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རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་

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། 

བྷི ་ ཧཱ ར ་ མངའ ་ སྡ ེའི ་ སིྤ ་ ཁྱབ ་ བླ ོན ་ ཆེ ན ་ 
གསར་པར་འཚམས་འད་ིམཛད་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ཉནི་༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་བྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་
ཞབས་ན་ིཏ་ིཤི་ཀུ་མཱར་ (Nitish Kumar) མཆོག་སརླ་
ཡང་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ད་ུའསོ་འདམེས་བྱུང་
བར་འཚམས་འདའི་ིགསུང་འཕནི་སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་
དནོ། ཐངེས་འདརི་སྐ་ུཉདི་མཆོག་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པ་
ན་ིའདས་པའ་ིལོ་ ༡༠ ནང་སྐ་ུཉདི་ཀིས་དབུ་ཁདི་ལམ་
སནོ་འགོ་བྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡའེི་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཡར་
རྒྱས་བཏང་བའི་གུབ་འབྲས་ལ་ཡི་རང་སགྔས་བརདོ་ཀི་
རྣམ་པ་གསལ་སནོ་བས་པ་ཞིག་མཚོན། ད་ེས་ྔངསོ་རང་
རྒྱལ་ས་པཊ་ནར་བསྐདོ་སྐབས་ཤིག་ལ་སནོ་པ་བཅོམ་
ལནྡ་འདས་ཀི་གནས་ས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ནའང་སྨནོ་
ལམ་རྐྱང་པས་ཡར་རྒྱས་འག་ོམི་སདི་པ་དང་། ཡར་
རྒྱས་འག་ོདགསོ་ན། དབུ་ཁདི་འཇནོ་ཐང་ཅན་གིས་
ལམ་སནོ་འགོ་འབད་བརྩནོ་གནང་དགསོ། ཞསེ་བརདོ་
པ་ད་ེསྐུ་ཉདི་མཆོག་གིས་ཐུགས་དན་གསོ་བའི་རེ་བ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན། དརེ་བརནེ་སྐ་ུཉདི་མཆོག་ལ་འསོ་བསྡའུ་ིརྒྱལ་
ཁ་ཐབོ་པ་དསེ་མང་ཚོགས་ཀི་རེ་འདནུ་ད་ེདག་སྐུ་ཉདི་
མཆོག་གི་བསུྒབ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད་བསམས་པའི་ཡིད་ཆེས་
ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་མཚོན་ཐུབ། ངསོ་ཀིས་སྐ་ུཉདི་མཆོག་
གི་སྐུའི་འཕདོ་བཞེས་གང་ལེགས་ཐགོ་བྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡ་ེ
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱྱུའི་ལས་དནོ་གང་ཅིའི་ཐད་རྐྱནེ་ངན་
བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་བསམ་དནོ་ཡིད་བཞིན་
ད་ུའགུབ་ས།ེ མང་ཚོགས་རྣམས་མུ་མཐུད་ཡར་རྒྱས་
ཀི་གནས་ལ་འགདོ་ཐུབ་པའ་ིརེ་སྨནོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་
འཁདོ་འདགུ།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་སདི་འཛིན་དམ་པའ་ིམཚན་ཐགོ་གི་གཟངེས་རགས་
ཐགོ་མ་ད་ེགསོལ་སྩལ་མཛད་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༩ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཏ་མིལ་
ན་ད་ུ Tamil Nadu མངའ་སྡའེ་ིགངོ་ཁྱརེ་
ཅནེ་ནའ་ི Chennai ནང་རནེ་གཞི་བས་
པའི་ཚོང་ལས་བསི་གནས་ཁང་ད་ུརྒྱ་གར་
གི་སིད་འཛིན་དམ་པ་སྐུ་ཞབས་ཨབ་དལུ་
ཀ་ལམ་ Dr. A P J Abdul Kalam 
མཆོག་གི་མཚན་ཐགོ་གི་རསེ་དན་གཟངེས་
རགས་གནང་ཐངེས་དང་པ་ོད་ེགསོལ་སྩལ་
མཛད་ཡོད། ད་ེཡང་སྐ་ུཞབས་ཨབ་དལུ་ཀ་
ལམ་མཆོག་གིས་འབྱུང་འགྱུར་རྒྱ་གར་གི་
སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱྱུའི་འཆར་སྣང་
ལག་བསར་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆྱུང་ Abdul 
Kalam Vision India Movement དང་
མ་ད་ར་སི་འཛིན་སྐངོ་ཚོགས་པ་ Madras 
Management Association (MMA)ཐུན་
མོང་གིས་མཛད་སྒའོི་གོ་སིྒག་གནང་ཐགོ་རྒྱ་
གར་གི་སིད་འཛིན་དམ་པ་སྐུ་ཞབས་ཨབ་
དལུ་ཀ་ལམ་མཆོག་གི་མཚན་ཐགོ་གི་རསེ་

དན་གཟངེས་རགས་འབུལ་རྒྱྱུའི་མཛད་སྒརོ་
སྐུ ་མགོན་ཁག་གཅིག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་གུབ་བསནུ། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། འཛམ་གླངི་འདའི་ི
སངྒ་རྣམ་དཔདོ་ལནྡ་པའ་ིསྐསེ་བུ་མང་པ་ོཐནོ་
སའི་ཡུལ་འདའིི་ཉ་ེབའི་དསུ་རབས་ཀི་སྐསེ་
བུ་དམ་པ་ཨབ་དལུ་ཀ་ལམ་དམ་པ་ཁངོ་ཉདི་
འཚོ་ཞིང་བཞེས་པའི་རིང་ལ་དངསོ་གནས་
དང་གནས་མི་མང་གི་བད་ེརྩ་ཁ་ཡོད་ལག་
ཡོད་ཀི་སངྒ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་གནང་བ་
དང་། ད་ེའདའ་ིལམ་སནོ་གསལ་པ་ོཞིག་
ཡོད་པ་ད་ེཁོང་འདས་ཟིན་པའི་རསེ་ལ་ཁོང་
ཉདི་མཆོག་ལ་མངནོ་པར་བསདོ་ནས་ཁོང་
གི་མཛད་པ་ལ་རསེ་སུ་ཡི་རང་བདེ་མཁན་
ཁྱདེ་རང་ཚོས་ཁངོ་གི་རླབས་ཆེ་བའི་མཛད་
པ་ད་ེམུ་མཐུད་ད་ེབསྐང་རྒྱྱུའི་སེམས་ཤུགས་
བསྐདེ་ད།ེ ད་ེའདའ་ིལགྷ་བསམ་ལནྡ་པའ་ི
བས་རསེ་ཅན་གིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་དརེ་
ངསོ་འཛིན་གསལ་པའོི་ཐགོ་ནས་རསེ་སུ་ཡི་
རང་དང་བསགྔས་བརདོ་དང་འབྲལེ་བའ་ིཐགོ་

ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རྒྱྱུའ་ིལས་འགུལ་ཞིག་ད་ེ
རིང་ནས་འག་ོའཛུགས་བས་ཡོད། ད་ེརིང་
ངསོ་ཀིས་འག་ོའཛུགས་བ་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་ཐབོ་
པར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་། ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
སིྤར་དམ་པ་ཁོང་འདས་ཟིན་ནའང་ང་ཚོས་

དམ་པ་ཁོང་གི་སྙངི་སབོས་ལ་ཡི་རང་ཞུས་
ཐགོ་རསེ་དན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དངེ་སབྐས་
ག་ོལའི་ཁརོ་ཡུག་གི་དཀའ་ངལ་འཛམ་གླངི་
ཚང་མས་མངོ་དགསོ་སབས། ག་ོལ་འད་ིཁ་ོ
ན་ང་ཚོའི་སྡདོ་ཁང་ཡིན་པ་ལས་གཞན་མེད་

པའ་ིབརྡ་ལན་ཞིག་སྤདོ་བཞིན་ཡོད། འཕུལ་
ཆས་ཡར་རྒྱས་ཀིས་འཛམ་གླིང་ས་ཕགོས་
ཕན་ཚྱུན་ཧ་ཅང་ཐག་ཉ་ེཔ་ོབཟསོ་ཡོད། ད་ེ
བཞིན་ག་ོལའ་ིདཔལ་འབརོ་གི་གནས་སངས་
ལ་གཞིགས་སྐབས་སུའང་ང་ཚོ་ཕན་ཚྱུན་

གཅིག་ལ་གཅིག་མ་རནེ་པར་འཚོ་ཐབས་
བྲལ་བའི་གནས་སངས་ཤིག་ཡིན་པ་ར་སྤདོ་
གསལ་སནོ་བདེ་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོ་འག་ོབ་
མིའི་རིགས་ཚང་མ་ཁིྱམ་ཚང་གཅིག་ཆགས་
ཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།། བཀའ་ཤག་གི་གལ་ཆེའ་ིའབདོ་སྐལུ་

