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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་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཆེན་ཐངེས་
བདནུ་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ 
ཉནི་སྦལེ་ཇམ་གི་རྒྱལ་ས་སྦར་སེལ་ད་ུརྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་ད ོནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
ཆེན་ཐེངས་བདནུ་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་
ཡོད། ད་ེཡང་ཚོགས་ཆེན་དབུ་འབདེ་ཀི་
མཛད་སྒརོ ་ སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་
ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི ་ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་ཞབས་ཐོ་མ་
སི་མན་ Thomas Mann མཆོག་དང་། 
ཡུ་རོབ་དཔལ་འབོར་དང་སིྤ་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་ཚན་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་
ཧནེ་རི་མ་ལོ་སི་ Henri Malosse མཆོག 
ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཞོན་དང་ཕི་སིད་
ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་མི་སྐུ་ཞབས་

ཀི་རིསི་ཤ་ཊེན་ཌནེ་པ་ེརེ་ཌ་ Cristian Dan 

Preda མཆོག ཕ་ིལེ་མིཤ་གསོ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཇན་པའེུ་མན་སི་ 
Jan Peumans, Speaker of the Flemish 

Parliament མཆོག ཨ་རིའ་ིགླགོ་བརྙན་
འཁབ་སནོ་པ་གགས་ཅན་རི་ཆ་ཌི་གི་ཡར་ 

Mr Richard Gere ལགས། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དབུས་གཞུང་དང་
གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གིི་སྐུ་
ཚབ་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་སྐུ་
ཞབས་ཐོ་མ་སི་མན་ལགས་ཀིས་འཚམས་
འདའིི་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་ཚོགས་
འད་ུའདི་ནི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཚོར་བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་གོ་བསྡུར་སྦྱངས་བཤད་
བེད་སའི་སྡིངས་ཆ་ཡག་ཤོས་ཞིག་དང་། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བརྡ་ལན་སྤོད་རྒྱྱུ འི ་གོ་
སྐབས་བཟང་པ་ོཞིག་ཀང་རེད་ཅེས་སོགས་
གསུངས་ཡོད། སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་ཐངེས་འདའིི་ཚོགས་འདའིུ་
ནང་རྒན་གཞོན་དར་གསུམ་ཚང་འདུག་
སབས། ཉནི་གསུམ་གི་རིང་རྒན་པའ་ིརྣམ་
དཔདོ་དང་། གཞནོ་པའ་ིསེམས་ངར་མཉམ་
སྡབེ་ཀི་ཐགོ་ནས་ཚོགས་འད་ུདནོ་དང་ལྡན་
པ་ཞིག་ཡོང་བའི་ཐགོ་ནས་ལོ་ང་ོབཅྱུ་ཕྲག་
དུག་ལགྷ་རིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གདགུ་རྩྱུབ་
འགོ་གནས་པའི་བདོ་མིའིི་མངནོ་འདདོ་དང་
རེ་བ་སྐངོ་ཐུབ་པའི་འདནུ་པ་བེད་ཀི་ཡོད་
ཅསེ་དང་། ད་ལན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༥༠ 
ནས་བཅར་བའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཚོའི་
ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ཀི་གནད་
དནོ་ད་ེའཚེ་མེད་ཞི་བ་གསོ་མོལ་གི་ལམ་
ནས་སེལ་དགོས་པའི་དསུ་ལ་བབ་ཡོད་པའི་
བརྡ་ལན་གསལ་པ་ོཞིག་སྤདོ་དགོས་པ་རེད་
ཅསེ་སོགས་གསུངས། ད་ེབཞིན་༸གངོ་ས་
མཆོག་གིས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གི་
སྐུའི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་འཁུར་གཙོ་བ་ོ
གསུམ་གི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་། དའེ་ིཐགོ་ཚང་
མས་ཐུགས་འཁུར་བཞསེ་དགསོ་པ། བདོ་
ཀི་ཆབ་སིད་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཐོག་
འགྱུར་ཐབས་གནང་བའ་ིབརྒྱྱུད་རིམ། ཕི་

ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གིས་ཆབ་སིད་ཀི ་ ཐུགས་འགན་ཡོངས་
རགོས་མང་ཚོགས་ཀིས་འསོ་འདམེས་བས་
པའི་འགོ་ཁིད་ལ་རིྩས་སྤདོ་མཛད་ནས་ད་ཆ་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འད་ིམང་གཙོའ་ིལམ་
བཟང་ཐགོ་ཤར་བསྐདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་ཅསེ་
དང་། ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་དང་རིག་
གཞུང་ན་ིབདོ་མི་ཙམ་མ་ཟད། འཛམ་གླངི་
སིྤ་ལ་ཕན་པའ་ིནསུ་པ་ཡོད་སབས། ཆོས་
ཁས་ལེན་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ཚང་མས་ད་ེ
དག་སུང་སྐོབ་བེད་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་ཡིན་པའི་
སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་ནི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་
ཐགོ་ནས་འཐབ་རྩདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད། དབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ན་ིགཅིག་ཕམ་གཅིག་
རྒྱལ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་གཉསི་སྨན་གི་སིད་
བྱུས་ཞིག་ཡིན་པར་བརནེ། ཚོགས་བཅར་བ་
རྒྱ་རིགས་ཚོའི་ངསོ་ནས་རྒྱ་མི་རིགས་ཤེས་
ཡོན་ཅན་དང་། མང་ཚོགས་ཁདོ་ག་ོརགོས་
སྤལེ་དགསོ་་སྐརོ། གཞུང་འཕ་ོའགྱུར་འག་ོ
རྒྱྱུ ་ཡིན་མོད་ཀང་། རྒྱ་ནག་མི་མང་ན་ིདསུ་
རག་ཏུ་གནས་རྒྱྱུ ་ཡིན་སབས་མང་ཚོགས་
ནས་ཤེས་དགསོ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན། ཞསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།

ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་དང་བུད་མེད་ཀི་ནསུ་སབོས་
གངོ་འཕལེ་གི་ཟབ་སྦྱངོ་མཇུག་སིྒལ་བ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་ལས་
ཁུངས་ཀི་བུད་མེད་ནསུ་སབོས་ཚན་པའི་གོ་སིྒག་
འགོ་ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་ ༥ ནས་ ༧ བར་སྦངེ་ལོར་
ནི་ལ་མང་ལ་ལས་རིགས་སྦྱངོ་བརྡར་བས་ིགནས་
ཁང་དུ་ལས་རིགས་འད་མིན་ཐོག་སྦྱོང་བརྡར་
གནང་བཞིན་པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་གངས་ ༣༧ ལ་ཚོང་
ལས་ཡར་རྒྱས་དང་བུད་མེད་ནསུ་སབོས་གངོ་སྤལེ་
གཏངོ་ཐབས་དང་འབལེ་བའི་ཟབ་སྦྱངོ་ད་ེབཞིན་
མཇུག་སིྒལ་ཡོད། །

བདོ་ནས་གསར་ད་ུཕབེས་པའ་ིན་གཞནོ་ཁག་
གཅིག་སིྤ་ལནྷ་ད་ུགཟགིས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་པ།

ཀ་ེར་ལ་མངའ་སྡའེ་ིནང་བདོ་དནོ་དལི་བསྒགས་
ལས་འགུལ་རེ་ཞིག་ལེགས་པར་མཇུག་སིྒལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ཉནི་
ཉ་ེཆར་བདོ་ནས་གསར་ད་ུཕབེས་པའི་ན་གཞོན་
དག་ེའདནུ་པ་དང་། མི་སྐ་ཕ་ོམོ་བཅས་མི་གངས་ 
༡༦ བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་
དང་། བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ལྟ་ེགནས་ཁང་སོགས་
སྡ ་ེཚན་ཁག་ལ་གཟིགས་སྐརོ ་ད ུ་ཕ ེབས་ཡོད་
པ་ལརྟ། ད་ེཉནི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ ཐགོ་ཁངོ་
རྣམས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཁང་ད་ུཕབེས་
སྐབས་དཔལ་ལྡན་སིྤ་ལྷན་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་
ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་ཁོང་ཚོ་རྒྱ་གར་
ད་ུབད་ེབར་ཕབེས་འབོར་ཐུབ་པར་དགའ་བསུ་
འཚམས་འདའིི་མཇལ་དར་རེ་གནང་ས་ེབདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་སིྤ་དང་། ཁྱད་པར་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་འགན་དབངསོགས་ང་ོསྤདོ་
སྙངི་བསྡསུ་དང་། བདོ་མི་རྣམས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་
དནི་གི་གིབ་བསིལ་འགོ་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་ཆབ་སིད་
སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་གནས་སངས་གང་ལེགས་
ཡོད་སྐརོ་གསུངས་ཞིང་། མཐར་ན་གཞནོ་སླབོ་
ཕུྲག་ཁྱདེ་རྣམས་ཀིས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་སོགས་ཀི་གནས་སངས་དང་གནས་ཚྱུལ་
རིམ་པས་ཤེས་རགོས་ཡོང་རྒྱྱུ ར་ཞིབ་ཕྲ་ཞུ་མི་
དགོས་པར་རང་རང་སླབོ་གཉརེ་ཆེད་གྲྭ་ས་ཁག་
དང་། སླབོ་གྲྭ་ཁག་སོགས་སུ་ཕབེས་རྒྱྱུ ་ལརྟ་སླབོ་
གཉརེ་ལ་ཧུར་བསྐདེ་དང་། བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་
ཐགོ་ལངས་ཕགོས་བརན་བཟུང་གནང་རྒྱྱུ ། སིྤ་
ཚོགས་ནང་སྐོན་གནད་རེ་ཟུང་ཙམ་ཡོང་བར་
ཡིད་ཐང་མི་ཆད་པར་བསམ་རྒྱ་ཆེ་བསྐདེ་དགོས་
པ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ 
ཉནི་ཀ་ེར་ལའི་གངོ་ཁྱརེ་ཀ་ོཌི་ཀ་ོཌ་འམ་ཀ་ེལི་ཀ་
ཌའི་ནང་བདོ་དནོ་དལི་བསྒགས་ཀི་ལས་འགུལ་
ཉནི་མཐའ་མའ་ིཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༤ ཙམ་ལ་
རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་རིན་ཆེན་མཁའ་འག་ོ
ཁིར་མེ་མཆོག་དང་། ཀ་ེར་ལའ་ིམངའ་སྡའེ་ིབྷ་ིཇི་
པི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཀུ་
མ་ནམ་ར་ཇ་ཤེ་ཀ་རན་ Kummanum Ra-
jashekharan མཆོག ད་ེབཞིན་ཀ་ེར་ལའ་ི
མངའ་སྡའེི་བྷ་ེཇི་པི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་སིྤ་ཁྱབ་
དུང་ཆེ། ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའ་ིལྷ་ོ
ཕོགས་ཁུལ་གི་འབལེ་མཐུད་པ་སྐུ་ཞབས་ཇེ་བི་
ཨུར་སུ་མཆོག ཀ་ེལི་ཀ་ཌི་ས་གནས་ཧནི་བདོ་
མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་
ཨཱ་ནནྡ་ཡོ་གི་ལགས་བཅས་ཀིས་བདོ་དནོ་དང་
འབལེ་བའ་ིགསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་སྦལེ་ཇམ་གི་རྒྱལ་ས་སརྦ་སེལ་གི་
གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་
སྐབས་སྦར་སིལ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་
ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་། དགའ་ལནྡ་
ཕ་ོབང་གི་དུང་ཆེ་ཆོས་སྐབས་པ་ཚེ་བརན་
བསམ་གུབ་ལགས། སེམས་དང་སགོ་གི་
ལྷན་ཚོགས་གོ་སིྒག་གནང་མཁན་གི་གཙོ་
འཛིན་རྣམ་པས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་ཞུས་
ཡོད་པ་དང་། ད་ེརསེ་བཞུགས་གནས་མགནོ་
ཁང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་བདོ་མི་ 
༣༥༠ བརྒལ་བས་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་
མཇལ་དར་དང་། ས་གནས་བདོ་རིགས་ན་
གཞོན་ཕ་ོམོ་གཉིས་ཀིས་ཕེ་མར་ཆང་ཕུད་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་པ་མ་ཟད། བཀྲ་ཤིས་
ཞོལ་པ་འཁབ་སནོ་གི་ལམ་ནས་ཕབེས་བསུ་

གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། ཕི་ཚེས་ ༨ ཉནི་
༸གོང་ས་མཆོག་སྦར་སེལ་ཁུལ་ད་ུམཛད་
འཆར་གིས་ཐགོ་མར། སྦལེ་ཇམ་གི་བརྙན་
འཕྲནི་གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུད་ལམ་ RTBF 

ཞསེ་པའ་ིསིྤ་ཁྱབ་རྩམོ་སིྒག་པ་ Francois 

Mazure ལགས་ཀིས་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་ལ་ཁུལ་དརེ་འཚོགས་རྒྱྱུ འི་སེམས་
དང་སགོ་གི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བརདོ་གཞི་ནསུ་
སབོས་དང་གཅསེ་སྐངོ་དང་འབལེ་བའི་སྐརོ་
དང་། ད་ེབཞིན་སྐའུ་ིཡང་སདི་བུད་མེད་ཀི་
ལུས་རནེ་ཕབེས་ཀི་ཡོད་མེད། ཆབ་སདི་ཀི་
སྐུ་དབང་རིྩས་སྤདོ་མཛད་སྐརོ་སོགས་ཀི་ད་ི
བར་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད། ད་ེརསེ་༸གངོ་
ས་མཆོག་རྒྱལ་སིྤའི ་བ ོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་དུ་དབུ་བཞུགས་
ཀིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕདེ་
ཡོལ་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་སྦར་

སེལ་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཡུ་རོབ་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་ཁག་གཅིག་
དང་ད་ེབཞིན་སྦལེ་ཇམ་གི་ཕི་མི་གནས་སྤ་ོ

ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་དང་ལྷན་མཇལ་
འཕྲད་གནང་ཡོད། ཕི་ཚེས་ ༩ ཉནི་སྦལེ་
ཇམ་གི་རྒྱལ་ས་སརྦ་སེལ་གི་བྷ་ོཛར་སྒྱུ ་རྩལ་
བས་ིགནས་ཁང་ Bozar Center for Fine 

Art ད་ུཡུ་རོབ་སེམས་དང་སགོ་གི་ཚོགས་

པའི་གོ་སིྒག་འོག་ཉིན་གངས་གཉིས་དང་
ཕདེ་ཀའི་རིང་ཚན་རིག་དང་དཔལ་འབརོ། 
ཆོས་ལུགས་བཅས་ཀི་མཁས་ལས་མི་ས་དང་

ལནྷ། ནསུ་སབོས་དང་གཅསེ་སྐངོ་། ཞསེ་
པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་སེམས་དང་སགོ་གི་
མཁས་པའི་བག་ོགླངེ་གི་ཚོགས་མགོན་ད་ུ
དབུ་བཞུགས་མཛད་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་སྦལེ་ཇམ་ཁུལ་ད་ུམཛད་འཕྲནི་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༣ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༤2

ཀ་ེར་ལའ་ིགངོ་ཁྱརེ་ཀ་ལི་ཀཊ་ཏུ་བདོ་དནོ་དལི་བསྒགས་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱྱུའ་ིགསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ 
རེས་གཟའ་སྤནེ་པའ་ིས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡།༤༥ 
ཙམ་ལ་ཕི་དལི་འགམེས་སནོ་ཚན་པ་དང་
འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་། ཧནི་
བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པ། བདོ་ཀི་སདི་
བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་བཅས་ཀིས་གོ་སིྒག་
འགོ རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀ་ེར་ལའ་ིགངོ་ཁྱརེ་
ཀ་ོཛི་ཀ་ོཌི་འམ་ཡང་ན་ཀ་ལི་ཀ་ཊ་ཞསེ་པའི་
གངོ་ཁྱརེ་གི་གསར་འགོད་མཐུན་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་ཁང་ད།ུ ས་གནས་ཧནི་བདོ་མཛའ་
འབལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཨ་
ནབུ་ཨ་ནནྡ་ཱཡོ་གི་ Dr. Anoope Ananda 

Yogi ལགས་དང་། ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་
ཚོགས་པའི་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་གི་འབལེ་མཐུད་
པ་སྐ་ུཞབས་ཇ་ཡ་པྲ་ཀཤཨུར་སུ་ Jay-
aprakash Urs ལགས། ཀ་ེརེ་ལ་ཧནི་
བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་དུང་ཆེ་ཨིཁ་

བལྷ་ཁན་ Iqbal Khan ལགས། ཕི་དལི་
འགམེས་སནོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་དུང་
གཞནོ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། ད་ེ
བཞིན་འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་
གི་ལས་བེད་བླ་ོབཟང་ལགས་བཅས་དབུ་
བཞུགས་ཐགོ་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་
སྤལེ་ཡོད། ད་ེཡང་སབྐས་དརེ་ཕི་ནང་གི་
གསར་འགདོ་པ་བཅས་ཁྱནོ་མི་གངས་ ༥༠ 
ཙམ་འད་ུའཛོམས་ཐགོ ཐགོ་མར་སྐ་ུཞབས་
ཨ་ནབུ་ཨ་ནནྡ་ཱལགས་ཀིས་གསར་འགོད་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་དང་ལས་རིམ་
སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་། ད་ེརསེ་སྐ་ུཞབས་
ཇ་ཡ་པྲ་ཀཤཨུར་སུ་ལགས་ཀིས་ཐེངས་
འདརི་རྒྱ་གར་བཀའ་དནི་ཆེ། ཞསེ་པའ་ིཉནི་
གསུམ་གི་ལས་འགུལ་ད་ེམངའ་སྡའེི་ནང་ལོ་
རྒྱྱུས་རང་བཞིན་ལནྡ་པའི་ཨོ་ནམ་དསུ་ཆེན་
སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་པའི་སྐབས་དང་བསནུ་

ཐེངས་འདིར་བདོ་དནོ་དིལ་བསྒགས་ཀི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། སིྤར་
ཀེ་ར་ལ་མངའ་སྡའེི་ནང་ལ་མཚོན་ན་ཀར་
ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡ་ེདང་མི་འད་བར་བདོ་མི་
བཙན་བལོ་བ་གནས་སྡདོ་བདེ་མཁན་མེད་
པ་དང་། ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡརེ་མཚོན་
ན་མངའ་གཞུང་གིས་ད་ེསྔ་བདོ་མི་རྣམས་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་དབུ་ཁིད་འགོ་བདོ་མི་རྣམས་བཙན་བལོ་
ད་ུའབརོ་མཚམས་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་
ཆེན་ནི་ཅི་ལིངབ་པ་མཆོག་གིས་ས་ཆ་ཨེ་
ཀར་ ༥༠༠༠ ཙམ་དང་སྡདོ་ཁང་སོགས་ཀི་
མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་དང་། ད་ལའྟ་ིཆར་
མངའ་སྡའེ་ིནང་བདོ་མི་ ༢༢༠༠༠ གནས་
སྡདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཧནི་བདོ་
མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་བཞི་
ཡོད་པར་བརནེ་ས་གནས་ཡུལ་མི་ཚོས་བདོ་

ཀི་གནད་དནོ་དང་༸གངོ་ས་མཆོག ད་ེ
བཞིན་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གནས་སངས་

སྐརོ་རྒྱྱུས་མངའ་ཡོད་ཀང་། ཀ་ེར་ལ་མངའ་
སྡ་ེལྟ་བུར་མཚོན་ན་ད་ེལྟར་མེད་སབས་ལྷ་ོ
ཕགོས་ཧིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་
ངསོ་ནས་ས་གནས་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་བདོ་
དནོ་སྐརོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེའི་
གནད་དནོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གིས་གཞི་

རིམ་ནས་དལི་བསྒགས་སྤལེ་ཆེད་སླབོ་གྲྭ་
དང་མཐ་ོསླབོ་སོགས་ནས་བདོ་དནོ་སྐརོ་གོ་

རགོས་སྤལེ་རྒྱྱུ འི་འཆར་གཞི་བང་སིྒག་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་རསེ། ཕི་དལི་
འགམེས་སནོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་བཀྲ་
ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཐངེས་འདིའི་
ལས་འགུལ་སྐརོ ་ངོ་སྤོད་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ལནྷ་ཚོགས་སརླ་གསོ་ཞུས་ནས་ལོ་ ༣༢ འཁརོ་བའ་ི
དསུ་དན་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགནོ་ད་ུཕབེས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༡༠ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ ཐགོ་རྡ་
ས་མེག་གྷན་ཀལབ་ཧའ་ོསི་ཡི་ཚོགས་ཁང་
དུ་བ ོད་ཀི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སིྒག་
འཛུགས་བཙན་བལོ་ད་ུསརླ་གསོ་ཞུས་ནས་

ལོ་ང་ོ ༣༢ ཧལི་པ་ོའཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་
མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད། མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་
མར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེའི་སྐ་ུ
མདནུ་ད་ུམར་མེ་ཞལ་ཕ་ེགནང་གུབ་བསནུ་
སྐུ ་མགནོ་དང་མི་མང་རྣམས་སྐུ་བཞེངས་
ཐོག ་བ ོད ་ད ོན ་ ཆེད ་དུ་རང་ གི ་རྩ ་ ཆེའི ་

ལུས་སགོ་བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་དང་། 
གཞིས་བཞུགས་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་
མོའི ་སྙིང ་སབོས་ཡིད་ལ་དན་བཞིན་མྱ་

ངན་དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་བསྐདེ་ཆེད་
ངག་བཅད་ཀི་གུས་འདདུ་སྐར་མ་གཅིག་
རིང་ཞུས། མཛད་རིམ་མུ་མཐུད་ཐགོ་
སྐུ་མགནོ་རྣམ་པས་གསུང་བཤད་གནང་། 
ད་ེནས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཞནོ་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ། ཕི་ལོ་ 
༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉནི་གི་བདོ་
ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསའི་མི་མང་གནེ་ལངས་དང་། 
ད་ེནས་ཕི་ཚེས་ ༡༢ ཉནི་བུད་མེད་གནེ་
ལངས་གཉསི་ཀི་ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་ནས་བུད་མེད་
ཚོགས་པ་བྱུང་རིམ་དང་། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་
རའེི་བཀའ་དནི་དང་ལམ་སནོ་འགོ་བཙན་
བལོ་ད་ུསརླ་གསོ་བྱུང་རིམ་སོགས་ཀི་བརྒྱྱུད་
རིམ་ཁག སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མཛད་འཕྲིན་

དང་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི་བ་ླམེད་སྐརོ། བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་བཅའ་
ཁམིས་གཙོ་གྱུར་ཁམིས་སིྒག་མང་དག་ཅིག་
གཏན་འབེབེས་ཡོད་པ་རྣམས་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཁ་ོནའ་ིཆེད་ད་ུམིན་པར་རྒྱ་ཆེའ་ིམང་
ཚོགས་ཀི་ཆེད་ད་ུཡིན་པས་ཚང་མས་ཐུགས་
སང་དང་འཁུར་མཉམ་ལེན་བ་དགསོ། བདོ་
མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི ་ཀ་བ་
གསུམ་ནང་གནང་ཕགོས་མ་འགིགས་པར་
དགེ་སྐནོ་སེལ་རིགས་བ་དགོས་སབྐས་ཀང་
ཁིམས་སིྒག་ལུང་འདནེ་ཐགོ་ནས་བ་དགོས། 
ད་ེམཚྱུངས་ཚོགས་པ་སོ་སོས་ཀང་རང་རང་
ཁིམས་སིྒག་ལ་བརིྩ་སུང་དང་ལེན་དང་། 
ཚོགས་ཆེན་དང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་
སོ་སོའི་གསོ་ཆོད་རྣམས་ཕག་ལེན་མཐིལ་
ཕིན་པ་གནང་དགསོ། བདོ་པའ་ིགནད་དནོ་

