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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཧངོ་ཀངོ་གི་གནས་སྟངས་ལ་ཐུགས་འཚབ་
མཛད་བཞིན་པ།

༄༅།	 །ཉ་ེསྔནོ་ཕི་ཟླ་	 ༨	 ནང་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་མ་
ནཱ་ལིར་གསུང་ཆོས་སོགས་ཀི་སླད་ཆིབས་
སུྒར་སབྐས།	 ཐ་ེཝན་ནང་རནེ་གཞི་བྱས་པའ་ི
ཧ་ཀ་བརྙན་འཕནི་ལས་ཁང་གི་གསར་འགདོ་
པ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕགོས་མ་ནཱ་ལི་ས་གནས་སུ་
ཆེད་མངགས་བཅར་ནས།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དངེ་སབྐས་
ཧངོ་ཀོང་ནང་སིད་གཞུང་གིས་དགོས་ཡོད་
ཅན་རྣམས་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུརིྩས་སྤདོ་ཆོག་པའ་ི
ཁིམས་གཞི་གསར་པ་ཞིག་གཏན་འབབེས་
བྱདེ་རིྩས་བྱས་པར་བརནེ།	 	 མི་མང་ས་ཡ་
གཅིག་ཙམ་གིས་ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་རིང་སིད་
གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་རྔམ་སྟནོ་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་
བཞིན་པ་མ་ཟད།	 རིམ་བཞིན་ང་ོརལོ་བ་དང་
ཉནེ་རགོ་པའི་དབར་འཁུག་འཛིང་བུྱང་བ་
སོགས་ལ་བརནེ།	 ད་ལའྟ་ིཆར་གནས་སྟངས་
ཕན་བུ་ཚབས་ཆེ་ཆགས་ཡོད།	 ད་ེའབལེ་
བཀའ་འདིར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐངེས་འདརི་ཧངོ་
ཀངོ་ནང་དག་པའོི་རྔམ་སྟནོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་
བར་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་པ་དང་།	 གཅིག་
བསྡུས་དབང་འཛིན་པ་ཚོར་ཕམ་ཉསེ་གཏངོ་

རུྒྱའ་ིཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ན།ི	 	 ཐ་ེཝན་
ནང་ལག་བསྟར་བྱདེ་བཞིན་པའི་མང་གཙོའི་
ལམ་ལུགས་དང་།		རང་དབང་།	ད་ེབཞིན་
ཆོས་ལུགས་དད་མོས་རང་དབང་རུྒྱན་འཛིན་

གནང་བཞིན་པ་ད་ེཡིན་པ་དང་།	 ཐ་ེཝན་མི་
མང་ཚོས་སྙངི་སྟབོས་ནམ་ཡང་མ་ཞུམ་པར་
མུ་མཐུད་སྙངི་རུས་སྐསེ་ནས་འག་ོརུྒྱ་དང་།	
ལགྷ་པར་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་ནི་འཚེ་མེད་
ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་རུྒྱན་འཛིན་གནང་དགསོ་
པ་ད་ེཡིན་སྐརོ་བཀའ་ལན་མཛད།		
ད་ེབཞིན་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་ལུགས་
གཉསི་ཀི་སྐརོ་བཀའ་ལན་སྩལ་དནོ།	 	 ད་ེ
སྔ་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཏིང་ཞའ་ོཔིང་གིས་

རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉསི་ཟརེ་
བའི་སིད་བུྱས་ད་ེདངོས་ཡོད་ལག་བསྟར་
དནོ་འཁལོ་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་།	 ཧ་ཅང་འསོ་
འཚམས་ལནྡ་པ་ཞིག་རེད།	 	 འནོ་ཀང་བར་

ལམ་བདནུ་ཕག་འགའ་ཤས་ནང་ཧངོ་ཀོང་
ནང་དཀའ་ངལ་ད་ེལྟར་བུྱང་བར་ངོས་ལ་
སེམས་འཚབ་ཕན་བུ་བུྱང་།	 	 ས་ཁུལ་གང་
འད་ཞིག་ཡིན་རུང་ཞི་བདའེི་ཁོར་ཡུག་སུྐན་
དགོས་པ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད།		
ང་ཚོས་འཚེ་མེད་ཞི་བ་གསོ་མོལ་རུྒྱན་སྐངོ་
བྱས་ཚེ་དཀའ་ངལ་ཅི་འད་ཞིག་ཡིན་ཡང་
སེལ་ཐུབ་རུྒྱ་རེད།	ད་ེལས་ལྡགོ་སྟ་ེདཀའ་ངལ་
འཕད་མ་ཐག་ལམ་སང་དག་སྤདོ་ལ་བརནེ་

པ་ཡིན་ན་ཕན་འབས་གང་ཡང་མེད།	 གནདོ་
ལན་གནདོ་འཇལ་བྱས་ཚེ་ཕན་ཐགོས་མེད།		
ཧངོ་ཀོང་གི་ཟིང་འཁུག་ད་ེདག་ཚབས་ཆེན་
པ་ོའདགུ	 འནོ་ཀང་ངསོ་ལ་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་
རུྒྱ་ཙམ་ལས་བྱདེ་ཐབས་ད་ེཙམ་མེད།	 ཅསེ་
བཀའ་ལན་སྩལ་འདགུ	
ཕགོས་མཚུངས་གསར་འགདོ་པས་མགནོ་པ་ོ
གང་ཉདི་མ་འངོས་པར་ཐ་ེཝན་ནང་ཆིབས་
སུྒར་བསྐང་འཆར་ཡོད་མེད་བཀའ་འད་ིཞུས་
པར།	སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མཆོག་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས།	རྒྱ་ནག་སམྐ་སའ་ིཕགོས་ནས་
བཟང་ཕགོས་ཀི་བརྡ་ལན་ཞིག་དགསོ་པ་གལ་
ཆེན་པ་ོའདགུ་ཅསེ་དང་།	ད་བར་ཐ་ེཝན་ནང་
ཆིབས་སུྒར་ཐེངས་གསུམ་མཛད་པ་དང་།	
ཆིབས་སུྒར་ད་ེདག་སྐབས་མང་ཚོགས་ཀི་
མཛའ་བརྩེའི་ཚོར་བ་ད་ེདག་དསུ་ནམ་ཡང་
བརདེ་ཐབས་མེད་པ་མ་ཟད།	 	 གལ་ཏ་ེམ་
འངོས་པར་ག་ོསབྐས་བུྱང་ཚེ་ཁུལ་དརེ་ཆིབས་
སུྒར་མཛད་རུྒྱ་དང་།		བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་
གིས་མ་འངོས་པར་རྒྱ་ནག་མི་མང་ལ་ཕན་
ཐགོས་ཡོང་ངསེ་ཡིན་སྐརོ་ཡང་བཀའ་ལན་
མཛད་འདགུ་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་མི་ན་ིསོ་ཊར་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་བདོ་རིགས་མང་ཚོགས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །མི་ན་ིསོ་ཊའ་ིབདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པས་ཇི་ལྟར་མགོན་འབོད་གདན་
ཞུས་ལྟར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་		

༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༨	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་
ཚོད་	 ༡༠།༣༠	 ཙམ་ལ་མི་ན་ིསོ་ཊའ་ིགནང་
ཐང་ད་ུཕབེས་སྐབས་བྱང་ཨ་རིའི་སིྤ་འཐུས་

ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས་དང་།	 ས་གནས་
བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་
ངག་དབང་འཆི་མེད་ལགས།	 བྱང་ཨ་རིའ་ི
དནོ་གཅོད་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་བསྟན་འཛིན་ཚེ་

དཔག་ལགས།	 	 ས་གནས་སུ་རནེ་གཞི་བྱས་
པའི་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་དགོན་པ་རུྒྱད་
སྟདོ་དང་།	ས་སྐ།	རྙངི་མ།	གཡུང་དུང་བནོ་

བཅས་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་དང་།	བདོ་
ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་མ་
སོགས་མང་ཚོགས་ཉསི་བརྒྱ་ལགྷ་ཙམ་གནང་
ཐང་ད་ུག་ོསོ་ཕེ་མར་འདགེས་འབུལ་གིས་
ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་པའི་ཐོག་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་མི་ནི་སོ་ཊའི་
བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཁང་
ནང་ཕབེས་ཏ་ེམང་ཚོགས་བཞི་བརྒྱ་ལགྷ་འད་ུ
འཛོམས་སར་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་མང་
ཚོགས་ཀིས་ད་ིབ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་གནང་
གུབ་མཚམས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་
ལ་ཨ་རི་མི་ནི་སོ་ཊ་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པས་དན་རནེ་ཕག་རགས་ཕུལ་ཡོད།	
དགངོ་མོ་ཆུ་ཚོད་	 ༦།༣༠	 ཐགོ་མགནོ་ཁང་
མེ་རེ་ཊེ་		Hotel Marriott	ཞསེ་པའ་ིའད་ུ
འཛོམས་ཁང་ད་ུདཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་

ལ་དགངོ་མོའ་ིགསོལ་སྟནོ་	 	 Gala Dinner 

ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད་པ་དང་གསོལ་སྟནོ་དའེ་ིཐགོ་
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་།	 ཕགོས་
བཞུགས་སིྤ་འཐུས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་
ལགས།	 བཀའ་དུང་ཟུར་པ་སྟབོས་རྒྱལ་ཚེ་
རིང་ལགས་སོགས་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་ཁག་
དང་།	 དགསོ་སྡ་ེཁག་གི་སྐ་ུཚབ་ཀིས་གཙོས་
མི་མང་ལ་ྔབརྒྱ་ལགྷ་ཙམ་འད་ུའཛོམས་གནང་
ཡོད།
ཕི་ཚེས་	༩	ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༧	ཐགོ་མཁའ་
ལམ་བརུྒྱད་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ད་ུ
ཕབེས་འབྱརོ་གིས་ཨ་རིའི་གཞུང་དང་གསོ་
ཚོགས་ཁང་བཅས་ལ་མཛད་འཆར་དང་།	
དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་ལྔ་པ་ནས་དུག་པ་བར་ཨ་
རིའི་གོས་ཚོགས་ཁང་ནས་གཞུང་འབལེ་
ཕབེས་བསུའ་ིམཛད་སྒ་ོ	 Receiption	 ཞུས་
ཡོད་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	 །དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུྱང་གནས་མཆོག་ཕི་ལོ ་	
༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ས་ལྡ་ིལིར་བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་
ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་གསོ་བ་རིག་པའ་ིཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་
དང་བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་རྒྱལ་
ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དུག་པ་དབུ་འབྱེད་
མཛད་སྒའོི ་ཐོག་དམིགས་བསལ་སྐུ ་མགནོ་ད་ུ
གདན་ཞུས་ལརྟ་གཞུང་འབལེ་ཆེད་ཕབེས་གནང་
ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཕི་ཚེས་	
༩	 ཉནི་གི་ཕི་ད་ོབཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ནས་ལྡ་ིལིར་
ཕབེས་ཐནོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༠	 ནས་	
༡༡	བར་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་ས་གནས་སུ་ལས་
འཆར།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་གི་ཕི་ད་ོལྡ་ིལི་ནས་
བཞུགས་གནས་རྡ་སར་ཕིར་ཕབེས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
པ་བཅས།	།

ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༩	ཚེས་	༤	ཉནི་བདོ་ནས་
གནས་ཚུལ་འབྱརོ་བར།	 ཕི་ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༣	
ཉནི་རང་ལོ་	 ༣༦	 ཙམ་ཡིན་པ་རྔ་པ་ཀིར་ིདགནོ་
པའ་ིགྲྭ་བླ་ོབཟང་རྡ་ོར་ེཁངོ་ལ་རྔ་པ་ནས་ལོ་	 ༣	
གི་བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་དང་།	
ཁངོ་ན་ིལོ་སྔནོ་མའ་ིཕི་ཟླ་	༧	པའ་ིཟླ་དཀིལ་ཞིག་
གི་མཚན་མོ་རང་ཤག་ནས་ཉནེ་རགོ་པས་བཙན་
ཁདི་བྱས་ཡོད་ཅིང་།	 ད་ེནས་བཟུང་ད་བར་ཐག་
གཅོད་གང་ཡང་མ་བྱས་པར་བཀག་ཉར་བྱས་
ཡོད་འདགུ	ད་ེསྔནོ་ཁངོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་སབྐས་
ཕི་ཕགོས་སུ་འབལེ་བ་བྱས་པའི་རྐེན་གིས་ཡིན་
སདྐ་འདགུ་ཀང་ཉ་ེཆར་ཁམིས་ཐག་གཅདོ་སབྐས་
ཉསེ་མིང་ག་རེ་བཏགས་ཡོད་མེད་སོགས་ཞིབ་ཕ་
ཤེས་རགོས་མ་བུྱང་།
ཁོང་ནི་རྔ་བ་རོང་ཕུགས་ལས་འགབ་མའི་ཕ་
སངས་རིས་ཀི་བུ་ཡིན་པ་དང་།	 ཆུང་ཆུང་སབྐས་
ནས་རྔ་པ་ཀིར་ིདགནོ་པར་གྲྭ་པ་བྱས།	 ད་ེསྔནོ་ཕི་
ལོ་	༢༠༠༨	ལོར་འཛིན་བཟུང་གིས་ལོ་གཉསི་ལ་
བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་བཅད་མངོ་ཡོད་པས།	
ད་ཐངེས་ཁམིས་ཐག་བཅད་པ་ད་ེཐངེས་གཉསི་པ་
ཡིན་པ་བཅས།	།

རྔ་པ་ཀིར་ིདགོན་པའི་གྲྭ་བླ་ོབཟང་རྡ་ོར་ེཁངོ་ལ་རྔ་
པ་ནས་ལོ་	༣	གི་བཙོན་འཇུག་ཁམིས་

ཐག་བཅད་པ།
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ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཁམོ་ཟགོ་མེ་སྐནོ་ཕགོ་པའ་ིབདོ་མི་རྣམས་དང་ཐུག་ནས་རགོ་ཞིབ་གཟབ་ནན་གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་
སིད་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་
སྟབོས་རྒྱལ་མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༨	
ཚེས་	༢༦	ནས་ཕི་ཟླ་	༩	ཚེས་	༧	བར་
ཉནི་གངས་བཅུ་གསུམ་རིང་ཨོ་ཌི་ཤ་ཕུན་
ཚོགས་གླངི་དང་།	 མན་སརྤ་ཕན་བད་ེགླངི་།	
བྷན་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་བཅས་སུ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་
གནང་བཞིན་པའ་ིསབྐས་དང་བསྟནུ།		ཕི་ཟླ་	
༩	 ཚེས་	 ༡	 ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༤	
ཙམ་ལ་མ་ཧཱ་རཱཤཀྲ་གངོ་ཁརེ་ད་ུལེ་	Dhule 

ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་བདོ་མི་སུད་ཚོང་བ་
རྣམས་ཀི་ཁམོ་ཟགོ་ལ་གླ་ོབུར་མེ་སྐནོ་ཚབས་
ཆེ་ཤོར་བར་བརནེ།	 	 ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་ཁུལ་དརེ་ཕི་ཚེས་	 ༥	ཉནི་ནཱག་པུར་

གངོ་ཁརེ་ད་ུཛ་དག་ངང་ཕབེས་ནས་འབལེ་
ཡོད་ཚོང་པའི་སྐུ་ཚབ་བདོ་མི་བཅུ་གཉིས་
དང་ལྷན་ཐུག་འཕད་གནང་སྟ་ེདཀའ་ངལ་

ཞུས་པ་རྣམས་ཞིབ་ཕ་གསན་འཇགོ་གནང་
འདགུ	 	 སབྐས་དརེ་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ི
ཚོང་པའི་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་གཅིག་ཀང་
ཕབེས་འདགུ	

མེ་སྐནོ་དའེི་འགོ་ཁམོ་ས་བཅུ་གཉསི་ཀི་བལ་
གསོ་ཤུལ་མེད་ད་ུཕིན་པ་དང་།	 	 	 འབུམ་
ཉསི་བརྒྱ་ཙམ་གི་ཁམོ་ཟགོ་ལ་མེ་སྐནོ་ཤོར་

འདགུ	 	 འབུམ་ཉསི་བརྒྱ་ནས་བདོ་མི་སུད་
ཚོང་བ་ཚོས་འབུམ་	 ༥༢	 ས་ྔའདནོ་ད་ུསྤད་
ཟནི་འདགུ	 	 ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཛ་དག་ངལ་

སེལ་རོགས་དངུལ་ནས་ཧིན་སྒརོ་འབུམ་ལྔ་
གནང་རུྒྱའི་ཁས་ལེན་གནང་བ་དང་སྦྲགས།		
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་སིྤ་དང་ལྷག་པར་
འབལེ་ཡོད་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་མེ་
སྐནོ་འགོ་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པའི་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་མཐུན་འགུར་ཇི་དགསོ་ཞུ་རུྒྱ་མ་
ཟད།		ཐངེས་འདརི་མེ་སྐནོ་གདོ་ཆག་ཕགོ་
པའི་སྐརོ་བཀའ་ཤག་ལ་སནྙ་སེང་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་
སྐརོ་གསུངས།
བོད་མི་སུད་ཚོང་བ་རྣམས་ལ་འདི་ལོའི ་
དགུན་ཁར་རུྒྱན་ལྡན་ལྟར་སུད་ཚོང་ཐུབ་
སདླ།	 	 སྐདེ་མེད་བུ་ལོན་འགོ་བལ་གསོ་ཉ་ོ
རུྒྱར་མཐུན་འགུར་གང་ཡོད་གནང་རུྒྱ་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་ཞལ་བཞེས་གནང་འདགུ		
ཕགོས་མཚུངས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་བདོ་

མི་ཚོང་པའི་ལནྷ་ཚོགས་ཀིས་མཐུན་འགུར་
འགོ	 	 བདོ་མི་ཚོས་ཀང་འབལེ་ཡོད་བལ་
གོས་ཉ་ོསའི་རྒྱ་གར་གི་སིྦན་བདག་རྣམས་
དང་ཐུག་ནས་བད་ེསྡུག་ཞུ་དགོས་པ་དང་།	
ད་ེབརུྒྱད་གུང་གསབ་གང་ཐུབ་ཐབོ་ཐབས་
དགསོ་པའ་ིལམ་སྟནོ་ཡང་གནང་འདགུ
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་
ནས་མེ་སྐནོ་འགོ་གངོ་གུན་ཇི་ཙམ་བུྱང་བ་
རྣམས་ལ་རགོ་ཞིབ་མཐིལ་ཕིན་གནང་རསེ་
འབལེ་ཡོད་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་སིྤ་སྒརེ་
གཏངོ་འཕདོ་ཅན་རྣམས་ལ་ཛ་དག་ངལ་
སེལ་རོགས་རམ་གནང་དགོས་པའི་འབདོ་
སྐུལ་ཤུགས་ཆེ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས་
འདགུ་པ་བཅས།	།

བདོ་ཀི་ན་གཞནོ་ཉམས་ཞིབ་པའ་ིཚོགས་འད་ུཐངེས་ལ་ྔཔ་མཇུག་སིྒལ་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡	
ནས་	༣	བར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདོ་
ཀི་སདི་བུྱས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དང་།	 སྦངེ་
ལོར་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཐོ་སླབོ་གཉིས་ཟུང་
འབལེ་ཐགོ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་
མངའ་སྡའེ་ིརྒྱལ་ས་སྦངེ་ལོར་ད།ུ	 བདོ་ཀི་ན་
གཞནོ་ཉམས་ཞིབ་པའ་ིཚོགས་འད་ུཐངེས་ལ་ྔ
པ་ག་ོསིྒག་གནང་བ་ད་ེལེགས་གུབ་བུྱང་འདགུ
དེ་ཡང་ལྷན ་ ཚོགས་དབུ ་འབྱེད ་སྐབས།		
སེར་སདྨ་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་དགེ་བཤེས་བཀྲ་
ཤིས་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་།	ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོ
སླབོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་སླབོ་དཔནོ་བགསེ་པ་བསོད་
ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།	 	 སྦངེ་ལོར་ཏཱ་
ལའི་བླ་མའི་མཐོ་སླབོ་ཀི་སླབོ་སིྤ་བུ་མོ་ཚེ་
རིང་ལགས།	 བདོ་ཀི་སདི་བུྱས་ཉམས་ཞིབ་

ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་བསྟན་འཛིན་
ལེགས་བཤད་ལགས་བཅས་དབུ་བཞུགས་
ཐགོ་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་གནང་འདགུ	
སབྐས་དརེ་བདོ་ཀི་སདི་བུྱས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
དང་།	 སྦངེ་ལོར་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིམཐ་ོསླབོ་
དབར་མཉམ་ལས་གན་ཡིག་བཞག་གནང་
བར་བརནེ།	 སེར་སདྨ་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་དག་ེ
བཤེས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཀང་
དརེ་བསགྔས་བརདོ་དང་སྦྲགས།	 	 བསྟ་ི
གནས་ཁང་གཉསི་འབུྱང་འགུར་མཉམ་རབུ་
ཐོག་ལས་དནོ་སྤལེ་རུྒྱར་ཕན་ཐོགས་ངེས་
ཅན་ཡོང་ངསེ་སྐརོ་སོགས་གསུངས།		ལགྷ་
པར་རིན་པ་ོཆེས་ད་ེས་ྔསླབོ་དཔནོ་ཟླ་བ་ནརོ་
བུ་ལགས་ལྟ་བུ་རྒྱལ་སིྤའི་དསུ་དབེ་གགས་
ཆེ་ཁག་གི་ནང་ད་ུབདོ་སྐརོ་རྩོམ་ཡིག་སྤལེ་

མཁན་ཉུང་ཤས་ལས་བུྱང་མེད་སྟབས།	
འབུྱང་འགུར་བདོ་ཐོག་བདོ་མི་རང་གིས་
མཁས་པའི་ཆེད་རྩོམ་གང་མང་འདནོ་སྤལེ་
དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།
ཕི་ཚེས་	༣	ཉནི་མཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་
པ་དང་།	སྐ་ུམགནོ་ད་ུབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་དུང་ཆེ་དང་བདོ་ཀི་སིད་བུྱས་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་ཐུབ་བསྟན་
བསམ་འཕལེ་ལགས་ཀིས་ལྷན་ཚོགས་ད་ེ
བཞིན་ཆེས་ཐགོ་མ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༥	ལོར་དབུ་
འཛུགས་གནང་བ་ནས་ད་བར་ཆེད་རྩམོ་ད་ེ
དག་ཐགོ་ཡར་རྒྱས་ཤུགས་ཆེ་ཕིན་པ་དང་།	
དངེ་སྐབས་རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་
གིས་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ལ་འཁོག་བཤད་སྣ་
ཚོགས་བྱས་དང་བྱདེ་བཞིན་པར་ང་ཚོ་བདོ་

མིའི་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་མཁས་པ་ཚོས་དརེ་
རྩམོ་ཡིག་དང་ཉམས་ཞིབ་ཀི་སནྙ་ཐ་ོསོགས་

འདནོ་སྤལེ་གནང་བ་བརུྒྱད་རྒྱལ་སིྤའི་སྡངིས་
ཆའི་སྟངེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རུན་བཤད་པ་ད་ེ
དག་ལ་གདངོ་ལེན་དགོས་གལ་སྐརོ་སོགས་

གསུངས།	 	 ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་བདོ་རིགས་
ན་གཞནོ་ཉམས་ཞིབ་པ་གངས་	༤༠	ཙམ་གི་

ཆེད་རྩམོ་འདནོ་སྤལེ་གནང་འདགུ	།

ནང་སདི་དུང་ཆེས་ཌལ་ཧརོ་བཟ་ོགྲྭའ་ིཚོང་ཁང་མེ་སྐནོ་དནོ་རྐནེ་བུྱང་འཕལ་རགོ་ཞིབ་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༩	ཚེས་	༤	
ཉནི་གི་མཚན་མོ་ཆུ་ཚོད་	 ༡༠༌༣༠	 ཡས་
མས་ཞིག་ལ་ཌལ་ཧརོ་ས་གནས་	 Gandhi 

