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ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུའཚམས་གཟྱིགས། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ 
ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མྱིའྱི་འཐུས་མྱི ་
ལམྕ་སྐ་ུཨེ་ལྱི ་ཡྱི ་ན་ Ileana Ros-Lehtin-

en, མཆོག་དང་། ལམྕ་སྐ་ུཀ་ལའ་ོཌྱིའྱི་ཊན་
ནྱི་ Claudia Tenney, མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུའཚམས་

ག ཟྱི ག ས ་ སུ ་ ཕ ེ བ ས ་
ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་
ཚེས་ཉྱིན ་གྱི ་ཕྱི ་ད ་ོ ཆུ ་
ཚོད་ ༥།༣༠ ཙམ་གྱི་
ཐགོ་ལྕམ་སྐུ་རྣམ་གཉྱིས་
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་
ལྷ ན ་ ཁ ང ་ དུ ་ ཕ ེབ ས ་
འབརོ་སབྐས། དཔལ་

ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གྱིས་གཙོས་སྤྱི་འཐུས་
རུྒྱན་ལས་རྣམ་པས་ཕབེས་བསུའྱི་ས་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་གནང་བ་དང་། ད་ེརསེ་
ལམྕ་སྐ་ུཨེ་ལྱི ་ཡྱི ་ན་ Ileana Ros-Lehtin-

en མཆོག་དང་། ལམྕ་སྐ་ུཀ་ལའ་ོཌྱིའྱི་ཊན་
ནྱི་ Claudia Tenney མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་
གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་གཟྱིགས་
སྐརོ་ད་ུགདན་ཞུས་གནང་ཡོད། ད་ེནས་སྤྱི་
འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཚོགས་ཁང་ནང་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཁོང་རྣམས་

རྡ་སར་ཕེབས་པར་འཚམས་འདྱི་དང་། 
ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་ད་བར་བདོ་
དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་
ཐུགས་རེ་ཆེ ་ཞུས་གནང་བ་དང་སྦྲགས། 
བདོ་ནང་གྱི ་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སྐརོ་ངོ་
སྤདོ་སྙྱིང་བསྡསུ་དང་། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་
ལོ་འཁོར་སྔནོ་རྩྱིས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་འགལེ་
བརདོ་གནང་རསེ། དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གྱིས་བ ོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེལམྕ་སྐ་ུརྣམ་གཉྱིས་ལ་
ཕག་རྟགས་ཕུལ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆོག་གྱིས་ཤེས་
རྱིག་བཀའ་བླནོ་གྱི་ཕག་ལས་དབུ་འཛུགས་གནང་

བའྱི་རྟནེ་འབལེ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ ཉྱིན་
གྱི་སྔ་ད་ོབདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་སུ་བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆོག་ལ་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་ལས་བདེ་རྣམས་
ཀྱིས་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འདྱི་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་པའྱི་
མཛད་སྒ་ོཞྱིག་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། སབྐས་དརེ་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གྱིས་གཙོས་སཾ་བྷ་ོཊ་དང་། རྡ་
ས་བདོ་ཁྱིམ་སྤྱི་ཁབ་འགན་འཛྱིན། འགན་འཛྱིན་
ལས་རོགས། རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འགན་
འཛྱིན་དང་སླབོ་སྤྱི། དག་ེཆེ། ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཚན་པ་ཁག་གྱི་འགན་འཛྱིན་དང་ལས་
བདེ་སོགས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཁུར་བཞེས་པར་
འཚམས་འདྱི་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡང་འདྱི་ག་གསར་
འགོད་པས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལ་ལས་
འཆར་ག་རེ་ཐགོ་ཤུགས་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ནམ། ཞསེ་
བཀའ་འདྱི་ཞུས་པར་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གྱིས་ལན་འདབེས་གནང་དནོ། ངས་ལམ་སང་
དང་པ་ོའདྱི་བདེ་རུྒྱ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་འདྱི་བདེ་
རུྒྱ་ཡྱིན། གསར་པ་འདྱི་བདེ་རུྒྱ་ཡྱིན་ཞསེ་ད་ལ་ྟ
དམགས་བསལ་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རེད། འནོ་ཀང་
ངའྱི་གོང་གྱི ་བཀའ་བླནོ་ཟུར་པས་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་
ལ་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཟསོ་ཡོད་པ་རེད། དང་པ་ོ
ངས་བཀའ་བླནོ་ཟུར་པས་ལོ་ལའྔྱི་ནང་འཆར་གཞྱི་
ག་རེ་བཞག་ཡོད་པ་དརེ་བལ་ྟདགསོ། བཀའ་བླནོ་
ཟུར་པས་འཆར་གཞྱི་ག་རེ་བཞག་ཡོད་པ་ད་ེངས་
མུ་མཐུད་མཇུག་སྐངོ་བདེ་དགསོ་པ་རེད། བཀའ་
བླནོ་ཟུར་པའྱི་དསུ་ཡུན་ལྷག་མ་ད་ེངས་མཇུག་
སྐངོ་དགསོ་པ་གལ་ཆེན་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདགུ ཅསེ་
གསུངས།།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ 
རེས་གཟའ་ལྷག་པའྱི་ཉྱིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་
རམ་ས་ལར་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་
པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་སྐུ་ཚབ་
ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ཚོགས་མྱི ་ལྕམ་སྐུ་ཨེ་ལྱི ་ཡེ་
ན་ Ileana Ros-Lehtinen མཆོག་དང་། 
ལམྕ་སྐ་ུཀ་ལའ་ོཌྱིའྱི་ཊན་ནྱི་ Claudia Ten-

ney, རྣམ་གཉྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༦ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ད་ུམཇལ་ཁ་དང་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད། མཇལ་ཁ་གུབ་
མཚམས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པས་
ཐངེས་འདྱིར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་མཇལ་
ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་ཇྱི་སྩལ་སྐརོ་གསར་འགདོ་
པའྱི ་དྱི་བར་ལན་འདེབས་གནང་སྐབས་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་དབུ་ཁྱིད་རུྒྱན་རྱིང་བདོ་དནོ་

ཐད་རྒྱབ་སྐོར་གནང་མཁན་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་ལྕམ་སྐུ་ཨེ་ལྱི ་ཡེ་

ན་ Ileana Ros-Lehtinen མཆོག་གྱིས་
གསུང་དནོ། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་དམྱིགས་བསལ་
མཇལ་ཁ་ཞུ་རུྒྱའྱི་སྐལ་བཟང་གྱི ་གོ་སྐབས་
ཐོབ་པ་འདྱི་ནྱི་ང་ཚོས་དསུ་རྟག་ཏུ་དགའ་
ཚོར་སྐ་ེགཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན།  སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་

༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བམས་
བརྩེའྱི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་ད་ེདག་ནྱི་དངེ་

འཛམ་གླྱིང་སྤྱི ་ཚོགས་ནང་ཧ་ཅང་དགོས་
མཁ་ོཆགས་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ཨ་རྱི་བ་ཙམ་
ད་ུམ་ཟད་རང་དབང་འདདོ་མཁན་ཚང་མས་
༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་
སོྩལ་བཞྱིན་པར་ད་ོསང་ཧ་ཅང་ཆེན་པརོ་
བདེ་བཞྱིན་ཡོད། ཅསེ་གསུང་པ་མ་ཟད་

ལགྷ་པར་ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་གྱིས། མཇལ་འཕྲད་
སབྐས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བུས་འགོ་བདོ་
རྱིགས་ཡོངས་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པའྱི་རང་
སྱིད་རང་སྐངོ་གྱི་གནས་བབ་ཐབོ་ཐབས་བདེ་
བཞྱིན་པའྱི་སྐརོ་སོགས་བཀའ་མོལ་ལྷུག་པ་ོ
བུང་ཡོད་སྐརོ་གསུངས། ཕགོས་མཚུངས་
ལམྕ་སྐ་ུཨེ་ལྱི ་ཡེ་ན་Ileana Ros-Lehtinen, 

མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ནས་བདོ་ཀྱི་
ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་དགོས་པའྱི་
གསོ་ཆོད་བཞག་པ་ལརྟ།  རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་བདོ་མྱི ་ཚོར་དམ་བསྒགས་བཀག་སྡམོ་ 
མེད་པར་རང་གྱི ་ཐུན་མྱིན་ཆོས་དང་རྱིག་
གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག ཁརོ་ཡུག་སོགས་སུང་
སྐབོ་བ་རུྒྱའྱི་རང་དབང་སྤདོ་དགོས་པ་རེད་
ཅསེ་གསར་འགདོ་པར་གསུངས།།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་
ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཐུགས་ཕམ་ཆེན་པསོ་སེམས་གསོ་མཛད་པ། 
༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་
རྡ་སའྱི་ཉ་ེའགམ་ནརུ་པུར་གཞུང་ལམ་ད་ུ
རླངས་འཁོར་ཞྱིག་གཡང་ད་ུལྷུང་ནས་བྱིས་
པ་ ༢༣ ཚེ་སགོ་ཤོར་བར་བརྟནེ་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་ཧྱི་མཱ ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི ་སྤྱི ་ཁབ་བླནོ ་
ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཇཡྱི ་རཱམ་ཐཱ་ཀུར་ Jai Ram 
Thakur མཆོག་བརུྒྱད་ཕུྲ་གུའྱི་ཕ་མ་གཙོ་
བརོ་གུར་བའྱི་ཤུལ་ལུས་ནང་མྱི ་ལྟསོ་བཅས་
རྣམས་ལ་སེམས་གསོ་མཛད་པའྱི་ནང་འཁདོ་
དནོ། ཁ་སང་ནརུ་པུར་ Nurpur ཉ་ེའགམ་

ད་ུསླབོ་གྲྭའྱི་རླངས་འཁརོ་ཞྱིག་གཡང་ད་ུལྷུང་
ནས་ཁནོ་མྱི ་གངས་ ༢༧ འདས་གངོས་སུ་
གུར་ཡོད་པ་ནས་ཕུྲ་གུ་ ༢༣ ཚེ་སགོ་ཤོར་
བར་ངསོ་རང་བླ་ོཕམ་ཧ་ཅང་བུང་།  ཕུྲ་
གུ་ད་ེདག་རྒྱལ་ནང་གྱི ་བྱིས་པ་གཞན་དང་
མཚུངས་པར་ཕ་མའྱི ་སེམས་ཁོངས་སུ ་
དགའ་སྤབོས་ཀྱི ་ཚོར་བ་དང་རེ་བའྱི་འདོ་
སང་སྦྱིན་མཁན་ཡྱིན་ཞྱིང་།  ཕ་མའྱི་ཕུགས་
འདནུ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན།  སླབོ་གྲྭ་ནས་ནང་ད་ུ
ཕྱིར་ལོག་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་ཕུྲ་གུ་ད་ེདག་ལམ་
བར་འདས་གངོས་སུ་གུར་བ་ནྱི་གོད་ཆག་

ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཕགོ་པ་ཞྱིག་རེད། ངསོ་ཀྱིས་
རྐནེ་ངན་གདོ་ཆག་དའེྱི་འགོ་དཀའ་སྡགུ་མངོ་
བཞྱིན་པའྱི་ཕུྲ་གུའྱི་ཕ་མ་དང་ནང་མྱི ་ལྟསོ་
བཅས་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་
དང་སྦྲགས་སེམས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།
ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེནྱི་འདས་པའྱི་ལོ་ངོ་ 
༥༨ ཙམ་རྱིང་ངསོ་ཀྱི་སྡདོ་གནས་ཆགས་
ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ས་གནས་ཡུལ་མྱི ་རྣམས་
ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སེམས་ཐག་ཉ་ེབའྱི་ཚོར་
སང་ཞྱིག་སྐ་ེབཞྱིན་ཡོད་སྟབས། གླ་ོབུར་གདོ་
ཆགས་ད་ེའད་ཕགོ་སྐབས་ནང་མྱི ་གཅྱིག་

གྱི ་ཚོར་སང་འགོ་སེམས་སྡུག་ཧ་ཅང་ཡོང་
བཞྱིན་འདགུ ཅསེ་འཁདོ། 
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེམཚོན་
སླད་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་ཐབེས་རྩ་བརུྒྱད་མངའ་
སྡའེྱི་སྤྱི་ཁབ་བླནོ་ཆེན་གྱི་ཛ་དག་ངལ་སེལ་
རོགས་དངུལ་ཐེབས་རྩར་ཞལ་འདེབས་
གསོལ་སྩལ་མཛད་པ་དང་སྦྲགས་ཐུགས་
སྨནོ ་མཚམས་སྦོར་ཡང་མཛད་ཡོད་པ་
བཅས།། 

སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཨ་རྱིར་གཞུང་
འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ། 

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་
སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ 
༤ ཚེས་ ༩ ནས་ ༡༧ བར་ཨ་རྱིར་གཞུང་
འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་དཔལ་
ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༩ ཉྱིན་ཨ་རྱི་གངོ་ཁརེ་ཨཊ་ལན་ཊ་ནང་རྟནེ་
གཞྱི་བས་པའྱི་དཔལ་ལནྡ་འབས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་
གླྱིང་ཆོས་ཚོགས་སུ་གཟྱིགས་སྐརོ་ཕབེས་རུྒྱ་དང་། 
ད་ེརསེ་ཨེ་མོ་རྱིའྱི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུ
བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་མང་གཙོ་འཕལེ་རྱིམ་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ། ད་ེནས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ 
ཉྱིན་ཨཊ་ལན་ཊ་ནས་ཝ་ཤྱིང་ཊོན་ལ་ཕབེས་ཐནོ་
གྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ བར་ས་གནས་སུ་ལས་འཆར་
ཁག་བསྐང་རུྒྱ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་རྒྱ་གར་
གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་ཕབེས་འབརོ་གནང་རུྒྱ། ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་ལྡྱི་ལྱི ་ནས་
ཕབེས་ཐོན་གྱིས་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་ཕབེས་
འབརོ་གནང་རུྒྱ་ཡྱིན་པ་བཅས།།
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བཀའ་བླནོ་ཁྱི་ཟུར་མཁས་དབང་སླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་འཕགས་བདོ་དབར་གནའ་དངེ་
འབལེ་ལམ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ 
ཉྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུའྱི་ལས་འགུལ་དང་འབལེ་རྒྱ་གར་

གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དསུ་
སྟནོ་སུང་བརྩྱི་ཞུ་སབྐས་འཕགས་བདོ་གཉྱིས་
དབར་གནའ་དངེ་འབལེ་ལམ་སྐརོ་བཀའ་
བླནོ་ཁྱི་ཟུར་སླབོ་དཔནོ་སྐབས་ར་ེཟམ་གདངོ་
རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། ཐགོ་མར་རང་ཉྱིད་ལ་མགནོ་ཤོག་
འབརོ་སབྐས་གཏམ་བཤད་བདོ་ཧྱིན་གཉྱིས་
ནང་མ་གཏགོས་ངསེ་པར་ད་ུཨྱི ན་སདྐ་ཐགོ་
ཤོད་དགོས་ཚེ་ང་རང་མཛད་སྒརོ་བཅར་
ཐུབ་རུྒྱ་མྱིན་པའྱི་ཐག་གཅོད་བས་པ་ཡྱི ན།  
སྤྱིར་ཨྱི ན་ཧྱིན་གཉྱིས་ཀང་ངའྱི་མ་སདྐ་མྱིན། 
འནོ་ཀང་ད་ེགཉྱིས་སདྐ་ཐར་ཐརོ་ཙམ་རྒྱག་
གྱི་ཡོད། བདོ་ཀྱི་ཡྱི ་གརེ་མཚོན་ན་རྒྱ་གར་
ལ་ཁུངས་གཏུག་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་རྒྱ་གར་
དང་བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡྱི ག་གཉྱིས་ལ་མཚོན་ན་
དབངས་གསལ་དང་བརྡ་སྤོད་པའྱི་རྣམ་
གཞག་ལ་ཁད་པར་གང་ཡང་མེད། དརེ་
བརྟནེ་རྒྱ་གར་སདྐ་ནང་ཕྲན་བུ་སདྐ་ཆ་བཤད་
བད་ེབ་འདགུ ད་ེརྱིང་གྱི་བརདོ་གཞྱིར་
མཚོན་ན། འཕགས་བདོ་གཉྱིས་དབར་
གནའ་དངེ་འབལེ་བ། ཞསེ་ཨྱི ན་སདྐ་ནང་
ལ་ “India and Tibet: Ancient Ties 

