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གནས་ཚྱུལ་སྙངི་བསྡསུ།

དབུ་མའ་ིལམ་ན།ི

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། 

འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀང་ལས་ས་ླཔ་ོཞིག་མིན་པའ་ིབརྡ་ལན་ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
སྤདོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༧ 
ཉིན་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པའི་
ནང་ཡོད་པའ་ི Constitution Club of In-

dia ཞསེ་པའ་ིཚོགས་ཁང་ནང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ   
བདོ་ཀི་འདས་མ་ད་གསུམ་གི་གནད་དནོ་
ཐད་བག་ོགླངེ་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་དབུ་འབདེ་
གནང་བ་དང་སྦྲགས། ༼བདོ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་
ཤས་མིན།  འནོ་ཀང་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
གསལ་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་ཉག་གཅིག་ནི་
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་འད་ིཉདི་ཡིན།༽ 
ཞེས་པའི་དཔ་ེདབེ་བདོ་ཡིག་དང་ཨིན་ཇི། 
ད་ེབཞིན་རྒྱ་ཡིག་བཅས་སྐད་རིགས་གསུམ་
གི་ནང་ཕོགས་སིྒག་ཞུས་པ་ད་ེདབུ་འབེད་
གནང་འདགུ  ད་ེཡང་ལནྷ་ཚོགས་དབུ་
འབདེ་ཀི་མཛད་སྒརོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་། རྒྱ་
གར་གོས་ཚོགས་གོང་མའི ་འཐུས་མི་སྐུ ་
ཞབས་མ་ན་ིཤང་ཀར་ཨ་ཡི་ཡར་ Mani 

Shankar Aiyar མཆོག ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་
དགྭས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས། དལི་

བསྒགས་དུང་ཆེ་ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་
སྒོན་ལགས་བཅས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་དབུ་
འབདེ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད། ད་ེཡང་དལི་
བསྒགས་དུང་ཆེ་ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་
སྒནོ་ལགས་ཀིས། དངསོ་ཡོད་བདནེ་པའ་ི
གནས་ཚྱུལ་དརེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་

མོས་ལརྟ་བཅསོ་ནས་འཁགོ་བཤད་ཐགོ་རང་
གི་ཆབ་སིད་ཀི་དགོས་མཁ་ོབསུྒབ་རྒྱྱུའི་ལག་
ཆར་དསུ་རྟག་ཏུ་བཀལོ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་
སོགས་གསུངས། གཞན་ཡང་སབྐས་དརེ་
སྐུ་ཞབས་མ་ནི་ཤང་ཀར་ཨ་ཡི་ཡར་མཆོག་
གིས་བདོ་ཀི་བདནེ་པའ་ིམཐའ་མགགོས་མྱུར་
གསལ་ཐུབ་རྒྱྱུར་རེ་བ་ཧ་ཅང་གནང་བཞིན་

ཡོད་སྐརོ་གསུང་དནོ།
 དཀའ་ངལ་ལ་མ་འཛེམས་པར་
རེ ་བའི ་ས ་ེམོ ་མུ ་མཐུད་འཛིན་ནས་སྡདོ ་
རྒྱྱུ ་ལས་ཡིད་ཞུམ་ནས་འབད་བརྩོན་གང་
མང་མ་བདེ་པར་སྡདོ་རྒྱྱུ ་ད་ེལས་སླ་བ་ཡོད།  
འནོ་ཀང་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ལ། ད་ེ

སྔ་གསོ་མོལ་བྱུང་ཐུབ་པ་ད་ེཙམ་གིས་བདོ་
མིའི་འཐབ་རྩདོ་ཀི་ལས་འགུལ་ལ་རྨང་གཞི་
བརྟན་པ་ོཞིག་བཙྱུགས་ནས་རིམ་བཞིན་ཡར་
རྒྱས་ཀི་ཕོགས་སུ་གོམ་པ་སྤ་ོབཞིན་ཡོད་
པ་མཚོན་ཐུབ།  རྒྱ་ནག་དང་ཐུག་སབྐས་
དཀའ་ངལ་ཇི་ཙམ་ཡོད་མིན་འཕགས་བདོ་
ཕགོས་གཉསི་ཀས་ཤེས་གསལ་རེད། འནོ་

ཀང་ང་ཚོའང་ལས་ས་ླཔ་ོཞིག་མིན།  ཞསེ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བརྡ་ལན་སྤདོ་ཐབས་བདེ་
བཞིན་ཡོད།  ཅསེ་གསུངས། སབྐས་དརེ་
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ། བདོ་འད་ི
ཧ་ཅང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ོཡོད་པའི་རྣམ་པ་
ཞིག་རུན་སིྒག་བས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
དསུ་རྟག་ཏུ་འཛམ་གླངི་ཕི་ལ་དལི་བསྒགས་
སྤལེ་ཐབས་བེད་བཞིན་པ་འདི་དནོ་དངོས་
དང་མི་འཚམས་པ་ཞིག་ཡིན།  རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་དབང་སྒྱུ ར་འགོ་བདོ་ནང་གི་ད་
ལྟའི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་དལི་
བསྒགས་བ་རྒྱྱུ ་དང་། དའེ་ིཐགོ་ནས་ང་ཚོའ་ི
ལངས་ཕོགས་ཇི་ཡིན་གསལ་ཁ་གཏདོ་ད་ེ
རྒྱལ་སིྤའི་ད་ོསང་དང་འཛམ་གླངི་མི་མང་གི་
བདོ་ཀི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ཐགོ་བག་ོ
གླངེ་ཡོང་ཐབས་བཅས་ལ་དམིགས་ནས་ང་
ཚོས་སྙན་ཐོ་འདི་འདནོ་སྤལེ་ཞུས་པ་ཡིན། 
ཞསེ་གསུངས།།

ས་འཐུས་དམ་འབུལ་ལེགས་གུབ།

༄༅། །དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་བལ་
ཡུལ་འཇ་ོཁལེ་དང་། འཕགས་ཤིང་གཉསི་ཀི་ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་ ༨ པའ་ིའདམེས་
ཐནོ་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀི་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་
གི་ཞུ་སྐལུ་འབརོ་དནོ་ལརྟ། ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་
ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་ནས་ཆེས་
མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཟུང་དུང་ཟུར་པ་ཚེ་
གསུམ་ལ་ྷམོ་ལགས་འཕྲལ་སེལ་ས་གནས་ཁིམས་
ཞིབ་པར་བསྐ་ོགཞག་བགིས་ཏ།ེ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༡༢ ཚེས་ ༡༦ ས་ྔད་ོཚོདུ་ ༡༠ ཐགོ་འཇ་ོཁལེ་
ས་འཐུས་དང་། ཉནི་རྒྱབ་ཚོདུ་ ༢ ཐགོ་འཕགས་
ཤིང་ས་འཐུས་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་གནང་
འདགུ ད་ེཡང་འཇ་ོཁལེ་ས་གནས་འཐུས་མི་ ༡༡ 
ནས་འཐུས་མི་ ༧ དམ་འབུལ་ཐུབ་ཡོད་པ་དང་། 
འཐུས་མིའི་ཁོངས་ནས་ཚོགས་གཙོར་དགེ་བུ་
ཆེ་ལགས་དང་། ཚོགས་གཞནོ་ད་ུབསོད་ནམས་
བཀིས་ལགས་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་འདགུ་པ་དང་། 
འཕགས་ཤིང་ས་གནས་འཐུས་མི་ ༡༥ ནས་འཐུས་
མི་ ༡༡ དམ་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེཚོགས་གཙོར་བླ་ོབཟང་
རབ་རྒྱལ་ལགས་དང་། ཚོགས་གཞནོ་ད་ུཁ་ོགསལ་
གཡུང་དུང་ལགས་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་འདགུ །

དག་ེབཤེས་མའ་ིལག་ཁརེ་སྤདོ་རྒྱྱུའ་ིསལོ་གཏདོ་ཐུབ་པ་འད་ིན་ིངསོ་ཀིས་བསྟན་པའ་ིབ་བར་
བས་རསེ་དང་ཞབས་འདགེས་ཕྲན་བུ་ཞིག་སུྒབ་ཁུལ་ཡིན།

༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༡༦ ཉནི་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་བདོ་

མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་
དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་བླ་སིྤའི་འད་ུཁང་
འབིན་ཅན་ནང་དགའ་ལྡན་ཁི་ཟུར་མཆོག་
དང་ཁི་པ་ར་ེབཙན་བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གཙོས་བང་རྩེ་ཆོས་
ར་ེདང་མཁན་ལས་ཟུར། གཞན་ཡང་དག་ེ
འདནུ་པ་བཅས་ལ་དགེ་བཤེས་མའི་ཕག་

ཁརེ་འབུལ་རྒྱྱུའ་ིསལོ་གཏདོ་མཛད་པའ་ིསྐརོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།  དམིགས་བསལ་
ཞིག་ལ་དགེ་བཤེས་མའི་ལག་ཁེར་སྤད་

རྒྱྱུ ་ད་ེཕལ་ཆེར་བདོ་ཀི་ལོ་རྒྱྱུ ས་ནང་ད་ེསྔ་
བྱུང་མངོ་མེད། ཉ་ེབའ་ིལོ་རྒྱྱུས་ཆ་ནས་རིྩ་
བ་ཡིན་ན་ཕགོས་གཅིག་ནས་ལོ་ཉ་ིཤུ་ཙམ་
སླབོ་སྦོང་བས་ནས་དགེ་བཤེས་མའི་ལག་
ཁརེ་སྤད་རྒྱྱུ ་ད་རེས་བྱུང་བ་རེད། ངསོ་
ཀི་ངོས་ནས་ཆ་བཞག་ན་འདི་བསྟན་པའི་
ཞབས་འདགེས་ཡིན་བསམ་པ་དན་བཞིན་

ཡོད། མ་འངོས་པར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་
པ་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་འདི་མང་
ཚོགས་ནང་ནས་བ་དགོས་རྒྱྱུ ་ཞིག་ཆགས་
ཀི་ཡོད། སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་སིྤ་དང་ལགྷ་
པར་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཕག་སོལ་ཐུན་མིན་
ཡོད་པ་འད་ིམ་ཤེས་པར། ཆོས་ཟརེ་དསུ་
ཆོ་ག་ཕག་ལེན་ལ་ྟབུ་དང་། འདནོ་པ་གདནོ་
རྒྱྱུ ། སྨནོ་ལམ་བརྒྱག་རྒྱྱུ ་ཙམ་ལ་ལགྷ་པ་ཡིན་
ན།  དངེ་སབྐས་ཉ་ིཧངོ་ད་ུཆ་བཞག་ན་རྩ་
བའ་ིཡུལ་ད་ེནང་པའ་ིལུང་པ་རེད། སངས་
རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི ་སྐུ ་ལ་སོགས་
པར་སྨནོ་ལམ་བརྒྱག་རྒྱྱུ ་ཡོང་གི་ཡོད་ཀང་། 
དགནོ་པ་ཚོར་སླབོ་གཉརེ་མེད་སྟབས་མཐངོ་
བརླག་འག་ོགི་འདགུ གང་ལརྟ་མང་ཚོགས་
ནང་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཤེས་ནས་དད་པ་
ཐབོ་པ་ཞིག་དང་། ཤེས་ནས་དད་པ་ཐབོ་
པར་སླབོ་སྦངོ་བདེ་དགོས་རེད་མ་གཏགོས་
ཕ་མེས་ངག་རྒྱྱུ ན་ལྟ་བུ་བས་ནས་འདནོ་པ་
གདནོ་རྒྱྱུ ་དང་གཟུངས་སྔགས་བགང་རྒྱྱུ ་

