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༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་སྤན་རས་གཟགིས་འཇིག་རནེ་དབང་ཕུག་གི་བཀའ་དབང་དང་སྤན་རས་
གཟགིས་ཕག་བཞི་བའ་ིརསེ་གནང་སྩལ་བ།

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གི་ཨ་རིའི་གཞུང་
འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་ལེགས་གུབ་བུང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༥	ཉནི་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་ཨ་རིའི་སིད་གཞུང་གསར་པའི་
འགོ་རྒྱལ་ས་ལྦ་ཤིང་ཌོན་ད་ུགཞུང་འབལེ་ཕགོས་
ཕབེས་ཐེངས་དང་པའོི་སྐབས་ཨ་རིའི་དམངས་
གཙོ་ཚོགས་པ་དང་།	 སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིགསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་
བ་མ་ཟད།		མང་ཚོགས་བད་ེདནོ་ཇུས་འགདོ་སླབོ་
སནོ་ཚོགས་ཆུང་	 American	 Enterprise	 In-
stitute	 གི་འག་ོའཁདི་རྣམས་དང་་མཇལ་འཕྲད་
གནང་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་མའི་
ལམ་གི་སིད་བུས་དང་ད་ལྟའི་བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་
གནས་སངས་སྐརོ་སོགས་འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད།	
ཕོགས་མཚུངས་ཨ་རིའི་སིད་གཞུང་གསར་པའི་

སླབོ་སནོ་ཚོགས་ཆུང་ Heritage Foundation 
གི་གོ་སིྒག་འགོ་མཁས་དབང་དང་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་
ཁག་གཅིག་ལ་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིསྐརོ་གནས་
སངས་ང་ོསྤདོ་བཅས་གནང་།		གཞན་ཡང་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་ཁང་དང་ས་གནས་བདོ་རིགས་རྣམས་ཀིས་
སྣ་ེལེན་དང་སྦྲགས་གསོལ་སནོ་བཤམས་ཡོད་པ་
བཅས།།

ཡིད་སྐ་ོབའ་ིགནས་ཚུལ།
༄༅།	 །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཟུར་པ་ཚེ་རིང་
སྒལོ་མ་ལགས་ཡུན་རིང་སྙུན་གཞིས་མཐར་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་གི་ཐ་ོརེངས་ཆུ་
ཚོད་	༡།༡༢	ཙམ་
ལ ་སྐུ ་ ཚེ ་མ ་ཟིན ་
པའི ་གནས་ཚུལ་
ཐོན་པར་བོད་མི ་
མ ང ་ སིྤ ་ འ ཐུ ས ་
རུྒྱ ན ་ ལ ས ་ རྣ མ ་
པ་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་བུང་ཞིང་།	 དམ་པ་ཁངོ་སྐ་ུའཚོ་
བཞུགས་རིང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་རྒྱ་ཆེའི་
མང་ཚོགས་ཀི་དནོ་ད་ུཞབས་ཞུ་མཐར་སོན་གནང་
བའི་མཛད་རེས་ལ་ཡི་རང་བསྔགས་བརོད་དང།	
དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པ་རགོས་པར་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་མྱ་ངན་གུས་
འདདུ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 དམ་པ་ཁངོ་སརླ་ཡང་འཕགས་
མཆོག་ཕག་ན་པདའོི་གདལུ་ཞིང་ད་ུསྐེ་བའི་སྨནོ་
འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ནང་མི་ཉ་ེའབལེ་ལྟསོ་བཅས་
ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐདེ་མཚོན་ཆེད་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
དང་།	 ཚོགས་དུྲང་ལ་ྷཁང་ཚེ་རིང་སབོས་རྒྱལ་
ལགས་གཉསི་སྐུ་ཕུང་བཞུགས་ཡུལ་ད་ུཆེད་བཅར་
གནང་ཡོད།།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༧	
ཉིན་གི་སྔ་དྲ་ོསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སརྒ་རྡ་
ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུ
ས་ག་ཟླ་བའི་མ་ཎི་རིལ་སུྒབ་དང་མ་ཎི་དངུ་
སུྒབ་དང་འབལེ་ནས་སྤན་རས་གཟིགས་
འཇིག་རནེ་དབང་ཕུག་གི་བཀའ་དབང་
དང་སྤན་རས་གཟིགས་ཕག་བཞི་བའི་རསེ་
གནང་བཅས་སྩལ་ཡོད།
 ད་ེཡང་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༧།༣༠	
ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཆིབས་
སུྒར་གིས་བཀའ་དབང་སྔནོ་འགོའི་སུྒབ་
བཞག་མཛད་གུབ་མཚམས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	
	 ད་ེརིང་དབང་འདནོ་རུྒྱ་ནི་བདོ་
སིྤ་པའ་ིདནོ་ད་ུཡིན།	 བདོ་བསན་སདི་སིྤའ་ི
དནོ་ད་ུཡིན།	 སིྤར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
དང་།	 ཡང་སྒསོ་འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངྒ་ལ་
མི་དངུ་ཕུར་བདནུ་ཅུ་ཙམ་ཡོད།	 རྙགོ་ག་
བཟ་ོམཁན་མིས་བཟསོ་བཞིན་ཡོད།	ད་ེདང་

ཆབས་ཅིག་བསམ་བླ་ོརྒྱ་ཆེན་པ་ོདང་གཏངི་
གཟབ་པ་ོགཏང་ཐུབ་མཁན་དའེང་མི་གཅིག་
པུ་རེད།	ངསོ་ཀིས་རག་པར་འད་ིདྲན་བཞིན་

འདགུ	ང་རང་ཚོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ཅསེ་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད།	འཇིག་རནེ་
ཁམས་ནི་མཐའ་དང་མུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་
སབས།	 ད་ེཚོའ་ིནང་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་སྨནོ་
ལམ་རྒྱག་རུྒྱ་མ་གཏགོས་གང་ཡང་བདེ་རུྒྱ་
མེད།	 གང་ལརྟ་མིར་ཀདླ་པ་དང་སདྐ་ཡིག་
ཡོད།	 ད་ེའདྲའ་ིཐགོ་ནས་ཏགོ་ཙམ་ཕན་
ཐགོས་བདེ་ཐུབ་རུྒྱ་འདགུ	ཅསེ་དང་།
	 ཡང་འཛམ་གླིང་འདིར་སེམས་

ཞི་བད་ེཡོང་བ་ཞིག་དང་།	 ཆགས་སངྡ་ལ་
ཉསེ་དམིགས་སུ་མཐངོ་བ་ཞིག་ལ་ང་ཚོས་
འབད་བརྩནོ་བདེ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེསླབོ་

གསོའ་ིཐགོ་ནས་ཡོང་རུྒྱ་རེད།	 ལོ་སངོ་
ཕྲག་ཁི ་ཕྲག་རིང་སྨནོ ་ལམ་བརྒྱབ་ཡང་
དསེ་ཕན་གི་མི་འདགུ	 	 ད་ོབདག་སོ་སོས་
སེམས་འདལུ་བའི་འབད་བརྩདོ་བདེ་དགོས་
པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ད་ེརིང་འདརི་
ཐུགས་ར་ེཆེན་པའོ་ིདབང་བདེ་རུྒྱའ་ིདམིགས་
ཡུལ་གཙོ་བ་ོནི་སེམས་མ་བཏུལ་བ་འདལུ་
བར་བེད་རུྒྱའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོརེད།	
སེམས་འདལུ་ཐབས་ལ་སིྤར་འཛམ་གླིང་

ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་
ཡིན་ན།	དམིགས་བསལ་ཆོས་དང་མ་འབལེ་
བའ་ིཡ་རབས་སྤདོ་བཟང་གི་ཐགོ་ནས་འཛམ་
གླིང་འདིར་བམས་བརྩེ་སྤལེ་བ་ཞིག་བེད་
དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ལོ་སངོ་ཕྲག་གི་རིང་གཙོ་བ་ོ
རྒྱ་གར་འཕགས་པའ་ིཡུལ་ལ་	Secular	ཟརེ་
བ་ད་ེཆོས་དང་མ་འབལེ་བའི་ཐོག་ནས་མི་
བཟང་པའོ་ིབསབླ་བ་བདེ་པ་ཞིག་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་	Non	violence	ཨ་ཧམི་ས་ཞསེ་པ་
ན་ིའཚེ་བ་མེད་པའ་ིདནོ་རེད།	འཚེ་བ་མེད་པ་
ཞེས་པ་ནི་ཕི་རོལ་ཅ་ལག་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་ཐགོ་
ནས་འཚེ་བ་ཡོད་མེད་སྐད་ཆ་བཤད་རུྒྱ་མ་
ཡིན་པར།	 འཚེ་བ་ཡིན་དང་མིན་ཞསེ་པ་ན་ི
སེམས་རུྒྱད་དང་འབལེ་བའ་ིཐགོ་ནས་སདྐ་ཆ་
བཤད་ཀི་ཡོད་པས་འཚེ་བ་མེད་པ་ལ་བམས་
བརྩ་ེདགསོ་ཀི་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་རསེ་སྤན་རས་གཟིགས་འཇིག་རནེ་
དབང་ཕུག་གི་བཀའ་དབང་དང་སྤན་རས་
གཟགིས་ཕག་བཞི་བའ་ིརསེ་གནང་སྩལ།།	

གནས་ཚུལ་སྙངི་བསྡསུ།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་དགངོས་པར་ཨ་རིའ་ིསདི་གཞུང་གསར་པར་མཛད་དཀའ་བཟ་ོརུྒྱའ་ི
ཐུགས་འདནུ་རྩ་བ་ནས་མེད།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཤི་ལངྐའི་ནང་ཆུ་ལོག་རྐེན་
ངན་འགོ་ཚུད་པའི་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཐུགས་

གསོའ་ིགསུང་འཕྲནི་སྩལ་བ།
༄༅།	 །ཉ་ེལམ་ཤི་ལངྐའ་ིནང་ཆར་ཞདོ་ཧ་ཅང་
ཆེན་པ་ོབུང་ནས་ཆུ་ལོག་དང་རི་ཉལི་ས་རདུ་ཀི་དནོ་
རྐནེ་འགོ་མི་མང་པའོ་ིཚེ་སགོ་ཤོར་བ་མ་ཟད།	 སྡདོ་
ཁང་དང་ས་ཞིང་སོགས་མི་རུྒྱ་གཉསི་ལ་གདོ་ཆགས་
ཚབ་ཆེ་ཕགོ་པར་བརནེ།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༥	
ཚེས་	༣༠	ཉནི་ཡུལ་དའེ་ིསདི་བླནོ་	Ranil	Wick-
remesinghe	 མཆོག་ལ་སེམས་གསོའ་ིགསུང་འཕྲནི་
སྩལ་བའ་ིནང་།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་
ཐུགས་སྨནོ་མཛད་པ་མ་ཟད།	 རསེ་ཤུལ་ནང་མི་སྤུན་
མཆེད་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་ཐུགས་
གསོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༢༤	 ཉནི་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་

ཁང་གིས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་ལ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་
ད་ུཕབེས་བསུའི་མཛད་སྒ་ོཞིག་གོ་སིྒག་ཞུས་
ཡོད།	 	 སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 ད་བར་ང་
ཚོས་རེ་སྒགུ་བས་ནས་བསདྡ་པ་རེད།	 དསུ་
ཡུན་ད་ེཙམ་རིང་པའོི་རིང་རེ་བ་མ་བརླག་
པར་སྡདོ ་ཐུབ་པ་ད ེ་ནི་གཙོ་བ ོ་གོགས་པོ་

ཁྱེད་རང་ཚོ་ལྟ་ བུ ་ཡོད་པར་བརནེ་ནས་
བུང་ཐུབ་ཡོད།	 	 ང་ཚོས་ད་དངུ་མཛའ་

བརྩའེི་འབལེ་ལམ་རུྒྱན་སྐངོ་འགོ་མུ་མཐུད་
ལས་འགུལ་སྤལེ་ཐུབ་ཚེ་གཞིས་བཞུགས་
བདོ་མིའི་མངནོ་འདདོ་ལརྟ་མི་རིང་བར་ང་
ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་བདོ་ལ་གདན་འདྲནེ་
ཞུ་ཐུབ་པ་དང་བདོ་ལ་རང་དབང་གི་ཉི་
མ་མགགོས་ནས་མུྱར་ད་ུའཆར་ཐུབ་ངསེ་
རེད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ལ་མཚོན་
ན་ཨ་རི་གཞུང་གིས་གནང་བའི་རོགས་

