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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མཧཱ་ར་ཤི་ཀྲ་མངའ་སྡརེ་རུད་སྐབོ་
རོགས་དངུལ་ཞལ་འདབེས་སྩལ་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་གི་མཧཱ་ར་ཤི་ཀྲ་	 (Ma-

harashtra) མངའ་སྡའེ་ིནང་ཆར་ཞདོ་ཆེན་
པ་ོབབས་པར་བརནེ་ཆུ་ལོག་བརུྒྱགས་ནས་མི་
རུྒྱཟགོ་གསུམ་ལ་གོད་ཆག་ཆེན་པ་ོབུང་བའི་
གནས་ཚུལ་ཐནོ་པར་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༧	
ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་མཧཱ་ར་ཤི་ཀྲ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་
ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཨུ་དཱབ་བ་ྷལ་ས་ཧབེ་
བྲཀ་རེ་ (Uddhav Balasaheb Thacker-

ay)	 མཆོག་གི་མཚན་ཐགོ་ཏུ་འདས་གངོས་ སུ་གུར་བའི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ལྟསོ་བཅས་ ཡོངས་ལ་ཐུགས་སྨནོ ་དང་ཐུགས་གསོའི་

གསུང་འཕནི་ཞིག་སྩལ་བའི་ནང་འཁདོ་དནོ།	
མངའ་སྡ་ེགཞུང་དང་འབྲལེ་ཡོད་དབུ་ཁིད་
རྣམ་པས་ཆུ་ལོག་གི་གནདོ་འཚེ་ཕགོ་མཁན་
རྣམས་ལ་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་གནང་བཞིན་
པ་ངསོ་ནས་ཤེས་ཀི་ཡོད།
ངསོ་ཀིས་མཧཱ་ར་ཤི་ཀྲ་མངའ་སྡའེ་ིམི་མང་ལ་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེམཚོན་ཆེད་ད་ུཏཱ་ལའ་ི
བ་ླམའ་ིདག་ེརྩ་ཚོགས་པ་བརུྒྱད་རུད་སྐབོ་དང་
ཉནེ་སྐོབ་སླད་རོགས་དངུལ་ཞལ་འདབེས་
འབུལ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ།།

ཞི་ཅིན་ཕངི་བདོ་ད་ུཕིན་ཏ་ེབདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་བསྐར་གསོ་ཐུབ་ཚེ་བདོ་དང་རྒྱ་ནག་གཉསི་ཀར་
ཐུགས་ཕན་གསོ་ཐུབ།

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གི་སདི་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕངི་
བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་དང་བདོ་ཉིང་ཁི་ས་
ཁུལ་ད་ུའབརོ་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གི་སདི་འཛིན་
ཞི་ཅིན་ཕིང་ཐངེས་འདིར་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷ
སར་བསྐདོ་པའི་སྐརོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་མགིན་ཚབ་པ་ཕི་དལི་དུང་འཕར་བསྟན་
འཛིན་ལེགས་བཤད་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	
རྒྱ་ནག་གི་སདི་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕངི་བདོ་ཉངི་ཁ་ི
ས་ཁུལ་དང་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསའ་ིགངོ་ཁྱརེ་
ད་ུའཚམས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་ཡོད།	 འད་ི
ལོར་ཆ་བཞག་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཞི་
བའི་བཅིངས་གལོ་བཏང་ནས་ལོ་ངོ་བདནུ་
ཅུ་འཁོར་ཚུལ་སྒོག་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	

དའེི་དསུ་དན་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱའི་ངོ་བ་ོཞིག་
མཚོན་གི་ཡོད་འདགུ	 གང་ལརྟ་ཞི་ཅིན་ཕངི་
རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཆགས་ཏ་ེད་བར་བདོ་
ནང་ཕབེས་ཐུབ་མེད།	 ད་རེས་ཐངེས་དང་པ་ོ
ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ིརེ་བར་ཞི་ཅིན་ཕངི་
བདོ་ད་ུཕབེས་དསུ་གོ་སྐབས་བཟང་པ་ོཞིག་
རགས་ཡོད་བསམ་གི་འདགུ	 	 ག་ོསབྐས་
འདིའི་ཐགོ་ནས་བདོ་མིའི་མངནོ་འདདོ་གང་
ཡིན་པ་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་རགོས་
ཐུབ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་ལ་བརིྩས་དགསོ།
ད་ཆ་རྒྱ་ནག་ནང་ཆུ་ལོག་དང་འབྲལེ་བའི་
དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོང་གི་ཡོད་ནའང་

བདོ་ཀི་གནད་དནོ་འདི་བཞིན་རྒྱ་ནག་ལ་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་
མཚོན་ཐུབ་ཀི་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་
ང་ོ	 ༧༠	 རིང་བདོ་ནང་མཁགེས་འཛིན་ཅན་
གི་སིད་བུས་ལག་བསྟར་བདེ་བཞིན་པ་དརེ་
བདོ་མི་ཚོས་གདངོ་ལེན་བས་པའི་ཐགོ་ནས་
ད་ལའྟང་དཀའ་རྙགོ་ཅིག་འཕད་བཞིན་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་ཞི་ཅིན་ཕིང་བདོ་ཉངི་ཁི་ས་ཁུལ་
དང་ལྷ་སར་ཕབེས་ཏ་ེའཛུགས་སུྐན་གི་ལས་
གཞི་ཁག་ལ་གཟིགས་པ་ཙམ་མིན་པར་བདོ་
མི་དང་ལནྷ་ཐད་ཀར་བཀའ་མོལ་ཞུས་ཏ་ེབདོ་
མིའི་དཀའ་ངལ་དང་གནས་སྟངས་སོགས་ལ་
མཐུན་རྐནེ་སྦྱར་ཐུབ་ཚེ་ཕན་ཐགོས་ཀི་རེད་

བསམ་གི་འདགུ
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ནས་བཟུང་བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་
བུང་མེད།	 ཕགོས་མཚུངས་ཞི་ཅིན་ཕངི་རྒྱ་
ནག་གི་སིད་འཛིན་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་བདོ་
རྒྱ་གཉསི་དབར་ཞི་བའི་གསོ་མོལ་བུང་མེད་
སྟབས།	 ད་རེས་བདོ་ད་ུཕབེས་ཏ་ེབདོ་རྒྱ་ཞི་
མོལ་འག་ོབཙུགས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཞི་ཅིན་ཕངི་
གི་བས་རསེ་ཤིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཐུབ་པ་
ཞིག་ཡོད་པར་བརནེ་ང་ཚོའི་རེ་བར་ཞི་ཅིན་
ཕངི་བདོ་ད་ུཕབེས་ནས་བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་བསྐར་
ད་ུབདེ་ཐུབ་ན།	 མ་འངོས་པར་བདོ་དང་རྒྱ་
ནག་གཉིས་ཀར་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཡི་རེད།	
ཅསེ་གསུངས།	།