གཅིག་པུས་འདང་རྒྱྱུ ་མེད་པ་གསལ་པ་ོརེད། 
དག་ེསླངོ་མ་བཟ་ོརྒྱྱུར་ངསོ་ལ་དབང་ཆ་མེད། 
འདལུ་བ་འཛིན་པ་ཚོས་ག་ོབསྡརུ་གནང་ནས་
ཐག་གཅདོ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཞིག་རེད། བར་སབྐས་
ང་ཚོ་ཐངེས་མང་པ་ོགོ་བསྡུར་བས་པ་རེད། 
རྒྱའ་ིགདལུ་བ་འཛིན་པ་ད་ེའད་དང་། ད་ེ
བཞིན་འབར་མ་སོགས་ཀི་འདལུ་བ་འཛིན་
པ་ཚོ་དང་ང་ཚོ་ཚོགས་ནས་གོ་བསྡུར་བདེ་
རྒྱྱུ ་ཐངེས་ཁ་ཤས་བྱུང་བ་རེད། འནོ་ཀང་
ཐག་ཆོད་པ་ཞིག་གང་ཡང་ཡོང་གི་མི་འདགུ 
ངོས་ཀིས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་རྒྱྱུ ་གང་ཡོད་པ་
རེད་ཅ་ེན། བཙྱུན་མའ་ིདགནོ་པ་ཚོ་དཔ་ེཆ་
ལ་ྟདགསོ་རེད། ཅསེ་ཕལ་ཆེར་ལོ་བཞི་བཅྱུ་
ལྷག་གོང་ནས་བརོད་ད་ེད་ཆ་དགེ་བཤེས་
མ་ཐནོ་ཡོང་རྒྱྱུ ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། ད་རེས་
ལག་ཁརེ་སྤད་རྒྱྱུ ་འད་ིལརྟ་རེད། འད་ིངསོ་
ཀི་བསྟན་པའི་ཞབས་འདགེས་ཡིན་བསམ་པ་
ཞིག་དང་ངསོ་ཀིས་བས་རསེ་ཡིན་བསམ་པ་
དན་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

ས་འཐུས་སབྐས་ ༩ པའ་ིདམ་འབུལ་ལེགས་གུབ།
༄༅། །ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁམིས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་ནས་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་
བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་ ༦༩ ཆ་རྐནེ་འགོ་བསྟན་
འཛིན་སངྒ་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་
བཀ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་འཕྲལ་སེལ་ས་གནས་
ཁམིས་ཞིབ་པར་བསྐ་ོགཞག་བགིས་ཏ།ེ ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༤ ཉནི་འཕྲལ་སེལ་ས་
གནས་ཁིམས་ཞིབ་པའི་མདནུ་ད་ུས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་སྐབས་དགུ་པའི་འདམེས་ཐོན་ས་འཐུས་
ཚོགས་མི་ ༧ ནས་ཚོགས་མི་ ༦ དང་། ཚོགས་
གཙོ་ཚོགས་གཞོན་བཅས་ཀི་ལས་འཁུར་དམ་
བཅའ་འབུལ་བཞསེ་ལེགས་གུབ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། 
བསྟན་འཛིན་སངྒ་ས་འཐུས་སབྐས་ ༩ པའ་ིཚོགས་
གཙོ་ཉ་ིམ་རྡ་ོར་ེལགས་དང་། ཚོགས་གཞནོ་ས་ིཡག་
ལགས་གཉསི་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སྡགི་སྐལུ་ལ་
རིྩས་མེད་བཏང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༦ 
ཉནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་སྐུ་
ཞབས་པར་ནབ་མུ་ཁར་ཇི་མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་སྐོན་བརོད་ཤུགས་ཆེ་བས་ཀང་རྒྱ་
གར་གཞུང་ནས་དརེ་རིྩས་མེད་བཏང་འདགུ   ད་ེ
ཡང་རྒྱ་གར་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་མགིན་ཚབ་

པ་སྐ་ུཞབས་ཝི་ཀ་སི་སྭ་རབུ་ Vikas Swarup 
མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྡིག་ར་བཏང་བ་
དརེ་ལན་འདབེས་གནང་དནོ། ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ི
བླ་མ་མཆོག་ནི་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཆེ་བསྟདོ་ཧ་
ཅང་ཞུ་ཡུལ་གི་སྐུ་མགནོ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་
བཞིན་པ་མ་ཟད། མཛད་སྒ་ོད་ེན་ིཆབ་སདི་དང་མ་
འབལེ་བར་བིས་པ་གཅེས་སྐངོ་ཐབེས་རྩ་ཁང་གི་
ལས་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རྒྱྱུའི་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཡིན།    
ང་ཚོས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ན་ིཆེ་བསྟདོ་
ཧ་ཅང་ཞུ་ཡུལ་གི་ཆོས་ཕགོས་དབུ་ཁིད་ཞིག་ལ་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་རྒྱྱུའི་ལངས་ཕགོས་འདརི་འགྱུར་བ་
གང་ཡང་མེད་པར་མུ་མཐུད་ས་བརྟན་ད་ུགནས་རྒྱྱུ ་
རེད།  ཅསེ་གསུངས།།



2 21st December 2016དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༣ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༡

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་མང་ཚོགས་རིྩས་ཁའ་ིཚོགས་ཆྱུང་གི་སནྙ་ཐརོ་མཇུག་སྐངོ་།
༄༅། །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་མང་ཚོགས་རིྩས་ཁའི་ཚོགས་ཆྱུང་སབྐས་ 
༧ པའ་ིསནྙ་ཐ་ོནང་གསལ་མཇུག་སྐངོ་
དགོས་རིགས་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་གིས་
མཇུག་སྐངོ་གནང་བའི་སྙན་ཐརོ་སིྤ་འཐུས་
རྒྱྱུ ན་ལས་ཀིས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབ ེལ་
བདའ་འདདེ་གནང་སྟ།ེ གུབ་དནོ་སནྙ་ཐ་ོསིྤ་
འཐུས་སབྐས་ ༡༦ པའ་ིགསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་ ༣ པར་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགསོ་པའ་ི
གསོ་ཚོགས་སྔནོ་མའི་གསོ་ཆོད་དགོངས་
དནོ་བཞིན། སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་ཀིས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༥,༢༦,༢༧,༢༨,༣༡ 
བཅས་སུ ་བཀའ་ཤག་ནས་མཇུག་སྐོང་
གནང་བའི ་སྙན ་ཐོ་ ཕུལ་འབོར་ལ་ཞིབ་
འཇུག་ནན་ཏན་གིས་ད་དངུ་བདའ་འདདེ་
དགསོ་པ་ཁག་དང་། ཁག་གཅིག་གི་ད་ལའྟ་ི
གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས། ད་ེམིན་གསལ་

བཟ་ོདང་བསྐར་འད་ིདགསོ་རིགས། ཁག་
གཅིག་རིྩས་གཙང་ཆགས་ལུགས་གསལ་བ་
རྣམས་ལ་དན་རྟགས་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་
འབུལ་དགོས་སོགས་ཟུར་འདནོ་གིས་ལས་
ཁུངས་མ་ལག་དང་། ཁབ་ཁངོས་བཅས་ཀི་
གཞི་རྒྱར་གཞིགས་ཏ་ེཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༢༥ དང་ཚེས་ ༣༠ སོ་སོ་འགངས་
མེད་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུ ན་ལས་སུ་ལན་འདབེས་
གསལ་བཤད་འབུལ་དགོས་པའི་བཀའ་བླནོ་
ལས་ཁུངས་སོ་སོར་ཕུལ་བ་ལརྟ། སྡ་ེཚན་
རེ་ཟུང་གིས་ཉནི་ཤས་དསུ་འགངས་ཞུས་པ་
ལས།
 ད་ེམིན་ཚང་མས་ལན་འདབེས་
གསལ་བཤད་དུས་བཀག་ནང་ཚྱུད་ཕུལ་
འབརོ་བྱུང་བའ་ིཐགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༡༢ ཚེས་ ༡༢ ཉནི་རྒྱྱུན་ལས་ལནྷ་འཛོམས་
ཀིས་ཐགོ་མར་བཀའ་ཤག་གིས་མཇུག་སྐངོ་

གནང་བའི་སྙན་ཐའོི་ཁོངས་ནས་ནང་སིད་
ལས་ཁུངས་དང་། དའེ་ིཁབ་ཁངོས་ཏ་ིཛུ་

ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ཁབ་ཁོངས་
ཀུ་ཀངི་ས་འག་ོལས་ཁང་དང་། བལ་ཡུལ་
འཇ་ོཁལེ་ཕུན་ཚོགས་གླངི་བཟ་ོག།ྭ ཨོ་རི་
ས་རམུ་བཟ་ོམཉམ་འབལེ། ར་ཝང་ལ་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་། མེའ་ོཆོས་
འཕལེ་གླངི་མཉམ་འབལེ། བལ་ཡུལ་ཤ་ཝ་

ར་གསུམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། 
ཀ་ོལི་གལྷ་མཉམ་འབལེ། རྡ་སྟངེ་བདོ་ཀི་

གསོལ་མགནོ་ཁང་། ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་
གླངི་མཉམ་འབལེ། སྦརི་སྡ་ེདག་ེས་གནས་
འགོ ་འཛིན་ལས་ཁུངས་བཅས་ལ་ཞིབ་
འཇུག་གནང་ཞིང་། འབལེ་ཡོད་ནང་སདི་
ལས་ཁུངས་ཀི་རིྩས་པ་དང་། ནང་ཞིབ་པ་
གཉསི་ཆེད་འབདོ་ཀིས་ད་དངུ་གཙང་བཟ་ོ

བ་ཐབས་སྐརོ་མངགས་བ་དང་། ད་ེམིན་
འད་ིཞིབ་དགསོ་རིགས་དང་། ཁུངས་སྐལེ་
དན་རྟགས་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་འབུལ་རྒྱྱུ ་
ལྷག་བསྡད་རིགས་འཕྲལ་འབུལ་དགོས་
མངགས་སོགས་གནང་ཞིང་། ད་ེདང་
ཆབས་ཅིག་ད་རེས་རིྩས་གཙང་བཟ་ོམ་ཐུབ་
པའི་རིགས་མུ་མཐུད་གཙང་བཟོའི་ཆེད་
མཇུག་གནནོ་ད་ོནན་དགསོ་པ་དང་། ད་ེ
མིན་བ་ཕགོས་ཀི་ལམ་སྟནོ་སོགས་རིྩས་སནྙ་
དནོ་ཚན་སོ་སོའི་འགལ་ཚབས་ལ་གཞིགས་
པའི་སནྙ་ཐ་ོའགདོ་ཕགོས་ཐག་གཅདོ་གནང་
བཞིན་ཕབེས་ཅིང་། བདནུ་ཕྲག་འདའི་ིལས་
ཉནི་ཆ་ཚང་ཞིབ་འཇུག་གི་ལས་དནོ་འདིའི་
ཆེད་སིྤ ་འཐུས་རྒྱྱུ ན་ལས་ལྷན་འཛོམས་
གནང་རྒྱྱུ ་གནང་ཡོད་པ་རེད། །

བདོ་ཐགོ་འཛིན་བཞིན་པའ་ིརྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཕི་འབལེ་སདི་བྱུས་དརེ་བསྐར་ཞིབ་གནང་རྒྱྱུའ་ིདསུ་ལ་བབ་འདགུ
༄༅། །ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསྒགི་འགོ་
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་དལིརི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༡༧ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡ ཐགོ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་དབང་སྒྱུར་འགོ་བདོ་ནང་གི་
ད་ལའྟི་གནས་སྟངས་སྐརོ་དང་ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་
ནས་བདོ་རང་བཙན་གི་གནས་བབ་དང་། 
འབྱུང་འགྱུར་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་
ཆེད་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐབས་ལམ་གཞི་རྩར་
བཟུང་བའི་སིད་བྱུས་རྒྱྱུ ན་སྐངོ་དགོས་པའི་
སྐརོ་གི་དཔ་ེདབེ་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ནས་
འགམེས་སྤལེ་ཞུས་པ་མཚན་བང་ད།ུ བདོ་
རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་མིན། འནོ་ཀང་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་གསལ་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་ཉག་
གཅིག་ནི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་འདི་
ཉདི་ཡིན། ཞསེ་པ་དབུ་འབདེ་གནང་། ད་ེ
རསེ་མཁས་པའི་བག་ོགླངེ་ལྷན་ཚོགས་དབུ་
འཛུགས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་ཚོགས་ཐུན་
གསུམ་ནས་ཚོགས་ཐུན་དང་པའོི ་སྐབས་
ལོ་རྒྱྱུ ས་སྨྲ་བ་སྐུ ་ཞབས་ཀོ་ལོ་ཌི་ཨར་པི་ 
Claude Arpi ལགས་དང་། རྒྱ་ནག་ཐགོ་
ཉམས་ཞིབ་དང་བྱུས་འགོད་པ་སྐུ་ཞབས་ཇ་
ཡ་དབེ་ར་ན་ད་ེ Jayadeva Ranade ལགས་
བཅས་བག་ོགླངེ་གནང་མཁན་ཡིན་པ་དང་། 
ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་
ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་ལས་རིམ་གཙོ་སྐོང་

གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་ལོ་རྒྱྱུས་སྨྲ་བ་
སྐུ་ཞབས་ཀོ་ལོ་ཌི་ཨར་པི་ལགས་ཀིས་ས་
བབ་ཀི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་བདོ་འདི་རྒྱ་

དཀར་ནག་གཉིས་ཀི་བད་ེའཇགས་ལ་ཇི་
ཙམ་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཆགས་མིན་དང་། 
ད་ེབཞིན་ཇ་ཡ་དབེ་ར་ན་ད་ེལགས་ཀིས་རྒྱ་
ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དབང་
སྒྱུ ར་འོག་མཁེགས་འཛིན་གི ་སིད་བྱུས་
ཤུགས་ཆེ་རུ་འག་ོབཞིན་པ་དསེ་བདོ་ཐོག་
འཛིན་བཞིན་པའི་སིད་བྱུས་ལ་ཤུགས་རྐེན་
ཇི་འད་ཐེབས་མིན་སྐརོ་བག་ོགླངེ་གནང་
འདགུ བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་ཚོགས་
ཁང་ཁངེས་ཡོད་འདགུ ད་ེབཞིན་ཚོགས་
ཐུན་གཉིས་པའི་སྐབས་ཁོར་ཡུག་ཉམས་
ཞིབ་པ་གགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་བྷྲམཱ་ཅལེ་ལ་ན་ི 

Prof Brahma Chellaney ལགས་དང་
རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཀེ་
ཊི་སོན་དར་སི་ Kate Saunders ལགས་

གཉསི་ཀི་བག་ོགླངེ་སབྐས་སལྐ་ལནྡ་མཚོ་མོ་
ལགས་ཀིས་ལས་རིམ་གཙོ་སྐངོ་གནང་འདགུ 
སབྐས་དརེ་གཙྱུག་ལག་སླབོ་དཔནོ་སྐུ་ཞབས་
བྷྲམཱ་ཅེལ་ལེ་ནི་ལགས་ཀིས་གཏརེ་དངོས་
ཀིས་ཕྱུག་པའ་ིབདོ་ཀི་རང་བྱུང་ཁརོ་ཡུག་སིྤ་
དང་། ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ས་
དབང་སྒྱུར་བས་རསེ་ལན་གཅིག་ལ་ཨེ་ཤི་
ཡའི་གླིང་ཆེན་ནང་གི་རྒྱྱུག་ཆྱུའི་ས་ཁ་རྩ་བ་
ནས་བར་ེསྒྱུར་བཏང་བའ་ིགནས་སྟངས། ད་ེ
བཞིན་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཆག་བཏང་
བ་དསེ་འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གཞན་ལ་རསེ་
འབས་ངན་པ་ཇི་ལྟར་ཐེབས་བཞིན་ཡོད་

སྐརོ་སོགས་གསུངས། ཕགོས་མཚྱུངས་
རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཀ་ེཊི་
སོན་དར་སི་ལགས་ཀིས་ད་ལའྟི་བདོ་ནང་གི་
ཆབ་སདི་ཀི་གནས་སྟངས་སིྤ་དང་།  ལགྷ་
པར་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནས་སྟངས། 
དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསེར་རྟ་བ་ླ
རུང་སྒར་གི་ཆོས་སྒར་ད་ུགྭ་བཙྱུན་རྣམས་
ཀི་སྡདོ་ཤག་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བཞིན་པ་
མ་ཟད། ག་ྭབཙྱུན་མང་པ་ོདགནོ་པ་ནས་
གནས་དབྱུང་བཏང་བ་བརྒྱྱུ ད་ཆོས་སྡ་ེཆེན་
པ་ོདའེི་ནང་གི་དགེ་བཙྱུན་གི་ཞལ་གངས་
ལ་ཚད་བཀག་བཟ་ོརྒྱྱུ འི་ལས་འགུལ་སྤལེ་
མུས་ཡིན་སྐརོ་སོགས་གསུངས།  མུ་གའེ་ི
སངྒ་ཟླ་ལགྷ་གི་དཔ་ེལརྟ། གསེར་རྟ་བ་ླརངུ་
སརྒ་ད་ུདགེ་བཙྱུན་རྣམས་ལ་ཆོས་དད་རང་
མོས་ཀི་ཐབོ་ཐང་རྩ་བ་ནས་མ་སྤད་པའ་ིཁར་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདམས་པའི་པཎ་ཆེན་
རིན་པ་ོཆེའ་ིཡང་སདི་ད་ུརླམོ་པ་རྒྱལ་མཚན་
ནརོ་བུ་ཟརེ་བར་བདོ་མི་ཚོས་དད་གུས་ཞུ་
དགསོ་པའ་ིདངསོ་ཤུགས་བརྒྱྱུད་གསུམ་ནས་
ཤུགས་གནནོ་སྤདོ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས། 
ཚོགས་ཐུན་མཐའ་མའི་སྐབས་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་གཙྱུག་
ལག་སླབོ་དཔནོ་སྐུ་ཞབས་ཌིབ་ཡེ་ཤི་ཨ་ནནྡ་ 
Dibyesh Anand ལགས་གཉསི་ཀི་བག་ོ

གླངེ་སྐབས་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་ཤར་གླིང་
བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས་ཀིས་ལས་རིམ་
གཙོ་སྐངོ་གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་གསལ་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་འསོ་ཤིང་
འཚམས་པའི་སིད་བྱུས་ནི་གཉསི་སྨན་དབུ་
མའི་ལམ་གི་ཐབས་ལམ་འདི་ཉིད་ཡིན་པ་
ཙམ་ད་ུམ་ཟད། ཐབས་ལམ་ད་ེབརྒྱྱུད་གལ་
ཏ་ེབདོ་ཀི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་ཚེ། ཤུགས་
མ་ཐུག་གིས་རྒྱ་གར་གི་དཀའ་ངལ་ཡང་སེལ་
ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས། སྐ་ུཞབས་ཌིབ་
ཡེ་ཤི་ཨ་ནནྡ་ Dibyesh Anand ལགས་ཀིས་
སབྐས་དརེ་སིྤར་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
མཁན་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་ཆགས་ཡོད་ཀང་ཁངོ་
སྒརེ་གི་བསམ་ཚྱུལ་ལརྟ་ན། ད་དངུ་ཡང་རྒྱ་
གར་གཞུང་གིས་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་མ་
འདང་བའི་ཆ་མང་པ་ོཞིག་གཟིགས་བཞིན་
ཡོད་ཚྱུལ། དརེ་བརྟནེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་
བདོ་ཐགོ་འཛིན་བཞིན་པའི་ཕི་འབལེ་སིད་
བྱུས་དརེ་བསྐར་ཞིབ་གནང་རྒྱྱུ འི་དསུ་ལ་
བབ་ཚྱུལ་དང་།   རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་
རྒྱ་ནག་དང་འབལེ་བ་གནང་སབྐས་བདོ་ཀི་
འཇམ་པའོ་ིསྟབོས་ཤུགས་ཇི་ལརྟ་བཀལོ་སྤདོ་
གནང་ཐུབ་པའི་སིད་བྱུས་སྐརོ་སོགས་བག་ོ
གླངེ་གནང་འདགུ   །

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༣ ཉནི་ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་བར་
བརྟནེ།  ཕི་ཚེས་ ༡༤ རེས་གཟའ་ལགྷ་
པའི་ཉནི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་
གིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ི All 
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for Tibet ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཤི་མོ་
མུ་ར་ཧ་ཀུ་བྷུན་ Shimomura Hakubun 

མཆོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་འཕྲནི་ཡིག་ཕུལ་
བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་
གངོ་འགོ་གི་འཐུས་མི་རྣམ་པས་ཉ་ིཧངོ་གསོ་
ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་
གསར་འཛུགས་གནང་ཆེད་འབད་བརྩོན་
ཧ་ཅང་གནང་མཐར་ཐངེས་འདིར་དངསོ་

སུ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་
པ་གསར་འཛུགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུ ང ་
ཡོད།  དརེ་བརྟནེ་ངས་གཞིས་བསེ་བདོ་
མི་ཡོངས་དང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་སྙངི་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  ཉ་ིཧངོ་གཞུང་
མང་གཉསི་ནས་ཡུལ་དརེ་༸གངོ་ས་མཆོག་
ཡང་ཡང་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་ཞུས་པ་མ་

ཟད།  རྣམ་པ་འད་མིན་ཐགོ་ནས་བདོ་མི་
དང་བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
དང་གནང་མུས་ཡིན་པ་དརེ་བཀའ་དནི་བླ་
མེད་ད་ུཆེ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  བདོ་དང་ཉ་ི
ཧངོ་གཉསི་ནང་པའི་རསེ་འབང་པ་གཅིག་
གྱུར་ཆགས་ཤིང་། འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིལ་ྟགུབ་
གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་འག་ོབ་མིའ་ིབཟང་པའོ་ི
རིན་ཐང་ད་ེདག་གོང་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་

བདེ་བཞིན་ཡོད།   ད་ལ་ྟབདོ་མི་རྣམས་
ཧ་ཅང་གཉན་འཕྲང་ཆེ་བའི་ད ུས་སྐབས་
འདིར་ཉ་ིཧངོ་གཞུང་མང་གཉསི་ཀིས་རྒྱབ་
སྐརོ་དང་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་
བ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡིན་སྟབས།  སདླ་
ཀང་མུ་མཐུད་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་རྒྱྱུའ་ིརེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་
འཁདོ་འདགུ །



321st December 2016 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༣ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༡

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་བའ་ིགསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༣ ཉནི་ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཆབ་སདི་
ཚོགས་པ་ཚང་མ་མཚོན་ཐུབ་པའི་ཚོགས་
ཆྱུང་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ ཆབ་སདི་ཚོགས་
པ་ཚང་མས་བ ོད་ད ོན་ཐོག་མཉམ་རུབ་
ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་ཆེད་ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ All Party 

Japanese Parliamentary Group for 

Tibet གསར་འཛུགས་གནང་བའ་ིགསལ་
བསྒགས་སྤལེ་འདགུ ད་ེཡང་ད་ེཉནི་གི་ས་ྔ
ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༧།༤༠ ཙམ་ལ་གནམ་གཤིས་
ཧ་ཅང་དང་ངར་ཆེ་ཡང་མ་འཛེམས་པར་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་གསོ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་ཁང་ད་ུལྷན་འཛོམས་གནང་ནས་
བདོ་མིའ་ིབདནེ་པའ་ིའཐབ་རྩདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་འདགུ 
སབྐས་དརེ་ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་གི་
ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ཚང་མའི་ང་ོབ་ོམཚོན་
པའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མ་ནས་ House of 

Representatives འཐུས་མི་ ༥༨ དང་
གངོ་མ་ House of Councillors ནས་
འཐུས་མི་ ༢༤ མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ
 སྐབས་ད ེར་གོས་ཚོགས་འོག་
མའི་འཐུས་མི་དང་ད་ེས་ྔཡུལ་དའེི་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ། ད་ེབཞིན་ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་

སྐ་ུཞབས་ཤི་མོ་མུ་ར་ཧ་ཀུ་བྷུན་ Shimo-

mura Hakubun མཆོག་གིས་ཕག་སྦྲལེ་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མིའི ་བ ོད ་ད ོན ་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་ཐུབ་པར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ལས་

གཞི་འདི་ནི་ལོ་ང་ོལྔའི་གོང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཉི་ཧངོ་
ཡུལ་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐང་སབྐས་བྱུང་བའི་
བསམ་ཚྱུལ་གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་ཐེངས་
འདིར་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་
གནང་བ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ ་གསུངས་པ་མ་
ཟད། ཉ་ེལམ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་ཡུལ་ད ེར་ཆིབས་
སྒྱུར་བསྐང་སབྐས་ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་ཀིས་
ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་འདགུ སབྐས་དརེ་ཉ་ིཧངོ་

