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༸གངོ་ས་མཆོག་མཐ་ོསླབོ་འདརི་མགནོ་གི་གཙོ་བརོ་གདན་ཞུ་བ་རུྒྱ་ན་ིམཐ་ོསླབོ་ཀི་གཞི་རིམ་
ལངས་ཕགོས་དང་ཡོངས་སུ་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༡༥	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ཨ་རིའ་ིསན་ཌི་ཡ་ག་ོ	 San Diego 

གོང་ཁེར་ནང་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་
འཁོད་སྐབས་གངོ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་པ་སྐུ་ཞབས་
ཀ་ེཝིན་ཕལོ་ཀ་ོནར་ Kevin Faulconer 

མཆོག་གཏན་ཞལ་རྣམ་གཉསི་དང་།	 	 ད་ེ
བཞིན་ཁལེ་ལི་ཕརོ་ན་ིཡ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་རིགས་
བདག་ Chancellor of the University of 

California San Diego སྐ་ུཞབས་པྲཱ་ཌིབ་ཁ་ོ
སི་ལ་ Pradeep Khosla མཆོག་བཅས་ཀིས་
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ལ་གནམ་ཐང་ད་ུ
ཕབེས་བསུའ་ིས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།
	 གནམ་ཐང་ནས་བཞུགས་གནས་
གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁོད་
སྐབས་སན་ཌི་ཡ་གོ་དང་སན་ཕ་རན་སི་སི་
ཀ་ོ	 San	 Francisco	 ས་ཁུལ་ནས་བདོ་མི་
དང་རྒྱ་རིགས་ཁག་གཅིག	ད་ེབཞིན་མཇལ་
བཅར་བ་གཞན་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་	༡༥༠	
བརྒལ་བས་ཕེབས་བསུའི ་ས ་ེ ལེན་ཞུས།		

སབྐས་དརེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཀང་མང་
ཚོགས་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པསོ་༸ཞལ་
རས་འཛུམ་མདངས་ངང་འཚམས་འདི་
མཛད།	རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་༸གངོ་ས་

མཆོག་གིས་ཐགོ་མར་གསར་འགོད་པ་ཁག་
གཅིག་གི་ད་ིབར་བཀའ་ལན་བསྩལ་གུབ་
བསནུ།	 ཁལེ་ལི་ཕརོ་ན་ིཡ་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་མང་
ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་དང་།	རེས་གཟའ་སྤནེ་
པའི་ཉནི་མཐ་ོསླབོ་ཀི་བསླབ་པ་མཐར་སོན་
གི་མཛད་སྒརོ་དབུ་བཞུགས་མཛད་ཡོད།	
	 ད་ེཡང་ཐངེས་འདིར་༸གོང་ས་
མཆོག་མཐ་ོསླབོ་དརེ་གདན་འདནེ་ཞུས་པར་

མཐོ་སླབོ་དའེི་ནང་སླབོ་གཉརེ་བེད་བཞིན་
པའི་རྒྱ་རིགས་སླབོ་མ་ཁག་གཅིག་གིས་ངོ་
རྒོལ་ཞུ་འཆར་ཡོད་ཀང་ཆིབས་སུྒར་གོ་
སིྒག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སྐུ་ཞབས་སི་

ཊི་ཝན་ཨི་ཝན་སི་ Steven Evans ལགས་
ཀིས་བརདོ་དནོ།	 	 ༸གངོ་ས་ཏྲཱ ་ལའ་ིབ་ླ
མ་མཆོག་ཆིབས་སུྒར་སྐབས་རྒྱ་ནག་དང་
ཉ་ིཧངོ་།	 སརྦ་ཛིལ།	 ཕ་རན་སི་སོགས་
ནས་ཁནོ་གསར་འགདོ་པ་	 ༡༡༠	 གནས་
ཚུལ་འགམེས་སྤལེ་ཞུ་རུྒྱ་མ་ཟད།	 	 ཞབས་
སགེས་གངས་	༢༥༠༠༠	ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད།	
ཐེངས་འདིར་མི་མང་འད་ུའཛོམས་ད་ེསྔ་

ལས་ལྡབ་ལྔས་མང་བ་བཅར་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	
ད་བར་ཕག་འཁརེ་གངས་	༥༠༠༠༠	བཙོང་
ཟནི་འདགུ		ཅསེ་གསུངས།
	 ཕོགས་མཚུངས་མཐོ་སླབོ་དའེི ་
རིགས་བདག་ Chancellor སྐ་ུཞབས་པྲཱ་ཌིབ་
ཁ་ོསི་ལ་ Pradeep Khosla མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ།	མཐ་ོསླབོ་འདའི་ིབསབླ་པ་མཐར་
སོན་གི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བའོི་
གསུང་བཤད་ད་ེམཐ་ོསླབོ་ཀི་བཟང་སྤདོ་གོང་
མཐོར་གཏངོ་རུྒྱའི་དམིགས་ཡུལ་དང་ངེས་
པར་ད་ུམཐུན་པ་ཞིག་དགསོ་ངསེ་ཡིན་སབས།	
ང་ཚོས་༸གོང་ས་ཏྲཱ ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གདན་
འདནེ་ཞུས་པ་ཡིན།		ཁངོ་གིས་འཚེ་མེད་ཞི་
བ་དང་བད་ེསིྐད།		བམས་བརྩ།ེ	ཆོས་ལུགས་
མཐུན་སིྒལ་བཅས་གོང་མཐརོ་གཏངོ་གནང་
མཛད་རུྒྱའི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་བཟང་ད་ེ
དག་ནི་ང་ཚོའི་གཅེས་འཛིན་ཆེན་པསོ་གོང་
མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་པའི་ལངས་
ཕགོས་དང་ཡོངས་སུ་མཐུན་པ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	།

༸གོང་ས་མཆོག་༸སྐུའི་འཕདོ་བཞེས་སླད་མ་ཡོ་
སནྨ་ཁང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་པ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ཨ་རིའི་མིན་ན་ེསོ་ཊ་མངའ་སྡའེི་གངོ་
ཁརེ་ར་ུཆེ་སི་ཊར་	 Rochester	 ནང་རནེ་གཞི་
བས་པའ་ིམ་ཡོ་སནྨ་ཁང་	 Mayo	 Clinic	 ད་ུལོ་
ལརྟ་༸སྐའུ་ིའཕདོ་བཞསེ་ལ་སནྨ་པའ་ིབརག་དཔྱད་
ཞུ་སལོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	
༡༣	 ཉནི་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་སནྨ་ཁང་དརེ་
༸ཞབས་སོར་འཁདོ་གནང་མཛད་ཡོད།	 ད་ེཡང་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གནམ་
ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁོད་སྐབས་ཨ་
རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་
མ་ཡོ་སྨན་ཁང་གི་འབལེ་ཡོད་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི།	
ད་ེབཞིན་སྨན་ཁང་གི་༸སྐུའི་ཕི་ལུགས་བླ་སྨན་པ་
བཅས་ཀིས་ཕབེས་བསུའ་ིས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།

དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་
ནང་ཕབེས་བསུ་ཞུས་པར་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་

ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༡༢	 ཉནི་ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུ
ཞབས་གརྷ་ན་ེཊི་ Garnett Genuis མཆོག་

གིས་ཁེ་ན་ཌའི་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་
གླངེ་སླངོ་གནང་བར་བརནེ།	དཔལ་ལནྡ་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅྲཱརྱ་ཡེ་
ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་ཁངོ་ལ་ཐུགས་
རེ་ཆེ་ཞུའི་འཚམས་འད་ིཞུས་གནང་བའི་
ནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༢	ཉནི་ཁ་ེན་ཌའ་ི
གསོ་ཚོགས་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་

བཞིན་པ་སོགས་བདོ་མིའི་ཆོད་དད་རང་
དབང་ལ་དམ་བསྒགས་བསུན་གཙེར་ཚབས་
ཆེ་བཟ་ོབཞིན་པའི་གནད་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་

གནང་བར་བརནེ།	 	 ངས་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་
ཚབ་ཞུས་ནས་སྙངི་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དནི་
ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཁ་ེན་ཌའ་ིསདི་གཞུང་དང་།	
ལྷག་པར་ཁེ་ན་ཌའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ནས་དཔལ་རྒྱལ་དབང་
ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཁེ་ན་ཌའི་གསོ་
ཚོགས་ནང་ཕབེས་བསུ་ཞུས་པར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	སྐ་ུཉདི་མཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	

ཕི་ཟླ་	 ༡	 ནང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་སུ་ཕབེས་ཏ་ེསིྤ་འཐུས་རུྒྱན་
ལས་དང་ལྷན་ཐུག་འཕད་གནང་བར་ང་
ཚོར་ཆེ་མཐངོ་ཧ་ཅང་ཐབོ་པ་ཞིག་བུང་།	
སྐུ་ཉིད་མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་བདནེ་པའི་
འཐབ་རྩོད་དང་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
བུས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གཡོ་བ་མེད་པ་གནང་
བར་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 བདོ་དནོ་
ལ་ཞལ་གསང་པའོི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་བ་དསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ལ་མུ་མཐུད་
འཚེ་མེད་ཞི་བ་གསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་བདོ་
དནོ་ལས་འགུལ་རུྒྱན་སྐངོ་བ་རུྒྱར་སེམས་
འགུལ་དང་སྙངི་སབོས་སྤལེ་བཞིན་འདགུ	
འབུང་འགུར་ཡང་ཆོད་སེམས་མུ་མཐུད་
རུྒྱན་སྐངོ་ཐགོ་གཞི་རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་དང་རང་དབང་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་བ་
དང་།		སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་ལས་དནོ་གང་
ཅིར་ལམ་ལྷངོ་ཡོང་བར་སྨནོ་འདནུ་ཤུགས་
ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་འཁདོ།།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་སིྤ་འཐུས་
རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་རྣམ་གཉསི་གཞུང་འབལེ་

ཕགོས་བསྐདོ་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༨	

ནས་	 ༢༢	 བར་ཉནི་ལའྔ་ིརིང་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་དང་།	
སིྤ་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་རྣམ་གཉིས་རྒྱ་
གར་བང་ཤར་ས་ཁུལ་གི་བ ོད་མིའི ་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ཁག་ཚགས་ཚུད་དང་ས་བརན་ཡོང་
སདླ།	སངྒ་ཏགོ་དང་།	ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླངི་།
ཀ་སྦུག་བཅས་ཀི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་།	 ས་
འཐུས་རྣམ་པ།	 ས་འཐུས་མེད་པའ་ིས་གནས་རརོ་
གླངི་དང་བསུ་ན་མདའི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་།	
འབལེ་མཐུད་པ།	 རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་མི་བཅས་ལ་ས་འཐུས་ཀི་ཚོགས་འདའིུ་
འག་ོལུགས་དང་།	 ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཀི་སིྒག་
གཞི།	 ད་ེབཞིན་གཞུང་དངུལ་འད་ུའགདོ་དང་ལོ་
འཁརོ་སྔནོ་རིྩས།	 དངུལ་རིྩས་བཏང་འཛིན་སོགས་
ཀི་སིྒག་གཞིའ་ིཐགོ་སངྒ་ཏགོ་ས་གནས་སུ་ཟབ་སྦངོ་
གནང་ཡོད།	 ཕི་ཚེས་	༢༣	ཉནི་སངྒ་ཏགོ་ནས་ལྡ་ི
ལིར་ཕིར་ཕབེས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།
༄༅།།འཇར་མན་སདི་འཛིན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་
ཧལེ་མེ་ཊི་ཀལོ་ Chancellor Helmut 

