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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་གིས་ཝི་ཏ་ིནམ་ཚོང་དནོ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཛིན་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་
དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡༥ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་ཕ་ོབྲང་
ནང་ཝ་ེཏ་ིནམ་གི་ཚོང་དནོ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཁནོ་
མི་གྲངས་ ༡༡༢ རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ ད་ེཁངོས་ནས་སྐསེ་
པ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ དང་བུད་མེད་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ 
༦༠ ཡིན་འདགུ་པ་དང་། ཁངོ་རྣམས་ནས་
ཕལ་ཆེ་བ་རྡ་སར་ཐངེས་ཕབེས་དང་པ་ོཡིན་
འདགུ   
    ད་ེཡང་ཐགོ་མར་ཝ་ེཏ་ིནམ་ཚོང་དནོ་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་
ཀི་འཐུས་མི་ རྣམས་ཀིས་༸གངོ་ས་མཆོག་
དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ཅྱུ་བཞད་པའི་འཁུངས་
སརྐ་ལ་འཚམས་འད་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་
ཞུ་ཆེད་དང་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཆེད་
རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལསྷ་མཛད་པའི་སྤདོ་འཇུག་

ཆེན་མོ་དབིན་བསྒྱུ ར་ཅན་དང་ཝེ་ཏི་ནམ་
གི ་སྐད་ཡིག་ཐོག་ཕབ་བསྒྱུ ར་ཞུས་པའི ་
གླགེ་བམ་གཉསི་མི་དུག་ ༦༠༠ རྒྱས་ལག་
བྲསི་བས་ཏ་ེགླགེ་བམ་གཉསི་བཟསོ་ཡོད་པ་

འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད། སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་
མཆོག་གིས་སྤདོ་འཇུག་དངསོ་མ་ན་ིསེམས་
ལ་འབྲི་དགོས་ཞེས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། 

ངསོ་ལ་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༧ ལོར་ཁུ་ན་ུབ་ླམ་བསྟན་
འཛིན་རྒྱལ་མཚན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་དུང་
ནས་སྤོད་འཇུག་བཀའ་ཁིད་ཐོབ་ཡོད་པ་ 
དང་། ད་ེནས་བཟུང་ནམ་རྒྱྱུན་སྤདོ་འཇུག་

གི་དགོངས་དནོ་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ལ་
བརྟནེ་ནས་སེམས་ཀི ་འགྱུར་བ་ལ་ཕན་
ཐགོས་ཆེན་པ་ོབྱུང་། ཁུ་ན་ུབ་ླམ་བསྟན་

འཛིན་རྒྱལ་མཚན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
ངསོ་ལ་སྤདོ་འཇུག་ཁིད་རྒྱྱུན་གང་མང་སྤལེ་
དགོས་སྐརོ་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་ངསོ་ནས་
ཀང་སྤོད་འཇུག་ཚར་མང་པོ་ཁིད་མོང་
ཡོད། སྤདོ་འཇུག་གཞུང་འདསི་རང་གཅསེ་
འཛིན་གི་བླ་ོཆྱུང་ད་ུགཏངོ་རྒྱྱུ ་དང་།  ཆོས་
རྣམས་བདནེ་གུྲབ་ཏུ་འཛིན་པའི་བླ་ོལ་བརྟནེ་
ནས་ཆགས་སྡང་ཡོང་བཞིན་ཡོད་སྟབས་
ཆོས་རྣམས་ཀི་གནས་ལུགས་རྟགོས་པ་ཡིན་
ན། ཆགས་སངྡ་གི་བླ་ོད་ེརང་བཞིན་གི་ཆྱུང་
ད་ུའགྲ་ོརྒྱྱུ ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མར་ཆགས་
སངྡ་གི་བླ་ོཡོད། མི་འདདོ་པའ་ིསྡགུ་བསལྔ་
བཟ་ོམཁན་ད་ེཆགས་སངྡ་གི་བླ་ོཡིན་སྟབས། 
སྤོད་འཇུག་གིས་ཆགས་སྡང་གི་བླ་ོཆྱུང་ད་ུ
གཏངོ་རྒྱྱུར་ཕན་ཐགོས་ཡོད། ཅསེ་སོགས་
ཀི་བཀའ་ལན་སྩལ།།

སྲདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ། 
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡༧ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སྲདི་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ནང་
གི་གཞུང་འབྲལེ་ལས་དནོ་རྣམས་རེ་ཞིག་
ཡོངས་སུ་ལེགས་གུྲབ་ཀིས་ད་ེཉནི་ཁ་ེན་ཌའི་
གྲངོ་ཁརེ་ཊོ་རོན་ཊོར་ཕགོས་ཕབེས་གནང་

འདགུ  ཐངེས་འདརི་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་གི་
གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་ཀི་དགོས་དནོ་
གཙོ་བ་ོན།ི  ཕི་སྡདོ་རྒྱ་མི་རིགས་ཚོ་དང་
ཐུག་འཕྲད་ཀི་འབྲལེ་བ་ཇ་ེབཟང་ད་ུགཏངོ་
རྒྱྱུ ་དང་། བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱལ་སིྤའ་ིརྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་ར་ུགཏངོ་རྒྱྱུ ། ད་ེབཞིན་ས་གནས་

བདོ་རིགས་རྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་རྒྱྱུ ་
བཅས་ཡིན་འདགུ གཞན་ཡང་སབྐས་དརེ་
སྲིད་སྐོང་མཆོག་གིས་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་
དནོ་གཅདོ་དང་ལས་བདེ་ཁག་གཅིག  ད་ེ
བཞིན་ཕི་དིལ་དུང་ཆེ་དང་འགན་འཛིན་
སོགས་ལ་ཕི་འབྲལེ་སྲིད་བྱུས་དང་འབྲལེ་

བ འི ་ ཟ བ ་
སྦོ ང ་ ན ང ་
ཕ ེབས ་ནས ་
གསུང་བཤད་
གནང་བ་མ་
ཟད། ཨ་
རི འི ་ རྒྱ ལ ་
ཡོངས་མང་
ག ཙོ ་ སུྲ ང ་
སྐོ བ ་ ཚ ན ་
པ ས ་ སྲི ད ་
སྐོང་མཆོག་

ལ་གསོལ་སྟནོ་ཞིག་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་དརེ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།  ཕགོས་
མཚྱུངས་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་
རྒན་གྲས་ཁག་གཅིག་དང་ལནྷ་མཇལ་འཕྲད་
གནང་འདགུ ད་ེབཞིན་ཝ་ཤིང་ཊོན་ཁུལ་
གནས་སྡདོ་བདོ་རིགས་རྣམས་ལ་གསུང་

བཤད་གནང་འདགུ 
 ད་ེཡང་སྲིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་སུྲང་སྐོབ་
ཚན་པས་སྲིད་སྐོང་མཆོག་ལ་གསོལ་སྟནོ་
ཞིག་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་དརེ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་སྐབས་ཚོགས་པའི་ལས་བདེ་རྣམས་
ལ་བ ོད་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཀི ་ལྷན་ཁང་
ཁག་དང་ལྷན་ཁང་དེ་དག་གི ་ལས་དོན་
སྤལེ་ཕགོས་སྐརོ་འགྲལེ་བརདོ་གནང་ཡོད་
པ་མ་ཟད། བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་སིྤ་དང་
ལྷག་པར་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྲིད་བྱུས་སྐརོ་
གསུང་དནོ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་
ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལས་བེད་གྲངས་ 
༡༥༠༠ ཡོད་ཁངོས་ནས་ ༦༠༠ གཏན་
འཇགས་སམ་ལས་བེད ་ངོ ་མ ་ ཡིན ་པ ་ 
དང་། ད་ེཁངོས་ལགྷ་མ་ལས་བདེ་གྲངས་ 
༩༠༠ རྣམས་ཆོད་གན་སོགས་ཀི་གནས་བབ་
ཐགོ་ནས་བསྐ་ོབཞག་གནང་ཡོད། གཞི་རྩའ་ི
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྔནོ་རིྩས་གྲངས་
འབརོ་ད་ེསྲིད་གཞུང་གཞན་དང་བསྡུར་བ་
ཡིན་ན་མང་པ་ོམ་རེད། འནོ་ཀང་ང་ཚོས་
ལས་དནོ་སྤལེ་ཕགོས་ད་ེནསུ་པ་ལནྡ་པ་ཞིག་
ཡོད། ཅསེ་གསུངས། གཞན་ཡང་ཐངེས་
འདིར་སྲིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གྲསོ་

ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ནནེ་སི་པི་ལོ་སི་ 
Ms. Nancy Pelosi མཆོག་དང་། ད་ེབཞིན་
གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཊོམ་ཀ་ོཊོན་ Mr. Tom Cotton མཆོག་
བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག   
སྐབས་ད ེར་སྲིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གྲོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་དངེ་སྐབས་བདོ་
ནང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཡོད་སྐརོ་ངོ་
སྤདོ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ལགྷ་པར་བདོ་ནང་
ད་ུརང་ལུས་མེར་སྲགེ་གི་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སྲིད་བྱུས་
ལ་ཞི་རྒལོ་གནང་བའ་ིསྐརོ། ད་ེབཞིན་བདོ་
མི་རྣམས་ཀིས་བདོ་དནོ་འཐབ་རྩོད་སྐབས་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ད་ུ
བསྐོད་རྒྱྱུ འི་ལྷག་བསམ་དང་ཆོད་སེམས་
བརྟན་པ་ོརྒྱྱུ ན་སྐོང་བེད་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་
དང་། གཉསི་སནྨ་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སྲདི་
བྱུས་འགོ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེའཚེ་མེད་
ཞི་བ་གྲསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་སེལ་ཐབས་
བདེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསལ་བཤད་
གནང་འདགུ ད་ེརསེ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ཝ་ཤིང་ཊོན་ཌི་སི་ཁུལ་ད་ུས་གནས་བདོ་
རིགས་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།།

མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླིང་ས་འཐུས་སབྐས་དགུ་པའི་
ལས་ཁུར་དམ་འབུལ།

༄༅། །མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླངི་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་སྐབས་དགུ་པའི་འོས་བསྡུ ་གུྲབ་
ཟནི་པས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༨ 
ཉནི་ལྷ་ོཕགོས་བདོ་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་པ་བཀྲ་
ཤིས་དབང་འདསུ་ལགས་ཀི་མདནུ་ད་ུས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་སབྐས་དགུ་པའི་འཐུས་མི་གྲངས་ 
༣༣ ཁངོས་ནས་འཐུས་མི་གྲངས་ ༢༩ ཡིས་
དམ་འབུལ་བས་ཡོད་པ་དང་། འཐུས་མི་རང་
ཁོངས་ནས་ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་རྡ་ོརེ། 
ཚོགས་གཞནོ་དག་ེབཤེས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱལ་མཚན་
བདམས་ཐནོ་བྱུང་བ་འསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་ གཞི་དནོ་
ཚན་དནོ་བཞི་པའི་དགོངས་དནོ་གཞིར་བཟུང་
ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པའ་ིམདནུ་ད་ུ ལས་ཁུར་
དམ་འབུལ་བས་འདགུ་པ་བཅས།།

བང་ཕགོས་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པས་

ཁམིས་ལུགས་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ 
ཉིན ་མན་ཌི ་ཁབ་ཁོངས་ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་སབྐས་བརྒྱད་པའ་ིའཐུས་མི་གྲངས་ ༡༡ 
བདམས་ཐནོ་ཁངོས་འཐུས་མི་གྲངས་ ༡༠  
དང་། ཚོགས་གཙོ། ཚོགས་གཞནོ་བཅས་ཀིས་
བང་ཕོགས་བདོ་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་སིྐད་ལགས་
ཀི་མདུན་ནས་ལས་ཁུར་དམ་འཅའ་འབུལ་
བཞསེ་གནང་སྒ་ོཁག་ལེགས་གུྲབ་བྱུང་ཡོད། ས་
གནས་དམ་འབུལ་གི་ཕགོས་བསྐདོ་དང་སྟབས་
བསྟནུ། ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་
སིྐད་ལགས་ཀིས་ཚེས་ ༤ ཉནི་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ 
༢།༠༠ ནས་ ༣།༠༠ བར་སྤནོ་ཊོ་བཀྲ་ཤིས་
གླངི་དང། ཚེས་ ༥ ཉནི་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ ༢།༠༠ 
ནས་ ༣།༠༠ མན་ཌི། ཚེས་ ༦ ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ 
༨།༠༠ ཐགོ་མཚོ་པདྨ་བཅས་ས་གནས་སོ་སོར་
ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་ལས་དུང་། ས་འཐུས། 
རང་བདནེ་ཚོགས་གཙོ། དགནོ་སྡའེ་ིསྐ་ུཚབ། 
སིྤ་མི། མི་མང་བཅས་ཁནོ་བསྡམོས་མི་གྲངས་ 
༡༢༢ ལ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིཁམིས་ལུགས་
ག་ོརྟགོས་སྤལེ་ཡོད་པ་དང། སབྐས་མཚམས་ད་ི
བ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ཨ་རིའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་ཚན་པའ་ིལོ་འཁརོ་
སནྙ་ཐའོ་ིནང་རྒྱ་ནག་ལ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་

བས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ 
ཉནི་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་
དབང་སུྲང་སྐབོ་ཚན་པ། ཞསེ་པ་རང་དབང་ཅན་
གི་ཚན་པ་དསེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིལོ་འཁརོ་སནྙ་
ཐ་ོཞིག་བཏནོ་འདགུ་པ་དའེ་ིནང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་དམིགས་བསལ་
དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བས་
ནས་རྒྱ་ནག་མི་མང་ཚོའི་ཆོས་དད་རང་དབང་
བརྡལ་བཤིག་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་སྟབས། རྒྱ་ནག་
ནང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནས་སྟངས་ཧ་
ཅང་ཞན་པ་ོཡོད། དརེ་བརྟནེ་ཨ་རིའ་ིགཞུང་
གིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་གནས་
སྟངས་ད་ེསེམས་འཚབ་བ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་ངོས་
འཛིན་གནང་དགསོ། ཞསེ་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ི
ཆོས་དད་རང་དབང་སུྲང་སྐབོ་ཚན་པས་ཨ་རིའི་
གཞུང་ལ་ལམ་སྟནོ་གནང་འདགུ



