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རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་

ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཇིགས་བདེ་ཀི་བཀའ་དབང་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ 
ཉནི་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ི Australia ནང་གི་
གནས་གཞི་གྲགས་ཅན་རི་སྔནོ་པ་ོ Blue 
Mountains ཞསེ་པ་དརེ། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྔ་
ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༧ ཡོལ་ཙམ་ལ་བཀའ་ཆོས་
སྩལ་ཡུལ་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་
བསྐངས་ནས་བཀའ་དབང་གི་སྟ་གནོ་མཛད།  
ད་ེརསེ་ཆྱུ་ཚོད་ཕདེ་ཀ་ཙམ་གི་རསེ་སུ་དད་
ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་
གིས་ཐགོ་མར་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། སྤུན་
ཟླ་ཕ་ོམོ་རྣམ་པ།  ངསོ་རང་སརླ་ཡང་
ད་ེརིང་འདིར་བཅར་རྒྱྱུ ་བྱུང་བ་དགའ་པ་ོ 

བྱུང་། ངསོ་ཀི་ང་ོཤེས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་དང་
ནིའུ་ཛི་ལེན་ཌི་ནས་ཡིན་པའི་མི་མང་པ་ོ
ཞིག་ད་ེརིང་འདརི་ཕབེས་འདགུ  ང་ཚོ་
ཚང་མར་མི་ཚེ་བད་ེསིྐད་ལནྡ་པ་ཞིག་བསུྐན་
རྒྱྱུ འི་ནསུ་པ་ལྡན་ཡོད།  
བདེ་སིྐད་ཀི ་རྩ་བ་ད ེ་
ནང ་ ཤེས ་རྒྱྱུ ད ་དང ་
འབལེ་བའི་རིན་ཐང་
ད ེ་དག་ཡིན་པ་ལས་
ཕི་དངོས་པའོི་མཐུན་
རྐནེ་ཁ་ོན་མིན།  ང་
ཚོ་ཚང་མའི་རྒྱྱུ ད་ལ་
སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ཡོད། དརེ་བརནེ་

སྡུག་བསལྔ་ལས་རྒྱལ་ཐུབ་རྒྱྱུ འི་ནསུ་པ་ལནྡ་
ཡོད།  འབྱུང་འགྱུར་ང་ཚོའ་ིགནས་སྟངས་
ཇི་འད་ཞིག་ཡོང་མིན་ད་ེའགྲ་ོབ་མི་རིགས་
སིྤ་ལ་རག་ལུས་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲ་ོབ་

མི་ཞིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་བད་ེ

སིྐད་ལནྡ་པ་ཞིག་བསུྐན་རྒྱྱུའ་ིལས་འགན་ཞིག་
ཡོད།  ཆོས་ལུགས་འད་མིན་ཚང་མས་
བམས་བརྩ་ེདང་བཟདོ་སྲན་སྐརོ་གི་བསབླ་བ་
གསུང་བཞིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་ཆོས་ལུགས་
ཚང་མར་སེམས་ནང་ཞི་བད་ེབསུྐན་རྒྱྱུ འི་
ནསུ་པ་ཡོད། སིྤར་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚྱུན་
དབར་ལ་ྟགུྲབ་མི་འད་བ་ཡོད། འནོ་ཀང་ད་ེ
ནི་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་ལ་ཐབས་ལམ་མི་
འད་བ་དང་གཅིག་མཚྱུངས་རེད།  དརེ་
བརནེ་དངེ་སབྐས་ཆོས་ལུགས་ལ་བརནེ་ནས་
འཁུག་རྩོད་དང་འཚེ་བའི་ལས་འགུལ་སྤལེ་
བ་མཐངོ་སྐབས་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་ཡོང་བཞིན་
འདགུ ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།།

རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པའི་ཡིག་རྒྱྱུ གས་

གུྲབ་འབས་སརྔ་ལས་ཕྲན་བུ་ཞན་ད་ུཕིན་འདགུ

ཉ་ིཧངོ་ད་ུབདོ་ཀི་དསུ་སྟནོ་ཚོགས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༨ ཉནི་
ཉ་ིཧངོ་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁངོས་སུ་
ཡོད་པའི་བདོ་ཁང་གིས་གོ་སིྒག་གནང་བའི་ཟླ་བ་
གཅིག་རིང་ཚོགས་པའ་ིབདོ་ཀི་དསུ་སྟནོ་ད་ེམཇུག་
སིྒལ་གནང་འདགུ   ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༢༧ ནས་འག་ོའཛུགས་གནང་བའ་ིབདོ་ཀི་དསུ་
སྟནོ་འདི་བཞིན་ཉི་ཧངོ་མང་ཚོགས་དནོ་གཉརེ་
ཅན་རྣམས་ལ་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐརོ་
ག་ོརགོས་སྤལེ་ཆེད་ཡིན་འདགུ བདོ་ཀི་དསུ་སྟནོ་
འདིའི་ཐོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་སུ་རནེ་གཞི་བས་
པའི་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པ་ོདགནོ་པ་ནས་དག་ེའདནུ་པ་ 
༡༡ གདན་ཞུས་གནང་འདགུ

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༨ 
ཉིན་རྒྱ་གར་དབུས་འབིང་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་
ཚོགས་ (CBSE) ཀི་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པའ་ིརྒྱལ་
ཡོངས་ཡིག་རྒྱྱུགས་ཆེན་མོའི་གུྲབ་འབས་གསལ་
བསྒགས་གནང་བའི་ནང་བདོ་པའི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་ 
༢༧ གི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ཀི་གུྲབ་འབས་ན་ིད་ེས་ྔ
ལས་ཕྲན་བུ་ཞན་ད་ུཕིན་འདགུ ད་ེཡང་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༤ ལོར་བདོ་པའ་ིསླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་སླབོ་ཕུྲག་
གྲངས་ ༡༦༠༦ གིས་ཆ་ཤས་བངླས་ནས་སླབོ་
ཕུྲག་གྲངས་ ༡༥༩༦ ཡིག་རྒྱྱུགས་ལོན་ཡོད། 
ཡིག་རྒྱྱུ གས་འཕྲདོ་མཁན་སླབོ་ཕུྲག་གི་བརྒྱ་ཆ་ 
༩༩༌༦ དང་། འད་ིལོར་བདོ་པའ་ིསླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་
སླབོ་མ་གྲངས་ ༡༤༧༢ ཀིས་ཆ་ཤས་ལེན་པའ་ི
ནང་སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་ ༡༤༢༣ ཡིག་རྒྱྱུགས་ལོན་
ཡོད་པ་དང་། ཡིག་རྒྱྱུགས་འཕྲདོ་མཁན་སླབོ་
ཕུྲག་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༦༌༦༧ ཡིན།  ས་ྔལོའ་ིའཛིན་
རིམ་བཅྱུ་པའི་ཡིག་རྒྱྱུགས་གུྲབ་འབས་ལས་འདི་
ལོའི་ཡིག་རྒྱྱུགས་གུྲབ་འབས་ཕྲན་བུ་ཞན་ད་ུཕིན་
ཡོད་པ་མངནོ། འད་ིལོའ་ིརྒྱ་གར་དབུས་འབངི་
རིམ་ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་ (CBSE) ཀི་འཛིན་
རིམ་བཅྱུ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱྱུ གས་ཀི་གུྲབ་
འབས་ནང་བདོ་པའ་ིསླབོ་གྲྲྭ་ ༢༧ ནས་སླབོ་གྲྲྭ་ 
༡༦ གིས་ཡིག་རྒྱྱུགས་འཕྲདོ་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ 
ནས་ ༡༠༠ ལོན་ཡོད། འད་ིལོའ་ིབདོ་པའ་ིསླབོ་
གྲྲྭ་ཁག་གི་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པའི་ཡིག་རྒྱྱུགས་ཆེན་
མོའི་ནང་བུའི་ཡིག་རྒྱྱུ གས་འཕྲདོ་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ 
༩༥༌༣༥ དང་བུ་མོའ་ིཡིག་རྒྱྱུགས་འཕྲདོ་ཚད་
བརྒྱ་ཆ་ ༩༩༌༦༠ བཅས་བུ་ལས་བུ་མོའ་ིཡིག་
རྒྱྱུགས་འཕྲདོ་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༤༌༢༥ མཐ་ོབ་བྱུང་
ཡོད།།

བལ་ཡུལ་བདོ་མིའ་ིབར་བརྒལ་ངལ་སེལ་ཆེད་བཀའ་ཤག་གིས་བལ་སྒརོ་ས་ཡ་སུམ་ཅྱུ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ 
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལྷག་པ་
ཚེ་རིང་དན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ནང་བལ་ཡུལ་
ད་ུས་ཡོམ་གི་གནདོ་འཚེ་ཕགོ་པའི་བདོ་མི་

རྣམས་ལ་བར་བརྒལ་ངལ་སེལ་ཆེད་བཀའ་
ཤག་གིས་བལ་སྒརོ་ས་ཡ་སུམ་ཅྱུ ་གནང་
རྒྱྱུ ར་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་ཤིག་
སྤལེ་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་
ཚོད་ ༡༡།༠༠ ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ག་ེམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུྲབ་ཚེ་རིང་མཆོག་
དང་།  དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་
ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་འགན་
འཛིན་དངསོ་གུྲབ་ར་ོར་ེལགས་བཅས་ཕབེས་
ཏ་ེཕི་ནང་གི་གསར་འགདོ་པ་ ༢༥ བརྒལ་
བར་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་དལི་བསྒགས་དུང་
ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ང་ོསྤདོ་
གནང་གུྲབ་མཚམས་སྲིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་དགོས་
དནོ་དང་ལས་འཆར་ཁག་གི་སྐརོ་གསུང་
དནོ། བཀའ་ཤག་ནས་ད་ལན་བལ་ཡུལ་
ནང་ས་ཡོམ་གི་གོད་ཆག་ཚབས་ཆེ་ཕགོ་
ཡོད་པར་སེམས་གསོ་ཞུ་ཆེད་དང་། དངསོ་
སུ་ས་གནས་ས་ཐགོ་ཏུ་གོད་ཆག་ཇི་བྱུང་གི་

གནས་སྟངས་རགོ་ཞིབ་སདླ། སྐ་ུཚབ་ཏུ་ཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུྲབ་ཚེ་རིང་མཆོག་
དང་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་
ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའི་འགན་འཛིན་དངསོ་

གུྲབ་ར་ོརེ་ལགས་གཉིས་ཆེད་རོང་གནང་
སྟ་ེགནདོ་སྐནོ་གི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་
བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་གསལ་པ་ོཞུ་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡོད།  ས་ཡོམ་གི་གདོ་ཆག་འགོ་
འཐོར་ཞིག་བྱུང་བ་ཁག་ལ་རུྒད་སྐོབ་ལས་
འཆར་ཁག་གསུམ་སྤལེ་རྒྱྱུ འི་གྲ་སིྒག་བེད་
བཞིན་ཡོད།  ཐགོ་མར་བལ་སྒརོ་འབུམ་
ལ་ྔབཅྱུ་ང་དུག་བགོ་འགྲམེས་ཀི་ཛ་དག་ངལ་
སེལ་ལས་རིམ་སྤལེ་གུྲབ་པ་དང་།  རིང་
མིན་ཆར་དསུ་སྐབས་མཁས་པ་མང་པསོ་
ནད་ཡམས་དང་ད་ེམིན་དཀའ་ངལ་མང་དག་
ཅིག་ཡོང་ངསེ་ཚོད་དཔག་བདེ་བཞིན་ཡོད་ན་
ཕུགས་འཁྱལོ་བསྐར་བཟའོི་ལས་འཆར་གི་
སྔནོ་ལ་བར་བརྒལ་ངལ་སེལ་གི་ལས་འཆར་
དགསོ་གལ་ཆེན་པ་ོགཟགིས་ཏ།ེ  བཀའ་
ཤག་ནས་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་གནང་
མུས་ཁངོས་ནས་བལ་སྒརོ་ས་ཡ་སུམ་ཅྱུ་ཐམ་
པ་གཤམ་གསལ་བར་བརྒལ་ངལ་སེལ་ལས་
འཆར་ཐོག་གཏངོ་རྒྱྱུ འི་ཐག་གཅོད་གནང་
བ་ཡིན། ༡། འདས་གྲངོས་གྱུར་བའ་ིརསེ་
ཤུལ་ཁིྱམ་ཚང་རེར་བལ་སྒརོ་འབུམ་གཉསི་

རེ་བརིྩས་པའ་ིབལ་སྒརོ་ ༢༦,༠༠,༠༠༠  
དང་། ༢། ཉམ་ཐག་ཐ་ོགཞུང་ཁ་པའ་ིཁངོས་
འཚོ་སནོ་ཐབོ་བཞིན་པ་མི་གྲངས་  ༡༣༩  
ལ་ཟླ་རེར་འཚོ་སནོ་འཕར་མ་སྒརོ་ ༣༠༠༠ 
རེ་བརིྩས་པའ་ིཟླ་དུག་འཚོ་སནོ་འཕར་མ་ཁྱནོ་
བསྡམོས་བལ་སྒརོ་ ༢༥,༠༢,༠༠༠། ༣། ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ཕུལ་གསལ་གཞིས་
ཁང་འཐརོ་ཞིག་ཕིན་པ་གྲངས་ ༡༡༡  ལ་
བལ་ཡུལ་གཞུང་ནས་བགོ་སྤདོ་བདེ་བཞིན་
པའི་ལྕགས་ཤོག་གི་འཕྲལ་སེལ་སྡདོ་ཁང་
གསར་རྒྱག་ཆེད་བལ་སྒརོ་ ༡༤,༨༠,༠༠༠། 
༤། གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་གཞིས་ཁང་དང་
ད་ེབཞིན། ལས་ཁུངས། ལས་ཤག་སོགས་
ལ་གས་སྐོན་ཤོར་བ་ཁག་བཟ་ོབཅོས་ཆེད་
བལ་སྒརོ་ ༤༦,༠༠,༠༠༠། ༥། ས་ྦཁང་ 
དང་།  ཤར་ཁུམ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་གླངི་བཅས་
བཙྱུན་དགོན་གཉསི་ལ་དམིགས་བསལ་རུྒད་
སྐབོ་བལ་སྒརོ་ ༣༠,༠༠,༠༠༠། ༦། རྣམ་
རྒྱལ་མཐ་ོསླབོ་དང་། རྣམ་རྒྱལ་འབངི་སླབོ། 
སྲངོ་བཙན། ཨ་ཏ་ིཤ། ལེགས་བཤད་ཚལ། 
ཀ་ེལ་ཤ། ཤར་ཁུམ་སླབོ་གྲྲྭ་བཅས་བཟ་ོ
བཅོས་དང་འཕྲལ་སེལ་འཛིན་ཁང་གོ་སིྒག་
ཆེད་ཐ་ོགཞུང་ཟུར་ཡོད་ལྟར་ཁྱནོ་བསྡམོས་
བལ་སྒརོ་ ༨༧,༠༠,༠༠༠། ༧། སནྨ་བཅསོ་
དང་འཕྲདོ་བསྟནེ་རོགས་སྐརོ་ཆེད་བལ་སྒརོ་ 
༢༥,༥༠,༠༠༠། ༨། འཛིན་སྐངོ་དང་། ད་ེམིན་
གོང་སྨསོ་ནང་མ་ཚྱུད་པའི་ལས་འཆར་དང་
ལས་དནོ་གི་འགྲ་ོགྲནོ་དམིགས་སྒརོ་བལ་སྒརོ་ 
༤༥,༦༨,༠༠༠། བཀའ་ཤག་ནས་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་ཚོར་བཀོད་ཁྱབ་སྔནོ་སོང་ལྟར་འདི་
ཟླའི་ཟླ་མཇུག་ཙམ་ལ་རོགས་དངུལ་ད་ེདག་