སུད་སིའ་ིབདོ་མི་ཡོངས་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བཀའ་དནི་
རསེ་དན་གི་༸རྒྱལ་བའ་ིསྐ་ུབརྙན་ཞིག་ཕུལ་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡	ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	
ཟླ་	༦	ཚེས་	༣༠	བར་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དནི་རེས་དན་གི་ལོར་
སུང་བརིྩ་ཞུས་པའི་ལས་རིམ་གི་ཆ་ཤས་སུ།	
སུད་སི་དང་ལིག་ཏནེ་སིཊཡན་ཁུལ་གི་བདོ་
མི་ཡོངས་ནས་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་
ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་མཚོན་བདེ་ད་ུ

གསེར་ཚོན་བཏང་བའི་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ཀི་
སྐ་ུབརྙན་ཞིག་ཕུལ་ཡོད།
ད་ེཡང་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༧	 ནང་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གངས་	 ༨༦	 ལ་
ཕེབས ་པའི ་༸སྐུ འི ་ འ ཁུངས ་སྐར ་དུས ་
ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་བསྟནུ།	 སིྤ་
ན ོར ་༸གོང ་ས་༸སྐབས་མགོན ་ཆེན ་པ ོ་
མཆོག་གིས་བ ོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་དང་།	
ལགྷ་པར་བདོ་མིའ་ིའཕལ་ཕུགས་ཀི་བད་ེརྩར་
ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀིས་མཛད་འཕིན་

བསྐངས་དང་སྐངོ་བཞིན་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
འག་ོབ་མི་སིྤའི་ཁེ་ཕན་སླད་ཀུན་ཁྱབ་འགན་
ཁུར་དང་།	འཛམ་གླངི་ཞི་བད།ེ	བམས་སྙངི་
ར་ེབཅས་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱའ་ིཐགོ་སྐ་ུངལ་
འཛེམས་མེད་ཀིས་མཛད་པ་བསྐངས་དང་
སྐངོ་བཞིན་པར་ས་གནས་བདོ་མིས་མགནོ་པ་ོ
གང་ཉདི་ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་སྐ་ུབརྙན་
ཞིག་ཕུལ་ཡོད།
ད་ེབཞིན་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་ཀིས་ཐུགས་
བསྐདེ་དམ་བཅའ་བཞི་སྟ་ེའག་ོབ་མིའ་ིརུྒྱད་ཀི་
བཟང་སྤདོ་དང་།	 ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ།	

བདོ་ཀི་ཆོས་རིག་འཛིན་སྐོང་སྤལེ་གསུམ།	
རྒྱ་གར་གི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་གནའ་བའོི་རིག་
གཞུང་བཅས་གོང་མཐོར་མཛད་བཞིན་པ་
སོགས་ཀི་བཀའ་དནི་རསེ་དན་མཚོན་བདེ་
ད་ུསུད་སི་དང་ལིག་ཏནེ་སིཊཡན་ཁུལ་གི་
བདོ་མིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་བརྙན་ཞིག་
ཕུལ་ཏ་ེམགོན་པ་ོགང་ཉདི་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་
བསལྐ་བརྒྱར་བརན་པ་དང་ཐུགས་ཀི་བཞེད་
དགོངས་མཐའ་དག་ལྷུ ན་གིས་འགུབ་པའི་
གསོལ་འདབེས་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།

བནོ་གཞིས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དམ་འབུལ་
ལེགས་གུབ།

༄༅།	 །དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་བནོ་
གཞིས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	 ༡༠	 པའ་ི
འདམེས་ཐོན་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀི་ལས་འཁུར་
དམ་འབུལ་གི་ཞུ་སྐལུ་འབརོ་དནོ་ལརྟ།	 ཆེས་
མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་
དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་གིས་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༦༩	 ཆ་
རྐནེ་འགོ་ཌོ་ལན་ཇི་བནོ་གཞིས་ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་སབྐས་	 ༩	 པའ་ིཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་
གཡུང་དུང་འཆི་མེད་ལགས་འཕལ་སེལ་ས་

གནས་ཁམིས་ཞིབ་པར་བསྐ་ོགཞག་བགིས་ཏ།ེ	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༠༧	 ཚེས་	 ༡༦	 རེས་གཟའ་
པ་སངས་ཉནི་བནོ་གཞིས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
སབྐས་	 ༡༠	 པའ་ིའདམེས་ཐནོ་ས་འཐུས་ཚོགས་
མི་	༡༡	ནས་ཚོགས་མི་	༡༠	དང་།	ད་ེདག་གི་
ཁངོས་ནས་ཚོགས་གཙོར་བཀྲ་ཤིས་ར་ོར་ེལགས་
དང་།	 ཚོགས་གཞནོ་ད་ུཤེས་རབ་གགས་པ་
ལགས་བཅས་ནས་འཕལ་སེལ་ས་གནས་ཁིམས་
ཞིབ་པའི་མདནུ་ད་ུལས་འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་
བཞསེ་གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཨིན་ིན་ེཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཡོངས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་
སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་སྐསེ་རབས་ཀི་གསུང་ཆོས་

བཀའ་དནི་བསྩལ་གཏན་འཁལེ་བ།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཨིན་ིན་ེཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཡོངས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་
སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་སྐསེ་རབས་ཀི་གསུང་ཆོས་
བཀའ་དནི་བསྩལ་གཏན་འཁལེ་འདགུ	
ད་ེཡང་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་གི་གཞུང་འབྲལེ་ད་རྒྱའ་ི
ནང་གསལ་ལརྟ་ན།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	
༡༡	 ཉནི་ཨིན་ཌ་ོན་ེཤི་ཡའ་ིནང་པའ་ིཆོས་ཚོགས་
བཀའ་གདམས་ཆོས་གླིང་གིས་ཇི་ལརྟ་གསོལ་བ་
བཏབ་པ་ལྟར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ད་ལམ་ཐད་གཏངོ་བརུྒྱད་རྒྱ་
གར་གི་ཆུ་ཚོད་	 ༩	 ནས་	 ༡༠	 བར་ཨིན་ཌ་ོན་ེ
ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཡོངས་སླབོ་གྲྭ་འད་མིན་གི་སླབོ་ཕུག་
རྣམས་ལ་བཀའ་ཆོས་དང་།	 ད་ེརསེ་ད་ིབ་དསི་
ལན་བཀའ་དནི་བསྩལ་རུྒྱ།	ད་ལམ་གི་བཀའ་ཆོས་
འདི་བཞིན་ཨིན་ཌོ་ན་ེཤི་ཡའི་ནང་སླབོ་གྲྭ་འད་
མིན་ད་ུསྟནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་སྐསེ་རབས་
འཆད་སྤལེ་གི་ལས་རིམ་ཁོངས་སུ་གོ་བསིྒགས་
ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན།	
མཛད་རིམ་འདི་བཞིན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་ཡིག་
ཚང་གི་གཞུང་འབྲལེ་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་ནས་བདོ་
ཨིན་རྒྱ་སྐད་སོགས་སྐད་རིགས་སྣ་མང་ཐོག་
གསུང་བསུྒར་གིས་ཐད་གཏངོ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	གསན་
གཟིགས་གནང་མཁན་ཚོས་ས་གནས་སོ་སོར་
བཅས་པའི་སིྤ་ཚོགས་རྒྱང་བཀེད་ཀི་བཀའ་རྒྱ་
ལས་མི་འདའ་བར་གསན་གཟགིས་གནང་དགསོ་
པ་དགངོས་འཇགས་འཚལ།	།
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ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཨོ་རྩདེ་འགན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ལ་ཕི་ལོ་
༢༠༢༢	ལོའ་ིཨོ་རྩདེ་འགན་ཚོགས་ཕར་འགངས་གནང་དགསོ་པའ་ིཞུ་ཡིག་ཕུལ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༣	
ཉིན་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་
མི་དང་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་
ཇབེ་མར་ཀི་ལེ་ (Jeff Merkley) མཆོག་
དང་།	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་
མི་དང་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཟུང་འབྲལེ་ཚོགས་གཙོ་
སྐ་ུཞབས་ཇམེ་སི་མེག་གྷ་ོཝན་ (James Mc-

