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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། 

ཏ་ིཛུར་༸རྒྱལ་བའ་ིསྐ་ུཕྱྭའ་ིཞབས་རིམ་
གསོག་སུྒབ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༥ ཉནི་
རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཏ་ིཛུ་དར་རྒྱས་གླངི་༸རྒྱལ་བའི་
ཕ་ོབྲང་ད་ུཁུལ་དའེི་གཞིས་མི་རྣམས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུའི་
སྨན་བཅོས་འཕདོ་བཞེས་མཛད་རྒྱྱུ འི་རྐེན་སེལ་
ཞབས་རིམ་གསོག་སུྒབ་ཞུས་འདགུ ད་ེཡང་གངོ་
ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༨ ནས་ ༡༡།༣༠ བར་
ལ་ྷདགནོ་བང་ཆྱུབ་ཆོས་གླངི་གིི་དབུ་འཛིན་རགོས་
ཆེན་དགའ་ནརོ་རིན་པ་ོཆེ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་
གཞིས་དགནོ་གསུམ་གི་བ་ླསུྤལ་དག་ེའདནུ་རྣམ་པ་
དང་། ས་གནས་འག་ོའཛིན། རང་བདནེ་ཚོགས་
གཙོ། མཉམ་འབྲལེ་ཚོགས་གཙོ་དང་མཉམ་ 
དུང་། ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ། 
གཞིས་གངོ་སིྤ་མི་དང་། གཞིས་མཉམ་ལས་
བདེ། མི་མང་བཅས་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཞབས་
རིམ་གསོག་སུྒབ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། །

ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ཐད་བསྐ ོསོ་
ལས་བདེ་རྩ་དགངོས་གསལ་བསྒགས།

༄༅། །ཤར་ཕགོས་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་
གི་ཁིམས་དུང་དུང་གཞོན་ཀུན་དགའ་ཆོས་སྒནོ་
ལགས་རྩ་དགངོས་ཞུས་པ་ལརྟ་རྩ་དགངོས་གནང་
འདགུ ད་ེཡང་ཀུན་དགའ་ཆོས་སྒནོ་ལགས་ཀིས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ཉནི་ཞབས་
ལོ་འག་ོའཛུགས་གནང་ས།ེ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༢ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་ནས་རྩ་དགངོས་ཞུས་ཡོད་པ་
བཅས།། 

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༦ ཉནི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཨ་རི་མི་ན་ེསོ་ཊ་ Minnesota མངའ་
སྡའེ་ིར་ུཆེ་སི་ཊར་ Rochester གངོ་ཁརེ་ནས་
ཐ་ེཝན་མི་མང་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོ་དང་སྦྲགས་
ཐུགས་སྨནོ་རྒྱ་ཆེ་མཛད་འདགུ ད་ེཡང་ཉ་ེལམ་
ཐ་ེཝན་གི་ཐ་ེནན་གངོ་ཁརེ་ནང་ས་ཡོམ་ཤུགས་
ཆེ་བརྒྱབ་པར་བརནེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སིད་
འཛིན་མཱ་ཡིན་ཇ་ོ Ma Ying-Jeou མཆོག་
བརྒྱྱུ ད་ནས་གོད་ཆག་ཕགོ་པའི་ཐེ་ཝན་མི་མང་
རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕནི་ཞིག་སྩལ་
འདགུ གསུང་འཕནི་དའེ་ིནང་༸གངོ་ས་མཆོག་
ཐུགས་ཕམ་ཧ་ཅང་བྱུང་བ་དང་། གདོ་ཆག་དའེ་ི
འོག་རྐེན་འདས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་ལ་ཐུགས་
སྨནོ་དང་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ལ་
ཐུགས་གསོ་མཛད་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།  སནོ་པ་
བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀི་རསེ་འབྲང་གཅིག་གྱུར་ཡིན་
པའི་ནང་པ་ཡོངས་རོགས་ཀིས་ཤེས་རབ་སྙིང་
པ་ོགསུང་འདནོ་གནང་ནས་ཐ་ེཝན་མི་མང་ཚོར་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེགནང་དགསོ་པའི་འབདོ་
སྐལུ་ཡང་མཛད་འདགུ    ཕགོས་མཚྱུངས་
རྨས་སྐནོ་ཕགོ་པ་རྣམས་མགགོས་མྱུར་དག་སྐདེ་
དང་སྡདོ་ཁང་ཞིག་པ་སོགས་སྡགུ་བསལྔ་མི་བཟད་
པ་མངོ་བཞིན་པའི་མི་མང་རྣམས་ལ་བད་ེསིྐད་ཀི་
འདོ་སྣང་གསར་པ་མགགོས་ནས་མྱུར་ད་ུའཆར་
བའི་ཐུགས་སྨནོ་གསོལ་འདབེས་མཛད་པ་མ་ཟད།  
ཐེ་ཝན་མི་མང་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐ་ེམཚོན་སླད་ངལ་སེལ་ལས་གཞིའི་ཆེད་ཞལ་
འདབེས་གསོལ་སྩལ་མཛད།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་པ་ཁག་གཅིག་དང་ལནྷ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའ་ི
བཟང་སྤདོ་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་སྐརོ་བཀའ་བསྡརུ་མཛད་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༡ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིམི་ན་ིསོ་ཊ་ Min-

nesota མངའ་སྡའེ་ིར་ུཆེ་སི་ཊར་གངོ་ཁརེ་
ནང་གངོ་ཁརེ་ཨེ་ན་ཧམེ་ Anaheim དང་
ལུ་ཝི་སི་ཝིལ་ལེ། Louisville ད་ེབཞིན་ར་ུ
ཆི་སི་ཊར་ Rochester གངོ་ཁརེ་བཅས་
ཀི་སིྤ་ཁབ་པ་རྣམས་དང་ལྷན་གོང་ཁེར་
སོ་སོའི་ནང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའི་
བཟང་སྤོད་གོང་མཐོར་གཏངོ་ཐབས་སྐརོ་
བཀའ་བསྡརུ་ལྷུག་པ་ོམཛད་འདགུ ད་ེཡང་
གངོ་ཁརེ་ཨེ་ན་ཧམེ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་གངོ་
ཁརེ་གི་མིང་ལ་བརྩ་ེལནྡ་གངོ་ཁརེ། ཞསེ་
མིང་བཏགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། གངོ་ཁརེ་ལུ་
ཝི་སི་ཝིལ་ལེར་མཚོན་ན། བམས་བརྩའེ་ི
གངོ་ཁརེ། ཞསེ་མིང་བཏགས་ཡོད། སབྐས་
དརེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ། དངེ་སབྐས་ང་ཚོས་འཛམ་གླངི་ནང་
སྐབས་བཅལོ་གཙོས་པའ་ིདཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་
མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་མཐངོ་ཐུབ། དཀའ་ངལ་
ད་ེདག་ཡོང་དགོས་དནོ་གང་ཡིན་པ་དང་། 
གང་ཞིག་མ་འགིག་པར་བརནེ་ནས་བྱུང་བ་
རེད། ངསོ་ཀིས་བསམ་པར་ང་ཚོས་གཞན་

གི་བད་ེསྡུག་ལ་བསམ་ཤེས་དང་གཞན་ལ་
གུས་བརིྩ་བ་རྒྱྱུ འི་བསམ་བླ་ོམ་འདང་པར་
བརནེ་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། མདརོ་ན་
བམས་བརྩ་ེདང་གཞན་ཕན་གི་བསམ་བླ་ོམ་
འདང་པ་དང་། ང་ཞསེ་རང་གཅསེ་འཛིན་

གི་བསམ་བླ་ོཤུགས་ཆེ་དགས་པ་ལ་བརནེ་
ནས་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། 
ཅེས་སོགས་ཀི ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་དང་
སྦྲགས། ཐངེས་འདརི་གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་པ་
རྣམ་པས་འབྲལེ་ཡོད་སོ་སོའི་གངོ་ཁརེ་ལ་
བམས་བརྩེ་དང་འབྲལེ་བའི་མིང་བཏགས་
ནས་བམས་བརྩེ་དང་གཞན་ཕན་གི་བསམ་

བླ་ོགོང་འཕལེ་གཏངོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་པ་
དརེ་བསགྔས་བརདོ་མཛད་པ་དང་ལནྷ། ད་
ཆ་འཆར་གཞི་ལནྡ་པའ་ིཐགོ་ནས་བཟང་སྤདོ་
ཀི་རིན་ཐང་ད་ེདག་ཆོས་ཁས་ལེན་མིན་ལ་
མ་ལྟསོ་པར་འག་ོབ་མི་རིགས་ཐེར་འབུམ་

