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བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིདསུ་ཆེན་ཐངེས་	༦༡	སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅།	།བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༨	ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	
ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༢	 རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉནི་
གངས་སིྐད་སདི་སྐངོ་ཚོགས་ཁང་ད།ུ	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་
དབུས་ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་རྣམས་དང་།	
ས་ིཞུ་བ་དུང་གཞནོ་ཡན་བཅས་ཚང་འཛོམས་
ཐགོ་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་རྒྱལ་དབང་ཐམས་
ཅད་མཁེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པ་ོརྒྱལ་
མཆོག་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་མང་གཙོའ་ིལམ་བཟང་
གསོལ་བསྩལ་བཀའ་དནི་བསྐངས་ཏ་ེམི་ལོ་	
༦༡	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་གི་གཞུང་འབལེ་
མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༩།༣༠	
ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་
རྣམ་པ་སིད་སྐངོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུཞབས་སོར་

འཁོད་མཚམས་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་ཀི་
ཐགོ་མར་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཐགོ་བདོ་རྒྱལ་
ཁབ་ཆེན་པའོི་རྒྱལ་དར་བརྙན་དཔར་ཐོག་
སྤན་འབུལ་ཞུས་པ་དང་འབལེ་བདོ་ཀི་ཟླསོ་
གར་ཚོགས་པས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་བདོ་རྒྱལ་
ཁབ་ཆེན་པའོ་ིརྒྱལ་གླུ་དབྱངས་སུ་གརེ།	
ད་ེནས་བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པས་མང་
གཙོ་གསར་གཞས་འབུལ་ལམ་ཞུས་གུབ་
མཚམས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
འདི་ལོའི་སིད་སྐངོ་སླབོ་ཡོན་བཞེས་མཁན་
སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་ཕག་འཁརེ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་འདི་ལོའི་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་རྒྱལ་
ཡོངས་ཡིག་རུྒྱགས་ཆེན་མོའི་ནང་བརྒྱ་ཆ་	
༩༥	 ཡན་ལོན་པའ་ིསླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་སདི་
སྐོང་གཟེངས་བསདོ་ཕག་འཁེར་གནང་།	
ད་ེནས་འདི་ལོའི་སིད་སྐོང་རིགས་གཅིག་

རྐང་འཛིན་ཆེད་བསདོ་བཞེས་མཁན་སླབོ་མ་
རྣམ་པའི་མཚན་གཞུང་སྙན་སྒོན་ཞུས་རསེ་
བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་མཉམ་གཞས་
ཆིག་སིྒལ་ཞེས་པ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་གུབ་
བསནུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༡	 ལོའ་ིརྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་
རིམ་བཅུ་གཉསི་ཀི་སླབོ་ཚན་སྡ་ེཁག་སོ་སོའི་
ནང་ནས་སྦྱངས་འབས་རྩ་ེཕུད་ཨང་རིམ་དང་
པ་ོདང་གཉསི་པ།	 གསུམ་པ་སོན་པའ་ིསླབོ་
ཕུག་རྣམས་ལ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་སླབོ་ཕུག་
གཟངེས་རྟགས་གནང་།
ད་ེརསེ་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་འཁབ་
གཞས་ཆོལ་གསུམ་མི་རིགས་གསང་གསུམ་
གི་མཛད་འཕིན་ཞེས་པ་གཟིགས་འབུལ་
ཞུས་མཚམས་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་
བ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་
གིས་བདེན ་རྒྱབ་རྩོམ་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་

གིས་དཔར་བསུྐན་ཞུས་པ་༸སྐུའི་གཅེན་པ་ོ
བཀའ་བླནོ་ཁི་ཟུར་རྒྱ་ལོ་དནོ་གུབ་མཆོག་
གི་སྐུ ་ཚེའི་ལོ་རུྒྱས་བདོ་ཀི་ཁག་དང་མིག་
ཆུའི་ལོ་རུྒྱས་ལས་བརུྒྱས་པའི་རྒྱ་ལོ་དནོ་
གུབ་ཀི་མི་ཚེ་ཞེས་པའི་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབྱདེ་
དང་།	 དབུས་རང་ཁངོས་ལས་བྱདེ་ཞབས་
ལོ་	 ༢༥	 ཡན་འཁརོ་མཁན་ལས་བྱདེ་
གཅིག་ལ་ལེགས་གསོལ་ཕག་འཁརེ་གནང་།	
ད་ེནས་བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པས་ནང་
མ་བཀྲ་ལ་ཤིས་པ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་རསེ་
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་ཟླསོ་
གར་ཚོགས་པའ་ིཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ལོའ་ིདབྱར་
སིྐད་བརྙན་འཕནི་མཐབེ་སྡརེ་དབུ་འབྱདེ་དང་
བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་གནང་ས་ེམང་
གཙོའ་ིདསུ་ཆེན་ཐངེས་	 ༦༡	 གཟབ་རྒྱས་
ངང་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།

སིམ་སིྤ་བསན་འཛིན་སྣང་བ་ལགས་ཀིས་ཧི་མཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིད་སྐངོ་གསར་པ་མཆོག་དང་

མཇལ་འཕད་ཞུས་པ།

༄༅།	 །སིམ་སིྤ་བསན་འཛིན་སྣང་བ་ལགས་
ཀིས་སྣ་ེཁིད་ད་ེས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་
གི་ཚོགས་གཙོ་ར་ོར་ེལགས་དང་།	 ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་བསན་འཛིན་རྣམ་
གསལ་ལགས།	 སིམ་སིྤ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་
དུང་ཚེ་རིང་དབྱངས་ཅན་ལགས་བཅས་ནས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༡	ཟླ་	༧	 ཚེས་	 ༡༣	ཉནི་གསར་ད་ུ
བསྐ་ོགཞག་གནང་བའ་ིཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསདི་
སྐངོ་སྐུ་ཞབས་རཱ་ཇནེྡྲ་ཝིཤ་ཝ་ན་ཐི་ཨར་ལེ་ཀར་	
(Shri. Rajendra Vishwanath 
Arlekar)	 མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་
ཡོད།	 མཇལ་འཕད་སབྐས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ི
སདི་སྐངོ་གསར་པ་སྐ་ུཞབས་རཱ་ཇནེྡྲ་ཝིཤ་ཝ་ན་ཐི་
ཨར་ལེ་ཀར་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའི་
བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིགནས་སངས་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་
པར་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ནང་གནས་སྡདོ་བཙན་
བྱོལ་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་གནས་སངས་སྐརོ་རུྒྱས་
ལོན་དང་གསོ་བསྡརུ་གནང་ཡོད།
ཕགོས་མཚུངས་སྐུ་ཞབས་རཱ་ཇེནྡྲ་ཝིཤ་ཝ་ན་ཐི་
ཨར་ལེ་ཀར་མཆོག་གིས་མ་འངོས་པར་རྒྱ་གར་
ནང་ཡོད་པའི་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་དགནོ་སྡ་ེཁག་
དང་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་གཟིགས་སྐརོ་གནང་
རུྒྱའི་ཐུགས་འདནུ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས།	 སིམ་སིྤ་བསན་འཛིན་སྣང་བ་ལགས་
ཀིས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིད་སྐངོ་གསར་པ་སྐ་ུ
ཞབས་རཱ་ཇནེྡྲ་ཝིཤ་ཝ་ན་ཐི་ཨར་ལེ་ཀར་མཆོག་
ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་དཔ་ེདབེ་ཅིག་ཕག་རྟགས་
སུ་ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས།།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའ་ིརང་འགལེ་གི་
བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་སིངྒ་པརོ་ནང་པའི་ཆོས་
ཚོགས་	 (TBC)	 གཙོས་ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤེ་ཡའ་ི
ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་བཅུ་ཡིས་ཇི་ལརྟ་
སྔནོ ་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་ད ོན་ལྟར་
བཀའ་བཞསེ་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་ས།ེ	 ཕི་
ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༩	 ཚེས་	༨	 རེས་གཟའ་
ལྷག་པའི་ཉནི་ད་རྒྱ་བརུྒྱད་སླབོ་དཔནོ་ཟླ་བ་
གགས་པས་མཛད་པའི་དབུ་མ་ལ་འཇུག་
པའི་རང་འགལེ་གི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་
མཛད་ཡོད།ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་
ཚོད་	 ༩	 ཙམ་ལ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུང་ཕ་ོབང་ནས་བཀའ་
ཆོས་གནང་ཡུལ་ད་ུཆིབས་སུྒར་གིས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	ད་ེརིང་འདརི་ཨེ་ཤེ་ཡའ་ིནང་
པའི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤོད་
བྱདེ་རུྒྱ་དང་།	དབུ་མ་འཇུག་པའ་ིརང་འགལེ་
ཟླ་བ་གགས་པས་མཛད་པའི་བཤད་ལུང་
གི་རུྒྱན་གཅིག་ངསོ་ལ་ཡོད་པ་རེད།	 ངསོ་
ལ་ཐབོ་ཡོད།	 དབུ་མ་འཇུག་པ་རྩ་བའ་ིསངེ་
ནས་ཡོངས་འཛིན་ར་ོར་ེའཆང་སྐ་ུམདནུ་ནས་
ངསོ་ལ་ཐབོ་པ་དང་འཇུག་པ་རང་འགལེ་གི་
ཐགོ་ནས་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་ཀུན་དགའ་དབང་
ཕུག་གི་མདནུ་ནས་ཐབོ་པ་རེད།	 ད་ེརིང་

འདརི་འཇུག་པ་རང་འགལེ་གི་ཐགོ་ནས་མར་
འགལེ་བཤད་མདརོ་བསྡསུ་ག་ཚོད་ཚར་ཚར་
ཞིག་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
སྔནོ་ལ་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ཞསེ་ལོ་	༢༥༠༠	
གངོ་ནས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་ཆོས་འཁརོ་
སྐརོ་བ་རེད།	 བཅམོ་ལནྡ་འདས་རང་ཉདི་

ཀིས་གསུངས་པའ་ིཆོས་འདརི་ཁདོ་རང་ཚོས་
ཡིད་ཆེས་བྱས་ནས་དད་པ་དང་ཁས་ལེན་
བྱདེ་དགསོ་པ་མ་རེད།	 བཅམོ་ལནྡ་འདས་
ཀིས་གསུངས་པའི་བཀའ་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་
བརྟག་དཔྱད།	 རུྒྱ་མཚན་ཡོད་མེད་བསམ་བླ་ོ
བཏང་ས་ེརུྒྱ་མཚན་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡིད་
ཆེས་བྱསོ་ཞསེ་བཀའ་གནང་ཡོད།	 བཅམོ་
ལནྡ་འདས་རང་ཉདི་ཀིས།	 །དག་ེསླངོ་དག་
གམ་མཁས་རྣམས་ཀིས།	 །བསགེ་བཅད་

བརར་བའ་ིགསེར་བཞིན་ད།ུ	 །ལེགས་པར་
བརྟག་ལ་ང་ཡི་བཀའ།	 །བངླ་བར་བྱ་ཡི་
གུས་ཕིར་མིན།	 ཞསེ་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་ཡོད་
པ་ཚོས་གསེར་ལ་བཅད།	 གཏུབ།	 བསགེ་
བཅས་བསགེ་བཅད་བརར་གསུམ་བྱས་པ་
བཞིན་ཆོས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱདེ་དགོས་པ་

རེད།	 བཅམོ་ལནྡ་འདས་རང་གི་གསུང་
ལའང་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཏ།ེ	 རུྒྱ་མཚན་ལནྡ་
པར་མཐངོ་ནས་བླརོ་འགུར་བ་འག་ོགི་ཡོད་
ན་ངའི་ཆོས་ལ་ཁས་ལེན་བྱསོ་ཞེས་གསུངས་
ཡོད།ཕིས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་རསེ་ལ་
སནོ་པའི་གཏད་རབས་བདནུ་ཞེས་བུྱང་ཡོད།	
གང་ལྟར་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་ལྟ་གུབ་
སྐརོ་དམིགས་བསལ་ད་ོསྣང་དང་སླབོ་སྦྱོང་
བྱེད་རུྒྱ་ཡོང་བར་ནཱ་ལེནྡྲ་བཙུགས་ཏ་ེབུྱང་