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠2

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས་ཚན་པ་ནས།

སྲདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཕི་འབྲལེ་སྲདི་བྱུས་དང་འབྲལེ་བའ་ིཟབ་སྦངོ་མཇུག་སིྒལ་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡༤ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་རྒྱལ་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁག་དགུ་དང་ལས་བདེ་
རྣམ་པ། ད་ེབཞིན་ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
དང་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ། ཕི་དལི་ལས་
ཁུངས་ཀི་འཛིན་སྐངོ་འགན་འཛིན་བཅས་
ལ་བདནུ་ཕྲག་གཉསི་རིང་ཨ་རིའི་མངའ་སྡ་ེ
ཝིར་ཇི་ན་ིཡར་ Virginia ཕི་འབྲལེ་སྲདི་
བྱུས་དང་འབྲལེ་བའི་ཟབ་སྦངོ་གནང་ནས་
གོང་ཚེས་ཉནི་ཟབ་སྦངོ་ལེགས་པར་མཇུག་
སིྒལ་སབྐས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། 
ངས་ཤེས་ཚོད་ལ་ཟབ་སྦངོ་འདི་ལྟ་བུ་ལོ་ང་ོ 
༢༥ རསེ་ཝ་ཤིང་ཊོན་ཌི་སི་ཁུལ་ད་ུཚོགས་
པ་ཐངེས་དང་པ་ོཆགས་ཡོད།  ཟབ་སྦངོ་

འདི་བཞིན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་གོ་
ཐསོ་བྱུང་། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་
བེད་བགྲསེ་པ་ཚོས་གནས་ཚྱུལ་གསར་པ་
མང་པ་ོཞིག་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་ཡོད། རྣམ་པ་

ཚོས་ཟབ་སྦངོ་འད་ིནས་གང་ཤེས་པ་ད་ེདག་
སོ་སོའི་ཉིན་རེའི་ཕག་ལས་གནང་སྐབས་
ལག་བསྟར་བདེ་རྒྱྱུར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་བའི་

རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཟབ་སྦངོ་འད་ིབརྒྱྱུད་
ང་ཚོའ་ིལས་བདེ་པ་ཚོས་ཆེད་ལས་པའ་ིརྣམ་
པའི་ཐགོ་ནས་ཕི་ལ་འབྲལེ་ལམ་བདེ་སྟངས་
ཐོག་ཞིབ་ཕྲ་ཤེས་རྒྱ་ཆེ་རུ་ཕིན་ཡོད་པའི་

རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། འད་ིན་ིངས་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་
ཡོད། ང་ཚོ་ད་ལ་ྟསླབོ་སྦངོ་སྦང་བཞིན་པ་

ཡིན་སྟབས། འད་ིལ་ྟབུའ་ིཁད་ལས་པའ་ི
ཟབ་སྦོང་གིས་ང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོ
ཡོང་གི་འདགུ དརེ་བརྟནེ་ངས་ཟབ་ཁདི་པ་
རྣམས་ལ་ཟབ་ཁིད་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པ་ོགནང་
བར་ཡིད་རང་བསྔགས་བརདོ་དང་སྦྲགས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ེབཞིན་ཕི་དལི་
ལས་ཁུངས་ཀིས་ཟབ་སྦངོ་གི་འགྲ་ོགྲནོ་ཆེད་
ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་བརྒྱྱུད་རོགས་དངུལ་
ཐབས་འཚོལ་གནང་བར་བསྔགས་བརོད་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་རྣམས་
ཀིས་འབྲལེ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྲིད་གཞུང་ 
དང་། གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི། གཞུང་
འབྲལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ། ད་ེབཞིན་བྱུས་
སྟནོ་པ་དང་། གསར་འགདོ་པ་བཅས་ཚན་

པ་ལ་ྔདང་འབྲལེ་བ་གནང་དགོས་ཡོད་པ་མ་
ཟད། དཔལ་འབརོ་གི་རོགས་རམ་ཡང་
འཚོལ་དགསོ།  སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀི་ལོ་
འཁརོ་ཚོགས་ཆེན་ལོ་ལརྟ་ཚོགས་སྲལོ་ཡོད།  
ད་ེས་ྔསྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀི་ལོ་འཁརོ་ཚོགས་
ཆེན་སྐབས་གྲསོ་ཆོད་བཞག་པའི་དནོ་ཚན་
ཁག་མང་པ་ོཞིག་ཡིག་ཐགོ་ཏུ་འཁདོ་པ་ལས་
ལག་བསྟར་རྒྱྱུན་སྐངོ་མ་ཐུབ་པར་ལུས་པ་ད་ེ
འད་ཡོང་བཞིན་ཡོད། འནོ་ཀང་ད་ཆ་ཟབ་
སྦངོ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་བརྟནེ་ནས་འབྱུང་འགྱུར་
གྲསོ་ཆོད་གང་བྱུང་བ་རྣམས་ཡིག་འབུྲར་མ་
ལུས་པར་ལག་བསྟར་དནོ་འཁལོ་ཡོང་བའི་
རེ་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་།

tax evasion  
ཁལ་སྐངུ༌།

འསོ་བབས་དང་བཀའ་ལུང་མེད་པར་ཁལ་འཕྲ་ིཐབས་བདེ་པའམ། ཁལ་
བསྡུ་འསོ་པའི་དངུལ་འབབ་ས་ྦགསང་བདེ་པའི་ཁིམས་འགལ་གི་བ་གཞག་
ཅིག

tax rebate  
ཁལ་འཕར་སླགོ་ཆ།

དཔྱ་ཁལ་འབུལ་འཇལ་མང་དགས་པ་རྣམས་གཞུང་ནས་ཕིར་སླགོ་བདེ་
ཚྱུལ།

team work  
འཁུར་མཉམ་ལེན།

རུ་ཁག་ལྟ་བུ་མཉམ་རུབ་ཀིས་ལས་དནོ་ཐགོ་ལེགས་པར་འཇུག་པའི་བ་
གཞག

termination notice 
ལས་དསུ་རགོས་བརྡ།

དཔལ་འབརོ་ཉམས་རུྒད་ཕིན་པ་དང༌། ལས་ཀ་ཉུང་སྐནོ་ལ་སོགས་པའ་ི
རྒྱྱུ ་མཚན་གིས་སིྦན་བདག་གིས་ལས་བདེ་པར་ལས་ཀ་མཚམས་འཇགོ་གི་
སྔནོ་བརྡ།

tertiary care 
རིམ་པ་གསུམ་པའ་ིལ་ྟསྐངོ༌།

འཕྲདོ་བསྟནེ་ལྟ་ེགནས་ཤིག་གི་ནང་ཡར་ཐནོ་ཅན་གི་འཕུྲལ་ཆས་དང་ཚད་
མཐ་ོཔའོ་ིལག་རྩལ་ཆེད་སྦངོ་ཅན་གི་ཆེད་ལས་སནྨ་པ་དང༌། སནྨ་བཅསོ་ཀི་
ཐབས་ཚྱུལ་སྣ་མང་ལནྡ་པའ་ིཚད་མཐ་ོབའ་ིའཕྲདོ་བསྟནེ་ལ་ྟརྟགོ་ལམ་ལུགས་
ཀི་རིམ་པ་ཞིག

theme song 
གཙོ་དནོ་མཚོན་གླུ།

རུླང་འཕྲིན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་ནང་གི་ལས་རིམ་དང་གང་ཟག་གཙོ་ཆེན་
སོགས་ཀི་དམིགས་བསལ་ངསོ་འཛིན་ཆེད་ལེའུ་རེ་རེའི་ནང་བསྐར་གཏངོ་
བདེ་པའ་ིགླུ་དབངས་ཤིག

theocracy  
ལ་ྷསྡའེ་ིསྲདི་གཞུང༌།

ལའྷམ་དཀནོ་མཆོག་གིས་ཐད་ཀར་འཛིན་སྐངོ་བཀདོ་བྱུས་སམ། དཀནོ་
མཆོག་གི་ཚབ་ཏུ་བ་ླམའམ་ཆོས་དཔནོ་སོགས་ཀིས་སྐངོ་བའ་ིཆབ་སྲདི་དམ་
གཞུང༌།

thesaurus 
༡། མངནོ་བརདོ་མཛོད།
༢། བརྡ་ཆད་མཛོད།

དནོ་གཅིག་པ་དང་དནོ་ལྡགོ་པའི་ཚིག་རྣམས་བཀདོ་ཐགོ་གཙོ་བ་ོགོ་དནོ་གི་
ཆ་ནས་ཕན་ཚྱུན་འབྲལེ་བ་ཡོད་པའི་ཚིག་རྣམས་རྒྱས་པར་འགྲལེ་བའི་དབེ་
ཅིག རིག་གནས་སམ་ལས་རིགས་བ་ེབྲག་པ་ཞིག་དང་འབྲལེ་བའ་ིཚིག་གི་
མཛོད།

thesis 
༡། ཉམས་ཞིབ་དཔྱད་རྩམོ།

གཙྱུག་ལག་སླབོ་ཁང་ནས་སླབོ་ཐནོ་ལག་འཁརེ་ཆེད་སླབོ་ཕུྲག་ད་ོབདག་སོ་
སོའ་ིདཔྱད་ཞིབ་བས་འབྲས་ཀི་ཆེད་རྩམོ། 

༢། 
མཐའ་དཔྱདོ།

དངསོ་ཡོད་ར་སྤདོ་བདེ་པའ་ིཁུངས་སྐལེ་བདེ་པའམ། རྒྱྱུ ་མཚན་རིགས་
པས་གྲསོ་སྡརུ་བས་མཐར་གི་ལ་ྟགུྲབ་བམ་བརདོ་པ།

third reading 
བརདོ་པ་གསུམ་པ།

གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་འཆར་ཞིག་བསམ་གཞིགས་བ་རྒྱྱུའི་རིམ་པ་མཐའ་
མ་སྟ།ེ འཆར་ཟནི་བཀདོ་པའ་ིགྲསོ་འཆར་ད་ེཉདི་གཏན་འབབེས་བ་མིན་
མཐའ་མའི་ཐག་གཅདོ་ཆེད་ཁམིས་ཡིག་འཆར་ཟནི་ད་ེསྒགོ་སྦང་བདེ་པའི་
བརྒྱྱུད་རིམ།

thumping majority  
ཆེས་མཐའོ་ིམང་མོས།

འསོ་འདམེས་སབྐས་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པའམ་ཆེས་ཚད་མཐའོ་ིམང་མོས།

tit for tat   
ངན་ལན་ངན་འཇལ།

གཞན་གིས་ཚྱུར་ཕགོ་ཐུག་བཏང་བ་ལ་ཕར་ད་ེམཚྱུངས་རྒལོ་ལན་སླགོ་པའི་
སྤདོ་ཚྱུལ་ཞིག

toll tax  
ལམ་ཁལ།

གཞུང་སྒརེ་གང་རུང་གིས་བཟསོ་པའི་ལམ་དང་ཟམ་པ་སོགས་ཀི་བདེ་སྤདོ་
ཆེད་སྤདོ་འཇལ་བདེ་པའ་ིག་ླཆ་ལ་ྟབུ།

top priority  
གདམས་ཀ་ཡག་ཤོས།

གཙིགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པའོམ་གལ་གནད་ཀི་རིམ་པ་མཐ་ོཤོས།

traffic cone 
ལམ་ཐ།ོ

ས་ཁུལ་ངསེ་ཅན་ཞིག་གི་ནང་སྣམུ་འཁརོ་སོགས་འཛུལ་བར་འགགོ་པའམ། 
ལམ་བཅོས་བདེ་སྐབས་འགུྲལ་འཁོར་འགྲ་ོའངོ་གི་དབ་ེམཚམས་གཅོད་
པར་བདེ་སྤདོ་པའི་སྤསོ་དཀར་སེར་དམར་ལས་གུྲབ་པའི་ཟུླམ་པ་ོརྩེ་སྨྱུང་
དབིབས་ཅན་གི་ཐ་ོཔ་ོཞིག

trial and error 
སྙགིས་དརོ་བཅྱུད་ལེན།

ཐབས་གཞན་དང་གཞན་ཚོད་ལ་ྟབདེ་པའ་ིསྒ་ོནས་ཕན་འབྲས་མེད་པ་རྣམས་
དརོ་ཏ་ེལས་དནོ་ལ་ཕན་པའ་ིཐབས་ལམ་འཚོལ་ཐབས།

ཨིན་བདོ་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས།

༄༅།། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུདཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའ་ིདབང་ཆེན་ཐངེས་ ༣༤ པ་སྩལ་
སབྐས་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བའ་ིདབུ་གུར་སྤུས་མངགས་འགངེས་ཤོག

ས་གནས་ཀི་མིང་། ...........................................................                     མངགས་ཤོག་ཨང་གྲངས།..................

ཨང། ད་ོབདག་གི་མཚན། བཞུགས་གནས་
ཞལ་བང།

དབུ་གུར་རྣམ་གྲངས་གང་
མཁ།ོ

ད བུ ་ གུ ར ་མཁོ ་
གྲངས།

དབུ་གུར་གླ་ཡོན་
སྒརོ།

གུར་གླའི ་བྱུ ང་འཛིན་
ཨང།

དབུ་གུར་རྣམ་གྲངས། 
1) EP (18' x 18') with floor agro net, 
electricity lighting, mobile recharge 
point 2) Dormitory (18' x 50') with 
floor agro net, electricity lighting, 
mobile recharge point 3) Swiss 
cottage with 2 beds with mattress 
& pillows, 1 table, 2 chairs & 
electricity lighting.

