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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། 

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུདཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའ་ིདབང་ཆེན་སྩལ་
རྒྱྱུའ་ིཞལ་བཞསེ་མཛད་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༣༡ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས ་ ཆོས ་གྲྭ ་བཀྲ ་ ཤིས ་ལྷུ ན ་པ ོར ་ སོྩལ ་
བཞིན་པའི ་ཆོས་འབལེ་ཉིན་བཅྱུ ་གཉིས་
པའི་ཐོག་ཕི་ནང་གི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་
སེར་སྐ་མང་ཚོགས་ཁི་གསུམ་བརྒལ་བར་
བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅྱུ་དུག་གི་བཀའ་
དབང་སྩལ་གུབ་བསནུ།   
 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༡ ནང་རྒྱ་
གར་བང་ཕགོས་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་
ད་ུདཔལ་དསུ་ཀི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་གི་
ཆོས་འབལེ་བསྩལ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པའི་སྐརོ་བཀའ་

སླབོ་ཕབེས་དནོ། ད་ེརིང་ནས་ཆོས་འབལེ་
ཚར་བ་རེད། ཕགོས་མཚམས་སོ་སོར་ལོག་

རྒྱྱུའ་ིདསུ་ཚོད་ཆགས་ཡོད། འནོ་ཀང་ང་ཚོ་
བདོ་ལོ་ལརྟ་ན་ལོ་རསེ་མའ་ིལོ་མཇུག ཕལ་

ཆེར་བདོ་ཟླ་ ༡༡ དང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཕི་
ཟླ་ ༡ འཁལེ་རྒྱྱུ ་རེད། ད་ེསྔནོ་བས་ན་གནས་
མཆོག་ར་ོརེ་གདན་དུ་ད ུས་འཁོར་དབང་
ཆེན་བདེ་རྒྱྱུ ་བས་པ་རེད། དང་པའོ་ིའཆར་
གཞི་ད་ེལརྟ་རེད། འནོ་ཀང་ངསོ་རང་སནྨ་
བཅསོ་བ་རྒྱྱུ ་བས་ནས་ཕར་འགངས་པ་རེད། 
ན་ནིང་འགངས་པ་དསེ་ལོ་རེས་མའི་བདོ་
ཟླ་ ༡༡ ནང་དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་གནས་
མཆོག་རརོ་གདན་ད་ུབེད་རྒྱྱུ ་ད་ེའད་ཡིན། 
དརེ་བརནེ་ཁདེ་རང་ཚོ་ར་ོར་ེགདན་ད་ུཐུག་
ཆོག་རྒྱྱུ ་རེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།།

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིསྡངིས་ཆའ་ིསངེ་བདོ་དནོ་གཏམ་བཤད་གནང་ཕགོས་དང་
འབལེ་བའ་ིསྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༠ 
ཉནི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ག་ོསིྒག་འགོ་
ར་ཤོད་བདོ་ཁིམ་ཚོགས་ཁང་ནང་རྒྱ་བལ་
གཉསི་ཀི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ ༣༡ ནས་འཛིན་རིམ་
བཅྱུ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་གངས་ ༢༩༩ ལ་འག་ོ
ཁིད་ནསུ་པ་སྐེད་སིང་གནང་ཕོགས་དང་
འབལེ་བའི་ཟབ་སྦངོ་ཉནི་བཞི་པའི་ཚོགས་
ཐུན་གཉསི་པའི་ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱལ་
སིྤའི་སྡངིས་ཆའི་སངེ་བདོ་དནོ་གཏམ་བཤད་
གནང་ཕགོས་དང་འབལེ་བའི་སྐརོ་གསུང་
བཤད་གནང་སོང་། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་
གི་སྔ་ད་ོདཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
གཙོས་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་ཆོས་འབརོ་
མཆོག་དང་། ཤེས་རིག་སལོ་རྒྱྱུན་ཚན་པ་
དང་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་
གཅིག་ལྕགོས་ཚེ་རིང་བསམ་གུབ་ལགས། 
ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་
དནོ་གུབ་ལགས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ། ར་ཤོད་བདོ་ཁིམ་གི་
སླབོ་སིྤ་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཐགོ་སིད་སྐངོ་
མཆོག་གིས་མང་ཚོགས་ཁདོ་གཏམ་བཤད་
གནང་ཕོགས་ཀི་རིག་རྩལ་གང་ཞིག་སྤད་
དགསོ་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་པར་རིགས་ཀི་ལམ་
ནས་མཛུབ་འཁིད་ལམ་སནོ་དང་སྦྲགས་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་སྡངིས་ཆའི་སངེ་
སརྐ་མ་གཉསི་ཀི་རིང་བདོ་དནོ་སྐརོ་གཏམ་

བཤད་གནང་རྒྱྱུ འི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཚེ་དསུ་
ཡུན་ཐུང་ངུ་དའེི་ནང་མང་ཚོགས་ལ་སེམས་
འགུལ་ཐབེས་རྒྱྱུ འི་གཏམ་བཤད་གང་འད་
ཞིག་བདེ་དགསོ་མིན་དང༌། ད་ེའབལེ་གལ་
ཏ་ེརྒྱ་རིགས་ཚོ་ལ་གཏམ་བཤད་བདེ་རྒྱྱུ འི་
གོ་སབྐས་བྱུང་ཚེ་དབུ་མའི་ལམ་ད་ེབདོ་དནོ་
དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུའི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་
གང་འད་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་གནང་
དནོ། ཨེམ་ (M) དང་པ་ོད་ེཨིན་ཡིག་ནང་
ཡོད་པ་བཞིན་ (Mistake) ས་ེནརོ་འཁུལ་
ཞསེ་པ་ད་ེཡིན། ད་ེཡང་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་
བཙན་བཟུང་བས་ནས་ཆབ་སིད་ཀི་དམ་
བསྒགས་དང་། ཁརོ་ཡུག་གཏརོ་བཤིག 
སིྤ་ཚོགས་དབ་ེའབདེ། དཔལ་འབརོ་དབ་ེ
འབདེ་བས་པ་ད་ེདག་ནརོ་བ་རེད། ནརོ་
འཁུལ་གཞན་ད་ེརྒྱ་ནག་གིས་བདོ་བཙན་
བཟུང་བས་ནས་བདོ་ཀི་དགནོ་སྡ་ེཁག་གཏརོ་
བཤིག་བཏང་ཡོད། ད་ེནས་ཨེམ་(M)གཉསི་
པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ལའྟི་དབུ་མའི་ལམ་
གི་སྐརོ་ལོག་འགེལ་བས་པ་ས་ེཨིན་ཡིག་ 
ནང་། (Misinterpretation) ཞསེ་བརདོ་ཀི་
ཡོད། ལོག་འགལེ་རྒྱག་སངས་ད་ེཡང་བདོ་
པ་ཚོས་དབུ་མའི་ལམ་ཁ་ལ་འཁརེ་ནས་དནོ་
དངསོ་ཐགོ་རང་བཙན་རྩདོ་རྒྱྱུ ་རེད། རྒྱ་
ནག་ནས་ཁ་བལ་བདེ་རྒྱྱུ ་རེད། སདི་བྱུས་
ད་ེགཉསི་སནྨ་ཞིག་མ་རེད། བདོ་པ་ཚོར་
ཀུན་སླངོ་གཞན་ཞིག་ཡོད་སྐརོ་འགལེ་བཤད་
ལོག་པ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད། ལོག་འགལེ་བས་

པ་དརེ་བརནེ་ཨེམ་བཞི་པ་ (M) ད་ེརྒྱ་མི་
དང་བདོ་མི་དབར་གོ་ནརོ་ཐབེས་པ་ས་ེཨིན་
ཡིག་ནང་། (Misunderstanding) བརདོ་
ཀི་ཡོད། ང་ཚོའ་ིདབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་
བྱུས་ད་ེང་ཚོས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་དང་ཡིད་
ཆེས་ལག་བསར་བེད་རྒྱྱུ འི་སིད་བྱུས་ཤིག་
རེད། འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ནརོ་
འཁུལ་བས་པ་ད་ེདག་ཁས་ལེན་མ་བས་པ་
ཙམ་ད་ུམ་ཟད། དབུ་མའ་ིལམ་ལ་འགལེ་
བརདོ་ལོག་པ་བརྒྱབ་ཀི་འདགུ འགལེ་ལོག་

དསེ་བདོ་རྒྱ་མི་རིགས་གཉསི་དབར་གོ་ནརོ་
ཐབེས་པའ་ིརྒྱྱུ ་ཞིག་ཆགས་ངསེ་རེད། དརེ་
བརནེ་ཨེམ་ (M) བཞི་པ་ས་ེཨིན་ཡིག་ནང་
ཡོད་པའ་ི (Middle way) ས་ེདབུ་མའ་ི
ལམ་གི་སིད་བྱུས་ད་ེཡང་དག་པ་ཞིག་ཡིན། 
ཨེམ་ལ་ྔཔ་ (M) ད་ེཕན་ཚྱུན་བསམ་ཤེས་
དང་ཡིད་ཆེས་ (Mutual Understanding) 

བསྐར་གསོ་བདེ་དགསོ་རྒྱྱུ ་ད་ེརེད། ཅསེ་
སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་གོ་བདའེི་ལམ་ནས་ངོ་
སྤདོ་གནང་བ་དང་། ད་ེབཞིན་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ད་ལའྟི་སླབོ་ཕུག་ཚོ་ན་ིམ་འངོས་
བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ལས་ས་ེས་ཚོགས་ཀི་
ཐགོ་ལ་འགོ་ཁིད་ཀི་འགན་ཁུར་ནསུ་མཁན་
ཞིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་ད་ལ་ྟནས་རིག་པ་སིྒམ་
ཏ་ེཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད། ཕ་ོ
མོ་འད་མཉམ་གི་ཐགོ་ནས་དསུ་རབས་ ༢༡ 
པའ་ིབདོ་པ་ཞིག་བདེ་དགསོ་པ་དང༌། འདབ་

གཤོག་གཉསི་ལནྡ་གི་བདོ་མི་ཞིག་ཡོང་རྒྱྱུར་
འབད་བརྩནོ་བདེ་དགསོ་པ། རང་ཉདི་བདོ་
རིགས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རང་ཉིད་ཀི་
འཚོ་བ་ཁོ་ནའི་དནོ་ད་ུསླབོ་སྦོང་བེད་རྒྱྱུ འི་
ཀུན་སླངོ་ཙམ་མིན་པར་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཆེད་
ཞབས་འདགེས་ཞུ་རྒྱྱུ འི་ཆེད་སླབོ་སྦོང་བ་
དགསོ་པ་ཡིན། ཞསེ་སོགས་གསུངས་ཡོད།།

གཞུང་ཆེན་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་སླབོ་
བསྡའུ་ིགསལ་བསྒགས་ཕིར་བསྡ།ུ

༄༅། །འད་ིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཞུང་ཆེན་
རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་ལས་རིམ་ལག་ལེན་
བསར་ཕོགས་ཐོག་བསྐར་ཞིབ་ལེགས་བཅོས་
གནང་གཏན་འཁལེ་བ་ལརྟ། འད་ིནས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༢ འཁདོ་སབྐས་
གསུམ་པའི་གཞུང་ཆེན་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་
སླབོ་གཉརེ་གསར་བསྡུའི་གསལ་བསྒགས་སྔནོ་
སོང་ད་ེཉིད་ཕིར་བསྡུས་ཀིས་ལོ་འདིར་གཞུང་
ཆེན་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་ལས་རིམ་ཁོངས་
འཚང་སནྙ་བསྡ་ུབཞསེ་གནང་རྒྱྱུ ་མིན་པ་ད་ེལུགས་
དགངོས་འཇགས་ཞུ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ 
ཚེས་ ༤ ལ།།

སདི་སྐངོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་
གནང་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༥ ནས་ 
༡༣ བར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ལྡི་ལིར་ཨ་ཅཱརཱ་
ཀིར་པ་ལ་ཱན་ི Acharya Kripalani མཆོག་
གི་དན་རནེ་མཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱྱུ ། 
ཉ་ིཧངོ་ད་ུགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་དང་
ལནྷ་མཇལ་འཕད། ད་ེབཞིན་ཉ་ིཧངོ་ད་ུགགས་
ཆེའི་ཉམས་ཞིབ་བསི་གནས་ཁང་ཞིག་གི་ནང་
གསུང་བཤད་གནང་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། ཚོགས་འད་ུསོཌ་
ཀི་ནང་མཉམ་ཞུཌ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཕྱྭའ་ིཉནེ་སུང་ད་ོདམ་
ད་ུགཏངོ་ཆེད་སནྙ་ཞུ་ཕུལ་བ།