བ་རེད།	 ནཱ་ལེནྡྲ་ན་ིཕལ་ཆེར་སནོ་པ་བཅམོ་
ལྡན་འདས་ཞལ་བཞུགས་དསུ་ནས་མཁས་
པའ་ིཤེས་ཡོན་གི་བས་ིགནས་ཤིག་རེད།	 ད་ེ
ནས་རིམ་བཞིན་ནང་པའི་ལྟ་གུབ་སྐརོ་སླབོ་
སྦྱངོ་བྱདེ་རུྒྱར་དམིགས་བསལ་ད་ོསྣང་སྐསེ་
ཏ་ེཕིས་སུ་ནཱ་ལེནྡྲ་ན་ིདངསོ་གནས་དང་གནས་
སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་སླབོ་སྦྱངོ་བྱདེ་སའི་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་རྩ་ེཕུད་ཆགས་པ་རེད།	 ནཱ་ལེནྡྲ་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་སནྙ་གགས་
ཆེན་པ་ོརེད་ཅསེ་བཤད་རུྒྱའ་ིསདླ་མིན།	 ནཱ་
ལེནྡྲ་ནས་ཐནོ་པའི་མཁས་པའི་དབང་པ་ོགང་
འད་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 མཁས་པ་ད་ེདག་གི་
ལེགས་བཤད་ཇི་ལརྟ་ཡོད་པ།	 ཞིབ་འཇུག་
བྱདེ་ཡོང་དསུ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིམཁས་པ་རྣམས་ཀིས་
གཞུང་ཆེན་མོའི་གོ་བ་བངླས་ཏ་ེགང་ལྟར་ལྟ་
གུབ་དང་ཚད་མ་སོགས་ཀི་སྐརོ་ལ་སླབོ་སྦྱངོ་
བྱས་ནས་གངོ་ད་ུཞུས་པ་བཞིན།	 །བསགེ་
བཅད་བརར་བའ་ིགསེར་བཞིན་ད།ུ	 ཞསེ་པ་
ལརྟ་སླབོ་སྦྱངོ་ཧ་ལས་པ་གནང་འདགུ		ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཏེ་དབུ་མ་ལ་
འཇུག་པའི་རང་འགལེ་གི་བཀའ་ཆོས་དབུ་
འཛུགས་མཛད་ཡོད་པ་བཅས།།	

ཌལ་ཧརོ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དམ་འབུལ་
ལེགས་གུབ།

༄༅།	 །དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་ཌལ་
ཧརོ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
སབྐས་	 ༧	 པའ་ིའདམེས་ཐནོ་ཚོགས་མི་རྣམས་
ཀི་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་གི་ཞུ་སྐུལ་འབྱརོ་དནོ་
ལརྟ།	ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁམིས་ཞིབ་
པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་
གིས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	
༦༩	 ཆ་རྐནེ་འགོ་ཌལ་ཧརོ་ས་གནས་རང་བདནེ་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་བསོད་ནམས་
ཕུན་ཚོགས་ལགས་འཕལ་སེལ་ས་གནས་ཁིམས་
ཞིབ་པར་བསྐ་ོགཞག་བགིས་ཏ།ེ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	
ཟླ་	༠༨	ཚེས་	༢༨	ཉནི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
སབྐས་	༧	པའ་ིའདམེས་ཐནོ་ས་འཐུས་ཚོགས་མི་	
༡༡	 དང་།	 ད་ེདག་གི་ཁངོས་ནས་ཚོགས་གཙོར་
ཕུར་བུ་དག་འདལུ་ལགས་དང་།	 ཚོགས་གཞནོ་
ད་ུའབུམ་ཆུང་དབང་མོ་ལགས་བཅས་ནས་འཕལ་
སེལ་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པའི་མདནུ་ད་ུལས་
འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞསེ་ལེགས་གུབ་བུྱང་
འདགུ་པ་བཅས།	།



2 8th September 2021 TIBETAN NEWSབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༨	ཚེས་	༢	ཕི་ཟླ་	༩	ཚེས་	༨

རྫ་དབནོ་པ་ོནས་བདོ་མི་	༥༣	ཙམ་སརླ་ཡང་བཙན་འཁདི་བྱས་པ།
༄༅།	 །བདནུ་ཕག་སྔནོ་མར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་རྫ་དབནོ་པའོི་སྡ་ེདགོན་གཉསི་
སུ་དམག་མི་འབརོ་ཆེན་བཏང་ས་ེསིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
སྐུ་པར་སིྒག་གཤོམ་བྱས་པའི་ཉསེ་མིང་འགོ་
སེར་སྐ་གངས་	༦༠	ཙམ་འཛིན་བཟུང་བྱས་
ཏ་ེསེར་ཤུལ་རྫངོ་ད་ུབཙན་ཁདི་བྱས་ཡོད་པ་
ལརྟ།	 ཉ་ེཆར་སརླ་ཡང་བདོ་མི་གངས་	 ༥༣	

ཙམ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏ་ེརྫ་སྨད་དབནོ་པ་ོ
སྡ་ེདགོན་གཉསི་ནས་ཁནོ་སྐ་སེར་མི་གངས་	
༡༡༣	 ཙམ་འཛིན་བཟུང་བཙན་འཁདི་བྱས་
ཡོད།	 ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༢༥	 ནས་	
༢༩	 བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྫ་དབནོ་པ་ོ
སྡ་ེཔའི་ཁིམ་ཚང་རེ་རེ་དང་མི་སྒརེ་གི་ཁ་
པར་སོགས་ཀི་ནང་སྔགོ་གཤེར་ནན་པ་ོབྱས་
པ་བརུྒྱད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་པར་ཉར་ཚགས་བྱས་
པའི་ཉསེ་མིང་འགོ་བསྐར་ད་ུབདོ་མི་གངས་	
༥༣	ཙམ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་
པའི་ཁོངས་ནས་དགེ་འདནུ་པ་གཅིག་དང་།	
བུད་མེད་གཅིག	 མི་སྐ་གཉསི་བཅས་ཁནོ་
མི་གངས་	 ༤	 གླདོ་བཀྲལོ་བཏང་ཡོད་ཀང་
གཞན་རྣམས་ཉུང་མཐར་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་
རིང་བཀག་ཉར་བྱེད་ཀི་ཡོད་པ་ས་གནས་

ཡུལ་མི་ཚོས་ཚོད་དཔག་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།
ཕི་ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༣༡	 ཉནི་རྒྱ་ནག་གི་སྐརོ་
སུང་བས་ས་གནས་བོད་མི་མང་ཚོགས་
རྣམས་བསྐངོ་ཚོགས་བྱས་ནས།	 རྫ་དབནོ་
པ་ོདགནོ་གི་རང་ལོ་བཅ་ོབརྒྱད་ཡན་གི་དག་ེ
འདནུ་པ་གངས་	 ༢༠	 རེ་ཉནི་ལརྟ་རྫ་སདྨ་
སིད་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་སུ་ཆེད་འབདོ་
ཀིས་འད་ིརྩད་བྱས་ཏ་ེརང་ཉདི་ཀི་ངསོ་ནས་

ནག་ཉསེ་བསགས་མེད་པ་དང་ཕི་ཕགོས་སུ་
འབལེ་བ་གནང་མངོ་མེད་པ།	ཞལ་པར་ཐགོ་
ཆབ་སདི་དང་འབལེ་བའ་ིབཀའ་མོལ་གནང་
མངོ་མེད་པ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཁམིས་སིྒག་
དང་འགལ་མེད་པ།	 མ་འངོས་པ་ལའང་ད་ེ
ལྟར་བྱ་རུྒྱ་མིན་པའི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་
འཇགོ་དགོས་པའི་བྱ་འགུལ་ཞིག་ཀང་ལག་
བསར་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཞི་བས་བཅིངས་འགལོ་བཏང་ནས་ལོ་	༧༠	འཁརོ་ཟརེ་བའ་ིདསུ་སནོ་འཚོགས་པར་ཐའ་ེཝན་
ནང་གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་བསྐངས་ཏ་ེརུྫན་གཏམ་ཐརེ་འདནོ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༢	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོ་དབུ་བརྙསེ་
ནས་མི་ལོ་	 ༦༡	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་ཉནི་
མོར།	 ཐའ་ེཝན་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་།	 ཐའ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཐུན་མོང་ཐགོ་	
༼བདོ་མི་དམངས་འཆིང་བྱེད་ཀི་ལྕགས་
སྒགོ	 གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་ཟརེ་
བ་བཞག་ནས་ཁག་དང་མིག་ཆུའི་ལོ་ངོ་	
༧༠	 འཁརོ་བའ་ིདཔ་ེདབེ་དབུ་འབྱདེ།༽	 ཀི་
གསར་འགོད་ལནྷ་ཚོགས་ཤིག་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	
༡༠	 ཐགོ་ཐའ་ེཝན་གསོ་ཚོགས་སྐ་ུམགནོ་
མཇལ་འཕད་ཚོམས་ཆེན་ནང་བསྐངས་ཡོད་
པ་རེད།	 ད་ེཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཞི་
བས་བཅིངས་འགལོ་བཏང་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༧༠	
འཁརོ་བར་རྟནེ་འབལེ་ཟརེ་བའ་ིདསུ་སནོ་རྒྱ་
ཆེ་ཚོགས་ཏ་ེམུ་མཐུད་འཛམ་གླིང་མི་མང་
མགོ་སྐརོ་བསླུ་བདི་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པ་ད་ེ
དག་ཐརེ་འདནོ་ཆེད།	 དངསོ་ཡོད་ཀི་ལམ་
ནས་སབྐས་དའེ་ིལོ་རུྒྱས་ཀི་བརུྒྱད་རིམ་རྒྱ་མི་
རིགས་ལ་ང་ོསྤདོ་བྱ་རུྒྱ་གལ་ཆེར་སོང་ཐའ་ེ
ཝན་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་
ཀི་སངས་འཛིན་འགོ་ཡོད་པའི་གངས་ལྗངོས་
དཔ་ེསུྐན་ཁང་ནས་པར་སུྐན་ཞུས་པའ་ིགངས་
ལྗངོས་དབེ་ཕངེ་	༤༣	ས་ེ	༼བདོ་མི་དམངས་
འཆིང་བྱདེ་ཀི་ལགྕས་སྒགོ	 གསོ་མཐུན་
དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་གི་ས་ྔཕིའི་བུྱང་རིམ་ལ་
དཔྱད་པ།༽	 ཞསེ་པའ་ིརྒྱ་ཡིག་དཔ་ེདབེ་དབུ་
འབྱདེ་ཀི་མཛད་སྒ་ོབསྐངས།
གསར་འགོད་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཐགོ་མར་ཐའ་ེ
ཝན་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི ་ཚོགས་གཙོ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི ་
སྐ་ུཞབས་ཧ་ིརེ་ཌི་ལིམ་	 (Freddy Lim)	
ལགས་ཀིས་མཛད་སྒ་ོགཙོ་སྐོང་གནང་བ་
དང་སྦྲགས་ཁངོ་གིས་གསུངས་དནོ།	 ད་ེ
རིང་དབུ་འབྱདེ་བྱས་པའ་ིདབེ་འད་ིན་ིབདོ་ཞི་
བས་བཅིངས་འགལོ་བཏང་ཟརེ་བའི་དངསོ་
དནོ་གང་ཡིན་ཐརེ་འདནོ་དང་།	 གུང་བན་
ཏང་གིས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་རུྫན་གཏམ་གི་ཁབ་
བསྒགས་ཀི་མཚང་བརྟལོ་བ།	 རྒྱ་གཞུང་
གིས་བདོ་དབང་བསུྒར་བྱས་པའི་ཁིམས་
མཐུན་ཡིན་ཟརེ་བ་མཐིལ་བརྟལོ་བའི་གལ་
ཆེའི་ལོ་རུྒྱས་ཀི་དབེ་ཅིག་ཆགས་ཡོད་པས་
ཚང་མས་དཔ་ེཀླགོ་གནང་བའི་རེ་བ་དང་།	

