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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་	༢༠༠༠	ཞི་བདའེ་ིལནྷ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་འད་ུཐངེས་	༢༥	ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༠	ནས་	༡༢	བར་ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་རྒྱལ་ས་པྲཱག་ཏུ་	 ༢༠༠༠	 ཞི་བདའེ་ིལནྷ་
ཚོགས་	 (Forum 2000)	 ཞསེ་པའ་ིཚོགས་
འད་ུཐངེས་	 ༢༥	 ད་ེབཞིན་ཚོགས་ཡོད་པ་
དང་།		བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བརྙན་འཕནི་བརུྒྱད་	 ༢༠༠༠	 ཞི་བདའེ་ི
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འད་ུཐངེས་	༢༥	ཐགོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	༢༠༠༠	ཞི་བདའེ་ིལནྷ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདའིུ་གོ་སབྐས་དང་བསནུ་
ངསོ་ཀིས་ཚང་མར་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ངསོ་ཀིས་རྣམ་པ་ཚོར་འཚམས་འད་ིཞུ་བཞིན་
པའི་སྐབས་ཅེག་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་
འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ ་ཞབས་ཝག་ལབ་ཧ་ཝེལ་	
(Vaclav Havel)	 མཆོག་གི་ཞལ་རས་ཡིད་

ལ་ལངྷ་ངརེ་དན་གི་འདགུ
དམ་པ་ད་ེཉདི་དངསོ་གནས་དང་གནས་མི་ང་ོ
མཚར་ཅན་ཞིག་ཡོད།	 ད་ེས་ྔཅགེ་སིྤ་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སདི་འཛིན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ཝག་
ལབ་ཧ་ཝལེ་དང་ངདེ་གཉསི་ཐུག་མ་ཐག་ཕན་
ཚུན་དབར་རང་བཞིན་གིས་དམིགས་བསལ་
ཚོར་བ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད།	 ད་ལ་ྟདམ་པ་ད་ེ
ཉདི་ང་ཚོ་དང་ལྷན་ད་ུསྐུ་འཚོ་བཞུགས་མེད་

ནའང་།	 ཁངོ་གི་དགངོས་བཞདེ་དང་ཐུགས་
བསྐདེ་དམ་བཅའ་དག་ན་ིང་ཚོ་དང་གཏན་ད་ུ
གནས་མུས་ཡིན།	 ཁངོ་ལ་བརིྩ་བཀུར་དང་

དགའ་མོས་ཞུ་མཁན་ཚང་མར་དམ་པ་ད་ེཉདི་
ཀི་དགངོས་བཞདེ་དང་བྱམས་བརྩ་ེམུ་མཐུད་
རུྒྱན་སྐངོ་དང་ལག་བསར་ཞུ་རུྒྱའ་ིའགན་ཡོད།	
འཛམ་གླངི་མི་མང་ལ་ཁངོ་གི་དགངོས་བཞདེ་
དང་བྱམས་བརྩེ་དགོས་མཁོ་ཅན་ཆགས་

ཡོད།	 སརྔ་འདས་ཟནི་པའ་ིདག་ེརྒན་དམ་པ་
ཚོ་ནང་བཞིན་རེད།	 དག་ེརྒན་དམ་པ་ད་ེདག་
འདས་ཟནི་ཡོད་ཀང་།	 ཁངོ་ཚོའ་ིགསུང་རབ་
མུ་མཐུད་གནས་མུས་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་ཅགེ་
སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་
ཞབས་ཝག་ལབ་ཧ་ཝེལ་མཆོག་ད་ལ་ྟསྐུ་འཚོ་
བཞུགས་སུ་མེད་ཀང་།	 ཁངོ་གིས་འཛམ་
གླངི་མི་མང་གི་བད་ེསྡུག་སདླ་དགངོས་བཞདེ་
གནང་བ་ད་ེདསུ་ལྟ་ཡིན་ནའང་དགོས་མཁོ་
ཅན་ཆགས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ཁངོ་གི་བླ་ོཐུབ་
ཀི་གགོས་པ་ོངསོ་རང་ལ་ྟབུ་མཚོན་པའི་དམ་
པ་ཁོང་ལ་ཡིད་སྨནོ་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་མུ་
མཐུད་ཁངོ་གི་འཇིག་རནེ་ཀུན་ཁྱབ་ཀི་འགན་
འཁུར་དང་བྱམས་བརྩེ་རུྒྱན་སྐངོ་དང་ལག་
བསར་ཞུ་རུྒྱའ་ིའགན་ཡོད།	ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།

བདོ་ཀི་གཞནོ་ན་ུལནྷ་ཚོགས་ནས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་
ཧ་ིམྲཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་དགངོ་དའོ་ིགསོལ་ཚིགས་རྒྱས་པ་ཞིག་

འདགེས་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །བདོ་ཀི་གཞནོ་ན་ུལནྷ་ཚོགས་དབུ་
བརྙསེ་ནས་བགང་བྱ་ལ་ྔབཅུ་འཁརོ་བའི་དསུ་
དན་སུང་བརིྩ་དང་བསནུ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	
༡༠	 ཚེས་	 ༡༢	 ཉནི་གི་དགངོ་ད་ོབདོ་ཀི་
གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་ནས་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཁང་ད་ུདགངོ་དའོི་གསོལ་
ཚིགས་རྒྱས་པ་ཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	
སབྐས་དརེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོཧ་ིམྲཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེ་ིསདི་སྐངོ་སྐ་ུཞབས་རྲཱ ་ཇནེྡྲ་ཝིཤྭ་ནཐ་ཨར་
ལེ་ཀར་ (Shri. Rajendra Vishwanath Ar-

lekar)	མཆོག་དང་།	ཆེ་བསདོ་སྐ་ུམགནོ་བདོ་

མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག	 ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་
ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོ
བསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག	 	 	 སབྐས་	
༡༧	 པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་
དང་ཚོགས་གཞོན་སྒོལ་མ་ཚེ་རིང་མཆོག	
སབྐས་	 ༡༧	 པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་
པ།	 འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ཚོགས་པ་ 
(Bharat Tibbat Sahyog Manch)	ཞསེ་པ་
གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཨིན་

ད་ེརེ་ཤི་ཀུ་མྲཱར་ (Indresh Kumar)	ལགས།	
ད་ེབཞིན་ཀངྒ་རྲཱ ་རངོ་གི་རངོ་དཔནོ་གཞནོ་པ་
སྐ་ུཞབས་ན་ིཔུན་ཇིན་ཌལ་ (Nipun Jindal) 

ལགས་དང་།	 ཀངྒ་རྲཱ ་རངོ་གི་སིྤ་ཁྱབ་ཉནེ་
རགོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཀུ་ཤལ་ཅནྟ་ཤྲཱར་མ་ (Dr 

Kushal Chand Sharma)	 ལགས།	 ཀངྒ་
རྲཱ ་རོང་གི་རོང་དཔནོ་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཧ་
རིཤ་གྲཱཇ་ཇུ་	 (Harish Gajju)	ལགས་དང་
སྐ་ུཞབས་རྲཱ ་ཧུལ་ཀུ་མྲཱར་	 (Rahul Kumar)	
ལགས་སོགས་སྐ་ུམགནོ་ད་ུཕབེས་ཡོད།
སྐབས་དརེ་ཧི་མྲཱ ་ཅལ་མངའ་སྡའེི ་གཞུང་
མང་གཉསི་ཀི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དན་མཚོན་