༄༅། །༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཕྱྭའ་ིཉནེ་སུང་
གི་ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་གནང་མཁན་ཧི་མཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིཉནེ་རགོ་ལས་ཁུངས་ཀིས་༸གངོ་
ས་མཆོག་གི་བཞུགས་གནས་ཕ་ོབང་གི་སུང་
སྐོབ་ཆེད་དམ་བསྒགས་སྔར་བས་ཆེ་རུ་གཏངོ་
དགསོ་པ་དང་། ད་ེའདའ་ིདམ་བསྒགས་ཤུགས་
ཆེ་གཏངོ་ཆེད་མི་ཆ་དང་འཕུལ་ཆས། དཔལ་
འབོར་སོགས་ཀི་རྒྱབ་རནེ་གི ་མཐུན་འགྱུར་
མངའ་སྡའེི་གཞུང་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་
དགསོ་པའ་ིསནྙ་ཞུ་ཞིག་མངའ་སྡའེ་ིནང་སདི་ལས་
ཁུངས་སུ་ཕུལ་འདགུ ད་ེཡང་རྒྱ་གར་གི་གསར་
ཤོག་ད་ིཊི་བྷུན་ The Tribune ཞསེ་པའ་ིནང་
གནས་ཚྱུལ་སྤལེ་བ་ལརྟ་ན། འདས་པའ་ིལོ་ཤས་
ནང་༸སྐུའི་བཞུགས་གནས་ཕ་ོབང་ཉ་ེའཁོར་ད་ུ
རྒྱ་མིའི་སོ་པ་ཡིན་པའི་དགོས་གཞི་ཅན་གི་མི་ས་
ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བས་ཡོད་པ་དང་། ཁ་ོ
པ་ཚོའི་ལག་ནས་ས་ཁ་དང་གསང་བའི་ཡིག་ཆ་
སོགས་ལག་སོན་བྱུང་ཡོད་པ་ལུང་འདནེ་བས་
ཏ།ེ ད་ཆ་༸སྐའུ་ིབཞུགས་གནས་ཕ་ོབང་གཡས་
གཡོན་ད་ུསྤུས་ཚད་ལེགས་པའི་བརྙན་ལེན་འཕུལ་
ཆས་དང། ཅ་དངསོ་ཞིབ་བཤེར་འཕུལ་ཆས། 
ཉནེ་སུང་འཕུལ་ཆས་རིགས་གསར་འཛུགས་
དགསོ་སབས། མངའ་སྡའེ་ིགཞུང་གིས་༸རྒྱལ་
བའི་ཕ་ོབང་དང་སྐུ་ཕྱྭའི་སུང་སྐབོ་ཆེད་དསུ་རྒྱྱུན་
ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིཉནེ་རགོ་མི་ས་ ༥༠ ཡོད་
ཐགོ ཉནེ་རགོ་མི་ས་གངས་འབརོ་སརྤ་ནས་ཁནོ་
ཉནེ་རགོ་མི་ས་གངས་ ༡༠༠ ལགྷ་གིས་ཆྱུ་ཚོད་ 
༢༤ རིང་༸སྐའུ་ིསུང་ཆའ་ིའགན་ལེན་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་
སྐརོ་སོགས་འཁདོ་ཡོད།།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ ཕི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༦2

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་འག་ོཁདི་ནསུ་པ་སྐདེ་སངི་གི་ཟབ་སྦངོ་ཐགོ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ི
འཕལེ་རིམ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢༩ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀིས་གོ་སིྒག་འགོ་ར་ཤོད་བདོ་ཁིམ་ཚོགས་
ཁང་ནང་རྒྱ་བལ་གཉསི་ཀི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ ༣༡ 
གི་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པའི་སླབོ་ཕུག་གངས་ 
༢༩༩ ལ་འག་ོཁདི་ནསུ་པ་སྐདེ་སངི་གནང་
ཕགོས་དང་འབལེ་བའ་ིཟབ་སྦངོ་ཉནི་གསུམ་
པའ་ིཚོགས་ཐུན་དང་པའོ་ིཐགོ དཔལ་ལནྡ་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་
ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་མང་གཙོའི་འཕལེ་རིམ་
སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། 
ད་ེརིང་འདིར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་
ཆེད་མངགས་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་
གང་མང་ཞིག་ར་རམ་ས་ལར་ཆེད་མངགས་
གདན་འདནེ ་ ཞུས་ནས་བ ོད ་ མིའི ་ སིྒག ་
འཛུགས་ཀི་འག་ོསངས་དང་། བདོ་ནང་གི་
ཆབ་སདི་ཀི་གནས་སངས། ད་ེབཞིན་ཁདེ་
རང་ཚོའི་མ་འངོས་མདནུ་ལམ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་ལ་གནད་ཡོད་མི་ས་མང་པ་ོཞིག་ཕབེས་
ནས་ཁེད་རང་ཚོར་བརོད་གཞི་ད་ེདག་གི་
སྐརོ་ང་ོསྤདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ང་ོསྤདོ་ཞུ་དགསོ་
པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་གཙོ་བ་ོནི་ད་ལྟའི་སྐབས་ང་
རང་ཚོ་བདོ་ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་
ནང་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་ཕིན་ཡོད།  
བདོ་ནང་བཞུགས་པའི་བདོ་མི་ཚོ་རྒྱ་ནག་
གི་བཙན་དབང་འགོ་འདདོ་པ་མེད་བཞིན་
ད་ུསིྤ་ཚོགས་ཀི་འགྱུར་བ་ཞིག་འག་ོམུས་
ཡིན་པ་དང་། འདརི་བསེ་སུ་རང་དབང་
ཡོད་བཞིན་པའི་སྒང་ནས་འགྱུར་བ་ཤུགས་
ཆེན་པ་ོཞིག་འག་ོགི་ཡོད། ལགྷ་པར་འདས་
པའི་ལོ་ཉ་ིཤུའི་ནང་བདོ་མི་མང་པ་ོཞིག་ཕི་
རྒྱལ་ཡུལ་གུར་ཕིན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། 
ཐོག་མར་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ད་ུསླབེ་སྐབས་
དམིགས་སུ་བཀར་ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་
བཙྱུགས་པའི་དགོས་པ་རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ེདངེ་
སབྐས་སིྤ་ཚོགས་ཀི་འགྱུར་འགསོ་རྐནེ་པས་

ང་ཚོས་གདངོ་ལེན་བདེ་དགོས་པ་ཡང་མང་
པ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དརེ་བརནེ་ང་
ཚོ་བདོ་པ་མང་པ་ོཁ་ཐརོ་ནས་གནས་ཡོད་
སབས་ལུས་པ་ོཐག་རིང་ད་ུཡོད་ཀང་སེམས་
ཐག་ཉ་ེཔ་ོདགོས་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད། ཁདེ་རང་ཚོ་ཁག་གཅིག་མ་འངོས་
པར་འདིར་ར་རམ་ས་ལར་ཡོང་ནས་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་ཡོང་སདི་པ་རེད། འབྱུང་

འགྱུར་ཁདེ་རང་ཚོའ་ིནང་ལ་སདི་སྐངོ་དང་། 
བཀའ་བླནོ། སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང་
སིྤ་འཐུས་གནང་མཁན་ཡོང་མདགོ་ཁ་པ་ོ
རེད། དརེ་བརནེ་ཟབ་སྦངོ་འད་ིའད་ཞིག་
གོ་སིྒག་གནང་དགོས་པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་ཡང་
ཁདེ་རང་ཚོ་མ་འངོས་པར་ལུས་སེམས་ཀི་
འཚར་ལོངས་ཆེར་ལོན་ནས་བདོ་པའི་སིྤ་
ཚོགས་གི་གནས་སངས་ཆ་ཚང་བ་ག་ོརགོས་
ཐུབ་པའི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱྱུ འི་
འགན་འཁུར་འཁརེ་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཡོང་
བར་ཟབ་སྦོང་འདི་གོ་སིྒག་གནང་བ་ཞིག་
རེད། ཁདེ་རང་ཚོ་མི་སྒརེ་སོ་སོ་ཡིན་ནའང་
སོ་སོའི་གནས་སངས་ད་ེགང་འད་ཡིན་པ་
ང་ོཤེས་དགསོ་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། སོ་
སོའི ་གནས་སངས་དེ་མ་ཤེས་པ་དངོས་
ཡོད་གནས་སངས་དང་མི་འཚམས་པའི་རེ་
བ་མང་པ་ོཞིག་བརྒྱབ། དསེ་འདདོ་པ་མ་
ཁངེས་ནས་མི་ཚོས་ཞནེ་པ་ལོག་རྒྱྱུའི་གནས་

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ི (B.Sc B.Ed) ཟུར་བཅད་
ཞབས་སགེས་དང་འབལེ་བའ་ི
སྔནོ་འགའོ་ིགསལ་བསྒགས།

༄༅། །རྒྱ་གར་དབུས་ཤེས་ཡོན་ཉམས་
ཞིབ་དང་སྦངོ་བརར་ལནྷ་ཁང་ (NCERT) 

ནས་ལོ་ལརྟ་བདོ་མི་སྐབས་བཅོལ་བའི་སླབོ་
ཕུག་ཆེད་དམིགས་བསལ་ (B.Sc B.Ed) 

ཟུར་བཅད་ཞབས་སགེས་བཞི་གནང་མུས་
སོང༌། ཞུགས་བླ་ོཡོད་པའ་ིསླབོ་ཕུག་ཡོངས་
ནས་ངསེ་པར་ད་ུ (NCERT) ག་ོསིྒག་
འགོ་ Common Entrance Examination 

(CEE) ཞསེ་པའ་ིཚྱུད་རྒྱྱུགས་ནང་འགན་
ཞུགས་གནང་དགསོ་པ་དང༌། ད་ེམཚྱུངས་
གོང་གསལ་ཚྱུད་རྒྱྱུ གས་ཆེད་དྲྭ ་ཚིགས་ 

http://ncert.nic.in/ ཡང་ན་ http://

rieajmer.raj.nic.in/Home/HomePage.

aspx# བརྒྱྱུད་ནས་སབྐས་འཚམས་དབེ་
འགདོ་གནང་དགསོ་པ་ལམ་སནོ་ཞུ་རྒྱྱུ ། ད་ེ
འབལེ་སླབོ་ཕུག་ད་ེཉིད་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་
རྒྱྱུ གས་ཆེན་མོའི་སྐབས་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་
ཆ་ ༦༠ ངསེ་པར་ལེན་དགསོ་པ་གསལ་
བསྒགས་སུ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ ལ།།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིསནྨ་པའ་ི (MBBS) ཟུར་
བཅད་ཞབས་སགེས་དང་འབལེ་བའ་ིསྔནོ་

འགའོ་ིགསལ་བསྒགས།

སངས་ད་ེའད་ཡོང་གི་ཡོད། དརེ་བརནེ་སིྤ་
ཡོངས་ཀི་གནས་སངས་ད་ེདག་ཤེས་དགོས་
པ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ལགྷ་པར་
སླབོ་ཕུག་ཁདེ་རང་ཚོ་སླབོ་སྦངོ་བདེ་བཞིན་
པའི་སྐབས་དབེ་མང་པ་ོཀླགོ་གི་ཡོད་རུང་། 
དབེ་ཀླགོ་པའི་ཞོར་ལ་བདོ་པའི་རྒྱལ་རབས་
ལོ་རྒྱྱུས་རྒྱས་ཙམ་བཀགླ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་
རང་ཚོའི་བྱུང་བ་རིག་པ་ད་ེང་རང་ཚོའི་ཧ་

གོ་ཐུབ་པ་ཞིག་བཟ་ོདགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད། ད་ལའྟ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་དཀའ་
ངལ་མང་པ་ོཞིག་གང་ལ་བརནེ་ནས་འཕད་
མིན་སྐརོ་བརདོ་ན།  གཞནོ་སྐསེ་མང་པ་ོ
ཞིག་སོ་སོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་ད་ེབརན་
པ་ོམེད་པ་དང་། གནས་ཚྱུལ་མང་པ་ོཞིག་ལ་
གོ་རགོས་མེད་པར་བརནེ་ཡོང་བཞིན་ཡོད། 
དརེ་བརནེ་ང་རང་ཚོའི་བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱྱུས་
ད་ེདག་ང་རང་ཚོས་ཤེས་དགོས་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་
པའི་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཐོག་འགལེ་བཤད་བརྒྱབ་པ་
དང་། ད་ེབཞིན་ང་རང་ཚོ་བདོ་པ་དང་ནབུ་
ཕགོས་པ་ཁག་སོ་སོས་འགལེ་བཤད་རེ་རྒྱག་
བཞིན་ཡོད་སབས། བདོ་པའ་ིབྱུང་རབས་
ཐོག་འགལེ་བཤད་རྒྱག་སངས་ད་ེདག་ཆ་
ཚང་མཁནེ་པ་ཡིན་ན་མ་འངོས་པར་རང་
ཉདི་འགན་འཁརེ་སྐབས་མི་གཞན་གིས་ཅི་
ཟརེ་གི་རསེ་སུ་འབང་བ་ཙམ་མིན་པར་རང་

