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རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་
ཁམིས་ཀི་སྒམོ་གཞིའ་ིནང་ཁམིས་མཐུན་གི་ཐབོ་
ཐང་ཡོད་པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་
ས་གནས་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་མིང་
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༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་ད་ུཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོདང་བང་ཆྱུབ་སེམས་འགལེ་གི་ཆོས་འབལེ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡༢ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་གི་རྒྱལ་ས་ཊོཀ་
ཁའོི་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཤོ་ཝ་ཇ་ོཤི་བུད་
མེད་མཐ་ོསླབོ་ Showa Joshi Women’s 

University ཀི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའ་ིནང་
རྒྱ་རིགས་དང་སོག་རིགས། ཀ་ོརི་ཡ། ད་ེ
བཞིན་ཉི་ཧ ོང ་པ་བཅས་ཁོན་མི ་གངས་ 
༢༡༠༠ བརྒལ་བར་ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོ 
དང་། བང་ཆྱུབ་སེམས་འགལེ། ད་ེབཞིན་
སྒམོ་རིམ་བར་པ་སོགས་ཀི་ཆོས་འབལེ་སྩལ་
འདགུ  ད་ེཡང་ད་ེཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ 
༩།༣༠ ཐགོ་ཀ་ོརི་ཡ་ནས་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་

བ་གངས་ ༣༧༠ དང་། ཐ་ེཝན་དང་རྒྱ་ནག་
སམྐ་ས་ནས་རྒྱ་རིགས་གངས་ ༡༠༠༠ ཙམ། 
ད་ེབཞིན་སོག་རིགས་གངས་ ༡༢༠ དང་ཉ་ི

ཧངོ་པ་བཅས་ཀིས་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་གསོལ་

འདབེས་ཞུས་པ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་
པ་ོསྨནི་སྩལ་གིས་ཆོས་འབལེ་དབུ་འཛུགས་
མཛད། སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་

བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ང་ཚོ་མང་པ་ོཞིག་

གིས་ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོའདནོ་གི་ཡོད། ད་ེ
རིང་ང་ཚོས་ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོཀ་ོརི་ཡའ་ིསདྐ་
ནང་འདནོ་རྒྱྱུ ་དང་སང་ཉནི་ཉ་ིཧངོ་སདྐ་ནང་
འདནོ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་
ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོགསུང་འདནོ་མཛད། ད་ེ
རསེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་ལམ་
སནོ་མཛད་པ་ལྟར་རྒྱ་རིགས་ཚོས་རྒྱ་སྐད་
ཐགོ་ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོབཏནོ། ད་ེནས་༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་བསན་ཆོས་མངནོ་རགོས་རྒྱན་
དང་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ནས་གསུང་པའི་
སནོ་པའི་བསདོ་ཕག་མངནོ་ད་ུམཛད་བསནུ། 
བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་

མི་དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥  ཉནི་ཉ་ིཧངོ་
གི་རྒྱལ་ས་ཊོཀ་ཁརོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ས་ྔད་ོཡུལ་དའེ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་མོལ་མཛད། ཉནི་དགུང་ལགྗས་
སྨནི་གུབ་བསནུ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་འབྱུང་
འགྱུར་མི་རབས་རྣམས་ཀི་ཆེད་ག་ོལ་སུང་སྐབོ་ཀི་རྒྱལ་
སིྤའ་ིཁརོ་ཡུག་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གླངེ་སགེས་ Global 

Environmental Forum for the Next Gen-

eration ཐགོ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ནས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་འདགུ ལནྷ་ཚོགས་ད་ེརྒྱལ་ས་ཊོཀ་ཁའོ་ིཡོ་མིའ་ོརི་
ཚོགས་ཁང་ Yomiuri Hall ནང་ད་ུཚོགས་སབྐས་
མི་གངས་ ༡༡༠༠ ཆེད་ཕབེས་གནང་འདགུ  

༸གངོ་ས་མཆོག་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་

བད་ེབར་འཁདོ་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ ཙམ་ལ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཉ་ིཧངོ་ཁུལ་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་ཡོངས་
སུ་ལེགས་གུབ་ཀིས་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེ
བར་འཁདོ་ཡོད། ད་ེཡང་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གིས་ཕི་ཚེས་ ༡༤ ཉནི་ཉ་ིཧངོ་ད་ུབདོ་རིགས་དང་ཐ་ེ
ཝན་མི་མང་ ༡༠༠༠ བརྒལ་བར་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་འདགུ ད་ེརསེ་༸གངོ་ས་མཆོག་རྒྱལ་ས་ཊོཀ་
ཁའོི་ན་རི་ཏའི་རྒྱལ་སིྤའི་གནམ་ཐང་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ས་ལྡ་ིལི་བརྒྱྱུད་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་
འཁདོ་ཡོད།
 ད་ེཡང་ཐངེས་འདིར་༸གོང་ས་མཆོག་
གིས་ཉ་ིཧངོ་ད་ུབདནུ་ཕྲག་གཉསི་རིང་ཚན་རིག་པ་དང་
ཆབ་སདི་མི་སྣ། སནྨ་པ། ནང་པའ་ིདད་ལནྡ་པ། སླབོ་
ཕུྲག ད་ེབཞིན་མང་ཚོགས་བཅས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་
བཀའ་སླབོ་གཟབ་རྒྱས་སྩལ་ནས་རེ་ཞིག་ཉ་ིཧངོ་ཁུལ་གི་
མཛད་འཕྲནི་ལེགས་པར་མཇུག་སིྒལ་མཛད་འདགུ 

རྒྱ་གཞུང་གིས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོ་ིདབེ་ཟརེ་བ་ཞིག་འདནོ་སྤལེ་བས་ཏ་ེབདོ་ནང་གི་ཡ་ང་བའ་ིདངསོ་ཡོད་
གནས་སངས་འགབེས་སུང་བས་པ།

༄༅། །དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བའི་ནང་
འཁདོ་དནོ། བདོ་འད་ིམུ་མཐུད་ནས་རྒྱ་ནག་
གི་དབང་བསྒྱུར་འགོ་གནས་ཐུབ་པའི་གདངེ་
སྤབོས་མེད་སབས། ཀུང་ཧ་ྭམི་དམངས་སིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱལ་སིད་སིྤ་ཁབ་ཁང་གི་
གསར་འགྱུར་གཞུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཐངེས་
འདརི་སརླ་ཡང་སེམས་འཁུག་དང་བལེ་ཟངི་
ཆེན་པའོི་ཐོག་ནས་བདོ་ལྗངོས་ཀི་རྒྱབ་ཤ་
དཀར་པའོ་ིདབེ།  ཟརེ་བ་བཏནོ་ཡོད། ཉ་ེ
ལམ་བདོ་རིགས་བཙྱུན་མ་ཞིག་གིས་གཙོས་
བདོ་མི་ ༡༣༧ གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
བཏང་བ་ད་ེདག་གིས་རང་ཡུལ་བདོ་ནང་གི་
གནས་སངས་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འག་ོབཞིན་
པ་དརེ་བདོ་མི་ཚོས་སེམས་སྡུག་ཆེན་པ་ོབདེ་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་གཞུང་ལ་མི་དགའ་
བའི་བསམ་བླ་ོཤུགས་ཆེ་ཡོད་པ་གསལ་སནོ་
བདེ་བཞིན་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ འག་ོསདོ་
ནས་བཟུང་ད་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ལྗངོས་ཀི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོ་ིདབེ།  ཟརེ་
བ་ཐངེས་ ༡༣ བཏནོ་ཡོད། ད་ེན་ིཔ་ེཅིང་
གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ནས་ད་བར་
ལོ་གཉིས་རེའི་མཚམས་སུ་བདོ་ཐོག་རྒྱབ་
ཤ་དཀར་པའོི་དབེ་ཐངེས་རེ་བཏནོ་པ་ལྟ་བུ་
ཆགས་ཡོད། སིྤར་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོ་ིདབེ་
ཅསེ་པའ་ིག་ོདནོ་ན།ི ཆེས་རྙགོ་གཞི་ཅན་གི་
གནད་དནོ་ལ་གཞུང་གི་དབང་ཚད་ལནྡ་པའི་
ལམ་སནོ་ཡིག་ཆའམ། དངསོ་ཟགོ་ཚོང་རྒྱྱུའ་ི

དལི་བསྒགས་ཡིག་ཆ་ཞིག་ལ་ཟརེ་བ་ཡིན། 
བདོ་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབང་བསྒྱུར་བ་
རྒྱྱུའ་ིཐབོ་དབང་ཡོད་ཚྱུལ་བཤད་པ་དརེ་ངསོ་
ལེན་བེད་མཁན་ཡོང་རྒྱྱུ ར་ཧ་ཅང་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་སབས།  རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོ་ིདབེ་
ཟརེ་བ་ཐངེས་ ༡༣ པ་ད་ེའདནོ་སྤལེ་བདེ་
དགསོ་ཐུག་ཡོད། བདོ་ལྗངོས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་
པའོི་དབེ་ཟརེ་བ་ད་ེད་ཆ་ཧ་ཅང་མང་དགས་
པ་དང་ཡིད་རནོ་མི་རངུ་ཞིང་།  བདོ་ནང་
གི་གནས་སངས་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འག་ོབཞིན་
པ་ད་ེདག་འགེབས་སུང་བ་རྒྱྱུར་ཕིས་དགས་
པ་རེད། ཉ་ེལམ་ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལས་ཁུངས་
དང་རྒྱ་ནག་ཐགོ་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་རགོ་
ཞིབ་ཚོགས་པ། འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་རགོ་
ཞིབ་ཚོགས་པ། རྒྱལ་སིྤའ་ིཉསེ་ཡངས་ཚོགས་
པ། རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའ་ིགསར་འགདོ་
མཐུན་ཚོགས། ད་ེབཞིན་གཞུང་འབལེ་མིན་
པའི་ཚོགས་པ་བཅས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་མིའ་ིཆབ་སདི་རང་དབང་ཐགོ་དམ་
བསྒགས་བས་པ་དང་། དཔལ་འབརོ་དབ་ེ
འབདེ་དང་སིྤ་ཚོགས་ཟུར་འབུད་བས་པ། ད་ེ
བཞིན་བདོ་མིའི་རིག་གཞུང་དང་ཁོར་ཡུག་
རྩ་མེད་བཟ་ོབཞིན་ཡོད་པ་གསལ་སནོ་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་རིགས་ཚན་རིག་པ་ཚོས་
ཀང་འཛམ་གླངི་གི་སྣ་ེགསུམ་པའམ་མཐ་ོསངྒ་
བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་ཤུགས་ཆེ་ཉམས་གུད་འག་ོ
བཞིན་པའ་ིགནད་དནོ་གླངེ་སླངོ་བས་ཡོད།  
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་བར་བདོ་ཐོག་བདོ་

ལྗངོས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོ་ིདབེ་ཟརེ་བ་ ༡༢ 
བཏནོ་ཟནི་པ་རྣམས་དང་མི་འད་བར་ཐངེས་
འདའི་ིརྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོ་ིནང་།  ས་ྔལོ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་རྒྱལ་སིྤའི་སངེ་
རྣམ་པ་གསར་པའི་ཐོག་དབུ་མའི་ལམ་གི་
གོ་རགོས་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཡོད་པ་དརེ་སྐནོ་
བརདོ་ཤུགས་ཆེ་བས་ཡོད། འནོ་ཀང་ད་ེན་ི
ཕིས་དགས་ཡོད།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབུ་
མའ་ིལམ་གི་སདི་བྱུས་ཐགོ་ནས་བདོ་མི་ཚོས་
རང་བཙན་རྩདོ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་ལོག་འགལེ་
བས་ཡོད་པ་ད་ེན་ིཆེད་མངགས་གཞན་དག་
མགོ་བ་ོརོངས་སུ་འཇུག་རྒྱྱུ འི་ཐབས་ལམ་
ཞིག་ལས་མ་འདས། འཁགོས་བཤད་འད་ིལ་ྟ
བུ་བ་རྒྱྱུ ་ལས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཐབས་ལམ་
གཞན་རྙདེ་མེད། དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་
བྱུས་འད་ིན་ིབདོ་མི་ཚོར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་
སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་ཀི་སྒོམ་
གཞིའི་འགོ་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་
མཚྱུངས་པའ་ིརང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་གཅིག་
ཐབོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་ད་ེནི་གཉསི་
སནྨ་གི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན། དརེ་བརནེ་
སདི་གཞུང་མང་པསོ་སདི་བྱུས་འདརི་སགྔས་
བརདོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླངི་
ཁནོ་ཡོངས་སུ་ཐབས་ལམ་འདརི་དགའ་མོས་
ཆེན་པ་ོབདེ་བཞིན་ཡོད། ལགྷ་པར་ད་ུདབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ཀི་དནོ་ཚན་འགའ་
ཤས་གླངེ་སླངོ་བས་ཡོད། ཐངེས་འདརི་ད་ེ
སའྔི་བདོ་ལྗངོས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོི་དབེ་ཟརེ་
བ་ད་ེདག་དང་མི་འད་བར་༸གངོ་ས་མཆོག་

ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལནྷ་འབལེ་བ་མཛད་
རྒྱྱུ འི་ཀུན་སླངོ་ལ་ཟུར་ཟ་དང་མཚན་སྨད་
བས་ཡོད།  ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ན་ིབདོ་མི་ཙམ་མ་ཟད། འཛམ་
གླངི་ཁནོ་ཡོངས་སུ་ཧ་ཅང་གུས་བཀུར་དང་
ཆེ་བསདོ་ཞུ་ཡུལ་གི་སྐསེ་ཆེན་དམ་པ་ཞིག་
ཡིན་སབས། ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་ཀུན་སླངོ་
དང་དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་ལ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ནས་ངསོ་འབརོ་གང་ཡང་ཐབོ་དགསོ་
ཀི་མེད།  ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ན་ི
རྩདོ་མེད་ཡོངས་གགས་ཀི་བདོ་མིའ་ིདབུ་ཁདི་
གཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླངི་ཁནོ་ད་ུ
རྒྱ་རིགས་ཚོས་ཀང་ཡིད་སྨནོ་ཞུ་ཡུལ་ཞིག་
ཡིན། གསར་འགདོ་ཚན་པ་ཁག་གིས་ཡང་
སེ་འགལེ་བརདོ་བས་ཡོད་པ་ལརྟ་ན། གསར་
འགདོ་པ་རྣམས་བང་ཀ་ོརི་ཡ་ལས་བདོ་ནང་
ད་ུའག་ོརྒྱྱུ ར་དམ་བསྒགས་ཆེ་བ་ཡོད་སྐརོ་
བརདོ་བཞིན་ཡོད།  བང་ཀ་ོརི་ཡ་ན་ིརྒྱ་ནག་
གི་མཐུན་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡིན། བདོ་
ཐགོ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོ་ིདབེ་འདནོ་རྒྱྱུའ་ིཚབ་
ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་རྒྱལ་སིྤའི་
འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་རགོ་ཞིབ་ཚོགས་པ་དང་
གསར་འགདོ་པ་འག་ོརྒྱྱུའ་ིཐབོ་ཐང་སྤྲད་ནས་
ཁངོ་རྣམ་པས་འཛམ་གླངི་མི་མང་ཚོར་བདོ་
ནང་གི་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་ཇི་ཡིན་གི་
སནྙ་ཐ་ོདང་དཔང་པ་ོབདེ་འཇུག་དགསོ།