དངུལ་ད་ེདག་འག་ོསོང་བསི་ཚགས་ཐོག་
ནས་ལས་དནོ་ཚགས་ཚུད་ངང་སྤལེ་མཁན་
གི་སིྒག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་།	 ས་ིཞུའ་ི
ལས་བེད་རྣམས་ལྷག་བསམ་དཀར་ཞིང་
ལས་ལ་བརྩནོ་པ་ཆེ་བ་ཤ་སག་ཡིན།	 	 ད་
བར་ཨ་རིས་གཙོས་སིད་གཞུང་གཞན་
ཚོས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་གནང་བའི་
རོགས་དངུལ་ད་ེདག་ང་ཚོས་ད་ོད་ོཏན་ཏན་
བས་ནས་འག་ོསོང་བཏང་དང་གཏངོ་མུས་
ཡིན།	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་ཁྱདེ་རྣམ་པ་ཚང་
མར་བཀའ་དྲནི་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ལགྷ་པར་
ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་བདོ་དནོ་ཐགོ་དམིགས་
བསལ་ཐུགས་ཁུར་བཞསེ་ནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་དང་གནང་མུས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་
གི་དགོངས་པར་ཨ་རིའི་སིད་གཞུང་གསར་
པར་མཛད་དཀའ་བཟ་ོརུྒྱའི་ཐུགས་འདནུ་རྩ་
བ་ནས་མེད།	 	 	 ང་ཚོ་བདོ་མི་ས་ཡ་དུྲག་
ལས་མེད་སབས་ཁྱདེ་རྣམ་པས་ང་ཚོའི་ཚབ་
གནང་ནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་འབདོ་སྒ་

སྒགོས་རོགས།		ཞསེ་གསུངས།
གཞན་ཡང་སྐབས་དརེ་ད་ེསྔའི་འཛམ་གླིང་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཨ་རིའི་གཞུང་
ཚབ་གནང་མྱངོ་ཡོད་པ་སྐུ་ཞབས་ཀེཐ་ཧར་
པར་	 Keith	 Harper	 མཆོག་གིས་གསུང་
དནོ།	 ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	 ཕི་ཟླ་	༣	 ཚེས་	
༡༡	 ཉནི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོ་ིའག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་སུད་སི་གངོ་
ཁྱརེ་ཇི་ན་ིཝར་ཚོགས་པ་རེད།		སབྐས་དརེ་
སིད་གཞུང་ཁག་གི་སྐུ ་ཚབ་འཐུས་མི་དང་
གཞུང་ཚབ་པ་སོགས་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཕབེས་
རུྒྱར་དམ་བསྒགས་བཟ་ོཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཐབས་ལམ་འདྲ་མིན་ཐགོ་ནས་གནནོ་
ཤུགས་སྤདོ་ཐབས་བས་ཡོད་ཀང་ལམ་ལྷངོ་
མ་བུང་བ་རེད།	དསེ་གང་མཚོན་བཞིན་ཡོད་
ཅ་ེན་ང་ཚོས་བདནེ་པ་མིན་པའ་ིགནས་སངས་
ལ་རྒྱལ་ཁ་རྩ་བ་ནས་ཐབོ་འཇུག་འདདོ་མེད་
པ་གསལ་སནོ་སོགས་བས་ཡོད་པ་བཅས།།
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ཆོས་ལུགས་ནང་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ལམ་སལོ་ངན་པ་རུྒྱན་འབམས་བུང་བ་རྣམས་དསུ་ཚོད་ཡོལ་ཟནི་སབས་དརོ་དགསོ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༣	
རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་

ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ
ཕགོས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ་ིརྒྱལ་ས་སྦངེ་
ལོར་ད་ུརྒྱ་གར་རྩ་ཁིམས་ཟིན་བསི་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཌ་ལིཏ་དབུ་ཁིད་
སྐ་ུཞབས་བྷ་ིཨར་ཨེམ་བྷ་ེད་ིཀར་ Dr.B.R. 

Ambedkar མཆོག་གི་འཁུངས་སརྐ་དསུ་
ཆེན་ཐངེས་	 ༡༢༥	 འཁརོ་བའ་ིམཛད་སྒརོ་
དབུ་བཞུགས་མཛད་ནས་སིྤ་ཚོགས་དྲང་
བདནེ་དང་སྐུ་ཞབས་བྷ་ིཨར་ཨེམ་བྷ་ེད་ིཀར་	
Justice and Dr.B.R. Ambedka མཆོག	
ཅསེ་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་བངླ་དརོ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་འདགུ

ཐགོ་མར་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་
བམས་པ་དང་བརྩ་ེབ།	 Love and Com-

passion	 ཞསེ་ཀར་ན་ཊ་
ཀའི ་སྐད ་ཡིག་ནང་ཕབ་
སུྒར་ཞུས་པའི ་ཕག་ད ེབ་
དབུ་འབདེ་མཛད།
སྐུ ་ཞབས་མ་ལིཀ་ཨརུན་
ཁར ་གྷ ེ ་མ ཆོག ་ གིས ་སྐུ ་

ཞབས་བྷི་ཨར་ཨེམ་བྷ་ེདི་ཀར་མཆོག་གི་
ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡསུ་ཞུས།	 ཁངོ་གི་སྐ་ུཚེའ་ི
སདྨ་ལ་སནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀི་རསེ་སུ་
འབང་ནས་རྒྱ་གར་སིྤ་ཚོགས་ནང་རིགས་
དམན་པར་བརིྩ་བཞིན་པའི་ཌ་ལིཏ་ས་ཡ་
མང་པོའི ་དབུ ་ཁིད་གནང་ས་ེསིྤ ་ཚོགས་
ནང་དྲང་བདནེ་གཅིག་མཚུངས་ཡོང་སླད་
འཐབ་རྩོད་ཧ་ཅང་གནང་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
གསུངས།	 དསུ་སནོ་དང་འབལེ་༸གངོ་ས་
མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།
	 འཛམ ་གླིང ་ནང ་ མི ་གངས ་
ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོད་པ་རྣམས་གཞི་

རྩའི་ཆ་ནས་འག་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་གུར་
རེད།	 དརེ་བརནེ་ངསོ་ཀིས་གཏམ་བཤད་
འགོ་འཛུགས་སྐབས་བརྩེ་བའི་སྤུན་མཆེད་
ཕ་ོམོ།	 ཞསེ་བརདོ་ཀི་ཡོད།	 ང་ཚོ་ཚང་མ་
ཐགོ་མར་སྐ་ེསངས་དང་མཐར་འཆི་སངས་
གཅིག་མཚུངས་རེད།	 	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོ་
གསོན་པའི་རིང་ཚང་མས་མི་ཚེ་བད་ེཞིང་
སིྐད་པ་ཞིག་འདདོ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལས་
བལ་ན་བསམ་པ་ཚང་མར་ཡོད།	 	 ཕགོས་
མཚུངས་བད་ེབ་བསུྒབ་རུྒྱ་དང་སྡུག་བསྔལ་
ལས་གོལ་རུྒྱའི་ཐོབ་ཐང་ཡང་ཚང་མར་
གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོ་
ཚང་མས་འག་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་གུར་གི་
འད་ུཤེས་ཐགོ་དསུ་རག་ཏུ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།
གལ་ཏེ་ང་ཚོ ་ཕན་ཚུན་ད ོན་དངོས་སྤུ ན ་
མཆེད་ཀི་འད་ུཤེས་འཛིན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ང་
དང་ཁྱདོ།	 ང་ཚོ་དང་ཁ་ོཔ་ཚོ།	 	 ཞསེ་ཉ་ེ
དགའ་ཕགོས་ལྷུང་གི་བསམ་ཚུལ་དང་།		ད་ེ
བཞིན་ཕན་ཚུན་ཐུབ་ཚོད་དང་མག་ོསྐརོ་བསླུ་

བིད་བ་རུྒྱའི་རིགས་རང་བཞིན་གི་མེད་པ་
ཆགས་ཐུབ།		དརེ་བརནེ་འག་ོབ་མི་རིགས་
གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་གོང་མཐརོ་གཏངོ་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
ད་ེརིང་འདརི་དསུ་རབས་	 ༢༠	 ནང་གི་
མི་སྣ་གགས་ཅན་སྐུ ་ཞབས་བྷི་ཨར་ཨེམ་
བྷ་ེད་ིཀར་ Dr Ambedkar མཆོག་གི་དསུ་
དྲན་མཛད་སྒརོ་བཅར་རུྒྱ་བུང་བ་ངོས་ལ་
ཆེ་མཐོང་ཧ་ཅང་
ཐོབ་པ་ཞིག་བུང།		
དམ་པ་ཁངོ་ཁིམས་
རྩོད ་པ་ཞིག་དང་
དཔལ་འབརོ་རིག་
པའི་མཁས་དབང།	
དེ་བ ཞིན ་གསར་
བར་ེབ་ཞིག་ཡིན་པའ་ིངསོ་ནས་མི་མང་ས་ཡ་
མང་པའོ་ིཕན་བད་ེབསུྒབས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།		
ལྷག་པར་དམ་པ་ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་ནང་ད་ུ
ནང་ཆོས་སརླ་གསོ་གནང་ཡོད།	 	 སིྤར་རྒྱ་
གར་ནི་ནང་ཆོས་ཀི་འབུང་ཁུངས་ཆགས་

ཡོད།	 	 ཐགོ་མ་རྒྱ་གར་ནས་དར་ནས་
རིམ་བཞིན་ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་དར་ཁྱབ་བུང་
ཡོད།	 འཛམ་གླངི་ནང་གི་ཆོས་ལུགས་གཙོ་
ཆེ་ཁག་དང་འདྲ་བར་ནང་ཆོས་ནས་གཙོ་
བ་ོབམས་པ་དང་བརྩ་ེབ།	 འཚེ་བ་མེད་པའ་ི
བསབླ་བ་སནོ་བཞིན་ཡོད།	 བསབླ་བ་ད་ེདག་
གིས་དསུ་རབས་རིམ་སོང་མི་གངས་ས་ཡ་
མང་པརོ་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་བསུྒབས་ཡོད།	

ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་།	 རྒྱ་
གར་གི་དསུ་བབ་གསར་འགོད་པས་བཅར་
འདྲ་ིགནང་བར་ལན་མཇལ་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།

༄༅།།རྒྱ་གར་ནང་གི་གསར་འགུར་ཚན་
པ་གགས་ཅན་ཨིན་ཌནེ་ཨེཀཔ་ིརེས་ In-

dian Express Adda ཞསེ་པས་ག་ོསིྒག་
གནང་བའ་ིའད་ུའཛོམས་ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་༸ཞབས་

སོར་བད་ེབར་འཁོད་མཚམས་ཚན་པའི་
འགན་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཨནནྟ་གྷཡིོན་ཀ་ An-

ant Goenka ལགས་སོགས་ཀིས་ཕབེས་
བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།	

ད་ེརསེ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་གིས་༸གོང་
ས་མཆོག་ང་ོསྤདོ་ཞུ་དནོ།	 	 ༸གངོ་ས་ཏཱ་
ལའི་བ་ླམ་མཆོག་ནི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་
ནས་བདོ་མིའི་རང་དབང་འཐབ་རྩདོ་མཛད་
མཁན་ཞིག་དང་བམས་བརྩེ་གོང་འཕལེ་

གཏངོ་གནང་མཛད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་
འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་གགས་ཡོད་ཅེས་ཆེ་
བསདོ་གནང་།	 ང་ོསྤདོ་ཞུས་གུབ་མཚམས་
༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	

