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ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

ཨ་རིའ་ིཁ་ེལི་ཕརོ་ན་ིཡ་མངའ་སྡའེ་ིནང་མི་གྲངས་ ༡༨༠༠༠ བརྒལ་བས་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་
སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༥ 
ཉནི་ཨ་རིའི་མངའ་སྡའེི་ཁེ་ལ་ཕརོ་ནི་ཡའི་ 
California གྲངོ་ཁརེ་ཨེན་ན་ཧམི་ Ana-

heim ནང་ད་ུ༸གངོ་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་
ཐོག་རྒྱལ་སིྤའི་ཐོག་སྙན་གྲགས་ཡོད་པའི་
གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་མང་ཚོགས་ཆིག་ཁི་
བརྒྱད་སངོ་ལགྷ་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་༸གངོ་ས་
མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཕབེས་པའ་ིསྐའུ་ི
འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་
ངང་ཞུས་འདགུ དསུ་སནོ་མཛད་སྒརོ་ན་ོབལེ་
ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་བཞེས་མངོ་མཁན་
ལམྕ་ཤི་རི་ཨི་བཱ་ཊི་ Shirin Ebadi མཆོག་
དང་། ལམྕ་ཇ་ོཊི་ཝི་ལམ་ Jody Williams 
མཆོག ད་ེབཞིན་ཨེ་ན་ཧམི་གྲངོ་ཁརེ་སིྤ་
ཁབ་ཊོམ་ཀགེ Tom Tait ལགས་བཅས་
དང་། ཨ་རིའ་ིགླགོ་བརྙན་འཁབ་སནོ་པ་དང་
གཞས་པ་གྲགས་ཅན། གཞན་ཡང་ཚན་རིག་
པ་དང་། སིྤ་ཚོགས་ལས་འགུལ་བ། ཚོང་པ་
གྲགས་ཅན་སོགས་སིྤ་ཚོགས་ནང་གི་ལས་
རིགས་འདྲ་མིན་གཉརེ་བཞིན་པའ་ིཆེད་ལས་
མཁས་པ་ཉ་ིཤུ་ལགྷ་ཆེད་ཕབེས་གནང་འདགུ 
ལགྷ་པར་སབྐས་དརེ་ཨ་རིའ་ིགཞས་པ་གྲགས་
ཅན་དང་སིྤ་ཚོགས་ལས་འགུལ་བ་མ་ཧ་ེཀལ་

ཕ་ེརེན་ཊི་ Michael Frandy ལགས་ཀིས་
༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ཆེ་བསདོ་འཚམས་འདྲའི་ི
བསདོ་དབངས་ཕུལ་བ་དང་དསུ་མཉམ་ད་ེ
གར་འདསུ་པའ་ིམང་ཚོགས་རྣམས་ནས་ཀང་
དགའ་དད་སྤ་ོགསུམ་ངང་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་

འདགུ ༸གངོ་ས་མཆོག་ཐུགས་དགསེ་ཚོར་
ཆེན་པའོི་ངང་མང་ཚོགས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། 
འཛམ་གླངི་ནང་དནོ་དམ་པའ་ིནང་སེམས་ཀི་
ཞི་བད་ེདང་དའེ་ིརིན་ཐང་ལ་དགའ་མོས་དང་
ད་ོསྣང་བདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའགྲ་ོབཞིིན་ཡོད་
སབས། ངསོ་ཀི་མི་ཚེ་འདའི་ིརིང་ཞི་བད་ེལནྡ་
པའ་ིའཛམ་གླངི་ཞིག་ཡོང་སདི་པ་འདགུ ད་ེ

ལརྟ་ཞི་བད་ེལནྡ་པའི་འཛམ་གླངི་ཞིག་བསུྐན་
རྒྱྱུ ་ན།ི ལས་ས་ླཔ་ོཞིག་མིན་པས་དའེ་ིསདླ་སྒ་ོ
གང་ས་ནས་ཤུགས་བརྒྱབ་དགོས་པ་ཡིན། 
ངསོ་ཀི་ཉམས་མངོ་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱྱུ ར་དྲང་
བདནེ་གི་ལམ་བུ་དརེ་དསུ་ཚོད་རིང་མིན་

ལ་མ་ལྟསོ་པར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ངེས་ཡིན་པ་ 
དང་། དྲག་པའོ་ིབ་སྤདོ་ལ་ལམ་སེང་ནསུ་པ་
ཞིག་ཐནོ་ནའང་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པའོི་དགེ་
ཕན་མེད། བམས་བརྩ་ེལནྡ་པའ་ིའཛམ་གླངི་
ཞིག་བསུྐན་རྒྱྱུ ་ད་ེན་ིརླབས་ཆེན་གི་དམིགས་
ཡུལ་ཞིག་ཡིན། གང་ཡིན་ཟརེ་ན། འཛམ་
གླིང་འདིའི་སངེ་གནས་པའི་འགྲ་ོབ་མི་ཙམ་
མ་ཟད་མཐའ་ཡས་པའི་འགྲ་ོབ་སེམས་ཅན་

ཡོངས་ཀི་མཚོན་པའི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་
ལའང་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།  ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་དནོ་སྙངི་ལྡན་པ་ཞིག་
མང་ཚོགས་ལ་སྩལ་གུྲབ་བསནུ། ཨ་རིའ་ི
དནོ་གཅོད་གསར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་
ཟུར་པ་ལྕམ་ཨེན་ནི་ཀ་རི་ལགས་ཀིས་ལས་
རིམ་གཙོ་སྐོང་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་དབུ་
བཞུགས་ཀིས་ལས་རིགས་འདྲ་མིན་གི་སྒྱུ ་
རྩལ་བ་དང་། གྲགས་ཅན་མི་སྣ་དང་ལནྷ་ད་ུ
བམས་བརྩེ་གོང་འཕལེ་གཏངོ་ཐབས་དང་
འབལེ་བའི་སྐརོ་བགྲ་ོགླངེ་གི་ལས་རིམ་ཞིག་
ཀང་འཚོགས་འདགུ ད་ེཡང་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ི
གྲགོས་པ་ོཚོགས་པ་དང་། ཞི་བའ་ིབས་ིགནས། 
ཨར་ཝིན་ཁ་ེལི་ཕནོ་ན་ིཡའི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་བཅས་ཀི་ག་ོསིྒག་ཐགོ་ཉནི་གྲངས་
གསུམ་རིང་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ག་ོལའ་ིབམས་བརྩ་ེ
ལྷན་ཚོགས་ཤིག་བསདུ་མར་ཚོགས་ཡོད་པ་ 
དང་། ཐངེས་འདའི་ིསྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་གི་
ལས་རིམ་བཀོད་བསིྒགས་རྐང་འཛིན་པ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
ཞི་བའི་སྐུ་ཚབ་བླ་མ་བསན་འཛིན་དནོ་ལྡན་
ལགས་ཡིན་འདགུ །

༸གངོ་ས་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཕབེས་པའ་ིསྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ
སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༦ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཕབེས་
པའི་སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ 

༨ ཐགོ་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་ཁག་གཅིག་
གིས་གཙོས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་རང་
དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་
དང་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་དུྲང་ཆེ་རྣམ་པ། ད་ེ
བཞིན་ས་ིཞུ་བ་ཆེ་ཕྲ་དང་། ཆོས་སྡ་ེཁག་གི་
དག་ེའདནུ་པ། སེར་སྐ་མི་མང་སོགས་ནས་

བཞུགས་སྒར་ལྷ་རྒྱལ་རིར་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་
ཁམས་དང་མཐུན་པའི་སྐ་ུརུླང་དར་འཛུགས་
དང། བསངས་མཆོད་ཟབ་རྒྱས་དང་ལནྷ་
ཞལ་འདནོ་གསུང་འདནོ་བཅས་བསངས་

གསོལ་ལེགས་པར་གུྲབ་རསེ་ཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ 
ཐོག་བཞུགས་སྒར ་ཐེག ་ཆེན་ཆོས་གླིང ་
གཙྱུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་རའི་དབུ་གཡབ་
ཏུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་
བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དབུས།  
སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོམངའ་ཁུལ་རོང་སིྤ་པུཤ་

པནེ་ཌར་རཱཇ་པུཏ་ (Pushpendra Rajput) 
མཆོག ཡབ་གཞིས་སྐ་ུའཁརོ་རྣམ་པ། རང་
དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་
དང་དུྲང་ཆེ་རྣམ་པ། ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་རྣམ་
པ། གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་
གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་སོགས་བཞུགས་གྲལ་
ད་ུའཁདོ་མཚམས། རྡ་སངེ་བདོ་ཁིམ་སླབོ་
གྲྲྭ་ནས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་
ཆེན་པའོ་ིརྒྱལ་གླུ་བཏང་།  སབྐས་དརེ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུའི་ལས་བདེ་
གསུམ་ལ་ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་
ནས་ཞབས་ལོ་ ༢༥ ཧལི་པ་ོའཁརོ་བའ་ི
ལེགས་སྐསེ་གནང་རྒྱྱུར་འདམེས་ལྷན་དུྲང་
གཞོན་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྒོན་ལགས་ཀིས་ཁོང་
རྣམ་པའི་ལོ་རྒྱྱུས་སྙངི་བསྡུས་རེ་སྒགོས་སྦྱང་
ཞུས་གུྲབ་མཚམས་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་
གིས་ལེགས་སྐསེ་ཕག་རྟགས་གནང་། ད་ེ
ནས་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གིས་བདོ་མི་

མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་འདནོ་སྤལེ་
གནང་བའི་༼དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བའི་བངླ་
དརོ་ཤེས་བ་གནད་བསྡསུ།༽ ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེ
དབེ་དབུ་འབདེ་དང་། སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
སྣར་སིྐད་ངག་དབང་དནོ་གུྲབ་ལགས་ཀིས་
བདོ་བསྒྱུར་དང་ལྡ་ིལི་བདོ་ཁང་ནས་དཔར་
འགྲམེས་ཞུས་པའི་༼འཛམ་གླིང་ཞི་བདརེ་
སྨན་པའི་འགྲ་ོབ་མི་ཡི་ཐབས་ལམ།༽ཞེས་
པའི་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་གནང་གུྲབ་བསནུ། 
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་
བཤད་དང། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གིས་སིྤ་འཐུས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་རསེ་རྡ་སའི་ཉ་ེའཁིས་སུ་གནས་པའི་
སླབོ་གྲྲྭ་སོགས་ཀིས་གཞས་སྣ་ཁག་གཅིག་རྒྱ་
ཆེའི་མི་མང་སངོ་ཚོ་བརྒལ་བ་འད་ུའཛོམས་
བྱུང་བ་རྣམས་ལ་འཁབ་སནོ་གནང་ས་ེསྐུའི་ 
འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་དགའ་སྤའོི་རྣམ་པའི་
ཁདོ་ད་ུསུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། །

པར་རིགས་འགྲེམས་སྟོན།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༥ ཉནི་
སྡ་ེར་སྡུན་བདོ་མིའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་
ཀིས་གོ་སིྒག་ཐོག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲིལ་
འགྲམེས་སནོ་ཚན་པས་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་དནོ་གུྲབ་
གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་
འཕགས་ཡུལ་སྨནི་གྲལོ་གླངི་དགནོ་པར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་མཛད་རྣམ་དང་། འཕགས་བདོ་འབལེ་ལམ་བཅས་
ཀི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་པར་རིགས་འགྲམེས་སནོ་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིགླགོ་བརྙན་
ཡང་བསན་ཡོད་འདགུ ད་ེཡང་འགྲམེས་སནོ་འད་ི
བཞིན་རངོ་དཔནོ་རཱ་ཝི་ནཱཐ་ར་མན་ Sh. Ravinath 
Raman མཆོག་དང་མཁ་ོཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་རྣམ་
གཉསི་ནས་དབུ་འབདེ་གནང་འདགུ གཞན་ཡང་
སྐབས་དརེ་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ནས་དཔར་འགྲམེས་
ཞུས་པའ་ིདཔ་ེདབེ་ཁག་འགྲམེས་སྤལེ་ཞུས་ཡོད།།

སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་འཚམས་འདི་

ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉནི་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་
གྲངས་ ༨༠ ཕབེས་པའ་ིསྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་
ཉནི་དང་སབས་བསནུ། ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཆོས་
དད་རང་དབང་སུང་སྐོབ་ཚན་པས་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་བ་བརྒྱྱུད་༸གངོ་ས་མཆོག་
གི་༸སྐུའི་ག་སནོ་ལ་འཚམས་འདྲའིི་བཀ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡང་ཚན་པ་དསེ་གསར་འགདོ་
གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། བདོ་
ཀི་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ 
༨༠ ཕབེས་པའ་ིསྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་
བརིྩ་ཞུ་བཞིན་པའི་སབྐས་འདརི་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་
ཀི་ཆོས་དད་རང་དབང་སུང་སྐབོ་ཚན་པས་ཁངོ་གིས་
ཞི་བད་ེདང་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་། ད་ེབཞིན་མང་
གཙོ་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་གནང་མཛད་པའི་མཛད་རསེ་
ལ་བསགྔས་བརདོ་དང་། གང་ཉདི་མཆོག་གིས་སྐ་ུཚེ་
ཧལི་པའོི་རིང་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་སུང་སྐབོ། ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གི་བསབླ་བ་
ད་ེདག་ལ་འཛམ་གླིང་ཁནོ་ཡོངས་ནས་མིག་དཔ་ེལྟ་
བཞིན་ཡོད། ཅསེ་འཁདོ་འདགུ 

སིད་སྐྟོང་མཆྟོག་ཕྟོགས་ཕྲེབས།

༄༅། །བང་ཨ་རིའ་ིབདོ་མི་ཚོས་འད་ིལོ་༸གངོ་
ས་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིག་
སནོ་གི་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་ཞུ་སདླ་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༩།༡༠ བཅས་ཉནི་གྲངས་གཉསི་རིང་ཨ་རིའ་ིགྲངོ་
ཁེར་ནིའུ་ཡོཀ་ཏུ་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་དབུ་
ཞུགས་ཐགོ ༸རྒྱལ་བའ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་
བརིྩའི་མཛད་སྒརོ་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ  ད་ེཡང་
སདི་སྐངོ་མཆོག་ཕི་ཚེས་ ༦ ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་རྡ་ས་
ནས་ག་གལྷ་བརྒྱྱུད་ལྡ་ིལི་དང་། ཕི་ཚེས་ ༧ ཉནི་ལྡ་ི
ལི་ནས་ན་ེཝཀ་ཏུ་ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཕི་ཚེས་ ༨ ནས་ 
༡༠ བར་གྲངོ་ཁརེ་ནའིུ་ཡོཀ་ཏུ་གཞུང་འབལེ་ལས་
དནོ་གནང་དགསོ་ཁག་གུྲབ་རསེ་ཕི་ཚེས་ ༡༡ ཉནི་
ནིའུ་ཡོཀ་ནས་ཇར་མན་གྲངོ་ཁེར་ཕརེེངྐ་ཕཌོ་ཏུ་
ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཕི་ཚེས་ ༡༢།༡༣ བཅས་ཉནི་གྲངས་
གཉསི་རིང་ཇར་མན་གྲངོ་ཁརེ་ཕརེངྐ་ཕཌོ་ཏུ་༸གོང་
ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཇར་མན་བདོ་རིགས་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པས་གོ་སིྒག་འགོ་༸གོང་ས་མཆོག་
དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཕབེས་པའ་ིསྐའུ་ིག་སནོ་སུང་
བརིྩའི་མཛད་སྒརོ་སིད་སྐངོ་མཆོག་ལནྷ་བཅར་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན་འདགུ  



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༨2

ཁམས་འབ་ིརའུ་ིཚོང་པས་ས་གནས་བདོ་མིའ་ིཆེད་ཅ་ལག་ཁ་ེཚོང་བས་སབས་ཁམིས་ཆད་བཏང་བ།
༄༅། །འད་ིགར་ཁུངས་ལནྡ་གནས་ཚྱུལ་
འབརོ་དནོ་ལརྟ་ན། ལོ་འགའ་ིསྔནོ་ད།ུ བདོ་
ཤར་ཕོགས་ཁམས་འབི་རུ་རོང་བརླན་ཆྱུ་
ཤང་ཁུལ་གི་ཚོང་པ་འགས་རྒྱ་མིའི་ཚོང་
པའི་ཅ་ལག་རིན་གངོ་མཐནོ་པ་ོལ་ཁ་གཏད་
གཅགོ་ཆེད། ས་གནས་བདོ་མི་ཚོང་པ་ཁ་
ཤས་མཐུན་སྡབེ་བས་ནས་ཆེད་ད་ུཚོང་ཁང་
ཁ་ཤས་གཉརེ་བ་དང་།  ས་གནས་བདོ་
མིར་རིན་གོང་ཆྱུང་བའི་སྒ་ོནས་རྒྱྱུན་མཁའོི་
ཅ་ལག་ཉ་ོས་ཡོད་པའི་ཚོང་ཁང་བཙྱུགས་པ་
རེད།
 ས ་གནས་བོད ་ མིའི ་ ཚོང ་པ ་
བསོད་ནམས་དར་དབང་དང་། ལ་ྷརྣམ། 

ཚེ་རིང་དནོ་གུྲབ་སོགས་ནས་རྒྱྱུན་མཁའོི་ཅ་
ལག་ཉ་ོཚོང་ཁང་ད་ེདག་ལས་ཅ་ལག་རིན་
གོང་ཁེ་ཚོང་བས་ནས་ས་གནས་སུ་བཙན་
འཛུལ་བས་ནས་ཡོང་བའི་རྒྱ་རྒན་ད་ེདག་ལ་
རྣ་ོངར་ལནྡ་པའ་ིའགྲན་རྩདོ་བས་སབས། རྒྱ་
མི་ཚོང་པ་ད་ེདག་གི་ཡོང་འབབ་ལ་གནོ་གུན་
དཔ་ེམི་སིད་པ་ཕགོ་རྐེན་རྒྱ་མི་ད་ེདག་གིས་
མི་དགའ་བ་ཆེན་པ་ོབས་ཡོད།
 ལོ་ང་ོམང་པའོ་ིརིང་། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ད་ུམི་སེར་སྤ་ོབའི་སིད་ཇུས་
ལ་བརྟནེ་ནས་རྒྱ་མི་འབརོ་ཆེན་ཞིག་ལོ་ལརྟ་
བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་གང་སར་འཚང་ཡོང་གི་
ཡོད་པ་ལརྟ། འབ་ིར་ུརངོ་དའུང་ལོ་ཤས་

ནང་རྒྱ་མི་ཧ་ཅང་མང་ད་ུཕིན་ཡོད། ད་ེཙམ་
ད་ུམ་ཟད། རྒྱ་མི་ཚོང་པ་ད་ེཚོས་རྒྱ་མི་ནང་
ཕན་ཚྱུན་ཁ་དན་བས་ནས་ཅ་ལག་གངོ་ཚད་
ཆེན་པ་ོསརྤ་ནས་ས་གནས་བདོ་མི་དམངས་
ལ་མགོ་སྐརོ་དང་གནོ་གུན་ཚབས་ཆེན་བཟ་ོ
བཞིན་ཡོད། 
 གནས་སངས་འདི་དག་གདངོ་
ལེན་ཆེད་ད།ུ ས་གནས་བདོ་མི་ཚོང་པ་
མང་པསོ་མཐུན་སྡབེ་བས་ནས་རིན་གོང་ཁ་ེ
ཚོང་ཅན་གི་རྒྱྱུ ན་མཁའོི་ཚོང་ཁང་བཙྱུགས་
སབས་རྒྱ་མི་ད་ེདག་གིས་ས་གནས་སིད་
གཞུང་དཔནོ་ངན་དང་འགབ་མཐུན་བས་
ནས་ན་ནངི་ལོར་གངོ་གི་ས་གནས་བདོ་མིའི་

ཚོང་པ་ད་ེདག་གིས་གཉརེ་བའི་ཚོང་ཁང་

བཙན་ཤེད་ངང་སྒ་ོབརྒྱབ་པ་མ་ཟད། ཉསེ་
མེད་འཛིན་བཟུང་བས་ནས་འདི་ལོའི་ཟླ་བ 

༥ པའ་ིནང་ཁམིས་ར་སོགས་ལུགས་མཐུན་
ཅི་གང་མ་བརྒྱྱུད་པའ་ིསྒ་ོནས་མི་ལོ ༨ ཀི་
ཁམིས་ཐག་ནན་མོ་བཅད་ཡོད། 
 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིལོ་སདྨ་
ནས་བཟུང་། ཁམས་འབ་ིརའུ་ིཁུལ་ད་ུང་ོ
རྒལོ་དང་དམ་དྲག་ཧ་ཅང་ཆེ་སབས། ལོ་
གཉསི་ཙམ་རིང་སདྐ་འཕྲནི་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་
ས་མེད་ལ། ཁ་པར་སོགས་དམ་དྲག་ཤིན་ཏུ་
ཆེ་རྐནེ་གནས་ཚྱུལ་ཐད་ཀར་འབརོ་རྒྱྱུར་ཧ་
ཅང་ཁག་པ་ོཡིན་པ་རེད།། 

ཁམས་འབ་ིརའུ་ིན་གཞནོ་སནྙ་ངག་པ་ཞིག་ལ་མི་ལོ་བདནུ་རིང་ཁམིས་ཐག་བཅད།
༄༅། །ཁམས་འབ་ིརའུ་ིགཞནོ་སྐསེ་སནྙ་
ངག་པ་སངོ་བུ་ཆྱུང་ངམ་བསན་འཛིན་སྐལ་

བཟང་ལགས་ཕི་ལོ་  ༢༠༡༤ ལོའ་ིལོ་
སྨད་ཙམ་ལ་འཛིན་བཟུང་བས་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ལོའ་ིཟླ་བ་ ༥ པའ་ིནང་མི་ལོ་བདནུ་
གི་ཁིམས་ཐག་བཅད་པའི་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་
འདགུ 
 སྙན་ངག་པ་བསན་འཛིན་སྐལ་

བཟང་ལགས་ན་ིའབ་ིརུ་རངོ་ཆྱུ་གཉསི་ཡུལ་
ཚོ། ས་དམར་གྲངོ་ནས་ཡིན་པ་དང་། ད་
ལ་ྟརང་ལོ་ཉརེ་ལ་ྔཡས་མས་ཤིག་ཡིན་འདགུ 
ཆྱུང་དསུ་སུ་སླབོ་ཆྱུང་འགྲིམས་རསེ་དགོན་
པར་ཞུགས་ཏ་ེཉསི་སངོ་ལའྔི་ལོར་གསེར་རྟ་
བ་ླརུང་སརྒ་དང་འཇ་ོཕུ་དགོན་བཅས་ལ་ལོ་
གསུམ་ལགྷ་སླབོ་གཉརེ་གནང་།
 ན ་ནིང ་ཙམ ་ནས ་བོད ་ སྨད ་
ཕགོས་སུ་སླབོ་གཉརེ་ལ་བསྐདོ་པའི་ཕ་ཡུལ་
འབ་ིརུ་རོང་གི་མི་ཡོད་ཚད་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་རང་ཡུལ་ད་ུལོག་དགོས་པའི་བཙན་
བཀའ་བཏང་བར་བརྟནེ། ཕ་ཡུལ་ད་ུམ་ལོག་
ཀ་མེད་ཐུག་པ་རེད། ཕ་ཡུལ་ད་ུའབརོ་རསེ་
འབ་ིརུ་རངོ་དང་ས་ཐག་ཉ་ེབའི་རྩམ་མདའ་
ཟེར་བའི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཏུ་དུས་ཡུན་གང་
འཚམ་རིང་རྒྱལ་གཅེས་སླབོ་གསོ་བརྒྱབ་པ་

རེད། 
 དེའི ་རེས་ཕ་ཡུལ་དགོན་པའི ་
གྲྲྭ ་པ་རྣམས་ལ་རིག་གནས་དང་རིགས་
ལམ་བཅས་ལོ་གཅིག་ཙམ་བསབླས། ཞརོ་
ལ་གྲངོ་སྡ་ེཁག་འགའ་ལ་སུམ་རྟགས་དག་
གསུམ་གིས་མཚོན་པའི་འབི་ཀླགོ་སོགས་
ཀི་དང་བླངས་དགེ་རྒན་བས་ཏ་ེན་གཞོན་
མང་པ་ོཞིག་སླབོ་གཉརེ་ལ་ཁ་ཕགོས་ཐུབ་པ་
བཟསོ་ཡོད།
 ཁོང་ནི་ནམ་རྒྱྱུ ན་ད་ུབདོ་ཀི་ལ་
རྒྱ་དང་རིག་གཞུང་གལ་ཆེན་ད་ུབརིྩ་མཁན་
ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ལོ་སྔནོ་མར་ལ་ྷསར་རྒྱ་
ཡིག་ཡར་རྒྱས་དང་སྒ་མད་ོསོགས་ལ་སྦྱང་
པ་བས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་ནབུ་བང་
མི་རིགས་སླབོ་ཆེན་ད་ུམཁས་དབང་ཁང་
དཀར་ཚྱུལ་ཁིམས་དུྲང་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་

