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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཧར་པ་སྤུར་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་དབུ་བརྙསེ་
ནས་ལོ་ང་ོ	༥༠	འཁརོ་བར་གསུང་འཕནི་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༡	
ཉནི་བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
ཧར་པ་སྤུར་གཏན་ཉིན་སླབོ་གྲྭ་དབུ་བརྙསེ་
ནས་ལོ་ང་ོ	 ༥༠	 འཁརོ་བར་གསུང་འཕནི་
ཞིག་བསྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།
འདི་ལོ་ཧར་པ་སྤུར་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་དབུ་
བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༥༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་
དྲན་སུང་བརིྩ་ཞུ ་རུྒྱའི ་གནས་ཚུལ་ཤེས་
རགོས་བུང་བས་ངོས་རང་དགའ་པ་ོབུང་།	
འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༥༠	 ལགྷ་རིང་ཧར་པ་
སྤུར་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་ཡར་རྒྱས་དང་གུབ་
འབྲས་སེམས་འགུལ་ཐེབས་པ་ཞིག་བུང་
འདགུ་སྟབས།	 སླབོ་གྲྭ་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	
༥༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་སུང་བརིྩ་ཞུ་འསོ་
པ་ཞིག་རེད།	 ཧར་པ་སྤུར་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་
ན་ིབཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་ཤེས་ཡོན་གི་
དགསོ་མཁ་ོསྐངོ་ཆེད་ད་ུབཙུགས་པའི་སླབོ་གྲྭ་
ཐགོ་མའ་ིགས་རེད།	དག་ེརྒན་དང་ལས་བདེ་
ཚོས་བླསོ་གཏངོ་ཆེན་པ་ོབས་ནས་དཀའ་ལས་
བརྒྱབ་པར་བརནེ་སླབོ་ཕུག་རྣམས་སླབོ་གྲྭར་
འགམིས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཁངོ་ཚོར་བདོ་
མིའི་སལོ་རུྒྱན་དང་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ཐབོ་
ཐུབ་རསེ་རྒྱ་གར་དང་ཕི་རྒྱལ་ཁག་གི་མཐ་ོ
སླབོ་འདྲ་མིན་ནང་ཕིན་ནས་མུ་མཐུད་སླབོ་
སྦངོ་གནང་མཐར།	 རྒྱ་གར་དང་ཕི་རྒྱལ་
ས་གནས་འདྲ་མིན་ནང་གི་བཙན་བལོ་བདོ་

མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་ཞབས་འདགེས་ཞུས་དང་
ཞུ་མུས་རེད།	 རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མཐུན་

འགུར་རོགས་རམ་མུ་མཐུད་རུྒྱན་སྐངོ་གནང་
བའི་དྲནི་ལ་བརནེ་ནས་གུབ་འབྲས་འད་ིལ་ྟབུ་
ཞིག་ཐནོ་ཐུབ་པར་ང་ཚོས་བཀའ་དྲནི་སྙངི་
བཅངས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
ཤེས་ཡོན་སྤྲད་པའ་ིདགསོ་དམིགས་ད་ེསྒརེ་གི་
མི་ཚེའི་མདནུ་ལམ་བཟང་པ་ོཞིག་བཟ་ོཆེད་
མིན་པར་སིྤ་ཚོགས་ནང་བཟང་ཕོགས་ཀི་
ཤུགས་རྐནེ་བསུྐན་ཐུབ་ཆེད་ཡིན།	ང་ཚོ་འག་ོ
བ་མིར་སྐསེ་སྟབོས་ཀི་ཤེས་རབ་ཡོད།		ང་ཚོ་
ཆུང་བིས་པའི་གནས་སབྐས་བསམ་བླ་ོཕན་བུ་
རང་དབང་དང་གུ་ཡངས་པ་ོཡོད་པ་དརེ་མུ་
མཐུད་སླབོ་གསོ་བཟང་པ་ོཞིག་དང་ལམ་སྟནོ་

ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་བུང་ན་དནོ་སྙངི་ལནྡ་
པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ།	

དརེ་བརནེ་དགེ་རྒན་ཚོས་ཀླགོ་དབེ་སླབོ་ཁིད་
གནང་བའ་ིཞརོ་ད་ུགཞི་རྩའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིརིན་
ཐང་སྐརོ་སླབོ་ཚན་ནང་འཇགོ་དགསོ།	ཕུགས་
ལ་འདསི་སླབོ་ཕུག་ཚོའ་ིམི་ཚེ་དང་།	 སིྤ་
ཚོགས་ལའང་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོའབུང་ངསེ།	
མིའི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབདེ་ཀི་ཤེས་རབ་ད་ེ
ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་བདེ་སྤདོ་གཏང་བར་
ཤེས་ཡོན་གིས་གགོས་བདེ་དགསོ།	 མི་ཚེའ་ི
ནང་གནས་སྟངས་ཇི་འདྲ་ཞིག་འཕད་ཀང་།	
དརེ་རུྒྱ་མཚན་ལྡན་པའི་ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་དགསོ་པ་མ་གཏགོས་རུྒྱ་མཚན་དང་རྩ་
བ་ནས་མི་འཚམ་པའི་རེ་བ་བརྒྱབ་ནས་ཕིན་

པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐགོས་མེད།	ཕགོས་ཡོངས་ཀི་
གནས་སྟངས་ལ་བལསྟ་ནས་འག་ོརུྒྱ་ད་ེཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	དངསོ་
ཡོད ་གནས་ ཚུལ ་དང ་
མཐུན་པ་ཞིག་བདེ་དགསོ་
པ་མ་ཟད།	 གདངེ་ཚོོད་
ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་དནོ་
དག་བསུྒབ་དགསོ་པ་རེད།		
གལ་ཏ་ེད་ེལྟར་བདེ་ཐུབ་
ཚེ།	 ཁདེ་ཚོས་བདོ་མིའ་ི
སིྤ་ཚོགས་དང་ཡང་སྒསོ་
འཛམ་གླངི་སིྤའི་ཕན་བད་ེ
བ སུྒབ ་པ ་ལའང ་ མིང ་
དནོ་མཚུངས་པའི་ཞབས་
འདགེས་ཞུ་ཐུབ་རུྒྱ་རེད།

ཧར་པ་སྤུར་གཏན་ཉིན་སླབོ་གྲྭ་དབུ་བརྙསེ་
ནས་ལོ་ང་ོ	༥༠	འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་མཛད་
སྒ་ོདང་བསྟནུ་ངསོ་ཀིས་སླབོ་གྲྭའི་འདས་དང་
ད་ལའྟ་ིདག་ེལས་སླབོ་ཕུག་ཡོངས་ལ་འཚམས་
འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཧར་པ་སྤུར་གཏན་ཉནི་
སླབོ་གྲྭ་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟསོ་པར་སླབོ་གྲྭའི་གུབ་
འབྲས་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	བཀྲ་ཤིས་
བད་ེལེགས།	ཞསེ་འཁདོ་འདགུ	།
	
གསུང་འཕིན་ང་ོམ་ཨིན་ཡིག་ནང་ཡོད་པ་ལས་
འད་ིག་ཕི་དྲལི་བདོ་ཡིག་ཚན་པས་བདོ་སུྒར་ཞུས།	
ཨིན་ཡིག་ལ་རྩ་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།	

སིད་སྐངོ་མཆོག་ཨ་རི་སོགས་སུ་གཞུང་འབྲལེ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༢	ཚེས་	༧	ཕདེ་
ཡོལ་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་ཧར་སྦ་སྤུར་སླབོ་གྲྭ་བཙུགས་
ནས་ལོ་	༥༠	ཧལི་པ་ོའཁརོ་བའ་ིདསུ་སྟནོ་མཛད་
སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་རསེ།	 ཕདེ་ཡོལ་ད་ུཨ་རི་དང་
ཡུ་རོབ་ཁུལ་ད་ུགཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་
འདགུ	 ད་ེཡང་ཝ་ཤིང་ཊོན་ས་གནས་སུ་གཞུང་
འབྲལེ་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཇལ་འཕད་གནང་རུྒྱ་
མ་ཟད།	 བདོ་དནོ་སྐརོ་གི་བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་
ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ས་
གནས་བདོ་རིགས་དང་ཐུག་འཕད་གནང་ནས་
གསུང་བཤད་ལས་རིམ་ཁག་གཅིག་སྤལེ་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ	 ད་ེརསེ་ཁ་ེན་ཌར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིཡུ་
རེག་གུན་ཁའི་སླབོ་གྲྭའི་ལས་འཆར་གི་ཆ་ཤས་
སུ་སིྤ་མཐུན་སིད་གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་དང་།	
འཛིན་སྐོང་སྐརོ་གི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བདོ་དནོ་
གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ལས་རིམ་ག་ོསིྒག་
གནང་མཁན་ཁེ་ན་ཌ་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་
དང་རོལ་ཝ་ེལེན་བགྷ་	 Raoul Wallen-
berg Organization ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་
ཡིན་འདགུ		 ཕི་ཟླ་	༣	ཚེ་	༢	ཉནི་སདི་སྐངོ་
མཆོག་བཞུགས་སརྒ་ད་ུཕིར་ཕབེས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་

པ་བཅས།	།	

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀར་
གཞུང་འབྲལེ་ཕབེས་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅།	 །དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་ཕི་ལོ ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༣	ཉནི་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ི
སིད་འཛིན་མཆོག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་གསུང་བཤད་	
State of the National Address		
ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་རུྒྱར་ཡུལ་དའེི་སིད་
ད ོན་ཚོགས་པ་ཨིན་ཀ་ཐ་རང་དབང་ཚོགས་
པ་	 Inkatha Freedom Party	 ཞསེ་
པས་གདན་ཞུས་གནང་བ་ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་གནང་
གཏན་འཁལེ་ཡོད།	 སིྤར་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིལོ་རེའ་ི
གསོ་ཚོགས་དབུ་འཛུགས་སབྐས།	 སདི་འཛིན་
མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་གསུང་བཤད་གནང་
སལོ་ཡོད་ཅིང་།	 དའེ་ིསབྐས་གསོ་ཚོགས་གངོ་
འགོ་གཉིས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམ་པ་མཉམ་ཞུགས་
ཐགོ་སིད་འཛིན་མཆོག་གིས་ད་ལའྟི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
ཆབ་སདི་དང་།	 དཔལ་འབརོ་གི་གནས་སྟངས་
སྐརོ་སོགས་གསུང་བཤད་གནང་གི་ཡོད་འདགུ
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཕི་ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་གི་ཕི་དྲ་ོབཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ནས་ལྡ་ིལིར་
ཕབེས་ཐནོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་
ལྡི་ལི་ནས་དྷུ ་པ་ེབརུྒྱད་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀར་ཕབེས་
ཐནོ་གནང་རུྒྱ།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་ Inkatha 
Freedom Party	 སདི་དནོ་ཚོགས་པའ་ི
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་
དང་།	 ཕི་དྲ་ོསདི་འཛིན་མཆོག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་
གསུང་བཤད་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་རུྒྱ།	 ཕི་
ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་རྒྱ་དམར་གིས་བདོ་ས་བཙན་
བཟུང་བས་རསེ་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས།”	 ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་
ས་གནས་མི་མང་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་
རུྒྱ་ལ་སོགས་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་ལྷ་ོཨ་ཕ་ི
རི་ཀའ་ིརྒྱལ་ས་ཇཧོ་ན་ས་བགྷ་ལ་ཕབེས་ཐནོ་གིས་
ས་གནས་སུ་མཛད་འཆར།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་
རྒྱ་གར་ལ་ཕིར་ཕབེས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།

གཞིས་བཞུགས་བདོ་མི་ཚོས་ཏགོ་དབིབས་ནད་དགུ་སྔནོ་འགགོ་སདླ་ཐུགས་གཟབ་གནང་རོགས།
༄༅།	 །ཉ་ེལམ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངོ་ཁརེ་
ནས་ཐགོ་མར་འགོ་བཙུགས་ཏ་ེའཛམ་གླིང་

སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་ནང་ཏགོ་དབིབས་
ནད་དགུ་ཁབ་གདལ་འག་ོབཞིན་ཡོད་པར་
བརནེ།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་

སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་གཞིས་
བཞུགས་བདོ་མི་ཡོངས་ནས་ཏགོ་དབིབས་

ནད་དགུ་སྔནོ་འགགོ་སདླ་ཐུགས་གཟབ་དགསོ་
སྐརོ་གསུང་དནོ།
རྒྱ་ནག་ནང་ཏགོ་དབིབས་ནད་དགུ་ཧ་ཅང་

ཁབ་སྟ་ེད་ཆ་བདོ་མཐ་ོསངྒ་དའུང་སླབེས་ཚར་
བའ་ིགནས་ཚུལ་འདགུ	 དརེ་བརནེ་གཞིས་
ལུས་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོ་སེམས་ཁལ་དང་
དངངས་འཚབ་ཧ་ཅང་ངང་གནས་ཡོད།	ཉནེ་
ཁ་ཏན་ཏན་ཡོད།	 	 ངའ་ིརེ་བར་ནད་ཡམས་
ད་ེརིམ་བཞིན་ཉུང་ད་ུའག་ོངསེ་ཡིན་སྟབས་
ཁདེ་རྣམ་པས་ཐུགས་འཚབ་མ་གནང་བར་
སྔནོ་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་ཐགོ་ཡིད་གཟབ་
གནང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།
འདིར་བཙན་བལོ་ད་ུབདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་
གི་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་ཚང་མས་དགོན་སྡ་ེསོ་
སོའ་ིནང་རིམས་ནད་ཞི་བར་སྨནོ་ལམ་གསུང་
འདནོ་གནང་བཞིན་ཡོད།	 ལགྷ་པར་སིྤ་ནརོ་

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
ནད་ཡམས་དའེི་ཐད་ལམ་སྟནོ་བཀའ་སླབོ་
ཞིག་ཀང་སྩལ་ཡོད།	 བཀའ་སླབོ་ད་ེདག་སྙངི་
བཅངས་ཐོག་ནད་ཡམས་དརེ་སྔནོ་འགོག་
འབུང་བཅསོ་ལ་སནྨ་སདླ་ཐབས་ལམ་ཇི་དག་ེ
ངསེ་པར་ལག་བསྟར་གནང་རོགས།	 ང་རང་
ཉ་ེཆར་རྒྱ་གར་གི་གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་
ད་ུབསྐདོ་ད་ེརིམས་ནད་ཞི་བར་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་
སབྐས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོར་ཡང་དམིགས་
པ་བས་པ་ཡིན།	 དརེ་བརནེ་ཚང་མས་ནད་
གཞི་སྔནོ་འགོག་སླད་ཡིད་གཟབ་དང་སྨནོ་
ལམ་ཡག་པ་ོབསྐནོ་རོགས་གནང་།	 ཞསེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	།



2 12th February 2020 TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༩	ཕི་ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༢

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
དྲ་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་

གཟགིས་པར་འཚལ།

ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་དང་
ཐུག་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༢	ཚེས་	༥	
ཉནི་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་
གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཁེ་ན་ཌའི་རྒྱལ་ས་
ཨོ་ཊ་ཝའི་ནང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་
གཅིག་དང་།	 ཉམས་ཞིབ་ལྟ་ེགནས་ཁང་གི་
ཉམས་ཞིབ་པ།	 ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའ་ིགཞུང་
འབྲལེ་སྐུ་ཚབ་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་བཅས་
དང་ཐུག་འཕད་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངོས་གུབ་ཚེ་
རིང་ལགས་དང་ཁེ་ན་ཌའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའ་ི Canada Tibet Com-

mittee འགན་འཛིན་ཤེས་རབ་མཐར་ཕིན་
ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་ཉནི་གངས་གཉསི་

རིང་ཁེ་ན་ཌའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཨ་
རིབ་ཝི་རཱ་ན་ི	 Arif Virani	 མཆོག་གིས་
གཙོས་ཁེ་ན་ཌའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་
གངས་	 ༢༥	 ལགྷ་དང་ཐུག་འཕད་ཀིས་
བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་རང་
དབང་གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བར་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད།
སབྐས་དརེ་ཁ་ེན་ཌའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
རྣམས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་མི་
རིགས་དབ་ེའབདེ་ཀི་སིད་བུས་ལག་བསྟར་
བས་དང་བདེ་བཞིན་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་

ང་ོརྒལོ་དང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུཚབ་དང་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་དབར་བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་བསྐར་
གསོ་ཡོང་བར་རྒྱབ་སྐོར་གནང་རུྒྱའི་ཁས་

ལེན་གནང་ཡོད།	 གཞན་ཡང་དངསོ་གུབ་
ཚེ་རིང་ལགས་དང་ཤེས་རབ་མཐར་ཕིན་
ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་ཁེ་ན་ཌའི་རྒྱལ་ས་
ཨོ་ཊ་ཝའི་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཐ་ེཝན་
གི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་སྐ་ུཞབས་ཝིན་སི་ཊོན་
ཝན་ཡི་ཁནི་	Mr Winston Wen-yi Chen 

ལགས་དང་།	ད་ེབཞིན་ཁ་ེན་ཌའ་ིགཞུང་དང་
གཞུང་འབྲལེ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་
གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་དང་ཐུག་འཕད་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

རྒྱལ་ཚོགས་སུ་འཛམ་གླངི་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་གི་གཟའ་འཁརོ་ཞསེ་པའ་ིདསུ་དྲན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅།	 །ལོ་ལརྟ་འཛམ་གླངི་མཉམ་འབྲལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཕི་ཟླ་	 ༢	 བདནུ་ཕག་དང་
པའོི་ནང་འཛམ་གླིང་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་
མཐུན་སིྒལ་གི་གཟའ་འཁོར་ཞེས་པའི་དསུ་
དྲན་སུང་བརིྩ་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་ལརྟ།	 འད་ིལོའ་ི
འཛམ་གླིང་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་མཐུན་

སིྒལ་གི་གཟའ་འཁརོ་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	
ཟླ་	༢	ཚེས་	༤	ཉནི་སུད་སིའ་ིཇི་ན་ིཝ་གངོ་
ཁེར་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་ཁང་ད་ུསུང་

བརིྩ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	 ཐངེས་འདའི་ིདསུ་
དྲན་སུང་བརིྩའ་ིསབྐས་བརདོ་གཞི་གཙོ་བ་ོན།ི	
སེམས་འགུལ་ཐབེས་པའི་ཐུན་མོང་གི་ལས་
འགུལ་སྤལེ་བར་བསུྒར་བཅོས་ཀི་ཟམ་པ་
བསུྐན་	 Building Bridges for Change- 

Inspiring Collective Action	 ཞསེ་པ་ད་ེ

ཡིན་ཞིང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སུད་
སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་ལས་བེད་
འཕིན་ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་འཛམ་གླིང་
ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་གི་གཟའ་

འཁརོ་དསུ་དྲན་སུང་བརིྩའི་ཐགོ་ཆེད་ཕབེས་
ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
སྐབས་དརེ་འཕིན་ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་
ཀིས།	 ཆོས་དད་རང་དབང་ན་ིའཛམ་གླངི་
མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་ནང་
གི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་
ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་བ་ད་ེགཞི་རྩའི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་
བཏང་བ་རེད།	 ཅསེ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་ཚོར་དབར་ཁའ་ིགུང་
གསེང་སྐབས་ཆོས་ལུགས་ཀི་བེད་སྒ་ོཁག་
ལ་ཞུགས་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱ་བཏང་བ་
དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་མི་རྒས་
ཡོལ་ཐནོ་པའ་ིལས་བདེ་རྣམས་དགནོ་སྡ་ེདང་
གནས་རནེ་སོགས་ལ་གནས་སྐརོ་ད་ུའག་ོམི་
ཆོག་པའི་བཀག་སྡམོ་བས་པ་སོགས་ན་ིགཞི་
རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་
རོལ་བཏང་བ་རེད།	ཅསེ་གསུང་།

གཞན་ཡང་འཕིན་ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་
ཀིས།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་
མཐུན་སིྒལ་དང་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་རིན་
ཐང་གོང་མཐོར་སྤལེ་སླད་ཚན་རིག་དང་
ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའ་ིབཟང་སྤདོ་སྐརོ་
བག་ོགླངེ་དང་ག་ོབསྡརུ་སྦངས་བཤད་མཛད་
དང་མཛད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
གཞོན་སྐསེ་ཚོར་དམིགས་ཏ་ེསིྤ་ཚོགས་དང་
ཚོར་ཤེས།	 བཟང་སྤདོ་ཀི་སླབོ་གསོ་དང་
འབྲལེ་བའི་བསླབ་གཞིའམ་ཆོས་ལུགས་ལ་
མ་བརནེ་པའི་བཟང་སྤདོ་གོང་སྤལེ་གཏངོ་
ཐབས་ཀི་བསབླ་གཞི་ Social, Emotional, 

and Ethical Learning	དབུ་འབདེ་མཛད་
ཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།		
ད་ེཡང་འཛམ་གླིང་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་
མཐུན་སིྒལ་གི་གཟའ་འཁོར་ཞེས་པ་ནི།	
འཛམ་གླིང་ནང་འཆམ་མཐུན་དང་འཚེ་
མེད་ཞི་བ་གོང་མཐརོ་སྤལེ་བའི་ཕིར་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༣	ཉནི་འཛམ་གླངི་

མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་
ཐགོ་འཇརོ་ཌན་	 Jordan	 གི་རྒྱལ་པ་ོཨཕ་
ཌུ་ལ་ཱ	 H.M. King Abdullah II	 མཆོག་
གིས་གསོ་འཆར་བཏནོ་གནང་བ་དང་།	 ཕི་
ལོ་	༢༠༡༠	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༠	ཉནི་རྒྱལ་
ཚོགས་སུ་འཛམ་གླངི་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་
མཐུན་སིྒལ་གི་གཟའ་འཁོར་ཞེས་སིྤ་མོས་
ཀིས་གཏན་འབབེས་གནང་བ་ནས་བཟུང་
ལོ་ལརྟ་ཕི་ཟླ་	 ༢	 བདནུ་ཕག་དང་པའོ་ིནང་
འཛམ་གླིང་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་མཐུན་
སིྒལ་གི་གཟའ་འཁོར་ཞེས་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་
སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
ཐངེས་འདིའི་འཛམ་གླིང་ཆོས་ལུགས་ནང་
ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་གི་གཟའ་འཁོར་ཞེས་པའི་
ཚོགས་འད་ུའདི་ཉདི་གཞུང་འབྲལེ་མ་ཡིན་
པའ་ིཚོགས་པ་ Foundation for GAIA 

དང་།	 ད་ེབཞིན་	 Alliance on Global 

Concerns སོགས་ཀིས་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།	།

ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འབྲངོ་ཆུང་དངསོ་གུབ་ལགས་ཀིས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའ་ིབཟང་སྤདོ་ཀི་ཚོགས་
འདའུ་ིཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡	
ནས་	 ༢	 བར་ལྡ་ིལི་བདོ་སརྒ་བསམ་ཡས་
གླིང་བདོ་མིའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་

ཁུངས་དང་ལྡི་ལི ་བ ོད་ཁང་གཉིས་ཀི་གོ་
སིྒག་འགོ་ལྡི་ལི་བདོ་སྒར་བསམ་ཡས་གླིང་
ད་ུཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའི་བཟང་སྤདོ་

