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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། 

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཆོས་ལུཌ་མཐུན་སིྒལ་ལནྷ་ཚོཌ་ཐངེས་གསུམ་པའ་ིཐགོ་ལནྷ་ཞུཌ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༢༥ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ལ་རྒྱ་གར་མདྱཱ ་
པར་ད་ེཤིའི་མངའ་སྡའེི་གངོ་ཁརེ་ཨིན་དརོ་
ནང་སུད་ཚོང་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་མགནོ་
འབདོ་ལརྟ་ད་ེཉནི་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་  ༣ 
ཐགོ་ཁུལ་དརེ་ཕབེས་ནས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་འདགུ ད་ེརསེ་ཕི་ཚེས་ 
༢༦ ཉནི་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་གོང་ཁེར་ཨིན་ད ོར་གོང་ཁེར་ནང་
ད་ུ Indore city ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་
དང་འག་ོབ་མིའ་ིབད་ེདནོ་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་

ཐབས་སྐརོ་གི་ལནྷ་ཚོགས་སུ་མཉམ་ཞུགས་
ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ལནྷ་ཚོགས་
གོ ་སིྒག་གནང་མཁན་མདྱཱ ་པར་ད ེ་ཤིའི ་
མངའ་སྡའེ་ིརིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་ལས་ཁུངས་ 
དང་། སན་ཅི་ནང་པའ་ིམཐ་ོསླབོ། Sanchi 
University of Buddhist-Indic 
Studiesད་ེབཞིན་ཆོས་ལུགས་དང་སིྤ་ཚོགས་
ཉམས་ཞིབ་ལྟ་ེགནས་ཁང་ Centre for 
Study of Religion & Society, India 
Foundation བཅས་ཡིན་འདགུ ཕི་ཚེས་ 
༢༧ ཉནི་སདི་སྐངོ་མཆོག་རྡ་སར་ཕབེས་
འབརོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་རང་དབང་གི་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༢༧ ཉནི་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་རྩ་ཁམིས་ལྟ་ེ
གནས་ཁང་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་འད་ིལོའ་ིརང་དབང་
གཟངེས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་འདགུ ད་ེ
ཡང་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཕ་ིལ་

ཌལེ་ཕའི་ིམངའ་སྡའེ་ི Philadelphia གངོ་
ཁརེ་སིྤ་ཁབ་མཆོག་དང་༸གོང་ས་མཆོག་
གི་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ། ལྟ་ེགནས་ཁང་གི་ཚོགས་
གཙོ། གཞུང་འབལེ་གནད་ཡོད་མི་སྣ། ད་ེ
བཞིན་ཕི་ནང་མང་ཚོགས་བཅས་མི་གངས་ 
༢༥༠༠ ལགྷ་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་༸གངོ་ས་
མཆོག་ལ་གཟངེས་རྟགས་དང་སྦྲགས། ཨ་
སྒརོ་འབུམ་གཅིག་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད། 
སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་མཆོག་སྐ་ུདངསོ་ཆིབས་
སྒྱུར་བསྐངས་ཐུབ་མེད་ཀང་། མགནོ་པ་ོ
གང་ཉིད་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་སྐུའི་གསུང་
འགྱུར་གླང་རི་བ་དག་ེབཤེས་ཐུབ་བསྟན་སིྦན་
པ་ལགས་དང་ཀདླ་རྩའི་ཚན་རིག་པ་གཙྱུག་
ལག་སླབོ་དཔནོ་སྐ་ུཞབས་རི་ཆི་ཌ་ེཝི་ཌི་སན་

ལགས། ཨ་རིའ་ིགླགོ་བརྙན་འཁབ་སྟནོ་པ་
གགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་རི་ཆ་ཌི་གེར་ལགས་
བཅས་ཀིས་གཟངེས་རྟགས་ད་ེབཞེས་འདགུ 
སྐབས་དརེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བརྙན་
འཕནི་བརྒྱྱུད་ལྟ་ེགནས་ཁང་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའ་ིབཀའ་སླབོ་སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།

 

བརྩེ་བའི་སྤུན་ཟླ་ཕ་ོམོ་རྣམས་ལ་ཐགོ་མར་
ངོས་རང་ལུས་པའོི་འཕདོ་བསྟནེ་གི་རྐེན་
པས་ཐངེས་འདརི་དངསོ་སུ་བཅར་ནས་གལ་
ཆེའི་གཟངེས་རྟགས་ད་ེབཞིན་དང་ལེན་ཞུ་
མ་ཐུབ་པར་བླ་ོའགདོ་ཧ་ཅང་བྱུང་། ད་ེན་ི
གཙོ་བ་ོསནྨ་པས་ངསོ་ལ་བརྟག་དཔྱད་གནང་
རེས་ངལ་གསོ་ཏགོ་ཙམ་རྒྱག་དགོས་པའི་
ལམ་སྟནོ་གནང་བར་བརྟནེ་བཅར་མ་ཐུབ་པ་
ལས་གཞན་པའི་གནས་ཚྱུལ་གང་ཡང་མིན། 
འནོ་ཀང་ལྟ་ེགནས་ཁང་ལ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ངསོ་ལ་ན་ོབལེ་ཞི་
བདའེི་གཟངེས་རྟགས་གནང་སྐབས་ངོས་
རང་ནང་པའི་དགེ་སླངོ་དཀྱུས་མ་ཞིག་ལས་
གཞན་གང་ཡང་མིན།

 འོན ་ཀང་ངོས ་ལ་ན ོ་བ ེལ ་ ཞི ་
བདའེི་གཟངེས་རྟགས་གནང་བ་ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོ
ངསོ་ཀིས་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་འཁོན་འཛིན་
སེལ་བའི་སིྤ་ཚོགས་ཤིག་སུྐན་ཆེད་ཞབས་
འདགེས་ཕན་བུ་ཞུས་ཐུབ་པ་དརེ་ངསོ་འཛིན་
གནང་བ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 
ཅསེ་སབྐས་དརེ་བརདོ་རྒྱྱུ ་བྱུང་།  ཕགོས་
མཚྱུངས་ཐངེས་འདིར་ཡང་ཁདེ་རྣམ་པས་
ངསོ་ཀིས་འག་ོབ་མིའི་བད་ེདནོ་དང་བཟང་
སྤདོ་གོང་སྤལེ་ཐགོ་ཞབས་འདགེས་ཕན་བུ་
ཞུ་ཐུབ་པ་དརེ་ངསོ་ལེན་གནང་ནས་ངསོ་ལ་
གཟངེས་རྟགས་འདི་འདྲ་ཞིག་གནང་བར་
སེམས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཐབེས་བྱུང་། ངསོ་
རང་མ་འཆི་བར་ད་ུརང་དབང་ཐགོ་འག་ོབ་
མིའ་ིབཟང་སྤདོ་ཀི་རིན་ཐང་གངོ་སྤལེ་གཏངོ་
ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩོན་གང་ཡོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། རང་དབང་ན་ིགཞི་རྩའ་ིའག་ོབ་མིའ་ི
རིན་ཐང་ཞིག་ཡིན། རང་དབང་མེད་ན་མིའ་ི
རྣམ་དཔྱོད་ཀི་རྩལ་གོང་ནས་གོང་ད་ུསྤལེ་
རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་མེད། མི་སྒརེ་གི་རང་རང་སོ་
སོའི་རྣམ་དཔྱདོ་ཀི་རྩལ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་
མ་ཐུབ་ཚེ་ཡར་རྒྱས་འག་ོརྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་དཀའ། 
འོན་ཀང་རང་དབང་བརོད་སྐབས་རང་
གཞན་གཉསི་ཕུང་ལ་སྦརོ་རྒྱྱུ འི་རྣམ་དཔྱདོ་
གངོ་སྤལེ་གཏངོ་རྒྱྱུའ་ིརང་དབང་ལ་ནམ་ཡང་
བརདོ་ཀི་མེད། མིའ་ིལནྷ་སྐསེ་ཀི་རང་བཞིན་
ན་ིབམས་བརྩ་ེལནྡ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་གཞི་རྩར་
བཟུང་ནས་རང་དབང་དང་མང་གཙོའི་རིན་
ཐང་གོང་མཐོར་གཏངོ་རྒྱྱུ འི་སྐད་ཆ་ཤོད་
བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། རང་དབང་དང་མང་
གཙོ་ནི་ང་ཚོ་སྐསེ་ཙམ་ཉདི་ནས་ཐབོ་ཐང་

ད་ེདག་རང་ཆས་སུ་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ངསོ་
ཀིས་འག་ོབ་མིའི་བཟང་པའོི་རིན་ཐང་གོང་
མཐརོ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་དརེ་རྒྱྱུ ་མཚན་གཉསི་ཡོད། 
དང་པ་ོད་ེནི་ཚན་རིག་པ་ཁག་གཅིག་གིས་
བརྟག་དཔྱད་བས་ནས་གུབ་དནོ་ད་ུགཞི་རྩའ་ི
འག་ོབ་མིའ་ིརང་བཞིན་ད་ེབམས་བརྩ་ེལནྡ་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོང་ཚོ་མའ་ི
བམས་བརྩའེ་ིའགོ་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་
དང་།
 ཕགོས་གཞན་ནས་གལ་ཏ་ེང་ཚོ་
དསུ་རྟག་ཏུ་ཁངོ་ཁ་ོདང་ཞ་ེསངྡ་། འཇིགས་
སྣང་སོགས་ཀི་འགོ་འཚོ་བ་ཡིན་ན་མིའི་ལུས་
ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་ལའང་གནདོ་སྐནོ་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་པ་ར་སྤདོ་བྱུང་ཡོད། ད་ེལས་ལྡགོ་སྟ་ེ
བམས་བརྩའེ་ིབསམ་བླ་ོདསེ་ལུས་པའོ་ིའཕདོ་
བསྟནེ་ལའང་ཕན་གི་ཡོད། གནས་སྟངས་
འདི་ནི་ཚན་རིག་པ་ཁག་གཅིག་གིས་དངསོ་
སུ་བརྟག་དཔྱད་ཀི་ལམ་ནས་ར་སྤདོ་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་གཞི་རྩའ་ིམིའ་ིལནྷ་
སྐེས་ཀི་རང་བཞིན་ད་ེབམས་བརྩེ་ལྡན་པ་
ཞིག་ཡིན་སྟབས་རེ་བ་རྒྱག་ས་གཅིག་ཡོད།
 གཉསི་པ་ད་ེཤེས་ཡོན་རེད། དངེ་
དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་མིའི་ནང་
སེམས་རྒྱྱུད་གངོ་སྤལེ་དང་ཇ་ེབཟང་ད་ུགཏངོ་
རྒྱྱུའ་ིསདྐ་ཆ་གང་ཡང་མེད། རིན་ཐང་ད་ེདག་
གོང་མཐརོ་གཏངོ་རྒྱྱུ འི་སྐད་ཆ་ཤོད་སྐབས་
ཆོས་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད། ཆོས་
ཀི་སདྐ་ཆ་བཤད་ན་འཛམ་གླངི་གི་མི་འབརོ་
ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་ཁངོས་ནས་ཆོས་ཁས་
མི་ལེན་མཁན་ཡང་ཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།།

ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གི་སྦརི་སྡདོ་ཁང་
གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞིར་
གཟགིས་སྐརོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ 
ཉནི་ན་ེདར་ལེན་ཌིར་རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིའག་ོབ་མི་
བད་ེརྩ་ཚོགས་པའ་ིཨི་སི་ཨེ་ཇ་ེ E.C.H Eversdijk 
Smulders Stiching ཡི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུཨི་
དྱཱ་ཝྱཱན་གུ་ལིག་ Ida Van Gulik ལགས་དང་
ཁངོ་གི་སྐ་ུཟླ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སདི་
བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རི་སྒལོ་མ་མཆོག ནང་སདི་དུྲང་ཆེ། 
ད་ེབཞིན་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་འཆར་འགོད་
ལས་བདེ་བཅས་ཉ་ེསྔནོ་སྦརི་གཞིས་ཁངོས་སུ་བདོ་
ནས་གསར་ད་ུའབརོ་བའ་ིཁིམ་ཚང་གངས་ ༧༢ 
ལ་སྡདོ་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་འག་ོམུས་
དརེ་གཟགིས་རྟགོས་ཆེད་ཕབེས་འདགུ
 བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་དུྲང་ཆེ་རྣམ་
གཉིས་ཀིས་ཨི་དྱཱ ་ཝྱཱན་གུ་ལིག་ལགས་ཀིས་དབུ་
ཁིད་འགོ་སྦརི་གཞིས་ཁོངས་སུ་སྡདོ་ཁང་གསར་
རྒྱག་དང་། བདོ་མིའ་ིགཞིས་སརྒ་ཁག་ལ་འབྱུང་
བའི་གནདོ་འཚེ་ཕགོ་པའི་དཀའ་ངལ་ལས་གལོ་
ཆེད་ངལ་སེལ་རོགས་སྐབོ་དང་། ད་ེབཞིན་སྡདོ་
ཁང་ཉམས་གསོ་སོགས་ཀི་ལས་གཞིའི་ཐད་མཐུན་
འགྱུར་རོགས་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
འདགུ་པ་བཅས།།