གི་གསར་འགོད་པ་དང་སིད་བྱུས་སླབོ་སྟནོ་
པ་ལམྕ་སྐ་ུཡོ་ཤི་ཀ་ོས་ཀུ་ར་ཡི་  Yoshiko 

Sakurai ལགས་ཀིས་ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་ཐངེས་འདིར་ཉ་ིཧངོ་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་
གསར་འཛུགས་གནང་ཐུབ་པར་འཚམས་

འད་ིདང་སྦྲགས་བསྔགས་བརདོ་ཞུས་པ་མ་
ཟད། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་རོགས་
རམ་གནང་བ་བརྒྱྱུ ད་བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་ཆེད་རོགས་
རམ་ཧ་ཅང་གནང་དང་གནང་མུས་ལ་ཡི་
རང་བསགྔས་བརདོ་དང་། ཉ་ིཧངོ་ན་ིབདོ་
དང་འད་བར་ནང་པའི་རསེ་འབང་པ་ཞིག་
ཡིན་སྟབས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རྒྱྱུ འི་
ཆ་རྐེན་དང་ནསུ་པ་ཧ་ཅང་ཡོད་སྐརོ་དང་། 
བདོ་མི་རྣམས་ལ་ཉི་ཧངོ་ནང་རིག་གནས་

བྷལེ་ཇམ་ད་ུབདོ་ཀི་བིས་པའ་ིརིག་རྩལ་དགངོ་ཚོགས་དང་ས་གནས་
བུད་མེད་ལནྷ་ཚོགས་གསར་འཛུགས།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༦ ཉནི་སརྦ་སེལ་ད་ུབྷལེ་ཇམ་བདོ་ཀི་ཆོས་
རིག་འཛིན་སྐངོ་ཁང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ བིས་
པའ་ིརིག་རྩལ་དགངོ་ཚོགས་དང་ཆབས་ཅིག 
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་

ལམ་ཞུས་ནས་ལོ་ང་ོ ༢༧ འཁརོ་བའ་ིདསུ་
དན་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡང་མཛད་
སྒརོ་བདོ་རིགས་མང་ཚོགས་སུམ་བརྒྱ་ལགྷ་
མཉམ་འཛོམས་བྱུང་འདགུ  སབྐས་དརེ་
བིས་པ་ཚོས་བདོ་ཀི་གཞས་ས་འཁབ་སྟནོ་
ཙམ་མ་ཟད།  སནྙ་ངག་གརེ་དནོ་སོགས་
འཁབ་ཚན་འད་མིན་ནང་ཆ་ཤས་བླངས་
འདགུ མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་༸གངོ་ས་

༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོབལེ་
ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་དང་
འབལེ་བའ་ིསྐརོ་དང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་བདོ་བསྟན་སིད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་ད་ུ
སྐུ་ངལ་ཇི་འད་མཛད་དང་མཛད་མུས་ཡིན་
སྐརོ་དང་། ད་དངུ་ཕི་སྡདོ་བདོ་མི་ཚོར་

བདོ་བསྟན་སིད་མི་རིགས་ཀི་འགན་ཁུར་ཇི་
འད་ཡོད་པ་རྣམས་ང་ོསྤདོ་གནང་འདགུ་པ་
མ་ཟད།  སབྐས་དརེ་ཁངོ་གིས་བྷལེ་ཇམ་
བདོ་ཀི་ཆོས་རིག་འཛིན་སྐངོ་ཁང་གི་ལས་
རིམ་ཁག་དང་། ད་ེབཞིན་འཇམ་དབངས་
བླ་ོའཕལེ་སླབོ་གྭའི་ལས་དནོ་ལ་བསྔགས་
བརདོ་གནང་བ་དང་སྦྲགས་མ་འངོས་པར་
མུ་མཐུད་ལས་དནོ་རྒྱྱུ ན་སྐོང་དགོས་སྐརོ་
ལམ་སྟནོ་གནང་ཡོད། སིྤར་བྷལེ་ཇམ་བདོ་

ཀི་ཆོས་རིག་འཛིན་སྐངོ་ཁང་ན་ི ༢༠༠༨ 
ལོར་བྷལེ་ཇམ་ཁུལ་སྡདོ་བདོ་ཀི་བིས་པ་ཚོར་
བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་གིས་གཙོས་རིག་གནས་
སླབོ་གཉརེ་བདེ་ས་དང་། ད་བར་གངོ་ཁརེ་
ཁག་ ༦ ནང་སླབོ་ག་ྭདང་སླབོ་མ་ཁནོ་ 
༢༠༠ ལགྷ་ཡོད། གཞན་ཡང་ཕི་ཚེས་ ༡༧ 
ཉནི་ཨེན་ཝར་ཨེན་ཊི་ཝར་ད་ུསྦལེ་ཇམ་ས་
གནས་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་གསར་
ད་ུའཛུགས་པའི་མཛད་སྒ་ོསྟབས་བད་ེཞིག་
ཚོགས་ཡོད། སབྐས་དརེ་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བ་ོསྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀ་ཤིས་
ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་་བུད་མེད་རྒྱྱུན་ལས་ 
༡༡ དང་ས་གནས་འཐུས་མི་ ༣ བཅས་
པར་འཚམས་འདའིི་མཇལ་དར་སྒནོ་རསེ་
བ ོད་ཀི ་ བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་མར་
འཛུགས་སྟངས་དང་། དའེ་ིཁད་ཆོས་དང་
ལས་འགན་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་། ཉནི་རྒྱབ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའ་ི
གོ་སིྒག་འགོ་ཉ་ེལམ་རང་ལུས་མེར་སགེས་
གནང་མཁན་བཀ་ཤིས་རབ་བརྟན་ལགས་
ཀི་ཆེད་སྨནོ་ལམ་གསོག་སུྒབ་གནང་ཡོད།།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༥ ཉནི་ཕ་རན་སིའ་ིགངོ་ཁརེ་སི་ཊར་སི་
བགྷ་ Strasbourg ཏུ་རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ི
ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་གསེར་རྟ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་གཏོར་
བཤིག་གཏངོ་བཞིན་པའི་གནད་དནོ་དང་། 
ཡུ་གུར་དཔལ་འབོར་རིག་པའི ་མཁས་
དབང་སྐ་ུཞབས་ཨི་ལམ་ཊོ་ཊི་ Ilham 

Tohti མཆོག་དང་འབལེ་བའ་ིཐགོ་ཛ་དག་
གི་གསོ་ཆོད་བཞག་འདགུ ད་ེཡང་གསོ་
གཞི་འདནོ་མཁན་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནང་
གི་ཆབ་སདི་ཚོགས་པ་ཆེ་ཁག ཡུ་རོབ་
མི་མང་ཚོགས་པ་ European Peoples 

Party དང་། ཡུ་རོབ་རྙངི་ཞནེ་དང་གསར་
བར་ེཚོགས་པ་European Conservatives 

and Reformists ཡུ་རོབ་གུ་ཡངས་མང་
གཙོ་ས་འབལེ་ཚོགས་པ་ Alliance of 

Liberals and Democrats for Europe 
ལངྗ་ཁུ་ཚོགས་པ། ཡུ་རོབ་རང་དབང་དང་
ཐད་བསྐསོ་མང་གཙོ་ཚོགས་པ་ Europe 

of Freedom and Direct Democracy 
བཅས་ཡིན་པ་དང་། སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་
དང་མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀི་ཡར་ཐོན་
ས་འབལེ་ཚོགས་པས་ Group of the 

Progressive Alliance of Socialists and 

Democrats དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་ཞིག་
ཡིན་འདགུ གསོ་ཆོད་ད་ེདབ་ེབ་གསུམ་ད་ུ
ཕ་ེནས་ཡོད་པ་དང་། ཁནོ་བསྡམོས་དནོ་

ཚན་ ༤༠ ཡོད་ཁངོས་ནས་དནོ་ཚན་ ༣༡ 
བདོ་དནོ་དང་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་གི་གནད་
དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིཐགོ་ཡིན་པ་དང་། ད་ེ
བཞིན་གསོ་ཆོད་ནང་ད་ུད་ེས་ྔབཞག་པའ་ིབདོ་
དནོ་དང་འབལེ་བའི་གསོ་ཆོད་ཁག་དང་། 
ད་ེམིན་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་དང་རྒྱ་ནག་
དབར་གི་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཆབ་སིད་ཀི་སིད་
བྱུས་འཛིན་ཕགོས་དང་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་
བ་ཁག ད་ེབཞིན་ད་རེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ནས་གསེར་རྟ་ལྔ་རིག་ནང་བསྟན་སླབོ་གླིང་
གཏརོ་བཤིག་དང་གྭ་བཙྱུན་རྣམ་པ་བཙན་
དབང་གིས་ཕིར་འབུད་གཏངོ་བཞིན་པ་དརེ་
སྐོན་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་བས་པ་དང་སྦྲགས། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་མིའི་སྐུ་ཚབ་དང་ལནྷ་
བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་བསྐར་གསོ་དགོས་པའི་རེ་
འདནུ་ཡང་བཏནོ་འདགུ ད་ཐངེས་གསོ་
ཆོད་བཞག་ཐུབ་པ་ད་ེཡང་གཙོ་བ་ོཉ་ེཆར་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཡུ་
རོབ་ཁུལ་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐང་སབྐས་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་མང་པསོ་མཇལ་ཁ་ཞུས་པ་
དང་། ད་ེབཞིན་སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཀི་ས་ེཁིད་དང་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་བཅས་
ཀིས་བར་ལམ་ནས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
མཇལ་འཕྲད་ཀིས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུགས་
རིམ་པ་གནང་བ་བཅས་ཀི་གུབ་འབས་ལས་
བྱུང་བ་ཡིན་འདགུ ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
ནས་བདོ་དནོ་ཐགོ་གསོ་ཆོད་མཐའ་མ་ད་ེཕི་
ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་བཞག་གནང་ཡོད།།

ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནས་བ་ླརངུ་ཆོས་སརྒ་
གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བཞིན་པའ་ིགནད་དནོ་

ཐགོ་གསོ་ཆོད་བཞག་པ།

འད་མིན་ཐོག་སླབོ་སྦོང་བ་རྒྱྱུ འི་གོ་སྐབས་
བསུྐན་དགསོ་པ་དང་། དའེ་ིཆེད་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་སླབོ་ཡོན་ལས་གཞི་མང་ད་ུགཏངོ་
དགསོ་པའ་ིབསམ་ཚྱུལ་ཡང་བཏནོ་འདགུ
 ཕོགས་མཚྱུངས་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་
གཅོད་ལུང་རྟགོས་ལགས་ཀིས་སྐབས་དརེ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་པ་དང་། ལགྷ་པར་ཉ་ེལམ་ཡུལ་དའེ་ི
ནང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ཆིབས་སྒྱུ ར་བཀའ་དནི་བསྐང་
སྐབས་གོས་ཚོགས་ནང་གདན་ཞུས་དང་
སྦྲགས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་པར་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུས་འདགུ གཞན་
ཡང་ཁོང་གིས་བདོ་མི་ཚོས་ལོ་མང་རིང་
ནས་འཚེ་མེད་ཞི་བ་གསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཆེད་དབུ་མའི་
ལམ་གི་སིད་བྱུས་རྒྱྱུ ན་སྐངོ་བདེ་བཞིན་པ་
དང་། བདོ་ནང་ད་ུམཚོན་ན་བདོ་ཀི་ཐུན་

མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་ད་ུའག་ོ
རྒྱྱུ འི་ཉནེ་ཁའི་གནས་སྟངས་འགོ་བདོ་མི་
རྣམས་ཀི་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་
གཏངོ་བཞིན་པར་བརྟནེ་གཞིས་ལུས་བདོ་
མི་རྣམས་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་འགོ་གནས་
ཡོད་སྟབས། ཉ་ིཧངོ་གིས་གཙོས་རང་དབང་
ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་
སྐོར་མུ་མཐུད་གནང་བར་བརྟནེ་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་ད་བར་རྩ་མེད་ད་ུམ་སོང་བར་
གསོན་པརོ་གནས་ཐུབ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས། 
སྐབས་དརེ་དནོ་ཁང་ནས་བདོ་དནོ་དང་
འབལེ་བའ་ིདཔ་ེདབེ། བཙན་བལོ་ནང་གི་
མི་ལོ་ ༥༠ ཞསེ་པ་དང་། བདོ་ཀི་བྱུང་
རབས་ལ་ཡུད་ཙམ་ལ་ྟབ། བདོ་དང་༸གངོ་
ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག ཅསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་
ཁག་གསུམ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་
ཕུལ་འདགུ །



