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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་ན་རེནྡྲ་མོ་ད་ིམཆོག་
དགུང་གྲངས་	༧༡	ལ་ཕབེས་པའ་ིསྐསེ་སརྐ་ལ་འཚམས་འཕནི་སྩལ་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་
ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༧	ཉནི་
རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་ན་རེནྡྲ་མོ་ད་ི (Naren-

dra Modi)	མཆོག་དགུང་གྲངས་	༧༡	ལ་
ཕབེས་པའ་ིསྐསེ་སརྐ་ལ་འཚམས་འཕནི་སྩལ་
བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	དགུང་གྲངས་	༧༡	ལ་
ཕབེས་པའི་སྐུ་ཉདི་ཀི་སྐསེ་སརྐ་ལ་ངསོ་ཀིས་
སྙངི་ཐག་པ་ནས་འཚམས་འད་ིདང་།	 སྐ་ུ
ཉདི་མུ་མཐུད་སྐ་ུཚེ་ཡུན་རིང་བརྟན་པའི་སྨནོ་
འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ངསོ་རང་ལུང་པ་འད་ིཉདི་
ལ་ཧ་ཅང་གཅསེ་སྤྲས་བདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་
པའི་ཆ་ནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀིས་
རྐནེ་པས་འཛམ་གླངི་མི་མང་ཡོངས་ལ་དཀའ་
ངལ་འཕད་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་སྐུ་ཉདི་
ལ་གདངེ་ཚོད་ཆེན་པ་ོསྐསེ་ནས་དཀའ་ངལ་

ལ་གདངོ་ལེན་གནང་བཞིན་པར་རསེ་སུ་ཡི་
རང་ཡོད།	 རྒྱ་གར་ན་ིའཛམ་གླངི་ནང་མང་

གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེས་ཆེ་ཤོས་ད་ེཡིན་པའི་ཆ་
ནས་རྒྱ་གར་གི་འཕལེ་རྒྱས་དསེ་རྒྱ་གར་མི་
མང་ལ་ཁེ་ཕན་སུྒབ་ཀི་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཟད།	
འཛམ་གླིང་ཁནོ་ཡོངས་འཕལེ་རྒྱས་སུ་འགྲ་ོ
བར་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་ཀི་ཡོད།
རྒྱ་གར་གི་གནའ་བའོི་རིག་གཞུང་འཚེ་བ་

མེད་པའ་ིལ་ྟགུྲབ་དང་།	 དའེ་ིརྒྱབ་རྟནེ་བམས་
བརྩེའི་ཀུན་སླངོ་སྙངི་ར་ེགཉིས་ནི་དངེ་སང་

འཛམ་གླིང་འདིའི་སྒང་ལ་དགོས་མཁོ་ཡོད་
པ་ཙམ་མ་ཟད།	 དངསོ་ངསེ་ཅན་ཞིག་ཀང་
ཆགས་ཡོད་པ་ངསོ་ལ་ར་འཕདོ་བུང་།	 ངསོ་
ཀིས་འགྲ་ོབ་མིའི་ཁ་ེཕན་རྒྱ་ཆེ་སར་དམིགས་
ཏ་ེརྒྱ་གར་གི་གནའ་བའོི་རིག་གཞུང་ད་ེདག་
དང་དངེ་རབས་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་གཉསི་

ཟུང་འབྲལེ་བདེ་ཐུབ་པའི་ཡིད་ཆེས་བདེ་ཀི་
ཡོད།
གོ་སྐབས་ནམ་བུང་ལ་ངསོ་ཀིས་རྒྱ་གར་གི་
མང་གཙོ་ས་བརྟན་དང་།	 ཆོས་ལུགས་ནང་
ཁུལ་མཐུན་སིྒལ།	 འཆམ་མཐུན་བཅས་
ལ་རསེ་སུ་ཡི་རང་ཞུ་གི་ཡོད།	 བཙན་བལོ་
བདོ་མི་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་གར་ན།ི	 ང་
ཚོའི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་སྐབས་བཅལོ་ཞུ་ས་ཞིག་
ཆགས་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཟད།	འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	
༦༢	 རིང་ང་ཚོའ་ིཁིམ་གཞིས་ལ་ྟབུ་ཆགས་
ཡོད།	 ག་ོསབྐས་འད་ིབརུྒྱད་ངསོ་ཀིས་རྒྱ་
གར་གཞུང་མང་གཉསི་ཀིས་གཏངོ་ཕདོ་ཆེན་
པའོི་སྒ་ོནས་ང་ཚོར་གཟགིས་སྐངོ་གནང་དང་
གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཐུགས་སྨནོ་དང་བཅས།	ཞསེ་འཁདོ།།

ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ནང་ངལ་རྩལོ་བསུྒར་བཀདོ་ཀི་ལས་གཞི་སྤལེ་
བཞིན་པའ་ིསྐརོ་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༦	
ཉིན་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ནང་ཡུ་རོབ་དང་
རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀི་ཐབས་བུས་སྐརོ་སྙན་ཐོ་
བཏནོ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ངལ་
རྩལོ་བསུྒར་བཀདོ་ལས་གཞི་སྤལེ་བཞིན་པར་
ཐུགས་འཚབ་གནང་བ་དང་སྦྲགས།	 བདོ་ཀི་
ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རང་དབང་གི་སྒ་ོནས་ཡུ་རོབ་
ཀི་གཞུང་ཚབ་མི་སྣ་དང་གསར་འགོད་པ་
སོགས་ཡོང་ཆོག་པའི་ག་ོསབྐས་བསུྐན་དགསོ་
པའ་ིསྐརོ་གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་སྙན་ཐོའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
སུྤྲལ་སྐུའི་ཡང་སིད་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཕགོས་
སྐརོ་བཀའ་ཨང་	 ༡༥	 ཞསེ་པའ་ིནང་ཡང་
སདི་ངསོ་འཛིན་བདེ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ངསོ་ལེན་དགསོ་པའི་སྐརོ་འཁདོ་ཡོད་པ་དརེ་
ཐུགས་འཚབ་དང་སྐོན་བརོད་གནང་ཡོད།	
རྒྱ་ནག་གིས་བཀའ་ཨང་	༡༥	ཞསེ་པ་བརུྒྱད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་མ་འངོས་ཡང་སིད་ངསོ་འཛིན་ཞུ་

ཕགོས་ལ་སྟངས་འཛིན་བ་འཆར་ཡོད།
ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམ་པས་
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་འགྲ་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་
པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོརལོ་དང་།	 ཡུ་རོབ་

གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་བདོ་དང་།	
ཡུ་གུར།	 ལྷ་ོསོག་པ།ོ	 ཧངོ་ཀངོ་བཅས་ཀི་
འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་སྐརོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་

