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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། 

འག་ོཁདི་གནང་ཕགོས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་ཐངེས་བཞི་པ་འག་ོའཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༡ 
ཉིན་རྡ་སའི་ཉ་ེའཁིས་སུ་ཡོད་པའི་དབུས་
ས ་ེལེན་ཁང་དུ་བ ོད ་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་མདནུ་ལམ་སླབོ་
སནོ་ཚན་པས་གོ་སིྒག་འགོ་གཏན་ཉནི་སླབོ་

གྲྭ་ཁག་གི་རྒན་བདག་རྣམས་ལ་འགོ་ཁིད་
གནང་ཕོགས་ཀི་ཟབ་སྦོང་ཐེངས་བཞི་པ་
དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངོས་གུབ་
ཚེ་རིང་མཆོག་དང་དབུས་ས་ེལེན་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ནརོ་བུ་ལགས། ཟབ་

སྦངོ་སྤདོ་མཁན་སྐུ་ཞབས་སན་ཇ་ེཨུ་པན་ད་ྷ
རམ་ Sanjay Upendrum ལགས། ཤེས་
རིག་མདནུ་ལམ་སླབོ་སནོ་ཚན་པའི་སིྤ་ཁྱབ་
འགན་འཛིན་སྒོལ་དཀར་དབང་མོ་ལགས་
ཀིས་གཙོས་འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་དང་། 

གཏན་ཉིན་སླབོ་ཁག་གི་སྐུ ་ཚབ་དགེ་རྒན་
དང་རྒན་བདག་བཅས་ཁྱོན ་ མི ་གངས་ 
༥༦ བརྒལ་བ་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། འག་ོཁདི་ཀི་
ཟབ་སྦོང་འདི ་བཞིན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེར་
བརིྩ་བཞིན་ཡོད། སདི་སྐངོ་མཆོག་གི་

ངོས་ནས་འགོ་ཁིད་ཀི་ནསུ་པ་སྐེད་སིང་
ཆེད་ཟབ་སྦངོ་སྤདོ་རྒྱྱུ ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞིག་
ལ་ངོས ་འཛིན་གནང་བཞིན་ཡོད ་པར་
བརནེ། འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་དང་། 
སླབོ་གྲྭའ་ིརྒན་བདག མཐ་ོརིམ་སླབོ་གྲྭར་
སླབོ་གཉརེ་བདེ་བཞིན་པའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་
ལ་མདནུ་ལམ་ཚན་པའི་ངསོ་ནས་ཟབ་སྦངོ་
ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད། ལགྷ་པར་ང་ཚོ་མི་འབརོ་
གི་ཆ་ནས་ཉུང་ཉུང་ཡིན་པ་དང་ཁ་གཏད་
ཀི་ཆ་ནས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཡོད་སབས། ང་ཚོའ་ི
མི་འབརོ་དང་དཔལ་འབོར་སོགས་གང་
ཅིའི་ཐད་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརིྩས་པ་ཡིན་ན་ཧ་
ཅང་ཉུང་བ་ཡོད། དརེ་བརནེ་ང་ཚོར་མི་ཆ་
དང་མཐུན་རྐནེ་གང་ཡོད་པ་ད་ེདག་གི་སྤུས་
ཚད་གོང་མཐརོ་གཏང་རྒྱྱུ ་ད་ེགནད་འགག་
ཆགས་ཡོད། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ངོས་ནས་འག་ོསོང་བཏང་ས་ེམཐུན་རྐེན་
སྦར་རྒྱྱུ །  ཟབ་ཁདི་པ་ཚོར་དངུལ་སྤད་རྒྱྱུ ་
ད་ེམིན་པར་ཁྱེད་རང་ཚོར་དའེི་རིན་ཐང་
ད་ེརག་ན་བསམས་ཏ་ེཟབ་སྦངོ་སྤདོ་བཞིན་
ཡོད། ཁྱདེ་རང་ཚོས་ཟབ་སྦངོ་གི་དསུ་ཡུན་

རིང་ད་ོསང་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་གནང་དགོས། 
ཞེས་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 
ད་ེནས་མདནུ་ལམ་སླབོ་སནོ་པ་བསན་འཛིན་
ཆོས་ལྡན་ལགས་ཀིས་ཐུགས་རེ་ཆེ ་ཞུའི ་
གསུང་བཤད་གནང་རསེ་ཟབ་སྦངོ་དངོས་
གཞི་དབུ་འཛུགས་གནང་། ཟབ་སྦངོ་སབྐས་
འགོ་ཁིད་ཀི ་ངོ་སྤོད་སྐརོ ་དང་རྩོད་རྙ ོག་
འདམུ་སིྒག་བེད་ཕོགས་སོགས་སླབོ་ཁིད་
གནང་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེབཞིན་ཟབ་སྦངོ་ཉནི་བཞི་
པའི་ཐགོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་
སྐངོ་མཆོག་མཇལ་འཕད་གནང་རྒྱྱུ ། བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལནྷ་ཁང་ཁག་ལ་སྐརོ་
བསྐདོ་སོགས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ  ཐངེས་
འདིའི་ཟབ་སྦོང་ནང་རྒྱ་བལ་གཉིས་ནས་
གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ ༡༩ ནས་སླབོ་ཕུག་ 
༣༨ དང་དག་ེརྒན་སྐ་ུཚབ་ ༡༨ བཅས་
ཁྱནོ་མི་གངས་ ༥༦ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད། ཟབ་སྦངོ་འད་ིབཞིན་ཕི་ཚེས་ 
༡༡ ནས་ ༡༦ བར་ཉནི་གངས་དུག་རིང་
འཚོགས་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ
༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༡ ཉནི་
གི་ས་ྔདའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༡༠།༡༥ ཙམ་ལ་༸གངོ་ས་
མཆོག་བཞུགས་སྒར་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་
འཁདོ་ཡོད། ད་ེཡང་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ ཉནི་རྒྱ་གར་
བང་ཕགོས་ཨུཏྟར་ཁཎྜ་མངའ་སྡའེི་རྒྱལ་ས་སྡ་ེར་
ལྡུན་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་ཝ་ན་མཚམས་ཁང་ད་ུ
ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ཏ་ེབཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་། 
ཕི་ཚེས་ ༧ ནས་ ༡༠ བར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི
ལིའི་ནང་ཤེས་ཡོན་བསི་གནས་ཁང་སོགས་སུ་
ཆིབས་སྒྱུར་གིས་གཙྱུག་ལག་སླབོ་དཔནོ་དང་ཚན་
རིག་པ་སོགས་དང་ལནྷ།  དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་
ལམ་ལུགས་ནང་བཟང་སྤདོ་ཀི་སླབོ་ཚན་གཏན་
འབབེས་གནང་ཕགོས་སྐརོ་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འདའུ་ི
དབུ་བཞུགས་ཀིས། འག་ོབ་མིའ་ིབཟང་སྤདོ་གངོ་
སྤལེ་གཏངོ་ཐབས། སླབོ་གྲྭའ་ིནང་བཟང་སྤདོ་ཀི་
རིན་ཐང་དང་ཞི་བདའེ་ིསྐརོ། བམས་བརྩ་ེདང་
འཇིག་རནེ་ཀུན་ཁྱབ་ཀི་འགན་འཁུར། བཟང་སྤདོ་
དང་བད་ེསིྐད་སོགས་ཀི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་མང་
ཚོགས་དང་སླབོ་ཕུག ཤེས་ལནྡ་མི་ས་སོགས་ལ་
བཀའ་སླབོ་དང་། ད་ེབཞིན་གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུད་
ལམ་ཁག་གཅིག་གི་བཅར་འདརི་དང་ལེན་མཛད་
པ་སོགས་ཀི་མཛད་འཕནི་རྒྱ་ཆེ་བསྐངས་ཡོད།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་དངེ་རབས་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་ཆོས་དང་མ་འབལེ་བའ་ིབཟང་
སྤདོ་ཀི་སླབོ་ཚན་གཏན་འབབེས་ཆེད་བག་ོགླངེ་དབུ་བཞུགས་མཛད་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ 
ཉིན་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པར་
རནེ་གཞི་བས་པའི་ཤེ་ར་ཊོན་གསོལ་མགནོ་
ཁང་ད་ུ༸གོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ 
དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ཁདོ་ཆོས་
ལུགས་དང་མ་འབལེ་བའི་བཟང་སྤོད་ཀི་
སླབོ་ཚན་ Meeting on Secular Ethics 

