
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་	༢༡༤༨	རབ་གནས་ལགྕས་གངླ་ལོ།

ལོ་	༥	ཨང༌།	༨

བདོ་ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༢	རེས་གཟའ་ལགྷ་པ། 24th  February 2021

Vol. 5 Issue 8 Price Rs. 1

Regd. No. HPTIB/2017/74104

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༢	
ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་བརྙན་འཕནི་བརུྒྱད་ཨ་རིའ་ི
ནིའུ་ཡོག་གངོ་ཁརེ་ནང་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་
ཨ་རི་བདོ་ཁང་གི་བདོ་ཀི་ལོ་གསར་རོལ་
དབྱངས་དགངོ་ཚོགས་ཐངེས་	 ༣༤	 པའ་ི
མཛད་སྒརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ང་ཚོ་
བཙན་བྱལོ་བ་ཆགས་པའི་སབྐས་རྒྱ་གར་ལ་
བཙན་བྱལོ་ད་ུསླབེས་པ་དང་།	 ཕགོས་གཅིག་
ནས་ཐབས་སྐ་ོཔ་ོརེད།	 འནོ་ཀང་ཕགོས་
གཞན་ཞིག་ནས་བལསྟ་པ་ཡིན་ན།	 ང་ཚོར་
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་སོལ་རུྒྱན་འཛམ་
གླིང་ཡོངས་ལ་སནོ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་གསར་པ་
ཞིག་བུྱང་བ་རེད།	 ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་ཨ་
རི་བ་སྐ་ུཞབས་བྷབོ་ཐར་མན་	 (Bob Thur-

man) ལགས་ཚུད་པའ་ིཨ་རི་བ་དང་ཕི་རྒྱལ་
བ་ཚོས་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་སལོ་རུྒྱན་ལ་
ཡིད་དབང་འཕགོ་པ་རེད།	 ད་ེས་ྔསྐ་ུཞབས་
བྷབོ་ཐར་མན་ལགས་རྡ་སར་ཕབེས་མངོ་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་དང་རིག་
གཞུང་ལ་དངསོ་གནས་དྲང་གནས་ད་ོསྣང་
གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན།	 སབྐས་ད་ེདསུ་བྷབོ་
ཐར་མན་ལགས་ཀིས་གྲྭ་པ་ནང་བཞིན་གནོ་
ཆས་གནོ་གནང་གི་རེད།	 རིམ་པས་བྷབོ་ཐར་
མན་ལགས་ཀིས་ཨ་རིའི་ནིའུ་ཡོག་གི་གངོ་
ཁརེ་ནང་ཨ་རི་བདོ་ཁང་འཛུགས་སུྐན་གནང་

ཡོད།	ད་ེན་ིཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད།	བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་བདོ་མིའི་ཁདོ་བདག་གཅསེ་གནང་བ་
ཙམ་མ་ཟད།	 འཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་བསན་
ཡོད།
དཔརེ་ན།	 ཨ་རི་བདོ་ཁང་ལ་ྟབུ་ཧ་ཅང་བདེ་

སྤདོ་ཆེན་པ་ོཡོད།	 ཚོགས་པ་ད་ེདག་གིས་
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་།	 བདོ་མིའ་ིཡུལ་
སལོ་གམོས་གཤིས།	 བདོ་ཀི་ནང་པའ་ིརིག་
གཞུང་ང་ོམ་ཇི་ཡིན་སྐརོ་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་
འགལེ་བཤད་བརྒྱག་པར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་
པ་ོའབུྱང་གི་ཡོད།	 བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ན་ི
དཔལ་ནཱ་ལནྡྲའ་ིརིག་གཞུང་ཆགས་ཡོད།	 སྐ་ུ
ཞབས་བྷབོ་ཐར་མན་ལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་ནང་
པའི་རིག་གཞུང་སྐརོ་སྦྱངས་མངོ་ཡོད་སབས་
མཁནེ་གི་ཡོད།	 སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་དང་
ལགྷ་པར་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་ན་ིགཙོ་
བ་ོཚད་མ་རིག་པའི་ལམ་ནས་དཔྱད་པ་བྱས་

ནས་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གི་གནས་ཚུལ་
གཏན་ལ་འབབེས་བཞིན་ཡོད།
ད་ེསྔ་མི་ཚོས་བདོ་ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་ད་ེདག་བླ་
མའི་ཆོས་ལུགས་རེད་ཅེས་འགེལ་བཤད་
བརྒྱབ་ཡོད།	 དངེ་སང་མི་མང་པསོ་བདོ་ཀི་

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་བརུྒྱད་ད་ེདག་
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་དངསོ་ཡིན་པ་
བརདོ་ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ི
ཆོས་བརུྒྱད་ན་ིགཙོ་བ་ོཚད་མ་རིག་པའི་ལམ་
ནས་དཔྱད་པ་བྱས་ནས་གཞི་ལམ་འབྲས་
གསུམ་གི་གནས་ཚུལ་གཏན་ལ་འབབེས་
བཞིན་ཡོད་པ་བརདོ་ཀི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་
དངེ་སང་ཚན་རིག་པ་མང་པསོ་སངས་རྒྱས་
པའ་ིཆོས་ལ་དགའ་མོས་གནང་གི་ཡོད།
གནས་སངས་འདི་འདྲའི་སྐབས་སུ་ཨ་རིའི་
ནིའུ་ཡོག་གངོ་ཁརེ་ནང་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་
ཨ་རི་བདོ་ཁང་ཧ་ཅང་བདེ་སྤདོ་ཆེན་པ་ོཡོད།	

སྐུ་ཞབས་བྷབོ་ཐར་མན་ལགས་དང་ཁོང་གི་
བཟའ་ཟླ་རྣམ་གཉསི་ནས་དནོ་དང་ལནྡ་པའི་
ཕག་ལས་གནང་ཡོད།	 ངསོ་ཀིས་སྐ་ུཞབས་
བྷབོ་ཐར་མན་ལགས་དང་།	 ཁངོ་ལ་རོགས་
རམ་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 རིམ་པས་ནབུ་ཕགོས་སུ་ག་ོརགོས་
གསར་པ་ཞིག་སྤལེ་ཐུབ་ངསེ་རེད།	 ངསོ་ཀི་
སྒརེ་གི་ཡུན་རིང་གགོས་པ་ོསྐ་ུཞབས་བྷབོ་ཐར་
མན་ལགས་ལ་རསེ་སུ་ཡི་རང་ཞུ་གི་ཡོད།	ད་ེ
བཞིན་སོག་པ་ོདག་ེབཤེས་དམ་པ་དབང་རྒྱལ་
ལགས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཁངོ་ཨ་
རིའི་ནའིུ་འཇར་སི་གངོ་ཁརེ་གི་ལ་ྷཁང་ཆུང་
ཆུང་ཞིག་གི་ནང་བཞུགས་མངོ་ཡོད།	 དག་ེ
བཤེས་ལགས་ཀིས་ཨ་རིའི ་གཞོན་སྐེས་
རྣམས་ལ་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ང་ོསྤདོ་གནང་
ཡོད།	 སྐ་ུཞབས་བྷབོ་ཐར་མན་ལགས་ཀིས་
ཀང་ཚོགས་པ་བཙུགས་ཏ་ེཨ་རི་བ་དང་མི་
རིགས་གཞན་རྣམས་ལ་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
སྐརོ་གོ་རགོས་སྤལེ་རུྒྱར་རོགས་རམ་གནང་
ཡོད།	 ངསོ་ཀིས་སྐ་ུཞབས་བྷབོ་ཐར་མན་
ལགས་ཀི་ཕག་ལས་ཁག་ལ་རསེ་སུ་ཡི་རང་
ཞུ་གི་ཡོད།	ངསོ་ཀིས་སྐ་ུཞབས་བྷབོ་ཐར་མན་
ལགས་དང་ལནྷ་གནས་ཚུལ་ད་ེདག་ཞུ་འདདོ་
བུྱང་།	 བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས།	 ཐུགས་ར་ེཆེ།	
ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་སངྒ་ཏགོ་ཁུལ་གི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༡	
ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཚོུད་	 ༡༢	 ཙམ་ལ་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་འབྲས་ལྗངོས་ཀི་རྒྱལ་ས་
སྒང་ཏགོ་གི་པག་ཡོང་ཞེས་པའི་གནམ་ཐང་
ད་ུཕབེས་འབྱརོ་སབྐས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒནོ་ལགས་དང་།	 སངྒ་
ཏགོ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་
དུྲང་།	 ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཞནོ།	 གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ་
ཁག་དུྲག་གི་ཚོགས་གཙོ།	 ད་ེབཞིན་སངྒ་
ཏགོ་གངོ་སྡ་ེསིྤ་ཁབ་ལྷན་ཁང་གི་འཐུས་མི་
པདྨ་དབང་གགས་ལགས་བཅས་ཀིས་ཕབེས་
བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ཉནི་རྒྱབ་ཚོདུ་	 ༤	 པའ་ིཐགོ་སངྒ་ཏགོ་མི་
མང་ཀིས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་སྒང་
ཏགོ་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་མགནོ་ཁང་གི་

