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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ལ་དགྭས་སུ་༸སྐའུ་ི
འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་ལ་དྭགས་བསོད་
ནམས་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་རནེ་གཞི་བྱས་
པའི་ཞི་བའི་ཚལ་ཕ་ོབྲང་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་
ཐོག་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་ཕི་ལུགས་
ལརྟ་དགུང་གྲངས་	 ༨༣	 བཞསེ་པའ་ི༸སྐའུ་ི
འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་སོང་།	 ད་ེཡང་བདོ་སདྐ་ཐགོ་མཛད་
རིམ་གཙོ་སྐངོ་བ་བྱང་ཐང་འབྲལེ་མཐུད་པ་
དནོ་གུྲབ་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ལས་རིམ་ངོ་
སྤདོ་ཞུ་སབྐས།		མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་དགའ་ལནྡ་
ཁ་ིཟུར་རི་རངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 འབྲ་ི
གུང་སྐབས་མགོན་ཆེ་ཚང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	
ཁགི་རྩ་ེརིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 བླ་ོཆེན་རིན་ཆེན་
བཟང་པ་ོམཆོག	 	 སོག་པའོ་ིསྐ་ུཚབ་སེར་
སདྨ་ཚ་བ་འདོ་ཟརེ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་སོགས་
ཕབེས་འདགུ	ད་ེཡང་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༩	ཙམ་
ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གཟིམ་ཆུང་ནས་གསུང་
ཆོས་ར་བར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས།	
སྣང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེམཛད་བསནུ་ལ་དྭགས་
བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྲྭའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་རྔ་
རོལ་དང་བཅས་ཚང་མ་སྐུ ་བཞེངས་ཐོག་
འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་གླུ་དབྱངས་སུ་
གརེ།	 ད་ེནས་འཁུངས་ལ་ྷདབྱར་གསོལ་གི་

གླུ་གཞས་གཟགིས་འབུལ་ཞུས་རསེ་ལ་དྭགས་
ནང་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་དབང་འཕིན་
ལས་ལགས་ཀིས་མཛད་སྒ་ོདང་འབྲལེ་བའི་
གསུང་བཤད་གནང་།	ད་ེརསེ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་
༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་གི་མངར་ཟས་	 birth-

day cake 	 ཞལ་ཕ་ེམཛད་གུྲབ་མཚམས་
ལ་དྭགས་ཡུལ་མིས་སལོ་རུྒྱན་གི་གཞས་སྣ་
འཁབ་སནོ་གཟགིས་འབུལ་ཞུས།		ད་ེརསེ་ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དནོ་གུྲབ་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསུང་བཤད་སྒགོས་
སྦྱང་ཞུས་གུྲབ་མཚམས་སརླ་ཡང་ལ་དྭགས་
ཡུལ་མིས་སལོ་རུྒྱན་གི་གཞས་སྣ་གཟིགས་
འབུལ་ཞུས།	 ད་ེནས་ཨན་ཇུ་མན་ཨི་མ་མི་

ཡ་ཡི་ཁ་ཆེ་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཨཤྲབ་ཨ་
ལི་	Ashraf Ali	ལགས་ཀིས་དསུ་ཆེན་དང་
འབྲལེ་བའ་ིགསུང་བཤད་གནང་།	ད་ེནས་ལ་
དྭགས་ཡུལ་མིས་གཞས་སྣ་གཟིགས་འབུལ་
ཞུས་བསནུ་ར་དབང་བད་ེརྩ་ཚོགས་པའི་དབུ་
འཛིན་སྐ་ུཞབས་མ་གླངི་མགནོ་པ་ོལགས་ཀིས་

གསུང་བཤད་གནང་།	 	 ད་ེརསེ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་གསུང་
ཆོས་ཁག་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་གསུང་འབུམ་
ཕོགས་སིྒག་ཁང་ནས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་ས་ེ
ཕོགས་སིྒག་ཞུས་པའི་ཕག་དབེ་གསར་པ་
ཁག་དགུ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབུ་འབྱདེ་
མཛད།	
ད་ེརསེ་སརླ་ཡང་ལ་དྭགས་ཡུལ་མིས་གཞས་
སྣ་འཁབ་སནོ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་བསནུ་ལ་

དྭགས་རང་སྐོང་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་དདེ་དཔནོ་སྐུ་ཞབས་ར་ོར་ེདངསོ་
གུྲབ་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་།	 ད་ེ
ནས་ལ་དགྭས་བསོད་ནམས་གླངི་བདོ་མི་ཚོས་
སལོ་རུྒྱན་གི་གཞས་སྣ་འཁབ་སནོ་གཟིགས་
འབུལ་ཞུས།	 ད་ེརསེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ་
མ་ཟད།	 རྒྱ་གར་གནད་ཡོད་མི་སྣ་རྣམས་ལ་
རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའི་དན་རནེ་ཕག་རགས་ཕུལ་གུྲབ་བསནུ།	
ལ་སིྤས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུ་སདླ་
སླ་ེབྱང་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་ཐུན་མོང་ནས་རུྒྱ་
རིན་ཆེན་གསེར་དངུལ་ལས་གུྲབ་པའི་ཆོས་
ཀི་འཁོར་ལོ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པར་ཐུགས་
དགསེ་བཞསེ་མཛད།	 	 མཚམས་དརེ་ལ་
དྭགས་ཡུལ་མི་ནས་སོལ་རུྒྱན་གཞས་སྣ་
འཁབ་སནོ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་རསེ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་བཀའ་དནི་སྩལ།
མཐར་ལ་སིྤ་ཚེ་བརན་དབང་ཕུག་ལགས་
ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་ས་ེ
མཛད་སྒ་ོརྒྱལ་ཁའ་ིངང་གྲལོ་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་ནང་ཆུ་ལོག་གི་གདོ་ཆག་བུྱང་བར་ཐུགས་གསོའ་ི
གསུང་འཕནི་སྩལ་བ།	

༄༅།	 །བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་༸རྒྱལ་དབང་
སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	

༢༠༡༨	ཟླ་	༧	ཚེས་	༩	ཉནི་ཉ་ིཧངོ་གི་སདི་
བླནོ་ཞིན་ཛོ་ཨ་བྷ་ེམཆོག་ལ་ཉ་ེཆར་ཉ་ིཧངོ་
གི་ནབུ་རུྒྱད་ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་གི་ནང་སརྔ་

བབས་མ་མངོ་བའི་ཆར་ཞོད་ཆེན་པ་ོབབས་
པར་བརནེ།	 མི་རུྒྱ་གཉསི་ལ་གདོ་ཆག་ཆེན་
པ་ོབུྱང་བར་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིགསུང་

འཕནི་ཞིག་བསྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།
ངསོ་རང་ཧ་ིརོ་ཞི་མའ་ི	 Hiroshima	 གྲངོ་
ཁེར་ནང་ཐེངས་ཁ་ཤས་བསྐོད་མོང་ཡོད་

པས།	 ད་ེཁུལ་གི་གནས་སངས་སྐརོ་ངསོ་ལ་
རུྒྱས་མངའ་ཡོད།	 ཆུ་ལོག་གི་རྐནེ་གིས་མི་
མང་པ་ོརྐེན་ལམ་ད་ུགུར་བ་དང་སྡདོ་ཁང་
མང་པརོ་ཆག་སྒ་ོབུྱང་བར་བརནེ།	 ངསོ་
ཀིས་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཡོངས་ལ་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེབྱདེ་ཀི་ཡོད།
གནདོ་འཚེ་ཕགོ་པའི་མི་རྣམས་ལ་ཉི་ཧངོ་
གཞུང་མང་གཉིས་ཀིས་གང་ཐུབ་རོགས་
སྐོར ་དང་སྐོབ ་གསོ ་གནང་བཞིན ་པར་
བསགྔས་བརདོ་དང་རསེ་སུ་ཡི་རང་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་རོགས་སྐརོ་གི་ལས་
གཞི་ཁག་མགོགས་མུར་ངང་ལམ་ལྷངོས་
ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
ལོ་ཤས་རིང་བསུད་མར་ངོས་རང་ཉི་ཧངོ་
ནང་བསྐདོ་རུྒྱ་བུྱང་།	 ངསོ་ཀིས་འགྲ་ོབ་མིའ་ི

གཞི་རྩའ་ིརིན་ཐང་བྱམས་སྙངི་ར་ེདང་འཛམ་
གླིང་གི་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་དབར་མཐུན་
སིྒལ་གོང་མཐོར་གཏངོ་ཆེད་འབད་བརྩོན་
བྱདེ་ཀི་ཡོད་པ་དརེ།	 ཉ་ིཧངོ་མི་མང་གིས་
ད་ོསྣང་དང་འབད་བརྩནོ་གནང་གི་ཡོད་པས།	
རསེ་སུ་ཡི་རང་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེརིང་ངསོ་
ཀིས་ཕིའི་འབུྱང་བའི་གནདོ་འཚེ་ཕགོ་པའི་
ཤུལ་ལུས་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཡོངས་ནས་
སྡུག་བསལྔ་མངོ་བཞིན་པ་དརེ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེབྱདེ་ཀི་ཡོད།
མཐའ་དོན་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་བའི ་
སྐབས་འདིར་ཁེད་རྣམ་པས་ཤེས་རབ་སྙངི་
པ་ོའདནོ་ཐུབ་ན་ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་ཡོད།	 ཅསེ་
འཁདོ་འདགུ	།

ཤི་ལོང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་མེ་གྷ་ལ་ཡ་
མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་

ཆོས་ཀི་འཁརོ་ལོ་ཕུལ་བ།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སྣ་ེཁདི་
འགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་གིས་
གཙོས་བདོ་མི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་ཁག་གི་
གཞུང་མང་གཉསི་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་ལོར་སུང་
བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	
ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༠	 རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་ཤི་
ལོང་ས་གནས་འཛིན་པདྨ་དནོ་གུྲབ་ལགས་དང་
ལས་དུང་ཚེ་རིང་ར་ོར་ེལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེམེ་གྷ་ལ་
ཡ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ཀོན་རཌ་སང་
མ་	 Conrad	 Sangma	 མཆོག་དང་མཇལ་
འཕད་ཀིས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་
མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་སྐརོ་ངོ་སྤོད་
དང་ལྷན་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་མཚོན་དནོ་ད་ུཆོས་
ཀི་འཁོར་ལོ་དང་སནོ་པའི་སྐུ ་ཐང་ཞིག་ཕག་
རགས་སུ་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 སྐ་ུཞབས་ཀནོ་
རཌ་སང་མ་མཆོག་མངའ་སྡའེ་ིབླནོ་ཆེན་ད་ུའསོ་
འདམེས་བུྱང་བར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ི
དང་འབྲལེ་ལས་དནོ་རྣམཐའ་དག་བྱ་བ་ལམ་
ལྷངོས་ཡོང་བར་སྨནོ་འདནུ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

ཇམ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སྡའེི་སིད་སྐངོ་མཆོག་
གིས་སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུས་པ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༠	
རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་ཇམ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་
མངའ་སྡའེ་ིསདི་སྐངོ་ན་རེནྡྲ་ན་ཐི་ཝ་ོར་ Shri 
Narinder Nath Vohra	 མཆོག་ལ་
དྭགས་ཀི་རྒྱལ་ས་སླ ་ེ ཁུལ་དུ་གཞུང་འབྲལེ་
འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕབེས་སྐབས་ལ་དྭགས་
ཞི་བ་ཚལ་ཕ་ོབྲང་ད་ུབདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	
སྐབས་དརེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཇམ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་
སྡའེི་སིད་སྐོང་མཆོག་ལ་དངེ་དསུ་རྒྱལ་སིྤའི་
ནང་འཕད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་སོགས་གྲསོ་
མོལ་གི་ལམ་ནས་སེལ་དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གིས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་ལྟ་གུྲབ་ནང་ཞི་
གནས་དང་ལགྷ་མཐངོ་སོགས་བླའོི་རྣམ་གཞག་
དང་བྱེད་ལས་སོགས་ཀི་སྐརོ་ཞིབ་ཕ་གསུང་
ཡོད་པས།	ད་ེདག་དངེ་རབས་རྒྱ་གར་ནང་སརླ་
གསོ་གནང་རུྒྱའི་ཆེད་ཕག་ལས་གནང་གི་ཡོད་
པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།
ཇམ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སྡའེི་སིད་སྐངོ་མཆོག་
དང་ལནྷ་སིྤ་ཁབ་དུང་ཆེ་གཉསི་ལནྷ་བཅར་ཞུས་
པ་བཅས།།
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འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་སར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གྲངས་	༨༣	ལ་
ཕབེས་པའ་ིསྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་ཉ་ིཧངོ་ད་ུསུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	རེས་
གཟའ་པ་སངས་ཉནི་ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་
གི་གོ་སིྒག་འགོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གྲངས་
བརྒྱད་ཅུ་ག་གསུམ་བཞསེ་པའ་ིསྐའུ་ིའཁུངས་