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཁ་ེན་ཌའ་ི
སདི་བླནོ་གསར་པར་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༢ 
ཉིན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་
ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་ཇ་སི་ཊིན་ཏུ་རུ་ད་ོ 
Justin Trudeau མཆོག་ཉ་ེལམ་ཁ་ེན་ཌའ་ིརྒྱལ་
ཡོངས་འསོ་བསྡུའི་སྐབས་སིད་བླནོ་གསར་པར་
འསོ་འདམེས་བྱུང་བར་འཚམས་འཕནི་ཕུལ་བའི་
ནང་འཁདོ་དནོ། ངས་བདོ་མི་ཡོངས་དང་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྐུ་ཉདི་
མཆོག་དང་སྐུ་ཉདི་ཀི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པར་ཐངེས་
འདིར་རྒྱལ་ཡོངས་སིད་བླནོ་འསོ་བསྡུའི་སྐབས་
རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པར་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་ཕ་ཤུལ་བུས་འཛིན་ཐགོ་
ཐངེས་འདརི་ཁ་ེན་ཌའི་སིད་བླནོ་ད་ུའསོ་འདམེས་
བྱུང་བར་དགའ་ཚོར་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབྱུང་། སྐ་ུ
ཉདི་མཆོག་གིས་སིད་བླནོ་གི་ལས་ཡུན་རིང་རྒྱལ་
ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་དནོ་ཚགས་ཚྱུད་ཡོང་བའི་
རེ་སྨནོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། སྐ་ུཉདི་མཆོག་གི་ཆབ་སདི་
ཚོགས་པས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བདོ་དནོ་ཐགོ་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཡི་རང་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
མ་ཟད། ཉ་ེལམ་ཁ་ེན་ཌའ་ིགཞུང་མང་གཉསི་ཀིས་
རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཨ་རུ་ནྱཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ནང་
གནས་འཁདོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ཁ་ེན་ཌར་གཞིས་སྤ་ོ
བ་རྒྱྱུའ་ིམཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་བ་དརེ་ང་
ཚོས་བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། སྐ་ུཉདི་
མཆོག་གིས་ལས་དནོ་གང་ཅིར་བ་བ་ལམ་ལྷངོ་
ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་ཆབས་ཅིག འབྱུང་
འགྱུར་ཡང་སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་བདོ་ནང་གི་ད་ཡོད་
ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཞི་འཇམ་ཡོང་བ་དང་། 
༸གོང་ས་མཆོག་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
གཉསི་སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟནེ་
ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཆེད་རྒྱབ་སྐོར་
མུ་མཐུད་གནང་རྒྱྱུའ་ིརེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་
འཁདོ་ཡོད།།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨2

རྒྱ་གར་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཁདོ་བདོ་དནོ་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༡༣ ཉནི་མ་ཧྱཱ ་ར་ཤེ་ཊའ་ིགངོ་ཁརེ་ནྱཱག་པུར་
ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའི་མི་མང་གི་སིྤ་ཚོགས་
ཞབས་ཞུའི་འབྱུང་རིག་དང་ཚོང་རིག་སྡ་ེ
ཚན་གི་མཐོ་སླབོ་ཏུ་འཕགས་བདོ་འབལེ་
མཐུད་ལས་ཁང་དང་ཧིན་བདོ་མཛའ་བལེ་
ཚོགས་པ་གཉསི་ཀིས་ཕན་ཚྱུན་གླངེ་མོལ་གི་
ལས་རིམ་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད་འདགུ
 ཐངེས་འདའི་ིལས་རིམ་གི་བརདོ་
གཞི་གཙོ་བ་ོནི་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་དང་དསེ་
རྒྱ་གར་ཐགོ་ཤུགས་རྐེན་ཇི་ཡོང་ཞེས་པའི་
བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་རྒྱ་གར་བ་ཚོར་གོ་རྟགོས་
ཇ་ེཆེར་དང་གོ་རྟགོས་ད་ེབཞིན་རྒྱྱུན་མཐུད་
ནས་སྤལེ་དགོས་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་
གནང་ཡོད་འདགུ
 ལས་རིམ་ནང་མི་མང་གི ་སིྤ ་
ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་མཐ་ོསླབོ་དའེི་ཚོང་རིག་

སྡ་ེཚན་དང་ཁརོ་ཡུག་ཚན་པའི་འབལེ་ཡོད་
ལས་བདེ་སྐ་ུཞབས་ཅྱཱཧོན་ Shri Chauhan 
ལགས་ཀིས་སླབོ་ཕུག་ཚོའི་ཡིག་རྒྱྱུ གས་ཀི་
གུབ་འབས་གསལ་བསྒགས་བདེ་པའི་ཞོར་
ད་ུབདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་ད་ེབཞིན་གལ་ཆེའི་རང་
བཞིན་ཡིན་ལུགས་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད། དེ་རེས ་སླ ོབ ་ སིྤ ་ཨར་པི ་གན་ 
Shri R.P.Gan ལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་ཁརོ་
ཡུག་གནས་བབ་ནི་གལ་ཆེ་ཡིན་པར་ངསོ་
འཛིན་གནང་ཐགོ་འཛམ་གླིང་ཁནོ་ཡོངས་
དང་། ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་བས་ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་
རྩདོ་ལེན་གནང་དགསོ་སྐརོ་དང་། བག་ོགླངེ་
ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚོར་མཉམ་
ཞུགས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་
བཤད་གནང་འདགུ
 འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་
ཁང་གི་འབལེ་མཐུད་པ་འཇིགས་མེད་ཚྱུལ་

ཁིམས་ལགས་ཐངེས་འདིའི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་
བརོ་མགནོ་འབདོ་ལྟར་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་རྒྱ་
གར་བ་ཚོས་ད་ལྟའི་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་གི་
གནད་དནོ་ཐོག་གོ་རྟགོས་ཡོང་བར་བ་རྒྱྱུ ་ 
དང་། ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གིས་རྒྱ་
གར་ལ་ཤུགས་རྐནེ་ཇི་སྤད་སྐརོ་ཤེས་རྟགོས་
ཡོང་དགསོ་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཡང་ཞུས་འདགུ 
ད་ེརེས་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་དང་འབལེ་བའི་
དངསོ་བྱུང་གི་གླགོ་བརྙན་བསྟན་འདགུ་པ་མ་
ཟད། ཁརོ་ཡུག་གི་གནད་དནོ་གི་དབེ་རིགས་
ཁག་གཅིག་ཀང་ཚོགས་བཅར་བ་ཚོར་
འགམེས་སྤལེ་གནང་ཡོད། ཐངེས་འདའི་ི
གླངེ་མོལ་གི་ལས་རིམ་ནང་སླབོ་ཕུག་གངས་ 
༡༥༠ ཙམ་གིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་
འདགུ
 ལས་རིམ་ཉནི་གཉསི་པ་ད་ེབཞིན་ 
Mahendra Kanisht Mahavidyalaya, 

Bhandara ཞསེ་པ་དརེ་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། 
ཉནི་གཉསི་པའ་ིལས་རིམ་གི་དམིགས་བསལ་
སྐུ་མགནོ་ད་ུརྒྱྱུ ན་རིང་བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་མཁན་སྐ་ུཞབས་སན་ད་ེཤེ་མ་ཤ་

རམ་ Shri. Sandesh Mesharam ལགས་
ཀིས་ད་ེསྔནོ་ཁངོ་གིས་བདོ་དནོ་ཆེད་མངའ་སྡ་ེ
ཁག་ལའྔི་ནང་རྐང་འཁརོ་སྐརོ་བསྐདོ་གནང་
ཡོད་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་། ད་ེབཞིན་ཁངོ་གིས་
འདས་པའི་ཉམས་མངོ་དང་བདོ་དནོ་ཐགོ་

རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགོས་པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་གང་
ཡིན་པ། ད་ེབཞིན་མ་འངོས་པར་འབལེ་ཡོད་
ལས་བདེ་ཚོས་ལས་རིམ་ད་ེལྟ་བུ་མུ་མཐུད་
ཚགས་ཚྱུད་ངང་གོ་སིྒག་གནང་སྐོང་ཡོང་

བའི་རེ་སྐུལ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
སྟ་ེཐངེས་དའེ་ིལས་རིམ་མཇུག་སིྒལ་ཡོད། །

སུྤལ་སྐ་ུབསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་རྒྱའ་ིབཙོན་ཁང་ནང་གླ་ོབུར་འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བའ་ི
གནད་དནོ་དརེ་དྲང་བདནེ་རྟགོ་ཞིབ་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༢༢ ཉནི་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ European 
Parliament  ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
སུང་སྐབོ་ཚན་པས་ག་ོསིྒག་འགོ་བདོ་ནང་གི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐགོ་
ཉན་ཞིབ་གནང་སབྐས།  སུྤལ་སྐ་ུབསྟན་
འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་ཚ་
བ་ོབླ་ོབཟང་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་རིན་པ་ོཆེ་

མཆོག་རྒྱའི་བཙོན་ཁང་ནང་གླ་ོབུར་དགོས་
གཞིའ་ིའགོ་འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བའ་ིགནད་
དནོ་དརེ་འཕལ་མར་དྲང་བདནེ་རྟགོ་ཞིབ་
དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་འདགུ རིན་

པ་ོཆེ་མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡༢ ཉནི་གནས་སྟངས་དགོས་གཞི་ཧ་ཅང་
ཆེན་པ ོའི ་འོག་ནས་རྒྱའི ་གོང་ཁེར་ཁེན་
ཏུའི་ཉ་ེའགམ་ད་ུཆགས་པའི་བཙོན་ཁང་
ནང་གླ་ོབུར་ད་ུའདས་གངོས་སུ་གྱུར་བར་
བརྟནེ།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་ཆེད་མངགས་བཀངོས་པའམ་ཡང་
ན་སྣང་མེད་ད་ུབཞག་ནས་སྐུ་གངོས་བཅྱུག་

པ་ཞིག་རེད། ཅསེ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་ནང་
མི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
ཉསེ་འཛུགས་བས་ཡོད། ད་ེཡང་བླ་ོབཟང་
ཚེ་རིང་ལགས་ན་ིཆྱུང་དསུ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་

གིས་བསྐངས་ཤིང་ཁོང་གིས་ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་ནང་གསུང་དནོ། རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མ་ཉསེ་ཁག་གཡོག་
བས་པ་ཞིག་རེད། ངའ་ིཨ་ཁུ་དམ་པ་ཁངོ་
གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དད་གུས་དང་
བཀའ་གསུང་ཅི་སུྒབ་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན་
སྟབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཞི་མེད་ཁག་
དཀ་ིབས་ནས་བཙོན་ད་ུབཅྱུག་པ་རེད། ཨ་
ཁུ་ཞིང་གཤེགས་ཁོང་གིས་ས་གནས་བདོ་
མི་ཚོའ་ིསིྤ་ཚོགས་དང་དཔལ་འབརོ། ཁརོ་
ཡུག ད་ེབཞིན་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ཐབོ་
ཐང་སུང་སྐབོ་ཆེད་ཕག་ལས་རྒྱ་ཆེ་གནང་
ཡོད། ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་
ཤིང་ནགས་བག་མེད་ཐགོ་གཅོད་བགེ་བས་
པ་དརེ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་སྐོན་བརདོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་མངོ་ཡོད། ཐངེས་འདརི་
ངས་ནང་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཡུ་རོབ་
གསོ་ཚོགས་ཀིས་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བ་དརེ་
སྙངི་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲནི་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།   

ངའ་ིཨ་ཁུ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་རྒྱའ་ིབཙོན་ཁང་
ནང་དགོས་གཞི་ཧ་ཅང་ཆེ་བའ་ིགནས་སྟངས་
འགོ་འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བ་དསེ།  བདོ་
མི་ཆབ་སདི་བཙོན་པ་རྣམས་བཙོན་ཁང་ནང་
སྡུག་སྦངོ་དང་འཇིགས་སྣང་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་
གནས་སྟངས་འགོ་དཀའ་སྡུག་ཇི་འདྲ་མངོ་
བཞིན་ཡོད་པ་ར་སྤདོ་གསལ་པ་ོཐུབ་ཡོད། 
བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་༸གངོ་ས་མཆོག་བདོ་ད་ུ
གདན་འདྲནེ་ཞུ་དགསོ། ཞསེ་འབདོ་ནས་ཞི་
བའ་ིལམ་ནས་སདྐ་འབདོ་བདེ་སབྐས་རྒྱ་མིས་
འཛིན་བཟུང་བདེ་བཞིན་ཡོད། བདོ་མི་ཚོར་
འག་ོབསྐདོ་ཀི་རང་དབང་མེད། གལ་ཏ་ེབདོ་
མི་སུ་ཞིག་གིས་གཞུང་ལམ་ཐགོ་ཞི་བའ་ིཐགོ་
ནས་ང་ོརོལ་སྐད་འབདོ་བས་ཚེ་ཞི་རོལ་བ་
རང་ཉདི་ཙམ་མ་ཟད། ཁངོ་གི་ནང་མི་སྤུན་
མཆེད་རྣམས་དང་། སབྐས་རེ་གངོ་པ་ཡོངས་
རོགས་ལ་ངན་ཁག་དཀི་ནས་སུན་གཙེར་
བཟ་ོབཞིན་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ངས་སུྤལ་སྐ་ུ
བསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་

གི་ནང་མིའ་ིཚབ་ཞུས་ནས།  ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་ལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གཙོས་བདོ་
མི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་བཙོན་ཁང་ནང་ད་ུརྒྱ་
མིས་ཆེད་མངགས་བཀངོས་པའམ་ཡང་ན་
སྣང་མེད་འགོ་ལྷདོ་གཡེང་བཏང་ནས་འདས་
གངོས་སུ་གྱུར་བའི་གནས་ཚྱུལ་ལ་འཕལ་
མར་རྟགོ་ཞིབ་གནང་རོགས། ཞསེ་ཛ་དྲག་
འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་།  བདོ་ནང་ད་ུཆོས་
དད་རང་དབང་དགསོ་པ་དང་། བདོ་སདྐ་ད་ེ
རྒྱ་སདྐ་ཚབ་ཏུ་སླབོ་གྲྭའ་ིནང་སླབོ་ཁདི་བརྒྱྱུད་
ལམ་ད་ུའཇགོ་དགསོ་པ།  བདོ་མི་འབགོ་
པ་རྣམས་བཙན་དབང་འགོ་ནས་འབགོ་ས་
ནས་སྤ་ོའཇུག་རྒྱྱུ འི་ལས་གཞི་འཕལ་མར་
མཚམས་འཇོག་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་
པ་དང་།  བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་ཆེད་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་༸གངོ་ས་མཆོག་དང་ལནྷ་
གསོ་མོལ་བསྐར་མཐུད་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་
འདནོ་རོགས། ཞསེ་གསལ་བཤད་ཞིབ་རྒྱས་
གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་འདགུ།