སླད་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཧི་མྲཱ ་
ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིད་སྐངོ་སྐུ་ཞབས་རྲཱ ་ཇནེྡྲ་
ཝིཤྭ་ནཐ་ཨར་ལེ་ཀར་མཆོག་དང་སྐུ་ཞབས་
ཨིན་ད་ེརེ་ཤི་ཀུ་མྲཱར་མཆོག་རྣམ་གཉིས་
ལ་སྐ་ུཐང་རེ་ཕུལ་གནང་ཡོད།	 དགངོ་དའོ་ི
གསོལ་ཚིགས་ཀི་མཛད་སྒརོ་བདོ་ཀི་ཟློས་
གར་ཚོགས་པས་བདོ་ཀི་སལོ་རུྒྱན་གཞས་སྣ་
དང་ས་གནས་ཡུལ་མིའི་སལོ་རུྒྱན་གཞས་སྣ་
གཟགིས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

མི་འགུར་གཡུ་སྒནོ་ལགས་ཀིས་སིམ་སིྤའ་ི
ལས་འགན་རིྩས་བཞསེ་གནང་བ།

༄༅།	།སིམ་སིྤ་བསན་འཛིན་སྣང་བ་ལགས་དང་
ཚབ་གསར་ཟུང་དུང་མི་འགུར་གཡུ་སྒནོ་ལགས་
རྣམ་གཉསི་དབར་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་གནང་ཡོད།	
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༡	ནས་	
༡༣	 བར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་ལས་
ཁུངས་ཀི་སྐུ་ཚབ་དངོས་གུབ་འདོ་ཟརེ་ལགས་
ཀིས་སྤདོ་དཔང་གནང་ཐགོ་སིམ་སིྤ་བསན་འཛིན་
སྣང་བ་ལགས་དང་ཚབ་གསར་ཟུང་དུང་མི་འགུར་
གཡུ་སྒནོ་ལགས་རྣམ་གཉསི་དབར་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་
ལེན་གི་ལས་རིམ་གུབ་རསེ་ཕི་ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་
མི་འགུར་གཡུ་སྒནོ་ལགས་ཀིས་སིམ་སིྤའི་ལས་
འགན་རིྩས་བཞསེ་གནང་ཡོད།	
ཕི་ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་སིམ་སིྤ་གསར་པ་མི་འགུར་
གཡུ་སྒནོ་ལགས་ཀིས་སིམ་ལའི་རངོ་དཔནོ་ཨ་དྷ་ི
ཏ་ིཡ་ན་ེགི་ལགས་དང་མཇལ་འཕད་དང་།	 ཕི་
ཚེས་	༡༣	ཉནི་ས་གནས་ཀི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་
ལནྷ་ཚོགས་འད་ུདང་།	 ཉནི་རྒྱབ་སིམ་ལ་གཏན་
སླབོ་ཀི་སླབོ་སིྤ་དང་མཉམ་ད་ུཚོགས་འད་ུཚོགས་
ཡོད།	ད་ེབཞིན་ཕི་ཚེས་	༡༤	ཉནི་མི་འགུར་གཡུ་
སྒནོ་ལགས་ཀིས་ཧ་ིམྲཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིད་སྐངོ་
སྐུ་ཞབས་རྲཱ ་ཇནེྡྲ་ཝིཤྭ་ནཐ་ཨར་ལེ་ཀར་མཆོག་
གིས་དབུས་པའི་ཧི་མྲཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ནང་སིད་
དང་མེལ་ཚེ་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་དུང་
ཆེ་སྐ་ུཞབས་རྲཱ ་ཀཤེ་ཤྲཱར་མ་ལགས་དང་།	 ནགས་
ཚལ་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་གཞོན་སྐུ་ཞབས་པ་ཝིན་
ཊཀ་ཀུ་མྲཱར་ལགས།	 ཁལ་འབབ་ལས་ཁུངས་
ཀི་དུང་གཞོན་སྐུ་ཞབས་སུ་ནིལ་ཝར་མྲཱ་ལགས་
བཅས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཀེ་རལ་མངའ་སྡའེི ་སིྤ ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ ་
ཞབས་པི་ན་ར་ཡི་ཝི་ཇ་ཡན་མཆོག་ལ་གདངུ་

སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིགསུང་འཕནི་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཉ་ེཆར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀ་ེརལ་མངའ་
སྡའེ་ིས་ཁུལ་ཁག་ལ་ཆར་ཞདོ་ཆེན་པ་ོབབས་ཏ་ེཆུ་
ལོག་བརུྒྱགས་པ་དང་ས་ཉལི་བས་རྐནེ་གིས་མི་རུྒྱ་
གཉསི་ལ་གོད་ཆག་ཆེན་པ་ོབུྱང་བའི་གནས་ཚུལ་
གསན་མ་ཐག་བདོ་མིའི་བ་ླམེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༡༠		ཚེས་	༡༨	ཉནི་ཀ་ེ
རལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་པ་ིནྲཱ་
ར་ཡི་ཝི་ཇ་ེཡན་     ( Shri Pinarayi 
Vijayan) མཆོག་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ི
གསུང་འཕནི་ཞིག་སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	
ངསོ་ཀིས་སྐ་ུཉདི་ཀིས་གཙོས་ཆུ་ལོག་གི་གདོ་ཆག་
འགོ་འདས་གངོས་སུ་གུར་བའི་ཤུལ་ལུས་ནང་
མི་སྤུན་མཆེད་དང་།	 ཆུ་ལོག་གི་ག་ོཆག་ཐབེས་
མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 མངའ་
སྡའེི་གཞུང་དང་འབལེ་ཡོད་དཔནོ་རིགས་ཁག་
གིས་ཉམ་ཐག་དགོས་ངེས་ཅན་ལ་དུས་ཐོག་
རོགས་རམ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་གནང་བཞིན་ཡོད་
པ་ངསོ་ཀིས་ཤེས་རགོས་ཐུབ་ཀི་འདགུ	 ངསོ་ཀིས་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་རུྒད་སྐབོ་སདླ་ཏྲཱ ་ལའ་ི
བ་ླམ་དག་ེརྩ་ཚོགས་པ་བརུྒྱད་ཞལ་འདབེས་འབུལ་
རུྒྱ་ཡིན།	ཐུགས་སྨནོ་དང་བཅས།	ཞསེ་འཁདོ།།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་དབུ་བརྙསེ་པའ་ིམཛད་སྒརོ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༧	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོརྡ་ས་དབུས་བདོ་ཀི་སནྨ་
རིྩས་ཁང་ད་ུ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་
པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་
ཀི་གསེར་གི་གཟངེས་རགས་འབུལ་བཞེས་
མཛད་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༡༤	 འཁརོ་བ་དང་།	
༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་སྨན་
རིྩས་ཁང་གསར་འཛུགས་བསྐངས་ཏ་ེལོ་ང་ོ	
༡༠༥	འཁརོ་བ།	༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་
བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཕགས་ཡུལ་རྡ་
རམ་ས་ལར་སནྨ་རིྩས་ཁང་བསྐར་འཛུགས་
བསྐངས་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༦༠	 འཁརོ་བ་བཅས་
ཀི་དུས་དན་མཛད་སྒའོི ་ཐོག་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	 	 ད་ེརིང་ལ་ྷས་སནྨ་རིྩས་
ཁང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༡༠༥	 འཁརོ་
བའ་ིདསུ་དན་དང་།	 རྒྱ་གར་ད་ུབདོ་ཀི་སནྨ་
རིྩས་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ནས་རབ་བུྱང་གཅིག་
འཁརོ་བཞིན་ཡོད་པ།	 ད་ེབཞིན་ལརྷ་བཅས་
ས་ིཞིའ་ིགཙུག་རྒྱན།	 འཇིག་རནེ་ཞི་བདའེ་ི
དདེ་དཔནོ།	 ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པ།ོ	
བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་འཁདི།	སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་
ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཨ་རིའི་
གསོ་ཚོགས་ཀི་གསེར་གི་གཟངེས་རགས་
འབུལ་བཞསེ་མཛད་ནས་ལོ་ང་ོ	༡༤	འཁརོ་
བཞིན་པ་བཅས་དསུ་ཆེན་གསུམ་འཛོམས་
ཀི་མཛད་སྒརོ་མགནོ་འབདོ་གནང་བ་ལྟར་
བཅར་ཐུབ་པ་བུྱང་བ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུྱང་།
ཐགོ་མའི་འཆར་གཞི་ལྟར་ན་ད་ེརིང་ང་རྒྱ་
གར་གི་གུ་ཝྲཱ་ཧྲཱ ་ཊིར་འབྱརོ་དགོས་པ་རེད།	
རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་ལ་བཅར་རུྒྱ་བང་
བསིྒགས་པ་ཡིན།	 འནོ་ཀང་འདས་པའ་ིཉནི་
ཤས་རིང་ར་དབང་ཁུལ་ལ་རྒྱ་དཀར་ནག་
གཉསི་དབར་འཕགས་བདོ་ས་མཚམས་དང་
འབལེ་བའི་གནས་ཚུལ་ཅུང་ཙམ་རྣ་ོངར་
ཆགས་པར་བརནེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐུགས་
བསུན་བཟ་ོམི་དགོས་པའི་ཆེད་ད་ུཨ་རུ་ཎྲཱ ་
ཅལ་ལ་བཅར་མི་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་
བྱས་པ་ཡིན།	 དའེ་ིཚབ་ཏུ་ཀ་རྡརོ་སངྒ་
གསུམ་ལ་བཅར་རུྒྱ་ཐག་གཅདོ་བྱས་པ་ཡིན།	
ཀ་རྡརོ་སངྒ་གསུམ་ལ་བཅར་རུྒྱའི་རུྒྱ་མཚན་
གཙོ་བ་ོན་ིམི་མང་གི་གནས་སངས་རུྒྱས་ལོན་
བྱདེ་རུྒྱའ་ིཆེད་ཡིན།	
ཕགོས་བསྐདོ་ཀི་ལས་རིམ་ལ་འགུར་བ་ཕིན་
པར་བརནེ་ད་ེརིང་གི་མཛད་སྒརོ་བཅར་ཐུབ་
པ་བུྱང་ཡོད།	 འད་ིན་ིམ་བསིྒགས་ལྷུན་གུབ་
ལ་ྟབུ་བུྱང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་གུས་ཕག་སྔནོ་ད་ུཕུལ་བའི་
ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་ཞིབ་
པ་ཆེ་བ་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་མང་གཙོའི་
ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།	 ད་ེ