ཐུགས་སྣང་གནང་གལ།
༡། དབུ་གུར་རིྩས་བཞསེ་སབྐས་གྲ་སིྒག་
ལས་སྣརེ་འགངེས་ཤོག་འད་ིམིག་སྟནོ་གནང་
དགསོ། ༢། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༧ 
ས་ྔད་ོཚོུད་ ༩།༠༠ ནས་ད་ོབདག་ས་གནས་
སུ་ངོ་འབོར་སྔ་རེས་བཞིན་དབུ་གུར་བགོ་
འགྲམེས་གནང་རྒྱྱུ ། ༣། སོ་སོའ་ིབང་རིམ་ད་ུ
སྤུས་མངགས་དབུ་གུར་གང་འཁེལ་ཀ་ཀོར་
མེད་པར་རིྩས་བཞེས་གནང་དགོས་པ་ལས་

གདམ་ཀ་གནང་མི་ཆོག ༤། དབུ་གུར་སྐརོ་
བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་མཆིས་རིགས་
ནས་དབུ་གུར་འགན་འཛིན་བླ་ོབཟང་དནོ་
གུྲབ་ཞལ་པར་ཨང་། 09816777977 ལ་འབྲལེ་
མོལ་གནང་དགསོ་བཅས་སོ།། 

 ༼ས ་གནས ་འགོ ་ འ ཛིན ་ གི ་
མཚན་རྟགས་དང་ལས་ཐམ།༽

དསུ་དབང་ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་གསལ་བསྒགས།
༄༅།། མཚྱུངས་མེད་བདོ་མིའ་ིགཞིས་
ཆགས་དང་ཁ་འཐརོ་ས་གནས་ཁག་གི་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ལནྷ་རྒྱས་མཆོག་ལ།
 ཆེད་ཞུ། ལམ་ཙམ་དགངོས་
པའ་ིམངའ་གསལ། ཇི་ལརྟ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་འབྲས་
སུ། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་གནས་མཆོག་རྡ་ོ
ར་ེགདན་ད་ུ། བཅམོ་ལནྡ་འདས་དཔལ་
དསུ་ཀི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་བསྩལ་རྒྱྱུའི་
བཀའ་བཟང་ཐབོ་པ་ལརྟ། དཔལ་ལནྡ་
བཀའ་ཤག་ནས་དསུ་དབང་གྲ་སིྒག་ཞུ་བའི་
ལས་འགན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་འགན་
བསྐརུ་གནང་དནོ། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་གཞི་འདིའི་ཆེད་
གྲ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་ཟུར་འཛུགས་ཀིས་

སྟ་གོན་ལས་དནོ་འགོ་གྲབས་བེད་སྒ་ོའགོ་
བཙྱུགས་ཟནི་པའ་ིཁངོས་སུ། ཆོས་ཞུ་བ་
རྣམས་ཀི་བཞུགས་མཚེར་དབུ་གུར་ཆད་
ལྷག་ཟློས་གསུམ་མེད་པར་སྔ་ས་ནས་སྤུས་
མངགས་ག་ོསིྒག་བ་དགསོ་སྟབས། གཤམ་
ད་ུདབུ་གུར་རྣམ་གྲངས་དང་ཆེ་ཆྱུང་ཚད་
གཞི་དང་། དསུ་དབང་རིང་གི་དབུ་གུར་
སོ་སོའི་གླ་འབབ་གོང་ཚད་བཅས་ཁ་གསལ་
ཕུལ་ཡོད་པ་ད་ེགའི་སིྒག་ཁུངས་ནས་དབུ་
གུར་སྤུས་མངགས་གནང་འདནུ་ཡོད་རིགས་
ཀི་འགེངས་ཤོག་མ་དཔེ་ཟུར་ཕུལ་ཞིབ་
བཀང་གིས་འད་ིགར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༦ ཚེས་ ༣༠ ལས་འགངས་མེད་འབུལ་
གཏངོ་ཐུབ་པ་གནང་དགསོ་དང། དབུ་གུར་
སྤུས་མངགས་འགེངས་ཤོག་གི་འད་བཤུས་
གསུམ་རེ་བཟསོ་ཏ་ེགཅིག་ཐོ་གཞུང་དང་

མཉམ་འད་ིལས་དང། གཅིག་ད་ོབདག་ལ་
གནང་རྒྱྱུ ། གཅིག་ད་ེགའ་ིལས་ཁུངས་སུ་
ཉར་ཚགས་གནང་དགསོ། འགངེས་ཤོག་
པར་བཤུས་འགྲ་ོསོང་འདི་ནས་སིྐན་ཚབ་
འབུལ་རྒྱྱུ ་ཡིན། དབུ་གུར་སྤུས་མངགས་
གནང་མཁན་ནས་གཏན་འབབེས་གུར་གླ་
བསྡུ་བཞེས་ཀིས་ཐ་ོགཞུང་ད་ུའཇུག་བཞེས་
དང། གུར་གའླ་ིདངུལ་འབབ་ས་ྔའཕྲསོ་ས་
ལས་སོ་སོར་ཐུགས་ཉར་ཐགོ་འདི་ལས་སུ་
གཏངོ་ཕགོས་རསེ་སུ་ལམ་སྟནོ་ཞུ་འཐུས་ད་ེ
དནོ་དགངོས་འཇགས་ཞུ། དཔལ་དསུ་ཀི་
འཁརོ་ལོའ་ིདབང་ཆེན་ཐངེས་ ༣༤ པའ་ིགྲ་
སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༡༩ ལ་ཕུལ།
དབུ་གུར་རྣམ་གྲངས་ཚད་གཞི་དང་གླ་ཡོན་
རིའུ་མིག:-

ཨང། དབུ་གུར་རྣམ་གྲངས། ཚད་གཞི། ཤོང་ཚད་། གུར་ག།ླ
༡ E.P. Tent དཀྱུས་ལ་ཕ་ིཊི་ ༡༨ ཞངེ་ལ་ཕ་ིཊི་ ༡༨ མི་གྲངས་ ༨ སྐརོ་ལ་རན་འཚམ་འདགུ སྒརོ་ ༦༠༠༠།༠༠
༢ Dormitory Tent དཀྱུས་ལ་ཕ་ིཊི་ ༥༠ ཞངེ་ལ་ཕཊིི་ ༡༨ མི་གྲངས་ ༣༠ སྐརོ་ལ་རན་འཚམ་

འདགུ
སྒརོ་ ༡༦༦༠༠།༠༠

༣ Swiss cottage Tent མད་ོཕུག་ ༣ ཡོད། མི་གྲངས་ ༤ ལ་རན་འཚམས་འདགུ སྒརོ་ ༡༤༥༠༠།༠༠



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ 3

ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
 ༄༅། །བདོ་མིའ་ིདང་བངླས་འཕྲདོ་
བསྟནེ་ཚོགས་པའི་ཁབ་ཁོངས་ཨོ་དྷ་ིཤ་སནྨ་
ལ་ྷསནྨ་ཁང་གི་ཁག་ལུད་བརྟག་དཔྱད་མཁན་
གི་ས་མིག་ཡོད་ན། རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཁདོ་
གོང་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཞུགས་འདདོ་ཡོད་
རིགས་ནས་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཐགོ་
འཚང་སནྙ་འབུལ་དགསོ།
དགོས་མཁོའི་ཆ་རྐྱེན་ཁག

༡།  ཁག་ལུད་བརྟག་དཔྱད་མཁན་དམའ་
མཐར་  Diploma in Laboratory 

Technician cum X-ray Technician  

ཐནོ་པའི་ལག་འཁརེ་ཐགོ་ལོ་གཅིག་ཉམས་
མངོ་ཡོད་པ།
༢།  དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ ༢༠༡༥ བར་
གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའ་ིལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས།
༣། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་མཐུན་
གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིསྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་
ཀི་ཤོག་གྲངས་དང་པ་ོདང་འད་པར་ཅན། 
མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།

༤། སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུགས་གཞི་བད་ེ
ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
༥།  རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནས་རྒྱྱུ ན་ད་ུབ་སྤོད་ཉསེ་སྐོན་
མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།
༦།  ད་ལ་ྟལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་འབྲལེ་
ཡོད་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།
༧། ལས་མངོ་ངསོ་སྦརོ།
གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་དང་སྙན ་ཞུ ་ ཕི ་ ལོ ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༩ ཕི་ད་ོཕག་ཚོད་ 
༦ གངོ་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་ཐགོ་འབུལ་
དགསོ། ད་ོབདག་སོ་སོར་འབྲལེ་བ་ཞུ་བདའེ་ི
སདླ་ཁ་བང་དང་། གླགོ་འཕྲནི་ Email ID 

མྱུར་འཕྲནི་ Fax ད་ེབཞིན་ཁ་པར་ཨང་
གྲངས་སོགས་འཚང་སྙན་ནང་ཁ་གསལ་
བཀདོ་དགསོ།
 གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་སྟངེ་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་
རིམ་ཟུང་འབྲལེ་དུང་ཆེ་ཡན་ཞིག་གི་དག་

མཆན་དང་ལས་དམ་ངེས་པར་འཁོད་
དགསོ། ཡིག་ཆ་ང་ོམ་རྣམས་འབརོ་ཐ་ོ
འགདོ་བཅར་སབྐས་མིག་སྟནོ་དགསོ།
 ཆ་རྐེན་ཚང་བའི་ཞུ་སྙན་ཕུལ་
མཁན་རྣམས་ལ་འདམེས་རྒྱྱུགས་ཀི་ཚེས་ཆ་
སྐབས་མཚམས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་
བཅས་ཀི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་སུ། 
འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ ལ།།
༼འཚང་སྙན་འབུལ་ཡུལ།༽ 

Secretary,

Department of Health, CTA

Gangchen Kyishong                              

Dharamsala 176215 Distt. 

Kangra H.P. Tele:(01892)223408, 

Fax:(01892)222718 

E-mail; health@tibet.net/

menkhangsection@tibet.net

དཔ་ེམཛོད་ད་ོདམ་པའ་ིསླབོ་ཡོན་
གསལ་བསྒགས།

འཕགས་བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ཚོགས་པས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ལནྷ་
ཚོགས་ག་ོསིྒག་གནང་བ།

༄༅།། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་
ལག་རབ་འབམས་པ་སླབོ་ཐོན་པ་གྲངས་ 
༡༥ ལ་ Lovely Professional University, 

Jalandhar གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཏུ་
ལོ་གཅིག་གི་རིང་Bachelors of Library 

& Information Science. BLIS སླབོ་
ཚན་ཐོག་སླབོ་ཡོན་ཆ་ཚང་གནང་གཏན་
འཁལེ་བ་བཞིན་བཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་
གཤམ་གསལ་ཆ་རྐེན་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ངོ་
བཤུས་ཐགོ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ། ཟུང་
དུང་དང་ད་ེཡན་གི་སྲི་ཞུ་བ་གང་རུང་གི་
ཞིབ་བཤེར་ཟནི་པའི་འགན་ལེན་དག་མཆན་ 
(Attestation) འཁདོ་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ འགངས་མེད་འད་ི
གར་ཞུ་སནྙ་འབུལ་དགསོ། འདམེས་སུྒག་
ད་ེབཞིན་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་
པའི་ཡིག་རྒྱྱུ གས་གུྲབ་འབྲས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་
རྩེ་བཏགོ་ལྟར་འདམེས་སུྒག་བ་རྒྱྱུ ར་དང༌། 
འདམེས་ཐནོ་ཟིན་པའི་སླབོ་མ་རྣམས་ནས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་སླབོ་གྲྲྭ་
ཁག་ཏུ་ཉུང་མཐར་ལོ་ལྔའི་རིང་ཕག་ལས་
གནང་རྒྱྱུའི་ཁས་ལེན་ཞུ་དགོས་པའི་གསལ་
བསྒགས་སུ། 

དགོས་ངྱེས་ཆ་རྐྱེན་ནམ་ཡིག་ཆ་ཁག

༡། ཉ་ེབའ་ིགཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པའ་ི
B.A/B.Sc/B.Com or equivalent ཐགོ་
ཉུང་མཐའ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ལོན་པས་ཨང་
ཤོག་(Marks Card) ང་ོབཤུས།
༢། ད་ོབདག་གིས་དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་
ལག་དབེ་གཙང་ཕུལ་དང་རྒྱ་གར་སྐབས་
བཅོལ་ལག་དབེ་དསུ་འགངས་ཞུས་པའི་ང་ོ
བཤུས། 
༣། ཀམ་པུར་ཊར་རྨང་གཞི་བད་ེསྤདོ་བདེ་
སྟངས་ཐགོ་རྒྱྱུས་མངའ་ཡོད་པ།
༤། འད་ིནས་ད་ོབདག་སོ་སོར་དསུ་ཐགོ་
གནས་འབྲལེ་ཐུབ་རྒྱྱུའི་སདླ་སོ་སོའི་ཁ་བང་
དང༌། གླགོ་འཕྲནི། ཁ་པར་ཨང་
སོགས་ཁ་གསལ་འགོད་དགོས་པ་བཅས། 
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ལ།།
Secretary
Department of Education, CTA
Gangchen Kyishong Dharamsa-
la-176215 Distt. Kangra, Himachal 
Pradesh Ph: 01892 - 226695, 222572, 
222721 Fax: 01892- 223481
Email: scholarship@tibet.net 
Website: www.tcewf.org

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༨ ཉནི་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རྟནེ་
གཞི་བས་པའ་ི  Institute of Long Life 

Learning ཞསེ་པའ་ིཤེས་ཡོན་བསྟ་ིགནས་
ཁང་དང་འཕགས་བདོ་འབྲལེ་མཐུད་ཚོགས་
པ་གཉསི་ཟུང་འབྲལེ་ཐགོ རྒྱ་གར་ཕི་
འབྲལེ་སྲིད་བྱུས་ཀི་ལངས་ཕོགས་གསར་

པ་དང་། བདོ་ཀི་གནད་དནོ། ཞསེ་པའ་ི
བརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་བགྲ་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་ཤིག་
ག་ོསིྒག་གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་གཙྱུག་
ལག་སླབོ་དཔནོ་དང་ཁམིས་རྩདོ་པ། སིྤ་
ཚོགས་ལས་འགུལ་བ། བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
བ། ད་ེབཞིན་སྲདི་དནོ་ཚན་རིག་གི་སླབོ་
ཕུྲག་བཅས་ཁནོ་མི་གྲངས་ ༢༠༠ བརྒལ་
བས་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ  བགྲ་ོ
གླངེ་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་འཕགས་བདོ་འབྲལེ་
མཐུད་ཚོགས་པའི་རྐང་འཛིན་པ་སྐུ་ཞབས་
ཨིན་ད་ིརེཤ་ཀུ་མཱར་ Shri Indresh Kumar 