བལ་ཡུལ་ད་ུའབརོ་རེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ད་ེ
ཡང་མང་གཙོའ་ིལམ་ནས་འསོ་འདམེས་བྱུང་
བའི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྲིད་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་བལ་ཡུལ་ནང་ད་ུ
དཀའ་སྡུག་མངོ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ལ་
བླ་ོཕམ་ཧ་ཅང་ཆེན་པསོ་གསུང་དནོ། བླ་ོཕམ་
པ་ཞིག་ལ་བལ་ཡུལ་དང་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ནང་
ས་ཡོམ་གི་གདོ་ཆག་འགོ་བདོ་མི་འགའ་ཤས་
འདས་གྲངོས་སུ་གྱུར་ཡོད། ཕགོས་མཚྱུངས་
ས་འགུལ་གི་ཤུགས་རྐནེ་འགོ་མི་རྒྱྱུ ་གཉསི་ལ་
གནདོ་འཚེ་ཚབས་ཆེ་ཕགོ་པར་བརནེ། ང་
ཚོས་དཀའ་སྡགུ་འགོ་མནར་བཞིན་པའི་ཡུལ་
མི་རྣམས་ཀི་ཆེད་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། 
ཞུམ་པ་མེད་པའ་ིསྙངི་སྟབོས་ཀིས་དཀའ་ངལ་
ལ་གདངོ་ལེན་གནང་རོགས་ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཕགོས་མཚྱུངས་ཐངེས་འདརི་
བལ་ཡུལ་ནང་གི་དག་ེབཙྱུན་རྣམས་ཀིས་དབུ་
ཁིད་ད་ེས་གནས་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ངལ་
བ་ཁྱད་ད་ུགསད་ནས་བལ་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ས་
ཙམ་མ་ཟད། ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་དང་། རི་
འདབས་སོགས་འགྲིམ་འགུྲལ་ཧ་ཅང་དཀའ་
མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ངལ་སེལ་རོགས་སྐབོ་ཀི་
ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་དང་སྤལེ་མུས་ཡིན་པར་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་སྙངི་ཐག་པ་ནས་
རསེ་སུ་ཡི་རང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོསིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཡུལ་མིར་མཐུན་ལམ་དང་སེམས་པ་
བཟང་པ་ོབེད་དགོས་པའི་ལམ་སྟནོ་བཀའ་
སུྲང་དྭང་ལེན་ཞུས་པའི་མཚོན་རགས་ཤིག་
ཆགས་ཡོད། ཅསེ་གསུངས་རསེ་གསར་
འགདོ་པའ་ིད་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད།།

གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྲྭར་ནང་ཆོས་བསབླ་གཞི་གཏན་
འབབེས་ཚོགས་འད།ུ

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༠ ནས་ 
༡༢ བར་ཉནི་གསུམ་རིང་། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་
ཚང་གིས་ག་ོསིྒག་འགོ ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ད་ུགཞི་རིམ་སླབོ་གྲྲྭའི་ནང་ཆོས་བསབླ་
གཞིའི་བསྐར་ཞིབ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཐ་མའི་གཏན་
འབབེས་ཚོགས་འད་ུསྐངོ་ཚོགས་གནང་།།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༣ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༠2

འཕགས་མ་ལགས་དང་ཁ་ོམོའ་ིཚ་བ་ོའཇིགས་མེད་ལགས་ལོ་དསུ་ཚང་མཚམས་བཙོན་ནས་གླདོ་བཀྲལོ་བཏང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 

༢༩ ཉནི་རྔ་བ་རངོ་ཁངོས་ནས་ཡིན་པའ་ི

བུད་མེད་འཕགས་མ་ལགས་དང་། ཁངོ་
མོའི་ཚ་བ་ོའཇིགས་མེད་ལགས་གཉིས་ལྷ་
སའི་ཆྱུ་ཤུལ་བཙོན་ཁང་ནས་གླདོ་བཀྲལོ་
བཏང་ཡོད་འདགུ ད་ེཡང་འད་ིགར་ཁུངས་
ལནྡ་གནས་ཚྱུལ་འབརོ་གསལ་ལརྟ་ན། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ཉནི་ལ་ྷ
སའི་ཇ་ོཁང་གི་མདནུ་ཐང་ད་ུབདོ་ནང་གི་ཆྱུ་
ཚོད་ ༢ པ་ཙམ་ལ། ཀན་ལྷ་ོཁུལ་བསང་ཆྱུ་ 
རངོ་། འབ་ོར་སྐ་དའེུ་ཁགོ་ར་ུཁག་གི་ཁངོས་
སུ་གཏགོས་པའི་ར་ོར་ེཚེ་བརན་ལགས་དང་། 

ཁོང་གི་གྲགོས་པ་ོཨ་མད་ོརྔ་པ་ནས་ཡིན་པ་
དར་རྒྱས་ལགས་གཉསི་ཀིས་རང་ལུས་མེར་
སྲགེ་བཏང་རསེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉནེ་རགོ་
པས་བདོ་མི་མང་པ་ོའཇུ་བཟུང་བས་པའི་
སབྐས་དརེ་འཕགས་མ་ལགས་དང་། ཁངོ་
མོའ་ིཁྱ་ོག་སརྐ་ཁ་ོལགས། ཚ་བ་ོའཇིགས་
མེད་ལགས་བཅས་འཛིན་བཟུང་གིས་སྐར་
ཁ་ོལགས་ལ་ཚེ་བཙོན་དང་། འཕགས་མ་
ལགས་དང་འཇིགས་མེད་ལགས་གཉསི་ལ་
ལོ་གསུམ་རིང་བཙོན་འཇུག་ཁིམས་ཐག་

བཅད་ད་ེཆྱུ་ཤུལ་བཙོན་ཁང་ད་ུབཅྱུག་ཡོད་
འདགུ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ 
ཉནི་བཙོན་དསུ་གཙང་ནས་ལྷ་ས་ནས་གླདོ་
བཀྲལོ་བཏང་སྟ་ེཕི་ཚེས་ ༣༡ ཉནི་གཉནེ་
ཉ་ེདང་ས་གནས་བདོ་མིའ་ིཕབེས་བསུའ་ིཁདོ་
ཁིན་ཏུའུ་གནམ་ཐང་ད་ུའབརོ་ཡོད་པ་དང་། 
ཁནི་ཏུའུ་ར་ུགཟུགས་པརོ་བརག་དཔྱད་བས་
རསེ། ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ཉནི་གི་བདོ་
ནང་གི་དགངོ་མོའ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༡༡།༤༠ ཙམ་
ལ་རང་ཁིྱམ་ད་ུའབརོ་སབྐས་ནང་མི་སྤུན་ཉ་ེ

དང་། གྲངོ་པ་ཚོས་ལརྷ་རྒྱལ་ལོ། བདོ་རྒྱལ་
ལོ་ཞསེ་བསང་གསོལ་བཏང་བ་དང་། རུླང་
ར་གཏརོ་བ། ཁ་བཏགས་གཡོགས་པ་སོགས་
ཁོང་ཉིས་ལ་དགའ་བསུའི་ས་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡོད་འདགུ ཁངོ་གཉསི་ན།ི རྔ་
བ་རོང་ལོ་ར་ཡུལ་ཚོའི་ཤོ་དགུ་སྡ་ེབ་ནས་
ཡིན་ཞིང་། འཕགས་མ་ལགས་རང་ལོ་ ༣༧ 
ཡས་མས་ཡིན་པ་དང་། ཁངོ་མོར་བུ་མོ་
གཉསི་དང་བུ་གཅིག་བཅས་བུ་ཕུྲག་གསུམ་
ཡོད་འདགུ

བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིའསོ་བསྡའུ་ིལས་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིགསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༡༠ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་
ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ནང་
དབུས་འོས་བསྡུ ་ལས་ཁང་ནས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྲདི་སྐངོ་དང་། བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་ ༡༦ པའ་ིསིྤ་འཐུས་
ཀི་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་ལས་རིམ་དང་འབལེ་
ཏ་ེགསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་
གནང་ཡོད།
 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོ
ཆྱུ་ཚོད་ ༡༠།༠༠ ཐགོ་དབུས་འསོ་བསྡའུ་ི
སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་
ཆོས་འཕལེ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་འགན་
འཛིན་ལས་འཕར་དགེ་བཤེས་བསྟན་པ་
བཀྲ་ཤིས་ལགས་དང་། བསྟན་འཛིན་ཆོས་
འཕལེ་ལགས། དུང་འཕར་ཚེ་རིང་སྟབོས་
རྒྱལ་ལགས། དུང་གཞནོ་བསྟན་འཛིན་ནརོ་
བུ་ལགས་བཅས་ཕབེས་ཏ་ེཕི་ནང་གི་གསར་
འགདོ་པ་ ༢༠ བརྒལ་བར་ལནྷ་འཛོམས་
ཐགོ་དབུས་འསོ་བསྡུའི་སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་
མཆོག་གིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་
སྒགོས་སྦྱང་གནང་དནོ། བཙན་བལོ་བདོ་
མིའ་ིའསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་ལེའུ་ ༤ པ་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་བསྡ།ུ དནོ་
ཚན་ ༣༧ པ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཀི་
ཡོང་ཁུངས་དང་། གྲངས་ཚད། བཅའ་
ཁམིས་དནོ་ཚན་ ༣༧ པའ་ིདགངོས་དནོ་
བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་རེ་ནས་འསོ་
བསྡུ་བས་པའི་སིྤ་འཐུས་ཕ་ོམོ་ཁྱད་མེད་བཅྱུ་
རེ་དང་། དའེ་ིནང་ཉུང་མཐར་བུད་མེད་
གཉསི་རེ། ཆོས་བརྒྱྱུད་ཆེན་པ་ོབཞི་དང་
གཡུང་དུང་བནོ་བཅས་ལ་ྔཔ་ོརེ་རེ་ནས་འསོ་
བསྡ་ུབས་པའ་ིསིྤ་འཐུས་གཉསི་རེ། བང་ཨ་
རི་དང་། ལྷ་ོཨ་རི་ཁུལ་གནས་སྡདོ་བདོ་མིའ་ི
ཁོངས་ནས་འསོ་བསྡུ་བས་པའི་སིྤ་འཐུས་
གཉསི། ཡུ་རོབ་དང་། ཨ་ཕ་ིརི་ཀ་ཁུལ་བདོ་
མིའ་ིཁངོས་ནས་སིྤ་འཐུས་གཉསི། རྒྱ་བལ་
འབུག་གསུམ་ཕུད་པའ་ིཨེ་ཤི་ཡ་དང་། ཨོ་
སེ་ཀྲ་ོལེ་ཤི་ཡའི་ཁུལ་གནས་སྡདོ་བདོ་མིའི་
ཁོངས་ནས་འསོ་བསྡུ་བས་པའི་སིྤ་འཐུས་
གཅིག་བཅས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཀི་རྩ་
འབརོ་ ༤༥ ངསེ་པ་རེད།
 འོས ་ བསྡུ འི ་ སིྒ ག ་ ག ཞི ་ ད ོན ་
ཚན་ ༡༧, ༡༨, ༢༡, ༢༢ བཅས་ཀི་ནང་

གསལ་ལརྟ་འསོ་འཕནེ་པའ་ིམིང་གཞུང་དབེ་
འགོད་བེད་ཕོགས་སོགས་ས་གནས་འསོ་
བསྡུའི་འགན་འཛིན་ཡོངས་ལ་སིྒག་གསལ་
ལྟར་འསོ་འཕནེ་པའི་མིང་གཞུང་སྔནོ་ཡོད་
ཁག་གཞིར་བཟུང་དག་བཤེར་དང་། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ ཉནི་བདོ་མི་
རང་ལོ་ ༡༨ གསར་ད་ུསོན་པ་དབེ་སྐལེ་
བ་རྒྱྱུ འི་ལས་དནོ་འགོ་འཛུགས་དགོས་པའི་
བཀདོ་ཁྱབ་ཞུས་ ཡོད། འསོ་འཕནེ་པའ་ིཆ་
རྐནེ་མེད་ཐབས་མེད་པ་ནི་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་དང་བངླས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ལངྗ་ཁུ་
ད་ེཡིན། དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་མེད་པ་ 
དང་། ས་གནས་སོ་སོར་འསོ་འཕནེ་པའ་ི
མིང་གཞུང་དབེ་སྐལེ་དགསོ་པ། འསོ་བསྡའུ་ི
ཐབོ་ཐང་ལེན་པར་ས་གནས་གང་ད་ུཕབེས་
ཀང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་མཉམ་འཁྱེར་
དགསོ་པ་གནད་ཀི་སྙངི་པ་ོཡིན།
 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥་་༢༠༡༦ ལོའ་ི
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྲིད་སྐོང་དང་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་ ༡༦ པའ་ིསིྤ་
འཐུས་ཀི་སྔནོ་འགྲའོ་ིའསོ་བསྡ་ུཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ རེས་གཟའ་ཉ་ིམ་དང། 
དངསོ་གཞི་འསོ་བསྡ་ུཆེན་མོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ རེས་གཟའ་ཉ་ིམ་བཅས་
སོ་སོར་བདོ་མིའི་འད་ུསྡདོ་ཡོངས་སུ་ཉནི་རྒྱ་
དསུ་གཅིག་ཏུ་བ་རྒྱྱུའི་དསུ་ཚེས་གཏན་ཁལེ་
ཟནི་པ་ཡིན།
 འསོ་བསྡུའི་སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་ 
༢༤ ནང་གསེས་ ༨ པ་བསྐར་བཅསོ་
གསར་འཇུག་ནང་གསལ་འབལེ་ཡོད་ནས་
ཉམས་ལེན་འགན་སུྲང་ཞུ་སྒ་ོརྣམས་སིྒག་
གསལ་འཕྱུག་མེད་དམ་འཛིན་ཞུ་དགོས་
པ་དང་། ནང་གསེས་ ༩ པ། སྲདི་སྐངོ་ 
དང་། སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་བསྡ་ུནམ་ཡིན་ལ་
དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འསོ་གཞིར་
ཞུགས་མི་དང་། དའེ་ིརྒྱབ་སྐརོ་བས་འསོ་
བསྡུ་དང་འབལེ་བའི་དལི་བསྒགས་ཀི་འགྲ་ོ
གྲནོ་ཚད་གཞི་གཏན་འབབེས་དང་། རིྩས་ཁ་
འབུལ་ཕགོས། དལི་བསྒགས་བདེ་ཕགོས་
བཅས་ཀི་ལམ་སྟནོ་ཁ་གསལ་བེད་དགོས་
ཞེས་གསལ་བ་ལརྟ་དནོ་ཚན་དགུ་ཅན་ཟུར་
གསལ་གཏན་འབབེས་ཞུས་ཡོད།
 བོད་མིའི ་འདུ་སྡདོ ་ས་གནས་
ཁག་ཏུ་འསོ་བསྡུའི་ལས་དནོ་རྣམས་སིྒག་