བར་ཁམས་སོག་ཤོད་ཀི་གསུང་ཆོས་དང་བརྟན་བཞུགས་ཀི་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །དམ་གཙང་དད་ལནྡ་སྐ་ེབ་ོཡོངས་
ཀི་སནྙ་དབང་ཟབ་མོའ་ིདུྲང་ད།ུ མད་ོསྟདོ་
ཤོད་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་རི་རྒྱལ་
གཡག་ལ་སེ་བའོི་ཉ་ེའགམ་ད་ུཆགས་པའི་
བར་ཁམས་སོག་རན་ལྡིང་ཉི་ཤུ ་རྩ་ལྔའི ་
ཁངོས་གཏགོས། གཞིས་བསེ་གཉསི་ཀི་ཡུལ་
སྡ་ེམི་མང་གི་ང་ོཚབ་བཞུགས་སྒར་ཕ་ོབང་
ད་ུ༸རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནརོ་བུར་མཇལ་
བཅར་བསལྐ་བཟང་དང་བསྟནུ། འག་ོཀུན་
སིྤ་དང་བདོ་གངས་ཅན་པ། ཡང་སྒསོ་བར་
ཁམས་སོག་ཤོད་མི་མང་ཡོངས་ལ་བསྐངས་
པའི་བཀའ་དྲིན་སྟངོ་གསུམ་གསེར་ཕེས་
བཀང་ནས་ཕུལ་ཡང་གཞལ་ཟླ་མ་མཆིས་
པས། ༸གངོ་ས་ཡིད་བཞིན་ནརོ་བུ་མཆོག་

སྐུ་ཚེ་མི་འགྱུར་རྟག་བརྟན་རྡ་ོརེའི་གཤིས་
སུ་བརྟན་ཕིར་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་
དང་མེ་ཏགོ་ཆྱུང་ཡང་ལྷ་རས་ཀི་དཔ་ེལྟར། 
བཀའ་དྲིན་རེས་དྲན་གསེར་གི་གཟེངས་
རྟགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་པའི་གསོལ་
འདབེས་དང་ལནྷ་ཅིག འབྱུང་འགྱུར་བར་
ཁམས་སོག་ཤོད་ལུང་པའི་དད་ལནྡ་མི་མང་
རྣམས་ཀིས་ཕ་རབས་བུ་རྒྱྱུ ད་ནས་ཉམས་
ལེན་བ་རྒྱྱུའ་ིཆོས་སལྐ་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་
དུྲག་དང། དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ། ལམ་རིམ་
འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་གི་ཟིན་བསི་རྣམས་
ལས་གང་རངུ། ད་ེབཞིན་རྟནེ་འབལེ་བསྟདོ་
པ་སོགས་སྔ་རེས་རིམ་པ་བཞིན་དད་དམ་
གཡོ་མེད་སྙངི་དབུས་ནས་ཞུས་པ་ལ། སིྤ་

ནརོ་༸རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནརོ་བུ་མཆོག་སྐུ་
གསུང་ཐུགས་ཀི་མཛད་བལེ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ན་
ཡང་། བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ བདོ་ཟླ་ ༩ 
ཚེས་ ༢༢ དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ི
ཟླ་བ་ ༡༡ པའ་ིཚེས་ ༣ ཉནི། རྒྱལ་བ་
ལྷ་ལས་བབ་པའི་དསུ་ཁད་པར་ཅན་དང་
གནས་ཁད་པར་ཅན་གུ་འཛིན་མགནོ་པའོ་ིཕ་ོ
བང་བཞུགས་སརྒ་ཐགེ་ཆེན་གཙྱུག་ལག་ཁང་
ད་ུགསུང་ཁད་པར་ཅན་སྐབས་འག་ོསེམས་
བསྐདེ་དང། སྒལོ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁརོ་
ལོའི་ཚེ་དབང་ཆོས་སྐལ་གནང་རྒྱྱུ ་བཀའ་
བཞེས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་དང་ཆབས་ཅིག 
༸རྒྱལ་བ་གང་ཉདི་སྐུ་ཚེ་མི་ཤིག་༸རྒྱལ་བ་
ཚེ་དཔག་མེད་ཀི་ངོ་བརོ་བརྟན་པའི་རྟནེ་

འབལེ་མཚོན་རྟགས་སུ། ས་གསུམ་ན་རྙདེ་
པར་དཀའ་བའ་ིབརྟན་བཞུགས་བཀའ་གསུང་
དྲནོ་མོའི་ཞལ་བཞེས་བིན་བརླབས་བཀའ་
དྲནི་ཆེ་བར་བརྟནེ། དམ་ས་ིདལོ་རྒྱལ་དང་
འབལེ་བ་གཏན་ནས་མེད་པའི་འཛམ་གླིང་
ཡོངས་ཀི་དད་ལནྡ་མིའི་འག་ོབ་སིྤ་དང་སྒསོ་
སུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་ཚོགས་སྡ་ེ
ཁག་གི་དབུ་ལས་རྣམ་པ། དད་ལནྡ་མི་མང་
ཡོངས་བཀའ་ཆོས་དང་བཀའ་དབང་རིན་པ་ོ
ཆེ་ཞུ་ཕིར་དང། བརྟན་བཞུགས་ཀི་སྐ་ུམགནོ་
ད་ུཕབེས་གནང་ཡོང་བ་དང་ཡང་སྒསོ་སུ་
༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕངེ་ལ་ྔཔ་ནས་ལ་ྷའབངས་
སུ་གཏགོས་ཤིང། ༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་རིམ་
བནོ་དང། ༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་

ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཆོས་སིད་གཉསི་ཐད་ཀི་
བཀའ་དགོངས་འགོ་ཤར་བསྐདོ་བས་དང་
བདེ་བཞིན་པ་བ་རྒྱྱུའ་ིདམ་བཅའ་བརྟན་ཅིང། 
ད་ཆར་གཞིས་བསེ་གཉསི་སུ་དམ་སི་དལོ་
རྒྱལ་དང་འབལེ་བ་གཏན་ནས་མེད་པར་ཁབ་
པའི་བར་ཁམས་སོག་ཤོད་ལུང་པའི་ཁོངས་
སུ་གཏགོས་པའ་ིདཀར་འཇམ་ཡུག་གཅིག་གི་
ལ་ྷསྡ་ེམི་སྡ་ེཡོངས་སམ། བརྟན་བཞུགས་དང་
གསུང་ཆོས་ཀི་སིྦན་བདག་རྣམ་པ་བཞུགས་
སརྒ་རྡ་རམ་ས་ལར་བཀ་ཤིས་ལནྷ་འཛོམས་
ལ་ངསེ་ཕབེས་ཡོང་བའི་གསལ་བསྒགས་སུ། 
བར་ཁམས་སོག་ཤོད་གསུང་ཆོས་དང་བརྟན་
བཞུགས་ག་ོསིྒག་ཚོགས་པས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ལོའ་ིཟླ་བ་ ༡༠ པའ་ིཚེས་ ༢༦ ཉནི།
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ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིདང་བངླས་འཕདོ་
བསྟནེ་ཚོཌ་པའི་ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་མེའ་ོ 
དང་། ལ་དགྭས། སྦརི། སནྦ་ད་ར། ཧནོ་
སུར་ཕན་བད་ེསྨན་ཁང་བཅས་ཀི་འཕདོ་
བསྟནེ་སནྨ་ཁང་ནང་སནྨ་པའ་ིས་མིག་ས་སྟངོ་
ཡོད་ན། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཟུར་
བཅས་སནྨ་པའི་ཞབས་སྟགེས་ཐགོ་སནྨ་སླབོ་
ཐནོ་པ་ཡིན་ཚེ་གོང་གསལ་ས་གནས་མེའ་ོ
དང་། ལ་དགྭས། སནྦ་ད་ར་བཅས་ཀི་ནང་
སྨན་པའི་ཞབས་ཡུན་ཉུང་མཐར་ལོ་གཉསི་

ཞུ་དགསོ། རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོཌ་ཁདོ་ད་ེཐགོ་
ཞུཌ་འདདོ་ཡོད་ན་འཚང་སྙན་ཕུལ་སྐབས་
ཚང་དགསོ་པའ་ིཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཞན།
༡། ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིསནྨ་ཁང་ནས་ཉུང་
མཐར་ MBBS སླབོ་ཐནོ་ཟནི་པའ་ིལག་
འཁེར་ཐོག་ཉམས་གསོག་ཟིན་པའི་ལག་
འཁརེ།
༢། རྒྱ་གར་སནྨ་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་སམ་
མངའ་སྡའེི ་ལྷན་ཚོགས་ཀི ་ལག་འཁེར། 

(Registration Certificate from MCI 
or State Medical Council)
༣། དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ ༢༠༡༥ བར་
གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའ་ིལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས།
༤། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་མཐུན་
གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིསྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་
ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་འདྲ་པར་ཅན། 
མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།
༥། སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུཌ་གཞི་བད་ེ
ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།

༦། རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནས་རྒྱྱུ ན་ད་ུབ་སྤོད་ཉསེ་སྐོན་
མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།
 གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་སྟངེ་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་
རིམ་ཟུང་འབལེ་དུྲང་ཆེ་ཡན་ཞིག་གི་དག་
མཆན་དང་ལས་དམ་སྦྲཌ་གཤམ་གསལ་
ཁ་བང་ཐགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༣༠ ཕི་དྲ་ོཚོུད་ ༥ གངོ་འད་ིལས་སུ་འབུལ་
དགསོ། ད་ོབདག་སོ་སོར་འབལེ་བ་ཞུ་བདའེ་ི

སདླ་ཁ་བང་དང་། གླགོ་འཕནི་ Email ID, 
མྱུར་འཕནི་ Fax ད་ེབཞིན་ཁ་པར་ཨང་
གངས་སོཌ་འཚང་སནྙ་ནང་ཁ་གསལ་བཀདོ་
དགོས་པ་བཅས་ཀི ་ཡོངས་ཁབ་གསལ་
བསྒཌ་སུ། འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ ལ།།
༼འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།༽
Secretary,
Department of Health, CTA
Gangchen Kyishong,
Dharamsala 176215
Distt Kangra H.P

དབུ་ཚད་སེང་ག་ེམཇིང་བསྣལོ་གི་རིས་མེད་མཁས་པའ་ིབག་ོགླངེ་ཆེན་མོ་མཇུག་བསྡམོས་ལེགས་གུབ་བྱུང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༡༣  ནས་དབུ་འཛུགས་ཞུས་པའ་ིརིས་
མེད་མཁས་པའི ་བགོ་གླ ེང ་ཆེན་མོ ་ཉིན་
དགུའི ་ རིང ་དགེ ་ ལུགས་པའི ་མ་དགོན ་
འབགོ་རི་བ་ོཆེ་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་
བའ་ིགླངི་ད་ུཚོགས་ཏ་ེཚེས་ ༢༡ ཉནི་
མཇུག་བསྡམོས་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད་པ་ 
དང་།  མཛད་སྒའོ་ིསྟངེ་སྐ་ུམགནོ་ཁག་དང་
གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་བཅས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་
སྐུ་པར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེར་མནལྜ་རྟནེ་
གསུམ་འདགེས་འབུལ་གུབ་རསེ།  བཀའ་
དྲིན་རེས་དྲན་གི་རྒྱྱུ ན་ལས་ཚོགས་གཙོ་ 
དང་།   ཤར་བང་གི་མཁན་པ་ོགཉསི།  ད་ེ
བཞིན་རིས་མེད་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་
དག་ེབཤེས་དང་།  མཁན་པ།ོ  སླབོ་དཔནོ་
རེ་རེས་བག་ོགླངེ་དང་འབལེ་བའི་མངོ་ཚོར་
དང་།  མ་འངོས་པའ་ིལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་
ཐགོ་དགངོས་འཆར་གནང་ཡོད་པ་རེད།      
 དགེ་ལུགས་ཡོངས་ཀི་༸རྒྱལ་
བའི ་བཀའ་དྲིན་རེས་དྲན་གི ་རྒྱྱུ ན་ལས་
ཚོགས་གཙོ་དགེ ་ལུགས་སིྤ ་འཐུས་དགེ ་
བཤེས་རོང་པ་ོབླ་ོབཟང་སྙན་གགས་ཀིས་
མཇུག་བསྡམོས་དང་འབལེ་བའི ་གཏམ་
བཤད་ཞུས་པའ་ིསྙངི་པརོ།  ད་རེས་ཀི་
བག་ོགླངེ་འད་ིཚད་དང་ལནྡ་པ།  དནོ་སྙངི་
ཡོད་པ།  དསུ་བབ་ཀི་དགསོ་མཁ་ོདང་
འཚམས་ཤིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་བྱུང་
སོང་བ་དང་།   ད་ེཡང་གཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་གཞན་ཕན་རླབས་ཆེན་གི་དགོངས་གཞི་ 
དང་།   སིྤ་སནྨ་ཡང་དག་པའ་ིལམ་སྟནོ་
དང་།   ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་རེ་འདནུ་
དང་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་
ཆེན་པ་ོདག་གི་དབུ་ཁིད་བླ་ཆེན་རྣམ་པས་
ཕར་གུ་མཉམ་འདགེས་ཀི་རླབས་ཆེན་སིྤ་
དགེའི་མཐུན་འགྱུར་གིས་ཁངོས་སོ་སོ་ནས་
ཚད་དང་ལནྡ་པའ་ིམཁན་པ་ོདང་།  དག་ེ
བཤེས་སླབོ་དཔནོ་བཅས་བསྐ་ོགཏངོ་གནང་
བ་དང་།   ཁངོས་སོ་སོའ་ིམཁས་པ་ཚོས་
ཀང་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་སྔནོ ་ཕུལ་
རྩོམ་གཞི་དག་ལ་བཀའ་བསྟན་གི་ཁུངས་
དང་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་སོ ་སོའི ་མཁས་པ་ཚོའི ་
བསྟན་བཅོས་དང་ཡིག་ཆའི་ལེགས་བཤད་
དག་ལ་གཟིགས་རྟགོ་གིས་ཉམས་ཞིབ་རྩམོ་

