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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་རིགས་གཞནོ་སྐསེ་གཙོ་བརོ་གུར་བའ་ི
དནོ་གཉརེ་ཅན་རྣམས་ལ་ལག་ལེན་སོ་བདནུ་མའ་ིབཀའ་ཆོས་སྩལ་བ།

༄༅།	 །བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ནང་ཆོས་ང་ོ
སྤོད་ཚོགས་ཆུང་ནས་བདོ་རིགས་གཞོན་
སྐེས་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་དནོ་གཉརེ་ཅན་
རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་
ཐངེས་	 ༡༣	 པར་དམིགས་ཏ་ེཇི་ལརྟ་སྔནོ་
ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༣	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་
ཚོད་	༩།༣༠	ནས་	༡༠།༣༠	བར་ཐགེ་ཆེན་
ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུརྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོངས་མཐ་ོསླབོ་ཁག་གྲངས་	 ༥༣	 དང་།	
ཨ་རི་དང་།	 ཁ་ེན་ཌ།	 བལ་ཡུལ་བཅས་ཀི་
མཐ་ོསླབོ་ཁག་གྲངས་	༨	།	བཞུགས་སརྒ་རྡ་
ས་ཁུལ་ད་ུརནེ་གཞི་བྱས་པའི་སནྨ་རིྩས་ཁང་
དང་།	 ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་གླངི་།	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྲྭ་སེ་ལ་ཀུ་དང་།	 རྡ་
སངེ་བདོ་ཁིམ།	རྡ་ཤོད་བདོ་ཁིམ།	སུ་ཇ་བདོ་
ཁིམ།	 ག་ོཔལ་པུར་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་
གི་དབུ་འཛིན་དང་སླབོ་སིྤ།	 དག་ེརྒན་སླབོ་
ཕུག	 བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་བཅས་ནས་ཕབེས་
པའི་སེར་སྐ་མི་མང་སངོ་ཕག་ཁ་ཤས་ལ་
རྒྱལ་སྲས་ཐགོས་མེད་བཟང་པསོ་མཛད་པའི་
ལག་ལེན་སོ་བདནུ་མའི་གསུང་ཆོས་སྩལ་
སོང་།	 ད་ེཡང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ས་ྔད་ོཕ་ོབྲང་ནས་ཐགེ་
ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཆིབས་

བསུྒར་བསྐངས་ཏ་ེབཞུགས་ཁིར་༸ཞབས་
སོར་འཁོད་མཚམས་མནྜལ་རནེ་གསུམ་
འདགེས་འབུལ་ཞུས།	 ད་ེརསེ་མགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གིས་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་

སྩལ་དནོ།	ད་ེརིང་འདརི་ནམ་རུྒྱན་སླབོ་ཕུག་
ཚོར་ཆོས་འབྲལེ་བྱདེ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	 ད་ེརིང་གི་
ཡིག་ཆ་ད་ེལག་ལེན་སོ་བདནུ་མ་ཡིན།	 པཎ་
གུྲབ་བཅུ་བདནུ་གི་གསོལ་འདབེས་ད་ེཁེད་
རང་ཚོས་བཏནོ་ཟནི་པ་རེད།	 འདནོ་པ་
མང་པ་ོའདནོ་མི་དགསོ་པ་བྱསོ།	 དསུ་ཚོད་
འཕ་ོབརླག་རེད།	 ཁདེ་རང་ཚོ་སླབོ་ཕུག་ད་ེ
དག་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་ཀི་ཤ་ཁག་རུས་
གསུམ་ནས་མར་མཆེད་པ་ཞིག་ཆགས་བསདྡ་
ཡོད།	 ཁདེ་རང་ཚོའ་ིསྐསེ་ས་རྒྱ་གར་དང་
ལུང་པ་འད་མིན་ནས་སྐསེ་པ་ཡིན་རུྒྱ་རེད།	
ཡིན་ནའང་བདོ་རིགས་ཟརེ་བའི་མིང་ད་ེང་
རང་ཚོ་ཚང་མས་འཁརེ་ནས་འགྲ་ོགི་ཡོད།	

བདོ་རིགས་ཟརེ་བའི་མིང་ད་ེམ་ཤི་བར་ད་ུང་
ཚོས་འཁརེ་ནས་འགྲ་ོརུྒྱ་རེད།	 དརེ་འགུར་
བ་གཏངོ་རུྒྱ་གང་ཡང་མེད།	བདོ་རིགས་ཟརེ་
བ་ད་ེག་འད་རེད།	ལོ་རུྒྱས་ཀི་ཐགོ་ནས་ཕ་སྤ་ེ

རྒན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་མ་བྲག་སྲནི་
མོ་ཞསེ་བཤད་སྲལོ་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ	 ཏག་
ཏག་ཅིག་ཡིན་མིན་ངསོ་ནས་ཞེ་དགས་ཡིད་
ཆེས་བྱདེ་ཀི་མེད།	 ལོ་སངོ་ཕག་ཕིན་པའ་ིལོ་
རུྒྱས་ཟརེ་བ་ད་ེདད་པ་ཡིན་པའི་བཟ་ོའད་བ་ོ
འགྲལེ་བཤད་འད་མིན་བརྒྱབ་ནས་ཡིད་ཆེས་
རྙདེ་ཁག་པ་ོརེད།	གང་ལརྟ་མིག་མཐངོ་ལག་
ཟནི་ཞིག་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཅསེ་ལབ་ན།	 ང་
ཚོའི་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་ལ་མིའི་རིགས་
ཆགས་ནས་ཕལ་ཆེར་ལོ་ཁི་བཞི་ལ་ྔཕིན་པའི་
དཔང་རགས་ཡོད།
ས་འགོ་ནས་རྡ་ོཆས་དང་མིའི་རུས་པ་ཐནོ་པ་
དག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་སྐབས་ལོ་སངོ་

ཕག་བཞི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཕིན་ཡོད་པ་བཤད་ཀི་
འདགུ	དརེ་བརནེ་མི་རིགས་རྙངི་ཁུངས་ཤིག་
རེད།	 མི་རིགས་རྙངི་ཁུངས་ཡིན་པ་ཙམ་
གིས་ངོ་མཚར་སྐེ་རུྒྱ་དང་ཧ་ལས་པ་གང་
ཡང་མེད།	 མི་རིགས་དསེ་ལོ་སངོ་ཕག་ལགྷ་
གི་རིང་ལ་གསར་གཏདོ་ག་རེ་བྱས་འདགུ	
ད་ེབསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད།	 དསུ་རབས་བདནུ་པའ་ིནང་ཆོས་
རྒྱལ་སྲངོ་བཙན་སྒམ་པསོ་བདོ་ཡིག་གསར་
གཏདོ་གནང་འདགུ	 	 རྒྱ་གར་གི་ཡི་ག་ེ	
Devanagari	 ལ་དཔ་ེབལསྟ་ནས་དབྱངས་
དང་གསལ་བྱེད་ལྡན་པའི་བདོ་པའི་ཡི་གེ་
གསར་གཏདོ་གནང་བ་རེད།	 ཡིག་གཟུགས་
དབྱངས་དང་གསལ་བྱདེ་རྒྱ་གར་གི་ཡི་ག་ེལ་
དཔ་ེབལསྟ་པ་རེད་མ་གཏགོས།	 རྩ་བ་ང་ཚོ་
བདོ་པའ་ིསདྐ་ཐགོ་ནས་བཟསོ་པ་རེད།	 དསུ་
རབས་བརྒྱད་པའ་ིནང་ཆོས་རྒྱལ་ཁ་ིསྲངོ་ལྡའེུ་
བཙན་གིས་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་བདོ་ལ་
གདན་ཞུ་གནང་སབྐས།	 མཁན་ཆེན་ཞི་བ་
འཚོས་ཁདེ་རང་ཚོར་བདོ་ཡིག་ཟུར་ད་ུའདགུ	
དརེ་བརནེ་ཁདེ་རང་ཚོས་ལེགས་སྦྱར་དང་
རྒྱ་གར་གི་སྐད་ད་ེའད་བསླབ་དགོས་པ་མ་
རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་
ལག་ལེན་སོ་བདནུ་མའི་གསུང་ཆོས་དབུ་
འཛུགས་མཛད་ཡོད་པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བུད་མེད་ཁརོ་ཡུག་སུྲང་སྐབོ་པར་

རྒྱབ་སྐརོ་མཛད་པ།

༄༅།	 །ལོ་ན་བཅུ་དུག་ལས་མ་སོན་པའ་ིབུད་
མེད་ཁོར་ཡུག་སུྲང་སྐབོ་པ་གྲགས་ཅན་གྷ་ེརེ་ཊ་
ཐན་བགྷ་	Greta Thunberg		ལགས་ཀིས་
ག་ོལའ་ིཁརོ་ཡུག་སུྲང་སྐབོ་ཆེད།		ཁརོ་ཡུག་ལ་
བརནེ་པའི་དཀའ་ངལ་ཇི་འཕད་སོགས་སྐརོ་གོ་
རགོས་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བར་བདོ་མིའི་བླ་
ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབ་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱབ་སྐརོ་རྒྱ་ཆེ་མཛད་
པའི་གསུང་འཕནི་ཞིག་སྩལ་བའི་ནང་འཁདོ་དནོ།		
ཚན་རིག་གི་གུྲབ་དནོ་དང་།	 དངསོ་ཡོད་ཛ་དག་
གི་གནས་སངས་གཞིར་བཟུང་།	 ཁདེ་ཀིས་མི་
མང་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་གཞནོ་སྐསེ་ཚོ་གཉདི་
ལས་དཀགོས་ཏ།ེ	 ད་ཆ་མང་ཚོགས་ཁདོ་ཁརོ་
ཡུག་སུྲང་སྐབོ་ཐགོ་སེམས་ཤུགས་སརྔ་བས་ཆེ་ར་ུ
ཕིན་པ་མཐངོ་སབྐས།		སྙངི་སབོས་འཕལེ་བཞིན་
འདགུ	 ངསོ་རང་ཡང་ཁརོ་ཡུག་སུྲང་སྐབོ་ཐགོ་
འབད་བརྩོན་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན།	
གོ་ལ་ཧལི་པ་ོའད་ིརྩ་མེད་བཟ་ོརུྒྱའི་ནསུ་པ་མི་ཁ་ོ
ནར་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤེས་གསལ་རེད།	 	 ག་ོལ་
རྩ་མེད་བཟ་ོཐུབ་པ་ལརྟ་སུྲང་སྐབོ་བྱ་རུྒྱའི་ནསུ་པ་
དའེང་མི་ལ་ཡོད།	ང་ཚོར་སྡདོ་གནས་ག་ོལ་ཧལི་
པ་ོའད་ིཁ་ོན་ལས་མེད།	 ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་
མ་ཟད།	 མགནོ་པ་ོམཆོག་ནས་ལས་འགུལ་དརེ་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་མཛད་པ་དང་སྦྲགས།	
ལས་དནོ་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའི་ཐུགས་སྨནོ་དང་
འཚམས་འད་ིརྒྱ་ཆེ་མཛད་པ་བཅས།		།

འསོ་བསྡུའི་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་ཤོ་ཟུར་བསོད་
ནམས་ཆོས་འཕལེ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
ཁུལ་ད་ུའསོ་བསྡུའི་སིྒག་གཞི་བསྐར་བཅོས་དང་

འབྲལེ་བའ་ིག་ོརགོས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བཞིན་པ།

༄༅།	 །འསོ་བསྡའུ་ིསིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་ཤོ་
ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕལེ་མཆོག་ཕི་ཟླ་	 ༥	
ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་སྦངེ་ལོར་ཕབེས་ཐནོ་
དང་།	ཕི་ཚེས་	༢༧	ཉནི་ཀ་ོལི་གལ་ད་ུས་གནས་
མིང་མང་རྣམས་ལ་འསོ་བསྡུའི་སིྒག་གཞི་བསྐར་
བཅོས་དང་འབྲལེ་བའི་གོ་རགོས་སྤལེ་བ་དང་།	
ད་ིབ་ད་ིལན་བཅས་འསོ་བསྡུ་དང་འབྲལེ་བའི་
ལས་དནོ་ཁག་ལེགས་སུྒབ་ཟནི་རསེ།	
ཕི་ཚེས་	 ༢༨	 ཉནི་ཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་གླངི་
གཞིས་ཆགས་སུ་གོང་གསལ་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་
ག་ོརགོས་སྤལེ་བསནུ།		ཕི་ཚེས་	༢༨	ཉནི་རྒྱབ་
སྦལེ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་གཞིས་ཆགས་སུ་བད་ེ
འབྱོར་ཐོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་གཙོས་
གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་ནས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་འདགུ	 ཕི་ཚེས་	 ༢༩	 ཉནི་སྦལེ་ཀབོ་
སེ་ར་དགོན་པའི་ནང་འསོ་བསྡུའི་སིྒག་གཞི་ཐགོ་
དགེ་འདནུ་འདསུ་མང་ཡོངས་ལ་གོ་རགོས་སྤལེ་
གནང་རསེ་ཕི་ཚེས་	 ༣༠	 ཉནི་སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་
བསམ་དང་བད་ེསརླ་མི་མང་རྣམས་ལའང་འསོ་
བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་བསྐར་བཅསོ་སྐརོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་
རུྒྱ་ཡིན་འདགུ		
ད་ེརསེ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢	ཉནི་ཧུབ་
ལི་ནས་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་བ་བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཁ་ེན་ཌའ་ིགྲསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིནང་བདོ་དནོ་
ཉན་ཞིབ་གནང་བ།