ང་ཚོ་མི་ནི་སིྤ་ཚོགས་ལ་བརནེ་ནས་འཚོ་
དགསོ་པའ་ིསགོ་ཆགས་ཤིག་རེད།		བམས་
བརྩེའི་འད་ུཤེས་ཐོག་ནས་གཞན་གི་བད་ེ
སྡུག་ལ་སེམས་ཁུར་བ་རུྒྱ་དསེ་སིྤ་ཚོགས་
ནང་འཆམ་མཐུན་སུྐན་བཞིན་ཡོད།	 	 ཚན་
རིག་པས་བརག་དཔྱད་ཀི་ལམ་ནས་གཞི་
རྩའི་མིའི་ལནྷ་སྐསེ་ཀི་རང་བཞིན་ད་ེབམས་
བརྩེ་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ར་སྤདོ་བུང་ཡོད་
སབས་བཟང་ཕགོས་ཀི་རེ་བ་བཅལོ་ས་ཞིག་
ཡོད།	ཞསེ་དང་།	
	 ད་ཆ་ཕྲན་བུ་བཟང་ཕོགས་ཀི་
འགུར་བ་ཞིག་འག་ོབཞིན་ཡོད།	 	 ད་ེས་ྔ
དསུ་རབས་	 ༢༠	 འག་ོསདོ་སབྐས་རྒྱལ་
ཁབ་གཅིག་གིས་གཞན་ལ་དམག་འདྲནེ་
སྐབས་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་དརེ་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་བས་ནས་རྒྱག་གཅིག་
མཆོངས་གཅིག་བདེ་སལོ་ཡོད།	 འནོ་ཀང་

རྒྱ་གར་ནང་གི་གསར་འགུར་གགས་ཅན་དསུ་བབ་ཀི་ག་ོསིྒག་ཐགོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཟླ་རེའ་ིཚོགས་འད་ུཚོགས་པ།

དསུ་རབས་	 ༢༠	 མཇུག་ཙམ་ལ་གནས་
སངས་དརེ་འགུར་བ་ཕིན་ནས་དཔརེ་ན་
ཨ་རིས་ཝི་ཏ་ིནམ་ Vietnam ལ་དམག་
རྒྱག་སྐབས་ཨ་རིའི་མི་མང་ཧ་ཅང་མང་
པསོ་ང་ོརལོ་བས་ཡོད།	 ངསོ་ཀིས་ཡུ་རོབ་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་ཡི་
རངས་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 	 སིྤ་
པའི་མངནོ་འདདོ་རྣམས་བསུྒབ་ཆེད་སྒརེ་གི་
ཁ་ེཕན་བླསོ་གཏངོ་བས་པ་རེད།	 	 འད་ིན་ི
མིའི་རྣམ་དཔྱདོ་ལ་བརནེ་ནས་བུང་བ་ཞིག་
རེད།	 	 ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་འཚེ་བ་
མེད་པའི་འཛམ་གླིང་ཞིག་བསུྐན་ཐུབ་མིན་
གི་དྲ་ིབར་བཀའ་ལན་མཛད་དནོ།	 	 འད་ི
ནི་ང་ཚོའི་འབད་བརྩོན་ལ་རག་ལས་ཡོད།		
ཕན་ཚུན་དགོས་པ་སེལ་རུྒྱའི་ལག་ཆ་མཆོག་
ཏུ་འགུར་བ་ནི་མཛའ་བརྩེའི་འབལེ་ལམ་
བཟ་ོརུྒྱ་ད་ེཡིན།	 ང་ཚོ་འདརི་ལྷདོ་ལྷདོ་བས་

ནས་ཞི་བད་ེབག་ཕབེས་ངང་གནས་ཡོད།	
འནོ་ཀང་འཛམ་གླིང་ས་ཕགོས་གཞན་དང་
གཞན་ད་ུད་ལ་ྟགསོད་རེས་བདེ་བཞིན་ཡོད།	
འགའ་ཤས་ཆོས་མིང་ཁ་ལ་འཁྱརེ་ནས་བག་
ཚ་བ་མེད་པར་མི་གསོད་ཁག་སྦརོ་གི་ལས་
ལ་འཇུག་བཞིན་ཡོད།	 དཀའ་ངལ་ད་ེདག་
ལ་ང་ཚོས་བཟང་ངན་གི་ཡ་ལན་གང་ཡང་
མ་བས་པར་ད་ེམུར་འཇགོ་ཐབས་རྩ་བ་ནས་
མེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་མ་
ཟད།	 	 བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཁདོ་བུད་མེད་
ཀི་ཐབོ་ཐང་དང་དག་ེབཤེས་མའི་ལམ་སལོ།		
ད་ེབཞིན་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་
ལམ་བཟང་གསར་གཏདོ་མཛད་པའི་སྐརོ་
དང་།	 ལགྷ་པར་༸རྒྱལ་བའ་ིཡང་སདི་སྐརོ་
དང་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག		རྒྱ་ནག་ནང་བཟང་
ཕོགས་ཀི་འགུར་བ་འག་ོབཞིན་ཡོད་སྐརོ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

༄༅།	 །ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི ་རུྒྱན་ལྡན་ཟླ་རེའི ་
ཚོགས་འད་ུད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	
ཚེས་	 ༣༠	 ཉནི་ཚོགས་འདགུ	 སབྐས་དརེ་
ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཐ་ོ
མ་སི་མཱན་མཆོག་དང་།	གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་ཤ་བ་ྷསོ་གྷརོ་	 Csaba	 Sogor	 མཆོག	
ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་ཕག་རོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་
ལས་འགུལ་ཁང་གི་ལས་བདེ།	 སརྦ་སེལ་
སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་སོགས་ཁྱནོ་མི་གངས་	 ༢༠	 མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་ཚོགས་འདརུ་
རིང་མིན་ཕི་ཟླ་	༦	ཚེས་	༢	ནས་	༣	བར་

ཉིན་གངས་གཉིས་རིང་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པ་དང་རྒྱ་ནག་ལནྷ་ཚོགས་	 EU-
China	Summit	ཀི་ཚོགས་ཆེན་གཙོ་བརོ་
གུར་པའི་ལས་འཆར་ཁག་གི་ཐོག་བཀའ་
བསྡརུ་གནང་ཡོད།
	 ད་ེཡང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་
ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་དངེ་སྐབས་
རྒྱལ་སིྤའི་ཡུལ་བབས་སིད་བུས་བརན་པ་ོ
མེད་སབས།	 ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་
དང་རྒྱ་ནག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་ད་ེ
ཉདི་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ།	 ཡུ་རོབ་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའི་འཆར་སྣང་སུང་སྐོབ་
དང་གོང་སྤལེ་གཏངོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་
སྐརོ་དང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་སྐབས་མགོན་

ཆེན་པ་ོམཆོག་ན་ིཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་
ལ་ྟབུ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོསིྤ་པའི་སིྒག་འཛུགས་
གཅིག་གི་འགོ་མཉམ་གནས་བ་རུྒྱའི་གཞི་
རྩའི ་འཆར་སྣང་དེར་རྒྱབ་སྐོར་མཛད་
མཁན་ཞིག་ཡིན།	 དརེ་བརནེ་ཡུ་རོབ་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའི་གཞི་རྩའི་འཆར་སྣང་ད་ེ
དག་རུྒྱན་སྐངོ་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོཡིན་སྐརོ།	 གཞན་ཡང་ཡུ་རོབ་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཌོ་ནལ་ཊ་
སི་	Donald	Tusk	མཆོག་དང།	སྐ་ུཞབས་
ཨན་ཊོ་ནའི་ོཏ་ཇ་ན་ི	 Antonio	 Tajani	
མཆོག་བཅས་ལ་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བླནོ་ལི་ཁི་
ཅང་དང་ཐུགས་འཕྲད་སབྐས་བདོ་དནོ་སྐརོ་
གླངེ་སླངོ་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་སྐརོ་

སནྙ་གསེང་ཞུས།	 ད་ེསབྐས་
སྦརེ་སེལ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའ་ི
རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁང་གི་ལས་བདེ་ཝིན་སེན་མི་
ཊེན་	Mr.	Vincent	Metten	
ལགས་ཀིས།	 ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་	 ༡༤	 ཡིས་
རྒྱ་ནག་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་
སངས་བསྐར་ཞིབ་དགོས་སྐརོ་གི་ཞུ་སྙན་
ལ་མཚན་རགས་བཀདོ་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་	
༡༦	 གིས་རྒྱ་ནག་ནང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
སྐརོ་སེམས་འཚབ་དང་ཚོགས་པ་ད་ེདག་
གིས་སྣ་ེཁདི་ད་ེཕི་ཟླ་	༦	ཚེས་	༢	ཉནི་འག་ོ

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐརོ་རྔམ་སནོ་ཁམོ་སྐརོ་
བདེ་འཆར་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།
མཐར་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་
ཆུང་ཞིག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༨	
ནས་	 ༢༤	 བར་བཞུགས་སརྒ་ད་ུའཚམས་
གཟིགས་སུ་ཕབེས་རུྒྱའི་སྐརོ་བཀའ་བསྡུར་
བུང་འདགུ	།
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ཉ་ིཧངོ་ད་ུབདོ་དནོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་རྡ་ཤོད་བདོ་ཁིྱམ་
སླབོ་གྲྭའ་ིནང་ཁུལ་གཞས་སྣ་འགན་སྡརུ་སབྐས་

གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༩	ཉནི་རྡ་ཤོད་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭའ་ིཁང་ཚན་ནང་ཁུལ་གི་རིག་
གཞུང་འཁབ་སནོ་འགན་སྡརུ་སབྐས་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་
ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་དང།	 ཤེས་རིག་དུྲང་ཆེ་སྣང་ས་ཆོས་སྒནོ་ལགས་དང་ཀརྨ་སེང་ེལགས།	 རྡ་
སངེ་བདོ་ཕུྲག་ཁིྱམ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་དུྲང་ཆེ་ཐུབ་བསན་རྡ་ོར་ེལགས།	 བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་ངསེ་སནོ་པ་
བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས།	 རྡ་ས་ཁུལ་གི་དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་སྐ་ུཚབ།	 ད་ེབཞིན་རྡ་ཤོད་བདོ་ཁིྱམ་གི་སླབོ་སིྤས་
གཙོས་དག་ེལས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་འད་ུའཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་རྡ་ཤོད་བདོ་ཕུྲག་ཁིྱམ་སྡའེི་སླབོ་སིྤས་ཕབེས་
བསུ་དང་འབལེ་ཁང་ཚན་ནང་ཁུལ་རིག་གཞུང་འཁབ་སནོ་འགན་སྡུར་ག་ོསིྒག་ཞུས་དགསོ་དནོ་གཙོ་བ་ོན་ི
སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་	 ༨༢	 ལ་ཕབེས་པའ་ིསྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་གི་

དགའ་སནོ་སུང་བརིྩ་ཞུ་
བ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་
པའི་གཞོན་སྐསེ་རྣམས་
ལ་སོ་སོའི་རིག་གཞུང་
ཐོག་ད་ོསྣང་ཡོང་ཆེད་
ཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་ངོ་
སྤདོ་ཞུས།
	ད་ེརེས་སྐུ ་མགོན་གཙོ་

བ་ོཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་འགན་བསྡརུ་གི་བ་དགའ་གནང་ས།ེ	 དག་ེསླབོ་ཡོངས་ལ་བདོ་མིའ་ིང་ོ
བ་ོསུང་སྐབོ་ཆེད་བདོ་པའ་ིརིག་གཞུང་ན་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་དང་།	 བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསན་ན་ིབདོ་མིའ་ིང་ོབ་ོདང་ཁ་འབལ་ཐབས་མེད་པའ་ིཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་སྐརོ།	 ད་ེབཞིན་ཆོས་
ལུགས་དང་མ་འབལེ་བའ་ིབཟང་སྤདོ་དང་བཟང་པའོ་ིརིན་ཐང་ད་ེདག་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སབས་སླབོ་
ཕུྲག་རྣམས་ནས་སླབོ་གྲྭའི་སབྐས་སུ་ནས་ད་ོསྣང་དང་སླབོ་སྦངོ་བདེ་དགོས་སྐརོ་སོགས་ནན་བརདོ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།

སྦལེ་ཀབོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ནས་ཀར་ཎ་ཊ་ཀ་
མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་

ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༣༡	 ཉནི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀར་ཎ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་
སྐ་ུཞབས་སི་ད་ྷར་མཱ་ཡ་ Shri Siddharamaih མཆོག་གིས་དབུས་ཀར་ཎ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ་ིའཕྲདོ་བསནེ་དང་ཁིྱམ་
ཚང་བད་ེདནོ་ Health & Family Welfare	 བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ར་མེཤ་ཀུ་མར་ Ramesh Kumar མཆོག	 མི་
མང་འཛུགས་སུྐན་ལས་གཞིའ་ི	 fro PWD བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་འབུམ་རམས་པ་ཨེཅ་སི་མ་ཧ་དྷ་ེལ་ྦཔ་ Dr. H.C. 