ཉདི་ཀིས་དཔྱད་པ་བས་པའི་ཐགོ་ནས་ཐག་
གཅདོ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་ངསེ་རེད། ད་ེ
མིན་ཕགོས་ཡོངས་ཀི་གནས་ཚྱུལ་མ་ཤེས་
པ་ཡིན་ན་མི་གཞན་པ་ཁག་གཅིག་གིས་ཤེས་
ཀི་མེད་རངུ་ཤེས་མདགོ་གིས་གང་བྱུང་མང་
བྱུང་ལབ་པར་བརནེ་ནས་རང་ཉདི་ཀང་བླ་ོ
དགོས་ངང་གནས། སོ་སོས་ཕགོས་ཡོངས་
ཀི་གནས་ཚྱུལ་མ་ཤེས་པར་བརནེ་ནས་འད་ི
མིན་ནམ་བསམས་པ་ད་ེའད་དན་ནས་མགོ་
སྐརོ་ཐབེས་རྒྱྱུའ་ིཉནེ་ཁ་ཆེན་པ་ོཡོད། མག་ོ
སྐརོ་མ་ཐབེས་པར་སོ་སོའི་གནས་ཚྱུལ་ཤེས་
པ་བ་རྒྱྱུ ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེརིང་
སྐབས་སུ་ངའི་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱྱུ ་ད་ེནི་མང་
གཙོའ་ིའཕལེ་རིམ་སྐརོ་ཆགས་ཡོད། སླབོ་
ཕུག་ཁདེ་རང་ཚོར་ངསོ་ཀིས་སུྒང་གི་རྣམ་
པའི་ཐོག་ནས་མང་གཙོའི་འཕལེ་རིམ་ཇི་
ལྟར་བྱུང་བ་སོགས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཐུགས་
ལ་ངསེ་པ་ཡོང་གི་རེད་བསམ་བཞིན་འདགུ 
བདོ་ཀི་ལོ་རྒྱྱུ ས་གཉན་འཕང་ཅན་གི་དསུ་
ཚོད་ཅིག་གི་ནང་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་ན་བཅྱུ་དུག་ལ་ཕབེས་
སབྐས་བདོ་ཀི་ཆོས་སིད་གཉསི་ཀི་དབུ་ཁིད་
མཛད་འགན་བཞེས་དགོས་པ་བྱུང་ཡོད། 
ང་ཚོས་རང་ཉིད་ལོ་བཅྱུ་དུག་སླབེ་སྐབས་
གང་བདེ་ཐུབ་བམ། ༸གངོ་ས་མཆོག་
དགུང་ན་ཧ་ཅང་ཕ་བའི་སྐབས་དརེ་མཛད་
འགན་ད་ེའད་བཞེས་དགོས་བྱུང་སབས་སྐུ་
ངལ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་དའེི་ཐགོ་ང་ཚོས་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་རེད། ༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་ལོ་
ཆྱུང་ངུའ་ིསབྐས་ནས་བདོ་ནང་ས་ཆའ་ིབདག་
དབང་དང་ཁལ་གི་སྐརོ་དང་བདནེ་མེད་
པ་ཞིག་གཟགིས་མུར་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༢ དང་ 
༡༩༥༣ སབྐས་ས་ཆའ་ིབདག་དབང་དང་
ཁལ་གི་སྐརོ་སིྤ་སྙམོ་ཡོང་བར་ལེགས་བཅསོ་
ཚོགས་ཆྱུང་ཟརེ་བ་ཞིག་བཙྱུགས་གནང་

མཛད་པ་རེད། འནོ་ཀང་༸གངོ་ས་མཆོག་
གི་དགོངས་བཞེས་མཛད་པ་གཞིར་བཟུང་
ལག་ལེན་དངསོ་ཐགོ་བསུྒབ་ཐུབ་མེད། གང་
ཡིན་བརོད་ན་སྐབས་དརེ་རྒྱ་ནག་དམར་
པའོི་དཔུང་ཤུགས་བདོ་ནང་འཛུལ་ཟིན་པ་
མ་ཟད་བདོ་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་འག་ོསངས་ཐགོ་
ལའང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཐ་ེབྱུས་བས་ཟནི་པར་
བརནེ་ལག་ལེན་བསར་ཐུབ་པ་བྱུང་མེད། 
ཅསེ་དང་། ད་ེནས་བཙན་བལོ་ད་ུགར་རསེ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཙན་བལོ་ནང་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནས་
བཟུང་གང་ཉདི་མཆོག་གིས་ལམ་སནོ་མཛད་
པའི་ཐགོ་ནས་ཕི་ཡུལ་ད་ུབཅའ་ཁིམས་རིན་
པ ོ་ཆེ ་གོང་དུ་བཀུར་བའི་ཐོག་ནས་མང་
གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་ལམ་སོལ་གསོལ་
སྩལ་མཛད་པ་དང་། སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
སྐབས་སོ་སོར་འགྱུར་བཅོས་ཇི་བྱུང་དང་། 
སིྤ་འཐུས་ཀི་གངས་ཚད་ཐད་འཕལེ་རིམ་
ཇི་བྱུང་། འབྱུང་འགྱུར་བདོ་མི་རིགས་ཀི་
འཕལ་ཕཱཱུགས་རྒྱང་གསུམ་གི་བད་ེཐབས་
ལ་གཟིགས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༡ ལོ་ནས་བདོ་མིའ་ིཆབ་སདི་ཀི་
སྐ་ུདབང་མང་གཙོའ་ིལམ་ནས་འསོ་འདམེས་
བས་པའི་སིད་སྐངོ་ལ་རིྩས་སྤདོ་མཛད་པ། 
ད་ེབཞིན་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཁང་ནས་ཡིག་ཆ་
རང་ལ་གཞིར་བཞག་ནས་བིས་པའི་མང་
གཙོའི་འཕལེ་རིམ་སྐརོ་ཞིབ་རྒྱས་འཁོད་
པའི་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་བྱུང་
བ་བརདོ་པ། ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་གཉསི་པ་ོ
ད་ེབལ་ྟཀླགོ་བས་ཚེ་མང་གཙོའི་འཕལེ་རིམ་
ཐད་ག་ོརགོས་ཡག་པ་ོལོན་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་སོགས་
ཀི་གཞེན་སྐུལ་གནང་ས་ེསླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀི་
ད་ིབར་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་བ་
བཅས། །

༄༅། །རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་ཧ་ིམཱ་
ཅལ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གཉིས་ནས་ལོ་ལྟར་
བདོ་མི་སྐབས་བཅོལ་བའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་
ལ་སནྨ་པའ་ིསླབོ་སྦངོ་ (MBBS) ཆེད་
དམིགས་བསལ་ཟུར་བཅད་ཞབས་སགེས་
གསུམ་གནང་མུས་ད ེ་ལྟར་ཡང་རྒྱ་གར་
གཞུང་གི ་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ ོན ་འགོའི ་སྨན ་
པའ་ིཡིག་རྒྱྱུགས་ ALL INDIA PRE-

MEDICAL TEST (AIPMT) ཞསེ་པའ་ི
ཚྱུད་རྒྱྱུགས་སིྤ་མཚྱུངས་ལྟར་གཏངོ་དགོས་
པར་ལམ་སནོ་སྔནོ་སོང་ལརྟ། སནྨ་པའ་ིསླབོ་

སྦངོ་བ་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་གོང་གསལ་
ཚྱུད་རྒྱྱུགས་ཀི་དྲྭ་ཚིགས་ (www.aipmt.nic.

in) ངསེ་པར་གཟགིས་ཏ་ེདབེ་འགདོ་གནང་
དགསོ་པའ་ིགསལ་བསྒགས་སུ། ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༣༡ ལ།།

www.tibet.net/mwa

༄༅།།༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་

འཕིན་དང་གསུང་ཆོས་ཁག དེ་བཞིན་

བོད་དོན་སོར་གི་བརྙན་འཕིན་གསར་

འགྱུར་གཟིགས་བོ་ཡོད་ཚེ། དྲ་རྒྱའི་

ཁ་བྱང། www.tibetonline.tv ཐོག་

གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།།



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ ཕི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༦ 3

སླབོ་ཕུག་ཚོས་ལོ་གསར་པའ་ིནང་ཕ་སདྐ་གཙང་མ་རྒྱག་རྒྱྱུའ་ི
དམ་བཅའ་བཞག་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢ 
ཉིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་གོ་སིྒག་
འགོ་ར་ཤོད་བདོ་ཁིམ་ཚོགས་ཁང་ནང་རྒྱ་
བལ་གཉསི་ཀི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ ༣༡ གི་འཛིན་
རིམ་བཅྱུ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་གངས་ ༢༩༩ ལ་
འགོ་ཁིད་ནསུ་པ་སྐེད་སིང་གནང་ཕོགས་
དང་འབལེ་བའི་ཟབ་སྦོང་ཐེངས་གསུམ་

པ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་མཇུག་སིྒལ་གནང་སོང་། 
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ 
༡།༣༠ ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་དབུས་པའི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
དུང་ཆེ་འབུམ་རམས་པ་ངག་དབང་རབ་
རྒྱས་ལགས་དང་། གཞན་ཡང་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི ་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་
གཙོས་པའི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་
དང་ལས་བདེ་རྣམ་པ། སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་སླབོ་
སིྤ་དང་ཚོགས་བཅར་བ་དགེ་སླབོ་བཅས་

མཉམ་འཛོམས་ཀིས་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་མར་
ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་
བསམ་གུབ་ལགས་ཀིས་ཐངེས་འདིའི་ཟབ་
སྦོང་གི་ལས་བསྡམོས་དང་ཕབེས་བསུའི་
གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེརསེ་ཤེས་རིག་
དུང་ཆེ་འབུམ་རམས་པ་ངག་དབང་རབ་
རྒྱས་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེ

ནས་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངོས་གུབ་ཚེ་
རིང་མཆོག་གིས་སླབོ ་གྲྭ ་སོ ་སོའི ་འགན་
ཁུར་གནང་མཁན་དགེ་རྒན་ཚོར་ཐུགས་ར་ེ
ལེགས་གསོལ་གི་མཇལ་དར་དང་གསོལ་
རས་གནང་གུབ་རེས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་དགེ་སླབོ་རྣམས་ལ་སིྤ་ལོ་གསར་པར་
འཚམས་འདིའི ་དགའ་བསུ་དང་སྦྲགས་
གསུང་བཤད་གནང་བའ་ིནང་། བསམ་ཤོག་
བསྡུ་ལེན་གི་གུབ་འབས་ནང་ཐངེས་འདིའི་
ཟབ་སྦོང་དང་ད་ེསྔནོ་གི་ཟབ་སྦོང་གཉིས་
ཧ་ཅང་མཚྱུངས་པ་ོཡོད་པར་བརནེ་ཟབ་

སྦངོ་དསེ་སླབོ་ཕུག་ཚོར་ཕན་ཐགོས་ཀི་ཡོད་
པ་དང་། ད་ེལ་ྟབུའ་ིཟབ་སྦངོ་ད་ེཉདི་ཕན་
ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པར་བརནེ་མུ་མཐུད་
རྒྱྱུན་སྐངོ་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ། འག་ོཁདི་ཅིག་
ཆགས་པར་ཉམས་མངོ་སོགས་རྒྱྱུ ་རྐནེ་མང་
པརོ་བརནེ་ནས་ཆགས་པ་ཞིག་ལས་ལམ་
སེང་ཆགས་རྒྱྱུ ་མིན་པར་བརནེ་ཐངེས་འདའི་ི
ཟབ་སྦངོ་ད་ེཉདི་སླབོ་ཕུག་ཚོར་ས་བནོ་ལརྟ་
མིག་སྒ་ོའབེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། 
དེར་བརནེ་ཐེངས་འདིའི ་ཟབ་སྦོང་ནང་
མཐངོ་ཐསོ་མངོ་གསུམ་གང་བྱུང་བ་རྣམས་
རང་ཉདི་ཀི་སང་མེད་ད་ུམ་བཏང་བར་དརེ་
བསམ་གཞིགས་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་། བསམ་
གཞིགས་བས་པའི་འབས་བུར་ལག་ལེན་
དངསོ་སུ་བསར་དགསོ་སྐརོ། ང་ཚོ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་འགོ་ཁིད་ལ་ཆ་མཚོན་ན་
བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་དང་རིག་གཞུང་ཉར་
ཚགས་སོགས་ཀི་འགན་ཁུར་ལྕ་ིམོ་ཞིག་ཡོད་
པ་བཞིན་ད་ེཉདི་མུ་མཐུད་གནས་པར་གཞནོ་
སྐསེ་སླབོ་ཕུག་ཚོར་འགན་ཁ་ིལྕ་ིམོ་ཞིག་ཡོད་
པར་བརནེ། ད་ལ་ྟནས་སང་བ་གཡེངས་ཏ་ེམ་
བསྡད་པར་རིག་པ་བསིྒམ་དགོས་པ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་མཐར། བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་སླབོ་ཕུག་ཚོར་བསམ་ཚྱུལ་
བཏནོ་ཏ་ེལོ་གསར་པ་འདའིི་ནང་ང་ཚོ་ཚང་
མས་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་ལགྷ་པར་ཕ་སདྐ་
གཙང་མ་རྒྱག་རྒྱྱུར་འབད་བརྩནོ་བ་རྒྱྱུའི་ལོ་

གསར་པའ་ིདམ་བཅའ་འཇགོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ནམ་ཞསེ་གསུང་སབྐས། ཚང་མས་མགནི་དབངས་
གཅིག་གྱུར་གིས་ལོ་གསར་པའི་ནང་བདོ་སྐད་གཙང་མ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཡིན་ཞེས་ཕི་ལུགས་ཀི་ལོ་
གསར་པའ་ིདམ་བཅའ་ New Year Resolution བཞག་སོང་། ད་ེརསེ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ི
གསུང་བཤད་གནང་ས་ེཐངེས་འདའི་ིཟབ་སྦངོ་རྒྱལ་ཁའ་ིངང་མཇུག་སིྒལ་བ་བཅས། །

ག་སནོ་སབྐས་རྒྱ་གར་མི་ས་གགས་ཅན་ཚོས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ཆེ་བསདོ་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
༤ རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་གུང་ཆྱུ་ཚོད་ ༡ 
ཡོལ་ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རནེ་
གཞི་བས་པའི་ཨོ་བྷ་ེརོ་ཡི་གསོལ་མགནོ་ 
ཁང་ Oberoi Hotel ད་ུ༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག 
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གུང་གངས་ ༨༠ 
ཕབེས་པའི་ག་སནོ་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་ཞུ་
སབྐས། ཐགོ་མར་ལས་རིམ་གཙོ་སྐངོ་བ་
ལམྕ་སྐ་ུཀ་ོམལ་ལགས་ཀིས་ Ms. Komal 