Chowk	 སུ་རནེ་གཞི་བྱས་པའ་ིཌལ་ཧརོ་
བདོ་མིའ་ིབཟ་ོགྲྭའ་ིཚོང་ཁང་དང་།	 	 དའེ་ི

ཉ་ེའདབས་སུ་ཡོད་པའི་ཡུལ་མིའི་ཟ་ཁང་
གཉིས་ལ་མེ་ཤོར་གི་གནས་ཚུལ་ཐོས་མ་
ཐག	 	 ཁུལ་དའེ་ིས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་།	

ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ།	 ཚོགས་གཞནོ།	
འགན་ལནྷ་བཅས་ནས་མེ་གསོད་སྣམུ་འཁརོ་
ཆེད་འབདོ་ཀིས་མེ་གསོད་ཐབས་བྱས་འདགུ		
འནོ་ཀང་མེ་ཤུགས་ཆེ་བར་བརནེ་ཚོང་ཁང་
དང་ཚོང་ཁང་ནང་གི་དངོས་ཟགོ་ཆ་ཚང་

མེས་འཚིགས་ཟིན་རསེ་སུ་མ་གཏགོས་མེ་
བསད་ཐུབ་མེད་པ་དངོས་འབལེ་ཆགས་
འདགུ

ད་ེབཞིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་ད་ེམ་
ཐག་འབལེ་ཡོད་རངོ་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་
མེ་སྐནོ་སྐརོ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཙམ་མ་ཟད།	
ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ནང་སིད་ལས་
ཁུངས་སུའང་སནྙ་སེང་ཞུས་པ་ལརྟ།	 ནང་
སིད་དུང་ཆེ་དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ལགས་
དང་འཛིན་གཞིས་ཚན་འགན་གཉསི་ཕི་ཚེས་	
༥	ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	༡༌༣༠	ཐགོ་རྡ་ས་ནས་
ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཁུལ་དརེ་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	
༥༌༣༠	 ཐགོ་འབྱརོ་མ་ཐག་མེ་སྐནོ་ཕགོ་
སའ་ིཚོང་ཁང་ལ་རགོ་ཞིབ་ནན་ཏན་གནང་བ་
དང་།	 སབྐས་དརེ་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པའ་ི
ས་གནས་ལྕམ་པ་རོང་གི་བྷ་ིཇ་ེཔི་ཆབ་སིད་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་ BJP President 

D.S Thakur མཆོག་ཁུལ་དརེ་གཟགིས་ཞིབ་
སདླ་ཕབེས་པ་དང་བསྟནུ།	 ནང་སདི་དུང་
ཆེས་བདོ་མིའི་བཟ་ོགྲྭའི་ཚོང་ཁང་གི་གོང་
གུད་ཇི་བུྱང་དང་འབལེ་བའ་ིབད་ེསྡགུ་ཚོགས་
གཙོར་སནྙ་སེང་ཞུས་གནང་འདགུ	

གཞན་ཡང་དུང་ཆེས་མེ་སྐོན་ཕ ོག་པའི ་
ཚོང་ཁང་གི་སིྦན་བདག་ས་གནས་ཡུལ་མི་
འབལེ་ཡོད་དང་ཐུག་འཕད་ཀིས་ཐུགས་གསོ་
གནང་བ་མ་ཟད།	 	 བདོ་མིར་ད་བར་འཚོ་
རནེ་ཆེད་ཚོང་ཁང་གཡར་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
གསུངས།	 ཕགོས་མཚུངས་དུང་ཆེས་ཚོང་
ཁང་སིྦན་བདག་ལ་མ་འངོས་པར་ཡང་ཚོང་
ཁང་བསྐར་གསོ་ཡོང་ཐབས་དང་།		བསྐར་
གསོ་ལེགས་གུབ་བུྱང་མཚམས་ས་གནས་
བདོ་མིའི་བཟ་ོགྲྭའི་ཚོང་ཁང་མུ་མཐུད་རང་
འཇགས་ཐགོ་གནང་ཐབས་ཡོང་བའི་འབདོ་
སྐལུ་ཡང་ཞུས་གནང་འདགུ	
ད་ེནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཙོས་པའི་
འགན་ལྷན་དང་ལས་མི་བཅས་ལ་ད་ལྟའི་
མེ་སྐནོ་གོད་ཆག་བུྱང་བར་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ངསོ་ནས་བླ་ོཕམ་དང་སྦྲགས་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེདང་།	 ཚོང་ཁང་དའེ་ིཡོང་
འབབ་ནས་ལས་མི་རྣམས་ཀི་གླ་ཕགོས་རྒྱག་
སྤདོ་མཚོན་པའི་འཚོ་བའི་རནེ་གཞི་གཙོ་བ་ོ

ཞིག་ཆགས་ཡོད་གནས་དང་།	 མ་འངོས་
ཚོང་ཁང་ད་ེབཞིན་སླར་གསོ་རུྒྱན་གནས་
ཡོང་ཐབས་ཆེད་ཐབས་ལམ་ཇི་ཡོད་ཐོག་
བཀའ་བསྡརུ་ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད།
ཐངེས་འདིར་གོད་ཆག་ལ་བརནེ་ནས་ཡིད་
མ་ཞུམ་པར་མ་འོངས་བསྐར་གསོ་དང་
ཕུགས་འཕརེ་ཡོང་ཐབས་ལ་ཕོགས་ཀུན་
ནས་འབད་པ་ཧུར་སྐདེ་དང་འཕར་གུ་མཉམ་
འདགེས་གནང་དགོས་པ་སོགས་ཀི་ཐུགས་
གསོའ་ིལམ་སྟནོ་སོགས་གནང་འདགུ	
མེ་སྐནོ་གོད་ཆག་དའེི་རྐེན་པས་ཚོང་ཟགོ་
གངོ་གུད་ཕགོ་པ་ཧིན་སྒརོ་ནང་ཕབ་ཚེ་ཧིན་
སྒརོ་	 ༢༦,༢༤,༥༧༠	 ཕིན་ཡོད་པར་ཕགོས་
ཡོངས་ནས་སིྤ ་མཚུངས་རམ་འདེགས་
རོགས་སྐརོ་ཞུ་འཆར་དང་།	 མེ་སྐནོ་གི་རུྒྱ་
རྐནེ་ཇི་ཡིན་ཐད་ཉནེ་རགོ་པ་ནས་ཞིབ་འཇུག་
ཞུ་མུས་ཡིན་པ་བཅས།	།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	སོགས་

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

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མགནོ་པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་པའ་ིབྱང་ཆུབ་སེམས་འགལེ་གི་
གསུང་ཆོས་སྩལ་བ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིདད་ལནྡ་པ་ཁག་
གཅིག་ནས་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་
ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨནི་
སྩལ་གིས།		ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༩	ཚེས་	
༥	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆོས་འབལེ་ཉནི་གཉསི་པར་
མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་རྡ་ས་ཐེག་
ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཨིན་ཌ་ོན་ེ
ཤི་ཡ་དང་།	 ཀ་ོརི་ཡ།	 མ་ལེ་ཤི་ཡ།	 སིང་
པུར།	 ཐའ་ེལན་ཌི།	 ཝི་ཏ་ིནམ་སོགས་ཨེ་
ཤི་ཡའི་ཡུལ་གུ་ཁག་གི་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་	
༨༥༠	 ལགྷ་ཙམ་གཙོ་བརོ་གུར་པའ་ིའཛམ་
གླངི་ཡུལ་གུ་ཁག་	 ༦༩	 ནས་མི་གངས་	
༥༨༠༠	 ཐམ་པ།	 	 ད་ེབཞིན་རང་རིགས་
ཆོས་ཞུ་བ་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་	 ༧༠༠༠	
ལགྷ་ཙམ་ལ་ཐགོ་མར་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།
ཁ་སང་སིྤ་བཤད་ཞུས་པ་རེད།	 ད་ེརིང་
དཔལ་མགནོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་
པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགལེ་གི་བཤད་པ་
དང་།	 ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་ཆོས་འགལེ་བྱདེ་
སྐབས་བླ་མ་ཡིན་ཞེས་ཁི་མཐནོ་པ་ོཞིག་གི་
སྟངེ་བསདྡ་ནས་མར་བིྱན་རླབས་ཆེ་མདགོ་ཁ་
པ་ོབྱས་པ་དསེ་སབྐས་རེ་དགོས་པ་དང་ཕན་
ཐགོས་ཡོད་ཀང་།	 	 སིྤ་ཡོངས་ནས་ངསོ་
ཀིས་གཞན་དང་ཐུག་ནས་ནང་ཆོས་འགལེ་
བཤད་རྒྱག་སབྐས་འཛིན་གྲྭ་ཚུགས་པའི་འད་ུ
ཤེས་ཐགོ་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་ན་དག་ེམཚན་ཆེ་
བ་ལ་ྟབུ་འདགུ		
དརེ་བརནེ་ད་ེརིང་ངསོ་ཀིས་འགལེ་བཤད་
རྒྱག་རསེ་ད་ིབ་ད་ིལན་བྱས་ན་བསམ་པ་དན་
བུྱང་།	 ཁདེ་རང་ཚོར་སདྐ་སུྒར་མང་པ་ོཡོད་
སྟབས།	 སདྐ་ཀི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད།		
དཔལ་མགནོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་ཀི་བྱང་ཆུབ་
སེམས་འགལེ་ཞེས་པའི་རྩ་བ་འདི་གསང་
འདསུ་རྩ་རུྒྱད་ཀི་ཚིག	 དངསོ་པ་ོཐམས་
ཅད་དང་བལ་བ།	 །ཕུང་བ་ོཁམས་དང་སྐདེ་
མཆེད་དང་།	 ཞསེ་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་
ལགྷ་ཙམ་གི་དནོ་དག་འགལེ་བཤད་རྒྱག་གི་
ཡོད་པ་རེད།	 བྱང་ཆུབ་སེམས་འགལེ་ན་ི

གསང་འདསུ་རྩ་རུྒྱད་ཀི་ཚིག་རེད།	 གསང་
བ་འདསུ་པའི་སྐརོ་ལ་མགོན་པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀིས་
རང་གི་ཉམས་བཞེས་ཏན་ཏན་གནང་གི་
རེད།	གང་ལརྟ་མགནོ་པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀིས་གསང་
བ་འདསུ་པའི་བསྐདེ་རིམ་སྐརོ་མདརོ་བྱས་
མཛད་ཡོད།
ང་ཚོས་བདག་བསྐདེ་འདནོ་པའི་སྐབས་ཧ་
ལམ་མདརོ་བྱས་སྐརོ་ལ་བསམ་བླ་ོགཏང་
ནའང་འགགི་པ་ལ་ྟབུ་འདགུ	 ད་ེནས་རྩ་རུྒྱད་

ཀི་ཁུངས་དང་སྦར་ནས་མད་ོབས་ེཟརེ་རུྒྱ་
འད་ིགསུང་པ་རེད།	 མགནོ་པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀི་
སས་ཀི་མཐུ་བའོི་གས་ཕལ་ཆེར་སླབོ་དཔནོ་
ཀླུ་བྱང་ཡིན་པ་ཡོད།	 ཁངོ་གིས་རྣམ་གཞག་
རིམ་པའི་རྣམ་བཤད་གསུངས་ཏ་ེསྐེ་འཆི་
བར་ད་ོགསུམ་འགལེ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་སྐུ་
གསུམ་ལམ་འཁརེ་གི་གནས་ད་ེདག་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོགསུང་འདགུ
ད་ེནས་གསང་བ་འདསུ་པའ་ིརགོས་རིམ་སྐརོ་
ལ་མགནོ་པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀིས་རིམ་ལ་ྔམཛད་ཡོད།	
རིམ་ལའྔི་དནོ་འགལེ་སླབོ་དཔནོ་འཕགས་པ་
ལསྷ་སྤདོ་བསྡསུ་མཛད་ཡོད།	 གསང་འདསུ་
རྩ་རུྒྱད་ཀི་འགལེ་བ་དཔལ་ལནྡ་ཟླ་བ་གགས་
པས་འགལེ་པ་སྒནོ་གསལ་ཞེས་པ་ད་ེམཛད་

