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   བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གྱིས། TIBETAN NEWS

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་ཁག་
དང་མཇལ་འཕྲད་སབྐས་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་མགགོས་མུར་

བསྐ་ོགཞག་ཡོང་བའྱི་རེ་འདནུ་ཞུས་པ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡༢ ཉྱིན་རྒྱབ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
དང་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་
གུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཨ་རྱིའྱི་
གསོ་ཚོགས་ཀྱི་མང་གཙོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་
གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སྱི་པ་ེལོ་སྱི་ Nancy Pelosi 
མཆོག་དང་། ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མྱི ་དང་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཊོམ་ལན་ཊོ་
སྱི ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རགོ་ཞྱིབ་ཚན་པའྱི་
འགན་འཛྱིན་གཞནོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཇམེ་སྱི་མེཀ་
གྷ་ོཝན་ James McGovern མཆོག་རྣམ་
གཉྱིས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ས་ེསྱིད་སྐངོ་
མཆོག་གྱིས་ཉ་ེཆར་ཝ་ཤྱིན་ཊོན་ཌྱི་སྱི ་ཁུལ་
ད་ུཨ་རྱིའྱི་གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་ཁག་དང་མཇལ་
འཕྲད་གནང་ནས་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་སརྔ་
ལྷག་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏངོ་ཐབས་ཆེད་གསོ་
མོལ་གནང་སྐརོ་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད། 
ཕགོས་མཚུངས་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་

གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ཕྱི་འབལེ་
ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་
སྱི་ཊྱིབ་ཅ་བྷཊོ་ Steve Chabot མཆོག་
དང་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་
ལམྕ་སྐ་ུཨྱི ་ལེ་ཡ་ན་རོ་སྱི་ལེ་ཊྱི་ནནེ་ Ileana  

Ros-Lehtinen མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་དང་
མཇལ་འཕྲད་གནང་ས་ེཨ་རྱི ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མྱི ་རྣམ་པས་བོད་ཀྱི ་རྩ་ད ོན་ཆེད་
ཐུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་བ་མ་ཟད།
 ལྷག་པར་བ ོད་ཀྱི ་ལས་འཆར་
དང་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བསྱི་གནས་ཁང་
དང་འཛྱིན་སྐངོ་ཚགས་ཚུད་ཡོང་སདླ་ཐངེས་
འདྱིར་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ས་ཡ་གསུམ་
འཕར་མ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་འདགུ  
ད་ེབཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་
འབལེ་མཐུད་པ་མགགོས་མུར་བསྐ་ོགཞག་
ཡོང་བའྱི་རེ་འདནུ་དང་། ཨ་རྒྱ་ཡུལ་གཉྱིས་
དབར་འདྲ་མཉམ་ཐགོ་ག་ོསབྐས་བར་ེལེན་གྱི་

ཆ་རྐེན་ད་ེདག་བདོ་ནང་ལག་བསར་གཅྱིག་
མཚུངས་དགསོ་པ་དང་།  ལགྷ་པར་ཡུལ་
གཉྱིས་འདྲ་མཉམ་ཐགོ་གོ་སྐབས་བར་ེལེན་
བྱདེ་སབྐས་བདོ་ནང་དའུང་ཆ་རྐནེ་དའེྱི་འགོ་ 
Reciprocal Access to Tibet བདོ་ཀྱི་
དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་ལ་རགོ་ཞྱིབ་བྱ་རུྒྱའྱི་
མཐུན་རྐནེ་སུྐན་དགསོ་པ་མ་ཟད།   ཨ་རྱིའྱི་
གསོ་ཚོགས་གངོ་མའྱི་གསོ་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༤༢༩ ནང་བདོ་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་
ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་ཕགོས་

ཀྱི་ཆ་རྐནེ་དའེྱི་འགོ བདོ་དནོ་དམྱིགས་
བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་བསྐ་ོགཞག་གནང་
ཕོགས་ཐད་འཁོད་པ་ད་ེསྱིད་སྐོང་མཆོག་
གྱིས་གསལ་འདནོ་གནང་འདགུ གངོ་ཚེས་
ཉྱིན་གྱི་སྔ་དྲ་ོདཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་
གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གསར་ཁང་གགས་ཅན་ཝ་ཤྱིན་
ཊོན་པ་ོསྱི་ཊྱི་ Washing Post ཞསེ་པ་དང་། 
ད་ེརསེ་ཨེ་ཤྱི ་ཡ་རང་དབང་རུླང་འཕྲྱིན་ཁང་
གྱི ་བཅར་འདྲྱིར་དང་ལེན་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།

ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་སྤནོ་ཊ་
ཆོལ་གསུམ་གཞྱིས་ཆགས་ནས་

འཚམས་འདྲྱི་ཞུས་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་ཧྱི་མཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ Shri Jai Ram 
Thakur མཆོག་སྤནོ་ཊ་གངོ་ཁརེ་ད་ུཕབེས་སབྐས་
སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དགེ་ལེགས་
འཇམ་དབྱངས་ལགས་ཁོང་གྱི ་དུྲང་དུ་བཅར་ནས་
བཀའ་དྲྱིན་རསེ་དྲན་གྱི་ཕག་རགས་དང་མཇལ་དར་
སྒནོ་འབུལ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་གཅྱིག་མངའ་སྡའེྱི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ Sukh Ram Chaudhary 
དང་མངའ་སྡ་ེདབུས་གཞུང་གྱི ་གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་ཁག་
གཅྱིག་ལའང་མཇལ་དར་སྒོན་འབུལ་གྱིས་འཚམས་
འདྲྱི་ཞུས་པ་བཅས།།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་མྱི ་ཚེ་དནོ་དང་
ལནྡ་པ་ཞྱིག་སྐལེ་ཐབས་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༢ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་ཡོ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ Denmark 
ནས་མཇལ་བཅར་ཞུ་མཁན་དགེ་སླབོ་ཁག་
གཅྱིག་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ  སབྐས་
དརེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཤ་རུས་གདསོ་
བཅས་ཀྱི ་ཕུང་པ་ོའདྱི་གུབ་ཕྱིན་སྐེ་རྒ་ན་
འཆྱི འྱི་སྡུག་བསྔལ་ནྱི་ལྡགོ་ཏུ་མེད་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་སབས།  འཆྱི ་བ་ནྱི་སོ་སོའྱི་མྱི ་ཚེའྱི་ཆ་
ཤས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛྱི ན་བྱེད་དགོས་པ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་།  ང་ཚོས་
འདདོ་རུང་མྱི ་འདདོ་རུང་འཆྱི ་རུྒྱ་ངེས་པ་
ཡྱིན་སབས། འཚོ་བའྱི་རྱིང་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་
མྱི ་ཚེ་དནོ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བསྐལ་ཐུབ་ན། 
མཐར་འཆྱི ་བའྱི་གནས་སྐབས་སུའང་ངས་
འཚོ་བའྱི་རྱིང་དྲང་པ་ོདང་བདནེ་པ། བྱམས་
བརྩ་ེལནྡ་པའྱི་མྱི ་ཚེ་ཞྱིག་བསྐལ་བ་ཡྱིན།  ད་
ཡྱི ན་ན་འཆྱི ་ཡང་བླ་ོའགདོ་རྩ་བ་ནས་མེད་

ཅེས་བླ་ོབད་ེཔའོྱི་ཐོག་ནས་འཆྱི ་ཐུབ་རུྒྱ་མ་
ཟད།  ཆོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འཇྱིག་རནེ་བཀདོ་

པ་པ་ོདཀནོ་མཆོག་ཡོད་པའྱི་དབང་ད་ུབཏང་
ནའང་དཀོན་མཆོག་གྱིས་གཟྱིགས་སྐོང་
གནང་རུྒྱ་དང་། གལ་ཏ་ེའཇྱིག་རནེ་བཀདོ་པ་
པ་ོམེད་པའྱི་དབང་ད་ུབཏང་ནས་ལས་བྱདེ་པ་ོ
རང་ཉྱིད་ཡྱིན་པར་མཚོན་ནའང་། ཚེ་འདྱི་
དནོ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བསྐལ་བ་ཡྱིན་སབས། 

སྐེ་བ་ཕྱི ་མ་དནོ་སྙྱིང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་རུྒྱ་
ངསེ་པ་རེད། མྱི ་ཚེ་གཅྱིག་རྱིང་ལ་མཚོན་

ནའང་མྱི ་ཚེ་སདོ་ལ་ལུས་སྦོང་དང་འཕྲདོ་
བསནེ་ཡག་པ་ོཇྱི་ཙམ་བྱས་པ་དསེ་ཚོད་ཀྱིས་
ཚེ་སྨད་ལ་འབས་བུ་བཟང་པ་ོསྨྱིན་རུྒྱ་ཡྱི ན་
པ་ལརྟ། ཚེ་འདྱིར་གཞན་ལ་བྱམས་བརྩའེྱི་
ཉམས་ལེན་ཐགོ་ནས་ཕན་བཏགས་པ་སོགས་
མྱི ་ཚེ་དནོ་དང་ལནྡ་པ་ཞྱིག་བསྐལ་བ་ཡྱིན་ན་

ཚེ་ཕྱི་མར་འབས་བུ་བཟང་པ་ོསྨྱིན་རུྒྱ་རེད། 
 འཆྱི ་བ ་ནྱི ་ ལུས་ཀྱི ་གོན ་ཆས་
གསར་རྙྱིང་བར་ེབ་ལ་ྟབུ་རེད། གསོ་རྙྱིང་
གྱིབ་མ་ཅན་ཆགས་སྐབས་གོས་བརེ་རུྒྱའྱི་
དསུ་ལ་བབ་པ་ལརྟ། ལུས་འདྱི་ཡང་ཧ་ཅང་
རྒས་ཤྱིང་འཁགོས་པ་ཆགས་སབྐས། ལུས་
པ་ོའདྱིའང་བརེ་རུྒྱར་མངོན་ད་ུཕོགས་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཆོས་ཉྱིད་རེད། བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་སངས་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོདགསོ་
པ་ལས། གཞན་འཆྱི ་བ་ཟརེ་སབྐས་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་རུྒྱ་གང་ཡང་མེད་པ་ནག་ཐམོ་མེར་
ཕྱིན་ན་འཇྱིགས་སུ་རངུ་བ་ཞྱིག་ལ་མཐངོ་རུྒྱ་
རེད།  གལ་ཏ་ེཁདེ་ཚོར་འཆྱི ་བ་མྱི ་རག་
པའྱི་སྐརོ་ཕྲན་བུ་ག་ོརགོས་བུྱང་ན་འཇྱིག་རནེ་
བཀོད་པ་པ་ོདཀོན་མཆོག་ཁས་ལེན་མྱིན་ཇྱི་
ལརྟ་ཡང་མྱི ་ཚེ་དནོ་དང་ལནྡ་པ་ཞྱིག་བསྐལ་
ཏ་ེམཐར་འཆྱི ་ཁར་བླ་ོའགོད་མེད་པ་ཞྱིག་
ཡོང་ཐུབ།  ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེམཚོན་སདླ་བདོ་ཀྱི་ཞ་ོསནོ་
ཐངེས་ ༢༣ ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་རྱིང་