ཚོགས་ཁང་ད་ུཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཏེ་མཛད་སྒ ་ོ ཞིག་ཚོགས་ཡོད།	
མཛད་སྒའོི ་ཐོག་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་འཚམས་འདྲིའི ་
བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 འག་ོསངས་བྱས་
པ་ཡིན་ན་སིད་སྐོང་བདམས་ཟིན་པ་དང་།	
སིད་སྐོང་གི ་ལས་ཡུན་རོགས་སྐབས་ས་
གནས་ཁག་ཏུ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་སྐརོ་སྐདོ་ལ་
ཕབེས་དགསོ་པ་རེད།	 ང་རང་རྒྱ་གར་ནང་
གི་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་
ཆ་ཚང་དང་།	 ཕི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའ་ིབདོ་མི་
ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་ཆེད་ཐུག་འཕད་ད་ུ
འག་ོདགོས་བསམ་ནས་ལས་རིམ་ཞིག་བང་
བསིྒགས་ཡོད།	 འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་
མཆེད་པའི་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་
རྐེན་པས་ས་ཆ་ཚང་མར་འག་ོཐུབ་རུྒྱ་ཁག་

པ་ོརེད།	 རྣམ་པ་ཚོས་ང་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་དང་།	
བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཆེད་ཞབས་འདགེས་བསུྒབ་
རུྒྱའི་གོ་སབྐས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ཐུགས་ར་ེཆེ་ད་ེགང་ནས་འག་ོའཛུགས་
དགསོ་ཀི་ཡོད་རེད་ཟརེ་ན།	རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་
ས་བཙན་བཟུང་བྱས་རསེ་ངའ་ིཕ་མ་གཉསི་རྒྱ་
གར་ཨ་རུ་ཎ་ྰཅལ་མངའ་སྡ་ེབརུྒྱད་རྡརོ་གླངི་
ལ་ཡུན་རིང་ཤོས་བཞུགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	ང་
རང་གི་བཟའ་ཟླ་ཡང་ཀ་སྦུག་ནས་ཡིན་སབས།	
ཕ་མ་བཙན་བྱལོ་ལ་ཕབེས་ས་དང་།	 ང་རང་
སྐསེ་ས།	 འཚར་ལོངས་བུྱང་ས་སོགས་ས་ཆ་
འད་ིནས་འག་ོབཙུགས་ན་རནེ་འབྲལེ་ཡག་པ་ོ
འདགུ་བསམ་ནས་བཅར་བ་ཡིན།	 ད་ལན་ང་
ངསེ་པར་ད་ུཡོང་དགསོ་དནོ་ན།ི	 ང་སྐསེ་ས་
དང་འཚར་ལོངས་བུྱང་སའ་ིས་ཆ་བ་ླམ་ཧ་ཌ་
གཞིས་ཆགས་ད་ེནང་སདི་ལས་ཁུངས་ནས་ཧ་

ལམ་བཙོངས་ཚར་འག་ོཡི་ཡོད་སབས།	 ད་
ལན་མ་སླབེས་པ་ཡིན་ན་རསེ་ལ་ང་སྐ་ེས་དང་
འཚར་སའི་ཁང་པ་རྣམས་གཏརོ་བ་དང་།	
ས་ཆ་ད་ེཡང་སྒརེ་བདག་ཆགས་འག་ོཡི་ཡོད་
པར་བརནེ།	 ད་ལན་ས་ཆ་ད་ེདང་དའེ་ིཁུལ་
ལ་སྐརོ་སྐདོ་བྱས་ན་བསམ་བུྱང་ཞེས་དང་།	
གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ི
བདོ་དནོ་སིད་བུྱས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་
འཆར་ཁིམས་སུ་ཇི ་ལྟར་གཏན་འབེབས་
གནང་བའ་ིབརུྒྱད་རིམ་དང་།	 ཁམིས་ཡིག་
གི་ནང་དནོ་གལ་ཆེ་ཁག་ང་ོསྤདོ་དང་ཁིམས་
ཡིག་ད་ེན་ིབདོ་མིར་མཚོན་ན་དམིགས་བསལ་
ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་
ལྡན་པའི་གུབ་འབྲས་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་སྐརོ་
སོགས་གསུངས།	།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་ས་གནས་
ཧནི་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདརུ་

གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༢༡	
ཉནི་མན་ཌི་ཁབ་ཁངོས་མཚོ་པདྨ་ས་གནས་སུ་ས་
གནས་ཧནི་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་ས་གནས་སུ་
ཕབེས་པ་དང་བསནུ་ནས་ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་གདན་
ཞུས་ཀིས་བདོ་དནོ་ཐགོ་གསུང་བཤད་དང་བདོ་
ནང་གི་གནས་སངས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡསུ་ཤིག་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ས་གནས་བདོ་མིའ་ིདཀའ་
ངལ་ཡང་རྒྱ་གར་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་ཞུས་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

སུད་སིའི་དནོ་ཁང་གིས་དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་བདོ་ནང་གི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་སྐརོ་ཟུར་

ཚོགས་ཤིག་འཚོགས་གཏན་འཁལེ་ཡོད།

༄༅།	 །སུད་སིའ་ིགངོ་ཁརེ་ཇི་ན་ིཝར་རནེ་གཞི་
བྱས་པའི་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འད་ུཐངེས་	
༤༦	ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༢	
ནས་ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༣	བར་འཚོག་བཞིན་པ་དང་
བསནུ།	 སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གིས་
དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་
གནས་སངས་སྐརོ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡	
ཉནི་ཟུར་ཚོགས་ཤིག་འཚོགས་གཏན་འཁལེ་ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་སྐརོ་ཉམས་
ཞིབ་གནང་མཁན་ཨེ་ཌི་རི་ཨན་ཛན་ཛི་ (Adri-
an Zenz)	ལགས་དང་།	རྩམོ་པ་པ་ོདང་བདོ་
དནོ་སྐརོ་ཆེད་མཁས་པ་ལམྕ་སྐ་ུཀ་ེཊེ་སོན་ཌར་སི་
(Kate Saunders)	ལགས།	སུད་སིའ་ིདནོ་
ཁང་གི་ལས་བྱེད་འཕིན་ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་
བཅས་ནས་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་
སྐརོ་བག་ོགླངེ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་ཞིང་།		ཕི་དྲལི་བདོ་
ཀི་བརྙན་འཕིན་ཚན་པས་བག་ོགླངེ་ཐད་གཏངོ་
གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད།བག་ོགླངེ་གནང་མཁན་
རྣམ་པས་དྲ་ིབ་ཁག་ཐད་ཀར་དང་ལེན་གནང་རུྒྱ་
དང་།	 སུད་སིའ་ིདནོ་ཁང་གི་ལས་བྱདེ་སལྐ་ལནྡ་
མཚོ་མོ་ལགས་ཀིས་བག་ོགླངེ་གཙོ་སྐངོ་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་པ་བཅས།	།