སརྐ་དསུ་ཆེན་གི་ཉནི་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའ་ི
ཉ་འབུམ་གཅིག་ཚེ་ཐར་གཏངོ་སབྐས་སྐབས་
ར་ེཡོངས་འཛིན་གླངི་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་དང་།	 འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་
སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག	 ཉ་ིཧངོ་ས་གནས་
ཡུལ་མི་དང་སོག་པའོ་ིམི་རིགས།	 ད་ེབཞིན་
ས་གནས་བདོ་རིགས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་འདགུ	 ཕགོས་མཚུངས་ཕི་ཚེས་	 ༧	
ཉིན་ཉི་ཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གིས་གོ་སིྒག་
འགོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་
སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེཡང་
མཛད་སྒའོི ་སྐུ ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོ༸སྐབས་རེ་
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་དང་།	 འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་
སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག	 ཉ་ིཧངོ་གི་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་དང་གནད་ཡོད་མི་སྣ།	 ད་ེ
བཞིན་ས་གནས་བདོ་རིགས་བཅས་འདུ་
འཛོམས་ཀི་ཐོག་མར་༸སྐབས་རེ་ཡོངས་
འཛིན་གླིང་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་འཕིན་
ཁག་གི་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་འདས་པའ་ིལོ་
ང་ོ	 ༣༠	 ལགྷ་རིང་ཚན་རིག་པ་གྲགས་ཅན་
དང་ལནྷ་ནང་པའ་ིལ་ྟགུྲབ་དང་སེམས་ཁམས་
རིག་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་བགྲོ་གླངེ ་རིམ་པ་
གནང་བའ་ིའབྲས་བུར།	 ཚན་རིག་པ་མང་
པསོ་ནང་པའ་ིཆོས་དང་།	 ལགྷ་པར་ནང་
པའ་ིཚན་རིག	 ནང་པའ་ིལ་ྟགུྲབ་ཀི་རྣམ་
གཞག་ད་ེདག་ཚན་རིག་དང་ཕགོས་མང་པ་ོ
ནས་མཐུན་པ་མ་ཟད།	 ཚན་རིག་གི་ལམ་
ནས་སེམས་དང་སགོ་གི་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་
པར་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོང་བཞིན་
ཡོད།་ཅེས་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་གནང་།	
ད་ེནས་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་
དབང་ཕུག་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་མིའི་འཐབ་རྩོད་

ཐགོ་ལམ་སནོ་ཡང་དག་པ་གནང་བ་དང་།	
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གི་དབུ་ཁིད་འགོ་
ལོ་ང་ོ	 ༦༠	 རིང་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་རང་
གི་རིག་གཞུང་དང་།	 ཆོས།	 སདྐ་ཡིག	 ད་ེ
བཞིན་ངོ་བ་ོབཅས་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཐུབ་
པ་བུྱང་ཡོད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་
པ ོ ་ མ ཆོ ག ་
གི ་ མ ཛ ད ་
རསེ་ད་ེདག་
ལ ་ འ ཛ མ ་
གླིང་ཕགོས་
ཀུ ན ་ ན ས ་
ཡི ་ རངས ་
ཏེ ་ སྙ ན ་

གྲགས་ཆེ་བའི་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་
རགས་ཀིས་མཚོན་གཟངེས་བསདོ་གྲངས་	
༡༥༠	 ལགྷ་དགསེ་འབུལ་ཞུས་ཡོད།	 ༸སྐ་ུ
ཚེའི ་ ཐུགས་བསྐེད ་དམ་བཅའ་བཞི ་ས ེ་
འགྲ་ོབ་མི་ལ་གཅིག་མཚུངས་ཀི་བད་ེསིྐད་
བསུྐན་ཐབས་དང་།	 ཆོས་ལུགས་མཐུན་
འབྲལེ།	 བདོ་ཀི་ཆོས་རིག་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་
གསུམ།	 རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་རིག་
གཞུང་བསྐར་གསོ་སླད་ཐུགས་བརྩོན་ཆེ་
བསྐེད་ཀིས་མཛད་འཕིན་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེ་
སྐངོ་བཞིན་ཡོད།	 ཉ་ེཆར་གསར་འགུར་
བརུྒྱད་ལམ་ཁག་གཅིག་གི་ནང་ད་ུསིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་བསྙུན་གཞི་ཚབས་ཆེ་ཡོད་གནས་ཁུངས་
མེད་ཀི་གནས་ཚུལ་སྤལེ་བ་ལརྟ།	 ད་རེས་
ཀི་གོ་སྐབས་འདི་བརུྒྱད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཁམས་

གསལ་ཐང་ཡིན་པས་མགོན་པ་ོམཆོག་ལ་
དད་དམ་གཡོ་བ་མེད་པའི ་གཞིས་བྱེས་
བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིརྒྱ་ཆེ་མང་
ཚོགས་ཚང་མ་བླ་ོགཡེང་རྩ་བ་ནས་མི་དགསོ་
པ་ཞུ་འདདོ་བུྱང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་གཉིས་སྨན་དབུ་མ་ལམ་གི་སིད་བུྱས་
ནི་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀི་
ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ད་ེཡིན།	 ཅསེ་དང་།	
ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་གཙོས་པའི་འཛམ་གླིང་
རྒྱལ་ཁབ་འད་མིན་ནས་བདོ་མིའི་འཐབ་
རྩོད་དང་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད།	 ད་ེནས་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་	Mr.	Uto	Ta-

kashi	 ལགས་དང་།	 གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་ལམྕ་Ms.	 Ishii	 Mitsuko	 ལགས་རྣམ་
གཉིས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༦	 ཉནི་ཕ་རན་སིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་ France’s 

National Assembly	 འགོ་མའ་ིའཐུས་
མི་ལམྕ་སྐ་ུཨེ་ལི་ཛེ་བྷ་ེཐི་	 Ms Elizabeth 

Toutut	 མཆོག་གིས་ག་ོསིྒག་གནང་ས་ེ
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་
དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ཕི་ལུགས་ལྟར་དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ཅུ་ག་
གསུམ་ལ་ཕབེས་པའ་ིསྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་
ཆེན་ཁད་པར་ཅན་ད་ེབཞིན་ཕ་རན་སིའི་
གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ནང་སུང་བརིྩ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་མཛད་
སྒའོི ་ཐོག་ཕ་རན་སིའི ་གྲོས་ཚོགས་གོང་
འགོ་གཉསི་ཀི་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་དང་།	
ཕི་རྒྱལ་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཚབ་རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་
གཞུང་འབྲལེ་མ་ཡིན་པའི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་
སོགས་ཕབེས་ཡོད།	 ད་ེཡང་ལམྕ་སྐ་ུཨེ་ལི་
ཛེ་བྷ་ེཐི་མཆོག་གིས་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་
ཀིས་ད་ལྟའི་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་
སངས་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་
ཐབོ་ཐང་རྩདོ་ལེན་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་
ལགས་ཀིས་གཙོས་བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་སྐརོ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་མི་	 ༡༥༠	 ལགྷ་གིས་བདོ་བསན་
པ་ཆབ་སིད་ད ོན་དུ་རང་གི་གཅེས་པའི ་
ལུས་སགོ་ལོངས་སྤོད་དང་བཅས་པ་བླསོ་
བཏང་གནང་མཁན་བདོ་ཀི་རྒྱལ་གཅེས་པ་

རྣམས་ང་ཚོས་ཡིད་
ལ ་ལྷང ་ངེར ་དན ་
བ ཞི ན ་ ཡོ ད ་ པ ས ་
ནམ་ཡང་བརདེ་མི་
སདི།	 ཅསེ་དང་།	
ཕ ་རན་ སི ་གཞུང ་
མང་གཉསི་ནས་མུ་
མཐུད་བདོ་ཀི་བདནེ་

དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	
ཕགོས་མཚུངས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདའེི་དདེ་
དཔནོ།	 བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་
དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
སྐུ ་ཚེ ་༸ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརན་
པའ་ིབཀྲ་ཤིས་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས།	 ད་ེརསེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་
མཆོག་གིས་བདོ་པ་ཚོར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་
བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལྟ་བུ་དབུ་ཁིད་ཅིག་
ཡོད་པ་ན་ིབདོ་མི་སིྤ་བ་ོགནམ་བསན་ཡོངས་

རགོས་ཀི་བསོད་ནམས་རེད།	 ཅསེ་དང་།	
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་སྐུ་ན་ཕ་བའི་དསུ་
ནས་བདོ་འབངས་ཡོངས་ལ་བྱམས་བརྩེས་
བསྐངས་དང་སྐངོ་མུས་ཡིན་པས།	 བདོ་མི་
ཚོས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་རསེ་དན་
དང་བཀའ་གསུང་ཅི་སུྒབ་ཞུ་དགོས་པའི་
འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་དང་།	 ཕགོས་
མཚུངས་དསུ་ཚོད་གཉནེ་འཕང་ཅན་གི་
སྐབས་འདིར་ཕ་རན་སི་གཞུང་མང་གཉསི་
ནས་ལྷག་བསམ་ཟལོ་མེད་ཀིས་བདོ་དནོ་
ཆེད་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བར་བརནེ་ཕི ་ལོ ་	
༢༠༡༨	ལོ་འད་ིབཞིན་ཕ་རན་སི་གཞུང་མང་
གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་ལོར་སུང་བརིྩ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་གསུངས།	 དཔལ་འབྱརོ་
བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་དང་སྦར་
སིལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
བཀྲ་ཤིས་ ཕུན ་ ཚོགས་
ལགས་རྣམ་གཉིས་ནས་
ཕ་རན་སིའི་གྲསོ་ཚོགས་
འགོ་མའི་འཐུས་མི་ལྕམ་
སྐུ ་ཞབས ་ ཨེ ་ ལི ་ ཛེ ་བྷ ེ་
ཐི ་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གཟབ་རྒྱས་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་།	 སརྦ་སིལ་
སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་དང་ཕ་རན་སི་འབྲལེ་མཐུད་པ་རྣམ་
རྒྱལ་བསམ་གུྲབ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ནས་
བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་གནང་བར་
ཡུ་རོབ་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་རེ་
ཆེ་ཞུ་	 Thank You Europe – for host-

ing the Tibetan Flag	 །	 ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེ
དབེ་གཅིག་དང་ཕ་རན་གཞུང་མང་གཉསི་
ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་	 Merci La France – 

Thank You France	ཞསེ་པའ་ིབརྙན་ཐུང་
ཞིག་བཅས་དབུ་འབྱདེ་གནང་ཡོད།།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་
ཝ་ཤིང་ཊོན་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པའ་ིག་ོསིྒག་འགོ་ཨ་རིའ་ིསི་ཨེ་ཊལ་ (Seat-

tle)	གྲངོ་ཁརེ་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་
གྲངས་	 ༨༣	 ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིའཁུངས་
སརྐ་དསུ་སནོ་གི་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བརོ་ཨ་རི་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུྲབ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཕབེས་གནང་ཡོད།	
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་དརོ་ཨ་རིའི་
རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་མངའ་སྡའེི་བདོ་རིགས་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི ་ཚོགས་གཙོ་ཚུལ་
ཁམིས་ར་ོར་ེལགས་དང་།	ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་དངསོ་གུྲབ་ཚེ་རིང་ལགས།	 ཨ་རིའ་ི
ཝ་ཤིང་ཊོན་མངའ་སྡའེི་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་
པ་ིཊར་སན་	 Strom Peterson	 ལགས།	

ས་གནས་བདོ་རིགས་བཅས་ཚང་འཛོམས་
ཐགོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུྲབ་ཚེ་རིང་
ལགས་ཀིས་༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་
སུང་བརིྩ་ཞུ་དགོས་དནོ་ནི་མགོན་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་སྩལ་
བ་ད་ེདག་དངསོ་སུ་ལག་བསར་ཞུ་སདླ་དང་།	
ཕགོས་མཚུངས་བདོ་པའི་ན་གཞོན་རྣམས་
ལ་རང་གི་སདྐ་ཡིག་སླབོ་ཁིད་གནང་དགོས་
རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་།	 ད་ེནས་ཨ་རིའ་ིཝ་ཤིང་ཊོན་
མངའ་སྡའེི་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་པི་ཊར་སན་	
Strom Peterson	 ལགས་ཀིས་ཨ་རིའ་ི
སི་ཨེ་ཊལ་	 (Seattle)	 གྲངོ་ཁརེ་ད་ུབདོ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་རིག་གཞུང་
བས་ིགནས་ཁང་འཛུགས་སུྐན་སདླ་རྒྱབ་སྐརོ་
གང་ཐུབ་བྱདེ་རུྒྱ་ཡིན་པའི་ཁས་ལེན་གནང་

