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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྷ་ོབར་༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་པ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༧	
ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༣།༣༠	 ཙམ་ལ་
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་
གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་ནས་མཁའ་ལམ་བརུྒྱད་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་གྷ་ོབར་༸ཞབས་སོར་བད་ེ
བར་འཁདོ་ཡོད།	 	 ད་ེཡང་མགནོ་པ་ོགང་
ཉིད་མཆོག་ཧ་ཡ་ཏི་གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུ	
Grand Hyatt ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་
སབྐས་འབྲས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་གླངི་གི་མཁན་
རིན་པ་ོཆེ་དག་ེབཤེས་བླ་ོབཟང་བསམ་གཏན་
ལགས་དང་།	 གསོལ་མགནོ་ཁང་གི་སིྤ་ཁབ་

འགན་འཛིན་	Jaco Le Roux	ལགས་ཀིས་
གཙོས་མགནོ་ཁང་གི་ལས་བདེ་སོགས་ནས་

ཕབེས་བསུའ་ིས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ
ད་ེཡང་གྷ་ོབ་ས་གནས་སུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་

རྒྱ་གར་ནང་གི་ཚོང་དནོ་སླབོ་གྲྭ་གགས་ཅན་	
ཞེས་པས་ཇི་ལྟར་སྔནོ་ནས་གདན་ཞུ་གསོལ་
འདབེས་ཞུ་དནོ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོ
སྨནི་སྩལ་ཐབོ་ས་ེསང་ཕི་ཚེས་	 ༨	 ཉནི་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ད་ེཉདི་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་	 ༢༥	
འཁརོ་བའི་དསུ་དྲན་སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒརོ་
དབུ་བཞུགས་ཀིས་དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་
ལ་དངེ་གི་ད ུས་སུ་སེམས་དང་སེམས་ཀི་
བདེ་ལས་སྐརོ་རྒྱ་གར་གི་གནའ་བའོི་ལེགས་
བཤད་ཀི་ཕན་ཐགོས་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་བསྩལ་
རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་
པའ་ིགཙོ་འཛིན་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༦	
ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པའི་	
RSS	གཙོ་འཛིན་སྐ་ུཞབས་མོ་ཧན་བ་ྷག་ཝཏ་	
Mohan Bhagwat	 མཆོག་དང་མཇལ་
འཕད་གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐོང་མཆོག་སྦན་དྷ་ར་ནརོ་རྒྱས་གླིང་བདོ་
མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་གཞུང་འབྲལེ་འཚམས་

གཟགིས་དང་བསནུ།	 རྒྱ་གར་མཧཱ་རཱཤཀྲ་
མངའ་སྡའེ་ིགངོ་ཁརེ་ནག་པུར་ད་ུཡོད་པའ་ིསྐ་ུ
ཞབས་མོ་ཧན་བ་ྷག་ཝཏ་མཆོག་གི་བཞུགས་
གནས་སུ་ཁོང་དང་མཇལ་འཕད་གནང་
ས།ེ	 བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་དང་ཆབ་
སདི་གནས་སངས།	 འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་
འབྲལེ་ལམ་སྐརོ་སིྤ་དང་།	ལགྷ་པར་བདོ་ནང་
གི་ད་ལའྟི་ཁོར་ཡུག་གནས་སངས་སོགས་ཀི་
རྐནེ་པས་རྒྱ་གར་གིས་གཙོས་འཛམ་གླངི་སིྤ་

དང་།	 ཡང་སྒསོ་ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིས་ཁནོ་
ལ་ཤུགས་རྐེན་ཇི་ལྟར་འཐབེ་བཞིན་ཡོད་པ་
སོགས་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་བཀའ་མོལ་གནང་
འདགུ	སབྐས་དརེ་སྐ་ུཞབས་མོ་ཧན་བ་ྷག་ཝཏ་
མཆོག་གིས་ཨར་ཨེས་ཨེས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོངས་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པའི་ངསོ་
ནས་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་
ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་གུས་བརིྩ་ཧ་ཅང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་།	
འཕགས་བདོ་གཉསི་ནི་ཁིམ་ཚང་གཅིག་གི་
ནང་མི་ལྟ་བུ་ཡིན་སབས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་ཅེས་
གསུངས་འདགུ	 གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་	 Deekshabhoomi	ཞསེ་
པའི་རྒྱ་གར་གི་རྩ་ཁིམས་བཀདོ་སིྒག་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་བྷམི་རའ་ོཨེམ་

བྷ་ེད་ེཀར་	 B. R. Ambedkar	 མཆོག་ཕི་
ལོ་	 ༡༩༥༦	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་རྒྱ་
གར་ཧནི་དའུ་ིཡུལ་མི་གངས་	 ༦༠༠༠༠༠	
དང་ལྷན་ནང་པར་འགུར་སའི་གནས་ས་
མཇལ་བ་མ་ཟད།	 Dragon Palace Bud-

dhist temple	 ཞསེ་པའ་ིནང་པའ་ིདགནོ་ད་ུ
གནས་མཇལ་སབྐས་རྒྱལ་ཡོངས་གངས་ཉུང་
མི་རིགས་ཀི་འཐུས་མི་ལམྕ་སྐུ་སུ་ལེ་ཁ་ཀུམ་
བ་ྷརི་	 Sulekha Kumbhare	 མཆོག་དང་
མཇལ་འཕད་གནང་འདགུ	 ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་
གིས་བཙན་བལོ་བདོ་མིར་མཐུན་རྐེན་སྦརོ་
སྤདོ་བདེ་ཕགོས་ཀི་སིད་བུས་ཐ་ེབས་བནྷ་ད་ྷ
ར་ནརོ་རྒྱས་གླིང་གཞིས་ཆགས་མི་མང་གི་
བད་ེསྡགུ་ལ་གཟགིས་སྐངོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པའ་ི
ཞལ་བཞསེ་གནང་འདགུ

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	ཟླ་	༨	 ཚེས་	 ༡	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ལ་དྭགས་ཞི་བའི་ཚལ་ཕ་ོབྲང་
ད་ུལ་དྭགས་སླ་ེབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་དྲན་རནེ་
སྨན་ཁང་ཆེན་མོའི་སྨན་ཞབས་པ་རྣམས་ལ་
དམིགས་བསལ་མཇལ་ཁ་དང་སྐུ་དཔར་ལནྷ་
སྒནོ་རསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ཁདེ་རང་
ཚོ་སྨན་ཞབས་པའི་ལས་ཀ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་
རེད།	 ལས་ཀ་འད་ིགཞན་ཕན་གི་བ་བ་རེད།	
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གཞན་དནོ་སུྒབ་རུྒྱའི་
ཆ་ཤས་ཤིག་སྨན་པ་བས་ནས་མི་ལ་རོགས་

བདེ་རུྒྱ་ན་ིཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད།	 སེམས་པ་
བཟང་པ་ོབསོ།	 ནད་པར་ཕན་པ་སུྒབ་པའ་ི
བསམ་པ་བཟང་པ་ོབདེ་དགསོ།	 མཁནེ་
སོང་ངམ།	 སནྨ་ཞབས་པ་བདེ་པའ་ིརིང་ནད་
པར་བརྩེ་བ་དང་གད་མོ་དགོད་ན་ཡག་པ་ོ
ཡོད།	 ངསོ་རང་སནྨ་ཁང་ཆེན་པ་ོད་ེའདྲར་
ཐངེས་མང་པ་ོསླབེས་ཡོད།	 སནྨ་ཞབས་པ་
གད་མོ་དགོད་མཁན་ད་ེའདྲ་བུང་ན་སིྐད་པ་ོ
འདགུ	སནྨ་ཞབས་པ་འགའ་ཤས་རུླང་ལངས་
པའ་ིབཟ་ོའདྲ་བ་ོད་ེའདྲ་འདགུ	 ངསོ་ལ་གང་
བདེ་གབས་ཡོད་དམ་སྙམ་པའི་དགོས་པ་ཟ་