ལྷན་ད་ུགྲསོ་མོལ་གནང་དགོས་པ་གསུངས་
ཡོད།	 གཞན་ཡང་སནྙ་ཐ་ོདའེ་ིནང་ཡུ་རོབ་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་།	 དའེ་ིཚོགས་མི་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་འགོ་ཁིད་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་
དང་ཧངོ་ཀོང་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་

གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་མ་ཕིན་བར་ད་ུ
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༢	 ལོའ་ིཔ་ེཅིང་དགུན་དསུ་ཨོ་
རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ཀི་མགྲནོ་འབདོ་དང་ལེན་

གནང་རུྒྱ་མེད་པའ་ིསྐརོ་འཁདོ་ཡོད།
ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཧིལ་ཌེ་	
(Hilde Vautmans)	 ལགས་ཀིས།	 རྒྱ་
ནག་དམར་ཤོག་གིས་དག་གནནོ་ཅན་གི་ཕི་
འབྲལེ་སདི་བུས་ལག་བསྟར་བདེ་བཞིན་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 ཡུ་གུར་དང་ཧངོ་ཀངོ་ནང་ད་ེ
ལརྟ་དག་གནནོ་ཅན་གི་སདི་བུས་ལག་བསྟར་
བདེ་བཞིན་ཡོད་པས་དཔལ་འབརོ་གི་ཁ་ེཕན་
ཁོ་ནའི་སླད་ད་ུརྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་ཆབ་
སིད་ཀི་སླུ ་ཁིད་འགོ་ཚུད་རུྒྱ་མེད་པའི་སྐརོ་
གསུངས།།

བནོ་གཞིས་ཌོ་ལན་ཇིའི་གཞིས་དགོན་གཉསི་ཀི་
རང་ལོ་	 ༡༨	 ཡན་གི་མི་མང་ཡོངས་ལ་ཏགོ་

དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་
ས་ྔཕི་གཉསི་ཀ་བསྐནོ་ཟནི་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༣	ཉནི་
གཡུང་དུང་བནོ་གི་གདན་ས་ཆེན་མོ་དཔལ་གཤེན་
བསྟན་སནྨ་རིའི་གསོ་རིག་འབུམ་བཞིའི་མཐ་ོསླབོ་
ཏུ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་
ཁབ་རིམ་པ་ས་ྔཕི་གཉསི་ཀ་གཞིས་དགོན་གཉསི་
ཀི་རང་ལོ་	༡༨	ཡན་གི་མི་མང་ཚང་མར་བསྐནོ་
ཟནི་ཡོད་པ་རེད།
ད་ེཡང་ཞྭ་དཀར་བསྟན་པའི་གཙུག་རྒྱན་༸སྐབས་
ར་ེརྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་ཁི་འཛིན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་ལརྟ།	 	 ས་གནས་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཛ་དག་ལས་དནོ་ཚོགས་
ཆུང་གིས་ས་གནས་རོང་དཔནོ་གཞོན་པ་མཆོག་
ལ་སྙན་ཞུ་རིམ་པ་ཕུལ་བར་སྨན་རིའི་གསོ་རིག་
འབུམ་བཞིའ་ིམཐ་ོསླབོ་ད་ེཉདི་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་
རྒྱག་སའ་ིས་ཚིགས་སུ་གཏན་འཁལེ་གནང་སྟ་ེབནོ་
གཞིས་ཌོ་ལན་ཇིའི་གཞིས་དགོན་གཉསི་ཀི་རང་
ལོ་	 ༡༨	 ཡན་གི་མི་མང་ཚང་མར་འགགོ་ཁབ་ས་ྔ
ཕི་གཉསི་ཀ་བསྐནོ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 སིྤར་བནོ་
གཞིས་ཌ་ོལན་ཇིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་ཁནོ་བསྡམོས་
གཞིས་མི་གྲངས་	༣༥༧	ཙམ་ཡོད་པ་དང་།	རང་
ལོ་	༡༨	ཡན་གི་མི་མང་ཡོངས་ལ་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་
ཁབ་རྒྱག་ཆོག་གི་ཡོད་པ་བཅས།།	

བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་དུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་
དནོ་གུྲབ་ལགས་རྒྱལ་སིྤའ་ིསྨནོ་ལམ་ཚོགས་འདརུ་

མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༨	
ཉིན་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་པའི་མཐུན་ཚོགས་	
(International	 Buddhist	 Association	 of	
America)	 ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སའ་ིཉ་ེ
འཁརོ་གི་མངའ་སྡ་ེཁག་གི་ནང་ཡོད་པའི་ཐགེ་པ་
ཆེ་ཆུང་སགྔས་དང་བཅས་པའ་ིཆོས་ཚོགས་རྣམས་
མཉམ་འཛོམས་ཐོག་འཛམ་གླིང་ཞི་བད་ེདང་།	
ལྷག་པར་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་འདི་ཉིད་
མགགོས་མུར་རགེ་མེད་ད་ུཞི་སདླ་རྒྱལ་སིྤའི་རང་
བཞིན་ལྡན་པའི་སྨནོ་ལམ་མམ་གསང་སྔགས་ར་ོ
ར་ེཐགེ་པའི་ལུགས་ཀི་སྨནོ་ལམ་ཐངེས་དང་པ་ོཨ་
རིའི་མེ་རེ་ལན་ཌི་མངའ་སྡའེི་ནང་རྟནེ་གཞི་བས་
པའི་འབྲི་གུང་རཏྣ་ཤིའི་ཆོས་ཚོགས་སུ་ཚོགས་
ཡོད།	 ཚོགས་མགནོ་ད་ུསྐབས་ར་ེསྤན་མངའ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 སྐབས་ར་ེཨ་ར་ོརིན་པ་ོཆེ་
མཆོག	མཁན་རིན་པ་ོཆེ་བསྟན་འཛིན་ཉ་ིམ་མཆོག		
བང་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་དུང་ཆེ་བཀྲ་
ཤིས་དནོ་གུྲབ་ལགས་སོགས་ཀིས་གཙོས་དགེ་
འདནུ་པ་ཁག་གཅིག་བཅས་ཕབེས་ཡོད།	
ད་ེཡང་ཐོག་མར་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་པའི་
མཐུན་ཚོགས་གཉསི་ཀི་འགན་འཛིན་དབང་མོ་	
(Wangmo Dixey)	 ལགས་ཀིས་བརྙན་
ཐུང་བརུྒྱད་ང་ོསྤྲདོ་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་ཞྭ་
སེར་བསྟན་པའི་གཙུག་རྒྱན་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་
བའ་ིརྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལནྡ་ཁ་ིཐགོ་	༡༠༤	བླ་ོབཟང་
བསྟན་འཛིན་མཆོག་དང་།	 འཁནོ་རིགས་བསྟན་
པའ་ིམངའ་བདག་དཔལ་ས་སྐ་ཁ་ིའཛིན་	༤༢	པ་
རཏྣ་བཛྲ་རིན་པ་ཆེ་མཆོག			སུྒབ་བརུྒྱད་བསྟན་
པའི་མངའ་བདག་སྐབས་རེ་འབྲི་གུང་སྐབས་
མགནོ་ཆེ་ཚང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག			སྐབས་ར་ེཞ་ེ
ཆེན་རབ་འབམས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བཅས་ཀིས་
བརྙན་ཐུང་བརུྒྱད་ཐུགས་སྨནོ་དང་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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ར་དབནོ་པ་ོནས་འཛིན་བཟུང་བས་པའ་ིབདོ་མི་རྣམས་མུ་མཐུད་དཀའ་ངལ་འགོ་གནས་ཡོད་པ།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༢༢	 ནས་ཕི་ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༤	 བར་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ར་དབནོ་པའོི ་སྡ་ེདགོན་
གཉསི་ནས་སྔ་ཕིར་བདོ་མི་སེར་སྐ་གྲངས་	
༡༢༡	 ཙམ་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁདི་བས་
པའི་ཁོངས་ནས་དགེ་འདནུ་པ་གཅིག་དང་།	