མཐུན་ཚགས་ཚྱུད་ཡོང་ཐབས་སུ་ས་གནས་
འསོ་བསྡའུ་ིའགན་འཛིན་དང་། ཚོགས་མི་
བཅས་ཚོགས་བཅར་བ་གྲངས་དགུ་བཅྱུ་གོ་
གྲངས་སྐརོ་ལ་འོས་བསྡུ ་དང་འབལེ་བའི་
ཟབ་སྦྱངོ་ཞིག་རིང་མིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཕི་
ཟླ་ ༧ པའ་ིཟླ་མཇུག་ཙམ་ད་ུར་ས་དབུས་ས་ེ
ལེན་ཁང་ད་ུགོ་སིྒག་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་
གསལ་བསྒགས་བསྐངས།
 བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་འསོ་བསྡའིུ་
སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་ ༢༤ ནང་གསེས་ ༩ 
པ་སྲདི་སྐངོ་དང། སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་བསྡ་ུ
ནམ་ཡིན་ལ་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་
འསོ་གཞིར་ཞུགས་མི་དང་། དའེ་ིརྒྱབ་སྐརོ་
བས་འསོ་བསྡ་ུདང་འབལེ་བའ་ིདལི་བསྒགས་
ཀི་འགྲ་ོགྲནོ་ཚད་གཞི་གཏན་འབབེས་དང་། 
རིྩས་ཁ་འབུལ་ཕགོས། དལི་བསྒགས་བདེ་
ཕོགས་བཅས་ཀི་ལམ་སྟནོ་ཁ་གསལ་བེད་
དགསོ།” ཞསེ་གསལ་བའ་ིའབུ་དནོ་འགོ
༡། སྲདི་སྐངོ་དང་། སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་གཞིར་
ཞུགས་མི་དང་། དའེ་ིཕགོས་གཏགོས་ཀིས་
འསོ་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཆེད་བཙན་བོལ་
བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་དལི་བསྒགས་བ་
ཡུལ་གསར་ཤོག་ཁག་ནང་བསམ་ཚྱུལ་
དཔར་འགྲམེས་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་། སྦྱར་ཡིག་
འད་མིན་བཟ་ོརྒྱྱུ ། དབེ་ཆྱུང་དང་སྒ་འཛིན་
འཁརོ་ཐག་བཟ་ོརྒྱྱུ ། མི་མང་འད་ུའཛོམས་
སབྐས་སོ་སོའི་བསམ་ཚྱུལ་གཏམ་བཤད་བ་
རྒྱྱུ ། ད་རྒྱ། སིྤ་ཚོགས་ད་ལམ་སོགས་བརྒྱྱུད་
གསལ་བསྒགས་སྤལེ་རྒྱྱུ ་བཅས་འསོ་གཞིར་
ཞུགས་མི་སོ་སོའི་དལི་བསྒགས་ཐགོ་དངུལ་
གྲནོ་གཏངོ་རྒྱྱུའ་ིཚད་གཞི། སྲདི་སྐངོ་ལ་
ཧནི་སྒརོ་ ༨༠༠,༠༠༠།༠༠ (བརྒྱད་འབུམ་
ཐམ་པ།) སིྤ་འཐུས་བ་ེབག་པ་ལ་ཧནི་སྒརོ་ 
༣༠༠,༠༠༠།༠༠ (གསུམ་འབུམ་ཐམ་པ།) 
ལས་མ་བརྒལ་བ་གཏངོ་ཆོག་ཀང་། འགྲ་ོ
གྲནོ་གཏངོ་རྒྱྱུའི་དངུལ་འབརོ་ཁམིས་མཐུན་
ཡིན་དགསོ། ༢། གཞུང་འབལེ་ངསོ་ལེན་
ཡོད་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ཕུད་སིྤ་སྒརེ་སུ་ཐད་
ནས་སྲིད་སྐོང་ངམ་སིྤ་འཐུས་འསོ་གཞིའི་
སྐ་ེབ་ོདའེི་ཡིག་ཐགོ་ཆོག་མཆན་མེད་པར་
ས་གནས་གང་ད་ུཡང་རྒྱབ་གཉརེ་གསལ་
བསྒགས་དང་ད་ེའབལེ་འགྲོ་སོང་གཏངོ་
མི་ཆོག ཆོག་མཆན་ཡོད་པའ་ིའགྲ་ོསོང་
ཁག་འསོ་གཞིར་ཡོད་པའི་སྐེ་བ་ོདའེི་འསོ་

བསྡུ ་དང་འབལེ་བའི་འགྲ་ོགྲནོ་རིྩས་ཁའི་
ཁངོས་སུ་བརིྩ་དགསོ། ༣། འསོ་གཞིའ་ིསྐ་ེ
བ་ོསོ་སོའི་འསོ་བསྡུའི་དལི་བསྒགས་དང་
འབལེ་བའི་བྱུང་སོང་རིྩས་ཁ་མཐའ་དག་
དངསོ་གཞིའི་འསོ་བསྡུའི་གུྲབ་འབས་གསལ་
བསྒགས་མ་ཟནི་གངོ་འསོ་མི་ཡོང་ཁུངས་སོ་
སོའི་ས་གནས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ད་ུའབུལ་
དགསོ། ༤། སྲདི་སྐངོ་ངམ། སིྤ་འཐུས་
སུ ་འོས་པའི ་ མི ་འགྲོ་དམིགས་འཛུགས་
ཀིས་རྒྱབ་གཉརེ་གསལ་བསྒགས་ཡིག་ཆ་ 
དང་། ལྟབེ་ཤོག་འགྲམེས་སྤལེ། གང་སྦྱརོ་
པར་རིས་གསལ་བསྒགས་སོགས་ཀི་ནང་
འགྲམེས་སྤལེ་དང་དཔར་སུྐན་བདེ་མཁན་
གཉསི་ཀི་མིང་བང་ངསེ་གསལ་དགོས་རྒྱྱུ ། 
༥། འསོ་གཞིར་ཞུགས་མཁན་སུ་ཐད་ནས་
ཀང་སབྐས་དནོ་སོ་སོར་འསོ་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་
ཐོབ་ཆེད་ད་ུདལི་བསྒགས་ཡིག་ཆའི་ཐོག་
༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་དང། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་རགས། ད་ེབཞིན་
མཚོན་རགས་ཚྱུལ་ད་ུབདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་
དར་དང་བདོ་ཀི་ས་བཀྲ་སོགས་གང་ད་ུཡང་
བདེ་སྤདོ་མི་ཆོག ༦། སྲདི་སྐངོ་དང་། སིྤ་
འཐུས་ཀི་འོས་མིར་ཞུགས་མཁན་དང་། 

དའེི་ཕགོས་གཏགོས་བདེ་མིའམ་རྒྱབ་སྐརོ་
བ་རྣམས་ནས་འོས་བསྡུ ་དང་འབལེ་བའི་
དལི་བསྒགས་སྔནོ་འགྲ་ོདང་དངསོ་གཞིའི་
འོས་བསྡུ ་ ཆེན་མོ ་གཉིས་ཀར་བ་འཐུས་ 
ཀང་། འསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་ ༢༤ 
ཆ་ཚང་ཚྱུལ་བཞིན་ཐུགས་སང་གིས་ཉམས་
ལེན་མ་འཛོལ་བར་སིྒག་བསུྲང་དགསོ། ལགྷ་
པར་ནང་གསེས་ ༧ པའ་ིནང་འསོ་བསྡའུ་ི
དསུ་ཚེས་ཀི་ཉིན་གྲངས་གཉིས་གོང་ནས་
འསོ་བསྡུ་མ་ཟིན་བར་རྒྱབ་གཉརེ་གསལ་

བསྒགས་བདེ་མཚམས་འཇགོ་དགོས་ཞེས་
གསལ་བ་ལརྟ་དང་། འསོ་བླུགས་པའ་ིཉནི་
མོ་དརེ་འསོ་འཕནེ་པར་བརྒྱྱུ ད་སྐུལ་ཤོག་
རར་འགྲམེས་སྤལེ་སོགས་དངོས་ཤུགས་
བརྒྱྱུད་གསུམ་ནས་མི་ཆོག ༧། འསོ་བསྡ་ུ
དང་འབལེ་བའི་དལི་བསྒགས་བདེ་སྒ་ོཁག་
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་ཡུལ་ཁིམས་
དང་མ་འགལ་བ་བདེ་དགསོ་ཐགོ ཆབ་
སྲིད་ཀི་གནས་སྟངས་དཀའ་ངལ་ཅན་གི་ས་
ཁུལ་ཁག་ཏུ་འསོ་གཞིར་ཞུགས་མཁན་མི་
འགྲའོི་འད་པར་དང་གསལ་བསྒགས་ཡིག་
ཆ་སོགས་སྦྱརོ་འགྲམེས་མི་ཆོག ༨། འསོ་
གཞིར་ཞུགས་མི་དང་། དའེ་ིཕགོས་གཏགོས་
བདེ་མིའམ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་སུ་ཐད་ནས་འསོ་
བསྡུ་དང་འབལེ་བའི་དལི་བསྒགས་སྤལེ་རྒྱྱུ ་
དང་། གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས། ད་ེ
བཞིན་གསལ་བསྒགས་ཡིག་འགྲམེས་སོགས་
བ་དགོས་རིགས་ས་གནས་ད་ེགའི་འསོ་བསྡུ་ 
ལས་ཁང་ལ་མཁྱེན་རགོས་སླད་སྙན་སེང་
དགསོ་རྒྱྱུ ། ༩། གངོ་གསལ་དནོ་ཚན་གང་
རུང་དང་འགལ་བ་དངསོ་ར་འཕྲདོ་པ་བྱུང་
ཚེ་འསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་ ༢༥ པའ་ི
འབུ་དནོ་འོག་འགལ་ཚབས་ལ་གཞིགས་

ཏ་ེསིྒག་དནོ་ཉསེ་ཆད་འགེལ་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀི་
རྩ་འཛིན་ལམ་སྟནོ་བཀདོ་ཁྱབ་ཏུ། དབུས་
འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས། ཞསེ་སྒགོས་སྦྱང་
གནང་གུྲབ་མཚམས་གསར་འགོད་པའི་ད་ི
བ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་གནང་སྟ་ེགསར་
འགདོ་གསལ་བསྒགས་གྲལོ།།

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

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



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༣ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༠ 3

 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིཔསེ་ཊ་ལོ་ཛི་སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས།
༄༅ ། ། ཨི ན ་ ཡུ ལ ་ པ ེ ་ ས ་ ཊ ་ ལོ ་ ཛི ་ 
(Pestalozzi International Village Trust, 
East Sussex, UK)  རྒྱལ་སིྤའ་ིཐབེས་རྩ་
ནས་གནས་ཚྱུལ་འབརོ་གསལ་ལརྟ་ན། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པ་ཐནོ་
པའི་བདོ་མི་སྐབས་བཅོལ་བའི་སླབོ་ཕུྲག་
གཉསི་ལ་ཨིན་ཡུལ་པསེ་ཊ་ལོ་ཛི་ཚོགས་པ་
ནས་ (Sussex Coast College, Hastings, 
East Sussex) མཐ་ོསླབོ་ཏུ་ (A Level 
Programme) ལོ་གཉསི་ཀི་སླབོ་སྦྱངོ་ཆེད་
སླབོ་ཡོན་གནང་རྒྱྱུ ་ཞལ་བཞེས་བྱུང་བར། 
འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པའི་ཡིག་རྒྱྱུགས་ནང་ཉུང་
མཐའ་ིབརྒྱ་ཆ་ ༦༠ /CGPA 6.4  ཡན་
ལོན་པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ནས་འཚང་རྒྱྱུགས་
ནང་ཞུགས་ཆོག་རྒྱྱུ ་དང༌། གངོ་གསལ་
ཚོགས་པ་ནས་ཚྱུད་རྒྱྱུ གས་སྐབས་སྐུ་ཚབ་
ཆེད་ཕབེས་ཀིས་ཨིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་འབི་
རྒྱྱུགས་དང་ངག་རྒྱྱུགས། ཚན་རིག་དང་
ཨང་རིྩས་འབི་རྒྱྱུ གས་བཅས་ཀི་ལམ་ནས་
མཐའ་མའི་མི་འགྲ་ོའདམེས་སུྒག་ར་རམ་ས་
ལ་ས་གནས་སུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༢༠ ནས་ ༢༣ བར་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་ད་ེ
དནོ་འཚང་རྒྱྱུ གས་ནང་ཞུགས་འདདོ་ཡོད་
པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་ནས་གྲ་སིྒག་གནང་དགསོ་པའ་ི
གསལ་བསྒགས་ཞུ་རྒྱྱུ ། 
ཀ༽ གངོ་གསལ་སླབོ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གི་དགསོ་
ངསེ་ཆ་རྐནེ་དང༌། འཚང་སནྙ་འབུལ་ཕགོས།
༡། འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པའ་ིཡིག་རྒྱྱུགས་གུྲབ་
འབས་ཨང་ཤོག (Marks Card) གི་ང་ོ
བཤུས་སམ། རང་ཉདི་ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་

རྒྱྱུགས་ཨང་གྲངས་ (Board Examination 
Roll Number) ཞུ་སནྙ་ནང་ངསེ་པར་
བཀོད་ཐོག་དའེི་ངོ་བཤུས་ཞུ་སྙན་མཉམ་
ད་ུའབུལ་ནའང་འཐུས་རྒྱྱུ ། ༢། ད་ོབདག་
དང་ཕ་མའི་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ བར་གཙང་ཕུལ་ཟནི་
པའི་ལག་དབེ་ཀི་ངོ་བཤུས་སྟངེ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནས་དག་མཆན་འགོད་དགོས། 
༣། རྒྱ་གར་སྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་ཐགོ་
ཁིམས་མཐུན་དསུ་འགངས་བཀའ་འཁལོ་
ཞུས་པའ་ིང་ོབཤུས། གལ་ཏ་ེལག་དབེ་
གསར་བཟ་ོདང༌། དུས ་ འགངས ་ ཞུ ་
ཆེད་བཏང་ཟིན་པ་ཡིན་ཚེ ་འབ ེལ་ཡོད་
ལས་ཁུངས་ནས་བྱུང་འཛིན་ང་ོབཤུས་སམ་
གནས་ཡུལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་ངོས་
སྦྱརོ་གང་རངུ་དགསོ། བལ་ཡུལ་དང་འབུག་
ཁུལ་གནས་སྡདོ་སྙན་འབུལ་བ་ཡིན་ན་བདོ་
མི་སྐབས་བཅོལ་བ་དངསོ་འབལེ་ཡིན་པའི་
ངསོ་འཛིན་ཐུབ་པར་ས་གནས་རང་བདནེ་
ཚོགས་ཆྱུང་གི་ང་ོསྤདོ་རྒྱབ་གཉརེ་ཐགོ་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་ངསོ་
སྦྱརོ་ཡིག་ཆ་ངསེ་པར་ད་ུཞུ་འབུལ་དགོས། 
༤། ཕ་མ་བདོ་ནང་ཡོད་པའམ། ཕ་མ་ཡ་
བལ། ཡང་ན་འདས་གྲངོས་སོང་བ་ཡིན་
ཚེ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ། ཤེས་རིག་
ཁྱབ་ཁོངས་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པ་བར་ཡོད་
པའི་སླབོ་གྲྲྭའི་སླབོ་སིྤ་གང་རུང་གི་ངསོ་སྦྱརོ་
འབུལ་དགསོ། ༥། འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པའ་ི
ཡིག་རྒྱྱུགས་གུྲབ་འབས་ཨང་ཤོག་དང་ལག་
འཁྱེར་གཞན་གི་ངོ་བཤུས་ཐོག་ས་གནས་

འག་ོའཛིན་ནམ། ཟུང་དུང་གནས་རིམ་ཡན་
གི་སྲ་ིཞུ་བ། ཡང་ན་ཤེས་རིག་ཁྱབ་ཁངོས་
ཉུང་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པ་ཡོད་པའ་ིསླབོ་
གྲྲྭའི་སླབོ་སིྤ་གང་རུང་གི་ཞིབ་བཤེར་ཟིན་
པའ་ིའགན་ལེན་དག་མཆན་ (Attestation) 
འཁདོ་དགསོ། ༦། འད་ིནས་ད་ོབདག་སོ་
སོར་དསུ་ཐགོ་གནས་འབལེ་ཐུབ་རྒྱྱུ འི་སླད་
ཞུ་སྙན་ནང་གནས་འབལེ་བ་ཡུལ་ཁ་བང་
དང༌། གླགོ་འཕྲནི། ཁ་པར་ཨང་སོགས་
ཁ་གསལ་འགདོ་དགསོ། ༧། འཚང་སནྙ་
མཉམ་ད་ུགནས་འབལེ་སྦྲག་གླ་སོགས་ཀི་
ཆེད་ཧནི་སྒརོ་ ༡༥༠ འབུལ་དགསོ།
ཁ༽ གངོ་གསལ་སླབོ་ཡོན་ཆེད་དམིགས་བསལ་
ཐུགས་སང་དགསོ་གལ་ཁག
༡། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་
པ་ཐནོ་མཁན་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ནས་ཞུ་སྙན་
འབུལ་ཆོག་ཀང༌། འད་ིནས་ཡིག་རྒྱྱུགས་
གུྲབ་འབས་ལ་གཞིགས་ཏ་ེབརྒྱ་ཆ་རྩ་ེབཏགོ་
གིས་ (Shortlist) སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་ ༡༤ 
ཚྱུད་རྒྱྱུ གས་ཁོངས་སུ་འདམེས་སུྒག་བ་རྒྱྱུ ་
དང་མཐའ་མའི་མི་འགྲ་ོརྣམས་འདི་གའི་དྲྭ་
རྒྱ་བརྒྱྱུད་གསལ་བསྒགས་བ་རྒྱྱུ ། ཨང་ཐབོ་
འད་མཉམ་བྱུང་ཚེ་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་ད་ེ
འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པའི་ནང་བདོ་ཡིག་སླབོ་ཚན་
བརྒྱ་ཆ་མཐ་ོབ་ད་ེགདམ་རྒྱྱུ །
སླབོ་ཕུྲག་རང་ཉདི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༩ ཉནི་ས་ྔ
ད་ོཕག་ཚོད་ ༡༠།༠༠ ནས་ ༡༣།༠༠ བར་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབོར་ཐོ་འགོད་
དགསོ་ཤིང༌། ༢། འབལེ་ཡོད་མཐ་ོསླབོ་
ནས་ལོ་ཚད་ཆ་རྐེན་གཏན་འབབེས་ཡོད་