ཕར་འགངས་གནང་བ། 

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གྱིས་སེམས་
གསོའྱི་འཕྲྱིན་ཡྱིག་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་རྡ་
སའྱི་ཉ་ེའགམ་ནརུ་པུར་ཁུལ་ད་ུསྒརེ་གཉརེ་སླབོ་གྲྭ་ཞྱིག་
གྱི་སྣམུ་འཁརོ་གཡང་ད་ུལྷུང་ས་ེསླབོ་ཕུྲག་ ༢༣ ཚུད་
པའྱི་ཁནོ་མྱི ་གངས་ ༢༧ གྱི་ཚེ་སགོ་ཤོར་བའྱི་ཡྱིད་སྐའོྱི་
གནས་ཚུལ་ཐནོ་པར་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གྱིས་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་
མང་ཚོགས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་འབལེ་ཡོད་ནང་མྱི ་སྤུན་
མཆེད་ཡོངས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེགནང་འདགུ  
ད་ེཡང་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས།  ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་
ནང་འདས་པའྱི་མྱི ་ལོ་ང་ོདུྲག་ཅུ་ཙམ་རྱིང་བདོ་མྱི ་བཙན་
བྱལོ་བ་རྣམས་འཚོ་གནས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་པར་བརནེ།  
ཐངེས་འདྱིར་གདོ་ཆག་འདྱི་ལ་ྟབུ་བུྱང་སབྐས་སུ་ང་ཚོའྱི་
བླ་ོངརོ།  ཨ་ཁ་བསམ་པའྱི་ཡྱིད་གདངུ་གྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་
ངང་གྱིས་སྐ་ེབཞྱིན་འདགུ ངས་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་
བྱས་ཏ་ེཕུྲ་གུའྱི་ཕ་མ་གཙོ་བརོ་གུར་བའྱི་ཤུལ་ལུས་ནང་
མྱི ་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་ལ་སེམས་གསོ་དང་སྦྲགས་སྨནོ་
ལམ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།།

༄༅། །བདོ་ཀྱི་ཞ་ོསནོ་རྒྱས་པ་ཐངེས་ ༢༣ བཞུགས་
སརྒ་བདོ་ཀྱི་ཟླསོ་གར་ད་ུཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡༨ ཉྱིན་ནས་འཚོགས་རུྒྱ་གཏན་འཁལེ་ཟྱིན་ནའང་། ཉ་ེ
ཆར་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་ཀང་ར་རངོ་ཁངོས་ནརུ་པུར་
ས་ཁུལ་ད་ུསླབོ་གྲྭའྱི་རླངས་འཁརོ་བརྡབ་སྐནོ་བུྱང་ས་ེསླབོ་
ཕུྲག་གྱིས་གཙོས་ཁནོ་མྱི ་གངས་ ༢༧ འདས་གངོས་སུ་
གུར་བའྱི་ཡྱིད་སྐའོྱི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་པར་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེཞུ་སདླ་བདོ་ཀྱི་ཞ་ོསནོ་རྒྱས་པ་ཐངེས་ ༢༣ 
ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་རྱིང་ཕར་འགངས་ཀྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ 
ནས་ ༢༥ བར་ཚོགས་གཏན་འཁལེ་ཡོད་པ་བཅས།།



དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདནུ་རེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨2 ༢TIBETAN NEWS 18th April 2018

སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་ག་ིགནས་ཚུལ།

ཨོ་སྱི་ཀྱི་ལྱི ་ཡའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བདནུ་པ་མེལ་སྦནོ་གངོ་ཁརེ་ད་ུ
བསྐངོས་འཚོགས་གནང་བ། 

༄༅། །ཨོ་སོ་ཀྱི་ལྱི ་ཡ་བདོ་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་ལས་ཁང་གྱི ་ལམ་སནོ་དང་། 
ཨོ་སྱི ་ཀྱི་ལྱི ་ཡའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་རྱིགས་
མཐུན་ཚོགས་དང་མེལ་སྦནོ་བདོ་རྱིགས་
མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཟུང་འབལེ་གོ་སྒྱིག་འགོ 
ཨོ་སྱི ་ཀྱི་ལྱི ་ཡའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་རྱིགས་
མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བདནུ་
པ་ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ནས་ 
༤ པའྱི་ཚེས་ ༡ བཅས་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་
ཨོ་གླྱིང་ལའྷྱི་གངོ་ཁརེ་ཞེས་འབདོ་པའྱི་མེལ་
སྦནོ་གངོ་ཁེར་ད་ུརྒྱལ་ཁའྱི་ངང་བསྐངོས་
འཚོགས་གནང་ཡོད། ད་ཐངེས་ཀྱི་རྒྱལ་
ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་དརེ་སྱིད་ནྱི་བདོ་རྱིགས་
མཐུན་ཚོགས་དང་། མེལ་སྦནོ་བདོ་རྱིགས་
མཐུན་ཚོགས། ཁནེ་བྷ་ེར་བདོ་རྱིགས་མཐུན་
ཚོགས། སྦྱིལ་སྱི་སནྦ་བདོ་རྱིགས་མཐུན་
ཚོགས། ནབུ་རྲྭ་བདོ་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས། 
ནྱིའུ ་ཁའ་སྱི ་བ ོད ་རྱི གས་མཐུན་ཚོགས་
བཅས་བདོ་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་ཁག་དུྲག་
ནས་ཚོགས་བཅར་འཐུས་མྱི ་ ༢༠༠ མ་ཟྱིན་
ཙམ་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་
འདརུ་མཉམ་ཞུགས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
གོ་སྐབས་ད་ེདང་བསནུ་ཕགོས་མཐའ་ཁག་
གྱི ་གཞོན་སྐེ་བར་ད་ུརྐང་རྩེད་སྤ་ོལོ་དང་། 
ལག་རྩདེ་སྤ་ོལོའྱི་འགན་བསྡུར་ཡང་གོ་སྒྱིག་
ལེགས་པར་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༣༡ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༧།༣༠ ཐགོ་མེལ་
སྦནོ་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་རྩེད་
ཐང་ད་ུལག་རྩེད་སྤ་ོལོ་འགན་བསྡུའྱི་ནང་

མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་སྱིད་ནྱི་དང་། 
མེལ་སྦནོ་གྱི ་བུ་དང་བུ་མོའྱི་རུ་ཁག་བཞྱི ་

བར་རྩདེ་འགན་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པ་དང་། 
ཨོ་སྱི ་ཀྱི་ལྱི ་ཡ་བདོ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
མཚོ་མག་ོལགྷ་པ་མཆོག་ཆེད་ད་ུབཅར་ཏ་ེསྤ་ོ
ལོ་འགན་བསྡུའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གཞོན་
སྐེས་རྣམས་ལ་འགན་བསྡུར་དང་མཛའ་
བརྩའེྱི་བར་གྱི་ང་ོབ་ོདང་། དམྱིགས་བསལ་
ད་ཐེངས་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་རྱིགས་མཐུན་
ཚོགས་ངོས་ནས་བདོ་ཕུྲག་གཞོན་སྐེས་བུ་
དང་བུ་མོའྱི་དབར་ཕན་ཚུན་ཐུག་འཕྲད་དང་
ང་ོཤེས་ཡོང་རུྒྱའྱི་སྡྱིངས་ཆ་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
བསུྐན་ཐུབ་པར་བསགྔས་བརདོ་གནང་ཡོད།
ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐགོ་ཨོ་གླྱིང་རྒྱལ་
ཡོངས་བདོ་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
གཙོ་དངསོ་གུབ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་། 
དུྲང་ཆེ་བསན་འཛྱི ན་བླ་ོབཟང་ལགས་རྣམ་
གཉྱིས་ཀྱི་གཙོ་སྐོང་འགོ་ཚོགས་འད་ུདབུ་

འཛུགས་གནང་ཡོད་ཅྱིང་། ས་ྔདྲའོྱི་ཚོགས་
འདརུ་གཙོ་བ་ོབདོ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་སྐུ་

ང་ོམཚོ་མག་ོལགྷ་པ་མཆོག་དང་། བདོ་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་གདངོ་འདསུ་སྐྱིད་འཛོམས་
མཆོག འཕྲདོ་བསན་བཀའ་ཟུར་དཔལ་
འབྱརོ་ཚེ་རྱིང་མཆོག ཞྱིང་གཤེགས་སུྤལ་སྐ་ུ
བསན་འཛྱིན་བད་ེལེགས་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གྱི་ཚ་མོ་ཉྱི་མ་ལ་ྷམོ་ལགས། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་སྡ་ེཚན་གྱི་འགན་འཛྱིན་སྐལ་ལྡན་
མཚོ་མོ་ལགས་བཅས་ཀྱི ་རྱིམ་བཞྱིན་སོ་
སོའྱི་ལས་དནོ་དང་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཕགོས་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང་། ད་ེ
ནས་རྱིམ་བཞྱིན་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་རྱིགས་
མཐུན་ཚོགས་དང་། ས་གནས་བདོ་རྱིགས་
མཐུན་ཚོགས་ཁག་གྱི ་ལས་བསྡམོས་སྙན་
སྒནོ་ཞུས་རསེ། དནོ་གཅདོ་ལས་ཁང་གྱི་
རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་འབའ་བ་སྐལ་

བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་
མཉམ་ད་ུའབལེ་བ་གནང་ཕགོས་སྐརོ་བཀའ་
སླབོ་གནང་གུབ་བསནུ། བདོ་རྱིགས་མཐུན་
ཚོགས་ཁག་གྱི ་གལ་ཆེའྱི ་ལས་དོན་བྱེད་
ཕགོས་དང་། གལ་ཆེའྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་
ཕགོས་སྐརོ་བག་ོགླངེ་ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད།
ཕྱི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༥།༣༠ ནས་ ༧།༣༠ བར་མུ་
མཐུད་གཞོན་སྐསེ་རྩེད་འགན་རུ་ཁག་བར་
གྱི་རྐང་རྩ་ེསྤ་ོལོ་འགན་བསྡརུ་གནང་བ་དང་། 
ཕྱི་ཚེས་ ༡ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔདྲརོ་དཔལ་ལནྡ་སྐ་ུ
ང་ོདནོ་གཅདོ་མཚོ་མགོ་ལགྷ་པ་མཆོག་ནས་ 
༢༠༡༨ ལོ་ད་ེབཞྱིན་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་ལོར་
དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་ནས་གཏན་འབབེས་
གནང་དགསོ་དནོ་དང་། ཨོ་སྱི་ཀྱི་ལྱི ་ཡའྱི་
གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་རེ་ཞུའྱི་ལས་
འགུལ་སྤལེ ་ཕོགས་སྐརོ ་གྱི ་འཆར་གཞྱི ་
འགལེ་བཤད་གནང་ཟྱིན་མཚམས། ཚོགས་
ཞུགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་
བཞྱིར་བགསོ་ནས་ཚོགས་འདའུྱི་བརདོ་གཞྱི་
ཁག་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ་བག་ོགླངེ་སྦངས་
བཤད་ཞུས་ཡོད། ད་ཐངེས་རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་ཆེན་གྱི་བརདོ་གཞྱི ་གཙོ་བ་ོཁག་ལྔ་
ཙམ་ཡོད་ཅྱིང་། ད་ེདག་ནྱི་བདོ་ཀྱི་ཐུན་
མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སུང་
སྤལེ་ཞུ་ཕགོས་དང་། བདོ་དནོ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་ཕགོས། བདོ་རྱིགས་མཐུན་
ཚོགས་ཁག་ས་བརན་དང་ནསུ་ལྡན་བཟོ་
ཐབས། ༧སྤྱི་ནརོ་༧གངོ་ས་སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐ་ུཕྱྭ་སྤྱི་དང་། ལགྷ་པར་