ལགས་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བརོ་མགྲནོ་འབདོ་ལརྟ་
ཁངོ་གིས་ཐགོ་མར་བལ་ཡུལ་གཙོ་བརོ་གྱུར་
བའི་བདོ་དང་འབུྲག་ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་བང་
ཕགོས་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་ནང་ཉ་ེལམ་
ས་འགུལ་གི་གོད་ཆག་འགོ་མི་གྲངས་སྟངོ་
ཕྲག་མང་པ་ོརྐེན་འདས་སུ་གྱུར་བ་སོགས་

བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་དཀའ་སྡུག་
མངས་དང་མངོ་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེཞུས་འདགུ ད་ེརསེ་བརདོ་
གཞིའི་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་རྒྱ་
དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་ས་མཚམས་ཟརེ་བ་ལོ་
རྒྱྱུས་ཐགོ་བྱུང་མངོ་མེད་ཀང་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ 
ལོར་རྒྱ་ནག་གིས་ཁིམས་འགལ་ཐགོ་ནས་

བདོ་ས་བཙན་འཛུལ་བས་རསེ་རྒྱ་དཀར་ནག་
གཉིས་གཞི་ནས་ས་མཚམས་ཆགས་ཡོད་
པ་དང་། ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་བད་ེ
སུྲང་སླབོ་སྟནོ་པར་ Chinese National 

Security Advisor མཚོན་ནའང་བདོ་ད་ེརྒྱ་
ནག་ལགྕས་རིའི་ཕི་ལ་ཡོད་སྟབས་རྒྱ་ནག་གི་
ཆ་ཤས་ཤིག་མིན་སྐརོ་དང་། ད་ེབཞིན་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བདོ་ས་
ཁིམས་འགལ་གིས་བཙན་བཟུང་བས་པ་མ་
ཚད།  ཕི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་རྒྱ་དཀར་ནག་
གཉསི་དབར་པན་ཆ་ཤིལ་Panchsheel  ཟརེ་
བའ་ིཆིངས་ཡིག་བཞག་ནས་རྒྱ་གར་ཧ་ིམཱ་ལ་
ཡི་རི་རྒྱྱུད་ཀི་ས་ཆ་ཧམ་བཟས་བས་ཡོད། ད་ེ
རསེ་ཆིངས་ཡིག་དའེི་ནང་དནོ་ལ་རིྩས་མེད་
རྡགོ་རོལ་བཏང་སྟ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ 
༡༩༦༢ ལོར་རྒྱ་གར་ལའང་དམག་བརྒྱབ་
ཡོད་སྐརོ་གསུངས། གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས་

མུ་མཐུད་གསུང་དནོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་
གར་དང་ས་འབྲལེ་ཡོད་པའི་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་
ཁག་གཅིག་དང་ལགྷ་པར་སྟདོ་གངས་རིན་པ་ོ
ཆེ་དང་མཚོ་མ་ཕམ་གི་གནས་སའི་ཁུལ་གི་
གཞུང་ལམ་དང་ལགྕས་ལམ་ད་ེབཞིན་འབྲལེ་
ལམ་ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡོད།  སིྤར་
རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱ་སྐེད་རིང་ལུགས་ཀི་བསམ་
ཚྱུལ་ཡོད་པ་དསེ་རྒྱ་གར་གི་བད་ེའཇགས་ལ་
ཉན་ཚབས་བཟ་ོབཞིན་ཡོད།  ད་ཐངེས་རྒྱ་
གར་གི་སྲདི་བླནོ་མོ་ད་ིམཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་རྒྱལ་
དནོ་མཚམས་གཟགིས་སབྐས་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་
གི་ཆ་ཤས་མིན། ཞསེ་གསུང་དགསོ། བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་ལ་དནོ་དམ་གི་སེམས་འཚབ་
གནང་རྒྱྱུ ་ད་ེརྒྱ་གར་རང་ཉདི་ཀི་ཁ་ེཕན་ཡིན། 
བདོ་ནང་ལ་མཚོན་ན་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་
བར་བདོ་མི་ ༡༣༠ ལགྷ་གིས་རང་ལུས་མེར་
སྲགེ་བཏང་ནས་བདོ་ལ་རང་དབང་དགོས་
པ་དང་བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་
མཆོག་བདོ་ནང་གདན་འདནེ་ཞུ་དགསོ་པའི་
དགསོ་འདནུ་བཏནོ་ཡོད། ཅསེ་གསུངས་པ་
དང་སྦྲགས་ད་ེསྔ་སྐབས་ཤིག་ལ་ཁོང་གིས་
༸གངོ་ས་མཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུ་སབྐས་བདོ་
ལ་རང་དབང་ཐབོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་བཀའ་འད་ི
ཞུས་པར་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་
སབྐས་དརེ་ཁངོ་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་བའ་ིནང། 
གལ་ཏ་ེརྒྱ་གར་གི་དབུ་ཁདི་དང་མཁས་ཁད་
མི་སྣ། རྣམ་དཔྱདོ་ཅན། ཆབ་སྲདི་མི་སྣ། ད་ེ
བཞིན་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་འབད་བརྩནོ་
ལ་བརྟནེ་ནས་རྒྱ་གར་ཡུལ་འདི་ཨེ་ཤི་ཡའི་
མངའ་ཁུལ་གི་སྣ་ེཁིད་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
གཅིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན།  མི་རིང་བར་
བདོ་ལ་རང་དབང་ཐབོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་བཀའ་ལན་
སྩལ་བ་ད་ེལུང་འདནེ་གནང་འདགུ  

གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིསླབོ་དབེ་གསར་པ་
རྒྱྱུས་སྟནོ།

༄༅། །གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་ཤེས་
ཡོན་གི་རྨང་གཞི་ཚད་ལནྡ་ཡོང་མིན་ན་ིགཞི་
རིམ་འགོ་མའི་ཤེས་ཡོན་མཁོ་སྤདོ་གནང་
སྟངས་ལ་རག་ལས་ཡོད་སྟབས། ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གཞི་
རིམ་ཤེས་ཡོན་སྲདི་བྱུས་དང། བསབླ་གཞི་
རྩ་འཛིན་གི་དགོངས་དནོ་དང་མཐུན་པའི་
སླབོ་དབེ་བསྐར་ཞིབ། རྩམོ་སིྒག དཔར་
འགྲམེས་སོགས་བས་དང་བེད་མུས་ཡིན་
ཞིང། འད་ིལོར་སྔནོ་འགྲ་ོནས་འཛིན་རིམ་
ལྔ་པའི ་བར་གི ་བ ོད་ཡིག་སླབོ ་ད ེབ་དང་
། འཛིན་རིམ་དང་པ་ོདང་གསུམ་པའ་ིཨང་
རིྩས་སླབོ་དབེ། འཛིན་རིམ་གསུམ་པའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ཚན་རིག་སོགས་སླབོ་དབེ་གསར་པ་
ཁག་ཅིག་སླབོ་ཁིད་ལག་བསྟར་གནང་འགོ་
བཙྱུགས་ཡོད། 
སླབོ་དབེ་གསར་པ་ད་ེདག་གི་ནང་དནོ་ངོ་
སྤོད་དང་ཁིད་ཐབས་སོགས་ཀི་ཆེད་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་བདོ་ཡིག་སླབོ་དབེ་རྩམོ་
སིྒག་པ་གཉསི་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༤  ཚེས ༢༤ དང་  ༢༥ ཉནི་ད་ྷཤོད་
བདོ་ཁིམ་ད་ུདྷ་ས་ཁུལ་གི་གཞི་རིམ་འགོ་
མའ་ིབདོ་དག་ེརྣམས་དང། ཟླ་ ༤  ཚེས 
༢༨ དང་ ༢༩ སྤནོ་ཊ་གཏན་སླབོ་ཏུ་མ་
སུ་རི་མངའ་ཁུལ་སླབོ་ཁག་བདནུ་གི་གཞི་
རིམ་འགོ་མའི་བདོ་དགེ་རྣམ་པར་རྒྱྱུས་སྟནོ་

གནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༥ ཚེས ༡༡ དང་ ༡༢ ལ་ཅནོ་ཏ་ར་སམ་
བྷ་ོཊ་གཏན་སླབོ་ཏུ་སུ་ཇ་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྲྭ་
དང་། སྦརི། སིམ་ལ། ཌལ་ཧརོ་གཏན་
སླབོ་བཅས་ཀི་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་དགེ་རྒན་
རྣམས་ལ་རྒྱྱུས་སྟནོ་གནང་བཞིན་ཡོད།
གཞན་ཡང་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་ཨང་
རིྩས་སླབོ་དབེ་གཏན་འབབེས་ཚོགས་ཆྱུང་
གི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་དང་། ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཨང་རིྩས་སླབོ ་དབེ་རྩོམ་སིྒག་
པ་རྣམས་ས་གནས་ཆ་བགོས་ཀིས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉནི་སྤནོ་ཊ་
མངའ་ཁུལ་དང།  ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ ཉནི་
སིམ་དང་ད་ོལན་ཇི། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༡ 
ཉནི་ལྷ་ོཕགོས་སླབོ་ཁག་ ༡༠ བཅས་ཀི་གཞི་
རིམ་འགོ་མའི་ཨང་རིྩས་དགེ་རྒན་རྣམས་
ལ་སླབོ་དབེ་གསར་པའི་ནང་དནོ་དང་ཁིད་
ཐབས་སོགས་ཀི་སྐརོ་ལ་རྒྱྱུ ས་མངའ་ལམ་
སྟནོ་གནང་ཡོད། འད་ིཟླའ་ིཚེས ༡༤ ནས་ 
༡༧ བར་ཨང་རིྩས་སླབོ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་པས་
ད་ྷས་ཁུལ་གི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་ལ་རྒྱྱུས་སྟནོ་སྐརོ་
བསྐདོ་གནང་འཆར་ཡོད་པ་དང་། ད་ེརསེ་
ཀ་རྡརོ་སྒང་གསུམ་ཁུལ་གི་བདོ་སླབོ་ཁག་
ནང་རྒྱྱུ ས་མངའ་ལམ་སྟནོ་གནང་འཆར་
ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠4

སྲདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་རིགས་རྣམས་ལ་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སྲདི་བྱུས་སྐརོ་སོགས་འགྲལེ་བརདོ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས ༡༢ 
ཉནི་སྲིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཨ་
རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ད་ུརྒྱ་ནག་མང་
གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་ཡང་ཅི་ལེ་གིས་གོ་སིྒག་
དང་མགྲནོ་འབདོ་ཞུས་པ་བཞིན་རྒྱ་རིགས་
ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་དང་སླབོ་ཕུྲག་ཁག་གཅིག་
བཅས་མཇལ་མོལ་གནང་འདགུ  ད་ེཡང་
བགྲ་ོགླངེ་གི་ཐགོ་མར་སྐུ་ཞབས་ཡང་ཅི་ལི་
ལགས་ཀིས་ངོ་སྤོད་གསུང་བཤད་གནང་
རེས་སྲིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།  སིྤར་ངསོ་ཀི་སྐ་ུཞབས་ཡང་ཅི་
ལི་ཁངོ་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་རིགས་གཞན་མང་
པ་ོཞིག་དང་ཐུག་ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
སྐརོ་ལ་གླངེ་སླངོ་མང་པ་ོབས་མོང་ཡོད། 
ངསོ་རང་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ བར་ཧར་ཝ་ཌི་
གཙྱུག་ལག་སླབོ་ཁང་ད་ུསྡདོ་རིང་རྒྱ་ནག་
སྐམ་སའི་མཁས་དབང་དང་སླབོ་ཕུྲག་ཚོ་
དང་བདོ་མི་སླབོ་ཕུྲག་དང་མཁས་དབང་
བཅས་དབར་བགྲ་ོགླངེ་ཐངེས་འགའ་ཤས་ག་ོ
སིྒག་ཞུ་རྒྱྱུ ་བྱུང་།  སབྐས་དརེ་ཆྱུ་ཚོད་མང་
པའོི་རིང་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་
བས་ཡོད། མཚམས་རེ་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ད་ུ
ཚོགས་མངོ་ཡོད། ང་ཚོས་བགྲ་ོགླངེ་བ་རྒྱྱུའ་ི
གནད་དནོ་ད་ེཧ་ཅང་གནད་འགག་ཅན་ཞིག་
ཡིན་སྟབས་ཆྱུ་ཚོད་གཉིས་གསུམ་ད་ེའད་
ཡུད་ཙམ་ལ་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད། ལགྷ་པར་
༸གོང་ས་མཆོག་དང་རྒྱ་ནག་སྐམ་སའི་
མཁས་དབང་དབར་བགྲ་ོགླངེ་ལྷན་ཚོགས་
ཐངེས་གཉིས་ཙམ་གོ་སིྒག་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད། ངསོ་ཀིས་རྒྱ་ནག་སམྐ་སའ་ིམཁས་
དབང་དང་སླབོ་ཕུྲག་མང་དག་ཅིག་དང་ཐུག་
འཕྲད་བྱུང་བར་བརྟནེ་རྒྱ་རིགས་ཚོས་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སབྐས་ག་
འད་ཡིན་མིན་ངོས་ལ་རྒྱྱུ ས་མངའ་ཕྲན་བུ་
ཡོད། ད་ེརིང་འདརི་ངསོ་ཀིས་སདྐ་ཆ་མང་
པ་ོབཤད་རྒྱྱུ ་མིན། དསུ་ཚོད་མང་ཆེ་བ་ང་ཚོ་
ཕན་ཚྱུན་བགྲ་ོགླངེ་གནང་ཐུབ་ན་དག་ེམཚན་
ཆེ་བ་ཡོད། འནོ་ཀང་ཁདེ་ཚོས་ད་ིབ་གང་
འད་ཞིག་བཏང་ཡང་རང་དབང་རེད། བདོ་
དང་རྒྱ་ནག་གི་གནད་དནོ་ཐགོ་ད་ིབ་ཇི་འད་
ཞིག་ཡོད་ཀང་གཏངོ་ཆོག  ངསོ་ཀིས་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་འད་ིཨིན་ཇིའ་ིཚིག་ (M) 
ལའྔ་ིནང་བསྡསུ་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཕལ་
ཆེར་ཐལ་ཆ་ཆེ་དག་གི་མ་རེད་བསམ་པའི་
རེ་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། (M)  ལ་ྔཔ་ོན།ི ནརོ་
འཁུལ་དང་(mistake)  ཡིད་ཆེས་མེད་པ།  
(mistrust)   དབུ་མའ་ིལམ། (middle-
way) ག་ོནརོ་ཐབེས་པ། (misunder-
standing) ལོག་འགྲལེ་བས་པ། (misin-
terpretation) བཅས་ཡིན། དང་པ་ོནརོ་
འཁུལ་ཡིན་དགསོ་དནོ་ན།ི  རྒྱ་གཞུང་གིས་
བ ོད་ས་བཙན་བཟུང་བས་ནས་ད་ལྟ་མུ ་
མཐུད་དག་གནནོ་བདེ་བཞིན་པ་ད་ེནརོ་བ་
རེད།  ད་ེའད་ཡིན་དགསོ་དནོ་གཙོ་བ་ོན་ི

