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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། 

༸གངོ་ས་མཆོག་བཞུགས་སརྒ་ནས་ལྡ་ིལིར་
ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་པ།

༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ ཉནི་གི་
ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༡༢།༣༠ ཐགོ་བཞུགས་སརྒ་ཕ་ོ
བྲང་ནས་སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་ཆིབས་འག་ོབརྒྱྱུད་
ག་གལྷ་གནམ་ཐང་དང་། ད་ེནས་ལྡ་ིལིར་ཆིབས་
སྒྱུར་བསྐངས་སབྐས། དད་ལནྡ་སེར་སྐ་མང་
ཚོགས་རྣམས་ཀིས་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་
དར་དང་བདགུ་སྤསོ་སོགས་ཐགོས་ཏ་ེཕབེས་སྐལེ་
ཞུས་ཡོད།  
 དེ་ཡང ་ཐེངས ་འདིར ་མགོན ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ཕི་ཚེས་ ༦ ཉནི་རྒྱ་གར་
ཨུཏྟར་ཁཎྜ་མངའ་སྡའེི་རྒྱལ་ས་སྡ་ེར་ལྡུན་ད་ུཝ་
ན་མཚམས་ཁང་། Vana Retreat Cen-
tre ཞསེ་པར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་གུབ་རསེ། 
སརླ་ཡང་ལྡ་ིལིར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ནས་རྒྱལ་
ས་ལྡ་ིལིའི་ནང་ཡོད་པའི་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་
གི་སླབོ་གྲྭ་ Springdales school དང་། 
ལྡི་ ལི ་རྒྱ་གར་འཕུལ་རིག་བསི་གནས་ཁང་། 
IIT Delhi ད་ེབཞིན་ལྡ་ིལི་གཙྱུག་ལག་
སླ ོབ ་གྲྭ ་ སོགས་སུ ་ ཆིབས་སྒྱུ ར ་ གིས་གཙྱུག ་
ལག་སླབོ་དཔནོ་དང་ཚན་རིག་པ་སོགས་དང་
ལྷན ་ད ེང ་དུས ་ ཤེས ་ ཡོན ་ལམ་ལུགས་ནང་
བཟང་སྤོད་ཀི་སླབོ ་ཚན་གཏན་འབབེས་དང་
གངོ་སྤལེ། བམས་བརྩའེ་ིརིན་ཐང་སོགས་ཀི་
བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་བསྩལ་རྒྱྱུ ་སོགས་
ཀི་མཛད་འཕིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདུག  

ལ་ྷའབུྲག་ལགས་བང་ཕགོས་ས་གནས་
ཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་

པར་བསྐ་ོགཞག

བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་བཀའ་བླནོ་གི་
ལས་གནས་ནས་དགངོས་ཞུ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ ཉནི་
བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་འབྲངོ་ཆྱུང་དངོས་གུབ་
མཆོག་བཀའ་བླནོ་གི་ལས་གནས་ནས་དགོངས་
ཞུ་གནང་འདགུ  ད་ེཡང་བཀའ་དུང་ཡིག་
ཚང་ནས་སྤལེ་བའི་གསལ་བསྒགས་ནང་འཁོད་
དནོ།  ད་ཉནི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༦ རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིས་ྔདརོ་བད་ེསུང་བཀའ་
བླནོ་འབྲངོ་ཆྱུང་དངསོ་གུབ་མཆོག་བཀའ་བླནོ་གི་
ལས་གནས་ནས་དགོངས་ཞུ་གནང་འདགུ་པས།  
ད་ཉནི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ ནས་
དཔལ་ལནྡ་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཚེ་རིང་དནོ་
གུབ་མཆོག་ནས་བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་གི་མཛད་
འགན་གཅིག་ལྕགོས་གནང་རྒྱྱུ ་གནང་སོང་བའི་
གསལ་བསྒགས་སུ།  བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་ནས། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ ལ།།

༄༅། །ཤར་ཕགོས་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་
པ་ལྷ་འབུྲག་ལགས་ལ་དྭགས་ས་གནས་ཁིམས་
ཞིབ་པའི་ལས་འགན་འཕར་མ་བཀོད་སིྒག་རང་
འཇགས་ཐགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ 
ནས་བང་ཕགོས་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ས་
གནས་ཁིམས་ཞིབ་པར་གནས་སྤསོ་བཀོད་སིྒག་
གནང་འདགུ་པའ་ིགསལ་བསྒགས་སུ། ཆེས་
མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༤ ཚེས་ ༤ ལ།།

བཀའ་སིྤ་ཐུན་མོང་གིས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་དགངོས་སེལ་དང་བདོ་མི་ནང་ཁུལ་དམ་ཚིག་རགོ་
རྩ་ཆིག་སིྒལ་ཐགོ་ནས་རྩ་དནོ་ཆེད་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུང་གནང་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༧ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡ ཐགོ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་དང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་

ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
རྣམ་གཉིས་ཀིས་ཕི་དིལ་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་
དན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ནང་། གསར་འགདོ་
ལནྷ་ཚོགས་སྤལེ་སབྐས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་
དགོངས་སེལ་དང་ཁོང་གི་བཀའ་དགོངས་
བསུྒབ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཆོལ་
གསུམ་བདོ་མི་ནང་ཁུལ་ལབ་གླངེ་མི་དགོས་
པར་རགོ་གཅིག་ཏུ་སིྒལ་ནས་རྩ་དནོ་ཆེད་
ནསུ་པ་མཉམ་སྤུང་གནང་རོགས་ཞེས་ཚོར་
ཤུགས་ཆེན་པསོ་འབདོ་སྐལུ་གནང་སོང་།
 སྐབས ་ད ེར ་ཐོག ་མར ་དིལ ་
བསྒགས་དུང་ཆེ ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་ཀིས་གསར་འགོད་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ང་ོ
སྤདོ་མདརོ་ཙམ་གནང་རསེ་ཐགོ་མར་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་གིས་གསུང་དནོ། ད་ེརིང་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ངདེ་གཉསི་ཀིས་བཀའ་
སིྤ་ལནྷ་རྒྱས་དང་། ལགྷ་པར་ངདེ་གཉསི་
སིད་སྐངོ་གི་འསོ་མི་ཆགས་ཡོད་པར་བརནེ། 
བར་ལམ་ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ལ་ང་ཚོའ་ི
ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་སིྤ་དང་བཟང་སྤདོ་ཀི་
ཐགོ་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཐུགས་ལ་མ་བབ་པའི་གནས་
ཚྱུལ་བྱུང་ཡོད། ད་ེབཞིན་ལ་ྷསུང་ཆོས་སྐངོ་
རྣམ་པ་ཚོའི་བཀའ་ལུང་ནང་ལའང་འོས་
བསྡུའི་ལས་རིམ་དང་འབྲལེ་བའི་ཐགོ་ནས་
འསོ་མི་བཞེངས་མཁན་དང་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་
མཁན་ཚོའི་བ་སྤོད་ཀི་ཐོག་ནས་ཆོལ་ཁ་

དང་ཕགོས་རིས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་མང་པ་ོཞིག་
ཐནོ་པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་ལ་བརནེ་ཐུགས་ཕམ་གི་
གནས་ཚྱུལ་བྱུང་ཡོད། 
 ང་ཚོས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་སྙངི་

ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་བཟོད་གསོལ་
ཞུ་རྒྱྱུ འི་མཇལ་ཁ་ངང་སྒུག་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 
འསོ་བསྡའིུ་ལས་རིམ་སབྐས་ལགྷ་པའི་གནས་
ཚྱུལ་རྣམས་འདས་ཟིན་སབས་བཅསོ་ཐབས་
ང་ཚོར་མེད། འབྱུང་འགྱུར་ཇི་འད་བདེ་
དགོས་མིན་ཐད་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས།  
ངདེ་གཉསི་སྒརེ་ངསོ་ནས་མ་འཆམ་པ་དང་
འཁོན་འཛིན་བདེ་དགོས་པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་རྩ་
བ་ནས་མེད།
 བོད ་ ཆོལ ་ཁ ་གསུམ་ གི ་མང་
ཚོགས་རྣམས་རགོ་གཅིག་ཏུ་བསིྒལ་ནས་
ནསུ་པ་མཉམ་སྤུང་བདེ་རྒྱྱུའི་འགན་ད་ེང་ཚོ་
ཚང་མར་ཡོད་པར་བརནེ། ཁ་སྔནོ་༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་གནམ་ཐང་ད་ུཆོལ་ཁ་གསུམ་
ཆིག་སིྒལ་ཡོང་རྒྱྱུ འི ་འགན་དེ་ཁེད་རང་
གཉསི་ཀར་ཡོད། ཅསེ་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་པ་
བཞིན། ད་ེརིང་འདརི་སརླ་ཡང་ངདེ་གཉསི་
ཀི་ཐགོ་ནས་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ན།ི ང་ཚོའ་ི
འསོ་བསྡའུ་ིལས་རིམ་གུབ་ཟནི་པ་རེད། རྩ་
བའི་འསོ་བསྡུའི་ལས་རིམ་སབྐས་སུས་སུ་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་མིན་རང་མོས་རེད། འནོ་
ཀང་གཞི་མེད་ཀི་སྐནོ་བརདོ་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་། 
ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཉ་ེཆར་སྤན་འདནེ་སྐབས་
ཀི་བཀའ་ལུང་ད་ེཚོར་ཡང་བཟ་ོབཅསོ་བས་
ནས་གཏོང་རེས་བས་པ་ད ེ་གས་ཧ་ཅང་
ཐབས་སྐ་ོབའ་ིགནས་ཚྱུལ་རེད། ད་ཆ་མིས་
མ་ཟད་ལསྷ་ཀང་། འད་ིའད་ངསོ་ཀི་བཤད་
རྒྱྱུ ་མ་བྱུང་། ཞསེ་གསུང་བནོ་རྒྱྱུའ་ིགནས་