and current bond” ཞསེ་པ་ཡྱིན་འདགུ 
ཨྱི ན་སདྐ་ཐ་སདྙ་ Ties དང་ bond ཞསེ་
པའྱི་ཚྱིག་གཉྱིས་པ་ོད་ེཧྱིན་སདྐ་ནང་སུྒར་ན་
བནྡྷན་དང་ཇཀྚ་ཞསེ་འབྱི་དགསོ། དནོ་ད་ུ
ཕན་ཚུན་ཨུ་ཚུགས་སམ་བཙན་ཐབས་ཀྱིས་
དཀྱི་བའམ་སམྡ་ནས་བཞག་པའྱི་འབལེ་བ་ལ་ྟ
བུ་ཞྱིག་ལ་ག་ོརུྒྱ་རེད། འཕགས་བདོ་གཉྱིས་
དབར་གྱི ་འབ ེལ་བ་ནྱི ་ད ེ་འདའྱི ་འབ ེལ་
བ་ཞྱིག་རེད་བསམ་པ་ངས་དན་གྱི ་མེད། 
འཕགས་བདོ་གཉྱིས་དབར་གྱི་འབལེ་བ་ནྱི་
ཕན་ཚུན་མཛའ་བརྩེའྱི་འབལེ་བ་ཞྱིག་རེད། 
གཅྱིག་ནས་དངེ་སབྐས་ཕན་ཚུན་འབལེ་ལམ་
སྐརོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྐབས་ཚང་མའྱི་བླརོ་
ལནྷ་སྐསེ་སུ་ཆོས་གཉྱིས་དབར་འབལེ་ལམ་
ཡོང་དགསོ་པ་མ་གཏགོས། ཆོས་གཅྱིག་ཁ་ོ
ནའྱི་སྟངེ་འབལེ་ལམ་ཞེས་པ་འཇོག་ཤེས་
ཐབས་མེད།  ག ཉྱི ས ་ ན ས ་ སྤྱི ་
ཚོགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབལེ་ལམ་སྐརོ་

བརོད་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་དབར་ཕན་
ཚུན་ཆབ་སྱིད་དང་དཔལ་འབརོ། ཚོང་
འབལེ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འབལེ་ལམ། ཡང་

ན་བད་ེའཇགས་དང་། ས་བབ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
འབལེ་ལམ་བཅས་ལ་གོ་བ་མ་གཏགོས་ད་ེ
དག་ལས་སྤོས་པའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་ཆོས་
ཕོགས་ཀྱི་འབལེ་བ་ཞྱིག་བསམ་བླའོྱི་ནང་
འཁརོ་ཐུབ་ཀྱི་མེད། རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་དབར་
གྱི་འབལེ་ལམ་སྐརོ་སདྐ་ཆ་ཤོད་སབྐས་ཡུལ་
གཉྱིས་ཀྱི་མང་ཚོགས་དང་ཡང་ན་ས་བབ་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་འབལེ་བར་གོ་བཞྱིན་ཡོད། 
ད་ེལྟ་བུའྱི་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་སྐབས་
འཕགས་བདོ་གཉྱིས་དབར་ཧ་ལམ་འབལེ་
བ་མེད་ཅསེ་བརདོ་ཆོག གང་ཡྱིན་བརདོ་
ན་ད་ེའདའྱི་འབལེ་ལམ་ད་ེརྒྱལ་ཁབ་འད་
མཉམ་དབར་ཡོང་དགསོ་པ་ཞྱིག་རེད།  
 འཕགས་བདོ་གཉྱིས་དབར་འད་
མཉམ་གྱི་གནས་བབ་གཏན་ནས་མེད། དའེྱི་
ཐགོ་ངས་ཞྱིབ་ཕྲ་བརདོ་ཐུབ། གནའ་རབས་
འཕགས་བདོ་ཡུལ་གཉྱིས་དབར་བླ་སླབོ་ཀྱི་
ཚུལ་ད་ུགནས་ཡོད། མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚོ་
དང་སླབོ་དཔནོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི ་ལ། སླབོ་དཔནོ་
པདྨ་འབུང་གནས་ལ་སོགས་པས་བདོ་ནང་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་གཞྱི ་ཚུགས་པར་
མཛད་རུྒྱའྱི་དགོངས་བཞེས་མཛད་པ་ནས་
བཟུང་བདོ་ས་ཡོངས་རགོས་རྒྱ་གར་གྱི་སླབོ་
དཔནོ་ད་ེདག་གྱི་སླབོ་མར་གུར་ཡོད། 
 བ་ླསླབོ་དབར་འད་མཉམ་ཡོང་ཐབས་
མེད། བ་ླསླབོ་དབར་གྱི་འབལེ་བ་ནྱི་དད་པ་
དམ་ཚྱི ག་དང་ཡྱི ད་ཆེས་ཀྱི་འབལེ་བ་ཞྱིག་
རེད། བ་ླམའྱི་ངསོ་ནས་སླབོ་མར་སྙྱིང་ར་ེ
དང་ཐུགས་རེའྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་འཇུག་
པར་བདེ་བཞྱིན་ཡོད། དའེྱི་ཐགོ་ནས་ལ་ྟ
བ་ཡྱི ན་ནའང་འད་མཉམ་གྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་རྩ་བ་ནས་མེད། ད་ལའྟྱི་དསུ་སབྐས་
འདྱིར་འཕགས་བོད་ཀྱི ་འབ ེལ་ལམ་ལ་
མཚོན་ནའང་ང་ཚོ་བདོ་མྱི ་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་
གྱི་སྐབས་བཅལོ་བ་རེད། རྒྱ་གར་ང་ཚོའྱི་
སྐབས་ཡུལ་ཆགས་ཡོད། སྐབས་བཅལོ་
བ་དང་སྐབས་ཡུལ་གཉྱིས་ལ་མཚོན་ནའང་
འད་མཉམ་གྱི་གནས་བབ་གཅྱིག་གཏན་ནས་
མེད། གཅྱིག་སྐབས་སྦྱིན་མཁན་དང་གཅྱིག་
སྐབས་བཅལོ་མཁན་རེད།  འནོ་ཀང་དསུ་

དངེ་སྐབས་སུའང་འཕགས་བདོ་གཉྱིས་ཀྱི་
འབལེ་ལམ་ད་ེསྔ་ལྟར་ཆོས་ཕོགས་དང་། 
ཤེས་རྱིག འག་ོབ་མྱིའྱི་བཟང་སྤདོ་དང་མྱིའྱི་
སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་གྱི་འབལེ་བ་ཆགས་
ཡོད། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་འཕགས་བོད་ཡུལ་
གཉྱིས་གནའ་རབས་ནས་བླ་སླབོ་ཀྱི་འབལེ་
བ་ཡོད་པ་དང་། དསུ་ད་ལ་ྟསྐབས་བཅལོ་བ་
དང་སྐབས་ཡུལ་གྱི་འབལེ་བ་ཆགས་ཚུལ་
བཀའ་སླབོ་སོྩལ་བཞྱིན་ཡོད། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་མོ་
རར་ཇྱི་ད་ེསའྱི Morarji Desai མཆོག་རྒྱ་
གར་གྱི་སྱིད་བླནོ་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་བར་
དགའ་བསུའྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ཞྱིག་སྩལ་བའྱི་
ལན་ད་ུཁངོ་གྱིས། འཕགས་བདོ་གཉྱིས་ནྱི་
ལྗནོ་ཤྱིང་གཅྱིག་གྱི་ཡལ་ག་གཉྱིས་ལ་ྟབུ་ཡྱིན་
ཚུལ་གསུངས་ཡོད། ལྗནོ་ཤྱིང་གཅྱིག་གྱི་
ཡལ་ག་མྱི ་འད་བ་གཉྱིས་ཀྱི་དནོ་ནྱི། ཡལ་
ག་གཉྱིས་ཡོད་ཀང་རྩ་བའྱི་ལྗནོ་ཤྱིང་གཅྱིག་
ཡྱིན་པ་རེད། ཤྱིང་སྡངོ་གྱི་རྩ་བ་གཅྱིག་ལ་
ཡལ་ག་མྱི ་འད་བ་སོ་སོར་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་ཀང་
རྩ་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། རྩ་བ་སམྐ་སོང་ན་ཡལ་
ག་གསོན་པརོ་གནས་ཐབས་མེད། འནོ་ཀང་
ཡལ་ག་སྐམ་ཡང་རྩ་བ་གསོན་པརོ་གནས་
ཐུབ་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དཔ་ེམཚོན་ད་ེངའྱི་
བླརོ་ཧ་ཅང་བབ་པ་ོབུང་།   
དརེ་བརྟནེ་ངས་དཔ་ེམཚོན་ད་ེཡང་ཡང་
བསྐར་ལབྡ་བདེ་བཞྱིན་ཡོད། བ་ླསླབོ་ཀྱི་
འབལེ་བ་ཟརེ་བ་ད་ེཁ་ནས་སྟངོ་བཤད་ཙམ་
མྱིན་པར་དནོ་དངསོ་ཉམས་ལེན་བདེ་དགསོ་
པ་ཞྱིག་རེད།
དརེ་བརྟནེ་བླ་མའྱི་བཀའ་གསུང་ཅྱི་སུྒབ་ཞུ་