གི་འདགུ	 དརེ་བརནེ་མི་ཟརེ་མཁན་འད་ི
སྤདོ་འཇུག་ནང་གསུང་པ་ལརྟ་རེད།	 འཛུམ་
གི་བསུ་བ་དང་འཛུམ་སནོ་ནས་སྐད་ཆ་བག་
ཕབེས་པ་ོབཤད་པ་ཡིན་ན།	མིའ་ིསེམས་སིྐད་
པ་ོཡོང་གི་རེད།	 ཁདེ་རང་ཚོའ་ིལས་རིགས་
གཞན་ཕན་གི་བ་བ་རེད།	 ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
རེད།	རསེ་སུ་ཡི་རངས་ཡོད།
ད་ེནས་སེམས་པ་འད་ིསྤདོ་འཇུག་ནང་གསུང་
པ་ནང་བཞིན་སེམས་པ་བཟང་པ་ོབེད་ཀི་
ཡིན་ན།	 ཁདེ་རང་ཚོའ་ིལས་རིགས་འད་ི
བས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་བསོད་ནམས་མང་

པ་ོབསག་གི་རེད།	 བསོད་ནམས་ཆེན་པ་ོ
བསག་གི་རེད།	 ཚེ་འད་ིལ་ཡིན་ནའང་མི་
ལུས་ཐོབ་ནས་གཞན་ཕན་བེད་རུྒྱ་བུང་བ་
རེད།	 བསོད་ནམས་བསགས་པ་འདསི་ཚེ་
རབས་ནས་ཚེ་རབས་གཞན་ཕན་བདེ་ཐུབ་པ་
ཞིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད།	 ངསོ་ཀིས་སྨནོ་
ལམ་རྒྱག་གི་ཡིན།	 སྐ་ེབ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་
བ་ླམ་དང་།	 །འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀི་དཔལ་ལ་
ལོངས་སྤདོ་ཅིང་།	།ས་དང་ལམ་གི་ཡོན་ཏན་
རབ་རགོས་ནས།	 །ར་ོར་ེའཆང་གི་ག་ོའཕང་
མུར་ཐབོ་ཤོག	།ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

སནྨ་ཞབས་པའ་ིལས་ཀ་ན་ིགཞན་ཕན་གི་བ་བ་རེད།	

རྒྱ་གར་གིས་བདོ་དནོ་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་ལ་བདོ་མིར་
སེམས་འགུལ་ཐབེས་པ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༨	
རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉནི་མ་ཧ་རྴ་ཏར་མངའ་སྡའེི་
གངོ་སྡ་ེནག་པུར་ད་ུརནེ་གཞིས་བས་པའི་ཧིན་
བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པས་རཇ་ཀུ་མར་ཀི་
ཝལ་ར་མ་ནིའི་ཞེས་པའི་སླབོ་གྲྭར་མཛད་སྒ་ོ
སབས་བད་ེཞིག་གོ་སིྒག་ཞུས་པ་དརེ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད།	 སབྐས་
དརེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ཚོགས་
མི་རྣམས་ལ་བདོ་དནོ་ཐགོ་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐའེི་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་བཀའ་དྲནི་
རསེ་དྲན་ཞུས་གནང་བ་མ་ཟད།		རྒྱ་གར་གཞུང་
མང་གཉསི་ནས་ད་བར་བདོ་དང་བདོ་མིར་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད།
ཕོགས་མཚུངས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་འཕགས་བདོ་གཉིས་ཀི་དབར་ལོ་ངོ་སངོ་
ཕག་རིང་ནས་འབྲལེ་བ་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པའི་
སྐརོ་དང་།	 རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ནས་ད་
བར་བདོ་དནོ་ཆེད་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་
བར་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་སེམས་འགུལ་
ཆེན་པ་ོཐབེས་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་།	གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
ལ་	Little Scholar School	ཞསེ་པའ་ི
སླབོ་གྲྭས་མགནོ་འབདོ་ཞུས་པ་ལྟར་ཆེད་ཕབེས་
ཀིས་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་དང་ཐུག་འཕད་
ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།	

དགེ་རྒན་ཆེད་ལས་ཡར་རྒྱས་ཟབ་སྦོང་དབུ་
འབདེ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༨	ཉནི་གི་
ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 པར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
གོ་སིྒག་འགོ་དགེ་རྒན་ཆེད་ལས་ཡར་རྒྱས་ཟབ་
སྦངོ་དབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་སོང་།	
སྐབས་དརེ་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ཨིན་ཇི་དག་ེརྒན་
ཡིན་ན་རེད།	 ཚན་རིག་དག་ེརྒན་ཡིན་ན་རེད།	
གང་ལྟར་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོས་རང་ཉིད་ཀི་
ཤེས་བ་གང་ཤེས་པ་རྣམས་རིན་ཐང་ཅན་ད་ུ
བརིྩས་ཏ་ེདགེ་རྒན་ནང་ཁུལ་ལ་གོ་རགོས་སྤལེ་
རེས་གནང་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ང་ཚོ་གཅིག་
ལ་གཅིག་བརནེ་གི་སགོ་ཆགས་	 Social 
Animal	 རེད།	 དརེ་བརནེ་འཛིན་གྲྭའ་ིནང་
སླབོ་ཁདི་གནང་བའ་ིསབྐས།	 སླབོ་ཕུག་རེ་རེ་ལ་
སླབོ་ཁདི་གནང་བ་ལས།	 སླབོ་ཕུག་ཚོ་ར་ུཁག་
རེ་བཟསོ་ནས་སླབོ་ཁིད་གནང་བ་ཡིན་ན་དགེ་
མཚན་ཆེ་བ་ཡོད།	 དག་ེརྒན་ཞིག་ཡིན་པའ་ི
ཆ་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་སེམས་པ་བཟང་པ་ོདང་
བམས་སྙངི་ར་ེསོགས་ཡ་རབས་བཟང་སྤདོ་ཀི་
བསླབ་བ་རྣམས་སླབོ་གྲྭའི་ནང་སླབོ་ཕུག་ཚོར་
སླབོ་ཁདི་གནང་དགསོ།	 དངེ་སང་འཕུལ་ལས་
རིག་པ་	 Technology	 དར་སལོ་ཆེ་བའ་ི
སབྐས་འདརི།	 དག་ེརྒན་རྣམ་པས་འཕུལ་ལས་
རིག་པའ་ིཁ་ེཕན་བརུྒྱད་འཛིན་གྲྭའ་ིནང་སླབོ་ཁདི་
གནང་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཉནི་གངས་གཉསི་
རིང་གི་ཟབ་སྦངོ་སབྐས་སུ་དག་ེརྒན་རྣམ་པ་ཚོས་
གང་སྦངས་པ་ད་ེདག་སླབོ་གྲྭར་ཕབེས་ནས་དགེ་
རྒན་ནང་ཁུལ་ལ་ག་ོརགོས་སྤལེ་རེས་གནང་རུྒྱའི་
འགན་དག་ེརྒན་རྣམ་པ་ཚོར་ཡོད།	 ཞསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།	
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དབུ་མའ་ིལམ་དང་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་སོགས་ན་ིཁམིས་འགལ་ད་ུརིྩ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་བརདོ་པ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༩	
ཉནི་ཨ་རིའི་གངོ་ཁརེ་ནའིུ་ཡོག་ཏུ་རནེ་གཞི་
བས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
རགོ་ཞིབ་ཚོགས་པའ་ི	 Human Rights 

Watch	སནྙ་ཐའོ་ིནང་འཁདོ་པ་ལརྟ་ན།	ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༢	 ནང་བདོ་རང་སྐངོ་
ལྗངོས་ཟརེ་བས་སིྤ་བད་ེལས་ཁུངས་ནས་

ཁིམས་འགལ་ལས་དནོ་ཁག་གཅིག་ཡོངས་
ཁབ་གསལ་བསྒགས་བས་པའ་ིནང་།	 དབུ་
མའ་ིལམ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་།	 བདོ་ཀི་སདྐ་
ཡིག་དང་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐབོ་བ་རུྒྱའི་ལས་
འགུལ་སྤལེ་བ་ཡིན་ན་ཉསེ་ཅན་ད་ུརིྩ་རུྒྱ་ཡིན་
པ་བརདོ་འདགུ་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ིསིྐད་
སྡུག་ཚོགས་པ་ཁག་ཀང་ཁིམས་འགལ་ད་ུརིྩ་

རུྒྱ་ཡིན་པ་བརདོ་འདགུ	 བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ཀི་བད་ེདནོ་དང་འབྲལེ་བའི་མ་དངུལ་བསྡུ་
རུབ་བེད་པ་དང་རྩོད་རྙགོ་རིགས་འདམུ་
འགིག་གནང་བ་ཡིན་ན་ཁིམས་འགལ་ད་ུརིྩ་
རུྒྱ་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་
བ་ླམ་དང་བདོ་པའི་གནད་ཡོད་མི་ས་སོགས་
ཀི་ཤུགས་རྐནེ་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་རུྒྱ་ཡིན་

