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བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༩	རབ་གནས་ཆུ་སྟག་ལོ།

བོད་མྙིའྙི་སྒྙིག་འཛུགས་ནས་རྒྱ་གར་མྙི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྙི་ཉྙིན་མོའྙི་དུས་ཆེན་ཐེངས་ ༧༤  
པ་གཟབ་རྒྱས་ངང་སྲུང་བརྙི་ཞུས་པ།

རྒྱ་གར་མང་གཙོའྙི་དུས་ཆེན་ཐེངས་ ༧༤ པ་སྲུང་བརྙིའྙི་མཛད་སོའྙི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་བོད་མྙི་
མང་སྤྙི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་དང་སྤྙི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་གཉྙིས་སྐུ་མགོན་དུ་ཕེབས་པ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༣	ཟླ་	༠༡	ཚེས་	༢༦	ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་
ཚོད་	 ༡༠	 ཐགོ་རྒྱ་གར་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
ཉནི་མོའ་ིདསུ་ཆེན་ཐངེས་	 ༧༤	 པ་སུང་བརིྩ་
ཞུས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	
ཐོག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆེས་མཐོའི་
ཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའ་ིལས་
ཚབ་ཀརྨ་དགྲ་འདལུ་མཆོག་དང་།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ་
པ་ཚེ་རིང་མཆོག	 	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་སྒལོ་མ་ཚེ་རིང་
མཆོག	 	 ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་ལངྕ་ར་ཐར་
ལམ་སྒལོ་མ་མཆོག	 ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་ནརོ་
འཛིན་སྒལོ་མ་མཆོག	 ལས་བདེ་འདམེས་
བསྐ་ོལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དཔ་ེཟུར་དབང་
འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས།	 སིྤ་ཁྱབ་རིྩས་ཞིབ་ལས་
ཁང་གི་སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཨརྱ་པདྨ་དགྲ་
འདལུ་ལགས།	སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཁག་གཅིག		
ད་ེབཞིན་ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ་
དང་ས་ིཞུ་བ་དུང་གཞནོ་ཡན་གི་ལས་བདེ་རྣམ་
པ་བཅས་ནས་རང་ལུགས་ན་བཟའ་བཞེས་ཏ་ེ
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བསྟ་ིགནས་གངས་
སིྐད་སི་བཟློག་མཆོད་རནེ་གི་མདནུ་ཐང་ད་ུ
ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་གླུ་གདངས་
དབངས་སུ་གརེ་བཞིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༣	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༢༦	 ཉནི་གི་སྔ་ད་ོཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་
སྡ ེའི ་ཀངྒ་ར་རོང ་ལས་ཁུངས་ཀི ་གོ ་ སིྒག་
འགོ	 རྡ་སའི་སྐརོ་སུང་ཉནེ་རགོ་ཐང་ཆེན་
དུ་རྒྱ ་གར་མང་གཙོའི ་ད ུས ་ ཆེན ་ཐེངས་	
༧༤	 པ་སུང་བརིྩ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་དཔལ་
ལྡན་བ ོད་མི ་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་
སྒོལ་མ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་།	 སིྤ་འཐུས་
རུྒྱན ་ལས་ཚེ ་ རིང ་དབངས་ཅན་ལགས།		
སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་བླ ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་
ལགས ་བཅས ་སྐུ ་ མགྲོན ་དུ ་ ཆེད ་ཕ ེབས ་
གནང་ཡོད།

དར་མཁའ་དབིངས་སུ་བསྒེངས་ནས་རྒྱ་
གར་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉིན་མོའི་དསུ་
ཆེན་ཐངེས་	 ༧༤	 པ་སུང་བརིྩ་ཞུས་གུྲབ་

མཚམས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག་གིས་གསར་འགདོ་པར་གསུང་
དནོ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ངསོ་ནས་
ལོ་ལྟར་བདོ་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བསྟི་
གནས་གངས་ཅན་སིྐད་གཤོངས་སུ་རྒྱ་གར་
གཞུང་མང་གཉིས་ལ་འབལེ་བ་ཡོད་པའི་
དསུ་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཁག་གཅིག་སུང་
བརིྩ་ཞུ་ཡི་ཡོད་པའི་ཁདོ་ནས་གཅིག་ནི་རྒྱ་
གར་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉིན་མོའི་དསུ་
ཆེན་ད་ེཡིན།	 རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་ཐབོ་
ནས་ལོ་གསུམ་གི་རེས་རྒྱ་གར་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཆགས་པ་རེད།	 སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཆགས་པའི་ཉནི་མོ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་

དེ་ བ ཞིན ་མཛད ་སྒ ོའི ་ སྐུ ་ མགྲོན ་གཙོ་
བརོ་རྒྱ་གར་ཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེི ་ཞིང་
ལས་བླནོ་ཆེན་སླབོ་དཔོན ་ཆེན་མོ ་ཅན་
དྷར་ཀུ་མར་མཆོག་དང་།	 	 གཞན་སྐུ་
མགྲོན ་དུ་མངའ་སྡ ེའི ་གྲོས ་ ཚོགས་ ཀི ་		
(Chief	 Parliamentary	 Secretary)		
སྐུ་ཞབས་ཀི་ཤོ་རི་ལལ་	 (Kishori	Lal)	
མཆོག་དང་སྐུ ་ཞབས་ཨ་ཤི་ཤ་བྷུ ་ ཊེལ་		
(Ashish	Butail)	མཆོག	མངའ་སྡའེ་ིགྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཀ་ེཝལ་པ་ཐ་ནཡེ་		
(Kewal	 Pathania)	 མཆོག	 མངའ་
སྡ ེ འི ་ གྲོ ས ་ ཚོ ག ས ་ འ ཐུ ས ་ མི ་ སྐུ ་

ད་ེཉིད་དབང་བསུྒར་བེད་མཁན་གི་ཨིན་
ཡུལ་རྒྱ་སྐེད་རིང་ལུགས་ལས་གྲལོ་ཐུབ་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་གར་གིས་རྩ་ཁམིས་

དངསོ་སུ་ལག་བསྟར་གནང་འགོ་བཙུགས་
ཏ་ེསིད་འཛིན་དང་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
འསོ་བསྡུའི་ལམ་ནས་བདམས་ཡོད་སྟབས་
ལོ་རུྒྱས་ཀི་གནས་བབ་ཐགོ་ནས་གལ་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཡོད།	 རྒྱ་གར་ཐགོ་མར་ཨིན་
ཡུལ་གཞུང་གི ་ཁེ ་ལས་བཟོ་ ཚོང་ཁང་		
(East	 India	 Company)	 གི་དབང་
བསུྒར་འོག་ནས་རང་བཙན་ཐོབ་པ་མ་
ཟད།	 སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཆགས་ཡོད།		
རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ནི ་བ ོད ་ མི ་
རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོརེད།		
ང་ཚོ་ངསོ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་
ལ་སིྐད་སྡུག་མཉམ་མོང་མཚོན་ཆེད་དུ་

ཞ བ ས ་ མ ་ ལེ ན ་ དྷ ར ་ རཱ ་ ཇཱ ན ་		
(Malender	Rajan)	མཆོག	རྡ་ས་རོང་
སྡ་ེལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་དང་།	 ཉནེ་
རགོ་དཔནོ་སོགས་ཕབེས་གནང་འདགུ
སྐབས་དའེི ་མཛད་སྒའོི ་ཐོག་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཞོན་མཆོག་དང་།	 སིྤ་འཐུས་
རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ་གཉིས་བཅས་ནས་སྐུ ་
མགྲནོ་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་ཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་
སྡ ེའི ་ ཞི ང ་ལས ་བླ ོན ་ ཆེན ་སླ ོབ ་ དཔོན ་
ཆེན་མོ་ཅན་དྷར་ཀུ ་མར་མཆོག་དང་།			
སྐུ ་མགྲོན ་མངའ་སྡ ེའི ་གྲོས ་ ཚོགས་ ཀི ་		
སྐུ ་ཞབས་ཀི ་ཤོ ་རི ་ལལ་མཆོག་དང་སྐུ ་

དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུ་ཡི་ཡོད།	 མ་འངོས་
པར་བདོ་ལ་སིྐད་པའི་ཉི་མ་ཞིག་ཤར་ནས་
ང་ཚོ་བདོ་ལ་ལོག་སྟ་ེགཞིས་བེས་བདོ་མི་
རྣམས་དགའ་སྤོའི་ངང་འཛོམས་ཐུབ་པའི་
རེ་བ་རྒྱག་གི་ཡོད།	 བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་
རྣམས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ ོའི ་འོག་གནས་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་
ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད།	 ལགྷ་པར་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་རྐེན་པས་བདོ་མི་
མང་པའོ་ིཚེ་སགོ་ཤོར་ཡོད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ནས་རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ནམ་ཡིན་
ལ་ལས་ཁུངས་མ་གྲལོ་གོང་ཆུ་ཚོད་གཅིག་
རིང་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་ཆེད་ད་ུ
སྒོལ་མའི་གཟུངས་སྔགས་བགྲང་གི་ཡོད།		
ང་ཚོ་ཚང་མས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་རྣམས་
ཀི་མངོན་འདོད་འགུྲབ་སླད་མཉམ་རུབ་
ཀིས་ལས་དནོ་སུྒབ་དགོས་ཞེས་གསུངས།		
དེ ་ རེ ས ་ ག ང ས ་ སིྐ ད ་ སི ་ བ ཟློ ག ་
མ ཆོ ད ་ ར ེན ་ མ དུན ་ ཐ ང ་ དུ ་ བ ོད ་ མི འི ་
སིྒ ག ་ འ ཛུ ག ས ་ ཀི ་ མ ང ་ ག ཙོ འི ་ ཀ ་ བ ་
ག སུ མ ་ གི ་ མ ཛ ད ་ ག ཙོ ་ རྣ མ ་ པ ་ ད ང ་ །		
སི་ཞུ་བ་དུང་གཞོན་ཡན་གི་ལས་བདེ་རྣམས་
ལ་མངར་ཟས་འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེརྒྱ་
གར་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཉནི་མོའི་དསུ་ཆེན་
ཐངེས་	 ༧༤	 པའ་ིམཛད་སྒ་ོད་ེབཞིན་གཟབ་
རྒྱས་ངང་སུང་བརིྩ་ཞུས་གནང་ཡོད་བཅས།།

ཞབས་ཨ་ཤི་ཤ་བྷུ ་ཊེལ་མཆོག	 མངའ་
སྡའེི ་གྲ ོས་ཚོགས་འཐུས་མི ་སྐུ ་ཞབས་ཀེ ་
ཝལ ་པ ་ཐ ་ན ཡེ ་མཆོག ་དང ་སྐུ ་ ཞབས ་
མ ་ ལེན ་དྷར ་ རཱ ་ཇཱན ་མཆོག ་བཅས་ལ ་
འཚམས་འདིའི ་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་དང་
ཆབས་ཅིག་གཞིས་བེས་བ ོད ་མི ་ ཡོངས་
དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	 རྒྱ་གར་མང་གཙོའི་དསུ་
ཆེན་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༣	ཟླ་བ་	༡	
ཚེས་	༢༧	ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་སྒལོ་
མ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གཞིས་བསེ་
བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	 བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ཏ།ེ	 གསར་ད་ུབདམས་ཐནོ་བུང་
བའ་ིནའིུ་ཛི་ལེན་ྜ	(New	Zealand)	
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་བླནོ་སྐུ་ཞབས་ཀི་
རི་སི་ཧཔི་ཀིན་	 (Chris	Hipkins)	
མཆོག་ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་
འད་ིཞུས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་འཚམས་འཕནི་ནང་འཁདོ་
དནོ།	 ངས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཚོགས་དང་།	 གཞིས་བསེ་
བ ོད་མི ་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏེ།		
སྐུ་ཉིད་ནིའུ་ཛི་ལེནྜ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
སདི་བླནོ་ལ་གསར་ད་ུབདམས་ཐནོ་
བུང་བར་དགའ་བསུའི་འཚམས་
འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ནིའུ ་ཛི ་ལེནྜ་གཞུང་མང་གཉིས་
ནས་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།	 བདོ་
དནོ་ཐགོ་འགུར་བ་མེད་པར་རྒྱབ་
སྐོར་གནང་དང་གནང་མུས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
སྐུ ་ཉིད་ཀི་དབུ་ཁིད་པའི་གཞུང་
དང་།	 ནའིུ་ཛི་ལེན་ྜམི་མང་ནས་མུ་
མཐུད་གཉསི་སནྨ་དབུ་མའ་ིལམ་ལ་
གཞི་བཅོལ་བའི་བདོ་ཀི་འཚེ་མེད་
ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་རུྒྱའི་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་
ཡོད།
སྐ་ུཉདི་ཀི་ལས་ཡུན་རིང་མི་མང་གི་
མངནོ་འདདོ་འགུྲབ་རུྒྱ་སོགས་མ་
འངོས་པའི་ལས་དནོ་མཐའ་དག་
ལམ་ལྷངོས་དང་ལྡན་པ་ཡོང་བའི་
སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་འཁོད་
འདགུ་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལྡན་བོད་མྙི་མང་སྤྙི་འཐུས་

ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གྙིས་

གསར་དུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བའྙི་

ནྙིའུ་ཛི་ལེནྜའྙི་སྙིད་བོན་མཆོག་

ལ་དགའ་བསུའྙི་འཚམས་འདྙི་

ཞུས་པ།  
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བོད་མྙིའྙི་རང་དབང་གསར་ཤོག་གྙི་སྒ་ལྡན་

གསར་འགྱུར་ Spotify བཀོལ་སྤོད་མཉེན་ཆས་  

(Tibetan Freedom) ཞེས་པའྙི་མཚན་

བྱང་འོག་གསན་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

བ་ན་ིའསོ་ཤིང་འཚམས་པ་ཡིན།	 སྐུ་ཉདི་
ཀི་ཕ་དམ་པས་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡའེི ་
གཞུང་དང་མི་མང་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕལེ་
སདླ་ད་ུཞབས་འདགེས་རླབས་ཆེན་བསུྒབས་
གནང་སྟབས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནས་དམ་
པ་ཁོང་ལ་ཆེ་བསྟདོ་དང་རསེ་སུ་ཡི་རང་ཞུ་
གནང་གི་ཡོད་ལ།	 དའེི་དཔང་རགས་སུ་
པདྨ་ཤཱི་གཟངེས་རགས་གནང་ཡོད།
དམ་པ་ཁོང་གིས་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་རིང་བདོ་
མི་མང་དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་མིའི་བདནེ་
པའི་འཐབ་རྩདོ་ཀི་ཆེད་ད་ུགཡོ་བ་མེད་པར་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཡོད་པས།	 ང་ཚོས་བཀའ་

ལོ་	 ༢༠༢༠	 ལོའི་བདོ་དནོ་སིད་བུས་དང་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་གཏན་འབབེས་གནང་
བ་ལྟར་ཕིན་ལེནྜའི་གཞུང་གི་ངསོ་ནས་ཀང་
ད་ེལྟར་ཁིམས་ཤིག་གཏན་འབབེས་གནང་

དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་ཡོད།	གཞན་ཡང་
སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཕར་སི་བསོད་ནམས་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་པ་ོལེནྜའི་རྒྱལ་ས་ཝར་
སོ་ནང་པ ོ་ལེནྜའི ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་