ཀི་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 ཚོགས་
འདའིུ་ཐགོ་རྒྱ་གར་གི་མཐ་ོསླབོ་ཁག་གཅིག་
གི་སླབོ་མ་གངས་	༡༥༠	ལགྷ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཚོགས་འད་ུདབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་སྒའོ་ི
ཐོག་ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འབྲངོ་ཆུང་
དངསོ་གུབ་ལགས་ཀིས།	 ཆོས་དད་ཡོད་
མེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ནང་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་
བམས་པ་དང་སྙངི་ར་ེན་ིའག་ོབ་མི་ཚང་མར་
གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	 དསུ་རབས་	 ༢༠	
ནི་མི་གསོད་ཁག་སྦརོ་གི་དསུ་རབས་ཤིག་
ཏུ་གུར་ཡོད་པ་དང་།	 དསུ་རབས་	 ༢༡	 ན་ི
ཞི་བད་ེདང་གསོ་མོལ་གི་དསུ་རབས་ཤིག་

ལ་བསུྒར་དགསོ།	 ཞི་བད་ེདང་གསོ་མོལ་གི་
དསུ་རབས་ཤིག་ཡོང་བར་ཤེས་ཡོན་བརུྒྱད་
གཞི་རྩའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིབསམ་བླ་ོགཏངོ་སྟངས་
ལ་འགུར་བ་གཏོང་དགོས་ཞེས་སིྤ་ན ོར་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
བཀའ་སླབོ་ལུང་འདྲནེ་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད།
གཞན་ཡང་ཚོགས་འད་ུདབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་
སྒའོ་ིཐགོ་ཤཱིཝ་ནཱ་ཌར་མཐ་ོསླབོ་ཁང་ 
Shiv Nadar University	 གི་སླབོ་དཔནོ་
སྐ་ུཞབས་ཀ་ཝ་ེརི་གྷལི་ Dr Kaveri Gill	
ལགས་དང་མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་ཝ་ཧི་
ད་ི	 Prof. Saddiq Wahid	 ལགས།	 ལྡ་ི

ལི་བདོ་ཁང་གི་ངསེ་སྟནོ་པ་དག་ེབཤེས་རྡ་ོར་ེ
དག་འདལུ་ལགས་བཅས་ནས་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད།		ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའ་ི
བཟང་སྤདོ་ཀི་ཚོགས་འད་ུདངསོ་གཞིའ་ིཐགོ་
མཁས་དབང་ཁག་གཅིག་གིས་གཏམ་བཤད་
ལྷུག་པརོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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བདོ་ད་ེལོ་རུྒྱས་ཐགོ་དསུ་ནམ་ཡང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་གི་གནད་དནོ་ཞིག་ཆགས་མངོ་མེད།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༨	ཉནི་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིནང་།		བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་
སདི་བུས་ལ་བསྐར་ཞིབ་ཁམིས་འཆར་གསར་པ་དརེ་ཚད་མཐའོ་ིམང་མོས་ཀིས་གཏན་འབབེ་གནང་བར་བརནེ།	
རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་ཡོན་ད་ེདག་ཉནི་མོའ་ིརི་ལམ་རི་བཞིན་པ་ལས་གླ་ོབུར་འདྲགོས་ནས་གཉདི་ལས་ལངྡ་དགསོ་
བུང་ཡོད།	ད་ེཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲལེ་དྲ་རྒྱ་༼ག་ོལའ་ིབརྙན་འཕནི་འབྲལེ་ལམ་གསར་ལས་ཁང་དང་།	ཤིང་ཧྭ་
དྲ་རྒྱ།	ག་ོལའ་ིདསུ་བབ་དྲ་རྒྱ།༽བཅས་ཀི་ནང་ད།ུ		ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་གི་གནད་དནོ་ལ་
ཐ་ེབུས་བས་སོང་།	ཟརེ་ནས་སྡགུ་སདྐ་དང་སྐནོ་བརདོ་བས་འདགུ		ད་ེཡང་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་ཐག་གཅདོ་
དསེ།	 	 གཞིས་བཞུགས་བདོ་མི་ཚོས་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་རང་དབང་ཆེད་དྲང་བདནེ་གི་འཐབ་རྩདོ་ལ་ཨ་
རིའ་ིགཞུང་མང་གཉསི་ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད།	 	 ཅསེ་རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིསདི་གཞུང་ལ་བརྡ་ལན་ཤུགས་ཆེ་བཏང་
བ་ཞིག་མཚོན་ཐུབ།	 	 གསོ་ཆོད་དསེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས་བརུྒྱད་བདོ་རིགས་
ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའ་ིརང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་ཐབོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་པ་དང་།		
བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་ཀི་ལས་དནོ་ལ་ཡི་རངས་བསགྔས་བརདོ་དང་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
ཡོད།	 ལགྷ་པར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གིས་དབུས་བདོ་མིའ་ིབ་ླསུྤྲལ་བརྩད་འཚོལ་
ལམ་ལུགས་ལ་བརིྩ་བཀུར་ཐགོ་འབུང་འགུར་༸རྒྱལ་བའ་ིཡང་སུྤྲལ་ཐག་གཅདོ་ཞུ་རུྒྱར་བདོ་མི་ཚོ་ལ་རང་དབང་
ཆ་ཚང་སྤྲདོ་དགསོ་པ་འཁདོ་པ་མ་ཟད།	 ཅི་སྟ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གི་༸སྐའུ་ིཡང་སདི་ཀི་
གནད་དནོ་ཐགོ་ཐ་ེབུས་བས་ཚེ་ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་ཉསེ་ཆད་འགལེ་རུྒྱ་ཡིན་པ་འཁདོ་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ངསེ་པར་ད་ུཤེས་དགསོ་པ་ཞིག་ལ།	 བདོ་ད་ེལོ་རུྒྱས་ཐགོ་དསུ་ནམ་ཡང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་གི་གནད་དནོ་ཞིག་
ཆགས་མངོ་མེད་ཅིང་།	 བདོ་ན་ིརང་བཙན་ཡོད་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་བཞིན་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁམིས་
འགལ་གིས་ཧམ་བཟུང་བས་ཏ་ེབདོ་མིའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་བ་དང་།	 བདོ་མིའ་ི
ཆོས་དད་རང་དབང་འཕགོ་པ།	བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ་སོགས་ལ་བརནེ་ད་ཆ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
ན་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིགནད་དནོ་ཞིག་ཏུ་གུར་བ་མ་ཟད།	 ཡ་ང་སྙངི་ར་ེམེད་པའ་ིགཅིག་སྡདུ་དབང་འཛིན་གི་དམར་པའོ་ི
རིང་ལུགས་ལ་གདངོ་ལེན་བས་པའ་ིམཚོན་རགས་ཤིག་ཏུའང་གུར་ཡོད།	 ད་ེཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲལེ་དྲ་རྒྱ་ག་ོ
ལའ་ིབརྙན་འཕནི་འབྲལེ་ལམ་གསར་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་	 Liu Xin	 ཟརེ་བ་ཁ་ོཔས་བཤད་དནོ།༼བདོ་
ཀི་ཐགོ་ལ་ཁདེ་ཚོས་ནང་ལས་ཡག་པ་ོབསོ།༽	 ཅསེ་བཤད།	 གཞན་ཡང་རྒྱ་མི་ཉམས་ཞིབ་པ་ལེན་ཤེ་ཡང་མིང་	
Lian Xiangmin	ཟརེ་བ་དསེ།༼བདོ་ས་གནས་སདི་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིཡང་སདི་འདམ་པར་དབུས་
གཞུང་ནས་བཀའ་འཁལོ་ཞུ་དགསོ།༽ཞསེ་བཤད་ཡོད།			འདརི་ཁ་ོཔ་ཚོར་གསལ་བཤད་བ་རུྒྱར།	དག་ེའདནུ་
གུབ་པ་༼༡༣༩༡།༡༤༤༧༽	 ན་ིཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་༸སྐ་ུཕངེ་དང་པ་ོརེད།	 	 འནོ་ཀང་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ།	 ཞསེ་པའ་ིམཚན་
བསྟདོ་ད་ེརྒྱལ་དབང་༸སྐ་ུཕངེ་གསུམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོར་༼༡༥༤༣།༡༥༨༨༽སོག་པའི་རྒྱལ་པ་ོཨལ་ཐན་
ཁཱང་གིས་ཆེ་བསྟདོ་ཀི་ཚུལ་ད་ུཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་བཛྲ་ད་ྷར་ཞསེ་ཁབ་བདག་རྡ་ོར་ེའཆང་གི་མཚན་བསྟདོ་ཕུལ་ཞིང་།		ཏཱ་
ལ།	ཞསེ་པ་སོག་སདྐ་དང་།		དའེ་ིག་ོདནོ་ན་ིཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལརྟ་ཟབ་ཅིང་རླངི་བའ་ིདནོ་ཡིན།		༸རྒྱལ་དབང་
མཆོག་གིས་ཀང་སོག་པའོ་ིརྒྱལ་པ་ོཨལ་ཐན་ཁཱང་ལ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པ་ོལའྷ་ིཚངས་པ།	ཞསེ་པའ་ིམཚན་གནང་ཡོད།		
ད་ེན་ིམངའ་དབང་ལནྡ་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབུ་ཁདི་རྣམ་གཉསི་དབར་མཚན་གནས་འབུལ་བཞསེ་མཛད་སལོ་ཡོད།		
འནོ་ཀང་བདོ་སོག་དབུ་ཁདི་རྣམ་གཉསི་མཚན་བསྟདོ་འབུལ་བཞསེ་མཛད་སབྐས་བདོ་ལ་རྒྱ་ནག་མིང་གངོ་མའ་ིདྲ་ི
མ་ཙམ་ཡང་སླབེས་མེད།	 དརེ་བརནེ་ལིའུ་ཟརེ་བའ་ིརྒྱ་ཡི་སྐསེ་མ་དསེ།	 ༸རྒྱལ་དབང་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་
མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་མིང་གངོ་མའ་ིཕ་ོབྲང་ད་ུབཅར་ནས་གངོ་མར།	 ཏཱ་ལའ།ི	 ཞསེ་པའ་ིམཚན་གནས་སྐབས་
འཇུག་ཞུས།	 ཟརེ་བ་ད་ེནམ་མཁར་མི་ཤོང་བའ་ིརུན་གཏམ་ཁ་ོན་ཡིན་པ་ལས་བདནེ་པའ་ིཆ་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད།		
དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ན་ིརྒྱལ་དབང་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་སོག་ཡུལ་ནས་བདོ་ད་ུཕིར་ཕབེས་སབྐས།		
རྒྱ་ནག་མིང་གོང་མས་ཕ་ོབྲང་ད་ུགདན་ཞུའི་མི་སྣའི་ཐགོ་འབུལ་རནེ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོའབརོ་ཡང་ཞལ་བཞེས་ཙམ་
མཛད་པ་མ་གཏགོས་དངསོ་སུ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་སར་ཕབེས་མེད།	 	 ལགྷ་པར་ལིའུ་ཟརེ་བའ་ིརྒྱ་ཡི་སྐསེ་མ་དསེ།	 རྒྱ་
ནག་དབུས་གཞུང་ལ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིམཚན་གནས་ཕིར་བསྡ་ུཞུ་རུྒྱའ་ིབདག་ཐབོ་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	ལོ་རུྒྱས་ཁདོ་
ཕིར་བསྡ་ུཐངེས་གསུམ་ཞུས་ཟནི་སྐརོ་བཤད་པ་ན་ིད་ེབས་ཧམ་བཤད་དང་ལོ་རུྒྱས་དང་རྩ་བ་ནས་མི་མཐུན་པའི་
འཁགོ་བཤད་ཁ་ོན་ཡིན།		ལིའུ་ཟརེ་བའ་ིརྒྱ་ཡི་སྐསེ་མ་དསེ།	ལུས་ལ་ཤིག་བརྒྱབ་དྲགས་ན་ཟ་འཕུག་མི་ཚོར་ཟརེ་
བ་ལརྟ།		འཁགོ་བཤད་མང་དྲགས་ན་གཞན་གི་ཡིད་ཆེས་བརླག		ལིའུ་རང་ཉདི་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་རིང་ལུགས་
ཀི་སིད་བུས་འགོ་འཚར་ལོངས་བུང་བ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་རང་ཉདི་ཀི་རྣ་བར་གུང་ཁན་ཏང་གིས་ཆོས་དད་རང་
དབང་དང་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་བ་ླསུྤྲལ་ཡང་སིད་ཐགོ་འཁགོ་བཤད་དྲལི་བསྒགས་གང་བས་པ་དརེ་ཡིད་
ཆེས་གཙང་མ་བདེ་མཁན་ཞིག་ཏུ་གུར་ཟནི་པ་རེད།	 དརེ་ང་ཚོས་བསམ་ཤེས་ཐུབ་ཀི་འདགུ	 	 དརེ་བརནེ་བདོ་
སྐརོ་ལ་ཟབ་སྦངོ་ཡག་པ་ོཞིག་བདེ་དགསོ་ན་ལིའུ་རང་ཉདི་ཀིས་བདེ་དགསོ་པ་འདགུ	 རྒྱ་ནག་རྒྱལ་སིྤའ་ིཉམས་
ཞིབ་བསྟ་ིགནས་ཁང་ Chinese Institute of International Studies	 གི་ཉམས་ཞིབ་པ་རྒྱ་མི་
ཀྲང་ཏནེ་ཇུང་ Zhang Tengjun	 ཟརེ་བ་དསེ་རྩམོ་ཡིག་ཞིག་སྤལེ་བའ་ིནང་།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་
དང་འགལ་ཟླའ་ིཁམིས་འཆར་ད་ེན་ིརང་ཉདི་ལ་དྲང་བདནེ་གི་གདངེ་སྤབོས་མེད་པའ་ིརགས་རེད།	 ཅསེ་ཨ་རིའ་ི
གསོ་ཚོགས་ལ་སྐནོ་བརདོ་བས་འདགུ	 གཞན་ཡང་ཁ་ོཔས་ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་གི་གནད་དནོ་
དང་འབྲལེ་བའ་ིབདོ་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན།	 ཧངོ་ཀངོ་།	 ཐ་ེཝན་བཅས་ལ་དམིགས་འཛུགས་བས་ནས་སདི་
བུས་གཏན་འབབེས་བདེ་ལུགས་སྐནོ་བརདོ་ཀང་བས་ཡོད།	 དནོ་དངསོ་གང་ཡིན་པ་ཀུན་གིས་ཤེས་གསལ་རེད།	
ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ནང་ལ་མཚོན་ན་ཁ་ཆེ་མི་གངས་ས་ཡ་གཅིག་ལགྷ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙོན་འཇུག་ལརྟ་ར་
བས་བསྐརོ་ནས་ཕི་ར་ུའག་ོམ་བཅུག་པར་འཇིགས་སྐལུ་རིང་ལུགས་ཀི་སྔནོ་འགགོ་ཡིན་ཚུལ་སོགས་འཁགོ་བཤད་
སྣ་ཚོགས་བས་ཀང་།	དནོ་དངསོ་ན་ིཁ་ཆེ་ད་ེདག་ལ་བཙན་བཀའ་བཏང་ནས་གུང་ཁན་ལམ་ལུགས་ཀི་སླབོ་གསོའ་ི