སངས་ལ་ྟབུ་ཆགས་འདགུ 
 དེར ་བར ེན ་ཕོགས་ཕན་ཚྱུ ན ་
ཚང་མས་གནདོ་སྐལེ་རྒྱྱུ འི་ལས་ཀ་མ་བས་
པར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའི་བཀའ་བསུྒབ་
རྒྱྱུ ་དང་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་རྒྱྱུ འི་
ཆེད་ང་ཚོ་ཚང་མ་མཉམ་རུབ་ཀི་ཐགོ་ནས་
ལས་ཀ་བདེ་རོགས་གནང་། ངདེ་གཉསི་
པརོ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་མཁན་ཚང་མས་ད་
ཕན་གི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེཕར་བཞག་ནས་ཆིག་
སིྒལ་གི་ནསུ་པ་སྤུང་ས་ེམཉམ་རུབ་ཐགོ་འག་ོ
རྒྱྱུ ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། 
སུང་མའི་བཀའ་ལུང་བཅོས་མཁན་དལོ་
རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་ནམ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་རྒྱྱུག་ཁི་ཚོ་རེད་སམྙས་པའི་དགོས་
པ་ཡོད། སདླ་ཕིན་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་
མཁན་ཚོས་ཆིག་སིྒལ་བདེ་རྒྱྱུ ་ལས། ད་དངུ་
མུ་མཐུད་ནས་ཕུ་དཀྲགོ་མདའ་དཀྲགོ་རིགས་
བདེ་མཁན་བྱུང་ཚེ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱྱུག་ཁི་དང་། 
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་མཁན་གི་ལག་ཆར་འགྱུར་
གི་ཡོད་པར་ངསོ་འཛིན་བདེ་བཞིན་ཡོད། ད་ེ
འད་རྩ་བ་ནས་མ་གནང་རོགས། ཞསེ་ངས་
ལག་གཉསི་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏ་ེཞུ་གི་ཡོད། 
 སྐད ་འཕིན ་ ཚོགས ་པ ་ད ེ་ ཚོ ་
ཡང་འསོ་བསྡུའི་ལས་རིམ་ཚར་བའི་རེས་
མཚམས་འཇོག་བེད་རོགས་ཞེས་ཞུས་པ་
ཡིན། མང་པ་ོཞིག་གིས་མཚམས་བཞག་
འདགུ ད་ེབཞིན་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་
ཚོའི་ངོས་ནས་ད་ེརིང་ནས་བཟུང་ཚང་མ་
མཚམས་བཞག་ས་ེབདོ་སིྤ་པའི་དནོ་ད་ུནསུ་
པ་སྤུང་རོགས་གནང་ཞེས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ཞསེ་གསུངས།
 དེ་རེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་
མཆོག་གིས་གསུང་དནོ། ད་ལ་ྟསདི་སྐངོ་
འསོ་མི་དང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་མི་
མང་ལ་འབདོ་སྐུལ་གནང་བ་དརེ་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་མོས་མཐུན་དང་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་རེད། ཉ་ེ
ཆར་བཀའ་ལུང་ནང་ང་ཚོའི ་སིྤ ་ཚོགས་
ནང་དམ་ཚིག་དང་རགོ་རྩ་ཆིག་སིྒལ་དགོས་
ལུགས་ཕེབས་པ་བཞིན་གཙོ་ཆེ ་ཤོས་ང་
ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་དམ་ཚིག་དང་རགོ་རྩ་
ཆིག་སིྒལ་ཡོད་ན་སིྤ་མཐུན་བསོད་ནམས་
བསགས་ཀི་ཡོད། སིྤ་མཐུན་བསོད་ནམས་
ཇི་ཙམ་བསགས་པ་ད་ེཚོད་ཀིས་༸གོང་ས་

མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་འཚོ་བཞུགས་མཛད་
རྒྱྱུ ་དང་ཐད་ཀར་འབྲལེ་བ་ཡོད་སབས། ད་ེ
ས་ྔཡང་ཞུས་པ་བཞིན་ང་ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་
དམ་ཚིག་གཙང་མ་དང་རགོ་རྩ་ཆིག་སིྒལ། 
མཐུན་འབྲལེ་དགོས་རྒྱྱུ ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད། དརེ་བརནེ་འསོ་བསྡའུ་ིསབྐས་རྒྱབ་
སྐོར་གནང་མཁན་དང་མི་མང་ཡོངས་ལ་
འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུར། འསོ་བསྡའུ་ིལས་རིམ་
ཚར་བ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མ་རགོ་རྩ་ཆིག་
སིྒལ་གནང་དགོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད། ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། འསོ་བསྡའུ་ིལས་རིམ་
སྐབས་མི་མང་ནང་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕམ་
དགོས་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད་པར་
ངསོ་འཛིན་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག མི་མང་
ལ་ཡང་བཟདོ་གསོལ་ཞུ་གི་ཡོད། ཉ་ེཆར་
༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བཀའ་སླབོ་ལྗིད་པ་ོ
ཕབེས་པ་ད་ེདག་ཡིད་ལ་བརྣག་ས་ེདགོངས་
པ་མ་དྭངས་བར་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་རེད། 
ད་ེལས་གལ་ཆེ་བ་ད་ེབཀའ་སླབོ་ཕབེས་པ་
ད་ེདག་ཡིད་ལ་འཇགས་པའི་ཐགོ་ནས་ལག་
བསར་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེགལ་ཆེ་ཤོས་རེད། བཀའ་
ཤག་འདའིི་ཐགོ་ནས་འཕདོ་བསནེ་དང་ཉམ་
ཐག ད་ེབཞིན་ཡ་རབས་བཟང་སྤདོ་དང་
འསོ་བསྡུའི་སིྒག་གཞི་ཐོག་ནས་ཡིན་རུང་། 
ད་བར་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་པ་ད་ེདག་གལ་
ཆེན་པརོ་བརིྩ་ས་ེལས་རིམ་བང་སིྒག་བཞིན་
ཡོད། སདླ་ཀང་བཀའ་ཤག་གསར་པས་
ཏན་ཏན་ལག་བསར་གནང་རྒྱྱུ འི་ཡིད་ཆེས་
ཞུ་བཞིན་ཡོད། གང་ཡིན་བརདོ་ན། ང་
ཚོའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལས་ལགྷ་
སུ་ཞིག་ཀང་མེད། བདོ་ཀི་ལོ་རྒྱྱུས་ནང་
གཟགིས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། བདོ་ཕི་ནང་
གཉིས་ཀའི་མི་མང་གི་རགོ་རྩ་ཆིག་སིྒལ། 
བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་སྙངི་སབོས་ལ་གཟགིས་
ནའང་རེད། ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ནང་ཐགོ་
མའི་སབྐས་གནས་སངས་ཧ་ཅང་སྐ་ོཔ་ོཡོད་
ཀང་ད་ཆ་ཚགས་ཚྱུད་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་མ་
ཟད། རྒྱལ་སིྤའ་ིསྡངིས་ཆའ་ིསངེ་སྙབོ་ཐུབ་
བཞིན་ཡོད། ད་ེདག་ཚང་མ་༸སྐབས་མགནོ་
རིན་པ་ོཆེའི་ཐུགས་རའེི་བཀྲིན་ཉག་གཅིག་
ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་ཡོད་པར་བརནེ་བདོ་
ཀི་རྩ་དནོ་དང་ལོ་རྒྱྱུ ས་སོགས་གང་ཅིའི་་་ 
 ༼འཕསོ་པར་ངསོ་བཞི་པར་གཟགིས།༽



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦2

ཏཱ་ལའ་ིར་ུཚོགས་དང་འཐབ་རལོ།
 ས་ྔལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༡༢ ནང་འད་ིག་
ར་ུཊར་སི་གསར་ལས་ཁང་ནས་གནས་ཚྱུལ་
སྤལེ་བ་ལརྟ་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་རྒྱ་
ནག་དམར་ཤོག་ལས་བདེ་ནང་ཁུལ་ཡིག་ཆ་
ཞིག་འགམེས་སྤལེ་བས་ཡོད་པ་དང་། ཡིག་
ཆ་དའེི་ནང་ཤུགས་ལནྡ་གནས་ཚྱུལ་ད་ེན་ིཁ་ོ
པ་ཚོས་ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་ལ་འཐབ་རོལ་བ་
རྒྱྱུའ་ིམིག་སརྔ་གི་ནསུ་ཤུགས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་
ཡིན་པ་འཁདོ་འདགུ   ད་ེས་ྔརྒྱ་བལ་ནང་

རནེ་གཞི་བས་པའི་ཤུགས་ལྡན་ལས་འགུལ་
ཚོགས་པ་ཟརེ་བའི་ཚོགས་མི་བླ་མ་ཚེ་བཀྲ་
དངེ་སྐབས་ཨ་རིའི་ནང་ཡོད་པ་ཁོང་གིས། 
འད་ིག་ར་ུཊར་གསར་ལས་ཁང་ལ། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་འཐབ་ཕགོས་གཅིག་གྱུར་ཁང་
ཟརེ་བའ་ིདབང་ཤུགས་ཅན་གི་ཚོགས་པ་དའེ་ི
ལམ་སནོ་བརྒྱྱུད་སྐུལ་འགོ་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་
པས། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་མཚན་སདྨ་ཞུ་རྒྱྱུའ་ི
ང་ོརལོ་རྔམ་སནོ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁངོ་དང་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་
མི་ཁག་གཅིག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ང་ོརལོ་

