་
ཡིན་པ་མ་ཟད།		ལེགས་སྦྱར་སདྐ་ལ་བརནེ་
པའི་ནཱ་ལེནྜ་ནས་དར་བའི་ནང་ཆོས་ཉམས་
ལེན་བདེ་མཁན་ཡིན།		མི་འད་བའི་ཁྱད་

པར་གང་ཡོད་བརདོ་ན།	 ཁྱདེ་ཚོ་ཧན་མི་
རིགས་ཚོས་ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་
གཞག་ལ་ད་ོསྣང་ད་ེཙམ་གནང་མི་འདགུ		
ང་ཚོ་བདོ་ལ་དསུ་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་
བོན་པའི་བདོ་ད་ུསངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་
དར་སྤལེ་མཛད་པ་ོམཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་
རང་ཉདི་ལ་མཚོན་ན་ཚད་མའི་གཞུང་ལ་ཧ་
ཅང་མཁས་པ་ཆེན་པ་ོརེད།		 ཁངོ་གི་ལམ་

སནོ་འགོ་བདོ་མི་ཚོས་ཚད་མའི་གཞུང་ལ་
སླབོ་སྦྱངོ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབས་དང་བདེ་མུས་
ཡིན།		གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་ནཱ་
ལེན་ྜནས་བརུྒྱད་པའ་ིནང་ཆོས་རསེ་འབྲང་པ་
གཅིག་མཚུངས་ཆགས་ཡོད།		 དརེ་བརནེ་
ང་ཚོས་ཕན་ཚུན་སྤུན་མཆེད་ཕ་ོམོ་ཞེས་
འབདོ་ཆོག་པ་ཞིག་རེད།		 བདོ་མི་དང་ཧན་
མི་རིགས་དབར་ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་རིང་ནས་
འབྲལེ་བ་ཡོད།		ཆབ་སདི་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེ
ངསོ་ཀིས་ད་ེཙམ་གནད་འགག་ཆེ་བར་བརིྩ་
ཡི་མེད།	 གལ་ཆེ་ཤོས་ན་ིང་ཚོ་འགྲ་ོབ་མི་
རིགས་གཅིག་གུར་ཡིན་སབས་ཕན་ཚུན་སྤུན་
མཆེད་ཕ་ོམོའ་ིའད་ུཤེས་འཛིན་ནས་ཕན་ཚུན་
དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབ་ཐགོ་བསདྡ་ནས་རིག་
གཞུང་བར་ེལེན་དང་ཕ་རོགས་ཚུར་རོགས་
བ ་ རུྒྱ ་ བུང ་ན ་ཧ ་ཅང ་ཡག་པོ་ ཡོང ་ གི ་
རེད།	ངོས་ཀིས་རག་ཏུ ་བ ོད་རྒྱ་མཐུན་
འབྲལེ་དགསོ་པ་བརདོ་ཀི་ཡོད།		 ད་ེཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོའདགུ	ཕི་ལོ་	༡༩༦༠	འག་ོསདོ་
སྐབས་ང་ཚོས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ལ་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུགས་བས་པ་
རེད།		རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་ཟུར་པ་པནྜ་ིཏ་ན་ེ
རུ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཞུ་གཏུགས་
བས་ནས་ད་ེཙམ་ཕན་རུྒྱ་མེད་པ་དང་།		བདོ་
རང་བཙན་ཆེད་ཨ་མེ་རི་ཀས་རྒྱ་ནག་དང་
དམག་བརྒྱག་གི་མ་རེད།		 ད་ེལས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་བེད་ན་
ལེགས་ཚུལ་ཁོང་གིས་ངོས་ལ་ལམ་སནོ་
གནང་བ་རེད།			ཕི་ལོ་	༡༩༧༤	ཙམ་ནས་
ང་ཚོས་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་

མཚམས་འཇོག་བས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
དང་ཐད་ཀར་འབྲལེ་བ་བདེ་འག་ོབཙུགས་པ་
རེད།	 དསུ་སབྐས་ད་ེཙམ་ནས་ང་ཚོས་རྒྱ་
ནག་དང་ཁ་བྲལ་གི་རང་བཙན་མ་རྩདོ་པར་
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་རུྒྱན་སྐངོ་བདེ་
བཞིན་ཡོད།		 དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་བདོ་རང་
བཙན་རྩོད་ཀི་མེད།	འནོ་ཀང་ད་ལྟའི་བདོ་
ནང་གི་གནས་སངས་དའེང་ང་ཚོས་ཁས་