གལ་ཏ་ེང་ཚོས་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱྱུས་ལ་ཕིར་
བལསྟ་ཤིག་བསླགོས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་ཐང་
རྒྱལ་རབས་ (Tang Dynasty) ནས་ཆིང་
རྒྱལ་རབས་ (Qing Dynasty) དང་། ད་ེ
རསེ་ག་ོམིང་ཏང་(kuomintang)  གི་རྒྱལ་
རབས་བར་གི་དསུ་སྐབས་དའེི་རིང་སྐབས་
རེ་བདོ་ཀིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཕར་བཙན་བཟུང་
བས ་ པ འི ་ ད ུས ་ སྐ བ ས ་ བྱུ ང ་ ཡོ ད ་ པ ་ 
དང་། སབྐས་རེ་རྒྱ་དམག་བདོ་ནང་བསླབེས་
པ་བྱུང་ཡོད།  སབྐས་ད་ེདག་ཏུ་རྒྱ་དམག་
རྣམས་དངེ་སྐབས་བཞིན་བདོ་ནང་གཏན་
སྡདོ ་བས་ནས་བ ོད་མི ་ཚོར་དག་གནོན་
ཚབས་ཆེན་པ་ོད་ེའད་ནམ་ཡང་བེད་མོང་
མེད། དརེ་བརྟནེ་ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་ནས་བལ་ྟ
སབྐས་དངེ་སབྐས་བདོ་ནང་ད་ུའབྱུང་བཞིན་
པའ་ིགནས་སྟངས་ད་ེནརོ་འཁུལ་ཡིན།  རྒྱ་
ནག་གིས་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་བས་པ་ད་ེ
ནརོ་འཁུལ་ཡིན་པར་བརྟནེ་བཙན་བཟུང་
བས་མ་ཐག་བདོ་མིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཡིད་
ཆེས་མེད་པ། (mistrust) ད་ེཡོང་གི་ཡོད། 
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ ོ་ ཆེ ་ ཞིང་
གཤེགས་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་
མའ་ོཙེ་ཏུང་དང་ཀུྲའུ་ཨེན་ལེ་བཅས་ལ་ཕུལ་
བའི་ཞུ་ཡིག་ད་ེདག་ནང་དའུང་རྒྱ་དམག་
གིས་བདོ་ཀི་དགནོ་སྡ་ེབརྒྱ་ཆ་ ༩༨ རྩ་མེད་
བཏང་ཡོད་པ་དང་། བདོ་མི་དག་ེབཙྱུན་བརྒྱ་
ཆ་ ༩༩ ལགྷ་སྐ་སར་ཕབ་པ།  ད་ེབཞིན་
བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་གཏརོ་བཤིག་དང་བག་
མེད་ད་ུབཀོལ་བ་སོགས་བ་སྤདོ་ད་ེདག་ལ་
བརྟནེ་ནས་བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་མིར་ཡིད་ཆེས་
མེད་པ་ཆགས་ཡོད། གལ་ཏ་ེང་ཚོས་རྒྱ་ནག་
ཐང་རྒྱལ་རབས་ལ་ཕིར་མིག་གཅིག་བལསྟ་
པ་ཡིན་ན། ལ་ྷསའ་ིཇ་ོཁང་འད་ིདཔ་ེམཚོན་
ལེགས་ཤོས་ཤིག་ཆགས་རྒྱྱུ ་རེད། ལ་ྷསའ་ིཇ་ོ
ཁང་འདི་བདོ་མི་ཚོས་རྩ་ཆེ་ཤོས་སུ་ངོས་
འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་
མཁནེ་གསལ་རེད། ཇ་ོཁང་ན་ིཁ་ཆེ་བ་ཚོར་
མཚོན་ན་མེ་ཁ་ (Macca) ལ་ྟབུ་དང་ཡི་ཤུའ་ི
ཆོས་པ་དང་ལྷག་པར་ཡི་ཤུ་རྣམ་དག་ཆོས་
པ་ཚོར་མཚོན་ན། ཝ་ེཊི་ཀན་ (Vatican) 
ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད།  ཇ་ོཁང་ནང་གི་རྟནེ་
གཙོར་མཚོན་ན་ཆོས་རྒྱལ་སྲངོ་བཙན་སམྒ་
པའོི་རྒྱ་ཡི་བཙྱུན་མོ་ཀོང་ཇསོ་རྒྱ་ནག་ནས་
བདོ་ད་ུཇ་ོབ་ོགདན་འདནེ་ཞུས་ཡོད། འནོ་
ཀང་དངེ་སབྐས་ཇ་ོཁང་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས ་གསང ་བའི ་པར ་ཆས ་གང ་སར ་
བཙྱུགས་ནས་བདོ་མི་ཚོར་དམ་བསྒགས་ཧ་
ཅང་བདེ་བཞིན་ཡོད་སྟབས།  བདོ་མི་ཚོས་
དངེ་སྐབས་ལྷ་ཁང་ནང་ད་ུམཆོད་མཇལ་
འགྲ་ོསྐབས་སུའང་ཐ་ེཚོམ་བདེ་དགོས་པའི་
གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད།  དརེ་བརྟནེ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཡིད་ཆེས་བསུྐན་ཐབས་སུ་གཉསི་སནྨ་
དབུ་མའ་ིལམ་ (middleway) གི་སྲདི་བྱུས་

འདནོ་གནང་མཛད་པ་དརེ་དངེ་སབྐས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་རྒྱྱུ ན་སྐངོ་བདེ་བཞིན་
ཡོད། དབུ་མའ་ིལམ་གི་སྲདི་བྱུས་འགོ་བདོ་
རིགས་ཡོངས་རགོས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁམིས་ཀི་སྒམོ་གཞིའ་ི
འགོ་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པའི་རང་སྐོང་གི་
གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཐབོ་ཐབས་བདེ་
བཞིན་ཡོད།  དརེ་བརྟནེ་སྲདི་བྱུས་འད་ིརྒྱྱུ ་
མཚན་ལྡན་པ་ཞིག་དང་ལག་ལེན་བསྟར་
ཐུབ་པའི་དངསོ་ཡོད་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན། 
འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་རྒྱ་རིགས་ཁག་
གཅིག་གིས་ངསོ་ལ་རྒྱ་ནག་ཁ་བྲལ་གི་སྲིད་
བྱུས་ལ་ངོས་ལེན་རྩ་བ་ནས་བེད་ཐུབ་རྒྱྱུ ་
མིན་སྐརོ་བཤད་ནས་ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་རྒྱབ་ལྗངོས་
འགྲལེ་བཤད་བདེ་བཞིན་ཡོད། དརེ་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་ཞིག་རེད། གང་ཡིན་
བརདོ་ན།   གལ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་མི་ཚོར་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པའི་རང་
སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་སྤད་པ་
ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་ས་ཁནོ་ཆིག་སིྒལ་གི་བདག་དབང་ལ་
བདོ་མི་ཚོས་རྩོད་ལེན་བ་རྒྱྱུ ་མིན་པ་ཁས་
ལེན་བས་ཡོད། འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་མིས་བཏནོ་པའི་གཉིས་སྨན་དབུ་
མའི་ལམ་གི་སྲདི་བྱུས་དརེ་བཟང་ཕགོས་ཀི་
ཡར་ལན་བ་རྒྱྱུ འི ་ཚབ་ ཏུ ་ ལོག ་འགྲེལ ་ 
(misinterpretation) བས་པར་བརྟནེ་ག་ོ
ནརོ་ (misunderstanding) ཐབེས་ཀི་
ཡོད།   གལ་ཏ་ེཁདེ་རྣམ་པས་ཉ་ེལམ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོ
ཟརེ་བའ་ིདབེ་བཏནོ་ཡོད་པ་དརེ་གཟགིས་ཚེ་
ལེའུ་འགའ་ཤས་ཡོད། ལེའུ་དང་པ་ོབདོ་ནང་
དུ་རྒྱ ་ནག ་ག ཞུང ་ གིས ་དཔལ ་འབོར ་
འཛུགས་སུྐན་ཇི་ལརྟ་བས་ཡོད་སྐརོ་ཞིབ་ཕྲ་
བཀདོ་ཡོད།  ལེའུ་གཉསི་པར་བདོ་ཀི་རྒྱལ་
རབས་ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་བྲསི་ཡོད། ད་ེསའྔ་ིརྒྱབ་
ཤ་དཀར་པ་ོདང་མི་འད་བར་ཐངེས་འདིའི་
རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོི་ནང་བདོ་ད་ེགནའ་ས་ྔམོ་
ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་བཤད་ཡོད། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སདྐ་ཆ་ད་ེའད་བཤད་པ་
ཐངེས་དང་པ་ོཡིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བཏནོ་པའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་
པའོ་ིནང་བདོ་ད་ེདསུ་རབས་ ༡༣ ནས་རྒྱ་
ནག་གི་ཆ་ཤས་རེད། བཅས་བཀདོ་ཡོད། 
འནོ་ཀང་ཐངེས་འདིར་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོི་
ནང་བདོ་ད་ེགནའ་སྔ་མོ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་
ཤས་ཡིན་ཚྱུལ་བཤད་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་རྒྱབ་
ཤ་དཀར་པོ་གཉིས་ཀི་སྐད་ཆ་ད ེ་གཉིས་
འགལ་འད་ུཆགས་ཡོད།  ག་ོམིང་ཏང་གི་
རྩོམ་པ་པསོ་བྲིས་པའི་ནང་བདོ་ད་ེགོ་མིང་
ཏང་གི་དསུ་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་
ཆགས་སྐརོ་བཤད་ཡོད།  གལ་ཏ་ེཁདེ་རྣམ་
པས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ 
ཉནི་ཆིངས་ཡིག་དནོ་ཚན་བཅྱུ་བདནུ་ཟརེ་བ་

བཙན་འོག་ཏུ ་བཞག་པའི ་ཡིག་ཆ་ད ེར་
གཟགིས་སབྐས་ཆེད་བརདོ་ད།ུ བདོ་འད་ི
ཉདི་མེས་རྒྱལ་གི་ཁིམ་ཚང་ཆེན་པའོི་ནང་
ལོག་པ། ཞསེ་བཀདོ་ཡོད། གལ་ཏ་ེབདོ་ད་ེ
གནའ་སྔ་མོ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་
ཡིན་ན་མེས་རྒྱལ་ཁིམ་ཚང་ནང་ད་ུཕིར་
ལོག་ཟརེ་ན་གང་ནས་ཕིར་ལོག་བེད་ཀི་
ཡོད་དམ།  སདྐ་ཆ་ད་ེཚོ་ཚང་མར་ས་ྔཕིའ་ི
འགལ་འད་ུཡོད། ལེའུ་གསུམ་པའ་ིནང་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དང་བདོ་མི་ཚོས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལངས་
ཕོགས་ཐོག་ནས་ཕབེས་རྒྱྱུ ར་ཆོད་སེམས་
བརྟན་པ་ོཡོད་མེད་ལ་ཐ་ེཚོམ་བས་ནས་བྲསི་
ཡོད། འནོ་ཀང་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་
མཆོག་དང་བདོ་མི་ཚོས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
འཚེ་མེད་ཞི ་བའི ་ལམ་ཐོག་ཤར་བསྐོད་
གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་འཛམ་གླིང་ཀུན་གིས་
མཁནེ་གསལ་ཡིན་པ་དང་། ལགྷ་པར་
༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིལམ་
ལ་ཆོད་སེམས་བརྟན་པ ོས་ཤར་བསྐོད་
མཛད་པར་བརྟནེ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
ལ་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་
ལམ་ཞུས་ཡོད། ད་ེནས་ལེའུ་བཞི་པའ་ིནང་
དབུ་མའི་ལམ་གི་སྲིད་བྱུས་ལ་ལོག་འགྲལེ་
བས་པ་དང་སྦྲགས་དགག་པ་བརྒྱབ་འདགུ  
གལ་ཏ་ེཁདེ་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བཏནོ་པའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོི་ནང་འགྲལེ་
བཤད་བས་པའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྲིད་བྱུས་
སྐརོ་བཀགླས་པ་ཡིན་ན། བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀིས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྲིད་བྱུས་
སྐརོ་བཤད་པ་དང་འབྲལེ་བ་གང་ཡང་མེད་
པ་གཟགིས་ཐུབ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྤད་པའི་བདོ་རིགས་
ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པའི་རང་སྐངོ་
ཡོང་ཐབས་ཀི་བསམ་འཆར་ཡིག་ཆ། ཞསེ་
པའི་ཡིག་ཆ་འད་ིཁདེ་རྣམ་པས་ད་རྒྱའི་ལམ་
ནས་གཟགིས་ཐུབ།  འནོ་ཀང་རྒྱབ་ཤ་
དཀར་པའོི་ནང་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྲིད་བྱུས་
ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐནོ་བརདོ་བས་པ་ད་ེ
བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚྱུངས་
པའི་རང་སྐངོ་ཡོང་ཐབས་ཀི་བསམ་འཆར་
ཡིག་ཆ་དང་འབྲལེ་བ་གང་ཡང་མེད། དརེ་
བརྟནེ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོི་ནང་གང་ཡོད་པ་
ད་ེདག་འཁོག་བཤད་ཁོ་ན་ཡིན་པ་དང་། 
དབུ་མའི་ལམ་གི་སྲིད་བྱུས་སྐརོ་ལ་འགྲལེ་
བཤད་ལོག་པ་བརྒྱབ་ནས་གཞན་མགོ་བ་ོ
རྨོངས་སུ་འཇུག་རྒྱྱུ ་ཁོ་ན་ལས་མ་འདས། 
ལེའུ་ལྔ་པའི་ནང་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུའི་ཡང་སུྤལ་སྐརོ་
བཤད་ཡོད།  དརེ་བརྟནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་བས་ནས་དབང་
བསྒྱུར་བེད་བཞིན་པ་ད་ེལོ་རྒྱྱུ ས་ཐོག་ནས་
ནརོ་འཁུལ་རེད། གང་ཡིན་བརདོ་ན་ལོ་
རྒྱྱུས་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ད་ེདསུ་ཡུན་རིང་