GB Singh བར་ལམ་༸གངོ་ས་མཆོག་
མཛད་འཕནི་ཧ་ཅང་ཆེ་བར་བརནེ་༸གངོ་ས་
མཆོག་དང་ཐུགས་འདསི་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་རྒྱ་
གར་བ་ཚོས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ནང་
༸གངོ་ས་མཆོག་གུང་གངས་ ༨༠ ཕབེས་
པའ་ིག་སནོ་སུང་བརིྩ་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིབསལྐ་བཟང་གི་
གོ་སབྐས་བྱུང་མེད་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས། མཛད་སྒ་ོག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་
ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ཨ་ནལ་ཇི་ཏ་ིསིང་ Mr 
Analjit Singh མཆོག་ལ་མཛད་སྒ་ོང་ོསྤདོ་
གནང་དགསོ་པའ་ིལམ་སནོ་ལརྟ་ཁངོ་གིས་ང་ོ
སྤདོ་ཞུས། ད་ེརསེ་སྐ་ུཞབས་རཱམ་ཇ་ེཐི་མ་ལ་
ན་ི Ram Jethamalani མཆོག་གིས་གསུང་
དནོ། ང་རང་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་

པ་ོམཆོག་ལ་བསདོ་བཀུར་བསྔགས་གསུམ་
ཞུ་མཁན་གི་མི་ཞིག་ཡིན། ཁངོ་ན་ིསནོ་
པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་དགོངས་
གཞིར་བཟུང་ཉམས་བཞསེ་མཛད་མཁན་གི་
དཔ་ེམཚོན་ཞིག་ཡིན། ཞསེ་གསུངས། ད་ེ
བཞིན་རྒྱ་གར་གི་སིད་བླནོ་གཞོན་པ་ཟུར་པ་
ཨེལ་ཀ་ེཨ་ཌི་ཝ་ན་ི Lal Krishna Advani 

མཆོག་གིས་གསུང་དནོ། ལོ་ཤས་གངོ་ང་
རང་རི་ཤི་ཀེ་ཤིར་གནས་མཇལ་ད་ུ༸གོང་
ས་མཆོག་དང་ལནྷ་ད་ུཡོད་སབྐས། ༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་ཧནི་དའུ་ིབ་ླམ་ཆེ་ཆྱུང་སུ་འད་
ཞིག་ཡིན་རངུ་ཨོག་ཚོམ་ཡོད་ཚེ་འཐནེ་རྐང་
མཛད་ཀི་འདགུ དརེ་ང་རང་ཧནོ་འཐརོ་
སོང་། འནོ་ཀང་ཚང་མས་དགའ་མོས་
ཐགོ་ནས་མོས་མཐུན་ཞུ་བཞིན་འདགུ ད་ེ
ན་ིཁངོ་གིས་སུ་གཅིག་ལའང་གནདོ་འཚེ་བ་
རྒྱྱུའི་ཀུན་སླངོ་རྩ་བ་ནས་མ་འཆང་བས་རེད། 
ཅསེ་གསུངས། གཞན་ཡང་ན་ོབལེ་ 
ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་བཞསེ་མངོ་མཁན་
སྐ་ུཞབས་ཀ་ེལ་ཤི་སཏྱར་ཐི་ Kailash 

Satyarthi མཆོག་གིས་གསུང་དནོ། ངས་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་ད་ེསྙངི་
སབོས་དང་། བམས་བརྩ།ེ ཆོད་སེམས། 
བིས་པའ་ིངང་ཚྱུལ། བཅས་སྐའུ་ིཆེ་བའ་ིཡོན་

ཏན་བཞིའི་ཐགོ་ཕགོས་བསྡམོས་བརྒྱབ་ནས་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། དང་པ་ོད་ེབཟང་སྤདོ་དང་ཆོད་
སེམས། བམས་བརྩ་ེསོགས་ལ་བརནེ་ནས་
འཁུངས་པའ་ིཐུགས་རྒྱྱུད་ཀི་སྙངི་སབོས་རེད། 
ད་ེལ་ྟབུའི་སྙངི་སབོས་ཀི་ས་བནོ་ད་ེང་ཚོ་ཚང་
མའ་ིརྒྱྱུད་ལ་ཡོད། ངས་ཀང་༸གངོ་ས་
མཆོག་ལརྟ་བམས་བརྩ་ེགོང་སྤལེ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་
ད་ེངའི་མི་ཚེའི་དནོ་གི་སྙངི་པརོ་ངསོ་འཛིན་
བ་རྒྱྱུའ་ིསེམས་ཐག་བཅད་པ་ཡིན། བིས་
པའི་ངང་ཚྱུལ་ཞསེ་པ་ད་ེལོ་ནའི་བབ་ནས་ཞུ་
ཡི་མེད། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་འཇིག་རནེ་
ཀུན་ལ་ཉ་ེརིང་ཆགས་སྡང་དང་བལ་བའི་
བཏང་སྙམོས་ཀི་གཟགིས་ཚྱུལ་དརེ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད། ཅསེ་གསུངས། ཕོག ས ་ མཚྱུ ང ས ་
རྒྱ་གར་གི་གླགོ་བརྙན་འཁབ་སནོ་པ་གགས་
ཆེན་ཤར་མི་ལ་ཊ་གརོ་ Sharmila Tagore 
ལགས་ཀིས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལྗགས་
རྩམོ་མཛད་པ་ནས་བཏུས་ཏ་ེགསུང་དནོ། ལ་ྷ
ཁང་དང་ལྟ་གུབ་མགོ་ཉགོ་ཚ་པ་ོད་ེའདའི་
དགསོ་པ་གང་ཡང་མེད། ང་ཚོར་ཡོད་པའ་ི
ཀླད་པ་དང་སྙིང་འདི་ང་ཚོའི་ལྷ་ཁང་ཡིན། 
བམས་བརྩ་ེད་ེང་ཚོའ་ིལ་ྟགུབ་ཡིན། ཞསེ་
སྒགོས་སྦང་ཞུས།  ད་ེནས་རྒྱ་གར་གི་གནའ་
བའོ་ིསྒྱུ ་རྩལ་ཐགོ་མཁས་ལས་པ་ལམྕ་སྐ་ུཀ་པ་ི

ལ་ཝཏ་སཱ་ཡན་ Dr. Kapila Vatsyayan 
མཆོག་གིས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ཆེ་བསདོ་ཞུ་
སབྐས། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་དཔལ་མགནོ་
འཕགས་པ་ཀླུ ་སུྒབ་ཀི་བསླབ་བ་ད་ེདག་རྒྱ་

གར་ནང་སརླ་གསོ་མཛད་པ་མ་ཟད། ༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་གཞན་ཕན་དང་བམས་
བརྩེའི་ཉམས་ལེན་གོང་ཐརོ་གཏངོ་གནང་
མཛད་པར་བསགྔས་བརདོ་ཞུས། ད་ེབཞིན་
རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱྱུས་སྨྲ་བའི་མཁས་དབང་སྐ་ུ
ཞབས་རཱ་མཱ་ཅནྡྲན་གུ་ཧ་ Ramachandra 

Guha ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ། ངས་ད་ེས་ྔ
༸གངོ་ས་མཆོག་གི་༸ཞལ་མཇལ་ཐབོ་མངོ་
མེད། འནོ་ཀང་ང་རང་སྡ་ེར་ལྡནུ་ནང་འཚར་
ལོངས་བདེ་སབྐས་ཁུལ་དརེ་བདོ་མི་མང་པ་ོ
ཡོད། དརེ་བརནེ་བདོ་མི་ད་ེདག་བརྒྱྱུད་ནས་
ངས་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐརོ་ལ་རྒྱྱུས་མངའ་
ཡོད། མེས་པ་ོདམ་པ་གཱན་དའི་ིཚ་བ་ོསྐ་ུ
ཞབས་རཱམ་ཅནྡྲྲཱ་གཱན་འདིས་ངར་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་སྐརོ་ལ་གསུང་སབྐས། ༸གངོ་ས་
མཆོག་ན་ིམེས་པ་ོདམ་པ་གཱན་ད་ིལརྟ་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་། ཆོས་ལུགས་
མཐུན་སིྒལ་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་གནང་མཛད་
ཆེད་ཆོད་སེམས་བརན་པསོ་རྒྱབ་སྐརོ་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་ཞུ་མཁན་ཞིག་དང་། དཀའ་རྙགོ་
ཇི་འད་ཞིག་འཕད་ཀང་འཚེ་མེད་ཞི་བ་གསོ་
མོལ་གི་ལམ་ནས་སེལ་ཐབས་མཛད་མཁན་
ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
འག་ོབ་ཀུན་ལ་བམས་བརྩསེ་གཟགིས་བཞིན་
ཡོད་སབས། ཆོས་ལུགས་དང་རིགས་རསུ། 
དབུལ་ཕྱུག་སོགས་ཀི་དབ་ེབ་གང་ཡང་མེད་
པར་མི་ཚང་མ་འད་མཉམ་ཐོག་འཆམ་
མཐུན་གི་སིྤ་ཚོགས་ནང་གནས་དགོས་པའི་
དགོངས་བཞེད་མཛད་མཁན་ཞིག་ཡིན་
སྐརོ། ད་ེརསེ་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ི
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཀ་རན་སིང་མཆོག་གིས། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་ཁངོ་རང་ཉདི་ཐངེས་
དང་པརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དང་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
མཇལ་འཕད་བྱུང་བ་དན་གསོ་ཞུས་དནོ། 
སྐབས་དརེ་པཎ་ིཏ་ན་ེརུ་མཆོག་ལྷན་བཅར་

ཐགོ་ཀྲའ་ོཨན་ལེས་ངར་༸གོང་ས་མཆོག་
དང་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ངོ་སྤོད་
གནང་བྱུང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་དསུ་
སབྐས་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཆྱུང་ཇི་འད་ཞིག་འགོ་

ཐུགས་ནམ་ཡང་གཡེལ་བ་མེད་པར་བཏང་
སྙམོས་ངང་བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་ཀི་དབུ་ཁདི་
ལམ་སནོ་མཛད་པའི་འབས་བུར་བདོ་མིའི་
སིྤ་ཚོགས་རགོ་སིྒལ་པའོི་ངང་གནས་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད། བཅས་གསུངས་རསེ་ཁངོ་གིས་
ཐགོ་མར་ཨིན་ཡིག་དང་ད་ེནས་ལེགས་སྦར་
ནང་ཆེད་རྩོམ་གནང་བའི་རྩོམ་ཐུང་ཞིག་
༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་སནྙ་སྒནོ་ཞུས། ད་ེབཞིན་
སབྐས་དརེ་ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེནས་ཡིན་
པ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཨར་ཀ་ེཀིར་
མེ་ RK. Kirmey ལགས་ཀིས་༸གངོ་ས་
མཆོག་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་རིང་ང་ཚོས་བདོ་
དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་
༸གངོ་ས་མཆོག་བདོ་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུ་ཐུབ་
རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་དང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་སྐ་ུཚེ་
ཡུན་ད་ུགནས་པ་དང་། ༸སྐའུ་ིའཕདོ་བཞསེ་
གང་ལེགས་ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་ཡང་ཞུས་
ཡོད། ཁྱུག་ཙམ་རིང་གསོལ་ཇའ་ིབར་སེང་
ཚར་རསེ་སརླ་ཡང་ཚོགས་ཁང་ནང་ག་སནོ་
མཛད་སྒ་ོམུ་མཐུད་ནས་གསུང་བརིྩ་ཞུ་སབྐས་
རྒྱ་གར་གི་རོལ་མོའི་སྒྱུ ་རྩལ་བ་སྐུ་ཞབས་
ཨེམ་ཇ་ེཐི་ཨ་ལི་ཁཱང་ Ustad Amjad Ali 

Khan དང་ཁངོ་གིས་སས་གཉསི་བཅས་
ཀིས་རོལ་མོའི་ལམ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་
ལ་ཆེ་བསདོ་ཞུས་པར་ཚོགས་བཅར་བ་ཚང་
མས་དགའ་བསུ་ཚད་མེད་ཞུས།   ད་ེནས་
ཁིམས་ལུགས་མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་ཕ་ལི་
ན་རི་མན་ Fali Nariman ལགས་ཀིས་
གསུང་དནོ། ངས་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་༸སྐའུ་ི
ཆེ་བའ་ིཡོན་ཏན་གཉསི་ཙམ་ཞུས་ན། ཁངོ་
ནི་རང་གཅེས་འཛིན་གི་བླསོ་བཅིངས་ནས་
ཐུགས་གཤིས་གུ་དགོ་པ་ོད་ེའད་མིན་པར་
ཐུགས་ཧ་ཅང་ཡངས་པ་ོཡོད། ཁངོ་གིས་སུ་
གཅིག་ལ་འཁནོ་སེམས་འཆང་གནང་མཛད་
ཀི་མེད། ཅསེ་སོགས་གསུངས།།

ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རགས་བཞསེ་མངོ་མཁན་སྐ་ུཞབས་ཀ་ེལ་ཤི་སཏྱར་ཐི་མཆོག་དང་ལནྷ།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ ཕི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༦4