(Karma	 Wangchu)	 མཆོག་ལ་པདྨ་ཤཱི་
གཟངེས་རགས་	(Padma	Shri	Award)	
གནང་བ་གོ་ཐསོ་བུང་བས་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོ
བུང་།	 ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་
བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྐུ་ཉདི་ཀིས་
གཙོས་ནང་མི་ལནྷ་རྒྱས་དང་།	 ཨ་རུ་ན་
ཅལ་མངའ་སྡའེི་མི་མང་བཅས་ལ་དགའ་
བསུའི་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་སྐུ་ཉདི་ཀི་ཕ་དམ་པས་
གཟེངས་སུ ་ཐོན ་པའི ་མཛད་རེས ་དང་
ཞབས་འདགེས་བསུྒབས་གནང་བར་ངོས་
འཛིན་དུ་པདྨ་ཤཱི ་གཟེངས་རགས་གནང་

རས་གནས་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་དང་།	 བདོ་
རྒྱ་མི་རིགས་ཕན་ཚུན་བར་གཉནེ་སིྒག་
བེད་དུ་བཅུག་ནས་བོད་རིགས་ཧན་མི ་
རིགས་སུ་སུྒར་བཞིན་པ།	 བདོ་མཐ་ོ
སྒང་གི ་ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག་ཚབས་
ཆེན ་གཏོང ་བ ཞིན ་པ ་ སོགས ་ ཀི ་ སྐ ོར ་
གསུངས་ཡོད།	 ད་ེཡང་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད ་ཕར ་ སི ་བ སོད ་ནམས ་ ཚེ ་ རིང ་
ལགས་ ཀིས ་ཕིན ་ ལེནྜའི ་ ཕི ་སིད ་ལས ་
ཁུངས་ཀི་འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་གྲངས་ལྔ་
དང་།	གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ཨེ་ཝ་		
(Eva	Biaudet)	ལགས།		བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་བ་སོགས་དང་ལྷན ་མཇལ་འཕད་
གནང་སྟ་ེཕིན་ལེནྜའི་གཞུང་གི་ངོས་ནས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་མ་འངོས་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་
ཞུ ་ཕོགས ་ཐད ་མང་ ཚོགས་ལ ་ ཡོངས་
གྲགས་ཀིས་བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤ ེལ ་
དགོས་པ་དང་།	 ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་ཕི་

དཔལ་ལྡན་སྙིད་སྐོང་སེན་པ་ཚེ་རྙིང་མཆོག་གྙིས་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སེའྙི་ཆོས་རྙིག་ལྷན་ཁང་གྙི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་
ཞབས་འཇམ་དཔལ་དབང་འདུས་ལགས་ལ་འཚམས་འདྙིའྙི་གསུང་འཕྙིན་གནང་བ།

ཨྙིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཕར་སྙི་བསོད་ནམས་ཚེ་རྙིང་ལགས་ཀྙི་ཕྙིན་ལེནྜ་དང་། པོ་ལེནྜ་ནང་གྙི་གཟྙིགས་སོར་
ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༣	 ཟླ་བ་	 ༡	
ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ ་པ་ཚེ་རིང་
མ ཆོག ་ གིས ་ཨ ་རུ ་ ན ་ཅལ ་མངའ ་སྡ ེ་
གཞུང་གི་ཆོས་རིག་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་
གཙོ་སྐུ་ཞབས་འཇམ་དཔལ་དབང་འདསུ་		
( J ambeynnWangd i ) n nལགས་ལ ་
འ ཚ མ ས ་ འ དིའི ་ ག སུ ང ་ འ ཕིན ་ ཞི ག ་
གནང་བའི་ནང་འཁདོ་དནོ།	 ཉ་ེལམ་
རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་སྐུ ་ཉིད ་ ཀི ་ཕ ་དམ་
པ ་དང་ཨ་རུ ་ན ་ཅལ་མངའ་སྡ ེའི ་བླ ོན ་
ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ ་ཞབས་ཀརྨ་དབང་ཕུག་		

༄༅།	 །ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཕར་སི་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༣	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༢༣	 ནས་	
༢༨	 བར་ཕིན་ལེནྜའི་རྒྱལ་ས་ཧལེ་སིང་ི
དང་པ་ོལེནྜའི་རྒྱལ་ས་ཝར་སོ་ནང་ཆེད་
ཕབེས་ཀིས་ཕིན་ལེནྜ་དང་།	 པ་ོལེནྜའི་
སིད ་ག ཞུང ་དང ་ ཚོགས ་སྡ ེ་ ཁག ་ནས ་
བདོ་མིའི་བདནེ་པའི་འཐབ་རྩོད་ལ་སྔར་
ལྷག་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་དགོས་
པའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་
ཨིན ་ ཡུལ ་སྐུ ་ཚབ ་ད ོན ་གཅོད ་ཕར་ སི ་
བསོད ་ནམས་ཚེ ་ རིང ་ལགས་ཀིས ་ ལོ ་
རུྒྱས་ཐོག་བ ོད ་ནི ་ནམ་ཡང་རྒྱ་ནག་གི ་
ཆ ་ཤས་ སུ ་ཆགས་མོང ་ མེད ་པ ་དང ་ །		
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་ལ་སིྤ ་ན ོར ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི ་མ ་འོངས་ཡང་སིད ་ངོས ་འཛིན ་ ཞུ ་
ཕགོས་ཐད་ཐ་ེབུས་བ་རུྒྱའི་ཐབོ་ཐང་མེད་
པ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་རིགས་

དནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ག་ོསབྐས་
འདི་བརུྒྱད་ངས་སླར་ཡང་བདོ་མི་རྣམས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།
སིྤར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡའེི ་བླནོ་ཆེན་
ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཀརྨ་དབང་ཕུག་ལགས་
ཀིས་བདནེ་པའི་འཐབ་རྩོད་ཅེས་པའི་བདོ་
དནོ་དང་འབལེ་བའི་དཔ་ེདབེ་ཅིག་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༣	 ལོར་ཕགོས་སིྒག་དང་བརྩམས་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 དཔ་ེདབེ་དའེི་ནང་
དནོ་གཙོ་བ་ོན།ི	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་དང་
འབལེ་བའི་འཕནི་ཡིག་དང་གསར་འགོད་

མོ་ནི་ཀ་	 (Monika	 Wielichowska)	
མཆོག་གི་གཙོ་སྐོང་འོག་པ་ོལེནྜའི ་གྲོས་
ཚོགས་འཐུས་མིའི ་བ ོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདརུ་མཉམ་ཞུགས་

གནང་བ་མ་ཟད།	 པ་ོལེནྜའི་གྲསོ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་མེལ་གྷརོ་ཛ་ཊ་	
(Małgorzata	 Kidawa-Blonska)	 མཆོག་
དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཡོད།	 པ་ོལེནྜའི་