ལེན་ཐུབ་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད།	 ཏང་ཡོན་
འག་ོགཙོ་མཁགེས་འཛིན་པ་འགའ་ཤས་ཀིས་
བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་རྩ་མེད་གཏངོ་ཐབས་བདེ་
བཞིན་ཡོད།		 ད་ེལ་ྟབུའ་ིཏང་ཡོན་འག་ོཁདི་
མཁགེས་འཛིན་པ་ཚོའི་མིག་རྒྱང་ཐུང་ཐུང་
གི་སིད་བུས་ལ་ང་ཚོས་ངསོ་ལེན་བ་ཐབས་
རྩ་བ་ནས་མེད།	 རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁམིས་ནང་
བ ོད་རིགས་གནས་སྡདོ ་ཀི ་ས་ཁུལ་ངོས་
འཛིན་བས་ཡོད།	རང་སྐངོ་ལྗངོས་དང་རང་
སྐངོ་ཁུལ།	རང་སྐངོ་རངོ་བཅས་འཁདོ་ཡོད།	
རྩ་ཁིམས་རང་གི་ནང་ད་ུབདོ་རིགས་གནས་
སྡདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཞསེ་ངསོ་འཛིན་བས་ཡོད།		
དརེ་བརནེ་ས་ཁུལ་ད་ེདག་ནང་བདོ་མི་ཚོས་
རང་གི་ཕ་མེས་ཀི་རིག་གཞུང་དང་ཆོས་
ལུགས།	 སདྐ་ཡིག་སོགས་ཐུན་མིན་ང་ོབ་ོ
སུང་སྐབོ་བ་རུྒྱའ་ིཐབོ་ཐང་སྤདོ་དགསོ།	 ང་
ཚོས་རང་བཙན་རྩདོ་ཀི་མེད།		 བདོ་ད་ེ
དཔལ་འབརོ་གི་གནས་བབ་ཐགོ་ནས་བརདོ་
ན་སྐ་ོཔ་ོརེད།	དརེ་བརནེ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་
སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བསྡད་པ་ཡིན་ན་
དཔལ་འབོར་གི་ཁེ་ཕན་ཆེ་བ་ཐོབ་ཐུབ་པ་
དང་།		 བདོ་མིས་རྒྱ་རིགས་ནང་པ་མང་པ་ོ
ཞིག་ལའང་ཕན་ཐགོས་བདེ་ཐུབ།	 དངེ་
སབྐས་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུརྒྱ་རིགས་ནང་པ་ས་ཡ་
བཞི་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་པ་རེད་འདགུ		 ནང་པ་
ད་ེདག་དང་ངསོ་དང་ཡང་སེ་འབྲལེ་བ་བདེ་
ཀི་ཡོད།		 ཁངོ་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་ད་ུཡོང་གི་
རེད།	རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་བདེ་
བཞིན་ཡོད་ཀང་ཁངོ་ཚོ་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེ
གདན་སོགས་རྒྱ་གར་ནང་ཡོང་གི་འདགུ		

དརེ་བརནེ་ནང་ཆོས་ཀི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོས་རྒྱ་
རིགས་མཆེད་གྲགོས་ཕ་ོམོ་ཚོར་ཕན་ཐགོས་
ཏན་ཏན་བེད་ཐུབ་རུྒྱ་རེད།		ཐད་ཀར་
བརདོ་ན་ནང་ཆོས་སངྒ་ལ་སདྐ་ཆ་བཤདས་པ་
ཡིན་ན།	རྒྱ་མི་ནང་པ་ལས་བདོ་མི་ཚོས་ནང་
ཆོས་ཡག་པ་ཤེས་ཀི་ཡོད།		 ཁྱདེ་ཚོས་སྒམོ་
བརྒྱབ་པ་མ་གཏགོས་ནང་ཆོས་སླབོ་སྦྱངོ་བ་
རུྒྱར་ད་ོསྣང་ད་ེཙམ་བས་མེད།		(	བཞད་མོ་