4 21st December 2016དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༣ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༡

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་དསུ་དབང་ག་སིྒག་གཟགིས་ཞིབ་
ཆེད་གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུཕབེས་པ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ ་ོབཟང་སེང ་ེམཆོག་ཕི ་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༣ ཉནི་
གི་ཕེད་ཡོལ་གནས་མཆོག་རྡ་ོརེ་གདན་

ད་ུདཔལ་དསུ་ཀི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་
ཐངེས་ ༣༤ ག་ོསིྒག་དང་འབལེ་བའ་ིལས་
དནོ་ཆེད་ཕགོས་ཕབེས་ལརྟ། ད་ེཉནི་ཁུལ་
དརེ་དསུ་དབང་གོ་སིྒག་དང་འབལེ་བའི་
ལས་གཞི་ས་མང་ཐགོ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་
བ་མ་ཟད། ག་ྷཡ་རངོ་དཔནོ་དང་ཉནེ་རྟགོ་

འགོ་གཙོ་སོགས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་
ནས་ས་གནས་རོང་ལས་ཁུངས་ལ་དུས་
དབང་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་རེ་འདནུ་
བཏནོ་པ་རྣམས་མཇུག་སྐངོ་དང་འབལེ་བའ་ི

གནད་དནོ་སོགས་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོགནང་
བ་མ་ཟད། སབྐས་དརེ་ས་གནས་དཔནོ་
རིགས་རྣམ་པས་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་
ད་ེས་ྔ༸རྒྱལ་བའ་ིསྐ་ུཕྱྭ་དང་། མང་ཚོགས་
ཀི་ཆྱུ་དང་གླགོ   ད་ེབཞིན་སིྤ་སྤདོ་རླངས་
འཁོར་སོགས་ཀི་གནས་སྟངས་ཐད་ལའང་

ག་ོབསྡརུ་གནང་འདགུ
 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གྷ་ཡ་གནམ་ཐང་ད་ུ
ཕབེས་འབོར་སྐབས་དུས་དབང་གོ་སིྒག་
ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་། མ་
ཧཱ་བྷ་ོདི་ཚོགས་པའི་དུང་ཆེ་རྒྱ་གར་གཞུང་
གི་ལས་བདེ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་རྣམ་སས་རྡ་ོ
ར་ེལགས་བཅས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ཐོག་མར་༸རྒྱལ་
བའི་ཕ་ོབང་དུ་ཕབེས་ནས་ཕ་ོབང་གི་ཕི་
ནང་བཀོད་པ་རྣམས་ཚགས་ཚྱུད་ཡོད་མེད་
ཞིབ་ཚགས་ཐགོ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་རསེ།  
ཆོས་ཞུ ་བ ་ད ེབ ་འགོད ་བེད ་ཡུལ་དང་། 
གསུང་ཆོས་རྭ་བའི་ནང་ཆོས་ཞུ་བའི་སྡདོ་
གུར་དང་མི་མང་གི་གསང་སྤདོ།  ཐབ་
ཚང་སོགས་ཀི་གནས་སྟངས་ཐད་གོ་སིྒག་
ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་ལྷན་
འད་ིརྩད་གནང་འདགུ

སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་
ནས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིདགུན་དསུ་གསོ་
ཚོགས་དང་སྟབས་བསྟནུ་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༩ ནས་ ༢༣ བར་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་བཞིན་ཡོད་སྟབས། 
ཕི་ཚེས་ ༡༩ ཉནི་གི་ས་ྔདའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ 
༡༡།༠༠ ཐགོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་རྒྱྱུ ན་ལས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་གཞོན་
ཨ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་དང་། 
སིྤ་འཐུས་དཀནོ་མཆོག་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
སིྤ་འཐུས་བླ ་ོབཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་
བཅས་མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་ཡུལ་
རྡ་རམ་ས་ལའ་ིཉ་ེའཁསི་ཏ་པ་ོཝན་ཞསེ་པའ་ི
ས་གནས་སུ་བཅར་ནས། ཐགོ་མར་ཧ་ིམཱ་

ཅལ་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ་ Brij Be-

hari lal Butail མཆོག་དང་ཚོགས་གཞནོ་ 
Jagat Singh Negi མཆོག་རྣམ་གཉསི་
ཀིས་གཙོས་གཞན་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་
བཅས་མཇལ་ནས་མཇལ་དར་དང་ཕག་
རྟགས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་རིང་གསོ་

ཚོགས་སྐབས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ནས་འཚམས་འདའིི་སླད་གསོལ་ཇ་
ཞལ་ཏགོ་སྟབས་བད་ེཞིག་འབུལ་རྒྱྱུ འི་ཡིག་
ངག་གཉསི་ཐགོ་ནས་ཞུས་པས།  ད་ེཡང་
མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ནས་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་
གསོ་བསྡརུ་གནང་སྟ་ེཚེས་ ༢༡ དང་། ༢༢ 
གང་རུང་དསུ་ཚོད་གནང་རྒྱྱུ འི་ཡིན་སྐརོ་
གསུངས་ཡོད། ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིགསོ་
ཚོགས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ཀང་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པར་ཉནི་དགུང་གསོལ་
ཚིགས་ཤིག་ལ་གདན་ཞུས་གནང་རྒྱྱུ འི ་

མགནོ་འབདོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡང་གནང་། མངའ་
སྡ་ེགསོ་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སབྐས་ ༡༦ 
པའི་སིྤ་འཐུས་ཡོངས་ལ་འཚམས་འད་ིཡང་
ཞུ་ཡོད།།

ས་ཞིང་བགོས་གཏངོ་གི་གན་རྒྱའ་ིསྐརོ་ག་ོབསྡརུ་གནང་བ།

རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་དསུ་དབང་སབྐས་དངུལ་འདནོ་འཕུྲལ་སམྒ་གང་
མང་འཛུགས་རྒྱྱུའ་ིཞལ་བཞསེ་གནང་བ།

༄༅། །དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་དང་ལྡ་ིལི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀའ་
ཟུར་འབངོ་ཆྱུང་དངསོ་གུབ་མཆོག་སོགས་
ཀིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དཔལ་འབོར་བླནོ་
ཆེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་དུང་སུ་རབ་གྷག་ 
Dr Saurabh Garg མཆོག་མཇལ་འཕྲད་

ཞུས་ནས་དསུ་དབང་ཐངེས་ ༣༤ སབྐས་
མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་ཐབས་
ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་འདགུ   སབྐས་
དརེ་ཟུང་དུང་མཆོག་གིས་དསུ་དབང་སབྐས་

གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ས་གནས་སོགས་
སུ་དངུལ་སྒརོ་ལེན་བདའེ་ིསམྒ་ཆྱུང་ ATM 

machines གང་མང་འཛུགས་རྒྱྱུ ་དང་། 
དངུལ་སྒརོ་དཀོན་པའོི ་དཀའ་ངལ་སེལ་
ཐབས་གནང་རྒྱྱུའི་ཞལ་བཞསེ་གནང་འདགུ་
པ་མ་ཟད།  ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་འད་མིན་ནས་

དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ཀི་དངུལ་ལོར་རྒྱ་
གར་དངུལ་སྒརོ་ད་ུབར་ེསྒྱུར་གི་དཀའ་ངལ་
ད་ེཡང་གང་ཐུབ་སེལ་ཐབས་གནང་རྒྱྱུ འི་
ཁས་ལེན་གནང་འདགུ སིྤར་ཟུང་དུང་ཁངོ་

ནི་ཉ་ེལམ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་དངུལ་ལོར་ 
༡༠༠༠ དང་ ༥༠༠ རྙངི་པ་ཕིར་བསྡའུ་ི
ཁིམས་ལུགས་ལག་བསྟར་གི་བྱུས་འགོད་
པའ་ིཚོགས་མིའ་ིཁངོས་སུ་ཡོད་འདགུ  
 སིྤར་དསུ་དབང་གོ་སིྒག་ཚོགས་
ཆྱུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༡༢ ཚེས་ ༢༡ དང་ ༢༤ ཉནི་གནས་
མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུཕབེས་འབརོ་གནང་
རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་བྷ་ིཧཱར་མངའ་
སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ནི་ཏི་ཤི་ཀུ་
མཱར་ Shri Nitish Kumar མཆོག་ཕི་
ཚེས་ ༢༣ ཉནི་གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་
ད་ུཆེད་ཕབེས་གནང་ནས་དསུ་དབང་གོ་
སིྒག་ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ་
པ་བཅས།།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༨ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི ་ཀར་ཝར་རོང་
དཔནོ་སྐ་ུཞབས་ན་ུཀུལ་  S S Nukul  

མཆོག་དང་།  སིྤ་ཁབ་འཛིན་སྐངོ་འགན་
འཛིན་ CEO   སྐ་ུཞབས་ཅནྡྲ་ཤེ་ཁར་
ནགེ་ Chandrasekhar Naik མཆོག་རྣམ་
གཉསི་དང་ལྷན་རོང་དཔནོ་ལས་ཁུངས་སུ་
མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ནས་སརྐ་མ་ ༣༠ རིང་

བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གནས་སྟངས་སིྤ་དང་། 
ལྷག་པར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་གཏན་
འབབེས་གནང་བའི་བཙན་བོལ་བདོ་མིར་
མཐུན་རྐེན་སྦོར་སྤོད་བེད་ཕོགས་ཀི་སིད་
བྱུས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཞསེ་པའ་ིཆ་རྐནེ་
འགོ་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ས་ཞིང་བགོས་གཏངོ་གི་སིད་བྱུས་

འཛིན་སྟངས་སྐརོ་སོགས་གོ་བསྡུར་གནང་
འདགུ  སབྐས་དརེ་ལྷ་ོསིྤ་ཆོས་འཕལེ་ཐུབ་
བསྟན་ལགས་དང་བད་ེསླར་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ལྷན་བཅར་
ཞུས་འདགུ ད་ེཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༢༡ ཉནི་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བཙན་
བོལ་བདོ་མིར་མཐུན་རྐེན་སྦོར་སྤོད་བེད་
ཕགོས་ཀི་སདི་བྱུས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཞསེ་པའ་ི
ཆ་རྐེན་འགོ་བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
ས་ཞིང་བགོས་གཏངོ་གི་ཁིམས་ལུགས་དནོ་
ཚན་དང་འབལེ་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
དང་དབུས་བདོ་མིའི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་

གཉསི་དབར་གན་རྒྱའི་སྟངེ་
མཚན་རྟགས་འགདོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་
འདགུ  ཐངེས་འདརི་གན་
རྒྱའི ་ཐོག ་མཚན ་རྟགས ་
བཀོད་མཚམས་བཙན་བལོ་
བ ོད ་ མིར ་ས ་ ཞིང ་བ ོགས་
གཏངོ་དང་འབལེ་བའི་གན་
རྒྱར་མཚན་རྟགས་བཀདོ་པ་
ཐོག་མ་ཆགས་ཡོད་འདུག 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་
དབུས་བདོ་མིའི་ངལ་སེལ་
ཚོགས་པའི ་ངོ་ཚབ་ཞུ ་རྒྱྱུ ་

དང་། རངོ་དཔནོ་མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་གི་ངོ་ཚབ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ 
མཇལ་འཕྲད་སྐབས་རྒྱ་གར་རོང་དཔནོ་
སོགས་ནས་བདོ་མིའི་དབུ་ཁིད་རྣམས་ལ་
མོན་གྷ་ོས་གནས་སོགས་ནང་རྒྱལ་སིྤའི་རྣམ་
པ་ལྡན་པའི་དསུ་སྟནོ་དང་མཛད་སྒ་ོསོགས་
གོ་སིྒག་གང་མང་གནང་ཐབས་གནང་རྒྱྱུའི་