བུད་མེད་གཅིག	 མི་སྐ་གཉསི་བཅས་ཁནོ་མི་
གྲངས་	 ༤	 ལས་གཞན་བདོ་མི་གཅིག་ཀང་
ད་བར་གླདོ་བཀྲལོ་བཏང་མེད་པ་མ་ཟད།	
འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་འགོ་ཡོད་པའི་བུད་
མེད་རང་ལོ་	 ༥༠	 ནང་ཞིག་ཡིན་པ་སལྐ་
བཟང་སྒལོ་མ་	 ༼དཀར་སྒནོ།	 ༽	 ལགས་

ནད་གཞི་ལྗིད་པའོི ་རྐེན་པས་དཀའ་ངལ་
འཕད་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉནེ་རྟགོ་པས་
སེར་ཤུལ་རངོ་གི་སནྨ་ཁང་ད་ུཁདི་ཡོད་ཀང་
སནྨ་ཁང་དསེ་སནྨ་བཅསོ་བདེ་ཐུབ་པའི་ཁས་
ལེན་བས་མེད་པ་མ་ཟད།	 འབྲལེ་ཡོད་སནྨ་
པ་དང་ཉནེ་རྟགོ་པ་ཁ་མཐུན་གིས་སནྨ་ཁང་

གཞན་ད་ུབསྟནེ་གཏུགས་ཆེད་ཆོག་མཆན་མ་
སྤྲད་པར་བརྟནེ་ད་ལའྟ་ིཆར་བཀག་ཉར་ཁང་
ནང་མུ་མཐུད་དཀའ་ངལ་འགོ་གནས་ཡོད།
དེ་བཞིན་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་འོག་
ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཉནི་ལརྟ་འད་ིརྩད་ནན་པ་ོ
བས་པ་དང་གཅར་རངུ་བཏང་བ།	 ཁ་ལག་

མ་སྤྲད་པ་སོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེ་
འཕད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 མ་འངོས་
པར་སིྤ་སྒརེ་སུ་རུང་ནས་སདྐ་འཕནི་ཚོགས་
པ་སོགས་ཀི་ནང་མཉམ་ཞུགས་མི་ཆོག་པའི་
བཙན་བཀའ་ཡང་བཏང་ཡོད་པ་བཅས།།

མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཁད་མཁས་མི་སྣས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྩམོ་པ་པ་ོསྒ་ོཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་
ལགས་དང་གྲྲྭ་རིན་ཆེན་ཚུལ་ཁམིས་ལགས་གང་ད་ུཡོད་མེད་སྐརོ་འད་ིརྩད་གནང་བ།

༄༅།	 །མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
བཙན་དབང་འགོ་གར་སོང་ཆ་མེད་བཟསོ་
པའི་ཡུལ་མི་ཞིབ་བཤེར་ལས་དནོ་ཚོགས་
ཆུང་དང་།	 རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆོས་དད་རང་
དབང་སུང་སྐབོ་ཚོགས་ཆུང་།	 རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་གང་བུང་འཛིན་བཟུང་དང་བཙོན་འཇུག་
རྟགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་།	 	 རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
དམིགས་བསལ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་
གནད་དནོ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཅས་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་
བཞིའ་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཐགོ་ཁད་མཁས་
མི་སྣས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	
༡༠	ཚེས་	༢༦	ཉནི་ཨ་མད་ོརྔ་བ་ཁུལ་ནས་
ཡིན་པའ་ིརྩམོ་པ་པ་ོསྒ་ོཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའམ་
སྒ་ོཤེར་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རུྒྱ་རྐེན་
གང་ཡིན་གསལ་ཆ་མེད་པར་སི་ཁནོ་ཞིང་
ཆེན་ཁིན་ཏུའུ ་གྲོང་ཁེར་ནས་གླ ོ་ བུར་དུ་
འཛིན་བཟུང་བས་ཏ་ེད་ཆ་གར་སོང་ཆ་མེད་
ད་ུགུར་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་དང་།	ད་ེབཞིན་བདོ་རྔ་
བ་རངོ་དཀར་ཤུལ་སྡ་ེབ་ནས་ཡིན་པའི་སྣང་
ཞིག་དགོན་པའི་གྲྲྭ་རིན་ཆེན་ཚུལ་ཁིམས་
ལགས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡	ཉནི་