བཞིན་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
གིས་དབུས་པའ་ིལས་ཀི་སྣ་ེམོ་བ་དང་།	 དག་ེ
ལས་སླབོ་ཕུག་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདའི་ིབཀྲ་
ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གསུམ་པ་མཆོག་
གི་སྐུ་ཚེའི་ནང་སྐུ་ངལ་མང་དག་ཅིག་འཕད་

ཡོད།	 ཨིན་ཇིས་བདོ་ནང་དམག་མི་ཁདི་
ནས་སླབེས་སབས།	 ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་
བཅུ་གསུམ་པ་མཆོག་སོག་ཡུལ་དང་རྒྱ་ནག་
ཏུ་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་དགོས་བུྱང་ཡོད།	
༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གསུམ་པ་མཆོག་
རྒྱ་ནག་ནས་བདོ་ལ་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ཏ་ེ
ཟླ་བ་གསུམ་གི་རསེ་རྒྱ་གར་ལ་ཆིབས་སུྒར་
བསྐངས་དགསོ་བུྱང་ཡོད།	 ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ
ཕངེ་བཅུ་གསུམ་པ་མཆོག་ལ་སྐུ་ངལ་ད་ུམ་
འཕད་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༡༢	 ལོར་༸རྒྱལ་
དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གསུམ་པ་མཆོག་རྒྱ་གར་
ནས་བདོ་ལ་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་རསེ་བདོ་
ད་ུགསར་བཏདོ་ཀི་ལས་གཞི་མང་དག་སྤལེ་
གནང་མཛད་པའ་ིཁདོ་ནས་ལས་གཞི་གཅིག་
ན་ིསིྒག་འཛུགས་ལནྡ་པའི་སནྨ་དང་རིྩས་སླབོ་
ཁདི་བྱདེ་སའ་ིསནྨ་རིྩས་ཁང་གསར་འཛུགས་
མཛད་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་
ནང་ལའང་སྐ་ུངལ་ད་ུམ་འཕད་ཡོད།	 སིྤ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་ལ་ཆིབས་སུྒར་
བསྐངས་དགསོ་བུྱང་ཡོད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	
༡༩༦༡	ལོར་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞིག་གི་འགོ་
བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གསར་འཛུགས་མཛད་
ནས་ད་ཆ་རབ་བུྱང་གཅིག་ཏག་ཏག་འཁརོ་
བཞིན་ཡོད།
ད་ེརིང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་
གསེར་གི་གཟེངས་རགས་འབུལ་བཞེས་
མཛད་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༡༤	 འཁརོ་གི་ཡོད།	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༨༩	 ལོར་འཛམ་གླངི་ནང་ཆེས་སནྙ་
གགས་ཆེ་བའི་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་
རགས་འབུལ་བཞསེ་མཛད་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་
འཛམ་གླིང་ནང་ཆེས་སྙན་ཆེ་བའི་གཟངེས་
རགས་མང་དག་ཅིག་འབུལ་བཞེས་མཛད་

ཡོད།	 ཨ་རིའ་ིནང་མི་མང་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་
ཆབ་སིད་མི་སྣས་ཀང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་
པ་བཞེས་སངས་དང་མཛད་པ་སྐངོ་སངས་
ཐོག་དགའ་གུས་དད་གསུམ་གི་ཐོག་ནས་
འབུལ་བའ་ིགནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་

སབས།	 ད་ེརིང་དསུ་དན་གསུམ་འཛོམས་
སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་པ་དསེ་འགལེ་བཤད་མང་
པ་ོམི་དགསོ་པར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་རིགས་ཙམ་ད་ུམ་
ཟད་རྒྱལ་སིྤ་ཁྱནོ་ཡོངས་ལ་བཀའ་དནི་ཇི་
ཙམ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་ད་རེས་དསུ་དན་གསུམ་
གི་ང་ོབ་ོཐགོ་ནས་བཏནོ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད།	ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བུྱང་།
བཀའ་དནི་ད་ེདག་བསམ་ཤེས་བྱས་པའ་ིཐགོ་
ནས་རང་རེ་བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ད་ུནང་
ཁུལ་བསམ་བླ་ོམི་མཐུན་པ་ད་ེའད་ཕན་བུ་
ཡོང་སདི་ཀི་རེད།	 འནོ་ཀང་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་གཞིར་བཟུང་
ཤར་བསྐདོ་བྱས་ཏ་ེའག་ོཐུབ་པ་ཡིན་ན།	 མ་
འངོས་པར་འགོད་པ་སྐེ་མི་དགོས་པ་ཞིག་
ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་
པའོ་ིཐགོ་ནས་ཞུ་ཐུབ་པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་
རེད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་པ་གཞིར་བཟུང་
བྱས་ནས་ཤར་བསྐོད་བྱེད་རུྒྱར་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐོང་བཀའ་ཤག་
ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 ས་ིཞུའ་ིལས་བྱདེ་ཡོངས་
ཀི་དགོངས་པ་གཅིག་གུར་ཡིན་པ་ངོས་
འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་མང་གཙོ་
ཀ་བ་གསུམ་དང་རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན།	
མང་ཚོགས་བཅས་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་
དནི་རསེ་སུ་དན་པའི་ཐགོ་ནས་ཤར་བསྐདོ་
བྱས་ཏ་ེཕིན་པ་ཡིན་ན།	 ཏན་ཏན་འབབ་ས་
གཅིག་ལ་བབས་ཐུབ་པ་དང་སླབེ་ས་གཅིག་
ལ་སླབེས་ཐུབ་ཀི་རེད།	ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བུྱང་།
བཙན་བྱལོ་སིྤ་ཚོགས་ནང་ལས་ངན་པ་ཁ་
ཤས་ཤིག་གིས་ཕ་མ་ལས་བཀའ་དནི་ཆེ་བའ་ི
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་འཕ་སྨདོ་དང་ཟུར་ཟ་བྱེད་རུྒྱའི་