ཐོག་བདོ་མི་རང་ཉིད་ཀིས་ད་ོསང་འགན་
འཁུར་བ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་སྐརོ་དང་། དའེ་ི
ཐད་ནསུ་ལྡན་གི་ལས་འགུལ་རིགས་ཡང་
ཡང་སྤལེ་གལ་སྐརོ་སོགས་གསུངས་ཞིང་། 
མཐའ་དནོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་
བསྐལ་བརྒྱར་བརན་པའི་སྨནོ་འདནུ་བཅས་
གནང་། མཇུག་ཏུ་རྡ་ས་ས་གནས་བུད་མེད་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་རྒན་དབངས་
ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
དང་། ད་ེརསེ་ཐང་སངོ་གླུ་གར་བདོ་ཀི་
འཁབ་སནོ་ཚོགས་པས་ས་ེཁདི་ད་ེམཛད་སྒརོ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་རྣམ་པས་བདོ་
ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྒརོ་གཞས་ཤིག་
འཁབ་ས་ེམཛད་སྒ་ོརྒྱལ་ཁའ་ིངང་གལོ་ཡོད།།

ཀིརའི་ིནང་བསན་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་མཁས་པའ་ིབག་ོགླངེ་ཐངེས་དང་པ་ོའཚོགས་བཞིན་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༡༢ ཉནི་ནས་ཉནི་གསུམ་རིང་ཀིརའི་ིནང་
བསན་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་མཁས་
པའི་བག་ོགླངེ་ཐེངས་དང་པ་ོསག་ཚང་ལྷ་
མོ་ཀིརའིི་དགོན་བླ་ོགླིང་དགེ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་
འཁིྱལ་ད་ུའཚོགས་བཞིན་ཡོད།
 ད་ེཡང་གངོ་ཉནི་བདོ་ནང་གི་ས་ྔདའོ་ིཆྱུ་
ཚོད་ ༨ སངེ་ཀིརའི་ིདགནོ་ཁག་གི་སིྤ་ཁྱབ་
ནང་བསན་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་རྔ་བ་ཀིརིའི་དགོན་
གི་ཚོགས་ཆེན་ཁི་རིན་པ་ོཆེ་དགེ་བཤེས་ཡེ་
ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས་སང་གསལ་མར་
མེ་སྒོན་འབུལ་དང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོདབུ་
འཛུགས་གནང་། མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་མར་བག་ོ
གླངེ་ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སག་

ཚང་ལྷ་མོ་ཀིརི་དགོན་གི་རྒྱྱུ ད་པ་མཁན་པ་ོ
དགེ་བཤེས་དཀོན་མཆོག་བཟདོ་པ་ལགས་
ཀིས་མཁས་པའི་བག་ོགླངེ་ངོ་སྤོད་གསུང་
བཤད་དང་། ད་ེནས་ཀིརའི་ིནང་བསན་
ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སིྤ་
ཁྱབ་ཚོགས་གཙོ་ཁི་རིན་པ་ོཆེ་དགེ་བཤེས་
ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས་མཛད་སྒ་ོདབུ་
འཛུགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་། 
མཇུག་ཏུ་བག་ོགླངེ་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་
ཚོགས་གཞོན་རྒྱལ་རོང་ཚོ་བདནུ་ཀིརིའི་
དགོན་གི་ཁི་ཟུར་དགེ་བཤེས་བླ་ོབཟང་བཀྲ་
ཤིས་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་
བཤད་གནང་ནས་མཛད་སྒ་ོགལོ་ཡོད་པ་
དང་། ད་ེནས་མཁས་པའ་ིབག་ོགླངེ་དངསོ་
སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད། ཐངེས་འདའི་ི

བག་ོགླངེ་གི་བརདོ་གཞི་ནི་༸འཇམ་མགོན་
རྒྱལ་བ་གཉསི་པ་མཉམ་མེད་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་
པ་ོ༸ར་ེབླ་ོབཟང་གགས་པས་མཛད་པའི་ལྟ་
བའི་ལེགས་བཤད་ཆེན་པ་ོལའྔི་ཡ་གལ་དང་
ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་བ་ོལས་བརྩམས་
པའི་བརོད་གཞི་མི་འད་བ་བཅྱུ་གཅིག་ལ་
ཆེད་རྩོམ་སྒོགས་སྦྱང་དང་འབལེ་བའི་སྒ་ོ
ནས་བག་ོགླངེ་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་
མཁས་པ་ ༡༣ དང་། ད་ེམིན་གི་གསུང་
བཤད་གནང་མཁན་མཁས་པ་ལ་ྔབཅས་དག་ེ
ལུགས་པའ་ིདག་ེབཤེས་མཁས་པ་ ༡༨ ཀི་
བག་ོགླངེ་གསུང་བཤད་དང་། གཞན་ཡང་
ཆོས་བརྒྱྱུད་ཆེན་པ་ོས་ྔའགྱུར་རྙངི་མ་པ་དང་། 
དཔལ་ལནྡ་ས་སྐ་པ། རྒྱལ་བ་ཇ་ོནང་པ་
བཅས་ཀི་མཁས་པ་ ༥ ཡིས་རང་རང་གི་

ཆོས་བརྒྱྱུད་ཀི་ལ་ྟགུབ་དང་འབལེ་བའི་ཆེད་
རྩོམ་སྒོགས་སྦྱང་གི་ལམ་ནས་བགོ་གླ ེང་
གསུང་བཤད་གནང་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀི་ལས་རིམ་
བསིྒགས་ཡོད་འདགུ 
 བག་ོགླངེ་གསུང་བཤད་གནང་
མཁན་གི་འབའ་ཆོས་སྡ་ེདགོན་ནས་འབས་
བླ་ོགླིང་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཕ་ར་རིག་
འཛིན་ལགས་དང་། དཀར་མཛེས་དགནོ་
ནས་སེར་བསེ་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཡ་
མ་བསོད་ནམས་ལགས་དང་། སེར་ཤུལ་
དགོན་ནས་སེར་བསེ་དགེ་བཤེས་ལ་ྷརམས་
པ་འཇམ་དཔལ་བླ་ོཤེས་ལགས། ལབ་དགནོ་
ནས་སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་དགེ་བཤེས་
བླ་ོབཟང་འབུག་གགས་ལགས། རོང་བ་ོ
དགོན་ཆེན་གི་རབ་འབམས་པ་དགེ་བཤེས་

བླ་ོབཟང་ཆོས་གགས་ལགས། བ་ླརངུ་སརྒ་
གི་མཁན་པ་ོམུ་ར་ཀུན་བཟང་ལགས། རངོ་
སར་བཤད་གྲྭའི་མཁན་པ་ོཀརྨ་འཕྲནི་སབོས་
ལགས། ཨ་སྐངོ་དགནོ་གི་མཁན་པ་ོངག་
དབང་དངསོ་གུབ་དཔལ་ལགས་སོགས་མད་ོ
སདོ་སདྨ་ཀི་ཆོས་བརྒྱྱུད་རིས་མེད་ཀི་དགོན་
སྡ་ེཁག་བཅྱུ་དུག་ནས་ཕབེས་པའ་ིདག་ེབཤེས་
དང་མཁན་པ་ོ ༢༣ ཕབེས་ཡོད་པ་རྣམས་
ནི་ཆེད་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་
པ་དང་། ད་ེབཞིན་ཀིརའི་ིགདན་ས་ཆེ་ཁག་
བཞིའ་ིཁ་ིཔ་དང་མཁན་པ་ོརྣམ་པ། དཔ་ེཁདི་
དག་ེརྒན་རྣམ་པ། སབྐས་བབས་འཛིན་གྲྭའ་ི
སླབོ་གཉརེ་པ་བཅས་དག་ེའདནུ་ཞལ་གངས་ 
༣༠༠ ལགྷ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་འདགུ་
པ་བཅས།།



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༣ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༤ 3

སནྨ་རིྩས་མཐ་ོསླབོ་ཁང་ད་ུསནྨ་སླབོ་སབྐས་ ༢༡ དང་རིྩས་སླབོ་སབྐས་ ༡༡ པའ་ི
སླབོ་ཕུྲག་གསར་བསྡའུ་ིགསལ་བསྒགས།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནང་སནྨ་རིྩས་
མཐ་ོསླབོ་ཁང་ད་ུསནྨ་སླབོ་སབྐས་ ༢༡ དང་
རིྩས་སླབོ་སབྐས་ ༡༡ པ་གསར་བསྡ་ུབ་རྒྱྱུ ་
ཡིན་ན། བདོ་ཀི་གསོ་རིྩས་གཉསི་ལ་སླབོ་
གཉརེ་གནང་འདདོ་ཡོད་པ་ཀུན་གིས་གཤམ་
གསལ་དནོ་གནད་ཁག་ལ་ཐུགས་སང་ཡོང་
བ་ཞུ།
སནྨ་སླབོ་ས་མིག་དང་སླབོ་མའ་ིགངས་ཚད། 
སནྨ་སླབོ་སབྐས་ ༢༡ ཁངོས་སུ་སནྨ་སླབོ་
གངས་ ༣༣ བསྡ་ུརྒྱྱུའ་ིཐད། དགསོ་གལ་
དབང་གིས་གཤམ་གསལ་ལརྟ་ས་མིག་ཆ་
བགསོ་བས་པ་ཡིན།
ཀ) གཏན་སླབོ་ཁངོས་བུའ་ིས་མིག…༡༠
ཁ) གཏན་སླབོ་ཁངོས་བུ་མོའ་ིས་མིག…༡༠
ག) ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིརི་བརྒྱྱུད་ལ་ས་མིག…༢
ང) སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་ལས་བདེ་པའ་ིབུ་ཕུྲག་
ལ་ས་མིག…༢
ཅ) བདོ་ནས་གསར་ད་ུའབརོ་བ་གངས།…༢
ཆ) བཙྱུན་མ་གངས། …༡ 
ཇ) དག་ེའདནུ་གངས། …༡ 
ཉ) ཕི་རྒྱལ་མི་རིགས་ལ་ས་མིག……༡ 
ཏ) ཨུ་ར་ུསུ། སོག་པ་ོདང་ CIS མི་རིགས་
ལ་ས་མིག…༢ ༼གྲྭ་བཙྱུན་རྣམས་ཁུངས་སོ་
སོ་ནས་བཞི་ལ་ྔཚྱུད་ཡོད་ཚེ་ས་མིག་རེར་སརྤ་ཆ་
བ་རྒྱྱུ །༽
རིྩས་སླབོ་ས་མིག་དང་སླབོ་མའི་གངས་ཚད། 
རིྩས་སླབོ་སབྐས་ ༡༡ ཁངོས་སུ་རིྩས་སླབོ་
གངས་ ༢༠ བསྡ་ུརྒྱྱུའ་ིཐད། དགསོ་གལ་
དབང་གིས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ས་མིག་ཆ་
བགསོ་བས་པ་ཡིན།
ཀ) གཏན་སླབོ་ཁངོས་ཕ་ོམོ་ཁྱད་མེད་ས་མིག 
༡༢ ཁ) ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིརི་བརྒྱྱུད་ལ་ས་མིག ༡
ག) སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་ལས་བདེ་པའ་ིབུ་ཕུྲག་
ལ་ས་མིག…༡ ང) བདོ་ནས་གསར་ད་ུ
འབརོ་བ་གངས། ༡ ཅ) བཙྱུན་མ་གངས། 
༡ ཆ) དག་ེའདནུ་གངས། ༡ ཇ) ཕི་རྒྱལ་

མི་རིགས་ལ་ས་མིག…༡ ཉ) ཨུ་ར་ུསུ། 
སོག་པ་ོདང་ CIS མི་རིགས་ལ་ས་མིག ༢
ཡིག་རྒྱྱུ གས་རིམ་པ་དང་པའོི་བརྒྱ་ཆའི་ཐོབ། 
༡༠༠
༡) སུམ་རགས་ལ་ཐབོ།………༢༠% 
༢) སིྤའ་ིཤེས་བ་ལ་ཐབོ།…༢༠% 
༣) རྩམོ་ཡིག་ལ་ཐབོ།…༢༠%
༤) དབིན་ཡིག་ལ་ཐབོ། ༢༠% 
༥) ད་ིབ་དསི་ལན་ལ་ཐབོ།…༢༠%
༦) སནྨ་སླབོ་ལ་ཚན་རིག Biology (PCB) 

