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༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཆོ་འཕུལ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོར་བཀའ་ཆོས་སྩལ་བ།
༄༅།	 །བདོ་ཟླ་དང་པ་ོཚེས་བཅ་ོལའྔ་ིཉནི་
གཉན་ཡོད་ད་ུམཉམ་མེད་ཤཱ་ཀའི་རྒྱལ་པསོ་
མུ་སགེས་ཀི་སནོ་པ་དུག་འཁོར་དང་བཅས་
པ་ཆོ་འཕུལ་གི་སྒ་ོནས་ཕམ་པར་མཛད་པའི་
དསུ་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་སུང་བརིྩ་ཞུ་སདླ་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་རྡ་ས་
ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུགཞུང་
འབལེ་གིས་ཆོ་འཕུལ་དསུ་ཆེན་གི་ཉིན་མོ་
སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༨།༣༠	
ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་བཞུགས་གནས་ཕ་ོབང་ནས་
རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་
གསུང་ཆོས་ར་བའི་བཞུགས་ཁི་རིན་པ་ོཆེར་
༸ཞབས་སོར་འཁདོ་གུབ་མཚམས་ཆོས་རིག་
བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་
གིས་རནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས།
ད་ེནས་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ཆོ་འཕུལ་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་
ཞེས་དསུ་ཚེས་དམིགས་བསལ་ཅན་ཞིག་རིྩ་
སལོ་ཡོད།	 དསུ་ཚེས་འདའི་ིསབྐས་འདརི་
རྒྱ་གར་ནང་སནོ་པས་དམིགས་བསལ་ཆོས་
ཕགོས་ཐགོ་ནས་མུ་སགེས་པའི་སནོ་པ་ད་ིབ་

དསི་ལན་གནང་ཡོད།	 བདོ་ལ་འཇམ་མགནོ་
བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པསོ་སྨནོ་ལམ་གི་དསུ་
སནོ་ཞིག་མཛད་པ་རེད།	 ར་ེརིན་པ་ོཆེའ་ི
མཛད་ཆེན་གས་རེད།	 བདོ་གངས་ཅན་གི་
ལྗངོས་ལ་དསུ་སྐབས་ཤིག་ལ་སྨནོ་ལམ་གི་
མཛད་སྒ་ོཚོགས་མ་ཐུབ་པའི་བཟ་ོའད་བ་ོ
བུང་བ་རེད་ཅསེ་དང་།	 ད་ེས་ྔང་ཚོ་བདོ་ལ་
ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་བདོ་པ་རྐྱང་རྐྱང་ནང་
སྡདོ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ཆ་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བ་
ཆགས་པའི་རྐྱནེ་གིས་མི་མང་པརོ་འབལེ་བ་
བདེ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བུང་ས་ེབདོ་ཀི་ལ་ྟགུབ་སྐརོ་
དང་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སླབོ་སྦངོ་ཡོད་པ་ད་ེ
དག་གཞན་དང་མི་འད་བ་བསམ་བླ་ོགཏང་རུྒྱ་

དང་རུྒྱ་མཚན་འགལེ་བཤད་རྒྱག་རུྒྱ་ཡོད་པ་
མཐངོ་དསུ་ཆ་འཇགོ་བདེ་ཀི་འདགུ	 ད་ེདག་
ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དསུ་བདོ་ཤོར་ནས་བཙན་
བལོ་བ་ཆགས་པ་འདི་རྐྱནེ་ངན་གགོས་ཤར་
ལ་ྟབུ་མཐངོ་གི་འདགུ	 གང་ལརྟ་ང་ཚོ་བཙན་
བལོ་བ་ན་ིཆགས་པ་རེད།	 བཙན་བལོ་བ་
ཆགས་ཟིན་རསེ་དནོ་གོ་ཆོད་པ་ཞིག་བདེ་ཀི་
ཡིན་ན་ཡག་པ་ོའདགུ	 གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི་
མང་ད་ེདག་གིས་བཙན་བལོ་ལ་ཡོད་པའ་ིབདོ་
པ་ལ་བླ་ོགཏད་དང་།	 བཙན་བལོ་ལ་ཡོད་
པའ་ིབདོ་པ་ད་ེདག་ཧྲ་ཏག་ཏག་ཡོད།	 བདོ་ཀི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་འཛམ་གླངི་འདའིི་སངེ་
བསན་རུྒྱ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་བསམ་པའ་ི

སེམས་ནང་སྤ་ོབ་སླབེ་རུྒྱ་ཞིག་དང་།	 བདོ་ཀི་
སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་དང་།	 ད་ེདང་འབལེ་
བའི་སྐད་ཡིག་ནི་ནམ་ཡང་ནབུ་ས་མ་རེད་
བསམ་པའ་ིསྙངི་སབོས་དང་རེ་བ་སླབེ་ས་ཤིག་
ཆགས་ཡོང་གི་འདགུ	 འདརི་བཙན་བལོ་ལ་
ཡོད་མཁན་ཚོར་ཆ་བཞག་ནའང་གཞིས་ལུས་
རྒྱ་ཆེ་མི་མང་གི་སྙངི་སབོས་སགོ་དང་དརོ་
ནས་སྙངི་སབོས་འཛིན་བཞིན་པ་མཐངོ་ཡོང་
དསུ་ང་ཚོ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་རང་དབང་ལུང་
པའ་ིནང་ཡོད།	 ང་ཚོས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་
མ་བས་ན་འགིག་གི་མ་རེད་བསམ་པའི་སྙངི་
སབོས་སླབེ་རུྒྱ་ཞིག་འདགུ	གང་ལརྟ་ཡང་སྙངི་
བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་
དསུ་ཚོད་ཁག་པ་ོའདིའི་སབྐས་ང་ཚོ་ཚང་མ་
རྡགོ་ལ་སིྒལ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 དཔརེ་ན་
ད་ེས་ྔངསོ་རང་སྐསེ་ས་ཟ་ིལིང་གངོ་གསེབ་ལ་
ཆ་བཞག་ན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་སྐརོ་ད་ེཙམ་
རུྒྱས་མངའ་མེད།	 ང་ཚོ་རྐྱནེ་ངན་གགོས་
ལ་ཤར་ནས་བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་བདོ་པ་
ཡོངས་རོགས་རྡགོ་ལ་སིྒལ་བ་ཆགས་འདགུ	
འད་ིརྐྱནེ་ངན་གགོས་ལ་ཤར་བ་རེད།	 མི་
རིགས་ཀི་ལ་རྒྱ་དང་སྙངི་སབོས་ཧ་ལས་པ་
རེད་འདགུ་ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིཡེལ་གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་ད་ུགསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཨ་རིའི་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས་དང་བསནུ།	 	 ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ས་	
Connecticut	 ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའ་ིཡེལ་
ཆབ་སདི་ཚོགས་པས་ Yale Political Union	
མགནོ་འབདོ་ལརྟ།		ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༢	
ཚེས་	 ༡༤	 རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ིཉནི་པར་
སན་མཐ་ོསླབོ་	Pierson College	ཏུ་བདོ་ཀི་
རིག་གཞུང་དང་ཁརོ་ཡུག		ས་བབ་ཆབ་སདི་
ཀི་གནད་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།		
གླངི་ཆེན་ཨེ་ཤི་ཡ་ན་ིའཛམ་གླངི་གི་མི་འབརོ་