ཧིན་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པས་ཇརོྡ་པུར་ད་ུ
བདོ་ཀི་ལོ་གསར་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༣	རེས་
གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི་ཧནི་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་
པའ་ིབུད་མེད་སྡ་ེཚན་གིས་རྒྱ་གར་རཱཇསྠན་མངའ་
སྡའེི་གངོ་ཁརེ་ཇརོྡ་པུར་ད་ུབདོ་ཀི་ལོ་གསར་སུང་
བརིྩ་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་ཧིན་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་
ཚོགས་པའི་བུད་མེད་སྡ་ེཚན་གི་ས་གནས་ཚོགས་
གཙོ་རེ་ཤམ་བ་ྷལ་ (Resham Bala) 
ལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་ལོ་གསར་སུང་བརིྩ་ཞུ་མཁན་
ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲ་ིདང་།	མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་གིས་མཐུན་སིྒལ་དང་ཞི་བདའེ་ིསྐརོ་ཕབེས་
པའ་ིབཀའ་སླབོ་རྣམས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	 ད་ེརསེ་
ཧིན་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པའི་བུད་མེད་སྡ་ེ
ཚན་གི་ས་གནས་ཚོགས་གཞོན་ནིར་མ་གྷན་ཀ་
ཝ་	 (Nirma Genkwa)	ལགས་དང་དུྲང་
ཆེ་ཤ་མ་པུ་རོ་ཧཌི་	 	 (Shama Purohit) 
ལགས་སོགས་ནས་ཀང་འཚམས་འདྲ་ིགནང་ཡོད་
པ་བཅས།	།
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འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་སྦརི་ཅནོ་ཏ་ར་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་ལུས་སྦྱངོ་ར་བ་དབུ་འབྱདེ་གནང་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༢	ཚེས་	༩	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་
བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག་གིས་
སྦརི་ཅོན་ཏ་ར་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་
ལུས་སྦྱངོ་ར་བ་ཞིག་དབུ་འབྱདེ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་སྦརི་
ཅནོ་ཏ་ར་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་

འབྱརོ་སབྐས་ཅོན་ཏ་ར་བདོ་མིའི་ས་གནས་

འག་ོའཛིན་པདྨ་གཡུ་སྒནོ་ལགས་དང་།	སྦརི་
སྡ་ེདགེའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བྱ་རདོ་ཚང་
འཆི་མེད་རྡ་ོར་ེལགས།	 སྦརི་སྡ་ེདགའེ་ིས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་རིང་
རྡ་ོར་ེལགས།	 ནང་ཆེན་ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་པདྨ་འཇིགས་མེད་
ལགས།	 བྷ་ེཇི་ན་ཐིའ་ི (Baijnath)	 ཉ་ེ

འགམ་ན་ཡོད་པའི་སྦརི་བདོ་མིའི་གཞི་རིམ་

འཕདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་གི་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་སྒལོ་
མ་ལགས་སོགས་ནས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	 ཕི་ལོགས་ཀི་ལུས་
སྦྱངོ་ར་བ་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་མར་
དཔལ་བུམ་མང་བྱམས་པ་གླངི་གི་དག་ེའདནུ་
པ་ཁག་གཅིག་གིས་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་
གནང་རསེ་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་དར་ཚོན་གཅོད་འབྲགེ་གནང་གུབ་
མཚམས་ཅོན་ཏ་ར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
པདྨ་གཡུ་སྒོན་ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་
ལོགས་ཀི་ལུས་སྦྱངོ་གི་ཡོ་ཆས་དང་།	 སིལ་
པལོ་རྩདེ་ཐང་།	 ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་
སྔནོ་འགོག་གི་ཡོ་ཆས་སོགས་མཐུན་འགུར་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཞུས་ཡོད།
སྦིར་ཅོན་ཏ་ར་བཟོ་གཞིས་འགན་འཛིན་
འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀིས།	
འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་བརུྒྱད་དཔལ་ལྡན་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དབུ་ཁདི་

པའ་ིབཀའ་ཤག་ལནྷ་རྒྱས་ལ་ཁ་བཏགས་ཕུལ་
ཏ་ེཐུགས་ར་ེཞུས་ཡོད།འཕདོ་བསནེ་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས།	 ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་
ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་གི་
གལ་གནད་དང་།	 ཕི་ལོགས་ཀི་ལུས་སྦྱངོ་
མཐུན་རྐནེ་བསུྐན་དགསོ་པའ་ིདམིགས་ཡུལ།	
འཕདོ་བསནེ་བད་ེཐང་ཆེད་དསུ་རག་ཏུ་ལུས་
སྦྱངོ་གནང་དགོས་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།
དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒ་ོགལོ་རསེ་འཕདོ་བསནེ་
བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གིས་སིལ་པ ོལ་རྩེད ་

ཐང་དང་འཐུང་ཆུའི་སྦུབས་དངོ་འཛུགས་
སུྐན་གནང་བཞིན་པ་ཁག་ལ་གཟིགས་ཞིབ་
གནང་ཡོད།	 ད་ེནས་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་སྦརི་བདོ་མིའི་གཞི་རིམ་འཕདོ་
བསནེ་སནྨ་ཁང་ད་ུཆེད་ཕབེས་ཀིས་རགོ་ཞིབ་
གནང་རསེ་སྨན་རིྩས་ཁང་གི་སྨན་པ་དང་།	
སནྨ་ཞབས་པ།	 ལས་བྱདེ་བཅས་ནས་ཏགོ་
དབིྱབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགོག་སདླ་ཕག་
ལས་ཧུར་ཐག་གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།	
	

ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་བདོ་དནོ་སདླ་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་ཏ་ེབདོ་མི་རྣམས་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པའ་ིསྐརོ་གསུངས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༡༩	 ཉནི་ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་ཉ་ིཧངོ་གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚོགས་ཁང་
ནང་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་ཏ་ེབདོ་ཀི་གནད་དནོ་
དང་།	 བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ།	 བདོ་ནང་གི་
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བཅས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་སླད་གོས་བསྡུར་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	 ཉ་ིཧངོ་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་གངས་	 ༤༩	 ཚོགས་འདའུ་ིསངེ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་དུྲང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་
ནཱ་གའ་ོབཀྲ་ཀ་ཤིས་ (Mr. Nagao Ta-

kashi) མཆོག་གིས་ཚོགས་འད་ུདབུ་འབྱདེ་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་བའ་ིསབྐས།	 ཉ་ིཧངོ་
རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་ཆེ་ཤོས་ད་ེ

ཡིན་ཞིང་།	 ད་ལའྟ་ིཆར་ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་

གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པར་
ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གངས་	 ༩༩	
ཡོད་པ་དང་།	 ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
གསར་པ་གངས་	༦	འཕར་ཡོད་པའ་ིགནས་
ཚུལ་གཏམ་བཟང་སྐརོ་ཁབ་བསྒགས་གནང་
ཡོད།
ཉི་ཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཉི་
ཧ ོང་གོས་ཚོགས་འོག་མའི ་འཐུས་མི་སྐུ ་
ཞབས་ཞི་མོ་མུ་ར་ཧ་ཀུ་བྷུན་ (Shimomura 

Hakubun)	 མཆོག་གིས།	 ཉ་ིཧངོ་གཞུང་
གིས་ཕི་རྒྱལ་ཡར་རྒྱས་རོགས་དངུལ་གི་	
(Overseas Development Aid)	 ཆ་ཤས་
སུ་རྒྱ་གར་ལ་ཉ་ིཧངོ་སྒརོ་ས་ཡ་	 ༢༩.༦༠	
སྤདོ་རུྒྱ་དང་།	 རོགས་དངུལ་དསེ་རྒྱ་གར་
བྱང་ཕགོས་ཨུཏྟརཱ་ཁན་ྜ (Uttarkhand) 

མངའ་སྡ་ེདང་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ནང་
ཡོད་པའི་བཙན་བྱོལ་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་ཆུ་
དང་།	 གཙང་སྦྲ།	 འཕདོ་བསནེ།	 བད་ེདནོ་