གཉསི་རིང་སླབོ་གཉརེ་བས། <<འཚོལ་
སྙགེ>>ཅེས་པའི་དབེ་ཅིག་བརྩམས་ཏ་ེཀན་
སུའི་མི་རིགས་དཔ་ེཁང་ནས་འདནོ་འཆར་
བས་ཏ།ེ དབེ་གཟུགས་དང་བཅས་པ་ཚར་
རུང་གཞུང་གིས་འགྲམེས་སྤལེ་བེད་རྒྱྱུ ར་
ཆོག་མཆན་སྤད་མེད་འདགུ
 དཔེ་ད ེབ་ད ེས་རྐེན་པས་ཡིན་
ནམ་རྒྱྱུན་གཏན་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་
གཞུང་། མི་རིགས་ལ་རྒྱའ་ིསྐརོ་སོགས་ན་
གཞོན་ཚོར་སླབོ་གསོ་སྤདོ་ཀི་ཡོད་པས་ཡིན་
ཁ་གསལ་མེད་ནའང་། གང་ལརྟ་ཡང་ཁངོ་
འདི་ལྟར་བཙན་བཟུང་བས་པ་མ་ཟད་ཉ་ེ
ཆར་མི་ལོ་བདནུ་གི་ཁིམས་ཐག་བཅད་པའི་
གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་འདགུ 
 ད་ེསྔནོ་ཁངོ་གིས་སདྐ་འཕྲནི་ཐགོ་
ཏུ་བསི་པའི་སནྙ་ངག་ཅིག་ཕིར་འབརོ་ཡོད་

པ་འད་ིལརྟ། ཁམས་འབ་ིརརུ་གཞིགས་ན།  
འདས་པའི་དསུ་ཡུན་ནང་རང་སགེ་ང་ོརྒལོ་
དང་། མི་དམངས་སངོ་ཚོ་འད་ུའཛོམས་
ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཏརེ་ཁ་བསྔགོ་
པར་ང་ོརྒལོ། རྒྱ་མིའ་ིརྒྱལ་དར་ཁང་སངེ་
ད་ུསྒངེ་འཛུགས་བདེ་པར་ང་ོརྒལོ། མང་
ཚོགས་ཁྱུ ་འདསུ་ཀི་སྒ་ོནས་ཟས་བཅད་ངོ་
རྒོལ་སོགས་ལས་འགུལ་རབས་དང་རིམ་
པ་སྤལེ་རྐནེ། ས་གནས་འདརི་དམ་དྲག་ཧ་
ཅང་ཆེ་ལ། སདྐ་འཕྲནི་སོགས་བརྒྱྱུད་ལམ་
ཁག་བཀག་སྡམོ་ནན་མོ་བས་ནས་ལོ་གཉསི་
ཙམ་འགྲ་ོགི་ཡོད་པས།  འཇུ་བཟུང་གི་
ཟླ་ཚེས་སོགས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚྱུལ་ཤེས་
རྟགོས་ཐུབ་རྒྱྱུར་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཡོད།།

གཞིས་ལུས་བདོ་མི་ཚོས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཐགོ་ནས་༸སྐའུ་ིག་སནོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅། །འད་ིགར་ཁུངས་ལནྡ་གནས་ཚྱུལ་
བཏང་འབརོ་བྱུང་བའ་ིནང་གསལ། འད་ི
ལོ་ན་ིའཛམ་གླངི་སྐ་ེའགྲ་ོསིྤ་དང་། ཡང་སྒསོ་
རང་ཅག་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་
དྲནི་མཚྱུངས་ཟླ་མ་མཆིས་པ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ 
ས་༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་བའི་དབང་པ་ོ
ཐམས་ཅད་མཁནེ་ཅིང་གཟིགས་
པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐ་ུབལམྟས་ནས་
དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ཅྱུ་ཧིལ་པ་ོ
འཁརོ་བའི་དསུ་ཚིགས་ཁད་པར་
ཅན་ཡིན་པ་ལརྟ། བསེ་འཁདོ་
བཙན་བལོ་བ་སྨསོ་ཅི། གཞིས་
ལུས་བདོ་མི་ཚོས་ཀང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་བསུན་
གཙེར་སྣ་ཚོགས་ལ་མ་འཇིགས་
པར་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་གི་ཐགོ་ནས་༸སྐུའི་ག་
སནོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་འདགུ
 དེ་ཡང ་བ ོད ་ ཀི ་ས ་ ཁུལ ་ སིྤ ་ 
དང་། ལགྷ་པར་མད་ོསདོ་སདྨ་ས་ཁུལ་
མང་པོའི ་ནང་ཞབས་རིམ་སུྒབ་གསོག་ 
དང་། མཆོད་རྟནེ་བཞངེས་སུྐན། སྐ་ུཚེའ་ི
ཚེ་སུྒབ། ཤས་ཟགོ་ཉསོ་ནས་སགོ་བླུ་བཏང་

པ། བསངས་གསོལ་དར་འཛུགས། མ་
ནི་གཟུངས་སྔགས་འདོན་གསོག་སོགས་
ཆོས་ཕོགས་ཀི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་༸སྐུའི་
ག་སནོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན་
པ་མ་ཟད། ཁག་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་
གཅིག་བརྒྱྱུ ད ་ ཀིས ་༸རྒྱལ་བའི ་བརྟན་

བཞུགས་བསར་འབུལ་ལ་ཞལ་འདེབས་
ཀང་གང་འཚམ་ཕུལ་འབོར་བྱུང་ཡོད་
འདགུ ལགྷ་པར་ཉ་ེཆར་གཟའ་སརྐ་དག་ེ
བའ་ིདསུ་ཚེས་ཡིན་པའ་ིབདོ་ལུགས་འཁུངས་
སརྐ་ཏ།ེ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ ཉནི་རྒྱ་
གར་བང་ཕོགས་རྡ ་རམ་ས་ལར་རྟ ེན ་
གཞི ་བས་པའི ་བ ོད ་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ 

དང་། རི་བ་ོདག་ེལུགས་པ། མད་ོསདྨ་ཆོལ་
ཁ་བཅས་ཐུན་མོང་ནས་༸གོང་༸སྐབས་
མགནོ་སྐ་ུཕྲངེ་ ༡༤ པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
བརྟན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་རེས། 
༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་པའི་
ནང་། ངསོ་རང་སནྨ་པས་ད་ད་ུལོ་ཉ་ིཤུ་སྡདོ་

རྒྱྱུར་ཐ་ེཚོམ་མི་འདགུ ཅསེ་བརདོ་ཀི་འདགུ 
ས་གནས་ཚང་མར་བརྒྱད་ཅྱུ་ལོན་པའི་ག་
སནོ་བདེ་ཀི་འདགུ་པ་ལརྟ། ལོ་དགུ་བཅྱུར་
བསླབེས་སྐབས་དགུ་སནོ་བེད་ཤོག་ཨང་། 
ཞསེ་དང་།
 ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བདོ་
གངས་ཅན་ལྗངོས་ལ་ད་ལྟ་རང་དབང་ཡོད་

མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡིན་དསུ་ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་
ད་ེའདྲར་ངསོ་ཀི་སྐསེ་སྐར་གི་དསུ་དྲན་ལ་
ཚང་མས་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་པ་དང་། དགའ་
དགའ་སིྐད་སིྐད་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ས་
ཁུལ་མང་པ་ོཞིག་ལ་རང་དབང་མེད་སབས་
འད་ིབདེ་ཆོག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་

ཡིན་དསུ་གང་ལྟར་སེམས་ནང་དམིགས་
བསལ་དད་པ་དང་འདནུ་པ་རྩེ་གཅིག་ཡོད་
པ་ཡིན་དསུ། ཁདེ་རང་ཚོ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་
ཆེའི ་མི ་མང་ཚོར་ཡིན་ནའང་ཚང་མར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་གི་ཡིན། ཞསེ་པའ་ིབཀའ་
སླབོ་ད་ེདག་དངེ་དསུ་ཀི་སིྤ་ཚོགས་དྲ་ལམ་
བརྒྱྱུད་བདོ་ནང་ཁབ་རསེ་ཧ་གོ་མཁན་ཚོས་

ནད་ཧ་ཅང་ལྗིད་པ་ོན་མཁན་ཞིག་ལ་འཆི་
མེད་རིལ་བུ ་ཐོབ་པ་ལྟ་ བུའི ་དགའ་ཚོར་
དཔག་མེད་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད་འདགུ
 ད་ེལརྟ་གཞིས་ལུས་བདོ་མི་ཚོས་
རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཐགོ་ནས་༸སྐུའི་ག་སནོ་
སུང་བརིྩ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པའི་གནས་

ཚྱུལ་ཁ་གསལ་པ་ོདང་། ཞིབ་ཚགས་
པོ་འདིར ་འགོད ་ཐབས་མ་གྱུ ར ་ 
ཡང་། ག་སནོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པའ་ི
སྐུ ་པར་ཁག་གཅིག་བསྡུ ་རུབ་ཀིས་
མཚོན་ད ོན་ཙམ་དུ་འདིར་བཞག་
ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དངེ་
སྐབས་བོད་ནང་ལག་བསར་བེད་
བཞིན་པའི་སིད་བྱུས་བསུན་གཙེར་
ཆེ་དབང་གིས་གཞིས་ལུས་བདོ་མི་

རྣམས་ལ་ལུས་སེམས་གཉསི་ཀི་སྐུ་ངལ་སྣ་
ཚོགས་ཤིག་ཡོད་ཀང་། ཆོས་ཕགོས་ཀི་རྣམ་
པ་ཁ་ོནའི་ཐགོ་ནས་༸སྐུའི་ག་སནོ་སུང་བརིྩ་
ཞུས་པར་བེས་འཁོད་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་
དད་འདནུ་དང་སྙིང་སབོས་ལ་བཀའ་དྲནི་
ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། །



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༨ 3

ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ནང་པར་རིགས་འགྲམེས་སནོ་གི་ལམ་ནས་༸སྐའུ་ིག་སནོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ 
ཉནི་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་སྐ་ུཞབས་ཐ་ོམ་སི་མན་ 
Thomas Mann མཆོག་དང་། ས་བ་ྷས་
གརོ་ Csaba Sógor མཆོག རྒྱལ་སིྤའ་ི
བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་། ད་ེབཞིན་བརྷ་
སེལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་བཅས་ཐུན་མོང་ནས་
གངོ་ཚེས་ཉནི། འད་ིལོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༠ 
ཕེབས་པའི ་༸སྐུའི ་ག་སནོ ་ཡུ ་རོབ་གྲོས་
ཚོགས་ European Parliament ནང་སུང་
བརིྩ་ཞུ་འག་ོབཙྱུགས་འདགུ པར་རིགས་
འགྲམེས་སནོ་ད་ེབཞིན་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ 
བར་གནང་ཡོད་འདགུ  
 པར་རིགས་འགྲེམས་སནོ་གི ་
བརདོ་གཞི་གཙོ་བ་ོན།ི ༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གི་རླབས་ཆེན་གི་
མཛད་ཁུར་གཙོ་བ་ོགསུམ་ས།ེ འགྲ་ོབ་
མིའི་བཟང་སྤོད་དང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་
སིྒལ་གངོ་སྤལེ། ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་དབང་བསྒྱུར་འགོ་རྩ་རླག་ཏུ་འགྲ་ོརྒྱྱུ འི་
ཉནེ་ཁ་འཕྲད་བཞིན་པའི་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛིན་མཛད་
རྒྱྱུ ་བཅས་ཐུགས་བསྐེད་དམ་བཅའ་གཙོ་

བ་ོགསུམ་ལ་གུས་བརིྩ་ཞུ་ཆེད་ཡིན་འདགུ 
ཕགོས་མཚྱུངས་པར་རིགས་འགྲམེས་སནོ་
ནང་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ད་ེས་ྔཡུ་རོབ་
གྲོས་ཚོགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུ ར་བསྐངས་པ་ 
དང་། ལགྷ་པར་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་སི་ཊར་
སི་བགྷ་ Strasbourg ཏུ་༸གངོ་ས་མཆོག་
ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ནས་ཞི་བའི་དནོ་ཚན་

ལྔའི་ཐོག་གསལ་བཤད་མཛད་པ་རྣམས་
དྲན་གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་དང་། མཛད་སྒའོ་ི
སྐབས་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་ 
དང་། ཆབ་སདི་མི་སྣ་གྲགས་ཅན་ཁག་
སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད། སབྐས་དརེ་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་