པའ་ིདམིགས་ཡུལ་བཅངས་ཡོད་པ་རེད།
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་འབྲལེ་དུྲང་
ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་
ཀིས་གསུང་དནོ།	 བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཀི་
སིྤ་བད་ེལས་ཁུངས་ཟརེ་བས་ཁིམས་འགལ་
ལས་དནོ་ཁག་གཅིག་ཡོངས་ཁབ་གསལ་
བསྒགས་བས་པ་ཁག་རུྒྱན་ལྡན་ཡིན་ཡང་།	

ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་འགུལ་དསེ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་བདོ་མི་ཚོའི་
ཐགོ་དྲག་གནནོ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏངོ་གི་ཡོད་
པ་མཚོན་གི་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་སུ་བདོ་དནོ་ཞུ་སྐལུ་གནང་བ།	
༄༅།	 །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཞོན་ཨཱཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
གིས་དབུ་ཁདི་པའ་ིསིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨནོ་
ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་
ཀརྨ་དགེ ་ ལེགས་ལགས་བཅས་སྐུ ་ཚབ་
ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་
དབུས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་བདོ་
དནོ་ཞུ་སྐལུ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༣༠	 ནས་
ཟླ་	༨	ཚེས་	༡	བར།	༡༽	ཨནྡ་ར་པར་
དྷཤེ་	 TDP	 སདི་དནོ་ཚོགས་མི་དང་།	
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་མི་	 མ་གནྷ་ཏ་ི	
ཝནེཀ་ཏཤེ་ཝ་རཱ་	 རའ་ོ (Shri Maganti 

Venkateshwara Rao [babu]) མཆོག་དང་།	
༢༽ཇམ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་ནས་ཡིན་པ་ BJP 

སདི་དནོ་ཚོགས་མི་དང་།	 གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའ་ིའཐུས་མི་	 ཇུ་གལྷ་	 ཀི་ཤོརེ་	 ཤར་མ་	
(Shri Jugal Kishore Sharma) མཆོག
༣༽ཇམ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་ནས་ཡིན་པ་	 BJP 

སདི་དནོ་ཚོགས་མི་དང་།	 གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའ་ིའཐུས་མི།	 སདི་བླནོ་ལས་ཁུངས་ཀི་
བླནོ་ཆེན་	 ཇི་ཏནེ་དརཱྷ་	 སིངྷ་	 (Dr. Jiten-

dra Singh)	མཆོག	༤༽ལྡ་ིལི་ནས་ཡིན་པ་	
BJP	སདི་དནོ་ཚོགས་མི་དང་།	གསོ་ཚོགས་
འགོ་མའ་ིའཐུས་མི་	མེ་ནཀ་ཤི་	ལེ་ཁི་ (Smt 

Meenakshi Lekhi)	 མཆོག	 ༥༽ཏ་ིལིང་
ག་ྷན་ནས་ཡིན་པ་	TRS	སདི་དནོ་ཚོགས་མི་
དང་།	གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་མི་	ཀནོ་
ཌ་	 ཝིཤ་ཝཤེ་ཝར་	 རེ་ཌ་ེ	 (Shri Konda 

Vishweshwar Reddy)	 མཆོག	 ༦༽བྷ་ི

ཧར་ནས་ཡིན་པ་	JD (U)	སདི་དནོ་ཚོགས་
མི་དང་།	 གསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་	
(Smt Kahkashan Perween)	མཆོག	༧༽
ཀ་ེརེ་ལ་ཱནས་ཡིན་པ་དང་ Communist 

Party India (CPI)	 སདི་དནོ་ཚོགས་མི་
དང་།	 གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་མི་	 སི་	
ཨན་	ཇ་ཡ་དྷ་ེཝན་	 (Shri C. N. Jayade-

van) མཆོག	༨༽ཡུ་པ་ིནས་ཡིན་ BJP	སདི་
དནོ་ཚོགས་མི་དང་།	 གསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ི
འཐུས་མི་	 རམ་	 ཤ་ཀར་	 (Shri Ram 

Shakal)	 མཆོག	 ༩༽ཀ་ེརེལ་ལ་ཱནས་ཡིན་
པ་	 INC	 སདི་དནོ་ཚོགས་མི་དང་།	 གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་མི་	 ཀུ་རབུ་པ་སེརེ་	
ཝར་ཀཡེ་	 ཐ་ོམས་	 (Prof. Kuruppass-

ery Varkey Thomas) མཆོག	 ༡༠༽ཡུ་པ་ི
ནས་ཡིན་པ་	BJP	སདི་དནོ་ཚོགས་མི་དང་།	
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་མི།	 ཤེས་ཡོན་
བླནོ་ཆེན་གཞནོ་པ་སཱཏ་ཡ་པལ་སིངྷ་	 (Shri 

Satyapal Singh) མཆོག (Minister of 

State for Human Resource Develop-

ment) ༡༡༽མ་དྷཡེ་པར་དཤེ་ནས་ཡིན་པ་ 

BJP སདི་དནོ་ཚོགས་མི་དང་།	གསོ་ཚོགས་
གངོ་མའ་ིའཐུས་མི།	 སིྤ་ཚོགས་དང་ནསུ་
ཤུགས་ཀི་བླནོ་ཆེན་	ཐ་ཝར་	ཅནྡ་	གྷ་ེལོཊ་	
(Shri Thawar Chand Gehlot) མཆོག	
༡༢༽ཀ་ེརེལ་ལ་ཱནས་ཡིན་པ་ INC	 སདི་
དནོ་ཚོགས་མི་དང་།	 གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ི
འཐུས་མི་	 སུ་རེཤ་	 ཀ་ོཌི་ཀུ་ནལི་	 (Shri 

Suresh Kodikunnil)	མཆོག	༡༣༽ཨ་ར་ུ
ན་ཅལ་ནས་ཡིན་པ་	 BJP	 སདི་དནོ་ཚོགས་
མི་དང་།	 གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་མི།	
ནང་སདི་བླནོ་ཆེན་གཞནོ་པ་ཀི་རེན་	 རི་ཇི་
ཇུ་	(Shri Kiren Rijiju) མཆོག
༡༤༽ཡུ་པ་ིནས་ཡིན་པ་	 BJP	 སདི་དནོ་
ཚོགས་མི་དང་།	 གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ི
འཐུས་མི།	 དབུས་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་	 སན་
ཇིབ་	 ཀུ་མར་	 བལྷ་ཡན་	 (Dr. Sanjeev 

Kumar Balyan)	 མཆོག	 ༡༥༽བྷ་ིཧར་
ནས་ཡིན་པ་	BJP	སདི་དནོ་ཚོགས་མི་དང་།	
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་མི་	 བྷ་ིརེན་
དརཱྷ་	 ཀུ་མར་	 ཅ་ོད་ྷརི་	 (Shri Birendra 

Kumar Chaudhary)	 མཆོག	 ༡༦༽ཨ་

སམ་ནས་ཡིན་པ་	INC	སདི་དནོ་ཚོགས་མི་
དང་།	 གསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་མི་	 རི་
པུན་	བྷ་ོར་	(Shri Ripun Bora)	མཆོག
༡༧༽མ་དྷཡེ་པར་དཤེ་ནས་ཡིན་པ་	 BJP 

སདི་དནོ་ཚོགས་མི་དང་།	 གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའ་ིའཐུས་མི་	ཇ་ཱནར་དྷནེ་	མིཤ་ར་	(Shri 

Janardan Mishra)	 མཆོག	 ༡༨༽ཏ་མིལ་
ན་དྷུ ་ནས་ཡིན་པ་	All India Anna Drav-

ida Munnetra Kazhagam (AIADMK)	
སདི་དནོ་ཚོགས་མི་དང་།	 གསོ་ཚོགས་གངོ་
མའ་ིའཐུས་མི་	 ཝ་སུ་དྷ་ེཝན་	 མའ་ིཐརེ་
ཡན་	 (Dr. Vasudevan Maithreyan) 

