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སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཐ་ེཝན་གི་སྲིད་འཛིན་གཞོན་པ་
ཟུར་པ་ལེན་ཁན་ Lien Chan	 མཆོག་དང་
ཐངེས་དང་པ་ོམཇལ་འཕད་ཀིས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྲིད་བུས་
ཐ་ེཝན་མི་མང་ལ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དང་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ལེ་
ཏིང་ཧུའི་མཆོག་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕད་
གནང་ས་ེབདོ་དང་ཐེ་ཝན་མི་མང་དབར་
ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐའེ་ིའབྲལེ་ལམ་གསར་པ་ཞིག་བསུྐྲན་
ཡོད།	 དམ་པ་ད་ེཉདི་ཕུགས་བསམ་ཅན་དང་
དཔལ་འབརོ་རིག་པ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	
ཐ་ེཝན་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེབཞིན་མང་གཙོ་ཅན་ལ་

བསུྒར་བར་བརནེ་སྐུ་ཞབས་མང་གཙོ་ཞེས་
མཚན་སནྙ་ཐབོ་ཡོད།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༦	 ལོར་ཐ་ེཝན་མི་མང་གིས་
ཐད་ཀར་འསོ་ཤོག་བླུགས་ཏ་ེཐེ་ཝན་སྲིད་
འཛིན་གི་འསོ་བསྡ་ུཆེན་མོའ་ིཁདོ་སྐ་ུཞབས་ལེ་
ཏིང་ཧུའི་མཆོག་ལ་འསོ་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་ཆེན་
པ་ོཐབོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཐ་ེཝན་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེ
བཞིན་དག་པའོི་ཁིམས་གཞི་ལས་མང་གཙོ་
ཆ་ཚང་བ་ལནྡ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ལ་བསུྒར་
ཡོད།	 ལོ་རུྒྱས་ཀི་ཐགོ་ནས་དསུ་རག་ཏུ་དམ་
པ་ད་ེཉདི་ཐ་ེཝན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མང་གཙོ་སྲལོ་
གཏདོ་པ་པའོི་ཡབ་ཆེན་ད་ུདན་གསོ་ཞུ་ངསེ་
ཡིན།	 དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་མཛད་རསེ་ཀིས་
མུ་མཐུད་ང་ཚོར་སེམས་ཤུགས་བསྐདེ་ངསེ་
རེད།	 ངས་སརླ་ཡང་དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་ནང་
མི་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	།

བམས་བརྩའེི་བདག་ཉདི་ཅསེ་པའི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཛད་རྣམ་
དང་འབྲལེ་བའི་དངསོ་བུང་གླགོ་བརྙན་ཞིག་དབུ་

འབདེ་གནང་གཏན་འཁལེ་བ།
༄༅།	 །བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
ནས་བམས་བརྩེའི་བདག་ཉདི་ཅེས་པའི་སིྤ་ནརོ་
གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཛད་
རྣམ་དང་འབྲལེ་བའི་དངོས་བུང་གླགོ་བརྙན་
ཞིག་དབུ་འབདེ་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད།	 ད་ེ
ཡང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་དང་འབྲལེ་བའི་དངོས་
བུང་བརྙན་ནང་སྲདི་འཛིན་ཟུར་པ་དང་།	 ཆེད་
ལས་པ།	 ད་ེབཞིན་བང་ཨ་རི་ཁུལ་གི་མི་སྒརེ་པ་
སོགས་ནས་སོ་སོའི་མི་ཚེ་དང་ཆེད་ལས་གཉསི་
ཀར་སིྤ་ནརོ་གངོ་ས་སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་བཟང་པའོི་ཤུགས་རྐནེ་ཐབེས་པའི་སྐརོ་དཔྱད་
བརདོ་གནང་བ་ཁག་ཚུད་ཡོད་པ་དང་།	 དངསོ་
བུང་གླགོ་བརྙན་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༩	
པའི་བདནུ་ཕག་དང་པའོི་ནང་དབུ་འབདེ་གནང་
གཏན་འཁལེ་ཡོད།	 འབུང་འགུར་གླགོ་བརྙན་
དང་འབྲལེ་བའི་གནས་ཚུལ་གསར་པ་ཁ་སནོ་ཞུ་
དགོས་ཚེ་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་
ནས་དསུ་ཐགོ་ཏུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	༣༠	དང་	
༣༡	 བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ	ཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ིབདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་སུྒ་རྩལ་
མ་དངུལ་གི་མཐའ་མའི་འདམེས་སུྒག་ཆེད་སནྙ་
འབུལ་བ་རྣམས་ཀི་ང་ོའཕད་བཅར་འད་ིདང་ད་
ཐགོ་བཅར་འད་ིལེགས་གུབ་བུང་ཡོད།	 ད་ེཡང་
ཕི་ཚེས་	 ༣༠	 ཉནི་ཚོགས་མི་བཞི་ལས་གུབ་པའ་ི
འདམེས་སུྒག་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྡ་ས་ཉ་ེའཁིས་
སུ་གནས་སྡདོ་སྙན་འབུལ་བ་རྣམས་ལ་ང་ོའཕད་
བཅར་འད་ིགནང་ཡོད་པ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༣༡	
ཉནི་ཕགོས་མཐའ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་སནྙ་འབུལ་བ་
རྣམས་ལ་ད་རྒྱའི་བརུྒྱད་ད་ིབ་དསི་ལན་གནང་།	
ཐངེས་འདརི་སནྙ་འབུལ་བ་ཁྱནོ་མི་གངས་	 ༢༩	
ཡོད་པ་ནས་	 ༢༧	 མཐའ་མའ་ིའདམེས་སུྒག་
ནང་སླབེས་ཐུབ་ཡོད།	 ཁངོ་རྣམས་ནས་ཉམས་
ཞིབ་དང་།	 བདོ་ཡིག་ཐགོ་ཞིབ་འཇུག་གི་ཐབས་
ལམ་སུྒར་སིྒག	 རི་མོའ་ིལམ་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གི་མཛད་
འཕནི་ཁག་དབེ་གཟུགས་པར་སུྐྲན།	 བིས་སུྒང་
བསུྒར་བཟ།ོ	 བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་དང་འབྲལེ་བའ་ི
གླགོ་བརྙན་བཟ་ོསུྐྲན།	 གནའ་བའོ་ིགསུང་འབུམ་
བསྡ་ུསིྒག་དང་པར་སུྐྲན།	 ལ་ྷབྲསི་སུྒ་རྩལ་གངོ་
སྤལེ།	 ཚད་མ་རིག་པའ་ིབདོ་ཨིན་ཤན་སྦྱར་ཚིག་
མཛོད་པར་སུྐྲན།	 ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིས་ཁུལ་ཁག་ནས་
རྙདེ་པའི་བཙན་པ་ོརིམ་བུང་སྐབས་ཀི་རྡ་ོབརོས་
ཡི་གེ་གསར་རྙདེ་ཕགོས་བསྡུས་སོགས་ཀི་ལས་
འཆར་ཕུལ་ཡོད།	 སིྤར་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་
སུྒ་རྩལ་མ་དངུལ་གི་ལས་འཆར་ནི་བདོ་ཀི་སྲལོ་
རུྒྱན་རིག་གཞུང་དང་།	 དངེ་རབས་བདོ་ཀི་བཟ་ོ
རིག་སུྒ་རྩལ་རུྒྱན་འཛིན་དང་གངོ་སྤལེ་སདླ།	 བདོ་
ཀི་རིག་གཞུང་དང་།	 སདྐ་ཡིག	 སུྒ་རྩལ་ཁ་ོནའ་ི
ལས་འཆར་ཐགོ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་མཁན་ནམ་
ལས་འཆར་འད་མིན་སྤལེ་མཁན་ཚོགས་སྒརེ་ཁག་
ལ་རོགས་དངུལ་ཧནི་སྒརོ་ཁ་ིལ་ྔནས་འབུམ་གསུམ་
བར་རམ་འདགེས་ཞུ་ཕིར་ཡིན་པ་དང་།	 ལས་
གཞི་འད་ིབཞིན་ཨ་རིའ་ིརོགས་ཚོགས་ནས་མཐུན་
འགུར་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་སུྒ་རྩལ་མ་
དངུལ་གི་འདམེས་སུྒག་ལེགས་གུབ།



2 5th August 2020 TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༧	ཕི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༥

ཆབ་སྲདི་བཙོན་ཟུར་རྒན་བསན་འཛིན་ཆོས་གགས་ལགས་འདས་གངོས་སུ་གུར་བ།
༄༅།	 །ཕ་ཡུལ་འབྲ་ི
རུ་ནས་ཡིན་པ་ཆབ་སྲིད་
བ ཙོན ་ ཟུར ་རྒན ་བསན ་
འཛིན་ཆོས་གགས་ལགས་
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	
༢༦	ཉནི་གི་ས་ྔདའོ་ིཆུ་ཚོད་	
༧།༣༦	 ཐགོ་བཞུགས་སརྒ་
རྡ་ས་བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་
ད་ུདགོངས་པ་རོགས་པའི་
ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་
འདགུ	
སིྤར་དམ་པ ་ཁོང ་ནི ་ ཕི ་

ལོ་	 ༡༩༤༡	 ལོར་མད་ོཁམས་ནགས་ཤོད་
འབྲ་ིར་ུརངོ་ད་ུའཁུངས།	 དགུང་ལོ་བཅུར་
ཕ ེབས་སྐབས་རབ་བརན་དགོན་དུ་ཆོས་
ཞུགས་གནང་ཡང་།	 ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་
རྒྱ་དམག་བདོ་ད་ུའབོར་ཏ་ེབདོ་མི་རྣམས་
འཛིན་བཟུང་བཙོན་བཅུག་དང་།	 ལས་ཀར་
བཙན་དདེ་བདེ་སབྐས་དགནོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་
པ་ཁག་ཅིག་དང་ལནྷ་ད་ུཁངོ་ཡང་བང་ད་ུཚ་
ལ་བསྐ་ོབར་ཕབེས་དགསོ་བུང་ས་ེདཀའ་སྡགུ་
ས་ེམང་མྱངས།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༨	 ལོར་འབྲ་ི
རུ་རོང་ཁོངས་སོགས་སུ་རྒྱ་རྒོལ་གི་ལས་
འགུལ་ཤུགས་ཆེར་ཕིན་ཏ་ེཁངོ་ཡང་དངསོ་