བཞད་	)	བདོ་མི་ཚོས་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་ཚོས་
ལམ་སནོ་གནང་བ་ལྟར་ནང་ཆོས་ལ་སླབོ་
སྦྱངོ་ཧ་ཅང་བས་ཡོད་སབས་རྒྱ་རིགས་ཚོ་
ལའང་ཕན་ཐགོས་བདེ་ཐུབ།ད་ེས་ྔརྒྱ་ནག་གི་
སིད་འཛིན་ཏངེ་ཞའ་ོཕིང་གིས་དངསོ་ཐགོ་
བདནེ་འཚོལ་ལམ་ནས་འཛམ་གླིང་ཕི་ལ་
འབྲལེ་བ་བས་པ་རེད།		 དརེ་བརནེ་རྒྱ་
རིགས་སླབོ་ཕུག་མང་པ་ོཞིག་ཨ་རི་དང་ཨོ་
གླངི་།	 ཉ་ིཧངོ་སོགས་ནང་སླབོ་སྦྱངོ་ཆེད་
བསྐདོ་ཐུབ་ཡོད།		ད་ེས་ྔསབྐས་ཤིག་ཨ་རིའ་ི
མཐོ་སླབོ ་ཞིག་གི ་ནང་ངོས་ཀིས་གཏམ་
བཤད་བས་པ་ཡིན།	གཏམ་བཤད་གུྲབ་རསེ་
རྒྱ་རིགས་སླབོ་ཕུག་གཅིག་ངོས་སར་ཐད་
ཀར་ཡོང་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡོད་སབྐས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་ཟརེ་བ་ད་ེཀདླ་རྙངི་
མཁགེས་ཟུང་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་འཁྱགོ་བཤད་
བས་པ་དརེ་ཡིད་ཆེས་བས་ནས་བསདྡ་ཀང་།		
ཕིས་སུ་ཕི་རྒྱལ་ད་ུའབརོ་རསེ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་
དངསོ་སུ་ཐུག་ནས་སདྐ་ཆ་བཤད་སབྐས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བཤད་པ་དང་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་
དངསོ་སུ་ཐུག་པ་གཉསི་དབར་ཁྱད་པར་ཧ་
ཅང་ཆེན་པ་ོའདགུ	ཅསེ་ཟརེ་བུང་།	(	ཞལ་
འཛུམ་མཛད་	 )ད་ཆ་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུགནས་
སངས་འགུར་བ་ཧ་ཅང་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད།		
རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་འགའ་ཤས་དང་ངོས་
རང་ཐད་ཀར་འབྲལེ་བ་ཡོད།		 ཡོངས་
གྲགས་ཐགོ་ནས་མིན།	སྒརེ་ཐགོ་ནས་འབྲལེ་
བ་ཡོང་གི་འདགུ		 རྒྱ་ནག་གི་འག་ོཁདི་དང་
ངསོ་རང་རག་ཏུ་འབྲལེ་བ་ཡོད།		 དརེ་
བརནེ་གནས་སངས་འགུར་བ་འགྲ་ོབཞིན་