གསལ་བསྒགས།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༠ ཉནི་
རྡ་ས་མེག་གན་གཞུང་ལམ་ད་ུབདོ་མི་ཞིག་རྒྱ་གར་བས་
བསད་པའི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེནི་ཧ་ཅང་ཐབས་སྡུག་དང་
བླ་ོཕམ་དགསོ་པ་ཞིག་རེད། འནོ་ཀང་ས་གནས་ཉནེ་
རགོ་པས་ཉསེ་ཅན་པ་གསུམ་འཕལ་མར་འཛིན་བཟུང་
བཀག་བསིྐལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་ེན་ིབསགྔས་འསོ་
ཀི་གནས་ཡིན། དནོ་རྐྱནེ་ད་ེབྱུང་རསེ་མི་འགའ་རེས་
བདོ་མི་སྐབས་བཅོལ་བ་དང་རྒྱ་གར་ཡུལ་མིའི་དབར་
གི་མཐུན་ལམ་ལ་ད་ོཕགོ་འག་ོགཞིའི་འཆལ་གཏམ་འད་
མིན་སིྤ་ཚོགས་ད་རྒྱ་སོགས་ནང་སྤལེ་བཞིན་པ་དརེ་མང་
ཚོགས་རྣམས་ཀིས་ངསེ་པར་ཡིད་གཟབ་གནང་བ་དང་
སྦྲགས། ལྷངི་འཇགས་ཐགོ་གནས་དགསོ་པའ་ིའབདོ་
སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ལ་ྟཉསེ་ཅན་པ་གསུམ་ཁམིས་ཐགོ་
ཡོད་སབས། ཁམིས་ལུགས་ཀི་བརྒྱྱུད་རིམ་ལརྟ་ཁམིས་
གཤེར་གནང་རྒྱྱུ ་རེད། ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གི་ཁམིས་
ལུགས་ལ་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད། བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་བཀའ་ཤག་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༥ ཉནི།།

ག་ོཧ་ཊིར་འགམེས་སནོ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ དང་ ༣ 
བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་གོ་ཧ་ཊིར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་དང་
བསནུ། ཕི་དལི་འགམེས་སནོ་ཚན་པས་བདོ་དནོ་སྐརོ་
པར་རིགས་འགམེས་སནོ་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་ཐངེས་
འདིའི་འགམེས་སནོ་ཐོག་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་ཁུར་གསུམ་དང་
། འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་འབྲལེ་ལམ། ཞསེ་བརདོ་
གཞི་གཙོ་བ་ོགཉསི་ཀི་ཐགོ་པར་རིགས་འགམེས་སནོ་
གནང་ཡོད། འགམེས་སནོ་སབྐས་ཕི་མི་མང་པ་ོཞིག་
གིས་ད་ོསྣང་དང་དགའ་མོས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོགནང་
ཡོད། །

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་མི་ཆེད་ལས་པར་པ་བཀྲ་ཤིས་སབོས་རྒྱལ་ལགས་ལ་ 
འཚམས་འད་ིགནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ 
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གསར་ཤོག་
གགས་ཅན་ཨིན་ཌི་ཡེན་ཨེཀ་སི་པསེ་སི་ 
(The Indian Express) ནང་ཕག་ལས་
གནང་མཁན། བདོ་མི་པར་ལེན་གསར་
འགདོ་པ་བཀྲ་ཤིས་སབོས་རྒྱལ་ལགས་སུ་རྒྱ་

གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་ཆེས་མཐོའི་གཟངེས་
རགས་ཐབོ་པར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ི
གནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ལོའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་གསར་འགྱུར་
ལས་རིགས་ཐོག་གཟངེས་སུ་འཐོན་པའི་
གཟངེས་རགས་ད་ེཁྱེད་ལ་ཐོབ་པར་ངོས་
ཀིས་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། བདོ་མི་གཞནོ་

སྐེས་ཁྱེད་ལྟ་བུ ་
ཞིག་གིས་ཆེས་
མཐོའི་གཟངེས་
རགས་འད་ིལ་ྟབུ་
ཐོབ ་པ ་མཐོང ་
སྐབས་ང ་ ཚོའི ་
སེམས་ལ་དགའ་
སྤབོས་སྐ་ེབཞིན་
འདགུ ད་ེན་ི
རྒྱ ་ གར ་ རྒྱལ ་
ཡོ ང ས ་ ཙ མ ་
མ་ཟད། རྒྱལ་
ཡོངས་གསར་
འགྱུ ར ་བརྒྱྱུ ད ་

ལམ་ཁག་གིས་ཁྱདེ་ལ་ངསོ་འཛིན་གནང་བ་
ཞིག་རེད། ཐངེས་འདརི་ཁྱདེ་ལ་གཟངེས་
རགས་འད་ིའད་ཞིག་ཐབོ་པ་ན།ི ད་ེས་ྔཕི་
ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་ཀ་ཤི་མིར་ཆྱུ་ལོག་གིས་
གཙོས་དཀའ་ངལ་མང་དག་གཅིག་པར་
ལེན་གིས་ལམ་ནས་སིྤ་ཚོགས་ནང་བཟང་
ཕོགས་ཀི་འགྱུར་བ་ཞིག་གཏངོ་རྒྱྱུ འི་ཆེད་
སྙངི་སབོས་དང་ཆོད་སེམས་ལ་ངསོ་འཛིན་
ཐབོ་པ་ཞིག་རེད། ངསོ་རང་སྒརེ་ལ་མཚོན་
ནའང་རྡརོ་གླིང་ཁུལ་ནས་བདོ་མི་ཞིག་གིས་
ཆེས་མཐའོི་གཟངེས་རགས་འདི་ལྟ་བུ་ཐབོ་
པར་དམིགས་བསལ་དགའ་སྤབོས་བྱུང་། 
ཁྱདེ་ལ་གཟངེས་རགས་ཐབོ་པ་དསེ་འབྱུང་
འགྱུར་བདོ་མི་གཞོན་སྐེས་ཚོར་ལས་དནོ་
གང་ཅིའི་ཐད་འབད་འབུང་བ་རྒྱྱུར་ཤུགས་
རྐྱནེ་ཐབེས་ངསེ་ཡིན། ཞསེ་འཁདོ་འདགུ 
སིྤར་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ ཉནི་
རྒྱ་གར་གསར་འགོད་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་བཀྲ་
ཤིས་སབོས་རྒྱལ་ལགས་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་
གཟངེས་རགས་ཐོབ་པའི་གསལ་བསྒགས་
སྤལེ་འདགུ་པ་དང་། གཟངེས་རགས་འད་ི

ཁོང་ལ་ཐོབ་དགོས་པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་གཙོ་བ་ོ
ནི་བཀྲ་ཤིས་སབོས་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༤ ལོར་རྒྱ་གར་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སྡའེ་ི
ནང་ཆྱུ་ལོག་གི་གོད་ཆག་ཤུགས་ཆེ་ཕགོས་
སྐབས་ཁོང་རང་ཉདི་ས་གནས་སུ་དངསོ་སུ་
བསྐདོ་ནས་ཉནི་གངས་ ༡༢ རིང་པར་ལེན་
གནང་བ་དརེ་མང་ཚོགས་སོགས་ཀི་བསགྔས་
བརདོ་ཧ་ཅང་ཐབོ་ཡོད། འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༡༦ ཉནི་བཀྲ་ཤིས་སབོས་རྒྱལ་ལགས་
ལ་རྒྱ་གར་སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་པ་ནབ་མུ་
ཀར་ཇི་མཆོག་གི་གཟེངས་རགས་འབུལ་
གཏན་འཁལེ་འདགུ ད་ེཡང་བཀྲ་ཤིས་སབོས་
རྒྱལ་ལགས་ན་ིརྒྱ་གར་བང་ཕགོས་རྡརོ་གླངི་
མངའ་ཁངོས་སོ་ན་ད་ Sonada ནས་ཡིན་
འདགུ་པ་དང་། ཆྱུང་དསུ་ཡེ་ཤུའ་ིསླབོ་གྲྭ་
སན་ཇ་ོསེབ་ནརོ་ཐི་པ་ོཡེན་ཊི་ St. Joseph 
North Point School ཞསེ་པ་དརེ་སླབོ་
སྦངོ་གནང་མངོ་ཡོད་འདགུ །



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡2

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཆེན་ཐགོ་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་ 
ཛ་དག་གིས་སུང་སྐབོ་དགསོ་པའ་ིཉན་བརྡ་བཏང་གནང་འདགུ