Mahadevapa མཆོག	 སིྤ་ཚོགས་བད་ེདནོ་ Social 

Welfare བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཧཅེ་ཨན་ཇ་ན་ེཡ་ H. 

Anjaneya མཆོག	 ཞིང་ཆུའ་ི Irrigation བླནོ་ཆེན་
སྐ་ུཞབས་ཨེམ་བྷ་ིཔཱ་ཌལེ་ M.B. Patil མཆོག	གངས་
ཉུང་མི་རིགས་ Minority & Wakf ཀི་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུ
ཞབས་ཏན་ལྦརི་སེ་ཌ་ེ Tanveer Sait མཆོག	 གངོ་
སྡ་ེཡང་རྒྱས་ Urban Development བླནོ་ཆེན་སྐ་ུ
ཞབས་རོ་ཤན་བྷགེ་ Roshan Baig མཆོག	ད་ེབཞིན་མངའ་སྡའེ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཝནེ་ཀ་ཌཤེ་	མཆོག་བཅས་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སྦལེ་ཀབོ་ནས་སིྤ་ལེ་	༣	གི་སར་ཡོད་པའ་ིཨ་ཝ་ོར་ཏ་ི Aavorathi གངོ་
གསེབ་ཏུ་ཕབེས་ཡོད།
	 ད་ེཡང་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡	 ཐགོ་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་སྦལེ་ཀབོ་གཏན་སླབོ་ཕབེས་འབརོ་སབྐས་སླབོ་
གྲྭའ་ིསླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ནས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་གངས་སེང་འཁབ་སནོ་ཞུས་ནས་ཕབེས་བསུ་ཞུས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་
ཕགོས་བཞུགས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་དང་།	 སྦངེ་ལོར་ལྷ་ོསིྤ།	 སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་བསམ་དང་བད་ེསརླ་བདོ་མིའ་ི
གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེ
ཡང་མི་མང་འད་ུའཛོམས་ཀི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་སྦངེ་ལོར་ལྷ་ོསིྤ་ཆོས་འཕལེ་ཐུབ་བསན་ལགས་ཀིས་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་
མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲའིི་མཇལ་དར་ཞིག་དང་དྲན་རནེ་ཕག་རགས་ཕུལ་ཏ་ེཀར་ཎ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་ནས་
ད་བར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་གི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་མཐུན་འགུར་གང་ལེགས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་བཅས་ཞུས་
ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རྒྱ་གར་
བྷ་ིཇ་ེཔ་ིཆབ་སདི་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་དང་རྩམོ་པ་པ་ོསྐ་ུཞབས་ཨ་རནུ་ཤོ་རིས་	 Arun 

Shourie	གིས་བརྩམས་པའ་ིརྒྱ་གར་གི་སྐསེ་ཆེན་དམ་པ་གཉསི་	Two Saints	ཀི་རྣམ་
ཐར་སྐརོ་གི་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་མཛད་ཡོད།
	 ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་རྒྱབ་ཏུ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་རྒྱལ་སིྤའ་ི
བས་ིགནས་ཁང་ India International Centre  གི་ཚོགས་ཁང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁདོ་
མཚམས་མཆེད་གགོས་རྙངི་པ་སྐ་ུཞབས་ཨ་རནུ་ཤོ་རི་མཆོག་དང་།	 འབུམ་རམས་པ་

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་མཛད་པ།
ཀ་པ་ིལ་ཝཏྶྱཡན་	 Dr Kapila Vatsyayan	
མཆོག་སོགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས།	 ད་ེརསེ་དཔ་ེདབེ་འགམེས་ཚོང་ཁང་
གགས་ཅན་ཧར་པར་ཀ་ོལིན་སི་	 Harper Col-

lins India	 ཞསེ་པའ་ིསྐ་ུཚབ་འཐུས་མིས་དཔ་ེ
དབེ་དབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་སྒ་ོང་ོསྤདོ་ཞུས།		དཔ་ེ
དབེ་ད་ེནི་རྒྱ་གར་གི་ཆོས་ལུགས་བླ་ཆེན་སྐསེ་
ཆེན་དམ་པ་གཉསི་ཏ་ེར་མ་ཀྲཤིྣ་པ་ར་མ་ཧན་ས་    
Ramakrishna Paramahansa  མཆོག་དང་།	
རཱམན་མཧཱརཤི་	Ramana Maharshi	མཆོག་
རྣམ་གཉསི་ཀི་རྣམ་ཐར་དང་སྦྲགས་ནས་ཆེད་
རྩམོ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ	 ང་ོསྤདོ་གུབ་
རེས་རྩོམ་པ་པསོ་༸གོང་ས་མཆོག་ནི་འཛམ་
གླངི་ནང་ཆེད་སནྙ་པར་གགས་པའི་སྐསེ་བུ་ཀུན་
གིས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 སིྤར་
རྒྱ་གར་ནང་བདོ་མི་བཙན་བོལ་བ་ཉུང་ཤས་
ལས་མེད་ཀང་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ལ་འཛམ་གླངི་

ཡོངས་ཀིས་སེམས་ཁུར་བདེ་དགསོ་པ་ད་ེན་ི
༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་ཆེ་
བའ་ིཡོན་ཏན་ཉག་གཅིག་ལ་བརནེ་ནས་བུང་
ཐུབ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས་རསེ།	མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ནས་ཀང་ཐུགས་དགསེ་
ཚོར་ཆེན་པསོ་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་མཛད་
ཡོད།
	 སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 འདས་པའ་ིམི་
ལོ་	 ༥༨	 རིང་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་
བལོ་བ་བས་ནས་བསདྡ་པ་རེད།	དསུ་སབྐས་
དའེི་རིང་ང་ོཤེས་གགོས་པ་ོརྙིང་པ་མང་པ་ོ
ཞིག་ད་ེརིང་འདིར་མཇལ་རུྒྱ་ཡོད་པ་ཧ་
ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	 	 ངསོ་རང་ལུས་པ་ོ
བདོ་མིའི་ཤ་ཁག་རུས་གསུམ་ལས་སྐསེ་པ་
མ་གཏགོས་བསམ་བླའོི་ནང་རྒྱ་གར་གནའ་
རབས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་བུང་བའི་ལེགས་

བཤད་ཐགོ་གོམས་འདྲསི་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་དང།		
ལུས་པརོ་མཚོན་ནའང་རྒྱ་གར་གི་འབས་
དང་སན་མར་བརནེ་ནས་འཚོ་བཞིན་ཡོད་
སབས་གཅིག་བས་ན་དངེ་རབས་ཅན་ད་ུ
རླམོ་བཞིན་པའ་ིརྒྱ་གར་བ་ཚོ་ལས་ངསོ་རང་
སལོ་རུྒྱན་གི་རྒྱ་གར་ཚད་ལྡན་ཞིག་ལ་ངསོ་
འཛིན་བདེ་ཆོག་པ་ལ་ྟབུ་ཡོད།	 	 ཅསེ་ཞལ་
ཤོབ་དང་སྦྲགས་མུ་མཐུད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	ཕི་དངསོ་པའོ་ིའཛུགས་སུྐན་དགསོ་པ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེ།	 འནོ་ཀང་ད་ེདང་ལནྷ་ནང་
གཤིས་རུྒྱད་དང་འབལེ་བའི་བཟང་པའོི་རིན་
ཐང་གོང་མཐོར་གཏངོ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་རེས་དྲ་ིབ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་
སྩལ།།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་
གོ ་ སིྒ ག ་ འོག ་
འབུམ་རམ་པ་
ཨི་ཤི་ཧ་མཱ་ཡུ་
མི་ཀ་ོ Dr Ishi-

hama Yumiko 

ལགས་ཀིས་ཉི་
ཧ ོང་བ་རྣམས་

ལ་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	ལོ་རུྒྱས་བཅས་ཀི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་འདགུ

འབུམ་རམས་པ་ཨི་ཤི་ཧ་མཱ་ཡུ་མི་ཀ་ོལགས་ན་ི
་ཝ་སེ་ཌ་ Waseda University  ཞསེ་པའ་ིསནྙ་
གགས་ཅན་གི་གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྭའི་ནང་སླབོ་
ཁདི་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་ཀི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་ཐོག་མཁས་དབང་དང་རྩོམ་
པ་པ་ོཞིག་ཀང་ཡིན་པ་དང་།	 ཁངོ་གིས་བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསན་དར་ཚུལ་དང་།	 བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་སྐརོ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ས་བཙན་
བཟུང་མ་བས་གངོ་བདོ་ཀི་ས་བབ་གནས་སངས།	

བཙན་བལོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་གནས་སངས་
དང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་མཛད་རསེ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་ལུང་རགོས་ལགས་ཀིས་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་།	 ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དནོ་
བདེ་ཕགོས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད།	
གཞན་ཡང་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་བདོ་

དནོ་དང་འབལེ་བའི་དཔ་ེདབེ་ཁག་གཅིག་
དང་བདོ་ཆས་སོགས་འགམེས་སནོ་ཞུས་ཏ་ེ
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསོལ་ཇ་འདགེས་
འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 གྷ་ོཀུ་ཇི་ནང་
པའི་ལ་ྷཁང་ད་ུགནས་གཟིགས་སུ་ཁིད་རསེ་
བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཟ་ཁང་ད་ུཉིན་གུང་
ཞལ་ལག་སབས་བད་ེཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད་
པ་བཅས།	།
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རང་གི་རུྒྱན་སྤདོ་ཀི་བསམ་བླ་ོདང་ལནྷ་ད་ུའག་ོམཁན་གི་སདྐ་ཡིག་ད་ེརང་སདྐ་བཞག་དགསོ་པ་
འད་ིཤེས་ཡོན་སདི་བུས་ཀི་གཞི་རིམ་ལ་ྟགུབ་གཅིག་ཡིན།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་དང་ USAID མཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་འགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	
༥	 ཚེས་	 ༢༤	 ནས་	 ༢༦	 བར་ཉནི་གངས་
གསུམ་རིང་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དང་རུྒྱས་
སནོ་པའི་ཤེས་ཡོན་སདི་བུས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་ཞིག་
དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།	
	 སྐབས་ད ེར་བཀའ་བླནོ ་ཁི ་ ཟུར་
སླབོ་དཔནོ་ཆེན་མོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདངོ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 	 	 ཕ་སདྐ་གཙོ་བ་ོབདེ་དགསོ་པ་འད་ི
ཤེས་ཡོན་སིད་བུས་ཀི ་གཞི་རིམ་ལྟ་ གུབ་
ཡིན།	 	 སདྐ་ཡིག་གཞན་བསབླ་མི་ཆོག་ཅསེ་
རྩ་བ་ནས་བརདོ་ཀི་མེད།	 སདྐ་ཡིག་གཞན་ཇི་
ཙམ་བསབླས་ཀང་སླབོ་དགོས་པ་དང་ཆོག་པ་
ཞིག་ཀང་རེད།	 འནོ་ཀང་རང་གི་རུྒྱན་སྤདོ་
ཀི་བསམ་བླ་ོདང་ལྷན་ད་ུའག་ོམཁན་གི་སྐད་
ཡིག་ད་ེརང་སདྐ་བཞག་དགསོ།	 གལ་སདི་
མི་རིགས་གཅིག་གནས་དགསོ་ན།	 བདོ་མི་
རིགས་ཀི་ཐབོ་ཐང་རྩདོ་དགསོ་ན།	 བདོ་མི་
རིགས་ཀི་གནའ་བའོི་རིག་གཞུང་ཤེས་དགོས་
ན།	 བདོ་མི་རིགས་ཀི་གནའ་བའོ་ིརིག་གཞུང་
འཛིན་སྐངོ་བདེ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་དགསོ་ན།	