ཡིག་ཚད་ལྡན་དསུ་ཐོག་འབོར་དནོ་ལྟར་
དཔྱད་རྩོམ་ཕོགས་བསིྒགས་དཔར་བསུྐན་
གིས་ཚོགས་བཅར་བ་ཚོར་འགམེས་སྤལེ་
ཞུས་པ་དང་།   ད་ེཡང་མཁན་ཆེན་ཞི་

བ་འཚོས་མཛད་པའི ་ཚད་མའི་ད ེ་ཁོ་ན་
ཉིད་བསྡུས་པའམ་ཚད་ཆེན་ད་ུགགས་པ་
དང་དའེི ་དཀའ་འགེལ་ཀྱཱ ་མ་ལ་ཤྱཱི ་ལས་
མཛད་པ་གཞིར་བཟུང།  ཕི་རོལ་པའ་ི
ལྟ་གུབ་སྨྲ་བ་ཚོས་བདག་གི་འདོད་ཚྱུལ་ 
དང་།   བདག་ལ་ས་ྔཕི་འདདོ་མིན་ 
དང་།  དསེ་ལས་འབས་མངོ་མིན།   ད་ེ
བཞིན་བ་ེབག་པའི་ཚིག་དུྲག་གི་དནོ་འཇགོ་
ཚྱུལ་སོགས་ཧ་ཅང་ཕ་ཞིང་མཛངས་ལ་ཞིབ་
པའི་བླ་ོགསོ་ཀིས་བག་ོགླངེ་གནང་བ་དང་།   
ད་ེབཞིན་སླབོ་དཔནོ་ཀླུ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་པའི་
རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཐགོ་རྒྱ་བདོ་ཀི་ཌྱཱ ིཀ་སིྤ་དང་
ཡིག་ཆ་སོ་སོའི ་རིགས་པའི་གསང་ཚིག་
རྣམས་ས་ྦགསང་མེད་པར་བག་ོགླངེ་ལྷུག་པ་ོ 
དང་།  འཁུགས་ཆ་དདོ་ཅིང་མཁས་
པའི་རྣམ་འགྱུར་མངོན་པར་གསལ་ཞིང་།   
ཡིད་འཕགོ་པ་དང་།  དངསོ་གནས་དྲང་
གནས་ཆོས་བརྒྱྱུད་རིས་མེད་ཀི་མཁས་པའི་
དཀིལ་འཁརོ་གདན་གལ་གཅིག་ཏུ་འཛོམས་
ཏ་ེམཐར་ཐུག་གི་ལ་ྟབའི་སྐརོ་ལ་རྣམ་དཔྱདོ་
རིགས་འཕུལ་གཅིག་ལས་གཅིག་ལགྷ་པ་ལ་ྟ
བུའ་ིཉམས་འགྱུར་མངནོ་པ་དང་།   བདོ་
ཀི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ཆེན་པ་ོཚོའི་ལྟ་གུབ་རྣམས་
སངས་རྒྱས་སུ་བགདོ་པའི་ལམ་ད་ུདགོངས་
པ་གཅིག་མཐུན་ད་ུགཞོལ་ཞིང་འབབ་ཀི་
ཡོད་པ་ད་ེསྔནོ་པཎ་ཆེན་བླ་ོབཟང་ཆོས་ཀི་
རྒྱལ་མཚན་གིས།   སོ་སོར་མིང་འདགོས་
མང་ན་ཡང་།  །ངསེ་དནོ་ལུང་རིགས་

ལ་མཁས་ཤིང་།  །ཉམས་མངོ་ཅན་གི་
རྣལ་འབརོ་བས། །དཔྱད་ན་དགངོས་པ་
གཅིག་ཏུ་འབབ།  །ཅསེ་པ་ལརྟ་ཆགས་ཀི་
ཡོད་སྐརོ་དང་།   མ་འངོས་པར་ཁངོས་

སོ་སོ ་ནས་རིས་མེད་བགོ་གླ ེང་འདི་འདྲ་
བསྐངོ་ཚོགས་ཐུབ་ན་དགོས་ཕན་ཆེ་སྐརོ་
འབདོ་སྐུལ་ཞུས་པ་སོགས་བག་ོགླངེ་འདི་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་ལ་ྔལས་གུབ་ལུགས་གཏམ་
བཤད་དང་།   ད་ེབཞིན་གཡུང་དུྲང་བནོ་
གི་དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་བླ་ོག ོས་ལགས་
ནས་བག་ོགླངེ་འདིར་སོ་སོའི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་
ནས་གསུངས་པ་ཙམ་ལ་ཆ་མ་བཞག་པར་
འདིར་ཕབེས་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ཁོངས་སོ་སོའི་
མཁས་པ་ཚོས་ལྟ་གུབ་གསུངས་ཡོང་དསུ་
དངོས་གནས་ངོ་མཚར་སྐེ་དགོས་པ་ཞིག་ 
དང་།  དད་གུས་སྐ་ེའསོ་པ་ཞིག་ཆགས་སྐརོ་ 
དང་།   ལས་གཞི་འད་ིའདྲ་བ་ད་ེ༸རྒྱལ་བའ་ི
བརྟན་བཞུགས་དངསོ་གནས་ད་ེཆགས་ཡོད་
སྐརོ་དང་།   རྙངི་མའ་ིསླབོ་དཔནོ་དཀནོ་
མཆོག་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།  ༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པསོ་ལམ་སྟནོ་འགོ་
ཚད་ཆེན་ད་ེབཞིན་ས་ྔའགྱུར་རྣམ་གལོ་གླིང་
གི་སླབོ་ཚན་ནང་བཞག་ཡོད་པ་དང་།   ཞི་
བ་འཚོའི་དབུ་མ་རྒྱན་ཡང་ད་ེབཞིན་ཡིན་
སྐརོ་དང་།  མ་ཟད་ར་ེརིན་པ་ོཆེའ་ིདབུ་
མ་རྒྱན་གི་ཟིན་བིས་སོགས་དགེ་ལུགས་
པའི་ཕགོས་ལ་འདིའི་སྐརོ་ཡིག་འཇགོ་མང་
པ་ོཡོད་པ།  མ་འངོས་པར་སུྒབ་བརྒྱྱུད་
ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཀི་རིས་མེད་མཁས་པའི་བག་ོ
གླངེ་འདྲ་ཚྱུགས་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་སྐརོ་ 
དང་།   ས་སྐའ་ིམཁན་པ་ོཆོས་དབིངས་རྡ་ོ
ར་ེལགས་ནས་ད་རེས་ཀི་ལྟ་གུབ་ཀི་མཁནེ་

ཡོན་གོ་རྟགོས་སྤལེ་རེས་གནང་བ་འདི་བདོ་
ཀི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ཆེན་པ་ོཚོ་ཆོས་ལུགས་རིས་
མེད་ལ་བཤད་སུྒབ་ཀི་འཇུག་པའི་སྐ་རེངས་
ལ་ྟབུ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་ལུགས་དང་།  སྔནོ་

བོན ་སྐེས་ བུ ་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་
གདལུ་བའི་དབང་གིས་བརྡ་ཆད་ཐ་
སདྙ་མི་འདྲ་བ་ཅྱུང་ཟད་རེ་བྱུང་ཡོད་
པ་མ་གཏགོས་དནོ་གི་གནད་འབབ་
ས་གཅིག་པ་ཆགས་ཀི ་ཡོད་སྐརོ ་ 
དང་།  དསུ་ཚོད་ཀི་འགྱུར་བ་དང་
བསྟནུ་ནས་ང་ཚོ་ཡང་འཛམ་བུ་གླིང་
སིྤའི་ལྟ་གུབ་སྨྲ་བའི་ཤེས་ཡོན་པའི་
སྡ ་ེཚན་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཐུབ་པའི་གོ་སྐབས་ལེན་དགོས་རྒྱྱུ ་
གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་དང་།    བཀའ་
བརྒྱྱུ ད་མཁན་པོ་འཕིན་ལས་རྣམ་

རྒྱལ་ལགས་ནས་རིས་མེད་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་
ཁག་གི ་ལྟ ་ གུབ ་ ཀི ་གོ ་རྟ ོགས་སྤ ེལ ་ རེས་
བདེ་པའ་ིབག་ོགླངེ་འད་ིལ་ྟབུ་ན།ི   ར་ེ
མི་ལས།   ནརོ་ཟང་ཟངི་གི་ཞབས་ཏགོ་
བདག་ལ་མེད། །ཕ་བ་ླམའ་ིཞབས་ཏགོ་
སུྒབ་པས་འཇལ། །ཞསེ་གསུངས་པ་ལརྟ་
༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ ོ་ ཆེའི ་
བཀའ་བཞིན་སུྒབ་པའི་མཆོད་པ་ཡིན་སྐརོ་ 
དང་།  བང་རྩ་ེམཁན་རིན་པ་ོཆེ་
ནས།  ད་ེསྔནོ་བདོ་ལ་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཚོ་
ཕན་ཚྱུན་འབལེ་མེད་ལྟ་ བུ ་སྡདོ ་ཀི ་ཡོད་ 
ཀང་།   ད་ལའྟ་ིཆར་༸སྐབས་མགནོ་རིན་
པ་ོཆེའི་བཀའ་དྲནི་ལས་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་རིས་
སུ་མ་མཆིས་པའི་བསྟན་འཛིན་གི་སྐེས་བུ་
རྣམས་གདན་གལ་གཅིག་ཏུ་འཁདོ་ནས་བག་ོ
གླངེ་བདེ་རྒྱྱུ ་བྱུང་བ་ཡང་མི་རིགས་གཞན་ལ་
མེད་པའི་རླབས་ཆེན་དབུ་ཁིད་འདའིི་བཀའ་
དྲནི་ཡིན་སྐརོ་སོགས་དང་།   ཤར་རྩ་ེ
མཁན་རིན་པ་ོཆེ་ནས།   དང་པ་ོཚོགས་
དསུ་འདི་འདྲ་ཚོགས་མ་མོང་ཙང་སེམས་
འཚབ་ཀང་བྱུང་མོད་།   ད་རེས་དངསོ་
གནས་དྲང་གནས་བག་ོགླངེ་ཚད་མཐོ་བ་ོ
༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་དནོ་དང་
ལནྡ་པ་ཞིག་བྱུང་བ་དང་།   མ་འངོས་པར་
ཡང་རང་ལྟ་མཆོག་འཛིན་གི་གཞན་དབང་
ད་ུམ་སོང་བར་ད་དངུ་ཡིན་ནའང་ཁངོས་སོ་
སོ་ནས་འདི་འདྲ་ཚོགས་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་
ཆེ་སྐརོ་དང་།   ད་ེབཞིན་རྒྱལ་ཁབ་དང་

མི་རིགས་གཞན་གི་ཆོས་པ་ཚོ་དང་མཉམ་ད་ུ
ཡང་གཞུང་ཆེན་ཁག་དང་།  ལ་ྟགུབ་དང་
འདལུ་བའི་ཉམས་ལེན་སོགས་ཀི་སྐརོ་ལ་
རིས་མེད་ཀི་བག་ོགླངེ་གནང་ཐུབ་ན་ལེགས་
སྐརོ་གསུངས་པ་དང་།  དག་ེབཤེས་ཐནོ་
ཚར་ན་ཡང་དཔ་ེཆ་བལྟ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་ཡིན་
པ་དང་།   གཏམ་དཔ་ེལ།  དག་ེབཤེས་ཕ་
རན་ཆགས་པ་ལོ་གསུམ་ཡིན། །ཕ་རན་དག་ེ
བཤེས་ཆགས་པ་མི་ཚེ་ཡིན། །གསུངས་པ་
ལརྟ་དཔ་ེཆ་རྒྱྱུན་རིང་མ་བལསྟ་ན་གང་ཤེས་
ཚང་མ་བརདེ་འག་ོབ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་
བཤད་གནང་བ་དང་།    འབས་སྒ་ོམང་
གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་ནས།  ད་ེསྔནོ་
ཆོས་བརྒྱྱུད་ཚོ་ཧ་ཅང་འབལེ་བ་མེད་བསདྡ་
པ་ལྟ་ བུ ་ཡང་ད ེང་སང་༸སྐབས་མགོན་
རིན་པ་ོཆེའི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་ཡང་ཡང་
གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་
ཚང་མ་རྡགོ་ལ་བསིྒལ་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ 
དང་།  ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཡིན་པ།   
ཆོས་བརྒྱྱུད་རྡགོ་ལ་མ་བསིྒལ་ན།  ཆོལ་
ཁ་ཕན་ཚྱུ ན ་རྡ ོག ་ལ་བསིྒལ་མི ་ ཐུབ ་པ ་ 
དང་།  བདོ་མིའ་ིབདནེ་དནོ་འཐབ་རྩདོ་ལ་
ནསུ་པ་ཐནོ་དགོས་ན་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཕན་ཚྱུན་
ཆིག་སིྒལ་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་ཡིན་པས་
ཚང་མས་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་།   ཚོགས་
བཅར་བ་ཚང་མས་ད་རེས་ཀི་བག་ོགླངེ་གི་
མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་གི་གོ་སིྒག་ཚགས་
ཚྱུད་པ་ོདང་།   དནོ་དང་ལནྡ་པ།  གསར་
གཏདོ་ཀི་རྣམ་པ་འད་ིལ་ྟབུ་རེ་གནང་ཐུབ་ན་
དགེ་མཚན་ཆེ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ་
དང་།   མཇུག་ཏུ་དག་ེལུགས་ཡོངས་ཀི་
༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་གི་ཚོགས་
གཞོན་སྒ་ོམང་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་ནས་ཚོགས་
བཅར་བ་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེལེགས་གསོལ་
གི་དདོ་ན་བཟའ་རེ་གསོལ་སྩལ་གནང་བ་
དང་།    རྒྱྱུན་ལས་ཚོགས་གཞནོ་བ་ླམ་
ཆོས་འཕལེ་བཟདོ་པ་ལགས་ནས་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གུབ་པ་དང་ཚང་མ་
མཉམ་ད་ུསྐ་ུཔར་བསྒནོ་ཏ།ེ    གསོལ་
ཚིགས་ཀི་དགའ་སྟནོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། །