མང་ཚོགས་ལ་འཕྲདོ་བསནེ་ག་ོརགོས་སྤལེ་ཆེད་
ཟབ་སྦངོ་ག་ོསིྒག་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ནས་ཟླ་བ་ ༤ བཅས་
ཟླ་བ་གཅིག་རིང་མང་ཚོགས་ལ་འཕྲདོ་བསནེ་ག་ོརགོས་
སྤལེ་ཆེད་ཟབ་སྦངོ་ག་ོསིྒག་གནང་བ་མ་ཟད། གཉནེ་
ནད་རེག་དགུ་སྐརོ་གོ་རགོས་ལས་འགུལ་སྤལེ་འདགུ 
ཐངེས་འདིར་ལས་འགུལ་གོ་སིྒག་ཞུ་དགོས་དནོ་གཙོ་
བ་ོནི་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་སོ་སོའི་ནང་འཕྲདོ་ལས་པ་
རྣམས་ཀིས་མང་ཚོགས་ཁདོ་ནད་གཞི་སྔནོ་འགོག་དང་
མང་ཚོགས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས། 
ད་ེབཞིན་སྨན་ཁང་ཁག་ཚགས་ཚྱུད་ཐོག་འཛིན་སྐོང་
གནང་ཐབས་དང་། གཞན་ཡང་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ཁདོ་གཉནེ་ནད་རེག་དགུ་ནད་པ་སོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་
ཤེས་རགོས་དང་ནད་གཞི་ད་ེདག་སྐརོ་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་
ལྟ་སངས་ལ་འགྱུར་བ་གཏངོ་ཆེད་དམིགས་པ་ཞིག་
ཡིན་འདགུ ཕགོས་མཚྱུངས་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༩ ནས་ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༡༥ བར་བདནུ་ཕྲག་གཅིག་རིང་བདོ་མི་སནྨ་
ཞབས་པ་དང་འཕྲདོ་ལས་པ། ད་ེབཞིན་སནྨ་པ་བཅས་
ལ་རྡ་སར་ཟབ་སྦངོ་ག་ོསིྒག་གནང་འདགུ ཐངེས་འདརི་
ཟབ་སྦངོ་ནང་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་
འཕྲདོ་བསནེ་སནྨ་ཁང་ཁག་དང་། བད་ེལེགས་སནྨ་ 
ཁང་། ད་ེབཞིན་སླབོ་གྲྭ་དང་དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་སནྨ་ཁང་
གི་སནྨ་ཞབས་པ་སོགས་ཁནོ་མི་གངས་ ༥༦ མཉམ་
ཞུགས་གནང་འདགུ ཟབ་སྦངོ་དབུ་འབདེ་སབྐས་སདི་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་གེ་མཆོག་ཕབེས་ནས་གསུང་བཤད་
གནང་འདགུ



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥2

བཙྱུན་མ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འག་ོལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་
བཏང་བ།

༄༅། །འད་ིགར་ཁུངས་ལནྡ་གནས་ཚྱུལ་
འབརོ་གསལ་ལརྟ་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ 
ཚེས་ ༨ རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ 
༩ ཙམ་ལ་ཁམས་བག་འག་ོརངོ་བག་ཟུར་
གངོ་ཚོའ་ིབག་ཟུར་ཚང་གི་ཕ་ཤེས་རབ་དང༌། 

མ་བསོད་ནམས་སྒོལ་མ་གཉིས་ཀི་བུ་མོ། 
ངང་སངྒ་བཙྱུན་དགོན་གི་བཙྱུན་མ་རང་ལོ་ 
༤༧ ད་ུསོན་པ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འག་ོལགས་
ཀིས་དཀར་མཛེས་རངོ་སྐུ་འབུམ་ཞབས་ཀི་
ཉནེ་རགོ་ཁང་གི་ཉ་ེའགམ་ཞིག་ཏུ། ྋགངོ་ས་
མཆོག་བདོ་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུ་དགསོ། བདོ་
ལ་རང་དབང་དགསོ། ྋགངོ་ས་མཆོག་སྐ་ུ
ཚེ་ཁ་ིལོར་བརན་པར་ཤོག ཅསེ་སདྐ་འབདོ་
གནང་བཞིན་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་
ཡོད་འདགུ སབྐས་དརེ་ད་ེགའ་ིཉནེ་རགོ་
པས་མེ་གསོད་ཡོ་བད་ཀིས་མེ་བསད་ད་ེཁངོ་
མཉམ་འཁདི་བས་ཡོད་འདགུ ད་ལའྟ་ིཆར་
ཁོང་འདས་གསོན་ཇི་ཡིན་ཁ་གསལ་གནས་

ཚྱུལ་མི་འདགུ་ཀང་ཁངོ་གིས་རང་ལུས་མེར་
སགེ་གནང་སབྐས་ད་ེགའི་ཡུལ་མིས་དངསོ་
སུ་མཐོང་མཁན་རྣམས་ཀིས་ཁོང་འདས་
གངོས་སུ་གྱུར་ཡོད་པའི་ཚོད་དཔག་གནང་
བཞིན་ཡོད་འདགུ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ 
ཚེས་ ༩ ཉནི་བཙྱུན་མ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འག་ོ
ལགས་ཀི་ནང་མི་རྣམས་ད་ེག་ས་གནས་
ཉནེ་རགོ་ཁང་ད་ུསདྐ་བཏང་ཐགོ་ཁངོ་འདས་
གངོས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་བཤད་ཡོད་འདགུ་
ཀང༌། བཙྱུན་མ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འག་ོལགས་
ཀི་སྐ་ུཕུང་ནང་མིར་ཕིར་སྤྲདོ་བས་མི་འདགུ་
སབས་ཁངོ་ད་ལའྟ་ིཆར་འདས་གསོན་ཇི་ཡིན་
ཐད་ཞུ་དཀའ་བའ་ིགནས་སུ་གྱུར་འདགུ

གཞི་རིམ་འགོ་མ་དང་བར་མའ་ིཚན་རིག་དག་ེ
རྒན་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦངོ་གནང་བ།

༄༅། །རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་
བས་པའ་ིརྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོང་ཤེས་ཡོན་ཉམས་
ཞིབ་དང་སྦོང་བརྡར་བསི་གནས་ཁང་དུ་
(NCERT) བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ག་ོསིྒག་འགོ ཟབ་སྦངོ་
ཁག་གཉསི་ག་ོསིྒག་གནང་འདགུ དང་པ་ོན་ི
གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིདག་ེརྒན་གངས་ ༤༥ ལ་

བིས་པ་གསོ་སྐངོ་དང་ཤེས་ཡོན་སྤྲདོ་སངས་
སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་གནང་ཡོད་པ་དང་། གཉསི་པ་
ད་ེན་ིགཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་སླབོ་དགེ་
གངས་ ༢༠ ལ་ཚན་རིག་སླབོ་ཚན་སླབོ་ཁདི་
གནང་སངས་སྐརོ་ཡིན་འདགུ ད་ེཡང་ཟབ་
སྦངོ་ད་ེདག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ 
འག་ོའཛུགས་གནང་ནས་ཕི་ཚེས་ ༢༨ ཉནི་
མཇུག་སིྒལ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ ད་ེཡང་
སླབོ་དགེ་རྣམས་ན་ིསམ་བྷ་ོཊ་དང་བདོ་ཁིམ་

སླབོ་གྲྭ སེར་བསེ་སླབོ་གྲྭ འབས་སྤུངས་བླ་ོ
གསལ་གླིང་སླབོ་གྲྭ་སོགས་ནས་ཡིན་འདགུ  
འབྱུང་འགྱུར་ཟླ་བའི་ནང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་
ལྡི་ལིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོང་ཤེས་ཡོན་ཉམས་ཞིབ་དང་སྦངོ་བརྡར་
བས་ིགནས་ཁང་གིས་གོ་སིྒག་འགོ་ཟབ་སྦངོ་
ཐངེས་གསུམ་གོ་སིྒག་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ  

ཐངེས་འདའི་ིཟབ་སྦངོ་ད་ེདག་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀིས་གོ་སིྒག་ཞུ་དགོས་དནོ་གཙོ་
བ་ོནི་བདོ་མིའི་སླབོ་དགེ་རྣམས་ཀི་སླབོ་ཁིད་
བེད་སངས་ཀི་ཐབས་ལམ་སྔར་ལས་ཡར་
རྒྱས་གོང་འཕལེ་གཏངོ་ཆེད་ཡིན་འདགུ་པ་ 
དང་། ཟབ་སྦངོ་གི་དཔལ་འབརོ་མཐུན་
འགྱུར་གནང་མཁན་ཁ་ེན་ཌའ་ི Canada 

ལས་གཞི་ཚན་པ་ CIDA  ཡིན་འདགུ

racism  
མི་རིགས་འཐནེ་ཁརེ།

རིགས་རྒྱྱུད་གཞན་དག་རང་ཉདི་ཀི་རིགས་རྒྱྱུད་ལས་
དམན་པར་ལ་ྟབའམ། རིགས་རྒྱྱུད་བ་ེབག་པ་གཞན་གི་
ཁངོས་སུ་གཏགོས་པའ་ིམི་ཚོར་བརྙས་བཅསོ་བདེ་པ།

ration card   
བཟའ་འབུའ་ིལག་དབེ། མཁ་ོསྤྲདོ་ལག་དབེ།

བཟའ་འབུའི་རིགས་ཉ་ོཆོག་པའི་དཔང་ཡིག་ལག་དབེ་
ཅིག

read-only memory (ROM)  
ཀླགོ་རྐྱང་གསོག་ཆས།  རོམ།

ནང་འཇུག་བས་པའི་ཡིག་རིས་ལ་སོགས་པའི་དན་
གངས་གང་ཞིག་སྣནོ་འཕྲ་ིསྤརོ་གཅོག་གམ་བཅོས་མི་
ཆོག་པར། སརྔ་ཡོད་གཏན་འཇགས་སུ་ཉར་འཇགོ་
བདེ་པའ་ིཀམ་པུ་ཊར་ནང་གི་གསོག་ཆས་ཤིག

recreation room  
སོས་དལ་ཁང༌།

ལས་དསུ་ཀི་རསེ་སམ་ལས་སེང་སྐབས་ལུས་སེམས་
ཀི་ངལ་དབུ་སེལ་བའམ། གླགོ་བརྙན་དང་རྩདེ་རིགས་
ལ་ྟབུར་རོལ་རྒྱྱུས་མཚོན་བག་ཡངས་སྤྲ་ོསིྐད་བདེ་སའ་ི
ཁང་པ་ཞིག

refresher course  
ཁ་གསོའ་ིསླབོ་སྦངོ༌།

ཤེས་ཡོན་དང་སྒྱུ ་རྩལ་གི་ཡར་རྒྱས་དསུ་བསནུ་སྦངོ་
བརྡར་མེད་པའ་ིརིགས་ལ་གནད་དནོ་གང་ཞིག་ཁ་སྐངོ་
དང་བསྐར་ཞིབ་བ་རྒྱྱུའ་ིསླབོ་ཁདི་ཅིག

requisition form  
དགསོ་ཁ།

དགསོ་ངསེ་ཀི་དངསོ་པའོ་ིརྣམ་གངས་ཁ་གསལ་འགདོ་
སའ་ིའགངེས་ཤོག

ཨིན་བདོ་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས་ཚན་པ་ནས།

ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཆ་ཏ་ིསི་གརྷ་གི་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་
མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ། 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡༣ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་
སིད་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རི་སྒལོ་མ་མཆོག་གིས་
རྒྱ་གར་གི་མངའ་སྡ་ེཆ་ཏ་ིསི་གརྷ་ Chhat-

tisgarh གི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ར་
མན་སིངྒ་ Shri Raman Singh མཆོག་
དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ནས་མངའ་སྡའེི་
ནང་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་སྐབས་བཅོལ་བ་
རྣམས་ལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་སྐརོ་
སནྙ་སྒནོ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ཉ་ེལམ་རྒྱ་
གར་དབུས་གཞུང་གིས་བཙན་བལོ་བདོ་མིར་
མཐུན་རྐྱནེ་འབརོ་སྤྲདོ་བདེ་ཕགོས་ཀི་སིད་
བྱུས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ Tibetan Rehabilita-

tion Policy 2014 ཞསེ་པ་གཏན་འབབེས་
གནང་ཡོད་པའི་སྐརོ་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་
མ་ཟད། མངའ་སྡའེ་ིནང་བདོ་མི་སྐབས་

བཅལོ་གཞིས་ཆགས་མན་སརྤ་ཕན་བད་ེགླངི་
ནང་སདི་བྱུས་ད་ེལག་བསར་གནང་ཐགོ་བདོ་
མི་ཚོར་ངལ་སེལ་རོགས་རམ་གནང་སྐངོ་

ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་འདགུ ཕགོས་
མཚྱུངས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་སབྐས་དརེ་
མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་མཆོག་ལ་ད་བར་
མངའ་གཞུང་གིས་བདོ་མི་སྐབས་བཅོལ་བ་
རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་

བར་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུས་འདགུ ད་ེཡང་
ཐེངས་འདིར་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
དང་མངའ་སྡའེི ་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་

གཉསི་ཀི་མཇལ་འཕྲད་དནོ་ཕན་སོན་པ་ཞིག་
བྱུང་བ་དང་། མཇལ་འཕྲད་སབྐས་ཕགོས་
གཉསི་ཕན་ཚྱུན་མཐུན་ལམ་གི་རྩ་བར་ཕག་
རགས་འབུལ་རེས་ཀི་ལམ་ནས་འཚམས་
འད་ིགནང་རེས་ཡང་གནང་འདགུ ཐངེས་
འདརི་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་ལནྷ་
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་འཕར་འཆི་
མེད་རིགས་འཛིན་ལགས་དང་མན་སྤར་
གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སལྐ་
ལྡན་ནརོ་བུ་ལགས་ཀང་ཆེད་བཅར་ཞུས་
འདགུ  གཞན་ཡང་ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་ཆ་ཏ་ིསི་གྷར་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་
དུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་བི་བཀེ་དན་མཆོག་དང་
མཇལ་འཕྲད་ཀིས་བདོ་མིའི་དཀའ་ངལ་
རྣམས་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་འདགུ 

དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་གཉསི་
སན་ཀ་ལབ་ Sankalp ཚོགས་ཆེན་ནང་

མཉམ་ཞུགས་གནང་བ། 
༄༅། །འད་ིགར་དཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡༥ ཉནི་བཏང་གནས་ནང་འཁདོ་དནོ།  ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ ནས་ཚེས་ 
༡༠ བར་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་
རམ་འདགེས་ Tibetan Entrepreneurship 

Development ཚན་པའ་ིའགན་འཛིན་དུང་
ལས་བསན་འཛིན་མཁནེ་རབ་ལགས་དང་
འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་བསན་འཛིན་སབོས་
ཆེན་ལགས་གཉིས་རྒྱ་གར་གི་ཚོང་ལས་
ཚོགས་ཆེན་སན་ཀ་ལབ་ Sankalp ནང་
མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་དང། དའེ་ིསབྐས་
ཨེན་ཀ་ེལི་ཁབེ་ Intellecap ཐགོ་མ་གསར་

འཛུགས་གནང་མཁན་དང་ད་ལའྟི་སླབོ་སནོ་
པ་སྐ་ུཞབས་ (Mr. Vineet Rai)  མཆོག་
དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད། རྒྱ་གར་གི་
ཚོགས་པ་ཨེན་ཀ་ེལི་ཁེབ་ནས་ལོ་ལྟར་ཚོང་
ལས་ཚོགས་ཆེན་སན་ཀ་ལབ་འདི་གོ་སིྒག་
ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་དང། ཚོགས་ཆེན་འདའི་ི
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོནི་རྒྱ་གར་ནང་སིྤ་
ཚོགས་ལ་ཁེ་ཕན་ཡོང་ཆེད་ཚོང་ལས་སིྒག་
འཛུགས་མང་པ་ོཞིག་མཉམ་རུབ་གཅིག་
མཐུན་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་ཚོང་པ་ནང་ཁུལ་འབལེ་
བ་བདེ་རྒྱྱུ ་བཅས་རེད་འདགུ། ད་ལམ་འད་ི

ག་སྡ་ེཚན་ནས་ད་བར་བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་
ནང་ཚོང་པ་གང་མང་ཞིག་གི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་
བ་གཞིར་ཟུང་འདམེས་སུྒབ་བྱུང་པའི་ཚོང་
པ་བདནུ་ལ་སྐདེ་སིང་ཚོགས་པར་དམིགས་
བསལ་ཚོང་འབལེ་སྦངོ་བརྡར་སྤྲདོ་བཞིན་
པ་དང༌། དའེ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན་ིམ་
འངོས་པར་བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཁ་ེལས་
ཚོང་པ་གང་མང་སུྐན་ཐུབ་པ་བརྒྱྱུ ད་སིྤ་
ཚོགས་ནང་ན་གཞོན་ལས་མེད་ཀི་དཀའ་
ངལ་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱྱུ ་དང༌། ད་ེབཞིན་བཙན་
བལོ་སིྤ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་གནས་སང་

ཡར་རྒྱར་བཏང་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་
ཐབས་བཅས་ཡིན། ད་ེམཚྱུངས་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་
རམ་འདགེས་སྡ་ེཚན་ལས་བདེ་གཉསི་མཉམ་
ཞུགས་གནང་དགསོ་དནོ་གཙོ་བ་ོན་ིམ་འངོས་
པར་ལས་གཞི་ཁག་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་
སུ་ཚོང་པ་དང་ཚོགས་པ་སྙན་གགས་ཅན་
ཁག་དང་མཉམ་ད་ུའབལེ་བ་བཟ་ོརྒྱྱུ ་དང་
ཚོང་འབལེ་ཁ་གསལ་ཡོང་ཆེད་ཡིན་འདགུ



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ 3

ལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།

ལོ་བཞི་རིང་གི་འབངི་རིམ་དག་ེརྒན་འསོ་སྦངོ་སླབོ་
བསྡ་ུགསལ་བསྒགས།

༄༅། ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་དང་ཝ་རཱ་ཎ་སི་དབུས་བདོ་ཀི་
གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གཉསི་ཟུང་སྦྲལེ་
ཐགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིཕི་ཟླ་བདནུ་པའ་ིཟླ་
མཇུག་ཏུ་བྷུན་ཏར་དག་ེའསོ་མཐ་ོསླབོ་ཁང་ད་ུ
འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་སླབོ་ཐནོ་ཁངོས་ནས་
སྒྱུ ་རྩལ་སྡ་ེཚན་གི་སླབོ་མ་གངས་ ༢༥ ལ་ལོ་
བཞི་རིང་གི་འབངི་རིམ་དགེ་རྒན་འསོ་སྦངོ་ 
(Four year integrated B.A. B.Ed) ག་ོ
སིྒག་ཞུ་གཏན་འཁལེ་བ་བཞིན་གཤམ་གསལ་
ཆ་རྐྱནེ་ཚང་རིགས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤  ཟླ་ 
༥ ཚེས་ ༢༠ འགངས་མེད་ཞུ་སནྙ་འབུལ་
དགསོ།
ཀ༽ དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐྱནེ།
༡། འཛིན་རིམ་ ༡༢ རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་
རྒྱྱུགས་ནང་བདོ་ཡིག་སོགས་ཨང་ཐབོ་ཉུང་
མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ལོན་དགསོ།
༢། འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པའ་ིལག་འཁརེ་དང་། 
འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་ཀི་ལག་འཁརེ་རམ། 
ཡང་ན་འད་ིལོའི་རྒྱྱུགས་ཞུགས་ང་ོསྤྲདོ་ལག་
འཁརེ་ (Admit Card) ང་ོབཤུས།
ཁ༽ སིྤ་ཡོངས་དགསོ་ངསེ་ཡིག་ཆ་དང་ཐུགས་
སྣང་དགསོ་པ།
༡། འདམེས་ཐནོ་བྱུང་རིགས་ལ་ ༢༠༡༥  
ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༠ ནང་ཚྱུད་ད་ོབདག་སོ་
སོར་ Email ཁ་པར་བརྒྱྱུད་འབལེ་ལམ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན།
༢། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་ཆོག་
པའ་ིཡིག་ཆའ་ིང་ོབཤུས།
༣། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ིདཔྱ་ཁལ་བསྡ་ུ

འབུལ་ཞུས་པའ་ིང་ོབཤུས།
༤། གཟུགས་གཞི་བད་ེཐང་ཡིན་པའ་ིསནྨ་
པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
༥། སླབོ་ཡོན་དང་། ཟས་གནོ་སོགས་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ནར་གཏངོ་གནང་རྒྱྱུ །
༦། སླབོ་ཐནོ་ཟནི་མཚམས་ཉུང་མཐར་ལོ་ 
༥ སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱྱུའ་ིཁས་
ལེན་ཞུ་དགསོ།
༧། འདམེས་སུྒག་གནང་ཕགོས་འཛིན་རིམ་ 
༡༢ ཡིག་རྒྱྱུགས་གུབ་འབས་ལ་གཞི་བཅལོ་
རྒྱྱུ །
༨། ཞུ་སནྙ་འགངེས་ཤོག་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ད་རྒྱ་ www.sherig.org ནས་
ཕབ་ལེན་གིས་ཞིབ་ཕྲ་བཀང་ས ་ེགཤམ་
གསལ་ཁ་བང་ཐགོ་སྦྲག་བརྒྱྱུ ད་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་སུ་དསུ་བཀག་ནང་ཚྱུད་འབརོ་
ཟནི་པ་དགསོ།
༩། གངོ་གསལ་ལག་འཁརེ་དང་ཡིག་ཆ་
ཁག་གི་ང་ོབཤུས་སངེ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཟུང་དུང་ཡན་ནམ། ས་
གནས་འག་ོའཛིན། ཡང་ན་སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་
སིྤ་སུ་རུང་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད་
དགསོ་པ་བཅས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ལ།།
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དག་ེའསོ་མཐ་ོསླབོ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལས་རོགས་ས་མིག་གསལ་བསྒཌ།
༄༅། །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་
ཁོངས་བྷུན་ཏར་དགེ་འསོ་མཐ་ོསླབོ་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་ལས་ རོགས་ཀི་ས་མིག་གཅིག་
སངོ་པ་ཡོད་ན། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཟུང་དུང་གི་ཕགོས་རིམ་ཐོག་ཆོད་གན་ངོ་
བརོ་བསྐ་ོ གཞག་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པས། ཆ་
རྐྱེན་ཚང་ཞིང་ལས་སྣརེ་ཞུགས་བླ ་ོཡོད་
རིགས་ཚོས་ཤེས་རིག་ད་ཚིགས། (www.

sherig.org) ནས་འགངེས་ཤོག་ཕབ་བཤུས་
ཀིས་ཞིབ་བཀང་གནང་རེས་ལག་འཁེར་
ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ང་ོབཤུས་ དང་འཚང་སནྙ་
གཤམ་གསལ་ཁ་བང་ཐགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༥ ཚེས་ ༣༠ འགངས་མེད་འབུལ་དགསོ་
པ་དང༌། འཚང་སནྙ་ནང་སོ་སོའ་ིཞལ་པར་
ཨང་དང་ཨི་མེལ་ཁ་བང་ངསེ་པར་འཁོད་
དགསོ། འཚང་རྒྱྱུགས་དངསོ་གཞིའ་ིཉནི་
ཞིབ་འཇུག་ཆེད་ལག་འཁེར་ངོ་མ་མཉམ་
འཁརེ་དགསོ་པ་དང༌། ཆ་རྐྱནེ་ཚང་བའ་ི
སནྙ་འབུལ་བ་རྣམས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ 
པའི་ནང་ངག་རྒྱྱུ གས་ལམ་ནས་འདམེས་

སུྒག་གིས་གཉིས་མོས་ཆོད་གན་འཇོག་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ལས་ཡུལ་བྷུན་ཏར་རམ། ཝ་ར་ཎ་
སཱི་གང་རུང་ད་ུལས་བཅར་ཞུ་རྒྱྱུའི་འདནུ་པ་
ཡོད་པ་ཞིག་དགསོ།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐྱནེ།
* ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིམཐ་ོརིམ་གཙྱུག་
ལག་སླབོ་ཁང་གང་རངུ་ནས། ཤེས་ཡོན་
རིག་པའི་ཐོག་ཆེས་མཐོའི་འབུམ་རམས་
པའ་ི (Ph. D in Education) ལག་འཁརེ་
དང༌། དའེ་ིཐགོ་སླབོ་གྲྭའ་ིའཛིན་སྐངོ་ཉམས་
མངོ་ཡོད་ན་དམིགས་བསལ་གནང་རྒྱྱུ ། ཡང་
ན། ཉུང་མཐར་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ 
(Master’s degree) ཨང་ཐབོ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ 
ལག་འཁརེ་དང༌། བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ཐནོ་པའ་ི
ལག་འཁརེ་ཐགོ དག་ེརྒན་དང་འཛིན་སྐངོ་
ཉམས་མངོ་ལོ་ ༣ ཡོད་དགསོ། * དངྭ་
བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་ངོས་
དང་པ་ོདང༌། གཉསི་པ། མཐའ་མ་བཅས་ཀི་
ང་ོབཤུས་མཉམ་འབུལ་ཞུ་དགསོ། * གནས་
ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའི་ལག་

འཁརེ་ (RC) ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང༌། 
དསུ་འགངས་ཞུས་པའ་ིམཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས་
མཉམ་འབུལ་དགསོ། * སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་
ཞིག་ནས་གཟུགས་བད་ེལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ི
སནྨ་པའ་ིངསོ་སྦརོ་སངེ་ རང་ཉདི་ཀི་འད་
པར་མཉམ་སྦར་ཐོག་སྨན་པའི་ལས་དམ་
དང་མཚན་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོམ། * ད་ལ་ྟ
སིྤ་སྒརེ་གང་རུང་ད་ུལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་
ཚེ་ལས་ཡུལ་ད་ེནས་དགག་བ་མེད་པའ་ིངསོ་
སྦརོ་དགསོ། * གངོ་གསལ་ལག་འཁརེ་
དང་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ང་ོབཤུས་ཐགོ ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ནམ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཟུང་དུང་གནས་རིམ་ཡན་ནམ། ཡང་ན་སླབོ་
གྲྭའ་ིསླབོ་སིྤ་སུ་རངུ་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་
འཁདོ་དགསོ་པ་བཅས། ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡༠ ལ།། 
The Secretary
Department of Education, CTA
Gangchen Kyishong
Dharamsala – 176215, Distt. Kangra 
H.P. India Email: academic@tibet.net

༄༅། །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཆེད་བུད་མེད་ནསུ་
ཤུགས་ཇ་ེསྤལེ་ལས་གཞིར་ཁད་ལས་པའི་ས་
སངོ་ཞིག་ཡོད་པར་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐྱནེ་ཚང་
ཞིང་དནོ་དམ་སི་ཞུའི་ལས་བདེ་ད་ུཞུགས་ཏ་ེ
ཉུང་མཐར་ལོ་ལྔ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་འདདོ་
ཡོད་རིགས་ནས་གཤམ་འཁདོ་ཁ་བང་ཐགོ་
འཚང་སནྙ་འབུལ་འཐུས།
ཁད་ལས་པ་དུང་གཞནོ་ལས་རོགས་བུདེ་ ༡ གི་
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐྱནེ།
ལས་འགན། བུད་མེད་ཀི་ནསུ་ཤུགས་ཇ་ེསྤལེ་
ལས་གཞི་འགན་འཁུར་རྐང་ལེན།
ཤེས་ཚད། ཁད་ལས་པའི་ལས་རིགས་ཐགོ་
གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ (Master's 

Degree in a required field) ཐནོ་པའ་ི
ལག་འཁརེ་ཡོད་པ།  ད་ེམིན་ད་ེདང་མཉམ་
པའ་ིཁད་ལས་པའ་ིལག་འཁརེ་ (Qualified 

in other equivalent professional field) 

ཡོད་པ།
ལོ་ཚད། ༢༠༡༥།༠༥།༡༡  ཉནི་རང་ལོ་ 
༤༠ ལས་མ་བརྒལ་བ།
ཉམས་མངོ། ཉུང་མཐར་ལོ་ ༣ གི་ལས་ཀའ་ི