ཆྱིབས་བསུྒར་སྐབས་སོ་སོར་རྒྱལ་ཡོངས་
དང་། ས་གནས་བདོ་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་
ཀྱིས་ཞུ་སྒ་ོཇྱི་དག།ེ ཨོ་གླྱིང་གཞུང་མང་
གཉྱིས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ ་ཞུའྱི ་ལས་འགུལ་
སྤལེ་ཕགོས་དང་། འག་ོསོང་འད་ུའགདོ་ཞུ་
ཕགོས་སོགས་སྐརོ་བག་ོགླངེ་ལྷུག་པ་ོགནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ཉྱིན་རྒྱབ་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་
ཚོགས་ཆུང་སོ་སོའྱི་གུབ་དནོ་སྙན་ཐོ་ཁག་
གཞྱིར་བཟུང་གོས་ཆོད་ཁག་ཀང་གཏན་
འབབེས་ལེགས་པར་ཞུས་ཡོད།
ཕྱི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༥།༣༠ ནས་རྐང་རྩདེ་སྤ་ོལོ་
འགན་བསྡརུ་ར་ུཁག་བར་མཐའ་མའྱི་འགན་
བསྡརུ་གནང་ས།ེ ལག་རྩདེ་སྤ་ོལོ་བུ་དང་བུ་
མོ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཨང་དང་པ་ོསྱིད་ནྱི་རུ་ཁག་
ལ་འཐབོ་པ་དང་། རྐང་རྩདེ་སྤ་ོལོ་དར་མ་
ར་ུཁག་མེལ་སྦནོ་ལ་འཐབོ་པ། གཞནོ་སྐསེ་
ར་ུཁག་སྱིད་ནྱི་ལ་འཐབོ་པ་བཅས། དགངོ་
དྲ་ོཆུ་ཚོད་བརྒྱད་པར་དཔལ་ལནྡ་སྐུ་ང་ོདནོ་
གཅོད་མཆོག་ནས་རྒྱལ་ཁའྱི་དཔའ་རགས་
ར་ུཁག་སོ་སོར་གནང་བ་མ་ཟད། རྒྱལ་
ཡོངས་བདོ་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་ཞལ་
ལག་ག་ོསྒྱིག་གནང་ཡོད་པ་ལརྟ། མྱི ་ཚོགས་
ཕནོ་ཆེ་འཛོམས་ནས་དགའ་སྤ་ོདང་བཅས་
མཚན་མོ་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཅྱིག་ཙམ་བར་ད་ུ
བདོ་ཀྱི ་ཐུན་མྱི ན་གཞས་དང་ཞབས་བརོ་
རོལ་པ་བཅས།།

བྱང་ཨ་རྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་བྱང་ཁལེ་ལྱི ་ཕརོ་ནྱི་ཡ་བདོ་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་
རྱིག་གཞུང་སླབོ་གྲྭར་གཟྱིགས་སྐརོ་དང་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ 
ཉྱིན་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་

གུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་བྱང་ཁེལ་ལྱི ་ཕརོ་
ནྱི་ཡ་བདོ་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་རྱིག་
གཞུང་སླབོ་གྲྭར་གཟྱིགས་སྐརོ་དང་མང་
ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་
བྱང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་
ཚེ་རྱིང་མཆོག་བྱང་ཁེལ་ལྱི ་ཕརོ་ནྱི་ཡ་བདོ་

རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་སྡ་ེགཞྱི ་ཕུན་
ཚོགས་གླྱིང་ཚོགས་ཁང་ད་ུཕབེས་འབྱོར་

སྐབས་བདོ་རྱིགས་སྤྱི ་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་
ཚོགས་གཙོ་བསན་འཛྱིན་རང་གལོ་ལགས་
དང་། སླབོ་སྤྱི་པདྨ་ཚེ་རྱིང་བད་ེཀངོ་ལགས་
ཀྱིས་གཙོས་དགེ་རྒན་རྣམས་ནས་ཕབེས་
བསུ་ཞུས་རེས་སླབོ་གྲྭའྱི་འཛྱི ན་གྲྭ་ཁག་ལ་
གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་། ད་ེརསེ་ས་གནས་

བདོ་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཡྱིག་ཚང་
ད་ུཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞནོ་དང་། སླབོ་སྤྱི། 
དགེ་རྒན་ལྷན་ད་ུབཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུ
མདརོ་བསྡསུ་ཤྱིག་གནང་སབྐས། སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་མཆོག་གྱིས་རྒན་ལགས་རྣམ་
པའྱི་སེམས་ཤུགས་ཆེ་བའྱི་ཕག་ལས་གནང་
སངས་ལ་གདངེ་འཇགོ་གནང་བ་དང་ཆབས་
ཅྱིག མ་འངོས་པར་སླབོ་ཁྱིད་གནང་སངས་
ཐགོ་ད་དངུ་ཡང་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱ་ཇྱི་ཡོད་
ཐགོ་དགངོས་པ་བཞསེ་དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་
གནང་ཞྱིང་། དའེྱི་སདླ་ད་ུསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་ནས་རྱིང་མྱིན་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཟབ་
སྦངོ་ཞྱིག་གནང་རུྒྱའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་ང་ོ
སྤདོ་གནང་། ཉྱིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད ༢ ཐགོ་
སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་སྡ་ེགཞྱི ་ཕུན་ཚོགས་
གླྱིང་ཚོགས་ཁང་ད་ུམྱི ་མང་ལ་འཚམས་འདྲྱི་
དང་གསུང་བཤད་གནང་སབྐས། སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་མཆོག་གྱིས་གཙོ་བ་ོསྐུ་ཚབ་དནོ་

ཁང་གྱི་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་དང་། ཆྱིག་
སྒྱིལ་གྱི་གལ་ཆེའྱི་རང་བཞྱིན། བདོ་རྱིགས་
གཞོན་སྐསེ་རྣམས་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་སླབོ་སྦངོ་ལ་
ཕ་མ་ཚོས་ཐུགས་འགན་བཞེས་དགོས་པའྱི་
སྐརོ། ཉ་ེཆར་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་
ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཞུགས་སརྒ་ད་ུཕབེས་པའྱི་
སྐརོ། དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་ཝ་ཤྱིང་
ཀནོ་ཌྱི ་སྱི ་ཁུལ་ད་ུཕབེས་སྐབས་ལས་རྱིམ་
ཁག་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོབུྱང་བའྱི་སྐརོ། ཕྱི་
ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་རྒྱ་རྱིགས་རྣམས་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་དང་རྱིག་གཞུང་འཁབ་སནོ་གྱི་བྱདེ་
སྒ་ོགང་ལེགས་བུྱང་བ་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་ལ་ང་ོ
སྤདོ་གནང་ཞྱིང་། གསུང་བཤད་གུབ་རསེ་
མང་ཚོགས་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་
གནང་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་མདརོ་བསྡུས་
རེ་གནང་ཡོད། སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་མཆོག་
གྱིས་གསུང་བཤད་མ་གནང་གོང་འགོ་
ལུགས་ལརྟ། སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་

གཞོན་བསན་འཛྱི ན་ནརོ་བུ་ལགས་ཀྱིས་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་ངོ་སྤོད་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། 
ཚོགས་གཙོ་བསན་འཛྱིན་རང་གལོ་ལགས་
ཀྱིས་ཚོགས་པའྱི་ལས་བསྡམོས་སྙྱིང་བསྡུས་
ང་ོསྤདོ་གནང་། ཐངེས་འདྱིའྱི་གསུང་བཤད་
ལ་ས་གནས་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་དང་། 
སླབོ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན། ལས་བྱདེ་སོགས་མྱི ་
གངས་བརྒྱ་ལྷག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། 
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དང་ལྷན་ད་ུདནོ་ཁང་གྱི་
རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་བཀ་
ཤྱིས་ལགས་དང་། ཉ་ེཆར་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་
གྱི་བདོ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པའྱི་ལས་འགན་
བངླས་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་བསན་འཛྱིན་ཚེ་དཔག་
ལགས་ཀང་མཉམ་ད་ུབཅར་ཡོད་པ་བཅས།།
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སྡ་ེར་སྡནུ་དང་ཧ་པ་སྤུར་ཁུལ་གྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ནས་ཨུ་ཏར་ཁནཊ་མངའ་སྡའེྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་མཛད་སྒ་ོསུང་བརྩྱི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ 
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉྱིན་གྱི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་
ཚོད་ ༢ ཐགོ་སྡ་ེར་སྡནུ་དང་ཧ་པ་སྤུར་ཁུལ་
གྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་ནས་སྡ་ེར་སྡུན་བདོ་མྱིའྱི་
ཁམོ་སའྱི་ཉ་ེའཁྱིས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཐང་ཆེན་ 
Parade Ground ད་ུཨུ་ཏར་ཁནཊ་མངའ་
སྡའེྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་གོ་སྒྱིག་ཞུས་
ཡོད། ད་ེཡང་མཛད་སྒའོྱི་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
ར་ཇ་པུར་ཁུལ་གྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་སྐུ་
ཞབས་ཁ་ཇན་དས་ Khajan Das མཆོག་
དང་། ཆེ་བསདོ་སྐ་ུམགནོ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་འཕྲདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་
སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག དམྱིགས་བསལ་
སྐུ་མགནོ་ཨུ་ཏར་ཁནཊ་མངའ་སྡའེྱི་སྦྱི་ཇ་ེཔྱི་
བུད་མེད་ལནྷ་ཚོགས་ President of BJP 

Mahila Morcha, Uttarkhand ཀྱི་ཚོགས་
གཙོ་ལམྕ་ནྱི་ལམ་སེ་གལྷ་ Neelam Sehgal 

Ji མཆོག   སྒལོ་མ་ཕ་ོབང་གྱི་བདག་མོ་
སལྐ་ལནྡ་མཆོག  གཞན་ཡང་སྐ་ུམགནོ་
ཁག་གཅྱིག་དང་ས་གནས་ཡུལ་མྱི ་དང་བདོ་

མྱི ་ཁནོ་མྱི ་གངས་ ༢༥༠༠ ལགྷ་ཙམ་མཛད་
སྒརོ་ཕབེས་ཡོད། གངོ་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ཕདེ་
ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༣།༡༠ ཐགོ་ཆེད་འབདོ་སྐ་ུ
མགནོ་རྣམ་པས་སྣང་གསལ་མར་མེ་ཞལ་
ཕ་ེགནང་གུབ་མཚམས་ཐགོ་མར་འབྱི་གུང་
དགོན་པའྱི་དགེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་
ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ལེགས་སྦར་དང་བདོ་སདྐ་
ཐགོ་ནས་ཤྱིས་བརདོ་གསུང་འདནོ་གནང་། 
ད་ེནས་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཐོག་སླབོ་གྲྭའྱི་
སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ཀྱིས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་
འཕགས་བོད་གཉྱིས་ཀྱི ་རྒྱལ་གླུ ་བཏང་། 
ད་ེརསེ་སྡ་ེར་སྡུན་ཁབ་ཁོངས་བདོ་མྱིའྱི་ས་
གནས་འགོ་འཛྱི ན་ནརོ་བུ་ལགས་ཀྱིས་སྐུ་
མགོན་རྣམ་པར་དགའ་བསུའྱི ་འཚམས་
འདྲྱི་དང་སྦྲགས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོ་འདྱི་
བཞྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་དང་། བཀའ་དྲྱིན་རསེ་དྲན་གྱི་
ལོར་སུང་བརྩྱི་ཞུ་ཕགོས་ཐད་ང་ོསྤདོ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད། ད་ེནས་བདོ་ཀྱི་ཟླསོ་
གར་ཚོགས་པས་བརྩམས་གནང་བའྱི་རྒྱ་
གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་

བསདོ་དབྱངས་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས་གུབ་
བསནུ། དམྱིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་ལམྕ་ནྱི་
ལམ་སེ་གལྷ་མཆོག་དང་། ཆེ་བསདོ་སྐ་ུ

མགནོ་འཕྲདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐོང་
དབང་ཕུག་མཆོག  སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
ར་ཇ་པུར་ཁུལ་གྱི ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་
སྐུ ་ཞབས་ཁ་ཇན་དས་མཆོག་བཅས་ནས་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ད་ེནས་རཇ་
པུར་བདོ་ཁྱིམ་སླབོ་ཕུྲག་ཁག་གཅྱིག་ནས་
བདོ་ཀྱི་གཞས་མ་གགས་ཅན་པ་སངས་སྒལོ་

མ་ལགས་ཀྱིས་ཆེད་རྩོམ་གནང་བའྱི་བསདོ་
གླུ་ Ae Hind Tujko Salaam ཞསེ་པ་
བཏང་གནང་ཡོད་པ་དང་། སྡ་ེར་སྡནུ་ཁུལ་

གྱི་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སླབོ་
ཕུྲག་རྣམས་ནས་རྱིག་གཞུང་དང་འབལེ་
བའྱི་གཞས་སྣ་འཁབ་སནོ་གཟྱིགས་འབུལ་
ཞུས་ཡོོད། མཐར་ཧ་པ་སྤུར་འདདོ་རུྒ་གཡུ་
རྒྱལ་གླྱིང་བདོ་མྱི ་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ཚེ་
དབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའྱི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་