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་
བང་ཨ་རིར་ཕགོས་ཕབེས་ལེགས་གུབ་བྱུང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ 
ཉནི་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཨ་སམ་མངའ་སྡའེི་
གངོ་ཁྱེར་གོ་ཧ་ཊིར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་ལ་ྔཔ་དབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་སྒརོ་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་མཐ་ོསངྒ་བདོ་ཀི་
ཁོར་ཡུག་འཇིག་སླ་བ་ད་ེསུང་སྐོབ་དགོས་
པ་དང་། རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ཀི་རྒྱྱུག་ཆྱུར་
ཆྱུ་རགས་བརྒྱབ་དང་རྒྱག་བཞིན་པ་དསེ་
རྒྱྱུ ག་ཆྱུ་དརེ་རནེ་ནས་འཚོ་བཞིན་པའི་མི་
འབརོ་དངུ་ཕྱུར་མང་པའོི་འཚོ་བར་གནདོ་
སྐནོ་ཤུགས་ཆེ་ཐབེས་ཀི་ཡོད་པའི་སྐརོ་ནན་
བརདོ་གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་གསུང་དནོ། ཡར་ཀླུངས་གཙང་
པ་ོན་ིརྒྱ་གར་བང་ཤར་དང་ཨ་སམ་ཁུལ་གི་
མི་མང་རྣམས་ཀི་འཚོ་རནེ་གཙོ་བ་ོད་ེཆགས་
ཡོད། མཁས་དབང་ཁག་གིས་གསུང་དནོ་
ལརྟ་ན། ཡར་ཀླུངས་གཙང་པའོ་ིཆྱུ་ཚད་ན་ི
འདས་ལོའི་ནང་ཧ་ཅང་དམའ་རུ་ཕིན་ཡོད། 
དསེ་རྐྱནེ་པས་ས་ཁུལ་ད་ེདག་གི་སྣདོ་བཅྱུད་
ཀི་གནས་སངས་ལ་ཉནེ་ཚབས་ཆེན་པ་ོཡོད་

པ་མ་ཟད། ཞིང་པ་དང་ཉ་པ་སོགས་གཙང་
པ་ོདརེ་འཚོ་རནེ་བདེ་བཞིན་པའི་མི་མང་ཧ་
ཅང་མང་པའོི་འཚོ་བར་ད་ོཕགོ་འག་ོངེས་
རེད། མཐ་ོསངྒ་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གཏརོ་
བཤིག་བཏང་བ་དསེ་ཤུགས་རྐྱནེ་ཐགོ་མ་ན་ི
བདོ་ཀི་རྒྱྱུག་ཆྱུར་འཚོ་རནེ་བདེ་བཞིན་པའི་
རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ལ་ཐབེས་རྒྱྱུ ་རེད། བདོ་
ཀི་རྒྱྱུ ག་ཆྱུ་དག་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་ཆྱུ་རགས་
བརྒྱབ་པར་བརནེ་ཁོར་ཡུག་ལ་གནདོ་སྐནོ་
ཚབས་ཆེ་བཟ་ོབཞིན་པའི་གནད་དནོ་ཐགོ་
བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ཡུན་རིང་ནས་འབདོ་
སྐལུ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན། འནོ་ཀང་བདོ་
མི་རྣམས་ཀི་ཞུ་འབདོ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཡ་ལན་རྩ་བ་ནས་མ་བས་པའི་ཁར་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་ས་གནས་ལས་བེད་པས་འཛིན་
བཟུང་བཀག་སིྐལ་གིས་མཚོན་སུན་གཙེར་
བཟསོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ཆ་ཆྱུ་རགས་ད་ེ
དག་གིས་རྐྱེན་པས་འཛམ་གླིང་སིྤའི་ཁོར་
ཡུག་དང་ལྷག་པར་རྒྱྱུ ག་ཆྱུ་ད་ེདག་ལ་འཚོ་
བཞིན་པའི་མི་མང་ས་ཡ་མང་པརོ་ཤུགས་
རྐྱེན་ཐེབས་བཞིན་ཡོད་པ་ཁུངས་སྐེལ་ར་

སྤདོ་བྱུང་ཡོད། བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་
ཀིས་རྒྱ་ནག་གིས་ཡར་ཀླུངས་གཙང་པའོི་
ཐགོ་ཆྱུ་རགས་རྒྱག་བཞིན་ཡོད་པའི་བདནེ་
པ་དག་སྐལེ་བས་པ་བརྒྱྱུད་འཐབ་རྩདོ་བས་
པ་དརེ། ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡར་
ཀླུངས་གཙང་པོའི ་ཐོག་ཆྱུ ་རགས་རྒྱག་
བཞིན་ཡོད་པ་དརེ་ངསོ་ལན་བས་ཡོད། རྒྱ་
གར་གི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་མཁས་པ་ཚོས་རྒྱ་
ནག་གིས་ཡར་ཀླུངས་གཙང་པའོི་ཁ་ཕགོས་
ད་ེརྒྱ་ནག་ཕགོས་སུ་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་རྒྱྱུ འི་ཉནེ་
ཁ་མཐངོ་བཞིན་ཡོད། གང་ཡིན་བརདོ་ན། 
རྒྱ་ནག་གི་ས་ཆ་གནད་འགག་ཆེ་བ་ཁག་
གི་ནང་དངེ་སྐབས་འཐུང་ཆྱུའི་དཀའ་ངལ་
ཤུགས་ཆེ་འཕད་བཞིན་ཡོད། ད་ེདངསོ་
འབྲལེ་རེད། མཐ་ོསངྒ་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་ན་ི
ཁིྱམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཁོར་ཡུག་སིྤ་
དང་ལགྷ་པར་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདག་གི་མི་མང་གི་
འཚོ་གནས་དང་ཐད་ཀར་འབྲལེ་བ་ཆགས་
ཀི་ཡོད། དརེ་བརནེ་ངས་འཛམ་གླངི་མི་
མང་ཚོར་མཐོ་སྒང་བདོ་ཀི་འཁྱགས་རོམ་
ཞུར་ཚད་ཆེ་རུ་ཕིན་ནས་མ་འོངས་པར་

འཐུང་ཆྱུ་མ་འདང་བའི་དཀའ་ངལ་འཕད་
རྒྱྱུ ་ཡིན་པས་འཇིག་སླ་བའི ་བ ོད་ཀི་ཁོར་

ཡུག་སུང་སྐོབ་གནང་རོགས་ཞེས་འབདོ་
སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་བ ོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་
པའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་
མ་ཟད། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ཀིས་
འདས་པའི་ལོ་ང་ོལ་ྔབཅྱུ་ལགྷ་རིང་༸གོང་ས་

མཆོག་དང་བདོ་མི་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་
རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་དང་གནང་མུས་

ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དནི་རེས་དན་
ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་
༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་བང་ཤར་གི་ས་
ཁུལ་བརྒྱྱུད་ནས་བྲསོ་བལོ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་
འཁོད་སྐབས་ས་གནས་མང་ཚོགས་རྣམས་
ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་ཞུས་པར་བསགྔས་
བརདོ་དང་ལནྷ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ཞསེ་
སོགས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།

ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་ 
རྒྱ་ནག་ཏུ་གཞུང་འབྲལེ་འཚམས་གཟགིས།

༄༅། །དཔལ་ལནྡ་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་
མཆོག་ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩ ཉནི་ཕབེས་
ཐནོ་གིས་ཏ་ེནའེ་ིསི་ Tennessee མངའ་
སྡརེ་ Memphis པདྨ་དཀར་པའོ་ིཆོས་
ཚོགས་ཀི་མགནོ་འབབེས་བྱུང་དནོ་བཞིན། 

ཕི་ཚེས་ ༢༠ ཉནི་ཕབེས་འབརོ་གིས་
ཉིན་གསུམ་རིང་ཆོས་ཚོགས་ཀི་མཛད་སྒ་ོ 
དང་། ཟུར་ད་ུམཛད་འཆར་རིགས་
གཅིག་དང་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་ 
དང་། བདོ་དནོ་སྐརོ་བཅས་ལ་ད་ིབ་ད་ིལན་

གིས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཡིད་དབང་མགུ་བར་
བྱུང་ཡོད། ཕི་ཚེས་ ༢༦ ཉནི་ནའིུ་ཨོར་
ལན་ New Orleans ད་ུབདོ་ཀི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་ལ་ད་ོསྣང་གནང་མཁན་
རིགས་གཅིག་ནས་མགནོ་འབདོ་གནང་དནོ་

བཞིན་ཕབེས་འབརོ་གིས་ཉནི་གསུམ་རིང་
དག་ེརྒན་ཟུར་པ་རིགས་གཅིག་དང་། ནང་
ཆོས་དནོ་གཉརེ་ཅན་ཁག་གཅིག ད་ེབཞིན་
བདོ་དནོ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་ཁག་
གཅིག་སོ ་སོར་ཐུག་འཕད་ཀིས་༸གོང་