པ ོ་ད ེ་ཙམ་དབང་བསྒྱུ ར་བས་ནས་དག་
གནནོ་འགོ་བཅྱུག་པ་ནམ་ཡང་བྱུང་མོང་
མེད། དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ནང་བདོ་མིའི་རིག་གཞུང་དང་ཁརོ་ཡུག་རྩ་
མེད་བཟསོ་པ་དང་། མི་རིགས་དབ་ེའབདེ་
དང་དཔལ་འབརོ་ཟུར་འབུད་ཀི་སྲིད་བྱུས་
ལག་བསྟར་བདེ་བཞིན་ཡོད།   རྒྱྱུ ་མཚན་
ད་ེདག་ལ་བརྟནེ་ནས་བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་ཡིད་ཆེས་བདེ་མ་ཐུབ་པ་ཆགས་
བཞིན་ཡོད། ང་ཚོས་རྒྱ་རིགས་མཁས་པ་
དང་སླབོ་ཕུྲག་ཚོ་དང་ལནྷ་བགྲ་ོགླངེ་བ་རྒྱྱུའི་
རྒྱྱུ ་མཚན་གཙོ་བ་ོནི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྲིད་
བྱུས་སྐརོ་སོགས་ལ་གོ་ནརོ་ཐེབས་པ་དང་
ལོག་འགྲལེ་བས་པ་ད་ེདག་གསལ་པ་ོབཟ་ོ
ཆེད་ཡིན། དའེ་ིཐགོ་ནས་ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་བདོ་
རྒྱ་མི་རིགས་ཕན་ཚྱུན་འཆམ་མཐུན་དང་
ཡིད་ཆེས་ཡོད་པ་ད་ེབསྐར་གསོ་ཡོང་ཐབས་
ཆེད་ཡིན། མཐའ་དནོ་ངསོ་ཀི་རྒྱབ་ཤ་
དཀར་པའོ་ིསྐརོ་ལ་ཞུ་རྒྱྱུར། ཐངེས་འདརི་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཏོན་པའི ་རྒྱབ་ཤ་
དཀར་པ་ོའད་ིའདནོ་ཐངེས་ ༡༣ པ་ཆགས་
ཡོད། དའེ་ིཁངོ་ནས་ ༡༡ བདོ་ཁ་ོནའ་ིཐགོ་
ཡིན་པ་དང་། གཉསི་ན་ིརྒྱ་ནག་མི་དམངས་
སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་གྲངས་ཉུང་མི་
རིགས་ཟརེ་བའི་སྐརོ་ཡིན་ནའང་བདོ་ད་ེ
གཙོ་འདནོ་བས་ནས་བཏནོ་འདགུ དརེ་
བརྟནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་བར་བདོ་ཐགོ་
རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོ ༡༣ བཏནོ་ཡོད། ངསོ་
ཀིས་བརདོ་དགསོ་དནོ་གང་ཡིན་ཞུ་ན། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ཐགོ་
རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོགཉསི་བཏནོ་ཡོད། ནང་
སོག་ལ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོགཅིག་ཀང་བཏནོ་
མེད། ཧངོ་ཀངོ་ཐགོ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོ
གཅིག་བཏནོ་ཡོད། འནོ་ཀང་བདོ་ཐགོ་ད་
བར་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོ ༡༣ འདནོ་དགསོ་
དནོ་གང་ཡིན་ནམ། ལོ་གཉསི་གསུམ་རེའ་ི
མཚམས་སུ་བདོ་ཐགོ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོརེ་རེ་
འདནོ་བཞིན་ཡོད། ཉ་ེལམ་འཐབ་ཕགོས་
གཅིག་གྱུར་གི་ཚོགས་གཞནོ་ཟུར་པ་ཀུྲའུ་ཝ་ེ
ཆོན་གིས་བདོ་ཐོག་སྐད་ཆ་འདི་འད་ཞིག་
བཤད་ཡོད། ཉ་ེལམ་ལོ་ཤས་ནང་ཏཱ་ལའ་ིར་ུ
ཚོགས་ཀིས་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སྲདི་བྱུས་ཟརེ་
བའི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤལེ་བཞིན་པ་དརེ་མི་
ཚོས་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་བཞིན་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་
རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོི་ནང་དབུ་མའི་ལམ་གི་
སྲདི་བྱུས་ལ་གཙོ་འདནོ་བས་ནས་བྲསི་ཡོད། 
ཅསེ་བཤད་འདགུ དརེ་བརྟནེ་བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ད་དངུ་ཡང་བླ་ོ
འཚབ་ཆེན་པ་ོཡོད་སྟབས་ད་བར་བདོ་ཐགོ་
རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོཐངེས་ ༡༣ བཏནོ་པ་རེད། 
གཞན་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོད་ེཙམ་མང་པ་ོ
འདནོ་དགསོ་དནོ་མེད། ཅསེ་གསུང་བཤད་
གནང་རེས་ད་ིབ་རྣམས་ལ་ལན་འདབེས་
གནང་འདགུ་པ་བཅས།།
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སཱང་ཕུས། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིསྐ་ུསྐ་ེཡང་སྲདི་སྐརོ་གུང་ཁན་ཏང་ལ་ཇུས་ཏགོ་ག་རེ་འཁདི་ཀི་འདགུ་གམ།
བུ་རོང་ལྷ་མོ་ཚང་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་གིས་བསྒྱུར། 

པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་བཅྱུ་གཅིག་པ་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགྱུར་ནས་མི་ལོ་ ༢༠ འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཚིགས་སུྲང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ 
ཉིན་རྡ་ས་མེག་གྷན་བདོ་ཁིམ་ཉིན་སླབོ་ཀི་
ཚོགས་ཁང་ནང་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐེའི་ཉིན་མོར་པཎ་ཆེན་སྐུ་
ཕྲངེ་བཅྱུ་གཅིག་པ་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་
མཆོག་དང་། ཁངོ་གི་ནང་མི་རྣམས་གར་
སོང་ཆ་མེད་ད་ུགྱུར་ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ ༢༠ 
འཁརོ་བའི་དསུ་ཚིགས་སུྲང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད། 
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ 
ཐགོ་མཛད་རིམ་དབུ་འཛུགས་ཞུས་པ་དང་
སབྐས་དརེ་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་པའི་སྐུ་མགྲནོ་
དང་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
དང་།  བདོ་ཀི་སྲདི་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕལེ་
ལགས། ཕི་འབྲལེ་དུང་ཆེ་དགྭས་པ་ོབསོད་
ནམས་ནརོ་བུ་ལགས། བདོ་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའ་ི
ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕལེ་རྒྱས་བསྟི་
གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་མཚོ་
མོ་ལགས་བཅས་དང་། གཞན་ཡང་མཛད་
སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བའི་རྡ་སྟངེ་བདོ་
ཁིམ་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉིས་པའི་སླབོ་མ་
ཁག་དང་། བཙྱུན་དགནོ་སྒལོ་མ་གླངི་གི་
བཙྱུན་མ། རྡ་ས་ཁུལ་གི་གནས་སྡདོ་བདོ་མི། 
ཕི་རྒྱལ་བ་ཁག་གཅིག་བཅས་ཁནོ་མི་གྲངས་
བརྒྱ་ལས་བརྒལ་བ་ཞིག་འདུ་འཛོམས་
གནང་ཡོད། མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་མར་ཕི་དལི་
འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཚན་པའ་ིའགན་འཛིན་
སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོ་ལགས་ཀིས་དུས་དན་
དང་འབྲལེ་བའི་འཚམས་འད་ིདང་ང་ོསྤདོ་
གུྲབ་མཚམས། ཕི་འབྲལེ་དུང་ཆེ་དགྭས་
པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་དསུ་
ཚིགས་དའེི་ཐགོ་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀིས་
དབིན་བདོ་གཉསི་ཀི་ནང་སྤལེ་བའི་བསྒགས་

གཏམ་སྒགོས་སྦང་གནང་། ད་ེརསེ་བདོ་ཀི་
སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕལེ་ལགས་ཀིས་གསུང་
བཤད་གནང་། 
 ད་ེརསེ་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་
གི་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་གིས་དསུ་ཚིགས་དང་འབྲལེ་བའི་
གསུང་བཤད་གནང་རེས་བདོ་ཀི་འགྲ་ོབ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕལེ་རྒྱས་
བསྟི་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་
མཚོ་མོ་ལགས་ཀིས་རྒྱལ་སིྤ་འགྲ་ོབ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་གི་ཁིམས་ལུགས་དང་པཎ་ཆེན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགྱུར་
བའ་ིསྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་། མཛད་སྒའོ་ི
མཐར་སལྐ་ལནྡ་མཚོ་མོ་ལགས་ཀིས་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་དང་བཅས་ཏ་ེགསུང་བཤད་ལས་
རིམ་མཇུག་སིྒལ་བསྟནུ། བར་གསེང་སརྐ་
མ་བཅྱུའ་ིརསེ་ Tibet stolen child ཞསེ་
པའི་གླགོ་བརྙན་ཞིག་མང་ཚོགས་ལ་སྟནོ་པ་
དང་། ཕི་དལི་འགྲམེས་སྟནོ་ཚན་པས་བདོ་
ནང་རང་ལུས་མེར་སྲགེ་སྐརོ་པར་རིགས་
འགྲམེས་སྟནོ་གནང་།
 ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀིས་སྤལེ་
བའ་ིབསྒགས་གཏམ་ནང་འཁདོ་དནོ། ད་ེ

རིང་གི ་ཉིན་མོ ་འདིར་འཛམ་གླིང་ཁོན་
ཡོངས་སུ་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་
བ་རྣམས་ཀིས་གཞིས་ལུས་བདོ་མི་རྣམས་
ཀི་ཞུམ་པ་མེད་པའི་སྙིང་སྟབོས་དང་ལྷག་
བསམ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་མཚོན་ཆེད་རྒྱལ་སིྤའི་
བདོ་དནོ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐདེ་ཉནི་མོར་
སུྲང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་གཞིས་
ལུས་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་རང་དབང་དང་
དང་བདནེ་ཆེད་འཐབ་རྩདོ་མུ་མཐུད་གནང་
བཞིན་པ་དརེ་ང་ཚོའི་ཆོད་སེམས་དང་རྒྱབ་
སྐརོ་གི་ནསུ་པ་སརླ་གསོ་ཙམ་མ་ཟད། གངོ་

ནས་གངོ་ད་ུསྤལེ་རྒྱྱུའ་ིདསུ་ཚོད་ཅིག་ཡིན།
 བདོ་མི་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་དབང་སྒྱུ ར་འོག་བརོད་མི་ཐུབ་པའི་
དཀའ་སྡུག་མངས་དང་མོང་བཞིན་ཡོད། 
ལྷག་པར་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་
ཆོས་དད་དང་ཆབ་སྲིད་རང་དབང་ཐོག་
དམ་བསྒགས་བས་པ་དང་། བདོ་མིའ་ིརིག་
གཞུང་དང་ཁོར་ཡུག་གཏརོ་བཤིག་བཏང་
བ། བདོ་མི་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
དཔལ་འབརོ་ཟུར་འབུད་དང་མི་རིགས་དབ་ེ
འབདེ་བས་པ་སོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༩ ནས་ད་བར་བདོ་མི་ ༡༣༨ རང་
ལུས་མེར་སྲགེ་བཏང་ཡོད། ད་ེན་ིབདོ་མི་

རྣམས་ཀིས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདོ་ནང་དམ་བསྒགས་ཅན་
གི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བདེ་བཞིན་པ་དརེ་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོརྒལོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་
མཚོན།
 འདི་ལོའི ་རྒྱལ་སིྤའི ་བ ོད་ད ོན་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེའི་ཉིན་མོ་འདི་ནི་
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
དང་ཁངོ་གི་ནང་མི་རྣམས་གར་སོང་ཆ་མེད་
ད་ུགྱུར་ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ ༢༠ འཁརོ་བའ་ི
དསུ་ཚིགས་དང་སྟབས་འཁལེ་ཡོད། ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༥ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ ཉནི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་ཀུན་
གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་ ༡༠ པའ་ིཡང་
སྲིད་ད་ུངསོ་འཛིན་མཛད་ནས་ཉནི་གསུམ་
གི་རསེ་ཁངོ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་ཁདི་བས་
ཡོད། སབྐས་དརེ་ཁངོ་དགུང་གྲངས་ ༦ 
ལས་སོན་མེད་སྟབས་འཛམ་གླིང་ནང་གི་
ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ལོ་ན་ཆྱུང་ཤོས་ད་ེཆགས་
པ་རེད། དསུ་སབྐས་ད་ེནས་བཟུང་ད་བར་
མི་ལོ་ ༢༠ རིང་ཁངོ་དང་ཁངོ་གི་ནང་
མི་རྣམས་ས་གནས་གང་ད་ུཡོད་མེད་ཤེས་
རྟགོས་མེད་པར་གྱུར་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་
ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ངོས་འཛིན་
མཛད་པའི་པཎ་ཆེན་ཆྱུང་སྲིད་རིན་པ་ོཆེ་
བརིྩས་མེད་བཏང་སྟ་ེཁིའུ་གཞན་ཞིག་པཎ་
ཆེན་རིན་པ་ོཆེའི་ཡང་སྲིད་ད་ུབསྐ་ོབཞག་
བས་ཡོད། རྒྱལ་སིྤའ་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
སུྲང་སྐབོ་ཚོགས་པ་འད་མིན་གིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་དག་ེའདནུ་
ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་དང་ཁོང་གི་ནང་མི་
རྣམས་གང་ད་ུཡོད་མེད་གནས་སྟངས་ཇི་
ཡིན་སྐརོ་གསལ་བཤད་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་