མཆོག	 ༡༩༽མ་ཧ་ར་ཤི་ཏ་ིཡ་ནས་ཡིན་པ་ 
BJP སདི་དནོ་ཚོགས་མི་དང་།	གསོ་ཚོགས་
འགོ་མའ་ིའཐུས་མི།	 ནང་སདི་བླནོ་ཆེན་
གཞནོ་པ་	ཧན་སེ་རཇ་	གང་རམ་	ཨ་ཧརི་ 
(Shri Hansraj Gangaram Ahir)	མཆོག་
བཅས་རིམ་བཞིན་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཏ་ེབདོ་
དནོ་ཞུ་སྐལུ་གནང་།
ཕི་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༢༣	 ནས་བཟུང་ས་ེཕི་ཟླ་	
༨	 ཚེས་	 ༡	 བར་རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེཁག་	
༢༢	 ཁབ་ཁངོས་ནས་གསོ་ཚོགས་གངོ་
འགོ་གི་འཐུས་མི་ཁནོ་	 ༥༨	 མཇལ་འཕད་
བུང་བ་ལས་སིད་དནོ་ཚོགས་པ་མ་འདྲ་བ་
ཁག་	 ༡༡	 དང་།	 སདི་དནོ་ཚོགས་པའ་ི
ཁངོ་གཏགོས་སུ་མེད་པ།	 སདི་འཛིན་གིས་
ཐད་བསྐསོ་གནང་བ་བཅས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
དབུས་གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་	༦	ཡོད་པ་དང་།	
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་མ་ཡིན་པའི་གལ་ཆེའི་
སདི་དནོ་མི་ས་	 ༥	 དང་ཡང་མཇལ་འཕད་

གནང་ཡོད།
ཕི་ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡	 དགངོ་མོ་ཆུ་ཚོད་	
༧།༣༠	 ནས་	 ༩།༠༠	 བར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི
ལིའ་ི Constitution Club	 ཏུ་རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
འབྲལེ་མཐུད་འགན་འཛིན།	 ཧ་ིམ་ཅལ་
མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ།	 གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཤན་
ཏ་ཀུ་མར་མཆོག་གི་གཙོ་སྐངོ་འགོ་རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་	 ༡༢	 དང་།	 བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་གཙོས་རུྒྱན་
ལས་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་རྣམ་པ་དང་
ཚོགས་དུྲང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ།	ལྡ་ིལི་
སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་དུྲང་ཆེ་མཆོག	འཕགས་
བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་
འབྲལེ་ཡོད་ལས་བདེ་རྣམ་པ་བཅས་ཚོགས་
འད་ུཚོགས་གནང་ས།ེ	 ཚོགས་འད་ུསྔནོ་མ་
ཁག་གི་གསོ་ཆོད་ལ་མཇུག་གནནོ་ཇི་བུང་
བསྐར་ཞིབ་དང་།	 ད་ལན་ཞུ་སྐལུ་གི་གནས་
བབ་ཁག་སནྙ་སྒནོ།	 མ་འངོས་རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ངསོ་
ནས་བདོ་དནོ་དང་འབྲལེ་བའི་ཕག་ལས་
གནང་ཕགོས་སོགས་ལ་གོ་བསྡུར་གིས་གསོ་
ཆོད་རིམ་པ་ཁག་ཅིག་བཞག་གནང་ས་ེརྒྱ་
གར་དབུས་གསོ་ཚོགས་སུ་བདོ་དནོ་ཞུ་སྐུལ་
གི་ལས་དནོ་རེ་ཞིག་མཇུག་སིྒལ་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཚོང་ལས་ཡར་ཐོན་རམ་
འདགེས་ལས་གཞི་ཚན་པའ་ི	 Tibetan En-

trepreneurship Development	 ག་ོསིྒག་
འགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོའ་ིབདོ་པའ་ིཡར་
ཐནོ་ཚོང་ལས་པ་ Entrepreneur	རྣམས་ལ་
རུྒྱས་སནོ་གི་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་ཡོད།
ད་ེཡང་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་
འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གིས་
ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་
གཞིའི་དགོས་པ་དང་དམིགས་ཡུལ་སྐརོ་
ངོ་སྤོད་མདརོ་བསྡུས་ཤིག་གནང་བ་དང་
འབྲལེ།	 བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཁནོ་ཡོངས་

ཡར་རྒྱས་ཡོང་བར་བདོ་པའི་ཡར་ཐནོ་ཚོང་
ལས་པ་ཚོར་ཤུགས་རྐེན་བཟང་པ་ོཐེབས་
ཐུབ་པའ་ིནསུ་པ་ཡོད།	ཅསེ་དང་།
ད་ེདང་ཕགོས་མཚུངས་མ་འངོས་པར་ཚོང་
ལས་ཡར་ཐོན་རམ་འདགེས་ལས་གཞིའི་

འོག་བདོ་
པའི་ཚོང་
པ ་ ཚོ ས ་
རང་ཉིད་
ཀི ་ ཚོ ང ་
ལས་ཡར་
རྒྱ ས ་
ག ཏོ ང ་
བ ར ་ མ ་
འཛུགས་

གཟངེས་རགས་སོགས་ཀིས་མཚོན་པའི་གོ་
སབྐས་ས་ཚོགས་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
འདི་ལོའི་ལས་གཞི་ནང་སནྙ་ཞུ་ཕུལ་མཁན་
མི་གངས་	 ༡༧	 འབརོ་བའ་ིཁངོས་ནས་

ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་པ་རྩ་ེཕུད་གངས་	 ༤	
འདམེས་སུྒག་བུང་ཡོད་པ་དང་།	 ཚོང་ལས་
ཆེད་མཁས་མི་སས་ཁངོ་རྣམ་པར་ཚོང་ལས་
གཉརེ་ཕོགས་དང་འབྲལེ་བའི་སྔནོ་འགའོི་
སྐེད་སིང་ཟབ་སྦོང་དང་ལམ་སནོ་སོགས་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་རེད།
འདམེས་སུྒག་ཟིན་པའི་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་
པ་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་ཧར་ཡ་ན་
མངའ་སྡའེ་ིགངོ་ཁརེ་སོ་ན་ིཔཏ་ Sonipat 

ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཨོ་པ་ིཇིན་དལ་མཐ་ོ
སླབོ་ཁང་	 OP Jindal Global Univer-

sity	 ད་ུབདནུ་ཕག་གཉསི་རིང་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་བཞུགས་སརྒ་ར་སའ་ིཉ་ེའགམ་ད་ུརནེ་
གཞི་བས་པའི་འཛིན་སྐངོ་སྦངོ་བརར་ཁང་

ད་ུབདནུ་ཕག་གསུམ་རིང་ཚོང་ལས་གཉརེ་
ཕགོས་དང་འབྲལེ་བའི་སྔནོ་འགའོི་སྐདེ་སངི་
ཟབ་སྦངོ་སྤདོ་རུྒྱ་རེད།
ལས་གཞི་འདིས་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་
དངེ་དསུ་ཀི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའི་
ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་པ་	 Entrepreneur	 ཇ་ེ
མང་སྐེད་སིང་ཡོང་ཐབས་གཙོ་བ་ོདང༌།	
ཚོང་ལས་པ་ད་ེདག་བརུྒྱད་རང་རེའི་སིྤ་
ཚོགས་ནང་ལས་རིགས་ཀི་ག་ོསབྐས་མང་ད་ུ
འག་ོཐབས་དང་རིམ་པས་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་མང་ཚོགས་ཀི་དཔལ་འབོར་གནས་
བབ་ཡར་རྒྱས་ས་བརན་ཡོང་རུྒྱར་དམིགས་
པ་ཞིག་ཡིན།།

དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚོང་ལས་ཡར་ཐནོ་རམ་འདགེས་ལས་གཞི་ཚན་པས་རུྒྱས་སནོ་གནང་བ།	



3 TIBETAN NEWS  8th  August  2018 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༧	ཕི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༨

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ང་ོསྤདོ་གནང་བ།	
༄༅།	 །འད་ིལོའ་ིདབར་ཁའ་ིགུང་སེང་
དང་སབས་བསནུ་བང་ཨ་རི་དང་།	 སུད་སི།	
ཁ་ེན་ཌ།	ཕ་རན་སི།	ཧལོ་ལེན་ཌི།	པརོ་ཅུ་
གྷལ་བཅས་ནས་བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུག་ཁག་
གཅིག་བཞུགས་སརྒ་ར་སར་རནེ་གཞི་བས་
པའི་ར་སངེ་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭར་དབར་ཁའི་
བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་འཛིན་
གྲྭའ་ིཆེད་ཕབེས་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེརིང་ས་ེ
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༢	 ཉནི་
གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་ར་ས་གངས་སིྐད་གཉའ་ཁི་
ཚོགས་ཁང་ནང་ཡུལ་གུ་ད་ེདག་གི་བདོ་པའི་
སླབོ་ཕུག་གངས་	 ༧༡	 ཙམ་ལ་བདོ་ཀི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་།	 ད་ེབཞིན་སདྐ་ཡིག་གི་