འདགུ	 ད་ེཉནི་གི་དགངོ་ད་ོམཛད་སྒརོ་ས་
གནས་བདོ་རིགས་རྣམས་ཚང་འཛོམས་
ཐགོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུྲབ་ཚེ་རིང་
ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལྔ་
དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་གི་དམིགས་ཡུལ་
དང་ཐབས་བུྱས་སོགས་ཀི ་སྐརོ ་གསུང་
བཤང་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ས་གནས་
མང་ཚོགས་ཀིས་ད་ིབར་ལན་འདབེས་ཀང་
གནང་ཡོད།	སབྐས་དརེ་ཝ་ཤིང་ཊོན་མངའ་
སྡའེི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་།	
ནབུ་བྱང་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ཚོགས་པ།	 ཨུ་
ཏ་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཆོགས་པ་བཅས་
ཀིས་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་འཁབ་སནོ་དང་།	
རིག་རྩལ་འགྲན་སྡུར་ཞིག་གོ་སིྒག་གནང་
ཡོད།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་མཆོག་གིས་རིག་
གཞུང་འཁབ་སནོ་གི་འགྲན་སྡུར་ཐགོ་ཨང་
རིམ་ཐབོ་པ་རྣམས་ལ་བྱ་དགའ་དང་ལག་
འཁརེ་གནང་ཡོད།		མཛད་སྒརོ་ཨ་རི་དང་
ཁེ་ན་ཌ་ཁུལ་གི་བདོ་རིགས་ཁནོ་མི་གྲངས་	
༥༠༠	ཙམ་ཕབེས་ཡོད།
ཕགོས་མཚུངས་ད་ེཉནི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཀིས་གྲངོ་ཁརེ་ད་ུརནེ་གཞིས་བྱས་པའི་ས་
སྐའ་ིདགནོ་པར་འཚམས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་
ཡོད།	 	 སབྐས་དརེ་སྐ་ུཚབ་དནོ་དང་ལནྷ་
དུང་ཡིག་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ལྷན་
བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།



3 TIBETAN NEWS  11th  July  2018 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༨	ཕི་ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༡

བདོ་མིའ་ིདཀའ་ངལ་དང་འབྲལེ་བའ་ིགནད་དནོ་བཅུ་གསུམ་ཐགོ་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་གནང་རུྒྱའ་ིཁས་ལེན་གནང་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༧	ཚེས་	༧	
ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༢	 ཡོལ་ཙམ་ལ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
དང་།	 ལ་སིྤ་ཚེ་བརན་དབང་ཕུག་ལགས།	
བྱང་ཐང་འབྲལེ་མཐུད་པ་དནོ་གུྲབ་རྒྱལ་
པ་ོལགས་བཅས་ཀིས་ལ་དྭགས་རང་སྐོང་
རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་
ཁུངས་སུ་ཕབེས་ནས་སླ་ེརོང་དཔནོ་ལྕམ་སྐུ་
ལ་ཝ་ས་	M.s Avny Lavasa མཆོག་དང་།	
ལ་དྭགས་རང་སྐོང་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་
ལནྷ་ཚོགས་ Ladakh Autonomous Hill 

Development Council 	 ཀི་དདེ་དཔནོ་
གི་སྐུ ་ཚབ་རྒྱལ་དབང་རྒྱལ་ལགས་དང་།	
འབྲལེ་མཐུད་པ་ཚེ་རིང་ར་ོར་ེལགས།	 ད་ེ
བཞིན་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བྱེད་སོགས་ཚང་
འཛོམས་ཐོག་ལ་དྭགས་སླ་ེབྱང་ས་གནས་
བདོ་མིའི་དཀའ་ངལ་དང་འབྲལེ་བའི་གནད་
དནོ་བཅུ་གསུམ་ཐོག་མགོགས་མུར་ལག་
བསར་མཇུག་སྐོང་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་
པར།	 འགན་འཛིན་རྣམ་པས་ཐུགས་ལྷདོ་
ལྷདོ་ངང་གསན་འཇགོ་གནང་བ་མ་ཟད།
གནད་དནོ་ད་ེདག་ལས་ལག་བསར་ཐུབ་པ་
རྣམས་དགའ་པའོི་ངང་ནས་མགགོས་མུར་
ལག་བསར་གནང་རུྒྱའི་ཁས་ལེན་གནང་བ་
དང་།	 	 གནད་དནོ་རིགས་གཅིག་དཔརེ་
ན་བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་ནང་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
ཕགོས་དང་འབྲལེ་བའི་ལས་འཆར་རོགས་

དངུལ་ཐརེ་འབུམ་	 ༤༦༣་༩༥	 གནང་བ་
དའེི་སྐརོ་གསལ་བཤད་གནང་སྐངོ་ཡོང་བ་
ཞུས་སབྐས།	 རངོ་དཔནོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་
གར་དབུས་གཞུང་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་
ཀི་དབུས་ངལ་སེལ་རོགས་སྐོབ་ཚན་པས་	
Relief and Rehabilitation Commit-

tee	 རོགས་དངུལ་གཏན་འབབེས་གནང་
ཟིན་ཡང་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་དུང་
མཆོག་གིས་བྱང་ཐང་ས་གནས་སུ་ཕབེས་
ནས་རོགས་དངུལ་ད་ེདག་ལས་གཞི་གང་
དང་གང་གི ་ཆེད་གཏོང་འཆར་ཡོད་པ་
གསལ་རགོས་གནང་འདདོ་གནང་བཞིན་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ལས་འཆར་ནང་གི་འཆར་
གཞི་ཁག་གཅིག་རུྒྱན་གནས་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་
གཟིགས་པར་བརནེ་དརེ་འགུར་བ་བཏང་
ཡོད་སྐརོ་དང་།		དབུས་ནས་རོགས་དངུལ་
གཏན་འབབེས་ཟིན་པ་ད་ེདག་རོང་ལས་

ཁུངས་སུ་འབྱོར་མཚམས་ལས་གཞི་ལག་
བསར་གནང་རུྒྱར་གྲ་སིྒག་ཨང་གསར་ཡོད་
སྐརོ་གསུངས།
ད་ེབཞིན་སླ་ེདང་ཨག་ལིང།	 ལྕགོ་ལམ་སར་
ས་ཁུལ་གི་བདོ་མི་གནས་སྡདོ་ཀི་ས་ཞིང་ལ་
རགོ་ཞིབ་	 Survey	 ཟནི་ཡང་ད་བར་བྱང་
ཐང་ས་གནས་སུ་རགོ་ཞིབ་ཟིན་མེད་སབས་
གང་མགོགས་གནང་སྐོང་ཡོང་བ་ཞུས་པ་
དང་སྦྲགས།	 	 སླ་ེདང་ཨག་ལིང།	 ལྕགོ་
ལམ་སར་བཅས་ཀི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ས་
ཞིང་བགོས་གཏངོ་གི་གན་ཡིག་ད་བར་ཐབོ་
མེད་སབས།	མགགོས་མུར་གན་ཡིག་གནང་
སྐངོ་ཡོང་བ་ཞུས་འདགུ་པ་དརེ་རོང་དཔནོ་
མཆོག་གིས་བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ས་
ཆ་རགོ་ཞིབ་གང་མགགོས་གནང་རུྒྱའི་ཁས་
ལེན་གནང་འདགུ
སྐབས་དརེ་ལ་དྭགས་རང་སྐོང་རི་ལྗངོས་
ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་དདེ་དཔནོ་སྐུ་ཚབ་
རྒྱལ་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་ལྕགོ་ལམ་སར་
དང་སླ་ེས་ཁུལ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ད་བར་
ས་ཆ་ Kannals	 གྲངས་	 ༦༨༡༠	 གནང་
ཡོད་	 	 ༼	 ཨེ་ཀར་གཅིག་ལ་	 Kannals 

བརྒྱད་ཡོད།		༽	ཁངོས་ནས་བདོ་མི་ཚོས་
ས་ཆ་	Kannals	གྲངས་	༡༡༤༡	བཙོངས་
ཟནི་ཡོད་སབས།	 གནད་དནོ་ད་ེདག་ཧ་ཅང་
ཚབས་ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་བརིྩས་ནས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀིས་རགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་

ཞིག་འཛུགས་དགསོ་པའི་བསམ་ཚུལ་བཏནོ་
པར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ད་ེ
ལརྟ་གནང་རུྒྱའ་ིཁས་ལེན་གནང་།	 སདླ་
ཕིན་ས་ཆ་ཉ་ོཚོང་ད་ེརིགས་རྩ་བ་ནས་མི་
ཡོང་བ་བྱདེ་དགོས་པའི་ལམ་སནོ་གནང་བ་
ལརྟ།	 ལ་སིྤ་ནས་ས་ཆ་ཉ་ོཚོང་ལ་ྟབུ་ཁམིས་
འགལ་གི་བྱ་སྤདོ་ད་ེརིགས་འགགོ་ཆེད་རངོ་
ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་ལ་སིྤ་ལས་ཁུངས་
གཉསི་ཀར་འགན་ཡོད་སབས་རབ་བུྱང་ན་
རོང་ལས་ཁུངས་ནས་ཡུལ་མི་ཚོས་བདོ་མི་
སར་ནས་ས་ཆ་རྩ་བ་ནས་ཉ་ོམི་ཆོག་པ་དང་།	
ལ་སིྤ་ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས་བདོ་མི་ཚོར་ས་
ཆ་རྩ་བ་ཉདི་ནས་འཚོང་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་
རྒྱ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་རུླང་འཕནི་ལས་ཁང་
བརུྒྱད་བར་ལན་ནན་ཏན་གནང་དགོས་པའི་
བསམ་ཚུལ་བཏནོ།	 ཕགོས་མཚུངས་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 	 ༢༠༡༡	

ལོར་སིད་སྐོང་གི་འགན་དབང་ཐོག་མར་
བཞེས་སྐབས་ལ་དྭགས་སུ་ས་ཆ་ཉ་ོཚོང་གི་
གནས་ཚུལ་ཡོད་པ་ཤེས་རགོས་བུྱང་རསེ་
བཀའ་ཤག་ནས་ད་བར་བདོ་མི་ཚོར་ས་ཆ་ཉ་ོ
ཚོང་རིགས་རྩ་བ་ཉདི་ནས་བྱདེ་མི་ཆོག་པའི་
ལམ་སནོ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 	 ཕི་

ལོ་	༢༠༡༦	ནས་བཟུང་ད་བར་ས་ཆ་ཉ་ོཚོང་
བྱེད་མཁན་རིགས་གཅིག་ཀང་བུྱང་མེད་
ཀང་སླད་ཕིན་བདོ་མི་སུ་ཞིག་གིས་ས་ཆ་ཉ་ོ
ཚོང་རིགས་བུྱང་ཚེ་ཁིམས་འགལ་གི་ཉསེ་
ཆད་ཇི་འད་ཞིག་ཕགོ་ཀང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ནས་རོགས་རམ་གང་ཡང་གནང་
ཐུབ་ཐབས་མེད་སྐརོ་བར་ལན་ནན་པ་ོགནང་
ཟནི་སྐརོ་ཞུས་པར་འགན་འཛིན་རྣམས་ཡིད་
ཚིམ་པའ་ིརྣམ་འགུར་སནོ།	
ད་ེབཞིན་ལ་སིྤས་བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་བདོ་མི་
འབྲགོ་པ་རྣམས་ཀི་ས་ཆ་རགོ་ཞིབ་གྲངས་ཐ་ོ
བསྡ་ུརབུ་གནང་དགསོ་པ་དང་།	 	 རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་གི་རོགས་རམ་ལས་གཞི་རྒྱ་
སྐདེ་གཏངོ་ཐབས་དགསོ་པ་དང་།	ས་གནས་
བདོ་མིའི་མཉམ་འབྲལེ་ཚོགས་པར་དབུས་
དང་མངའ་སྡའེི་གཞུང་གིས་རོགས་དངུལ་
རོགས་སྐརོ་གནང་དགསོ་པ།	 རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོངས་དངུལ་ཁང་བརུྒྱད་བུན་གཡར་ལས་
གཞི་རྒྱ་ཆེ་ར་ུགཏངོ་དགསོ་པ་དང་།	 བདོ་
མི་མཉམ་འབྲལེ་ལས་ཁུངས་སུ་དངུལ་བུན་
གཡར་གནང་བ་བརུྒྱད་ས་གནས་བདོ་མི་
རྣམས་ཀི་འཚོ་རནེ་ལས་གཞི་སུྐན་ཐབས་
གནང་རོགས་ཞུས།		
ད་ེབཞིན་ཨག་ལིང་གཞིས་ཆགས་ནང་གི་
ལམ་ཁ་ཚད་ལནྡ་བཟ་ོརོགས་ཞུས་པར་རངོ་
ལས་ཁུངས་ནས་སྔནོ་འགྲའོི་བྱེད་སྒ་ོཁག་
གུྲབ་མཚམས་ལམ་ཁ་བཟ་ོརུྒྱའི་ཁས་ལེན་
གནང་།	 ད་ེབཞིན་ཇ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་མཐ་ོ
སླབོ་ནང་སྨན་ཞབས་དང་བཟོ་སུྐན་རིག་
གནས་ལྟ་བུའི་རིག་གཅིག་རྐང་འཛིན་ཆེད་
ལས་ས་མིག་གཉསི་བདོ་མིར་གནང་རོགས་
ཞུ་སྐབས་ད་ལྟའི་འཆར་བདོ་མི་ལྟ་ཞོག་ལ་
དྭགས་གཞོན་སྐསེ་ཚོ་ལའང་ད་ེལྟར་མཐུན་
རྐེན་མེད་ཀང་འབུྱང་འགུར་སླ ་ེརུ ་མཐོ་
སླབོ་ད་ེའད་འཛུགས་ཐུབ་ཚེ་བདོ་ཕུག་ཚོར་
མཐུན་འགུར་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།
དེ་བཞིན་ལ་སིྤས་བ ོད་མི ་སྐབས་བཅོལ་
བ་རྣམས་ལ་ད་ེསྔ་གནང་ཟིན་པའི་ས་ཞིང་
བཅས་ལ་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའ་ི
ཚོགས་པ་སུས་ཀད་སུན་གཙེར་བཟ་ོམི་ཆོག་
པའ་ིསྐརོ་ཞུས་པར་ཁས་ལེན་གནང་འདགུ	