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་སནྨ་ཁང་དང་སླབོ་གྲྭ་སོགས་ནང་སནྨ་པ་དང་དག་ེརྒན་མ་འདང་པའ་ིདཀའ་ངལ་ད་ེདག་འཆར་
ཅན་ལརྟ་བརིྩས་ནས་བཞག་ན་འཐུས་ཤོར་འག་ོརྒྱྱུ ་ཡིན་པའ་ིབཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
༡ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་སུ་
རནེ་གཞི་བས་པའི་བསེ་ཀི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པ་ོ
བཀྲ་ཤིས་ལྷུ ན་པརོ་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་
ལ་སྒོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཚེ་
དབང་བཀའ་དནི་ཆེ་སྩལ་དང་། མགནོ་པ་ོ
གང་ཉིད་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཡུན་ད་ུབརན་ཕིར་
མཁའ་འགའོི་བསུན་བཟླགོ་དང་འབལེ་བའི་
བརན་བཞུགས་རྒྱས་པ་བསར་འབུལ་ཞུས་
པ་དང་། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་
མང་ཚོགས་ལ་ཐུགས་བརྩེའི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ 
༨ ཐགོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གཟིམ་ཆྱུང་ནས་གླིང་མཆོག་སུྤལ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོ་ི
མཁན་རིན་པ་ོཆེ། དགའ་ཤར་མཁན་རིན་
པ་ོཆེ། བ་ླམ་ཐུབ་བསན་བཟདོ་པ་རིན་པ་ོཆེ་
སོགས་ཀིས་སྤསོ་སསེ་སྔནོ་བསུས་ཏ་ེགཙྱུག་
ལག་ཁང་གསར་པའི་བཞུགས་ཁི་རིན་པ་ོ
ཆེར་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་བསནུ། ༸གངོ་ས་
མཆོག་གིས་སླབོ་ཕུག་གཙོ་བརོ་དམིགས་ཏ་ེ
ཐུགས་བརྩའེ་ིལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། 

ད་ེརིང་སིྤ་ལོའི་ལོ་གསར་འཁལེ་ཡོད་སབས་
སླབོ་ཕུག་ཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་མར་སིྤ་ལོ་གསར་
པར་འཚམས་འད་ིཡོད། སླབོ་ཕུག་གཞནོ་ན་ུ
ཁདེ་རང་ཚོ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་
ཡོད། གང་ཡིན་བརདོ་ན། ཁདེ་རང་ཚོའ་ི

མི་རབས་ད་ེདསུ་རབས་ཉརེ་གཅིག་པའི་མི་
རབས་གསར་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། འཛམ་
གླིང་འདི་བཞིན་དངོས་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་
དང་མཐུན་པའི་སྒ་ོནས་འགྱུར་བ་ཞིག་འག་ོ
དགསོ། ང་ཚོ་ཚང་མ་བད་ེབ་འདདོ་པ་དང་
སྡགུ་བསལྔ་མི་འདདོ་པ་གཅིག་མཚྱུངས་ཡིན། 
འཛམ་གླངི་ཞི་བད་ེལནྡ་པ་ཞིག་དང་། ཁརོ་
ཡུག་ཞི་བད།ེ ལུས་པ་ོབད་ེཐང་། སིྤ་ཚོགས་
བད་ེསིྐད་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་བར་ནང་གི་ཞི་

བད་ེདང་། བམས་བརྩརེ་ཐུག་ཡོད། དངེ་
སབྐས་ཚན་རིག་པ་ཚོས་བརག་ཞིབ་བས་པའ་ི
གུབ་དནོ་གི་ལམ་ནས་མིའི་ལནྷ་སྐསེ་བམས་
པ་དང་བརྩེ་བས་ལུས་པའོི ་འཕདོ་བསནེ་
ལ་བཟང་ཕགོས་ཀི་ཕན་ཐགོས་ཀི་ཡོད་པ་

དངོས་ཡོད་ར་འཕདོ་ཀི་ལམ་ནས་བརོད་
ཀི་ཡོད། ང་རང་ཚོའ་ིརིག་གཞུང་གཏངི་
ཟབ་ཡོད་པ་འད་ིཉམས་པ་སོར་ཆྱུད་དང་མི་
ཉམས་གངོ་སྤལེ་བས་ནས་རྒྱྱུན་འཛིན་ཐུབ་པ་
བྱུང་ན། བདོ་མི་རིགས་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་མི་
རིགས་ས་ཡ་བ་ེབ་མང་པ་ོལའང་ཕན་ཐགོས་
ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རེད། ད་ེ
དང་དསེ་མཚོན་པས་ཤར་ཕགོས་ཀི་ཡུལ་
གུ་མང་པརོ་ཕན་ཐགོས་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་གསལ་

པ་ོརེད། འཛམ་གླངི་སིྤ་ལ་ཡིན་ནའང་ཕན་
ཐགོས་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་རེད། དརེ་བརནེ་བདོ་
རིགས་ན་གཞོན་དང་སླབོ་ཕུག་ཁདེ་རང་ཚོ་
མ་འངོས་བདོ་ཀི་སོན་རྩ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་ད་
ལ་ྟསླབོ་སྦངོ་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ོསང་བས་ནས་ཤུགས་
རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ། ད་ེནས་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལུས་
པའོ་ིའཕདོ་བསནེ་ཡག་པ་ོཞིག་ཡོང་བར་ཟས་
སྤདོ་གཉསི་ལ་འཛེམ་ཟནོ་གིས་སྔནོ་འགོག་
བེད་དགོས་གལ་ཆེ་བའི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ། མི་ཚེ་དནོ་དང་ལནྡ་པ་ཞིག་བྱུང་
བ་ཡིན་ན་ཚེ་རིང་ད་ུགནས་པ་ཡིན་ནའང་
རང་གཞན་ཀུན་ལ་ཕན་རྒྱྱུ ་ཞིག་ཡོང་ངསེ་
རེད། ད་ེའད་ཡིན་པར་བརནེ་ཚེ་དབང་ཞུས་
པ་དང་ཆབས་གཅིག་མི་ཚེ་བཟང་པ་ོཞིག་ལ་
བསྐལ་རྒྱྱུའ་ིབསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ། གཞིས་
ཆགས་ནང་གི་གཞིས་མི་ཚོར་ད་ེས་ྔའག་ོསདོ་
སནྨ་ཁང་གི་མཐུན་རྐནེ་ཡོད་ནའང་སནྨ་ཁང་
ནང་སནྨ་པ་སོགས་མ་འདང་པ་ད་ེའད་ཡོང་
གི་འདགུ ཁ་སང་ཧུན་སུར་དའུང་སནྨ་ཁང་
ཡོད་པ་གང་ཞིག་སནྨ་ཁང་ནང་སནྨ་པ་སོགས་
མཐུན་འགྱུར་མ་འདང་བ་ཡོད་ལུགས་བཤད་

ཀི་འདགུ འཆར་ཅན་འཆར་ཅན་ཞསེ་བརདོ་
ནས་མ་བཞག་པར་ད་ེཚོའི་རིགས་གལ་ཆེ་
དནོ་ཆེར་བརིྩ་དགསོ་པ་རེད། ད་ེབཞིན་སླབོ་
གྲྭ་ཡིན་ན་སླབོ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་ཚོས་སླབོ་ཕུག་
འཕདོ་བསནེ་སྐརོ་ད་ོསང་བེད་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ནད་ན་ཚ་བྱུང་བའ་ིརསེ་
སུ་ཕུ་བརྒྱབ་རོགས་ཟརེ་བ་ད་ེརིགས་ཕིས་
དགས་པ་རེད། བཅསོ་ཐབས་ད་ེཙམ་བདེ་
རྒྱྱུ ་མེད་པ་རེད། སྤདོ་ལམ་བསུང་རྒྱྱུ ་དང་། 
ཟས་འཕདོ་ལ་བལྟས་ནས་སྔ་ས་ནས་སྔནོ་
འགགོ་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། ལུས་པ་ོ
བད་ེཐང་ཡོང་བར་ད་ོསང་བེད་དགོས་པ་
རེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་
དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་ལ་སྒལོ་དཀར་ཡེ་ཤེས་
འཁརོ་ལོའ་ིཚེ་དབང་སྩལ་བ་དང་། ད་ེརསེ་
ལམ་རིམ་ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་དང་ལྷ་ོགཞིས་
ཁག་བཅས་ཐུན་མོང་གིས་མགོན་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་ལ་མཁའ་འགའོི་བསུན་བཟླགོ་
གི་ཆོ་གའི་སྒ་ོནས་བརན་བཞུགས་རྒྱས་པ་
བསར་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེཐངེས་འདའིི་ལྷ་ོཕགོས་
ཁུལ་ད་ུགང་ཉདི་མཆོག་གིས་ཆོས་འབལེ་གི་
མཛད་འཕནི་བགགེས་མེད་ངང་ལེགས་པར་
གུབ་ཡོད་པ་བཅས། །

མན་སརྤ་བདོ་མི་ཁིམ་ཚང་ཉམ་ཐག་དའེ་ི
གནས་སངས་ཕན་བུ་ཡར་རྒྱས་ཕིན་ཡོད།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ཨ་རིའ་ིནའིུ་
ཡོག་ནང་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་ཐུབ་བསན་ཤེས་
རབ་ལགས་ཀིས་མན་སརྤ་གཞིས་ཆགས་སུ་
གངོ་སྡ་ེ ༥ ཁིམ་ཨང་ ༡༡ ནང་གནས་སྡདོ་
བདོ་མི་ལགྷ་པ་མཚམས་གཅོད་ལགས་དང་
བཟའ་ཟླ་ཀུན་བཟང་དནོ་གུབ་ལགས་གཉསི་
ལ་ཕུ་གུ་མང་བ་དང་། ཀུན་བཟང་དནོ་གུབ་
རང་ཉདི་གཉན་ནད་རེག་དགུ་གི་ན་ཚ་ HIV 

ཡོད་སབས། སྡདོ་ཁང་དང་འཚོ་བའ་ིགནས་
སངས་སོགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་
བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གི་བརྙན་འཕནི་ཕགོས་སིྒག་
གནང་བ་ཞིག་སིྤ་ཚོགས་ད་ལམ་ཐགོ་ཐནོ་
ཡོད། འནོ་ཀང་དངེ་སབྐས་ཁངོ་བཟའ་མི་
གཉསི་ཀི་སྡདོ་ཁང་ཡང་བཟ་ོབཅོས་བས་ཏ་ེ
འགགི་ཙམ་ཡོད་པ་མ་ཟད། གཉན་ནད་རེག་
དགུ་ HIV གི་ནད་གཞི་ཕགོ་མཁན་གི་བདོ་
མི་གཞན་དང་གཅིག་མཚྱུངས་སུ་ཀུན་བཟང་
དནོ་གུབ་ལགས་སུའང་སནྨ་བཅསོ་ཐབོ་ཐང་
ཡོངས་རགོས་ཐབོ་མུས་ཡིན་འདགུ ད་ེཡང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ཀི་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་བསན་འཛིན་
བསོད་ནམས་ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 

༡༢ ཚེས་ ༢༩ ཉནི་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་བའ་ི
སནྙ་ཞུའ་ིནང་གསལ་ལརྟ་ན། གཉན་ནད་
རེག་དགུ་གི་ནད་གཞི་ཕགོ་མཁན་གཞན་དང་
གཅིག་མཚྱུངས་ལྟར་ཀུན་བཟང་དནོ་གུབ་
ལགས་ལ་སནྨ་བཅོས་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་
འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་འགྱུར་
གནང་བཞིན་པ་མ་ཟད། ཁངོ་གི་ཕ་ཡང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཉམས་ཐག་ཐོ་གཞུང་ནང་ཚྱུད་
ཐགོ་སནྨ་བཅསོ་ཐབོ་ཐང་ཆ་ཚང་རག་མུས་
ཡིན། ཕགོས་མཚྱུངས་ཀུན་བཟང་དནོ་གུབ་
ཀི་བཟའ་ཟླ་ལགྷ་པ་མཚམས་གཅོད་ལགས་
ཀང་རྒས་གསོ་ཁང་ནང་ལས་ཀ་ཐབོ་ནས་
ཟླ་རེར་ག་ླཕགོས་ཧནི་སྒརོ་ ༡༤༠༠༠ ཐབོ་
བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ། ས་གནས་མཉམ་
འབལེ་ལས་ཁུངས་ནས་བུ་ལོན་ཧིན་སྒརོ་ 
༢༠༠༠༠༠ ཡོད་པ་ད་ེདག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༦ ནང་ཁངོ་གཉསི་ཀིས་གཙང་གསལ་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་ེཡང་ལགྷ་པ་མཚམས་
གཅོད་ལགས་ལ་མན་སྤར་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལས་ཁུངས་བརྒྱྱུ ད་ནས་ལས་ཀ་ད་ེ
ཐབོ་ཡོད་སྐརོ་སནྙ་ཞུའ་ིནང་འཁདོ་འདགུ །

ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིདང་བངླས་འཕདོ་བསནེ་ཚོགས་པའ་ིཁབ་ཁངོས་སནྨ་ཁང་ཁག་གི་ནང་གཤམ་གསལ་ས་སངོ་ཡོད་ན། རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ཁདོ་ད་ེཐགོ་ཞུགས་འདདོ་ཡོད་ན་འཚང་སནྙ་ཕུལ་སབྐས་ཚང་དགསོ་པའ་ིཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།

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་གཟུཌ་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་འབལེ་
ཡོད་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།
༦། ལས་མངོ་ངསོ་སྦརོ།
གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་སངེ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་རིམ་ཟུང་
འབལེ་དུང་ཆེ་ཡན་ཞིག་གི་དག་མཆན་དང་
ལས་དམ་སྦྲཌ་འཕདོ་བསནེ་དུང་ཆེའ་ིམཚན་
ཐགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ ཕི་ད་ོ
ཕག་ཚོད་ ༥ གངོ་འབུལ་དགསོ། ད་ོབདག་
སོ་སོར་འབལེ་བ་ཞུ་བདའེ་ིསདླ་ཁ་བང་དང་། 

ཨང་། ལས་འགན། དགསོ་ངསེ་ཤེས་ཚད། ལས་མངོ་། ས་མིག་གངས། ས་གནས།
༡ མི ག ་ ད བ ང ་ བ ར ག ་ ད པྱ ད ་ མ ཁ ན །    