སྐད་ཡིག་ད་ེཆུང་དསུ་ནས་གཟབ་གཟབ་
བ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་ཚང་མས་མཁྱནེ་
དགསོ་པ་ཞིག་རེད།		
དེ་རིང་ཁ་སང་
མ ང ་ པོ ་ ཞི ག ་
གིས་མི ་ རིགས་
ཞེ ས ་ མ ང ་ པོ ་
བ རོ ད ་ བ ཞི ན ་
ཡོད།		ང་ཚོ་རྒྱ་
གར་ད་ུབསླབེས་
མཚམས ་བོད ་
པའི་སླབོ་ཕུྲག་ད་ེ
དག་མ་འངོས་བདོ་མི་རིགས་ཀི་སོན་རྩ་
ཡིན།	 ཞསེ་ཁ་ལ་འཇགས་ཡོད།	 	 སོན་
ད་ེགཙང་མ་ཞིག་བཞག་དགོས་པ་རེད་
མ་གཏགོས་སོན་ད་ེརས་བསུྒར་བས་པ་
ཞིག་ཡིན་ན་སནོ་ཐོག་གསར་པ་སྐེ་རུྒྱ ་
དའེང་རས་བསུྒར་བས་པ་ཞིག་སྐ་ེརུྒྱ་རེད།		
འགུར་བཅསོ་བཏང་བཞག་པ་ཞིག་སྐསེ་པ་
མ་གཏགོས་གཙང་མ་ཞིག་སྐ་ེརུྒྱ་མ་རེད།
	 བདོ་མི་རིགས་འདི་མི་རིགས་
གཞན་ལས་ཟུར་ད་ུདབེ་བ་འབེད་ཐུབ་
པ་ཞིག་དང་།	 མི་རིགས་ཀི་གནས་བབ་

གཅིག་མཚོན་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་ན་ཤེས་
ཡོན་དང་ལེགས་བང་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི་
རྩར་གུར་བའི་སདྐ་ཡིག་འདི་ཕགོས་ཐམས་

ཅད་ནས་སུང་སྐབོ་བདེ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན།		
ཞསེ་གསུངས་པ་དང་།	
	 སླབོ་སྦངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་འདི་
བསྡམོས་བརྒྱབ་ནས་ཞུ་ན།	 དངེ་རབས་དང་
སལོ་རུྒྱན་གཉསི་རེད།	 	 དངེ་རབས་ཀི་ལ་ྟ
སངས་འད་ིཤེས་ཡོན་སླབོ་སྦངོ་བས་ནས་མི་
ཚེའི་ནང་དཔལ་འབརོ་འད་ུའགོད་ཇི་ཙམ་
བདེ་ཐུབ་རུྒྱ་རེད།	 གཡོག་རུྒྱག་ནས་ཕགོས་
ཇི་ཙམ་ལེན་ཐུབ་རུྒྱ་རེད།	 དརེ་བརནེ་སླབོ་
སྦངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་ལ་ལ་ྟསངས་འད་ིའཚོ་
ཐབས་ཀི་དནོ་ད་ུསླབོ་སྦངོ་བདེ་ཀི་ཡོད་དམ།	

ཡང་ན་མ་རིག་པའ་ིམུན་པ་སངས་ནས་ཤེས་
ཡོན་གི་བླ་ོགསོ་རྒྱས་པ་ཞིག་དང་མི་དརེ་
ཤེས་ཡོན་དང་བླ་ོགསོ་ལནྡ་པ་ཞིག་བཟ་ོརུྒྱའི་

དནོ་ད་ུསླབོ་སྦོང་
བདེ་ཀི་ཡོད་པའི་
ལྟ་སངས་གཉིས་
པ ོ ་ ད ེ ་ ཧ ་ ཅ ང ་
མི ་འདྲ་བ་རེད།	
ན ུབ ་ཕོགས ་ སུ ་
འགུར་བ་ཧ་ཅང་
འག་ོབཞིན་འདགུ		
ང ་ ཚོའི ་ གནས ་

ཚང་རྒྱ་གར་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་གི་དམིགས་
ཡུལ་ལ་ལྟ་སངས་འདི་གཡོག་རུྒྱག་རུྒྱའི ་
བསམ་ཚུལ་ད་ེརང་རེད།
	 དེ་ སྔ ་ རྒྱ ་གར ་ག ཞུང ་ གི ་ མི ་
ཚོས་སྐད་ཆ་དང་པ་ོའདྲ་ིརུྒྱ་འདི་རང་རེད།			
What is employment perspective? ཁྱདེ་
ཚོས་སླབོ་དཔནོ་གི་འཛིན་གྲྭ་སོགས་ཐོན་
རསེ་ལས་ཀ་ཅི་ཞིག་ཐབོ་བམ།	 ཞསེ་དྲ་ིབ་
འད་ིརེད།	 སབྐས་དརེ་ངས་ཁངོ་རྣམས་ལ་
ང་ཚོས་འདིར་སིྦན་བདག་བཟ་ོརུྒྱའི་དནོ་ད་ུ
སླབོ་སྦངོ་སྤད་པ་མ་གཏགོས་གཡོག་པ་ོབཟ་ོ

ཆེད་མ་རེད།	 ཅསེ་བརདོ་པ་ཡིན།	 	 ང་
རང་ཚོ་བཙན་བལོ་སིྤ་ཚོགས་དང་།	 དག་ེ
རན་དང་ཕ་མའ་ིསིྤ་ཚོགས།	 འཛིན་སྐངོ་གི་
སིྤ་ཚོགས་ནང་ཤེས་ཡོན་གི་དམིགས་ཡུལ་
འདི་མི་ཚེའི་འཚོ་ཐབས་ཆེད་ཡིན་པའི་ལྟ་
སངས་འདི་བཞག་ནས་འཚོ་ཐབས་ཟརེ་བ་
འད་ིཞར་བུང་སདྐ་ཆ་ཞིག་རེད།	 གདདོ་
མའི་མི་ད་ེདག་ཡི་གེ་མ་ཤེས་ཀང་ལྟགོས་ཤི་
འཐབེ་མེད།	 འཚོ་ཐབས་ཤིག་ག་ོཆོད་ཡོད།	
ཁིྱ་དང་དདུ་འག་ོལ་མཚོན་ནའང་ལྟགོས་ཤི་
འཐབེ་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད།	རྒྱ་གར་
གི་གཏམ་དཔ་ེཞིག་ཡོད།	 ཁ་གཅིག་འད་ི
ལག་པ་གཉསི་ཀི་གསོ་མི་ཐུབ་པ་གང་ཡིན།	
ཞསེ་པ་ལ་ྟབུ་རེད།	 	 	 ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་
འབདེ་ཀི་ཤེས་རབ།	 ཆོས་དང་འཇིག་རནེ་
གང་ཡིན་ཡང་ཤེས་རབ་གཙོ་བ་ོཡིན་སབས་
ཤེས་ཡོན་སྤདོ་རུྒྱ་འདི་ཤེས་རབ་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་རུྒྱའ་ིཆེད་རེད།	 	 དརེ་བརནེ་ཤེས་
ཡོན་གི་དམིགས་ཡུལ་ལ་ལྟ་སངས་འདི་མ་
ནརོ་བ་བ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	ཅསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་དྲ་ིབ་རྣམས་ལ་
ལན་འདབེས་གནང་འདགུ	།

ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཌལ་ཧརོ་ཕུན་ཚོགས་གླངི་བདོ་མིའ་ི
གཞིས་ཆགས་སུ་འཚམས་གཟགིས་ཕབེས་པ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་
ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ལོ་འད་ིཉདི་བདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་གི་ལོ་དང་བདོ་མི་གནས་སྡདོ་ས་ཁུལ་
ཁག་ཏུ་བསྐརོ་བསྐོད་གནང་རུྒྱའི་ལོར་སུང་
བརིྩ་ཞུ་རུྒྱའི་གསལ་བསྒགས་སྔནོ་སོང་ལྟར།			

ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༢༢	 ནས་	
༢༤	 བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་འཁོར་
ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆོག་ཌལ་
ཧརོ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
སུ་འཚམས་གཟགིས་སདླ་ཕབེས་འབརོ་སབྐས་
ཌལ་ཧརོ་བདོ་མིའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་
ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ།	 གཞུང་འབལེ་མིན་
པའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་སྐུ ་ཚབ་རྣམས་ནས་
ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།
	 ཕི་ཚེས་	 ༢༣	 ཉནི་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་ས་གནས་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་
སབྐས་	 ༡༥	 བཀའ་ཤག་གི་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ི
འཐབ་བུས་སྐརོ་དང་།	 	 	 གཞིས་ཆགས་ས་
བརན་སདླ་ལས་གཞི་སྣ་མང་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་

ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དང་རུྒྱས་སནོ་པའ་ིཤེས་
ཡོན་སདི་བུས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་མཇུག་བསིྒལ།

པའ་ིསྐརོ།	 	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་གཞུང་
ནས་གཏན་འབབེས་གནང་བའི་བཙན་
བོལ་བ ོད ་མིའི ་མཐུན་རྐེན ་སྦོར་སྤོད ་
བདེ་ཕགོས་ཀི་སདི་བུས་	 ༢༠༡༤	 དང་
དེའི ་དགེ ་མཚན་སྐ ོར ་ངོ ་སྤོད ་གནང་

དནོ།	 	 སདི་བུས་འད་ིན་ིརྒྱ་གར་གཞུང་
གིས་བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་གཏན་
འབེབས་གནང་བའི ་སིད་བུས་ཧ་ཅང་
གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	སི ད ་
བུས་འདིའི ་འོག་ནས་བཙན་བོལ་བ ོད་
མི་རྣམས་རྒྱ་གར་ནང་མུ་མཐུད་སྐབས་
བཅོལ་ངང་གནས་ཆོག་པ་ཙམ་དུ་མ་
ཟད།	 བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་ཀི་
བད་ེདནོ་ཆེད་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་
ཇི་ལརྟ་གནང་དགསོ་པའི་ལམ་སནོ་རྣམས་
གསལ་པརོ་འཁདོ་ཡོད།	 	 དཔརེ་ན་ས་
ཞིང་བ ོགས་གཏོང་གནང་ཕོགས་དང་
དབུས་སའི་གཞུང་གི་རོགས་སྐོབ་ལས་
གཞི་ཇི་འདྲ་ཞིག་བདོ་མི་བཙན་བོལ་བ་
རྣམས་ལ་ཐབོ་ཐང་ཡོད་མེད།			རང་གི་

མཁས་ལས་པའི་ཤེས་ཡོན་རྒྱབ་
ལྗངོས་གཞི་ལ་བཞག་ནས་ལས་
རིགས་ཇི་འདྲ་ཞིག་དནོ་གཉརེ་
བདེ་ཆོག་པའི་ཐབོ་ཐང་སོགས་
འཁདོ་ཡོད།	 ཅསེ་གསུང་བ་མ་
ཟད།	 དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་
བུས་ཀི་ངོ་བ ོ་དང་བུང་རིམ།	
གུབ་འབས་བཅས་ཀི་སྐརོ་དང་
ཤེས་ཡོན་གི་གལ་གནད།	 བུད་
མེད་ནསུ་སབོས་གོང་སྤལེ་གི་
སིད་བུས་གཏན་འབབེས་གནང་
ཕགོས་ཀི་བུང་རིམ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་
གནང་།	 གཞན་ཡང་ས་གནས་
བདོ་རིགས་ཚོས་ཡུལ་མི་དང་
ལྷན་མཐུན་ལམ་ལེགས་པ་ོཡོད་
པར་བསགྔས་བརདོ་གནང་བ་མ་
ཟད།	 མུ་མཐུད་རུྒྱན་སྐངོ་བདེ་
དགོས་སྐརོ ་དང་ཡུལ་ཁིམས་
ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་དགོས་པ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་
གསུངས།	 	 གསུང་བཤད་གུབ་
མཚམས་ཌལ་ཧརོ་ཁུལ་གི་བདོ་
མིའི་སྡདོ་སྒར་ཁག་ལ་འཚམས་
གཟིགས་དང་མང་ཚོགས་ཀི་
དཀའ་ངལ་ཞུ་གཏུག་ལ་གསན་
ཞིབ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཉནི་གངས་
གསུམ་རིང་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དང་
རུྒྱས་སནོ་པའི་ཤེས་ཡོན་སིད་བུས་ཀི་ཟབ་
སྦངོ་ད་ེབཞིན་ཕི་ཚེས་	 ༢༦	 ཉནི་མཇུག་
བསྡམོས་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་
ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད།
	 ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༢༦	 ཉནི་
གི་ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༢།༡༥	 ཙམ་ཐགོ་
མཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་མར་ཤེས་རིག་
ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་ཚེ་
རིང་བསམ་གུབ་ལགས་ཀིས་ཉིན་གངས་
གསུམ་རིང་གི་ཟབ་སྦངོ་དང་འབལེ་བའི་ང་ོ
སྤདོ་གནང་གུབ་མཚམས་ཟབ་སྦངོ་བ་ཁག་
གཅིག་གིས་དགངོས་འཆར་བཏནོ།	 ད་ེ
ནས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་ཟབ་ཁིད་པ་རྣམ་པར་མཇལ་
དར་དང་ཟབ་སྦངོ་བ་རྣམས་ལ་ལག་འཁྱརེ་
གནང་ས་ེགསུང་བཤད་གནང་དནོ།	
	 ད་རེས་ཟབ་སྦངོ་འདི་ནམ་རུྒྱན་
ཟབ་སྦངོ་དང་ཏགོ་ཙམ་མི་འདྲ་བ་ཡོད།	 རྩ་
བའ་ིམི་འདྲ་བ་ན་ིའགན་འཁུར་གི་ཆ་ནས་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།	 སིྤར་དག་ེརན་དང་ལས་བདེ།	
ཕ་མ་སོགས་སུ་ཡིན་ནའང་ཟབ་སྦངོ་གང་
འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཟབ་སྦོང་ནང་གང་
སྦངས་པ་ད་ེདག་ལག་ལེན་བསར་དགོས་
རུྒྱའ་ིའགན་འཁུར་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ད་རེས་

