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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། 

བདམས་ཐནོ་ལས་བདེ་འདམེས་ལནྷ་ཚོགས་
མི་དགྭས་པ་ོསལྐ་བཟང་གཡུ་སྒནོ་མཆོག་གིས་

ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ཉནི་
ཆེས་མཐའོི་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་སངོ་བཙན་ཚོམས་
ཆེན་ནང་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརྒྱྱུ ད་དནོ་
གུབ་མཆོག་དང་། ཁམིས་ཞིབ་པ་ཚེ་རིང་དནོ་
གུབ་མཆོག བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་
ཕུན་ཚོགས་མཆོག དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་
ཡེ་ཤེས་མཆོག འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་
དབང་ཕྱུག་མཆོག རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་
ཁག་གི་འགན་འཛིན་དང་ཚོགས་གཙོ། ལས་བདེ་
འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་མི་བཅས་ཚང་
འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་གནས་ཆྱུང་སྒ་དབངས་
གླིང་གི་དགེ་འདནུ་བཞི་གས་ཤིས་བརདོ་གསུང་
འདནོ་གནང་། ད་ེརསེ་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་
བརྒྱྱུ ད་དནོ་གུབ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་
གི་བཞུགས་ཁི་རིན་པ་ོཆེར་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་གུབ་བསྟནུ། བདམས་ཐནོ་
འདམེས་ལནྷ་ཚོགས་མི་དྭགས་པ་ོསལྐ་བཟང་གཡུ་
སྒནོ་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཞུགས་ཁི་རིན་པ་ོཆེར་མཎྜལ་
རནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེདཔལ་ལྡན་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གི་དུང་ད་ུལས་ཁུར་
དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་གུབ་བསྟནུ་ཁིམས་ཞིབ་
པ་ཆེ་བ་མཆོག་གིས་གཙོས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་
འཚམས་འདའིི་མཇལ་དར་སྒནོ་ཏ་ེདམ་འབུལ་གི་
མཛད་སྒ་ོགལོ།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་མོན་གྷརོ་
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས།

༄༅། །དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༤ ནས་ ༧ 
བར་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
སུ་༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དང་། དག་ེལུགས་ཡོངས་
ཀི་༸རྒྱལ་བའ་ིབརན་བཞུགས། བླ་ོགསལ་བ་ེ
བའི་གླངི་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་རྲྭ་དབུ་འབདེ་སོགས་ཀི་
མཛད་སྒ་ོཁག་ཏུ་མཉམ་ཞུགས་དང་གསུང་བཤད་
གནང་རྒྱྱུ ་སོགས་ཀི་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༢ ནས་ 
༡༤ བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
ཀེ་ར་ལ་མངའ་སྡའེི་གངོ་ཁརེ་ཀོ་ཅིའི་ཨི་ཌ་པ་ལི་
ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་ཀ་ེར་ལ་མངའ་སྡའེི་ལོ་རྒྱྱུས་
འགམེས་སྟནོ་ཁང་ད།ུ མུམ་བྷརེ་རནེ་གཞི་བས་
པའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་ ༼ཕ་ཡུལ་
ཕགོས་སུ་རྒྱང་བལ་ྟབས་པ།༽ ཞསེ་པའ་ིབརདོ་
གཞིའི་ཐགོ་པར་རིགས་འགམེས་སྟནོ་གནང་འདགུ 
ད་ེཡང་བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགཱན་དའྷ་ིཡང་ཚ་ཏུ་ཤར་
གཱན་དྷ་ི Mr. Tushar Gandhi ལགས་ཀིས་ཕ་
ཡུལ་ཕགོས་སུ་རྒྱང་བལ་ྟབས་པ། ཞསེ་པའ་ིབརདོ་
གཞིའི་ཐགོ་པར་རིགས་འགམེས་སྟནོ་དབུ་འབདེ་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁངོ་གིས་བདོ་མིའ་ིརང་
དབང་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་གསུང་བཤད་ཀང་གནང་
འདགུ །

ཀ་ེར་ལར་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིཔར་
རིགས་འགམེས་སྟནོ་གནང་བ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་ ༨༡ ཕབེས་པའ་ིསྐའུ་ིའཁུངས་
སརྐ་དསུ་ཆེན་བཞུགས་སརྒ་ད་ུསུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉནི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་
ལུགས་ལརྟ་དགུང་གངས་ ༨༡ ལ་ཕབེས་
པའ་ིསྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༨ 
ཐགོ་བཞུགས་སརྒ་ལ་ྷརྒྱལ་རིར་ཆོས་ཕགོས་
ཀི་མཛད་སྒ་ོཁག་གུབ་བསྟནུ། དངསོ་གཞི་
གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ 
ཐོག་བཞུགས་སྒར་ཐེག ་ཆེན་ཆོས་གླིང ་
གཙྱུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་རའི་དབུ་གཡབ་
ཏུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་
བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་གཙོས། 
ཡབ་གཞིས་སྐ་ུའཁརོ་རྣམ་པ་དང་། རང་
དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་
དང་དུང་ཆེ་རྣམ་པ། ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་རྣམ་
པ། གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་གི་
འགན་འཛིན་རྣམ་པ། གཞན་ཡང་སྐ་ུམགནོ་
རྣམས་པ་བཞུགས་གལ་ད་ུའཁོད་མཚམས། 
བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པས་རྔ་རོལ་དང་
བཅས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པ ོའི ་རྒྱལ་གླུ ་
འབུལ་བཞིན་པར་སིད་ཚབ་ནང་སིད་བཀའ་
བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་
མཆོག་གིས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོི་རྒྱལ་

དར་མཁའ་དབིངས་སུ་སྒངེ་འཛུགས་གནང་
སབྐས་ཚང་མ་སྐ་ུབཞངེས་ཀིས་འཕགས་བདོ་
གཉསི་ཀི་རྒྱལ་གླུ་བཏང་། སབྐས་དརེ་དཔལ་

ལྡན་སིད་ཚབ་མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་གསུམ་ལ་ལས་
བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ནས་ཞབས་ལོ་ 
༢༥ ཧལི་པ་ོའཁརོ་བའ་ིལེགས་སྐསེ་ཕག་
རགས་དང་། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལས་བདེ་ལས་དནོ་གཟངེས་ཐནོ་གཟངེས་
རགས་ཐབོ་མཁན་འགན་འཛིན་སྡ་ེཚན་ནས་
ཟུང་དུང་ཚེ་རིང་བསམ་གུབ་ལགས་དང་། 
ལས་བ་སྡ་ེཚན་ནས་ཕི་དལི་སྣར་ཐང་པར་
ཁང་གི་སྡ་ེའགན་ར་ོར་ེཚེ་རིང་ལགས་གཉསི་
ལ་གཟངེས་རགས་གནང་། ད་ེནས་ཁམིས་

ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གིས་བདོ་ལྗངོས་སླབོ་
གྲྭ་ཆེན་མོའི་སླབོ་ཟུར་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་
བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀི་མི་ཚེའི་

ལོ་རྒྱྱུ ས་སྙིང་བསྡུས་སིྤ་ཟུར་གངས་ལྷ་མོ་
ལགས་ཀིས་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་ཕབ་སྒྱུ ར་དང་། 
ཕི་དལི་རྒྱ་ཡིག་ཚན་པས་ཞུ་བཅོས་གནང་
བ། ༼བཙན་གནནོ་ལ་རལོ་བའ་ིསྙངི་སྟབོས་
བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན།༽ ཞསེ་པའ་ིརྒྱ་ཡིག་
དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་གནང་གུབ་བསྟནུ། ར་
ས་ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་
གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཇ་ེསིང་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་། ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་སདི་ཚབ་
མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་དང་དཔལ་ལནྡ་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་། ད་ེབཞིན་དཔལ་ལནྡ་ཁམིས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་ཝི་ཇ་ེཀ་
རན་ཏི་ལགས་ཀིས་རྩོམ་སིྒག་གནང་བའི་
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of Peace ཞསེ་པ་ཧནི་དྷའི་ིསདྐ་ཡིག་ཐགོ་
བསྒྱུ ར་བའི་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབེད་གནང་། 
དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཞོན་མཆོག་གིས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀིས་ NCA རོགས་སྐརོ་འགོ་གཏན་ཉནི་
སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་གཞི་རིམ་ཨང་རིྩས་གནས་
ཚད་གོང་མཐོར་གཏངོ་ཐབས་སུ་འཛིན་
རིམ་ཁག་ལྔའི་ཨང་རིྩས་སླབོ་ཁིད་བརྙན་
སྡརེ། ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་
པས་འདནོ་སྤལེ་ཞུས་པའ་ི ༢༠༡༦ ལོའ་ི
དབར་སིྐད་བརྙན་འཕིན་འོད་སྡརེ ་ཁག་
གཉསི་དབུ་འབདེ་གནང་། མཛད་སྒའོ་ོཐགོ་
བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་གཙོས་ར་ས་
ཁུལ་གི་སླབོ་ག་དང་། ཚོགས་སིྐད་སོགས་
ནས་གཞས་སྣ་འཁབ་སྟནོ་གནང་སྟ་ེཉནི་དའེི་
སྐའིུ་འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་དགའ་སྤའོི་རྣམ་
པའ་ིཁདོ་ད་ུགལོ་ཡོད། །

མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་གཞིས་ཆགས་སུ་༸གངོ་ས་མཆོག་དགུང་གངས་ ༨༡ ལ་ཕབེས་པའ་ིསྐའུ་ི
འཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གངས་ ༨༡ 
ལ་ཕབེས་པའི་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་
མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་
སུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་འབས་སྤུངས་བ་ླསིྤའི་
མདནུ་ཐང་ད་ུསུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ 

༡༠ ཙམ་ལ་འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བའ་ིརྒྱལ་
ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་། 
ཤར་བང་ཆོས་ར་ེརྣམ་གཉསི་མཆོག བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག 
བཀའ་བླནོ་ཁི་ཟུར་སླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག ཡབ་གཞིས་སྐ་ུའཁརོ། 

ཕགོས་བཞུགས་སིྤ་འཐུས་ཁག་གཅིག གདན་
ས་ཁག་གི་མཁན་བ་ླསུྤལ། ས་གནས་ཀི་ཆོས་
ལུགས་འད་མིན་གི་དབུ་ཁདི་ཁག་གཅིག ལྷ་ོ
སིྤས་གཙོས་གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མིན་
པའ་ིཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་འགན་འཛིན། གཞན་
ཡང་རྒྱ་གར་ས་གནས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་
ཁག་གཅིག་དང་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་སྟངོ་ཚོ་
བརལ་བ་ཚང་འཛོམས་ཀིས་དགའ་དད་སྤ་ོ
གསུམ་གི་ངང་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་
སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། སབྐས་དརེ་མོན་
གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་སེར་སྐ་མི་མང་ཡོངས་ནས་
མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་གཞིས་ཆགས་བཙྱུགས་
ནས་ལོ་ང་ོ ༥༠ ཧལི་པ་ོའཁརོ་བར་༸རྒྱལ་
བའི་བཀའ་དནི་རསེ་དན་མཚོན་བདེ་ད་ུརྒྱྱུ ་
སེར་དངུལ་ལས་གུབ་པའི་འཁོར་ལོ་ཞིག་
འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད། ད་ེབཞིན་དག་ེལུགས་
ཡོངས་ཀིས་ལོ་གཅིག་འཁོར་མོར་༸རྒྱལ་