Govern)	 མཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཨོ་ལེམ་
ཕགི་རྩདེ་འགན་ཚོགས་ཆུང་ (International 

Olympic Committee)	 གི་ཚོགས་གཙོ་

སྐ་ུཞབས་ཐ་ོམ་སི་བགྷ་ (Thomas Bach) 

ལགས་ལ་ཞུ་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་གནང་ཡོད།
ཞུ་ཡིག་དརེ་ཨ་རི་གསོ་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་
ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཟུང་འབྲལེ་ཚོགས་
གཙོ་ཟུར་པ་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སྐ་ུཞབས་མར་ཁ་ོར་ུབྷའི་ོ (Sen. Marco 

Rubio) 	 མཆོག་དང་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་
འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཁི་རི་སི་སི་མི་
ཐི་ (Chris Smith) མཆོག་གིས་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཞུ་ཡིག་ནང་འཁདོ་དནོ།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༢༢	 ལོའ་ིདགུན་དསུ་ཨོ་རྩདེ་འགན་

ཚོགས་གོ ་སིྒག་གནང་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་
གཞུང་གིས་ཆེས་གདགུ་རུྩབ་ཆེ་བའི་སྒ་ོནས་
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་
གཏངོ་བཞིན་པ་མཚམས་འཇགོ་མ་བདེ་པ་
ཡིན་ན།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༢	ལོའ་ིཔ་ེཅིང་དགུང་
དསུ་ཨོ་རྩེད་འགན་ཚོགས་ཕིར་འགངས་
གནང་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 ཨོ་རྩདེ་འགན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཡུལ་ཡང་གནས་སྤ་ོགནང་
དགསོ།	 གཞུང་གིས་མི་རིགས་སྡབེ་གསོད་
དང་འག་ོབ་མིའི་རིགས་ལ་ཁིམས་འགལ་
བ་སྤོད་སྤལེ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་
ནང་ཨོ་རྩདེ་འགན་ཚོགས་འཚོགས་མི་རངུ་།	

ཞསེ་དང་།
ལས་འགུལ་འད་ིན་ིཨོ་ལེམ་ཕགི་རྩདེ་འགན་
པ་ཚོར་ཁ་ེཕན་ཆེ་ཤོས་ཡོད།	 ཅསེ་གསུངས།	
གཞན་ཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོར་ང་ཚོའ་ི
ངསོ་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་ཨོ་ལེམ་ཕགི་རྩདེ་འགན་
ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡུ་གུར་
མི་རིགས་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ནང་ཡོད་པའི་ཡུ་
གུར་དང་།	 ཀ་སག་མི་རིགས།	 ད་ེབཞིན་ཁ་
ཆེ་མི་རིགས་གཞན་སོགས་བཀག་སིྐལ་ཁང་
ད་ུའཇུག་བཞིན་པ་མཚམས་འཇོག་དགོས་
པའི་འབདོ་སྐུལ་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་སྐུལ་
ཞུས་པ་ནས་བཟུང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་རང་

སྐངོ་ལྗངོས་ཀི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཏུ་གུར་
ཡོད།	ཅསེ་འཁདོ།
ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༧	ཉནི་ཨ་
རི་གསོ་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་ཚོགས་
ཆུང་གིས་ཨ་རིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱལ་
སིྤའི་ཨོ་ལེམ་ཕགི་རྩདེ་འགན་ལ་སིྦྱན་བདག་
གནང་མཁན་ཁེ་ལས་བཟ་ོཚོང་ཁང་ཁག་
གཅིག་དང་ལནྷ་ད་ུཕི་ལོ་	 ༢༠༢༢	 ལོའ་ི
དགུན་དསུ་ཨོ་རྩདེ་འགན་ཚོགས་ཀི་མཉམ་
འབྲལེ་སིྦྱན་བདག་ (Corporate Sponsor-

ship of the 2022 Winter Olympics) 

ཅསེ་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་ཉན་ཞིབ་གནང་

སུད་སིར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིབདོ་རིགས་ཚོགས་པ་བཞིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཨོ་རྩདེ་མཐུན་ཚོགས་ལ་ཞུ་གཏུགས་བས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༣	
ཉནི་འཛམ་གླངི་ཡོངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	
ལོའི་ཉ་ིཧངོ་གི་ཨོ་རྩདེ་འགན་ཚོགས་ཀི་དབུ་
འཛུགས་མཛད་སྒརོ་གཟིགས་བཞིན་པ་དང་
འབྲལེ།	 སུད་སིར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིབདོ་
རིགས་ཚོགས་པ་བཞིས་སུད་སིའི་རྒྱལ་ས་
བནྷ་ (Bern)	 ནང་བཞག་པའ་ིརྩ་འཛིན་ལ་
གཞིག་སྟ་ེཨོ་རྩལ་མཐུན་ཚོགས་ཀིས་པ་ེཅིང་
དགུན་དསུ་ཨོ་རྩེད་འགན་ཚོགས་འཚོགས་
རུྒྱ་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ད་ེདཔལ་འབོར་
མཉམ་ལས་དང་འཕལེ་རྒྱས་མཐུན་ཚོགས་	
(OECD)	 ཀི་རྩ་འཛིན་ལས་འགལ་བའ་ིཞུ་
གཏུགས་བས་ཡོད།
དཔལ་འབརོ་མཉམ་ལས་དང་འཕལེ་རྒྱས་
མཐུན་ཚོགས་ཀི་རྩ་འཛིན་ནང་རྒྱལ་ཁངོས་
ལས་བརལ་བའི་ཁེ་ལས་ཚོང་རིགས་རྒྱལ་
སིྤའི་ཨོ་རྩདེ་མཐུན་ཚོགས་སོགས་ཀིས་རྒྱལ་
སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་སུང་བ་
དགསོ་པ་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༢	 ལོའ་ིཔ་ེ
ཅིང་དགུན་དསུ་ཨོ་རྩེད་འགན་ཚོགས་ལྟ་