དབེ་དསེ་ང་ཚོ་ཐའ་ེཝན་ལ་མཚོན་ན་ད་ལྟ་
ལོངས་སུ་སྤདོ་བཞིན་པའི་རང་དབང་མང་
གཙོའི་བད་ེསིྐད་ཀི་འཚོ་བ་ད་ེདག་སུང་སྐབོ་
དགོས་པའི་ཉནེ་བར་ཡང་བཏང་ཡོད་ཅེས་
གསུངས།	 ཐའ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་ཀིས་ད ོན་ཚན་ཁག་དུག་གི་ཐོག་
ནས་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབྱདེ་གནང་བའི་དགོས་
དམིགས་ང་ོསྤདོ་གནང་།	 ཐགོ་མར་དནོ་
ཚན་བཅུ་བདནུ་ཟརེ་བ་མ་བཞག་གོང་བདོ་
འདི་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ངོ་བའོི་ཐོག་
གནས་ཡོད་པ་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༤༩	 ལོ་
ནས་དག་པའོི་དམག་དཔུང་བདོ་ནང་བཙན་
འཛུལ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༡	 ལོར་བཙན་དབང་
དང་དག་པའོ་ིདབང་ཤུགས་འགོ་གསོ་མཐུན་
དནོ་ཚན་	 ༡༧	 ཟརེ་བ་འཇགོ་དགསོ་བུྱང་
བ།	 དའེ་ིསབྐས་སུ་རྒྱལ་སིྤའ་ིགནས་བབ་
དང་གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་	 ༡༧	 ལ་ཁས་
ལེན་མི་བྱ་ཐབས་མེད་ཀི་རྒྱབ་ལྗངོས་ལོ་
རུྒྱས།	 ད་ེརསེ་རྒྱ་གཞུང་གིས་གསོ་མཐུན་གི་
ནང་དནོ་རྩ་འགལ་ཇི་བཏང་།	 གསོ་མཐུན་
དནོ་ཚན་	 ༡༧	 གི་ཁམིས་མཐུན་ང་ོབ་ོནསུ་
མེད་ད་ུགུར་ཟིན་ལུགས་བཅས་དནོ་ཚན་རེ་
རེ་བཞིན་འགལེ་བརདོ་དང་འབལེ།	 གསོ་
མཐུན་ད་ེབཞག་པའ་ིམཇུག་འབས་ན་ིབདོ་ཀི་
དགནོ་སྡ་ེ	 ༦༠༠༠	 ལགྷ་གཏརོ་བཤིག་དང་།	
བདོ་མི་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཉིས་འབུམ་ལྷག་
དསུ་མིན་རྐནེ་འདས།	བདོ་ཀི་ཁམིས་མཐུན་
གཞུང་དང་དའེི་དབུ་འཁིད་བཙན་བྱལོ་ད་ུ
གར་ཏ་ེདསུ་ད་ལའྟང་ཕིར་རང་ཡུལ་ད་ུལོག་
མི་ཐུབ་པའི་ཡ་ང་བརདོ་ཀིས་མི་ལངས་པ་
བུྱང་བ་མ་ཟད།	 མི་ལོ་	 ༧༠	 རིང་གི་སྡགུ་
བསལྔ་ད་དངུ་རྫགོས་མེད་པར་རྒྱ་གཞུང་གི་
གདགུ་རུྩབ་སིད་བུྱས་འགོ་གཞིས་ལུས་བདོ་
མི་	༡༥༧	ཙམ་གིས་རང་ལུས་མེར་བསགེས་
བཏང་ས་ེང་ོརལོ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་དགོས་
གུར་ཡོད་ཅསེ་གསུངས།	སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
སལྐ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀིས་ད་དངུ་
གསར་འགདོ་པ་ཚོར་གསུང་དནོ།	 དངེ་སང་
བཤད་སལོ་ཞིག་ཡོད་པ་ན།ི	རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་
གི་སདི་བུྱས་ཤིན་ཅང་ལ་ལྟསོ།	 ཞི་བས་གསོ་
མཐུན་མཇུག་འབས་བདོ་ལ་ལྟསོ།	རྒྱལ་ཁབ་
གཅིག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉིས་ཧངོ་ཀོང་ལ་
ལྟསོ་ཞསེ་པ་རེད།	 ངས་གསར་ད་ུབསྣན་རུྒྱ་

ཞིག་ལ་མི་རིགས་རང་སྐངོ་སོག་པརོ་ལྟསོ་
ཞསེ་པ་ད་ེཡིན།	 རྒྱ་དམར་གི་བདག་དབང་
ཡིན་ཞསེ་སྒགོ་བཞིན་པའ་ིནང་ད་ལ་ྟཐའ་ེཝན་
མ་གཏགོས་ལགྷ་མེད།	 ཐའ་ེཝན་ད་ེམཐའ་
མའི་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ཤིག་ཆགས་ཀི་
ཡོད་སབས་ད་ེསུང་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ་ཐའ་ེ
ཝན་མི་མང་ལ་རགས་ལས་པ་དང་།	 གལ་
སིད་སུང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་གོང་གསལ་
ས་ཁུལ་དང་གཅིག་པ་ཆགས་རུྒྱའི་ཉནེ་ཁ་
ཡོད་ཅསེ་གསུངས།	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
ལམྕ་ཕནེ་ཡུན་	 (Fan Yun) ལགས་ཀིས་
གསུང་དནོ།	 ཐའ་ེཝན་གི་སདི་དནོ་ཚོགས་
པ་འགས་རྒྱ་ནག་གུང་བན་གཞུང་དང་ཞི་
བའི ་ ཆིངས་ཡིག་འཇོག་རུྒྱའི ་གོས་འགོ ་
འདནོ་གི་ཡོད།	 བདོ་པའ་ིཕགོས་ནས་ཡིག་
ཆ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དཔ་ེདབེ་གསར་
པ་ཐོན་པ་ད་ེདུས་སུ་བབས་པར་མཐོང་།	
ཚང་མས་ངསེ་པར་ད་ུམཐངོ་དགོས་པ་ཞིག་
ལ་གུང་བན་གཞུང་གིས་དུས་རྟག་ཏུ་ཕི་
འབལེ་ཐགོ་ཞི་བའི་ཆིངས་ཡིག་གི་མིང་ཐགོ་
ནས་ཕི་འཇམ་ནང་རུྩབ་དང་།	 ཆིངས་ཡིག་
བཞག་རསེ་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་ས་ེཁོ་
ཚོའི་འདདོ་མོས་ལྟར་དག་པའོི་ལག་བསར་
བྱདེ་རྐང་ལས་ཆིངས་ཡིག་དང་གསོ་མཐུན་
སོགས་བརིྩ་སུང་ཞུ་རུྒྱའི་གམོས་གཤིས་རྩ་བ་
ནས་མེད་པས།	 དཔ་ེདབེ་འདསི་ང་ཚོ་ཐའ་ེ
ཝན་ལ་བསབླ་བྱ་གཏིང་ཟབ་ཅིག་སརེ་ངསེ་
ཞསེ་བརདོ།	གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་
ཧུང་ཧངེ་ཧན་	 (Hung Sun Han)	ལགས་
ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 རྒྱ་ནག་གུང་
བན་གཞུང་གི་ཐབས་བུྱས་མཁས་ཤོས་ནི་
ཞི་བའི་མིང་ཐགོ་ནས་དནོ་དངསོ་ཀི་གཉའ་
གནནོ་གཏངོ་གི་ཡོད།	 དབེ་འདའི་ིནང་གི་ལོ་
རུྒྱས་ད་ེདག་གིས་ཞི་བའ་ིཆིངས་ཡིག་གི་གཡོ་
སུྒའི་ངན་ཇུས་ཚོང་སུྒར་ད་ེདག་རུྫན་རུྐབ་
བརྟལོ་ཡོད་པ་དང་།	 ང་རང་སྒརེ་ལ་མཚོན་
ན་བདོ་མི་ཚོ་མཉམ་དུ་ཡུན་རིང་འབལེ་
འདསི་ཀི་བརུྒྱད་རིམ་ནང་སླབོ་སྦྱངོ་མང་པ་ོ
ཞིག་རགས་ཀི་འདགུ་ལ།	 ཁངོ་ཚོར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཞིག་ལ་གལ་སིད་ཁངོ་ཚོའི་ཞུམ་
པ་མེད་པའ་ིསྙངི་སབོས་དང་ཆོད་སེམས་མེད་
ན།	 ང་ཚོའང་ལས་དནོ་རུྒྱན་མཐུད་ཁག་པ་ོ
དང་།	 ཁངོ་ཚོའ་ིསྐ་ུདནི་ལས་རྒྱ་གཞུང་གི་
ངན་བུྱས་མང་པ་ོཞིག་ང་ཚོས་ཀང་གསལ་

མཐངོ་ཡོང་གི་འདགུ་ཅསེ་བརདོ།
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་ལིའུ་ཧ་ིཧང་ (Liu 

Shyh Fang)	 ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	
དསུ་ཡུན་རིང་པའོི་ནང་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་
རྒྱ་གཞུང་གི་གཉའ་གནནོ་འགོ་ལ་མགོ་བ་ོ
མི་སྒུར་བའི་སེམས་ཤུགས་ལ་ཡི་རངས་ཞུ་
བཞིན་ཡོད་ལ།	ད་ེབཞིན་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་
ནི་གནའ་ས་ྔམོ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་
ཡིན་ཟརེ་བར་ཞནེ་པ་ལོག་གི་ཡོད།	 ད་ེརིང་
གངས་ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་གིས་པར་སུྐན་
ཞུས་པའ་ིགསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་	༡༧	སྐརོ་གི་
དབེ་འདསི་ཐའ་ེཝན་མི་མང་ལ་བསབླ་བྱ་ག་
རེ་སནོ་འདགུ་ཞུས་ན་ཐའ་ེཝན་གི་ཆབ་སིད་
ཚོགས་པའམ།	 ཐའ་ེཝན་མི་མང་ནས་རྒྱ་
གཞུང་མཉམ་ད་ུཞི་བའི་ཆིངས་ཡིག་འཇགོ་
ན་ཐའ་ེཝན་ལ་ཞི་བད་ེསུྐན་ངསེ་ཡིན་སྙམ་
པ་ནི་སངོ་བསམ་ཉག་ཅིག་ཡིན་པ་དབེ་འདི་
ནས་ར་འཕདོ་ད་ེབས་གསལ་པ་ོབུྱང་སོང་།	
དབེ་འདིར་ལྟསོ་དང་ག་རེ་ཞི་བས་བཅིངས་
འགལོ།	 དག་པའོ་ིབཙན་འཛུལ་རང་རེད་
འདགུ་ཅསེ་བརདོ།	 ཐའ་ེསྡདོ་བདོ་རིགས་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་བསན་འཛིན་རྣམ་
དག་ལགས་ཀིས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་
པར་བདོ་དནོ་ཐད་ཐགོ་མཐའ་བར་གསུམ་
ད་ུརྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས།	
གངས་ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
ནས་དཔ་ེདབེ་པར་སུྐན་གི་དགོས་དམིགས་
དང་རྩམོ་པ་པ་ོང་ོསྤདོ་གནང་རསེ།	 རྒྱ་ཡིག་
ཐགོ་ཡིག་སུྒར་གནང་མཁན་དནོ་གུབ་ར་ོར་ེ
ལགས་ཀིས་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒརོ་འཚམས་
འཕནི་གནང་བ་སྒགོས་སྦྱང་གནང་།
མཐའ་མ་རྩམོ་པ་པ་ོགས་ཐའ་ེཝན་དནོ་ཁང་
གི་དུང་ཆེ་བསོད་ནམས་ར་ོརེས་ངོ་སྤོད་
གནང་དནོ།	 རྒྱ་གཞུང་གིས་ཆིངས་ཡིག་
དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་ཟརེ་བ་ད་ེཁམིས་མཐུན་
ཡིན་པའ་ིའཁགོ་བརདོ་མི་ལོ་	 ༧༠	 རིང་
བྱས་ཡོད་ཀང་།	 དབེ་འདའི་ིནང་འདས་པའ་ི
བུྱང་རིམ་ཞིབ་ཕ་སབྐས་དའེི་འབལེ་ཡོད་མི་
སྣའ་ིལོ་རུྒྱས་དང་།	 ཉནི་ཐ་ོསོགས་ལ་གཞི་
བཞག་ནས་ལོ་རུྒྱས་གསལ་དཀྲལོ་དང་།	
རྒྱ་གཞུང་གི་ལོ་རུྒྱས་འཁོག་བརོད་བྱས་
སྐབས་རྒྱ་དམག་བདོ་ལ་ཡོང་བ་ནི་བདོ་མི་
མང་གིས་བཅིངས་འགོལ་གཏངོ་རོགས་
ཞསེ་ཞུ་བ་འཐནེ་པའི་རྐནེ་གིས་ཡོང་ལུགས་