ད་ེབཞིན་ལ་སིྤས་བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་མ་ཁུ་
དང་ཆུ་ཤུལ་བདོ་མི་རྣམས་སླ་ེརུ་གནས་སྤ་ོ
ཆོག་པའི་སྐརོ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་བདོ་མི་ད་ེ
དག་གཏན་སྡདོ་བྱདེ་སའི་སླ་ེརུ་ས་ཆ་གནང་
སྐངོ་ཡོང་བ་ཞུས་པར་ད་ལྟའི་ཆར་སླ་ེརུ་ས་
ཆ་ཐོབ་རུྒྱ་ཕན་བུ་དཀའ་ཡང་ཐབས་ཤེས་

གང་ཡོང་གནང་རུྒྱའ་ིཁས་ལེན་གནང་།		
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་བྱང་ཐང་
ས་ཁུལ་སིྤ་དང་ལྷག་པར་མ་ཁུ་བདོ་མི་ད་ེ
དག་རྩྩྭ ་ཐང་འདང་ངེས་ཤིག་མེད་སབས་
ཡུལ་མིའ་ིརྩ་ཐང་སངེ་སྒ་ོཕུག་གསོ་སྐངོ་བྱདེ་
དགོས་ཚེ་ཡུལ་མི་ཚོའི་སྒ་ོཕུག་རྣམས་འཚོ་
དགོས་པར་སབས་བདོ་མི་འབྲགོ་པ་ཚོས་སོ་
སོའི་སྒ་ོཕུག་ལས་ཡུལ་མིའི་སྒ་ོཕུག་མང་བ་
ད་ེདག་འཚོ་དགསོ་པར་བརནེ།	 དཀའ་ངལ་
ཧ་ཅང་ཡོད་པ་སོགས་ལུང་འདནེ་གནང་
བ་མ་ཟད།	 བྱང་ཐང་འབྲལེ་མཐུད་པ་དནོ་
གུྲབ་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་མ་ཁུའི་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་འཕད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིབ་
ཕ་གསལ་བཤད་གནང་བར་རངོ་དཔནོ་ནས་
ཡུལ་མིའི་བྱེད་སངས་ད་ེདག་ལ་རགོ་ཞིབ་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།		
ད་ེབཞིན་ལ་སིྤས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་དབུས་
སའི ་རོགས་སྐོར་ལས་གཞི་རྣམས་ལག་
བསར་གནང་སྐོང་ཡོང་བ་ཞུ་སྐབས་རོང་
དཔནོ་མཆོག་གིས་ལས་གཞི་ཁག་ཁ་གསལ་
ཡོད་ཚེ ་ད ེར་གཞིགས་པའི ་མཇུག་སྐོང་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།	 དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
གིས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིར་མཐུན་རྐནེ་སྦྱརོ་
སྤདོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀི་སདི་བུྱས་	 ༢༠༡༤	
གཏན་འབབེས་ཟིན་པའི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་
བ་དང་སྦྲགས།	 སིྤར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཕི་
ལོ་	 ༡༩༥༠	 ནས་	 ༡༩༨༧	 བར་རྒྱ་གར་
ནང་སྐསེ་པའི་བདོ་མི་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་
རང་བཞིན་གིས་རྒྱ་གར་མི་སེར་ཆགས་ཐུབ་
པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ཆེད་
མངགས་སྐབས་བཅལོ་བའ་ིང་ོབའོ་ིཐགོ་ནས་
རང་གི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་ཡོང་
ཐབས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་སབས།	 བདོ་མིའ་ི
བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་ཀི་གནས་སངས་ནི་
དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཡིན་སབས་རྒྱ་གར་
གཞུང་ནས་ཀང་གནད་དནོ་དརེ་དགོངས་
བཞེས་གནང་ནས་བཙན་བྱོལ་བདོ་མིར་
མཐུན་རྐེན་སྦྱོར་སྤོད་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སིད་
བུྱས་	 ༢༠༡༤	 གཏན་འབབེས་གནང་སྐརོ་
གསུངས།	 སབྐས་དརེ་རངོ་དཔནོ་མཆོག་

གིས་རོགས་སྐོར་ལས་གཞི་མངའ་གཞུང་
ནས་གང་གཏན་འབབེས་གནང་བ་ད་ེདག་
ངེས་པར་ད་ུལག་བསར་གནང་རུྒྱའི་ཁས་
ལེན་གནང་འདགུ
ཚོགས་འདའིུ་མཐར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ཉ་ེལམ་ལ་དྭགས་རང་སྐངོ་རི་
ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དདེ་དཔནོ་
བསོད་ནམས་ཟླ་བ་བླནོ་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཚེའི་
འཕནེ་པ་རོགས་པའི་གནས་ཚུལ་བུྱང་བར་
བླ་ོཕམ་ཡོད་སྐརོ་གསུང་པ་མ་ཟད།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་དམ་པ་ཁངོ་གི་རསེ་
ཤུལ་ནང་མི་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་ལ་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐེ་ཞུས་ཡོད་སྐརོ ་སོགས་
གསུངས་མཐར།
ཐེངས་འདིར་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱ་གར་
གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་ལས་
འགུལ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་སབས།	 དབུས་སའ་ི
གཞུང་ཙམ་མ་ཟད།	 	 རངོ་ཚུན་ཆད་ལ་
རིམ་བཞིན་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་ལས་འགུལ་
སྤལེ་རུྒྱ་ཡིན་སབས།	 ཕི་ཟླ་	 ༨	 ནང་ཐགོ་
མར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་
སྡ ་ེནས་འགོ ་འཛུགས་ཏེ་ རིམ་བཞིན་ལ་
དྭགས་ཀིས་གཙོས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་
འབྲལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའི་ལས་འགུལ་སྤལེ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུང་
པ་དང་སྦྲགས།	 	 ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིག་ོསིྒག་
ཚོགས་ཆུང་ནས་བཟ་ོསུྐན་ཞུས་པའི་ལེགས་
སྐེས་ཕག་རགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པར་
རངོ་དཔནོ་མཆོག་དང་འགན་འཛིན་རྣམས་
དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབུྱང་འདགུ
སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ལ་དྭགས་དང་བདོ་མི་རྣམས་ན་ིལོ་རུྒྱས་ཁདོ་
བུ་སྤུན་གི་མཛའ་བརྩེའི་འབྲལེ་ལམ་དམ་
ཟབ་ཡོད་པ་དན་གསོ་གནང་ནས་ད་བར་
བདོ་མི་བཙན་བྱལོ་བ་རྣམས་ལ་བླ་ོརྒྱ་ཡངས་
པའོི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་
རྒྱ་ཆེ་གནང་དང་གནང་མུས་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུས་པ་སྦྲགས་ཡི་རངས་བསགྔས་བརདོ་
ཀང་གནང་།
མཐར་སྐུ ་པར་ལྷན་སྒོན་གནང་ནས་ལྷན་
ཚོགས་རྒྱལ་ཁའ་ིངང་གྲལོ་ཡོད་པ་བཅས།།
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དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལ་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་དང་འབྲལེ་བའ་ིལས་དནོ་གནང་ཕགོས་སྐརོ་
བཅར་འད་ིཞུས་པ།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དབུ་
ཁདི་པའ་ིསབྐས་བཅ་ོལ་ྔཔའ་ིབཀའ་ཤག་གིས་
ལས་ཁུར་ཞུས་ནས་ད་ཆ་ལོ་གཉསི་ཧལི་པ་ོ
འཁརོ་བར་བརནེ།	 དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་
བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ལ་དཔལ་འབྱོར་
ལས་ཁུངས་ཀིས་ལོ་གཉིས་ནང་ལས་དནོ་
གང་ཅིར་དམིགས་ཡུལ་དང་གུྲབ་འབྲས།		
མ་འངོས་འཆར་སྣང་དང་གདངོ་ལེན་གནང་
དགོས་པའི་གནད་དནོ་སོགས་དང་འབྲལེ་
ནས་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕིན་ཚན་པའི་གསར་
འགོད་པ་པདྨ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་བཅར་
འད་ིཞུས་པ་ཁག་གཤམ་གསལ།
གསར་འགདོ་པས།	 	 དཔལ་འབྱརོ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ལས་འགན་གཙོ་བ་ོདང་ལས་དནོ་
གི་ང་ོབ་ོགང་ཡིན་ནམ།
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས།	 སིྤར་བཏང་བཙན་
བྱོལ་བདོ་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལེའུ་གསུམ་
པའི་ནང་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བྱདེ་སྒ་ོལམ་སནོ་
དནོ་ཚན་	 ༡༥	 ནང་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་
གསལ་ཐབས་དང་།	 བཙན་བྱལོ་བའ་ིསིྤ་
ཚོགས་བད་ེཐབས་སྐརོ་ལ་ཡིན།	 བདོ་དནོ་
བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་ནི་བདོ་གཞིས་
བྱསེ་གཉསི་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་སདླ་དང་།	
བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་ཆབ་སིད་དཀའ་ངལ་
སེལ་བའི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་
མཆོག་གིས་སྣ་ེཁིད་པའི་བཀའ་ཤག་སྐབས་
བཅོ་ལྔའི་ལས་འགན་གཙོ་བ་ོགཅིག་ཆགས་
ཡོད།	 གཉསི་པ་ན་ིཁརོ་ཡུག་གི་གནས་བབ་
ལ་ཆ་མཚོན་ན་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གནད་དནོ་
ནི་བདོ་མི་ཙམ་མ་ཟད་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་འཛམ་
གླངི་སིྤ་ལའང་འབྲལེ་བ་ཡོད་སབས།	 བདོ་
ནང་གི་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐབོ་ཐོག་ལ་བཙན་
བྱོལ་སིྤ་ཚོགས་ཀིས་འགན་འཁེར་དགོས།		
དནོ་ཚན་	 ༡༥	 ད་ེསིྤ་ཚོགས་བད་ེདནོ་རེད།	
སིྤ་ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་ཀི་དཔལ་འབྱོར་
གནས་བབ་དང་།	བད་ེབ་སུྐན་སདླ།	ཚགས་
ཚུད་ཡོང་ཐབས་བཅས་ཀི་འགན་ད་ེབཀའ་
ཤག་ལ་ཡོད།	ད་ེབཞིན་དནོ་ཚན་	༡༧	ནང་
ཤེས་ཡོན་སྐརོ་དང་།	 དནོ་ཚན་	 ༡༨	 ད་ེ
འཕདོ་བསནེ་སྐརོ་ཡིན།	 རིམ་པ་བྱས་ནས་
བཀའ་ཤག་འགན་གཙོ་བ་ོད་ེདག་ཆགས་
ཡོད།	 སབྐས་སུ་བབ་པའ་ིདཔལ་འབྱརོ་
ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་གཙོ་བ་ོནི་ང་ལ་བབ་
ཡོད།	 དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚན་པ་
ཚང་མ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 དའེ་ིནང་ནས་
སྔནོ་རིྩས་སྡ་ེཚན་ད་ེགལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་
ཡོད།	 སྔནོ་རིྩས་སྡ་ེཚན་གི་ལས་འགན་
གཙོ་བ་ོནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་
ཁུངས་ཁག་དང་།	 རང་དབང་ཅན་གི་ལས་
ཁུངས།	མང་གཙོའ་ིཀ་བ་གསུམ།	ད་ེབཞིན་
ས་གནས་ཁག་གི་སྔནོ་རིྩས་ཆ་ཚང་ཕགོས་
བསྡམོས་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་བཀའ་

ཤག་ལ་སནྙ་གསེང་ཞུ་དགསོ།	 བཀའ་ཤག་
གི་རྒྱབ་གཉརེ་ཐོབ་མཚམས་གྲསོ་ཚོགས་
ནང་སྤན་འབུལ་ཞུ་དགསོ།	 	 	 འདས་པའ་ི
བཀའ་ཤག་སབྐས་	 ༡༥	 ལོ་གཉསི་ཀི་དསུ་
ཡུན་རིང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཕུལ་ཐུབ་