བདནུ་ལ་ཁབ་པ་ཞིག་ཡོང་ཆེད་འབད་བརྩནོ་
བ་རྒྱྱུ འི་དསུ་ལ་བབ་ཡོད་སྐརོ་བཀའ་སྩལ་
དནོ། ཕུ་གུ་ཚང་མ་ཆྱུང་དསུ་མའ་ིབམས་
བརྩེའི་འོག་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་ཡོད། 
མས་རང་གི་ཕུ་གུར་བམས་བརྩའེི་འད་ུཤེས་
འཛིན་སངས་ད་ེརང་བཞིན་ལྷན་སྐེས་ཀི་
ལུས་པའོི་སངེ་ནས་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་ལས་

ཆོས་ལུགས་ལ་བརནེ་ནས་ཡོང་བ་ཞིག་རྩ་བ་
ནས་མིན། ང་ཚོས་ད་ེལ་ྟབུའ་ིཆོས་ལུགས་ལ་
མ་བརནེ་པའི་བམས་བརྩེའི་འད་ུཤེས་གོང་
མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་བདེ་དགསོ། བཟང་
སྤོད་ད་ེརིགས་ལ་ངོས་ཀིས་རིས་མེད་ཀི་
བཟང་སྤདོ། ཅསེ་བརདོ་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་
གར་གནའ་རབས་ཀི་རིག་གཞུང་ལ་མཚོན་
ན་རིས་མེད་བརདོ་སབྐས་ཆོས་ཁས་མི་ལེན་
མཁན་ཚོ་ལའང་གུས་ཞབས་ཞུ་དགོས་པ་
ཡིན། ཞསེ་དང་།
 ཕོགས་མཚྱུངས་སྐབས་ད ེར ་
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་བཟང་སྤདོ་
ཀི་རིན་ཐང་ད་ེདག་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་
ལུགས་ནང་སླབོ་ཚན་ཟུར་ད་ུའཇོག་དགོས་
པའ་ིལམ་སནོ་མཛད་པ་མ་ཟད། ཨེ་མོ་རི་
གཙྱུག་ལག་སླབོ་གྲྭས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་
རམ་འགོ་བཟང་སྤདོ་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་རྒྱྱུའ་ི
སླབོ་ཚན་གི་རག་ཟིན་ཞིག་གཏན་འབབེས་
ཟནི་ཡོད་པ་དང་། རག་ཟནི་ད་ེདག་ཚན་
རིག་པས་ང་ཚོའི་མངོ་ཚོར་ལ་བརག་དཔྱད་
བས་ནས་རྙདེ་དནོ་གང་ཡིན་པ་དརེ་གཞི་
བཅོལ་ནས་གཏན་འབབེས་གནང་བ་ཞིག་
ཡིན་པ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།།

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དག་གནནོ་ལ་གདངོ་ལེན་བདེ་བཞིན་པའ་ི
གནས་སངས་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༡ 
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་
ཤིང་ཊོན་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་རང་དབང་
ཚོམས་ཆེན་ Freedom House ཁང་ད་ུ
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོར་
དག་གནནོ་གི་སིད་བྱུས་ལག་བསར་བས་
དང་བདེ་བཞིན་པ་དརེ་བདོ་མི་ཚོས་ཞི་བའི་
ངང་ནས་གདངོ་ལེན་ཇི་ལརྟ་བདེ་བཞིན་པའི་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་
ཁོང་གིས་དངེ་སྐབས་བདོ་ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་བདེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་
བཏང་བར་བརནེ་གནས་སངས་ཧ་ཅང་ཛ་
དག་པ་ོཆགས་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུང་དནོ། 
བདོ་བཙན་བཟུང་འགོ་གནས་པར་བརནེ་
བདོ་མི་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་
འགོ་དཔལ་འབརོ་ཟུར་འབུད་དང་། མི་
རིགས་དབ་ེའབདེ། ཆབ་སདི་དམ་བསྒགས། 

ཁོར་ཡུག་དང་རིག་གཞུང་གཏརོ་བཤིག་
སོགས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་མངོ་བཞིན་ཡོད་
པ་མ་ཟད། ཡར་རྒྱས་དང་འཛུགས་སུྐན་
ལ་ཁག་དཀི་བས་ནས་བདོ་ཀི་གངོ་གསེབ་
ཁག་གཅིག་ནང་རྒྱ་རིགས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོསྤ་ོ
བཤུད་བདེ་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་རིགས་ཕནོ་ཆེ་
བདོ་ནང་གནས་སྤ་ོབས་པར་བརནེ་ས་གནས་
བདོ་རིགས་དང་རང་བྱུང་ཐནོ་སྐདེ་གཉསི་
ཀར་ད་ོཕགོ་ཤུགས་ཆེ་འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་ན།ི 
དངེ་སབྐས་བདོ་ནང་ཚོང་ཁའེི་ལས་དནོ་ཐགོ་
བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ རྒྱ་རིགས་ཚོང་པ་ཚོས་གཉརེ་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཚོང་རིགས་ད་ེདག་
ནང་མི་ཆའི་དགསོ་མཁ་ོཡོད་པ་ད་ེདག་ཀང་
རྒྱ་ནག་ནས་རྒྱ་རིགས་ཆེད་ད་ུགླ་བཞིན་ཡོད་
སབས་བདོ་མི་རྣམས་རང་གི་ལུང་པའི་ནང་
གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཆགས་བཞིན་ཡོད་
པ། དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་
རྣམས་ལ་ངསོ་འཛིན་ལག་འཁརེ་ཡིན་ཟརེ་

བ་ཞིག་སྤད་ནས་ལག་འཁརེ་ད་ེདག་བརྒྱྱུད་
ད ེང་དུས་འཕུལ་ཆས་ཀི་ལམ་ནས་བ ོད་
མི་ཚོའི་མིག་དང་མཛུབ་ཐེལ་སོགས་པར་
ལེན་བས་ཟིན་སབས་བདོ་མི་ད་ེདག་གི་ལོ་

རྒྱྱུས་དང་ས་གནས་གང་ད་ུའག་ོའདགུ་བདེ་
བཞིན་ཡོད་པ་ལས་ས་ླཔརོ་ཤེས་པ་བས་ནས་
དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་བདེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་ 
དང་། ཕགོས་མཚྱུངས་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཉ་ེལམ་བར་བདོ་
རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཀི་ས་ཁུལ་ཙམ་ལས་གཞན་

བོད་མི་གནས་སྡདོ ་ཀི ་ས་ཁུལ་གཞན་ལ་
༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ལ་དམ་བསྒགས་
ད་ེཙམ་མེད་ཀང་། ཉ་ེལམ་ནས་བཟུང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཙམ་

མ་ཟད། བདོ་རང་སྐངོ་ལྗངོས་ཀི་ཕི་ལ་ཡོད་
པའི་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་དའུང་༸གོང་
ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་ཉར་བ་དང་སིྒག་གཤོམ་
མི་ཆོག་པའ་ིབཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད། ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༠ ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧2

ལྕགོ་རི་དགནོ་པའ་ིམཁན་པ་ོདང་དག་ེབཤེས་ཤིག་འཛིན་བཟུང་བས་པ།

རྒྱ་གཞུང་གིས་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་སིྒག་གཤོམ་མི་ཆོག་པའ་ིབཙན་བཀའ་བཏང་བ།
༄༅། །ཉ་ེསྔནོ་ཁམས་དཀར་མཛེས་བྲག་
འགོར་རྒྱ་གཞུང་གིས་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུཔར་སིྒག་གཤོམ་
མི་ཆོག་པའ་ིབརྡ་ཐ་ོབཏང་ཡོད་འདགུ  ད་ེ
ཡང་འདི ་གར་ཁུངས་ལྡན ་གནས་ཚྱུལ་
འབརོ་གསལ་ལརྟ་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༡ ཚེས་ ༣༡ ཉནི། བྲག་མག་ོརངོ་རིག་
གནས་ཡུལ་སྐརོ་ལས་ཁུངས་དང་། བྲག་
མག་ོརངོ་སིྤ་བད་ེལས་ཁུངས། ད་ེབཞིན་
རངོ་མི་རིགས་ཆོས་དནོ་ལས་ཁུངས་བཅས་
ཀིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ ་པར་སིྒག་གཤོམ་
བས་པ་ནི་དིལ་བསྒགས་ལོག་པར་འགོ་