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨4

རྡ་སྟངེ་བདོ་ཕུག་ཁིམ་སྡ་ེདབུ་བརྙསེ་ཏ་ེམི་ལོ་ཧལི་པ་ོ ༥༥ འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་མཛད་སྒརོ་དཔལ་རྒྱལ་བ་
ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༢༣ ཉནི་རྡ་སྟངེ་བདོ་ཕུག་ཁིམ་སྡ་ེདབུ་
བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ ༥༥ འཁརོ་བའ་ི
དསུ་དྲན་མཛད་སྒའོི ་ཐོག་དཔལ་རྒྱལ་བ་
ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་འཚམས་འདྲ་ི
གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་གསུང་དནོ། ད་ེ
རིང་བདོ་ཕུག་ཁིམ་སྡ་ེདབུ་བརྙསེ་ནས་མི་
ལོ་ ༥༥ ཕིན་པ་རེད། མི་ལོ་ ༥༥ བར་
ཚོགས་པ་འདི་འདྲ་ཞིག་གིས་དང་པ་ོའགོ་
བཙྱུགས་པ་ནས་ད་བར་འདི་འདྲའི་ཡར་
རྒྱས་ཕིན་པ་ད་ེན་ིལས་ས་ླཔ་ོཞིག་དང་ཉནི་ཁ་
ཤས་ཀི་ལས་ཀ་ཆགས་ཀི་མེད། ལོ་ནས་ལོ་
བསྟདུ་ད་ེལས་ཀ་བདེ་དགསོ་ཀི་ཡོད། དརེ་
བརྟནེ་དའེ་ིཐགོ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལས་
བདེ་དང་དག་ེརན། ད་ེབཞིན་སླབོ་ཕུག་
རིམ་བནོ་ཚང་མར་ད་ེརིང་གི་ག་ོསབྐས་འད་ི
བརྒྱྱུ ད་ནས་ཁདེ་རང་ཚོས་བདོ་བསྟན་སིད་
མི་རིགས་ཀི་དནོ་དང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ི
བཀའ་དགངོས་བསུྒབས་པ། སོ་སོའ་ིཚེ་འད་ི
ཕི་གཉསི་ལ་ཕན་པ་ཟརེ་ན་འདྲ། མདརོ་ན་

ཁདེ་རང་ཚོས་གང་གནང་བ་ད་ེརང་གཞན་
གཉསི་ཕན་དང་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་
དནོ་སྙིང་ལྡན་པའི་བས་རེས་ཆེན་པ་ོཞིག་
ཡིན་པས་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན།  ཤེས་ཡོན་ན་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཡོད་པར་བརྟནེ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོ
རེད་ཅསེ་ཞུ་དགསོ་དནོ་མེད། ང་ཚོ་བདོ་པ་
ཚོར་སྐནོ་ཆ་གང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བརདོ་
ན། སོ་སོའ་ིད་ལའྟ་ིགནས་སྟངས་དརེ་ཡིད་
ཚིམས་ཏ་ེའགིག་ཡོད་བསམས་པའི་ཐོག་
ནས་འག་ོརྒྱྱུའ་ིལུགས་སལོ་ཞིག་ཡོད། ད་ེ
ལྟར་མིན་པར་ཡར་རྒྱས་ལ་གོང་འཕེལ་
གཏངོ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེབཞིན་ཁ་གསབ་བདེ་
དགོས་རྒྱྱུ ་གང་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་འཐུས་
ཤོར་མེད་པ་དང་འཚེམས་ལུས་མེད་པའི་སྒ་ོ
ནས་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕལེ་གཏངོ་དགོས་པ་ 
དང་། འགྱུར་བ་དང་བཟ་ོབཅསོ་རྒྱག་
དགོས ་རྒྱྱུ ་ད ེ་ཧ ་ཅང་གལ་ཆེན ་པ ོ་ རེད ་
བསམས་པ་དྲན་གི་ཡོད། གཙོ་ཆེ་ཤོས་ང་ཚོ་
བཙན་བལོ་ལ་བསླབེས་ནས་དསུ་ཡུན་རིང་

པ་ོཕིན་ཡོད་སྟབས། སབྐས་རེ་ང་ཚོ་བཙན་
བལོ་ལ་ཡོང་དགསོ་པའི་དགསོ་པ་རྒྱྱུ ་མཚན་
དང་སྐབས་ད་ེདསུ་ཀི་གནས་སྟངས་གང་
འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་ད་ེབརེད་འག་ོགི་ཡོད་
པའ་ིམཐངོ་སྣང་ཡོང་གི་འདགུ དརེ་བརྟནེ་
ད་ེསོ་སོས་ཡང་ནས་ཡང་ད་ུདྲན་གསོ་བཏང་
སྟ་ེ༸རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མཆོག་
གིས་དབུས་བདོ་མི་མང་པ་ོཞིག་བཙན་བལོ་
ལ་ཡོང་དགོས་པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་དང་སབྐས་ད་ེ
དསུ་ཀི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་པ། 
ད་ེབཞིན་བཙན་བལོ་ལ་ཡོང་ནས་ང་ཚོར་
འགན་འཁི་གང་ཡོད་པ་ད་ེཡང་ནས་ཡང་ད་ུ
དྲན་གསོ་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་ད་ེམ་བརདེ་པ་བདེ་རྒྱྱུ ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། གཙོ་ཆེ་ང་ཚོས་
དམིགས་ཡུལ་དང་རེ་བ་གཅིག་ཡོད་པ་ད་ེསོ་
སོ་ཤེས་ཡོན་དང་ཀུན་སྤདོ་ཡག་པ་ོཞིག་ཡོད་
པའ་ིཐགོ་ནས་མ་འངོས་པར་ཕིར་ཕ་ཡུལ་ལ་
ལོག་ནས་ཕ་ཡུལ་ལ་ལེགས་སྐསེ་འབུལ་ཐུབ་
རྒྱྱུ ་དང་། བདོ་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་རྒྱྱུ ་དང་ད་ེ
འཛིན་སྐངོ་བདེ་ཐུབ་རྒྱྱུ འི་རེ་བ་བདེ་བཞིན་

ཡོད། ད་ེལ་ྟབུ་ཞིག་ཡོང་བར་སླབོ་སྦངོ་ཡོད་
པ་ཙམ་གི་འགགི་ཐབས་མེད། སླབོ་སྦངོ་
ཚད་དང་ལྡན་པ་དང་སྤུས་ཀ་ཡོད་པ་ཞིག་
དགོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། 

དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོའ་ིདམིགས་ཡུལ་དང་འགན་
འཁི་ད་ེགཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་འགན་འཁི་
ཆེན་པ་ོདང་རླབས་ཆེན་ཞིག་དགོས་པ་ད་ེ
ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་དསེ་ཁ་གགས་ཡོང་
གི་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ཚང་མས་སརྔ་ལགྷ་

སེམས་ཤུགས་དང་འབད་བརྩོན་རྒྱྱུ ན་མི་
ཆད་པ་ཞིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ང་
རང་ཚོས་མུ་མཐུད་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་ 
གཞུང་། བདོ་མི་རིགས་ཀི་རང་བཞིན་མ་

བརླག་པ་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེད་ལ་ྟནས་ག་སིྒག་དགསོ་
རྒྱྱུ ་དང་འབད་བརྩོན་བེད་དགོས་རྒྱྱུ ་ཞིག་
རེད་འདགུ ད་ེཚང་མས་ཐུགས་ལ་འཇགས་
རོགས། ཞསེ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།

རྡ་སྟངེ་བདོ་ཕུག་ཁིམ་སྡ་ེདབུ་བརྙསེ་ཏ་ེམི་ལོ་ཧལི་པ་ོ ༥༥ འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་ཉནི་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསུང་བཤད།

༄༅།   །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ 
ཚེས་ ༢༣ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་བདོ་
ཕུག་ཁིམ་སྡ་ེདབུ་བརྙ ེས་ནས་མི་ལོ་ཧིལ་
པ་ོ ༥༥ འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་མཛད་སྒའོ་ི
ཐོག་བ ོད་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། ད་ེརིང་རྡ་ས་
བདོ་ཕུག་ཁིམ་སྡ་ེདབུ་བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་ཧལི་

པ་ོ ༥༥ འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་གི་མཛད་
སྒའོི ་སྐུ ་མགོན་གཙོ་བརོ་ཕབེས་པའི་སུྒབ་
བརྒྱྱུ ད་བསྟན་པའི་གཙྱུག་རྒྱན་དཔལ་རྒྱལ་
བ་ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དབུས་
སྐབས་གནས་དགེ ་འདུན ་ གི ་སྡ ེ་རྣམས་ 
དང་། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་
གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་ལས་ཟུར་
རྣམ་པ། དུྲང་ཆེ་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་སོགས་
ལས་བདེ་རྣམ་པ། ཕི་ནང་སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པ།  
བདོ་ཁིམ་དབུ་འཛིན་མཆོག་དང་།  འགན་

འཛིན།  སླབོ་སིྤ།  དག་ེལས་རྣམ་པ།  
བརྩ་ེབའ་ིསླབོ་ཕུག་རྣམ་པ། འདརི་འདསུ་
རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་བཅས་ལ་ཐོག་མར་
ངས་རྡ་ས་བདོ་ཕུག་ཁིམ་སྡ་ེདབུ་བརྙསེ་ནས་
མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ ༥༥ འཁརོ་བའ་ིདགའ་སྟནོ་
གི་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུ་བར་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཚང་མར་
འཚམས་འདྲའིི་བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་

ཡིན།  རང་རེའི ་ཕ་ཡུལ་བ ོད་ལྗངོས་
འདི་བཞིན་རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་གཞུང་གིས་
བཙན་འཛུལ་དྲག་གནནོ་དང་འབལེ་ཧམ་
བཟུང་བས་པར་བརྟནེ།  སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་
བདོ་མི་ཁི་ཚོ་བརྒྱད་ལྷག་རྒྱ་གར་འཕགས་
པའི་ཡུལ་ད་ུབཙན་བོལ་ད་ུཕབེས་དགོས་
བྱུང་ཞིང། སབྐས་དརེ་བདོ་མིའ་ིརང་དབང་
རྩདོ་ལེན་དང། མང་ཚོགས་ཀི་ཉནི་རེའ་ི
འཚོ་བ་ནས་བཟུང་སྟ་ེའཕལ་ཡུན་བད་ེཐབས་

གང་ཅིར་མཛད་འཕིན་རྒྱ་ཆེ་སྐོང་གནང་
མཛད་ཡོད་པ་དང། དའེ་ིནང་ཚན་ནས་བདོ་
མི་རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོམཚོན་པའ་ིཆོས་དང་རིག་
གཞུང་སུང་སྐབོ་དང་།  མ་འངོས་བདོ་ཀི་
བདག་པའོམ་སོན་རྩ་རྣམས་ཕི་ནང་ཤེས་
ཡོན་གཉསི་ལྡན་ངང་འཚར་ལོངས་འབྱུང་
ཕིར་ཐགོ་མར་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཐམ་པ་ལོར་
བུ་བཅོལ་ཁང་ཞེས་དབུ་འཛུགས་བསྐངས་
སབྐས་༸སྐུའི་གཅནེ་མོ་ཚེ་རིང་སྒལོ་མ་དམ་
པ་མཆོག་ལ་བུ་བཅལོ་ཁང་གི་དབུ་འཛིན་གི་
འགན་དབང་བསྐུར་གནང་མཛད་པ་ལྟར།  
བདོ་མི་ད་ྭཕུག་དང་།  ཕདེ་ད་ྭཕུག  ཉམ་
ཐག་གི་བུ་ཕུག  ཕ་ཡུལ་ནས་རང་རང་ཕ་
མ་དང་ནང་མི་ཁ་བལ་ཏ་ེསླབོ་གཉརེ་ཆེད་
ཡོང་མཁན་སོགས་ཀི་ཟས་གསོ་གནས་མལ་
གང་ཅིའི་མཐུན་རྐེན་དང་བཅས་གསོ་སྐངོ་ 
དང་། ཤེས་ཡོན་གི་ག་ོསབྐས་གནང་རྒྱྱུར་
སྐུ་ངལ་བརྒྱ་ཕག་ལ་གདངོ་ལེན་ལྷུར་བཞེས་
ཀིས་བཀའ་དྲནི་བ་ླམེད་བསྐངས་ཡོད།  ད་ེ
རེས་༸སྐུའི ་གཅྱུང་མོ ་བཀའ་ཟུར་ལྷ ་སྐུ ་
རེ་བཙྱུན་པདྨ་མཆོག་གིས་མཇུག་མཐུད་
ཀིས་ད་ལྟའི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་བདོ་ཕུག་ཁིམ་
སྡ་ེའདིའི་བར་ཧ་ཅང་རླབས་ཆེའི་མཛད་
དྲིན ་བསྐངས་ཡོད་པ ་བཅས་ལ་བཀའ་
དྲནི་རསེ་དྲན་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། དེང ་ གི ་
ཆར་ཡང་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་
ཚེ་དབང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀིས་དབུས་འགན་
འཛིན་རྣམ་པ་དང་།  སླབོ་སིྤ། དག་ེལས་
བཅས་ཚང་མས་ཞུ་སྒ ་ོརྣམས་རྒྱྱུ ན་སྐོང་
གང་ལེགས་གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་