གི་ལས་འགུལ་ད་ེའད་སྤལེ་རྒྱྱུའི་འཆར་གཞི་
བཀདོ་སིྒག་བདེ་ཆེད་ག་ླཕགོས་སྤད་ཡོད་སྐརོ་
བརདོ་བྱུང་། འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ང་ོརལོ་ལས་གཞིར་དཔལ་འབརོ་གི་རོགས་
རམ་བས་པའི་དཔང་རགས་ཡིག་ཆ་སོགས་
བླ་མ་ཚེ་བཀྲས་ང་ཚོར་གང་ཡང་སྤད་མ་
བྱུང་། ར་ུཊར་སི་གསར་ལས་ཁང་གིས་ཞིབ་
འཇུག་སབྐས། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིབད་ེའཇགས་
ཐགོ་ཉམས་ཞིབ་བས་པའི་ཡིག་ཆ་ལག་སོན་
བྱུང་བའི་ནང་ང་ོརལོ་ལས་འགུལ་ད་ེདག་ད་
ཆ་ཧ་ཅང་ཛ་དག་པ་ོཆགས་ཡོད་སབས། ཨ་

རི་དང་རྒྱ་གར་སོགས་ཀི་གསང་བའི་ལས་
ཁུངས་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ་ཕྱྭར་ཉནེ་ཁ་
ཡོད་པའི་སྔནོ་བར་ཕུལ་ཡོད་པ་ར་སྤདོ་བྱུང་
ཡོད། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིསྐ་ུཕྱྭའ་ིཉནེ་སུང་དང་
འབྲལེ་བའི་ཉམས་ཞིབ་ཡིག་ཆ་ད་ེདག་ཁངོ་
ཨིན་ཡུལ་ད་ུས་ྔལོ་ཆིབས་སྒྱུར་ཐངེས་གཉསི་
མཛད་པ་དའེི་སྔནོ་ད་ུཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅདོ་ལ་ཕུལ་བའ་ིཡིག་ཆ་ཞིག་རེད། ད་ེ
ཡང་འད་ིག་ར་ུཊར་སི་གསར་ལས་ཁང་གིས་
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་ར་ོར་ེཤུགས་
ལྡན་ཚོགས་པར་རྒྱབ་སྐོར་བས་ཚྱུལ་སྐརོ་

འད་ིསབྐས། རྒྱ་ནག་ཕི་སདི་ལནྷ་ཁང་གིས། 
ཏཱ་ལའི ་བླ་མས་ཆོས་ལུགས་ཐོག་བཙན་
གནནོ་བདེ་ཀི་འདགུ ཅསེ་བརདོ་བྱུང་། །
གནས་ཚྱུལ་འགདོ་མཁན། ཨོ་སི་ཀྲ་ོལི་ཡའ་ི
གངོ་ཁརེ་པར་ཐི་ནས་ཌ་ེཝི་ཌི་ལེག་ David 

Lague གནས་ཚྱུལ་འཕར་མ་འགདོ་མཁན། 
མེ་ཌི་སན་ཝིས་ཀནོ་སིན་ནས་བ་ེརེན་ཌན་ཨོ་
བ་ར་ཡེན་Brendan O’Brien རྩམོ་སིྒག་པ། 
པ་ིཏྲར་ཧརི་ཤི་བགྷ་ Peter Hirschberg

༼བདནུ་ཕག་ས་ྔམའ་ིའཕསོ།༽

ཉ༽ བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་དནོ་ཞུ་
སྒརོ་ཁད་ལས་པའི་དགོས་མཁོ་ཆེ་རུ་འག་ོ
བཞིན་པ་ལརྟ་བདོ་རིགས་ན་གཞནོ་ཁད་ལས་
པ་གང་མང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་དསུ་
ཚོད་རྒྱས་བཅད་ཀི་ཞབས་ཞུའ་ིག་ོསབྐས་དང་
མཐུན་རྐནེ་སྦྱརོ་སྤདོ་ཀིས་ད་ཆ་ལོ་ང་ོགསུམ་
ལགྷ་སོང་བ་དང་ན་གཞནོ་གངས་ ༥༥ ནས་
ལས་དནོ་འད་མིན་ཐོག་ཞབས་ཞུ་གནང་
ཡོད། ལས་འགུལ་འདསི་སིྒག་འཛུགས་དང་
ད་ོབདག་ཞབས་ཞུ་བ་གཉསི་ཀར་ཕན་ཐགོས་
གང་ལེགས་ཡོང་གི་ཡོད་པས་གོ་སྐབས་མུ་
མཐུད་བསུྐན་རྒྱྱུའ་ིཆེད་སྒརོ་ས་ཡ་ ༣་༣༨ 
རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡོད། ཏ༽ བདོ་དནོ་སྐརོ་
ཉམས་ཞིབ་དང་གོ་རགོས་ཁབ་སྤལེ་གི་ལས་
དནོ་ད་ེདག་གལ་གནད་ཆེ་བ་ལརྟ་བདོ་ཀི་སདི་
བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ལས་དནོ་རྒྱ་བསྐདེ་
དང་ཉམས་ཞིབ་པ་མུ་མཐུད་གསོ་སྐངོ་ཆེད་
དགསོ་དངུལ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༡༠་༨༥ རྒྱབ་
གཉརེ་ཞུས་ཡོད་པ་ད་ལ་ྟའག་ོབཞིན་པའ་ིརིྩས་
ལོའ་ིསྔནོ་རིྩས་ལས་སྒརོ་ས་ཡ་ ༢་༢༦ མང་
བ་བདེ་ཀི་ཡོད། ཐ༽ རྒྱ་གར་ད་ུསླབོ་གཉརེ་
དང༌། གཉནེ་འཕད། གནས་མཇལ་སོགས་
ཀི་ཆེད་ལོ་ལརྟ་གཞིས་བཞུགས་སྤུན་ཟླ་གང་
འཚམ་འབོར་མུས་ཚོར་ས་ེལེན་གི་མཐུན་
རྐནེ་ཆེད་སྒརོ་ས་ཡ་ ༢༤་༨༨ དང༌། ལོ་ན་
ཆྱུང་བ་ཚོར་ཤེས་ཡོན་དང་གྲྭ་བཙྱུན་རྣམས་
ལ་སླབོ་ཡོན་དང་འཚོ་སནོ། ད་ེབཞིན་སླབོ་
ལོ་ཡོལ་བའི་ན་གཞནོ་ཚོར་ཤེས་རབ་དགའ་
ཚལ་སླབོ་གླངི་ད་ུཤེས་ཡོན་གི་མཐུན་རྐནེ་མུ་
མཐུད་སྦྱརོ་རྒྱྱུའ་ིཆེད་སྒརོ་ས་ཡ་ ༦༡་༥༦ 
ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་དང་ཆབ་སིད་འབྲལེ་
ཆགས་ཚོར་གང་ཅིའི་རོགས་སྐོར་ཞུ་རྒྱྱུ ་
གལ་གནད་ཆེ་བ་ལརྟ་དགོས་དངུལ་སྒརོ་ས་
ཡ་ ༣་༦༩ ད་ེབཞིན་ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་
བས་གཙོས་བདོ་ནས་གསར་ད་ུའབརོ་བ་ཁག་
གཅིག་ལ་སྡདོ་ཁང་གི་མཐུན་རྐནེ་ག་ོསིྒག་གི་
ལས་དནོ་མཇུག་སྐངོ་ཆེད་སྒརོ་ས་ཡ་ ༢༧་
༥༩ གཞནོ་སྐསེ་ཚོར་འཚོ་རནེ་ཆེད་ལག་