བརདོ་ཀི་ཡོད།	 ཁངོ་ཚོས་ཁུངས་བཅལོ་ས་
ནི་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེའི་ཏར་འཕིན་ཞིག་
ཡིན།	 འནོ་ཀང་ད་ེདསུ་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་
བཅུ་པ་མཆོག་དགུང་གངས་	 ༡༡	 ལས་
ཕབེས་མེད་པ་དང་།	 ཏར་འཕནི་གང་འད་
བྱས་ནས་བཏང་སྐརོ།	 ད་ེབཞིན་དབང་ཚད་
ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་བདོ་མིའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་
ནས་མིང་རྟགས་བཀོད་ལུགས་བརདོ་ཀང་།	
སྐུ་ཚབ་ཚོར་བདོ་གཞུང་ནས་ཆིངས་འཇགོ་
བྱེད་པའི་དབང་ཚད་སྤད་མེད་པར་གསོ་
མོལ་བྱདེ་པར་མངགས་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
དམ་ཕུག་ཀང་རྒྱ་གཞུང་གིས་རུྫན་བཟ་ོབྱས་
པ།	 དནོ་ཚན་གསུམ་པ་ཞིག་ལ་གསོ་མཐུན་
དརེ་བདོ་ཀི་དབུ་འཁིད་ནས་ཁས་ལེན་ཞུས་
ཡོད་ཅསེ་བརདོ་ཀང་།	 བདོ་ལྗངོས་ཚོགས་
འད་ུརྒྱས་འཛོམས་ཐོག་ནས་བདོ་ནང་རྒྱ་
དམག་གི་གངས་འབརོ་དང་།	 བདོ་ཆོལ་ཁ་
གསུམ་མཉམ་ད་ུསྦྲལེ་བ།	 བདོ་ཀི་མཐའ་
མཚམས་བདོ་དམག་གིས་འགན་སུང་སོགས་
ད་ིབ་བཏནོ་པ་རྒྱ་ཕགོས་ནས་ཁས་ལེན་བྱས་
སབས་ངོས་ལེན་བྱས་པ་སོགས་ཞིབ་ཕའི་
གནས་ཚུལ་དབེ་འདའི་ིནང་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བས་
བཀདོ་ཡོད་པས།	 ཐའ་ེཝན་གི་གཞནོ་སྐསེ་
ཚོའི་བསླབ་བྱའི་སླབོ་དབེ་ཡག་པ་ོཞིག་ཡིན་
སྐརོ་བརདོ།
དཔ་ེདབེ་ད་ེནི་བཙན་བྱོལ་བདོ་གཞུང་གི་
ལས་བྱདེ་ཟུར་པ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	
བསོད་ནམས་ར་ོར་ེལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་
ཉམས་ཞིབ་བྱས་ཏ་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༠༡	 ལོར་
༼གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ།༽ཟརེ་བ་
བཞག་ནས་མི་ལོ་	 ༥༠	 འཁརོ་བའ་ིསབྐས་
བདོ་གཞུང་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་
ཡིག་ཐགོ་པར་སུྐན་གནང་བ་དང་།	 གསོ་
མཐུན་ད་ེབཞག་ནས་མི་ལོ་	༧༠	འཁརོ་བའ་ི
སབྐས་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རུླང་འཕནི་ཁང་
གི་གསར་འགོད་པ་ཟུར་པ་དནོ་གུབ་ར་ོར་ེ
ལགས་ཀིས་རྒྱ་སུྒར་གནང་ས་ེགངས་ལྗངོས་
དཔ་ེསུྐན་ཁང་ནས་པར་སུྐན་འགམེས་སྤལེ་
གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།	།
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ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌནོ་ད་ུལོ་བཞི་བསདུ་མར་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་ཀིས་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ི
དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༢	 ཉནི་ཨིན་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌནོ་གི་
ནབུ་བྱང་ཕགོས་སུ་རྟནེ་གཞི་བྱས་པའི་ལོན་
ཌོན་བྷ་ོརོབ་ཝལ་ཐིམ་ཧརོ་རད་སི་ཊི་གངོ་

སྡ་ེལནྷ་ཁང་	 (the London Borough of 

Waltham Forest Council) གི་ཚོགས་ཁང་
གི་མདནུ་ཐང་ད་ུབདོ་མིའི་མང་གཙོ་དབུ་
བརྙསེ་ཏ་ེལོ་ང་ོ	 ༦༡	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་
སུང་བརིྩའ་ིམཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ངང་ཚོགས་
ཡོད།

ད་ེཡང་ལོན་ཌནོ་བྷ་ོརོབ་ཝལ་ཐིམ་ཧརོ་རད་
སི་ཊི་གངོ་སྡ་ེལནྷ་ཁང་གི་ཚོགས་མི་བརྷ་བྷ་ེརི་	
(Cllr Berberi)	ལགས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་གངོ་
སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་ཨེ་ལི་ཛེ་བྷ་ིཐི་ (Elizabeth Bap-

tise)	ལགས་དང་།	གངོ་སྡའེ་ིཚོགས་མི་ཁག་
གཅིག་དང་ལས་བྱདེ།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
བ།	 ད་ེབཞིན་ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་དང་།	 ས་གནས་བདོ་རིགས་ཚོགས་
པ་སོགས་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་ཝལ་ཐིམ་ཧརོ་
རད་སི་ཊི་གངོ་སྡའེི་ཚོགས་ཁང་གི་མདནུ་

ཐང་དུ་བ ོད་ཀི ་རྒྱལ་དར་སྒེང་འཛུགས་
གནང་ས་ེབདོ་མིའི་མང་གཙོ་དབུ་བརྙསེ་ཏ་ེ
ལོ་ང་ོ	 ༦༡	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་
མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ངང་ཚོགས་ཡོད།	 དབུ་
འབྱདེ་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་མར་གངོ་སྡ་ེལནྷ་ཁང་
གི་ཚོགས་མི་བྷར་བྷ་ེརི་ལགས་ཀིས་ཕབེས་
བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་སྦྲགས་སྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བ་ོཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཕར་སི་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་ང་ོསྤདོ་
གནང་ཡོད།
སབྐས་དརེ་ཁངོ་གིས་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོ་དབུ་
བརྙསེ་ཏ་ེལོ་ང་ོ	༦༡	འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་ན་ི
བདོ་མིར་མཚོན་ན་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 དསུ་ཆེན་དསེ་བདོ་མིའ་ིཚད་
མཐའོ་ིམང་གཙོའ་ིརིང་ཐང་དང་།	 རིག་
གཞུང་།	 སལོ་རུྒྱན་སོགས་མཚོན་གི་ཡོད།	
ཅསེ་དང་།	 དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩའ་ིམཛད་སྒ་ོ
དསེ་ཝལ་ཐིམ་ཧརོ་རད་སི་ཊིའི་ཚོགས་སྡ་ེ
དང་ཨིན་ཡུལ་སིྤ་ལའང་ཞབས་འདགེས་

སུྒབ་གནང་གི་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
གོང་སྡའེི ་ སིྤ ་ཁབ་ལྕམ་སྐུ ་ཨེ ་ལི ་ཛེ ་བྷི་ ཐི ་
ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་མང་གཙོ་དབུ་བརྙསེ་
ཏ་ེལོ་ང་ོ	 ༦༡	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་
བརིྩའི་མཛད་སྒརོ་བཅར་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་
བུྱང་བར་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུྱང་སྐརོ་དང་།	
ཝལ་ཐིམ་ཧརོ་རད་སི་ཊི་ཁུལ་དུ་གནས་
སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱའི་
ཁས་ལེན་གནང་།	 ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་ཕར་སི་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་གངོ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་ལྕམ་སྐུ་ཨེ་ལི་ཛེ་བྷི་
ཐི་ལགས་དང་གངོ་སྡ་ེལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་
མི་བརྷ་བྷ་ེརི་ལགས་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་པར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུས་པ་དང་འབལེ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་དགོངས་གཞི་འགོ་བཙན་བྱལོ་ད་ུབདོ་མི་
རྣམས་ནས་མང་གཙོ་ཚད་དང་ལནྡ་པ་ལོངས་
སུ་སྤདོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 བདོ་ནང་གི་
བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་

སྒངེ་འཛུགས་དང་།	 སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་
ལོངས་སུ་སྤད་ན་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙོན་
འཇུག་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	 ཁདེ་རྣམ་
པས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་དསེ་རྒྱ་ནག་དམར་
ཤོག་གཞུང་གི་དག་གནནོ་འོག་བཞུགས་
བཞིན་པའི་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོའི་སེམས་
ལ་བད་ེསིྐད་དང་སེམས་ཤུགས་བསུྐན་ངསེ་
ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
མཛད་སྒའོི་ཐོག་ཝལ་ཐིམ་ཧརོ་རད་སི་ཊི་
ཁུལ་གི་བདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་ཁག་གཅིག་ནས་
བདོ་ཀི་སལོ་རུྒྱན་གཞས་སྣ་གཟིགས་འབུལ་
ཞུས་ཡོད།	 མཛད་སྒརོ་ཕབེས་པའ་ིབདོ་མི་
ཡོངས་ནས་གངོ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་ལྕམ་སྐུ་ཨེ་ལི་
ཛེ་བྷ་ིཐི་ལགས་དང་།	 ག་ོསིྒག་གནང་མཁན་
གོང་སྡ་ེལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་མི་བྷར་བྷ་ེརི་	
(Cllr Berberi)	 ལགས་ལ་ཁ་བཏགས་རེ་
ཕུལ་ཏ་ེཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀརྨ་སེང་ག་ེལགས་ད་ལམ་བརུྒྱད་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོ་བག་ོགླངེ་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིམང་གཙོ་དབུ་བརྙསེ་ཏ་ེ
ལོ་ང་ོ	༦༡	འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུ་
སདླ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢	ཉནི་
ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་དང་ཁནེ་
བྷ་ེར་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་གཉསི་ཀི་གོ་
སིྒག་འགོ་ད་ཐོག་ནས་བདོ་མིའི་མང་གཙོ་
ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་བག་ོགླངེ་ཚོགས་
ཡོད།	 ད་ཐགོ་ནས་བག་ོགླངེ་ཚོགས་དགསོ་
པའ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་
ནང་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་
བཙན་བྱོལ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་མང་གཙོའི་
སྐརོ་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་ཆེད་ཡིན།
ད་ེཡང་བག་ོགླངེ་གི་ཐགོ་མར་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀརྨ་སེང་གེ་ལགས་ཀིས་