ས་མཆོག་གིས་མཛད་འཕནི་དང་། ད་ེ
བཞིན་ནང་ཆོས་སྐརོ། བདོ་ནང་གི་གནས་
སངས་སྐརོ། བདོ་མིང་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་སྐརོ་བཅས་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད། ཕི་
ཚེས་ ༣༠ ཉནི་ནའིུ་ཡོག་ New York 
ཏུ་ཕབེས་འབརོ་གིས་ཉནི་གསུམ་རིང་དརེ་
བདོ་མི་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་དང་། ད་ེ
བཞིན་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་སླབོ་གྲྭར་ཆེད་
ཕབེས་ཀིས་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་བཅས་ལ་
གསུང་བཤད་དང་ད་ིབར་ལན་འདབེས། ད་ེ
རསེ་ཆོས་ཚོགས་དང་། བདོ་ཀི་ཐབེས་རྩ་ 
ཁང་། ནའིུ་ཡོག་གངོ་ཁྱརེ་ཚོགས་ཁང་ 
New York City hall བཅས་སུ་
འཚམས་འད་ིགཟིགས་སྐརོ་བཅས་ཞུས་པ་
དང་། ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ ཉནི་ནའིུ་ཡོག་
ནས་ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཚེས་ ༤ ཉནི་ལྡ་ིལིར་ 
དང་། ཚེས་ ༦ ལ་རྡ་སར་ཕབེས་འབརོ་
བྱུང་བ་བཅས།།

༄༅། །ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ི
ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་
ཐུགས་འདིས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི ་གོགས་མོ། 
བདོ་དནོ་ཐོག་ཡུན་རིང་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
མཁན་ལམྕ་སྐ་ུནན་སེ་པ་ིལོ་སི་ Nancy 
Pelosi མཆོག་གིས་དབུ་ཁདི་འགོ་ཨ་རིའ་ི
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་
རྒྱ་ནག་ཏུ་དཔལ་འབརོ་དང་། ཁརོ་ཡུག 
ཨར་རྒྱ་ཡུལ་གཉསི་ཀི་བད་ེའཇགས། ད་
རྒྱའ་ིགསང་གནས་བདག་སུང་བ་རྒྱྱུ ། འག་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ། མཁའ་རུླང་
འབགས་བཙོག་འགོག་ཐབས་བཅས་ཀི་
གནད་དནོ་ཐད་འབྲལེ་ཡོད་རྒྱ་ནག་དཔནོ་
རིགས་དང་ལྷན་གོ་བསྡུར་གནང་ཆེད་རྒྱ་
ནག་ཏུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ 
ཉནི་ཕབེས་ཐནོ་གནང་འདགུ ད་ེཡང་ལམྕ་
སྐ་ུཔ་ིལོ་སི་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ། ཐངེས་
འདིར་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་
རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕབེས་ནས་དཔལ་འབོར་ཡར་
རྒྱས་དང་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་

ལ་བརནེ་ནས་འཛམ་གླིང་སྐ་ེའག་ོསིྤའི་འཚོ་
གནས་ལ་ཉནེ་ཚབས་བཟ་ོབཞིན་ཡོད་པ་དརེ་
གདངོ་ལེན་ཇི་ལརྟ་བདེ་དགསོ་མིན། ད་ེ
བཞིན་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་
དང་ད་རྒྱའ་ིགསང་གནས་སུང་སྐབོ། ཕགོས་
མཚྱུངས་རྒྱལ་ཁབ་གཉསི་པའོི་བད་ེའཇགས་
དང་བརན་ལྷངི་གི་གནད་དནོ་སྐརོ་རྒྱ་ནག་
དཔནོ་རིགས་ཚོ་དང་ལྷན་གོ་བསྡུར་བ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ཞསེ་གསུངས། སྐ་ུཚབ་རྣམ་པས་
རྒྱ་ནག་ཏུ་གཞུང་འབྲལེ་འཚམས་གཟིགས་
སབྐས་རྒྱ་ནག་གི་ས་གནས་འབྲལེ་ཡོད་ལས་
བདེ་དང་སླབོ་ཕུག གཞན་ཡང་མང་ཚོགས་
རྣམས་དང་ཐུག་འཕད་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ 
ད་ེཡང་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་ནང་སྐུ་ཞབས་
ཇིམ་མེག་ག་ོཝན་ Congressman Jim 
Mcgovern མཆོག་དང་། ལམྕ་སྐ་ུབྷ་ེཊི་མེག་
ཀུ་ལམ་མཆོག Congresswoman Betty 
McCollum ཊི་མོ་ཐི་ཝལ་སི་ Timothy 
Walz མཆོག་སོགས་ཡོད་འདགུ །

ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཐ་ེལེན་ད་ུགཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་ལེགས་གུབ་བྱུང་བ།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་
ལ་ཐ་ེལེན་རྒྱལ་ས་བྷངེ་ཀོག་ནང་རནེ་གཞི་
བས་པའི་ཨེ་ཤི་ཡའི་འཕུལ་རིག་སྦངོ་བརྡར་
བས་ིགནས་ཁང་ Asian Institute of 
Technology (AIT) གིས་མགནོ་འབདོ་
ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 

༡༠ ཚེས་ ༢༩ ནས་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ བར་
བས་ིགནས་ཁང་དརེ་གཟགིས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་
འདགུ ད་ེཡང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཨེ་ཤི་ཡའ་ི
འཕུལ་རིག་བས་ིགནས་ཁང་ད་ུཕབེས་འབརོ་
སྐབས་བསི་གནས་ཁང་ད ེའི ་གཙོ་འཛིན་ 
Worsack-Kanok Nukulchai མཆོག་
གིས་གཙོས་གཙྱུག་ལག་སླབོ་དཔནོ་དང་

ལས་བདེ་བགསེ་པ་ཁག་གཅིག་གིས་ཕབེས་
བསུའ་ིསྣ་ེལེན་ཞུས་འདགུ སབྐས་དརེ་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་འབྱུུང་འགྱུར་ཡང་བསི་
གནས་ཁང་འདི་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་
སླབོ་མ་རྣམས་ལ་སླབོ་འཇུག་སོགས་ཀི་ཐགོ་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་བརྒྱྱུ ད་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་ཤེས་ཡོན་གོང་མཐརོ་གཏངོ་ཆེད་སླབོ་

གཉརེ་དང་། ཟབ་སྦངོ་། ཉམས་ཞིབ་སོགས་
ཀི་ཐགོ་མཐུན་འགྱུར་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་
ཞུས་པ་བཞིན། བས་ིགནས་ཁང་གི་གཙོ་
འཛིན་མཆོག་ནས་གང་ཐུབ་རོགས་སྐོར་
གནང་རྒྱྱུའ་ིཞལ་བཞསེ་ཀང་གནང་འདགུ
ད་ེབཞིན་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་ ༢༢ ནས་ཡིན་པའ་ིགཙྱུག་ལག་སླབོ་

གྲྭ་ཐནོ་པའི་སླབོ་མ་ཁག་གཅིག་དང་ཐུགས་
འཕད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བས་ིགནས་
ཁང་དའེི་ཉམས་ཞིབ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་
གཞནོ་པ་དང་། གཙྱུག་ལག་སླབོ་ཁང་དའེ་ི
ངེས་སནོ་པ་དང་ལྷན་ཡང་མཇལ་འཕད་
གནང་འདགུ །
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དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་གི་གསལ་བསྒགས།
༄༅། མཚྱུངས་མེད་ས་གནས་འསོ་བསྡ་ུ
འགན་འཛིན་མཆོག་ལ།
  ཆེད་ཞུ། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་དང། བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་ ༡༦ པའ་ིསིྤ་འཐུས་
ཀི་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་སབྐས་ཀི་འསོ་འཕནེ་
པའི་མིང་གཞུང་དབེ་སྐེལ་སིྒག་གསལ་ཆ་
ཚང་ཟནི་པ་དང། སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་བསྡའུ་ི
ལས་རིམ་ཡང་ལེགས་གུབ་བྱུང་ཡོད། འནོ་
ཀང་ས་གནས་མང་པོ་ཞིག་ནས་དངོས་
གཞིའ་ིའསོ་བསྡ་ུཆེན་མོའ་ིསབྐས་ཁྱབ་ཁངོས་
ས་གནས་སུ་ད ེ་སྔ་འོས་འཕེན་པའི ་མིང་
གཞུང་དབེ་སྐལེ་ཞུ་མ་ཐུབ་དང་། རང་ལོ་ 
༡༨ ཧལི་པུ་ལོན་པ་རེ་ཟུང་འདགུ་པ་དབེ་
སྐལེ་བ་རྒྱྱུའི་དསུ་ཚོད་འཕར་མ་ཞིག་གནང་
སྐངོ་ཞུ་མཁན་ཡོང་འདགུ་པ་ད་ེདག་གི་ཆེད་
སླར་ཡང་འསོ་འཕནེ་པའི་མིང་གཞུང་དབེ་
སྐལེ་དསུ་ཚོད་གཉསི་པ་ཞིག་འབུལ་རྒྱྱུ ་དགེ་
མཚན་ལ་དགོངས་ཏ་ེགཤམ་གསལ་ལྟར་
གཏན་འབབེས་ཞུས་པ་ཡིན།
༡༽ དངསོ་གཞིའ་ིའསོ་བསྡའུ་ིཆེན་མོའ་ི
དསུ་ཚེས་ལས་རིམ་ལརྟ་ ༢༠༡༦།༠༣།༢༠ 
ཉནི་ཡིན་པ་དའེི་ཉནི་བདོ་ཀི་ཆབ་འབངས་
སུ་ཞིག་རང་ལོ་ ༡༨ ཧལི་པུ་ལོན་གི་ཡོད་
པ་དང། ཡང་ད་ེསྔནོ་འསོ་འཕནེ་པའ་ིམིང་
གཞུང་དབེ་བསྐེལ་མ་ཐུབ་པ་ཡོད་རིགས། 
ད་ེདག་གིས་སོ་སོའ་ིཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ི

