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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། 

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་འབ་ིགུང་ཆེ་
ཚང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་འཚམས་ཞུའ་ི

མཇལ་བཅར་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ 
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ལྡ་ེར་ལྡུན་
ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་འབི་གུང་བང་ཆྱུབ་གླིང་
དགནོ་ད་ུཆེད་ཕབེས་ཀིས་འབ་ིགུང་སྐབས་མགནོ་
ཆེ་ཚང་རིན་པ་ོཆེར་མཇལ་ཕག་དང་དགོན་པར་
གནས་གཟགིས་གནང་རསེ་ཕི་དརོ་ལྡ་ེར་ལྡནུ་བདོ་
མིའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་
འགོ་ས་གནས་ཀི་གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མིན་
པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་གྲངས་ 
༤༠ ཙམ་དང་ལནྷ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུ
ཚོགས་ཡོད་པ་བཅས།།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་
ཨ་རི་ནས་ཕབེས་པའ་ིསནྨ་པ་གསུམ་

མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ 
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩།༠༠ ཐགོ་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིྐད་ལགས་དང་ལནྷ་བཞུགས་
སརྒ་ཁུལ་གི་བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་དང་འབལེ་བའི་
ཊི་བི་སྔནོ་འགོག་གི་ལས་འཆར་ཆེད་ཨ་རི་ནས་
ཕབེས་པའ་ི Dr Richard Chisson ལགས་དང་། 
Dr Zorba Paster ལགས། སནྨ་པ་དཀནོ་
མཆོག་ར་ོར་ེལགས་བཅས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལནྷ་ཁང་ད་ུཕབེས་ཏ།ེ བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་
མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་དང་། སབྐས་
དརེ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་མི་འབརོ་
སྐརོ་དང་། བདོ་མི་སིྤ་ཡོངས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་
སོགས་ཀི་བརདོ་གཞི་ཐགོ་ཕན་ཚྱུན་བཀའ་བསྡུར་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་ Dr Richard 
Chisson ལགས་དང་། Dr Zorba Paster ཁངོ་
རྣམ་གཉསི་ནས་ཊི་བི་ནད་གཞི་སྔནོ་འགོག་ཐགོ་
སིྤ་ལྷན་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་སྐངོ་ཡོང་བ་དང་། 
བཙན་བལོ་སིྤ་ཚོགས་དང་ལྷག་པར་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་
ཏུ་ཊི་བ་ིསྔནོ་འགོག་གི་ལས་འཆར་སིྒག་རྒྱྱུའི་སྐརོ་
བཀའ་བསྡརུ་གནང་བ་དང་། ཁངོ་རྣམ་གཉསི་ན་ི
ཊི་བ་ིསྔནོ་འགགོ་གི་ཐགོ་ཕག་ལས་ལོ་ ༡༠ ལགྷ་
གནང་མངོ་མཁན་ཡིན་པ་དང་། མཇུག་ཏུ་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ཁོང་རྣམ་གཉསི་ལ་
རང་རེའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཊི་བི་སྔནོ་འགོག་ཐོག་
སེམས་ཁུར་དང་ཕག་ལས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུས་གནང་སྟ།ེ སིྤ་ལནྷ་གི་ཕག་རགས་ཕུལ་
ནས་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ད་ུགཟིགས་སྐརོ་
ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

བཀའ་སིྤ་གཉསི་ཐུན་མོང་ཐགོ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་བ་ླརངུ་སརྒ་སུང་སྐབོ་དགསོ་པའ་ིཛ་དག་འབདོ་
སྐལུ་གི་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༥ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ ཡོལ་ཙམ་
ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་ལགྷ་པ་
ཚེ་རིང་དན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ད།ུ  དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་། 
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོ
བསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག   ཕི་
འབལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་
བུ་ལགས། དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་ཤར་གླངི་
བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས།  ད་ེབཞིན་
ཕི ་ནང་གི ་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཚང་
འཛོམས་ཐགོ་བཀའ་ཤག་དང་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཐུན་མོང་ནས་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
གི་སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་མཆོག་ལ། བ་ླརངུ་
སརྒ་གི་གནད་དནོ་ཐགོ་ཛ་དག་གི་དནོ་ཕན་
ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་ཆེད་བདོ་ནང་ཕབེས་རྒྱྱུ འི་
རེ་འདནུ་དང་། ད་ེབཞིན་འཆར་ལོའ་ིཕི་ཟླ་ 
༣ ནང་ཇི་ན་ིཝར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ ༣༤ ཐགོ་
བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཛ་དག་
གནས་སྟངས་གླངེ་སླངོ་དགོས་པའི་འབདོ་
སྐལུ། ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་ ༡༠ ཉནི་བ་ླརངུ་
སྒར་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེའི་མཆོད་
འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཞུ་རྒྱྱུ འི་སྐརོ་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་ཡོད། ད་ེཡང་
གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་ནང་འཁོད་
དནོ། གསེར་ར་ལ་ྔརིག་ནང་བསྟན་སླབོ་གླངི་
ད་ུགྲྲྭ་བཙྱུན་ཆིག་ཁི་བརྒལ་ནས་ཡོད་པ་ཉུང་
འཕྲ་ིབ་ཆེད་འཆར་གཞི་ལནྡ་པའི་ཐགོ་ནས་
འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༧ པ་ནས་འག་ོབཙྱུགས་
ཏ་ེརྒྱ་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་གྲྲྭ་ཤག་
གཏརོ་བཤིག་དང་གྲྲྭ་བཙྱུན་བཙན་དབང་
གིས་ཕིར་འབུད་གཏངོ་བཞིན་པ་དང་། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ བར་གྲྲྭ་བཙྱུན་ ༥༠༠༠ 
བར་ཉུང་འཕྲི་བ་གཏན་འཁེལ་འདགུ་ན། 
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཤག་དང་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཐུན་མོང་
གིས་ཛ་དག་གནས་སྟངས་འདའི་ིཐགོ་མཉམ་
སྦེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐོའི་འགྲོ་བ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ནས་
འཕྲལ་ད་ུཐུགས་འཁུར་ཕག་བཞེས་ཡོང་
བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་
བར་གྲྲྭ་ཤག་ ༡༥༠༠ ཙམ་གཏརོ་བཤིག་

དང་གྲྲྭ་བཙྱུན་ ༤༦༠༠ ཙམ་ཕིར་འབུད་
བཏང་འདགུ རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་དབང་
དང་སུན་གཙེར་གི་བེད་བབ་དརེ་ངོ་རྒོལ་
དང་འདདོ་མོས་མེད་པ་གསལ་འདནོ་བ་

ཆེད་བཙྱུན་མ་རིག་འཛིན་སྒལོ་མ་དང་། ཚེ་
རིང་སྒལོ་མ། སེམས་དགའ་གསུམ་ནས་
རང་སགོ་འདརོ་དགོས་བྱུང་ཡོད་པའི་ཐགོ་
སྐུ ་ངལ་ཇི་འཕྲད་ཡིག་ཐོག་ཏུའང་འགོད་
འཇགོ་གནང་ཡོད། རྒྱ་གཞུང་ནས་གནས་
ཚྱུལ་བརྒྱྱུ ད་ལམ་ཁག་བཀག་འགོག་བས་
མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་གྲྲྭ་བཙྱུན་བཙན་དབང་
གིས་ཕིར་འབུད་བདེ་པའི་བརྙན་པར་རིགས་
ཕི་ཕོགས་སུ་འབོར་བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་
སབྐས་ཡ་ང་སྙངི་རའེི་གནས་སུ་གར་དགོས་
ཀི་གནས་སྟངས་ལས་མ་འདས། དསེ་མ་
ཚད་ད་དངུ་ཕིར་འབུད་བཏང་བའི་བཙྱུན་
མ་འགར་འདདོ་པ་མེད་བཞིན་ད་ུརོང་སོ་
སོར་ཟུར་ད་ུབཀག་ཉར་གིས་རྣམ་པ་འད་
མིན་གི་ཐགོ་ནས་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་
ཟརེ་བའ་ིསླབོ་གསོ་སྤལེ་བཞིན་འདགུ རིག་
གནས་གསར་བརེ་ཆེན་པ་ོཟརེ་བ་མཇུག་
བསིྒལ་ནས་ལོ་ང་ོ ༤༠ ལགྷ་འཁརོ་གི་
ཡོད་ནའང་། བདོ་ནང་རིག་གནས་གསར་
བར་ེལ་ྟབུའི་སིད་བྱུས་ད་དངུ་མུ་མཐུད་ལག་
བསྟར་བདེ་བཞིན་ཡོད། བདོ་མིའ་ིཆབ་
སིད་ཀི་འགོ་འཁིད་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་ “བ་ླརངུ་སརྒ་དང་ཡ་ཆེན་
སརྒ་གི་ཐགོ་འབྱུང་བཞིན་པ་ད་ེདག་ན་ིརིག་
གནས་གསར་བརའེི་གནས་སབྐས་དན་གསོ་
སླངོ་བ་དང་། བདོ་ཀི་གདན་ས་ཆེན་པ་ོསེ་
འབས་དགའ་གསུམ་རྩ་གཏརོ་གིས་གྲྲྭ་པའི་
ཁ་གྲངས་སྟངོ་ཕྲག་འགའ་ཤས་ནས་བརྒྱ་
སྐརོ་ཁ་ཤས་བར་ཉུང་འཕྲི་བས་པ་བཞིན་

དངེ་སབྐས་བདོ་ཁྱནོ་ཡོངས་ཀི་དགནོ་པ་དང་
བཤད་གྲྲྭ་ཁག་གི་གནས་སྟངས་ཀང་ད་ེལྟ་
བུའི་ཡ་ང་བ་ཆགས་མི་སིད་པའི་ངསེ་པ་མི་
འདགུ” ཅསེ་གསུངས་ཡོད། ནའིུ་ཡོག་

དུས་བབ་ནང་བླ་རུང་སྒར་གཏརོ་བཤིག་
གཏངོ་བའ་ིསྐརོ་ལ། ‘རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་
བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་གི་རྩ་བ་ནས་གཅདོ་ཐབས་
བདེ་པ།’ ཞསེ་འག་ོབརདོ་འཁདོ་པའ་ི
གནས་ཚྱུལ་ཡང་སྤལེ་ཡོད། བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གིས་ཀང་གསེར་ར་ལྔ་
རིག་ནང་བསྟན་སླབོ་གླིང་ད་ེནི་བདོ་བརྒྱྱུ ད་
ནང་བསྟན་གི་སླབོ་གཉརེ་གནང་ཡུལ་ལྟ་ེ
གནས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཙམ་མ་ཟད་བདོ་ཀི་
སདྐ་ཡིག་དང་། ལེགས་བང། ཆོས་རིག་
སུང་སྐབོ་བདེ་སའི་རྒྱལ་སིྤའི་ལྟ་ེགནས་ཤིག་
ཀང་ཡིན་པར་སོང་ད་ེསུང་སྐོབ་བེད་རྒྱྱུ ་
ན་ིཤིན་ཏུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡིན། རྒྱ་
གཞུང་གིས་བ་ླརུང་སརྒ་ནང་བསྟན་སླབོ་གླངི་
བཙན་དབང་གིས་གཏརོ་བཤིག་བདེ་པ་འད་ི
གཞི་རྩའ་ིརང་དབང་དང་ཐབོ་ཐང་ལ་བརལ་
བཤིག་གཏངོ་བཞིན་པ་གསལ་པ་ོརེད།” 
ཅསེ་གསུངས་ཡོད། དརེ་བརནེ་བདོ་ནང་
གི་བདོ་མི་ཚོའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་བརིྩ་
སུང་གིས་གསེར་ར་ལྔ་རིག་ནང་བསྟན་སླབོ་
གླངི་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་རྒྱྱུ ་མཚམས་འཇགོ་
དགསོ་པ་ནན་བརདོ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡིན། རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་འདམེས་ཐོན་སིྤ་ཁྱབ་དུང་ཆེ་སྐུ་
ཞབས་ཨན་ཊོ་ནིའ་ོགུ་ཊེརེས་མཆོག་ནས་
རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པ་ེཅིང་ད།ུ “ཐབོ་ཐང་
མང་པརོ་བརིྩ་སུང་མི་བདེ་པའི་འཛམ་གླིང་
གི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོའདུག་པ་ད་ེདག་མི་
ཡོང་ཆེད་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་

རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་། 
སིྤ་མང་ཐབོ་ཐང། དཔལ་འབརོ་ཐབོ་ཐང་
བཅས་མཉམ་མཐུན་བཟོ་གལ་ཆེན་པ ོ་
འདགུ” ཅསེ་གསུང་ཡོད་པར་བསགྔས་
བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ཁངོ་ཉདི་འཆར་ལོའ་ིཕི་
ཟླ་ ༡ པརོ་ལས་འཁུར་འག་ོའཛུགས་གནང་
རསེ་བདོ་ནང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་བརལ་
བཤིག་གཏངོ་བཞིན་པའི་གནད་དནོ་གལ་
འགངས་ཆེ་ཤོས་སུ་བརིྩ་གནང་ཡོང་བའི་
འབདོ་སྐལུ་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ེབཞིན་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་གི་སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་པི་རིན་སི་ཛཱ་
ཡི་ད་ིམཆོག་ནས་ཀང་བ་ླརུང་སརྒ་གི་གནད་
དནོ་ཐོག་ཛ་དག་གི་དནོ་ཕན་ལྡན་པ་ཞིག་
ཡོང་ཆེད་བདོ་ནང་ཕབེས་རྒྱྱུ འི་རེ་འདནུ་
འདནོ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེབཞིན་འཆར་ལོའ་ིཕི་ཟླ་ 
༣ པའ་ིནང་ཇི་ན་ིཝར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ ༣༤ 
པའི་ཐགོ་བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་གླངེ་སླངོ་དགསོ་པའ་ི
འབདོ་སྐལུ་ཡང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། གཞན་ཡང་། 
ནང་ཆོས་སུང་སྐབོ་ (Safeguarding 

Buddhism) ནས་བརྩམས་པའ་ི <<བ་ླ
རངུ་སརྒ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་བ་ (Stand 

with Larung Gar Now) ཞསེ་པའ་ིམིང་
བང་ཐགོ་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་ས་རགས་བསྡུ་རུབ་
ཀི་སྙན་ཞུ་ཞིག་ཡོད་པར་ད་བར་ས་རགས་
གྲངས་ ༡༤༧༠༠༠ བསྡ་ུརབུ་བྱུང་འདགུ་
པ་རྒྱལ་སིྤའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཉནི་མོར་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་
ཆྱུང་ལ་འབུལ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ན། མང་ཚོགས་མི་
རེ་ང་ོརེ་ནས་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀིས་ད་
ལམ་འདིའི་བརྒྱྱུ ད་(https://www.change.
org/p/united-nations-human-rights-
council-stand-with-larung-gar-now-
world-s-largest-buddhist-monastery-
home-to-10-000-facing-demolition)

ས་རགས་འགདོ་གནང་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། བཀའ་སིྤ་ཐུན་མོང་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ རྒྱལ་སིྤའ་ིའགྲ་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཉནི་མོར་བ་ླརུང་སརྒ་ལ་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐདེ་ཀི་མཆོད་འབུལ་
སྨནོ་ལམ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་གསར་འགདོ་
གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཡོད།  །

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ རེས་
གཟའ་ཟླ་བའ་ིམཚན་མོ་ཆྱུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ ཙམ་
ལ་དགུང་གྲངས་ ༦༨ ལ་ཕབེས་པའ་ིརྒྱ་གར་ལྷ་ོ
ཕགོས་ཏ་མིལ་ནཱ་ད་ུམངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་
ལྕམ་སྐུ་ཇ་ཡཱ་ལ་ལི་ཏ་མཆོག་སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པ་
རགོས་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་པར་བརནེ། 
ཕི་ཚེས་ ༦ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མི་མང་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཏ་
མིལ་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐའེ་ིགསུང་འཕྲནི་ཞིག་ཕུལ་འདགུ །

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཏ་མིལ་མང་ཚོགས་ལ་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེགནང་བ།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༨ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧2

བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་བའ་ིསྐ་སེར་ཕ་ོམོ་བཅྱུ་ཙམ་ལ་ལོ་ལ་ྔནས་བཅྱུ་བཞིའ་ིབར་གི་བཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༦ ཉནི་བདོ་ནས་གནས་ཚྱུལ་འབརོ་གསལ་
ལ། རྔ་བ་རང་སྐངོ་ཁུལ་གི་ལྟ་ེགནས་འབར་
ཁམས་འབངི་རིམ་མི་དམངས་ཁིམས་ཁང་
ཟརེ་བས་བདོ་མད་ོསདྨ་རྔ་བའི་སྐ་སེར་ཕ་ོམོ་
བཅྱུ་ཙམ་ལ་ལོ་ལྔ་ནས་བཅྱུ་བཞིའི་བར་གི་
བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་འད་མིན་བཅད་
ཡོད་འདགུ
༡༽ རྔ་བ་ཀིར་ིདགནོ་པའ་ིགྲྲྭ་འབུག་སྒ་
ལགས།

རང་ལོ་ ༥༠ ཡིན་པ་ཁངོ་ལ་ལོ་ ༡༤ 
བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདགུ 
ཁངོ་ན་ིལོ་སྔནོ་མའ་ིཕི་ཟླ་ ༡༡ ཟླ་མཇུག་
ཙམ་གི་མཚན་མོ་ཞིག་ལ་དགོན་པའི་ནང་
གི་རང་ཤག་ནས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁིད་
བས་ཡོད་ཀང་འབལེ་ཡོད་ནས་ད་བར་གང་
དུ་བཀག་ཉར་བས་ཡོད་མེད་སོགས་ཀི་
ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚྱུལ་ཤེས་རགོས་བྱུང་མེད། 
འདི་ནས་ཤེས་རགོས་བྱུང་བར་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་ག་སྟནོ་སྐབས་ཨ་མད་ོརྔ་བར་མི་
མང་གི་སྤོ་སིྐད་སོགས་གོ་སིྒག་བས་པའི་
དགོས་གཞིའི་འགོ་འཛིན་བཟུང་བས་ཡོད་
འདགུ ད་ེམིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ཁངོ་
འཛིན་བཟུང་གིས་ལོ་ ༡ དང་ཟླ་བ་ ༤ 
བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་བཅད་པའི་ཆབ་
སདི་བཙོན་ཟུར་ཞིག་ཡིན་པ་དང། ཁངོ་གི་
ཕ་ཡུལ་རྔ་བ་རངོ་སོ་ར་ུམ་ནས་ཡིན།
༢༽ རྔ་བ་ཀིར་ིདགནོ་པའ་ིགྲྲྭ་བླ་ོབཟང་
མཁས་གུྲབ་ལགས།

རང་ལོ་ ༤༤ ཡིན་པ་ཁངོ་ལ་ལོ་ ༡༣ གི་
བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདགུ 
ཁངོ་ན་ིལོ་སྔནོ་མའི་ལོ་མཇུག་ཙམ་ལ་འཛིན་
བཟུང་བཀག་ཉར་བས་ཡོད་ཀང་ད་བར་
གར་ཡོད་ཅི་བྱུང་གི་གནས་ཚྱུལ་གསལ་པ་ོ
གང་ཡང་མ་ཤེས་པར་ལགྷ་ཡོད་ལ། འད་ི
ནས་ཤེས་རགོས་བྱུང་བར་༸གོང་ས་མཆོག་
གི་ག་སྟནོ་སྐབས་སྐད་འཕྲནི་ནང་༸གོང་ས་
མཆོག་ལ་ཞབས་བརན་བསུྒབས་ཐོ་ལེན་
སའི་ཚོགས་པ་བཙྱུགས་པའི་དགོས་གཞིའི་
འགོ་འཛིན་བཟུང་བས་ཡོད་འདགུ ཁངོ་ད་ེ
སྔནོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་འཛིན་བཟུང་གིས་
ལོ་ ༣ གི་བཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་
ནའང་། བཙོན་ཁང་ནང་ད་ུནད་མནར་
དག་པསོ་རང་མགོ་མི་ཐནོ་པར་གྱུར་པས་
ལོ་དསུ་མ་ཚང་གངོ་གླདོ་བཀལོ་བཏང་འདགུ 
ནང་མི་དང་འབལེ་ཡོད་སོགས་ཀིས་འགྲ་ོ
གྲནོ་བཏང་སྟ་ེཡུན་རིང་སྨན་བཅོས་བས་
མཐར་ཅྱུང་ཙམ་དག་བསྐདེ་བྱུང་ཡོད་འདགུ  
ཁོང་གི་ཕ་ཡུལ་ནི་རྔ་པ་རོང་ཕྱུགས་ལས་
འགབ་མ་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཕ་མིང་ལ་ཐསོ་
ལི་ཟརེ།  ཆྱུང་དསུ་ནས་རྔ་པ་ཀིར་ིདགནོ་
པར་ཆོས་ཞུགས་ཀིས་བསྡུས་རགས་ནས་
བཟུང་སྟ་ེགཞུང་ཆེན་བཀའ་པདོ་ལྔ་ལ་སླབོ་
གཉརེ་མཐར་ཕིན་པ་གནང་ནས་དག་ེབཤེས་
གྲྲྭ་སྐརོ་བདེ་ལ་ཉ་ེབར་ཡོད་འདགུ
༣༽ རྔ་བ་ཀིར་ིདགནོ་པའ་ིགྲྲྭ་བླ་ོབཟང་དག་ེ

འཕལེ་ལགས།
རང་ལོ་ ༢༩ ཡིན་པ་ཁངོ་ལ་ལོ་༡༢ ཀི་
བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདགུ 
ཁངོ་ན་ིལོ་སྔནོ་མའ་ིཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ 
མཚན་མོ་དགོན་པའི་ནང་གི་རང་ཤག་ནས་
འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁིད་བས་ཡོད་ཀང་ཉ་ེ
ཆར་གི་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་གི་སྔནོ་བར་གར་
ཡོད་ཅི་བྱུང་གི་གནས་ཚྱུལ་ཅྱུང་ཙམ་ཡང་
ཤེས་རགོས་མ་ཐུབ་པར་ལགྷ་ཡོད་ལ། ཁངོ་

ད་ེསྔནོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༥ ནང་འཛིན་བཟུང་
གིས་ཡུན་རིང་བཀག་ཉར་བས་མཐར་ལོ་
གསུམ་གི་བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་བཅད་
ད་ེ ༢༠༡༣ ལོའ་ིལོ་མཇུག་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་
སྔ་སུར་གིས་གླདོ་བཀལོ་བཏང་བའི་ཆབ་
སདི་བཙོན་ཟུར་ཞིག་ཡིན་འདགུ ཁངོ་གི་ཕ་
ཡུལ་རྔ་པ་རོང་རྨའེུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་གཉསི་
པ་ནས་ཡིན་ཞིང་། ཕ་ཨུ་རྒྱན་ཚེ་རིང་དང་། 
མ་ལྷ་མོ་སིྐད་གཉིས་ལ་བུ་བུ་མོ་དགུ་ཡོད་
པའ་ིནང་གི་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ་དང་། ཆྱུང་ཆྱུང་
སབྐས་ནས་རྔ་བ་ཀིར་ིདགོན་པར་གྲྲྭ་པ་བས་
ཤིང་། འཛིན་བཟུང་མ་བས་གངོ་སནྨ་པ་གྲྲྭ་

ཚང་གི་གཉརེ་པ་ཡིན་འདགུ
༤༽ རྔ་བ་ཀིར་ིདགནོ་པའ་ིགྲྲྭ་བླ་ོགྲསོ་ལགས།
རང་ལོ་ ༤༡ ཡིན་པ་ཁངོ་ལ་ལོ་ ༩ ཡི་
བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདགུ 
ཁངོ་ན་ིལོ་སྔནོ་མའི་ལོ་མཇུག་ཙམ་ལ་དགནོ་
པའི་ནང་ནས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁིད་བས་
ཡོད་ཀང་ད་བར་གར་ཡོད་ཅི་བྱུང་གི་གནས་
ཚྱུལ་གསལ་པ་ོགང་ཡང་ཤེས་རགོས་མ་
བྱུང་བར་ལགྷ་ཡོད་འདགུ ཁངོ་ད་ེསྔནོ་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་འཛིན་བཟུང་གིས་ལོ་ ༢ 
ཀི་བཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་པའ་ིཆབ་
སདི་བཙོན་ཟུར་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཁངོ་གི་
ཕ་ཡུལ་རྔ་པ་རོང་ཨ་འདསུ་གཤོང་བ་སྡ་ེབ་
ཡིན་པ་དང་། ཕ་མིང་ལ་གདགུས་ཁ་ོཟརེ་
ཞིང་། གནའ་དངེ་གི་རི་མོའ་ིསྒྱུ ་རྩལ་ལ་

མོས་པ་ཆེ་བའ་ིརི་མོ་པ་ཞིག་ཡིན།

༥༽ ལ་ྷསྡ་ེའགབ་མའ་ིབནོ་ཁ་ོསིྐད་ལགས།
རང་ལོ་ ༤༨ ཡིན་པ་ཁངོ་མོར་ལོ་ ༧ གི་
བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདགུ་
ལ། ཁངོ་མོ་ལོ་སྔནོ་མའ་ིཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༢༠ ཡས་མས་ཤིག་ལ་འཛིན་བཟུང་བཙན་
ཁིད་བས་ཡོད་ཀང་གར་ཡོད་ཅི་བྱུང་གི་
གནས་ཚྱུལ་ཤེས་རགོས་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་
ཡོད་འདགུ འད་ིནས་ཤེས་རགོས་བྱུང་བར་
༸གངོ་ས་མཆོག་གི་ག་སྟནོ་སབྐས་ཨ་མད་ོརྔ་
བར་མི་མང་གི་སྤ་ོསིྐད་སོགས་གོ་སིྒག་བས་
པའི་དགོས་གཞིའི་འགོ་འཛིན་བཟུང་བས་
ཡོད་འདགུ ཁངོ་མོ་ད་ེསྔནོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ 
དང་ ༢༠༡༢ ལོ་སོ་སོར་འཛིན་བཟུང་གིས་
ཟླ་བ་ཁ་ཤས་རེ་བཀག་ཉར་བས་པ་དང་། 
འབལེ་ཡོད་ནས་ཐབས་ཤེས་ས་ཚོགས་བས་
ཏ་ེགླདོ ་བཀལོ་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། 