ཤེས་སྦྱངོ་བརར་མུ་མཐུད་སྤདོ་རྒྱྱུའ་ིཆེད་སྒརོ་
ས་ཡ་ ༣་༢༦ བཅས་ཁནོ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༡༢༠་
༩༨ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡོད། ད༽ བདོ་མི་
བཙན་བལོ་བའི་ཁདོ་ཉམ་ཐག་གི་གནས་སུ་
ལྷུང་བ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དང༌། ད་ེདག་
ལ་ལ་ྟསྐངོ་གིས་རིམ་པས་ཉམ་ཐག་གི་གནས་
ནས་གལོ་ཐབས་བ་རྒྱྱུ ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་
དནོ་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་གཤིས། ད་ེདག་ལ་
ལྟ་སྐངོ་བདེ་ཕགོས་ཀི་ལམ་སནོ་ཡོད་མུས་
ལརྟ་འཚོ་སནོ་དང༌། སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ༌། 
རས་གསོ་ཁང་གི་མཐུན་རྐནེ། ད་ེབཞིན་བུ་
ཕུག་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་བཅས་ཀི་རོགས་སྐརོ་
ཆེད་ཁནོ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༨༨་༢༣ རྒྱབ་གཉརེ་
ཞུས་ཡོད་པ་ད་ལ་ྟའག་ོབཞིན་པའི་རིྩས་ལའི་
སྔནོ་རིྩས་ལས་སྒརོ་ས་ཡ་ ༡༧་༡༨ མང་བ་
བདེ་ཀི་ཡོད། ན༽ སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་
དནོ་གཞི་རྒྱ་དང་དགོས་མཁའོི་ཆ་ནས་ལས་
ཁུངས་གསར་རྒྱག་དང་ཉམས་གསོ། སིྤ་
འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པའི་ལས་ཤག་གསར་
རྒྱག་དང་ས་གནས་ལས་བདེ་པའི་ལས་ཤག་
ཉམས་གསོ། ད་ེབཞིན་ལས་བདེ་བགསེ་
ཡོལ་བ་གང་འཚམས་ལ་བགེས་ཤག་གི་
མཐུན་རྐེན་གོ་སིྒག་དགོས་པ་ལྟར་ཞུ་རྒྱྱུ འི་
ཆེད་སབྐས་འདའིི་སྔནོ་རིྩས་སུ་དགསོ་དངུལ་
སྒརོ་ས་ཡ་ ༥༩་༥༤ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡོད། 
པ༽ ལས་བདེ་པ་རྣམས་ཀི་ད་ཡོད་ཕགོས་
ཐབོ་ལ་བསྐར་ཞིབ་དགསོ་པ་ལརྟ་ཕགོས་རིམ་
བསྐར་ཞིབ་ཚོགས་ཆྱུང་ཆེད་འཛུགས་ཀིས་
རྒྱབ་གཉརེ་ཇི་བྱུང་འསོ་འཚམས་དགོངས་
བཞེས་དང་རྩ་ཕགོས་གསར་སིྒག་གི་རྐེན་
པས་ཕགོས་གནོ་འཕར་མ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་
ཡོང་རྒྱྱུ འི་དམིགས་རནེ་ཆེད་དགོས་དངུལ་
སྒརོ་ས་ཡ་ ༣༠་༠༠ དང༌། འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་ས་གནས་ལས་
བདེ་པའི་ཕགོས་འབབ་ས་གནས་ལས་བདེ་
གཞན་གི་ཕགོས་འབབ་ལས་དམའ་བ་ཡོད་
འདགུ་པར་ཚོགས་ཆྱུང་ཆེད་འཛུགས་ཀི་ཐགོ་
ནས་ཞིབ་འཇུགས་དང་འབྲལེ་ཕགོས་ཐབོ་ད་ོ
མཉམ་པ་བཟ་ོརྒྱྱུའ་ིཆེད་དགསོ་དངུལ་སྒརོ་ས་

ཡ་ ༢༠་༠༠ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས་
གངོ་གསལ་ལས་འཆར་ཁག་དང་གཞན་ལས་
འཆར་སོ་སོའི་ཞིབ་གནས་ལས་ཁུངས་སོ་
སོའ་ིསྔནོ་རིྩས་སུ་གསལ་ཡོད་པ་ལརྟ་ཡིན། ༥་
༣ ཁནོ་དགསོ་དངུལ་འག་ོའཆར། ཀ༽ བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་རིྩས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༡༧ 
ལོའི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་
ཕགོས་བསྡམོས་ཚོད་དཔག་འག་ོགནོ་སྒརོ་ས་
ཡ་ ༢༢༣༨་༨༣ བདེ་ཀི་ཡོད། འད་ིཁངོས་
ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཕགོས་གནོ་ཆེད་སྒརོ་ས་
ཡ་ ༣༦༠་༩༤ དང༌། གཞན་རྒྱྱུན་གནོ་ཆེད་
སྒརོ་ས་ཡ་ ༣༠༨་༠༥ དམིགས་བསལ་དང་
དམིགས་བཀར་ལས་དནོ་ཆེད་སྒརོ་ས་ཡ་ 
༡༥༦༩་༨༤ བཅས་རྒྱབ་གཉརེ་འཆར་འབུལ་
ཞུས་ཡོད་པ་ཡིག་ཆ་ ༼ཅ༽ དང་ ༼ཆ༽ 
ལརྟ་ཡིན། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་བརྒྱྱུད་
སྔནོ་རིྩས་ཡོང་འཆར་དང་འག་ོའཆར་གཉསི་
ཁ་འཐབ་ཀི་ལགྷ་འཆར་སྒརོ་ས་ཡ་ ༥༧་༥༥ 
བདེ་ཀི་ཡོད་པ་རིང་མིན་སབྐས་བཅ་ོལ་ྔཔའི་
བཀའ་ཤག་གིས་མཛད་འགན་བཞེས་རྒྱྱུར་
སོང་གལ་ཆེའི་ལས་འཆར་གསར་པ་སྤལེ་
བཞེད་འབྱུང་རིགས་མཛད་བད་ེཡོང་རྒྱྱུར་
དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན། ཁ༽ རིྩས་ལོ་འདའི་ི
ཁནོ་ཚོད་དཔག་འག་ོགནོ་ད་ལྟ་འག་ོབཞིན་
པའི་རིྩས་ལོའི་ཐོག་མའི་སྔནོ་རིྩས་གཏན་
འབབེས་ལས་སྒརོ་ས་ཡ་ ༢༢༠་༨༠ མང་
བ་བེད་ཀི་ཡོད་པའི་འཕར་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ 
༡༠་༩༤ བདེ་ཀི་ཡོད། ཕགོས་འབབ་དང་
གཞན་རྒྱྱུན་གནོ་གཉསི་ཀང་འད་ིལོ་སྒརོ་ས་
ཡ་ ༡༠་༢༣ དང་སྒརོ་ས་ཡ་ ༧༧་༢༦ སོ་
སོར་མང་བ་བདེ་ཀི་ཡོད། ད་ེབཞིན་དམིགས་
བསལ་འག་ོགནོ་དང་དམིགས་བཀར་ལས་
འཆར་གཉསི་ཀི་འག་ོགནོ་ཡང་སྒརོ་ས་ཡ་ 
༡༣༣་༣༠ མང་བ་བདེ་ཀི་ཡོད། ག༽ གངོ་
གསལ་ཚོད་དཔག་འགོ་གོན་ནས་དགོས་
དངུལ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༡༧༥༡་༢༣ ལས་ཁུངས་
སོ་སོའ་ིཟུར་བཀལོ་ནས་གཏངོ་རྒྱྱུ ་དང༌། སྒརོ་
ས་ཡ་ ༤༨༧་༦༠ སྔནོ་རིྩས་མ་དངུལ་ནས་
གཏངོ་རྒྱྱུ ་ ༼ཡིག་ཆ་ ཉ༽ འཆར་འབུལ་

༼བདནུ་ཕག་ས་ྔམའ་ིའཕསོ།༽

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུཌ་ཀི་སྔནོ་རིྩས་གཏམ་བཤད། རིྩས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༡༧

དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ལ་ང་ོརལོ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་མཚམས་འཇགོ་རྒྱྱུའ་ིགསལ་བསྒགས་སྤལེ་བའ་ི
ཐད་ལ་ར་ུཊར་སི་གསར་ལས་ཁང་གི་དཔྱད་ཞིབ།

༄༅། །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་གིས། སྐ་ུཞབས་  
U Htin Kyaw མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༣ ཚེས་ ༣༠ ཉནི་འབར་མའ་ིསདི་འཛིན་
གསར་པའ་ིའགན་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་པར་
དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ིཞུས་པའི་ནང་
འཁདོ་དནོ། ངས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་
དང་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གསོ་ཚོགས་ཀི་
ཚབ་ཞུས་ནས་སྐུ་ཉིད་མཆོག་འབར་མའི་
སིད་འཛིན་གསར་པར་འསོ་འདམེས་བྱུང་
བར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
སྐུ་ཉདི་མཆོག་དང་ལྕམ་སྐུ་ཨང་སང་སུ་ཀི་

Aung San Suu Kyi མཆོག་གི་མཁས་
མཛངས་ལནྡ་པའ་ིདབུ་ཁདི་འགོ འབར་མའ་ི
ཡུལ་ད་ུཡར་རྒྱས་དང་ཞི་བད་ེབརན་ལྷིང་
ཡོང་བ་དང་། སྐ་ུཉདི་མཆོག་ནས་ལམྕ་སྐ་ུ
ཨང་སང་སུ་ཀི་མཆོག་གི་ལམ་སནོ་གཞིར་
བཟུང་འགན་ཁུར་ས་ེཁིད་ཀིས་འབར་མའི་
ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་དབེ་ཐརེ་ནང་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལིའུ་
གསར་པ་ཞིག་འགོད་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་ང་ཚོས་
ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད། སྐ་ུཉདི་མཆོག་གི་
འབྱུང་འགྱུར་མཛད་བྱུས་རྣམས་ལ་བདོ་མི་
ཚོས་དསུ་རག་ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད། ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་
འབར་མའ་ིསདི་འཛིན་གསར་པར་