ཆེད་ལོ་ང་ོཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའྱི་རྱིང་བདོ་ཀྱི་
ལོ་ཙྭ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་
ཀྱི་བཀའ་བསྟན་གྱི་གཞུང་ད་ེདག་བདོ་སྐད་
ནང་ཕབ་སུྒར་ཞུས་ཡོད། མཁན་ཆེན་ཞྱི་
བ་འཚོའྱི་སྐུ ་དསུ་བདོ་ད་ུབསྟན་པའྱི་གཞྱི ་
ཚུགས་པ་ནས་དུས་རབས་བཅུ ་གཉྱིས་
མཚམས་བར་མུ་མཐུད་བཀའ་བསྟན་སུྒར་
གནང་ཡོད། དངེ་སབྐས་འཛམ་གླྱིང་ནང་
གྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་ཁདོ་སདྐ་ཡྱིག་གཅྱིག་
ནས་སྐད་ཡྱི ག་གཞན་ཞྱིག་གྱི ་ནང་ད ེ་ལྟ་
བུའྱི་གཞུང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོདང་སུྒར་སྤུས་དག་

པ་ོད་ེའད་ཞྱིག་ཧ་ལམ་བུང་མངོ་མེད། ད་ེ
ཡང་བཀའ་འགུར་པ་ོཏྱི་བརྒྱ་དང་བརྒྱད།   
བསྟན་འགུར་པ ོ་ཏྱི་ཉྱིས་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ ་ཡོད།  
གཞུང་དེ་དག་ད ེང་སྐབས་སུའང་འཆད་
གཉརེ་མུ་མཐུད་བདེ་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་གར་
མཁས་པའྱི་གཞུང་ད་ེདག་ལ་བདོ་ཀྱི་མཁས་
པ་ཚོས་མཛད་པའྱི་རང་འགལེ་སྟངོ་ཕྲག་
བརྒལ་བ་ཡོད། ལུང་རུྒྱན་ཡང་གང་ཙམ་
ཡོད། རྱིག་གཞུང་ད་ེདག་རྒྱ་གར་ནང་སརླ་
གསོ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི ་མཛད་འགན་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་
དགངོས་བཞསེ་མཛད་པ་མ་ཟད། དངསོ་སུ་
ཕག་བསྟར་ཡང་མཛད་བཞྱིན་ཡོད།
 ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཀང་རྒྱ་
གར་ང་ཚོའྱི་བ་ླམ་དང་། བདོ་མྱི ་ཚོ་རྒྱ་གར་
གྱི་སླབོ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། སླབོ་མ་དའེང་ཡྱིད་
ཆེས་བླསོ ་འགེལ་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་སྐརོ ་
བཀའ་སླབོ་ཡང་ཡང་སོྩལ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེ
སྔ་བདོ་མྱི ་ཚོས་རྒྱ་གར་ས་ཐོག་ནས་བདོ་
ད་ུརྱིག་གཞུང་ཇྱི ་ཙམ་གདན་འདནེ་ཞུས་
པ་ད ེ་དག་ག་མ་ཆག་གུ ་མ་ཉམས་པར་
དོན་གྱི ་བདག་པོར་རྩྱིས་སྤོད་ཆོག་ཆོག་
གྱི་གནས་སྟངས་འགོ་ཡོད། ༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་རླབས་
ཆེན་གྱི་མཛད་ཁུར་ཁདོ་གནའ་རབས་རྒྱ་
གར་སལོ་རུྒྱན་གྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་
ལྟ་གུབ་གཙོ་བརོ་གུར་བའྱི་ནང་པའྱི་གཞུང་
ལུགས་ད་ེདག་རྒྱ་གར་ནང་བར་ལམ་དསུ་
འགུར་དབང་གྱིས་ཉམས་ཆག་ཕྱིན་པ་ད་ེ
དག་སརླ་གསོ་མཛད་རུྒྱ་ཡྱིན། གལ་ཏ་ེ
རླབས་ཆེན་གྱི་དགོངས་བཞེས་ད་ེདག་དནོ་
སྨྱིན ་སོན་པ་བུང་ཚེ ་ད ེར་གཞྱིགས་པའྱི ་

འབུང་འགུར་འཕགས་བདོ་འབལེ་ལམ་གྱི་
གནས་སྟངས་དའེྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་དགོས་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན། རྒྱ་གར་ནང་རྱིག་གཞུང་ད་ེདག་
བསྐར་གསོའྱི་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་
གསལ་པ་ོརེད། རྱིག་གཞུང་ད་ེདག་བསྐར་
གསོ་ཡོང་སླད་མ་འངོས་པར་ཡྱི ན་ནའང་
འཕགས་བདོ་གཉྱིས་དབར་གྱི་འབལེ་བ་ད་ེ
ཆབ་སྱིད་དང་དཔལ་འབརོ། ཚོང་འབལེ། 
ད་ེབཞྱིན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་
འབལེ་བ་ཞྱིག་མྱི ན་པར་རང་བཞྱིན་ཐོག་
ནས་བུང་བའྱི་འབལེ་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་ཞྱིང་། 

འབེལ་བ་ད ེ་འབུང་འགུར་དུས་ཡུན་ཧ་
ཅང་རྱིང་པའོྱི་བར་མུ་མཐུད་གནས་རུྒྱ་མ་
གཏགོས་དརེ་ད་ོཕགོ་ཡོང་རུྒྱ་རེད་བསམ་
པ་ངས་དན་གྱི་མེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ལ་དར་རུྒད་ས་ཚོགས་ཡོད། ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་བསམ་བླ་ོདང་བེད་བབ་གཉྱིས་ཀ་
དསུ་ནས་དསུ་སུ་འགུར་བ་འག་ོརུྒྱ་ཞྱིག་རེད། 
འནོ་ཀང་ཤེས་ཡོན་དང་ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་རྨང་
གཞྱིར་གུར་བའྱི་འབལེ་བ་ཐེངས་གཅྱིག་
བུང་ཚར་རསེ་རྟག་ཏུ་གནས་རུྒྱ་ཡྱིན་པ་ངས་
བསམ་བཞྱིན་ཡོད།
 བོད་མྱི ་ཚོའྱི ་བསམ་བླའོྱི ་ནང་
རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་ཞེས་བརདོ་སབྐས་རྩ་
ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་ངོས་འཛྱི ན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
ང་ཚོ་ད་ེས་ྔརང་ཡུལ་ད་ུཡོད་སབྐས་རྒྱ་གར་
ནང་ཐེངས་གཅྱིག་གནས་ཆེན་བཞྱིའམ་
བརྒྱད་ལ་མཆོད་མཇལ་ད་ུའག་ོརུྒྱ་བུང་ན་
བསོད་ནམས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛྱིན་ཞུ་
སལོ་ཡོད།  གཞྱི་རྟནེ་དའེྱི་ཐགོ་གནས་པའྱི་
འཕགས་བདོ་འབལེ་ལམ་དརེ་ཆབ་སྱིད་དང་
ཚོང་འབལེ་གང་ཡང་མེད། བདོ་མྱི ་ཚོས་
གཅེས་སྐངོ་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་རྒྱ་གར་གནའ་
རབས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་རྒྱ་གར་ནང་
སརླ་གསོ་ཐུབ་པ་བུང་ན་འཕགས་བདོ་གཉྱིས་
ཙམ་མ་ཟད། འཛམ་གླྱིང་ཡོངས་ལ་ཕན་
ཐགོས་རླབས་ཆེན་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ། ད་ལའྟྱི་
འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ནྱི་
དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་འགོ་གནས་
ཡོད། འཚེ་བ་དང་ཁརོ་ཡུག ཁ་རུླང་འབག་
བཙོག དབུལ་ཕུག་དབར་གྱི་བར་ཁད། 
ཆབ་སྱིད་ཐགོ་ནས་འབུ་ཆེས་ཆུང་བཟསོ་ཀྱི་
གནས་སྟངས། འཇྱིགས་སྐལུ་དག་སྤདོ་པ་
སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཡོད། དཀའ་
ངལ་ད་ེདག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡལ་འག་ོརུྒྱ་
ཞྱིག་རྩ་བ་ནས་མ་རེད། འཚེ་བ་འཚེ་བས་
འགོག་ཐབས་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་
འདྱི་ནྱི་ཡོང་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་དཔརེ་
ན། མེ་གསོད་བདེ་ད་ུམེར་སྐབས་བཅལོ་
བ་ལ་ྟབུ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ལེགས་
གཤད་སླར་གསོ་བས་པ་བརུྒྱད་ཁ་ཕོགས་
གསར་པ་ཞྱིག་བསུྐན་ཐུབ། ཁ་ཕགོས་
གསར་པ་བསུྐན་རུྒྱའྱི་འགན་ད་ེརྒྱ་གར་བ་
ཚོར་ཡོད་ཅསེ་ངས་ཚྱིག་ཐག་ཆོད་པའོྱི་ཐགོ་
བརདོ་ཐུབ། ཅསེ་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་
གནང་།།
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ངས་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་དང་བདོ་མྱི ་རྣམས་
ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣ 
ཉྱིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བསྟྱི་
གནས་ཁང་ད་ུབདོ་ཀྱི་དསུ་སྟནོ་མཛད་སྒའོྱི་
ཐོག་མཁས་པའྱི་བག་ོགླངེ་སྐབས་རྒྱ་གར་