༥%
༧) རིྩས་སླབོ་ལ་ཚན་རིག Maths (PCM) 

…༥%
ཡིག་རྒྱྱུཌ་རིམ་པ་གཉསི་པའ་ིབརྒྱ་ཆའ་ིཐབོ། ༥༠ 
༡) བླརོ་འཛིན་ཐབོ།…༢༥%
༢) གཏམ་བཤད་ཐབོ།….༢༥%
བདོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་སླབོ་འཇུག་གི་དགསོ་ངསེ་ཆ་
རྐནེ།
ཀ) ད་ོབདག་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
རང་དབང་གཅེས་འཛིན་དང་བླངས་དཔ་
ཁལ་དསུ་ཐགོ་ཕུལ་ཡོད་པའི་ས་གནས་རང་
བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་རྒྱབ་གཉརེ་ངསོ་སྦྱརོ་
དགསོ། ཁ) བུ་ལོན་སུྒབ་འཇལ་དགསོ་
པའ་ིརྙགོ་གླངེ་དང། བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ལ་
གནདོ་གཞིའི་བ་སྤདོ་རིགས་སྤལེ་མྱངོ་མེད་
པའ་ིས་གནས་འག་ོའཛིན་དང། ས་གནས་
འགོ་འཛིན་མེད་སར་ས་གནས་རང་བདནེ་
ཚོགས་ཆྱུང་གི་རྒྱབ་གཉརེ། ག) རང་ལོ་
ཉརེ་ལ་ྔལས་མ་བརྒལ་བ། ང) གནས་ཡུལ་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའི་སྐབས་
བཅལོ་ལག་འཁྱརེ་ (R.C.) ཡོད་པ།
ཅ) རང་ཉདི་གཟུགས་ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་
པའི་སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་གི་ངསོ་སྦྱརོ་དགོས་པ་
དང། ཆ) རིག་འཚོ་མ་ཟནི་པ་དང། དབང་
པ་ོདང་ཡན་ལག་སྐནོ་ཅན་མ་ཡིན་པ།
ཇ) ༡) དམའ་མཐར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་

རིམ་བཅྱུ ་གཉིས་ཐོན ་པའི ་ལག་འཁྱེར་
དང། ༢) སླབོ་གྲྭ་གང་ནས་ཐནོ་པའ་ིངསོ་
སྦྱརོ། ༣) རྒྱྱུགས་འབས་ཐབོ་ཁ། ༤) སྤདོ་
ལམ་གི་ལག་འཁྱརེ་དང་། ༥) འཛིན་རིམ་
བཅྱུ་གཉསི་ཀི་ཡིག་རྒྱྱུགས་གཏངོ་བཞིན་པ་
རྣམས་ལ་གོང་འཁོད་ལག་འཁྱེར་རྣམས་
ཡིག་རྒྱྱུ གས་གུབ་འབས་ཐོན་རེས་འབུལ་
འཐུས་ཆོག་ཀང་སླབོ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིངསོ་སྦྱརོ་རེ་
འད་ིགར་ངསེ་པར་ཡོད་དགསོ། ༦) ལག་
འཁྱརེ་ཡོད་མེད་ལ་མ་བལྟསོ་པར་རང་ཉདི་
ཀི་ཉ་ེདསུ་ཀི་ཕདེ་པར་གཉསི་འབུལ་དགོས། 
༧) སནྨ་རིྩས་ལས་བདེ་པའ་ིབུ་ཕུྲག་རྣམས་
ལས་བེད་ཀི་བུ་ཕུྲག་ཡིན་པའི་འཛིན་སྐོང་
ནས་ངསོ་འབརོ་དགསོ།
༼གངོ་འཁདོ་ཡིག་ཆ་རྣམས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ 
༥ ཚེས་ ༡ དང་༢ གང་རངུ་ད་ུང་ོམ་ངསེ་པར་
ད་ུའཁྱརེ་ཡོང་དགསོ།༽
ཉ) གསར་ཞུགས་སླབོ་མ་གང་ཞིག་ཉམ་
ཐག་ཡིན་ཚེ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ནང་ཤེས་འཕྲདོ་གསུམ་གི་དབུས་ཉམ་ཐག་
ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཐ་ོའགོད་ནང་གསལ་བཞིན་
ཉམ་ཐག་དངསོ་འབལེ་ཡིན་པའི་ནང་ཤེས་
འཕྲདོ་གསུམ་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་ངོས་སྦྱོར་
ངསེ་པར་ད་ུཡོད་དགསོ།
ཏ) བདོ་ནས་གསར་ད་ུའབརོ་བའ་ིསླབོ་མ་
གང་ཞིག་གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྭར་གོ་སྐབས་མ་
འཐབོ་པ་དང་། ད་ལ་ྟགཞི་རིམ་སླབོ་གྲྭའ་ི
ཁོངས་མ་ཡིན་ཚེ་ས་ེལེན་ཁང་གི་འབོར་
ཚེས་འཁདོ་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་ངསེ་པར་དགསོ།
ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་བརྒྱྱུ ད་དང་ཕི་རྒྱལ་མི་རིགས་
རྣམས་ལ་སླབོ་འཇུག་གི་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
ཀ) བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་རིག་པར་སླབོ་གཉརེ་
བ་འདནུ་མཆིས་པའི་ཕི་རྒྱལ་བ་དང་ཧི་མ་
ལ་ཡའ་ིརི་བརྒྱྱུད་ཁངོས་ཀི་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་
དམའ་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་ཐནོ་
པའ་ིལག་འཁྱརེ་ངསེ་པར་དགསོ།

ཁ) བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་འབ་ིཀླགོ་ཤེས་དགསོ་
པ་མ་ཟད་སླབོ་ཕུྲག་སིྤ་མཚྱུངས་ལྟར་ཚྱུད་
རྒྱྱུགས་ངསེ་པར་གཏངོ་དགསོ།
ག) ཕི་རྒྱལ་བ་ཡིན་ཚེ་རང་ཉདི་གནས་ཡུལ་
གི་རྒྱལ་ཁབ་དའེ་ིནང་ངམ། ཉ་ེའཁརོ་ད་ུ
བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ཡོད་ན་དང། 
ད་ེམིན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་གང་
རངུ་གི་རྒྱབ་གཉརེ་ངསོ་སྦྱརོ་དགསོ།
ང) རྒྱ་གར་ད་ུལོ་བདནུ་སླབོ་སྦྱངོ་བ་ཆོག་
པའ་ིསླབོ་གཉརེ་མཐངོ་མཆན་ (Student 

Visa) ངསེ་པར་ད་ུཡོད་དགསོ་པ་དང། 
དསུ་ཚོད་འཕར་འགངས་བ་རྒྱྱུ ་སོགས་ད་ོ
བདག་སོ་སོས་འགན་ལེན་བེད་དགོས་པ་
ལས་མཐ་ོསླབོ་ནས་འགན་ལེན་ཞུ་རྒྱྱུ ་མིན།
ཅ) ཧ་ིམ་ལ་ཡ་རི་བརྒྱྱུད་ཁངོས་ཡིན་པ་
རྣམས་ལ་རང་ཉདི་གནས་ཡུལ་མངའ་སྡའེི་
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་དགག་བ་མེད་
པའི་རྒྱབ་གཉརེ་ཡིག་དཔང་ཚད་ལནྡ་དགསོ་
པའ་ིཐགོ་འསོ་འཕནེ་ལག་འཁྱརེ་ (Voting 

Card) ང་ོམ་ངསེ་པར་ད་ུདགསོ།
ཆ) ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིརི་བརྒྱྱུད་དང་ཕི་རྒྱལ་མི་
རིགས་རྣམས་ཀི་སླབོ་ཡོན་སོགས་ད་ོབདག་
ནས་དསུ་ཐགོ་འབུལ་དགསོ།
ཇ) ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིརི་བརྒྱྱུད་ཁངོས་ལ་དགྭས་
པ་རྣམས་ལ་ད་ལ་ྟགསོ་རིག་སླབོ་གཉརེ་ཚད་
ལྡན་ཡོད་པར་བརནེ་འདི་ལོ་རྒྱས་བཅད་ཀི་
ས་མིག་མེད།
འཛུལ་རྒྱྱུ གས་འགེངས་ཤོག་འབོར་ཚེས་
མཐའ་མ།
༡། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ནས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ བར་
འཛུལ་རྒྱྱུ གས་འགེངས་ཤོག་བསྡུ ་ལེན་བ་
རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེལས་བརྒལ་ཚེ་ངསོ་ལེན་ཞུ་རྒྱྱུ ་
མིན།
༢། འཛུལ་རྒྱྱུགས་གཏངོ་འདདོ་ཡོད་པ་

རྣམས་ནས་འགེངས་ཤོག་རྡ་ས་དབུས་སྨན་
རིྩས་མཐ་ོསླབོ་ཡིག་ཚང་ནས་བཞེས་རྒྱྱུའམ། 
ཡང་ན་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་ད་རྒྱ་ (www.men-

tsee-khang.org) ནས་ཕབ་བཤུས་གནང་
དགསོ་པ་དང་། འགངེས་ཤོག་གི་ནང་
དནོ་འཚེམས་ལུས་མེད་པར་བཀང་ས་ེགོང་
གསལ་དསུ་བཀག་ནང་ཚྱུན་མཐ་ོསླབོ་དུང་
ཡིག་སར་འབརོ་ཐུབ་པ་བདེ་དགསོ།
༣། འཛུལ་རྒྱྱུགས་འགངེས་ཤོག་སྦྲག་ཐགོ་
གམ་མི་འག་ོབརྒྱྱུད་ནས་བཏང་ས་ེསནྨ་རིྩས་
མཐ་ོསླབོ་ཡིག་ཚང་ད་ུའཕྲདོ་འབརོ་མ་བྱུང་
ས་ེལམ་བར་བརོ་བརླག་སོང་རིགས་འདི་
ལས་ནས་འགན་ལེན་བ་རྒྱྱུ ་མིན།
ཡིག་རྒྱྱུ གས་རིམ་པ་དང་པའོི་གཏངོ་ཡུལ་
དང་ཟླ་ཚེས།
༡། འཛུལ་རྒྱྱུགས་གཏངོ་ཡུལ་བཞུགས་སརྒ་
རྡ་སའ་ིསནྨ་རིྩས་མཐ་ོསླབོ་ཚོགས་ཁང་ཡིན།
༢། སྔནོ་འགའོ་ིཡིག་ཚད་གཏངོ་དསུ་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣ ནས་ཟླ་ ༥ བར་
ཡིན།
ཡིག་རྒྱྱུགས་རིམ་པ་གཉསི་པའི་གཏངོ་ཡུལ་དང་
ཟླ་ཚེས།
༡། འཛུལ་རྒྱྱུགས་གཏངོ་ཡུལ་བཞུགས་སརྒ་
རྡ་སའ་ིསནྨ་རིྩས་མཐ་ོསླབོ་ཚོགས་ཁང་ཡིན།
༢། དངསོ་གཞིའ་ིཡིག་ཚད་གཏངོ་དསུ་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ དང་ ༢༣ 
གཉསི་ཡིན།
འབལེ་བ་གནང་ཡུལ།
College Secretary
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ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་ཀི་དམིགས་སྒརོ་སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་སྦྱངོ་གསར་བསྡའུ་ིགསལ་བསྒགས།
༄༅། །ད་ེས་ྔས་རཱ་ཐ་ོསླབོ་ཏུ་དབུས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་ལས་
ཐོག་པ་རྣམས་དང་གསར་ཞུགས་གནང་
མཁན་རྣམས་ལ་དསུ་ཡུན་རིང་ཐུང་འད་
མིན་ཐོག་ལས་བེད་འོས་སྦྱོང་དང་ཟབ་
སྦྱོང་ཕུལ་བ་དག་དངོས་སུ་སི་ཞུའི ་ཕག་
ལས་གནང་སྐབས་ཕན་ཐགོས་གང་ལེགས་
བྱུང་ཡོད་ཅིང་། སབྐས་ ༡༥ པའ་ིབཀའ་
ཤག་གི་དགོངས་གཞི་དང་བསནུ་ཏ་ེཨ་རི་ 
(USAID) ལས་གཞིའ་ིརོགས་སྐརོ་འགོ་
ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་མ་འངོས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་མ་ལག་ནང་སི་ཞུའི་ལས་བདེ་ཀི་
དམིགས་སྒརོ་སྔནོ་འགའོི་འསོ་སྦྱངོ་ཞིག་ས་
རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ནང་འག་ོའཛུགས་ཀིས་ཟླ་