བའི་དངསོ་རས་ཡིན་པར་བརནེ་ཚོང་ཁང་ 
དང་། མི་མང་འད་ུའཛོམས་བ་སའ་ིསིྤ་
པའི་ཚོང་ཁང་བཅས་ཀི་ནང་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་
སྐ་ུཔར་སིྒག་གཤོམ་མི་ཆོག་པ་དང་། ད་
ཡོད་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་ལག་ཏུ་ཏཱ་ལའི་བླ་
མའི་སྐུ་པར་ཡོད་རིགས་རྣམས་དསུ་བཀག་
རྒྱས་བཅད་བཟསོ་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༢ ཚེས་ ༢ བར་སྐ་ུཔར་རང་འགུལ་ངང་
རོང་རིག་གནས་ཁིམས་འཛིན་རུ་ཆེན་ལ་
རིྩས་སྤདོ་བདེ་དགསོ་པ་དང་། རང་འགུལ་
ངང་སྤོད་མཁན་ལ་བརྡ་འདདེ་མི་བེད་རྒྱྱུ ་ 
དང་། དསུ་ཚོད་ཕིར་འགངས་བས་པ་དང་

སྐུ་པར་རིྩས་སྤདོ་གཏན་ནས་མི་བདེ་མཁན་
ཚོར་རོང་རིག་གནས་ཕགོས་བསྡུས་ཁིམས་
འཛིན་རུ་ཆེན་གིས་ཐབས་ཤེས་དག་པ་ོསྤད་
ནས་རིྩས་ལེན་བདེ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། ད་ོབདག་ལ་
ཁམིས་ཆད་ནན་པ་ོབདེ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་བརྡ་
ཐ་ོབཏང་ཡོད་འདགུ ད་ེབཞིན་བརྡ་ཐ་ོདའེ་ི
ནང་འཁདོ་གསལ། ཞིབ་བཤེར་བས་པའ་ི
བརྒྱྱུད་མིག་སརྔ་བྲག་མག་ོརངོ་གི་ཚོང་ཁང་
ཆེ་ཆྱུང་འད་མིན་བརྒྱ་ཆ་བཞི་བཅྱུའི་ནང་། 
ཟངོ་སྒོམ་དང་གང་ངསོ་སུ་ཆ་སྙམོས་ངང་
བཀག་བསྡམོས་ལས་འགལ་བའི་ཏཱ་ལའི་བླ་
མའི་སྐུ་པར་འཕངས་ཡོད་ཚྱུལ་ཡང་འཁོད་

འདགུ ད་
ལ མ ་ རྒྱ ་
ག ཞུ ང ་
གིས་བརྡ་
ཐོའི ་ནང་
ཕི ་ ཚེ ས ་ 
༢ ཉནི་
སྐུ ་ པ ར ་
རིྩས་སྤོད་
བ་དགོས་
པའི ་ད ུས་
ཚོད་ཡོལ་ཟིན་པར་བརནེ་ད་ལྟའི་གནས་

སངས་ཅི་འགྱུར་སྐརོ་ཤེས་རགོས་གསལ་པ་ོ
ཐུབ་མེད་པ་བཅས། །

༄༅། །ཁམས་དཀར་མཛེས་ཏ་ེཧརོ་ལྕགོ་
རི་དགོན་གངོ་གཉིས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ ་
ཕྱྭའི་ཞབས་རིམ་གསོག་སུྒབ་དང་འབྲལེ། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉནེ་རགོ་པས་ལྕགོ ་རི ་

དགོན་པའི་མཁན་པ་ོདཔལ་དགའ་ལགས་
དང་དགེ་བཤེས་ཨོ་རྒྱན་ལགས་རྣམ་གཉསི་
འཛིན་བཟུང་བཙན་འཁིད་བས་ཡོད་འདགུ 
ད་ེཡང་བརྒྱྱུ ད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚྱུལ་
ཐནོ་གསལ་ལརྟ་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ 
ཚེས་ ༢༥ ཉནི་ཁམས་དཀར་མཛེས་ཏ་ེ
ཧརོ་ལྕགོ་རི་དགནོ་ད་ུཏ་ེཧརོ་སེར་སྐ་མི་མང་
ཡོངས་ནས། ལྕགོ་རི་དགནོ་པར་༸རྒྱལ་བའ་ི
སྐུ་ཕྱྭའི་ཞབས་རིམ་གསོག་སུྒབ་དང་འབྲལེ་
བའ་ིཐགོ་ནས། ལྕགོ་རི་དགནོ་པའ་ིམཁན་པ་ོ

དཔའ་དགའ་ལགས་དང་དག་ེབཤེས་ཨོ་རྒྱན་
ལགས་རྣམ་གཉིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉནེ་
རགོ་པས་ཉནི་ཤས་གོང་འཇུ་བཟུང་བཙན་
འཁདི་ཀིས་འད་ིརྩད་བདེ་བཞིན་ཡོད་འདགུ 
གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྕགོ་རི་སེར་
སྐ་མི་མང་གིས་ཡར་ལངས་བ་དགོས་ཀིས་
ལྕགོ་རི་དགོན་གངོ་གཉསི་ཀི་གཡས་གཡོན་
ད་ུདག་དམག་ཕནོ་ཆེན་འགམེས་འཇགོ་བས་
ཡོད་འདགུ་པ་མ་ཟད། ཁུལ་དའེ་ིཁ་པར་དང་
སིྤ་ཚོཌ་ད་རྒྱ་སོགས་བཀག་སྡམོ་བས་ཟིན་

སབས། ད་ལའྟ་ིཆར་ཞིབ་ཕའ་ིགནས་ཚྱུལ་
ཤེས་རགོས་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཆགས་
འདགུ མཁན་པ་ོདཔའ་དགའ་ལགས་ན་ིད་ེ
སྔནོ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་འབྲས་སྤུངས་དགོན་
ནས་དགེ་བཤེས་ཐནོ་རསེ་བདོ་ད་ུལོག་ཡོད་
པ་དང་། ད་ལའྟ་ིཆར་ལྕགོ་རི་དགནོ་པའ་ི
མཁན་པ་ོཡིན་འདགུ ཁངོ་ད་ལ་ྟདགུང་ལོ་ 
༤༠ མ་ཟནི་ཙམ་ཡིན་ཞིང་། ཕ་ཡུལ་བྲག་
མག་ོརངོ་མཚོ་སྒ་ོཤང་མཚོ་སྒ་ོགངོ་ནས་ཡིན་
འདགུ ད་ེབཞིན་དག་ེབཤེས་ཨོ་རྒྱན་ལགས་

ནི་ཏ་ེཧརོ་ནས་ཡིན་ཞིང་ད་ེསྔནོ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ
ཕཌོ་སེ་ར་ནས་དག་ེབཤེས་ཐནོ་རསེ་བདོ་ད་ུ
ལོག་ཡོད་པ་དང་། ད་ལོ་ཕལ་ཆེར་དགུང་ལོ་ 
༥༠ ཙམ་ཡིན་འདགུ །

ལག་ཤེས་སྦངོ་བརྡར་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་
ལས་ཁུངས་ཀི་ན་གཞོན་རོགས་སྐརོ་ལས་
གཞིའི་འོག་སྦངེ་ལོར་ནི་ལ་མང་གྷ ་ལར་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ལོའ་ིསབྐས་དང་པའོ་ི
ལག་ཤེས་སྦངོ་བརྡར་ ༢༠༡༦།༤།༡ ནས་
འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ན་འཚང་སནྙ་ཁག་
འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་
བརྒྱྱུད་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ 
འགངས་མེད་ཕུལ་འབོར་དགོས་རྒྱྱུ ་དང༌། 
འགེངས་ཤོག་དང་ཆ་རྐེན་སོགས་ཞིབ་
ཕ་འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁུངས་སོ་སོར་འབྲལེ་བ་གནང་སྐངོ་ཡོང་བ་
ཞུ།

སྦངོ་བརྡར་སླབོ་ཚན་ཁག་གཤམ་གསལ།
༡། མཛེས་བཟའོ་ིསྦངོ་བརྡར། Jawed 

Habib Certified Beautician Training

༢། སྐ་བཟའོ་ིསྦངོ་བརྡར། Jawed Habib 

Certified Hair Dressing

༣། སིལ་ཚོང་འཛིན་སྐངོ༌། Retail man-

agement

༤། དྲྭ་རྒྱ་བྲསི་བཀདོ། Graphic And Web-

Designing

༥། གླགོ་ཀདླ་བཟ་ོསིྒག Jetking Certified 

Hardware & Networking

༦། མ་བན། Basic & Advance Course 

in Cookery

༧། མགནོ་ཁང་འཛིན་སྐངོ། Hotel Man-

agement

༨། འཚེམ་བཟ།ོ Tailoring ༼འཚེམ་
བཟའོི་སྦངོ་བརྡར་ལེགས་ཐནོ་རསེ་ཡོ་བད་
ཆ་ཚང་རེ་མཐུན་རྐནེ་མཁ་ོསྤདོ་བ་རྒྱྱུ །༽

ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིདང་བངླས་འཕདོ་བསནེ་
ཚོགས་པའི་ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་གི་
ནང་གཤམ་གསལ་ས་སངོ་ཡོད་ན། རང་
རེའི་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་ད་ེཐོག་ཞུགས་འདདོ་
ཡོད་ན་འཚང་སྙན་ཕུལ་སྐབས་ཚང་དགོས་
པའ་ིཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡༽ མིག་དབང་བརག་དཔྱད་མཁན། 
(Ophthalmic Technician) ས་མིག་
གངས་ ༡ ལས་ཡུལ་ས་གནས་ཀ་ོལེ་གལྷ་
ཉུང་མཐར་ལས་མངོ་ལོ་ ༡ དགསོ། ༢༽ 
ཕི་བཅསོ་གསོ་ཐབས། (Physiothera-

pist) ས་མིག་གངས་ ༢ ལས་ཡུལ་ས་
གནས་ཨོ་ཌི་ཤ་དང་ལ་དྭགས་ཉུང་མཐར་
ལས་མངོ་ཟླ་ ༦ དགསོ། ༣༽ ཁག་ལུད་
གླགོ་དཔར་བརག་དཔྱད་མཁན། Lab/X-

ray Technician ས་མིག་གངས་ ༡ ལས་
ཡུལ་ས་གནས་མན་སྤར་ཉུང་མཐར་ལས་

མངོ་ལོ་ ༡ དགསོ།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཞན།
༡། དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ ༢༠༡༥ བར་
གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའ་ིལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས།
༢། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་མཐུན་
གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིསྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་
ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་འད་པར་ཅན། 
མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།
༣། སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུགས་གཞི་བད་ེ
ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
༤། རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནས་རྒྱྱུ ན་ད་ུབ་སྤོད་ཉསེ་སྐོན་
མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།
༥། ད་ལ་ྟལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་འབྲལེ་
ཡོད་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།
༦། ལས་མངོ་ངསོ་སྦརོ།
 གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་སངེ་ས་

གནས་འག་ོའཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་
རིམ་ཟུང་འབྲལེ་དུང་ཆེ་ཡན་ཞིག་གི་དག་
མཆན་དང་ལས་དམ་སྦྲགས་འཕདོ་བསནེ་
དུང་ཆེའ་ིམཚན་ཐགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༣ ཚེས་ ༡༤ ཕི་ད་ོཕག་ཚོད་ ༥ གངོ་
འབུལ་དགསོ། ད་ོབདག་སོ་སོར་འབྲལེ་བ་
ཞུ་བདའེ་ིསདླ་ཁ་བང་དང་། གླགོ་འཕནི་ 
Email ID མྱུར་འཕནི་ Fax ད་ེབཞིན་ཁ་
པར་ཨང་གངས་སོགས་འཚང་སནྙ་ནང་ཁ་
གསལ་བཀདོ་དགསོ་པ་དང་། ཡིག་ཆ་ང་ོམ་
རྣམས་འབརོ་ཐ་ོའགོད་བཅར་སྐབས་མིག་
སནོ་དགསོ། ཆ་རྐནེ་ཚང་བའ་ིཞུ་སནྙ་འབུལ་
མཁན་རྣམས་ལ་འདམེས་རྒྱྱུགས་ཀི་ཚེས་ཆ་
སྐབས་མཚམས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་
བཅས་ཀི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་སུ། 
འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༦ ལ།།

ལས་བདེ་ས་སངོ་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་སྡ་ེར་ལྡུན་མངོན་
དགའ་བདོ་ཕུག་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་
ཅན་གི་སླབོ་གྲྭའི་ནང་ཆོད་གན་ཐགོ་ཕི་བཅོས་
གསོ་ཐབས་པའ་ི (Physiotherapist) ས་
མིག་གཅིག་སངོ་པ་ཡོད་ན། རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ཁདོ་གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཞུགས་འདདོ་ཡོད་
རིགས་ནས་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐེན་ཚང་ཐོག་
འཚང་སནྙ་འབུལ་དགསོ།
དགསོ་མཁའོ་ིཆ་རྐནེ་ཁག
༡། དམའ་མཐར་ BPT (Bachelor of 

Physiotherapy) སླབོ་ཐནོ་ཟནི་པའ་ིལག་
འཁརེ། ༢། དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀི་
ཤོག་ངསོ་དང་པ་ོདང་། གཉསི་པ། དངྭ་བངླས་
དཔྱ་དངུལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ བར་གཙང་ཕུལ་
ཞུས་པའ་ིལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས་མཉམ་འབུལ་ཞུ་
དགསོ། ༣། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་
མཐུན་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའི་སྐབས་བཅོལ་ལག་
དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་འད་པར་ཅན། 
མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ངོ་བཤུས་མཉམ་འབུལ་
དགསོ། ༤། སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུགས་
གཞི་བད་ེཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་ངསོ་སྦརོ་

སངེ་རང་ཉདི་ཀི་ཕདེ་པར་མཉམ་སྦར་ཐགོ་སནྨ་
པའ་ིལས་དམ་དང་མཚན་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོམ།
༥། ད་ལ་ྟསིྤ་སྒརེ་གང་རངུ་ད་ུལས་ཀ་བདེ་མུས་
ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ད་ེནས་དགག་བ་མེད་པའི་
ངསོ་སྦརོ་དགསོ། ༦། རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་
ཡུལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་རྒྱྱུ ན་ད་ུབ་སྤདོ་
ཉསེ་སྐནོ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ། ༧། རང་ལོ་ 
༤༥ ལས་མ་བརྒལ་བ། སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་
ཡོད་ན་དང་ད་ེམིན་ཁུངས་སྐལེ་ཡིག་ཆ་གཞན་
གི་ང་ོབཤུས། གངོ་གསལ་ཡིག་ཆ་དང་སནྙ་ཞུ་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ ཕི་ད་ོཆྱུ་

ཚོད་ ༥ གངོ་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་ཐགོ་འབུལ་
དགསོ། ད་ོབདག་སོ་སོར་འབྲལེ་བ་ཞུ་བདའེ་ི
སདླ་ཁ་བང་དང་། གླགོ་འཕནི་ Email ID 
ད་ེབཞིན་ཁ་པར་ཨང་གངས་སོགས་འཚང་སནྙ་
ནང་ཁ་གསལ་བཀདོ་དགསོ། གངོ་གསལ་ལག་
འཁརེ་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ང་ོབཤུས་ཁག་ལ་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ནམ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཟུང་དུང་གནས་རིམ་ཡན་ནམ། ཡང་ན་སླབོ་
གྲྭའི་སླབོ་སིྤ་སུ་རུང་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་
འཁདོ་དགསོ་པ་བཅས། མངནོ་དགའ་བདོ་ཕུག་
དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གི་སླབོ་གྲྭའི་

ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༦ ལ།།
༼འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།༽

Director
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་། བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚྱུལ། སོགས་ད་རྒྱའ་ི