དསུ་ཚོད་ཅིག་འག་ོབཞིན་འདགུ་པ་ད་ེཧ་
ཅང་ཐབས་སྐ་ོབ་ོརེད།	 	 རང་ཉདི་ནང་པ་
ཞིག་ཡིན་ན་ལས་རུྒྱ་འབས་མི་ལནྡ་པ་དང་།	
གལ་ཏ་ེནང་པ་མིན་ནའང་སོ་སོར་བཀའ་
དནི་སྐངོ་མཁན་ད་ེལ་བཀའ་དནི་ལོག་འཇལ་
བྱས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་
སབས།	 བསམ་ཤེས་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད།	 རྒྱ་ནག་དང་དལོ་རྒྱལ་བསནེ་
གསོལ་བྱེད་མཁན་ཚོས་སིམ་འཛུལ་བྱས་
ནས་བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་མ་མཐུན་པ་
བཟ་ོགི་ཡོད་ན།	 ད་ེདག་ང་ོཤེས་པ་བྱས་ནས་
གདངོ་ལེན་བྱདེ་དགོས་རུྒྱ་ནི་གནད་འགག་
ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	
སྨན ་ རིྩས་ཁང་ཐོག ་མར་འཛུགས་པའི ་
སྐབས་གནས་སངས་ག་འད་ཡོད་མེད་སྨན་
རིྩས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་སྐབས་
དང་དསུ་སོ་སོར་ང་ོསྤདོ་གནང་དགོས་པའི་
གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ཐགོ་
མར་འཛུགས་པའི་གནས་སངས་ཧ་ཅང་
ཁག་པོ་དང་སྐོ་བ ོའི ་འོག་ནས་བཙུགས་
གནང་བ་རེད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་སྐབས་དང་
དུས ་སོ ་ སོར་ལམ་ས ོན ་མཛད་པ་དང་།	
སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་འགོ་ལས་ཡོངས་ནས་ཐགོ་
མར་དབུ་བརྙསེ་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་སྐུ ་
ལས་ཧ་ཅང་བསྐནོ་པའི་འབས་བུ་ཞིག་རེད་
མ་གཏགོས་འགོ་ལ་བསྡད་མཁན་ཁོ་ནས་
འཇནོ་པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་མེད།
སིྒག་འཛུགས་ག་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་དཀའ་
ངལ་འཕད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 དཀའ་ངལ་
འཕད་པ་ནང་བཞིན་གོ་སྐབས་ཀང་ཡོང་གི་
ཡོད།	 ག་ོསབྐས་ད་ེདག་དམ་འཛིན་བྱས་པ་
བརུྒྱད་སྨན་རིྩས་ཁང་ཞེས་ཟརེ་དསུ་སིྒག་
འཛུགས་ནང་ནས་སིྒག་འཛུགས་མི་འད་
བ་ཞིག་དང་།	 རང་སྐ་འཕརེ་བ་དང་རུྒྱན་
གནས་ཐུབ་པ།	གསོ་སྐངོ་ཐུབ་པ།	ལས་བྱདེ་	
༩༡༢	 ཙམ་ལ་ལས་ཀ་སྤད་ཐུབ་པ་ཙམ་ད་ུ
མ་ཟད།	 སནྨ་རིྩས་ཁང་ནས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ལ་ཕན་ཐོགས་པའི་བརྒྱ་ཆ་སིྒག་
འཛུགས་གཞན་དང་མ་འད་བ་ཕནོ་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་འབུལ་གི་ཡོད།	
ད་བར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ལམ་སནོ་མཛད་པའི་གུབ་
འབས་དང་།	 འགན་འཁྱརེ་མཁན་རྣམས་
ཀིས་ལག་བསར་གནང་བའ་ིགུབ་འབས།	 ད་ེ
རིང་འདིར་དངོས་སུ་ཕབེས་པའི་ཁོངས་
འགན་འཛིན་ཟུར་པ་ད་ལྟ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་རིྩས་ཞིབ་འགན་འཛིན་ཨརྱ་པདྨ་
དག་འདལུ་ལགས་ཆགས་ཡོད།	 སབྐས་དསུ་
སོ་སོར་དཀའ་ངལ་ཏན་ཏན་འཕད་ཡོད་པ་
རེད།	 སིྒག་འཛུགས་ག་འད་ཞིག་ཡིན་རངུ་
དཀའ་ངལ་ཡོང་སདི་པ་རེད།	འདས་པའ་ིཟླ་
བ་འགའ་ཤས་ཀི་ཉམས་མངོ་མཚོན་ན་སནྨ་

རིྩས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་
གཉསི་ཚོགས་ཡོད།	 བཞུགས་མོལ་ཚོགས་
འད་ུཞིག་ཚོགས་ཡོད།		བརུྒྱད་རིམ་ལ་ྟཡོང་
དསུ་རྒྱ་གར་ཙམ་མིན་པར་རྒྱལ་སིྤའི་ཁདོ་
ཁྱབ་བརྡལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའག་ོགི་ཡོད་པའི་
གནས་སངས་དངསོ་ཡོད་རེད།
ཁྱབ་བརྡལ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོདང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ
འག་ོབའི་གནས་སངས་འགོ་སེམས་འཚབ་
ཀང་ཡོང་གི་ཡོད།		དའེ་ིཐད་མ་འངོས་པར་
འཛིན་སྐངོ་གི་འག་ོསངས་བཟ་ོདགོས་པའི་
བསམ་ཞིབ་བྱདེ་དགོས་པའི་གནས་སངས་
ཤིག་ཆགས་ཀི་འདགུ་མ་གཏགོས་འཕལེ་བའ་ི
སབྐས་འཕལེ་ཚད་མེད་པ་ཞིག་འཕལེ་ན་ཕིས་
སུ་བསྡུས་པའི་སྐབས་འབ་སུ་མ་འདསུ་པའི་
གནས་སངས་ཆགས་མི་སདི་པ་མ་རེད།	 ད་ེ
འད་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འག་ོ
སངས་ཐོག་ནས་སངས་འཛིན་བྱེད་སངས་
བསུྒར་བ་ཇི་ལྟར་གཏོང་དགོས་པ་དང་།	
འདས་པའི་ལོ་བཅུ་དང་ད་ེསྔནོ་ཡིན་ནའང་
རེད།	 ད་ལ་ྟའགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་
ལགས་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་བསམ་ཚུལ་
མི་འད་བ་ཏན་ཏན་ཡོད་ཀི་རེད།	 ཚེ་རིང་
བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀི་གནང་ཚད་ཚང་མར་
འདདོ་བླ་ོཁངེས་པ་ཡོང་གི་མ་རེད།	 ང་
ལའང་བསམ་ཚུལ་བཤད་མཁན་ཡོང་གི་
ཡོད།	 ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེད།	 གཙོ་བ་ོ
ལས་དནོ་བསུྒབས་ཡོད་མེད་ལྟ་དགོས་རུྒྱ་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་
ཀིས་འགན་འཛིན་གནང་ས་ེལོ་བཅུ་ལ་ཉ་ེབ་
འག་ོབཞིན་ཡོད།	 འགན་འཛིན་གསར་པ་
ཞིག་གདམ་དགསོ་ཀི་ཡོད།		འཛིན་སྐངོ་གི་
ལས་དནོ་ཇི་འད་ཞིག་བྱདེ་རུང་ཁིམས་དང་
སིྒག་གཞི་བཟསོ་ཟིན་པའི་རསེ་ཁིམས་དང་
སིྒག་གཞི་གཞིར་བཟུང་འག་ོདགསོ་རུྒྱ་གནད་
འགག་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཁམིས་དང་སིྒག་གཞི་
ཐགོ་ནས་འག་ོམ་ཐུབ་ཚེ་ཁིམས་སིྒག་ཁག་
བསུྒར་གཏངོ་དགསོ་ཀི་ཡོད།
ཕོགས་མཚུངས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་
ནས་བཀའ་འཁལོ་སྤདོ་ཀི་ཡོད་པའ་ིསྔནོ་རིྩས་
འག་ོསངས་ཡིན་ནའང་འཛིན་སྐངོ་གི་སིྒག་
གཞི་དང་སྔནོ་རིྩས་སིྒག་གཞི།	 ལས་དནོ་
གང་བྱདེ་པ་ད་ེདག་ད་ེགཉསི་དང་མཐུན་གི་
ཡོད་མེད་བལསྟ་ཏ་ེགོམ་པ་བརྒྱབ་ནས་འག་ོ
བ་ཡིན་ན་ནརོ་སའི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་མ་རེད།	
བྱདེ་སངས་དང་ཐབས་ཤེས་མི་འད་བ་ཡོང་
སདི་པ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་།	།