ཉམས་མངོ་ཡོད་པ།
རྒྱྱུགས་གཞི། ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི ་འཚང་སྙན་
ཕུལ་སོན་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ངག་རྒྱྱུ གས་ཀི་
ལམ་ནས་བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱྱུ །
 གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཆ་རྐྱནེ་
ལྡན་རིགས་ནས་འདི་ག་ལས་ཁུངས་དང། 
ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས། གཞུང་
འབལེ་ད་རྒྱ་ (www.tibet.net) ནས་བདོ་
ཡིག་ཐགོ་གཏན་འབབེས་ཡོད་པའི་འཚང་
སནྙ་འགངེས་ཤོག་བཏནོ་ས་ེདནོ་ཚན་རྣམས་
འཚེམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་ས།ེ
༡༽ རང་ཉདི་ཀི་ད་ལའྟ་ིཕདེ་པར་ཚོན་ལནྡ་ 
༢ རེ་དང།
༢༽ མཐའ་མའ་ིཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་
ལག་འཁརེ་ (Marks Card & Degree 

Certificate) གི་ང་ོབཤུས།
༣༽ དངྭ་བངླས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་
གངས་དང་པ་ོདང། གཉསི་པ། འབབ་
གཙང་ཕུལ་ཟནི་པའ་ིམཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས།
༤༽ གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་
ཆོག་པའ་ིལག་འཁརེ། (RC) ཤོག་གངས་
དང་པ་ོདང། དསུ་འགངས་ཞུས་པའ་ིམཐའ་

མའ་ིང་ོབཤུས།
༥༽ ཁམིས་མཐུན་སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་ 
(Birth Certificate) གི་ང་ོབཤུས།
༦༽ བདོ་མིའ་ིསིྒག་གཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བདོ་སྨན་ཁང་
ཡོད་ན་དང། ད་ེམིན་སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་གང་
རངུ་ནས་ནད་གཅངོ་དང་འགསོ་ནད་རིགས་
མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ི
སནྨ་པའ་ིངསོ་སྦརོ་(MC) ཁ་གསར་སངེ་
རང་ཉདི་ཀི་འད་པར་མཉམ་སྦར་ཐགོ་སནྨ་
པའ་ིལས་དམ་དང། ས་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོ
མ། (རྡ་ས་བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་གི་ངསོ་སྦརོ་
ཡིན་ན་སནྨ་པ་ས་འད་ུཚེ་བརན་རྡ་ོརའེི་ངསོ་
སྦརོ་ཞུ་དགསོ)
༧༽ འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ནས་བ་སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའི་ངསོ་སྦརོ་ 
(Character Certificate) ང་ོམ།

༨༽ གལ་སདི་ད་ལ་ྟསིྤ་སྒརེ་གང་རངུ་ནང་
ལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་སྡ་ེཚན་
ནས་དགག་ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་  (No 

Objection Letter) ང་ོམ་བཅས་མཉམ་
འབུལ་དགསོ། གངོ་གསལ་ཡིག་ཆའ་ིང་ོ
བཤུས་ཁག་ལ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནམ། ལས་བདེ་འདམེས་ལནྷ་ནས་
བསྐ ོ་གཞག་བས་པའི ་ ཟུང ་ དུང ་གནས་
རིམ་ཡན་སུ་རུང་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་  
(Attestation) ཞུས་ཏ།ེ ༢༠༡༥ ཟླ ༥ 
ཚེས་ ༡༡  ཉནི་རྒྱབ་ཚྱོུད་ ༥ པ་འགངས་
མེད་རང་ཉདི་ཀི་ཁིམ་གཞིས་དང།  ད་ལའྟ་ི 
སྡདོ་གནས་སུ་འབལེ་བ་གནང་བདའེ་ིཁ་བང། 
ཁ་དཔར་ཨང།  གླགོ་འཕྲནི། (E-Mail) 

སོགས་ཁ་གསལ་བཀོད་ད་ེགཤམ་གསལ་
དུང་ཆེའི་མཚན་བང་ཐགོ་ཕུལ་འབརོ་ཟིན་
པ་དགསོ་རྒྱྱུ ། གངོ་གསལ་དསུ་བཀག་རསེ་

འཚང་སྙན་ཕུལ་འབོར་རིགས་རིྩས་མེད་
ཡིན།          
      དསུ་ཐགོ་འབརོ་རིགས་རྣམས་ལ་
ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་
འབལེ་འསོ་ཆོས་ལནྡ་པ་ཚོར་དསུ་ཐགོ་འབདོ་
བརྡ་བ་རྒྱྱུར་སབྐས་བསནུ་ལག་འཁརེ་སོགས་
ཡིག་ཆ་ང་ོམ་མཉམ་འཁརེ་གིས་འབརོ་མཐ་ོ
བཀདོ་རསེ་ངག་རྒྱྱུགས་བཞེས་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀི་
གསལ་བསྒགས་སུ། ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོ
ལནྷ་ཁང་ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ 
ལ།། 
Secretary
Public Service Commission
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong, 
Dharamsala-176215
Distt. Kangra(H.P)
Tel: 01892-226240
Telefax:01892-222328
E-mail:psc@tibet.net

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཆར།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ ནས་ ༡༠ བར་ཞུགས་སརྒ་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙྱུག་
ལག་ཁང་དུ་ལྷ ་ོཤར་ཨེ ་ཤི ་ཡའི ་དད་ལྡན ་ཆོས་ཞུ ་བ་རྣམས་ཀིས་ཇི ་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུ ་ད ོན ་ལྟར་
༸གོང ་ས ་མཆོག་ གིས ་རྒྱལ་སས་ཆེན ་པ ོ་ ཞི ་བ ་ལྷས ་མཛད་པའི ་སྤོད ་འཇུག ་ གི ་བཀའ་ཆོས ་སྩལ་རྒྱྱུ ་ 
དང་། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ནས་ ༤ བར་ཐ་ེཝན་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ཀིས་གསོལ་འདབེས་ཞུ་དནོ་ལརྟ་
༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཞུགས་སརྒ་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུཆོས་འབལེ་སྩལ་རྒྱྱུ ་དང་། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༠ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པའོ་ིའད་ུཁང་
གསར་པ་དབུ་འབདེ་རབ་གནས་བཀའ་དནི་བསྐངས་རྒྱྱུ ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༢༡ ནས་ ༢༣ བར་ཁུལ་དརེ་སླབོ་དཔནོ་
ཆོས་གགས་ཀིས་མཛད་པའ་ིཚད་མ་རྣམ་འགལེ་གི་བཀའ་ཆོས་སྩལ་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༤ ནས་ ༢༨ བར་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པའོ་ི
དགནོ་པར་གླངི་མཆོག་སུྤྲལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་དགའ་ལནྡ་ཤར་རྩ་ེགྲྭ་ཚང་གཉསི་ཀིས་ཇི་ལརྟ་གསོལ་འདབེས་ཞུ་
དནོ་ལརྟ་བང་ཆྱུབ་ལམ་རིམ་ཁ་ིཆེན་བཅ་ོབརྒྱད་ཀི་ཆོས་འབལེ་འཕྲ་ོསྐངོ་མཛད་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ 



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥4

སབྐས་བཅ་ོལ་ྔཔའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དགུ་པ་མཇུག་སིྒལ་གི་གསུང་བཤད།

འདིའི་རེས་སུ་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆྱུང་བཙྱུགས་
དགསོ་པའ་ིགནས་སངས་ད་ེའད་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཚོ་ལའང་དགངོས་པ་བཞསེ་དགསོ་པ་འད་ི
གལ་ཆེན་པ་ོའདགུ་བསམ་གི་འདགུ
 ད་ེནས་ལས་འགུལ་སྤལེ་ཕགོས་
ཀི་སྐརོ་ལ་ད་གིན་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ང་
རང་ཚོའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀི་ནང་ད་ུགནས་ཚྱུལ་ཆེ་
ཕྲ་ཆྱུང་གསུམ་ཡོང་གི་རེད། ད་ེདག་ང་ཚོས་
གདངོ་ལེན་བདེ་དགསོ་ཀི་རེད། ཁ་སང་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གསལ་
བཤད་གནང་བའི་སྐབས་སུའང་གསུངས་
སོང། ང་ཚོ་བདོ་པ་ཕལ་ཆེར་ལུང་པ་ ༣༧ 
ཙམ་གི་ནང་དུ་ཁ་ཐོར་ནས་བསྡད་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེདག་ཚང་མའ་ིནང་ད་ུགསུམ་
བཅྱུའི་དསུ་དན་ལས་འགུལ་སྤལེ་གི་ཡོད་པ་
རེད། ད་རེས་ New York དང་ New 
Jersey ལ་རྙགོ་ད་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། གནས་
ཚྱུལ་འད་ིང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་སདྐ་ཆ་བཤད་
པ་ཡིན་ནའང་འགགི་རྒྱྱུ ་ཞིག་རེད། ཡིན་
གཅིག་མིན་གཅིག་གསོ་ཚོགས་ནང་ད་ུད་ེ
ཙམ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་གསུངས་དགོས་ཀི་ 
ཡོད་དམ་མེད། ད་ེཙམ་དགསོ་པ་ཡོད་དམ་
མེད་ཟརེ་བ་འདི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས་པ་
ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདགུ ཕ་གིར་གནས་
ཚྱུལ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། གནས་ཚྱུལ་བྱུང་
བ་དརེ་རྒྱྱུ ་དང་རྐྱེན་མང་པ་ོཞིག་ལ་བརནེ་
ནས་བྱུང་ཡོད་ཀི་རེད། བྱུང་རིམ་ད་ེསོ་སོའ་ི
འདདོ་ཕགོས་ཀིས་འགལེ་བཤད་འད་མི་འད་
ཡོང་སྡདོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་
རང་ཚོས་ག་རེ་བདེ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། 
སིྤ་ཡོངས་ཀི ་གནས་སངས་ལ་གཟིགས་
དགསོ་རྒྱྱུ ་འད་ིགལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཕགོས་
གཅིག་ནས་གསུངས་ཡོང་སྐབས་འདི་ལམ་
སེང་འདརི་གཅིག་ཁརེ་ཡོང། ཕགོས་གཞན་
ཞིག་ནས་གསུངས་ཡོང་སྐབས་འདི་ལམ་
སེང་འདརི་ཁརེ་ཡོང་བའི་སབྐས་སུ་ང་ཚོས་
འདིའི་བར་འདིར་མཐུད་ཀ་ལྟ་བུ་རྒྱག་མ་
ཐུབ་པར་གསུང་དགོས་པ་ད་ེདག་གསུངས་ 
གུབ་པ་བས། འད་ིམར་ཞི་འཇམ་ཡོང་རྒྱྱུ ་ད་ེ
དཀའ་ལས་ཁག་ཏུ་འག་ོརྒྱྱུ ་རེད། བདོ་ནང་
ད་ུཛ་དག་གི་གནས་ཚྱུལ་ད་ེའད་ཡོང་གི་ཡོད་
དསུ་ང་རང་ཚོས་འདརི་ལས་འགུལ་མང་པ་ོ
སྤལེ་གི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་སིྤ་ལནྷ་རྒྱས་ཀི་
ཐགོ་ནས་ལྡ་ིལིར་ལས་འགུལ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་
ཞིག་སྤལེ་བ་རེེད། བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་འད་ི
མང་གཙོ་རེད། མང་གཙོ་ཡིན་པའ་ིཐགོ་ནས་
སོ་སོའི་ཆབ་སིད་ལངས་ཕགོས་ཡིན་ནའང་
རེད། སོ་སོའ་ིབསམ་བླ་ོའཁརེ་སོ་གང་ཡིན་
ནའང་མི་འད་བ་ཞིག་ཡོང་སྡདོ་ཀི་ཡོད་པ་
རེད། ཡོང་ཆོག་གི་རེད། ཡོང་དགསོ་ཀིའང་
རེད། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའ་ི
ལས་འགུལ་ད་ེའད་སྤལེ་བའི་སབྐས་སུ་སུས་
ག་ོསིྒག་གནང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང། སྔནོ་

མ་ཡིན་ན་ང་ཚོའི་དརེ་སྐནོ་བརདོ་བྱུང་བ་
རེད་ད།ེ ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ཐབས་ལམ་ཡག་
ཤོས་ད་ེའད་ིམིན་འག་ོབསམ་པ་གཅིག ཕྲདེ་
དར་དང་སྦར་ཡིག་ཡིན་ན་གཅིག་མཚྱུངས་
ལ་ྟབུ་ཞིག་ཁརེ། སདྐ་འབདོ་ད་ེདག་སངས་
འཛིན་བདེ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཁག་པ་ོཞིག་རེད། ད་ེ

འད་ཕྲན་བུའི་ལྷུག་ཙམ་གནང་བ་ཡིན་ན་མ་
འངོས་པར་ཚང་མ་ལ་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་
རྒྱྱུ འི་རིམ་པ་ཞིག་སྔནོ་མ་ང་ཚོར་དཔ་ེཞིག་
ཡོད་པ་རེད། ཡང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པ་
ཚོར་ད་ེའད་གནང་དགོས་རེད་ཅསེ་ང་ཚོས་
བཀའ་གཏངོ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞུང་
འབལེ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་སོ་སོའི་ཕག་
ལས་གནང་སངས་འདི་སོ་སོའི་འག་ོསངས་
ཤིག་གི་འགོ་ནས་འག་ོསྡདོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། 
ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ད་ེའད་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་
ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་ཅེས་འད་ིཞུ་ཡི་ཡོད། 
ད་ལ་ྟཕར་ཕབེས་ནས་ཨ་རི་དནོ་གཅདོ་དང་། 
བང་ཨ་རིའི་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་གཉསི་བཅས་
ཁངོ་རྣམ་པ་གསུམ་གི་གཙོ་སྐངོ་འགོ་གཞུང་
འབལེ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཚོ་བཀའ་མོལ་
གནང་རྒྱྱུའ་ིའཆར་གཞི་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཚོའི་ཐགོ་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་སྔནོ་མ་བྱུང་
ཟནི་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་བྱུང་ཟནི་པ་རེད། དའེ་ི
སྐརོ་ད་ེཙམ་ཞིག་ཡར་བཤད་མར་བཤད་
བས་ནས་ཕན་ཐགོས་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རེད། ཁ་ོམེད་པ་བཟ་ོཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་མ་རེད། 
གལ་ཆེ་ཤོས་ད་ེམ་འངོས་པར་འད་ིདང་དའེི་
རིགས་མ་ཡོང་བར་ག་རེ་བེད་དགོས་ཀི་
རེད། གང་འད་གནང་དགསོ་ཀི་འདགུ ད་ེ
དག་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད། འད་ིམ་གཏགོས་ལོ་རག་ཏུ་གནས་
ཚྱུལ་ད་ེའདའི་རིགས་རེ་རེ་བཟ་ོགིན་བསདྡ་
པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐགོས་ད་ེསུ་ལ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་
རེད་དམ། ང་རང་ཚོ་བདོ་པའ་ིསིྤ་པར་ཕན་
ཐགོས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ང་ཚོའ་ི
ཁ་གཏད་རྒྱ་ནག་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གི་ཡོད་
པ་རེད་དམ། ད་ེབལ་ྟདགསོ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད། ད་ེབཞིན་གནས་ཚྱུལ་ད་ེའད་བྱུང་བའ་ི
སབྐས་སུ་ག་དསུ་ཡིན་ནའང་སདྐ་འཕྲནི་དང་
སིྤ་ཚོགས་ཀི་ད་རྒྱ་ད་ེདག་གི་ནང་ད་ུཤུགས་
ཆེན་པ་ོགཏངོ་རྒྱྱུ ། འད་ིསུར་ཕན་ཐགོས་ཀི་
ཆེད་ད་ུགཏངོ་གི་ཡོད་པ་རེད་དམ། སུ་ལ་
དགསོ་མཁ་ོཡོད་པ་རེད་དམ། དཔརེ་ན་ངས་
མང་ཚོགས་ལ་སདྐ་ཆ་བཤོད་པའི་སབྐས་སུ་
ལབ་ཀི་ཡོད། དལོ་རྒྱལ་གི་གནས་ཚྱུལ་ལ་ྟ
བུ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ཁ་ོཚོའི་དམངས་