བཅས་ཀི་ལས་གཞི་ལ་ཕན་ཐགོས་འབུྱང་རུྒྱ་

ཡིན་པའ་ིསྐརོ་བསྒགས་ཡོད།
ཉ་ིཧངོ་ཕི་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱདེ་ཀིས་
ཉ་ིཧངོ་གིས་ཕི་རྒྱལ་ཡར་རྒྱས་རོགས་དངུལ་
གི་ཆ་ཤས་སུ་རྒྱ་གར་ནང་གི་གངོ་གསེབ་
ཁག་གི་འཚོ་བའི་གནས་སངས་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་སདླ་རོགས་དངུལ་ཕུལ་ཡོད་པ་གཏན་
འཁལེ་གནང་ཡོད།	
སྐུ་ཞབས་ཞི་མོ་མུ་ར་ཧ་ཀུ་བྷུན་མཆོག་གིས།	
རང་དབང་དང་།	 མང་གཙོ།	 ཁམིས་ཀི་
དབང་སུྒར།	འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་བཅས་ཀི་
ཆེད་ད་ུརྒྱལ་སིྤའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་
ལནྷ་མཉམ་རབུ་གནང་དགསོ་པ་དང་།	 བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་ད་ེངསེ་པར་རྒྱལ་སིྤའི་སྡངིས་
ཆའ་ིསངེ་སླབེ་ཐུབ་པ་བཟ་ོདགསོ།	 ཞསེ་
གསུངས།
ཉི་ཧངོ་གི་རྒྱལ་ས་ཊོ་ཀི་ཡོ་ནང་རནེ་གཞི་
བྱས་པའི་ཉི་ཧངོ་གི་སིད་བུྱས་ཉམས་ཞིབ་
བས་ིགནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལམྕ་སྐ་ུས་ཀུ་
རི་ཡོ་ཤི་ཀ་ོ	 (Sakurai Yoshiko)	 ལགས་
ཀིས།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་བདོ་དནོ་སྐརོ་
ཁིམས་གཏན་འབབེས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
ཉ་ིཧངོ་གིས་ཀང་རྒྱ་ནག་གིས་ཉ་ིཧངོ་གི་ས་
ཁུལ་ད་ུབཙན་འཛུལ་བྱདེ་བཞིན་པར་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་ང་ོརལོ་གནང་དགསོ།	 ཉ་ིཧངོ་
མི་མང་གིས་མང་གཙོ་དང་།	 རང་དབང་།	
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་རིན་ཐང་ལ་རྒྱབ་
སྐོར་དང་གཅེས་སྐོང་གནང་བཞིན་ཡོད།	
ཉི་ཧངོ་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་
ད་ེདག་ངེས་པར་སུང་སྐོབ་ཀི་ལས་འགན་
བསུྒབ་དགསོ།	ཞསེ་གསུངས།

ཉི་ཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་
རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས།	 ཉ་ིཧངོ་གི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་རྣམས་ལ་ད་ལྟའི་བདོ་ནང་གི་ཛ་

དྲག་གནས་སངས་སིྤ་དང་།	 ཨ་རིའ་ིཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུྱས་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས།	 འབུྱང་འགུར་གི་ལས་
འཆར་བཅས་དནོ་ཚན་ཁག་གསུམ་གི་ཐགོ་
ང་ོསྤདོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ནང་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་གིས་མཚོན་པའི་
འག་ོའདགུ་རང་དབང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་
བྱདེ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་ཚོ་ཉསེ་
མེད་བཙོན་འཇུག་དང་རྡངུ་རྡགེ་བཏང་ས་ེ
འདས་གངོས་སུ་འག་ོབཞིན་པ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུངས་ཡོད།
ཉི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་དྲ་ི
བ་དྲསི་ལན་གནང་བ་དང་སྦྲགས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་དང་།	 ལྷ་ོསོག་པ།ོ	 ཡུ་
གུར།	 ཧངོ་ཀངོ་བཅས་ཀི་ནང་འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་

པའ་ིསྐརོ་རྒྱལ་སིྤའ་ིསྡངིས་ཆའ་ིསངེ་ག་ོརགོས་
སྤལེ་དགོས་པའི་དགོངས་ཚུལ་བཏནོ་གནང་
ཡོད།

སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོ
ལགས་ཀིས་ཉི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
རེར་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་
ནམ་ཡང་མིན།	 འནོ་ཀང་དབུ་མའ་ིལམ་གི་
སིད་བུྱས་ན་ིབདོ་རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་བར་
འསོ་ཤིང་འཚམས་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་
ཡིན།	 ཞསེ་པའ་ིཉ་ིཧངོ་སདྐ་ད་ུཡོད་པའ་ིབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོི་
དཔ་ེདབེ་རེ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

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

གཟགིས་པར་འཚལ།
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དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་སོགས་ནས་ཁམས་པའ་ིསུྨག་ཚོགས་ཀི་འབྲ་ིཆུ་འདནོ་ཐངེས་
བཞི་པ་དབུ་འབྱདེ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༢	
ཉནི་རྡ་ས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་ཚོགས་
ཁང་ད་ུདཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུྱང་གནས་མཆོག་དང་།	
ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་
ལེགས་མཆོག	 དབུས་ཆུ་སངྒ་ཚོགས་གཙོ་
ཨ་བ་ོདགའ་སིྐད་ལགས།	 ཁམས་པའ་ིསུྨག་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སིྤ་འཐུས་མཁན་པ་ོ
ཀཿབྲག་དངོས་གུབ་བསོད་ནམས་ལགས་
བཅས་ནས་༧རྒྱལ་བའི་བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་
གི་དམིགས་བསལ་ཆེད་དབེ་ཁམས་པའི་
སུྨག་ཚོགས་ཀི་འབྲ་ིཆུ་འདནོ་ཐངེས་བཞི་པ་
དབུ་འབྱདེ་གནང་སོང་།
ད ེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་དྲ ་ོཆུ ་ཚོད་	
༡༡།༠༠	 ཐགོ་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབྱདེ་མཛད་
སྒ་ོདབུ་འཛུགས་གནང་ཞིང་།	 སབྐས་དའེ་ི
མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་དཔལ་ལྡན་
བ ོད་མི ་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་
འབུྱང་གནས་མཆོག་དང་།	དམིགས་བསལ་
སྐུ་མགནོ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐོག་
ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག	 དམིགས་བསལ་
སྐུ་མགནོ་དབུས་ཆུ་སྒང་ཚོགས་གཙོ་ཨ་བ་ོ
དགའ་སིྐད་ལགས།	ཁམས་པའ་ིསུྨག་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་སིྤ་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབྲག་
དངསོ་གུབ་བསོད་ནམས་ལགས།	 གཞན་
ཡང་སྐུ་མགནོ་ད་ུསིྤ་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་
ཁམིས་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལ་ྷ
རམས་པ་གོ་བ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེམལགས།	
སིྤ་འཐུས་བླ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས།	 ད་ེ
བཞིན་ཁམས་པའི་སུྨག་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
མི་རྣམ་པ།	 གསར་འགདོ་པ་སོགས་འད་ུ
འཛོམས་གནང་བའི ་ཐོག་དཔེ་ད ེབ་དབུ་
འབྱདེ་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་ཀིས་ཐགོ་མར་
ཁམས་པའི་སུྨག་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སིྤ་
འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབྲག་དངསོ་གུབ་བསོད་
ནམས་ལགས་ཀིས་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབྱེད་
མཛད་སྒ་ོང་ོསྤདོ་གནང་རསེ།	 སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོམཆོག་དང་།	 དམིགས་བསལ་སྐ་ུ
མགནོ་མཆོག་རྣམ་གཉསི།	ཁམས་པའ་ིསུྨག་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ནས་༧རྒྱལ་
བའ་ིབཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་གི་དམིགས་བསལ་
ཆེད་དབེ་ཁམས་པའི་སུྨག་ཚོགས་ཀི་འབྲ་ིཆུ་
འདནོ་ཐངེས་བཞི་པ་དབུ་འབྱདེ་གནང་སོང་
།ད་ེནས་དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་ཆོས་རིག་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་།	 དབུས་ཆུ་སངྒ་
ཚོགས་གཙོ་རྣམ་གཉསི་ནས་གསུང་བཤད་
གནང་རསེ།	 སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལནྡ་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གིས་ཐགོ་མར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འདྲ་ིདང་
སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 འབྲ་ིཆུ་
འདནོ་ཐེངས་བཞི་པ་ད་ེཁུག་ཙམ་མཇལ་
རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བུྱང་།	 སྔནོ་ལ་བཀའ་གནང་

