
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚུལ་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་མཚུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།	 	

			བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས།	    TIBETAN NEWS

བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༤	རབ་བུང་རི་ཟླའ་ིམེ་བ་ལོ།

ལོ་	༡	ཨང༌།	༣༦

བདོ་ཟླ་	༩	ཚེས་	༦	རེས་གཟའ་ལགྷ་པ། 25h   October 2017

Vol. 1 Issue 36  Price Rs. 1

ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིཡང་སདི་སྐརོ་ད་ེབདོ་མི་ཚོས་ཐག་གཅདོ་བ་རུྒྱ་རེད།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༨	
ཉནི་རྒྱ་གར་བང་ཤར་མ་ན་ིཔུར་	 Manipur	
མངའ་སྡའེ་ིརྒྱལ་ས་ཨིམ་ཕལཱ་	 Imphal	 གི་
ཀནོ་ཝནེ་ཤེན་སེན་ཊར་	 Convention	
Center	 ཞསེ་པའ་ིཚོགས་ཁང་ནང་རྒྱལ་
སིྤའི་ཞི་བདའེི་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་མ་
སྩལ་གངོ་།	 ཐགོ་མར་གསར་འགདོ་པ་ཁག་
གཅིག་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 	 ངསོ་རང་
བིས་པའི་སབྐས་ནས་མ་ནི་པུར་རུྒྱས་མངའ་
ཡོད།	 ད་ཆ་འད་ིགར་དངསོ་སུ་བཅར་ནས་
ཁེད་ཚོ་དང་ཐུག་རུྒྱ་བུང་བ་ཧ་ཅང་དགའ་
པ་ོབུང་།	 ངསོ་རང་ས་གནས་གང་ད་ུབསྐདོ་
ཀང་ང་ཚོ་ཚང་མ་འག་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་
གུར་གི་འད་ུཤེས་འཛིན་དགོས་པ་ད་ེགཙོ་
འདནོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 	 ང་ཚོ་ཚང་མས་
མི་ཚེ་བད་ེཞིང་སིྐད་པ་ཞིག་འདདོ་པ་ལྟར་
བད་ེསིྐད་ལནྡ་པའ་ིམི་ཚེ་བསྐལ་རུྒྱའ་ིཐབོ་ཐང་
ཡང་ཡོད།	 	 འནོ་ཀང་བད་ེསིྐད་ཀི་རྩ་བ་ན་ི
གཞན་ལ་བམས་བརྩ་ེསྤལེ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།		ངསོ་
རང་ནང་པའི་དགེ་སླངོ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངསོ་
ནས་བརདོ་ན།	 	 འཛམ་གླངི་ནང་གི་ཆོས་
ལུགས་གཙོ་ཆེ་བ་ཚང་མས་མིའི་བསམ་བླའོི་
ནང་ཞི་བད་ེབསུྐན་རུྒྱར་ཞབས་འདགེས་ཧ་
ཅང་སུྒབ་བཞིན་ཡོད།	 སིྤར་ཆོས་ལུགས་སོ་
སོའ་ིཐབས་ལམ་དང་བཞངེས་ཕགོས་མི་འདྲ་
ཙམ་ལས་ཆོས་ལུགས་ད་ེདག་ཚང་མར་མི་

བཟང་པ་ོཞིག་བསུྐན་རུྒྱའི་ནསུ་པ་ལྡན་ཡོད།		
དརེ་བརནེ་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་འཆམ་
མཐུན་དང་ཕན་ཚུན་གུས་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད།	 	 རྒྱ་གར་ལ་ྟབུ་
དཔ་ེམཚོན་གསོན་པ་ོཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་
བདེ་ཆོག་རུྒྱ་རེད།	 ཡུལ་འདརི་གདདོ་མའ་ི
ཆོས་ལུགས་དང་ཕིས་སུ་ཡུལ་གུ་གཞན་ནས་
དར་འཕལེ་བུང་བའི་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་
ལོ་ང་ོབརྒྱ་ཕྲག་མང་པའོི་རིང་འཆམ་མཐུན་
ངང་གནས་ཐུབ་ཡོད།	 ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
བ་དང་སྦྲགས་གསར་འགོད་པ་ཚོས་ཀང་
དསུ་རག་ཏུ་གནས་ཚུལ་སྡུག་པ་རྐྱང་དྲལི་
བསྒགས་མ་གནང་བར་སྐབས་རེ་བཟང་
ཕགོས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཡང་དགོད་དགོས་པ་

མ་ཟད།	 	 ལགྷ་པར་ལྐགོ་ཟའ་ིགནས་ཚུལ་
དང་སིད་དབང་སྒརེ་གཅདོ་པའི་གནས་ཚུལ་
རིགས་ངེས་པར་ད་ུདྲལི་བསྒགས་བེད་པ་
དང་ཆབས་ཅིག་གཞི་རྩའི་མིའི་ལྷན་སྐེས་
ཀི་རང་བཞིན་ནི་བམས་བརྩེ་ལྡན་པ་ཞིག་
ཡིན་པ་དང་།	 	 ང་ཚོ་གསོན་པརོ་འཚོ་རུྒྱར་
བམས་བརྩེ་ནི་མེད་ད་ུམི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་
པའི་གནས་སྟངས་ད་ེདག་ངསེ་པར་ད་ུགསལ་
འདནོ་གནང་ཐུབ་དགོས་སྐརོ་བཀའ་ལན་
སྩལ།	སབྐས་དརེ་གསར་འགདོ་པ་ཞིག་གིས་
༸སྐུའི་ཡང་སིད་སྐརོ་གི་དྲ་ིབར་བཀའ་ལན་
སྩལ་དནོ།	 	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིཡང་སདི་སྐརོ་
ད་ེངསོ་ལ་ཇུས་གཏགོས་མེད།	 	 ད་ེས་ྔཕི་
ལོ་	 ༡༩༦༩	 སབྐས་ནས་ངསོ་ཀིས་མ་འངོས་

པར་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་བ་ླབྲང་ད་ེགནས་དང་མི་
གནས་ཐག་གཅདོ་ད་ེབདོ་མི་ཚོས་བ་རུྒྱ་རེད་
ཅསེ་བརདོ་པ་ཡིན།	 	 ཕགོས་མཚུངས་ངསོ་
རང་ལོ་	 ༨༥	 ནས་	 ༩༠	 མཚམས་སུ་སླབེ་
སྐབས་བདོ་ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་བླ་ཆེན་
རྣམས་དང་ལྷན་གོ་བསྡུར་བ་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་
ངསོ་ཀིས་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོབས་ནས་བརདོ་
རུྒྱ་བུང་།	 བདོ་མིའ་ིཆབ་སདི་ཀི་ལས་འགན་
ཐགོ་ནས་བརདོ་ན།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༡	 ནས་
བཟུང་ངོས་རང་ཕེད་རྒན་ཡོལ་བས་ནས་
བསདྡ་པ་ཡིན།	 	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོ་ནས་
བཟུང་ངསོ་ནས་བདོ་མིའི་ཆབ་སིད་དབུ་ཁིད་
ཀི་ལས་འགན་ནས་རྒན་ཡོལ་ཆ་ཚང་ཞུས་
ཏ་ེཆབ་སིད་ཀི་དབང་ཆ་ཡོངས་རགོས་མང་
གཙོའི་ལམ་ནས་འསོ་འདམེས་བུང་བའི་དབུ་
ཁདི་ལ་རིྩས་སྤདོ་དང་སྦྲགས།	 	 	 	 ལོ་ང་ོ
བཞི་བརྒྱ་ཙམ་རིང་ཏཱ་ལའི་བ་ླམས་བདོ་མིའི་
ཆོས་སིད་གཉིས་ཀི་དབུ་ཁིད་བ་རུྒྱའི་ལམ་
ལུགས་རྙངི་པ་ད་ེདགའ་ཞིང་སྤ་ོཞིང་།	སྤབོས་
པ་དང་བཅས་མཇུག་སིྒལ་བ་ཡིན།	 	 ཞསེ་
བཀའ་ལན་སྩལ་རསེ་ཀོན་ཝེན་ཤེན་ཚོགས་
ཁང་ནང་མི་གངས་	 ༧༠༠	 བརྒལ་བར་བངླ་
དརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།

བལ་ཡུལ་རྒྱལ་སའི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
སབྐས་བརྒྱད་པའ་ིས་འཐུས་དམ་འབུལ་

ལེགས་གུབ་བུང་བ།

༄༅།	 །བལ་ཡུལ་རྒྱལ་སའ་ིས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་སྐབས་བདནུ་པའི་ལས་ཡུན་ལོ་གསུམ་
གཙང་པར་བརནེ།	 ས་འཐུས་སབྐས་བརྒྱད་པའ་ི
སྔནོ་འག་ོདངསོ་གཞིའི་འསོ་བསྡུ་ལེགས་གུབ་ཀི་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༧	ཉནི་ཆེས་
མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཟུང་དུྲང་ཟུར་པ་
ཚེ་གསུམ་ལྷ་མོ་ལགས་ལ་འཕྲལ་སེལ་ས་གནས་
ཁམིས་ཞིབ་པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་དནོ།	 གངོ་
ཚེས་ཉིན་བལ་ཡུལ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་ཚོགས་
ཁང་ནང་ད་ུས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༡༠།༠༠	ཐགོ་ས་གནས་
ཁིམས་ཞིབ་པ་མཆོག་གིས་གཙོས་འདམེས་ཐནོ་
ས་འཐུས་གངས་	 ༡༡	 ནས་འཐུས་མི་	 ༡༠	 ལ་
སབྐས་	 ༨	 པའ་ིས་གནས་འཐུས་མིའ་ིདམ་
འབུལ་བཞེས་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་སྐབས་	
༨	 ཚོགས་གཙོར་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་
འདམེས་ཐོན་བུང་བ་དང་ཚོགས་གཞོན་ད་ུཚ་
སུྤལ་ཚང་བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་འདམེས་
ཐནོ་བུང་ཡོད།	 ད་ེརསེ་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་
པ་མཆོག་གི་མདནུ་ནས་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་
གཞོན་དམ་འབུལ་བཞེས་གནང་རསེ་རནེ་འབྲལེ་
མཚོན་ཆེད་གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་འདགེས་འབུལ་
ཞུས།	ས་གནས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་འདམེས་
ཐོན་ས་འཐུས་ཡོངས་ལ་དཀར་གཙང་མཇལ་
དར་རེ་སྒནོ་ཏ་ེབལ་ཡུལ་རྒྱལ་སའ་ིསབྐས་	༨	ས་
འཐུས་དམ་འབུལ་གི་མཛད་སྒ་ོད་ེརྒྱལ་ཁའི་ངང་
མཇུག་སིྒལ་ཡོད་པ་བཅས།	།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཤིན་ཛོ་ཨ་བྷ་ེམཆོག་ལ་ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་
བསྡ་ུཆེན་མོའ་ིནང་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པར་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ།

༄༅།	 །ཉ་ེལམ་ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་ བསྡུ་ཆེན་མོའི་ནང་ཉི་ཧངོ་གུ་ཡངས་མང་

གཙོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སིད་བླནོ་ལས་
ཐགོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཤིན་ཛོ་ཨ་བྷ་ེ	Shinzo	Abe	
མཆོག་ལ་སརླ་ཡང་ཚད་མཐའོི་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་
པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་འཚམས་
འདྲ་ིཞུས་གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་སྐབས་དརེ་ཉ་ིཧངོ་གཞུང་མང་
གཉསི་ནས་ད་བར་བདོ་དནོ་སིྤ་དང་ལགྷ་པར་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཉ་ི
ཧངོ་ཡུལ་ད་ུཆིབས་སུྒར་སོགས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཞུས་པ་ད་ེདག་ལ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུས་འདགུ	 	 སིྤར་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༢	 ནང་ཉ་ིཧངོ་
གོས་ཚོགས་སུ་ཕབེས་ནས་བདོ་དནོ་དང་
ལྷག་པར་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་སྐརོ་
འགལེ་བཤད་གནང་སབྐས་གསོ་ཚོགས་བདོ་

དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་
ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ	 ཉ་ི
ཧངོ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་ཁནོ་	 	 ༨༧	 ཡོད་སྟབས་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་
མང་ཤོས་ཡིན་འདགུ	 ཐངེས་འདརི་སདི་
འཛིན་ལས་ཐོགས་སྐུ་ཞབས་ཤིན་ཛོ་ཨ་བྷ་ེ
མཆོག་གི་གུ་ཡངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པར་
ཞབས་སྟགེས་གངས་	 ༣༡༢	 ཐབོ་ཡོད་པར་
བརནེ་གསོ་ཚོགས་འོག་མའི་ནང་བརྒྱ་ཆ་
གསུམ་ཆ་གཉསི་ལོན་འདགུ	 	 གསོ་ཚོགས་
གོང་མར་མཚོན་ན་ཁངོ་གི་ཆབ་སིད་ཚོགས་
པར་ཞབས་སྟགེས་གངས་གསུམ་ཆ་གཉསི་	
ལོན་ཟནི།།