ཁོད་ཁ་བརྡ་ཟེར་བ་འདི་ག་རེ་བས་ནས་
བཙྱུགས་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚོ་ཁབ་བསྒགས་
ཡོང་རྒྱྱུའ་ིཆེད་ད་ུབཙྱུགས་པ་རེད། ང་ཚོས་
ཇི་ཙམ་བལསྟ་པ་ཡིན་ནའང་ཁོང་ཚོའི་ཁབ་
བསྒགས་ལ་ཕན་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡ་མ་བས་
ནས་བཞག་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཁ་ོརང་ཚོ་

ཁ་ོརང་ཚོ་སརླ་ཡང་བལསྟ་ནས་སྨནོ་པ་འད་
ཆགས་ན་མ་གཏགོས་ཕན་ཐགོས་གང་ཡང་
ཡོང་གི་མ་རེད། ང་ཚོའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་ད་ུ
གནས་ཚྱུལ་ཕྲན་བུ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ལམ་
སེང་ཁོང་ཚོས་འདི་བདེ་སྤདོ་བཏང་ནས་སིྤ་
ཚོགས་ཀི་ནང་ད་ུཇི་ཙམ་ཞིག་བཀམས་ཀི་
འདགུ འད་ིང་ཚོ་ཁངོ་ཚོའ་ིཁབ་བསྒགས་
འག་ོརྒྱྱུ འི་ལག་ཆ་ཆགས་ཀི་འདགུ་གམ་མི་
འདགུ དངེ་སང་བརྒྱྱུད་ལམ་མང་པ་ོཞིག་
ཡོད་པ་རེད། སིྤ་ཚོགས་ཀི་ད་རྒྱ་མང་པ་ོཡོད་
པ་རེད། གནས་ཚྱུལ་གཅིག་བྱུང་བ་དང་ཧ་
སང་སང་ཧནོ་ཐརོ་ཐརོ་བས་ནས་ལམ་སེང་
ཕར་བཏང་བཞག་གི་འདགུ དང་པ་ོགནས་
ཚྱུལ་བྱུང་བ་དང་བསམ་བླ་ོཞིག་བཏང། འད་ི
ངས་མི་བརྒྱ་ལ་བཏང་བ་ཡིན་ན་ཕན་ཐགོས་
རྒྱྱུ ་ཞིག་རེད་འདགུ་གམ་གནདོ་སྐལེ་རྒྱྱུ ་ཞིག་
རེད་འདགུ་གམ་ད་ེདགངོས་པ་བཞསེ་དགསོ་
པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ་བསམ་གི་འདགུ 
ང་རང་ཚོར་ཁ་གཏད་བས་མཁན་ལ་གདངོ་
ལེན་བདེ་རྒྱྱུར་ཡག་ཤོས་ད་ེཁག་གཅིག་ཡ་
མེད་གཏངོ་དགསོ་པ། ཁག་གཅིག་གདངོ་
དང་གདངོ་ཐུག་ནས་བདེ་དགོས་པ་ད་ེའད་
ཡོད་པ་རེད། འད་ིཁ་ོརང་ཁ་ོརང་གི་རིམ་
པ་མི་འད་བ་མི་འད་བ་ད་ེཚོ་བས་པ་ཡིན་ན་
ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། ད་འད་ི
ཚོགས་གཙོ་གཉསི་ཀི་བསམ་ཚྱུལ་རེད།
 ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་ད་ུབདོ་
དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་ཚད་མཐོ་དང་དམའ་ད་ེ
འདའི་དཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞིག་བྱུང་བ་རེད། 
ང་ཚོས་འདིར་གསུངས་པའི་སྐབས་སུ་བདོ་
ནང་ལོགས་ནས་བདོ་མི་ཚོས་ད་ོསྣང་མང་པ་ོ
ཞིག་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་ད་ེང་ཚོས་མཁནེ་དགསོ་
ཀི་རེད། ང་ཚོས་འད་ིནས་ག་ོབརྡ་སྤྲདོ་
སངས་འད་ིསོ་སོའི་ག་ོབ་ལེན་ཕགོས་ཤིག་གི་
ཐགོ་ནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆྱུང་ད་ུ
འག་ོཡོད་པ་རེད་ཟརེ་བ་ད་ེའད་གསུང་བསདྡ་
པ་ཡིན་ན། བདོ་ནང་ད་ུཉན་མཁན་ཚོས་འད་ི
དངོས་གནས་མིན་འག་ོབསམ་བསམ་ཞིག 
སེམས་ཤུགས་ཆག་རྒྱྱུའ་ིགཞི་ཞིག་ཆགས་མི་
སདི་པ་མ་རེད། ག་ོབ་ལེན་ཕགོས་ཀི་ཐགོ་
ནས་རེད་མ་གཏགོས་ཁ་སང་འཛིན་སྐོང་

བཀའ་ཤག་གི་ངསོ་ནས་གསལ་བཤད་གནང་
སོང། དཔརེ་ན་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་རེ་
རེར་ཆིབས་བསྒྱུ ར་གནང་བའི་སྐབས་སུ་
གསུང་ཆོས་ཡིན་ནའང་རེད། མང་ཚོགས་ལ་
བཀའ་སླབོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རེད། 

མིའ་ིགངས་ཚད་མང་ད་ུམང་ད་ུའག་ོཡི་ཡོད་
པ་རེད་མ་གཏགོས་ཉུང་ད་ུརྩ་བ་ཉིད་ནས་
འག་ོཡི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཙམ་གིས་བདོ་
པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་ད་ོསྣང་བདེ་ཀི་
ཡོད་པ་འདི་ད་ེག་རང་གིས་སནོ་གི་ཡོད་པ་
རེད། རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་ད་ུབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཡོང་དང་མ་ཡོང་ཟརེ་བ་གཙོ་བ་ོད་ེ༸རྒྱལ་
བ་རིན་པ་ོཆེའི་མཛད་འཕྲིན་གཅིག་རེད། 
གཉསི་པ་ད་ེབདོ་ནང་ད་ུབདོ་མིས་དཀའ་ལས་
བརྒྱབས་བཞག་པའི་གནད་དནོ་ད་ེདག་རྒྱལ་
སིྤའི་ཁནོ་ཡོངས་ལ་ཁབ་བསྒགས་ཤིག་འག་ོ
དསུ། རང་བཞིན་གིས་བདོ་པར་ཤ་ཚ་ཞིག་
སླབེས་སྡདོ་རྒྱྱུ ་དང། རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་བསདྡ་
པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་ཆགས་བསདྡ་ཀི་ཡོད་
པ་རེད། དཔརེ་ན་ ༢༠༠༨ ལོར་བདོ་ནང་
ད་ུས་བི་ཞི་རྒལོ་ཆེན་མོ་བྱུང་བ་ནས་བས་ཏ་ེ
ད་ལ་ྟབར་ད་ུབརིྩས་པ་ཡིན་ན། དའེ་ིསྔནོ་གི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་རེད། 
བདོ་པ་ད་ེདསུ་ཕི་རྒྱལ་ལ་ཉུང་བ་ཡོད་པ་
རེད། དངེ་དསུ་བདོ་པ་མང་ད་ུཕིན་ཡོད་པ་
རེད། མདནུ་ལ་ཐནོ་རྒྱྱུ ་བདོ་པ་མང་པ་ོཐནོ་
གི་ཡོད་དསུ། ཕི་རྒྱལ་བ་ཉུང་ཉུང་ལ་ྟབུ་ཞིག་
མཐངོ་བསདྡ་རྒྱྱུ འི་གནས་ཚྱུལ་ཞིག་ཡོད་པ་
རེད། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ ༢༠༠༨ ས་བི་
ཞི་རྒལོ་ཆེན་མོ་བྱུང་བ་ནས་ད་ལ་ྟབར་ད་ུརང་
ལུས་མེར་བསགེས་འག་ོབསྡད་པའི་གནད་
དནོ་ད་ེའད་མང་པ་ོཞིག་གིས་རྐྱནེ་པས་བདོ་
པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ག་ོརགོས་འཛམ་བུ་གླངི་ནང་
ད་ུཤུགས་ཆེ་ར་ུཕིན་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞུས་ན་
ཏན་ཏན་ཤུགས་ཆེ་ར་ུཕིན་ཡོད་པ་རེད། བདོ་
པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཇི་ཙམ་མག་ོཚོས་ན་ད་ེཙམ་
གི་རྒྱབ་སྐོར་མང་བ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ད་ེང་
རང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་ཤེས་པ་རེད། ད་ེརིང་
ངས་གསོ་ཚོགས་འདི་བརྒྱྱུ ད་ནས་ཚོགས་
གཙོའ་ིལས་འགན་གི་ཐགོ་ནས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་
གུ་ཁག་མང་པ་ོཞིག་ལ་འག་ོཡི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེའད་འག་ོཡི་ཡོད་དསུ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆྱུང་ད་ུའག་ོཡི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་འད་ི
མཐངོ་གི་མི་འདགུ ཡིན་ནའང་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་བ་རང་མང་ཉུང་དང་། ཚགས་
ཚྱུད་དང་མ་ཚྱུད་དང་ད་ེའདའ་ིགནས་སངས་

ཀི་ཐགོ་ནས་འཛིན་སྐངོ་གི་ངསོ་ནས་ཐུགས་
སྣང་གནང་དགསོ་པ་ཞིག་ཆགས་བསདྡ་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞསེ་
དགསོ་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བདོ་
པར་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འག་ོབསདྡ་ཡོད་
པ་རེད་མ་གཏགོས་ཤུགས་ཆྱུང་ད་ུའག་ོབསདྡ་
ཡོད་པ་མ་རེད་ཅསེ་འད་ིགཅིག་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
 ད་ེནས་ང་ཚོའི་ཚོགས་འདུ་རྡ་
རམ་ས་ལར་ཚོགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། 
དེང་སང་ང་ཚོས་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་
ཟརེ་དགསོ་རེད་དམ། གསོ་ཚོགས་ཀི་འག་ོ
ལུགས་ད་ེདག་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ཉིན་མ་
རག་པར་ཐད་ཀར་རྒྱང་སིང་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེབཞིན་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་གསུང་ཆོས་ཡིན་
པ་ཡིན་ནའང་རེད། མཛད་སྒ་ོད་ེདག་ཚང་
མ་ཐད་ཀར་རྒྱང་སིད་བདེ་ཐུབ་རྒྱྱུའི་འཕུྲལ་
ཆས་ཀི་ནསུ་པ་ད་ེའད་ཞིག་སླབེས་བསྡད་
ཡོད་པ་རེད། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་
གཞུང་འབལེ་གི་མཛད་སྒ་ོད་ེའད་ཚོགས་པའ་ི
སབྐས་སུ་མི་མང་ཚོ་ནང་ད་ུམ་བཞུགས་པར་
གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུཡོང་དགསོ་པ་ད་ེཧ་ཅང་
གི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། འད་ིཆབ་སདི་ཀི་བརྡ་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་གཏངོ་གི་ཡོད་པ་རེད། 
ཚོགས་འདརུ་སོང་ན་ཆོ་གང་ཡོད་པ་རེད། 
ང་ཚོས་བརྙན་འཕྲནི་ནང་ད་ུམཐངོ་ན་ིམཐངོ་
གི་འདགུ་ཅསེ་ནང་ད་ུབསདྡ་བསདྡ་པ་ཡིན་ན། 
མི་མང་གི་ཚོར་བ་ཟརེ་བ་ད་ེམི་མང་གི་འད་ུ
འཛོམས་ཐགོ་ནས་སནོ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད་
མ་གཏགོས། ནང་ད་ུབསདྡ་པ་གཅིག་པུས་
སནོ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། ད་ེཡིན་དསུ་ང་རང་
ཚོའ་ིགསུམ་བཅྱུའ་ིདསུ་དན་རེད། ད་ེབཞིན་
འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན། མང་གཙོའ་ིདསུ་
དན། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རགས་ 
ཕུལ་བའི་ཉནི་མོ་དང་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་གི་ཉནི་མོའི་མཛད་སྒ་ོལ་ྟབུ་ད་ེདག་
ཉ་ིམ་བཞི་ཞིག་ལོ་གཅིག་གི་ནང་ད་ུཚོགས་
ཀི་ཡོད་པ་རེད། མཛད་སྒ་ོད་ེདག་ལ་མི་མང་
ཚོ་ཕྲན་བུའི་ཐག་རིང་ནས་ཕབེས་དགོས་ཀི་
ཡོད་ནའང་ཕབེས་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་
རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། འད་ིམ་གཏགོས་སླབོ་
གྲྭའི་ཕུྲ་གུ་ཚོ་མེད་པ་ཡིན་ན་མཛད་སྒའོི ་
ཉམས་ལ་ྟབུ་ད་ེགང་ད་ུསླབེས་སོང་ངམ། སིྤ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་ཡིན་ན་འདརི་
འཚང་ཁ་བཤིག་བཤིག་ལྟ་བུ་ཞིག་བེད་ཀི་
རེད། འད་ིམ་གཏགོས་གཅིག་དངེ་སང་ཡོང་
མི་དགསོ་པ་ལ་ྟབུ་ཞིག་གི་གནས་སངས་ཤིག་
མཐངོ་བསདྡ་ཀི་འདགུ འད་ིཡག་པ་ོམ་རེད་
བསམ་གི་འདགུ འད་ིམི་མང་ལ་འབདོ་སྐལུ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ེརིང་གསོ་ཚོགས་འད་ིབརྒྱྱུད་
ནས་རྡ་རམ་ས་ལ་གཅིག་པུ་མ་རེད། ས་
གནས་གང་འད་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ད་ེ 
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དག་སུང་བརིྩ་བདེ་པའི་སབྐས་ད་ེདག་ལ་མི་ 
མང་མཉམ་འཛོམས་དང། མཉམ་ཞུགས་
བདེ་དགོས་པ་འདི་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད་བསམ་གི་ཡོད།
 དེ ་ ན ས ་ གོས ་ ཚོ ག ས ་ ཀི ས ་
བཙྱུགས་བཞག་པའི་ཚོགས་ཆྱུང་དང་འབལེ་
བའ་ིཐགོ་ནས་དཔལ་ལནྡ་འཕྲདོ་བསནེ་བཀའ་
བླནོ་དང་འབལེ་བའི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོའི་གསོ་
ཚོགས་ནང་ད་ུགླངེ་སླངོ་ཕྲན་ཙམ་བྱུང་བ་
རེད། ད་ལ་ྟམཇུག་བསྡམོས་སབྐས་སུའང་
གསོ་ཚོགས་ནང་ད་ུབཞུགས་མི་འདགུ འད་ི
བརྒྱྱུ ད་ནས་ང་ཚོས་ཉམས་མངོ་ག་རེ་ལེན་
དགསོ་ཀི་རེད་དམ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། འཛིན་
སྐོང་གིས་ཕག་ལས་ག་རེ་གནང་བ་ཡིན་
ནའང་འདི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གནང་
དགསོ་པ། མང་ཆེ་བ་ཞིག་ཚད་དང་ལནྡ་པ་
ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ད་ེང་ཚོས་ངསོ་འཛིན་
ཞུ་ཡི་ཡོད། གནས་ཚྱུལ་ད་ེའད་ཞིག་བྱུང་
བ་རེད་ད་ེགནས་ཚྱུལ་འདི་བྱུང་བའི་རྐྱེན་
གིས་སིྤ་ཚོགས་ནང་དུ་ཤུགས་རྐྱེན་མང་
པ་ོཞིག་བྱུང་བ་རེད་ལ། གསོ་ཚོགས་ནང་
དའུང་དསུ་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་
གཏངོ་དགསོ་པའི་གནས་སངས་ད་ེའད་བྱུང་
བ་རེད། འད་ིཡིན་དསུ་ང་ཚོ་སིྤ་པའ་ིའགན་
ཁུར་མཁན་སུ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་སོ་སོས་
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་ད་ེསོ་
སོས་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་
པ་ཡིན་ནའང་གཞན་ཚོས་གང་འད་བལྟ་
ཡི་འདགུ སོ་སོའ་ིལས་ཀ་འདརི་སྐནོ་ནརོ་
འཁུལ་གང་འད་ཡོང་གི་འདགུ ད་ེཚོ་སབྐས་
སབྐས་ནས་དཔྱད་པ་ལ་ྟབུ་ཞིག་བས། སོ་
སོས་ད་ེའད་ཞིག་བས་པ་ཡིན་ན་འད་ིལ་ྟབུའི་
གནས་ཚྱུལ་ཡོང་མི་དགོས་པ་ལྟ་བུ ་ཞིག་
མཐངོ་གི་ཡོད། འདའི་ིགནས་ཚྱུལ་གི་བྱུང་
རིམ་ཆ་ཚང་གི་ཐགོ་ནས་གང་ལརྟ་འཚོ་བདེ་
སནྨ་ཁང་དང་ཀ་ོལི་གལྷ་སནྨ་ཁང་དང་བཅས་
ཞིབ་འཇུག་བདེ་དགསོ་པའི་གནས་སངས་ད་ེ
འད་དང། ལས་བདེ་ཁ་ཤས་གནས་དབྱུང་