སུ་འཐབ་འཁུག་ནང་ཞུགས།	ཕི་ལོ་	༡༩༦༩	
ཟླ་	 ༩	 པའ་ིནང་ཁངོ་འཛིན་བཟུང་གིས་ས་ྔ
རསེ་བཙོན་ཁང་རིམ་པར་ཁྱོན་ལོ་ངོ་བཅུ་
གཉསི་ཙམ་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་མྱངས་ཏ་ེ
མཐར་ཕི་ལོ་	༡༩༨༡	ཟླ་	༩	པའ་ིནང་གླདོ་
བཀལོ་ཐབོ།
ད་ེརསེ་ཕ་ཡུལ་ད་ུདགོན་པ་བསྐར་བཞེངས་
དང་།	ལ་ྷསར་རི་ཁདོ་བསྐར་བཞངེས་སོགས་
དག་ེབའ་ིལས་ཁ་ོནར་འབད་ད་ེགནས།	 ཕི་
ལོ་	༡༩༩༦	ལོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཞལ་མཇལ་གསུང་
ཐསོ་ཡོང་རེའི་སྐམོ་པ་ཆུ་འདདོ་ཀི་འདནུ་པ་

དང་བཅས་བཙན་བོལ་གི་ལམ་ད་ུབཞུད།	
རྡ་སར་བད་ེའབོར་རེས་༸གོང་ས་མཆོག་
གི་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་སྲིད་མཐར་བརན་པའི་
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བཟུང་ཐོག་ལོ་གསུམ་
ཕོགས་གསུམ་གི་བསྙནེ་མཚམས་ཐེངས་
གཉསི་ཙམ་བཞུགས་འདགུ་པ་བཅས།	།

པརོ་ཇུ་གལྷ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་ཁ་རས་ཀི་ལམ་ནས་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བར་སྦལེ་ཇམ་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་རསེ་སུ་ཡི་རངས་གནང་བ།

༄༅།	།ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་འཛམ་
གླངི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་བརྡལ་ད་ུའག་ོབཞིན་པའ་ི
སབྐས་འདརི།	 ནད་ཡམས་ད་ེསྔནོ་འགགོ་
བདེ་པར་རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་ནས་ཁ་རས་གནོ་
དགོས་པའི་སྐརོ་བག་ོགླངེ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
ཡོད།	 དཔརེ་ན་ཉ་ེཆར་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་འད་ུའཚོགས་སྐབས་ཡུ་
རོབ་ཀི་འག་ོཁདི་རྣམ་པས་སོ་སོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
རྒྱལ་དར་གི་པར་རིས་ཅན་གི་ཁ་རས་གནོ་
ཡོད།
ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདའིུ་
སངེ་བག་ོགླངེ་གཏིང་ཟབ་གནང་རསེ་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ ་འགོག་སླད་
འཆར་གཞི་གསར་པ་ཞིག་གཏན་འབབེས་

གནང་ཡོད་པ་དང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དརེ་
རསེ་སུ་ཡི་རངས་མཛད་ཡོད།		པརོ་ཇུ་གལྷ་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་
དར་གི་པར་རིས་ཅན་གི་ཁ་རས་བཟསོ་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 མང་ཚོགས་ནས་ཉ་ོརུྒྱ་ཡོད་པའ་ི
ཁ་རས་འབལེ་འབལེ་ལྷུག་ལྷུག་བཟསོ་ཡོད།	
བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་པར་རིས་ཅན་གི་ཁ་རས་
ལ་པརོ་ཆོ་གྷལ་མང་ཚོགས་ནས་ཧ་ཅང་
དགའ་མོས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 པརོ་ཇུ་
གྷལ་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཨན་ཌི་རེ་སི་
ལི་ཝ་	André	Silva	མཆོག་གིས་ཀང་བདོ་
ཀི་རྒྱལ་དར་ཅན་གི་ཁ་རས་ད་ེགནོ་གནང་
ཡོད།	 བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་ཅན་གི་ཁ་རས་ཡུ་

རོབ་ཀི་གོང་ཚད་གཏན་འབབེས་ཐགོ་ཨ་རི་
དང་།	སི་པན།	ཨི་ཊ་ལི།	ཕ་རན་སི།	སྦལེ་
ལི་ཇམ།	 ལུ་ཛམ་བྷརོ་གི	 ན་ེཐར་ལེན་ཌིས།	
སུད་སི།	 ཌན་མག	 སི་ཝ་ེཌན།	 བྷ་ིར་ཛིལ།	
ཆི་ལེ།	འཇར་མན་ན།ི	ཨིན་ཡུལ།	ཨར་རེ་
ལན་ཌི་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་	 ༡༧	 ནང་བཀམ་
ཡོད་པ་དང་།
ཁ་རས་ད་ེམངགས་ཉ་ོམང་ཤོས་ཕ་རན་སིའ་ི
མི་རིགས་བུང་ཡོད།	 པརོ་ཇུ་གལྷ་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ན་ིཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོར་
གསར་འཛུགས་གནང་ཞིང་།	 བདོ་དནོ་ཐགོ་
ཁ་ཞ་ེགཉསི་མེད་ཀི་སྒ་ོནས་ལས་འགུལ་སྤལེ་
དང་སྤལེ་མུས་ཡིན།	 པརོ་ཇུ་གལྷ་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་གི་

པར་རིས་ལྡན་པའི་ཁ་རས་ཀི་ལས་འགུལ་
སྤལེ་བར།	 	 སྦལེ་ཇམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་རསེ་སུ་

ཡི་རངས་དང་བསགྔས་བརདོ་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་ཀང་ར་རངོ་གི་རྒྱ་གར་ཝི་ཤ་ཝ་ཧནི་ད་ུཔ་རི་ཤཏ་ཚོགས་པའ་ིརུྒྱན་ལས་
སོགས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	༣༠	
ཉནི་ཀང་ར་རངོ་གི་རྒྱ་གར་ཝི་ཤ་ཝ་ཧིན་ད་ུ
པ་རི་ཤཏ་ཚོགས་པའི་རུྒྱན་ལས་སྐུ་ཞབས་

མཱ་ན་ིཤར་མ་	 Mani Sharma, Vishwa 

Hindu Parishad,Kangra	 ལགས་དང་།	
ཀང་ར་རོང་གི ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སིྤ ་
ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པའི་རུྒྱན་ལས་སྐུ་
ཞབས་ཐ་ཀུར་དཱ་ས་	 Thakur Das,(RSS) 

ལགས།	 སྐ་ུཞབས་པཱ་ཝན་ཨ་ཏ་ིརི་ (Pawan 

Attri)	 ལགས་བཅས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཁང་ད་ུཁོང་རྣམས་ནས་ལས་འགུལ་

གང་སྤལེ་བའ་ིསྐརོ་སནྙ་སེང་དང་།	མ་འངོས་
པར་མཉམ་མཐུན་ཐོག་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀི་
ལས་འགུལ་ཇི་ལརྟ་སྤལེ་དགོས་མིན་སོགས་
བཀའ་བསྡརུ་ཞུ་སདླ་ཕབེས་སབྐས་དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་

མཆོག་གིས་མཇལ་འཕད་གནང་སོང་།
སྐབས་དེར་ཁོང་རྣམས་ནས་ད་ལྟའི ་རྒྱ་
དཀར་ནག་གཉིས ་ས་མཚམས་དཀའ་
རྙགོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་
མཆེད་པའི ་ཏ ོག་དབིབས་གཉན་རིམས་	
༡༩ (Covid 19) དང་འབྲལེ་བའ་ིཐགོ་རྡ་
ཤོད་ད་ུརྒྱ་གར་སིྤ་ཚོགས་ནང་རྒྱ་ནག་གི་
དངསོ་ཟགོ་བདེ་སྤདོ་དང་ཉ་ོཚོང་མཚམས་
འཇོག་དགོས་པའི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བའི་
སྐརོ་དང་།	 བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།	
བདོ་པ་མང་པ་ོགནས་ཡོད་ཀང་ས་གནས་
ཡུལ་མི་མང་པ་ོཞིག་གིས་བདོ་ཀི་དངོས་
ཡོད་གནས་སངས་ལ་རུྒྱས་མངའ་ད་ེཙམ་
མེད་སྐརོ་སོགས་གསུངས་གནང་བ་དང་།	
གཞན་ཡང་མ་འངོས་པར་ས་གནས་སུ་ལས་
འགུལ་ད་ེའད་གོ་སིྒག་ཞུ་སབྐས་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་ཆེད་ཕབེས་གནང་རུྒྱའ་ི

རེ་སྐལུ་ཞུས་གནང་སོང་།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་ལས་
འགུལ་ད་ེའད་སྤལེ་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་
དང་སྦྲགས།	བདོ་ནང་བདོ་མི་	༡༥༤	ཡིས་
བདོ་དནོ་ཆེད་སྐུ་ལུས་མེར་བསྲགེས་ཕུལ་
བ་སོགས་གཞིས་བཞུགས་བདོ་མི་ཚོས་མུ་
མཐུད་རྒྱ་ནག་གི་གདགུ་རུྩབ་ཅན་གི་སྲིད་
བུས་ལ་ང་ོརྒལོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བཙན་བལོ་
ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་བདོ་པའི་
ཆབ་སྲིད་ཀི་ས་ེའཁིད་ནས་བདོ་ཀི་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་འཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་
སྤལེ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 བདོ་རྒྱའ་ི
དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་སདླ།	 ༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་གཉསི་སྨན་
དབུ་མའི་ལམ་གི་སྲིད་བུས་བཟུང་བའི་ཐགོ་
ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༠༢	ནས་	༢༠༡༠	བར་བདོ་
རྒྱ་འབྲལེ་མོལ་ཐངེས་	༩	བུང་ཡོད་པ་དང་།
ལྷག་པར་ད་ུའབྲལེ་མོལ་ཐངེས་བརྒྱད་པའི་
སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་རིགས་ཡོངས་

ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐོང་ཡོང་
ཐབས་ཀི་བསམ་འཆར་ཕུལ་བའ་ིསྐརོ།	རྒྱལ་
སིྤའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཁག	 ད་ེབཞིན་ཚོགས་
ཆེན་རིམ་པར་བཞག་པའི་གསོ་ཆོད་སོགས་
བདོ་མིའི་འཐབ་རྩོད་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་
དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་ཁག་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བདོ་
མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་འཁདི་སིྤ་ནརོ་༧གངོ་
ས་༧སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་རྒྱ་གར་
གི་ཆེས་མཐའོི་གཟངེས་རགས་བ་ྷར་ཏ་ིར་ཏ་ི
ན་ (Bharat Ratna) དང་།	གན་དྷ་ིཞི་བདའེ་ི
གཟངེས་རགས་	 (Gandhi Peace Award) 