༄༅།	།ཁ་ེན་ཌའ་ིགྲསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིཕི་
འབྲལེ་ལས་དནོ་ཚན་པའི་རུྒྱན་ལས་ཚོགས་

ཆུང་ནང་བདོ་དནོ་ཉན་ཞིབ་ཆེད་ཇི་ལྟར་
མགྲནོ་འབདོ་ལརྟ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་སྲདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཆེད་ཕབེས་
ཀིས་བདོ་ནང་གི་ད་ལའྟ་ིགནས་སངས་ཇི་ཡིན་

ཞིབ་ཕ་གསལ་བཤད་གནང་འདགུ	 སབྐས་
དརེ་ཁ་ེན་ཌའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཉསེ་ཡངས་ཚོགས་

པའི་དུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ཨེ་
ལེག་སི་ནབེ་	Alex Neve	
མ ཆོག ་ སོ ག ས ་ ཕེབ ས ་
འདགུ
ཐོ ག ་ མ ར ་ སྲི ད ་ སྐོ ང ་
མཆོག ་ གིས ་འདི ་ ལོའི ་
གསུམ་བཅུའི་དསུ་དན་ད་ེ
བཞིན་གསུམ་བཅུའི་དསུ་

དན་ཐངེས་	༦༠	ཡིན་པ་མ་ཟད།		རྒྱ་ནག་
གནམ་བད་ེསྒ་ོམོའི་ཐང་ཆེན་ནང་དུག་བཞིའི་
དནོ་རྐནེ་བུྱང་ནས་མི་ལོ་	 ༣༠	 འཁརོ་ཡོད་
སྐརོ་གསུངས།	 དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་ཡུ་གུར་ནང་མི་གྲངས་ས་ཡ་གཅིག་ལགྷ་
སླབོ་གསོའི་ལས་འགུལ་ཟརེ་བར་སྙད་ནས་
ངལ་སོྩལ་བརྩོན་རའི་ནང་ད་ོདམ་བཀག་
སིྐལ་བྱས་པ་དང་།	 ཉ་ེལམ་ཁ་ེན་ཌའ་ིགྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ན་ོThanh Hai 

Ngo	 མཆོག་གིས་ཁ་ེན་ཌའ་ིགྲསོ་ཚོགས་
ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་དགོས་པའི་གྲོས་
འཆར་བསྣམས་པ་བརུྒྱད།	 དབུ་མའ་ིལམ་
གི་སྲདི་བུྱས་གཞིར་བཟུང་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
གསལ་དགསོ་པའི་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་
པར་ཡི་རངས་བསྔགས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་གནང་
འདགུ			ཕགོས་མཚུངས་སབྐས་དརེ་སྲདི་
སྐོང་མཆོག་གིས་ཉན་ཞིབ་ལས་རིམ་གི་ད་ི
བར་ལན་འདབེས་གནང་སབྐས།	 བདོ་མི་

ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རང་སྐངོ་གི་ཐབོ་ཐང་
རྩོད་བཞིན་པ་ད་ེནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཧངོ་
ཀངོ་ལ་སྤད་པའི་རང་སྐངོ་གི་ཐབོ་ཐང་ལས་
ཆུང་བ་ཡོད།	 འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་མིར་ཡི་ཆེས་མེད་པར་བརནེ་བདོ་རྒྱ་
འབྲལེ་མོལ་བསྐར་གསོ་ཡོང་ཐུབ་ཀི་མེད་
པ་དང་།	 	 བདོ་མི་ཚོས་ཁ་ཞ་ེགཉསི་མེད་
ཀིས་རང་སྐངོ་རྩདོ་བཞིན་ཡོད་ཀང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཆེད་མངགས་ཆབ་སྲདི་ཀི་དགསོ་
མཁོར་དམིགས་ནས་བདོ་མི་ཚོས་ཕདེ་རང་
བཙན་དང་།	 མངནོ་པར་མི་གསལ་བའ་ི
རང་བཙན་སོགས་རྩདོ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྨནོ་
འཛུགས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་པ་གསུངས་འདགུ	།	
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	

སོགས་ད་རྒྱའ་ིཁ་བྱང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

ཐ་ེཝན་ནང་རྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ནས་བདོ་དནོ་སྐརོ་
གཏམ་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༥	ཚེས་	༣༠	
ནས་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་ཐེ་ཝན་ཤིན་
ཀུའུ་གྲངོ་ཁེར་ནང་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་ཡེ་
ཤུ་གསུང་རབ་ཆོས་གླངི་གི་ཚོམས་ཆེན་ནང་
ཐ་ེཝན་ཡེ་ཤུ་ཚོགས་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་ལ་
རོགས་སྐརོ་ཚོགས་པ།	 ཐ་ེཝན་ནང་རྒྱ་ནག་
གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་སེམས་ཁུར་
གནང་མཁན་གི་ཚོགས་པ་སོགས་མཉམ་
འབྲལེ་འགོ	 	 ཐ་ེཝན་རྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་
རང་དབང་ཚོགས་ཆེན།	 	 ཞསེ་པ་ཞིག་
བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།	 ཚོགས་ཆེན་གི་
དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒརོ་ཐ་ེཝན་སྲིད་འཛིན་
ལྕམ་ཚའེ་དབིྱང་ཝིན་མཆོག་ཕབེས་ནས་
གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་།	 ཁངོ་གིས་
རྒྱ་ནག་གི་གནས་སངས་སྐརོ་གསུང་སབྐས།		
རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་པ་གྲངས་ཉུང་
ཚོར་གཞུང་གིས་གཉའ་གནནོ་བྱས་པ་མ་
ཟད།	 	 བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་ལའང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་
བྱས་པ་དང་།	 	 ཕགོས་མཚུངས་ཡུ་གུར་
ཁ་ཆེའ་ིཆོས་པ་ཚོར་ཡང་དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཕི་ཚུལ་ཙམ་ལ་སླབོ་གསོའི་རྲྭ་
བ་ཟརེ་ཡང་།	 ནང་དནོ་ཆོས་དད་ཀི་བསམ་
བླརོ་སུྒར་ཐབས་བྱ་རུྒྱའ་ིསྲདི་བུྱས་འགོ		ཁ་
ཆེ་བ་ད་ེདག་ད་ོདམ་བཀག་སིྐལ་བྱདེ་བཞིན་
པ་སོགས་ཀི་སྐནོ་བརདོ་ནན་པ་ོབྱས་ཡོད།
ཕི་ཚེས་	༣༠	ཉནི་ཕདེ་ཡོལ་ད་ུབདོ་དང་ཡུ་
གུར་མི་རིགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་སབྐས།	 	 ཐ་ེ
ཝན་གི ་སྲིད་འཛིན་གཞོན་པ་དངོས་སུ ་

ཕབེས་ཡོད།	 	 སབྐས་དརེ་ཨ་རི་བདོ་ཀི་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུྲབ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྩལ་བའི་གསུང་འཕནི་
སྒགོ་སྦྱང་ཞུས་འདགུ་པ་མ་ཟད།	
དནོ་གཅོད་དངསོ་གུྲབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་
བརྙན་པར་དང་བཅས།	 	 བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་
ལ་བརིྩ་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་
བཞིན་པ་གསལ་འདནོ་གནང་བ་དང་སྦྲགས་
ད་ཆ་བདོ་མི་ཚོས་འ་ཆད་འུ་ཐུག་གི་གནས་
སུ་ལྷུ ང་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲགེ་གི་ལམ་
ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་
སྲིད་བུྱས་ལ་ཞི་རྒོལ་རྔམ་སནོ་བྱེད་བཞིན་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 	 རང་སྲགེ་ལས་འགུལ་
སྤལེ་སབྐས་བདོ་མི་ད་ེདག་ཁདོ་མང་པ་ོཞིག་
གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་བདོ་ད་ུགདན་ཞུ་དགོས་པ་དང་།	
བོད་ནང་རང་དབང་དགོས་པའི ་དགོས་
འདནུ་ཡང་བཏནོ་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 	 རྒྱལ་
གཅེས་པ་འདས་གསོན་རྣམས་ཀིས་ལས་
འགུལ་ད་ེབརུྒྱད་རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ཀིས་
བདོ་མིའ་ིདངསོ་ཡོད་དཀའ་ངལ་ཐགོ་ད་ོསྣང་
སླབེ་ཐབས་གནང་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བ ོད་ནང་གི་བ ོད་མི་
འབྲགོ་པ་རྣམས་ལ་བཙན་དབང་ཐགོ་ནས་
འབྲགོ་ས་ནས་ས་གནས་གཞན་ད་ུགནས་སྤ་ོ
བྱས་བཅུག་པ་དང་།	 བདོ་ནང་གི་གཏརེ་ཁ་
གང་བུྱང་སྔགོ་འདནོ་བྱས་པ་བརུྒྱད།	 བདོ་

ཀི་རང་བུྱང་ཁོར་ཡུག་བརིད་ཆགས་རྣམ་
རྩ་མེད་བཟ་ོབཞིན་པ་དང་།	 	 རྒྱ་ནག་གིས་

གཙོས་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཡུལ་གུྲ་མང་པའོི་ནང་
རུྒྱག་བཞིན་པའི་གཙུང་ཆུ་ཆེ་ཁག་མང་པ་ོ
ཞིག་གི་ཆུ་མག་ོབདོ་ནང་ཡོད་སབས།	 	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་གཙང་པ་ོད་ེདག་ཐགོ་བག་
ཚ་སྤུ ་ཙམ་མེད་པར་ཆུ་མཛོད་བརྒྱབ་དང་
རྒྱག་གཞིན་པ་ད ེས་རྒྱ་ནག་གིས་གཙོས་
གཤམ་འགོ་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པའོི་
ནང་གི་མི་གྲངས་ས་ཡ་མང་པརོ་གནདོ་འཚེ་
ཡོང་གི་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད།
གཞན་ཡང་སྐབས་དརེ་ཐ་ེཝན་དནོ་གཅོད་
ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས།	 	 གཙོ་ཆེར་ལོ་
རུྒྱས་ཐགོ་བདོ་ད་ེརང་བཙན་གཙང་མ་ཡོད་
པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 	 བདོ་
ནང་གི་ནང་ཆོས་ད་ེརྒྱ་གར་དཔལ་ནཱ་ལེནའྜི་
མཁས་པའི ་བཞེད་སྲོལ་དི་མ་མེད་པར་
བདོ་མི་ཚོས་ལོ་ངོ་སངོ་གི་རིང་ནས་རུྒྱན་
འཛིན་གཅསེ་ཉར་བྱས་པ་དང་།	 	 བདོ་
ཀི་གནས་སངས་ད་ེབདོ་མིའི་འགྲ་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་ཁོ་ནའི་གནད་དནོ་ཙམ་ཞིག་མིན་

པར།		འཛམ་གླངི་གི་གཅསེ་ནརོ་ད་ུངམོས་
སུ་ཆོག་པའི་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ད་ེ

དག་ཆགས་འཇིགས་ཀི་གནས་སུ་ལྷུང་བར་
བརནེ་དསུ་ཚོད་ཧ་ཅང་གཉན་འཕང་ཅན་
ཞིག་ཡིན་སྐརོ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་མིའི་ཆོས་དད་ལ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་
ཆེ་བྱས་པ་དང་།		བདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་ཚོར་
དགནོ་པར་མཆོད་མཇལ་ཞུ་མ་བཅུག་པ་མ་
ཟད།		ཆོས་ཞུགས་བྱདེ་མ་བཅུག་པར་དག་ེ
འདནུ་ཞལ་གྲངས་ལ་ཚད་བཀག་བཟསོ་པ་
སོགས་ལ་བརནེ།		ལགྟ་ཆུ་ཆད་པའ་ིརིང་བུ་
ལརྟ་ཆགས་འགྲ་ོབ་དང་།		སླབོ་གྲྲྭར་མཚོན་
ན་བདོ་ཕུག་ཚོར་རྒྱ་ཡིག་མ་གཏགོས་བདོ་
ཡིག་སྦྱངོ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་མ་སྤད་པ་མ་ཟད།		
གུང་སེང་སབྐས་སུའང་བདོ་ཕུག་ཚོར་དགནོ་
པ་སོགས་ནང་བདོ་ཡིག་ཟུར་ད་ུསྦྱོང་རུྒྱའི་
ཐད་ལའང་དམ་བསྒགས་བྱས་པ།	 གལ་ཏ་ེ
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཀའ་དརེ་སུྲང་བརིྩ་མ་
བྱས་ཚེ་བདོ་མི་ད་ེདག་བཙོན་འཇུག་དང་།
བཀག་སིྐལ་བྱས་པ།	 	 ཉསེ་མེད་ཉསེ་
འཛུགས་ཀི་སྲིད་བུྱས་ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་

བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་རིམ་བཞིན་རྩ་མེད་བཟ་ོ
རུྒྱའི་ངན་སེམས་འཆང་བཞིན་ཡོད་སྐརོ།		
སྲིད་བུྱས་ལག་བསར་བྱདེ་བཞིན་པ་ད་ེདག་
ན་ིས་གནས་ཀི་རྒྱ་ནག་དཔནོ་རིགས་རེ་ཟུང་
གིས་ཧུར་བརྩནོ་ཆེན་པསོ་བྱས་པ་ཙམ་མིན་
པར།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཁནོ་ཡོངས་
ལ་འཛིན་པའི་སྲིད་བུྱས་ཤིག་ཡིན་པ་སོགས་
ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད།	 ཐངེས་འདའི་ིརྒྱལ་
སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་
རྒྱལ་ཁབ་འད་མིན་ཁག་བཅུ་གྲངས་ཤིག་
ནས་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་།	 ཆོས་
ལུགས་དང་ཆབ་སྲིད་སོགས་གནད་ཡོད་མི་
སྣ་བརྒྱད་ཅུ་ལྷག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་
པ་དང་།	 གཙོ་བ་ོརྒྱ་ནག་ནང་ཆོས་དད་རང་
དབང་ཐོག་བཙན་གནནོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་
པའི་སྐརོ་ལ་བགྲ་ོགླངེ་ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད་པ་
རེད།	 གཞན་ཡང་ཕི་ཚེས་	 ༢༩	 ཉནི་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུྲབ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཐ་ེཝན་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་
ཆོས་ཚོགས་ཁག་གཉིས་ལ་གཟིགས་སྐརོ་
དང་།	གངས་ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་སོགས་ཐུག་འཕད་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	ཕི་ཟླ་	༦	ཚེས་	༡	ཕི་ད་ོཐ་ེསྡདོ་བདོ་
རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་བསན་འཛིན་
རྣམ་དག་ལགས་ཀིས་གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་
སྐལེ་གིས་ཐ་ེཝན་ནང་གི་ལས་རིམ་ལེགས་
གུྲབ་ཐགོ་ཨ་རིར་ཕིར་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།

ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིདནོ་གཅདོ་དངསོ་གུྲབ་རྡ་ོར་ེལགས་ཀིས་བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅།	 	 །ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་དངོས་གུྲབ་རྡ་ོརེ་ལགས་ཀིས་ཡུལ་
དའེ་ིགྲངོ་ཁརེ་པ་ིཊོ་རི་ཡའ་ིམཐ་ོསླབོ་	 Uni-

versity of Pretoria	 ནང་དག་ེལས་སླབོ་
མ་ཁག་གཅིག་ལ།	 ༼	 རིག་གཞུང་ལ་རནེ་
པའ་ིརྒྱལ་ཞནེ་གི་བསམ་བླ།ོ	 	 འགྲ་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་།		རང་ལུས་མེར་སྲགེ	༽	ཅསེ་
པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་ལནྷ་ཚོགས་འཚོགས་
སབྐས།	བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་སྐརོ་གསུངས།
ད་ེཡང་ལྷན་ཚོགས་གོ་སིྒག་གནང་མཁན་
མཐ་ོསླབོ་དའེ།ི		དངསོ་མཐངོ་ལོ་རུྒྱས་དང་།
ཉམས་མངོ་རསེ་དན་ཚན་པ།	 ད་ེབཞིན་
མཐོ་སླབོ་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པ་
བཅས་ཐུན་མོང་ཐགོ་གོ་སིྒག་གནང་བ་ཞིག་
རེད་འདགུ	 གཏམ་བཤད་གནང་སབྐས་ལྷ་ོ

ཨ་ཕ་ིརི་ཀའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ཨེ་ལི་ཛེ་བྷ་ེཐི་གྷ་ེཝུཌ་	
Mrs Elizabeth Gaywood	 ལགས་དང་།		
མཐ་ོསླབོ་ཀི་ཨིན་ཡིག་ཚན་པའི་སླབོ་དགེ་སྐུ་
ཞབས་ཨེན་ཊོ་ན་ི Dr Antony Goedhals 

ལགས་དབུ་བཞུགས་གནང་བ་དང་།			དནོ་
གཅདོ་ནས་ཐགོ་མར་བདོ་ནང་ད་ུསྣདོ་བཅུད་
ཆགས་ཚུལ་དང་།	 	 རིམ་བཞིན་ནང་ཆོས་
དར་བ།		ལགྷ་པར་ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ས་ཧམ་བཟུང་མ་བྱས་
སྔནོ་གི་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་དང་།	 ཆབ་སྲདི།	
ནང་ཆོས་སོགས་ཀི ་དངོས་ཡོད་གནས་
སངས་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་མ་ཟད།	 	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་ལོ་ང་ོ	 ༦༠	 རིང་བདོ་དབང་སུྒར་
བྱས་པའི་དསུ་སབྐས་སུ་བདོ་ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཉནི་རེའི་འགྲ་ོའདགུ་
སྤོད་གསུམ་ལ་དམ་བསྒགས་སུན་གཙེར་

དང་།	 ཐ་ན་ཆོས་བྱདེ་དགནོ་སྡའེ་ིབྱདེ་སྒརོ་
གཞུང་གིས་ཐ་ེབུྱས་བྱས་པ་དང་།		བདོ་མིའ་ི
སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་ནང་ད་ུབདོ་སདྐ་སླབོ་ཁིད་བྱ་
རུྒྱ་བཀག་སྡམོ་བྱས་པ།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་མི་རྣམས་དཔལ་འབྱརོ་ཟུར་འབུད་
བྱས་པ་དང་།	 བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་དང་རིག་
གཞུང་རྩ་མེད་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པ།		
མི་རིགས་དབྱ་ེའབྱདེ་ཀི་སྲིད་བུྱས་ཁ་འཇམ་
གཏངི་གནག་མངནོ་སུམ་འཛེམས་མེད་ཀིས་
ལག་བསར་བྱས་པར་བརནེ།	 	 ཐགོ་མར་	
༢༠༠༩	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༧	ཉནི་རྔ་པ་ཀིར་ི
དགོན་པའི་གྲྲྭ་བཀ་བྷ་ེལགས་ཀིས་རང་ལུས་

མེར་སྲགེ་གནང་བ་དང་།	 	 ད་ེརསེ་རིམ་
བཞིན་བདོ་མི་རྒན་གཞནོ་དང་།	 སྐ་སེར།		

ལས་རིགས་འད་མིན་དབྱ་ེབ་མེད་པར་ཁནོ་
བདོ་མི་	 ༡༥༣	 རང་ལུས་མེར་སྲགེ་བཏང་
བའ་ིསྐརོ་དང་།	 	 རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཁངོ་རྣམ་
པའ་ིཞལ་ཆེམས་དང་།		རེ་འདནུ་བཅས་ཀི་
སྐརོ་ཞིབ་ཕ་འགྲལེ་བརདོ་གནང་འདགུ
ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཀང་བདོ་མི་
རང་སྲགེ་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་མི་
སྤུན་མཆེད་རྣམས་ལ་གཞུང་གི་ཐོབ་ཐང་
བཅད་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 	 གྲངོ་སྡ་ེཡོངས་
རགོས་ལ་དཀའ་ངལ་བཟ་ོབ།			ཐ་ན་རང་
སྲགེ་ལས་འགུལ་བ་ཚོའི་གྲགོས་པ་ོགྲགོས་མོ་
ཚུན་ཆད་ལའང་དམ་བསྒགས་སུན་གཙེར་

དང་།	སོ་ཉུལ་བྱས་པ།	རྒྱ་མིའ་ིགསང་བའ་ི
ལས་བྱདེ་པས་རསེ་འདདེ་བཏང་བ་སོགས་
བྱས་སྐརོ་གསུངས།
ཕོགས་མཚུངས་ལྕམ་སྐུ་ཨེ་ལི་ཛེ་བྷ་ེཐི་གྷ ་ེ
ཝུཌ་	Mrs Elizabeth Gaywood	ལགས་
དང་།	 	སྐ་ུཞབས་ཨེན་ཊོ་ན་ི	 Dr Antony 

Goedhals	 ལགས་གཉསི་ནས་ཀང་བདོ་
མི་བཙན་བྱལོ་བ་རྣམས་དང་འབྲལེ་བ་ཐགོ་
མར་བུྱང་སངས་ཀི་བརུྒྱད་རིམ་དང་།		ལགྷ་
པར་བདོ་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གིས་
སྒརེ་གི་མི་ཚེར་ཕན་ཐགོས་ཇི་ཙམ་བུྱང་བའ་ི
སྐརོ་སོགས་གསུང་པ་བཅས།	།
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རིས་མེད་བགྲ་ོགླངེ་ཐངེས་བཞི་པ་ཚོགས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༤	 ཉནི་བནོ་གཞིས་ཐབོ་རྒྱལ་གསར་པར་
རནེ་གཞི་བྱས་པའི ་གཡུང་དུང་བ ོན་གི ་
གདན་ས་ཆེན་མོ་དཔལ་གཤེན་བསན་སྨན་
རིའི་གླིང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་དང་གདན་ས་
དཔལ་གཤེན་བསན་སནྨ་རིའི་གླངི་གི་མཐུན་
འགུར་རམ་འདགེས་འགོ་རིས་མེད་བགྲ་ོ
གླངེ་ཐངེས་བཞི་པ་དབུ་འབྱདེ་ཀི་མཛད་སྒ་ོ
ཚོགས་སོང་།
ད ེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༩	 ཐགོ་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་
ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག	 དཔལ་གཤེན་
བསན་སནྨ་རིའི་གླངི་གི་དཔནོ་སླབོ་ཡང་སནོ་
འཕིན་ལས་ཉི་མ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་
བཤད་སུྒབ་མཁན་པ་ོཉི་མ་དནོ་གུྲབ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག	 	 ཆོས་རིག་དུང་འཕར་ཟླ་བ་
ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ཀིས་གཙོས་འབྲལེ་ཡོད་
ལས་བྱདེ་ཁག་གཅིག	 	 གདན་ས་གྲྲྭ་ཚང་
ཁག་ནས་མཁས་དབང་	༡༡	གཙོ་བརོ་གུར་
བའ་ིདག་ེབཙུན་ཁནོ་བསྡམོས་གྲངས་	 ༦༠	
ལགྷ་ཙམ།	 ད་ེབཞིན་དཔལ་གཤེན་བསན་
སནྨ་རིའ་ིགླངི་གི་དག་ེའདནུ་པ་དང་།	བཙུན་
དགོན་རཏྣ་སྨན་གླིང་གི་བཙུན་མ་སོགས་
ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་
བ་ོམཆོག་གིས་སྣང་གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕ་ེ
གནང་གུྲབ་མཚམས་དཔལ་གཤེན་བསན་
སྨན་རིའི ་གླིང ་གི ་དབུ ་མཛད་ཀིས་རུྒྱན་
ཆགས་གསུམ་པ་གསུང་བསྐུལ་གནང་བསནུ་
རནེ་འབུྱང་གསོལ་ཇ་དང་འབྲས་བསིལ་
འདགེས་འབུལ་ཞུས།	 	 	 ད་ེནས་དབུས་
གཡུང་དུང་བནོ་འཛིན་སྐོང་ཚོགས་པའི་
ཟུང་དུང་གིས་ཕབེས་བསུ་དང་འབྲལེ་དཔལ་
གཤེན་བསན་སྨན་རིའི་གླིང་གི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་
གསུང་བཤད་གནང་།	 ད་ེརསེ་དམིགས་
བསལ་སྐུ་མགྲནོ་དཔལ་གཤེན་བསན་སྨན་
རིའ་ིགླངི་གི་དཔནོ་སླབོ་ཡང་སནོ་འཕནི་ལས་
ཉ་ིམ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	བདོ་ལ་དསུ་འགུར་བུྱང་བ་ནས་
བཟུང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་ཆོས་བརུྒྱད་རིས་
མེད་ཁག་གི་བླ་ཆེན་མང་པ་ོཞིག་བྱེས་སུ་
ཕབེས་དགསོ་ཐུག་པ་རེད།	 ཡིན་ནའང་
རྐེན་ངན་གྲགོས་གུར་གི་ཚུལ་ད་ུསིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་དབུ ་ཁིད་འོག་ཆོས་ལུགས་གཅིག་
མཐངོ་གཅིག་བཀུར་གི་ཚུལ་གིས་ས་གཅིག་
གནས་གཅིག་ཏུ་མཉམ་འཛོམས་ཐགོ་ཕན་
ཚུན་གི་ལྟ་གུྲབ་ཁག་ལ་བགྲ་ོགླངེ་དང་སླབོ་
སྦྱངོ་བྱེད་པའི་གོ་རིམ་ཆགས་པ་འདི་རྐེན་
ངན་གྲགོས་སུ་སོང་བ་ཞིག་དང་གུྲབ་འབྲས་
གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་བརིྩ་ཆོག་པ་རེད།	 	 རིས་
མེད་ཀི་ལྟ་གུྲབ་འདི་སྔར་དསུ་རབས་བདནུ་
པའི་སྐབས་མཁས་གུྲབ་གཉསི་ལྡན་བླ་ཆེན་
དན་པ་ནམ་མཁའ་ནས་བཟུང་ཡོད་འདགུ་
ལ།	 ཁངོ་གི་ཞལ་ནས་ཉམས་ལེན་ཕགོས་
གཅིག་ནས་ལེན།	 དག་སྣང་ཕགོས་མེད་ད་ུ
སྦྱངས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།	 ཅསེ་གསུང་
འདིས་དག་སྣང་སྦྱངས་སངས་ཐད་ནས་
འགྲལེ་བརདོ་རྒྱས་འགྲལེ་དང་འབྲལེ་གུས་
པར་མཚོན་ནའང་ཆོས་བརུྒྱད་ཆེན་པ་ོབཞི་
དང་ཇ་ོནང་དང་བཅས་པའ་ིགསུང་རབ་དག་
ལ་སླབོ་གཉརེ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།	 མི་ཁ་ཤས་
ཤིག་གིས་གསུང་རབ་མང་པ་ོམཉམ་བསྲསེ་
བྱས་ནས་བཞག་ན་རིྨ་ལམ་འཁུག་གི་རེད་
ཅསེ་ད་ེའད་ལབ་མཁན་ཡོད།	 ཡིན་ནའང་
ང་རང་གི་དཔ་ེཁང་ད་ུས་དག་ེབཀའ་རྙིང་ཇ་ོ
ནང་བཅས་པའི་གསུང་རབ་མང་པ་ོཡོད་ད་ེ
རིྨ་ལམ་འཁུག་མ་མངོ་ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་།
ད་ེནས་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིདང་སྦྲགས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 བར་ལམ་ནས་
ལྷ་རབ་བུྱང་ན་རིས་མེད་བགྲ་ོགླངེ་ལོ་ལྟར་
གདན་ས་ཁག་ཏུ་འཚོགས་རུྒྱའི་སྲལོ་བུྱང་
ས་ེའདི་ལོར་གདན་ས་དཔལ་གཤེན་བསན་
སྨན་རིའི་གླིང་དུ་བསྐང་རུྒྱའི་འབདོ་སྐུལ་
ཞུས་པར་ཐུགས་དགསེ་ཚོར་ཆེན་པསོ་ཞལ་
བཞེས་གནང་ས་ེཚོགས་ཐུབ་པ་བུྱང་བ་རེད།	
དེར་བརནེ་མཐུན་འགུར་གནང་མཁན་
ཡོངས་ལ་རེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རུྒྱ་དང་ཧ་