ཡོད།	 གང་ལརྟ་ཀླུ་སུྒབ་ཡབ་སས་ད་ེདག་
གིས་གསང་བ་འདསུ་པའི་སྐརོ་ལ་ལེགས་
བཤད་དམིགས་བསལ་མང་པ་ོབཞག་གནང་
འདགུ	 སིྤར་གསང་སགྔས་དང་དའེ་ིནང་
ནས་གསང་སྔགས་བླ་མེད་ཀི་ལམ་གི་འག་ོ
སྟངས་སྐརོ་ལ་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	 འཕགས་པ་ལསྷ་
སྤདོ་བསྡསུ་ན་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	
དརེ་བརནེ་གསང་བ་འདསུ་པ་ནི་མགོན་པ་ོ

ཀླུ་སུྒབ་ཡབ་སས་ཀིས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་
གནང་འདགུ	 ངསོ་ཀིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་
འགལེ་གི་ལུང་རིན་པའོི་སྐུ་མདནུ་ནས་ཞུས་
པ་རེད།
མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་ཁདེ་རང་ཚོར་བདོ་
ཡིག་ཟུར་ད་ུཡོད་སྟབས།	 ནང་ཆོས་བསབླ་
པར་ལེགས་སྦར་གི་ཡི་ག་ེནང་ཡོད་པ་ད་ེདག་
བདོ་ཡིག་ནང་བསུྒར་ཞསེ་བསམ་ཡས་སུ་སྒ་
བསུྒར་ལོ་པཎ་གླངི་ཞསེ་བསྟན་བཅསོ་བསུྒར་
སའ་ིསྡ་ེཚན་ཞིག་བཟསོ་འདགུ	 མཁན་ཆེན་
ཞི་བ་འཚོས་ལེགས་སྦར་གི་གཞུང་ནང་ཡོད་
པ་ད་ེདག་བདོ་ཡིག་ནང་བསུྒར་ཏ་ེབདོ་སདྐ་
རང་གི་ཐགོ་སླབོ་གཉརེ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་
པ་ོཡོད་པ་རེད།	 ཅསེ་བཀའ་སླབོ་ད་ེལརྟ་

གནང་བ་
རེད།
ཆོ ས ་
རྒྱ ལ ་ ཁི ་
སངོ་ལྡའེུ་
བ ཙ ན ་
གཙོ་བརོ་
གུར་པའི་
འ བ ེ ལ ་
ཡོ ད ་
ལོ ་ པ ཎ ་
རྣ མ ས ་
ཀི ས ་
ཐུ ག ས ་

ཁུར་སྐསེ་ནས་བཀའ་འགུར་པ་ོཏ་ིབརྒྱ་ཙམ་
དང་བསྟན་འགུར་པ་ོཏི་ཉསི་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་
བཅས་བདོ་ཡིག་ནང་ཆ་ཚང་ཡོད་སྟབས།	
གཞུང་ཆེ་བ་ད་ེདག་བདོ་ཡིག་ནང་ཡོད་པ་
མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་བཀའ་སླབོ་གནང་
བའ་ིབཀའ་དནི་རེད་འདགུ	 ད་ེབཞིན་ང་
ཚོ་བདོ་ཀི་མེས་པ་ོཚོས་བསམ་པ་རྣམ་དག་
གིས་མད་ོརུྒྱད་བསྟན་བཅོས་གཞུང་མང་པ་ོ
ཞིག་བདོ་ཡིག་ནང་ཚུར་བསུྒར་བ་ཙམ་ད་ུམ་

ཟད།	 ད་ེདག་གི་དགངོས་འགལེ་བདོ་རང་
གིས་བརྩམས་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད།	 དསུ་
ད་ལ་ྟབར་ད་ུང་ཚོ་བདོ་ཀི་མེས་པ་ོཚོས་དངསོ་
འབལེ་མི་རབས་ནས་མི་རབས་སངས་རྒྱས་
ཀི་ལུང་རགོས་ཀི་བསྟན་པ་འདི་བཤད་སུྒབ་
གཉསི་ཀི་ཐགོ་ནས་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་
གནང་བ་ད་ེལརྟ་ཡིན་པ་རེད།
ད་ེས་ྔང་ཚོ་བདོ་ལ་ཡོད་དསུ་ཕི་ལ་འབལེ་བ་
ཉུང་ངུ་རེད།	 ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་བ་ཆགས་
ནས་འབལེ་བ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབྱདེ་ཐུབ་པ་བུྱང་བ་
རེད།	 ད་ེས་ྔབདོ་གངས་ཅན་པའ་ིཡི་ག་ེནང་
ཡོད་པའི་གཞུང་མང་པ་ོཞིག་དངེ་སབྐས་རྒྱ་
ཡིག་དང་།	 ཨིན་ཇི།	 ཕ་རན་སི།	 འཇར་
མན།	 ཨུ་ར་ུསུ།	 སོག་པ།ོ	 ཀ་ོརི་ཡ་སོགས་
སདྐ་ཡིག་མང་པའོི་ནང་རིམ་པས་ཐནོ་ཡོང་
གི་འདགུ	 མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོའ་ིལམ་སྟནོ་
འགོ་བདོ་ཀི་མེས་པ་ོད་ེདག་གིས་བདག་པ་ོ
བརྒྱབ་ནས་ཐསོ་བསམ་སྒམོ་གསུམ་གི་ཐགོ་
ནས་ལུང་རགོས་ཀི་བསྟན་པ་སོས་པ་ཞིག་
ཉར་ནས་ཡོད་པ་འད་ིདངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་
སིྤ་ཡོངས་ཐགོ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན།	འཛམ་
གླིང་གི་གཅེས་ནརོ་ལྟ་བུ་ཕལ་ཆེར་ཆགས་
ཀི་ཡོད།	 བྱ་ེབག་ཏུ་འཛམ་གླངི་འདའི་ིསྟངེ་
ཡོད་པའི་ནང་པའི་ཡུལ་གུ་ཁག་ད་ེདག་སྟནོ་
པ་གཅིག་གི་རསེ་འབང་པ་རེད།	རགོས་པའ་ི
བསྟན་པ་ཟརེ་དསུ་གཙོ་བ་ོགཞི་ཚུལ་ཁིམས་
དང་།	ད་ེནས་ཏངི་ང་ེའཛིན།	ཤེས་རབ་ལགྷ་
མཐངོ་བཅས་བསླབ་པ་གསུམ་ཉམས་ལེན་

བྱདེ་རུྒྱ་འདི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་རྨང་
གཞིའ་ིའག་ོསྟངས་རེད།
འདརི་ཕབེས་པའི་ཐའ་ེལན་ཌི་ནང་པའི་དག་ེ
སླངོ་ཚོར་ཆ་བཞག་ན།	 སྡ་ེསྣདོ་གསུམ་དང་།	
བསབླ་པ་གསུམ་གི་ཉམས་བཞེས་མ་ཚང་བ་
མེད་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད།	 ཁ་སྔནོ་ཞུས་
པ་ནང་ལྟར་ལེགས་སྦར་གི་ཆོས་བརུྒྱད་ནཱ་
ལེནྡྲ་ནས་བརུྒྱད་པ་ད་ེཚོའི་ནང་ཚད་མ་རིག་
པ་ད་ེཚོའི་གས་གཙོ་བ་ོབྱས་ནས་འག་ོབཞིན་
པ་ཆགས་འདགུ	 ཐང་སན་བ་ླམས་ནཱ་ལེནྡྲའ་ི
ཆོས་བརུྒྱད་རྒྱ་ནག་ཏུ་སྤལེ་བ་ད་ེལྟར་རེད།	
འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་ནང་ཚད་མའི་གཞུང་ལ་ད་ེ
ཙམ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པ་ོགནང་མེད་པའ་ིབཟ་ོ
འད་ཞིག་འདགུ	 བདོ་གངས་ཅན་ལ་ཚད་
མའི་གཞུང་ད་ེདག་ལ་སླབོ་སྦངོ་དང་ད་ོསྣང་
ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་བ་དང་།	 རིམ་
པས་བསྟན་པ་ཕི་དར་སབྐས་སུ་ས་སྐ་པཎ་ིཏ་
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཚད་མ་རིགས་
གཏརེ་མཛད་པ་རེད།	 ད་ེས་ྔས་སྐའ་ིཆོས་
བརུྒྱད་འཛིན་མཁན་ནང་གཞུང་ཆེན་སླབོ་
སྦངོ་བྱདེ་རུྒྱ་དར་སལོ་ཆེན་པ་ོའདགུ
ད་ེནས་འཇམ་མགནོ་བ་ླམ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པ་ོ
དབུས་ལ་ཕབེས་ཏ་ེདབུས་ཁུལ་ལ་ཡོད་པའི་
ཆོས་སྡ་ེགཙོ་ཆེ་བ་ཚང་མ་གྲྭ་སྐརོ་སླབོ་གཉརེ་
གནང་ནས་སོ་སོའི་བསྟན་པའི་རང་རྐང་
ཚུགས་པ་རི་བ་ོདགེ་ལྡན་པ་ཞེས་གང་ལྟར་
གཞུང་ཆེན་སླབོ་གཉརེ་དར་སལོ་ཆེ་ཤོས་
རེད་འདགུ	 བདོ་དབུས་གཙང་དང་མད་ོསྟདོ་
སདྨ་ས་ཁུལ་མང་པ་ོཞིག་ལ་སེ་འབས་དགནོ་
པ་དང་འབལེ་ཡོད་ཆགས་ནས་ཕལ་ཆེར་
སླབོ་གཉརེ་བཟང་ཤོས་རེད་འདགུ	 གཞུང་
ཆེན་ཧ་ཅང་ཡུན་རིང་པ་ོལྟ་གི་ཡོད་པ་རེད།	
བདོ་ལ་ད་ེསྔ་དགེ་བཤེས་ཚད་ལྡན་ཞིག་གི་
འགོ་ཕལ་ཆེར་ལོ་ཉ་ིཤུ་སུམ་ཅུ་རིང་སླབོ་སྦངོ་
བྱདེ་དགསོ།	གང་ལརྟ་གཞུང་ཆེན་ལ་ྟརུྒྱ་འད་ི
བདོ་ལ་ཧ་ཅང་དར་སལོ་ཆེན་པ་ོབུྱང་བ་རེད།	
རྒྱ་གར་གི་གཞུང་མད་ོརུྒྱད་བསྟན་བཅོས་
ཡོད་པ་ད་ེདག་བདོ་ཡིག་ནང་ཚུར་སུྒར་ཡོང་
དསུ་བསྟན་བཅོས་ཁུངས་བཙན་པ་བཤད་
པའི་ཆེད་མགོ་དརེ་རྒྱ་གར་སྐད་ད་ུཟརེ་རུྒྱ་
འད་ིརདོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 བཀའ་བསུྒར་ནང་
རྒྱ་ནག་སདྐ་ད་ུཞསེ་ཕལ་ཆེར་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་
རེད།	 གཞན་མང་ཆེ་བ་ཚང་མ་ལེགས་སྦར་
སདྐ་ནས་ཚུར་བསུྒར་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་མག་ོ
དརེ་རྒྱ་གར་སདྐ་སྨསོ་པ་ད་ེལརྟ་རེད།	 ཅསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།
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ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་མན་སརྤ་ཕན་བད་ེགླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་འཚམས་གཟགིས་གནང་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་
སིད་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་
སྟབོས་རྒྱལ་མཆོག་ཨོ་ཌི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླངི་
བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་འཚམས་གཟགིས་
ལེགས་པར་གུབ་སྟ་ེཕི་ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༣༡	
ཉནི་མན་སརྤ་ཕན་བད་ེགླངི་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་སུ་ཕབེས་འབྱརོ་སབྐས་ས་གནས་ཀི་
གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ་
ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་དང་།		 མི་མང་།	སླབོ་ཕུག་
སོགས་ནས་ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་མན་སྤར་ཕན་བད་ེགླིང་བདོ་མིའི་

གཞིས་ཆགས་སུ་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་གི་
འཚམས་གཟིགས་སབྐས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་

གིས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་དང་།	
མཉམ་འབལེ།	སཾ་བྷ་ོཊ་ཉནི་སླབོ།	སླབོ་ཕུག་

