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མེ་བ་ལོའ་ིགནམ་ལོ་གསར་ད་ུབཞད་པའ་ིདགའ་སནོ་ལ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ནས་
བཀའ་ཤག་གི་འཚམས་འད་ིགནང་བ།

ལོ་གསར་ཚེས་གཅིག་ཉནི་དཔལ་ལནྡ་འདདོ་
ཁམས་དབང་ཕུག་མའ་ིཚེས་གཏརོ་བསྐངས་པ།

༄༅།	 །བདོ་རྒྱལ་ལོ་	 ༢༡༤༤	བདོ་ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༡	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་རབ་གནས་
མེ་བ་ལོའི་རང་ཞལ་གསར་ད་ུབཞད་པའི་རནེ་འབུང་
ཉནི་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་གཉསི་པ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་
པ་དགེ་འདནུ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་ཆོས་འཁོར་རྒྱལ་ད་ུ
དཔལ་ལནྡ་ལ་ྷམོའི་ཚེས་གཏརོ་གཟབ་རྒྱས་མཛད་སལོ་
ལྟར་༸རྒྱལ་དབང་རིམ་བོན་རྣམས་ཀིས་ཕག་བཞེས་
བསྐངས་དང་སྐངོ་མུས་བཞིན།	 ལོ་གསར་ཚེས་གཅིག་
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༧	 ཐགོ་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཡང་སངེ་ད་ུདཔལ་ལྡན་འདདོ་
ཁམས་དབང་ཕུག་མའི་ཚེས་གཏརོ་རནེ་འབུལ་དངསོ་
གཞི་བསྐངས་ཏ་ེརྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས་༸རྒྱལ་བའི་བཞུགས་ཁི་རིན་པ་ོཆེར་
མཎྜལ་རནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་གུབ་མཚམས་
ལ་ྷམོའི་གསུང་བསངྐ་གསུང་འདནོ་སབྐས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དབུས་སི་ཞུ་བ་ལས་
བདེ་རྣམ་པ་དང་ལས་ཟུར་བ་རྣམ་པ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལས་ཐགོ་དང་ལས་ཟུར་རྣམ་པ་བཅར་ཡོད།	 ད་ེ
ནས་ཆུ་ཚོད་	 ༨།༣༠	 ཐགོ་གནམ་ལོ་གསར་བཞད་ཀི་
ཆོས་ཕགོས་མཛད་སྒ་ོགཙུག་ལག་ཁང་གི་ཚོམས་ཆེན་
ད་ུམཛད་བཅར་བ་རྣམས་གདན་འཛོམས་ཐགོ་རྣམ་གྲྭ་
གསུང་ཞབས་རྣམས་ཀིས་སྐབས་སེམས་དང་།	 མཆོག་
གསུམ་ཤིས་བརདོ།	 བསན་འབར་མ།	 རིས་མེད་བསན་
རྒྱས་སྨནོ་ལམ་རྣམས་ལེགས་པར་གསུང་འདནོ་གུབ་
མཚམས།	 དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག	 	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་བཅས་ཀིས་
༸རྒྱལ་བའི་བཞུགས་ཁི་རིན་པ་ོཆེར་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་རསེ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།	 སིྤ་
འཐུས་ལས་ཐགོ	 	 དུང་ཆེ་རྣམ་པ།	 རྒྱ་གར་གཞུང་གི་
ས་ེཤན་སྐུ་ཚབ་སོགས་རིམ་བཞིན་མཇལ་ཁ་ཞུ་སྐབས་
ཚོགས་ལངས་པ་གཉསི་ནས་ཆོས་ཀི་བག་ོགླངེ་ཚུགས་
གུབ་བསུན་གསོལ་ཇ་བཞེས་འབྲས་རིམ་བཞིན་ཕུལ་
ཡོད།	 ད་ེནས་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་གར་གླུ་དང་
བག་ོགླངེ་པས་ཚིག་བཀྲ་བཅད་ད་ེབཞུགས་ཁི་རིན་པ་ོ
ཆེར་མཇལ་ཁ་ཞུས་རསེ་ཀ་དར་སྒོག་ས་ེལོ་གསར་གི་
མཛད་སྒ་ོལེགས་པར་གུབ་པ་བཅས།།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༢༤	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་
ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༤	རབ་གནས་མེ་བ་
ལོའ་ིགནམ་ལོ་གསར་ད་ུབཞད་པའ་ིམཚམས་
འདརི།	 གཞིས་བསེ་བདོ་མི་གཙོ་བརོ་གུར་
བའ་ིརྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་དང་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་བ་སོགས་ལ་འཚམས་འད་ིགནང་
དནོ།	སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་བདོ་ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་
ཆེན་པ་ོབཞི་གཡུང་དུང་བནོ་དང་བཅས་པའི་
བསན་བདག་བ་ླཆེན་རྣམ་པ།	 གཞིས་བསེ་
གཉསི་སུ་གནས་པའ་ིབདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམ་
པ།	 རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་དང་ཕི་རྒྱལ་
ཡུལ་གུ་ཁག་ལ་ཡོད་པའི་བདོ་རིགས་གགོས་
པ་ོགགོས་མོ་བཅས་ལ་བཀའ་ཤག་དང་སིད་
སྐངོ་སྒརེ་གི་ངསོ་ནས།		བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༤	
རབ་གནས་མེ་བ་ལོའི་གནམ་ལོ་གསར་ད་ུ
བཞད་པའི་དགའ་སནོ་ལ་འཚམས་འདའིི་
བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ལོ་གསར་
པ་འད་ིཡག་པ་ོཞིག་ཡོང་བའ་ིརནེ་འབྲལེ་ཆེད་

ལོ་གསར་སབྐས་ཚང་མས་དགའ་དགའ་སྤ་ོ
སྤ་ོགནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་ཞིང་།		
ཕོགས་མཚུངས་ལོ་གསར་པ་འདིའི་ནང་
ང་ཚོས་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་གསར་པ་ཞིག་
གི་ཐོག་ནས་གོམ་པ་མདནུ་སྤ་ོབེད་དགོས་
རུྒྱའང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ།	 བདོ་མིའ་ིཆོས་དང་
རིག་གཞུང་ལ་གཞི་འཛིན་པའི་བདོ་མིའི་ཡ་
རབས་བཟང་སྤདོ་ཀི་གོམས་གཤིས་བཟང་
པ་ོའདི་ཉིད་མི་ཉམས་གོང་འཕལེ་ཡོང་བ་
བ་རུྒྱ་ན་ིད་ེབས་གལ་ཆེ།	 ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་ཛ་དག་
ཆགས་ཡོད་པ་འད་ིཚང་མས་ཡིད་ལ་འཆང་
ཞིང་སྙངི་སབོས་གོང་ནས་གོང་ད་ུའཕལེ་ཏ།ེ	
བདོ་མིའི་བདནེ་པའི་འཐབ་རྩདོ་ལ་མུ་མཐུད་
སྐ་ུལས་བསྐནོ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ཞསེ་སེམས་ནང་
ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོབཟུང་དགསོ་རུྒྱ་ཤིན་ཏུ་
གལ་ཆེ།	 འད་ིལོར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ནས་ཇི ་ལྟར ་གསོལ་འདེབས་ཞུས་ད ོན ་
ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐོབ་
ས།ེ		སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་རྡ་ོརེ་གདན་
ད་ུདཔལ་དསུ་ཀི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་

ཐངེས་	 ༣༤	 བཀའ་དབང་སྩལ་བ་ལརྟ་ང་
ཚོས་དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་ཞུ་རུྒྱ་བུང་བ་མ་
ཟད།	 	 དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་སབྐས་ལས་