ཅང་ཡག་པ་ོབུྱང་འདགུ་ཅསེ་བསགྔས་བརདོ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 འད་ིལོ་ན་ིསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་
བདོ་མི་མང་པ་ོཞིག་བཙན་བྱོལ་ད་ུཕབེས་
ནས་ལོ་ང་ོ	༦༠	ཧལོ་པ་ོའཁརོ་བཞིན་ཡོད།
དརེ་བརནེ་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲལེ་མིན་
པའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཁག་ནས་རསེ་དན་གནང་
དང་གནང་བཞིན་པ་རེད།	 ང་ཚོ་བཙན་
བྱལོ་ད་ུཕབེས་པའི་དགོས་པ་དང་དམིགས་

ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་བཟུང་ནས་ཕབེས་
པའ་ིསྐརོ་ཞུ་མི་དགསོ་པ་རེད།	 དའེ་ིནང་
ནས་དགོས་པ་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ ོ་ནི།	
བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་སུ་མི་ལོ་སངོ་ཕག་
མང་པའོི་སྔནོ་ནས་དར་བའི་བདོ་ཀི་ཐུན་
མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་དང་
བཅས་པ་ཧ་ལས་པའི་ཕུག་པ་ོཡོད་པ་ད་ེདག་
དསུ་འགུར་དབང་གིས་བདོ་ནང་ཕལ་ཆེར་
མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་ས་མ་རེད་སྙམ་པའི་
ཐག་གཙང་མ་ཆོད་ཡོང་བའི་སབྐས་གཙོ་བ་ོ
བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།
སྐད་ཡིག་བཅས་སུྲང་སྐོབ་དང་མི་ཉམས་
རུྒྱན་འཛིན་སདླ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་རིས་མེད་
བ་ླཆེན་ཕལ་མོ་ཆེ་ཞིག་བཙན་བྱལོ་ད་ུཕབེས་
པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད།	 མག་ོསདོ་ལ་ཚང་
མར་ཧ་ལས་པའ་ིསྐ་ུངལ་བུྱང་ཡོད།	 དཀལ་
ངལ་ཁད་གསོད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
དཀའ་ངལ་ཁད་གསོད་གནང་སངས་ད་ེདག་
ཧ་ལས་པ་རེད།	 གདན་ས་མང་པ་ོཞིག་སརླ་
གསོ་གནང་ས་ེབཤད་སུྒབ་ཀི་ལས་རིམ་ད་ེ
དག་སྔནོ་མ་བདོ་ལ་གང་ཡོད་པ་ལྟར་དང་།	

ཁག་གཅིག་ན་ིའདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༦༠	 རིང་
སྔནོ་མ་བདོ་ནང་ཡོད་པ་ལས་ལགྷ་ཡར་རྒྱས་
བུྱང་ནས་རྒྱལ་བ་དགསེ་པའི་མཆོད་སིྤན་ལ་ྟ
བུར་ཆགས་ཡོད་སབས།	སོ་སོའ་ིལས་འགན་
ཐགོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་ཡོང་དསུ་ང་ཚོའི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་གི་བས་ིགནས་དང་།	 དའེ་ི
ནང་ནས་དགོན་སྡ་ེཁག་གཙོ་བ་ོཆགས་ཀི་
ཡོད་པར་བརནེ་དའེ་ིཐགོ་ལོ་ང་ོ	 ༦༠	 རིང་
མི་ཐོག་སྔནོ་མ་དང་བགྲསེ་པ་རྣམས་ཀིས་

ཧ་ལས་པའི་གུྲབ་འབྲས་ཡག་པ་ོཐོན་ཡོད་
པ་འདི་ཉདི་དན་གསོ་གནང་ས་ེདགའ་སྒམོ་
གནང་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན།	 ལགྷ་
པར་བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད།	འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	༦༠	 རིང་ཧ་ལས་
པའ་ིཡག་པ་ོབུྱང་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ད་ལའྟ་ི
གནས་སངས་ག་འད་ཞིག་ཡོད་པ་གཟིགས་
དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	
དཔརེ་ན།	 ཕན་རང་བཀའ་བླནོ་གི་མིང་
འཁརེ་ནས་འདས་པའི་ལོ་གསུམ་མིན་ཙམ་
རིང་ས་གནས་ཁག་མང་པ་ོཞིག་ལ་སྐརོ་
བསྐདོ་ཕིན་པའི་སྐབས་གནས་ཚུལ་གི་གཞི་
མ་ཁ་ཤས་ཤིག་གཅིག་གུར་རེད་འདུག	
འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༦༠	 རིང་སྐ་ུལས་བསྐནོ་
ནས་ཕིའི་མཐུན་རྐེན་ནི་ཧ་ལས་པའི་ཡག་
པ་ོཆགས་ཡོད་པར་བརནེ་ད་ཆ་ཧ་ལམ་
འགྲིག་སོང་སྙམ་པའི་སྐབས་འདིར་ནང་གི་
བཤད་སུྒབ་སླབོ་གཉརེ་བྱདེ་མཁན་གྲྲྭ་རུྒྱན་
ད་ེདག་དཀནོ་པ་ོཆགས་ཡོད།	 གདན་ས་ཆེ་
ཁག་རྣམས་ད་ེཙམ་དཀའ་ངལ་མེད་ནའང་།	
དགོན་པ་ཆུང་བ་དང་འབྲངི་བ་མང་པ་ོཞིག་
གིས་ཐུགས་ཚབ་དང་དངངས་སྐག་ཆེན་པ་ོ

གནང་གི་འདགུ	ད་ེས་ྔཆོས་ཚོགས་རིམ་པའ་ི
ནང་འདིའི་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་དང་བཀའ་མོལ་
བུྱང་འདགུ	 གྲསོ་ཆོད་བཞག་པ་དང་ལམ་
སནོ་གནང་འདགུ	 ད་ཆ་གྲྲྭ་རུྒྱན་ཉུང་ད་ུཕིན་
ཡོད་ནའང་གང་ཉུང་ཉུང་འདི་ལ་ད་ེས་ྔདང་
མི་འད་བ་རྩ་ཆེན་པ་ོབརིྩ་རུྒྱ་དང་།	 སླབོ་
གཉརེ་བ་ད་ེཚོ་ཡིན་ནའང་རྩ་ཆེན་པ་ོབརིྩས་
ནས་གསོ་སྐོང་གནང་རུྒྱའི་ཐོག་དསུ་དང་
མཐུན་པའི་འཚོ་བ་དང་འཕདོ་བསནེ་སོགས་
ཡར་རྒྱས་གང་གཏངོ་དགོས་ནའང་གཏང་
རུྒྱ་དང་།	 ལགྷ་པར་དཔ་ེཁདི་གནང་མཁན་
སླབོ་དཔནོ་དང་མཁན་པ་ོརྣམས་ཧ་ལས་པའི་
རྩ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་སབས།	དགནོ་པ་དང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ངསོ་ནས་དངེ་དསུ་
དང་མཐུན་པའི་གཟགིས་སྐངོ་གནང་ཕགོས་
དང་།	 གཙོ་བ་ོའཕདོ་བསནེ་དང་སྐ་ུངལ་
གསོ་རུྒྱའ་ིདསུ་ཚོད་ཡོད་པ།	 ནད་རིགས་
སྔནོ་འགོག་སླད་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
དང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་གཉིས་མཉམ་
རབུ་ཐགོ་ལ་ྟབཞིན་པ་ཡིན།	 དགནོ་སྡ་ེཁག་
སོ་སོ་ངསོ་ནས་ཀང་དའེི་ཐགོ་ཐུགས་སྣང་ཆེ་
བཞསེ་གནང་རོགས།	 ཞསེ་དང་།	 གཞན་
ཡང་རིས་མེད་བགྲ་ོགླངེ་གི་དགོས་དམིགས་
དང་།	 བགྲ་ོགླངེ་པས་དགངོས་གཞི་ཇི་ལརྟ་
བཅང་དགསོ་པ།	 བགྲ་ོགླངེ་འད་ིབཞིན་
གལ་གནད་ཆེན་པའོི་ཐོག་ཚོགས་དགོས་
དནོ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་
གུྲབ་མཚམས་དུང་འཕར་ཟླ་བ་ཚུལ་ཁིམས་
ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
གནང་།
སིྤར་རིས་མེད་བགྲ་ོགླངེ་ཐངེས་བཞི་པ་འད་ི
བཞིན་ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	༤	ནས་	༧	བར་
ཉིན་གྲངས་བཞིའི་རིང་འཚོགས་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ་པ་དང་།	 ཐངེས་འདའི་ིབགྲ་ོགླངེ་ནང་
བདོ་ཀི་ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་ནས་
མཁས་དབང་བཅུ་གཅིག་གིས་ཆེད་མངགས་
མཛོད་ཐོག་དཔྱད་རྩོམ་སྒོགས་སྦྱང་དང་
དའེི་ཐགོ་བགྲ་ོགླངེ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་
བཅས།	།

ཨ་རི་དནོ་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབྲལེ་མཐུད་པ་དུག་བཞིའ་ིདནོ་རྐནེ་བུྱང་ས་ེལོ་ང་ོསུམ་བཅུ་འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་ཐགོ་
མཉམ་ཞུགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་བ་	 ༦	 ཚེས་	
༢	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིགྲངོ་ཁརེ་ནའིུ་ཡོག་གི་ལམ་
ཆེན་	 ༡༢	 དང་ལམ་ཆུང་	 ༤༢	 ཀི་ཆུ་
འགྲམ་ད་ུརྒྱ་ནག་མང་གཙོ་ཚོགས་པ།	 པ་ེ
ཅིང་དཔིྱད་གསར།	 རྒྱ་ནག་མང་གཙོའ་ི
འཐབ་རྩདོ་ཚོགས་པ།	 རྒྱ་ནག་མང་གཙོའ་ི
མཉམ་འབྲལེ་ཚོགས་པ་བཅས་ཀིས་གོ་སིྒག་
འགོ་དུག་བཞིའི་དནོ་རྐནེ་བུྱང་ས་ེལོ་ང་ོསུམ་
བཅུ་འཁརོ་བའི་དསུ་དན་གི་མར་མེ་མཚན་
ཚོགས་ཞིག་ཐགོ་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།	
སྐབས་དརེ་ཨ་རི་དནོ་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་

འབྲལེ་མཐུད་པ་ཚུལ་ཁམིས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་
མགྲནོ་འབདོ་གནང་བ་ལྟར་མཉམ་ཞུགས་
ཀིས་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་རྒྱ་
རིགས་འབྲལེ་མཐུད་པས་ཐགོ་མར་འགྲནོ་
འབདོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས།	 ལས་འགུལ་ཐགོ་ཞུགས་མཁན་གི་
གཞོན་སྐསེ་རྣམས་ལ་འཚམས་འད་ིབཀསི་
བད་ེལེགས་ཞུས།	 	 དུག་བཞིའ་ིདནོ་རྐནེ་
ན།ི	 འཛམ་གླངི་གི་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་སེམས་སྐ་ོ
དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་དང་གནནོ་
ཤུགས་ཇི་ཙམ་ཆེན་པ།ོ	 དངསོ་བུྱང་གནས་

ཚུལ་ད་ེན་ིནམ་ཡང་སུབ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་
ཡིན།	ཕི་ལོ་	༡༩༨༨		དང་		༡༩༨༩		ན་ི
བདོ་མིར་མཚོན་ན་དསུ་ཚོད་གལ་ཆེན་ཞིག་
ས།ེ	 རྒྱ་ནག་པ་ེཅིང་གཞུང་ནས་༸གངོ་ས་
མཆོག་དང་བདོ་དནོ་གྲསོ་མོལ་བྱདེ་འདདོ་
ཀི་བསམ་ཚུལ་བཏནོ་པ་དང་།	 ཚོགས་ཡུལ་
དང་དསུ་ཚོད་སོགས་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་
གཏན་འཁལེ་ཆོག་པར་བཤད།	 དསུ་ཚོད་
ད་ེནི་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་སྔ་རསེ་ཞི་བའི་
དནོ་ཚན་ལ་ྔདང་སི་ཊག་སི་སརྦ་གི་དགངོས་
འཆར་གནང་བའ་ིདསུ་ཚོད་ཡང་རེད།	འནོ་