བུས་བདེ་སྒའོ་ིསབྐས་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་
འགན་ཁུར་ཞུ་དགོས་པ་སོགས་འཁོད་ཡོད།	
འནོ་ཀང་རྒྱལ་སིྤའི་ཨོ་རྩེད་མཐུན་ཚོགས་
ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་
གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པ་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལ་བརིྩ་སུང་བདེ་མཁན་ཚོགས་པ་དག་གིས་
གསལ་བཏནོ་བདེ་ཀི་ཡོད་ཀང་སྣང་མེད་ད་ུ
སུྐར་གི་ཡོད།	 ད་ཆ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༢	 ལོའ་ི
པ་ེཅིང་དགུན་དསུ་ཨོ་རྩདེ་འགན་ཚོགས་སུ་
གཞུང་འབྲལེ་སྐུ་ཚབ་མཉམ་ཞུགས་མི་བདེ་
པའི་སྐད་འབདོ་བདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོ
བཞིན་ཡོད།
ད་ེཡང་སུད་སིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་སུད་
བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པ་དང་།	 ཡུ་རོབ་
ཁུལ་གི་བདོ་རིགས་གཞོན་སྐསེ་ཚོགས་པ།	
སུད་སི་དང་ལེག་ཊེན་སི་ཊེན་ (Liechten-

stein)	བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ།	སུད་
སི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་བཅས་ཀིས་ཐངེས་
འདིའི་ཞུ་གཏུགས་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཡོད་པ་

དང་།	ཚོགས་པ་བཞིས་གསར་འགདོ་གསལ་
བསྒགས་སྤལེ་བའ་ིནང་།	རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་བདོ་ཀིས་གཙོས་ཡུ་གུར་དང་།	
ཧངོ་ཀངོ་།	 སོག་པ།ོ	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གི་
ས་ཁུལ་གཞན་སོགས་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་
པ་ཤེས་རགོས་ཡོད་ཀང་།	 ད་ེལ་མ་ལྟསོ་
པར་རྒྱལ་སིྤའ་ིཨོ་རྩདེ་མཐུན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༢	ལོའ་ིདགུན་དསུ་ཨོ་རྩདེ་འགན་
ཚོགས་ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་ནང་འཚོགས་རུྒྱ་
ཐག་གཅདོ་གནང་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 བདོ་ནང་
གི་བདོ་མི་	 ༡༥༥	 ཡིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
བཏང་བའ་ིགནད་དནོ་དསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
དག་གནནོ་གི་སིད་བུས་ལ་ང་ོརོལ་བདེ་ཀི་
ཡོད་པའི་རགས་ཚན་གསལ་པ་ོཞིག་ཡིིན་པ་
སོགས་འཁདོ་ཡོད།
ད་ེབཞིན་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་ནང་།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༢	 ལོའ་ིཔ་ེཅིང་དགུན་དསུ་ཨོ་
རྩདེ་འགན་ཚོགས་ཀི་འག་ོགནོ་གཏངོ་མཁན་
དང་།	མཉམ་ལས་བདེ་མཁན།	ད་ེབཞིན་རུྒྱ་

ཆ་མཁོ་སྤདོ་བདེ་མཁན་སོགས་བཙན་ཤེད་
ཀི་ངལ་རྩོལ་ལམ་ངལ་རྩོལ་བསུྒར་བཀོད་
ཁང་དང་ཐད་ཀར་རམ་བརུྒྱད་ནས་འབྲལེ་
བ་ཡོད།	
ཐེངས་འདིའི་ཞུ་གཏུགས་ལས་འགུལ་སྣ་ེ
འཁདི་མཁན་སུད་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་གཙོ་ཐ་ོམ་སི་ (Thomas Büchli) 

ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 ཨོ་རྩདེ་འགན་
ཚོགས་ཀིས་འག་ོབ་མིའི་རིགས་ཀི་རིན་ཐང་
མཚོན་གི་ཡོད་པས་ད་ེལ་གུས་བརིྩ་དང་བརིྩ་
འཇགོ་བདེ་དགསོ།	འནོ་ཀང་ཕི་ལོ་	༢༠༢༢	
ལོའི་དགུན་དསུ་ཨོ་རྩེད་འགན་ཚོགས་པ་ེ
ཅིང་ནང་འཚོགས་རུྒྱ་ཡིན་པ་དསེ།	 འག་ོབ་
མིའི་རིགས་ཀི་རིན་ཐང་རྩ་མེད་བཟསོ་པ་
མཚོན།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཨོ་རྩདེ་མཐུན་ཚོགས་
ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོའ་ིཨོ་རྩདེ་འགན་
ཚོགས་རྒྱ་ནག་ནང་ཚོགས་རུྒྱ་ཐག་བཅད་
པ་ད་ེནརོ་འཁུལ་ཞིག་ཏུ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་ན་
ཆོག་ཀང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༢	 ལོའ་ིཨོ་རྩདེ་
འགན་ཚོགས་རྒྱ་ནག་ནང་འཚོགས་རུྒྱ་ཐག་

བཅད་པ་ད་ེའག་ོབ་མིའི་རིགས་ལ་གནདོ་
འཚེ་བཟསོ་པ་ཞིག་པ་ཡིན།	 དརེ་བརནེ་ཞུ་
གཏུགས་ད་ེབརུྒྱད་རྒྱལ་སིྤའི་ཨོ་རྩདེ་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་གཞི་རྩའི་འགན་འཁི་ནི་འག་ོབ་
མིའི་རིགས་ཀི་རིན་ཐང་ད་ེདག་སུང་སྐབོ་
བ་རུྒྱ་ཡིན་པ་དན་སྐུལ་ཞུ་རུྒྱ་ན་ིང་ཚོའི་འསོ་
འགན་ཡིན་པ་འཚོར་གི་ཡོད་ཅསེ་གསུངས།
གཞན་ཡང་སུད་སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་ལས་
བེད་འཕིན་ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་ཀིས།	
གལ་གང་ཆེ་བ་ཞིག་ན་ིཕ་ོལོ་	 ༢༠༢༢	 ལོའ་ི
པ་ེཅིང་ཨོ་རྩེད་འགན་ཚོགས་ལ་རྒྱལ་སིྤའི་
ཨོ་རྩདེ་མཐུན་ཚོགས་ནས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་གི་འགན་འཁི་ཁུར་ཏ་ེངལ་རྩལོ་བསུྒར་
བཀདོ་ཁང་ད་ུབཀག་སིྐལ་བས་པ་རྣམས་ཨོ་
རྩདེ་འགན་ཚོགས་ཀི་གོ་སིྒག་སདླ་ལོག་པར་
མི་སྤདོ་པའ་ིངསེ་བརན་བཟ་ོདགསོ།	 ཞསེ་
གསུངས།	།

ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཨུ་ར་ུསུའ་ིའཚོལ་བདེ་འཕུལ་འཁརོ་ཆེ་ཤོས་ཀི་སིྤ་ཁྱབ་
ལས་ཁུངས་སུ་གདན་ཞུ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཨུ་ར་ུསུའ་ིའཚོལ་བདེ་འཕུལ་
འཁརོ་ཆེ་ཤོས་ (Yandex)	ཞསེ་པས་ར་ུསོག་

སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ཁོང་ཚོའི་སིྤ་ཁྱབ་ལས་ཁུངས་སུ་གདན་ཞུ་

གནང་སྟ།ེ (Yandex)	 ཞསེ་པས་ (Yandex 

Zen) བརུྒྱད་ད་ཐགོ་ཞབས་ཞུ་གནང་བཞིན་
པའི་ཐད་ཡར་རྒྱས་ཅི་ཞིག་གཏངོ་དགོས་
མིན་ཐད་གསོ་བསྡརུ་གནང་ཡོད།
(Yandex)	ཞསེ་པ་ན་ིཨུ་ར་ུསུའ་ིའཕུལ་རིག་
བཟ་ོསུྐན་ཁང་ཆེ་ཤོས་དང་།	ཨུ་ར་ུསུའ་ིནང་
ད་རྒྱའི་འཚོལ་བདེ་འཕུལ་འཁརོ་ཆེ་ཤོས་ད་ེ
ཡིན་ལ།	 	 ཨུ་ར་ུསུ་དང་ད་ེསྔནོ་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་ད་རྒྱའི ་འཚོལ་བེད་
འཕུལ་འཁརོ་ཁདོ་ཀི་ཚོང་རའི་ཐབོ་སལྐ་ཆེ་
ཤོས་ཤིག་ཀང་ཡིན།	 གཟའ་འཁརོ་རེར་ 
(Yandex Zen) ཞསེ་པའ་ིད་ཐགོ་ཞབས་ཞུ་
བདེ་སྤདོ་གཏངོ་མཁན་ས་ཡ་	༢༠	ལགྷ་ཡོད།

ད་ེཡང་ཐགོ་མར་རུ་སོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་སིྤ་ཁྱབ་ལནྷ་ཁང་
ད་ུགཟགིས་སྐརོ་གནང་གུབ་རསེ།	 ནང་ཆོས་
དང་ཤེེས་ཡོན་གི་ལས་གཞི་ཇི་ལརྟ་གངོ་སྤལེ་
གཏངོ་དགསོ་པ་དང་།	 བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་
ཐད་ག་ོརགོས་ཇི་ལརྟ་སྤལེ་དགསོ་པ།	 ད་ེ
བཞིན་ (Yandex) ནས་ལག་རྩལ་ཐད་རོགས་
སྐརོ་ཇི་ལརྟ་མཁ་ོའདནོ་བདེ་དགསོ་པའ་ིསྐརོ་
གསོ་བསྡརུ་གནང་ཡོད།
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས། (Yandex) འཚོལ་བདེ་འཕུལ་འཁརོ་
གི་རྣམ་གངས་དང་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་མཁན་
ལ་གཞིག་ན།	 འཕུལ་རིག་བདེ་སྤདོ་བས་ཏ་ེ

བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་གོ་རགོས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་རུྒྱ་དང་།	
དངེ་གི་དསུ་རབས་འདརི་དནོ་སྙངི་ལནྡ་པའི་
ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཤེས་རབ་ཁྱབ་
གདལ་གཏངོ་རུྒྱའི་ཐགོ་འཚོལ་ཞིབ་བདེ་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་ཅསེ་དང་།	 ང་ཚོས་ག་ོ
ལ་ཡོངས་ཀི་མི་ཚོགས་རྣམས་མཐུན་ལམ་
ཡོང་ཆེད་	(Yandex)	དང་ལནྷ་མཉམ་ལས་
བདེ་རུྒྱ་རེ་སྒགུ་བདེ་ཀི་ཡོད་ཅསེ་གསུངས།
མཐའ་དནོ་མི་འགངས་པར་ཚོགས་འད་ུ
འཚོགས་ཏ་ེབསམ་ཚུལ་འད་མིན་ཐགོ་གསོ་
བསྡུར་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་མོས་མཐུན་བས་ཏ་ེ
ད་ལན་གི་ཚོགས་འད་ུད་ེམཇུག་སྡམོ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།
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འཕགས་བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ཚོགས་པས་ད་ལམ་བརུྒྱད་བདོ་དནོ་སྐརོ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ།
༄༅།	 །རྒྱ་གར་གི་ཨུ་ཊར་པར་ཌ་ེཤི་
མངའ་སྡའེ་ིགངོ་ཁྱརེ་མེ་རཌ་ (Meerut) 

ཁུལ་གི་འཕགས་བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ཚོགས་
པས་ (Bharat Tibbat Sahyog Manch) 

ད་ལམ་བརུྒྱད་བདོ་དནོ་སྐརོ་ཚོགས་འད་ུ
ཚོགས་ཡོད།	 ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་འཕགས་བདོ་འབྲལེ་མཐུད་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་གཞནོ་པ་སྲྭ་མི་ཌི་ཝི་
ཡ་ནནྟ་ (Swami Divyanand) ལགས་དང་།	
རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རནེ་གཞི་བས་
པའི་འཕགས་བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁིམས་
ལགས།	 གངོ་ཁྱརེ་མེ་རཌ་ཁུལ་གི་འཕགས་
བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
སྐ་ུཞབས་སྐ་ུཞབས་སན་དཱབི་ཅ་ོད་ེརི་ (Dr 

Sandeep Chaudhary) ལགས་སོགས་

མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ད་ཐགོ་གི་ཚོགས་འདའུ་ིསྟངེ་འཕགས་
བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ཀིས་
འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་གནའ་དངེ་གི་འབྲལེ་
བ་དང་དའེ་ིགལ་གནད།	 རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་བདོ་མིར་རང་
དབང་ཐབོ་ཐབས་སུ་ཕག་ལས་གནང་བཞིན་
པའ་ིསྐརོ།	 རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་
གཞི་བས་པའི་འཕགས་བདོ་འབྲལེ་མཐུད་
ལས་ཁང་གི་ལས་འགན་དང་ང་ོབ།ོ	 ད་ེ
བཞིན་གནས་ཆེན་གངས་རིན་པ་ོཆེ་དང་མ་
ཕམ་གཡུ་མཚོ་ནི་འཕགས་བདོ་གཉིས་ལ་
གལ་གནད་ཆེ་ཚུལ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཕགས་བདོ་འབྲལེ་
མཐུད་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་སྲྭ་

མི་ཌི་ཝི་ཡ་ནན་ཌི་	 (Swami Divyanand)	
ལགས་ཀིས་ལ་ྷདབང་ཕུག་གི་གནས་གངས་
རིན་པ་ོཆེ་དང་།	 མ་ཕམ་གཡུ་མཚོའ་ིཁུལ་

ནས་བདོ་ཀི་ཆུ་བ་ོཆེན་པ་ོབཞི་སྟ་ེསེང་གེ་ཁ་
འབབ་དང་།	གངླ་ཆེན་ཁ་འབབ།	ར་མཆོག་
ཁ་འབབ།	 རྨ་བ་ཁ་འབབ་བཅས་གཞུར་
བཞིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།