འགྲམེས་སྤལེ་གི་ཞུ་འཕནི་དང་།	 ༸རྒྱལ་
དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་
མཆོ་མཆོག	 བདོ་ཡུལ་གི་ང་ོསྤདོ་མདརོ་
བསྡུས།	 སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་གི་གནད་
དནོ་ང་ོམ།	 མོན་ཡུལ་གི་མཛེས་ལྗངོས།	
ར་དབང་དགོན་པའི་མཁན་པ་ོརིམ་བོན།	
ཀརྨ་དབང་ཕུག་གི་ཁིྱམ་རུྒྱད་ཀི་འབུང་བ་
མདརོ་བསྡུས།	 ༸སྐབས་ར་ེགླངི་རིན་པ་ོཆེ་
མཇལ་བ།	 ཆོས་འཕལེ་གླངི་སླབོ་གྲྲྭ།	 བདོ་
མི་སྐབས་བཅལོ་བར་རོགས་རམ་བས་པའ་ི
སྐརོ་གསལ་སྟནོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་མེལ་
གྷརོ་ཛ་ཊ་མཆོག་གིས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཕར་སི་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་པོ་
ལེནྜའི་གྲསོ་ཚོགས་སུ་ས་ེལེན་གནང་ཡོད།		
ས་ེལེན་ད་ེནི་བདོ་མིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཅིག་པ་ོལེནྜའི་གྲསོ་ཚོགས་འཚོགས་སྐབས་
གྲོས་ཚོགས་སུ་ས ་ེལེན་གནང་བ་ཐེངས་
དང་པ་ོཆགས་ཡོད།
ཕོགས ་མ ཚུངས ་སྐུ ་ ཚབ ་ད ོན ་གཅོད ་
ཕར ་ སི ་བ སོད ་ནམས་ ཚེ ་ རིང ་ལགས་
ཀི ས ་ པ ོ ་ ལེ ནྜ ་ བ ོད ་ རི ག ས ་ ཚོ ག ས ་ པ ་
དང་།	 བདོ་མིའི་སནྨ་ཁང་།	 ཀརྨ་
བད་ེཆེན་ཆོས་གླིང་།	 ཧལེ་སིང་ིའགྲ་ོ
བ ་ མིའི ་ཐོབ ་ཐང ་ཐེབས ་རྩ ་ ཚོགས་པ ་		
(Helsinki	Human	Rights	Foundation)	བཅས་
ཀི ་སྐུ ་ཚབ ་ སོགས ་དང ་མཇལ ་འཕད ་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ས་གནས་གཞོན་ན་ུདང་བུད་མེད་ཀི་སྐུ་ཚབ།	
ད་ེབཞིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་
ཀི་ལས་བེད་དང་གནད་ཡོད་མི་ས་ཁག་

གཅིག་ནས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་ཞུས་ཡོད།	
ཕི་ཚེས་	 ༢༦	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོནང་སངི་དུང་
ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུྲབ་ལགས་ཀིས་གཞིས་

གུྲབ་ལགས་ར་སྦང་ལ་བ ོད་མིའི ་གཞིས་
ཆགས་སུ་ཕབེས་འབོར་སྐབས་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་རྡ་ོར་ེཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་གཙོས་

ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང་།	 ས་གནས་
རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི ་ཚོགས་གཙོ།	
དགནོ་པའ་ིསྐ་ུཚབ།	 ས་གནས་མཉམ་དུང་།		

ནང་སདི་དུང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུྲབ་ལགས་ཀི་ར་སངྦ་ལ་ཀུན་ཕན་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་
ཕབེས་ལེགས་པར་གུྲབ་པ།

༄༅།	།བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་
སིད་དུང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུྲབ་ལགས་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༣	ཟླ་བ་	༠༡	ཚེས་	༢༥	དང་	
༢༦	 བཅས་ཉནི་གྲངས་གཉསི་རིང་རྒྱ་གར་
བང་ཤར་ར་སངྦ་ལ་ཀུན་ཕན་གླངི་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་སུ་གཞུང་འབལེ་འཚམས་
གཟིགས་ལེགས་གུྲབ་བུང་ཡོད་པ་དང་།	
སབྐས་དརེ་ནང་སདི་འཛིན་གཞིས་ཚན་པའི་
རྒྱ་གར་བང་ཤར་བདོ་མིའ་ིགཞིས་སརྒ་ཁག་
གི་འབལེ་མཐུད་པ་དུང་ལས་བསྟན་འཛིན་
མཆོག་ལྡན་ལགས་ཀང་ལྷན་བཅར་ཞུས་
ཡོད།	
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༣	 ཟླ་བ་	 ༠༡	 ཚེས་	
༢༥	 ཉནི་ནང་སདི་དུང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་

དགོན་ཐུབ་བསྟན་དར་རྒྱས་གླིང་ཉམས་
གསོ་དང་།	 གཞིས་གྲངོ་གསུམ་པ་དང་།	
བཞི་པ།	 བདནུ་པ་བཅས་ཀི་སིྤ་ཁང་གསར་
རྒྱག་དང་ཉམས་གསོ་གཙོས་པའི་ལས་གཞི་
གསར་པ་མཇུག་སིྒལ་ལེགས་གུྲབ་ཟིན་པ་
ཁག་དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད།	 ད་ེནས་ཉནི་
རྒྱབ་མང་ཚོགས་ལྷན་ཚོགས་འདུ་དང་།	
ལགྷ་པར་བདོ་མི་ཚོས་ས་ཆ་བདག་སྐངོ་གང་
ལེགས་གནང་དགོས་པའི་ལམ་སྟནོ་གནང་
རེས་དུང་ལས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ལྡན་
ལགས་ཀིས་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་
བདེ་སྤདོ་བདེ་ཕགོས་ཀི་སིྒག་གཞི་བསྐར་
བཅོས་ཕིན་ཡོད་པ་ད་ེའགྲལེ་བརདོ་གནང་

ཡོད།
ཕི་ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་ར་སངྦ་གཞིས་ཆགས་
ནས་རྡརོ་གླིང་ཕགོས་སུ་ཕབེས་ཐནོ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།
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བདོ་ཕུག་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་དགུན་ཁའ་ིགུང་སེང་སབྐས་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་བདོ་ཡིག་དང་།	རོལ་ཆ་གཞས་ས་སོགས་དམིགས་
བཀར་ཟུར་ཁདི་ཀི་མཐའ་མའ་ིམཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒ་ོལེགས་པར་གུྲབ་པ།

ནང་སདི་དུང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུྲབ་ལགས་ཀི་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཀ་རྡརོ་ཁུལ་གི་རགོ་ཞིབ་གཟགིས་སྐརོ་ལེགས་པར་	
གུྲབ་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༣	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༢༧	རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་བལ་ཡུལ་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀིས་ལམ་སྟནོ་བཞིན་
བལ་ཡུལ་མཆོད་འཇོར་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི ་གོ ་ སིྒག ་འོག ་རྒྱ་
གར་དང་བལ་ཡུལ་ཁུལ་གི་བདོ་ཕུག་སླབོ་
མ་རྣམས་ལ་དགུན་ཁའི་གུང་སེང་སྐབས་
ཟླ་བ་གཅིག་རིང་རིན་མེད་ཐོག་བདོ་ཀི་
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི ་རིག་གཞུང་བ ོད་
ཡིག་དང་།	 རོལ་ཆ།	 གཞས་ས་སོགས་
དམིགས་བཀར་ཟུར་ཁིད་ཀི་མཐའ་མའི་
མཇུག་སྡམོ ་མཛད་སྒ ་ོ ལེགས་པར་གུྲབ་
ཡོད།	 ད་ེཡང་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་
བ་ོབལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་རིྩབས་རི་
ལོ་པཎ་སུྤལ་སྐུ ་ངག་དབང་མཆོག་གུྲབ་
ལགས་དང་།	 སྐུ་མགྲནོ་ཕགོས་བཞུགས་
སིྤ་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དནོ་གུྲབ་ལགས་དང་

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་
སིད་དུང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུྲབ་ལགས་ཀི་
རྒྱ་གར་བང་ཤར་རྡ་ོར་ེགླངི་དང་།	 ཀ་སྦུག	
ས་ལུ་ས་ྒར་བཅས་ཀི་རགོ་ཞིབ་གཟགིས་སྐརོ་
ལེགས་པར་གུྲབ་ཡོད།
ད་ེཡང་ནང་སིད་དུང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་
གུྲབ་ལགས་ཀི་ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླིང་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་གཟིགས་སྐརོ་
ལེགས་པར་གུྲབ་མཚམས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༣	
ཟླ་བ་	 ༠༡	 ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་རྡ་ོར་ེགླངི་ད་ུ
ཕབེས་འབོར་གིས་སྐབས་དརེ་ས་གནས་