གཏངོ་དགསོ་པའ་ིགནས་སངས། ལས་བདེ་
མང་པ་ོཞིག་ཕར་ཚྱུར་གནས་སྤསོ་གཏངོ་
དགསོ་པའ་ིགནས་སངས། ད་ེདག་ཚང་མའ་ི
ཐགོ་ནས་ང་ཚོའ་ིལས་ཀི་སྣ་ེམོ་བ་ཚོས་ཉམས་
མངོ་ལེན་དགསོ་པ་ཞིག་དང། བསབླ་བ་ལེན་
དགསོ་པ་ཞིག་དང། ལས་བདེ་ནང་ད་ུཡིན་
པ་ཡིན་ནའང་སིྤ་པའི་ལས་དནོ་བེད་པའི་
སྐབས་སུ་ལས་དནོ་ཚགས་ཚྱུད་པ་ོཡོང་རྒྱྱུ ་
ཞིག་དང་། ག་འགགི་པ་ོཡོང་རྒྱྱུ ། ད་ེབཞིན་
ལྐགོ་ཟ་རུལ་སུངས་དང་ངན་བྱུས་ད་ེའད་
མེད་པའ་ིགནས་སངས་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགསོ་
པ་གནས་སངས་ཡག་པ་ོབས་ནས་བསུྐན་
དགོས་པ་འད་ིགལ་ཆེན་པ་ོཞིག་རེད་བསམ་ 
གི་འདགུ ད་ེརིང་ང་ཚོ་འདརི་འཕྲདོ་བསནེ་
བཀའ་བླནོ་གཅིག་པུའི་བཀའ་མོལ་མ་རེད། 
ང་ཚོ་སིྤ་ཡོངས་ནས་གནས་ཚྱུལ་ད་ེའད་མ་
ཡོང་བ་དང། སོ་སོའ་ིལས་འགན་ཡག་པ་ོ
བསུྒབ་དགོས་པའི་གནད་དནོ་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད་བསམ་གི་འདགུ
 ད་ེནས་ང་ཚོ་ཁིམས་བཟའོི་ལས་
དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིཐགོ་ནས་རྒྱ་བལ་འབུག་
གསུམ་ཕུད་པའ་ིཨེ་ཤི་ཡ་དང། ཨོ་སི་ཀ་ེལེ་
ཤི་ཡའ་ིས་ཆ་འདརི་ང་ཚོས་སིྤ་འཐུས་གཅིག་
ཕུལ་ཐུབ་པ་རེད། ང་རང་ཚོ་འདརི་གསོ་
ཚོགས་ནང་ད་ུགང་ཐག་གཅདོ་པ་ཡིན་ནའང་
མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་གཞིར་བཟུང་བས་
ནས་ཐག་གཅདོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་
ཚོགས་འད་ུདབུ་འབདེ་སབྐས་སུའང་ཞུས་པ་
ཡིན། མང་གཙོའ་ིལམ་ལུགས་གཞིར་བཟུང་
བས་ནས་ཐག་བཅད་ནས་འགོ་ཡི ་རེད། 
འདསི་ཐནོ་པ་དང་མ་ཐནོ་པའ་ིགནས་སངས་
ཀི་འགོ་ནས་སིྤ་ཚོགས་ནང་ལོགས་ལ་འཁུག་ 
རྐྱེན་མ་ཐབེས་པ་ཞིག་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་
ཡིན། ད་ལ་ྟང་ཚོ་འདརི་གསོ་ཚོགས་མཇུག་
བསྡསུ་པའ་ིསབྐས་འདརི་ཕི་ལོགས་ལ་ཇ་ོནང་
པ་ལ་སིྤ་འཐུས་གཉསི་སྤྲད་མ་སོང་ཞསེ་རྣམ་
འགྱུར་ཞིག་བསན་ཏ་ེབཞུགས་སྡདོ་ཡོད་པ་
རེད། ཁངོ་རྣམ་པས་དགསོ་འདནུ་དནོ་ཚན་

བཞི་ཞིག་སནོ་འདགུ དའེ་ིནང་ལ་གཞིས་
བེས་བདོ་མི་ཁི་ཕྲག་མང་པའོི་ལོ་ངོ་བཅོ་
བརྒྱད་ལྷག་གི་རིང་སྙན་ཞུ་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་
ཕུལ་བ་རིྩས་མེད་བཏང་དགོས་དནོ་ཅི་ཡིན་
གསལ་བཤད་བ་དགསོ། དའེ་ིགནད་དནོ་
ང་རང་ཚོ་སིྤ་འཐུས་ཚང་མས་མ་མཁནེ་པ་
གང་ཡོད་པ་མ་རེད། མང་ཚོགས་ནང་ལ་མ་
མཁནེ་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོ་
མང་གཙོའ་ིལམ་སལོ་ཞིག་ལ་འག་ོཡི་ཡོད་པ་
རེད། ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་ད་ེམ་ཐུབ་པ་རང་རེད། 
མ་འོངས་པར་ཁོ་རང་ཚོས་ཞུ་སྐུལ་བེད་
སངས་ད་ེཚོ་ཚད་དང་ལྡན་པ་བས་པ་ཡིན་
ན། རསེ་མ་ཞིག་ལ་གཟགིས་རྒྱྱུ ་རེད། ད་ེམ་
གཏགོས་དའེི་སངྒ་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
གང་ཡང་མི་འདགུ
 གཉསི་པ། ས་སྐའ་ིསིྤ་འཐུས་
ག་ཟི་དགེ་བཤེས་ཚེ་རིང་པའོི་གཙོས་ཆོས་
བརྒྱྱུ ད་སིྤ ་འཐུས་རྣམས་ཀིས་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་དང་། བདོ་ཀི་ཆོས་
བརྒྱྱུ ད་ཁག་གི་བླ་ཆེན་རྣམས་ཀིས་ཇོ་ནང་
པར་རྒྱབ་གཉརེ་སྤྲད་པའ་ིཡིག་ཆ། ད་ེབཞིན་
ད་ུཆོས་ཚོགས་ཐངེས་བཅྱུ་གཅིག་པའི་གསོ་
ཆོད་བཅས་རིྩས་མེད་བཏང་དནོ་ཅི་ཡིན་
གསལ་བཤད་བ་དགསོ། ཅསེ་པ་ད་ེངས་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་
བས་ནས་ལན་ཞུ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་མ་རེད། 
གསུམ་པ། ཐངེས་འདའི་ིགསོ་ཚོགས་སངེ་
དང་བདནེ་མིན་པའ་ིཐག་གཅདོ་ལ་ངསོ་ལེན་
མེད་པར་མ་ཟད། བག་ོགླངེ་ཙམ་ཡང་མ་
བས་པའ་ིདགངོས་དནོ་ཅི་ཡིན་གསལ་བཤད་
བ་དགསོ། ད་ེངས་ཁ་སང་གསོ་ཚོགས་ནང་
གསལ་པ་ོཞུས་པ་ཡིན། ང་རང་ཚོ་གསོ་
ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་ད་ེབཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁེན་གི་ཡོད་པ་རེད། 
ལས་རིམ་གི་འག་ོསངས་དང་ལྷག་པར་ད་ུ
ཁིམས་བཟ་ོབའི་སབྐས་ལ་ཚྱུད་དང་མ་ཚྱུད་
བལ་ྟརྒྱྱུ ། དང་པ་ོཁམིས་འཆར་འདནོ་མཁན། 
རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་མཁན། ད་ེནས་ཚྱུད་དང་མ་
ཚྱུད་བལ་ྟརྒྱྱུ ་རེད། ཆེད་མངགས་ད་ོདམ་པ་ོ

ཡོང་བའ་ིཆེད་ད་ུབརདོ་པ་དང་པ།ོ བརདོ་པ་
གཉསི་པ། བརདོ་པ་གསུམ་པ། ད་ེབཞིན་
འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་རེད། བརདོ་པ་གཉསི་
པའི་སྐབས་ལ་གསུང་དགོས་མཁན་ཡོད་ན་
ཕག་བརྐྱང་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་ཡོད་པ་རེད། ག་
རེ་ཡིན་ཟརེ་ན། ཁ་སང་ལས་རིམ་རྣམ་
གཞག་ཅིག་ཕབེས་པ་རེད། ལས་རིམ་རྣམ་
གཞག་ཕབེས་སངས་ད་ེཚོགས་གཙོར་འདདོ་
པ་ཁངེས་པ་མ་བྱུང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ལས་རིམ་
རྣམ་གཞག་གནང་མཁན་བཀུར་འོས་སིྤ་
འཐུས་གསོ་ཚོགས་ད་ེག་རང་ནང་བཞུགས་ 
ཡོད་པ་རེད། གཅིག་བས་ན་འདསི་རྒྱྱུ ་
མཚན་ལ་བརནེ་ནས་བསམ་ཚྱུལ་ད་ེསླབེས་
མེད་དམ་བསམ་བསམ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོང་གི་
འདགུ ཡིན་ནའང་འད་ིབརདོ་པ་གཉསི་
པའི་སྐབས་ལ་སོ་སོས་ཕག་མ་བརྐྱངས་པ་ 
དང་། ད་ེནས་གཏན་འབབེས་བས་ཟནི་པ་
དང་། གཏན་འབབེས་བས་ཚར་བའ་ིརསེ་ལ་
ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་བཏནོ་ཡོང་དསུ། སོ་
སོའི་ནརོ་འཁུལ་ད་ེཕར་བཀབ་ནས་ཚོགས་
གཙོས་མ་འགིག་པའི་ཕོགས་འད་བ་ོཞིག 
བཏནོ་ཡོང་ན་ད་ེཏག་ཏག་བསདྡ་ཀི་མི་འདགུ 
ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིའདདོ་པ་བྱུང་། ད་ིབ་ད་ེསླབེས་
སྡདོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་གཙོའ་ིངསོ་
ནས་བག་ོགླངེ་བདེ་མ་ཆོག་པར་བཀག་མེད། 
བཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བག་ོགླངེ་
མ་གནང་བ་ཡིན་ན། ཁདེ་རང་ཚོར་གསུང་
རྒྱྱུ ་ཡོད་དམ། ཞསེ་ཕར་སདྐ་ཆ་དསི་བསདྡ་
པ་ཡིན་ན། ད་ེཡང་ཚོགས་གཙོའ་ིཐགོ་ནས་
ཏག་ཏག་བསདྡ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡིན་
པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་གིས་ཐག་གཅདོ་ད་ེའད་ཕིན་
པ་རེད། མ་གཏགོས་ཆེད་མངགས་བག་ོ
གླངེ་མི་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་མ་
རེད། ཡིན་ནའང་གནས་ཚྱུལ་གཞན་པ་
ཞིག་གི་ཐགོ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། གནས་
ཚྱུལ་འདི་ཁོ་རང་ཚོས་གསུང་ད ོན་ལྟར། 
ལོ་ ༡༨ རིང་ལ་སནྙ་ཞུ་ཕུལ་ཡོད། ཕལ་
ཆེར་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ལ། ཡིག་སྣདོ་
མཐུག་པ་ོགཉསི་གསུམ་ཞིག་ཆགས་བསདྡ་ཀི་