བདོ་མིའ་ིམང་གཙོ་དསུ་ཆེན་ཐངེས་	 ༦༡	
པའི་མཛད་སྒརོ་བཀའ་ཤག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་བ་ད་ེསྒགོས་སྦྱང་གནང་རསེ་
བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་མང་གཙོ་འཕལེ་རིམ་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	 སབྐས་བཅུ་
བདནུ་པའི་བདམས་ཐོན་ཨོ་སི་ཀྲ་ོལི་ཡའི་
ཁུལ་གི་སིྤ་འཐུས་ར་ོརིང་བསན་འཛིན་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ཀིས་མང་གཙོའི་དབྱ་ེབ་དང་
ཁད་ཆོས།	 དབང་ཆ་ལྗདི་མཉམ་སངས་
འཛིན།	 འསོ་བསྡའུ་ིཐབོ་ཐང་།	 ཁམིས་ཀི་
དབང་སུྒར་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
ཁེན་བྷ ་ེར་བ ོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་
མ་འངོས་ཚོགས་གཙོ་སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་
ལགས་ཀིས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་མང་གཙོ་

དང་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་མང་གཙོ་གཉསི་ཀི་ཁད་པར་
དང་འད་མཚུངས་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	

ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་རྒྱལ་ཡོངས་མཐོ་སླབོ་ཀི་མཐོ་
རིམ་སླབོ་དཔནོ་ཟུར་པ་བསན་འཛིན་ཆོས་
འཕགས་ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་

ཁད་ཆོས་དང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཙན་བྱལོ་བདོ་

མིའ་ིམང་གཙོའ་ིསིྒག་འཛུགས་གསར་བཏདོ་
མཛད་པ།	སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་

ཕབེས་པ་ལྟར་བདོ་མི་ཡོངས་ནས་ད་ེལྟར་
ཤར་སྐོད་གནང་དགོས་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས།
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གཞུང་ཞབས་
ཟུར་པ་འཇིགས་མེད་པ་སངས་ལགས་
ཀིས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་སིྒག་
འཛུགས་སིྤ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིམང་
གཙོའི་ལོ་རུྒྱས་ཀི་དཀོགས་མཚམས་གལ་
ཆེན་ཁག་གཅིག་གི་སྐརོ་གསུངས།	 ཨོ་གླངི་
རྒྱལ་ཡོངས་དང་ཨེ་སི་ཊི་བདོ་རིགས་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སལྐ་བཟང་ཡོན་ཏན་
ལགས་ཀིས་བག་ོགླངེ་གཙོ་སྐངོ་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།།

ཕ་རན་སིའ་ིརྒྱལ་ས་པ་ེརི་སི་ནང་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིདསུ་ཆེན་ཐངེས་	༦༡	སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅།	 །ཕ་རན་སི་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའ་ི
གོ་སིྒག་འགོ་ཕ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་པ་ེརི་སིའི་
རེ་པ་པ་ིལི་ཁི་ཐང་ཆེན་ (Republic Square) 

ད་ུབདོ་མིའི་མང་གཙོ་དབུ་བརྙསེ་ཏ་ེལོ་ངོ་	
༦༡	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་བརིྩའ་ིམཛད་

སྒ་ོཚོགས་ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་མིའི་མང་གཙོ་དབུ་བརྙསེ་ཏ་ེལོ་
ང་ོ	 ༦༡	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་བརིྩའ་ི

མཛད་སྒརོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོསྦལེ་ཇམ་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་
དང་།	 པ་ེརི་སིའ་ིགངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་པ་གཞནོ་
པ་སྐ་ུཞབས་རོ་མེ་རོ་མ་ཡི་ཀལེ་ (Jean-Luc 

Romero-Michel) ལགས་དང་།	 པ་ེརི་སི་

གངོ་སྡ་ེལནྷ་ཁང་ཨང་	 ༢༠	 པའ་ིཚོགས་
མི་གརྷ་རི་ག་ོསི་ (Genevieve Garrigos) 

ལགས།	ད་ེབཞིན་ས་གནས་བདོ་མི་དང་བདོ་

དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད།
མཛད་སྒའོི་ཐགོ་མར་ཕ་རན་སི་བདོ་རིགས་
ཚོགས་པའི་དུང་ཆེ་དབྱངས་སིྐད་ལགས་
ཀིས་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་མཉམ་
ཞུགས་པ་ཡོངས་ནས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་
པའོི་རྒྱལ་གླུ་དབྱངས་སུ་གརེ་གུབ་མཚམས་
བདོ་དནོ་སླད་རང་སགོ་བླསོ་བཏང་གནང་
མཁན་ཡོངས་ལ་སྐར་མ་གཅིག་རིང་ངག་
བཅད་ཞུས་པ་དང་འབལེ་མང་གཙོ་གསར་
གཞས་འབུལ་ལམ་ཞུས་གུབ་མཚམས་ཕ་
རན་སི་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
ཀརྨ་འཕནི་ལས་ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་མང་
གཙོ་འཕལེ་རིམ་སྐརོ་གསུང་བཤད་སྒགོས་
སྦྱང་གནང་ཡོད།
ད་ེརསེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོསྦལེ་ཇམ་སྐུ་ཚབ་

དནོ་གཅདོ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་
ཨ་རི་དང་ཨིན་ཡུལ་སོགས་ཀིས་གཙོས་
འཛམ་གླིང་གི་མང་གཙོ་ལམ་ལུགས་སྐརོ་
དང་།	 འཛམ་གླངི་གི་མང་གཙོ་འཕལེ་རིམ་
ལ་བལསྟ་པ་ཡིན་ན།	 མི་མང་པསོ་སོ་སོའ་ི
རྒྱལ་ཁབ་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་སུ་བསུྒར་
སླད་རང་སགོ་ཀང་བླསོ་བཏང་གནང་ཡོད་
པའ་ིསྐརོ་དང་།	ཕི་ལོ་	༡༧༨༩	ཟླ་	༧	ཚེས་	
༤	 ཉནི་ཕ་རན་སིའ་ིརྒྱལ་ས་པ་ེརི་སིར་ཕ་
རན་སིའི་གསར་བརེ་བུྱང་རེས་རིམ་པས་
རྒྱལ་པའོ་ིསདི་དབང་ལམ་ལུགས་ཉམས་རུད་
ད་ུཕིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།ཕོགས་
མཚུངས་སྦལེ་ཇམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་
ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་བ་ླན་
མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་མིའི་མང་

གཙོ་བསུྒར་བཅོས་མཛད་ད་ེབདོ་མི་ཡོངས་
ལ་མང་གཙོ་གསོལ་རས་སྩལ་བའ་ིསྐརོ་དང་།	
བདོ་མི་ཡོད་ད་ོཅོག་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་
དགངོས་མ་དཀུྲག་པར་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ཀི་
དགངོས་གཞི་ལརྟ་ཤར་སྐདོ་དགསོ་པ་སོགས་
ཀི་སྐརོ་གསུངས།
མཐར་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོསྦལེ་ཇམ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅདོ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་སྨནོ་
འདནུ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།
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བདོ་དང་ཧ་ིམཱ་ལ་ཡའ་ིདསུ་སནོ་མཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒརོ་བལེ་ཇི་ཡམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་
ཀིས་ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་གནས་སངས་སྐརོ་གླངེ་སྐངོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༩	ཚེས་	༥	
ཉནི་ཕ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་པ་ེརི་སིར་བདོ་དང་
ཧ་ིམཱ་ལ་ཡའ་ིདསུ་སནོ་ཐངེས་	 ༢༠	 པའ་ི
མཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	
མཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒརོ་སྐུ་མགནོ་ཕ་རན་སི་
གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཨན་ཌི་རེ་ག་ྷཊོ་ལིན་ (Andre Gattolin)	
མཆོག་དང་།	 ཐའ་ེཝན་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་
ཧ་ིརན་ཁ་ོསི་ཆི་ཁུང་ཝུ་ (Francois Chic-

hung Wu) ལགས་དང་ཁངོ་གི་ཕག་རོགས་
ལས་བྱདེ།	 ད་ེབཞིན་གསར་འགདོ་པ་སྐ་ུ
ཞབས་པ་ེརེ་ཨན་ཊོ་ན་ེ (Pierre-Antoine 

Donnet)	ལགས་དང་ཁརོ་ཡུག་ཉམས་ཞིབ་
པ་ཧ་ེལི་ན་སེ་རོན་ (Helina Seron) ལགས་
སོགས་ཕབེས་ཡོད།
སབྐས་དརེ་བལེ་ཇི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ད་ལྟའི་
བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་སིྤ་དང་།	ལགྷ་པར་
ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྫ་དབནོ་པའོི་སྡ་ེ

དགནོ་གཉསི་སུ་དམག་མི་འབརོ་ཆེན་བཏང་
ས་ེསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་སིྒག་གཤོམ་བྱས་པའི་ཉསེ་
མིང་འགོ་སེར་སྐ་གངས་	 ༦༠	 ཙམ་འཛིན་
བཟུང་བྱས་ཏ་ེསེར་ཤུལ་རྫངོ་ད་ུབཙན་ཁིད་
བྱས་པ་དང་།	 ད་ེརསེ་སརླ་ཡང་བདོ་མི་
གངས་	 ༥༣	 ཙམ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏ་ེརྫ་
སྨད་དབནོ་པ་ོསྡ་ེདགོན་གཉསི་ནས་ཁནོ་སྐ་

སེར་མི་གངས་	 ༡༡༣	 ཙམ་འཛིན་བཟུང་
བཙན་འཁིད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་

ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ཁངོ་གིས་
རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་བདོ་ཀི་
རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་སླབེས་སབྐས་རྒྱ་གཞུང་གིས་
ལྷ་སའི་ཁུལ་ད་ུབདོ་མི་དཀུས་མ་ཚོའི་འག་ོ
འདགུ་གི་རང་དབང་ལ་དམ་དག་ཧ་ཅང་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོབཟསོ་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་དང་།	ཉ་ེ

ཆར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ཏགོ་དབིྱབས་
གཉན་རིམས་ཁ་ལ་གཡར་ནས་ཞོ་སནོ་དསུ་
ཆེན་བཀག་སྡམོ་བྱས་པ་དང་།	 བདོ་མི་ཆབ་
སདི་བཙོན་ཟུར་དནོ་གུབ་ར་ོར་ེལགས་འདས་
གངོས་སུ་གུར་བ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས་ཕ་རན་སི་དཔ་ེམཚོན་
ད་ུབཀདོ་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་ནས་
འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༣༠	 ལགྷ་གི་རིང་བདོ་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་དང་གནང་མུས་
སྐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཨ་རི་དང་།	 བལེ་ཇི་
ཡམ།	 ཇར་མ་ནཱ།ི	 ན་ིདར་ལེན་ྜབཅས་ནས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་མ་འངོས་ཡང་སིད་ཀི་གནད་དནོ་
ད་ེབདོ་མི་ནང་པའི་ཚོགས་སྡ་ེཁོ་ན་ཡིས་
ཐག་གཅོད་ཞུ་དགོས་པ་ཡོངས་གགས་ཀི་
གསུངས་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་གསུངས།	
མཇུག་སྡམོ་གསུང་བཤད་སབྐས་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་བདོ་
ཀི་བདནེ་མཐའ་མ་གསལ་བར་ད་ུབདོ་མིའི་

འཐབ་རྩོད་ཀི་འད་ུཤེས་གསོན་པརོ་གནས་
རུྒྱ་ཡིན་པའ་ིསྐརོ་གསུངས།
ད་ེརསེ་ཐའ་ེཝན་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་ཧ་རན་
ཁ་ོསི་ཆི་ཁུང་ཝུ་ལགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཐའ་ེཝན་
ནང་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་པའི་སྐརོ་དང་།	
བདོ་དང་ཐའ་ེཝན་གཉསི་ཀི་འབལེ་བའ་ིསྐརོ་
གསུངས།	 གསར་འགདོ་པ་སྐ་ུཞབས་པ་ེརེ་
ཨན་ཊོ་ན་ེལགས་དང་ཁརོ་ཡུག་ཉམས་ཞིབ་
པ་ཧ་ེལི་ན་སེ་རོན་ལགས་ཀིས་ཁོར་ཡུག་
སུང་སྐབོ་ཀི་གལ་གནད་སྐརོ་གསུངས།	 ཕ་
རན་སི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་ཨན་ཌི་རེ་ག་ྷཊོ་ལིན་མཆོག་གིས་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་དང་ཁརོ་ཡུག་གི་གལ་གནད།		
ད་ེབཞིན་ཐའ་ེཝན་དང་ཡུ་གུར་གི་གནད་དནོ་
སྐརོ་གསུངས་ཡོད།།