Curriculum གཏན་འབབེས་གནང་ཕགོས་
སྐརོ་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུཞིག་ཚོགས་ཡོད།
 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་
ཚོད་ ༩ ཐགོ་རྲྭ་སདོ་དང་ཤར་རྩ་ེམཁན་
པ་ོརྣམ་གཉསི་མཆོག་དང་། ཀུན་བད་ེགླངེ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག ཝར་ཎ་དབུས་བདོ་ཀི་
ཆེས་མཐོའི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
གི་ཉ་ེབའི་རིགས་བདག་དགེ་བཤེས་ངག་
དབང་བསམ་གཏན་ལགས། རྡ་ས་བདོ་ཀི་
དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དག་ེབཤེས་
ལགྷ་རྡརོ་ལགས། ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིམཐ་ོསླབོ་
ཀི་སླབོ་སིྤ་བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལགས། ཨ་རི་ཨི་
མོ་རི་མཐ་ོསླབོ་ནས་བླ་ོབཟང་བསན་འཛིན་
ན་ེགི་ལགས། Ayur Gyan Nyas གཙོས་

པའི་རྒྱ་གར་ནང་གི་སླབོ་གྲྭ་དང་མཐོ་སླབོ་
ཁག་གཅིག་གི་སླབོ་སིྤ། ད་ེབཞིན་ཤེས་ལནྡ་
མི་ས་དང། སླབོ་དཔནོ། མཁས་དབང་། 
རྡ་ས་རིག་ལམ་སླབོ ་གཉརེ་ཁང་གི་དགེ་
འདནུ་པ་ཁག་གཅིག་སོགས་ཁྱནོ་མི་གངས་ 

༡༠༠ ཙམ་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་ལྡ་ིལིའ་ིགཙྱུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ཀོ་ཐ་རི་ཚན་རིག་
དང་། བཟང་སྤདོ། ཤེས་ཡོན་བས་ིགནས་
ཁང་གི་སླབོ་དཔནོ་ལམྕ་སྐུ་མི་ནག་ཤི་ཐ་པན་ 
Meenakshi Thapan ལགས་ཀིས་༸གངོ་

ས་མཆོག་ཕབེས་བསུ་ཞུས་ཏ་ེབག་ོགླངེ་དབུ་
འཛུགས་ཀིས་ཐགོ་མར་སླབོ་དཔནོ་ལྕམ་མི་
ནག་ཤི་ཐ་པན་ལགས་ཀིས་ང་ོསྤདོ་གསུང་
བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་མགོན་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། གཞི་

རྩའི ་འགོ་བ་མིའི ་གཤིས་རྒྱྱུ ད་ད ེ་བམས་
བརྩེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ཚན་རིག་པས་
ཚོད་ལའྟ་ིལམ་ནས་ར་སྤདོ་བྱུང་ཡོད། ང་
ཚོ་འག་ོབ་མིའ་ིརང་བཞིན་ན།ི བམས་སྙངི་
ར་ེལནྡ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བརནེ། སེམས་

ཅན་གཞན་དང་མི་འད་བའི་རྣམ་དཔོད་
ཡོད། མི་ལ་སེམས་ཅན་གཞན་དང་མི་འད་
བའི་རྣམ་དཔདོ་ཡོད་པར་བརནེ་ཤེས་ཡོན་
ལམ་ལུགས་གངོ་འཕལེ་ཕིན་པ་རེད། ང་ཚོ་
མིའི་རང་བཞིན་ལནྷ་སྐསེ་སུ་ཡོད་པའི་རྣམ་
དཔདོ་ད་ེབདེ་སྤདོ་བཏང་ནས་བམས་སྙངི་ར་ེ
གངོ་མཐརོ་གཏངོ་དགསོ། ཆོས་ཁས་ལེན་
ཡང་རུང་མི་ལེན་ཡང་རུང་སེམས་པ་བཟང་
པ་ོབས་པ་ཡིན་ན་རང་ཉདི་ཀི་ལུས་སེམས་
གཉིས་ལ་བད་ེསིྐད་ཡོང་རྒྱྱུ ར་ཕན་ཐོགས་
ཆེན་པ་ོཡོད། དངེ་རབས་ཤེས་ཡོན་ལམ་
ལུགས་ནང་གཙོ་བ་ོཕི་དངསོ་པརོ་དམིགས་
པ་ལས་བམས་བརྩེའི་བསམ་བླ་ོགོང་སྤལེ་
གཏངོ་རྒྱྱུར་འདང་གི་མེད། ཤེས་ཡོན་ལམ་
ལུགས་ནང་བཟང་སྤདོ་སྐརོ་ཡོད་ཀང་ཆོས་
ལུགས་ལ་རནེ་ནས་ཡོད། ལ་ྟགུབ་འད་མིན་
ཡོད་ཀང་གཞི་རྩའི་ཆོས་ལུགས་གཙོ་གས་
ཚང་མས་བམས་བརྩེའི་ཉམས་ལེན་སྐརོ་
གསུང་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ ་སྩལ་རེས་བགོ་གླ ེང ་དངོས་སུ ་དབུ ་
འཛུགས་ཡོད་པ་བཅས།།

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གསལ་བསྒགས།

༄༅། །མཚྱུངས་མེད་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་
གི་དུང་ཆེ་དང་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་རྣམ་པ། ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་
པ་བཅས་ཀི་སནྙ་ལམ་ད།ུ ཆེད་ཞུ། ཉ་ེཆར་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉནི་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་ཐུན་མོང་
ནས་གནས་ཆྱུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པ་ོདང་། སནྨ་
བཙྱུན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མ་གཉསི་དམིགས་བསལ་
སྐ་ུགསོལ་སྤན་འདནེ་ཞུས་འབས། བདོ་མིའ་ིསིྤ་
མཐུན་བསོད་ནམས་གསོག་བསྐདེ་དང་། ༸རྒྱལ་
བའི་སྐུ་ཕྱྭའི་སདླ་ཞབས་རིམ་ཁག་གཅིག་སྨནི་སུྒབ་
ཞུ་དགསོ་ཕབེས་ཁངོས། བདོ་མི་མི་རེ་ང་ོརེ་ནས་
མ་ཎི་ཡིག་དུག་གངས་འབུམ་ཕག་གཉསི་རེ་དང། 
བཟང་སྤདོ་སྨནོ་ལམ་གང་མང་༼སིྤ་ཡོངས་ནས་
འབུམ་ཐརེ་གཉསི།༽ བཅས་འབད་སུྒབ་གནང་
དགསོ་འདགུ་ན། སོ་སོའ་ིཁྱབ་ཁངོས་དང་བཅས་
པར་གསལ་བསྒགས་ནན་འདངོས་ཐོག་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ ནང་ཚྱུད་འད་ིག་
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་སུྒབ་ཐ་ོཁ་གསལ་ངསེ་
གནང་ཡོང་བ་ད་ེདནོ་དགངོས་འཇགས་ཞུ། ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༧ ལ་ཕུལ།།

ལས་འཁུར་དམ་འབུལ།

༄༅། །ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་ནས་མེའ་ོ
ས་གནས་འགོ་འཛིན་བཀའ་བརྒྱྱུ ད་ཆོས་འཕལེ་
ལགས་མེའ་ོས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་ ༩ 
པའི་ཚབ་གསར་ཚོགས་གཞནོ་གི་ལས་འཁུར་དམ་
འབུལ་ཆེད་འཕལ་སེལ་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པར་
བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ལརྟ། གསར་འདམེས་ཚོགས་
གཞནོ་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༢༣ 
ཉནི་འཕལ་སེལ་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པའི་མདནུ་
ད་ུལས་འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་གནང་
འདགུ་པ་བཅས།།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༧ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣2

ཞགོས་ལངྗ་ལགས་ཀིས་མཐ་ོརིམ་ཁམིས་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུག་ཡི་ག་ེཕུལ་བ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙོན་འགོ་ཏུ་
ཡོད་པའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་འཐབ་རྩོད་
པ་རྩམོ་པ་པ་ོཞགོས་ལངྗ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་

མཐ་ོརིམ་ཁམིས་ཁང་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཁངོ་ལ་ཉསེ་མེད་བཙན་བརྒལ་གིས་ཁིམས་
ཐག་བཅད་པ་དརེ་ངོས་ལེན་མེད་པའི་ཞུ་
གཏུག་ཡི་ག་ེཞིག་ཕུལ་འདགུ ད་ེཡང་ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༨ ལོར་བདོ་ནང་ས་བི་ཞི་རྒལོ་ཆེན་པ་ོ
འབྱུང་སྐབས་ཞོགས་ལྗང་ལགས་ནབུ་བང་
མི་རིགས་སླབོ་ཆེན་གི་དངོས་གཞིའི་སླབོ་
མ་ཡིན་པ་དང༌། སབྐས་དརེ་ཁངོ་དང་ཐའེུ་
རང་ངམ་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརན་སོགས་ཀིས་
ས་ེཁིད་ད་ེབདོ་མིའི་སིྐད་སྡུག་མཉམ་མོང་