བསྔགས་བརདོ་དང་འབལེ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན། བདོ་ཕུག་ཁིམ་སྡ་ེའད་ིབཞིན་ཐགོ་
མར་གཞི་རྒྱ་ཆྱུང་ངུ་ཞིག་ནས་དབུ་འཛུགས་
གནང་སྟ་ེསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་གི ་དབུ ་འཁིད་ལམ་སྟནོ་ 
དང་།  རྒྱ་གར་དབུས་སའ་ིགཞུང་གིས་
གཙོས་ཕི་རྒྱལ་སིྤ་སྒརེ་རོགས་རམ་གནང་
མཁན་ཁག་གིས་མཐུན ་འགྱུར ་གནང་
བ།  ད་ལ་ྟཕག་ལས་མཉམ་རབུ་གནང་
མཁན་སིྤ་དང་།  ཁད་པར་ཐགོ་མར་ཤིན་
ཏུ་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བའི་དསུ་སྐབས་སུ་སྐུ་
ངལ་ལྷུར་བཞེས་གནང་བ་བཅས་ཀི་འབས་
བུར་རྡ་སྟངེ ་བ ོད་ཁིམ་ཐོག་རིམ་བཞིན་
སྦལེ་ཀབོ་བདོ་ཁིམ་དང་། ཅནོ་ཏ་ར་བདོ་
ཁིམ།  གྷ་ོཔལ་སྤུར་བདོ་ཁིམ།  ལ་དགྭས་
བདོ་ཁིམ། རྡ་ཤོད་བདོ་ཁིམ།  སེ་ལ་ཀུའ་ི
བདོ་ཁིམ། སུ་ཇ་བདོ་ཁིམ་སོགས་ཀི་སླབོ་གྲྭ་
གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་ད་ེདག་ནི་ང་
ཚོས་ཕར་བལྟས་པ་ལྟར་གི་ལས་སླ་པ་ོཞིག་
མེད་པ་ཐབས་ཤེས་འབད་རྩལོ་དང་སྐུ་ངལ་
ད་ུམར་གདངོ་ལེན་གནང་བའི་བསགྔས་པར་
འསོ་པའི་གུབ་འབས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞིག་
ཡིན་པ་ད་ེཡང་།  ད་ེལ་ྟབུའ་ིཁིམ་སྡའེམ་
སླབོ་གྲྭ་གཅིག་འཛུགས་པར་ཡང་ཆ་རྐནེ་ཇི་
ཙམ་འཛོམས་དགསོ་མིན་དང།  ལས་ས་ླ
སྟབས་བད་ེམེད་པ་ཀུན་གིས་མཁནེ་གསལ་
ཡིན། ད་ཕན་སླབོ་གྲྭ་ད་ེདག་ནས་བདོ་མི་
ན་གཞོན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཕི་ནང་གི་ཤེས་
ཡོན་སླབོ་སྦོང་ལེགས་པར་ཐོན་ཏ་ེརང་རེ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་

ལག་སོགས་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ལས་རིགས་འདྲ་
མིན་ནང་ཞུགས་ཏ།ེ  བདོ་མིའ་ིབདནེ་དནོ་
རྩདོ་ལེན་དང།  ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་
ཉམས་རྒྱྱུན་འཛིན་སོགས་ཞབས་ཕི་ཞུ་བཞིན་
ཡོད། མ་འངོས་པར་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭ་འད་ི
ལ་ྟབུ་བདོ་མི་གནས་ཡུལ་གཞིས་ཆགས་ཁག་
ཏུ་གསར་འཛུགས་སམ་འགའ་ཞིག་གནས་
སྤ་ོཐུབ་པ་བྱུང་ཚེ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ཁག་གི་ན་གཞོན་རྣམས་ཁ་ཐརོ་ད་ུའག་ོམི་
དགོས་པར་གཞིས་ཆགས་ད་ེགའི་བདོ་མིའི་
སིྤ་ཚོགས་ནང་མུ་མཐུད་གནས་སྟ།ེ  ལས་
གཞི་འདྲ་མིན་གསར་འཛུགས་དང།  དའེ་ི
ཐགོ་བདོ་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་བཟང་
པའོི་གོམས་གཤིས་དང་བཅས་པ་མི་ཉམས་
རྒྱྱུ ན་འཛིན་ཐུབ་པ་སོགས་ཡོང་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། 
ད་ཡོད་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཀང་ས་བརྟན་
ངང་རྒྱྱུན་གནས་ཐུབ་རྒྱྱུའ་ིདག་ེམཚན་བཅས་
ལ་བརྟནེ།  ད་རིང་ག་ོསབྐས་འད་ིབརྒྱྱུད་
ད་ེལརྟ་འབྱུང་ཐབས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
ཡང་དེང་སྐབས་བ ོད་ཁིམ་སླབོ ་གྲྭ ་ཁག་ 
དང་།  ཤེས་རིག་ཁབ་ཁངོས་སླབོ་གྲྭ་གཞན་
ཁག་ནང་གང་ཅིའི་གནས་སྟངས་དབང་གིས་
སླབོ་ཕུག་གི་གངས་ཚད་ཇ་ེཉུང་ད་ུཕིན་ཡོད་
པ་དང། ད་དངུ་འག་ོབཞིན་ཡོད་པས།  སླབོ་
ཕུག་རྣམས་ནི་འབྱུང་འགྱུར་བདོ་དང་བདོ་
མིའི་གནས་བབ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ལ་འགྱུར་རྒྱྱུར་
རག་ལུས་པའི་གཞི་རྟནེ་གཙོ་བ་ོཡིན་པས།  
ད་ེསྔནོ་ཀང་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར།  
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྟངས་འཛིན་འགོ་
འབལེ་ཡོད་སླབོ་གྲྭ་ཚང་མའི་མ་འངོས་བ་
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བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཁག་གཅིག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ འཁདོ་པའ་ིགསར་ལམ་ཁག་ཏུ་
འསོ་བསྡའུ་ིཁམིས་སིྒག་དང་འབལེ་བའ་ིབསམ་ཚྱུལ་ཁག་ལ་གསལ་བཤད་མད་ོཙམ།

༄༅། །བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམ་པས་
ཐགོ་མཐའ་བར་གསུམ་ད་ུབདོ་མིའི་རྩ་དནོ་
ཐད་འགན་ཁུར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ལ་སྙིང་
ནས་བསགྔས་བརདོ་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། འནོ་ཀང་ད་ལམ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
བ་ཁག་གཅིག་གི་མཚན་ཐོག་ནས་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འསོ་བསྡུའི་
སིྒག་གཞི་དང་ད་ེའབལེ་ལམ་སྟནོ་ལག་ལེན་
བསྟར་ཕགོས་ཚྱུལ་བཞིན་མིན་པའི་བསམ་
ཚྱུལ་བཏནོ་པའ་ིཐད་གསལ་བཤད་མད་ོཙམ་
ཞུས་ན།
 འདི་ག་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིཁམིས་བཟ་ོལནྷ་ཚོགས་

ཀིས་གཏན་འབབེས་གནང་བའི་འསོ་བསྡུའི་
སིྒག་གཞི་དང། ལགྷ་པར་འསོ་སིྒག་དནོ་
ཚན་ ༢༤ ནང་གསེས་ཁག་གི་འབུ་དནོ་
གསལ་བཀལོ་གིས་ལམ་སྟནོ་ཕི་གསལ་ནང་
གསལ་བས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དནོ་ཚན་དའེ་ི
ནང་གསེས་དགུ་བའ་ིནང་། “སདི་སྐངོ་
དང་། སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་བསྡ་ུནམ་ཡིན་ལ་
དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འསོ་གཞིར་
ཞུགས་མི་དང། དའེ་ིརྒྱབ་སྐརོ་བས་འསོ་
བསྡུ་དང་འབལེ་བའི་དྲལི་བསྒགས་ཀི་འག་ོ
གནོ་ཚད་གཞི་གཏན་འབབེས་དང་། རིྩས་
ཁ་འབུལ་ཕགོས་དང་། དྲལི་བསྒགས་བདེ་
ཕོགས་བཅས་ཀི་ལམ་སྟནོ་ཁ་གསལ་བེད་

དགསོ།” ཞསེ་པའ་ིའབུ་དནོ་འགོ ལམ་
སྟ ོན ་གནང་བ་དེས་སྨྲ་བརོད ་དང་དྲིལ་
བསྒགས། འད་ུའཛོམས་དང་ཁབ་བསྒགས་
སོགས་གང་གི་རང་དབང་འཕགོ་མེད་པ་མ་
ཟད། རྒྱལ་སིྤའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དནོ་
ཚན་གང་ལ་ཡང་མི་མཐུན་པ་ཆགས་མེད།
 འདི་ག་འོས་བསྡུ ་ལས་ཁང་ལ་
ཚོགས་པ་ངོས་ལེན་བེད་ཆོག་པའི་འགན་
དབང་ཞིག་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་ཁིམས་
སིྒག་གང་ལ་མེད་པར་བརྟནེ། བཀའ་སིྤ་
གཉསི་ཀིས་ད་ེས་ྔནས་ངསོ་ལེན་གནང་ཟིན་
པའི་ཚོགས་པ་བཅྱུ་གཅིག་པ་ོསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ངསོ་ལེན་ཡོད་པར་གཞི་བཞག་བས་པ་

ཞིག་ཡིན་པ་ལས་འདི་ནས་གང་དྲན་གིས་
སྐབས་འཕལ་ཐག་གཅོད་བས་པ་ཞིག་མིན་
པ་མཁནེ་ཆྱུབ་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
 སིྤར་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་
ན་ིའསོ་སིྒག་ཁག་ལ་ལམ་སྟནོ་གནང་མཁན་
དང་། འསོ་སིྒག་དང་འགལ་འད་ུབྱུང་ཚེ་
ཐག་གཅོད་བེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། 
སིྒག་འགལ་གང་བྱུང་ལ་ཞུ་སྦོར་བ་དང་
རྩདོ་ལན་པའི་བ་བཞག་ལ་ཞུགས་མི་ཆོག་པ་
ཁིམས་ལུགས་སིྤའི་འག་ོསྟངས་ཤིག་ཡིན་པ་
མཁནེ་དགོས་པའི་གནད་ཀི་དནོ་པརོ་ཡིན་
པས་ད་ེདནོ་དགངོས་འཇགས་དང་།
 ལ ར ་ ན ས ་ བོད ་ མི འི ་ སིྒ ག ་

འཛུགས་ཀི་ཁིམས་སིྒག་ཁག་བཙན་བལོ་བ་
ཞིག་གི་གནས་སྟངས་གཞི་ལ་བཞག་ཡོད་
པ་ལས་རང་བཙན་ཡོད་པའི་མང་གཙོའི་
ཁིམས་སིྒག་ཇི་བཞིན་བསྡུར་ཐབས་མེད་པ་
ཞར་བྱུང་ད་ུམཁནེ་པར་མཛོད།
 འབྱུང་འགྱུར་ད་ེའབལེ་བསམ་
ཚྱུལ་ཡོད་ཚེ་བརྒྱྱུ ད་ལམ་མང་པ་ོའག་ོམ་
དགོས་པར་ཐད་ཀར་འབེལ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་ཁག་ལ་འབལེ་གཏུགས་གནང་གལ་
ཆེ་བ་བཅས་ཀི་གསལ་བཤད་ད།ུ དབུས་
འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ 
༡༠ ཚེས ༢༦ ལ།།

ཕོགས་ཀི་ཕུགས་འཕརེ་འཆར་གཞི་ཚད་
ལནྡ་གངོ་རིམ་ལ་ཕུལ་ཏ་ེགཏན་འབབེས་ལག་
བསྟར་དགོས་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེར་མཐོང་བས་ད་
རེས་སརླ་ཡང་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། སླབོ་
ཕུག་རྣམས་ཀི་ངསོ་ནས་ཀང་རང་རེའི་ཕ་
ཡུལ་བདོ་ལྗངོས་ནང་བདོ་མི་རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོ
རྩ་བརླག་གཏངོ་རྒྱྱུའི་སིད་བྱུས་འགོ་བདོ་ཀི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སདྐ་ཡིག་དང་བཅས་
པར་སླབོ་སྦོང་གི་གོ་སྐབས་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་གུ་
ཡངས་མེད་པའ་ིདཀའ་ངལ་དང་།  ཡང་
རང་དབང་རང་བཙན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཡུལ་གུ་
མང་པའོི་བུ་ཕུག་ཁདོ་དའུང་སླབོ་སྦངོ་གི་གོ་
སབྐས་མི་ཐབོ་པ་ཇི་སྙདེ་ཡོད་པ། ཁདེ་སླབོ་
ཕུག་རྣམས་ཀི་ཁདོ་ནས་མང་དག་ཅིག་རང་
གི་ཕ་ཡུལ་དང། ཕ་མས་གཙོས་ནང་མི་དང་
ཁ་བལ་ཏ་ེསླབོ་སྦངོ་ཆེད་ཡོང་བ།  ལགྷ་
པར་བདོ་ནང་བདོ་མི་གཞོན་སྐསེ་མང་པསོ་
བདོ་མིའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་སདྐ་ཡིག་དང་