ཉ་ིཧངོ་དང་ལྷ་ོཀ་ོརི་ཡའ་ིབདོ་མི་རྣམས་ནས་ད་ལམ་བརུྒྱད་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིདསུ་ཆེན་ཐངེས་	༦༡	སུང་བརིྩ་
ཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༩	ཚེས་	༥	
ཉནི་ཉ་ིཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་
ཉ་ིཧངོ་དང་ལྷ་ོཀ་ོརི་ཡའི་བདོ་མི་རྣམས་ནས་
ད་ལམ་བརུྒྱད་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་དསུ་
ཆེན་ཐངེས་	༦༡	སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཐགོ་མར་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྐར་མ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་གི་
རིང་བདོ་མིའི་མང་གཙོ་འཕལེ་རིམ་སྐརོ་
བཀའ་སླབོ་ཕབེས་པའི་བརྙན་འཕིན་ཞིག་
གཟགིས་འབུལ་ཞུས་རསེ་ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་
བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་སྒགོས་སྦྱང་དང་

འབལེ་མང་གཙོའ་ིགལ་གནད་དང་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་དནོ་གནང་ཕོགས་
སྐརོ་གསུངས།	 ད་ེབཞིན་ཁངོ་གིས་འཛམ་
གླིང་གང་སར་གནས་པའི་བདོ་མི་རྣམས་
ནས་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སངས་དང་།	
གཞིས་ལུས་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ནས་
རང་དབང་ལུང་པར་ཡོད་པའ་ིབདོ་མི་རྣམས་
ལ་རང་དབང་སརླ་གསོ་གནང་དགསོ་པའ་ིརེ་
བ་འཆོལ་བཞིན་ཡོད་པ་ད་ེདག་མ་བརདེ་པ་
གནང་རོགས་ཞསེ་རེ་སྐལུ་ཞུས་གནང་ཡོད།
ད་ལམ་བརུྒྱད་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་
ཡོངས་ནས་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་མ་
ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་ནས་གང་

མགགོས་གསོ་ཚོགས་འཚོགས་དགོས་པའི་
རེ་སྐལུ་ཞུས་གནང་ཡོད།	 ད་ེརསེ་ཀ་ོརི་ཡ་
བདོ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་ནམ་
མཁའ་ལགས་དང་།	 ཉ་ིཧངོ་བདོ་རིགས་
ཚོགས་པའ་ིབསོད་ནམས་ལགས།	 ཉ་ེཆར་
གསར་བཙུགས་གནང་བའ་ིལྷ་ོཀ་ོརི་ཡའ་ིབདོ་
རིགས་ཚོགས་པའི་དག་ེབཤེས་བསན་འཛིན་
བཟང་པ་ོལགས་བཅས་ཀིས་བདོ་དནོ་སླད་
གཅིག་སིྒལ་དང་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་དགསོ་
གལ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
ཉི་ཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་
རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ཉ་ེཆར་ཉི་ཧངོ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་བོད་ནང་གི་

དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་སྐརོ་ཤོག་གངས་

དགུ་ཅན་གི་སྙན་ཐོ་ཞིག་ཕུལ་བ་ད ེ་ཉིད་
འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད།	 ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་རིྩས་པ་དང་དུང་ཆེ་ལས་

ཚབ་འཇིགས་མེད་ཚེ་བརྟན་ལགས་ཀིས་

ཐངེས་འདིའི་མཛད་རིམ་གཙོ་སྐངོ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།	

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བསན་འཛིན་ནརོ་དབྱངས་ལགས་ལ་སྦྱངས་འབས་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པའ་ིགསེར་གི་རྟགས་མ་
ཐབོ་པར་དགའ་བསུ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༩	
ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་ཀརནཱ་ཊཀ་མངའ་
སྡའེི་བྷལེ་གམ་ད་ུརྟནེ་གཞི་བྱས་པའི་ཀ་ེཨེལ་
ཨི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་སྦྱངོ་དང་ཉམས་ཞིབ་བས་ི
གནས་ཁང་ (KLE Academy of Higher 

Education & Research)	 གི་སླབོ་མ་
བསན་འཛིན་ནརོ་དབྱངས་ལགས་ཀིས་སནྨ་
ཞབས་པའ་ིཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་
པའི་རུྒྱགས་འབས་རྩེ་ཕུད་བླངས་ཏ་ེམཐོ་
སླབོ་ཀི་བསབླ་པ་མཐར་སོན་པའི་མཛད་སྒའོི་

ཐགོ་གསེར་གི་རྟགས་མ་ཐབོ་པར་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འད་ིདང་འབལེ།	 ཁ་ོ
མོའ་ིགུབ་འབས་བཟང་པ་ོདསེ་ད་ལ་ྡསླབོ་སྦྱངོ་
གནང་བཞིན་པའི་བདོ་རིགས་སླབོ་མ་རྣམས་
ལ་སེམས་འགུལ་ཐབེས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད།	
ཅསེ་གསུངས།	
སིྤར་བསན་འཛིན་ནརོ་དབྱངས་ལགས་ནི།	
མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་
ནས་ཡིན་པ་དང་།	 མོན་གྷ་ོགཏན་སླབོ་ནས་

སླབོ་ཐར་ཕིན་རསེ་ཀ་ེཨེལ་ཨི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་
སྦྱངོ་དང་ཉམས་ཞིབ་བས་ིགནས་ཁང་ད་ུསླབོ་
གཉརེ་གནང་ས་ེལོ་བཞི་བསདུ་མར་དཀའ་
ལས་བརྒྱབ་པའི་འབས་བུར་ཡིག་ཚད་ཀི་
སྦྱངས་འབས་རྩ་ེཕུད་བངླས་ཡོད།	 བསན་
འཛིན་ནརོ་དབྱངས་ལགས་ཀིས་ཕ་མ་གཉསི་
ཀི་རྒྱབ་སྐརོ་དང་།	 ལགྷ་པར་རང་ཉདི་ཀིས་
དབེ་གང་མང་བཀླགས་པ་དང་སྦྱང་བརྩོན་
བྱས་སབས་གུབ་འབས་བཟང་པ་ོཐབོ་ཡོད་
པའ་ིསྐརོ་གསུངས།།	
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བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ས་ིཞུའ་ིལས་བྱདེ་གསར་འདམེས་རྣམས་ལ་ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་བདོ་ཡིག་གཙོ་བརོ་
འགུར་བའ་ིཐགོ་འཛིན་སྐངོ་དང་འབལེ་བའ་ིཟབ་སྦྱངོ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༦	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་
བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་
བཞུགས་སརྒ་ཉ་ེའཁིས་སུ་ཆགས་པའི་ས་རཱ་
བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ཚོགས་
ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུའི་
ལས་བྱདེ་གསར་འདམེས་བུྱང་བ་རྣམས་ལ་
བདོ་ཡིག་གཙོ་བརོ་འགུར་བའི་ཐགོ་འཛིན་
སྐངོ་དང་འབལེ་བའ་ིཟབ་སྦྱངོ་དབུ་འབྱདེ་ཀི་
མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༨	
ཐོག་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོལས་བྱེད་འདམེས་
ལྷན་དང་འསོ་བསྡུའི་འགན་འཛིན་གཅིག་
ལྕགོས་དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས་
དང་།	 ལས་བྱདེ་འདམེས་ལནྷ་གི་ཚོགས་
མི་ན་ག་སངས་རྒྱས་བསན་དར་ལགས་དང་
ཆོས་དབིྱངས་དནོ་གུབ་ལགས།	 ལས་བྱདེ་
འདམེས་ལྷན་གི་དུང་ཆེ་ཚེ་རིང་དབྱངས་
སིྐད་ལགས།	 ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་གི་སླབོ་སིྤས་གཙོས་པའ་ིཟབ་ཁདི་
པ་ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་

གི་སླབོ་དཔནོ་རྣམ་པ།	 	 ད་ེབཞིན་གསར་ད་ུ
བདམས་པའ་ིས་ིཞུའ་ིལས་བྱདེ་གངས་	 ༢༡	
བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོ

རིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སླབོ་སིྤ་པ་སངས་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའ་ིགསུང་བཤད་
གནང་གུབ་མཚམས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོལས་
བྱདེ་འདབེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་
འདམེས་ལྷན་ཚོགས་མི་ན་ག་སངས་རྒྱས་
བསན་དར་ལགས།	 ཆོས་དབིྱངས་དནོ་གུབ་
ལགས་བཅས་ནས་ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་
སླབོ་དཔནོ་གཙང་ཕུག་སབོས་ལགས་ཀིས་
བརྩམས་པའ་ི	 ༼གཞུང་འབལེ་ཡིག་བཟའོ་ི
འག་ོསངས་དང་བརདོ་འགསོ།༽	 ཞསེ་པའ་ི
དཔ་ེདབེ་དབུ་འབྱདེ་གནང་གུབ་མཚམས་ལོ་
རུྒྱས་སླབོ་དཔནོ་གཙང་ཕུག་སབོས་ལགས་
ཀིས་དཔ་ེདབེ་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡསུ་གནང་།
ད་ེརསེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོལས་བྱདེ་འདམེས་
བསྐ་ོལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དཔེ་ཟུར་
དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་འཚམས་
འད་ིདང་འབལེ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	
ས་རཱའི་སླབོ་དཔནོ་གཙང་ཕུག་སབོས་ལགས་
ལ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	གང་ཡིན་ཞ་ེན།	གཞུང་འབལེ་ཡི་གའེ་ི

བརདོ་འགསོ་ཀི་གནས་སངས་འད་ིབཞིན་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད།	 བདོ་པའ་ི
རིག་གཞུང་སུང་སྐོབ་ཞེས་ཚིག་གི་གནད་

དནོ་མང་པའོ་ིཐགོ་གསུང་གི་ཡོད།	གང་ལརྟ་
ཐུག་སའི་གནས་སངས་འདི་སྐད་དང་ཡི་གེ་
གཉསི་ལ་ཐུག་གི་ཡོད།	 འདརི་དཔ་ེདབེ་འད་ི
ཉདི་ལས་དང་སྨནོ་ལམ་གི་ཆ་ནས་ཟབ་སྦྱངོ་
གི་དསུ་ཚོད་ཐགོ་དབུ་འབྱདེ་གནང་བ་ཡག་

པ་ོབུྱང་སོང་།	 ཚང་མར་ཐུགས་ཕན་གསོ་
རུྒྱའི་རེ་བ་དང་སྦྲགས་ངསེ་པར་ཐུགས་སྣང་
གནང་རོགས་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ང་ཚོ་ཚང་
མའི་མངོ་ཚོར་ལྟར་ཁནོ་ཡོངས་ཀི་སའི་གོ་
ལ་ནང་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་གངོ་ཁརེ་ནས་མཆེད་
པའི་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀིས་རྐེན་
པས་འདས་པའི་ལོ་གཉསི་རིང་མི་རུྒྱ་གཉསི་
ལ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་སྡུག་བསལྔ་
གི་གནས་སངས་བུྱང་བ་ཙམ་མ་ཟད།	 གཞི་
རྩའི་ཤེས་ཡོན་བས་ིགནས་ཚང་མ་སྒ་ོབརྒྱབ་
དགསོ་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ལས་དནོ་རྣམས་
དསུ་ཐགོ་ཏག་ཏག་འག་ོམི་ཐུབ་པ།	 མིའ་ི
འཚོ་བའ་ིཐགོ་ལ་གཉརེ་དགསོ་པའ་ིལས་དནོ་
མང་དག་འཐུས་ཤོར་གི་གནད་དནོ་ཚབས་
ཆེན་པ་ོབུྱང་ཡོད།
འཛམ་གླིང་ཁནོ་ཡོངས་ནང་ཏགོ་དབིྱབས་
གཉན་རིམས་ཕགོ་པའ་ིནད་པ་ཁནོ་མི་གངས་