བའི་བཀའ་དནི་རསེ་དན་སུང་བརིྩ་ལེགས་
པར་གུབ་པ་དང་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླིང་བདོ་
མིའ་ིགཞིས་ཆགས་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ ༥༠ 
འཁརོ་བའི་དསུ་དན་གཉསི་འཛོམས་ཀི་ཉནི་
མོ་དང་སྟབས་བསྟནུ། དག་ེལུགས་ཡོངས་
ཀི་༸རྒྱལ་བའི་བརན་བཞུགས་དང་བཀའ་
དནི་རསེ་དན་ཚོགས་ཆྱུང་དང་མོན་གྷ་ོའདདོ་
རུ་གླིང་སེར་སྐ་མི་མང་ཟུང་འབལེ་གིས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་བརན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས།  
 ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༢།༣༠ ཙམ་
ལ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་མཁས་མང་བླ་ོགསལ་བེ་
བའི་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་ར་གསར་པ་རནེ་
དང་བརནེ་པ་བཅས་ལེགས་གུབ་ཟནི་པ་དབུ་
འབེད་རབ་གནས་མཛད་པ་དང་འབལེ་
བཀའ་སླབོ་བཀའ་དནི་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦2

༄༅། །བདོ་ཀི་གླགོ་བརྙན་འཁབ་ཁདི་པ་
དང་རྩོམ་པ་པ་ོཔདྨ་ཚེ་བརན་ལགས་མཚོ་
སྔནོ་ཟ་ིལིང་གངོ་ཁརེ་གི་གནམ་ཐང་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་བད་ེསུང་མི་སྣས་བཙན་ཁིད་
དང་བཀག་ཉར་བས་པའི་རསེ་བཀག་ཉར་
ཁང་ད་ུགཟུགས་གཞི་མ་བད་ེཔར་སནྨ་ཁང་
ད་ུསྐལེ་ཏ་ེད་ལའྟི་ཆར་སནྨ་ཁང་ད་ུབད་ེསུང་
མི་སྣའ་ིལ་ྟརགོ་འགོ་ཡོད་འདགུ ད་ེཡང་འད་ི
གར་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚྱུལ་འབརོ་གསལ་
ལརྟ་ན། བདོ་ཀི་གླགོ་བརྙན་འཁབ་ཁདི་པ་
དང་རྩོམ་པ་པ་ོཔདྨ་ཚེ་བརན་ལགས་ཟླ་བ་
འདའི་ིཕི་ཚེས་ ༢༥ ཉནི་གི་དགངོ་དརོ་
པ་ེཅིན་ནས་ཟི་ལིང་གནམ་ཐང་ད་ུའབོར་

ཡོད་པ་དང་། ཁངོ་གི་ཅ་དངསོ་ཤིག་ལེན་
རྒྱྱུ ་བརདེ་ད་ེགནམ་ཐང་ད་ུཅ་ལག་ལེན་ད་ུ
འག་ོསབྐས་གནམ་ཐང་གི་བད་ེསུང་མི་སྣས་
ལག་པར་ལྕགས་སྒགོ་བརྒྱབ་སྟ་ེབཙན་ཁིད་
བས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཞགོས་པ་ཆྱུ་ཚོད་
བཞི་པ་ཙམ་བར་ད་ུའད་ིརྩད་དང་གཅར་
རངུ་བས་རསེ་ཟི་ལིང་གི་བཀག་ཉར་ཁང་
ཞིག་ནང་བཀག་ཉར་བས་ཡོད་འདགུ ཕིས་
སུ་བཀག་ཉར་ཁང་ད་ུཔདྨ་ཚེ་བརན་ལགས་
མག་ོན་བ་དང་། མག་ོཡོམ་འཁརོ་བ། རོ་
སྟདོ་འཚང་བ་སོགས་ཀི་ནད་རགས་ཐནོ་ཏ་ེ
སནྨ་ཁང་ད་ུབསྐལ་ཡོད་པ་དང་། ཁངོ་ལ་
གཅར་རངུ་དག་པ་ོབཏང་བར་བརནེ་ལུས་

པའོ་ིསྟངེ་སྔ་ོཐིག་མང་པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད། རྨ་
ཤུལ་ཚབས་ཆེན་བཟསོ་ཡོད་འདགུ གནས་
ཚྱུལ་ད་ེཕིར་བསྒགས་བྱུང་རསེ། རྒྱ་ནག་
ནང་གི་གླགོ་བརྙན་འཁབ་ཁིད་པའི་མཐུན་
ཚོགས་ཀིས་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཏ།ེ པདྨ་
ཚེ་བརན་ལགས་ཟི་ལིང་གནམ་ཐང་ནས་
བཙན་ཁིད་བཀག་ཉར་གིས་རངུ་རགེ་བཏང་
བའི་གནས་ཚྱུལ་གོ་བར་བླ་ོཕམ་ཆེན་པ ོ་
ཡོད་པས། འབལེ་ཡོད་སྡ་ེཁག་གིས་པདྨ་ཚེ་
བརན་ལགས་མགགོས་མྱུར་གླདོ་བཀལོ་དང་
གནས་ཚྱུལ་ཞིབ་ཚགས་འགལེ་བརདོ་བདེ་
དགསོ་པའ་ིདགསོ་འདནུ་བཏནོ་ཡོད། ད་ེ
དང་ཕོགས་མཚྱུངས་ཟི་ལིང་གནམ་ཐང་

གི་བད་ེསུང་ཚན་པས་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་
ཏ།ེ པདྨ་ཚེ་བརན་ལགས་ཀིས་གནམ་ཐང་
གི་སིྒག་གཞི་འགལ་འཛོལ་བའི་རྐེན་གིས་
ཉནི་ལྔའི་རིང་བཀག་ཉར་བ་རྒྱྱུ ་དང་གཞན་
ཡང་ཉནེ་རགོ་པས་རངུ་རགེ་བཏང་མེད་ཚྱུལ་
བརདོ་འདགུ པདྨ་ཚེ་བརན་ལགས་ན།ི ཕི་
ལོ་ ༡༩༦༩ ལོར་མཚོ་སྔནོ་ཞིང་ཆེན། མཚོ་
ལྷ་ོབདོ་རིགས་རང་སྐངོ་ཁུལ་ཁི་ཀ་རོང་ད་ུ
སྐསེ་ཤིང་། ད་ེནས་མི་རིགས་སླབོ་ཆེན་ད་ུ
རྩོམ་རིགས་ཐོག་རབ་འབམས་པའི་སླབོ་
མཐར་སོན། ད་ེནས་ཁངོ་གིས་གླགོ་བརྙན་
བཟ་ོསུྐན་སྐརོ་ལའང་སླབོ་སྦངོ་གནང་ཡོད། 
ཁོང་གིས་དཔ་ེདབེ་འགའ་ཤས་སྟནོ་ཡོད་པ་

མ་ཚད་སདྐ་གགས་ཆེ་བའི་གླགོ་བརྙན་ཡང་
མང་པ་ོཞིག་བཟསོ་ནས་ད་ེདག་ལ་བ་དགའ་
ཡང་ཐངེས་མང་ཐབོ་མངོ་ཡོད། །

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བད་ེསུང་ཉནེ་རགོ་པས་བདོ་ཀི་གླགོ་བརྙན་འཁབ་ཁདི་པ་དང་རྩམོ་པ་པ་ོ
པདྨ་ཚེ་བརན་ལགས་འཛིན་བཟུང་བས་པ།

ཧརོ་གཙང་ཀིརའི་ིདགནོ་ད་ུཀིརའི་ིགདན་ས་གངོ་འགོ་གི་ཕར་ཕིན་དབར་ཆོས་ཆེན་མོ་ཐངེས་བཞི་པ་འཚོགས་བཞིན་པ།
༄༅། །སིྤར་ཕར་ཕིན་དབར་ཆོས་ཆེན་
མོ་ཞསེ་པ་ན།ི ས་ྔམོ་ཡུལ་དབུས་ཀི་གདན་
ས་ཆེན་པ ོ་གསང་ཕུར་ཕར་ཕིན་དབར་
ཆོས་ལ་རྲྭ ་སྟདོ་སྨད་དང་དགའ་ལྡན་ཤར་
རྩེ་གྲྭ་ཚང་སོགས་རིས་མེད་དགོན་སྡ་ེཁག་
ད་ུམ་ནས་སླབོ་གཉརེ་བ་ཆེས་མང་བ་ོརང་
དབང་གིས་འད་ུའཛོམས་ཀིས་བསྟན་བཅསོ་
མངོན་རགོས་རྒྱན་རྩ་གཞུང་ད་ུབས་ནས་
ཕར་ཕིན་ཐགེ་པའི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལ་ྟ
བུར་དམིགས་བསལ་ཐསོ་བསམ་སླབོ་གཉརེ་
གནང་རྒྱྱུ འི་ལུགས་སལོ་ཞིག་ཡོད་པ་དསུ་
འགྱུར་གི་རུླང་འཚྱུབ་འགོ་མིང་གི་ལགྷ་མར་
གྱུར་ཟིན་པར་ཀུན་ལ་མངའ་གསལ་ལྟར་
ལགས་ཤིང་། གསང་ཕུའ་ིཕར་ཕིན་དབར་
ཆོས་ཞེས་པའི་མིང་དང་སྦེལ་ནས་སྐབས་
ར་ེབཀའ་ཟུར་ཀིརི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
བསྩལ་གནང་མཛད་ཅིང་ཀིརིའི་གདན་ས་
ཁག་གིས་ལག་ལེན་བསྟར་བཞིན་པའི་བཅའ་

ཡིག་རིན་པ་ོཆེ་བླ་ོགསལ་འཇུག་ངགོས་ཀི་
དགངོས་དནོ་ལརྟ། ཐསོ་བསམ་སླབོ་གཉརེ་
ཆེད་ཁོ་ནར་དམིགས་ཏ་ེཀིརའིི་དགོན་ཁག་
གིས་དབུ་འཛུགས་གནང་བའི་ཕར་ཕིན་

དབར་ཆོས་ནི་འདི་ལོ་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་
པ་ཆགས་ཡོད། ད་ེཡང་ཀིར་ིཚང་གི་གདན་
ས་ཆེ་ཁག་སྟག་ཚང་ལ་ྷམོ་ཀིརའི་ིདགནོ། རྔ་
པ་ཀིརའི་ིདགནོ། ཚོ་བདནུ་ཀིརའི་ིདགནོ། 

ཧརོ་ཚང་ཀིརའིི་དགོན་བཞིའི་ཕར་ཕིན་ལོ་
རིམ་གཉསི་པ་ནས་ལ་ྔབའི་བར་གི་འཛིན་གྲྭ་
བཞིའི་སླབོ་གཉརེ་བ་གང་ཡོད་ལནྷ་འཛོམས་
ཀིས། གདན་ས་ཆེ་ཁག་བཞིར་རེས་མོས་

བས་ནས་ཞ་སེར་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་
༸མཉམ་མེད་ར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པསོ་མཛད་
པའི་དང་ངསེ་ལེགས་བཤད་སྙངི་པའོི་ཐགོ་
དམིགས་བསལ་གི་སླབོ་གཉརེ་གནང་རྒྱྱུ འི་

ཉནི་ཉ་ིཤུའི་རིང་ཚོགས་དགོས་པའི་ཉ་ིཤུའི་
ཆོས་ཐགོ་ཞིག་ཡིན་ལ། དརེ་མཆོད་བརདོ་
འཛིན་གྲྭ་དང་། སྒ་ོསྐརུ་ངསོ་འཛིན་གི་
འཛིན་གྲྭ། དགག་བ་ངསོ་འཛིན་གི་འཛིན་
གྲྭ། རང་རྒྱྱུད་པའ་ིའཛིན་གྲྭ་བཅས་འཛིན་
གྲྭ་བཞི་དང་། དའེ་ིརིང་ཚོགས་སྟངས་ན་ི
ཉནི་རེ་བཞིན་ཞགོས་ཆོས་དང་། ཉནི་ཆོས། 
དགོང་མོའི་ཆོས་རྲྭ ་བཅས་ཉིན་རེར་དསུ་
ཚོད་ལ་ྔཙམ་ལ་རྩདོ་གྲྭ་ཚྱུགས་དགོས་ཤིང་། 
བདནུ་རེའི་མཚམས་སུ་མཚན་ཕེད་དམ་
བཅའ་རེ་དང་། ཆོས་ཐགོ་གི་ཉནི་མཐའ་
མའི་མཚན་མོར་དང་ངསེ་མཚན་ཕུད་དམ་
བཅའ་ཆེན་མོ་ཚོགས་དགོས་ཀི་ཡོད་འདགུ 
ད་ལོ་གོང་གསལ་དགོན་ཁག་བཞིའི་ཕར་
ཕིན་ལོ་རིམ་གཉསི་པ་ནས་ལྔ་པའི་བར་གི་
སླབོ་གཉརེ་པ་སུམ་བརྒྱ་ལགྷ་་དང་། གཞན་
ཡང་གདན་ས་ཁག་གི་ཁི་པ་དང་མཁན་པ།ོ 
དཔ་ེཁདི་དག་ེརན། དབུ་མ་དང་། མཛོད་

འདལུ་འཛིན་གྲྭ་སོགས་ཀི་སླབོ་གཉརེ་བ་
ཡག་གས་བཅས་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་ཉནི་ལྟར་
རྩོད་གྲྭར་གཟིགས་རགོ་དང་གཞུང་ལུགས་
ཀི་དཀའ་གནད་ཁག་ལ་ལུང་རིགས་ཀིས་
བརྒྱན་པའི་བརལ་བརགས་ཀི་རྩོད་པའང་
གནང་བཞིན་ཡོད། ད་ཐངེས་ཀི་ཆོས་ཐགོ་
རིང་ཕོགས་སོ་སོ ་ནས་ཕ ེབས་པའི ་དགེ་
འདནུ་པ་རྣམས་ཀི་བཞུགས་གནས་དང་ཞལ་
ལག་སོགས་མཐུན་རྐེན་གང་དགོས་ཧརོ་
གཙང་ཀིརའིི་དགནོ་པས་གང་ལེགས་བསུྐན་
བཞིན་ཡོད་འདགུ་པ་དང་། ཕར་ཕིན་དབར་
ཆོས་ཐངེས་དང་པ་ོདང་གཉསི་པ། གསུམ་
པ་ད་ེབཞིན་སྟག་ཚང་མོ་ཀིརའིི་དགོན་དང་། 
རྔ་པ་ཀིརའི་ིདགནོ། ཚོ་བདནུ་ཀིརའི་ིདགནོ་
སོ་སོར་ཚོགས་ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱལ་བའ་ིསྐ་ུཕྱྭའ་ིཞབས་རིམ་གསོག་སུྒབ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༣༠ ནས་འག་ོའཛུགས་ཀིས་འབས་སྤུངས་
སྒ་ོམང་གྲྭ་ཚང་གི་འད་ུཁང་ད་ུདགའ་ལྡན་
ཁི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་ཤར་བང་ཆོས་ར་ེ
རྣམ་གཉསི་ཀིས་དབུས་པའི་གདན་ས་ཆེན་
པ་ོགསུམ་གི་མཁན་པ་ོདང་། མཁན་ཟུར། 
ད་ེབཞིན་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པ་ོདང་། རྒྱྱུད་གྲྭ་
སྟདོ་སདྨ་གཉསི། རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་སོགས་
ཀི་མཁན་བ་ླསུྤལ་དགེ་བཤེས་ཚང་འཛོམས་
ཀིས་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་མཛད་འཕིན་ལ་
བགེགས་དང་བར་ཆད་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་ཚེ་
དཔག་མེད་ཀི་སྒ་ོནས་ཚེ་སུྒབ་གསོག་སུྒབ་
ཞུས་ཡོད། ཚེ་སུྒབ་ཀི་ཞབས་རིམ་འད་ི
བཞིན་དགེ་ལུགས་ཡོངས་ཀི་༸རྒྱལ་བའི་
བརན་བཞུགས་དང་བཀའ་དནི་རེས་དན་
ཚོགས་ཆྱུང་གི་གོ་སིྒག་གནང་ཡོད་པ་དང་། 

ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉནི་དག་ེལུགས་སིྤ་དང་
མོན་གྷ་ོས་གནས་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་ཀིས་
བརན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་མ་ཞུས་བར་
ཚེ་སུྒབ་ཀི་ཞབས་རིམ་ད་ེབཞིན་ཉིན་ལྟར་
བསུྒབས་ཡོད་པ་བཅས།།

བདོ་ནས་གསར་ད་ུའབརོ་བའ་ིབུད་མེད་རྣམས་ལ་གཞི་རིམ་འཕདོ་
བསྟནེ་སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༢༧ དང་ ༢༨ བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་
རིང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་འཕདོ་བསྟནེ་ཚན་

པའ་ིག་ོསིྒག་འགོ བདོ་ནས་གསར་ད་ུའབརོ་
ཞིང་ད་ལ་ྟསུ་ཇཱ་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭར་སླབོ་སྦངོ་
བདེ་བཞིན་པའ་ིསླབོ་མ་བུད་མེད་ཁནོ་གངས་ 
༣༠ ཙམ་ལ་གཞི་རིམ་འཕདོ་བསྟནེ་སྐརོ་གི་

ཟབ་སྦངོ་གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་ཟབ་ཁདི་
པའི་ཁངོས་སུ་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་
འཕདོ་བསྟནེ་འབལེ་མཐུད་པ་ལ་ྔདང་། ར་ས་
ས་གནས་ཀི་སནྨ་ཞབས་པ་གཉསི། སནྨ་རིྩས་

ཁང་གི་སནྨ་པ་བཅས་ཡོད་འདགུ
 ཐངེས་འདའིི་ཟབ་སྦངོ་ཐགོ་བུད་
མེད་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་དང་འབལེ་བའི་གནད་
དནོ་དཔརེ་ན། ཕ་ོམོ་ཕན་ཚྱུན་ལུས་འབལེ་

སབྐས་འག་ོརྒྱྱུའ་ིནད་གཞི་དང་། སྐན་ནད། 
ཟས་བཅྱུད་བསྟནེ་ཕགོས། སིྤར་བཏང་འཕདོ་
བསྟནེ། སེམས་ཁམས་འཕདོ་བསྟནེ་བཅས་
ཀི་ཐགོ་ཟབ་ཁདི་དང་། ད་ེབཞིན་གླ་ོནད་ཀ་ི
བ་ིདང་། གཉན་ནད་རེག་དགུ མཆིན་པའ་ི
གཉན་ཚད་ནད་གཞིའི་སྐརོ་གོ་རགོས་སྤལེ་
ཡོད། ཕགོས་མཚྱུངས་ཟབ་སྦངོ་སབྐས་བདོ་
ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལམ་ལུགས་ལྟར་བུད་
མེད་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་བསྟནེ་ཕགོས་སྐརོ་ཟབ་
ཁདི་གནང་ཡོད། ཟབ་སྦངོ་འདའི་ིདམིགས་
ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི གཞི་རིམ་འཕདོ་བསྟནེ་དང་
འབལེ་བའི་སྐརོ་གོ་རགོས་སྤལེ་རྒྱྱུ ་སིྤ་དང་། 
ལགྷ་པར་བདོ་ནས་གསར་ད་ུའབརོ་བའ་ིབུད་
མེད་རྣམས་ལ་བུད་མེད་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་
བསྟནེ་ཕོགས་སྐརོ་གོ་རགོས་སྤལེ་རྒྱྱུ ་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།།

༄༅།།༸གོང་ས་མཆོག་གི ་མཛད་

འཕིན་དང་གསུང་ཆོས་ཁག དེ་བཞིན་

བོད་དོན་སོར་གི་བརྙན་འཕིན་གསར་

འགྱུར་གཟིགས་བོ་ཡོད་ཚེ། དྲ་རྒྱའི་

ཁ་བྱང། www.tibetonline.tv ཐོག་

གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།།
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༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་གཉསི་ལ་ལས་དནོ་
གཟངེས་ཐནོ་གི་གཟངེས་རགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉནི་
ཏ་ེསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་༸སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་གི་
གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ས་ིཞུའི་ལས་བདེ་གཉསི་ལ་ལས་
དནོ་གཟངེས་ཐནོ་གི་གཟངེས་རགས་གནང་
ཡོད། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་བདེ་
ལས་དནོ་གཟངེས་ཐནོ་རྣམ་པར་གཟངེས་
རགས་འབུལ་དགསོ་པའ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་
བ་ོན།ི གཞུང་དནོ་ས་ིཞུའ་ིལས་དནོ་ཐགོ་
དམིགས་བསལ་ཧུར་བརྩོན་དང་ལྷག་བླ་ོཆེ་
བསྐེད་ཀིས་བས་རེས་རྩེ་ཕུད་ཐོན་མཁན་
རྣམས་ངསོ་འཛིན་དང་གཟངེས་བསྟདོ་བ་རྒྱྱུ ་
དང་། ད་ེལ་བརནེ་ནས་ས་ིཞུ་བ་གཞན་ཚོར་
ཡང་མིག་དཔ་ེབཟང་སྟནོ་དང་སེམས་ཤུགས་
བསྐདེ་ཐབས། མང་ཚོགས་ཁདོ་ལས་བདེ་ད་ེ

རིགས་ང་ོའཕདོ་ཐུབ་ཐབས་སུ་དམིགས་ནས་
གཟངེས་རགས་འབུལ་འགོ་ཚྱུགས་ཡོད་པ་
བཞིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིའགན་འཛིན་སྡ་ེ
ཚན་གི་གཟངེས་རགས་ད་ེབཞིན་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་དུང་ཚད་མཉམ་ཚེ་རིང་
བསམ་གུབ་ལགས་དང་། ལས་བའ་ིསྡ་ེཚན་
གི་གཟངེས་རགས་ད་ེཕི་དལི་ལས་ཁུངས་
ཀི་སྡ་ེའགན་ར་ོར་ེཚེ་རིང་ལགས་གཉསི་སུ་
འབུལ་གཏན་འཁལེ་ཡོད། ཁངོ་གཉསི་ཀི་ལོ་
རྒྱྱུས་སྙངི་བསྡསུ་གཤམ་གསལ།
 ༡། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
ཟུང་དུང་ཚད་མཉམ་ཚེ་རིང་བསམ་གུབ་
ལགས་ཀི་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡསུ། ཟུང་དུང་
ཚད་མཉམ་ཚེ་རིང་བསམ་གུབ་ལགས་ན་ིཕི་
ལོ་ ༢༠༠༠ ལོ་ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀི་ཟུར་འཇགོ་སི་ཞུའི་ཁངོས་འཛུལ་ཞུགས་
ཀིས་ད་ལྟའི་ཆར་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་དང་། སལོ་རྒྱྱུན་ཤེས་
ཡོན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་གཅིག་ལྕགོས་
གནང་མུས་དང་། ལགྷ་པར་འདས་པའ་ིལོ་
ངོ་གསུམ་གི་ནང་ད་ོབདག་ནས་དམིགས་
བསལ་བས་རེས་གཟངེས་ཐོན་བྱུང་བའི་
ལས་དནོ་ཁོངས་སུ་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
གི་དགེ་རན་རྣམ་པར་འསོ་སྦོང་དང་ཟབ་

སྦོང་སྣ་མང་གོ་སིྒག་འཐུས་ལེགས་དང་། 
སླབོ་གྲྭ་ནང་ཁུལ་རིགས་ལམ་འད་ུའཛོམས་
གསར་གཏདོ་དང་ད་ེདག་བརྒྱྱུ ད་ནས་སླབོ་
ཚན་གཞན་ཁག་སླབོ་ཁིད་ལས་འཆར་སྤལེ་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། རང་རིགས་ན་གཞནོ་
ཁོངས་སུ་བདོ་ཀི་རིག་གནས་ཐགོ་དམིགས་
བསལ་ད་ོདབིངས་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་སིྒག་
ཞུགས་མ་ཡིན་པའི་ཉམས་ཞིབ་ལས་འཆར་
གསར་གཏདོ་གནང་ཡོད། བདོ་པའ་ིསླབོ་
གྲྭ་དང་རྒྱ་གར་སླབོ་གྲྭའི་དབར་ཤེས་ཡོན་
ཉམས་གསོག་གི ་ལས་འཆར་གསར་པ་
སྤལེ་ཡོད། འདས་པའ་ིལོ་ང་ོགསུམ་གི་ནང་
ཤེས་ཡོན་དང་འབལེ་བའི་ཚོགས་ཆེན་ཁག་
གཅིག་གོ་སིྒག་འགན་ཁུར་རྐང་ལེན་ཞུས་
ཡོད་པ་དང་། ད་ེབཞིན་སླབོ་ཁག་ ༥༢ ནང་
འཛིན་གྲྭའ་ིདཔ་ེམཛོད་གངས་ ༡༩༣ ཙམ་
གསར་བསུྐན་གི་ལས་གཞིའི་འགན་ཁུར་
རྐང་ལེན་ཞུས་ཡོད། སལོ་རྒྱྱུན་ཤེས་ཡོན་
གོང་འཕལེ་གཏངོ་ཐབས་སུ་བདོ་ཁིམ་ནས་
གཞི་རིམ་སླབོ ་གྲྭའི ་སླབོ ་ད ེབ་རྩོམ་སིྒག་
འགན་ཁུར་རིྩས་ལེན་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། 
གཞི་རིམ་སླབོ ་མའི ་བ ོད་ཡིག་ད་ཚིགས་ 
bodyiglobjong.com ད་ོབདག་གི་རྐང་
འགན་ཐགོ་སྔ་ལོར་དབུ་འབདེ་གནང་ཐུབ་

པ་བྱུང་ཡོད། ད་ེབཞིན་བང་ཨ་རི་གཟའ་
མཇུག་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་དབེ་ཐགོ་ད་ོབདག་ནས་
སིྤ་ཡོངས་ཀིས་སྟངས་འཛིན་འགན་ཁུར་
འཐུས་ལེགས་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་སོགས་ཡིན་
ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིའགན་འཛིན་སྡ་ེ
ཚན་གི་གཟངེས་རགས་ཁ་ོཔར་འབུལ་གཏན་
འཁལེ་བའ་ིལོ་རྒྱྱུས་སྙངི་བསྡསུ་སུ།
 ༢། ཕི་དལི་སྡ་ེའགན་ར་ོར་ེཚེ་
རིང་ལགས་ཀི་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡསུ། ཕི་
དལི་སྡ་ེའགན་ར་ོར་ེཚེ་རིང་ལགས་ནི་ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༧ ལོ་ནས་ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་ཁངོས་
སུ་འཛུལ་ཞུགས་ཀིས་ད་ལྟའི་ཆར་ཕི་དལི་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་སྣར་ཐང་དཔར་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་གནང་མུས་སུ་ཡིན་
པ་དང་། ད་ོབདག་ནས་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ
གསུམ་གི་ནང་དམིགས་བསལ་བས་རེས་
གཟེངས་ཐོན་བྱུང་བའི་ལས་དནོ་ཁོངས་
སུ་ད་བར་སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་གནང་མུས་སྐབས་སུ་གཞུང་འབལེ་
ཡིག་ཆ་གངས་འབུམ་བཅྱུ་གཅིག་ཡན་ཙམ་
དསུ་ཐགོ་པར་སུྐན་ཞུ་དགོས་རིགས་འགན་
ལེན་གཙོ་བཞེས་ཀིས་པར་སུྐན་ཞུས་ཡོད། 
ཡིག་ཆ་པར་སུྐན་ཙམ་མིན་པར་ཡིག་ཆ་
ཁག་ཀམ་པུ་ཊར་ནང་སིྒག་སྦརོ་བ་དགོས་

དང་། འཕུལ་ཆས་ཁག་སྐནོ་ཤོར་ཆྱུང་
ཚགས་རིགས་བྱུང་སྐབས་དམིགས་བསལ་
ཁད་ལས་ཟུར་ད་ུགཡར་མི་དགོས་པར་ད་ོ
བདག་ནས་འགན་བཞེས་ཀིས་བཟ་ོམུས་སུ་
ཡོད། ལགྷ་པར་སདི་སྐངོ་དང་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་སབྐས་འསོ་
ཤོག་སོགས་པར་སུྐན་བ་དགོས་ཁག་དསུ་
ཐགོ་པར་སུྐན་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་ེ
བཞིན་རྒྱྱུ ན་ལྡན་ནས་རང་འཁི་ལས་འགན་
ཐོག་ཧུར་བརྩོན་དང་གོང་རིམ་ལ་བརིྩ་
བཀུར་ཞུ་མཁན་གི་ལས་བདེ་དག་གས་ཞིག་
ཡིན་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིལས་བའ་ིསྡ་ེ
ཚན་གི་གཟངེས་རགས་ཁ་ོཔར་འབུལ་གཏན་
འཁལེ་བའ་ིལོ་རྒྱྱུས་སྙངི་བསྡསུ་སུ།།

ས་ིཞུ་བ་ཞབས་ལོ་ཉརེ་ལ་ྔཧལི་པ་ོའཁརོ་བའ་ིལས་བདེ་གསུམ་ལ་ལེགས་སྐསེ་ཕག་རགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ 
༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་ཉནི་སི་ཞུའི་ལས་བདེ་
ཞབས་ལོ་ཉརེ་ལྔ་ཧིལ་པ་ོའཁོར་བའི་ལས་
བེད་གསུམ་ལ་སིད་ཚབ་ནང་སིད་བཀའ་
བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་
མཆོག་གིས་ལེགས་སྐསེ་ཕག་རགས་གནང་
ཡོད།
ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་རྣམ་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས་སྙངི་བསྡསུ། 
༡། ཟུང་སྦལེ་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་ར་ོར་ེསྒལོ་མ་
ལགས།་ན།ི ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་ལས་བདེ་

ད་ུཞུགས་ནས་ཐགོ་མ་གནས་དགུ་པའི་ཐགོ་
ར་ས་མཉམ་ལས་བཟ་ོགྲྭའི་དངུལ་གཉརེ་
གནང་བ་དང་། ད་ེནས་རིམ་པས་ལས་ད་ོ
དང་སྡ་ེཚན་འགན་འཛིན་གནས་རིམ་ལ་
གནས་སྤར་བྱུང་ནས་ར་ས་མཉམ་ལས་
བཟ་ོགྲྭའ་ིརིྩས་པའ་ིལས་འགན་གནང་། ཕི་
ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་དུང་གཞནོ་ལས་རོགས་
སུ་གནས་སརྤ་གིས་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་

པའི་ལས་དུང་གི་ལས་འགན་ཞུས་པ་དང་། 
ལོ་གསུམ་ལྷག་གི་རེས་སུ་དུང་གཞོན་དུ་
གནས་རིམ་ཕར་ནས་ས་ཊོན་བཟ་ོགཞིས་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ད་ུགནས་སྤསོ་གནང་། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོར་ལོ་གཅིག་རིང་ཨ་
རིར་གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཕགོས་མེད་སླབོ་
བསྐདོ་ལ་ཕབེས་པ་དང་། ད་ེནས་ནང་སདི་
ལས་ཁུངས་དང་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་
བཅས་སུ་དུང་གཞོན་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིསྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་ལས་ཁང་ད་ུགནས་སྤསོ་བྱུང་
ནས་དནོ་ཁང་དརེ་ལོ་བཞི་དང་ཕདེ་ཀ་ལགྷ་
ཙམ་གི་རིང་ཕག་ལས་གནང་བ་དང་། དའེ་ི
རིང་དུང་གཞོན་ནས་ཟུང་དུང་གནས་རིམ་
ད་ུགནས་སརྤ་གིས་ལས་འགན་རང་འཇགས་
གནང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་བཀའ་
དུང་ཡིག་ཚང་ཁབ་ཁོངས་ངེས་མེད་ལས་
གཞི་སྡ་ེཚན་ད་ུགནས་སྤསོ་དང་། ད་ེནས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་ལོ་གཉསི་རིང་དམིགས་
བསལ་ཕགོས་མེད་དགོངས་པ་ཞུས་པ་དང་། 
དགངོས་ཞུ་ནས་ཕིར་འཁརོ་མཚམས་བཀའ་
ཡིག་ཁབ་ཁོངས་བར་བརལ་ལས་བཀོད་
ཚན་པའ་ིཟུང་དུང་ད་ུལས་འགན་བཀདོ་སིྒག་
གནང་། མཐའ་མར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ 
ཚེས་ ༡༢ ཉནི་ནས་བགསེ་ཡོལ་ས་ྔབསྣརུ་
ཞུས་པ་བཅས་ད་བར་ཞབས་ལོ་ ༢༥ བརལ་

བ་ཞབས་ཕི་ཞུས་གནང་འདགུ 
༢། ལྡ་ིལི་བསམ་ཡས་གླངི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
དུང་གཞནོ་ལེགས་སྐསེ་ར་ོར་ེན།ི ་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ 

ལོར་གནས་དགུ་པ་ལས་ངའོི་ཐགོ་བལ་ཡུལ་
འཇ་ོལ་ཁེལ་བཟ་ོགྲྭའི་ཐནོ་དརོ་བསྐ་ོགཞག་
གནང་བ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་ལས་
དུང་གི་གནས་རིམ་ཐགོ་བསྐ་ོགཞག ད་ེནས་
གནས་རང་འཇགས་ཐགོ་ཏི་ཛུ་མཉམ་སྦལེ་
གི་རིྩས་པར་གནས་སྤསོ་གནང་། ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༦ ལོར་ལས་དུང་ནས་ལས་ཁུངས་ད་ོ
དམ་པར་གནས་སརྤ་བྱུང་ནས་ཏ་ིཛུ་མཉམ་
སྦལེ་གི་རིྩས་པའི་ལས་འགན་རང་འཇགས་
གནང་། ད་ེནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོ་ནས་
བཟུང་ལོ་དུག་གི་རིང་ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་
གླངི་མཉམ་སྦལེ་དང་། འབུམ་ལ་བསྟན་སངྒ་
མཉམ་སྦལེ་སོ་སོའི་དུང་ཆེ་ལས་ཚབ་གནང་
བ་དང་། སབྐས་དརེ་སྡ་ེཚན་འགན་འཛིན་
དང་དུང་གཞོན་ལས་རོགས་གནས་རིམ་ད་ུ

རིམ་པས་གནས་སརྤ་གནང་། ད་ེནས་ཕི་ལོ་  
༢༠༠༤  ལོར་ཏ་ིཛུ་དར་རྒྱས་གླངི་གཞིས་
ཆགས་ཀི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ད་ུགནས་སྤ་ོ
དང་། སབྐས་དརེ་དུང་གཞནོ་གནས་རིམ་ད་ུ
གནས་སརྤ་གིས་ལས་འགན་རང་འཇགས། 
ད་ེནས་རིམ་པས་འབུམ་ལ་བསྟན་འཛིན་སངྒ་
དང་། ལྡ་ིལི་བསམ་ཡས་གླངི་བཅས་ཀི་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་གནང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ 
ལོར་ལྡ་ིལི་བསམ་ཡས་གླིང་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་གི་ལས་འགན་རང་འཇགས་ཐགོ་ལོ་
གཉསི་རིང་བགསེ་ཡོལ་ཕར་འགངས་དང་
སརླ་ཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་ལོ་གཅིག་རིང་
བགསེ་ཡོལ་ཕར་འགངས་ཀིས་ད་ལྟ་ལྡ་ིལི་
བསམ་ཡས་གླངི་གི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གི་
ལས་འགན་གནང་མུས་ཡིན་པ་བཅས་ཞབས་
ལོ་ཉ་ིཤུ་རྩ་ལ་ྔལགྷ་ཞབས་ཕི་ཞུས་འདགུ 
༣། ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་གཞནོ་ལས་
རོགས་སལྐ་བཟང་ལྷུན་གུབ་ལགས་ན།ི ཕི་

ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་ཐགོ་མ་གནས་དགུ་པ་
ལས་ངའོི་ཐགོ་སིམ་ལ་བད་ེབཟའོི་ལས་དུང་
ད་ུབསྐ་ོགཞག་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་
ལས་དུང་གནས་རིམ་ད་ུབསྐ་ོགཞག་བྱུང་
ནས། ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་རིྩས་པའ་ི
ལས་འགན་ཐགོ་གནས་སྤསོ་གནང་། ཕི་
ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་ལས་ཁུངས་ད་ོདམ་པའ་ི
གནས་རིམ་ཐོག་ཡིག་རྒྱྱུ གས་འཕདོ་ནས་
མུ་མཐུད་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་སུ་བསྐ ་ོ
གཞག ཕི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོར་སྡ་ེཚན་འགན་
འཛིན་གནས་རིམ་ད་ུགནས་སྤར་བྱུང་བ་
དང་། ཕི་ལོ ༢༠༠༠ ལོར་སྡ་ེཚན་འགན་
འཛིན་གི་གནས་རིམ་རང་འཇགས་ཐགོ་ཐ་ེ
ཝན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁང་གི་རིྩས་
པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ 
ལོར་ཞབས་ལོའི་བབས་ཀི་དུང་གཞོན་ལས་
རོགས་གནས་རིམ་ད་ུགནས་སྤར་གནང་། 
འནོ་ཀང་གནས་སྤར་དྭང་ལེན་ཞུས་མེད་
སྟབས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོ་ཕདེ་བར་སིྒག་
གསལ་སྡ་ེཚན་འགན་འཛིན་གནས་རིམ་
རང་འཇགས་སུ་བཞུགས། ད་ེནས་ཕི་ལོ་
༢༠༡༤ ལོར་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་
སྤསོ་གནང་བ་དང་། ལོ་དའེ་ིནང་དུང་གཞནོ་
ལས་རོགས་ཀི་གནས་རིམ་ད་ུགནས་སྤར་
བྱུང་ནས་ད་ལའྟ་ིཆར་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་སུ་
ཕག་ལས་གནང་མུས་ཡིན་པ་བཅས་ད་བར་
ཞབས་ལོ་ ༢༥ ལགྷ་ཞབས་ཕི་ཞུས་འདགུ །



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་  ༦4

ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་གཅིག་ནང་༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
ཕ་རན་སི།

༄༅། །ཕ་རན་སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་དང་
ཕ་རན་སིའི་གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་གཉསི་ཀི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་རྣམས་ཐུན་མོང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༩ ཉནི་ཕ་རན་
སི་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་༸གོང་
ས་མཆོག་འད་ིལོ་དགུང་གངས་ ༨༡ ལ་
ཕབེས་པའི་སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་
བརིྩའ་ིམཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་ཡོད། ད་ེཡང་
མཛད་སྒརོ་ཕ་རན་སི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
སྐ་ུཞབས་ནཨེོལ་མཱ་མེ་རི་ Noel Mamere 

ལགས་དང་སྐུ་ཞབས་ཇནོ་པ་ེཊི་རིཀ་གྷལིིས་ 
Mr Jean Patrick Gilles ལགས་ཀིས་
གཙོས་པའི ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི ་ཁག་
གཅིག་དང་། གསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་
མི། གནད་ཡོད་མི་སྣ། ད་ེབཞིན་ཁུལ་དའེ་ི
བདོ་རིགས་ཚོགས་སིྐད་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ། བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བའི་སྐུ ་ཚབ་སོགས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་ཕ་རན་སི་
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ནཨེོལ་མཱ་

མེརི་ལགས་ཀིས་ཕ་རན་སིའི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་རྣམས་ནས་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་། བདོ་
ནང་གི་བ ོད་མིའི ་གཞི་རྩའི ་འགོ་བ་མིའི ་
ཐབོ་ཐང་དང་། གཏམ་བརདོ་རང་དབང་
ཆེད་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐོར་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
གསུངས། སྐ་ུཞབས་ཇནོ་པ་ེཊི་རིཀ་གྷལིིས་
ལགས་ཀིས་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ན་ིཆོས་ཕགོས་ཀི་དབུ་
ཁིད་ཙམ་མིན་པར་འག་ོབ་མི་རིགས་སིྤ་ལ་
བད་ེསྡགུ་གི་ཐབས་ལམ་སྟནོ་མཁན་ཞིག་ཡིན་
སྟབས། ཕ་རན་སི་ནང་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་ལ་དད་གུས་ཞུས་མཁན་ཧ་ཅང་མང་
པ་ོཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས་ཡོད། སབྐས་
དརེ་ཡུ་རོབ་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་སྐལ་
བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀིས་སྐུ ་མགནོ་
ཡོངས་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་པ་དང་ཆབས་
ཅིག སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པས་སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་
སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
བར་ཕབེས་བསུ་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིགསུང་
བཤད་གནང་འདགུ་པ་བཅས།།

ཉ་ིཧངོ་།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢ 
རེས་གཟའ་སྤནེ་པའ་ིཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༥།༣༠ 
ཐགོ་ཉ་ིཧངོ་རྒྱལ་ས་ཊོཀ་ཁའོི་ནང་རནེ་གཞི་
བས་པའི་ཨོ་ཀུ་ར་གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུ
འདི་ལོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅྱུ་ག་གཅིག་
ལ་ཕབེས་པའི་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་
སུང་བརིྩ་ཞུས་པ་དང་སྦགས་དགའ་སྟནོ་
གི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད། ད་ེཡང་སྐའུ་ི
འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་གི་འད་ུའཛོམས་
མཛད་སྒརོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་འཁོར་ལྷ་
ཚང་བསོད་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆོག་དང་། 
ཉ་ིཧངོ་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ། ཉ་ིཧངོ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི། བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
བ། བདོ་རིགས་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལུང་རགོས་ལགས་ཀིས་
སྐུ ་མགོན་རྣམས་ལ་ཕབེས་བསུའི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་
མཛད་རྣམ་དང་སྐུའི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་
ཁུར་གཙོ་བ་ོགསུམ་སྐརོ་དང་། ཉ་ིཧངོ་
གཞུང་མང་གཉིས་ནས་ད་བར་༸གོང་ས་
མཆོག་ལ་གུས་བརིྩ་དང་། ད་ེབཞིན་བདོ་
མིར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
ཡོད། ད་ེནས་ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་
མཁན་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དགེ་རྩ་

ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ Mr. 

Makino Seishu ལགས་ཀིས་མཛད་སྒ་ོ
དང་འབལེ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 
ཕོགས་མཚྱུངས་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོ
ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཊོག་ཡོའི་
ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་གོ་ཀོ་ཀུ་ཇི་དགོན་
པའ་ི Keisho Den ཞསེ་པའ་ིཚོགས་ཁང་
ནང་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི ་གནས་སྟངས་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
བོད་མི་རྣམས་ལ་ཆིག་སིྒལ་ངང་གནས་
དགསོ་པ་དང་། བདོ་མི་རྣམས་ནས་བདོ་
པའི་ངོ་ཚབ་མཚོན་ཐུབ་པ་བེད་དགོས་པ། 
ལྷག་པར་བ ོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ངོ་
ཚབ་མཚོན་ཐུབ་པ་བདེ་དགསོ་པ། བདོ་
མི་རྣམས་ཀིས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་མ་བརདེ་པ་
བདེ་གལ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་གསུངས། ཕི་
ཚེས་ ༡ ཉནི་ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་ཉ་ིཧངོ་གི་རང་དབང་མང་གཙོ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་མི་དང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སྐ་ུཞབས་ Watanabe Miki ལགས་དང་
ལྷན་མཇལ་འཕད་དང་གླངེ་མོལ་གནང་
ཡོད། ད་ེཉནི་ཕདེ་ཡོལ་ཉ་ིཧངོ་གི་ Seifu 

High School ཞསེ་པའ་ིསླབོ་གྲྭའ་ིགཙོ་
འཛིན་སྐ་ུཞབས་ Mr. Hiraoka Hidenobu 
ལགས་དང་ལནྷ་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད་པ་
མ་ཟད། སླབོ་གྲྭ་དའེ་ིསླབོ་ཕུག་ཚོར་ད་ལའྟ་ི
བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད། །

སརྦ་སིལ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༢༦ རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཨ་མའི་ཉ་ེའགམ་
དུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཨལ་བྷ་ཊི་ཚོགས་
ཁང་ Albert Hall Complex ཞསེ་པའ་ི
ནང་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་ཁང་གིས་གོ་སིྒག་འོག་
༸གངོ་ས་མཆོག་དགུང་གངས་ ༨༡ ལ་
ཕབེས་པའི་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་གི་དསུ་ཆེན་
སུང་བརིྩའ་ིམཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད། སབྐས་
དརེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་མི་དང་། ཡུ་རོབ་དང་བྷལེ་ཇམ་
གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི། བྷལེ་ཇམ་སདི་
གཞུང་གི ་གནད་ཡོད་མི ་སྣ ་ཁག་གཅིག 
ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་
པ། བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་
མི་རྣམ་པ། ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའ་ིགཞུང་
འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཚབ། བདོ་
རིགས་ཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཚབ། མཁས་དབང་། 
གསར་འགདོ་པ་སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད། ད་ེཡང་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་ཀིས་
ཐོག་མར་ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་
དང་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཐོ་
མ་སི་མན་ Thomas Mann མཆོག་གིས་
༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་ལ་འཚམས་འད་ིདང་
ཆབས་ཅིག ཁངོ་གི་ཚོགས་པས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སདི་བྱུས་
ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་
གསུངས་ཡོད། སབྐས་དརེ་ཡུ་རོབ་དམིགས་
བསལ་སྐུ ་ཚབ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་ཀིས་སྐུ་མགནོ་ཡོངས་ལ་འཚམས་
འད་ིཞུས་པ་དང་སྦགས། སྐ་ུམགནོ་རྣམ་
པས་བདོ་ཀི་ལོ་རྒྱྱུས་ནང་གཉན་འཕང་ཅན་
གི་དསུ་སབྐས་འདརི་སྐའིུ་འཁུངས་སརྐ་སུང་
བརིྩའི་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་
འདི་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་
གསུངས་པ་དང་འབལེ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁངོ་གིས་བདོ་ནང་གི་ཛ་
དག་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་ཏ་ེཡུ་རོབ་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་བདོ་མིར་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེགནང་སྟ་ེབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་མུ་
མཐུད་སྤལེ་གནང་ཡོང་བའི་རེ་འདནུ་ཡང་
ཞུས་འདགུ །

ཐ་ེཝན།

༄༅། །ཐ་ེཝན་ནང་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་
ལམ་དང་སྐ་ུཔར་འགམེས་སྟནོ། རོལ་
དབངས་འད་ུའཛོམས། དངསོ་བྱུང་གླགོ་
བརྙན་བསྟན་པ་སོགས་ཀི་སྒ་ོནས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅྱུ་ག་གཅིག་ལ་ཕབེས་
པའི་༸སྐུའི ་འཁུངས་སྐར་དུས་ཆེན་སུང་
བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ ད་ེཡང་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢ ཉནི་ཐ་ེ
ཝན་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གིས་གོ་སིྒག་

འགོ སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅྱུ་ག་
གཅིག་ལ་ཕབེས་པའི་༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་
དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩའ་ིམཛད་སྒརོ། ཐ་ེཝན་
ད་ུགནས་སྡདོ་བདོ་རིགས་ཀིས་གཙོས་བདོ་
བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་དང་རྒྱ་ནག་ནང་པའི་ཆོས་
ཚོགས་སུམ་ཅྱུ་སོ་ལྔ་ལྷག་ཙམ་གི་སྐུ ་ཚབ་
དང་ཚོགས་མི་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་ ༦༠༠ 
ཙམ་འད་ུའཛོམས་ཐགོ ཐ་ེཝན་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཐ་ེཝན་མི་

མང་སིྤ་དང་ལགྷ་པར་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་
གི་རེས་འབང་པ་རྣམས་ནས་ད་བར་བདོ་
དང་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་འདགུ སིྤར་སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་
སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒ་ོཉིན་ནས་བདནུ་ཕག་
གཅིག་ཙམ་རིང་ཐེ་པ་ེགླགོ་བརྙན་ཁང་ད་ུ
༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་དང་འབལེ་
བའི་སྐུ་པར་འགམེས་སྟནོ་ཞིག་གོ་སིྒག་ཞུས་
ཡོད་པ་དང་། འགམེས་སྟནོ་ནང་ས་ྔལོར་
འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བའ་ིསྐ་ུཞབས་ Mr. 

Zheng Luzhong ལགས་ཀིས་པར་ལེན་
བས་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དང་
བདོ་ཀི་དགོན་སྡ་ེཁག་གི་པར་རིས་ལྔ་བཅྱུ་
བརལ་བ་འགམེས་སྟནོ་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད། འགམེས་སྟནོ་དབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་

སྒ་ོམཇུག་སིྒལ་སབྐས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་
འབལེ་བའ་ིདངསོ་བྱུང་གླགོ་བརྙན་ཞིག་ཀང་
བསྟན་འདགུ ཕགོས་མཚྱུངས་ཐ་ེཝན་རྒྱལ་
ས་ཐེ་པའེི་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་དགའ་
ལྡན་ཤར་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གིས་གོ་སིྒག་འགོ་ཁནོ་
མི་གངས་ ༡༠༠༠ བརལ་བ་འད་ུའཛོམས་
ཀིས་ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་ ༦ ཉནི་ཐ་ེཝན་ནང་
ཡོད་པའ་ི Dr. Sun Yat-sen དན་རནེ་
ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་
སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརན་ཆེད་
སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེ
བཞིན་ཕི་ཚེས་ ༩ ཉནི་གངོ་ཁརེ་ཀའ་ོཤོང་ 
Kaoshiung ནང་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་
གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།



པར་ངསོ་ལ་ྔཔ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ 5

འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་
བསྟནེ་བཀའ་བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕྱུག་
མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༤ 
ནས་ ༡༤ བར་གངོ་ཁརེ་པ་ཊ་ཎ་དང་། 
གནས་མཆོག་ར་ོགདན་ད་ུདཔལ་དསུ་ཀི་
འཁརོ་ལོའ་ིདབང་ཆེན་ཐངེས་ ༣༤ ག་ོསིྒག་
ལས་དནོ་ཆེད་མངའ་སྡ་ེདང་། ས་གནས་ཀི་
དཔནོ་རིགས་ཁག་མཇལ་འཕད་ཆེད་གཞུང་
འབལེ་ཕོགས་ཕབེས་གནང་གཏན་འཁེལ་
ཡོད། ད་ེཡང་དསུ་དབང་ཐངེས་ ༣༤ པའ་ི
གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཞོན་འཕདོ་
བསྟནེ་བཀའ་བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕྱུག་
མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༤ 
ནས་ཚེས་ ༡༤ བར་གནས་མཆོག་ར་ོགདན་
ད་ུདཔལ་དསུ་ཀི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་
གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ལས་དནོ་ཆེད་གངོ་
ཁརེ་པ་ཊ་ཎ་དང་། ག་ྷཡ་གཉསི་སུ་མངའ་
སྡ་ེབླནོ་ཆེན་དང་འབལེ་ཡོད་དཔནོ་རིགས་
ཁག་མཇལ་འཕད་དང་། གཞན་ཡང་ཤེ་
ལོང་ད་ུ Shri Aurobindo Institute of In-

dian Culture & Asian Confluence (AI-

ICAC) དང་། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་སྡ་ེཚན་ནང་མས་ 
Core Group for Tibetan Cause ག་ོ
སིྒག་དང་ཤི་ལོང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁང་དང་། འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་
ཁང་བཅས་ཀི་མཐུན་འགྱུར་འགོ་ཕི་ཚེས་ 
༦ ཉནི་ཤི་ལོང་གངོ་ཁརེ་ད་ུའཛམ་གླངི་

ཞི་བདའེ་ིདདེ་དཔནོ། ས་སྟངེ་རྒྱལ་བསྟན་
ཡོངས་རགོས་ཀི་མངའ་བདག བདོ་མིའ་ི
དབུ་ཁིད་བླ་ན་མ་མཆིས་པ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་
གངས་ ༨༡ ལ་ཕབེས་པའ་ིསྐའུ་ིའཁུངས་
སྐར་དགའ་སྟནོ་གི་མཛད་སྒརོ་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་འཕདོ་བསྟནེ་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་མཛད་སྒརོ་ཆེད་བཅར་
ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེཉནི་འཁུངས་སརྐ་མཛད་
སྒརོ་ མེ་ག་ྷལ་ཡ་མངའ་སྡའེ་ིའཕདོ་བསྟནེ་
དང་ཁིམ་ཚང་བད་ེདནོ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་
ཨེ་ཨེལ་ཧཀེ་ Shri.A.L.Heck  མཆོག་
དང་། ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡརེ་རནེ་གཞི་བས་
པའི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་གཙྱུག་ལག་
སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ི Central University ཉ་ེ
བའི་རིགས་བདག་སྐུ་ཞབས་ཀུལ་དིབ་ཨག་
ན་ིཧ་ོཏ་ི Dr. Kuldeep Chand Agnihotri 

ལགས། པན་ཇབ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་གངོ་
གསེབ་བཟ་ོལས་ལནྷ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་
ཞབས་ཧར་ཇིཏ་སིང་ག་ེརེ་ཝལ་ Shri. Har-

jeet Singh Garewal ལགས། རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཤི་ལོང་ས་གནས་ཀི་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཝིན་སེནཏ་པ་ལ་ Shri. 

Vincent Pala ལགས་བཅས་སྐ་ུམགནོ་ད་ུ
ཕབེས་གཏན་འཁལེ་བ་བཅས།།

བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུག་དགུ་ལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཚན་རིག་ཉམས་ཞིབ་
བསྟ་ིགནས་ཁང་ཁག་གཉསི་ལ་ཉམས་གསོག་གི་ག་ོསབྐས་བསུྐན་པ།

༄༅། །འད་ིལོའ་ིཚན་རིག་ཉམས་གསོག་
ལས་གཞི ་ཐེངས་བཞི ་པའི ་ཁོངས་བ ོད ་
རིགས་ཚན་རིག་སླབོ་ཕུག་དགུ་ལ་གོ་སབྐས་
ཐབོ་ཡོད། ད་ེཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ 

ཚེས་ ༡༥ ནས་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ བར་
སྦངེ་ལོར་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་
སྐ་ེདངསོ་ཚན་རིག་བསྟ་ིགནས་ཁང་དང་པུ་
ན་ེར་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་ཚན་རིག་ཤེས་ཡོན་
དང་ཉམས་ཞིབ་སླབོ་ཁང་བཅས་སུ་ཚན་རིག་
དང་འབལེ་བའ་ིཤེས་ཡོན་ཐགོ་ཉམས་གསོག་
བདེ་བཞིན་ཡོད། ཐགོ་མར་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ལས་གཞི་འད་ིཁངོས་སནྙ་འབུལ་
བ་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀི་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པ་
ནས་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་བར་
གི་ཚན་རིག་སླབོ་ཚན་གི་གུབ་འབས་ལ་གཞི་
བཅོལ་ཏ་ེསླབོ་ཕུག་དགུ་འདམེས་སུྒག་བས། 
གོང་གསལ་ཉམས་གསོག་གི་དསུ་ཡུན་རིང་
སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཚན་རིག་གི་གཤམ་གསལ་
སླབོ་ཚན་སྡ་ེཚན་ Biomedical Engineer-

ing, Behavioral Biology, Microbiol-

ogy, Computational Biology, Neuro-

science, Computational Neuroscience 

and Physical Science བཅས་ཀི་ནང་
བརོད་གཞི་འད་མིན་ཐོག་ཉམས་གསོག་

བདེ་བཞིན་ཡོད། ཉ་ེསྔནོ་ཉམས་གསོག་
ཁངོས་དངསོ་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་
སླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
སུ་སནྙ་ཐ་ོཕུལ་འབརོ་བྱུང་བའི་ནང་གསལ་
ལརྟ་ན། གངོ་གསལ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་སོ་
སོའི་ཚན་རིག་པའི་ཐད་ཀར་ལམ་སྟནོ་འགོ་
ཉམས་ཞིབ་དང་ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་ཀི་
སྒྱུ ་རྩལ་འད་མིན་ཐགོ་ཉམས་མངོ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་འཐབོ་བཞིན་པ་མ་ཟད། ཉམས་
ཞིབ་དང་བརག་དཔྱད་བདེ་ཡུལ་བརདོ་གཞི་
འད་མིན་གིས་རྒྱྱུ ན་ལྡན་མི་ཚེའི་ནང་ཕན་
ཐགོས་ཇི་ཡོད་དང་། ད་ེདག་མི་ཚེའ་ིནང་
བདེ་སྤདོ་ཇི་ལརྟ་བདེ་ཚྱུལ་སོགས་ཀི་སྐརོ་བླ་ོ
བསྐདེ་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད། གཞན་ཡང་ཉམས་
གསོག་ནང་ཞུགས་མཁན་སླབོ་ཕུག་རྣམས་
ནས་བརག་དཔྱད་བརྒྱྱུ ད་ལམ་ཁག་གཅིག་