ཕདེ་ཀ་ལྷག་ཙམ་གི་སྡདོ་གནས་ཡིན་ཞིང་།	
རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞིག་གི་འཐུང་ཆུའི་ཐོན་
ཁུངས་གཙོ་བ་ོད་ེབདོ་ཀི་འཁྱགས་རོམ་ད་ེདག་
ཡིན་པ་དང་།			ལགྷ་པར་བདོ་ན་ིའཛམ་གླངི་
གི་ས་ེམོ་གསུམ་པ་ཡིན་ཞིང་།	 ས་ེགཉསི་ཕུད་
འཛམ་གླངི་ནང་འཁྱགས་རོམ་ཞུ་བའི་འཐུང་
ཆུ་ཕནོ་ཆེ་ཤོས་སུྐན་མཁན་བདོ་ཆགས་ཡོད།	
ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་ལ་བདོ་ཀི་འཁྱགས་རོམ་ད་ེ
དག་ཞུ་བའི་གངས་ཆུ་ད་ེདག་གཤམ་འགོ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མི་གངས་ཐེར་འབུམ་གཅིག་
དང་ཕདེ་ཀའ་ིའཚོ་རནེ་ད་ུགུར་ཡོད།			

	 གཞན་ཡང་ཁརོ་ཡུག་གི་ཐགོ་ནས་བདོ་ན་ི
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་དང་།	 ད་ཆ་ཨེ་
ཤི་ཡའི་ས་ཁུལ་ད་ུའཐུང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་ཇ་ེ
ཆེ་འག་ོབཞིན་པའི་སྐབས་དང་བསནུ་རྒྱལ་
ཁབ་སོ་སོས་ཆུའ་ིསུང་སྐབོ་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ར་ུ
གཏངོ་དགསོ་པའ་ིདསུ་ལ་བབ་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་
ལ་མཚོན་ན་ད་ཆ་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིཆུ་མཛོད་བདག་
སུང་བདེ་མཁན་ཆགས་ཡོད།	 ལགྷ་པར་
སེམས་འཚབ་སྐ་ེགཞི་ན་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆུའ་ི
གན་རྒྱའི་ཡིག་ཆའི་སངེ་མིང་རགས་བཀོད་
མེད།	ག་ོལའ་ིཚ་དདོ་རྒྱས་བཞིན་པའ་ིཐགོ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གཏརེ་ཁ་གང་བུང་
སྔགོ་འདནོ་བས་པ་སོགས་ཁརོ་ཡུག་ལ་བསམ་
ཤེས་རྩ་བ་ནས་མེད་པའི་བ་སྤདོ་ད་ེདག་ལ་
བརནེ་ནས་བདོ་མཐ་ོསྒང་གི་འཁྱགས་རོམ་
མགགོས་མུར་འབ་ིབཞིན་ཡོད་ཅསེ་དང་།		
གཞན་ཡང་ད་ེསྔནོ་	 Ivy Leaque	ཞསེ་པའ་ི
ལནྷ་ཚོགས་སུ་བདོ་ཀི་ས་བབ་ཆགས་ཚུལ་ད་ེ
བཞིན་ཇི་ལྟར་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་

སོགས་གསུང་ཡོད།	 སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
བདོ་ནི་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་རང་བཙན་གཙང་མའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཡིན་པའི་དཔང་རགས་སུ་ད་ེ
ས་ྔ	 ༨༢༡	 ལོར་བདོ་རྒྱའ་ིདབར་ཆིངས་ཡིག་
བཞག་པ་ལ་ྷསའ་ིཇ་ོཁང་མདནུ་གི་རྡ་ོརིང་སངེ་
གསལ་པརོ་བཀོད་པ་ད་ེདག་དསུ་ད་ལྟའང་
མཇལ་རུྒྱ་ཡོད་པ་དང་།	ད་ེས་ྔབདོ་རང་བཙན་
ཡིན་སབྐས་ཨེ་ཤི་ཡའི་སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་
རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་བར་གནས་ཤིག་ཡིན་
པར་བརནེ།	 	 སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་གཉསི་
ཐད་ཀར་གདངོ་ཐུག་མི་ཡོང་བར་ཕན་ཐགོས་
ཡོད་པ་དང་།		གཞན་ཡང་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་
ཡིག་དང་བཅས་པའི་གལ་གནད་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་
གནང་།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གཞུང་
འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༢༠	 ནས་	 ༢༢	 བར་རྒྱ་གར་
བང་ཕོགས་སྤུ ་རུ་ཝ་ལ་ས་སྐ་བདོ་མིའི་ཚོགས་
པ་བཙུགས་ནས་ལོ་	 ༥༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་སནོ་
མཛད་སྒ་ོདང་།	 ད་ེབཞིན་སྤནོ་ཌ་ས་གནས་ཉ་ེ
འགམ་ད་ུཡོད་པའི་རྒྱ་གར་གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་
ད་ུགསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ་བཅས་ཀི་སདླ་གཞུང་
འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད་པ་
བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་སྤུ་ར་ུཝ་ལ་ས་སྐ་གཞིས་ཆགས་སུ་གཞུང་
འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅།	 །དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་སྤུ་རུ་ཝ་ལ་
ས་སྐ་གཞིས་ཆགས་གསར་འཛུག་གནང་ནས་མི་
ལོ་ཧྲལི་པ་ོལ་ྔབཅུ་འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་སུང་བརིྩའ་ི
མཛད་སྒརོ་དམིགས་བསལ་མགནོ་འབདོ་གནང་
བ་ལརྟ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་ཕབེས་གཏན་
འཁལེ་ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༠	ཉནི་	རྡ་ས་བཞུགས་
སརྒ་ནས་སྤུ་ར་ུཝ་ལར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	
ཕི་ཚེས་	 ༢༡	 དང་	 ༢༢	 བཅས་ཉནི་གཉསི་
རིང་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་གསུང་བཤད་
གནང་རསེ།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་སྤུ་ར་ུལ་ྦལ་ནས་
རྡ་སར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།

སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཀི་
སིལ་སྤལོ་རྩདེ་ཐང་དབུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅།	 །སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་
ཆགས་ཀི་སིལ་སྤལོ་རྩེད་ཐང་གི་གནས་སངས་
ཞན་པར་བརནེ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་
བརུྒྱད་རོགས་ཚོགས་ཐབས་འཚོལ་གིས་འག་ོ
གནོ་ཆེན་པ་ོབཏང་ས་ེད་ཆ་རྩདེ་ཐང་གསར་རྒྱག་
ལེགས་གུབ་བུང་མཚམས་ཏ།ེ	ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	
༢	 ཚེས་	 ༨	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་གི་སྔ་ོད་ོ
ཆུ་ཚོད་	 ༩།༥༠	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་
མཆོག་ས་གནས་སུ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་རྩེད་ཐང་
གསར་པ་དབུ་འབདེ་གནང་འདགུ	
སབྐས་དརེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་མི་མང་ཚོར་
རུྒྱན་ད་ུའཕདོ་བསནེ་ལ་ད་ོསང་བེད་དགོས་པ་	
དང་།	ལགྷ་པར་གླ་ོནད་ཊི་སྦ་ིསོགས་ལ་སྔནོ་འགགོ་
སོགས་གཟབ་གུང་གནང་གལ་དགསོ་སྐརོ་སོགས་
གསུངས།		
ད་ེརསེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་སིལ་སྤལོ་རྩདེ་
ཐང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞི་ལེགས་གུབ་ཀི་ལས་
བསྡམོས་སྒགོས་སྦང་གནང་གུབ་མཚམས་ཚོགས་
བཅར་བ་རྣམས་ལ་གསོལ་ཇ་འདགེས་འབུལ་
ཞུས།	 ད་ེནས་ས་གནས་གཞིས་ཆགས་ཀི་ན་
གཞནོ་ར་ུཁག་གཉསི་དབར་སིལ་སྤལོ་རྩདེ་འགན་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

སྦལེ་ཇམ་ད་ུརིས་མེད་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་ལ་ྟགུབ་བག་ོགླངེ་ཆེན་མོ་ཐངེས་དང་པ་ོབསྐངས་པ།