སིྤ་འཐུས་དབ་ཙ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ ་
ལགས།	 བདོ་མིའི་སླབོ་ཡོན་ལས་གཞིའི་		
(Tibetan	 Scholarship	 Program)	
འགན་འཛིན ་ སིྤ ་ ཟུར ་སྒོལ ་མ་མཚོ ་ མོ ་
ལགས།	 བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་
དུང་ཆེ་ཀརྨ་རྒྱལ་མཚན་ལགས།	 མཆོད་
འཇོར་ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ།	 ད་ེབཞིན་
ཀཐ ་མན ་ ཀུྲ ་ ཁུལ ་ གི ་ ས ་གནས ་འགོ ་
འཛིན་དང་།	 ཤར་ཝ་ར་ས་གནས་འགོ་
འཛིན།	 བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བད་ེརྩའི་
འགན་འཛིན།	 བལ་ཡུལ་ཡན་ལག་རིྩས་
ཞིབ་འགན་འཛིན།	 བལ་ཡུལ་ཤེས་རིག་
དཔར་ཁང་གི་འགན་འཛིན།	 མཆོད་
འཇོར་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་གཙོ་
རྣམ་གཉསི།	 གཞན་ཡང་ས་གནས་
གཞོན་ན ུ་དང་ས་གནས་བུད་མེད་ལྷན ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ།	 སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་

འགོ་འཛིན་ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་
དང་།	 ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་།	
ས་གནས་ཀི་ཚོགས་སིྐད་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་རྣམ་
པས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད།	 ས་གནས་སུ་ཁངོ་གིས་ཁང་བཟ་ོལས་
གཞིའི་ས་ཚིགས་སུ་ཆེད་ཕབེས་ཀི་ལས་
གཞིར་གཟགིས་ཞིབ་དང་།	 ཨར་ལས་པ་
ལྷན་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ་མ་
ཟད།	 ད་ེརསེ་རྡརོ་གླངི་སྐབས་བཅལོ་བདོ་
མིའི་བཟ་ོགྲྲྭར་གཟིགས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་ཡོད་
པ་རེད།

དབུ་འཛིན་རྣམ་པ།	 ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་
ཚོགས་གཙོ་གསུམ།	 ད་ེབཞིན་སླབོ་ཕུག་
དང་ཕ་མ་སོགས་མི་གྲངས་བཞི་བརྒྱ་ཙམ་
འད་ུའཛོམས་གནང་ཡོད།	 ད་ེཉནི་མཛད་
རིམ་ལྟར་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༡༢ཿ༣༠	
ནས་བཟུང་ཐོག་མར་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་པར་
མཐོང་གྲལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཎྜལ་སྐུ་གསུམ་
འདགེས་འབུལ་དང་སྦྲགས་མཇལ་དར་
རིམ་པས་ཕུལ་བ་དང་།	 སླབོ་ཕུག་ཁག་
གཅིག་གིས་རྔ་རོལ་གླིང་བུ ་དང་བཅས་
བལ ་ བོད ་ གཉིས ་ ཀི ་ རྒྱལ ་ གུླ ་ བཏང ་ །		
ཆུ་ཚོད་	༡ཿ༣༠	ནས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་དང་
ཕེད ་ཀའི ་ རིང་ཇི ་ལྟར ་གསོལ་འདེབས་
ཞུས ་པ ་བཞིན ་དཔལ་ལྡན ་དགའ་ལྡན ་
ཕ ོ་བང་གི ་ དུང་ཆེ ་ཡང་སྟངེ ་རིན་པ ོ་ ཆེ ་
མཆོག་གིས་ཐད་གཏངོ་ད་ཐོག་ནས་ནང་
ཆོས་ང་ོསྤདོ་དང་།	 ལྷག་པར་སིྤ་ནརོ་

ཕི་ཉིན་ནང་སིད་དུང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་
གུྲབ་ལགས་རྡརོ་གླིང་ནས་ས་ལུ་སྒ་རར་
ཕབེས་འབརོ་སྐབས་ཀ་སྦུག་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས་དང་།	 ས་
གནས་བདོ་མི་རྣམས་ནས་ཕབེས་བསུའི་
ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	 ས་
གནས་སུ་ཁངོ་གིས་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་
ལས་གཞིའི་ས་ཚིགས་གཟིགས་ཞིབ་དང་
ལས་བེད་ལྷན་ཚོགས་འདུ་བསྐངོ་ཚོགས་
གནང་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༣	 ཟླ་བ་	 ༠༡	
ཚེས་	 ༢༨	 ཉནི་ནང་སདི་དུང་ཆེ་དཔལ་

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་རླབས་ཆེན་གི་དགོངས་གཞི་ལྟར་ཤེས་
ཡོན་དང་།	བཟང་སྤདོ་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་།	 ད་ེརསེ་མཆོད་འཇོར་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ཕུར་བུ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀིས་
ཐེངས་འདིའི ་སླ ོབ ་ཁིད ་གསར་དུ་འགོ ་
འ ཛུགས ་ ཞུ ་དགོས ་པ ་ སོགས ་ ཀི ་ བུང ་
རིམ་དང་མཛད་སྒའོི ་ངོ་སྤོད་གནང་གུྲབ་
མཚམས་ཟླ་གཅིག་སླབོ ་ཁིད་ཀི ་མཐུན་
འགུར་སིྦན་བདག་རྒྱལ་ཆུང་བླ ོ་བཟང་
སྒོལ་མ་ལགས་	 (DDDF)	 དང་།	 དང་
བླངས་སླབོ་དགེ་རྣམ་པ།	སླབོ་ཕུག་གྲངས་	
༡༧༥	 བཅས་པར་གཟངེས་བསྟདོ་ཕག་
འཁྱརེ་དང་དར་དཀར་ཕུལ།	 སྐུ་མགྲནོ་
གཙོ ་བ ོ་དང་ཕོགས་བཞུགས་སིྤ ་འཐུས་
བཅས་ནས་གསུང་བཤད་དང་བསྔགས་
བརདོ་གནང་།

ལྡན་དནོ་གུྲབ་ལགས་ཀ་ལོན་སྦུག་ཏུ་ཕབེས་
འབརོ་བུང་བ་ལརྟ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
དང་།	 ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་།	
དགནོ་སྡ་ེཁག་དང་།	གཞུང་ཁངོས་མིན་པའ་ི
ཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་སྐ་ུཚབ།	ས་གནས་མི་མང་
བཅས་ནས་ཕབེས་བསུ་ཞུས།
ཕི ་ཉིན་ཁོང་གིས་ས་གནས་འགོ ་འཛིན་
ལས་ཁུངས་དང་།	 རྒས་གསོ་ཁང་ལ་
གཟིགས་སྐརོ་གནང་གུྲབ་རསེ་ཚོགས་ཁང་
ད་ུས་གནས་ཀི་བདོ་མིའི་སྐུ་ཚབ་དང་ལནྷ་ད་ུ
ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་གནང་སྟ་ེགནད་