(Ophthalmic Technician)

དམའ་མཐར་ (Diploma in 

Ophthalmic)

༡ ༡ ཀ་ོལེ་གལྷ།

༢ ཕི་བཅསོ་གསོ་ཐབས། (Physiotherapist) BPT (Bachelor of 

Physiotherapy)
ཟླ་ ༦ ༢ ཨོ་ཌི་ཤ་དང་། 

ལ་དགྭས།
༣ ཁག་ལུད་གླགོ་དཔར་བརག་དཔྱད་མཁན།    

Lab/X-ray Technician

དམའ་མཐར་ Diploma in Lab/ 

X-ray Technician

༡ ༡ མན་སརྤ།

༤ སོའ་ིལས་བདེ། (Dental Therapist) དམའ་མཐར་ Diploma in Dental 

Technician

༡ ༡ ལ་དགྭས།
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ད་ེབཞིན་ཁ་པར་ཨང་གངས་སོཌ་འཚང་
སྙན་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོས་པ་དང་། 
ཡིག་ཆ་ང་ོམ་རྣམས་འབརོ་ཐ་ོའགདོ་བཅར་
སབྐས་མིག་སནོ་དགསོ། ཆ་རྐནེ་ཚང་བའ་ི
ཞུ་སནྙ་ཕུལ་མཁན་རྣམས་ལ་འདམེས་རྒྱྱུཌ་
ཀི་ཚེས་ཆ་སབྐས་མཚམས་ཐག་གཅདོ་བ་རྒྱྱུ ་
ཡིན་པ་བཅས་ཀི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒཌ་
སུ། འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༦ ལ།།

འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ ནས་ཚེས་ ༡༧ བར་ཉནི་གངས་བཅ་ོལའྔ་ིརིང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་  
ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ར་ས་ནས་མུམ་བྷ་ེདང་པུ་ན།ེ འཇམ་ཁ་ེད།ི Jhamkhed ལྡ་ིལི་བཅས་སུ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་ཀིས་ཁུལ་དའེ་ིའཕདོ་བསནེ་བས་ིགནས་ཆེ་ཁག་ནང་གཟགིས་སྐརོ་དང་འབལེ་མི་ས་མཇལ་འཕད་དང་། འཕདོ་
བསནེ་སྐརོ་གི་ཟབ་སྦངོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ  ཐངེས་འདརི་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་རྣམ་པས་རྒྱ་གར་གི་གངོ་ཁརེ་མུམ་བྷ་ེདང་ཇམ་ཁ་ེད།ི ད་ེབཞིན་པུ་ན་ེསོགས་ཀི་སནྨ་ཁང་ཁག་ཏུ་གཞི་
རིམ་འཕདོ་བསནེ་གི་ལས་གཞི་དང་། སིྤ་ཚོགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་གཞི། ད་ེབཞིན་གླ་ོནད་བཅསོ་ཐབས་སོགས་ལ་རགོ་ཞིབ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ གཞན་ཡང་ཕི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༡ ནས་ཕི་ཚེས་ ༡༥ བར་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་འབལེ་ཡོད་
ལས་བདེ་རྣམ་པས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིགསར་པའ་ིནང་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིསནྨ་ཁང་དང་འཕདོ་བསནེ་འཛིན་སྐངོ་བས་ིགནས་ཁང་ད་ུཉནི་གངས་ལའྔ་ིརིང་ཟབ་སྦངོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ



པར་ངསོ་ལ་ྔཔ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ ཕི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༦ 5

བསན་པ་སིྤ་ལ་བསམ་བླ་ོགཏང་ནས་སླབོ་གཉརེ་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༣༡ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་ཆོས་གྲྭ་བཀྲ་
ཤིས་ལྷུན་པརོ་སོྩལ་བཞིན་པའི་ཆོས་འབལེ་
ཉིན་བཅྱུ་གཉིས་པའི་ཐོག་ཕི་ནང་གི་དད་
ལྡན ་ཆོས་ཞུ ་བ་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་ཁི ་
གསུམ་བརྒལ་བར་བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་
བཅྱུ་དུག་གི་དབང་སྩལ་གུབ་བསནུ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ། ལོ་ཁ་ཤས་ཤིག་ནས་འག་ོ
འཛུགས་ཀིས་ལམ་རིམ་ཁིད་ཆེན་བརྒྱད་
ཀི་ཐགོ་ལ་ཁིད་རྒྱྱུ ན་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་
གཅིག་ཏུ་ལྡབེ་ནས་ཁདི་བཏནོ་པ་རེད། ཕལ་
ཆེར་ངོས་ཀི་མི་ཚེ་གཅིག་ལ་ཚར་གཅིག་
མ་གཏགོས་ཡོང་རྒྱྱུ ་མེད་པ་ད་ེཚར་བ་རེད། 
སྐབས་འདིར་འགལ་རྐེན་སོགས་མེད་པ་
ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་། གཙོ་བ་ོདད་པ་
དང་དམ་ཚིག་གཡོ་བ་མེད་པ། ད་ེབཞིན་
ལས་དང་སྨནོ་ལམ་གི་འབལེ་བ་ཡོད་པར་
བརནེ་བགེགས་མེད་ལྷུན་འགུབ་བྱུང་སོང་། 
དརེ་བརནེ་དཀར་ཕོགས་སྐོང་བའི་སུང་
མ་ཚོར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ེབཞིན་
གཟུགས་ཅན་མིས་དངསོ་དང་བརྒྱྱུ ད་པའི་
ཐོག་ནས་སེམས་ཤུགས་སྐེད་ནས་ལྷགས་
པའི་བསམ་པའི་ཀུན་ནས་བླངས་ཏ་ེམཐུན་
འགྱུར་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་

ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། དག་ེབ་རགོས་བང་ལ་བསྔ་ོརྒྱྱུ ་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད། འད་ིགར་ལས་ཀ་བདེ་
མཁན་བཀྲ་ཤིས་ལྷུ ན་པའོི ་གདན་ས་དང་
ད་ེས་ྔསེར་སདྨ། དགའ་ལནྡ་བཅས་ནས་ལོ་
ཡུན་འདིའི་རིང་འབལེ་བ་ཐགོས་བསྡད་པ་
མང་པ་ོཡོད་པ་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ལམ་རིམ་ཁདི་ཆེན་ཐགོ་མར་འག་ོ
འཛུགས་སབྐས་ཀི་མི་གང་ཙམ་ཞིག་འདས་
ཟནི་པ་རེད། དཔརེ་ན། རྒན་དབང་ཆེན་
ལ་ྟབུ་གཤེགས་ཟནི་པ་དང་། ང་ཚོ་ད་ེལརྟ་
བས་ནས་འག་ོརྒྱྱུ ་རེད། གང་ལརྟ་གསོན་
པའི ་རིང་ལ་གང་ཐུབ་ཆོས་ཉམས་ལེན་
བདེ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཆོས་ཉམས་
ལེན་བདེ་རྒྱྱུ ་ཟརེ་བ་ད་ེདབང་རུལ་དད་པའི་
རསེ་འབང་ཞེས་ང་ཚོའི་གཞུང་ཆེན་པ་ོཚང་
མར་ཡོངས་གགས་རེད། དབང་རུལ་དད་
པའ་ིརསེ་འབང་དང་། དབང་རྣནོ་ཆོས་
ཀི་རསེ་འབང་གཉསི་ཡོད་པར་བརནེ། ང་
ཚོ་སྐསེ་པ་ཉིད་ནས་དབང་པ་ོརུལ་པ་ོབས་
ནས་མ་འཆི་བར་དབང་པ་ོརུལ་པ་ོབས་ཏ་ེ
བསདྡ་ཀི་མ་རེད། འག་ོསདོ་དབང་པ་ོརུལ་
པ་ོཡིན་ནའང་སླབོ་སྦོང་བས་ན་དབང་པ་ོ
རྣནོ་པརོ་ཆགས་འག་ོགི་རེད། དབང་རྣནོ་
ཆོས་ཀི་རསེ་འབང་པའི་སླབོ་སངས་བས་ན་
དསུ་རབས་ཉརེ་གཅིག་དང་། ཉརེ་གཉསི། 

ཉརེ་གསུམ་ལའང་མུ་མཐུད་ནས་བསྡད་ཀི་
རེད། དབང་རུལ་དད་པའ་ིརསེ་འབང་གི་
འག་ོསངས་བཞིན་ཕིན་ན་ག་ཚོད་བསྡད་ཀི་
ཡོད་མེད་བཤད་ཁག་པ་ོརེད། དརེ་བརནེ་
བསན་པ་སིྤ ་ལ་བསམ་བླ ་ོགཏང་ནའང་

གཞུང་ཆེན་སླབོ་གཉརེ་བེད་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད། གང་ཟག་རང་ཉདི་ཀིས་
ཉམས་ལེན་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ནའང་དབང་རྣནོ་
ཆོས་ཀི་རསེ་འབང་པ་བས་ན་དད་པ་ཡིན་
ནའང་ཤེས་རབ་ཀིས་གགོས་དང་བཅས་པ་
ཡིན་དད་པ་ཞིག་ཡིན་སབས་བརན་པ་ོདང་། 
སྙིང་རེ་ཡིན་ནའང་ཤེས་རབ་ཀིས་གགོས་
དང་བཅས་པའི་ཤེས་རབ་ཤིག་ཡིན་པར་
བརནེ་ཧ་ཅང་སྤུས་དག་པ་ོདང་བརན་པ་ོཡོང་

རྒྱྱུ ་རེད། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཀི་ཁད་ཆོས་
གཙོ་བ་ོའདནོ་ས་ད་ེཤེས་རབ་ཆགས་ཡོད། 
དརེ་བརནེ་དགེ་འདནུ་པས་གཙོས་སྐ་བ་ོམི་
མང་ཕ་ོམོ་དབེར་མེད་ཚང་མས་དཔ་ེཆ་
བལ་ྟརྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེབཞིན་

ཡུལ་གུ་འད་མིན་ནས་འབརོ་བ་ཁདེ་རང་
ཚོ་ཡང་སོ་སོའི་སདྐ་ཡིག་ནང་ད་ེས་ྔལོ་བརྒྱ་
ཕག་སངོ་ཕག་གི་སྔནོ་ནས་ཡོད་པ་ད་ེདག་
ལ་སླབོ་སྦངོ་བདེ་དགསོ། དཔརེ་ན། རྒྱ་
ཡིག་ལ་ཆ་བཞག་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་
ད་ེབདོ་ལ་མ་དར་གོང་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་དར་
བ་རེད། ད་ེན་ིདཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་བྱུང་བ་
ཞིག་ཡིན། ཀླུ་སུྒབ་ཀི་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀིས་
མཚོན་ད་ེཚོའི་གས་སྔ་མོ་ནས་རྒྱ་ཡིག་ཐགོ་

ཡོད་པ་ད་ེདག་གལ་སིད་དགསོ་གལ་བྱུང་ན་
སདྐ་གསར་བར་ེལ་ྟབུ་བཟ་ོཆོག་རྒྱྱུ ་རེད། རྩ་
བའི་གཞུང་རྒྱ་ཡིག་ནང་ས་ྔམོ་ནས་ཡོད་པར་
བརནེ་ད་ེཚོ་ངསེ་པར་ད་ུསླབོ་སྦངོ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ང་ཚོ་བདོ་པ་ཚོའང་
ད་ེད་ེབཞིན་རེད། གང་ལརྟ་བདོ་ཡིག་ལ་
བསནེ་མཁན་ང་ཚོ་ཚང་མས་བདོ་ཡིག་ནང་
རྒྱ་ཆེ་གཏིང་ཟབ་ཅིག་ཡོད་པར་བརནེ་ང་
ཚོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་སྒྱུར་མི་དགོས་
པ་ད་ེལྟ་བུ་སྤུས་དག་པ་ོཟ་ཆོག་འཐུང་ཆོག་
ཡོད་པ་ད་ེའད་ིལརྟ་བཞག་ན། སྔནོ་གི་རྒྱལ་
བླནོ་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀི་དནི་མ་དན་པ་ལྟ་བུ་
ཆགས་ཀི་རེད། ཁངོ་ཚོས་མི་རབས་ནས་
མི་རབས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་བསྒྱུ ར་
བ་རེད། དརེ་བརནེ་དཔ་ེཆ་བལ་ྟརྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཆོས་ཉམས་ལེན་བདེ་
དགོས་རེད་ཅསེ་པ་ད་ེརུླང་ལརྟ་གགས་ཡོད། 
ཆོས་སླབོ་སྦངོ་བདེ་དགོས་རེད་ཅེས་བརདོ་
སབྐས་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་དཔ་ེཆ་ལ་ྟམཁན་ཚོ་
མ་གཏགོས་ཆོས་ལ་སླབོ་སྦངོ་བདེ་མི་དགསོ་
པ་ལྟ་བུའི་བསམ་ཚྱུལ་ད་ེརེས་ལུས་ཀི་ལྟ་
སངས་ཤིག་རེད། ཁདེ་རང་ཚོ་ངསེ་པར་ད་ུ
ནང་ཆོས་ལ་སླབོ་སྦངོ་བདེ་དགསོ་རེད། ད་ེ
ག་རང་ཡིན་གཞན་ཞུ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད། 
ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།

རིྩས་པ་ཚོས་སིྒག་གཞི་ཁག་ལ་ཐུགས་སང་གནང་ཐགོ་སྔནོ་རིྩས་ཚད་ལནྡ་བཟ་ོརྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༤ 
ནས་ ༩ བར་ཉནི་གངས་དུག་རིང་གངས་
སིྐད་གཉའ་ཁི་ཚོགས་ཁང་ནང་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་གོ་
སིྒག་འགོ་ནང་སིད་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་
པའི་ཁབ་ཁོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁུངས་ཀི་རིྩས་པ་ཁག་གཅིག་ལ་རིྩས་དང་
འབལེ་བའ་ིཟབ་སྦངོ་དབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་སྒ་ོ