ཨོ་གླངི་རིག་གཞུང་ས་མང་དསུ་ཆེན་ལ་མཉམ་ཞུགས་བས་པ།

༄༅།	 །ཨོ་སི་ཀ་ིལི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་	
༢༠༡༩	 ལོའ་ིརིག་གཞུང་ས་མང་དསུ་ཆེན་
ཐངེས་ཉརེ་གསུམ་པ་ད་ེབཞིན་ཕི་ཟླ་	 ༢	
ཚེས་	 ༡༥	 ནས་	 ༡༧	 བར་རྒྱལ་ས་ཁནེ་
བྷ་ེརར་འཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 སནྙ་གགས་
ཅན་གི་དསུ་ཆེན་དའེི་ཐགོ་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་དང་།	ཁནེ་བྷ་ེར་བདོ་
རིགས་མཐུན་ཚོགས་མཉམ་ཞུགས་ཞུས་ཏ།ེ	
རོ་བཅུད་ལྡན་པའི་བདོ་ཀི་ཞལ་ལག་དང་།	
གཞས་ས་འཁབ་སནོ།	 བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་འགམེ་སནོ་སོགས་ལས་འགུལ་
ས་མང་ཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༡༥	 ནས་	 ༡༧	
བར་ཉནི་གསུམ་རིང་ཁནེ་བྷ་ེར་བདོ་རིགས་
མཐུན་ཚོགས་ནས་རིག་གཞུང་ས་མང་དསུ་
ཆེན་ཐགོ་མོག་མོག་ཚོང་འགམེས་ཀི་ལས་
འགུལ་སྤལེ་ཏ།ེ	 འཛམ་གླངི་མི་རིགས་འད་
མིན་གི་ཞལ་ལག་འགམེས་སནོ་གི་སྡངིས་ཆ་
ཆེན་པའོི་ཐོག་བདོ་ཀི་མོག་མོག་ཅེས་པའི་
མཚན་སནྙ་གི་བ་དན་ཕགོས་བཞིར་ཁྱབ་ས།ེ	
ཚང་མས་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་ངང་བང་སིྒག་
ས་ེམོག་མོག་ཉསོ་པའ་ིབཀསི་པའ་ིཚུལ་བཟང་
དསེ་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ལ་ཡོང་འབབ་
ཀི་དག་ེམཚན་དང་།	 བདོ་ཀི་ཞལ་ལག་དང་
བདོ་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཁྱབ་བསྒགས།	 རྒྱ་མི་ཚོས་

རྒྱ་མིའི་པའ་ོཙིའམ་ཅའ་ོཙེ་ཡིན་ལུགས་ཕག་
དགོས་ཀི་སྨེ་ངག་འདནོ་དགོས་པ་སོགས་
གཅིག་གོ་གསུམ་ཆོད་ཀི་ལས་དནོ་འགུབ་
ཡོད།
ཕི་ཚེས་	 ༡༦	 རེས་གཟའ་སྤནེ་པའ་ིཉནི་
བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཕ་ོགསར་མོ་
གསར་ཚོ་ནས་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་ཕུ་པ་གཟབ་
མཆོར་སྤས་ཏ།ེ	 འཛམ་གླངི་མི་རིགས་འད་
མིན་གིས་སོ་སོའི་ཁྱད་ཆོས་ལནྡ་པའི་གཞས་
ས་དང་ཞབས་བ་ོའཁབ་སའི་སྡངིས་ཆ་ཆེན་
མོར།	བཀ་ཤིས་ཤོད་པ་དང་།	 ཆོལ་གསུམ་
གཞས་ས་ཁག་འཁབ་སནོ་བས་ཏ།ེ	 གཏངི་
ཟབ་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་འཁབ་གཞུང་
དང་།	 ཉམས་མཚར་མཛེས་སྡགུ་ལནྡ་པའ་ི
བདོ་མིའི་སྤདོ་ཚུལ་ཡོངས་སུ་ངོམས་པར་
དགའ་བསུའི་ཐལ་སྒ་འབུག་སྒ་གགས་པ་
ལརྟ་ཐབོ།
ཕི་ཚེས་	 ༡༧	 རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་བདོ་
ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཨོ་
གླིང་གཞུང་གིས་བགོ་འགམེས་གནང་བའི་
གུར་ཁིྱམ་ལ་ཤམ་བུ་དང་།	 གསོ་ཅན་གི་
མཐའ་རྒྱན།	ས་གདན་སོགས་བདོ་ལུགས་ཀི་
བཟ་ོལ་ྟབཀདོ་ལེགས་སིྒག་པའ་ིནང་།	༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་པར་
མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེའི་གཡས་གཡོན་ལ་

ཐང་ཀ་ས་རིགས་གཤམས་པ་དང་།	 མདནུ་
ཅགོ་སངེ་སནོ་པ་བཀའ་དནི་ཅན་གི་སྐ་ུདང་པ་ོ
ཏ།ི	 དའེ་ིམདནུ་ལ་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་བའ་ིབདོ་
པའི་ཁིྱམ་ཚང་གི་ཉནི་རེའི་འཚོ་བའི་རྣམ་པ་
སནོ་པ་དང་ཆབས་ཅིག	བརྙན་འཕནི་ནང་ད་ུ
༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཨིན་ཡིག་ཐགོ་གསུང་
ཆོས་གནང་བ་ཁག་ཉིན་གང་སནོ་པ་དང་
།	 གཞན་ཡང་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་ཕག་དབེ་
ཁག་ཅིག་དང་།	 བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་དང་ཁརོ་
ཡུག་དང་འབལེ་བའ་ིཨིན་དབེ་ཁག	 དནོ་
ཁང་ནས་པར་སུྐན་ཞུས་པའི་ཨོ་སི་ཀི་ལི་
ཡ་དང་ནའིུ་ཛི་ལེན་ཌིར་ཡོད་པའི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ང་ོསྤདོ་དཔ་ེདབེ།	
བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའི་དྲྭ་གནས་ཁག་གི་
ཁ་བང་།	 རྒྱ་ཡིག་ནང་ཡོད་པའ་ིདབུ་མའ་ི
ལམ་གི་སིད་བུས་དང་དའེི་གུབ་འབས་ཞསེ་
པའ་ིདབེ་སོགས་རིན་མེད་ཐགོ་འགམེས་སྤལེ་
ཞུས་པ་མ་ཟད།	 འབལེ་ཡོད་ད་ོདབིངས་
ཅན་རྣམས་ལ་དནོ་གཅོད་མཚོ་སྒ་ོལྷག་པ་
མཆོག་དང་ལས་བདེ་གཉསི་ཀིས་ངག་ཐགོ་
ནས་ཀང་འགལེ་བརདོ་ཞུས་ཏ།ེ	 བདོ་དནོ་
ཁྱབ་བསྒགས་ཀི་ལས་འགུལ་ཚད་དང་ལནྡ་
པ་ཞིག་སྤལེ་ཐུབ་ཡོད།
ཨོ་གླིང་རིག་གཞུང་ས་མང་བླནོ་ཆེན་ལས་
ཁུངས་ཀིས་གནས་ཚུལ་སྤལེ་བར་གཞིགས་
ན།	 ས་མང་རིག་གཞུང་ན་ིརྒྱལ་ས་ཁནེ་བྷ་ེ
རའ་ིཁྱད་ཆོས་གཙོ་བ་ོཡིན་ཞིང་།	 གངོ་ཁྱརེ་
འད་ིན་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་	 ༡༧༠	 ལགྷ་
ནས་ཕབེས་པའི་ཡུལ་མིའི་གུབ་པ་ཞིག་ཡིན་
པ་དང་།	 ད་ཐངེས་ཀི་རིག་གཞུང་ས་མང་
དསུ་ཆེན་དརེ་མི་རིགས་འད་མིན་གི་འཁབ་
སནོ་པ་	 ༢༠༠༠	 ལགྷ་གིས་འཁབ་སནོ་དང་།	
གུར་ཁིྱམ་	 ༣༠༠	 ལགྷ་གི་ནང་ད་ུམི་རིགས་
འད་མིན་གི་ཞལ་ལག་འགམེས་ཚོང་བེད་
འདགུ་པའ་ིགནས་ཚུལ་ད།ུ