ཇི་ཙམ་གནང་ཡོད་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
དརེ་ཡར་ལན་རྩ་བ་ནས་བས་མེད།
 སིྤར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བཙན་
འཁེར་བས་ཡོད་པ་ངོས་ལེན་བས་ཡོད་
ཀང་། ཁངོ་གང་ད་ུཡོད་མེད་དང་ཁངོ་གི་
གནས་སྟངས་ཇི་ཡིན་ཐོག་ད་བར་གསང་
བ་བདེ་བཞིན་ཡོད། བདེ་སྟངས་ད་ེན་ིཆོས་
མེད་སྨྲ་བའི་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གིས་ལོ་
ང་ོབརྒྱ་ཕྲག་སོང་བའི་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་
གི་སུྤལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་འཚོལ་ཞིབ་བ་རྒྱྱུ འི་
ལམ་ལུགས་དརེ་བཙན་ཤེད་འོག་དབང་
སྒྱུ ར་བས་ནས་ཁིམས་མཐུན་བཟ་ོཐབས་
བས་པ་ཞིག་ཡིན། ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་
ཡང་སུྤལ་མཆོག་བདོ་མིའི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་
དབུ་ཁདི་ཅིག་ཡིན་སྟབས། བརྒྱྱུད་པའ་ིབ་ླམ་
གོང་མ་རྣམས་ཀི་དུང་ནས་དབང་ལུང་ཁིད་
གསུམ་སོགས་ཀི་གདམས་པ་མང་པ་ོགསན་
བསམ་མཛད་དགསོ་པར་བརྟནེ། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀི་གནནོ་ཤུགས་གང་
ཡང་མེད་པའི་སྒ་ོནས་ཁངོ་ལ་ག་ོསབྐས་ངསེ་
པར་ད་ུའབུལ་དགསོ།
 ད་ེརིང་གི་ཉིན་མོ་དང་བསྟུན། 
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅྱུ་གཅིག་
པ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་གིས་
གཙོས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་
པ་ཡོངས་རོགས་གླདོ་བཀྲལོ་ཐབོ་ཆེད་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་རོགས་ཞེས་ང་ཚོས་རྒྱལ་སིྤའི་
སིྤ་ཚོགས་ཁནོ་ཡོངས་ལ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
དང་། ང་ཚོས་གཞིས་ལུས་བདོ་རིགས་སྤུན་
ཟླ་ཕ ོ་མོ ་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་
སྐའེི་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་བདོ་དནོ་
བདནེ་མཐའ་མྱུར་ད་ུགསལ་བའི་སྨནོ་འདནུ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།།

དརེ་བརྟནེ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲངེ་བཅྱུ་བཞི་
པ་མཆོག་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གི་
དམིགས་ཡུལ་གསལ་པ་ོམཁནེ་རྟགོས་བྱུང་
བར་བརྟནེ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢༤ ཉནི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་ཤིག་
སྤལེ་གནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། “༸རྒྱལ་
དབང་སྐ་ུཕྲངེ་རསེ་མ། ཇི་ལརྟ་གངོ་ད་ུ
བརོད་ཟིན་པ་བཞིན་སླར་ཡང་ཡང་སུྤལ་
སྲིད་པ་གཟུང་རྒྱྱུ ་ནི་གོང་མ་རང་ཉདི་ཀིས་
རང་དབང་གིས་སམ་མཐའ་མར་ཡང་ལས་
བསོད་སྨནོ་ལམ་གི་དབང་གིས་སྐེ་བ་བླང་
དགསོ་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། ད་ེགང་ད་ུཇི་
ལརྟ་སྐ་ེབ་དང༌། ཐབས་ཚྱུལ་ཇི་ལ་ྟབུས་
ངསོ་འཛིན་བདེ་པ་བཅས་ན་ིཡང་སྲིད་སྐ་ེབ་
འཛིན་མཁན་གི་གང་ཟག་ཉདི་ལ་ཐུན་མིན་

ད་ུདབང་བ་ཞིག་ལས། གཞན་སུས་ཀང་
བཙན་དབང་དང༌། གནནོ་ཤུགས། རང་
འདདོ་ལརྟ་གང་བྱུང་བ་ས་མེད་པ་ན་ིབདནེ་
པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཡིན། ལགྷ་པར་ཡང་སུྤལ་
གི་རྣམ་གཞག་ལ་ྟཞགོ སྐ་ེབ་ས་ྔཕི་ཙམ་
ཡང་བསམ་བཞིན་ཁས་ལེན་མི་བེད་པའི་
ཆབ་སྲིད་དབང་འཛིན་པ་རྣམས་ཀིས་བླ་
མའ་ིཡང་སུྤལ་སིྤ་དང༌། ཁད་པར་རྒྱལ་བ་
ཡབ་སྲས་ཀི་ཡང་སུྤལ་ངསོ་འཛིན་ལ་དབང་
ཤུགས་ཁོ་ནས་ཐེ་བྱུས་བེད་པ་ནི་ཆེས་མ་
འཚམ་ཞིང༌། སོ་སོའ་ིཆབ་སྲདི་ཀི་ལ་ྟགུྲབ་
དང་ཡང་རྒྱབ་འགལ་ད་ུསོང་བའི་རུན་སྤདོ་
ངན་གཡོ་ང་ོཚ་བྲལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཀུན་གི་
མཐངོ་ཆོས་སུ་གུྲབ་གཤིས། ད་ེརིགས་བྱུང་
ཚེ་ད་ེལ་བདོ་མི་རིགས་དང༌། བདོ་བརྒྱྱུད་
ནང་བསྟན་རེས་འཇུག་གི ་རྒྱལ་སིྤའི ་སིྤ ་
ཚོགས་ཡོངས་ནས་ནམ་ཡང་ངསོ་ལེན་དང༌། 

མོས་མཐུན་བདེ་ཐབས་མེད། ངསོ་རང་ར་ེ
དགེ་འདནུ་གུྲབ་ཀི་དགུང་གྲངས་༼༨༣༽
ཙམ་ད་ུསོན་སབྐས་ཆོས་བརྒྱྱུད་བ་ླཆེན་ཁག་
དང༌། བདོ་མིས་མཚོན་འབྲལེ་ཡོད་དད་ལནྡ་
མང་ཚོགས་ལ་གོ་བསྡུར་གིས་༸རྒྱལ་དབང་
སྐུ་ཕྲངེ་རྒྱྱུ ན་མཐུད་དགོས་མིན་བསྐར་ཞིབ་
དང་ཐག་གཅདོ་བདེ་འཆར་ཡིན།
གལ་ཏ་ེ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲངེ་རྒྱྱུ ན་མཐུད་
དགསོ་པ་དང༌། སྐ་ུཕྲངེ་བཅ་ོལ་ྔཔའ་ིཡང་
སྲིད་ངོས་འཛིན་བ་དགོས་ཀི་དསུ་སྐབས་
ཤིག་ཤར་ཚེ་དའེི་བདེ་སྒའོི་འགན་ཁུར་གཙོ་
བ་ོཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་བ་ླབྲང་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་
ཡིད་ཆེས་དག་ེརྩའི་དབང་ལནྡ་འགན་འཛིན་
རྣམས་ལ་ཡོད་པ་དང༌། ཁ་ོཚོས་བདོ་བརྒྱྱུད་
ནང་བསྟན་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ཁག་གི་དབུ་ཁིད་བླ་
ཆེན་རྣམ་པ་དང༌། ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕྲངེ་ན་
རིམ་དང་ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་འགྲགོས་

པའ་ིདམ་ལནྡ་ཆོས་སུྲང་ཁག་ལ་སབྐས་བསྟནུ་
ལམ་སྟནོ་ཞུས་ཏེ་ཡང་སུྤལ་རྩད་གཅོད་
ངསོ་འཛིན་སྔནོ་སྲལོ་བཞིན་བདེ་དགོས་པ་
དང༌། ངསོ་ནས་ཀང་བདེ་ཕགོས་ད་ེདག་
ལམ་སྟནོ་གསལ་བཀོད་ཀི་ཡིག་འཇོག་བ་
རྒྱྱུ ་ཡིན་ཞིང༌། ད་ེལརྟ་ཚྱུལ་མཐུན་རྩད་
གཅོད་ངསོ་འཛིན་བྱུང་བའི་ཡང་སུྤལ་ཞིག་
ལས་གཞན་ད་ུསྲིད་དནོ་གི་དགོས་མཁོ་ལ་
བརྟནེ་ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆབ་སྲིད་དབང་འཛིན་པས་
མཚོན། སྲདི་དབང་འཛིན་པ་སུ་ཞིག་གིས་
ཡང་སུྤལ་འདམེས་སུྒག་བས་པ་བྱུང་ཚེ་ད་ེ
ལ་སུས་ཀང་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སུྤལ་ད་ུངསོ་
འཛིན་དང་དད་མོས་བདེ་མི་དགོས་པ་ཡིད་
འཇགས་དགསོ།”ཞསེ་འཁདོ་འདགུ ད་
དངུ་དན་གསོ་བ་དགོས་པ་ཞིག་ལ་ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༥ ལོར་བདོ་ཕུྲག་ཞིག་ལ་ད་ེསའྔ་ིཆོས་

ཕོོགས་ཀི་སྲལོ་ལྟར་རང་དབང་ཐོག་ཀུན་
གཟིགས་པན་ཆེན་སྐུ ་ཕྲངེ་བཅྱུ་པའི་ཡང་
སྲིད་ད་ུངསོ་འཛིན་ཞུས་པའི་ཆྱུང་སྲིད་རིན་
པ་ོཆེ་༼དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་༽ད་ེརྒྱ་ནག་
དམར་གཞུང་གིས་ད་ེམ་ཉདི་ད་ུབཙན་ཁིད་
གསང་སསྦ་བས་རསེ། དའེ་ིཚབ་ཏུ་ཕུྲ་གུ་
གཞན་པ་ཞིག་བདེ་བཅྱུག་པར་བརྟནེ། རྒྱ་
ནག་དམར་གཞུང་གིས་བསྐ་ོགཞག་བས་
པའི་པཎ་ཆེན་དརེ་མང་ཚོགས་ནང་ངོས་
འཛིན་བ་དཀའ་བའི་གནས་སུ་གར་ཡོད་པ་
འད་ིན།ི ཕི་འདམོས་ཀི་མེ་ལོང་ཞིག་ཏུ་གྱུར་
ཡོད། བཤོད་ཚྱུལ་གཞན་ཞིག་ནས་གླངེ་
ན། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་སྐ་ུཕྲངེ་བཅྱུ་བཞི་པས་ཐག་
གཅདོ་གནང་བ་ལརྟ། ཡང་སྲདི་ཕབེས་དང་
མི་ཕབེས་དད་ལནྡ་ཆོས་བདེ་མང་ཚོགས་ཀི་
དདོ་མོས་ལ་ལ་ྟདགསོ་པ་དང་།

   ༼འཕོས་བདུན་ཕག་རྱེས་མར་གཟིགས།༽

༼འདནོ་ཐངེས་སྔནོ་མའ་ིའཕྲསོ།༽



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠6

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་སྟདོ་རྒྱྱུད་གྲྲྭ་ཚང་ད་ུབརྟན་བཞུགས་སབྐས་བངླ་དརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡༣ ཉནི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་གསང་ཆེན་སྟདོ་རྒྱྱུ ད་གྲྲྭ་ཚང་
ད་ུཉནི་གྲངས་བཞིའི་རིག་བཀའ་ཆོས་དང་
བཀའ་དབང་མཛད་རསེ་ཉིན་མཐའ་མར་
སྟདོ་རྒྱྱུད་གྲྲྭ་ཚང་མཁན་བ་ླདག་ེའདནུ་འདསུ་
མང་ཡོངས་ནས་གདངུས་ཤུགས་དག་པསོ་
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་
འབུལ་ཞུས་ཡོད། སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་
མཆོག་གིས་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་བངླས་དརོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།  བེས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སྟདོ་རྒྱྱུ ད་དང་བདོ་ལའང་རྲྭ ་མོ་ཆེའི་རྐང་
འཛིན་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་ཚང་མས་ཧུར་
ཐག་འབད་ཐག་བདེ་ཀི་འདགུ  བར་སབྐས་
སྔགས་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་ཕ་གིར་བཞུགས་ཏ་ེ
ཧུར་ཐག་གནང་སོང་། གཙོ་བ་ོང་ཚོ་བསེ་ཀི་
རྒྱྱུད་གྲྲྭ་སདྨ་སྟདོ་གཉསི་པ་ོད་ེཡག་ཐག་ཆོད་
ཡོད། བར་སབྐས་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་བསླབེས་
ནས་ཕན་བད་ེལེགས་བཤད་གླིང་ལའང་
མཚན་ཉདི་བལ་ྟདགསོ་རེད་ཅསེ་མཚན་ཉདི་
བཙྱུགས་ཡོད།  རྒྱྱུད་གྲྲྭ་སདྨ་སྟདོ་གཉསི་ལ་
ནམ་རྒྱྱུན་སྐ་ེརབས་པ་ཚོས་མཚན་ཉདི་བལ་ྟ

གི་མེད་པས་ད་ཆ་ང་ཚོས་མཚན་ཉདི་བལྟ་
ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་ཅསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་པ་
ཡིན། ད་ེནས་ཁདེ་རང་ཚོས་དརེ་དང་ལེན་
གནང་ཡོད། རྒྱྱུད་གྲྲྭ་སདྨ་སྟདོ་གཉསི་ཀས་