དངུ་ཕུར་གཉིས་ལྷག་ཙམ་བུྱང་ཡོད་སྐརོ་
དང་འདས་གངོས་སུ་སོང་མཁན་མི་གངས་
ས་ཡ་བཞི་ལགྷ་ཙམ་བུྱང་ཡོད་སྐརོ་བཤད་ཀི་
ཡོད།	 ལོ་རུྒྱས་ནང་བུྱང་མ་མངོ་བའ་ིགནས་
སངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།	 ང་ཚོས་གནས་

སངས་འད་ིབཞིན་དངསོ་སུ་མངོ་པར་བརྟནེ་
དའེ་ིཐགོ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགསོ།
དསུ་ཚོད་སྡགུ་ཅག་དའེ་ིའགོ་ནས་ད་ེརིང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྱེད་འདམེས་
བསྐ་ོལནྷ་ཁང་ནས་སི་ཞུའི་ལས་བྱདེ་གསར་
པ་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱངོ་ཐགོ་མ་འགོ་འཛུགས་
གནང་བ་རེད།	 ག་ོསབྐས་འད་ིབརུྒྱད་ས་
རཱ་མཐོ་རིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སླབོ་སིྤས་
གཙོས་པའི་འབལེ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཡོངས་
ལ་ལས་བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་གི་ངསོ་
ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 རུྒྱ་ནརོ་གི་
གནས་སངས་ཉམས་ཉསེ་ཀི་གནས་སངས་
རེད།	 འནོ་ཀང་སོ་སོར་ཡོད་པའ་ིཡོན་ཏན་
དང་ཤེས་བྱ་འདི་སོ་སོ་རང་ཉདི་ལ་འཁརེ་
རུྒྱ་ཡོད་པར་བརྟནེ་ཟབ་སྦྱོང་ནང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་མཁན་སི་ཞུའི་ལས་བྱདེ་པའི་
ངསོ་ནས་ཉནི་གངས་བཅུ་གསུམ་རིང་ཟབ་

སྦྱོང་གི་དསུ་ཡུན་འདི་བཞིན་ཆུད་ཟསོ་སུ་
མི་གཏངོ་བར་དསུ་ཚོད་དམ་འཛིན་གནང་
དགསོ།
ད་ཆ་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་གནས་
སངས་མེད་པ་ཆགས་མེད་པ་དང་ནད་རླབས་
གསུམ་པ་ཡོང་རུྒྱ་ཡིན་པ་ཚོད་དཔག་བྱདེ་
བཞིན་ཡོད་པར་བརྟནེ་རྣམ་པ་ཚང་མས་ས་
རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སིྒག་
ཁིམས་གང་ཡོད་པ་ད་ེདག་ངསེ་པར་ཉམས་
ལེན་བྱདེ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	ཅསེ་དང་།	
གཞན་ཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་
བྱདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་
སྙངི་བསྡསུ་ཤིག་གནང་ཡོད།	 མཐར་ལས་
བྱེད་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གི་དུང་ཆེ་ཚེ་
རིང་དབྱངས་སིྐད་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་ས་ེམཛད་སྒ་ོགལོ།
ཐངེས་འདའིི་ཟབ་སྦྱངོ་ཐགོ་སུམ་རྟགས་དང་
རྒྱལ་རབས།	 ཡིག་བསྐརུ་རྣམ་གཞག (Not-

ing and Filing System) དང་།		(Commu-

nication Skills) བཅས་ཀི་སླབོ་ཚན་དང་།	
གཞན་ཡང་བཅའ་ཁམིས་ང་ོསྤདོ།	 བངླ་
དརོ་སིྒག་གཞི།	 དབུ་མའ་ིལམ།	 ནང་ཆོས་
༼བདནེ་པ་བཞི་དང་སྒལོ་མའི་ཕན་ཡོན།༽	
ཕ་ོམོའི་ཆགས་སདེ་རུྩབ་སྤདོ་འགོག་ཐབས་
བཅས་ཀི་སྐརོ་ལ་སླབོ་འཁིད་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ	 	 ད་ཐངེས་ཟབ་སྦྱངོ་ཆེད་མཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་གནང་མཁན་ཨ་རིའི་
རོགས་སྐབོ་ཚོགས་པ་ (USAID)	 ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།།

ཨོ་གླངི་ད་ུད་ལམ་བརུྒྱད་ས་སྐ་༸གངོ་མ་ཁ་ིཆེན་ར་ོར་ེའཆང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་འཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༩	ཚེས་	༦	
རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱའི་རྒྱལ་ས་
ཁན་བྷ་ེརར་ (Canberra) རྟནེ་གཞི་བྱས་
པའ་ིས་སྐ་བླ་ོགསལ་ཆོས་རྫངོ་གི་ག་ོསིྒག་འགོ་
ད་ལམ་བརུྒྱད་དཔལ་ས་སྐ་༸གངོ་མ་ཁ་ིཆེན་
ར་ོར་ེའཆང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཕི་ལུགས་ལརྟ་
དགུང་གངས་	 ༧༦	 ལ་ཕབེས་པའ་ིའཁུངས་
སརྐ་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	
སྐབས་དརེ་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཀརྨ་སེངྒ་ེལགས་ད་ལམ་བརུྒྱད་འཁུངས་སརྐ་
མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
དཔལ་ས་སྐ་༸གོང་མ་ཁི་ཆེན་ར་ོར་ེའཆང་
རིན་པ ོ་ཆེ ་མཆོག་ཕི་ལུགས་ལྟར་དགུང་
གངས་	 ༧༦	 ལ་ཕབེས་པའ་ིའཁུངས་སརྐ་
གི་མཛད་སྒརོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོར་བདོ་ཀི་
ངག་རུྒྱན་ལོ་རུྒྱས་ལས་གཞི་ (Tibet Oral 

History Project)	 ཞསེ་པས་ས་སྐ་༸གངོ་
མ་ཁི་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་
བདོ་ལ་དབང་སུྒར་མ་བྱདེ་གངོ་དང་།	དབང་
སུྒར་བྱས་ཟནི་པའ་ིརསེ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་
སྐུ་ཚེའི་མཛད་རྣམ་སྐརོ་ལ་བཅར་འད་ིཞུས་
པའི་བརྙན་འཕནི་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་གུབ་
མཚམས་དམིགས་བསལ་སྐུ ་མགོན་བལ་
ཡུལ་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་པའི་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ 
(International Buddhist Academy)	གི་
ངསེ་སནོ་པ་མཁན་པ་ོངག་དབང་འབྱརོ་ལནྡ་
ལགས་ཀིས་ས་སྐ་པཎ་ིཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་
མཚན་མཆོག་དང་འག་ོམགོན་ཆོས་རྒྱལ་
འཕགས་པ་མཆོག་གི་མཛད་རསེ་སྐརོ་གསུང་
བཤད་གནང་།
ད་ེརསེ་ཨོསྟ་ེལི་ཡཱ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀརྨ་
སེངྒ་ེལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 དཔལ་ས་སྐ་

༸གོང་མ་ཁི་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནི་བདོ་
མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་

ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་
དགངོས་གཞིར་བཟུང་སུྒབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་
པ་ཙམ་མ་ཟད།	 བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་།	ལགྷ་
པར་བདོ་མིའི་མཐུན་སིྒལ་གོང་བུ་གཅིག་

གུར་ཡོང་སདླ་འབད་བརྩནོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
མཁན་གི་དཔ་ེམཚོན་ཞིག་ཀང་ཡིན།	 དསུ་

ཚོད་གཉན་ཕང་ཅན་གི་སབྐས་འདརི་དཔལ་
ས་སྐ་༸གོང་མ་ཁི་ཆེན་མཆོག་གིས་སྐུ་ཚེ་
ཧིལ་པརོ་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་སརླ་གསོའ་ིསདླ་ཕག་ལས་གནང་བར་
བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།

མཛད་སྒརོ ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་
རྣམས་ཀིས་ད་ེསྔ་ས་སྐ་༸གོང་མ་ཁི་ཆེན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཨོ་གླིང་དུ་ཕབེས་པའི་
སྐབས་མཇལ་འཕད་ཞུས་པའི་མོང་ཚོར་
སྐརོ་གསུངས།	 མཉམ་ཞུགས་པ་གཞན་ཁག་
གཅིག་གིས་ས་སྐ་༸གོང་མ་ཁི་ཆེན་མཆོག་
སརླ་ཡང་ཨོ་གླིང་ད་ུཕབེས་གནང་ཡོང་བའི་
རེ་འདནུ་ཞུས་ཡོད།
མཐར་ཁན་བྷ་ེརའ་ིས་སྐ་བླ་ོགསལ་ཆོས་རྫངོ་
གི་བ་ླམ་ཆོས་གགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
དཔལ་ས་སྐ་༸གངོ་མ་ཁ་ིཆེན་རིན་པ་ོམཆོག་
གི་ཞབས་བརྟན་གསུང་འདོན་གནང་ས་ེ
མཛད་སྒ་ོགལོ་ཡོད་པ་བཅས།	།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་

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

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་སིམ་ལ་གཏན་སླབོ་ཏུ་འཚམས་གཟགིས་གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༧	 	 ནས་	 ༡༤	
བར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ཤེས་རིག་བླནོ་
ཆེན་ལས་ཁུངས་ནས་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་
ཚོགས་ཁབ་ཁངོས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིསླབོ་
གྲྭ་ལྷག་མ་རྣམས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་སཾ་བྷ་ོ
ཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པར་རིྩས་སྤདོ་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་པའི་སླབོ་གྲྭ་ཆེ་ཁག་དུག་ཡོད་པ་ལས་
ལ་ྔས།ེ	 སིམ་ལ་དང་།	 ཧར་སྤུར།	 མ་སུ་རི།	
རརོ་གླངི་།	 ཀ་སྦུག་བཅས་ཀི་གཏན་སླབོ་
ཁག་དང་།	 ད་ེབཞིན་བནོ་གཞིས་ཌ་ོལན་ཇི་
དང་ལྡ་ིལི་བཅས་སུ་གཞུང་འབལེ་འཚམས་
གཟགིས་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༦	 ཉནི་གི་དགངོ་ད་ོཆུ་
ཚོད་	 ༨།༡༥	 ཙམ་ལ་སིམ་ལའ་ི (Tawi 

More, Boileauganj Bypass Road)	ཞསེ་
པའི་རུྒྱན་ལནྡ་སྣ་ེལེན་གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུ
ཕབེས་འབྱོར་སྐབས་སིམ་སིྤས་གཙོས་ས་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང་འཐུས་མི་རྣམ་པ།	
ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
གཙོ་དང་ཚོགས་མི།	 དགནོ་སྡ་ེགཉསི་ཀི་
ཕག་མཛོད་སོགས་གཞུང་ཁངོས་དང་གཞུང་
ཁངོས་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་དང་སིྐད་སྡུག་
ཁག་ནས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་ཡོད།	 ཕི་ཚེས་	 ༧	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་
ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་
ཚོགས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་སིམ་ལ་གཏན་སླབོ་
ཀི་ངོས་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
ལ་མངོན་བསདོ་ཀི་མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་

ཤིག་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་མཛད་སྒརོ་
ཕབེས་ཏ་ེསླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་སིྤ་ཨེས་ཀ་ེསིངྒ་	(Mr 