རྒྱལ་སིྤའ་ིདཔ་ེདབེ་འགམེས་སནོ་སབྐས་བདོ་
དནོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ལོའ་ིཐ་ེཔ་ེརྒྱལ་སིྤའ་ིདཔ་ེདབེ་
འགམེས་སནོ་ཐངེས་	 ༢༧	
པ་ད་ེབཞིན་ཕི་ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༡༢	 ནས་	 ༡༧	 བར་ཐ་ེཔ་ེ
འཛམ་གླངི་ཚོང་འབལེ་ཁང་
ཆེན་གི་ཚོམས་ཆེན་དང་པ་ོ
དང་གསུམ་པའ་ིནང་ག་ོསིྒག་
གནང་ཡོད་པ་རེད།	 ཐངེས་
འདའིི་རྒྱལ་སིྤའི་རང་བཞིན་
ལྡན ་ པའི ་ འགེམས ་ ས ོན ་
སབྐས་ཐ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
གི་སངས་འཛིན་འགོ་ཡོད་པའི་གངས་ལྗངོས་
དཔ་ེསུྐན་ཁང་ཡང་སརྔ་བཞིན་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 གངས་ལྗངོས་དཔ་ེ
སུྐན་ཁང་ནས་བདོ་དནོ་གཅིག་པུའི་རྒྱ་ཡིག་
དཔ་ེདབེ་འདནོ་སྤལེ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་
ཁྱནོ་གངས་ལྗངོས་དབེ་ཕངེ་གངས་	 ༣༣	
དང་།	 ད་ེམིན་བདོ་དནོ་སྐརོ་གི་ཡིག་ཆ་ཁག་
གཅིག་སིྒག་བཤོམས་གནང་ཡོད།
ཐངེས་འདའི་ིལས་རིམ་ཁངོས་གངས་ལྗངོས་
དཔ་ེསུྐན་ཁང་ལ་བདོ་དནོ་ངོ་སྤོད་ཀི་ཐད་
གཏངོ་རྒྱང་སངི་ལས་རིམ་ཁག་གཉསི་དང་།	
ང་ོསྤདོ་ལས་རིམ་གཅིག་གི་ག་ོསབྐས་ཐབོ་པ་
ལརྟ།	 དནོ་གཅདོ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་
ཕི་ཚེས་	༨	ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	༥།༠༠	པ་ནས་
སརྐ་མ་སུམ་ཅུ་རིང་གངས་ལྗངོས་དབེ་ཕངེ་
༣༢ས་ེ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བདོ་སྐརོ་གླངེ་
བ་ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༧	
ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༢།༤༥	 ནས་སརྐ་མ་སུམ་ཅུ་
རིང་གངས་ལྗངོས་དབེ་ཕངེ་༣༣ས་ེརི་མཐ་ོ
ཆུ་གཙང་ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་དང་འབལེ་བདོ་
དནོ་སྐརོ་དྲྭ་རྒྱའ་ིཐད་གཏངོ་རྒྱང་སངི་བརུྒྱད་
ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད།	 གཞན་ཡང་ཕི་ཚེས་	
༡༧	ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	༡	ནས་སརྐ་མ་བཞི་
བཅུ་རིང་མི་དནོ་ང་ོསྤདོ་ཅསེ་པའི་ལས་རིམ་

སྐབས་དུང་ཆེ་བསོད་ནམས་རྡ་ོརེ་ལགས་
ཀིས་སིྤ་ལོ་	 ༡༩༨༨	ལོ་ནང་བདོ་ལྗངོས་སླབོ་
ཆེན་སླབོ་མ་ཚོས་རྔམ་སནོ་ཁམོ་སྐརོ་བས་
ནས་མི་ལོ་	༣༠	འཁརོ་བའ་ི	བུང་རིམ་ཁག་
ང་ོསྤདོ་གནང་ཞིང་།	 གངོ་གསལ་ལས་རིམ་
ཁག་གསུམ་ཀུན་གསལ་འདོ་སང་དསུ་དབེ་
རྩམོ་སིྒག་པ་ལམྕ་ལུའུ་ཧུད་ཅནོ་ལགས་ཀིས་
གཙོ་སྐངོ་གནང་ཡོད།
ཐེངས་འདིའི ་ཐེ་པ ེ་རྒྱལ་སིྤའི ་དཔེ་ད ེབ ་
འགམེས་སནོ་སབྐས་རྒྱལ་ཁབ་གངས་	 ༥༢	
དང་།	དཔ་ེསུྐན་ཁང་གངས་	༧༣༥	བཅས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་ཅིང་།	ཉནི་དུག་གི་
འགམེས་ཚོང་སབྐས་ཁྱནོ་མི་གངས་ལ་ྔའབུམ་
བརྒྱད་ཁི་ལྷག་གིས་སྒ་ོའཛིན་ཉསོ་ཏ་ེའཛུལ་
ཞུགས་བས་ཡོད་འདགུ	 ཐ་ེཝན་རིག་གཞུང་
ལནྷ་ཁང་ནས་ཐ་ེཝན་གི་གཞུང་འབལེ་མིན་
པའ་ིཚོགས་ཁག་ཉ་ིཤུ་ལགྷ་ལ་རྒྱལ་སིྤ་དང་།
ཐེ་ཝན་གི་ཆེད་ལས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་གཞན་
དང་འད་མཉམ་ཐགོ་སྡངིས་ཆ་གཅིག་ཐགོ་
མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་རུྒྱར་རིན་མེད་ཐགོ་ཐ་ེཔ་ེ
འཛམ་གླངི་ཚོང་འབལེ་ཁང་ཆེན་གི་ཚོམས་
ཆེན་དང་པ་ོནང་ནས་འགམེས་སནོ་གི་ས་
ཆ་ཟུར་ད་ུགླས་ཏ་ེམཁོ་སྤདོ་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༩	
ཉིན་ཏ་ེཆོ་འཕུལ་དསུ་ཆེན་ཉིན་མོར་སྦལེ་
ཇམ་གངོ་ཁྱེར་ཨན་ཝེ་པན་ད་ུབདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསན་བཤད་སུྒབ་བསན་རྒྱས་གླངི་གི་ག་ོ
སིྒག་འགོ་རིས་མེད་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་ལྟ་
གུབ་བག་ོགླངེ་ཆེན་མོ་ཐངེས་དང་པ་ོཚོགས་
གནང་སོང་།

ད་ེཡང་ཆུ་ཚོད་བཞིའི་རིང་ཚོགས་པའི་བག་ོ
གླངེ་སབྐས་སུྤལ་སྐ་ུདང་།	དག་ེབཤེས།	མཁས་
པ་ཁག་བདནུ་ནས་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་
ད་ིབ་དསི་ལན་གནང་ཡོད།	 	 	 སབྐས་དརེ་
མེ་ཏགོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་རནེ་འབལེ་
ལྟསོ་གུབ་སྐརོ་གསུང་པ་དང་།	 སུད་སི་ནས་
དགེ་བཤེས་བམས་པ་རབ་བརན་ལགས་

ཀིས་བདག་མེད་པའི ་ལྟ་གུབ་སྐརོ ་དང་།	
ར་ཉག་དཔལ་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
བདནེ་གཉསི་སྐརོ།	 དག་ེབཤེས་ལ་ྷརམས་
པ་དགེ་ཟླ་བཟང་ལགས་ཀིས་ཕི་ནང་གི་ལྟ་
གུབ་དང་སྡ་ེསདོ་གསུམ་སྐརོ།	རྒན་བཀ་ཤིས་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ནང་པའི་ལྟ་བའི་སྐརོ།	
མགོ་ལོག་སུྒ་རྩལ་བ་དགེ་ཟླ་བྷ་ེལགས་ཀིས་
བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་དང་ཆོས་ལུགས་ནང་
ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་ཆེད་རེ་སྐུལ་གནང་སོང་།	
མཐར་རྒན་བླ་ོབཟང་ཚེ་བརན་ལགས་ཀིས་
དབུ་མའ་ིལ་ྟགུབ་སྐརོ་གསུང་གནང་སོང་།
གོང་གི་མཛད་རིམ་དབུ་འཛུགས་མ་གནང་
གོང་ཆོས་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་ཚེ་བརན་
ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་བག་ོགླངེ་ངོ་སྤོད་
དང་།	 མཁས་པ་ཁག	 ད་ེབཞིན་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོསྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀ་ཤིས་ཕུན་