རྒྱྱུན་ད་ུལ་ྟསུང་འགོ་གནས་དགསོ་གྱུར་ཡོད། 
ཕ་མིང་ལ་ཡར་འཕལེ་ཡིན་འདགུ
༦༽ སྤ་ོཚིགས་ཡུལ་ཚོའ་ིར་ོབ་སྡ་ེབའ་ིཚྱུལ་
ཁམིས་ལ་ལོ་ ༦ བཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཐག་
བཅད་ཡོད་ཀང་། ཁངོ་ད་ེསྔནོ་སྤ་ོཚིགས་
དགོན་པའི་གྲྲྭ་པ་བདེ་མངོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་

པ་ལས་གཞན་པའི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚྱུལ་
ཤེས་རགོས་མ་བྱུང་།
༧༽ ཨ་ཀ་ཀ་ལགས།
རང་ལོ་ ༣༥ ཡིན་པ་ཁངོ་ལ་ལོ་ ༥ བཙོན་
འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་ཡོད་ཀང་། ཁངོ་
ག་དསུ་འཛིན་བཟུང་བས་པའི་གནས་ཚྱུལ་

ཤེས་རགོས་ཐུབ་མེད། ད་ེསྔནོ་ཡང་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༡ ལོར་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོབླ་ོབཟང་
ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
གནང་སྐབས་ང་ོརྒོལ་སྐད་འབདོ་བས་པའི་
རྐནེ་གིས་འཛིན་བཟུང་གིས་ཁངོ་ལ་ལོ་ ༣ 
ལྷག་བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་བཅད་པའི་
ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་ཞིག་ཡིན་འདགུ ཁངོ་
གི་ཕ་ཡུལ་རྔ་བ་རྨའེུ་རུ་མ་ཡུལ་ཚོའི་རུ་ཆེན་
དང་པ་ོཡིན་ཞིང་། མ་མིང་ལ་དངུ་མོ་ཟརེ། 
སྔནོ་ཆད་རྔ་བ་ཀིར་ིདགནོ་ད་ུགྲྲྭ་པ་བས་མངོ་

ཡོད་འདགུ
༨༽ཏཱ་རེ་སིྐད་ལགས།  ལོ་ ༨  བཙོན་
འཇུག་ཁམིས་ཐག་བཅད་པ།
༩༽ ཚྱུལ་ཁམིས་ལགས།
ད་ེབཞིན་ཉནི་དརེ་ལོ་ ༥ བཙོན་འཇུག་
ཁིམས་ཐག་བཅད་པའི་ཚྱུར་ཏའེམ་ཚྱུལ་
ཁམིས། རང་ལོ་༣༢ ཙམ་ཡིན་ཞིང་། ལོ་
སྔནོ་མའ་ིཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་༢༥ ཡས་མས་
སུ་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁིད་བས་ཡོད་ཀང་
ཟླ་བ་མང་པའོི་རིང་གར་ཡོད་ཅི་བྱུང་གི་
གནས་ཚྱུལ་ཙམ་ཡང་ཤེས་རགོས་བྱུང་མེད་
པ་དང་།
 ཕི་ལོ་༢༠༠༨ ལོར་ང་ོརྒལོ་སདྐ་
འབདོ་བས་པའ་ིརྐནེ་གིས་ལོ་ ༡ ཟླ་ ༦ གི་
བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདགུ 
ཁོང་གི་ཕ་ཡུལ་ལྷ་སྡ་ེགོང་མ་ནས་ཡིན་ཞིང་
། མ་མིང་ལ་བཀ་པ་ོཡིན་པ་དང་། ཁངོ་སྔནོ་
ཆད་རྔ་བ་ཀིརི་དགོན་པར་གྲྲྭ་པ་བས་མངོ་
ཡོད་ལ། རསེ་སུ་སྐ་སར་བབ་ནས་གཉནེ་
སིྒག་བས་ཏ་ེལོ་བཞི་ལ་ྔཅན་གི་ཕུྲ་གུ་གཉསི་
ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།།

འབུག་སྒ་ལགས།

བླ་ོབཟང་མཁས་གུྲབ་ལགས།

བླ་ོབཟང་དག་ེའཕལེ་ལགས།

བླ་ོགྲསོ་ལགས།

བནོ་ཁ་ོསིྐད་ལགས།

ཨ་ཀ་ཀ་ལགས།

ཚྱུལ་ཁམིས་ལགས།

ཚྱུལ་ཁམིས་ལགས།

བཀའ་སིྤ་གཉསི་ཀིས་ལམྕ་སྐ་ུཔ་ེལོ་སི་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡ ཉནི་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ི
ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་དང་༸གོང་ས་མཆོག་
དང་ཐུགས་འདསི་ཧ་ཅང་ཉ་ེབའི་ཡུན་རིང་
ནས་བདོ་དནོ་ལ་ཤ་ཚ་ཆེན་པསོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་མཁན་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་
འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་ Nancy 

Pelosi མཆོག ཐངེས་འདརི་གྲསོ་ཚོགས་
འགོ་མའ་ིནང་འསོ་གྲངས་ ༡༣༤ ཐབོ་

ནས་མང་གཙོ་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་འགོ་
ཁདི་ད་ུ Democratic Leader སརླ་ཡང་
འསོ་འདམེས་བྱུང་འདགུ དརེ་བརནེ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་
ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་འཕྲིན་ཞིག་ཕུལ་
བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། ངས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་སྐུ་ཉིད་མཆོག་
ཐངེས་འདརི་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་

ནང་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁིད་ད་ུསྐར་
འདམེས་གནང་བར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་དགའ་
བསུའ་ིའཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་དང་། 
 ཕོགས ་མཚྱུ ངས ་ སིྤ ་ འ ཐུས ་
ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
མཆོག ་ གི ་མཚན ་ཐོག ་ནས ་ ཕུལ ་བའི ་
འཚམས་འཕྲནི་ནང་འཁདོ་དནོ། སྐ་ུཉདི་
མཆོག་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི ་མང་གཙོ་
ཚོགས་པའི་དབུ་ཁིད་ལ་བསྐར་འདམེས་

གནང་བར་བོད་མི ་མང་སིྤ ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ནས་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ིཞུ་
རྒྱྱུ ་དང་།  སྐ་ུཉདི་མཆོག་ནས་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་། བདོ་
མི་རྣམས་ལ་སེམས་ཐག་ཧ་ཅང་ཉ་ེབའི་
གྲགོས་པའོི་འད་ུཤེས་འགོ་ཡུན་རིང་ནས་
བདོ་མིའ་ིབདནེ་པའ་ིའཐབ་རྩདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བར་བཀའ་དིན་བསམ་ཤེས་དང་
སྦགས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད།  ད་ེས་ྔ

སྐ་ུཉདི་བདོ་ནང་འཚམས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་
རསེ་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་རང་
དབང་ལནྡ་པའི་འཛམ་གླངི་ཕིར་གསལ་སྟནོ་
གནང་བ་དང་།  ལགྷ་པར་ར་སར་རནེ་གཞི་
བས་པའི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བསྟི་
གནས་ཁང་ད་ུང་ོཕབེས་གནང་བ་བཅས་ལ་
ང་ཚོས་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་
སོགས་འཁདོ་འདགུ །



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༨ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ 3

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

ཐ་ེཝན་སླབོ་ཆེན་ནང་བདོ་དནོ་ང་ོསྤདོ།
༄༅། །ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ དགངོ་ད་ོ
ཆྱུ་ཚོད་ ༧ ནས་ ༩ བར་ཐ་ེཝན་ཐ་ེཀུང་
གྲངོ་ཁྱེར་ད་ུཆགས་པའི་ཏུང་ཧའ་ེགཙྱུག་
ལག་སླབོ་གྲྲྭ་ཆེན་མོའི་སིྤ་ཚོགས་ཚན་པ་ནས་
གདན་ཞུ་གནང་དནོ་བཞིན་ཐ་ེཝན་བདོ་ཀི་
སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་
བཙན་བོལ་བདོ་མི་དང་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་། ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་བརྙན་
པར་ Power Point བརྒྱྱུད་ནས་བདོ་ཀི་
ལོ་རྒྱྱུས་སྙངི་བསྡསུ་དང་། རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་
ད་ུལག་བསྟར་བས་པའི་སིད་བྱུས་དང་བདོ་
མིའ་ིསྡགུ་བསལྔ། བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
འབད་བརྩནོ་དང་གུྲབ་འབས་སོགས་ང་ོསྤདོ་
གནང་རསེ། སླབོ་ཕུྲག་ཚོས་ད་ིབ་མང་པ་ོ
བཏནོ་པར་ལན་འདབེས་དང་གསལ་བཤད་
ཁ་གསལ་གནང་བར་སླབོ་ཕུྲག་ཚོ་བླ་ོམགུ་
པ་ོབྱུང་ཞིང་། གཏམ་བཤད་མཇུག་སིྒལ་
རསེ་ཀང་སླབོ་ཕུྲག་ཚོས་ད་དངུ་ད་ིབ་མང་པ་ོ

བཏང་བ་དང་། དའེ་ིཁངོས་རྒྱ་ནག་ནས་སླབོ་
སྦོང་བེད་པར་འབོར་བའི་སླབོ་ཕུྲག་ཁག་
གཅིག་གིས་བདོ་རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སྐོར་
བདེ་མ་ཐུབ་ཀང་། དབུ་མའ་ིལམ་ན་ིབདོ་
རྒྱ་མི་རིགས་གཉསི་ལ་ཕན་པ་ཞིག་ཡིན་པས་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་ཚྱུལ་སོགས་
བརདོ། ཐངེས་འདརི་སླབོ་ཕུྲག་ཁྱནོ་གྲངས་ 
༡༥༠ བརྒལ་བས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་
པ་དང་། རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་ནས་སླབོ་སྦངོ་བདེ་
མཁན་སླབོ་ཕུྲག་གང་མང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
ཏུང་ཝུ་གཙྱུག་ལག་སླབོ ་གྲྲྭ་ཆེན་མོའི ་སིྤ་
ཚོགས་ཚན་པ་ནས་བདོ་དནོ་ང་ོསྤདོ་ཀི་སླབོ་
ཚན་ཁངོས་ལོ་རེར་ཉུང་མཐར་ཐ་ེཝན་དནོ་
གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་ཐེངས་རེ་
གདན་ཞུ་གནང་གི་ཡོད་པས་རྒྱ་ནག་གི་སླབོ་
ཕུྲག་ཚོ་ཡང་མཉམ་ཞུགས་དང་ཟུར་ཉན་
བདེ་པར་ཡོང་བཞིན་འདགུ་པ་བཅས།།

ཡུ་རོབ་ཤེས་ཡོན་དང་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་མཆོག་ལ་
བཀའ་ཤག་གི་ཤེས་ཡོན་སདི་བྱུས་ང་ོསྤདོ་ཞུས་པ།

༄༅། །སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀ་
ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཡུ་རོབ་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་རིག་གཞུང་དང་ཤེས་ཡོན་འགན་
འཛིན་ལམྕ་སྐ་ུམར་ཊིན་རེ་ཆ་ཌི་ Martine 

Reicharts མཆོག་དང་། ཡུ་རོབ་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་དང་སིྤ་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་ཚན་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་
ཧནེ་རི་མ་ལོ་སེ་ Henri Malosse མཆོག་
དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདགུ  ད་ེཡང་
མཇལ་འཕྲད་ཆྱུ་ཚོད་གཅིག་ལགྷ་ཙམ་རིང་
སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀིས་འགན་འཛིན་མཆོག་
ལ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་སབྐས་ 
༡༥ པའ་ིཤེས་ཡོན་ཐགོ་འཛིན་བཞིན་པའ་ི
སིད་བྱུས་ལངས་ཕགོས་ང་ོསྤདོ་ཞུས་འདགུ 
སྐབས་དརེ་འགན་འཛིན་མཆོག་ནས་ཁོ་མོ་
རང་ཉདི་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ལ་ད་ོསང་གནང་
མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་གུས་བཀུར་རྒྱ་ཆེ་
ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་གསུངས་པ་དང་
སྦགས། ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ངསོ་ནས་
ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་མཐ་ོརུ་གཏངོ་ཐབས་