གོང་ཁྱེར་མེ་རཌ་ཁུལ་གི་འཕགས་བོད་
འབྲེལ་མཐུད་ཚོགས་པའི ་ ཚོགས་གཙོ ་
སྐུ ་ཞབས་སྐུ ་ཞབས་སན་ དཱིབ ་ཅོ ་ད ེ་ རི ་

ལགས་ཀིས་འཕགས་བདོ་གཉསི་ལ་འཕད་
བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ནི་རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་རེད།	 ཅསེ་དང་།	
ང་ཚོས་ངེས་པར་རྒྱ་ནག་གི་ཐོན་རྫས་ཉ་ོ

ཚོང་མཚམས་འཇགོ་བདེ་དགསོ།	 འཕགས་
བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་
བདོ་ལ་རང་དབང་མ་ཐབོ་བར་ད་ུམུ་མཐུད་
ལས་དནོ་མཇུག་སྐངོ་བདེ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས།
མཐར་གངོ་ཁྱརེ་མེ་རཌ་ (Meerut)	 ཁུལ་
གི་འཕགས་བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ནི་རཇ་ཀ་རན་སིངྒ་	
(Shri Neeraj Karan Singh)	 ལགས་
ཀིས་ལ་ྷདབང་ཕུགས་ཆེན་པའོ་ིགནས་གངས་
རིན་པ་ོཆེ་དང་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་རྒྱ་ནག་གི་
དབང་སུྒར་འགོ་ནས་རང་དབང་ཐབོ་ཐབས་
སུ་འབད་བརྩདོ་གང་ཐུབ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
མཇུག་སྡམོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་རིག་གཞུང་སྡ་ེཚན་ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་

རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའ་ིགནའ་བའོ་ིརིག་གཞུང་དང་།	 སུྒ་

རྩལ་སོགས་མི་ཉམས་གོང་འཕལེ་ཆེད་རིག་

གཞུང་སྡ་ེཚན་ཞིག་ཉ་ེཆར་གསར་འཛུགས་
གནང་ཡོད།
ཚན་པ་དའེ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 མི་ལོ་
སྟངོ་ཕག་གི་ལོ་རུྒྱས་ལནྡ་པའི་བདོ་ཀི་རྩ་ཆེའི་
རིག་གཞུང་གཙོ་བརོ་གུར་པའི་གནའ་དངེ་
གི་སུྒ་རྩལ་རྣམས་བཙན་བལོ་ད་ུདར་ཁྱབ་
སརྔ་ལྷག་ཡོང་ཆེད་བདོ་རིགས་གཞོན་སྐསེ་
རྣམས་ལ་རིག་གཞུང་ག་ོརགོས་དང་།	 ཟབ་
སྦྱངོ་།	 ཁྱབ་ཁངོས་རིག་གཞུང་བསྟ་ིགནས་
ཁག་དང་འབྲལེ་ལམ་དམ་ཟབ།	 རིས་མེད་
ཆོས་སྡ་ེཁག་དང་རིག་གཞུང་དང་འབྲལེ་བའ་ི
ཚོགས་སྡ་ེཁག་ལ་རམ་འདགེས།	 གཞན་
ཡང་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གི་གོ་རགོས་དང་།	
ཉམས་ཞིབ་ཀི་ལས་འཆར་སོགས་སྤལེ་རུྒྱ་

ཡིན།
སིྤར་བཏང་ཕི་ལོ་	 	 ༡༩༥༩	 ལོར་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་མ་སུ་རིར་ལནྷ་ཁང་འད་ིཆོས་དནོ་ལནྷ་
ཁང་ཞེས་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དང་།	
ད་ེནས་རིམ་བཞིན་ཡུལ་ཁིམས་དང་མཐུན་
པའི་ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཚན་ཐགོ་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་ཚོགས་པ་ཞེས་དབེ་སྐེལ་གནང་བ་
ནས་བཟུང་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་ཆོས་
བརུྒྱད་ཁག་གཙོ་བརོ་གུར་པའི་བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་སུང་སྐབོ་དང་གོང་འཕལེ་ཆེད་ལས་
འཆར་རབ་དང་རིམ་པས་སྤལེ་ཡོད་ན་ཡང་།	
བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བུས་འགོ་བདོ་ཀི་

རིག་གཞུང་དང་གོམས་གཤིས་བཟང་པ་ོ
སོགས་ཉནི་རེ་བཞིན་ཉམས་ཆག་འག་ོབཞིན་
ཡོད་པ་དང་།	 བཙན་བལོ་ད་ུཡང་དངེ་དསུ་
ཕིའི་ཡར་རྒྱས་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་ལ་ད་ོདབིངས་གནང་མཁན་ཇ་ེཉུང་
ད་ུའག་ོབའི་ཉནེ་ཚབ་ལ་བརནེ་ཆོས་ཕགོས་
སྡ་ེཚན་ཟུར་ད་ུཡོད་ཁར་རིག་གཞུང་སྡ་ེཚན་
ཞིག་ཀང་ཟུར་ད་ུབཙུགས་ཏ་ེརིག་གཞུང་
ཐགོ་ལས་འཆར་སརྔ་ལགྷ་སྤལེ་ཆེད་གསར་
འཛུགས་གནང་ཡོད།	 ཚན་པ་དའེ་ིནང་ད་
ལའྟ་ིཆར་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་ལས་བདེ་
གཅིག་དང་།	 ལས་རོགས་ལས་བདེ་གཅིག་
ཡོད།	།

ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་སདི་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གི་ལས་འགན་རིྩས་བཞསེ་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༦	
རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་བདོ་ཀི་སིད་བུས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་ད་ུའགན་འཛིན་གསར་རྙངི་

འཕ་ོལེན་གི་མཛད་སྒ་ོསྟབས་བད་ེཞིག་ཚོགས་
ཏ་ེཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་སདི་བུས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གི་ལས་
ཁུར་འག་ོའཛུགས་གནང་སོང་།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་བདོ་ཀི་སིད་བུས་

ཉམས་ཞིབ་ཁང་ད་ུཕི་འབྲལེ་དུང་ཆེ་ཀརྨ་
ཆོས་དབིངས་ལགས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་
འགན་འཛིན་ཟུར་པ་བསྟན་འཛིན་ལེགས་

བཤད་ལགས་དང་།	 འགན་འཛིན་གསར་
པ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།	 བདོ་ཀི་སདི་བུས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ལས་བེད་རྣམས་ཚང་
འཛོམས་ཀིས་འགན་འཛིན་གསར་རྙངི་འཕ་ོ
ལེན་གི་མཛད་སྒ་ོསྟབས་བད་ེཞིག་ཚོགས་ཏ་ེ

ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་སིད་བུས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གི་ལས་
ཁུར་འག་ོའཛུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ན།ི	 ཕི་ལོ་	
༡༩༩༣	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༥	ཉནི་དུང་གཞནོ་
གནས་རིམ་ཐགོ་བདོ་གནས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
ད་ུཚོད་ལརྟ་ལས་འགན་བཀདོ་སིྒག་གནང་།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༤	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་
ལས་ངོར་བསྐ ་ོགཞག་གནང་བ་དང་ཕི ་
ལོ་	 ༡༩༩༥	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་ཕི་
དལི་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༩༩	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༩	 ཉནི་ཟུང་དུང་
གནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ་གིས་ཕི་དལི་ལས་
ཁུངས་སུ་ལས་འགན་བཀོད་སིྒག་གནང་།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༨	 ཉནི་
དུང་འཕར་གནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ།	 ཕི་
ལོ་	༢༠༠༨	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༧	ཉནི་ཐའ་ེ
ཝན་དནོ་ཁང་ད་ུལས་འགན་བཀདོ་སིྒག	 ཕི་

ལོ་	༢༠༡༢	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢	ཉནི་དུང་ཡིག་
ཆེན་མོར་གནས་སརྤ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༣	 ཟླ་	
༥	 ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་ཐའ་ེཝན་དནོ་གཅདོ་ད་ུ
ལོ་གཅིག་ཕར་འགངས།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ཟླ་	
༤	ཚེས་	༩	ཉནི་ལས་རུྒྱན་གཙང་མཚམས་
ཟླ་བ་	 ༦	 རིང་ཐའ་ེཝན་དནོ་གཅདོ་ཀི་ལས་
འཁུར་མུ་མཐུད་བཞསེ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ཟླ་	
༡༠	ཚེས་	༣༡	ཉནི་བཀའ་ཡིག་ཁྱབ་ཁངོས་

བར་བརལ་ལས་བཀདོ་ཚན་པར་གནས་སྤསོ།	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༥	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༢	ཉནི་ཐའ་ེ
ཝན་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ད་ུགནས་སྤསོ།	 	 ཕི་
ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༨	ཉནི་བདོ་ཀི་
སདི་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ད་ུགནས་སྤསོ།	ཕི་
ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	 ཚེས་	༢༦	ཉནི་ནས་
བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་གི་ལས་ཁུར་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།
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རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཀུལ་བྷུ ་ཤན་བཀྷ་ཤི་ལགས་ཀི་འཁུངས་སརྐ་ཉནི་མོ་དང་བསྟནུ་འདས་པ་ོདམ་པ་
ད་ེཉདི་རསེ་དན་གི་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༤	
ཉིན་རྒྱ་གར་གི་ཨུ་ཊར་པར་ཌེ་ཤི་མངའ་
སྡའེི་གངོ་ཁྱརེ་མེ་རཌ་ནང་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་བ་སྐུ་ཞབས་ཀུལ་བྷུ ་ཤན་བྷཀ་ཤི་
ལགས་ཀི་འཁུངས་སྐར་ཉནི་མོ་དང་བསྟནུ་
འདས་པ་ོདམ་པ་ད་ེཉདི་རསེ་དན་གི་མཛད་
སྒ་ོཞིག་ཚོགས་ཡོད།
ལགྷ་བསམ་གིས་ཕུག་པའི་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་བ་སྐུ་ཞབས་ཀུལ་བྷུ ་ཤན་བྷཀ་ཤི་	
(Shri Kulbhushan Bakshi)	 ལགས་ལ་ྟ
བུ་མི་སྒརེ་པའི་རྒྱབ་སྐརོ་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་
ཀི་བདནེ་པའ་ིའཐབ་རྩདོ་ཀི་མེ་ལྕ་ེགསོན་པརོ་
གནས་ཐུབ་ཡོད།
སྐ་ུཞབས་ཀུལ་བྷུ ་ཤན་བཀྷ་ཤི་ལགས་ན།ི	བདོ་
དནོ་སདླ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་
གས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༦	 ལོར་
འདས་པ་ོདམ་པ་ཁོང་གི་དབུ་ཁིད་འགོ་རྒྱ་
གར་གི་ཨུ་ཊར་པར་ཌེ་ཤི་མངའ་སྡའེི་གངོ་
ཁྱརེ་མེ་རཌ་ (Meerut)	 ནང་རྒྱ་གར་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ (Anterrashtriya 

Bharat Tibbat Sahyog Samiti) ཞསེ་པ་
ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་ཐུབ་ཡོད།
སྐུ་ཞབས་ཀུལ་བྷུ ་ཤན་བྷཀ་ཤི་ལགས་ཀིས་
སྐུ་འཚོ་བཞུགས་རིང་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པ་དའེི་ཚོགས་གཙོ་གནང་སྟ་ེ
བདོ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་ཐབས་སུ་རྒྱ་གར་
མང་ཚོགས་ལ་བདོ་དནོ་སྐརོ་གོ་རགོས་གཞི་
རྒྱ་ཆེ་བ་སྤལེ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་གར་མང་
ཚོགས་ནས་བདོ་དནོ་སླད་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་

ཆེ་གནང་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཡང་ཡང་
ཞུས་གནང་ཡོད།	འདས་པ་ོདམ་པ་ཁངོ་གིས་
འདས་པའི་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕག་གཉསི་ལགྷ་རིང་
བདོ་མིའ་ིརང་དབང་འཐབ་རྩདོ་ཆེད་ད་ུརྒྱབ་
སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཨུ་ཊར་པར་ཌེ་ཤི་མངའ་སྡའེི་གངོ་
ཁྱརེ་མེ་རཌ་ཁུལ་གི་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པ་ཁག་དང་ལྷན་འབྲལེ་ལམ་
དམ་ཟབ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིརང་
དབང་འཐབ་རྩོད་སྔར་ལྷག་ཤུགས་ཆེར་
གཏངོ་སླད་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་

གཞི་བས་པའི་འཕགས་བདོ་འབྲལེ་མཐུད་
ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ཚུལ་
ཁམིས་ལགས་དང་།	ལས་བདེ་བསྟན་འཛིན་
འབརོ་ལནྡ་ལགས།	 རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིའབྲལེ་མཐུད་
པ་སུ་རེནྡྲ་ཀུ་མཱར་ (Shri Surendra Ku-

mar)	 ལགས་བཅས་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་བ་སྐ་ུཞབས་ཀུལ་བྷུ ་ཤན་བཀྷ་ཤི་ལགས་
ཀི་འཁུངས་སརྐ་ཉནི་འདས་པ་ོདམ་པ་ད་ེཉདི་
རསེ་དན་གི་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་

ཡོད།
མཛད་སྒའོི་ཐོག་མར་ཀུལ་བྷུ ་ཤན་བྷཀ་ཤི་
ལགས་ཀི་སྐུ་པར་མདནུ་ད་ུམར་མེ་མཆོད་
ཀོང་ཕུལ་གུབ་མཚམས་འདས་པ་ོདམ་པ་
ཀུལ་བྷུ ་ཤན་བཀྷ་ཤི་ལགས་ཀི་བུ་དང་།	 ད་
ལ་ྟཨུ་ཊར་པར་ཌ་ེཤི་དང་ཨུ་ཏྟར་ཁཎྜ་ (Ut-

tarakhand)	 མངའ་སྡའེ་ིས་གནས་རྒྱ་གར་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིའབྲལེ་མཐུད་
པ་རཱ་ཝི་བཀྷ་ཤི་ (Ravi Bakshi)	 ལགས་
ཀིས་ཚོགས་མི་ཡོངས་ལ་ཕབེས་བསུ་ཞུས་
པ་དང་འབྲལེ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་