ཡོད།	རྒྱ་ནག་གི་འག་ོཁདི་མཐ་ོཤོས་གྲས་ཀི་
ནང་དའུང་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	༦༠	ལགྷ་ཙམ་
རིང་བདོ་ནང་ལག་བསར་བས་པའ་ིསདི་བུས་
ད ེ་དག་དངོས ་ཡོད ་གནས་སངས་དང་
འཚམས་པ་ཞིག་མིན་པར་ཡིད་ཆེས་བེད་
བཞིན་འདགུ		ཁངོ་ཚོས་བདོ་མིའ་ིཐགོ་དམ་
བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བུས་ལག་བསར་བདེ་
བཞིན་པ་དརེ་ད་ཆ་འགུར་བ་བཏང་ནས་
དངསོ་ཡོད་གནས་ཚོད་དང་འཚམས་པའི་
སིད་བུས་འཛིན་དགོས་པའི་བསམ་འཚུལ་
འཛིན་བཞིན་འདགུ		 ང་ཚོས་བལསྟ་
ཆོག	ངསོ་རང་ནང་པའི་དག་ེསླངོ་ཞིག་ཡིན་
ཞིང་།	 ༸རྒྱལ་དབང་གངོ་མ་ཚོ་ལརྟ་ངསོ་
རང་ཉིད་ཀང་རི་བ་ོརྩེ་ལྔར་གནས་མཇལ་
འགྲ་ོའདདོ་ཡོད།	ཕི་ལོ་	༡༩༥༤།༥༥	ལོར་
ངསོ་རང་པ་ེཅིང་ད་ུཡོད།		སབྐས་དརེ་ངསོ་
རང་རི་བ་ོརྩེ་ལྔར་འཇམ་དཔལ་དབངས་
མཆོད་མཇལ་ཞུ་འདདོ་ཡོད་པ་བརདོ་སབྐས་
རྒྱ་མིའི་ས་གནས་འབྲལེ་ཡོད་དཔནོ་རིགས་
ཚོས་ལམ་ཀ་ཡག་པ་ོམེད་སྐརོ་བརདོ་བུང་།	
ད་ེདངསོ་འབྲལེ་རེད།	 ལམ་ད་ེཙམ་ཡག་པ་ོ
མེད།		 རི་བ་ོརྩ་ེལརྔ་གནས་མཇལ་འགྲ་ོ
འདདོ་ཡོད།	 ད་ཆ་གནས་སངས་ལ་ང་ཚོས་
ལ་ྟརུྒྱ་རེད།	 གནས་སངས་ལ་འགུར་བ་ཏན་
ཏན་འགྲ་ོབཞིན་འདགུ		 འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ
དུག་ཅུ་ཙམ་རིང་ངོས་རང་རྒྱ་གར་རང་
དབང་ལུང་པའི་ནང་བསདྡ་པ་དསེ་ཚན་རིག་
པས་གཙོས་མི་མང་པ་ོཞིག་དང་ཐུག་ནས་
ཕན་ཚུན་བསམ་ཚུལ་བར་ེལེན་བ་རུྒྱའི་གོ་
སབྐས་ཧ་ཅང་བཟང་པ་ོཞིག་ཐབོ་བུང་།		རྒྱ་
རིགས་མཁས་དབང་དང་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་
དཔནོ་ད་ེའདས་ང་ཚོས་འད་ིནས་བཏནོ་པའི་
ནང་པའི ་ཚན་རིག་སྐརོ ་གི ་ད ེབ་ད ེ་འད་
མཐངོ་སབྐས་བདོ་པའ་ིནང་ཆོས་ད་ེནཱ་ལེནའྜ་ི
ནང་ཆོས་གཤའ་མ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།		 ནཱ་
ལེནྜའི་བཞེས་སལོ་དའེང་ཚན་རིག་གི་འགྲ་ོ
སངས་ཤིག་ཡིན་པ་བརདོ་ཀི་འདགུ	 ད་ེཧ་
ཅང་བདནེ་པ་ཞིག་རེད།		རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུརྒྱ་
རིགས་ནང་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་ད་ེདག་
ལ་ཞབས་འདགེས་ཕན་བུ་བསུྒབ་ཐུབ་ན་
བསམ་པའ་ིའདནུ་པ་ཧ་ཅང་ཡོད།	ངསོ་རང་
བདོ་མི་དང་རྒྱ་ནག་ཧན་མི་རིགས།	 ཉ་ིའངོ་
པ་སོགས་ནང་པ་ཚོ་དང་ཐུག་སབྐས་ང་ཚོ་ད་
ཆ་དསུ་རབས་	༢༡	ནང་པ་ཞིག་བདེ་དགསོ་
པ་བརདོ་ཀི་ཡོད།		དད་པ་ཙམ་གིས་རསེ་སུ་
མ་འབྲངས་པར་ནང་པའི་ཆོས་ལ་བརག་
དཔྱད་བས།	 སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་དགསོ་པ་བརདོ་
ཀི་ཡོད།	 སནོ་པ་རང་ཉདི་ནས་ཀང་སངས་
རྒྱས་ཀི་ཆོས་ལ་བརག་དཔྱད་བདེ་དགསོ་པ་
གསུང་ཡོད།	ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
བསུན ་དི་བ ་ཁག ་ལ ་བཀའ ་ལན ་སྩལ་
འདུགསྐབས་དརེ་རྒྱ་རིགས་སླབོ་མ་ཞིག་
གིས།		 འབུང་འགུར་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་
གི་༸སྐའུ་ིཡང་སདི་ད་ེརྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་
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སིྤ་ཁྱབ་རྩམོ་སིྒག་པ།	 ངག་དབང་ཐགོས་མེད།
གསར་འགདོ་པ།		 ཡེ་ཤེས་ཀུན་གྲགས།
གསར་འགདོ་པ།		 སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
གསར་འགདོ་པ།		 སལྐ་བཟང་བད་ེསིྐད།
འགྲམེས་སྤལེ་བ།											ནརོ་བུ་དབང་འདསུ།
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མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཕི་ནང་གང་ད་ུའཁུངས་
མིན་དང་།		 རྒྱ་རིགས་ཚོས་བདོ་དནོ་ཐགོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཇི་ལརྟ་བདེ་ཐུབ་མིན།	 མགནོ་པ་ོ
མཆོག་གིས་རྒྱ་རིགས་ཚོར་བཟང་ཕགོས་ཀི་
དགོངས་པ་བཞེས་སངས་ཇི་ཡིན་དསི་པར་
བཀའ་ལན་སྩལ་དནོ།		 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིབ་ླ
བྲང་ལ་མཚོན་ན།	ཕི་ལོ་	༡༩༦༩	ཙམ་ནས་
ངོས་ཀིས་མང་ཚོགས་ཁདོ་གཞུང་འབྲལེ་
ཐོག་ནས་འབུང་འགུར་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བླ་
བྲང་ད་ེམུ་མཐུད་དང་མ་མཐུད་ཟརེ་བ་ད་ེ
བདོ་མི་ཚོས་ཐག་གཅདོ་བདེ་དགསོ་པ་བརདོ་
རུྒྱ་བུང་།		 ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞིག་
མིན།		 འགའ་ཤས་ཀིས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིབ་ླ
བྲང་ད་ེསངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པར་ཧ་ཅང་
གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་ལ་ྟབུ་ཞིག་ལ་ངསོ་
འཛིན་བདེ་མཁན་འདགུ	 ད་ེའད་རྩ་བ་ནས་
མ་རེད།		 སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་
རང་ཉདི་ལ་མཚོན་ན་ལ་བ་ླབྲང་ཞིག་མེད།		
མགནོ་པ་ོཀླ་ོསུྒབ་ཀི་བ་ླབྲང་ཟརེ་བའང་མེད།		
འནོ་ཀང་ཁངོ་རྣམ་པས་གསུང་པའི་ཆོས་ད་ེ
དག་ལ་ང་ཚོས་སླབོ་སྦྱངོ་བས་ནས་ད་བར་
བསན་པ་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་བས་ཡོད།	
འགྲ་ོསངས་ད་ེལརྟ་རེད།		 སངས་རྒྱས་
བཅམོ་ལནྡ་འདས་དང་མགནོ་པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀི་བ་ླ
བྲང་མེད་ཀང་ཁོང་རྣམས་ཀིས་གསུང་པའི་
ཆོས་ད་ེདག་མུ་མཐུད་གནས་ཡོད་སབས་
གཙོ་ཆེར་ཁངོ་རྣམ་པའི་གསུང་ལ་སླབོ་སྦྱངོ་
བདེ་དགསོ།		ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིབ་ླབྲང་ད་ེཡང་