ཁ་བང་ www.bod.asia ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

བཀའ་ཤག་གི་དངསོ་དནོ་གསལ་བཤད།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༥ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐགོ་ཕི་
དལི་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དན་རནེ་ཚོགས་ཁང་
ནང་བཀའ་དུང་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
ལགས་དང་། ཕི་འབྲལེ་དུང་ཆེ་དགྭས་པ་ོ
བསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས། བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་མགིན་ཚབ་པ་དལི་བསྒགས་
དུང་ཆེ་བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་བཅས་
ཕབེས་ཏ།ེ ཕི་ནང་གི་གསར་འགདོ་པ་ ༣༠ 
ཙམ་ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མགིན་
ཚབ་པས་བཀའ་ཤག་གི་དངསོ་དནོ་གསལ་
བཤད་སྒགོས་སྦང་གནང་དནོ། དངེ་སབྐས་
སིད་སྐོང་དང་སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་བསྡུ་ཆེན་
མོའི ་ལས་རིམ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་
ལྷན་ཅིག་ཏུ་བདོ་དང་བདོ་མིའི་གནད་དནོ་
མང་པའོ་ིཐགོ་གཏམ་བཤད་དང་། བག་ོ 
གླངེ་། རགོ་དཔྱདོ་བཅས་ཀང་གང་མང་
ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། སིྤ་ཚོགས་དྲྭ་
རྒྱ་སོགས་མང་ཚོགས་ཀི་བརྒྱྱུ ད་ལམ་ཁག་
ཅིག་ཏུ་ཐནོ་གསལ་ལརྟ་བས་ན། སདི་སྐངོ་
གི་འསོ་མི་ཞིག་གིས་སྐབས་བཅྱུ་བཞི་པའི་
བཀའ་ཤག་གི་ལས་དནོ་ལ་སྐནོ་བརདོ་དང་
གཟུགས་མེད་གབི་བཟ་ོམང་དག་ཅིག་གནང་
བཞིན་ཡོད་པའི་ཁདོ་ནས་གནད་དནོ་གཉསི་
ཀི་ཐོག་གསལ་བཤད་ཡོ་བསང་དགོས་རྒྱྱུ ་
གལ་ཆེར་མཐངོ་བ་ལརྟ་ཞུ་རྒྱྱུར།
༡༽ དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་ཕིར་འགངས་
གནང་བའ་ིགནད་དནོ།
 འདི་ལོའི ་ཕི ་ཟླ་དང་པའོི ་ནང་
སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ནས་གནས་མཆོག་རྡ་ོརེ་གདན་
ད་ུགནང་རྒྱྱུ འི་དསུ་འཁོར་དབང་ཆེན་ལོ་
གཅིག་ཕིར་འགངས་གནང་དནོ་གང་ཡིན་
ཐད། བཀའ་ཤག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༨ ཚེས་ ༣༡ ཉནི་སྤལེ་བའ་ིགསལ་བསྒགས་ 
དང་། ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ནས་ཟླ་ཤས་གོང་དུ་ཨ་རི་མི་ཎི ་
སོ་ཌ་དང་ཉ་ེསྔནོ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་སྦལེ་
ཀོབ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་བཀའ་སླབོ་
གསལ་ཕབེས་ཡོད་པ་ད་ེདག་དང་ཡེ་ནས་
མི་མཐུན་པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་གཞན་ཞིག་ཡོད་
ཚྱུལ་བཤད་པ་ན།ི བདནེ་པ་མིན་པ་ཙམ་ད་ུ
མ་ཟད། མང་ཚོགས་དང་སིྒག་འཛུགས་ལ་
འགན་འཁུར་མ་གནང་བ་ཞིག་ཀང་རེད། 

གནད་དནོ་དའེ་ིབྱུང་རིམ་དངསོ་ན།ི ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ཉནི་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་ལ་གོ་བསྡུར་འགལེ་
བཤད་སླད་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་ཡིག་ཚང་གི་
དུང་ཆེ་གཉསི་ཆེད་གཏངོ་གནང་ས།ེ དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་། དསུ་འཁརོ་
དབང་ཆེན་ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་གཙོ་སྐངོ་
ཆོས་རིག་དང་བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་རྣམ་
གཉིས་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་འགེལ་
བཤད་གནང་དནོ་ད།ུ ༸གངོ་ས་མཆོག་
སནྨ་བཅསོ་འཕདོ་བཞེས་གནང་དགོས་སྐརོ་
བཀའ་བསྡརུ་རིམ་པར་བྱུང་ཡོད་ཐགོ ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ པའ་ིནང་ལྡ་ིལིར་ཁད་མཁས་
སནྨ་པས་བརག་དཔྱད་ཞུས་སབྐས་ Pros-
tate བསྙུན་གཞི་ང་ོསྤདོ་བྱུང་ས་ེསནྨ་བཅསོ་
གནང་གལ་ཆེ་ཚྱུལ་ཞུས་སྐརོ་དང་། ༸གངོ་
ས་མཆོག་ཉདི་ནས་ཀང་གལ་ཆེ་དནོ་ཆེར་
དགངོས་ཏ།ེ སནྨ་བཅསོ་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། 
དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་གི་མཛད་འཆར་ཐད་
ཐུགས་དམ་བརག་པ་ཐངེས་བདནུ་གནང་བ་
དང་། ཐུགས་དམ་བདནུ་ཀར་སནྨ་བཅསོ་
གནང་ན་ལེགས་པ་དང་། དསུ་འཁརོ་དབང་
ཆེན་གི་མཛད་འཆར་ཕིར་འགངས་གནང་
ན་ལེགས་པ་གསལ་བབས་བྱུང་སྐརོ་བཅས་
གསུངས་ཐགོ དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་གི་
མཛད་འཆར་ན།ི མཛད་འཆར་གཞན་དང་
མི་འད་བ་འགོ་འཛུགས་ཟིན་རེས་གླ་ོབུར་
བར་མཚམས་འཇོག་དགོས་བྱུང་ཚེ་དད་
ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་ཁི་ཚོ་མང་པརོ་བརྡབ་གསིག་
ཆེན་པ་ོཡོང་ངསེ་ཡིན་སྐརོ་འཕསོ་མོལ་ཡང་
བྱུང་ཡོད། སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་ནས། ༸རྒྱལ་བའ་ིསྐ་ུཁམས་འཕདོ་
བཞེས་ལས་གལ་གནད་ཆེ་བའི་དནོ་གནས་
གཞན་མེད་པ་དང་།
 ཁད ་པར ་༸གོང ་ས ་མཆོག ་
ཉིད་ནས་ཐུགས་དམ་བརག་པ་ལན་མང་
མཛད་པའི་གནད་དནོ་ཞིག་ཡིན་པར་བརནེ། 
བཀའ་ཤག་ནས་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དགངོས་
ཇི་བཞིན་བསུྒབ་རྒྱྱུ ར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་
པ་མོས་མཐུན་རྒྱབ་སྐོར་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་ 
དང་། དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་གི་མཛད་
འཆར་བར་དཀིལ་དུ་གླ ོ་ བུར་མཚམས་
འཇགོ་གནང་དགསོ་བྱུང་ཚེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ 

ལོར་སྐུ ་ངལ་ཇི་བྱུང་ལྟར་ཡོང་རྒྱྱུ འི ་དན་
བསྐལུ་ཡང་ཞུ་གནང་མཛད་ཡོད། གསལ་
བསྒགས་ཞུ་ཕགོས་ཐད། སནྨ་བཅསོ་གནང་
དགོས་པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་དསུ་
འཁོར་དབང་ཆེན་ཕིར་འགངས་གནང་
དགོས་བྱུང་ལུགས་གསལ་བཀོད་བས་ཚེ། 
གཞིས་བེས་མང་ཚོགས་ཁདོ་ད་ུབླ་ོགཡེང་

དང་འུར་འདགོས་ཆེན་པ་ོལངས་ཉནེ་ཡོད་
གཤིས། གསལ་བསྒགས་སུ་བཀའ་ཤག་
ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཛད་འཆར་ཉུང་
འཕ་ིཡོང་བ་དང་། སྐ་ུངལ་མང་ཙམ་གསོ་
བཞསེ་ཡོང་བའ་ིགསོལ་འདབེས་དང་སྦྲགས། 
དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གནང་རྒྱྱུ ་ ཕིར་
འགངས་ཆོག་པ་ཞུས་པ་ལ་བཀའ་བཞེས་
བཟང་པོ་ཐོབ་སྐརོ ་འགོད་རྒྱྱུ འི ་དགོངས་
འཆར་བཅས་ཕུལ་བར། ཕི་ཉནི་དགའ་ལནྡ་
ཕ་ོབྲང་ཡིག་ཚང་བརྒྱྱུ ད་ད་ེལྟར་བ་འཐུས་
ཀི་བཀའ་བཟང་སིྤ་ཕབེས་བྱུང་རསེ། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ཉནི་བཀའ་ཤག་
ནས་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་ཞུས་ཤིང་། 
གསལ་བསྒགས་དའེི་ནང་སནྨ་བཅསོ་འཕདོ་
བཞེས་སླད་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཕར་
འགངས་ གནང་བའ་ིབརྡ་སནོ་ཆེད་སྐ་ུངལ་
གསོ་བཞེས་མང་ཙམ་དགོས་པ་དང་མཛད་
འཆར་ཉུང་འཕི་དགོས་པའི ་རྒྱྱུ ་མཚན་
གཉསི་ནན་བརདོ་བས་ཡོད་ཅིང་། དགའ་
ལནྡ་ཕ་ོབྲང་ཡིག་ཚང་གི་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་དའུང་
ད་ེདང་གཅིག་མཚྱུངས་འགདོ་གནང་མཛད་
ཡོད། གངོ་གསལ་གནས་ཚྱུལ་བྱུང་རིམ་
ཁག་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་ནས་ཕག་
སྦྲལེ་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་དང་། བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་བགསེ་
གཞནོ་རྣམ་གཉསི་བཅས་ལའང་ ཇི་བཞིན་
འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད།