ཀི་སྐབས་འདིར་ཨུ་ཊར་པར་ཌེ་ཤི་དང་
ཨུ་ཏྟར་ཁཎྜ་མངའ་སྡའེི ་ས་གནས་ཀི་རྒྱ་
གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ངོས་
ནས་ད་བར་བ ོད ་མིའི ་འཐབ་རྩོད ་དང་
འབྲལེ་བའི་ལས་དནོ་ཇི་སྤལེ་སནྙ་སྒནོ་དང་།	
ད་ེབཞིན་མ་འངོས་པའི་ལས་གཞི་ཁག་གི་
སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
འཕགས་བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁིམས་
ལགས་ཀིས་སྐུ་ཞབས་ཀུལ་བྷུ ་ཤན་བྷཀ་ཤི་

ལགས་དང་ལྷན་ད་ུཕག་ལས་གནང་བའི་
ཉམས་མངོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་འཕགས་བདོ་
འབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁང་དང་རྒྱ་གར་བདོ་
ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་ཏོག་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་སྐབས་སུ་ད་ཐགོ་
ནས་བདོ་དནོ་དང་འབྲལེ་བའི་ལས་དནོ་ཇི་
སྤལེ་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་ཁ་གསལ་གནང་ཡོད།
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའི་འབྲལེ་མཐུད་པ་སུ་རེནྡྲ་ཀུ་མཱར་
ལགས་ཀིས་རྒྱ་གར་བ ོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པ་ཁག་གིས་བདོ་མིའི་བདནེ་པའི་
འཐབ་རྩདོ་སརྔ་ལགྷ་ཤུགས་ཆེ་ཇི་ལརྟ་གཏངོ་
དགསོ་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	 གཞན་
ཡང་ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཡོངས་ནས་བདོ་མིའི་
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་ནས་རྒྱ་གར་གི་ཆེས་མཐོའི་
གཟངེས་རགས་བྷཱ ་རཏ་རཏཱ་ (Bharat Rat-

na)	ཞསེ་པ་འབུལ་བར་རྒྱབ་སྐརོ་དང་།	ད་ེ
བཞིན་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་རྒྱ་གར་གི་གསོ་
ཚོགས་སུ་གདན་འདནེ་ཞུ་བར་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་གནང་
ཡོད།
ཨུ་ཊར་པར་ཌེ་ཤི་མངའ་སྡའེི ་གངོ་ཁྱེར་
མེ་རཌ་ཁུལ་གི་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་ཌི་ཀ་ེཔཱལ་	 (Dr.	
D.	 K.	 Pal)	 ལགས་ཀིས་བདོ་མིའ་ིརང་
དབང་འཐབ་རྩདོ་འད་ིཉདི་མདནུ་སྐདོ་བདེ་

ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་གི་དུང་ཆེ་གཞནོ་པ་ལམྕ་སྐ་ུཝན་ཌ་ེཤར་མན་མཆོག་གིས་ཐུགས་འཚབ་ཆེན་པའོ་ིསྒ་ོནས་
བདོ་དང་ཡུ་གུར་སོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༦	
ཉནི་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལནྷ་ཁང་གི་མགནི་ཚབ་
པ་སྐ་ུཞབས་ན་ེཌི་པ་ིར་ཡི་སི་ (Ned Price) 

ལགས་ཀིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་
ཤིག་སྤལེ་བ་ལརྟ་ན།	 ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་
ཁང་གི་དུང་ཆེ་གཞོན་པ་ལྕམ་སྐུ ་ཝན་ཌེ་

ཤར་མན་ (Wendy R Sherman)	 མཆོག་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༢༥	 ནས་	
༢༦	 བར་རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱལ་དནོ་འཚམས་
གཟགིས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་
ལྕམ་སྐུ ་ཝན་ཌེ་ཤར་མན་མཆོག་གིས་རྒྱ་
ནག་གི་ཕི་སདི་བླནོ་ཆེན་ཝང་ཡི་ (Wang 

Yi) དང་མཐ་ོརིམ་ལས་བདེ་རན་གས་
ཁག་གཅིག་དང་ཐུག་འཕད་གནང་སྟ་ེཨ་
རིའི་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཧི་ནན་ཞིང་ཆེན་ 
(Henan Province) ནང་ཆུ་ལོག་གི་གདོ་
ཆག་བུང་ནས་མི་ཕུགས་གཉསི་ཀའི་ཚེ་སགོ་
ཤོར་བ་དང་།	 ད་ེབཞིན་རུྒྱ་ནརོ་སོགས་ལ་
གངོ་གུད་ཚབས་ཆེན་ཕགོ་པའི་གནས་ཚུལ་
ཐནོ་པར་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ཐུགས་
གསོ་གནང་གི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་དང་
འབྲལེ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དང་།	
ཡུ་གུར།	 ཧངོ་ཀངོ་བཅས་ཀི་ནང་གསར་
འགོད་རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒགས་དང་

འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་
གཏངོ་བཞིན་པའི་སྐརོ་ཐུགས་འཚབ་ཆེན་
པའོི་སྒ་ོནས་གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།	
གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས་དྲྭ་རྒྱ་དང་།	 ཐའ་ེཝན།	
ཤར་ལྷ་ོརྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོ་བཅས་ཀི་གནད་དནོ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་ཐུགས་འཚབ་ཆེན་པའོི་སྒ་ོ
ནས་གླངེ་སླངོ་གནང་འདགུ

ཕོགས་མཚུངས་ལྕམ་སྐུ་ཝན་ཌེ་ཤར་མན་
མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཨ་རི་དང་

ཁ་ེན་ཌའི་མི་སེར་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་
བས་པའ་ིསྐརོ།	 ད་ེབཞིན་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཀི་འབུང་ཁུངས་གང་ཡིན་ཞིབ་
འཇུག་སླད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་
འཕདོ་བསྟནེ་ལྷན་ཁང་དང་ལྷན་ད་ུམཉམ་
འབྲལེ་བདེ་ཀི་མེད་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 ག་ོ
ལའི་གནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་གི་དཀའ་

ངལ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།

པར།	 རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་མི་ཡོངས་ནས་རྒྱ་གར་གི་གཞི་
རིམ་སླབོ་གྲྭ་དང་།	 མཐ་ོསླབོ།	 ཆེས་མཐའོ་ི
གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུའགམི་བཞིན་
པའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀིས་གཙོས་རྒྱ་གར་
གཞནོ་སྐསེ་རྣམས་ལ་ས་བབ་ཀི་ཆ་ནས་བདོ་
ནི་རྒྱ་གར་ལ་གལ་གནད་ཆེ་ཚུལ་སྐརོ་གོ་
རགོས་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་དགསོ།	ཞསེ་གསུངས།		
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