དསུ་སབྐས་གཅིག་ལ་བུང་བ་ཡིན་སབས་དསུ་
ཚོད་རིམ་སོང་རསེ་ནམ་ཞིག་མེད་པར་གུར་
རུྒྱ་རེད།	 བདོ་ཀི་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ད་ེཏཱ་
ལའི་བླ་མའི་བླ་བྲང་ལ་བརནེ་པ་ཞིག་རྩ་བ་
ནས་མ་རེད།	༸རྒྱལ་དབང་༸སྐ་ུཕངེ་དང་པ་ོ
དང་གཉསི་པ།	 གསུམ་པ་བཅས་ཧ་ལས་པ་
བུང་ཡོད།		 ༸རྒྱལ་དབང་༸སྐ་ུཕངེ་དུག་པ་
ཏགོ་ཙམ་འཚུབ་པ་ོབུང་བ་རེད།	༼བཞད་མོ་
བཞད་༽	 ཁངོ་ལ་ལྟསོ་ན་ངསོ་རང་ཧ་ཅང་
དག་པ་ཡོད།	(སརླ་ཡང་བཞད་མོ་བཞད་	 )
དརེ་བརནེ་འབུང་འགུར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐེ་
ཕངེ་བཅོ་ལྔ་ཕབེས་ཀང་བརན་པ་བཤིག་
མཁན་ཞིག་བུང་ན་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་
མེད།	 སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་སིྤ་དང་ལགྷ་
པར་དཔལ་ནཱ་ལེནྜའི་བསན་པ་གནས་པར་
སླབོ་གཉརེ་བ་དང་མཁས་དབང་།	 ཉམས་
ལེན་པ་དགསོ་པ་རེད།		 གངོ་ད་ུབརདོ་པ་
ལརྟ་ནཱ་ལེནའྜ་ིཔཎ་གུྲབ་ད་ེདག་ད་ཆ་བཞུགས་
མེད་ལ་ད་ེདག་གི་བླ་བྲང་འདི་རེད་ཟརེ་བ་
ཞིག་སནོ་རུྒྱ་གང་ཡང་མེད།		 འནོ་ཀང་
སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་བཤད་སུྒབ་བཟུང་
འབྲལེ་སྒ་ོནས་དསུ་ད་ལ་ྟབར་གནས་ཡོད།		
ངསོ་ཀིས་དགའ་སྤབོས་ཐགོ་ནས་ཞུ་རུྒྱར།		
རྒྱ་གར་ནང་ད་ུདག་ེའདནུ་པ་ཁི་གཅིག་ཙམ་
གིས་ནང་ཆོས་ལ་སླབོ་གཉརེ་གནང་བཞིན་
ཡོད།		ལོ་ང་ོབཅུ་ཕག་འགའ་ཤས་གངོ་ནས་
ངསོ་ཀིས་བཙུན་མ་ཚོས་ཀང་དགེ་འདནུ་པ་
ཚོ ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཀི ་མཚན་ཉིད་