ཟབ་སྦངོ་འད་ིཏགོ་ཙམ་མི་འདྲ་བ་ན་ིརྣམ་པ་
ཚོ་ཟབ་སྦངོ་ལ་ཕབེས།	 ད་ེནས་རྣམ་པ་ཚོའ་ི
བརུྒྱད་ནས་ཤེས་ཡོན་སིད་བུས་ཐགོ་ལ་མང་
ཚོགས་དང་སླབོ་གྲྭའི་ནང་ལ་གོ་རགོས་སྤལེ་
རུྒྱ་དང་ལམ་སནོ་གནང་རུྒྱའི་འགན་འཁུར་
ཆེན་པ་ོབཞེས་ནས་ཕབེས་དགོས་ཀི་ཡོད།	
ད་ེའདྲ་ཡིན་དསུ་ད་རེས་ཟབ་སྦངོ་འད་ིཉདི་
ཐགོ་མ་ཉདི་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་དསུ་ཧྲག་
བསྡུས་ལྟ་བུའམ་རན་ལགས་རྣམ་པའི་ནང་
ནས་སྙངི་ཁུ་ལ་ྟབུ་ཚུར་བསྡུས་ནས་དགེ་རན་
རྣམ་པ་ཚོས་གང་མཁྱནེ་པ་དང་ཉམས་མྱངོ་
བུང་བ་རྣམས་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུས།
	 ཤེས་ཡོན་སིད་བུས་འད་ིརྣམ་པ་
ཚང་མས་མཁྱནེ་གི་ཡོད་རེད།	 བཙན་བལོ་
སླབོ་གྲྭ་ཡོངས་རོགས་ནང་ལག་ལེན་བསར་
དགསོ་ཀི་ཡོད།	 སིྤར་བཏང་ཤེས་ཡོན་སདི་
བུས་ཀི་དགོས་དམིགས་དང་གནས་སངས་
ལ་ལྟ་ཡོང་དསུ་མང་པ་ོཞིག་གིས་ལག་ལེན་
བསར་བཞིན་པ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཡོད།	 འནོ་
ཀང་སིད་བུས་ཀི་ང་ོབའོི་ཐགོ་ནས་ཆ་ཚང་
བ་ལ་ྟབུ་མེད།	 ཞསེ་དང་།	 འདརི་བཞུགས་
པའི་འགན་འཁུར་མཁན་ཤ་སག་ཡིན་པས་
ཤེས་ཡོན་སིད་བུས་ཀི་གནད་འགག་འད་ིགོ་
རགོས་མཐིལ་ཕིན་པ་སྤལེ་རུྒྱ་དང་ད་ེབཞིན་
ལག་བསར་ཡང་དག་ཞིག་ཡོང་རུྒྱའི་འབད་
བརྩོན་ཧུར་ཐག་གནང་དགོས་རུྒྱ་འདི་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་།།
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ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་སུ་ག་ོསབྐས་ནམ་བུང་སབྐས་བདོ་དནོ་གླངེ་སླངོ་ཡོང་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༢༥	 ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༢།༣༠	 ཙམ་ལ་
ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་ཕག་རོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་མི་བཞིས་གསར་
འགདོ་གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་ཡོད།
	 ད་ེཡང་ཐོག་མར་སྦར་སིལ་སྐུ་
ཚབ་དནོ་ཁང་གི་ལས་བདེ་རིག་འཛིན་ཆོས་
སྒོན་ལགས་ཀིས་འཚམས་གཟིགས་སྐརོ་
ངོ་སྤོད་གནང་སྐབས་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མིའི་ཕག་རོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་མི་རྣམས་ན།ི	 དསུ་རུྒྱན་ད་ུབདོ་དནོ་
ལ་སེམས་ཤུགས་ཆེན་པསོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
མཁན་ཡིན་པ་དང་།	 	 ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
ནང་བ ོད་ད ོན་ཞུ ་གཏུག་གི ་ལས་འགུལ་
སྤལེ་སྐབས་ཁོང་རྣམ་པས་རོགས་རམ་རྒྱ་
ཆེ་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་སྐརོ།	 	 ད་ེ
བཞིན་ཁངོ་རྣམས་རྡ་སར་ཕབེས་དགསོ་དནོ་
གཙོ་བ་ོནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་
དནོ་སྤལེ་ཕགོས་དང་།	 	 བདོ་མི་བཙན་
བོལ་བ་རྣམས་ཀི་གནས་སངས་དངོས་སུ་
གཟིགས་ནས་རྒྱབ་སྐོར་ད་ེདག་བདོ་མིའི་
འཐབ་རྩདོ་ཀི་ཁ་ཕགོས་ཇི་འདྲ་ཞིག་ལ་ཕན་
བཞིན་ཡོད་མེད་སོགས་དངོས་སུ་ཉམས་

མྱོང་གསོག་སླད་ཕབེས་པ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་
གསུངས།
དེ ་ རེ ས ་ ལྕ མ ་ གོ ན ་ ཇི ་ ལྦ ར ་ ཕ ོར ་ རོ ་	
Gyongyver 

F o r r o 

ལགས་ཀིས་
གསུང་ད ོན།		
ང་ཚོ་འདིར་
བ ོ ད ་ མི འི ་
ད བུ ་ ཁི ད ་
༸གོང་ས་ཏཱ་
ལ འི ་ བླ ་ མ ་
མཆོག་གིས་
ད བུས ་བ ོད ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་གཞུང་འབལེ་མིན་
པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་དབུ་ཁིད་སོགས་དང་
མཇལ་འཕྲད་བུང་བ་མ་ཟད།		བདོ་མི་སེར་
སྐ་རན་གཞོན་འདྲ་མིན་དང་ཐུག་རུྒྱ་བུང་།		
ང་ཚོས་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་དང་དགོན་སྡ་ེཁག་
ནང་བསྐདོ་ནས་དངསོ་ཡོད་བདོ་མིའི་གནས་
སངས་རུྒྱས་ལོན་ཡག་པ་ོབུང་།	 བདོ་མི་
རིགས་ན་ིསྙངི་སབོས་ཅན་གི་མི་རིགས་ཤིག་
ཡིན་ཡང་བདོ་མི་རྣམས་ན་ིསྤདོ་ལམ་ཞི་དལུ་

བག་ཡོད་ཅན་ཡིན་སབས་བདོ་མི་རིགས་ཀི་
དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་དརེ་ངས་ཡི་རང་
བསགྔས་བརདོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	

ང་འདིར་འབརོ་ནས་ཁྱདེ་རྣམ་པའི་གནས་
སངས་དང་འཐབ་རྩོད་གནང་བཞིན་པ་
མཐངོ་སབྐས་འཚེར་སྣང་བུང་།	 	 གང་
ཡིན་བརོད་ན་ཁྱེད་རྣམ་པ་རི་བ་ོཧི་མ་ལ་
ཡའི་བརྒྱབ་ནས་བསོ་བོལ་དུ་མ་ཕ ེབས་
གོང་ང་ཚོས་བདོ་མིའི་འཐབ་རྩདོ་ལ་རོགས་
རམ་གང་ཡང་བདེ་མ་ཐུབ་པ་རེད།	 འནོ་
ཀང་ངས་འབུང་འགུར་བདོ་དནོ་ལ་རང་
ནསུ་གང་ཡོད་ཐགོ་རོགས་རམ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་

ཞསེ་ཁས་ལེན་ཞུས་ཆོག	 	 དརེ་བརནེ་ང་
ཚོས་བདོ་དནོ་ཐགོ་མུ་མཐུད་རང་ནསུ་གང་
ཡོད་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ད་ནས་

བཟུང་ངས་
འ བེ ལ ་
ཡོ ད ་ སུ ་
འདྲ ་ ཞིག ་
དང ་ ཐུག ་
ཀང ་བོད ་
མིའ་ིའཐབ་
རྩོད ་སྐ ོར ་
སོགས་ངོ་
སྤོ ད ་ ཞུ ་
རུྒྱ ་ ཡི ན །		

ཞསེ་གསུངས།
	 ད་ེནས་ལྕམ་ཧ་ེརི་ཌི་ཁེ་ལེ་ཌོན་	
Harriet Clayton ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་གནམ་གཤིས་
གནས་སངས་ཇ་ེཞན་ད་ུའག་ོབཞིན་པ་དརེ་
ང་ཚོས་སེམས་འཚབ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	བདོ་
ཀི་ས་བཅུད་དང་རྩ་ཐང་ཉམས་ཆག་འག་ོ
བཞིན་པའི་གནས་སངས་སྐརོ་ང་ཚོ་འདིར་
འབརོ་རསེ་གནས་ཚུལ་གསལ་རགོས་ཐུབ་

བུང་།	 	 ང་ཚོ་ཕར་ཕིན་ནས་ད་ེཚོའ་ིསྐརོ་
ལས་འགུལ་གང་ཐུབ་སྤལེ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས།
	 ད་ེརེས་སྐུ་ཞབས་ཕ་རན་སི་སི་
ཀ་ོབ་ོཇི་ Francesco Giorgi ལགས་བཅས་
ཀིས་གསུང་དནོ།	 ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་
དང་བདོ་གཉིས་དབར་འདྲ་ཆོས་མང་པ་ོ
ཡོད།	 	 གཅིག་ན་ིཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པ་དང་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གཉསི་
ཀར་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རགས་བཞསེ་
མྱངོ་ཡོད།	 	 རྒྱབ་ལྗངོས་ཀི་གནས་སངས་
འདི་ལྟ ་ བུའི ་འོག་ནས་ང་ཚོ ་འདིར་ནང་
ཚགས་ཀི་འད་ུཤེས་ཐགོ་ནས་སྡདོ་རུྒྱ་བུང་།			
འདི་ནས་ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞིག་
ཤེས་རགོས་བུང་བ་ད་ེདག་ཕིར་རང་ཡུལ་
ད་ུའབརོ་རསེ་གཞན་ལ་འགལེ་བརདོ་བ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ཐངེས་འདརི་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
ཤེས་ཡོན་སིད་བུས་སྐརོ་ཤེས་རགོས་བུང་
སབྐས་ང་རང་ང་ོམཚར་སྐསེ་བུང་།	 	 ང་
ཚོས་བདོ་རྒྱ་གཉསི་སནྨ་གི་དབུ་མའི་ལམ་གི་
སིད་བུས་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་སོགས་གསུངས།།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཐགོ་གི་ཆེད་ལས་མི་སྣ་སོགས་རང་དབང་
ཅན་གི་སྡ་ེཁག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་དང་

ཉ་ིམ་ལ་ྷམོ་ལགས་ཀི་སྐརོ་འདྲ་ིརྩད་གནང་བ།
༄༅།	 །འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་
ཐངེས་	 ༣༥	 འཚོགས་ལ་ཉ་ེབའ་ིསབྐས་
འདིར ་འཛམ་གླིང ་མཉམ་འབེལ ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་བཙན་དབང་འཛིན་བཟུང་དང་།	 རིག་
གཞུང་ཐབོ་ཐང་།	 བསམ་ཚུལ་དང་གཏམ་
བརདོ་རང་དབང་གོང་སྤལེ་དང་སུང་སྐབོ།	
གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ།	
ད་ེབཞིན་ཡ་ང་སྙངི་ར་ེམེད་པའ་ིམི་སྤདོ་ལས་
འདས་པའི་དྲག་སྤདོ་སོགས་ཀི་གནད་དནོ་
ཐགོ་རགོ་ཞིབ་གནང་མཁན་རང་དབང་ཅན་
གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་ཆེད་ལས་མི་སྣ་སོགས་
ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་མིའི་རང་དབང་
དང་སདྐ་ཡིག་སུང་སྐབོ་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་
ཕུག་ལགས་དང་སུྤལ་སྐུ་བསན་འཛིན་བད་ེ