བ་ོམཆོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་མཚོན་དནོ་
ཕག་རགས་ཕུལ་ཏ་ེམཛད་སྒ་ོརྒྱལ་ཁའྱི་ངང་
འཇུག་སྒྱིལ་ཡོད། སབྐས་དརེ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགམེས་
སནོ་ཚན་པས་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་པར་
རྱིས་འགམེས་སནོ་དང་། ཡན་ལག་སནྨ་
རྩྱིས་ཁང་དང་ས་གནས་འཕྲདོ་བསནེ་སྨན་
ཁང་གཉྱིས་ནས་རྱིན་མེད་སནྨ་བཅསོ་བརག་
དཔྱད་དང་སནྨ་སྦྱིན། ཁམས་གླྱིང་ཚང་
གཞྱིས་ཆགས་ནས་དྲྱིལ་བུ་ཏྱིང་བཤགས་
སོགས་མཆོད ་པའྱི ་ ཡོ ་བྱད ་སྣ ་མང་གྱི ་
འགམེས་སནོ། བད་ེསྐྱིད་གླྱིང་དང་རཇ་སྤུར་
བཟ་ོཚོགས་གཉྱིས་ནས་འཐག་ལས་འགམེས་
སནོ། དནོ་གུབ་གླྱིང་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་སྐདེ་
རགས་བཟ་ོགྲྭ་ནས་བདོ་ཀྱི་གནོ་ཆས་རྱིགས་
ཚོང་འགམེས། ད་ེབཞྱིན་བད་ེསྐྱིད་གླྱིང་ཤེལ་
རྒྱན་བཟ་ོགྲྭས་ཤེལ་རྒྱན་དངོས་ཟགོ་ཚོང་
འགམེས། བདོ་རྱིགས་དདུ་འག་ོབྱམས་སྐངོ་
ཚོགས་པས་མྱི ་མང་ལ་ག་ོརགོས་ལས་འགུལ་
སོགས་སྤལེ་ཡོད་པ་བཅས།།

བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སུྒ་རྩལ་མ་དངུལ་གསལ་བསྒགས། 
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་བ ོད་ཀྱི ་སོལ་རུྒྱན་རྱི ག་
གཞུང་དང་དངེ་རབས་བདོ་ཀྱི་བཟ་ོརྱིག་སུྒ་
རྩལ་རུྒྱན་འཛྱིན་དང་གངོ་སྤལེ་སདླ། རྒྱ་
བལ་འབུག་གསུམ་དུ་གནས་འཁོད་བདོ་
རྱིགས་སུྒ་རྩལ་བ་དང་སུྒ་རྩལ་མཁན་གསར་
པ་ཐནོ་བཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་སུྒ་རྩལ་རྒྱ་བསྐདེ་
གཏངོ་རུྒྱ་དང་། མཁས་རྩལ་རྒྱ་ཁབ་གཏངོ་
བར་རམ་འདགེས་ཞུ་ཕྱིར། འདྱི་ལོ་ཡང་
བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་། སདྐ་ཡྱིག སུྒ་
རྩལ་ཁོ་ནའྱི་ལས་འཆར་ཆེད་ཧྱིན་སྒརོ་ཁྱི་
ལྔ་ནས་འབུམ་གསུམ་བར་རོགས་དངུལ་

འབུལ་རུྒྱ་ཡྱིན་པས། གཤམ་གསལ་ཆ་རྐནེ་
ཚང་ཞྱིང་ལས་འཆར་བྱ་འདདོ་ཡོད་རྱིགས་
རྣམས་ནས་ཞུ་སནྙ་འགངེས་ཤོག་དང་དགསོ་
མཁའོྱི་ཡྱིག་ཆ་ Word/Excel/pdf གང་
རུང་ནང་བཟསོ་ཏ་ེཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
གླགོ་འཕྲྱིན་ཁ་བྱང་ངམ་སྦྲག་བརུྒྱད་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ འགངས་མེད་
ཕུལ་ཟྱིན་པ་དགསོ།
དགསོ་ངསེ་ཡྱིག་ཆ་ཁག
ཀ ད་ོབདག་གྱི་མཚན་རགས་འཁདོ་པའྱི་
འགངེས་ཤོག་སནྙ་ཞུ།
ཁ བདོ་ཨྱི ན་གང་རངུ་ནང་ལས་འཆར་གང་

གྱི ་ཆེད་ད་ུརོགས་དངུལ་ཞུ་བཞྱིན་པ་དའེྱི་
འགལེ་བརདོ་ཤོག་ངསོ་གསུམ་ནས་ལྔ་བར་
འབུལ་དགསོ།
ག ལས་འཆར་གྱི་འཆར་རྩྱིས།
ང སོ་སོའྱི་ལས་རྱིགས་ཐགོ་ཤེས་མངོ་ཡོད་
པའྱི ་མྱི ་སྣ་གསུམ་ནས་འབལེ་སྦོར་རྒྱབ་
གཉརེ་ཡྱི ་ག་ེགསར་པ་འབུལ་དགསོ།
ཅ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་
དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་གཙང་འབུལ་ཟྱིན་
པའྱི་ལག་དབེ་ཀྱི་ང་ོབཤུས།
ཆ དསུ་འགངས་ཞུས་པའྱི་སྐབས་བཅལོ་
ལག་དབེ་ཀྱི་ང་ོབཤུས།

ཐུགས་སྣང་། 
གོང་འཁོད་དགོས་ངསེ་ཡྱི ག་ཆ་ཁག་གྱི ་ང་ོ
བཤུས་སངེ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཟུང་
དུྲང་ཡན་ནམ། ས་གནས་འག་ོའཛྱིན་སུ་
རངུ་གྱི་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁདོ་དགསོ།
འདམེས་སུྒག་བརུྒྱད་རྱིམ།
ཀ འདམེས་སུྒག་ཆེད་དནོ་ཚོགས་ཆུང་ནས་
མཐའ་མྱིའྱི་འདམེས་སུྒག་བྱ་རུྒྱ།
ཁ རྡ་ས་ཉ་ེའཁྱིས་སུ་ཡོད་པའྱི་སནྙ་འབུལ་བ་
རྣམས་ལ་ང་ོའཕྲད་དྲྱི་ལན་དང་།སནྙ་འབུལ་
བ་གཞན་རྣམས་ལ་ཁ་པར་རམ་ཀམ་པུ་
ཊར་ ༼ Skype ཡང་ན་ Video calling༽ 

བརུྒྱད་དྲྱི་ལན་བྱ་རུྒྱ།
ག མཐའ་མའྱི་འདམེས་སུྒག་ཟྱིན་པའྱི་མྱི ་
འག་ོརྣམས་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡༥ ཉྱིན་འགངས་མེད་བརྡ་ ལན་གཏངོ་རུྒྱ།
འདམེས་སུྒག་བརྒྱ་ཆ་གནང་ཕགོས།
ཀ ལས་འཆར་གྱི་བཟ་ོསྒྱིག་སྤུས་ཚད་ལ་
བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ དང་།  དྲྱི་ལན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ 
༧༠ བཅས་ཆ་བགདོ་གནང་ཡོད།

ཞུ་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།
The Secretary
Department of Religion and Culture,
P.O. Dharamsala-176215, 
District Kangra, H.P.
Email: religion@tibet.net
Phone: 01892-226737 / 222685

དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེདབུ་བརྙསེ་པའྱི་དསུ་དྲན་མཛད་སྒའོྱི་སྐ་ུམགནོ་ད་ུ
ཆེད་ཕབེས་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ 
༤ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་ཧྱི་མཱ་ཅལ་
མངའ་སྡ་ེདབུ་བརྙསེ་ནས་མྱི ་
ལོ་བདནུ་ཅུ་དནོ་གཅྱིག་འཁརོ་
བའྱི་དསུ་དྲན་སུང་བརྩྱི་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡང་དསུ་
དྲན་མཛད་སྒ་ོད་ེབཞྱིན་ཀང་
ར་རངོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྱིག་
འོག ་རྡ ་སའྱི ་ཉ ེན ་ར ོག ་ཐང་
ཆེན་ད་ུསྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཧྱི་མཱ་
ཅལ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱི ་ནསུ་
ཤུགས་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཨ་
ནྱིལ་ཤར་མ་ Shri Anil 

Sharma  མཆོག་དང་། དམྱིགས་
བསལ་སྐུ་མགནོ་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་གསོ་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་སྐུ་ཞབས་ཧན་སྱི ་
རཇ་ Shri Hans Raj  མཆོག་བཅས་
ཕབེས་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ཀང་ར་རངོས་ལས་
ཁུངས་ནས་མགནོ་ཤོག་གནང་འབྱརོ་ལྟར་
བདོ་མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་དཔལ་འབྱོར་
བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ཤེས་མཆོག་མཛད་
སྒའོྱི ་སྐུ ་མགོན་དུ་ཕ ེབས་གནང་བ་དང་། 
མཛད་སྒའོྱི ་ཐོག་མར་སྐུ ་མགོན་གཙོ་བ ོ་
མཆོག་གྱིས་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་གནང་
བསནུ། ཉནེ་རགོ་ར་ུཁག་རྣམས་ཀྱིས་ར་ུ
སྒྱིག་གྱི ་ལམ་ནས་སྐུ ་མགནོ་རྣམས་ལ་ཆེ་

མཐོང་ཞུས་རེས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་
གྱི ས ་མཛད་སྒ ོ་དང ་འབེལ ་བའྱི ་གསུང ་
བཤད་གནང་ཡོད། སྤྱིར་ཧྱི་མཱ་ཅལ་ཞསེ་ས་
ཁུལ་འདྱིར་ཡོངས་གགས་ཀྱི་མྱིང་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༤༨ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་ཐགོ་
མར་བུྱང་ཡོད། ད་ེརསེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ ཕྱི་ཟླ་ 
༡༡ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་པན་ཇབ་དང་ཉ་ེའཁརོ་
རྒྱལ་ཕྲན་ ༣༡ རྣམས་ཧྱི་མཱ་ཅལ་ས་ཁུལ་
ཁངོས་སུ་ཟླ་སྒྱིལ་བཏང་ཡོད། ཕྱིས་སུ་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༧༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་ཧྱི་མཱ་ཅལ་
པར་ད་ེཤྱི ་ཞེས་དངེ་སབྐས་ཡོངས་གགས་ཀྱི་
མངའ་སྡ་ེགསར་ད་ུདབུ་བརྙསེ་པ་བཅས།།
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དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་མགགོས་མུར་བསྐ་ོགཞག་
ཡོང་བའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ། 

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་
བྱང་ཨ་རྱི ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་
རྱིང་མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ 
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་
ཀྱི་འཐུས་མྱི ་དང་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའྱི་ཤར་ཨེ་ཤྱི ་ཡ་མངའ་ཁུལ་གྱི་ཕྱི་འབལེ་
ལས་དོན ་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་
གཅྱིག་ལྕགོས་སྐ་ུཞབས་ཊེཌ་ཡོ་ཧ་ོ Ted 

Yoho མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་
འདགུ ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་
གྱིས་སྐབས་དརེ་ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་
བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་མགགོས་མུར་བསྐ་ོ
གཞག་ཡོང་བའྱི་རེ་འདནུ་ཞུས་པ་མ་ཟད། 

ཨ་རྒྱ་ཡུལ་གཉྱིས་དབར་འདྲ་མཉམ་ཐགོ་ག་ོ
སབྐས་བར་ེལེན་གྱི་ཆ་རྐནེ་ད་ེདག་བདོ་ནང་
ལག་བསར་གཅྱིག་མཚུངས་དགོས་པ་དང་། 
ལྷག་པར་ཡུལ་གཉྱིས་འདྲ་མཉམ་ཐོག་
གོ་སྐབས་བརེ་ལེན་བྱེད་སྐབས་བདོ་ནང་
དའུང་ཆ་རྐནེ་དའེྱི་འགོ་ Reciprocal Ac-

cess to Tibet བདོ་ཀྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་
སངས་ལ་རགོ་ཞྱིབ་བྱ་རུྒྱའྱི་མཐུན་རྐནེ་སུྐན་
དགསོ་པའྱི་རེ་སྐལུ་ཞུས་འདགུ དཔལ་ལནྡ་
སྱིད་སྐངོ་མཆོག་དང་སྐུ་ཞབས་ཊེཌ་ཡོ་ཧ་ོ
མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་བདོ་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་
གནས་སངས་སྐརོ་བསམ་ཚུལ་བརེ་ལེན་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གྱི་གནནོ་
ཤུགས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་སངེ་སླབེ་བཞྱིན་