ཞེས་འཁོད་པའི་འཕདེ་དར་བཟུང་ས་ེསླབོ་
གྲྭའི་ནང་ཞི་བའི་རྔམ་སནོ་དང་མ་ངན་གི་
མར་མེ་སྒནོ་པ་སོགས་གནང་ཡོད། ད་ེནས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཉནི་
ཞོགས་ལངྗ་ལགས་མཚོ་སྔནོ་རེབ་གོང་ད་ུརྒྱ་
གཞུང་ཉནེ་རགོ་པས་འཛིན་བཟུང་བཙན་
ཁདི་བས་ནས་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ 
ཉིན་རྨ་ལྷ་ོའབིང་རིམ་མི་དམངས་ཁིམས་
ཁང་ནས་ཁིམས་བཤེར་དང་ཁིམས་རྩདོ་པ་
སོགས་ཀི་ཐབོ་ཐང་གང་ཡང་མེད་པར། ཕི་

ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་མི་རིགས་ཁ་བལ་གི་ཟངི་
ཆ་བསངླས་པ་དང་ཕི་གར་ཁ་བལ་བར་ལྐགོ་
ཏུ་འབལེ་བ་བས་པ། ཆ་འཕནི་བརྒྱྱུད་ལམ་
ཁག་ཏུ་ཐེངས་མང་པརོ་སིྤ་ཚོགས་བརན་
ལྷངི་ལ་གནདོ་པའི་རྩམོ་ཡིག་སྤལེ་བ་སོགས་
ནག་ཉསེ་བཞི་བགང་ས་ེལོ་ ༣ གི་བཙོན་
འཇུག་ཁམིས་ཆད་བཏང་ཡོད། ད་ེལརྟ་རྨ་
ལྷ་ོའབངི་རིམ་མི་དམངས་ཁིམས་ཁང་ནས་
ཁོང་གིས་བིས་པའི་ཆོས་དད་རང་དབང་
དང་འབལེ་བའི་རྩམོ་དང་མི་མང་ནང་རང་

ཉདི་ཀི་བསམ་ཚྱུལ་སྤལེ་བ་ད་ེཚོ་རྒྱལ་ཁབ་
ཁ་བལ་ལ་ཀུན་སླངོ་བདེ་པའི་ནག་ཉསེ་མིང་
འདགོས་བས་ཏ་ེཁིམས་ཐག་བཅད་པར་
ངསོ་ལེན་མེད་སྐརོ་དང་སྦྲགས། ཁངོ་གིས་
སྤལེ་བའི་རྩོམ་ཡིག་དང་ཟིན་བསི་ནང་དནོ་
ཁག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁིམས་དང་འགལ་
བ་གང་ཡང་ཕིན་མེད་ཅེས་གསལ་བཤད་
བས་འདགུ །

དཔལ་གསང་བ་འདསུ་པའ་ིརྩ་རྒྱྱུད་ཀི་རྩདོ་པའ་ིཆོས་ཐགོ་ཆེན་མོ་སེ་རར་གསར་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ པའ་ིཚེས་ 
༦ ནས་ ༡༧ བར་དག་ེལུགས་ཡོངས་ཀི་
༸རྒྱལ་བའི་བརན་བཞུགས་དང་བཀའ་དནི་
རསེ་དན་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་གོ་སིྒག་ཞུས་ཏ།ེ 
༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དནི་རསེ་དན་དང་འབལེ་
དཔལ་གསང་བ་འདསུ་པའི་རྩ་རྒྱྱུ ད་ཀི་རྩདོ་
པའི་ཆོས་ཐགོ་ཆེན་མོ་གདན་ས་ཆེན་པ་ོསེ་
ར་ཐགེ་ཆེན་གླིང་ད་ུགསར་འཛུགས་གནང་
ཡོད་པ་དང་། ཆོས་ཐགོ་དརེ་གདན་ས་
གསུམ་གྲྭ་ཚང་ཆེན་པ་ོདུག་ནས་དགེ་བཤེས་ 
༢༥ རེ་དང་། ཆོས་སྡ་ེཆེན་པ་ོབཀྲ་ཤིས་ལྷུན་
པ་ོདང་། རྲྭ་སདོ། རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་བཅས་
ནས་དགེ་བཤེས་གསུམ་བཞི་རེ་དང་བཅས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། ཕི་ཚེས་ ༥ 
ཉནི་དགའ་ལནྡ་ཁི་རིན་པ་ོཆེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་
བརོ་གདན་ཞུས་ཀིས་སེ་ར་བསེ་སདྨ་ཀི་དག་ེ
འདནུ་འདསུ་མང་ཡོངས་ནས་ཕབེས་བསུའི་
སེར་སྦྲངེ་རྒྱ་ཆེན་གནང་བ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༦ 
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོའཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་
ལནྡ་ཁ་ིཆེན་རྡ་ོར་ེའཆང་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་། 
དམིགས་བསལ་སྐུ ་མགོན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོ
བང་གི་སྐུ ་ཚབ་རྣམ་གྲྭ་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་
དབུས་པས་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་གི་མཁན་
ལས་ཟུར་དང་དབུ་ཆོས་རྣམ་པ། ས་གནས་
གནད་ཡོད་སྐུ ་མགནོ་རྣམ་པ་བཅས་ནས་
༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་པར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེ་

ཚོགས་མགོན་ད་ུགདན་ཞུས་ཀིས་མཎྜལ་
ར ེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་ཤིང་། 
ཆྱུ་ཚོད་ ༩།༡༥ ཐགོ་ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་
གི་ཚོགས་མི་དག་ེབཤེས་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་ནས་མཛད་རིམ་ང་ོསྤདོ་གནང་།
ད་ེརསེ་དགེ་ལུགས་ཡོངས་ཀི་༸རྒྱལ་བའི་
བཀའ་དནི་རེས་དན་གི་རྒྱྱུ ན་ལས་ཚོགས་
གཙོ་དགེ་ལུགས་སིྤ་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་
པ་ོབླ་ོབཟང་སནྙ་གགས་ལགས་ཀིས་ཚོགས་
ཆྱུང་ང་ོསྤདོ་དང་། འདས་པའ་ིབཀའ་དནི་
རསེ་དན་གི་དསུ་ཚོད་ནང་ས་གནས་གང་ད་ུ
མཛད་རིམ་ཇི་འད་སྤལེ་ཡོད་མེད་སྐརོ་དང་། 
གསང་ཆེན་སགྔས་ཀི་རྩདོ་པའི་ཆོས་ཐགོ་གི་
གལ་གནད་དང་འབལེ་མད་ོསྔགས་བཤད་
སུྒབ་གལ་ཆེའ་ིསྐརོ། ལགྷ་པར་ར་ེརིན་པ་ོ
ཆེའི་མཛད་རྣམ་ནང་ལ་ྟབའི་སྐརོ་ལ་སྐུ་ངལ་
བསྐོན་ནས་ཡོངས་གགས་ལེགས་བཤད་
ཆེན་པ་ོལ་ྔམཛད་སྐརོ། ད་ེབཞིན་གསང་
སགྔས་ཀི་སྐརོ་ལ་ཡང་ད་ེབཞིན་གནང་བར་
མ་ཟད། དཔལ་གསང་བ་འདསུ་པའ་ིརྩ་
རྒྱྱུད་ལ་ས་བཅད་དང་། འགལེ་བ་ལ་མཆན་
འགལེ། མཐའ་དཔདོ་སོགས་མཛད་པ་དང་། 
རིམ་ལྔ་གསལ་སྒོན་དང་རིམ་ལྔ་གདན་
རོགས་སོགས་དཔལ་གསང་བ་འདསུ་པའི་
སྐརོ་ལ་ཡིག་འཇོག་གཞན་དང་མི་འད་བ་
མཛད་ད།ེ རསེ་འཇུག་གདལུ་བའ་ིཉམས་
ལེན་གི་རིམ་པ་མཛད་གནང་བ་ད་ེཚོའི་ཚིག་
དནོ་གཉསི་ཀར་བདག་པ་ོབརྒྱག་རྒྱྱུ ་ད་ེགདན་