རྔ་བ་རངོ་གི་ཉནེ་རྟགོ་པས་འཛིན་བཟུང་བས་
ཏ་ེད་བར་གང་ད་ུཡོད་མེད་ཀི་གནས་ཚུལ་
ཤེས་རྟགོས་བུང་མེད་པའི་སྐརོ་འད་ིརྩད་
ཀིས་ཁོང་རྣམ་པ་གཉསི་ད་ཆ་གང་ད་ུཡོད་
མེད་ཀི་གནས་ཚུལ་དང་།	ཁངོ་གཉསི་འཛིན་
བཟུང་བཙོན་འཇུག་བདེ་དགོས་པའི་ཁིམས་
ལུགས་ཀི་རྒྱབ་ལྗངོས་གནས་ཚུལ།	 ཁམིས་
ཐག་ཇི་ལྟར་བཅད་པའི་གནས་ཚུལ་བཅས་
མཁ་ོསྤྲདོ་བདེ་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཤུགས་
ཆེ་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་སྒ་ོཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ན།ི	 ཕི་
ལོ་	༡༩༧༦	ཟླ་	༩	ཚེས་	༩	ཉནི་རྔ་བ་རངོ་
ཁ་ཤི་སྡ་ེཔའི་ཕ་སྒ་ོབརྩནོ་དང་མ་སྒལོ་དཀར་
གཉསི་ཀི་བུ་ར་ུསྐསེ་ཤིང་།	 ཆུང་དསུ་ནས་
ཀིརྟ་ིདགནོ་གི་ཆོས་སརྒ་ཞུགས་ཏ་ེསླབོ་གཉརེ་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ཕིས་སུ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་
ས་ལ་ྷསར་ཡོད་པའི་འབྲས་སྤུངས་དང་སེ་ར་
དགོན་ད་ུམུ་མཐུད་སླབོ་གཉརེ་གནང་ཡོད།	
སྒ་ོཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས་ནང་པའ་ིལ་ྟ
གུྲབ་དང་།	 སལོ་རུྒྱན།	 རིག་གཞུང་བཅས་
ཀི་སྐརོ་དཔ་ེདབེ་འགའ་ཤས་བརྩམས་གནང་
ཡོད་པ་ད་ེདག་ན།ི	 ང་ཚོ་སད་རན་དང་།	

རུྒྱན་ཤེས་དང་ལམ།	 དཔྱད་འཚོལ་དང་ལ་ྟ
ཚུལ།	 རང་ལམ་རང་འཚོལ།	 བངླ་དརོ་ལ་ྟ
ཚུལ།	སྐསེ་ཆེན་གི་བཞུད་ལམ།	གསེར་ཐང་

འཆད་ཁདི།	 བསམ་གཞིག་པའ་ིསེམས་སྒ་
བཅས་དཔ་ེདབེ་བརྒྱད་ལགྷ་པར་སུྐན་གནང་
ཡོད།	 གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས་དབུ་མ་འཇུག་
པ་དང་།	 གཏམ་རུྒྱད་གསེར་ཐང་།	 ས་སྐ་
ལེགས་བཤད་སོགས་འཆད་ཁདི་གནང་ཡོད།
སིྤར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོར་སྒ་ོཤེས་རབ་རྒྱ་
མཚོ་ལགས་བཀག་ཉར་མ་བས་གོང་ཁོང་
གིས་དགནོ་པའ་ིནང་ཤེས་ཡོན་གི་རང་དབང་
ཐགོ་རྩདོ་ལེན་བས་པར་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁངོ་

བཀག་ཉར་དང་བཙོན་འཇུག་ཐེངས་མང་
བས་ཡོད་པ་ཟད།	 མཐའ་ན་ཁངོ་རང་ཉདི་
ཀི་དགོན་པ་ནས་ཀང་བྲསོ་བོལ་དགོས་པ་

བུང་ཡོད།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༨	 ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
རྔ་བ་ཕོགས་སུ་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་
ཀི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་སྐབས་སིྤ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་གི ་སྐུ ་པར་ཕར་ཕིན་དམ་བཅའ་
འཇོག་སྐབས་བཤམས་ཡོད་ལུགས་ཀིས་
འཛིན་བཟུང་གིས་ལོ་བཞིའི་ཁིམས་ཐག་
བཅད་ནས་བཙོན་འཇུག་བས་མངོ་བ་དང་།	

ད་ེརསེ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོར་བདོ་ས་ཁནོ་
ཡོངས་སུ་བུང་བའི་ས་བི་ཞི་རལོ་ཆེན་མོའི་
སབྐས་ལྷ་ས་ནས་འཛིན་བཟུང་བས་ནས་ལོ་
གཅིག་ཙམ་རིང་བཀག་ཉར་བས་མངོ་ཡོད་
པ་དང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༡	ལོར་ཀིརྟ་ིདགནོ་གི་
གྲྲྭ་བ་ཞིག་གིས་རྔ་བ་ཁུལ་ད་ུརང་ལུས་མེར་
སགེ་བཏང་སྟ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་བས་
རསེ་སྒ་ོཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་རྒྱ་གཞུང་
གིས་འཛིན་བཟུང་བས་ཡོད།
གྲྲྭ་རིན་ཆེན་ཚུལ་ཁམིས་ལགས་ན།ི	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡	ཉནི་རྔ་བ་རངོ་གི་
ཉནེ་རྟགོ་པས་འཛིན་བཟུང་བས་ཏ་ེད་ཆ་གང་
ད་ུཡོད་མེད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟགོས་བུང་
མེད།	 རིན་ཆེན་ཚུལ་ཁམིས་ལགས་མད་ོ
སྨད་སི་ཁནོ་ཞིང་ཆེན་རྔ་བ་རོང་གི་དཀར་
ཤུལ་སྡ་ེཔའི་གཉརེ་བ་ཚང་ཞེས་པའི་ཞིང་
པའི་ཁིམ་ཚང་དཀུས་མ་ཞིག་ལ་སྐསེ་ཤིང་།	
ཁངོ་གིས་དགུང་ལོ་དུག་ཙམ་ནས་མད་ོསདྨ་
རྔ་ཡུལ་གི་བནོ་གི་དགནོ་པ་ཆེ་ཤོས་སྣང་ཞིག་
དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་བས་ཏ་ེསླབོ་གཉརེ་
རུྒྱན་སྐངོ་གིས་སགྔས་ཀི་འཛིན་གྲྲྭ་ཐནོ་ཡོད་
པ་བཅས།།		

བང་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་དུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དནོ་གུྲབ་ལགས་ཀིས་ཇར་མ་ནཱ་ིམངའ་སྡའེ་ིདཔལ་འབརོ་
བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	།ཇར་མ་ནཱའི་ིཐབེས་རྩ་ (Freidrich 

Naumann Stiftung)	 ཞསེ་པས་མགྲནོ་
འབདོ་གནང་བ་ལརྟ་བང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་ཁང་གི་དུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དནོ་གུྲབ་
ལགས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༥	
ཉནི་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་ཌནོ་ད་ུརྟནེ་གཞི་
བས་པའ་ིཝི་ལར་ཌི་རྒྱལ་སིྤའ་ིགསོལ་མགྲནོ་
ཁང་	 (Willard InterContinental Ho-

tel) ད་ུདསུ་རབས་	༢༡	པའ་ིནང་གི་འགུར་
འགྲསོ་ཆེ་ཁག་སྐརོ་གི་བགྲ་ོགླངེ་ཐགོ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་བགྲ་ོགླངེ་གྲལོ་རསེ་བང་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་ཁང་གི་དུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་དནོ་
གུྲབ་ལགས་ཀིས་ཇར་མ་ནཱིའི་ར་ཡིན་ཝེ་སི་
ཊི་ཧ་ེལི་ཡ་ (North Rhine-Westphalia) 