དཔ་ཁལ་འབུལ་འབབ་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཟིན་
ཡོད་མེད་ཞིབ་རྒྱྱུ །
༢༽ ས་གནས་འསོ་བསྡའུ་ིའགན་འཛིན་གིས་
ཁྱབ་ཁོངས་ཡོངས་ལ་འསོ་འཕནེ་པའི་མིང་
གཞུང་དབེ་སྐལེ་བ་རྒྱྱུའི་གོ་སབྐས་གཉསི་པ་
དགངོས་བཞསེ་གནང་སྐརོ་དང་།   ཁྱབ་
ཁོངས་མི་མང་འསོ་འཕནེ་དབེ་འགོད་ཆ་
རྐྱེན་ཚང་བ་ཡོད་རིགས་ནས་དེབ་སྐེལ་
བདེ་དགོས་པའི་བརྡ་ཁྱབ་མ་ལེན་མ་འགདོ་
མེད་པ་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་འགན་འཁུར་གིས་
འཐུས་ཚང་ཞུ་དགསོ་རྒྱྱུ །
༣) མཐའ་མའ་ིའསོ་འཕནེ་མིང་གཞུང་དབེ་
འགདོ་ ༢༠༡༦ །༢ །༢༠ ནས་མཇུག་
བསིྒལ་ཞུ་དགསོ།
༤༽ ས་གནས་སོ་སོའ་ིཁངོས་སུ་འསོ་
འཕེན་པའི ་ད ེབ་སྐེལ་གསར་པ་ཆོལ་ཁ་
ཆོས་བརྒྱྱུད་ཐབོ་ཁུངས་འདསེ་མེད་ཇི་བྱུང་
གི ་གངས་ཐོ་ཁ་གསལ་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་
འདི་གར་གང་སྔ་གླགོ་འཕནི་སོགས་བརྒྱྱུ ད་
སནྙ་གསན་ཞུ་དགསོ་རྒྱྱུ ། ཞིབ་ཆའ་ིའསོ་
འཕེན་པའི ་མིང་གཞུང་ད ེབ་འགོད་ཟུར་
འཛར་ (ཀ) ནང་གསལ་ལརྟ་ཐབོ་ཁུངས་
བཅས་ཆ་ཚང་འཛོལ་མེད་ཞིབ་བཀང་གིས་ 
༢༠༡༦།༠༢།༢༨ འགངས་མེད་འབུལ་
འཐུས་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།
དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༡༡ ཚེས་ ༠༦ ལ།

བརྷ་ཛིལ་རྒྱལ་སའ་ིནང་བདོ་ཁང་གསར་པའ་ིདབུ་འབདེ་ 
ལེགས་གུབ་བྱུང་བ།

༄༅། །ཨ་རིའ་ིསེམས་ཁམས་རིག་པ་བ་
དང་རྩམོ་པ་པ་ོགགས་ཅན་དང་། ཚན་རིག་གི་
གསར་འགདོ་པ། ད་ེབཞིན་༸གངོ་ས་མཆོག་
དང་ཐུགས་འདསི་ཧ་ཅང་ཉ་ེབའི་གགོས་པ་ོ
སྐ་ུཞབས་ཌ་ེན་ིཡེལ་གལོ་མེན་ Dr. Daniel 

Goleman མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༡༡ ཚེས་ ༨ ཉནི་ལྷ་ོཨ་མི་རི་ཀའམ་ལེ་ཊིན་
ཨ་མེ་རི་ཀ་ཞསེ་པའ་ིབརྷ་སིལ་ Brazil ཡུལ་
གི་རྒྱལ་ས་སྲྭ་པ་ོལོའ་ིནང་ Sao Paulo City 
བདོ་ཁང་གསར་པ་དབུ་འབདེ་གནང་འདགུ 
ད་ེཡང་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་འབུམ་
རམས་པ་ལམྕ་སྐ་ུཨེ་ལི་ས་ཀ་ོཛ་ས་ Dr. 
Elisa Kozasa ལགས་ཀིས་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེན་ི
ཡེལ་གལོ་མེན་མཆོག་མང་ཚོགས་ལ་ང་ོསྤདོ་

གནང་ཡོད། ལམྕ་སྐ་ུཨེ་ལི་ས་ཀ་ོཛ་ས་ལགས་
ན་ིཀདླ་ཁམས་རིག་པའ་ིཚན་རིག་པ་ཞིག་དང་
སེམས་དང་སགོ་བས་ིགནས་ཁང་གི་ཚོགས་
མིའ་ིཁངོས་སུ་ཡོད་འདགུ་པ་མ་ཟད། བརྷ་
སིལ་བདོ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་

ཚོགས་མི་ཡིན་འདགུ སབྐས་དརེ་སྐ་ུཞབས་
ཌ་ེན་ིཡེལ་གལོ་མེན་མཆོག་གིས་མང་ཚོགས་
རྣམས་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་འཛམ་གླིང་
སིྤའ་ིབད་ེཐབས་ལ་སནྨ་པའ་ིཐུགས་ཀི་འཆར་
སྣང་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ་པ་མ་
ཟད། ཁངོ་གིས་བརདོ་གཞི་ད་ེའབྲལེ་གི་དབེ་
གཅིག་ཀང་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༦ ནང་༸གངོ་
ས་མཆོག་དགུང་གངས་ ༨༠ ཕབེས་སབྐས་
དང་བསནུ་བཏནོ་གནང་འདགུ་པ་དང་། དབེ་

ད་ེསདྐ་ཡིག་མི་འད་བ་ ༡༧ ནང་ཕབ་སྒྱུར་
གནང་འདགུ སིྤར་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེན་ིཡེལ་ཁངོ་
གིས་ད་ེས།ྔ མངོ་ཚོར་ལ་རནེ་པའ་ིརྣམ་དཔདོ། 
“Emotional Intelligence”ཅསེ་པའ་ིདཔ་ེ
དབེ་གཅིག་བརྩམས་རསེ་ཧ་ཅང་སདྐ་གགས་
ཆེན་པ་ོབྱུང་འདགུ གཞན་ཡང་མཛད་སྒའོ་ི
སབྐས་ལྷ་ོཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཚེ་དབང་
ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཚོགས་བཅར་བ་
ཡོངས་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་པ་དང་སྦྲགས་
བདོ་ཁང་གསར་པའི་དགོས་དམིགས་དང་
ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་སོགས་ཀི་སྐརོ་ལ་ང་ོ
སྤདོ་གནང་འདགུ ཕགོས་མཚྱུངས་སབྐས་
དརེ་གཙྱུག་ལག་སླབོ་དཔནོ་སྐ་ུཞབས་ལི་ཡ་ཌ་ེ
སི་ཀིན་ Prof. Lia Diskin ལགས་ཀིས་
འདས་པའི་དསུ་ཡུན་ནང་བདོ་ཁང་གསར་
རྒྱག་ཆེད་འབད་བརྩནོ་གང་གནང་ཡོད་སྐརོ་
དང་། ད་ཆ་ལས་དནོ་དངསོ་སུ་ལེགས་གུབ་
བྱུང་བ་མཐངོ་སབྐས་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་བྱུང་
ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས། ཁངོ་མོ་ན་ིཔ་ལ་
སི་ཨ་ཐ་ེན་མཐུན་ཚོགས། Palas Athena 
Association ཞསེ་པ་ད་ེའཛུགས་མཁན་གཙོ་
གས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། བདོ་ཁང་གི་སླབོ་
སནོ་པ་ཡང་ཡིན་འདགུ དབུ་འབདེ་མཛད་
སྒའོ་ིསབྐས་ཤེས་ཡོན་པ་དང་སླབོ་ཕུག་སོགས་
ཁྱནོ་མི་གངས་བརྒྱ་ཙམ་ཕབེས་འདགུ །

ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིདང་བངླས་འཕདོ་བསནེ་ཚོགས་པའ་ིཁྱབ་ཁངོས་སནྨ་ཁང་ཁག་གི་ནང་གཤམ་གསལ་ས་སངོ་ཡོད་ན། རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ཁདོ་ད་ེཐགོ་ཞུགས་འདདོ་ཡོད་ན་འཚང་སནྙ་ཕུལ་སབྐས་ཚང་དགསོ་པའ་ིཆ་རྐྱནེ་གཤམ་གསལ།

ཨང་། ལས་འགན། དགསོ་ངསེ་ཤེས་ཚད། ལས་མངོ་། ས་མིག་
གངས།

ས་གནས། མཐའ་མའ་ིཡིག་
ཆ་འབུལ་དསུ།

༡ སནྨ་སྤདོ། དམའ་མཐར་ (Diploma 
in Pharmacy) All India 
recognized

༢ མེའ་ོདང་བད་ེསིྐད་གླངི་། ༢༠༡༥།༡༢།༡༨

༢ སནྨ་ཞབས། དམའ་མཐར་ General 
Nurse and Midwifery

ལོ་གཅིག ༣ བསན་སངྒ་། མེའ་ོདང་སནྦ་ད་ར། ༢༠༡༥།༡༢།༡༨

དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐྱནེ་གཞན།

རོལ་ཆའ་ིསྒྱུ ་རྩལ་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་
ཟབ་སྦངོ་ལེགས་གུབ་བྱུང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༡༦ ནས་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ བར་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀིས་གོ་སིྒག་གནང་ཐགོ་རྡ་ས་བདོ་ཀི་ཟླསོ་
གར་ཚོགས་པའི་ནང་བདོ་ཁིྱམ་གཉསི་དང་

བལ་ཡུལ་བཅས་ཀིྱི་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
གི་ཟློས་དགེ་ཁག་གཅིག་ལ་རོལ་ཆའི་སྒྱུ ་
རྩལ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་
ལེགས་གུབ་བྱུང་ཡོད། ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༩ ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༡ ཐགོ་
ཟབ་སྦོང་མཇུག་བསྡམོས་ཀི་མཛད་སྒརོ་
ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངོས་གུབ་ཚེ་རིང་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ད་ེ
རིང་མཇུག་བསྡམོས་མཛད་སྒའོི་སྐབས་སུ་

ད་ལྟ་གོང་ད་ུཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དང་
འཁབ་སནོ་འགན་འཛིན། ད་ེབཞིན་ཟླསོ་
གར་གི་དབུ་འཛིན་རྣམ་པས་གནད་འགག 
ལོ་རྒྱྱུས། བྱུང་རིམ་སོགས་ཀི་ཐགོ་ཞིབ་
ཕ་གསུངས་བར་བརནེ། ངས་བསྐར་ལབྡ་
མང་པ་ོཞིག་ཞུ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མི་འདགུ འནོ་
ཀང་ ཐངེས་འདའི་ིཟབ་སྦངོ་འད་ིགནད་
ལ་འཁེལ་བ་ཞིག་བྱུང་འདགུ་བསམས་པ་
ཞིག་དན་སོང་། ད་ལ་ྟང་ཚོའ་ིའཐབ་རྩདོ་
ནང་རིག་གཞུང་ཉམས་པ་སླར་གསོ་དང་
མི་ཉམས་གོང་སྤལེ་གནང་རྒྱྱུ ་འདི་ང་ཚོའི་
ལས་འགན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། 
དརེ་བརནེ་རིག་གཞུང་གཅསེ་སྐངོ་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེ
སིྤར་བདོ་མི་སིྤ་ཡོངས་ཀི་ལས་འགན་ཡིན་ 
རངུ་། ད་ེསིྤ་པའ་ིལས་འགན་རེད་ཟརེ་
ནས་ཁྱད་དུ་མི་གསོད་པར་སིྤ་པའི་ལས་
འགན་ད་ེམི་སྒརེ་སོ་སོས་ཕར་གུ་མཉམ་
འདེགས་བ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 
སོ་སོའི ་རིག་གཞུང་འདི་མི ་ཉམས་གོང་
སྤལེ ་ ཆེད་ང་ཚོར་འགན་ཡོད་བསམས་
པའི་ཐོག་ནས་འགན་འཁུར་མཁན་ཞིག་
ཆགས་ཡོད་སབས། སོ་སོའ་ིལས་འགན་
འདི་སླབོ་གྲྭ་ཆེ་ཆྱུང་གང་འད་ཞིག་གི་ནང་

༡། དང་བངླས་དཔ་དངུལ་ ༢༠༡༥ བར་
གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའ་ིལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས།
༢། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་མཐུན་
གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིསྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་
ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་འད་པར་ཅན།   
མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།
༣། སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུགས་གཞི་བད་ེ
ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
༤། རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནས་རྒྱྱུ ན་ད་ུབ་སྤོད་ཉསེ་སྐོན་
མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།

༥། ལས་མངོ་ངསོ་སྦརོ།
གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་སངེ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་རིམ་ཟུང་
འབྲལེ་དུང་ཆེ་ཡན་ཞིག་གི་དག་མཆན་དང་
ལས་དམ་སྦྲཌ་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་ཐགོ་
འབུལ་དགསོ། ད་ོབདག་སོ་སོར་འབྲལེ་བ་
ཞུ་བདའེ་ིསདླ་ཁ་བང་དང་། གླགོ་འཕནི་ 
Email ID, མྱུར་འཕནི་ Fax ད་ེབཞིན་ཁ་
པར་ཨང་གངས་སོགས་འཚང་སནྙ་ནང་ཁ་
གསལ་བཀདོ་དགསོ་པ་དང་། ཡིག་ཆ་ང་ོམ་
རྣམས་འབརོ་ཐ་ོའགོད་བཅར་སྐབས་མིག་

སནོ་དགསོ། ཆ་རྐྱནེ་ཚང་བའ་ིཞུ་སནྙ་ཕུལ་
མཁན་རྣམས་ལ་འདམེས་རྒྱྱུགས་ཀི་ཚེས་ཆ་
སྐབས་མཚམས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་
བཅས་ཀི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་སུ། 
འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ ལ།།

༼འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།༽  
Secretary,
Department of Health, CTA, Gangchen 
Kyishong, Dharamsala 176215, Distt 
Kangra H.P, 176215     

ཡིན་རུང་ཕུ་གུར་སླབོ་སྦོང་སྤད་པ་ཙམ་
མིན་པར་འདིའི་བརྒྱྱུ ད་ནས་བདོ་སིྤ་པའི་
ལས་དོན་ཐོག་ཞབས་འདེགས་ཞུས་པ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་ད་ེནམ་ཡང་བརདེ་མི་ 
རངུ་། དངེ་སབྐས་སིྤ་ཚོགས་གང་ད་ུཕིན་

ནའང་ཟླསོ་གར་གི་རིག་གཞུང་དསེ་གླ་ོབུར་
ད་ུཡིད་འཕགོ་ཐུབ་པ་དང་། བླ་ོལྷདོ་ལྷདོ་
ཆགས་རྒྱྱུ ། བརྡ་ལན་དམིགས་བསལ་སྤདོ་
རྒྱྱུ ། སླབོ་གསོ་སྤདོ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་སོགས་ནསུ་པ་
ཅན་ཞིག་ཡིན་སབས། ང་ཚོའ་ིརིག་གཞུང་

འདི་བསསེ་ལྷད་མེད་པར་གཙང་མ་རང་
ཉར་ཐུབ་དགསོ། སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་འདའི་ི
ཐགོ་དམིགས་བསལ་ད་ོསྣང་གནང་རོགས་
ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་།།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡4