འབལེ་བའི་གཞས་སྣ་ཁག་གཅིག་འཁབ་
སནོ་དང་སྨནོ ་ལམ་གསུང་འདནོ་སོགས་
ལས་འགུལ་སྤལེ་ཡོད་འདགུ  སིྤར་པར་
རིགས་འགྲམེས་སནོ་གི་མཛད་སྒ་ོད་ེཡུ་རོབ་
གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་མི་སྐ་ུཞབས་ཐ་ོམ་སི་མན་ Thomas 

Mann མཆོག་དང་། ས་བ་ྷས་གརོ་ Csa-

ba Sógor མཆོག་རྣམ་གཉསི་ཀིས་དབུ་
འབདེ་གནང་ཡོད་པ་དང་། སབྐས་དརེ་ཡུ་
རོབ་དཔལ་འབརོ་དང་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཚན་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཧནེ་རི་མ་
ལོ་སི་ Mr. Henri Malosse མཆོག་གིས་
དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོི་གཏམ་བཤད་གནང་།  

ད་ེཡང་མཛད་སྒ་ོགོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་
སྤལེ་བའི་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་ནང་
འཁདོ་དནོ། ཐངེས་འདརི་པར་རིགས་ཀི་
འགྲམེས་སནོ་འད་ིལ་ྟབུ་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་
ནང་གོ་སིྒག་ཞུ་དགོས་པ་དརེ་དགོས་པ་རྒྱྱུ ་
མཚན་དང་མཚོན་དནོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད།  
 དའེི་རྒྱྱུ ་མཚན་གང་ཡིན་བརདོ་
ན། ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་གིས་འཛམ་གླངི་ཁནོ་
འདརི་གཞི་རྩའ་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་
མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་བ་རྣམས་ལ་གདངོ་ལེན་
བས་དང་བདེ་མུས་ཡིན་པ་མ་ཟད། ལས་
འགུལ་སྣ་ེཁདི་གནང་མཁན་གི་སིྒག་འཛུགས་
ཤིག་ཆགས་ཡོད། ལགྷ་པར་སིྒག་འཛུགས་
འདིའི་བདོ་དནོ་ཆེད་གཟིགས་རྟགོས་གནང་
མཁན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚན་པས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་ལས་གཞི་ད་བར་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་
བཞིན་ཡོད། ཅསེ་འཁདོ་འདགུ 
 ད་ེརསེ་ཡུ་རོབ་དཔལ་འབརོ་དང་སིྤ་ཚོགས་
ཡར་རྒྱས་ཚན་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་
ཧནེ་རི་མ་ལོ་སི་མཆོག་གིས་མཛད་སྒ་ོདང་
འབལེ་བའ་ིགསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ད་ེ
ནས་བྷར་སེལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཚེ་བརྟན་
བསམ་གུྲབ་ལགས་ཀིས་ཚོགས་བཅར་བ་
རྣམས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་

གནང་འདགུ་པ་མ་ཟད། གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་རྣམས་དང་ལས་བདེ་བཅས་ལ་བདོ་མིའི་
འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་མུ་
མཐུད་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་
པ་དང་སྦྲགས།  ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་
སྒའོ་ིཐགོ་སྤལེ་བའ་ིགསུང་འཕྲནི་སྒགོས་སྦྱང་
ཞུས་པའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།  ཐངེས་འདརི་
པར་རིགས་འགྲམེས་སནོ་གི་ལམ་ནས་ཁདེ་
ཚོ་འགའ་ཤས་ཀིས་ངསོ་ཀིས་འབད་བརྩནོ་
བདེ་བཞིན་འགྲ་ོབ་མིའི་རིན་ཐང་དང་ཆོས་
ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གོང་སྤལེ་གཏངོ་ཐབས་
སོགས་ཀི་ལས་དནོ་ལ་བསགྔས་བརདོ་གནང་
རྒྱྱུའི་ག་ོསབྐས་ཤིག་ཐབོ་རྒྱྱུའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།
  ཕགོས་མཚྱུངས་འགྲམེས་སནོ་
འདི་བརྒྱྱུ ད་ནས་བདོ་ཀི་བདནེ་པའི་འཐབ་
རྩདོ་ལ་ད་ོསྣང་བསླབེས་ནས་འཛམ་གླངི་ནང་
བམས་བརྩེ་དང་ཞི་བདའེི་རིན་ཐང་གོང་
མཐརོ་གཏངོ་རྒྱྱུའི་ནསུ་པ་རྒྱ་སྐདེ་ཡོང་རྒྱྱུའི་
རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་སོགས་འཁདོ་
ཡོད། པར་རིགས་འགྲམེས་སནོ་སབྐས་ཡུ་
རོབ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་ལས་བདེ་པ་
སོགས་ཁནོ་མི་གྲངས་ ༡༠༠ ཙམ་ཕབེས་
འདགུ །

ཟབ་སྦྱངོ་གསལ་བསྒགས།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིསནྨ་པ་ (MBBS) ཟུར་བཅད་ཞབས་སགེས་དང་འབལེ་བའ་ིཛ་དྲག་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༡༥ དང་ ༡༩ ཉནི་རྒྱ་གར་ཆེས་མཐ་ོ
ཁམིས་ཞིབ་ཁང་(Hon’ble Supreme 

Court) ནས་ All India Pre-Medical 

Entrance Test (AIPMT) བསྐར་རྒྱྱུགས་

གཏངོ་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་ལྟར། 
Central Board of Secondary Educa-

tion (CBSE) ནས་བསྐར་རྒྱྱུགས་ད་ེཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ཉནི་གཏངོ་
གཏན་འཁལེ་ཡོད་པའ་ིའབལེ་ཡོད་སླབོ་ཕུྲག་

ཡོངས་ནས་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་ཡོད་པའི་ཡིད་
ཆེས་ཞུ་གི་ཡོད། ད་ེདང་འབལེ་བའ་ིའད་ི
གའི་སནྨ་པའི་ཟུར་བཅད་ས་མིག་ཆེད་གོང་
གསལ་གི་བསྐར་རྒྱྱུགས་ཀི་གུྲབ་འབས་(Re-

sult) ལ་རགས་ལས་ཡོད་ན། དབུས་འབངི་

རིམ་ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་(CBSE) ནས་
གོང་གསལ་བསྐར་རྒྱྱུགས་ཀིས་གུྲབ་འབས་
གསལ་བསྒགས་བས་པ་ཉནི་མོ་ནས་བདནུ་
ཕྲག་གཅིག་གི་ནང་ཚྱུད་གུྲབ་འབས་ཀི་ཨང་
ཤོག་འདི་གར་འབུལ་འབརོ་ཐུབ་པ་དགོས་

རྒྱྱུ ་བཅས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༧ ལ།

ལས་བདེ་ས་སངོ་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་
སྡ་ེར་ལྡུན་མངནོ་དགའ་བདོ་ཕུྲག་དམིགས་
བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གི་སླབོ་གྲྲྭར་དགེ་
རྒན་གཅིག་གི་ས་སངོ་ཡོད་ན། གཤམ་
གསལ་ཆ་རྐེན་ཚང་ཐོག་ཞུགས་བླ་ོཡོད་
མཁན་རྣམས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ 
ཚེས་ ༡༠ དགངོ་དྲ་ོཚོུད་ ༥ འགངས་མེད་
འད་ིགར་འཚང་སནྙ་འབུལ་ཐུབ་པ་དགསོ།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་ཚང་དགསོ་ཁག
༡། ཉུང་མཐར་འཛིན་རིམ་ ༡༢ འཐནོ་

པའ་ིསངེ༌། B.Ed. (Special Education) 

ཡང་ན། Post Graduate diploma in 

Special Education ཡང་ན། Diploma or 

Certificate course in Special Education 

ཡང་ན། Primary or Pre-primary 

Teacher’s Training ཡང་ན། མཐ་ོསླབོ་ 
(B.A, B.com) ཡང་ན། དམིགས་བསལ་
སླབོ་གྲྲྭར་ལས་མངོ་ཡོད་པ་བཅས་གང་རུང་
འཐནོ་པའ་ིལག་འཁརེ་ཡོད་པ། ༢། དབང་
པ་ོསྐནོ་ཅན་གི་ཕུྲ་གུ་རྣམས་ལ་བམས་བརྩེ་
དང་ལྡན་པའི་ཐགོ་ཞབས་ཞུའི་ཆོད་སེམས་

ཡོད་པ། ༣། རྒྱལ་དནོ་དཔྱ་དངུལ་དསུ་
འབུལ་ཞུ་བཞིན་པའི་ལག་དབེ་ཀི་འབལེ་
ཆགས་ཤོག་གྲངས་སོ་སོའ་ིང་ོབཤུས། ༤། 
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁིམས་མཐུན་
གནས་སྡདོ་ཆོག་པའི་ལག་དབེ་ཀི་འབལེ་
ཆགས་ཤོག་གྲངས་སོ་སོའ་ིང་ོབཤུས། ༥། 
གཟུགས་གཞི་བད་ེཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་
པའི་རང་གཞུང་གི་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ནས་
ངསོ་སྦྱརོ་ང་ོམ། ༦། རང་ལོ་ ༤༥ ལས་
མ་བརྒལ་བ། སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་ཡོད་
ན་དང་ད་ེམིན་ཁུངས་སྐེལ་ཆེད་ཡིག་ཆ་

གཞན་གི་ང་ོབཤུས། ༧། རང་ལོ་ ༥ མན་
གི་ཕུྲ་གུ་མཉམ་སྦྱར་མེད་པ། ༨། ད་ལ་ྟ
ལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་འབལེ་ཡོད་ནས་
དགག་བ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ། གངོ་གསལ་
ཡིག་ཆའི་ང་ོབཤུས་ཁག་དངསོ་བདནེ་ཡིན་
པའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་དབུས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གཞུང་ཞབས་གནས་
རིམ་ཟུང་འབལེ་དུྲང་ཆེ་ཡན་ཞིག་གི་དག་
མཆན་འཁདོ་དགསོ། འཚང་སནྙ་ནང་སོ་
སོའ་ིཁ་བང་དང༌། ཁ་དཔར་ཨང༌། མྱུར་
འཕྲནི་དང་གླགོ་འཕྲནི་ཨང་སོགས་ཇི་ཡོད་

ཁ་གསལ་བཀདོ་དགོས་པ་བཅས་ཀི་གསལ་
བསྒགས་སུ། སྡ་ེར་ལྡནུ་མངནོ་དགའ་བདོ་
ཕུྲག་དམིཌ་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གི་སླབོ་
གྲྲྭའ་ིལས་ཁང་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ 
ཚེས་ ༧ ལ།།
Director,

Ngoenga School for Tibetan Children 

with Special Needs S. D. Road, P.O. 