གསོ་ཚོགས་ཀྱི ་འཐུས་མྱི ་ཟུར་པ་དང་རྒྱ་
གར་སུྒ་རྩལ་རྱིག་གནས་སོགས་ལ་མཁས་
པར་གགས་ཤྱིང་།  ཝ་ཱཎ་དབུས་བདོ་ཀྱི་
མཐོ་རྱིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་ཚོགས་གཙོ་
ཟུར་པ།  ད་ེབཞྱིན་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཧ་ཅང་བརྩྱི་བཀུར་
ཆེ་ལ་བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་དགའ་
ཞེན་དང་སྙྱིང་ཉ་ེབའྱི་བདོ་མྱི འྱི་གགོས་མོ་
རྙྱིང་པ་ལམྕ་སྐ་ུཀ་པཱྱི་ལ་ཝཏསྱ་ཡན་ Dr 

Kapila Vatsyayan མཆོག་གྱིས་མཁས་
པའྱི་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་
སྡྱིངས་ཆའྱི་སྟངེ་བཀའ་བླནོ་ཁྱི་ཟུར་མཁས་
དབང་སླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རྱི ན་པ་ོཆེ་
མཆོག་དང་། དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་འབུམ་
རམས་པ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག  ད་ེབཞྱིན་
མཱ་ད་ུརྱི་སན་ཏཱ་ནམ་སོན་དྱི་ Madhuri San-

tanam Sondhi མཆོག་བཅས་ཕབེས་ཡོད།  
ཚོགས་ཁང་ནང་དནོ་གཉརེ་བ་ཤེས་ལནྡ་མྱི ་
ས་ ༣༠༠ བརྒལ་བའྱི་དབུས་ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་

གྱིས་སེམས་ཚོར་ཆེན་པསོ་ད་ེསྔ་རྒྱ་གར་
གཞུང་ཞབས་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་སྐབས་
ཀྱི་ཉམས་མངོ་དང་།
ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱིར་རྒྱ་གར་

ལེ ག ས ་ སྦ ར ་
གྱི ་རྱི ག་གཞུང་
གཙོ་བ ོར་གུར་
བའྱི་ཝཱ ་ཎ་བ ོད་
ཀྱི ་ མ ཐོ ་ སླ ོབ ་
གསར་འཛུགས་
ཀྱི ་ ལས ་ གཞྱི ་
བ རུྒྱ ད ་ བ ོ ད ་
ཀྱི ་ ཆོ ས ་ ད ང ་
རྱི ག ་ ག ཞུ ང ་

མྱི ་ཉམས་རུྒྱན་འཛྱི ན་དང་ཉམས་པ་སླར་
གསོའྱི་ལས་དནོ་ས་མང་ཐོག་འགན་ཁུར་
རྐང་བཞེས་གནང་བའྱི་བརུྒྱད་རྱིམ་རྣམས་
རོབ་ཙམ་ང་ོསྤདོ་དང་སྦྲགས། སཱར་ནཱཐ་ད་ུ
མ་ཕབེས་གངོ་ལམྕ་སྐུ་མཆོག་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱི ་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་ཡྱི ན་སྟབས་ལས་དནོ་
དང་འབལེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་གང་སར་
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་ཡང་ཡང་གནང་
དགོས་པར་བརྟནེ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་ཞུའྱི་ལས་
བདེ་ཁག་གཅྱིག་གྱི་བླ་ོངརོ་མ་ཤོང་བར་ཕྲག་
དགོ་གྱིས་རུྒྱས་རླམས་ནས་མཐར་ལྕམ་སྐུ་
མཆོག་སཱར་ནཱཐ་ Sarnath  ར་ུགནས་
སྤསོ་བཏང་སྟ་ེལེགས་སྦར་གཙོ་བརོ་གུར་
བའྱི་རྒྱ་གར་སལོ་རུྒྱན་རྱིག་གནས་སྤྱི་དང་
བདོ་ཀྱི་རྱིག་གནས་སརླ་གསོའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་
འགན་ཕུལ།  འནོ་ཀང་བདེ་བབ་དསེ་ཟུར་
གནས་བླ་ོལྡན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡྱི ད་མ་རངས་
པར་གུར།  ད་ེནྱི་ལས་འགན་གསར་པ་
ད་ེལྕམ་སྐུ་མཆོག་གྱི ་ཤེས་འཇོན་གང་ཐད་

ནས་བལྟས་ཀང་གནས་ཚད་དམའ་ཞྱིང་མྱི ་
མཚམས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡང་
བུང་ཡོད་ནའང་གནད་དནོ་དའེྱི་སྐརོ་སབྐས་
དརེ་རང་གྱི་ཕག་སྦྲལེ་ཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་ཐུགས་ཕམ་ཡོང་དགོས་ལ་བརྟནེ་རྩ་
བ་ནས་མ་གསུང་པར་གསང་རྒྱ་གནང་ཡོད་
སྐརོ་གསུངས། ད་ེརསེ་རྱིམ་བཞྱིན་ལམྕ་སྐ་ུ
མཆོག་ལས་དནོ་དང་འབལེ་ནས་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དང་མཇལ་འཕྲད་བུང་བའྱི་བརུྒྱད་རྱིམ་སྐརོ་
གསུང་སྐབས་མྱིག་ཟུང་མཆྱིལ་མས་བརླན་
ཞྱིང་དད་གུད་ཆེན་པསོ་མགོན་པ་ོམཆོག་གྱི་
མཛད་བཟང་དན་གསོ་དང་སྦྲགས། ༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནྱི་གང་
ཟག་མཐའ་མལ་པ་ཞྱིག་རྩ་བ་ནས་མྱིན་པར་
༸སྐའུྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ལ་བརྟནེ་
ནས་རྒྱ་གར་ཡུལ་གྱི་གནའ་རབས་སལོ་རུྒྱན་
གྱི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་འཛམ་གླྱིང་ཤར་
ནབུ་གང་སར་དར་སྤལེ་མཛད་པར་བརྟནེ་
མགོན་པ་ོམཆོག་ནྱི་དནོ་དམ་རྒྱ་གར་གྱི ་
བུ་ཞྱིག་རེད། ཅསེ་ཞུ་ཆོག་པ་དང་།  རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བདོ་
མྱི ་ཚོར་ས་ཆ་སྦར་མཐྱིལ་ཙམ་ཕུལ་ཡོད་
ཀང་དའེྱི་ད ྱིན་ལན་ད་ུ༸གངོ་ས་མཆོག་གྱིས་
རྒྱ་གར་ལ་ཕུལ་བུང་གྱི ་ལེགས་སྐེས་སུ་ད་ེ
སྔ་རྒྱ་གར་སལོ་རུྒྱན་གྱི་ལེགས་བཤད་བར་
ལམ་ཉམས་ཆག་བུང་བ་རྣམས་བསྐར་གསོ་
མཛད་པ་མ་ཟད།  བམས་བརྩའེྱི་མཛད་
བཟང་གྱིས་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་གྱི་སྐ་ེབ་ོ
མཆོག་དམན་ཀུན་ལ་ཁབ་པར་མཛད་ཡོད།
དརེ་བརྟནེ་བདོ་ཀྱི་དསུ་སྟནོ་ག་ོསབྐས་བཟུང་
ནས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་དང་བདོ་
མྱི ་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་བ་ཚོས་ཕར་ཐུགས་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་༸སྐབས་ར་ེརྒྱལ་
བ་སནྨ་རྱིའྱི་ཁྱི་འཛྱིན་སོ་བཞྱི་པ་མཆོག་ལ་
འཚམས་འདྱིའྱི་མཇལ་བཅར་ཞུས་པ། 

༄༅། །༸ཞྭ་དཀར་བསྟན་པའྱི་གཙུག་
རྒྱན་༸སྐབས་ར་ེརྒྱལ་བ་སནྨ་རྱིའྱི་ཁྱི་འཛྱིན་
སོ་བཞྱི ་པ་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉནེ་ཆེན་མོ་
དང་སངོ་ཟླ་བ་དར་རྒྱས་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གསར་མཇལ་ཞུ་ཆེད་
ཕབེས་པ་དང་བསྟནུ།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ 
ཚེས་ ༦ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔདརོ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་