མངའ་སྡའེི་དཔལ་འབརོ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་

པནི་ཀི་ཝར་ཊི་ (Andreas Pinkwart) 

མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཀིས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ནས་པར་སུྐན་གནང་བའི་ལོ་

རུྒྱས་ཐོག་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ནམ་
ཡང་མིན།	 འངོ་ཀང་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་
བུས་ན་ིབདོ་རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་བར་འསོ་
ཤིང་འཚམས་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན།	

ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་ཕུལ་ཡོད།
སབྐས་དརེ་བཀྲ་ཤིས་དནོ་གུྲབ་ལགས་ཀིས་
སྐ་ུཞབས་པནི་ཀི་ཝར་ཊི་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གཉསི་
སྨན་དབུ་མའི ་ལམ་གི་སིད་བུས་གཞིར་
བཞག་ཐོག་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་
སདླ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་

པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་ད་ུབདོ་རྒྱ་གྲསོ་
མོལ་བསྐར་གསོ་བདེ་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་
གནང་རོགས་ཞེས་རེ་སྐུལ་ཞུས་གནང་ཡོད།	
སྐ་ུཞབས་པནི་ཀི་ཝར་ཊི་མཆོག་གིས་ད་ེལརྟ་
གནང་རུྒྱའ་ིཞལ་བཞསེ་གནང་ཡོད།
སྐུ་ཞབས་པིན་ཀི་ཝར་ཊི་མཆོག་གིས་ད་ེསྔ་
ཇར་མ་ནཱིའི་མུན་སི་ཊར་གཙུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ (University of Munster)ཏུ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་མོང་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཧ་ཅང་ཡིད་སྨནོ་ཞུ་མཁན་
ཞིག་ཀང་ཡིན།	ཐངེས་འདའི་ིབགྲ་ོགླངེ་ལས་
རིམ་ལ་ཕི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་དང་ཚོགས་
པ་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་གྲངས་	 ༤༠	 ལགྷ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།	

དསུ་རབས་	༢༡	པའ་ིནང་གི་འགུར་འགྲསོ་
ཆེ་ཁག་སྐརོ་གི་བགྲ་ོགླངེ་ད་ེབཞིན་ཇར་མ་
ནཱའི་ིཐབེས་རྩ་ (Freidrich Naumann 

Stiftung)	 དང་ཨ་རིའ་ིདངེ་རབས་ཇར་
མན་རིག་པའ་ིསླབོ་གཉརེ་ཁང་ (American 

Institute for Contemporary German 

Studies) གཉསི་ཀིས་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།



3 TIBETAN NEWS  22nd September 2021 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༧	ཕི་ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༢

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་

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

ཐའ་ེཝན་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ནས་འབྲ་ིགུང་༸སྐབས་མགནོ་ཆེ་ཚང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་མཇལ་བཅར་ཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༧	ས་ྔ
ད་ོཐའ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འབའ་
བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་།	
དུང་ཆེ ་བསོད་ནམས་ར་ོརེ་ལགས་རྣམ་
གཉསི་སུྒབ་བརུྒྱད་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་
འབྲི་གུང་༸སྐབས་མགོན་ཆེ་ཚང་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གི་དུང་ད་ུབཅར་ནས་ཐགོ་མར་
བདོ་ལུགས་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་དང་
མཎྜལ་རྟནེ་དདོ་ཕུལ་རསེ།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་ཀིས་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དནོ་དང་།	
དནོ་གཅདོ་རིམ་པ།	 དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་
ནས་འདནོ་སྤལེ་ཞུ་བཞིན་པའི་ཀུན་གསལ་
འདོ་སྣང་ཞེས་པའི་ཟླ་གསུམ་དསུ་དབེ་དང་།	
༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་དབེ་ཕངེ་།	
གངས་ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་གི་མིང་ཐོག་
ནས་པར་སུྐན་ཞུས་པའི་བདོ་དནོ་སྐརོ་གི་
གངས་ལྗངོས་དབེ་ཕངེ་འགྲམེས་སྤལེ་སོགས་

ལས་དནོ་སྙངི་བསྡུས་སྙན་སེང་དང་སྦྲགས་
གངས་ལྗངོས་དབེ་ཕངེ་འགའ་ཤས་སྤན་
བསྟར་དང་འབུལ་ལམ་ཞུས།	 འབྲ་ིགུང་
༸སྐབས་མགོན་ཆེ་ཚང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་དང་འབྲལེ་བའི་ཐོག་
ནས་བཀའ་སླབོ་གནང་བ་དང་།	 རིན་པ་ོ
ཆེ་གང་ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་ལྗགས་རྩོམ་
དང་རྩམོ་སུྒར་གནང་བའི་ཕག་དབེ་ང་ོསྤྲདོ་
གནང་བ་མ་ཟད།	 ད་ེས་ྔཐའ་ེཝན་གཞུང་གི་
འགྲམེས་སྟནོ་ཁང་ནང་བཞུགས་པའི་ཆིང་
གོང་མ་ཁཱང་ཞི་སྐབས་ཀི་བདོ་ཡིག་བྲསི་མ་
རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགུར་ཆེན་མོ་ད་ེདག་ཐའ་ེ
ཝན་སིད་འཛིན་མཆོག་ལ་ཞུས་ཏ་ེགསེར་
བྲིས་པར་སུྐན་འགྲེམས་སྤལེ་གནང་བའི་
བརུྒྱད་རིམ་སོགས་ང་ོསྤྲདོ་གནང་བ་དང་།	
རིན་པ་ོཆེ་གང་ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་ཕག་
དབེ་བཅས་ཀང་གསོལ་སྩལ་གནང་།
མཐའ་མ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འབའ་བ་སྐལ་

བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀིས་ཕི་ཟླ་བཅུ་
གཉསི་པའི་ནང་ཐའ་ེཝན་ཞོན་ཙང་གཙུག་
ལག་སླབོ་གྲྲྭ་ཆེན་མོ་དང་མཉམ་འབྲལེ་ཐགོ་
ཚད་མ་རིག་པ་དང་།	 རིགས་ལམ་གི་རྣམ་

གཞག་སྐརོ་བགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུདང་ད་ེ
འབྲལེ་གི་འགྲམེས་སྟནོ།	རྒྱ་སདྐ་ཐགོ་རིགས་
ལམ་རྩོད་རུྒྱ་སོགས་མ་འངོས་ལས་འགུལ་
སྤལེ་འཆར་སྐརོ་སནྙ་སེང་ཞུས།
གཞན་ཡང་ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༢	 པའ་ིཐགོ་