གལ་གནད་རང་བཞིན་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	 ཁདེ་རང་ཚོས་རང་གི་
རང་ལ་ང་སུ་རེད།	 ཅསེ་དྲ་ིབ་དྲསི་མངོ་
ཡོད་དམ།	 ཁདེ་རང་ཚོ་ཨ་རི་དང་ཁ་ེན་ཌ།	
སུད་སི་སོགས་ཀི་མི་སེར་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།	
ཁདེ་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདག་བཀའ་དྲནི་ཆེན་
པ་ོཡིན་པ་ཚོར་དགསོ།	 ཡིན་ཡང་ཁདེ་རང་
ཚོ་བདོ་པ་ཡིན་པ་ནམ་ཡང་མ་བརེད་པ་
གནང་རོགས།	 ཁདེ་རང་ཚོ་བདོ་པ་ཡིན་པ་
ངསེ་པར་ད་ུཤེས་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 བདོ་པ་
ཡིན་པ་སྤབོས་པའང་བདེ་དགསོ།	ཁདེ་ཚོས་
བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སྦང་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད།	རང་གི་ཕ་སདྐ་བརདེ་པའ་ིཉནི་མོ་ནས་
བཟུང་ཁེད་རང་སུ་ཡིན་མིན་ཡང་བརེད་
འག་ོགི་རེད།	དརེ་བརནེ་ཁདེ་རང་ཚོས་བདོ་

ཀི་སྐད་ཡིག་དང་ནང་པའི་ལྟ་གུབ་སོགས་
སྦང་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	ཁདེ་རང་
ཚོ་ཕལ་ཆེ་བ་ནང་པ་རེད།	 ང་ཚོར་བཀའ་
འགུར་པ་ོཏ་ི	 ༡༠༠	 དང་བསན་འགུར་པ་ོ
ཏ་ི	 ༢༢༥	 ལགྷ་བདོ་ཡིག་ནང་ཡོད།	 དསུ་
རབས་	༧	དང་	༨	སབྐས་སུ་བདོ་ཀི་དཔའ་
བརུལ་རྣམ་པ་སུ་རེད།	 ཁདེ་ཚོས་ཤེས་ཀི་
ཡོད་དམ།	 དསུ་རབས་བདནུ་པ་དང་བརྒྱད་
པའ་ིསབྐས་སུ་བདོ་ཀི་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམ་པ་ཚོ་བདོ་
ཀི་དཔའ་བརུལ་རེད།	 བདོ་ཀི་རྒྱལ་པ་ོརྣམ་
པས་ཁངོ་ཚོ་ལམ་བགདོ་པར་དཀའ་བའི་རྒྱ་
གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལ་ལེགས་སྦར་སདྐ་
དང་ནང་ཆོས་སྦོང་བར་བཏང་ས་ེམང་པ་ོ
ཞིག་ལམ་བར་ད་ུགངོས་པ་རེད།
མཐར་བདོ་ཀི་ལོ་ཙཱ་བ་ཚོས་རྒྱ་གར་འཕགས་

པའི་ཡུལ་ནས་ལེགས་སྦར་སྐད་སྦངས་ཏ་ེ
ནང་ཆོས་བདོ་སདྐ་ད་ུབསུྒར་ཡོད།	དསེ་བདོ་

མི་ཚོ་བླ་ོརྣ་ོབ་དང་འཇོན་ཐང་ཡོད་པ་ཞིག་
བསན་ཡོད།	 བདོ་ལ་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབནོ་
རྣམ་གསུམ་གིས་གཙོས་དཔའ་འཛངས་རུལ་

ཕདོ་ཅན་གི་རྒྱལ་རབས་	 ༤༢	 བུང་ཡོད།	
ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབནོ་རྣམ་གསུམ་གི་སབྐས་

ལ་ནང་ཆོས་ལེགས་སྦར་སྐད་ནས་བ ོད་
སདྐ་ད་ུབསུྒར་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་དང་དངེ་རབས་ཚན་རིག་པའ་ིདབར་གི་བག་ོགླངེ་སྐརོ་རྒྱ་ཡིག་ནང་དབེ་གསར་ཐནོ་པ།	
༄༅།	།ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གིས་
རྒྱ་རིགས་དང་འབྲལེ་བའི་ལས་དནོ་སྤལེ་
བའ་ིསབྐས།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་

བཅའ་གསུམ་དང་།	 ལགྷ་པར་ད་ུ༸གངོ་
ས་མཆོག་ནས་འདས་པའ་ིལོ་	 ༣༠	 ལགྷ་
ཙམ་རིང་ཚན་རིག་པ་དང་མཉམ་ད་ུབག་ོ
གླ ེང ་གནང་བ་དང་འབྲེལ་བའི ་སྔ ་ ཕིའི ་

གནས་ཚུལ་རྣམས་རྒྱ་རིགས་སིྤ་
ཚོགས་ནང་ངོ་སྤོད་བེད་རུྒྱ་ད་ེ
གནད་འགག་ཆེན་པརོ་བརིྩས་
ནས་དའེི ་ཐོག་བར་ལམ་ནས་
ཤུགས་སནོ་འཕར་མ་བརྒྱབ་པ་
ལརྟ།	 ཨ་རིར་བཞུགས་མཁན་
རྒྱ་རིགས་རྩོམ་པ་པ་ོཏིང་དབི་
ཕུ་ (DING YIFU) དང་།	 ལི་
ཅང་ལིན་ (LI JIANGLIN)	
གིས་དནོ་དརེ་ད་ོསང་ཆེན་པ་ོ
གནང་ས།ེ	 ས་ྔརསེ་སུ་ཨ་མེ་
རི་ཀ་དང་།	 བཞུགས་སརྒ་ར་
རམ་ས་ལ།	 རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་

བཅས་སུ་སེམས་དང་སགོ་གི་ཚོགས་འད་ུ
སྔ་རསེ་ལ་བཅར་ནས་ལས་ཡུལ་དངསོ་སུ་
ཟུར་ཉན་དང་བཅར་འདྲ།ི	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བཀའ་
འདྲ་ིདགོངས་སྐརོ་བཅས་ཞུས་ནས་ལོ་ཤས་
རིང་འབད་བརྩནོ་བས་པའ་ིའབྲས་བུར།	 ད་
ཆ་	 <<ཤེས་རབ་ཀི་རྒྱ་མཚོ།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མ་དང་དངེ་རབས་ཚན་རིག་པའི་དབར་གི་
བག་ོགླངེ་།>>	ཞསེ་པའ་ིརྒྱ་ཡིག་གི་དབེ་ཅིག་
ཟླ་བ་སྔནོ་མའི་ནང་དངསོ་སུ་ཁམོ་རྲྭར་ཐནོ་
ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།		
<<ཤེས་རབ་ཀི་རྒྱ་མཚོ།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་དང་
དངེ་རབས་ཚན་རིག་པའི་དབར་གི་བག་ོ
གླངེ་།>>	 ཞསེ་པའ་ིདབེ་ཀི་ནང་དནོ་གཙོ་བ་ོ
ན།ི	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
མཆོག་དང་དངེ་རབས་ཚན་རིག་པའ་ིདབར་
ཐགོ་མར་ཐུག་འབྲལེ་ཇི་ལྟར་བུང་བ་དང་།		