ཚོགས་ལགས་དང་དནོ་ཁང་གི་དུང་ཆེ་མཐུ་
སབོས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་།	 གཞན་ཡང་སྐ་ུ
མགནོ་རྣམ་པ་ཡོངས་ལ་འཚམས་འད་ིདང་
ཆོས་ཚོགས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་སོང་།
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བསོ་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་
རིག་པའི་ང་ོསྤདོ་དང་བདོ་ནང་རྒྱ་གར་པཎ་
གུབ་རྣམས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་
དར་སྤལེ་མཛད་པའི་བཀའ་དནི་རསེ་དན་
ཐགོ	 	 དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིལ་ྟགུབ་ད་བར་མི་
ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སརླ་གསོའ་ི
བརུྒྱད་རིམ།	 ལགྷ་པར་དངེ་སབྐས་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་རླབས་
ཆེན་མཛད་ཁུར་བཞི་པ་རྒྱ་གར་གནའ་
རབས་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ལ་ྟགུབ་དང་

འབལེ་བའི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་རྒྱལ་སིྤ་
དང་ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་ནང་སརླ་གསོ་མཛད་
བཞིན་པ་དསེ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པར་
ཞབས་འདགེས་རླབས་པ་ོཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་
པ་སོགས་གསུངས།	 	 གཞན་ཡང་རྒན་ཚེ་
བརན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་བདོ་ཀི་རིག་
གནས་ཐགོ་འབད་བརྩནོ་གནང་བཞིན་པར་
ངསོ་འཛིན་རྒྱབ་སྐརོ་དང་།	 འབུང་འགུར་
ཡང་མཁས་པ་ནང་ཁུལ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	
མང་ཚོགས་དཀུས་མ་དང་ཕི་རྒྱལ་མི་རིགས་
ནང་ཆོས་རསེ་འབང་པ་ཚོའ་ིདབར་བག་ོགླངེ་
གནང་ཐབས་ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཀང་ཞུས་
སོང་།།
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རེག་ཊར་ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་
གཏན་སླབོ་ཁག་གཉིས་གི་ནང་རེག་ཊར་	
Rector	 ས་མིག་ཡོད་པས་ཆ་རྐྱནེ་ཚང་ཞིང་
ཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་དགོས་མཁོའི་
ལག་ཁྱརེ་ཡིག་ཆ་ཁག་གཤམ་གསལ་ཞལ་
བང་ཐགོ་ཕི་ལོོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༢༥	
འགངས་མེད་འཚང་སནྙ་འབུལ་དགསོ།	 ཆ་
རྐྱེན་ཚང་བའི ་སྙན་འབུལ་ཁག་ལ་ངག་
རུྒྱགས་ཀི་ལམ་ནས་འདམེས་སུྒག་དང་འད་ི
ནས་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཏ་ེདབུས་བདོ་སླབོ་
འཛིན་ཚོགས་ནས་མཐའ་མའ་ིའདམེས་སུྒག་
བས་ཏ་ེཞབས་གཡར་ཐགོ་བསྐ་ོགཞག་གནང་
རུྒྱ་ཡིན།
ཀ༽		དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐྱནེ།
༡)	 ཉུང་མཐར་ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་རབ་
འབམས་པ་ཐནོ་པ་འམ།	ཡང་ན་ངསོ་འཛིན་
ཡོད་པའི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཞིག་
ནས་ད་ེདང་མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་ཡོད་པའི་
ལག་ཁྱརེ་གི་ང་ོབཤུས།
༢)	 ཉུང་མཐར་འཛིན་སྐངོ་གི་ཉམས་མངོ་
ལོ་བདུན་ཡོད་པའི ་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས།	
སླབོ་གྲྭའི་འཛིན་སྐོང་ངམ་སླབོ་ཁིད་ཐོག་
ཉམས་མངོ་ཡོད་རིགས་ལ་དམིགས་བསལ་
དགངོས་བཞསེ་གནང་རུྒྱ།
༣)	རང་ལོ་	༣༠	ནས་	༤༥	བར་ཡིན་པའ་ི
སྐསེ་ཚེས་ལག་ཁྱརེ་གི་ང་ོབཤུས།
༤)	ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༣༡	བར་
འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཞུས་པའི་དཔྱ་
ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས།
༥)	ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	བར་
དསུ་འགངས་ཞུས་པའི་བདོ་མིའི་སྐབས་
བཅལོ་ལག་འཁྱརེ་གི་ང་ོབཤུས།
༦)	 ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིསནྨ་པ་ཞིག་ནས་
གཟུགས་ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་སནྨ་པའི་

ངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
༧)	 ད་ལ་ྟསྡ་ེཚན་གང་རངུ་ད་ུལས་ཞབས་ཞུ་
མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ནས་དགག་བ་མེད་
པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
༨)	 བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་།	 རིག་གཞུང་།	
རྒྱལ་རབས།	 ལུགས་སལོ་སོགས་ཀི་ཐད་
ཤེས་ཚད་གང་ལེགས་ཡོད་པ།
༩)	 ཨིན་སདྐ་དམ།	ཧནི་སདྐ་གང་རངུ་ཐགོ་
རང་རྐྱ་འཕརེ་ངསེ་ཡོད་པ།
ཁ༽		གསོལ་ཕགོས་དང་ཐབོ་ཐང།
༡)	 དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་སིྒག་
གཞི་ལརྟ་རྩ་ཕགོས་སྒརོ་	 ༩༣༠༠་༠༠	 –	
༣༤༨༠༠་༠༠	 +	 གནས་རིམ་ཕགོས་སྒརོ་	
༤༢༠༠་༠༠	 ཐགོ་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་
བཅས་འཐབོ་རུྒྱ།
༢)	 ཐབོ་ཐང་གཞན་རྣམས་སིྒག་གཞི་ལརྟ་
འཐབོ་རུྒྱ།
གོང་གསལ་ལག་ཁྱརེ་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་
ང་ོབཤུས་ཐགོ་དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ལས་ཁུངས་གང་རུང་གི་ཟུང་དུང་ཡན་
དང་།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན།	 ཡང་ན་བདོ་
མིའི་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་སིྤ་བཅས་གང་རུང་གིས་
ངོ་བཤུས་ཡིག་ཆ་ཁག་དངོས་བདནེ་ཡིན་
པའི་དག་མཆན་ངསེ་པར་ད་ུའཁོད་དགོས་
པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།	 ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༢	
ཚེས་	༡༨	ལ།།
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ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་དགྭས་པ་ོབཤད་སུྒབ་གླངི་དགནོ་པར་མེ་
སྐནོ་བུང་བར་བླ་ོཕམ་དང་སྦྲགས་ཐུགས་གསོ་གནང་འདགུ

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༣	
རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་གི་ཕེད་ཡོལ་ཆུ་
ཚོད་	 ༡།༣༠	 ཙམ་ལ་དགྭས་པ་ོབཤད་སུྒབ་

གླིང་དགོན་པར་གླ ་ོབུར་མེ་སྐོན་
ཆེན་པ་ོབུང་ནས་དགོན་པའི་ཡང་
ཐོག་གི་༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུང་
དང་ཁང་མིག་ཁག་གཅིག་རྩ་མེད་
ད་ུཕིན་ཡོད་པ་དང་།	 གཞན་ཁང་
མིག་ཁག་གཅིག་གི་སྒ་ོདང་སྒའེུ་
ཁུང་།	 གང་ངསོ།	 	 ད་ེབཞིན་
ནང་རནེ་སྐུ་བརྙན་ཁ་ཤས་ལའང་
གནདོ་སྐནོ་བུང་འདགུ
དེ་ཡང་ཆོས་རིག་དུང་ཚབ་ཟླ་
བ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་དེ་གར་
གནས་སངས་རགོ་ཞིབ་གནང་
སྐབས་མེ ་སྐོན ་བུང་རྐྱེན ་གཙོ ་
བ ོ་གླ ོག ་ལ་བར ེན ་ནས་ཡིན་པ་		
Electricity short circuit	
དགོན ་པའི ་འབ ེལ ་ ཡོད ་ནས ་
འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ེབཞིན་དགོན་པར་གངོ་གུན་ཇི་