ཆེད་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་
པའ་ིཇ་ེཨེན་ཡུ་ JNU དང་ལྷ་ོཕགོས་ཀ་ེར་
ལ་མངའ་སྡའེ་ིགྲངོ་ཁྱརེ་ཀལོ་ལམ་ Kollam 
སོགས་ནང་རོགས་རམ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་

བཞིན་ཡོད་སྟབས། བདོ་མི་ཚོས་ཀང་ཤེས་
ཡོན་བསྟི་གནས་ཁང་ད་ེདག་ནང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཐབས་ཆེ་གལ་སྐརོ་གསུངས།
ད་ེརསེ་སུྤལ་སྐ་ུབསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གི་ཚ་མོ་ཉ་ིམ་ལ་ྷམོ་ལགས་ཀང་
མཉམ་ཞུགས་གནང་སྟ་ེཚོགས་གཙོ་དང་
འགན་འཛིན་རྣམ་གཉསི་ལ་ཁ་ོམོའི་ལོ་རྒྱྱུས་
ཞིབ་ཕྲ་ང་ོསྤདོ་ཞུ་སབྐས།  འགན་འཛིན་
ཁངོ་རྣམ་པས་སབྐས་དརེ་ཉ་ིམ་ལ་ྷམོ་ལགས་
ཀི་ནང་མི་དང་ཕུྲ་གུའ་ིགནས་སྟངས། མ་
འངོས་མི་ཚེའི་མདནུ་ལམ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
འད་ིརྩད་གནང་བ་མ་ཟད།  འགན་འཛིན་
ལམྕ་སྐུ་མར་ཊིན་རེ་ཆ་ཌི་མཆོག་གིས་ཉ་ིམ་
ལྷ་མོ་ལགས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་
རྒྱབ་སྐརོ་གིས་སྙངི་སྟབོས་ནམ་ཡང་ཞུམ་རྒྱྱུ ་
མེད་པའ་ིལམ་སྟནོ་བསབླ་བ་གནང་འདགུ
སིྤར་ད་ེཉནི་དང་ཐགོ་ཉ་ིམ་ལ་ྷམོ་ལགས་དང་

ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་ཚན་པའི་ལས་བདེ་བསྟན་འཛིན་བསོད་
ནམས་ལགས།  སརྦ་སེལ་དནོ་ཁང་གི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་གཏུག་ཚན་པའི་ལས་
བེད་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒོན་ལགས་བཅས་
ཀིས་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ལོ་འཁོར་
འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཚོགས་ཆེན་
ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྟ་ེཡུ་རོབ་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐབོ་
ཚན་པའི་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་རྣམས་དང་། 
གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་སུང་སྐབོ་ཚོགས་པ། ད་ེབཞིན་ཡུ་རོབ་
མཐུན་ཚོགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འབལེ་
ཡོད་ལས་བདེ་རྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་
འདགུ གཞན་ཡང་གངོ་བརདོ་རང་རིགས་
བུད་མེད་གསུམ་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་
ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་
སུ། གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཐབོ་ཐང་སུང་
སྐབོ་ཚན་པ་ Protection International 

དང་ UNPO སོགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་དང་ཐུག་
འཕྲད་ཀིས་ཉི་མ་ལྷ་མོ་ལགས་ཀི་གསལ་
བཤད་ལ་ཁོང་རྣམ་པས་ཞིབ་ཕྲ་གསན་
འཇགོ་གནང་བ་མ་ཟད།  གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ  ཐངེས་
འདིར་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་
ཞུ ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་གོ་སིྒག་གནང་
མཁན་སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་དང་། ཡུ་
རོབ་ཏུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་
ད ོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཡན་ལག་ལས་
ཁུངས་གཉསི་ཡིན་འདགུ།

སདི་གཞུང་གསར་རྙངི་འཕ་ོལེན་གི་དསུ་
སབྐས་དམ་འཛིན་ཐགོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་

ལངས་ཕགོས་མུ་མཐུད་རྒྱྱུན་སྐངོ་
ཡོང་སདླ་ཞུ་གཏུག་གནང་བ།

༄༅། །ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་སདི་འཛིན་གི་
འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོ་ལེགས་གུྲབ་ཀིས་སྐུ་ཞབས་
ཌ་ོནལ་ཊམ་ Donald Trump མཆོག་ཨ་
རིའི་སིད་འཛིན་གསར་པར་བདམས་ཐནོ་
བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ 
ཚེས་ ༢༠ ཉནི་བར་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་
མ་ཞུས་པའི་རིང་སིད་འཛིན་གསར་རྙིང་
དབར་འཛིན་སྐངོ་ལས་དནོ་དང་། ལས་
ཁུངས་གནད་འགག་ཆེ་ཁག་གི་ལས་བདེ་བར་ེ
སྒྱུར་སོགས་འཕ་ོའགྱུར་གི་དསུ་སྐབས་འདི་
ཧ་ཅང་གཉན་འཕྲང་ཅན་གི་དསུ་སབྐས་ཤིག་

ཡིན་སྟབས། སརྔ་ལརྟ་སདི་གཞུང་གསར་
པས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་སིད་བྱུས་ལངས་
ཕགོས་མུ་མཐུད་རྒྱྱུན་སྐངོ་གནང་ཆེད། ཨ་
རི་རྒྱལ་ཡོངས་བཀའ་དནི་རསེ་དན་སུང་བརིྩ་
ཞུ་བའ་ིདསུ་ཆེན་ Thanksgiving ས་ྔརསེ་
སུ་ཨ་རིའི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་གིས་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ད་ུརནེ་གཞི་
བས་པའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་
དང་མཉམ་རབུ་ཐགོ ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་

གོང་འགོ་གི་མང་གཙོ་དང་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པ་གཉིས་ཀའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གང་
མང་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ནས་ཨ་རིའི་
སིད་གཞུང་གི་ཕི་འབལེ་སིད་བྱུས་འགོ་བདོ་
དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ལངས་ཕགོས་འཛིན་
བཞིན་པ་ད་ེདག་སིད་འཛིན་གསར་པ་སྐུ ་
ཞབས་ཌོ་ནལ་ཊམ་མཆོག་གི་དབུ་ཁིད་འགོ་
མུ་མཐུད་རྒྱྱུ ན་སྐོང་གནང་སྐོང་ཡོང་ཆེད་
ཞུ་གཏུག་གནང་འདགུ ཞུ་གཏུག་གནང་
བའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་འབལེ་ཡོད་
ལས་བེད་སོགས་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་ཁོངས་

ནས་གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་ལྕམ་
སྐ་ུཌི་ཡེན་ཕ་ཡིན་སི་ཊེན་ Senator Diane 

Feinstein མཆོག་ཀང་ཡོད་འདགུ་པ་དང་། 
ཁོ་མོ་ནི་ཡུན་རིང་ནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་ཐངེས་
འདིར་ཡང་ཁོང་ནས་སྔར་བཞིན་བདོ་དནོ་
ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱྱུ འི་ཁས་
ལེན་གནང་འདགུ །

༄༅།  །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢ ཉནི་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག་དང་། རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་
པ་དུང་འཕར་ཀུན་དགའ་བཀ་ཤིས་ལགས་
གཉསི་ནས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཀནོ་ཏུ་
རནེ་གཞི་བས་པའི་སིྤ་མང་སྟབོས་ཤུགས་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་རྒྱ་རིགས་ཡང་ཅན་
ལི་ Dr. Yang Jianli སོགས་ཚོགས་པ་
དའེི་ཚོགས་མི་ཁག་ཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་
གནང་སྟ་ེབདོ་དནོ་སྐརོ་འགྲལེ་བརདོ་གནང་
ཡོད། ད་ེཡང་རྒྱ་རིགས་ད་ེདག་ཁངོས་སུ་ཕི་
རྒྱལ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་དང་། རྒྱ་རིགས་
ནང་པ། སླབོ་ཕུྲག ཁམིས་རྩདོ་པ། གསར་
འགདོ་པ་བཅས་ཡོད་འདགུ་ཅིང་། ཁ་ཤས་
རྒྱ་ནག་ནས་ཨ་རིར་སླབེས་ཏ་ེཟླ་བ་ཁ་ཤས་
ལས་མ་སོང་བ་ད་ེའད་ཡང་འདགུ སབྐས་
དརེ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་མཆོག་ནས་ཁོང་
རྣམ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ཡོད་
པའི་སེར་ར་ལྔ་རིག་ནང་བསྟན་སླབོ་གླིང་

གི་གྲྲྭ་བཙྱུན་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོ
འཕྲད་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ལས་འཕྲསོ་
ཏ ེ་བ ོད་ནང་གི ་བ ོད་མི ་ཚོའི ་དངོས་ཡོད་
གནས་སྟངས་དང་།  དནོ་ཁང་གིས་ཨ་རིའ་ི
སདི་གཞུང་དང་། གྲསོ་ཚོགས་ལ་འབལེ་བ་
བདེ་སྟངས་ཀིས་མཚོན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཁང་གི་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས། བང་ཨ་
རིའི་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས་
བཅས་ང་ོསྤདོ་དང་། ཁངོ་ཚོའ་ིད་ིབར་ལན་
འདབེས་གནང་ཡོད། ད་ེརསེ་སིྤ་མང་སྟབོས་
ཤུགས་ཚོགས་པའ་ི Initiative for China 
ཚོགས་གཙོ་ཡང་ཅན་ལི་དང་མཉམ་ད་ུམ་
འངོས་པར་ཐུན་མོང་ཐགོ་རྒྱ་རིགས་ཀི་སིྤ་
ཚོགས་ནང་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་འཁབ་སྟནོ་
བདེ་ཕགོས་སྐརོ་བཀའ་བསྡུར་ཡང་གནང་
ཡོད།  ཡང་ཅན་ལིས་སིྤ་མང་སྟབོས་ཤུགས་
ཚོགས་པའི་ངསོ་ནས་དསུ་རག་ཏུ་བདོ་དནོ་
ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་གནང་རྒྱྱུ ར་གྲ་སིྒག་ཨང་
གསར་ཡིན་སྟབས་དགོས་མཁ་ོནམ་བྱུང་ཚེ་

འཛེམས་ཟནོ་མེད་པར་ལམ་སང་འབལེ་བ་
གནང་རོགས་ཞསེ་གསུངས།
 སྐུ ་ཞབས་ཡང་ཅན་ལི་ནི་བདོ་
དནོ་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀིས་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། བདོ་དནོ་
དང་འབལེ་བའི་ཚོགས་འད་ུའད་མིན་ལ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་མོང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
རྒྱ་སདྐ་ཀི་རུླང་འཕྲནི་དང་། བརྙན་འཕྲནི་
ནང་རྒྱྱུ ན་ད་ུབདོ་དནོ་སྐརོ་དཔྱད་པ་གནང་
མཁན་རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་
རེད།   ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ ཉནི་ཁངོ་
ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་ནང་ཉན་ཞིབ་ཏུ་ཕབེས་
ཀི་ཡོད་པ་དང་། ད་ེཉནི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཀང་གྲསོ་ཚོགས་སུ་
ཉན་ཞིབ་ཏུ་ཕབེས་ནས་ཁག་སོ་སོས་རྒྱ་ནག་
དང་། བདོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་
བཅས།།

བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རྒྱྱུར་ང་ཚོ་གྲ་སིྒག་ཨང་གསར་ཡིན།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༨ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧4

ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་དང་གྲསོ་ཚོགས་སུ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་པ།
༄༅། །ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་སུྤལ་སྐ་ུ
བསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གི་ཚ་མོ་ཉི་མ་ལྷ་མོ་ལགས་དངེ་སྐབས་ཡུ་

རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀིས་གཙོས་ཡུ་རོབ་མཐུན་
ཚོགས་སོགས་སུ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་
སྤལེ་མུས་ལརྟ།   སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་
སརྦ་སེལ་ད་ུཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
ཚོགས་པའིི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་ཨོ་བྷ་ར་ཡེན་ 

O’Brian ལགས་དང་། ཡུ་རོབ་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་ Working Group on Asia and 

Oceania (COASI) ཞསེ་པའ་ིཚོགས་གཙོ་

སྐ་ུཞབས་ Grzegorzewski ལགས་དང་
ལནྷ་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་
སརྦ་སེལ་དནོ་ཁང་གི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་
གཏུག་ཚན་པའི་ལས་བདེ་རིག་འཛིན་ཆོས་
སྒནོ་ལགས་དང་། ཉ་ིམ་ལ་ྷམོ་ལགས། ཕི་
དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ཚན་པའི་ལས་བེད་བསྟན་འཛིན་བསོད་