ས་ྔའགུར་བསྟན་པའ་ིམངའ་བདག་༸སྐབས་ར་ེ
དམ་པ་སྟག་ལུང་རྩ་ེསུྤལ་རིན་པ་ོཆེའ་ིསྐ་ུགདངུ་

ཞུགས་འབུལ་ད་ུང་ོབཅར་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་
དག་ེལེགས་མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	
ཉནི་	 ༡༩	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོསིམ་ལ་ཐུབ་བསྟན་ར་ོར་ེ
བྲག་དགོན་ད་ུས་ྔའགུར་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་
༸སྐབས་ར་ེདམ་པ་སྟག་ལུང་རྩ་ེསུྤལ་རིན་པ་ོཆེའི་
སྐ་ུགདངུ་ཞུགས་འབུལ་ད་ུང་ོབཅར་ཞུས་ཡོད།	ད་ེ
ཡང་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་སྐ་ུགདངུ་རིན་པ་ོཆེ་
གཟིམ་ཆུང་ནས་བད་ེཡངས་ཐོག་གདན་འདྲནེ་
ཞུས་ཏ་ེབ་ླསུྤལ་རྣམ་པ་དང་།	 མཛད་གཙོ་རྣམ་
པས་མཇལ་དར་ཕུལ་རེས་ཆོ་ག་དབུ་འཛུགས་
གནང་ཡོད།	 ༸སྐབས་ར་ེསྟག་ལུང་རྩ་ེསུྤལ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ན་ིབདོ་དབུས།	 ལྷ་ོཁ་ས་ཁུལ་
ཡར་འབྲགོས་སྣ་དཀར་རྩེའི་ཕུན་དཀིལ་ཞེས་
པའི་ཁིམ་ད་ུཡབ་རྣམ་རྒྱལ་ར་ོརེ་ལགས་དང་།	
ཡུམ་ར་ོར་ེསྒལོ་མ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀི་སས་སུ་
ཕི་ལོ་	 ༡༩༢༦	 ལོར་སྐ་ུའཁུངས་ཤིང།	 ར་ོབྲག་
རིག་འཛིན་ཆེན་པ་ོསྐ་ུཕྲངེ་དགུ་པ།	 ཐུབ་བསྟན་
ཆོས་དབང་མཉམ་ཉིད་ར་ོརེ་མཆོག་གིས་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་སྟག་ལུང་རྩེ་སུྤལ་སྐུ་ཕྲངེ་གསུམ་
པར་ངསོ་འཛིན་གནང་དང་།	 དགུང་ལོ་ལ་ྔནས་
སྟག་ལུང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་ད་ུཆོས་ཞུགས་གནང་འགོ་
བཙུགས་ཏ་ེཡི་ག་ེའབྲ་ིཀླགོ་སོགས་དང་།	 སྨནི་
གླིང་རརོ་འཛིན་རྣམ་གལོ་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ ་མདནུ་
ནས་དགེ་ཚུལ་གི་བསླབ་སྡམོ་བཞེས་རེས་རིམ་
བཞིན།	 དག་ེབའ་ིབཤེས་གཉནེ་བཅུ་ཕྲག་ལགྷ་
བསྟནེ་པ་སོགས་རྒྱལ་བསྟན་སིྤ་དང་བ་ེབྲག་ཏུ་ས་ྔ
འགུར་རྙངི་མའི་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག་
ཏུ་གུར་པ་མ་ཟད།	 ཁད་པར་ད་ུཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢	
ནས་བཟུང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་རྙིང་མའི་དབུ་
འཁདི་ཀི་མཚན་གནས་བཞསེ་གནང་ཡོད།	ཕི་ལོ་	
༢༠༡༦	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༣	ཉནི་གནས་མཆོག་
ར་ོར་ེགདན་ད་ུདགངོས་པ་ཆོས་དབིངས་སུ་འཐིས་
ཡོད་པ་བཅས།།



2 25th October 2017 TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༩	ཚེས་	༦	ཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༥

སླབོ་ཕུྲག་ཚོས་ལག་ཐགོས་ཁ་པར་སྟངེ་དསུ་ཚོད་ཆུད་ཟསོ་སུ་མ་བཏང་བར་བདོ་མི་རིགས་ཀི་ལ་རྒྱ་སྙངི་ལ་བཅངས་ནས་
སླབོ་སྦངོ་བདེ་དགསོ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༩	 རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་མ་སུ་རི་གཏན་སླབོ་ཀི་དག་ེལས་
སླབོ་ཕུྲག་ཡོངས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།	ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནིགི་ས་ྔདྲ་ོམ་སུ་རི་
གཏན་སླབོ་ཀི་སླབོ་སིྤ་དང་།	 རེག་ཊར།	 ད་ེ
བཞིན་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུྲག་བཅས་ཀིས་སལོ་
རུྒྱན་གི་ལམ་ནས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་སིད་
སྐངོ་མཆོག་ལ་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས།	 	 སབྐས་དརེ་མ་སུ་རི་གཏན་
སླབོ་ཀི་སླབོ་སིྤ་ཨ་ན་ིཏ་ན་ར་ུལ་	 Anita  

Narula ལགས་ཀིས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བརོ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་ཕབེས་པར་དགའ་
བསུ་དང་འབྲལེ།	 	 ཁ་ོམོ་རང་ཉདི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་ཐུགས་རའེི་བིན་རླབས་འགོ་གཏན་སླབོ་
འདྲ་མིན་ད་ུསླབོ་སིྤ་བས་མངོ་ཡོད་སྐརོ་ཀི་
ངོ་སྤོད་གསུང་བཤད་གནང་རེས་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་
ལ།	 	 མི་གཞན་དང་མཉམ་ད་ུབསམ་ཚུལ་
བར་ེལེན་སོགས་བདེ་སབྐས་སོ་སོར་གདངེ་
སྤབོས་དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེ་སྐརོ་དང་།	 ལགྷ་

པར་དེ་སྔའི ་བ ོད ་ཀི ་མཁས་དབང་ཚོས་
ལེགས་སྦར་སདྐ་ཀི་ཐགོ་སྦངས་པ་གནང་བ་
མ་ཟད།	 བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་ཁུངས་
བཅོལ་ས་བཀའ་འགུར་བསྟན་འགུར་པ་ོཏི་	

༣༠༠	 ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་
ནང་ཆ་ལག་ཚང་བ་བསུྒར་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
གསུངས།			གཞན་ཡང་བདོ་མི་བཙན་བལོ་
བ་རྣམས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ད་ེརྒྱལ་ཁབ་གཞན་
དང་བསྡུར་བ་ཡིན་ན་འབྲ་ིཀླགོ་ཤེས་མཁན་
གི་བརྒྱ་ཆ་མང་བ་ཡོད།	 ཉམས་ཞིབ་པ་
ཚོས་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བའི་ཁདོ་འབྲ་ིཀླགོ་
ཤེས་མཁན་བརྒྱ་ཆ་	 ༩༤%	 ཡིན་པ་བརདོ་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ཁདེ་ཚོས་ཀང་སླབོ་སྦངོ་
ལ་སྦང་བརྩོན་ཆེན་པ་ོབས་པ་དང་སྦྲགས་

ལས་དནོ་གང་ཅིའི་ཐད་བང་ཆུབ་པ་ཞིག་
དགོས་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
འདགུ	ད་ེཡང་མ་སུ་རི་གཏན་སླབོ་ན་ིབཙན་
བལོ་ནང་བདོ་པའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཐགོ་མ་ཡིན་ཞིང་།	

	

སླབོ་ག་ད་ེཕི་ལོ་	༡༩༦༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣	
ཉནི་ལ་དབུ་བརྙསེ་ཤིང་།	 སབྐས་དརེ་སླབོ་
ཕུྲག་གངས་	 ༥༠	 ལས་མེད་ཀང་ད་ཆ་སླབོ་
ཕུྲག་གངས་	 ༥༥༡	 ཡོད་འདགུ	 ཕགོས་
མཚུངས་ད་ེཉནི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	༢	ཐགོ་
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་སླབོ་
གྲྭར་འཚམས་གཟིགས་གནང་སྟ་ེམ་སུ་རི་
བདོ་ཁིམ་གི་སིྤ་ཁབ་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་ཆུང་བདག་
ལགས་དང་།	 སླབོ་སིྤ།	 དག་ེལས་སླབོ་ཕུྲག་
ཚང་འཛོམས་ཐོག་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་

མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 དངེ་
སང་རྒྱ་གར་ནས་ཕི་རྒྱལ་ད་ུབདོ་པ་མང་པ་ོ
འག་ོབཞིན་འདགུ	 ཕི་རྒྱལ་ད་ུའཚར་ལོངས་
བེད་མཁན་གི་གཞོན་སྐེས་ཚོ་བདོ་ཀི་སྐད་
ཡིག་མ་ཤེས་པའི་ཐགོ་ནང་ཆོས་ཀང་ཤེས་
ཀི་མེད།	 	 དརེ་བརནེ་བདོ་མི་རིགས་ཀི་ང་ོ
བ་ོགང་ཡིན་ཤེས་རགོས་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད།	 བདོ་མི་མང་པ་ོཕི་
རྒྱལ་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད་སྟབས།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ངསོ་ནས་གང་བདེ་དགོས་ཀི་འདགུ་ཅསེ་དྲ་ི
བ་སླབེ་བཞིན་ཡོད།	 ང་ཚོ་བདོ་མི་རིགས་
ཙམ་མ་ཟད་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	
སྐད་ཡིག་དང་བཅས་པར་བརླག་རུྒྱའི་ཉནེ་
ཁ་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ཁདེ་རང་ཚོ་སླབོ་སྦངོ་
བེད་པའི ་སྐབས་བ ོད་ཀི ་སྐད་ཡིག་དང་།	
རིག་གཞུང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་རྒྱལ་རབས་
ལོ་རུྒྱས་ཐོག་སླབོ་སྦོང་དང་ད་ོསྣང་གནང་
དགསོ།	 ང་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་སླབོ་ཕུྲག་
དང་མི་འདྲ་བར་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་རྩདོ་བཞིན་
ཡོད།	 བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་རྩདོ་སབྐས་ལས་
འགན་འཕར་མ་ཞིག་ཁེད་རང་ཚོར་ཡོད།	
ལས་འགན་མང་བ་དང་ཆེ་བ་ཡོད་སྟབས་
སླབོ་སྦངོ་ལ་ད་ོསྣང་དང་ཧུར་བརྩནོ་མང་བ་

བདེ་དགསོ།	 ང་ཚོས་སླབོ་སྦངོ་མ་བདེ་ན་
རྒྱལ་ཁབ་ཤོར་བ་ད་ེབརླག་ངསེ་དང་།	 ང་
ཚོར་རིག་གཞུང་ཡོད་པ་ད་ེབརླག་འག་ོངསེ་
རེད།	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོར་དམིགས་བསལ་
གིས་ལས་འགན་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད།	 ཁདེ་
ཚོ་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ནས་ཐ་མ་ཁ་དང་ཉལ་
ཐག་འཐནེ་རུྒྱ་མེད།	 འཕྲདོ་བསྟནེ་ལ་ད་ོ
སྣང་བདེ་དགསོ།	 ད་ེབཞིན་དངེ་སང་གཞནོ་
སྐསེ་ཚོ་ལག་ཐགོས་ཁ་པར་ཐགོ་དསུ་ཚོད་
འཕྲ་ོབརླག་གཏངོ་བཞིན་འདགུ	 དརེ་བརནེ་
དསུ་ཚོད་འཕྲ་ོབརླག་མ་གཏང་བར་སླབོ་
སྦངོ་ཐགོ་ཧུར་བརྩནོ་བས་པ་བརུྒྱད་རང་གི་
རྐང་པའི་སྟངེ་ཧྲ་ཏག་ཏག་ལངས་ཏ་ེབདོ་ཀི་
རྩ་དནོ་ཆེད་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་དགོས་པ་
དང་།	 གལ་སདི་སླབོ་སྦངོ་ཐགོ་ཧུར་བརྩནོ་
མ་བས་ན།	 མི་ཚེ་དནོ་དང་ལནྡ་པ་ཡོང་གི་
མེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
རསེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་སླབོ་
ཕུྲག་རྣམས་ལ་སེམས་འགུལ་ཐེབས་སླད།	
རང་ཉདི་ཨ་རིའི་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་ཁམིས་ཀི་སླབོ་
སྦངོ་བས་པའ་ིབརུྒྱད་རིམ་སྐརོ་དང་།	 	 ད་ེ
བཞིན་སིད་སྐོང་འོས་བསྡུའི ་སྐརོ་ངོ་སྤོད་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