མཆོག་གྱིས་
རྡ ་ ས ་ མེ ག ་
གྷན ་དུ་རྱི ན ་
པ་ོཆེ་མཆོག་
བཞུགས་སའྱི་
སུརྱ ་གསོལ་
མགོན ་ཁང ་
ནང་འཚམས་
འདྱིའྱི་མཇལ་
བཅར་ཞུས ་

ཏ་ེབསྟན་པ་སྤྱི་དང་། བ་ེབག་གཡུང་དུང་
བནོ་གྱི་བསྟན་པ་འཛྱིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་གྱི་
ཐུགས་འགན་བདག་གྱིར་བཞེས་ཏ་ེབསྟན་
འགའོྱི་བ་བ་རླབས་ཆེན་ཡོང་བའྱི་ཐུགས་
བསྐེད་དང་མཛད་འཕྲྱིན་རྒྱས་པའྱི་སྨནོ ་
འདནུ་བཅས་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།། 

ར་ེཆེ་ཞུ་དགོས་ཀང་ད་ེལས་ལྡགོ་སྟ་ེཚུར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་བླ་ོཕམ་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་སྐརོ་གསུངས། མཐར་ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་གྱིས་ག་ོསབྐས་དའེྱི་ཐགོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆོག་དང་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆེ་
ཚུལ་གསུངས།།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ 
ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༡༠།༤༥ ཙམ་ཐགོ་ཞྭ་
དཀར་གཡུང་དུང་བནོ་གྱི་བསྟན་པའྱི་གཙུག་
རྒྱན་༸སྐབས་ར་ེསནྨ་རྱིའྱི་ཁྱི་འཛྱིན་ ༣༤ པ་
རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་
བའྱི་ཕ་ོབང་ད་ུསྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགོ ན ་
ཆེན ་པ ོ་
མ ཆོག ་
གསར ་
མཇལ ་
ཞུ ས ་
ག ན ང ་
ཡོད། 
དེ་ཡང་
ཞྭ ་
ད ཀ ར ་

གཡུང་དུང་བནོ་གྱི་བསྟན་པའྱི་གཙུག་རྒྱན་
༸སྐབས་རེ་རྒྱལ་བ་སྨན་རྱི ་བའྱི་ཁྱི་འཛྱི ན་ 
༣༤ པ་ལུང་རྟགོས་ཟླ་བ་དར་རྒྱས་རྱིན་པ་ོ
ཆེ་སྟནོ་འཁརོ་དང་བཅས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ 
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོབནོ་གཞྱིས་

སནྨ་རྱི ་དགོན་ནས་ཕབེས་ཐནོ་གྱིས་ཕྱི་དརོ་
ཀང་ར་ཉ་ེའགམ་ནས་གཡུང་དུང་བནོ་གྱི་
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་
ལགས་དང་། ཆོས་རྱིག་དུང་ཆེ་བསྟན་
འཛྱིན་ལུང་རྟགོས་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་
ཕབེས་བསུ་དང་བཅས་བཞུགས་སྒར་རྡ་
རམ་ས་ལའྱི་གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུ༸ཞབས་
སོར་འཁོད་སྐབས་སྤྱི ་ཟུར་སྨན་པ་ཐོགས་
མེད་ལགས་སོགས་དད་ལྡན་བནོ་འབངས་
ད་ུམས་ཕབེས་བསུ་ཞུས་པ་དང་། བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་ཚབ་དཔལ་ལནྡ་ཆོས་
རྱིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
མཆོག་འཚམས་ཞུར་ཆེད་བཅར་གནང་། 
གཞན་ཡང་སྤྱི་འཐུས་དང་ཚོགས་སྡ་ེཁག་
འགའྱི་འགན་ཁུར་བ། དད་ལནྡ་མང་
ཚོགས་བཅས་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ། ཕྱི་

༸སྐབས་ར་ེསནྨ་རྱིའྱི་ཁྱི་འཛྱིན་ ༣༤ པ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གསར་མཇལ་ཞུས་པ། 

ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་གྱི་
ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༡༠།༤༥ ཙམ་ཐགོ་བཞུགས་
སྒར་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་ད་ུསྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་
རྒྱལ་བ་སནྨ་རྱི ་བ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་སྐུ་རྟནེ་
སྟནོ་པ་ཁྱི་གཙུག་རྒྱལ་བའྱི་གསེར་སྐུ་དང་། 
གསུང་རྟནེ་སྟནོ་པ་གཤེན་རབ་ཀྱི ་མཛད་
རྣམ་མད་ོདྱི་མེད་གཟྱི་བརྱིད། ཐུགས་རྟནེ་
གཡུང་དུང་བཀོད་ལེགས་ཀྱི ་མཆོད་རྟནེ་
བཅས་ཕུལ་བས་༸གོང་ས་མཆོག་ཐུགས་
དགསེ་ཚོར་ཆེན་པ་ོགནང་བ་དང་། ད་ེཡང་
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་ཞང་ཞུང་མངའ་རྱིས་ཀྱི་སྐརོ་
དང་། བདོ་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་ཀྱི་ཁུངས་བནོ་པ་ོལ་
ཐུག་ཡོད་སྐརོ། གདན་ས་ཆེན་མོ་སནྨ་རྱིའྱི་
གླྱིང་དང་། ༸སྐབས་ར་ེསནྨ་རྱིའྱི་ཡོངས་
འཛྱི ན་སྨྲ་བའྱི་དབང་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕག་
བཏབ་པའྱི་དཔལ་ལྡན་ཁྱི་བརྟན་ནརོ་བུ་རྩེ་
གཉྱིས་ཀྱི་སླབོ་གཉརེ་གནང་ཕགོས་དང་རྩདོ་
པ་གནང་ཕགོས་ལ་བསགྔས་བརདོ། ལུང་
རྟགོས་ཟླ་བ་དར་རྒྱས་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
༸སྐབས་ར་ེསནྨ་རྱིའྱི་ཁྱི་འཛྱིན་ ༣༤ པ་
ཆེན་པརོ་རྟགས་སྒྱིལ་བབས་པར་རསེ་སུ་ཡྱི ་
རངས་དང་བསྟན་དནོ་ལ་ཕན་ཐགོས་གང་
ཡང་མེད་པའྱི་བ་ླཆེན་མྱིང་ཁུར་རྣམས་དང་

རྩ་བ་ནས་མྱི ་འད་བ་ཡྱིན་སྐརོ། མ་འངོས་
བསྟན་པ་འཛྱི ན་སྐོང་སྤལེ ་གསུམ་གནང་
ཕོགས་བཅས་སོགས་ཀྱི་གསུང་མོལ་ཞྱིབ་
ལྷུག་གནང་། སབྐས་དརེ་སྐངོ་སུྤལ་བསྟན་
འཛྱི ན་རྣམ་རྒྱལ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་། 
སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་
ལགས། དག་ེབཤེས་ཤེ་ཙུ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་
སོགས་མཉམ་བཅར་ཞུས་ཡོད། གངོ་ཚེས་
ཉྱིན་གྱི ་ཉྱིན་གུང་བདོ་མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱལ་བ་སྨན་རྱི ་བ་སྟནོ་
འཁོར་རྣམས་ལ་གསོལ་སྟནོ་ཕུལ་བ་དང་། 
སྐབས་དརེ་སྱིད་ཚབ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་
གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་དང་།  
དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག 
ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླནོ ་པདྨ་དབངས་ཅན་
མཆོག བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་བ་ླབང་འཕགས་
པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག འཕྲདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་
ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག་བཅས་མཉམ་
ཞུགས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་
ཕགོས་སོགས་སནྙ་འབུལ་ཞུས། ད་ེརསེ་
༸སྐབས་ར་ེསནྨ་རྱི ་བ་སྟནོ་འཁོར་རྣམས་རྡ་
ས་ནས་ཕབེས་ཐནོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ཁག་དང། 
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སོགས་ད་རྒྱའྱི་ཁ་བང་ www.bod.asia ཐགོ་
གཟྱིགས་པར་འཚལ།

ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་ལ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དང་མྱི ་མང་ནས་དགའ་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ། 
༄༅། །བཞུགས་སརྒ་དརྷྨ་ཤཱ་ལར་རྟནེ་
གཞྱི ་བས་པའྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
བསྟྱི་གནས་གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོང་ད་ུཨ་
རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་ལམྕ་སྐུ་
ཨེ་ལྱི ་ཡེ་ན་ Ileana Ros-Lehtinen མཆོག་
དང་ཀ་ལའ་ོཌྱིའ་ོཊེན་ན་ེ Claudia Ten-

ney མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་ལ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་དང་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ནས་དགའ་
བསུའྱི་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ 
ནས་ ༦ བར་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་བཞུགས་
སརྒ་ད་ུའཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་པའྱི་ཨ་
རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་སོགས་ཕྱི་ཚེས་ 
༤ ཉྱིན་གྱི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༤ ཐགོ་རྡ་
ས་གངས་སྐྱིད་ཐང་སྟངེ་ཁང་རྩེག་གསར་
པའྱི་རྩ་ེཐགོ་ཚོགས་ཁང་ནང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི ་མང་གཙོའྱིྱི ་ཀ་བ་གསུམ་གྱི ་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དབུས་གཞུང་དང་
གཞུང་འབལེ་མྱི ན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི ་
སྐ་ུཚབ་འཐུས་མྱི ་དང་། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བདེ་
བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གྱིས་ཐགོ་མར་ཨ་
རྱིའྱི་གཞུང་མང་གཉྱིས་དང་། ལགྷ་པར་ཨ་
རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་གྱི་སྤྱི་མཐུན་དང་
མང་གཙོ་ཚོགས་པ་བཅས་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་
པ་གཉྱིས་ཀས་ད་བར་མ་གོས་བསམ་པ་
གཅྱིག་མཐུན་ཐགོ་ནས་བདོ་དང་བདོ་མྱིར་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེྱི་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་
ཆེ་གནང་དང་གནང་མུས་ལ་གཞྱིས་བེས་
བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྙྱིང་ཁངོ་རསུ་
པའྱི་གཏྱིང་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས། ཐངེས་འདྱིར་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མྱི ་གཉྱིས་ཆེད་མངགས་དརྷྨ་ཤཱ་ལར་
འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་པ་དསེ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གྱི་གདགུ་རུྩབ་ཅན་གྱི་སྱིད་བུས་འགོ་
དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་མངོ་བཞྱིན་པའྱི་གཞྱིས་
འཁོད་བདོ་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་བདནེ་པའྱི་འཐབ་
རྩདོ་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེམཚོན་ཐུབ་
སྐརོ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཀྱི ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་
ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་དང་། བཙན་བལོ་
བདོ་མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་འཕལེ་རྱིམ་དང་ལས་
དནོ་རུྒྱན་སྐངོ་།  ལགྷ་པར་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་
ཞྱིབ་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ་ཆེ་ཕྲ་ཇྱི་འད་
ཡྱིན་རུང་དང་པ་ོདང་གཞག་དང་ཕྱི་གསལ་
ནང་གསལ་གནང་བ་སོགས་ལ་བརྟནེ་གཞུང་
གྱི་ལས་དནོ་གང་ཅྱིར་ལྐགོ་ཟ་རལུ་སུངས་རྩ་
བ་ནས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་གདངེ་སྤབོས་
ཆེན་པསོ་གསལ་བཤད་གནང་། ཕགོས་
མཚུངས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཡོངས་
རོགས་མང་གཙོའྱི་ལམ་ནས་འསོ་འདམེས་
བུང་བའྱི་འགོ་ཁྱིད་ལ་རྩྱིས་སྤདོ་མཛད་པའྱི་
བརུྒྱད་རྱིམ་དང་། གཉྱིས་སནྨ་དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་སྱིད་བུས་དང་བདོ་ནང་གྱི ་ཛ་དག་
གནས་སྐརོ། ཉ་ེཆར་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་སོགས་གསུངས། 
སབྐས་དརེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ལམྕ་སྐུ་ཨེ་
ལྱི ་ཡེ་ན་ Ileana Ros-Lehniten མཆོག་
གྱི ས ་ཨ་རྱི འྱི ་གོས ་ ཚོགས་ནས་བོད ་ཀྱི ་
གནད་དནོ་རུྒྱས་མངའ་ཧ་ཅང་ཡོད་མུས་
ཐགོ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དང་ད་ེབཞྱིན་
འབལེ་ཡོད་གཞུང་འབལེ་མྱི ན་པའྱི་བདོ་
མྱི འྱི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་དང་ལྷན་མཉམ་རུབ་
ཐགོ་ལས་ཀ་བདེ་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། ཨ་

རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དང་བདོ་མྱིར་
དམྱིགས་པའྱི་བཟང་ཕོགས་ཀྱི ་སྱིད་བུས་
གཏན་འབབེས་ཡོང་ཐབས་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་
སྐརོ་དང་། སྤྱིར་ལམྕ་སྐ་ུརང་ཉྱིད་ལྷ་ོཨ་རྱི་
གླྱིང་ཆེན་གྱི་ཁུ་བ་ྷ Cuba ཞསེ་པའྱི་ཡུལ་
ནང་འཁུངས་པར་བརྟནེ་རང་ཉྱིད་ཆུང་བྱིས་
པའྱི་དསུ་ནང་མྱི ་དང་ལནྷ་དམར་ཤོག་རྱིང་

ལུགས་འགོ་དཀའ་སྡུག་ཇྱི་འད་མངས་པའྱི་
ཉམས་མངོ་གཞྱི་ལ་བཞག་སྟ་ེབདོ་མྱི ་ཚོའང་
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་དབང་སུྒར་འགོ་དཀའ་
སྡུག་ཇྱི་འད་འཕྲད་དང་འཕྲད་བཞྱིན་པར་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་བེད་ཐུབ་བཞྱིན་
ཡོད་སྐརོ་གསུང་དནོ།  ཉམས་མངོ་ད་ེ
དག་ལ་བརྟནེ་ནས་ངའྱི་མྱི ་ཚེའྱི་ནང་གྱི་ལས་
དནོ་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་ནྱི་གདགུ་
རུྩབ་ཅན་གྱི་སྱིད་གཞུང་ད་ེདག་ལ་མཐའ་
གཅྱིག་ཏུ་གདངོ་ལེན་བ་རུྒྱ་ད་ེཡྱིན།  ཞསེ་
དང་། ད་ེབཞྱིན་ཁངོ་གྱིས་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་འགུལ་བཞུད་ཀྱི་
རང་དབང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་ཚོད་འཛྱི ན་
བདེ་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། བདོ་ནང་གྱི་བདོ་མྱི ་
ཚོར་རོགས་རམ་བདེ་འདདོ་ཡོད་མཁན་ཨ་
རྱིའྱི་མྱི ་སེར་ཚོ་ལའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་

བདོ་ནང་སྐདོ་རུྒྱར་དམ་བསྒགས་བདེ་བཞྱིན་
ཡོད་པ་དརེ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་
དང་སྦྲགས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་
ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སདྐ་ཡྱིག་དང་བཅས་
པར་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བས་པ་མ་
ཟད། བདོ་མྱིའྱི་དགནོ་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་སོགས་ནང་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གྱི་སླབོ་གཉརེ་བེད་

སྟངས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལའང་དམ་བསྒགས་
བདེ་བཞྱིན་པའྱི་ཁར་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་
གྱི་བ་ླསུྤལ་ཡང་སྱིད་སྤྱི་དང་། ལགྷ་པར་སྤྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའྱི་བླ་
མ་མཆོག་གྱི་༸སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་ངསོ་འཛྱིན་ཞུ་
ཕགོས་ཐད་ཇུས་གཏགོས་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་
བ་སྤདོ་ད་ེདག་ནྱི་ཧ་ཅང་རུྒྱ་མཚན་མྱི ་ལྡན་
ཞྱིང་། བདོ་མྱིའྱི་སེམས་ཁམས་སུ་རྨ་ཁ་བཟ་ོ
གཞྱི་ལས་མ་འདས་ཚུལ་དང་།  ད་ེབཞྱིན་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའྱི ་བླ་མ་
མཆོག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱིས་གསེར་
གྱི་རྟགས་མ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་དན་གསོ་
དང་འབལེ་གཟངེས་རྟགས་དསེ་ཨ་རྱིའྱི་
གཞུང་མང་གྱིས་བདོ་དང་བདོ་མྱིའྱི་འཐབ་
རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐོར་ཇྱི ་ཙམ་ཡོད་པ་གསལ་
འདནོ་གནང་ཡོད་སྐརོ་གསུངས། ད་ེབཞྱིན་