བ་ནང་བཞིན་རེད།	 དའེ་ིནང་ལ་༧རྒྱལ་བའ་ི
ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་བཞིའ་ིཐགོ་ལ་རྩམོ་
བྲིས་གནང་རུྒྱས་མཚོན་པའི་དཔྱད་རྩོམ་
དང་།	སནྙ་དངགས།	བསུྒར་རྩམོ་བཅས་སྡ་ེ
ཚན་བཞི་ལ་དབྱ་ེབ་ཕ་ེའདགུ	 དའེ་ིནང་ནས་
༸རྒྱལ་བའ་ིཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་བཞི་ད་ེ
གཙོ་བ་ོགཅིག་བྱས།	ད་ེནས་དཔྱད་རྩམོ་ནང་
ལ་དང་པ་ོདརེ་མནའ་གན་མཐུ་མོ་ཆེ་ནས་
འག་ོའཛུགས་ཏ་ེཕལ་ཆེར་རྩམོ་སུམ་ཅུ་ཙམ་
འདགུ	 ད་ེབཞིན་སནྙ་དངགས་ལ་ྟབུར་ཆ་
བཞག་ན་རྩམོ་བཞི་བཅུ་ཞ་ེབདནུ་ཙམ་དང་།	
བསུྒར་རྩམོ་གཉསི་བཅས་འདགུ	 ད་ེཚོ་འབྲ་ི
མཁན་རྩོམ་པ་པ་ོམང་པ་ོཞེ་དྲག་ཆགས་
བསདྡ་འདགུ	 ད་ེའདྲ་ཡིན་ཙང་ཐགོ་མར་
ལས་ཀ་ད་ེདབུ་བརྩམས་གནང་མཁན་རེད།	
དའེི་ཐགོ་ལ་འཇུག་མཁན་བཅས་ཚང་མར་
ལེགས་སོའ་ིབསགྔས་བརདོ་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
དཔྱད་རྩོམ་ད ེ་ཡང་མནའ་གན་མཐུ་མོ ་
ཆེ ་ནས་འགོ ་འཛུགས་པ་ད ེ་ཡག་པ ོ་ཞེ ་
དྲག་མཐངོ་བུྱང་།	 དནོ་དག་ང་ོམ་ད་ེཕི་
ལོ་	 ༡༩༦༠	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༣	 ཉནི་ཆོལ་
གསུམ་ཆོས་ལུགས་དང་བཅས་པས་བརན་
ཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་པ་དང་འབྲལེ།	 ང་
ཚོ་སྔནོ་མ་ནང་ཁུལ་འགལ་ཟླ་འདྲ་པ་ོབྱས་
ནས་ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་ཆགས་པ་
རེད།	 ད་ནས་བཟུང་ཁདེ་ཀིས་དབུ་འཁདི་
རོགས་གནང་།	 ང་ཚོ་ཆོལ་གསུམ་ཆོས་
ལུགས་དང་བཅས་པ་མཐུན་སིྒལ་གོང་བུའི་
ནསུ་པ་ལགྕས་ཀི་གོང་བུ་ནང་བཞིན་སྡདོ་ཀི་
ཡིན་ཞསེ་དམ་བཅའ་ཕུལ་གནང་བ་རེད།	ད་ེ
འདྲ་ཡིན་ཙང་།	 གང་བྱས་ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་
ནང་སྡདོ་མཁན་ཚང་མ་ལོགས་ལ་མཐུན་
སིྒལ་གངོ་བུའ་ིནསུ་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་
ཆགས་བསདྡ་ཡོད་འདགུ	 ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ལ་
ང་ཚོས་གཅིག་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད།	 ད་ེནས་མཁས་པའ་ིབྱ་བ་འཆད་རྩདོ་
རྩམོ་གསུམ་དང་།	 ཐསོ་བསམ་སྒམོ་གསུམ།	
མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་ཟརེ་བ་དའེ་ིནང་
ནས་འཆད་རྩདོ་རྩམོ་ཟརེ་བ་ད་ེགནད་འགག་
ཆེན་པ་ོརེད།	 ང་ཚོའ་ིབདོ་པའ་ིསདྐ་དང་ཡི་
ག་ེསུང་སྐབོ་བྱདེ་དགསོ་ན།	 རྩམོ་གི་བྱ་བ་
ལ་འཇུག་དགསོ་ཀི་ཡོད་རེད།	 ད་ེའདྲ་ཡིན་
ཙང་།	 ཁམས་པའ་ིསུྨག་ཚོགས་ཀིས་ད་རེས་
པར་བསུྐན་གནང་བའི་དཔ་ེདབེ་ད་ེའདནོ་
ཐངེས་བཞི་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་འདགུ	 དའེ་ི
སྔནོ་ལ་གསུམ་བཏནོ་ཟནི་པ་རེད།	མ་འངོས་
པར་ཡང་དཔ་ེདབེ་གདནོ་གི་རེད།	 ད་ེཚོའ་ི
གས་ང་ཚོ་གཞན་དག་ཚོས་ཀང་དཔ་ེབངླས་
དགསོ་ཀི་འདགུ	 ཇི་ཙམ་གི་བརྩམ་རུྒྱ་མང་
བ་བུྱང་བ་ད་ེཙམ་གི་ང་ཚོའི་སདྐ་ཡིག་སུང་
སྐབོ་ཞུ་རུྒྱར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གི་ཡོད།	 ད་ེ
འདྲ་ཡིན་ཙང་བྱ་བ་ཐགོ་མར་རྩོམ་མཁན་

དང་བཅས་པར་ཚང་མར་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་
གི་ཡོད།	 ང་ཚོས་བརྩམས་གུབ་པའ་ིརསེ་ལ་
ཞུ་དག་གནང་རུྒྱ་ད་ེཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད་འདགུ	 དཔརེ་ན་ད་ལ་ྟའདྲ་པ་ོཆ་བཞག་
ན་ངས་ཟུར་ཙམ་བལསྟ་པ་ཡིན།	 གཏ་ིམུག་
ཟརེ་བ་ཏགི་མུག་འདྲ་པ།ོ	 རིང་ལུགས་ལ་
རང་ལུགས་ཟརེ་བ་འདྲ་པ།ོ	 བནོ་པའོ་ིལ་
བནོ་པའ་ིཟརེ་བ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གི་འདགུ	 ད་ེ
ཚོའ་ིགས་ད་ེཞུ་དག་མི་གསར་པ་གཅིག་གིས་
གནང་བ་ཡིན་ན་ཡོང་གི་མི་འདགུ	 དཔརེ་ན་
ང་རང་འདྲ་པ་ོཡིན་ནའང་ཉམས་མངོ་ཡོད།	
ད་ེསྔ་ཝ་ར་ཎ་སི་མཐོ་རིམ་སླབོ་གྲྭར་སླབོ་