སིྤ་འཐུས་ཕགོས་བསྐདོ།	
༄༅།	 །སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་རྣམས་བདོ་མིའི་འད་ུསྡདོ་གཞིས་

ཆགས་ཁག་ལ་ཕགོས་བསྐདོ་ཕབེས་རུྒྱའི་ས་
བགསོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 	 སིྤ་འཐུས་མཁན་པ་ོ
ཀཿབྲག་དངོས་གུབ་བསོད་ནམས་ལགས་
དང་སིྤ་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས་
ལགས་རྣམ་གཉསི་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོའ་ིཟླ་	
༡༠	 ཚེས་	༡༨	ནས་ཕི་ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	༤	

བར་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ནབུ་བངྷ་གྷལ་མངའ་
སྡའེ་ིས་གནས་ཀལོ་ཀ་ཏ་དང་།	ཀ་སྦུག	ཨེན་

ཇི་པ།ེ	སི་ལི་གུ་རི།	
འཇལ་ཡེ་གྷའངོ་།	
ཨོ་ལ་བ་ྷརེ་བཅས་
དང་།	 འབྲས་
ལྗ ོ ང ས ་ མ ང འ ་
སྡ ེའི ་ ས ་ ག ན ས ་
སྒང ་ ཏ ོག ་ དང ་ །	

ར་ཝང་ལ།	 ལ་ཆེན།	 ལ་ཆུང་བཅས་ཀི་
བདོ་མིའི་གནས་སྡདོ་ཁག་ལ་གཞུང་འབྲལེ་
ཕོགས་བསྐོད་གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོད།	
ཟླ་	༡༡	ཕི་ཚེས་	༤	ཉནི་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་
གཉསི་སོ་སོའ་ིབཞུགས་གནས་སུ་ཕབེས་ཐནོ་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་རགོས་པའ་ིསངས་རྒྱས་འབྲ་ིགུང་
༸སྐབོ་པ་འཇིག་རནེ་གསུམ་གི་མགནོ་པ་ོབརྒྱད་བརྒྱའ་ིརསེ་དྲན་

མཆོད་འབུལ་ཆེན་མོའ་ིམཛད་སྒརོ་ཕབེས་པའ་ིགནས་ཚུལ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༩	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ལྡ་ེར་ལྡུན་ད་ུ
འབྲི་གུང་སྐབས་མགོན་ཆེ་ཚང་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་མགནོ་འབདོ་ཞུས་པ་ལྟར་འབྲ་ི
གུང་བང་ཆུབ་གླིང་དགོན་པར་ཕབེས་ནས་
རགོས་པའི་སངས་རྒྱས་འབྲ་ིགུང་༸སྐབོ་པ་
འཇིག་རནེ་གསུམ་གི་མགནོ་པ་ོབརྒྱད་བརྒྱའ་ི
རེས་དྲན་མཆོད་འབུལ་ཆེན་མོའི་མཛད་

སྒརོ ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།	 ད་ེཡང་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	
༩	 ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་རྣམས་
བ ཞུགས ་གལ ་དུ་ འཁོད ་
མཚམས་འབྲ་ིགུང་༸སྐབས་
མགོན་འཕྲནི་ལས་ལྷུན་གུབ་
མཆོག་དང་།	 ཨུཏཐར་
ཁཎྜ་མངའ་སྡའེི ་སིད་སྐོང་
སྐུ ་ ཞ བ ས ་ ཀྲི ཤ ཎ ་ ཀ ན ་
པལོ་	 Dr. Krishan Kant 

Paul	 མཆོག	 སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་བཅས་
ཀིས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕེ་
གནང་ གུབ ་མཚམས་གྲྭ ་
བ ཙུན ་ཁག ་གཅིག ་ གིས ་

ལེགས་སྦར་སྐད་ཐགོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་
གི་མད་ོགསུང་འདནོ་གནང་བསྟནུ་ཆོས་ར་ེ
ཨ་དབངས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དགའ་
བསུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་།	 ད་ེརསེ་བདོ་
དང་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་ཆོས་སྡ་ེཁག་གི་འཐུས་མི་
དང་།	ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་འདྲ་མིན་	༨༠	ཙམ་
གི་ཆོས་ཚོགས་	༡༨༡	གི་འཐུས་མི་སྐ་ུཚབ་རེ་
ནས་རནེ་མཆོག་སྤན་སརྔ་མེ་ཏགོ་གི་མཆོད་

སིྤན་ཕུལ་གུབ་བསྟནུ།	 མཁན་ཆེན་དཀནོ་
མཆོག་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་རགོས་པའི་
སངས་རྒྱས་སླབོ་ཕུྲག་ཚོས་ལག་ཐོགས་ཁ་
པར་སྟངེ་དསུ་ཚོད་ཆུད་ཟསོ་སུ་མ་བཏང་
བར་བདོ་མི་རིགས་ཀི་ལ་རྒྱ་སྙངི་ལ་བཅངས་
ནས་སླབོ་སྦོང་བེད་དགོས་པ་སོགས་དང་།	
སྐབས་རེ་ནབུ་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
བརྒྱད་བརྒྱའི་རེས་དྲན་གི་བུང་རིམ་ངོ་
སྤདོ་གནང་།	 ད་ེནས་སྐབས་ར་ེམགར་ཆེན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
རསེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	 ངས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་ད་ེརིང་འད་ིགར་
འཛམ་གླིང་ས་ཕགོས་འདྲ་མིན་ནས་ཕབེས་
པའ་ིསྐ་ུམགནོ་རྣམ་པར་འཚམས་འདྲའི་ིབཀྲ་
ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 བདོ་ད་ུནང་པ་
སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་ཐགོ་མར་རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་ནང་པའི་གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་
ཆེན་མོ་དཔལ་ནྰ་ལེནྡྲ་ནས་དར་ཡོད་ཅིང་།	
དཔལ་ན་ྰལེནྡྲའི་གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་ད་ེལོ་
ང་ོ	 ༡༠༠༠	 རིང་གནས་ཡོད།	 འབྲ་ིགུང་
བཀའ་བརུྒྱད་ཀི་བསྟན་པ་ལ་མཚོན་ནའང་

ལོ་ང་ོ	 ༨༠༠	 རིང་གནས་ཐུབ་ཡོད་སྟབས་
རྒྱ་གར་གནའ་རབས་དཔལ་ན་ྰལེནྡྲའ་ིགཙུག་
ལག་ཁང་གི་ཡུན་ཚད་དང་ཧ་ལམ་མཉམ་
པ་ཞིག་ཡིན་པ་བརདོ་ཆོག	 ལོ་ང་ོ	 ༨༠༠	
རིང་བསྟན་པ་འདི་ཉདི་ཀིས་འག་ོབ་གངས་
ལས་འདས་པར་ཕན་ཐགོས་དང་འཛམ་གླངི་
ཞི་བད་ེབསུྐན་རུྒྱར་ཡང་ཞབས་འདགེས་
བསུྒབས་དང་སུྒབ་མུས་ཡིན།	 དརེ་བརནེ་
འབུང་འགུར་ལོ་ང་ོ	 ༨༠༠	 རིང་འབྲ་ིགུང་
བཀའ་བརུྒྱད་ཀི་བསྟན་པ་འད་ིཉདི་མུ་མཐུད་

གནས་ཐུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་
དང་།	 འབྲ་ིགུང་སྐབས་མགནོ་ཆེ་ཚང་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྐུའི་ཕྲངེ་བ་བར་མ་ཆད་
པར་བོན་ནས་བསྟན་པའི་བ་བ་མུ་མཐུད་
བདག་གིར་བཞསེ་ཐུབ་ཆེད་བཀའ་ཤག་དང་
ང་རང་སྒརེ་ངསོ་ནས་སྨནོ་ལམ་ཤུགས་དྲག་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་སོགས་གསུང་ཀི་བཤད་
གནང་།།
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དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་ཁརོ་ཡུག་གཙང་བཟའོ་ིལས་གཞི་
དབུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༤	 ཉནི་རྒྱ་གར་ས་གནས་ཧནི་རའི་ིགསར་
ཤོག་	 Dainik Jagran	 གི་ག་ོསིྒག་འགོ་
ར་ས་བྷག་སུ་རུ་ས་གནས་ཁོར་ཡུག་གཙང་
བཟའོི་ལས་རིམ་ཞིག་གི་ཐགོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་
བརོ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
གདན་ཞུས་ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད།	 ད་ེ

ཡང་ས་ྔདྲའོ་ིཆུ་ཚོད་	 ༡༡	 ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་དང་།	 ར་ས་རངོ་ལས་
ཁུངས་ཀི་གངོ་སྡ་ེསིྤ་ཁབ་པ།	 Shri Rajni 

Vyas	 མཆོག	 ར་ས་ས་གནས་འག་ོའཛིན།	
ར་ས་ས་གནས་ཡུལ་མི་དང་།	ར་ས་བདོ་མིའ་ི
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁོར་

ཡུག་ཚན་པའ་ིཚོགས་མི་བཅས་ལནྷ་འཛོམས་
གནང་སྟ།ེ	 ལས་རིམ་དབུ་འཛུགས་ཀིས་ཐགོ་
མར་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་ག་ོ
སིྒག་གནང་མཁན་གི་རེ་སྐལུ་ལརྟ།	 ཧནི་རའི་ི
ཐགོ་ཁརོ་ཡུག་གཙང་བཟ་ོདང་།	སོ་སོའ་ིངསོ་
ནས་དསུ་རག་ཏུ་ཁརོ་ཡུག་གཙང་མ་བདག་
གཉརེ་བ་རུྒྱའ་ིདམ་བཅའ་འཇགོ་གནང་རསེ།	
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་དང་།	 ར་

སའ་ིརངོ་ལས་ཁུངས་ཀི་	 Mayor Shri.Ra-

jni Vyas	མཆོག་རྣམ་གཉསི་ནས་ཁརོ་ཡུག་
གཙང་བཟའོི་ལས་རིམ་དབུ་འབདེ་གནང་།	
ད་ེརསེ་བྷག་སུ་ས་གནས་ཉ་ེའགམ་ཁག་ལ་
གཙང་བཟ་ོགནང་གུབ་མཚམས།	 Sky 

Heaven Resort and Restaurant	 ནང་

ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་རིང་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཞོན་མཆོག་གི་གཙོ་སྐོང་འགོ་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་དང་དགངོས་
བཞདེ་ལརྟ་མེག་གནྷ་གཙོས་ར་སའ་ིས་གནས་
ཁག་ལ་དསུ་རག་ཏུ་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ་གལ་དང་།	 ས་གནས་འཛིན་སྐངོ་
ནས་མཐུན་སྦརོ་གང་དགོས་ཐགོ་བག་ོགླངེ་
ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད།	 ཆབས་ཅིག་དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཞོན་མཆོག་ནས་མཇུག་སྐངོ་ལམ་
སྟནོ་ཁག་ཅིག་ཀང་གནང་བ་མ་ཟད།	 ལགྷ་
པར་ད་ུ	 Dainik Jagran	 གསར་འགདོ་པ་
རྣམས་པས་ད་ེརིང་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་གདན་
ཞུས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་བ་
དང་སྦྲགས།	 ད་བར་གསར་འགུར་ཚགས་
ཤོག་དའེི་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་
འཕྲནི་ཁག་དང་།	 བདོ་ཀི་ཆབ་སདི་དང་
འབྲལེ་བའ་ིགནས་ཚུལ་གང་ཙམ་ཞིག་བཀདོ་
གནང་བར་ཡི་རངས་བསྔགས་བརདོ་དང་།	
ད་དའུང་མུ་མཐུད་བདོ་མིའི་འཐབ་རྩདོ་དང་
འབྲལེ་བའི་གསར་འགུར་གང་མང་གང་
ཐུབ་བཀདོ་གནང་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་
གནང་འདགུ	།

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་༸སྐབས་ར་ེསྟག་
ལུང་རྩ་ེསུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྐ་ུགདངུ་

ཞུགས་འབུལ་ད་ུཆེད་བཅར་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་ཧ་ིམ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིརྒྱལ་སར་སིམ་
ལར་རནེ་གཞི་བས་པའི་ས་ྔའགུར་རྙིང་མའི་མ་དགོན་ཐུབ་བསྟན་ར་ོར་ེབྲག་དགོན་པར་བད་ེ
བར་གཤེགས་པ་༸སྐབས་ར་ེསྟག་ལུང་རྩ་ེསུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་གདངུ་ཞུགས་འབུལ་