འཚམས་འད་ིཞུས་པ།

ཞུས་ཡོད་པ་བཅས་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ནས་བཙན་
བོལ་བདོ་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དནོ་ཚན་ང་
གཉསི་པ་དང༌། བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགཞུང་
དངུལ་འད་ུའགདོ་དང༌། ལོ་འཁརོ་སྔནོ་རིྩས། 
དངུལ་རིྩས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀི་སིྒག་གཞི་
དནོ་ཚན་བརྒྱད་པའ་ིདགངོས་དནོ་ལརྟ་གཏངོ་
ལེན་བཀའ་འཁལོ་གཏན་འབབེས་ཡོང་བ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན། ༦་༠ མཇུག་བསྡམོས། ཀ༽ བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལོ་རེའ་ིསྔནོ་རིྩས་འགདོ་
འབུལ་གིས་གཙོས། སིྒག་འཛུགས་ཀི་དགསོ་
དངུལ་འདུ་འགོད་དང་འགོ་གོན་སངས་
འཛིན་གི་ལས་དནོ་ཐགོ་ཐུགས་འཁུར་རོགས་
འདགེས་རྒྱྱུན་མཐུད་ནས་གནང་བར་དཔལ་
ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་སྦལེ་པསོ་དབུས་བཀུར་འསོ་
སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་དང༌། ལས་ཁུངས་ཁག་གི་
དུང་ཆེས་གཙོས་དབུས་དང་ཕགོས་མཐའི་
ལས་བདེ་རྣམས་པ། ས་གནས་བདོ་རང་
དབང་ལནྡ་པའི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆྱུང་དང་
ཕི་རྒྱལ་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་
བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་བཅས་ཚང་མར་བདོ་

མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་
ར་ེལེགས་གསོལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་འདི་བདོ་མིའི་ཆིག་བསིྒལ་གི་གོང་
བུའ་ིནསུ་པ་མཚོན་པའ་ིསིྤ་པའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཤིག་ཡིན་སབས་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་མ་
གསལ་གི་བར་ས་བརན་དང་ཚགས་ཚྱུད་
རྒྱྱུ ན་གནས་དགོས་པ་ལྟར་ཚང་མས་འབད་
འབུངས་དགོངས་བཞེས་མུ་མཐུད་དགོས་
པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ནན་པ་ོཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  བདོ་
མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་མགོན་སྐབས་སིྤ་ནརོ་
ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་
ཚེ་བསལྐ་བརྒྱར་བརན་ཅིང༌། ཐུགས་ཀི་
བཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་ལྷུན་གིས་འགུབ་
པ་དང༌། བདོ་ནང་བཙན་གནནོ་དང་ཛ་དག་
གི་གནས་སངས་མྱུར་ད་ུཞི་ཞིང༌། བདོ་དནོ་
བདནེ་མཐའ་མྱུར་ད་ུགསལ་བའི་སྨནོ་འདནུ་
བཅས། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་
གིས། རིྩས་ལོ་ ༢༠༡༦་་༡༧ ལོའ་ིསྔནོ་རིྩས་
གཏམ་བཤད་ད།ུ བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉནི་
ཕུལ།། །།

༼ཕི་དལི་བདོ་ཡིག་ཚན་པས་ཨིན་ཡིག་ནས་
ཕབ་སྒྱུར་ཞུས།༽
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་། བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚྱུལ། སོགས་ད་རྒྱའ་ི

ཁ་བང་ www.bod.asia ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

བསན་འཛིན་རིག་གལོ་གིས་སིྤ་དངུལ་སྒརེ་ཟས་བས་པའ་ིགསལ་བསྒགས།

༄༅། །བསན་འཛིན་རིག་གལོ་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༠ ལོར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཀ་ོཏ་ Kolkata ཀུན་

དགའ་ཟ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་དངུལ་
གཉརེ་གཅིག་ལྕགོས་ལས་ཐགོ་སྐབས་རིྩས་
ཞིབ་སྙན་ཐའོི་ནང་ཁོ་པའི་མིང་ཐགོ་གཞུང་
དངུལ་ཧནི་སྒརོ་ ༩༤༨༠༠༠་༠༠ ༼དགུ་
འབུམ་བཞི་ཁ་ིབརྒྱད་སངོ་།༽ རིྩས་ཆད་
ཐནོ་ཡོད་པ་ནས་ཧནི་སྒརོ་ ༢༠༥༦༢༤་༣༩ 
སུྒབ་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། འཕསོ་ཧནི་
སྒརོ་ ༧༤༢༣༧༥་༦༡༼བདནུ་འབུམ་བཞི་
ཁི་ཉསི་སངོ་སུམ་བརྒྱ་བདནུ་ཅྱུ་དནོ་ལ་ྔདང་
པད་རེ་གཅིག༽རིྩས་གཙང་ཞུ་བསདྡ་ཡིན་པ་
ད་ོབདག་ནས་རིྩས་ཆད་སུྒབ་འབུལ་ཞུ་རྒྱྱུའི་
གན་ཡིག་སྔ་རསེ་བཞག་པ་བཞིན་འདི་ནས་

སྔ་བར་ཕི་གསུམ་ད་ུཡིག་ངག་གཉིས་ཐགོ་
ནས་བར་འདདེ་ཞུས་ཀང་། བརིྩ་བཀུར་དང་
ལེན་མ་བྱུང་བས་ཡོང་བསྡད་རིྩས་གཙང་
བྱུང་མེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༡༤ འཁདོ་བདོ་མིའ་ིརང་དབང་གསར་ཤོག་
དནོ་ཐངེས། ལོ་ ༨ ཨང་ ༤༠ ནང་དངུལ་
ཆད་ཆ་ཚང་འད་ིགར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༣༠ འགངས་མེད་རིྩས་འབུལ་དགསོ་
པ་དང་། ཅི་ས་ེདསུ་ཚོད་རྒྱས་བཅད་ནང་
ཚྱུན་རིྩས་གཙང་མ་བྱུང་ཚེ་སིྤ་དངུལ་སྒརེ་
ཟས་བས་པའི་གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་
ཞསེ་གསལ་པརོ་བཀདོ་ཡོད་ཀང་། དསུ་

བཀག་ནང་ཚྱུན་དངུལ་ཆད་རིྩས་འབུལ་མེད་
པ་མ་ཟད་ད་ོབདག་ནས་ཡ་ལན་ཙམ་ཡང་
བྱུང་མེད་པར་སོང་། བསན་འཛིན་རིག་གལོ་
ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ནས་བཟུང་དངུལ་ཆད་
ཕིར་སླགོ་བ་ཐབས་གཏན་ནས་བས་མེད་པ་
ནི་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིྒག་གཞི་ཁག་
ལ་སང་ཆྱུང་རིྩས་མེད་བས་པར་ངསོ་འཛིན་
གིས་ཧནི་སྒརོ་ ༧༤༢༣༧༥་༦༡ ༼བདནུ་
འབུམ་བཞི་ཁི་ཉསི་སངོ་སུམ་བརྒྱ་བདནུ་ཅྱུ་
དནོ་ལྔ་དང་པད་རེ་གཅིག༽སིྤ་དངུལ་སྒརེ་
ཟས་བས་ཡོད་པས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 

༣ ཚེས་ ༣༡ ནས་བཟུང་དཔལ་འབརོ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཀ་ོཏ་ Kolkata ཀུན་དགའ་
ཟ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་དངུལ་གཉརེ་
གཅིག་ལྕགོས་ཟུར་པ་བསན་འཛིན་རིག་གལོ་
ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་བདོ་མི་སིྤ་
འག་ེལྟར་ཕན་གགོས་ལྟ་སྐོང་བ་སྒ་ོཡོངས་
རོགས་བཀག་བསིྐལ་བས་པའི ་གསལ་
བསྒགས་སུ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༣ ཚེས་ ༣༡ ལ། །

དཔ་ེམཛོད་ད་ོདམ་པའ་ི BLIS སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །དབུས་བདོ་མའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་
ལག་རབ་འབམས་ Bachelor Degree 
ཐོན་མཁན་དཔ་ེམཛོད་ད་ོདམ་པའི་ལས་
སརེ་ཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་མི་འག་ོ ༡༥ 
བརྒྱ་ཆ་རྩེ་ཏགོ་གིས་འདམེས་སུྒག་གནང་
ས་ེལབཱ་ཧུ་ལི་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ Lovely 

Professional Universtiy, Jalandhar 
ད་ུལོ་གཅིག་རིང་དཔ་ེམཛོད་ད་ོདམ་པའི་
སྦྱངོ་བརར་ Bachelor of Library & 

Information Science བ་རྒྱྱུའ་ིསླབོ་ཡོན་

ཆ་ཚང་འད་ིནས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་ན། སླབོ་
ཡོན ་འདི ་ ཞུ ་བླ ོ་ ཡོད ་རིགས་ནས་ཕི ་ ལོ ་ 
༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ འགངས་
མེད་གཤམ་གསལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀི་ཁ་བང་ཐགོ་སནྙ་ཞུ་འབུལ་འབརོ་ཐུབ་པ་
དགསོ། སླབོ་ཡོན་ཐབོ་རསེ་སླབོ་མཐར་མ་
འཁལོ་བར་མཚམས་འཇགོ་བས་ཚེ་དངུལ་
འབརོ་ཆ་ཚང་ཕིར་སླགོ་དགོས་པའི་སྔནོ་
ཚྱུད་ནས་གན་ཡིག་འཇོག་དགོསཐགོ་སླབོ་
མཐར་སོན་རེས་ཉུང་མཐར་ལོ་ལྔའི་རིང་
ཤེས་རིག་ཁབ་ཁངོས་སླབོ་ཁག་ཏུ་ཞབས་ཞུ་

བསུྒབ་རྒྱྱུའ་ིཁས་ལེན་གནང་དགསོ་པ་བཅས་
ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་ནམ་ཡིག་ཆ་ཁག
༡༽ ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིམཐ་ོརིམ་གཙྱུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གང་རུང་ནས་ཉ་ེབའི་
གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པའི་ལག་འཁརེ་ 
B.A/B.Sc/B.Com or equivalent ཐགོ་
ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ལོན་པའ་ིཨང་
ཤོག་ (Marks Card) ང་ོབཤུས།
༢༽ ད་ོབདག་གིས་དཔྱ་ཁལ་གཙང་ཕུལ་
ཟིན་པའི་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་