ནམས་ལགས་བཅས་ལནྷ་བཅར་ཞུས་འདགུ 
མཇལ་འཕྲད་སྐབས་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་
ཀིས་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་འབལེ་ཡོད་
འགན་འཛིན་རྣམ་པར་༸གོང་ས་མཆོག་
ཡུ ་རོབ་ཁུལ་དུ་ ཆིབས་སྒྱུ ར་སྐརོ ་དང་། 
བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སིྤ་དང་། 
ལྷག་པར་གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་གཏོར་
བཤིག་གཏོང་བཞིན་པའི་ཛ་དག་གནས་
སྟངས། ད་ེབཞིན་རིང་མིན་ཡུ་རོབ་མཐུན་
ཚོགས་དང་རྒྱ་ནག་དབར་འགྲོ་བ་མིའི ་
ཐོབ་ཐང་ཐོག་གྲསོ་མོལ་གནང་རྒྱྱུ ་བཅས་
ང་ོསྤདོ་ཞུས་འདགུ སབྐས་དརེ་ཡུ་རོབ་
མཐུན་ཚོགས་ཀི་འབལེ་ཡོད་འགན་འཛིན་
རྣམ་པས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་མུ་མཐུད་
སེམས་འཚབ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
ལགྷ་པར་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་མཚམས་ཆད་
པ་དརེ་བླ་ོའཚབ་ཧ་ཅང་གནང་བཞིན་ཡོད་
སྐརོ་གསུངས་པ་དང་སྦགས། ཡུ་རོབ་མཐུན་
ཚོགས་དང་རྒྱ་ནག་དབར་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ཐོག་གནས་སྟངས་བརེ་ལེན་བ་རྒྱྱུ འི་
ལྷན་ཚོགས་ད་ེཡང་འཚོགས་ཐུབ་མིན་ངསེ་
གཏན་མེད་པའི་གནས་སུ་ལྷུ ང་ཡོད་སྐརོ་

གསུངས། ད་ེརསེ་ཉ་ིམ་ལ་ྷམོ་ལགས་ཀིས་
ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་སུྤལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་
བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་གནད་དནོ་
དང་འབལེ་བའི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་དང་
ཆབས་ཅིག རིན་པ་ོཆེ་དམ་པ་ཁངོ་བཙོན་

ཁང་ད་ུདགོས་གཞི་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་གནས་
སྟངས་འགོ་སྐ་ུགྲངོས་བར་བརནེ། སྐ་ུགྲངོས་
རྐེན་ངོ་མ་གང་ཡིན་ཐད་རང་དབང་ཅན་
གི་སྡ་ེཚན་ཞིག་ནས་ཕགོས་ལྷུང་སངྤས་པའི་
ཞིབ་འཇུག་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐལུ་
ཡང་ཞུས་འདགུ སབྐས་དརེ་འགན་འཛིན་

རྣམ་པས་ཉ་ིམ་ལ་ྷམོ་ལགས་ལ་སེམས་གསོ་
གནང་བ་དང་འབལེ་ཁོང་གི་བད་ེའཇགས་
དང་ཁངོ་གི་ནང་མིའི་མ་འངོས་མདནུ་ལམ་
ཐོག་བླ ་ོའཚབ་ཡོད་སྐརོ ་གསུངས་འདུག 
ཕོགས་མཚྱུངས་བདོ་མིའི་སྐུ ་ཚབ་རྣམས་

ཀིས་བྷལེ་འཇམ་
གྲོ ས ་ ཚོ ག ས ་
ཀི་ Christian 

D e m o c r a t i c 

and Flemish 

(CD&V) party 

ཞེས ་པའི ་ཆབ ་
སིད་ཚོགས་པའི་
འཐུས་མི ་ལྕམ ་ 
Sabine de Bet-

hune ལགས་
དང་། New 

Flemish Alliance (N-VA) Party ཞསེ་
པའི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ལྕམ་ 
An Capoen ལགས་བཅས་དང་ལནྷ་མཇལ་
འཕྲད་གནང་འདགུ

ལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སྐབས་བསྟནུ་དགོས་མཁོ་གཞི་
བཟུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཆེད་ཁྱད་ལས་
པ་དུང་གཞནོ་ལས་རོགས་ ༡ དང་། ཕི་
དལི་རྒྱ་ཡིག་ཚན་པའི་དམིགས་བཀར་ས་
མིག་ཐགོ་སྡ་ེའགན་ ༡ དང་ལས་དུང་ ༡ 
བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་དང་བདོ་ཀི་སིད་བྱུས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱ་ཡིག་ལས་དནོ་ཆེད་
དམིགས་བཀར་ས་མིག་ཐགོ་སྡ་ེའགན་ ༢ 
བཅས་བསྡམོས་ལས་བདེ་གྲངས་ ༥ གཤམ་
གསལ་ས་སྟངོ་ཡོད་པར་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་
ཚང་ཞིང་དནོ་དམ་སི་ཞུའི་ལས་བདེ་ཞབས་
འདགེས་ཞུ་འདདོ་ཡོད་རིག་ནས་འཚང་སནྙ་
འབུལ་འཐུས།
ཀ༽ ཁྱད་ལས་པའ་ིས་མིག
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་མདནུ་ལམ་སླབོ་
སྟནོ་པའི་ལས་རོགས་ཆེད་ཁྱད་ལས་པ་དུང་
གཞནོ་ལས་རོགས་ཀི་ས་མིག་ ༡ དགསོ་
ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡། ལས་འགན། མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་པའ་ི
ལས་རོགས།
༢། ཤེས་ཚད། ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་
གར་དང་ཕི་རྒྱལ་མཐོ་རིམ་གཙྱུག་ལག་
སླབོ་ཁང་གང་རངུ་ནས། བསམ་བླའོ་ིཚན་
རིག (Psychology) ཐགོ་གཙྱུག་ལག་རབ་
འབམས་པ་ (M.A./M.Sc. in Psychology 

or Master in Social Work – MSW) 
ཐནོ་པའམ། ཡང་ན། ཤེས་ཡོན་རིག་
པའ་ིགཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ (M.A. 

Education) ཐནོ་པའ་ིཤེས་ཚད་ལག་འཁྱརེ་

ངསེ་པར་ཡོད་དགོས་ད་ེདག་ལ་གུྲབ་འབས་
ཨང་སྡ་ེགཉསི་པ་ (2nd Division) ཡོད་
ངེས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་མཐོ་སླབོ་གང་
རངུ་ནས་ཐནོ་པའ་ིཐགོ སླབོ་ཕུྲག་གི་མདནུ་
ལམ་དང་བ་སྤདོ་ལམ་སྟནོ་ (Guidance & 

Counseling) ཐགོ་ཉུང་མཐར་དསུ་ཡུན་
ཟླ་དུག་རིང་མཐ་ོརིམ་ཁྱད་སྦངོ་ (Post 

Graduate Diploma) གང་རངུ་ཐནོ་པའ་ི
ལག་འཁྱརེ་ངསེ་པར་ཡོད་དགསོ། འནོ་
ཀང་རྩ་བའི་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པའི་
ལག་འཁྱརེ་ད་ེཉདི་སླབོ་ཕུྲག་གི་མདནུ་ལམ་
དང་བ་སྤདོ་ལམ་སྟནོ་པ་ (Master Degree 

in Career Counseling & Guidance) 
ཐནོ་པ་ཡིན་ཚེ་གོང་གསལ་མཐ་ོརིམ་ཁྱད་
སྦངོ་གི་ལག་འཁྱརེ་ཟུར་ད་ུམེད་ཀང་འགྲིག་
རྒྱྱུ །
༣། ཉམས་མངོ་། མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་དང་
འབལེ་བའ་ིཐགོ་ལོ་ ༣ ལས་ཀའ་ིཉམས་
མངོ་དགསོ།
༤། ལོ་ཚད། ༢༠༡༧།༠༡།༢༣ ཉནི་རང་ལོ་ 
༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་
བ་དགསོ།
༥། རྒྱྱུགས་གཞི། ཆ་རྐནེ་ཚང་བའ་ིམི་
འགྲ་ོརྣམས་ལ་ངག་རྒྱྱུགས་ཀི་ལམ་ནས་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་རྒྱྱུ །
ཁ༽ དམིགས་བཀར་ས་མིག
ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་སུ་རྒྱ་ཡིག་ཚན་པའི་
ལས་དནོ་ཆེད་སྡ་ེའགན་ ༡ དང་། ལས་
དུང་ ༡ ད་ེབཞིན་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་དང་
བདོ་ཀི་སདི་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱ་ཡིག་

ལས་དནོ་ཆེད་སྡ་ེའགན་རེར་དགོས་ངསེ་ཆ་
རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡། ལས་འགན། རྒྱ་ཡིག་ཚན་པའ་ིལས་
དནོ།
༢། ཤེས་ཚད། རྒྱ་ཡིག་ཐགོ་ཉུང་མཐར་
ཚད་ལྡན་མཐ་ོསླབོ་ཅིག་ནས་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་
ལག་རབ་འབམས་པ་ B.A ཐནོ་པའམ། ད་ེ
དང་མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱརེ་ཡོད་
པ། ཅི་སྟ་ེཤེས་ཚད་ལག་འཁྱརེ་མེད་ཀང་
ཡིག་རྒྱྱུགས་གཏངོ་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་སྤདོ་རྒྱྱུ །
༣། ལོ་ཚད། སྡ་ེའགན་དང་། ལས་དུང་
གཉསི་ཀར་ ༢༠༡༧།༠༡།༢༣ ཉནི་རང་ལོ་ 
༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་
བ་དགསོ།
༤། རྒྱྱུགས་གཞི། ཆ་རྐནེ་ཚང་བའ་ིམི་
འགྲ་ོརྣམས་བདོ་ཡིག་དང་། རྒྱ་ཡིག་གཉསི་
ཀི་འབ་ིརྒྱྱུགས་དང་། ངག་རྒྱྱུགས་གཏངོ་
དགསོ།
༥། རྒྱྱུགས་འཕྲདོ། རྒྱ་ཡིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ 
དང་། བདོ་ཡིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ ལོན་
དགསོ།
 གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཆ་རྐནེ་
ལྡན་རིགས་ནས་འདི་ག་ལས་ཁུངས་དང། 
ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས། གཞུང་
འབལེ་ད་རྒྱ་ (www.tibet.net) ནས་བདོ་
ཡིག་ཐགོ་གཏན་འབབེས་ཡོད་པའི་འཚང་
སནྙ་འགངེས་ཤོག་བཏནོ་སྟ་ེདནོ་ཚན་རྣམས་
འཚེམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་ཟནི་རསེ།
༡། རང་ཉདི་ཀི་ད་ལའྟ་ིཕདེ་པར་ཚོན་ལནྡ་ 
༢ རེ་དང། (One Passport & one stamp 

size)

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

Certificate) གི་ང་ོབཤུས།
༣། དངྭ་བངླས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་
གྲངས་དང་པ་ོདང། གཉསི་པ། འབུལ་
འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་མཐའ་མའི་ང་ོ
བཤུས།
༤། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་
ཆོག་པའ་ིལག་འཁྱརེ། (RC) ཤོག་གྲངས་
དང་པ་ོདང། གཉསི་པ། དསུ་འགངས་ཞུས་
པའ་ིམཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས།
༥། ཁམིས་མཐུན་སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁྱརེ་ 
(Birth Certificate) གི་ང་ོབཤུས།
༦། བདོ་མིའ་ིསིྒག་གཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ཁྱབ་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་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོ
མ།
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 ༠༡ 
ཚེས་ ༢༣ ཉནི་རྒྱབ་ཚོུད་ ༥ པ་འགངས་
མེད་རང་ཉདི་ཀི་ཁིྱམ་གཞིས་དང། ད་
ལྟའི་སྡདོ་གནས་སུ་འབལེ་བ་གནང་བདའེི་
ཁ་བང། ཁ་དཔར་ཨང། གླགོ་འཕྲནི། 
(E-Mail) སོགས་ཁ་གསལ་བཀདོ་ད་ེ
གཤམ་གསལ་དུང་ཆེའི་མཚན་བང་ཐོག་
ཕུལ་འབརོ་ཟནི་པ་དགསོ་རྒྱྱུ ། གངོ་གསལ་
དུས་བཀག་རེས་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་ལྡན་
པ་ཚོར་དསུ་ཐགོ་འབདོ་བར་བ་རྒྱྱུར་སབྐས་
བསྟུན་ལག་འཁྱེར་སོགས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་
ཁག་མཉམ་འཁྱརེ་གིས་འབརོ་མཐ་ོའགོད་
བཅར་དགོས་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་
སུ། ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་ནས་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༠༦ ལ།།
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པར་ངསོ་ལ་ྔཔ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༨ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ 5