ད ེ་ནས་སླ ོབ ་ ཕུག་གི ་ཕ ་མའི ་སྐུ ་ཚབ་སི ་
ཞུའི ་ལས་བེད་བགྲེས་ཟུར་ཚེས་གསུམ་
ལྷ ་ མོ ་ལགས་ ཀིས ་ཟླ ་གཅིག ་དམིགས་
བཀར་ཟུར་ཁིད་སྐབས་ཀི་གཟིགས་ཚུལ་
དང ་ གུྲ བ ་ འབས ་སྐ ོར ་ དགོངས ་ ཚུལ ་
སོགས་ཡི་རང་གི་བསྔགས་བརོད་གནང་།		
དེ་བཞིན་སླབོ ་ ཕུག་གི ་འཐུས་མིའི ་མོང་
ཚོར་དང་འབལེ་མ་འངོས་པ་ཡང་འདི་ལྟ་
བུའི ་གོ་སྐབས་བསུྐན་རོགས་ཞེས་འབདོ་
སྐུལ་ཞུས།	 ད་ེརསེ་སླབོ་མ་རྣམས་ཀིས་
ཟུར་ཁིད་ཀི་གུྲབ་འབས་གཟིགས་འབུལ་
ལྟ་བུའི་སྒ་སྙན་དང་།	 ཡང་ཅིང་དཀྲལོ་
ཏ་ེམཉམ་གཞས་ཤིག་དང་།	 སྒརོ་གཞས་
གཉསི་འཁབ་སྟནོ་ཞུས།	 མཐར་མཆོད་
འཇོར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་ཐུགས་
རེ་ཆེའི་གསུང་བཤད་གནང་སྟ་ེམཛད་སྒ་ོ
ལེགས་པར་མཇུག་སིྒལ་ཡོད་པ་བཅས།	།

དནོ་འད་མིན་ཐད་གྲསོ་བསྡརུ་གནང་ཡོད་པ་
རེད།	ནང་སདི་དུང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུྲབ་
ལགས་དང་ལནྷ་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ས་གནས་
འབལེ་མཐུད་པ་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ལྡན་
ལགས་ལནྷ་བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

དང་སྦྲགས།	 ཁ་པར་བཀོལ་སྤདོ་གསོག་
མཛོད་	(apps	store)	ད་ུབླུགས་པའི་སྤདོ་

ཆས་རིགས་ཁུངས་དག་པ་ོདང་།	 ད་རྒྱའི་
བད་ེའཇགས་ལ་མི་གནདོ་པ།	 ནང་དནོ་
ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་སྐརོ་དང་།		
དེ་ བ ཞིན ་ཞལ ་འདོན ་ རིགས ་ཁ ་པར ་
སྤོད་ཆས་ཀི ་རྣམ་པར་བཟོས་པ་འདིས་
ཞལ་འདནོ་རུྒྱན་གནས་དང་།	 དད་ལྡན་

དབངས་ལགས་ཀིས་གཞུང་ཞབས་ཟུར་
པ་ལྷ་རྩེ་བཙན་གཉརེ་སྐལ་བཟང་མཁས་

གུྲབ་ལགས་ཀིས་བརྩམས་པའི་པུར་རྒྱལ་
བདོ་ཀི་རྒྱན་གོས་ཞེས་པའི་དཔ་ེདབེ་དབུ་
འབདེ་གནང་ཡོད།
བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
དགེ ་བཤེས་ལྷག་རྡརོ་ལགས་ཀིས་ཞལ་
འདོན་མཉནེ་ཆས་དབུ་འབེད་གནང་བ་

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཞལ་འདནོ་མཉནེ་ཆས་དབུ་འབདེ་གནང་བ།
༄༅།	།བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༣	ཟླ་
བ་	 ༠༡	 ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་ཞལ་འདནོ་
མཉནེ་ཆས་དང་པུར་རྒྱལ་བོད་ཀི་རྒྱན་
གོས ་ཞེས ་ པའི ་ དཔེ་ ད ེབ ་ ད བུ ་ འབེད ་
གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ་ད ་ོཆུ ་ཚོད་
བ༡༠བཐོག ་ ཆོས ་ རིག ་ལས་ཁུངས་ཀི ་
ཚོགས་ཁང་དུ་ ཆོས་རིག་ དུང ་ཆེ ་འཆི ་
མེད་ཚེ་དབངས་ལགས་དང་།	 བདོ་ཀི་
དཔེ་མཛོད་ཁང་གི ་འགན་འཛིན་དགེ ་
བཤེས་ལྷག་རྡརོ་ལགས།	 ཆོས་རིག་
དུང་འཕར་བདུད ་འདུལ་རྡ ོ་རེ་ལགས།		
དེ་བ ཞིན ་འབེལ ་ ཡོད ་ལས ་བེད ་ཁག ་
གཅིག་ཚང་འཛོམས་ཐོག་དགེ ་བཤེས་
ལྷག ་རྡ ོར ་ལགས་ཀིས ་ ཆོས ་ རིག ་ལས་
ཁུངས་ནས་འདོན་སྤལེ ་ ཞུས་པའི ་ཞལ་
འདནོ་མཉནེ་ཆས་གསར་པ་དབུ་འབེད་
དང་།	 ཆོས་རིག་དུང་ཆེ་འཆི་མེད་ཚེ་

རྣམས་ནས་ནམ་དསུ་ངེས་མེད་ལ་བཀོལ་
སྤོད ་ ཐུབ ་པའི ་ དགེ ་མཚན ་ ཡོད ་པའི ་
སྐརོ།	གཞན་ཡང་ཞལ་འདནོ་འདནོ་པའི་
སྐབས་སུ་ནང་དནོ་ལ་རུྒྱས་ལོན་གནང་སྟ་ེ
སེམས་ལ་འགུར་བ་གཏངོ་ཐབས་གནང་
དགོས་སྐརོ་ལམ་སྟནོ་གནང་ཡོད།
སིྤར ་ཞལ ་འདོན ་མཉ ེན ་ཆས ་གསར ་
བཟོའི ་ལས་གཞི ་ད ེ་བཞིན་ད ེང ་རབས་
འཕུལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་དང་སྟབས་བསྟུན་
བ ོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀིས་ལོ་གཅིག་ཙམ་སྔནོ་ནས་དབུ་
འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ལས་གཞི་
ད ེའི ་ཆེད་འབལེ་ཡོད་དགོན་སྡ ་ེཁག་ལ་
འབལེ་བ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 མ་དཔ་ེདག་ཞུ་
གནང་རུྒྱ།	 མཉནེ་ཆས་ཀི་ང་ོབརོ་བཟ་ོ
རུྒྱ ་མཚོན ་པའི ་ལས ་ད ོན ་ཁག་ ལེགས་
པར་གུྲབ་སྟ་ེད་ཆ་ཚད་ལྡན་མཉནེ་ཆས་
ཀི་རྣམ་པར་གུྲབ་ཡོད།	 ཞལ་འདནོ་
མཉ ེན ་ཆས་དེ་ཉིད ་ ཀུ ་ ཤུ ་རགས་ཅན ་

དང་།	ཨེན་ཊོ་རཊ་	(andriod)	བཀོལ་
སྤོད་གསོག་མཛོད་གཉིས་ནས་ཕབ་ལེན་
གནང་འཐུས་མོད།	འཕུལ་རིག་གི་དཀའ་
ངལ་ཞིག་གིས་རྐེན་བས་ཏེ་ རེ ་ ཞིག་ཀུ ་
ཤུ་རགས་ཅན་གི་ཁ་པར་ནང་ཕབ་ལེན་
གནང་རུྒྱར་དཀའ་ངལ་འཕད་སིད་ཀང་
གཟའ་འཁོར ་གཅིག་ཙམ་རེས ་དཀའ་
ངལ་བསལ་ཏ་ེཕབ་ལེན་གནང་ཐུབ་པའི་
ཚོད་དཔག་གནང་གི་ཡོད།
ཞལ་འདོན ་མཉ ེན ་ཆས་གསར་བཟོའི ་
འགྲ་ོགྲནོ་མཐུན་འགུར་ཨི་ཊ་ལི་ནང་པའི་
མཐུན་ཚོགས་ཀིས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
པུར་རྒྱལ་བདོ་ཀི་རྒྱན་གོས་དཔ་ེདབེ་ཆེད་
དཔལ ་འབོར ་མ ཐུན ་འ གུར ་ཨ ་ རིའི ་
རོགས་ཚོགས་	 (USAID)	 ཀིས་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།
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ག་ོཝ་ཱགཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སིྤ་ཚོགས་རིག་པའ་ིསྡ་ེཚན་གི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་སྦལེ་ཀབོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་
ཆགས་སུ་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་དང་རིག་གཞུང་སྐརོ་རུྒྱས་ལོན་གནང་བ།

ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པས་བདོ་ཀི་རང་དབང་དང་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་ཀི་བད་ེའཇགས་ཞསེ་པའ་ིབགྲ་ོགླངེ་ཞིག་
ག་ོསིྒག་གནང་བ།

བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀིས་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མིར་ཆེ་བསྟདོ་ཞུ་བའ་ིམཛད་སྒརོ་ཞུགས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༣	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༢༨	 ནས་	 ༢༩	 བར་ག་ོཝཱ་གཙུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སིྤ་ཚོགས་རིག་པའི་སྡ་ེ
ཚན་གི་སླབོ་དཔནོ་ཇ་ོན་	(Joana	Coelho)	
ལགས་ཀིས་ས་ེཁིད་ད་ེསླབོ་ཕུག་རྣམས་སྦལེ་
ཀོབ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་གཟིགས་
སྐརོ་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་
དརེ་ཁོང་རྣམ་པ་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་
བཤད་སུྒབ་དར་རྒྱས་གླངི་དང་།	 བསེ་

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༣	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༢༨	 ཉནི་མེ་སོར་གྲངོ་ཁྱརེ་ཁུལ་གི་
ཧི ན ་ བ ོད ་ མ ཛ འ ་ འ བེལ ་ ཚོ ག ས ་ པ ་		
(Indo-Tibet	 Friendship	 Society)	
དང ་ །བཝི ་ངི ་ཡ ་ཝར ་ང ་ཀ ་མཐོ ་སླ ོབ ་		
(Vidyavardhaka་First	Grade	College)	
ཐུན་མོང་གིས་བདོ་ཀི་རང་དབང་དང་རྒྱ་
གར་ས་མཚམས་ཀི་བདེ་འཇགས་ཞེས་
པའི་བརོད་གཞིའི་ཐོག་བགྲ་ོགླངེ་ཞིག་གོ་
སིྒག་གནང་ཡོད།
དེ་ཡང་བགྲོ་གླ ེང་གི ་ཐོག་མར་ཝི ་ངི་ཡ་
ཝར་ང་ཀ་མཐོ་སླབོ ་ཀི ་སླབོ ་སིྤ ་མཱ ་ནི་གོ ་
ཌ	 (S.Manigowda)	 ལགས་ཀིས་ཕབེས་
བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་མཚམས་
རཱ་ཝི་ཇ་ོཤི་	 (Ravi	 Joshi)	 ལགས་ཀིས།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁིམས་འགལ་ཐགོ་བདོ་

༄༅།			།ཕི་ལོ་	༢༠༢༣	ཟླ་བ་	༡	ཚེས་	
༢༩	 རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཨ་རིའ་ིགྲངོ་ཁྱརེ་
ནིའུ་ཡོག་ཏུ་ཆགས་པའི་ཚོགས་ཁང་ཕུན་
ཚོགས་སྡ་ེབཞིའི་ནང་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་
འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ལྗམི་མེག་གྷ་ོ
ཝན་	 (Jim	 McGovern)	 མཆོག་ལ་ཆེ་
བསྟདོ་ས་ེལེན་ཞུ་བའི་མཛད་སྒ་ོརྒྱས་བསྡུས་
འཚམས་པ་ོཞིག་གྲ་སིྒ་གནང་ཡོད་པ་དང་།		
བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་རྣམ་རྒྱལ་
ཆོས་སུྒབ་ལགས་མཛད་སྒ་ོགྲ་སིྒག་ཞུ་མཁན་
གིས་གདན་ཞུས་ལྟར་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད།	 	 ད་ེཡང་ཡུན་རིང་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་མཁན་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་
མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ལྗམི་མེག་གྷ་ོཝན་
མཆོག་ལ་ཆེ་བསྟདོ་ས་ེལེན་ཞུ་བའི་མཛད་སྒ་ོ
འད་ིན།ི	 	 ལྷ་ོབང་ཨ་རིའ་ིཕགོས་བཞུགས་
སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་གཉསི་དང་།	 	 ནའིུ་ཡོག་
དང་ནིའུ་འཇར་སི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པ་གཉིས་ཐུན་མོང་གིས་གྲ་སིྒག་
བས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 	 མཛད་སྒརོ་
ནིའུ་ཡོག་གྲངོ་ཁྱརེ་གི་ས་ཁུལ་ལས་འཛིན་

ཀི་གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུ ན་པའོི་དགོན་པ།	
རྒན་གསོ་ཁང་།	སཾ་བྷ་ོཊ་སླབོ་གྲྲྭ	བདོ་ཁིྱམ་
སླབོ་གྲྲྭ	 སྐ་ེལནྡ་སོ་ནམ་ཉམས་ཞིབ་དང་
སྦོང་བརྡར་ཁང་སོགས་ལ་གཟིགས་སྐརོ་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་གོ་ཝཱ་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
གི ་ སིྤ ་ ཚོགས་རིག་པའི ་སྡ ེ་ཚན་གི ་སླ ོབ ་
དཔནོ་དང་སླབོ་ཕུག་རྣམས་སྦལེ་ཀོབ་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་འབརོ་སྐབས་

ལ་དབང་བསུྒར་བས་ཏ་ེམུ་མཐུད་རྒྱ་སྐདེ་
རིང་ལུགས་ཀི་སིད་བུས་ཁྱབ་སྤལེ་གིས་ཨ་
རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེཡང་བདོ་ཀི་ལྷ་ོཕགོས་

ཀི་ས་ཁུལ་ཡིན་པ་རདོ་ཀི་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།

ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་འཇུ་ལི་ཡ་ཝུན་		
(Julie	 Won)	 ལགས་དང་།	 	 བདོ་མིའ་ི
གཞུང་ཁངོས་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སིྐད་ཁག་

གི་ཚོགས་གཙོའམ་སྐ་ུཚབ།	 	 ཆོས་ཚོགས་
ཁག་གི་བ་ླསུྤལ་དག་ེབཤེས།		བདོ་ཀི་ཐབེས་
རྩའ་ིའགན་འཛིན་ལས་ཚབ།	 མང་ཚོགས་
བཅས་ཁྱནོ་མི་གྲངས་	 ༥༠༠	 ཙམ་མཛད་
སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	 ལྗམི་མེག་
གྷ་ོཝན་མཆོག་གིས།	 	 སྔནོ་ལ་ནའིུ་ཡོག་
དང་ནིའུ ་འཇར་སི་བླ ་ོགསལ་སྐེད་ཚལ་

ལུགས་ཟུང་བསམ་གུྲབ་གླིང ་དང་བདེ་
སིྐད་སླར་གསོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁུངས་ཀི་རིྩས་པ་ནས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་
ཞུས་ཡོད།	 སེ་ར་བསེ་ཀི་མཁན་པ་ོདག་ེ
བཤེས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་སླབོ་
ཕུག་རྣམས་ལ་སེ་ར་བེས་ཀི་དགེ་འདུན་
པའི་སླབོ་གཉརེ་གནང་ཕགོས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་
གནང་ཡོད།	 བསེ་ཀི་གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་
ལྷུ ན་པ་ོདགོན་པའི་སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་

རྒན་ཡོལ་ཟིན་པའི་རྒྱ་གར་གི་མདའ་དཔནོ་
སཱ་ཏ་ིཤི་ལགས་ཀིས།	 བཙན་བལོ་ད་ུཡོད་
པའི ་བ ོད་མི ་རྣམས་ནས་རིག་གཞུང་ས་