སྦྱངོ་བྱས་པའ་ིསབྐས་ལ།	 དངུལ་ཆུ་ཐགོས་
མེད་བཟང་པསོ་མཛད་པའི་སྤདོ་འཇུག་གི་
འགལེ་པ་དརེ་ངས་ཞུ་དག་བྱས་མངོ་།	 ད་ེ
བཞིན་ར་ེབཙུན་རེད་མདའ་བས་མཛད་པའི་
དབུ་མ་འཇུག་པའི་འགལེ་པ་ད་ེཡང་ངས་ཞུ་
དག་བྱས་མངོ་།	 ཐངེས་མ་བདནུ་ཙམ་ཡང་
ནས་བསྐར་ད་ུབཀླགས་པ་ཡིན་ནའང་གང་
བྱས་ག་རེ་ཡིན་ནའང་གཅིག་ལགྷ་བསདྡ་ཀི་
འདགུ	 དབེ་གང་པར་བསུྐན་གནང་གི་ཡོད་
པ་ཡིན་ནའང་གཙོ་བ་ོའགན་ཁརེ་མཁན་དསེ་
མི་གསར་པ་ཞིག་གམ་མིག་གསར་པ་ཞིག་
ལ་ཞུ་དག་མཐའ་མ་གནང་འཇུག་དགོས་པ་
ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	 ང་རང་ཚོ་མིག་
ལ་འདྲསི་བསདྡ་ཡོད་དསུ་ད་ེཡིན་ཤག་བྱས་
ནས་འག	ོ དནོ་དག་ང་ོམར་གཅིག་ལགྷ་
བསདྡ་པ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གི་འདགུ	 མིག་གསར་
པ་ཞིག་གིས་མཐའ་མ་དརེ་ཞུ་དག་གནང་བ་
ཡིན་ན་ད་ེའདྲའི་ནརོ་འཁུལ་ཕན་ཚེགས་མ་
ཡོང་བའི་ཁད་པར་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གི་
འདགུ	 ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་གངོ་མ་ཐམས་
ཅད་ཀི་མཛད་པ་འཕནི་ལས་ཚུར་བསྡམོས་
པ་ལས་༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གཅིག་པུའི་མཛད་པ་འཕནི་
ལས་ད་ེལྗ་ིབ་དང་མང་བ་ཆགས་བསདྡ་ཡོད་
རེད།	བྱས་ཙང་ང་ཚོས་བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་
བྱ་རུྒྱར་ཐགོ་མར་བཀའ་དྲནི་ད་ེཤེས་དགསོ་
ཀི་ཡོད།	བཀའ་དྲནི་ཤེས་པའ་ིཐགོ་ནས་རསེ་
སུ་དྲན་དགསོ་ཀི་ཡོད་རེད།	 ད་གིན་སྔནོ་
ལ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད།	 སབྐས་ད་ེ
དསུ་༸གོང་ས་མཆོག་ན་ིབདོ་ལུགས་བརིྩས་
ན་དགུང་ལོ་	 ༡༦	 དང་ཕི་ལུགས་བརིྩས་ན་

དགུང་ལོ་	 ༡༥	 ལ་ཕབེས་པའ་ིབིྱས་པ་ཞིག་
རེད།	ད་ེའདྲ་ཞིག་གི་ལོ་ཚོད་ལ་ཆབ་སདི་ཀི་
ཐུགས་འགན་བཞསེ་གནང་དགསོ་པ་ཆགས་
ཡོད།	 སབྐས་དའེ་ིབདོ་པའ་ིཆབ་སདི་ཀི་
གནས་སངས་ད་ེརྩབ་ཧྲལ་རྩམ་ཧྲལ་ཆགས་
ཡོད་པའི་སྐབས་ལ་ཐུགས་བསྐེད་བཞེས་
དགསོ་བུྱང་ཡོད།	 ཡག་པ་ོཡོད་པའ་ིསབྐས་
བཞེས་པ་ཡིན་ན་གནས་སངས་གཞན་དག་
ཅིག་རེད།	 དཔ་ེམི་སདི་པའ་ིམར་མེ་འཆི་ལ་
ཁད་པའ་ིདསུ་ཚོད་ཅིག་ལ་བིྱས་པ་ལོ་ང་ོ	༡༦	
ཅན་ཞིག་གིས་བདོ་བསན་པ་ཆབ་སིད་ཀི་
ཐུགས་འགན་བཞསེ་གནང་ས་ེརྒྱ་མིར་བསནུ་

གཤིབས་གནང་རུྒྱ་རེད།	 ང་རང་ཚོའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ལེགས་བཅོས་གནང་རུྒྱ་སོགས་བདོ་
ནང་ཛ་དྲག་ད་ེའདྲ་ཡོད་པའ་ིསབྐས་ལའང་ད་ེ
ལརྟ་གནང་བ་རེད།	 ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་
ལ་གར་བའི་རསེ་ཐགོ་མར་སླབོ་གྲྭ་འཛུགས་
རུྒྱ་དང་།	གཞིས་ཆགས་འཛུགས་རུྒྱ།	གདན་
ས་ཁག་འཛུགས་རུྒྱ་སོགས་ཀི་ཐགོ་ག་ོབསྡརུ་
རིམ་པ་དང་སྐ་ུངལ་ཆེན་པ་ོབསྐནོ་ཡོད།		ང་
ཚོས་ཡིག་ཆ་རྙངི་པ་ཁག་ལ་གཟགིས་པ་ཡིན་
ན།	 གདན་ས་ཁག་ཐགོ་མར་ལྷ་ོཕགོས་ལ་
འཛུགས་རུྒྱའི་དགོངས་པ་ཁནོ་ནས་བཞེས་
མི་འདགུ	 སགྦ་ས་ལ་ཚ་བ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཧ་ི
མ་ཅཱལ་གཡས་གཡོན་ད་ུགདན་ས་ཁག་ཇི་
ལརྟ་འཛུགས་དགསོ་འདགུ་གམ།	 པ་ལམ་
པུར་ད་ུཐུགས་ཞིབ་གནང་བར་ཕབེས་པ་ལ་
སོགས་པ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོབུྱང་འདགུམཐའ་
མ་དརེ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ལ་ཀར་ན་ཀྲ་ཀའི་
མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ན་ིཇ་
ལིང་པ་མཆོག་གིས་གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་ཆ་
གནང་དསུ་གཞི་ནས་ལྷ་ོཕགོས་ནང་དགནོ་པ་
ཁག་གསར་འཛུགས་གནང་འདགུ	གང་ལརྟ་
བདོ་པའ་ིཆོས་དང་།	རིག་གཞུང་།	སདྐ་ཡིག	
གོམས་གཤིས་ལ་སོགས་པ་ཉམས་པ་སོར་
ཆུད་དང་།	མི་ཉམས་གངོ་འཕལེ་གནང་རུྒྱའ་ི
ཆེད་ད་ུརླབས་ཆེན་གི་བྱ་བ་རབས་དང་རིམ་
པ་གནང་ཡོད་རེད།	 ང་རང་ཚོ་བདོ་པ་ཚོར་
ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན།	 ང་ཚོའ་ིསྐབས་ཟརེ་
ནའང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་རེད།	 མགནོ་
ཟརེ་ནའང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་རེད།	 ཕ་མ་
ཟརེ་ནའང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་རེད།	 ད་ེ
འདྲ་སོང་ཙང་།	 མགནོ་པ་ོགང་གིས་བཀའ་

གང་གནང་བ་རསེ་སུ་འཇུག་དགོས་པ་གལ་
ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་རེད།
ལྷག་པར་སྔནོ ་ལ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ ་
མཆོག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་བྱས་
ནས་གཡོལ་ད་ུམེད་པའི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་
བཅའ་བཞིའི་ཐགོ་ལ་ང་རང་ཚོ་བདོ་མི་སིྤ་
བ་ོགནམ་བསན་ཡོངས་ཀིས་དའེི་ནང་དནོ་
རགོས་པ་བྱས་ནས་རང་ཉདི་ཀིས་གང་ཐུབ་
ཐུབ་ཀིས་དའེི ་ཐོག་ལ་རེས་སུ་འཇུག་པ་
གནང་དགོས་པ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད།	
ད་ེ༧རྒྱལ་བ་དགསེ་པའ་ིམཆོད་སིྤན་རེད།	ད་ེ
ནང་བཞིན་བྱས་ནས་༧རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་
བཀའ་གང་ཕབེས་པའི་ཐོག་ང་རང་ཚོས་
གང་དང་གང་བྱདེ་ཐུབ་ཀི་འདགུ	 ད་ེཚོའ་ི
ཐགོ་ལ་སླབོ་སྦྱངོ་གནང་དགསོ་པ།	 ད་རིང་
ཁ་སང་༧རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་བཀའ་གནང་
པ་ད་ེཚོར་སླབོ་སྦྱངོ་གནང་མཁན་ཕིའི་མི་ད་ེ
ཚོ་ཆགས་ཡོད་པ་འདྲ་པ།ོ	 ང་རང་ཚོ་སིྤར་
བཏང་འདྲ་པ་ོཆགས་བསྡད་པ་མཐོང་གི་
འདགུ	 ད་ེའདྲ་ཡིན་ཙང་ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ལ་སླབོ་
སྦྱངོ་གནང་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད།	 བཀའ་ཇི་བཞིན་སུྒབ་པར་མགནོ་
པ་ོགང་གིས་བཀའ་སླབོ་གང་གནང་པ་ད་ེཚོའ་ི
ཐགོ་ལ་སླབོ་སྦྱངོ་གནང་དགསོ།	 ལགྷ་པར་
ང་ཚོ་བདོ་པ་ཚང་མས་༧རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་
ཐུགས་ཕམ་མི་དགོས་པ་ཞིག་བཟ་ོདགོས་པ་
ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་རེད་འདགུ
ད་ལྟ་དགུང་ལོ་དཔ་ེམི་སིད་པའི་མཐོ་པརོ་
ཕབེས་ཡོད་རེད།	 དགུང་ལོ་	 ༡༡༦	 ཡིན་
ནའང་རེད།	 ཡང་ན་	 ༡༢༥	 ཡིན་ནའང་
རེད།	 ད་ེའདྲ་ཞིག་བཞུགས་ཐུབ་པ་བཟ་ོ
རུྒྱར་ང་ཚོར་འགན་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་ཡོད་རེད་
བསམ་གི་འདགུ	 ད་ེའདྲ་ཡིན་ཙང་༧རྒྱལ་
བའི་དགོངས་པ་དཀུྲག་མི་དགོས་པ་ཞིག་
གནང་དགསོ་པ་དང་།	 ༸རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་
དགངོས་ཚུལ་བཞིན་བསུྒབ་པ་ཡིན་ན།	 ང་
ཚོར་སྔནོ ་མ་ནས་ལུང་བསན་ཡོད་པ་ཇི་
བཞིན་དང་།	 ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་ནས་ཀང་
བཞུགས་ཀི་ཡིན་ཞེས་ཞལ་བཞེས་ཕབེས་
ཡོད་རེད།	 ད་ེའདྲ་ཞིག་བཞུགས་རུྒྱའ་ིསྨནོ་
འདནུ་ཞུ་གི་ཡིན།
མཐའ་མ་དརེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་
བརན་པ་དང་།	 བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་མུར་
ད་ུགསལ་བའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་
གསུངས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

