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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་
ལོ་གསར་འཚམས་འད་ིམཛད་པ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༤	
རེས་གཟའ་ཟླ་བ་གནམ་གང་ཉིན་བདོ་མི་
ལོ་ན་དགུ་བཅུ་བརྒལ་བ་རྣམས་ལ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་ད་ུ
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་ེརིང་འདརི་དངསོ་
སུ་འཛོམས་པའི་བདོ་རིགས་ལོ་དགུ་བཅུ་
ལོན་པ་ཁདེ་རང་ཚོ་གཙོ་བ་ོབས།	 གཙོ་ཆེར་
གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་ཚོར་ད་ེརིང་ལོ་
གསར་ལ་འཚམས་འད་ིབེད་འདདོ་བུང་།	
བཙན་བོལ་ལ་ཡོད་པའི་བདོ་པ་ཚོས་ཀང་
ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བས་པ་རེད།	 ཚང་
མར་ལོ་གསར་འཚམས་འད་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས་ཡོད།	 གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་
ནས་བདནུ་བར་ཡོད་པ་ད་ེདག་འཕགས་པ་
སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་གདལུ་ཞིང་གི་མི་རེད།	
དསུ་ཚོད་ཁག་པ་ོའདིའི་སྐབས་སུ་འཛམ་བུ་
གླིང་འདིའི་སྒང་ལ་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་བརདོ་སབྐས་ཚང་མས་འད་ིཡ་མཚན་
པ་ོཞིག་འདགུ	 ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་ཞིག་
འདགུ	ཅསེ་མང་པསོ་ད་ོསྣང་བ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་
གུར་འདགུ	
དརེ་བརནེ་ང་ཚོ་མི་རབས་འདསི་མི་གོ་ཆོད་

པ་བས་ཡོད།	གཙོ་ཆེར་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི་
མང་ད་ེདག་ལགྷ་བསམ་སྙངི་སབོས་ཞུམ་མེད་
ཐགོ་ཆིག་སིྒལ་གི་ནསུ་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད།	
ད་ེསྔ་ང་ཚོའི ་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ནང་མངའ་

བདག་ཁི་རལ་བཀྲངོས་རསེ་བདོ་སིལ་བུར་
གུར་ནས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་མྱངས་པ་རེད།	
ད་ལའྟི་དསུ་སབྐས་འདརི་རྐནེ་ངན་གགོས་སུ་
ཤར་ནས་བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་མི་རིགས་
ཡོངས་རོགས་ཆིག་སིྒལ་གི་སྙངི་སབོས་དང་
ལགྷ་བསམ་ཞུམ་པ་མེད་པར་གནས་ཡོད།	ཧ་
ལས་པ་ཞིག་རེད།	གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་
ཚོས་ལགྷ་བསམ་དང་སྙངི་སབོས་ཞུམ་པ་མེད་
པར་གནས་པ་དརེ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཟརེ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་དངུ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་བདོ་ཀི་བདནེ་དནོ་

འད་ིནམ་ཡང་ཟུབ་ཏུ་མེད།	 བདནེ་པ་ཟརེ་
བ་འདི་ནི་དསུ་ཚོད་རིང་པ་ོཇི་ཙམ་སོང་བ་
ད་ེཚོད་ཀི་ནསུ་པ་ཇ་ེགསལ་ད་ུའག་ོབ་ཡིན།		
བདནེ་པར་གནནོ་མཁན་ག་ོམཚོན་རེད།	 ག་ོ

མཚོན་ཟརེ་བ་དསེ་འཕྲལ་སེལ་ཙམ་མི་ལ་
བཟ་ོལྟ་བཟ་ོབ་མ་གཏགོས་ཡུན་རིང་པརོ་
གནས་ཐུབ་ཐབས་མེད།	 ང་ཚོ་བདོ་ཀི་བདནེ་
དནོ་འདི་གོ་མཚོན་འཁེར་ནས་བདནེ་དནོ་
རྩདོ་ཀི་མེད།	 ང་ཚོས་བདནེ་པའ་ིནསུ་པ་
འད་ིའཁརེ་ནས་བདནེ་དནོ་རྩདོ་བཞིན་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ཚོས་
ཀང་བླ་ོབད་ེཔ་ོབསོ།	 སེམས་སིྐད་པ་ོབས་
ནས་སྡདོ་རོགས་བསོ།	 བསེ་འཁདོ་རྒྱ་ཆེའ་ི
མི་མང་ཚོར་མཚོན་ནའང་ཡག་ཐག་ཆོད་

ཡིན།	ང་ཚོ་མི་རབས་བར་ེབཞིན་ཡོད།	འནོ་
ཀང་བདོ་མི་རིགས་ཀི་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་
ཡིག	 བདོ་མི་རིགས་ཀི་བདནེ་དནོ་ད་ེདག་
བཙན་བལོ་བདོ་མི་ཚོས་ལགྷ་བསམ་རྩ་ེགཅིག	
ཞུམ་པ་མེད་པའ་ིསྙངི་སབོས་སྒ་ོནས་ཧུར་ཐག་
འབད་ཐག་བས་པ་རེད།	 ཚང་མར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཟརེ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་ལོ་
གསར་པའི་འཚམས་འདི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་
ལེགས་ཡོད།	
ངསོ་ལ་མཚོན་ནའང་ལོ་ན་རྒས་བཞིན་ཡོད།	
འནོ་ཀང་གཟུགས་པའོི་གནས་སངས་བད་ེ
ཐག་ཆོད་ཡོད།	 ལོ་བརྒྱ་སྐརོ་སྡདོ་ཐུབ་པའ་ི
སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གི་ཡོད་ལ།	 ཕལ་ཆེར་སྡདོ་ཀི་
རེད་བསམ་པ་དན་བཞིན་འདགུ	 དརེ་བརནེ་
རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ངསོ་ནས་ཀང་སེམས་ཤུགས་
བསྐདེ་ནས་ཧུར་ཐག་བདེ་ཤོག	 ངསོ་ཀི་ངསོ་
ནས་ཡིན་ནའང་ལོ་ན་མཐནོ་པ་ོསླབེས་ཀང་
ཀདླ་པ་གུང་ཐག་ཆོད་དང་།	 ཁ་བད་ེཐག་
ཆོད་ཡོད།		ངསོ་ཀིས་འད་ིའད་སྡདོ་རུྒྱ་རེད།	
བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས།	བླ་ོབད་ེཔ་ོབསོ།	བཀྲ་
ཤིས་བད་ེལེགས།	

བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀིས་ཞི་བད་ེགངོ་འཕལེ་བཏང་བའ་ིབས་རསེ་ལ་
ངསོ་འཛིན་གཟངེས་རགས་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིནང་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིསུྒ་
རྩལ་ཚོགས་པ་ Art 4 Peace	 ཞསེ་གཞུང་

འབྲལེ་མ་ཡིན་པའ་ིཚོགས་པས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	
ནས་འགོ་འཛུགས་ཀིས་ལོ་ལྟར་སིྤ་ཚོགས་
ཞབས་ཞུ་དང་ཞི་བདའེི་སྣ་ེཁིད་གཟངེས་ཐནོ་
ཚོགས་སྒརེ་ཁག་ཅིག་ལ་སུྒ་རྩལ་གི་ཞི་བདའེི་
གཟེངས་རགས་འབུལ་སོལ་ཡོད་པ་ལྟར།			
འད་ིལོའི་སུྒ་རྩལ་ཚོགས་པའི་གཟངེས་རགས་

ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༢	
ཉནི་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་

པའི་ཏིན་མུར་
ཏི་ཚོགས་ཁང་	
Teen Murti 

Bhavan Hall	
ད་ུབཙན་བོལ་
བ ོད ་ མི འི ་ སིྤ ་
ཚོ ག ས ་ ཀི ས ་
ཞི ་ བ དེ ་ ད ང ་
མ ཐུ ན ་ སིྒ ལ ་

གངོ་འཕལེ་ཐགོ་བད་ེསིྐད་ལནྡ་པའི་སིྤ་ཚོགས་
མིག་དཔརེ་འསོ་པ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་གནང་
ས་ེའད་ིལོའི་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་ད་ེཕུལ་
བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ	ད་ེཡང་ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་བཀའ་ཟུར་འབྲངོ་ཆུང་དངོས་གུབ་
མཆོག་གིས་གཟངེས་རགས་ད་ེབཞེས་སབྐས་

གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 གཞིས་བསེ་
བདོ་མིའི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེགོ་སིྒག་གནང་མཁན་
ཡོངས་ལ་ངས་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་རུྒྱ་དང་།		བདོ་མི་ཚོར་མཚོན་ན་སུྒ་སྩལ་
ཚོགས་པས་ཐེངས་འདིར་གཟངེས་རགས་
འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་གནང་བ་ད་ེནི་ཧ་ཅང་དགའ་
སྤབོས་སྐ་ེའསོ་པ་ཞིག་རེད།		སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དསུ་
དང་རྣམ་པ་ཀུན་ད་ུའཛམ་གླངི་སངེ་འཚེ་མེད་
ཞི་བདའེི་གལ་གནད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དང་སོྩལ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་སོགས་གསུངས།			
ད་ེཡང་མཛད་སྒའོི་ཐོག་མར་ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་བཀའ་ཟུར་འབྲངོ་ཆུང་དངོས་
གུབ་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སུྒ་རྩལ་ཚོགས་
པར་སྩལ་བའ་ིགསུང་འཕྲནི་ཞིག་སྒགོ་སྦྱངས་
ཞུས་འདགུ	

གསུང་འཕྲནི་ནང་འཁདོ་དནོ།	 སུྒ་རྩལ་
ཚོགས་པའ་ིགཟངེས་རགས་ག་ོསིྒག་པ་ཡོངས་
ནས་འཛམ་གླིང་ནང་ཞི་བད་ེགོང་མཐོར་
གཏངོ་བཞིན་པར་རསེ་སུ་ཡིད་རང་ཞུས་པ་
དང་སྦྲགས།	སུྒ་རྩལ་ཚོགས་པས་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ལ་གཟངེས་རགས་ཕུལ་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ།	ཞསེ་འཁདོ་འདགུ	
སུྒ་རྩལ་ཚོགས་པའ་ིགཟངེས་རགས་ཀི་མཛད་
སྒརོ་འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་གུ་མང་པའོི་འགོ་
ཁདི་མི་སྣ་དང་།	 གཞུང་ཚབ་པ།	 ཤེས་ཡོན་
པ།	 སུྒ་རྩལ་བ་སོགས་ཕབེས་ཡོད།	 ཕགོས་
མཚུངས་ལྡ་ིལི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་ལས་བདེ་
དང་།	 ལྡ་ིལི་བསམ་ཡས་གླངི་བདོ་མིའ་ིས་
གནས་འག་ོའཛིན།	 ལྡ་ིལི་ཁུལ་ད་ུགནས་སྡདོ་
བདོ་མི་ཁག་ཅིག་བཅས་མཛད་སྒརོ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་འདགུ་པ་བཅས།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༢༩	
ཉིན་རྒྱ་གར་གི་བད་ེསུང་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་དང་
བདོ་དནོ་ཐགོ་ཁ་ཞེ་གཉསི་མེད་ཀི་སྒ་ོནས་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་མཁན་སྐུ་ཞབས་འཇརོ་ཇི་ཧྥར་ནན་
ཌས་མཆོག་དགུང་གངས་	 ༨༨	 ཐགོ་འདས་
གངོས་སུ་གུར་བའི་ཡིད་སྐོའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་
པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའི་
གསུང་འཕྲིན་ཞིག་ཕུལ་གནང་བའི་ནང་འཁོད་
དནོ།	ཕྲན་རང་ཉདི་ཕི་ལོ་	༡༩༨༨	ནས་	༡༩༩༤	
བར་ལྡ་ིལི་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་འགིམ་བཞིན་པའི་སྐབས་
རྒྱ་གར་གི་བད་ེསུང་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་དང་བདོ་
དནོ་ཐགོ་ཁ་ཞེ་གཉསི་མེད་ཀི་སྒ་ོནས་ཡུན་རིང་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་འཇརོ་ཇི་ཧྥར་ནན་ཌས་
མཆོག་དང་ལྷན་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཐུག་འཕྲད་བ་
རུྒྱའ་ིསལྐ་བཟང་གི་ག་ོསབྐས་ཐབོ་བུང་།	 སབྐས་
ད་ེདསུ་ནས་བཟུང་དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀིས་རྒྱ་གར་
གཞུང་གི་ལས་བདེ་ཡིན་པའི་སབྐས་དང་ཕིས་སུ་
བགསེ་ཡོལ་ཞུས་ཟིན་པའི་སྐབས་བདོ་དནོ་ཐགོ་
རྒྱབ་སྐོར་དང་གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།	
དམ་པ་ད་ེཉདི་འདས་གངོས་སུ་གུར་བ་ན།ི	 བདོ་
མི་ཚོར་མཚོན་ན་བདོ་ཀི་རླབས་ཆེན་གི་གགོས་པ་ོ
ཞིག་མེད་པར་གུར་བ་རེད།	 དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀིས་
རྒྱ་གར་གི་བད་ེསུང་བླནོ་ཆེན་གནང་བཞིན་པའི་
སབྐས་རྒྱ་གར་གི་དག་བ་ོཨང་དང་པ་ོན།ི	རྒྱ་ནག་
རེད།	 ཅསེ་གསུང་པ་ད་ེན་ིརྒྱ་གར་གཞུང་གི་བླནོ་
ཆེན་ཞིག་གིས་གསུངས་པ་ཆེས་ཐགོ་མ་ཆགས་
ཡོད་པ་མ་ཟད་ཁོང་གིས་ད་ེལྟར་གསུང་པ་ད་ེད་
ཆ་དངསོ་བདནེ་ཡིན་པ་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ཚོས་ར་
འཕྲདོ་ཐུབ་བཞིན་ཡོད།	 དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀིས་ཚེ་
རབས་ཕྲངེ་བ་ནས་བས་བསགས་སྡགི་ལྟུང་ཐམས་
ཅད་བང་ཞིང་དག་ནས་དལ་འབརོ་མི་ལུས་ཀི་
རནེ་བཟང་ཐབོ་ས་ེརྣམ་མཁནེ་རྒྱལ་བའི་ག་ོའཕང་
མུྱར་ད་ུཐབོ་པའི་སྨནོ་འདནུ་ཤུགས་དགས་དང་
བཅས།		།

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའི་
གསུང་འཕྲནི་ཕུལ་བ།	

ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༢༩	 ཉནི་གི་ས་ྔ
ད་ོརྒྱ་གར་བད་ེསུང་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་དང་།	 བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་སྐུ་ཞབས་ཇོར་ཇི་ཕར་ནན་ཌི་
སི་མཆོག་དགུང་གངས་	 ༨༨	 ཐགོ་དགངོས་པ་
རགོས་པའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་སབས།	 ད་ེ
ཉནི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	༤།༣༠	ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	
དམ་པ་ཁོང་གི་གཟིམ་ཤག་ཏུ་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་
སདླ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་ཁངོ་གི་སྐ་ུཕུང་ལ་མཇལ་དར་
དང་།	 མེ་ཏགོ་ཕུལ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཁངོ་
གི་སྐུ་ཟླ་ལའི་ལ་ཀ་སྦརི་མཆོག་གིས་གཙོས་པའི་
རསེ་ཤུལ་ནང་མི་དང་།	 རསེ་འབྲངས་པ་རྣམས་
ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུས་གནང་ཡོད་འདགུ
ད་ེབཞིན་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་
གར་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཨ་རུན་ཀུ་མར་མཆོག་དང་།	
གོས་ཚོགས་འཐུས་མི ་ལྕམ་སྐུ ་ མི ་ན་ཤི ་ལེ ་ ཀི ་	
མཆོག	 དམ་པ་ཁངོ་གི་སྒརེ་དུང་ལམྕ་སྐ་ུཇ་ཡ་ཇ་ེ
ཌི་ལི་མཆོག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་
འདགུ་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་རྒྱ་གར་བད་ེ
སུང་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་མཆོག་གི་གཟིམ་ཤག་ད་ུ

ཆེད་ཕབེས་ཀིས་མྱ་ངན་གུས་བཏུད་ཞུས་པ།	
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་བད་ེསུང་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་མཆོག་འདས་གངོས་སུ་
གུར་བར་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	
༢༩	 རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་
གར་བད་ེསུང་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་	
George Fernandes	མཆོག་དགུང་ལོ་	༨༨	
ཐགོ་འདས་གངོས་སུ་གུར་བར་དམ་པ་ཁངོ་
གི་ལམྕ་	 Shrimati Leila Kabir ལགས་
དང་ནང་མི་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོའི་གསུང་
འཕྲནི་ཞིག་སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།
འདས་པའི་ལོ་ང་ོལ་ྔབཅུ་ལགྷ་རིང་ངསོ་དམ་
པ་ཁངོ་དང་ང་ོཤེས་ཡིན།		དསུ་སབྐས་དའེ་ི
རིང་ངསོ་ཀིས་དམ་པ་ཁངོ་དང་ཐངེས་མང་
མཇལ་རུྒྱ་བུང་བ་མ་ཟད།	 	 དམ་པ་ཁངོ་
རྒྱ་གར་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་འགན་ནས་བགསེ་

ཡོལ་ད་ུཕབེས་ཟིན་རསེ་སུའང་ངསོ་ཀིས་མུ་

མཐུད་མཇལ་མྱངོ་ཡོད།	
གནས་སངས་དཀའ་ངལ་ཇི་འད་ཞིག་ཡོད་
མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་དམ་པ་ཁོང་ནི་རང་གི་
ལ་ྟགུབ་གཞིར་བཟུང་བཞེངས་ཕགོས་བརན་

པའོ་ིཐགོ་ནས་ཤར་བསྐདོ་གནང་མཁན་ཞིག་

ཡིན་སབས་ངསོ་ཀིས་ཡི་རང་བསགྔས་བརདོ་
རྒྱ་ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 བདནེ་པ་ཙམ་མ་ཟད།	
འག་ོབ་མི་རིགས་སིྤའི་བད་ེདནོ་ལ་དགོངས་
བཞེས་གནང་མཁན་གི་སྐེས་བུ་ཞིག་ཡིན།		

སྐུ ་ཚེ་ཧིལ་པའོི་རིང་དམ་པ་ཁོང་གིས་མི་
མང་ཉམ་ཐག་མགོན་མེད་ས་ཡ་མང་པའོི་
མགནི་ཚབ་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 	 ཕན་གགོས་
རྒྱ་ཆེ་གནང་ཡོད།	 ལགྷ་པར་དང་བདནེ་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་རྣམ་དཔདོ་ཀི་བླ་ོགསོ་ལ་
མངནོ་པར་བསདོ་མཁན་ཞིག་རེད།	 དནོ་
དམ་གི་དཔའ་མཛངས་ལྡན་པའི་དབུ་ཁིད་
ཅིག་ཡིན་པ་གརོ་མ་ཆག	
བདོ་དནོ་འཐབ་རྩོད་ལ་མཚོན་ན་ཐོག་མ་
ཉདི་ནས་དམ་པ་ཁོང་གིས་བདོ་མིར་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐེ་དང་ཆོད་སེམས་བརན་
པསོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་དང་།	 བདོ་དནོ་
ཐགོ་གཏམ་བཤད་གནང་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་ནམ་
བུང་སབྐས་འཛེམས་ཟནོ་སངྤས་ཏ་ེརྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་དང་འད་བའ་ི

དཀའ་སྡགུ་མྱངོ་བཞིན་པའ་ིམི་མང་ཚོའ་ིདནོ་
དའུང་ད་ེམཚུངས་རྒྱབ་སྐོར་གནང་ཡོད།	
སིྤར་དམ་པ་ཁོང་དང་ངོས་གཉིས་ཆོས་
ལུགས་ཐ་དད་ཡིན་ཡང་ངོས་རང་ནང་པ་
སངས་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངསོ་ནས་དམ་
པ་ཁོང་སླར་ཡང་མི་ལུས་སུ་སྐེ་ནས་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་ལས་དནོ་ཐགོ་མུ་མཐུད་སི་ཞུ་བསུྒབ་
རུྒྱ་མ་ཟད།	 ལགྷ་པར་ཉམ་ཐག་མགནོ་མེད་
རྣམས་ཀི་བད་ེདནོ་ཆེད་ལས་འཕྲ་ོམཇུག་
སྐོང་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་ངོས་ལ་ཡིད་ཆེས་
ཡོད།	 	 ངསོ་ཀིས་དསུ་རག་ཏུ་དམ་པ་ཁངོ་
རསེ་དན་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ཞསེ་སྨནོ་འདནུ་
མཛད་འདགུ	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་རྣམ་པ་དང་
ཐུག་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
སིད་སྐོང་བླ ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཕི ་
ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༣༡	 ཉནི་ཉ་ི

ཧངོ་གསོ་ཚོགས་ཁང་གི་ལས་ཁུངས་ནང་ཉ་ི
ཧངོ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་

པའི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་དང་ལྷན་ཐུག་འཕྲད་
གནང་།		ད་ེཡང་ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་ཉ་ིཧངོ་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་གཙོ་ཞི་མོ་མུ་ར་	 Mr. Shimomura 

Hakubun	 མཆོག་གིས་དབུས་ཉ་ིཧངོ་གསོ་

ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིའགན་
འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་དང་།	
ཉ་ིཧངོ་གི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་བས་ིགནས་
ཁང་	 Japan Institute of National Fun-

damentals	 གི་འགན་འཛིན་དང་ཉམས་
མྱངོ་ཅན་གི་གསར་འགདོ་པ་ཡོ་ཤེ་ཀ་ོ Sak-

urai Yoshiko	 ལགས་བཅས་ཕབེས་ཡོད་
པ་རེད།
དསུ་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གཅིག་གི་རིང་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ཉི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་
རྣམ་པ་ཚོར་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་སིྤའི་
སྐརོ་དང་།	 ཉ་ེལམ་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་ཌ་ོ

ནལ་ཊིམ་པ་ི Donald Trump	 མཆོག་
གིས་ཨ་རྒྱ་ཡུལ་གཉསི་དབར་བདོ་ནང་ཕར་
འག་ོཚུར་འངོ་གི་གོ་སབྐས་འད་མཉམ་ཐགོ་
བརེ་ལེན་དགོས་པའི་གསོ་ཆོད་ལ་མཚན་
རགས་བཀདོ་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་ཞིབ་ཕྲ་
གསུངས་།
ཉི་ཧ ོང་གོས་ཚོགས་བོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས ་པའི ་ ཚོགས ་ མི ་རྣམ ་པས ་ད བུ ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ལ་རྒྱབ་སྐོར་གིས་
བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་ཡོད།	 དབུ་མའ་ི
ལམ་གི་སིད་བུས་ན་ིརྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁིམས་ཀི་
སྒམོ་གཞིའི་འགོ་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་
དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་ཡོང་ཐབས་ཀི་

སདི་བུས་ཤིག་ཡིན།	 ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་
རྣམ་པས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ཐུན་
མོང་མ་ཡིན་པའ་ིརིག་གཞུང་དང་།	 ཤེས་
ཡོན།	སདྐ་ཡིག	ཆོས་ལུགས་སོགས་ཀི་ཐགོ་
དམ་བསྒགས་བདེ་བཞིན་པར་སྐནོ་བརདོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་དང་ལྷན་ཉི་
ཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལུང་རགོས་ལགས་
དང་ཉ་ིཧངོ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་ལས་བདེ་བླ་ོ
བཟང་ཆོས་གགས་རྣམ་གཉསི་ལྷན་བཅར་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།	

བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༦	རབ་གནས་ས་ཕག་ལོའ་ིགནམ་ལོ་གསར་ད་ུབཞད་པའ་ིདགའ་སནོ་ལ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིགནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༤	 རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༦	རབ་
གནས་ས་ཕག་ལོའི ་གནམ་ལོ་གསར་དུ་
བཞད་པའི་དགའ་སནོ་ལ་གཞིས་བསེ་བདོ་
མི་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་རྒྱ་གར་གཙོས་ཕི་
རྒྱལ་གཞུང་མང་གཉསི་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་བ་སོགས་ལ་ལོ་གསར་གི་འཚམས་འད་ི
གནང་དནོ།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་བདོ་ཀི་
ཆོས་བརུྒྱད་ཆེན་པ་ོབཞི་དང་གཡུང་དུང་
བནོ་བཅས་ཀི་བསན་བདག་དབུ་ཁདི་བ་ླཆེན་
རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་གཞིས་བསེ་གཉསི་སུ་
གནས་པའ་ིབདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམ་པ།	 རྒྱ་
གར་གཞུང་མང་གཉིས་དང་འཛམ་གླིང་
ཁནོ་ཡོངས་ལ་ཡོད་པའི་དང་བདནེ་ལ་རྒྱབ་
སྐོར་གནང་མཁན་ཚང་མར་བཀའ་ཤག་

དང་སདི་སྐངོ་སྒརེ་གི་ངསོ་ནས།	 བདོ་རྒྱལ་
ལོ་	 ༢༡༤༦	 རབ་གནས་ས་ཕག་ལོའ་ིབདོ་
ཀི་ལོ་གསར་གི་ཉིན་མོར་འཚམས་འདའིི་
བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 འད་ིལོར་
བདོ་མི་རྣམས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ད་ུ
བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་ཏ་ེམི་ལོ་	 ༦༠	 འཁརོ་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ཕགོས་མཚུངས་འད་ི
ལོའི ་གསུམ་བཅུའི ་ད ུས་དན་ནི་རྒྱ་ནག་
དམར་པསོ་བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་བཙན་
བཟུང་བས་ཏ་ེམི་ལོ་ཧལི་པ་ོ	 ༦༠	 འཁརོ་
གི་ཡོད།	 འདས་པའ་ིལོ་ང་ོད་ེདག་རིང་བདོ་
ཀི་རྩ་དནོ་གསོན་པརོ་གནས་ཐུབ་པ་དང་།	
བདོ་མི་ཚོ་ཡང་ཡུལ་མི་གཞན་དང་གཅིག་
མཚུངས་ལྟར་སིྤ་ཚོགས་སངེ་དཔུང་པ་འད་
མཉམ་འག་ོཐུབ་པ་ནི་གཙོ་ཆེར་བདོ་མིའི་
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་
རའེི་བཀའ་དནི་དང་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་

འཕྲིན་ལ་བརནེ་ནས་བུང་བ་ཞིག་ཡིན།	
གཉསི་ན།ི	 གཞིས་བཞུགས་བདོ་རིགས་སྤུན་
ཟླ་རྣམས་ཀི་ཞུམ་པ་མེད་པའི་སྙངི་སབོས་ཀི་
ཐགོ་ནས་སྐུ་ལས་བསྐནོ་པའི་བཀའ་དནི་ལ་
བརནེ་ནས་བུང་བ་ཞིག་ཡིན།	 འད་ིལོར་ཆ་
བཞག་ན།	བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་དགུང་སྐགེ་དངསོ་གཞི་འཁེལ་
ཀི་ཡོད་སབས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་
༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཚེའི་༸ཞབས་རིམ་གང་ཞུ་
དགསོ་པ་རྣམས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན།
ཉ་ེཆར་འཕགས་ཡུལ་གནས་མཆོག་ར་ོརེ་
གདན་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ནས་བརན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུ་རུྒྱའི་
སྐལ་བཟང་གི་གོ ་སྐབས་ཐོབ་པ་མ་ཟད།	
སྐབས་དརེ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་
དགུང་ལོ ་བརྒྱ་ལྷག་༸སྐུ ་འཚོ ་བཞུགས་

མཛད་རུྒྱའི ་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་
པ་ནི་ཧ་ཅང་བསྐལ་བ་བཟང་པ་ོདང་རྩ་བ་
ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
འནོ་ཀང་བདོ་མི་མང་ཚོགས་ནས་ཀང་སིྤ་
མཐུན་གི་བསོད་ནམས་གསོག་རུྒྱ་གལ་ཆེ་
ཡིན་སབས་དའེི་ཐོག་གཟབ་གཟབ་གནང་
དགོས་རུྒྱ་དམིགས་བསལ་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་
ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ང་ཚོས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་
བཞདེ་དང་།	 བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་ཕབེས་པ་
གཞིར་བཟུང་བདོ་མི་ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་
དང་།	འཆམ་མཐུན།	ད་ེབཞིན་གཅིག་སིྒལ་
གནང་དགོས་རུྒྱ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
ད་ེདག་ཡིད་ལ་བཅངས་ནས་ལག་བསར་
དནོ་འཁལོ་ཐུབ་པ་ཞིག་བདེ་དགསོ།	བདོ་སིྤ་
མཐུན་གི་བསོད་ནམས་བསག་རུྒྱ་གལ་ཆེན་
པ་ོཡིན་པར་བརནེ།	ཚང་མས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	
ལོ་འདི་ཉདི་གལ་ཆེན་པརོ་བརིྩས་པའི་ཐགོ་

ནས་ཞབས་རིམ་ཁག་སུྒབ་རོགས་གནང་།	
ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ནན་པ་ོཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ཕགོས་མཚུངས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་ལ་སོགས་
མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བདེ་དགསོ་པའ་ིབཀའ་
སླབོ་སྩལ་བ་ལྟར་ངེས་པར་ད་ུཐུགས་སྣང་
ཆེན་པ་ོགནང་དགསོ།
མཐའ་དོན་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་༸སྐུ ་ཚེ ་ཡུན་རིང་
བརན་ཅིང་གཞིས་བཞུགས་བདོ་མི་རྣམས་
ཀི་མངནོ་འདདོ་འགུབ་པར་ཤོག་ཅེས་སྨནོ་
འདནུ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས།	 སརླ་ཡང་ཚང་
མར་ལོ་གསར་པ་འདིའི ་ནང་དགའ་སྤོ་
འཕལེ་བ་དང་།	 བ་བ་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའ་ི
སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།།
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བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་ལོ་གསར་འཚམས་འད་ིགནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་
གིས་འཆར་ལ་ཉ་ེབའི་བདོ་ཀི་ལོ་གསར་ལ་
གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་འཚམས་འད་ི
གནང་དནོ།	 བདོ་རྒྱལ་ལོ་	 ༢༡༤༦	 རབ་
གནས་ས་ཕག་ལོའི ་གནམ་ལོ་གསར་དུ་
བཞད་པའི་དགའ་སནོ་ལ་ངས་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེགཞིས་
བསེ་གཉསི་ལ་བཞུགས་པའ་ིབདོ་རིགས་སྤུན་
ཟླ་ཡོངས་ལ་མཛའ་ཞིང་བརྩ་ེབའི་ཐགོ་ནས་

འཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུས་
པ་དང་སྦྲགས།	 གཙོ་བ་ོབདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་
སནོ་གཞི་རྩར་འཛིན་པའི་ཐགོ་ནས་བདོ་སིྤ་
པའི་རྩ་དནོ་ཆེད་ད་ུང་ཚོས་ཕག་ལས་ཇི་
ལྟར་གནང་དགོས་རུྒྱའི་ཐད་བདོ་མི་རྣམས་
རགོ་རྩ་གཅིག་ཏུ་སིྒལ་ནས་ནསུ་པ་མཉམ་ད་ུ
སྤུངས་གནང་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད།	 ད་ེསྔནོ་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀིས་

བདོ་མི་རྣམས་ས་གནས་གང་ད་ུཕིན་ཡང་ཡ་
རབས་དང་།	 གཤིས་སྤདོ་ལེགས་པ་ོའདགུ	
ཅསེ་བསགྔས་བརདོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	བར་ལམ་
ནས་བདོ་མི་འགའ་རེའི་བདེ་བབ་ལ་བརནེ་
ནས་ད་ཆ་ཕྲན་བུ་ཉམས་ཆག་ཕིན་འདགུ	
ཅསེ་བརདོ་མཁན་ཡང་འདགུ
	 ཉམས་ཆག་འག་ོཡི་འདགུ	 ཅསེ་བརདོ་པ་
ད་ེན་ིང་ཆོའ་ིཞན་ཆ་ཡིན།	 གང་ལརྟ་ང་ཚོ་
བདོ་མི་རྣམས་ནས་བཟང་སྤདོ་ཐགོ་མདནུ་
སྐདོ་བདེ་དགསོ།	 ང་ཚོ་གང་ད་ུཕབེས་ཀང་

བདོ་མི་རྣམས་ཡག་པ་ོདང་།	 བཟང་སྤདོ་
ལནྡ་ཞིང་།	 སེམས་པ་བཟང་པ་ོཡོད་པ་བཟ་ོ
དགསོ་རུྒྱ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད།
དསེ་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཐད་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོ
ཡོད།	 ད་ེམིན་རྩ་དནོ་སུྒབ་ཐབས་སདླ་བདོ་
མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་བུས་གཞི་ལ་
བཟུང་བའི་ཐགོ་ནས་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་
ཇི་ལརྟ་གནང་དགསོ་པ་དང་།	 འག་ོབ་མིའ་ི
རིགས་ལ་ནསུ་པ་འད་མིན་ཡོད་པ་ལྟར་སོ་
སོའི་ངསོ་ནས་ནསུ་པ་གསར་པ་ཇི་ལརྟ་སནོ་

དགོས་པའི་ཐགོ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 	 ས་ཕག་ལོ་
འདའི་ིནང་བདོ་རིགས་སུྤན་ཟླ་ཡོངས་རགོས་
དབར་འཆམ་མཐུན་དང་།	 དགའ་ཞིང་སྤ་ོ
བའི་ངང་ནས་ལོ་འད་ིཆ་ཚང་འག་ོཐུབ་པའི་
རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་
གསུངས།

ལས་བདེ་ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	།བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པར་ཆོད་
གན་ལས་བདེ་ཀི་ང་ོབའོི་ཐགོ་འབྲལེ་མཐུད་
མི་སྣའི་ས་མིག་སངོ་པ་ཞིག་ཡོད་པར་འཚང་
སྙན་འབུལ་བླ ་ོམཆིས་ཚེ ་འཇོན་ན ུས་ལ་
དཔག་ཏ་ེམུ་མཐུད་དསུ་ཡུན་འཕར་འགངས་
ཞུ་འཐུས་ཆོག
ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་མྱངོ་།
༡།མ་མཐར་ཚད་ལནྡ་གི་ཉ་ེབའི་གཙུག་ལག་
རབ་འབམས་མཐར་སོན་པ།	BA

༢།སིྤ་ཚོགས་རུྒྱད་ལམ་དང་བཅས་པར་ཨིན་
ཡིག་ཐོག་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་ཀླགོ་དང་གཏམ་
བཤད་བདེ་ཐུབ་པ།
༣།གངོ་གསལ་ས་མིག་དའེི་ཐགོ་ཉམས་མྱངོ་
ཡོད་རིགས་ལ་དམིགས་བསལ་གི་གོ་སབྐས་

འབུལ་རུྒྱ།

ལས་གནས་ཀི་ང་ོབ་ོདང་འགན་འཁ།ི
༡།ཟླསོ་ཟུར་ཁག་དང་འབྲལེ་ལམ་ཇ་ེཟབ་ཏུ་
གཏངོ་རུྒྱས་མཚོན།	 ཟླསོ་ཟུར་གི་ཚོགས་མི་
གསར་པ་ཇ་ེམང་ད་ུགཏངོ་རུྒྱ།
༢།བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་དང་ཚོགས་པའི་ལས་
དནོ་རྣམས་ང་ོསྤདོ་ཁབ་སྤལེ་གང་ལེགས་བ་
རུྒྱ།
༣།བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་སིྤ་ཚོགས་
དྲྭ ་རྒྱའི་བརུྒྱད་ལམ་གི་ལས་དོན་སོགས་
བདག་གཉརེ་བ་རུྒྱ།
དགསོ་ངསེ་ཀི་ཡིག་ཆ་ཁག	 ༼	 ཡིག་ཆ་ང་ོ
མ་རྣམས་ངག་རུྒྱགས་སྐབས་མཉམ་འཁརེ་

དགསོ།	༽
༡།མཐ་ོསླབོ་ཐནོ་པའི་ལག་འཁརེ་ཁག་གི་ང་ོ
བཤུས།
༢།དྭངས་བངླ་དཔ་དངུལ་དང་སྐབས་བཅལོ་
ལག་དབེ་འཕར་འགངས་གཙང་ཕུལ་ཟིན་
པའ་ིང་ོབཤུས།
༣།ཚད་ལནྡ་གི་སནྨ་ཁང་ཞིག་ནས་བད་ེཐང་
ཡིན་པའི་རང་གི་འད་པར་ཅན་གི་སནྨ་པའི་
ངསོ་སྦྱརོ།
༤།ཚོགས་སྡ་ེགང་རུང་ནང་ཕག་ལས་གནང་
མུས་ཡིན་ཚེ་དགག་བ་མེད་པའི་ངསོ་སྦྱརོ།	
༥།ཁབ་ཁོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་
སྤོད་ལམ་ཐོག་ལབ་གླ ེང་མེད་པའི ་རྒྱབ་
གཉརེ།

ལས་བདེ་ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་སྡ་ེར་ལྡུན་
མངོན་དགའ་བ ོད་ཕུྲག་དམིགས་བསལ་
དགོས་མཁོ་ཅན་གི་སླབོ་གྲྭའི་ནང་དགེ་རྒན་
ཆེན་མོ་ཞིག་གི་ས་སངོ་ཡོད་ན།	རང་རིགས་
ཞུགས་འདདོ་ཡོད་མཁན་རྣམས་ནས་ཚང་
དགསོ་པའ་ིཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
ཀ༽	 ཤེས་ཚད་ཆ་རྐནེ་ལ་ྔནས་གང་རངུ་
གཅིག་ཚང་དགསོ།
༡།	 ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིམཐ་ོརིམ་གཙུག་
ལག་སླབོ་ཁང་གང་རངུ་ནས།	 (B.Ed with 

Special Education) ལག་འཁརེ།
༢།	 དམིགས་བསལ་དགསོ་མཁ་ོཅན་གི་
ཐགོ་ཤེས་ཚད་	(Post Graduate Diploma 

in Special Education)	ལག་འཁརེ།
༣།	 སླབོ་གྲྭའ་ིའཛིན་སྐངོ་ཐགོ་ (Degree/

Diploma in School Management/Ad-

ministration)	ལག་འཁརེ་སངེ་ཉུང་མཐར་
ལས་མྱངོ་ལོ་གཅིག	
༤།	སླབོ་དགའེ་ིཤེས་ཚད་ B.Ed	ཐགོ་དམའ་
མཐར་བརྒྱ་ཆ་	 ༥༥	 སངེ་འཛིན་སྐངོ་གི་
ཉམས་མྱངོ་ལོ་	༥	ཡོད་པ།
༥།	 མཐ་ོསླབོ་བརྒྱ་ཆ་	 ༦༠	 ལོན་པའ་ིསངེ་
སླབོ་གྲྭའི་འཛིན་སྐངོ་ཉུང་མཐར་ལས་མྱངོ་
ལོ་གཉསི་ཡོད་པ།
ཁ༽	དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཞན།
༡།	 དངྭ་བངླས་དཔ་དངུལ་	 ༢༠༡༩།༣།༣༡	

བར་གཙང་ཕུལ་ཟནི་པའ་ིང་ོབཤུས།
༢།	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་མཐུན་
གནས་སྡདོ་ཆོག་པའི་སྐབས་བཅོལ་ལག་
འཁརེ་གི་ང་ོབཤུས།
༣།	 སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུཌ་གཞི་བད་ེ
ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་ངོས་སྦྱོར་སངེ་
རང་ཉདི་ཀི་ཕདེ་པར་མཉམ་སྦྱར་ཐགོ་སནྨ་
པའི་ལས་དམ་དང་མཚན་རགས་འཁདོ་པའི་
ངསོ་སྦྱརོ་ང་ོམ།
༤།	 རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནས་བ་སྤདོ་ཉསེ་སྐནོ་མེད་པའི་
ངསོ་སྦྱརོ།
༥།	 ད་ལ་ྟསིྤ་སྒརེ་གང་དའུང་ལས་ཀ་བདེ་
མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ད་ེནས་དགག་བ་
མེད་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ།
༦།	རང་ལོ་	༤༥	ལས་མ་བརྒལ་བ།
༧།	 རང་ལོ་	 ༥	 མན་གི་ཕུྲ་གུ་མཉམ་སྦྱར་
མེད་པ།
ག༽	དམིགས་བསལ།
ད་ཡོད་མངནོ་དགའི་ལས་བདེ་ཁོངས་ནས་
འཚང་སནྙ་འབུལ་འདདོ་ཡོད་ཚེ།
༡།	 མངནོ་སླབོ་ནང་ཞབས་ལོ་	 ༣	 ཉུང་
མཐར་གཙང་ཟནི་པ།
༢།	ཤེས་ཚད་ལག་འཁརེ་གི་འད་བཤུས།
༣།	དངྭ་བངླས་དཔ་དངུལ་	༢༠༡༩།༣།༣༡	
བར་གཙང་ཕུལ་ཟནི་པའ་ིང་ོབཤུས།
༤།	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་མཐུན་

གནས་སྡདོ་ཆོག་པའི་སྐབས་བཅོལ་ལག་
འཁརེ་གི་ང་ོབཤུས།
༥།	རང་ལོ་	༤༥	ལས་མ་བརྒལ་བ།
གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་སངེ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་རིམ་ཟུང་
དུང་ཡན་གི་དག་མཆན་དང་ལས་དམ་
བཀོད་ད ེ་གཤམ་གསལ་ཞལ་བང་ཐོག་	
༢༠༡༩།༢།༢༨	 ཕི་ད་ོཚོུད་	 ༥	 གངོ་འབུལ་
འབརོ་ཟནི་པ་དགསོ།	 ད་ོབདག་སོ་སོར་
འབྲལེ་བ་ཞུ་བདའེ་ིསདླ་ཁ་བང་དང་།	 གླགོ་
འཕྲནི་ Email ID ད་ེབཞིན་ཁ་པར་ཨང་
གངས་བཅས་འཚང་སྙན་ནང་ཁ་གསལ་
འགདོ་དགསོ།	 ཡིག་ཆ་ང་ོམ་རྣམས་རསེ་སུ་
མིག་སནོ་དགསོ།	 ཆ་རྐནེ་ཚང་བའ་ིཞུ་སནྙ་
ཕུལ་མཁན་རྣམས་ལ་འདམེས་རུྒྱགས་བ་
ཚེས་ལན་གསལ་ཡོང་རུྒྱ་བཅས་ཀི་ཡོངས་
ཁབ་གསལ་བསྒགས་སུ།	འཕྲདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༡	ལ།།
འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།
Secretary,

Department of Health, CTA

Gangchen Kyishong, Dharamsala 

176215

Distt Kangra H.P.

Email: health_re@tibet.net 

           ngoengasection@tibet.net

༄༅།	 །ཕི་དལི་སྣར་ཐང་པར་ཁང་ད་ུ
ལས་བེད་ས་མིག་གཉིས་ཡོད་པར་གསར་
འདམེས་བསྐ་ོབཞག་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པའི་
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡༽	 	 འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཐནོ་པའ་ིལག་
འཁརེ་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེལས་མཐ་ོབར་
དམིགས་བསལ་ག་ོསབྐས་འབུལ་རུྒྱ།
༢༽	 	 པར་འདབེས་འཕུྲལ་འཁརོ་	 Offset		
བསྐུལ་གཏོང་སྦྱོང་བརར་ཐོན་པའི་ལག་
འཁརེ་ཡོད་པ་དང་།	 ཡང་ན་པར་སུྐན་ཁང་
ད་ུལོ་	 ༣	 ལས་མི་ཉུང་བ་ལས་ཀ་བདེ་མྱངོ་
ཡོད་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་ཡོད་པ།
༣༽	 	 རང་ལོ་	 ༣༥	 ལས་མ་བརྒལ་བ་
དགསོ་རུྒྱ།
ཆ་རྐནེ་གཞན།
༡༽	 	 འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟནི་པའ་ི
དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོ
དང་མཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས།
༢༽	 	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་
མཐུན་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའི་ལག་འཁེར་	
R.C.	 ཤོག་གངས་དང་པ་ོནས་བཞི་པ་བར་
དང་མཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས།
༣༽		བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བདོ་སྨན་ཁང་
ཡོད་ན་དང་།	 ད་ེམིན་སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་
གང་རངུ་ནས་ནད་གཅངོ་དང་།	འགསོ་ནད་
རིགས་མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་
ཡིན་པའི་སནྨ་པའི་ངསོ་སྦྱརོ་ཁ་གསལ་སངེ་
རང་ཉདི་ཀི་འད་དཔར་མཉམ་སྦྱར་ལ་དག་
མཆན་ལས་དམ་འཁདོ་པ།
༤༽		རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནས་བ་སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའི་	

Character	Certificate	ངསོ་སྦྱརོ།	
༥༽	 	 གལ་སདི་ད་ལ་ྟསིྤ་སྒརེ་སྡ་ེཚན་གང་
རངུ་ནང་ལས་ཀ་བདེ་མུས་རིགས་ཡིན་ན་སྡ་ེ
ཚན་དའེི་འགན་འཛིན་ནས་དགག་ཆ་མེད་
པའ་ིངསོ་སྦྱརོ།
༦༽	 	 ང་ོབཤུས་ཡིག་ཆར་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ནམ།	 ཡང་ན་གཞུང་ཞབས་ཟུང་
འབྲལེ་དུང་ཆེ་ཡན་ཞིག་གི་དག་མཆན་དང་
ལས་དམ་འཁདོ་དགསོ།
གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་ད་ོབདག་སོ་
སོའ་ིའཚང་སནྙ་བཅས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	
༣	 ཚེས་	 ༡༥	 འགངས་མེད་རང་ཉདི་ཀི་
ཁིམ་གཞིས་དང་།	 སདླ་འབྲལེ་བ་གནང་
ཡུལ་གི་ཁ་བང་དང་།	 ཁ་པར་ཨང་གངས།	
ད་ེབཞིན་གླགོ་འཕྲིན་ཁ་བང་སོགས་གང་
ཡོད་ཁ་གསལ་བཀོད་ད་ེགཤམ་གསལ་ཕི་
དལི་དུང་ཆེའི་མཚན་ཐོག་འབུལ་འབོར་
ཟནི་པ་དགསོ་རུྒྱ།	 འཚང་སནྙ་ཕུལ་འབརོ་
ཟནི་རསེ་འདམེས་སུྒག་གི་ཟླ་	 ༣	 ནས་	
༦	 ནང་འཚུད་བར་ལན་ཡོང་རུྒྱ་བཅས་ཀི་
གསལ་བསྒགས་སུ།	 ཕི་དལི་སྣར་ཐང་པར་
ཁང་ནས་ཕི་ལོ		༢༠༡༩	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༩	
ཉནི།	།
འབྲལེ་གཏུགས་བ་ཡུལ།	
Secretary

Department of Information & Interna-

tional  Relations,

Central Tibetan Administration

Gangchen Kyishong

Dharamsala -176215

Distt.Kangra

H.P INDIA

ལོ་ནའ་ིབབས།	 རང་ལོ་	 ༢༥	 ནས་	 ༣༥	
བར་གི་དར་མ་ཞིག
ཐབོ་ཐང་དང་ཁ་ེཕན།
༡༽	སངྒ་ཕགོས་ཟླ་རེར་ཧནི་སྒརོ་	༡༨༠༨༣	
དང་།	ལས་ཤག་གནས་རིམ་ལརྟ་འབུལ་རུྒྱ།
སནྙ་ཞུའ་ིདསུ་བཀག	ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༢	

ཚེས་	༢༨	ཉནི་རྒྱབ་ཕག་ཚོད་	༥:	༠༠བར།
འཚང་སནྙ་འགངེས་ཤོག་རེའུ་མིག	 སནྙ་
ཞུའ་ིའགངེས་ཤོག་	https://goo.gl/forms/

wPfLObPZMgnoPI073	 དྲྭ་ལམ་ཐགོ་
བཀང་ཙམ་གིས་ཆོག་པས་དངསོ་སུ་སྐརུ་མི་
དགསོ།

ལས་བདེ་གསར་བསྐ་ོགསལ་བསྒགས།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིནང་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་བའ་ི
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་
ནང་གཞུང་འབྲལེ་ཕོགས་ཕེབས་ཐེངས་
གཉསི་པ་གནང་གཏན་འཁལེ་འདགུ	 ད་ེ
ཡང་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གིས་
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་བའ་ི
ནང་འཁདོ་དནོ་ལརྟ་ན།	 ཐངེས་འདརི་སདི་
སྐངོ་མཆོག་མང་གཙོ་སྣ་སྦྲལེ་ཚོགས་པའི་སྐུ་
མགནོ་ད་ུཡུལ་དའེ་ིནང་	༢༠༡༩	སོ་ན་ལནྷ་
ཚོགས་	 SONA 2019 སུ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ
ད་ེཡང་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒགས་དའེ་ིནང་གསུང་དནོ་་	“ང་
རང་ཐེངས་འདིར་ལྷ ་ོཨ་ཕི་རི ་ཀའི་ནང་
གཞུང་འབྲལེ་ཕོགས་སྐོད་ཐེངས་གཉིས་
པ་ཆགས་ཡོད།	 	 ཐངེས་འདརི་སརླ་ཡང་
ཡུལ་དའེི་ནང་འག་ོརུྒྱའི་གོ་སབྐས་ཐབོ་པར་
ང་རང་དགའ་སྤབོས་དང་ཆེ་མཐངོ་ཧ་ཅང་
ཐབོ་པ་ཞིག་བུང་།	 བདོ་མི་ཚོས་འཚེ་མེད་
ཞི་བའི་ལྟ་གུབ་གཞིར་བཟུང་མང་གཙོ་དང་
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	 རང་དབང་བཅས་
འཐབ་རྩདོ་བདེ་བཞིན་པར་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའི་
ཡུལ་གིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་ད་ེན་ིབདོ་མིའི་
སྙངི་སབོས་འཕལེ་གཞི་ཞིག་ཏུ་གུར་ཡོད།”	
ཅསེ་གསུངས།	
ད་ེཡང་སདི་སྐངོ་མཆོག་ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༥	
ནས་	 ༩	 བར་ཡུལ་དའེ་ིཆབ་སདི་ཚོགས་

པ་འད་མིན་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་མཇལ་
འཕྲད་གནང་ནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་གི་
ནསུ་ཤུགས་སརྔ་བས་ཇ་ེཆེར་གཏངོ་ཐབས་

གནང་རུྒྱ་དང་།	 	 ལགྷ་པར་ཤེས་ལནྡ་མི་སྣ་
དང་གསར་འགདོ་པ།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་བཅས་དང་མཇལ་
འཕྲད་ཀིས་བདོ་དནོ་ཐོག་མུ་མཐུད་རྒྱབ་
སྐརོ་ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ
ད་ེཡང་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ ་ཚབ་དནོ་ཁང་
གིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་དའེི ་
ནང་འཁདོ་དནོ་ལརྟ་ན།	 སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
གི་ཁམིས་ལུགས་དང་།	 	 མང་གཙོའ་ིརྩ་
ཁམིས།	 	 ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའ་ིརྩདོ་རྙགོ་
འདམུ་འགིག་སྐརོ་མཁནེ་རྒྱ་ཡངས་ཤིང་།	
༢༠༠༣	དང་	༢༠༠༩	ལོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་རྒྱ་

རིགས་མཁས་དབང་དབར་བག་ོགླངེ་ཐངེས་
གཉསི་ག་ོསིྒག་ཞུས་པས་མཚོན།	 	 བདོ་
མི་དང་རྒྱ་མི་རིགས།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་བ་

བཅས་དབར་ཧར་ཝཌ་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་བདོ་རྒྱའ་ི
གནད་དནོ་སྐརོ་གི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་
ཆེན་ཐེངས་འགའ་ཤས་གོ་སིྒག་ཞུས་མྱོང་
ཡོད་འདགུ
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་
མིའི་ཆབ་སིད་ཀི་སྐུ་དབང་ཡོངས་རོགས་
མང་གཙོའི་ལམ་ནས་འསོ་འདམེས་བུང་བ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ལ་བརིྩས་སྤདོ་མཛད་
པ་རེད།	 སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་སིད་སྐོང་གི་ལས་ཡུན་ཐེངས་གཉིས་
པའ་ིསབྐས་རེད།	ཅསེ་སོགས་འཁདོ་འདགུ
ད་ེཡང་སིད་སྐངོ་མཆིག་གིས་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒགས་དའེ་ིནང་གསུང་དནོ།	“རྒྱ་

མི་ཚོ་ཐགོ་མར་བདོ་ད་ུཡོང་སབྐས་བདོ་ནང་
གཞུང་ལམ་གསར་བཟོ་བ་རུྒྱ་སོགས་མི་
དམངས་ཀི་ཞབས་འདགེས་ཡིན་ཁུལ་བས་
ནས་རྒྱ་མིའི་དམག་མི་ཚོར་ས་གནས་བདོ་
མི་ཚོས་མཐུན་འགུར་ཞུ་དགོས་པའི་འབདོ་
སྐལུ་ཡང་བས་ཡོད།	 བདོ་ད་ུའཛུགས་སུྐན་
ཡར་རྒྱས་བཏང་ཟིན་མཚམས་རྒྱ་མིའི ་
དམག་མི་ཚོ་བདོ་ད་ུསྡདོ་རོགས་བརདོ་ཀང་
བསྡད་རུྒྱ་མ་རེད་ཟརེ་བའི་སྐད་ཆ་ད་ེའད་
བཤད་པ་བུང་ཡོད།	འནོ་ཀང་དནོ་དངསོ་ན་ི
ད་ེལས་ལྡགོ་ས་ེབདོ་ད་ུརྒྱ་མིའི་དམག་མི་དང་
མེ་སྒགོས།	 མེ་མདའ་སོགས་འརོ་འདནེ་
བས་ནས་བ ོད་ས་ཡོངས་རོགས་བཙན་
བཟུང་བས་པ་རེད།	 འད་ིན་ིང་ཚོས་རྒྱ་ནག་
དང་ལནྷ་འབྲལེ་བ་བས་པའི་རསེ་འབྲས་ཀི་
ཉམས་མྱངོ་བསགས་པ་རེད།	 དརེ་བརནེ་
ང་ཚོས་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀས་གཙོས་ཨ་ཕ་ིརི་ཀའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་འབྲལེ་བ་
གནང་སབྐས་ཉམས་མྱངོ་ད་ེདག་རུྒྱས་མངའ་
ཡོད་པའི་ཐགོ་ནས་འབྲལེ་བ་གནང་རོགས་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	”	ཞསེ་གསུངས།
ད་ེཡང་གསར་འགོད་པས་སིད་སྐངོ་མཆོག་
ལ་བདོ་མི་ཚོའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་བསྐར་
གསོ་ཡོང་ཐུབ་པའི ་རེ ་བ་ཇི་ལྟར་གནང་
བཞིན་ཡོད་སྐརོ་དསི་པར་་སིད་སྐངོ་མཆོག་
གིས་སྐ་ུཞབས་མན་ཌ་ེལ་མཆོག་ལོ་ང་ོ	 ༢༧	
རིང་བཙོན་ད་ུབཞུགས་པ་རེད།	 ཁངོ་གི་

གནས་སངས་དང་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་གནས་
སངས་ལ་བཟང་ཕོགས་ཀི་འགུར་བ་ད་ེལྟ་
བུ་ཞིག་ཡོང་རུྒྱ་རེད་བསམ་པ་སུ་གཅིག་
གི་བསམ་བླརོ་འཁརོ་མེད།	 དརེ་བརནེ་སྐ་ུ
ཞབས་མན་ཌེ་ལ་དམ་པ་ཁོང་དང་ལྷ་ོཨ་
ཕི་རི་ཀའི་ལོ་རུྒྱས་ཀི་འཕལེ་རིམ་ལ་བརནེ་
ནས་ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོ་ལའང་བླ་ོསབོས་སྤལེ་
བཞིན་འདགུ	 	 ད་ེས་ྔང་རང་ཧར་ཝཌ་
མཐ་ོསླབོ་ཏུ་ཡོད་སྐབས་སྐུ་ཞབས་ནལེ་སན་
མན་ཌེ་ལ་མཆོག་དང་ད་ལྟའི ་ཡུལ་དའེི ་
སིད་འཛིན་སི་རེལ་ར་མ་པ་ོས་མཆོག་གི་
གསུང་བཤད་མང་པ་ོཉན་མྱངོ་ཡོད།	 དབུ་
ཁིད་ཁངོ་རྣམ་པས་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའི་ཡུལ་གི་
ཁད་ད་ུའཕགས་པའི་རྩ་ཁིམས་ཡར་ཐོན་
ཅན་གི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ་ད་ེདག་
ངའི་སེམས་ནང་ལངྷ་ལངྷ་དན་བཞིན་འདགུ	
དབུ་ཁིད་ཁོང་རྣམ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེ་
བའི་གནས་སངས་འོག་སེམས་ཤུགས་མ་
ཆག་པར་མུ་མཐུད་སྙངི་སབོས་ཆེན་པསོ་ཆེ་
མཐོང་དང་རང་དབང་དནོ་ད་ུའཐབ་རྩོད་
གནང་བ་ད་ེདག་གིས་ངར་སེམས་འགུལ་ཧ་
ཅང་ཐབེས་བུང་།			ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀ་ཡུལ་ད་ེ
བཞིན་སརླ་ཡང་འཛམ་གླངི་ནང་བཟང་སྤདོ་
ཀི་མིག་དཔ་ེཞིག་ཏུ་འགུར་ཐུབ།	 ངས་ཡུལ་
དའེི་ནང་འསོ་བསྡུའི་ལས་རིམ་ད་ེདག་ཞི་
འཇམ་ལྡན་པའི་ཐགོ་ནས་མཇུག་སིྒལ་ཐུབ་
པའ་ིརེ་སྨནོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	”	ཞསེ་གསུངས།	