Kulhan – 248 001 Distt. Dehradun, 

Uttarakhand Email: ngoenga@tibet.

net www.ngoengaschool.org

Ph: (0135) 2607688, 2607128

༄༅། །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབདོ་ཀི་གསོ་
བ་རིག་པའི་སནྨ་པའི་ལནྷ་ཚོགས་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་༡༠ ཚེས་ ༢༦ ཪེས་གཟའ་ཟླ་བ་
ནས་ཚེས་ ༣༡ རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་བར་ཉནི་
གྲངས་དུྲག་གི་རིང་བཞུགས་སརྒ་རྡ་རམ་ས་
ལར་བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་སནྨ་པའི་ལནྷ་
ཚོགས་འགོ་དབེ་སྐལེ་ཡོད་པའ་ིསནྨ་པ་རྣམས་
ཀི་ཤེས་ཡོན་གངོ་སྤལེ་ཆེད་ཟབ་སྦྱངོ་(CME) 
ཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུ་གཏན་འཁལེ་ཡོད། ཉནི་
གྲངས་དུྲག་གི་ཟབ་འཁདི་འདརི་གཙོ་བ་ོགསོ་

བ་རིག་པའ་ིགཞུང་དང་ལག་ལེན། བརྟག་
ཐབས་དང་ནད་བཅསོ། སདི་བྱུས་དང་
ཉམས་ཞིབ་བཅས་ཀི་བརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་ཁནོ་
ཚོགས་ཐངེས་ཉ་ིཤུ་རྩ་བཞིའི་ནང་ཆེད་ལས་
མཁས་དབང་བཅྱུ་གཉསི་ཀིས་གཏམ་བཤད་
ཟབ་འཁདི་གནང་རྒྱྱུའ་ིའཆར་གཞི་ཡོད། ད་
ལན་གི་ཟབ་འཁདི་འད་ིབཞིན་རྒྱ་གར་དབུས་
ཨཱ་ཡུ་ཤའ་ིབླནོ་ཆེན་ (Ministry of AY-

USH) ལས་ཁུངས་ནས་གསོ་བ་རིག་པའ་ི
སྨན་པ་རྣམས་ཀི་ཤེས་ཡོན་གོང་སྤལེ་ཆེད་

རོགས་དངུལ་ཞུས་ཐོབ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། 
ཨཱ་ཡུ་ཤའ་ིརོགས་དངུལ་ཞུ་ལེན་གི་ལམ་སནོ་
ཡིག་ཆ་ནང་གསལ་ཟབ་འཁིད་འདིར་སྨན་
པའ་ིགྲངས་ཚད་ ༣༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་དང་
ད་ེཡང་མངའ་སྡ་ེགཅིག་ནས་ཚོགས་བཅར་
སནྨ་པ་གྲངས་ལ་ྔལས་ག་ོསབྐས་མེད་པར་སོང་
འབལེ་ཡོད་སནྨ་པ་རྣམས་ནས་གོང་གསལ་
ཟབ་སྦྱངོ་ལ་བཞུགས་འདདོ་མཆིས་ཚེ་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༠ ནང་ཚྱུད་སནྨ་
པའ་ིལནྷ་ཚོགས་སུ་ཡིག་ཐགོ་དབེ་སྐལེ་གནང་

རོགས་ཞུ། ལམ་སནོ་ཡིག་ཆ་ནང་གསལ་
གལ་ཏ་ེཚོགས་བཅར་སནྨ་པ་གྲངས་ ༣༠ 
ལས་མང་བས་དབེ་བཀདོ་འབྱུང་ཚེ་ད་ེས་ྔལནྷ་
ཚོགས་ནས་ག་ོསིྒག་ཞུས་པའ་ིཟབ་འཁདི་ཞུས་
ཐབོ་མ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་གོ་སྐབས་དང་པ་ོ
འབུལ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཟབ་འཁདི་འདརི་བཞུགས་
མཁན་སནྨ་པ་རྣམས་ཀི་ལམ་གྲནོ་(མེ་འཁརོ་
ཨང་གཉིས་པའི་རིན་གོང་ནང་ཚྱུད་འགྲ་ོ
གྲནོ དང་ཟབ་སྦྱངོ་རིང་གི་བཞུགས་ཡུལ་
མགྲནོ་ཁང་དང་ལྟ་ོདདོ་ཉནི་དགུང་ཞལ་ལག་

བཅས་ཨཱ་ཡུ་ཤའི་ལམ་སནོ་ཡིག་ཆ་ནང་
གསལ་འབུལ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཟབ་འཁདི་ཀི་ལམ་
སནོ་ཡིག་ཆ་དང་ལས་རིམ་རགས་ཟིན་སནྨ་
ལནྷ་དྲ་རྒྱའ་ི www.tibmedcouncil.org 
གསལ་བསྒགས་ནང་གཟིགས་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ད་ེ
དནོ་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་སུ་སནྨ་ལནྷ་
ཡིག་ཚང་ནས་ཕི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༧ ཚེས་༡ 
ལ་ཕུལ།།
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ཕི་དྲལི་འགྲམེས་སནོ་ཚན་པས་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁུལ་ད་ུསྐརོ་བསྐདོ་འགྲམེས་སནོ་གནང་གཏན་འཁལེ་བ། 
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་བདོ་ཀི་འགྲམེས་
སནོ་ཁང་གིས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དསུ་
ཆེན་ཁད་པར་ཅན་དང་སབས་བསནུ། རྒྱ་
གར་བང་ཕགོས་སྡ་ེར་སྡུན་ཀ་ལི་མན་ཊོན་
དང་། རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཀ་རྡརོ་སངྒ་གསུམ་
ནང་བདོ་དང་བདོ་མིའི་སྐརོ་གི་པར་རིགས་
འགྲམེས་སནོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ  
 ད་ེཡང་ཐངེས་འདའིི་སྐརོ་བསྐདོ་
འགྲེམས་སནོ ་སྐབས་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་དང་། བདོ་ཀི་རྒྱལ་

རབས་ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་སྣང་བརྙན། བདོ་ནང་རང་
ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་དགོས་དནོ་སོགས་ཀི་
གནད་དནོ་གསུམ་ཐགོ་པར་རིགས་འགྲམེས་
སནོ་ཙམ་མ་ཟད་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་མཛད་རྣམ་དང་
བདོ་ཀི་ལོ་རྒྱྱུས། ད་ེབཞིན་ད་ལའྟ་ིབདོ་ཀི་
ཛ་དྲག་གནས་སངས་སོགས་བདོ་དནོ་དང་
འབལེ་བའི་དངོས་བྱུང་གླགོ་བརྙན་བསན་
རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ  པར་རིགས་འགྲམེས་སནོ་
དང་གླགོ་བརྙན་གཟགིས་འབུལ་གི་ལམ་ནས་
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ཅྱུར་
ཕབེས་པའི་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་ལ་འཚམས་
འདྲ་ིཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་

གིས་གོ་ལའི་སངེ་སྐེ་འགྲའོི་བད་ེཐབས་སུ་
བམས་སྙངི་ར་ེདང་། ད་ེབཞིན་འཇིག་རྟནེ་

ཀུན་ཁབ་སེམས་འཁུར་བཅས་ཀི་ཐོག་སྔ་
ཕིར་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་པ་རྣམས་འགྲམེས་

སནོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ  
 སིྤར་ཐེངས་འདིའི ་འགྲེམས་

སནོ་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི བདོ་ཀི་
ལོ་རྒྱྱུ ས་དང་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་ཐགོ་གོ་

རྟགོས་བསུྐན་རྒྱྱུ ་དང་། རྒྱ་གར་བ་ཚོར་ད་
ལྟའི་བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སངས་ཤེས་
རྟགོས་ཡོང་སདླ་བཅས་ཡིན་འདགུ ཐངེས་
འདའིི་སྐརོ་བསྐདོ་འགྲམེས་སནོ་ད་ེབཞིན་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༥ ཉནི་སྡ་ེར་
སྡནུ་ཀལ་མན་ཊོན་དང་། ཕི་ཚེས་ ༧ ནས་ 
༨ བར་རྡརོ་ར་ེགླངི་། ཕི་ཚེས་ ༡༢ ནས་ 
༡༣ བར་ཀ་སྦུག ཕི་ཚེས་ ༡༧ ནས་ ༡༩ 
བར་སངྒ་ཏགོ་བཅས་ལ་འགྲམེས་སནོ་གནང་
འཆར་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས། །

ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིདང་བངླས་འཕྲདོ་བསནེ་
ཚོགས་པའི་ཁབ་ཁངོས་འབུམ་ལ་བསན་སངྒ་
སནྨ་ཁང་ད་ུསནྨ་ཞབས་གཉསི། མཚོ་པདྨ་
དང་ལྡ་ིལི་སནྨ་ཁང་ད་ུསནྨ་ཞབས་རེ་བཅས་
ཀི་ས་མིག་ཡོད་ན། རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཁདོ་
གོང་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཞུགས་འདདོ་ཡོད་
རིགས་ནས་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཐགོ་
འཚང་སནྙ་འབུལ་དགསོ།
དགསོ་མཁའོ་ིཆ་རྐནེ་ཁག
༡། སནྨ་ཞབས་ BSc Nursing ཐནོ་པའ་ི

ལག་འཁརེ་ཐགོ་ལོ་གཅིག་ཉམས་མངོ་ཡོད་
པ་དང་ GNM ཐནོ་པའ་ིལག་འཁརེ་ཐགོ་
ལོ་གཉསི་ཉམས་མངོ་ཡོད་པ། ༢། དང་
བངླས་དཔྱ་དངུལ་ ༢༠༡༥ བར་གཙང་ཕུལ་
ཞུས་པའ་ིལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས། ༣། གནས་
ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁིམས་མཐུན་གནས་སྡདོ་
ཆོག་པའི་སྐབས་བཅོལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་
གྲངས་དང་པ་ོདང་འདྲ་པར་ཅན། མཐའ་
མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས། ༤། སནྨ་པ་ཚད་
ལནྡ་ནས་གཟུགས་གཞི་བད་ེཐང་ལས་འཕརེ་

ཡིན་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་ང་ོམ། ༥། རང་ཉདི་
གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ནས་རྒྱྱུན་ད་ུབ་སྤདོ་ཉསེ་སྐནོ་མེད་པའི་ངསོ་
སྦྱརོ། ༦། ལས་མངོ་ངསོ་སྦྱརོ།
 གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་དང་སནྙ་ཞུ་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༠ ཕི་དྲ་ོ
ཆྱུ་ཚོད་༦ གངོ་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་ཐགོ་
འབུལ་དགསོ། ད་ོབདག་སོ་སོར་འབལེ་བ་
ཞུ་བདའེ་ིསདླ་ཁ་བང་དང༌། གླགོ་འཕྲནི་ 
Email ID  མྱུར་འཕྲནི་  Fax   ད་ེ

བཞིན་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་སོགས་འཚང་
སནྙ་ནང་ཁ་གསལ་བཀདོ་དགསོ། གངོ་
གསལ་ཡིག་ཆའི་སངེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་རིམ་ཟུང་འབལེ་
དུྲང་ཆེ་ཡན་ཞིག་གི་དག་མཆན་དང་ལས་
དམ་ངསེ་པར་འཁདོ་དགསོ། ཡིག་ཆ་ང་ོམ་
རྣམས་འབརོ་ཐ་ོའགོད་བཅར་སྐབས་མིག་
སནོ་དགསོ།
ཆ་རྐནེ་ཚང་བའི་ཞུ་སནྙ་ཕུལ་མཁན་རྣམས་
ལ ་འདེམས ་རྒྱྱུ གས ་ ཀི ་ ཚེས ་ཆ ་སྐབས ་

མཚམས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་བཅས་
ཀི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་སུ། འཕྲདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༧ ཚེས་ ༨ ལ།།
 ༼འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།༽
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བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་ནང་དནོ་རིག་པའ་ིཟླ་དུྲག་ཟབ་ཁདི་ཐངེས་
གཉསི་པ་འག་ོའཛུགས་གནང་བ།

༄༅།  །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་དང་རྒྱྱུ ད་སྨད་གངས་ཅན་རིག་
གནས་སླབོ་གྲྲྭ་གཉསི་ནས་དངེ་དསུ་མཐ་ོསླབོ་
ཐནོ་པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་དམིགས་པའ་ིཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༣༡ བར་འཚོགས་རྒྱྱུའ་ིབདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་

ནང་དནོ་རིག་པའི་ཟླ་དུྲག་ཟབ་ཁིད་ཐངེས་
གཉསི་པ་ད་ེཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ཉནི་ཧུན་སུར་
རབ་རྒྱས་གླངི་གཞིས་ཆགས་སུ་གངས་ཅན་
རིག་གནས་སླབོ་གྲྲྭར་འགོ་འཛུགས་གནང་
ཡོད། ཟབ་ཁདི་ཐངེས་དང་པ་ོཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ 
ཟླ་ ༧ ནས་ ༡༢ བར་ལེགས་པར་བསྐངོ་
ཚོགས་ཐུབ་ཡོད། ད་ེསའྔ་ིསླབོ་དབེ་ལ་བསྐར་
ཞིབ་དང་སྦྲགས་སུམ་རྟགས་སོགས་བརྡ་སྤདོ་
རིག་གནས་དང་། རིགས་ལམ་སོགས་སྔནོ་
འགྲ་ོདང་། ཕར་ཕིན་སོགས་གཞུང་ཆེན་ཁག་
གི་སྙངི་དནོ་ལནྡ་པའ་ིརྩ་བའ་ིསླབོ་དབེ་གསུམ། 

ད་ེབཞིན་མངནོ་རྟགོས་རྒྱན་གི་སབྐས་དང་པ་ོ 
དང་། དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀི་ལེའུ་བཅ་ོ
བརྒྱད་སོགས་གསུམ། རྟནེ་འབལེ་བསདོ་
པ། སྤདོ་འཇུག་ལེའུ་དང་པ།ོ ལམ་གཙོ་རྣམ་
གསུམ་བཅས་ལ་བག་ཆགས་གོམས་འདྲསི་
ཐབེས་ཕིར་ས་ྔདགངོ་འདནོ་རྒྱྱུའི་ཞལ་འདནོ་