གི་སྡདོ་ཁང་།	 ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་
ཆུང་།	 རས་གསོ་ཁང་།	 ས་གནས་འཕདོ་
བསྟནེ་སནྨ་ཁང་།	 ཡན་ལག་སནྨ་རིྩས་ཁང་།	
ད་ེབཞིན་དགནོ་སྡ་ེཁག་དང་གཞིས་གངོ་ཁག་
སོགས་སུ་གཟིགས་སྐརོ་གནང་སྟ་ེདགེ་ལས་
སླབོ་ཕུག་དང་མི་མང་ལནྷ་ཐུག་འཕད་གནང་
ཡོད།
ཕགོས་མཚུངས་ཕི་ཚེས་	 ༢	 ཉནི་ས་གནས་
སུ་བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་མང་གཙོ་དསུ་ཆེན་
ཐངེས་ཐངེས་	 ༥༩	 སུང་བརིྩའ་ིམཛད་སྒརོ་
དབུ་བཞུགས་ཀིས་ས་གནས་བདོ་མི་རྣམས་
ལ་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དང་།	

རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐེན་སླབེ་
བཞིན་ཡོད་པའ་ིསྐརོ།	 ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༣	ནས་	༥	བར་
བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་དམིགས་བསལ་ཚོགས་
ཆེན་ཐངེས་གསུམ་པ་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་རུྒྱ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ
བཀའ་བླནོ་མཆོག་མན་སྦར་ཕན་བད་ེགླིང་
བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་འཚམས་གཟགིས་
ལེགས་གུབ་རསེ་བྷན་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གླིང་
བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།	།

འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག་ནབུ་བྱང་བདོ་མིའ་ིརིག་གནས་ཚོགས་པའ་ིམང་ཚོགས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་
བསྟནེ་བཀའ་བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་
མཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༩	ཚེས་	༣	ཉནི་
སེན་ཧ་ེརན་གསེ་སེ་ཀ་ོ	 	 San Francisco  

ནས་མཁའ་ལམ་བརུྒྱད་ཨོ་རི་སྒནོ་མངའ་
སྡའེ་ིས་གནས་ཕརོ་ཊེ་ལན་ཊེ་	 Portland 

ཕབེས་འབྱརོ་མཚམས་ས་གནས་ནབུ་བྱང་
བདོ་མིའི་རིག་གནས་ཚོགས་པའི་སིྤ་མཐུན་
རུྒྱན་ལས་ཁག་གཅིག་དང་།	 དང་བངླས་སྐ་ུ
ཞབས་བསྟན་འཛིན་ཤེས་རབ་སོགས་ནས་
ཕབེས་བསུ་ཞུས།
དགངོ་མོ་ཆུ་ཚོད་	 ༦	 ཐགོ་བདོ་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཁང་ནང་ས་གནས་
མང་ཚོགས་དང་ཐུག་འཕད་ཀིས་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་བཀའ་བླནོ་

མཆོག་གིས་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་
གནང་བའ་ིསྙངི་དནོ་ན།ི	 ས་གནས་བདོ་མི་
རྣམས་མཐུན་འབལེ་དང་།	ལགྷ་པར་གསར་
སྐསེ་བདོ་ཕུག་རྣམས་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་
ནང་ཆོས།	 བདོ་མིའ་ིཡ་རབས་བཟང་སྤདོ་
སོགས་བོད་མིའི ་ངོ་བ ོ་མ་བརླག་པར་མུ་
མཐུན་གནས་བར་ཕ་མ་དང་བདོ་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པ་སོགས་འབལེ་ཡོད་ཚང་
མས་ད་ོཁུར་གནང་དགསོ་པ་དང་།	 ལགྷ་
པར་ཕ་མ་ཚོས་ཁིམ་ཚང་ནང་ད་ུབུ་ཕུག་
མཉམ་བདོ་སདྐ་ངསེ་པར་ད་ུསྤདོ་དགསོ་པའ་ི
ལམ་སྟནོ་དང་།	 གཞན་ཡང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་སིྤ་དང་།	 ཡང་སྒསོ་འཕདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་བདོ་མིའི་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་
འཆར་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐངོ་ལས་གཞི་དང་།	

ནད་རིགས་སྔནོ་འགོག་ལས་འཆར་ཁག་ང་ོ
སྤདོ་དང་མང་ཚོགས་ནས་འཕདོ་བསྟནེ་དང་
འབལེ་བའ་ིདགོས་འད་ིཁག་ལ་ལན་འདབེས་
གནང་།

འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་སླནོ་མཆོག་ཕི་ཚེས་	 ༤	
ཉནི་ཨོ་རི་སྒནོ་ནས་མཁའ་ལམ་བརུྒྱད་ལྷ་ོཁ་
ལེ་ཕརོ་ན་ེཡའམ་ལོ་སེ་ཨན་ཇ་ེལེ་སེ་	  Los 

Angeles	 	 ས་གནས་སུ་ཕབེས་ཏ་ེབདོ་

རིགས་མང་ཚོགས་ལ་རེས་གཟའ་ཉ་ིམ་ཉནི་
གསུང་བཤད་དང་ལས་རིམ་ཁག་གུབ་རསེ་
ཕིར་རྒྱ་གར་ལ་ཕབེས་ཐནོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
པ་རེད།	 ད་རེས་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་ཨ་རིའི་ནབུ་བརུྒྱད་ས་གནས་ཁག་
ལ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་སྐབས་བྱང་
ཨ་རི་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་བདོ་
རིགས་འབལེ་མཐུན་པ་དུང་གཞོན་བསྟན་
འཛིན་ཚེ་དཔག་ལགས་མཉམ་བཅར་ཞུས་
ཡོད་པ་བཅས།	།

དབུས་འསོ་བསྡའུ་ིསིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་གིས་ཨོ་གླངི་ཁུལ་ད་ུབདོ་མི་རྣམས་ལ་འསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་བསྐར་བཅསོ་དང་
འབལེ་བའ་ིག་ོརགོས་སྤལེ་བཞིན་པ།

༄༅།	།བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དབུས་འསོ་
བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་ཤོ་
ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕལེ་ལགས་འད་ིག་
ཨོ་སི་ཀྲ་ིལི་ཡ་ཁུལ་ད་ུབདོ་མི་རྣམས་ལ་འསོ་
བསྡུའི་སིྒག་གཞི་བསྐར་བཅོས་དང་འབལེ་
བའ་ིག་ོརགོས་དང་།	 ལམ་སྟནོ་གནང་ཆེད་
ཕི་ཟླ་	༩	ཚེས་	༦	ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༥	པའ་ི
ཐགོ་མེལ་སྦནོ་གངོ་ཁརེ་གི་རྒྱལ་སིྤའི་གནམ་
ཐང་ད་ུཕབེས་སབྐས་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་
ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་འབའ་བ་
སལྐ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་།	 ཝ་ེ
ཊོ་རེ་ཡ་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་རུྒྱན་
ལས་གསར་རྙངི་རྣམས་ནས་ཕབེས་བསུ་ཞུས་
ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༧	 ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	
༩	 ཐགོ་དབུས་འསོ་བསྡའུ་ིསིྤ་ཁབ་འགན་
འཛིན་གིས་མེལ་སྦནོ་མི་མང་ལ་ཆུ་ཚོད་
གཅིག་དང་ཕེད་ཙམ་རིང་བར་ལམ་འསོ་
བསྡའིུ་སིྒག་གཞིའི་དནོ་གནད་ཁག་གཅིག་ལ་

བསྐར་བཅསོ་བཏང་བའི་སྐརོ་འགལེ་བཤད་
མཐིལ་ཕིན་གནང་བ་དང་།	 ད་ེནས་ཆུ་ཚོད་
གཅིག་ལགྷ་རིང་མང་ཚོགས་ནང་ནས་ད་ིབ་
སྣ་མིན་ཕབེས་པར་དགོས་སེལ་འགལེ་བཤད་

བླ་ོངསེ་ཚིམས་པ་གནང་སྟ་ེམང་ཚོགས་ཀིས་
དགའ་བསུའི་ཐལ་སྒ་འབུག་སྒ་གགས་པ་
ལརྟ་ཚོགས་ཁང་ཡོངས་སུ་ཁངེས།
ཕི་ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༧	 ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༤།༣༠	

སྟངེ་དབུས་འསོ་བསྡུའི་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་
ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕལེ་ལགས་
ཨོ་གླིང་རྒྱལ་ས་ཁེན་བྷ་ེརའི་གནམ་ཐང་ད་ུ
འབྱརོ་སབྐས།	 དརེ་བཞུགས་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་མཚོ་སྒ་ོལགྷ་པ་ལགས་དང་།	 དུང་
ཆེ་ལ་ྷདབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་གཙོས་བདོ་
རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་རུྒྱན་ལས་དང་མང་
ཚོགས་ནས་དགའ་བསུའི་ཕབེས་བསུ་ཞུས་
པ་དང་།	 དགངོ་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༦།༣༠	 སྟངེ་
ཁེན་བྷ་ེར་མི་མང་ལ་ཆུ་ཚོད་གཉིས་ཙམ་
རིང་འསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་བསྐར་བཅསོ་དང་
འབལེ་བའ་ིག་ོརགོས་སྤལེ་བ་དང་།	ལམ་སྟནོ་
གནང་དགོས་མཐིལ་ཕིན་གནང་རསེ་མང་
ཚོགས་ཀི་ད་ིབ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་གནང་།	
ད་ེནས་དབུས་འོས་བསྡུའི ་སིྤ་ཁབ་འགན་
འཛིན་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕལེ་
ལགས་དང་མང་ཚོགས་རྣམས་དགོང་མོའི་
གསོལ་སྟནོ་ལ་མཉམ་རོལ་གནང་བ་མ་ཟད།	
བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་

སལྐ་བཟང་ཡོན་ཏན་ལགས་ཀིས་ཁནེ་བྷ་ེར་
བདོ་རིགས་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེདབུས་
འསོ་བསྡུའི་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་ལགས་ལ་
ཐུགས་ར་ེལེགས་འབུལ་གི་ཕག་རགས་ཤིག་
ཀང་གནང་ཡོད།
ཕི་ཟླ་	༩	ཚེས་	༨	རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིས་ྔད་ོ
དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་སུ་འཚམས་གཟགིས་
ཕབེས་པ་དང་།	 ད་ེརསེ་ནའིུ་ཁ་སིལ་དང་།	
སིད་ནི་གོང་ཁེར་བཅས་སུ་མུ་མཐུད་གོ་
རགོས་སྤལེ་བར་ཕབེས་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་དང་
བཅས།	།

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

ད་རྒྱའ་ིཁ་བྱང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།
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མགནོ་ཁང་དང་ཟ་ཁང་བགོས་གཏངོ་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །འད་ིག་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐད་ཀའི་འཛིན་
སྐོང་འོག་སྦལེ ་ཀོབ་སྐེ་ལྡན་སོ ་ནམ་དང་
ཉམས་ཞིབ་སྦངོ་བརྡར་ཁང་ད་ུམགནོ་ཁང་
དང་ཚོང་ཁང་གསར་རྒྱག་ཞུས་པ་གཉིས་
སནྨ་ཆེད་བདོ་མི་རྣམས་ལ་གཉསི་མོས་ཆོད་
གན་གི་ལམ་ནས་བགོས་གཏངོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་
ན་མཐུན་རྐནེ་དང་དགོས་ངསེ་ཆ་རྐནེ་ཁག་
གསལ།
ཀ།						མགནོ་ཁང།
མགནོ་ཁང་ཆགས་ཡུལ་སྦལེ་ཀབོ་སྐ་ེལནྡ་སོ་
ནམ་ཉམས་ཞིབ་དང་སྦངོ་བརྡར་ཁང།			ད་ེ
ཡང་གདན་ས་ཆེན་པ་ོསེ་ར་ཆོས་སརྒ་གི་ཉ་ེ
འཁསི་སུ་གནས་ཡོད།	 	 	 མགནོ་ཁང་གི་
བཟ་ོབཀདོ་དངེ་དསུ་སུྒ་རྩལ་རང་བཞིན་ལནྡ་
ལ།	 	 	 རུྒྱ་ཆ་སོགས་ཚད་མཐའོ་ིསྤུས་ཚད་
ལནྡ་པའ་ིབཀལོ་སྤདོ་ཞུས་ཡོད།