ལེགས་རིན་པ་ོཆེ་དམ་པ་མཆོག་གི་སྤུན་
མཆེད་ཉི་
མ ་ ལྷ ་ མོ ་
ལ ག ས ་
དང་སྒོལ་
དཀར་ལྷ ་
མོ་ལགས་
བ ཅ ས ་
ཀི ་གནད་
ད ོན ་ཐོག ་
འདྲི་རྩད ་
ན ན ་ པ ོ ་

གནང་འདགུ	 འཛམ་གླིང་མཉམ་
འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་བཙན་དབང་
དང་འཛིན་བཟུང་།	 རིག་གཞུང་ཐབོ་ཐང།	
བསམ་ཚུལ་དང་གཏམ་བརདོ་རང་དབང་
གངོ་སྤལེ་དང་སུང་སྐབོ།	 གངས་ཉུང་མི་
རིགས་ཀི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་སོགས་ཀི་
གནད་དནོ་ཐགོ་རགོ་ཞིབ་གནང་མཁན་ཆེད་
ལས་མི་སྣས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བཀྲ་ཤིས་
དབང་ཕུག་ལགས་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་འདྲ་ིརྩད་
གནང་འདགུ
	 དེ་ཡང་སྙན་ཐོའི ་ནང་གསལ་
ལརྟ་ན།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཀྲ་ཤིས་
དབང་ཕུག་ལགས་འཛིན་བཟུང་བཀག་
ཉར་འགོ་ཕིར་འབལེ་བ་རྩ་བ་ནས་བདེ་མ་

བཅུག་པའ་ིཁར་ཁངོ་ལ་ཁམིས་རྩདོ་པ་ག་ླརུྒྱ་དང་།	 ཁངོ་
གིས་ནག་ཉསེ་གང་བསགས་པའི་དཔང་རགས་ར་སྤདོ་སྐརོ་
ཁངོ་ལ་གསལ་བཤད་རྩ་བ་ནས་མ་བས་པ་མ་ཟད།	 ཁངོ་
གི་ཉསེ་ཁིམས་ལ་རགོ་ཞིབ་བདེ་སྐབས་ཆ་སྙམོས་མེད་པའི་
གནས་སངས།	 ཁངོ་གིས་གཏམ་བརདོ་རང་དབང་གི་ཐབོ་
ཐང་ལོངས་སུ་སྤད་ནས་རང་གི་རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་བདེ་
པ་དརེ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་གི་ཉསེ་འཛུགས་བས་ནས་ཉསེ་
ཁིམས་ཕགོ་འསོ་པའི་ཁིམས་འགལ་གི་བ་སྤདོ་ལ་བརིྩ་ནས་
དམ་བསྒགས་བདེ་བཞིན་ཡོད།
	 རྒྱལ་སིྤའི་ཐབོ་ཐང་རགོ་ཞིབ་ཐགོ་གི་མཁས་པ་
རྣམས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁིམས་ལུགས་ཀི་རྒྱབ་རནེ་ཇི་
འདྲ་ཞིག་གི་འགོ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕུག་ལགས་འཛིན་བཟུང་
བཀག་ཉར་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ལ་ྟཁངོ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་འགོ་གནས་བཞིན་ཡོད་སབས།	ཁངོ་
གི་ལུས་པ་ོདང་སེམས་ཁམས་བད་ེའཕརེ་ཡིན་མིན་ར་སྤདོ་
གསལ་པ་ོདགསོ་པ།	 ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའ་ིགནས་ཚད་དང་
མཐུན་པའི་ཐགོ་ནས་ཁངོ་ལ་ཁིམས་བཤེར་བདེ་བཞིན་ཡོད་
མེད་སོགས་གནད་དནོ་བདནུ་ཐགོ་འདྲ་ིརྩད་ཤུགས་ཆེ་གནང་
འདགུ
	 ད་ེབཞིན་སྒོལོ་དཀར་ལ་ྷམོ་དང་ཉ་ིམ་ལ་ྷམོའ་ིགནད་དནོ་
སྐརོ་ལའང་འདྲི་རྩད་གནང་བ་དང་ཁོང་གཉིས་ཐོག་ལ་
སེམས་ཚབ་དང་སྦྲགས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བདེ་དགསོ་
དནོ་རུྒྱ་མཚན་བཅས་ཐད་ཀར་འདྲ་ིརྩད་བེད་ཡིན་སྐརོ་
བཅས་གསུང་འདགུ	།

ཁང་པ་བགོས་གཏངོ་
གསལ་བསྒགས།

༄༅།	རྡ་ས་གངས་སིྐད་ལས་བདེ་གསོལ་ཚང་གི་ཉ་ེའདབས་
སུ་ཡོད་པའ་ིའགོ་ཐགོ་ཁང་མིག་རྒྱ་ཁྱནོ་ཁུ་	 ༣༠'x༢༠'x༨་༩'		
ཅན་གཅིག་དང་།	ཐབ་ཚང་རྒྱ་ཁྱནོ་ཁུ་	༡༩་༡༡'x༩་༤'x༡༠་༢'	
ཅན་ཇ་ཁང་ངམ་ཟ་ཁང་	 (Cafeteria	 or	 Canteen)	 ཆེད་
བགོས་གཏངོ་ཞུ་འཆར་ལགས་ན།	 བགོས་ལེན་འཛུལ་ཞུགས་
གཏའ་དངུལ་ཧནི་སྒརོ་	 ༡,༠༠༠།	 ཕུལ་འབརོ་བུང་མཚམས་
བགོས་འགན་འགེངས་ཤོག་རིན་མེད་ཞུ་ལེན་ཆོག་རུྒྱ་དང་།	
བགོས་ལེན་འགངེས་ཤོག་ཞིབ་བཀང་གིས་	(Sealed	Enve-
lope)	 དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	
ཚེས་	 ༢༡	 ཕི་དྲའོ་ིཆུ་ཚོད་	 ༥	 འགངས་མེད་ཕུལ་ཟནི་པ་
གནང་དགསོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༣		ས་ྔདྲའོ་ི
ཆུ་ཚོད་	 ༡༠།༣༠	 ཐགོ་གསང་བའ་ིབགོས་ལེན་འགངེས་ཤོག་	
(Sealed	Envelope)	ཁ་ཕསེ་རུྒྱ་ཡིན་པའ་ིགསལ་བསྒགས་སུ།		
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་		༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	
༢༢	ལ།

འབལེ་གཏུགས་ཞུ་ཡུལ།	 དཔལ་ལས་ཟུང་དུྲང་དག་ེའདནུ་
ཆོས་འཕལེ།
ཞལ་པར་ཨང་།	༠༡༨༩༢་་༢༢༢༤༨༧།	༢༢༣༧༣༨
ཕག་ཁྱརེ་ཞལ་པར་ཨང་།	༨༩༨༨༡༥༦༥༣༧
གླགོ་འཕྲནི།	(Email):	finance@tibet.net

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང།	
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	

སོགས་དྲ་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།
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ལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	།བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་སུ་སབྐས་བསནུ་དགསོ་མཁ་ོགཞིར་བཟུང་།	ཕི་དྲལི་ཁྱབ་ཁངོས་
བདོ་ཀི་སདི་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ད་ུཁྱད་ལས་པ་དུྲང་གཞནོ་	༡	གཤམ་གསལ་ས་སངོ་ཡོད་པར་
དགོས་ངསེ་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཞིང་དནོ་དམ་སི་ཞུའི་ལས་བདེ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་འདདོ་ཡོད་རིགས་
ནས་འཚང་སནྙ་འབུལ་འཐུས།
ཁྱད་ལས་པའ་ིདུྲང་གཞནོ་ས་མིག་ཆེད་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡༽	ལས་འགན།	ཉམས་ཞིབ་པ།
༢༽	 ཤེས་མྱངོ།	 ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་གང་ཞིག་ནས་ཉུང་མཐར་ཁམིས་ཀི་སླབོ་ཐནོ་ LLB དང་
གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའ་ིལག་འཁྱརེ་ཡོད་པ་གཉསི་ཀར་ལོ་	 ༦	 ལས་ཀའ་ིཉམས་མྱངོ་
ཡོད་དགསོ།	 ༼ཉམས་མྱངོ་ད་ེབཞིན་ཞརོ་ལས་མིན་པར་ལས་དསུ་ཆ་ཚང་(full time) ཡིན་པ་
དགསོ།༽		
	ཡང་ན།
M.	Phil	ལག་འཁྱརེ་ཐགོ་ལོ་	༤	ལས་ཀའ་ིཉམས་མྱངོ་ཡོད་པ།	ད་ེདང་མཉམ་པའ་ིལས་རིགས་
གཞན་གི་ཁྱད་ལས་པའ་ིལག་འཁྱརེ་ (Qualified in other equivalent professional field) 

ཡོད་པ་དགསོ།	 ༼ཉམས་མྱངོ་ད་ེབཞིན་ཞརོ་ལས་མིན་པར་ལས་དསུ་ཆ་ཚང་ (full time) ཡིན་
པ་དགསོ།༽
༣༽	ལོ་ཚད།	༢༠༡༦།༠༦།༢༦	ཉནི་རང་ལོ་	༤༠	ལས་མ་བརལ་བ་དགསོ།
༤༽	 རུྒྱགས་གཞི།	 ཆ་རྐནེ་ཚང་བའ་ིམི་འག་ོརྣམས་ལ་ངག་རུྒྱགས་ཀི་ལམ་ནས་བསྐ་ོགཞག་
གནང་ཕགོས་གནང་རུྒྱ་ཡིན།
གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཆ་རྐནེ་ལནྡ་རིགས་ནས་འད་ིག་ལས་ཁུངས་དང།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ལས་ཁུངས་ནས་ཞུ་བའམ།	ཡང་ན།	གཞུང་འབལེ་དྲ་རྒྱ་ (www.tibet.net) ནས་བདོ་ཡིག་ཐགོ་
གཏན་འབབེས་ཡོད་པའི་འཚང་སནྙ་འགངེས་ཤོག་བཏནོ་ས་ེདནོ་ཚན་རྣམས་འཚེམས་ལུས་མེད་
པ་བཀང་ཟནི་རསེ།
༡༽	རང་ཉདི་ཀི་ད་ལའྟ་ིཕདེ་པར་ཚོན་ལནྡ་	༢	རེ་དང། (one passport & one stamp size)

༢༽	 འཛིན་རིམ་བཅིུས་ཡན་གི་སླབོ་ཐནོ་ལག་འཁྱརེ་ཆ་ཚང་དང་།	 གངོ་གསལ་དགསོ་མཁའོ་ི
བཞིན་དའེ་ིཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁྱརེ་(Marks Card & Degree Certificate) བཅས་
ཀི་ང་ོབཤུས།
༣༽	དངྭ་བངླས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང།	གཉསི་པ།	འབུལ་འབབ་གཙང་
ཕུལ་ཟནི་པའ་ིམཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས།
༤༽	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིལག་འཁྱརེ། (RC) ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང།	
དསུ་འགངས་ཞུས་པའ་ིམཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས།
༥༽	ཁམིས་མཐུན་སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁྱརེ་ (Birth Certificate) གི་ང་ོབཤུས།
༦༽	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་གཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁངོས་རྒྱ་བདོ་སནྨ་ཁང་ཡོད་ན་
དང།	 ད་ེམིན་སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་གང་རངུ་ནས་ནད་གཅངོ་དང་འགསོ་ནད་རིགས་མེད་པར་
གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིསནྨ་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ (MC) ཁ་གསར་སངེ་རང་ཉདི་ཀི་འདྲ་
པར་མཉམ་སྦར་ཐགོ་སནྨ་པའ་ིལས་དམ་དང།	ས་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོམ།
༧༽	 འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་བ་སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ (Character 