དནོ་ཆ་ཚང་ག་སིྒག་པ་ོབུང་བ་དང་།	 ལགྷ་
པར་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་དགུང་ལོ་བརྒྱ་
ལྷག་༸སྐུ་འཚོ་བཞུགས་མཛད་རུྒྱའི་བཀའ་
བཞེས་བཟང་པ་ོཐབོ་པ་ནི་ཧ་ཅང་བསྐལ་པ་
བཟང་པ་ོཞིག་དང་རྩ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་པ་མ་
ཟད།	 ང་ཚོས་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ད་བར་
བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་ཕབེས་པ་ད་ེདག་ཡིད་
ལ་བཅངས་ཏ་ེལག་བསར་དནོ་འཁལོ་ཐུབ་པ་
ཞིག་བུང་བ་ཡིན་ན།		བདོ་སིྤ་མིའ་ིསིྤ་མཐུན་
བསོད་ནམས་གསོག་རུྒྱ་དང་།	 	 སིྤ་མཐུན་

བསོད་ནམས་གངོ་འཕལེ་འག་ོཐུབ་པ་བུང་ན་
བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཙམ་མ་ཟད།		བདོ་མིའ་ི
བདནེ་པའི་འཐབ་རྩོད་ལའང་ཕན་རུྒྱ་ཡིན་

པ་ཚང་མས་མཁེན་པ་གནང་རོགས་ཞེས་
ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 མཐའ་དནོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་༸སྐུ་ཚེ་ཡུན་
རིང་བརན་ཅིང་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་རྣམས་
མཉམ་འཛོམས་ཡོང་བའི་སལྐ་བཟང་གི་ཉནི་
མོ་ད་ེཡང་མགགོས་ནས་མུར་ད་ུའཆར་བའི་
སྨནོ་མདནུ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས།	 	 སརླ་ཡང་
ཚང་མར་ལོ་གསར་པ་འདའིི་ནང་བ་བ་ལམ་
ལྷངོས་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་དཔ་ེདབེ་
དབུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༣	རེས་གཟའ་
ཕུར་བུ་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	༣	ཡོལ་ཙམ་ལ་རྡ་ས་
གངས་སིྐད་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་
ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྡརོ་གླིང་ད་ུ
བཅའ་བཞུགས་སནྨ་པ་ཚེ་དབང་ཡེ་ཤེས་སྤནེ་པ་ལགས་
དམ་པས་ཨིན་སདྐ་ཐགོ་བརྩམས་པའ།ི	 བ་ད་ེཁུང་ཁུང་
དཀར་མོ།		ཤོག་རྩལ་ང་ལ་གཡར་དང་།		White 
Crane,Lend me your wings		ཞསེ་པའ་ི
དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་སྡདོ་ཁང་གུ་འཛིན་
དགའ་ཚལ་ཞསེ་པ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༢	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཆབ་
སིད་བཙོན་ཟུར་རྣམས་ཀི་སྡདོ་ཁང་དཀའ་

སེལ་སླད་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་
ལས་ཁུངས་ཀིས་འགན་ཁུར་རྐང་བཞེས་
ཀིས་ཨི་ཊ་ལི་ཝི་མ་ལ་རོགས་ཚོགས་ནས་
དཔལ་འབརོ་གི་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་
འགོ་རྡ་ས་མེག་གྷན་ད་ུགུ་འཛིན་དགའ་ཚལ་
ཞེས་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་རྣམས་ཀི་ཆེད་
སྡདོ་ཁང་གངས་	 ༡༡	 དང་།	 ད་ེབཞིན་

རྡ་ས་བདོ་མིའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་ཆེད་ལས་ཤག་གངས་	
༥	བཅས་ཁནོ་སྡདོ་ཁང་གངས་	༡༦	གསར་
རྒྱག་གི་ལས་གཞི་ལེགས་གུབ་ཀིས་དབུ་

འབདེ་གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་ནང་སདི་
དུང་ཚབ་ཀིས་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་རྣམ་
པའི་སྡདོ་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་དང་
འབྲལེ་བའི་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 ཁང་པ་འདའི་ིནང་བཞུགས་མཁན་
རྣམས་ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་རེད།	 རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བ ོད་ནང་བཙན་བཟུང་དང་
མནར་གཅོད་བཏང་བ་ད་ེདག་འགིག་གི་མི་
འདགུ	 ཅསེ་རང་གི་གཅསེ་པའ་ིལུས་སགོ་
བླསོ ་གཏོང་གནང་མཁན་རྣམས་འདིར་
བཞུགས་བཞིན་ཡོད།	 བདོ་ནང་སྐ་ུལས་སྐནོ་
སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མཁགེས་འཛིན་ཅན་
གི་སདི་བུས་འགགི་གི་མི་འདགུ	ཅསེ་ང་ོརལོ་
བས་པར་བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་
བཟུང་བཙོན་འཇུག་དང་ཉསེ་རྡངུ་བཏང་བ་
སོགས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབཟསོ་པ་
རེད།	 ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་རྣམས་ཀིས་བདོ་
སིྤ་པའི་རྩ་དནོ་སླད་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་བསྐོན་
ཡོད།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་དནོ་གི་བདག་
པ་ོབདོ་ནང་ཡོད།	 བདོ་ནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་
མི་ཚོ་དནོ་གི་བདག་པ་ོརེད།	 ཅསེ་དསུ་རག་
ཏུ་བཀའ་སླབོ་སོྩལ་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་
དནོ་གི་བདག་པ་ོབདོ་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོས་
སྐུ་ལས་བསྐནོ་ཏ་ེབཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་བའི་
སབྐས་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་དགངོས་

གཞིར་བཟུང་ཁོང་རྣམས་ལ་གཟིགས་རགོ་
གནང་མཁན་ཕ་མ་ལ་ྟབུ་བཀའ་ཤག་ཆགས་
ཀི་ཡོད།	 ཁངོ་ཚོར་སྐ་ུངལ་འཕད་ཀི་ཡོད་ན་
དརེ་སེལ་ཐབས་བདེ་དགསོ་འདགུ་བསམས་
པའ་ིཐགོ་ཟླ་རེའ་ིདདོ་སརྤ་བ་རེད།	ཆབ་སདི་
བཙོན་ཟུར་རྒྱ་གར་ནང་བཞུགས་མཁན་ཁདོ་
བཞུགས་ཡུལ་དགསོ་ཀི་ཡོད་ན།	 	 ང་ཚོས་
ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་རྣམས་ཀི་ཆེད་ཁང་པ་
བརྒྱབ་ས་ེབཞུགས་ཡུལ་གོ་སིྒག་ཞུས་ཡོད།	
ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་འགའ་ཤས་དགོན་སྡ་ེ
ཁག་ནང་ཆོས་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ེབཞིན་གཉནེ་སིྒག་བས་ནས་ས་གནས་
ཁག་ཏུ་བཞུགས་ཡོད་ན་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་
རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།	
ད་ེརེས་ཝི་མ་ལ་རོགས་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་
རྣམ་གཉིས་ལ་ཐུགས་རེ་ལེགས་འབུལ་གི་
ཕག་རགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རྣམ་པའ་ིཚོགས་འད།ུ
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ	༢	ཚེས	༢༢	ཉནི་ཕི་
དལི་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་དང་སླབོ་སྡ་ེཁག་གི་ཤེས་ཡོན་
འགན་འཛིན་རྣམ་པའི་ཚོགས་འདའིུ་སྐབས་ཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
ཤེས་ཡོན་དང་འབྲལེ་བའི་ལས་དནོ་ཐགོ་མཉམ་
རབུ་ཀིས་ཤུགས་སནོ་བསྐནོ་ཕགོས་དང་།	 སླབོ་
ཕུག་གི་གངས་འབརོ་སོགས་ལ་གཞིགས་ནས་སླབོ་
སྡ་ེཚང་མས་རིག་པ་སིྒམ་ནས་འབད་བརྩནོ་གནང་
བ་ཡིན་ན་གུབ་འབྲས་ཐནོ་ངསེ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་
ཀི་སྐརོ་ལ་མཛུབ་སནོ་གནང་།	།
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རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་བདོ་མིའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་
བརིྩ་བཀུར་ཞུ་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པ།

༄༅།	 །འཛམ་གླངི་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་
ཚོགས ་ ཀི ་འགོ་བ ་ མིའི ་ཐོབ ་ཐང ་ལྷན ་
ཚོགས་ཐངེས་	 ༣༤	 འཚོགས་ལ་ཉ་ེབའ་ི
སྐབས་འདིར་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་

རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ།	 	 ཞི་བའ་ིཐགོ་ནས་
འད་ུའཛོམས་དང་ཚོགས་པ་འཛུགས་རུྒྱ།	
གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ཐོབ་ཐང་སུང་
སྐབོ།				 ཆོད་དད་རང་དབང་སོགས་ཀི་
གནད་དནོ་ཐགོ་རགོ་ཞིབ་གནང་མཁན་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་
གིས་ཐུན་མོང་ཐོག་བསྒགས་གཏམ་ཞིག་
སྤལེ་བ་བརུྒྱད།		རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ནང་
གི་གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་དང་ཡ་ཆེན་སྒར་
གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བཞིན་པའི་གནད་དནོ་
ཐགོ་སྐནོ་བརདོ་དང་སྦྲགས།	 ལས་འགུལ་
ད་ེདག་འཕལ་མར་མཚམས་འཇགོ་དགོས་
པའ་ིརེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ	 སིྤར་

ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་སནྙ་ཐ་ོད་ེདག་ས་ྔལོའ་ིཕི་
ཟླ་	 ༡༡	 ནང་ཕགོས་སིྒག་གནང་ཟནི་ཡང་
ད་བར་གསང་རྒྱ་བས་ནས་བཏནོ་མེད།	 ད་ེ
ཡང་སནྙ་ཐའོ་ིནང་གསལ་ལརྟ་ན།			བདོ་
རང་སྐོང་ལྗངོས་ཀི་ཁུལ་ནང་གསེར་ར་བླ་

རུང་སྒར་དང་ཡ་ཆེན་སྒར་སོགས་ནང་གྲྭ་
བཙུན་མང་པ་ོདགོན་པ་ནས་ཕིར་འབུད་
བཏང་བ་དང་གྲྭ་ཤག་ཧ་ཅང་མང་པ་ོགཏརོ་
བཤིག་བཏང་བ།	 	 ད་ེབཞིན་བདོ་མི་ཚོས་
ཧ་ཅང་རྩ་ཆེ་བའི་གནས་རིར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་
བཞིན་པའི་གོང་སྔནོ་བླ་རིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་འདནོ་བེད་བཞིན་པ་
དསེ་ཁརོ་ཡུག་སོགས་ལ་གནདོ་འཚེ་ཇི་ཙམ་
གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པ་རྣམས་ཞིབ་ཕ་འཁོད་
པ་མ་ཟད།	 	 གཏརེ་ལས་ཀི་ལས་གཞིར་
ས་གནས་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ཞི་བའི་ཐོག་
ནས་ང་ོརལོ་བདེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
དག་པའོི་ཐགོ་ནས་བདོ་མི་ཞི་རལོ་བ་རྣམས་

ལ་ཉསེ་བརྡངུ་དང་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་
བས་པ་སོགས་འཁདོ་འདགུ	 གཞན་ཡང་
སནྙ་ཐ་ོད་ེདག་ནང་ད་ུགསེར་ར་བ་ླརུང་སརྒ་
ན་ིརྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་ཙམ་མ་ཟད།	 འཛམ་
གླིང་ནང་ཧ་ཅང་གགས་ཆེ་བའི་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསན་གི་སླབོ ་གཉརེ་བེད་སའི་བསི་
གནས་ཁང་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།		བས་ིགནས་
ཁང་ད་ེན་ིབདོ་ཀི་ཆོས་དང་སདྐ་ཡིག		རིག་
གཞུང་སོགས་སུང་སྐོབ་ཆེད་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེ་ཆགས་ཤིང་།	 ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་
ནས་རྒྱ་རིགས་ནང་ཆོས་དནོ་གཉརེ་བ་ཧ་
ཅང་མང་པ་ོདང་།	 	 དངེ་རབས་རྒྱ་ནག་
ནང་པའི་མཁས་དབང་སོགས་ཀིས་ད་ོསང་
ཧ་ཅང་གནང་ཡུལ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་སོགས་
འཁདོ་འདགུ	 ལགྷ་པར་སནྙ་ཐའོ་ིནང་བདོ་
ནང་གི་བ ོད་མིའི ་འགོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་
སོགས་ལ་བརིྩ་མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་
པ་སོགས་ཀི་གནད་དནོ་ཁག་བརྒྱད་ཀི་ཐགོ་
དམིགས་བསལ་གསལ་ཁ་བཏནོ་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་
དགོས་པའི་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ	
ད་ེཡང་སྙན་ཐའོི་དནོ་ཚན་གཉསི་པའི་ནང་
འཁདོ་དནོ་ལརྟ་ན།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ས་གནས་བདོ་མིའི་བླ་མ་སོགས་ལ་བཀའ་
འད་ིདང་བཀའ་མོལ་མ་ཞུས་པར་གསེར་
ར་བླ་རུང་སྒར་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་དགོས་
པའ་ིརུྒྱ་མཚན་དང་།	 བ་ླརངུ་སརྒ་ནང་དག་ེ
བཙུན་དང་།	 ནང་ཆོས་དནོ་གཉརེ་བ་སྐ་བ་ོ
སོགས་ཁནོ་ཞལ་གངས་	 ༥༠༠༠	 བརལ་
མི་ཆོག་པའི ་ཁིམས་བཟོ་དགོས་པའི ་རུྒྱ ་

མཚན་ཇི་ཡིན་གསལ་བཤད་དགསོ་པ་དང་།	
གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་སོགས་ནང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་ལས་བདེ་པ་ཚོས་ཆོས་བདེ་དགེ་
འདནུ་གི་སྡའེི་ལས་དནོ་ཐོག་ཐེ་བུས་བེད་
དགོས་པའི་རུྒྱ་མཚན་ཇི་ཡིན་གསལ་བཤད་
དགསོ་པ་འཁདོ་འདགུ	 དནོ་ཚན་བཞི་པའ་ི
ནང་གསེར་ར་བ་ླརུང་སརྒ་དང་ཡ་ཆེན་སརྒ་
གཉསི་ནས་ཕིར་འབུད་བཏང་ཟིན་པའི་དགེ་
བཙུན་རྣམས་ལ་སྡདོ་ཁང་གསར་རྒྱག་དང་
གུན་གསབ་ཀི་ཐབོ་ཐང་ཇི་ཡོད་ཀི་གསལ་
བཤད་དགསོ་པ་དང་།	 	 དནོ་ཚན་ལ་ྔཔའ་ི
ནང་གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་དང་ཡ་ཆེན་
སྒར་གཉིས་གཏརོ་བཤིག་མ་བཏང་གོང་
ཐབས་ལམ་གཞན་ཐོག་བསམ་བླ་ོབཏང་
ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་དགསོ།	 གལ་ཏ་ེ
ཡོད་ན་ཐབས་ལམ་དེ་གང་ཡིན་གསལ་
བཤད་དགསོ།	 ཐབས་ལམ་གཞན་ད་ེལག་
བསར་མ་བདེ་པར་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་རུྒྱའ་ི
ཐབས་ལམ་ཁོ་ནར་ཐག་གཅོད་བདེ་དགོས་
པའི ་ རུྒྱ ་མཚན་གང་ཡིན་གསལ་བཤད་
དགསོ།	 ཞསེ་འཁདོ།	 དནོ་ཚན་དུག་པའ་ི
ནང་གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་སོགས་གཏརོ་
བཤིག་མ་བཏང་གོང་ཁིམས་ཁང་གི་བཀའ་
རྒྱ་བཏང་ཡོད་མེད།	 གལ་ཏ་ེཡོད་ཚེ་དགནོ་
པའི་འབྲལེ་ཡོད་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་བཀའ་
རྒྱའི་འད་བཤུས་ཁག་སྔནོ་ཚུད་ནས་སྤད་
ཡོད་མེད་དང་།	 	 ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་
སྤལེ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་སྤད་ཡོད་མེད།	 ཞུ་
གཏུག་ལས་འགུལ་སྤལེ་རུྒྱའི་ཆ་རྐེན་ཡོད་
མེད།	 ཡོད་ན་གང་ཡོད་པ་རྣམས་གསལ་

བཤད་དགསོ།	 ཞསེ་འཁདོ།	 དནོ་ཚན་
བདནུ་པའི་ནང་ཨ་མཆོག་གངོ་ཁེར་ནང་
གཏརེ་ལས་ཀི་ལས་གཞི་དསེ་ཁོར་ཡུག་ལ་
གནདོ་འཚེ་མི་ཡོང་བའི་ཐབས་ལམ་ཇི་འད་
ཞིག་ལག་བསར་བདེ་མིན་དང་།	 ཐབས་
ལམ་ད་ེདག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁིམས་ཀི་
ཆ་རྐནེ་དང་ཇི་ལརྟ་མཐུན་མིན་ཐད་གསལ་
བཤད་དགསོ།	 ཞསེ་སོགས་འཁདོ་འདགུ	
ས་ྔལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་སུད་སི་
བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་བ་ཁག་གཅིག་གིས་གོང་ཁེར་ཇི་ནི་
ཝའ་ིནང་།	 བདོ་མིར་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐེའི ་ལས་འགུལ་གོ ་ སིྒག་གནང་སྐབས།	
བླ ་རུང ་སྒར ་ སུང ་སྐོབ ་དགོས ་པ ་དང་ །	
བདོ་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་སུང་སྐབོ་
དགོས་པའི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་ཞིག་སྤལེ་
ཡོད།	 སབྐས་དརེ་སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་བད་ེ
ལེགས་རིན་པ་ོཆེ་དམ་པ་ཁངོ་གི་ཚ་མོ་ཉ་ིམ་
ལྷ་མོ་ལགས་ཀིས་ལས་འགུལ་ཐགོ་གསུང་
བཤད་གནང་འདགུ	 ཕགོས་མཚུངས་ས་ྔ
ལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༥	 ཉནི་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་དང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་
མཆོག་གིས་བཀའ་སིྤ་ཐུན་མོང་གིས་གསར་
འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་འབདོ་སྐུལ་གནང་
བ་མ་ཟད།	 	 ད་ེརསེ་སུད་སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
ཁང་དང་།	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་
དལི་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་
འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་ཡོད་པ་བཅས།།

ཁ་ེན་ཌའ་ིབླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་ལོ་གསར་
འཚམས་འད།ི

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༧	
ཉནི་ཁ་ེན་ཌའ་ིགནའ་དངསོ་ཤུལ་བཞག་སུང་
སྐབོ་བླནོ་ཆེན་ལམྕ་སྐུ་ཇ་ོལི་མཆོག་གིས་བདོ་
རིགས་གཙོ་བརོ་གུར་བའ་ིའབུྲག་དང་བལ་པ་ོ
བཅས་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རུྒྱད་ཀི་མང་ཚོགས་
རྣམས་ལ་བདོ་ཀི་ལོ་གསར་དང་སབས་བསནུ་
འཚམས་འད་ིགནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 ཁ་ེ
ན་ཌ་ཡུལ་འད་ིན་ིཆོས་དད་དང་།	 སདྐ་རིགས།		
རིག་གཞུང་སོགས་འད་མིན་ཡོད་པའི་མི་
རིགས་ཁག་གིས་ངལ་བ་ཁད་བསད་ལ་བརནེ་
ནས་བཙུགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ཞིང་།	
ང་ཚོ་ན་ིའཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་འད་མིན་ནས་
བསྡསུ་པའ་ིམི་རིགས་ས་ཚོགས་འཆམ་མཐུན་
ངང་མཉམ་སྡདོ་བདེ་བཞིན་པའི་ཡུལ་ཞིག་
ཡིན་པ་དང་།	 	 འདས་པའ་ིལོ་མང་རིང་ང་ཚོ་
ཚང་མ་འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིལམ་བུའ་ིཐགོ་འགུལ་
བཞུད་བདེ་སབྐས་ང་ཚོའ་ིདབར་མི་འད་བའ་ི
ཁད་ཆོས་ད་ེདག་ཡོན་ཏན་ད་ུའཛིན་ནས་ཕན་
ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རིན་ཐང་སྤད་པ་
དང་གུས་བཀུར་ཆེ་མཐངོ་ཞུ་རུྒྱའི་ལམ་སལོ་

ལ་བརནེ་རང་གཞན་གཉསི་ཕན་གི་གུབ་འབྲས་
གཡུར་ད་ུཟ་བ་ཞིག་བུང་ཡོད།			ད་ེརིང་དང་
འབུང་འགུར་ཉནི་ཤས་རིང་ཁ་ེན་ཌའ་ིབདོ་མི་
དང་འབུྲག་པ།	 བལ་པ་ོབཅས་ཀིས་ལོ་གསར་
སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སབས་དསུ་ཚིགས་འད་ི
ན་ིསྨནོ་ལམ་དང་འཚམས་འད་ིབར་ེལེན་ཐགོ		
མི་ཚེའ་ིནང་ཆོད་སེམས་དང་རེ་འདནུ་གསར་
པའ་ིཐགོ་ནས་རང་གི་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་དང་
ལྷན་ད་ུདགའ་དགའ་སྤ་ོསྤ་ོགནང་རུྒྱའི་དསུ་
ཚོད་ཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 	 བདོ་མིའ་ིཆོས་
ཕགོས་ཀི་དབུ་ཁདི་དང་ཁ་ེན་ཌའ་ིཆེ་བསདོ་མི་
སེར་ཡིན་པ་ཞི་བདའེ་ིདདེ་དཔནོ་༸གངོ་ས་ཏཱ་
ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ཁག་དན་གསོ་
ཞུ་རུྒྱ་དང་སྦྲགས།	 	 ཁངོ་གིས་བམས་བརྩ་ེ
དང་འཆམ་མཐུན་དགསོ་པའ་ིབཀའ་སླབོ་ཁག་
གིས་ང་ཚོར་སྙངི་སབོས་སྤལེ་རུྒྱར་ཕན་ཐགོས་
ཧ་ཅང་ཡོད།	 ང་རང་ཁ་ེན་ཌའ་ིགནའ་དངསོ་
ཤུལ་བཞག་སུང་སྐབོ་བླནོ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པའ་ི
ངསོ་ནས་ཚང་མར་ལོ་གསར་འཚམས་འད་ིཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ།།

ལོ་ལརྟ་ཕི་ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༢	ཉནི་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཉནི་མོ་
སུང་བརིྩ་ཞུ་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༢	ཚེས་		༢༣	
ཉནི་དབུས་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་ཚོགས་
ཁང་ད་ུབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་ལས་
ཁུངས་ཀིས་ག་ོསིྒག་གནང་བའ་ིབུད་མེད་ནསུ་
སབོས་གངོ་སྤལེ་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་དང་པ་ོ
ད་ེབཞིན་ལེགས་པར་མཇུག་བསིྒལ་ཡོད།	 ད་ེ
ཡང་མཇུག་སིྒལ་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་
བ་ོདཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
དང་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་འཁོར་ལྷ་ཚང་
བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆོག	 	 དཔལ་
འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་བཅས་
དབུ་བཞུགས་ཐགོ	 	 	 ཐགོ་མར་དཔལ་
འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཐངེས་འདརི་
ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་གི་ཚོགས་ཆེན་སབྐས་
ཚོགས་ཆུང་བདནུ་ད་ུཆ་བགོས་ཀིས་ཉིན་
མཐའ་མར་བསམ་ཚུལ་དནོ་ཚན་གངས་	
༣༠༠	 བུང་བ་རྣམས་ཕགོས་བསྡམོས་བརྒྱབ་
ནས་དནོ་ཚན་	༥༧	ནང་གཏན་འབབེས་བུང་
བ་ད་ེདག་དགངོས་འཆར་ཡིན་སབས་བཀའ་

ཤག་ནས་ངསེ་པར་ད་ུལག་ལེན་བསར་དགསོ་
པའ་ིཁབ་པ་མེད།	 དནོ་ཚན་ད་ེདག་གསོ་
ཚོགས་ནང་གཏན་འབབེས་བུང་བ་ཡིན་ན་
གཞི་ནས་ཁིམས་ཆགས་ཀི་ཡོད་སབས་ངསེ་
པར་ད་ུབཀའ་ཤག་གི་ལག་ལེན་བསར་དགསོ་
པ་ཆགས་རུྒྱ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་སུང་

བཤད་གནང་།	 ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ཕི་ཟླ་	
༣	 ཚེས་	 ༡༢	 ཉནི་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཉནི་མོ་
སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱར་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སནོ་
གནང་ཟནི་པ་རེད།	 	 	 རྡ་སར་བདོ་ཀི་བུད་

མེད་ཉིན་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུ་སྐབས་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཆིབས་སུྒར་
བསྐང་རུྒྱའ་ིགསོལ་འདབེས་ཞུས་ཡོད་པ་དང་
།	 ད་ེཉནི་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་མཛད་
སྒརོ་ཆིབས་སུྒར་བསྐང་གནང་མཛད་རུྒྱའི་
རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་

བཤད་གནང་མཐར་ནང་སདི་དུང་འཕར་ཚེ་
དབང་སྒལོ་མ་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་
གསུང་བཤད་གནང་བསནུ་ཐངེས་འདརི་བུད་
མེད་ནསུ་སབོས་སྤལེ་བའ་ིཚོགས་ཆེན་ཐངེས་་
དང་པ་ོམཇུག་བསིྒལ་ཡོད།	།
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སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

ཐ་ེཝན་ནང་གངས་ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་ནས་བདོ་དནོ་ཁབ་བསྒགས།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༢༨	 ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༢།༣༠	 ནས་
དགངོ་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠།༠༠	 བར་གངས་
ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་ནས་གཞུང་འབྲལེ་

མིན་པའི་ཚོགས་ཁག་བཞི་བཅུ་ལྷག་མཉམ་
ཐེ་ཝན་སིད་འཛིན་ཕ་ོབྲང་མདནུ་ཐང་གི་
ལམ་ཆེན་ཐགོ་ཐ་ེཝན་གི་	 ༢༢༨	 དནོ་རྐནེ་
བུང་ནས་ལོ་	 ༧༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་
ཆེད།	 མཉམ་འཚོ་རོལ་དབངས་མཚན་
ཚོགས།	 	 ཞསེ་པའ་ིའད་ུའཛོམས་ཆེན་
མོའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་བདོ་དནོ་ངོ་
སྤདོ་ཀི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤལེ་ཡོད།	 ད་ེཡང་
སབྐས་དརེ་གངས་ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་ནས་
བདོ་དནོ་དང་འབྲལེ་བའི་རྒྱ་ཡིག་དཔ་ེདབེ་
འགེམེས་ཚོང་དང་།	 ཕི་རྒྱལ་མི་རིགས་
ཀིས་བདོ་དནོ་དང་བླངས་ཞལ་འདབེས་ཀི་

ཡིག་ཆ་འགམེས་སྤལེ།	 གསུམ་བཅུའ་ིདསུ་
དན་སུང་བརིྩ་ཞུ་བའི་རྔམ་སནོ་ཁམོ་སྐརོ་གི་
དསུ་ཚེས་ཁབ་བསྒགས་སོགས་བས་པ་མ་
ཟད།	 	 	 སབྐས་དརེ་ཐ་ེཝན་སླབོ་ཕུག་བདོ་

དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་ནས་ཀང་མཉམ་
ཞུགས་ཀིས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་ལག་ཤེས་
ཐོན་ཁུངས་རྩག་རིྩག་ཚོང་འགམེས་དང་།	
ཐེ་ཝན་གཞོན་སྐེས་ཚོས་དགའ་མོས་བེད་
པའི་དྲྭ་རྒྱའི་ཐགོ་གི་ཁབ་བསྒགས་ཀི་རིགས་
གཅིག་ས།ེ	 	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་
ཐགོ			ཐ་ེཝན་ད་ུཆིབས་སུྒར་བསྐང་རུྒྱར་
དགའ་བསུ་ཞུ།	 	 ཞསེ་འཁདོ་པའ་ིཔར་
སྒམོ་བཟསོ་ཏ།ེ	 དརེ་དགའ་མོས་དང་རྒྱབ་
སྐརོ་ཡོད་མཁན་ཚོས་པར་སྒམོ་ནང་མཉམ་
ད་ུདཔར་ལེན་ནས་སྒརེ་གི་ང་ོདབེ་དྲྭ་ལམ་
སོགས་ཐགོ་བཞག་པ་བུང་འདགུ	 ད་ེབཞིན་

རོལ་དབངས་སྡངིས་ཆའི་ཐགོ་གཞོན་སྐསེ་
གཞས་པ་ཚོས་རོལ་དབངས་དཀྲལོ་གཏངོ་
བདེ་པའི་སབྐས་གངས་ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་
གི་ལས་རགས་དང་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར།	 སླབོ་
ཕུག་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་དར་ཆ་
སོགས་སྡངིས་ཆའི་ཐགོ་མཐནོ་པརོ་འཕར་
ནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་མཚོན་པ་བས་ཡོད།	
རོལ་དབངས་མཚན་ཚོགས་ཀི་ལེ ་ཚན་
མཐའ་མར་གཞས་པ་སདྐ་གགས་ཅན་ཏཱ་ཀྲ་ེ
ཡིས་རང་རྩམོ་གཞས་ཚིག་ནང་།	 	 ཏཱ་ལའ་ི
བླ་མ་དང་བདོ་ཀི་མིང་ཚིག་འཁོད་པའི་རྒྱ་
ནག་ལ་ཟུར་ཟའི་གླུ་དབངས་ལེན་ཏ་ེཐངེས་
འདིའི་རོལ་དབངས་མཚན་ཚོགས་མཇུག་
སིྒལ།	 ཐ་ེཝན་གི་	 ༢༨༨	 དནོ་རྐནེ་ཞསེ་
པ་ན་ིཕི་ལོ་	 ༡༩༤༧	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༢༨	
ཉནི་རྒྱ་ནག་ག་ོམིན་ཏང་དམག་མིས་ཐ་ེཝན་
མི་མང་གི་ཞི་བའི་ངོ་རོལ་ལ་དག་གནནོ་
དམར་གསོད་བཏང་བའི་དནོ་རྐེན་ཞིག་ལ་
ག་ོདགསོ།	 རིམ་པས་ཐ་ེཝན་མང་གཙོ་ཅན་
ད་ུགུར་རསེ་ཕི་ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༢༨	 ཉནི་ཐ་ེ
ཝན་མི་མང་གིས་དནོ་རྐནེ་ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་
གིས་ཐེ་ཝན་ལ་གདགུ་རུྩབ་ཀི་དག་གནནོ་
དང་དབང་སུྒར་མཚོན་པའི་དནོ་རྐེན་ཞིག་
ལ་ངོས་འཛིན་གིས་ལོ་ལྟར་དསུ་དན་སུང་
བརིྩ་རྒྱ་ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས།།	

ཐུ་ཝར་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་འགམེས་
སནོ་གནང་བཞིན་པ།

༄༅།	 །ཨུ་ར་ུསུ་སིྤ་མཐུན་གི་ནང་པའ་ི
རྒྱལ་ཁབ་ཐུ་ཝ་ཁུལ་ད་ུལོ་གསར་རམ་ཐུ་
ཝའ་ིསདྐ་ཐགོ་	 Shagaa	 ཞསེ་སུང་བརིྩ་
ཞུ་བ་དང་སབས་བསནུ།	 	 ཐུ་ཝ་ཡུལ་གི་
རྒྱལ་སར།	 	 ཇི་སདི་ནམ་མཁའ་གནས་
པ་དང་།	 	 	 ཞསེ་པའ་ི༸གངོ་ས་མཆོག་གི་
ཞི་བད་ེདང་རེ་བའི་སྐརོ་གི་ལམ་སནོ་བཀའ་
སླབོ་འཁོད་པའི་སྐུ་པར་འགམེས་སནོ་ཞིག་
གནང་བཞིན་འདགུ	 སིྤར་༸གངོ་ས་མཆོག་
ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༢	 ལོར་ཁུལ་དརེ་ཆིབས་སུྒར་
བསྐངས་ཡོད་ཅིང་།	 	 ད་ེརསེ་ས་གནས་

ནང་པའི་དབུ་བླ་སོགས་དང་གཞུང་འབྲལེ་
མིན་པའི ་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་༸གོང་ས་
མཆོག་ཁུལ་དརེ་གདན་ཞུ་ཆེད་འབད་བརྩནོ་
ཐངེས་མང་ཞུས་ཀང་ཨུ་ར་ུསུའི་གཞུང་དང་
རྒྱ་ནག་དབར་འབྲལེ་བ་ཉསེ་པ་ོཡོད་སབས་
ཆོག་མཆན་ཕུལ་མེད།	 ད་ེས་ྔམགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་ཁུལ་དརེ་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་
པར་བརནེ་དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་ཁདོ་དགའ་
དད་ཀི་ཚོར་བ་མུ་མཐུད་གནས་བཞིན་ཡོད་
པར་བརནེ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོ་འད་ིའཁརོ་
མོར་༸གོང་ས་མཆོག་ཐུ་ཝར་ཆིབས་སུྒར་

བསྐངས་ནས་ལོ་	༢༥	འཁརོ་བའ་ིདསུ་སནོ་
སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་ཅིང་།	 དསུ་སནོ་
སུང་བརིྩ་ཞུ་ཆེད་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་
འགམེས་སནོ་ག་ོསིྒག་ཞུས་འདགུ	ད་ེཡང་ཐུ་
ཝ་ཡུལ་གི་གཙོ་འཛིན་སྐ་ུཞབས་	 Sholban 

Kara-ool	 མཆོག་གི་ལམ་སནོ་ལརྟ་༸གངོ་
ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་འགམེས་སནོ་གི་ལས་
རིམ་ཞིག་གོ་སིྒག་ཞུ་ཐུབ་པ་བུང་བ་མ་ཟད།				
སྐུ་པར་འགམེས་སནོ་འདི་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་
འགའ་ཤས་ནང་གོ་སིྒག་ཞུས་རེས་ཐེངས་
འདརི་ཡུལ་དརེ་འབརོ་ཡོད།				ཐངེས་

འདིའི ་འགེམས་སནོ་ནང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཐུ་ཝར་
ཆིབས་སུྒར་སྐངོ་སྐབས་ཆོས་འབྲལེ་དང་།	
གནས་གཟགིས་མཛད་པ།	 མི་ས་མཇལ་
འཕད་སོགས་ཀི་མཛད་འཕིན་ཁག་གཙོ་
བརོ་གུར་བའི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་རེས་
ཁག་དང་འབྲལེ་བའི་སྐུ ་པར་ཁག་གཅིག་
ཡོད་འདགུ	 	 སྐ་ུཔར་ད་ེདག་ཐུ་ཝ་རྒྱལ་
ཡོངས་འགམེས་སནོ་ཁང་	 National 

Museum of the Republic of Tuva	ནས་
མཐུན་འགུར་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག	

སིྤར་སྐུ ་པར་འགེམས་སནོ་ད་ེཐུ་ཝ་རྒྱལ་
ཡོངས་འགམེས་སནོ་ཁང་གི་ངསེ་སནོ་པ་སྐུ་
ཞབས་ Kaadyr-ool Bicheldei ལགས་
ཀིས་ཐགོ་མར་དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད་ཅིང་།	
སྐབས་དརེ་ཐུ་ཝ་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་གི ་སླབོ ་དཔོན་དང་མཁས་དབང་།	
གསར་འགདོ་པ།	སླབོ་ཕུག	ཆོས་པ་སོགས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ			སབྐས་དརེ་
གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་ཁངོས་རྩམོ་པ་པ་ོ
སྐ་ུཞབས་	 Cherig-ool Kuular	 ལགས་
དང་།	 བདོ་ཀི་གགོས་པ་ོཚོགས་པའ་ིཚོགས་

གཙོ་དང་པ་ོལམྕ་སྐ་ུ	 Uliana Bicheldey 

ལགས།	 ནང་དནོ་རིག་པ་དང་བདོ་རིག་
པའི་བས་ིགནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྕམ་
སྐ་ུ Chechek Adygbai ལགས་བཅས་ཀིས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ད་ེས་ྔཐུ་ཝར་ཆིབས་སུྒར་སྐངོ་སབྐས་
ཀི ་དན་ཚོར་བརེ་ ལེན་གནང་འདུག་པ་
བཅས།།

ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀིས་ག་ོལའ་ིཐགོ་མཐ་ོསངྒ་བདོ་ཀི་
གལ་གནད་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིགངོ་ཁརེ་ཌར་
སནྦ་	 Durban	 ནང་ད་ུལོ་ང་ོ	 ༢༠	 གངོ་
ནས་བཙུགས་པའི་གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་
ཁ་ེམེད་ཚོགས་པ།	 	 བདོ་རིགས་མཐུན་
ཚོགས།	 	 Tibetan	 Society	 of	 South	
Africa	 (TSSA)	 ཞསེ་པའ་ིག་ོསིྒག་འགོ་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་དངོས་གུབ་རྡ་ོརེ་ལགས་
ཀིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༤	ནས་	
༢༦	 བཅས་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ལས་འགུལ་ས་བརན་ཡོང་

སླད་ཁུལ་དའེི་རྩོད་རྙགོ་འདམུ་སིྒག་ཁང་	
African	 Centre	 for	 the	 Construc-
tive	 Resolution	 of	 Disputes	 	 ཞསེ་

པ་དརེ་ཕབེས་པ་མ་ཟད།		འདམུ་སིྒག་ཁང་
དའེ་ིའགན་འཛིན་གཞནོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཇི་རོམ་		
Jerome 	 མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་
འདགུ		སབྐས་དརེ་འདམུ་སིྒག་ཁང་ནས་ད་ེ
ས་ྔསླབོ་ཡོན་ལས་གཞིའི་འགོ་བདོ་མི་གཞོན་
སྐསེ་ཁག་གཅིག་ལ་ཟབ་སྦངོ་གི་གོ་སྐབས་
གནང་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ག་ོབསྡརུ་གནང་།
ད་ེརསེ་གྷན་དྷ་ིཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩ་ཁང་ད་ུ
ཕབེས་ནས་མེས་པ་ོདམ་པ་གྷན་དྷ་ིམཆོག་གི་
ཚ་མོ་ཨེ་ལ་གནྷ་དྷ་ི	 Hon.	 Ela	 Gandhi	

མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་རེས་ཚ་
མོས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁོང་ཌར་སནྦ་ནས་
རྒྱང་ཐག་སིྤ་ལེ་	 ༤༠	 ཙམ་གི་སར་ཆགས་

པའི་མེས་པ་ོདམ་པ་གྷན་དྷ་ིམཆོག་གི་དན་
རནེ་འགམེས་སནོ་ཁང་ད་ུཁིད་ནས་ས་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས།ཉནི་གཉསི་པའི་སྐབས་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀིས་ཌར་སནྦ་གངོ་ཁརེ་ད་ུ
གོ་ལའི་ཐོག་མཐོ་སྒང་བདོ་ཀི་གལ་གནད།	
Global Significance of Tibetan Plateau	
ཅེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐོག་གསུང་བཤད་
གནང་འདགུ	 སབྐས་དརེ་ལངྗ་ཁུ་ཚོགས་
པ་དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབུད་མེད་ནསུ་སབོས་
གོང་སྤལེ་ཚོགས་པ་སོགས་ཚོགས་སིྐད་འད་
མིན་ནས་ཁནོ་མི་གངས་	 ༣༥	 ལགྷ་ཕབེས་
འདགུ	 ཉིན་མཐའ་མའི་སྐབས་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅདོ་ནས་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའི་བདོ་རིགས་
མཐུན་ཚོགས།	 ཞསེ་པའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཡོངས་དང་ཐུག་
འཕད་གནང་ནས་ཁངོ་རྣམ་པས་ད་བར་བདོ་
དནོ་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐོག་ནས་ལོ་
མང་རིང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ཡི་རང་བསྔགས་བརདོ་
ཀང་གནང་འདགུ	 	 ད་ེརསེ་བདོ་པའ་ིབུད་
མེད་ཀི་ངག་བཅད་གནེ་ལངས།	 Silence	
Revolution	 ཞསེ་པའ་ིགླགོ་བརྙན་བསན་
འདགུ	།
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དག་ེརན་འསོ་སྦངོ་གསལ་བསྒགས། རིག་གསར་ཚོང་ལས་དནོ་གཉརེ་ཅན་རྣམས་ལ་མཐུན་འགུར་
རམ་འདགེས་ཀི་གསལ་བསྒགས།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་བདོ་མིའི་ཡར་ཐོན་
ཚོང་ལས་རམ་འདགེས་ལས་གཞི་	Tibetan 

Entrepreneurship Development (TED) 

Initiative དངསོ་སུ་འག་ོབཙུགས་ཏ་ེད་ཆ་
ལོ་གཉསི་ལགྷ་སོང་ཡོད་པ་དང༌།	 ལས་གཞི་
འདསི་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་དངེ་དསུ་ཀི་
དགོས་མཁོ་དང་འཚམ་པའི་ཡར་ཐནོ་ཚོང་
ལས་པ་ (Entrepreneur)	ཇ་ེམང་སྐདེ་སངི་
ཡོང་ཐབས་གཙོ་བ་ོདང༌།	 ཚོང་ལས་པ་ད་ེ
དག་བརུྒྱད་རང་རེའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ལས་
རིགས་ཀི་གོ་སབྐས་མང་ད་ུའག་ོཐབས་དང་
རིམ་པས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་མང་ཚོགས་
ཀི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་ཡར་རྒྱས་ས་
བརན་ཡོང་རུྒྱར་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན།	ལས་
རིམ་འདིའི་འགོ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་
ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་པ་དང༌།	 ཐནོ་བསྐདེ་
བཟ་ོབསུྐན་པ་སྐདེ་སིང་ཡོང་ཐབས་སུ་རིག་
གསར་ཚོང་ལས་ཀི་བསམ་བླ་ོ (Innovative 

Business Idea)	ཡོད་པ་གཞནོ་སྐསེ་གངས་
བཅུ་གཅིག་གསལ་བསྒགས་ཀི་ལམ་ནས་
དག་འདམེས་བུང་བ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི
ལིར་ཚོང་ལས་གཉརེ་ཕོགས་དང་འབྲལེ་
བའ་ིསྔནོ་འགའོ་ིསྐདེ་སངི་ཟབ་སྦངོ་ (Pre-

Incubation Support)	 དང་ད་ེརསེ་ཚོང་
ལས་འགོ་འཛུགས་མ་དངུལ་གི་མཐུན་རྐནེ་
སྦརོ་སྤདོ་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 ད་ལའྟ་ིཆར་
ཁངོ་རྣམས་རང་རང་གི་ཚོང་ལས་ཐགོ་ལས་
དནོ་གང་ལེགས་སྤལེ་བཞིན་ཡོད།

༡༽	སྔནོ་འགའོ་ིསྐདེ་སངི་སྦངོ་བརྡར། (Pre-

Incubation Training)

༢༽	 ཚོང་ལས་འག་ོའཛུགས་ཀི་མ་དངུལ་
མཐུན་འགུར། (Start-up Funding)

༣༽	 ཚོང་ལས་དབེ་སྐལེ་ཀི་རམ་འདགེས། 
(Business Registration Support)

༤༽	 ཚོང་ལས་དངསོ་
སུ ་ ག ཉ ེ ར ་ ཕོ ག ས ་
ཀི ་ ལམ ་ ས ོན ་མ ཐུན ་
འགུར། (Mentorship 

Support)

རིག ་གསར ་ གི ་ཡར ་
ཐོན ་ ཚོང ་ལས ་པ ་ སུ ་
མཆིས་ནས་གོང་གསལ་
མཐུན་རྐེན་གང་རུང་
ངམ་ཆ་ཚང་ཇི་འསོ་ཞུ་
བླ ་ོཡོད་ཚེ་འཚང་སྙན་
འགངེས་ཤོག་ཨིན་ཡིག་
ཐགོ་ཡོད་པ་འབྲལེ་ཡོད་
ས་གནས་འགོ ་འཛིན་
ལས་ཁུངས་ནས་དང་
ཡང་ན་དྲྭ་རྒྱ་ནས་ཕབ་
ལེན་བ་འཐུས།	 ཆ་རྐནེ་དང་འཚང་སནྙ་
འབུལ་ཕོགས་སོགས་ཀི་ཞིབ་གནས་ལས་
གཞི་འདིའི་དྲྭ་རྒྱར་གཟིགས་རུྒྱ་ཡོད་པར་
ཐུགས་ཞིབ་ཡོང་བ་ཞུ།	 དྲྭ་རྒྱའ་ིཁ་བང་	
www.tibetanentrepreneurs.org	 ཡིན།	
ཆ་རྐནེ་གཏན་འབབེས་ལརྟ་ཚང་བའི་འཚང་
སནྙ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༠༤	 ཚེས་	 ༡༠	

འགངས་མེད་དྲྭ་ལམ་བརུྒྱད་དམ་ཡང་ན་
གཤམ་གསལ་ཁ་བང་ཐགོ་ཕུལ་འབརོ་ཟིན་
པ་དགོས་རུྒྱ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།	
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	
༠༢	ཚེས་	༢༣	ལ།།

Secretary
Department of Finance,
Central Tibetan Administration,
Gangchen Kyishong, 
Dharamsala, 176 215
Himachal Pradesh – India
Email: ted@tibet.net 
Phone No: +91-1892-223738/222487

སདི་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕངི་སབྐས་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་ཇ་ེཤུགས་ཆེ་ར་ུའག་ོབཞིན་ཡོད་པའ་ི
སནྙ་ཐ་ོབཏནོ་པ།

༄༅།	 །རང་དབང་ཁང་ Freedom 

House ནས་བཏནོ་པའ་ིསནྙ་ཐ་ོལརྟ་ན།	 རྒྱ་
ནག་གི་སདི་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕངི་ Xi Jinping	
སབྐས་རྒྱ་ནག་དང་བདོ།	 ཡུ་གུར་སོགས་
ཀི་ནང་པ་དང་ཡེ་ཤུ།	 ཁ་ཆེ།	 ཆོས་འཁརོ་
སྒམོ་སུྒབ་སོགས་ཀི་རསེ་འབྲང་པ་རྣམས་ཀི་
ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་ཇ་ེ
ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕིན་ཡོད་སྐརོ་སྙན་ཐོ་བཏནོ་
འདགུ		ད་ེཡང་ཉམས་ཞིབ་བདེ་ཡུལ་ཆོས་
ལུགས་བདནུ་གི་རེས་འབྲང་པ་མི་གངས་
ས་ཡ་	 ༣༥༠	 ཁདོ་རྒྱ་རིགས་ནང་པ་དང་།	
ཏའ་ོཆོས་ལུགས།	 ཡེ་ཤུ་རྣམ་དག་དང་
གསར་མ།		ཁ་ཆེ།	བདོ་མི་ནང་པ།	ཆོས་
འཁརོ་སྒམོ་སུྒབ་སོགས་ཚུད་འདགུ	 མི་
གངས་ས་ཡ་	 ༣༥༠	 ཁདོ་ས་ཡ་	 ༡༠༠	
ཙམ་ལ་ཆོས་ལུགས་དམ་བསྒགས་ཚབས་ཆེ་
དང་ཆེས་ཚབས་ཆེ་ཕགོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	