༄༅།།༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་

འཕིན་དང་གསུང་ཆོས་ཁག དེ་བཞིན་

བོད་དོན་སོར་གི་བརྙན་འཕིན་གསར་

འགྱུར་གཟིགས་བོ་ཡོད་ཚེ། དྲ་རྒྱའི་

ཁ་བྱང། www.tibetonline.tv ཐོག་

གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བདོ་ནས་གནས་མཇལ་ད་ུཕབེས་པའ་ིབདོ་མི་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ 
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་༩ ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ར་
ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་
ད་ུཉ་ེཆར་བདོ་ནས་རྒྱ་གར་ད་ུགནས་སྐརོ་
དང་ཆོས་མཇལ་སོགས་སུ་ཕབེས་མཁན་མི་
གྲངས་ ༡༠༠༠ ཙམ་ལ་སྐབས་འགྲ་ོསེམས་
བསྐདེ་ཀི་བཀའ་ཆོས་སྩལ་འདགུ
 དེ་ཡང ་སྐབས ་འགྲོ་ སེམས ་
བསྐདེ་ཀི་བཀའ་ཆོས་དངསོ་སུ་དབུ་འཛུགས་
མ་མཛད་གོང་མགོན་པ་ོགང་ཉདོ་མཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ད་ེརིང་འདརི་
བདོ་ནས་གནས་སྐརོ་དང་གཉནེ་འཕྲད་ལ་
ཡོང་མཁན་གང་འཚམ་མང་པ་ོའདགུ ཁྱདེ་
རང་ཚོ་ཁ་ཤས་ར་ོར་ེགདན་ད་ུདསུ་འཁོར་
དབང་ཆེན་ལ་བསདྡ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་རེད། བདོ་
ནས་ཚྱུར་ཡོང་མཁན་ལ་ད་ེརིང་ཁ་སང་དམ་
བསྒགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབས་ནས་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་ད་ེཁག་གཅིག་དསུ་འཁརོ་དབང་
ཆེན་ལ་བསྡད་མ་ཐུབ་ནས་ཕར་ལོག་འགྲ་ོ
དགསོ་ཀི་ཡོད་པར་བརནེ། ད་ེརིང་ཁྱདེ་
རང་ཚོ་མང་པ་ོཞིག་འཛོམས་ཡོད་སྟབས་
ཆོས་འབལེ་ཞིག་བས་ན་བསམ་དན་བྱུང་། 
ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟངོ་གི་དམིགས་
ཡུལ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་བསུྒབ་རྒྱྱུ ་
ཡིན་སྟབས། ད་ེསུྒབ་བདེ་ཀི་ཐབས་གཙོ་བ་ོན་ི
བང་ཆྱུབ་ཀི་སེམས་རེད། དརེ་བརནེ་ད་ེརིང་
སེམས་བསྐེད་གཅིག་འདནོ་ན་དན་བྱུང་། 
 ད་ེརིང་འདིར་འཛོམས་མཁན་
ཁྱདེ་རང་ཚོ་བདོ་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་ཆ་ཤས་
ཤིག་རེད། བདོ་ནས་ཚྱུར་ཡོང་བ་ཞིག་རེད། 
སིྤར་ང་ཚོ་བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་བདནུ་བཤད་
ཀི་ཡོད་རེད། གང་ལརྟ་བདོ་རྒྱ་ཆེའ་ིམི་མང་
ད་ེབདོ་ལ་ཡོད། ང་ཚོ་འདརི་བཙན་བལོ་
ལ་ཡོད་པ་ད་ེཉུང་ཤས་ཤིག་རེད། འབུམ་
གཅིག་དང་ཕདེ་ཀ་ལགྷ་ཙམ་ཞིག་རེད། བདོ་
ཀི་བདག་པ་ོང་ོམ་ད་ེཁྱདོ་རང་ཚོ་བདོ་ནང་
གི་རྒྱ་ཆེའ་ིམི་མང་ཚོ་རེད། ད་ཐངེས་འདརི་
ཁྱེད་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ
བྱུང་ཡོད་རེད། ཉནེ་ཁ་ཡང་ཆེན་པ་ོའཕྲད་
ཡོད་རེད། གངོ་ད་ུབརདོ་པ་བཞིན་རེད། 
བར་སྐབས་རྒྱ་མིས་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་
བདེ་ཀི་འདགུ དངསོ་གནས་བས་ན་ངས་ཁ་
བལ་བཤད་ཀི་ཡོད་མ་རེད། ང་རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འགོ་བསདྡ་
ཀི་ཡིན་བརདོ་ཀི་ཡོད་རེད། འནོ་ཀང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ད་དངུ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་ཁ་བལ་
བ་རེད་ཅེས་མུ་མཐུད་ནས་བཤད་ཀི་འདགུ 
ད་ེདངསོ་གནས་བས་ན་རུན་རེད། ངས་
ཁ་བལ་རྩདོ་ཀི་ཡོད་མ་རེད། བདོ་དང་རྒྱ། 
རྒྱ་ནག་གངོ་མ་དང་བདོ་ཀི་ཆོས་རྒྱལ། རྒྱ་
ནག་གི་སདྐ་ཡིག་དང་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ལོ་ང་ོ
སྟངོ་ཕྲག་གངོ་ནས་མི་འད་བ་རེད། རྒྱ་མིས་
འབས་དང་གྲ་ོཞིབ་ཟ་ཡི་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་
རྩམ་པ་དང་ཤ་མར་ཟ་ཡི་ཡོད་རེད། གཙོ་བ་ོ

ང་ཚོས་རྩམ་པ་ཟ་ཡི་ཡོད་རེད། ད་ེགཉསི་མི་
འད་བ་རེད། མི་འད་བ་ཡིན་པ་ད་ེམི་འད་བ་
རེད་བཤད་རྒྱྱུ ་རེད། ངསོ་དང་རྒྱ་མི་ལོ་རྒྱྱུས་
སྨྲ་བ་མཁས་པ་ད་ེའད་མང་པ་ོཐུག་མོང་། 
ཁོང་ཚོས་སྔནོ་མ་ཐང་རྒྱལ་རབས་དང་། 
གཞན་རྒྱལ་རབས་ཁག་གི་ནང་བདོ་རྒྱ་ནག་

གི་མངའ་ཁོངས་རེད་མི་འདགུ་ཅེས་བཤད་
ཀི་འདགུ དསུ་རབས་བདནུ་པ། བརྒྱད་པ། 
དགུ་པའི་སབྐས་ལ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་པ་ོསྟབོས་
འབརོ་མངའ་ཐང་རྒྱས་པ་ཞིག་དང་། སོག་
པའོི་རྒྱལ་པ་ོསྟབོས་འབརོ་མངའ་ཐང་རྒྱས་
པ་ཞིག བདོ་ཀི་རྒྱལ་པ་ོསྟབོས་འབརོ་མངའ་
ཐང་རྒྱས་པ་བཅས་རྒྱལ་པ་ོགསུམ་བཤད་ཀི་
འདགུ
 ད་ེརསེ་གླང་དར་མའ་ིསབྐས་བདོ་
སིལ་བུར་འཐརོ་ནས་ང་ཚོ་ཁ་འཐརོ་ཕིན་
པར་བརནེ་ཉམས་ཆག་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཕིན་
པ་རེད། གང་ལརྟ་རྒྱ་ཡིག་ནང་ལ་ཐང་རྒྱལ་
རབས་སྐབས་ཀི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་གསུམ་ཙམ་
གི་ཡིག་ཆའི་ནང་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་
རང་ལ་བརིྩས་འདགུ་ཟརེ་གི་འདགུ མན་
ཇུའི་སྐབས་ནས་རྒྱ་ནག་གོང་མ་དང་བདོ་
ཀི་བླ་ཆེན་ཚོ་མཆོད་ཡོན་གི་འབལེ་བ་བྱུང་
སྟ་ེརྒྱ་ནག་གོང་མ་འཇམ་དཔལ་དབངས་
ཀི་སུྤལ་པ་རེད་ཟརེ་ནས། གནམ་བསྐསོ་
གོང་མ་ཆེན་པ་ོཞེས་བསྔགས་བརདོ་ཤུགས་
ཆེ་བས་པའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་བདེ་སྤདོ་བས་
ནས་བདོ་རྒྱ་འགོ་རེད་ཅེས་ཕིས་སུ་ད་ེའད་
བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏགོས། སརྔ་གི་
རྒྱའི་ཡིག་རིགས་རྙིང་པའི་ནང་བདོ་རྒྱ་ནག་
གི་ཁངོས་གཏགོས་ཡིན་པ་ད་ེའད་མི་འདགུ་
ཅསེ་ལོ་རྒྱྱུས་སྨྲ་བ་ད་ེཚོས་ཟརེ་གི་འདགུ
 ད་ེརིང་ཁ་སང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད་
ལ་ྟའཛམ་གླངི་དསུ་རབས་གསར་པ་ཞིག་གི་
སྟངེ་སླབེས་ཡོད་དསུ་ང་ཚོར་དཔལ་འབརོ་
ཡར་རྒྱས་དགསོ་ཀི་ཡོད་རེད། ང་ཚོ་རྒྱ་
ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འགོ་
བསདྡ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའ་ིདཔལ་འབརོ་ཡར་
རྒྱས་འགྲ་ོབར་ཁ་ེཕན་ཡོད་རེད། ད་ེདང་
ཆབ་ཅིག་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ནང་འཛུགས་
སུྐན་བདེ་སབྐས་བདོ་ཀི་རང་བྱུང་ཁརོ་ཡུག་
གི་ཐད་ལ་ལ་ྟརགོ་ཡག་པ་ོབདེ་རྒྱྱུ ། གཙོ་ཆེ་
ཤོས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སདྐ་ཡིག་

ལ་མཐངོ་ཆེན་བདེ་རྒྱྱུ ། དརེ་ཐབོ་ཐང་ཡག་
པ་ོཞིག་སྤད་ན་འགྲགི་གི་འདགུ ང་ཚོ་རྒྱ་
ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་འགོ་
བསདྡ་ན་དཔལ་འབརོ་ཡར་རྒྱས་ད་ེཤུགས་
ཆེན་པ་ོའགྲ་ོཐུབ་ཀི་རེད། ང་ཚོའ་ིཆོས་དང་
རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག་བཅས་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པ་རྣམས་ང་ཚོས་བདག་པ་ོརྒྱག་རྒྱྱུ འི་
དབང་ཆ་དང་ཐབོ་ཐང་རྩ་ཁིམས་ནང་ཡོད་
པ་ད་ེཆ་ཚང་ཞིག་ལག་ལེན་ད་ུཁེལ་བ་བྱུང་
ན་གཉསི་ཕན་རེད། བདོ་རྒྱལ་རྒྱ་ཕམ་དང་
རྒྱ་རྒྱལ་བདོ་ཕམ་མིན་པར། བདོ་རྒྱ་གཉསི་
ཀ་རྒྱལ་ན་ཡག་པ་ོའདགུ ད་ལ་ྟང་ཚོས་འད་ི
ནས་བཏནོ་པའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་
ཞསེ་པ་ད་ེརེད། ང་ཚོ་ཁ་བལ་བས་ནས་རྒྱ་
ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་འགོ་
བསདྡ་ཀི་མིན་ཟརེ་བ་ད་ེམིན་པར། ང་ཚོ་རྒྱ་
ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འགོ་
བསདྡ་ཀི་ཡིན། འནོ་ཀང་ང་ཚོར་གྲངས་
ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ཐབོ་ཐང་ཙམ་མ་ཟད་ང་
ཚོའ་ིསདྐ་ཡིག་དང་། ལགྷ་པར་སངས་རྒྱས་
པའི་ཆོས་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྒང་ལ་སྐད་
གྲགས་ཡོད་པ་འད་ིང་ཚོས་བདག་པ་ོཡག་པ་ོ
རྒྱག་དགསོ་ཀི་ཡོད། དརེ་ང་ཚོར་ཐབོ་ཐང་
དགསོ་ཀི་ཡོད་རེད། ད་ེཚོ་ཚང་མ་ཡག་པ་ོ
བྱུང་ན་གཉསི་ཕན་རེད།
 ད་ལྟ་རྒྱ་མིའི་དཔནོ་རིགས་ཀླད་
པ་མཁེགས་པ་ོཚོས་ཁ་བལ་བ་རེད་ཅེས་
བརདོ་ནས། ཁྱདེ་རང་ཚོ་ད་ལ་ྟརྒྱ་གར་ལ་
ཚྱུར་ཐུག་ཏུ་ཡོང་དསུ་རྒྱ་མིས་དམ་བསྒགས་
བདེ་ཀི་ཡོད་རེད། ད་ེའད་ཡིན་དསུ། གང་
ལྟར་ཁྱདེ་རང་ཚོ་བདོ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་
མི་མང་གི་ཚབ་རེད། ད་ེརིང་འདརི་ཡོང་
བ་ད་ེདཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞིག་དང་། ཉནེ་
ཁ་ཡོད་ནའང་འདརི་སླབེས་པ་རེད། ཧ་
ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་། ཧ་ལམ་འདས་པའ་ི
ལོ་ ༦༠ ཙམ་གི་རིང་ལ་བདོ་མི་རིགས་
དམིགས་བསལ་ཟུར་ད་ུའཚོ་ཐུབ་པ་གཙོ་བ་ོ
བདོ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གིས་བས་
པ་རེད། ཁངོ་རྣམ་པའ་ིལགྷ་བསམ་དང་སྙངི་
སྟབོས་ཧ་ལས་པ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོརེད། བདོ་
པ་གུང་ཁན་ཏང་ཡོན་ད་ེཚོ་ཡང་ཧ་ལས་པ་
རེད། དཔརེ་ན། ངསོ་ཀི་ང་ོཤེས་པ་འབའ་པ་
ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་དང་བཀ་ཤིས་ཀུ་ཞི་