ཡོད་པའྱི་སྐརོ་བཀའ་མོལ་ཡང་བུྱང་འདགུ 
ཕོགས་མཚུངས་དཔལ་ལྡན ་སྱིད ་སྐོང ་

མཆོག་གྱིས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་སྤྱི་དང་ལགྷ་
པར་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་

ཞྱི་བད་ེརྒྱ་མཚོའྱི་མངའ་ཁུལ་གྱི་ས་བབ་ཆབ་
སྱིད།  ལེགས་བྱང་། ཁརོ་ཡུག་བཅས་ཀྱི་

གནད་འགག་དང་གལ་ཆེ་ཆུང་ཇྱི་ཙམ་ཡྱིན་
པའྱི་སྐརོ་གསུངས། སབྐས་དརེ་སྐ་ུཞབས་

ཊེཌ་ཡོ་ཧ་ོམཆོག་གྱིས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་
གསལ་ཆེད་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱའྱི་
ཁས་ལེན་ཡང་གནང་འདགུ དཔལ་ལནྡ་
སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས།  རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་འགུར་འགསོ་འགོ་བདོ་ཀྱི་གནས་བབ།  
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text ཅསེ་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་བདོ་ནང་
གྱི་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སངས་སྐརོ་དང་རྒྱ་ནག་
གྱི་གནནོ་ཤུགས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་སངེ་
སླབེ་བཞྱིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།  སབྐས་དརེ་
མཁས་དབང་སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ས་ེསྒརེ་གྱི་བསམ་ཚུལ་བར་ེལེན་ཞུས་ཡོད་པ་
བཅས།།

ཆོས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་བཙུན་དགནོ་སྒལོ་མ་གླྱིང་རྱིགས་ལམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གྱི་ལོ་འཁརོ་གུབ་འབས་ཀྱི་
མཛད་སྒརོ་དབུ་བཞུགས་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡༦ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆོས་
རྱིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་

མཆོག་བཙུན་དགོན་སྒོལ་མ་གླྱིང་རྱིགས་
ལམ་སླབོ ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་ལོ ་འཁོར་གུབ་
འབས་ཀྱི་མཛད་སྒརོ་དབུ་བཞུགས་གནང་

ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་ 
༩།༣༠ ཐགོ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
བཞུགས་བལ་སུ་འཁོད་རསེ་མཛད་སྒ་ོདབུ་
འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་མར་སླབོ་སྤྱི་མཆོག་གྱིས་
མཛད་སྒ་ོང་ོསྤདོ་དང་འབལེ་བཙུན་དགོན་
སྒོལ་མ་གླྱིང་གྱི ་ལོ་རུྒྱས་སྙྱིང་བསྡུས་སྒོགས་
སྦང་གནང་། ད་ེརསེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོཆོས་
རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གྱིས་ལོ་འཁརོ་ཡྱིག་
རུྒྱགས་ཨང་རྱིམ་རྩ་ེསོན་རྣམས་ལ་གཟངེས་
བསདོ་ཕག་ཁརེ་གནང་བ་དང་། ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དུྲང་འཕར་བསམ་

གུབ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་རྩོམ་ཡྱི ག་དང་། 
བདོ་ཀྱི་ཡྱི ག་གཟུགས་སོགས་ལ་བྱ་དགའ་
ཐོབ ་པ ་རྣམས་ལ་གསོལ་རས་གནང་། 
མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
དང་། ཤེས་རྱིག་སྐ་ུཚབ་དུྲང་འཕར་ཚེ་རྱིང་
བསམ་གུབ་ལགས། བདོ་ཀྱི་བཙུན་མའྱི་
ལས་འཆར་གྱི་ངསེ་སནོ་པ་བཀའ་ཟུར་རྱིན་
ཆེན་མཁའ་འག་ོམཆོག་བཅས་ནས་བཙུན་མ་
རྣམས་ལ་བསབླ་པ་སླབོ་གཉརེ་གནང་ཕགོས་
དང་། མ་འངོས་དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང་ཕགོས་
སོགས་ཀྱི་སྐརོ་ལམ་སནོ་གནང་ཡོད།   ཉྱིན་

རྒྱབ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གྱིས་ད་ེཁུལ་ད་ུཡོད་
པའྱི་དགནོ་སྡ་ེའཆྱི ་མེད་དགའ་ཚལ་གླྱིང་། ཇ་ོ
ནང་དསུ་འཁརོ་གྲྭ་ཚང་། རུྒྱད་སདོ་གྲྭ་ཚང་
བཅས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་གནང་། སབྐས་
དརེ་རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ཡང་ལྷན་
བཅར་ཞུས་ཡོད། བཀའ་བླནོ་མཆོག་འདྱི་
ཟླའྱི་ཚེས་ ༡༧ ནས་ ༢༩ བར་རྒྱ་གར་
བྱང་ཤར་ཀ་རྡརོ་སངྒ་གསུམ་དང་། ར་ཝང་
ལ་བཅས་ཀྱི་ཁུལ་ད་ུརནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་བདོ་
ཀྱི་རྱིས་མེད་ཆོས་སྡ་ེཁག་ཏུ་གཞུང་འབལེ་
འཚམས་གཟྱིགས་ཕབེས་རུྒྱ་ཡྱིན་པ་བཅས།།

ས་མྱིག་གསལ་བསྒགས། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའྱི་མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ག་ོསྒྱིག་ཞུས་པ། 

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ནས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༨་་་་༢༠༡༩ ལོ་ནྱི་རྒྱ་གར་གྱིས་
གཙོས་བདོ་མྱི ་བཙན་བྱོལ་བ་གནས་ཡུལ་
གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་བཀའ་དྲྱིན་རསེ་དྲན་
གྱི་ལོར་སུང་བརྩྱི་ཞུ་གཏན་འཁལེ་བ་བཞྱིན།   
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ རེས་
གཟའ་མྱིག་དམར་ཉྱིན་སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་
ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྣ་ེ
ཁྱིད་འགོ་ཁབ་ཁོངས་སྡ་ེཚན་ཡོངས་ནས་
མཉམ་རུབ་ཐོག་སྤནོ ་ཊ་ས་གནས་སུ་རྒྱ་
གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ ་
ཞུའྱི་མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ཞྱིག་གོ་སྒྱིག་ཞུས་
ཡོད།  སབྐས་དརེ་མཛད་སྒའོྱི་སྐ་ུམགནོ་

གཙོ་བརོ་སྱིར་མོར་ Sirmour རངོ་གྱི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་སུཁ་རཱམ་ཅོ་དྱི་
རྱི ་ Sukh Ram Chaudhary མཆོག་དང་། 
དམྱིགས་བསལ་སྐུ ་མགནོ་བདོ་མྱི འྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་འཕྲདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་
སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག  ས་གནས་ཧྱིན་
བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་
སྐ་ུཞབས་མ་ཌན་ལལཱ་ཁུ་ར་ན་ Dr Madan 

Lal Khurana ལགས། གཞན་ཡང་ས་
གནས་རངོ་དཔནོ་དང་རྒྱ་གར་དཔནོ་རྱིགས་
ཁག་གཅྱིག་དང་ས་གནས་ཡུལ་མྱི ་བཅས་
མཛད་སྒརོ་ཕབེས་ཡོད། ད་ེཡང་མཛད་སྒ་ོ
དབུ་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་མར་ས་གནས་འགོ་

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་དངྭ་བངླས་འཕྲདོ་
བསནེ་ཚོགས་པའྱི་ཁབ་ཁངོས་བད་ེསྐྱིད་གླྱིང་
སྨན་ཁང་ད་ུཁ་ལོ་བ་གཅྱིག་གྱི ་ས་སངོ་ཡོད་
ན། རང་རེའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁདོ་ད་ེཐགོ་ཞུགས་
འདདོ་ཡོད་པ་རྣམས་འཚང་སནྙ་ཕུལ་སབྐས་
ཚང་དགསོ་པའྱི་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཞན།
༡། ཁ་ལོ་བ་སྦོང་བརྡར་ཐོབ་པའྱི ་
ལག་འཁརེ་ང་ོབཤུས།
༢། དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕྱི ་ལོ ་ 
༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གཙང་ཕུལ་
ཞུས་པའྱི་ལག་དབེ་ཀྱི་ང་ོབཤུས།
༣། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁྱིམས་

མཐུན་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའྱི་སྐབས་བཅོལ་
ལག་དབེ་ཀྱི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་འདྲ་
པར་ཅན། མཐའ་མ་བཅས་ཀྱི་ང་ོབཤུས།
༤། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ནས་གཟུགས་
གཞྱི ་བད་ེཐང་ལས་འཕརེ་ཡྱི ན་པའྱི་ངོས་
སྦརོ་ང་ོམ།
༥། རང་ཉྱིད་གཏན་སྡདོ་བྱ་ཡུལ་ས་
གནས་འགོ་འཛྱིན་ནས་རུྒྱན་ད་ུབྱ་སྤདོ་ཉསེ་
སྐནོ་མེད་པའྱི་ངསོ་སྦརོ།
༦། ད་ལྟ་ལས་ཀ་བྱདེ་མུས་ཡྱི ན་ཚེ་
འབལེ་ཡོད་ནས་དགག་བྱ་མེད་པའྱི་ངོས་
སྦརོ།   གངོ་གསལ་ཡྱིག་ཆའྱི་སངེ་ས་
གནས་འག་ོའཛྱིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་

རྱིམ་ཟུང་དུྲང་ཡན་གྱི་དག་མཆན་དང་ལས་
དམ་བཀདོ་ད་ེགཤམ་གསལ་ཞལ་བྱང་ཐགོ་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༦ ཕྱི་
དྲ་ོཚོུད་ ༥ གངོ་འབུལ་དགསོ། ད་ོབདག་
སོ་སོར་འབལེ་བ་ཞུ་བདའེྱི་སདླ་ཁ་བྱང་དང་། 
གླགོ་འཕྲྱིན་ Email ID ད་ེབཞྱིན་ཁ་པར་
ཨང་གངས་སོགས་འཚང་སྙན་ནང་ཁ་
གསལ་འགདོ་དགསོ་པ་དང་། ཡྱིག་ཆ་ང་ོམ་
རྣམས་འབྱརོ་ཐ་ོའགོད་བཅར་སྐབས་མྱིག་
སནོ་དགསོ། ཆ་རྐནེ་ཚང་བའྱི་ཞུ་སནྙ་ཕུལ་
མཁན་རྣམས་ལ་འདམེས་རུྒྱགས་ཀྱི་ཚེས་ཆ་
སྐབས་མཚམས་ཐག་གཅོད་བྱ་རུྒྱ་ཡྱི ན་པ་
བཅས་ཀྱི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་སུ། 
འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ 
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༧ ལ།།
༼འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།༽
Secretary,