དུག་རིང་གནང་གཏན་འཁལེ་བ་ཐངེས་དང་
པའོི་འསོ་སྦྱངོ་བའི་ཁངོས་ཕ་ོམོ་དབརེ་མེད་
མི་གངས་ ༣༠ ཡིག་རྒྱྱུགས་ཀི་ལམ་ནས་
གསར་བསྡ་ུབ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ན། གཤམ་གསལ་
ཆ་རྐནེ་ཚང་ཞིང་ཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་
འཚང་སནྙ་འབུལ་འཐུས།
སྔནོ་འགའོི་འསོ་སྦྱངོ་འཛུལ་ཞུགས་ཀི་ཆ་རྐེན་
གཤམ་གསལ།
༡༽ རང་ལོ་ ༣༥ ནས་མ་བརྒལ་བ། 
༢༽ ཉུང་མཐར་ཉ་ེབའ་ིགཙྱུག་ལག་རབ་
འབམས་དང་ཚད་མཉམ་སླབོ་ཐོན་ལག་
འཁྱརེ་ཡོད་པ། ༣༽ དངྭ་བངླས་དཔ་དངུལ་
འབུལ་འབབ་ ༢༠༡༦།༣།༣༡ བར་གཙང་
ཕུལ་ཟིན་པའི་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་
པ་ོདང། གཉསི་པ། མཐའ་མ་བཅས་ཀི་

ང་ོབཤུས་འབུལ་དགསོ། ༤༽ གནས་ཡུལ་
རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའི་སྐབས་
བཅལོ་ལག་འཁྱརེ་ (RC) དསུ་འགངས་
ཡོད་པའ་ིང་ོབཤུས་དགསོ་ཀང་། བལ་ཡུལ་
དང་འབུག་ཁུལ་གི་སྐབས་བཅོལ་བདོ་མི་
ཚོར་ས་འགོ་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་
ཡོད་ཚེ་སྐབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་གི་ངོ་
བཤུས་མེད་ན་འཐུས་རྒྱྱུ ། ༥༽ ཁམིས་
མཐུན་སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁྱརེ་ (Birth Cer-

tificate) གི་ང་ོབཤུས་བཅས་ཚང་དགསོ།
གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་ཁག་ལ་
འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ། ལས་
བདེ་འདམེས་ལནྷ་ནས་བསྐ་ོགཞག་བས་པའི་
སི་ཞུའི་ལས་བདེ་ཟུང་དུང་གནས་རིམ་ཡན་
སུ་རངུ་ཞིག་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་ (At-

testation) ཞུས་ཏ།ེ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ 
ཚེས་ ༠༨ ཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༥།༠༠ འགངས་
མེད་རང་ཁིྱམ་ཁ་བང་དང་། ཁ་པར་ཨང་། 
གླགོ་འཕྲནི་ (Email) སོགས་ཁ་གསལ་
བཀདོ་ད་ེས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་གི་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་ཐགོ་སོ་སོའི་
འཚང་སྙན་དང་མཉམ་དུ་འབུལ་དགོས། 
གོང་གསལ་དུས་བཀག་རེས་འཚང་སྙན་
ཕུལ་འབརོ་རིགས་རིྩས་མེད་ཡིན།
ཟུར་མཆནཿ ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ནས་སྔནོ་
འགའོ་ིཚྱུད་རྒྱྱུགས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ 
ཚེས་ ༢༠ ནས་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད་
པས། དསུ་ཐགོ་འཚང་སནྙ་འབརོ་རིགས་
རྣམས་ལ་ས་རཱ་མཐོ་སླབོ་ནས་ཞིབ་འཇུག་
དང་འབལེ་འསོ་ཆོས་ཚང་བ་རྣམས་ལ་ཚྱུད་

རྒྱྱུགས་ཆེད་འབདོ་བརྡ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ན་ད་ེ
རིགས་ནས་སབྐས་བསནུ་ལག་འཁྱརེ་སོགས་
ཀི་ཡིག་ཆ་ང་ོམ་ཁག་མཉམ་འཁྱརེ་གིས་ས་
རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོསླབོ་ཁང་ད་ུའབརོ་ཐ་ོའགོད་
དགོས་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ། 
བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་ནས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ 
ཚེས་ ༠༩ ལ།།
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པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༣ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༤4

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་སྦལེ་ཇམ་ཁུལ་གི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་ཤུགས་བརྒྱབ་དགསོ་སྐརོ་གསུངས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༡༡ ཉནི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་སྦལེ་ཇམ་ཁུལ་ད་ུགནས་
སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། ངས་བཀའ་ཤག་སབྐས་ ༡༥ ཚབ་
བས་ཏ་ེརྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་
འཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ད་ེས་ྔབཀའ་ཤག་སབྐས་ ༡༤ ངསོ་
ནས་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད་ཞུས་ཡོད། 
ད་ེབཞིན་བཀའ་ཤག་སབྐས་ ༡༥ ངསོ་ནས་
ཀང་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད་ཅེས་ཞུ་གི་
ཡོད། ཕི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའ་ིབདོ་རིགས་ཚོ་
དཔལ་འབོར་གནས་སངས་བཟང་བ་ཡོད་
སབས། སོ་སོའ་ིཕུྲ་གུར་ཤེས་ཡོན་ཚད་མཐ་ོ
བ་ོགནང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ 
ད་ེནས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་གར་དང་བདོ་ནང་
སོ་སོའ་ིསྤུན་མཆེད་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁངོ་

ཚོར་རོགས་དངུལ་གཏང་གནང་ས་ེཤེས་
ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱྱུ ་དང་ཚད་མཐོ་
བའོི་ཆེད་ལས་པ་ཆགས་རྒྱྱུར་འབད་བརྩོན་
གནང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ
སྦལེ་ཇམ་དང་ན་ེདར་ལེན་ཌི། པ་ེརི་སིར་
ཡོད་པའི་བདོ་མི་ཚོ་ཡིན་ནའང་ཤེས་ཡོན་
ཐགོ་སྐ་ུལས་བསྐནོ་རོགས་གནང་། མཐའ་
མ་དརེ་ནསུ་པ་བསིྒམས་རྒྱྱུ ་ནི་ཤེས་ཡོན་
རང་ཆགས་ཀི་ཡོད། ཅསེ་དང་། ད་ེ
བཞིན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་སྒམོ་གཞི་དང་། ལནྷ་ཁང་ཁག་
གི་བེད་སྒ་ོརྣམ་གསུམ་ངོ་སྤོད་གནང་རསེ་
མུ་མཐུད་གསུང་དནོ། ཉ་ེཆར་༸གངོ་ས་
མཆོག་གིས་བདོ་མི་ནང་ཁུལ་གཅིག་སིྒལ་
དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ་རིམ་པ་ཕབེས་ཡོད། 
ཉ་ེཆར་འོས་བསྡུའི ་སྐབས་སུ ་ཆོལ་ཁའི ་
འཐནེ་འཁྱརེ་གི་གནས་ཚྱུལ་ཆགས་པ་རེད། 

བླ་ོཕམ་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་རེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ 
ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧ ཉནི་མ་སུ་རི་དང༌། 
ཡང་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ཉནི་ཌ་
ལ་ཧ་ོསི་ཁུལ་ད་ུ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་ང་དབུས་གཙང༌། ང་ཁམས་པ། 
ང་ཨ་མད་ོཞེས་ཆོལ་ཁའི་འཐནེ་ཁྱརེ་བས་
ན་ནརོ་འཁུལ་དང་ཉནེ་ཁ་ཆེ་བས། བདོ་མི་
རྣམས་མཐུན་སིྒལ་རྡགོ་རྩ་ཆིག་སིྒལ་ལགྕས་
ཀི་གོང་བུ་ལྟར་གནས་དགོས་པའི་བཀའ་
སླབོ་རླབས་ཆེན་སྩལ་བ་མ་ཟད། དངེ་དསུ་
མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཐགོ་བསྐདོ་དགོས་
པ་སོགས་ཐུགས་བརྩ་ེབ་ཆེན་པསོ་དབུ་ཁིད་
ལམ་སནོ་གནང་ཡོད། ལོ་དའེ་ིནང་ཆོལ་ཁ་
གསུམ་དང་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ཁག་གི་འགོ་ཁིད། 
སི་ཞུའི་ལས་བེད་བཅས་གནས་མཆོག་རྡ་ོ
ར་ེགདན་ད་ུའད་ུའཛོམས་ཀིས་བདོ་མིའི་བླ་
ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་ལ་ཡིད་ཆེས་བླསོ ་
གཏད་ཡོད་པ་དང༌། བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་བསུྒབ་
རྒྱྱུར་ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱྱུད་དང་བཅས་པ་རྡགོ་

རྩ་ཆིག་སིྒལ་བ་རྒྱྱུ འི་མནའ་གན་མཐུ་བ་ོཆེ་
ཕུལ་ཡོད། ཉ་ེཆར་འསོ་བསྡའུ་ིསབྐས་སུ་
ཆོལ་ཁའི་འཐནེ་འཁྱརེ་བྱུང་བ་དསེ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་
དམ་སད་རྐནེ་བྱུང་ཡོད། ང་ཚོའ་ིསིྤ་ཚོགས་

ནང་གཅིག་པུ་མིན་པར་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་
ཚོ་ཏན་ཏན་བླ་ོཕམ་བྱུང་ཡོད། ཆོལ་ཁའ་ི
འཐནེ་འཁྱརེ་ན་ིཧ་ཅང་ཉནེ་ཁ་ཆེན་པ་ོརེད། 

དརེ་བརནེ་ཆོལ་ཁའི་འཐནེ་འཁྱརེ་མི་ཡོང་
བའི་ཆེད་རྒན་པས་གཞོན་པར་སླབོ་གསོ་
གནང་རོགས་ཞསེ་ནན་ཏན་ཐགོ་ནས་འབདོ་
སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།།

རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་ཡོངས་ནས་བདོ་ཀི་རང་དབང་འཐབ་རྩདོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པའ་ིནན་བརདོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ 
ཉིན་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བདནུ་པའི་མཇུག་
བསིྒལ་མཛད་སྒའོི་ཐོག་རྒྱ་རིགས་ཁིམས་

རྩདོ་པ་དང་། མཁས་དབང་། འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་ལས་འགུལ་བ་སོགས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་ཚོགས་འདའུ་ི

སྐབས་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ནས་ད་ལྟའི་
བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་
སངས་ཇ་ེཞན་ད་ུའག་ོབཞིན་པའི་སྐརོ་དང་། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ཆོས་ཕོགས་

ཀི་བེད་སྒ་ོཁག་ལ་དམ་བསྒགས་དང་བདོ་
ཀི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་བཟ་ོ
རྒྱྱུ འི ་སིད་བྱུས་སོགས་ལ་སེམས་འཚབ་

ཡོད་སྐརོ། བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཆེད་རང་སགོ་
བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་
ཡོངས་དང་། ད་ལ་ྟརྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙན་
འགོ་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་མིའི་ཆབ་སིད་བཙོན་
པ་ཚོར་གདངུ་སེམས་སྐེ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
གསུངས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངསོ་ནས་ཀང་
གོ་སབྐས་དམ་འཛིན་གིས་གསོ་མོལ་བསྐར་
གསོ་བདེ་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་གནང་ཡོད་
པ་མ་ཟད། རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་ལ་མག་ོ
སྐརོ་བསླུ ་ཁིད་ཀིས་བདོ་ལ་ཁིམས་མཐུན་
དབང་འགྱུར་ཡོང་ཐབས་བདེ་བཞིན་པ་ད་ེ
ལམ་ལྷངོ་ཡོང་རྒྱྱུ ་མེད་པ་གསུངས་འདགུ 
ཚོགས་ཆེན་མཇུག་བསིྒལ་སྐབས་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བ་ོཇར་མན་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཞནོ་ Claudia Roth མཆོག་དང་། 
ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ Csaba 