Kohl  མཆོག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པར་
བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དམ་
པ་ཁངོ་གི་སྐ་ུཟླ་མེ་ཀི་ཀལོ་ Mrs. Maike 

Kohl-Richter མཆོག་དང་རསེ་ཤུལ་
རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕནི་སྩལ་བའི་
ནང་།	 དམ་པ་ཁངོ་ན་ིཕུགས་རྒྱང་རིང་པརོ་
དགོངས་བཞེས་གནང་ཐུབ་མཁན་གི་དབུ་ཁིད་
མཁས་མཛངས་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 འཛམ་
གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་རེས་གང་དམག་
རིམ་བཞིན་མཇུག་སིྒལ་ནས་འཇར་མན་ཤར་
ནབུ་གཉསི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཏུ་ཟླ་བསིྒལ།		དསུ་
སྐབས་དའེི་རིང་དམ་པ་ཁོང་གིས་ཆོད་སེམས་
བརན་པསོ་ཡུལ་དའེི་སིད་འཛིན་ཐགོ་ལས་དནོ་
གང་ཅིར་བབས་ལྷངི་བརན་གསུམ་ཐགོ་ནས་དབུ་
ཁདི་རུྒྱན་སྐངོ་གནང་བ་དརེ་ངསོ་ཀིས་ཡི་རངས་
བསགྔས་བརདོ་ཧ་ཅང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ཞསེ་
འཁདོ།

འཕོད ་བས ེན ་བཀའ་བླ ོན ་མཆོག ་འཚམས་
གཟགིས་ཕབེས་པ།

༄༅།།བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་
བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༣	ནས་ཚེས་	༢༣	བར་
ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་དང་ཁབ་ཁོངས་བང་ཐང་ས་ཁག་དགུ་
བཅས་སུ་འཚམས་གཟགིས་ཕབེས་གཏན་འཁལེ་
བ་བཞིན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༤	
ཉནི་ལ་དྭགས་སུ་ཕབེས་འབརོ་གནང་བ་དང་།	
ཕི་ཚེས་	༡༥	ནས་	༢༠	བར་བང་ཐང་ས་ཁག་
དགུ་བཅས་པར་འཚམས་གཟིགས་དང་མང་
ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་དང་།	 ཕི་ཚེས་	
༢༡	ནས་	༢༢	བར་ལ་དགྭས་བསོད་ནམས་གླངི་
ཁབ་ཁངོས་དགནོ་སྡ་ེཁག་དང་སླབོ་གྲྭར་གཟགིས་
སྐརོ་དང་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱ་
ཡིན་པ་བཅས།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་མཐ་ོསླབོ་ཀི་དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་	༢༥༠༠༠	བརྒལ་བར་བངླ་དརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅།	།སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་སན་ཌི་ཡ་གའོ་ི (San Diego) 

གངོ་ཁེར་གི་ཁེལ་ལི་ཕརོ་ནི་ཡ་མཐོ་སླབོ་ 

University of California San Diego 

ཀི་དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་སོགས་ཁནོ་མི་གངས་	
༢༥༠༠༠	 བརྒལ་བར་མི་རིགས་དང་རིག་
གཞུང་།	ཤ་མདགོ	སདྐ་ཡིག	ཡུལ་གམོས་
གཤིས་ལུགས་སོགས་འད་མིན་ཡོད་པ་
རྣམས་འཆམ་མཐུན་ངང་འཚོ་གནས་བ་
རུྒྱའི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་མིའི་སིྤ་ཚོགས་
ཀི་དགོས་མཁོ་དང་ཁེ་ཕན་སྐརོ་བླང་དརོ་

བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།	 	 མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་
མར་མཐ་ོསླབོ་ཀི་རིགས་བདག་སྐུ་ཞབས་པྲཱ་
ཌིབ་ཁ་ོསི་ལ་	Chancellor Pradeep Kho-

sla མཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་
ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ངོ་སྤོད་ཞུས་དནོ།	
༸གོང་ས་ཏྲཱ ་ལའི་བ་ླམ་མཆོག་གིས་ང་ཚོར་
བམས་བརྩེའི་ནསུ་པ་གོང་མཐརོ་བཏང་བ་
བརུྒྱད་མིའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀི་བླ་ོགསོ་གསལ་
བར་འབདེ་ནས་མི་སྒརེ་ཙམ་མ་ཟད་འཇིག་
རནེ་གི་གནས་ལུགས་ཤེས་རགོས་ཐུབ་རུྒྱར་

སྙངི་སབོས་སྤལེ་གནང་མཛད་བཞིན་ཡོད།		
ད་ེརིང་འདིར་འཛམ་གླིང་ནང་བམས་བརྩེ་
དང་འཚེ་མེད་ཞི་བ།	 ཆོས་ལུགས་མཐུན་
སིྒལ།	ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་སོགས་འག་ོབ་མི་
རིགས་སིྤའི་བད་ེཐབས་ལ་སནྨ་པའི་ཆེད་སྐུ་
ངལ་སྐནོ་གནང་མཛད་མཁན་གི་གང་ཟག་
ཁངོ་ལ་ྟབུ་འདརི་གདན་ཞུ་ཐུབ་པ་ན་ིང་ཚོས་
དགའ་སྤབོས་བདེ་འསོ་པ་ཞིག་ཡིན།	 ཞསེ་
སོགས་ངོ་སྤདོ་ཞུས་བསནུ་སན་ཌི་ཡ་གོའི་
གངོ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་པ་སྐ་ུཞབས་ཀ་ེཝིན་ཕལོ་ཀ་ོ
ནར་ Mayor Kevin Faulconer  མཆོག་
གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིཞུ་
དནོ།	 ད་ེརིང་སན་ཌི་ཡ་གའོ་ིགངོ་ཁརེ་ནང་
འཛམ་གླངི་ཞི་བདའེི་དདེ་དཔནོ་མཆོག་གིས་
མི་རིགས་དང་རིག་གཞུང་།	ཤ་མདགོ	སདྐ་
ཡིག	 ཡུལ་གམོས་གཤིས་ལུགས་སོགས་
འད་མིན་ཡོད་པ་རྣམས་འཆམ་མཐུན་ངང་
འཚོ་གནས་བ་རུྒྱའི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་
མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་དགོས་མཁོ་དང་ཁེ་ཕན་
སྐརོ་གི་བངླ་དརོ་བཀའ་སླབོ་ལ་ཉན་རུྒྱའི་གོ་
སབྐས་འད་ིའད་ཞིག་བུང་བ་ན་ིཧ་ཅང་སལྐ་

བ་བཟང་པ་ོཞིག་ཡིན་པར་ངས་ངསོ་འཛིན་
ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 སན་ཌི་ཡ་ག་ོགངོ་ཁརེ་
འདརི་མཚོན་ན།	 འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་
འད་མིན་གི་མི་རིགས་དང་རིག་གཞུང་འད་
མིན་ས་ཚོགས་གནས་སྡདོ་བེད་སའི་གངོ་
ཁརེ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་འདརི་
གནས་སྡདོ་མི་མང་ཚོས་ཀང་བསམ་བླའོི་
ནང་གངོ་ཁརེ་འད་ིརང་གི་ནང་ལ་ྟབུར་ངསོ་
འཛིན་བདེ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་སོགས་གསུང་
རསེ་གངོ་ཁརེ་གི་ལྡ་ེམིག་༸གོང་ས་མཆོག་
ལ་ཆེ་བསདོ་ཀི་ཚུལ་ད་ུའབུལ་ལམ་ཞུས་
པར་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་ཐུགས་
དགསེ་ཚོར་དང་ལྷན་སིྤ་ཁབ་པ་མཆོག་ལ་
འཚམས་འད་ིམཛད།
	 ད་ེནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 བརྩ་ེབའ་ིསྤུན་མཆེད་
ཕ་ོམོ་རྒན་གཞནོ་རྣམ་པ།	 ངསོ་རང་འད་
ཆགས་པ་ོབ་རུྒྱ་དགའ་པ་ོམེད།	 ང་ཚོ་
མའི་མངལ་ནས་ཐོག་མར་བཙའ་སྐབས་
འད་ཆགས་པ་ོབས་ནས་བུང་བ་ཞིག་མིན།	
ཕོགས་མཚུངས་མཐར་འཆི་འག་ོསྐབས་

སུའང་འད་ཆགས་པ་ོབ་རུྒྱ་གང་ཡང་མེད།		
སྐེ་འཆིའི་དབར་གི་གསོན་པའོི་རིང་དརེ་
ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སྤུན་
མཆེད་ཕ་ོམོའི་འད་ུཤེས་འཛིན་ནས་སྡདོ་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 གང་ཡིན་ཞ་ེན་
ང་ཚོ་ཚང་མས་མི་ཚེ་བད་ེཞིང་སིྐད་པ་ཞིག་
འདདོ་པ་གཅིག་མཚུངས་རེད།		མ་འངོས་
པའི་གནས་སངས་འདི་དང་འདི་རེད་ཅེས་
སུས་ཀང་བརདོ་མི་ཐུབ།	 འནོ་ཀང་ང་ཚོ་
ཚང་མས་རསེ་སུ་སིྐད་པ་ཞིག་ཡོང་རུྒྱ་རེད་
བསམས་ནས་བཟང་ཕོགས་ཀི་རེ་བ་ཞིག་
བསམ་བླའོི་ནང་བཞག་ནས་མི་ཚེ་ད་ེལྟར་
བས་ནས་སྐལེ་བཞིན་ཡོད།	 	 ང་ཚོས་བད་ེ
སིྐད་འདདོ་པ་ལརྟ་བད་ེསིྐད་བསུྒབ་རུྒྱའ་ིཐབོ་
ཐང་ཡང་ཚང་མར་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོད།	
སིྤར་མི་ཚེའི་དགོས་དནོ་ད་ེཡང་བད་ེསིྐད་
ཀི་དནོ་ད་ུརེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་༸སྐ་ུགཟུགས་འཕདོ་
བཞསེ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་པ་སནྨ་པས་

གསུངས།
༄༅།	།སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཨ་རིའི་མིན་ན་ེསོ་ཊ་མངའ་
སྡའེ་ིགངོ་ཁརེ་ར་ུཆེ་སི་ཊར་ Rochester 

ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་མ་ཡོ་སྨན་ཁང་ 
Mayo Clinic ད་ུལོ་ལརྟ་༸སྐའུ་ིའཕདོ་
བཞེས་ལ་སྨན་པས་བརག་དཔྱད་ཞུ་སལོ་
ཡོད་པ་ལརྟ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	
༡༣	 ཉནི་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་སནྨ་
ཁང་དརེ་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་གནང་མཛད་
ཡོད།
	 འདི ་གའི ་གསར་འགོད་པས་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
ལ་ཞལ་པར་བརུྒྱད་ཨ་རིའི་ནང་གི་མཛད་
འཕིན་ཁག་དང་ལྷག་པར་༸སྐུའི ་འཕདོ་
བཞསེ་དང་འབལེ་བའ་ིགནད་དནོ་ཐགོ་ད་ིབ་
ཞུས་པར་ལན་འདབེས་གནང་དནོ།	སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་
ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༣	ནས་	༢༥	བར་ཨ་རིའ་ིཁུལ་
ད་ུམཛད་འཆར་ཁོངས་ནས་ཐོག་མར་མ་
ཡོ་སྨན་ཁང་ད་ུ༸སྐུའི་འཕདོ་བཞེས་བརག་
དཔྱད་མཛད་རུྒྱ་ད་ེརེད།	 	 ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོལོ་
ལྟར་སྨན་ཁང་འདིར་༸སྐུའི་འཕདོ་བཞེས་
ལ་སནྨ་པས་བརག་དཔྱད་ཞུ་རུྒྱ་ད་ེརུྒྱན་ལནྡ་
གི་བདེ་སྒ་ོལ་ྟབུ་ཞིག་ཡིན་སབས་མང་ཚོགས་
རྣམས་ཀིས་ཐུགས་འཚབ་གནང་དགོས་
པ་རྩ་བ་ནས་མེད།	 མ་ཡོ་སནྨ་ཁང་ད་ུཁ་
སང་དང་ད་ེརིང་བཞུགས་བཞག་མཛད་
ཡོད།	 	 ལགྷ་པར་གཏམ་བཟང་གི་གནས་
ཚུལ་ཞིག་ལ་སྨན་པས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་

དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིའཕལེ་རིམ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༡༥	ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༡༠།༢༠	ཙམ་གི་
ཐགོ་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞནོ་ཨཅྲཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་
ཚོགས་མཆོག་གིས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་གོ་སིྒག་ཞུས་པའི་བདོ་མིའི་ན་གཞོན་
འག་ོཁདི་ཟབ་སྦངོ་ཐངེས་གཉསི་པའ་ིཚོགས་
བཅར་བ་མཐ་ོསླབོ་ཁག་འད་མིན་ནས་སླབོ་
མ་གངས་	 ༦༨	 ཙམ་ལ་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་མང་གཙོའི་འཕལེ་རིམ་སྐརོ་ལ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།		
	 དེ་ཡང ་དཔལ ་ལྡན ་ ཚོགས ་
གཞོན་མཆོག་གིས་བ ོད་ཀི ་མང་གཙོའི ་
འཕལེ་རིམ་སྐརོ་ལ་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 ཐགོ་མར་ད་ེརིང་རྣམ་པ་ཚོར་གསུང་
བཤད་གནང་རུྒྱ་ད་ེསླབོ་འཁིད་ཀི་ང་ོབ་ོཞིག་
ཆགས་ཀི་ཡོད་པས་སླབོ་འཁིད་ད་ེགསན་
པའི ་རེས ་༸གོང ་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་ལ་
༸ཞབས་སོར་འཁོད་པ་ནས་ད་ལྟ་བར་གི་
བདོ་མིའི་བཙན་བལོ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྒམོ་
གཞི་དང་།	 སྒམོ་གཞི་ནང་ལས་དནོ་གང་
གནང་གི་ཡོད་མེད་ཤེས་དགོས་པ་མ་ཟད།	
ཟབ་སྦངོ་ཚར་བའི་རསེ་སུ་སིྤ་ཚོགས་ནང་
ང་ོསྤདོ་གནང་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་གལ་ཆེན་
པ་ོཡིན་སྐརོ་དང་།	 ད་ེརསེ་ཚོགས་གཞནོ་
མཆོག་གིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་ལནྷ་ནས་དཔར་
བསུྐན་གནང་བའི་བདོ་ཀི་མང་གཙོའི་འཕལེ་
རིམ་དང་འབལེ་བའི་བདོ་ཨིན་ཧིན་གསུམ་
ནང་གི་དཔ་ེདབེ་ཁག་གཅིག་ང་ོསྤདོ་གནང་
ཡོད།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིཆབ་
སདི་ལམ་ལུགས་ཀི་ང་ོབ་ོཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	
ལ་བཙན་བལོ་ནང་འགོ་མཛུགས་ཀང་བདོ་

མཆོག་གི་༸སྐུ ་གཟུགས་གནས་སངས་
ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་གསུང་བུང་།	
སྨན་ཁང་ནང་གི་བརག་དཔྱད་ལེགས་
གུབ་རེས་སང་སྔ་དརོ་སེན་ཌི་ཡ་གོ་ས་
གནས་སུ་ཉནི་གངས་བཞིའི་རིང་མཛད་
འཕིན་བསྐང་གནང་མཛད་རུྒྱ ་དང་།		
སབྐས་དརེ་གཙོ་བ་ོམི་གངས་	 ༢༦༠༠༠	
བརྒལ་བར་བཀའ་སླབོ ་བསྩལ་གནང་
མཛད་རུྒྱ་དང་།	 	 ལགྷ་པར་སེན་ཌི་ཡ་
གའོ་ིཀ་ེལོ་ཕརོ་ན་ིཡ་མཐ་ོསླབོ་ Univer-

sity of California San Diego ཏུ་མི་
གངས་སངོ་ཕག་	༢༥༠༠༠		ལ་བཀའ་
སླབོ་བསྩལ་གནང་མཛད་རུྒྱ་རེད།
	 ཕགོས་མཚུངས་གནད་ཡོད་
མི་ས་ཁག་གཅིག་དང་ལྷན་ཟུར་མཇལ་
རིགས་སོགས་མཛད་འཕནི་ཁག་གཅིག་
ཡོད།	 	 	 མི་ན་ིསོ་ཊ་ Minnesota ས་
གནས་སུ་ཉིན་གངས་གསུམ་གི་མཛད་
འཆར་ཡོད་པའ་ིནང་ནས་ཕི་ཟླ་	༦	ཚེས་	
༢༤	 ཉནི་བདོ་རིགས་མང་ཚོགས་ལ་
བཀའ་སླབོ་བསྩལ་གནང་མཛད་རུྒྱ་དང་
ཕི་ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་བྷ་ོསི་ཊོན་ས་གནས་
སུ་ཉིན་གངས་གཅིག་རིང་མཁས་ལས་
པ་དང་ལནྷ་མཇལ་འཕད་མཛད་རསེ་ཕི་
ཚེས་	༢༦	ཉནི་རྒྱ་གར་ད་ུཆིབས་༸ཞལ་
སུྒར་གནང་མཛད་རུྒྱ་རེད།	 	 ཅསེ་
གསུངས།།

ལ་སྔནོ་མ་ནས་ཆབ་སིད་ལམ་ལུགས་ཡོད་
སབས།	 བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་རྒྱབ་ལྗངོས་ཤེས་
དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་དང་།	 བདོ་
ཀི་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་མདརོ་ཙམ་ཞུས་ན།	 བདོ་

སིད་པ་ཆགས་པ་ནས་བ ོད་ལ་ཆབ་སིད་
ལམ་ལུགས་ཡོད་པ་ད ེ་མཁེན་དགོས་པ་
རེད།	 ཕི་ལོའ་ིསྔནོ་གི་ལོ་	 ༡༢༧	 ལ་བདོ་
རྒྱལ་གཉའ་ཁི་བཙན་པ་ོནས་འུ་དམུ་བཙན་
པའོ་ིརིང་རྒྱལ་ཐགོ་	 ༤༢	 བར་རྒྱལ་བརུྒྱད་
རིང་ལུགས་ཡིན་པ་དང་།	 རྒྱལ་བརུྒྱད་རིང་
ལུགས་དའེང་ཆབ་སིད་ཀི་རིང་ལུགས་ཤིག་
ཡིན།	 ད་ེརསེ་བདོ་སིལ་བུར་འཐརོ་ནས་
ཕི་ལོ་	 ༨༤༢	 ནས་	 	 ༡༢༥༤	 བར་བདོ་
ཆོས་ལནྡ་ཞིང་ཁམས་ད་ེཕི་རྒྱལ་ནས་བཙན་
འཛུལ་མེད་པར་ལུང་པ་རེར་དཔནོ་པ་ོརེར་
བས་ནས་ཆབ་སིད་ཀི་ལམ་ལུགས་ཤིག་གི་
ཐགོ་གནས་ཡོད།	ཅསེ་སོགས་ཀི་སྐརོ་དང་།	
	 དེ་ནས་བ ོད་མིའི ་མང་གཙོའི ་
སྐརོ་ལ་སླབེས་ཀི་ཡོད།	 བདོ་མིའ་ིམང་
གཙོའི་ཐོག་ལ་དསུ་རུྒྱན་ངས་གནད་དནོ་
གསུམ་གི་ཐགོ་ཞུ་ཡི་ཡོད།	 དང་པ་ོམང་
གཙོའ་ིབུང་བ།	 གཉསི་པ་མང་གཙོ་ཚགས་

ཚུད།	 གསུམ་པ་མང་གཙོ་ས་བརན།	 ང་
ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཤེས་འཇནོ་གཉསི་ལྡན་
ཡོད་པ་མང་པ་ོབུང་ཡང་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	
ལོ་ནས་ད་བར་མང་གཙོའི་སྒོམ་གཞི་ནང་

འགུར་ལྡགོ་གང་བུང་བ་རྣམས་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་ཐུགས་རའེི་བཀའ་དནི་ཉག་ཅིག་
ལ་བརནེ་ནས་བུང་བ་རེད།	 མང་གཙོའ་ི
བུང་བ་ལ་འཕལེ་རིམ་མི་འད་བ་གསུམ་
ཡོད།	ཕི་ལོ་	༡༩༦༠	ནས་	༡༩༩༠	བར་
ལོ་ང་ོསུམ་ཅུའི་རིང་མང་གཙོའི་འགུར་ལྡགོ་
ཅིག	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༡	 ནས་	 ༢༠༠༠	 བར་
ལོ་ངོ་བཅུའི་རིང་མང་གཙོའི་འགུར་ལྡགོ་
ཅིག	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༡	 ནས་	 ༢༠༡༠	 བར་
ལོ་བཅུའི་རིང་མང་གཙོའི་འགུར་ལྡགོ་ཅིག	
ད་ེནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ནས་ད་ལའྟ་ིབར་གི་
མང་གཙོའི་གནས་སངས་བཅས་ཀི་ཐགོ་ལོ་
དསུ་སོ་སོ་དང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་སོ་སོའི་ནང་
མང་གཙོའི་འཕལེ་རིམ་ལ་འགུར་ལྡགོ་གང་
བུང་བ་རྣམས་གསལ་བཤད་ང་ོསྤདོ་བཅས་
གནང་ཡོད།།
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ད་ཆ་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུབམས་བརྩ་ེགཞི་རྩར་བཟུང་བའ་ིརིག་གནས་གསར་བར་ེཞིག་ཡོང་སདླ་འབད་བརྩནོ་བདེ་དགསོ།
༄༅།	།སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་ཨ་
རིའི་སན་ཌི་ཡ་གོའི་ཁལེ་ལི་ཕརོ་ན་ིཡ་མཐ་ོ
སླབོ་ཏུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་རེས་རྒྱ་ནག་
དང་ཉ་ིཧངོ་།	སརྦ་ཛིལ།	ཕ་རན་སི་སོགས་
ནས་ཁནོ་གསར་འགདོ་པ་	༡༡༠	ལ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་འདགུ	
	 ད་ེཡང་གཙོ་བ་ོམགོན་པ་ོགང་
ཉིད་མཆོག་གིས་བམས་བརྩེའི་རིན་ཐང་
གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་འག་ོབ་མིའི་རིགས་
གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་གོང་མཐརོ་བཏང་
བ་བརུྒྱད་འཛམ་གླིང་ནང་ཞི་བད་ེབསུྐན་
རུྒྱ་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་སལོ་རུྒྱན་ནས་
དར་བཞིན་པའི ་ ཆོས་ལུགས་འད་མིན་
འཆམ་མཐུན་ངང་འཚོ་གནས་བ་རུྒྱའི ་
ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་
གནང་མཛད་རུྒྱ།	 ཕགོས་མཚུངས་བདོ་
མིའི་ཆབ་སིད་ཀི་དབུ་ཁིད་ནས་ད་ཆ་རྒན་
ཡོལ་ཞུས་ཟིན་ཡང་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་སོགས་སུང་སྐབོ་སླད་ཐུགས་བརྩོན་
མུ་མཐུད་མཛད་རུྒྱའི་སྐརོ་སོགས་བཀའ་