མགནོ་ཁང་གི་དཀིལ་དབུས་སྒ་ོརའི་མཐའ་
སྐརོ ་ནང་ཁང་ཐོག་ནས་ཉི་འོད་ཁ་ལྷམ་
མེར་ཤར་ཏ་ེཁོར་ཡུག་ནང་ཉ་ིམའི་བཀྲག་
མདངས་འཕ་ོབཞིན་ཡོད་པའི་མཐའ་སྐརོ་
མགནོ་ཁང་ཁང་མིག་	༡༩	ཡོད།
གོང་གསལ་ཁང་མིག་ནས་རྩ་ེཕུད་ལནྡ་པའི་
ཁང་པ་ Suit	 གཉསི་ཡོད་ནང་ཉལ་ཁང་
དང་ཚོམས་ཆེན།	 ཐབ་ཚང་།	 ཁུས་ཁང་
དང་གསང་སྤདོ།	གང་གླགོ་	AC བཅས་ཀི་
མཐུན་རྐནེ་སོ་སོར་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་ཁནོ་ན་ིཕ་ིཀྲ་ི
གུ་བཞི་མ་	 ༣༧༠	 ཅན་གཉསི་ནས་གཅིག་
གཞུང་དནོ་ཆེད་འཇགོ་རུྒྱ་དང་།	 གཞན་
ཁང་པ་	 ༡༧	 ནང་ལ་ཉལ་ཁ་ིགཉསི་རེ་དང།	
ཆ་སམྒ།	 བརྙན་འཕནི།	 ཞབས་སྟགེས་དང་
ཅགོ་ཙེ།	ཁུས་སྟགེས།	ཁུས་ཁང་དང་གསང་
སྤདོ་རང་འགིགས་སྟངེ་བར་འཁམས་དང།			
འཛིན་ཆས་རང་སིྒག་ཡོད་པའི་རྒྱ་ཁནོ་ཕ་ོཀྲ་ི

གུ་བཞི་མ་	༢༢༥	ཡོད།
ཁ།						ཟ་ཁང།
མགནོ་ཁང་དང་ཟ་ཁང་གཉིས་མཉམ་ད་ུ
སྦྲགས་ཡོད་པའི་ཟ་ཁང་ནང་ད་ུསྐུ་མགནོ་
གངས་	 ༢༤	 ཤོང་ཚད་དང་ཟ་ཁང་གི་སྒ་ོ
རྲྭའ་ིབར་འཁམས་སུ་སྐ་ུམགནོ་	 ༢༠	 ཤོང་
ཚད་དང་ཐབ་ཚང་དངེ་དསུ་ཀི་བཟ་ོབཀོད་
མཐུན་རྐནེ་རང་སིྒག་ཡོད།
ག༽	དགསོ་ངསེ་ཀི་ཆ་རྐནེ་ཁག་ན།ི
༡།		དང་བངླ་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་དསུ་ཐགོ་
ཏུ་བཀང་ཟནི་དགསོ།
༢།		རྒྱ་གར་ད་ུགནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིསྐབས་
བཅསོ་ལག་དབེ་དསུ་འགངས་ཞུས་ཟནི་པ།
༣།	 བགོས་གཏངོ་རྒྱན་ཁངོས་ནང་ཁིམ་
ཚང་གཅིག་ནས་ནང་མི་གཅིག་མ་གཏགོས་
འཛུལ་ཞུགས་མི་ཆོག
༤།	 བགོས་གཏངོ་མཐ་ོཤོས་ཐབོ་མཁན་ནས་

ཉནི་ད་ེརང་ད་ུལོ་གཅིག་གི་བགོས་གའླ་ིའབབ་
གཏའ་འཇགོ་བྱ་དགསོ།
༥།			བགོས་མའ་ིདསུ་ཡུན་རིང་ནང་ཤུགས་
དང་བར་ག་ླགཏངོ་རིགས་གཏན་ནས་མི་ཆོག
༦།			ཞིབ་ཕའ་ིཆ་རྐནེ་གཞན་རྣམས་གཉསི་
མོས་གན་ཡིག་གཞིར་བཟུང་རྩ་འཛིན་ལག་
བསྟར་བྱ་རུྒྱ།
༧།	 བགོས་ཕུལ་རྣམས་དངུལ་ཁང་གི་དངུལ་
འཛིན་སྟངེ་འབུལ་དགསོ།
རིན་བསྡརུ་ཚོང་བསུྒར་	 Auction	 གི་ཐགོ་
མའི ་གོང་ཚད་ནི་མགོན་ཁང་ཁང་མིག་
གངས་	 ༡༨	 ལོ་རེར་འབུམ་	 ༣༠	 དང་ཟ་
ཁང་ལ་འབུམ་	 ༣	 ནས་འག་ོའཛུགས་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན་པས་བགོས་ལེན་ཞུ་བླ་ོཡོད་རིགས་
ནས་ད་ོབདག་རང་ཉདི་ཀི་ཞུ་སནྙ་ནང་བགོས་
རིན་འབུལ་འབབ་གསལ་འཁདོ་ཐགོ་འབལེ་
གཏུག་བྱ་ཡུལ་གི་ཁ་བྱང་ཁ་གསལ་ཞིག་

གཤམ་འཁདོ་ཁ་བྱང་ཐགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	
༡༠	 ཚེས་	 ༣༡	 འགངས་མེད་ཕུལ་འབྱརོ་
ཐུབ་པ་དགོས་རུྒྱའི ་ ཡོངས་ཁབ་གསལ་
བསྒགས་སུ།
ཁ་བྱང་།
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ལས་བྱདེ་ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་སྡ་ེར་ལྡུན་
མངོན་དགའ་བ ོད་ཕུག་དམིགས་བསལ་
དགོས་མཁོ་ཅན་གི་སླབོ་གྲྭའི་ནང་ཆོད་གན་
ཐོག་སྒ་ོསུང་དང་ལྡུམ་ར་ཁོར་ཡུག་སྐོང་
མཁན་གཅིག་ལྕགོས་ཀི་ས་མིག་གཅིག་སྟངོ་
པ་ཡོད་ན།	 རང་རིགས་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་
གོང་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཞུགས་འདདོ་ཡོད་
རིགས་ནས་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐེན་ཐོག་
འཚང་སནྙ་འབུལ་དགསོ།
དགསོ་མཁའོ་ིཆ་རྐནེ་ཁག
༡།	 དབང་པ་ོསྐནོ་ཅན་ཕུ་གུ་རྣམས་ལ་
བྱམས་བརྩེ་དང་ལྡན་པའི་ཐགོ་ཞབས་ཞུའི་

ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད་པ།
༢།	 	 དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀི་
ཤོག་ངསོ་དང་པ་ོདང་།	 གཉསི་པ།	 དངྭ་
བངླས་དཔྱ་དངུལ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 	 ཟླ་	 ༣	
བར་གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའི་ལག་དབེ་ཀི་ངོ་
བཤུས་མཉམ་འབུལ་ཞུས་དགསོ།	
༣།	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་མཐུན་
གནས་སྡདོ་ཆོག་པའི་སྐབས་བཅོལ་ལག་
འཁརེ་གི་ང་ོབཤུས།
༤།	 སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུགས་གཞི་བད་ེ
ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་ངོས་སྦོར་སྟངེ་
རང་ཉདི་ཀི་ཕདེ་པར་མཉམ་སྦར་ཐགོ་སནྨ་
པའི་ལས་དམ་དང་མཚན་རགས་འཁདོ་པའི་

ངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
༤།	 རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བྱ་ཡུལ་གི་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ནས་བྱ་སྤདོ་ཉསེ་སྐནོ་མེད་
པའ་ིངསོ་སྦརོ།
༥།	 ད་ལ་ྟསིྤ་སྒརེ་གང་དའུང་ལས་ཀ་བྱདེ་
མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ད་ེནས་དགག་བྱ་མེད་
པའ་ིངསོ་སྦརོ།
མཐུན་རྐནེ།
ཕགོས་དང་ཐབོ་ཐང་གཞན་འདི་གའི་སིྒག་
གཞི་ལརྟ་འཐབོ་རུྒྱ།	
གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་དང་སྙན ་ཞུ ་ ཕི ་ ལོ ་	
༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༥	 ཕི་ད་ོཚོདུ་	
༥།༠༠	 གངོ་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐགོ་

ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་སྡ་ེར་ལྡུན་
མངོན་དགའ་བ ོད་ཕུག་དམིགས་བསལ་
དགོས་མཁོ་ཅན་གི་སླབོ་གྲྭའི་ནང་དགེ་རན་
ས་མིག་གཉསི་སྟངོ་པ་ཡོད་ན།	 རང་རེའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ཁདོ་གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཞུགས་
འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་གཤམ་གསལ་ཆ་
རྐནེ་ཚང་ཐགོ་འཚང་སནྙ་འབུལ་དགསོ།
དགསོ་མཁའོ་ིཆ་རྐནེ་ཁག
༡།			ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིམཐ་ོརིམ་གཙུག་
ལག་སླབོ་ཁང་གང་རུང་ནས་སླབོ་ཐནོ་ལག་
འཁརེ་ཡོད་པ།	ཡང་ན་	TGT	ལག་འཁརེ་
ཐགོ་ཉུང་མཐར་ཉམས་མངོ་ལོ་	 ༡	 དགསོ་
པ།	ཡང་ན་	Diploma/Certificate	course	
in	 special	 education	 	 	 	 དབང་པ་ོ
ནསུ་མེད་ཐགོ་སླབོ་ཐནོ་ཟནི་པའ་ིལག་འཁརེ།	
ཡང་ན་མཐ་ོསླབོ་ཐནོ་ཟནི་པའ་ིལག་འཁརེ།
༢།	 	 དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀི་
ཤོག་ངསོ་དང་པ་ོདང་།	 གཉསི་པ།	 དངྭ་
བངླས་དཔྱ་དངུལ་ཕི་ལོ་		༢༠༡༩		ཟླ་	༣	
བར་གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའི་ལག་དབེ་ཀི་ངོ་

བཤུས་མཉམ་འབུལ་ཞུས་དགསོ།
༣།		གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་མཐུན་
གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིང་ོསྤདོ་ལག་འཁརེ་	ID 

Proof	ང་ོབཤུས།
༤།	 	 སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུགས་གཞི་
བད་ེཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིངསོ་སྦརོ་སྟངེ་
རང་ཉདི་ཀི་ཕདེ་པར་མཉམ་སྦར་ཐགོ་སནྨ་
པའི་ལས་དམ་དང་མཚན་རགས་འཁདོ་པའི་
ངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
༥།	 	 ད་ལ་ྟསིྤ་སྒརེ་གང་རངུ་ད་ུལས་ཀ་བྱདེ་
མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ད་ེནས་དགག་བྱ་མེད་
པའ་ིངསོ་སྦརོ།
༦།		རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནས་རུྒྱན་ད་ུབྱ་སྤོད་ཉསེ་སྐོན་
མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།
༧།	རང་ལོ་	༤༥	ལས་མ་བརལ་བ།	སྐསེ་
ཚེས་ལག་འཁརེ་ཡོད་ན་དང་ད་ེམིན་ཁུངས་
སྐལེ་ཡིག་ཆ་གཞན་གི་ང་ོབཤུས།
མཐུན་རྐནེ།
ཕགོས་དང་ཐབོ་ཐང་གཞན་འདི་གའི་སིྒག་
གཞི་ལརྟ་འཐབོ་རུྒྱ།	

གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་དང་སྙན ་ཞུ ་ ཕི ་ ལོ ་	
༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༥	 ཕི་ད་ོཚོདུ་	
༥།༠༠	 གངོ་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐགོ་
འབུལ་དགསོརུྒྱ།	 ད་ོབདག་སོ་སོར་འབལེ་
བ་ཞུ་བདའེ་ིསདླ་ཁ་བྱང་དང་།	 གླགོ་འཕནི་	
Email	ད་ེབཞིན་ཁ་པར་ཨང་གངས་སོགས་
འཚང་སནྙ་ནང་ཁ་གསལ་བཀདོ་དགསོ།	
གངོ་གསལ་ལག་འཁརེ་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་
ང་ོབཤུས་ཁག་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཟུང་དུང་གནས་
རིམ་ཡན་སུ་རུང་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་
འཁདོ་དགསོ་པ་བཅས།	།
Director,

Ngoenga School for Tibetan Children 

with Special Needs 

Sahastradhara road, 

P.O Kulhan-248001

Distt. Dehradun, Uttarakhand, INDIA.