ལས་འགུལ་ཟརེ་བ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་བདོ་ནང་ད་ུམཚོན་ནའང་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༠	 ང་གངས་ཙམ་
ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་སར་བཙན་འཛུལ་བས་རསེ་བདོ་མིའ་ིཐགོ་ད་བར་དམ་བསྒགས་ལས་འགུལ་བསྟདུ་
མར་སྤལེ་བཞིན་ཡོད།	 ཧངོ་ཀངོ་མི་མང་འབུམ་ཕག་མང་པསོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སདི་བུས་
ལ་ཞི་རྒལོ་རྔམ་སྟནོ་བས་དང་བདེ་མུས་མ་ཟད།	 ཐ་ེཝན་ནང་ལ་མཚོན་ནའང་ཉ་ེལམ་རྒྱལ་ཡོངས་སདི་འཛིན་
འསོ་བསྡུའི་སབྐས་ཐ་ེཝན་རང་བཙན་འདདོ་མཁན་གི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པར་རྒྱལ་ཁ་ཆེན་པ་ོཐབོ་པ་དསེ་རྒྱ་ནག་
གུན་ཁན་སིད་གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བུས་དརེ་ཕི་ནང་ཡུལ་མི་ཀུན་གིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གདངོ་
ལེན་བདེ་བཞིན་ཡོད་པའ་ིབརྡ་ལན་ཤུགས་ཆེ་བཏང་ཡོད།	 ཕི་ནང་ཡུལ་མི་ཀུན་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་
བསྒགས་ཅན་གི་སདི་བུས་ལ་མི་དགའ་བ་བདེ་བཞིན་པ་ད་ེན་ིརྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིའག་ོགཙོ་ད་ེདག་གིས་བཟསོ་པ་
ཞིག་ལས་ཨ་རིའ་ིསདི་གཞུང་གིས་བཟསོ་པ་ཞིག་མ་རེད།	 རྒྱ་གར་ནང་གི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་པ་སུན་ཝ་ེཌངོ་	
Sun Weidong ཟརེ་བ་དསེ་རྒྱ་གར་གི་གསར་ཤོག་	 Indian Express ཞསེ་པར་ཁ་འཇམ་གཏངི་
གནག་གི་ཆེད་རྩམོ་ཞིག་སྤལེ་བ་དའེ་ིནང་།	རྒྱ་ནག་གིས་ཞི་བད་ེརང་གཞིར་བཟུང་ནས་འཛུགས་སུྐན་ཡར་རྒྱས་ཀི་
ལམ་བུར་སྐདོ་བཞིན་པ་ན་ིའཛམ་གླངི་ཞི་བདའེ་ིཆོད་སེམས་རུྒྱན་སྐངོ་བས་པ་ཞིག་ཡིན་ཟརེ་བ་ད་ེན་ིལུག་ལགྤས་
གནོ་པའ་ིསྤང་ཀིའ་ིབདེ་བབ་དམར་རནེ་ད་ུབཏནོ་པ་རེད།	ད་དངུ་གཞུང་ཚབ་པ་སུན་ཝ་ེཌངོ་ལརྟ་ན།	ཞི་བད་ེདང་
འཆམ་མཐུན་ན་ིརྒྱ་ནག་གི་སིྤ་ཚོགས་དཔལ་ཡོན་ནང་ཆོས་ལུགས་ཀི་གོམས་གཤིས་གཏངི་ཚུགས་པ་ཞིག་ཡིན་
ལུགས་བཤད་པ་དརེ་ཞིབ་ཙམ་དཔྱད་ན།	ཕི་ལོ་	༡༩༤༩	ལོར་རྒྱ་ནག་ཏུ་གུང་ཁན་སདི་གཞུང་འག་ོའཛུགས་ནས་
བཟུང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ཙམ་མ་ཟད།	 དབང་སུྒར་བས་པའ་ིབདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཡོངས་ལ་ཆོས་མེད་སྨྲ་བའ་ིགུན་
ཁན་གིས་ནང་པ་དང་ཁ་ཆེ།	 ཡེ་ཤུ་སོགས་ཀི་དགནོ་པ་དང་ལ་ྷཁང་སོགས་ཆོས་སྡ་ེགངས་ལས་འདས་པ་གཏརོ་
བཤིག་ཚབས་ཆེ་བཏང་བ་མ་ཟད།	བདོ་གཅིག་པུར་མཚོན་ན་དགནོ་པ་	༦༠༠༠	ལགྷ་ཤུལ་མེད་ད་ུབཏང་བ་དང་
ཆོས་ལུགས་ཀི་བདེ་སྒརོ་དམ་བསྒགས་མུ་མཐུད་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་ད་ུམཚོན་ནའང་རྩ་རུླང་སྒམོ་
སུྒབ་ཉམས་ལེན་པ་ཚོའ་ིལུས་ཀི་ནང་ཁལོ་བཏནོ་ནས་ཉ་ོཚོང་བདེ་པ་ཡོངས་གགས་རེད།		བདོ་ནང་ད་ུམཚོན་ན།		
ཆོས་དགུ་ཏུ་བལ་ྟབའ་ིགུང་ཁན་སདི་གཞུང་གིས་དགནོ་པར་དམག་མི་ཕནོ་ཆེ་འགམེ་འཇགོ་བས་ནས་དསུ་རག་ཏུ་
དག་ེབཙུན་རྣམས་ཀི་ཆོས་ལུགས་ཀི་བདེ་སྒརོ་སུན་གཙེར་དམ་བསྒགས་ཚབས་ཆེ་བདེ་ཅིང་།	 དག་ེབཙུན་རྣམས་
ལ་བཙན་བཀའ་བཏང་ནས་གུང་ཁན་རིང་ལུགས་ཀི་སླབོ་གསོའ་ིལས་འགུལ་སྤལེ་བ་དང་ཆབས་ཅིག	 བདོ་མི་
ཡོངས་ཀི་མགནོ་སྐབས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ལ་མཚན་སདྨ་ཞུ་འཇུག་པ་སོགས་
ཆོས་དད་དང་འཆམ་མཐུན་གི་དྲ་ིཙམ་ཡང་མེད་པའ་ིབདེ་བབ་ཞིག་ལག་བསྟར་བདེ་བཞིན་ད་ུགཞུང་ཚབ་པས་ཞི་
བད་ེདང་འཆམ་མཐུན་ཟརེ་བ་ད་ེགང་འདྲ་ཞིག་ལ་ཟརེ་བ་རེད་དམ།	 ད་དངུ་ཁ་ོཔས་རྒྱ་ནག་གིས་དསུ་ནམ་ཡང་
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་ས་མཚམས་སུ་དཔུང་འཇུག་རྒྱ་སྐདེ་བདེ་མངོ་མེད་ཅིང་།	སྟབོས་ཤུགས་ངམོས་ནས་དབང་ཆ་
བདག་ཐབོ་བདེ་ཐབས་རྩ་བ་ཉདི་ནས་བདེ་ཀི་མ་རེད།	 ཅསེ་བཤད།	 ད་ེལརྟ་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་སར་
དབང་སུྒར་བདེ་པ་ད་ེཁམིས་འགལ་གིས་དབང་སུྒར་བདེ་པ་ཞིག་མིན་ནམ།	རྒྱ་ནག་གི་དབང་སུྒར་འགོ་བདོ་མི་ས་
ཡ་གཅིག་ལགྷ་གི་ཚེ་སགོ་ཤོར་དགསོ་དནོ་གང་རེད།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་རྒྱ་གར་ནང་
བྲསོ་བལོ་ད་ུཕབེས་དགསོ་དནོ་གང་ཡིན།	 བདོ་ཙམ་མ་ཟད་རྒྱ་གར་གི་ས་མཚམས་སུའང་རྒྱ་ནག་གིས་ཕི་ལོ་	
༡༩༦༢	 ལོར་བཙན་འཛུལ་བས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་དཔུང་འཇུག་ཡང་ཡང་བདེ་བཞིན་པ་དརེ་ཁདེ་ལརྟ་ན་
འགལེ་བརདོ་ཇི་ལརྟ་བདེ་དམ།	 ལྷ་ོརྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོ་ཟརེ་བའ་ིམཚོ་ཁུལ་ད་ུལོ་རུྒྱས་ཀི་འཁགོ་བཤད་དང་སྦྲགས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁམིས་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བའ་ིཤོག་བུ་སྣམུ་ཟསོ་ཀི་བདེ་བབ་དརེ་ཁདེ་ལརྟ་ན་ཤོད་
རུྒྱ་ཞིག་ཨེ་ཡོད།	 ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཉ་ེལམ་ནས་བཟུང་རུྒྱད་གཅིག་ལམ་གཅིག་ཟརེ་བའ་ིཕི་ཚུལ་ལ་
དཔལ་འབརོ་འབྲལེ་ལམ་ཡར་རྒྱས་ཀི་སདི་བུས་ལ།	 དནོ་དངསོ་ལྷ་ོཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཨ་ཕ་ིརི་ཁའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ད་ེདག་
བུ་ལོན་གི་ལགྕས་སྒགོ་རྒྱག་ཐབས་བདེ་པ་ཞིག་མིན་ན་གང་རེད།	 ཕགོས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་དནོ་
ཁགོ་བཅུག་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་ས་གནས་གང་སར་ཁུང་ཙི་བསྟ་ིགནས་ཁང་ཟརེ་བ་བཙུགས་ཡོད་ཀང་ད་ཆ་རྒྱལ་སིྤ་
གཉདི་ལས་སད་སྟབས།	 ཁུང་ཙི་བསྟ་ིགནས་ཁང་ད་ེདག་གཅིག་མཇུག་གཉསི་མཐུད་ཀི་སྒ་ོབརྒྱབ་དང་རྒྱག་བཞིན་
ཡོད།	ཁདེ་ལརྟ་ན་དརེ་རུྒྱ་མཚན་ཤོད་རུྒྱ་ཞིག་འདགུ་གམ།	མིག་སརྔ་བལ་ཡུལ་ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བདེ་བབ་
ད་ེགང་རེད།	 བལ་གཞུང་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་དབར་ཉསེ་ཅན་རིྩས་སྤྲདོ་བ་རུྒྱའ་ིཁམིས་ཡིག་གན་འཇགོ་སབྐས་
སདི་འཛིན་ཞི་ཅིང་པངི་གིས།	 རྒྱ་ནག་ཁ་བྲལ་གཏངོ་ཐབས་བདེ་མཁན་སུ་ཡིན་རངུ་གང་ཟག་དའེ་ིལུས་ཀི་ཆ་
ཤས་ཚལ་པར་བཏང་ནས་རསུ་ཐལ་ད་ུབསུྒར་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་སྡགིས་མོ་བས་ཡོད།		བདེ་བབ་ད་ེདག་གཉསི་སནྨ་
ཞིག་ཡིན་ནམ།	 ཞི་བདའེ་ིལམ་བུར་ཡར་རྒྱས་ཀི་གམོ་སྟབས་ཤིག་ཆགས་པ་རེད་དམ།	 ཐ་ེཝན་དང་ཧངོ་ཀངོ་མི་
དམངས་ཀིས་མང་གཙོ་དང་རང་དབང་གི་དགསོ་འདནུ་བཏནོ་པ་ད་ེདག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བརིྩ་བཀུར་དང་
ལེན་ཐགོ་ལག་བསྟར་བ་རུྒྱའ་ིདསུ་ལ་བབ་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་དབང་འཛིན་པ་ཚོར་སབྐས་བབ་ལས་འགན་ན་ི
མི་དམངས་རྣམས་ཏགོ་དབིབས་ནད་ཡམས་ལས་གལོ་ཐབས་བ་རུྒྱ་ལས་རང་སྐནོ་འགབེ་སུང་ཆེད་སནྨ་པ་དང་
ནད་པ་ཁ་འགགོ་ཐབས་བདེ་ན་ཕན་ཐགོས་ད་ེབས་མེད།	ད་ེལས་རྒྱལ་སིྤའ་ིའཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་དང་འབྲལེ་བ་
བས་ནས་ནད་ཡམས་ཞི་ཐབས་བདེ་དགསོ།	 ནད་ཡམས་ད་ེད་ཆ་རྒྱལ་སིྤའ་ིནད་ཡམས་ཞིག་ཏུ་གུར་ཟནི་སྟབས།	
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་སུས་ཀང་ཐ་ེབུས་བདེ་མི་ཆོག་པའ་ིརྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་གི་གནད་དནོ་ཞིག་ཡིན་ཟརེ་ས་ལགྷ་མེད།།