Certificate) ང་ོམ།
༨༽	གལ་སདི་ད་ལ་ྟསིྤ་སྒརེ་གང་རངུ་ནང་ལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་སྡ་ེཚན་ནས་དགག་
ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ (No ObjectionLetter) ང་ོམ་བཅས་མཉམ་འབུལ་དགསོ།	 གངོ་གསལ་
ཡིག་ཆའ་ིང་ོབཤུས་ཁག་ལ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ།	 ལས་བདེ་འདམེས་ལནྷ་ནས་
བསྐ་ོགཞག་བས་པའ་ིཟུང་དུྲང་གནས་རིམ་ཡན་སུ་རངུ་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་ (Attestation) 

ཞུས་ཏ།ེ	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༠༦	 ཚེས་	 ༢༦	 ཉནི་གི་དགངོ་དྲ་ོཚོུད་	 ༥	 པ་འགངས་མེད་འབུལ་
དགསོ་རུྒྱ།	འབལེ་བ་ཞུ་བདའེ་ིཆེད་སོ་སོའ་ིཁིྱམ་གཞིས་དང།	ད་ལའྟ་ིསྡདོ་གནས་ཀི་ཁ་བང།	ཁ་
དཔར་ཨང།	 གླགོ་འཕྲནི། (E-Mail) སོགས་གང་ཡོད་ཁ་གསལ་བཀདོ་ད་ེགཤམ་གསལ་དུྲང་
ཆེའ་ིམཚན་བང་ཐགོ་ཕུལ་འབརོ་ཟནི་པ་དགསོ་རུྒྱ།	 གངོ་གསལ་དསུ་བཀག་རསེ་འཚང་སནྙ་
ཕུལ་འབརོ་རིགས་རིྩས་མེད་ཡིན།	 དསུ་ཐགོ་འབརོ་རིགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབལེ་འསོ་ཆོས་ལནྡ་པ་ཚོར་དསུ་ཐགོ་འབདོ་བརྡ་བ་རུྒྱར་སབྐས་བསནུ་ལག་
འཁྱརེ་སོགས་ཡིག་ཆ་ང་ོམ་མཉམ་འཁྱརེ་གིས་འབརོ་ཐ་ོའགདོ་བཅར་དགསོ་པ་བཅས་ཀི་གསལ་
བསྒགས་སུ།	ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་ནས་	༢༠༡༧	ཟླ་	༠༥	ཚེས་	༢༥	ལ།།

གསལ་བསྒགས།
༄༅།	།མཚུངས་མེད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པ་དང་།	སནྨ་ཁང་འགན་འཛིན་ལནྷ་རྒྱས་མཆོག་ལ།
	 	 	 	 	 	 ཆེད་ཞུ།	 རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ལོ་ལརྟ་བདོ་ཕུྲག་གསུམ་
ལ་ཕི་ལུགས་སནྨ་པའ་ིསླབོ་སྦངོ་ཆེད་ས་མིག་ཟུར་བཅད་ཞབས་སགེས་ MBBS Reserved seats གནང་མུས་ཚོ་སླབོ་ཐནོ་ཟནི་
འཕྲལ་རང་རེའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ཁྱབ་ཁངོས་སནྨ་ཁང་གང་རུང་ནང་ཞབས་ཞུ་བསུྒབ་དགོས་སྐརོ་གན་ཡིག་འཇགོ་མུས་བཞིན།	
ད་བར་སནྨ་པ་མང་ཆེ་བས་ཞབས་ཞུ་བསུྒབས་དང་སུྒབ་མུས་ད་ེལརྟ་ཡང་།	 ཞབས་ཞུའ་ིདསུ་ཡུན་གཙང་འཕྲལ་ཕལ་ཆེ་བས་
དགངོས་ཞུས་ཀིས་མུ་མཐུད་གནས་མིན་དང་།	 ཁག་གཅིག་གིས་ཞབས་ཞུ་མ་གནང་བ་བཅས་ཀི་རྐནེ་འཕྲདོ་བསནེ་ཁྱབ་
ཁངོས་སནྨ་ཁང་ཁག་གི་ནང་རང་རིགས་སནྨ་པ་མ་འདང་བའ་ིདཀའ་ངལ་ཆེ་འཕྲད་ཐགོ	 གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་རང་རིགས་
བགསེ་སོང་གཙོས་ནད་པ་རྣམས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་གནས་སངས་ཡར་རྒྱས་སུ་བསྐདོ་རུྒྱར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པ་དང་།	
ལགྷ་པར་ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༣	ཉནི་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་ཆོས་རྲྭ་བར་སནྨ་རིྩས་ཁང་ལོ་
ང་ོབརྒྱ་འཁརོ་བའི་དསུ་དྲན་སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཕྲདོ་བསནེ་
ཐགོ་འཐུས་ཤོར་ཕིན་པའ་ིབཀའ་སླབོ་ལྕ་ིནན་ཕབེས་སབས།	 སླབོ་ཐནོ་ཟནི་པ་དང་སླབོ་སྦངོ་གནང་བཞིན་པའ་ིརང་རིགས་སནྨ་
པ་རྣམས་ནས་རང་རེའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་ཐགོ་དགངོས་པ་ཆེ་བཞསེ་ཀིས་འད་ིགའི་ཁྱབ་ཁངོས་སནྨ་ཁང་ཁག་གི་ནང་
ཞབས་ཞུར་ཕབེས་གནང་ཡོང་བའ་ིའབདོ་བསྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	ད་ནས་བཟུང་གངོ་གསལ་གན་ཡིག་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	
༩	ཚེས་	༡༦	ཉནི་གི་གན་ཡིག་འབུ་དནོ་ལརྟ་འཇགོ་རུྒྱ་ཡིན་ན་འབལེ་ཡོད་རྣམས་ནས་ཐུགས་ངསེ་ཡོང་བ་ཞུ།	ཆབས་ཅིག་
འད་ིགའི་ཁྱབ་ཁངོས་སནྨ་ཁང་ཁག་གི་ནང་ཞབས་ཞུར་ཕབེས་མཁན་སནྨ་པ་རྣམས་དསུ་ཡུན་རིང་ཙམ་བཞུགས་རུྒྱའི་རེ་བ་
དང་འབདོ་བསྐལུ་ཞུ་རུྒྱའ་ིགསལ་བསྒགས་སུ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༥	
ཚེས་	༢༦	ལ་ཕུལ།།

ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ལོའ་ིརྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་འབངི་རིམ་
སླབོ་གྲྭའ་ིཡིག་རུྒྱགས་ཆེན་མོའ་ིནང་བདོ་པའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་

གསུམ་གིས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བངླས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༨	ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༡༠།༣༠	ཐགོ་རྒྱ་གར་དབུས་འབངི་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལནྷ་

ཚོགས་ CBSE 

ཀི ་ འ ཛི ན ་ རི མ ་
བ ཅུ ་ ག ཉི ས ་ ཀི ་
རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་
རུྒྱགས་ཆེན་མོའི ་
གུབ་འབས་གསལ་
བསྒགས ་གནང ་
ཡོད།
འདི་ལོའི་རྒྱ་གར་
རྒྱ ལ ་ ཡོ ང ས ་ ཀི ་

འབངི་རིམ་སླབོ་གྲྭའ་ིཡིག་རུྒྱགས་ཆེན་མོའ་ིནང་བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་གངས་	 ༡༢༩༢	 འཛུལ་ཞུགས་བས་ཡོད་པའ་ིཁངོས་ནས་
སླབོ་ཕུྲག་གངས་	 ༡༡༢༣	 ཡིག་རུྒྱགས་འཕྲདོ་ཡོད་པ་དང་།	 བསྐར་རུྒྱགས་གཏངོ་དགསོ་པའ་ིསླབོ་མ་གངས་	 ༡༢༨།	 ཡིག་
རུྒྱགས་མ་འཕྲདོ་པའ་ིསླབོ་མ་གངས་	 ༤༠	 བཅས་བུང་འདགུ	 བདོ་སླབོ་ཁག་གི་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཀི་སིྤ་ཡོངས་རུྒྱགས་
འཕྲདོ་བརྒྱ་ཆ་	༨༦་༩༢	ཡིན་པ་དང་དའེ་ིནང་ནས་བུ་ཡིག་རུྒྱགས་གཏངོ་མཁན་གངས་	༦༥༧	ཡོད་པའ་ིཁངོས་ནས་རུྒྱགས་
འཕྲདོ་པའ་ིསླབོ་མ་གངས་	༥༣༣	བུང་ཡོད།	བུ་མོ་ཡིག་རུྒྱགས་གཏངོ་མཁན་གངས་	༦༣༤	ཡོད་ཁངོས་ནས་རུྒྱགས་འཕྲདོ་
པའ་ིསླབོ་མ་གངས་	༥༨༧	བུང་ཡོད།
	 འདི་ལོའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་འབངི་རིམ་སླབོ་གྲྭའི་ཡིག་རུྒྱགས་ཆེན་མོའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་
བདོ་པའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་	 ༡༧	 ཡོད་པའ་ིཁངོས་ནས་ཡིག་རུྒྱགས་འཕྲདོ་ཚད་བརྒྱ་ཆ་	 ༡༠༠	 ནས་	 ༡༠༠	 ལེན་མཁན་སླབོ་གྲྭ་
གསུམ་ཡོད་པ་ན།ི	སུ་ཇ་བདོ་ཁིྱམ་དང་།	སེ་ལ་ཁུ་བདོ་ཁིྱམ།	སྤནོ་ཌ་གཏན་སླབོ་བཅས་ཡིན།	ས་ྔལོ་ལརྟ་འད་ིལོར་ཡང་འཛིན་
རིམ་བཅུ་གཉསི་ཀི་ཡིག་རུྒྱགས་འཕྲདོ་ཚད་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ད་ེབུ་ལས་བུ་མོས་བརྒྱ་ཆ་མཐ་ོབ་བངླས་ཡོད།	 ཁྱནོ་བསྡམོས་སླབོ་ཕུྲག་
གངས་	 ༢༥༨	 གིས་བརྒྱ་ཆ་	 ༧༥	 ལས་ལགྷ་བངླས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ཐགོ་ལའང་སླབོ་ཕུྲག་གངས་	 ༣༩༨	
ཀིས་བརྒྱ་ཆ་	༧༥	ལས་ལགྷ་བངླས་ཡོད་པ་དང་དའེ་ིཁངོས་ནས་སླབོ་ཕུྲག་གངས་	༡༦	གིས་བརྒྱ་ཆ་	༩༩	བངླས་ཡོད།
	 དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་གི་བ་དགའ་ལེན་མཁན་སུྒ་རྩལ་གི་སྡ་ེཚན་ཁངོས་ནས་ཨང་དང་པ་ོམ་སུ་རི་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭའི་
སླབོ་མ་བསན་འཛིན་འཆི་མེད།	 ཨང་གཉསི་པ་སུ་ཇ་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་མ་རིན་ཆེན་སིྐད་དང་གྷ་ོཔལ་པུར་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་
མ་བསན་འཛིན་མཚོ།	ཨང་གསུམ་པ་སུ་ཇ་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་མ་བསན་འཛིན་དབངས་སྒནོ་ཡིན།
	 ཚོང་རིག་གི་སྡ་ེཚན་ཁངོས་ནས་ཨང་དང་པ་ོརྡ་སངེ་བདོ་ཁིྱམ་གི་སླབོ་མ་བསན་འཛིན་བཟང་མོ་དང་།	ཨང་གཉསི་
པ་རྡ་སངེ་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་མ་ལགྷ་པ་བསོད་ནམས་དང་ཁ་བཤད་དབང་མོ།	 ཨང་གསུམ་པ་མོན་གྷ་ོགཏན་སླབོ་ཀི་སླབོ་
མ་བསན་འཛིན་དབང་ལནྡ་གི་ཡིན།
	 ཚན་རིག་སྡ་ེཚན་གི་ཁངོས་ནས་ཨང་དང་པ།ོ	 ཀ་སྦུག་གཏན་སླབོ་ཀི་སླབོ་མ་བསམ་གཏན།	 ཨང་གཉསི་པ་སྦལེ་
ཀབོ་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་མ་སངས་རྒྱས་ཆོས་སྐངོ་དང་།	ཨང་གསུམ་པ་མོན་གྷ་ོགཏན་སླབོ་ཀི་སླབོ་མ་ཀུན་དགའ་འཆི་མེད་
དང་ལ་ྷམོ་ཆོས་སྒནོ་གཉསི་བཅས་ཡིན།།
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