གཞུང་ལ་གཟགིས་ཀི་ཡོད། ཐངེས་འདའི་ི
རྩོད་རྒྱྱུ གས་སྐབས་ངོས་རང་ཐང་ཆད་ད་ེ
མཇལ་རྒྱྱུ ་བྱུང་མ་སོང་། གང་ལརྟ་འགྲགི་
གི་ཡོད། ད་ེབཞིན་བཙྱུན་མའ་ིདགནོ་པ་
ཚོ་ལའང་མཚན་ཉནི་བལྟ་དགོས་རེད་ཅེས་
བརདོ་ཡོད། རསེ་སུ་བཙྱུན་མའ་ིདགནོ་པ་
ཚོ་ནས་དག་ེབཤེས་མ་ཐནོ་གིས་ཡོད། དརེ་

བརྟནེ་ད་ེདག་ནི་བསྟན་པའི་ཞབས་འདགེས་
རེད་ལ་ཞབས་འདགེས་ཡིན་བསམས་ཀི་
ཡོད། ནམ་རྒྱྱུན་ང་ཚོས་འདནོ་པ་མང་པ་ོ
འདནོ་བཞིན་ཡོད་ནའང་འདནོ་པ་བཏནོ་པ་

ད་ེནསུ་པ་ཐོན་པ་ཞིག་དང་ལག་རསེ་ཐོན་
པ་ཞིག་བདེ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད། ད་ེའད་
ཞིག་ཡོང་བར་མ་རྩ་གཙོ་བ་ོད་ེབང་ཆྱུབ་ཀི་
སེམས་དང་སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལ་ྟབ་ད་ེགཉསི་རེད། 
མ་རྩ་མེད་ན་ལྷའི་རྣལ་འབརོ་ད་ེཟླསོ་གར་
འཁབ་པ་ལ་ྟབུ་ཡིན་ཤག་བས་ན་ཕན་ཐགོས་
གང་ཡང་མི་འདགུ དརེ་བརྟནེ་སྟངོ་ཉདི་ཀི་

ལ་ྟབ་དང་དའེི་རྒྱབ་རྟནེ་བང་ཆྱུབ་སེམས་ཀི་
ཐགོ་ཨུ་ཚྱུགས་བརྒྱབ་ནས་གོ་བ་ཆགས་པ་
ཙམ་མིན་པར་སེམས་ཀི་ནང་ཚོར་སྣང་ཡོད་
པའ་ིཐགོ་ལའྷ་ིརྣལ་འབརོ་ད་ེདག་བསྒམོས་པ་
ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོང་གི་ཡོད། ཅསེ་
དང་། ད་ེབཞིན་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གིས་ཕི་དངསོ་པ་ོདང་ཤེས་ཡོན་གཉསི་ཡར་
རྒྱས་འགྲ་ོབཞིན་པའི་དསུ་མཚམས་འདིར་
ང་ཚོས་དསུ་རབས་ ༢༡ པའ་ིནང་པ་ཞིག་
བེད་དགོས་སྐརོ་དང་འབྲལེ་སངས་རྒྱས་
པའི་ཆོས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐབོ་དགསོ་པ་
མ་གཏགོས། ལམ་དང་ལུགས་སྲལོ་ཙམ་
ཞིག་གི་ཐོག་ནས་འགྲ་ོརྒྱྱུ ་མེད་སྐརོ་བཀའ་
སྩལ་བ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་སངས་རྒྱས་པའ་ི
གཞུང་ལུགས་ཀི་དཔ་ེཆ་ད་ེདག་གྲྲྭ་བཙྱུན་
གཙོ་བརོ་གྱུར་བའི་མི་སྐ་ཕ་ོམོ་ཚོས་ཀང་
ངསེ་པར་ད་ུདཔ་ེཆར་བལ་ྟདགསོ་སྐརོ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ། མི་སྐ་ཕ་ོམོ་ཚོ་ཡིན་ནའང་
དཔ་ེཆ་བལ་ྟདགོས་པ་རེད་ཅེས་དསུ་རྟག་ཏུ་
ཤོད་ཀི་ཡོད། ནམ་རྒྱྱུན་ད་ུངསོ་ཀིས་དསུ་
རབས་ ༢༡ ནང་པ་ཞིག་བདེ་དགསོ་ཀི་རེད་
ཅསེ་ཤོད་ཀི་ཡོད། ནང་པའ་ིཆོས་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེ

ལམ་དང་ལུགས་སྲལོ་ལ་ྟབུར་བས་ཏ།ེ ང 
ཚོའ་ིཕ་མ་ཚོ་ནང་པ་ཡིན། ང་ཡང་ནང་པ་
ཡིན་ཞསེ་བཤད་པ་ལ་ྟབུ་མིན་པར། སྔནོ་ལ་
བླ་ོད་ེཉདི་ཐ་ེཚོམ་སངྒ་ལ་བཞག ཞིབ་འཇུག་
བས། རིག་པའ་ིསུྒབ་བདེ་དང་རིག་པའ་ི
གནདོ་པ་ཡོད་མེད། ད་ེབཞིན་དངེ་སབྐས་
ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཤོད་བཞིན་པ་ད་ེཡོད་མེད། 
གོ་བསྡུར་བས་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་ར་
འཕྲདོ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། འད་ིལརྟ་བས་
ཏ་ེསངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་
ཐབོ་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། 
དསུ་རབས་ ༢༡ ནང་དངསོ་པ་ོདང་ཤེས་
ཡོན་ཐགོ་ཡར་རྒྱས་ཧ་ལས་པ་འགྲ་ོགི་ཡོད། 
ཕི་ནང་གི་གནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོཞིག་ང་ཚོས་
ཤེས་ཐུབ་ཀི་ཡོད། དའེ་ིསབྐས་སུ་ང་ཚོས་
སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ལ་དད་པ་ཙམ་གི་ཐགོ་
ནས་སོང་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རྒྱྱུ ་མཚན་
མཐངོ་བའི་སྒ་ོནས་ཆོས་ལ་ངསེ་ཤེས་ཐབོ་པ་
ཞིག་བྱུང་ན་སྤུས་དག་པ་ོདང་བརྟན་པ་ོཡོང་
གི་རེད། དརེ་བརྟནེ་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་
ལ་སླབོ་སྦངོ་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཚེ་རིང་དནོ་གུྲབ་མཆོག་གིས་སུད་སིར་བདོ་རིགས་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །སུད་སིར་རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིལ་ྷ
ས་བྷ་ོཡི་སི་ཨེ་སོ་སེ་ཤན་  Lhasa Boys 

Association ཞསེ་བདོ་རིགས་མཐུན་
ཚོགས་ཀིས་མགྲོན་འབདོ་ལྟར་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་
ཚེ་རིང་དནོ་གུྲབ་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་སུད་སི་གྲངོ་ཁརེ་
ཛུ་རིཀ་ཏུ་ཕབེས་ནས་མཧཱ་གུ་རུའི་འབུམ་
ཚོགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་མ་ཟད། 
ཉནི་རྒྱབ་ས་གནས་བདོ་རིགས་མང་ཚོགས་
རྣམས་དང་ད་ེགའི་གསར་ད་ུབདམས་ཐནོ་
བྱུང་བའི་སྐབས་བཅྱུ་དུག་པའི་འཐུས་མི་
རྣམས་ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྒོམ་
གཞིའ་ི སྐརོ་དང་། ལགྷ་པར་དབུ་མའ་ི
ལམ་གི་སྲིད་བྱུས་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། ད་ེརིང་འདརི་ས་གནས་འཐུས་མིར་
གཞོན་སྐསེ་མང་པ་ོཞིག་བསླབེས་འདགུ་པ་
ད་ེང་རང་ཧ་ཅང་དགའ་བ་ོབྱུང་ལ་༸གོང་
ས་མཆོག་གི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་
ཀང་རེད་ལ་བཙན་བོལ་བའི ་ལས་ད ོན་
རྣམས་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་པའི་རྟགས་
མཚན་གསལ་པ་ོཞིག་ཀང་རེད། ང་ཚོའ་ི
སིྤ་ཚོགས་ཀི་ལས་ཀི་སྣ་ེམོ་བ་རྣམས་རིམ་
བཞིན་འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ཀང་། 
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ད་ེམུ་མཐུད་གནས་
དགསོ་སྟབས། གཞནོ་སྐསེ་ཚོས་ངསེ་པར་
སིྒག་འཛུགས་འདི་གལ་ཆེར་འཛིན་ནས་
འགན་འཁུར་དགོས་ལ་བརིྩ་བཀུར་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེ
བས་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན།  ཞསེ་གསུངས་བ་

མ་ཟད།  གཞན་ཡང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་མེད་སབྐས་དང་ད་ེ
རསེ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་གསར་བཟ་ོགནང་
དགསོ་པའ་ིཐགོ་མའ་ིདགསོ་དམིགས། ད་ེ
ནས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་གལ་གནད་ཇི་
ཙམ་ཡིན་སྐརོ་དང་། དངྭ་བངླས་ཀི་ང་ོབ་ོ
ནས་དཔྱ་ཁལ་ལ་འགྱུར་བའི་བརྒྱྱུ ད་རིམ། 
མཐར་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ད་ེཕི་སྡདོ་བདོ་

མིའི་ངསོ་འཛིན་ལག་དབེ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཚྱུལ་
སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་དནོ། རང་ཅག་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་
སུམ་བཅྱུ་ལྷག་གི་ནང་ད་ུགནས་སྡདོ་བེད་
པའི་བདོ་མིའི་དཔྱ་ཁལ་མ་དངུལ་འབུལ་
ཆེད་ལག་དབེ་ལྗང་ཁུའི་དཀའ་ངལ་སེལ་
ཐབས་སུ་འབད་བརྩནོ་བ་རྒྱྱུ ་དང་། ཡུན་
རིང་དཔྱ་ཁལ་ཕུལ་མེད་མཁན་རྣམས་ལ་ 
༢༠༠༨ བར་ཆག་ཡང་སོགས་ཀི་དགངོས་
བཞེས་གནང་དགོས་དནོ་ནི་མ་དངུལ་བསྡུ་

རྒྱྱུ ་གཅིག་པུ་མིན་པར་སིྒག་འཛུགས་དང་
མི་མང་དབར་གི་འབྲལེ་ལམ་ཡུན་གནས་
ཐུབ་པ་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེཡིན། ཞསེ་སོགས་གསུངས་
འདགུ ཕགོས་མཚྱུངས་སབྐས་དརེ་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གིས་བ ོད ་མི ་
རྣམས་ལ་དྭང་བངླས་དཔྱ་ཁལ་དསུ་ཐགོ་ཏུ་
འབུལ་དགོས་པ་དང་ཉ་ེལམ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་
པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་

གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་ ༩ སབྐས་དཔྱ་
ཁལ་ལག་དབེ་འབུལ་ཕོགས་དང་འབྲལེ་
བའི་ཐོག་བཅའ་ཁིམས་སྐར་བཅོས་གང་
བྱུང་ཡོད་པ་རྣམས་གསལ་བཤད་གནང་
འདགུ སིྤར་ཕི་ཚེས་ ༡༤ ཉནི་དཔལ་
འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་སུད་སི་གྲངོ་ཁརེ་
ཛུ་རིག་གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་འབརོ་སྐབས་
སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་ལས་བདེ་ཟླ་བ་
ཚྱུལ་ཁམིས་ལགས་དང་ལ་ྷས་བྷ་ོཡི་སི་ཨེ་སོ་
སེ་ཤན་གི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞནོ་སོགས་

ཀིས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
འདགུ གཞན་ཡང་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་ཕི་ཚེས་ ༡༦ ཉནི་ལ་ྷས་བྷ་ོཡི་
སི་ཨེ་སོ་སེ་ཤན་བཙྱུགས་ནས་ད་བར་ལོ་ང་ོ 
༤༥ འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་དང་བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་འཁབ་སྟནོ་ 4th Tibetan Culture 

Concert of Lhasa Boys of Switzerland 

ཚོགས་པ་བཙྱུགས་ནས་ལོ་ང་ོ ༤ འཁརོ་
བའ་ིམཛད་སྒ་ོད་ེ Bülach Stadhalle ཞསེ་
པའི ་ས་གནས་སུ་གོ་སིྒག་གནང་བའི ་སྐུ ་
མགྲནོ་ད་ུཕབེས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་
འདགུ
 སབྐས་དརེ་དཔལ་འབརོ་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
སྒོམ་གཞི་དང་ལས་དནོ་སྤལེ་ཕོགས་སྐརོ། 
ད་ེབཞིན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྲིད་བྱུས་སྐརོ་
ང་ོསྤདོ་གནང་བ་དང་སྦྲགས། མང་ཚོགས་
རྣམས་ཀིས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྲིད་བྱུས་སྐརོ་
ལ་ད་ོསྣང་བདེ་དགོས་པ་དང་སྲིད་བྱུས་ད་ེ
འབྲལེ་གི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ལ་ད་ོསྣང་གནང་
དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
འདགུ
 ཕོགས་མཚྱུངས་སྐབས་དེར ་
དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་ཉ་ེལམ་སབྐས་བཅ་ོལ་ྔཔའི་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གྲསོ་ཚོགས་
ཚོགས་དསུ་ ༩ སབྐས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་
འབུལ་ཕགོས་དང་འབྲལེ་བའི་ཐགོ་བཅའ་
ཁིམས་སྐར་བཅསོ་གང་བྱུང་ཡོད་པ་རྣམས་

གསལ་བཤད་གནང་འདགུ
 ཕི་ཚེས་ ༡༧ ཉནི་དཔལ་འབརོ་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་པཎ་ཆེན་སྐུ ་ཕྲངེ་
བཅྱུ་གཅིག་པ་མཆོག་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུ
གྱུར་ནས་མི་ལོ་ ༢༠ འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་
མཛད་སྒརོ་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བརོ་ཕབེས་ནས་
གསུང་བཤད་གནང་འདགུ ཕི་ཚེས་ ༡༨ 
ནས་ ༢༡ ཉནི་བར་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཛུ་
རིག་སྦནི་སི་བདོ་རིགས་མི་མང་ཚོགས་ཁང་
ད་ུཞགོས་པའ་ི ཆྱུ་ཚོད་ ༩ ནས་དགུང་མོའ་ི
དསུ་ཚོད་ ༦ བར་ད་ུསུད་སའ་ིཁུལ་ད་ུཡོད་
པའི་ལག་དབེ་ལྗང་ཁུའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་
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