པར་བརནེ། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༢༡ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༠ 
དབར་ཏུ་སྐསེ་པ་ཞིག་དགསོ། ༣། ནང་
མིའི་ཡོང་འབབ་ཆྱུང་གྲས་སམ་ཉམ་ཐག་
ཁངོས་ཡིན་པ་དང༌། ཨིན་ཡུལ་དང་ཕི་རྒྱལ་
ཡུལ་ཁག་གཞན་གི་ནང་སྤུན་ཉ་ེསོགས་མེད་
པའི་ཨིན་ཡིག་ཐོག་ངོས་སྦྱོར་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནས་ཞུས་ཏ་ེའབུལ་དགསོ་རྒྱྱུ ། གལ་ཏ་ེ
འདམེས་སུྒག་བྱུང་རསེ་དང་བདནེ་མ་ཡིན་
པའི་གནས་ཚྱུལ་ཐོན་ཚེ་གོང་གསལ་སླབོ་
གྲྲྭ་ནས་སླབོ་བཞེས་གནང་རྒྱྱུ ་མིན་པའི་བར་
ལན་བྱུང་སོང་བས་ད་ེདནོ་ཡིད་གཟབ་ཞུ། 
༤། སླབོ་ཡོན་འདའི་ིའཚང་སནྙ་འགངེས་
ཤོག་ཁག་གསུམ་འདི་ག་ལས་ཁུངས་ཀི་ད་
ཚིགས་ www.sherig.org/tb or www.
sherig.org   ནང་བཞག་ཡོད་པས་ཕབ་
བཤུས་ཀིས་ (Pestalozzi Application 
form for Candidates-2016) སླབོ་ཕུྲག་
རང་ཉདི་ནས་ལག་བསི་ཏ་ེབཀང་དགོས་པ་
དང༌། འགངེས་ཤོག་གཉསི་པ་(Pestalozzi 
Questionaire form for Referees-2016) 
རང་ཉིད་ཀི་སླབོ་གྲྲྭའི་སླབོ་སིྤའམ་འབལེ་
ཆགས་དགེ་རྒན་ནས་བཀང་སྟ་ེའཚང་སྙན་
མཉམ་དསུ་བཀག་ནང་ཚྱུད་འབུལ་དགསོ་པ་
དང༌། འགངེས་ཤོག་གསུམ་པ་(Pestalozzi 
Student Family Income Form-2016) 
འབལེ་ཆགས་སླབོ་གྲྲྭའི་སླབོ་སིྤ་རང་ཉིད་
ནས་བཀང་སྟ་ེའད་ིགར་གསང་བའ་ིཐགོ་དསུ་
བཀག་ནང་ཚྱུད་འབུལ་དགསོ།
༥། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ པའ་ིནང་སླབོ་བཅར་

དགསོ་པར་བརནེ། ཕིར་བསྐདོ་ལག་དབེ་སེར་
པ་ོ (IC) དསུ་ཐགོ་ཐནོ་ཐབས་ད་ོབདག་སོ་སོ་
ནས་འགན་འཁུར་དགསོ།
༦། ཚྱུད་རྒྱྱུགས་སབྐས་ཀི་འགྲ་ོགྲནོ་ཆ་ཚང་
སླབོ་ཕུྲག་རང་ངསོ་ནས་བསུྒབ་དགསོ།
༧། འཚང་སྙན་དསུ་ཐགོ་མ་འབརོ་
བ་དང༌། ཆ་རྐནེ་མ་ཚང་བའ་ིརིགས་ལ་ངསོ་
བཞསེ་གནང་རྒྱྱུ ་མིན།
༨། དསུ་བཀག་གི་ཉནི་གྲངས་ ༡༤ སྔནོ་
ཚྱུད་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབརོ་བྱུང་བ་རྣམས་
ལ་འདི་ནས་དགོས་ངསེ་ཡིག་ཆ་ཚང་མིན་
བར་ལན་བ་རྒྱྱུ ་དང༌། དའེ་ིརསེ་སུ་ཕུལ་
འབརོ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་བར་ལན་བ་རྒྱྱུ ་མིན།
༩། དགོས་འད་ིཡོད་ཚེ་གཤམ་འཁདོ་ཁ་
བང་ཐགོ་འབལེ་བ་གནང་དགསོ།
༡༠། འཚང་སནྙ་མཉམ་དགསོ་མཁའོ་ིཡིག་ཆ་
ཁག་ཆད་ལུས་མེད་པར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ 
ཚེས་ ༠༨ འགངས་མེད་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་
ཐགོ་འབུལ་དགསོ་པ་དང༌། ས་གནས་ང་ོབཅར་
སབྐས་སོ་སོའི་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པའི་ཡིག་རྒྱྱུགས་
གུྲབ་འབས་ང་ོམ་མཉམ་འཁྱརེ་དགསོ་རྒྱྱུ ་བཅས་
ད་ེདནོ་ཡིད་འཇགས་ཞུ་བཅས། དབུས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༠༣ 
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སིྤ་འཐུས་རྣམ་པས་ཀ་སྦུག་དང་སངྒ་ཏགོ་སོགས་ནང་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།
༄༅། །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་
གནས་ལགས་དང་། སིྤ་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིྐད་
ལགས་རྣམ་གཉསི་སིྤ་ལནྷ་གི་ས་བགོས་ལརྟ་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ ནས་ཚེས་ 
༢༩ བར་ཀ་སྦུག་དང་། སངྒ་ཏགོ ར་ལངྦ་ལ་
གཞིས་ཆགས་བཅས་སུ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་
ཕབེས་གནང་ཡོད་འདགུ ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༡༢ ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༧ པའ་ིཐགོ་ལྡ་ིལི་
བདོ་སྒར་བསམ་ཡས་གླིང་ནས་གནམ་ཐང་
བརྒྱྱུད་བགྷ་ཌ་ོརར་འབརོ་བ་དང་སྦྲགས། ཀ་
སྦུག་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་ས་ེལེན་ཕབེས་
བསུ་འགོ་ས་ལུ་ས་ྒརའ་ིམི་མང་གྲངས་ ༤༥ 
ལ་སྲས་རྒྱྱུད་གྲྲྭ་ཚང་གི་འད་ུཁང་ད་ུསིྤ་འཐུས་
རྣམ་གཉིས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་བ་ 
དང་། དའེ་ིདགངོ་མོ་ས་ལུ་ས་ྒརའ་ིམགྲནོ་
ཁང་ད་ུབཞུགས། ཕི་ཚེས་ ༡༣ ཉནི་ཨོཌ་
ལ་ས་ྦརིར་ཐནོ་ནས་ཨོཌ་ལ་ས་ྦརིའི་མི་མང་
མ་ཎི་ལྷ་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ཆྱུང་ཆྱུང་རྙིང་
པ་དརེ་མི་གྲངས་ ༡༤ ལ་སིྤ་འཐུས་པདྨ་
འབྱུང་གནས་ལགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཛད་
འཕྲནི་དང་། མང་གཙོའ་ིའཕལེ་རིམ། 
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྲིད་བྱུས་དབུ་

མའི་ལམ་གི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ་ 
དང་། སིྤ་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིྐད་ལགས་ཀིས་
སིྤ་འཐུས་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་ ༩ པའ་ི
ལས་རིམ་དང་འབལེ་བ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་དང་ད་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་། ད་ེ

རེས་ཕི་ད་ོཛ་ཡེ་སྒའ་ོལ་ཐོན་ནས་མི་མང་
སྐ་ུཚབ་གྲངས་ ༡༣ ཙམ་ལ་གསུང་བཤད་
གནང་བ་དང་། དའེ་ིདགངོ་མོ་འབུག་ཕུན་
ཚོགས་གླངི་གི་མགྲནོ་ཁང་ད་ུབཞུགས། ཕི་
ཚེས་ ༡༤ ཉནི་ཀ་སྦུག་ཏུ་ཐནོ་ནས་ཆྱུ་
ཚོད་ ༡༢་༣༠ ཐགོ་ཀ་སྦུག་མི་མང་གྲངས་ 

༥༦ ཙམ་ལ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་གཉསི་ནས་གངོ་
མཚྱུངས་བརོད་གཞི་ཐོག་གསུང་བཤད་
གནང་བ་དང་། ད་ིབ་དང་དྭགོས་ད་ིཁག་ལ་
ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་། ཕི་ཚེས་ 
༡༥ ཉནི་ལ་ཝ་ར་ུཐནོ་ནས་ད་ེགའ་ིམི་གྲངས་  

༡༦ ལ་གངོ་མཚྱུངས་གསུང་བཤད་གནང་
བ་དང་། ད་ེནས་ཚྱུར་ལམ་ད་ུཨ་ལ་ས་ྒར་
དང་སྤསོ་གདངོ་གཉིས་ཀི་མི་མང་གྲངས་ 
༡༣ ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ཕི་ཚེས་ 
༡༦ ཉནི་བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཟུར་སྐ་ུང་ོརྒྱ་ལོ་དནོ་
གུྲབ་མཆོག་ལ་འཚམས་ཞུར་བཅར་བ་དང་། 

སངྒ་ཏགོ་ཏུ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་ཚོགས་
པ་སིྐད་སྡུག་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ནས་ས་ེ
བསུ་ཞུས། དའེ་ིརསེ་ལ་བང་ཐང་སྒརོ་ཐནོ་
ཡོད་པ་དང་། ཕི་ད་ོལ་བང་ཐང་སྒ་ོདང་ལྷ་ོ
ནག་འབགོ་པའི་སྐུ ་ཚབ་བཅས་མི་གྲངས་ 

༡༦ ལ་གསུང་བཤད་གནང་། 
ཕི་ཚེས་ ༡༨ ཉནི་གུ་ར་ུགདངོ་
དམར་མཇལ་བའི་རེས་འབངོ་
སྒུག་ཏུ་ཕབེས་ནས་ཉནི་གུང་ཙམ་
ལ་འབངོ་སྒུག་འབགོ་པ་གྲངས་ 
༧ ལ་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་
དང་། ཕི་ད་ོལ་བང་ཚ་འདངི་མི་
མང་གྲངས་ ༡༣ ཙམ་ལ་གསུང་
བཤད་གནང་། ཕི་ཚེས་ ༡༩ མུ་
ཤི་ཐང་ལ་ཐོན་པ་དང་ད ེའི ་མི ་
མང་གྲངས་ ༩ ལ་གསུང་བཤད་
གནང་བ་དང་། ད་ེརསེ་ལ་ཆྱུང་ད་ུ

ཕབེས་ནས་དའེ་ིམི་མང་གྲངས་ ༨ ལ་གསུང་
བཤད་གནང་། ཕི་ད་ོཅྱུང་ཐང་ད་ུཕབེས་ནས་
དའེ་ིམི་མང་གྲངས་ ༩ ལ་གསུང་བཤད་དང་
ད་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་། ཕི ་ ཚེས ་ 
༢༠ ཉནི་ཅྱུང་ཐང་ནས་ས་ྤགངོ་ལ་ཐནོ། ས་ྤ
གངོ་ད་ུམི་མང་གྲངས་ ༡༡ ལ་གསུང་བཤད་

དང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་
མཇུག་སྐངོ་གནང་། ད་ེནས་མན་གན་ད་ུ
ཕབེས་ནས་མན་གན་མི་མང་གྲངས་ ༧ ལ་
གཏམ་བཤད་གནང་།
 ཕི་ཚེས་ ༢༡ ཉནི་ཕ་དམ་
ཅན་ཁིྱམ་ཚང་རེ་ཟུང་དང་ར་ལུག་ཁིྱམ་
ཚང་རེ་ཟུང་བཅས་ལ་ཐུག་འཕྲད་དང་རགོ་
ཞིབ་གནང་། ད་ེནས་ནག་ཐང་ད་ུརགོ་ཐནོ་ 
གནང་། ནག་ཐང་འཐུས་མི་དང་ས་འཐུས་
གཅིག་ལྕགོ་ནས་ས་ེབསུ་ཞུས། ཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ 
༥ ཙམ་ནས་ནག་ཐང་མི་གྲངས་ ༡༥ ཙམ་
ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང་། མི་
མང་གི་དགོས་འད་ིཁག་ལ་ལན་འདབེས་
གསལ་བཤད་གནང་། 
 ཕི་ཚེས་ ༢༧ ཉནི་ཕགོས་
ཕ ེབས་ཀི ་ལས་དོན་ལེགས་གུྲབ་བྱུང་སྟ ་ེ 
(NJP) ཨེན་ཇ་ེཔ་ིནས་མེ་འཁརོ་བརྒྱྱུད་ལྡ་ིལི་ 
དང་།  ཚེས་ ༢༨ ཉནི་ལྡ་ིལི་བསམ་ཡས་
གླིང་གཞིས་སྒར་ནས་སིྤ་སྤོད་སུམ་འཁོར་
བརྒྱྱུད་ཚེས་ ༢༩ ས་ྔད་ོར་སར་ཕིར་ཕབེས་
གནང་ཡོད་པ་རེད།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༣ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༠4

བནོ་གཞིས་ཌ་ོལན་ཇི་ས་འཐུས་རྣམས་ཀི་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞསེ་དང་ཁམིས་ལུགས་ག་ོརགོས་སྤལེ་བ།
 ༄༅། །འད་ིགར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ཉནི་བཏང་གནས་
ནང་འཁདོ་དནོ། 
 བང་ཕོགས་ས་གནས་ཁིམས་
ཞིབ་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་སིྐད་ལགས་ཀིས། ཕི་
ལོ་  ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ རེས་
གཟའ་ལྷག་པའི་ཉནི་བནོ་གཞིས་ཌོ་ལན་ཇི་
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བརྒྱད་པའི་
འཐུས་མི་ ༡༡ དང་། ད་ེདག་གི་ཁངོས་ནས་

བདམས་ཐནོ་བྱུང་བའ་ིཚོགས་གཙོ། ཚོགས་
གཞོན་བཅས་ཀི ་ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་
འབུལ་བཞེས་ཀི་གནང་སྒ་ོཁག་ལེགས་གུྲབ་
བྱུང་འདགུ དེ་སྔནོ ་དབུས་འོས་བསྡུ ་ལས་
ཁང་བརྒྱྱུད་ཞུ་སྐུལ་བྱུང་བ་བཞིན་འཐུས་མི་
རྣམ་པའི་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་མཛད་སྒ་ོ
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ ཉནི་
གནང་རྒྱྱུ ར་བང་ཕོགས་ས་གནས་ཁིམས་
ཞིབ་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་སིྐད་ལགས་ས་གནས་
སུ་ང་ོབསྐདོ་བས་ཡོད་ཀང་། འཐུས་མི་ང་ོ

འཛོམས་བྱུང་མིན་དབང་གིས་དམ་འབུལ་
དུས་འགངས་བེད་དགོས་བྱུང་འདུག་པ་ 
དང་། སབྐས་དརེ་བང་ཕགོས་ས་གནས་
ཁིམས་ཞིབ་པས་ཕགོས་བསྐདོ་དང་སྟབས་
བསྟནུ་ཕི་ཚེས་ ༡༤ ཉནི་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ 
༢།༠༠ ནས་ ༣།༠༠ བར་ཌ་ོལན་ཇི་སེར་
སྐ་མི་མང་ ༣༥ ཙམ་ལ་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའ་ིཁམིས་ལུགས་དབང་འཛིན་ང་ོསྤདོ་དང་
སྦྲགས། ཁམིས་ལུགས་དབང་འཛིན་གི་ང་ོ
བ་ོདང་། འགན་དབང་། གུྲབ་ཆ། ཁམིས་

ཁངོས་ཁྱབ་ཚད། གདོ་
ཡའི་མོས་མཐུན་ཆོད་
ཡིག ལག་བསྟར་དམ་
ཡིག གཞི་རྩའ་ིཆ་
རྐནེ། བདེ་ཐབས་ཇི་
ཡོད། གདོ་ཡ་ཉམས་
ཐག་ལ་མཐུན ་རྐེན། 
ཞུ་རྩ་དང་ཞུ་ལན་བཟ་ོ
ཕགོས། ཁམིས་རྩདོ་
པའི་སྦྱངོ་བརར་དང་བསྐར་སྦྱངོ་བཅས་ཀི་

སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་དང་། ད་ིབ་ཁག་
ལ་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིདག་ེརྒན་ཟབ་སྦྱངོ་མཇུག་བསིྒལ་གནང་བ།
༄༅། །འད་ིགར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁདོ་དནོ། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ནས་ ༣༡ བར་
ར་སྟངེ་བདོ་ཁིྱམ་ད་ུཚོགས་པའི་གཞི་རིམ་
འགོ་མའ་ིདག་ེརྒན་ཟབ་སྦྱངོ་ད་ེབཞིན་ཕི་ཚེས་ 
༣༡ ཉནི་མཇུག་བསིྒལ་ཡོད་ཅིང༌། མཇུག་
བསྡམོས་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བརོ་ཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཚོགས་ཕབེས་གནང་
ཡོད། མཇུག་བསྡམོས་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་མར་
ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དངོས་གུྲབ་བསྟན་
པ་ལགས་ཀིས་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གི་
བཀའ་འཁལོ་འགོ་མཛད་སྒའོ་ིལས་རིམ་དབུ་
འཛུགས་ཞུས་ཏ།ེ ཉནི་ལའྔ་ིཟབ་སྦྱངོ་གི་ལས་
བསྡམོས་སནྙ་སྒནོ་ཞུས་སབྐས་སླབོ་ཁདི་གནང་
མཁན་མི་ས་སོ་སོས་བརདོ་གཞི་གང་ཞིག་

ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བའ་ིསྐརོ་དང༌། ད་ེ
བཞིན་ཐངེས་འདའིི་ཟབ་སྦྱངོ་སབྐས་ཚོགས་
བཅར་བ་དག་ེརྒན་ ༢༡༥ བྱུང་ཡོད་པ་
ཁངོས་ནས་བུད་མེད་ ༡༤༠ དང་སྐསེ་པ་ 
༧༥ བྱུང་ཡོད་པ་བཅས་ཀི་ལས་བསྡམོས་སནྙ་
སྒནོ་ཞུས། ད་ེརསེ་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་
དང་ར་སྟངེ་བདོ་ཁིྱམ་སིྤ་ཁྱབ་ཤེས་ཡོན་ངསེ་
སྟནོ་པ་བསོད་ནམས་སྲིད་ཆོད་ལགས་རྣམ་
གཉསི་ནས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་ཕག་ 
འཁྱརེ་དང་མཇལ་དར་གནང་གུྲབ་བསྟནུ། 
སྐུ ་མགྲོན་གཙོ་བ ོ་མཆོག་གིས་ཟབ་སྦྱོང་
ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་མཇུག་བསྡམོས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ད་ལན་གཞི་རིམ་
འགོ་མའ་ིདག་ེརྒན་ཟབ་སྦྱངོ་བ་རྣམས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་

གིས་ཉནི་གཉསི་བཀའ་ཆོས་དང་ད་ེནས་ཉནི་
གཅིག་ཐུགས་ར་ེཆེན་པའོ་ིདབང་ལུང་ཞུ་རྒྱྱུའ་ི
གོ་སབྐས་བྱུང་བ་ནི་བསལྐ་པ་བཟང་པ་ོཞིག་
ཡིན་པ་དང༌། ཐངེས་འདའི་ིཟབ་སྦྱངོ་ཚོགས་
བཅར་བའི་ཁངོས་དགེ་རྒན་སྐསེ་པ་ལས་བུ་
མེད་ལབྡ་གཉསི་ཀིས་མང་བ་ཡོད་པ་ན།ི རྩ་
བའི་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་སླབོ་ཕུྲག་གི་ལོ་ནའི་
བབ་དང་འཚར་ལོངས་རང་བཞིན་གི་ཆ་ནས་
བུད་མེད་དག་ེརྒན་དགསོ་གལ་ཆེ་བ་ལརྟ་དནོ་
ལའང་ད་ེལྟར་གནས་ཡོད་པ་ནི་ངེས་པར་
དགའ་འསོ་པར་སམྙ། རྒྱྱུ ་མཚན་གང་ཡིན་
ཞེ་ན་བུད་མེད་ནི་ཡོངས་གྲགས་སུ་སྐསེ་པ་
ལས་བམས་སྙངི་ར་ེདང་བརྩ་ེསེམས་ལནྡ་པ་
ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། 
སླབོ་ཕུྲག་གི་ཤེས་ཡོན་སྤུས་ཚད་ཇི་ཙམ་བྱུང་

མིན་ནི་གཙོ་བ་ོདགེ་རྒན་ལ་ཐད་ཀར་རག་
ལུས་པ་དང༌། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ན་ིསླབོ་
ཕུྲག་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་དང་འབལེ་བའི་ལས་
འཆར་ཐགོ་མཐུན་འགྱུར་སྦྱརོ་སྤདོ་བདེ་རྒྱྱུ ་
ད་ེཆགས་ཡོད་པ་ལརྟ།
 འདས་པའི་ལོ་ཤས་ནས་སིྤར་
བདོ་ཕུྲག་གི་ཤེས་ཡོན་སིྤ་དང་ལགྷ་པར་གཞི་
རིམ་ཤེས་ཡོན་སྤུས་ཚད་ལནྡ་པ་ཡོང་ཐབས་
སུ་ལས་འཆར་ས་མང་ཞིག་སྤལེ་དང་སྤལེ་
མུས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཟད། དག་ེརྒན་རྣམ་པས་
ཀང་ད་ལན་ཟབ་སྦྱངོ་འད་ིནས་བླ་ོབསྐདེ་ཇི་
ཙམ་བྱུང་བ་རྣམས་དངསོ་སུ་སླབོ་ཁིད་ལག་
ལེན་ནང་ལག་བསྟར་གནང་ཐུབ་པ་ཞིག་
དང་སོ་སོའི་ཁྱད་ལས་གོང་མཐོར་གཏངོ་
རྒྱྱུར་ཅི་ནས་འབད་བརྩནོ་གནང་དགསོ་སྐརོ་

གསུངས། གཞན་ཡང་ཉ་ེདསུ་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཤེས་ཡོན་དང་འབལེ་བའི་
ལས་འཆར་ཅི་ཞིག་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་མེད་
སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། མཛད་སྒའོ་ི
མཐའ་མར་ཤེས་རིག་སྲལོ་རྒྱྱུན་ཚན་པ་དང་
ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་གཅིག་
ལྕགོས་ཟུང་དུང་ཚེ་རིང་བསམ་གུྲབ་ལགས་
ཀིས་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་མཛད་སྒརོ་
ཚོགས་ཕབེས་ཐུབ་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་
མ་ཟད། ཟབ་སྦྱངོ་བ་རྣམས་ས་གནས་འད་
མིན་ནས་ཟབ་སྦྱངོ་ད་ུང་ོཞུགས་ཐུབ་པ་དང༌། 
ད་ེམིན་ཟབ་སྦྱངོ་ཚགས་ཚྱུད་གོ་སིྒག་ཐུབ་
པར་ར་སྟངེ་བདོ་ཁིྱམ་གི་དབུ་ལས་རྣམ་པར་
ཕར་བ་གུྲ་འདགེས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་ཏ་ེམཛད་སྒ་ོམཇུག་བསིྒལ།།

ནང་སྲདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་པར་ད་ེཤི་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༤ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སྲདི་
ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རི་སྒོལ་མ་

མཆོག་གིས་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་པར་ད་ེཤི་མངའ་
སྡའེི ་རྒྱལ་ས་ཨི་ཊ་ན་གར་ད་ུམངའ་སྡའེི ་

གྲངོ་སྡ་ེཡར་རྒྱས་དང་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་
བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་པདྨ་མཁའ་འགྲ་ོམཆོག་ 
དང་། མངའ་སྡའེ་ིལུམ་ལ་རངོ་གི་རངོ་དཔནོ་

འ ཇ མ ་ ད པ ལ ་
བཀྲ་ཤིས་ལགས་ 
དང་། སྡ་ིརང་
རོང ་ གི ་མངའ ་
སྡའེི་གྲསོ་ཚོགས་
འ ཐུ ས ་ མི ་ སྐུ ་
ཞབས ་ ཕུར ་ བུ ་

ཚེ་རིང་ལགས། ད་ེབཞིན་མཚོ་ན་རངོ་གི་
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་པ་སངས་ར་ོར་ེལགས་

སོགས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག 
སབྐས་དརེ་ནང་སྲིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་
ལྷན་ནང་སྲིད་དུང་འཕར་འཆི་མེད་རིག་
འཛིན་ལགས་དང་། ཏ་ིཛུ་དང་བསྟན་འཛིན་
སངྒ། མིའ་ོསོགས་ཀི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
དང་མཉམ་སྦྲལེ་འགན་འཛིན་སོགས་ལྷན་
བཅར་ཞུས་འདགུ 
 སྐབས་ད ེར ་ནང་སྲིད ་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་པར་ད་ེཤིའི་
མངའ་སྡའེི ་ནང་བཙན་བོལ་བདོ་མི་ཚོའི་
གནས་སྟངས་སིྤ་དང་ལྷག་པར་ས་གནས་
བདོ་མི་རྣམས་ལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་

ངལ་སྐརོ་སནྙ་སེང་ཞུས་འདགུ 
 ཕགོས་མཚྱུངས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ ཉནི་ནང་སྲདི་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་པར་ད་ེཤིའི་
མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ན་བྷམ་ཊུ་ཀི་ 
Shri Nabam Tuki མཆོག་དང་མཇལ་
འཕྲད་གནང་འདགུ ད་ེཉནི་གི་ཉནི་དགུང་
གསོལ་སྟནོ་གུྲབ་རེས་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་
བླནོ ་ཆེན་དབུ་བཞུགས་ཐོག་མངའ་སྡའེི ་
གྲངོ་སྡ་ེཡར་རྒྱས་དང་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་
བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་པདྨ་མཁའ་འགྲ་ོམཆོག་ 
དང་། མངའ་སྡའེ་ིགྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་

གཞོན་སྐུ་ཞབས་ཊི་ཨེན་ཐོང་དགོ་མཆོག་
སོགས་ལྷན་འཛོམས་ཐགོ་བཙན་བལོ་བདོ་
མིར་མཐུན་རྐེན་སྦྱརོ་སྤདོ་བདེ་ཕགོས་ཀི་
སྲིད་བྱུས་གཏན་འབབེས་གནང་རྒྱྱུ འི་ཞབྷ་
བཞསེ་གནང་འདགུ ནང་སྲདི་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་ཐངེས་འདརི་ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་པར་
ད་ེཤི་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་
སོགས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པར་བཙན་བོལ་
བདོ་མིར་མཐུན་རྐནེ་སྦྱརོ་སྤདོ་བདེ་ཕགོས་
ཀི་སྲདི་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་སབྐས་གདངོ་
ལེན་གནང་དགོས་པའི་གནད་དནོ་སོགས་
སནྙ་སེང་ཞུས་འདགུ 

དལི་བསྒགས་དུང་ཆེས་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིམི་ས་ཁག་གཅིག་ལ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་སྐརོ་འགྲལེ་བརདོ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ ༢༠༡༥ ཟླ ༦ ཚེས ༤ 
ཉནི་གི་ཉནི་གུང་ཆྱུ་ཚོད་ ༡༢ ཐགོ་ཕི་

དལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུ
དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་ཀིས་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀ་ནས་ཕབེས་པའི་
ཀལ་སི་ཝི་སལ་ Klasie Wessels ལགས་

ཀིས་ས་ེཁིད་འོག་ལོ་ན་བགྲེས་གཞོན་གི་
མི་གྲངས་བཅྱུ་ཙམ་དང་ཐུག་འཕྲད་ཀིས་

འཚམས་འདི་དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ། ཁྱདེ་རང་ཚོར་ར་སར་ཕབེས་
ནས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་བར་
དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེསྔནོ་ན་གཞནོ་

མང་པ་ོཞིག་འདིར་བསླབེས་པ་དང་མ་འད་
བར་ཁྱེད་རང་ཚོ ་དམིགས་བསལ་ཞིག་
མཐངོ་གི་འདགུ དརེ་བརནེ་ཁྱདེ་རང་
ཚོ་འདིར་བཞུགས་རིང་བད་ེཐང་ཡོང་བ་ 
དང་། ཁྱདེ་རང་ཚོའ་ིདམིགས་ཡུལ་ཇི་
བཞིན་གུྲབ་ཐུབ་པའི་རེ་སྨནོ་དང་འཚམས་
འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་གསུང་བཤད་དབུ་
འཛུགས་ཀིས་ཁོང་རྣམས་ལ་དབུས་བདོ་
མིའི ་ སིྒག་འཛུགསཀི་མང་གཙོའི ་ཀ་བ་
གསུམ་གི་འགྲ་ོལུགས་སྐརོ་གསལ་བཤད་
གནང་བ་མ་ཟད། ལནྷ་ཁང་ཁག་ང་ོསྤདོ་
དང་འབལེ་ལྷན་ཁང་ད་ེདག་གི་ལས་འགན་
ཇི་ཡིན། ད་ེབཞིན་རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེ

ཚན་གསུམ་གི་ངོ་སྤོད་དང་ད་ེགསུམ་གི་
ལས་འགན་གང་ཡིན་པ་སོགས་གོ་བདའེི་
ངང་འགྲལེ་བརདོ་གནང་བ་དང་། ཕགོས་
མཚྱུངས་ད་ལྟའི་བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་
ཤིན་ ཏུ ་ཛ ་དག་ངང་ཡོད་པ ་ སོགས་ཀི ་
གསུང་བཤད་ལེགས་པར་གུྲབ་མཚམས་
ཁོང་རྣམས་ཀི་ད་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་
ཡོད།  ད་ེཡང་སིྤར་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀ་ནས་
ར་སར་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་
གཟིགས་སྐརོ་ཕབེས་རྒྱྱུ འི་ལས་གཞི་ཐོག་
མར་ལག་བསྟར་གནང་མཁན་སྐུ ་ཞབས་
ཀལ་སི་ཝི་སལ་ལགས་ཀིས་ཐངེས་འདིར་
གསར་འགོད་པའི་དི་བར་ལན་འདབེས་

གནང་དནོ། ཐགོ་མར་ལས་གཞི་འད་ིཕི་ལོ་ 
༢༠༡༢ ལོར་ངས་སྤལེ་སབྐས་དམིགས་ཡུལ་
གཙོ་བ་ོགང་ཟག་རང་ཉདི་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
རྒྱྱུའ་ིཆ་རྐནེ་སུྐན་ཆེད་ཡིན། འནོ་ཀང་ཕིས་
སུ་ངའི་དམིགས་ཡུལ་ལ་འགྱུར་བ་ཕིན་ནས་
བདོ་དནོ་སྐརོ་གོ་རགོས་སྤལེ་རྒྱྱུ འི་དམིགས་
ཡུལ་བཟུང་ཡོད།  ཅསེ་ལན་འདབེས་
གནང། ཁངོ་ན་ིལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིནང་སྲང་
ལམ་སླབོ་གྲྲྭ  (Street School) ཞསེ་པའ་ི
འགན་འཛིན་ཡིན་པ་དང་།  ད་ཐངེས་ར་
སར་གཟགིས་སྐརོ་གནང་ཐངེས་ ༡༡ ཡིན་
འདགུ །



པར་ངསོ་ལ་ྔཔ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༣ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༠ 5

༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་སྒལོ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁརོ་ལོའ་ིཆོ་གའ་ིསྒ་ོནས་བརན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ིགྲངོ་ཁྱརེ་རི་སྔནོ་
པ་ོ Blue Mountains ཞསེ་པ་དརེ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཀའ་ཆོས་དང་བཀའ་དབང་སོྩལ་
བཞིན་པའ་ིསབྐས་དང་བསྟནུ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༧ ཉནི་གྲངོ་ཁྱརེ་ཉ་ེའགྲམ་ད་ུ
ཀ་ཊོམ་བ་ྷཞསེ་ Katoomba པའ་ིས་གནས་
སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས། སབྐས་དརེ་ཚོགས་
ཁང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁདོ་བསྟནུ་ཨོ་སི་ཊོ་
ལི་ཡ་དང་ནའིུ་ཛི་ལེན་ཌི་ Australia and 
New Zealand བཅས་ནས་དད་ལནྡ་མང་
ཚོགས་གྲངས་ ༡༤༠༠ ཙམ་འད་ུའཛོམས་
གནང་འདགུ་པ་དང་། ད་ེཁདོ་ཡུལ་གུྲ་གཉསི་
ནང་གནས་སྡདོ་བེད་བཞིན་པའི་བདོ་མི་
གྲངས་ ༡༠༠༠ ལགྷ་ཙམ་དང་། ཝི་ཏ་ིནམ་
ཆོས་ཞུ་བ་གྲངས་ ༢༠༠ ཙམ། ད་ེབཞིན་
འབུག་པ་གྲངས་ ༦༠ ཙམ། སོག་པ་ོམི་
གྲངས་ ༡༠ བཅས་བཅར་ཡོད་འདགུ
  སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ། ད་ེརིང་བདོ་མི་མང་པ་ོཞིག་
འདརི་ཕབེས་ཡོད། ཁྱདེ་ཚོ་ཐགོ་མར་རྒྱ་
གར་དང་ད་ེནས་འདརི་སྐབས་བཅལོ་གཉསི་
པ་ལ་ྟབུ་བས་ནས་བསླབེས་ཡོད། བདོ་ནས་རྒྱ་
གར་ད་ུཡོང་བ་ད་ེསྐབས་བཅལོ་གཅིག་བས། 
ད་ེནས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་ཚྱུར་ཡོང་བར་
བརནེ་སྐབས་བཅོལ་གཉསི་པ་ཆགས་ཡོད། 
ཁྱདེ་རང་ཚོ་ལགྷ་བསམ་རྣམ་པར་དཀར་བ་
དང་། རང་རིགས་ཀི་ལ་ཞནེ་དརོ་མེད་ད་ུ
གནས་ནས་ད་ེརིང་ང་ཚོ་རབུ་རབུ་བས་ནས་
ཐུག་རྒྱྱུ ་བྱུང་ཡོད། ཁྱདེ་རང་ཚོ་འདརི་ཨོ་
སི་ཊོ་ལི་ཡ་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པས་ཞབས་བརན་གང་དང་གང་
བསུྒབ་པའ་ིསནྙ་ཞུ་ཞིག་འདགུ འད་ིདནོ་དག་
ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བསི་འདགུ ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན།
 གཤམ་འདིར་དནོ་ཚན་འགའ་
ཤས་ཤིག་དམ་བཅའ་བཞག་པ་ཞིག་བཀོད་
འདགུ བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་
རིགས་སིྤའ་ིདནོ་དམ་པའ་ིམཚོན་དནོ་ད་ུགྱུར་
བ་མ་རྩ་ཡང་མི་རིགས་ཀི་མཚན་ཤས་སུ་
མི་འགྲ་ོབའི་བླང་དརོ་འཇུག་སྒའོི་ལམ་སྟནོ་
ཁག་ལ་བསམ་སྦྱོར་གཉིས་ནས་དསུ་ནམ་
ཡང་མི་འགལ་བའ་ིཡང་དག་པའ་ིསངྤ་བངླས་
ཀི་དམ་བཅའ་ཞུ་རྒྱྱུ ། དམ་བཅའ་དང་པ་ོད་ེ
རེད། 
 གཉསི་པ་ད།ེ དབུས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་རྩ་བའི ་སྲིད་བྱུས་དང་
འབལེ་ཡོད་ལམ་སྟནོ་ཐོག་ཤར་བསྐོད་ཀི་
དམ་ཚིག་ལ་རྒྱ་གཅིག་ཏུ་གནས་རྒྱྱུ འི་དམ་
བཅའ་ཞུ་རྒྱྱུ ། འད་ིཡང་འགྲགི་པ་ཞིག་བྱུང་
འདགུ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཙམ་བར་ངསོ་ཀིས་
འགན་འཁྱརེ་ནས་ཕིན་པ་རེད། གཙོ་བ་ོ
རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་བས་ 
བྱུང་། ད་ེའདའ་ིཐགོ་ནས་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་

ད་ུབསླབེས་ནས་གཞི་མེད་ས་གཅིག་ལ་གཞི་
གསར་པ་ཞིག་ཚྱུགས། ད་ེནས་རིམ་བཞིན་
ང་རང་ཚོ་བདོ་རང་ཉདི་ཀི་མི་རིགས་ཀི་རྣམ་
པ་མཚོན་རྒྱྱུ འི་སྐད་ཡིག་ཡོད་པ་ད་ེཡང་སོ་

སོ་རང་ཉདི་ཀི་གནའ་རབས་གཅིག་པུ་མིན་
པར་དངེ་དསུ་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཡོང་ཆེད་བདོ་
པའ་ིསླབོ་གྲྲྭ་ཟུར་ད་ུབཙྱུགས་ནས། གཙོ་ཆེ་
རྒྱ་གར་གཞུང་གི་རོགས་རམ་ཡག་ཐག་ཆོད་
གནང་ཡོད། སྲདི་བླནོ་ན་ེཧ་ེར་ུམཆོག་ཡོད་
སབྐས་སྲདི་བྱུས་ད་ེདག་ཐག་གཅདོ་བས་ནས་
ཡག་ཐག་ཆོད་བྱུང་བ་རེད། ད་ེབཞིན་ཆོས་
སྒར་ཁག་ད་ེདག་ཚྱུགས་ནས་གཞི་མེད་ས་
ཞིག་ལ་གཞི་གསར་པ་ཞིག་ཚྱུགས་པའི་ཐགོ་
ནས་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་རིགས་ཀི་རྣམ་
པ་མཚོན་པའ་ིབདེ་ཐབས་མང་པ་ོཞིག་བསུྒབ་
ནས་བྱུང་བ་རེད། རྩ་བའ་ིབདོ་དནོ་དཀའ་
ངལ་སེལ་རྒྱྱུའི་སྐརོ་ལ་མཚོན་ནའང་སྒ་ོགང་
ས་ནས་ཐབས་ཤེས་ཡོད་རུྒ་རྩལ་སུྤགས་བས་
ཏ་ེའཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་
ཞུ་གཏུགས་བ་རྒྱྱུས་མཚོན་པའི་མང་པ་ོཞིག་
བས་ཡོད། འནོ་ཀང་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་
ལ། པཎ་ིཏ་ན་ེཧ་ེརསུ་བཀའ་སླབོ་ལརྟ་མེས་
འཚིགས་མེར་གཏུགས་ཀིྱ་ཐབས་ཤེས་བས་
ན་མ་གཏགོས་སྟབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་བདོ་
དནོ་ཆེད་འཁུག་པ་རྒྱག་གི་མ་རེད། ད་ེབཞིན་
རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཞུས་ཀང་ནསུ་པ་ཐནོ་གི་མ་
རེད་ཅསེ་ན་ེཧ་ེརསུ་གསུངས་བྱུང་། གང་
ལྟར་ཐབས་ཤེས་སྒ་ོགང་ས་ནས་བས་པའི་
ཉམས་མངོ་ཕགོས་བསྡསུ་བདེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་འབལེ་བ་བས་ནས་གཏུགས་དགསོ་
པའ་ིགནས་ཚྱུལ་དརེ་བབ་པ་རེད།
 ད་ེཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་
བར་གི་སྲདི་བྱུས་གདགུ་རྩྱུབ་དང་། མཐའ་
གཅིག་ཏུ་བདོ་མིར་མཐངོ་ཆྱུང་ཁྱད་གསོད། 
རིམ་བཞིན་བདོ་མི་རིགས་རིག་གཞུང་དང་
བཅས་པ་ཧ་ལམ་ཉམས་བརླག་འགྲ་ོརྒྱྱུའ་ིསྲདི་
བྱུས་དརེ་ང་ཚོས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ོརྒོལ་
བ་རྒྱྱུ ་དང་། འནོ་ཀང་རྩ་བའ་ིཀུྲང་ཧ་ྭམི་
དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཟརེ་བ་དའེ་ིནང་
ད་ུབསདྡ་ནས་གཉསི་མོས་ཀི་ཐབས་ལམ་ཞིག་
གི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་
ཞིག་གང་ལརྟ་བདོ་མི་རིགས་འད་ིའཚོ་ཐུབ་
པ་དང་། འཛམ་གླངི་འདའི་ིཐགོ་ངམོས་ཆོག་
པའི་བདོ་མི་རིགས་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
གཏིང་ཟབ་ཅིག་ཡོད་པ་འདི་དག་ཉམས་
པ་སོར་ཆྱུད། མི་ཉམས་གངོ་འཕལེ་ཞིག་

རང་དནོ་རང་གཅེས་ཀི་ཐགོ་ནས་ཡག་པ་ོ
ཞིག་ཡོང་ཆེད་དམིགས་ཡུལ་འད་ིའད་ཞིག་
བཞག་ནས་ཐབས་ཤེས་བས་པ་རེད། ད་ལ་ྟ
སྲིད་གཞུང་གི་རིམ་པའི་ཐགོ་ནས་ཐག་ཆོད་

པའི་སྲིད་བྱུས་གསར་པ་གང་ཡང་བྱུང་མེད། 
འནོ་ཀང་རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་ནང་
པ། དམངས་ཁདོ་ནས་ང་ཚོའ་ིདབུ་མའ་ིལམ་
གི་སྲིད་བྱུས་འདིར་རསེ་སུ་ཡི་རང་གི་ཐགོ་
ནས་རྒྱབ་སྐརོ་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེར་ཇ་ེམང་ད་ུ
འགྲ་ོབཞིན་ཡོད། མི་མང་གི་རྒྱབ་སྐརོ་དང་
འབལེ་བ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། མི་
མང་གི་འསོ་བསྡུའི་ལམ་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀི་
འགོ་ཁིད་ང་ཚོའི་སྲིད་སྐངོ་ཕབེས་ནས་ད་ལ་ྟ
བདོ་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུ འི་ཐབས་ལམ་
འདི་དསུ་རྒྱྱུ ན་དབུ་མའི་ལམ་ཟརེ་བ་དའེི་
ཐགོ་ཤར་བསྐདོ་བས་ནས་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད། 
བ་ཐབས་འདིའི་ཐགོ་ལ་གཙོ་ཆེན་རྒྱ་གར་
གཞུང་གིས་མཚོན་པའི་ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་
དང་། ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་སོགས་མང་པ་ོ
ཞིག་གིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བཞིན་ཡོད། ད་ེ
ནས་ཁྱདེ་ཚོས་ཨོ་གླངི་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་
སིྤའི་སིྒག་འཛུགས་དང་ནང་ཁིམས་དང་མི་
འགལ་བའ་ིདམ་བཅའ་ཞུ་རྒྱྱུ ། ད་ེཡང་འགྲགི་
གི་འདགུ
 གསུམ་པ་འདརི། བསྟན་པ་ལ་
ལོག་པར་བཀུར་བ་དལོ་རྒྱལ་རེས་འབང་
པར་ཆོས་དང་ཟང་ཟངི་གི་འབལེ་ཐག་གཙང་
བཅད་ཀིས་སརྔ་ཡོད་ཀི་དམ་ཚིག་རྨ་མེད་པ་
དག་འདི་ཕི་ཀུན་གི་ལེགས་ཚོགས་ཀི་དམ་
ཚིག་གཅིག་ཉདི་ད་ུསུྲང་རྒྱྱུའི་དམ་བཅའ་ཞུ་
རྒྱྱུ ། རྩ་བའ་ིདལོ་རྒྱལ་ད་ེལོ་ང་ོ ༤༠༠ སྔནོ་
གི་ལོ་རྒྱྱུས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ལོ་བཞི་བརྒྱ་
དའེ་ིརིང་གང་ལརྟ་རྩདོ་པ་ཅན་གླངེ་གཞི་ཅན་
ད་ེའདའི་སངྒ་ལ་བསདྡ་པ་རེད་མ་གཏགོས། 
དགེ་ལུགས་དང་ས་སྐའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་
གང་ལརྟ་ཚང་མས་དསུ་ལ་བབ་པའི་དགེས་
པ་ཞིག་རེད་བཅས་ཚང་མས་དལོ་རྒྱལ་ལ་
མོས་མཐུན་བས་མེད། བབ་ངསོ་རང་གིས་
བསྐལ་བ་རེད། གྲ་ོམོ་ནས་བཟུང་ངསོ་དང་
དལོ་རྒྱལ་འབལེ་བ་ཆགས་ནས་དལོ་རྒྱལ་
བསྟནེ་རྒྱྱུ ་ཆགས་པ་རེད། ད་ེནས་རིམ་བཞིན་
རྒྱ་གར་ད་ུབསླབེས་རསེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༠ དནོ་
གྲངས་ནང་དརེ་བརག་དཔྱད་བདེ་དགསོ་པ་
ཞིག་འདགུ་བསམས་ནས་ངསོ་ཀིས་གཙོ་བ་ོ 
༸རྒྱལ་དབང་གོང་མ་ཚོའི་མཛད་པ་གཞིར་
བཞག་བས་ནས་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་ཀི་

རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་༸རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ད་ེ
དག་ཕགོས་རིས་ཕགོས་ལྷུང་མེད་པ་བས་ཏ་ེ
བསྟན་པ་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་བདེ་ཐུབ་
པ་བྱུང་ན་བསམ་པའི་དམིགས་ཡུལ་ད་ེའད་
ཞིག་འཛིན་བཞིན་ཡོད། དའེ་ིཐགོ་ལ་ཏགོ་
ཙམ་མི་བད་ེབ་ཆགས་ཡོང་གི་འདགུ བར་
སབྐས་དལོ་རྒྱལ་བསྟནེ་གསོལ་གནང་མཁན་
རིམ་པ་ཁག་གི་ནང་ལ་བལསྟ་ན་ཆོས་ལུགས་ 
འཐནེ་འཁྱརེ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་འདགུ དརེ་
བརནེ་བརག་དཔྱད་ནན་ཏན་བས་པ་ཡིན།
 ལོ་རྒྱྱུ ས་ད་ེདག་ཞིབ་ཕྲ་བརོད་
དགསོ་པ་མི་འདགུ ཡིག་ཐགོ་ཏུ་འཁདོ་ཡོད་
པ་ད་ེཁྱདེ་ཚོས་ཤེས་ཀི་རེད། ངསོ་ཀིས་དལོ་
རྒྱལ་གསོལ་ཡག་མཚམས་འཇགོ་གཙང་མ་
བས་པ་ཡིན། ད་ེནས་རིམ་བཞིན་དགནོ་སྡ་ེ
གྲྲྭ་ཚང་ཁག་ད་ེའད་ལའང་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་
ད་ེའད་བྱུང་ནས། དཔརེ་ན། དང་པ་ོརྐནེ་
ཡོང་ས་ད་ེབང་རྩ་ེགྲྲྭ་ཚང་རེད། བང་རྩ་ེགྲྲྭ་
ཚང་ད་ུསྔནོ་ནས་བསྟནེ་པའ་ིསུྲང་མ་ད་ེདཔལ་
ལནྡ་ལ་ྷམོ་རེད། སྐབས་ར་ེཁ་ིབང་རིན་པ་ོཆེ་
ལ་བང་རྩ་ེགྲྲྭ་ཚང་གི་ཐུགས་དམ་ཅིག་ཞུས་
ནས་སྐབས་ར་ེརིན་པ་ོཆེས་བང་རྩེ་གྲྲྭ་ཚང་
ལ་དཔལ་ལནྡ་ལ་ྷམོས་འཁནོ་འདགུ བང་རྩ་ེ
གྲྲྭ་ཚང་གི་ཐུན་མིན་སུྲང་མ་ད་ེདཔལ་ལནྡ་ལ་ྷ
མོ་རེད། ལ་ྷམོ་འཁནོ་འདགུ ཅསེ་སྐབས་ར་ེ
རིན་པ་ོཆེས་བཀའ་གནང་འདགུ བང་རྩ་ེགྲྲྭ་
ཚང་གིས་འཁོན་ཡོང་སྟངས་གང་འད་ཡིན་
ནམ་ཞསེ་ངསོ་ལ་སདྐ་ཆ་དསི་བྱུང་། དརེ་
ངོས་ཀིས་བརག་དཔྱད་ནན་ཏན་བས་པ་
ཡིན། བང་རྩ་ེགྲྲྭ་ཚང་ལ་དཔལ་ལནྡ་ལ་ྷམོ་
འཁནོ་རྒྱྱུ ་ད་ེདལོ་རྒྱལ་བསྟནེ་པས་དབང་གིས་
ལྷ་མོ་འཁོན་པ་ད་ེཧ་ཅང་གསལ་པ་ོའདགུ 
སྐབས་དརེ་སེར་ཀོང་མཚན་ཞབས་རིན་པ་ོ
ཆེ་བཞུགས་ཡོད། དགའ་ལནྡ་བང་རྩ་ེགྲྲྭ་
ཚང་གི་དགེ་བཤེས་དངསོ་གནས་མཁས་པ་
རེད། ཕིས་སུ་གྲྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པ་ོགནང་
མངོ་ཡོད། ཁངོ་གཉསི་ལ་ངསོ་ཀིས་བརག་
དཔྱད་ད་ེའད་བས་པ་ཡིན། ད་ེའད་ཞིག་བབ་
ཀི་འདགུ འད་ིབང་རྩ་ེགྲྲྭ་ཚང་གི་གནད་ཡོད་
ཀི་མི་ས་ཚོར་ནང་དནོ་ད་ེལརྟ་འགྲལེ་བཤད་
རྒྱབོ་ཅསེ་བརདོ་རྒྱྱུ ་བྱུང་། ད་ེནས་རིམ་
བཞིན་གནས་ཚྱུལ་འདི་མི་མང་པསོ་ཤེས་
སབྐས་དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པ། ཞསེ་པའ་ིཚོགས་
པ་ད་ེབཙྱུགས་པ་རེད། ད་ེའད་བས་ནས་བྱུང་
བ་རེད། ངསོ་ཀིས་ཐགོ་མ་ནས་དལོ་རྒྱལ་གི་
ཡིན་ལུགས་གང་འད་ཡིན་པ། ང་ོབ་ོགང་འད་
ཡིན་པ། ༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པསོ་ཐག་བཅད་
ཡོད། །དམ་མིན་དམ་རུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་
མཚན་ཞསེ། །སྨནོ་ལམ་ལོག་པའ་ིདམ་སྲ་ི
འབྱུང་པ་ོའདསི། །བསྟན་དང་འགྲ་ོབ་ཀུན་ལ་
འཚེ་བས་ན། ཞསེ་གསུང་སབྐས། རྒྱྱུའ་ིཁྱད་
པར་སྨནོ་ལམ་ལོག་པ། ང་ོབའོ་ིཁྱད་པར་དམ་
སྲ་ིའབྱུང་པ།ོ བདེ་ལས་ཀི་ཁྱད་པར་བསྟན་
དང་འགྲ་ོབ་ལ་འཚེ་བ་བདེ་མཁན། ༸གངོ་
ས་ལ་ྔཔས་གསུངས་ཡོད། དལོ་རྒྱལ་སྐརོ་