འབུལ་དགསོ་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་
པར་ཁོང་རྣམས་ནས་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
དགསོ་སྐརོ་གསུངས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཧ་ིམ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེ་ིབྷ་ིཇ་ེཔ་ིསྲདི་དནོ་ཚོགས་པའ་ི
ཚོགས་གཙོ་གསར་པར་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༣	
ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་སྐབས་
བཅུ་དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	སྐ་ུཞབས་སུ་རེ་ཤི་ཀ་
ཤྱབ་	(Shri	Suresh	Kashyap)	མཆོག་ཧ་ི
མ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེ་ིསབྐས་བཅུ་གསུམ་པའ་ིབྷ་ི
ཇ་ེཔ་ིསྲདི་དནོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོར་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་བར་འཚམས་འད་ིཞུས་གནང་
འདགུ
འཚམས་འཕནི་ནང་འཁདོ་དནོ།	 འད་ིལོའ་ི
ཕི་ཟླ་གཉསི་པའི་ནང་ཧ་ིམ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེི་
བྷ་ིལ་ས་པུར་ Bilaspur	གངོ་ཁྱརེ་ད་ུབདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་
ཆུང་ལ་སྐུ་ཞབས་ཁྱེད་མཇལ་མོལ་གནང་
རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བུང་ཡོད།
ངས་གཞིས་ལུས་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་

ཏ།ེ	 རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་མི་མང་།	
ལྷག་པར་ད་ུཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེི་གཞུང་
མང་བཅས་ནས་བཙན་བོལ་ནང་ལོ་ངོ་

དུག་ཅུ་ལགྷ་བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་དང་།	 བདོ་
མིར་མཐུན་འགུར་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བར་
བཀའ་དནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཧ་ི
མ་ཅཱལ་མངའ་སྡ་ེནི་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་
པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཞུགས་གནས་
དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བས་ི
གནས་ཆགས་ཡོད།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་

གི་དགངོས་གཞི་ལརྟ།	 ང་ཚོས་གཉསི་
སྨན་དབུ ་མའི ་ལམ་གི ་སྲིད་བུས་བཟུང་
བའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་མི་མང་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་འོག་བ ོད་རིགས་
ཡོངས་ལ་མིང་ད ོན་མཚུངས་པའི ་རང་

སྐངོ་ཡོང་ཐབས་བེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ེན་ིབདོ་རྒྱ་གཉསི་ཀར་ཁ་ེཕན་ཡོད་པ་ཞིག་
ཡིན།	 ད་ེབཞིན་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
འག་ོའཁདི་དང་།	 ༧གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུ
ཚབ་དབར་ཞི་བའི་གསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་
ཡོང་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད་ཀང་།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༠	 ཟླ་	 ༡	 པའོ་ིནང་བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་
མོལ་ཐངེས་དགུ་པ་གནང་བའི་རསེ་འབྲལེ་
མོལ་མཚམས་ཆད་ཡོད།	 ཁྱདེ་ཀི་སྲདི་དནོ་
ཚོགས་པས་ཞི་བའི་གསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་
ཡོང་ཐབས་དང་།	 བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་ཐགོ་
མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱའ་ིརེ་བ་ཡོད།
ཁྱེད་ཀི་སྲིད་དནོ་ཚོགས་པས་ད་བར་བདོ་
ཀི་འཐབ་རྩོད་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བཞིན་
ཡོད་པ་དང་།	 ང་ཚོས་སྐ་ུཞབས་ཁྱདེ་ཀི་འག་ོ
འཁདི་འགོ	 ཁྱདེ་དང་།	 ཁྱདེ་ཀི་སྲདི་དནོ་
ཚོགས་པས་བདོ་དནོ་ཐོག་མུ་མཐུད་རྒྱབ་

སྐརོ་གནང་རུྒྱའ་ིརེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད།
༸གངོ་ས་མཆོག་གི་བཞདེ་དགངོས་ལརྟ།	ང་
ཚོས་བདོ་རིགས་མང་ཆེ་བ་འད་ུསྡདོ་བེད་
སའི་ས་གནས་སུ་མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་
གསར་འཛུགས་གནང་བཞིན་ཡོད་པས།	
འབུང་འགུར་ཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པ་བསྐར་འཛུགས་གནང་ཐུབ་རུྒྱའ་ིརེ་བ་ཆེན་
པ་ོཡོད།	 ད་ེན་ིང་ཚོའ་ིའཐབ་རྩདོ་ཐགོ་རྒྱབ་
སྐརོ་དང་།	 ལེགས་སྐསེ་ཆེན་པ་ོཞིག་འབུལ་
བ་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 སརླ་ཡང་ངས་ཁྱདེ་ཀིས་
ཚོགས་གཙོ་གནང་བའ་ིརིང་ཁྱདེ་དང་།	ཁྱདེ་
ཀི་སྲིད་དནོ་ཚོགས་པའི་ལས་དནོ་ཐམས་
ཅད་ལམ་ལྷངོས་ལནྡ་པ་ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་འཁདོ་གནང་འདགུ་པ་
བཅས།	།

བདམས་ཐནོ་འསོ་བསྡའུ་ིའགན་འཛིན་ལས་འཕར་རྣམ་གཉསི་ཀི་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	༣	
རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་གངས་སིྐད་སྲདི་སྐངོ་
ཚོགས་ཁང་ནང་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་
གི་མདནུ་ད་ུབདམས་ཐནོ་འསོ་བསྡུའི་འགན་
འཛིན་ལས་འཕར་དག་ེབཤེས་མ་བད་ེལེགས་
དབང་མོ་ལགས་དང་།	 ལོ་རུྒྱས་སླབོ་དཔནོ་
རྒན་པ་སིྤ་ཟུར་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀིས་ལས་ཁུར་དམ་
འབུལ་ཞུས་སོང་།
ད ེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༩།༥༨	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།	བདམས་ཐནོ་འསོ་
བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་རྣམ་གཉསི།	
སྐུ་མགནོ་རྣམ་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་
ཐོག་མར་གནས་ཆུང་སྒ་དབངས་གླིང་གི་
དགེ་འདུན་བཞི་གས་ཤིས་བརོད་གསུང་
འདནོ་གནང་།
ད་ེརསེ་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་
ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུ་པར་
མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་གུབ་བསནུ།	 བདམས་
ཐོན་འསོ་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་
གཉསི་ཀིས་ཀང་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་འདགེས་
འབུལ་ཞུས་ཏ་ེཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གི་
དུང་ད་ུལས་ཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་
གུབ་མཚམས་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་
གིས་རནེ་འབུང་མཇལ་དར་དང་རནེ་འབྲལེ་
མཚོན་བདེ་སྒནོ་འབུལ་གནང་མཚམས་དམ་
འབུལ་མ་དབེ་ཏུ་མཚན་རགས་བཀདོ།
ད་ེནས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་སྐུ་མགནོ་
རྣམ་པར་གོ་ སོ ་ཕེ་མར་དང་ཆང་ཕུད ་
འདགེས་འབུལ་དང་།	 རནེ་འབུང་གསོལ་

ཇ་དང་འབྲས་སིལ་ཕུལ་ཏ་ེམཛད་གཙོ་རྣམ་
པས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་བཞུགས་ཁ་ིརིན་པ་ོཆེར་མཎྜལ་
རནེ་དདོ་དང་མཇལ་དར་སྒོན་འབུལ་དང་
འབྲལེ་འསོ་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་
རྣམ་གཉསི་ལ་འཚམས་འདའིི་མཇལ་དར་
སྒནོ་ཏ་ེདམ་འབུལ་གི་མཛད་སྒ་ོགལོ།
སྒོལ་མ་གླིང་གི་དཔ་ེའཁིད་དགེ་རྒན་དགེ་
བཤེས་མ་བད་ེལེགས་དབང་མོ་ལགས་ནི།	
ཕི་ལོ་	༡༩༨༡	ཟླ་	༦	ཚེས་	༧	ཉནི་མད་ོ
ཁམས་ལི་ཐང་གི་ཕ་ངག་དབང་དཔལ་ལྡན་
ལགས་དང་།	 མ་ཆོས་སིྐད་ལགས་གཉསི་
ཀི་སྲས་མོར་སྐསེ་ཤིང་།	 ཆུང་དསུ་ནས་
རང་ཡུལ་ད་ུཆོས་སྒརོ་ཞུགས་ཀང་སླབོ་སྦྱངོ་
བདེ་པའ་ིག་ོསབྐས་མ་ཐབོ།	 སུྤལ་སྐ་ུབསན་
འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེའི་སྐུ ་མདནུ་
ནས་དག་ེཚུལ་གི་སྡམོ་པ་བསུྒབས།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༨༨	 ལོར་དག་ེབའ་ིབཤེས་གཉནེ་ཆེན་མོ་
བ་ླམ་ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་རིན་པ་ོཆེས་དབུ་
ཁདི་པའ་ིཐགོ་གྲྭ་པ་དང་།	 བཙུན་མ།	 མི་
སྐ་ཁྱནོ་མི་གངས་བརྒྱ་ལྷག་ལི་ཐང་ནས་ལྷ་
སའི་བར་ཕག་འཚལ་ཏ་ེལོ་གཅིག་དང་ཕདེ་
ལགྷ་འགརོ།	 ལ་ྷས་ཀུ་ར་ུཟམ་ཁར་འབརོ་
དསུ་རྒྱ་གཞུང་གི་བཀག་ས་ེཁྱདེ་ཚོ་ལྷ་སའི་
ཇ་ོབ་ོདང་གདན་ས་ཁག་ལ་མཇལ་མི་ཆོག་
ཟརེ་ནས་ཉནི་གང་བཀག་པ་དང་།	འད་ིརྩད་
མང་པ་ོབས།	 ང་ཚོས་ཇ་ོབ་ོམཇལ་ཆོག་གི་
མེད་ན་གངས་རིན་པ་ོཆེར་མཇལ་ད་ུའག་ོརུྒྱ་
ཡིན་ཞེས་བཤད་པར་དགོང་མོ་ས་རུབ་རསེ་
བཏང་འདགུ	 ད་ེནས་གངས་རིན་པ་ོཆེར་
གནས་མཇལ་ཞུས་ཏ་ེབལ་ཡུལ་བརུྒྱད་ཕི་ལོ་	
༡༩༩༠	ལོར་ཝ་རཱ་ཎ་སིར་དསུ་འཁརོ་དབང་
ཆེན་སབྐས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་ཞལ་མཇལ་