སླབོ་སྩལ་དནོ།	བདོ་མིའ་ིཆབ་སདི་ཀི་གནས་
སངས་ལ་མཚོན་ན་ཕི་ལོ་	༢༠༡༡	

ལོ་ནས་བཟུང་ངསོ་ཀིས་བདོ་མིའི་ཆབ་སིད་
ཀི་དབང་ཆ་ཡོངས་རགོས་མང་གཙོའི་ལམ་
ནས་འོས་འདམེས་བུང་བའི་འགོ་ཁིད་ལ་
རིྩས་སྤོད་ཟིན་སབས་ད་ཆ་ངོས་རང་བདོ་
མིའི་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་འགན་ནས་རྒན་ཡོལ་
ཆ་ཚང་ཞུས་ཟནི་པ་ཡིན།	 	 འནོ་ཀང་ངསོ་
རང་ཇི་སིད་ནམ་གནས་ཀི་བར་བདོ་ཀི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་།	 ཁརོ་ཡུག་སོགས་སུང་

སྐབོ་སདླ་འབད་བརྩནོ་བ་རུྒྱ་ཡིན།	བདོ་ཀི་

ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཟརེ་བ་འད་ིརྒྱ་གར་
ནང་ལོ་ང་ོསངོ་གི་རིང་ནས་དར་བཞིན་པའི་
རིག་གཞུང་ཁད་ད་ུའཕགས་པ་ཞིག་ཡོད་
པ་ནང་པའི་རིག་གཞུང་འདི་མི་ཚོས་ལོ་ང་ོ
སངོ་གཅིག་ཙམ་གི་རིང་གཅེས་ཉར་བས་
ནས་བསདྡ་པ་རེད།	 	 རིག་གཞུང་འད་ིན་ི
བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་ཙམ་གི་ཁ་ེཕན་ཙམ་མིན་

པར་འཛམ་གླིང་སིྤ་ལ་ཕན་ཐོགས་བསུྒབ་
ཐུབ་ངསེ་ཤིག་ཡིན་སབས་རིག་གཞུང་འདི་
བདག་པ་ོརྒྱག་རུྒྱའི་ལས་འགན་ཞིག་ངསོ་ལ་
ཡོད།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་
ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་ནག་ནས་པ་ཀི་སི་ཐན་བར་
རུྒྱག་བཞིན་པའི་གཙང་པ་ོཆེ་ཁག་ད་ེདག་
ཆུ་མགོ་བདོ་ཀི་འཁག་རོམ་ད་ེདག་ལ་ཐུག་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་མི་འབརོ་ཐརེ་འབུམ་
གཅིག་ལྷག་ཙམ་གི་འཚོ་རནེ་ལ་འབལེ་བ་
ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	 	 རུྒྱ་མཚན་
ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་མི་
ཉམས་སུང་སྐབོ་བ་རུྒྱ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད།	 འད་ིབདོ་པ་གཅིག་པའོ་ིཁ་ེཕན་གི་
སདྐ་ཆ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མ་རེད།	 ཨེ་ཤི་ཡའ་ི
ས་ཁུལ་གི་མི་འབརོ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞིག་
དང་འབལེ་བ་ཡོད་སབས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཡོད།	ཅསེ་དང་།
	 ཕོགས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་ནང་
གི་གནས་སངས་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	
ད་ེས་ྔལོ་རབས་	 ༦༠།༧༠	 ནང་རྒྱ་ནག་ཏུ་
རིག་གནས་གསར་བར་ེཟརེ་བ་ཞིག་དར་བ་

རེད།		འནོ་ཀང་དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་དམར་
ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁིད་སིྤ་དང་ལགྷ་པར་
སདི་འཛིན་ཞི་ཅིན་པངི་	 Xi	 Jinping	 གི་
འགོ་ཁིད་འགོ་ད་ེསྔའི་འཐབ་རྩོད་ཀི་རང་
བཞིན་ལྡན་པའི་རིག་གནས་གསར་བར་ེལྟ་
བུ་མིན་པར་བམས་བརྩེའི་རང་བཞིན་པའི་
རིག་གནས་གསར་བར་ེཞིག་ཡོང་སདླ་ངསེ་
པར་ད་ུའབད་བརྩནོ་གནང་དགོས་ཀི་འདགུ	
ད་ེའད་བུང་བ་ཡིན་ན་འཛམ་གླིང་གི་མི་
འབརོ་མང་ཤོས་དང་དཔལ་འབོར་ཐོག་
ནས་བརདོ་ན་ཡར་རྒྱས་ཆེ་ཤོས་ཨང་གཉསི་
པར་གགས་པ་རྒྱ་ནག་རང་ཉདི་ལ་མཚོན་
ནའང་ཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ཐུབ།		ཅསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་མ་ཟད།	 གསར་འགདོ་
པ་མི་གངས་	 ༡༡༠	 འད་ུའཛོམས་བུང་བ་
རྣམས་ལ་འག་ོབ་མིའི་བཟང་པའོི་རིན་ཐང་
དང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གོང་མཐོར་
གཏངོ་རུྒྱའ་ིཐད་དམིགས་བསལ་ལས་འགན་
ཞིག་གསར་འགོད་པ་ཚོ་ལའང་ཡོད་སྐརོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་གསར་འགོད་པའི་ད་ི
བར་བཀའ་ལན་སྩལ།།

གཞནོ་སྐསེ་རྣམས་ལ་འག་ོཁདི་ཟབ་སྦངོ་སབྐས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༥	
ནས་	༡༧	བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
གོ་སིྒག་འགོ་རྒྱ་གར་ནང་གི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ཁག་	 ༢༥	 ཙམ་ནང་འགམི་
བཞིན་པའ་ིབདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་གངས་	 ༦༨	
ལ་བདོ་མིའི་ན་གཞོན་འགོ་ཁིད་ཟབ་སྦོང་

དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།
	 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོ
ཆུ་ཚོད་	 ༡༡།༡༥	 ཙམ་ལ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་གཞོན་སྐེས་རྣམས་ལ་
བདོ་དང་འགོ་ཁིད་ཅེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་
ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 སིྤ་ཚོགས་
སིྤ་ཡོངས་ནང་གཞོན་སྐེས་ཚོའི་མི་ཚེའི་
མདནུ་ལམ་ཐད་གང་བདེ་དགསོ་མིན་དང་།	
མི་ཚེའི་མདནུ་ལམ་ཡག་པ་ོཡོད་དང་མེད།	
ཅེས་སིྤ་ཡོངས་ནས་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོ
གནང་བཞིན་འདགུ	 ང་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ལ་ཡོད་པའི་སབྐས་བཀའ་ཤག་ནས་

ཁེད་རང་ཚོའི་མི་ཚེའི་མདནུ་ལམ་ཧ་ཅང་
གསལ་པ་ོཡོད་རེད།	 གང་བདེ་དགསོ་རེད་
ཅ་ེན།	 འག་ོཁདི་བདེ་དགསོ་རེད།	 འག་ོ
ཁདི་བདེ་དགསོ།	 ཞསེ་བརདོ་སབྐས་ཁདེ་
རང་ཚོ་ངསེ་པར་ད་ུཆབ་སིད་པ་བསོ་ཟརེ་
གི་མེད།	 	 འག་ོཁདི་བདེ་དགསོ་ཟརེ་དསུ་
གཞིས་ཆགས་ནང་ལ་མཚོན་ན།	བརྒྱ་དཔནོ་

དང་བཅུ་དཔནོ་ལ་ྟབུ་དང་།		ད་ེབཞིན་ཁརོ་
ཡུག་ཐོག་ལས་འགུལ་སྤལེ་རུྒྱར་འགོ་ཁིད་
ཐུབ་མཁན་དང་།	 	 	 ཕགོས་མཚུངས་སིྤ་
ཚོགས་ནང་གི་ལས་རིགས་འད་མིན་ཐོག་
འག་ོཁདི་ཐུབ་མཁན་ཞིག་དང་།		ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་ཐགོ་ལ་ཆ་མཚོན་
ནའང་འག་ོཁདི་ཐུབ་མཁན་དགསོ།	 ཞསེ་
པའ་ིདནོ་ཡིན།	ཁདེ་ཚོའ་ིཁདོ་ནས་མ་འངོས་
པར་སིད་སྐངོ་ཐནོ་ཐུབ་པ་དགོས་པ་མ་ཟད།			
བཀའ་བླནོ་དང་།	 དུང་ཆེ།	 ས་ིཞུ་བ་ཚུན་
ཁདེ་ཚོའ་ིནང་ནས་ཐནོ་དགསོ།	 དརེ་བརནེ་
འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་སླབོ་ཕུག་ཚོ་ལ་ཟབ་
སྦངོ་ཞིག་གནང་བཞིན་ཡོད།	 སིྤར་འཛིན་

རིམ་བཅུ་པའི་སབྐས་ལ་འགོ་ཁིད་ཟབ་སྦངོ་
འད་ིཐབོ་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐགོས་གང་ཡོད་ཅ་ེ
ན།	 	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སླབོ་ཡོན་
དང་ལམ་སནོ་ཆ་ཚང་རགོས་པའི་ཐགོ་ནས་
ཚན་རིག་དང་ཚོང་རིག	 སུྒ་རྩལ་གང་བདེ་
ཀི་ཡིན་པའ་ིཐགོ་ཐག་གཅདོ་དགསོ།
	 བོད ་པ ་ ཡིན ་པར ་བར ེན ་མ ་
འངོས་པར་འགོ་ཁིད་ཆགས་དགོས་ཀི་ཡོད།	
སིྒག་འཛུགས་ད་ེའད་ཞིག་ཡོད་རེད་ཅེས་
ཆ་ཚང་ང་ོསྤདོ་གནང་།	 མཐ་ོསླབོ་ཏུ་སླབེ་
ཡོང་སྐབས་བསྐར་ད་ུའགོ་ཁིད་བདེ་དགོས་
རེད་ཅསེ་བཞུགས་སརྒ་ར་རམ་ས་ལར་ཁདེ་
ཚོ་མགོན་འབདོ་བེད་དགོས་དནོ་ནི་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་བདག་པ་ོབརྒྱག་ཏུ་ཡོང་
དགསོ་ཞསེ་བརདོ་ཀི་ཡོད།	 	 	 བདག་པ་ོ
བརྒྱག་ཏུ་ཡོང་དགོས་ཞེས་ཟརེ་དསུ་སི་ཞུ་
བ་བདེ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 སིྤ་འཐུས་དང་དུང་
ཆེ་བདེ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 བཀའ་བླནོ་གནང་
དགསོ་ཀི་ཡོད།	 སདི་སྐངོ་གནང་དགསོ་ཀི་
ཡོད།	ད་ེདང་འབལེ་བའ་ིགཞུང་འབལེ་མིན་
པའི་ཚོགས་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་ད་ེདག་
ནང་ལ་ཆ་ཤས་བླང་ནས་འགན་འཁེར་བ་
ཡིན་ནའང་འག་ོཁདི་རེད།	 གཞིས་ཆགས་
ནང་ལའང་འགོ་ཁིད་བེད་ནའང་འགིག	
གཞིས་ཆགས་མེད་ཅེས་གཞིས་ཆགས་ཕི་
ལའང་ཚན་རིག་དང་ཚོང་རིག་ཐོག་ལ་
ཡིན་ནའང་འག་ོཁིད་མཁན་དགསོ་ཀི་འདགུ	
ཟབ་སྦངོ་ཐགོ་འག་ོསོང་ཕནོ་ཆེན་པ་ོབཏང་
བའ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོའད་ིརེད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།

མཉམ་འབལེ་ཁག་གི་རིྩས་པ་རྣམས་ལ་
རིྩས་དང་འབལེ་བའ་ིཟབ་སྦངོ་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་དང་བདོ་མིའ་ིསིྤ་མཐུན་
མཉམ་འབལེ་ཐུན་མོང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༣	ནས་	༡༩	

བར་ཉནི་གངས་བདནུ་རིང་སྦངེ་ལོར་སིྤ་མཐུན་མཉམ་འབལེ་གི་ཚོགས་ཁང་ད་ུམཉམ་
འབལེ་ཁག་བཅ་ོལའྔ་ིརིྩས་པ་གངས་	༡༨	ལ་དངསོ་ཟགོ་དང་ཞབས་ཞུའ་ིཁལ།	འབབ་
ཁལ།	 ད་ེབཞིན་སྔནོ་རིྩས་སོགས་རིྩས་དང་འབལེ་བའ་ིཟབ་སྦངོ་ཞིག་དབུ་འཛུགས་
གནང་ཡོད།	 ཟབ་སྦངོ་སབྐས་ཀི་ཁད་སནོ་མི་ས་ན།ི	 སྦངེ་ལོར་ད་ུཡོད་པའ་ི B E So-

lutions Private Ltd ཞསེ་པའ་ིབས་ིགནས་ཁང་གི་ཆེད་ལས་པ་གྷ་ིརི་བ་ྷཔུ་པ་ི Giri 

Babu P ལགས་དང་།	 མོཧ་མཏ་མོ་ཧ་ིཨུ་ཏནི་ Mohammaed Mohiuddin ལགས།	
ས་ལྦ་ིཏ་ Savitha ལགས་བཅས་དང་།	 ད་ེབཞིན་སྦངེ་ལོར་Joint Commissioner of 

Commercial Taxes, E-Audit ལས་ཁུངས་ཀི་བ་ྷས་ལ་ྦར་ཇི་ཀ་ེཨེས་Basavaraj K S 

ལགས།	རྒྱ་གར་ཆེས་མཐའོ་ིརིྩས་ཞིབ་པ་ཅ་ནྲཱ་པ་ཨར་ནལུ་ལྦ་ི Channappa R. Nulvi 

ལགས།	 བདོ་མིའ་ིསིྤ་མཐུན་མཉམ་འབལེ་གི་རིྩས་དཔནོ་ཐུབ་བསན་ཚེ་རིང་ལགས་
བཅས་ཡིན་འདགུ	
	 ད་ེཡང་ཐགོ་མརབདོ་མིའི་སིྤ་མཐུན་མཉམ་འབལེ་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་
གིས་བདོ་མིའ་ིམཉམ་འབལེ་ཁག་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་མཉམ་འབལེ་ཆུང་བ་རྣམས་ལ་
རིྩས་ཁ་དང་འབབ་ཁལ་སོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་ལ་བརནེ་ནས་འཛིན་སྐངོ་སིྤ་ཡོངས་ལ་
དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་མཉམ་འབལེ་ཁག་གི་རིྩས་ཁ་དསུ་ཐགོ་ཉར་
ཚགས་བདེ་ཀི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར།	 གལ་ཏ་ེརིྩས་པ་རྣམས་ལ་དགསོ་ངསེ་རུྒྱས་
མངའ་དང་ཉམས་མངོ་།	ད་ེབཞིན་དསུ་ཚོད་ངསེ་ཅན་གི་ཁལ་འབབ་ཐགོ་ལ་ག་ོརགོས་
མ་འདང་བ་ཡིན་ན།	 དའེ་ིརྐནེ་པས་མཉམ་འབལེ་ཁག་ལ་ཆད་པ་ཤུགས་ཆེ་ཕགོས་
བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 སིྤ་ཡོངས་ནས་མཉམ་འབལེ་ཁག་གི་རིྩས་པ་འཕ་ོའགུར་དང་།	
རིྩས་པ་གསར་པ་རྣམས་ཉམས་མངོ་མ་འདང་བའ་ིདཀའ་ངལ།	 ད་ེབཞིན་རིྩས་ཁ་སྒ་ོ
བརྒྱག་རུྒྱ་དང་རིྩས་ཞིབ་སནྙ་ཐ་ོམཇུག་སྐངོ་བདེ་རུྒྱར་རསེ་ལུས་ཐབེས་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་
བཅས་ང་ོསྤདོ་གནང་རསེ་ཟབ་སྦངོ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

སྐ་ུཔར།	ཇ་ེརེ་མི་ར་སེལ།
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བླའོ་ིརྣམ་གཞག་དང་བདེ་ལས།	ཚད་མ་རིག་པའ་ིརྣམ་གཞག་ད་ེདག་མཐ་ོསླབོ་འདའི་ིསླབོ་ཚན་
ནང་འཇགོ་རུྒྱར་འབད་བརྩནོ་བ་འསོ་པ་ཞིག་རེད།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༡༧རེས་གཟའ་སྤནེ་པའི་ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་

ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་
ཁེལ་ལི་ཕརོ་ནི་ཡ་མཐོ་སླབོ་ཀི་བསླབ་པ་
མཐར་སོན་པའི་དགའ་སནོ་མཛད་སྒའོི་སྐུ་
མགནོ་གཙོ་བའོི་གསུང་བཤད་སྩལ་གནང་
མཛད་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་བསབླ་པ་མཐར་
སོན་པའི་སླབོ་ཕུག་སོགས་ཁོན་མི་གངས་
སངོ་ཕག་བརྒལ་བའི་དབུས་ལས་རིམ་གི་
ཐོག་མར་མཐོ་སླབོ ་ཀི ་རིགས་བདག་སྐུ ་
ཞབས་པྲཱ་ཌིབ་ཁ་ོསི་ལ་	 Pradeep	 Kho-
sla	 མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོའ་ི
བསབླ་པ་མཐར་སོན་པའི་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་སྙངི་བསྡུས་ཤིག་དང་།	
མཐ་ོསླབོ་དའེི་གཟངེས་རགས་མཐ་ོཤོས་ད་ེ

བ ོད་མིའི ་བླ་ན་
མེད ་པའི ་ད བུ ་
ཁི ད ་ མ ཆོ ག ་
ལ་འབུལ་ལམ་
ཞུ ་ རུྒྱ ་ ཡི ན ་
སྐ ོ ར ་ སོ ག ས ་
ངོ ་ སྤོ ད ་ ཞུ ས ་
གུབ་མཚམས།	

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	
		 དེ་རིང་མཐོ་སླབོ ་ཀི ་བསླབ་པ་
མཐར་སོན་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་
བ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་
ཚོར་བུང་།	 ངསོ་ཀིས་ཨིན་སདྐ་སླབོ་སྦངོ་
བ་རུྒྱ་ཐགོ་མར་ཕི་ལོ་	 ༡༩༤༠	 སབྐས་ནས་
འགོ་བཙུགས་ཡོད་ཀང་ད་ལྟའང་ཨིན་སྐད་
ཆག་པ་ོཞིག་ལས་མི་ཤེས།	 	 ནང་པའ་ིདག་ེ
འདནུ་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངསོ་ནས་ཐར་པའི་
གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ངེས་པར་ད་ུཨིན་སྐད་
ཤེས་དགསོ་པ་མ་མཐངོ་།	 ༼ཞལ་ཤོབ་
མཛད།༽	 ངསོ་རང་ཕུ་གུ་ཆུང་དསུ་སབྐས་

ནས་སིྒད་ངན་ཞིག་ཡིན།		གཞནོ་སྐསེ་ཁདེ་
རང་ཚོ་འག་ོབ་མི་སྡའེི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ཕུགས་
འདནུ་ཡིན།		ད་ལ་ྟདསུ་རབས་	༢༡	འག་ོ
སདོ་སབྐས་འདརི་ཁདེ་ཚོར་འཛམ་གླངི་ནང་
དབུལ་ཕུག་བར་ཁད་ཉུང་ད་ུགཏངོ་རུྒྱ་དང་།		
དམག་ཁུག་གི་འཇིགས་སང་སོགས་དཀའ་
ངལ་ད་ེདག་སེལ་ནས་བད་ེཞིང་སིྐད་པའི་
འཛམ་གླངི་ཞིག་བསུྐན་རུྒྱའི་ག་ོསབྐས་བཟང་
པ་ོཞིག་ཡོད།	 ང་ཚོ་རྒན་པ་ཚོ་དའེ་ིབར་
གསོན་ཐུབ་རུྒྱ་ཁག་པ་ོརེད།	 འག་ོབ་མི་ན་ི
སིྤ་ཚོགས་ལ་ཧ་ཅང་བརནེ་ནས་འཚོ་དགོས་
པའ་ིསེམས་ཅན་ཡིན།		དངེ་སབྐས་ག་ོལའ་ི
གནམ་གཤིས་ཀི་འཇིགས་པ་ད་ེང་ཚོ་ཐུན་
མོང་གི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།		རང་
བཞིན་འབུང་བའ་ིའཇིགས་པ་ད་ེརིགས་ཀིས་
ང་ཚོར་མཉམ་རུབ་ཀི་འབད་བརྩོན་ཐོག་
ནས་ཐུན་མོང་གི་དམིགས་ཡུལ་སུྒབ་དགོས་
པའ་ིསླབོ་གསོ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།	 གལ་ཏ་ེ
དསུ་རབས་འདའིི་ནང་འཛམ་གླངི་བད་ེཞིང་
སིྐད་པ་ཞིག་དགསོ་ན།	མིའ་ིབསམ་བླའོ་ིནང་
ཞི་བད་ེགངོ་སྤལེ་བཏང་བ་བརུྒྱད་ནས་བསུྐན་
ཐུབ་རུྒྱ་ལས་ག་ོམཚོན་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནས་