བར་ད་ུསེམས་དང་སགོ་གི་བག་ོགླངེ་རིམ་
པ་ཁག་ཇི་ལརྟ་ཚུགས་པ།	 ད་ལ་ྟའཛམ་གླངི་
གི་གགས་ཅན་ཚན་རིག་པ་རྣམས་དང་ཅི་
ཞིག་བག་ོགླངེ་གནང་གི་ཡོད་པའི་སྐརོ་ཡིན་
ཞིང་།	 ད་ོབདག་རྩམོ་པ་པསོ་རེ་སྐལུ་ཞུས་
པ་ལརྟ།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ནས་དབེ་འདིར་སྔནོ་གླངེ་ཞིག་རྩལ་
ཡོད་པའ་ིནང་།	 རྒྱ་རིགས་ཤེས་ལནྡ་དང་ད་ོ
སང་ཅན་དག་གིས་ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་
དངེ་རབས་ཚན་རིག་གཉསི་འགལ་བ་ལྟག་
སྤདོ་ལ་ྟབུ་མིན་པར།	 ཕན་ཚུན་གཅིག་ཕན་
གཅིག་གགོས་ཀི་སྒ་ོནས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
བའ་ིརང་བཞིན་ལ་རུྒྱས་ལོན་དང་།	 ཤེས་
རགོས།	 བསམ་གཞིགས་གཏངི་ཟབ་ཡོང་
བའ་ིརེ་བ་དང་སྨནོ་ལམ་ཡོད།	 ཅསེ་འཁདོ་
ཡོད་པ་རེད།	
དབེ་འདརི་ཤོག་གངས་	༤༢༡	ཡོད་པ་དང་།	

ཐ་ེཝན་གི་ལིན་ཁིན་	 (Lin King)	 དཔར་
སུྐན་ཁང་ནས་པར་སུྐན་བས་ཤིང་།	 ཟླ་བ་
སྔནོ་མའི་ནང་དངསོ་སུ་ཁམོ་རྲྭར་ཐནོ་ཡོད།	
ལིན་ཁིན་	 (Lin King)	 དཔར་སུྐན་ཁང་
གི་དྲྲྭ་བང་ལ་གཟགིས་ན།	 <<ཤེས་རབ་ཀི་
རྒྱ་མཚོ།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་དང་དངེ་རབས་ཚན་
པའ་ིདབར་གི་བག་ོགླངེ་།>>	 ཞསེ་པའ་ིརྒྱ་
ཡིག་གི་དབེ་གསར་པའི་ཞིབ་ཕའི་གནས་
ཚུལ་མཁནེ་རགོས་ཐུབ།།

གསལ་བསྒགས།	
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སརྒ་ད་ུགསུང་
ཆོས་བཀའ་དྲནི་བསྩལ་སྐབས་ཆོས་ཞུ་བ་
ཡོངས་ལ་གསུང་ཆོས་ཕག་འཁརེ་ཞུ་བདའེི་
སདླ་དྲ་ཚིགས་ www.dalailamateaching.

com	 ཐགོ་ནས་ཐ་ོའགདོ་བདེ་རུྒྱའ་ིམཐུན་
རྐེན་གསར་སུྐན་ཞུས་ཡོད་པས་ཚང་མས་
ཐུགས་སང་ཡོང་བ་ཞུ།	 རིང་མིན་ཕི་ལོ་	

༢༠༡༨	ཟླ་	༩	 ཚེས་	༤	ནས་	༧	བར་
གི་གསུང་ཆོས་ཐ་ོའགོད་ཀི་དྲ་ཚིགས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་ནས་སྒ་ོ
ཕ་ེརུྒྱ་ཡིན་པ་དང་།	 དྲ་ཚིགས་ཀི་དྲ་ཐག་	
www.dalailama.com	དང་	www.tibet.

net	བཅས་ནས་ཀང་གཟགིས་རུྒྱ་ཡོད།		དྲ་
ཚིགས་བརུྒྱད་ཐ་ོའགོད་གནང་གུབ་རསེ་དྲ་
ཐགོ་བཀང་བའི་འགེངས་ཤོག་གི་ང་ོབཤུས་

དང་།	སོ་བདག་སོ་སོའ་ིང་ོསྤདོ་ཡིག་ཆ་དཔྱ་
ཁལ་ལག་དབེ་དང་།	 སྐབས་བཅལོ་ལག་
འཁརེ་ Passport/Aadhaar Card/Voter 

ID	 བཅས་གང་རངུ་མཉམ་འཁརེ་ཐགོ་
བད་ེསུང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་སུ་ང་ོབཅར་
གིས་གསུང་ཆོས་ཕག་འཁརེ་བཞེས་དགོས།	
གལ་ཏ་ེཆོས་ཞུ་བ་སུ་ཞིག་ནས་ད་ེས་ྔགསུང་
ཆོས་ཕག་འཁརེ་ཞུས་ཡོད་ཚེ་ད་ེསའྔི་གསུང་

ཆོས་ཕག་འཁརེ་གི་ཨང་རགས་ ID ཐགོ་
ད་ོབདག་ངོ་བཅར་གིས་གསུང་ཆོས་ཕག་
འཁརེ་གསར་པ་བཞསེ་ཆོག	 	 དྲ་ཚིགས་
བདེ་སྤདོ་གཏངོ་མི་ཤེས་མཁན་རིགས་ལ་ད་ེ
ས་ྔབཞིན་གསུང་ཆོས་ཕག་འཁརེ་ཞུ་འཐུས་
ཆོག་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་
ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༠	ལ།།

དོགས་འདྲི་ཡོད་ཚེ ་གཤམ་གསལ་གླ ོག་
འཕིན་དང་ཁ་ོཔར་བརུྒྱད་འབྲལེ་བ་གནང་
དགསོ།
bsomcleod@tibet.net      

91-1892-221560

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གསལ་བསྒགས།	
༄༅།	།མཚུངས་མེད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལནྷ་རྒྱས་མཆོག་ལ།
																																					ཆེད་ཞུ།	འད་ིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༩	ཉནི་ཁབ་ཁངོས་དགནོ་སྡ་ེཆུང་ཁག་ལ་ཉམས་གསོའ་ིལས་དནོ་ཆུང་ཙག་སདླ་རོགས་རམ་འསོ་བབ་རེ་གནང་
རུྒྱའ་ིགསལ་བསྒགས་སྤལེ་བའ་ིནང་།	ཕི་ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༥	འགངས་མེད་འད་ིགར་སནྙ་ཞུ་ཕུལ་འབརོ་ཟནི་པ་དགསོ་རུྒྱ་འཁདོ་ཡོད་རངུ་།	འད་ིནས་དསུ་ཡུན་ཕར་འགངས་ཀིས་གངོ་གསལ་ལས་གཞིའ་ིཐགོ་སནྙ་ཞུ་འབུལ་མཁན་ཡོད་རིགས་
ནས་གསལ་བསྒགས་སྔནོ་སོང་ནང་གསལ་ལརྟ་སནྙ་ཞུ་དང་དགསོ་མཁའོ་ིཡིག་ཆ་ཁག་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གླགོ་འཕནི་ནམ་སྦྲག་བརུྒྱད་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༣༡	འགངས་མེད་ཕུལ་འབརོ་ཟནི་པ་དགསོ་རུྒྱ་དང་།	གངོ་གསལ་
དསུ་བཀག་རསེ་སནྙ་ཞུ་ཕུལ་འབརོ་བུང་རིགས་ལ་དགངོས་བཞསེ་གནང་ཐབས་མེད་པས་ད་ེདནོ་ཁུངས་ཁབ་ནན་འདྲངོས་ཡོང་བ་ཞུ།	ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༠	ཉནི།
																																																																																																																				ཕུལ།།
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ངསོ་རང་འདརི་ཡོང་ནས་ལྷདོ་ལྷདོ་སྡདོ་རུྒྱ་བུང་ན་དྲན་གི་ཡོད།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༣	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ལ་དྭགས་ཞི་བའི་ཚལ་ཕ་ོ
བྲང་ཐང་ཆེན་ད་ུལ་དྭགས་ནང་ཚོགས་དང་
དགོན་ཚོགས་ཐུན་མོང་ནས་གསོལ་སནོ་
ཟབ་རྒྱས་འདགེས་འབུལ་སབྐས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 གགོས་པ་ོལནྷ་རྒྱས་ལ་ཞུ་རུྒྱར།	
ད་ེརིང་འདིར་ལ་དྭགས་ནང་པའི་ཚོགས་
པ་ནས་གསོལ་སནོ་གནང་བ་རེད།	 ང་ཚོ་
མི་མང་པ་ོཞིག་ཐུག་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བུང་བ་
རེད།	 འདརི་གསོལ་སནོ་ག་སིྒག་གནང་
མཁན་ཚོས་ག་སིྒག་གཟབ་རྒྱས་གནང་འདགུ	
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་ལམ་ཐངེས་འདིར་ལ་དྭགས་སླ་ེལ་ཕི་ཟླ་	
༧	 ཚེས་	 ༣	 ཉནི་འབརོ་བ་རེད།	 ད་ེརིང་
ཕི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༣	ཉནི་ཏ་ེཟླ་བ་གཅིག་ཕིན་
འདགུ	 དསུ་ཡུན་འདའི་ིརིང་སླ་ེདང་།	 ལྡམུ་
ར།	 ཟངས་དཀར།	 ཀར་གྷལི་བཅས་ལ་
ཁུག་ཙམ་སླབེས་པ་རེད།	 མི་མང་ཚོ་དད་པ་
དང་དགའ་ཞེན་གཡོ་བ་མེད་པ་རེད་འདགུ	
ངསོ་རང་སེམས་འགུལ་ཐབེས་བུང་།