3 TIBETAN NEWS  20th October 2021 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༥	ཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༠

འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་འཛམ་གླངི་སེམས་ཁམས་འཕདོ་བསནེ་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ལམ་བརུྒྱད་འཛམ་
གླངི་སེམས་ཁམས་འཕདོ་བསནེ་ཉནི་མོ་སུང་
བརིྩ་གནང་བ་དང་འབལེ་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་
པའ་ིབཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་
ལ་སེམས་ཁམས་འཕདོ་བསནེ་སྐརོ་ག་ོརགོས་
སྤལེ་ཡོད།
འདི་ལོའི་སེམས་ཁམས་འཕདོ་བསནེ་གི་
བརདོ་གཞི་གཙོ་བ་ོན།ི	 ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་
རིམས་ཀི་སྐབས་སེམས་ཁམས་བད་ེཐང་
གོང་མཐོར་གཏངོ་དགོས་ཞེས་པ་ད་ེཡིན་
ཞིང་།	 འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་འཛམ་
གླིང་སེམས་ཁམས་འཕདོ་བསནེ་ཉིན་མོ་
སུང་བརིྩ་གནང་བ་དང་སྦྲགས་ཏགོ་དབིྱབས་
གཉན་རིམས་ཀི་སབྐས་འདརི་སེམས་ཁམས་
འཕདོ་བསནེ་དང་།	 བླ་ོསྦངོ་།	 སེམས་

བཏང་སྙམོས་སུ་གནས་ཐབས་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གཏམ་བཤད་ཀི་ལས་རིམ་གོ་སིྒག་གནང་
ཡོད།སནྨ་པ་ཁ་རོལ་	(Dr. Carol Weingar-

ten)	ལགས་དང་།	སནྨ་པ་ན་ིཝ་ེཌི་ཊ་	(Dr. 

Nivedita Chalill)	 ལགས།	 སནྨ་པ་ཨ་བྷ་ི
ཇི་ཐི་	 (Dr. Abhijit Nadkarni)	 ལགས།	
སནྨ་པ་རྡ་ོར་ེརབ་བརན་ལགས།	 སནྨ་པ་ཊའ་ོ
ན་ིཊི་ཌི་ཝལེ་ (Dr.Tawni Tidwell) ལགས།	
དགེ་བཤེས་རྡ་ོརེ་དག་འདལུ་བཅས་ཀིས་
སེམས་ཁམས་འཕདོ་བསནེ་སྐརོ་ལམ་སནོ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	 འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་དང་།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ལས་ཁུངས།	 ས་གནས་འཕདོ་བསནེ་སནྨ་
ཁང་བཅས་མཉམ་རུབ་ཀིས་ཐངེས་དང་པ་ོ
རྒྱ་གར་ད་ུཡོད་པའི་བཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་འཛམ་གླིང་སེམས་
ཁམས་འཕདོ་བསནེ་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་གནང་

ཡོད།ལ་དགྭས་དང་།	སྦལེ་ཀབོ།	མེའ།ོ	བད་ེ
སིྐད་གླངི་།	 མན་ཌི།	 ལ་ཁན་ཝ་ལ།	 ཀ་ོལི་
གལྷ།	སྦརི་བཅས་ཀི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་

ཀི་སེར་སྐ་ཕ་ོམོ་གངས་	 ༢༦༧	 ཙམ་གིས་
ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ལ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།	 སེམས་ཁམས་འཕདོ་ལས་པ་

དང་།	 བདོ་ཀི་གསོ་རིག་སནྨ་པ།	 ས་གནས་
འཕདོ་བསནེ་སནྨ་ཁང་གི་སནྨ་པ་སོགས་ནས་
སེམས་ཁམས་འཕདོ་བསནེ་སྐརོ་ལམ་སནོ་

གསུང་བཤད་དང་།	 ས་གནས་འཕདོ་བསནེ་
སནྨ་ཁང་གི་སནྨ་ཞབས་པ་དང་འཕདོ་ལས་པ་
རྣམ་པས་ལས་རིམ་གཙོ་སྐངོ་གནང་ཡོད།

བཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་
གཅིག་གིས་ཡན་ལག་སྨན་རིྩས་ཁང་དང་
ལྷན་དུ་འཛམ་གླིང་སེམས་ཁམས་འཕདོ་
བསནེ་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་གནང་ཡོད།	 འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ངསོ་ནས་བཙན་བྱལོ་
བ ོད་མིའི ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ ་སེམས་
ཁམས་འཕདོ་བསནེ་གོང་མཐོར་གཏོང་
རུྒྱའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོའཛིན་བཞིན་
ཡོད་སབས།	 འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་
འཛམ་གླངི་སེམས་ཁམས་འཕདོ་བསནེ་ཉནི་
མོ་སུང་བརིྩ་གནང་བ་ད་ེགམོ་པ་མདནུ་སྤ་ོལ་ྟ
བུ་ཆགས་ཡོད།
ཨ་རིའ་ིརོགས་ཚོགས་	(PRM)	ནས་ཐངེས་
འདིའི ་འཛམ་གླིང་སེམས་ཁམས་འཕདོ་
བསནེ་ཉིན་མོ་སུང་བརིྩ་དང་འབལེ་བའི་
མཐུན་འགུར་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིགཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིདག་ེརྒན་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་ག་ོརགོས་ཀི་
ཟབ་སྦངོ་གནང་བ།

༄༅།	 །རྒྱ་གར་གི་ཤེས་ཡོན་སདི་བུྱས་
དང་།	 བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིགཞི་རིམ་ཤེས་

ཡོན་སིད་བུྱས་གཞིར་བཞག་ཐགོ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་

བཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་
དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་གོ་རགོས་ཀི་
ཟབ་སྦངོ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ད་རྒྱ་
བརུྒྱད་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༧	
ནས་	༨	བར་ག་ོཔལ་པུར་བདོ་ཁིྱམ་གི་གཞི་
རིམ་འགོ་མའི་དག་ེརྒན་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་
གོ་རགོས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
ཕི་ཚེས་	 ༧	 ནས་	 ༨	 བར་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ད་ུརྡ་ས་བདོ་ཁིྱམ་ཉནི་

སླབོ་ཀི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦངོ་གནང་
ཡོད།
གཞི་རིམ་འགོ་མའི་དག་ེརྒན་རྣམས་ལ་ཤེས་
ཡོན་གོ་རགོས་ཀི་ཟབ་སྦོང་གནང་དགོས་
པའ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 རྒྱབ་ལྗངོས་
གཅིག་པ་མ་ཡིན་པའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་
བད་ེའཇགས་དང་མཉམ་རུབ་ཐགོ་སླབོ་སྦངོ་
སྦངོ་སའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་བསུྐན་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	
ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་སབྐས་འདརི་
དག་ེརྒན་རྣམ་པས་ཟབ་སྦངོ་འད་ིབརུྒྱད་དག་ེ