ས་གསུམ་རྒྱྱུད་གྲྭ་སདོ་སདྨ་དང་བཅས་པར་
འགན་ད་ུམ་འཁི་ན་སུར་འཁི་དགོས་པ་ལྟ་
བུའི་ཐོག་ནས་ད་རེས་ཆོས་ཐོག་འདི་དནོ་
དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་གནང་དགོས་
སྐརོ་སོགས་ང་ོསྤདོ་ཞུས་མཚམས། ཆོས་
རིག་བཀའ་ཟུར་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
ནས། དཀནོ་མཆོག་རསེ་དན་དང་། ༸རྒྱལ་
བའི་བཀའ་དནི་རསེ་དན་གང་ཡིན་ནའང་
ད་ེཚོ་སོ་སོ་རང་ཉདི་ཀི་ཆེད་ད་ུཡིན་པ་ལས། 
རསེ་དན་ཞུ་ཡུལ་དའེ་ིཆེད་ད་ུམིན་སྐརོ་དང་། 
ད་རེས་དགེ་ལུགས་པའི་ངོས་ནས་༸རྒྱལ་
བ་རིན་པ་ོཆེའི་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་
གི་དགོངས་གཞི་གཞིར་བཞག་ལོ་གཅིག་
འཁོར་མོར་བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་མཛད་
རིམ་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པ་སྤལེ་བ་ཁག་གཞི་རྒྱ་
ཆེན་པ་ོདང་གུབ་འབས་ཆེན་པ་ོཐནོ་ཡོད་པ། 
མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚོ་ཡིན་ནའང་
ཐསོ་རགས་ཞི་ཞིང་དལུ་བ། སྒམོ་རགས་ཉནོ་
མོངས་ཆྱུང་བ། ཞསེ་པ་ལརྟ་དགསོ་གལ་
ཆེ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས། 
སེར་བེས་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་བླ་ོབཟང་བད་ེ
ལེགས་མཆོག་དང་སེར་སདྨ་མཁན་རིན་པ་ོ
ཆེ་ངག་དབང་འབརོ་ལནྡ་མཆོག དམིགས་
བསལ་སྐུ་མགནོ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གི་སྐུ ་
ཚབ་རྣམ་གྲྭ་མཁན་པ་ོཁམོ་ཐགོ་སུྤལ་སྐུ་བླ་ོ
བཟང་དམ་ཆོས་མཆོག་བཅས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་། མཇུག་ཏུ་བཀའ་དནི་རསེ་
དན་གི་ཚོགས་མི་དགེ་བཤེས་ཡེ་ཤེས་ཕུན་

ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་
བཤད་གནང་ས།ེ སྐ་ུཔར་མཉམ་བསྒནོ་དང་། 
ག་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་སྐུ ་མགོན་དང་
ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་ཉནི་གུང་གསོལ་
ཚིགས་འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཏ།ེ དབུ་འབདེ་
མཛད་སྒ་ོགལོ་ཡོད་པ་རེད། ཉནི་རྒྱབ་ནས་
བཟུང་ཉནི་ལརྟ་འཆར་ཅན་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ 

པ་ནས་བཅྱུ་གཅིག་བར་ད་ུགྲྭ་ཚང་སོ་སོའི་
མཁན་པ་ོདང་མཁན་ཚབ་རེ་རེས་གཙོ་སྐངོ་
འགོ་གྲྭ་ཚང་རེའི་དག་ེབཤེས་གསུམ་རེ་ནས་
དཔལ་གསང་བ་འདསུ་པའི་གཞུང་གི་བརདོ་
གཞི་མི་འད་བ་གསུམ་གི་ཐགོ་གསུང་བཤད་
ཆྱུ་ཚོད་ཕདེ་ཀ་ལགྷ་དང་། ད་ེནས་ཚོགས་
བཅར་བ་དག་ེབཤེས་རྣམ་པ་ཚོས་ད་ིབ་དསི་
ལན་དང་། དགངོས་འཆར་གནང་བ་བཅས་
ཆྱུ་ཚོད་གཉསི་དང་། ཉནི་རྒྱབ་གྲྭ་ཚང་
ཁོངས་སོ་སོས་མཉམ་ད་ུལབ་ལབ་དང་། 
དགངོ་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༦ པ་ནས་ ༧།༡༥ བར་

གྲྭ་ཚང་སོ་སོས་དམ་བཅའ་དང་། ད་ེནས་
རྩདོ་ཟླ་ཆྱུ་ཚོད་ཕདེ་ཀ་ལགྷ་གནང་ས་ེདཔལ་
གསང་བ་འདསུ་པའ་ིརྩ་རྒྱྱུད་དང་། འགལེ་
བ་བཞི་སྦྲགས། འབལེ་ཡོད་རྒྱ་བདོ་ཀི་ཡིག་
ཆ་ཁག་དང་། རྒྱྱུད་གྲྭ་སདོ་སདྨ་ཀི་ཌིཀ་
གཉིས་སོགས་ཀི་ཐོག་ཐོས་བསམ་གནང་
བཞིན་ཡོད་པ་འད་ིན།ི ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་གདན་

ས་གསུམ་གི་དགེ་བཤེས་མཉམ་འཛོམས་
ཀིས་དཔལ་གསང་བ་འདསུ་པའི་རྩ་རྒྱྱུ ད་
ཐོག་བག་ོགླངེ་དང་རྩོད་པ་ཟུང་འབལེ་གི་
ཆོས་ཐོག་ཚྱུགས་པ་ཐེངས་དང་པ་ོཡིན་པ་
རེད། རིང་མིན་བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཚོགས་
ཆྱུང་གི་ངསོ་ནས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ནང་ཆོས་
དང་། ནང་ཆོས་ཀི་མཚམས་ལས་འདས་
པའི་ཡ་རབས་བཟང་སྤོད་སྐརོ་གོ་རགོས་
སྤལེ་འཆར་ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱ་གར་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀིས་བདོ་དནོ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེ་ིགམོ་བགདོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ 
ཉནི་ཨུ་ཏྟར་པྲ་ད་ེཤི་མངའ་སྡའེི་གངོ་ཁྱརེ་
ཨ་ལ་ཧ་བྷ་ཌིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཤི་ཝ་

གངྒ་ཝིདྱ་མན་དརི་ Shiva Ganga Vidya 

Mandir ཞསེ་པའ་ིསླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་ཕུག་ཚོས་
བདོ་དནོ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེའི་གོམ་

འགདོ་ལས་འགུལ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་སྤལེ་
འདགུ ད་ེཡང་སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་སིྤ་ཨར་པ་ིཔན་
ཌ་ེ Shri R P Pandey ལགས་ཀིས་གསུང་
དནོ། ཐངེས་འདའི་ིགམོ་བགདོ་ལས་འགུལ་
འདི་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་སིད་བྱུས་
འགོ  བདོ་ནང་དག་གནནོ་དང་མི་སྤདོ་
ལས་འདས་པའི་གདགུ་རྩྱུབ་མནར་གཅོད་
མངས་དང་མངོ་བཞིན་པའི་བདོ་མི་རྣམས་
ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་མཚོན་སླད་གོ་
སིྒག་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན། ཞསེ་གསུངས་
འདགུ    གམོ་འགདོ་ལས་འགུལ་དབུ་
འཛུགས་ཀི་མཛད་སྒརོ་ཝར་ཎཱ་དབུས་བདོ་
ཀི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སླབོ་དཔནོ་

སྐ་ུཞབས་ར་མེཤ་ཅནྡྲ་ན་ེགི་ Dr Ramesh 

Chandra Negi ལགས་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བརོ་གདན་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་དང་། སབྐས་
དརེ་ཁོང་གིས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་ངོ་
སྤདོ་གནང་གུབ་བསནུ་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་
བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་བརྒྱྱུད་སྤདོ་གནང་ས་ེགོམ་
བགདོ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།  ཐངེས་
འདིའི་གོམ་བགདོ་ནང་སླབོ་གྲྭའི་དགེ་ལས་
སླབོ་ཕུག་བཅས་ཁྱོན་མི་གངས་ཆིག་སངོ་
ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་
སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀིས་བདོ་ལ་རང་དབང་
དགོས་པ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་
མནར་གཅོད་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་

སདྐ་འབདོ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་ཞི་བའི་ལམ་ནས་
བདོ་དནོ་འཐབ་རྩོད་མཛད་བཞིན་པ་དརེ་
བསགྔས་བརདོ་ཀང་ཞུས་འདགུ ཐེ ང ས ་
འདིའི་གོམ་བགདོ་འདི་བཞིན་ལྡ་ིལིར་རནེ་
གཞི་བས་པའི་འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་
ལས་ཁུངས་དང་ཨུ་ཏྟར་པྲ་ད་ེཤི་མངའ་སྡའེི་
འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀི་
འགན་འཛིན་དང་ས་གནས་འབལེ་མཐུད་
པ་སྐ་ུཞབས་སུན་དར་ལལ་སུ་མན་ Shri 

Sundar Lal Suman ལགས་ཐུན་མོང་གིས་
མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༧ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ 3

ལྷ་ོཕགོས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཤེས་ཡོན་སདི་བྱུས་སོགས་ཀི་སྐརོ་
ཟབ་སྦངོ་ག་ོསིྒག་ཞུས་པ།