ད་ེའདྲའི་ཐགོ་ནས་བསན་པ་དང་འག་ོབར་
ཕན་ཐགོས་ཕན་བུ་བུང་སོང་བསམ་པ་བུང་།	
ད་ེབཞིན་མུལ་བྷགེ་ཏུ་ཁུག་ཙམ་སླབེས་པ་

རེད།	 ས་ཁུལ་ད་ེཚོ་ཚང་མས་ཆོས་ལུགས་
དབ་ེབ་མེད་པར་	Muslim	ས་ཁུལ་སོ་སོར་
ཡོད་པ་ཚོས་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབདེ་ཀི་འདགུ	
ངསོ་ཀི་ངསོ་ནས་ས་གནས་སུ་དཀའ་ངལ་
ཕན་བུ་འཕད་པ་ད་ེདག་ལ་ཞེན་སྐུལ་འདྲ་
བས་ནས་ཕན་ཐོགས་བུང་སོང་བསམ་པ་
དྲན་བུང་།	ད་ེརིང་འདརི་ཁ་ལག་ཟ་ར་ུཡོང་
བ་རེད་མ་གཏགོས་སདྐ་ཆ་བཤད་སདླ་ཡོང་
བ་མ་རེད།	 སང་ཕདོ་ལྡམུ་ར་འབྲ་ིབཀའ་

དགོན་ཡུལ་ཐུན་མོང་ནས་ཡོང་རོགས་ཞེས་
བརདོ་ཀི་འདགུ	 སང་ཕདོ་དབར་དསུ་ར་
སར་ཆར་ཞོད་ཆེན་པ་ོབས་ནས་བཞའ་རླན་

ཆེན་པའོི་སྐབས་སུ་འདིར་གཅིག་ཡོང་ཐུབ་
ན་བསམ་པ་ཞིག་དྲན་གི་འདགུ	 འདརི་རྒས་
པ་ོངལ་གསོ་རྒྱག་ཏུ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད་མ་
གཏགོས་ཧ་ཅང་བྲལེ་བ་ཚ་པ་ོབདེ་རུྒྱའི་དནོ་
ད་ུཡོང་གི་མེད།	 དརེ་བརནེ་ཟངས་དཀར་
དང་ལྡུམ་ར་ལ་འག་ོརུྒྱ་ད་ེཚོའི་གས་ལྟ་གིན་
ལ་ྟགིན་བདེ་ཀི་ཡིན།
གང་ལྟར་མད་ོདནོ་སྙིང་པ་ོསྐད་ཆ་དྲང་པ་ོ
བཤད་པ་ཡིན་ན།	 ལོ་རྒན་ད་ཆ་ལོ་	 ༨༤	

སླབེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 དརེ་བརནེ་མི་རྒན་ལོ་	
༨༤	 སླབེ་པ་ཞིག་ལྷདོ་ལྷདོ་བས་ནས་ཚེ་རིང་
བ་འད་ིདགའ་བ་འདགུ་གམ།	 བྲལེ་བ་ཚ་པ་ོ
བས་ནས་ཚེ་ཐུང་བ་དགའ་བ་འདགུ	སདྐ་ཆ་
དྲང་པ་ོབཤད་ན་འད་ིའབྲལེ་བ་ཡོད།	 ཤེས་
སོང་ངམ།	དརེ་བརནེ་ངསོ་རང་འདརི་ཡོང་
ནས་ལྷདོ་ལྷདོ་སྡདོ་རུྒྱ་བུང་ན་དྲན་གི་ཡོད་པ་
རེད།	 ཕར་ཚུར་མང་པ་ོའག་ོརུྒྱ་ད་ེཁ་ཐུག་
དརེ་ལ་ྟགིན་ལ་ྟགིན་བདེ་ཀི་ཡིན།
ཁེད་རང་ཚོས་ཕོགས་གཅིག་ནས་༸རྒྱལ་
བ་རིན་པ་ོཆེ་སྐུ་ཚེ་རིང་པ་ོབཞུགས་རོགས་
གནང་ཞསེ་ཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་མས་སྨནོ་ལམ་
རྒྱག་བཞིན་ཡོད།	 ལགྷ་པར་བདོ་ནང་དཀའ་
ངལ་མང་པ་ོའཕད་བཞིན་པ་ཚོས་༸རྒྱལ་
བ་རིན་པ་ོཆེ་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་ཡུན་རིང་
བརན་པར་ཤོག་ཅེས་སྨནོ་ལམ་ཧ་ཅང་རྒྱག་
བཞིན་འདགུ	 ངསོ་ཀི་ལུས་འད་ིཤ་རསུ་
གདསོ་བཅས་ཀི་ཕུང་པ་ོརེད།	 ཧ་ཅང་ཐང་
ཆད་རུྒྱའི་རིགས་བུང་ན་ཚེའི་འགལ་རྒྱེན་
ཆགས་ཀི་རེད།	 འད་ིདངསོ་ཡོད་གནས་
ཚུལ་རེད།	མཁནེ་སོང་ངམ།	ངསོ་ཀིས་ཁདེ་

རང་ཚོར་འདི་གཅིག་བརོད་འདདོ་བུང་།	
ཐེངས་འདིར་ལ་དྭགས་སླ་ེརུ་སྡདོ་རུྒྱ་ཉིན་
མཐའ་མ་ད་ེཆགས་ཡོད།	 འདརི་ཟླ་བ་
གཅིག་བསདྡ་པའ་ིརིང་།	 ས་སོགས་འབུང་
བ་ཆེན་པ་ོདང༌།	 །ནམ་མཁའ་བཞིན་ད་ུརག་
པར་ཡང༌།	 །སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་
ཡི།	།རྣམ་མང་ཉརེ་འཚོའ་ིགཞིར་ཡང་ཤོག།	
ཅེས་ཉིན་ལྟར་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད།	
སྨནོ་ལམ་འདི་གང་ཙམ་སུྒབ་རུྒྱ་བུང་སོང་
སྙམ་པའི་ངསོ་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	
དརེ་བརནེ་འབྲལེ་ཡོད་ཁེད་རང་ཚོ་ཚང་
མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཟརེ་རུྒྱ་དང་།	 ང་
ཚོ་ལོ་རསེ་མར་ཕལ་ཆེར་ཐུག་གི་རེད།	 ད་ེ
རང་ཡིན།	 ད་ེརིང་འདརི་གཞས་ས་འཁབ་
མཁན་དང་རོལ་མོ་གཏངོ་མཁན།	ད་ེབཞིན་
རོལ་མོ་གཏངོ་མཁན་མང་པ་ོཞིག་སྔནོ་མ་
ནས་ངསོ་ཀི་ང་ོཤེས་པ་རེད།	 ཁདེ་རང་
ཚོར་དམིགས་བསལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཟརེ་
གི་ཡིན།	 གཞས་ས་གཏངོ་མཁན་ཚོ་ལའང་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཟརེ་གི་ཡིན།	 ཐུགས་ར་ེཆེ།	
ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གྷ་ོཝ་འཛིན་སྐངོ་ཚོང་ལས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་	
༢༥	འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་སུང་བརིྩའ་ིམཛད་སྒརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༧	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲརོ་བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མངའ་སྡ་ེགྷ་ོ
ཝ་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་གྷ་ོཝ་འཛིན་སྐངོ་
ཚོང་ལས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་	 Goa Institute 

of Management	 དབུ་བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་	
༢༥	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་སུང་བརིྩ་མཛད་
སྒའོི་ཐགོ་ཆིབས་སུྒར་བཀའ་དྲནི་བསྐངས་
སྐབས་ཚོང་ལས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ངེས་
སནོ་པ་ཨ་ཇིཏ་པ་ར་ུལེ་ཀར་	Ajit Parulek-

ar	 ལགས་དང་འགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཞགོ་ཅནྡྲ་	Ashok Chandra	
ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀིས་གཙོས་དགེ་ལས་
སླབོ་ཕུག་ཡོངས་ནས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས།
དེ་ཡང་གྷ ོ་ཝ་འཛིན་སྐོང་ཚོང་ལས་སླབོ ་
གཉརེ་ཁང་ན་ིརྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ཚོང་