འབདོ་སྐལུ་ཞུས་པར་བདོ་མིའ་ིདབུ་ཁདི་རྣམ་
པས་མོས་མཐུན་གནང་འདགུ
 མཇལ་འཕྲད་གུབ་བསྟནུ་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གི་ས་གནས་བརྙན་
འཕྲིན་གསར་འགྱུར་ཚན་པ་སན་ཇི ་ཝ་
ན་ི Sanjivani TV དང་།  ཊི་ཝི་ TV 

9 སོགས་ཀི་བཅར་འདརི་དང་ལེན་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང། 
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚྱུལ། 

སོགས་ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་ www.bod.asia ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།



521st December 2016 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༣ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༡

༸གངོ་ས་མཆོག་བདོ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁདོ་ཐུབ་ཚེ་བདོ་ཙམ་མ་ཟད་རྒྱ་ནག་གི་གནད་དནོ་ཡང་གང་ཙམ་སེལ་ཐུབ།
༄༅། །ལོ་འད་ིརགོས་ལ་ཉ་ེབ་དང་། ལོ་
གསར་པ་འཆར་ལ་ཉ་ེབའི་སྐབས་འདིར་
བང་ཨ་རི་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་དང་། 
རྒྱལ་སའི་མངའ་ཁུལ་གི་བདོ་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་ནས་རེས་གཟའ་
སྤནེ་པའ་ིཉནི་བང་ Virginia མཐ་ོསླབོ་
ཀི་ཚོགས་ཁང་ད་ུཝ་ཤིང་ཀནོ་ཌི་སི་དང་། 
Washington DC མེ་རི་ལན་ཌ།  Mary-

land  ཝར་ཇི་ན་ིཡར་ Virginia ཞུགས་
པའ་ིརྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་། རྩམོ་
པ་པ།ོ མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ། གཞནོ་
སྐསེ་བཅས་རྒྱ་རིགས་གགོས་པ་ོརྣམས་ལ་
ས་ེལེན་གི་ལམ་ནས་རིག་གཞུང་འཁབ་སྟནོ་
གི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤལེ་ཡོད། སབྐས་དརེ་
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འཐབ་རྩོད་པ་དང་
ཁམིས་རྩདོ་པ་གན་ཀངོ་ཁན་དང་། Chen 

Guangcheng   ཞིང་གཤེགས་སདི་བླནོ་
ཀའ་ོཙེ་ཡང་ Zhao Ziyang གི་སླབོ་སྟནོ་པ་
ཡན་ཅ་ཆི། མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་ཝ་ེཅིང་
ཧནི། རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་ Matteo Mecacci ལགས་
དང་། འགན་འཛིན་གཞནོ་པ་བུ་ཆྱུང་ཚེ་རིང་
ལགས། རྒྱ་རིགས་ལ་འབལེ་ལམ་གནང་
མཁན་བསྟན་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་སོགས་
ལས་རིགས་འད་མིན་གི་རྒྱ་བདོ་སྐུ་མགནོ་
ལ་ྔབཅྱུ་ལགྷ་ཙམ་དང་། ས་གནས་བདོ་མི་
བཅས་ཁོན་མི་གངས་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་རིག་
གཞུང་འཁབ་སྟནོ་ལ་ཕབེས་འདགུ སྐ་ུཚབ་

དནོ་གཅོད་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་རྒྱ་
རིགས་གགོས་པ་ོརྣམས་ཀིས་བདོ་ཀི་བདནེ་
དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་པ་དང་འབལེ་རྒྱ་བདོ་མི་རིགས་དབར་
འབལེ་ལམ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏངོ་རྒྱྱུ འི་གལ་
ཆེའ་ིརང་བཞིན་དང་། སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཀི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ལས་འཕྲསོ་ཏ་ེབདོ་
དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིསྐརོ་ཕགོས་ཡོངས་ནས་

ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡསུ་གནང་། རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་
དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ ་
ཞབས་ Matteo Mecacci ལགས་དང་། 
ས་གནས་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་ལགས་
ནས་ཀང་འཚམས་འདིའི ་གསུང་བཤད་
གནང་། རིག་གཞུང་འཁབ་སྟནོ་མ་གནང་
གོོང་གནད་ཡོད་རྒྱ་རིགས་ཁག་ཅིག་ནས་
གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་བདོ་མི་རིགས་
ཀི་རིག་གཞུང་དང་། བཙན་བལོ་གི་ལོ་

ཟླའི་ནང་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ནས་འཛམ་གླངི་སྐ་ེའག་ོཀུན་ལ་སནྨ་
པའི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་རསེ་ལ་ཡི་རང་
གུས་འདདུ་ཤུགས་ཆེ་ཞུས་སོང་བ་དཔརེ་
ན། གསུང་བཤད་གནང་མཁན་རྒྱ་རིགས་
ཚོས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་ན་ིབདོ་མིའི་དབུ་ཁིད་ཡིན་པ་ཙམ་ད་ུ
མ་ཟད། རྒྱ་མི་རིགས་ལ་ལམ་སྟནོ་མཛད་

མཁན་གི་དབུ་ཁིད་ཅིག་ཀང་ཡིན་པ་དང་། 
༸གངོ་ས་མཆོག་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་ན་ང་ཡང་
སེམས་པ་མ་སིྐད་ཅིང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་
ཐུགས་དགསེ་ན། ང་རང་ཡང་དགའ་པ་ོ
ཡོང་བཞིན་འདགུ ༸གངོ་ས་མཆོག་བདོ་ད་ུ
༸ཞབས་སོར་འཁདོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་ཐག་གཅོད་ཡོང་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། 
རྒྱ་ནག་གི་གནད་དནོ་ཡང་གང་འཚམས་
ཐག་གཅདོ་ཡོང་རྒྱྱུ ་ཡིན། འཛམ་གླངི་འདའི་ི
ཐོག་འག་ོབ་མིའི་རིགས་ཀིས་ལྡགོ་ཐབས་

མེད་པའི་སྐེ་ར་ན་འཆིར་གདངོ་ལེན་བེད་
ཕགོས་ཀི་ལམ་སྟནོ་མཛད་ཐུབ་མཁན་དབུ་
ཁིད་གཅིག་ཁོ་ན་ལས་མེད་པ་ནི་༸གོང་ས་
མཆོག་ཡིན། ད་ེརིང་འདརི་རྒྱ་རིགས་མང་
པ་ོཞིག་འདགུ་པ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་རསེ་
འབང་པ་ཡིན་སདི། ང་རང་ཡང་༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་རསེ་འབང་པ་ཞིག་ཡིན།   རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་
ན་ིཁ་བལ་དང་། རང་བཙན་རེད་ཟརེ་བ་
བདནེ་པ་མིན་པ་དང་། བདོ་ཀི་དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚྱུལ་གང་ཡིན་པ་རྣམས་ང་ཚོ་རྒྱ་
རིགས་ཚོས་སོ་སོའ་ིནང་མི་དང་། གགོས་པ།ོ 
དགའ་ཉ་ེབླ་ོདཀར་རྣམས་ལ་འགལེ་བརདོ་
བདེ་རྒྱྱུ ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ། བདོ་མི་རིགས་ལ་
དམར་པའོི་དབང་སྒྱུར་གིས་རྐེན་པས་གོད་
ཆགས་ཆེན་པ་ོཕགོ་ཡོད་ཀང་། བདོ་ཀི་ཆྱུ་
བདོ་ཀི་ས། བདོ་ཀི་རི་དང་ཀླུང་། བདོ་ཀི་ང་ོ
བ་ོན་ིརི་བ་ོཧི་མཱ་ལ་ཡའི་སྟངེ་ད་ུམི་འཇིགས་
པར་གནས་ཡོད། ༸གངོ་ས་མཆོག་སྐ་ུཚེ་
ཞབས་པད་བརྟན་པར་ཤོག བདོ་ཀི་གཞས་
དང་བདོ་ཀི་གླུ་ན་ིརྒྱ་རིགས་ཀི་གཞས་དང་གླུ་
ལས་ཕྱུག་པ་ཡོད། ༸གངོ་ས་མཆོོག་ན་ིརྒྱལ་
སིྤའ་ིཐགོ་བཟང་སྤདོ་ལམ་སྟནོ་གནང་མཁན་
གི་དབུ་ཁདི་ཅིག་ཡིན། ༸གངོ་ས་མཆོག་
གི་མཛད་པ་འཕྲནི་ལས་ན་ིའགན་ཟླ་བལ་བ་
ཞིག་ཡིན།   ཁངོ་གི་མཛད་རསེ་རྣམས་ང་
ཚོས་ཚིག་གིས་ལམ་ནས་བརདོ་ཐུབ་ཐབས་
མི་འདགུ ”  སོགས་གསུངས་ནས་༸གསོ་

མཆོག་གི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་འཕྲནི་དང་། 
བདོ་མིའ་ིཆིག་སིྒལ་དང་སྙངི་སྟབོས། ནང་
ཆོས་ཀི་རིག་གཞུང་ལ་ཚད་མཐོའི་གདངེ་
འཇགོ་གནང་ཡོད། ཐངེས་འདརི་རིག་
གཞུང་འཁབ་སྟནོ་གནང་མཁན་ནིའུ་ཡོག་
ནས་ཝ་ཤིང་ཀནོ་ད་ུཆེད་ད་ུཕབེས་པའི་བདོ་
ཀི་ཟླསོ་གར་ཟུར་པའི་སྒྱུ ་རྩལ་བ་མི་གངས་
བཅྱུ་བདནུ་ནས་བདོ་ཀི་ཡུལ་ལུང་འད་མིན་
གི་གཞས་ས་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་པ་དང་། 
རྒྱལ་སའི་མངའ་ཁུལ་གི་བདོ་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པས་ལས་ཞོར་ད་ུསྦངས་པའི་
རིག་གཞུང་འཁབ་སྟནོ་གནང་བ་བཅས་ལ་
རྒྱ་རིགས་ཚོས་བསྔགས་བརོད་དང་ཡིད་
སྨནོ་ཆེན་པ་ོགནང་བ་མ་ཟད། འད་ིགའ་ིརྒྱ་
རིགས་འབལེ་མཐུད་པར་མ་འངོས་པར་རྒྱ་
རིགས་ཡོད་སའི་ས་གནས་གཞན་ལའང་
འདི་ལྟ་བུའི་རིག་གཞུང་འཁབ་སྟནོ་གི་ལམ་
ནས་བདོ་དནོ་ངོ་སྤོད་གནང་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་
གི་གལ་ཆེན་པ་ོའདགུ་ཅེས་ཟལོ་མེད་ཐོག་
བསམ་འཆར་ཞུ་མཁན་ཡང་བྱུང་འདུག 
རྒྱལ་སའ་ིམངའ་ཁུལ་ད་ུས་ེལེན་གི་ལམ་ནས་
རིག་གཞུང་འཁབ་སྟནོ་གནང་བ་ད་རེས་
ཐངེས་དང་པ་ོཡིན་ཞིང་། ཐངེས་འདའི་ི
ལས་འགུལ་སྐརོ་བརྒྱྱུ ད་ལམ་ནས་གནས་
ཚྱུལ་སྤལེ་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་རིགས་ཁག་ཅིག་
གིས་སབྐས་དའེི་སེམས་ཚོར་སྐརོ་རྩམོ་ཡིག་
ཀང་སྤལེ་ཡོད་པ་བཅས།།

ལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།ན་སིག་ཏུ་ན་ོབལེ་ཞི་
བདའེ་ིགཟངེས་རྟགས་
ཀི་དསུ་དན་སུང་བརིྩ།