གནང ་བར ་༸སྐབས ་རེ ་
དིལ་མགོ་མཁེན་བརྩེ་ཡང་
སིད་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	
སྐབས་རེ་ནམ་མཁའ་སྙིང་
པ་ོརིན་པ་ོཆེ།	 སྐབས་ར་ེ
སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་རིན་
པ་ོཆེ།	 སྐབས་ར་ེགང་ཁང་
སུྤལ་སྐུ ་ རིན་པ ོ་ ཆེ ་ སོགས་
མཁན་སུྤལ་ཆེ་ཁག་དང་།	
དཔལ་ལྡན ་དགའ་ལྡན ་ཕ ོ་
བྲང་གི་སྐ་ུཚབ་རྣམ་གྲྭ་མཁན་
རིན་པ་ོཆེ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོ
བསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་
མཆོག	ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་

གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག	 དགནོ་སྡ་ེཁག་དང་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་སོགས་ཆེད་
ཕབེས་ཐགོ	 གདངུ་ཁང་གི་ཕགོས་བཞིར་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་དབུ་བཞུགས་ཀིས་བང་གཏརེ་འག་ོ
བ་ཀུན་གལོ་དང་།	 ཐུགས་ར་ེཆེན་པ་ོབད་ེགཤེགས་ཀུན་འདསུ།	 གནམ་ཆོས་བད་ེཆེན་ཞིང་
སུྒབ།	སྨནི་གླངི་རརོ་སེམས་བཅས་ཀི་ཆོ་གའ་ིསྒ་ོནས་སྐ་ུགདངུ་རིན་པ་ོཆེ་ཞུགས་འབུལ་གནང་
བ་དང་།	ཕི་ནང་ཡུལ་གུ་མང་པ་ོནས་དད་ལནྡ་སེར་སྐ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པ་ོལནྷ་བཅར་ཞུས་ཡོད་
པ་བཅས།།	

དངེ་དསུ་བདོ་ཀི་སུྒ་རྩལ་འགམེས་སྟནོ་ཁང་ད་ུ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་ཁུར་གཙོ་བ་ོགསུམ་གི་སྐརོ་གཏན་འཇགས་
པར་རིས་འགམེས་སྟནོ་སིྒག་གཤོམ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་དྲལི་བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་
ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ཟུང་དུྲང་བཀྲ་ཤིས་
ཕུན་ཚོགས་ལགས་དངེ་སབྐས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་གཅིག་ནང་གཞུང་འབྲལེ་སྐརོ་
བསྐདོ་གནང་བཞིན་པ་དང་བསྟནུ།	 ཡུ་རོབ་
ཧལོ་ལེན་ཌི་ཡུལ་གི་ཨེམ་མན་གངོ་ཁེར་		
Emmen	 ནང་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིདངེ་
དུས་བདོ་ཀི་སུྒ་རྩལ་འགེམས་སྟནོ་ཁང་།	
ཞེས་པའི་ནང་དངེ་དསུ་བདོ་ཀི་སུྒ་རྩལ་བ་
བཀྲ་ཤིས་ནརོ་བུ་ལགས་ཀི་མཐུན་འགུར་
རོགས་རམ་འགོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུའི་རླབས་ཆེན་
གི་མཛད་ཁུར་གཙོ་བ་ོགསུམ་གི་སྐརོ་དངེ་
དསུ་སུྒ་རྩལ་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་གཏན་
འཇགས་པར་རིས་འགེམས་སྟ ོན ་ སིྒག ་
གཤོམ་གནང་ཐུབ་པ་བུང་བ་མ་ཟད།			ཕི་
ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༢	ཉནི་༸སྐ་ུ
པར་ད་ེདག་མང་ཚོགས་ལ་འགམེས་སྟནོ་
གནང་འག་ོབཙུགས་ཡོད།
	 ད་ེནི་གཙོ་བ་ོཕི་དྲལི་འགམེས་
སྟནོ་ཚན་པས་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་

པ་ོམཆོག་གི་བམས་པ་དང་བརྩ་ེབ།	 བཟདོ་
བསན།	ཆོག་ཤེས།	འཚེ་མེད་ཞི་བ།	འཆམ་
མཐུན་སོགས་འག་ོབ་མིའི་རང་བཞིན་ལྷན་
སྐསེ་ཀི་བཟང་པའོ་ིརིན་ཐང་དང་།	 ཆོས་
ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གོང ་མཐོར་གཏོང ་
གནང་མཛད་རུྒྱ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་བདོ་ཀི་ཁོར་
ཡུག་སུང་སྐབོ་མཛད་རུྒྱ་བཅས་༸སྐུའི་བ་ླན་
མེད་པའི་མཛད་ཁུར་གཙོ་བ་ོགསུམ་གི་སྐརོ་
འཛམ་གླངི་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་གོ་རགོས་
སྤལེ་ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩནོ་གནང་བ་ཞིག་

ཡིན་འདགུ
	 ༸སྐུ་པར་གི་འགལེ་བརདོ་བདོ་
ཨིན་སདྐ་ཡིག་གཉསི་ནང་ཡོད་འཁདོ་འདགུ		
ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༢༢	 ཉནི་གངོ་
གི་གཏན་འཇགས་པར་རིས་འགམེས་སྟནོ་
དབུ་འབདེ་སབྐས་ཕི་དྲལི་འགམེས་སྟནོ་ཚན་
པའི་འགན་འཛིན་གིས་ཐགོ་མར་དངེ་དསུ་
སུྒ་རྩལ་གི་རྣམ་པའ་ིཐགོ་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུའི་
རླབས་ཆེན་གི་མཛད་ཁུར་གཙོ་བ་ོགསུམ་
གི་སྐརོ་གཏན་འཇགས་པར་རིས་འགམེས་

སྟནོ་འཛུགས་དགསོ་པའི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་མདརོ་
ཙམ་གནང་བ་དང་སྦྲགས།	 སིྤར་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་འགམེས་སྟནོ་ཚན་
པའི་ལས་དནོ་སྐརོ་དང་གཞན་ཡང་འབུང་
འགུར་ལས་གཞི་ཁག་གཅིག་བཅས་ཀི་སྐརོ་
ང་ོསྤདོ་གནང་བ་དང་ལནྷ།	 དངེ་དསུ་བདོ་
ཀི་སུྒ་རྩལ་བ་བཀྲ་ཤིས་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་
ཐེངས་འདིར་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་
གནང་བར་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་གསུང་འདགུ
	 ད་ེཡང་ཕི་དྲིལ་འགེམས་སྟནོ་
ཚན་པའི་པར་རིས་འགམེས་སྟནོ་གི་གནས་
ཚུལ་ད་ེདག་ས་གནས་ཀི་གགས་ཅན་གསར་
ཤོག་བང་ཕགོས་ཧལོ་ལེན་ཌི་	North Hol-

land ཞསེ་པའ་ིཐནོ་པ་མ་ཟད།	 	 ས་གནས་
རུླང་འཕྲནི་ལས་རིམ་ནང་བརུྒྱད་གགས་རྒྱ་
ཆེ་བུང་འདགུ
	 ཕོགས ་མ ཚུངས ་རྒྱལ ་ སིྤའི ་
གསར་འགུར་ལས་ཁང་གགས་ཅན་བྷ་ིབྷ་ིསི་	
BBC	 གསར་འགདོ་པས་སྐ་ུཞབས་བརྷྱན་
ལིབ་ཛིན་	 Mr. Bryan Lipzin ལགས་
ཀིས་ཕི་དྲལི་བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་ཚན་པའི་

འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་
དང་བཀྲ་ཤིས་ནརོ་བུ་ལགས་གཉསི་ལའང་
བཅར་འདྲ་ིགནང་བ་དང་།	 	 	 སབྐས་དརེ་
གསར་འགོད་པས་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་
སུྒ་རྩལ་སྐརོ་བཅར་འདྲ་ིགནང་བ་མ་ཟད།				
བདོ་མིའི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སྟངས་ཐོག་
དངསོ་བུང་གླགོ་བརྙན་ཞིག་བཟ་ོབཞིན་ཡོད་
པ་དའེི་ཆེད་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་དནོ་དང་
འབྲལེ་བའི་དྲ་ིབ་ཁག་གཅིག་ལའང་འགན་
འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་
ལན་འདབེས་ཞིབ་ཕྲ་གནང་འདགུ
	 སིྤར་དངེ་དསུ་བདོ་ཀི་སུྒ་རྩལ་
འགམེས་སྟནོ་ཁང་།	 ཞསེ་པ་ད་ེབདོ་མི་དངེ་
དུས་སུྒ་རྩལ་བ་བཀྲ་ཤིས་ནརོ་བུ་ལགས་
ཀིས་ཡུལ་དའེི་མི་སེར་ལམྕ་སྐུ་མར་ཡ་ན་ེཐ་ོ
ལེན་	Mrs Marjanne Tholen ལགས་དང་
མཉམ་རབུ་ཐགོ་ནས་གསར་འཛུགས་གནང་
བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ་ཅིང་།འགམེས་སྟནོ་དབུ་
འབདེ་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	
༡	ཉནི་གནང་འདགུ	།
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བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་འཇམ་པའོ་ིསྟབོས་ཤུགས་འབུར་འཇམོས་གཏངོ་ཆེད་གསེར་ར་བ་ླརངུ་སརྒ་སོགས་གཏརོ་
བཤིག་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།

༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསེར་ར་
བླ་རུང་སྒར་གཏརོ་བཤིག་བཏང་ནས་ལོ་
གཅིག་སོང་རེས་ཨ་རིའི ་ ཟུང་སྐར་བསྟི་
གནས་ཁང་ཨེ་པ་ོལོ་མེ་པངི་	 Apollo 

Mapping	 ཞསེ་པས་ཟུང་སརྐ་ satellite	
བརུྒྱད་གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་གཏརོ་བཤིག་
བཏང་བའི་པར་རིས་ཁག་གཅིག་རྒྱལ་སིྤའི་
སིྤ་ཚོགས་སྟངེས་དྲལི་བསྒགས་རྒྱ་ཆེ་བུང་
འདགུ	 ད་ེཡང་བདོ་མིའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་སུང་སྐོབ་ཚོགས་པ་བདོ་རང་དབང་	
Free Tibet	 	 ཞསེ་པ་དང་བདོ་དནོ་རགོས་
ཞིབ་	  Tibet Watch	 ཞསེ་པའ་ིཚོགས་པ་
གཉསི་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༩	 ཉནི་ཐུན་མོང་ཐགོ་ནས་གསེར་ར་བ་ླ
རུང་སྒར་གཏོར་བཤིག་བཏང་བའི་སྐརོ ་
ལ་སནྙ་ཐ།ོ	 	 	 ལ་ྷཡུལ་གི་ཞིང་ས་བཅམོ་
པ།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསེར་ར་བ་ླརངུ་
སྒར་གཏརོ་བཤིག་གཏང་བའི་ལས་འགུལ།			
ཞེས་འགོ་བརདོ་ད་ུའཁོད་པའི་སྙན་ཐ་ོཞིག་
འདནོ་སྤལེ་དང་སྦྲགས།				ཟུང་སརྐ་ནས་
བརྒྱབ་པའི་གསེར་ར་བ་ླརུང་སརྒ་གི་རྣམ་པ་
མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀི་པར་ཞིག་ཀང་འདནོ་
སྤལེ་གནང་འདགུ	 པར་ད་ེགཉསི་ལས་པར་
གཅིག་ན་ིད་ེས་ྔཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ཕི་ཟླ་	༡	ནང་
བརྒྱབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།			གཞན་ད་ེན་ིཕི་
ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	༤	ནང་བརྒྱབ་པ་ཞིག་ཡིན་
འདགུ		སིྤར་པར་ད་ེདག་ཨ་རིའ་ིཟུང་སརྐ་
བསྟ་ིགནས་ཁང་ཨེ་པ་ོལོ་མེ་པངི་	 Apollo 

Mapping ཞསེ་པས་མཐུན་འགུར་རོགས་
རམ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ	 ས་ྔལོའ་ིཕི་
ཟླ་	 ༦	 ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསེར་ར་
བླ་རུང་སྒར་ད་ུབདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་སླབོ་

གཉརེ་གནང་བཞིན་པའི་དགེ་བཙུན་དང་
མི་སྐ་ཕ་ོམོ་སོགས་ཁནོ་མི་གངས་	 ༡༠༠༠༠	
ཡོད་པར་ཚོད་དཔག་བདེ་བཞིན་པ་ད་ེནས་
གངས་ཚད་ཕེད་ཀ་ཉུང་འཕྲི་བེད་དགོས་