གི་བསལྐ་བཟང་གི་ག་ོསབྐས་ཐབོ་ས་ེབཞུགས་
སརྒ་རྡ་སར་བད་ེའབརོ་བུང་ཞིང་།	 ༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པའོི་བཀའ་དགངོས་
བཞིན་ལྕམ ་སྐུ ་ རིན ་ ཆེན ་མཁའ་འགོའི ་
གཟིགས་སྐངོ་འགོ་རྒྱ་གར་ཁང་ལས་པ་དང་
མཉམ་ད་ུཨར་ལས་ཐགོ་ཞབས་ཞུ་གང་ཐུབ་
ཞུས།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༣	 ལོར་སྒལོ་མ་གླངི་
གི་སླབོ་ཚན་དངསོ་གཞི་དབུ་བཙུགས་ཏ་ེགཙོ་
བ་ོམཚན་ཉདི་དང་།	 ཞརོ་ད་ུབདོ་ཡིག་དང་།	
ཨིན་ཡིག་ལ་སླབོ་སྦྱངོ་གནང་།	 སྒལོ་མ་གླངི་
ནས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པདོ་ལྔ་ཆ་ཚང་ཐནོ་
པ་མ་ཟད།	 ཡིག་རུྒྱགས་སབྐས་ཨང་དང་པ་ོ
དང་གཉསི་པ་མང་པ་ོབངླས།	 དགནོ་པར་
སླབོ་གཉརེ་བདེ་ཞོར་ད་ུདགེ་བསྐསོ་སོགས་
ལས་ས་ེགང་མང་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་
གཉིས་པའི་དགེ་བཤེས་མའི་ཡིག་རུྒྱགས་
ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀིས་ལོ་རིམ་དང་པའོི་
གུབ་འབྲས་ཨང་གསུམ་པ་དང་།	 ལོ་རིམ་
གསུམ་པ་དང་བཞི་པར་ཨང་རིམ་དང་པ་ོ
སོན་ཏ་ེདག་ེབཤེས་མ་ལེགས་ཐནོ་བུང་།	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོར་དཔལ་ལནྡ་རུྒྱད་སདོ་གྲྭ་
ཚང་ད་ུལོ་གཅིག་རིང་གསང་ཆེན་རུྒྱད་སྡ་ེ
ཁག་ལ་སླབོ་གཉརེ་གིས་གུབ་འབྲས་ཨང་
རིམ་གསུམ་པ་ཐབོ།	གཞན་ཡང་མཁས་པའ་ི
བག་ོགླངེ་ཁག་ལ་མཉམ་ཞུགས་གང་མང་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ད་ལ་ྟསྒལོ་མ་གླངི་གི་
དཔ་ེའཁདི་དག་ེརྒན་གནང་མུས་བཅས་ཀི་ལོ་
རུྒྱས་སྙངི་བསྡསུ་སུ།
ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ལོ་
རུྒྱས་སླབོ་དཔནོ་རྒན་པ་སིྤ་ཟུར་བསོད་ནམས་
རྒྱལ་མཚན་ལགས་ན།ི	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༣	 ཟླ་	
༢	ཚེས་	༢༣	ཉནི་ཨ་མད་ོཁ་ིདག་ཏུ་ཕ་རྣམ་
རྒྱལ་ལགས་དང་།	 མ་ཆོས་དབིངས་བཟང་

མོ་ལགས་གཉསི་ཀི་སྲས་སུ་སྐསེ་ཤིང་།	 ལོ་
བདནུ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙུགས་
པའི་གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྭར་འཛུལ་ཞུགས་བས་
ཏ་ེསླབོ་གཉརེ་བས།	 ད་ེནས་མད་ོསདྨ་བང་
བརུྒྱད་ཀི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་མོ་དྷ་ིཚ་རི་ཁདོ་བཀ་

ཤིས་ཆོས་ལྡིངས་ཀི་ཆོས་སྒརོ་ཞུགས་ནས་
གཞུང་ཆེན་སིྤ་དང་།	 ཐུན་མོང་རིག་གནས་
ཀི་ཆ་ལ་ནསུ་པ་ཅི་ལྕགོས་ཀིས་སླབོ་གཉརེ་
གནང་ཡོད།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༣	ལོར་བལ་ཡུལ་
བརུྒྱད་རྒྱ་གར་ལ་སྐབས་བཅོལ་ད་ུའབོར་
ཏ།ེ	 གསོག་སརྒ་སླབོ་གྲྭར་ལོ་ང་ོགཅིག་རིང་
ཨིན་ཡིག་ཕན་ཙམ་སླབོ་གཉརེ་དང་།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༩༥	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༦	ཉནི་ས་རཱ་མཐ་ོ
སླབོ་ཏུ་རང་གཞུང་ཤེས་ལནྷ་གིས་གཉརེ་བའ་ི
དམའ་རིམ་དག་ེའསོ་སྦྱངོ་བརྡར་སབྐས་བཞི་
པར་འཛུལ་ཞུགས་ཀིས་ལོ་ངོ་གཉིས་རིང་
སླབོ་གཉརེ་གནང་ཞིང་།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༧	ཟླ་	
༤	 ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་ནས་ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་
བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་སླབོ་དཔནོ་གཞནོ་པ་	(Junior	
Lecturer)	དང་།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༨	ཟླ་	༨	པ་
ནས་སླབོ་དཔནོ་རྒན་པ།	 (Senior	 Lecture)	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ཟླ	 ༨	 ཚེས་	 ༡༣	 ནས་

གཙུག་ལག་སླབོ་དཔནོ་	(Professor)	བཅས་
ཀི་མཚན་གནས་ཐགོ་ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་སླབོ་
འཁདི་གནང་མུས་དང་།	 གཞན་ཡང་རྡ་ས་
ས་གནས་གསོ་ཚོགས་སྐབས་བཞི་པའི་ས་
འཐུས་དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་

ཚོགས་སབྐས་བཅ་ོལ་ྔཔའ་ིམད་ོསདྨ་སིྤ་འཐུས་
ཀི་ལས་འགན་བངླས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ད་
ལྟ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཡིན་
ཞིང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་རིག་པ་དང་།	
ན་གཞོན་བ ོད་རིགས་གཙོས་རྒྱལ་སིྤའི ་
ཤེས་ཡོན་འད་ུའཛོམས་ཁག་ཅིག་ལ་འཛུལ་
ཞུགས་གནང་མྱངོ་བ་མ་ཟད།	 ལ་དགྭས་
མཚན་ཉདི་སླབོ་གྲྭ་དང་།	 ཝར་ཎ་མཐ་ོསླབོ།	
ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་མཐ་ོསླབོ་བཅས་སུ་དསུ་ཡུན་
རིང་ཐུང་ཅི་རིགས་ཀིས་གདན་ཞུའི་སླབོ་
དཔནོ་གི་མཚན་ཐགོ་ནས་སླབོ་འཁདི་གནང་།	
ད་ེབཞིན་རངོ་སར་བཤད་གྲྭ་དང་།	 ས་སྐ་
ངརོ་གསང་ཆེན་རུྒྱད་གྲྭ་གཉསི་སུ་དསུ་ཡུན་
རིང་ཐུང་ཅི་རིགས་ཀི་སྒ་ོནས་བདོ་ཀི་རིག་
གནས་སླབོ་ཁདི་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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ནང་སྲདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་བལ་ཡུལ་ཁུལ་གི་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ད་ཐགོ་ཚོགས་འད་ུཐངེས་	༢༡	ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །འཛམ་གླངི་གི་ཤར་ནབུ་ཡུལ་གུ་
ཀུན་ཏུ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ད་ེབཞིན་དགའ་སང་
དང་རེ་འདདོ་གསར་པ་ཞིག་གི་སྒ་ོནས་བསུ་
བཞིན་པའི་སྐབས་དརེ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངོ་

ཁྱརེ་ནས་མཆེད་པའི་ཏགོ་དབིབས་རིམས་
ནད་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེས་ཇ་ེཆེར་སོང་ས་ེའཛམ་
གླངི་ཁྱནོ་ཡོངས་སུ་ཀུན་ཁྱབ་རང་བཞིན་གི་
ངོ་བརོ་འགུར་བཞིན་པའི་རྐེན་གིས་སྐེ་བ་ོ
ཀུན་གི་དགའ་སང་དང་རེ་འདདོ་གསར་པ་
ད་ེབཞིན་དངངས་ཚབ་དང་འཇིགས་སང་
གསར་པ་ཞིག་ཏུ་གུར་ཏ་ེརང་རང་གི་ས་
གནས་སུ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་
འགགོ་གི་ལས་དནོ་སྤལེ་རུྒྱའི་ཚ་རླབས་ཆར་
རསེ་ཀི་མུྱ་གུ་བཞིན་བརྡལོ་བ་ལརྟ་བལ་ཡུལ་
ཁུལ་དའུང་བལ་ཡུལ་བདོ་མིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་ཀི་ས་ེཁིད་འགོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
རྣམས་ནས་རང་རང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ས་
གནས་སུ་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་བད་ེ
ཐབས་ལ་གཙོ་བརོ་དམིགས་ཏ་ེཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་གི་ལས་དནོ་རྣམས་
དསུ་ཐགོ་ཏུ་སྤལེ་ཡོད་ཅིང་།	 ལས་དནོ་
རྣམས་ཚགས་ཚུད་དང་གཅིག་གུར་རང་
བཞིན་ཡོང་ཐབས་སུ་བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅདོ་ཀིས་གཙོ་སྐངོ་འགོ་བལ་ཡུལ་ཁུལ་གི་
ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམས་དང་།	 རིམས་
ནད་སྔནོ་འགོག་ལས་དནོ་དང་ཐད་ཀར་
འབྲལེ་ཆགས་སྒ་ོནས་བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་

བད་ེརྩ་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་དང་འབྲལེ་
ལས་བཅས་ལས་གུབ་པའ་ིབལ་ཡུལ་ཁུལ་གི་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང་དབུ་བཙུགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	

༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༥	རེས་གཟའ་ལགྷ་
པ་ཉནི་ནས་འག་ོབཙུགས་ཏ་ེབདནུ་རེའ་ིརེས་
གཟའ་ལགྷ་པ་ནམ་ཡིན་ལ་སྔནོ་འགོག་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ལནྷ་འཛོམས་
ཐགོ་རང་རང་གི་ས་གནས་ནང་རིམས་ནད་
སྔནོ་འགགོ་ལས་དནོ་ཇི་སྤལེ་དང་།	 དཀའ་
ངལ་ཇི་འཕད།	 ལས་དནོ་གསར་སྤལེ་དང་
གདོང་ལེན་བ་ཕོགས་ཐད་ལམ་སནོ་ཇི ་
དགསོ་བཅས་ཀི་ཐགོ་ག་ོབསྡརུ་གསལ་བཤད་
དང་།	 ཐག་གཅདོ་གཏན་འབབེས་བས་པའ་ི
ད་ཐགོ་གི་ཚོགས་འད་ུད་བར་ཐངེས་	 ༢༡	
སྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།
ཐེངས་འདིའི་ད་ཐོག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་	
༢༡	 པའ་ིསངེ་ཚོགས་འདའུ་ིགཙོ་སྐངོ་བ་
བལ་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཚུལ་ཁམིས་རྒྱ་
མཚོ་ལགས་ནས་གདན་ཞུ་གནང་དནོ་བཞིན་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སྲིད་བཀའ་
བླནོ ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སབོས་
རྒྱལ་མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༢༩	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིཉནི་གི་ས་ྔདའོ་ི
ཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 ད་ཐགོ་ཚོགས་འདའུ་ིསངེ་
ཕབེས་ས་ེཚོགས་འདའིུ་གཙོ་སྐངོ་བ་གཙོས་
པའི ་ཚོགས་མི་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདི་

ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ད་ེབཞིན་ཐགོ་མར་རྒྱ་ནག་གངོ་ཁྱརེ་
ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་བཞིན་པའི་སྐབས་ནབུ་
ཕགོས་ཡར་ཐནོ་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་རིས་
གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་དག་ཅིག་གིས་
དགོས་ཟནོ་དང་སྔནོ་འགོག་བ་ཕགོས་ཐད་
ལྷདོ་ཡངས་ཤོར་བའི་རྐནེ་གིས་ད་ལའྟི་ཆར་
རིམས་ནད་ཁྱབ་བརྡལ་བུང་ནས་ཟླ་བཞི་
ལགྷ་ཙམ་སོང་བའ་ིདསུ་ཡུན་ནང་འཛམ་གླངི་
ཡུལ་གུ་སིྤ་དང་།	 ཐ་ན་འབརོ་ལནྡ་སབོས་
ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་རིའི་ནང་རིམས་ནད་ཁྱབ་
བརྡལ་གི་ཛ་དག་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད་
པ་དང་།	ལགྷ་དནོ་ད་ུདངེ་བདོ་མི་གནས་སྡདོ་
ཀི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཐམེ་སངྤ་བཀའ་རྒྱ་གལོ་
ཏ་ེཕིར་འག་ོསྐདོ་ཐད་གུ་ཡངས་སོང་བཞིན་
པ་བསནུ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་རིམས་ནད་འགསོ་
ཁྱབ་ཀི་གནས་ཚུལ་སརྔ་ལས་ཇ་ེམང་ཇ་ེསྡགུ་
ཏུ་འག་ོབཞིན་ཡོད་པས་དའེི་ཐད་ཚང་མས་
སྔནོ་འགོག་ལས་དནོ་ཐགོ་ཤུགས་སནོ་སྔར་
ལས་ལྷག་བརྒྱག་དགོས་པ་སོགས་ཀི་ལམ་
སནོ་གསུང་གནང་ཡོད།
ནང་སྲིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ད་ེསྔནོ་ཕི་
ཟླ་	 ༤	 པའ་ིནང་རིམས་ནད་ངལ་སེལ་དང་
འབྲལེ་བའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་
ཤིག་སྤལེ་བའ་ིནང་ཁངོས་ནས་འབུང་འགུར་
གི་ཕི་ཟླ་	༦	དང་	༧	ནང་རིམས་ནད་འག་ོ
ཁྱབ་ཀི་གནས་སངས་ཇ་ེསྡུག་ཇ་ེཞན་ཏུ་འག་ོ
ངསེ་ཡིན་པའ་ིསྔནོ་དཔག་གནང་ཡོད་པ་ལརྟ་
ད་ཆར་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཏུ་གུར་
ཡོད་ཅིང་།	ད་དའུང་འབུང་འགུར་ཕི་ཟླ་	༡༡	
ཙམ་གི་ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་གནས་
ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་ནང་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་འགོ་ཁྱབ་བུང་བའི་ནད་པའི་
གངས་འབརོ་འབུམ་	༣༠	ནས་	༤༠	བར་
འཕར་རུྒྱ་ཡིན་པར་ཆེད་ལས་སྨན་པ་དང་
མཁས་པ་ཚོས་བརོད་བཞིན་ཡོད་ནའང་།	
རིམས་ནད་བཅོས་བདེ་ཀི་སནྨ་ནི་ད་དའུང་
བཟ་ོཐུབ་མེད་ཅིང་།	 འབུང་འགུར་གི་ཕི་ཟླ་

བཅུ་གཅིག་བཅུ་གཉསི་ནང་ལའང་བཟ་ོཐུབ་
རུྒྱར་ཐེ་ཚོམ་གི་གནས་སུ་གུར་ཡོད་པས།	
རིམས་ནད་བཅོས་བདེ་ཀི་སནྨ་མ་ཐནོ་བར་
ད་ུསྨན་བཅོས་ཡག་ཤོས་ནི་གཙོ་བརོ་རང་
ཁིྱམ་ད་ུསྡདོ་རུྒྱ་དང་།	 ཕིར་བསྐདོ་སབྐས་སུ་
ཁ་རས་གནོ་པ་དང་།	 ནད་འབུ་གཙང་སེལ་
གི་ཆུ་བཀལོ་སྤདོ་བདེ་པ།	 ད་ེབཞིན་ཕན་
ཚུན་རྒྱང་བཀདེ་ད་ུསྡདོ་པ་དང་རང་ཉདི་ཀི་
གཟུགས་གཞིའ་ིགནས་སངས་ལ་ལྟསོ་ཏ་ེལུས་
ཟུངས་གསོ་བདེ་ཀི་སནྨ་འཐུང་བ་ལ་སོགས་
པའི་སྔནོ་འགོག་ཐབས་ལམ་རྣམས་ཚུལ་
བཞིན་བསནེ་དགོས་པའི་ཐོག་ནན་བརོད་
གནང་ཡོད།	ཅསེ་དང་།
གཞན་ཡང་བཀའ་བླ ོན ་མཆོག་གིས་ད་
བར་བདོ་མི་འདསུ་སྡདོ་ཀི་ས་གནས་ཁག་
ལ་རིམས་ནད་ཁྱབ་བརྡལ་གི་ཛ་དག་རང་
བཞིན་གི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕད་མེད་པ་
ན་ིགཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་མཆོག་
གི་ཐུགས་རའེི་བིན་གིས་བརླབས་པའི་བཀའ་
དནི་ཉག་གཅིག་གི་འགོ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
རྣམས་ནས་འགན་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀི་སྔནོ་
འགོག་གི་ལས་དནོ་ཚགས་ཚུད་སྤལེ་བ་ལ་
བརནེ་ནས་བུང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 འབུང་
འགུར་རིམས་ནད་ཁྱབ་བརྡལ་གི་གནས་
སངས་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་སོང་ནའང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འ ཛུ ག ས ་ ངོས ་ ན ས ་
ལས ་དོན ་གང ་ ཞིག ་
སྤལེ་དགསོ་ཀང་གདངོ་
ལེན་གནང་ཐུབ་ངེས་
ཡིན ་པ ་གདེང ་ ཚོད ་
ཡོད་མོད།	 ད་ེལརྟ་
ནའང་ས་གནས་ཁག་
ཏུ་ངལ་སེལ་ལས་གཞི་
སྤལེ་བའི་སྐབས་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་
ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ཧམ་པ་དང་མ་
རབས་རྣམས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁུངས་སུ་བཅར་ཏ་ེརོགས་སྐརོ་གི་ཁེ་ཕན་

ལེན་གང་ཐུབ་བེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
དངསོ་ཡོད་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པའི་
ཉམ་ཆུང་ནསུ་མེད་འགའ་ཞིག་གིས་དཀའ་
སྡུག་གང་ཡོད་རང་ངསོ་ནས་བཟདོ་བསྲན་
བས་ཏ་ེགནས་བཞིན་ཡོད་པས།	 དའེ་ིཐད་
འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམས་
ནས་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀིས་དངསོ་ཡོད་
དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པའི་ཉམ་ཆུང་ནསུ་
མེད་རིགས་ཟུར་ད་ུམ་ལྷག་པར་དམིགས་
བསལ་གིས་གཟགིས་རགོ་དགསོ་པའི་བཀའ་
མངགས་གནང་ས་ེམཐར་ད་བར་རིམས་ནད་
ཁྱབ་བརྡལ་གི་ཛ་དག་གནས་སངས་དའེ་ིནང་
སནྨ་པ་དང་སནྨ་ཞབས་པ།	 ད་ེབཞིན་འབྲལེ་
ཡོད་འཕདོ་བསནེ་ལས་བདེ་དང་དྭང་བླང་
འཕདོ་བསནེ་ཞབས་ཞུ་བ་རྣམས་ནས་མང་
ཚོགས་ཀི་མདནུ་ད་ུཐནོ་ཏ་ེསྔནོ་འགོག་ལས་
དནོ་ཐགོ་རླབས་ཆེན་གི་བ་གཞག་སྤལེ་བཞིན་
པ་ལ་རེས་སུ་ཡི་རངས་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་
ཞུས་གནང་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	
ད་ེརསེ་བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཚུལ་
ཁམིས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀི་གཙོ་སྐངོ་འགོ་བལ་
ཡུལ་ཁུལ་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམས་
ནས་ས་གནས་སོ་སོའི ་ནང་ད་བར་ཏོག་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་སྔནོ་འགོག་ལས་
དནོ་གང་སྤལེ་ཡོད་པའི་ལས་བསྡམོས་སྙངི་
བསྡསུ་རེ་སནྙ་སེང་ཞུས་པ་བཞིན་དཔལ་ལནྡ་