སིྤ་ཁྱབ་རྩམོ་སིྒག་པ། ངག་དབང་ཐགོས་མེད།
གསར་འགདོ་པ།           བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།
གསར་འགདོ་པ།  ཡེ་ཤེས་ཀུན་གགས།
གསར་འགདོ་པ།  བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས།
འགམེས་སྤལེ་བ།           བསན་འཛིན་རབ་དགའ།
ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན། བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་དབུལ་ཕྱུག་བར་ཁྱད་ཉུང་ད་ུགཏངོ་ཐབས་དགསོ་པའ་ིལམ་སནོ་མཛད་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༤ རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིཉནི་བཞུགས་སརྒ་ཕ་ོ
བྲང་ནང་ད་ུ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་
ཝ་ཤིང་ཊོན་ཌི་སི་རུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཁེ་
ལས་སིྒག་འཛུགས་ American Enterprise 
Institute ཀི་སླབོ་སནོ་ཚན་པས་ག་ོསིྒག་
འགོ་ལས་རིགས་འད་མིན་གཉརེ་མཁན་གི་
མི་སྣ་ ༣༨ དང་། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་བཅས་
མགནོ་འབདོ་གནང་བ་མ་ཟད། རྡ་སའ་ི
ཁེ་ལས་ཚོང་པའི་ཚོགས་མི་ཚང་འཛོམས་
ཐགོ ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ། བདོ་མི་ཚོས་ས་ྔམོ་ནས་འཕགས་ཡུལ། 
ཞསེ་རྒྱ་གར་ན་ིསངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དར་
སའ་ིགནས་ཤིག་ལ་རིྩ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
ལགྷ་པར་ངསོ་རང་ལ་མཚོན་ན། འདས་
པའ་ིལོ་ ༥༧ ཙམ་ལ་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའ་ིགནས་ཚང་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ཅསེ་
ཐགོ་མར་ང་ོསྤདོ་ཀི་ཚྱུལ་ད་ུབཀའ་སླབོ་སྩལ་
བསནུ། ཁ་ེལས་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སླབོ་སནོ་
ཚན་པའི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཨར་ཐར་
བྷུ ་རགུ་ Arthur Brooks ལགས་ཀིས་
བག་ོགླངེ་ཚོགས་འདའིུ་སྐབས་ཁེ་ལས་པའི་
ལས་དནོ་དང་དབུལ་ཕངོས་ཀི་གནས་སངས། 
དབུལ་ཕངོས་ལས་སྐབོ་ཐབས་སོགས་བརདོ་
གཞི་ད་ེདག་སྐརོ་རིམ་བཞིན་བག་ོགླངེ་གནང་
རྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་
དང་སྦྲགས། ཁངོ་རང་ཉདི་ཀིས་༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་འགོ་མི་ཚེའི་
ནང་བཟང་སྤདོ་ཉམས་ལེན་དང་། ལས་དནོ་
གང་ཅིར་བླ་ོརྩ་ེགཅིག་གཏད་དགསོ་པ། ད་ེ

བཞིན་ཤེས་རབ་གོང་སྤལེ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་སོགས་
དནོ་གི་སྙིང་པརོ་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱུང་སྐརོ་
གསུངས། སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ང་ཚོ་ཚང་མ་བད་ེསྡགུ་
གི་ཚོར་བ་མོང་མཁན་སགོ་ཆགས་གཅིག་
མཚྱུངས་ཡིན། སགོ་ཆགས་ཚང་མས་

རང་གི་སགོ་ལ་གཅེས་འཛིན་བེད་བཞིན་
ཡོད། འནོ་ཀང་ཀདླ་པའ་ིཚད་གཞི་ཆེ་ཆྱུང་
ལ་བརནེ་ནས་ང་ཚོ་དང་སགོ་ཆགས་གཞན་
དབར་རྣམ་དཔདོ་ཆེ་ཆྱུང་གི་ཁྱད་པར་ཡོད། 
མི་རྣམས་སགོ་ཆགས་གཞན་དང་བསྡུར་བ་
ཡིན་ན་རྣམ་དཔདོ་ཡག་ཤོས་ཡིན། དརེ་
བརནེ་ང་ཚོས་རྣམ་དཔདོ་བཀལོ་ནས་འཛམ་
གླིང་ནང་བཟང་ཕགོས་ཀི་འགྱུར་བ་གཏངོ་
ཐུབ། ང་ཚོ་ཚང་མས་མི་ཚེ་བད་ེསིྐད་ལནྡ་
པ་ཞིག་འདདོ་ཀི་ཡོད། སྡགུ་པ་ོསུས་ཀང་མི་
འདདོ། འནོ་ཀང་ང་ཚོས་རང་གིས་བཟསོ་
པའི་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ཇི་ལརྟ་སེལ་རྒྱྱུ ་ཡིན་
མིན་ཐགོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ། དཀའ་
ངལ་ད་ེདག་བམས་བརྩེའི་བསམ་པ་ལས་
བྱུང་བ་མིན། ཞ་ེསངྡ་དང་རང་གཅསེ་འཛིན་

གི་བླ ་ོ སོགས་ཆགས་སྡང་ཉནོ་མོངས་ལ་
བདནེ་ཁ་འབིན་ནས་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་བྱུང་
ཡོད། ང་ཚོར་རྣམ་དཔདོ་ཡོད་སབས་དཀའ་
ངལ་ད་ེདག་ལ་ཕགོས་མང་པའོི་གནས་ཚྱུལ་
གཞི་ལ་བཞག་ནས་ལ་ྟཐུབ་ཀི་ཡོད། དརེ་
བརནེ་ཁངོ་ཁ་ོདང་ཞེ་སངྡ་གི་བླསོ་སེམས་ཀི་

ཞི་དཀུྲག་བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ། ནང་མིའ་ི
ནང་ལ་མཚོན་ནའང་ཞི་བད་ེབག་ཕབེས་མེད་
པ་བཟ་ོབཞིན་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མ་སིྤ་ཚོགས་
ལ་བརནེ་པའ་ིསེམས་ཅན་ཞིག་ཡིན།
དརེ་བརནེ་འག་ོབ་མི་རིགས་སིྤའི་བད་ེདནོ་
ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ། འག་ོབ་མི་
རིགས་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་ཚང་མར་
སེམས་ཁུར་བདེ་དགསོ། དངེ་སབྐས་དངསོ་
པ་ོའཛུགས་སུྐན་གི་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཚད་
མཐ་ོཔརོ་བསླབེས་ཡོད། འནོ་ཀང་ད་ལ་ྟང་ཚོ་
འདརི་སདྐ་ཆ་ཤོད་བཞིན་པའི་སབྐས་འདརི་
ས་གནས་གཞན་ད་ུགི་དང་མཚོན་སོགས་
ཐོགས་ནས་མི་གསོད་ཁག་སྦོར་གི་བ་བ་
རྩམོ་བཞིན་ཡོད། ཁག་གཅིག་ཆོས་ཀི་མིང་
འཁྱརེ་ནས་གསོད་རེས་བདེ་ཀི་ཡོད། ད་ེན་ི

བླ་ོངརོ་ཤོང་དཀའ་བ་ཞིག་རེད།
 ངསོ་ཀིས་ཨ་རིའི་ནང་གངོ་ཁྱརེ་
འགའ་ཤས་མིང་ལ་བམས་བརྩེ་དང་སྙིང་
རའེ་ིགངོ་། ཞསེ་མིང་བཏགས་ནས་ལས་
འགུལ་ད་ེའད་སྤལེ་བཞིན་འདགུ རྒྱ་གར་བ་
ཚོས་ཀང་མིག་དཔ་ེལ་ྟདགསོ་པ་འདགུ ད་ེ
སྔ་ངོས་ཀིས་ཚོང་པ་ཟེར་དུས་རང་ཉིད་
ཀི་དནོ་ད་ུགཞན་བཀོལ་སྤོད་བས་ནས་ཁེ་
སང་རྐྱང་རྐྱང་དནོ་ད་ུགཉརེ་མཁན་ཞིག་
ཡིན་པ་བསམ་བླ་ོའཁརོ་བཞིན་འདགུ འནོ་
ཀང་ང་ཚོ་འག་ོབ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་
བམས་པ་དང་བརྩེ་བ་སོགས་ངེས་པར་ད་ུ
དགསོ། དངུལ་རྐྱང་པས་བད་ེསིྐད་སུྐན་མི་
ཐུབ། དབུལ་ཕྱུག་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་རངུ་
གོད་ཁོག་གི་ཚད་གཞི་གཅིག་པ་ཡིན་པ་
མ་ཟད། ལག་མཛུབ་ཡང་བཅྱུ་ལས་མེད། 
དརེ་བརནེ་དབུལ་ཕྱུག་དབར་གི་ཁྱད་པར་
ཧ་ཅང་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཉུང་ད་ུགཏངོ་དགོས། 
ང་ཚོས་ཉམ་ཐག་དབུལ་ཕངོས་འགོ་དཀའ་
སྡུག་མངོ་བཞིན་པ་རྣམས་དཀའ་ངལ་ལས་
སྐབོ་ཐབས་བདེ་དགསོ། རྒྱ་གར་ནང་དངེ་
སྐབས་གངོ་གསེབ་ནས་གངོ་ཁྱརེ་ཁག་ནང་
གནས་སྤ་ོབདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞིན་
ཡོད། ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོགངོ་གསེབ་ཁག་གི་ནང་
ཡར་རྒྱས་འག་ོམ་ཐུབ་པར་བརནེ་བྱུང་བ་
ཞིག་ཕལ་ཆེར་རེད། དརེ་བརནེ་གངོ་གསེབ་
ཁག་ཏུ་ཡར་རྒྱས་ངསེ་པར་ད་ུགཏངོ་དགསོ། 
འབརོ་ལནྡ་ཚོས་གནང་ཐུབ་པ་ན་ིཤེས་ཡོན་
གི་མཐུན་རྐྱནེ་སྦར་རྒྱྱུ ་ད་ེརེད། སྐ་ོབ་ོཚོས་
སྙངི་སབོས་མ་ཞུམ་པར་འབད་བརྩོན་ཧུར་
ཐག་བདེ་དགསོ། ད་ེམིན་སེམས་ནང་མི་
བཟདོ་པ་སྐེ་ནས་སེམས་ངལ་གིས་ཁེངས་