རྒྱྱུས་ཡོད་ཆེ་ཤོས་༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་རེད། ངསོ་
ནས་ཀང་དང་པ་ོདལོ་རྒྱལ་བསྟནེ་པ་རེད། ད་ེ
རེས་ངོས་ཀིས་དལོ་རྒྱལ་མཚམས་འཇོག་
བས་པ་རེད། མཚམས་འཇགོ་བདེ་དགསོ་
པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་དང་གནད་དགག་ད་ེདག་ངསོ་
ཀིས་ཤེས་ཀི་ཡོད་སྟབས། ཤོད་དགསོ་པ་ད་ེ
ངསོ་ཀི་འགན་ཡིན། འནོ་ཀང་བཤད་ནས་
ཉན་དང་མི་ཉན་ཟརེ་བ་ད་ེམི་སོ་སོས་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་རྒྱྱུ ་རེད་མ་གཏགོས། ངསོ་ཀིས་
བཀའ་བཏང་ནས་བ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད། དརེ་
བརནེ་ཁ་སེང་ངསོ་རང་འདརི་འབརོ་སབྐས་
དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་ང་ོརྒལོ་བདེ་ཀི་འདགུ 
ངསོ་རང་གད་མོ་ཤོར་གི་འདགུ བར་སབྐས་
དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་ང་ོརྒལོ་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཆར་
ཅན་ལ་ྟབུ་རེད། ཁ་སེང་ཡུ་རོབ་ཡིན་པ་ཡོད། 
དལོ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་ངསོ་རང་ཁ་ཆེ་རེད་
ཅསེ་ཟརེ་ནས་ངསོ་རང་ཁ་ཆེའ་ིཞྭ་མོ་གནོ་པ་
ཞིག་འདགུ ངསོ་རང་ལ་ྷཁང་འད་མིན་ནང་
བསྐདོ་སབྐས་ཆོས་ལུགས་ད་ེདང་དརེ་གུས་
ཞབས་ཞུ་ཆེད་ཁངོ་ཚོས་ཞྭ་མོ་གཡོག་སབྐས་
ངསོ་ཀིས་གནོ་ནས་འགྲ་ོཡི་ཡོད། དརེ་བརནེ་
ཁ་ོཔ་ཚོར་ངསོ་ཀིས་ཁ་ཆེའི་ཞྭ་མོ་གནོ་པའི་
པར་གཅིག་ལག་པར་ཐབེས་འདགུ པར་ད་ེ
འཁྱརེ་ནས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་བརུས་མ་རེད། ཁ་
ཆེ་རེད། ཁ་སེང་འདརི་ངསོ་ཀི་པར་ད་ེབཟ་ོ
བལ་ྟངན་པ་ཧ་ཅང་མདགོ་ཉསེ་གཅིག་འདགུ 
ཁྱདེ་ཚོས་མཐངོ་བྱུང་ངམ། ཕལ་ཆེར་ཁྱདེ་
ཚོས་ངསོ་རང་ཐུག་པ་དང་པ་ོཡིན་ན། ཁ་
སེང་པར་ད་ེམཐངོ་ཡོད་ན། ད་རིང་འདརི་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་དངསོ་སུ་མཐངོ་སབྐས་
ད་ེའདའ་ིམདགོ་ཉསེ་པ་ོརང་མི་འདགུ་བསམ་
པ་ཕལ་ཆེར་དན་གི་རེད། ཅསེ་ཞལ་ཤོབ་
མཛད་སབྐས་ཚོགས་ཁང་ཡོངས་སུ་གདོ་སྒས་
ཁངེས།
 ད་ེརསེ་མུ་མཐུད་ནས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ། ངསོ་ལ་ཁྱད་གང་ཡང་མེད། ཁ་ོ
པ་ཚོའ་ིབསམ་བླའོ་ིནང་ད་ུདངསོ་ཡོད་གནས་
ཚྱུལ་གང་ཡང་མི་ཤེས་པར་མང་ཆེ་བ་མགོ་ 
སེར་རེད། གང་ཡང་ཤེས་ཀི་མེད། སིྤར་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འད་ིགང་འད་ཞིག་ལ་
འགྲ་ོདགསོ་པ། དངསོ་གནས་དང་གནས་
ཀི་ང་ཚོའི་སྐབས་གསུམ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་ད་ེསངས་
རྒྱས་དཀནོ་མཆོག་དང་། འགགོ་ལམ་གིས་
འདསུ་པའ་ིཆོས་དཀནོ་མཆོག ད་ེནས་
འཕགས་པའ་ིདག་ེའདནུ་ཞསེ་ད་ེགསུམ་པ་ོང་
ཚོའ་ིསྐབས་གནས་རེད་མ་གཏགོས། འཇིག་
རནེ་དགེས་པ་ད་ེགྲས་ང་ཚོས་སྐབས་གནས་
སུ་མི་བརིྩ། དརེ་བརནེ་ཕགོས་གཅིག་ནས་
སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ཀི་འགྲ་ོསྟངས་ཤེས་ཀི་
མེད། ཡང་སྒསོ་འཇམ་མགནོ་བ་ླམ་ཙོང་ཁ་
པ་ཆེན་པ་ོནས་བཟུང་། དཔརེ་ན། ར་ེརིན་
པ་ོཆེའི་འཁུངས་ལྷ་རྨ་ཆེན་སྤམོ་ར་ར་ེརིན་
པ་ོཆེའི་རསེ་སུ་འབང་ནས་ལ་ྷསར་འབརོ་བ་  
རེད། འནོ་ཀང་འཇིག་རནེ་དགེས་པ་ཡིན་ 
 ༼འཕྲདོ་པར་ངསོ་དུག་པར་གཟགིས།༽



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༣ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༠6

སྟབས་དགའ་ལྡན་གླིང་ནང་ད་ུརྨ་ཆེན་སྤམོ་
རའ་ིབསྟནེ་ཁང་ད་ེའད་མེད། དགའ་ལནྡ་
གི་འདབ་དརེ་ནགས་གསེབ་གཅིག་ཡོད་པ་
དརེ་བཞག་པ་མ་གཏགོས་དགནོ་པའ་ིནང་ད་ུ
མེད། ལངྕ་སྐ་རོལ་པའ་ིར་ོརའེ་ིརྣམ་ཐར་ཐུའུ་
ཀྭན་ཆོས་ཀི་ཉི་མས་ལྗགས་བིས་གནང་བ་
དའེི་ནང་ལོ་རྒྱྱུས་འད་ིཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཡོད། 
དརེ་བརནེ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་རྩ་བ་ནས་
མི་ཤེས་པར་རསེ་སུ་འབང་ནས་ཕིན་པ་རེད། 
དལོ་རྒྱལ་བསྟནེ་དང་མ་བསྟནེ་སོ་སོའི་རང་
དབང་རེད། བསྟནེ་པ་ཡིན་ན་ཁ་ེལས་གངོ་ཆེ་
བ་ཡོད་པ་ད་ེངསོ་ཀིས་ལོ་རྒྱྱུས་ནས་ཧ་ཅང་
གསལ་པ་ོམཐངོ་གི་འདགུ ངསོ་རང་སྒརེ་
ལ་མཚོན་ནའང་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་འད་ི
ལརྟ་རེད། འད་ིགཅིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།
 ད་ེནས་དནོ་ཚན་ལ་ྔཔ། ཕ་
རོལ་ནག་པའོི་ཕགོས་སུ་མ་ཚྱུད་པའི་དསུ་
ཀུན་ད་ུཡིད་གཟབ་ལྷདོ་མེད་ཞུ་རྒྱྱུ འི་དམ་
བཅའ། ད་ེཡང་འགྲགི་འདགུ ང་རང་ཚོ་
བདོ་རིགས་རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་ད་ུང་
ཚོ་ཉུང་ཤས་ཤིག་ཡོད། འབུམ་གཅིག་ལགྷ་
འབུམ་གཉསི་མ་ཟནི་ཙམ་བསླབེས་ཡོད། ང་

ཚོ་བདོ་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་ཚབ་བདེ་མཁན་
ཞིག་ཡིན། གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའ་ིམི་མང་
གི་སོ་སོའི་སེམས་ནང་ཡོད་པའི་རེ་བ་དང་
འདནུ་པ་ད་ེདག་ཕིར་འདནོ་ན་སྲགོ་ལ་ཉནེ་
ཁ་དང་ཆད་པ་གཅདོ་རྒྱྱུའི་གནས་ཚྱུལ་ཞིག་
བསླབེས་སབྐས། ཁགོ་པའ་ིནང་ད་ུམེ་འབར་
བ་ཡིན་ནའང་ཁ་ནས་ད་ུབ་ཐནོ་མི་ཐུབ་པའི་
གནས་ཚྱུལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོ་རང་
དབང་ལུང་པའི་ནང་ཡོད་མཁན་རང་དབང་
ལུང་པའི་ནང་བསླབེས་ནས་གོ་སྐབས་ཤིག་
ཡོད་སྟབས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་ཚབ་བདེ་པ་
ཡིན། དརེ་བརནེ་བདོ་རྒྱ་ཆེའ་ིམི་མང་གི་ལགྷ་
བསམ་རསུ་ཞནེ་དང་སྙངི་སྟབོས་ད་ེའད་ཞིག་
འདས་པའ་ིལོ་ཧ་ལམ་ ༦༠ བརྒལ་བ་དའེ་ི
རིང་དངསོ་གནས་དང་གནས་རི་བཙྱུགས་པ་
ནང་བཞིན་ཞིག་འདགུ མི་རབས་བར་ེབཞིན་
ཡོད་ཀང་མི་རབས་གསར་པ་ཆྱུང་བིས་པ་
ཡན་ཆད་ནས་ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ སེམས་
ཤུགས་དང་བླ་ོརྩ་བརན་པ་ོཞེ་དག་འདུག 
དརེ་བརནེ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ཚོས་
བསམ་པ་བརན་པ་ོད་ེའད་ཞིག་ཐོག་ནས་
བསདྡ་པར་བརནེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དསུ་
ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་བདོ་འདི་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་

སེལ་རྒྱྱུའི་གྲལ་ད་ུབརིྩ་དགསོ་པ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད། བཅིང་གྲལོ་བཏང་ནས་ལོ་ད་ེདག་ཕིན་
པ་རེད། གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའ་ིམི་མང་རྣམས་
འདདོ་པ་ཡོངས་སུ་ཚིམས་ཡོད་ན་དཀའ་
ངལ་གྲལ་ད་ུབརིྩ་དགསོ་པ་མེད། དཀའ་
ངལ་གྲལ་ད་ུབརིྩ་དགསོ་པ་ད་ེགཞིས་ལུས་རྒྱ་
ཆེའི་མི་མང་གི་སེམས་ཀི་གཏིང་ནས་ཡིད་
མ་རང་པ་བས་ནས་བསདྡ་ཡོད།  རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཆབ་སྲིད་གྲསོ་ཚོགས་ཡིན་པ་
ཡོད། དའེ་ིསར་གཞུང་འབལེ་བས་ནས་ཤོད་
རྒྱྱུ ་ཞིག་ལ། ལོ་འདའི་ིནང་ད་ུབདོ་དནོ་སྐརོ་
ལ་ག་ོབསྡརུ་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ཞསེ་གསལ་བསྒགས་
བས་ཡོད། བདོ་རྒྱ་ཆེའ་ིམི་མང་གིས་སེམས་
ཤུགས་དང་སྙངི་སྟབོས་ཆེན་པ་ོད་ེལ་ྟབུ་ཡོད་
པར་བརནེ། ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ལ་ཡོད་མཁན་
ཚོས་ཀང་བདོ་མི་སིིྤའི་ཚབ་བས་ཏ་ེརྒྱ་ཆེའི་
མི་མང་གི་རེ་འདནུ་དང་བསམ་ཚྱུལ་འད་ིང་
ཚོས་འདནོ་ཐུབ་པ་ཞིག་དགསོ། ད་ེཡོང་བར་
ཚང་མ་མཐུན་པ་ོདགསོ། གདངུ་ཤུགས་ཆིག་
སིྒལ་དགསོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ང་
ཚོའི་བདོ་ཀི་ལོ་རྒྱྱུས་འདས་པའི་ལོ་སྟངོ་ཕྲག་
གཉསི་ལགྷ་གི་རིང་བྱུང་བར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
སབྐས་དསུ་རབས་ ༧།༨།༩ ཆོས་རྒྱལ་སྲངོ་