ཕག་དཔ་ེགཅིག་བཅས། ཟབ་ཁདི་འད་ིཉདི་
དནོ་ད་ུཆེད་བསིྒགས་ཀིས་གངས་ཅན་རིག་
གནས་སླབོ་གྲྲྭས་དཔར་བསུྐན་གནང་བ་མ་
ཟད། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སླབོ་གཉརེ་
བ་རྣམས་ལ་ལམ་གྲནོ་དང་ལྟ་ོདདོ་བཅས་པ་
ནར་གཏངོ་གནང་གི་ཡོད། ཕི་ཚེས་ ༡ ཞགོས་
པ་ཆྱུ་ཚོད་ ༩།༠༠ ཐགོ་སླབོ་གྲྲྭའ་ིཚོགས་ཁང་
ད་ུརྒྱྱུ ད་སདྨ་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་བླ་ོབཟང་ཕན་
བད་ེམཆོག་དང་། ཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་གླངི་
གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དགེ་ལེགས་འབྱུང་
གནས་ལགས།  མཉམ་སྦྲལེ་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་

དབང་བསན་འཛིན་ལགས་བཅས་སྐ་ུམགྲནོ་ད་ུ
གདན་འབདོ་ཀིས་མཛད་སྒ་ོསབས་བད་ེཞིག་
ཚོགས་ཡོད། མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་མར་ཚང་མ་
སྐ་ུབཞངེས་ཐགོ་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོ་ིརྒྱལ་
གླ་ུབཏང་རསེ། གངས་ཅན་རིག་གནས་སླབོ་
གྲྲྭའ་ིདག་ེཆེ་སགྔས་རམས་པ་ངག་དབང་ཡོན་
ཏན་ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུ་དང་། ཆོས་
རིག་ཟུང་དུྲང་ཐུབ་བསན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་
ལས་རིམ་གི་དམིགས་ཡུལ་སོགས་ང་ོསྤདོ། 
གངས་ཅན་རིག་གནས་སླབོ་གྲྲྭའི་སླབོ་སིྤ་
སགྔས་རམས་པ་དག་ེསྦྱངོ་ཚེ་རིང་བཀ་ཤིས་
ལགས་ཀིས་སླབོ་གྲྲྭ་གསར་འཛུགས་གནང་
བའི་དམིགས་ཡུལ་སོགས་གསུང་བཤད་ 
དང་། སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོམཁན་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་དང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་གཉསི་
ནས་བླང་དརོ་བཀའ་སླབོ་གནང་བ་སོགས་
བྱུང་ཡོད། ད་ལའྟ་ིཆར་ལ་དགྭས་དང་མེའ་ོ
སོགས་ས་གནས་ཁག་མི་འདྲ་བ་ནས་སླབོ་
ཕུྲག་བཅྱུ་གཉསི་ཕབེས་ཡོད་འདགུ འདནུ་
པ་ཡོད་པའ་ིའཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་དང་མཐ་ོ
སླབོ་ཐནོ་པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་གཞན་རྣམས་ཀང་ཟླ་
བ་འདིའི་ཚེས་མཇུག་བར་ད་ུའཛུལ་ཞུགས་
ཆོག་པའ་ིག་ོསབྐས་ཡོད་པ་བཅས།། 

ཨིན་བདོ་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས།
absolute auction 
ལྟསོ་མེད་རིན་སྡརུ།

རྒྱྱུ ་དངསོ་གང་ཞིག་གི་མ་མཐའི་རིན་གངོ་གཏན་འབབེས་མེད་ཅིང༌། 
མཐའ་མར་རིན་འབབ་མཐ་ོཤོས་སྤདོ་མི་དརེ་ཚོང་སྒྱུར་བདེ་སལོ།

accounts payable རིྩས་
གསལ་སྤདོ་བསདྡ།

ཚྱུར་དངསོ་པ་ོམཁ་ོསྤདོ་ཟནི་པའམ། ཞབས་ཞུ་ལས་དནོ་བསུྒབས་
ཟནི་པ་དག་ལ་སྤདོ་རྒྱྱུ ་བསདྡ་པའ་ིདངུལ་འབབ།

accounts receiveable 
རིྩས་གསལ་ཡོང་བསདྡ།

ཕར་ཚོང་ཟགོ་མཁ་ོསྤདོ་ཟནི་པའམ། ཞབས་ཞུ་ལས་དནོ་བསུྒབ་པའ་ི
ཆེད་ཡོང་རྒྱྱུ ་བསདྡ་པའ་ིདངུལ་འབབ།

agronomist 
སོ་ནམ་ཁད་མཁས་པ།

ལོ་ཐགོ་ཐནོ་སྐདེ་དང༌། ས་ཞིང་འདབེས་ལས། ཞིང་ལས་བདག་
སྐངོ་སོགས་ལ་མཁས་པའ་ིགང་ཟག

air bag 
རུླང་རྐལ།

རླངས་འཁོར་ཞིག་ལ་བརྡབས་སྐནོ་འབྱུང་སྐབས་རང་འགུལ་གིས་
རུླང་གིས་ཁངེས་ཏ།ེ ཁ་ལོ་བའམ་འགུྲལ་མི་རྣམས་རྨས་སྐནོ་ལས་
སྐབོ་པར་བདེ་པའ་ིལངྒ་བུ་ལ་ྟབུ་ཞིག

androcracy 
ཕ་ོདབང་ལམ་ལུགས།

 སྐསེ་པས་སངས་འཛིན་དབང་སྒྱུར་བདེ་པའ་ིལམ་ལུགས།

animation 
འགུལ་རིས།

འགུལ་སྐདོ་ཀི་སྣང་ཚྱུུལ་ཞིག་བསུྐན་ཆེད་པར་རིས་རྣམས་རིམ་པ་
སར་ཆགས་སུ་མྱུར་པརོ་སནོ་ཐབས་ཤིག

annual return
ལོ་འཁརོ་སནྙ་ཤོག

ཁམིས་ལུགས་ཀི་དགསོ་མཁ་ོདང༌། གངོ་མའ་ིབཀའ་རྒྱར་དང་ལེན་
གིས་ལོ་རེར་བཟ་ོབཀདོ་ངསེ་པར་བ་དགསོ་པའི་ལུགས་མཐུན་ནམ་
གཞུང་འབལེ་སནྙ་ཐ།ོ

appellate court 
གངོ་ཞུའ་ིཁམིས་ཁང༌། 
ཞུ་གཏུག་ཁམིས་ཁང༌།

ཁིམས་ཁང་འགོ་མའི་ཐག་གཅདོ་ལ་བསྐར་ཞིབ་དང་བསྒྱུར་བཅསོ་
བ་རྒྱྱུའ་ིདབང་ཚད་ལནྡ་པའ་ིཁམིས་ཁང༌།

auditing standards 
རིྩས་ཞིབ་རྩ་འཛིན།

རིྩས་ཞིབ་པ་རྣམས་ཀིས་རིྩས་བརདོ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བདེ་སྐབས་སུ། 
ལག་བསར་ཆེད་དབང་ལནྡ་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་གཏན་འབབེས་བས་
པའ་ིརྩ་འཛིན་ལམ་སནོ།

baby boom 
བིས་པ་འཕལེ་མཆེད།

དམིགས་བསལ་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉསི་པ་མཇུག་སིྒལ་བའི་
རསེ་ཀི་ལོ་ང་ོབཅ་ོལའྔ་ིརིང་ངམ། དསུ་ཡུན་ངསེ་ཅན་ཞིག་གི་རིང་
ཕུྲ་གུའ་ིསྐ་ེའཕལེ་གི་གྲངས་ཚད་གླ་ོབུར་ཇ་ེམཐརོ་འགྲ་ོཚྱུལ།



པར་ངསོ་ལ་ྔཔ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༨ 5

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ས་ིཞུ་བ་ཞབས་ལོ་ཉརེ་ལ་ྔཧལི་པ་ོའཁརོ་བའ་ིལས་བདེ་གསུམ་གི་ལོ་རྒྱྱུས་སྙངི་བསྡསུ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གྲངས་ ༨༠ 
ཕབེས་པའི་སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་གི་རྟནེ་འབལེ་
མཛད་སྒའོ་ིསབྐས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་གསུམ་ལ་ཞབས་ལོ་ཉརེ་ལ་ྔ
ཧལི་པ་ོའཁརོ་བའི་ལེགས་སྐསེ་ཕག་རྟགས་
ཕུལ་བ་རྣམས་ཀི་ལོ་རྒྱྱུས་སྙངི་བསྡསུ་ན།ི
ཤྲེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དྲུང་འཕར་ཚེ་དབང་

དངྟོས་གྲུབ་ལགས། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༨ ནས་
གནས་དགུ་པ་ཚོད་ལྟའི་ཐགོ་ཨོ་རི་ས་བཟ་ོ
གྲྲྭའི་རིྩས་པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་དང༌། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ ནས་
ལས་འཁུར་རང་འཇགས་ཐགོ་གནས་དགུ་

པ་ལས་བདེ་ང་ོམར་བསྐ་ོགཞག་གནང་། ཕི་
ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ནས་ལས་
དུྲང་གནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ་དང་། ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣ ནས་གནས་རང་
འཇགས་ཐགོ་བྷན་རྡ་ར་མཉམ་འབལེ་རིྩས་
པ། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༧ ནས་
ལས་ཁུངས་ད་ོདམ་པར་གནས་སརྤ། ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ནས་སྡ་ེཚན་
འགན་འཛིན་ད་ུགནས་སརྤ་དང་ལས་འགན་

རང་འཇགས་བཀདོ་སིྒག་གནང་། ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་གནས་རང་
འཇགས་ཐགོ་རྡ་ས་བད་ེདནོ་ལས་ཁུངས་ཀི་
ལས་དུྲང༌། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༨ ནས་དུྲང་གཞནོ་ལས་རོགས་གནས་རིམ་
ད་ུགནས་སརྤ་གི་འདམེས་ལནྷ་གི་དུྲང་ལས་
སུ་བསྐ་ོགཞག ཕི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༢༤ ནས་གནས་རང་འཇགས་ཐགོ་ལྡ་ིལི་
དནོ་ཁང་གི་དུྲང་ལས་སུ་གནས་སྤསོ། ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༡ ནས་དུྲང་གཞནོ་
གནས་རིམ་ད་ུགནས་སྤར་གིས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་གཞནོ་ད་ུབསྐ་ོགཞག ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨ ནས་ཟུང་
འབལེ་དུྲང་ཆེའི་གནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ་
བསྐ་ོབཞག་གནང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ 
༡༠ ཚེས་ ༢༥ ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
རང་འཇགས་སུ་ལས་འགན་བཀདོ་སིྒག ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༠༧ ནས་སྦལེ་
ཀོབ་ལུགས་བསམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ད་ུ
གནས་སྤསོ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༡༥ ནས་ཟླ་གྲངས་ ༤ དང་ཉནི་གྲངས་ 
༢༢ རིང་ཕགོས་མེད་དགངོས་ཞུ། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ནས་ལྡ་ིལི་བདོ་
སླབོ་འཛིན་ཚོགས་འཛིན་སྐངོ་རིྩས་ལེན་གི་
ལས་གཞིའ་ིཟུང་དུྲང་ད་ུགནས་སྤསོ། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣ ནས་དུྲང་ཆེ་ལས་
འཕར་གནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ་གིས་ཁནོ་
ཞབས་ལོ་ ༢༥ རིང་གཞུང་མང་གི་ཞབས་
འདགེས་ཞུས་འདགུ
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་དྲུང་དྟོས་ཕྱུག་

ཚང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆྟོས་སྒྟོན་ལགས།

ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་གནས་
དགུ་པ་ལས་ངོའི ་ཐོག་བྷན་རྡ་ར་མཉམ་
འབལེ་རིྩས་པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་། ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ནས་ལས་དུྲང་
གི་གནས་རིམ་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་བ་དང་། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༥ ནས་
གནས་རང་འཇགས་ཐགོ་ཕི་དྲལི་རིྩས་པར་
བསྐ་ོགཞག ཕི་ལོ་ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༤ ནས་གནས་རང་འཇགས་ཐགོ་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་རིྩས་པར་གནས་སྤསོ། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ ནས་
ལས་ཁུངས་ད་ོདམ་པར་གནས་སརྤ། ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ནས་ལས་དའོ་ི
གནས་རིམ་ཐགོ་ལས་འགན་རང་འཇགས་
སུ་བསྐ་ོགཞག་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ 
༢ ཚེས་ ༢༣ ནས་སྡ་ེཚན་འགན་འཛིན་
ད་ུགནས་སྤར་གི་ཆོས་རིག་སྡ་ེའགན་རང་
འཇགས་སུ་ལས་འགན་བཀདོ་སིྒག ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ནས་དུྲང་ལས་སུ་
གནས་སརྤ་གིས་ནང་སིད་དུྲང་ལས་ཀི་ལས་
འགན་ད་ུབསྐ་ོགཞག ཕི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ 
༡༢ ཚེས་ ༡༣ ནས་སྣ་ེལེན་འབལེ་མཐུད་
ཁང་གི་དུྲང་ལས་སུ་གནས་སྤསོ་བསྐ་ོགཞག་ 
གནང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢ 