ཙམ་བུང་ཡོད་མེད་དང་།	 རྒྱ་གར་མངའ་
སྡའེི ་གཞུང་ནས་རོགས་དངུལ་ཇི ་ཙམ་

གནང་ཡོད་མེད་ཐད་ཁལ་བསྡུ་ལས་ཁང་	
Revenue  Office	 གི་ལས་བདེ་དང་།	
མེ་གསོད་རུ་ཁག་དང་ས་གནས་སྐརོ་སུང་
ལས་ཁུངས་	 Local Police	 ལས་བདེ་
བཅས་བསླབེས་ནས་མེ་སྐནོ་ལ་བརནེ་ནས་
གཏརོ་བཤིག་ཇི་འད་ཕིན་པའི་སྐརོ་སྙན་ཐ་ོ
ཞིག་བཟསོ་འདགུ་པ་དང་།	 གངོ་གུན་བུང་
བ་ད་ེདག་འཆར་རིྩས་བཅས་གནང་འདགུ	
དནོ་རྐྱེན་དའེི་ཐོག་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་འབལེ་ཡོད་དགོན་པར་ཐུགས་གསོ་
དང་སྦྲགས་ཛ་དག་ངལ་སེལ་ལས་གཞིར་
དམིགས་ནས་ཧནི་སྒརོ་	༢༥༠༠༠༠	འབལེ་
ཡོད་ཀུ་ལུ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་
བརུྒྱད་ཕུལ་འདགུ	 ད་ེབཞིན་འབལེ་ཡོད་
མངའ་སྡ་ེནས་རོགས་སྐརོ་ཐབོ་ཐབས་སྐརོ་
དགནོ་པའ་ིལས་ས་ེདང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ལས་ཁུངས་གཉསི་དང་ལནྷ་ག་ོབསྡརུ་གནང་
འདགུ་པ་བཅས།།

ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཨོ་ཌི་ས་ཕུན་ཚོགས་གླངི་གཞིས་ཆགས་སུ་
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་ལེགས་གུབ་བུང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་
སིད་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་
སབོས་རྒྱལ་མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༢	
ཚེས་	༤	ནས་	༡༠	བར་ཉནི་གངས་བདནུ་
རིང་ཨོ་ཌི་ས་ཕུན་ཚོགས་གླིང་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་སུ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་
གནང་འདགུ
ད་ེཡང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཕི་ཚེས་	 ༤	 ཉནི་
ས་གནས་སུ་ཕབེས་སྐབས་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་འདགུ	 ཕི་ཚེས་	 ༧	 རེས་གཟའ་ཕུར་
བུའི་ཉནི་གཞིས་དགོན་སྔ་འགུར་རི་དགོན་
ཐུབ་བསན་སྨནི་གལོ་གླིང་གི་ལག་ཤེས་ལས་
བསུྐན་པས་རྡ་ོསྐུ་ཨོ་རྒྱན་མ་ཧ་གུ་རུ་མཐངོ་
གལོ་རིན་པ་ོཆེ་ལེགས་པར་གུབ་པའི་དབུ་
འབདེ་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་འདགུ	 དབུ་
འབེད་མཛད་སྒའོི ་ཉིན་གི ་སྔ་ད ་ོཆུ ་ཚོད་	
༩།༡༥	ཐགོ་སྐབས་ར་ེགཏརེ་ཆེན་ནམ་མཁའ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 སྐབས་ར་ེདགསེ་

སུྤལ་འཇིགས་མེད་ནརོ་བུ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	
ཨོ་ཌི་ས་མངའ་སྡའེི ་བླནོ ་ཆེན་སྐུ ་ཞབས་		
Shri. Naveen Patnaik	མཆོག		བ་ླསུྤལ་
རྣམ་པ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་
སིད་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་
སབོས་རྒྱལ་མཆོག	 ད་ེབཞིན་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་དང་མང་ཚོགས་བཅས་ཕབེས་འདགུ	
སྐབས་དརེ་ཨོ་ཌི་ས་མངའ་སྡའེི་བླནོ་ཆེན་
མཆོག་གིས་པདྨ་ཚོའི ་སངེ་གི་གུ ་རུའི ་སྐུ ་
བརྙན་མཐོང་གལོ་རིན་པ་ོཆེ་དབུ་འབེད་
གནང་བ་དང་།	 ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་མངའ་སྡའེི་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་
གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ ་ཞུའི ་
མཆོན་རགས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་ཞིག་ཕུལ་
གུབ་བསུན་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་
གནང་།
ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	༢	ཐགོ་སྐབས་ར་ེགཏརེ་
ཆེན་ནམ་མཁའི་ད་ིམེད་རབ་འབམས་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དསུ་

ཆེན་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་དང་།		
སྐབས་དརེ་ས་གནས་གཞིས་གངོ་དང་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་ནས་རིག་གཞུང་འཁབ་སནོ་གཟགིས་
འབུལ་ཞུས་འདགུ	
ཕི་ཚེས་	 ༨	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་
གཞིས་ཆགས་བསྐརོ་སྐདོ་ད་ུཕབེས་བསནུ།	
ད་ེསྔནོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༠	
ཉནི་དག་ཆར་རུླང་ཚུབ་ཚབས་ཆེ་བརྒྱབ་པའ་ི
རྐྱེན་གིས་སོ་ནམ་ཐོན་སྐདེ་ལ་གནདོ་སྐནོ་
ཚབས་ཆེ་བུང་བར་ངལ་སེལ་གུན་སྐོབས་
ལས་གཞི་དང་འབལེ་ས་འགོ་ལྷན་ཚོགས་
ཀིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་རོགས་རམ་མཐུན་
འགུར་གནང་བ་རྣམས་གླགོ་སནོ་བརྙན་རིས་	
Power Point (PPT)	བརུྒྱད་གསལ་བཤད་
གནང་ཡོད།
ཕི་ཚེས་	 ༩	 རེས་གཟའ་སྤནེ་པའ་ིས་ྔདརོ་
ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ས་གནས་གཞིས་
གངོ་ལ་ྔཔ་དང་།	 ཨོ་རྒྱན་ཐགེ་མཆོག་གླངི་
གི་དགནོ་པ།	 ལ་རྒྱབ།	 མཉམ་འབལེ་ཚོང་
ཁང་།	 མཉམ་འབལེ་ཆུ་བཟ་ོཁང་བཅས་
ལ་གཟིགས་སྐརོ་གནང་གུབ་མཚམས་མང་
ཚོགས་དང་ལནྷ་ད་ུཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་ལྡ་ི
ལིར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཧ་ིམ་ཅལ་དབུས་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་
དང་མངའ་སྡའེ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་

ལནྷ་མཇལ་འཕད་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	
༢	 ཚེས་	 ༢༠	
ཉིན་ཧི་མ་ཅལ་
མངལ་སྡའེི ་ས་
ག ན ས ་ ཀ ་ ལ ་
ཨམ་དུ་དཔལ་
ལྡ ན ་ ཚོ ག ས ་
ག ཙོ ་ མ ཆོ ག ་
དང་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་རྣམ་
གཉིས་ཀིས་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡའེི ་ག ོས་
ཚོགས་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་	Rajiv Bindal 