གཞུང་ལ་ལ་ྟདགསོ་པ་བརདོ་ཡོད།		 ད་ཆ་
དག་ེའདནུ་པ་ཙམ་མ་ཟད་བཙུན་མའ་ིམཁས་
དབང་འཐནོ་བཞིན་ཡོད།		 ང་ཚོའ་ིསླབོ་གྲ་ྭ
ཁག་གི་ནང་ད་ུཚད་མའི་གཞུང་དང་སེམས་
ཁམས་རིག་པ།		 ནང་པའ་ིལ་ྟགུྲབ་སྐརོ་སླབོ་
ཁདི་བདེ་བཞིན་ཡོད།		བསན་པ་འཛིན་སྐངོ་
སྤལེ་གསུམ་བདེ་སངས་ད་ེའད་རེད།		 བ་ླ
བྲང་བཟུང་ནས་བསན་པ་འཛིན་མི་ཐུབ།		ཏཱ་
ལའི་བླ་མའི་བླ་བྲང་གནས་མིན་ཟརེ་བ་ད་ེ
བདོ་མིའ་ིལག་ཏུ་ཡོད།		 ངསོ་ཀིས་བསམ་
པར་ངསོ་རང་འཆི་བའི་རསེ་སུ་བདོ་མི་ཚོས་
ཐག་གཅདོ་བ་རུྒྱ་མ་གཏགོས་དའེི་ཐད་ངསོ་
ལ་སེམས་འཚབ་གང་ཡང་མི་འདགུ		ལོ་ང་ོ
བརྒྱ་ཕག་འགའ་ཤས་ལོ་རུྒྱས་ཡོད་པའི་ཏཱ་
ལའི་བ་ླམའི་བ་ླབྲང་འད་ིབཞིན་ད་ལ་ྟཏཱ་ལའི་
བ་ླམ་སྐ་ེཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པའོི་༼བཞད་
མོ་བཞད་༽	 དསུ་སབྐས་སུ་རྒྱལ་ཁའ་ིངང་
ནས་མཇུག་བསིྒལ་ན་བཟང་བ་ལས་མ་
འངོས་པར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཞབས་འདནེ་ཞུ་
མཁན་ཞིག་བུང་ནས་མཇུག་བསིྒལ་དགོས་
བུང་ན་མི་དགསོ་པ་ཞིག་རེད།	 ཅསེ་ཞལ་
ཤོབ་དང་སྦྲགས་མུ་མཐུད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དོན།གོང་དུ་བརོད་པ་ལྟར་ང་ཚོས་རང་
བཙན་རྩདོ་ཀི་མེད།	 ང་ཚོའ་ིསེམས་འཚབ་
གཙོ་བ ོ་ནི ་དཔལ་ནཱ ་ལེནྜ་ནས་དར་བའི ་
ལེགས་བཤད་ད་ེདག་རུྒྱན་འཛིན་བ་རུྒྱ་ད་ེ
ཡིན།	 ལེགས་བཤད་ད་ེདག་དངེ་དསུ་འཛམ་
གླིང་སིྤའི་གནས་སངས་ཇེ་བཟང་ད་ུགཏངོ་

རུྒྱར་འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།		
རྒྱ་གར་ནང་དགེ་འདནུ་པ་ཕི་གཅིག་ཙམ་
དང་བཙུན་མ་གང་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་གིས་
སླབོ་གཉརེ་གནང་བཞིན་ཡོད།		 ངསོ་ཀི་རེ་
བར་མ་འངོས་པར་རྒྱ་ནག་སྐམ་སའི་ནང་
དའུང་ད་ེལྟ་བུའི་ཤེས་ཡོན་བས་ིགནས་ཁང་
ཞིག་འཛུགས་ཐུབ་ན་བསམ་པ་འདགུ		 སྐ་
སེར་དབ་ེབ་མེད་པས་སླབོ་གཉརེ་གནང་ཐུབ་
པ་ཞིག་དགསོ།	 ཤེས་ཡོན་གི་འད་ུཤེས་ཐགོ་
ནས་ལོ་ང་ོཉ་ིཤུ་སུམ་ཅུའ་ིརིང་སླབོ་གཉརེ་བ་
རུྒྱ་ཡོད་པ་ཞིག་བུང་ན་བསམ་པ་དན་གི་
འདུག	ལོ་ཤས་གོང་ནས་ང་ཚོས་འདིར་
གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་དའུང་ད་ེའདའི་
བས་ིགནས་ཁང་ཞིག་འཛུགས་རུྒྱའ་ིབསམ་བླ་ོ
འཁརོ་བུང་།	 ད་ེའད་བུང་ན་ཁྱདེ་རང་ཧན་
མི་རིགས་ཚོས་ཀང་འདིར་ཡོང་ནས་ནང་
ཆོས་ལ་ཤེས་ཡོན་གི་འད་ུཤེས་འཛིན་ནས་
སླབོ་གཉརེ་གནང་ཆོག་རུྒྱ་རེད།		 	རྒྱ་ནག་
ལའང་ད་ེའདའི་ས་ིགནས་ཁང་འཛུགས་ཐུབ་
ཚེ་དགེ་རན་ང་ཚོས་འད་ིནས་མཐུན་འགུར་
སྦྱར་ཆོག		 བསམ་བླ་ོད་ེའད་ཞིག་ཡོད་པར་
བརནེ་ལོ་ངོ་འགའ་ཤས་གོང་ནས་ང་ཚོའི་
དགོན་པའི་ནང་དགེ་བཤེས་མཁས་དབང་
ཚོར་རྒྱ་སྐད་སླབོ་ཁིད་བེད་འགོ་བཙུགས་
ཡོད།ངསོ་ཀིས་ཨ་རི་དང་ཡོ་རོབ་ནང་ཚན་
རིག་པ་དང་ལནྷ་བགྲ་ོགླངེ་ཐངེས་མང་བས་
མངོ་ཡོད།	ངསོ་ཀི་རེ་བར་མ་འངོས་པར་རྒྱ་
ནག་སམྐ་ས་དང་།	 ལགྷ་པར་པ་ེཅིང་གཙུག་