ནས་དུྲང་གཞོན་ད་ུགནས་སརྤ་གིས་ཕི་དྲལི་
ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་གཞོན་ད་ུགནས་སྤསོ། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ནས་
ཟུང་དུྲང་གནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ ནས་ཚོགས་
དུྲང་ལས་ཁུངས་སུ་ལས་འགན་བཀོད་སིྒག་
ཀིས་ལས་ཞབས་ཞུ་མུས་སུ་ཁནོ་ཞབས་ལོ་ 
༢༥ ལགྷ་གཞུང་མང་གི་ཞབས་འདགེས་ཞུས་
འདགུ
༣༽ དཔལ་འབྟོར་ལས་ཁུངས་ཀི་དྲུང་གཞྟོན་

ཉི་མ་དག་འདུལ་ལགས།

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ནས་གནས་
དགུ་པ་ཚོད་ལྟའི་ཐོག་ཤར་ཁུམ་བད་ེགླིང་
རིྩས་པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་དང༌། ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ ནས་ལས་འཁུར་
རང་འཇགས་ཐགོ་གནས་དགུ་པ་ལས་བདེ་ང་ོ
མར་བསྐ་ོགཞག་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ 
༨ ཚེས་ ༡ ནས་ལས་དུྲང་གི་གནས་རིམ་
ད་ུབསྐ་ོགཞག ཕི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༡༦ ནས་སྤགོ་ར་བཀ་ཤིས་དཔལ་འཁིལ་
བཟ་ོགཞིས་རིྩས་དུྲང་ད་ུགནས་སྤསོ། ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢ ནས་ལས་ཁུངས་
ད་ོདམ་པར་གནས་སརྤ། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ 
༨ ཚེས་ ༣ ནས་རིྩས་རྐང་འདམེས་རྒྱྱུགས་
ཀི་སྡ་ེཚན་འགན་འཛིན་གནས་རིམ་ཐགོ་སྤགོ་
ར་བཀ་ཤིས་དཔལ་འཁིལ་བཟ་ོགྲྲྭའ་ིརིྩས་པར་
ཟླ་དུྲག་ཚོད་བལརྟ་བསྐ་ོགཞག་གནང་། ཕི་
ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ ནས་གཞུང་
ཞབས་ལས་ངརོ་བསྐ་ོགཞག ཕི་ལོ་ ༡༩༩༧ 
ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༦ ནས་བལ་ཡུལ་དནོ་ཁང་

གི་རིྩས་པར་གནས་སྤསོ། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཟླ་ 
༡ ཚེས་ ༡༢ ནས་ཧནོ་སུར་གཞིས་ཆགས་
མཉམ་དུྲང་ད་ུགནས་སྤསོ། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༩ 
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ ནས་ཌ་ེདུྲན་བད་ེསིྐད་གླངི་
གཞིས་ལས་ཁང་གི་རིྩས་པར་གནས་སྤསོ།
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༡ ནས་ཌ་ེ
དུྲན་བདོ་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་
ཁམིས་དུྲང་ད་ུབསྐ་ོགཞག ཕི་ལོ་༢༠༠༧ ཟླ་ 
༥ ཚེས་ ༢༤ ནས་དུྲང་གཞནོ་ལས་རོགས་
སུ་གནས་སརྤ་ཐགོ་ལས་འགན་རང་འཇགས། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༦ ནས་
ལྷ་ོཕགོས་བདོ་མིའ་ིས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་
གི་ཁམིས་དུྲང་ལས་ཚབ་ཏུ་གནས་སྤསོ། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ནས་ཧ་པ་

སྤུར་འདདོ་རུྒ་གཡུ་རྒྱལ་གླངི་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ད་ུགནས་སྤསོ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ 
ཚེས་ ༡༩ ནས་དུྲང་གཞནོ་གནས་རིམ་ད་ུ
གནས་སརྤ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ 
ནས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་སུ་དུྲང་གཞནོ་
ད་ུལས་འགན་བཀདོ་སིྒག་གི་ལས་འཁུར་ཞུ་
མུས་སུ་ཁནོ་ཞབས་ལོ་ ༢༥ ལགྷ་གཞུང་མང་
གི་ཞབས་འདགེས་ཞུས་འདགུ

ཐ་ེཝན་ནང་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་འགྲམེས་སནོ་གནང་བ།
༄༅། །ཐ་ེཝན་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་བརྒྱྱུད་ནང་
པའི་མཐུན་ཚོགས་དང་ཐ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་དནོ་
ཁང་གཉསི་ཀིས་ག་ོསིྒག་འགོ་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༢ ནས་ ༥ བར་ཉནི་གྲངས་བཞིའ་ིརིང་
རྒྱལ་ས་ཐ་ེཔའེི་གྲངོ་ཁརེ་ཚོགས་ཁང་ཞེས་
པའི་ནང་ད་ུ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་པར་འགྲམེས་སནོ་གོ་སིྒག་
གནང་ཡོད།
 སྐུ ་པར་དེ་དག་དགའ་ལྡན་ཕ ོ་
བང་ཡིག་ཚང་གི་པར་པ་བསན་འཛིན་ཆོས་
འབརོ་ལགས་དང་། ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
ཁང་གི་པར་པ་སྐུ ་ཞབས་མ་ས་ཡ་ནོ་ཌ་ 
Mr.  Masaya Noda ལགས། ད་ེབཞིན་

ཐ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་པར་པ་སྐུ་ཞབས་
ལིའ་ོཡང་ཏངི་ Mr. Liu Yanting ལགས་

བཅས་ཀིས་བསྒནོ་པའི་པར་རིགས་གྲངས་ 
༡༠༠ ལགྷ་ཡོད་འདགུ   ད་ེཡང་པར་

རིགས་འགྲེམས་སནོ་གནང་རྒྱྱུ འི ་གསར་
འགོད ་གསལ་བསྒགས་སྤ ེལ ་རེས ་ལས་

འགོ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ 
དང་། ད་ེབཞིན་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་

མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པ། ཞསེ་ཐ་ེཝན་
སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གིས་པར་བསུྐན་ཞུས་པའི་
དཔ་ེདབེ་གསར་པ་ཞིག་ད་ེསའྔི་སྐུ་ཚབ་དནོ་
ཁང་གི་ཆོས་དག་ེཟུར་པ་དག་ེབཤེས་བམས་
པ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས་དབུ་འབེད་གནང་
འདགུ ཐངེས་འདརི་པར་རིགས་འགྲམེས་
སནོ་ནང་པ་ེཅིང་ད་ུགནས་བཞུགས་བདོ་པའི་
བུད་མེད་རྩོམ་པ་པ་ོདང་དྲ་ཐོག་ཟིན་བིས་
འགོད་མཁན་གྲགས་ཅན་འདོ་ཟརེ་ལགས་
ཀིས་བརྒྱབ་པའི་པར་རིགས་ཁག་གཅིག་
ཀང་འགྲམེས་སནོ་ནང་ཡོད། 
 ད་ེཡང་ཐངེས་འདརི་༸གངོ་ས་མཆོག་
གི་སྐུ་པར་འགྲམེས་སནོ་གོ་སིྒག་ཞུ་དགོས་

པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་གཙོ་བ་ོན།ི འད་ིལོར་༸གངོ་
ས་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཕབེས་པའ་ི
༸སྐུའི་ག་སནོ་སུང་བརིྩ་ཞུ་ཆེད་ཡིན་འདགུ 
སིྤར་ཐེ་ཝན་ནང་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དསུ་
ཆེན་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༥  ཉནི་སུང་བརིྩ་
ཞུས་ཡོད་པ་དང་།  
 ཕི་ཚེས་ ༤ ཉནི་ཐ་ེཝན་རྒྱལ་
སིྤའ་ིབདོ་བརྒྱྱུད་ནང་པའ་ིམཐུན་ཚོགས་ཀིས་
གོ་སིྒག་འགོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་སྐུ ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཆེད་
སྨནོ་ལམ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཚོགས་འདགུ   

སྐའུ་ིག་སནོ་ལ་ཆེ་བསདོ་ཞུ་སདླ་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུབརྙན་གསལ་བའ་ིསྦྲག་རྟགས་གསར་པ་འདནོ་སྤལེ་གནང་བ།
༄༅། །༸སྐའུ་ིག་སནོ་ལ་ཆེ་བསདོ་ཞུ་སདླ་

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་གི་སྐུ་བརྙན་གསལ་བའི་སྦྲག་རྟགས་
གསར་པ་ཞིག་འདནོ་སྤལེ་གནང་འདགུ  ད་ེ
ཡང་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་
གི་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་གནས་ཚྱུལ་བཀོད་པ་ལྟར་
ན། ཇར་མན་ཌ་ོཆི་ཡིག་ཟམ་ (Deutsche 
Post) ལས་ཁུངས་ཀིས། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྣང་

བརྙན་གསལ་བའི་སྦྲག་རྟགས་ཤིག་ངོས་
འཛིན་དང་འདནོ་སྤལེ་གནང་འདགུ  ཌ་ོ
ཆི་ཡིག་ཟམ་ཁང་འད་ིན་ིའཛམ་གླངི་གི་ཡིག་
ཟམ་མ་ལག་ཆེ་ཤོས་ད་ེཡིན་ཞིང་། དའེ་ི
ཁངོས་སུ་ལས་ཀ་བདེ་མཁན་མི་བཞི་འབུམ་
དུྲག་ཁ་ིལགྷ་ཙམ་ཡོད། ད་རེས་ཀི་སྦྲག་
རྟགས་འདི་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་

ཁང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་བཟང་
ལ་ཆེ་བསདོ་ཞུ་སླད་ངོས་འཛིན་གི་འཆར་
འགདོ་དང་གྲསོ་འདནོ་གནང་བ་ལརྟ། གངོ་
གསལ་སྦྲག་ཁང་གིས་ངོས་བཞེས་དང་
འགྲམེས་སྤལེ་གནང་འདགུ སྦྲག་རྟགས་
འདི་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉསི་ཡོད་འདགུ  
སྦྲག་རྟགས་འདི་ནི་ཇར་མན་བདོ་ཀི་ཚོང་

ཁང་ནས་ཉ་ོཐུབ། ཅསེ་འཁདོ་འདགུ



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༨6

༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ཇརོ་ཇི་ཌབ་ལུ་བྷུ ་ཤི་མཆོག་གིས་མགྲནོ་འབདོ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཟུར་པ་སྐ་ུ
ཞབས་ཇརོ་ཇི་ཌབ་ལུ་བྷུ ་ཤི་ George W. 
Bush མཆོག་གིས་ཇི་ལརྟ་གདན་ཞུའ་ི
གསོལ་འདེབས་ཞུས་ད ོན ་ལྟར ་སིྤ ་ན ོར ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ ཉནི་
ཨིན་ཡུལ་ནང་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་ལེགས་
པར་གུྲབ་རསེ་ཨ་རིའ་ིལྷ་ོཕགོས་ཀི་མངའ་སྡ་ེ
ཊེཀ་ས་སིའ་ི Texas ནང་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡ ཉནི་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་འདགུ   ད་ེ
ཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་ཐགོ་མར་མགོན་པ་ོགང་
ཉིད་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ཟུར་

པ་སྐ་ུཞབས་ཇརོ་ཇི་ཌབ་ལུ་བྷུ ་ཤི་ Bush 
མཆོག་དང་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་ལྕམ་སྐུ་ལོ་ར་

བྷུ ་ཤི་ Laura Bush མཆོག་རྣམ་གཉསི་
དང་ལནྷ་མཇལ་འཕྲད་མཛད་པ་དང་། ད་ེ

རསེ་བྷུ ་ཤི་བས་ིགནས་ཁང་ (Bush Center) 
གི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས། 
ཉནི་དགུང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བྷུ ་ཤི་བས་ི
གནས་ཁང་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའི་མཐོ་
སླབོ་ཨེ་སི་ཨེམ་ཡུ་ (southern method-
ist university)   ཞསེ་པ་དརེ་བགྲ་ོགླངེ་
ལནྷ་ཚོགས་ནང་ལནྷ་ཞུགས་མཛད། སབྐས་
དརེ་བགྲ་ོགླངེ་གཙོ་སྐངོ་གནང་མཁན་ནི་སྐུ་
ཞབས་ཀུ་ཀི་རོ་བརྷ་ཊི་ Cookie Roberts 
ལགས་ཡིན་འདགུ  ཐངེས་འདརི་ཨ་རིའ་ི
སིད་འཛིན་ཟུར་པ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་
མཆོག་འད་ིལོར་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཕབེས་