པའི་བཀའ་རྒྱ་བཏང་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་གི་
རསེ་སུ་ལག་བསྟར་བདེ་འགོ་བཙུགས་ཡོད།		
དརེ་བརནེ་ལས་གཞི་དསེ་རྐྱནེ་པས་བ་ླརུང་
སྒར་ནས་གྲྭ་བཙུན་སོགས་ཉུང་མཐར་མི་
གངས་	 ༤༨༠༠	 ཕིར་འབུད་བཏང་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 	 ད་ེདང་ད་ོམཉམ་པའ་ིགྲྭ་ཤག་
སོགས་ཀང་གཏརོ་བཤིག་བཏང་ཡོད།		ད་ོ
བདག་ལ་གྲྭ ་ཤག་སོགས་གཏོར་བཤིག་
གཏངོ་རུྒྱ་ཡིན་པའི་སྔནོ་བར་ཙམ་ཡང་བས་
མེད་པ་མ་ཟད།	 གུན་གསབ་སོགས་གང་
ཡང་སྤད་མིན་འདགུ			བ་ླརངུ་སརྒ་གཏརོ་
བཤིག་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པའི་གནས་
སྟངས་འདིས་ང་ཚོར་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་
ཡོང་བཞིན་འདགུ		གྲྭ་བཙུན་རྣམས་བཙན་
དབང་ཐགོ་ནས་དགནོ་པ་ནས་གནས་དབུང་
གཏངོ་བཞིན་ཡོད་སྟབས།	 བཙུན་མ་ཁག་
གཅིག་སེམས་སྡུག་གིས་མནར་ནས་རང་ཤི་

བརྒྱབ་ཡོད།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསེར་
ར་བླ་རུང་སྒར་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བཞིན་
པ་ད་ེནི་བདོ་མི་ཚོར་རང་དབང་ཐོག་ནས་
ཆོས་དད་བ་རུྒྱའི་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་

ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་བ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད།	 ད་ེཡང་ཕི་འབྲལེ་དུྲང་ཆེ་
དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་
གསུང་དནོ།	 	 	 ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་མགོགས་མུར་གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་
དང་ཡ་ཆེན་སརྒ་གཉསི་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་
རུྒྱའི་ལས་གཞི་ད་ེདག་འཕྲལ་མར་མཚམས་
འཇགོ་ཐགོ་བདོ་མི་ཚོར་ཆོས་དད་དང་གཞི་
རྩའི་བདོ་ཀི་སལོ་རུྒྱན་གི་རིག་གཞུང་རུྒྱན་
འཛིན་བ་རུྒྱའི་ཐབོ་ཐང་རང་འཇགས་སྤད་
རུྒྱ་ཡིན་པ་ང་ཚོས་རེ་བ་བེད་བཞིན་ཡོད།	
སིྤར་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༢	 ནང་ཕི་འབྲལེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་ལསྔ་འཛམ་
གླིང་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་
མཐོའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་
ཐངེས་	 ༣༤	 ཐགོ་ཚད་མཐའོ་ིཞུ་གཏུག་གི་
ལས་འགུལ་ཞིག་སྤལེ་ཡོད།	 	 སབྐས་དརེ་

རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བདནུ་ཕྲག་གཅིག་རིང་གི་
བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་དང་།	
བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནད་
དནོ་ཐགོ་དནོ་ཚན་བཞི་གཙོ་འདནོ་བས་ནས་
ཞུ་གཏུག་གནང་ཡོད།	 	 དནོ་ཚན་བཞི་པ་ོ
དའེི་ནང་གསེར་ར་བ་ླརུང་སརྒ་དང་ཡ་ཆེན་
སྒར་གཏརོ་བཤིག་བཏང་བའི་གནད་དནོ་
གསལ་འདནོ་གནང་ཡོད།	 ཞུ་གཏུག་ལས་
འགུལ་སྤལེ་ནས་བདནུ་ཕྲག་གཉསི་ཙམ་རསེ་
སུ་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་མཁས་ལས་
མི་སྣ་ཁག་གཅིག་གིས་ཟུང་འབྲལེ་ཐགོ་ནས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞུ་ཡིག་གཅིག་ཕུལ་བ་
བརུྒྱད་གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་དང་ཡ་ཆེན་
སརྒ་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བཞིན་པའི་གནས་
སྟངས་ཐད་སེམས་འཚབ་ཀི་རྣམ་པ་ཤུགས་
ཆེ་བཏནོ་པ་མ་ཟད།	 	 ལས་གཞི་ད་ེདག་
འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇགོ་དང་འབྲལེ་བ་
སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མ་སོང་བ་ཞིག་གནང་ཐབས་
དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ
ཕགོས་མཚུངས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ཟླ་	 ༡༢	
ནང་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནང་གསེར་ར་བླ་
རངུ་སརྒ་སུང་སྐབོ་ཆེད་ཛ་དྲག་གི་གསོ་ཆོད་
བཞག་པ་དང་།	 	 གསོ་ཆོད་དནོ་ཚན་བཞི་
བཅུ་ཡོད་པ་ནས་དནོ་ཚན་	༣༡	ནང་བདོ་ཀི་
གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་གཏརོ་བཤིག་བཏང་
བའ་ིསྐརོ་འཁདོ་པ་མ་ཟད།		རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་ལས་གཞི་ད་ེདག་འཕྲལ་མར་མཚམས་
འཇགོ་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་ཡང་ཤུགས་ཆེ་
བཏནོ་ཡོད།	 ད་ེཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བཤད་དནོ་ལརྟ་ན།	 གཏརོ་བཤིག་ད་ེདག་
མེ་སྐནོ་སྔནོ་འགོག་དང་ས་ཆ་གུ་ཡངས་སུ་

གཏངོ་ཆེད་ཡིན་ཚུལ་བརདོ་ཀང་དནོ་དངསོ་
བདོ་མི་ཚོས་བརདོ་པ་ལརྟ་ན།	 	 ད་ེན་ིགཙོ་
བ་ོཡུལ་སྐརོ་སྤོ་འཆམ་བེད་མཁན་ཚོར་
ཁརོ་ཡུག་བཟང་ད་ུགཏངོ་ཆེད་ཡིན་པ་དང་།	
འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༥	 ནང་ས་གནས་ཡུལ་
སྐརོ ་སྤོ་འཆམ་ལས་ཁུངས་ཀིས་གསལ་
བསྒགས་སྤལེ་བ་ལརྟ་ན།	 འཕྲལ་སེལ་རིང་
བླ་རུང་སྒར་ད་ུཉིན་གཅིག་ནང་ཡུལ་སྐརོ་
སྤ་ོའཆམ་པ་མི་གངས་	 ༡༠༠༠	 ལས་ལགྷ་
གཏང་རུྒྱ་མིན་པ་རེད་འདགུ	 དརེ་བརནེ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་
ལ་དམ་བསྒགས་བེད་དགོས་དནོ་གཙོ་བ་ོ
ནི་གསེར་ར་བ་ླརུང་སརྒ་ད་ེཉདི་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་གི་སླབོ་གཉརེ་གནང་ཡུལ་བསྟ་ི
གནས་ཁང་ཧ་ཅང་གགས་ཆེ་རུ་འག་ོབཞིན་
པར་བརནེ་ཡུལ་སྐརོ་སྤོ་འཆམ་པ་ཧ་ཅང་
མང་པསོ་ད་ོསྣང་བ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གུར་ཡོད་
པ་དང་།		དརེ་བརནེ་སྡདོ་ཁང་ཙམ་མ་ཟད།	
སང་ལམ་དང་སསྐ་འཛེགས་སོགས་ཀང་ཆེ་
རུ་གཏངོ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཙམ་མ་
ཟད།	 	 	 དམའ་ས་ནས་ཡོང་མཁན་ཡུལ་
སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པ་ཚོར་ཁ་རུླང་མ་འདང་བའི་
དཀའ་ངལ་སེལ་སླད་ཁ་རུླང་ནསུ་ཤུགས་
འཕུྲལ་ཆས་ཀི་མཐུན་རྐྱནེ་སོགས་ཀང་ཡོད་
འདགུ	 གངོ་གི་སནྙ་ཐ་ོད་ེལརྟ་ན་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་ལ་དམ་
བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བེད་དགོས་དནོ་གཙོ་
བ་ོནི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་འཇམ་པའོི་
སྟསོབ་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་འག་ོབཞིན་པ་དརེ་
གདངོ་ལེན་བདེ་ཆེད་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ནའིུ་ཛི་ལེནྜ་ིསདི་བླནོ་གསར་པ་
མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ།

༄༅།	 །ལམྕ་སྐ་ུཇ་ེསིན་ཌ་ཨར་ཌནེ་	
Jacinda Ardern	 མཆོག་ནའིུ་ཛི་ལེནྜ་ི	
New Zealand	 ཡུལ་གི་སདི་བླནོ་གསར་
པར་འསོ་འདམེས་བུང་བར་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་འདགུ	
ད་ེཡང་ལྕམ་སྐུ་ཇ་ེསིན་ཌ་ཨར་ཌེན་མཆོག་
ན་ིཡུལ་དརེ་འདས་པའ་ིམི་ལོ་	 ༡༥༠	 རིང་
སདི་བླནོ་རིམ་ཕབེས་ཁདོ་སྐ་ུན་ཕྲ་ཤོས་དང་།	
བུད་མེད་ཀི་སདི་བླནོ་གསུམ་པ་ཆགས་འདགུ
ད་ེཡང་འཚམས་འདྲ་ིདའེ་ིནང་དནོ།	ཐངེས་

འདིར་ཡུལ་ད ེའི ་མི ་མང་ཚོས་བུད་མེད་
ཞིག་ལ་སརླ་ཡང་སིད་བླནོ་ད་ུའསོ་འདམེས་
གནང་བ་ད་ེནི་ཡུལ་དརེ་ཐེངས་གསུམ་པ་
ཆགས་པ་མ་ཟད།	 ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་ཡུལ་
དའེི་སིད་བླནོ་ད་ུབདམས་པ་ད་ེནི་ཡུལ་དའེི་
གུ་ཡངས་རིང་ལུགས་ལ་རིན་ཐང་ཆེན་པ་ོ
ཇི་ཙམ་སྤདོ་བཞིན་པ་གསལ་འདནོ་གནང་
ཡོད།		ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་གིས་ག་ོལའ་ིཁརོ་ཡུག་
སུང་སྐབོ་དང་།	 སིྤ་ཚོགས་ནང་འདྲ་མཉམ་
མེད་པའ་ིདཀའ་ངལ།	 ད་ེབཞིན་བུད་མེད་
རྣམས་རང་གི་ནང་ཙམ་མ་ཟད།	 	 ལས་ཀ་

བདེ་ཡུལ་སོགས་ཀི་གནས་སྟངས་ཇ་ེབཟང་
ད་ུགཏངོ་རུྒྱའི་ཁས་ལེན་གནང་བ་དསེ་དབུ་
ཁིད་ཀི་འཆར་སྣང་དང་ཕུགས་རྒྱང་རིང་
པརོ་དགོངས་པ་གཏངི་གཟབ་བཞེས་མཁན་
ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་འདནོ་གནང་ཡོད།	གངོ་
གི་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ཐགོ་ཕག་ལས་གནང་
སྐབས་འཛམ་གླིང་སིྤའི་བད་ེདནོ་དང་ཐད་
ཀར་འབྲལེ་བ་ཆགས་ཡོད་པར་བརནེ་སིད་
སྐངོ་མཆོག་གིས་སིད་བླནོ་ཇེ་སིན་ཌ་ཨར་
ཌེན་མཆོག་ན་ིབུད་མེད་གཞན་ཙམ་མ་ཟད།		
འཛམ་གླིང་ཁནོ་ད་ུབུད་མེད་མིག་དཔ་ེའསོ་
པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 ལགྷ་པར་
ལམྕ་སྐུ་མཆོག་གིས་རིན་མེད་ཤེས་ཡོན་དང་
བུད་མེད་ཀི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་འབད་བརྩོན་རྒྱ་
ཆེ་གནང་བར་བསགྔས་བརདོ་ཀང་གནང་བ་
དང་སྦྲགས།		མཐའ་དནོ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་སིད་བླནོ་གསར་པ་མཆོག་གི་ལས་ཡུན་
རིང་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་

ཡོང་རུྒྱ་དང་ལྷག་པར་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེགཉསི་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐབས་ལམ་ཐགོ་
ནས་གསལ་ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།	སིྤར་སདི་སྐངོ་མཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	
ནང་ཡུལ་དརེ་ཐངེས་དང་པ་ོཕགོས་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ཤེས་རིག་གཏན་འབེབེས་བར་ཆད།