བདེ་སྤདོ་བས་ཏ་ེདངསོ་པ་ོཆེ་ཆྱུང་རེ་ཟུང་
ཡང་བཟ་ོབསུྐན་བས་ཡོད་འདགུ ད་ལན་
བདོ་རིགས་ཚན་རིག་སླབོ་ཕུག་ཁག་གཅིག་
ལ་ཚན་རིག་ཉམས་ཞིབ་བསྟ་ིགནས་ཁང་
ནང་ཉམས་གསོག་གི་གོ་སབྐས་འད་ིབརྒྱྱུད་
ཧ་ཅང་གིས་ཆོད་སེམས་བརན་པའི་ཉམས་
ཞིབ་པའ་ིལནྷ་ད་ུའགགོས་འདསི་དང་། ག་ོ
བསྡུར་སྦངས་བཤད་བདེ་རྒྱྱུ ་བྱུང་བ་འདསི། 
དནོ་དངསོ་ཐགོ་ཉམས་གསོག་པ་རྣམས་ལ་
ཚད་མཐའོི་ཉམས་ཞིབ་པ་རྣམས་ཀི་མི་ཚེ་
ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་ཤེས་རགོས་ཐུབ་རྒྱྱུ ་དང་། 
མ་འངོས་པར་ཉམས་ཞིབ་ཀི་ལས་དནོ་ལ་
ཞུགས་རྒྱྱུ འི་སེམས་ཤུགས་སྤརོ་བར་ཕན་
ཐགོས་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད་འདགུ ལས་གཞི་
འད་ིཉདི་ཐགོ་མ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་
སླབོ་དཔནོ་རོན་ཝེལ་གཉིས་ཀི་དགོངས་
བཞདེ་ལམ་སྟནོ་གཞིར་བཟུང་འག་ོབཙྱུགས་
གནང་བ་ལརྟ། གངོ་གསལ་ཉམས་ཞིབ་བསྟ་ི
གནས་ཁང་ཁག་གཉསི་ཀི་སླབོ་དཔནོ་རཱཤི། 
ཏ་ིབཱ་རཱི་དང་། སླབོ་དཔནོ་ཨེལ་ཤ་ཤཱི་དྷཱ ་རཱ་
རྣམ་གཉསི་ཀི་རྒྱབ་སྐརོ་མུ་མཐུད་ལ་བརནེ་
ནས། བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་ཚན་རིག་
སླབོ་སྦངོ་ཐད་རིམ་གིས་འགྱུར་ལྡགོ་གི་དསུ་
སྐབས་གསར་པ་ཞིག་འཆར་བཞིན་པ་ནི། 
གོང་གསལ་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་ཚན་རིག་
ཤེས་ཡོན་དང་འབལེ་བའ་ིཉམས་ཞིབ་ཀི་ག་ོ
སབྐས་འད་ིབརྒྱྱུད་ཤེས་རགོས་ཐུབ་ཀི་ཡོད།།

དག་ེརན་ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །ལ་དགྭས་ཟངས་དཀར་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའ་ིལམ་སྒནོ་དཔ་ེགསར་མཐ་ོརིམ་
སླབོ་གྲྭའ་ིནང་གཤམ་གསལ་དག་ེརན་ཁག་གི་ས་མིག་ཡོད་ན། ཟུར་གསལ་ཆ་རྐནེ་རྣམས་
ཚང་ཞིང་ལས་གནས་སུ་ཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་དགསོ་མཁའོི་ལག་འཁརེ་ང་ོབཤུས་དང་
སྦགས་གཤམ་གསལ་ཞལ་བང་ཐགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ འགངས་མེད་འཚང་
སནྙ་འགངེས་ཤོགཤེས་རིག་ད་རྒྱ་ (www.sherig.org/en) ནང་ཡོད་པ་ལརྟ་འགངེས་འབུལ་
ཞུ་དགསོ། ཆ་རྐནེ་ཚང་བའ་ིསནྙ་འབུལ་བ་རྣམས་ཉ་ེབའ་ིགཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་ཐནོ་པའ་ི
རྒྱྱུགས་འབས་ (Bachelor’s degree result ) དང་། དག་ེརན་འསོ་སྦངོ་ཐནོ་པའ་ིརྒྱྱུགས་
འབས་ (B.Ed. result) གཉསི་བསྡམོས་ཏ་ེམཐ་ོཤོས་ད་ེའདམེས་སུྒག་བས་ཏ་ེལམ་སྒནོ་དཔ་ེ
གསར་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གྲྭའ་ིའཛིན་སྐངོ་ཚོགས་པར་ངསོ་སྦརོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན། མཐའ་མའ་ིབསྐ་ོ
གཞག་ལམ་སྒནོ་དཔ་ེགསར་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གྲྭའ་ིའཛིན་སྐངོ་ཚོགས་པ་ནས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན།

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་རྩམོ་སྒྱུར་ཟབ་
སྦངོ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་ཕབེས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐགོ་
བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་རྩོམ་སྒྱུ ར་ཟབ་

སྦངོ་ཐངེས་བཅྱུ་གཅིག་པའི་དབུ་འཛུགས་
ཀི་མཛད་སྒརོ་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསྟན་འཕལེ་མཆོག་སྐུ ་མགོན་གཙོ་བརོ་
གདན་ཞུས་ལརྟ་ཕབེས་ཡོད། ད་ེཡང་བདོ་
ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དགེ་
བཤེས་ལགྷ་རརོ་ལགས་ཀིས་ཟབ་སྦངོ་དང་
འབལེ་བའི་ངོ་སྤོད་གསུང་བཤད་གནང་
གུབ་བསྟནུ། སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ཟབ་སྦངོ་ནང་ལ་
འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་སླབོ་མ་རྣམས་

ཀིས་ད་ེལྟ་བུའི་ཟབ་སྦངོ་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་
ཐུབ་པ་ན་ིད་ལའྟ་ིདསུ་སུ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་
པ་ོཡིན། ང་རང་ཚོའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་རྩམོ་

སྒྱུར་ད་ེཙམ་གི་མང་པ་ོམེད་སྟབས། ཁདེ་
རྣམ་པས་ཟབ་སྦངོ་ཟླ་བ་གསུམ་རིང་སྦངས་
བརྩོན་ལྷདོ་མེད་གནང་ནས་མ་འངོས་པར་
རྩམོ་སྒྱུར་གི་ལམ་ནས་སིྤ་ཚོགས་ལ་ཞབས་
འདགེས་ཞུ་ཐུབ་དགསོ་ངསེ་དང་། དངེ་
སང་བདོ་ནང་མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་
ནས་མཁས་པ་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་
ཚིག་མཛོད་ཕགོས་སིྒག་གནང་བ་ལ་ྟབུ་དགེ་
མཚན་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་།།

ཨང་། གནས་རིམ།  ས་
མིག 

ལོ་ཚད། ཟླ་རེའ་ིགསོལ་
ཕགོས།

 ༡ གཞི་རིམ་བར་མའི་ཨིན་ཡིག་
དག་ེརན། (TGT English) 

༡ ༤༥ མ་
བརལ་བ།

སྒརོ་ ༡༩༠༠༠།༠༠
 

༢ གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་
དག་ེརན། (TGT Science) ༡

༤༥ མ་
བརལ་བ།

སྒརོ་ ༡༩༠༠༠།༠༠

ཟུར་ཕགོས་དང་མཐུན་རྐནེ་གཞན། ལོ་རེར་ཟུར་ཕགོས་སྒརོ་ ༦༠༠།༠༠ རེ་དང་གསོལ་ཕགོས་
བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ སརྤ་ཆ་གནང་རྒྱྱུ །• རིན་མེད་ལས་ཤག་མཐུན་རྐནེ།• སླབོ་གྲྭའ་ིགུང་གསེང་
སབྐས། ལོ་རེར་ཐངེས་རེ་ལ་དགྭས་སླ་ེནས་ར་ིལི་བར་ཡང་ན་ར་ིལི་ནས་སླ་ེབར་ཕགོས་གཅིག་
གནམ་གུའ་ིག་ླཆ་འབུལ་རྒྱྱུ ། དགསོ་མཁའོ་ིཡིག་ཆ་ཁག་ངསེ་འབུལ་དགསོ་པ་གཤམ་གསལ།
༡༽ ཉུང་མཐར་ཉ་ེབའ་ིགཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་ཐནོ་ཞིང་དག་ེརན་འསོ་སྦངོ་ཐནོ་པའ་ིལག་
འཁརེ་ཡོད་དགསོ། ༢༽ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་

ཟིན་པའི་བདོ་མིའི་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་
ཤོག་ངསོ་དང་པ་ོདང་མཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས།
༣༽ ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིསནྨ་ཁང་ཞིག་
ནས་གཟུགས་ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་
སནྨ་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ། ༤༽ ད་ལ་ྟསྡ་ེ
ཚན་གང་རུང་ད་ུལས་ཞབས་ཞུ་མུས་ཡིན་
ཚེ་ལས་ཡུལ་ནས་དགག་བ་མེད་པའི་ངསོ་
སྦརོ་ང་ོམ། གངོ་གསལ་ལག་འཁརེ་དང་
ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ངོ་བཤུས་ཐོག་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་གང་རུང་གི་
ཟུང་དུང་ཡན་ནམ། ས་གནས་འག་ོའཛིན། 
ཡང་ན་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་སིྤ་བཅས་
གང་རུང་ནས་ང་ོབཤུས་ཡིག་ཆ་ཁག་དངསོ་
བདནེ་ཡིན་པའི་དག་མཆན་ངེས་པར་ད་ུ
ཞུ་དགོས་པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ། 
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ལ།།
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པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦6

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་སྐ་ུཞབས་ཨེ་ལི་ཝི་སལ་
མཆོག་འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བར་ཐུགས་

གསོའ་ིགསུང་འཕནི་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢ 
ཉནི་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་བཞསེ་
མངོ་མཁན་སྐ་ུཞབས་ཨེ་ལི་ཝི་སལ་ Elie 