པའི་༸སྐུའི་ག་སནོ་སུང་བརིྩ་ཞུ་སླད་གསོལ་
ཚིགས་གཟབ་རྒྱས་ཤིག་འདགེས་འབུལ་
ཞུས། སབྐས་དརེ་གནད་ཡོད་མི་སྣ་བརྒྱ་ལགྷ་
ཙམ་ཕབེས་ཡོད་འདགུ ད་ེནས་ཕི་ཟླ་ ༧ 
ཚེས་ ༥།༧ བར་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ག་ོ
ལའི་བམས་བརྩེའི་ཉམས་ལེན་སྐརོ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་བ་མ་ཟད། ཕི་ཚེས་ ༩ ནས་ ༡༠ 
བར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སླབོ་དཔནོ་ཀརྨ་
ལ་ཤི་ལས་མཛད་པའི་སྒམོ་རིམ་བར་མའི་
བཀའ་ཆོས་དང་སྒོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་
འཁརོ་ལོའ་ིཚེ་དབང་བཀའ་དྲནི་སྩལ་ཡོད།།

བདོ་མིའ་ིགནད་དནོ་སེལ་ཆེད་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པ།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་འཁུངས་སརྐ་ལ་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་དུྲང་ཆེ་མཆོག་གིས་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༦ ཉནི་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་གི་གསར་
འགདོ་གསལ་བསྒགས་སབྐས། ༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལུགས་
ལརྟ་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཕབེས་པའ་ིསྐའུ་ི
འཁུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ཉིན་ཨ་རིའི ་ཕི ་
སདི་དུྲང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་ཇནོ་ཀ་ེརི་ (John 

Kerry) མཆོག་གིས་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་
དནོ། ངསོ་ཀིས་ད་ེརིང་གི་ཉནི་འདརི་སྐ་ུ
ཉདི་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཕབེས་པའ་ི
སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་ལ་འཚམས་འདྲ་ི
ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། འཛམ་གླངི་ནང་ཆོས་ལུགས་
འདྲ་མིན་ཙམ་མ་ཟད། ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་
མེད་མཁན་ཚོ་ལའང་སྐུ་ཉིད་ཀིས་བམས་

བརྩ་ེདང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སནོ་ད་ེདག་
གིས་སེམས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཐེབས་བཞིན་
ཡོད། ངསོ་ཀིས་དསུ་རྟག་ཏུ་སྐ་ུཉདི་མཆོག་
གི་ཐུགས་རྒྱྱུད་ཀི་མཁནེ་ཡོན། ཞི་དལུ་གི་
ཀུན་སྤདོ། ད་ེབཞིན་ཀུ་རེ་མཛད་རྒྱྱུ ་བཅས་
ཀི་སྐུའི ་ཡོན་ཏན་ལ་བསྔགས་བརོད་དང་
སྦྲགས། སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་བདོ་མི་ཙམ་མ་

ཟད། འགྲ་ོབ་མི་རིགས་སིྤའ་ིབད་ེདནོ་སདླ་སྐ་ུ
ངལ་འཛེམས་མེད་ཀིས་བླསོ་གཏངོ་མཛད་
དང་མཛད་བཞིན་པ་དརེ་ཆེ་བསདོ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ད་ེརིང་བཀ་ཤིས་པའ་ིཉནི་
མོ་འདིར་ངསོ་ཀིས་སྐུ་ཉདི་མཆོག་ལ་བ་བ་
ལམ་ལྷངོ་ཡོང་བའི་བཀ་ཤིས་སྨནོ་མདནུ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་འཁདོ་འདགུ

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ 
ཉནི་སི་ཊར་སི་བགྷ་ Strasbourg ཏུ་ཡུ་
རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་ཨི་སི་ཏ་ོ
ན་ིཡའ་ི Estonia གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུ
ཞབས་ཏུན་ན་ེཀ་ེལམ་ Mr. Tunne Kelam 
མཆོག་གིས་འདི་ལོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༠ 
ཕབེས་པའི་སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་ཉནི་འཚམས་
འདྲ་ིཞུས་པ་དང་སྦྲགས་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་དགསོ་སྐརོ་གསུངས་དནོ།  ད་ེ
རིང་ང་ཚོས་བདོ་མིའི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་དབུ་
ཁིད་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་

མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཕབེས་པའ་ིསྐའུ་ི
འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་
པའ་ིསབྐས་འདརི།  ཁངོ་གིས་ད་བར་ཆེ་
མཐངོ་ལནྡ་ཞིང་ཐུགས་བརྩནོ་ཆེན་པསོ་བདོ་
མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་ང་ོབ་ོགཅེས་
འཛིན་མཛད་པ་དརེ་ཆོད་སེམས་བརྟན་པསོ་
རྒྱབ་སྐོར་གི་རྣམ་པ་འདནོ་རྒྱྱུ འི་དསུ་ཚོད་
ཞིག་ཡིན།   ཞསེ་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས།   
 ༸གོང་ས་མཆོག་གི་འཚེ་མེད་
ཞི་བ་དང་བམས་བརྩེའི་བཀའ་སླབོ་མཛད་
པ་ད་ེདག་དྲན་གསོ་གནང་ས།ེ བདོ་མིའ་ི
ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གསོན་པརོ་

གནས་རྒྱྱུར་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀིས་རྒྱབ་
སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་
བཏནོ་པ་མ་ཟད། བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་
ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ལ་སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་ཉནི་
ཕག་རྟགས་ཡག་ཤོས་ན་ིཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་
ཀི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་ལྕམ་སྐུ་ཕ་ེཌེ་རི་ཀ་
མོ་གྷ་ེརི་ན་ི Mrs. Federica Mogherini 
མཆོག་གིས་གཙོས་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་
ཆབ་སདི་མི་སྣ་ཚང་མས་ག་ོསབྐས་ནམ་བྱུང་
སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་མི་ཚོར་མིང་
དནོ་མཚྱུངས་པའི་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་
སྤདོ་དགསོ་པ་དང་། བདོ་མི་ཚོའ་ིགནའ་

བའོི་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་ལ་བརིྩ་བཀུར་
ཐོག་བདོ་མིའི་གཞི་རྩའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་ལ་གུས་བཀུར་ཞུ་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་
འདནོ་རྒྱྱུ ་འད་ིརེད། ཅསེ་གསུངས། གསུང་
བཤད་གནང་སྐབས་ཁོང་གི་ཕག་ཏུ་༸གོང་
ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་ཞིག་འཁརེ་ཡོད།
 སིྤར་ཁོང་ནི་ད་ེས་ྔཨི་སི་ཏ་ོནི་ཡ་
དམར་ཤོག་རིང་ལུགས་ཀི་དབང་བསྒྱུ ར་
འགོ་ཡོད་སབྐས་རང་བཙན་འཐབ་རྩདོ་པའི་
མི་སྣ་གཙོ་གྲས་ཤིག་ཡིན་འདགུ་པ་དང་། 
ད་ལྟའི་ལས་འགན་ནི་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་
ཀི་ཕི་འབལེ་ལས་དནོ་ཚན་པའི་ཚོགས་མི་

ཡིན་འདགུ  ད་ེཡང་སི་ཊར་སི་བགྷ་ཏུ་ཡོ་
རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་༸གོང་
ས་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཕབེས་པའ་ི
༸སྐའུ་ིག་སནོ་སུང་བརིྩ་ཞུ་སདླ། མགནོ་པ་ོ
གང་ཉིད་མཆོག་གི་སྐུ ་ཚེའི་མཛད་འགན་
གཙོ་བ ོ་གསུམ་དང་འབེལ་བའི ་སྐུ ་པར་
འགྲམེས་སནོ་ག་ོསིྒག་གནང་འདགུ ཕགོས་
མཚྱུངས་ད་ེས་ྔ༸གངོ་ས་མཆོག་ཡུ་རོབ་གྲསོ་
ཚོགས་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་སྐབས་ཀི་
སྐ་ུཔར་ཁག་གཅིག་ཀང་ཡོད་འདགུ 

ས་ཕགོས་གང་སར་སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༤ 
ཉནི་ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་ས་ཊོཀ་ཁའོི་ནང་རྟནེ་གཞི་
བས་པའ་ིཨོ་ཀུ་ར་ Hotel Okura གསོལ་
མགྲནོ་ཁང་ད་ུཉ་ིཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གིས་

ག་ོསིྒག་འགོ འད་ིལོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ 
ཅྱུར་ཕབེས་པའི་སྐའིུ་འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་
སུང་བརིྩ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་དགའ་སནོ་གི་
མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད། ད་ེཡང་སྐའུ་ིའཁུངས་

སྐར་དསུ་ཆེན་གི་འད་ུའཛོམས་མཛད་སྒའོི་
ཐོག་སྐུ ་མགྲོན་གཙོ་བ ོ་རྒྱྱུ ན་རིང་བ ོད་ཀི་
གྲགོས་པ་ོདང་། གྲསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་
ཟུར་པ་ཡ་ཤི་ད་ཤོ་ཡུ་ Yoshida Shoyuu 

མཆོག་དང་། མ་ཀི་ན་ིསེན་སི་ཨཱ Makino 
Sensei མཆོག ད་ེབཞིན་མི་རིགས་རིག་པ་
བ་དང་། བདོ་པའ་ིགྲགོས་པ་ོཝ་ཏ་ན་བ་ིསན་
སི་ Watanabe Sensei ལགས་སོགས་
ཀིས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་

རིང་འགྲ་ོབ་མི་རིགས་ཀི་བད་ེརྩར་སནྨ་པའི་
ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་དང་། བམས་སྙངི་
ར་ེབཅས་འགྲ་ོབ་མིའི་བཟང་པའོི་རིན་ཐང་
གངོ་མཐརོ་གཏངོ་གནང་མཛད་པའི་མཛད་
རསེ་ལ་བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་ཞུས་ཐགོ་ཐངེས་
འདརི་སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་སྤ་ོསྣང་ལནྡ་པ་ཞིག་
ཐགོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་འདགུ 
 ད་ེབཞིན་ཐ་ེཝན་ད་ུཐ་ེཝན་བདོ་
ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་དང་ཐ་ེཝན་རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་མཐུན་ཚོགས་
ཀིས་ག་ོསིྒག་འགོ མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་
དང་སྐ་ུཔར་འགྲམེས་སནོ། རོལ་དབངས་
འད་ུའཛོམས། ཤེས་ཡོན་བ་དགའ་སོགས་
ཕུལ་བའི་སྒ་ོནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལུགས་དགུང་གྲངས་ 
༨༠ ཐམ་པར་ཕབེས་པའ་ིསྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་
དསུ་ཆེན་ཐ་ེཝན་ནང་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་འདགུ

 ཕགོས་མཚྱུངས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ཉནི་ཁལ་མུཀ་ཀི་རྒྱལ་ས་
ཨི་ལི་སི་ཊར་རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ི Basangov 
State Drama Theatre ཞསེ་པའ་ིའཁབ་སནོ་

ཁང་ད་ུ༸སྐའུ་ིག་སནོ་གི་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩའ་ི
ཐགོ་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་ (TIPA) 
གཞས་སྣ་ཁག་གཅིག་འཁབ་སནོ་གནང་
འདགུ ད་ེཉནི་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགྲནོ་ཁངོས་
སུ་ཁལ་མུཀ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སདི་བླནོ་

གཞནོ་པ་དང་། ཁུལ་མུཀ་ཀི་རིག་གཞུང་བླནོ་
ཆེན། གཞུང་འཛིན་མི་སྣ། ད་ེབཞིན་ཁལ་མུཀ་
ནང་གནས་སྡདོ་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་གི་སྐ་ུཚབ་ 
དང་། ཆོས་ལུགས་ཀིྱ་ིསྐ་ུཚབ་བཅས་མཉམ་

ཞུགས་གནང་ཡོད་འདགུ ཕི་ཚེས་ ༦ ཉནི་ཨུ་
ར་ུསུའ་ིརྒྱལ་ས་མོ་སོ་ཁརོ་རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ི
སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་དང་བདོ་སྐབོ་དག་ེརྩ་ཚོགས་
པ་ཐུན་མོང་གིས་གོ་སིྒག་འགོ་སྐུའི་འཁུངས་
སརྐ་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ


