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ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤ་ཡའ་ིནང་པའ་ིརསེ་འཇུག་པ་ཚོར་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའ་ིརང་འགལེ་གི་
བཀའ་ཆོས་གནང་སྒ་ོལེགས་པར་གུབ་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	ཟླ་	༩	 ཚེས་	༩	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་སིངྒ་པརོ་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་
ཀིས་གཙོས་ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ནང་པའི་ཆོས་
ཚོགས་ཁག་བཅུ་ཡིས་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་གསོལ་
བ་བཏབ་པ་ལརྟ་སླབོ་དཔནོ་ཟླ་བ་གགས་པས་
མཛད་པའ་ིདབུ་མ་ལ་འཇུག་པའ་ིརང་འགལེ་
གི་གསུང་ཆོས་དང་།		སེམས་བསྐདེ་ཀི་ཆོས་
འབལེ་མ་སྩལ་གོང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	
ཨེ་ཤ་ཡའི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གཅིག་གི་ཆོས་
གགོས་ཚོས་ཆོས་འབལེ་ཞིག་བུང་ན་ཞསེ་རེ་
འདནུ་གནང་བ་བཞིན་ད་ེརིང་ཉནི་གཉསི་པ་
ཡིན།	 རྒྱ་རིགས་ཆོས་གགོས་ཚོས་སྨནོ་ལམ་
གསུངས་པ་བཞིན།	 ཆོས་དང་ལགྷ་པར་ཤེར་
ཕིན་གི་གཞུང་གི་དགསོ་པ་ག་རེ་ཡིན་པ་དང་
།	 ད་ེན་ིའདནོ་པ་བཏནོ་ནས་སྡདོ་པ་ཙམ་རེད་
དམ་ཞ་ེན་མ་ཡིན་པར།	 དགུ་གསུམ་ཉནོ་

མོངས་སེལ་དགསོ།	 དགུ་གསུམ་ཉནོ་མོངས་
ནི་མི་ཤེས་པའི་རོངས་པ་ཆགས་ཡོད་པས་
ད་ེསེལ་བ་ལ་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་པ་ཙམ་གིས་

ཕན་ཐགོས་མེད།	 ད་ེལ་ཤེས་རབ་ཀི་སྣང་
བ་འབར་བའི་ཐོག་ནས་མ་སྐེས་པ་སྐེས་པ་
དང་།	 སྐསེ་པ་གངོ་ནས་གངོ་ད་ུའཕལེ་བའ་ི
ཐགོ་ནས་མི་ཤེས་པའི་རངོས་པ་སེལ་གི་ཡོད།	
དགུ་གསུམ་ཉནོ་མོངས་ད་ེཤེས་རབ་ཀི་སྣང་

བ་འབར་བའ་ིཐགོ་ནས་སེལ་པ་དང་།	 ད་ེལ་
ཕི་ནང་གི་འགལ་རྐནེ་མ་ཡོང་བ་དང་།	 དའེ་ི
རསེ་རྒྱལ་སྲས་སྤདོ་ལ་འཇུག་པར་ཤོག་ཅསེ་

སངོ་ཉདི་སྒམོ་པ་ད་ེརང་འདདོ་ཡིད་བདེ་ཀིས་
རང་ཉདི་ལ་ཞི་བདའེ་ིག་ོའཕང་ཐབོ་ན་བསམ་
པ་ཞིག་དང་།	 དག་བཅམོ་པའ་ིག་ོའཕང་ཐབོ་
ན་བསམ་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་མཐའ་ཡས་
པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆེད་ད་ུརྣམ་

མཁེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་སུྒབ་འདདོ་ཀི་
ཐགོ་ནས་ཤེས་རབ་ཀི་སྣང་བ་གོང་ནས་གོང་
ད་ུའཕལེ་ཕིར་རྒྱལ་སྲས་སྤདོ་ལ་འཇུག་པར་
ཤོག་ཅསེ་སྨནོ་ལམ་འད་ིཧ་ཅང་འདསུ་ཆེན་པ་ོ
རེད།	 ཆོས་གགོས་ཚོས་སྨནོ་ལམ་འད་ིགསུང་
པའ་ིསབྐས་སུ་ངསོ་ཀི་སེམས་ལ་འགུལ་བསྐདོ་
ཐབེས་ཀི་འདགུ	 སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ཀི་
སྙིང་པ་ོནི་ཕལ་ཆེར་ཤེར་རབ་སྙིང་པ་ོགཙོ་
བ་ོཆགས་ཡོད།	 གངོ་ད་ུབརདོ་པ་ལརྟ་དགུ་
གསུམ་ཉནོ་མོངས་སེལ་བདེ་ཤེས་རབ་སྣང་
བ་ནི་སངོ་པ་ཉདི་ཀི་དནོ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་
ཤེས་པའ་ིབླ་ོདའེ་ིཐགོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ།	
སངོ་པ་ཉདི་ན་ིབདག་མེད་པ་ཞསེ་སངས་རྒྱས་
པའ་ིགུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཚང་མས་གསུང་བཞིན་
ཡོད།	ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

དཔལ་ལནྡ་སྲིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་གི་ཁམིས་ཀི་བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་

མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༣	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་
སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི
ལིར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ཁིམས་ཀི་བླནོ་ཆེན་
སྐ་ུཞབས་ཀི་རེན་རི་ཇི་ཇུ་	 (Kiren Rijiju) 
མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ཤེས་རིག་བླནོ་ཆེན་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཟུང་འབལེ་དུང་ཆེ་དང་དབུས་བདོ་སླབོ་
འཛིན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་ལྕགོས་ལམྕ་སྐ་ུ	
(Lamchonghoi Sweety Chang-
san)	 མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་བདོ་སླབོ་
འཛིན་ཚོགས་ཁབ་ཁོངས་སླབོ་གྲྭ་ལྷག་མ་དུག་
རིྩས་ལེན་ཕགོས་དང་འབལེ་བའ་ིཐད་བཀའ་མོལ་
གནང་ཡོད།
མཇལ་འཕྲད་སབྐས་དཔལ་ལནྡ་སྲིད་སྐངོ་མཆོག་
དང་ལྷན་ལྡི་ལི་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འབངོ་ཆུང་
དངསོ་གུབ་ལགས་དང་།	 ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་
འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལགས།	 སཾ་བྷ་ོཊའ་ིསིྤ་
ཁབ་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་དནོ་གུབ་ལགས་བཅས་
ལནྷ་བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

མེའ་ོས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དམ་འབུལ་
ལེགས་གུབ།

༄༅།	 །དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་མེའ་ོ
ཆོས་འཕལེ་གླིང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་	
༡༡	 པའ་ིའདམེས་ཐནོ་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀི་ལས་
འཁུར་དམ་འབུལ་གི་ཞུ་སྐུལ་འབོར་དནོ་ལྟར།	
ཆེས་མཐོའི ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་
པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་
གིས་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དནོ་
ཚན་	 ༦༩	 ཆ་རྐནེ་འགོ་མེའ་ོས་གནས་གཞིས་
སླབོ་བདོ་དག་ེཀར་ཚེ་བརྟན་ལགས་འཕྲལ་སེལ་ས་
གནས་ཁམིས་ཞིབ་པར་བསྐ་ོགཞག་བགིས་ཏ།ེ	 ཕི་
ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༠༨	ཚེས་	༣༡	ཉནི་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	 ༡༡	 པའ་ིའདམེས་ཐནོ་ས་
འཐུས་ཚོགས་མི་	 ༡༡	 དང་།	 ད་ེདག་གི་ཁངོས་
ནས་ཚོགས་གཙོར་རིན་འཛིན་ར་ོར་ེལགས་དང་།	
ཚོགས་གཞནོ་ད་ུཀུན་དགའ་ཚེ་རིང་ལགས་བཅས་
ནས་འཕྲལ་སེལ་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པའ་ིམདནུ་
ད་ུལས་འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་ལེགས་
གུབ་བུང་འདགུ་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་བནོ་གཞིས་ཌ་ོལན་ཇིར་
འཚམས་གཟགིས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	ཟླ་	༩	 ཚེས་	༧	
ཉིན་གི་ཕི་དརོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
བ ོན ་གཞིས་ཌོ ་ལན་ ཇིར ་ཕ ེབས་འབོར ་
བུང་བ་དང་བསུན་ཞྭ ་དཀར་བསན་པའི ་
གཙུག་རྒྱན་༸སྐབས་ར་ེརྒྱལ་བ་སནྨ་རིའི་ཁི་

འཛིན་སོ་བཞི་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་མཇལ་
རེས་གཡུང་དུང་བནོ་གི་གདན་ས་ཆེན་མོ་
དཔལ་གཤེན་བསན་སནྨ་རིའི་གླིང་ད་ུགནས་
གཟགིས་ཕབེས་ཡོད།	 ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་
སྲིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཞྭ་དཀར་བསན་པའི་
གཙུག་རྒྱན་༸སྐབས་རེ་རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་
ཁི་འཛིན་སོ་བཞི་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	

༸སྐབས་རེ་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་མཆོག་
རྣམ་གཉསི་ཀིས་གཡུང་དུང་བནོ་གི་བསན་
པ་འཛིན་སྐོང་སྤལེ་གསུམ་ཐོག་མཛད་པ་
རྒྱ་ཆེ་བསྐངས་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
བཀའ་དགོངས་ལམ་སནོ་ལྟར་བསན་པ་སིྤ་

ལ་ཞབས་ཞུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བསུྒབས་
པར་བཀའ་དནི་རསེ་དན་དང་།	 ༸སྐབས་ར་ེ
ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་མཆོག་ད་ེས་ྔཕི་རྒྱལ་ད་ུ
ཐངེས་གཅིག་མཇལ་རུྒྱའི་སྐལ་བཟང་གི་གོ་
སབྐས་ཐབོ་པ་མ་ཟད།	 ཐངེས་འདརི་ཡང་
བནོ་གཞིས་སུ་ཐངེས་དང་པརོ་བཅར་ནས་
༸སྐབས་ར་ེརྒྱལ་བ་སནྨ་རིའ་ིཁ་ིའཛིན་སོ་བཞི་

པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་མཇལ་ཕག་ཞུ་རུྒྱ་བུང་
བ་ད་ེཡང་བསོད་ནམས་ཀི་བགོ་སལྐ་ཞིག་ལ་
རིྩ་བཞིན་ཡོད་ཅསེ་ཞུས།
༸སྐབས་རེ་སྨན་རིའི་ཁི་འཛིན་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐོང་མཆོག་
ལ་༸སྐབས་ར་ེཞིང་ཁམས་པའ་ི	 ༼གཟམི་
ཆུང་འདོ་འབར་རསེ་དན་དད་རྟནེ་ཁང་།༽	
རྟ ེན་བཤད་དང་དེ་སྔ ་ སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དཔལ་གཤེན་
བསན་སྨན་རིའི་གླིང་ད་ུཆིབས་སུྒར་སྐབས་
ཁི་པའི་དབུ་ཞྭ་མཆོད་པའི་སྐུ་ཐང་ཞིག་ཕུལ་
གནང་།	 གནས་གཟགིས་ལེགས་པར་གུབ་
བསནུ་དཔལ་ལནྡ་སྲིད་སྐངོ་མཆོག་ཌ་ོལན་ཇི་
སཾ་བྷ་ོཊ་སླབོ་གྲྭར་གཟགིས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་ནས་
དགེ་ལས་སླབོ་ཕུྲག་ཡོངས་ལ་གསུང་བཤད་
གནང་།	
སིྤར་ཌ་ོལན་ཇི་སླབོ་གྲྭ་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	
ཟླ་	 ༥	 པའ་ིསཾ་བྷ་ོཊའ་ིཁབ་ཁངོས་སུ་རིྩས་
ལེན་གུབ་ཟནི་པ་ཞིག་ཡིན་འདགུ	 ད་ེཉནི་གི་
ལས་རིམ་ཁག་ཡོངས་སུ་ལེགས་གུབ་རསེ་ས་
གནས་སུ་བཞུགས་བཞག་གནང་བ་དང་།	 ཕི་
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོདཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་ཧར་
སྤུར་གཏན་སླབོ་ཏུ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་ཡོད།
ད་ལན་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐོང་མཆོག་བནོ་

གཞིས་མང་ཚོགས་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་
རུྒྱ་བུང་མེད་ཅིང་།	 ཐངེས་འདརི་གཙོ་བ་ོ
རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཤེས་རིག་བླནོ་ཆེན་ལས་
ཁུངས་ནས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་
ཚོགས་པའི་ཁངོས་སུ་རིྩས་སྤདོ་གནང་བསདྡ་
ཡོད་པའི་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་
ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་སླབོ་གྲྭ་ཆེ་ཁག་ལྔ་
ལ་གཞུང་འབལེ་འཚམས་གཟིགས་ཕབེས་
རུྒྱ་གཙོ་བ་ོཡིན་འདགུ	 འནོ་ཀང་རིང་མིན་
དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་བསྐར་ད་ུཌ་ོལན་
ཇི་བནོ་གཞིས་སུ་ཕབེས་ནས་མང་ཚོགས་དང་
ཐུག་འཕྲད་ཀིས་དམངས་ཀི་བད་ེསྡུག་གསན་
བཞསེ་གནང་གཏན་འཁལེ་འདགུ	 ད་ལན་
བནོ་གཞིས་ཌོ་ལན་ཇི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལས་ཁུངས་ཀིས་གཙོས་སམ་བྷ་ོཊའི་དགེ་
ལས་སླབོ་ཕུྲག་དང་མི་མང་ཡོངས་ནས་དཔལ་
ལྡན་སྲིད་སྐངོ་མཆོག་ཐངེས་དང་པརོ་བནོ་
གཞིས་སུ་ཕབེས་པར་དགའ་བསུའི་སྣ་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།
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རྫ་དབནོ་པ་ོནས་བདོ་མི་བརྒྱད་སརླ་ཡང་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁདི་བས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༩	ཚེས་	༣	
ཉནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉནེ་རྟགོ་པས་རྫ་སདྨ་
དབནོ་པ་ོདགོན་པ་དགའ་ལྡན་མད་ོསྔགས་
བཤད་སུྒབ་དར་རྒྱས་གླིང་གི་དགེ་འདནུ་པ་	
༦	 དང་ཛ་དབནོ་པའོ་ིགངོ་སྡ་ེཁུལ་ནས་བུད་
མེད་	 ༢	 བཅས་ཁནོ་ཛ་དབནོ་པ་ོནས་བདོ་
མི་བརྒྱད་སརླ་ཡང་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁདི་
བས་འདགུ	
ད་ེཡང་ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྫ་དབནོ་
པའོ་ིསྡ་ེདགནོ་གཉསི་སུ་དམག་མི་འབརོ་ཆེན་

བཏང་ས་ེསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་པར་སིྒག་གཤོམ་བས་
པ་དང་བཙན་བལོ་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་མི་དང་
འབལེ་བ་བས་པའི་ཉསེ་མིང་འགོ་སེར་སྐ་
གངས་	 ༡༡༣	 ཙམ་འཛིན་བཟུང་བས་ཏ་ེ
སེར་ཤུལ་རྫངོ་ད་ུབཙན་ཁདི་བས་ཡོད།
འདས་པའི་བདནུ་ཕྲག་གཉསི་རིང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་ཉནེ་རྟགོ་པས་ཛ་དབནོ་པ་ོནས་བདོ་
མི་སྐ་སེར་མི་གངས་	 ༡༢༡	 ཙམ་འཛིན་
བཟུང་བཙན་ཁདི་བས་པའི་ཁངོས་ནས་དག་ེ

འདནུ་པ་གཅིག་དང་།	 བུད་མེད་གཅིག	 མི་
སྐ་གཉསི་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་	 ༤	 གླདོ་

བཀལོ་བཏང་ཡོད་ཀང་གཞན་རྣམས་སེར་
ཤུལ་རྫངོ་ད་ུབཙན་ཁདི་བས་ཡོད།	 འཛིན་

བཟུང་བས་པའི་བདོ་མི་བརྒྱད་ཀི་མིང་དང་
ལོ་རུྒྱས་ཞིབ་ཕྲ་ཡོངས་ཁབ་བས་མེད་པ་རེད།	
ཉནེ་རྟགོ་པ་ལྔ་ནས་དུག་གིས་དགེ་འདནུ་པ་
རེ་རེའི་གྲྭ་ཤག་ལ་སྔགོ་བཤེར་བས་ཏ་ེདགེ་
འདནུ་པ་དུག་སེར་ཤུལ་རྫོང་ད་ུབཙན་ཁིད་
བས་ཡོད།	།	

ཨིན་ཡུལ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་ལོ་ང་ོལ་ྔབཅུ་འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་སུྲང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༤	 ཉནི་ཨིན་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌནོ་གི་སི་
ཊིར་ཊི་ཧརོ་ཌི་གངོ་སྡ་ེཚོགས་ཁང་ད་ུ (Old 

Town Hall Stratford)	 ཨིན་ཡུལ་བདོ་

རིགས་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་ལོ་ང་ོལ་ྔབཅུ་
འཁོར་བའི་དསུ་དན་སུྲང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་ཡོད།	 ཨིན་ཡུལ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་
ན་ིཕི་ལོ་	༡༩༧༡	ལོར་བཀའ་ཟུར་བཀ་ཤིས་

དབང་འདསུ་མཆོག་ཚུད་པའ་ིཨིན་ཡུལ་ནང་
གནས་སྡདོ་བདོ་མི་ཁག་གཅིག་གིས་གསར་
འཛུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཨིན་ཡུལ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་

བཙུགས་ནས་ལོ་ང་ོལ་ྔབཅུ་འཁོར་བའི་དསུ་
དན་སུྲང་བརིྩ་མཛད་སྒརོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོ
ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཕར་སི་བསོད་
ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	བཀའ་ཟུར་སག་

ལ་ྷསལྐ་བཟང་དབངས་སིྐད་མཆོག།	 བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཇནོ་བྷ་ིལིན་ཊོན་ (John 

Billington)	 ལགས།	 ཛ་ར་ཧ་ིལེམ་མིན་	
(Zara Flemming)	 ལགས།	 ད་ེབཞིན་
བདོ་རང་དབང་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་དང་།	
ཨིན་ཡུལ་བདོ་རང་བཙན་སླབོ་ཕུྲག་ཚོགས་
པ།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་འབལེ་མཐུད་ཁང་
བཅས་ཀི་ལས་བདེ་སོགས་ཕབེས་ཡོད།
ཨིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཕར་སི་བསོད་
ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༡	
ལོར་ཨིན་ཡུལ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་ཇི་ལརྟ་
གསར་འཛུགས་གནང་བའ་ིརྒྱབ་ལྗངོས་ཀི་ལོ་
རུྒྱས་དང་།	 བདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་རྣམས་ཀིས་
རགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་དང་བདོ་རྒྱའ་ིགནད་དནོ་
གསལ་སླད་འགན་འཁུར་མང་ཙམ་བཞེས་
དགསོ་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	 ཨིན་

ཡུལ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
པདྨ་ལགས་ཀིས་བདོ་ཡིག་དགེ་རྒན་དང་།	
ཟླསོ་གར་དག་ེརྒན།	 ཆབ་སྲདི་ལས་འགུལ་
བ་སོགས་ནས་ཨིན་ཡུལ་བདོ་མི་ཚོར་ཞབས་
འདེགས་བསུྒབས་དང་སུྒབ་བཞིན་པར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་གཞནོ་སྐསེ་
རྣམས་ལ་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའི་ཉམས་
མོང་སྤལེ་རེས་ཀི་གོ་སྐབས་བསུྐན་དགོས་
པའ་ིགལ་གནད་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
ཨིན་ཡུལ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་བཙུགས་
ནས་ལོ་ང་ོལ་ྔབཅུ་འཁརོ་བའི་དསུ་དན་སུྲང་
བརིྩའི་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་མ་གནང་གངོ་
ཨིན་ཡུལ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་གཞོན་
སྐེས་འབལེ་མཐུད་པ་བསན་འཛིན་དབང་
འདསུ་ལགས་ཀིས་ཆུ་ཚོད་བཞི་ཙམ་རིང་
ཨིན་ཡུལ་གི་བདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་གངས་	༢༠	

ཙམ་ལ་གཞོན་སྐསེ་འགོ་འཁིད་སྦངོ་བརར་
ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད།
དསུ་དན་སུྲང་བརིྩའི་མཛད་སྒརོ་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཇོན་བྷ་ིལིན་ཊོན་ལགས་ཀིས་
འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་ལྔའི་རིང་ཨིན་
ཡུལ་བ ོད་རིགས་ཚོགས་པ་དང་འབེལ་
འདསི་བུང་བའ་ིདན་གསོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
ཁངོ་རང་ཉདི་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་ཕབེས་
པའི་མཐངོ་ཐསོ་མངོ་གསུམ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས།	 ཨིན་ཡུལ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་
བཙུགས་ནས་ལོ་ང་ོལ་ྔབཅུ་འཁོར་བའི་དསུ་
དན་སུྲང་བརིྩའི་མཛད་སྒརོ་བདོ་མི་གངས་	
༣༠༠	 ཙམ་དང་།	 བདོ་ཀི་གགོས་པ་ོསོགས་
ཕབེས་ཡོད་པ་བཅས།།

བང་ཨ་རིའ་ིབདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བཅུ་དགུ་པ་ལེགས་པར་མཇུག་སིྒལ་བ།
༄༅།	 །བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༩	
ཚེས་	 ༤	 ནས་	 ༦	 བར་བང་ཨ་རིའ་ིབདོ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་
ཆེན་ཐེངས་བཅུ ་དགུ ་པ ་ཨ་རིའི ་ ཡུ ་ཊ་	
(Utah)	མངའ་སྡའེ་ིརྒྱལ་ས་སལ་ཊི་ལེག་སི་
ཊེ་	 (Salt Lake City)	 ནང་ཚོགས་ཡོད་པ་
དང་།	 ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་
ཀི་དུང་ཆེ་ཀར་ཆོས་དབིངས་ལགས་དང་།	
ཨ་རིའི་ཡུ་ཊ་མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་བྷནེ་མེག་ཨེ་ཌམ་	
(Ben McAdam) 	ལགས།			ལྷ་ོབང་ཨ་
རིའི་སིྤ་འཐུས་ཟུར་པ་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་
ལགས།	 	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁང་གི་བར་བརྒལ་འགན་འཛིན་བུ་ཆུང་ཚེ་
རིང་ལགས།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་འབལེ་
མཐུད་ཁང་གི་སྐ་ུཚབ་བསན་འཛིན་དམ་ཆོས་
ལགས་བཅས་ཕབེས་ཡོད།	 གཞན་ཡང་ཨ་
རི་ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་བཅོ་ལའྔི་ཚོགས་གཙོ་
དང་དུང་ཆེ་སོགས་ཕབེས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་མར་ཡུ་ཊ་བདོ་

རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
བླ་ོབཟང་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་
གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་བང་ཨ་
རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་
ལགས་ཀིས་ཚོགས་འདའིུ་ངོ་སྤོད་གསུང་
བཤད་གནང་རསེ་ལྷ་ོབང་ཨ་རིའི་སིྤ་འཐུས་
ཟུར་པ་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ཀིས་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	 ཨ་རིའ་ིགསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་བྷནེ་མེག་ཨེ་ཌམ་
མཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་
ཕབེས་བསུ་དང་སྦྲགས་བདོ་དནོ་སདླ་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས།	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
ཁིར་སི་སི་ཊི་ཝ་ཊི་མཆོག་གིས་བརྙན་ཐུང་
བརུྒྱད་བདོ་དནོ་ཆེད་ད་ུརྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱ་
ཡིན།	ཞསེ་སེམས་འགུལ་ཐབེས་པའ་ིགསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།
བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་དུང་
ཆེ་བཀ་ཤིས་དནོ་གུབ་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའ་ིགསུང་བཤད་དང་།	 བང་ཨ་རིའ་ི
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་ལས་བེད་ཚུལ་
ཁམིས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས་ཚོགས་འད་ུགཙོ་
སྐངོ་གནང་ཡོད།	

ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་འདའིུ་ཐོག་བདོ་མིའི་
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བརྟན་
བཞུགས་འབུལ་ཕགོས་དང་།	 ད་ེབཞིན་

༸རྒྱལ་བའི་སྐུ ་ཕྱྭ ་སོགས་ཀི་གནད་དོན།	
གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་
བདོ་ནང་བདོ་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
སོགས་རྩ་གཏརོ་གི་སྲིད་བུས་ལག་བསར་
དང་།	 བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་གཏརོ་
བཤིག	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་རིྩས་མེད་
རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་བཅས་བདོ་མི་
ཚོས་རྒྱལ་སིྤའི་སངེ་ཐརེ་འདནོ་དང་ཞི་བའི་
ང་ོརྒལོ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་དགསོ་པ།	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་མིའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	སདྐ་
ཡིག་བཅས་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་།	

ཉམས་པ་སརླ་གསོ་གནང་ཕགོས་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསོ་བསྡུར་ལྷུ ག་པ་ོགནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	ཡུ་གུར་དང་།	ཧངོ་ཀངོ་།	རྒྱ་རིགས་
སོགས་དང་མཉམ་འབལེ་ཐགོ་རང་དབང་

དང་དང་བདནེ་གི་དནོ་ད་ུལས་འགུལ་སྤལེ་
དགོས་པ་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ནས་ཁ་
གཅིག་གག་གིས་གསུངས་ཡོད།
དེ་བཞིན་ཨ་རིའི ་སྲིད་འཛིན་མཆོག་ལ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་རྒྱ་ནག་གི་ཧྲན་ཞི་ཞིང་ཆེན་ད་ུཡོད་
པའི་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་གནས་རི་བ་ོ
རྩེ་ལྔ་དང་བདོ་ལ་གནས་མཇལ་ད་ུཆིབས་
སུྒར་བསྐང་བར་མཐུན་འགུར་གནང་དགསོ་
པའ་ིཞུ་ཡིག་འབུལ་དགསོ་པ།	 བདོ་དནོ་དང་
བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་ཁེ་ཕན་ཆེད་ད་ུད་ལའྟི་

དཀའ་ངལ་མགགོས་མུར་སེལ་སདླ་ཚོགས་
དུང་མཚན་ཐོག་ཏུ་ཡི་གེ་འབུལ་དགོས་པ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསོ་བསྡརུ་གནང་ཡོད།
རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་བར་
བརྒལ་འགན་འཛིན་བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་
གིས་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་འཐབ་བུས་སྐརོ་
གསུངས།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་འབལེ་མཐུད་
ཁང་གི་སྐ་ུཚབ་བསན་འཛིན་དམ་ཆོས་ལགས་
ཀིས་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་འབལེ་མཐུད་ཁང་
གི་ལས་དནོ་དང་གདངོ་ལེན་གནང་ཕགོས་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	 བང་ཨ་རིའ་ིབདོ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་
ཆེན་ཐེངས་བཅུ་དགུ་པའི་སངེ་ཡུ་ཊ་ཁུལ་
གི་བདོ་རིགས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།	
ཐངེས་འདིའི་ཚོགས་འད་ུད་ེབཞིན་ལེགས་
པར་མཇུག་སིྒལ་ཡོད་པ་དང་།	 ཐངེས་རསེ་
མའི་བང་ཨ་རིའི ་བ ོད་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་ཆེན་ཨ་རིའི་བྷ་ོསི་
ཊོན་	 (Boston)	 གངོ་ཁརེ་ནང་ཚོགས་
གཏན་འཁལེ་ཡོད་པ་བཅས།།
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དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཧར་སྤུར་གཏན་སླབོ་ཏུ་འཚམས་གཟགིས་གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སྲིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༨	 ཉནི་ཧར་སྤུར་
གཏན་སླབོ་ཏུ་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕབེས་
ཡོད།	 དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་དང་ལནྷ་
ད་ུཤེས་རིག་དུང་ཆེ་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་འཇིགས་
མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དང་སཾ་བྷ་ོཊའ་ིསིྤ་ཁབ་
འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་དནོ་གུབ་ལགས་ལྷན་
བཅར་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
ཧར་སྤུར་གཏན་སླབོ་ཀི་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུྲག་
སོགས་ལ་ཧར་སྤུར་གཏན་སླབོ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
ཁབ་ཁོངས་སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པར་

རིྩས་ལེན་གནང་ཕོགས་དང་འབལེ་བའི་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ཟླ་གངས་

གསུམ་གོང་སྲིད་སྐོང་གི་ལས་ཁུར་ཞུས་
པ་ནས་བཟུང་ངས་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་
ཚོགས་ཁབ་ཁངོས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསླབོ་
གྲྭ་ཁག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་
ཚོགས་པར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༣	 ལོར་ཐགོ་མར་
རིྩས་ལེན་གི་ལས་གཞི་འག་ོབརྩམས་པ་ནས་
བཟུང་རྒྱབ་ལྗངོས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་ཞིབ་
ཏུ་བལསྟ་པ་ཡིན།	 ལོ་རེ་བཞིན་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་གི་
གངས་ཀ་ཉུང་ད་ུའག་ོབཞིན་པ་ཤེས་རྟགོས་
བུང་།
ད་ེསྔ་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཁབ་
ཁོངས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་

བདོ་པའི་སླབོ་ཕུྲག་གི་གངས་འབརོ་ད་ེབརྒྱ་
ཆ་	 ༩༠	 ཡིན་པ་དང་།	 ད་ལའྟ་ིཆར་གཏན་

སླབོ་ཁག་ཏུ་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུྲག་གི་གངས་
འབརོ་གི་བརྒྱ་ཆ་	 ༡༠	 དང་།	 བརྒྱ་ཆ་	
༩༠	 ས་གནས་ཡུལ་མི་དང་ཧ་ིམཱ་ལ་ཡའ་ིརི་

རུྒྱད་ཀི་སླབོ་ཕུྲག་ཆགས་ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	
བདོ་པའི་སླབོ་ཕུྲག་གི་གངས་འབརོ་ཉུང་ད་ུ
ཕིན་པའ་ིརུྒྱ་རྐནེ་གཙོ་བ་ོན།ི	 བདོ་པའ་ིཕུྲ་
གུའི་སྐེ་འཕལེ་གངས་ཚད་ཉུང་ད་ུཕིན་པ་
དང་།	 བདོ་མི་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་གཞིས་སྤ་ོབ།	
ཕི་ལོ་		༢༠༠༨	ལོར་བདོ་ནང་ས་བི་ཞི་རྒལོ་
ཆེན་མོ་བུང་བ་ནས་བཟུང་བདོ་ནས་རྒྱ་གར་
ལ་བདོ་མི་ཡོང་མཁན་ཉུང་ད་ུཕིན་པ་སོགས་
ལ་བརྟནེ་ནས་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུྲག་གི་གངས་
འབརོ་ཉུང་ད་ུའག་ོམུས་ཡིན་པ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུངས།
ཕགོས་མཚུངས་དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་དབུས་བདོ་སླབོ ་འཛིན་ཚོགས་ཁབ་

ཁོངས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་ལགྷ་མ་
དུག་ས།ེ	ཌལ་ཧརོ་གཏན་སླབོ་དང་།	སིམ་ལ་
གཏན་སླབོ།	ཧར་སྤུར་གཏན་སླབོ།	མ་སུ་རི་

གཏན་སླབོ།	 རརོ་གླངི་གཏན་སླབོ།	 ཀ་སྦུག་
གཏན་སླབོ་རྣམས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་སཾ་བྷ་ོཊ་
བདོ་སླབོ་ཚོགས་པར་རིྩས་སྤདོ་དང་འབལེ་
བའི་སྐརོ ་ལྡི་ལིར་དབུས་བདོ་སླབོ ་འཛིན་
ཚོགས་ཀི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ཤེས་རིག་བླནོ་ཆེན་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་དུང་སོགས་དང་མཇལ་
འཕྲད་གནང་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་དང་།	
སིྤར་ད་ེསྔ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ཤེས་རིག་
བླནོ་ཆེན་ལས་ཁུངས་ནས་དབུས་བདོ་སླབོ་
འཛིན་ཚོགས་ཁབ་ཁོངས་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་རིམ་བཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་

འཛུགས་ལ་རིྩས་སྤདོ་གནང་གཏན་འཁེལ་
བ་ནས་བཟུང་ད་བར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀིས་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་སླབོ་
གྲྭ་	༥༥	ཁངོས་ནས་སྔནོ་འགའོ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་	
༣༣	 དང་།	 གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིསླབོ་གྲྭ་
ཁག་	༩	གཞི་རིམ་བར་མའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་	༥	
འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉསི་བར་ཡོད་
པའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་	༨	བཅས་རིྩས་སྤདོ་གནང་
གུབ་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
ཧར་སྤུར་གཏན་སླབོ་ན།ི	 དབུས་བདོ་སླབོ་
འཛིན་ཚོགས་ཁབ་ཁོངས་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི ་སླབོ ་གྲྭ ་ལྷག་མ་དུག་བ ོད་མིའི ་སིྒག་
འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་
ཁོངས་སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པར་རིྩས་
ལེན་རུྒྱའ་ིཁདོ་ནས་ཆེ་ཤོས་ཨང་གཉསི་པ་ད་ེ
ཆགས་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ལའྟ་ིཆར་ཧར་སྤུར་
གཏན་སླབོ་ཏུ་སླབོ་ཕུྲག་གངས་	 ༤༧༡	 ཡོད་
པའ་ིཁདོ་ནས་བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་གངས་	༥༤	
ཡོད་པ་དང་།	 ལགྷ་མ་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ཡིན་
པ་བཅས།།

དབུས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཛ་དག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་སྐ་ུཚབ་སནྦ་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གླངི་
བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་པ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུས་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཛ་དག་ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་འཕྲདོ་བསནེ་དུང་
ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུབ་ལགས་དང་ཚོགས་
མི་བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟླ་
བ་ཕུན་སིྐད་ལགས་སནྦ་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གླངི་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་འབོར་
སྐབས་སྦན་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གླིང་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སལྐ་
བཟང་སྲི་གཅོད་ལགས་ཀིས་གཙོས་གཞུང་

ཁོངས་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་
སོགས་ནས་ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་དབུས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
ཛ་དག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་
འཕྲདོ་བསནེ་དུང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུབ་
ལགས་དང་ཚོགས་མི་བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་ཟླ་བ་ཕུན་སིྐད་ལགས་རྣམ་
གཉསི་ཀིས་ས་གནས་འཕྲདོ་བསནེ་སནྨ་ཁང་
དང་ཡན་ལག་སནྨ་རིྩས་ཁང་སོགས་ལ་ཆེད་

ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 སནྦ་ད་ར་
ནརོ་རྒྱས་གླངི་གཞིས་གངོ་གཉསི་ཀི་སྐུ་ཚབ་

རྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་ཀིས་ད་ིབ་དསི་ལན་
གནང་ཡོད།

གཞན་ཡང་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་ས་
གནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམ་ཛ་དག་
ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་
དང་ལནྷ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཏ་ེཏགོ་དབིབས་
གཉན་སྔནོ་འགོག་སནྨ་ཁབ་ཀི་གནས་སངས་
དང་།	 ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་ནད་
རླབས་གསུམ་པ་སྔནོ་འགགོ་དང་འབལེ་བའི་
ག་སིྒག་གནང་ཕགོས་སོགས་ཀི་སྐརོ་ལམ་
སནོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་འཛམ་གླངི་རང་ཤི་སྔནོ་འགགོ་ཉནི་མོར་སེམས་ཁམས་འཕྲདོ་བསནེ་
སྐརོ་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་ཏ་ེའཛམ་གླངི་རང་ཤི་སྔནོ་འགགོ་
ཉནི་མོ་དང་བསནུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་སེམས་ཁམས་
འཕྲདོ་བསནེ་ཚན་པའི་ག་ོསིྒག་འགོ་བཞུགས་
སྒར་ར་སར་རྟནེ་གཞི་བས་པའི ་བ ོད་ཀི ་
གསོལ་མགོན་ཁང་དུ་ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་དང་གཞུང་ཁངོས་མིན་
པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་

རང་ཤི་སྔནོ་འགོག་སྐརོ་གོ་རྟགོས་སྤལེ་ཡོད།	
སྐབས་ད ེར་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་
ཡོངས་ཀིས་རུ་ཁག་བཟསོ་ཏ་ེགསོ་བསྡུར་
དང་།	 རི་མོ་བསི་པ།	 འཁབ་སནོ་སོགས་ཀི་
བརུྒྱད་རང་ཤི་སྔནོ་འགོག་སྐརོ་གོ་རྟགོས་རྒྱ་
ཆེ་སྤལེ་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
སྦལེ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་ཀི་འཚོ་བེད་སྨན་
ཁང་ད་ུརང་ཤི་སྔནོ་འགོག་སྐརོ་གོ་རྟགོས་
སྤལེ་ཡོད།

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ ཁུངས་ནས་མི་སྒརེ་པ་དང་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་ ད་ལམ་བརུྒྱད་སེམས་ཁམས་འཕྲདོ་བསནེ་
སྐརོ་གོ་རྟགོས་གང་ཐུབ་སྤལེ་དགོས་པའི་
འབདོ་སྐལུ་གནང་ཡོད།	 རང་ཤི་སྔནོ་འགགོ་
གི་ལས་རིམ་ཁག་ལ་ཁནོ་མི་གངས་	 ༤༢	
ཉམས་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

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

ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།
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བལེ་ཇི་ཡམ་ནང་ས་སྐ་༸གངོ་མ་ཁ་ིཆེན་ར་ོར་ེའཆང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དགུང་གངས་དནོ་བདནུ་ལ་ཕབེས་པའ་ི
འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུྲང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༡༡	 ཉནི་བལེ་ཇི་ཡམ་བརྩ་ེཆེན་ཚོགས་པའ་ི

གོ་སིྒག་འོག་དཔལ་ས་སྐ་ཕུན་ཚོགས་ཕ་ོ

བང་གི་གདངུ་སྲས་ཨ་སངྒ་བཛྲ་རིན་པ་ོཆེ་
དབུ་བཞུགས་ཐགོ་འཁནོ་རིགས་བསན་པའི་

མངའ་བདག་སྐབས་མགོན་ས་སྐ་༸གོང་མ་

ཁ་ིཆེན་ར་ོར་ེའཆང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དགུང་
གངས་དནོ་བདནུ་ལ་ཕབེས་པའི་འཁུངས་
སརྐ་དསུ་ཆེན་བལེ་ཇི་ཡམ་གི་གངོ་ཁརེ་ཨན་
ཌི་ཝབ་	 (Antwerp)	 ནང་སུྲང་བརིྩ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་བལེ་
ཇི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་འཁནོ་གདངུ་ཨ་སངྒ་བཛྲ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་བལེ་ཇི་ཡམ་བརྩེ་ཆེན་ཚོགས་
པ་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་
ལྟར་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་འདི་ཉིད་
མགོགས་མུར་ཞི་སླད་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་

ཡོངས་ལ་གུབ་ཐོབ་ཐང་སངོ་རྒྱལ་པའོི་ར་ོ
རའེ་ིགསུང་ནད་ཀི་འཇིགས་པ་ཞི་བའ་ིགསོལ་
འདབེས་ས་སྐ་ནད་གལོ་མའི་ལྗགས་ལུང་
གནང་ཡོད།	
འཁནོ་གདངུ་ཨ་སངྒ་བཛྲ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
དང་བལེ་ཇི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀ་
ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་རྣམ་གཉིས་ནས་
མངར་ཟས་ཀཀེ་ (Cake) གཏུབས་ཏ་ེའཁནོ་
རིགས་བསན་པའི ་མངའ་བདག་སྐབས་
མགོན་ས་སྐ་༸གོང་མ་ཁི་ཆེན་ར་ོར་ེའཆང་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དགུང་གངས་དནོ་བདནུ་
ལ་ཕབེས་པའི་འཁུངས་སརྐ་སུྲང་བརིྩ་གཟབ་

རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
མཛད་སྒརོ་ས་གནས་བདོ་རིགས་གཞོན་
སྐསེ་རྣམས་ཀིས་བདོ་ཀི་སྲལོ་རུྒྱན་གཞས་སྣ་
འཁབ་སནོ་གཟགིས་འབུལ་ཞུས་ཡོད།	 གངོ་
ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོའཁོན་གདུང་ཨ་སངྒ་
བཛྲ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དད་ལྡན་མང་
ཚོགས་ལ་ཆོས་འབལེ་དང་ཚེ་དབང་བཀའ་
དནི་གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་དད་ལནྡ་མང་
ཚོགས་ཕནོ་ཆེན་བཅར་ཡོད་པ་བཅས།།

༢༠༢༡		ལོའ་ིབར་བཞག་སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཚན་
རིག་སླབོ་ཚན་ཐནོ་ས་ེལོ་གཅིག་གི་རིང་སླབོ་
མཚམས་འཇགོ་མཁན་སླབོ་ཕུྲག་གངས་	༡༠		
ལ་	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 	 ལོའ་ིརྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོངས་ཀི་སནྨ་པ་		 (MBBS)	དང་	 (En-
gineering)	 གཉསི་ཀི་ཚུད་རུྒྱགས་ག་སིྒག་
གི་སླབོ་ཡོན་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་དང་།	 འཚང་
སནྙ་རྣམས་གཤམ་གསལ་ད་ལམ་སྦྲལེ་ཐག་
བརུྒྱད་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡		ཟླ་		༡༠			ཚེས་		

༡༣	 	 མཚན་མོའ་ིཆུ་ཚོད་	 ༡༡།༥༥	 པའ་ི
ནང་ཚུན་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཟིན་དགོས་པའི་
གསལ་བསྒགས་སུ།	
https://forms.gle/wrkjWRtRbt7dW-

Evw7

སླབོ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གི་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་ཁག་
གཤམ་གསལ།
༡།	 ཤེས་རིག་སླབོ་ཡོན་འགངེས་ཤོག་ཀ་པ་	
ཞིབ་བཀང་གིས་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནས་དག་མཆན་འཁདོ་པ་དགསོ་རུྒྱ།

༢།	 འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ (NEET/JEE) 

བཅས་ཀི་ཡིག་རུྒྱགས་གུབ་འབས་ཨང་
ཤོག་གི་ངོ་བཤུས་མཉམ་འབུལ་དགོས་རུྒྱ།	
(འདམ་ཀ)
༣།	 འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཚན་རིག་དང་
ཨང་རིྩས་	 (PCM/PCB)	 གཉསི་ཀི་གུབ་
འབས་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་	 ༦༠	 ལོན་པ་
དགསོ།	
ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ལོར་ཐནོ་པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་རྣམས་
ལ་དམིགས་བསལ་དགངོས་བཞསེ་གནང་རུྒྱ།		

༤།	 འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་རྣམས་འཛིན་རིམ་
བཅུ་པ་བར་བདོ་པའ་ིསདྐ་ཡིག་ཐགོ་སླབོ་སྦངོ་
བས་པའམ་ཡང་ན་ད་ེདང་ཚད་མཉམ་བདོ་
ཡིག་ཡིག་རུྒྱགས་འཕྲདོ་པ་ཞིག་དགསོ་རུྒྱ།
༥།	 སླབོ་ཡོན་ཞུས་ཐབོ་རསེ་རུྒྱ་མཚན་ཡང་
དག་མེད་པར་སླབོ་མཚམས་བཞག་ཚེ་སླབོ་
ཡོན་འག་ོགནོ་ཕིར་སླགོ་དགསོ་རུྒྱ།
སླབོ་ཡོན་དངུལ་འབརོ།	 	 	 སླནོ་ཡོན་མཐ་ོ
ཚད་འབུམ་གཅིག་བར་གནང་རུྒྱ།

For inquiry, please contact

Mrs Sonam Sangmo or 

Ms Tenzin Tashi

Email: doe.lobyon@tibet.net

scholarship@tibet.net

Phone: +91-1892-222572, 222721

Web:www.sherig.org/en/

FB: www.facebook.com/doe.lobyon/               

དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རརོ་གླངི་དང་ཀ་སྦུག་གཏན་སླབོ་ཏུ་འཚམས་གཟགིས་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༠	
ནས་	 ༡༡	 བར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལནྡ་སྲིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
རརོ་གླིང་དང་ཀ་སྦུག་གཏན་སླབོ་གཉསི་སུ་
འཚམས་གཟིགས་གནང་ས་ེརྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་གི་ཤེས་རིག་བླནོ་ཆེན་ལས་ཁུངས་
ནས་དབུས་བ ོད་སླབོ ་འཛིན་ཚོགས་ཁབ་
ཁོངས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་ལགྷ་མ་
རྣམས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་
སླབོ་ཚོགས་པར་རིྩས་སྤོད་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
པའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་གཞུང་འབལེ་འཚམས་
གཟགིས་ལེགས་པར་གུབ་ཡོད།	
ཕི་ཚེས་	 ༡༠	 ས་ྔད་ོདཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་
མཆོག་དང་ཤེས་རིག་དུང་ཆེ།	 སཾ་བྷ་ོཊའ་ི
སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་བཅས་བྷག་ཌོག་རའི་
གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་འབརོ་སྐབས་ཀ་རརོ་
སྒང་གསུམ་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་
པས་གཙོས་ས་འཐུས་དང་།	 ས་གནས་རང་
བདནེ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ།	 གཞུང་
ཁངོས་མིན་པའི་ཚོགས་སིྐད་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་
དང་།	མི་མང་ཁག་གཅིག་བཅས་ནས་ཕབེས་
བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེ
ཡང་དཔལ་ལནྡ་སྲིང་སྐངོ་མཆོག་ཐགོ་མར་
བསུ་ན་མདའ་གཏན་སླབོ་ཏུ་ཕབེས་འབརོ་
སབྐས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་གཙོས་ས་

གནས་ཀི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་གིས་
ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་སླབོ་གྲྭའི་
དགེ ་ལས་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདི་དང་
འབལེ་ལམ་སནོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་རརོ་གླངི་
རང་འཚོའི་བཟ་ོགྲྭར་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་ལས་
བདེ་རྒན་གས་ཁག་གཅིག་དང་ཐུག་འཕྲད་
གནང་ས་ེས་གནས་དརེ་ད་ེསྔ་༸གོང་ས་སྐུ་
ཕྲངེ་	 ༡༣	 པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཞབས་ཀིས་
བཅགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༡༠	
ནས་	 ༡༩༡༢	 བར་བཞུགས་བཞག་མཛད་
ཡོད་སབས།	 ས་གནས་འད་ིན་ིབདོ་མི་
གཙོས་ནང་པ་ཡོངས་ལའང་ལོ་རུྒྱས་རང་
བཞིན་ལནྡ་པའ་ིགནས་ས་ཞིག་དང་བདོ་མིར་
མཚོན་ན་ཆོས་སྲིད་གང་ཐད་ནས་ས་གནས་
ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་དགོས་
སྐརོ་སོགས་གསུངས།	 སབྐས་དརེ་བཟ་ོགྲྭའ་ི
གནས་སངས་རུྒྱས་ལོན་གནང་སབྐས་འབུང་
འགུར་བཟ་ོགྲྭའི་ལས་དནོ་ཚགས་ཚུད་དང་།	
མུ་མཐུད་རུྒྱན་འཛིན་ལམ་ལྷངོས་ལྡན་པ་
ཡོང་སླད་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ངོས་
ནས་མཐུན་འགུར་གང་ཐུབ་གནང་རུྒྱའ་ིཞལ་
བཞསེ་གནང་བ་དང་སྦྲགས།	 ཕུགས་རྒྱང་
རིང་པའོི་དགོངས་བཞེས་ཀིས་མ་འོངས་
པར་བཟ་ོགྲྭ་ད་ེབཞིན་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་

ཐབས་སདླ་བཟ་ོགྲྭའི་ལས་བདེ་ཟུར་པ་ཚོའི་
ངོས་ནས་རོགས་རམ་དང་འཐུན་འགུར་
གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་
བར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་
གསུངས།
ད་ེརསེ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐངོ་མཆོག་འཇམ་

དབངས་རིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་ཁང་ད་ུ
འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕབེས་སྐབས་འབལེ་
ཡོད་འགན་འཛིན་དང་ལས་བེད་རྣམས་
ནས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཏ་ེརིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་ཁང་གི་ཚོགས་
མིས་ལས་བསྡམོས་སྙངི་བསྡུས་ཤིག་སྒགོས་
སྦང་ཞུས་གུབ་མཚམས་དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་འཇམ་དབངས་རིག་གཞུང་
གཅསེ་འཛིན་ཁང་གི་ཚོགས་མི་ཚོས་ད་བར་
བདོ་པའི་རིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་དང་
གོང་འཕལེ་ཐད་ཞབས་འདགེས་ཞུས་པར་
བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	

ལྷག་པར་མི་རབས་རྒན་པ་ཚོས་སྐུ ་ལས་
བསྐནོ་པའི་བཀའ་དནི་ལ་བརྟནེ་ནས་ད་བར་
བས་ིགནས་ཁང་འདི་ལྟ་བུ་མུ་མཐུད་གནས་
ཐུབ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	
ཉནི་རྒྱབ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐངོ་མཆོག་རརོ་
གླངི་གཏན་སླབོ་ཏུ་ཕབེས་འབརོ་སབྐས་སླབོ་

གྲྭའ་ིསླབོ་སིྤ་ཨེ་སི་ཀ་ེཤར་མཱ་  (SK Sharma) 

དང་རེག་ཊར་བཀ་ཤིས་དནོ་གུབ་ལགས་
ཀིས་གཙོས་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུྲག་ཡོངས་ནས་
ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	
སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
སླབོ་གྲྭའི་དགེ་ལས་ཡོངས་ལ་འཚམས་འད་ི
དང་འབལེ་ལམ་སནོ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།
ཕི་ཚེས་	 ༡༡	 ས་ྔད་ོདཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་
མཆོག་རརོ་གླིང་ནས་ལྕགས་པ་ོརིའི་དན་
རྟནེ་བདོ་སྨན་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུའཚམས་
གཟགིས་རསེ་ཀ་སྦུག་གཏན་སླབོ་ད་ུའཚམས་

གཟགིས་གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་དཔལ་
ལནྡ་སྲིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་སླབོ་གྲྭ་རིྩས་ལེན་
རིྩས་སྤོད་སོགས་ཀི་སྐརོ་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོ
གནང་ཡོད།	 ད་བར་ལོ་ང་ོདུག་ཅུ་ལགྷ་རིང་
དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཁབ་ཁོངས་
བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭའི་དགེ་ལས་ཡོངས་ནས་
བདོ་ཕུྲག་གི་ཤེས་ཡོན་གངོ་འཕལེ་ཐགོ་རམ་
འདགེས་གང་ལེགས་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	 ཀ་
སྦུག་སླབོ་གྲྭར་མཚོན་ན་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུྲག་
གངས་མང་ཤོས་ཡོད་པའི་སླབོ་གྲྭ་ཞིག་ཡིན་
སབས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་དརེ་
ངསོ་འཛིན་གིས་བཀའ་དནི་མཚོན་བདེ་སླབོ་
གྲྭའི་སླབོ་སིྤ་ལ་ལེགས་གསོལ་ཕག་རྟགས་
ཤིག་ཕུལ་གནང་འདགུ
ཐངེས་འདིར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐངོ་མཆོག་
གིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ཤེས་རིག་བླནོ་
ཆེན་ལས་ཁུངས་ནས་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་
ཚོགས་ཁབ་ཁངོས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསླབོ་
གྲྭ་ལྷག་མ་རྣམས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་སཾ་བྷ་ོཊ་
བདོ་སླབོ་ཚོགས་པར་རིྩས་སྤདོ་གནང་བསདྡ་
སླབོ་གྲྭ་ཆེ་ཁག་དུག་ཡོད་པ་ལས་ལ་ྔས།ེ	 སིམ་
ལ་དང་།	 ཧར་སྤུར།	 མ་སུ་རི།	 རརོ་གླངི་།	
ཀ་སྦུག་བཅས་ཀི་གཏན་སླབོ་ཁག་བཅས་སུ་
གཞུང་འབལེ་འཚམས་གཟིགས་ཀི་ལས་
རིམ་ཡོངས་སུ་ལེགས་གུབ་བུང་ཡོད།	།	