རྒན་དང་སླབོ་ཕུག་གི་ཕ་མ་མཉམ་འབལེ་
གིས་སླབོ་ཕུག་གི་དགོས་མཁོ་བསུྐན་ཐབས་
སྐརོ་སྦངས་ཡོད།	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
ལས་བྱདེ་བསན་འཛིན་དཔལ་སྒོན་ལགས་
ཀིས་ཟབ་སྦངོ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ཨ་
རིའ་ིརོགས་ཚོགས་	 (PRM)	 ཞསེ་པས་
དཔལ་འབྱརོ་གི་མཐུན་འགུར་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཚན་རིྩས་ཁརོ་གསུམ་གི་འགམེས་སནོ་ཐངེས་བཞི་པ་ག་ོསིྒག་གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ལམ་བརུྒྱད་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ལོའ་ིཚན་རིག་དང་ཨང་རིྩས།	ཁརོ་
ཡུག་བཅས་ཀི་འགམེས་སནོ་ཐངེས་བཞི་པ་
ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་འགམེས་སནོ་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་

བ་ོན།ི	 གསར་གཏདོ་ཀི་རྣམ་པའ་ིཐགོ་ནས་
བདོ་རིགས་ན་གཞོན་སླབོ་ཕུག་ཚོར་ཚན་
རིག་དང་ཨང་རིྩས་ཐོག་ད་ོསྣང་དང་གོ་
རགོས་རྒྱ་སྐེད་ཡོང་ཐབས་སོགས་ཀི་སླད་
ཡིན།
ཐངེས་འདའིི་འགམེས་སནོ་ནང་བཙན་བྱལོ་

བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་བདནུ་ནས་དགེ་རྒན་
གངས་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་ལམ་སནོ་འགོ་སླབོ་
མ་གངས་	 ༧༤	 ནས་འགམེས་སནོ་གངས་	
༢༣	 ག་སིྒག་གནང་ས་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	
༨	ནང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་ལམ་
ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	 གཟུ་དཔང་གསུམ་གིས་

འགམེས་སནོ་རེ་རེ་བཞིན་རགོ་ཞིབ་གནང་
ནས་འགམེས་སནོ་ཕུལ་བུྱང་བདནུ་འདམེས་
སུྒག་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 འདམེས་སུྒག་
གནང་བའི་འགམེས་སནོ་ཕུལ་བུྱང་བདནུ་
འདི་ལོའི་ལོ་མཇུག་ཏུ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་
ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་ཞིབ་སྦངོ་བརྡར་བས་ི

གནས་ཁང་ (NCERT)	 ཞསེ་པས་ག་ོསིྒག་
གནང་བའི་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་
གཞི་བྱས་པའི་ནྲཱཧེ་རུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚན་རིྩས་
དང་ཁརོ་ཡུག་གི་འགམེས་སནོ་ཐངེས་	 ༤༨	
(JNNSMEE – 2021)	 ཐགོ་འགམེས་སནོ་
གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད་པ་བཅས།	།

འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་མིའ་ིརྒྱང་བཅསོ་ཞབས་ཞུ་ལས་གཞི་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་

བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	

༡༠	ཚེས་	༡༤	ནས་	༡༦	བར་མེའ་ོཆོས་

འཕལེ་གླངི་དང་།	 ཏ་ེཛུ་དར་རྒྱས་གླངི་།	

བནྷ་ཌྲཱ ་རྲཱ ་ནརོ་རྒྱས་གླངི་བཅས་བཙན་བྱལོ་
བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་གསུམ་ད་ུའཕདོ་
བསནེ་དང་འབལེ་བའི་རྒྱང་བཅོས་སྦོང་
བརྡར་ལས་གཞི་ཞིག་སྤལེ་ཡོད།
ད་ེཡང་རྒྱང་བཅོས་སྦངོ་བརྡར་ལས་གཞིའི་
དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒརོ་མེའོ་ཆོས་འཕལེ་
གླིང་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསན་འཛིན་
མཆོག་ལནྡ་ལགས་དང་།	 མེའ་ོཆོས་འཕལེ་
གླིང་ས་གནས་འཕདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་གི་
དུང་ཆེ་བསན་འཛིན་ལ་ྷདབང་ལགས།	 ད་ེ
བཞིན་ཏ་ེཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་དང་བྷན་ཌྲཱ ་རྲཱ ་

ན ོར་རྒྱས་གླིང་གི ་སྨན་ཞབས་པ་སོགས་
ཕབེས་ཡོད།མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གླངི་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་བསན་འཛིན་མཆོག་ལནྡ་ལགས་
ཀིས་རྒྱང་བཅོས་སྦངོ་བརྡར་ལས་གཞི་དབུ་
འབྱདེ་གནང་ཡོད།	 	 ཉནི་དང་པའོ་ིསྦངོ་
བརྡར་སྐབས་མཉམ་ཞུགས་པ་ཡོངས་ལ་
རྒྱང་བཅསོ་དང་མཉནེ་ཆས་བཀལོ་སྤདོ་བྱདེ་
སངས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད།	 ཉནི་གཉསི་
པའི་སྦོང་བརྡར་སྐབས་མཉམ་ཞུགས་པ་
ཡོངས་ལ་དངསོ་སུ་སནྨ་པར་བསནེ་གཏུགས་
ཞུ་སངས་དང་།	 ནད་པར་རྒྱང་བཅསོ་བྱདེ་

སངས་སོགས་སྐརོ་སྦངོ་བརྡར་གནང་ཡོད།	
འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ངསོ་ནས་རྒྱང་
བཅོས་སྦངོ་བརྡར་ལས་གཞི་འདི་བརུྒྱད་ས་
གནས་ཀི་ནད་པ་རྣམས་ལ་སྨན་བཅོས་ཀི་
ཞབས་འདགེས་ཅུང་ཙམ་བསུྒབ་ཐུབ་པའི་
ཡིད་ཆེས་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	 རྒྱང་བཅསོ་སྦངོ་
བརྡར་ལས་གཞིའི་འག་ོགནོ་སླད་ཨ་རིའི་
རོགས་ཚོགས་ (PRM)	 ཞསེ་པས་མཐུན་
འགུར་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བྱམས་བརྩ་ེདང་ཤེས་ཡོན་གི་བརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་
བག་ོགླངེ་མཛད་པ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སརྒ་རྒྱལ་བའི་
ཕ་ོབང་ནས་ད་ལམ་བརུྒྱད་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	
ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༤	 ནས་དབུ་འཛུགས་
ཀིས་ཉིན་གངས་གཉིས་རིང་ཨ་རིའི ་ཞི ་
བད་ེསླབོ་གཉརེ་བས་ིགནས་ཁང་ (U.S.  