པ་བུྱང་ཡོད།	 	 ཕགོས་མཚུངས་སྔནོ་རིྩས་
ད་ེའཆར་འབུལ་དང་ཚོད་དཔག་ཡིན་པར་
བརནེ་རོགས་ཚོགས་གསར་པ་ཐབོ་སདླ་དང་
།	 ལས་གཞི་གསར་པ་སྤལེ་སདླ་བར་བརྒལ་
བཀའ་འཁལོ་ཞུ་རུྒྱའི་ཐད་འགན་ཆ་ཚང་
སྔནོ་རིྩས་སྡ་ེཚན་གིས་འཁརེ་བཞིན་ཡོད།
ལོ་གཅིག་ལ་དསུ་བཀག་གཉིས་ཐོག་ནས་
སྔནོ་རིྩས་ཀི་རུྒྱན་གྲནོ་བཀའ་འཁལོ་ཡོད་
པ་ད་ེལ་དངུལ་འབརོ་འགའ་ཤས་ལྷག་དང་
ཆད་པ་ཡིན་ན།	 ག་སུྒར་ཐགོ་ནས་ལས་
ཁུངས་སོ་སོས་གང་ཕུལ་བ་རྣམས་དཔལ་
འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་
ནས་རྒྱབ་གཉརེ་འབུལ་རུྒྱའི་འགན་ཞིག་
ཡོད།			སྡ་ེཚན་གཉསི་པ་ད་ེསིྤ་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་ཐབེས་རྩ་རེད།	 སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐབེས་རྩ་བརུྒྱད་ནས་སིྤ་ཚོགས་ཁནོ་ཡོངས་
ཀི་མ་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་དང་།	 རོགས་
དངུལ་གསར་པ་འཚོལ་རུྒྱ།	ད་ེབཞིན་རོགས་
དངུལ་རྣམས་བགོ་འགྲམེ་ཚད་ལྡན་བྱས་པ་
གཞིར་བཟུང་ལས་གཞི་ལག་བསར་བྱེད་
རུྒྱའི་ཐད་ད་ེསྔ་དང་མི་འད་བར་ལས་བྱདེ་
མང་ད་ུབཏང་བ་དང་སྦྲགས་ལས་གཞི་རྒྱ་
ཆེ་ར་ུགཏང་རུྒྱ་ཡིན།	 ལགྷ་པར་ལས་ཁུངས་
ཁག་གི་ལས་འཆར་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་
དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ལྷན་དུ་གྲོས་
བསྡརུ་ཞུས་ཏ་ེརོགས་ཚོགས་དང་ལནྷ་བཀའ་
བསྡུར་གནང་ནས་དཔྱད་པ་བྱ་རུྒྱའི་ལས་
རིམ་ཞིག་བང་བསིྒགས་ཡོད།	 སིྤ་ཚོགས་
ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའ་ི	SARD	སྡ་ེཚན་ནང་
ཚན་པ་ཁ་ཤས་ཡོད།	 དང་པ་ོདརེ་བུད་མེད་
ནསུ་སབོས་གངོ་འཕལེ་ཚན་པ་	 Women	
Empowerment	Desk	རེད།		ད་ེས་ྔཚན་
པ་ད་ེནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནང་ཡོད་སབྐས་
དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་གོ་སིྒག་
ཞུས་འདགུ		སབྐས་དརེ་ད་ེསའྔ་ིབཀའ་ཤག་
གི་བུད་མེད་ནསུ་སབོས་དང་འབྲལེ་བའ་ིསདི་
བུྱས་ཐགོ་ལ་བསྐར་ཞིབ་བྱས་རསེ་ཚོགས་
ཆེན་ད་ེནས་བསམ་འཆར་གང་བུྱང་བ་སྙངི་
བསྡུས་བཟོས་ཏ་ེབཀའ་ཤག་གིས་མཐའ་

མའི་གཏན་འབེབེས་གནང་རེས་བུད་མེད་
ནསུ་སབོས་གོང་འཕལེ་ད་ེརྒྱ་ཆེན་པ་ོདང་།	
གནས་ཚད་མཐ་ོར་ུསོང་བ།		ད་ེབཞིན་བུད་
མེད་ཀི་འཕདོ་བསནེ་གིས་གཙོས་སིད་བུྱས་
དའེ་ིདགངོས་དནོ་ལརྟ།	 	 ཚན་པ་འདསི་

ད་བར་ལས་དནོ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་གནང་མུས་
ཡིན།	 	 ད་ེནས་བདོ་མིའ་ིཁད་ལས་དང་
བངླས་ཞབས་ཞུ་ཚན་པ་	Tibet	Corps	ན་ི
ད་ེསྔནོ་བཀའ་ཤག་གི་འགན་བཞེས་ཀི་ཡོད།	
ཕིས་སུ་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་
བཞསེ་མུས་ཡིན།		བཀའ་ཤག་སབྐས་	༡༥	
དསུ་ཡུན་གི་རིྩས་ལོ་དང་པའོ་ིནང་།	 	 དང་
ཞབས་པ་མི་གྲངས་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ལས་མེད།		
ད་ེནས་དང་ཞབས་པ་མི་གྲངས་ཉ་ིཤུ་རྩ་ལྔ་
ཕབེས་པ་མ་ཟད།	 	 འགྲ་ོབཞིན་པའ་ིའད་ི
ལོའི་སྔནོ་རིྩས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ལས་སོང་མེད་
ཀང་དང་ཞབས་པ་བཅུ་དུག་གངས་སིྐད་
ལས་ཁུངས་ཁག་འད་མིན་ནང་ཞབས་ཞུ་
སུྒབ་མུས་རེད།	 	 དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན་ི
བདོ་མི་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་རྒྱ་གར་དང་ཕི་
རྒྱལ་ནང་འཚར་ལོངས་བུྱང་བ་གང་ཞིག་
ཤེས་ཚད་ཡག་པ་ོཡོད་པ་དང་།	ཁད་ལས་པ་
ཡིན་རུང་བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་སུ་དང་བངླས་
ཐགོ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་སདླ་ཕབེས་པ་ཡིན་ན་
ང་ཚོས་ལག་དངུལ་ཞིག་ཕུལ་གི་ཡོད།	 ས་
གནས་དང་།	 དབུས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་
དགོས་མཁོ་བཞིན་སིྤ་སྒརེ་གཉསི་ཀའི་ཐགོ་
ནས་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོའདགུ		
ཚན་པ་གསུམ་པ་ན།ི	 ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་
རམ་འདགེས་ཀི་སྡ་ེཚན་	 Tibetan	 En-
trepreneurship	Development		(TED)	
ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ད་ེས་ྔདཔལ་འབྱརོ་ལས་
ཁུངས་ཀིས་ཚོང་བརྒྱབ་པ་རེད།	 	 	 ཕིས་
སུ་ཚོང་རྒྱག་རུྒྱ་མཚམས་བཞག་གནང་ཡོད།			
བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་འབྱརོ་གནས་
བབ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཆེད་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ངསོ་ནས་ཚོང་མ་རྒྱག་པར་མཐུན་
འགུར་སྦྱརོ་སྤདོ་བྱདེ་དགོས་ཀི་འདགུ་ཅེས་
དགངོས་བཞདེ་ད་ེལརྟ་འགོ་བཀའ་ཤག་གངོ་
མའ་ིསབྐས་ནས་འག་ོབཙུགས་གནང་བ་ཞིག་
རེད།	 ཚོགས་ཆེན་ས་ྔརསེ་གཉསི་ཚོགས་
ཐུབ་པ་བུྱང་བ་ལརྟ་ལས་གཞི་ཡག་ཐག་ཆོད་
འགྲ་ོམུས་ཡིན།	 ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་རམ་
འདགེས་ཚན་པ་བརུྒྱད་ནས་བདོ་པའི་སིྤ་

ཚོགས་ནང་གི་ཚོང་པ་ཆེ་འབྲངི་ཆུང་གསུམ་
ཚང་མར་རོགས་སྐརོ་བྱ་རུྒྱ་དང་།	 ཚོང་
པ་ནང་ཁུལ་འགྲན་བསྡུར་གི་ལམ་ནས་མ་
དངུལ་མཐུན་འགུར་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
སྐེ་སིང་སྦྱོང་བརར་སྤོད་རུྒྱས་གཙོས་ཁལ་	
taxation	 གི་ལམ་སནོ་གི་ལས་གཞི་སོགས་
ཚགས་ཚུད་པ་ོའགྲ་ོདང་འགྲ་ོམུས་རེད།	
འདི་ལོར་ཚོང་པ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ལ་
མཐུན་འགུར་སྦྱརོ་སྤདོ་ཀི་ལས་གཞི་གསར་
པ་བང་སིྒག་ནས་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད།	 ད་ེས་ྔ
བལ་ཡུལ་ཁུལ་ལ་མེད།	 བལ་ཡུལ་ཁུལ་ད་ུ
ལས་བྱེད་ཆེད་མངགས་བསྐ་ོགཞག་བྱས་
ནས་རོགས་སྐརོ་ལས་གཞི་ལག་བསར་བྱས་
དང་བྱདེ་མུས་ཡིན།	 སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་་
ཐབེས་རྩའི་ཚན་པའི་ཁབ་ཁོངས་སུ་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིལས་གཞི་ཞིག་ཡོད།	 ད་ེ
ན་ིཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་རྒྱ་གར་ནས་བདོ་
ཀི་དང་བདནེ་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེམཚོན་ཆེད་དཔལ་
འབྱརོ་འད་ུའགོད་ཀི་ལག་དབེ་སྔནོ་པ་ོཞིག་
ཡོད།	བདོ་ཀི་རྩ་ོདནོ་ལ་ཕན་པ་དང་།	ལག་
དབེ་སྔནོ་པ་ོབརུྒྱད་ནས་དངུལ་གང་རག་པ་
ད་ེབདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་སུང་
སྐབོ་ཐད་བད་ེསྤདོ་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	 ལས་གཞི་
འདི་ཉདི་གང་ཅིའི་ཐད་ཚགས་ཚུད་པ་ོའགྲ་ོ
མུས་ཡིན།
ད་ེནས་འཚོ་རནེ་རོགས་སྐརོ་ལས་གཞི་ཡིན།	
འདིའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོནི་བཙན་བྱལོ་
སིྤ་ཚོགས་ནང་འཚོ་བའི་རནེ་གཞི་ཞན་པ་
དང་ཁ་ཐོར་གནས་སྡདོ་རྣམས་ཀི་ཆེད་ད་ུ
ཡིན།	 ས་ྔལོར་སུད་ཚོང་བདོ་མིར་རོགས་
སྐརོ་ལས་གཞི་ལྟར་ཚགས་ཚུད་བུྱང་པར་
བརནེ་འདི་ལོ ་ལས་གཞི་གསར་པ་ཁག་
གསུམ་ས།ེ	
༡༽		ག་ླརུྒྱག་སྣམུ་འཁརོ་རོགས་སྐརོ།	
༢༽		ར་དལེ་ག་ླཔའོ་ིརོགས་སྐརོ།	
༣༽	 ལམ་ཟུར་རྒྱན་ཆ་རྩག་རིྩག་གི་ཚོང་
ལས་རོགས་སྐརོ།	 	 བཅས་ལས་གཞི་
རྣམས་ཚགས་ཚུད་འགྲ་ོདང་འགྲ་ོམུས་ཡིན།		
འདས་པའི་དསུ་ཡུན་ལ་དངུལ་འབརོ་བགོ་
འགྲམེ་ཞུ་ཐུབ་ཙམ་མིན་པར་ལས་གཞིར་
རགོ་ཞིབ་གནང་བ་དཔརེ་ན།	 	 ཤེས་རིག་
གི་ཐགོ་ལ་སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཉམས་ཞིབ་རྒྱ་ཆེན་
པ་ོཞིག་གནང་བ་དང་།	 	 བུད་མེད་ནསུ་
སབོས་ཀི་ཐད་ལའང་དཔྱད་པ་གནང་བ་མ་
ཟད།	 	 ནང་སདི་ཁབ་ཁངོས་སོ་ནམ་ལས་
གཞིའི་ཐགོ་ལའང་ད་ེམཚུངས་དཔྱད་ཞིབ་
གནང་བ་དང་།		ཕགོས་མཚུངས་ཡར་ཐནོ་
ཚོང་ལས་རམ་འདགེས་ཀི་ལས་གཞི་སོགས་
ལའང་དཔྱད་པ་གནང་ཡོད།
བཀའ་ཤག་སབྐས་	 ༡༥	 དགངོས་གཞི་
གཞིར་བཟུང་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིསདི་བུྱས་འགོ་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔྱད་ཞིབ་ལས་གཞི་འགོ་