ཚོགས་ལས་གུྲབ་པའི་རྒྱ་གར་གི་ཆིག་སིྒལ་
ལ་ཞབས་འདགེས་བསུྒབས་ཡོད།	 ཅསེ་

གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྲྭར་གཟགིས་སྐརོ་སབྐས།		
སླབོ་སིྤས་ལྗིམ་མཆོག་ལ་སླབོ་གྲྲྭའི་སྐརོ་ངོ་
སྤདོ་མདརོ་བསྡསུ་དང་།	 	 ལྗམི་གིས་སླབོ་

ཕུག་རྣམས་ལ་ཁྱདེ་ཚོས་ས་ེལེན་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་གསུངས།		ད་ེནས་འཛིན་ཁང་
ཁ་ཤས་ནང་ཕབེས་ཏ་ེསླབོ་ཁིད་བདེ་སྟངས་
ལ་གཟགིས་ཞིབ་གུྲབ་རསེ།	 	 ཚོགས་ཁང་
སྒང་ལ་མཛད་སྒ་ོདངསོ་གཞི་དབུ་འཛུགས་
གནང་།		བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ི
ཚོགས་གཙོས་དགའ་བསུའི་གསུང་བཤད་

དཀིལ་ཁང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་༸ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་
བསྟན་འཛིན་དགེ་འདུན་ཡེ་ཤེས་འཕིན་
ལས་མཆོག་གི་སྐརོ་གི་དཔ་ེདབེ་རུ་ལ་ཤོར་
བའི་བདོ་ཀི་བིས་པ་དན་རནེ་ད་ུགནང་ཡོད།	
འབལེ་ཡོད་ཚན་པ་སོ་སོ་ནས་གོ་ཝཱ་གཙུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སིྤ་ཚོགས་རིག་པའི་
སྡ་ེཚན་གི་སླབོ་དཔནོ་དང་སླབོ་ཕུག་རྣམས་
ལ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་བདོ་ལ་

གསུངས།	གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས་རྒྱ་ནག་གི་
དམག་མིས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོར་གྷལ་ཝན་
ལུང་གཤོངས་སུ་བཙན་འཛུལ་དང་།	ཕི་ལོ་	
༢༠༢༢	ཟླ་	༡༢	ནང་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེི་ནང་བཙན་འཛུལ་བས་པ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུངས།
ལྷ ་ོ སིྤ ་འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་
ཀིས་བགྲ་ོགླངེ་གོ་སིྒག་གནང་མཁན་རྣམ་
པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་བ་དང་འབལེ་
བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་དཀའ་ངལ་ས་ཚོགས་
ལ་མ་འཛེམས་པར་རྒྱ་གར་གི་གནའ་བའོི་
རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་གནང་
ཐུབ ་ ཡོད ་པ ་ སོགས ་ ཀི ་སྐ ོར ་ག སུངས ་
ཡོད།	 བགྲ་ོགླངེ་གཙོ་སྐངོ་བ་ཤི་ཝ་རམ་		
(Shivaram	 D.J)	 ལགས་ཀིས་བགྲ་ོགླངེ་
ད་ེབརུྒྱད་མཐོ་སླབོ་ཀི་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་

དང་།	 ལྷ་ོབང་ཨ་རིའ་ིཕགོས་བཞུགས་སིྤ་
འཐུས་གཉསི་ཀིས་ཁག་སོ་སོར་ལྗམི་ང་ོསྤདོ་
དང་།	 	 ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིགསུང་བཤད།		
བང་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དང་།		རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་གཞནོ་པས་ལྗམི་དང་འབལེ་བའི་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་སྟ།ེ	 	 ཚང་མས་སྐ་ུ
ཞབས་ལྗམི་མེག་གྷ་ོཝན་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་
གྲསོ་ཚོགས་ནང་ལོ་མང་པའོི་རིང་བདོ་དནོ་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་དན་གསོ་དང་འབལེ་
གཞིས་བེས་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེཁངོ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས།	 	 ལྗམི་མེག་
གྷ ་ོཝན་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
སབྐས།	 	 ཁངོ་དང་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་
ཀིས་བདནེ་པར་རྒྱབ་སྐོར་བས་དང་བེད་
བཞིན་ཡོད།		མ་འངོས་པར་ཡང་མུ་མཐུད་
རྒྱབ་སྐོར་ཞུ་རུྒྱའི་ཐོག་ཆོད་སེམས་བརན་
པ་ོཡོད།	 	 ཅསེ་གསུངས།	 	 ད་དངུ་ཁངོ་
གིས་བདོ་དནོ་ཁིམས་གཞི་གསར་པའི་གལ་
གནད་རང་བཞིན་ང་ོསྤདོ་དང་འབལེ།	 བདོ་
མི་གནས་ཡུལ་ཨ་རིའི་ས་གནས་སོ་སོའི་

དབང་བསུྒར་བས་ཏ་ེབདོ་ནང་གི་དགོན་སྡ་ེ
ཁག་གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ་དང་།	 ཕིས་
སུ་བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་གར་
ད་ུབདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་སླར་གསོ་ཇི་ལྟར་
གནང་བའི་སྐརོ་འགྲལེ་བརདོ་གནང་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཁག་དང་ད་ལྟའི་བདོ་ནང་གི་གནས་
སྟངས་སོགས་ཀི་སྐརོ་འགྲལེ་བརདོ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།

རྣམས་ལ་ཁ་ེཕན་དང་།	 རྒྱ་གར་བ་རྣམས་
ཀིས་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགོས་པའི་
སྐརོ་ཁ་གསལ་བུང་ཡོད་པའི་རེ་བ་ཡོད་
ཅསེ་གསུངས།
ཐེངས་འདིའི་བགྲོ་གླངེ་ནང་མཐོ་སླབོ་ཀི་
གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའི་སླབོ་ཕུག་
གྲངས་	 ༥༠༠	 དང་དག་ེརྒན་	 ༥༠	 ཙམ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཧརོ་
སུར་རབ་རྒྱས་གླངི་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས་དང་།	 གཞན་
ཕན་ཚོགས་པའི་ངེས་སྟནོ་པ་དགེ་བཤེས་
བསོད་ནམས་ཕུན ་ཚོགས་ལགས་ཀང་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གནད་འགག་ཆེ་བ་
ཁག་ཅིག་གི་མཚན་གསལ་སྟནོ་གནང་སྟ།ེ		
ཁོང་རྣམ་པའི་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་ཐབས་ལ་བདོ་
མི་སོ་སོའི་ངསོ་ནས་སྒ་ོགང་ས་ནས་འབད་
བརྩོན་གནང་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཡང་
གནང་།		མཛད་སྒའོ་ིསབྐས་བླ་ོགསལ་སྐདེ་
ཚལ་གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྲྭའི་སླབོ་ཕུག་ཚོས།		
སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀི་རིག་གཞུང་འཁབ་སྟནོ་
གནང་བར་སྐུ་ཞབས་ལྗམི་ཐུགས་མཉསེ་པ་ོ
བུང་།	 	 མཇུག་ཏུ་གྲ་སིྒག་ཞུ་མཁན་གིས་
༧གོང་ས་མཆོག་དང་སྤན་རས་གཟིགས་ང་ོ
བ་ོདབརེ་མེད་ཡིན་པའི་སྐུ་ཐང་ཐནོ་གསར་
ཞིག་དང་།	 	 དཀར་གཙང་གི་མཇལ་དར་
བཅས་སྐུ་ཞབས་ལྗམི་ལ་དན་རནེ་ད་ུཕུལ་ཏ།ེ		
བདོ་མི་ཚང་མའ་ིཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་
མཚོན་པ་གནང་བ་བཅས།		།