Department of Health, CTA

Gangchen Kyishong, 

Dharamsala 176215

Distt Kangra H.P

འཛྱིན་དག་ེལེགས་འཇམ་དབྱངས་ལགས་ཀྱིས་འཚམས་འདྲྱིའྱི་གསུང་བཤད་གནང་ས་ེམཛད་
སྒ་ོདབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་རྱིག་གཞུང་འཁབ་སནོ་དང་ཡན་ལག་སནྨ་རྩྱིས་
ཁང་ནས་ཡུལ་མྱི ་རྣམས་ལ་རྱིན་མེད་བརག་དཔྱད་གནང་ཡོད། གཞན་ཡང་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
མཆོག་གྱིས་ཕྱི་དྲྱིལ་བདོ་ཀྱི་འགམེས་སནོ་ཚན་པས་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱི་མཛད་རྣམ་དང་། འཕགས་བདོ་དབར་གྱི་གནའ་དངེ་འབལེ་ལམ། བཙན་བྱལོ་ནང་
འགུལ་བཞུད་ཞསེ་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་པར་རྱིས་འགམེས་སནོ་ད་ེབཞྱིན་དབུ་འབྱདེ་གནང་
ཡོད་པ་དང་འགམེས་སནོ་ཐགོ་མྱི ་གངས་མང་པསོ་ད་ོསྣང་ཆེན་པསོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། 
མཐར་སྐ་ུམགནོ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་མཚོན་དནོ་ཕག་རགས་ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས།།
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མ་ཡན་མཱར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀ་ཆྱིན་མངའ་སྡའེྱི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུ
འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡༦ ཉྱིན་སྐ་ུཞབས་ Mr.Gum Sha Aung 

ལགས་ཀྱིས་སྣ་ེའཁྱིད་པའྱི ་མ་ཡན་མཱར་ 
Myanmar རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀ་ཆེན་མངའ་
སྡའེྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བདོ་མྱི ་མང་
སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ད་ུའཚམས་གཟྱིགས་སུ་
ཕབེས་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་དྲ་ོ
ཆུ་ཚོད་ ༣།༣༠ ཐགོ་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་
གྱི ་ཚོགས་མྱི ་རྣམ་པ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ལནྷ་ཁང་ད་ུཕབེས་སབྐས་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་གྱིས་མཇལ་
འཕྲད་གནང་བ་དང་། ཐགོ་མར་གསོ་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་གཟྱིགས་བསྐརོ་
གནང་རསེ།  སྤྱི་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཚོགས་
ཁང་ནང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གྱིས་ཁོང་རྣམས་ལ་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་སྐརོ་
གསུང་དནོ།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་ནག་
གུང་ཁན་ཏང་གྱིས་བདོ་ས་བཙན་འཛུལ་
བྱས་ཏ་ེབདོ་ཀྱི་དགནོ་སྡ་ེགཏརོ་བཤྱིག་དང་། 

ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་རྩ་མེད་
བཏང་འག་ོའཛུགས་ནས་ད་བར་མྱི ་ལོ་ ༦༠ 
ལགྷ་ཕྱིན་ཡོད་ཀང་། གཙོ་བ་ོསྤྱི་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་
རའེྱི་བཀའ་དྲྱིན་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་
མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་འགོ་བདོ་ཀྱི་ཆོས་
དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག་སོགས་ཉམས་
པ་སརླ་གསོ་བུྱང་བ་མ་ཟད། དངེ་སང་
འཛམ་གླྱིང་སངེ་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་གསར་
པ་ཞྱིག་སླབེས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ རསེ་
བདོ་ནང་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སླར་གསོ་
ཕྲན་བུ་བུྱང་ཡང་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་བུྱང་མེད། 
དགོན་སྡ་ེཁག་ལ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་སྐུ་པར་ཚུན་སྒྱིག་གཤོམ་
བྱདེ་མྱི ་ཆོག་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་
མྱི ་སྣས་བདོ་མྱིའྱི་དགོན་སྡ་ེཁག་ལ་སངས་
འཛྱིན་བྱདེ་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། དགནོ་སྡ་ེ
ཁག་གྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གྱི་དཔནོ་པའོྱི་པར་རྱིས་
སྒྱིག་དགོས་པའྱི་བཙན་བཀའ་བཏང་དང་
གཏངོ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ད་ལའྟྱི་བདོ་

ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་མཁགེས་འཛྱི ན་
གྱི་སྱིད་བུྱས་འགོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་མྱི ་བཟདོ་

ཐབས་བལ་ཏེ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་
གནང་བཞྱིན་པ་དང་། ད་བར་སྐ་སེར་ཕ་ོ
མོ་དབྱརེ་མེད་ཀྱི་བདོ་མྱི ་ ༡༥༢ ཀྱིས་རང་
ལུས་མེར་བསགེས་གནང་ཡོད།  བདོ་
མྱི ་ད ེ་དག་གྱིས་རང་ལུས་ལ་མེ ་འབར་
བཞྱིན་ད་ུ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་བདོ་ལ་གདན་འདྲནེ་ཞུ་དགོས་པ་
དང་། བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ་པ་བཅས་

དགོས་འདུན་བཏོན་ཡོད་སྐརོ ་གསུངས། 
ཕོགས་མཚུངས་བོད ་ཀྱི ་ཁོར ་ ཡུག ་གྱི ་

སྐརོ ་ལ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གསུང་
དནོ། བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གཏརེ་
ཁ་གང་བུྱང་བསྔགོ ་འདོན་བྱེད་པ་དང་། 
ཤྱིང་ནགས་གཅདོ་འབགེས་བྱདེ་པ། ཆུ་
མཛོད་ཆེན་པ་ོབཙུགས་པ་སོགས་བདོ་ཀྱི་
ཁརོ་ཡུག་ལ་གཏརོ་སྐནོ་ཆེན་པ་ོབཏང་རྐནེ་
བདོ་ནང་གྱི ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནམ་གཤྱིས་ཀྱི་
གནས་སངས་ལ་འགུར་ལྡགོ་དང་ཁོར་ཡུག་

ཉམས་ཆགས་སུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།  
ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི ་ཡུལ་གུ་མང་པ ོར་ཁོར་ཡུག་
གནས་སངས་ཀྱི་རྐེན་པས་དཀའ་ངལ་མང་
དག་ཞྱིག་འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད།  ད་ེནྱི་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་གནས་དནོ་ཙམ་མྱིན་པར་ད་ེལས་
བརྒལ་ཏ་ེའག་ོབ་མྱིའྱི་འཚོ་གནས་དང་ཐད་
ཀར་འབལེ་བ་ཡོད་སབས་ཚང་མས་ད་ོསྣང་
སྤོད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་སྐརོ་ཞྱིབ་
ཕྲ་འགལེ་བརདོ་གནང་། ད་ེབཞྱིན་སྐ་ུཚབ་
ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ཚོགས་མྱི ་རྣམ་པས་བདོ་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདའུྱི་
འགོ་ ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་
སོགས་ཀྱི་ཐོག་དྲྱི་བར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གྱིས་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་
གནང་རེས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ཚོགས་
མྱི ་རྣམ་པས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ལ་ཕག་རགས་ཤྱིག་ཕུལ་གནང་བ་དང་། ད་ེ
བཞྱིན་ཁངོ་རྣམ་པས་འཚམས་འདྲྱིའྱི་མཉམ་
གཞས་ཤྱིག་ཀང་བཏང་འདགུ་པ་བཅས།།

བྱང་ཁལེ་ལྱི ་ཕ་ོནྱི་ཡ་རྒྱ་རྱིགས་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་དང་། རྱིག་གཞུང་འཁབ་སནོ་གནང་བ། 
༄༅། །བྱང་ཨ་རྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་དང་། བྱང་ཁལེ་ལྱི ་ཕ་ོནྱི་ཡ་བདོ་རྱིགས་
སྤྱི ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་ནས་ཕྱི ་ལོ་ 
༢༠༡༨ ཟླ་  ༤ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་ San 

Francisco Bay Area ས་ཁུལ་ད་ུརྒྱ་རྱིགས་
གགོས་པ་ོཚོས་བདོ་དནོ་ལ་ཡུན་རྱིང་རྒྱབ་
སྐོར་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་། 
རྒྱ་རྱིགས་གགོས་པ་ོརྣམས་ལ་བདོ་ཀྱི་ཐུན་
མོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ང་ོསྤདོ་ཆེད་
སལོ་རུྒྱན་གྱི ་གཞས་སྣ་འཁབ་སནོ་གནང་
ཡོད། 
 ད་ེཡང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༨ ནྱི་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁནོ་ད་ུཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱའྱི་ལོ་ལ་
གཏན་འབབེས་གནང་བ་ལརྟ། བྱང་ཨ་རྱི་
སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་དང་། བྱང་ཁལེ་ལྱི ་
ཕ་ོནྱི་ཡ་་བདོ་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཐུན་
མོང་ནས་རྒྱ་རྱིགས་འདསུ་སྡདོ་མང་བའྱི་ 
San Francisco Bay Area ས་ཁུལ་ད་ུགངོ་
གྱི ་བྱདེ་སྒ་ོའདྱི་ག་སྒྱིག་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་
ཞྱིང་། ལྷ་ོབྱང་ཁལེ་ལྱི ་ཕ་ོནྱི་ཡ་ས་ཁུལ་ནས་
རྩམོ་པ་པ་ོདང་། ཤེས་ཡོན་ཅན། གཞནོ་
སྐསེ། མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་གནང་མཁན་
སོགས་རྒྱ་རྱིགས་ ༨༠ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བྱང་ཨ་རྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་མཆོག་དང་། ས་གནས་ཀྱི་ཆོས་
ཚོགས་ཁག་གྱི་འགན་འཛྱིན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
ཟུར་པ་ཕུན་རབ་བླ་ོབཟང་དར་རྒྱས་ལགས་
སོགས་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་དང་། གཞུང་
འབལེ་མ་ཡྱི ན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི ་སྐུ ་

ཚབ། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དནོ་གུབ་དབང་
ཆེན་ལགས་སོགས་བདོ་རྱིགས་ཁག་གཅྱིག་
བཅས་ཁནོ་བསྡམོས་མྱི ་གངས་ ༡༠༠ ལགྷ་
ཙམ་བྱེད་སྒ་ོའདྱིར་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད། ཐགོ་མར་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
གྱི ་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་
བཀ་ཤྱིས་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་སྐད་ཐོག་ཐེངས་
འདྱིའྱི་འད་ུའཛོམས་ག་སྒྱིག་གནང་དགོས་
པའྱི་དགསོ་དམྱིགས་དང་། བདོ་རྱིགས་སྐ་ུ
མགནོ་རྣམས་ང་ོསྤདོ་གནང་རསེ་བྱང་ཁེལ་
ལྱི ་ཕ་ོནྱི་ཡ་བདོ་རྱིགས་སྤྱི ་མཐུན་ཚོགས་
པའྱི་ཚོགས་གཙོ་བསན་འཛྱི ན་རང་གོལ་
ལགས་ཀྱིས་དགའ་བསུའྱི་གསུང་བཤད་
གནང་། སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་མཆོག་གྱིས་
གསུང་བཤད་གནང་སབྐས། རྒྱ་རྱིགས་
ལས་དནོ་གྱི ་གལ་ཆེའྱི་རང་བཞྱིན་དང་། 
༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བདོ་རྱིགས་རྣམས་
ལ་རྒྱ་རྱིགས་མཉམ་ད་ུའཆམ་མཐུན་བྱེད་
དགོས་པའྱི་ལམ་སནོ་ཡང་ཡང་གནང་གྱི ་
ཡོད་པའྱི་སྐརོ། 
 རྒྱ་རྱིགས་གགོས་པ་ོརྣམས་ཀྱིས་
བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ལ་ཐུགས་སྣང་དང་རྒྱབ་
སྐོར་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་། 
མ་འོངས་པར་ཡང་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐོར་
ཐོག་ཁེད་རྣམས་ཀྱིས་མཁེན་རགོས་བུྱང་
བའྱི་དངོས་དནོ་རྣམས་རྒྱ་རྱིགས་གཞན་
རྣམས་ལ་ངོ་སྤོད་ཡོང་བའྱི ་འབོད་སྐུལ་
ཞུས། ལྷ་ོཁལེ་ལེ་ཕ་ོནྱི་ཡའྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་སྐ་ུ
ཚབ་ Chen Weiming ལགས་དང་། བྱང་
ཁལེ་ལེ་ཕ་ོནྱི་ཡའྱི་རྒྱ་རྱིགས་སྐ་ུཚབ་ Fang 