Email: ngoenga@tibet.net

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་སྡ་ེར་ལྡུན་
མངོན་དགའ་བ ོད་ཕུག་དམིགས་བསལ་
དགོས་མཁོ་ཅན་གི་སླབོ་གྲྭའི་ནང་ཆོད་གན་
ཐགོ་ཕི་བཅསོ་གསོ་ཐབས་པའ་ི	 Physio-
Assistant	 ས་མིག་གཅིག་སྟངོ་པ་ཡོད་ན།	
རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཁདོ་གངོ་གསལ་ས་མིག་
ཐགོ་ཞུགས་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་གཤམ་
གསལ་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཐགོ་འཚང་སནྙ་འབུལ་
དགསོ།
དགསོ་མཁའོ་ིཆ་རྐནེ་ཁག
༡།			དམའ་མཐར་སནྨ་ཞབས་སམ་འཕདོ་
ལས་		Massage	Therapy	Course	ཐནོ་
པའ་ིལག་འཁརེ།	ཡང་ན་འཛིན་	རིམ་	༡༢	
ཚན་རིག་སླབོ་ཚན་ཐནོ་པ།	 ཡང་ན་འཕདོ་
ལས་པའ་ིལག་འཁརེ་ཡོད་པ་བཅས་དགསོ།
༢།	 	 དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀི་
ཤོག་ངསོ་དང་པ་ོདང་།	 གཉསི་པ།	 དངྭ་
བངླས་དཔྱ་དངུལ་ཕི་ལོ་		༢༠༡༩		ཟླ་		༣	
བར་གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའི་ལག་དབེ་ཀི་ངོ་
བཤུས་མཉམ་འབུལ་ཞུས་དགསོ།
༣།		གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་མཐུན་
གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིང་ོསྤདོ་ལག་འཁརེ་	ID	
Proof	ང་ོབཤུས།
༤།	 	 སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུགས་གཞི་
བད་ེཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིངསོ་སྦརོ་སྟངེ་
རང་ཉདི་ཀི་ཕདེ་པར་མཉམ་སྦར་ཐགོ་སནྨ་
པའི་ལས་དམ་དང་མཚན་རགས་འཁདོ་པའི་
ངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།

༥།	 	 ད་ལ་ྟསིྤ་སྒརེ་གང་རངུ་ད་ུལས་ཀ་བྱདེ་
མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ད་ེནས་དགག་བྱ་མེད་
པའ་ིངསོ་སྦརོ།
༦།	 	 རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བྱ་ཡུལ་གི་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ནས་རུྒྱན་ད་ུབྱ་སྤདོ་ཉསེ་
སྐནོ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།
༧།		རང་ལོ་	༤༥	ལས་མ་བརལ་བ།	སྐསེ་
ཚེས་ལག་འཁརེ་ཡོད་ན་དང་ད་ེམིན་ཁུངས་
སྐལེ་ཡིག་ཆ་གཞན་གི་ང་ོབཤུས།
མཐུན་རྐནེ།
ཕགོས་དང་ཐབོ་ཐང་གཞན་འདི་གའི་སིྒག་
གཞི་ལརྟ་འཐབོ་རུྒྱ།	
གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་དང་སྙན ་ཞུ ་ ཕི ་ ལོ ་	
༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༥	 ཕི་ད་ོཚོདུ་	
༥།༠༠	 གངོ་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐགོ་
འབུལ་དགསོ་རུྒྱ།	 ད་ོབདག་སོ་སོར་འབལེ་
བ་ཞུ་བདའེ་ིསདླ་ཁ་བྱང་དང་།	 གླགོ་འཕནི་	
Email	 ད་ེབཞིན་ཁ་པར་ཨང་གངས་སོགས་
འཚང་སནྙ་ནང་ཁ་གསལ་བཀདོ་དགསོ།	
གངོ་གསལ་ལག་འཁརེ་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་
ང་ོབཤུས་ཁག་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཟུང་དུང་གནས་
རིམ་ཡན་སུ་རུང་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་
འཁདོ་དགསོ་པ་བཅས།	།
Email: ngoenga@tibet.net
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འབུལ་དགསོརུྒྱ།	 ད་ོབདག་སོ་སོར་འབལེ་
བ་ཞུ་བདའེ་ིསདླ་ཁ་བྱང་དང་།	 གླགོ་འཕནི་	
Email	ད་ེབཞིན་ཁ་པར་ཨང་གངས་སོགས་
འཚང་སནྙ་ནང་ཁ་གསལ་བཀདོ་དགསོ།	
གངོ་གསལ་ལག་འཁརེ་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་

ང་ོབཤུས་ཁག་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཟུང་དུང་གནས་
རིམ་ཡན་སུ་རུང་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་
འཁདོ་དགསོ་པ་བཅས།	།
Email: ngoenga@tibet.net

གསལ་བསྒགས།
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མིའ་ིཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱདེ་ཀི་ཤེས་རབ་དང་ཚད་རྡལུ་དངསོ་ཁམས་རིག་པའ་ིགུབ་དནོ་གཉསི་ལ་གཞི་བཅལོ་
ནས་སེམས་ཁམས་རིག་པའ་ིསྐརོ་ད་ེརིས་མེད་སླབོ་ཚན་ད་ུགཞག་དགསོ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཕི་ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༩	ཉནི་གི་ས་ྔ
ད་ོཚོདུ་	 ༩	 ཙམ་ལ་རྡ་སར་རནེ་གཞི་བྱས་
པའི་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་གཞུང་གི་མཐོ་སླབོ་
ཀི་སླབོ་སིྤ་	 Jayoti Kumar	 ལགས་ཀིས་
གཙོས་དགེ་ལས་ཁག་གཅིག་ལ་གཟིམ་ཆུང་
མཇལ་ཁའ་ིསབྐས།	 རྒྱ་གར་ནང་ད་ུརྒྱ་གར་
གནའ་རབས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་དར་བའི་
གཙོ་བ་ོསེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་འབལེ་
བའ་ིལེགས་བཤད་ད་ེདག་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་
གི་ལམ་ལུགས་ནང་བཞག་ནས་སླབོ་འཁིད་
གནང་ཐབས་སྐརོ་ལམ་སྟནོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	 རྒྱ་གར་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་
ད་ེད་ེས་ྔཨིན་ཇིས་གཏན་འབབེས་བྱས་པ་ད་ེ
རེད།	 ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོནབུ་ཕགོས་པའ་ིཤེས་
ཡོན་ལམ་སལོ་ལ་གཞི་བཅོལ་བ་ཞིག་རེད།	
ལམ་ལུགས་དེའི ་ནང་མིའི ་སེམས་ཚོར་
དང་འབལེ་བའི་ཆགས་སྡང་གི་བླ་ོསོགས་
ཉནོ་མོངས་པའི་བསམ་བླ་ོད་ེདག་གཉནེ་པ་ོ
བསྟནེ་ཕགོས་སྐརོ་ཤེས་རགོས་མེད།	 	 རྣམ་
གཞག་ད་ེཚོའི་ཐགོ་ལ་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་
འད་ིཉདི་ནང་ལོ་ང་ོགསུམ་སྟངོ་ཙམ་ནས་ཞི་
གནས་དང་ལྷག་མཐངོ་གི་ཉམས་ལེན་དར་
ཡོད།	 སྟནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་འཇིག་རནེ་
འདརི་མ་བྱནོ་པའི་ས་ྔརོལ་ད་ུདར་སལོ་ཡོད་
འདགུ	 སྟནོ་པ་རང་ཉདི་ལ་མཚོན་ནའང་
ལེགས་བཤད་ད་ེདག་བསབླས་ཡོད།	 	 ཉནོ་
མོངས་པའི་བླརོ་གཉནེ་པ་ོབསྟནེ་རུྒྱའི་ཐབས་

ལམ་བཟང་ཤོས་ན་ིད་ེལ་ྟབུའི་རྒྱ་གར་གནའ་
རབས་སལོ་རུྒྱན་གི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་
རྣམ་གཞག་ད་ེདག་རེད།	 དངེ་དསུ་རྒྱ་གར་

སིྤ་ཚོགས་ནང་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་བསྐར་
གསོ་དགསོ་ངསེ་རེད།
གང་ཡིན་བརདོ་ན་གནའ་དངེ་ཤེས་ཡོན་ཟུང་
འབལེ་ཐུབ་མཁན་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་འད་ི
ཁ་ོན་ཆགས་ཡོད།	 ད་ེལརྟ་བུྱང་ཚེ་དངེ་དསུ་
ཤེས་ཡོན་གིས་ཕི་དངསོ་པའོི་འཛུགས་སུྐན་
ཡར་རྒྱས་ལ་ཕན་ཞིང་།	 སལོ་རུྒྱན་ལེགས་
བཤད་ལ་བརནེ་ནས་ཆགས་སྡང་སོགས་མི་
མཐུན་ཕགོས་ཀི་བླརོ་གཉནེ་པ་ོབསྟནེ་ཐུབ་
པ་ཞིག་ཆགས་ཐུབ།	 དང་ཐགོ་རྒྱ་གར་རང་
གི་ནང་ད་ུབསྐར་གསོ་ཐུབ་ཚེ་རིམ་བཞིན་
འཛམ་གླངི་ཕི་ལ་མིག་དཔ་ེབསྟནེ་ཐུབ།	 ད་ེ
བརུྒྱད་ཕི་དངསོ་པའོི་འཛུགས་སུྐན་ཁོ་ནར་
དནོ་གཉརེ་བྱས་པ་ཙམ་གིས་མ་འདང་བ་
དང་།	 ནང་གི་གཤིས་རུྒྱད་དལུ་བ་ཞིག་ཡོང་
བ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་ར་
སྤདོ་བྱས་ཐུབ།	 	 སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་པ་ཙམ་

གིས་ཉནོ་མོངས་པའི་བླ་ོད་ེདག་ཞི་མ་ཐུབ་
པར་བརནེ་བླ་ོསྦངས་ནས་སེལ་དགོས་པ་
རེད།	 ཆོས་ཁས་ལེན་མིན་ཁད་གང་ཡང་

མེད།	ཆོས་ཁས་ལེན་མཁན་ཞིག་ཡིན་ནའང་
ཆོས་ལུགས་གང་ཡིན་སོགས་རིམ་པ་གཉསི་
པའ་ིགནས་སྟངས་རེད།	 དརེ་ཁད་གང་
ཡང་མེད།	 གཙོ་ཆེ་ཤོས་ད་ེང་ཚོའ་ིརུྒྱད་ལ་
ཡོད་པའི་ཆགས་སྡང་གི་བླ་ོད་ེདག་གི་བྱདེ་
ལས་དང་རུྒྱ་རྐནེ་རྩད་གཅདོ་བྱས་ནས་མིའི་
ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱདེ་ཀི་ཤེས་རབ་བརུྒྱད་
ཆགས་སྡང་སོགས་ཉནོ་མོངས་པའི་བླ་ོམ་
རངུ་བ་ད་ེདག་ལ་རྒྱབ་རནེ་གི་ཚད་མ་མེད་པ་
དང་།	 	 ད་ེལས་ལྡགོ་སྟ་ེབྱམས་པ་དང་བརྩ་ེ
བ་སོགས་ལ་རྒྱབ་རནེ་གི་ཚད་མ་ཡོད་སྟབས་
རིམ་བཞིན་སྒམོ་བརྒྱབ་པའང་བླ་ོསྦང་ནས་
བྱམས་པ་དང་སྙངི་རའེ་ིབླའོ་ིནསུ་པ་གངོ་སྤལེ་
གཏངོ་ཐུབ།	
ཉནོ་མོངས་པའི་བླ་ོདཔརེ་ན་ཁོང་ཁ་ོལ་ྟབུར་
མཚོན་ན་མ་རིག་པ་ལས་བུྱང་བ་ཡིན་སྟབས་
མི་ཤེས་པའ་ིདབང་གིས་ཡོང་བ་རེད།	 	 ད་