ལྕམ་སྐུ ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
༸གོང་ས་མཆོག་དང་ལྷན་བདོ་ཀྱི ་གནད་
དནོ་གསལ་ཆེད་འབལེ་མོལ་རུྒྱན་སྐོང་ཞུ་
དགསོ་པ་དང་། བདོ་མྱི ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་
པ་ཡོངས་རོགས་གླདོ་བཀལོ་དགོས་པའྱི་རེ་
འདནུ་དནོ་འཁོལ་ཡོང་སླད་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་
ཚོགས་ནང་ཁྱིམས་འཆར་གདནོ་རུྒྱ་ཡྱིན་པ་
མ་ཟད།  ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་
འབལེ་མཐུད་པ་གང་མགགོས་བསྐ་ོགཞག་
ཡོང་ཐབས་སླད་འབད་བརྩོན་གནང་རུྒྱའྱི་
ཁས་ལེན་ཡང་གནང་བ་དང་། ད་ེས་ྔཨ་རྱིའྱི་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་ཇྱིམ་མེག་གྷ་ོ
ཝན་ Jim McGovern མཆོག་གྱིས་ཨར་
རྒྱ་ཡུལ་གཉྱིས་དབར་གོ་སབྐས་འད་མཉམ་
བར་ེལེན་དགོས་པའྱི་ཆ་རྐེན་བསུྐན་དགོས་
པའྱི་ཁྱིམས་འཆར་ད་ེགཏན་འབབེས་ཡོང་
ཆེད་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་གྱིས་མུ་མཐུད་འབད་
བརྩནོ་གནང་རུྒྱ་ཡྱིན་སྐརོ་གསུངས།   ད་ེ
རསེ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ལྕམ་སྐུ་ཀ་ལའ་ོ
ཌྱིའ་ོཊེན་ན་ེ Claudia Tenney མཆོག་
གྱིས་དཔའ་ངར་ལནྡ་པའྱི་བདོ་མྱིའྱི་འཚེ་མེད་
ཞྱི་བའྱི་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་བས་རསེ་ལ་བསགྔས་
བརདོ་དང་ལནྷ། མྱི ་རབས་གཞནོ་པ་ཚོས་
ཀང་སྙྱིང་སྟབོས་ཞུམ་པ་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་
འཐབ་རྩོད་རུྒྱན་སྐོང་འགོ་གཞྱི ་རྩའྱི་འག་ོ
བ་མྱིའྱི་ཆེ་མཐངོ་དང་འད་མཉམ། རང་
དབང་སོགས་ཐབོ་ཐབས་ལ་བརྩནོ་དགསོ་པ་
མ་ཟད། ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་ནས་རང་ནསུ་གང་
ཡོད་ཐགོ་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་
ཐགོ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱ་ཡྱིན་སྐརོ་
ཁས་ལེན་ཡང་གནང་འདགུ  མཛད་སྒ་ོགུབ་
མཚམས་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུ
འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་གནང་ཡོད།།

ཆོད་གན་ལས་བདེ་ས་མྱིག་གསལ་བསྒགས། 
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངེ་རབས་ཤེས་ཡོན་ཚན་
པའྱི་ནང་ཚན་རྱིག་དང་སྤྱི་ཚན་ཤེས་ཡོན་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཕོགས་དང་འབལེ་བའྱི་
ལས་དནོ་ཆེད། དུང་གཞནོ་ལས་རོགས་ཀྱི་
གནས་རྱིམ་ཐོག་ལོ་གཉྱིས་རྱིང་ཆོད་གན་
ལས་བདེ་གཉྱིས་བསྐ་ོགཞག་གནང་རུྒྱ་ཡྱིན་
ན། གཤམ་གསལ་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཞྱིང་ཞུགས་
བླ་ོཡོད་རྱིགས་རྣམས་ནས་གཤམ་གསལ་ཁ་
བང་ཐགོ་འཚང་སནྙ་འབུལ་འཐུས། ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཆེད་ཁད་ལས་པའྱི་དུང་
གཞོན་ལས་རོགས་གཉྱིས་ཀྱི་དགོས་ངསེ་ཆ་
རྐནེ།
ཀ༽ ལས་འགན། ཚན་རྱིག་གྱི་ཤེས་ཡོན་
འགན་འཛྱིན། Education Officer for 

Science

༡། ཤེས་ཚད། ཉུང་མཐར་ཚན་རྱིག་གྱི་སླབོ་

ཚན་ Physics / Chemistry / Botany / 

Zoology / Mathematics  གང་རངུ་ཐགོ་
གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ M.Sc. པ་
དང་། དག་ེརྒན་འསོ་སྦངོ་ B.Ed. ཨང་སྡ་ེ
གཉྱིས་པ་ཐནོ་པ།
༢། ལོ་ཚད། ༢༠༡༨།༤།༣༠ ཉྱིན་རང་ལོ་ 
༣༥ ལས་མ་བརྒལ་བ།
༣། ཉམས་མངོ་། སླབོ་གའྱི་ནང་ཚན་རྱིག་
སླབོ་ཁྱིད་ཉམས་མངོ་ཉུང་མཐར་ལོ་ ༣ 
ཡོད་པ།
ཁ༽ ལས་འགན། སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་གྱི་
ཤེས་ཡོན་འགན་འཛྱིན། Education Offi-

cer for Social Science

༡། ཤེས་ཚད། ཉུང་མཐར་སྤྱི་ཚན་སླབོ་ཚན་
History / Geography / Economics / 

Political Science / Sociology / English 
གང་རུང་ཐགོ་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ 

M.A. ཡན་དང་། འབྱིང་རྱིམ་དག་ེརྒན་
འསོ་སྦངོ་ B.Ed. བཅས་ཨང་སྡ་ེགཉྱིས་པ་
ཐནོ་པ།
༢། ལོ་ཚད། ༢༠༡༨།༤།༣༠ ཉྱིན་རང་ལོ་ 
༣༥ ལས་མ་བརྒལ་བ།
༣། ཉམས་མངོ་། སླབོ་གའྱི་ནང་སྤྱི་ཚན་སླབོ་
ཁྱིད་ཉམས་མངོ་ཉུང་མཐར་ལོ་ ༣ ཡོད་པ།
རུྒྱགས་གཞྱི། གངོ་འཁདོ་ས་མྱིག་ཐགོ་ཆ་
རྐནེ་ཚང་བའྱི་མྱི ་འག་ོརྣམས་ལ་ངག་རུྒྱགས་
ཀྱི་ལམ་ནས་དག་འདམེས་ཀྱིས་བསྐ་ོགཞག་
གནང་རུྒྱ་ཡྱིན།
དགསོ་ངསེ་ཀྱི་ཆ་རྐནེ་དང་ཡྱིག་ཆ་གཞན།
༡༽ ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁརེ་ང་ོ
བཤུས། Marks sheet and Certificate

༢༽ འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟྱིན་པའྱི་
དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀྱི་ང་ོབཤུས།
༣༽ ཁྱིམས་མཐུན་དསུ་འགངས་ཞུས་པའྱི་

སྐབས་བཅལོ་ལག་འཁརེ་གྱི་ང་ོབཤུས།
༤༽ སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་རམ་འཛྱིན་རྱིམ་ 
༡༠ པ་ཐནོ་པའྱི་ལག་འཁརེ་གྱི་ང་ོབཤུས།
༥༽ སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་གང་རངུ་ནས་
གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་ཡྱིན་པའྱི་སནྨ་པའྱི་
ངསོ་སྦརོ།
༦༽ ད་ལ་ྟལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡྱིན་ཚེ་ལས་
ཡུལ་སྡ་ེཚན་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའྱི་ངོས་
སྦརོ་ང་ོམ།
གོང་གསལ་ཡྱི ག་ཆའྱི་ངོ་བཤུས་ཁག་ལ་
འབེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ ་འཛྱི ན ་ནམ་
གཞུང་ཞབས་ཟུང་དུང་ཡན་ནས་དག་ཆན་
ལས་དམ་(Attestation)ཞུས་ཏ་ེའཚང་སནྙ་
མཉམ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ འགངས་
མེད་རང་ཉྱིད་དང་འབལེ་བ་གནང་བདའེྱི་
ཁ་བང་དང། ཁ་པར་ཨང། གླགོ་འཕྲྱིན་ཁ་
བང་ (Email) སོགས་གང་ཡོད་ཁ་གསལ་

བཀོད་ད་ེགཤམ་གསལ་ཁ་བང་ངམ་གླགོ་
འཕྲྱིན་ཐགོ་འབུལ་ཐུབ་པ་དགསོ་རུྒྱ། གངོ་
གསལ་དསུ་བཀག་རསེ་འཚང་སྙན་འབུལ་
འབོར་རྱིགས་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྩྱིས་མེད་
འག་ོརུྒྱ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒགས་སུ། ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེ་ 
༥ ལ།།
The Secretary

Department of Education, CTA

Gangchen Kyishong, Dharamsa-

la-176215

Distt. Kangra (H.P)

Phone: 01892-222721 / 222572

E-mail: academic@tibet.net