Zheng ལགས།  ཧངོ་ཀངོ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་
རྒྱ་རྱིགས་ Chen Dazheng  ལགས། ཉ་ེ
ཆར་བཞུགས་སརྒ་རྡ་རམ་ས་ལར་༧གངོ་ས་
མཆོག་མཇལ་བཅར་དང་བདོ་མྱིའྱི་གནས་
སངས་ཤེས་རགོས་གནང་བར་ཕབེས་མཁན་
ན་གཞནོ་རྒྱ་རྱིགས་ Han Feihu ལགས་
བཅས་ནས་གསུང་བཤད་མདརོ་བསྡུས་རེ་
གནང་སྐབས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཆེ་བསདོ་གུས་བརྩྱི་དང་། 
བདོ་མྱི འྱི་འཚེ་མེད་ཞྱི ་བའྱི་འཐབ་རྩོད་ལ་
གདངེ་འཇགོ ༸གངོ་ས་མཆོག་དང་བདོ་
མྱི ་རྣམས་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༥༩ ལོར་བཙན་
བྱལོ་ད་ུཕབེས་དགོས་བུྱང་བ་ནྱི་སེམས་སྐ་ོ
དགསོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཀང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་
གྱིས་བདོ་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི ་སྙྱིང་
བཅུད་བྱམས་དང་སྙྱིང་ར།ེ འཚེ་མེད་ཞྱི་
བའྱི་དགོངས་པ་རྣམས་རྒྱ་རྱིགས་ཐེ་བའྱི་
འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་ལ་ང་ོསྤདོ་མཉམ་སྤདོ་

གནང་བར་ང་ཚོས་དགའ་སྒམོ་བྱདེ་དགོས་
པ་སོགས་སེམས་འགུལ་ཐབེས་དགོས་པའྱི་
གསུང་བཤད་གནང་། རྒྱ་རྱིགས་སུྒ་རྩལ་
བ་ Chen Weiming ལགས་ཀྱིས་༸གངོ་
ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་བརྙན་དཔར་རྩ་ཞྱིག་གསར་
བཞེངས་གནང་ཡོད་པ་འདྱི་ཆེད་ད་ུཚོགས་
ཁང་ནང་བསྣམས་ཏ་ེགསུང་དནོ། དཔར་
རྩ་འདྱི་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༩ 
ལོའྱི་སྐུའྱི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་སྐབས་སྐུ་
བརྙན་ ༡༢ བཞངེས་ཏ་ེསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་ ༡༢ ལ་ཕུལ་ས།ེ ༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
མཚོན་པ་བྱདེ་རུྒྱ་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས། ད་ེ
སྔ་ལྷ་སར་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པའྱི་སྣ་ེཤན་
བྱས་ནས་ལོ་བཅུ་ཙམ་བསདྡ་མངོ་མཁན་རྒྱ་
རྱིགས་ཤྱིག་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ཀུན་
དགའ་བཀྱིས་ལགས་སར་ཟུར་ད་ུབཅར་ས།ེ 
ཁོ་རང་ད་ེསྔ་ལྷ་སར་བསྡད་སྐབས་དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་མ་ཤེས་པའྱི་དབང་གྱིས་
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་དམས་དང་། 
བདོ་པར་དམའ་འབབེས་བྱེད་མོང་ཡོད། 
འནོ་ཀང་ད་ལ་ྟདངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་
པའྱི་རསེ་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྐབས་འགདོ་
པ་ཆེན་པ་ོའདགུ བདོ་རྱིགས་རྣམས་ལ་
དགངོས་སེལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན་ཅསེ་གསུང་འདགུ
 གསུང་བཤད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཚར་
རསེ་ལགྕས་ཟམ་ཟླསོ་གར་དང་། སེམས་
ཤུགས་སྤུན་ཟླ། བདོ་ཀྱི་ཟླསོ་གར་ཟུར་པ། 
རྱིག་གཞུང་སླབོ་གྲྭའྱི་སླབོ་མ་བཅས་ནས་བདོ་
ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་འཁབ་
སནོ་གནང་བར་རྒྱ་རྱིགས་གགོས་པ་ོཚོས་ཧ་
ཅང་གྱི་དགའ་པ་ོབྱདེ་པ་མ་ཟད། རྒྱ་རྱིགས་
གགོས་པ་ོཚོའྱི་སེམས་ནང་བག་ཆགས་ཟབ་
མོ་བཞག་ཐུབ་པ་བུྱང་བ་བཅས།།
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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པ་ཆྱིག་སངོ་ལ་ྔབརྒྱ་
བརྒལ་བར་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡༦ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་
བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་བཞུགས་སྒར་དྷརྨ་ཤཱ་ལའྱི་ཐེག་ཆེན་
ཆོས་གླྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི ་གསུང་ཆོས་
ར་བའྱི་ནང་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ། ཨ་ཕྱི་རྱི ་
ཁ།  རྒྱ་གར་གཙོ་བརོ་གུར་བའྱི་ཨེ་ཤྱི ་ཡ་
དང་དཀྱིལ་ཤར་ཡུལ་གུ་སོགས་ཁནོ་རྒྱལ་
ཁབ་ ༦༨ ནས་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པ་མྱི ་
གངས་ཆྱིག་སངོ་ལྔ་བརྒྱ་བརྒལ་བར་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་ཡོད།
 དེ་ཡང ་ཐོག ་མར་མགོན ་པ ོ་
གང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་༸སྐུའྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་
མཛད་ཁུར་གཙོ་བ་ོབཞྱི་ལས་གཞྱི་རྩའྱི་འག་ོ
བ་མྱི འྱི་བཟང་པའོྱི་རྱི ན་ཐང་གོང་མཐོར་
གཏངོ་ཐབས་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།
 འཛམ་གླྱིང་མྱི ་འབརོ་ཐརེ་འབུམ་
བདནུ་ཡོད་ཁོངས་ནས་ངསོ་རང་ཡང་འག་ོ
བ་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན། ང་ཚོས་སགོ་ཆགས་གགོ་
འབུ་དང་ཉས་གཙོས་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་དནོ་ད་ུབསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ། དདུ་
འགའོྱི་རྱིགས་དང་འཇྱིག་རནེ་གཞན་དང་
གཞན་ད་ུགནས་པའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་
དནོ་ད་ུང་ཚོས་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་རུྒྱ་ཙམ་ལས་
གཞན་བྱ་ཐབས་མེད།
 ང་ཚོས་བྱེད་ཐུབ་པ་ནྱི་འཛམ་
གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་མྱི ་འབརོ་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་
ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཕན་ཐགོས་བྱ་རུྒྱ་ད་ེཡྱིན།  
ང་ཚོ་ཚང་མ་འག་ོབ་མྱི ་གཅྱིག་གུར་ཡྱི ན་
པའྱི་ཆ་ནས་ཚང་མར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱའྱི་
ཀདླ་པ་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་ཡོད།  སདྐ་ཡྱིག་
ཕན་ཚུན་ཕྲན་བུ་མྱི ་འདྲ་བ་ཡོད་ཀང་དརེ་
ཁད་པར་ད་ེཙམ་མེད། ང་ཚོར་མྱིའྱི་རྣམ་
དཔྱདོ་ཡོད་སབས་ཕན་ཚུན་འབལེ་བ་བྱདེ་
ཐུབ། ང་ཚོས་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་སབྐས་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་བད་ེབ་དང་བད་ེབའྱི་རུྒྱ་
དང་ལནྡ་པར་གུར་ཅྱིག ཅསེ་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་
བཞྱིན་ཡོད་ཀང་། དནོ་དངསོ་སུ་ལག་ལེན་
ཐགོ་ནས་འག་ོབ་མྱི ་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་
པ་རྣམས་ཆགས་ཡོད།
 ངོས་ལ་མཚོན་ན་དསུ་རག་ཏུ་
འག་ོབ་མྱི ་གངས་ཐེར་འབུམ་བདནུ་ཡོད་
ཁངོས་ནས་གཅྱིག་ཡྱིན་བསམ་པ་དྲན་བཞྱིན་
ཡོད། ཁདེ་ཚོའང་ད་ེལརྟ་ཆགས་ཡོད། ཚན་
རྱིག་པ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཚོད་ལའྟྱི་ལམ་ནས་
རྙདེ་སོན་བུྱང་བ་ལརྟ་ན།  གཞྱི་རྩའྱི་མྱིའྱི་
རང་བཞྱིན་ལནྷ་སྐསེ་ཀྱི་བསམ་བླ་ོནྱི་བྱམས་
བརྩ་ེལནྡ་པ་ཞྱིག་རེད། ཅསེ་བརདོ་བཞྱིན་
ཡོད། གལ་ཏ་ེགཞྱི་རྩའྱི་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ལནྷ་
སྐེས་ཀྱི་བསམ་བླ་ོད་ེཁོང་ཁའོྱི་རང་བཞྱིན་
ཡྱི ན་ན་ཕན་ཚུན་གསོད་རེས་དང་འཛྱི ང་

རེས་བྱས་ནས་སྡདོ་རུྒྱ་མ་གཏགོས་གཞན་
རེ་བ་རྒྱག་ས་གང་ཡང་ལགྷ་མེད།  འནོ་
ཀང་ད་ཆ་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་མྱིའྱི་ལྷན་སྐསེ་
རང་བཞྱིན་བྱམས་བརྩ་ེལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་
ར་སྤདོ་གསལ་པ་ོཆགས་སྐབས་རེ་བ་རྒྱག་
ས་ཞྱིག་ཡོད། ལགྷ་པར་སནྨ་གྱི་ཚན་རྱིག་
པ་ཚོས་བརག་དཔྱད་ཀྱི་ལམ་ནས་ཁོང་ཁ་ོ
ཡང་ཡང་ཟ་བ་དསེ་ལུས་པའོྱི་ཟུངས་ཤུགས་
ཉམས་རུྒྱ་དང་།
 ད་ེལས་ལྡགོ་ས་ེབྱམས་བརྩེའྱི་བླ་ོ
སྐ་ེབ་ཡྱིན་ན་ལུས་པའོྱི་འཕྲདོ་བསནེ་ལའང་
ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ར་འཕྲདོ་བུྱང་ཡོད། 
དརེ་བརནེ་ད་ཆ་ང་ཚོས་མྱིའྱི་རྣམ་དཔྱདོ་ལ་
བརནེ་ནས་རྱིན་ཐང་ད་ེགོང་མཐརོ་གཏངོ་
དགསོ།  བྱྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་ལ་མཚོན་ན་
བྱྱིས་པ་ཕན་ཚུན་རྩེད་རོགས་བུྱང་ན་རྒྱལ་
ཁབ་དང་ཆོས་དད་སོགས་ཀྱི་ཁད་པར་གང་
ཡང་མེད་པར་མྱི ་གཅྱིག་གུར་གྱི་འད་ུཤེས་
ཐགོ་ནས་རྩདེ་འཇ་ོལ་རོལ་རུྒྱ་རེད།  འནོ་
ཀང་རྱིམ་བཞྱིན་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོའྱི་ཐགོ་
ནས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཆོས་དད་མྱི ་འདྲ་བ་
སོགས་དབྱ་ེའབྱདེ་ཀྱི་བསམ་བླ་ོསུྐན་བཞྱིན་
ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཆོས་ལུགས་གཅྱིག་
གུར་ནང་ཁུལ་ལའང་དབུལ་ཕུག་སོགས་ཀྱི་
དབྱ་ེའབྱདེ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད།  རྒྱ་གར་ནང་
ལ་རྱིགས་མཆོག་དམན་གྱི་དབྱེ་འབྱེད་བྱ་
རུྒྱའྱི་ལམ་སལོ་ད་ེཧ་ཅང་ཐབས་སྡགུ་རེད།
 སནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
རྱིགས་དབྱེ་འབྱེད་ལ་དགག་བྱ་ཤུགས་ཆེ་
མཛད་ཡོད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་རྩ་ཁྱིམས་
ནང་དའུང་རྱིགས་མཆོག་དམན་གྱི་དབྱ་ེབ་
མེད་པར་ཚང་མར་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་
གནང་ཡོད། དརེ་བརནེ་རྱིགས་རསུ་དབྱ་ེ
འབྱེད་ཀྱི་བསམ་བླ་ོརྙྱིང་པ་ནྱི་ཡུལ་འདྱིའྱི་
ཞན་ཆ་ཞྱིག་རེད་འདགུ
 ངོས་ཀྱི ་ད ུས་རུྒྱན་རྒྱ་གར་གྱི ་
སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་ཡོན་ལ་ཡྱི ་རང་བསྔགས་
བརདོ་ཧ་ཅང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། མྱིའྱི་སྤྱི་
ཚོགས་ཀྱི ་དཔལ་ཡོན་འཕེལ་རྱི མ་ཤོད་