གངོ་རྩམོ་ད་ེན་ིདྲལི་བསྒགས་དུྲང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་སྒརེ་གི་བསམ་ཚུལ་ཡིན་པ་ལས་འད་ིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་བམས་ཚུལ་ཡིན་པའ་ིཁབ་པ་མེད།	ཕི་དྲལི་བདོ་ཡིག་ཚན་པས་ཨིན་ཡིག་ནས་བདོ་སུྒར་ཞུས།
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བདོ་ཀི་གནད་དནོ་རྒྱ་གར་ལ་ཇི་ཙམ་གལ་གནད་ཆེ་ཚུལ་ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་བག་ོགླངེ་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༢	ཚེས་	༤	
ཉནི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་དབུས་གཞུང་གི་ཐད་
ཀར་སྟངས་འཛིན་འགོ་ཡོད་པའི་པནོ་ཌི་ཅ་
རི་མངའ་སྡའེི་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཤི་
ཨར་ཝིན་དརྷ་བཟ་ོསུྐན་རིག་པའི་མཐ་ོརིམ་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་ Sri Aravindar Engineer-

ing College	 ད་ུབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་དང་ད་ེགའི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་གཉསི་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་	༼བདོ་ཀི་གནད་

དནོ་རྒྱ་གར་ལ་ཇི་ཙམ་གལ་གནད་ཆེ་ཚུལ།༽	
ཞེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་བག་ོགླངེ་ལྷན་
ཚོགས་ཤིག་འཚོགས་གནང་ཡོད།
བགོ་གླངེ་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་གསུང་བཤད་
གནང་མཁན་དང་།	 ས་གནས་ཀི་མཁས་
དབང་།	 སླབོ་དཔནོ་ཆེན་མོ།	 ཉམས་ཞིབ་
པ།	བཟ་ོསུྐན་རིག་པའ་ིམཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་དའེ་ིསླབོ་མ།	 ས་གནས་ཨོ་རོ་ཝིལེ་ལ་
ཡོད་པའ་ིབདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ཁང་	 Auro-

ville Pavilion of Tibetan Culture གི་
ལས་བདེ་དང་སླབོ་ཕུག	ས་གནས་ཀི་གསར་
འགདོ་པ།	 ད་ེབཞིན་བག་ོགླངེ་ག་ོསིྒག་གནང་
མཁན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀི་སྐུ་ཚབ་སིྤ་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨནོ་ལམ་
མཐར་ཕིན་ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་ག་ེབ་
ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།	 སྒརེ་དུྲང་
བསྟན་འཛིན་ཤེས་རབ་ལགས་བཅས་ཁནོ་
ཚོགས་བཅར་བ་	༢༣༠	ཙམ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།
སབྐས་དརེ་ཐགོ་མར་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་ཨ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་
ཚོགས་མཆོག་གིས་ཚོགས་འདའིུ་དགོས་
དམིགས་དང་།	 གསུང་བཤད་གནང་མཁན་

རྣམ་པའ་ིལོ་རུྒྱས་ང་ོསྤྲདོ།	 འཚམས་འདྲའི་ི
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེརསེ་
ཉམས་ཞིབ་པ་ཁ་ེལཱོ་ཌི་ཨར་པ་ི Mr.Claude 

Arpi མཆོག་གིས་ཚོགས་འད་ུགཙོ་སྐངོ་
གནང་བའ་ིཐགོ	 ཁངོ་གིས་བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་གལ་འགངས་ཇི་ལྟར་ཆེ་བའི་སྐརོ་ངོ་
སྤྲདོ་སྙངི་བསྡསུ་ཤིག་གནང་རསེ།	 རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་གི་དམག་སིྤ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་
ཨེན་ཨེསེ་མ་ལིག་ Lt.Gen N.S.Malik 

མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་སུང་སྐོབ་ཀིས་བདོ་
དནོ་ལ་ཤུགས་རྐེན་གང་འབུང་མིན་དང་།	
རྒྱ་དམར་གིས་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་བས་
རསེ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་ལ་དཀའ་
ངལ་ཇི་ལརྟ་སྤྲདོ་ཀི་ཡོད་མིན།	 བདོ་རང་
དབང་ཡོད་སྐབས་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་
སུང་སྐོབ་ཐད་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་
སྐརོ།	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་པ་བཅས་ཀི་ཐགོ་ལ་གསུང་བཤད་སརྐ་
མ་	 ༣༠	 ཙམ་གནང་ཡོད་འདགུ་པ་དང་།	
ད་ེནས་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་མོ་སྐུ་ཞབས་མུར་
ཏསི་	 Prof.G.S.Murthy	 མཆོག་གིས་
བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐརོ་ལ་
གསུང་བཤད་སརྐ་མ་	 ༣༠	 ཙམ་གནང་
ཞིང་།	 དའེ་ིསབྐས་ཁངོ་གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་རྩ་བའི་ཆ་ནས་རྒྱ་གར་གི་
གནའ་རབས་རིག་གཞུང་དང་འབྲལེ་བ་
ཟབ་མོ་ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ད་ེ
བཙན་བཟུང་བས་ཡོད་ཀང་།	 བདོ་ཕི་ནང་
གཉསི་ཀར་བདོ་མི་ཚོས་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
མི་ཉམས་གོང་འཕལེ་དང་ཉམས་པ་སོར་
ཆུད་གནང་ཡོད་པ།	 ད་ེདག་ཁངོ་ཉདི་རྡ་
སར་བཅར་སབྐས་དངསོ་སུ་མཐངོ་ཐསོ་བུང་

སྐརོ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་པ་ཚོ་སངས་རྒྱས་ཀི་
ཆོས་ཉམས་ལེན་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའ་ི
ཆ་ནས།	 ཡ་རབས་ཚུལ་མཐུན་ཡོད་པ་ཙམ་
མ་ཟད་སེམས་པ་བཟང་པ་ོཡོད་པ།	ལགྷ་པར་
༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་ད་ེཉདི་རྒྱ་གར་ལའང་གལ་འགངས་
ཆེན་པ་ོཡིན་པ་གསུང་པ་མང་པ་ོཐསོ་པའི་ག་ོ
སབྐས་བུང་སྐརོ།
བདོ་ཀི་གནས་གངས་དཀར་ཏི་སི་ད་ེཡང་
རྒྱ་གར་གི་གནས་ཁད་འཕགས་ཤིག་ཡིན་པ་
དང་།	 ད་ལའྟ་ིདསུ་ཚོད་ལ་བདོ་རྒྱ་དམར་
གི་བཙན་འགོ་ལ་ཡོད་སྟབས།	 རྒྱ་གར་གི་
གནས་སྐརོ་བ་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་ཚད་
མེད་འཕད་བཞིན་ཡོད་པ།	 བདོ་ཀི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་ཐགོ་བག་ོགླངེ་གནང་རུྒྱ་ད་ེ
བདོ་པ་གཅིག་པུའི་ཆེད་ད་ུམིན་པར་རྒྱ་གར་
བ་རྣམས་ལའང་གལ་ཆེན་ཆགས་ཡོད་པར་
ཚང་མས་ད་ོསྣང་གནང་གལ་ཆེ་བ་མ་ཟད།	
བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཆེད་
ད་ུརྒྱ་གར་བ་ཚོས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགོས་
པ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་བཅས་གསུངས་གནང་
འདགུ	 བདོ་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གསུམ་གི་
ཐོག་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་བག་ོགླངེ་ཚོགས་
འདའུ་ིགཙོ་སྐངོ་བ།	 སྐ་ུཞབས་ཁ་ེལཱོ་ཌི་ཨར་
པ་ི	 Mr.Claude Arpi མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	
༡༩༥༠	 གངོ་གི་རྒྱ་གར་གི་ཕི་སདི་དང་།	
དའེི་རེས་ཀི་སིད་བུས་གཉིས་དབར་ཁད་
པར་ཆེན་པ་ོཡོད་སྐརོ་དང་།	ལགྷ་པར་བདོ་ལ་
རྒྱ་དམར་གིས་བཙན་འཛུལ་བས་རསེ་ཕི་ལོ་	
༡༩༦༢	 ལོའ་ིརྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་དམག་
འཁུག་སྐབས་རྒྱ་གར་ལ་ཕམ་ཉསེ་ཆེན་པ་ོ
བུང་བ་དང་།	ད་ེབཞིན་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་
དབར་འབྲགོ་ལམ་ལྟ་བུའི་ས་མཚམས་ཀི་
དཀའ་རྙགོ་འཕད་བཞིན་པ་ད་ེདག་གཙོ་བ་ོརྒྱ་
གར་གིས་བདོ་ཐགོ་སིད་བུས་འཛིན་སྟངས་
ནོར་བ་ལས་བུང་བ་དངོས་འབྲལེ་ཡིན་
པ།	 བས་ཙང་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཐགོ་རྒྱ་གར་
གཞུང་གིས་སིད་བུས་ཡང་དག་ཅིག་གཟུང་
དགསོ་པ་གནད་འགག་དང་།	 ད་ལ་ྟབདོ་པའ་ི