ལ་ྟབུར་མཚོན་ན་གུང་ཁན་ཏང་ཡོན་རེད་ད།ེ 
མི་རིགས་ཀི་ཞེན་ཁགོ་དང་ལ་རྒྱ་ཧ་ལས་པ་
རེད། ད་ེའད་ཡིན་དསུ་ང་ཚོ་བདོ་རྒྱ་ཆེའ་ི
མི་མང་གི་ཆབ་སིད་ཀི་བསམ་བླ་ོགུང་ཁན་
ཏང་ཡོན་ཡིན་རངུ་མིན་རངུ་། གང་ལརྟ་མི་
རིགས་ཀི་ལ་ྟབ་ད་ེཧ་ལས་པའ་ིཤུགས་ཆེན་པ་ོ
རེད། དསུ་ལོག་བྱུང་ནས་དགནོ་པ་མང་པ་ོ
ཞིག་རྩ་གཏརོ་བཏང་བ་དང་། ཕལ་ཆེར་སྐ་
སེར་མི་མང་འབུམ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཤིག་དམར་
གསོད་བཏང་སྟ་ེརྐེན་ངན་ཤུགས་ཆེན་བྱུང་
ནས་ཉམས་ཆག་ཕིན་པ་རེད། སྡགུ་བསལྔ་
མངས་ཡོད། འནོ་ཀང་བདོ་མིའ་ིསེམས་
ཤུགས་ད་ེད་ལ་ྟབར་ད་ུགནས་ཡོད། ད་དངུ་
ཡིན་ནའང་གནས་རྒྱྱུ ་རེད། ཁྱདེ་རང་ཚོས་
ད་ལྟ་ནང་བཞིན་སེམས་ཤུགས་བསྐདེ་ནས་
ཧུར་ཐག་བསོ། སེམས་ཤུགས་བསྐདེ་ནས་
རྒྱ་ལ་འཛིང་བརདོ་ཀི་མེད། རྒྱ་མི་རིགས་
དང་འཆམ་པ་ོབསོ། ལགྷ་པར་རྒྱ་རིགས་
ནང་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་རེད། ད་ེཚོའ་ི
གྲས་ལ་ང་ཚོས་ཕར་ཕན་ཐགོས་ཐུབ་ཀི་རེད། 
ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ། 
 ད་ེབཞིན་ཕི་ཚེས་ ༦ ཉནི་གི་ས་ྔ
ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ར་
ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་
ད་ུཉ་ེཆར་བདོ་ནས་རྒྱ་གར་ད་ུགནས་སྐརོ་
དང་ཆོས་མཇལ་སོགས་སུ་ཕབེས་མཁན་མི་
གྲངས་ ༨༠༠ ཙམ་ལ་བཀའ་སྩལ་འདགུ
 སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་
གིས་གཞིས་ལུས་བདོ་མི་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་
རྣམས་ཀིས་མི་རབས་གསུམ་རིང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་སྡུག་རྩྱུབ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་འགོ་
དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་མངས་དང་མངོ་བཞིན་
ཡོད་ཀང་། ད་དངུ་བདོ་མི་རིགས་ཀི་འད་ུ
ཤེས་དང་ལ་རྒྱ་རྩ་བ་ནས་མ་དོར་བར་
སེམས་ཤུགས་རི་བཙྱུགས་པ་ལྟ་བུ ་བས་
ནས་ད་བར་བསདྡ་པ་རེད། དརེ་བརནེ་ཇི་
ཙམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཐགོ་དམ་
བསྒགས་བས་པ་ད་ེཚོད་ཀིས་བདོ་མི་རྣམས་
ད་དངུ་སེམས་ཤུགས་ཆེ་རུ་དང་ཆིག་སིྒལ་
གི་འད་ུཤེས་ཇེ་བརན་ད་ུའགྲ་ོབཞིན་ཡོད། 
སིྤར་སྟངས་བས་ན་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༦ ཙམ་
ནས་བདོ་ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབང་
སྒྱུ ར་འགོ་བདོ་མི་རྣམས་དཀའ་ངལ་འགོ་
གནས་པ་མ་ཟད།
 ལགྷ་པར་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དབང་སྒྱུ ར་བས་
པ་ནས་དུས་ཕིས་སུ་རིག་གནས་གསར་
བར་ེཟརེ་བ་སོགས་ཀི་སབྐས་བདོ་མི་རྣམས་
དཀའ་སྡགུ་ཧ་ཅང་མངས་པ་དང་།  མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ཀང་སྐུ་གཞོན་ནསུ་དསུ་
ནས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་གནང་མཛད་
པའི་ཁར་བདོ་མི་ཚོས་རེ་བ་བཅོལ་ས་ལྟ་བུ་
ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྟབས། 
རེ་ཐག་ཆད་ནས་བསྡད་པ་ལས་ནང་ཆོས་

ནས་གསུང་པའི་སེམས་སྐེད་ཉམས་ལེན་
ཐགོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྐབས་སེམས་ནང་ད་ེ
ཙམ་དངངས་སྐག་མི་ཡོང་བ་དང་། སེམས་
ཞི་བད་ེལནྡ་པའི་ཏགོ་ནས་གནས་ཐུབ་བཞིན་
ཡོད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།
 ད་ེཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་
སྐབས་དརེ་བདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསྟན་ལ་ཐསོ་
བསམ་སླབོ་གཉརེ་བེད་ནས་མི་ཉམ་རྒྱྱུ ན་
འཛིན་བདེ་དགོས་པའི་ལམ་སྟནོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།  ང་ཚོས་ནང་ཆོས་ལ་སླབོ་སྦངོ་
བདེ་དགསོ།  དཔལ་ན་ལེན་ྜནས་བརྒྱྱུད་
པའི་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་
ཆེ་བ་ད་ེདག་ལ་ང་ཚོས་རིག་པའི་བརར་ཤ་
གཅདོ་དགསོ། གཞན་ཁ་འདནོ་དང་ཆོ་ག་
ཕག་ལེན་ཟརེ་བ་ད་ེགཅིག་པསོ་བསྟན་པ་
འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་བ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་དཀའ་
ལས་ཁག་པ་ོརེད།  དཔལ་ན་ལེན་ྜནས་
བརྒྱྱུད་པའི་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་ལ་མཚོན་
ན་དངེ་དསུ་ཚན་རིག་དང་དཔུང་པ་མཉམ་
བཤིབ་ཐོག་ནས་འགྲ་ོཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད་སྟབས།  ངསོ་ཀིས་འདས་པའ་ིམི་ལོ་ 
༣༠ རིང་ཚན་རིག་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཐུག་
པ་རེད།
 ཐོག ་མའི ་སྐབས་གདན་སའི ་
མཁན་པ་ོདང་མཁས་དབང་ཁག་གཅིག་
གིས་ཚན་རིག་པ་དང་འབལེ་བ་བ་རྒྱྱུ ་དརེ་
ཏགོ་ཙམ་དགོས་ཟནོ་གནང་ཡོད།  ད་ཆ་
ངོས་རང་ཚན་རིག་གི་བསམ་བླ་ོལྡན་པའི་
སྟནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་རེས་འབང་
པ་ཞིག་ཡིན། ཞསེ་བརདོ་ཀི་ཡོད། ད་ེ
ས་ྔཕི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་མའ་ོཙེ་ཏུང་དང་
ཐུག་སབྐས་ཁངོ་གིས་ངསོ་ལ། ཁྱདེ་རང་
གི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྟངས་འདི་རིག་པའི་
ལམ་ནས་དཔྱད་པ་བེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་
སྟབས། ཚན་རིག་པའ་ིབསམ་བླ་ོགཏངོ་
སྟངས་ཤིག་རེད། ཅསེ་གསུངས་བྱུང་། 
འནོ་ཀང་ཕིས་སུ་ཁོང་གིས་ཆོས་དགུ་རེད།  
ཅསེ་བཤད་པ་རེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་བ་མ་ཟད། བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་
མི་མང་དང་རྒྱ་མི་རིགས་ལ་གྲགོས་པའོ་ིའད་ུ
ཤེས་ཐགོ་ནས་འབལེ་བ་བདེ་དགོས་པ་གལ་
ཆེ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༨ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧6

ཞི་བར་གཤེགས་པ་༸སྐབས་ར་ེམད་ོམང་གཡང་ཐང་རིན་པ་ོཆེའ་ིསྐ་ུགདངུ་ཞུགས་འབུལ་སབྐས་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ཆེད་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ 
ཉནི་རྒྱ་གར་གི་གྲངོ་ཁྱརེ་ཧའ་ེདྷར་བྷ་ཌའི་
སྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙོན་
ཁང་ད་ུབདོ་དནོ་ཆེད་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ ༢༠ 
བཞུགས་མོང་བའི་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར། 
སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གསལ་བདེ་སྐབས་ར་ེ
མད་ོམང་གཡང་ཐང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་སྐ་ུཞི་
བར་གཤེགས་པ་དང་། ༸སྐབས་ར་ེར་ོགུྲབ་
རིན་པ་ོཆེའི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་བདནུ་
གསུམ་རིང་སྒང་ཏགོ་མཆོད་རནེ་དགོན་ད་ུ
དགོངས་རོགས་མཆོད་འབུལ་གནང་ཡོད་
པ་དང་། ད་ེནས་གསང་ཆེན་པདྨ་ཡང་རྩ་ེ
དགནོ་དང་། ཆོས་རྒྱལ་རྣམ་གསུམ་ཞལ་
འཛོམས་ནས་སསྦ་ཡུལ་འབས་མོ་ལྗངོས་ཀི་
ཆོས་སྒ་ོཐགོ་མར་ཕ་ེབའི་གནས་མཆོག་ཡུག་
གསུམ་ནརོ་བུ་སངྒ་གི་ཉ་ེཞལོ་གཟམི་ཤག་ཏུ་
སྐུ་གདངུ་རིན་པ་ོཆེ་གདན་ཞུ་དང་དགོངས་
རགོས་མཆོད་འབུལ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ ཉནི་
བླ་ཆེན་ཁག་གིས་སྤསོ་ས་ེདང་དངུ་རྒྱ་སེར་
བང་གིས་མཆོད་རས་ཐགོས་ཏ་ེས་ྔདའོི་ཚོུད་ 
༩།༠༠ ཙམ་ལ་སྐ་ུགདངུ་རིན་པ་ོཆེ་ཞུགས་
འབུལ་གནང་སའི་གདངུ་ཁང་ད་ུགདན་ཞུ་
གནང་། ༸སྐབས་ར་ེདལི་མག་ོམཁྱནེ་བརྩ་ེ
རིན་པ་ོཆེའ་ིཡང་སདི་མཆོག་དང་། དགནོ་
བང་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ། ལ་ཆྱུང་རིན་
པ་ོཆེ། མཆོག་སུྤལ་གང་ཁང་སུྤལ་སྐ་ུརིན་
པ་ོཆེ་སོགས་དབུ་བཞུགས་ཀིས་ཞི་ཁ་ོདང་། 
རརོ་སེམས་ཆོ་ག་བཅས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་
དང་འབལེ་བའི་སིྦན་སགེ་ཆོ་གའི་སྒ་ོནས་སྐུ་

གདངུ་ཞུགས་འབུལ་གནང་འདགུ
 སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ནས་སྐ་ུགདངུ་རིན་པ་ོཆེ་མཇལ་ཞུ་དང་། བ་ླ
བང་གི་འབལེ་ཡོད་རྣམས་ལ་མཇལ་འཕྲད་
གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་འབས་ལྗངོས་རྒྱལ་
པའོ་ིསས་བརྒྱྱུད་དང་། ནང་སདི་བཀའ་བླནོ། 
མངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་ས། འབུག་
གཞུང་གི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་བཅས་སྐ་

སེར་སྟངོ་ཕྲག་བརྒལ་བ་སྐུ་གདངུ་རིན་པ་ོཆེ་
ཞུགས་འབུལ་གནང་བར་མཇལ་ཞུ་ཕབེས་
གནང་འདགུ ཚེས་ ༢ ཉནི་མོ་ད་ེའབས་
ལྗངོས་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གིས་གཞུང་འབལེ་
གུང་སེང་བཏང་གནང་འདགུ
 དེ་ཡང་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི ་
གསལ་བེད་༸སྐབས་རེ་མད་ོམང་གཡང་
ཐང་རིན་པ་ོཆེ་ནི་བདོ་རབ་བྱུང་བཅྱུ་དུག་
པའ་ིས་སུྦལ་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༠ དསུ་ཚེས་
ཁྱད་པར་ཅན་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༢༩ ལོར་
དངེ་དསུ་རྒྱ་གར་འབས་ལྗངོས་མངའ་སྡའེི་
ས་ཆ་གཡང་ཐང་ཞེས་པར་སྐུ ་བལྟམས། 
ངེས་ད ོན་ར་ོརེའི ་གཏེར་ལུང་དུ་མ་ནས་