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

གཟགིས་པར་འཚལ།



4 24th February 2021   TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༢	ཕི་ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༤

Published by: Tsering Yangkyi, DIIR, Printer: Narthang Press (DIIR),  CTA, Gangchen Kyishong, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Name of Editor: Ngawang Thogmed,  
Place of Publication: CTA, Gangkyi, Dharamshala-176215 H.P., INDIA Tel:+91-1892-222457/222510 Email: diiraddl.secy@tibet.net Website: www.bod.asia

Regd. No. HPTIB/2017/74104

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཀི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༢༢	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲའོ་ིཚོདུ་	 ༨།༣༠	 ཙམ་ལ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་འབྲས་ལྗངོས་
མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་པམེ་
སིང་ར་མང་ (Shri Prem Singh Tamang)  

མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་རསེ།	 རྒྱ་
གར་བྱང་ཤར་ཕགོས་སུ་ཡོད་པའི་ར་ཝང་
ལ་ཀུན་ཕན་གླངི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་
འཚམས་གཟིགས་གནང་ཡོད།ད་ེཡང་ཉནི་

རྒྱབ་ཚོདུ་	 ༡	 ཙམ་ལ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླིང་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་འབྱོར་སྐབས་ས་
གནས་ཀི་ལས་ཀི་སྣ་ེམོ་བ་དང་།	 སེར་སྐ་

མི་མང་ཡོངས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་བརྒྱ་ཤོག་དུྲག་པའི་སིྤ་
ཁང་དང་།	 མཉམ་འབྲལེ་མགནོ་ཁང་།	 ས་
འཐུས་ཚོགས་ཁང་།	ད་ེབཞིན་གསར་བསུྐན་
ཟིན་པའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ཆུ་མཛོད་བཅས་
དབུ་འབྱདེ་གནང་།	 ཕགོས་མཚུངས་བརྒྱ་
ཤོག་དང་པའོ་ིསིྤ་ཁང་དང་།	 གཞིས་ཆགས་
ཀི་རྒྱལ་སྒ།ོ	 བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་གི་སུམ་
མད་ོལམ་བཅས་ཀི་ལས་འཆར་གུབ་ཟིན་པ་

ཁག་ཀང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་དབུ་འབྱདེ་གནང་རུྒྱ་བཀདོ་ཟནི་
ཡང་དསུ་ཚོད་ཀི་རྐེན་པས་དངོས་སུ་དབུ་
འབྱདེ་གནང་ཐུབ་མེད།

ཉནི་གུང་ཞལ་ལག་གུབ་རསེ་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་
མོའི་སིྤ་ཁང་ད་ུདཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་ལས་རིམ་ཞིག་གོ་སིྒག་
ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	 ལས་རིམ་གི་ཐགོ་མར་
ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཀི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྡ་ོརེ་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས་ལས་བསྡམོས་སྙངི་བསྡུས་
ཤིག་སྒགོས་སྦྱང་དང་།	 ཉ་ེཆར་གུབ་ཟནི་
པའི་ལས་འཆར་ཁག་ངོ་སྤོད་གནང་གུབ་
མཚམས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་མི་མང་ལ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས།	ད་
ལན་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་ལ་ཡོང་དགོས་
དནོ་གཙོ་བ་ོན།ི	 བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅ་ོལ་ྔ
པའ་ིལས་དསུ་གཙང་ལ་ཉ་ེབའ་ིསབྐས་འདརི་
མི་མང་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱའི་ཆེད་
བཅར་བ་ཡིན་སྐརོ་དང་།	 རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་
ཁུལ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་འགོ་འཛུགས་དགོས་
དནོ་ན།ི	 ཕ་མ་བཀའ་དྲནི་ཆེན་པ་ོཡིན་དསུ་
རང་ཉིད་ཀི་ཕ་མ་ཐོག་མར་བཙན་བྱོལ་
ད་ུབཞུགས་ས་དང་།	 རང་ཉདི་སྐ་ེས་དང་
འཚར་ལོངས་བུྱང་ས་ཡང་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་
ཁུལ་ནས་ཡིན་སབས།	 ས་ཆ་འད་ིནས་འག་ོ

བཙུགས་ན་རནེ་འབྲལེ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
ད་ེབཞིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཟརེ་དསུ་ཚང་མས་
སྤབོས་པ་བསྐདེ་དགསོ་པ་ཞིག་དང་།	ད་ེཡང་
གཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྲནི་ཡིན་
སྐརོ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་
བདོ་མི་སུད་ཚོང་བ་དང་ཚོང་ལས་གཉརེ་
མཁན་རྣམས་ལ་སྐདེ་ཀ་ཧ་ཅང་དམའ་བའོི་
ཐོག་ནས་བུན་གཡར་གཏངོ་གི་ཡོད་སྐརོ་
སོགས་འགལེ་བརདོ་གནང་ས་ེམི་མང་ཚོས་
ད་ེདག་མཁནེ་དགསོ་ཀི་ཡོད་སྐརོ་ནན་བརདོ་
གནང་ཡོད།	 མཐར་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་

མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་བཞིའ་ི
སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་ཀི་
བརྙན་འཕནི་ཚན་པས་སདྐ་རིགས་མི་འདྲ་བ་
བཅ་ོལའྔ་ིནང་༸རྒྱལ་བའ་ིཐུགས་བསྐདེ་དམ་
བཅའ་བཞིའི་སྐརོ་རྒྱང་སིང་ཞུས་ཡོད་སྐརོ་
སོགས་གསུངས།
མཛད་སྒའོི་མཐའ་མར་ར་ཝང་ལ་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་དང་།	གཞིས་ཆགས་
སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེདཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
མཚོན་བྱདེ་དངུལ་གི་མཆོད་ཀངོ་ཞིག་ཕུལ་
ཡོད་པ་བཅས།	།