ཀི་ང་ོབཤུས་དང་། རྒྱ་གར་སྐབས་བཅལོ་
ལག་དབེ་ R.C. དསུ་འགངས་ཞུས་པའ་ིང་ོ
བཤུས། ༣༽ ཀམ་པུ་ཊར་རྨང་གཞི་བདེ་
སྤདོ་བདེ་སངས་སྐརོ་རྒྱྱུས་མངའ་ཡོད་པ།
༤༽གོང་གསལ་ལག་འཁེར་དང་ཡིག་ཆ་
ཁག་གི་ང་ོབཤུས་ཐགོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ནམ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཟུང་དུང་
གནས་རིམ་ཡན་ནམ། ཡང་ན་སླབོ་གྲྭའ་ི
སླབོ་སིྤ་སུ་རུང་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་ 
Attestation འཁདོ་དགསོ།
༥༽ འད་ིནས་ད་ོབདག་སོ་སོར་དསུ་ཐགོ་

འབྲལེ་ལམ་ཞུ་བདའེི་སླད་སོ་སོའི་ཁ་བང་
དང་། གླགོ་འཕནི email ཁ་བང་། ཁ་པར་
ཨང་གངས་བཅས་ཁ་གསལ་འགོད་དགོས་
པ་བཅས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ ལ།།
འབྲལེ་གཏུགས་ཁ་བང་།

The Secretary
Department of Education, CTA
Gangchen Kyishong
Dharamsala 176215, 
Distt. Kangra 
H.P. India 
Email: academic@tibet.net

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་འབར་མའ་ིསདི་འཛིན་གསར་པར་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།
༄༅། །འབར་མིའ་ིསདི་འཛིན་གསར་
པར་འོས ་འདེམས་བྱུ ང ་བའི ་སྐུ ་ཞབས་  
U Htin Kyaw མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ ཉནི་སདི་འཛིན་གསར་
པའ་ིདམ་འབུལ་ཞུས་ཡོད།   དརེ་བརནེ་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉནི་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཁོང་ལ་དགའ་
བསུའི་འཚམས་འད་ིཞུས་པའི་ནང་འཁོད་
དནོ། ངསོ་ནས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
དང་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྐུ་ཉདི་
མཆོག་འབར་མའི་སིད་འཛིན་གསར་པར་
འོས་འདམེས་ཀིས་དམ་འབུལ་ཞུས་པར་
དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ལམྕ་

སྐུ་ཨང་སང་སུ་ཀི་མཆོག་གིས་ཞི་བདའེི་ས་ེ
ཁདི་འགོ སྐ་ུཉདི་མཆོག་འབར་མའ་ིནང་
མང་གཙོ་གོང་སྤལེ་དང་དཔའ་མཛངས་
ལནྡ་པའ་ིསྙངི་སབོས་རྒྱྱུན་སྐངོ་། ད་ེབཞིན་
འབར་མའི་མི་མང་ནང་ཁུལ་དབར་མཐུན་
སིྒལ་སླར་གསོ་གནང་མཁན་ཞིག་མཚོན་
བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ་བདོ་མིས་གཙོས་
འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་སྙིང་སབོས་སྐེ་གཞི་
ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ངསོ་ནས་སྐ་ུཉདི་མཆོག་
གི་སིད་འཛིན་གསར་པའི་ལས་ཡུན་རིང་། 
འབར་མའི ་ནང་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་
དང་བད་ེསིྐད་སུྐན་རྒྱྱུ འི་འབད་བརྩོན་དརེ་
ལམ་ལྷངོ ་ ཡོང་བའི ་སྨནོ ་འདུན་ཞུས་པ་
དང་ཆབས་ཅིག སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་བདོ་

ཀི་གནད་དནོ་མགོགས་མྱུར་གསལ་ཆེད་
རྒྱབ་སྐོར་གནང་རྒྱྱུ འི ་ རེ ་བ ་ཡང་ཞུ ་རྒྱྱུ ་

ཡིན།     སིྤར་བདོ་ད་ེའབར་མ་བཞིན་
ནང་ཆོས་དར་སའི་ཡུལ་ཞིག་ཡིན་པ་ཙམ་

ད་ུམ་ཟད། འབར་མའ་ིམི་མང་ཚོས་མང་
གཙོ་དང་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་། 

ད་ེབཞིན་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་སོགས་ཀི་
རིན་ཐང་གཅེས་འཛིན་བདེ་བཞིན་པ་ལྟར་

བདོ་མི་ཚོས་ཀང་ད་ེམཚྱུངས་འབད་བརྩོན་
བདེ་བཞིན་ཡོད་སབས། མི་རིགས་ཕན་
ཚྱུན་རང་བཞིན་གིས་སེམས་ཐག་ཧ་ཅང་
ཉ་ེཔ་ོཡོད། ཅསེ་འཁདོ་འདགུ སྐ་ུཞབས  
Mr. Htin Kyaw མཆོག་ན་ིས་ྔལོའ་ིཕི་
ཟླ་ ༡༡ ནང་འབར་མའ་ིའསོ་བསྡ་ུཆེན་
མོའི་སྐབས་ལྕམ་སྐུ་ཨང་སང་སུ་ཀི་མཆོག་
གི་ས་ེཁདི་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་
པར་ National League for Democracy 
རྒྱལ་ཁ་ཆེན་པ་ོཐབོ་རསེ་འདས་པའི་ལོ་ང་ོ 
༥༠ ནང་འབར་མའ་ིཡུལ་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་
སིད་འཛིན་ད་ུའསོ་འདམེས་བྱུང་བ་ཐགོ་མ་
ཆགས་ཡོད། །

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཇམ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་
གསར་པར་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་
སྐོང ་བླ ོ་བཟང་ སེང ེ་མཆོག ་ གིས ་ ཕི ་ ལོ ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ ཉནི་ལམྕ་སྐ་ུམེ་བྷུ ་
བ་ྷམུབ་ཏ་ི Mehbooba Mufti མཆོག་ཇམ་
མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ད་ུ
བསྐ་ོགཞག་གིས་དམ་འབུལ་ཞུས་མཚམས་
སུ་དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འད་ིཞུས་པའ་ིནང་
འཁདོ་དནོ།  སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་བུད་མེད་
ཀི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ཐོག་མའི་འགན་ཁུར་
བཞསེ་སབྐས་འདརི་ངསོ་ཀིས་སྐ་ུཉདི་མཆོག་

གིས་ལས་དནོ་ཇི་འད་ཞིག་བརྩམ་ཡང་བ་
བ་ལམ་ལྷངོ་ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
སྐུ ་ཉིད་མཆོག་གི་ཕུལ་བྱུང་གི་དབུ་ཁིད་
ལམ་སནོ་འགོ་སིད་གཞུང་གསར་པས་མང་
ཚོགས་ཀི་མངནོ་འདདོ་བསངྐ་ཞིང་ས་གནས་
སུ་ཞི་བད་ེབརན་ལྷིང་བསུྐན་རྒྱྱུ ར་འབད་
བརྩནོ་ལྷདོ་མེད་གནང་རྒྱྱུའི་རེ་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་
སྦགས། ངསོ་ཀིས་ག་ོསབྐས་འད་ིབཟུང་ནས་
ད་ེརིང་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་གཞོན་པ་ལྕམ་སྐུ་
ནརི་མལ་སིང་ Dr Nirmal Singh མཆོག་

གིས་གཙོས་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུ་མཁན་
བླནོ་ཆེན་གངས་ ༢༣ ཡོངས་ལའང་དགའ་
བསུའ་ིའཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  ཞསེ་
འཁདོ་འདགུ །

གཞུང་དནོ་ཕགོས་བསྐདོ་ལེགས་གུབ།
༄༅། །ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་
དུང་གཞོན་ལས་རོགས་རིན་ཆེན་བཟང་མོ་
ལགས་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེ་ིཀུམ་རའ་ོས་འཐུས་སབྐས་ ༦ པའ་ི
ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ཞུ་ཡུལ་འཕལ་སེལ་
ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པར་བསྐ་ོགཞག་དང་
བསནུ། བང་ཕགོས་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་
པ་དང་ཁིམས་དུང་དབར་རིྩས་སྤདོ་ལེན་གི་
སྤདོ་དཔང་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ལརྟ། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༣༠ ཉནི་ས་
གནས་སུ་ཆེད་བསྐདོ་ཀིས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༠༣ ཚེས་ ༣༡ ཉནི་ཀུམ་རའ་ོས་ྒབ་ས་གནས་

འཐུས་ཚོགས་སབྐས་ ༦ པའ་ིའཐུས་མི་དང་། 
ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གི་ལས་འཁུར་
དམ་འབུལ་ཟནི་པ་དང་སྦགས། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཚེས་ ༣ 
བར་བང་ཕགོས་བདོ་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་གི་དངོས་ཟགོ་ཚང་བཤེར་ཞིབ་
འཇུག་དང་། ད་ེབཞིན་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་
པ་དང་ཁིམས་དུང་དབར་ས་གནས་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་གི་ཡིག་ཆ་དང་ཅ་དངསོ་སོགས་ཀི་
རིྩས་སྤདོ་ལེན་གི་སྤདོ་དཔང་བཅས་ཀི་བདེ་
སྒ་ོཡོངས་རགོས་ལེགས་གུབ་བྱུང་ཡོད།།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦4