བཙུགས་ས་ེཐོག་མར་དཔལ་འབྱོར་ལས་
ཁུངས་ཀིས་འདས་པའི་ལོ་ལྔ་བཅུའི་རིང་
གང་གནང་བ་དང་།	 	 ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
དགོས་པའི་ལས་དནོ་གང་ཡོད་མེད་སོགས་
ཀི་ཐད་དཔྱད་ཞིབ་གནང་ཡོད།	 དཔྱ་ཁལ་
ཚན་པ་ནི་ས་གནས་ཁག་གི་རང་བདེན་
ཚོགས་ཆུང་	 ༧༢	 དང་།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་
གི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་བདོ་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པ་བརུྒྱད་ནས་དང་བླངས་
དཔྱ་དངུལ་དང་ཟས་བཅད་ཀི་དངུལ་བབ།	
ཁིམས་ཡིག་དགོངས་དནོ་གཙང་ཁེའི་བརྒྱ་
ཆའ་ིབསྡ་ུབྱའ་ིལས་གཞི་ཞིག་ཡིན།
གྲངས་ཐ་ོཚན་པའི་ལས་གཞི་ན་ིབདོ་མི་ཚང་
མར་དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་འབུལ་
་རུྒྱ་ད་ེརེད།	 ད་ེས་ྔདང་མི་འད་བར་བདོ་མི་
གཅིག་ལ་ཨང་གྲངས་བདནུ་ཅན་གཅིག་
རང་ཡོད་མཁན་གི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་
ཡོད།	 ད་ེརསེ་གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབྱརོ་
ཞབས་ཞུ་ཁང་ན་ིན་ནངི་ལོར་དབེ་སྐལེ་བྱས་
་པ་རེད།	 དའེ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན་ིམང་
ཚོགས་ལ་ཆ་རྐེན་ཚང་བའི་ཐོག་བུ་ལོན་
གཡར་རུྒྱ་ཡིན།
གསར་འགདོ་པས།	 	 འདས་པའ་ིདསུ་ཡུན་
ལོ་གཉསི་ནང་ལས་དནོ་གལ་ཆེ་ཤོས་གང་
ཡིན་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡསུ་ཤིག་གནང་རོགས།
བཀའ་བླནོ་མཆོག	 	 སུད་ཚོང་གི་ལས་གཞི་
ད་ེགལ་ཆེ་ཤོས་སུ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	
བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་ཀི་དཔལ་
འབྱརོ་གནས་བབ་ཡག་པ་ོཆགས་ཐུབ་ན་མ་
འངོས་པར་གཞུང་ལ་བརནེ་མི་དགོས་པའི་
གནས་སངས་ཤིག་ཡོང་གི་རེད།	 གཞན་
བརནེ་གི་བསམ་བླ་ོཆུང་ད་ུའགྲ་ོརུྒྱའི་དནོ་
ད་ུད་ེས་ྔསུད་ཚོང་བ་མི་གྲངས་	 ༩༡༣	 ལ་
འབུམ་དགུ་བརྒྱ་བཅུ་གསུམ་གཡར་བ་རེད།	
ད་ལོ་འབུམ་ཉིས་སངོ་གཡར་རུྒྱའི་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་གི་ཡོད།	 	 མར་གང་བག་ོའགྲམེ་
བྱས་པ་ལརྟ་ཡར་བསྡུ་ཐུབ་ཆེད་ཕགོས་ཚང་
མས་འགན་འཁརེ་དགསོ་སབས།	 ལས་
གཞི་འདི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པརོ་རིྩ་བཞིན་
ཡོད།	གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་
ཁང་	Gan	Jong	Development	Finance	
pvt.	 གི་སྔནོ་འགྲའོ་ིལས་གཞི་བརྒྱ་ཆ་	 ༤༥	
བསུྒབས་པ་རེད།	 ད་ཆ་ལས་གཞི་བརྒྱ་ཆ་ལ་ྔ
བཅུ་ཙམ་ལགྷ་ཡོད།
གསར་འགདོ་པས།		 ཕི་ཟླ་	༣	པའ་ིགྲསོ་
ཚོགས་ད་ེསྔནོ ་རིྩས་ལས་རིམ་ཆགས་ཀི་
ཡོད།	 སབྐས་དརེ་ལོ་འཁརོ་གཅིག་གི་རུྒྱན་
གྲནོ་དང་།	 དམིགས་བསལ།	 དམིགས་
བཀར་བཅས་ཡོད་པ་ད་ེདག་གི་ནང་ནས་
དམིགས་བསལ་གི་གནས་སངས་ཐོག་ལ་
བཀའ་བསྡརུ་ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད།	 	 	 དའེ་ི
ཐགོ་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡསུ་ཤིག་གནང་རོགས།
བཀའ་བླནོ་མཆོག	 	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦་་་



5 TIBETAN NEWS  11th July 2018 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༨	ཕི་ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༡

༢༠༡༧	 ལོའ་ིནང་གི་སྔནོ་རིྩས་འཆར་འབུལ་
ས་ཡ་ཉསི་སངོ་ཉསི་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་
དང་བརྒྱད་འབུམ་སུམ་ཁི་སིྤ ་ཡོངས་ཀི་
འཆར་འབུལ་བྱས་ཡོད།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧་
་་་༢༠༡༨	 ལོར་སྔནོ་རིྩས་འཆར་འབུལ་
ས་ཡ་ཉིས་སངོ་བཞི་རྒྱ་སུམ་ཅུ ་སོ ་དགུ་
རེད།	 ས་ཡ་ཉསི་རྒྱ་བཅུ་མེད་གཅིག་འཕར་
ཡོད།	 	 ཐངེས་འདརི་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨་་་་
༢༠༡༩	 སབྐས་ས་ཡ་ཉསི་སངོ་དུག་རྒྱ་ལ་ྔ
བཅུ་ང་གསུམ་ཡིན་སབས་ས་ཡ་ཉིས་བརྒྱ་
བཅུ་གསུམ་འཕར་ཡོད།	 ད་ེདག་ཚང་མ་
བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་པ་དང་ཐབས་ཤེས།	
རོགས་ཚོགས་ཀི་མཐུན་འགུར།	 སིྤ་ཆོགས་
ཀི་ལས་འགན།	 ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དངུལ་
བཅས་ཚང་མས་འཕར་གུྲ་མཉམ་འདགེས་
གནང་བར་བརནེ་ནས་བུྱང་ཐུབ་ཡོད།	 རུྒྱན་
གྲནོ།	 དམིགས་བསལ།	 དམིགས་བཀར་
བཅས་ཁག་གསུམ་ཡོད།	 རུྒྱན་གྲནོ་ཁག་
ལས་ཁུངས་སོ་སོས་ཟུར་བཀོལ་ནས་བཏང་
གི་ཡོད།	 རུྒྱན་གྲནོ་ཁག་གཅིག་ན་ིདཔལ་
འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་ངསོ་ནས་འགན་ཁུར་
དགསོ་ཀི་ཡོད།	 དམིགས་བསལ་གི་དངུལ་
ད་ེགཞུང་གི་བང་མཛོད་ནས་ཕུལ་དགོས་པ་
ཞིག་རེད།	 དརེ་བགྲ་ོགླངེ་ཡོང་དགསོ་དནོ་
ནི་དམིགས་བསལ་ལས་གཞི་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་པ་དང་རོགས་ཚོགས་ཀི་དངུལ་མ་ཐབོ་
པའི་སབྐས་གཞུང་གི་བང་མཛོད་ནས་གཏངོ་
གི་ཡོད།	 ད་ལའྟ་ིགནས་བབ་ལ་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་གིས་སྣ་ེཁིད་པའི་བཀའ་ཤག་གིས་
རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་ཡག་པ་ོགནང་
ཐུབ་པར་བརནེ་དམིགས་བསལ་ད་ེལོ་ཆར་
ཅན་འཕར་བཞིན་ཡོད།
གསར་འགདོ་པས།	 དཔལ་འབྱརོ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཚན་པ་ཆེ་ཕ་ཆུང་
གསུམ་མང་པ་ོཞིག་ཡོད།	 དའེ་ིནང་ནས་སིྤ་
ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩ་ཞེས་པ་ཚན་པ་
ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད་སབས་འདས་
པའི་དསུ་ཡུན་ལོ་གཉིས་ནང་གཟངེས་སུ་

ཐནོ་པའ་ིལས་དནོ་གང་བསུྒབས་ཡོད་དམ།
བཀའ་བླནོ་མཆོག	 	 སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐེབས་རྩས་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་
རྣམས་ལ་མ་དངུལ་འཚོལ་ཐབས་བྱ་རུྒྱ་རེད།		
མ་དངུལ་འཆོལ་ཐབས་བྱ་རུྒྱ་ཙམ་མ་ཟད་
མ་དངུལ་གཏོང་སར་སྨིན ་པ་དང་ཕན་
ཐགོས་ཐུབ་པ་བྱ་རུྒྱ་དའེང་རེད།	 རོགས་
ཚོགས་ཀི ་དམིགས་ཡུལ་གཞིར་བཟུང་
དགངོས་པ་སུྒབ་ཐབས་ཆེད་རེད།
གསར་འགདོ་པས།	 	 ད་ེས་ྔབདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་འགོ་འཆར་འགདོ་ལས་ཁུངས་ཞསེ་
ཟུར་ད་ུཡོད།	 ཕིས་སུ་དཔལ་འབྱརོ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་སུ་ཟླ་སིྒལ་བཏང་ནས་
འཆར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་དང་འཆར་འགདོ་
ཚོགས་ཆུང་ད་ུའགུར་གནང་ཡོད།	 དའེ་ི
ཕག་ལས་གནང་ཕགོས་གཙོ་བ་ོགང་ཆགས་
ཡོད་དམ།
བཀའ་བླནོ་མཆོག	 	 འཆར་འགདོ་ཀི་
ལས་ཀ་ད ེ་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པ ོར་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་སྐབས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་
འདགུ		འཆར་འགདོ་ད་ེཡང་ཚད་དང་ལནྡ་
པ་ཞིག་དགསོ་རུྒྱ་དང་།	 ཡུལ་དསུ་གནས་
སབྐས་དང་བསནུ་ནས་འཛམ་གླངི་གི་འགུར་
ལྡགོ་ལ་གཞིགས་པའི་འཆར་གཞི་གསར་
བཟ་ོདང་སབྐས་བསནུ་འགུར་བཅོས་གཏངོ་
དགསོ་རུྒྱ་ཞིག་ཀང་ཆགས་ཡོད།	 	 ད་ེས་ྔ
བཀའ་ཤག་གི་ཁབ་ཁོངས་སུ་འཆར་འགོད་
ཚན་པ་ཟུར་ད་ུཡོད།	 ཚན་པ་དསེ་བཙན་
བྱལོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་གི་ལས་ཁུངས་
མ་ལག་དང་།	ས་གནས་ཁག་གི་འཆར་གཞི་
ཁག་འབྱོར་མཚམས་འཆར་གཞི་གཞིར་
བཟུང་དངུལ་གི་ཚད་གཞི་ཞིག་ཡོད།	འཆར་
གཞི་ཆེ་ཆུང་གཉསི་ཡོད།	 ལས་ཁུངས་དང་
ས་གནས་ཁག་ནས་འཆར་གཞི་གང་འབྱརོ་
བར་རྣམས་སིྤ་ཁབ་འཆར་འགོད་ཚན་པའི་
འགན་བཞསེ་པའ་ིཐགོ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་
འཇུག་གནང་གི་ཡོད།
གསར་འགདོ་པས།	 བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ི

སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་མི་འབརོ་བརྒྱ་ཆ་ལ་ྔབཅུ་བུད་
མེད་ཡིན་སབས་བུད་མེད་ནསུ་སབོས་གོང་
འཕལེ་ཚན་པའི་ལས་དནོ་གཙོ་བ་ོགང་ཡིན་
ནམ།
བཀའ་བླནོ་མཆོག	 	 བུད་མེད་ནསུ་སབོས་
གོང་འཕལེ་ཚན་པའི་ལས་འགན་གཙོ་བ་ོན།ི	
བདོ་པའི་བུད་མེད་སིྤ་ཡོངས་ཀི་ནསུ་སབོས་
གོང་འཕལེ་གིས་གཙོས་བུད་མེད་ཀི་འཕདོ་
བསནེ་ཐད་འགན་བཞསེ་རུྒྱ་རེད།	 	 དའེ་ི
ཐགོ་ལས་གཞི་མང་པ་ོཞིག་འབྲལེ་ཡོད་ལནྷ་
ཁང་བརུྒྱད་ནས་ལག་བསར་བྱདེ་མུས་ཡིན།		
གཞི་རིམ་བུད་མེད་ཀི་འཕདོ་བསནེ་ཐད་སླབོ་
གསོ་དང་།	 བུད་མེད་འག་ོཁདི་སྐ་ེསངི་བྱདེ་
དགསོ་སྐརོ།	 ལས་གཞི་ལག་བསར་བྱདེ་
སྐབས་སུ་བུད་མེད་ནསུ་སབོས་གོང་འཕལེ་
དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་མེད་ཐད་དཔྱད་ཞིབ་ལ་
སོགས་ཀི་ལས་འགན་རྣམས་འཁརེ་གི་ཡོད།
གསར་འགདོ་པས།	 	 ས་ྔལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་
གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་	
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ཞསེ་དབུ་འབྱདེ་གནང་ཡོད།	 མང་ཚོགས་
རྣམས་ལ་མཁནེ་རགོས་སླད་གངས་ལྗངོས་
དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་ལས་དནོ་
གཙོ་བ་ོགང་ཡིན་ང་ོསྤདོ་གནང་རོགས།
བཀའ་བླནོ་མཆོག	 	 བདོ་མི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ནང་ཡོད་པའི་ཁབ་
ཁོངས་ཀི་དབེ་སྐེལ་བྱས་ཟིན་པའི་ཚན་པ་
གཞན་དང་གཅིག་མཚུངས་མིན།	 དབེ་
སྐེལ་ཡོད་པའི་ཚན་པ་ཕལ་ཆེར་ཁེ་མེད་
སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་དང་།	 སིྤ་ཚོགས་བད་ེ
ཐབས་དང་འབྲལེ་བའ་ིཐབེས་རྩ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད།	 	 	 ད་ལ་ྟགངས་ལྗངོས་དཔལ་འབྱརོ་
ཞབས་ཞུ་ཁང་ད་ེཁ་ེཡོད་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན།			
དབེ་སྐལེ་བྱས་ནས་ལོ་གཅིག་ཙམ་ཕིན་ཡོད།	
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོནི་དངུལ་ཁང་དང་
ཆ་འད་བའི་ལས་གཞིའི་འགོ་ནས་ཞབས་
འདགེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