བདོ་ཀི་སདི་བུྱས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ་བདོ་མདནུ་ངསོ་སུ་འཇགོ་པའ་ིགལ་གནད་ཀི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༢༣	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དྲལི་ཀམ་པུ་ཊར་སྡ་ེཚན་
གི་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་ཀི་སིད་བུྱས་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་བདོ་མདནུ་ངོས་
སུ་འཇགོ་པའི་གལ་གནད་ཀི་བག་ོགླངེ་ཞིག་
བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་དྲ ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༡༠	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དྲལི་
བསྒགས་དུྲང་ཆེ ་འཆི་མེད་ཚེ ་དབྱངས་
ལགས་དང་།	 བདོ་ཀི་སདི་བུྱས་ཉམས་ཞིབ་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་བསན་འཛིན་ལེགས་
བཤད་ལགས་ཀིས་གཙོས་སིད་བུྱས་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་གི་ལས་བྱདེ།	 ཕི་དྲལི་དང་བད་ེ
སུང་ལས་ཁུངས་ཀི་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ།	
སཱ་ར་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སྐ་ུཚབ།	 ད་ེབཞིན་གཞུང་
འབྲལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་
སོགས་ཁནོ་མི་གངས་	 ༢༧	 ལགྷ་ཙམ་ལནྷ་
འཛོམས་ཐགོ་བདོ་ཀི་སིད་བུྱས་ཉམས་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་བསན་འཛིན་ལེགས་བཤད་
ལགས་དང་ཉམས་ཞིབ་པ་བསན་འཛིན་བད་ེ
གསལ་ལགས་གཉིས་ཀིས་ངོ་སྤོད་གསུང་
བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་བག་ོགླངེ་གི་ལས་
རིམ་འགོ་འཛུགས་གནང་ཡོད།སྐབས་དརེ་
བདོ་ཀི་སིད་བུྱས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་བསན་འཛིན་ལེགས་བཤད་ལགས་
ཀིས་གསུང་དནོ།	 བདོ་ཀི་སདི་བུྱས་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་གིས་བདོ་མདནུ་ངསོ་འཇོག་པའི་
གལ་གནད་ཀི་བག་ོགླངེ་ཞིག་གོ་སིྒག་གནང་
ཡོད།	 བག་ོགླངེ་འད་ིབཞིན་བསྐངོ་ཚོགས་
གནང་དགསོ་པའ་ིདམིགས་གཙོ་བ་ོན།ི	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོར་བདོ་ཀི་སདི་བུྱས་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་གི་ཨིན་ཇིའི་དསུ་དབེ་ཅིག་འདནོ་
སྤལེ་གནང་ཡོད་པའི་ནང་བདོ་མདནུ་ངསོ་

སུ་འཇགོ་དགསོ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་རྩམོ་
བསྡུ་རུབ་བྱས་ཏ་ེདཔ་ེདབེ་ཅིག་འདནོ་སྤལེ་
གནང་ཡོད།	 ཐངེས་འདའི་ིབག་ོགླངེ་གཙོ་
བརོ་དཔ་ེདབེ་ནང་ཡོད་པའི་རྩམོ་ཡིག་ཁག་
གིརྩམོ་པ་པ་ོདགུས་སོ་སོའི་རྩམོ་ཡིག་འགལེ་
བརདོ་གནང་རུྒྱ་མ་ཟད།	 དའེ་ིཐགོ་བག་ོགླངེ་
གནང་རུྒྱའ་ིརེ་བ་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	ཐངེས་འདརི་

ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་རྐནེ་པས་བདོ་
ཀི་སིད་བུྱས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་མགནོ་ཤོག་
བཏང་ཕགོས་ཐད་ཆབ་སདི་དང་འབྲལེ་ཡོད་
ལས་ཁུངས་ཁག་དང་།	 ཚོགས་སྡ།ེ	 ཉམས་
ཞིབ་དང་འབྲལེ་ཡོད་ཁག་བཅས་ཁོན་མི་
གངས་	 ༥༠	 ལས་མི་ཉུང་བར་མགནོ་ཤོག་
ཕུལ་ཡོད།	 བདོ་མདནུ་ངསོ་འཇགོ་དགསོ་
དནོ་ན་ིབདོ་པའ་ིགནས་ཚུལ་རྣམས་གང་མང་
མདནུ་ལ་བཀདོ་ཐུབ་པ་དང་།	བདོ་པའ་ིངསོ་

ནས་བདོ་དནོ་ཐད་ནསུ་པ་ཇི་ལརྟ་སྤུང་དགསོ་
པ།	 བདོ་དང་རྒྱལ་སིྤའ་ིགནས་ཚུལ་ཐགོ་
ཕར་ཚུར་སྦྱང་བཤད་བྱས་ནས་ཤར་བསྐདོ་
བྱདེ་ཕགོས་ཀི་ཆེད་ཡིན།	དསུ་དབེ་དའེ་ིནང་
རྩམོ་སྣ་མང་ཡོད།	 གཉསི་ནས་འབདོ་སྐལུ་
དང་སྦྲགས།	 ཕགོས་མཐའ་ཁག་འདྲ་མིན་
ནང་ཡོད་པའི་བདོ་ཀི་ཉམས་ཞིབ་པ་རྣམས་

ལ་བདོ་ཀི་གནས་ཚུལ་དང་འབྲལེ་བའི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་།	སདྐ་ཡིག	གམོས་གཤིས།	
ལོ་རུྒྱས་སོགས་ཀི་རྩོམ་རྣམས་བདོ་ཀི་སིད་
བུྱས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ལ་བསྐུར་གནང་ཚེ་ང་
ཚོའ་ིངསོ་ནས་རྩམོ་འདནོ་སྤལེ་ཞུ་རུྒྱའ་ིའབད་
བརྩདོ་བྱདེ་ཀི་ཡིན།	 གཙོ་བ་ོརྩམོ་གི་སྤུས་ཀ་
ལ་རག་ལས་ཀི་ཡོད།	ད་ཆ་ང་ཚོའ་ིདསུ་དབེ་
རྣམས་སླབོ་གྲྭ་དང་མཐ་ོསླབོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད།	
རྒྱ་གར་དང་ཕི་རྒྱལ་གི་བས་ིགནས་ཁང་ནང་
འགམེས་སྤལེ་བྱདེ་རུྒྱའི་འབདོ་བརྩནོ་གནང་
དང་གནང་བཞིན་ཡོད།
སིྤར་བདོ་ཀི་སིད་བུྱས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ནས་
ལོ་གཅིག་ནང་བདོ་ཡིག་དང་ཨིན་ཡིག་ཐགོ་
དསུ་དབེ་རེར་བཅས་དསུ་དབེ་གཉསི་འདནོ་
སྤལེ་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	 བདོ་ཡིག་ཐགོ་རྩམོ་གང་
ཙམ་ཡོད།	འནོ་ཀང་སྤུས་ཀའ་ིཆ་ནས་བཏནོ་
མི་ཐུབ་པ་ཡང་ཡོད།	 རྩམོ་ཡིག་འབྱརོ་བ་
ལརྟ་འདནོ་སྤལེ་གནང་རུྒྱ་ཁག་པ་ོརེད།	 བདོ་
ཨིན་གཉསི་ཀི་རྩམོ་སིྒག་པ་ཡོད།	 རྩམོ་སིྒག་
པ་རང་གི་འགན་འཁརེ་གི་ཡོད།	 དའེ་ིཐགོ་
བདོ་ཀི་སིད་བུྱས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་གིས་གནནོ་ཤུགས་བྱདེ་ཀི་མེད།	བདོ་
ཀི་དསུ་དབེ་མང་ད་ུགཏངོ་རུྒྱའ་ིའབད་བརྩནོ་
གནང་གི་ཡོད།	 བདོ་ཀི་གནས་ཚུལ་རྣམས་
བདོ་མི་ཞིག་གིས་གདངེ་སྤབོས་ཐགོ་ནས་འབྲ་ི

ཐུབ་ཚེ་འཐབ་རྩོད་དང་མི་རིགས་ཀི་ལ་རྒྱ་
སོགས་ཀི་ཐགོ་ནས་མ་འངོས་པར་མི་ཐགོ་
རསེ་མ་རྣམས་ལ་ལེགས་སྐསེ་འབུལ་ཐུབ།	
བདོ་ཀི་སིད་བུྱས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བདོ་
མིའི་གཞོན་སྐེས་ཁདོ་བདོ་ཀི་གནས་ཚུལ་
དང་འབྲལེ་བའི་རྩོམ་གང་མང་མང་འབྲི་
རོགས་ཞསེ་གསུངས།	།

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