གངས་ཐ་ོདའེི་ནང་ཡེ་ཤུ་རྣམ་དག་དང་བདོ་
མི་ནང་པ།		ཡུ་གུར་ཁ་ཆེ་བ།		ཆོས་འཁརོ་

སྒམོ་སུྒབ་བཅས་ཚུད་འདགུ
	 སནྙ་ཐ་ོལརྟ་ན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢	
ཕི་ཟླ་	 ༡༡	 ནང་ཞི་ཅིང་ཕངི་རྒྱ་ནག་གི་
སིད་འཛིན་ད་ུབསྐ་ོགཞག་རེས་ཆོས་དད་

རང་དབང་ཐོག་དམ་བསྒགས་ཇེ་ཤུགས་
ཆེ་ར་ུབཏང་བར་བརནེ།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་ཆོས་ཕོགས་ཀི་གུང་གསེང་རིགས་
ལ་དམ་བསྒགས་བཀག་བསྡམོས་བས་པ་
མ་ཟད།	 ལ་ྷཁང་དང་མཆོད་ཁང་སོགས་
ལ ་བརིྩ ་བཀུར ་མ ་བས་པའི ་ཁར་དག་

གནནོ་བས་པ་དང་།	 ཉནེ་རགོ་མི་སས་
རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ཆོས་ལུགས་འད་མིན་གི་
རེས་འབྲང་པ་རྣམས་དམ་བསྒགས་འོག་
བཀག་ཉར་བས་ནས་མནར་གཅོད་དང་
དམར་གསོད་བཏང་བ་སོགས་ཉིན་ལྟར་
བས་ཡོད།	 	 ཆོས་པ་བ་ེབྲག་པ་ཡིན་ནའང་
འད།	 ཆོས་ཚོགས་ཡིན་ནའང་འད།	 གང་
ལརྟ་དམར་ཤོག་ཚོགས་པར་ཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་
མཐངོ་ཚེ་དག་གནནོ་བདེ་ཀང་བས་པ་དང་།	
གལ་ཏ་ེདམར་ཤོག་ཚོགས་པར་ཁ་ེཕན་ཡོད་
མཁན་ཞིག་དང་།	 	 	 ས་གནས་དཔནོ་
རིགས་ཀི་བླརོ་བབ་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ད་ེཙམ་
དམ་བསྒགས་མི་བས་པ་སོགས་སྙན་ཐོའི་
ནང་གསལ་ཡོད།
	 ཡེ་ཤུའི་ཆོས་པ་ཚོར་ཡེ་ཤུ་མ་ཤི་
ཀའི་འཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་ཞུ་མ་བཅུག་པ་
དང་།	 བདོ་མི་དག་ེའདནུ་པ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་

གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀི་ལས་འགུལ་ཟརེ་བ་
སྤལེ་ནས་ནང་པའི་ལ་ྟགུབ་རྣམ་གཞག་ཡ་མ་
ཟུང་ད་ེའད་བཙན་དབང་འགོ་སླབོ་སྦངོ་བདེ་
བཅུག་པ་སོགས་དམ་བསྒགས་ཚབས་ཆེ་
བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།
	 སིད་འཛིན་ཞིས་ད ེ་སྔའི ་སིད་
འཛིན་ཧུ་ཅིན་ཐའ་ོསྐབས་ཀི་དམ་བསྒགས་
སིད་བུས་རུྒྱན་སྐངོ་འགོ་བདོ་མི་རང་ལུས་
མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་རྣམས་ལ་རོགས་
རམ་བདེ་མཁན་བདོ་མི་རྣམས་ལ་ཉསེ་ཆད་
གཏངོ་རུྒྱ་དང་།	 	 བ་ླསུྤལ་ཡང་སདི་ཐགོ་
ཐ་ེབུས་བདེ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུབཏང་བ།	 ནང་
པའི་དསུ་སནོ་ཁག་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱར་དམ་
བསྒགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ་སོགས་མུ་མཐུད་
ལག་བསར་བེད་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
འཁདོ་འདགུ་པ་བཅས།།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་དང་ཝ་རཱ་ཎཱ་སི་དབུས་བདོ་ཀི་
གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གཉསི་ཟུང་སྦྲལེ་
ཐགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཕི་ཟླ་	༧	ནང་བྷུན་ཏར་
དགེ་འསོ་མཐོ་སླབོ་ཁང་ད་ུལོ་གཉིས་དསུ་
ཡུན་ཅན་གི་དག་ེརན་འསོ་སྦངོ་	 (B.Ed.)	
ཞིག ་གོ ་ སིྒག ་ ཞུ ་གཏན་འཁེལ ་ སོང ་ན།	
གཤམ་གསལ་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཞིང་སླབོ་གཉརེ་
བ་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	
༤	 ཚེས་	 ༡༥	 འགངས་མེད་ཞུ་སནྙ་འབུལ་
དགསོ།
ཀ༽		དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡།	 ཉུང་མཐར་ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་རབ་
འབམས་	 (B.A/B.Com/B.Sc/Shas-
tri)	 ཐནོ་པ་དགསོ་ཤིང་གཙུག་ལག་རབ་
འབམས་	(Master/Acharya)	ཐནོ་མཁན་
རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་གནང་རུྒྱ།
༢།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡	ཉནི་
རང་ལོ་	༢༨	མ་བརལ་བ།
ཁ༽	 སིྤ་ཡོངས་དགསོ་ངསེ་ཡིག་ཆ་དང་ཐུགས་
སང་དགསོ་པ།
༡།	 འདམེས་ཐནོ་བུང་རིགས་ལ་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༥	 ནང་ཚུད་ད་ོ
བདག་སོ ་སོར་གླ ོག་འཕིན་ནམ་ཁ་པར་
བརུྒྱད་འབྲལེ་ལམ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
༢།	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་
ཆོག་པའ་ིཡིག་ཆའ་ིང་ོབཤུས།
༣།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ལོའ་ིདཔྱ་ཁལ་བསྡ་ུ
འབུལ་ཞུས་པའ་ིང་ོབཤུས།
༤།	 གཟུགས་གཞི་བད་ེཐང་ཡིན་པའ་ིསནྨ་
པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།

༥།	ད་བར་སླབོ་ཐནོ་ཟནི་པའ་ིལག་ཁརེ་དང་
རུྒྱགས་འབྲས་ང་ོབཤུས།
༦།	 སླབོ་ཡོན་དང་།	 ཟས་གནོ་སོགས་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ནར་གཏངོ་གནང་རུྒྱ།
༧།	 སླབོ་ཐནོ་ཟནི་མཚམས་ཉུང་མཐར་ལོ་	
༥	སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཕག་ལས་གནང་རུྒྱའ་ིཁས་
ལེན་ཞུ་དགསོ།
༨།	 འདམེས་སུྒག་གནང་ཕགོས།	 མཐའ་
མའི་སླབོ་ཐནོ་ལག་ཁརེ་ཨང་རིམ་དང་ངག་
རུྒྱགས་ཀི་གུབ་འབྲས་ལ་གཞི་བཅལོ་རུྒྱ།
༩།	 ཞུ་སནྙ་འགངེས་ཤོག་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ད་རྒྱ་	 www.sherig.org	 ནས་
ཕབ་ལེན་གིས་ཞིབ་ཕ་བཀང་ས ་ེགཤམ་
གསལ་ཁ་བང་ཐོག་སྦྲག་བརུྒྱད་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་སུ་དསུ་བཀག་ནང་ཚུད་འབརོ་
ཟནི་པ་དགསོ།
༡༠།	 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་	༢༠༡༧	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༣	ལ།།
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