Sogor ལགས། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕལེ་མཆོག་བཅས་ཀིས་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ད་ལའྟི་བདོ་
ནང་གི་གནས་སངས་སིྤ་དང་། ལགྷ་པར་བདོ་
མི་ཚོ་དམ་བསྒགས་གང་འད་ཞིག་གི་འགོ་
གནས་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་། ཐངེས་
འདིའི་ཚོགས་ཆེན་བརྒྱྱུད་ཚོགས་མི་ཡོངས་
ནས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་དབུ་ཁདི་དང་མི་མང་
ཚོར་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེཛ་དག་གང་འད་
ཞིག་གི་ཐགོ་གནས་ཡོད་པ་སོགས་ང་ོསྤདོ་
གནང་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་གནང་ཡོད།
 རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བདུན་པ་
སྦལེ་ཇམ་རྒྱལ་ས་སརྦ་སིལ་ནང་ཕི་ཟླ་ ༩ 

ཚེས་ ༨-༡༠ བར་ཚོགས་ཡོད། ཚོགས་
ཆེན་འདིའི་ཐགོ་འཛམ་གླིང་རྒྱབ་ཁབ་ཁག་ 
༥༠ ནས་ཚོགས་བཅར་བ་མི་གངས་ ༢༥༠ 
བཅར་ཡོད། ཐངེས་འདའི་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་འདི་
བཞིན་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་། རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་
ལས་འགུལ་ཁང་། སྦལེ་ཇམ་བདོ་རིགས་
ཚོགས་པ་བཅས་ཐུན་མོང་གིས་གོ་སིྒག་
གནང་ཐགོ་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་
འགྱུར་གནང་ཡོད། ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་གཙོ་
བ་ོབདོ་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གནས་
སངས་དང་། རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་བདོ་དནོ་ཞུ་
གཏུགས་ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཕགོས་སོགས་
ཀི་ཐགོ་ག་ོབསྡརུ་གནང་ཡོད།།

ཀ་ེར་ལ་མཚོ་འགམ་ད་ུམང་ཚོགས་སངོ་ཕྲག་བརྒལ་བའ་ིདབུས་བདོ་དནོ་དལི་བསྒགས་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༡ 
ཉནི་ཀེ་ར་ལ་གངོ་ཁྱརེ་ཀེ་ལི་ཀཊ་ནང་དབུ་
འཛུགས་གནང་བའི་༼རྒྱ་གར་བཀའ་དནི་
ཆེ།༽ ཞསེ་པའ་ིབདོ་དནོ་དལི་བསྒགས་ཀི་
ལས་འགུལ་ཉནི་གཉསི་པ་ས་ེཕི་ཚེས་ ༡༢ 
ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༧ ཙམ་ལ་མཛད་སྒ་ོ
དངསོ་གཞི་ཚོགས་ཡུལ་མ་ལ་གྷར་གསོལ་
མགནོ་ཁང་ནས་རྒྱང་ཐག་སིྤ་ལེ་གཉསི་ཙམ་
གི་སར་ཀ་ེལི་ཀཊ་མཚོ་འགམ་ Calicut 

Beach ད་ུམངའ་སྡའེ་ིཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་
ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་སྤ་ོཚོགས་ཤིག་
གོ་སིྒག་གནང་སྐབས་བདོ་པའི་གནད་དནོ་
དནོ་དལི་བསྒགས་སྤལེ་ཆེད་སྡངིས་ཆའ་ིསངེ་
བདོ་དནོ་གཏམ་བཤད་དང་བདོ་ཀི་གཞས་ས་
འཁབ་སནོ་གནང་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་བྱུང་ཡོད།

སྐབས་དརེ་སྐུ་ཞབས་རིན་ཆེན་མཁའ་འག་ོ
ཁིར་མེ་མཆོག་གིས་མི་ཚོགས་སངོ་ཕྲག་མང་
པ་ོའད་ུའཛོམས་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ཡུལ་འདརི་ཆོས་ལུགས་
དང་མི་རིགས། རིག་གཞུང་སོགས་འད་
མིན་ས་ཚོགས་མཉམ་ད་ུཞི་བད་ེབག་ཕབེས་
ངང་འཚོ་གནས་བདེ་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོ་རྒྱ་
གར་གི་སབོས་ཤུགས་ངོ་མ་ད་ེརྒྱ་གར་ཨ་
རུ་ནཱ་ཅལ་ནས་ཀན་ཡ་ཀུ་མཱ་རི་བར་ཆིག་
སིྒལ་བ་རྒྱྱུ ་འད་ིརེད། ད་རེས་ང་རང་ཀ་ེར་
ལ་མངའ་སྡའེི་ནང་ལས་དནོ་ཞིག་གི་ཆེད་ད་ུ
སླབེ་པ་ཡིན། ལས་དནོ་འད་ིགང་ཡིན་བརདོ་
ན་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྒྱྱུ ་
འད་ིརེད། བདོ་ན་ིརྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་
བར་ཞུགས་སུ་གནས་ཡོད།

ད་ེས་ྔབདོ་རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་བདོ་དང་རྒྱ་གར་ཡུལ་
གུ་གཉསི་དབར་ས་མཚམས་སུང་སྐབོ་ཆེད་
དམག་མིའ་ིདགསོ་པ་མེད། སབྐས་དརེ་རྒྱ་
གར་གི་ས་མཚམས་ལ་ཉནེ་ཁ་གང་ཡང་
མེད་པར་ཧ་ཅང་ལྷངི་འཇགས་པ་ོཡོད། འནོ་
ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དབང་སྒྱུ ར་
བས་པར་བརནེ་དངེ་སྐབས་རྒྱ་གར་གི་ས་
མཚམས་ཁག་ནང་ལྷངི་འཇགས་མེད་པའི་
གནས་སངས་ཆགས་ཡོད། གནད་དནོ་ད་ེ
དག་སྐརོ་ལ་ང་ཚོས་ད་ོསང་གནང་རྒྱྱུ ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། ༸གངོ་ས་ཏཱ་
ལའི་བ་ླམ་མཆོག་རྒྱ་གར་ད་ུབཙན་བལོ་ལ་
ཆིབས་སྒྱུར་མཛད་ནས་མི་ལོ་ ༥༠ ལགྷ་
ཕིན་བཞིན་ཡོད། བདོ་ཀི་དཀའ་ངལ་མ་

སེལ་བར་ང་ཚོས་དསུ་ཚོད་ཇི་ཙམ་བར་
ངང་སྒགུ་བདེ་དགསོ་སམ། ང་ཚོ་ཚང་

མས་ཤུགས་རྒྱག་དགསོ་པ་མ་ཟད། ལགྷ་
པར་གཞནོ་སྐསེ་ཚོས་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བའི་ཐགོ་ནས་བདོ་ལ་མགགོས་མྱྱུར་
རང་དབང་ཐབོ་ཐབས་གནང་དགསོ། གལ་

ཏ་ེབདོ་ལ་ད་ེས་ྔལརྟ་རང་བཙན་བྱུང་བ་ཡིན་
ན་རྒྱ་གར་གི་ས་མཚམས་ལ་ཞི་བད་ེལྷིང་

འཇགས་ཡོང་ངསེ་རེད། ང་ཚོ་མ་འངོས་
པར་བདོ་ད་ུ༧གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་
མཇལ་ཐུབ་པའི ་རེ ་སྨནོ ་ ཞུ ་བཞིན་ཡོད། 
ཅསེ་སོགས་གསུངས།།



པར་ངསོ་ལ་ྔཔ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༣ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༤ 5

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

ཁ་བང་ www.bod.asia ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

རྒྱ་གར་རང་གི་ཁ་ེཕན་ཆེད་ད་ུབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགསོ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ 
རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༣ 
ཙམ་ལ་ཕི་དལི་འགམེས་སནོ་ཚན་པ་དང་
འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་། ད་ེ
བཞིན་ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པ་དང་
བདོ་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་བཅས་
ཀིས་གོ་སིྒག་གནང་ས་ེརྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀེ་
ར་ལའི་གངོ་འཁྱེར་ཀོ་ཛི་ཀོ་ཌི་འམ་ཡང་
ན་ཀ་ལི་ཀ་ཌ་ཞེས་པའི་གངོ་ཁྱརེ་གི་མ་ལ་
སརྦ་གསོལ་མགནོ་ཁང་ Malabar palace 
ད་ུརྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་རིན་ཆེན་མཁའ་འག་ོཁིར་མེ་ 
R.K.Khrimey མཆོག་དང་། ཧནི་བདོ་
མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་གི་
འབལེ་མཐུད་པ་སྐུ་ཞབས་ཇ་ཡ་པྲ་ཀཤཨུར་
སུ་ Jayaprakash Urs ལགས། ཀ་ལི་ཀཌ་
ས་གནས་ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའ་ི
ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཨ་ནབུ་ཨ་ནནྡ་ཱཡོ་གི་ 
Dr Anoop Ananda Yogi ལགས་དང་། 
ཕི་དལི་འགམེས་སནོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་
དུང་གཞོན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་
བཅས་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་རྒྱ་གར་བཀའ་དནི་
ཆེ། ཞསེ་པའ་ིལས་འགུལ་ཉནི་གཉསི་པའ་ི
སབྐས། ཐགོ་མར་བདོ་ཀི་སདི་བྱུས་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་གི་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའི་ལས་བདེ་

དཔལ་ལནྡ་ལགས་ཀིས་ག་ོལ་སིྤ་ལ་མཐ་ོསངྒ་
བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གི་གལ་གནད། Global 

Significance of the Tibetan Plateau 

ཅེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་སྐརོ་གསུང་བཤད་
ག ན ང ་ རེ ས ། 
བོད ་ ཀི ་ སི ད ་
བྱུ ས ་ ཉ མ ས ་
ཞི བ ་ ཁང ་ གི ་
ལ ས ་ བེ ད ་
བསན ་འ ཛིན ་
བ དེ ་ ག ས ལ ་
ལགས་ཀིས་མི་
སེར་སྤལེ་བའི་ལམ་ལུགས་མཇུག་སིྒལ་རསེ་
ད་ེས་ྔཨིན་ཇི་སོགས་ཀི་དབང་སྒྱུར་འགོ་ཡོད་
པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅིག་ལ་རང་བཙན་
ཐབོ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདག་གིས་རང་ལས་
སབོས་ཤུགས་ཆྱུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་མི་
སེར་སྤལེ་བའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསར་བདེ་
ཚྱུལ་སྐརོ་སོགས་འགལེ་བརདོ་གནང་།
ད་ེརེས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོརིན་ཆེན་མཁའ་
འགོ་ ཁིར་མེ ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ། བདོ་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་
འཛུལ་བས་པའི་ཉརེ་ལེན་ལ་བརནེ་ནས་ལོ་
རྒྱྱུ ས་ཐགོ་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་དབར་བར་
ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གི་དབང་

ད་ུཚྱུད་ནས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་ད་ེསྔ་ས་
འབལེ་མེད་ཀང་ད་ཆ་ས་མཚམས་ཀི་རྩོད་
རྙགོ་འད་ིལ་ྟབུ་བྱུང་བ་རེད། ང་ཚོས་རྒྱ་
དཀར་ནག་གི་ས་མཚམས་ཀི་གནད་དནོ་

ཐག་གཅདོ་བདེ་དགསོ་ན་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
གསལ་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་དགསོ། བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེརྒྱ་གར་
རང་གི་ཁ་ེཕན་ཆེད་ད་ུཡིན། རྒྱ་དཀར་ནག་
གི་ས་མཚམས་ཀི་རྙ ོག་ག་ལ་བརནེ་ནས་
ཡུལ་གཉསི་པསོ་ས་མཚམས་སུང་སྐབོ་ཆེད་
འག་ོསོང་ཧ་ཅང་ཕནོ་ཆེ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད། 
གལ་ཏེ་བ ོད་མི ་ཚོར་བདེན་པའི ་མཐའ་
གསལ་ཐུབ་ཚེ ་རྒྱ་གར་དང་བ ོད་གཉིས་
དབར་ས་མཚམས་ཆེད་འག་ོསོང་ད་ེའད་
བཏང་དགོས་རྩ་བ་ནས་ཆགས་ཀི་མ་རེད། 
ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།

ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིདངྭ་བངླས་འཕྲདོ་
བསནེ་ཚོགས་པའི་ཁྱབ་ཁངོས་སནྨ་ཁང་ཁག་
གི་ནང་གཉན་ནད་རེག་དགུ ཊི་བ།ི ཚ་
བ་འདར་ཚད་ནད་རིགས་བཅས་ཀི་ལས་
གཞིའ་ི The Global Fund for AIDS, TB, 

Malaria  ཆེད་སནྨ་ཞབས་གངས་ ༥ དང་
ཁག་ལུད་དང་གླགོ་པར་བརག་དཔད་མཁན་

གངས་ ༡ གཅིག་བཅས་ལོ་འཁརོ་ཆོད་
གན་ལས་བདེ་ང་ོབརོ་བསྐ་ོགཞག་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་
ན། རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཁདོ་གངོ་གསལ་
ས་མིག་ཐགོ་ཞུགས་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་
གཤམ་གསལ་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཐགོ་འཚང་སནྙ་
འབུལ་དགསོ།

མངནོ་དགའ་སླབོ་གྲྭར་དག་ེཆེའ་ིས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་སྡ་ེར་ལྡུན་
མངོན་དགའ་བ ོད་ཕུྲག་དམིགས་བསལ་
དགོས་མཁོ་ཅན་གི་སླབོ་གྲྭའི་ནང་དགེ་རྒན་
ཆེན་མོའི་ས་མིག་སངོ་པ་གཅིག་ཡོད་ན། 
གཤམ་གསལ་ཆ་རྐེན་ཚང་ཞིང་ཞུགས་བླ་ོ
ཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་ལག་འཁྱེར་ཡིག་
ཆ་ཁག་གི་ང་ོབཤུས་དང་འཚང་སནྙ་བཅས་
མངོན ་དགའ་སླ ོབ ་གྲྭའི ་ལས་ཁུངས་སུ ་
གཤམ་འཁདོ་ཁ་བང་ཐགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༡༠ ཚེས་ ༡༥ དགངོ་ད་ོཚྱུད་ ༥ འགངས་
མེད་འབུལ་དགསོ་པ་དང༌། འཚང་སནྙ་ནང་
སོ་སོའི་ཞལ་པར་ཨང་དང་ཨི་མེལ་ཁ་བང་
སོགས་ངསེ་པར་འཁདོ་དགསོ། འཚང་
རྒྱྱུ གས་དངསོ་གཞིའི་ཉནི་ཞིབ་འཇུག་ཆེད་
ལག་འཁྱརེ་ང་ོམ་མཉམ་འཁྱརེ་དགསོ།

གཤམ་འཁདོ་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གང་རུང་ཞིག་
ཚང་དགསོ།
ཀ ༡། ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིམཐ་ོརིམ་
གཙྱུག་ལག་སླབོ་ཁང་གང་རངུ་ནས་ B.Ed. 

with Special Education ཐནོ་པ།
༢། Post Graduate Diploma in Special 

Education

༣། Degree/Diploma in School Man-

agement / Administration) ལག་འཁྱརེ་
ཐགོ་ཉུང་མཐར་སླབོ་གྲྭའི་འཛིན་སྐངོ་ཉམས་
མྱངོ་ལོ་ ༡ དང༌།
༤། ད་ེམིན་གཙྱུག་ལག་སླབོ་ཐནོ་ཉུང་མཐར་
བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཡོད་སངེ༌། B.Ed བརྒྱ་ཆ་ 
༥༥ ཐནོ་པའ་ིལག་འཁྱརེ་ཐགོ་འཛིན་སྐངོ་
གི་ཉམས་མྱངོ་ཉུང་མཐར་ལོ་ ༢ དགསོ་པ།
༥། མཐ་ོསླབོ་ཐནོ་པའ་ིསངེ་སླབོ་གྲྭའ་ིའཛིན་

སྐངོ་ཉམས་མྱངོ་ཉུང་མཐར་ལོ་གཉསི་ཡོད་
པ།
ཆ་རྐནེ་གཞན་ཚང་དགསོ་ཁག
ཁ། དངྭ་བངླས་དཔ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀི་
ཤོག་ངསོ་དང་པ་ོདང༌། གཉསི་པ། དངྭ་
བངླས་དཔ་དངུལ་ ༢༠༡༦ བར་གཙང་
ཕུལ་ཞུས་པའི་ལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས་མཉམ་
འབུལ་ཞུ་དགསོ།
ག 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་མཉམ་འབུལ་
དགསོ།
ང༌། སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུགས་གཞི་
བད་ེཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་ངོས་སྦྱོར་
སངེ་རང་ཉདི་ཀི་ཕདེ་པར་མཉམ་སྦྱར་ཐགོ་

སནྨ་པའི་ལས་དམ་དང་མཚན་རགས་འཁདོ་
པ་ང་ོམ།
ཅ༌། ད་ལ་ྟསིྤ་སྒརེ་གང་རངུ་ད་ུལས་ཀ་བདེ་
མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ད་ེནས་དགག་བ་
མེད་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་དགསོ།
ཆ། རང་ལོ་ ༥ མན་གི་ཕུྲ་གུ་མཉམ་སྦྱར་
མེད་པ།
ཇ༌། རང་ལོ་ ༤༥ ལས་མ་བརྒལ་བ། སྐསེ་
ཚེས་ལག་འཁྱརེ་ཡོད་ན་དང་ད་ེམིན་ཁུངས་
སྐལེ་ཡིག་ཆ་གཞན་གི་ང་ོབཤུས།
ཉ། རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནས་རྒྱྱུ ན་ད་ུབ་སྤོད་ཉསེ་སྐོན་
མེད་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་ང་ོམ།
གོང་གསལ་ལག་འཁྱརེ་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་
གི་ངོ་བཤུས་ཁག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ནམ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཟུང་དུང་

གནས་རིམ་ཡན་ནས་དག་མཆན་ལས་དམ་
འཁདོ་དགསོ་པ་བཅས། སྡ་ེར་ལྡནུ་མངནོ་
དགའ་བདོ་ཕུྲག་དམིགས་གསལ་དགསོ་མཁ་ོ
ཅན་གི་སླབོ་གྲྭའི་ལས་ཁང་ནས་བདོ་རྒྱལ་
ལོ་ ༢༡༤༣ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༡༣ ལ།།
Director,

Ngoenga School for Tibetan Children 

with Special Needs

S. D. Road, P.O. Kulhan – 248 001

Distt. Dehradun, Uttarakhand

Email: ngoenga@tibet.net, ngoen-

gaoffsec@gmail.com

www.ngoengaschool.org, Ph: (0135) 

2607688, 2607128

ས་མིག དགསོ་ངསེ་
ཤེས་ཚད།

ས་མིག་
གངས།

ས་གནས།

སནྨ་ཞབས། དམའ་མཐར་(GNM) 
སླབོ་ཐནོ། 

༥ མོན་གྷ།ོ སྦལེ་ཀབོ། 
ཀ་ོལེ་གལྷ། བད་ེསིྐད་
གླངི༌། མེའ།ོ

ཁག་ལུས་དང་གླགོ་པར་
བརག་དཔད་མཁན།

དམའ་མཐར་ DMLT 
སླབོ་ཐནོ།

༡ མེའ།ོ

དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཞན།
༡། དངྭ་བངླས་དཔ་དངུལ་ ༢༠༡༦ 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་སྦྱརོ་ང་ོམ།
༤། རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནས་རྒྱྱུ ན་ད་ུབ་སྤོད་ཉསེ་སྐོན་
མེད་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ།
༥། ད་ལ་ྟལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་འབལེ་
ཡོད་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ།
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་སྦྲགས་འཕྲདོ་བསནེ་དུང་ཆེའི་
མཚན་ཐགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༤ 
ཕི་ད་ོཚོུད ༥ གངོ་འབུལ་དགསོ། ད་ོབདག་
སོ་སོར་འབལེ་བ་ཞུ་བདེའི ་སླད་ཁ་བང་

དང༌། གླགོ་འཕྲནི་ Email ID 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་ཕུལ་
མཁན་རྣམས་ལ་འདམེས་རྒྱྱུགས་ཀི་ཚེས་ཆ་
སྐབས་མཚམས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་
བཅས་ཀི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་སུ། 
འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ལ།།
༼འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།༽
Secretary,

Department of Health, CTA

Gangchen Kyishong, Dharamsala 

176215 , Distt Kangra H.P

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་རྣམ་པའི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འད་ུ
ད་ེབཞིན་ཕི་ལོོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ 
ཉནི་རྒྱབ་ནས་ཕི་ཚེས་ ༡༡ བར་སྦལེ་ཇམ་
གི་རྒྱལ་ས་སརྦ་སེལ་ད་ུཚོགས་ཡོད། ད་ེ
ཡང་ཚོགས་འདརུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི ་དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང ་བླ ོ་བཟང་སེང ེ་
མཆོག་དང་། ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་དགྭས་པ་ོ
བསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས། ད་ེབཞིན་སྐ་ུ

ཚབ་དནོ་གཅདོ་རྣམ་པ་ཕབེས་ཡོད། སབྐས་
དརེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་བྱུས་དང་འབལེ་
བའ་ིགནད་དནོ་ཁག་གི་ཐགོ་དང་། ད་ེབཞིན་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁག་གི་ལས་དནོ་གནང་
ཕགོས་སྐརོ་ལམ་སནོ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད། ཚོགས་འདའུ་ིགསོ་གཞི་གཙོ་བ་ོན་ིས་ྔ
ལོའི་ཚོགས་འདའིུ་སྐབས་བཀའ་མོལ་བྱུང་
བའི་གནད་དནོ་ཁག་ལ་བསྐར་ཞིབ་དང་། 

དནོ་གཅོད་ཁག་གི་འཆར་གཞི་ལག་བསར་
གནང་ཕགོས། འཛིན་སྐངོ་ལས་དནོ་སོགས་
ཀི་སྐརོ་ཡིན་འདགུ ཐངེས་འདརི་དནོ་
གཅོད་རྣམ་པ་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བདནུ་པར་
བཅར་ཞརོ་དང་བསནུ་ནས་ལོ་འཁརོ་ཚོགས་
འད་ུསྦར་སེལ་ནང་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་
བཅས།།

སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁག་གི་ལོ་འཁརོ་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་པ།



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༣ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༤6

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༦ 
ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་
བཀའ་བླནོ ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་
སབོས་རྒྱལ་མཆོག་འབས་ལྗངོས་མངའ་སྡ་ེ
གཞུང་གི་སིྤ་ཁྱབ་འཛིན་སྐངོ་འགན་འཛིན་
ལམྕ་རིན་ཆེན་དབང་མོ་མཆོག་དང་མཇལ་
འཕྲད་གནང་ཡོད། ལམྕ་དབང་མོ་མཆོག་
ན་ིད་ེས་ྔའབས་ལྗངོས་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་སིྤ་
ཁྱབ་དུང་ཆེའི་ལས་གནས་སུའང་ཕག་ལས་
གནང་མྱངོ་ཡོད་འདགུ ནང་སདི་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་ནས་བཀའ་བླནོ་གི་ལས་འཁུར་
བཞེས་པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
གིས་གཏན་འབབེས་གནང་བའ་ི ༼བཙན་
བོལ་བདོ་མིའི་མཐུན་རྐེན་སྦྱོར་སྤོད་བེད་
ཕགོས་ཀི་སདི་བྱུས་ ༢༠༡༤༽ ཞསེ་པ་
ལག་བསར་བདེ་རྒྱྱུར་ལས་དནོ་གལ་ཆེ་ཤོས་
ཤིག་ལ་ངསོ་འཛིན་གིས། སདི་བྱུས་འད་ི
ཉདི་འབས་ལྗངོས་མངའ་སྡའེི་ནང་དངསོ་སུ་
ལག་བསར་ཡོང་བའི་ལས་རིམ་ཐགོ་མཇུག་
སྐངོ་གནང་བར་ཕབེས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་