Elocution ངག་རྩལ།

Arthritis གུམ་བུ།

Arms Control ག་ོམཚོན་སྟངས་འཛིན།

Beautician མཛེས་བཟ་ོབ།

Gene རིགས་རས།

Celebrity མི་སྣ་གགས་ཅན།

Bank Rate དངུལ་ཁང་སྐདེ་ཐང་།

Keynote Address སྙངི་དནོ་གཏམ་བཤད།

Expiry Date ཐིམ་ཚད།

Cease-fire མེ་འཕནེ་མཚམས་འཇགོ



5 TIBETAN NEWS  25th October 2017 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༩	ཚེས་	༦	ཕི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༥

བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡ་ེདབུ་བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་	༥༧	འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༣	
ཉནི་བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡ་ེདབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	
༥༧	འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་སོང་།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་
ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༩	ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་གཙོས་
མང་གཙོའི ་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་
རྣམ་པ་དང་།	 རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་
ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ།	 བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ།	 གཞུང་དང་
གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་
ཚབ་རྣམ་པ།	སིྦན་བདག་དང་སྐ་ུམགནོ་རྣམ་
པ།	བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭ་གཞན་ཁག་ནས་ཕབེས་
པའ་ིདག་ེལས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམ་པ།	 མི་མང་
བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་ཐོག་མར་ཚང་
མ་སྐུ་བཞེངས་ཐོག་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་
རིགས་དནོ་ད་ུརང་སགོ་བླསོ་གཏངོ་གནང་
མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་ལ་རེས་དྲན་
ཆེད་ངག་བཅད་གུས་འདདུ་སྐར་མ་གཅིག་
རིང་ཞུས་གུབ་མཚམས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་
འཕགས་བོད་གཉིས་ཀི ་རྒྱལ་གླུ ་བཏང་།	
ད་ེརེས་བདོ་ཁིམ་སིྤ་ཁབ་གཙོ་འཛིན་ཐུབ་
བསྟན་ར་ོར་ེལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའ་ིགསུང་
བཤད་དང་འབྲལེ་ལས་བསྡམོས་སྙངི་བསྡུས་
སྒགོས་སྦང་ཞུས་གུབ་བསྟནུ།	 སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 གངོ་ད་ུབདོ་ཁིམ་འགན་འཛིན་གིས་
འད་ིལོ་དང་ལོ་ང་ོ	 ༥༧	 རིང་བདོ་ཁིམ་སླབོ་
གྲྭ་བརུྒྱད་ད་ེཤེས་ཡོན་ཐགོ་ནས་སིྤ་ཚོགས་
སིྤ་ཡོངས་ནང་ཡར་རྒྱས་གང་འདྲ་འག་ོཡོད་
སྐརོ་ལས་བསྡམོས་སནྙ་སྒནོ་ཞུས་པ་མ་ཟད།	
ལས་བསྡམོས་ནང་གང་ཅིའི་ཐགོ་ནས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་ཕི་ལ་ཡིན་ནའང་
བདོ་ཁིམ་ནས་ཐུགས་ཕན་གསོ་པའི་ཞབས་
ཞུ་གནང་གི་ཡོད་པ།	 གུབ་འབྲས་སྨནི་པའ་ི
ཞབས་ཞུ་གནང་གི་ཡོད་པ།	 གཙོ་ཆེ་ཤོས་སིྤ་
ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་

གི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་དང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལངས་ཕགོས་གཞིར་
བཟུང་ད་ལྟ་བར་ད་ུཤར་བསྐདོ་གནང་ཡོད་
ཅེས་ལས་བསྡམོས་ནང་གསལ་པརོ་བཀོད་
པ་དརེ་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་བས་ཏ་ེབསྐར་ད་ུ
བསགྔས་བརདོ་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

ད་ེརིང་བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡ་ེདབུ་བརྙསེ་ནས་
ལོ་ང་ོ	 ༥༧	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་གི་མཛད་
སྒའོ་ིབརདོ་གཞི་ཡིན་ནའང་ཆོས་ལ་མ་བརནེ་
པའ་ིབཟང་སྤདོ།	 གཙོ་བ་ོབམས་སྙངི་ར་ེ
ཟརེ་བ་ད་ེདསུ་དང་རན་པ་དང་།	 སིྤ་ནརོ་
༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་བརོད་གཞི་
གཏན་འཁེལ་བ་འདི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབུང་
འདགུ	 གང་ལ་ཞ་ེན་ཆོས་ལ་མ་བརནེ་པའ་ི
བཟང་སྤོད་ད་ེའཛམ་གླིང་ཡོངས་ནང་ད་ོ
སྣང་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 སླབོ་གྲྭ་ཁག་
ནང་ལ་ཡིན་ནའང་སླབོ་ཚན་འཁིད་རུྒྱ་འགོ་
ཚུགས་ཚར་བ་རེད།	 ད་ེའདྲ་ཡིན་དསུ་ང་
ཚོའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ལ་ཆོས་ལ་མ་བརནེ་
པའི་བཟང་སྤདོ་ང་ོསྤདོ་བ་རུྒྱ་ད་ེཕི་མ་དྲག་
ནའང་ས་ྔདྲག་མེད།	 ད་ེརིང་གི་བརདོ་གཞི་
བརུྒྱད་ནས་མི་མང་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་བག་ོ
གླངེ་ཡོང་དགསོ་རུྒྱ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད།	 ངའ་ིའགན་ད་ེསདི་དང་འཛིན་སྐངོ་
གཙོ་བ་ོཡིན་ནའང་།	 ད་ེས་ྔབ་ླཆེན་མང་པ་ོ
ཞིག་༧གོང་ས་མཆོག་གི་གཟིམ་ཆུང་མཇལ་
བའི་སྐབས་བླ་ཆེན་ཚོགས་ཆེན་རེད་འདགུ	
གང་འདྲ་བེད་དགོས་རེད་ཅེས་སིྤ ་ན ོར་
༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་

ཞུས་པའི་སྐབས་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གིས་ཁདེ་རང་ཆོས་གང་ཡང་ཤེས་ཀི་མེད་
པར་མ་ཤེས་ཤེས་མདགོ་མ་བདེ་ཅེས་དང་།	
ཁེད་རང་གིས་ཆབ་སིད་དང་འཛིན་སྐོང་
དང་འབྲལེ་བའི་སྐརོ་བཤད་ན་དྲག་གི་རེད་
ཅེས་བཀའ་གནང་བ་ད་ེདངོས་གནས་ཧ་

ཅང་བཀའ་དྲནི་ཆེན་པ་ོཡིན།	 སིྤར་འཛམ་
གླངི་ནང་དངེ་དསུ་ཀི་ཤེས་ཡོན་ལག་བསྟར་
བས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པ་ོའག་ོགི་ཡོད་
ནའང་མཐའ་མའི་གུབ་འབྲས་ད་ེའཛམ་
གླངི་ནང་ལ་དམག་འཁུག་མང་པ་ོདང་།	 ཞི་
བད་ེལྷངི་འཇགས་མེད་པ།	 གང་ཟག་སྒརེ་
ལ་ཆ་བཞག་ནའང་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་
ཐགོ་ནས་མ་སིྐད་པ།	 ནང་མི་མ་འཆམ་
པ།	 རྙགོ་ག་མང་དག་ཅིག་བུང་བའ་ིརུྒྱ་རྐྱནེ་
གཙོ་བ་ོགང་རེད་ཅསེ་ཟརེ་དསུ།	 དངེ་དསུ་
ཀི་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་གཙོ་ཆེ་ཤོས་
བཟང་སྤདོ་དང་དའེ་ིནང་ནས་གཙོ་བ་ོབམས་
སྙངི་ར་ེཚང་གི་མེད།	 ད་ེམིན་འཛམ་གླངི་
ནང་འགོ་ཁིད་མང་དག་ཅིག་ཡོང་བཞིན་
ཡོད།	 འག་ོཁདི་རྙགོ་ག་བཟ་ོམཁན་དང་
མི་གསོད་ཁག་སྦརོ་བདེ་མཁན།	 དཔརེ་ན་
མའ་ོཙེ་ཏུང་དང་།	 ཧ་ིཌི་ལར་སོགས་ཀིས་
འཛམ་གླངི་ལ་ཕན་ཐགོས་རུྒྱའ་ིཚབ་ཏུ་གནདོ་
སྐནོ་ཆེན་པ་ོད་ེའདྲ་ཅིའི་ཕིར་བས་པ་རེད་
ཅེས་དྲ་ིབ་སླབེ་ཡོང་དསུ་ཁོ་ཚོར་དངེ་དསུ་
ཀི་ཤེས་ཡོན་ཏན་ཏན་ཐབོ་ཡོད།	 འནོ་ཀང་
ཆུང་དསུ་ནས་བཟང་སྤདོ་ཀི་བསབླ་བ་མེད་
པ།	 བམས་སྙངི་རའེ་ིག་ོརགོས་མེད་པར་
བརནེ་གཞན་ལ་ཕན་རུྒྱའ་ིཚབ་ཏུ་གནད་སྐལེ་

ཡོད།	 མདརོ་བསྡསུ་ན།	 བདོ་ཁིམ་གི་རང་
ལས་གཞན་གཅསེ་ཟརེ་བ་ད་ེརེད།	 དངེ་
དསུ་ཀི་ཤེས་ཡོན་གིས་གང་སླབོ་བཞིན་ཡོད་
ཅ་ེན།	 གཞན་ལས་རང་གཅསེ་ཅསེ་འག་ོ
བཞིན་ཡོད།	 ཆོས་ལ་མ་བརནེ་པའ་ིབཟང་
སྤདོ་ཀིས་གང་བསབླ་བཞིན་ཡོད་ཅ་ེན།	རང་
ལས་གཞན་གཅསེ་པའ་ིབསམ་བླ་ོགཏངོ་ནས་
འག་ོདགསོ་ཀི་ཡོད།	 གང་ཟག་སྒརེ་དང་།	
སིྤ་ཚོགས་ཀི་འག་ོཁདི།	 ད་ེབཞིན་འཛམ་
གླངི་གི་འག་ོཁདི་ཡིན་ནའང་རང་ལས་གཞན་
གཅེས་པའི་དགོངས་པ་བཞེས་པ་ཡིན་ན།	
འཛམ་གླིང་སིྤ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོ་
པའ་ིཞབས་ཕི་སུྒབ་ཐུབ་ཀི་ཡོད།	དརེ་བརནེ་
རང་ལས་གཞན་གཅསེ་ཅསེ་པ་ད་ེགང་ནས་
ཡོང་གི་ཡོད་ཅ་ེན།	 བམས་སྙངི་རའེ་ིལ་ྟབ་
ནས་ཡོང་གི་ཡོད།	༧གངོ་ས་༧སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོ
བཞེས་ནས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཁབ་པའི་
ཆེད་ད་ུགཙོ་ཆེ་ཤོས་བཟང་སྤདོ་ཀི་བསབླ་བ་
འད་ིནང་ཆོས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད།	 འནོ་ཀང་
ཆོས་ལ་མ་བརནེ་པའ་ིབཟང་སྤདོ་ཅསེ་གསུང་
པ་ཡིན་ན།	 འཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་ཁབ་ཆེ་བ་
ཡོང་གི་རེད།	 དཔརེ་ན།	 ཨ་རི་ལ་ྟབུའ་ིལུང་
པ་འགའ་ཤས་ནང་ཆོས་དམིགས་སུ་བཀར་
ནས་བརནེ་པའི་བཟང་སྤོད་སྐརོ་བསླབ་བ་
གང་རྒྱག་པ་ཡིན་ནའང་།	 ཁམིས་འགལ་
ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ཆོས་དང་སདི་གཉསི་ཐ་
དད་རེད།	 ཅསེ་དབ་ེབ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཕ་ེ
ཡོང་དསུ་ཆོས་དང་འབྲལེ་བའི་བཟང་སྤདོ་
བསབླ་པ་ཡིན་ན།	 ཁམིས་འགལ་རེད་ཟརེ་
ནས་རང་བཞིན་གི་འགགོ་རྐྱནེ་འཕྲད་སྟབས།	
ཆོས་ལ་མ་བརནེ་པའ་ིབཟང་སྤདོ་	 Secu-

lar Ethics གསུང་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་ཆོས་
ལ་མ་བརནེ་པའི་བཟང་སྤདོ་གང་རེད་ཅ་ེན།	
བམས་སྙངི་ར་ེརེད།	 དརེ་བརནེ་ཆོས་ལ་མ་
བརནེ་པའི་བཟང་སྤོད་དང་ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་བརནེ་པའི་བཟང་སྤོད་
དབར་ཁད་པར་རྩ་བ་ཉདི་ནས་མེད།	 ཕིའ་ི
རྣམ་པ་ཙམ་མ་གཏགོས་ནང་དནོ་གཅིག་པ་