མངནོ་པར་བསགྔས་པ་བཞིན། རྒྱལ་བ་
ལ་ྷབཙྱུན་ཆེན་པ་ོདང༌། དའེ་ིརྣམ་འཕུྲལ་
ཁག་འཐུང་འཇིགས་མེད་དཔའ་བ།ོ དའེ་ི
ཡང་སུྤལ་མད་ོམང་གཏརེ་ཆེན་ར་ོར་ེབད་ེ
ཆེན་གླིང་པའི་ཡང་སུྤལ་མད་ོམང་གཡང་
ཐང་རིན་པ་ོཆེའམ། ཀུན་བཟང་འཇིགས་
མེད་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་ར་ོརེ་མཆོག་
ན།ི རགོས་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་སྐ་ུཕྲངེ་ལ་ྔཔ་

ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀི་ར་ོར་ེསོགས་སྐེས་ཆེན་
དུ་མས་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་ངོས་འཛིན་
མཛད། བདོ་རབ་བྱུང་བཅྱུ་དུག་པའ་ིཆྱུ་ར་
ཕི་ལོ་ ༡༩༤༢ ལོར་དངེ་དསུ་ཁམས་བག་
མགོ་རངོ་གི་ཁངོས་གཏགོས་མད་ོམང་སལྐ་
བཟང་དགནོ་ད་ུཞབས་སོར་འཁདོ་ཅིང་། སྐ་ུ
གངོ་མའ་ིཁ་ིལ་མངའ་གསོལ། ར་ེའད་ིཉདི་
ཀིས་སྐུ་ན་ཆྱུང་ངུའི་དསུ་ནས་སྐུ་གོང་མའི་
དངོས་སླབོ་མད་ོམང་སོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་གཙོས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉནེ་
མང་པའོ་ིམདནུ་ནས་ཡི་ག་ེའབ་ིཀླགོ གར་
ཐིག་དབངས་གསུམ་སོགས་ར་ོར་ེསླབོ་དཔནོ་
ལ་མཁོ་བའི ་ལས་སོགས་ལ་སྦང་བརྩོན་

གནང་བ་མ་ཟད། རྒྱ་དམར་དམག་དཔུང་
བདོ་ད་ུསླབེས་སྐབས་རྒྱ་དམར་གཞུང་གི་
འཛིན་བཟུང་བས་ནས་བཙོན་འགོ་ཏུ་སྡུག་
སྦོང་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་བཏང་ནས་
བཙོན་ཁང་ད་ུམི་ལོ་ ༢༠ བཞུགས་དགསོ་
བྱུང་། སབྐས་དརེ་ཁངོ་བཞུགས་སའ་ིབཙོན་
ཁང་ད་ུཁམས་ཕགོས་ཀི་བླ་སུྤལ་གང་མང་
ཞིག་བཞུགས་ཡོད་པ་དང་། གཙོ་ཆེ་ཤོས་
སེ་ར་ཡང་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་ཡང་ཁོང་དང་
བཙོན་ཁང་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཡོད་པས། 
དསུ་རྒྱྱུན་ཟབ་གསང་གི་ཉམས་ལེན་མང་པ་ོ
མནགོ་ཆོས་སུ་ཐབོ་པ་དང་། སབྐས་དརེ་སྐ་ུ
ཚེགས་སྐུ་ངལ་དང་མནར་གཅོད་ས་ཚོགས་
མངོ་དགསོ་བྱུང་ཡང་། བད་ེསྡགུ་གཏངོ་
ལེན་དང་། རྐནེ་ངན་དག་ེབའ་ིསྐལུ་མ་ར་ུ
གཟིགས་ནས་ཉམས་བཞེས་གཙོ་བ་ོམཛད་
ནས་བཞུགས་པས། ཁངོ་གིས་ཉམས་ལེན་
གི་གཙོ་བ་ོབཙོན་ཁང་ནས་བདེ་ཐུབ་པ་བྱུང་
སོང་ཞེས་ཞལ་སླབོ་འབལེ་ཡོད་རྣམས་ལ་
ཞརོ་འཕྲསོ་སུ་གསུངས་འདགུ
 རྒྱ་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ཅྱུང་གུ་
ཡངས་སུ་བཏང་བའི་སྐབས་སུ་ར་ེའདི་ཉདི་
ཀང་བཙོན་གྲལོ་ཐབོ་པ་དང་། ཁངོ་ན་ིམི་
མང་གིས་དད་གུས་ཆེན་པ་ོཞུ་ཡུལ་གི་བླ་
ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། འཁུངས་ཡུལ་
འབས་མོ་ལྗངོས་སུ་ཡིན་སྟབས་རྒྱ་གཞུང་
གིས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་ཆབ་སིད་གྲསོ་མོལ་
ཁང་ད་ུཕག་ལས་གོ་སིྒག་ཞུས་པ་བཞིན། 
ཁོང་གིས་ཀང་ད་ེའབལེ་བདོ་རྒྱལ་བསྟན་
རིག་གཞུང་སརླ་གསོ་དང་འབལེ་བའི་ལས་

དནོ་ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་གནང་། བཙོན་གྲལོ་
ཐབོ་རསེ་རྒྱྱུ ན་རིང་བདོ་ད་ུམ་བཞུགས་པར་
ར་ེའད་ིཉདི་ཀི་འཁུངས་ཡུལ་ད་ུཞབས་སོར་
འཁདོ་ཅིང་། རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ཁུལ་
དང་། ཕི་རྒྱལ་གི་ཡུལ་གུྲ་ད་ུམར་ཞབས་
སོར་འཁོད་ནས་ཞལ་སླབོ་མང་པ་ོརསེ་སུ་
བཟུང་། ར་ེའདའི་ིསྐངོ་ཡུལ་མད་ོམང་དགནོ་
གི་ཚོགས་ཆེན་འད་ུཁང་རནེ་དང་བརནེ་པ་
སོགས་གསར་བཞངེས་གནང་བ་དང་། སསྦ་
ཡུལ་འབས་མོ་ལྗངོས་ཀི་གནས་སྒ་ོཐགོ་མ་
ཕེ་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་བ་ལྷ་བཙྱུན་ཆེན་པ་ོ
དང་། མངའ་བདག་སེམས་དཔའ་ཆེན་པ།ོ 
ཀཿཐོག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པ་ོབཅས་མཉམ་ད་ུ
ཕབེས་ཡོད་པ་དང་། དའེ་ིནང་ནས་མངའ་
བདག་སེམས་དཔའ་ཆེན་པའོི་གདན་ས་ཕ་ོ
བང་དམར་པ་ོརུ་ཐུགས་ར་ེཆེན་པ་ོཕག་སྟངོ་
སྤན་སྟངོ་གི་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་དང་
འབལེ་མངའ་བདག་བང་ཆྱུབ་ཆོས་གླིང་
ཞསེ་མཚན་གསོལ། ད་ེབཞིན་ཀཿཐགོ་ཀུན་
ཏུ་བཟང་པའོི་གདན་ས་མཎྜལ་སངྒ་ཀཿཐགོ་
དགོན་ད་ུགུ་རུ་རིན་པ་ོཆེའི་ལྷ་ཁང་གསར་
བཞེངས་དང་ཡུག་གསུམ་གྲངོ་དཀིལ་ད་ུ
འཛམ་གླངི་ད་ུདཀནོ་པའ་ིཟངས་གསེར་ལས་
གུྲབ་པའི་ད ུང་འཁོར་ཆེན་པ་ོབཅོ་བརྒྱད་
གསར་བཞངེས་གནང་བས་མཚོན། རྒྱལ་
བསྟན་སླར་གསོ་དང་འབལེ་བའི་ཕག་ལས་
རླབས་ཆེན་མང་པ་ོམཛད་ནས་མཐར་དགུང་
གྲངས་ ༨༨ ཕབེས་པ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༡༠ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་སྐ་ུཞི་བར་གཤེགས་ཡོད་
པ་བཅས།།

རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཆེན་གསུམ་པ་ལྡ་ིལིར་ཚོགས་པ།
༄༅། །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་
ཀི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༡༡ ཚེས་ ༢༡ ནས་ ༣༠ བར་གྲསོ་ཚོགས་
འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་གཙོས་
དབུས་གྲསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་གི་འཐུས་མི་
གྲངས་ ༤༣ ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད།
ད་ེནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༦ 
ཉནི་རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་འད་ུཐངེས་ ༣ པ་ད་ེ
བཞིན་རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་ཁིམས་སིྒག་གི་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ 
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ཞསེ་པའ་ིནང་ཕི་ད་ོཚོུད་ ༦།༠༠ ཐགོ་
ཚོགས་པ་དང་།   སབྐས་དརེ་རྒྱ་གར་
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཤན་ཏ་ཀུ་
མཱར་མཆོག་གི་གཙོ་སྐངོ་འགོ་རྒྱ་གར་སིད་
དནོ་ཚོགས་པ་ཁག་ལའྔི་སྐུ་ཚབ་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་གྲངས་ ༡༧ བླནོ་ཆེན་ ༡ བཅས་
དང་། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་

མཆོག་དང་། སིྤ་འཐུས་དཀནོ་མཆོག་ཡར་
འཕལེ་ལགས།  ད་ེབཞིན་ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
ཁང་གི་དུང་ཆེ་དང་། རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིགཙོ་འཛིན། ཚོགས་དུང་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་དུང་། འཕགས་བདོ་

འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་ལས་བདེ་གཉསི་
བཅས་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ
 ད་ེཡང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཐགོ་མར་
ཉ་ེལམ་ཏ་མིལ་ན་ད་ུམངའ་སྡའེི ་སིྤ་ཁྱབ་
བླནོ་ཆེན་དམ་པ་ལམྕ་སྐ་ུ J.Jayalalitha 
མཆོག་འདས་གྲངོས་སུ་གྱུར་པར་གདངུ་

སེམས་མཉམ་བསྐདེ་ཀི་མ་ངལ་གུས་འདདུ་
ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག   ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས་སེམས་གསོའི་འཚམས་འདི་
དང་སྦགས།  བར་ལམ་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་
མའ་ིཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ།  རྒྱ་གར་

གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
གྲོས་ཆོད་དགོངས་དནོ་གཞིར་བཟུང་རྒྱ་
གར་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པར་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་བཀའ་སླབོ་གསུང་གི་འདདུ་བརིྩ་སྩལ་
གནང་ཡོང་ཆེད་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག་ནས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་ནང་གདན་
ཞུའི་གསོལ་འདབེས་ཞུ་དགསོ་པའི་རེ་འདནུ་
བཏནོ་པའ་ིགནད་དནོ་ང་ོསྤདོ་ཞུས། ད་ེརསེ་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་
ནས་འཚམས་འདི་དང་སྦགས་སིྤ ་ན ོར་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་སྐའུ་ིམཛད་འཕྲནི་དང་། བདོ་ནང་གི་ད་
ལའྟ་ིགནས་སྟངས། ད་ེབཞིན་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ངསོ་ནས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཐགོ་རྒྱལ་
སིྤའ་ིནང་ལས་འགུལ་ཇི་སྤལེ་དང་། ལགྷ་
པར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་དགུན་ཁའི་རྒྱ་གར་
གྲསོ་ཚོགས་སབྐས་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༡ 
ནས་ ༣༠ བར་རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་གངོ་
འགོ་གི་འཐུས་མི་ཁག་ལ་མུ་མཐུད་མཇལ་
འཕྲད་ཞུ་ཐུབ་པའི་གནས་དནོ་ཡང་སྙན་
གསན་ཞུས། ད་ེནས་མུ་མཐུད་ད་ེཚོགས་
འད་ུསྔནོ་མའི་གྲསོ་ཆོད་ཁག་ལ་བསྐར་ཞིབ་
དང་། མ་འངོས་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་ཀི་

གྲསོ་གཞི་རེ་རེ་བཞིན་གྲསོ་བསྡུར་ལྷུག་པའོི་
ཐགོ་གྲསོ་ཆོད་ཁག་ཅིག་འཇགོ་གནང་ཡོད་
པ་དང་། ལགྷ་པར་སོག་པའོ་ིརྒྱལ་ཁབ་ནས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་སོག་པརོ་གདན་ཞུ་གནང་ཐུབ་པར་
བསྔགས་བརོད་ཀི་གྲསོ་ཆོད་ཅིག་སིྤ་མོས་
ཐགོ་ནས་བཞག་པ།
 ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གི་ཆེས་སནྙ་གྲགས་ཆེ་
བའ་ི Bharat Ratna གཟངེས་རགས་ད་ེ
ཉིད་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ངེས་པར་འབུལ་
གནང་དགོས་པའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་རྒྱ་གར་སིད་བླནོ་
མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟ་ེཡིག་
ངག་གཉསི་ཐགོ་ནས་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱྱུ འི་
གྲསོ་ཆོད་དང་། གཞན་ཡང་གལ་གནད་ཆེ་
བའ་ིགྲསོ་ཆོད་ཁག་ཅིག་བཅས་འཇགོ་གནང་
ཡོད་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ད།ུ བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༡༢ ཚེས་ ༧ ལ།།