ཞིག་ཚོགས་སོང་། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་
ས་ྔད་ོསྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོནང་སིད་ལས་ཁུངས་
ཀི་དུང་ཆེ ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་
སབོས་རྒྱལ་ལགསཀིས་གཙོས་ནང་སདི་དུང་
འཕར་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུབ་ལགས་དང་། 
དུང་འཕར་ཚེ་དབང་སྒལོ་མ་ལགས། ནང་
སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་རིྩས་པ་དང་ལས་བདེ་
ཁག་གཅིག ཕགོས་མཐའ་ིས་གནས་ཁག་

གི་ཟབ་སྦངོ་ད་ུབཅར་བའི་རིྩས་པ་རྣམ་པ། 
གསར་འགདོ་པ་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་ ༢༥ 
ལགྷ་ཙམ་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར། སྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བསོ་སང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེགནང་
གུབ་བསནུ། ས་གནས་ཁག་གི་ཟབ་སྦངོ་བ་
རྣམས་ཀིས་སོ་སོའ་ིང་ོསྤདོ་གནང་། ད་ེནས་
ནང་སདི་དུང་ཆེས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། 
རྩ་བའི་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་དབུས་ངལེ་

སེལ་ཚོགས་པས་ས་གནས་ཀི་རིྩས་པ་རྣམས་
ལ་རིྩས་ཁ་ཉར་ཕགོས་དང་འབལེ་བའི་ཟབ་
སྦངོ་གོ་སིྒག་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱབ་ལྗངོས་གཙོ་
བ་ོད་ེརྣམ་པ་ཚོས་གསལ་པ་ོམཁནེ་ངསེ་རེད། 
དུས་རབས་ཉརེ་གཅིག་ནང་གཞུང་དང་
སིྒག་འཛུགས། སྒརེ་གི་ཚོགས་པ་སོགས་
གང་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་རིྩས་ཞེས་པ་ད་ེཧ་
ཅང་གནད་འགག་ཅིག་ཆགས་ཡོད། ལས་

ཁུངས་སོ་སོའི་ལས་དནོ་ཆེ་ཆྱུང་དང་སྤུས་
དག་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ད་ེརིྩས་ཀི་ལམ་ནས་
ཆ་ཚང་གསལ་པ་ོརགོས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད། དསུ་རབས་༢༡ པ་འདའི་ིནང་ལས་ཀ་
གང་བས་པ་ད་ེབཀའ་ཤག་གི་ལ་ྟགུབ་གཞིར་
བཟུང་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་ཡོང་ཐུབ་རྒྱྱུ ་
ཞིག་དང་། ང་ཚོས་ལས་ཀ་གང་བས་པ་
དརིེྩས་ཀི་ལམ་ནས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀི་
ཆ་ཚང་རགོས་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཞིག་བཟ་ོདགོས་ཀི་
ཡོད། ད་ེས་ྔཡིན་ན་ས་གནས་སོ་སོའ་ིནང་
རིྩས་པ་འཐུས་ཚང་གནང་ཐུབ་མཁན་དང་
མ་ཐུབ་མཁན་ས་ཚོགས་ཡོད་སབས། གཞུང་
གི་རིྩས་པ་ཚོར་སབྐས་དང་དསུ་ལ་ཟབ་སྦངོ་
གནང་རྒྱྱུའ་ིབརྒྱྱུད་རིམ་ཞིག་ཡོད། རང་
ཁངོས་ཀི་རིྩས་པ་ཚོར་ད་ེས་ྔཟབ་སྦངོ་ཐངེས་
གཅིག་གནང་མངོ་ཡོད། སབྐས་དརེ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་མཁན་གང་ཙམ་བྱུང་སོང་ལ་
མཉམ་ཞུགས་མ་བདེ་མཁན་ཡང་བྱུང་ཡོད།
ད་ེརིང་གི་ཟབ་སྦོང་ཐོག་ས་ཁུལ་ཁག་ཉི་
ཤུ་ཙམ་གི་རིྩས་པ་མང་ཆེ་བ་ཕབེས་ཡོད། 
འནོ་ཀང་རེ་ཟུང་ཕབེས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་
སངས་ཆགས་ཡོད། གཅིག་བས་ན་ས་
གནས་སུ་ལས་དནོ་ཛ་དག་ཡོད་པའི་རྐེན་
གི་ཡིན་སདི། ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཆེད་
མངགས་འག་ོསོང་འཆར་རིྩས་བསྐརོ་ཏ་ེགོ་
སིྒག་ཞུས་པའི་ཟབ་སྦངོ་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མ་ཐུབ་མཁན་ས་ཁུལ་ཁག་གི་རིྩས་

པ་ཚོས་མ་འངོས་པར་རིྩས་དང་འབལེ་བའི་
ཐགོ་ལམ་ལྷངོ་དང་གནས་ཚྱུལ་མ་ལྷག་པ། 
ཚད་ལནྡ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་རྒྱྱུའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད། སྔནོ་རིྩས་ཟརེ་བ་ད་ེགཞུང་དང་སིྒག་
འཛུགས་ཙམ་མ་ཟད་རྒྱ་གར་གི་ཁིམ་ཚང་
སྒརེ་པ་སོ་སོས་ཀང་ལོ་གཅིག་གི་སྔནོ་རིྩས་
བཟ་ོརྒྱྱུའ་ིལམ་ལུགས་ཡོད། ང་ཚོ་གཞུང་
ཞིག་ཡིན་སབས་དངུལ་ཕི་ཕགོས་ནས་ཡོང་
ཁུངས་དང་དངུལ་འབོར་བ་ད་ེདག་སྔནོ་
རིྩས་ནང་ཆ་ཚང་སླབེས་ཡོད་མེད། དངུལ་
ཡོང་ཁུངས་གང་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་གཞུང་
གནོ་གི་དངུལ་ནང་སླབེས་མ་ཐུབ་ན་དངུལ་
ད་ེགཞུང་དངུལ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་
ཞུ་ཐུབ་ཀི་མེད། ད་ེལ་ྟབུའ་ིགཞུང་དངུལ་
ངསོ་འཛིན་མེད་པའི་དངུལ་གིས་ས་གནས་
ཁག་ལ་ལས་དནོ་གུབ་འབས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་
ཞིག་གུབ་ཡོད་ཀང་ད་ེཁིམས་འགལ་ཆགས་
ཀི་ཡོད། དངུལ་གང་འད་ཞིག་ཡིན་རངུ་
གཞུང་དངུལ་གི་ཕགོས་བསྡམོས་མ་དངུལ་
ནང་ཚྱུད་དགསོ་ཀི་ཡོད། ཕགོས་བསྡམོས་
མ་དངུལ་ནང་བསླབེ་རྒྱྱུ འི་དངུལ་ད་ེཡོང་
ཁུངས་གང་ནས་ཡིན་མིན་ཐགོ་མ་ནས་ཞིབ་
འཇུག་བེད་དགོས་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཡོད། ཅསེ་དང་། ད་ེབཞིན་ཁངོ་
གིས་ས་གནས་སོ་སོར་ལས་འཆར་གང་
ཡོད་པ་ད་ེདག་སྔནོ་ཚྱུད་ནས་བཀའ་འཁལོ་
ཞུས་དགསོ་པ་སོགས་ཀི་བརྒྱྱུད་རིམ་ད་ེདག་

མ་འཁུག་པ་གནང་དགོས་གལ་སྐརོ་དང་། 
རིྩས་པ་ཚོས་སིྒག་གཞི་ཁག་ལ་ཐུགས་སང་
གནང་ཐགོ་སྔནོ་རིྩས་ཚད་ལནྡ་བཟ་ོདགསོ་རྒྱྱུ ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཚྱུལ། ད་ལའྟ་ིདསུ་རབས་
འདརི་ཁིམས་སིྒག་གི་ལམ་ནས་འག་ོདགོས་
པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་སབས་
ལས་དནོ་གང་བས་ཀང་ཁིམས་སིྒག་དང་
མཐུན་པའ་ིསྒ་ོནས་བདེ་གལ་ཆེ་ཚྱུལ། ལོ་
གཅིག་ནང་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་ལས་དནོ་
སྤུས་དག་མིན་དང་ལས་འཆར་གང་ཡོད་
མེད་ད་ེརིྩས་པ་སོ་སོའི་སྔནོ་རིྩས་བཟ་ོསངས་
ལ་རག་ལས་སྐརོ། རིྩས་པ་ཚོར་ཁལ་དང་
འབེལ་བའི ་ཐོག་གོ ་ར ོགས་དགོས་གལ། 
རིྩས་པ་ཚོས་ཟབ་སྦངོ་གུབ་རསེ་སོ་སོའི་ས་
གནས་སུ་གདངེ་སྤབོས་ལནྡ་པའི་ཐགོ་གསར་
གཏདོ་ཀི་རྣམ་པའི་སྒ་ོནས་ལས་དནོ་ཚགས་
ཚྱུད་ཇི་ལྟར་གཏངོ་དགོས་མིན་ཐགོ་ཐུགས་
སང་གནང་གལ། རིྩས་ཞིབ་སནྙ་ཐརོ་ལན་
འདབེས་བདེ་སབྐས་ཞིབ་ཚགས་པ་ོདང་རྒྱབ་
རནེ་ཡིག་ཆ་ཟུར་འཛར་འཐུས་ཚང་དགོས་
གལ་སྐརོ། རིྩས་པ་ཚོས་ཟབ་སྦངོ་ཐགོ་ཆ་
ཤས་སྤུས་དག་བངླས་ནས་མ་འངོས་པར་སོ་
སོའི་ས་གནས་སུ་རིྩས་དང་འབལེ་བའི་ཐགོ་
ས་གནས་དང་དབུས་ལ་དཀའ་ངལ་མེད་པ་
ཞིག་ཡོང་ཐབས་གནང་གལ་ཆེ་བ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་ཟུར་པ་མཆོག་གིས་གཙོས་གལ་ཆེའ་ིགནད་ཡོད་མི་ས་
ཁག་གཅིག་གིས་ག་སནོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
༤ རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་གུང་ཆྱུ་ཚོད་ ༡ 
ཡོལ་ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རནེ་
གཞི་བས་པའི་ཨོ་བྷ་ེརོ་ཡི་གསོལ་མགནོ་
ཁང་ Oberoi Hotel ད་ུ༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ རྒྱ་
གར་གི་སིད་བླནོ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་མན་མོ་
ཧན་སིང་ Manmohan Singh མཆོག་
དང་། སདི་བླནོ་གཞནོ་པ་ཟུར་པ་ཨེལ་ཀ་ེ
ཨ་ཌི་ཝ་ན་ི Lal Krishna Advani མཆོག 
རྒྱ་གར་གི་དཔལ་འབརོ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་
ཞབས་པ་ིཅི་ཏམ་བ་ྷརམ་ P. Chidambaram 

མཆོག ད་ེབཞིན་ཆོས་ལུགས་འད་མིན་
གི་དབུ་ཁདི་ཁག་གཅིག ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ི
གཟངེས་རགས་བཞསེ་མངོ་མཁན་སྐ་ུཞབས་
ཀ་ེལ་ཤི་སཏྱར་ཐི་ Kailash Satyarthi 
མཆོག སྐ་ུཞབས་ཀ་རན་སིང་མཆོག ལྡ་ི
ལིའི ་གཙོ ་འཛིན་སྐུ ་ཞབས་ན་ཇིབ་ཇང་ 
Najeeb Jung མཆོག རྒྱ་གར་གི་གནའ་
བའོ་ིསྒྱུ ་རྩལ་ཐགོ་མཁས་ལས་པ་ལམྕ་སྐ་ུཀ་པ་ི
ལ་ཝཏ་སཱ་ཡན་ Dr. Kapila Vatsyayan 
མཆོག ཁམིས་རྩདོ་པ་གགས་ཅན་དང་རྒྱ་
གར་ཁིམས་ཀི་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་
རཱམ་ཇ་ེཐི་མ་ལ་ན་ི Ram Jethamalani 
མཆོག གླགོ་བརྙན་འཁབ་སནོ་པ་གགས་

ཆེན་ཤར་མི་ལ་ཊ་གརོ་ Sharmila Tagore 
མཆོག་སོགས་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ རྒྱ་གར་
གི་སྒྱུ ་རྩལ་བ་གགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་ཨམ་ཇ་ེ
ཏ་ིཨ་ལི་ཁཱང་དང་ཁངོ་གི་སས་གཉསི་བཅས་
ཀིས་རོལ་མོའི་ལམ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་
གུང་གངས་ ༨༠ ཕབེས་པའ་ིག་སནོ་གི་སུང་
བརིྩ་ཞུས་ཡོད།  ད་ེཡང་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་
མར་འབས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་གླིང་གྲྭ་ཚང་
གི་དགེ་འདནུ་པ་རྣམས་ཀིས་ཤིས་བརོད་
གསུང་འདནོ་གནང་། སབྐས་དརེ་༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། དངེ་
སྐབས་འཛམ་གླིང་ནང་བམས་བརྩེ་དགོས་
པ་ད་ེསརྔ་དང་མི་འད་བར་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཡོད། ང་ཚོས་སག་དང་གངླ་པ་ོ
ཆེས་མི་བསད་འདགུ ཅསེ་པ་ཐསོ་སབྐས་
ཧང་སང་ཧནོ་འཐརོ་བཞིན་ཡོད། འནོ་ཀང་
དངེ་སྐབས་ཆོས་ལུགས་དང་རྒྱལ་ཞེན་ལ་
ཁ་གཡར་ནས་མིས་མི་གསོད་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ལམ་
འཆར་ཅན་ལརྟ་ཆགས་འག་ོབཞིན་ཡོད་པའ་ི
གནས་སངས་འདི་བླ་ོཡུལ་ད་ུཧ་ཅང་ཤོང་
དཀའ་བའི་ཐབས་སྡགུ་གི་གནས་སངས་ཤིག་
ཡིན། རྒྱ་གར་བ་ཚོས་རང་ཉདི་ལ་གནའ་
རབས་ནས་ཡོད་པའི་ཆོས་ལུགས་མཐུན་
སིྒལ་གི་གམོས་གཤིས་བཟང་པ་ོད་ེདག་གངོ་
སྤལེ་གཏངོ་ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩནོ་ཤུགས་