རེད།	 ད་ེརིང་བདོ་ཁིམ་དབུ་བརྙསེ་ནས་མི་
ལོ་ཧྲལི་པ་ོ	༥༧	འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་མཛད་
སྒའོ་ིབརདོ་གཞི་ཆོས་ལ་མ་བརནེ་པའ་ིབཟང་
སྤདོ་དང་	དམིགས་བསལ་སྙངི་ར་ེཟརེ་རུྒྱ་ན་ི
ཧ་ལས་པའ་ིཡག་པ་ོདང་དསུ་ཐགོ་ཆར་པ་ལ་ྟ
བུ་རེད་འདགུ	 འག་ོཁདི་སུ་ཡིན་རངུ་བམས་
སྙིང་རེ་ཡོད་ན་གཞོན་སྐེས་དང་ཉམ་ཐག	
ནད་གཅོང་རིགས་ལ་ལྟ་རགོས་གནང་རུྒྱའི་
འགན་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་བམས་སྙངི་ར་ེཟརེ་
དསུ་ནསུ་པ་དང་བླ་ོཁོག་མེད་མཁན་མིན།	
སྙངི་སྟབོས་ནང་ནས་གཞུམ་པ་མེད་པའི་སྙངི་
སྟབོས་ད་ེགང་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་བརོད་ན།	
བམས་སྙངི་ར་ེགཞི་ལ་བཞག་པའ་ིསྙངི་སྟབོས་
ད་ེགཞུམ་པ་མེད་པའ་ིསྙངི་སྟབོས་རེད།	 གང་
ཡིན་ཞ་ེན།	 ད་ོབདག་སྒརེ་གཙོ་བརོ་གཞི་
ལ་བཞག་པའི་ཐགོ་ནས་སྙངི་སྟབོས་ཡོང་གི་
མེད།	 སིྤ་དང་འཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་རང་
ལས་གཞན་གཅསེ་པའ་ིསྙངི་སྟབོས་འད་ིཞུམ་
པ་མེད་པའ་ིསྙངི་སྟབོས་ཡིན།	 འག་ོཁདི་ཡིན་
ནའང་བམས་སྙངི་ར་ེདགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་རེས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་མཁན་
པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་བསྟནུ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་
བ་ོམཆོག་གིས་བདོ་ཁིམ་ལས་བེད་ཞབས་
ལོ་ཉི་ཤུ་འཁོར་བའི་ལས་བེད་རྣམས་ལ་
གཟངེས་བསྟདོ་དང་ཤེས་ཡོན་གི་བ་དགའ།	
ད་ེབཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ལོའ་ིར་སྟངེ་
བདོ་ཁིམ་གི་བུ་དང་བུ་མོའི་སླབོ་མ་རྩེ་ཕུད་
བུའ་ིསིྤ་ཁབ་རྒན་བདག་དཔལ་ལནྡ་བཀྲ་ཤིས་
ལགས་དང་བུ་མོའ་ིསིྤ་ཁབ་རྒན་བདག་བསྟན་
འཛིན་མཚོ་མོ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ལ་ལེགས་
སྐསེ་གཟངེས་བསྟདོ་གནང་ཡོད།	 མཐར་
སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ཀིས་གཞས་སྣ་འཁབ་སྟནོ་
དང་ལུས་རྩལ་སོགས་རྩདེ་རསེ་ར་སྟངེ་བདོ་
ཁིམ་གི་ངསེ་སྟནོ་པ་འཛིན་ཚུལ་ཁམིས་ར་ོར་ེ
ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
གནང་སྟ་ེམཛད་སྒ་ོགལོ་ཡོད་པ་བཅས།།

སྤུན་སངི་གཞིས་ཆགས།
༄༅།	 །སྤུན་སངི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ལས་
འཆར་འདི་ནི་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་དང་རྒྱ་
བལ་འབུྲག་གསུམ་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་རིགས་
དབར་སྤུན་སིང་ལྟ་བུའི་འབྲལེ་ལམ་དམ་
ཟབ་དང་རུྒྱན་འཛིན་ཐུབ་སླད་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་སབྐས་	 ༡༤	 པའ་ིཆིག་སིྒལ་
དང༌།	 གསར་གཏདོ།	 རང་ཁ་རང་གསོའ་ི
ལྟ་གུབ་འོག་གསར་གཏདོ་གནང་བ་ཞིག་
ཡིན།	 སྤུན་སངི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ལས་
འཆར་འད་ིབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༣	ནས་འག་ོ
འཛུགས་ཀིས་ད་བར་ཕི་རུྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་
ཏུ་ཡོད་པའི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་
ཁག	 ༧	 ནས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་
ཡོད་གཞིས་ཆགས་ཁག	 ༨	 འདམེས་སུྒག་

བུང་ཡོད་པ་དང༌།	 ལོ་ལརྟ་ས་གནས་སོ་
སོར་དགོས་དངུལ་མི་ཉུང་བ་རོགས་སྐོར་
གནང་བཞིན་པ་བསགྔས་བརདོ་ཀི་གནས་སུ་
འགུར་ཡོད།	ལས་གཞི་འད་ིན་ིརོགས་དངུལ་
ཐབས་འཚོལ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་བདོ་རིགས་
དབར་མི་རིགས་ཀི་ལ་རྒྱ་གོང་འཕལེ་དང་
མཐུན་འབྲལེ་གི་ཁོར་ཡུག་བཟང་པ་ོཞིག་
བསུྐན་ཏ་ེབདོ་ཀི་ཆོས་དང༌།	 རིག་གཞུང༌།	
ཤེས་ཡོན་གངོ་འཕལེ་ཡོང་ཐབས༌།	ད་ེབཞིན་
རང་རེའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཕ་ོམོ་འདྲ་མཉམ་
དང་དྲང་བདནེ་གི་གོ་རགོས་སྤལེ་རུྒྱ་སོགས་
ལ་དམིགས་པའི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལས་འཆར་གལ་གནད་ཆེ་གས་ཤིག་ཡིན།	
ད་ེཡང་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་གནས་པའི་

བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ་མུ་མཐུད་
ལས་གཞིའི་ནང་མཉམ་བཞུགས་ཡོང་བའི་
རེ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་དང༌།	 ད་ཡོད་ལས་གཞིའ་ི
ཁོངས་དངོས་སུ་བཞུགས་ཏ་ེ
གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་སྔ་རསེ་
རོགས་རམ་གནང་བཞིན་པའི་
གཤམ་གསལ་ཚོགས་པ་རྣམས་
ལ ་ ཡིད ་རངས ་ ཞུ ་ རུྒྱ ་དང ་
སྦྲགས།	 ཉ་ེཆར་ཨོ་ཌི་ཤ་ཕུན་
ཚོགས་གླངི་མཉམ་འབྲལེ་ལས་
ཁུངས་ཉམས་གསོ་ཆེད་ཨ་རི་
སྤཌོ་ལེན་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པས་རོགས་དངུལ་ཧནི་
སྒརོ་	 ༡༣༧༩༠༠༠	 རོགས་

རམ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ།	 ད་ེལའྟ་ི
ལྷག་བསམ་དང་གཅིག་ཕན་གཅིག་གགོས་
ཀི་བ་བཞག་ལ་ཚང་མས་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་

ཨང༌། བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ། གཞིས་ཆགས། འག་ོའཛུགས་ལོ་དསུ།

༡ སྦལེ་ལམྗ། ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླངི༌། ༢༠༡༣

༢ ཕ་རན་སི། ལ་དགྭས་བསོ་ནམས་གླངི༌། ༢༠༡༤

༣ ཨ་རི་ནའིུ་ཡོག་དང་ནའིུ་འཇར་སི། ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླངི༌། ༢༠༡༤

༤ ཨ་རི་ནའིུ་ཡོག་དང་ནའིུ་འཇར་སི། སནྦ་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གླངི༌། ༢༠༡༤

༥ ཨ་རི་སྦསོ་ཌནོ། ཏ་ིཛ་དར་རྒྱས་གླངི༌། ༢༠༡༥

༦ ཨ་རི་ཀ་ེལི་ཕརོ་ན་ིཡ། བལ་ཡུལ་རརོ་པ་ཌན་ནརོ་འཛིན་གླངི༌། ༢༠༡༥

༧ ཨ་རི་ཀ་ོལོ་ར་ཌ།ོ བལ་ཡུལ་ར་སུ་ཝ་དག་ེརྒྱས་གླངི༌། ༢༠༡༥

༨ ཨ་རི་པཌོ་ལེན། ཨོ་ཌི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླངི༌། ༢༠༡༥

བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	བཙན་བལོ་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་ནས་ཁུངས་ནས་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༣	ལ།།
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ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླངི་གཞིས་ཆགས་ནང་ཡོད་ས་ཁང་སྟངོ་པ་བདེ་མེད་ལགྷ་བསདྡ་པ་རྣམས་ཀི་ཐ་ོགཞུང་།

ཨང་། ཐགོ་མའ་ིཁང་བདག་གི་མིང་། གངོ་སྡ།ེ	ཁང་ཨང་། ཁང་པ་ཐབོ་སལྐ། ཞིང་ས་ཨེ་ཀར། ཟུར་བརདོ།