 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ པའ་ིནང་
༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རི་མི་ཎི་སོ་ཌའི་མཱ་ཡཱོ་
སནྨ་ཁང་ད་ུབརག་དཔྱད་ཞུས་སབྐས་སུའང་
ཁད་མཁས་སྨན་པས་སྐུ་ངལ་གསོ་བཞེས་
དང་སནྨ་བཅོས་གནང་དགོས་པའི་སླབོ་སནོ་
ཕུལ་ཡོད་པ་དང་། ད་ེལ་བརནེ་ནས་ཕི་
ཟླ་ ༡༠ པའ་ིཨ་རིའ་ིམཛད་འཆར་ཡོངས་

རགོས་ཕི་བཤོལ་མཛད་ཡོད། ད་ེསབྐས་
༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ས་གནས་བོད་མི་
ཚོར་བཀའ་སླབོ་གནང་སབྐས། སནྨ་བཅསོ་
འཕདོ་བཞེས་གནང་སླད་སོག་ཡུལ་དང་རྡ་ོ
རེ་གདན་ད་ུགནང་འཆར་ཡོད་པའི་དསུ་
འཁོར་དབང་ཆེན་གི་མཛད་འཆར་གཉསི་
ཕི་བཤོལ་གནང་བ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གསལ་
པ་ོགནང་ཡོད་པ་དང་། ད་ེབཞིན་ཉ་ེསྔནོ་རྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦལེ་ཀོབ་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པའོི་
གདན་སར་ཆོས་ཞུ་བའི་འདསུ་ཚོགས་ལ་ཕི་
ལོ་གསར་ཚེས་ཀི་འཚམས་འད་ིགནང་བ་
དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ། རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུགནང་
རྒྱྱུའི་དསུ་འཁོར་དབང་ཆེན་ལོ་གཅིག་ཕིར་
འགངས་གནང་སྐརོ་དང་། དསུ་སང་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༡ པའོ་ིནང་གནས་
མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུདཔལ་དསུ་ཀི་འཁོར་
ལོའི ་དབང་ཆེན་བཀིན་ཆེ ་རྒྱྱུ ་ ཡིན་པའི ་
གསལ་བསྒགས་ཀང་མཛད་ཡོད། ཉ་ེཆར་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ པའོ་ིནང་ཨ་རིར་སནྨ་
བཅོས་འཕདོ་བཞེས་སླད་ཕབེས་པའི་དསུ་
ཚེས་ཁག་སྔ་ལོར་འཆར་འགོད་གནང་བའི་
དསུ་འཁོར་དབང་ཆེན་གི་དསུ་ཚེས་དང་
བསིྒགས་པ་ལྟར་འགིགས་ཡོད་པ་ནས་གོང་
གསལ་རྒྱྱུ ་མཚན་གསལ་བཤད་མི་དགོས་
ལྟ་བུ་གྱུར་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་
ལརྟ་ཡིན། མཐའ་བསྡམོས། ཁད་མཁས་
སྨན ་པས་སླབོ ་ས ོན ་ རིམ་འབུལ་ཞུས་པ་ 

དང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་ཉདི་ནས་ཐུགས་
དམ་བརག་པ་ལན་མང་མཛད་པ། ༸གངོ་
ས་མཆོག་སྐུ ་ངོ་མ་ནས་མང་ཚོགས་ལ་
བཀའ་སླབོ་གསལ་རནེ་ས་ྔརསེ་གཉསི་ཕབེས་
ཡོད་པ་བཅས་ལ་གཞི་རྩ་བཟུང་ས།ེ སནྨ་
བཅསོ་འཕདོ་བཞསེ་གནང་བའི་ཆེད་ད་ུདསུ་
འཁོར་དབང་ཆེན་ཕིར་འགངས་གནང་བ་
ཞིག་རེད་ཅེས་ངསེ་བཟུང་གིས་ནན་བརདོ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ད་ེཁ་ོན་ལས། བཀའ་ཤག་ལ་ད་ེམིན་
པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་འགལེ་བརོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་གཞན་
གང་ཡང་མེད།
༢༽སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་རྣམ་པའི ་མཚན་
གནས་ཀི་གནད་དནོ། བཙན ་ བོལ ་ བ ོད ་
མིའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་ལེའུ་དང་པའོི་དནོ་
ཚན་དང་པ།ོ བདོ་དང་བདོ་མིའ་ིམགནོ་
སྐབས་དང་མཚོན་རགས། ཞསེ་པའ་ིའག་ོ
བརོད་འགོ་གསལ་བའི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཚན་
དནོ་དང་དངོས་སུ་འབྲལེ་བའི་གལ་ཆེའི་
གནད་དནོ་ཞིག་རང་རེ་མཆོག་དམན་སུ་
ཐད་ནས་མང་ཚོགས་ཀི་གླངེ་སགེས་གང་
སར་འབྲལེ་མེད་གླངེ་སླངོ་དང་རགོ་དཔྱདོ་
བདེ་པ་ན།ི མ་འསོ་པ་དང་བླ་ོཕམ་གི་གནས་
ཤིག་ཡིན། འབྲལེ་ཆགས་སདི་སྐངོ་གི་འསོ་
མི་ད་ེཉདི་ནས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་རྣམ་པར་
༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཚབ་ཀི་མཚན་གནས་
སྩལ་ཕགོས་ཀི་གནས་སངས་དང་། སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་
ལོ་ ༢༠༠༡ ནས་ཕདེ་བགསེ་ཡོལ་དང་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་ཆབ་སདི་དང་འཛིན་སྐངོ་
གི་སྐུ་དབང་རིྩས་སྤོད་གནང་བའི་རེས་སུ་
བདོ་མིའ་ི སིྤ་ཚོགས་དང་སིྒག་འཛུགས་ལ་
འགྱུར་འགསོ་ཇི་བྱུང་གི་གནས་ཚྱུལ་བརྒྱྱུད་
རིམ་ཆ་ཚང་མཁནེ་བཞིན་ད།ུ རང་ཉདི་
དང་འབྲལེ་བའི་དགོས་དནོ་ཞིག་གི་ཆེད་
ད་ུགལ་འགངས་ལྷག་པར་ཆེ་བའི་གནད་
དནོ་ཞིག་དང་འབྲལེ་བའི་གནས་ཚྱུལ་ཐགོ་
འགལེ་བརདོ་ལོག་པ་གནང་ཡོད་པ་ན།ི མང་
ཚོགས་དང་སིྒག་འཛུགས་ལ་འགན་འཁུར་
མ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་དངོས་
དནོ་གསལ་བཤད་ད།ུ བཀའ་ཤག་གིས། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ ལ།། །།

ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་དུང་ཆེ་ཇནོ་ཀ་ེརི་མཆོག་གིས་ལོ་གསར་ལ་འཚམས་འད་ིགནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༩ 
ཉནི་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་དུང་ཆེ་ཇནོ་ཀ་ེརི་ Mr 

John Kerry མཆོག་གིས་ཧ་ིམཱ་ལ་ཡའ་ིརི་
རྒྱྱུ ད་ཁུལ་གི་མི་མང་དང་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་
བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ མེ་སྤལེ་ལོའ་ིགནམ་
ལོ་གསར་ཚེས་ལ་འཚམས་འདི་གནང་
འདགུ
 ད་ེཡང་འཚམས་འད་ིདའེི་ནང་
འཁདོ་དནོ། ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་བ་ྷརག་ཨོ་
བ་ྷམ་ Barack Obama མཆོག་དང་། ཨ་

རིའ་ིམང་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ ངསོ་ནས་
ལོ་གསར་གཏངོ་མཁན་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་
རྒྱྱུད་ཁུལ་གི་མི་མང་ཡོངས་ལ་ལོ་གསར་སྤ་ོ
པ་ོཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། འབུྲག་
དང་། བལ་པ།ོ རྒྱ་གར། རྒྱ་ནག་མི་མང་
སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མངའ་ཁོངས་སུ་
གཏགོས་པའི་བདོ་པ་བཅས་ཧ་ིམཱ་ལ་ཡའི་རི་
རྒྱྱུ ད་ཀི་ས་ཁུལ་ད་ེདག་ཏུ་རིག་གནས་དང་
ལོ་རྒྱྱུ ས་ཀི་དཔལ་ཡོན་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་
དརེ་ཨ་རི་བ་ཚོས་ཡི་རང་བསྔགས་བརདོ་

ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཁདེ་རྣམ་པའ་ིཕ་མེས་ནས་
བརྒྱྱུད་པའ་ིགླུ་གར་དང་སནྙ་རྩམོ། ད་ེབཞིན་
བཟ་ོབརོས་རྒྱྱུ ་རྩལ་སོགས་གཅེས་ནརོ་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་ད་ེདག་གིས་འག་ོབ་མི་རིགས་
སིྤ་ཡོངས་ཀི་རིག་གནས་ཆྱུ་ཚད་གངོ་མཐརོ་
གཏངོ་བཞིན་ཡོད།
 ཁེད ་རྣམ ་པའི ་ ནང ་ མི ་ སྤུ ན ་
མཆེད་དང་ལནྷ་ད་ུལོ་གསར་གི་དགའ་སནོ་
ལ་རོལ་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་ཨ་རིའི་
གཞུང་མང་གཉསི་ཀིས་ཀང་ཁདེ་རྣམ་པའི་

གགོས་པ་ོདང་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་
ལོ་གསར་སུང་བརིྩའི་དགའ་སནོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
ལོ་གསར་པའི་ནང་ཚང་མར་བད་ེསིྐད་དང་
ཞི་བད་ེལམ་ལྷངོ་ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༠ ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧4

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་ལོ་གསར་པར་འཚམས་འད་ིགནང་བ།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་
བདོ་ཀི་ལོ་གསར་ལ་གཞིས་བེས་བདོ་མི་
ཡོངས་ལ་འཚམས་འདི་གནང་བའི་ནང་
འཁདོ་དནོ། བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ ོ་མཆོག་གིས་དབུས་པའི ་བ ོད་ཀི ་ཆོས་
བརྒྱྱུད་ཆེན་པ་ོབཞི་དང་གཡུང་དུང་བནོ་དང་
བཅས་པའ་ིབ་ླཆེན་དབུ་ཁདི་རྣམ་པ། གཞིས་
བསེ་གཉསི་སུ་གནས་པའི་བདོ་རིགས་སྤུན་
ཟླ་རྣམ་པ། རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་གཉསི་
དང་། འཛམ་གླངི་ཁནོ་ད་ུགནས་པའ་ིབདོ་
ཀི་གགོས་པ་ོཡོངས་བཅས་ལ་བདོ་རྒྱལ་ལོ་ 
༢༡༤༣ རབ་གནས་མེ་སྤལེ་ལོའ་ིགནམ་ལོ་
གསར་ཚེས་ལ་བཀའ་ཤག་དང་། སདི་སྐངོ་
སྒརེ་གི་ངསོ་ནས་འཚམས་འདའིི་བཀ་ཤིས་
བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ལོ་གསར་ན་ིབདོ་
ཀི་སལོ་རྒྱྱུ ན་གི་དསུ་ཆེན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོཞིག་ཡིན། ཚང་མས་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ་
ཙམ་ད་ུམ་ཟད། བདོ་མིའ་ིཡ་རབས་བཟང་
སྤདོ་མཚོན་པའི་རྩ་ཆེ་བའི་ཆོས་དང་རིག་ 
གཞུང་། གམོས་སལོ་བཟང་པ་ོད་ེདག་རྩ་
བརླག་ཏུ་མ་འག་ོབའི་ཆེད་ད་ུམི་རབས་རྒན་
པ་ཚོས་གང་ཐུབ་གཞོན་སྐསེ་ཚོར་ང་ོསྤདོ་
གནང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།
 བོད་ནང་གི ་གནས་སངས་ནི། 
གདགུ་རྩྱུབ་མནར་གཅོད་འགོ་ཡོད་པ་མ་

ཟད། བཟང་ཕགོས་ཀི་འགྱུར་བ་མེད་པའ་ི
ཁར་ཉནི་ཤས་གོང་བདོ་རིགས་འདསུ་སྡདོ་
ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ནང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའི་
སྐ་ུདཔར་ཙམ་ཡང་སིྒག་གཤོམ་མི་ཆོག་པའི་
ཐལ་ཆ་ཆེ་བའི་བཀའ་ཁབ་འདི་རིགས་ནི། 
ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་མི་ཡོངས་
ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་རྒྱྱུ ་ཤིན་ཏུ་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད།
 ས་ྔལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་གཞུང་
དམངས་གཉིས་ནས་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན ་ ཆེན ་པ ོ་མཆོག་དགུང་
གངས་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་པའི་བཀའ་དནི་
རསེ་དན་སུང་བརིྩ་དང་འབྲལེ། བརན་
བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུ་སྐབས་མགོན་པ་ོ
གང་ཉིད་མཆོག་གིས་སྔནོ་གི་ཞལ་བཞེས་
ལརྟ། དགུང་གངས་བརྒྱ་ལགྷ་འཚོ་བཞསེ་
ཀིས་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོཐབོ་པ་ན་ིང་ཚོ་
ཧ་ཅང་གི་སལྐ་པ་བཟང་པ་ོཡིན། ད་དངུ་
ཡིན་ནའང་ཚང་མས་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་རའེི་བཀའ་
དནི་དསུ་རག་ཏུ་དན་པའི་ཐགོ་ནས་བཀའ་
སླབོ་ལམ་སནོ་ཁག་ལ་ཚྱུལ་བཞིན་ཉམས་
ལེན་ཞུ་རྒྱྱུ ་ན་ིདནོ་གི་སྙངི་པ་ོཡིན།
 ༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རིའི་སྨན་
ཁང་ནང་སྨན་བཅོས་མཛད་བཞིན་ཡོད་པ་
ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་རེད། བཀའ་ཤག་
ནས་ཀང་ད་ོཁུར་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞུ་བཞིན་

ཡོད་ལ། ཉནི་རེའ་ིགནས་ཚྱུལ་འབརོ་
བཞིན་འདགུ ད་ལའྟ་ིཆར་སནྨ་བཅསོ་ཧ་
ཅང་ལེགས་པ་ོའག་ོགི་འདགུ ད་ེབཞིན་སནྨ་
པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་༸གངོ་ས་མཆོག་སིྤ་ཡོངས་
ཀི་སྐུ་གཟུགས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ་ཅེས་
གསུང་གི་འདགུ ཚང་མས་ཐུགས་ཁལ་
གནང་དགསོ་མི་འདགུ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ང་
ཚོས་གནང་ཐུབ་པ་ན།ི དསུ་རག་ཏུ་སྐའུ་ི
ཞབས་རིམ་བསུྒབ་རྒྱྱུ ་དང་། རྡགོ་རྩ་གཅིག་
སིྒལ་དང་དམ་ཚིག་གཙང་མ་ཡོད་དགསོ་རྒྱྱུ ་
ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།
 སིྤ་ཡོངས་ནས་ང་ཚོའི་སིྤ་མཐུན་
གི ་བསོད ་ནམས་ཀིས་ཁོག ་པ ་ ཡིན ་ན། 
༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་རིང་པརོ་བརན་པར་
ཐུགས་ཁལ་གནང་དགསོ་མ་རེད། ཅསེ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། མཐའ་དནོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཁམས་
མྱུར་ད་ུདྭངས་གསལ་ཐགོ་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་
སལྐ་བརྒྱར་བརན་ཅིང་ཐུགས་བཞེད་མཐའ་
དག་ལྷུན་གི་འགུབ་པ། འཛམ་གླངི་སྐ་ེའག་ོ
ཡོངས་ལ་ཞི་བད་ེབྱུང་བ། གཞིས་བསེ་
མཉམ་འཛོམས་ཀི་སལྐ་བཟང་གི་ཉ་ིམ་མྱུར་
ད་ུཤར་བ། ཚང་མས་འཇིག་རནེ་ཁ་ཁ་ཟངི་
ཟིང་ལ་དབུ་མ་འཁོར་བར་གནམ་དཀར་
དགེ་བའི་ལས་ལ་སྐུལ་མ་ཞུ་རྒྱྱུའི་སྨནོ་འདནུ་
དང་བཅས། སརླ་ཡང་ལོ་གསར་པ་ལ་བཀ་
ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། །