ཡོད་པ་རེད། དསེ་ན་གནས་ཚྱུལ་འད་ིཐགོ་
ལ་ང་རང་ཚོ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུད་ེ
སྔནོ་མ་ཞིག་ལ་ཚོགས་པ་རེད། ༢༠༡༢ ལ་
བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ནས་གནས་
ཚྱུལ་འདིའི་སྒང་ལ་བག་ོགླངེ་བས་ཡོད་པ་
རེད། བག་ོགླངེ་བས་ནས་མཐའ་མའ་ིཐག་
གཅོད་འབབ་ས་ག་པ་ཞིག་ལ་བབས་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེདསུ་ཕག་བསི་ཕུལ་བ་རེད། 
སབྐས་ ༡༦ པའ་ིའསོ་ཤོག་མ་བསྡ་ུགངོ་ལ་ང་
ཚོས་ཐག་གཅདོ་གཅིག་བདེ་ཀི་ཡིན། ཐག་
གཅོད་བདེ་སངས་ད་ེམང་གཙོའི་ལམ་ནས་
བདེ་དགསོ་པ་རེད། ད་ལ་ྟཡང་བསྐར་དནོ་
ཚན་བཞི་པ་དའེ་ིནང་ལ་སབྐས་ ༡༦ པའ་ི
འསོ་བསྡའུ་ིལས་རིམ་འག་ོའཛུགས་མ་གནང་
བའ་ིསྔནོ་ད།ུ ཇ་ོནང་པར་ཆོས་བརྒྱྱུད་སིྤ་
མཚྱུངས་ཀི་ཐོབ་ཐང་གནང་ཕོགས་ཐག་
གཅདོ་གནང་དགསོ་གསུངས་པ་ད།ེ ད་ེརིང་
གསོ་ཚོགས་ནང་ལ་གསོ་བསྡུར་བས་ཟིན་
པ་ཞིག ད་ེརིང་ཉནི་མཐའ་མ་ད་ེལ་ཡང་
བསྐར་ཁརེ་ཐུབ་རྒྱྱུ འི་ལམ་ཁ་ཞིག་ཚོགས་
གཙོས་མཐངོ་ གི་མི་འདགུ དསེ་ན་ད་ེཚོའ་ི
གནད་དནོ་ད་ེཚོ་དགངོས་པར་འཇགས་པའི་
ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་
ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེརིང་གསོ་ཚོགས་འད་ིབརྒྱྱུད་
ནས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ེནས་སིྤ་ཚོགས་ད་རྒྱ་ད་ེ
ཚོའི་ནང་ལ་གནས་ཚྱུལ་འད་མི་འད་མང་
པ་ོཞིག་བཏང་ཡོང་བས་པ་ཡིན་ན། སིྤ་
ཚོགས་ནང་ལ་གནས་ཚྱུལ་མང་བ་ཆགས་པ་ 
དང་། མ་མཐུན་པ་མང་པ་ོཆགས་རྒྱྱུ ་མ་
གཏགོས་མཐུན་པའི་རྒྱན་ལ་འག་ོཐུབ་རྒྱྱུ ་
ཡོད་པ་མ་ རེད། དསེ་ན་ད་རྒྱ་ནང་གནས་
ཚྱུལ་གཏངོ་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་འད། ག་
རེ་བདེ་ཀི་ཡོད་ནའང་། ད་ེཚོ་བརདོ་བ་དང་
གང་ཡིན་ནའང་གཟབ་གཟབ་བས་ནས། 
གཏངོ་དགསོ་རྒྱྱུ ་ད་ེགནད་འགག་ཅིག་མཐངོ་
གི་ཡོད། ད་ེདགངོས་པ་ལ་འཇགོ་རོགས་
གནང་། ཞསེ་ད་ེཞུ་བཞིན་ཡོད།

   ༼འཕྲསོ་བདནུ་ཕྲག་རསེ་མར་གཟགིས།༽

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་སླབོ་དཔནོ་ཟླ་བ་ནརོ་བུ་ལགས་ཀི་རསེ་དན་ཀི་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༧ ཉནི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའ་ིནང་རནེ་གཞི་བས་

པའ་ིཇ་ཝར་ཧར་ལལཱ་ན་ེཧ་ར་ུ (JNU) 
གཙྱུག་ལག་སླབོ་གྲྭའི་བདོ་དནོ་གླངེ་སགེས་

(Tibet Forum, JNU) དང༌། (Tibetan  

Review) བདོ་གནས་སྐར་ཞིབ་དསུ་དབེ་
ཁང་གཉསི་ཐུན་མོང་གིས་ག་ོསིྒག་
འགོ གཙྱུག་ལག་སླབོ་གྲྭ་དའེ་ི
སིྤ ་ཚོགས་ཚན་རིག་གི་ཚོགས་
ཁང་ནང་སླབོ་དཔནོ་ཟླ་བ་ནརོ་བུ་
ལགས་ཀི་རེས་དན་ལྷན་ཚོགས་
ཤིག་སྐངོ་ཚོགས་གནང་འདགུ
  དེ ་ ཡ ང ་ གོ ང ་
ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ་ད ་ོལྷན་ཚོགས་
དབུ ་འབེད ་ ཀི ་མཛད་སྒ ོའི ་སྐུ ་
མགོན ་ ག ཙོ ་ བ ོ ་ གཙྱུ ག ་ ལག ་
སླ ོབ ་ཁང་ད ེའི ་ཉ ེ་བའི ་ རིགས་
བདག་སྐུ ་ཞབས་ཨེསེ་ཀེ་སོ ་པ ོ་
རོ་ཡེ་ (Prof. S.K Soproy) 

ལགས་ཕབེས་ཡོད་པ་དང་། སབྐས་དརེ་ལྡ་ིལི་ 
སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀའ་ཟུར་བསན་པ་ 
ཚེ་རིང་མཆོག་དང་། བདོ་མིའ་ིསིྒག་ 
འཛུགས་ཀི ་སིད་སྐོང་བླ ་ོབཟང་སེང་གེ ་
མཆོག་གིས་སླབོ་དཔནོ་ཟླ་བ་ནརོ་བུའི་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་སབྐས། སླབོ་དཔནོ་ཟླ་
བ་ནརོ་བུ་ལགས་ནི་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའི་
མཁས་དབང་ཞིག་ཡིན་པ་དང༌། ཁངོ་གིས་
བསི་པའ་ིདཔ་ེདབེ་དང༌། རྩམོ་ཡིག་ཁག་
བརྒྱྱུད་བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་
ནག་གིས་གཙོས་ཨེ་ཤི་ཡ་སོགས་ལ་ཤེས་
ཡོན་ཐགོ་ནས་ཞབས་འདགེས་ཆེན་པ་ོགུབ་
ཐུབ་ཡོད་པ། ད་ེབཞིན་ཁངོ་གིས་བསི་པའ་ི
དཔ་ེདབེ་དང་རྩམོ་ཡིག་ད་ེདག་ལ་བདོ་རིག་
པས་གཙོས་རྒྱ་ནག་དང་། ཧ་ིམཱ་ལ་ཡ། 

དཀིལ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡ་བཅས་ཀི་ཐོག་སླབོ་
སྦངོ་གནང་མཁན་ཚང་མས་ངསོ་འཛིན་དང་
ཡི་རང་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་
དང༌། བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་ཁངོ་ལ་ྟབུ་མི་
མང་ཙམ་བྱུང་ཚེ་ང་ཚོའི་ལས་འགུལ་དང་
འཐབ་རྩོད་ཀི་ནསུ་པ་ཆེ་རུ་འག་ོརྒྱྱུ ་ཡིན་པ་ 
དང་། ཕགོས་མཚྱུངས་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་ང་ཚོས་སླབོ་དཔནོ་ཁོང་ལ་རེས་དན་
ཞུས་པ་ཙམ་མིན་པར། ཁངོ་ནང་བཞིན་ཤེས་
ཡོན་ཐགོ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ཁོང་ལ་ྟབུ་
གུབ་འབས་སྨནི་ཐུབ་པ་ཞིག་གནང་དགོས་
སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ

༼པར་ངསོ་བཞི་པའ་ིའཕྲསོ།༽



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥4

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་སུ་ཇ་ཱབདོ་ཁིམ་གི་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་སླབོ་ཐནོ་མཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡༠ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ག་ེམཆོག་གིས་སུ་ཇཱ་བདོ་

ཁིམ་ནས་སྒྱུ ་རྩལ་སླབོ་ཚན་ཐགོ་འཛིན་རིམ་
བཅྱུ་གཉསི་སླབོ་ཐནོ་ཐངེས་དང་པའོི་སླབོ་མ་
རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ
 དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་
མཆོག་སུ་ཇཱ ་བ ོད་ཁིམ་དུ་ཕ ེབས་འབོར་
སྐབས་སུ་ཇཱ་བདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་སིྤས་གཙོས་
སྦརི་དང་ཅནོ་ཏ་ར། སྡ་ེདག་ེབཅས་ཀི་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པ། གཞུང་འབལེ་
དང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་སྐུ་ཚབ་བཅས་

ཀིས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ ད་ེ
ནས་སིད་སྐངོ་མཆོག་སླབོ་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་
ནང་སུ་ཇཱ་བདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་

འཚམས་འད་ིཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་གསུང་
བཤད་གནང་སབྐས། ཐངེས་འདའི་ིའཛིན་
རིམ་བཅྱུ་གཉསི་སླབོ་གྲྭ་ཐནོ་མཁན་ཕལ་ཆེ་
བ་བདོ་ནས་བསླབེས་པ་ཡིན་སབས།
 སླབོ་ཐོན་མཛད་སྒ་ོའདི་བཞིན་
དམིགས་བསལ་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་ངོས་
འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུང་དནོ། ཁདེ་
ཚོ་མང་ཆེ་བ་བདོ་ནས་ཡིན་འདགུ ཁདེ་
ཚོའི་ཕ་མ་དང་ནང་མི་ཚོའི་ངསོ་ནས་ཤེས་

ཡོན་ཐོག་རེ་བ་ཆེན་པ་ོབརྒྱབ་ས་ེཁེད་ཚོ་
འདརི་བཏང་བ་རེད། ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ངསོ་ནས་ཁདེ་ཚོར་ལ་ྟསྐངོ་

བདེ་མཁན་ལ་ྟབུ་བས་ཏ།ེ 
ཁདེ་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་
གུབ་འབས་ཡག་པ་ོཐནོ་
ཐབས་བེད་རྒྱྱུ ་ང་ཚོའི ་
ལས་འགན་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ ་
བཞིན་ཡོད། ང་ཚོས་སོ་
སོའི་འཚོ་བ་ཡག་པ་ོཞིག་
སྐལེ་རྒྱྱུ ་ཁ་ོནའི་ཆེད་སླབོ་

སྦངོ་བས་པ་ཞིག་མིན་པར་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་
ཆེད་སླབོ་སྦངོ་བདེ་བཞིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་
བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ཀི་དསུ་དང་རྣམ་
པ་ཀུན་ད་ུསླབོ་སྦངོ་ཡག་པ་ོབདེ་དགསོ་རྒྱྱུར་
དམིགས་བསལ་འགན་ཞིག་ཡོད།
 ད་ལྟའི ་བཀའ་ཤག་གིས་ཤེས་
ཡོན་འད་ིབཞིན་ལས་དནོ་ཚང་མའ་ིནང་ནས་
གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་
ཡོད་པར་བརནེ་དའེ་ིཐགོ་གང་ཐུབ་འག་ོགནོ་

གཏངོ་བཞིན་ཡོད། ཤེས་ཡོན་དང་སིྤ་ཚོགས་
ཡར་རྒྱས་གཉིས་དབར་འབལེ་བ་ཧ་ཅང་
ཆེན་པ་ོཡོད། ང་ཚོའ་ིཕྲག་པར་བདོ་ནང་
གི་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་རེ་བ་དང་མངནོ་འདདོ་
སུྒབ་རྒྱྱུའ་ིའགན་ཁུར་ཡོད། ཁངོ་རྣམ་པའ་ི
མངནོ་འདདོ་དང་རེ་བ་བསྐངོ་ཆེད་ཤེས་ཡོན་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། དརེ་བརནེ་
ཁདེ་ཚོས་སླབོ་སྦངོ་ཐགོ་གུབ་འབས་ལེགས་
པ་ོསོན་པར་ཉུང་མཐར་ཉིན་ལྟར་ཆྱུ་ཚོད་ 
༡༠ སླབོ་སྦངོ་ཆེད་གཏངོ་དགསོ། ཞསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
 ད་ེརེས་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
སླབོ་ཐནོ་སླབོ་མ་གངས་ ༡༢༨ རྣམས་ལ་
མཇལ་དར་དང་སླབོ་སྦངོ་ཐོག་བ་བ་ལམ་
ལྷངོ་ཡོང་བའི་འཚམས་འདི་ཡང་གནང་
འདགུ ད་ེབཞིན་གངོ་ཚེས་ཉནི་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་ཅནོ་ཏ་ར་བདོ་ཁིམ་དང་སཾམ་བྷ་ོ
ཊ་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་མ་རྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་
ཀིས་ཤེས་ཡོན་གི་གལ་གནད་དང་འགོ་
ཁིད་ཀི་ལམ་སནོ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་། 
སབྐས་དརེ་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ཀིས་ཤེས་ཡོན་

དང་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་སོགས་ཀི་
སྐརོ་ད་ིབ་འདནོ་སབྐས་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ལན་འདབེས་ཞིབ་ཕྲ་གནང་འདགུ
 ད་ེརེས་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
སྦརི་བདོ་ཚོགས་ཀི་སིྤ་ཁང་ནང་ད་ུས་གནས་
འགོ་འཛིན་རྣམས་དང་ལྷན་ཞུགས་མོལ་
ཚོགས་འདུའི ་དབུ་བཞུགས་སྐོང་གནང་
འདགུ སབྐས་དརེ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་སོ་
སོའི་ནང་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་
ཐབས་སྐརོ་ག་ོབསྡརུ་གནང་འདགུ ད་ེཉནི་
གི་ལས་རིམ་མཐའ་མར་སིད་སྐངོ་མཆོག་
གིས་སྦརི་ཁུལ་ད་ུབདོ་ནས་གསར་ད་ུའབརོ་
བ་རྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་བ་མ་ཟད། 
ཁོང་རྣམས་ཀི་ཞུགས་གནས་ཆེད་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀིས་ས་ཆ་ཉསོ་ཡོད་པ་དརེ་
གཟགིས་ཞིབ་གནང་བ་དང་སྦྲགས། ས་
གནས་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་དཀའ་ངལ་སྙན་
སྒནོ་ཞུས་པ་རྣམས་ཉན་ཞིབ་གནང་ནས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་གང་ཐུབ་རོགས་
རམ་གནང་རྒྱྱུའི་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་གསར་འགདོ་པའ་ིད་ིབར་བཀའ་ལན་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ 
ཉནི་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གི་ཕུ་གངོ་ཁརེ་ 
Gifu ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའ་ིཉ་ིཧངོ་སོ་ཏ་ོ
གཞནོ་སྐསེ་མཐུན་ཚོགས་  All Japan Soto 