༄༅། །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ ནས་ ༡༢ བར་
ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགན་
འཛིན་ཚེ ་རིང་བསམ་གུབ་ལགས་དང་
ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་རྣམ་གཉསི་ནས་ཕི་ཚེས་ ༢ ཉནི་
སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་བསམ་དང་ཕི་ཚེས་ ༣ 
ཉནི་བད་ེསརླ། ཕི་ཚེས་ ༤ ཉནི་ཅ་ོཀུར་
ས་གནས་མི་མང་རྣམས་དང་ཕི་ཚེས་ ༦ 
ཉནི་ཧུན་སུར་ས་གནས་མི་མང༌། ཕི་ཚེས་ 
༧ ཉནི་ཀ་ོལི་གལྷ་གཞིས་ཆགས། ཕི་ཚེས་ 
༡༠ དང་ ༡༡ བཅས་མོན་གྷ་ོས་གནས་མི་
མང་བཅས་ལ་ཤེས་ལྷན་འགན་འཛིན་ནས་

ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་གཏན་འབབེས་ཀི་རྒྱྱུ ད་
རིམ་དང་གཏན་འབབེས་གནང་དགོས་པའི་
དམིགས་ཡུལ། གཞན་ཡང་ཤེས་ཡོན་གི་ང་ོ
བ་ོདང་ཤེས་ཡོན་སྤདོ་པའི་དགོས་དམིགས་
སོགས་ཕ་མ་དང་འབལེ་ཆགས་བཅས་ལ་
ཤེས་ཡོན་སདི་བྱུས་ཀི་ནང་དནོ་ཁག་ང་ོསྤདོ་
དང༌། གཞན་ཡང་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་
ཟུར་པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས་ཕ་མས་བུ་
ཕུག་ལྟ་སྐངོ་གནང་ཕགོས་དང་འབལེ་བའི་
རྒྱལ་སིྤ་ཞིབ་འཇུག་ཁག་གི་གུབ་དནོ་ལ་
གཞི་བཅལོ་ནས་ཕ་མ་རྣམས་ནས་བུ་ཕུག་ལ་
སླབོ་གསོ་དང༌། ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོའ་ིལས་
དནོ་ཐགོ་ཐུགས་ཁུར་དང༌། ཐབས་ལམ་

གང་དང་གང་བསནེ་དགོས་པ་སོགས་ཀི་གོ་
རགོས་ལས་འཆར་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་སྤལེ་
ཡོད། གངོ་གསལ་ལས་འཆར་རིང་ཤེས་
ལནྷ་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གུབ་ལགས་
ཀིས་རྣམ་གལོ་གླིང་གི་སླབོ་དཔནོ་བརྒྱད་
ཅྱུ་ཙམ་ལ་སླབོ་ཁིད་ཐབས་ལམ་དང་སླབོ་
ཁདི་འཆར་ཟནི། རྒྱྱུགས་སྤདོ་ལམ་སལོ་གི་
ཟབ་སྦངོ་སླབོ་ཁདི་ཞུས་པ་དང༌། ཤེས་ཡོན་
འགན་འཛིན་ཟུར་པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་
ནས་སེ་ར་བསེ་སླབོ་གྲྭའི་དག་ེརྒན་རྣམས་ལ་
སླབོ་ཁིད་ཐབས་ལམ་དང་དགེ་རྒན་གི་ལས་
འགན་ཐོག་ལ་ཟབ་སྦོང་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད།།

ནད་གཞི་སྔནོ་འགགོ་དང་འཕདོ་བསནེ་
ག་ོརགོས་ཀི་ལས་གཞི་སྤལེ་འཆར།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ 
ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཀིས།  འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༤ 
ནང་ནད་གཞི་སྔནོ་འགོག་དང་འཕདོ་བསནེ་
ག་ོརགོས་ཀི་ཟླ་བར་སུང་བརིྩ་ཞུ་དགསོ་པའི་
འབདོ་སྐལུ་དང་སྦྲགས།  རྒྱ་གར་དང་བལ་
ཡུལ་ནང་གི་བདོ་མི་སྐབས་བཅལོ་བའི་ཁདོ། 
ནད་རིགས་འད་མིན་ཐགོ་ག་ོབསྐནོ་སླབོ་གསོ་
དང་སྔནོ་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་མཛུབ་ཁིད་
གནང་དགོས་པའི་འབལེ་ཡོད་ལྷ་ོསིྤ་དང་ས་
གནས་འག་ོའཛིན། སནྨ་རིྩས་ཁང་དང་།  
སནྨ་ཁང་དང་སླབོ་གྲྭ མཐ་ོསླབོ་ཉལ་ཁང་། 
ད་ེབཞིན་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་གི་འགན་
འཛིན་དང་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་ཚང་མར་
འབདོ་སྐུལ་གི་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་འདགུ 
ད་ེཡང་གཙོ་བ་ོགླ་ོནད་ཊི་སྦ་ིདང་མཆིན་པའི་
གཉན་ཚད། གཅིན་སྙ་ིནད་གཞི། གཉན་

ནད་རེག་དགུ ཕ་ོབ་དང་མཆིན་པའ་ིའབས་
ནད་རིགས་ཀི་ནད་གཞི། ཁག་ཤེད་སོགས་
ཡིན་འདགུ་པ་དང་།   གསལ་བསྒགས་
དའེ་ིནང་། འབལེ་ཡོད་ས་གནས་སོ་སོའ་ི
ནང་གི་ནད་རིགས་གངས་ཐོ་ལ་གཞིགས་
ཏ་ེསྤལེ་དགསོ་པ་མ་ཟད། མང་ཚོགས་ཁདོ་
དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ནད་རིགས་རྣམས་ལ་སྔནོ་
འགོག་གི་ཐབས་ལམ་བསནེ་རྒྱྱུ འི་ཀུན་སླངོ་
སྐ་ེའཇུག་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཡང་ཞུས་
འདགུ སིྤར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་
འཕདོ་བསནེ་དང་ཁིྱམ་ཚང་བད་ེདནོ་ལས་
ཁུངས་གཉསི་དབར། ས་ྔལོ་ཕི་ཟླ་ ༡༠ ནས་
འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༡༢ བར་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཁདོ་གླདོ་ནད་ཊི་སྦ་ིདང་ TB 
ནད་གཞི་སྔནོ་འགོག་ཆེད་གཉསི་མོས་གསོ་
མཐུན་གན་རྒྱ་བཞག་ཡོད།།

དཔ་ེམཛོད་ད་ོདམ་པར་ཟབ་སྦངོ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ 
ནས་ཕི་ཚེས་ ༨ བར་གྷ་ོཔལ་པུར་བདོ་ཁིྱམ་
སླབོ་གྲྭར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀིས་ག་ོསིྒག་འགོ བདོ་ཁིྱམ་
དང་སམ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པ་དང་། མ་
སུ་རི་བདོ་ཁིྱམ། གངས་ཅན་བདོ་ཀི་ཐབེས་
རྩ་བཅས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་གི་དཔ་ེམཛོད་ད་ོདམ་པ་རྣམས་ལ་
ཉནི་གསུམ་རིང་དཔ་ེམཛོད་ད་ོདམ་གནང་
ཕགོས་དང་འབལེ་བའ་ིཟབ་སྦངོ་ཞིག་གནང་
འདགུ ཐངེས་འདའི་ིཟབ་སྦངོ་གི་དམིགས་
ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི དཔ་ེམཛོད་ནང་ཀླགོ་རྩལ་
དང་འབལེ་བའི་ཐབས་ལམ་བསནེ་ཕགོས་

ད་ེཡིན་འདགུ་པ་དང་། ཐངེས་འདའི་ིཟབ་
སྦངོ་འད་ིབཞིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོ
སིྒག་དང་ཨ་རི་བདོ་ཀི་ཐབེས་རྩ་བརྒྱྱུད་ཨ་
རི་ USAID རོགས་ཚོགས་ནས་མཐུན་
འགྱུར་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ ཟབ་ཁདི་
པ་ལམྕ་སྐ་ུཨུ་ཤ་མུ་ཀུན་ཌ་ Dr. Usha Mu-

kunda ལགས་དང་སུ་ཇ་ཏ་ན་ོརོ་ན་ Sujata 

Norohna ལགས་རྣམ་གཉསི་ཡིན་འདགུ 
ཟབ་སྦངོ་སྐབས་ཟབ་ཁིད་པས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
གི་དཔ་ེམཛོད་ནང་དཔ་ེདབེ་འདམེས་སུྒག་
ཡར་རྒྱས་ཇི་ལྟར་གཏང་ཕགོས་སྐརོ་དང་། 
ད་ེབཞིན་ད་ེསྔནོ་གི་ཟབ་ཁདི་གནང་ཡུལ་ཁག་
གི་བསམ་ཚྱུལ་བསྡ་ུལེན་ཡང་གནང་ཡོད།།

ནད་གཞི་སྔནོ་འགགོ་དང་བཅསོ་ཐབས་ཀི་གན་རྒྱར་
མཚན་རགས་བཀདོ་པ།

༄༅། །རྒྱ་གར་གཞུང་གི་འཕདོ་བསནེ་
དང་ཁིྱམ་ཚང་བད་ེདནོ་ལནྷ་ཁང་དང་དབུས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་གཉིས་དབར་ལོ་གཉིས་དང་
ཕདེ་ཀའ་ིརིང་ག་ོལའ་ིཐབེས་རྩ་ Global 