Wiesel མཆོག་ཨ་རིའ་ིནའིུ་ཡོག་གངོ་
ཁརེ་ནང་འདས་གངོས་སུ་གྱུར་བར་བརནེ། 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ཉནི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་དམ་པ་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་མེ་རི་
ཨོན་ཝི་སལ Marion Wiesel མཆོག་ལ་
ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕིན་ཞིག་སྩལ་བའི་
ནང་འཁདོ་དནོ། དམ་པ་ཁངོ་ལ་བཟང་པའོ་ི
ཁད་ཆོས་ད་ུམ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁངོ་
ནི་བདོ་མིའི་གགོས་པ་ོབླསོ་ཐུབ་ཤིག་ཀང་
ཡིན། ངསོ་ཀིས་དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་ཆེད་སྨནོ་
ལམ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་དང་། སྐ་ུཉདི་མཆོག་དང་སྐ་ུ
ཉདི་མཆོག་གི་སྐུ་འཁརོ་ལནྷ་རྒྱས་ལ་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐེ་དང་སྦགས་སྙིང་ཐག་པ་
ནས་སེམས་གསོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། སྐ་ུཉདི་ནས་

མཁནེ་གསལ་ལརྟ། དམ་པ་ཁངོ་དང་ངསོ་
རང་། ད་ེབཞིན་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་
རགས་བཞེས་མོང་མཁན་གི་མི་སྣ་གཞན་
བཅས་ནས་མཉམ་རུབ་ཐགོ་རྩོད་གཞི་གང་
ཞིག་ཡིན་ཡང་གསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་སིྒག་

འཇགས་ཡོང་ཐབས་དང་། ད་ེབཞིན་འཛམ་
གླངི་ཞི་བདརེ་བསུྐན་ཐབས་སུ་འབད་བརྩནོ་
རྒྱ་ཆེ་ཞུས་ཡོད། ཅསེ་དང་། མཐར་༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་ཝི་སིལ་ལགས་ཀི་
སྐུ་ཚེ་དནོ་སྙིང་ལྡན་པ་ཞིག་གི་ཐོག་བསྐལ་
གནང་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོས་དམ་པ་ཁངོ་
ལྟར་དསུ་རག་ཏུ་འཁོན་འཛིན་སྤངས་ཤིང་
འཆམ་མཐུན་དང་། ཕན་ཚྱུན་མཛའ་བརྩའེ་ི
འདུ་ཤེས་ཀི ་བསམ་བླ ་ོགོང་སྤལེ ་གཏོང་
ཐབས་གནང་རྒྱྱུ ་ན་ིདམ་པ་ཁངོ་ལ་ཆེ་བསྟདོ་
མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་ལ་ྟབུ་ཆགས་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་
འཁདོ་ཡོད། ། ༼གསུང་འཕནི་ང་ོམ་དབིན་
ཐགོ་ཡོད་པས་དརེ་རྩ་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།༽

སདི་སྐངོ་དང་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཅིག་ལྕགོས་འབུམ་རམས་པ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་སླབོ་དབེ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ 
ཉནི་ཕི་དལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དན་རནེ་ཚོགས་
ཁང་ད་ུདཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་དང་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་གཅིག་ལྕགོས་འབུམ་རམས་པ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་བང་ཨ་མི་རི་
ཁའི་བདོ་རིགས་གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
གི་སྔནོ་འག་ོནས་འཛིན་རིམ་གཉསི་པ་བར་
གི་སླབོ་དབེ་ཁག་གསུམ་དབུ་འབདེ་གནང་
སོང་། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་
ཚོད་ ༡༡ ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་དང་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཅིག་
ལྕགོས་འབུམ་རམས་པ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
དབུ་ཞུགས་ཐོག་ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་འབུམ་
རམས་པ་ངག་དབང་རབ་རྒྱས་ལགས་དང་། 
ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགན་
འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གུབ་ལགས། ར་ས་ཉ་ེ
འཁོར་གི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་སླབོ་སིྤ་དང་དགེ་
ཆེ། འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ། ཕི་ནང་གི་
གསར་འགོད་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་
ཐགོ་མར་ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་
ཀི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གུབ་ལགས་
ཀིས་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་དང་འབལེ་བའི་
ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས། 
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་སླབོ་དབེ་དབུ་
འབདེ་དང་འབལེ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། 
ད་ེརིང་འདིར་གཟའ་འཇུག་སླབོ་གྲྭའི་སྔནོ་
འག་ོནས་འཛིན་རིམ་གཉསི་པ་བར་གི་སླབོ་
དབེ་རྩམོ་སིྒག་ཐགོ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
ཡོངས་ལ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་

རྒྱྱུ ་ཡིན། ངསོ་རང་ལོ་བཅྱུ་དུག་ཙམ་རིང་
བང་ཨ་རིར་བསདྡ་མངོ་ཡོད། ད་ེབཞིན་
དུང་ཆེ་ངག་དབང་རབ་རྒྱས་ལགས་ད་ེསྔནོ་
དནོ་གཅདོ་གནང་མངོ་ཡོད་སྟབས། བང་
ཨ་རིའི་ནང་ཡོད་པའི་བདོ་རིགས་ཚོས་སླབོ་
དབེ་འད་ིའད་ཞིག་དགསོ་ཀི་འདགུ ཅསེ་
བགོ་གླ ེང་བས་ནས་ལོ་བཅོ་ལྔ་ལྷག་འགོ་
བཞིན་ཡོད་བརདོ་ན་འགགི་གི་ཡོད། ༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་
བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་ཕབེས་པ་གཞིར་བཟུང་
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་དནོ་གཅདོ་བཀ་ཤིས་
དབང་འདསུ་ལགས་ཡིན་པའི་སབྐས་སུ་བདོ་
ཀི་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་ཐོག་ཐུགས་
སྣང་གནང་མཁན་དང་། གཟའ་མཇུག་སླབོ་

གྲྭར་དྭང་བླངས་དགེ་རན་གནང་མཁན་ཚོ་
ཚོགས་འད་ུདང་པ་ོཚོགས་ཏ་ེབང་ཨ་རི་ནས་
དསུ་རག་ཏུ་དྭང་ད་ུབླངས་ནས་དགེ་རན་
གནང་མཁན་ཚོས་འགན་འཁུར་གནང་སྟ་ེ
ང་ཚོར་སླབོ་དབེ་འདི་འད་ཞིག་དགོས་ཀི་
འདགུ་ཟརེ་ནས་ཟིན་བིས་བཟསོ་གནང་བ་

རེད། གངོ་ད་ུཚེ་རིང་བསམ་གུབ་ལགས་
ཀི་གསུངས་ཟནི་པ་ལརྟ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ 
དང་། ༢༠༡༤།༢༠༡༥ ལོའ་ིལོ་མཇུག་ཏུ་
ཟནི་བསི་ད་ེདག་འབརོ་ཡོད་སྟབས། ད་
རེས་སླབོ་དབེ་གསུམ་པ་ད་ེརེད། ཕལ་ཆེར་
ཟླ་བ་གཉསི་གསུམ་ནང་ཚྱུན་སླབོ་དབེ་དགུ་
ཀར་པར་སུྐན་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་གཙོ་བ་ོནི་
མཐུན་རྐནེ་སྦར་རྒྱྱུ ་རེད། རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་
གཟགིས་པ་ཡིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི བདོ་རྒྱ་སྡརེ་
བསྒྱུར་རྒྱྱུ ་དང་། བདོ་རིགས་རྒྱ་རིགས་
བསྒྱུར་རྒྱྱུ ་རེད། ཕགོས་གཅིག་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་འཛུགས་སུྐན་རིགས་སྤལེ་ནས་

བདོ་རྒྱ་སྡརེ་བསྒྱུར་རྒྱྱུ ་འབད་བརྩོན་ཧ་ཅང་
མང་པ་ོབདེ་ཀི་ཡོད། རྒྱ་རིགས་མང་པ་ོབདོ་
ནང་ཡོང་བར་བརནེ་བདོ་མི་རྣམས་སོ་སོའི་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་རང་བཞིན་གི་གངས་ཉུང་མི་
རིགས་བཟ་ོརྒྱྱུ འི་འབད་བརྩོན་བེད་བཞིན་
ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་པའ་ིཆོས་

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བསྙནེ་རགོས་ཀི་
སྡམོ་པ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་

པ་ོམཆོག་གིས་གདན་ས་ཆེན་པ་ོསེ་འབས་
དགའ་གསུམ་དང་། རྲྭ་སྟདོ། རྒྱྱུད་གྲྭ་སྟདོ་
སདྨ། བཀ་ིཤིས་ལྷུན་པ།ོ རངོ་དགའ་ཆོས་སྡ།ེ 
ད་ེབཞིན་བདོ་ནས་ཕབེས་པའི་དག་ེའདནུ་པ་
ཁག་གཅིག་ལ་བསྙནེ་རགོས་ཀི་སྡམོ་པ་སྩལ་
ཡོད། ད་ེཡང་ཐངེས་འདའི་ིབསྙནེ་རགོས་ཀི་
སྡམོ་པ་ན་ིཕི་ཚེས་ ༢ ཉནི་ནས་འག་ོའཛུགས་
ཀིས་ཕི་ཚེས་ ༥ བར་དག་ེའདནུ་པ་གངས་ 
༩༠༠ ཙམ་ལ་སྡམོ་པ་སྩལ་ཡོད། ཉནི་དང་

པའོ་ིཐགོ་དག་ེའདནུ་པ་ཞལ་གངས་ ༨༡ 
ལ་བསྙནེ་རོགས་སྡམོ་པ་སྩལ་ཡོད་པ་དང་། 

ཉིན་གཉིས་པ་ནས་བཟུང་ཉིན་རེར་དགེ་
འདནུ་པ་གངས་ ༩༠ ལ་སྡམོ་པ་སྩལ་ཡོད་
འདགུ
 བསྙ ེན ་ རོགས ་ ཀི ་ སྡ ོམ ་ པའི ་
སྐ ོརསྐུ ་བཅར་དགེ ་བཤེས་ལྷ ་རམས་པ་
ཡང་སྟངེ་རིན་པ ོ་ཆེར་བཅར་འདི་ཞུས་
པར་ཁངོ་གིས་གསུང་དནོ། བསྙནེ་
རོགས་ཀི་སྡམོ་པ་འདི་ནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་
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གནས་བསྙནེ་རགོས་ཀི་སྡམོ་པ་རྒྱྱུན་མ་ཆད་
པར་གནང་རྒྱྱུ ་ཡོད་མིན་ལ་རག་ལུས་ཡོད་
པ་དང་། བསྙནེ་རགོས་ཀི་སྡམོ་པ་ད་ེགལ་
ཆེན་པ་ོཡིན་པའ་ིརྒྱྱུ ་མཚན་ན།ི དང་པ་ོདརེ་
སྡམོ་པ་ད་ེནི་རབ་བྱུང་སྡམོ་པའི་ནང་ནས་
ཚད་མཐ་ོཤོས་ད་ེཆགས་ཡོད། སྡམོ་པ་ད་ེ
ཞུས་པ་ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་
ཞུགས་པ་ད་ེཡོངས་སུ་རོགས་པ་རེད་ཅེས་
ཞུས་ཀི་ཡོད་པ་དང་། གཉསི་ནས་སངས་
རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ད་ེའག་ོབའི་བད་ེསིྐད་ཀི་རྩ་
བ་ཡིན་ཞསེ་ཟརེ་གི་ཡོད་པ་བཞིན། བསྟན་
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