གསར་འགདོ་པས།	 	 གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐ་ེམཚོན་སླད་ལག་དབེ་སྔནོ་པའོི་དགོས་པ་
དང་དམིགས་ཡུལ་གང་ཡིན་ནམ།
བཀའ་བླནོ་མཆོག	 	 བདོ་རིགས་མིན་ཡང་
བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་
ཡིག་སུང་སྐབོ་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་
བདོ་མི་གྲགོས་པ་ོཇི་ཙམ་མང་བ་བཟ་ོརུྒྱ་མ་
ཟད།	 	 ཁངོ་ཚོར་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ང་ོསྤདོ་
དང་།		ལགྷ་པར་ལོ་གཅིག་ལ་ཞལ་འདབེས་
ཨ་སྒརོ་བཅུ།	 ཉ་ིཤུ།	 	 ལ་ྔབཅུ་སོགས་རང་
རང་བླསོ་བཅད་ཐགོ་ནས་ཕུལ་བསནུ་དངུལ་
རྣམས་ཆེད་མངགས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
གི་དངུལ་ཁང་ནང་འཇགོ་རུྒྱ་དང་།		ད་ེརསེ་
མ་དངུལ་ཐབེས་རྩའི་ནང་གསོག་རུྒྱའི་ལས་
གཞི་ཞིག་བང་སིྒག་ཡོད།	 ད་ེལརྟ་བསགས་
ཚེ་མ་འངོས་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
རུྒྱན་གྲནོ་ཡོངས་རོགས་ད་ེནས་འདང་ངསེ་
ཤིག་ཡོང་ཐུབ་རུྒྱ་རེད།	 	 ལག་དབེ་སྔནོ་པ་ོ
བརུྒྱད་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་ལས་གཞི་
འད་ིན་ིམ་དངུལ་གསོག་སདླ་དང་།	 རྩ་དནོ་
ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་འཚོལ་རུྒྱའི་ལས་གཞི་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན།
གསར་འགདོ་པས།	 	 འབུྱང་འགུར་ལོ་
གསུམ་ནང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀི་
ལས་གཞི་དང་།	 ལས་འཆར་གལ་ཆེ་བ་
གནང་དགསོ་པ་གང་ཡོད་དམ།
བཀའ་བླནོ་མཆོག	 	 བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀི་
དཔལ་འབྱརོ་གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་བཟ་ོ
ཆེད་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་རྐང་པས་
བྱདེ་ཐུབ་རུྒྱ་མེད།	 གངས་ལྗངོས་དཔལ་
འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་བརུྒྱད་ནས་སིྤ་ཚོགས་
ནང་དཔལ་འབྱརོ་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་
ཞིག་བཟ་ོཐུབ་རུྒྱ་འད་ིང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་
གཙོ་བ་ོརེད།	 བཀའ་ཤག་གི་ལ་ྔདང་ལ་ྔ
བཅུའ་ིཆབ་སདི་དང་འབྲལེ་བའ་ིཚོགས་ཆེན་
ཚོགས་ཟནི་པ་རེད།	 དཔལ་འབྱརོ་ལས་
ཁུངས་ཀིས་འགན་བཞསེ་པའ་ིཐགོ་ནས་འད་ི
ལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༩	 པའ་ིནང་སིྤ་ཚོགས་དང་

འབྲལེ་བའི་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ས་བརན་
ཡོང་ཐབས་ལ་དམིགས་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་
བཅུའི་འཆར་སྣང་ལནྷ་ཚོགས་ཞིག་འཚོགས་
གཏན་འཁལེ་ཡོད།	 དའེ་ིསྔནོ་འགྲའོ་ིཚོགས་
འད་ུཞིག་ཚོགས་ཟནི་པ་རེད།	 སབྐས་དརེ་
འབྲལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་རྣམས་ན།ི	ནང་སདི་
ལས་ཁུངས་དང་།	 ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས།		
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས།		འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་བཅས་ཆགས་འདགུ
མ་འངོས་པར་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་
རྩ་ད ེ་རོགས་ཚོགས་ཆེན་པ ོ་དང་ལྷན་དུ་
འབྲལེ་བ་བྱས་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་གནས་བབ་
དང་མཐུན་པ་ཞིག་བཟ་ོརུྒྱ་དང་།	 	 ད་ེལརྟ་
བུྱང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་གཞན་ལ་བརནེ་མི་
དགོས་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཁོན་
ཡོངས་ནས་དངུལ་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་
པའི་ཚན་པ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་རུྒྱར་
དམིགས་ཡུལ་ཞིག་ང་ཚོས་འཛིན་བཞིན་
ཡོད།	ད་ེབཞིན་དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ལག་
དབེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།		དངུལ་ལས་
ལྷག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་མི་མང་
དབར་འབྲལེ་བ་བཟ་ོམཁན་གི་ཡིག་ཆའམ་
འབྲལེ་ཟམ་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད།	
དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ད་ེརྒྱ་བལ་
འབུྲག་གསུམ་གང་ད་ུབཀྲམ་ཡོད་པ་རྣམས་
བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་བརྒྱད་ཅུ་དང་བངླས་དཔྱ་
དངུལ་འབུལ་བཞིན་ཡོད།	 	 ནབུ་ཕགོས་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་དསུ་ཚོད་ཁམོ་མིན་སོགས་
ལ་བརནེ་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཕུལ་ཐུབ་རུྒྱ་ཟརེ་
བ་ཁག་པ་ོཆགས་ཡོད།
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་ལས་གཞི་མཚོན་
བྱདེ་ལག་དབེ་སྔནོ་པ་ོད་ེད་ཆ་བསྐར་བཅསོ་
བྱ་རུྒྱ་དང་ཚོགས་མིའི་ཁ་གྲངས་སྤར་རུྒྱ་
རེད།	གཞན་ཡང་སྔནོ་རིྩས་ཀི་འཆར་འབུལ་
སབྐས་སུ་ཚང་མས་རགོ་ཞིབ་བྱདེ་དགོས་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	།

ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ནས་༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་དང་འབྲལེ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་
ཁིད་ལམ་སནོ་འགོ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་

བདོ་མི་རྣམས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཧལི་
པརོ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་

ར་ེཆེ་ཞུའ་ིལས་འགུལ་གི་ཆ་ཤས་སུ།	 བདོ་
ཀི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་

ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལུགས་
ལརྟ་དགུང་ལོ་	 ༨༣	 ལ་ཕབེས་པའ་ི༧སྐའུ་ི

འཁུངས་སྐར་གི་དསུ་ཆེན་དང་བསུན་རྒྱ་
གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ནང་རནེ་གཞི་བྱས་
པའི་རྒྱ་གར་རིག་གཞུང་བསི་གནས་ཁང་	
India	Habitat	Centre	ད་ུཕི་ལོ་	༢༠༡༨	
ཟླ་	༧	 ཚེས་	༦	ཉནི་གི་དགངོ་ད་ོལྡ་ིལི་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གིས་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཏ་ེརྒྱ་
གར་སྐུ་མགྲནོ་གིས་གཙོས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་
ལྡ་ིལིར་ཡོད་པའི་ཕི་རྒྱལ་ལུང་པ་བཅུ་བཞིའི་
གཞུང་ཚབ་ཀི་སྐ་ུཚབ་གྲངས་	 ༣༠	 ཙམ་
དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་པའ་ིསྐ་ུམགྲནོ་སོགས་
ཁནོ་མི་གྲངས་	 ༢༠༠	 ལགྷ་ལ་དགངོ་དའོ་ི
གསོལ་ཚིགས་སབས་བདེ་ཞིག་འདེགས་
འབུལ་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོདགུང་ལོ་	༩༢	ལ་
ཕབེས་པའི་བགྲསེ་སོང་རྒྱ་གར་བ་སྐུ་ཞབས་

པདྨ་ཤིྲ་ཧར་མན་དརྷ་སིང་ Padmashree 

Har Mander Singh	 མཆོག་ཡིན་ཞིང་།	
ཁངོ་ན་ིཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༣༡	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དང་སྐུ་འཁོར་བཅས་བདོ་ནས་རྒྱ་
བདོ་ས་མཚམས་འབུམ་སྡ་ེལར་༸ཞབས་
སོར་འཁོད་སྐབས་ཕབེས་བསུ་ཞུ་གནང་
མཁན་གྲས་ཡིན།
སྐུ་ཞབས་པདྨ་ཤིྲ་ཧར་མན་དརྷ་སིང་མཆོག་
གིས་རྒྱ་གར་གི་སདི་དནོ་པ་དང་།	ཤེས་ཡོན་
པ།	 ཚོང་པ།	 གསར་འགདོ་པ།	 ཕི་རྒྱལ་
སྐུ་ཚབ་སོགས་ཀིས་གཙོས་སྐུ་མགྲནོ་རྣམས་
ལ་རང་ཉདི་ཀི་ཉམས་མངོ་དང་འབྲལེ་བའི་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
ལྡ་ིལི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀའ་ཟུར་འབྲངོ་

ཆུང་དངོས་གུྲབ་མཆོག་གིས་སྐུ ་མགྲོན་
རྣམས་ཕེབས་བསུ ་དང་སྦྲགས་རྒྱ་གར་
གཞུང་མང་གཉིས་ནས་ད་བར་བདོ་དནོ་
ཆེད་རྒྱབ་སྐོར་དང་མཐུན་འགུར་རོགས་
རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་དང་གནང་མུས་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་།
སྐབས་དརེ་བཀའ་ཟུར་བསན་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་གིས་བདོ་པའི་སྐུ་ཚབ་གནང་ས་ེསྐུ་
ཞབས་པདྨ་ཤིྲ་ཧར་མན་དརྷ་སིང་མཆོག་ལ་
ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོའི་ཕག་རགས་ཤིག་ཕུལ་
ཡོད་པ་དང་བཅས།།
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གསར་འགདོ་པ།		 ཡེ་ཤེས་ཀུན་གྲགས།
གསར་འགདོ་པ།		 སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་ཉནི་བཀའ་སླབོ་བཀའ་དནི་སྩལ་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༧	ཚེས་	༦	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་ལ་དྭགས་བསོད་
ནམས་གླངི་གཞིས་ཆགས་སུ་རནེ་གཞི་བྱས་
པའི་ཞི་བའི་ཚལ་ཕ་ོབྲང་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལུགས་
ལརྟ་དགུང་གྲངས་	༨༣	བཞསེ་པའ་ི༸སྐའུ་ི
འཁུངས་སྐར་དུས་ཆེན་སུང་བརིྩ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་པའི་མཛད་སྒརོ་མགོན་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།
ངསོ་ཀི་ཆོས་འབྲལེ་དངསོ་སུ་ཐབོ་པ་དགའ་
ལནྡ་ཁ་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 འབྲ་ིགུང་ཆེ་ཚང་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 བ་ླསུྤལ་དག་ེབཤེས།	 མི་
མང་རྣམ་པ་བཅས་ལ་ཞུ་རུྒྱར།	ངསོ་ཀིས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༠༡	 ནས་ཆབ་སདི་ཀི་འགན་དབང་
ད་ེམཚམས་བཞག་པ་རེད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༢	
ནས་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་འགན་ནས་རྒན་ཡོལ་
ཆ་ཚང་ཞུས་རསེ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ནས་མང་
གཙོའི་ལམ་ནས་འསོ་འདམེས་བུྱང་བ་སིད་
སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་འདིར་ཕབེས་
ཡོད།	 ཁ་སང་ཉནི་དང་པ་ོའབྱརོ་སབྐས་
ནམ་མཁར་སིྤན་སགུ་པ་ོའཁོར་ཡོད་སབས་
འཁུངས་སརྐ་ཉནི་ཆར་པ་བབ་མི་ཡོང་ངམ་
བསམ་པ་དན་བུྱང་།	 འནོ་ཀང་ད་ེརིང་ཉ་ི
མ་ཚ་ཐག་ཆོད་འདགུ	 དག་ེའདནུ་པ་ཚོ་
དང་སླབོ་ཕུག	 མང་ཚོགས་ཁདེ་རང་ཚོ་
ཉི་མས་གདུང་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་འདུག	
འནོ་ཀང་ཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་མ་དམ་ཚིགས་
བརན་པ ོ་ཡོད་ཅིང་འདིར་འཁུངས་སྐར་
ཉནི་འཛོམས་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་མང་པ་ོཞིག་ནས་ངསོ་
ལ་སྐེ་སྐར་འཚམས་འད་ིབྱེད་མཁན་མང་
པ་ོཡོད་པ་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་བརདོ་རུྒྱ་
ཡིན།	 གསུང་བཤད་དང་པ་ོགནང་མཁན་
ལ་དྭགས་ནང་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོས་གོང་
ད་ུངསོ་ཀི་གང་བཤད་པ་ད་ེདག་ལག་བསར་
ཡོང་ཐབས་བྱདེ་སྐརོ་གསུང་པར་ངསོ་རང་

ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུྱང་།	 ཞསེ་མགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གིས་འགྲ་ོབ་མིའི་རིན་ཐང་དང་
ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ།	 བདོ་ཀི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་སྐརོ།	 ད་ེབཞིན་
ཐུགས་སྐེད་དམ་བཅའ་བཞི་པ་རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ལེགས་བཤད་
སླར་གསོའི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སོྩལ་སྐབས།	
ཁ་ཆེའི་ཚོགས་གཙོར་ཞལ་ཕགོས་ནས་ཁ་
ཆེའི་གྲགོས་པ་ོཚོས་དད་པ་བྱེད་ས་ཨེ་ལ་
ལ་བྱས།	 ནང་པའ་ིགཞུང་ནས་གསུང་པའ་ི
ཚད་མ་རིག་པ་དང་ལ་ྟགུྲབ་རིག་པའི་སྐརོ་ད་ེ
དག་སླབོ་གཉརེ་བྱདེ་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐགོས་
ཡོད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ཏཱ་ལའ་ི
བླ་མ་ཁ་བད་ེཔ་ོཡོད་པ་འདི་ནཱ་ལེནྡྲའི་རིག་
གཞུང་སྦྱངས་ནས་བུྱང་བ་རེད།	 ང་ཚོས་ནཱ་
ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཅེས་མ་བརདོ་པར་རིག་
གཞུང་ཞསེ་བརདོ་ན་ཡག་པ་ོའདགུ	 དརེ་
བརནེ་ངསོ་ཀི་རེ་བར་མ་འངོས་པར་ཁ་ཆེའི་
ཆོས་གྲགོས་ཚོས་ཀང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་རིག་
གཞུང་ནས་གསུང་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་
པ་དང་ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་བསབླ་
ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་
རུྒྱ་རེད།	 ཅསེ་དང་།	 བཀའ་འགུར་བསན་
འགུར་རྩ་བར་གུར་བའི་ཧི་མ་ལ་ཡ་རིག་
གཞུང་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་
སརླ་གསོ་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་ན་བདོ་སདྐ་མ་
གཏགོས་སྐད་ཡིག་གཞན་སུ་གཅིག་གིས་
བྱདེ་ཐུབ་རུྒྱ་མིན་པ་དང་།	 དརེ་བརནེ་ལ་
དྭགས་ཡུལ་མི་ཚོས་ཀང་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་
ལ་ངསེ་པར་ད་ུསླབོ་སྦྱངོ་བྱདེ་དགསོ།	 ཞསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 ད་ེབཞིན་ཆོས་ལུགས་
མཐུན་སིྒལ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	ཆོས་
ལུགས་མཐུན་སིྒལ་ལ་མཚོན་ན་ལ་དྭགས་
ནང་ཡག་ཐག་ཆོད་འདགུ	ད་དངུ་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་དགསོ་འདགུ	 བདོ་མི་བརྒྱ་ཆ་	 ༩༠	
ངསོ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།	 བདོ་

ཀི་གནད་དནོ་ད་ེདང་བདནེ་རེད།	 གཙོ་
ཆེར་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་ཡག་པ་ོབྱས་ནས་
ཉར་ཚགས་ཆེད་ངོས་ཀིས་འབད་བརྩོན་
བྱདེ་བཞིན་ཡོད།	 གཞིས་བཞུགས་བདོ་མི་
རྣམས་ཀིས་ཚེ་སགོ་བླསོ་བཏང་ནས་བདོ་

ཀི་རིག་གཞུང་སུང་སྐོབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།	
ནབུ་ལ་དྭགས་ནས་ཤར་མོན་བར་བདོ་ཀི་
རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་བྱདེ་རུྒྱའི་ལས་འགུལ་
སྤལེ་བཞིན་ཡོད།	 སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་
ལ་ྷཁང་ནང་མེད།	 སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་
འད་ིལུང་རགོས་ཀི་བསན་པ་རེད།	 ལུང་སྡ་ེ
སྣདོ་གསུམ་དང་རགོས་པའི་བསན་པ་བསབླ་
པ་གསུམ་ཉམས་ལེན་བྱས་ནས་སངས་རྒྱས་
བསན་པ་འཛིན་དགསོ།	བསབླ་པ་སླབོ་གཉརེ་
རྒྱག་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཁ་སང་
ལྡ་ིལིར་ཧ་ིམ་ལ་ཡ་ཚོགས་པ་ཐུག་ནས་ཧ་ིམ་
ལ་ཡ་རི་རུྒྱད་ས་ཁུལ་དགོན་པ་ཁག་ཆ་ཚང་
ཤེས་ཡོན་བས་ིགནས་ཁང་འཛུགས་རུྒྱ་ཡིན་
སྐརོ་བརདོ་བུྱང་།	 ངསོ་རང་དངསོ་གནས་
ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུྱང་།	 རསེ་སུ་ཡི་རང་
ཡོད།	 ངསོ་ཀིས་ཁ་ནས་བཤད་པ་ད་ེཁདེ་
ཚོས་ངོ་ཐོག་ལག་ལེན་བསར་བཞིན་ཡོད།	
ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 ཕགོས་
མཚུངས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
མཛད་སྒའོི་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་སབྐས།	
ལོ་ཤས་རིང་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དྭགས་སུ་ལོ་སར་
ཆགས་སུ་ཆིབས་སུྒར་བཀའ་དནི་བསྐངས་
གནང་མཛད་ནས་༸སྐུའི ་འཁུངས་སྐར་
དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བུྱང་
བ་ནི་ལ་དྭགས་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་རྣམས་

ལ་བསོད་ནམས་ཀི་བགོ་སྐལ་ཡིན་པ་དང་།	
གཞིས་ལུས་བདོ་མིའི་མངོན་འདདོ་གཙོ་
བ་ོནི་བདོ་ལ་རང་དབང་དགོས་པ་དང་།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་བདོ་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞིང་།	
ཐེངས་འདིར་ལ་དྭགས་སུ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུའི་
འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ་དང་
རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་རེ་
ཆེ་ཞུ་རུྒྱའི་དསུ་ཚོད་མཉམ་འཛོམས་བུྱང་
བ་ནི་མ་སིྒག་ལྷུ ན་གུྲབ་ཀི་རནེ་འབྲལེ་ཡིན་
སྐརོ་དང་།	 	 ད་ེབཞིན་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་གིས་དསུ་རག་ཏུ་གྲགོས་པ་ོརྙིང་པར་
མཛའ་བརྩེའི་འབྲལེ་ལམ་མུ་མཐུད་རུྒྱན་
སྐངོ་ཐགོ་གྲགོས་པ་ོགསར་པ་འཚོལ་དགོས་
པའི་བཀའ་སླབོ་བཀའ་དནི་སྩལ་བ་རྣམས་
དན་གསོ་ཞུས་འདགུ	 ཕགོས་མཚུངས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་མཚོན་ན་རེ་བ་བཟང་
ས་དང་གྲ་སིྒག་སྡུག་ས་ནས་བྱེད་དགོས་
པའ་ིདཔ་ེལརྟ།	 	 མགགོས་མུར་༸གངོ་ས་

༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ཀི་རྒྱལ་
ས་ལྷ་སར་གདན་འདནེ་ཞུ་ཐུབ་རུྒྱར་རེ་བ་
ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་གིས་དངེ་སྐབས་ལུས་པའོི ་འཕདོ་
བསནེ་གལ་ཆེར་བརིྩ་བཞིན་པ་ལྟར་བསམ་
བླའོི ་འཕདོ་བསནེ་ཡང་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་
དང་།	 ལགྷ་པར་བསམ་བླའོ་ིའཕདོ་བསནེ་
ཡོང་བར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་ལ་འགུར་
བ་བཏང་ནས་བླ་ོསྦྱངོ་ཐགོ་ནས་འགྲ་ོདགོས་
སབས།	 རྒྱ་གར་གནའ་རབས་དཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲའི་སལོ་རུྒྱན་ནས་ཚད་མ་དང་སེམས་
ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ལ་སླབོ་སྦྱོང་
བྱདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་
ལམ་ལུགས་ནང་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲལེ་
བའི་བཟང་སྤོད་ཀི་སླབོ་གསོ་སྤོད་ཐུབ་ཚེ་
ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་༸གོང་ས་ཆེན་
པའོ་ིབཀའ་སླབོ་ལུང་འདནེ་ཞུས།	 གཞན་
ཡང་བྱམས་པ་དང་ཤེས་རབ་ཟུང་འབྲལེ་
ཐོག་ནས་འཛམ་གླིང་ཞི་བད་ེབརན་ལྷིང་
ལྡན་པ་ཞིག་སུྐན་ཐུབ་རུྒྱ་ལས་ཤེས་རབ་
རྐང་པས་མི་བཟང་པ ོ་ཞིག་དང་འགྲོ་བ་
མི་རིགས་ཡོངས་ལ་ཕན་པ་སུྒབ་ཐུབ་པའི་
ངེས་པ་གང་ཡང་མེད་པ་རྒྱལ་རབས་ལོ་
རུྒྱས་ལས་ར་སྤདོ་གསལ་པ་ོཐུབ་སྐརོ་དང་།	
བྱམས་བརྩེས་ཕངོས་པའི་དབུ་ཁིད་མའ་ོཙེ་
ཏུང་	 Mao Tsetung	 དང་ཨེ་ད་ིཡ་མིན།	
Idi Amin		ཧཌི་ལར། Hitler	པལོ་པཌོ།	
Pol Pot	 སི་ཏ་ལིང་	 Stalin སོགས་ལ་
རྣམ་དཔྱོད་ཀི་ཤེས་རབ་ལྡན་ཡང་བྱམས་
བརྩསེ་ཕངོས་པར་བརནེ་མི་མང་ས་ཡ་མང་
པ་ོདམར་གསོད་དང་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།

ཇར་ཁནེ་ྜམངའ་སྡའེ་ིཧ་ཛ་རི་བགྷ་ཏུ་སྤྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐའུ་ི
འཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༦	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་ཧ་ཛ་རི་བགྷ་		

Hazaribagh 	 ཏུ་རནེ་གཞི་བྱས་པའ་ིཧནི་
བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པའི་གོ་སིྒག་འགོ་

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གྲངས་	 ༨༣	
ཕབེས་པའི་འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་གི་
མཛད་སྒའོི ་ཐོག་སྐུ ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོམངའ་
སྡའེ་ིའགུྲལ་བཞུད་བླནོ་ཆེན་དང་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇ་ཡནྟ་སི་ན་  Shri 

Jayant Sinha	 མཆོག་དང་།	 ཝི་ན་ོབ་ྷབ་ྷ
ཝེ་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ཉ་ེབའི་
རིགས་བདག་སྐ་ུཞབས་ར་མེཤ་ཤ་རན་  Dr 

Ramesh Sharan  ལགས།	 གྲསོ་ཚོགས་

འཐུས་མི་ཟུར་པ་མ་ང་ཝིར་ལཱལ་བྷིཤ་ཝ་
ཀརྨ་	 Shri Mahabir Lal Viswakarma	
ལགས།	 མངའ་སྡའེ་ིགྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
མ་ནཤི་ཇསིེ་ཝལ་Shri	 Manish Jaywas-

wal ལགས།	 རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་དང་སུ་རེཤ་ཀུ་མར་
ཅནྡྲ་ཝན་ཤི་	Shri Sudesh Kumar Chan-

dravanshi	ལགས་བཅས་ཕབེས་ཡོད།	
སུྐའི་འཁུངས་སྐར་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་པའི་སྐརོ་ས་གནས་ཀི་གསར་འགུར་
བརུྒྱད་ལམ་ཁག་གི་ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་
ཡོད་པ་བཅས།།