Fund ཞསེ་གཉན་ནད་རེག་དགུ་དང་གླ་ོ
ནད་ཊི་སྦ།ི འདར་ཚད་སོགས་ལ་གདངོ་
ལེན་བ་ཆེད་དུ་བཙྱུགས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི ་
ཐབེས་རྩ་ཁང་དང་མཉམ་རབུ་ཐགོ བཙན་
བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཁདོ་ཊི་སྦ་ིནད་གཞི་
སྔནོ་འགགོ་གི་ལས་གཞི་སྤལེ་རྒྱྱུའི་གན་རྒྱའི་
ཡི་གརེ་མཚན་རགས་བཀདོ་འདགུ  ད་ེ
ཡང་གན་རྒྱའ་ིའབུ་དནོ་གཙོ་བ་ོན།ི བདོ་

མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་གླ་ོནད་ཊི་སྦའིི་ནད་གཞི་
སྔནོ་འགགོ་དང་སནྨ་བཅསོ་ཀི་ལས་འཆར་ད་ེ
བཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ 
ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ བར་སྤལེ་རྒྱྱུ ་
དང་། མང་ཚོགས་ལ་ཊི་སྦའིམ་གླ་ོནད་སྐརོ་
ག་ོརགོས་སྤལེ་རྒྱྱུ ། བདོ་མི་འད་ུསྡདོ་གཞིས་
ཆགས་ཁག་དང་། སླབོ་གཉརེ་བས་ིགནས་
ཁང་བཅས་ལ་ཊི་སྦ་ིནད་གཞི་ཡོད་མེད་སྐརོ་
རགོ་ཞིབ་གནང་རྒྱྱུ ་དང་འབལེ་ནད་གཞི་ད་ེ
རིགས་ཁྱབ་བརྡལ་མི་འག་ོཆེད་སྨན་བཅོས་
སྔནོ་འགགོ་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། གླ་ོནད་འགསོ་
ཟིན་པ་རྣམས་ལ་སནྨ་བཅོས་འཐུས་ཤོར་མ་
སོང་བར་དསུ་ཐགོ་བཅསོ་ཐབས། དཔརེ་ན། 

སནྨ་དསུ་ཐགོ་ཟ་དགསོ་པའི་དན་སྐལུ་གཏངོ་
རྒྱྱུ ་སོགས་ཀི་ལས་གཞི་ལག་བསར་གནང་
རྒྱྱུ ། ཊི་སྦའི་ིསནྨ་བཅསོ་ཀི་མཐུན་རྐནེ་དང་
སནྨ་ཞབས་ཚད་ལནྡ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་གཏངོ་
རྒྱྱུ ། ད་ེམཚྱུངས་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་
མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་ ༡༥ ནང་གླ་ོ
ནད་དམ་ཊི་སྦའིི་ནད་གཞི་ཡོད་མཁན་ཚོར་
སྨན་བཅོས་དསུ་ཐགོ་གནང་ཐུབ་མཁན་གི་
སནྨ་པ་དང་སནྨ་ཞབས་མ་སོགས་ཀིས་སླབོ་
གྲྭ་དང་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག གཞིས་ཆགས་
སོགས་ནང་ཊི་སྦིའི ་ནད་གཞི་སྔནོ་འགོག་
ཆེད་ཐབས་ལམ་ཇི་འད་ལག་བསར་དགོས་
པའ་ིམཛུབ་ཁདི་ལམ་སནོ་གནང་རྒྱྱུ ། གླ་ོནད་
ཡོད་པའི་དགོས་གཞི་ཡོད་རིགས་རྣམས་ལ་
ལུད་པ་བརག་དཔད་བ་རྒྱྱུ ་དང་། དགོས་
གཞི་ཡོད་མཁན་ཙམ་མ་ཟད། ཉ་ེའཁརོ་
གཉནེ་ཉ་ེནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཚོ་ལའང་ནད་
གཞི་སྔནོ་འགོག་ལག་བསར་ཇི་ལྟར་དགོས་
པའ་ིལམ་སནོ་གནང་རྒྱྱུ ། ནད་པ་ཉམ་ཐག་
ཚོར་རིན་མེད་ཐོག་སྨན ་སིྦན་དང་སྨན་
བཅོས་མཐུན་རྐེན་གནང་རྒྱྱུ འི་འཆར་གཞི་
སོགས་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས། །

ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིདང་བངླས་འཕདོ་བསནེ་
ཚོཌ་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་འབུམ་ལ་བསན་སངྒ་།  
མེའ།ོ ས་ཊོན། སནྦ་ད་ར་དང་། ཨོ་ཌི་ཤ་
སནྨ་ལ་ྷསནྨ་ཁང་ད་ུསནྨ་ཞབས་རེ་བཅས་ཀི་
ས་མིག་ཡོད་ན། རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཁདོ་
གོང་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཞུགས་འདདོ་ཡོད་
རིགས་ནས་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཐགོ་
འཚང་སནྙ་འབུལ་དགསོ།
དགསོ་མཁའོ་ིཆ་རྐནེ་ཁག
༡། སནྨ་ཞབས་ BSc Nursing ཐནོ་པའ་ི
ལག་འཁྱརེ་ཐགོ་ཟླ་དུག་ཉམས་མངོ་ཡོད་པ་

དང་ GNM ཐནོ་པའ་ིལག་འཁྱརེ་ཐགོ་ལོ་
གཅིག་ཉམས་མངོ་ཡོད་པ།
༢། དང་བངླས་དཔ་དངུལ་ ༢༠༡༦ བར་
གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའ་ིལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས།
༣། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་མཐུན་
གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིསྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་
ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་འད་པར་ཅན། 
མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།
༤། སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུགས་གཞི་བད་ེ
ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
༥། རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་ནས་རྒྱྱུ ན་ད་ུབ་སྤོད་ཉསེ་སྐོན་
མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།
༦། ལས་མངོ་ངསོ་སྦརོ། 
 གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་དང་སནྙ་ཞུ་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༢ ཕི་
ད་ོཚོུད་ ༦ གངོ་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་ཐགོ་
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་སོགས་འཚང་སནྙ་ནང་ཁ་
གསལ་བཀདོ་དགསོ།

 གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་སངེ་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་
རིམ་ཟུང་འབལེ་དུང་ཆེ་ཡན་ཞིག་གི་དག་
མཆན་དང་ལས་དམ་ངེས་པར་འཁོད་
དགསོ། ཡིག་ཆ་ང་ོམ་རྣམས་འབརོ་ཐ་ོ
འགདོ་བཅར་སབྐས་མིག་སནོ་དགསོ།
ཆ་རྐནེ་ཚང་བའི་ཞུ་སནྙ་ཕུལ་མཁན་རྣམས་
ལ ་འདེམས ་རྒྱྱུ གས ་ ཀི ་ ཚེས ་ཆ ་སྐབས ་
མཚམས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་བཅས་
ཀི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་སུ། འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 

༤ ཚེས་ ༡༠ ལ།།
༼འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།༽
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པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༧ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣4

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་སི་པ་ིརིང་ཌལེ་སླབོ་གྲྭ་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོདུག་བཅྱུ་འཁརོ་བའ་ི
དསུ་དན་མཛད་སྒརོ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༩ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་
རནེ་གཞི་བས་པའི་སི་པ་ིརིང་ཌལེ་སླབོ་གྲྭར་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ཏ་ེདགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་
ཕ་མ་བཅས་ལ་སླབོ་གྲྭའི་ནང་བཟང་སྤདོ་ཀི་
རིན་ཐང་དང་ཞི་བད་ེ Peace and Values 

in Schooling སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།   
ད་ེཡང་འདི་ལོ་སི་པི་རིངྒ་ཌེལ་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་ད་ེབཞིན་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོདུག་བཅྱུ་
འཁོར་བའི་དསུ་དན་གི་རནེ་འབལེ་མཛད་
སྒའོི་སྐུ་མགནོ་ད་ུ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཇི་ལརྟ་གདན་ཞུའི་གསོལ་བ་
བཏབ་པ་བཞིན་སླབོ་ཁང་དརེ་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐངས་སབྐས་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་སིྤ་ལྕམ་སྐུ་ཨཱ་
མིཏཱ་ཝ་ཊལ་ Ameeta Wattal ལགས་ཀིས་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
སྡངིས་ཆའ་ིསངེ་ཕབེས་བསུ་ཞུས་ཏ་ེསླབོ་སིྤས་

མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་ང་ོ
སྤདོ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་
བ་ླམ་མཆོག་སྐུ་ཉདི་དང་མཇལ་སབྐས་ངསོ་
ལ་དགའ་ཚོར་དཔག་མེད་ཀིས་མིག་ཆྱུ་ཤོར་
སོང་། ད་ེབཞིན་ད་ེརིང་འདརི་ང་ཚོ་སླབོ་
གྲྭ་ཐགོ་མར་དབུ་འཛུགས་གནང་མཁན་སྐུ་
ཞབས་རཱཇ་ནི་ཀུ་མར་ལགས་འདིར་ཕབེས་
པར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་། ཞསེ་དང་། ད་ེ
རསེ་སླབོ་ཕུག་ཁག་གཅིག་གིས་ནང་པ་དང་
ཧནི་རྡ།ུ ཡེ་ཤུ་བཅས་ཀི་ཤིས་བརདོ་དབངས་

སུ་གརེ་བཞིན་ད་ུ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མཆོད་མེ་ཞལ་འབེད་
མཛད།  ད་ེརསེ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། བཀུར་འསོ་རྒན་
གཞནོ་བར་གསུམ་རྣམས་ལ་ཞུ་རྒྱྱུར། ངསོ་
རང་མི་སུ་དང་སུ་ཐུག་པ་ཡིན་ནའང་ཧ་ཅང་
དགའ་པ་ོཡོང་གི་འདགུ ལགྷ་པར་གཞནོ་
སྐེས་ཚོ་དང་ཐུག་སྐབས་ཚོར་བ་དམིགས་
བསལ་བ་ཞིག་ཡོང་བཞིན་འདགུ ད་ེའད་
ཡིན་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་གསལ་པ་ོརེད། དསུ་
ཚོད་ནི་རག་ཏུ་འག་ོབཞིན་ཡོད་སབས་ང་
ཚོས་འགགོ་ཐབས་མེད། ནང་པ་ཞིག་ཡིན་
པའ་ིཆ་ནས་བཤད་ན། སངས་རྒྱས་བཅམོ་
ལྡན་འདས་ཀིས་ཀང་དསུ་ཚོད་དགག་ཐུབ་
རྒྱྱུའང་མེད། འདས་པ་ན་ིཡོལ་ཟནི་སབས་
ང་ཚོས་དརེ་བཅསོ་ཐབས་མེད། འནོ་ཀང་
འབྱུང་འགྱུར་བཟང་ངན་ཇི་འད་ཞིག་ཡོང་
མིན་ང་ཚོའ་ིལག་ཏུ་ཡོད་པར་བརནེ། རེ་བ་
རྒྱག་ས་ཞིག་ཡོད། གཞནོ་སྐསེ་ཁྱདེ་རང་
ཚོར་ང་ཚོ་ལོ་ན་རྒན་པ་ཚོ་དང་མི་འད་བར་
དསུ་ཚོད་དང་ག་ོསབྐས་གཉསི་ཀ་ཡོད། གལ་
སདི་ང་ཚོས་ཨི་ཇིབ་དང་རྒྱ་གར། རྒྱ་ནག་
བཅས་ཀི་གནའ་བའོི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་
ཡོན་ལ་ཞིབ་བསྡརུ་བདེ་པ་ཡིན་ན། Indus 

Valley civilization སབྐས་ད་ེདག་ཏུ་དག་ེ

རྒན། བསམ་བླ་ོབ། ལ་ྟགུབ་སྨྲ་བ་སོགས་ཁྱད་
ད་ུའཕགས་པ་ད་ེའད་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཐོན་
ཡོད། དངེ་གི་ཆར་རྒྱ་གར་ན་ིའཛམ་གླངི་
འདའི་ིསངེ་མི་འབརོ་ཆེ་ཤོས་དང་། བརན་
ལྷིང་ལྡན་པའི་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་
ཆགས་ཡོད། འནོ་ཀང་ལྐགོ་ཟའ་ིགནས་ཚྱུལ་
ཕན་བུ་ཡོང་བཞིན་ཡོད། ཆོས་དར་སལོ་ཆེ་
བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ནང་ལྐགོ་ཟའི་གནས་
ཚྱུལ་ད་ེའད་ཡོང་གི་ཡོད།  འནོ་ཀང་། འཚེ་
མེད་ཞི་བ་དང་བམས་བརྩ།ེ ད་ེབཞིན་ཆོས་
ལུགས་མཐུན་སིྒལ་སོགས་གནའ་བའོི་རྒྱ་
གར་གི་རིག་གཞུང་ད་ེདག་འཛམ་གླངི་ཁྱནོ་
ལ་མིག་དཔ་ེའསོ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ད་ེ
སྔནོ་དཔལ་ནཱ་ལཎྜའི་མཁས་པ་ཆེན་པ་ོསླབོ་
དཔནོ་ལེགས་ལྡན་འབདེ་ཀིས་རྒྱ་གར་ནང་
ལ་ྟགུབ་འད་མིན་ཇི་སྙདེ་ཅིག་དར་ཡོད་སྐརོ་
གསུངས་པ་དརེ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྐབས། 
མེ་ཏགོ་རིགས་འད་མིན་ཡོད་པའི་ལྡུམ་ར་
མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིག་བསམ་བླརོ་འཁོར་
བཞིན་འདགུ ལྡམུ་རའ་ིནང་མེ་ཏགོ་རིགས་
གཅིག་ཁ་ོན་ལས་མེད་ན་མཛེས་སྡགུ་ད་ེཙམ་
མེད། མི་ལོ་ ༥༧ ཙམ་ངསོ་རང་རྒྱ་གར་
ནང་བསདྡ་པའི་རིང་མི་ས་མང་པ་ོཞིག་དང་
ཐུག་འཕད་ཀིས་བག་ོགླངེ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད། 
ཆོས་ལུགས་ཕལ་མོ་ཆེ་སྡ་ེཚན་གསུམ་ནང་

བསྡུས་པ་ལ་ྟབུ་ཞིག་ངསོ་ནས་མཐངོ་གི་ཡོད། 
ད་ེནི་དང་པ་ོཆོས་ལུགས་སོ་སོའི་བམས་པ་
དང་བརྩ་ེབ། ད་ེབཞིན་ཚྱུལ་ཁམིས། བཟདོ་
པ། ཆོག་ཤེས་བཅས་ཀི་ཉམས་ལེན་བསུང་
རྒྱྱུ ་ད་ེརེད། གཉསི་པ་ལ་ྟགུབ་སྐརོ་ད་ེརེད། 
ལྟ་གུབ་སྐརོ ་ཆོས་ལུགས་ཁ་ཤས་འཇིག་
རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོའདདོ་པ་དང་། ཁ་ཤས་རྒྱྱུ ་
འབས་འདདོ་མཁན་བཅས་མི་འད་བ་ཡོད། 
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཡུལ་དསུ་གནས་
སབྐས་མི་འད་བར་ཆོས་མི་འད་བ་གསུངས་
ཡོད། ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོསནོ་པས་གདལུ་བའ་ི
ཁམས་དང་དབང་པ།ོ བག་ལ་ཉལ་སོགས་
མི་འད་བར་གཟིགས་ནས་ཆོས་བསན་ཡོད། 
འནོ་ཀང་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བམས་བརྩ་ེ
དང་སྙངི་ར།ེ བཟདོ་སན་གི་བསབླ་བ་སོགས་
ཉམས་ལེན་བདེ་དགོས་པ་གཅིག་མཚྱུངས་
གསུང་བཞིན་ཡོད། སོ་སོའ་ིརིག་གཞུང་དང་
ཆོས་ལུགས་སྐརོ་བཤད་རྒྱྱུའི་རིམ་པ་གསུམ་
པ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོམིན།  གཞནོ་
སྐསེ་ཁྱདེ་རང་ཚོས་གནའ་བའོི་རྒྱ་གར་གི་
རིག་གཞུང་བཟང་པ་ོད་ེདག་དང་། དངེ་
དསུ་ཤེས་ཡོན་གཉསི་ཟུང་ད་ུའབལེ་ནས་སླབོ་
སྦངོ་བདེ་དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན། 
ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