བཅས་པའི་ཆེད་རང་གི་སྐུ་སགོ་བླསོ་གཏངོ་
དང་ང་ོརལོ་ཡོ་ལང་བཅས་ཀི་ངང་ཚྱུལ་ལ་
བསམ་ཞིབ་ནན་ཏན་གིས་རང་རེ་རང་དབང་
ལུང་པར་གནས་པའི་སླབོ་ཕུག་ཡོངས་ཀིས་
དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་འཛམ་གླིང་ཐགོ་དཔུང་
པ་མཉམ་གཤིབས་ཐུབ་པ་དང། ཁད་པར་
བདོ་མི་རང་ཉིད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
སདྐ་ཡིག་བཅས་པར་ད་ོསྣང་ཆེན་པསོ་སྦང་
བརྩནོ་དང་།  རྒྱྱུན་འཛིན་ཐུབ་པ་བ་རྒྱྱུའ་ི
དམིགས་བསལ་གི་ལས་འགན་ཆེན་པ་ོཞིག་
ཁུར་ད་ུབབས་ཡོད་པས་དསུ་ཚོད་སྐར་ཆ་
ཙམ་ཡང་ཆྱུད་ཟསོ་སུ་མི་གཏངོ་བར་འབད་
རྩལོ་གནང་དགོས་པའི་ནན་སྐུལ་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བདོ་མི་རྣམས་བཙན་བལོ་ནང་
གནས་རིང་སིྤ་ཚོགས་ཀི་དགོས་མཁོ་དང་།  
ད་ེབས་གལ་ཆེ་བ་བདོ་མི་རྣམས་རང་ཡུལ་ད་ུ
ཕིར་ལོག་རྒྱྱུའི་དསུ་སབྐས་ཤིག་ཤར་སབྐས་

མིའ་ིནསུ་ཤུགས་འདང་ངསེ་དགསོ་པ་བཅས་
ཀི་ཆེད་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གི་ཤེས་
ཡོན་ཅན་ཇ་ེམང་ཐནོ་ཐུབ་རྒྱྱུར་ཤུགས་སྣནོ་
རྒྱག་དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ་ཡང་ཡང་ནན་
ཏན་གིས་ཕབེས་ཀི་ཡོད་པ་དང་། བཀའ་སླབོ་
ད་ེརང་བདོ་ཁིམ་དབུ་བརྙསེ་པའི་དསུ་དྲན་
ཐངེས་ ༣༧ པའ་ིམཛད་སྒའོ་ིཐགོ་ཏུའང་
བསྩལ་ཡོད་པ་བཞིན།  བཀའ་སླབོ་ད་ེདག་
ལག་ལེན་དནོ་འཁེལ་ཡོང་ཕིར་དམིགས་
བསལ་ཐུགས་སྣང་དང་ཤུགས་གནནོ་བསྐནོ་
དགསོ་པའ་ིདྲན་གསོ་དང་བསྐར་བསྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གཞི་རིམ་
ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་གཏན་འབབེས་ཀིས་མི་
ལོ་བཅྱུ་ཙམ་སོང་བའི་རིང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་སླབོ་གྲྭ་ཡོངས་ལ་ལག་བསྟར་ཇི་
ཙམ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མེད་ལ་བསྐར་ཞིབ་ཆེད་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་ཞིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆྱུང་ཟུར་འཛུགས་གནང་བ་

བཞིན།  ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ཁནོ་ཡོངས་ལ་
བསྐར་ཞིབ་རུ་ངར་ཞིབ་ཚགས་གནང་བའི་
ཕགོས་བསྡམོས་རྒྱབ་གཉརེ་སྙན་ཐ་ོབདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་ ༡༥ པའ་ིགསོ་ཚོགས་
ཚོགས་དསུ་ ༡༠ པའ་ིཐགོ་འབུལ་ལམ་བྱུང་
དནོ་ལརྟ།  ཚོགས་ཆྱུང་གི་རྒྱབ་གཉརེ་སནྙ་
ཐ་ོདནོ་ཚན་ ༥ དང་།  གཞན་ཡང་གསོ་
ཚོགས་ཀི་ལམ་སྟནོ་བཅས་གཞུང་འབལེ་
གསོ་ཆོད་འཇོག་གནང་ཡོད་པའི་ནང་དནོ་
རྣམས་ལ་ཐུགས་སྣང་དང་འབལེ་ཕག་བསྟར་
དགསོ་པ་ནན་བརདོ་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན། བུ་ཕུག་
རྣམས་ལེགས་པར་འཚར་ལོངས་ཡོང་ཆེད་
གཙང་སྦྲ་འཕདོ་བསྟནེ་སིྤ་དང་།  ཁད་པར་
སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀི་ཟས་བཅྱུད་ཐགོ་དམིགས་
བསལ་ཐུགས་སྣང་གཟབ་བསྐདེ་གནང་མུས་
ཐགོ  ཕི་ནང་ཤེས་ཡོན་སིྤ་དང་།  ལགྷ་
པར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ཀི་སྙངི་པ་ོཡ་རབས་

བཟང་སྤདོ་ལནྡ་པའ་ིབདོ་མི་ཚད་ལནྡ་ཞ་ེཅིག་
ཏུ་འཚར་ལོངས་ཡོང་ཐབས་གནང་དགསོ་སུ་
ཚང་མས་སྔར་བཞིན་ཧུར་བསྐདེ་ཡོང་བའི་
འབདོ་བསྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་།
 མཐའ ་དོན ་ འཛམ ་གླི ང ་ ཞི ་
བདའེ་ིདདེ་དཔནོ་ཆེན་པ།ོ  བདོ་མིའ་ིབ་ླ
ན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་
བསྟན་འཛིན་གི་སྐེས་ཆེན་དམ་པ་གང་ན་
སུ་བཞུགས་རྣམས་ཀི་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་
ཡུན་ད་ུབརྟན་ཅིང་ཐུགས་ཀི་བཞདེ་དགངོས་
མཐའ་དག་ལྷུན་གིས་འགུབ་པ་དང་།  བདོ་
དནོ་བདནེ་མཐའ་མྱུར་ད་ུགསལ་བ། བདོ་
ཕུག་ཁིམ་སྡ་ེའདི་བཞིན་སརྔ་བས་དར་ཞིང་
རྒྱས་ལ་ཚགས་ཚྱུད་ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་བཅས།།  

ཕི་དྲལི་འགམེས་སྟནོ་ཚན་པས་ཨ་རིར་ན་རོ་པ་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུའགམེས་སྟནོ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༢༤ དང་ཚེས་ ༢༥ བཅས་ཉནི་གངས་
གཉསི་རིང་ཨ་རིའི་ནབུ་ཕགོས་མངའ་སྡ་ེཀ་ོ
ལོ་རེ་ཌོའི་ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་ན་རོ་པ་
ཀོ་ལོ་རེ་ཌོ་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུ
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་
ཀི་འགམེས་སྟནོ་ཚན་པ་དང་ཀོ་ལོ་རེ་ཌོ་
བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་གཉསི་ཟུང་འབལེ་
ཐགོ་འགམེས་སྟནོ་གནང་འདགུ ཐངེས་
འདིའི་འགམེས་སྟནོ་གི་བརདོ་གཞི་གཙོ་བ་ོ
ཁག་ན།ི ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་འག་ོབ་མིའི་བཟང་སྤདོ་དང་། 
ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གངོ་སྤལེ། གཞན་
ཡང་བོད་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསྟན་འཛིན་སྐོང་
སྤལེ་གསུམ་མཛད་རྒྱྱུའི་སྐུའི་རླབས་ཆེན་གི་
མཛད་ཁུར་གཙོ་བ་ོགསུམ་དང་། ད་ེབཞིན་
རྒྱལ་སིྤའི ་དབུ ་ཁིད་རྣམས་དང་མཇལ་
འཕད། ད་བར་རྒྱལ་སིྤའ་ིསྟངེ་སནྙ་གགས་
ཆེ་བའི་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་
ཀིས་གཙོས་ཆེ་བསྟདོ་ཀི་གཟངེས་རྟགས་ཧ་

ཅང་མང་པ་ོའབུལ་བཞེས་མཛད་ཡོད་སྐརོ། 
བདོ་ཀི་ལོ་རྒྱྱུས། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
ལྗགས་རྩོམ་མཛད་པའི་ཕག་དབེ་ཁག་དང་

བཀའ་སླབོ་ཁག་གཅིག བཅས་ཡིན་པ་མ་
ཟད། ཕ་ཡུལ་ཕགོས་ལ་རྒྱང་བལ།ྟ ཞསེ་བདོ་
ཀི་འདས་པའི་ལོ་རྒྱྱུས་ལ་ཕིར་བལྟས་ཀིས། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་བས་
ནས་བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་
མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་བ་དང། བདོ་ཀི་ཁརོ་

ཡུག་གཏརོ་བཤིག བདོ་མིའ་ིཆོས་དད་རང་
དབང་ལ་དམ་བསྒགས་བསུན་གཙེར་བཟསོ་
པ་སོགས་རྒྱྱུ ་རྐནེ་ད་ེདག་ལ་བརྟནེ། དངེ་

སྐབས་བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མི་ཚོས་རང་ལུས་
མེར་སགེ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་པ་
སོགས་དང་། ད་ེབཞིན་ད་ལའྟ་ིབཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་གནས་སྟངས་སོགས་ཡིན་འདགུ 
གཞན་ཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་
དྲལི་འགམེས་སྟནོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་

བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་
འགམེས་སྟནོ་ཚན་པའ་ིསྐརོ་དང་། ཐངེས་
འདའིི་པར་རིགས་འགམེས་སྟནོ་སྐརོ་བསྐདོ་
ལས་གཞིའ་ིསྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་འདགུ ད་ེ
ཡང་ཉནི་གཉསི་རིང་གི་འགམེས་སྟནོ་དའེི་
ནང་བདོ་ཀི་སལོ་རྒྱྱུ ན་གི་གཞས་སྣ་འཁབ་
སྟནོ་སོགས་དང་དངསོ་བྱུང་གླགོ་བརྙན་ཁག་
ཀང་བསྟན་ཡོད། འགམེས་སྟནོ་སབྐས་བདོ་
མིས་གཙོས་ཕི་རྒྱལ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སླབོ་
ཕུག་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་ ༧༠༠ ཙམ་
གིས་ད་ོསྣང་དང་དགའ་མོས་ཧ་ཅང་ཆེན་
པ་ོགཟགིས་འདགུ སིྤར་འགམེས་སྟནོ་གི་
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན་ིབདོ་ཀི་དངསོ་ཡོད་
ལོ་རྒྱྱུ ས་ཀིས་གཙོས་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ 
དང་། ད་ེབཞིན་ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་
གནས་སྟངས་སོགས་རྒྱལ་སིྤའི་མང་ཚོགས་
ལ་ང་ོསྤདོ་བ་རྒྱྱུ ་དང་། བདོ་མིའ་ིདངསོ་ཡོད་
དཀའ་ངལ་རྣམས་དྲལི་བསྒགས་གང་ལེགས་
ཡོང་སདླ་ཡིན་འདགུ གཞན་ཡང་སབྐས་དརེ་
ཀོ་ལོ་རེ་ཌོ་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀིས་

རིྨ་ལམ་གི་ལས་འཆར། ཞསེ་ལས་འཆར་
དེའི ་ ཆེད་མ་དངུལ་བསྡུ ་རུབ་ཞིག་ཀང་
གནང་འདགུ ལས་འཆར་དརེ་ཆོས་ལུགས་
དང་མ་འདྲསེ་པའི་བཟང་སྤདོ་གོང་མཐརོ་
སྤལེ་ཆེད་བཙྱུགས་ནས་ཁུལ་དའེི་ནང་ཆོས་
ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གོང་མཐོར་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ 
དང་། འག་ོབ་མི་རིགས་ཡོངས་རགོས་ཞི་
བད་ེདང་བམས་བརྩ།ེ བཟདོ་སྒམོ། མཐུན་
སིྒལ་བཅས་ཉམས་ལེན་གིས་སིྤ་ཚོགས་ཞི་
བད་ེབག་ཕབེས་ལནྡ་པ་ཞིག་བསུྐན་ཆེད་དང་
ཁུལ་དརེ་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་ཚོས་བདོ་ཀི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་
ལ་དམིགས་ནས་ཟབ་སྦངོ་དང་ཚོགས་འད་ུ
སོགས་ཀང་ག་ོསིྒག་གནང་བཞིན་ཡོད་འདགུ 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༤ དང་ 
༡༥ བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་ཕི་དྲལི་
འགམེས་སྟནོ་ཚན་པས་བང་ཕགོས་ཀ་ེལ་ཕ་ོ
ནི་ཡའི་མངའ་སྡའེི་སེན་ཕ་ེརན་སི་སི་ཁོའི་
ནང་འགམེས་སྟནོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ་པ་
བཅས། །



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨6

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཁ་ེན་ཌའ་ིསདི་བླནོ་གསར་པ་འསོ་འདམེས་བྱུང་བར་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ 
ཉནི་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་སྐུ་

ཞབས་ཇ་སི་ཊིན་ཏུ་ར་ུད་ོ Justin Trudeau 

མཆོག་ཉ་ེལམ་ཁེ་ན་ཌའི་རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་
བསྡུའི ་སྐབས་སིད་བླནོ ་གསར་པར་འོས་

འདམེས་བྱུང་བར་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་
པའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།  བདོ་མི་དང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ནས་ངསོ་ཀིས་སྐུ་ཉདི་མཆོག་དང་སྐུ་
ཉདི་ཀི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པར་ཐངེས་
འདིར་རྒྱལ་ཡོངས་སིད་བླནོ ་འོས་
བསྡུའི་སབྐས་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པར་དགའ་
བསུའི་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། 
སྐུ ་ཉིད ་མཆོག་གི ་ལས་དོན་ཞུ ་སྒ ་ོ
མཐའ་དག་བ་བ་ལམ་ལྷངོ་ཡོང་བའི་

སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།   ལགྷ་པར་སྐ་ུཉདི་

མཆོག་གི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པས་རྒྱལ་ཡོངས་
འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཐགོ་
ལས་འགུལ་སྤལེ་སྐབས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་གསལ་ཆེད་བདོ་མིའི་ཆབ་སིད་
དབུ་ཁིད་དང་ལྷན་གསོ་མོལ་གནང་དགོས་
པའི་རེ་འདུན་བཏནོ་པར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་ད་ལའྟ་ི
བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ད་ེཕགོས་
གཉིས་ཕན་ཚྱུན་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་གསོ་
མོལ་གི་ལམ་ནས་གསལ་དགོས་པ་ལས་
གདངོ་ཐུག་བརྒྱབ་ནས་གསལ་མི་ཐུབ་པར་
གསུངས་པ་ད་ེདངསོ་གནས་ཡིན།  ལར་

ནས་ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་མང་གཉིས་ཀི་རྒྱབ་
སྐརོ་ལ་བརྟནེ་ནས་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཨ་རུ་
ནྱཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེནས་བདོ་མི་ ༡༠༠༠ ཁ་ེན་
ཌར་གཞིས་སྤ་ོབ་རྒྱྱུའི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་
རམ་གནང་བ་དརེ་ང་ཚོས་བཀའ་དྲནི་རསེ་
དྲན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  འབྱུང་འགྱུར་ཡང་སྐ་ུ
ཉདི་མཆོག་གིས་བདོ་དནོ་སིྤ་དང་ལྷག་པར་
དངེ་སབྐས་བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་
སེལ་ཆེད་རྒྱབ་སྐོར་མུ་མཐུད་གནང་སྐོང་
ཡོང་བའ་ིརེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་འཁདོ་
འདགུ 
 ཁ་ེན་ཌའི་གུ་ཡངས་ཚོགས་པའི་ 
Liberal Party དབུ་ཁདི་སྐ་ུཞབས་ཇ་སི་

ཊིན་ཏ་ེརེ་ད་ོམཆོག་ནི་ད་ེསྔའི་ཡུལ་དའེི་
སིད་བླནོ་ཟུར་པ་སྐུ་གཤེགས་པ་ེརི་ཏ་ེརེ་ད་ོ 
Pierre Trudeau མཆོག་གི་སས་ཡིན་པ་
དང་།  ཁངོ་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་ཁ་ེ
ན་ཌའི་གངོ་ཁརེ་ཊོ་རོན་ཊོར་མང་ཚོགས་
ཀི་གཏམ་བཤད་སྐབས་ཤིག་ལ་༸གོང་ས་
མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ་མ་ཟད། 
སབྐས་དརེ་ཁངོ་གིས་མང་ཚོགས་ལ་གཏམ་
བཤད་དབུ་འཛུགས་མ་གནང་གོང་༸གོང་
ས་མཆོག་མང་ཚོགས་ལ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད་
པ་སོགས་བདོ་དནོ་ལ་ད་ེསྔ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་
དང་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་
འདགུ །

རྡ་སྟངེ་བདོ་ཁིམ་དབུ་བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ ༥༥ འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་མཛད་སྒརོ་སདི་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༣ 
ཉནི་བདོ་ཕུག་ཁིམ་སྡ་ེདབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ
༥༥ འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་མཛད་སྒ་ོརྡ་སྟངེ་
བདོ་ཁིམ་གི་ཐང་ཆེན་ད་ུཚོགས་པའི་ཐོག་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་ཚབ་ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་
གིས་དསུ་དྲན་དང་འབལེ་བའ་ིགསུང་བཤད་
གནང་དནོ། ད་ེརིང་བདོ་ཕུག་ཁིམ་སྡ་ེདབུ་
བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ ༥༥ འཁརོ་བའ་ི
དསུ་དྲན་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་པའི་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བ་ོསུྒབ་བརྒྱྱུད་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་
དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་
གུས་ཕག་སྔནོ་ད་ུཕུལ་ནས། བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་མང་གཅོའི ་ཀ་བ་གསུམ་གི་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་
ཡིག་ཚང་གི་དུྲང་ཆེ་རྣམ་པ། ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་
གུ་ཁག་ནས་ཕབེས་པའི་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པ། 
ད་ེབཞིན་སེར་སྐ་མི་མང་ཡོངས་ལ་འཚམས་

འདྲིའི ་བཀ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
སིྤར་ད་ེརིང་གི་མཛད་སྒ་ོའདིར་དཔལ་ལྡན་
སདི་སྐངོ་མཆོག་ཕབེས་རྒྱྱུ ་ཡིན་ནའང་། ད་ེ
རིང་སྔ་དྲརོ་གཟིམ་ཆྱུང་ད་ུམཇལ་ཁ་ཞིག་
འདགུ དརེ་བཅར་བ་རེད། ད་ེབཞིན་ཉནི་
རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ ༢ ཐགོ་རྒྱ་གར་མདྱཱ་པྲ་ད་ེཤི་
མངའ་སྡ་ེནས་མགནོ་འབདོ་ཞུས་པ་བཞིན་

ཁུལ་དརེ་ཕབེས་རྒྱྱུ ་རེད། རྩ་བའ་ིསདི་སྐངོ་
མཆོག་འདིར་བཅར་འདདོ་ཧ་ཅང་གནང་
གི་འདགུ འནོ་ཀང་དསུ་ཐགོ་ཕབེས་མ་ཐུབ་
སྟབས་ངས་སིད་སྐོང་མཆོག་གི་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེཚིག་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། བདོ་ཕུག་ཁིམ་
སྡ་ེདབུ་བརྙསེ་པའི་མཛད་སྒ་ོརྒྱས་པ་ཞིག་
ལོ་ལརྟ་གནང་གི་ཡོད། ལ་ྷལམྕ་དམ་པ་ཚེ་
རིང་སྒོལ་མ་མཆོག་གིས་དགོངས་པ་ཆེ་
བཞེས་ཀིས་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཐགོ་དབུ་
འཛུགས་ཀིས་ད་ལྟ་བདོ་ཁིམ་སིྤ་ཁབ་དབུ་
འཛིན་ཚེ་དབང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀིས་འགན་
བཞེས་ཏ་ེམུ་མཐུད་ནས་འག་ོབཞིན་པར་
བདོ་ཕུག་ཁིམ་སྡའེི་དབུ་ལས་ཡོངས་ཀིས་
ཕག་ལས་ཞིབ་ཚགས་པ་ོདང་། ཚགས་ཚྱུད་
པ།ོ ཧ་ཅང་ག་སིྒག་པ་ོགནང་འདགུ ད་བར་
བས་རསེ་དང་། གུབ་འབས་ཁག་ལ་ངས་
རསེ་སུ་ཡི་རང་དང་བཀའ་ཤག་གིས་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེབསགྔས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཤེས་

ཡོན་ན་ིབཀའ་ཤག་གངོ་རིམ་ནས་ད་བར་རྩ་
ཆེན་པ་ོདང་། གལ་ཆེན་པ་ོརིྩ་བཞིན་ཡོད། 
 ད་བར་ཤེས་ཡོན་གི་ཐོག་ནས་
ཡར་རྒྱས་རབ་དང་རིམ་པ་འག་ོབཞིན་པ་ཧ་
ཅང་གསལ་པ་ོརེད། གངོ་ད་ུཚེ་དབང་ཡེ་
ཤེས་ལགས་ཀིས་གསུངས་པ་བཞིན་བཀའ་
ཤག་ནང་གོ་བསྡུར་རིམ་པ་གནང་སྟ་ེབདོ་

མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་
གནང་བའི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་འདི་སྔནོ་
འག་ོའཛིན་གྲྭའི་ནང་སྔནོ་མ་ནས་ལག་ལེན་
བསྟར་བཞིན་ཡོད། ཉ་ེཆར་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་བདོ་ཁིམ་གི་མཛད་
གཙོ་རྣམ་པ་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྟ་ེཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ནས་འཛིན་གྲྭ་དང་པ་ོནས་ལག་ལེན་
བསྟར་རྒྱྱུ ་ཐུགས་གཏན་འཁལེ་སྐརོ་གསུངས་ 
བྱུང་། ཤེས་ཡོན་སདི་བྱུས་འད་ིགལ་ཆེན་པ་ོ 
དང་། རྩ་ཆེན་པ་ོརིྩས་དགསོ་དནོ་ན།ི སིྤར་
ཤེས་ཡོན་སིྤ་དང་། ལགྷ་པར་གལ་ཏ་ེ
བདོ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཤེས་ཡོན་ 
དང་། བདོ་ཀི་སདྐ་དང་རིག་གཞུང་། ཁད་
ཆོས་ད་ེདག་མ་བརླག་པར་བས་ནས་ཆྱུང་
དསུ་ནས་སླབོ་སྦངོ་སྤདོ་རྒྱྱུ ་དང་། བདོ་
པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཁག་མ་ཉམས་
པར་གཅེས་འཛིན་ཡོང་ཆེད་ང་ོསྤདོ་གནང་
དགསོ་རྒྱྱུ ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། སླབོ་གྲྭ་

འདིར་ཡན་ལག་མང་པོ་
ཞིག་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་
ཕུག་ཁིམ་སྡ་ེབརོད་སྐབས་
ཚགས་ཚྱུད་སིྒག་འཛུགས་
ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་
བདེ་ཀི་ཡོད།
 ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེན་
པ་ོརིྩས་དགསོ་དནོ་ན།ི རང་
ཉིད་ཀི་མི ་ཚེ ་སྐེལ་སྟངས་
ཀིས་མཚོན་བདོ་བསྟན་སིད་
མི ་ རིགས་ཆེད་ལས་དོན་
སུྒབ་ཀི་ཡོད། མི་ཞིག་ལ་
ཆ་བཞག་ནའང་། འཛམ་

གླངི་འདའིི་སྟངེ་སོ་སོའི་མི་ཚེ་སྐལེ་ནས་འག་ོ
དགསོ་ཡོད་པར་བརྟནེ། ཤེས་ཡོན་ཚད་
དང་ལནྡ་པ་ཞིག་མེད་ན། སོ་སོ་རང་ཉདི་
ཀི་མི་ཚེ་ཚད་དང་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱྱུ ་མེད་
པ་གསལ་པ་ོརེད། ད་ེབཞིན་སོ་སོའ་ིནང་མི་
དང་། སྤུན་མཆེད་ལ་ཕན་ཐགོས་དགསོ་ཀི་
ཡོད་ན། ཤེས་ཡོན་གི་ཐགོ་ནས་ལས་ཀ་ཆེན་

པ་ོདང་། གུབ་འབས་ཐནོ་པ། གཅིག་ཕན་
གཅིག་གགོས་བདེ་རྒྱྱུ ་གུབ་འབས་དམིགས་
གསལ་ཐནོ་ངསེ་རེད། བདོ་བསྟན་སདི་མི་

རིགས་ཆེད་ད་ུཡིན་ནའང་། ང་ཚོ་བདོ་མི་
རིགས་ཀི་གནད་དནོ་དང་དཀའ་ངལ་འདི་
འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སིྤའི་ཐོག་ང་ཚོའི་དཀའ་
ངལ་འད་ིསེལ་དགསོ་པ་དང་། འཛམ་གླངི་
རྒྱལ་སིྤའི ་ཐོག་ང་ཚོ་བ ོད་ཀི་གནད་ད ོན་
འདི་འཐབ་རྩོད་བདེ་དགོས་ཀི་ཡོད་སྟབས། 
འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སིྤའི་ཐོག་འག་ོཐུབ་པའི་
ཤེས་ཡོན་མེད་པ་ཡིན་ན། ཏག་ཏག་བསདྡ་
ཀི་མེད། དརེ་བརྟནེ་ཤེས་ཡོན་གི་ལས་དནོ་
གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་སུ་རིྩ་བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ། 
ལོ་རེ་བཞིན་གུབ་འབས་ཀང་བཟང་ད་ུའག་ོ
བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད། 
 ཉ་ེཆར་མ་སུ་རི་གཏན་སླབོ་ཀི་
སླབོ་ཟུར་འཇིགས་མེད་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ 
Hindustan Institute of Technology 
& Science, Chennai གཙྱུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ད་ུལོ་རིམ་དང་པའོི་ནང་ཡིག་
རྒྱྱུགས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༧་༩ ལོན་འདགུ ད་བར་
བཙན་བལོ་སིྤ་ཚོགས་ནང་བརྒྱ་ཆ་ད་ེལྟར་
ལོན་མཁན་ཕལ་ཆེར་བྱུང་མེད། བཀའ་
ཤག་གིས་ཁོ་རང་རྡ་སར་ཆེད་འབདོ་ཀིས་
གཟངེས་བསྟདོ་དང་སླབོ་ཡོན་སྒརོ་འབུམ་
གཅིག་གནང་ཡོད། ང་ཚོ་བདོ་མི་ཞིག་
ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བདོ་པའི་དཀའ་ངལ་དང་། 

སྡགུ་བསལྔ། གནས་སྟངས་ད་ེདག་དསུ་རྟག་
ཏུ་སེམས་ལ་བཞག་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་
དགསོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།

 བདོ་ཁིམ་དང་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ངོས་ནས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀི་ཤེས་
ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆེད་ཐབས་ཤེས་
རབ་དང་རིམ་པ་གནང་བཞིན་པ་རེད། ད་ེ
བཞིན་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་ཀང་སླབོ་སྦངོ་
ཐགོ་སརྔ་ལགྷ་འབད་བརྩནོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྟབས་ངསེ་པར་ད་ུགནང་
རོགས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཞསེ་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད། །

སིྤ་ཁབ་རྩམོ་སིྒག་པ། སལྐ་བཟང་མཁས་གུབ།
རྩམོ་སིྒག་པ།  ངག་དབང་ཐགོས་མེད།
གསར་འགདོ་པ།           བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།
གསར་འགདོ་པ།  ཡེ་ཤེས་ཀུན་གགས།
གསར་འགདོ་པ།  བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས།
འགམེས་སྤལེ་བ།           བསྟན་འཛིན་རབ་དགའ།
ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན། ཕུར་བུ་སྒལོ་མ།
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