ཀང་དུག་བཞིའི་དནོ་རྐེན་བུྱང་བའི་སྐབས་
དརེ་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་མུར་ད་ུརྒྱ་ནག་
གཞུང་ནས་སླབོ་ཕུག་ལ་དག་པའོི་གདངུ་
འདདེ་གཏངོ་བར་སྐོན་བརོད་བྱས་པ་མ་
ཟད།	 སླབོ་ཕུག་གི་ཞི་བའ་ིམང་གཙོའ་ིལས་
འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐོརོ་གནང་བའི་སྐརོ་འབྲལེ་
མཐུད་པས་ང་ོསྤདོ་གནང་།
གཞན་ཡང་རྒྱ་རིགས་འབྲལེ་མཐུད་པས་
མུ་མཐུད་འབྲལེ་བརདོ་བྱདེ་རུྒྱར་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྣ་ེའཁིད་འགོ་བཙན་བྱལོ་
སིྤ་ཚོགས་ཀི་བདོ་པ་རྣམས་མང་གཙོ་ཀ་

བ་གསུམ་ལྡན་གི་མང་གཙོའི་རང་དབང་
ཡོངས་སུ་ལོངས་སྤོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་
དང།	 ད་ེནམ་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་གི་མི་མང་
ཚོར་ཡོང་ཐུབ་པའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་ཡོད་པ་
བཅས།	།	
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ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་བནོ་གཞིས་ཐབོ་རྒྱལ་གསར་པའ་ིགཞིས་མི་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	༤	
ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	༤	ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་
ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་བནོ་གཞིས་
ཐོབ་རྒྱལ་གསར་པའི ་གཞིས་མི ་རྣམས་
ལ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ཚང་མར་
འཚམས་འདའིི་བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་དང་
སྦྲགས་ཕན་རང་འདིར་ཡོང་བའི་ཞོར་ལ་
རྣམ་པ་ཚོ་འཁུག་ཙམ་མཇལ་ཐུབ་ན་ཡག་
པ་ོའདགུ་བསམ་བུྱང་།	 འདརི་རིས་མེད་
བགྲ་ོགླངེ་ཞིག་ཚོགས་བཞིན་ཡོད་པ་འདིར་
བཅར་བའི་ཞརོ་ལ་མི་མང་འཛོམས་རུྒྱ་ཁག་
པ་ོཡོད་ཀི་རེད་བསམ་ནས་དང་པ་ོས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ཧགས་བསྡུས་ཀིས་བཞུགས་
མོལ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ན་སབྐས་	 ༡༥	
བཀའ་ཤག་དང་དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་ལམ་སནོ་གང་ཡོད་ཅ་ེན།	 བཀའ་བླནོ་
རྣམ་པ་ལས་དནོ་གང་ཞིག་གི་ཆེད་ད་ུས་
གནས་གང་དུ་ཕབེས་པ་ཡིན་ནའང་དའེི་
ཞརོ་ད་ུརབ་བུྱང་ན་ངསེ་པར་ད་ུམི་མང་དང་
ཐུག་འཕད་དགསོ་རུྒྱ་དང་།	 གལ་ཏ་ེད་ེལརྟ་
སབས་མ་འགྲིག་པ་ཡིན་ན་གཞིས་ཆགས་
དའེི་ནང་འགན་ཁུར་མཁན་གི་འཐུས་མི་
རྣམ་པ་དང་ཚོགས་མི་རྣམ་པར་ཐུག་རུྒྱ།	 ད་ེ
ཡང་མ་བུྱང་བ་ཡིན་ན་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ལས་ཁུངས་ཀི་འགོ་ལས་རྣམ་པ་དང་ཐུག་
འཕད་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་ཅེས་
ལམ་སནོ་ཡོད་དང་ཡོད་མུས་ཡིན་པ་མ་ཟད།	
ད་བར་ད་ེལརྟ་འགྲ་ོདང་འགྲ་ོམུས་ཡིན།
ད་རེས་འདིར་འབྱོར་བ་ཡིན་སབས་ངས་
དམིགས་བསལ་ཞུ་རུྒྱ་རིགས་གང་ཡང་མེད།	
རྩ་བའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་གནས་སངས་དང་

གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་གང་ཙམ་ཤེས་ཀི་ཡོད།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོའ་ིགསུམ་བཅུ་དསུ་དན་
རསེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་བདོ་མི་མང་དག་ཅིག་

བཙན་བྱལོ་ད་ུཕབེས་ནས་ལོ་	 ༦༠	 ཧལི་པ་ོ
འཁརོ་ཡོད།	 བཙན་བྱལོ་ད་ུའབྱརོ་ནས་ལོ་
ང་ོ	 ༦༠	 འཁརོ་བཞིན་པའ་ིསབྐས་དབུས་
ས་གཉིས་ནས་དསུ་དན་གི་ལས་རིམ་འད་
མིན་སུྲང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།	 འད་ིལོ་ན་ིབདོ་
མི་རྣམས་བཙན་བྱལོ་ད་ུཕབེས་ནས་ལོ་	 ༦༠	
ཧིལ་པ་ོའཁོར་ཡོད་པར་བརནེ་སེར་སྐ་ཕ་
མོ་རྒན་གཞོན་དབྱེ་བ་མེད་པར་བསམ་བླ་ོ
གཏངོ་དགསོ་རུྒྱ་ན།ི	 འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༦༠	
རིང་ཇི་འད་བུྱང་ཡོད་པ་དང་།	 ལོ་ང་ོ	 ༦༠	
སྔནོ་བདོ་མི་རྣམས་བཙན་བྱོལ་ད་ུཕབེས་
དགོས་དནོ་གང་ཡིན་པ་འདི་ཉིད་དན་ན་
ཡག་པ་ོཡོད།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་ད་ུཡོང་དགསོ་
དནོ་ན།ི	 བདོ་ནང་ནད་དང་མུ་ག་ེབུྱང་ནས་
ཡོང་བ་མིན་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་ཡང་ཡང་
ཕབེས་ཡོད།	 རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་བས་ཆུང་བའ་ི

ནང་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་རིམ་བཞིན་བདོ་
ས་ཡོངས་རོགས་བཙན་བཟུང་བྱས་པར་
བརནེ་མགོ་སདོ་ལ་ཐབས་མཁས་ཐུགས་
ར་ེཧ་ཅང་མཛད་ཡོད།	 སོ་སོའ་ིཐུན་མིན་

ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་སོགས་མི་
ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་ཐུབ་ཐབས་དང་།	ད་ེདང་
མཉམ་ད་ུམང་གཙོ་བཅསོ་བསུྒར་སདླ་འབད་
བརྩོན་ཧ་ཅང་མཛད་ཀང་གནས་སངས་ཇ་ེ
སྡུག་ཏུ་ཕིན་ནས་ད་ེདག་ལམ་ད་ུརྩ་བ་ཉདི་
ནས་མ་ཕིན་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་གང་ཙམ་
ནས་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭ ་ཡན་ཆད་ཉནེ་ཁའི་
སངེ་སླབེས་ནས་མདརོ་ན་བདོ་ནང་མུ་མཐུད་
བཞུགས་པ་ཡིན་ན་གང་ཡང་ཡོང་རུྒྱ་མེད་པ་
དང་ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་རིང་ཉར་ཚགས་གནང་
བའི་རིག་གཞུང་རྩ་ཆེན་པ ོ་ད ེ་དག་ཤུལ་
མེད་འགྲ་ོརུྒྱ་ཡིན་པའི་ཉནེ་ཁ་ཆེན་པ་ོཞིག་
གཟིགས་ནས་གཙོ་བ་ོབདོ་ཀི་ཐུན་མིན་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་བཅས་སུྲང་
སྐབོ་དང་།	 རིམ་བཞིན་ཕི་ནས་རང་དབང་
སརླ་གསོ་སདླ་བཙན་བྱལོ་ད་ུཕབེས་པ་རེད།	
དརེ་བརནེ་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༦༠	 ད་ེདག་
དན་གསོ་ངསེ་པར་ད་ུདགསོ་པ་དང་།

གཞོན་སྐེས་རྣམས་ལ་ད ེ་ལྟར་རེད་ཅེས་
གསུང་དགསོ་རུྒྱ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 འདས་
པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༦༠	 རིང་ང་ཚོ་ཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོབུྱང་ཡོད་པ་འཛམ་གླིང་ནང་བདོ་པར་
རུྒྱས་མངའ་ཡོད་མཁན་མི་རིགས་ཚང་མས་
བསགྔས་བརདོ་གནང་བ་ཞིག་བུྱང་ཡོད།
དཔརེ་ན།	 བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་རྩདོ་རུྒྱ་དང་།	
རྒྱལ་སིྤའི ་ཐོག་བ ོད་ད ོན་ངོ་སྤོད་གནང་
རུྒྱ།	 གཙོ་ཆེ་ཤོས་བདོ་མི་རྣམས་ཁ་ཐརོ་ད་ུ
མ་ཕིན་པར་རུབ་རུབ་བྱས་ནས་གནས་ཏ་ེ
བདོ་མི་རིགས་ཀི་གོམས་གཤིས་དང་སྐད་
ཡིག་སོགས་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་གནང་
རུྒྱ།	 ལགྷ་པར་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
གི་བསི་གནས་ད་ེདག་བཙན་བྱོལ་ད་ུརིམ་
བཞིན་བསྐར་བཙུགས་གནང་ནས་སྔར་
ལརྟ་ཡག་པ་ོཆགས་པ་དང་།	 འགའ་ཤས་
ནི་ཧ་ལམ་ད་ེསྔ་བདོ་ནང་ལས་ཀང་བཟང་
བའི་གནས་སངས་ད་ེའད་བུྱང་བ་མང་པ་ོ
ཡོད།	 གཞན་ཡང་ད་ེས་ྔབདོ་ནང་ལམ་དང་
ལུགས་སྲལོ་གང་ཡང་མ་བུྱང་བ་དངེ་དསུ་
ཀི་ཤེས་ཡོན་དང་སྐད་ཡིག་ཐགོ་ཕ་ོམོ་ཁད་
མེད་ཚང་མས་སྦྱངོ་རུྒྱ་སོགས་ཕགོས་ཡོངས་
ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་ཡོང་དསུ་གཙོ་བ་ོདབུ་
ཁདི་གཞན་དང་མི་འད་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ེདང་མཉམ་ད་ུཆོས་དང་འཇིག་རནེ་གང་
ས་ཅི་ཐད་ནས་ཕག་རོགས་ཞུ་མཁན་མང་
པ་ོཞིག་གིས་བླསོ་བཏང་དང་སྐུ་ངལ་ཁད་
གསོད་གནང་བར་བརནེ་ང་ཚོ་འད་ིལརྟ་བུྱང་
བ་རེད།	 འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༦༠	 ཚང་མ་
ཕགོས་བསྡམོས་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་སྤབོས་པ་
བྱདེ་འསོ་པ་དང་དགའ་བ་སྒམོ་ཆོག་པ་ལ་ྟབུ་
ཞིག་ཕལ་ཆེར་ཆགས་ཡོད།	 ལགྷ་པར་ང་

ཚོའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རུྒྱན་
འཛིན་བྱ་རུྒྱ་རིགས་འད་འད་ནང་ནས་མི་
འད་བ་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
བུྱང་ཡོད།	མདརོ་ན་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༦༠	
ནང་ང་ཚོ་ད་ེས་ྔགང་ཉམས་ཆག་ཕིན་ཡོད་པ་
ཚང་མ་སོར་ཆུད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 དའེ་ི
ཐོག་དངེ་དསུ་དང་མཐུན་པའི་ཡར་རྒྱས་
ཕིན་ཡོད་སབས།	 ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་
ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་ཐད་བ་ླཆེན་རྣམ་པ་ཡིན་
ནའང་ཐུགས་དགསེ་ཚོར་ཡོང་རུྒྱའི་གནས་
སངས་ཆགས་ཡོད།	 ད་ེདག་ཡོངས་རགོས་
དན་པའི་ཐགོ་ནས་བཀའ་དནི་ཅན་ལ་བཀའ་
དནི་རསེ་དན་ཞུ་དགསོ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
ད་ལྟ་མུ་མཐུད་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་
རྣམས་ལ་རེས་སུ་ཡི་རངས་དང་ཡག་པ་ོ
རེད་ཅེས་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་རིགས་མིའི་
འགྲ་ོསངས་ཆ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་
ཡོད།	ཅསེ་དང་།
ད་ེབཞིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གཉསི་
སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྲིད་བུྱས་དང་ལ་ྔདང་
ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་སྣང་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་།	 ཉ་ེ
ཆར་ཕི་ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
བདོ་གཞིས་བྱེས་གཞུང་མང་ལྷ་མི་ཡོངས་
ནས་བརན་བཞུགས་རྒྱས་པ་བསར་འབུལ་
ཞུ་སྐབས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་
དགུང་གྲངས་	 ༡༡༠	 བར་བཞུགས་རུྒྱའ་ི
ཞལ་བཞསེ་བཟང་པ་ོཐབོ་ཡོད་སྐརོ།	 བདོ་
སིྤ་མཐུན་གི་བསོད་ནམས་བསག་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ ོ་ཡིན་སྐརོ ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་།	།

ཤེས་རིག་བརྡ་ཆད་ཚན་པས་བཀལོ་སྤདོ་མཉནེ་ཆས་གསར་པ་དང་བརྡ་ཆད་དབེ་ཕངེ་	༡༢	དབུ་འབྱདེ་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	༦	
རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉནི་ཕི་དལི་ལྷག་པ་ཚེ་
རིང་དན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུཤེས་རིག་བརྡ་
ཆད་ཚན་པའི་གོ་སིྒག་དང་ཌེན་མཱརྐ་གཞུང་
གི་ཌ་ན་ིཌ་	 DANIDA	 རོགས་ཚོགས་ཀི་