ལག་སླབོ་གྲ་ྭསོགས་རྒྱ་ནག་གི་མཐ་ོསླབོ་ཁག་
ཏུ་བགྲོ་གླངེ ་ད་ེལྟར་བེད་ཐུབ་རུྒྱའི ་རེ་བ་
བཅངས་བཞིན་ཡོད།		 ངསོ་རང་ད་ཆ་ལོ་
བརྒྱད་ཅུ་ག་བཞིར་སླབེས་ཡོད།			ཁྱདེ་རང་
ཚོས་ངསོ་ཀི་གདངོ་པར་བལསྟ་ན་ལོ་ཇི་ཙམ་
སོན་མིན་ཚོད་དཔག་བསོ་དང་།	 ཞསེ་ཞལ་
ཤོབ་མཛད་སབྐས་ཚོགས་བཅར་བ་རྒྱ་རིགས་
གཅིག་གིས་མགོན་པ་ོམཆོག་དགུང་གྲངས་
བཞི་བཅུ་ཞ་ེབརྒྱད་ལ་ྟབུ་འདགུ		 ཅསེ་སནྙ་
སེང་ཞུས་པར་བཞད་མོ་བཞད་ནས་མུ་
མཐུད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།		 ངསོ་ཀི་སོ་
ཐང་ཐག་ཆོད་ཡོད།		ཁ་སྔནོ་ངསོ་ཀིས་མང་
ཚོགས་ལ་ཆོས་བཤད་བེད་སྐབས་ཚོགས་
རས་ཁོད་ཀུ་ཤུ་ཞིམ་མདགོ་ཁ་པ་ོགཅིག་
མཐངོ་བུང་།		 	ངསོ་རང་འད་ཆགས་པརོ་
དགའ་མོས་བདེ་མཁན་ཞིག་མིན་སབས་ད་ེ
མ་ཐག་ཀུ་ཤུ་ད་ེཡར་བངླས་ནས་སོ་བརྒྱབ་པ་
ཡིན།		 ཕགོས་གཅིག་ནས་ཀུ་ཤུ་ད་ེལ་ྟསྣང་
ལ་ཞིམ་མདགོ་ཁ་པ་ོདང་།	ངསོ་རང་ཡང་ཀུ་
ཤུར་དགའ་པ་ོཡོད།		 གཉསི་ནས་མང་
ཚོགས་ལ་ངསོ་རང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བཞིར་
སོན་ཡོད་ཀང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བཞི་ཅན་གི་མི་
དའེ་ིསོ་འད་ིའད་ཞིག་ཡོད།	 ཅསེ་ངསོ་ཀི་སོ་
ཐང་ཐང་ཡོད་པ་ད་ེདག་གདནོ་ཆེད་ཡིན།		
ཞསེ་ཞལ་ཤོབ་མཛད།	།		

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིགནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༢༦	 ཉནི་རྒྱ་གར་མང་གཙོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཞིག་
ཏུ་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༧༡	 འཁརོ་བའ་ི
ཉནི་མོ་དང་བསནུ།	 རྒྱ་གར་གི་སདི་འཛིན་
སྐ་ུཞབས་རཱམ་ནཱཐ་ཀ་ོཝིན་ྜ	 Ram Nath 

Kovind	 མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་བད་ེསུང་
བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཇརོ་ཇ་ེཕར་ནནེྜ་ེ
སི་	 George Fernandes	 དམ་པ་མཆོག་
ལ་རྒྱ་གར་མི་སེར་གི་གཟངེས་རགས་མཐ་ོ
ཤོས་ཨང་གཉསི་པ་པདྨ་ཝི་བྷུ ་ཤན་ཞེས་པ་
ད་ེའབུལ་རུྒྱའི་གསལ་བསྒགས་གནང་བར་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་དམ་པ་ཁོང་གི་ཤུལ་ལུས་
ནང་མི་ལྟསོ་བཅས་རྣམས་ལ་དགའ་བསུའི་
འཚམས་འད་ིགནང་བའི་ནང་འཁོད་དནོ།		
སྐ་ུཞབས་ཇརོ་ཇི་ཕར་ནནེྜ་ེསི་དམ་པ་ཁངོ་ལ་