མཆོག་དང་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ Virender Kashyab 

མཆོག་བཅས་དང་མཇལ་འཕད་བུང་ཡོད་

པ་དང་།	 ཁངོ་རྣམས་ལ་འཚམས་འད་ིདང་
སྦྲགས་ཕན་ཚུན་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའི་
གནད་དནོ་ཐགོ་བཀའ་སྡརུ་ཞུ་གནང་ཡོད་པ་
དང་བཅས།།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རོ་ཌི་ཨཡི་ལེན་ཌི་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིའཐབ་རྩདོ་སྐརོ་གསུང་བཤད་	
གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༡༤	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
སིད་སྐོང་བླ ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཨ་
རིའི ་རོ ་ཌི ་ཨ་ཡི་ལན་ཌི་མཐོ་སླབོ ་ཁང་		
University of Rhode Island	གི་འཚེ་མེད་
ཞི་བའ་ིཤེས་ཡོན་བས་ིགནས་ཚན་	Center for  

Nonviolence & Peace Studies	 པས་
མགནོ་འབདོ་ཞུས་པ་ལྟར་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་
མཐོ་སླབོ་ཁང་གི་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་བརྒྱ་
ཕག་བརྒལ་བར་འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིའཐབ་རྩདོ་
དང་བདོ་མིའི་རྒྱལ་སིྤའི་འབལེ་ལམ་ཐོག་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།
ཕན་རང་ཉདི་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གུ་མང་པའོི་
ནང་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་བས་མངོ་ཡོད་ཀང་
གནས་ཚུལ་ད་ེརིགས་རྒྱལ་སིྤའི་གསར་ཤོག་
གགས་ཅན་གཅིག་གིས་ཀང་གསར་ཤོག་གི་
མདནུ་ངསོ་སུ་བཏནོ་མེད།	 	 རུྒྱ་མཚན་ན་ི
མི་གསོད་ཁག་སྦརོ་དང་།	 འབར་རས་གས་
གཏརོ་གི་དནོ་རྐྱེན་མིན་པར་བརནེ་གསར་
ཤོག་གི་མདནུ་ངསོ་སུ་བསླབེ་ཀི་མེད།		དརེ་
བརནེ་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་ཞི་བད་ེལ་དགའ་
བའི་མི་མང་ཚོས་གདངོ་ལེན་བེད་དགོས་
པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་རེད།	 	 	 	 སི་རི་
ཡ་	 Syria	 ཕུད་བདོ་ན་ིའཛམ་གླངི་ནང་

དམ་བསྒགས་ཆེ ་ ཤོས་ཀི ་ ལུང ་པ ་ཨང་
གཉིས་པ་ཡིན་པ་རང་དབང་ཁང་པའི ་		
Freedom House	 ལོ་འཁརོ་སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་
པ་ལུང་འདནེ་གནང་འདགུ	 	 ད་ེབཞིན་
རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའ་ིགསར་འགདོ་མཐུན་
ཚོགས་	 Reporters Without Borders 

ཀིས་སནྙ་ཐའོ་ིནང་འཁདོ་པ་ལརྟ་ན།	 གསར་
འགདོ་པ་ཚོ་བང་ཀ་ོརི་ཡ་ལས་བདོ་ནང་འག་ོ
རུྒྱར་ཁག་པ་ོཡོད་པ་བརདོ་འདགུ	 ཅསེ་བདོ་
ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སངས་སྐརོ་གསུང་དནོ།	
གལ་ཏ་ེཕིའི་དམག་དཔུང་ཁྱེད་ཚོའི་ལུང་
པའ་ིནང་བསླབེས་ནས་ལུང་པ་ཡོངས་རགོས་

དབང་བསུྒར་བས་ཏ་ེགཏརེ་ཁ་གང་བུང་
སྔགོ་འདནོ་བས་པ་དང་།	ཤིང་ནགས་སོགས་
གཅདོ་འབགེ་བས་པ།	 ད་ེབཞིན་མི་གསོད་
ཁག་སྦརོ་གི་ལས་བརྩམས་ཚེ།	ཁྱདེ་ཚོས་ཇི་
ལརྟ་བ་རུྒྱ་ཡིན་ནམ།
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་
མིར་སངས་རྒྱས་ཀི་ག་ོའཕང་ཐབོ་རུྒྱའི་ནསུ་
པ་ཡོད་པ་ཡིད་ཆེས་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
འག་ོབ་མིའི་ལནྷ་སྐསེ་རང་བཞིན་ན་ིབམས་
བརྩའེི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ཡིད་ཆེས་བདེ་ཀི་
ཡོད།	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ནས་ད་བར་བདོ་
ནང་ད་ུབདོ་མི་	 ༡༥༣	 གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་

ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ད་ུ
གདན་འདནེ་ཞུ་དགསོ་པ་དང་།	 	 བདོ་ནང་
རང་དབང་དགསོ་པའི་འབདོ་སྒ་སྒགོ་བཞིན་
ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་
ཡོད།	 	 བདོ་མི་ད་ེདག་གིས་རྒྱ་མི་གཅིག་
ལའང་འཚེ་བའི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བའམ་
རུྒྱ་ནརོ་ལོངས་སྤདོ་གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ་
སོགས་རྩ་བ་ནས་མ་བས་པར་རང་གིས་རང་
མེར་སགེ་བཏང་ནས་བདོ་མིའི་མངནོ་འདདོ་
གསལ་བར་གནང་ཡོད།	 	 འཚེ་མེད་ཞི་བ་
ལག་ལེན་བསར་ཟརེ་བ་ན་ིཧ་ཅང་དཀའ་བའ་ི
ལས་ཤིག་རེད།	ཅསེ་དང་།	
ཕགོས་མཚུངས་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་དབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་དང་འབལེ་ནས་
གསུང་དནོ།	 བདོ་རྒྱ་གཉསི་ཀི་གནད་དནོ་
གསལ་བར་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་གསོ་མོལ་
བརུྒྱད་རྒྱ་ནག་མི་མང་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
རྩ་ཁམིས་དང་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐངོ་
གི་བཅའ་ཁིམས་སུ་གསལ་བའི་བདོ་རིགས་
ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་
ཡོང་ཐབས་བདེ་རུྒྱ་ད་ེནི་དབུ་མའི་ལམ་གི་
སིད་བུས་ཀི་དགོས་དམིགས་གཙོ་བ་ོཆགས་
ཡོད།		དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བུས་ན་ིགཉསི་
སནྨ་གི་སདི་བུས་ཤིག་ཡིན།	ཞསེ་གསུང་།

གཞན་ཡང་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་
གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ ་ཞུའི ་
མཛད་སྒརོ ་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་ཨ་རིའི ་
གཞུང་མང་གཉིས་ནས་བདོ་མི་ཚོའི་ཆེད་
ད་ུརྒྱབ་སྐོར་དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་
གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་རེ་
ཆེ་ཞུས་པའི་སྐརོ་གསུངས་པ་དང་འབལེ་
ད་ིབ་ཁག་གཅིག་ལ་ལན་འདབེས་གནང་
ཡོད།	 ད་ེརསེ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་མཐ་ོ
སླབོ་ཁང་གི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཤེས་ཡོན་བས་ི
གནས་ཚན་པའི་ངེས་སནོ་པ་པལོ་སྦུ ་ན་ོཌེ་		
Dr. Paul Bueno de Mesquita	 ལགས་
ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དན་རནེ་ཕག་
འཁྱརེ་ཞིག་ཕུལ་བ་དང་འབལེ།	ངསེ་སནོ་པ་
པལོ་སྦུ་ན་ོལགས་ནས་ཀང་སིད་སྐངོ་མཆོག་
གིས་ད་ེགའི་མཐ་ོསླབོ་ཁང་གི་དགེ་ལས་སླབོ་
ཕུག་རྣམས་ལ་བསམ་བླ་ོགོ་རགོས་སྤལེ་བ་
དརེ་ངསོ་འཛིན་གིས་རསེ་སུ་ཡི་རངས་དང་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་ཕག་འཁྱེར་ཞིག་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།