Young Priest Association བཙྱུགས་ནས་
ལོ་ང་ོ ༤༠ འཁརོ་བའ་ིམཛད་སྒརོ་ཆོས་
འབལེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ  ད་ེཡང་
ད་ེཉནི་ཐགོ་མར་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གིས་ཉ་ིཧངོ་གི་གསར་ཤོག་གགས་ཅན་ཨ་
ས་ཧ་ིཤིམ་བྷུན་ Asahi Shimbun ཟརེ་
བའི་གསར་འགདོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཏ་ེསུ་ཝ་ཀ་ོགུ་
རེ་ Tetsuo Kogure ལགས་དང་། བརྙན་
འཕྲནི་བརྒྱྱུད་ལམ་ Live Viewing Ja-

pan ཞསེ་པའ་ིགསར་འགདོ་པ་མཱ་ཀི་ཨོ་ས་

ན་ཡི་ལགས་སོགས་ཀི་ད་ིབར་བཀའ་ལན་
སྩལ་འདགུ ད་ེཡང་ཐགོ་མར་གསར་འགདོ་
པས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ན་ོསྦལེ་ཞི་བདའེི་
གཟངེས་རགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་མི་ལོ་ 
༢༥ སོང་བའ་ིདསུ་རིང་འདརི་འཇིགས་སྐལུ་
དག་སྤདོ་པའ་ིལས་འགུལ་ཁབ་བརྡལ་ཤུགས་
ཆེ་ཕིན་པའ་ིགནས་སངས་ཐགོ་དགངོས་ཚྱུལ་
ཇི་ཡོད་ཀི་ད་ིབ་ཞུས་པར་བཀའ་ལན་སྩལ་
དནོ། ནབུ་འཇར་མན་སརྦ་ལིན་རིྩག་གང་

བསླགོས་པ་དང༌། ཨུ་ར་ུསུ་ཁ་ཐརོ་ད་ུཕིན་
པ། ཝར་སོ་མཐུན་གསོ་ནསུ་མེད་ཕིན་ནས་
ད་ེསྔ་མཐུན་གསོ་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
འགའ་ཤས་མང་གཙོར་གྱུར་བ། ད་ེབཞིན་
རྡལུ་ཕྲན་མཚོན་ཆའ་ིཉནེ་ཁ་ཆྱུང་ད་ུཕིན་ནས་
ད་ཆ་འཛམ་གླངི་ཐརོ་ཞིག་འག་ོརྒྱྱུའི་ཉནེ་ཁ་
ལས་གལོ་བ་སོགས་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཕིན་
ཡོད།  འཇིགས་སྐལུ་དག་སྤདོ་ཀི་དཀའ་
ངལ་ཕྲན་བུ་ཡོད་པ་ད་ེདག་རྡལུ་ཕྲན་མཚོན་
ཆའ་ིདམག་འཁུག་དང་བསྡརུ་བ་ཡིན་ན་ཆྱུང་
ཆྱུང་ཞིག་རེད། འནོ་ཀང་གནས་ཚྱུལ་ཐབས་
སྐ་ོབ་ཞིག་ལ་འཇིགས་སྐལུ་དག་སྤདོ་པ་ཆོས་
དད་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའི་ལོག་རགོ་འདི་
རེད། དརེ་བརནེ་ལོག་རགོ་འད་ིསེལ་ཆེད་ང་

ཚོས་འབད་བརྩནོ་སྣལོ་མ་ཞིག་བདེ་དགོས། 
ད་བར་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་མི་གངས་ས་
ཡ་མང་པའོ་ིསེམས་ལ་ཞི་བདའེ་ིཚོར་བ་སིྦན་
ཡོད་པ་མ་ཟད། འབྱུང་འགྱུར་ཡང་ད་ེབཞིན་
ཕན་ཐགོས་ཡོང་ངསེ་ཡིན། ང་ཚོས་ཆོས་
ལུགས་འད་མིན་ཡོད་པ་དང་མཐར་ཐུག་གི་
བསུྒབ་བ་ཡང་མི་འད་བ་ཡོད་པའི་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ད་ེངོས་ལེན་བེད་དགོས།  
ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༡ དནོ་རྐྱནེ་བྱུང་རསེ་

ངསོ་ཀིས་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཇརོ་
ཇི་བྷུ ་ཤི་མཆོག་ལ་ཡི་ག་ེཞིག་ཕུལ་ནས་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐསེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། དནོ་
རྐྱནེ་དརེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་གདངོ་
ལེན་གནང་དགསོ་པའི་འབདོ་སྐལུ་ཡང་ཞུས་
ཡིན། གང་ཡིན་བརདོ་ན་གལ་ཏ་ེའཚེ་བ་
བས་ན་སབྐས་དརེ་འཇིགས་སྐལུ་དག་སྤདོ་པ་
བྷནི་ལ་ཌེན་གཅིག་ལས་མེད་ཀང་འཚེ་བའི་
བ་སྤོད་ད་ེལ་བརནེ་ནས་བྷིན་ལ་ཌེན་བཅྱུ་ 
དང་། ད་ེནས་བྷནི་ལ་ཌནེ་བརྒྱ་ཐནོ་ཡོང་རྒྱྱུ ་
རེད། གང་ཡིན་བརདོ་ན་འཚེ་བའ་ིལན་ལ་
འཚེ་བ་ཡོང་རྒྱྱུ ་འད་ིརེད། འཇིགས་སྐལུ་དག་
སྤདོ་པ་ཚོ་ཡང་མི་རེད། ད་ེང་ཚོས་མ་བརདེ་
པ་བས་ནས་ཁ་ོཔ་ཚོ་དང་ལནྷ་གསོ་མོལ་ཐགོ་
སིྒག་ཐབས་བདེ་དགསོ། ཞསེ་བཀའ་ལན་
སོྩལ་སབྐས་གསར་འགོད་པས་གསོ་མོལ་ད་ེ
འད་ཡོང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད། 
ཅསེ་ཞུ་སབྐས་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་འཇིགས་
སྐུལ་དག་སྤདོ་པ་མག་ོམཁགེས་རེ་ཟུང་གིས་
ཉན་འདགོ་ཁ་པ་ོམ་རེད། འནོ་ཀང་ཚང་མ་
ད་ེའད་རང་མ་རེད།  གལ་ཏ་ེགསོ་མོལ་གི་
ཁརོ་ཡུག་བཟང་པ་ོཞིག་དང་།  རྣམ་འགྱུར་
ཡག་པ་ོཞིག་སནོ་ཐུབ་ན་འཇིགས་སྐུལ་རིང་
ལུགས་པ་ཁག་གཅིག་གིས་ཏན་ཏན་གོ་ཤས་
ནན་ཤས་བདེ་ཀི་རེད།  ངསོ་ཀིས་ཇརོ་
ཌནེ་ཡུལ་གི་ཁ་ཆེ་བ་རྣམས་དང་ཐུག་སབྐས་
ཁངོ་ཚོ་སླབོ་སྦངོ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོདང་འཛམ་
གླིང་གི་གནས་སངས་སྐརོ་གོ་རགོས་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོའདགུ ཕགོས་མཚྱུངས་རྒྱ་གར་ཁ་ཆེ་
ཚོར་མཚོན་ན། ཁངོ་ཚོར་ཆོས་ལུགས་འད་
མིན་མཉམ་སྡདོ་བ་རྒྱྱུའི་གོམས་གཤིས་ཤིག་
འཇག་ཡོད། དརེ་བརནེ་ཁངོ་རྣམས་ཀིས་
ཁ་ཆེ་བ་གཞན་ཚོར་བཟང་བརྒྱྱུད་སྐུལ་བདེ་

ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད།  ཐབས་ལམ་འད་ིའད་ཞིག་
ལས་གཞན་འབར་རས་རྐྱང་རྐྱང་གཡུག་
ནས་འཇིགས་སྐུལ་བ་ཚོ་རྩ་མེད་བཟ་ོཐུབ་རྒྱྱུ ་
མ་རེད། ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ། ད་ེརསེ་
གསར་འགོད་པས་སྨྲ་བརདོ་དང་ཆོས་དད་
རང་དབང་གཉསི་ལྗདི་མཉམ་སངས་འཛིན་
ཇི་འད་བདེ་དགསོ། ཞསེ་པའ་ིད་ིབར་༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་སྩལ་དནོ།  མི་
གསོད་རྐྱང་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེན་ིརང་དབང་གི་ག་ོདནོ་
མིན།ངསོ་ཀི་ཁ་ཆེའི་གགོས་པ་ོཞིག་གིས་ཁ་
ཆེའི་ཆོས་ནང་མི་བསད་པ་ཡིན་ན་ཁ་ཆེའི་
ཆོས་པ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ནས་བུད་འག་ོབ་
དང་།  ཇི་ཧཱཌ་ Jihad ཟརེ་བའ་ིཚིགས་ད་ེ
ཡང་རྒྱྱུན་ད་ུག་ོནརོ་ཆེན་པ་ོཐབེས་གཞི་ཞིག་
ཆགས་ཡོད་པ་དང་། ཇི་ཧཱཌ་ཟརེ་ན་གཞན་
ལ་གནདོ་འཚེ་བ་རྒྱྱུར་གོ་བ་ད་ེནརོ་བ་ཞིག་
ཡིན་པ་དང་། དནོ་དམ་གི་ཇི་ཧཱཌ་ཞིག་བདེ་
དགསོ་ན་རང་ཉདི་ཀི་རྒྱྱུད་ལ་ཡོད་པའ་ིབླ་ོམ་
རུང་པ་ད་ེདག་མགོ་གནནོ་དགོས་པའི་དནོ་
རེད། ཅསེ་གསུངས་བྱུང་། ད་ེའད་ཡིན་ན་
ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་ཇི་ཧཱཌ་ལག་བསར་
བདེ་བཞིན་ཡོད། སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད། འནོ་ཀང་རང་དབང་ད་ེཚྱུལ་
མཐུན་གི་ལམ་ནས་སྤདོ་དགསོ། སིྤར་རང་
དབང་ད་ེདག་མིའ་ིརྣམ་དཔྱདོ་དང་གཞི་རྩའ་ི
མིའི་རང་བཞིན་ཞི་འཇམ་ཞིག་ཡིན་པར་
གཞི་བཅལོ་ནས་རང་དབང་ད་ེམཐུན་ཕགོས་
སུ་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་གཞིར་བཞག་
ཐགོ་ནས་གཏན་འབབེས་གནང་བ་ཞིག་རེད། 
དམག་འཁུག་སོགས་འབྱུང་སྐབས་རང་
དབང་ཅན་གི་ཚོགས་པ་སོགས་ཀིས་ཕགོས་
གཉསི་དབར་བར་ཞུགས་བདེ་སངས་སྐརོ་གི་
ད་ིབར་བཀའ་ལན་སྩལ་དནོ། ད་ེས་ྔཨི་རཱག་

དམག་འཁུག་བྱུང་སྐབས་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་
གཟངེས་རགས་བཞསེ་མངོ་མཁན་རྣམས་ཨི་
རཱག་གི་རྒྱལ་ས་བགྷ་དག་ཏུ་ཕིན་ནས་ས་ཌམ་
ཧུ་སེན་དང་ཐུག་ནས་སདྐ་ཆ་ཤོད་རྒྱྱུའ་ིའཆར་
གཞི་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོས་ཌམ་
ཧུ་སེན་རང་ཉདི་འཆི་འདདོ་མེད་ལ། རྒྱལ་
ཁབ་གཞན་གིས་ཨི་རཱག་ལ་བཙན་འཛུལ་
བས་པ་ད་ེཡང་འདདོ་ཀི་མ་རེད། ཕགོས་
མཚྱུངས་སི་རི་ཡ་ལ་ྟབུར་མཚོན་ན། ན་ོབལེ་
ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་བཞསེ་མངོ་མཁན་
ཁག་གཅིག་ཡུལ་དརེ་ཕབེས་ནས་ཕོགས་
གཉསི་ཞི་སིྒག་ཡོང་ཐབས་བདེ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད་
བསམ་པ་དན་གི་འདགུ  ཅསེ་བཀའ་ལན་
སྩལ།ད་ེརསེ་གསར་འགདོ་པས་བདོ་རྒྱ་གསོ་
མོལ་གི་གནད་དནོ་སརྐ་གི་ད་ིབར་བཀའ་ལན་
སྩལ་དནོ། རྒྱ་ནག་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ད་ེ
ཐགོ་མ་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་ཡིན། ད་ེརསེ་ཕི་
ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་སརླ་ཡང་འབལེ་བ་བསྐར་
མཐུད་བྱུང་ཡོད་ཀང་ད་བར་དནོ་ཕན་སོན་
པའ་ིགུབ་འབས་གང་ཡང་བྱུང་མེད། ཏང་
ཡོན་འགོ་ཁིད་ཁདོ་མཁགེས་ཟུང་ཅན་ཚོས་
བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་རྩདོ་བཞིན་
ཡོད་པའི་འཁོག་བཤད་བེད་བཞིན་ཡོད། 
འནོ་ཀང་བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་གི་
རང་བཙན་རྩདོ་ཀི་མེད་པ་འཛམ་གླངི་ཡོངས་
ཀིས་ཤེས་ཀི་ཡོད། སདི་འཛིན་ཞི་ཅིན་པངི་
གིས་ལྐགོ་ཟ་རུལ་སུངས་འགགོ་ཐབས་བ་རྒྱྱུ ་
འད་ིན་ིངསོ་ཀིས་དངསོ་ནས་ལགྷ་བསམ་རྣམ་
དག་གཅིག་ཡིན་པ་དང་དངསོ་ཡོད་གནས་
ཚྱུལ་དང་མཐུན་པའ་ིསདི་བྱུས་ཤིག་ཡིན་པར་
ངསོ་འཛིན་བདེ་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་མི་མང་
ཁདོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུ
འག་ོབཞིན་ཡོད། ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ། 