མཐུན་འགུར་འགོ་ཤེས་རིག་བརྡ་ཆད་ཚན་
པས་བརྡ་ཆད་རྣམས་ལག་ཐགོ་ཁ་པར་དང་
ཀམ་པུ་ཊར་ཐོག་ལྟ་ཀླགོ་ཐུབ་ཆེད་བཀོལ་
སྤདོ་མཉནེ་ཆས་ TibTerm	 ཞསེ་པ་ཞིག་
དང་།	བརྡ་ཆད་དབེ་ཕངེ་བཅུ་གཉསི་ཀི་དབུ་
འབྱདེ་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་སོང་།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	
ཐོག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་

བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆོག་གིས་
གཙོས་ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ེལགས་
དང་།	 དུང་འཕར་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་
ལགས།	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་བརྡ་
ཆད་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ཨོ་རྒྱན་བསན་

འཛིན་ལགས་ཀིས་གཙོས་འབྲལེ་ཡོད་ལས་
བྱདེ།	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚན་པ་
ཁག་གི་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་ལས་
ཚབ།	 ད་ེབཞིན་གསར་འགདོ་པ་བཅས་
ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་ཨོ་རྒྱན་བསན་
འཛིན་ལགས་ཀིས་ངོ་སྤོད་གསུང་བཤད་
སྙངི་བསྡསུ་ཤིག་དང་།	 བརྡ་ཆད་ཚན་པ་
ནས་ད་བར་བཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྲྭ་

ཁག་དང་མང་ཚོགས་ལ་ཐ་སྙད་ཐོག་གོ་
རགོས་ཇི་ལྟར་སྤལེ་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད་སྐརོ་
དང་།	 ཡོང་འགུར་ཕི་ཟླ་	 ༦	 འཇུག་ནས་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སུ་ཡོད་པའི་བཙན་བྱལོ་
བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་དང་མང་ཚོགས་ལ་ག་ོ
རགོས་སྤལེ་རུྒྱའི་ལས་རིམ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
གསུང་གུྲབ་མཚམས་ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་ཀརྨ་
སེང་ེལགས་ཀིས་བརྡ་ཆད་དབེ་ཕངེ་བཅུ་
གཉསི་དབུ་འབྱདེ་དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་
གནང་།	 ད་ེརསེ་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་
དབྱངས་ཅན་མཆོག་གིས་བཀལོ་སྤདོ་མཉནེ་
ཆས་	  TibTerm	 ཞསེ་པ་དབུ་འབྱདེ་དང་
སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	གངོ་ད་ུཨོ་
རྒྱན་བསན་འཛིན་ལགས་ཀིས་ང་ོསྤདོ་དང་
ལས་འཆར་ཇི་ལྟར་སྤལེ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
ཞིབ་ཅིང་རྒྱས་པ་གསུང་གུྲབ་སོང་།
ད་ེདག་བསྐར་དུ་ཞུ་མི་དགོས་པར་སིྤར་
བཏང་འཛམ་གླངི་ནང་གི་སདྐ་ཡིག་སྐརོ་ཕན་
བུ་ཞུ་ན་བསམ་སོང་།	 དཔརེ་ན་	 	 ethno-

logue.com	 ཞསེ་པའ་ིད་ཚིགས་ཤིག་ཡོད།	
ད་ཚིགས་དེའི ་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ ོ་ནི།	

འཛམ་གླངི་ནང་ཡོད་པའ་ིསདྐ་ཡིག་བདེ་སྤདོ་
གཏངོ་བཞིན་པ་སྐད་ཡིག་ད་ེདག་གི་གྲངས་
འབརོ་གསལ་འདནོ་གནང་གི་ཡོད།	ཕགོས་
མཚུངས་སྐད་ཡིག་རྣམས་ཉམས་པ་སོར་
ཆུད་དང་མི་ཉམས་གོང་འཕལེ་གི་ལས་དནོ་
རིགས་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	 གཞན་ཡང་ད་ཚིགས་
ད་ེན་ིམང་མོས་ཀིས་འཛམ་གླངི་ནང་གི་སདྐ་
ཡིག་ཇི་ལྟར་ཡོད་མེད་ཀི་ཁུངས་གཏུགས་
བྱདེ་ས་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་བཞིན་འདགུ
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མི་འད་བར་ང་ཚོའི་
བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་སདྐ་ཡིག་ལ་སདྐ་གདངས་
དང་འབྲ་ིགཟུགས་ཡོད་པར་བརནེ་སདྐ་ཡིག་
འད་ིབཞིན་ཕུག་པ་ོཞིག་ཡིན།	 སདྐ་ཡིག་ན་ི
མི་རིགས་ཀི་སྲགོ་རྩ་ཡིན།	སདྐ་ཡིག་མེད་པ་
ཡིན་ན་རིག་གཞུང་རུྒྱན་འཛིན་བྱདེ་མི་ཐུབ།	
བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་སདྐ་ཡིག་རྣམས་མི་ཉམས་
རུྒྱན་འཛིན་བྱདེ་རུྒྱ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་ཡིན།	
སླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་རང་གི་སདྐ་ཡིག་ལ་རྩ་
ཆེན་པ་ོབརིྩ་ས་པའི་ཐགོ་ནས་བསྐནོ་དགོས་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པར་བརནེ་བདོ་
སྐད་བསྐོན་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	

ཉིན་རེ་བཞིན་སྐད་ཡིག་ཉམས་རུྒད་འགྲ་ོ
རུྒྱ་གཙོ་བ་ོན།ི	 བདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་རྣམས་
ནས་རང་གི་སདྐ་ཡིག་བདེ་སྤདོ་མ་བྱས་པའི་
དབང་གི་ཆགས་ཡོད།
བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་མུ་མཐུད་གནས་ཆེད་ད་ེ
སྔནོ་མི་རབས་རྒན་པ་རྣམས་ནས་བདག་
གཅེས་སུྲང་སྐབོ་བྱདེ་ཐུབ་པ་ལྟར་ད་ཆ་མི་
རབས་གཞོན་པ་རྣམས་ནས་ཀང་མུ་མཐུད་
སྐ་ུལས་བསྐནོ་དགསོ།	 ཕ་མས་སོ་སོའ་ིབུ་
ཕུག་རྣམས་ལ་བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་སདྐ་ཡིག་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་སླབོ་གསོ་དང་ཕུ་གུ་
རྣམས་ཁིམ་ད་ུཡོད་པའི་སྐབས་ངེས་པར་
བདོ་སདྐ་བསྐནོ་དགསོ།	 སོ་སོའ་ིཕ་སདྐ་ཐགོ་
ཤུགས་བསྐནོ་དགསོ།	 ཉ་ེཆར་བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བཀའ་
བླནོ་ཁི་ཟུར་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་སདྐ་ཡིག་ན་ིམི་རིགས་
ཀི་ཁད་ཆོས་ཤིག་ཡིན་སྐརོ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་ཡོད།	ཅསེ་གསུང་བཤད་གནང་།



5 TIBETAN NEWS  5th June 2019 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༤	ཚེས་	༢	ཕི་ཟླ་	༦	ཚེས་	༥

ས་སྐ་གངོ་མ་བདག་ཁ་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ནའིུ་ཡོག་དང་ནའིུ་འཇར་སི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིསིྤ་ཁང་
དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་བཀའ་སླབོ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༢	 ཉནི་ནའིུ་ཡོག་དང་ནའིུ་འཇར་སི་བདོ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་སིྤ་ཁང་ཕུན་
ཚོགས་སྡ་ེབཞི་དབུ་འབྱེད་རནེ་འབྲལེ་གི་
མཛད་སྒའོི་ཐགོ་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོས་སྐ་གངོ་
མ་བདག་ཁི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་མང་
ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་གནང་དནོ།				ལརྷ་
བཅས་སྲདི་ཞིའ་ིགཙུག་རྒྱན།	 གངས་ཅན་
བསན་འགྲ་ོཡོངས་ཀི་མགོན་སྐབས་དཔུང་
གཉནེ་མཚུངས་ཟླ་མ་མཆིས་པ་སིྤ་ན ོར་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོི་ཞབས་
ཀི་པདྨརོ་སྒ་ོགསུམ་གུས་ཕག་སྔནོ་ད་ུའགྲ་ོ
བའི་སྒ་ོནས་ད་ེརིང་འདི་གར་ཕབེས་པའི་
སྐབས་གནས་དག་ེའདནུ་གི་སྡ་ེདང་།	 བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སྲདི་སྐངོ་མཆོག	བྱང་
ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ།	 སིྤ་འཐུས་རྣམ་
པ།	 གཞན་ཡང་གཞུང་ཞབས་རྣམ་པ།	 སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ལགས་ཀིས་
གཙོས་ལས་བྱདེ་རྣམ་པ།	 སིྦྱན་བདག་རྣམ་
པ།	 སྐ་ུམགྲནོ་རྣམ་པ་བཅས་ཚང་མར་ཞུ་
རུྒྱར།	 ད་ེརིང་ནའིུ་ཡོག་དང་ནའིུ་ཇར་སི་
བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
ཁང་ཕུན་ཚོགས་སྡ་ེབཞི་ལེགས་འགུྲབ་བུྱང་
ནས་ད་ེརིང་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒའོི་སྐབས་
ང་རང་ཡང་ཁུག་ཙམ་རིང་བཅར་ཐུབ་པ་
ཞ་ེདགས་དགའ་པ་ོབུྱང་།	 ག་ོསབྐས་འད་ི
བརུྒྱད་ཚང་མར་སྙངི་ནས་མཛའ་ཞིང་བརྩེ་
བའི་འཚམས་འད་ིབཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 གསུང་བཤད་གནང་མཁན་མང་
པ་ོབུྱང་སོང་།	 ཚང་མས་གཟབ་རྒྱས་གནང་
སོང་།	 ང་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུ་རུྒྱ་མི་འདགུ		

ངས་གོ་ཐོས་ལ་ནིའུ་ཡོག་ལ་བདོ་མི་མང་
ཤོས་སྡདོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ་གི་འདགུ	 སིྤ་
ཁང་དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདགས་ཆགས་
ཡོད།	 སིྤ་ཁང་དའེ་ིདནོ་ད་ུལོ་མང་པའོ་ི
རིང་ལ་ཚང་མས་སྐུ་ལས་ཞེ་དགས་བསྐནོ་
ཡོད།	 དཔལ་འབྱརོ་འད་ུའགདོ་དང་ཆོག་
རྐེན་ཡི་གེ་ཐབོ་རུྒྱ་སོགས་གང་ཅིའི་ཐགོ་ལ་
དཀའ་ལས་ཞེ་དགས་བརྒྱབ་ནས་ད་ཆ་གུྲབ་
འབྲས་སོན་ཡོད་པ་ད་ེདགའ་འསོ་པ་ཞིག་
རེད།	དརེ་བརནེ་ང་རང་ཞ་ེདགས་དགའ་པ་ོ
བུྱང་།	ད་རྣམ་པ་ཚོས་དཔ་ེསྤདོ་ཡག་པ་ོབྱདེ་
རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 གཙོ་ཆེ་ཤོས་བདོ་མི་
མང་པ་ོཞིག་ཨ་རི་ལུང་པར་བསླབེས་ཡོད།	
ཨ་རི་ལུང་པ་འདི་འཛམ་བུ་གླིང་གི་སབོས་
འབྱརོ་ཆེ་ཤོས་དང་མང་གཙོ་ལུང་པ་རེད།	
འནོ་ཀང་ཕིའི་ཤུགས་རྐནེ་ཞེ་དགས་ཤུགས་
ཆེན་པ་ོཡོད་སབས།	 མི་ཚོ་ལུང་པ་འདའི་ི
ནང་བསླབེས་རེས་རང་བཞིན་གིས་ཨ་རི་
བ་ཆགས་འགྲ་ོགི་ཡོད།	 ངའ་ིང་ོཤེས་པ་ཕི་
རྒྱལ་གི་མི་ཨ་རི་བ་མ་ཡིན་པ་ད་ེའད་ཡོད།	
ཁངོ་ཚོས་བརདོ་པ་ལརྟ་ན།	 ཐགོ་མ་ཨ་རི་
ལ་བསླབེས་དསུ་ཁོང་ཚོས་སོ་སོ་ལུང་པའི་
གམོས་གཤིས་དང་།	 སྤདོ་པ།	 སདྐ་ཡིག་
སོགས་ཡུན་གནས་ཡོང་བར་ཐབས་ཤེས་
བྱས་པ་ཡིན།	 ཡིན་ཡང་ཕིའ་ིཤུགས་རྐནེ་
ཆེ་དགས་ནས་ཚང་མ་ཨ་རི་བ་རང་ཆགས་
འགྲ་ོགི་འདགུ་ཅསེ་བཤད་མཁན་བུྱང་།	 ས་ྔ
མོ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་བདོ་པ་ཉུང་ཉུང་རེད།	 ད་
ལ་ྟབདོ་པ་མང་པ་ོཡོད་སབས་གལ་ཆེ་ཤོས་ད་ེ
ང་ཚོ་བདོ་པ་རང་གི་ང་ོབ་ོད་ེགནས་ཐུབ་རུྒྱ་
གལ་ཆེ་ཤོས་རེད།	 	 བདོ་མིའ་ིང་ོབ་ོགནས་