ནང་སྲདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ནས་ཁངོ་ཉདི་ལ་
གཟགིས་ཚུལ་གང་བུང་བའ་ིཐགོ་ནས་བསྐར་
ད་ུལམ་སནོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཆབ་སྲདི་བཙོན་ཟུར་ཨ་མ་ཨ་བད་ེལགས་འདས་གངོས་སུ་གུར་བ།
༄༅།	།ཕ་ཡུལ་ཉག་རོང་ནས་ཡིན་པ་ཆབ་
སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཨ་མ་ཨ་བད་ེལགས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༨	 ཚེས་	༣	 གི་ཞགོས་པ་ཆུ་
ཚོད་	༢།༥༠	ཐགོ་བཞུགས་སརྒ་རང་ཁིྱམ་ད་ུ
འདས་གངོས་སུ་གུར་བའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་
ཚུལ་ཐནོ་འདགུ	
དམ་པ་ཁངོ་ན་ིཕི་ལོ་	༡༩༣༢	ལོར་ཉག་རོང་
རངོ་ད་ུཕ་རྡ་ོར་ེརབ་བརན་དང་།	 མ་བསོད་
ནམས་སྒལོ་མ་གཉསི་སུ་འཁུངས།	 ཁིྱམ་
མིང་ལ་ར་དཔནོ་ཚང་ཟརེ།	 ཁངོ་ནས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ལ་འགོག་རྒོལ་གི་ལས་འགུལ་
ནང་ཞུགས་རྐནེ་ཕི་ལོ་	༡༩༥༨	ལོར་འཛིན་
བཟུང་ཐགོ་བཙོན་ཁང་འད་མིན་ད་ུཁྱནོ་མི་
ལོ་	༢༧	ཙམ་དཀའ་སྡགུ་ཚད་མེད་མྱངས་ས་ེ
ཕི་ལོ་	༡༩༨༥	ལོར་གླདོ་བཀལོ་ཐབོ།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༧	 ལོར་བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་
འབརོ་བུང་ས་ེཕི་ལོ་	༡༩༨༩	ལོ་ནས་དབུས་
ས་ེལེན་འབྲལེ་མཐུད་ཁང་དུ་ཕག་ལས་
གནང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ལོ་མཇུག་ནས་སྙུན་
གཞི་བཞེས་པ་དང་དགུང་ནའི་འབབ་ཀིས་

དག་སྐདེ་མ་བུང་བར་འདས་གངོས་སུ་གུར་ འདགུ	།
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སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་སྐ་ུཚབ་ནས་ཧ་ིམ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེ་ིཀང་ར་རངོ་གི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ི
འཐུས་མི་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡།༡༥	 ཙམ་གི་ཐགོ་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཀི་སྐུ་ཚབ་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་
ཕུན་ཚོགས་མཆོག་དང་།	 སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་
ལས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁམིས་ལགས།	 སིྤ་
འཐུས་རུྒྱན་ལས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་
བཅས་ནས་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་ཧི་མ་ཅཱལ་
མངའ་སྡའེ་ིབླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་དང་།	 ཀང་ར་
རངོ་གི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་གསོ་ཚོགས་
འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཀི་ཤན་ཀཱ་པུར་	
Kishan Kapoor	མཆོག་དང་ལནྷ་དསུ་ཚོད་
སྔནོ་ནས་གནང་དནོ་ལརྟ་ཁངོ་གི་གཟམི་ཤག་
ཏུ་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད།	
ད་ེཡང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་སྐུ ་ཚབ་རྣམ་
པས་སྐུ་ཞབས་ཁངོ་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའི་འཐུས་མིར་བདམས་ཐོན་བུང་བའི་
རསེ་མཇལ་འཕད་ཐངེས་དང་པ་ོགནང་གི་

ཡོད་སབས།	 ཐགོ་མར་སྐ་ུཞབས་ཁངོ་ཀང་
ར་རོང་གི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་གོས་
ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མིར་བདམས་ཐནོ་
བུང་བར་འཚམས་འད་ིདང་།	 ད་ེནས་ཉ་ེ
ཆར་སྐུ་ཞབས་ཁངོ་གིས་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་ནས་རྒྱ་གར་གི་ཆེས་མཐའོི་གཟངེས་
རགས་ Bharat Ratna	 འབུལ་དགསོ་པའ་ི
འབོད་སྐུལ་ཞུས་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ ་ཞུས་
གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་མ་འངོས་པར་མུ་
མཐུད་དའེི་ཐོག་འབདོ་སྐུལ་གནང་རོགས་
ཞུས་གནང་བ་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པ་གང་མགགོས་བསྐར་འཛུགས་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་ན།	 དའེ་ིནང་མཉམ་ཞུགས་དང་འགན་
ཁུར་བཞསེ་གནང་ཡོང་བ་བཅས་བཅས་ཞུས་
གནང་བར།	སྐ་ུཞབས་ཁངོ་ནས་ཀང་ད་ེལརྟ་

གནང་རུྒྱའ་ིཞལ་བཞསེ་གནང་སོང་།
གཞན་ཡང་མཇལ་འཕད་སྐབས་སྐུ་ཞབས་
ཁོང་གིས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་ནང་གླངེ་སླངོ་གནང་རུྒྱའ་ིཞལ་བཞསེ་
དང་།	 གལ་སྲདི་ད་རེས་ཆར་དསུ་ཀི་གསོ་
ཚོགས་ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་
པའ་ིཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་	 ༡༩	 རྐནེ་
པས་ནམ་རུྒྱན་འཆར་ཅན་ལརྟ་གསོ་ཚོགས་
འཚོགས་མ་ཐུབ་ན།	མ་འངོས་པར་བདོ་པའ་ི
གནད་དནོ་གསོ་ཚོགས་རིམ་པའི་ནང་ཚད་
དང་ལྡན་པའི་ཐགོ་ནས་གླངེ་སླངོ་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་སྐརོ་དང་།	 རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་
པའ་ིཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་	༡༩	དང་།	
ད་རེས་ཀི ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀི ་ས་
མཚམས་རྩདོ་རྙགོ་བཅས་ཀིས་བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་ད་ེབས་ཡོངས་ཁྱབ་ཆགས་ཡོད་སྐརོ་
དང་།	 དསེ་བདོ་པའ་ིརྩ་དནོ་ཐགོ་ཚང་མས་
རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་རུྒྱ་ཡིན་པ་རང་བཞིན་ཆགས་

ཡོད་སྐརོ་བཅས་གསུངས་གནང་བ་དང་།	
སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་རྒྱལ་
སིྤའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་

ཆེན་རིམ་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 བདོ་ནང་བདོ་
མི་	 ༡༥༤	 ཡིས་བདོ་དནོ་ཆེད་སྐ་ུལུས་མེར་
བསྲགེས་ཕུལ་ཡོད་པ།	 བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་མོལ་
སྐརོ་སོགས་བདོ་ཀི་འཐབ་རྩོད་ང་ོསྤདོ་སྙངི་

བསྡསུ་ཞུས་རསེ།	 སངས་རྒྱས་འདོ་དཔག་
མེད་ཀི་སྐ་ུའད་ཞིག་དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་པར་བསུྐྲན་ཞུས་པའ་ི

ཡིག་ཆ་ཁག་ང་ོསྤདོ་དང་བཅས་ཕུལ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་ རིག་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་གོ་

སིྒག་འགོ་ཤེས་རིག་ཚོགས་ཁང་ད།ུ	 ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༧	ནས་	༣༠	བར་
ཉནི་བཞིའི་རིང་རྩོམ་སིྒག་ཟིན་པའི་འཛིན་
རིམ་བཞི་པ་དང་།	 ལ་ྔཔའ་ིཨང་རིྩས་སྦྱངོ་
དབེ་རགས་ཟིན་ལ་བསྐར་ཞིབ་དང་མཐའ་
མའ་ིགཏན་འབབེས་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཡོད།
ཨང་རིྩས་སྦྱོང་ད ེབ་ལ་བསྐར་ཞིབ་དང་
གཏན་འབབེས་ཚོགས་འད་ུདརེ་ཤེས་རིག་
ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་འགན་
འཛིན་བསོད་ནམས་བཟང་པ་ོལགས་དང་།	
བདོ་ཡིག་སླབོ་དབེ་རྩོམ་སིྒག་པ་དགེ་འདནུ་

དནོ་ཡོད་ལགས།	 ཨང་རིྩས་སླབོ་དབེ་རྩམོ་
སིྒག་པ་བསན་འཛིན་ཚེ་འཕལེ་དང་བླ་ོབཟང་
བསན་འཛིན་ལགས།	 ད་ེབཞིན་ད་ྷས་བདོ་
ཁིྱམ་གི་ཨང་རིྩས་རུྒྱས་སནོ་པ་འཕིན་ལས་
དཔལ་མོ་ལགས་དང་།	 ད་ྷསངེ་བདོ་ཁིྱམ་གི་
ཨང་རིྩས་སླབོ་དགེ་བསོད་ནམས་ཆོས་སྒནོ་
ལགས།	 སཾབྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པའ་ིཨང་
རིྩས་རུྒྱས་སནོ་པ་ཚེ་རིང་མཚམས་གཅོད་
ལགས་དང་།	 གངས་སིྐད་དཔ་ེསནོ་སླབོ་གྲྭའ་ི
ཨང་རིྩས་དགེ་རྒན་བསན་འཛིན་མཚོ་རྒྱལ་
ལགས་བཅས་ཕབེས་ཡོད།

ཚོ ག ས ་ འ དུའི ་ ཉི ན ་ བ ཞི འི ་ རི ང ་ གོ ་
བསྡུ ར ་སྦྱང ་བཤད ་ ཀི ་ ས ོན ་ འཕི ་ གང ་
དགསོ་གནང་ས།ེ	 ཨང་རིྩས་སྦྱངོ་
ད ེབ ་ ཁ ག ་ ག ཉིས ་ ཀི ་ ག ཏ ན ་ འ བེབ ས ་
ཚོགས་འདུ་ ལེགས་ གུབ ་ བུང ་བ ་དང་ །	
རིང་མིན་ཕི་ཟླ་	༩	པའ་ིནང་པར་སུྐྲན་གིས་
གཞི་རིམ་འགོ་མའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་རིན་མེད་
འགམེས་སྤལེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ཨང་རིྩས་ལས་གཞིི་འདིའི་འག་ོགནོ་མཐུན་
འགུར་གནང་མཁན་ཨ་རིའི་རོགས་ཚོགས་	
USAID ཡིན་པ་བཅས།	།