དཀའ་རྙགོ་ད་ེདབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ནས་
སེལ་ཐབས་གནང་བཞིན་ཡོད་སྟབས།	 རྒྱ་
གར་གཞུང་གི་དཔནོ་རིགས་ཚོས་རྒྱ་མིའི་
དཔནོ་རིགས་དང་མཇལ་འཕད་སབྐས་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་གསུང་དགོས་པ་གལ་ཆེ་
ཡིན་སྐརོ་བཅས་གསུངས་གནང་འདགུ	 ད་ེ
ནས་བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་
ཉམས་ཞིབ་པ་ཛམ་ལ་ྷབསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་ཀིས་མཐ་ོསངྒ་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གིས་
རྒྱ་གར་ལ་ཤུགས་རྐནེ་ཇི་ལརྟ་ཡོང་མིན་སྐརོ་
ལ་གནད་དནོ་བཞིའི་ཐགོ་ནས་གསུང་བཤད་
སརྐ་མ་	༢༥	ཙམ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	ད་ེ
ཡང་གནད་དནོ་བཞི་ན།ི	 བདོ་ད་ེའཛམ་གླངི་
གི་ཡང་ཐགོ་ཡིན་པ་དང་།	 བདོ་ད་ེཆར་ཆུའ་ི
འབུང་ཁུངས་ཡིན་པ།	 བདོ་ད་ེའཛམ་གླངི་
གི་སྣ་ེགསུམ་པ་ཡིན་པ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ད་ེཨེ་
ཤེ་ཡའི་ཆུ་བའོི་འབུང་ཁུངས་ཡིན་པ་བཅས་
དང་།	བདོ་ནས་བབས་བཞིན་པའ་ིཆུ་བ་ོཆེན་
པ་ོདུྲག་ལ་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་	 ༡༠	
ཡི་མི་མང་ཐརེ་འབུམ་གཅིག་དང་ཕདེ་ཀ་
ཙམ་གིས་འཚོ་བར་རནེ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆུ་བ་ོད་ེདག་འབག་

བཙོག་བཟ་ོབ་དང་།	 ཁ་བསུྒར་བ་བཅས་ཀི་
བདེ་སྤདོ་ལོག་པ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པས།	 མ་
འངོས་པར་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་
དང་།	 དམིགས་བསལ་རྒྱ་གར་ལ་དཀའ་
ངལ་འཕད་གཞི་ཡིན་སྟབས།	ཚང་མས་དའེ་ི
ཐགོ་ལ་ཡིད་གཟབ་དང་ཐུགས་སྣང་གནང་
སྟ་ེརྒྱ་གཞུང་གི་བུས་ངན་ལ་གདངོ་ལེན་གིས་

མ་འངོས་པར་བདོ་ཀི་ཆུ་བ་ོད་ེདག་ལ་རནེ་
པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་མཉམ་འབྲལེ་ཐགོ་
ཆིངས་ཡིག་འཇགོ་ཐབས་གནང་ཐུབ་ན་དག་ེ
མཚན་ཆེ་སྐརོ་བཅས་གསུངས་འདགུ	 ད་ེ
རེས་བག་ོགླངེ་གཙོ་སྐོང་གནང་མཁན་སྐུ ་
ཞབས་ཁི་ལཱོརཨར་པསི་	 Mr.Claude Arpi 

མཆོག་གིས་བག་ོགླངེ་ཕགོས་བསྡམོས་དང་།	
མཇུག་ཏུ་ཤི་ཨར་ཝིན་དྷར་བཟ་ོསུྐན་རིག་
པའི་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སླབོ་སིྤ་ཤི་ཀེ་གྷ་ནི་
ཤན་ Mr. K.Ganeshan	 མཆོག་གིས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ།	
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་བག་ོ
གླངེ་ཚོགས་འདའིུ་ཐོག་ཕབེས་པའི་གདན་
ཞུས་མཁས་དབང་རྣམ་པ་དང་།	 སླབོ་གྲྭའ་ི
སླབོ་སིྤས་གཙོས་པའི་མཐུན་སྦོར་གནང་
མཁན་བཅས་ལ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཕག་རགས་དང་
མཇལ་དར་འབུལ་བཞེས་གནང་ཡོད་འདགུ	
བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུའདའི་ིཐགོ་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་དཔར་སུྐན་ཞུས་
པའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་དསུ་དབེ་དང་།	 རྒྱལ་
སིྤའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་

ཆེན་ཐངེས་	 ༧	 པའ་ིཆེད་དབེ།	 བདོ་ནང་
གི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་རྣམ་པས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་བའི་དབེ་བཅས་
ཆབ་སདི་དང་འབྲལེ་བའ་ིདཔ་ེདབེ་ཁག་	 ༧	
ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་འགམེས་སྤལེ་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞིའ་ིསྐརོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༠༢	 ཚེས་	

༧	 ཉནི་ཤེས་ལོངས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ལས་ཁུངས་ནས་ཁབ་ཁངོས་མང་ཚོགས་ལ་

སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞིའ་ིསྐརོ་ག་ོརགོས་

དང་།	 དངེ་སབྐས་ཁབ་བརྡལ་འག་ོབཞིན་
པའ་ིགླ་ོཚད་ནད་གཞི་		novel corona vi-

rus	 	 དང་འབྲལེ་འཕདོ་བསྟནེ་སྔནོ་འགགོ་
དང་སླབོ་གསོའ་ིལས་གཞི་སྤལེ་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གིས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༩།༣༠	
ཙམ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་པདྨ་དནོ་གུབ་
ལགས་ཀིས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐོང་ལས་གཞི་
ད་ེབཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལ་ྟགུབ་
གསུམ་སྟ་ེརང་ཁ་རང་གསོ།	 གཅིག་སིྒལ།	
གསར་གཏདོ་དགོངས་དནོ་སྤལེ་གནང༌།	
འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་འཁུར་
རྐང་བཞེས་འགོ་བཙན་བལོ་བདོ་མི་ཡོངས་
ལ་སནྨ་བཅོས་མཐུན་འགུར་སུྐན་ཐབས་བ་
རུྒྱ།	 ལས་གཞི་འད་ིན་ིདག་ེརྩ་དང་ལནྡ་ལ་
ཁེ་སང་གི་ཀུན་སླངོ་མེད་པར་བཙན་བོལ་

བ ོད་མིའི ་འཕདོ་བསྟནེ་རམ་འདེགས་ཁོ་
ནར་དམིགས་པར་ཁབ་ཁོངས་མང་ཚོགས་
ནས་རྒྱབ་སྐརོ་དང་ཚོགས་ཞུགས་གང་མང་
གནང་དགསོ་པའ་ིཞབས་སྐལུ་ཞུས་སོང༌།
ད་ེནས་ས་གནས་འགོ་འཛིནས་ལས་ཁུངས་
ཀི་རིྩས་དུྲང་བསྟན་འཛིན་དབངས་ལགས་
ཀིས་སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་གི་ཚོགས་མིའི་འསོ་
ཆོས་དང༌།	 ཁབ་ཚད།	 ཁ་ེཕན་དང་བསྡ་ུབ།	
ད་ེབཞིན་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐངོ་ཚོགས་ཞུགས་
དབེ་སྐལེ་བརུྒྱད་རིམ།	ཁ་ེཕན་ཞུ་ལེན་བརུྒྱད་
རིམ་དང་ཚད་གཞི་ལ་སོགས་པ་ཞིབ་ཕ་གོ་
རགོས་དང་འགལེ་བརདོ་ཞུས་ཡོད།
གཞན་ཡང་སྨན་རིྩས་ཁང་གི་སྨན་པ་བསྟན་

འཛིན་མཚོ་མོ་ལགས་ཀིས་དངེ་སྐབས་གླ་ོ
ཚད་ནད་གཞི་	 novel corona virus  དང་
འབྲལེ་བའ་ིནད་གཞིའ་ིབརུྒྱད་རིམ།	 ནད་
རགས།	 སྔནོ་འགགོ་གང་འདྲ་བ་དགསོ་
མིན་འགལེ་བརདོ་དང༌།	 སོ་སོའ་ིཉནི་རེ་
བ་གཞག་ནང་གཙང་སྦྲ་འཕདོ་བསྟནེ་དང༌།	
ཟས་སྤདོ་བསྟནེ་ཚུལ།	སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་རིན་
ཆེན་རིལ་བུ་དང་རིམས་སུང་ལ་སོགས་པའི་
ནད་གཞི་འགོག་ཐབས་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་
ནན་པ་ོཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།
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སྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་དསུ་འགངས་དང་།	ཕིར་ཐནོ་ཆོག་མཆན།	རྒྱ་གར་ཕིར་ལོག་ཆོག་པའ་ིམཐངོ་མཆན་ཐགོ་
གལ་ཆེའ་ིགསལ་བསྒགས།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་དབུས་ནང་སདི་ལས་ ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༧	

འཁདོ་ཡིག་ཨང་	༢༥༠༢༢།༠༥།༢༠༠༩-F.

IV	 ནང་གསལ།	 སདླ་ཕིན་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀིས་གཙོས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་སྐབས་བཅོལ་ལག་དབེ་དསུ་
འགངས་	 RC Extension	 དང་།	 ཕིར་
ཐནོ་ཆོག་མཆན། Exit Permit	 རྒྱ་གར་
ཕིར་ལོག་ཆོག་པའ་ིམཐངོ་མཆན་ Return 

Visa	 སོགས་ཀི་ཆེད་རྒྱབ་གཉརེ་རིགས་མ་

གནང་གོང་ངསེ་པར་ད་ུད་ོབདག་བདོ་མི་ད་ེ
སོ་སོའི་ཁབ་ཁོངས་ས་ཁུལ་ནང་གཏན་སྡདོ་
བདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་མིན་རྩད་གཅདོ་གནང་
དགསོ་ཤིང་།	 གལ་ཏ་ེད་ོབདག་བདོ་མི་ད་ེ
ས་གནས་གཞན་ཞིག་ལ་གནས་སྤསོ་ཟིན་
ཡོད་ན།	 ངསེ་པར་ད་ུསྐབས་བཅསོ་ལག་
དབེ་གནས་སྤསོ་	 RC Transfer	 ཞུས་ནས་
འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་དའེི་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུ་

དགོས་པའི་ལམ་སྟནོ་ནན་པ་ོཕབེས་འདགུ་
པ་ལགས་ན།	 ཁབ་ཁངོས་མང་ཚོགས་ལ་
མ་གསོ་མ་ཐསོ་མེད་པ་གསལ་བསྒགས་ནན་
འདྲངོས་དགོས་པ་བཅས་ད་ེདནོ་དགོངས་
འཇགས་ཞུ།	