བད་ེསིྐད་བསུྒབ་ཐབས་མེད།	 ཁདེ་ཚོས་
བརྩནོ་པ་ཆེན་པསོ་སླབོ་སྦངོ་བས་འབས་སུ་
ད་ེརིང་འདརི་བསབླ་པ་མཐར་སོན་གི་ལག་
འཁརེ་ཐབོ་པ་རེད།		དརེ་བརནེ་ངསོ་ཀིས་
ཁདེ་ཚོར་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ད་
ཆ་ཤེས་ཡོན་གང་སྦངས་པ་ད་ེདག་གཞན་
ལ་རྙགོ་ག་བཟ་ོགཞི་ཞིག་ཏུ་མ་སོང་བར་
ཞི་བད་ེབསུྐན་རུྒྱར་ཞབས་འདགེས་བསུྒབ་
ཐུབ་པ་ཞིག་དགསོ།	 	 ད་ེན་ིགཙོ་བ་ོནང་གི་
བསམ་བླ་ོད་ེབམས་བརྩེས་ཟིན་པའི་ཐོག་
ནས་ཆོད་སེམས་དང་
བཟང་ཕོགས་ཀི་རེ་
བར་གཞི་བཅལོ་ནས་
རང ་ གིས ་རང ་ལ ་
གདེང་ཚོད་དགོས།			
གཞན་གི་བད་ེསྡགུ་ལ་
སེམས་ཁུར་བ་རུྒྱའི་
བམས་བརྩེའི ་ ཚོར་
བ་དསེ་རང་ལ་སྙིང་སབོས་སྤལེ་བཞིན་པ་
ངསོ་ཀིས་ཉམས་མངོ་ཐགོ་ནས་བརདོ་ཐུབ།	
ད་ེབཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བླའོི་རྣམ་
གཞག་དང་བདེ་ལས།	 ཚད་མ་རིག་པའ་ི

རྣམ་གཞག་སོགས་ནི་ནང་ཆོས་གཅིག་པའོི་
རྣམ་གཞག་རེད་ཅེས་བརོད་རུྒྱ་གང་ཡང་
མེད།	 རིག་གནས་ད་ེདག་སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཤེས་
ཡོན་སྡ་ེཚན་ནང་འཇགོ་ཐུབ།	 	 མཐ་ོསླབོ་
འདིར་ཡང་སླབོ་ཚན་ད་ེདག་ཐགོ་སླབོ་ཁིད་
བདེ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན།	 ཕགོས་མཚུངས་
འབད་བརྩོན་བདེ་ཆོག་པ་ཞིག་ཀང་ཆགས་
ཡོད།	 ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་འབལེ་
ཚོགས་བཅར་བའི་ཁདོ་རྒྱ་གར་བ་ཡོད་མེད་
བཀའ་རྩད་མཛད་ནས་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་

མཆོག་གིས་སྐུ ་ཚེ་ཧིལ་པའོི་རིང་རྒྱ་གར་
སལོ་རུྒྱན་གི་དཔལ་ནྲཱ་ལེནྡྲའི་བཞེས་སལོ་ད་ི
མ་མེད་པ་ད་ེདག་ལ་སྦངས་བརྩོན་མཛད་
སྐརོ་བཅས་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

བལ་ཡུལ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ད་ུའབལེ་མཐུད་
གསར་རྙངི་འཕ་ོལེན་གི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།

༄༅།	 །དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་ནས་སྤགོ་
ར་གླ་ོསིྒག་བད་ེདནོ་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ཚུལ་

ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་སུ་བལ་ཡུལ་དནོ་
གཅདོ་ཁང་གི་འབལེ་མཐུད་པར་བསྐ་ོགཞག་
གནང་དནོ་བཞིན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	
ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་བལ་ཡུལ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
གི་འབལེ་མཐུད་གསར་རྙིང་འཕ་ོལེན་གི་
མཛད་སྒ་ོཞིག་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད།	 སབྐས་
དརེ་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་ཚབ་རིྩས་
སྤདོ་རིྩས་ལེན་གི་སྤདོ་དཔང་ཕི་དལི་ལས་
ཁུངས་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་
བུ་ལགས་དང་།	 དནོ་ཁང་གི་འབལེ་མཐུད་
པ་གསར་རྙངི་གཉསི།	 གཞན་ཡང་ཕགོས་
བཞུགས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས།	 ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་དང་
ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པ།	 ས་གནས་
རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་

བརྷ་ཛིལ་དནོ་ཁང་གིས་བམས་བརྩ་ེགངོ་མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱའ་ིཟབ་
སྦངོ་ག་ོསིྒག་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	
ཚེས་	༩		ནས་	༡༡	བར་ཉནི་
གངས་གསུམ་ རིང ་བྷར ་ ཛིལ ་
སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་གོ་སིྒག་འགོ		
ཨ་རིའི་ཨེ་མོ་རི་མཐོ་སླབོ་ཀིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བསླབ་གཞིའི་
ཐོག་བམས་བརྩེ་བླ་ོགོང་མཐོར་
གཏངོ་རུྒྱའ་ིཟབ་སྦངོ་ Cognitive-

ly Based Compassion Train-

ing  ལེགས་གུབ་བུང་འདགུ
	 ད་ེཡང་ཟབ་སྦངོ་ལས་
རིམ་གཙོ་སྐངོ་གནང་མཁན་བ་ླམ་
རིན་ཆེན་མཁནེ་རབ་ལགས་ཡིན་
ཞིང་།	 	 ཁངོ་ན་ིསེམས་ཁམས་
རིག་པ་བ་དང་བྷར་ཛིལ་བ ོད ་
ཁང་གི་འཛིན་སྐངོ་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་མི་ཡིན་པ་མ་ཟད།		ཁུལ་
ད ེར ་ས ་སྐ་དགོན ་པ ་བཞེངས་
མཁན་ཡང་ཡིན་འདགུ	 	 	 ཟབ་
སྦངོ་ད་ེརིགས་ག་ོསིྒག་གནང་རུྒྱའི་
ཆོག་མཆན་ཡོད་མཁན་མི་གཉསི་
ལས་མེད་པའི་ཁངོས་ནས་གཅིག་
ཁངོ་ཡིན་འདགུ	 ཟབ་སྦངོ་ད་ེཆ་
གཉིས་སུ་ཕེ་ནས་ཆ་དང་པ་ོད་ེ
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཕི་ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	

པ།	 སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་རྣམ་པ།	 ད་ེ
བཞིན་གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་

ཚོ ག ས ་ པ ་
ཁག ་ གི ་སྐུ ་
ཚབ་རྣམ་པ་
བཅས་ཁོན་
མི ་མང ་ལྔ ་
བ ཅུ ་ ལྷ ག ་
ཙ མ ་ བ ལ ་
ཡུ ལ ་ དོན ་

ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་འད་ུའཛོམས་གནང་
རསེ་དནོ་གཅོད་དུང་ཆེས་མཛའ་བརྩེ་ལྡན་
པའི་འཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་
ཞུས།	 ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་གི་སྐ་ུ
ཚབ་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་གི་སྤདོ་དཔང་ཕི་
དལི་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་
ལགས་ཀིས་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་དང་འབལེ་
བའི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་
འབལེ་མཐུད་པ་གསར་རྙིང་གཉིས་ནས་
གསུང་བཤད་གནང་།	 ད་ེརསེ་བལ་ཡུལ་
ད ོན་གཅོད་ཁང་གི ་ལས་བེད་ཐུན་མོང་
ནས་ད་ེསྔའི་འབལེ་མཐུད་པ་ར་མགིན་ར་ོ
རེ་ལགས་སུ་དན་རནེ་ཕག་རགས་ཕུལ་ཏ་ེ
གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོམཇུག་སིྒལ་ཡོད་པ་
བཅས།།

༢༦	 དང་	 ༢༧	 བཅས་ཉནི་གངས་ཉསི་
རིང་གནང་ཡོད་ཅིང་།		ཆ་གཉསི་པའ་ིསླབོ་
ཁིད་སྐབས་སེམས་ཁམས་རིག་པ་བ་དང་།	
སྨན་གི་ཆེད་ལས་པ་གཙོ་བརོ་གུར་པའི་མི་

གངས་	༢༠	མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
	 སླབོ ་ཚན་རྣམས་ནི་རྒོད་པའི ་
སེམས་ཁ་ནང་ད་ུབསྡ་ུཐབས་དང་།	 	 ཞ་ེ
སངྡ་སོགས་མི་མཐུན་ཕགོས་ཀི་བླརོ་གཉནེ་
པ་ོབསན་ཕགོས།	 	 བདག་གཞན་མཉམ་
བརའེ་ིབླ་ོསྐ་ེཚུལ།		དག་ེབའ་ིབླ་ོདང་གཞན་
དནོ་གི་བསམ་པ་གོང་འཕལེ་གཏངོ་ཐབས་
སོགས་ཡིན་འདགུ	 རེས་གཟའ་པ་སངས་
ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ད་ུབླ་མ་རིན་ཆེན་ལགས་
ཀིས་ཟབ་སྦངོ་གི་ཐགོ་མར་བམས་བརྩའེི་ང་ོ
བ་ོདང་ཕན་ཡོན།		བམས་བརྩའེ་ིབླསོ་རང་

ཉིད་ལུས་ཁམས་བད་ེཐང་ལ་ཕན་ཐོགས་
གང་ཡོད་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་།	 རེས་
གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་ཟབ་སྦངོ་ཉནི་མཐའ་མའ་ི
སྐབས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ཀིས་ཟབ་

སྦངོ་སྐབས་རང་ཉིད་ལ་མངོ་ཚོར་ཇི་བུང་
སྐརོ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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མད་ོཁམས་ཆུ་བཞི་སངྒ་དུག་བདོ་ཀི་བསན་སུང་དང་བངླས་དམག་
དབུ་བརྙསེ་པའ་ིདསུ་དན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

བདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་ཁག་གཅིག་ལ་འག་ོཁདི་ཟབ་སྦངོ་ཐངེས་གཉསི་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༥	
ནས་	༡༧	བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་

གོ་སིྒག་འགོ་རྒྱ་གར་ནང་གི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ཁག་	 ༢༥	 ཙམ་ནང་འགམི་
བཞིན་པའ་ིབདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་གངས་	 ༦༨	
ལ་བདོ་མི་ན་གཞོན་ལ་འགོ་ཁིད་ཟབ་སྦངོ་
དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།
	 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོ

ཆུ་ཚོད་	 ༩།༡༥	 ཙམ་ལ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་བཀའ་
བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་།	 ཤེས་

རིག་མདནུ་ལམ་ཚན་པའ་ིའགན་འཛིན་སྒལོ་
དཀར་དབང་མོ་ལགས།	 ཚོགས་བཅར་བ་
མཐ་ོསླབོ་ཀི་གཞོན་སྐསེ་ཁག་གཅིག་བཅས་
ཚང་འཛོམས་ཐོག་ཤེས་རིག་མདནུ་ལམ་
ཚན་པའ་ིའགན་འཛིན་སྒལོ་དབང་མོ་ལགས་
ཀིས་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་བསནུ་

སྐུ ་མགོན་གཙོ ་བ ོ་ ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ ་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	
	 ད་ེརིང་འདརི་བདོ་མིའ་ིན་གཞནོ་
ཟབ་སྦངོ་ཐངེས་གཉསི་པའི་ཐགོ་མཐ་ོསླབོ་
འད་མིན་ནས་སླབོ་མ་	 ༦༨	 ཙམ་ཕབེས་
འདགུ་པར་ཐགོ་མར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
དང་ང་རང་སྒརེ་ངསོ་ནས་འཚམས་འདའིི་
བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ང་ཚོས་
འགོ་ཁིད་ཀི་ཟབ་སྦོང་གནང་བཞིན་པ་ད་ེ
འགན་འཁུར་སངས་སྐརོ་བསླབ་ཀི་ཡོད།	
ངའི་བསམ་པར་གལ་ཏ་ེལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་
དཀིལ་འཁརོ་བཞངེས་པ་ཡིན་ན།	 ཤེས་
ཡོན་ནི་དའེི་དཀིལ་དརེ་སླབེ་ཀི་འདགུ་སྙམ་
གི་ཡོད།	 ད་དངུ་ལོ་ལ་ྔབཅུ་བསྐར་ད་ུབསདྡ་
དགསོ་བུང་བ་ཡིན་ན།	 བཙན་བལོ་ནང་
རང་སྐ་ཕརེ་བའི་ཐགོ་ནས་གནས་ཐུབ་པ་མ་
ཟད།	 རང་སྐ་ཕརེ་བའ་ིཐགོ་ནས་ཁ་གཏད་
བདེ་ཐུབ་པར་ཤེས་ཡོན་ལས་ལགྷ་མེད།
ཁེད་རང་ཚོའི་ནང་ནས་འགོ་ཁིད་ཀི་ཟབ་

རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁུལ་ད་ུབིས་པའ་ིཀླགོ་རྩལ་
སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་གནང་བ།

སྦངོ་ནང་ཐངེས་ཁ་ཤས་མཉམ་ཞུགས་བས་
མངོས་མཁན་ཡོད་རེད་དན་གི་འདགུ	 བར་
ལམ་ནས་འགོ་ཁིད་ཀི་ཟབ་སྦངོ་གནང་རུྒྱ་
མང་ཙམ་ཕིན་པ་རེད།	 ང་ཚོ་མི་འབརོ་གི་
ཆ་ནས་རྒྱ་ནག་དང་སྡརུ་བ་ཡིན་ན།	 ང་ཚོ་
བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་ལས་མེད།	 རྒྱ་མི་དངུ་
ཕུར་བཅུའམ་བཅུ་གཉསི་ཙམ་ཡོད།	 དརེ་
བརནེ་རྣམ་དཔྱདོ་དང་སྤུས་ཚད་ཐགོ་ནས་ཁ་
གཏད་གཅགོ་དགསོ།	ཤེས་ཡོན་དང་མཉམ་
ད་ུསིྤ་ཚོགས་དང་།	 རྒྱལ་ཁབ།	 མི་རིགས་
ཀི་འགན་འཁུར་གི་བསམ་བླ་ོདགསོ་ཀི་ཡོད་
པར་བརནེ་འགོ་འཁིད་ཀི་ཟབ་སྦངོ་གནང་
དགོས་དནོ་ནི་མིའི་སྤུས་ཚད་དང་འགན་
འཁུར་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཐབས་ཀི་ཆེད་ད་ུ
ཡིན།	 འག་ོའཁདི་སངྒ་ལ་སླབེ་ཡོང་དསུ་
འགན་འཁུར་རང་བཞིན་གི་སླབེ་ཀི་ཡོད།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནི་བདོ་མིའི་འཐབ་
རྩདོ་ཀི་འགན་འཁུར་མཁན་རེད།	 འད་ིམ་
འངོས་པར་བདག་པ་ོརྒྱག་མཁན་ཁདེ་རང་

ཚོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་སབས།	 ལོ་བཅུ་གངས་
ནང་དང་ཁ་ཤས་ཉིན་ཤས་རེས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ནང་ཕག་ལས་གནང་ཆེད་
ཡོང་མཁན་ཡོད་ངསེ་རེད།	 དརེ་བརནེ་མ་
འངོས་པར་འགན་འཁུར་ཐུབ་མཁན་ཧ་ཏག་
ཏག་ཅིག་བཟ་ོརུྒྱར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
ལས་འགན་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདགུ	 རྩ་
བའི་འག་ོགནོ་ཆེན་པ་ོཡོད་ནའང་ང་ཚོས་
འག་ོགནོ་ལ་མ་འཛེམས་པར་ཟབ་ཁིད་གང་
གནང་བ་ཡིན་ནའང་ཚད་མཐ་ོཤོས་ད་ེབུང་
ན་སམྙ་པའ་ིརེ་བ་བརྒྱབ་ཀི་ཡོད།	ཅསེ་དང་།
	 འགོ་འཁིད་བེད་སྐབས་བཀའ་
མོལ་གནང་སངས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོདགོས་ཀི་
ཡོད་པ་ངས་གལ་ཆེན་པརོ་མཐངོ་གི་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 རྣམ་དཔྱདོ་དང་ཤེས་ཡོན་ཡང་
དགསོ་པ་བརདོ་མི་དགསོ་པ་རེད།	 བཅས་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	

ཟླ་	༦	ཚེས་	༢	ནས་	༩	བར་ཉནི་གངས་
བརྒྱད་རིང་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁུལ་གི་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གླིང་
དང་།	 ཏ་ེཛུ་དར་རྒྱས་གླངི་།	 བསན་འཛིན་
སངྒ་ཁུལ་གནས་སྡདོ་ཕ་མ་	 ༢༠༠	 ཙམ་ལ་
བིས་པའི་ཀླགོ་རྩལ་ཇི་ཙམ་གལ་གནད་ཆེན་
པ་ོཡིན་སྐརོ་གི་ཟབ་སྦངོ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད།		
	 ད་ེཡང་ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦངོ་
གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	ཕ་མས་རུྒྱན་ད་ུ
ཕུ་གུར་སུྒང་གཏམ་བཤད་རུྒྱ་གནད་འགག་
ཆེན་པ་ོཡིན་པའི་སྐརོ་གསལ་རགོས་ཐུབ་རུྒྱ་
དང་།	 ཕ་མས་ཕུ་གུ་ཚོར་སླབོ་དབེ་འདམེས་
སུྒག་དང་མངགས་ཉ་ོཇི་ལྟར་བེད་དགོས་
པའི ་ཐད་ལམ་སནོ་གནང་ཕོགས་དང་།	
ཕ་མའི་ལམ་སནོ་འགོ་མཐར་ཕུ་གུ་རྣམས་
ཕིར་སླབོ་གྲྭ་གལོ་ནས་ནང་ད་ུལོག་རསེ་དབེ་
སོགས་བཀླག་རུྒྱར་མ་སྐུལ་དང་བངླས་ཐགོ་
ནས་ཡོང་ཐུབ་པ་བཟ་ོརུྒྱ་བཅས་ཡིན།	 ཕ་
མས་ཕུ་གུར་བཀགླ་རུྒྱའི་སུྒང་དབེ་འདམེས་
སུྒག་བདེ་ཕགོས་དང་།	 ཐབས་ལམ་འད་
མིན་བརུྒྱད་ནས་ཕུ་གུར་སུྒང་གཏམ་ཤོད་
སངས།	 ལགྷ་པར་ཕུ་གུའ་ིསར་ཕ་མས་དབེ་
རིགས་ཀླགོ་སྐབས་ངསེ་པར་ད་ུསྐད་ཤུགས་
ཆེན་པ་ོདགསོ་པ་མ་ཟད།	 སནྙ་རྩམོ་གི་

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	
ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་ར་ས་ལ་ྷརྒྱལ་རིའ་ི
རནེ་མཁར་མདནུ་ད་ུམད་ོཁམས་ཆུ་
བཞི་སྒང་དུག་བསན་སུང་དང་བླང་
དམག་གི་སིྒག་འཛུགས་དབུ་བརྙསེ་
ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ	༥༩	འཁརོ་བའ་ི
དསུ་དན་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་ཞུས་
གནང་ཡོད།
	 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་
གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༧།༣༠	 ཐགོ་
མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཀི་སྐུ ་
ཚབ་སིྤ་འཐུས་བླ ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས་
ལགས་ཀིས་གཙོས་དཔལ་ལྡན་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་ཨཅྲཱརྱ་ཡེ་ཤེས་
ཕུན་ཚོགས་མཆོག་དང་།	སིྤ་འཐུས་
རུྒྱན་ལས་དགེ ་བཤེས་སྨནོ ་ལམ་
མཐར་ཕིན་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་
ལས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས།	
སིྤ ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཨ་ཀུྲག་ཚེ ་
བརན་ལགས།	 གཞན་ཆུ་སངྒ་གི་
རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ།	ད་ེབཞིན་སེར་སྐ་
མི་མང་སོགས་ཁནོ་མི་གངས་	 ༥༠	
བརྒལ་བ་འཛོམས་ཡོད།
	 མཛད་སྒའོི ་ཐོག་མར་
དགེ ་འདུན ་པ ་ཁག་གཅིག་གིས་
དབུ་མཛད་ནས་བདོ་བསན་སིད་ཀི་
དཀར་ཕོགས་སྐོང་བའི་བདོ་སྐོང་
ལྷ ་ སུང ་འཕིན ་སྐུལ ་དང་འབེལ ་
བསངས་གསོལ་གནད་སྨནི་གནང་
བ་དང་།	 ད་ེརསེ་༸གངོ་ས་མཆོག་
གི་སྐུ ་པར་མཐོང་གོལ་རིན་པ་ོཆེ་
དང་།	 ཛ་སག་ཨ་འབུག་མགནོ་

པ་ོབཀྲ་ཤིས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་གཉསི་ལ་སྐུ་
མགནོ་རྣམ་པས་མཇལ་དར་སྒོན་གནང་།	
དེ་ནས་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ནས་སྐུ ་
བཞེངས་ཐགོ་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོི་རྒྱལ་
གླུ་བཏང་བ་དང་སྦྲགས་བདོ་བསན་སིད་མི་
རིགས་ཀི་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་
མཁན་རྣམས་ཀིས་གཙོས་རྒྱལ་གཅེས་
དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེམཚོན་སདླ་ངག་བཅད་གུས་འདདུ་

སརྐ་མ་གཅིག་རིང་ཞུས།	
	 ད་ེརསེ་མད་ོཁམས་ཆུ་བཞི་སངྒ་
དུག་གི་རུྒྱན་ལས་བླ་ོབཟང་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་མད་ོཁམས་ཆུ་བཞི་སངྒ་དུག་གི་གསུང་
བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་
བ་ོསིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཀི་སྐུ་ཚབ་སིྤ་འཐུས་
བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀིས་བདོ་མི་མང་
སིྤ ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི ་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	 ད་རེས་ཀི་ཉནི་མོ་འད་ིན་ིཕི་ལོ་	
༡༩༥༨	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༦	ཉནི་རྒྱལ་ཞནེ་ལགྷ་
བསམ་གི་འ་ོམཚོ་གནེ་ད་ུའཕུར་པའ་ིཛ་སག་
ཨ་འབུག་མགོན་པ་ོབཀྲ་ཤིས་མཆོག་གིས་
འག་ོགཙོ་གནང་ས།ེ	 བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་
གི་ས་ཁུལ་ནས་དཔའ་མཛངས་བརུལ་ཕདོ་

ཅན་གི་མི་ས་རྣམས་མ་གསོ་བསམ་པ་གཅིག་
མཐུན་གིས་བདོ་ལྷ་ོཁ་ལགྕས་ཚ་ག་ིགུ་ཐང་ད་ུ
ཆུ་སངྒ་བསན་སུང་དང་བངླ་དམག་གི་སིྒག་
འཛུགས་བཙུགས་ཏ་ེམི་ལོ་	 ༥༩	 འཁརོ་
བའ་ིདསུ་དན་སུང་བརིྩ་ཞུ་བ་དང་།	 སིྒག་
འཛུགས་འད་ིཉདི་ཀིས་བདོ་བསན་སདི་དང་།	
མི་རིགས།	 རང་དབང་བཅས་ཀི་ཆེད་
དཔའ་ངར་ཞུམ་མེད་ཀིས་དག་བརོ་ཕར་
རྒོལ་ཡ་ལན་འཆར་སིྒག་སྔ་རསེ་རིམ་པར་