ཐའ་ེཝན་གི་ཆོས་ཚོགས་ནང་དཔལ་ཇ་ོནང་
རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་ར་ེསྣང་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
དབུ་བཞུགས་ཐགོ	 སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དང་
དུང་ཆེ།	 ཆོས་དག་ེབཅས་གདན་འདནེ་ཞུས་

ཏ།ེ	 ཆོས་བརུྒྱད་རིས་མེད་འཛམ་གླངི་ཞི་
བདའེི་བཀའ་ཆོས་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་གོ་སིྒག་
ཚོགས་ཆུང་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདབེས་
ཞུས་པ་ལྟར་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	༥	

ཚེས་	༡	ཉནི་དད་ལནྡ་ཐའ་ེཝན་མང་ཚོགས་
ལ་ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོབཀའ་ཆོས་བཀའ་དནི་
སྩལ་གནང་བའི་མཇུག་བསྡམོས་ཚོགས་འད་ུ
ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་སྟ་ེག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་མི་མགནོ་པ་ོརིན་པ་ོཆེ་དང་།	 འཆི་
མེད་ར་ོར་ེརིན་པ་ོཆེ།	 དག་ེབཤེས་འཕནི་
ལས་རྒྱ་མཚོ་བཅས་ནས་ལས་བསྡམོས་དང་
བདོ་རྒྱ་ཡིག་རིགས་གཉསི་ཐགོ་ནས་རིྩས་ཁ་
ཁམས་དངྭས་རེ་རེ་བཞིན་སནྙ་སྒནོ་ཞུས།
ད་ེརེས་དཔལ་ཇོ་ནང་རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རེ་
སྣང་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་གཉསི་ནས་ཀང་བླང་དརོ་གི་བཀའ་
སླབོ་གནང་བ་དང་།	 ད་ཐངེས་ག་ོསིྒག་
ཚོགས་ཆུང་ནང་དངོས་སུ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་རིས་མེད་ཆོས་ཚོགས་ཁག་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིགཟངེས་བསྟདོ་ཕག་འཁརེ་
ཡང་ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས།	།

མོ་སོ་ཁ་ོརྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ཁང་ད་ུབ་ཀུ་ལ་རིན་པ་ོཆེའ་ིམཛད་རྣམ་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།
༄༅།	 །ཨུ་ར་ུསུའ་ིརྒྱལ་ས་མོ་སི་ཁརོ་རྟནེ་
གཞི་བས་པའི་རྒྱ་གར་གི་གཞུང་ཚབ་ཁང་
ད་ུབ་ཀུ་ལ་རིན་པ་ོཆེའི་མཛད་རྣམ་སྐརོ་དཔ་ེ
དབེ་ (The Architect of Modern La-

dakh)	 ཞསེ་པ་ཞིག་དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད།	
དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་རུ་སོག་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་དང་།	 རྒྱ་
གར་གི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་ཝནེ་ཀ་ཊེཤ་ཝར་
མ་	 (D.B. Venkatesh Varma)	 ལགས།	
ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་དང་ཨུ་རུ་སུའི་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་སོགས་ཕབེས་ཡོད།
དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་ར་ུསོག་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་

གིས་བདོ་དང་ནང་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་དབར་
འབྲལེ་བ་བུང་བའི་ལོ་རུྒྱས་སྐརོ་གསུངས་
རསེ་རྒྱ་གར་གི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་ཝེན་ཀ་

ཊེཤ་ཝར་མ་ལགས་ཀིས་བ་ཀུ་ལ་རིན་པ་ོ
ཆེའ་ིརླབས་ཆེན་གི་མཛད་པ་དང་།	 ཁངོ་

གིས་འགྲ་ོབ་མི་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་སོག་
པ་ོདང་ཨུ་རུ་སུའི་མི་མང་གི་སླད་ད་ུབླསོ་
བཏང་གིས་ཕག་ལས་གནང་བ་ད་ེང་ཚོ་ཚང་

མས་ཡིད་སྨནོ་ཞུ་དགསོ་པ་ཞིག་རེད།	 ཅསེ་
གསུངས།

བ་ཀུ་ལ་རིན་པ་ོཆེའི་མཛད་རྣམ་འབྲ་ིམཁན་
བསོད་ནམས་དབང་ཕུག་ལགས་ཀིས་བ་
ཀུ་ལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཉི་ཧངོ་དང་
སོག་པའོི་ནང་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་གསར་
འཛུགས་གནང་བ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
འབུང་འགུར་ཐུན་མོང་གིས་ཤེས་ཡོན་དང་།	
རྩམོ་རིག	 སུྒ་རྩལ།	 རིག་གཞུང་སོགས་ཀི་
ལས་གཞི་སྤལེ་རེས་བ་ཆེད་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་
ས་ལྡ་ིལིར་རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིཨིན་དྷ་ིར་གྷན་
དྷི་རྒྱལ་ཡོངས་ཤེས་ཡོན་བསྟི་གནས་ཁང་ 
(Indra Gandhi National Center for 

the Arts) དང་།	ཤེས་ཡོན་བསྟ་ིགནས་ཁང་
གཞན་ཁག་གཅིག་གི་དབར་མོས་མཐུན་གན་

རྒྱ་བཞག་གནང་ཡོད།
རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་ཨུ་རུ་སུའི་ཁལ་མུག་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་	(Kalmyk Republic)	ཀི་གཞུང་
གི་དགནོ་པའི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཨིན་དྷ་ིར་གྷན་དྷ་ི
རྒྱལ་ཡོངས་ཤེས་ཡོན་བསྟ་ིགནས་ཁང་དང་
ལྷན་ད་ུམོས་མཐུན་གན་རྒྱར་མཚན་རྟགས་
བཀདོ་གནང་ཡོད།	 བ་ཀུ་ལ་རིན་པ་ོཆེའ་ི
མཛད་རྣམ་དཔ་ེདབེ་ད་ེཨུ་རུ་སུའི་སདྐ་ཡིག་
དང་།	 སོག་ཡིག	 	 ཕ་རན་སིའ་ིསདྐ་ཡིག་
སོགས་ཀི་ཐགོ་བསུྒར་ཡོད་པ་བཅས།།	

གསར་ད་ུའདམེས་ཐནོ་བུང་བའ་ིས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་པ་རྣམས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་ལེགས་པར་མཇུག་སིྒལ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༡༩	 རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་

ཁང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་

ཀི་སི་ཞུའི་ལས་བེད་གསར་འདམེས་བུང་
བ་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦོང་མཇུག་བསྡམོས་ཀི་
མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 མཇུག་