བཙན་སམྒ་པ་ོདང་། ཁ་ིསྲངོ་ལྡའེུ་བཙན། 
མངའ་བདག་ཁ་ིརལ་པ་ཅན་བཅས་ཀི་སབྐས་
སུ་བདོ་འདི་དངསོ་གནས་སྟབོས་ཆེན་རྒྱལ་
ཁབ་གཅིག་ཡིན་པ་རེད། བར་སབྐས་ཨ་རིའ་ི
གཙྱུག་ལག་སླབོ་གྲྲྭའ་ིམཁས་དབང་ཞིག་གིས་
ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་དབེ་གཅིག་བཏནོ་ཡོད། དའེ་ིནང་
དསུ་རབས་ ༧།༨།༩ ལོ་གསུམ་བརྒྱའ་ིརིང་
ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་སྟབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་
འདགུ རྒྱ་ནག་དང་། སོག་པ།ོ བདོ་བཅས་
རེད། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་གཙོ་བ་ོཆབ་
སྲདི་ཐགོ་ལ་ད་ོསང་ཆེན་པ་ོབས་འདགུ སོག་
པའོི་རྒྱལ་པསོ་རྐང་དམག་ཐོག་ལ་ད་ོསང་
ཆེན་པ་ོབས་པ་དང་། བདོ་ཀི་རྒྱལ་པ་ོཚོས་
གཙོ་བ་ོཆོས་ཕགོས་ཐགོ་ལ་ད་ོསང་ཆེན་པ་ོ
བས་འདགུ ཅསེ་བཀདོ་འདགུ ཁངོ་གིས་
ཡིག་ཆའི་ཁུངས་ད་ེཡང་རྒྱ་ཡིག་ནང་ཡོད་
པའི་གནའ་རབས་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཀི་དབེ་གཞིར་
བཞག་བས་ནས། ད་ེབཞིན་ཏུང་ཧངོ་ཡིག་
ཆ་ད་ེདག་གཞིར་བཞག་བས་ནས་བཀདོ་པ་
ཡིན། ཞསེ་བརདོ་འདགུ གང་ལརྟ་ང་རང་
ཚོ་མེས་པ་ོཚོའ་ིསབྐས་ལ་ད་ེའད་ཞིག་ཡོད།
 ད་ེནས་བདོ་ད་ེསིལ་བུར་ཆགས་
ཡོད། ད་ེནས་ཡུལ་ལུང་ས་ཕགོས་རེ་རེར་

དཔནོ་པ་ོདང་བ་ླམ་རེ་རེ་བྱུང་། གང་ལརྟ་
བདོ་སིལ་བུར་ཆགས་པར་བརནེ་ང་ཚོར་
དཀའ་ངལ་འདི་འད་ཞིག་འཕྲད་པ་རེད། 
དརེ་བརནེ་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བ་ཆགས་ནས་
ཡོད་སྟབས་ནང་ཁུལ་མཐུན་པ་ོམེད་པའ་ིཐགོ་
ནས་ཕིན་པ་ཡིན་ན། གངོ་སིྤ་ལ་རག་རྒྱྱུ ་
རེད། བདོ་རྒྱ་ཆེའ་ིམི་མང་ཚོ་བླ་ོཕམ་ཡོང་
རྒྱྱུའ་ིརྐནེ་ཆགས་ངསེ་རེད། དརེ་ཁྱདེ་ཚོས་
གཟབ་གཟབ་བསོ། དསུ་རྒྱྱུན་ངསོ་ཀིས་ཨ་
རི་དང་ཡུ་རོབ་ཙམ་མ་ཟད། བདོ་མི་ཉུང་
ཤས་ལས་མེད་པའི་ཉ་ིཧངོ་ལ་ྟབུའི་བདོ་མི་ཚོ་
ལའང་ད་ེལརྟ་བརདོ་བཞིན་ཡོད། བསམ་
ཚྱུལ་མཐུན་མ་མཐུན་ད་ེའད་བྱུང་ན་ནང་
ཁུལ་བགྲ་ོགླངེ་དང་ག་ོབསྡརུ་བསོ། གཏམ་
བརདོ་རང་དབང་རེད། རྩ་བའ་ིབདོ་མི་
རིགས་སིྤའ་ིལ་རྒྱ་དརོ་ཐབས་མེད། ཅསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་ཟུར་
པ་སྐུ་ངོ་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཨ་ཏི་ཤ་
ལགས་ཀིས་གསོལ་འདབེས་ལྟར་སྤན་རས་
གཟིགས་བླ་མའི་རྣལ་འབརོ་གི་ལུང་འདནོ་
གནང་མཛད།།

རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའ་ིདན་རནེ་རྐང་རྩདེ་སྤ་ོལོའ་ིབ་དགའ་མོན་གྷའོ་ིརྩདེ་འགྲན་ར་ུཁག་ལ་ཐབོ་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༠ 
ཉནི་ར་སྟངེ་བདོ་ཁིྱམ་རྩདེ་ཐང་ད་ུརྒྱལ་ཡུམ་
ཆེན་མོའི་དན་རནེ་རྐང་རྩདེ་སྤ་ོལོའི་གསེར་
གི་རགས་མའ་ིརྩདེ་འགྲན་ཐངེས་ ༢༡ པའ་ི
ཉནི་མཐའ་མའ་ིམཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒ་ོརྒྱས་པ་
ཞིག་ཚོགས་ཡོད།
 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་ཕེད་
ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༣ ཐགོ་རྩདེ་ཐང་གི་རྲྭ་བའ་ི
གཡས་གཡོན་ད་ུསྤ་ོསང་གི་སདྐ་སྒ་འུར་ཆིལ་
ལེར་སྒོག་པའི་དབུས་སུ་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་
གླིང་དང་པགོ་ར་བཀྲ་ཤིས་གླིང་སྤ་ོལོའི་རུ་
ཁག་རྣམ་གཉསི་ཀི་རྩདེ་འགྲན་པ་རྣམས་རྩདེ་
ཐང་ད་ུརུ་བསིྒགས་ཏ་ེདཔལ་ལནྡ་སྲིད་སྐངོ་
མཆོག་སྐུ་མགྲནོ་གི་གཙོ་བརོ་སྡིངས་ཆའི་
སྟངེ་ཕབེས་བསུ་ཞུས།
 ཐངེས་དའེི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་སྲིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དབུས་པའི་
ཕག་རོགས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ། སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཞནོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་
འཕལེ་མཆོག་དང་། སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་
ལནྷ་རྒྱས། ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་རྣམ་
པ། གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་
གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། བདོ་ཁིྱམ་འགན་
འཛིན་དང་ལས་བདེ། ར་ས་གཙོས་འགྱུར་
ཕགོས་མཐའ་འད་མིན་ནས་ཕབེས་པའ་ིརྐང་
རྩདེ་སྤ་ོལོར་སྤ་ོསང་དང་དགའ་ཞེན་ཆེ་བའི་
མི་ཚོགས་སྟངོ་ཕྲག་བརྒལ་བར་འད་ུའཛོམས་
གནང་འདགུ མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་མར་སྲདི་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ། ད་ེརིང་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའ་ི
རེས་དན་རྐང་རྩེད་སྤ་ོལོའི་གོ་སིྒག་གནང་
མཁན་དང་། འགན་འཁུར་གནང་མཁན་

ཚང་མར་ངསོ་ཀི་བཀའ་ཤག་གིས་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེསྙངི་ཐག་པ་ནས་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་
རྒྱྱུ ་དང་། ད་ིརིང་འདརི་མོན་གྷ་ོདང་པགོ་ར་
རུ་ཁག་གཉསི་དབར་རྐང་རྩདེ་འགྲན་བསྡརུ་
གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་རེད།
 གཞི་རྩའ་ིཐངེས་འདརི་རྐང་རྩདེ་
སྤ་ོལོ་རྩདེ་འགྲན་ནང་གི་ཨ་རི་རུ་ཁག་གིས་

གཙོས་པའི་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ཡུ་རོབ་
བཅས་ནས་ར་ུཁག་ཉ་ིཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཀིས་རྐང་
རྩདེ་སྤ་ོལོ་འགྲན་སྡུར་བས་པའི་རིང་རྙགོ་གྲ་
གང་ཡང་མ་བྱུང་བ་དརེ་རསེ་སུ་ཡི་རང་དང་
བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ེརིང་རྩདེ་མོ་
རུ་ཁག་ཉ་ིཤུ་རྩ་བརྒྱད་ནས་རུ་ཁག་གཅིག་
ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་དགསོ་ཀི་ཡོད་སྟབས། ཚང་
མས་རྙགོ་གྲ་མེད་པར་མཐུན་སིྒལ་གི་སྒ་ོནས་
རྩདེ་མོ་རྩདེ་གནང་བ་དང་། ད་ེབཞིན་རྩདེ་
མོ་དའེི་བརྒྱྱུ ད་ནས་མང་ཚོགས་ལ་འཕྲདོ་
བསྟནེ་གལ་ཆེ་ཚྱུལ་སྐརོ་གི་གོ་རགོས་བསུྐན་
པ་འདི་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པ་ོརེད་བསམས་ཀི་

འདགུ གང་ཡིན་ཞུ་ན། མི་ཚེ་འད་ིཡི་ནང་
འཕྲདོ་བསྟནེ་ནི་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་
ཡོད། འཕྲདོ་བསྟནེ་མེད་ན་རྒྱྱུ ་ནརོ་དཔལ་
འབརོ་ཕྱུག་པ་ོཇི་ཙམ་ཡོད་རངུ་མི་ཚེའ་ིསྙངི་
པ་ོམེད་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད། དརེ་བརནེ་འཕྲདོ་
བསྟནེ་ལེགས་པ་ོཡོང་དགསོ་པ་དང་། འཕྲདོ་
བསྟནེ་ཡག་པ་ོཡོང་བར་རྐང་རྩདེ་དང་ལག་

རྩདེ་སྤ་ོལོ་སོགས་ཕགོས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་
གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་རྩདེ་མོར་ད་ོསང་
མང་བ་འགྲ་ོགི་ཡོད། ས་ྔམོ་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་
ནང་ཡོང་སབྐས་དཔལ་འབརོ་གནས་སྟངས་
སྐ་ོབའ་ིཆ་ནས་གླ་ོནད་ད་ེཀྲ་ིསྦ་ི TB དང་
དགུ་སྦྲང་ལས་བྱུང་བའི་ན་ཚ་སྟ་ེམ་ལེ་རི་ཡ་ 
Malaria སོགས་ཀི་རྐནེ་པས་ནད་ཡམས་
ད་ེའད་ཡོང་གི་ཡོད། ཉ་ེབའ་ིའཆར་ང་ཚོའ་ི
སིྤ་ཚོགས་ད་ེཁྱད་མཚར་ཞིག་ཡིན་སྟབས་རྒྱྱུ ་
སྐ་ོབའི་ན་ཚ་གླ་ོནད་ལ་ྟབུར་མཚོན་ན་གླ་ོནད་
ནང་ནས་ཛ་དག་པའི་གླ་ོནད་ཨེམ་ཀྲི་ཨར་
དང་ཨེ་སི་ཌི་ཨར་ MDR, XDR ཟརེ་

བ་སོགས་ཀི་ན་ཚ་ད་ེཚོ་བཅོས་ཐབས་ཡིན་
ནའང་ལོ་རེར་རྒྱ་གར་སྒརོ་མོ་འབུམ་གཉསི་
གསུམ་བཏང་དགསོ་པ་ད་ེའད་ན་གི་ཡོད། ད་ེ
དང་མཉམ་ད་ུཕྱུག་པའོི་ན་ཚ་ལ་ྟབུ་ཁག་ཤེད་
མཐནོ་པའོ་ིན་ཚ་དང་། ཅི་ན་ིསོགས་ཀི་ན་
ཚ་ད་ེའད་ཡང་ཡོད། ན་ཚ་ད་ེདག་ཡོང་བའ་ི
རྒྱྱུ ་རྐནེ་ནི་ཤ་མར་སོགས་ཟ་རྒྱྱུ ་མང་དགས་

པ་དང་ལུས་རྩདེ་ཉུང་དགས་པར་
བར ེན ་ནས་བྱུ ང ་བ ་ ཞིག་ཡིན། 
མདརོ་ན་ང་ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་
དབུལ་ཕྱུག་གཉསི་ཀའི་ན་ཚ་ཡོང་
གི་ཡོད། ད་ེགཉསི་ཀ་བཅསོ་
ཐབས་བ་བར་འཕྲདོ་བསྟནེ་གལ་
ཆེན་པ་ོཡིན་པའི་ཐོག་ནས་རྩེད་
མོའི་རིགས་གང་མང་མང་བདོ་
པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་དར་བ་ཡིན་
ན་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལ་ཕན་གི་རེད། 
ཉ་ེབའི་འཆར་མོན་གྷ་ོདང་ཀོ་ལི་
གྷལ་སོགས་ཀི་ནང་ངསོ་རང་ཕིན་
སབྐས་གཞིས་མི་ཚོ་རྐང་སྤལོ་རྩདེ་

རྒྱྱུ ་དང་བལ་ྟརྒྱྱུར་ད་ོསང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་
པ་མངནོ་གིན་འདགུ་ལ། གཞིས་ཆགས་
ཁག་གི་ནང་རྩེད་མོའི་དགོས་མཁོ་སོགས་
ཀི་ཐད་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྲན་བུ་རོགས་
འདགེས་བས་ཡོད། མ་འངོས་པར་གཞིས་
ཆགས་ཀིས་ས་ེཁིད་པའི་ཐོག་ནས་འགན་
འཁུར་བངླས་རསེ་རྩདེ་རིགས་གང་མང་མང་
ཞིག་སྤལེ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་བཀའ་ཤག་ངོས་
ནས་མཐུན་འགྱུར་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན། གང་ལ་ཞུ་
ན་རྩེད་མོ་ད་ེཡང་འཕྲདོ་བསྟནེ་དང་མཐུན་
སིྒལ་གཉསི་ཀི་ཐགོ་ནས་གནད་འགག་ཞིག་
ཆགས་ཡོད། མཐའ་དནོ་ད་ཐངེས་ར་ུཁག་ཉ་ི

ཤུ་རྩ་བརྒྱད་དབར་མཐུན་སིྒལ་གིས་སྒ་ོནས་
རྐང་རྩེད་སྤ་ོལོ་འགྲན་སྡུར་གནང་བ་བཞིན་
འབྱུང་འགྱུར་ད་ེད་ེབཞིན་ད་ུསྤ་ོསང་དང་ལནྡ་
པའི་སྒ་ོནས་བརྩེ་གནང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་
བཅས་གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེརསེ་སྲདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་ད་ེསྔ་བདོ་ས་མ་ཤོར་བའི་
སྐབས་བདོ་ནང་རྐང་རྩེད་སྤ་ོལོ་རྩེད་མཁན་
ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཕལེ་ལགས་དང་། རྒྱ་གར་
རྐང་རྩདེ་སྤ་ོལོའ་ིར་ུཁག་ I-League ནང་
རྐང་རྩེད་སྤ་ོལོ་རྩེད་བཞིན་པའི་བདོ་རིགས་
གཞནོ་སྐསེ་དང་པ་ོཀ་ོལི་གྷལ་གཞིས་ཆགས་
ནས་ཡིན་པའི་ཀརྨ་ཚེ་དབང་ལགས་བཅས་
ཁོང་རྣམ་གཉསི་ལ་ལེགས་གསོལ་གཟངེས་
རགས་གནང་བ་དང་བསྟནུ། དངསོ་གཞིའ་ི
རྩེད་འགྲན་ནང་མོན་གྷ ་ོརུ་ཁག་དང་པགོ་
ར་རུ་ཁག་གཉིས་དབར་རྩེད་འགྲན་འགོ་
བརྩམས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་མོན་གྷ་ོརུ་ཁག་
གིས་སྤ་ོལོ་ ༢ དང་། པགོ་ར་ར་ུཁག་གིས་
སྤ་ོལོ་ ༡ བླུགས་ཏ་ེལོ་འདའི་ིརྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་
མོའི་དན་རནེ་རྐང་རྩེད་སྤ་ོལོའི་གསེར་གི་
རགས་མ་ད་ེབཞིན་ལྷ་ོཕགོས་མོན་གྷ་ོརུ་ཁག་
གིས་རྒྱལ་ཁ་བངླས་ཡོད་པ་དང་། ད་ེབཞིན་
བལ་ཡུལ་པགོ་ར་རུ་ཁག་གིས་རྩེད་འགྲན་
པ་པདྨ་ལྷུན་གུྲབ་ལགས་ཀིས་ལོ་འདིའི་རྩེད་
འགྲན་སབྐས་སྤ་ོལོ་ ༦ བླུགས་ཡོད་པར་
བརནེ་ར་ུཁག་ ༢༨ ཀི་རྩདེ་འགྲན་པ་ཚང་
མའི་ནང་ནས་སྤ་ོལོ་མང་ཤོས་བླུགས་མཁན་
གི་བ་དགའ་ད་ེཁངོ་གིས་བངླས་ཡོད་པ་དང་
ཕགོས་མཚྱུངས། དགའ་སྤའོ་ིསང་བ་ཡིད་ལ་
སིམས་ཤིང་ཐངེས་དའེི་མཛད་སྒ་ོཡོངས་སུ་
ལེགས་པར་མཇུག་སིྒལ། །

༼པར་ངསོ་ལ་ྔཔའ་ིའཕྲསོ།༽