སབྐས་བཅ་ོལ་ྔཔའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་
ཚོགས་དསུ་བཅྱུ་གཅིག་པའམ་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་མཐའ་མ་

མཇུག་བསིྒལ་བ།
༄༅། །སབྐས་བཅ་ོལ་ྔཔའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་བཅྱུ་གཅིག་པ་ས་ེཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༢༡ ནས་འག་ོའཛུགས་ཀིས་ཕི་ཟླ་ ༤ 
ཚེས་ ༡ ཉནི་རྒྱལ་ཁའ་ིངང་ནས་ལེགས་
གུབ་ཟནི་ཡོད་ཅིང་། ཚོགས་དསུ་མཐའ་
མའི་ཉནི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་མཇུག་བསྡམོས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ཐངེས་འདའི་ི
གོས་ཚོགས་ནང་ལས་དོན་གི་ཐོག་ནས་
གཞུང་འབྲལེ་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཀི་གསོ་
འཆར་ཁག་ལ་ྔཙམ་ཕབེས་ཡོད། ད་ེབཞིན་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་གསོ་ཆོད་ཐགོ་ལ་
བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད། དསུ་ཚོད་མང་
བ་ད་ེདཔལ་འབརོ་ལས་དནོ་སངྒ་ལ་བཏང་
ནས་གཏངོ་ལེན་ཁམིས་ཡིག་གཏན་འབབེས་
ཟནི་པའ་ིགནས་སངས་འད་ིཚང་མས་ཐུགས་
མངའ་ཡོད། སརྐ་རགས་ཅན་གི་ད་ིབ་ད་ི
ལན་ལ་ྔབྱུང་བ་རེད། ཁམིས་སིྒག་བསྐར་
བཅོས་བཞི་བྱུང་བའི་ནང་ནས་གཅིག་ཟག་
ནས་གསུམ་ཐནོ་པ་རེད། གཞུང་འབྲལེ་
གསོ་ཆོད་དང་འཛིན་སྐོང་བཀའ་ཤག་གི་
གསལ་བཤད་ཐགོ་ལ་བག་ོགླངེ་། ཞསེ་
དང་། ཡང་ཁངོ་གིས་གསུང་དནོ། ད་ལའྟ་ི

དསུ་ཚོད་འདིར་ང་ཚོས་འསོ་འཕངས་ཟིན་
པ་རེད། གཞུང་འབྲལེ་ཐགོ་ནས་གསལ་
བསྒགས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་མ་གཏགོས་འསོ་
བསྡུའི་གུབ་འབྲས་ཀང་
གང ་ལ ་གང ་ཙམ ་ སིྤ ་
ཚོགས་ནང་གསལ་པོ་
ཆགས་ཡོད། དརེ་བརནེ་
ད ་ ལྟ ་ ང ་ ཚོས ་ག ཞུང ་
འབྲལེ་གསལ་བསྒགས་
གནང་གུབ་རསེ་ང་ཚོའི་
སིྤ ་ ཚོ གས ་ འ དི ་ འོས ་
བསྡུ འི ་ ཟང ་ཟིང ་ནས ་
ཐར་ཏ་ེཚང་མས་ནསུ་པ་
མཉམ་སྤུངས་བེད་རྒྱྱུ འི་
ཐོག་འབད་བརྩོན་བེད་
དགསོ། ད་ེལརྟ་མ་བས་
ཚེ་ང་ཚོའི་དག་བའོམ་ཁ་གཏད་རྒྱ་ནག་ལྟ་
བུ་ཞིག་ཡོད་དགསོ་ཀི་མེད། བཙན་བལོ་
ནང་ཡོད་པའི་བདོ་མི་འབུམ་གཅིག་དང་ཁི་
ལའྔི་ནང་ནསུ་པ་ཕན་བུ་ཡོད་པ་ད་ེཕར་ཚྱུར་
རྩབ་ཧྲལ་གཏངོ་རེས་བདེ་པ་ཡིན་ན། ང་
ཚོའི་གནས་བབ་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ངསེ་
རེད། འད་ིསུར་དགསོ་རྒྱྱུ ་ཆགས་ཀི་ཡོད་
རེད། ཁ་ེཕན་སུ་ལ་རགས་ཀི་ཡོད། འད་ིང་

ཚོ་བདོ་མི་ཡིན་ན་ོཅགོ་གིས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
དགསོ་པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་རེད། སུས་
སུ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བས་ཡོད་ཟརེ་རྒྱྱུ ་འདི་སུྒང་

རགོས་པ་རེད། སུྒང་རགོས་ཚར་པའ་ིརསེ་
ལ་བསམ་བླ་ོགསར་པ་ཞིག་བཏང་ས།ེ ནསུ་
པ་གསར་པ་ཞིག་མཉམ་སྤུངས་བདེ་དགོས་
པ་དང་། འགན་འཁུར་མཁན་སུ་ཡིན་ནའང་
ད་ེལ་ནསུ་པ་སྤུངས་དགསོ་རྒྱྱུ ་ན།ི ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་རསེ་གསོ་ཚོགས་རྒྱལ་
ཁའ་ིངང་ནས་གལོ་ཡོད། །

ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་དུང་ཆེར་འབདོ་སྐལུ་
ཞུ་སནྙ་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༣༡ ཉནི་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་བཅྱུ་
གཅིག་གིས་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་དུང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་
ཇནོ་ཀ་ེརི་ Mr John Kerry མཆོག་ལ་ཞུ་
སནྙ་ཞིག་ཕུལ་བའ་ིབརྒྱྱུད། དུང་ཆེ་མཆོག་
རྒྱ་ནག་ཏུ ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་གཟིགས་
སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལནྷ་བདོ་མིའ་ིཆབ་
སིད་བཙོན་པའི་གནད་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་
གནང་དགསོ་པའི་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་
འདགུ ཞུ་སནྙ་དའེ་ིནང་མཁན་པ་ོཀརྨ་ཚེ་
དབང་མཆོག་དང་། བླ་ོབཟང་དཀནོ་མཆོག་
ལགས། ཐབས་མཁས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་
བཅས་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་གསུམ་དངསོ་སུ་
མིང་འདནོ་གནང་ནས་མགགོས་མྱུར་གླདོ་
བཀྲལོ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཡང་གནང་
རོགས་ཞསེ་གསལ། ད་ེཡང་ཞུ་སནྙ་ནང་
འཁདོ་དནོ། ད་ེརིང་ང་ཚོས་ཞུ་སནྙ་འདའི་ི
བརྒྱྱུད་ནས་བདོ་མི་ཆབ་སདི་བཙོན་པ་གསུམ་
གི་གནས་སངས་ལ་སེམས་འཚབ་ཤུགས་ཆེ་
ཡོད་པ་གསལ་འདནོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། གཞན་
ཡང་བདོ་མི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་བརྒྱ་ཕག་
མང་པ་ོད་ལྟ་རྒྱའི་བཙོན་ཁང་ད་ུལུས་ཡོད་
པ་རྣམས་ཀི་གནས་སངས་ལའང་ང་ཚོས་
ད་ོསང་དང་སེམས་འཚབ་བདེ་བཞིན་ཡོད། 
དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་སྐུ་ཉིད་མཆོག་དང་ཕི་
སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕག་སྦལེ་རྣམ་པ། རྒྱ་
ནག་རྒྱལ་ས་པ་ེཅིང་ད་ུཡོད་པའི་ཨ་རིའི་
གཞུང་ཚབ་ཁང་དང་ཁན་ཏུར་ཡོད་པའི་ཨ་
རིའི་དནོ་ཁང་སོགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
དང་ལྷན་བདོ་མི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་རྣམས་
ཀི་གནས་སངས་སྐརོ་དང་། གང་ད་ུཡོད་
མེད། ཁངོ་ཚོའ་ིལུས་པརོ་འཕདོ་བསནེ་དང་
སྨན་བཅོས་དགོས་རིགས་རྣམས་ལ་འཕལ་