གར་དབུས་གཞུང་གིས་ར་ཝང་ལ་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་བརྒྱྱུད་རྒྱ་ལམ་རྒྱ་སྐདེ་གནང་
འཆར་ཡོད་པ་དསེ་གཞིས་ཆགས་ལ་ད་ོཕགོ་
མེད་པའི་ཐགོ་ལམ་ཕགོས་གཞན་ཞིག་ནས་
འཁདི་ཐབས་ཡོང་སྐརོ་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་པར། 
ལམྕ་རིན་ཆེན་དབང་མོ་མཆོག་གིས་མངའ་
སྡའེི་གཞུང་ངསོ་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
གིས་གཏན་འབབེས་གནང་བའི་སིད་བྱུས་
ད་ེདག་ལག་བསར་གནང་རྒྱྱུ འི་ལས་རིམ་

འག་ོམུས་ཡིན་པ་དང་། སདི་བྱུས་ད་ེདག་
བདོ་མི་སྐབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ཀི་དཀའ་

ངལ་དང་དགོས་མཁོ་གཞིར་བཟུང་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་གིས་གཏན་འབབེས་གནང་
ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཡིན་སྐརོ་དང་། འབས་
ལྗངོས་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་དབུ་
ཁིད་ལམ་སནོ་འགོ་མངའ་སྡའེི་གཞུང་ནས་
འབས་ལྗངོས་ཁུལ་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་
ལ་གཟིགས་རགོ་དང་སིད་བྱུས་ད་ེཉདི་ལག་
བསར་བེད་རྒྱྱུ ་ག་སིྒག་དང་འདནུ་པ་ཡོད་
སྐརོ ་ཞལ་བཞེས་གནང་བར་བཀའ་བླནོ ་

མཆོག་གིས་མངའ་སྡའེི ་གཞུང་ངོས་ནས་
བདོ་མིར་མཐུན་འགྱུར་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་

ཆེར་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་། 
སིད་བྱུས་ད ེ་ཉིད་ལག་བསར་གང་མྱྱུར་
ཡོང་བའ་ིརེ་འདནུ་ཞུས་ཡོད། བཀའ་བླནོ་
མཆོག་འབས་ལྗངོས་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་སིྤ་
ཁྱབ་འཛིན་སྐངོ་འགན་འཛིན་ལམྕ་རིན་ཆེན་
དབང་མོ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་
སབྐས་སངྒ་ཏགོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསན་
འཛིན་ཚེ་དཔག་ལགས་དང་། ར་ཝང་ལ་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསན་འཛིན་ནརོ་ལནྡ་
ལགས། སངྒ་ཏགོ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་རིན་ཆེན་ལགས། 
རོགས་སྐརོ་འབལེ་མཐུད་པ་ཉ་ིམ་དནོ་གུབ་
ལགས། སྒརེ་དུང་བསན་འཛིན་བླ་ོགསལ་
ལགས་བཅས་ལནྷ་བཅར་ཞུས་ཡོད།
 གཞན་ཡང་ཕི་ཚེས་ ༥ ཉནི་
གི་དགོང་མོར་བཀའ་བླནོ་མཆོག་སྒང་ཏགོ་
ས་གནས་སུ་ཕབེས་འབརོ་སབྐས་ས་གནས་
བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་ཁག་དུག་ནས་བདོ་
ཀི་གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུགསོལ་ཚིགས་གོ་
སིྒག་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། དའེ་ིརསེ་སུ་ཚོགས་

པ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་དང་ལྷན་ཚོགས་
འད་ུཚོགས་སྐབས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བཀའ་ཤག་གི་ལྔ་དང་ལྔ་
བཅྱུའ་ིའཐབ་བྱུས་དང་། སིྤ་ནརོ་༧གསོ་
ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་
དགོངས་གཞིར་བཟུང་བདོ་མི་ནང་ཁུལ་
མཐུན་སིྒལ་དགསོ་རྒྱྱུ ་དང་། བདོ་དནོ་སོར་
གནས་ཐུབ་ཐབས་སུ་མི་རབས་གཞོན་པ་
རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་གི་ག་ོསབྐས་དང་མཐུན་
རྐནེ་གང་ལེགས་བསུྐན་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་
ནན་བརདོ་དང་སྦྲགས། སངྒ་ཏགོ་ཁུལ་གི་
བདོ་མི་རྣམས་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་ལས་གཞི་ཁག་ལ་མཉམ་ཞུགས་དང་
མཐུན་འགྱུར་ཅི་ཆེར་གནང་བར་འཚམས་
འད་ིཞུས་ཡོད། བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཕི་ཚེས་ 
༧ ཉནི་ར་ཝང་ལ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་
སུ་མཉམ་འབེལ་ལོ ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་ ༡༦ པའ་ིདབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོ་ི
ཐགོ་མགནོ་འབདོ་ལརྟ། སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་
ཕབེས་ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ 
ནས་ ༡༠ བར་སྦལེ་ཇམ་གི་རྒྱལ་ས་སརྦ་
སིལ་ད་ུརྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བདུན་པ་ཚོགས་
གཏན་འཁལེ་བ་ལརྟ། ཕི་ཚེས་ ༧ ཉནི་
གི་དགོང་མོ་ཚོགས་ཆེན་གོ་སིྒག་ཚོགས་
ཆྱུང་ནས་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་ཕབེས་
བསུའི་གསོལ་སནོ་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་འདགུ 
སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་དབུས་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅདོ་ཁག་དང་། གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་
མིན་པའ་ིཚོགས་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ། ད་ེབཞིན་
ཕིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༥༠ ནས་ཚོགས་
བཅར་བ་ཁྱནོ་མི་གངས་ ༢༥༠ བཅས་
མཉམ་འཛོམས་ཐགོ་་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ངས་བདོ་མིའ་ི

སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེརྣམ་པ་ཚོ་
ཚང་མར་འཚམས་འད་ིཞུ་བ་དང་ཆབས་
ཅིག་བ ོད་མིའི ་ཞི ་བའི ་འཐབ་རྩོད་ལ་མུ་
མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན། ངསོ་རང་ཡང་ད་ེརིང་ཉནི་གུང་
འདརི་འབརོ་བ་ཡིན། ད་ེརིང་འདརི་ང་
ཚོའི་གགོས་པ་ོརྙིང་པ་དང་གསར་པ་མང་པ་ོ
ཞིག་མཉམ་ད་ུའཛོམས་པ་འདིས་བདོ་མིར་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་བདོ་ཀི་རྩ་་དནོ་
ཆེད་རེ་བ་སརླ་གསོ་བྱུང་བའི་ཚོར་སང་ཞིག་
བྱུང་། ང་ཚོ་འདརི་ཉནི་ཤས་རིང་མཉམ་
འཛོམས་ཐགོ་གསོ་བསྡུར་གིས་ཐབས་བྱུས་
གཏན་འབབེས་བྱུང་བ་དསེ་བདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་ཆེད་ནསུ་ཤུགས་སརྔ་ལགྷ་ཡོང་ངསེ་
ཡིན། ད་ེབཞིན་ཚོགས་འད་ུའད་ིབརྒྱྱུད་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་བདོ་མི་རྣམས་ཁརེ་རྐང་མིན་

པ་དང་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་མྱྱུར་ད་ུགསལ་
དགོས་པའི་བརྡ་ལན་ཤུགས་ཆེ་ཞིག་སྤད་
བཞིན་ཡོད། ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ནང་བདོ་མི་

འབུམ་གཅིག་དང་ཕེད་ཀ་ཙམ་ལས་མེད་
ཀང་རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
དང་དལི་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་ཐབོ་བཞིན་པ་
ད་ེཁྱེད་རྣམ་པ་ལྟ་བུའི་བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་

སྐོར་བས་སྐུ ་ལས་སྐོན་པར་བརནེ་ཡིན། 
བདོ་དནོ་ཆེད་རྒྱབ་སྐོར་གནང་རྒྱྱུ ་ནི་ལས་
ས་ླཔ་ོཞིག་མིན། གང་ལ་ཞ་ེན། ཁྱདེ་རྣམ་

པར་དཔལ་འབརོ་གི་ཁ་ེཕན་གང་ཡང་མེད་
པར་དྭང་བླངས་ཐོག་ལས་འགུལ་རིགས་
སྤལེ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད་སྐབས་རེ་ད་ོ
བདག་སྒརེ་གི་ངོས་ནས་འག་ོགནོ་གཏང་

དགསོ་ཐུག་གི་ཡོད། བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་
ཁག་གཅིག་ལོ་ན་བགསེ་སོང་ཆགས་ཟིན་
ནའང་མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ། ང་ཚོས་ཁྱདེ་
རྣམ་པའི་ཆོད་སེམས་བརན་པའོི་ཐགོ་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཡི་རང་བསྔགས་
བརོད་དང་དུས་རག་ཏུ་བཀའ་དིན་རེས་
དན་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ནམ་ཞིག་བདནེ་པར་རྒྱལ་
ཁ་ཐོབ་ས་ེབདོ་ནང་རང་དབང་སླར་གསོ་
བྱུང་ཚེ་ང་ཚོ་མཉམ་ད་ུལྷ་སའི་བར་སྐརོ་
ལ་མོག་མོག་གི་རོ་བཅྱུད་མཉམ་ད་ུརོལ་ཏ་ེ
ཆང་གཞས་མཉམ་ད་ུའཁབ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་
སོགས་གསུངས་ཡོད། གསོལ་སནོ་སབྐས་ས་
གནས་བདོ་རིགས་ཚོགས་པས་རིག་གཞུང་
འཁབ་སནོ་ཡང་ཞུས་འདགུ །

ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་འབས་ལྗངོས་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་སིྤ་ཁྱབ་འཛིན་སྐངོ་
འགན་འཛིན་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་

རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ཉནི་སྡ་ེ

ར་ལྡུན་ཁུལ་གི་ལས་རིམ་ཁག་ལེགས་པར་

གུབ་རསེ་བནོ་གཞིས་ཌོ་ལན་ཇིར་ཡོད་པའི་
ཞྭ་དཀར་གཡུང་དུང་བནོ་གི་གདན་ས་ཆེན་

མོ་དཔལ་གཤེན་བསན་སནྨ་རིའ་ིགླངི་ད་ུཆེད་
ཕབེས་ཀིས་ད་ེགའ་ིདགནོ་པ་དང་དཔ་ེམཛོད་
ཁང་སོགས་ལ་གནས་གཟིགས་གནང་། 
ཕི་ཚེས་ ༦ ཉནི་ཞྭ་དཀར་བསན་པའ་ིམངའ་
བདག་སནྨ་རིའི་ཁི་འཛིན་སོ་གསུམ་པ་ལུང་
རགོས་བསན་པའི་ཉི་མ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ལ་བརན་བཞུགས་བསྡུས་པ་ཞིག་འདགེས་
འབུལ་ཞུས་འདགུ ཕི་ཚེས་ ༧ ཉནི་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླིང་ད་ུཕབེས་
ཐནོ་གནང་ས།ེ ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་
ཞྭ་སེར་བསན་པའི་གསལ་འབེད་སྐབས་
རེ་དགའ་ལྡན་ཁི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་། 

སྐབས་རེ་ཤར་པ་ཆོས་རེ་རིན་པ་ོཆེ་རྣམ་
གཉསི་ལ་འཚམས་འདའིི་མཇལ་ཕག་ཞུས་

པ་དང། ད་ེརསེ་བདོ་ཀི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཁག་གི་

དགནོ་སྡ་ེདང་། བཙྱུན་དགནོ་ཁག་ཏུ་གནས་
གཟགིས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་ཕབེས་བསུའ་ིགསོལ་སནོ་བཤམས་པ།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཁག་གི་དབུ་བ་ླརྣམ་པར་འཚམས་ཞུའ་ིམཇལ་བཅར་ཞུས་པ།