༸གངོ་ས་མཆོག་སྡ་ེར་ལྡནུ་ཉ་ེའགམ་གི་མཚམས་ཁང་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༦ ཉནི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་སནོ་འཁོར་དང་བཅས་ལྡི་ལི་ནས་
ཐད་ཕུར་གནམ་གུ་བརྒྱྱུ ད་རྒྱ་གར་བང་
ཕོགས་ཨུཏྟར་ཁཎྜ་མངའ་སྡའེི་རྒྱལ་ས་སྡ་ེ
ར་ལྡུན་གི་ཉ་ེའགམ་རཱ་ཇི་པུར་ཐད་ཕུར་
གནམ་གུ་བབ་ཚྱུགས་སུ་༸ཞབས་སོར་བད་ེ
བར་འཁདོ་བསནུ། ཆིབས་འགའོ་ིནང་ཝ་ན་
མཚམས་ཁང་ཕགོས་སུ་ཆིབས་༸ཞལ་སྒྱུར་
སབྐས། ལམ་ཟུར་གཡས་གཡོན་ད་ུཁུལ་
དའེི་ས་གནས་བདོ་མི་སེར་སྐ་རྒན་གཞོན་
ཕ་ོམོ་བཅས་ཀིས་དགའ་དད་སྤ་ོགསུམ་གི་
སྒ་ོནས་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་
དང་། མེ་ཏགོ བདགུ་སྤསོ་སོགས་ཐགོས་
ནས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། ད་ེརསེ་
མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་མཚམས་ཁང་
དརེ་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་བསནུ། སྐ་ུཞབས་
ཝིར་སིངྒ་ལགས་ཀིས་གཙོས་འབལེ་ཡོད་
རྣམས་ཀིས་དད་གུས་དང་བཅས་ཕབེས་
བསུར་བཅར་ནས་མཚམས་ཁང་ནང་གདན་
འདནེ་ཞུས། སབྐས་དརེ་ཚོགས་ཁང་ནང་
ད་ུདད་ལནྡ་མང་ཚོགས་ ༤༥༠ ཕབེས་སྒགུ་
ཞུ་བཞིན་ཡོད་སབས། ༸གངོ་ས་མཆོག་
ཚོགས་ཁང་ནང་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མ་
ཐག་ཚང་མས་དགའ་བསུ་ཞུས་པར་མགོན་
པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཐུགས་བརྩེ་ཆེན་

པསོ་གཟགིས་པ་མཛད། ད་ེརསེ་ཞབས་
སགེས་ཐགོ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་
སྐ་ུཞབས་ཝིར་སིངྒ་ Veer Singh ལགས་
ཀིས་ཕབེས་བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་། 
དེ་རེས་མགོན་པ ོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། སྤུན་ཟླ་ཕ་ོམོ་རྣམ་
པ། ངསོ་ཀི་སེམས་ཐག་ཉ་ེབའ་ིགགོས་པ་ོསྐ་ུ
ཞབས་ཨ་ནལི་ཇི་ཏ་ིསིངྒ་ Analjit Singh 

མཆོག་གིས་ངོས་རང་འདིར་ཡོང་རོགས་
གསུང་སྐབས་ཁོང་གི་གསུང་ཟློག་མ་ནསུ་
པར་ད་ེརིང་འདརི་བཅར་བ་ཡིན། ཁྱདེ་
རྣམས་ཀིས་འདིར་ཕག་ལས་གནང་སངས་
ལ་བསགྔས་བརདོ་དང་སྦྲགས། ས་ཐག་
རིང་པ་ོནས་འདིར་ཕབེས་མཁན་མང་པ་ོ
ཞིག་མཇལ་སབྐས་ངསོ་རང་དགའ་པ་ོབྱུང་། 
ང་ཚོ་ཚང་མ་འག་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་ཡིན་
བསམས་པའི་འད་ུཤེས་ཐོག་རང་གི་མོང་
ཚོར་གཞན་ལ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་འདི་ངོས་ཀི་དམ་
བཅའ་ིཁདོ་གཅིག་ཡིན། ད་ལ་ྟའཛམ་གླངི་
འདིའི་སངེ་འཚོ་བཞིན་པའི་འག་ོབ་རིགས་
ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པའི་ཁདོ་ངསོ་རང་
ཡང་གཅིག་ཡིན་བསམས་པའི་འད་ུཤེས་སྐ་ེ
སབྐས་རང་བཞིན་གིས་བླ་ོབད་ེཔ་ོཡོང་བཞིན་
འདགུ གལ་ཏ་ེངསོ་རང་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་ཡིན་
བསམས་ནས་ངསོ་རང་གཞན་ལས་ཁྱད་ད་ུ
འཕགས་པ་ཞིག་ཡིན་བསམས་ནས་བསྡད་

པ་ཡིན་ན། ངསོ་ལ་གགོས་མེད་ཁརེ་རྐང་
གི་ཚོར་སང་ཞིག་ཡོང་བཞིན་འདགུ་པ་མ་
ཟད། གཞན་དང་སེམས་ཐག་རིང་ད་ུཕིན་
ནས་སོ་སོ་རང་ཉིད་དང་མི་གཞན་དབར་
བར་ད་ུཆོད་པའི་ས་མཚམས་ལྟ་བུ་ཆགས་
བཞིན་འདགུ ང་ཚོས་ལུས་པའོ་ིའཕདོ་བསནེ་
གལ་ཆེར་བརིྩས་པ་ལརྟ་ནང་གི་བསམ་བླའོི་
འཕདོ་བསནེ་ད་ེཡང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པརོ་
བརིྩ་དགསོ། བསམ་བླའོ་ིའཕདོ་བསནེ་བརདོ་
སབྐས་བླའོ་ིརྣམ་རགོ་གི་འགྱུར་བ་དང་འབལེ་
བ་ཡོད། ནང་གཤིས་རྒྱྱུད་དང་འབལེ་བའ་ི
ཉནོ་མོངས་པའི་མཚོན་ཆ་མགོ་གནནོ་ཐུབ་
པ་ཡིན་ན་མེ་མདར་དམ་བསྒགས་བ་རྒྱྱུ ་
ལས་ས་ླཔ་ོཡིན་པ་མ་ཟད། རིམ་བཞིན་རྡལུ་
ཕན་མཚོན་ཆ་ཡང་མེད་པ་བཟ་ོཐུབ། ད་ེ
ལརྟ་ཡོང་བར་གཞོན་སྐསེ་མི་རབས་གསར་
པ་རྣམས་ལ་བསམ་ཚྱུལ་མི་མཐུན་པ་དང་
རྩདོ་རྙགོ་ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་རངུ་། འཚེ་མེད་
ཞི་བ་གསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་སེལ་ཐབས་
བེད་དགོས་པ་ལས་འཚེ་བར་ནམ་ཡང་
སྐབས་བཅོལ་རྒྱྱུ ་མེད་པའི་ལམ་སནོ་བེད་
དགསོ། ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡིན་ན་དསུ་རབས་ 
༢༡ འད་ིཞི་བདའེ་ིདསུ་རབས་ཤིག་ཡོང་
རྒྱྱུའ་ིརེ་བ་ཡོད། ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བསནུ་
མང་ཚོགས་ཀི་དི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ། 
མཛད་སྒ་ོགལོ་རསེ་༸གོང་ས་མཆོག་ཁུལ་

དརེ་བདོ་སནྨ་བཅསོ་ཐབས་ཁང་ཞིག་ཡོད་པ་
དརེ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས། སབྐས་དརེ་བདོ་
གཞུང་སྨན་རིྩས་ཁང་ནས་སྦངོ་བརྡར་བས་
པའི་བདོ་མི་ཁག་གཅིག་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་

སནྨ་གཞུང་ནས་གང་གསུང་པ་ད་ེདག་རྒྱྱུ ན་
འཛིན་ལག་བསར་བེད་དགོས་པ་མ་ཟད། 
རིག་གཞུང་གཞན་ནས་ཁ་གནནོ་གང་ཐུབ་
རྒྱག་ཐུབ་རྒྱྱུར་འབད་བརྩནོ་བདེ་དགསོ་པའི་
ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།
 དེ་རེས་ཉིན་གུང་ལྗགས་སྨིན ་
དགསེ་བཞསེ་མཛད་སབྐས་ཝིར་སིངྒ་ལགས་
ཀིས་༸གངོ་ས་མཆོག་ཁུལ་དརེ་ཆིབས་སྒྱུར་
བཀའ་དནི་བསྐངས་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
པ་དང་སྦྲགས། སྐ་ུཚེ་ཡུན་ད་ུབརན་པའ་ི
སྨནོ་འདནུ་ཡང་ཞུས་ཡོད། ཕགོས་མཚྱུངས་

སྐབས་དེར་སྐུ ་ཞབས་ཨ་ནིལ་ཇི་ཏི་སིངྒ་
མཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ནས་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཇལ་ཁ་ཐབོ་པའི་ཉནི་
མོ་ད་ེམི་ཚེའི་ནང་རདེ་ཐབས་མེད་པའི་ཚོར་

སང་ཞིག་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་
པ་དང་སྦྲགས། ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་
ཀིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དུང་ནས་ལེགས་
བཤད་གཅིག་རང་གིས་འདམས་ནས་མི་
ཚེའི་ནང་ཉམས་ལེན་བདེ་དགོས་པའི་ལམ་
སནོ་གནང་། ད་ེནས་༸གངོ་ས་མཆོག་སརླ་
ཡང་ཐད་ཕུར་གནམ་གུའི་བབ་ཚྱུགས་ནས་
མཁའ་ལམ་རྒྱྱུད་ལྡ་ིལིར་ཆིབས་༸ཞལ་སྒྱུར་
བ་བཅས།།