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བརྙན་འཕནི་བརྒྱྱུད་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་ལོ་གསར་འཚམས་འད་ིདང་། གང་ཉདི་
མཆོག་སྐ་ུཁམས་གསལ་ཐང་ཡིན་པའ་ིབཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཨ་རིའི་མངའ་སྡ་ེམི་ན་ེསོ་ཊ་
ནས་བརྙན་འཕནི་བརྒྱྱུད་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་
ཡོངས་ལ་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ལ་འཚམས་
འད་ིདང་སྦྲགས། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
སྐུ་ཁམས་གསལ་ཐང་ཐགོ་ཐུགས་ལྷདོ་ལྷདོ་
ངང་འཚོ་བཞུགས་མཛད་བཞིན་ཡོད་པའི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ད་ེརིང་འདརི་ངསོ་
རང་ལྒང་པའི་ནད་གཞི་སྔནོ་འགོག་གི་སྨན་
བཅསོ་བས་ནས་བསདྡ་ཡོད། ད་ེརིང་གི་
གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱྱུ ད་ནས་གཙོ་ཆེན་གཞིས་
ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་སེར་སྐ་རྒན་བིས་ཚང་
མ་དང་། ད་ེབཞིན་བཙན་བལོ་ད་ུཡོད་པའ་ི
བདོ་མི་སེར་སྐ་མི་མང་རྒན་གཞོན་ཚང་
མར་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་འཆར་ལ་ཉ་ེབར་
བརནེ། ཚང་མར་དགུང་གསར་གི་བཀ་
ཤིས་བད་ེལེགས་ཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 ད་ེརིང་འདིར་ཞུ་རྒྱྱུ འི་དནོ་ཚན་
གཅིག་ན།ི བར་སབྐས་ངསོ་རང་འདརི་
སནྨ་བཅསོ་བདེ་པར་ཡོང་བར་བརནེ། བདོ་
ཕི ་ནང་དུ་གནས་པའི ་དད་པ་དང་དམ་
ཚིག་གཡོ་བ་མེད་པའི ་རྒྱ་ཆེའི ་ མི ་མང་
མང་པོ་ཞིག་གིས་ཞབས་རིམ་གནང་རྒྱྱུ ་ 

དང་། སེམས་ཁུར་ལྗདི་པ་ོཞིག་བངླས་པ་
བྱུང་འདགུ་པས། ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
 ངསོ་ནས་བརྙན་འཕནི་གི་བརྒྱྱུད་
ལམ་འདིའི་ཐོག་ནས་འཚམས་འད་ིཞུ་བ་
དང་ཆབས་ཅིག་ངསོ་རང་འདིར་བད་ེཐང་

ཐགོ་བསདྡ་ཡོད། སནྨ་བཅསོ་བ་རྒྱྱུའ་ིཐགོ་
དསུ་ཡུན་ཏགོ་ཙམ་འགོར་བ་མ་གཏགོས།  
གཞན་ཉནི་རེར་སརྐ་མ་ཁ་ཤས་མ་གཏགོས་
རྙ ོག་ད་ཚ་པ་ོསོགས་གང་ཡང་མི་འདུག་
པས་ལྷདོ་ལྷདོ་ཐགོ་ཧ་ལམ་ངལ་གསོ་བརྒྱབ་
པ་ལ་ྟབུ་ཞིག་རེད། ས་ྔདགངོ་ངསོ་ཀི་ཁ་
འདནོ་བ་རྒྱྱུའ་ིརིགས་དང་། བར་གསེང་

ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དཔ་ེཆ་ཕན་བུ་ཀླགོ་ནས་
སྡདོ་བཞིན་ཡོད་པས། ཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་
མ་ཐུགས་ཁལ་གཏན་ནས་མ་གནང་རོགས་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
 ནམ་རྒྱྱུན་ལོ་གསར་ལ་བཀ་ཤིས་
བད་ེལེགས་ཞེས་ཚང་མས་ཁ་རྒྱྱུ ན་ད་ུཡོད་

ཅིང་། ལོ་གསར་ལ་བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་
ཞསེ་པ་ད་ེན་ིཕ་ེམར་ཟ་བ་དང་། ཆང་འཐུང་
བ། ཤོ་སགྦ་རྩ་ེབ་ལ་ྟབུའ་ིདནོ་དག་ཅིག་ཕལ་
ཆེར་མིན། བཀ་ཤིས་ཞསེ་པ་ད་ེན།ི འཇམ་
དཔལ་མཚན་བརདོ་ལས། བཀ་ཤིས་ཀུན་
གི་བཀ་ཤིས་པ། །གགས་པའ་ིབཀ་ཤིས་སནྙ་
གགས་དག ེ །ཞསེ་གསུངས་པ་ལརྟ། བཀ་

ཤིས་ཞེས་པ་ནི་ང་ཚོ་ཚང་མ་བད་ེབ་འདདོ་
ཅིང་སྡགུ་བསལྔ་མི་འདདོ་པ་ཡིན། དརེ་
བརནེ་བད་ེབའ་ིརྒྱྱུ ་ད་ེཕན་པ་དང་བད་ེབ་སརེ་
མཁན་ཞིག་ཡིན་སབས། ད་ེལ་བཀ་ཤིས་
ཞསེ་བརདོ་ཀི་ཡོད། ད་ེལ་ྟབུའ་ིབད་ེསིྐད་
ཡོང་བའི་རྒྱྱུ ་དག་ེབ་ད་ེབསུྒབ་ན་རང་ཉདི་ཀི་
མི་ཚེ་འདརི་གཞན་ཕན་གི་བསམ་པ་ཡོད་པ་
དང་། 
 གཞན་ལ་འཚེ ་བ ་མི ་བེད ་པ ་
བཅས་ཀི་ཐགོ་ནས་མི་ཚེ་བསྐལ་ན། མི་ཚེ་
ད་ེཉདི་བཀ་ཤིས་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན། ད་ེལ་ྟ
བུའི་བཀ་ཤིས་པའི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་ད་ེལ་བརནེ་ནས་
འབྲས་བུ་བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞསེ། བད་ེ
ན།ི འཕལ་ད་ུབད་ེབ་དང་། ལེགས་ཞསེ་པ། 
མཐར་ཐུག་ངེས་ལེགས་ཀི་གོ་འཕང་ཐོབ་
པ་བཅས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་
ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ན་ད་ེལྟར་འག་ོབཞིན་
ཡོད། དརེ་བརནེ་ཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་མར་ལོ་
གསར་ལ་བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞསེ་ཞུས་པ་
དང་ཆབས་ཅིག་བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་མིང་
དནོ་མཚྱུངས་པ་ཞིག་དང་། བཀ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས་དནོ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གནང་རོགས་
གནང་ཞེས་ངོས་ནས་འདི་ལྟར་ཞུ་འདདོ་
བྱུང་། 

 ད་ལན་འདིར་སྨན་ཁང་གི་ལས་
བདེ་པ་ཚང་མས་དངསོ་གནས་ཧ་ཅང་སྙངི་
ཉ་ེཔ་ོདང་། སེམས་ཁུར་ཆེན་པ་ོབངླས་པར་
བརནེ་ངསོ་རང་སྨན་ཁང་ད་ུཧ་ཅང་བླ་ོབད་ེ
བག་ཕབེས་ཐགོ་བསདྡ་ཡོད། ད་ེལརྟ་ངསོ་
རང་བླ་ོབད་ེབག་ཕབེས་ཐོག་བསྡད་པར་
བརནེ་མི་སུ་ཞིག་ཐུག་འཕད་བྱུང་ཡང་ཚང་
མ་འཛུམ་ཤིག་ཤིག་ཐོག་བསྡད་ཡོད་པའི་
སྐརོ་ཁདེ་རང་ཚོར་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་བདོ་རིགས་
མིན་པའི་འཛམ་གླངི་ཐགོ་ཏུ་ངསོ་ཀི་ང་ོཤེས་
མི་སྣ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞིག་ཡོད། ད་ེཡང་ཆོས་
པའ་ིནང་ད་ུཡོད་ལ། ཆོས་དད་མེད་པའ་ི
ནང་དའུང་ཡོད། ལགྷ་པར་ཚན་རིག་པའ་ི
ཁདོ་ད་ུམང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་དང་། ལགྷ་པར་
ཕུ་གུ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཁག་གཅིག་གིས་ངསོ་ལ་ནད་
གསོའི་འཚམས་འདའིི་ཡི་གེ་བྲསི་ནས་སྐུར་
མཁན་ད་ེའདའང་བྱུང་སོང་བས་ད་ེདག་
ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 
ཚང་མས་སྨནོ་ལམ་བསྐནོ་པ་དང་། སེམས་
ཁུར་བངླས་པ་སོགས་བས་པར་ངསོ་རང་ཧ་
ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆེ། ཞསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།།

སིྤ་ཁབ་རྩམོ་སིྒག་པ། ངག་དབང་ཐགོས་མེད།
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འགྱུར་གཟིགས་བོ་ཡོད་ཚེ། དྲ་རྒྱའི་

ཁ་བྱང། www.tibetonline.tv ཐོག་

གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།།

www.tibet.net/mwa