འཛིན་རིམ་བཞི་པ་དང་ལ་ྔཔའ་ིཨང་རིྩས་སླབོ་དབེ་གཏན་འབབེས་ཚོགས་འད།ུ

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	༣༠	
ཉནི་ཐ་ེཝན་གི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་དང་མང་
གཙོའ་ིཡབ་ཆེན་ད་ུའབདོ་པ་སྐ་ུཞབས་ལེ་ཏངི་
ཧུའ་ི Mr Lee Teng-hui	 མཆོག་དགུང་ལོ་	
༩༧	 ཐགོ་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པའ་ིཡིད་
སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པར།	 ད་ེརིང་ཕི་ཚེས་	
༣༡	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་
གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	སབྐས་བཅུ་
དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	 དམ་པ་ཁངོ་གི་ནང་མི་ཉ་ེ
འབྲལེ་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོའི་
འཕནི་ཡིག་ཕུལ་གནང་འདགུ
ཐུགས་གསོའི་འཕིན་ཡིག་ནང་འཁོད་དནོ།	
ཐ་ེཝན་གི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ལེ་
ཏིང་ཧུའི་མཆོག་སྐུ་གཤེགས་པ་དསེ་ཐ་ེཝན་
གཞུང་མང་གཉིས་ལ་གོང་གུད་ཆེན་པ ོ་

ཕགོ་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 བདོ་རིགས་ཡོངས་
ལའང་ད་ེལརྟ་གངོ་གུད་ཕགོ་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༩༦	 ལོར་དམ་པ་ད་ེཉདི་མང་གཙོའ་ི

ལམ་ལུགས་ཐགོ་ནས་བདམས་པའི་ཐ་ེཝན་
གི་སྲདི་འཛིན་དང་པ་ོཆགས་པའ་ིརསེ།	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༩༧	 ལོར་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆེན་པ་ོམཆོག་ཐ་ེཝན་ནང་གདན་ཞུས་ཀིས་
མཇལ་འཕད་གནང་བ་མ་ཟད།	 སྲདི་འཛིན་
གི་ལས་གནས་བཞག་པའ་ིརསེ་སུའང་ཐངེས་

ཁ་ཤས་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད།	 དམ་པ་
ཁངོ་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་རིང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ཐུགས་
འདསི་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད་ཅིང་།	 ཁངོ་གིས་

༸གོང་ས་མཆོག་དསུ་རབས་འདིའི་ཁྱད་ད་ུ
འཕགས་པའི་དབུ་འཁདི་ཅིག་ལ་ངསོ་འཛིན་
གིས་དད་གུས་ཆེན་པ་ོགནང་གི་ཡོད།	 ད་ེ
བཞིན་དམ་པ་ཁངོ་གི་རྒྱབ་སྐརོ་འགོ་ཐ་ེཝན་
རྒྱལ་ས་ཐ་ེཔ་ིར་ུབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་
ཐ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་བཙུགས་ཐུབ་
ཡོད།	 ང་ཚོས་ཐ་ེཝན་སྲདི་འཛིན་དམ་པ་
སྐ་ུཞབས་ལེ་ཏངི་ཧུའ་ིདང་།	 ཐ་ེཝན་གཞུང་
མང་གཉསི་ནས་བདོ་དནོ་ཐགོ་འགུར་བ་མེད་
པའི་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་རྣམས་དསུ་རག་ཏུ་
དན་བཞིན་ཡོད།
དམ་པ་ད ེ་ཉིད་མང་གཙོའི ་ལམ་ལུགས་
ཐགོ་ནས་བདམས་ཐནོ་བུང་བའི་ཐ་ེཝན་གི་
སྲདི་འཛིན་དང་པ་ོཡིན་སབས།	 ཁངོ་གིས་
ཐེ་ཝན་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཐོག་གོམ་
སབས་སྤ་ོརུྒྱར་ལེགས་སྐསེ་ཆེན་པ་ོཕུལ་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 ཁངོ་གིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༦	 ནས་	

༢༠༠༠	 བར་གི་སྲདི་འཛིན་གི་ལས་ཡུན་
རིང་བསྔགས་འསོ་སུ་གུར་བའི་དབུ་འཁིད་
གནང་ཡོད།	 དམ་པ་ཁངོ་གིས་རྒྱ་ནག་ནས་
ཐ་ེཝན་ལ་དབང་བསུྒར་བདེ་རུྒྱའ་ིགནད་དནོ་
ཐགོ་གདངོ་ལེན་དང་།	 ཐ་ེཝན་ད་ེམང་གཙོ་
དང་རང་དབང་།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	
ཆེ་མཐངོ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་བཟ་ོརུྒྱའི་
ཕུགས་འདནུ་བཅངས་པ་དསེ།	 དམ་པ་ཁངོ་
ནི་གུས་བཀུར་བ་ཡུལ་ཞིག་དང་རིན་ཐང་
ཡོད་པའ་ིམི་ཞིག་ཡིན་པ་མཚོན།	 ད་ཆ་ཐ་ེ
ཝན་ནི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་ལྷན་དཔུང་པ་
མཉམ་གཤིབས་ཐོག་གནས་བཞིན་ཡོད།	
ཁོང་གི་མཛད་རེས་དག་གིས་ང་ཚོར་མུ་
མཐུད་སེམས་ཤུགས་སརྤ་ངསེ་ཡིན།	 ངས་
སླར་ཡང་དམ་པ་ཁོང་གི་ནང་མི་ཉ་ེའབྲལེ་
ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་
ཞསེ་འཁདོ་གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།
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ནང་སྲདི་ལས་ཁུངས་ཀི་གསལ་བསྒགས།
༄༅།།	 མཚུངས་མེད་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ལནྷ་རྒྱས་ཡོངས་ལ།						ཆེད་ཞུ།
དགངོས་པའ་ིམངའ་གསལ་བཞིན།	 འད་ིལོ་
ཕི་ཟླ་	 ༣	 ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་
ནང་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་རྐེན་པས་
སྒ་ོརྒྱག་བཀའ་རྒྱ་དམ་འགོ་ཚུགས་ཏ་ེདབུས་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་རང་རིགས་ཉམ་
ཐག་དབུས་ཕངོས་རྣམས་ལ་ཛ་དག་ངལ་
སེལ་ཆེད་བཟའ་བཅའ་སྐམས་ཟས་བགོས་
འགམེས་དང་།	 དམིགས་བསལ་འཚོ་སནོ་

སོགས་ཀི་མཐུན་འགུར་གང་ཐུབ་ཞུས་དང་
ཞུ་མུས་ཀང་།	 རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་གོ་སྐབས་
བཟུང་ས་ེསིྤ་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱ་ང་ོདབེ་དང་ཡུ་ཊུབ་	
YouTube	 ཨིནྶ་ཀ་ག་ྷརམ་	 Instagram 

སོགས་ཀི་ནང་ཚོགས་པ་དང་མི་སྒརེ་ཁག་
ཅིག་གི་ཉམ་ཐག་རེ་ཟུང་གི་གནས་སངས་
ཐགོ་བརྙན་ཐུང་བཟསོ་ཏ་ེཕི་ནང་ཁག་ནས་
དཔལ་འབོར་བསྡུ་སླངོ་ཞུ་རུྒྱའི་ལམ་སྲལོ་
ངན་པ་ཞིག་ཆགས་འདགུ་པས།	ཚོགས་སྒརེ་

ད་ེདག་ཁག་ཅིག་ལྷག་བསམ་ལྡན་ཅིང་ཉམ་
ཐག་རྣམས་ལ་རོགས་ཕན་སུྒབ་རུྒྱའི་ཀུན་
སླངོ་ཡོད་སྲདི།	 ཡང་རིགས་ཅིག་ནས་སོ་
སོའི་ཁེ་ཕན་ཁོ་ནའི་ཆེད་ད་ུབདེ་སྤདོ་གཏངོ་
མི་སྲདི་པ་མིན་སབས།	 མད་ོདནོ་སིྤ་ཚོགས་
དྲྭ ་རྒྱའི་ནང་ཉམ་ཐག་གནས་སངས་དང་
འབྲལེ་བའི་བརྙན་ཐུང་ད་ེདག་འཛམ་གླིང་
ཀུན་ལ་ཁྱབ་བརྡལ་འག་ོརྐནེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐུགས་
དགོངས་དཀུག་པའི་རུྒྱར་འགུར་ངསེ་དང་།	

ཡང་སྒསོ ་བ ོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆེ ་
མཐངོ་ལ་གནདོ་གཞིར་འགུར་བ།	ལགྷ་པར་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀི་ལག་ཆ་ཞིག་
ད་ུའགུར་ཉནེ་བཅས་ལ་བརནེ།	 མ་འངོས་
པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལ་ྟསྐངོ་འགོ་
ཡོད་པའི་ཉམ་ཐག་སུ་འད་ཞིག་སིྤ་ཚོགས་དྲྭ་
རྒྱ་བརུྒྱད་དཔལ་འབརོ་བསྡུ་སླངོ་ཞུ་རིགས་
ལ་བ ོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཉམ་ཐག་
རོགས་སྐརོ་ཐབོ་ཐང་ཁངོས་ནས་རང་བཞིན་
འབུད་པའམ་ཉམ་ཐག་གི་གནས་སངས་ནས་

གལོ་བར་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཏ་ེའབྲལེ་ཡོད་
ཚོགས་སྒརེ་སུས་དཔལ་འབརོ་བསྡུ་དགོས་
བས་པ་དསེ་མུ་མཐུད་མི་ཚེ་ལྟ་སྐངོ་གནང་
དགོས་པ་ད ེ་ད ོན་ཁྱབ་ཁོངས་གཞིས་མི ་
ཡོངས་ལ་མ་ག་ོམ་ཐསོ་མེད་པར་ཡོངས་ཁྱབ་
གསལ་བསྒགས་མཐིལ་ཕིན་གནང་དགོས་
ཕབེས་སོང་བ་ད་ེདནོ་དགོངས་འཇུགས་ཞུ།	
ནང་སྲདི་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	
༧	ཚེས་	༣༡	ལ་ཕུལ།	།

གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སླབོ་ཁདི་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་ཐབས་སུ་ཁྱད་ལས་པའ་ིབག་ོགླངེ་ཚོགས་འད།ུ
༄༅།	 །བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་དང་ཕི་དལི་བདོ་ཀི་
བརྙན་འཕནི་ལས་ཁང་གི་མཐུན་འགུར་འགོ་
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡	ཉནི་བང་
ཨ་རི་ནང་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༡༠	དང་།	རྒྱ་གར་
ནང་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༧།༣༠	 ཐགོ་དྲྭ་ལམ་
བརུྒྱད་བང་ཨ་རིའི་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་

རིག་གཞུང་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་
སླབོ་ཁིད་གོང་འཕལེ་གཏངོ་ཐབས་སུ་ཁྱད་
ལས་པའི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུཞིག་བསྐངོ་
ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 བག་ོགླངེ་ཐགོ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་བཀའ་

བླནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆོག་དང་།	 བང་
ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངོས་གུབ་ཚེ་
རིང་ལགས།	 རྡ་སངེ་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭའ་ིབདོ་
ཡིག་རུྒྱས་སནོ་པ་རྒན་མིང་ཆུང་ལགས།	 ཀ་ོ
ལུམ་བྷ་ིཡའི་མཐ་ོསླབོ་ཁང་གི་བདོ་ཡིག་དག་ེ
རྒན་བསན་འཛིན་སང་གསལ་ལགས་བཅས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།

ད་ེཡང་ཐགོ་མར་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་བག་ོ
གླངེ་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་དགོས་པའི་དགོས་
དམིགས་སྐརོ་གསུང་དནོ།	 བང་ཨ་རི་དང་
ཁ་ེན་ཌའ་ིནང་བདོ་མི་	༣༥༠༠༠	ཙམ་ཡོད་

པ་མ་ཟད།	 སླབོ་གྲྭ་གངས་	 ༢༤	 དང་སླབོ་
ཕུག་གངས་	 ༡༦༠༠	 ཡོད།	 ད་ེབཞིན་དག་ེ
རྒན་གངས་	༡༢༠	ཙམ་ཡོད་སབས།	བང་
ཨ་རི་དང་ཁ་ེན་ཌའ་ིཁུལ་ད་ུབདོ་མིའ་ིགངས་
འབརོ་འཕལེ་དང་འཕལེ་མུས་རེད།	བང་ཨ་
རི་དང་ཁ་ེན་ཌ་ཁུལ་གི་གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭ་
ཁག་ཏུ་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སྦྱང་བར་སླབོ་ཁིད་
ཀི་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རིམ་པ་འཕད་བཞིན་
ཡོད།	 གཙོ་བ་ོདག་ེརྒན་རྣམ་པའ་ིབདོ་ཀི་
སདྐ་ཡིག་སླབོ་ཁདི་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་ཐབས་
སུ་དམིགས་ཏ་ེབག་ོགླངེ་འད་ིག་ོསིྒག་ཞུས་པ་
ཡིན།	ཞསེ་སོགས་གསུངས།
ད་ེརསེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆོག་གིས་
སྐད་ཡིག་ནི་མི་རིགས་ཀི་སྲགོ་རྩ་རེད་ཅེས་
པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་གསུང་དནོ།	 སརྔ་
བཀའ་དནི་ཅན་གི་ཆོས་རྒྱལ་གོང་མ་ཚོས།	
བདོ་བདོ་ཡུལ་ན་སིྐད།	 རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སིྐད་
ཅསེ་གསུངས་པ་བཞིན།	 བདོ་དང་རྒྱ་གཉསི་
བསྲསེ་ཀང་འདསེ་མི་ཐུབ་པ་ད་ེག་རེ་བས་
ནས་བུང་བ་རེད་དམ་ཞ་ེན།	 ད་ེན་ིརང་རང་

གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིཡུལ་གམོས་གཤིས་
ལུགས་དང་།	སདྐ་ཡིག	 རིག་གཞུང་སོགས་
ཀི་ཁྱད་ཆོས་འབུར་ད་ུཐནོ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་
དསེ་ཁ་གགས་ཀི་ཡོད།	 ཅསེ་སིྤ་ནརོ་༧གངོ་
ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་
ཀི་རིག་གཞུང་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་བསྩལ་བ་ལུང་
འདནེ་གནང་བ་དང་འབྲལེ་སིྤར་འཛམ་གླངི་
ཡོངས་ལ་ད་ལ་ྟབདེ་སྤདོ་བདེ་བཞིན་པའ་ིསདྐ་
ཡིག་བདནུ་སངོ་ཙམ་ཡོད་པ་དང་།	 དའེ་ི
ནང་ནས་སྐད་ཡིག་བཞི་སངོ་ཙམ་ལ་ཡིག་
གཟུགས་མེད།	 བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ལ་ཡིག་
གཟུགས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
ནང་པའི་གཞུང་སྦྱངོ་དགསོ་ནའང་བདོ་ཡིག་
ད་ེཡག་ཤོས་ཆགས་ཡོད།	 ཅསེ་བདོ་ཡིག་གི་
གལ་གནད་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
རྒན་མིང་ཆུང་ལགས་ཀིས་བདོ་ཡིག་སླབོ་
ཁདི་ཐབས་ལམ་སྐརོ་གསུང་དནོ།	 ཡི་ག་ེ
བསབླ་པར་རྩལ་བཞི་ཡོད་ད་ེའབྲ་ིརྩལ་དང་
།	 ཀླགོ་རྩལ།	 ཉན་རྩལ།	 ཤོད་རྩལ་བཅས་
ཡིན་ཞིང་།	 གཙོ་བ་ོངས་ཀླགོ་རྩལ་ཐགོ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 སླབོ་ཕུག་གཅིག་ཀླགོ་བཟང་པ་ོ

ཡོད་པ་ལ་བརནེ་ནས་འབྲ་ིརྩལ་དང་།	 ཀླགོ་
རྩལ།	 ཉན་རྩལ།	 ཤོད་རྩལ་བཅས་ཡོང་གི་
ཡོད།	 ཐགོ་མར་བདོ་ཡིག་སླབོ་ཁདི་གནང་
སབྐས་གསལ་བདེ་སུམ་ཅུ་དང་སྒ་གདངས་
དག་པ་ོཡོང་བར་ཡི་གེའི་སྐ་ེགནས་བརྒྱད་
བསབླ་དགསོ།	 ལས་དང་པ་ོབའ་ིསླབོ་ཕུག་
ཅིག་ལ་ཐགོ་མར་བདོ་ཡིག་སླབོ་ཁིད་གནང་
སབྐས་གསལ་བདེ་སུམ་ཅུ་གོ་རིམ་ལནྡ་པའི་
སླབོ་ཁིད་གནང་སངས་ཀི་ཐབས་ལམ་དང་།	
ང་རོའི་རྩ་བ་གཞིར་བཞག་ཐོག་སླབོ་ཁིད་
གནང་སངས།	 ཡི་གའེ་ིསྐ་ེགནས་བརྒྱད་སླབོ་
ཁིད་གནང་སངས་བཅས་སོགས་ཀླགོ་རྩལ་
སླབོ་ཁདི་ཐབས་ལམ་སྐརོ་གསུངས།
རྒན་བསན་འཛིན་སང་གསལ་ལགས་ཀིས་
སྐད་ཡིག་གཉསི་པའི་སླབོ་ཁིད་ཐབས་ལམ་
དང་འབྲལེ་ནས་སླབོ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་གཅིག་
པུའི་འགན་མ་ཡིན་པར་སླབོ་ཕུག་གི་ཕ་མ་
ཚོས་ཀང་རང་གི་ཕུ་གུ་ལ་བདོ་སྐད་བཤད་
དགོས་པའི ་གལ་གནད་སོགས་ཀི ་སྐརོ ་
གསུངས།	།

༄༅།	 །ཐ་ེཝན་གི་སྲདི་འཛིན་ཟུར་པ་སྐ་ུ
ཞབས་ལེ་ཏངི་ཧུའ་ིམཆོག་དགུང་ལོ་	 ༩༧	
ཐགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	༣༠	ཉནི་
སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་
ཚུལ་ཐནོ་པར།	 བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	
༣༡	 ཉནི་དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་སྐ་ུཟླ་ཚེང་ཝན་
ཧུའ་ི	Tseng Wen-hui	མཆོག་གིས་གཙོས་
ནང་མི་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོའི་
གསུང་འཕིན་ཞིག་བསྩལ་བའི་ནང་འཁོད་
དནོ།	སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་མཁྱནེ་གསལ་ལརྟ་
ངསོ་རང་ཕི་ལོ་	༡༩༩༧	ལོར་ཐངེས་དང་པ་ོ
ཐ་ེཝན་ནང་སྐདོ་སབྐས།	 མི་མང་གིས་འསོ་
འདམེས་གནང་བའི་སྲིད་འཛིན་ལས་ཐགོ་སྐ་ུ
ཉདི་ཀི་བཟའ་ཟླ་སྐ་ུཞབས་ལེ་ཏངི་ཧུའ་ི Mr 

Lee Teng-hui	མཆོག་དང་ལནྷ་ཐུག་འཕད་

བུང་བ་མ་ཟད།	 སརླ་ཡང་དམ་པ་ད་ེཉདི་

དང་ལྷན་ཐ་ེཝན་ནང་ཞི་བདའེི་གླངེ་སགེས་

སུའང་ཐུག་འཕད་བུང་།

ངསོ་ནས་དམ་པ་ད་ེཉདི་ངསོ་རང་སྒརེ་གི་

གགོས་པ་ོཞིག་ལ་རིྩ་བཞིན་ཡོད།	 སྐ་ུཞབས་

ལེ་ཏིང་ཧུའི་མཆོག་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་རིང་

ཐེ་ཝན་མང་གཙོ་ཅན་ལ་བསུྒར་གནང་ས།ེ	
དམིགས་བསལ་གི་གུབ་འབྲས་རླབས་ཆེན་
བཞག་ཡོད།	 དངེ་སང་ཐ་ེཝན་ན་ིམང་གཙོ་
ཡར་ཐོན་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་ཙམ་མ་ཟད།	
རིག་གཞུང་ཡང་ཕུག་པ་ོཡོད།	 ང་ཚོས་
དམ་པ་ད་ེཉདི་ལ་ཆེ་བསདོ་དང་རསེ་དན་ཞུ་
རུྒྱ་ཡག་ཤོས་ན།ི	 དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀིས་མང་
གཙོའི་སདླ་ད་ུསྙངི་སབོས་དང་སེམས་ཤུགས་
ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་བླསོ་བཏང་གིས་ཕག་ལས་
གནང་བ་དན་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ད་ེཡིན་ཞིང་།	 སྐ་ུ
ཞབས་ལེ་ཏངི་ཧུའི་མཆོག་གིས་བདོ་མི་ཚོར་
གང་ཐུབ་ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	ཁངོ་ན་ིབདོ་མི་ཚོའ་ིབླ་ོམཐུན་གི་གགོས་
པ་ོཞིག་ཀང་ཡིན།	 ཞསེ་འཁདོ་འདགུ	 །	

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐ་ེཝན་གི་སྲདི་འཛིན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ལེ་ཏངི་ཧུའ་ིམཆོག་སྐ་ུཚེའ་ི
འཕནེ་པ་རགོས་པར་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་སྩལ་བ།