ཆ་ཚད་རྡལུ་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ཚན་
རིག་པ་ཚོས་ཀང་ཆོས་རྣམས་ཀི་སྣང་གནས་
མི་མཐུན་པའི་སྐརོ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོགསུང་
བཞིན་འདགུ		ཁངོ་ཚོས་བརག་དཔྱད་ལམ་
ནས་ཆགས་སགྡ་སོགས་ཉནོ་མོངས་པའ་ིབླ་ོད་ེ
དག་ཕལ་ཆེ་བ་ཕིའི་སྣང་ཚུལ་ལ་བརནེ་ནས་
སྐ་ེབཞིན་ཡོད་ཀང་ཆོས་གང་ཡིན་ཇི་ལྟར་
སྣང་བ་ལྟར་ད་ུགུབ་མེད་པར་བརདོ་བཞིན་
འདགུ	 	 ཚད་རྡལུ་དངསོ་ཁམས་རིག་པའ་ི
ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཆོས་རྣམས་ལ་བརག་
དཔྱད་བྱདེ་སབྐས་མཐར་གཏུག་ན་གང་ཡང་
རྙདེ་རུྒྱ་མེད་པ་ར་འཕདོ་བུྱང་འདགུ	 	 ད་ེ
ལ་བརནེ་ནས་ཆོས་རྣམས་ལ་ཞནེ་ཆགས་ཀི་
བསམ་པ་ཆུང་ད་ུའག་ོརུྒྱར་ཕན་ཐགོས་ཡོད་
པ་འགའ་རས་བརདོ་ཀི་འདགུ	
ང ་རང ་ ཚོ འི ་ བླ ོ ་ རང ་ཚན ་ པར ་ ཆོས ་
རྣམས་རང་ངོས་ནས་གུབ་པ་ཞིག་སྣང་
བ་ཡིན་སྟབས་དེ་ལ་བར ེན་ནས་ཆགས་
སངྡ་གི་བླ་ོསྐ་ེབཞིན་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་
མི ་ འབོར ་ཐེར ་འ བུམ ་བདུན ་ ཡོད ་པ ་
ནས་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་འདི་ཁོ་ནས་
གནའ ་དེང ་ ཟུང ་འབེལ ་ གི ་ ཤེས ་ ཡོན ་
ཐོག ་འབད ་བརྩོན ་བྱེད ་ ཐུབ ་ རུྒྱ ་དང ་ །	
དའེི་འབས་བུ་ད་ེལོ་ང་ོཉ་ིཤུ་སུམ་ཅུའི་ནང་
འཐནོ་གི་རེད།	 	 རྒྱ་གར་བ་ན་གཞནོ་མི་
རབས་གསར་པའི་ཁདོ་སལོ་རུྒྱན་སེམས་
ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་སྐརོ་རུྒྱས་ཡོད་
ཇི་ཙམ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་ད་ེཚོད་ཀིས་གང་ཟག་
སྒརེ་ལ་མཚོན་ནའང་སེམས་ཞི་བད་ེབག་

ཕབེས་ལནྡ་ཞིང་།	 གཞན་ལའང་ཉམས་མངོ་
བར་ེལེན་བྱདེ་ཐུབ་ཚེ་ངསོ་ཀིས་བསམ་པར་
དསུ་རབས་འདའི་ིམཇུག་ཙམ་ད་ུའཛམ་གླངི་
སིྤའི་གནས་སྟངས་ད་ེཕན་བུ་སྔར་ལས་ཞི་
བད་ེབག་ཕབེས་ལྡན་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་བཟ་ོ
ཐུབ་རུྒྱ་རེད།	
གུབ་འབས་ཇི་ཡིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ང་ཚོས་
ངསོ་ནས་འབད་བརྩནོ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཕིས་
སུ་ནངོས་འགདོ་མེད་པ་ཞིག་ཡོང་རུྒྱ་རེད།	
དའེ་ིསྐརོ་ད་ེས་ྔའདརི་ཁདེ་རང་ཚོའ་ིམཐ་ོསླབོ་
ནང་ད་ུསདྐ་ཆ་བཤད་ཟནི་པ་རེད།	 	 ད་ཆ་
ཉནོ་མོངས་པའི་བླརོ་གཉནེ་པ་ོཇི་ལརྟ་བསྟནེ་
དགོས་མིན་ཐད་དགེ་རན་འསོ་སྦོང་ཞིག་
ཀང་གནང་བཞིན་ཡོད།	 	 ལས་འགུལ་ད་ེ
དག་མིའ་ིརྣམ་དཔྱདོ་དང་།	ཚད་རྡལུ་དངསོ་
ཁམས་རིག་པའི་གུབ་དནོ་ལ་གཞིར་བཞག་
ནས་འག་ོརུྒྱ་མ་གཏགོས།	 ཆོས་ལུགས་ལ་
བརནེ་ནས་འག་ོརུྒྱ་མེད།	 	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།
དེ་ཡང་ཐེངས་འདིར་ཧི་མཱ ་ཅལ་མངའ་
གཞུང་གི་མཐོ་སླབོ་ནང་ད་ུསེམས་ཁམས་
རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ཐགོ་ཟླ་དུག་སླབོ་ཚན་
ད་ེསྦོང་ཚན་ནང་བཞག་ནས་བདནུ་ཕག་
གཅིག་ཙམ་སོང་འདགུ	 ད་ེརསེ་ལག་འཁརེ་
གནང་རུྒྱ་དང་།	 	 ཕིས་སུ་སླབོ་ཚན་གཏན་
འབབེས་ཐོག་ལོ་གཅིག་གི་ཤེས་ཚད་ལག་
འཁརེ་དང་།	 ལོ་གསུམ་གི་ཤེས་ཚད་ལག་
འཁརེ་སོགས་ཀི་ཐགོ་ནས་སླབོ་ཁིད་གནང་
རུྒྱའ་ིའཆར་གཞི་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།	།

ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁམིས་ལུགས་སྦངོ་བརྡར་ཐངེས་དགུ་པའ་ིཚོགས་བརྡ།
༄༅།	 །བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིཁམིས་ཞིབ་
ཁང་གི་སིྤ་མང་གཏུག་བཤེར་འག་ོལུགས་
རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་བསྐར་བཅོས་ཐངེས་	
༥	 པ་གཏན་འབབེས་གནང་བའ་ིནང་དནོ་
ཁག་ང་ོསྤདོ་དང་།	 ཁམིས་ལུགས་རིག་པ་
བ་རྣམས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཁོངས་སི་
ཞུ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་རུྒྱ་སྐལུ་སླངོ་དང་།	 སིྤ་
སྒརེ་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་ཐགོ་ཁིམས་རྩདོ་པའི་
ལས་འགན་ལེན་མཁན་སྐདེ་སངི་ཡོང་ཐབས་
སུ།	 ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་ནས་
ཁམིས་ལུགས་སླབོ་གཉརེ་བ་དང་།	 ཁམིས་
ལུགས་སླབོ་ཐནོ་ཟནི་པ་མི་གངས་	 ༢༥	 ལ་
བཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་ཁིམས་ལུགས་སྦོང་
བརྡར་ཐངེས་དགུ་པ་འཚོགས་གཏན་འཁལེ་
བ་ལརྟ།	 སྦངོ་བརྡར་གི་ལས་རིམ་རགས་
ཟནི་དང་།	 ཐ་ོའགདོ་ཞུ་སྒའོ་ིཆ་རྐནེ་ཁག་
གཤམ་གསལ།
ཀ༽	སྦངོ་བརྡར་སླབོ་ཚན།
བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་ཀི་འབལེ་
ཡོད་དནོ་ཚན་ཁག་ཅིག་དང་།	 སིྤ་མང་
གཏུག་བཤེར་འག་ོལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་

ཡིག	 དཔང་རགས་རྩ་འཛིན་ཁམིས་ཡིག་
བཅས་ཟབ་འཁདི་གནང་རྲུྒྱ།
ཁ༽	ཚོགས་དསུ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	
ཚེས་	༢༥	ནས་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༥	བར་ཉནི་
གངས་	༡༠	རིང་།
ས་ྔད་ོཚོདུ་	 ༩	པ་ནས་ཚོདུ་	 ༡༢་༣༠	བར་
དང་།	ཉནི་རྒྱབ་ཚོདུ་	༡་༣༠	ནས་ཚོདུ་	༥	
བར།
ག༽	འཚོགས་ཡུལ།	རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦལེ་
ཀབོ་གཞིས་ཆགས།
ང༽	སྦངོ་བརྡར་ལ་འཛུལ་ཞུགས་ཀི་ཆ་རྐནེ།
༡།				ཁམིས་ལུགས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གང་
རངུ་ད་ུལོ་རིམ་གསུམ་པ་དང་།	 བཞི་པར་
ཁམིས་ལུགས་སླབོ་གཉརེ་བྱདེ་བཞིན་པའ་ིང་ོ
སྤདོ་ལག་ཁརེ་ཡོད་པའམ།
༢།				ཁམིས་ལུགས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གང་
རུང་ནས་ཁིམས་ལུགས་སླབོ་ཐནོ་ཟིན་པའི་	
LLB	དང་།	དའེ་ིཡན་གི་ལག་ཁརེ་ཡོད་པ།
༣།				འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཡན་གི་བདོ་
ཡིག་གི་ཤེས་ཚད་ལནྡ་པ།
༤།		བདོ་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ།

ཅ༽	ཕགོས་བསྐདོ་ལམ་གནོ་དང་།	
མཐུན་རྐནེ་ཁག
༡།			སྦངོ་བརྡར་གི་དསུ་ཡུན་རིང་བཞུགས་
ཁང་དང་ཞལ་ལག	 སྦངོ་བརྡར་གི་བར་
གསེང་སྐབས་སུ་གསོལ་ཇ་དང་བཞེས་ཏགོ་
བཅས་ནར་གཏངོ་ཡོད།
༢།			སྦངོ་བརྡར་བ་རྣམས་ཕར་ཚུར་འགམི་
འགུལ་མེ་འཁོར་དཀུས་མ་གང་གླགོ་ཡོད་
པའ་ིཉལ་ཁ་ིསུམ་རྩགེ་ཅན་	AC Three Tier	
དང་།	འགུལ་འཁརོ་ཆེ་བ་ལེགས་ཤོས་	(AC 

Bus)།	 གངོ་ཁརེ་དང་།	 ཀུ་ཤལ་ན་གརྷ་
རླངས་འཁོར་འབབ་ཚུགས་ནས་སྦལེ་ཀོབ་
གཞིས་ཆགས་བར་ད་ུམི་གཉསི་ཡན་མཉམ་
སྡབེ་ཀིས་འཁརོ་ལོ་གསུམ་ལནྡ་	Auto	ནང་
བསྐདོ་ཆོག
༣།	 	 འགུལ་བཞུད་སབྐས་ལམ་བར་ཞག་
སྡདོ་དགསོ་ཚེ།	 མགནོ་ཁང་གི་ག་ླཆ་སྒརོ་	
༦༠༠	རེ།
༤།	 	 	 ལམ་བར་ཉནི་རེར་མི་རེ་ལ་ལྟ་ོདདོ་
སྒརོ་	༥༠༠	རེ་འཐབོ་རུྒྱ་དང་།	སྦངོ་བརྡར་
ཉནི་གངས་	༡༠	རིང་ཉནི་རེར་ལག་དངུལ་

སྒརོ་	༣༠༠	རེ་འཐབོ་རུྒྱ།
ཆ།	ཐ་ོའགདོ།
༡།			སནྙ་ཞུ་འབྱརོ་ས་ྔརངི་གིས་སྦངོ་བརྡར་
བ་འདམེས་སུྒག་བྱ་རུྒྱ་དང་།	 གངས་བཅད་
ཞབས་སྟགེས་ཁེངས་མཚམས་སྙན་ཞུ་ངསོ་
ལེན་བྱ་རུྒྱ་མིན།
༢།			འཛུལ་ཞུགས་བྱདེ་འདདོ་ཡོད་མཁན་
ནས་ཟུར་སྦར་རེའུ་མིག་བསྐངས་ཏ་ེའདི་
གར་སྦྲག་ཐགོ་གམ་གླགོ་འཕནི་བརུྒྱད་གཏངོ་
དགསོ།	།