Institute of Peace)	 གིས་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་
གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ།	 འཛམ་གླངི་
སངེ་རྩོད་རྙགོ་གི་དཀའ་ངལ་ཅན་གི་ཡུལ་
ལུང་འད་མིན་གི་གཞོན་སྐསེ་འགོ་ཁིད་ཁག་
གཅིག་དང་ལྷན་ད་ུབྱམས་བརྩེ་དང་ཤེས་
ཡོན།	 འད་མཉམ་བཅས་ཀི་བརདོ་གཞིའ་ི
ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	
མ་ཟིན་ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་
རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་ནས་ད་ལམ་བརུྒྱད་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ཚང་མར་ས་ྔད་ོབད་ེལེགས་
དང་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེ
རིང་བརྙན་འཕིན་བརུྒྱད་རྣམ་པ་ཚོ་དང་
ལྷན་གོ་བསྡུར་བྱདེ་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་བུྱང་བར་
ངསོ་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུྱང་།	 གཟུགས་
པའོི་ཆ་ནས་ངོས་རང་ཐག་རིང་པརོ་འག་ོ
རུྒྱ་ཁག་པ་ོའདགུ	 འནོ་ཀང་ངསོ་ཀི་སེམས་
པ་ལ་ཐག་རིང་ཐུང་གི་ཁྱད་པར་དང་དཀའ་
ངལ་མི་འདགུ་ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་ཨ་
རིའི་ཞི་བད་ེསླབོ་གཉརེ་བས་ིགནས་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་ལམྕ་སྐ་ུལི་སི་གྷ་ིརན་ཌ་ེ (Lise 

Grande)	 ལགས་ཀིས་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་
ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་ཕབེས་བསུ་དང་ཨ་རིའི་ཞི་

བད་ེསླབོ་གཉརེ་བས་ིགནས་ཁང་གི་སྐརོ་ང་ོ
སྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་།
ད་ེརེས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དངསོ་གཞིའ་ིབཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 	 ང་ཚོར་དངེ་དསུ་ཀི་འཕུལ་
རིགས་ནསུ་སབོས་ལ་བརནེ་ནས་ཕན་ཚུན་
གསོ་མོལ་བྱདེ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་ཆ་ཚང་ཞིག་
འདགུ		ངསོ་རང་ཆུང་ཆུང་ཡིན་པའ་ིསབྐས་
ནས་འཕུལ་འཁརོ་རིགས་ལ་དགའ་པ་ོཡོད།	
བརྙན་སནོ་འཕུལ་ཆས་དང་ཆུ་ཚོད་རིགས་
ལ་སྐནོ་ཤོར་བ་ཡིན་ན་ངསོ་ཀིས་བཟ་ོབཅསོ་
བརྒྱབ་ཐུབ་ཀི་ཡོད།	འཕུལ་ཆས་རིགས་བཟ་ོ
བཅོས་བརྒྱག་རུྒྱ་ནི་ངོས་ཀི་དགའ་ཕོགས་
ཡིན་ལ།	 ངསོ་རང་འཕུལ་འཁརོ་རིགས་
ལ་དགའ་པའོང་ཡོད།	 ང་ཚོར་དངེ་རབས་
འཕུལ་འཁརོ་རིགས་བདེ་སྤདོ་བྱདེ་རུྒྱའ་ིཐབོ་
ཐང་ཡོད་ལ།	 དངེ་རབས་འཕུལ་འཁརོ་བདེ་
སྤདོ་ཀང་ཆེན་པ་ོཡོད།	 རྣམ་པ་ཚོར་བསམ་
ཚུལ་དང་ད་ིབ་ཡོད་ན་ང་ཚོས་ག་ོབསྡརུ་བྱདེ་
ཆོག	འཛམ་གླངི་འགུར་བ་འག་ོཡི་ཡོད་པས་
ཧ་ཅང་སེམས་ཤུགས་བསྐེད་འསོ་པ་ཞིག་
རེད།	 ང་ཚོས་ཕིར་མིག་ཅིག་བལསྟ་པ་ཡིན་
ན་འཛམ་གླངི་དམག་ཆེན་དང་པ་ོདང་གཉསི་
པ་ཚུད་པའི་འདས་པའི་དསུ་རབས་ཁ་ཤས་
རིང་ཧ་ཅང་འཚེ་བའི་ལས་བརྩམས་ཡོད།	
དངེ་སང་འཛམ་གླིང་གི་དབུ་ཁིད་རྣམ་པས་
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་འཛམ་གླིང་ཞི་
བདའེ་ིསྐརོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གི་ཡོད།	 འཛམ་
གླངི་ཞི་བད་ེཟརེ་བ་ད་ེཡོང་བར་མཐར་ཐུག་
ན་མི་སྒརེ་སོ་སོའ་ིསེམས་ཞི་བད་ེཡོང་དགསོ།	

དངེ་སང་མི་ཚང་མར་འཛམ་གླིང་ཞི་བད་ེ
དགསོ་ཀི་ཡོད།
དངེ་སང་འཛམ་གླིང་ནང་གོ་མཚོན་ཧ་ཅང་
ཡར་རྒྱས་ཕིན་ཡོད།	 གལ་ཏ་ེག་ོམཚོན་ད་ེ
དག་བདེ་སྤོད་ལོག་པར་བཏང་བ་ཡིན་ན་

དའེི་རསེ་འབས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་
འབུྱང་ངསེ་རེད།	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོར་དངསོ་
གནས་དང་གནས་འཛམ་གླངི་ཞི་བད་ེདགསོ་
ཀི་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་ཞི་བད་ེཟརེ་བ་ད་ེསྨནོ་
ལམ་བརྒྱབ་ནས་ཡོང་རུྒྱ་ཞིག་མིན།	 ངསོ་
རང་ནང་པ་རེད།	 ངསོ་ཀིས་སངས་རྒྱས་
བཅམོ་ལནྡ་འདས་ལ་འཛམ་གླངི་ཞི་བད་ེཡོང་
བར་ཤོག་ཅེས་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་ནས་ཞི་བད་ེ
ཡོང་ཐབས་མེད།	གལ་ཏ་ེསངས་རྒྱས་བཅམོ་
ལནྡ་འདས་ཀིས་འཚེ་བའ་ིལས་བརྩམས་ཡོད་
ན།	 ང་ཚོས་སངས་རྒྱས་ལ་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་
ཆོག་གི་རེད།	ང་ཚོ་འག་ོབ་མི་རང་གིས་འཚེ་
བའི་ལས་བྱདེ་ཀི་ཡོད་སབས་ཞི་བད་ེཟརེ་བ་
ང་ཚོ་རང་ལ་རག་ལས་ཀི་ཡོད།
སརྔ་དང་བསྡརུ་ན་དངེ་སང་འཛམ་གླངི་གང་
ས་ནས་མི་རྣམས་ཀིས་ཞི་བདའེི་ལས་འགུལ་

ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད།	 དང་པ་ོམི་སྒརེ་
སོ་སོའི་ངསོ་ནས་སེམས་ཞི་བད་ེབཟ་ོདགསོ།	
འཚེ་བ་མེད་པ་ཟརེ་བ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་པ་མ་ཟད།	དངེ་སང་འཛམ་གླངི་ནང་ཧ་
ཅང་དགསོ་མཁ་ོཡོད་པ་ཆགས་ཡོད།	 རྡལུ་

ཕན་མཚོན་ཆ་བདེ་སྤདོ་བཏང་བ་ཡིན་ན་བདེ་
སྤདོ་གཏངོ་མཁན་དང་གཏངོ་ཡུལ་གཉསི་
ཀར་གཏརོ་བཤིག་ཚབས་ཆེ་ཐེབས་ངེས་
ཡིན།	 འཛམ་གླངི་གི་མི་རེ་ང་ོརེ་ལ་འཛམ་
གླངི་ཞི་བད་ེབསུྐན་རུྒྱའ་ིའགན་ཡོད།	 ད་ེ
འདའ་ིཀུན་སླངོ་བཟང་པ་ོཞིག་རུྒྱན་སྐངོ་བྱདེ་
པར་ནང་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད།
ང་ཚོའི ་མི་རབས་གཞོན་སྐེས་རྣམས་ལ་
བྱམས་བརྩེའི་སྐརོ་སླབོ་སྦོང་སྤོད་དགོས།	
ངོས་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་ང་ཚོ་འགོ་བ་མི ་སིྤ ་
ཚོགས་ལ་བརནེ་པའི་སེམས་ཅན་རེད་ཅེས་
རདོ་ཀི་ཡོད།	 མི་སྒརེ་སོ་སོ་སིྤ་ཚོགས་ལ་
བརནེ་ནས་འཚོ་བཞིན་ཡོད།	 བྱམས་བརྩའེ་ི
ཀུན་ནས་བླངས་ཏ་ེགཞན་ལ་ཕན་ཐོགས་
བསུྒབས་ན་སོ་སོ་ལའང་ཕན་གི་ཡོད།	གཞན་