ལ ས ་ སླ ོ བ ་
གཉརེ་ཁང་
སྙན་གགས་
ཆེ་བའི་གས་
ནས་གཅིག་
ཡིན ་ ཞིང ་ །	
ད་ལྟའི་ཆར་
ཚོ ང ་ ལ ས ་
སླབོ ་གཉརེ་
ཁང་ད་ུསླབོ་
ཕུག་གངས་	
༦༧༢	 ལགྷ་

མཆིས།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སང་གསལ་མར་མེ་
ཞལ་ཕེ་མཛད་རེས་དརེ་འཁོད་དགེ་ལས་
སླབོ་ཕུག་རྣམ་པ་གཙོས་པའི་མི་མང་གངས་	
༨༠༠༠	ལགྷ་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།
བཀུར་འསོ་མཆེད་གགོས་ཕ་ོམོ་ཡོངས་ཞུ་
རུྒྱར།	 ངསོ་རང་འདརི་བཅར་ནས་རྣམ་པ་
ཚོར་ཚིག་འགའ་ཤས་ཞུ་རུྒྱའི་ག་ོསབྐས་བུང་
བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	 	 ཚོང་ལས་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་གི་རིྩག་
གང་སངེ་ཨིན་ཡིག་ཐོག་བྲིས་ཡོད་པའི་༼	
གྷ་ོཝ་འཛིན་སྐངོ་ཚོང་ལས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
ད་ུརིག་པ་བསླབ་པར་མཚམས་འཇགོ་ནམ་
ཡང་མི་བདེ།༽	the learning never stops 

at GIM	 	 ཅསེ་པ་ད་ེདངསོ་གནས་བདནེ་
པ་རེད།	 ད་ེན་ིས་སྐ་པཎ་ིཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་
མཚན་གིས་མཛད་པའི་ལེགས་པར་བཤད་

པ་རིན་པ་ོཆེའ་ིགཏརེ་ཞསེ་པའ་ིབསན་བཅསོ་
ལས།	 །རིག་པ་ནང་པར་འཆི་ཡང་བསབླ།	
།ཚེ་འདརི་མཁས་པར་མ་གུར་ཀང་།	 །སྐ་ེ
བ་ཕི་མར་བཅལོ་བ་ཡི།	 །ནརོ་ལ་རང་ཉདི་
ལེན་པ་འདྲ།	།ཞསེ་པ་གཅིག་མཚུངས་རེད།	
ད་ལའྟ་ིཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་གཙོ་བ་ོཕི་
དངསོ་པའོི་ཡར་རྒྱས་ཁ་ོནར་དམིགས་ནས་
འག་ོབ་མ་གཏགོས་ནང་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་
ལ་ད་ོསང་སྤདོ་ཀི་མེད་སབས།	 ད་ལའྟ་ིཤེས་
ཡོན་ལམ་ལུགས་འདི་འདང་ངེས་མེད་པ་
གསལ་པ་ོརེད།	 རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་ལ་ྟ
གུབ་ནང་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐངོ་སོགས་
བླའོི་རྣམ་གཞག་དང་བེད་ལས་སོགས་ཀི་
སྐརོ་རྒྱས་པ་ོགསུངས་ཡོད།	ཅསེ་དང་།	
གཞན་ཡང་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས།	
ཚན་རིག་པས་བརག་དཔྱད་བས་པ་བརུྒྱད་
འག་ོབ་མིའི་རང་བཞིན་ལནྷ་སྐསེ་ན་ིབམས་
བརྩའེ་ིབདག་ཉདི་ཅན་རེད།	 ཅསེ་བརདོ་
ཀི་འདགུ	 བིས་པའ་ིགནས་སབྐས་ཨ་མའ་ི
བམས་བརྩ་ེན་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པས།	
གལ་ཏ་ེཨ་མའི་བམས་བརྩེ་མེད་ན་ང་ཚོ་
འཚོ་མི་ཐུབ།	 ཚན་རིག་པས་བརག་དཔྱད་
བས་པ་ལརྟ་ན།	 ང་ཚོ་རུྒྱན་ད་ུཁངོ་ཁ་ོདང་།	
འཇིགས་སང་།	དགོས་པ་ངང་བསདྡ་པ་ཡིན་
ན།	 དསེ་ང་ཚོའ་ིལུས་ཟུངས་ལ་གནདོ་ཀི་
ཡོད་པ་བརདོ་འདགུ
ང་ཚོ་གཅིག་ལ་གཅིག་བརནེ་གི་སགོ་ཆགས་
རེད།	 གཞན་ཕན་གི་བསམ་བླ་ོཡོད་ན།	
གགོས་པ་ོགགོས་མོ་སོགས་རང་ལ་ངང་གིས་

འཁརོ་ཡོང་གི་རེད།	 ད་ེལས་ལྡགོ་ས་ེརག་ཏུ་
ཁངོ་ཁ་ོལངས་ནས་བསདྡ་ན་རང་ལ་གགོས་
ཀང་མི་འཁརོ།
རྒྱ་གར་ནང་གནའ་བོའི ་ ལེགས་བཤད་
སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་དངེ་དསུ་ཤེས་
ཡོན་ཟུང་འབྲལེ་ཐོག་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོ་
ཞིག་སུྐན་ཐུབ་པའི་ངསོ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད།	
དཔལ་ནཱ་ལེནྜའི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་རྒྱ་
གར་ནང་ཉམས་རུྒད་ད་ུཕིན་ཡོད་ནའང་།	
བདོ་པ་ཚོས་དཔལ་ནཱ་ལེནྜའི་ལེགས་བཤད་
ད་ེདག་བདག་པ་ོབརྒྱབ་ནས་སྡདོ་ཡོད།	 རྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕོགས་ཁུལ་ད་ུདགེ་འདནུ་པ་དང་
བཙུན་མ་གངས་	 ༡༠༠༠༠	 ཙམ་ཡོད་པས་
རྒྱ་གར་གི་གནའ་རབས་ཀི་ལེགས་བཤད་ད་ེ
དག་རྒྱ་གར་ནང་སརླ་གསོ་བདེ་ཐུབ།
རྒྱ་གར་ན་ིའཛམ་གླངི་ནང་མང་གཙོ་ལུང་པ་
ཆེ་ཤོས་ད་ེཡིན་པས་འཛམ་གླིང་ནང་ཆོས་
ལུགས་མཐུན་སིྒལ་ཡོང་བར་འབད་བརྩོན་
བདེ་དགསོ།	 ཕི་སྡདོ་རྒྱ་གར་བ་ཚོས་འཛམ་

གླིང་གི་མི་རིགས་གཞན་པ་ཚོ་དང་ལྷན་རྒྱ་
གར་གི་གནའ་བའོི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལ་ྟགུབ་
སལོ་རུྒྱན་བཟང་པ་ོད་ེདག་གི་སྐརོ་བག་ོགླངེ་
སོགས་གནང་དགསོ།
དསུ་རབས་	 ༢༡	 འད་ིབཞིན་ཞི་བད་ེདང་
བམས་བརྩེ་ལྡན ་པའི ་ད ུས ་རབས་ཤིག་
བསུྐན་པར།	འཛམ་གླངི་གི་དཀའ་རྙགོ་ཚང་
མ་གསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་སེལ་དགོས་པ་
ལས་དྲག་པའོི་ཐབས་ལམ་བདེ་སྦདོ་བདེ་མི་
རངུ་།	ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་བ་ཁག་གཅིག་གི་
དྲ་ིབར་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་དང་འབྲལེ་དརེ་
འཁདོ་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ནས་ཐལ་མོ་
བརབས་ཏ་ེདགའ་བསུ་གནང་།
མཐར་ཚོང་ལས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ངེས་
སནོ་པས་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་
རེ་ ཆེ ་ ཞུའི ་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་
སྦྲགས་མཛད་སྒ་ོབད་ེལེགས་ངང་གལོ།	།