པར་གཞན་ལ་མེད་པ་ཞིག་ང་ཚོ་བདོ་ལ་ཐུན་
མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་
ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད།	 རྩ་ཆེན་པ་ོཡིན་པའ་ིརུྒྱ་
མཚན་ནི་འགྲ་ོབ་མིའི་མཚོན་པའི་སེམས་
ཅན་དུ་གཏོགས་ཚད་ཚང་མ་བདེ་སིྐད་

འདདོ་མཁན་དང་སྡགུ་བསལྔ་མི་འདདོ་པ་ཤ་
སག་རེད།	སྡགུ་བསལྔ་སེལ་བ་དང་བད་ེསིྐད་
ཐབོ་པར་དཔལ་འབྱརོ་དང་དབང་ཐང་གི་
ཐགོ་ནས་ཐབོ་ཐུབ་ཀི་མེད།	 ཆོས་ཀི་བསབླ་
བྱ་ཐགོ་ནས་རང་གི་སེམས་རུྒྱད་དལུ་བ་ཞིག་
བུྱང་ན།	ནང་གི་ཞི་བད་ེད་ེཐབོ་ཐུབ་ཀི་ཡོད།	
དེར་བརནེ་ང་ཚོ ་བ ོད་ཀི ་ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ད་ེདག་བདོ་
མི་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 འཛམ་བུ་གླངི་ཡོངས་
རོགས་ལ་དགོས་མཁོ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	
ང་ཚོས་གཞན་ལ་སྐབས་འཇུག་ཞུ་མ་དགསོ་
པར།	 ང་རང་ཚོ་ཕ་མ་ནས་བརུྒྱད་ཡོང་བའ་ི
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་ཆེན་པ་ོད་ེང་རང་
ཚོ་རང་གིས་ཡག་པ་ོབྱས་ནས་ཉར་ཚགས་
བྱདེ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	 ཆོས་དང་

རིག་གཞུང་རྩ་ཆེན་པ་ོད་ེཐུག་སའི་རྩ་བ་བདོ་
སདྐ་དང་བདོ་ཡིག་ལ་ཐུག་གི་ཡོད།	 དརེ་
བརནེ་བདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་ཚོས་བདོ་སདྐ་དང་
བདོ་ཡིག་ཡག་པ་ོཤེས་དགོས་རུྒྱ་གལ་ཆེན་
པ་ོཞ་ེདགས་རེད།	 དངེ་སང་སརྔ་དང་མ་

འད་བ་གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྲྭ་ཚོགས་ཀི་ཡོད།	
ཕོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཡར་རྒྱས་འགྲ་ོ
དང་འགྲ་ོབཞིན་པ་རེད།	 ནང་མི་རྐང་པ་
འཛོམས་པའི་སབྐས་ལ་ཡིན་ནའང་བདོ་སདྐ་
རུྒྱག་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཕ་མ་ཚོས་ཕུ་གུ་
ཚོར་ཨིན་ཇིའི་སྐད་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་ད་ེསྐནོ་
ཆེན་པ་ོརེད།	ནང་མི་བརུྒྱད་བདོ་སདྐ་བརྒྱབ་
པ་ཡིན་ན།	དམིགས་བསལ་འགྲ་ོསོང་གཏངོ་
དགསོ་པ་གང་ཡང་མེད།	 ངའ་ིང་ོཤེས་པ་ཝ་ེ
ཏ་ིནམ་མི་རིགས་ཡིན་པ་ད་ེའད་ཡོད།
ཁོང་ཚོས་ནང་མི་རྐང་པ་འཛོམས་པའི ་
སབྐས་རང་གི་སདྐ་མ་གཏགོས་རྒྱག་མི་ཆོག་
པའ་ིཁམིས་བཟསོ་འདགུ	 ང་རང་ཚོས་ཁ་
མིག་ཡར་ལྟ་བྱས་ནས་བདོ་སྐད་དང་བདོ་
ཡིག་ཡག་པ་ོསྦྱང་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	སྔནོ་

མ་ཡང་ངས་ཚར་མང་པ་ོཞུས་པ་ཡིན།	 ད་
དངུ་ཡིན་ནའང་གལ་བ་ོཆེ་ལ་ནན་ཏན་ཟརེ་
བ་ནང་བཞིན།	 བདོ་སདྐ་དང་བདོ་ཡིག་སྦྱང་
རུྒྱ་ཚང་མའ་ིཐུགས་ལ་གཞག་རོགས་གནང་།
བདོ་མི་སིྤ་བ་ོགནམ་བསན་ཡོངས་རོགས་
ལ་བདོ་སིྤ་པའ་ིའགན་འཁ་ིཡོད།	 བདོ་སིྤ་
པའི་དནོ་ད་ུཚང་མས་མཐུན་པ་ོབྱདེ་རུྒྱ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 མཐུན་པ་ོཡོད་ན་
ཉམས་ཆུང་གིས་ཀང་དནོ་ཆེན་འགུྲབ།	ཅསེ་
གསུངས་པ་རེད།	སིྤ་ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་རེ་བཀའ་
དནི་ཉག་གཅིག་ལ་བརནེ་ནས་ཆོས་ཕགོས་
ཀི་ཐགོ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན།	 སརྔ་དང་
མི་འད་བའི་མཐུན་ལམ་དམ་ཚིག་གོང་བུ་
གཅིག་གུར་དང་།	 ཕན་ཚུན་དག་སྣང་ནརོ་
བུའ་ིའདོ་ཀིས་ཁབ་ནས་བསདྡ་ཡོད།	 ཆོལ་
ཁ་དང་མི་རིགས་ཀི་ཐགོ་ནས་བཤད་ནའང་
འད།	 ང་ཚོ་ཚང་མ་རྩམ་པ་ཟ་མཁན་ཡིན་
པ་གཅིག་པ་ཡིན།	 ནང་ཁུལ་གི་ཙག་ཙིག་
ལ་མགོ་འཁརོ་ནས་བསདྡ་པ་ད་ེཧ་ཅང་ནརོ་
འཁུལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ད་ལ་ྟང་ཚོའ་ིལུང་པ་
མིའ་ིལག་པར་ཤོར་ཡོད།	 རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོ
ཆེས་བདོ་མི་ཚང་མ་མཐུན་པ་ོབྱདེ་དགོས་
ཞསེ་བཀའ་སླབོ་ཡང་ཡང་ཕབེས་ཡོད།	 རྩ་
བའ་ིརྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་དགུང་ལོ་	 ༡༡༣	
བཞུགས་རུྒྱའི་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་ཡོད་ཀང་།	
བླ་སླབོ་ཀི་དམ་ཚིག་ཟརེ་བ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	ཚང་མས་རྒྱལ་བ་རིན་
པ་ོཆེའི་བཀའ་བཞིན་བསུྒབ་རོགས་གནང་།	
ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་གནང་།	།

དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་སིྤ་ཁང་ཕུན་ཚོགས་སྡ་ེབཞི་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་༢༠༡༩	ཟླ་	༦		ཚེས་	༢	
རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ཨ་རིའི་གྲངོ་ཁརེ་
ནིའུ་ཡོག་དང་ནིའུ་འཇར་སིར་ཡོད་པའི་

བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་སིྤ་ཁང་
ཕུན་ཚོགས་སྡ་ེབཞིའི་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒ་ོ
གཟབ་རྒྱས་ངང་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།	
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	
ཐགོ་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ས་སྐ་གོང་མ་
ཁི་ཆེན་རྡ་ོར་ེའཆང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་

སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་རྣམ་གཉསི་ཀིས་
དར་མཚོན་སྣ་ལ་ྔགཅདོ་འབྲགེ་གནང་ས་ེབདོ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་སིྤ་ཁང་ཕུན་

ཚོགས་སྡ་ེབཞི་དབུ་འབྱདེ་གནང་རསེ་གྲངོ་
ཁརེ་ནའིུ་ཡོག་གི་	Sunnyside District 26 

གྲངོ་སྡའེི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇི་མི་ཝན་བར་
མར་	Jimmy Van Bramer		ལགས་ཀིས་
སིྤ་ཁང་ཕུན་ཚོགས་སྡ་ེབཞིའི་མདནུ་ལམ་			
༼	 བདོ་ཀི་ལམ།	 ༽	 	 ཞསེ་པའ་ིམཚན་
བྱང་དབུ་འབྱདེ་དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་

གནང་ས་ེསྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བསོ་དབུས་གཞན་སྐ་ུ
མགྲནོ་དང་མི་མང་རྣམས་༸རྒྱལ་ཡུམ་བད་ེ
སིྐད་ཚེ་རིང་ཚོགས་ཁང་བྱམས་བརྩ་ེདགའ་
འཁིལ་ནང་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒ་ོདངོས་
གཞི་དབུ་འཛུགས་གནང་།	 སབྐས་དརེ་སྐ་ུ
མགྲནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐངོ་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་སྒ་ོགསུམ་
གུས་ཕག་སྔནོ་ད་ུབཏང་བའ་ིསྒ་ོནས།	ད་ེརིང་
འདི་གར་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་པའི་དཔལ་
ས་སྐ་གོང་མ་ཁི་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
དབུས་སྐབས་གནས་དག་ེའདནུ་གི་སྡ།ེ	བྱང་
ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དང་སིྤ་འཐུས་
རྣམ་པ།	 བཀའ་ཟུར་དང་སྲ་ིཞུ་ཟུར་པ་རྣམ་
པ།	 སིྐད་སྡགུ་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་སྐ་ུ
ཚབ་རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་མི་མང་ཡོངས་ལ་
ཐོག་མར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་
ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འད་ིབཀ་ཤིས་
བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སིྤ་ཁང་ཕུན་ཚོགས་

སྡ་ེབཞི་ཆེད་ད་ུརོགས་སྐོར་གནང་མཁན་
དང་ད་བར་ཚོགས་ཁང་ཆེད་སྐུ་ལས་བསྐནོ་
མཁན་ཡོངས་ལ་ད་ེརིང་ངས་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སིྤར་སྥ་ིཁང་ཕུན་ཚོགས་སྡ་ེ
བཞིའི་མིང་བྱང་འདི་བཞིན་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྩལ་
གནང་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་སབས་ཧ་ཅང་
སལྐ་པ་བཟང་པ་ོརེད།	 ཕགོས་མཚུངས་
དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒ་ོཐགོ་དཔལ་ས་སྐ་གོང་
མ་ཁི་ཆེན་མཆོག་ཕབེས་ཐུབ་པ་ནི་བསོད་
ནམས་དང་སལྐ་བ་བཟང་པ་ོརེད།	 ས་སྐ་
གོང་མ་ཁི་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་
ལོ་རུྒྱས་ནང་གསལ་ལརྟ།	 དགུང་ལོ་	 ༡༢	
སབྐས་བདོ་ཁ་བ་ཅན་ནས་རྒྱ་གར་འཕགས་
པའི་ཡུལ་ད་ུབཙན་བྱོལ་ད་ུཕབེས་པ་ནས་
བཟུང་ད་བར་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་
ཉམས་ལེན་དང་ཕག་བསར་གནང་ས་ེཕབེས་
བཞིན་ཡོད།	 གཞི་རྩའ་ིད་ེརིང་ཚོགས་གཙོ་

ཟུར་པ་མང་པོ་ཞིག་ཕ ེབས་པ་རྣམས་ལ་
བསགྔས་བརདོ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 རུྒྱན་
ལས་གསར་པ་ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་ཡོད་
པར་བརནེ་མཛད་སྒ་ོཚགས་ཚུད་བུྱང་ཐུབ་
པ་མ་ཟད།	 ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
ཁག་གཅིག་དང་གཞན་སྐུ ་མགྲོན་རྣམས་
ཕབེས་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།	 རུྒྱན་ལས་རྣམས་
ནས་མུ་མཐུད་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་
རོགས་ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
བདོ་མི་མི་རེ་ང་ོརེས་བདོ་དནོ་དལི་བསྒགས་
སྤལེ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་
ཙམ་མ་ཟད་འགན་ཡང་ཡོད།	 བདོ་མི་ཚོས་
ནང་ཁུལ་ཆོལ་ཁའ་ིདབྱ་ེའབྱདེ་དང་།	 ཆབ་
སྲདི་ཀི་གནས་ཚུལ་ཙག་ཙིག་རིགས་ལ་མག་ོ
འཐམོས་ནས་མ་བསདྡ་པར་གཟབ་གུྲང་བྱདེ་
དགསོ་ཀི་ཡོད།	 བདོ་མི་ནང་ཁུལ་མཐུན་
སིྒལ་རྡགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་བྱདེ་དགོས་རུྒྱ་ནི་
གལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྤན་རས་གཟགིས་འཇིག་རནེ་དབང་ཕུག་གི་བཀའ་དབང་
བཀའ་དནི་སྩལ་བ།

༄༅།	 །བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུརོང་དཀར་ཆོས་
སྡ་ེནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཇི་ལྟར་སྔནོ་ནས་གསོལ་
འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་བཀའ་བཞེས་བཟང་
པ་ོསྨནི་སྩལ་གིས།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༦	
ཚེས་	 ༥	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིཉནི་བདོ་
རིགས་ན་གཞོན་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་སེར་
སྐ་མི་མང་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་
ཁག་ནས་བཅར་བའི་ཆོས་ཞུ་བ་བཅས་ཁནོ་
མི་གྲངས་སངོ་ཕག་བརྒལ་བར་སྤན་རས་
གཟིགས་འཇིག་རནེ་དབང་ཕུག་གི་བཀའ་
དབང་བཀའ་དནི་སྩལ་སོང་།	
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༨	
ཐོག་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་ནས་ཐེག་ཆེན་
ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཆིབས་བསུྒར་
བསྐངས་ཏ་ེབཞུགས་ཁིར་༸ཞབས་སོར་
འཁདོ་མཚམས།	 	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་གིས་ཐགོ་མར་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་

བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	ད་ེརིང་གཙོ་བ་ོའཆར་
ཅན་ས་ག་ཟླ་བའི་སྐབས་སུ་མ་ཎི་དངུ་སུྒབ་
གསོག་སྲལོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 མ་ཎི་རིལ་བུ་ད་ེ
དག་ཕགོས་མཚམས་མང་པ་ོཞིག་ལ་འགྲ་ོཡི་

ཡོད་སབས།	 གསོན་པ་ོཚོར་བིྱན་བརླབས་
དང་།	 འཆི་ལ་ཉ་ེབ་ཚོར་བིྱན་རནེ་གི་འད་ུ
ཤེས་ཐགོ་ནས་ཟ་ཡི་ཡོད་པར་བརནེ་མ་ཎི་
རིལ་བུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་མཐངོ་གི་
འདགུ	 	 ད་ེརིང་འདརི་རངོ་དཀར་ཆོས་སྡ་ེ
ནས་གསོལ་འདབེས་ལརྟ་སྤན་རས་གཟགིས་

འཇིག་རནེ་དབང་ཕུག་གི་དབང་བྱ་རུྒྱ་རེད།	
བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་གཙོ་བ་ོད་ེམོས་པ་
རེད།	གལ་ཆེ་ཤོས་ན་ིམ་ཎི་གསོག་སུྒབ་བྱདེ་
རུྒྱ་དང་།	 	 འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟགིས་

ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གུས་པའི་བཏུད་ནས་མ་ཎི་
གསག་དགསོ་ཀི་ཡོད།
འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟགིས་ན།ི	
སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་རབ་ཏུ་སགྔས།།
ཡོན་ཏན་དམ་པ་ཀུན་ནས་བསགས།།
སྤན་རས་གཟགིས་ཞསེ་མཚན་གསོལ་པའི།།	

རག་པར་བརྩ་ེལ་ཕག་འཚལ་ལོ།	།
འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟགིས་ད་ེབཞིན་རྙངི་
རའེ་ིལ་ྷམཆོག་ལ་བརིྩ་བཞིན་ཡོད།	 རྙངི་ར་ེ
ཟརེ་བ་ནི་དབུ་མ་འཇུག་པའི་མཆོད་བརདོ་
ལས་གསུང་པ་ལརྟ་རེད།	 ཕགོས་མཚུངས་
མགོན་པ ོ་ཀླུ ་ སུྒབ་ཀི ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀི ་
མཇུག་ཏུ་སནོ་པའི་བཀའ་དནི་དན་པའི་སྒ་ོ
ནས་བསདོ་ཕག་མཛད་སབྐས།
གང་གིས་ཐུགས་བརྩེས་ཉརེ་བཟུང་ནས།།	
ལ་ྟབ་ཐམས་ཅད་སངྤས་པའ་ིཕིར།།
དམ་པའ་ིཆོས་ན་ིསནོ་མཛད་པ།།
ག་ཽཏམ་ད་ེལ་ཕག་འཚལ་ལོ།	།	
གང་ལརྟ་སངྤ་རགོས་མཐར་ཕིན་པའ་ིསངས་
རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ད་ེ
དག་རྩ་བ་རྙངི་ར་ེལས་བུྱང་བ་རེད།
སིྤར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་མད་ོལམ་
རྐང་རྐང་ནས་འགྲ་ོསངས་ཤིག་ཡོད།	 ད་ེ
རྣམས་བསན་པ་སིྤ་བཙན་ཡིན།	 ཆོས་
ཀི་འཁོར་ལོ་དང་པ་ོདང་འཁོར་ལོ་བར་
པ།	 འཁརོ་ལོ་མཐའ་མ་རྣམས་བསན་པ་སིྤ་
བཙན་གི་ཐགོ་ནས་གསུང་ཡོད།	 ད་ེནས་

འདུལ་བྱ་ལས་དག་པ་ཚོར་བཅོམ་ལྡན་
འདས་དཀིལ་འཁོར་གི་བདག་པའོི་རྣམ་པ་
ལ་ཤར་ནས་ལྷ་ཡི་རྣམ་པའི་ཐགོ་ནས་ཆོས་
འཁརོ་བསྐརོ་བ་བུྱང་འདགུ	 འད་ིགང་ཟག་
སྒསོ་བཙན་བརདོ་ན་འསོ་པ་ོཧ་ཅང་འདགུ			
ཐ་སྙད་འདི་བཞིན་ངསོ་ཀི་གསར་པ་བཟསོ་
པ་ཞིག་མིན།	གཉན་མགནོ་གསུང་རབ་པས་
ཐ་སདྙ་དའེ་ིསྐརོ་གསུང་ཡོད།
ངསོ་ཀིས་ཐ་སདྙ་ད་ེཚུར་སྦྱར་ནས་མད་ོལམ་
ད་ེབསན་པ་སིྤ་བཙན་དང་།	 སགྔས་ལམ་ན་ི
གང་ཟག་སྒསོ་བཙན་ལ་བཞག་ཡིན།	 རུྒྱད་
སྡ་ེསོ ་སོའི་གསུང་སའི་འདུལ་བྱ་རེ་རེའི་
ཁམས་དང་མོས་པ་ད་ེཚོ་དང་བསནུ་ནས་
གསུང་བཞག་པ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་རསེ་སྤན་རས་གཟགིས་འཇིག་རནེ་
དབང་ཕུག་གི་བཀའ་དབང་དངསོ་སུ་དབུ་
འཛུགས་སྩལ་བ་བཅས།	།

ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིདང་བངླས་འཕདོ་བསནེ་
ཚོགས་པའི་ཁབ་ཁོངས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་
གླིང་སྨན་ཁང་དུ་གླགོ ་པར་བརག་དཔྱད་
མཁན་ས་མིག་གཅིག་སངོ་པ་ཡོད་ན།	 རང་
རེའི་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་ད་ེཐོག་ཞུགས་འདདོ་
ཡོད་པ་རྣམས་འཚང་སྙན་ཕུལ་སྐབས་ཚང་
དགསོ་པའ་ིཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཞན།
༡།				X -RAY	ལག་འཁརེ་ང་ོབཤུས།
༢།				དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་	༢༠༢༠	ཟླ་	

༣	 ཚེས་	 ༣༡	 བར་གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའ་ི
ལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས།
༣།	 	 	 	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་
མཐུན་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའི་སྐབས་བཅོལ་
ལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས།
༤།				སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུགས་གཞི་
བད་ེཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་ངསོ་སྦྱརོ་ང་ོ
མ།
༥།	 	 	 	 རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བྱ་ཡུལ་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ནས་རུྒྱན་ད་ུབྱ་སྤདོ་ཉསེ་

སྐནོ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ།
༦།	 	 	 	 ད་ལ་ྟལས་ཀ་བྱདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་
འབྲལེ་ཡོད་ནས་དགག་བྱ་མེད་པའི་ངོས་
སྦྱརོ།
གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་སངེ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་རིམ་ཟུང་
དུང་ཡན་གི་དག་མཆན་དང་ལས་དམ་
བཀདོ་ད་ེགཤམ་གསལ་ཞལ་བྱང་ཐགོ་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༨	ཕི་ད་ོཚོུད་	༥	
གངོ་འབུལ་དགསོ།	ད་ོབདག་སོ་སོར་འབྲལེ་

བ་ཞུ་བདའེ་ིསདླ་ཁ་བྱང་དང་།	 གླགོ་འཕནི་	
Email	 ID	 ད་ེབཞིན་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་
སོགས་འཚང་སྙན་ནང་ཁ་གསལ་འགོད་
དགསོ་པ་དང་།	ཡིག་ཆ་ང་ོམ་རྣམས་འབྱརོ་
ཐ་ོའགདོ་བཅར་སབྐས་མིག་སནོ་དགསོ།	ཆ་
རྐནེ་ཚང་བའི་ཞུ་སནྙ་ཕུལ་མཁན་རྣམས་ལ་
འདམེས་རུྒྱགས་ཀི་ཚེས་ཆ་སབྐས་མཚམས་
ཐག་གཅོད་བྱ་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་ཡོངས་
ཁབ་གསལ་བསྒགས་སུ།	འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	

༢༨	ལ།།
༼འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།༽
Secretary,

Department of Health, CTA

Gangchen Kyishong,

Dharamsala 176215

Distt Kangra H.P

སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བསྒགས་ཞུ་རུྒྱར།	
ཨ་རིའི་མཐོ་སླབོ་ཁག་ནང་ཉ་ེབའི་གཙུག་
ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སླབོ་སྦྱངོ་ཆེད་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	ལོའ་ི	Global Leadership Incu-

bator (GLI)	 སླབོ་ཡོན་གི་ག་ོསབྐས་ཡོད་
འདགུ་ན།	 སླབོ་ཡོན་ཞུ་འདདོ་ཡོད་རིགས་
ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༣༡	ཕི་ད་ོ
ཕག་ཚོད་	 ༥	 འགངས་མེད་གཤམ་གསལ་
ད་ལམ་སྦྲེལ་ཐག་བརུྒྱད་འཚང་སྙན་ཕུལ་
ཟནི་པ་དགསོ།
སླབོ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གི་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་དང་
དགསོ་མཁའོ་ིཡིག་ཆ་ཁག་གཤམ་གསལ།
༡།	 	 འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་རྣམས་བཙན་
བྱལོ་བདོ་མི་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ད་ོབདག་དང་
ཕ་མའ་ིདངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	
བར་གཙང་འབུལ་ཟནི་པ་དགསོ།	 རྒྱ་གར་

ད་ུགནས་སྡདོ་བྱེད་མཁན་ཡིན་ན་སྐབས་
བཅལོ་ལག་དབེ་དསུ་འགངས་བཀའ་འཁལོ་
ཡོད་པ་དགསོ།	 དའེ་ིཐད་ཞིབ་ཕའ་ིགནས་
ཚུལ་ཁག་”འགེངས་ཤོག-ཀ”པའི་ནང་
ཁ་གསལ་བཀང་ས་ེརང་ཉིད་གནས་ཡུལ་
གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་དག་མཆན་ཞུ་
དགསོ།	༼	“འགངེས་ཤོག-ཀ”པ་འབུལ་
དགསོ།	༽
༢།		ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ལོར་འཛིན་རིམ་བཅུ་
གཉསི་ཐནོ་པའི་སླབོ་ཕུག་ཅིག་ཡིན་དགོས་
ལ་ཡིག་རུྒྱགས་ཀི་གུྲབ་འབྲས་བརྒྱ་ཆ་	 ༧༥	
དང་ད་ེཡན་ལོན་པ་ཞིག་དགསོ།	༼	འཛིན་
རིམ་བཅུ་གཉསི་ཀི་ཡིག་རུྒྱགས་ཨང་ཤོག་
འབུལ་དགསོ།	༽
༣།	 	 	 འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་རྣམས་འཛིན་
རིམ་བཅུ་པ་བར་བདོ་ཡིག་སླབོ་སྦྱངོ་བྱས་པ་
ཞིག་དགསོ།	 ཡང་ན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	

༦	 ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚད་མཉམ་བདོ་
ཡིག་ཡིག་རུྒྱགས་གོ་སིྒག་ཞུ་གཏན་འཁེལ་
བའ་ིནང་རུྒྱགས་འཕདོ་པ་ཞིག་དགསོ།			༼	
འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཡིག་རུྒྱགས་ཨང་ཤོག་
འབུལ་དགསོ།	༽
༤།	 	 ཐགོ་མར་འཚང་སནྙ་འབུལ་སབྐས་	
TOEFL	 ཨང་ཉུང་མཐར་	 ༩༠	 ལོན་
དགསོ་ཀང་།	 རསེ་སུ་འདམེས་ཐ་ོནང་
འཁདོ་ཚེ་ TOEFL	 སྐར་རུྒྱགས་ནང་མ་
མཐར་ཨང་	༡༠༠	ལོན་པ་ཞིག་དགསོ།	༼	
TOEFL	ཨང་ཤོག་འབུལ་དགསོ།	༽
༥།					GLI	འཚང་སནྙ་འགངེས་ཤོག་
ཞིབ་བཀང་གིས་འགདོ་འབུལ་ཞུ་དགསོ།	 ༼	
GLI	 འགངེས་ཤོག་མཉམ་སྦྱར་ཞུས་ཡོད།	
༽
མཆན།		ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༨	ནང་ཚུད་

ད་ོབདག་ནས་ཕིར་བསྐདོ་ལག་དབེ་སེར་པ་ོ	
(IC)	ཐནོ་ཐབས་འགན་འཁུར་དགསོ།
འདམེས་ཐ་ོནང་འཁདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་	
GLI	ཚོགས་མི་ཞིག་ནས་ད་ཐགོ་བརུྒྱད་ངག་
རུྒྱགས་བངླ་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	 ཤེས་རིག་
སླབོ་ཡོན་ཚན་པ་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	
ཚེས་	༣	ལ།།
དགོས་འད་ིཞུ་ཡུལ།					
བསོད་ནམས་བཟང་མོ།		
doe.lobyon@tibet.net

བླ་ོགྲསོ་རབ་གསལ།					
scholarship@tibet.net
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