ལ་བྱམས་སྐངོ་བྱདེ་ན་རང་ལ་ཕན་གི་ཡོད།	
གཞན་གི་བད་ེསྡུག་ལ་བསམ་བླ་ོམ་བཏང་
བར་སོ་སོ་གཅིག་པུར་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་
ཡིན་ན་ད་ེན་ིགླནེ་པའི་རང་གཅསེ་འཛིན་གི་
བླ་ོརེད།	 ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་ཆོས་ལུགས་
མཐུན་སིྒལ་དང་།	བྱམས་བརྩ།ེ	ཆོས་ལུགས་
ལ་མ་བརནེ་པའི་བཟང་སྤོད་སྐརོ་རོད་ཀི་
ཡོད།	 ད་ེལ་བརནེ་ནས་ངསོ་རང་ལ་ཁ་ེཕན་
མང་ཤོས་འཐབོ་ཀི་འདགུ	སོ་སོ་བྱམས་བརྩ་ེ
ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་གགོས་པ་ོམང་པ་ོབཟ་ོ
ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རང་ཉདི་ལའང་ཁ་ེ
ཕན་ཡོད།	 དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་ངསོ་
རང་ལུང་པ་འད་མིན་ལ་འག་ོབའི་སབྐས་མི་
མང་པསོ་ངསོ་ལ་དགའ་མོས་གནང་གི་འདགུ	
དའེི་རུྒྱ་མཚན་ནི་ངསོ་ཀིས་རུྒྱན་ད་ུའཛུམ་
དམུལ་དམུལ་བྱདེ་ཀི་ཡོད་སབས་རེད།	 སོ་
སོ་རང་ཉདི་ལ་ཁེ་ཕན་ཆེ་ཤོས་འཐབོ་རུྒྱའི་
ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ནི་གཞན་ལ་བྱམས་
སྐངོ་བྱདེ་རུྒྱ་ད་ེརེད།	 དངེ་རབས་ཤེས་ཡོན་
བསབླ་གཞིའི་ནང་བྱམས་བརྩ་ེསྐརོ་གི་བསབླ་
གཞི་འཇགོ་དགསོ།	 འད་མཉམ་མེད་པར་
བརནེ་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་ཡོང་གི་
ཡོད།	 ཚང་མས་ཁ་ནས་མང་གཙོ་དགསོ་
ཞསེ་རདོ་བཞིན་པ་དང་མཉམ་ད་ུསདི་དབང་
སྒརེ་འཛིན་པ་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད།	 མང་གཙོ་
ཡོང་བར་བྱམས་བརྩེ་གཙོ་བ་ོཆགས་ཡོད།	
ཅེས་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་བཀའ་
འད་ིཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།

བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་དབུས་བརྙསེ་པའ་ིདསུ་དན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༧	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོརྡ་ས་དབུས་བདོ་ཀི་སནྨ་
རིྩས་ཁང་ད་ུ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་
པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཨ་རི་གསེར་གི་གཟངེས་
རགས་འབུལ་བཞསེ་མཛད་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༡༤	

འཁརོ་བ་དང་།	 ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་བཅུ་
གསུམ་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་ཀི་རྒྱལ་
ས་ལྷ་སར་སྨན་རིྩས་ཁང་གསར་འཛུགས་
བསྐངས་ཏ་ེལོ་ང་ོ	༡༠༥	འཁརོ་བ།	༸རྒྱལ་
དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་འཕགས་ཡུལ་རྡ་རམ་ས་ལར་སནྨ་རིྩས་
ཁང་བསྐར་འཛུགས་བསྐངས་ནས་ལོ་ངོ་	

༦༠	 འཁརོ་བ་བཅས་ཀི་དསུ་དན་མཛད་སྒ་ོ
གཟབ་རྒྱས་ཚོགས་སོང་།
ད ེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༡༠།༡༥	 ཙམ་ལ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་

པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་།	 དམིགས་བསལ་སྐ་ུ
མགནོ་འཕདོ་བསནེ་དུང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་
གུབ་ལགས།		ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དགྭས་པ་ོ
བསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་དང་ཁམིས་ཞིབ་
པ་གཞན་ཀརྨ་དག་འདལུ་མཆོག	 	 	 རང་
དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་
རྣམ་པ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་

ཁུངས་ཁག་གི་དུང་ཆེ་རྣམ་པ།	 བདོ་ཀི་སནྨ་
རིྩས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་མི་རྣམ་པ།	 བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་
ངསེ་སནོ་པས་གཙོས་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་
འཛིན་རྣམ་པ།	 གཞུང་ཁངོས་མ་ཡིན་པའ་ི
ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ།	 བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་
ཁང་གི་ལས་བྱདེ་དང་ལས་མི།	 དག་ེལས་
སླབོ་ཕུག་བཅས་ཁྱོན་མི་གངས་བརྒྱ་ཕག་
བརྒལ་བ་ལནྷ་འཛོམས་ཀི་ཐགོ་མར་སནྨ་རིྩས་
ཁང་གི་དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་ཡོངས་ནས་གཡུ་
ཐགོ་གསོལ་འདབེས་ར་དབྱངས་དང་བཅས་
གསུང་འདནོ་གནང་གུབ་མཚམས་བདོ་ཀི་
སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བཀྲ་
ཤིས་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་།	 ད་ེ
ནས་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་མཐ་ོསླབོ་སླབོ་མ་དང་
རྒྱལ་སིྤའི་སྨན་སླབོ་རྣམས་ནས་གཞས་སྣ་
ཁག་གཅིག་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་གུབ་བསནུ་
འཕདོ་བསནེ་དུང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུབ་
ལགས་ཀིས་སྨན་རིྩས་ཁང་གིས་པར་སུྐན་
གནང་བའི་དཔ་ེདབེ་ཁག་གཅིག་དང་སྨན་
སྦརོ་ཁང་གི་གསར་བཟ་ོགནང་བའི་གསོལ་

སྨན་གོ་ཡུ་བདནུ་སྦོར་བཅས་དབུ་འབྱེད་	
དང་།	སནྨ་སླབོ་སབྐས་	༢༠།༢༡	དང་རིྩས་
སླབོ་སབྐས་	༡༡	བཅས་ཀི་ཨང་རིམ་དང་པ་ོ
དང་གཉསི་པ།	 གསུམ་པ་སོན་པའ་ིསླབོ་མ་
རྣམས་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ིསླབོ་མ་
སིྤ་ཡོངས་བརྒྱ་ཆ་མཐ་ོཤོས།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	
ལོའི ་ བུ ་དང་བུ ་མོའི ་སིྤ ་ཁྱབ་རྒན་བདག་
བཅས་ལ་བྱ་དགའ་དང་ཕག་འཁྱརེ་གནང་
ས་ེགསུང་བཤད་གནང་།	 ད་ེརསེ་སྐ་ུམགནོ་

གཙོ་བ་ོདཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་
གར་ནང་གསོ་རིག་ཐནོ་དངསོ་ཚོང་འགམེས་
ཀི་དྲྭ་ཚིགས་ (www.product.men-tsee-

khang.org) ཞསེ་པ་དབུ་འབྱདེ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་ལས་བྱདེ་ཞབས་ལོ་	
༣༠	 དང་	 ༢༠	 ལོན་པ་རྣམས་ལ་གཟངེས་
བསདོ་ཕག་འཁྱེར་གནང་ས་ེགསུང་བཤད་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

བདོ་མིའ་ིརང་དབང་གསར་ཤོག་གི་སྒ་ལནྡ་གསར་འགུར་	Spotify	བཀལོ་སྤདོ་

མཉནེ་ཆས་	(Tibetan	Freedom)	ཞསེ་པའ་ིམཚན་བྱང་འགོ་གསན་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།