བུད་མེད་ཚོས་ནང་ལས་ཙམ་ལ་མག་ོའཁརོ་ནས་མ་བསདྡ་པར་ཤེས་ཡོན་གངོ་འཕལེ་ཐགོ་ཤུགས་རྒྱག་དགསོ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༨	
ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ལས་རིགས་འད་མིན་ནས་
ཡིན་པའ་ིབུད་མེད་ན་གཞནོ་ར་ུཁག་	Young 

FICCI Ladies Organisation	གི་བུད་མེད་
གངས་	༧༥	ལ་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའ་ིཕ་ོ
བང་ད་ུབཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 	 ད་ཆ་ང་ཚོ་
དསུ་རབས་	 ༢༡	 ནང་བསླབེས་ཡོད།	 	 ང་
ཚོས་དསུ་རབས་	༢༠	ཕི་མིག་བལསྟ་པ་ཡིན་
ན།	 	 འཛམ་གླངི་དམག་ཆེན་དང་པ་ོདང་
གཉསི་པ་གཙོ་བརོ་གུར་པའི་མི་གསོད་ཁག་
སྦརོ་དང་།	 འཚེ་བའ་ིལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་
སྤལེ་བ་མ་ཟད།		འགའ་ཤས་ཀིས་རྡལུ་ཕན་

མཚོན་ཆ་ལ་བརནེ་ནས་འཛམ་གླིང་དམག་
ཆེན་གསུམ་པའང་ལང་སིད་པའི་ཉནེ་ཁ་
མཐངོ་བ་ད་ེའད་བུང་བ་རེད།	 	 ལོ་རུྒྱས་སྨ་
བ་འགའ་ཤས་ཀིས་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་
དང་པ་ོདང་གཉསི་པའ་ིསབྐས་ཁྱནོ་མི་གངས་
ས་ཡ་ཉིས་བརྒྱ་རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་སྐརོ་
བརདོ་ཀི་ཡོད།
དརེ་བརནེ་དསུ་རབས་	 ༢༠	 ད་ེའཚེ་བའ་ི
ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་བའི་དསུ་རབས་
ཤིག་ཆགས་ཡོད།	 	 ད་ཆ་དསུ་རབས་	 ༢༡	
འད་ིབཞིན་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་།	 བམས་
བརྩ་ེལནྡ་པའ་ིདསུ་རབས་ཤིག་བཟ་ོརུྒྱ་ཧ་ཅང་
གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད།	 	 བམས་པ་དང་
བརྩ་ེབར་མཚོན་ན།	གཞན་གི་སྡགུ་བསལྔ་ལ་

མི་བཟདོ་པའི་བླ་ོད་ེསྐསེ་པ་ལས་བུད་མེད་ལ་
ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད།		ད་ེན་ིལུས་པའོ་ིགུབ་ཆའ་ི
སངེ་ནས་ཡོང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ཚན་
རིག་པས་བརག་དཔྱད་བདེ་སབྐས་ད་ེལརྟ་ར་
འཕདོ་བུང་ཡོད།	
གནའ་རབས་ལོ་རུྒྱས་ཁདོ་དཔའ་བ་ོཕལ་ཆེ་
བ་སྐསེ་པ་རེད།	བུད་མེད་འགའ་རེ་ཡོང་ཆོག	
དཔའ་བ་ོད་ེདག་དནོ་དངསོ་མི་གསོད་མཁན་
རེད།	 ད་ཆ་དསུ་རབས་	 ༢༡	 འདའི་ིནང་
ང་ཚོས་བམས་བརྩའེ་ིཉམས་ལེན་གངོ་འཕལེ་
གཏངོ་ཕོགས་ཐད་དམིགས་བསལ་འབད་
བརྩནོ་བདེ་དགསོ།	 	 ལགྷ་པར་ཤེས་ཡོན་
གི་ལམ་ནས་བམས་བརྩ་ེགོང་འཕལེ་གཏངོ་
ཕོགས་ཐད་བུད་མེད་ཚོས་འགན་ཆེ་ཙམ་
འཁྱརེ་དགསོ།	 བུད་མེད་ཚོས་འགན་མང་
ཙམ་འཁྱེར་དགོས་པ་ལས་ནང་ལ་འཛུལ་
ནས་ཕུ་གུར་བལ་ྟསྐངོ་བས་ནས་སྡདོ་རུྒྱ་མེད།
ས་ྔམོ་ཐངེས་ཤིག་ཧྥརན་སི་གསར་འགོད་པ་
ཞིག་གིས་འབུང་འགུར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བུད་
མེད་རནེ་ཅན་དུ་འཁུངས་སིད་མིན་འདི་
སབྐས།	 	 ངསོ་ཀིས་བུད་མེད་རནེ་ཅན་གི་
ཏཱ་ལའི་བ་ླམས་དའེི་ཚེ་དའེི་དསུ་སེམས་ཅན་
གི་འག་ོདནོ་རྒྱ་ཆེ་བ་བདེ་ཐུབ་ཚེ་ངསེ་པར་
ད་ུབུད་མེད་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་ཕབེས་ཆོག་པ་རེད།	

ཅསེ་ལན་འདབེས་བས་པ་ཡིན།	
ལགྷ་པར་བདོ་པའི་ལོ་རུྒྱས་ནང་ལ་མཚོན་ན་
ལོ་ང་ོབདནུ་བརྒྱའི་གོང་བསམ་སྡངིས་རྡ་ོར་ེ
ཕག་མོ་བནོ་པ་རེད།		དའེ་ིཚེ་དའེ་ིདསུ་བུད་
མེད་ཀི་སུྤལ་སྐུ་རྩ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་པ་རེད།		
སནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ནས་
ཀང་དགེ་སླངོ་ཕ་མ་གཉསི་ལ་ཐབོ་ཐང་འད་
མཉམ་གནང་ཡོད།	 	 དག་ེསླངོ་མའ་ིསྡམོ་
རུྒྱན་ལ་མཚོན་ན་ངསོ་ལ་བ་ཐབས་གང་ཡང་
མེད།	བསན་པའ་ིབདག་པ་ོསནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་
འདས་རང་ཉདི་ཀིས་འདལུ་བའ་ིསྡམོ་ཁམིས་
ནང་གཏན་ལ་ཕབ་ཟནི་པ་ད་ེལརྟ་ལག་བསར་
བདེ་དགསོ་པ་རེད།	 	 འནོ་ཀང་ངསོ་ཀིས་
ལོ་ང་ོབཞི་བཅུ་ཙམ་གོང་བདོ་པའི་བཙུན་མ་
རྣམས་ལ་གཞུང་ཆེན་བལ་ྟདགསོ་པའི་འབདོ་

སྐུལ་བས་འབས་སུ་ལོ་ང་ོགཉསི་ཙམ་གོང་
བཙུན་མའི་ཁདོ་སླབོ་གཉརེ་རྩ་ེཕུད་ཐནོ་ཐུབ་
པ་བུང་ཡོད།	 	 དརེ་བརནེ་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་
ལ་མཚོན་ན་ད་ཆ་དག་ེའདནུ་པ་ཚོ་སླབེ་སར་
བཙུན་མ་ཚོ་འད་མཉམ་བསླབེས་ཐུབ་པ་བུང་
ཡོད།		ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།
ད་ེཡང་བུད་མེད་རུ་ཁག་དའེི་དམིགས་ཡུལ་
གཙོ་བ་ོནི་བུད་མེད་ཚོའི་ཁདོ་ཁེ་ལས་མི་ས་
དང་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་པ་གང་མང་
གསོ་སྐོང་བས་པ་བརུྒྱད་བུད་མེད་ཀི་སིྤ་
ཚོགས་དང་དཔལ་ཡར་རྒྱས་བཏང་རུྒྱ་དང་།	
བུད་མེད་ཚོར་རང་ལ་ནསུ་པ་ཇི་ཡོད་གོ་
རགོས་རྒྱ་སྐདེ་གཏངོ་ཐབས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།།	