༄༅། །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སབྐས་བསྟནུ་དགསོ་མཁ་ོགཞིར་
བཟུང་ཕི་དལི་ཁབ་ཁངོས་བདོ་ཀི་སིད་བྱུས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་ཆེད་ཁད་ལས་པ་དུང་
གཞནོ་ས་མིག་ ༣ ས་སྟངོ་ཡོད་པར་དགསོ་
ངསེ་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཞིང་དནོ་དམ་ས་ིཞུའ་ིལས་
བདེ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་འདདོ་ཡོད་རིགས་
ནས་འཚང་སནྙ་འབུལ་འཐུས།
ཀ༽ ཁད་ལས་པའ་ིས་མིག
བདོ་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ད་ུཉམས་
ཞིབ་ལས་དནོ་ཆེད་ཁད་ལས་དུང་གཞོན་ས་
མིག་ ༣ དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡། ལས་འགན།       ཉམས་ཞིབ་པ།
༢། ཤེས་ཚད།       ལས་རིགས་གང་
རུང་ཐོག་ཉུང་མཐར་འབུམ་རམས་པའི་ 
(Phd.) ཐནོ་པའ་ིལག་འཁརེ་ཡོད་པ།
༣། ལོ་ཚད།          ༢༠༡༧།༠༡།༣༠ 
ཉནི་རང་ལོ་ ༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༠ 
ལས་མ་བརལ་བ་དགསོ།

༥། རྒྱྱུགས་གཞི།     ཆ་རྐནེ་ཚང་བའ་ིམི་
འག་ོརྣམས་ལ་ངག་རྒྱྱུགས་ཀི་ལམ་ནས་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་རྒྱྱུ །
གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཆ་རྐནེ་ལནྡ་རིགས་
ནས་འད་ིག་ལས་ཁུངས་དང། ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས། གཞུང་འབལེ་
ད་རྒྱ་ (www.tibet.net) ནས་བདོ་ཡིག་
ཐོག་གཏན་འབབེས་ཡོད་པའི་འཚང་སྙན་
འགེངས་ཤོག་བཏོན་སྟ་ེདནོ་ཚན་རྣམས་
འཚེམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་ཟནི་རསེ།
༡། རང་ཉདི་ཀི་ད་ལའྟ་ིཕདེ་པར་ཚད་ལནྡ་ 
༢ རེ་དང། (one passport & one stamp 

size)

༢། མཐའ་མའ་ིཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་
ལག་འཁརེ་ (Marks Card & Degree 

Certificate) གི་ང་ོབཤུས།
༣། དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་
པ་ོདང། གཉསི་པ། འབུལ་འབབ་གཙང་
ཕུལ་ཟནི་པའ་ིམཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས།
༤། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་
ཆོག་པའ་ིལག་འཁརེ། (RC) ཤོག་གངས་
དང་པ་ོདང། གཉསི་པ། དསུ་འགངས་ཞུས་
པའ་ིམཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས།
༥། ཁམིས་མཐུན་སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་ 
(Birth Certificate) ཡོད་ན་དང་ད་ེམིན་

རང་ལོའ་ིཁུངས་སྐལེ་ཆེད་འཛིན་རིམ་  ༡༠ 
པའ་ིལག་འཁརེ་ང་ོབཤུས།
༦། བདོ་མིའ་ིསིྒག་གཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བདོ་སྨན་ཁང་
ཡོད་ན་དང། ད་ེམིན་སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་གང་
རངུ་ནས་ནད་གཅངོ་དང་འགསོ་ནད་རིགས་
མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ི
སནྨ་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ (MC) ཁ་གསར་སྟངེ་
རང་ཉདི་ཀི་འད་པར་མཉམ་སྦར་ཐགོ་སནྨ་
པའ་ིལས་དམ་དང། ས་རྟགས་འཁདོ་པ་ང་ོ
མ་འབུལ་དགསོ།
༧། འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ནས་བ་སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའི་ངསོ་སྦརོ་
(Character Certificate) ང་ོམ།
༨། གལ་སདི་ད་ལ་ྟསིྤ་སྒརེ་གང་རངུ་ནང་
ལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་སྡ་ེཚན་
ནས་དགག་ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ (No 

Objection Letter) ང་ོམ་བཅས་མཉམ་
འབུལ་དགསོ། གངོ་གསལ་ཡིག་ཆའ་ིང་ོ
བཤུས་ཁག་ལ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནམ། ལས་བདེ་འདམེས་ལནྷ་ནས་
བསྐ ོ་གཞག་བས་པའི ་ ཟུང ་ དུང ་གནས་
རིམ་ཡན་སུ་རུང་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་
(Attestation) ཞུས་ཏ།ེ ༢༠༡༧ ཟླ ༡ ཚེས་ 
༣༠ ཉནི་ཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༥ པ་འགངས་མེད་

རང་ཉདི་ཀི་ཁིམ་གཞིས་དང་། ད་ལའྟ་ིསྡདོ་
གནས་སུ་འབལེ་བ་གནང་བདའེི་ཁ་བང་། 
ཁ་དཔར་ཨང་།   གླགོ་འཕྲནི། (E-Mail) 
སོགས་ཁ་གསལ་བཀོད་ད་ེགཤམ་གསལ་
དུང་ཆེའི་མཚན་བང་ཐགོ་ཕུལ་འབརོ་ཟིན་
པ་དགསོ་རྒྱྱུ ། གངོ་གསལ་དསུ་བཀག་རསེ་
འཚང་སྙན་ཕུལ་འབོར་རིགས་རིྩས་མེད་
ཡིན། དསུ་ཐགོ་འབརོ་རིགས་རྣམས་ལ་
ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་
དང་འབལེ་འསོ་ཆོས་ལནྡ་པ་ཚོར་དསུ་ཐགོ་
འབདོ་བརྡ་བ་རྒྱྱུར་སབྐས་བསྟནུ་ལག་འཁརེ་
སོགས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་མཉམ་འཁེར་
གིས་འབོར་མཐོ་འགོད་བཅར་དགོས་པ་
བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།
ལས་བེད ་འདེམས་བསྐ ོ་ལྷན ་ཁང་ནས་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༠ ལ།།
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༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ ༡༢ ཚེས་ 
༡༠ ཉནི་ན་སིག་ཁུལ་གི་བདོ་མི་སུད་ཚོང་
བ་རྣམས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་
གཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་ལོ་
ང་ོ ༢༧ འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་དང་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་འདགུ ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ
ཆྱུ་ཚོད་ ༧།༣༠ ཐགོ་མི་མང་རྣམས་ཚོགས་
པའི ་ལས་ཁུངས་ཀི་མདུན་ཐང་དུ་ཚང་
འཛོམས་ཀིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་
མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཇལ་ཕག་ཞུས་
གུབ་མཚམས། ༸རྒྱལ་བའ་ིཞབས་བརྟན་
དང་། བད་ེསིྐད་གསེར་སྐམེས། ལ་ྷསུང་
གི་འཕྲནི་སྐལུ། བསང་གསོལ་བཏང་། ད་ེ
རསེ་བདོ་བསྟན་པ་ཆབ་སིད་ཀི་དནོ་ད་ུརང་
ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་
དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་རྣམས་ཀི་ཆེད་མར་མེའི་
མཆོད་འབུལ་དང་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་
གནང་འདགུ ད་ེནས་ས་གནས་རྒྱ་གར་
དཔནོ་རིགས་རྣམས་ཕབེས་ནས་འག་ོབ་མིའ་ི

ཐབོ་ཐང་དང་འབལེ་བའི་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་རསེ། བདོ་མི་རྣམས་དང་ན་སིག་ས་
གནས་ཡུལ་མི་གཉསི་ཟུང་འབལེ་ཐགོ་མར་
མེའི་ཁམོ་སྐརོ་གནང་སྟ་ེལས་རིམ་མཇུག་
བསིྒལ་ཡོད་པ་བཅས།།



6 21st December 2016དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༣ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༡

འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་འག་ོཁདི་ནསུ་པ་སྐདེ་སངི་གནང་ཕགོས་དང་འབལེ་བའ་ིཟབ་སྦངོ་ཐངེས་བཞི་པ་
དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢༠ ཉནི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་
འགོ་རྡ་ཤོད་བདོ་ཁིམ་ཚོགས་ཁང་ནང་རྒྱ་
བལ་གཉསི་ཀི་སླབོ་ག་ྭཁག་ ༣༠ ནས་ས་ེ
ཁདི་དག་ེརན་ ༣༠ དང་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་
པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་གངས་ ༢༨༢ ལ་འག་ོཁདི་
ནསུ་པ་སྐདེ་སིང་གི་ཟབ་སྦངོ་ཐངེས་བཞི་པ་
དབུ་འཛུགས་གནང་། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་
གིས་གཙོས་ཤེས་རིག་དུང་ཚབ་ཟུང་དུང་
ངག་དབང་ཡོན་ཏན་ལགས་དང་། ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྡ་ེཚན་འགན་འཛིན་

རྣམ་པ།  མེས་དབནོ་དཔ་ེསྟནོ་སླབོ་གའྭ་ིསླབོ་
སིྤ། རྡ་ཤོད་བདོ་ཁིམ་གི་དག་ེཆེ། ཤེས་རིག་
འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ། བདོ་མིའ་ིསླབོ་ག་ྭཁག་

གི་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པའི་སླབོ་ཕུྲག་དང་ཕག་

རོགས་དག་ེརན་རྣམ་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་
ཀིས། ཐགོ་མར་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་
གིས་སང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེགནང་གུབ་བསྟནུ། 

ཤེས་རིག་སིྤ་ཁབ་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་

བསྟན་འཛིན་རྡ་ོར་ེལགས་ཀིས་ཐངེས་འདའིི་
ཟབ་སྦངོ་ངོ་སྤདོ་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་། 
ད་ེརསེ་ཤེས་རིག་དུང་ཚབ་ཀིས་ཟབ་སྦངོ་

དང་འབལེ་བའི་ལམ་
སྟ ོན ་ ག སུ ང ་ བཤད ་
གནང་གུབ་མཚམས་
གསོལ་ཇ་འབས་སིལ་
འདེགས་འབུལ་ཞུས། 
ད་ེནས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་
བ ོ་མ ཆོག ་ གིས ་ཟབ ་
སྦོང ་བ ་རྣམས་ ཀིས ་
རང་ཉདི་སདོ་ཁ་སྦུབ་པ་

དང་། སདོ་ཞབས་རྡལོ་བ། སདོ་ད་ིམ་ཅན་

བཅས་སདོ་ཀི་སྐནོ་གསུམ་དང་བལ་ཏ་ེཟབ་
སྦངོ་འདའི་ིབརྒྱྱུད་ནས་འག་ོཁདི་ཀི་ནསུ་པའ་ི
བསམ་བླ ོ་ོགསར་པ་ཞིག་སྐ་ེཐུབ་ཆེད་འབད་
བརྩོན་གནང་དགོས་གལ་ཡིན་སྐརོ་དང་། 
མི་ཚེ་ལམ་ལྷངོ་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་ཆེད་ཤེས་
ཡོན་དགསོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་
སོགས་ཀི་ལམ་སྟནོ་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་
མཚམས། ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་
དངསོ་གུབ་བསྟན་པ་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་སྟ་ེདབུ་འབདེ་ཀི་
མཛད་སྒ་ོགལོ།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཨེ་མོ་རི་དང་བདོ་ཀི་ཆེད་བསྡསུ་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་མཁས་པའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིབག་ོགླངེ་ཚོགས་
འདརུ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༨ ནས་ ༢༠ བར་ཉནི་གངས་གསུམ་
རིང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་རྟནེ་གཞི་བས་
པའི་དཔལ་ལནྡ་འབས་སྤུངས་མཁས་མང་བླ་ོ
གསལ་བ་ེབའི་གླིང་གྭ་ཚང་གི་གཙྱུག་ལག་
ཁང་ད་ུཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་དགེ་རྩ་དང་ཨེ་མོ་རི་
གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གཉསི་ནས་གོ་
སིྒག་དང་རྒྱྱུ ་གནོ་མཐུན་རྐནེ་གཙོ་བརོ་སྦར་
བའི་སྟངེ་འབས་སྤུངས་བླ་སིྤ་དང་འབས་
སྤུངས་སྒ་ོམང་ག་ྭཚང་། འབས་སྤུངས་བླ་ོ
གསལ་གླངི་ག་ྭཚང་། རྡ་ས་བདོ་ཀི་དཔ་ེ
མཛོད་ཁང་བཅས་ནས་རམ་འདགེས་མཐུན་
འགྱུར་གནང་བ་བརྒྱྱུ ད་ནང་ཆོས་དང་ཚན་
རིག་དབར་ཕན་ཚྱུན་ལེགས་སྤལེ་གི་འབལེ་
ལམ་འཛུགས་པ།  ཞསེ་པའ་ིཨེ་མོ་རི་དང་
བདོ་ཀི་ཆེད་བསྡུས་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་
མཁས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུ
དང་པ་ོཚོགས་ཡོད།
 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོ
ཆྱུ་ཚོད་ ༨།༤༥ ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོདབུ་བཞུགས་ཐོག 
དགའ་ལནྡ་ཁི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་དགའ་
ལནྡ་ཁ་ིཟུར་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག གླངི་མཆོག་
སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག བང་རྩ་ེཆོས་ར་ེ
མཆོག་གིས་དབུས་གདན་ས་ཁག་གི་མཁན་
པ་ོདང་མཁན་ཟུར། ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་
དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག བཀའ་ཟུར་པདྨ་
ཆོས་འབརོ་མཆོག རྒྱལ་སིྤའ་ིརིམ་པར་
མིང་གགས་ཅན་གི་ཚན་རིག་པ་ཆེད་མཁས་
ཁག་གཅིག ཕགོས་བཞུགས་སིྤ་འཐུས་
ཁག་གཅིག བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་གི་སླབོ་
གཉརེ་བ་དངེ་རབས་ཚན་རིག་ལ་སྦངས་པ་
ཅན་ཁག་གཅིག ད་ེབཞིན་དགནོ་སྡ་ེག་ྭཚང་
ཁག་དང་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླིངི་གཏན་སླབོ་ཀི་