༡ ཚེ་འདས་ཉ་ིམ་དབང་འདསུ། སི།	༡༧ ལ་ྔཁང་། ༣༌༠༨ ༡༩༩༩	ནས་ད་བར་བདག་མེད།

༢ ཚེ་འདས་བླ་ོབཟང་། སི།	༢༦།ཁ གཉསི་ཁང་། ༠༠ ༢༠༠༡	ལོར་གཞིས་ཁང་རིྩས་ཕུལ།

༣ ཚེ་འདས་གངས་སིྐད་ལ་ྷམོ། སི།	༢༧ ལ་ྔཁང་། ༣༌༡༦ ༢༠༠༤	ནས་ད་བར་བདག་མེད།

༤ ཚེ་འདས་ངག་དབང་། སི།	༣༢ བདནུ་ཁང་། ༤༌༠༨ ༡༩༩༧	ནས་ད་བར་བདག་མེད།

༥ ཚེ་འདས་བསམ་གཏན། ཨའ།ི	༢༣ ལ་ྔཁང་། ༢༌༢༤ ལོ་མང་ནས་བདག་མེད།

༦ ཚེ་འདས་བཀྲསི་ཚེ་རིང་། ཨའ།ི	༢༦ ལ་ྔཁང་། ༡༌༢༤ ལོ་མང་ནས་བདག་མེད།

༧ ཚེ་འདས་ར་ོར།ེ ཨའ།ི	༡༢ ལ་ྔཁང་། ༣༌༠༨ ལོ་མང་ནས་བདག་མེད།

༨ རྒྱལ་མཚན་དང་།	ཡེ་ཤེས་ཐུབ་བསྟན།	
ཚེ་རིང་དབང་མོ།

ཨའ།ི	༡༡ ལ་ྔཁང་། ༢༌༡༦ ལོ་མང་ནས་བདག་མེད།

༩ འཆི་མེད། ཨའ།ི	༣༠ གསུམ་ཁང་། ༢༌༡༦ ལོ་མང་ནས་བདག་མེད།

༡༠ ཚེ་འདས་ཐ་ོཕགིས། ཨའ།ི	༣༠ གཉསི་ཁང་། ༡༌༢༤ ལོ་མང་ནས་བདག་མེད།

༡༡ ཚེ་འདས་རྒྱལ་མཚན། ཇ།ེ	༡༡ ལ་ྔཁང་། ༢༌༣༦ ༢༠༠༦	ནས་ད་བར་བདག་མེད།

༡༢ ཚེ་འདས་དནོ་གུབ། ཇ།ེ	༡༢ ལ་ྔཁང་། ༣༌༢༨ ༢༠༡༣	ནས་ད་བར་བདག་མེད།

༡༣ ཚེ་འདས་ཤེས་རབ་དང་ཚེ་འདས་ཕུན་
ཚོགས་ཚུལ་ཁམིས།

ཇ།ེ	༡༧།༡༨ བཅུ་ཁང་།	 ༥༌༣༢ ༢༠༠༧	ནས་ད་བར་བདག་མེད།

༡༤ ཚེ་འདས་ཡེ་ཤེས། ཇ།ེ	༡༩ གཉསི་ཁང་། ༠༌༣༢ ལོ་མང་ནས་བདག་མེད།

༡༥ བསྟན་འཛིན། ཇ།ེ	༣༡ ལ་ྔཁང་། ༡༌༢༤ ༢༠༠༦	ནས་ད་བར་བདག་མེད།

༡༦ བླ་ོབཟང་དག་ེའདནུ། ཇ།ེ	༢༧།༢༨ བཅུ་ཁང་། ༥༌༠༠ ལོ་མང་ནས་བདག་མེད།

༡༧ ཚེ་འདས་ཕུན་ཚོགས་དང་ངག་དབང་། ཀ།ེ	༡༦ བཞི་ཁང་། ༢༌༢༤ ༢༠༠༠	ནས་ད་བར་བདག་མེད།

༡༨ ཚེ་འདས་དབང་རྒྱལ་དང་བུ་འཁདི། ཨེམ།	༦།ཁ གཉསི་ཁང་། ༡༌༢༤ ༡༩༩༧	ནས་ད་བར་བདག་མེད།

༡༩ ཚེ་འདས་ཚེ་རིང་དཔལ་མོ། ཨེམ།	༢༠ གསུམ་ཁང་། ༡༌༣༢ ༢༠༠༢	ནས་ད་བར་བདག་མེད།

༢༠ ཚེ་འདས་ཇ་ོཇ་ོདང་ནརོ་བུ། ཨེམ།	༣༠ ལ་ྔཁང་། ༣༌༠༨ ༢༠༠༣	ནས་ད་བར་བདག་མེད།

༢༡ ཚེ་འདས་དནོ་གུབ་ར་ོར།ེ ཨེམ།	༣༡ ལ་ྔཁང་། ༢༌༢༤ ༡༩༩༨	ནས་ད་བར་བདག་མེད།

༢༢ ཚེ་འདས་བསོད་ནམས། ཨེམ།	༣༢ ལ་ྔཁང་། ༤༌༠༠ ལོ་མང་ནས་བདག་མེད།

༢༣ ཚེ་འདས་ཤའ་ོདཔལ་ལནྡ། ཨེན།	༡ ལ་ྔཁང་། ༤༌༠༠ ༡༩༨༧	ནས་ད་བར་བདག་མེད།

༢༤ ཚེ་འདས་པ་སངས། ཨེན།	༢ ལ་ྔཁང་། ༢༌༢༤ ༡༩༩༢	ནས་ད་བར་བདག་མེད།

༢༥ ཚེ་འདས་ངག་དབང་འཕྲནི་ལས། ཨེན།	༦ ལ་ྔཁང་། ༤༌༢༠ ༢༠༡༢	ནས་ད་བར་བདག་མེད།

༢༦ ཚེ་འདས་བླ་ོབཟང་ཚུལ་ཁམིས། ཨེན།	༡༠ ལ་ྔཁང་། ༣༌༠༨ ༢༠༡༥	ནས་ད་བར་བདག་མེད།

༢༧ ཚེ་འདས་ཤེས་རབ། ཨེན།	༣༠།ཀ ལ་ྔཁང་། ༣༌༠༨ ༢༠༠༧	ནས་ད་བར་བདག་མེད།

༢༨ ཚེ་འདས་ཚེ་རིང་དབང་མོ། ཨོ།	༣ ལ་ྔཁང་། ༣༌༡༦ ༡༩༩༢	ནས་ད་བར་བདག་མེད།

༄༅།	 །འད་ིགར་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་
ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁདོ་དནོ།	 	 ཧནོ་
སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་ས་གནས་ས་ཁང་ཞིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཟུར་
འདནོ་ཞུས་པའི་གཤམ་གསལ་གཞིས་མི་
ཁག་	 (ད་ོབདག་གི་མཚན་བང་འཁདོ་པ་)	
ནས་ས་ཁང་གི་སིྒག་གཞིར་སུང་བརིྩ་མ་
བདེ་པར་ལོ་མང་རིང་ས་ཁང་བདེ་མེད་སྟངོ་
པར་བཞག་པ་སིྒག་འགལ་ཚབས་ཆེ་གུར་
ཡོད་ནའང་ད་ལན་མུ་མཐུད་བདག་བདེ་
ཐུབ་ན་མཐའ་མའི་གོ་སྐབས་གཅིག་འབུལ་
རུྒྱ་ལགས་ན།	 ག་ོསབྐས་ལེན་འདདོ་ཡོད་
རིགས་ད་ོབདག་རང་ཉདི་དམ་འདདོ་གཅིག་
ནང་མི་ཁུངས་ལནྡ་ཡིན་པ་སུ་རངུ་ནས་ཕི་ལོ་	

༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༣༡	 ནང་ཚུད་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་ང་ོབཅར་
གིས་སིྒག་འགལ་ཇི་བུང་ལ་འགདོ་བཤགས་
དང་སླད་ས་ཁང་དང་འབྲལེ་བའི་ཁིམས་
སིྒག་དང་སིད་ཇུས་གཏན་འབབེས་ཁག་ལ་
བརིྩ་སུང་དམ་དནོ་ཞུ་རུྒྱའི་ཁས་ལེན་དམ་
འབུལ་ཡིག་ཐགོ་འབུལ་དགསོ།	 ཅི་སྟ་ེགངོ་
འཁདོ་དསུ་བཀག་ནང་ཞུ་གཏུགས་འབྲལེ་བ་
མ་བུང་ཚེ་གཏན་འཇགས་གཞིས་ཐནོ་ངསོ་
འཛིན་གིས་ས་ཁང་ད་ེདག་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་
འཛིན་དང་བདེ་སྤོད་བེད་ཕོགས་ཀི་སིྒག་
གཞི་དནོ་ཚན་	༥(༡)	དང་	༡༡(༡)	དགངོས་
དནོ་དང་།	 རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བཙན་བལོ་

བདོ་མིར་མཐུན་རྐྱནེ་སྦརོ་སྤདོ་བདེ་ཕགོས་
ཀི་སདི་བུས་	 (༢༠༡༤)གཏན་འབབེས་དནོ་
ཚན་	༤	(ཁ་དང་ག་)	འབུྲ་དནོ་ལརྟ་མངའ་
སྡ་ེགཞུང་ནས་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་
མིང་ཐོག་བགོས་མར་གནང་བའི་གཞིས་
ཆགས་ཀི་ས་ཁང་བ ེད་སྤོད་གཏོང་རུྒྱའི ་
དབང་ཚད་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པར་
ཡོད་པ་བཅས་ཀི་ཆ་རྐྱེན་འོག་ཕིར་བསྡུ ་
གནང་སྟ་ེསྐབས་བཅོལ་བདོ་མི་ས་ཁང་མེད་
རིགས་སྒགུ་ཐ་ོབང་རིམ་ལརྟ་བག་ོསྤདོ་བ་རུྒྱ་
ཡིན་པའ་ིགསལ་བསྒགས་སུ།	 དབུས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་
ནས་	༢༠༡༧	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༨	ལ།།

ས་ཁང་སྟངོ་པ་བདེ་མེད་རྣམས་ཕིར་བསྡ་ུབ་རུྒྱའ་ིསྔནོ་བརའ་ིགསལ་
བསྒགས།

༄༅།	 །དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་སླབོ་
ཁག་ད་ུམདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་པའི་ས་མིག་
སྟངོ་པ་ཡོད་ན།	 གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱནེ་ཚང་
ཞིང་དནོ་དམ་སླབོ་གྲྭའི་ནང་མདནུ་ལམ་
སླབོ་སྟནོ་ཆེད་ཞབས་འདགེས་ཞུ་འདདོ་ཡོད་
རིགས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ	 ༡༡	 ཚེས་	
༢༧	འགངས་མེད་འཚང་སནྙ་འབུལ་འཐུས།
༡།	ལས་འགན།	སླབོ་གྲྭའ་ིནང་མདནུ་ལམ་
སླབོ་སྟནོ་པ།
༢།	ཤེས་ཚད།	ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་གར་
དང་ཕི་རྒྱལ་མཐ་ོརིམ་གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་
གང་རངུ་ནས།	བསམ་བླའོ་ིཚན་རིག	(Psy-

chology)	 ཐགོ་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་
པ་	 (M.A./M.Sc. in Psychology or 

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

ཐོན་པའི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁེར་ངེས་པར་
ཡོད་དགོས་ད་ེདག་ལ་གུབ་འབྲས་ཨང་སྡ་ེ
གཉསི་པ་ (2nd Division)	 ཡོད་ངསེ་ངསོ་
འཛིན་ཡོད་པའ་ིམཐ་ོསླབོ་གང་རངུ་ནས་ཐནོ་
པའ་ིཐགོ	 སླབོ་ཕུྲག་གི་མདནུ་ལམ་དང་བ་
སྤདོ་ལམ་སྟནོ་	 (Guidance & Counsel-

ing)ཐོག་ཉུང་མཐར་དསུ་ཡུན་ལོ་གཅིག་
རིང་མཐ་ོརིམ་ཁད་སྦངོ་	 (Post Graduate 

Diploma)	 གང་རངུ་ཐནོ་པའ་ིལག་འཁརེ་
ངསེ་པར་ཡོད་དགསོ།	 འནོ་ཀང་རྩ་བའ་ི
གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའི་ལག་འཁརེ་
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་ཁད་སྦངོ་གི་ལག་
འཁརེ་ཟུར་ད་ུམེད་ཀང་འགགི་རུྒྱ།
༣།	ཉམས་མངོ་།	མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་དང་
འབྲལེ་བའི་ཐགོ་ལས་ཀའི་ཉམས་མངོཡོད་
ཚེ།	ཉམས་མངོ་ལག་འཁརེ་ང་ོམ་དགསོ་པ།
༤།	 ལོ་ཚད།	 རང་ལོ་	 ༢༡	 ལས་མི་ཉུང་
ཞིང་	༣༥	ལས་མ་བརྒལ་བ་དགསོ།
༥།	 རུྒྱགས་གཞི།	 ཨིན་བདོ་གཉསི་ཀི་ཐགོ་
ངག་རུྒྱགས་ཀི་ལམ་ནས་འདེམས་སུྒག་
གནང་རུྒྱ།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐྱནེ།
༡།	ཕི་ལོ་༢༠༡༧	ཟླ	༣	ཚེས་	༣༡	བར་
དྭང་བླངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་(Green 

Book) ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང།	 གཉསི་
པ།	 འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟནི་པའ་ི
མཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས།
༢།	 སྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་ (RC)	 ཤོག་
གངས་དང་པ་ོདང།	 གཉསི་པ།	 དསུ་
འགངས་ཞུས་པའི་མཐའ་མའི་ངོ་བཤུས་
དགསོ་པ།

༣།	 སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུགས་གཞི་
བད་ེཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིསནྨ་པའ་ིངསོ་
སྦརོ་དགསོ་པ།
༤།	 སིྤ་སྒརེ་གང་རངུ་ནང་ལས་ཀ་བདེ་མུས་
ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་
(No objection certificate)ངསོ་སྦརོ་ང་ོམ་
དགསོ་པ།
༥།	 ད་ོབདག་སོ་སོར་འབྲལེ་བ་ཞུ་བདའེ་ི
སདླ་ཁ་བང་དང་གླགོ་འཕྲནི་(Email id)	ད་ེ
བཞིན་ཁ་པར་ཨང་གངས་སོགས་ཁ་གསལ་
བཀདོ་དགསོ།
༦།	 ཁམིས་མཐུན་སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་
(Birth Certificate)དང་འཛིན་རིམ་བཅུ་
པའ་ིལག་འཁརེ་ (Class X pass certifi-

cate) གི་ང་ོབཤུས།
༧།	 གངོ་གསལ་ཡིག་ཆའ་ིང་ོབཤུས་ཁག་ལ་
འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་ཟུང་
དུྲང་གནས་རིམ་ཡན་སུ་རུང་གི་དག་མཆན་
(Attestation)	དགསོ་རུྒྱ།
༨།	ལག་འཁརེ་སོགས་ཡིག་ཆ་ང་ོམ་རྣམས་
འབརོ་ཐ་ོསྐནོ་སྐབས་མཉམ་འཁརེ་དགོས་
རུྒྱ།(Original documents for verifica-

tion)	 གངོ་གསལ་དསུ་བཀག་ཟནི་རསེ་
འཚང་སྙན་འབུལ་རིགས་རིྩས་མེད་ཡིན།	
ཆ་རྐྱནེ་ཚང་བའི་ཞུ་སནྙ་ཕུལ་མཁན་རྣམས་
འདམེས་རུྒྱགས་ཀི་ཚེས་ཆ་སབྐས་མཚམས་
ཐག་གཅོད་བ་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་ཡོངས་
ཁབ་གསལ་བསྒགས་སུ།	 ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༡༨	ཉནི་ལ།
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