སྐབས་རྒྱ་གར་རོང་གཤོངས་སུ་ཆགས་
པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་ཡོན་ Indus Valley  

Civilization ད་ེཤེས་པའྱི་རྣམ་གཞག་སྐརོ་
གྱི་སླབོ་སྦངོ་ཚད་མཐ་ོཤོས་སོན་ཡོད་པ་མ་
ཟད། རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་བླའོྱི་རྣམ་
གཞག་དང་བྱདེ་ལས། ད་ེབཞྱིན་སེམས་
ཁམས་རྱིག་པའྱི་འག་ོསངས་ད་ེདག་དངེ་
སྐབས་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི ་ཚོགས་ནང་ཧ་ཅང་
དག་ོམཁ་ོལནྡ་པ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཡོད།  
 ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ་སྐརོ ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། རྒྱ་གར་གནའ་
རབས་ཀྱི་སལོ་རུྒྱན་ནས་དར་བའྱི་རྱིས་མེད་  
secular ཀྱི་བསམ་བླ་ོདསེ་ཆོས་ལུགས་
གཞན་ཙམ་མ་ཟད། ཆོས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་
མྱི ་བྱདེ་མཁན་ཚོ་ལའང་གུས་ཞབས་བྱ་རུྒྱ་
རེད། ངསོ་རང་ཉྱིད་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་ལ་སླབོ་སྦངོ་
བྱདེ་མཁན་སླབོ་ཕུྲག་ཅྱིག་ཡྱིན། ཡུལ་འདྱིའྱི་
ནང་རྒྱ་གར་རང་གྱི་སལོ་རུྒྱན་ནས་དར་བའྱི་
ཆོས་ལུགས་ཙམ་མ་ཟད།  དཀྱིལ་ཤར་
ཡུལ་གུ་སོགས་ནས་དར་བའྱི་ཡེ་ཤུ་དང་
ཁ་ཆེ་སོགས་ཀང་ལོ་ངོ་སངོ་གྱི ་རྱིང་ནས་
འཆམ་མཐུན་ངང་གནས་ཡོད། ཅསེ་སོགས་
ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་མ་ཟད།  བདོ་ཀྱི་
གནད་དནོ་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།  རྒྱ་
གར་ནས་དར་བའྱི་རྒྱལ་བའྱི་གསུང་རབས་
ཀྱི་དགོངས་པ་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་རགོས་
དགོས་ན་བདོ་སྐད་ལས་ལྷག་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་
གཞན་མེད། ལེགས་སྦར་སདྐ་ནྱི་ཉམས་རུྒད་
ད་ུཕྱིན་ཚར་བའྱི་སདྐ་ཡྱིག་རེད། ཨྱི ན་སདྐ་
དང་ཧྱིན་སདྐ་ནང་སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་ད་ེ
དག་གྱི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་བཀལ་ཟརེ་
བ་ད་ེཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད། ནང་ཆོས་ནས་
གསུང་པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་ཚད་
མ་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ད་ེདག་ནང་པ་ཙམ་
མྱིན་པར་ནང་པ་མྱིན་པ་ཚོ་ལའང་འབལེ་བ་
ཧ་ཅང་ཡོད།
 དེང ་སྐབས ་རྒྱ ་ནག ་ནང ་དུ ་
མཚོན་ན་རྒྱ་རྱིགས་ནང་པ་ས་ཡ་ ༤༠༠ 

ཡོད་པ་བརདོ་བཞྱིན་ཡོད། དའེྱི་ནང་ནས་
མང་པ་ོཞྱིག་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་ལ་ད་ོ
སྣང་ཧ་ཅང་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད།  ཆབ་སྱིད་
ཀྱི ་ཐོག་ལའང་ད ེས་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་
ཡོད།  ལེགས་སྦར་གཞུང་ལ་གཙོ་བ་ོ
ཁུངས་གཏུགས་ནས་ཡོད་པའྱི་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསན་འདྱི་ཧ་ཅང་ཁུངས་ལནྡ་དང་སྤུས་
དག་པ་ོཞྱིག་ཡྱི ན་པ་རྒྱ་རྱིགས་ཤེས་ལྡན་པ་
ཚོའྱི་ཁདོ་གོ་རགོས་བསླབེས་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
ཤེས་ལནྡ་པ་ད་ེདག་ཁདོ་བདོ་ཡྱིག་དང་བདོ་
སྐད་ལ་ད ོ་སྣང་བྱས་ནས་བོད་ཡྱི ག་སླབོ ་
མཁན་ཡང་གང་ཙམ་ཡོད་འདགུ
 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་འགོ་ཁྱིད་
མཁགེས་འཛྱི ན་པ་དང་བསམ་བླ་ོགུ་དགོ་
ཅན་ད་ེཚོས་འདས་པའྱི་ལོ་ང་ོ ༦༠ ཙམ་
རྱིང་བདོ་མྱི ་ཚོར་འཇམ་རུྩབ་སྣ་ཚོགས་འགོ་
བླ་ོཁ་བསུྒར་ཐབས་བྱས་ཡོད་ཀང་བདོ་མྱི ་
རྣམས་ཀྱི་བླ་ོཁ་བསུྒར་ཐུབ་མེད།  དད་པ་
དམ་ཚྱིག་ཧ་ལས་པ་རེད། ལོ་ཤས་གངོ་ངསོ་
ལ་བདོ་ནས་ཡེ་གེ་ཞྱིག་འབྱརོ་བུྱང་བ་དའེྱི་
ནང་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་དབང་སུྒར་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་། 
མ་འངོས་པར་བདོ་མྱི ་ཚོས་ནང་ཆོས་ཐགོ་
ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཕར་དབང་སུྒར་བྱེད་ངེས་
རེད། ཅསེ་བྱིས་འདགུ དསུ་རབས་ ༧ 
ནས་བཟུང་རྒྱ་དང་བདོ་ཁྱིམ་མཚེས་བྱས་
ནས་འཆམ་མཐུན་ངང་གནས་པ་རེད། རྒྱ་
ནག་སལོ་རུྒྱན་ཐགོ་ནས་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་
རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤།༥༥ ལོར་ངསོ་རང་
རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕྱིན་པ་རེད། སབྐས་དརེ་མའ་ོཀུ་
ཞྱི་སར་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཤེས་བུྱང་། 
 དེ་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
འགོ་ཁྱིད་ད་ེའདྲ་སར་ནས་མག་ཁེ་སྱི ་རྱིང་
ལུགས་ Marxism སྐརོ་ཤེས་རགོས་བུྱང་།  
སབྐས་དརེ་ངསོ་རང་མག་ཁ་ེསྱི ་རྱིང་ལུགས་
ལ་ཧ་ཅང་ཡྱིད་དབང་འཕྲགོ་པ་ོབུྱང་སབས། 
ངསོ་རང་ཉྱིད་ཀང་དམར་ཤོག་ཚོགས་མྱིའྱི་
ཁོངས་འཛུལ་རུྒྱ་ཡྱི ན་ཞེས་མའ་ོལ་ཞུས་པ་
ཡྱིན། དརེ་བརནེ་སྤྱི་ཚོགས་དང་དཔལ་
འབྱརོ་ལམ་ལུགས་ཐགོ་ནས་བརདོ་ན་ངསོ་
ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ད་ེམ་ཁ་ེསྱི ་རྱིང་ལུགས་རེད། 
འོན་ཀང་ངོས་རང་ལེ་ཉྱིན་རྱི ང་ལུགས་  
Leninism ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་བྱ་
བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད།  རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་རྱིང་
ལུགས་ཀང་དནོ་དམ་གྱིས་མག་ཁེ་སྱི ་རྱིང་
ལུགས་ཐགོ་ཕྱིན་ཡོད་ན། ད་ལའྟྱི་དབུལ་
ཕུག་དབར་ཁད་པར་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་
ད་ེའདྲ་ཡོང་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད།
 ད་ལའྟྱི་རྒྱ་ནག་འདྱི་ལོ་ང་ོ ༤༠ 
གོང་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་འགུར་བ་ཧ་ཅང་
ཕྱིན་ཡོད། རྱིག་གནས་གསར་བར་ེདང་
དའེྱི་གོང་ཙམ་ལ་མཚོན་ན་ནང་ཆོས་གཙོ་

བརོ་གུར་བའྱི་ཆོས་ལུགས་གཞན་ལ་གཏརོ་
བཤྱིག་ཚབས་ཆེ་བཏང་ཡོད།  འནོ་ཀང་
རྱིག་གནས་གསར་བར་ེརསེ་སུ་ལོ་ང་ོསངོ་
ཕྲག་རྱིང་དར་སལོ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་ལུགས་
ད་ེདག་ཧ་ཅང་མུར་པའོྱི་ཐགོ་ནས་སརླ་གསོ་
ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།  གུང་ཁན་ཏང་ཡོན་
ཁདོ་དའུང་མང་པ་ོཞྱིག་ནང་ཆོས་ལ་དད་
པ་ཡོད། ཆོས་འདྱི་མྱིའྱི་སེམས་ཁམས་དང་
འབལེ་བ་ཡོད་ཅྱིང་མྱི ་རབས་མང་པ་ོནས་
བརུྒྱད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས། དྲག་པའོྱི་སབོས་
ཤུགས་ཐགོ་ནས་རྩ་མེད་བཟ་ོརུྒྱ་ཟརེ་བ་ཡོང་
མྱི ་ཐུབ། དརེ་བརནེ་རྒྱ་ནག་ཐགོ་ནས་ངསོ་
ལ་སེམས་ཁལ་བྱེད་དགོས་པ་གང་ཡང་
མྱི ་འདགུ བཟང་ཕགོས་ཀྱི་འགུར་བ་འག་ོ
བཞྱིན་ཡོད།
 དེར་བར ེན ་འབུྱང་འགུར་ལོ ་
ཤས་ནང་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་འགུར་བ་ཞྱིག་
ཡོང་ངསེ་རེད། ང་ཚོས་ཆབ་སྱིད་ཐགོ་ནས་
རང་བཙན་རྩདོ་ཀྱི་མེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ 
ཙམ་ནས་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་གྱི་
རང་བཙན་རྩོད་རུྒྱ་མྱི ན་པའྱི་ཐག་གཅོད་
བྱས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་རྩ་ཁྱིམས་
ནང་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱི གས་ལ་དམྱི གས་
བསལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་སྐརོ་འཁོད་པ་ལྟར། 
བདོ་རྱིགས་གནས་སྡདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ལ་གངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི ་ས་ཁུལ་
ད་ུངསོ་འཛྱིན་ཡང་བྱས་ཡོད།  བདོ་རང་
སྐངོ་ལྗངོས་དང་། རང་སྐངོ་རངོས་དང་
ཁུལ།  རང་སྐངོ་གྱི་ཞྱིང་ཆེན་བཅས་མྱིང་
དནོ་མཚུངས་པ་ཞྱིག་གྱི་འགོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་
ལ་རང་གྱི་ཆོས་དང་ལེགས་བྱང་། སདྐ་
ཡྱི ག་སོགས་སུང་སྐོབ་དང་རུྒྱན་འཛྱི ན་བྱ་
རུྒྱའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚད་ལནྡ་ཞྱིག་རྩ་ཁྱིམས་ནང་
གསལ་ལརྟ་སྤད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་
མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་
ཁངོས་སུ་སྡདོ་རུྒྱ་ཡྱིན།  ཞསེ་སོགས་ཀྱི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་དྲྱི་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་
ལན་སྩལ། །