སླབོ་མ་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཐགོ་བག་ོགླངེ་
ཚོགས་འད་ུདབུ་འཛུགས་ཀིས་ཐོག་མར་
དགའ་ལནྡ་ཁི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཕབེས་
བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས། 
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།
 ད་ེརིང་འདིར་གནས་དང་དསུ་
ཁད་པར་ཅན་ད་ེའད་ཞིག་ལ་ང་ཚོ་སླར་
ཡང་ཚན་རིག་པ་དང་མཉམ་ད་ུགོ་བསྡུར་

བདེ་རྒྱྱུ འི་མཛད་རིམ་ཞིག་ཨ་རི་ཨེ་མོ་རི་
གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ནས་འཁུར་
བངླས་ཏ་ེཚོགས་རྒྱྱུ ་བྱུང་བ་རེད། འདའི་ི
བྱུང་རིམ་ཕྲན་བུ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། སིྤར་
སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ཟརེ་རྒྱྱུ ་འད།ི སངས་
རྒྱས་བཅོམ་ལྡན ་འདས་ཀི ་ ཆོས་བསྐརོ ་
དང་པའོི་སྐབས་བདནེ་བཞི་མི་རྟག་སོགས་
བཅྱུ་དུག་གསུངས་པ་རེད། ད་ལ་ྟདངསོ་
ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ཐོག་ནས་འགལེ་བཤད་
སྐནོ་གི་འདགུ དརེ་བརྟནེ་སངས་རྒྱས་
པའི་ཆོས་ཟརེ་རྒྱྱུ ་འདི་སངས་རྒྱས་དང་། 
དཀནོ་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདབེས་ནས་སངྒ་
ནས་མར་དངོས་གུབ་སིྦན་རྒྱྱུ འི་སྐད་ཆ་མ་
རེད།
 ཐུབ་རྣམས་སྡིག་པ་ཆྱུ་ཡིས་མི་
འཁུ་ཞིང་། །འག་ོབའ་ིསྡགུ་བསལྔ་ཕག་
གིས་མི་སེལ་ལ། །ཉདི་ཀི་རྟགོས་པ་གཞན་

ལ་སྤ་ོམིན་ཏ།ེ །ཆོས་ཉདི་བདནེ་པ་བསྟན་
པས་གལོ་བར་འགྱུར། །ཞསེ་གསུངས་
ཡོད། གང་ལརྟ་ཡིན་ལུགས་ཤེས་པར་
བདེ། ཡིན་ལུགས་བརདོ་སབྐས་མཐར་
ཐུག་གི་ཡིན་ལུགས་གཅིག་པུ་མ་རེད། སིྤར་
བཏང་ང་ཚོའི་ཕན་གནདོ་ཡོང་རྒྱྱུ འི་ཐ་སྙད་
པའི ་ཡིན་ལུགས་དེ་དག་ཤེས་དགོས་རྒྱྱུ ་
ཞིག་གསུང་གི་འདགུ དརེ་བརྟནེ་མི་རྟག 
སྡགུ་བསལྔ། སྟངོ་། བདག་མེད། ཅསེ་

གསུང་བཞིན་ཡོད། རྒྱྱུ ། ཀུན་འབྱུང་། 
རབ་སྐསེ། རྐནེ། གསུང་བཞིན་ཡོད། ད་ེ
ནས་མར་ཏོག་ཙམ་མཁེག་ཏུ་ཕིན་ནས།  
འགགོ་པ། ཞི་བ། ག་ནམོ་སོགས་གསུང་
བཞིན་འདགུ འགགོ་བདནེ་ང་ོསྤདོ་སབྐས་
སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རང་ལ་བསླབེ་བཞིན་
ཡོད། སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་
གཞི་དངོས་པ ོའི ་གནས་ཚྱུལ་ཞིག་གཞི་
ལ་བཞག་ནས་གཞིའི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེདང་
འབལེ་ནས་བླ་ོརིམ་པས་ཇི་ལརྟ་སྦང་རྒྱྱུ ་ཡོད་
པ། སྦང་ནས་འབས་བུ་གང་འད་ཡོང་རྒྱྱུ ་
ཡོད་པ་ད་ེདག་གསུང་ཡོང་གི་འདགུ དརེ་
བརྟནེ་གཞི་དངསོ་པའོི་གནས་ཚྱུལ་ཤེས་རྒྱྱུ ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།
 གཞི་དངོས་པ ོའི ་གནས་ཚྱུལ་
གཏན་ལ་དབབ་རྒྱྱུ ་ཡོད་སྟབས་དའེི་ནང་
ཕིའི་བཟུང་བ་དང་ནང་གི་འཛིན་པ་གཉསི་

སུ་ཕེ་བའི་ཕིའི་བཟུང་བའི་རྣམ་གཞག་ད་ེ
དག་ནི་ཚན་རིག་པའི་ཐོག་ནས་གང་ཙམ་
ཞིབ་ཚགས་པོ་དང་སྤུས་དག་པོ་འགེལ་
བཤད་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཡོད། ང་ཚོའ་ིགཞུང་ནང་
ཡོད་པ་ད་ེཚོའི་གས་དའེི་ཚེ་དའེི་དསུ་ཀི་རྒྱ་
གར་ནང་གགས་ཚྱུལ་དང་རགས་པ་ཙམ་
མ་གཏགོས་ཞིབ་ཚགས་པ་ོམེད། ཚན་རིག་
པའི་ཐགོ་ནས་ཕིའི་བཟུང་བའི་རྣམ་གཞག་
བཤད་ཡོང་དསུ། མཐར་རྡལུ་ཕྲ་རབ་ 
Quantum Physics སྟངེ་སླབེ་ཡོང་སབྐས་
ང་ོམཚར་ཆེན་པ་ོའདགུ ནང་པའ་ིམཁས་
པ་ཚོ་ཞིབ་འཇུག་བདེ་རྒྱྱུ ་ན་ིསྒམོ་བརྒྱབ་ནས་
ཡོང་གི་ཡོད་སྟབས་གཙོ་བ་ོཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་
འབདེ་ཀི་ཤེས་རབ་ཀི་དཔྱད་སྒམོ་ལ་བརྟནེ་
ནས་ད་ེལྟར་དཔྱད་པ་བས་ནས་འག་ོབཞིན་
ཡོད།   ཚན་རིག་པ་ཐགོ་ནས་ཡོ་ཆས་
དང་འཕུྲལ་ཆས་ད་ེའད་བདེ་སྤདོ་བས་ནས་
ཞིབ་ཚགས་པའོི་ཐགོ་ནས་བརྟག་དཔྱད་བདེ་
རྒྱྱུ ་ད་ེའད་འདགུ འད་ིཚོའ་ིགས་ཧ་ཅང་
ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རེད་
འདགུ འདས་པའ་ིལོ་སུམ་ཅྱུ་ལགྷ་ནས་ཚན་
རིག་པ་དང་འབལེ་བ་མང་པ་ོབྱུང་སྟབས། 
ཚན་རིག་པའི་ནང་ནས་ནང་སེམས་ཁམས་
རིག་པའི་སྐརོ་ནི་སིྤར་རྒྱ་གར་གི་སེམས་
ཁམས་རིག་པ་དང་། དའེ་ིནང་ནས་དཔལ་
ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་དབང་ཚོས་གཏན་ལ་ཕབ་
པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སྐརོ་ན་ིལེགས་
བཤད་གསར་པ་བཟ་ོའད་བ་ོཞིག་ལ་མཐངོ་
ནས་དརེ་ད་ོསང་བདེ་བཞིན་འདགུ
 སིྤར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་དང་། 
ལྷག་པར་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ནི་
གཙོ་བ་ོརིག་པའི་སུྒབ་བེད་ལ་བརྟནེ་ནས་
འག་ོརྒྱྱུ ་ཞིག དའེ་ིཁུངས་བཅལོ་ས་ན་ིབཅམོ་
ལནྡ་འདས་རང་གི་བཀའ་དག་ེསླངོ་དག་གམ་
མཁས་རྣམས་ཀིས། །བསགེས་བཅད་བརྡར་

བའ་ིགསེར་བཞིན་ད།ུ །ལེགས་པར་བརྟག་
ལ་ང་ཡི་བཀའ། །བངླ་བར་བ་ཡི་གུས་ཕིར་
མིན།།ཞསེ་གསུངས་ཡོད།
 སིྤར ་ ངོས ་ལ ་ཆ ་ བཞག ་ ན ། 
འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟངེ་ཆོས་ལུགས་ཚང་
མར་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀི་ཐོག་ནས་གུས་
ཞབས་བདེ་ཀི་ཡོད། གཞན་ལ་ཕན་པ་དང་
བམས་བརྩེའི་བསླབ་བ་ལྡན་པ་གཅིག་གྱུར་
རེད།   འཛམ་གླངི་ནང་ཆོས་ལུགས་
གཙོ་ཆེ་བ་ཚང་མས་བམས་བརྩེའི་བསླབ་
བ་གཅིག་མཚྱུངས་གསུང་གི་ཡོད། ལ་ྟགུབ་
ཐགོ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། མི་འད་བ་ཡོད། 
དའེི་ནང་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་གུབ་དང་
གཅེར་བུ་བའི་ལྟ་གུབ་གཉིས་འཇིག་རྟནེ་
བཀདོ་པ་པ་ོམི་འདདོ་པ་རེད།  ཕལ་ཆེར་
གངས་ཅན་ལ་ྷམེད་པས་འཇིག་རྟནེ་བཀདོ་པ་
པ་ོམི་འདདོ། སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་སིྤ་དང་། 
ལྷག་པར་དཔལ་ནཱ ་ལེནྡྲའི ་ཤེར་ཕིན་གི ་
གཞུང་རྩ་བར་བཞག་ནས་སྡ་ེསདོ་གསུམ་གི་
རྣམ་གཞག་གསུང་ཡོང་དསུ་ཧ་ལས་པ་རེད་
འདགུ རིག་པ་དང་ལནྡ་པ། ཇི་ཙམ་རིག་
པས་དཔྱད་པ་ད་ེཚོད་ཀི་ངསེ་པ་བགང་རྒྱྱུ ་
ཡོད་པ།   ད་ེལ་ྟབུའ་ིགཞུང་ནང་སེམས་
ཁམས་རིག་པའི་སྐརོ་ཡོད་པ་འད་ིཚན་རིག་
པ་དང་མཉམ་ད་ུག་ོབསྡུར་བས་ནས་ང་ཚོས་
བསླབ་བ་གསར་པ་བླང་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་དང་། 
ཚན་རིག་པ་དང་མཉམ་ད་ུའབལེ་བ་བས་
ནས་ང་ཚོར་གོང་གང་ད་ུརག་པ་རེད་ཅེ་
ན། རི་རབ་ལ་གངོ་རག་པ་རེད། ངསོ་ཀི་
རི་རབ་ཁས་བངླ་གི་མེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།