བསྡམོས་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོལས་
བདེ་འདམེས་ལྷན་གི་ཚོགས་གཙོ་དཔ་ེཟུར་

དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།		རིགས་
སླབོ་མ་ལག་གཉསི་ཀི་དབུ་འཛིན་དག་ེབཤེས་
བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་ལགས།	 ས་རཱ་བདོ་
ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སླབོ་སིྤ་པ་
སངས་ཚེ་རིང་ལགས་བཅས་ཕབེས་ཡོད།
ད་ེཡང་ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་གི་ལོ་རུྒྱས་སླབོ་དཔནོ་རན་པ་བསོད་
ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་།	 གཙང་
ཕུག་སྟབོས་ལགས།	དག་ེབཤེས་ཚུལ་ཁམིས་
དཔལ་ལནྡ་ལགས།	 དག་ེབཤེས་ངག་དབང་
རྣམ་གྲལོ་ལགས།	 དག་ེབཤེས་དམ་ཆོས་
ལགས་བཅས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༩	ཚེས་	
༦	ཉནི་ནས་འག་ོབཙུགས་ཏ་ེཁནོ་ཉནི་གྲངས་	
༡༣	 རིང་གསར་ད་ུའདམེས་ཐནོ་བུང་བའ་ི
ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་གྲངས་	༢༡	རྣམས་ལ་བདོ་
ཀི་བར་སྤྲོད་སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་གཙོ་

བརོ་གུར་བའི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་དང་།	
ཆོས་འབུང་།	 གཞུང་འབྲལེ་ཡི་ག་ེའབྲ་ི
སྟངས།	སྒམོ་རྒྱག་སྟངས།	འག་ོཁདི་ཀི་ནསུ་
པ།	འབྲལེ་ལམ་ནསུ་རྩལ།	བཙན་བལོ་བདོ་
མིའ་ིབཅའ་ཁམིས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་སི་ཞུའི་ལས་བདེ་པ་རྣམས་ཀི་བླང་དརོ་
དང་ཐབོ་ཐང་གི་སིྒག་གཞི།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས།	 ཕ་ོ
མོའི་ཆགས་སེད་རུྩབ་སྤོད་འགོག་ཐབས་
སོགས་ཀི་སྐརོ་སླབོ་ཁདི་གནང་ཡོད།
མཇུག་བསྡམོས་མཛད་སྒརོ་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོ
ལས་བདེ་འདམེས་ལནྷ་གི་ཚོགས་གཙོ་དཔ་ེ
ཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཉནི་
གྲངས་	 ༡༣	 རིང་གི་ཟབ་སྦངོ་ལེགས་གུྲབ་
བུང་བར་འབྲལེ་ཡོད་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་པ་དང་འབྲལེ་གསར་ད་ུའདམེས་ཐནོ་

བུང་བའི་སི་ཞུའི་ལས་བདེ་རྣམ་པར་སི་ཞུ་
བསུྒབ་པར་མུ་མཐུད་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སྦང་
དགོས་པའི་གལ་གནད་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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སུད་སིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་ནས་སུད་སིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་སུ་བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ་
བདནེ་དཔང་གནང་བ།

༄༅།	 །སུད་སིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་སུ་སྟནོ་ཀའ་ི
གྲསོ་ཚོགས་འཚོགས་བཞིན་པ་དང་བསྟནུ།	
སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༩	 ཚེས་	༢༠	ཉནི་སུད་སིའ་ི
གྲསོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུསུད་སིའི་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་རྣམས་ལ་བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ་བདནེ་དཔང་
གནང་ཡོད།
སུད་སིའི་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་སུང་སྐབོ་ཚོགས་པ་དང་།	 སུད་སིའ་ི
གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ།	
སུད་སིའི་གྲསོ་ཚོགས་རྒྱ་ནག་མཛའ་འབྲལེ་
ཚོགས་པ།	 སུད་སིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་རྒྱལ་སིྤའ་ི
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཚོགས་པ་བཅས་ཀི་
གོ་སིྒག་འགོ་སུད་སིའི་གྲསོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུ
འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་འབྲལེ་བའི་སྐརོ་
ཉན་ཞིབ་ཀི་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	

སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་མེད་རིག་
འཛིན་ལགས་དང་།	 ལས་བདེ་སལྐ་ལནྡ་
མཚོ་མོ་ལགས།	 སུད་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་ཐ་ོམ་སི་ (Thomas 

Büchli)  ལགས་བཅས་ཉན་ཞིབ་ཀི་ཚོགས་
འདརུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་སུད་སིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་
གི་ལས་བདེ་སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོ་ལགས་ཀིས་
བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསུད་སིའ་ིགྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་དམར་
ཤོག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་བདོ་
ས་ཡོངས་རགོས་དབང་བསུྒར་བས་པ་ནས་
བཟུང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་འགོ་ཁིད་མི་
རབས་ལ་ྔཡིས་འཆར་གཞི་ལནྡ་པའི་སྒ་ོནས་
བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་
རགོ་རོལ་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ི
ཆོས་དད་རང་དབང་དང་།	 རིག་གཞུང་།	

སདྐ་ཡིག	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་རྩདོ་
ལེན་པ་སོགས་ཀི་ཐགོ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་
ཆེ་བས་དང་བདེ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་
སྐརོ་བདནེ་དཔང་གནང་ཡོད།

གཞན་ཡང་སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོ་ལགས་ཀིས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་།	 ང་ོབ་ོབཅས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་

གི་ཁད་ཆོས་ལནྡ་པའི་སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་
ཅན་ལ་སུྒར་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་
ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་སླབོ་གྲྲྭའི་ནང་སླབོ་ཚན་
རྣམས་བདོ་ཡིག་གི་ལམ་ནས་སླབོ་ཁིད་བདེ་

རུྒྱའི་ཚབ་ཏུ་རྒྱ་ཡིག་གི་ལམ་ནས་སླབོ་ཁིད་
བདེ་བཞིན་ཡོད་སྟབས།	 བདོ་རིགས་སླབོ་མ་
རྣམས་མཐ་ོསླབོ་ཐནོ་རསེ་བདོ་ཡིག་འབྲ་ིཀླགོ་