ནས་བསདྡ་ན་ཕན་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད། ང་
ཚོས་འག་ོབ་མི་རིགས་ཡོངས་རགོས་གཅིག་
གྱུར་གི་འད་ུཤེས་འཛིན་ནས་འཛམ་གླིང་
བད་ེཞིང་སིྐད་པ་ཞིག་སུྐན་ཐུབ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། 
འབད་བརྩནོ་བས་པ་ཡིན་ན། དབུལ་ཕྱུག་
བར་ཁྱད་ཇེ་ཉུང་དུ་བཏང་ཐུབ་པ་དང་། 
བམས་བརྩེ་ལྡན་པའི་འཛམ་གླིང་ཞིག་སུྐན་
ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་ངསོ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད། འནོ་
ཀང་ངསོ་ཀི་མི་རབས་འདིའི་རིང་ཧ་ལམ་
ཁག་པ་ོརེད།
 བཟང་ཕོགས་ཀི་འགྱུར་བ་ད ེ་
གཞི་རིམ་ནས་འགོ་བཙྱུགས་ཏ་ེརིམ་བཞིན་
རྒྱལ་སིྤའ་ིཁྱནོ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་པ་དགསོ། 
ད་ེམིན་འགྱུར་བ་ད་ེགཞི་རིམ་ནས་མིན་པར་
སྒང་ནས་མར་གཞུང་དང་སིྒག་འཛུགས་
སོགས་ཀིས་བཙན་འགལ་བས་ཚེ་ཕུགས་
འཕརེ་ཞིག་མི་ཡོང། སེམས་ནང་རེ་བ་ཞིག་
མེད་ན། མི་ཚེ་ཆྱུད་གཟནོ་ད་ུའག་ོཉན་ཡོད། 
དཀོན་མཆོག་ལ་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་ནས་ང་
ཚོའ་ིདཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་མེད། གང་
ཡིན་བརདོ་ན་དཀནོ་མཆོག་གིས་དཀའ་ངལ་
ད་ེདག་བཟསོ་མེད། དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ང་
ཚོས་བཟསོ་སབས་སེལ་ཐབས་ཡང་ང་ཚོས་
བདེ་དགསོ། ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ། ཐངེས་
འདིའི་བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་ཨོ་ཌི་ཤ་
མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཇ་ེཔན་ཌ་ Jay Panda མཆོག་སོགས་མི་
སྣ་གགས་ཅན་ཙམ་མ་ཟད། ར་མཁན་དང་
ཚེམ་བཟ་ོབ། ད་ེབཞིན་ཕི་འབྲལེ་སདི་བྱུས་
ལམ་སནོ་པ་སོགས་ལས་རིགས་འད་མིན་
ནས་རྒྱ་གར་བ་དང་ཕི་རྒྱལ། ད་ེབཞིན་རང་
རིགས་སོགས་ལནྷ་འཛོམས་བྱུང་འདགུ །

རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་འབྲལེ་མཐུད་ཁང་གིས་ཨེ་ཤ་ཡ་ས་ཁུལ་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་ ༥ ཚོགས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༩ ཉནི་རྡ་ས་མེཀ་ལོ་གནྷ་ཇིར་རནེ་གཞི་བས་
པའི་ནརོ་བུ་མགནོ་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་
རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་འབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁང་
གིས་ག་ོསིྒག་འགོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ས་ཁུལ་གི་ཚོགས་
ཆེན་ཐངེས་ ༥ དབུ་འཛུགས་གནང་སོང་།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ 
ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་། ཕི་
དིལ་བཀའ་བླནོ་བད་ེསིྐད་ཆོས་དབངས་
མཆོག ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་དང་ཨ་རི། ཨིན་ཇི། 

ཐའ་ེཝན། བངྷ་ལ་ད་ེཤི། ལ་ཱཏནི་ཨ་མི་རི་ཁ། 
ཀནེ་ཡཱ། མ་ལེ་ཤི་ཡ། ཧ་ིལི་པནི། ཨི་ཊ་ལི་
བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བཅྱུ་ནས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཁག་བཅྱུ་བཞིའི་ཚོགས་
བཅར་བ་གངས་ ༥༠ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་
ཐགོ་བདོ་དནོ་འབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གིས་
བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་ནས་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
སྤལེ་ཕགོས་ཀི་ཐབས་ལམ་མི་འད་བ་གང་
དང་གང་བདེ་སྤོད་བེད་ཀི་ཡོད་མེད་ཐད་
ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་བདོ་ཨིན་ཐགོ་ཡོད་
པའི་༼བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་འཐབ་རྩོད་ཀི་ཐབས་

བྱུས་སྙན་ཐ།ོ༽ཞེས་པ་ད་ེསིད་སྐངོ་མཆོག་
དང་ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་རྣམ་གཉསི་
ནས་དབུ་འབདེ་གནང་གུབ་མཚམས་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ། བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་
རྣམས་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པ་ོརེད། ང་ཚོའ་ིངསོ་
ནས་རྒྱྱུ ་དངོས་པའོི་ཐོག་ནས་མཐོང་དང་
མིང་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཁངོ་ཚོར་འབུལ་རྒྱྱུ ་
གང་ཡང་མེད་ཀང་། མ་སྐལུ་དང་བངླས་
ཀི་ཐོག་ནས་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
བ་དརེ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། གང་ཡིན་ཟརེ་ན། མི་འབརོ་གི་ཐགོ་
ནས་བལསྟ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་བདོ་མི་ས་ཡ་
དུག་རེད། རྒྱ་ནག་མི་འབརོ་ས་ཡ་ཆིག་སངོ་
གསུམ་བརྒྱ་ལགྷ་ཡོད། རྒྱ་རིགས་ས་ཡ་ཆིག་
སངོ་གཉསི་བརྒྱ་ཡོད་སབས། ང་ཚོ་བདོ་
པ་མི་འབརོ་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ལས་མེད་ཀང་། 
འབདོ་སྒ་དང་དམིགས་ཡུལ་ད་ེདག་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཚོས་འཛམ་གླིང་སིྤ་ཡོངས་ལ་
ཁྱབ་ཐུབ་པ་གནང་བ་ད།ེ ཁངོ་ཚོས་སྐ་ུལས་

བསྐནོ་པའི་བཀའ་དནི་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་
བར་བརནེ། ངས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྙངི་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཟརེ་དསུ་ང་ཚོའི་ངསོ་ནས་རེ་བ་ག་རེ་ཞུ་ཡི་
ཡོད་བརདོ་ན། ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་བདོ་མི་
རྣམས་རྒྱ་གཞུང་གི་བཙན་བཟུང་འགོ་ཡོད་
པ་དང་། བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གཏརོ་བཤིག་
དང་། རིག་གཞུང་རྩ་མེད་བཟ་ོབཞིན་ཡོད་
པའི་གནད་དནོ་ད་ེདག་རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་ཁྱབ་
ཐུབ་པ་གནང་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུཌ་འདི་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་འཐབ་
རྩདོ་ཀི་བས་ིགནས་ཤིག་ཡིན་སབས། ད་ེ
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་བྱུས་
དབུ་མའི་ལམ་ལ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པ་ཁ་ཤས་མོས་མཐུན་མེད་ཀང་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་དགསོ་པ་དང་། ག་རེ་ཡིན་མིན་ཕི་
ལ་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པ་ད་ེཤིན་ཏུ་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་ཁརོ་

ཡུག་ད་ེའཛམ་གླངི་ཡོངས་དང་། ལགྷ་པར་
ཨེ་ཤ་ཡའི་ཡུལ་གུ་ཁག་ལ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་
པ་གསལ་བཏནོ་གནང་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ ཅསེ་སོཌ་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་། །