ཆེ་ཙམ་གནང་ནས་གཞན་ལ་དཔ་ེསནོ་ཐུབ་
པ་ཞིག་གནང་དགསོ། རྒྱ་གར་ནང་ལ་
མཚོན་ན་སྐབས་རེ་མི་རེ་ཟུང་གིས་རྙགོ་ག་
བཟསོ་པ་ལས་གཞན་ཁནོ་ཡོངས་ཀི་ཆ་ནས་
ཆོས་ལུགས་མི་འད་བ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཕན་
ཚྱུན་འཆམ་མཐུན་དང་ཞི་བད་ེབག་ཕབེས་
ངང་འཚོ་གནས་བདེ་བཞིན་ཡོད། དངེ་དསུ་
འཁུལ་ཆས་རིགས་ཀིས་སྒ་ོལའྔི་དབང་ཤེས་
ལ་བརནེ་པའ་ིབད་ེབ་བསུྐན་ཐུབ། འནོ་ཀང་
རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་
སལོ་རྒྱྱུ ན་ནས་དར་བའི་བསླབ་བ་ད་ེདག་
གིས་ནང་གི་བད་ེསིྐད་བསུྐན་ཐུབ། སིྤར་
རྒྱལ་ཁབ་མང་པའོི་ནང་ད་ུནང་ཆོས་དར་
འཕལེ་བྱུང་ཡོད། འནོ་ཀང་བདོ་མི་ཚོས་
བཀའ་འགྱུར་བསན་འགྱུར་པ་ོཏ་ིགསུམ་བརྒྱ་
ཙམ་ཡོད་པ་རྣམས་གཅསེ་ཉར་བས་ནས་མི་
རབས་ནས་མི་རབས་བརྒྱྱུད་སྤདོ་དང་འཛིན་
སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་བས་ཡོད། ད་ེའད་བདེ་
མཁན་བདོ་པ་ཁ་ོན་ཡིན། ད་ཆ་བདོ་མི་ཚོས་
རྒྱ་གར་བ་ཁདེ་རྣམ་པར་རིག་གཞུང་ད་ེདག་
ཕར་བརིྩ་སྤོད་བེད་དགོས་པ་ང་ཚོའི་ལས་
འགན་ཆགས་ཡོད། རིག་གཞུང་ད་ེདག་དངེ་
སྐབས་འཛམ་གླིང་ནང་ད་ུའབལེ་བ་ཧ་ཅང་
ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། དསུ་རྒྱྱུན་ང་ཚོས་ལུས་
པའོི་འཕདོ་བསནེ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་བཤད་

སལོ་ཡོད། འནོ་ཀང་ད་ཆ་བསམ་བླའོ་ི
འཕདོ་བསནེ་དའེང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་
པ་ཚན་རིག་པ་དང་ལྷག་པར་སྨན་གི་ཚན་
རིག་པ་ཚོས་བརདོ་བཞིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་
ངསོ་ཀིས་བསམ་བླའོི་ས་ཁ་ལ་ྟབུ་ཞིག་དགསོ་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་བརདོ་ཀི་ཡོད། བམས་

པ་དང་བརྩ་ེབ། བཟདོ་སན་སོགས་བཟང་
པའོི་རིན་ཐང་ད་ེདག་གོང་མཐོར་གཏངོ་
བར་ཆོས་ལུགས་བེ་བག་པ་ཞིག་ལ་ངེས་
པར་བརནེ་དགསོ་པ་གང་ཡང་མེད། དངེ་
སབྐས་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་རིན་ཐང་
ད་ེདག་འག་ོབ་མིར་གཞི་རྩའི་དགོས་མཁའོི་
ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པ་ར་སྤདོ་བས་ནས་འག་ོ

བ་མི ་རིགས་སིྤའི ་བདེ་ད ོན་གོང་མཐོར་
གཏངོ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆགས་
ཡོད། ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས་
ག་སནོ་ག་ོསིྒག་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་གསུང་གནང་མཛད། སབྐས་དརེ་རྒྱ་གར་
གི་སིད་བླནོ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་མན་མོ་ཧན་

སིང་མཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ཀི་
ཚབས་ཞུས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཙན་
དན་ལས་གུབ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་མ་ངན་མེད་
ཀི་ར་ོརིང་གི་རྩ་ེམོར་ཆོས་ཀི་འཁརོ་ལོ་ཡོད་
པ་བཟ་ོབཀོད་ཧ་ཅང་ལེགས་པ་ཞིག་ཕག་
རགས་སུ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པར་མགོན་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་གིས་དགསེ་བཞསེ་མཛད།།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བྷངེ་ལོར་ནང་རྒྱ་གར་གཞུང་ཞབས་པ་ཚོར་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢ 
ཉནི་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ཀར་ན་
ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་རྒྱལ་ས་བྷངེ་ལོར་ཁུལ་ད་ུ
གཞུང་ཞབས་མི་ས་ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་འདགུ ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་
སྔ་ད་ོམགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་བཀྲ་ཤིས་
ལྷུ ན་པའོི་༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆྱུང་ཕ་ོབང་

ནས་དགའ་ལནྡ་ཁི་རིན་པ་ོཆེས་གཙོས་ཤར་
བང་ཆོས་ར་ེརྣམ་གཉསི་དང་། གདན་སའ་ི
མཁན་བླ་སུྤལ་རྣམ་པས་དངུ་རྒྱ་སྤསོ་སསེ་
སྔནོ་བསུས་ཏ་ེར་ོཅལ་ཐོག་བཀྲ་ཤིས་ལྷུ ན་
པའོི་དག་ེའདནུ་འདསུ་མང་དང་ལནྷ་སྐུ་པར་
སྒནོ་གནང་མཛད་རསེ་བྷངེ་ལོར་ད་ུཆིབས་
ཞལ་བསྒྱུར། ལམ་བར་བདོ་མི་སེར་སྐ་

སངོ་ཕག་མང་པསོ་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་
མཇལ་དར་དང་བདགུ་སྤསོ་སོགས་ཐགོས་
ནས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདའེི་དད་དཔནོ་ཆེན་
པརོ་ཕབེས་སྐལེ་ཞུས་འདགུ ད་ེརསེ་ལམ་
བར་མན་ཌ་ེཡ་ Mandya ཞསེ་པའ་ིགངོ་
ཁརེ་དརེ་ཁྱུག་ཙམ་རིང་ཆིབས་འག་ོབཀག་
ནས་སྐ་ུངལ་གསོ་གནང་མཛད། འནོ་ཀང་

ས་གནས་དརེ་གསར་འགོད་པ་ཁག་གཅིག་
གི་ད་ིབར་བཀའ་ལན་མཛད། ཉནི་གུང་
རྒྱལ་ས་བྷངེ་ལོར་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབརོ་
འཁདོ་ད་ེལགྗས་སྨནི་གུབ་བསནུ། ༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཞབས་མི་
ས་ (IAS) ཁག་གཅིག་ལ་བངླ་དརོ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ། བརྩ་ེབའ་ིསྤུན་མཆེད་ཕ་ོམོ་

རྣམ་པ། ད་ེརིང་འདརི་ཁདེ་རྣམས་དང་
ཐུག་པར་ངསོ་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་། 
ང་ཚོ་ཚང་མ་འག་ོབ་མི་རིགས་ཐརེ་འབུམ་
བདུན་ཡོད་པ་ད ེའི ་ནང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་
ཆགས་ཡོད། དརེ་བརནེ་གཞི་རྩའ་ིཆ་ནས་
ང་ཚོ་ཚང་མ་འག་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་གྱུར་
ཡིན། སིྤར་ཆོས་དད་ཡོད་མེད་དང་ཤ་

མདགོ་དཀར་ནག ད་ེབཞིན་སྐ་དང་
སྐད་ཡིག་སོགས་མི་འད་བ་ཕན་བུ་
ཡོད་ཀང་ད་ེདག་གཞི་རིམ་གཉསི་པའ་ི
གནས་སངས་ཤིག་རེད། ང་ཚོ་ཚང་
མ་འག་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་གྱུར་ཡིན་
པ་འདི་གཞི་རྩའི་གནས་བབས་ཤིག་
ཆགས་ཡོད། ང་ཚོར་འཕད་བཞིན་
པའི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞིག་ང་རང་
ཚོ་མིས་བཟསོ་པ་ཤ་སག་རེད། ང་
ཚོས་གཞི་རིམ་གཉིས་པའི་ཐགོ་ནས་
ང་ཚོ་ཕན་ཚྱུན་དབར་མི་འད་བའི་
ཁད་པར་ཕན་བུ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་ཧ་

ཅང་དགོས་མེད་ཀིས་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་
ནས་ང་ཚོ་དང་ཁ་ོཔ་ཚོ། ཞསེ་རང་གཅསེ་
འཛིན་གི་བསམ་བླ་ོདསེ་འཚེ་བའི་བ་སྤོད་
དང་ལྐགོ་ཟ་རུལ་སུངས་སོགས་ཀི་དཀའ་
ངལ་ཡོང་བཞིན་ཡོད། ད་ེལས་ལྡགོ་ས་ེང་
ཚོས་འག་ོབ་མི་རིགས་ཡོངས་རགོས་གཅིག་
གྱུར་གི་འད་ུཤེས་གངོ་མཐརོ་བཏང་ནས་སྐ་ེ

འག་ོསིྤའི་བད་ེདནོ་སླད་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རྒྱྱུ ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། འག་ོབ་
མི་རིགས་སིྤ་ད་ེབད་ེསིྐད་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང་
ན་གང་ཟག་སྒརེ་ལ་བད་ེསིྐད་ཡོང་ངསེ་རེད། 
གལ་ཏ་ེའག་ོབ་མི་རིགས་སིྤ་ད་ེའཇིགས་སང་
དང་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་བས་ནས་བསྡད་ན་
སིྐད་པ་གང་ཡང་མེད། བླའོ་ིརྣམ་གཞག་
དང་རྣམ་རགོ་གི་འག་ོསངས་དང་བདེ་ལས་
གང་འད་ཡིན་མིན་སྐརོ་ད་ེདག་ཆོས་དང་
མ་འབལེ་བར་ཤེས་ཡོན་ཁ་ོནའི་ང་ོབའོི་ཐགོ་
ནས་ང་ཚོས་ལྟ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ། 
དརེ་བརནེ་ངསོ་ཀིས་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ ༣༠ 
ལྷག་རིང་ཚན་རིག་པ་དང་ལྷན་བག་ོགླངེ་
བས་ཡོད། དའེ་ིགུབ་འབས་ལ་ཕགོས་གཉསི་
ཀར་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡོད། ངསོ་ལ་མཚོན་
ན་ནང་པའི་གཞུང་གི་ཆོས་མངོན་པ་ནས་
གསུང་པའི་འཛམ་གླིང་གི་དབིབས་ཟུླམ་པ་ོ
དང་དབུས་སུ་རིའ་ིརྒྱལ་པ་ོརི་རབ་ཟརེ་བ་ད་ེ
དག་མེད་པར་རགོས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་མ་ཟད། 
ཚད་རལུ་དངསོ་ཁམས་རིག་པའ་ིརྣམ་གཞག་
ནས་གཟུགས་ཅན་གི་ཆོས་ད་ེདག་མར་ཆ་
ཕ་ེནས་ལ་ྟསབྐས་རང་ངསོ་ནས་གུབ་པ་ཞིག་
མེད་པའི་གུབ་དནོ་ད་ེནང་པ་སངས་རྒྱས་
པའི་དབུ་མའི་གཞུང་ནས་ཆོས་རྣམས་རང་
ངསོ་ནས་གུབ་མེད་པའ་ིརྣམ་གཞག་གསུངས་
པ་དང་ཧ་ཅང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་

རགོས་ཐུབ་བྱུང་། ངསོ་ཀི་མི་ཚེའ་ིདསུ་ཚོད་
བཟང་ཤོས་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོང་དུག་རིང་རྒྱ་
གར་ནང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་སལོ་རྒྱྱུན་ལ་སླབོ་
སྦངོ་བས་ནས་བསདྡ་ཡོད་སབས། ངསོ་
རང་རྒྱ་གར་གི་བུ་གཅིག་ཡིན་བསམ་པ་དན་
བཞིན་འདགུ དརེ་བརནེ་ངསོ་རང་འཛམ་
གླིང་ས་ཕགོས་གང་ད་ུབསྐདོ་ཀང་རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་ཀི་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་། ཆོས་
ལུགས་མཐུན་སིྒལ། བམས་བརྩའེ་ིབསབླ་བ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་བཤད་ཀི་ཡོད། ཅསེ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་རསེ་མང་ཚོགས་ཀི་ད་ིབར་བཀའ་
ལན་སྩལ་ཡོད། །