དང་བདོ་སདྐ་རྒྱག་མི་ཤེས་པའ་ིགནས་སྟངས་
སུ་འགུར་བཞིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
ཕོགས་མཚུངས་སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོ་ལགས་
ཀིས་སུད་སིའི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ཚུད་པའི་
བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་
སྟངས་སྐརོ་ཞིབ་འཇུག་གིས་ལོ་འཁོར་སྙན་
ཐ་ོཞིག་འདནོ་སྤལེ་གནང་དགསོ་པ།	 སུད་
སི་གྲསོ་ཚོགས་ནས་བདོ་ནང་ཕར་འགྲ་ོཚུར་
འངོ་གི་ཁིམས་གཏན་འབབེས་གནང་དགསོ་
པ།	 ད་ེབཞིན་སུད་སིའ་ིགཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་སུད་སི་ནང་གནས་
སྡདོ་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་ལ་གནནོ་
ཤུགས་སྤྲདོ་བཞིན་པའི་ཐད་ཞིབ་འཇུག་དང་
ལྟ་རྟགོ་གནང་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་
ཡོད་པ་བཅས།།	

བར་ཆད་གཏན་འབབེས་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ཉ་ིཤུ་རྩ་བརྒྱད་པ་ལེགས་གུྲབ་ཟནི་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༣	
ནས་ཕི་ཚེས་	 ༡༨	 བར་ཉནི་གྲངས་དུག་

རིང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་བར་ཆད་ཚན་པས་གོ་སིྒག་འགོ་

ཤེས་རིག་ཚོགས་ཁང་ད་ུཆེས་མཐོའི་བར་
ཆད་གཏན་འབབེས་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ཉ་ིཤུ་
རྩ་བརྒྱད་པ་བསྐངས་ཡོད།	
ད་ེཡང་ཉནི་གྲངས་དུག་དའེི་རིང་ཤེས་ཡོན་
དང་།	 ཁམིས་ལུགས།	 ཆབ་སདི།	 དཔལ་
འབརོ།	 རིྩས་རིག	 ཁརོ་ཡུག་བཅས་དང་།	
ད་ེབཞིན་ཚན་རིག་འཕུལ་ཆས་སོགས་ཀི་ཐ་
སདྙ་ཁནོ་བསྡམོས་གྲངས་	 ༧༢༥	 ལགྷ་ཙམ་
གཏན་འབབེས་གནང་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	
སིྤར་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་སུང་སྐོབ་དང་གོང་
འཕལེ་སདླ་རུྒྱན་སྤདོ་དང་དངེ་རབས་ཀི་རིག་

ཚན་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙད་རྣམས་གཅིག་
གུར་གཏན་འབབེས་དགོས་གལ་གཟིགས་
ཏ།ེ	 བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅུ་གསུམ་པའ་ིགཙོ་
སྐངོ་ལམ་སྟནོ་འགོ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༦	 ལོར་
ཤེས་རིག་བར་ཆད་ཚན་པ་འད་ིབཞིན་དངསོ་
སུ་འག་ོའཛུགས་གནང་བ་ནས་བཟུང་ད་བར་
ཨིན་བདོ་ཤན་སྦར་གཏན་འབབེས་བར་ཆད་
དབེ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་བར་འདནོ་སྤལེ་ཐུབ་པ་
བུང་ཡོད།	
བར་ཆད་ད་ེདག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དབུས་སའི་ལས་ཁུངས་ཡོངས་རགོས་དང་།	

སིྤ་སྒརེ་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག	 གཞུང་དང་གཞུང་
ཁངོས་མ་ཡིན་པའ་ིཚོགས་སྡ།ེ	དགནོ་སྡ་ེཆོས་
སརྒ་དང་དཔ་ེམཛོད་ཁང་།	བརུྒྱད་ལམ་ཁག་
སོགས་སུ་རྒྱ་གང་ཆེར་འགྲམེས་གཏངོ་དང་
དབེ་གཟུགས་པར་འགྲམེས་ཟནི་རིམ་བཞིན་
ཚན་པའི་དྲྭ་ཚིགས་དང་བཀོལ་སྤདོ་མཉནེ་
ཆས་ཐགོ་འཇགོ་མུས་ཡིན་པ་བཅས།	།

འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གསུམ་གི་ནང་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	༤༡༣	ལ་ཁག་ནད་སྐརོ་
ག་ོརྟགོས་སྤལེ་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་མ་དང་བིས་པའ་ིའཕདོ་

བསྟནེ་ཚན་པ་ནས་ར་སྟངེ་བདོ་ཁིམ་དང་།	
ར་ཤོད་བདོ་ཁིམ།	 ག་ོཔལ་པུར་བདོ་ཁིམ་

བཅས་སུ་བུ་མོ་ལོ་ན་	༡༣	ཡན་གི་སླབོ་ཕུག་
གྲངས་	 ༤༡༣	 ལ་ཁག་ནད་	 (Anaemia) 

སྐརོ་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་ཡོད།
ད་ེཡང་ཁག་ནད་ (Anaemia)	 ཞསེ་པའ་ི
ནད་གཞི་ན།ི	 གཙོ་བ་ོཁག་གི་ཚད་གཞི་མ་
ལོངས་པའམ་ཁག་གི་ནང་ཕ་ཕུང་དམར་པ་ོ
ཉུང་དགས་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་འབུང་གི་ཡོད།	
ཐངེས་འདའིི་གོ་རྟགོས་ལས་རིམ་སདླ་བུ་མོ་
ལོ་ན་	༡༣	ཡན་གི་སླབོ་ཕུག་བདམས་དགསོ་
པའ་ིརུྒྱ་མཚན་གཙོ་བ་ོན་ིབུ་མོ་ལོ་ན་	༡༣	ལ་
ལོན་སྐབས་ཟླ་མཚན་ཡོང་གི་ཡོད་སྟབས་
ཁག་ཉུང་དགས་པས་རྐནེ་གིས་ཁག་ནད་ཀི་
ནད་གཞི་འཕགོ་སླ་བ་ཡོང་གི་ཡོད།འཕདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་མ་དང་བིས་པའ་ིའཕདོ་
བསྟནེ་ཚན་པའི་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བདེ་སྐལ་
བཟང་ཆོས་སྒོན་ལགས་དང་བསྟན་འཛིན་

ཆོས་འཕལེ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་ར་སྟངེ་
བདོ་ཁིམ་དང་།	 ར་ཤོད་བདོ་ཁིམ།	 ག་ོཔལ་
པུར་བདོ་ཁིམ་བཅས་སུ་བུ་མོ་ལོ་ན་	 ༡༣	
ཡན་གི་སླབོ་ཕུག་གྲངས་	 ༤༡༣	 ལ་ཁག་
ནད་དང་ཟླ་མཚན་འཕདོ་བསྟནེ།	 ད་ེབཞིན་
ལང་ཚོ་དར་བབས་སབྐས་བཟ་ིསནྨ་ལང་ཤོར་
ད་ུཕིན་པའི་རསེ་འབྲས་སོགས་ཀི་སྐརོ་གོ་
རྟགོས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།