རྡ་སའ་ིབདོ་མི་ཚོས་ཏགོ་དབིབས་རིམས་ནད་དརེ་ཡིད་གཟབ་གནང་རོགས།
༄༅།	 །ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་སིྤ་
ཁབ་དུྲང་ཆེ་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ཤི་ཀནྟ་སལྦ་སྡ་ི	
Shrikant Baldi	མཆོག་བགསེ་ཡོལ་ཕབེས་
པར་བརནེ་ཁངོ་གི་ཚབ་ཏུ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ཟླ་	 ༠༡	 ཚེས་	 ༠༡	 ཉནི་ནས་སྐ་ུཞབས་ཨ་
ནལི་ཀུ་མཱར་ཁཱ་ཅི་	 Anil Kumar	 མཆོག་
ལ་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་སིྤ་ཁབ་
དུྲང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད།			ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༠༢	ཚེས་	༠༤	ཉནི་སིམ་ལ་
སིྤ་ཁབ་བསྟན་འཛིན་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་སྣ་ེ
འཁིད་འགོ་སིམ་ལ་ས་གནས་རྡ་ོབྲག་དགོན་
པའ་ིསྐ་ུཚབ་དང་།	 ཇ་ོནང་དགནོ་པའ་ིསྐ་ུ
ཚབ།	 ད་ེབཞིན་སིྤ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་
བདེ་བཅས་ནས་སིྤ་ཁབ་དུྲང་ཆེ་གསར་པར་

འཚམས་ཞུའི་མཇལ་དར་དང་ཕག་རགས་
བཅས་ཕུལ་འདགུ	
སབྐས་དརེ་སིམ་སིྤས་སིྤ་ཁབ་དུྲང་ཆེ་གངོ་མ་
རིམ་ཕབེས་རྣམས་ནས་ད་བར་འད་ིག་ལས་
ཁུངས་བརུྒྱད་ཧི་མཱ་ཅལ་ཁུལ་གནས་སྡདོ་
བདོ་མིར་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་སྤྲདོ་དང་འབྲལེ་
མཐུན་འགུར་རམ་འདགེས་གང་ཐུབ་གནང་
སྐངོ་ཡོང་བའ་ིརེ་སྐལུ་ཞུས་པ་ལརྟ།		མཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་དང་རྒྱབ་སྐོར་ཧ་ཅང་
གནང་བ་ད་ེདག་མུ་མཐུད་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་
བཞེས་གནང་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཤུགས་
ཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 	 དུྲང་ཆེ་མཆོག་གི་
ལས་ཡུན་རིང་ལས་དནོ་ཐམས་ཅད་བ་བ་
ལམ་ལྷངོ་ཡོང་བ་དང་བསམ་དནོ་ཡིད་བཞིན་

ད་ུའགུབ་པའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཡང་ཞུས་འདགུ
སིྤ་ཁབ་དུྲང་ཆེ་མཆོག་གིས་བར་ལམ་རྒྱ་ནག་
བརུྒྱད་འཛམ་གླངི་གང་སར་ཁབ་གདལ་འག་ོ
བཞིན་པའ་ིཏགོ་དབིབས་ནད་ཡམས་ Coro-

na Virus	ཞསེ་པའ་ིཐགོ་ཐུགས་འཚབ་རྒྱ་ཆེ་
གནང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྡ་རམ་ས་ལ་
ད་ེབཞིན་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མཆོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཞུགས་སྒར་ཡིན་པ་མ་
ཟད།	 	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བལྟ་ི
གནས་ཀང་ཡིན་པས་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་
མོ་དང་།	 བདོ་ཁུལ།	 ད་ེབཞིན་འཛམ་གླངི་
ཡུལ་གུ་གང་ས་ནས་ཆོས་ཞུ་བ་དང་།	གནས་
མཇལ་བ་མང་དག་ཡོང་མུས་ཡིན་པས་རྡ་
ས་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་དང་།	 ཡུལ་མི།	 ལགྷ་

པར་མགནོ་པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུཁམས་སོགས་ཀི་
ཐགོ་མངའ་སྡའེི་གཞུང་གི་ངསོ་ནས་ཐུགས་
འཁུར་ཆེ་བཞསེ་གནང་མུས་ཡིན་པ་མ་ཟད།	
གནས་སྡདོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་།	
བདོ་མི་ཡོངས་ནས་ནད་ཡམས་དའེི་ཐོག་

ངསེ་པར་ད་ུདགོས་ཟནོ་གནང་དགོས་པའི་
ལམ་སྟནོ་རྒྱ་ཆེ་གནང་འདགུ	།

གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །འཕགས་ཡུལ་བཞུགས་སརྒ་ད་ྷ
རམ་ས་ལར་རནེ་གཞི་བདེ་པའི་བདོ་ཀི་ཟླསོ་
གར་ཚོགས་པ་ན།ི	 བཙན་བལོ་ད་ུབདོ་ཀི་
རིག་གཞུང་དང་སུྒ་རྩལ་གི་སིྒག་འཛུགས་
ཚུགས་ས་ྔཤོས་གས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་།	ཕི་ལོ་	
༡༩༦༡	 ནས་བཟུང་ད་བར་ཚོགས་པ་འདའི་ི
སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་ད་ུགཞུང་བསྐསོ་འཛིན་
སྐངོ་ལས་བདེ་དང་སུྒ་རྩལ་ཁད་མཁས་མི་
སྣ་ཅི་རིགས་ཕབེས་ཡོད་ཀང་།	 གཞི་རྩའ་ིཆ་
ནས་ཚོགས་པ་འདའི་ིསིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་ད་ུ
བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་སུྒ་རྩལ་ཐགོ་ཤེས་ཚད་དང་
ཉམས་མངོ་ལནྡ་པ་ཞིག་དགོས་གལ་ཤིན་ཏུ་

ཆེ་བས།	 ཁད་མཁས་མི་སྣ་ལས་གུབ་པའ་ི
འདམེས་སུྒག་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་བ་
རུྒྱ་བརུྒྱད་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་སིྤ་
ཁབ་འགན་འཛིན་གསར་པ་ཞིག་འདམེས་
བསྐ་ོགནང་གཏན་འཁེལ་བའི་འསོ་ཆོས་ཆ་
རྐེན་དང་འཚང་སྙན་འབུལ་ཕགོས་གཤམ་
གསལ།
འསོ་ཆོས་ཆ་རྐནེ།
༡༽	 	 མ་མཐར་ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་རབ་
འབམས་པ་ Bachelor Degree	 ཐནོ་པའ་ི
ལག་འཁརེ་ཡོད་པའམ།	 བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
སུྒ་རྩལ་སླབོ་འཁིད་ཀི་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་

གང་རངུ་།	 ༢༽	 	 བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་སུྒ་
རྩལ་ལ་རུྒྱས་མངའ་དང་ཟླསོ་གར་རིག་པའི་
ཐགོ་ཉམས་མངོ་འདང་ངསེ་ཡོད་པ།	 ༣༽		
ཚོགས་པ་འཛིན་སྐངོ་གི་ཉམས་མངོ་ཡོད་ན་
བརྒྱ་ཆ་སརྐ་མ་	༥	བར་འཕར་མ་འཐབོ་རུྒྱ།	
༤༽		 ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	 ཚེས་	༣༡	
བར་རང་ལོ་	 ༣༥	 ཧལི་པརོ་ལོན་པ།	 ༥༽		
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	བར་གི་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་དཔྱ་དངུལ་བསྡ་ུའབུལ་
ཟནི་པ།
འཚང་སནྙ་འབུལ་ཕགོས།
༡༽	 	 རང་ཉདི་ཀི་ལོ་རུྒྱས་སྙངི་བསྡསུ་ཤོག་

ངསོ་གཅིག		༢༽		རང་ཉདི་བདོ་ཀི་ཟླསོ་
གར་ཚོགས་པའ་ིསིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་གནང་
འདདོ་ཡོད་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཤོག་ངོས་
གཅིག	༣༽		གངོ་གསལ་འསོ་ཆོས་ཆ་རྐནེ་
ཁག་གི་དཔང་ཡིག་ང་ོབཤུས་རེ།		༤༽		ཉ་ེ
དསུ་ཀི་ཕདེ་པར་གཅིག	 	 ༥༽	 	 འབྲལེ་
གཏུག་བ་ཡུལ་གླགོ་འཕནི་ email	 ཁ་བང་
དང་ཞལ་པར་ཨང་གངས་བཅས་འཚང་སནྙ་
དང་ལནྷ་ད་ུ	 religion@tibet.net	 གླགོ་
འཕནི་ཁ་བང་ཐགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༣	
ཚེས་	 ༣༡	 གངོ་ཚུད་ངསེ་འབུལ་ཐུབ་པ་
དགསོ་རུྒྱའ་ིགསལ་བསྒགས་སུ།	 བདོ་མིའ་ི

སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས།	
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༠	ལ།	།

ཀུྲ་ཀྲངི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	༤	པའ་ིལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ལེགས་གུབ།
༄༅།	 །དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་གི་ཞུ་
སྐལུ་འབརོ་དནོ་ལརྟ།	 ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་
ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོ
བསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་ནས་ཀུྲ་ཀྲིང་
རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་
པ་ཆོས་སྐོང་མགོན་པ་ོལགས་བཙན་བོལ་
བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༦༩	 ཆ་
རྐནེ་འགོ་འཕལ་སེལ་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་
པར་བསྐ་ོགཞག་བགིས་ཏ།ེ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	

ཟླ་	༠༡	 ཚེས་	༢༥	ཉནི་ཀུྲ་ཀྲངི་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	 ༤	པའ་ིའདམེས་ཐནོ་
ས་འཐུས་ཚོགས་མི་	 ༧	 ནས་ཚོགས་མི་	 ༦	
དང་།	 ད་ེདག་གི་ཁངོས་ནས་ཚོགས་གཙོ་
སངས་རྒྱས་དནོ་གུབ་ལགས་དང་།	 ཚོགས་
གཞོན་འཆི་མེད་རྡ་ོརེ་ལགས་བཅས་ནས་
འཕལ་སེལ་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པའ་ིམདནུ་
དུ་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་
ལེགས་གུབ་བུང་འདགུ་པའི་གསར་འགུར་

སྙངི་བསྡསུ་སུ།	།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
དྲ་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་

གཟགིས་པར་འཚལ།
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ཧར་པ་སྤུར་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་དབུ་བརྙསེ་ཏ་ེལོ་ང་ོ	༥༠	འཁརོ་བའ་ིདསུ་སྟནོ་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༧	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་རྒྱ་གར་བང་
ཕོགས་སུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཧར་པ་སྤུར་

འདདོ་རུྒ་གཡུ་རྒྱལ་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཀི་ཉ་ེའདབས་སུ་ཡོད་པའི་ཧར་པ་
སྤུར་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་ཟུར་གི་ག་ོསིྒག་
འགོ	ཧར་སྤུར་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭའ་ིརྩདེ་ཐང་
ད་ུཧར་སྤུར་སླབོ་གྲྭ་དབུ་བརྙསེ་ཏ་ེལོ་ང་ོ	 ༥༠	
ཧལི་པ་ོའཁོར་བའི་དསུ་དྲན་མཛད་སྒ་ོསུང་
བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་སོང་།
ད ེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་དྲ ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༩།༤༥	 ཐགོ་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་

སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་།	 ཆེ་བསྟདོ་
སྐུ་མགནོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆེས་
མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་
ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་དང་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག	
དངྭ་སླབོ་ཨང་	 ༢༢	 དམག་སིྤ་སྐ་ུཞབས་
ཨ་ཤིཤ་ཨ་ཧུ་ཇ་	 Ashish Ahuja	 མཆོག	
ཧར་པ་སྤུར་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་སིྤ་ཨེ་
པ་ིསིང་ AP Singh	ལགས།	ད་ེབཞིན་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་བ་ླ
བྲང་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་འཕདོ་
བསྟནེ་བཀའ་བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་
མཆོག	ཧར་པ་སྤུར་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་
ཟུར་ཁནོ་མི་གངས་	 ༡༦༠	 དང་ད་ེདག་གི་
ཕ་མ།	 སླབོ་ཕུག་གངས་	 ༤༧༠	 ཡོད་པའ་ི
ཁངོས་ནས་བདོ་ཕུག་ཁནོ་གངས་	༤༠	ཙམ་
བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་བདོ་ཀི་
ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་བདོ་ལུགས་སལོ་རུྒྱན་
གི་ལམ་ནས་ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་ཞུས་ཡོད།	
ད་ེརསེ་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་
གིས་གཙོས་ཆེ་བསྟདོ་སྐུ་མགནོ་སོགས་ཀིས་

སྣང་གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕེ་གནང་གུབ་
མཚམས་འཕགས་བདོ་གཉིས་ཀི་རྒྱལ་གླུ ་
དབངས་སུ་གརེ་རསེ་སླབོ་ཟུར་རྣམས་ནས་	

༼	 ལ་ྔབཅུ་དསུ་སྟནོ།	 ༽	 ཞསེ་པའ་ིམཉམ་
གཞས་འབུལ་ཡོད།	མཉམ་གཞས་ཀི་གཞས་
ཚིག་དང་གདངས་ཨ་རི་མི་ནི་སོ་ཊར་རནེ་
གཞི་བས་པའ་ིསླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་ཟུར་ཕུན་ཚོགས་
རྡ་ོར་ེལགས་ཀིས་བཟ་ོསིྒག་གནང་འདགུ	
དེ་ནས་སླབོ ་གྲྭའི ་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་སིྤ་
འཐུས་བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀིས་དསུ་
སྟནོ་མཛད་སྒའོི ་གོ ་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་གི ་
ཚོགས་གཙོ་བཀྲ་ཤིས་ལེགས་ཆུང་ལགས་
ཀི་གསུང་འཕིན་སྒོགས་སྦང་གནང་དནོ།	

བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྲནི་དང་།	 རྒྱ་གར་གཞུང་
མང་གཉསི་ཀི་བདོ་དནོ་དང་བདོ་མིར་རྒྱབ་
སྐརོ་དང་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གནང་
བར་ངས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཕགོས་
མཚུངས་དངྭ་སླབོ་དམག་སརྒ་	 ༢༢	 ནས་
སླབོ་གྲྭར་མཐུན་འགུར་དང་ལས་བདེ་ཡོངས་
ཀི་སེམས་ཤུགས་ལ་བརནེ་ནས་ད་ཐེངས་
སླབོ་གྲྭ་ནས་སླབོ་ཕུག་མང་པ་ོཞིག་སིྤ་ཚོགས་
ནང་ཞབས་འདགེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་
སོགས་གསུངས་རསེ་ཚོགས་གཞནོ་ཚེ་བརན་
མགོན་པ་ོལགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གསུང་
འཕནི་སྒགོས་སྦང་ཞུས།
ད་ེནས་ཧར་པ་སྤུར་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་
སིྤ་ཨེ་པ་ིསིང་ལགས་ཀིས་འཚམས་འདྲ་ིདང་
འབྲལེ་སླབོ་གྲྭའ་ིལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་སོགས་
ཀི་སྐརོ་ལ་ང་ོསྤྲདོ་གནང་གུབ་མཚམས་ཆེ་
བསྟདོ་སྐ་ུམགནོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་གསུང་

བཤད་གནང་དནོ།	 ཧར་པ་སྤུར་གཏན་
ཉནི་སླབོ་གྲྭ་ཆེས་ཐགོ་མར་གསར་བཙུགས་
གནང་བའི་སབྐས་ཀི་ལས་བདེ་ཚང་མ་ད་ཆ་
བཀའ་དྲནི་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༠	 ནས་ད་བར་སླབོ་གྲྭའ་ིལས་
དནོ་ཐད་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་
ངས་བཀའ་དྲནི་བ་ླམེད་ད་ུཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
སླབོ་གྲྭ་འདི་ནི་སླབོ་གྲྭ་གཞན་ལྟར་ཆེན་པ་ོ
མེད་ཀང་གུབ་འབྲས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབུང་
ཡོད།	 དཔརེ་ན།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
སམ་བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་སླབོ་གྲྭ་འདི་
ནས་མཐར་སོན་པའ་ིསླབོ་ཕུག་མང་དག་ཅིག་
ཞབས་འདགེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ངས་དསུ་
ཚོད་ད་ེདང་བསྟནུ་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་ཟུར་དང་ག་ོ
སིྒག་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་བསགྔས་བརདོ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 མ་འངོས་པར་འཛམ་གླངི་འད་ི
བཞིན་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོང་དགོས་ཀི་
ཡོད་པ་བརནེ།	 བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་གཡོལ་ད་ུམེད་པའི་ཐུགས་
འགན་དམ་བཅའ་བཞིའི་ཐགོ་ལ་རྒན་གཞནོ་
དབརེ་མེད་ཐགོ་ནས་ད་ོསྣང་དང་སྦྲགས་སླབོ་
སྦངོ་གནང་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 འག་ོབ་མི་ཚང་
མ་བད་ེསིྐད་འདདོ་ཀི་ཡོད་པ་དང་སྡགུ་བསལྔ་
འདདོ་ཀི་མེད།	 བད་ེསིྐད་འདདོ་པར་བད་ེ
སིྐད་སུྒབ་རུྒྱའ་ིབ་བ་བརྩམས་དགསོ།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།
ད་ེརེས་ཆེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་
དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ།	 ང་རང་ད་ེསྔནོ་སླབོ་གྲྭ་འདའི་ི
དག་ེརྒན་ཡིན་པར་བརནེ།	 སླབོ་གྲྭའ་ིལོ་ང་ོ	
༥༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་སྟནོ་མཛད་སྒརོ་བཅར་
རུྒྱ་བུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	 	 དསུ་
སྟནོ་འདི་ལྟ་བུ་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༠	 ཙམ་ལ་
སླབོ་གྲྭའི་མཐུན་འགུར་ཡག་པ་ོམེད་ཀང་།	
སླབོ་གྲྭའི་ལས་བདེ་དང་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀི་
སེམས་ཤུགས།	ད་ེབཞིན་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀི་

བརྩནོ་འགུས་ལ་བརནེ་ནས་ད་ཆ་བདོ་པའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ནང་འག་ོཁདི་ཀི་ལས་ཁུར་ལ་སོགས་
གནང་བཞིན་ཡོད།	 ད་ཆ་སླབོ་གྲྭའ་ིནང་རྒྱ་
གར་སླབོ་ཕུག་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་སྟབས།	ངས་
ཁདེ་ཚོར་ཞུ་རུྒྱར།	 སླབོ་སྦངོ་གནང་རསེ་
མཐར་མི་བཟང་པ་ོཞིག་ཆགས་དགོས་པ་

དང་།	 ཕགོས་མཚུངས་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་
འདགེས་ཞུ་དགསོ།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་།	
ད་ེནས་དངྭ་སླབོ་ཨང་	 ༢༢	 དམག་སིྤ་སྐ་ུ
ཞབས་ཨ་ཤིཤ་ཨ་ཧུ་ཇ་མཆོག་གིས་ཧར་པ་
སྤུར་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭའི་འཛིན་སྐངོ་སྟངས་
འཛིན་བདེ་མཁན་ན་ིདབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་
ཚོགས་ཡིན་པ་དང་།	 ཉལ་ཁང་གི་ལས་དནོ་
འགན་ཁུར་གནང་མཁན་དམག་སྒར་ཡིན་
སྐརོ་སོགས་ང་ོསྤྲདོ་གནང་བ་མ་ཟད།	 དངྭ་

སླབོ་ཨང་	 ༢༢	 ཀི་དམག་མི་ཡོངས་ནས་
ཉལ་ཁང་གི་མཐུན་འགུར་ཐོག་འག་ོགནོ་
གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 མ་འངོས་པ་
དམག་སརྒ་གི་ངསོ་ནས་ད་ེད་ེབཞིན་མཐུན་
འགུར་སོགས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་
གསུངས།	
དེ་རེས་སྐུ ་མགོན་གཙོ་བ ོ་བ ོད་མིའི ་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་འཚམས་འདྲ་ིདང་འབྲལེ་
གསུང་དནོ།	 སླབོ་ཕུག་ཟུར་པ་རྣམས་ནས་
དསུ་སྟནོ་གི་མཛད་སྒ་ོག་སིྒག་ཡག་པ་ོགནང་
འདགུ	དམིགས་བསལ་སླབོ་གྲྭ་འད་ིན་ིདམག་
སརྒ་དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་སྟབས།	 དམག་སརྒ་
ཧ་ཅང་བཀའ་དྲནི་ཆེན་པ་ོརེད།	 དམག་སརྒ་
ནས་དམག་སིྤ་དང་མདའ་དཔནོ་སོགས་མང་
པ་ོཕབེས་འདགུ	 སླབོ་གྲྭ་གསར་བཙུགས་
གནང་སྐབས་དམག་སྒར་ནས་སྐུ་ལས་མང་
པ་ོབསྐནོ་ཡོད།	 ད་ེརིང་ཧར་པ་སྤུར་གཏན་

ཉནི་སླབོ་གྲྭ་དབུ་བརྙསེ་ཏ་ེལོ་ང་ོ	༥༠	འཁརོ་
བའི་དསུ་སྟནོ་ཐགོ་སླབོ་ཟུར་རྣམ་པས་དགེ་
ལས་ཟུར་པ་རྣམས་ལ་ལེགས་གསོའི་ཕག་
རགས་འབུལ་བར་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྲནི་དང་མི་ཐགོ་

རྒན་པ་རྣམས་ཀིས་སྐ་ུལས།	 དག་ེལས་
རྣམས་ཀི་སེམས་ཤུགས་ལ་བརནེ་ནས་ད་ཆ་
ང་ཚོ་འཛམ་གླིང་གཞན་གི་མི་དང་ལྷན་ད་ུ
དཔུང་པ་འདྲ་མཉམ་ཐགོ་འག་ོཐུབ་ཀི་ཡོད།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་ཤེས་ཡོན་གལ་
ཆེ་རིྩ་བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ།	 ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ནས་བཟུང་
ད་བར་སླབོ་ཡོན་འག་ོགནོ་ལྡབ་གསུམ་སྤར་
ཡོད།	ཤེས་ཡོན་སླབོ་སྦངོ་ཙམ་མ་ཟད་བཟང་
སྤདོ་གངོ་འཕལེ་ལ་སོགས་ཀི་ཐགོ་ལའང་ད་ོ

སྣང་བདེ་དགསོ།	ཅསེ་དང་།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
བདོ་མི་རྣམས་ནས་བདོ་དནོ་འཐབ་རྩདོ་ཐགོ་
གླངེ་སླངོ་བདེ་དགོས་པའི་འགན་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 ངསེ་པར་ད་ུད་ོསྣང་བདེ་དགསོ།	 སིྤ་
ཚོགས་ནང་གི་རྙགོ་གླངེ་རྣམས་ལ་དནོ་མེད་
མག་ོའཐམོས་ནས་སྡདོ་རུྒྱ་མེད།	 བདོ་མི་
ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་བདེ་དགསོ།	བདོ་མིའ་ི
མགོན་སྐབས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་
གཞིར་བཟུང་སུྒབ་དགསོ།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་རེས་གོ་སིྒག་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བསྟན་འཛིན་ཀུན་བཟང་
ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
གནང་སྟ་ེམཛད་སྒ་ོགལོ།	
མཛད་སྒའོི་ཐགོ་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་
དང་།	སླབོ་ཟུར་རྣམ་པ།	ད་ེབཞིན་སླབོ་ཕུག་
ལ་སོགས་ཀིས་གཞས་སྣ་འཁབ་སྟནོ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།