མར་སནྨ་བཅསོ་མཐུན་འགྱུར་སྤདོ་དགསོ་པ་
མ་ཟད། བདོ་མི་ཆབ་སདི་བཙོན་པ་གཞན་
སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་དགོས་རིགས་
རྣམས་སྔནོ་ད་ུགླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་དགསོ་པའི་
རེ་འདནུ་འདནོ་རོགས། ཞསེ་འཁདོ་འདགུ 
སིྤར་མཁན་པོ་ཀརྨ་ཚེ་དབང་མཆོག་ནི་
མཚན་སནྙ་ཆེ་བའི་མཁན་པ་ོཞིག་ཀང་ཡིན། 
ད་ེབཞིན་བདོ་མིའི་སདྐ་ཡིག་དང་ཁོར་ཡུག་
སུང་སྐབོ་ཐགོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་ཞིག་
ཡིན་པ་མ་ཟད། ངལ་སེལ་རོགས་སྐབོ་ཀི་
ལས་འགུལ་འད་མིན་ནང་ཧུར་བཙོན་ཐགོ་
ནས་འགན་ཁུར་བཞེས་མཁན་ཞིག་ཡིན། 
ཁངོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་དམ་བསྒགས་བཀག་སིྐལ་བས་མཐར་
ལོ་གཉསི་དང་ཕདེ་ཀའི་རིང་བཙོན་འཇུག་
ཁམིས་ཐག་བཅད་ཡོད། བླ་ོབཟང་དཀནོ་
མཆོག་ལགས་ན་ིབདོ་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་ཞིག་
ཡིན་ཞིང་། ཁངོ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་
ལུས་མེར་སགེ་གི་གནས་ཚྱུལ་བཙན་བལོ་
བདོ་མིར་ཕིར་གར་བས་པའི་ཉསེ་འཛུགས་
འོག་ལོ་གཉིས་འཕར་འགངས་ཐོག་སོག་
ཁམིས་གཏངོ་རྒྱྱུ ་རེད། ཐབས་མཁས་རྒྱ་
མཚོ་ལགས་ནི་ནང་པའི་དགེ་འདནུ་པ་ཞིག་
དང་རྩམོ་པ་པ་ོཡིན་འདགུ
 ཁངོ་ལ་ད་ེས་ྔཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ 
ལོར་ས་བི་ཞི་རོལ་ཆེན་མོའི་སྐབས་བདོ་
ཀི་རྒྱལ་དར་འགམེས་སྤལེ་བས་པའི་ཉསེ་
འཛུག་འགོ་ལོ་ ༡༥ བཙོན་འཇུགས་
ཁམིས་ཐག་བཅད་འདགུ ད་ེཡང་ཞུ་སནྙ་
ནང་མུ་མཐུད་འཁདོ་དནོ། བདོ་མི་ད་ེདག་
གིས་རང་གི་གཞི་རྩའི་འགོ་བ་མིའི ་ཐོབ་
ཐང་ལོངས་སུ་སྤོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་
གཞན་གང་ཡང་མིན། དརེ་བརནེ་ཁངོ་

རྣམས་ལ་བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཆད་བཏང་
བ་ནི་བས་རསེ་ཧ་ཅང་ཡོད་མཁན་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་དང་བདནེ་རྩ་བ་ནས་བྱུང་མེད་
པ་དང་། ཁངོ་རྣམས་ལ་གདོ་ཆག་ཚབས་
ཆེ་ཕགོ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོས་སརླ་
ཡང་སྐུ་ཉདི་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་འབྲལེ་ཡོད་
ལས་བདེ་ཚོ་དང་ལྷན་གསོ་མོལ་ལམ་ནས་
གོང་གི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་གསུམ་འཕལ་

མར་གླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་དགོས་པའི་ཤུགས་
གནནོ་རྒྱག་རོགས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་
འཁདོ་འདགུ ད་ེཡང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
ཁོང་རྣམས་ནི་སྐུ་ཞབས་མེ་ཀལ་སི་ཀ་པུ་ན་ོ
མཆོག་ Micheal E Capuano དང་ཁི་རི་
སི་ཊོབ་པར་སི་མི་ཏ་ིམཆོག Christopher H 

Smith ཇམེ་སི་མེག་ག་ོཝན་མཆོག James 

P McGovern སེན་སེན་བྷརེ་ནར་མཆོག 

James F Sensenbrenner ཨེ་ལི་ནརོ་ཧམོ་
སི་མཆོག Eleanor Holmes Norton ཌ་ོ
ནལ་ཌི་ Donald S Beyer Jr མཆོག ཌི་
ཀ་ལག D Clarke མཆོག མག་པ་ོཀན་
མཆོག Mark Pocan ད་ན་རོ་ར་བྷ་ེཆར་ 
Dana Rohrabacher མཆོག པ་ིཊར་ཝལ་
ཤི་ Peter Welch མཆོག ཌ་ེཝི་ཌི་རོ་ཛར་
མཆོག David Rouzer བཅས་ཡིན་འདགུ །

ལས་འཆར་བཀདོ་སིྒག་བདེ་ཕཌོ་དང་འབྲལེ་བའ་ིཟབ་སྦྱངོ་གནང་བ།  
་་་་ཐད་ནས་ཁོང་ལས་ལྷག་པའི་བཀའ་དནི་
ཆེ་བ་ཞིག་གཏན་ནས་མེད་སབས།  ང་ཚོའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་ཀིས་བཀའ་སླབོ་
ལམ་སནོ་སྩལ་བ་ད་ེདག་ལག་བསར་བདེ་རྒྱྱུ ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཅི་གསུང་བཀའ་སུྒབ་
ཞུ་རྒྱྱུའ་ིདམ་བཅའ་བརན་པ་ོཡོད། ད་ཉནི་
ནས་བཟུང་སིྤ་ཚོགས་ནང་དམ་ཚིག་དང་
མཐུན་སིྒལ། ཆིག་སིྒལ་སརྔ་ལགྷ་ཡོང་ཆེད་
འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱྱུ ར་ག་སིྒག་ཨང་གསར་
ཡོད་པ་བཞིན་འབད་བརྩནོ་ཡང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
ཐངེས་འདིར་འསོ་བསྡུའི་ལས་རིམ་སྐབས་
ཙམ་མ་ཟད། འསོ་བསྡའུ་ིལས་རིམ་ཡོངས་
སུ་མཇུག་སིྒལ་ཟིན་ནའང་ཆོལ་ཁའི་འཐནེ་
ཁརེ་དང་ཕགོས་ཞེན་སདྐ་ཆ་མུ་མཐུད་འག་ོ
བཞིན་འདགུ དརེ་བརནེ་ངསོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
བདེ་མཁན་ཚང་མས་འསོ་བསྡུའི་ལས་རིམ་
མཚམས་འཇགོ་ཟནི་སབས། བདོ་མི་ཞིག་

ཡིན་པའི་ངསོ་ནས་ང་ཚོའི་བདོ་སིྤ་ལ་ཕན་
པའི་འགན་ཁུར་གནང་ས་ེམུ་མཐུད་ཕག་
ལས་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུས་རྒྱྱུ ་གཙོ་བ་ོ
འད་ིཡིན། ད་ེབཞིན་མི་མང་ནང་ལའང་ང་
ཚོ་སིྤ་པའི་བསམ་བླ་ོབཏང་ས་ེབདོ་ཕི་ནང་
གཉིས་ཀའི་མངོན་འདོད་བསུྒབ་ཆེད་སྐུ ་
ལས་སྐནོ་རྒྱྱུ ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པར་
བརནེ། དའེ་ིཐགོ་རགོ་རྩ་གཅིག་ཏུ་སིྒལ་ནས་
ནསུ་པ་འདནོ་རོགས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
ཞསེ་གསུངས་རསེ། སརླ་ཡང་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གིས། གཞིས་བཞུགས་བདོ་མི་རྣམས་
ལ་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་ཡོད་ཚེ་ངདེ་གཉསི་ཐུན་
མོང་ཐགོ་ནས་དགངོས་སེལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། མ་
འངོས་པར་ཡང་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོས་
བླ་ོབདའེ་ིངང་བཞུགས་རོགས། ངདེ་གཉསི་
ནས་ཀང་བདོ་མི་ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་གོང་
སྤལེ་ཡོང་རྒྱྱུར་འབད་བརྩནོ་གང་ཐུབ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ཞསེ་གསུངས་སོང་། 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ 
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་སིྤ་ཚོགས་ཡར་

རྒྱས་ཐབེས་རྩ་དང་ཨིན་ཡུལ་བདོ་ཀི་ཐབེས་
རྩས་ག་ོསིྒག་འགོ ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་སུ་
རོགས་དངུལ་ཞུ་ཆེད་ལས་འཆར་བཀོད་
སིྒག་བེད ་ཕོགས་དང་འབྲེལ་བའི ་ཉིན ་
གངས་ལྔའི་རིང་གི་ཟབ་སྦྱངོ་དབུ་འཛུགས་
གནང་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔ

ད་ོཟབ་སྦྱོང་དབུ་འཛུགས་ཀི་མཛད་སྒརོ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
དང་། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེ་

འཕནི་ལས་རྒྱ་མཚོ་ལགས། སིྤ་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་དུང་ཆེ་དངོས་གུབ་ར་ོརེ་
ལགས། ཟབ་ཁདི་གནང་མཁན་ཨིན་ཡུལ་
ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་ཁང་ཐབེས་རྩའི་
དཔལ་འབོར་བསྡུ་འགོད་ཀི་འགན་འཛིན་
བླ་ོཆོས་ལགས་དང། ལས་འཆར་བཀདོ་

སིྒག་དང་འབྲལེ་བའི་ཐོག་ཁད་ལས་པ་སྐུ་
ཞབས་མོ་ཧན་ལལ་པན་ཌ་ Mr Mohanlal 

Panda ལགས། ལམྕ་སྐ་ུགི་རེ་ཊར་ཇནེ་སོན་ 
Ms Greta Jenson ལགས། ཟབ་སྦྱངོ་ཐགོ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ལྷན་ཁང་ཁག་
གི་འཆར་འགོད་ཚན་པའི་ལས་བེད་དང་
རིྩས་པ་གངས་ ༡༥ དཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་ཀི་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བདེ་ཁག་གཅིག་
བཅས་ཁནོ་མི་གངས་ ༢༥ བརལ་བ་མཉམ་
འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར། དུང་ཆེ་དངསོ་
གུབ་ར་ོར་ེལགས་ཀིས་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་
གནང་གུབ་བསནུ། དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ལམ་སནོ་གསུང་བཤད་གནང་། 
ད་ེརསེ་བླ་ོཆོས་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ི
གསུང་བཤད་གནང་ས་ེམཛད་སྒ་ོགལོ།།

༼པར་ངསོ་དང་པའོ་ིའཕསོ།༽