ཐངེས་འདརི་པདྨ་ཝི་བྷུ ་ཤན་གཟངེས་རགས་
འབུལ་ལམ་ཞུ ་རུྒྱའི ་ཐོག་གཅོད་གསལ་
བསྒགས་གནང་བ་ད་ེན།ི		དམ་པ་ཁངོ་གིས་
རྒྱ་གར་མི་མང་གི་དནོ་ད་ུརིན་ཐང་བྲལ་བའ་ི
ཞབས་འདགེས་རླབས་ཆེན་ཞིག་བསུྒབས་པ་
དརེ་ངསོ་འཛིན་གནང་བ་ཞིག་ཡིན།			དམ་
པ་ཁངོ་སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་རིང་རྒྱ་གར་མི་མང་
གི་མངནོ་འདདོ་ལ་བརིྩ་བཀུར་དང་ལེན་གིས་
རྒྱ་གར་གི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ས་བརན་
གི་ལས་དནོ་སྣ་མང་ཐགོ་ཆོད་སེམས་བརན་
པསོ་འབད་བརྩནོ་ཧ་ཅང་གནང་མངོ་ཡོད་པ་
ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 རྣ་ོངར་ལནྡ་པའ་ིཆབ་སདི་
ཀི་འཐབ་རྩདོ་ཁདོ་དའུང་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་མཁན་
གི་རླབས་ཆེན་གི་མི་སྣ་ཞིག་ཡིན།	 	 བདོ་
མིར་མཚོན་ན།	 དམ་པ་ཁངོ་གིས་བདོ་དནོ་
ཐོག་ཞལ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀིས་རྒྱབ་སྐོར་

གནང་བའ་ིབཀའ་དནི་ད་ེདསུ་ནམ་ཡང་རདེ་
ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད།	ཅསེ་གསུངས།		
ཕགོས་མཚུངས་ཨ་རི་ཀོ་ལམ་བྷ་ིཡ་གཙུག་
ལག་སླབོ་ཁང་གི་ནང་པའི་གཞུང་ཆེན་སླབོ་
ཁིད་པ་མཁས་དབང་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་མོ་སྐུ་
ཞབས་རོ་བཌྷ་ཐུར་མན་ Professor Robert 

Thurman མཆོག་ལ་པདྨ་ཤཱི་གཟངེས་རགས་
འབུལ་གཏན་འཁལེ་བར་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང ་ེམཆོག་གིས་ཁོང་ལ་འཚམས་འདི་
གནང་དནོ།	 སྐ་ུཉདི་ཀིས་འཕགས་བདོ་ནང་
པའ་ིརིག་གཞུང་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་ཐགོ་
གཟངེས་སུ་ཐནོ་པའ་ིབས་རསེ་བཞག་གནང་

བ་དརེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ངསོ་འཛིན་ཐགོ		
ཐངེས་འདརི་པདྨ་ཤཱི་གཟངེས་རགས་འབུལ་
གཏན་འཁལེ་བ་ཞིག་རེད།		གཟངེས་རགས་

དསེ་སྐུ ་ཉིད་ཀིས་ད་བར་བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསན་གི་གཞུང་ཆེན་སོགས་ནང་པའི་ཆོས་
ཚན་མང་པ་ོཨིན་ཡིག་ཐགོ་ཕབ་སུྒར་གནང་
བ་ཙམ་མ་ཟད།	སླབོ་མའ་ིཚོགས་ལའང་བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསན་སླབོ་ཁིད་ཀི་བ་བ་རླབས་
ཆེན་ཞིག་བསུྒབས་དང་སུྒབ་བཞིན་པར་
ངསོ་འཛིན་ཐབོ་པ་ཞིག་མཚོན་ཐུབ།	 	 བདོ་
མི་རིགས་ཀིས་འབད་འབུང་ཆེ་སྐེད་ཐོག་
གཅེས་འཛིན་བེད་བཞིན་པའི་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསན་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་ཉམས་
པ་སརླ་གསོའ་ིབསན་པའ་ིབ་བར་སྐ་ུཉདི་ནས་
ཁུར་མཉམ་བཞསེ་ཐགོ་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པའ་ི

བས་རསེ་ལ་གཟངེས་རགས་ཐབོ་པར་ང་ཚོ་
བདོ་མི་ཚོའང་དགའ་སྤབོས་སྐ་ེགཞིར་གུར།	
ཞསེ་འཁདོ་འདགུ	 	 ཐངེས་འདརི་པདྨ་ཤཱི་

གཟངེས་རགས་ཐབོ་མཁན་མི་གྲངས་	 ༡༡༨	
ཡོད་ཁངོས་ནས་ཕི་རྒྱལ་མི་རིགས་	༦	ཡོད་
འདགུ་པ་བཅས།	།