S.K.Singh)	 ལགས་དང་།	 རེག་ཊར་ཕུན་
ཚོགས་ཚེ་རིང་ལགས།	 དག་ེལས་ཡོངས་
དང་ཐུག་འཕད་ཀིས་གསུང་གཤད་གནང་
དནོ།	 ད་རེས་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་
ཁབ་ཁོངས་བཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་
ལགྷ་མ་ཁག་ལ་ཆེད་མངགས་བཅར་དགོས་
དནོ་གཙོ་བ་ོན།ི	 གཏན་སླབོ་ཁག་ལའྔ་ིཁནོ་
ཡོངས་ཀི་གནས་སངས་རུྒྱས་ལོན་དང་།	
ད་ཆ་སླབོ་གྲྭ་ད་ེདག་དང་ཐད་ཀར་འགན་
ཡོད་སབས་འབལེ་ཡོད་མི་སྣ་ཚོའི་དགོངས་
ཚུལ་ཇི་ཡིན་ཤེས་རྟགོ་སླད་ས་གནས་སུ་
བཅར་བ་ཡིན།	 སླབོ་གྲྭ་རིྩས་ལེན་གི་ལས་
དནོ་འདི་གལ་ཆེ་དནོ་ཆེར་རིྩ་བཞིན་ཡོད།	
གཙོ་ཆེར་སླབོ་གྲྭའ་ིའཛིན་སྐངོ་གི་དཀའ་ངལ་
ཁ་ོན་མིན་པར་མ་འངོས་པར་བདོ་མི་གཞནོ་
སྐསེ་ཚོའི་མདནུ་ལམ་དང་འབལེ་བ་ཆགས་
ཀི་ཡོད་སབས།	 ས་གནས་སུ་ཡོང་རུྒྱ་ད་ེ
གལ་ཆེ་དནོ་ཆེར་བརིྩས་ནས་བཅར་བ་ཡིན།	
ས་གནས་སུ་དངསོ་སུ་ཡོང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་
གནས་སངས་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་རུྒྱས་ལོན་ཐུབ་
རུྒྱར་ཕན་ཐགོས་ཆེ་བ་ཡོད།
སླབོ་གྲྭ་ཆེ་ཁག་ལྔ་ལ་ལྟ་སྐརོ་གུབ་རེས་ལྡི་
ལིར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་
སྣ་ཁག་དང་མཇལ་འཕད་ཀིས་གཙོ་བ་ོསླབོ་
ཕུག་དང་སླབོ་གྲྭ་ད་ེདག་གི་འཕལ་ཕུགས་
རྒྱང་གསུམ་ལ་སྨན་པའི་གོམ་པ་མདནུ་སྤ་ོ
ཐུབ་ཆེད་བག་ོགླངེ་དང་།	 ལས་དནོ་མཇུག་
སྐངོ་ཡོད་རིགས་ལ་མཐའ་འཁངོས་བྱ་རུྒྱ།	

ད་ེབཞིན་ལག་བསར་ཐུབ་ངེས་ཀིས་ལས་
གཞི་ཁག་མགགོས་མུར་ལག་བསར་བྱ་རུྒྱ་
ཡིན།
དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་
སིམ་ལ་གཏན་སླབོ་ལ་མཚོན་ན།	 ད་ཆ་

ཁནོ་སླབོ་ཕུག་གངས་	 ༣༥༡	 ཡོད་ཁངོས་
ནས་བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་གངས་	 ༡༣	 ཡོད་
ཅིང་།	 རྒྱ་གར་སླབོ་ཕུག་	 ༢༥༣	 དང་ཧ་ི
མ་ལ་ཡ་རི་རུྒྱད་ནས་སླབོ་ཕུག་གངས་	 ༨༥	
ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་གཏན་སླབོ་ཁག་
གཞན་གི་ནང་དའུང་གནས་སངས་གཅིག་
མཚུངས་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད།	 སིྤར་ཉ་ེབའ་ིལོ་
ཤས་ནང་སླབོ་ཕུག་གི་གངས་བརྒྱ་ཆ་	 ༥༠	
ཙམ་ཉུང་དུ་ཕིན་ཡོད་པ་དརེ་རུྒྱ་མཚན་
འད་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཀང་གཙོ་ཆེར་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༠༨	 ནས་བཟུང་བདོ་ནས་རྒྱ་བལ་
འབུག་གསུམ་གི་ས་ཁུལ་ད་ུབསོ་བྱོལ་ད་ུ
ཡོང་མ་ཐུབ་པའམ་ས་མཚམས་ནས་ཧ་ཅང་
ཉུང་ངུ་ལས་མ་ཐར་བ་དང་།	 བཙན་བྱལོ་
བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་དང་དཔལ་འབྱོར་གི་

གནས་བབ་ཡར་རྒྱས་བུྱང་རྐནེ་བདོ་པའི་ཕ་
མ་ཁག་གཅིག་གིས་རང་གི་ཕུ་གུ་རྣམས་རྒྱ་
གར་ནང་གི་སླབོ་གྲྭ་གཞན་ཁག་ཏུ་སླབོ་འཇུག་
བྱས་པ་སོགས་ཕི་ནང་གི་རྐེན་སྣ་ཚོགས་ལ་
བརྟནེ་ནས་ད་ལའྟི་གནས་སངས་འད་ིཆགས་

ཡོད་སྐརོ་སོགས་དང་།	 གཞན་ཡང་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་སིམ་ལ་སླབོ་གྲྭའི་
ས་གླ་ད་ེབཞིན་ཐགོ་མར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་གསོལ་
ལྕགོ་ནས་གསོལ་རས་སྩལ་བ་དང་།	 ད་ེནས་
རིམ་བཞིན་སླབོ་གྲྭའི་ནང་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་
སངོ་ཕག་མང་པརོ་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོའི་
ལས་དནོ་གཟངེས་སུ་ཐོན་པ་གནང་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་སིམ་ལ་གཏན་སླབོ་ད་ེཉདི་ཕི་ལོ་	
༡༩༦༡	 ལོར་ཐགོ་མར་དབུ་འཛུགས་གནང་
བ་ནས་བཟུང་ད་བར་གི་གནས་སངས་རོབ་
ཙམ་ང་ོསྤདོ་གནང་།
ད་ེརེས་ཤེས་རིག་དུང་ཆེས་སླབོ་གྲྭ་རིྩས་
ལེན་དང་འབལེ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་
སབྐས།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༣	 ལོར་ཐགོ་མར་

རིྩས་ལེན་གི་ལས་གཞི་འགོ་བརྩམས་པ་
ནས་བཟུང་ད་ཆ་རིྩས་ལེན་གི་ལས་རིམ་
མཐའ་མ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་།	 ད་བར་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་རིྩས་ལེན་ཟིན་
པའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ད་ུཤེས་ཡོན་སླབོ་
གསོ་སོགས་གང་ཅིར་འཐུས་ཤོར་མེད་
པར་ཧ་ཏག་ཏག་འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
དགེ་ལས་རྣམས་ལའང་ལས་ཤག་ཉམས་
གསོ་སོགས་ཀི་ལས་གཞི་སིྤ་ཡོངས་ནས་
ཚགས་ཚུད་ཡར་རྒྱས་འག་ོབཞིན་ཡོད་སྐརོ་
སོགས་གསུངས།
མཛད་སྒ་ོགལོ་རེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་
མཆོག་གིས་དགེ་ལས་ཡོངས་དང་གོས་
བསྡུར་ལྷུ ག་པ་ོགནང་ཡོད་པ་མ་ཟད་ད་ིབ་
དསི་ལན་སོགས་ཡོངས་སུ་ལེགས་གུབ་རསེ་
ཉནི་རྒྱབ་བནོ་གཞིས་ཌ་ོལན་ཇིར་ཕབེས་ཐནོ་
གནང་ཡོད།		
སིྤར་ད་ེསྔ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ཤེས་རིག་
བླནོ་ཆེན་ལས་ཁུངས་ནས་དབུས་བདོ་སླབོ་
འཛིན་ཚོགས་ཁབ་ཁོངས་བཙན་བྱལོ་བདོ་
མིའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་རིམ་བཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ལ་རིྩས་སྤདོ་གནང་གཏན་འཁེལ་
བ་ནས་བཟུང་ད་བར་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་
ཚོགས་ནས་སྔནོ་འགའོ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་	 ༣༣	
དང་།	 གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་	 ༩	
གཞི་རིམ་བར་མའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་	 ༥	 འཛིན་
གྲྭ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉསི་བར་ཡོད་པའ་ིསླབོ་
གྲྭ་ཁག་	 ༨	 བཅས་རིྩས་སྤདོ་གནང་གུབ་
ཡོད་པ་བཅས།།

དབུས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཛ་དག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་སྐ་ུཚབ་མན་སརྤ་ཕན་བད་ེགླངི་
བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༩	ཚེས་	༤	
ཉནི་གི་དགོང་དརོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་དབུས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཛ་དག་
ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་འཕདོ་
བསནེ་དུང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུབ་ལགས་
དང་ཚོགས་མི་བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་གི་འགན་

འཛིན་ཟླ་བ་ཕུན་སིྐད་ལགས་མན་སྤར་ཕན་
བད་ེགླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་

འབྱོར་སྐབས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསན་
འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས་ཀིས་སྣ་ེཁིད་ད་ེཕབེས་
བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༥	 ཉནི་མན་སརྤ་ཕན་བད་ེ
གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་བསན་འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས་ཀིས་

དབུས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཛ་དག་
ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་

ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་དསུ་སབྐས་སུ་
ས་གནས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཛ་དག་
ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངསོ་ནས་ཇི་ལྟར་
གདངོ་ལེན་གནང་བ་དང་།	 ད་ལའྟ་ིགནས་
སངས་སྐརོ་སྙན་སེང་ཞུས་གུབ་མཚམས་
དབུས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཛ་དག་
ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་སྐུ ་ཚབ་རྣམ་པ་
གཉསི་ས་གནས་ཀི་འགོག་དབྱ་ེཟུར་འཇགོ་
ཁང་དང་ས་གནས་འཕདོ་བསནེ་སནྨ་ཁང་ད་ུ
གཟགིས་ཞིབ་ཏུ་ཕབེས་ཡོད།
སབྐས་དརེ་ཁངོ་རྣམ་གཉསི་ནས་འཕདོ་ལས་
པ་དང་ལྷན་ད་ུཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་
དང་འབལེ་བའི་སྔནོ་འགོག་སྨན་ཁབ་སྐརོ་
དང་།	 གཞན་ཡང་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་
རིམས་ཀི་ཛ་དག་དསུ་སབྐས་སུ་སནྨ་ཁང་གི་
ངསོ་ནས་ཇི་ལྟར་སངས་འཛིན་བྱདེ་ཕགོས་
ཐད་ག་ོབསྡརུ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཡན་
ལག་སནྨ་རིྩས་ཁང་ད་ུཆེད་ཕབེས་ཀིས་རྟགོ་

ཞིབ་གནང་རསེ་ཉནི་རྒྱབ་མན་སརྤ་ཕན་བད་ེ
གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་གནས་
ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཛ་དག་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་དང་ལནྷ་ཐུག་
འཕད་གནང་ས་ེཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་
ཀི་དསུ་སྐབས་སུ་ས་གནས་ཏགོ་དབིྱབས་
གཉན་རིམས་ཛ་དག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་
གི་ཚོགས་མི་རྣམ་པས་ཧུར་བརྩོན་གནང་
བར་ཡི་རང་བསགྔས་བརདོ་ཀང་གནང་ཡོད།
ཕི་ཉིན་དབུས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་
ཛ་དག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་
འཕདོ་བསནེ་དུང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུབ་
ལགས་ཀིས་ས་གནས་འཕདོ་བསནེ་སནྨ་ཁང་
གི་ལས་ཤག་གསར་པ་དབུ་འབྱདེ་གནང་བ་
དང་འབལེ།	 མན་སརྤ་སཾ་བྷ་ོཊའ་ིསླབོ་གྲྭར་
འཚམས་གཟགིས་དང་སླབོ་ཕུག་རྣམས་དང་
ཐུག་འཕད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད་སླབོ་གྲྭའི་
སླབོ་སིྤ་དང་ལས་བྱདེ་རྣམ་པ་དང་ལནྷ་ཏགོ་

དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་ནད་རླབས་གསུམ་
པ་སྔནོ་འགགོ་དང་འབལེ་བའ་ིག་སིྒག་གནང་
ཕོགས་སོགས་ཀི་སྐརོ ་གོ ་བསྡུར་ལྷུ ག་པ ོ་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།