དག་ེབཤེས་མའ་ིསགྔས་ཀི་རུྒྱགས་སྤདོ་ཐངེས་དང་པ་ོཐནོ་པའ་ིཕག་འཁརེ་འབུལ་བའ་ིམཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་
ངང་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡	
ཉནི་དཔལ་ལནྡ་རུྒྱད་སདོ་གྲྭ་ཚང་ད་ུསིྤ་ནརོ་
༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
རླབས་ཆེན་གི་ཐུགས་ཁུར་དང་གཟིགས་
སྐོང་འོག་བ ོད་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་འགུར་རླབས་
ཆེན་གནང་བཞིན་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་
ཀི་བཙུན་མའི་ལས་འཆར་ཚོགས་པ་དང་
དགེ་བཤེས་མའི་རུྒྱགས་སྤོད་ད་ོདམ་ལྷན་
ཚོགས་བཅས་ནས་རེ་སྐུལ་ལརྟ་དགེ་བཤེས་
མ་རྣམས་དཔལ་ལྡན་རུྒྱད་སདོ་གྲྭ་ཚང་ད་ུ
གསང་སགྔས་ཀི་གཞུང་ལ་ཟུར་སྦྱངོ་འཆད་
ཁིད་སླབོ་གཉརེ་གནང་ས་ེལོ་རུྒྱས་ཐགོ་དགེ་
བཤེས་མའི་སྔགས་ཀི་རུྒྱགས་སྤོད་ཐེངས་
དང་པ་ོཐོན་པའི་ཕག་འཁེར་འབུལ་བའི་
མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༩།༣༠	 ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་རུྒྱད་སདོ་གྲྭ་ཚང་
གི་མཁན་ཆེན་ར་ོར་ེའཆང་མཆོག	 སྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བ་ོཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་
ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག	 	 དམིགས་
བསལ་སྐུ་མགནོ་བདོ་ཀི་བཙུན་མའི་ལས་
འཆར་ཚོགས་པའི་དམིགས་བསལ་སླབོ་སནོ་

པ་བཀའ་ཟུར་རིན་ཆེན་མཁའ་འག་ོམཆོག	
དགེ་བཤེས་མའི་རུྒྱགས་སྤོད་ད་ོདམ་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དགའ་ལནྡ་ཆོས་གླིང་
གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 རུྒྱད་སདོ་ཕག་
མཛོད་དང་ཁམིས་བདག་དག་ེབསྐསོ།	 བདོ་
ཀི་བཙུན་མའ་ིལས་འཆར་འགན་འཛིན་སྣང་
ས་ཆོས་སྒནོ་ལགས།	 སགྔས་ཀི་རུྒྱགས་སྤདོ་
ཐངེས་དང་པ་ོཐནོ་པའི་དགེ་བཤེས་མ་རྣམ་
པ།རུྒྱད་སདོ་གྲྭ་ཚང་གི་དག་ེའདནུ་པ་སོགས་
ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐོག་མར་རེ་བཙུན་
འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་གསོལ་འདབེས་
བིན་ཅན་གང་བླ ་ོམ་གསུང་འདོན་དང་
གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་
གུབ་མཚམས་དཔལ་ལྡན་རུྒྱད་སདོ་གྲྭ་ཚང་
གི་ཕག་མཛོད་ཀིས་ལས་རིམ་གཙོ་སྐོང་
དང་འབྲལེ་བརུྒྱད་རིམ་ང་ོསྤདོ་གནང་གུབ་
མཚམས་དཔལ་ལྡན་རུྒྱད་སདོ་གྲྭ་ཚང་གི་
ཁིམས་བདག་དགེ་བསྐསོ་ཀིས་དགེ་བཤེས་
མའི་རུྒྱགས་འབྲས་ལྗགས་ཀླགོ་གནང་རིམ་
བཞིན་དཔལ་ལནྡ་རུྒྱད་སདོ་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 ཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་བཅས་ནས་ཕག་འཁེར་དང་
ལེགས་སྐསེ་གནང་།

ད ེ་ནས་བོད་ཀི ་བཙུན་མའི ་ལས་འཆར་
ཚོགས་པའི་དམིགས་བསལ་སླབོ་སནོ་པ་དང་
དཔལ་ལྡན་རུྒྱད་སདོ་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་
ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ནས་འཚམས་
འད་ིདང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	
ད་ེརིང་འདརི་དག་ེབཤེས་མ་མང་པ་ོཞིག་ལ་
སྔགས་ཀི་གསན་བསམ་གནང་འདདོ་བུང་
ནས་བརུྒྱད་རིམ་ཁག་འགིམས་ནས་གུབ་
འབྲས་དངསོ་སུ་སྨནི་ཏ་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབུང་
པ་འདི་གཙོ་བ་ོའགན་དང་སྐབས་འཇུག་
ཞུ་མཁན་བདོ་ཀི་བཙུན་མའི་ལས་འཆར་
ཚོགས་པ་དང་།	 དག་ེབཤེས་མ་རུྒྱགས་སྤདོ་
ད་ོདམ་ལནྷ་ཚོགས་སོགས་མང་པ་ོཞིག་གིས་
འགན་བཞེས་ཡར་ཞབས་བསྐུལ་ཞུས་པར་
དཔལ་ལྡན་རུྒྱད་སདོ་གྲྭ་ཚང་ནས་དགོངས་
པ་ཧ་ཅང་ཆེ་བཞེས་གནང་བར་བརནེ་གུབ་
འབྲས་བཟང་པ་ོད་ེདག་ཚང་མ་བུང་བ་ཡིན་
སབས།	 	 ངས་འབྲལེ་ཡོད་ཡོངས་དང་དའེ་ི
ནང་ནས་དམིགས་བསལ་དཔལ་ལྡན་རུྒྱད་
སདོ་གྲྭ་ཚང་ལ་གནད་དནོ་འདིའི་ཐོག་ལ་
བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་དང་སྙངི་ཐག་པ་ནས་

ཐུགས་ར་ེཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་ེརིང་གི་གོ་སབྐས་དང་བསནུ་ངས་ཚིག་ཁ་
ཤས་ཤིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སྔནོ་མ་ཕི་
ལོ་ཆིག་སངོ་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་

ནང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་ནང་གི་
དགོན་སྡ་ེཁག་གི་ཐ་ོབསྡུ་རུབ་གནང་བཞིན་
པའི་སབྐས་དརེ་བདོ་ས་མ་ཤོར་གོང་ལ་བདོ་
ནང་བཙུན་མའ་ིདགནོ་པ་	༧༠༠	ལགྷ་ཙམ་
ཡོད་པ་ཐ་ོནང་གསལ་གི་འདགུ	 ད་ེབཞིན་
བཙུན་མ་སྒརེ་སོ་སོ་ངསོ་ནས་མཁས་གུབ་
གཉསི་ཀི་གོ་འཕང་མཐནོ་པ་ོཐབོ་པ་ཇི་སྙདེ་
ཅིག་བུང་ཡོད།	འནོ་ཀང་བཙུན་མའ་ིདགནོ་
སྡ་ེཁག་གི་ནང་གྲྭ་བའི་དགོན་སྡ་ེཁག་ལྟར་

གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སླབོ་གཉརེ་གནང་རུྒྱ་
དང་།	 དག་ེབཤེས་སོགས་ཀི་མཚན་རགས་
བཞེས་རུྒྱ་སོགས་གང་ལྟར་ཐད་ཀར་ཞུ་ན་
བསན་པར་བ་བ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབདེ་རུྒྱའི་ག་ོསལྐ་

དང་ལམ་ལ་མ་ལྟསོ་པ་ལ་ྟབུ་བས་ནས་བསདྡ་
པ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོད།	
ཅེས་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རེས་
དགེ་བཤེས་མའི་རུྒྱགས་སྤོད་ད་ོདམ་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དགའ་ལནྡ་ཆོས་གླིང་
གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་ས་ེམཛད་སྒ་ོགལོ་
ཡོད་པ་བཅས།།