བཤམས་ཏ།ེ	ཁ་གཏད་གདངོ་ལེན་གི་ཞབས་
འདགེས་རྨད་ད་ུབུང་བ་བསུྒབས་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་བསན་སདི་ཀི་བད་ེཐབས་
སླད་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ད་ུབཙན་
བལོ་ད་ུམ་ཕབེས་མཐུ་མེད་བུང་སབྐས་ཀང་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
སྐུ་ཕྱྭའི་ཉནེ་སུང་གི་ཞབས་འདགེས་རླབས་
པ་ོཆེ་བསུྒབས་ཡོད་པ་བཅས་ལ་ད་རེས་ཀི་
གོ་སྐབས་འདིར་བཀའ་དནི་རསེ་དན་དང་
སྦྲགས་གུས་འདདུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།

ཚིགས་བཅད་ཐུང་ངུའི་རིགས་ངསེ་པར་ད་ུ
བཀགླ་དགསོ་པ་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་འདགུ

དེ ་ ཡང ་ཟབ ་སྦོང ་ གི ་
བ རོ ད ་ ག ཞི ་ ག ཙོ ་ བ ོ ་
རྣམས་ན།ི	 ཕུ་གུ་མང་
པ ོ་ ཞིག་གིས་དཔེ་ད ེབ ་
བཀགླ་འདདོ་མི་བདེ་པའ་ི
རུྒྱ་མཚན།	 རང་འགུལ་
ཐོག་ནས་དཔ་ེདབེ་ཀླགོ་

པ་དང་།	 དབེ་རིགས་ཀླགོ་སབྐས་ངག་ནས་
སྒ་མ་འཐནོ་པར་བཀགླ་ན་དགེ་མཚན་གང་
ཡོད།	 ཕ་མས་ཕུ་གུར་སུྒང་གཏམ་ཤོད་རུྒྱ་
གལ་ཆེ་ཚུལ།	ཅ་དངསོ་སོགས་ཀི་སངེ་ཡོད་
པའ་ིཡི་ག་ེཁག་ཀླགོ་རུྒྱ།	 བིས་པའ་ིཀླགོ་རྩལ་
ཡར་རྒྱས་ཆེད་སྙན་རྩོམ་ཐུང་ངུ་བཀླག་རུྒྱ་
དང་གླུ་གཞས་རིགས་གལ་ཆེ་ཚུལ།
	 བོད་ཡིག་ནང་ཡོད་པའི ་ཀླགོ ་
རྩལ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཕོགས་ཀི་དཔ་ེདབེ་
སོན་རྩ།	 ཞསེ་པ་ང་ོསྤདོ་གནང་རུྒྱ།	 བཅས་
ཀི་བརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་ཟབ་ཁདི་གནང་ཡོད།
ཟབ་སྦངོ་སབྐས་ཕ་མ་ཚོས་སྤ་ོསེམས་འཁལོ་
བའི་ཐོག་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་མ་
ཟད།	 བིས་པའ་ིཀླགོ་རྩལ་དང་འབལེ་བའ་ི
ཐགོ་ད་ིབ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཟབ་སྦངོ་གི་
བརདོ་གཞི་ཁག་ཞིབ་ཕ་མཁནེ་རགོས་སླད་
ངོ་སྤོད་དབེ་ཆུང་ཞིག་ཀང་བཟསོ་ཡོད་པ་
ད་ེདག་ཕ་མ་རྣམས་ལ་འགམེས་སྤལེ་གནང་
ཡོད།	 ཕ་མ་རྣམས་ནས་ཕུ་གུའ་ིཀླགོ་རྩལ་
ཡར་རྒྱས་གཏང་རུྒྱའི་ཁས་ལེན་ཡང་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཟབ་སྦངོ་འད་ིརིགས་མ་
འོངས་པར་ལོ་གཅིག་ནང་ཐེངས་འགའ་
ཤས་གནང་ཐུབ་ན་དགེ ་མཚན་ཆེ ་བའི ་
བསམ་ཚུལ་ཡང་བཏནོ་ཡོད།།
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གལ་ཆེའ་ིགསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །ས་ྔལོ་བཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་བདོ་མིའ་ིཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་རམ་འདགེས་ལས་གཞི་

ཚན་པ་ནས།	 ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་པ་དང།	 ཐནོ་བསྐདེ་བཟ་ོབསུྐན་པ་གང་མང་
སྐདེ་སིང་ཡོང་ཐབས་སུ་ལས་འཆར་ཚད་ལྡན་ཡོད་པའི་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་པ་
འདམེས་སུྒག་གི་ལམ་ནས་དག་འདམེས་ཚོང་པ་སོ་སོའི་ཚོང་གི་ང་ོབ་ོདང་གནས་
སངས་ལ་གཞིགས་པའི་མ་དངུལ་ཧིན་སྒརོ་འབུམ་བཅོ་ལ་ྔཙམ་ནས་འདི་ལོ་ཡང་
མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་སྤདོ་ཞུ་གཏན་འཁལེ་ཡོད།
ཡར་ཐནོ་ཚོང་པ་གསར་པའི་མ་དངུལ་རོགས་སྐརོ་གཟངེས་རགས་འབུལ་དགསོ་
དནོ་ན་ིརང་རེའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་གཞནོ་སྐསེ་ཚོང་ལས་བ་རུྒྱའ་ིའདནུ་པ་དང་འཆར་
གཞི་ཚད་ལྡན་ཡོད་ནའང་དཔལ་འབརོ་གི་རྒྱབ་བརནེ་གདངེ་ཁེལ་མེད་མཁན་
རྣམས་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན།	ཚོང་པ་གསར་པ་དག་འདམེས་བུང་བ་རྣམས་ལ་
མ་དངུལ་རོགས་སྐརོ་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་	 ༡༥	 ནས་མཐུན་རྐནེ་སྦར་རུྒྱ་དང་མཐའ་
མའི་ཚོང་པ་བཅུའི་ཁངོས་ནས་མ་དངུལ་རོགས་སྐརོ་མ་ཐབོ་མཁན་ཚོར་མཉམ་

ཞུགས་བ་དགའ་འབུལ་རུྒྱ།	 གངོ་གསལ་གཟངེས་རགས་ནང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡར་ཐནོ་ཚོང་པ་རྣམས་རིག་གསར་
གི་བླ་ོདང་ལནྡ་ཞིང་འཕ་ོའགུར་གཏངོ་རུྒྱར་ནསུ་པ་ལནྡ་པ།	 དའེ་ིཁར་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ལ་ཕན་ནསུ་ལནྡ་པའ་ིབཟང་ཕགོས་ཀི་
འགུར་བ་ཆེན་པ་ོབསུྐན་ཐུབ་པའ་ིབླ་ོསྤབོས་འདངེ་ཚོད་ཅན་དག་གི་དབར་འགན་བསྡརུ་གི་ལམ་ནས་དག་འདམེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཕི་
ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་དགུ་པའ་ིནང་མ་དངུལ་རོགས་སྐརོ་གཟངེས་རགས་ཐབོ་མི་རྣམས་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	རིག་
གསར་གི་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་པ་སུ་མཆིས་ནས་གོང་གསལ་མ་དངུལ་རོགས་སྐརོ་གཟངེས་རགས་ནང་ཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་
རྣམས་ནས་འཚང་སནྙ་འགངེས་ཤོག་ཨིན་ཡིག་ཐགོ་ཡོད་པ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་དང་ཡང་ན་དྲྭ་རྒྱ་
ནས་ཕབ་ལེན་བ་འཐུས།	 ཆ་རྐནེ་དང་འཚང་སནྙ་འབུལ་ཕགོས་སོགས་ཀི་ཞིབ་གནས་ལས་གཞི་འདའི་ིདྲྭ་རྒྱར་གཟགིས་རུྒྱ་ཡོད་
པས་ཐུགས་ཞིབ་ཡོང་བ།	 དྲྭ་རྒྱའ་ིཁ་བང་  www.tibetanentrepreneurs.org  ཡིན།	 ཆ་རྐནེ་གཏན་འབབེས་ལརྟ་ཚང་བའ་ི
འཚང་སནྙ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	ཟླ་	༠༨	 ཚེས་	༠༡	འགངས་མེད་དྲྭ་ལམ་	 ted@tibet.net བརུྒྱད་དམ་ཡང་ན་གཤམ་གསལ་ཁ་
བང་ཐགོ་ཕུལ་འབརོ་ཟནི་པ་དགསོ་རུྒྱ་བཅས་ཀི་གལ་ཆེའ་ིགསལ་བསྒགས་སུ།	དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་	༢༠༡༧	ཟླ་	༠༦	
ཚེས་	༡༥	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

ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ལོའ་ིཔསེ་ཊ་ལོ་ཛི་སླབོ་ཡོན་
གསལ་བསྒགས།

༄༅།	 །ཨིན་ཡུལ་པསེ་ཊ་ལོ་ཛི་ Pestalozzi International Village Trust, East Sussex, 

(UK) རྒྱལ་སིྤའ་ིཐབེས་རྩའ་ིསླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས་ཞུ་རུྒྱར།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོར་བདོ་པའ་ི
སླབོ་གྲྭ་གང་རངུ་ཞིག་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཐནོ་པའ་ིབདོ་མི་སྐབས་བཅལོ་བའ་ིསླབོ་ཕུག་	 ༢	
ནས་	 ༣	 བར་ཨིན་ཡུལ་པསེ་ཊ་ལོ་ཛི་ཚོགས་པ་ནས་ཀ་ེལེར་མོནཊ་སླབོ་གྲྭར་ (Claremont 

School @ claremontschool.co.uk) འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་དང་བཅུ་གཉསི་ (A Level Pro-

gramme) ལོ་གཉསི་ཀི་སླབོ་ཡོན་གནང་རུྒྱ་ལགས་ན།	བདོ་པའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཞིག་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་
པའ་ིཡིག་རུྒྱགས་ནང་ཉུང་མཐའ་ིབརྒྱ་ཆ་	༦༠/CGPA	6.4	ཡན་ལོན་པའ་ིསླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་
འཚང་རུྒྱགས་ནང་ཞུགས་ཆོག་རུྒྱ་དང་།	གངོ་གསལ་ཚོགས་པ་ནས་སྐ་ུཚབ་ལས་བདེ་གཅིག་ཆེད་
ཕབེས་ཀིས་ཨིན་ཇིའ་ིསདྐ་ཡིག་ཐགོ་འབ་ིརུྒྱགས་དང་ངག་རུྒྱགས།	 ཚན་རིག་དང་ཨང་རིྩས།	 སུྒ་
རྩལ་བཅས་ཀི་འབ་ིརུྒྱགས་བཅས་ཀི་ལམ་ནས་མཐའ་མའི་མི་འག་ོའདམེས་སུྒག་བཞུགས་སརྒ་ར་
རམ་ས་ལར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༡	 ནས་	 ༡༤	 བར་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པའ་ིགསལ་
བསྒགས་སུ།
སླབོ་ཡོན་ཞུ་བར་ཆ་རྐནེ་ཁག་གཤམ་གསལ།
༡།	 འཚང་སནྙ་འབུལ་མཁན་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀི་སྐསེ་ཚེས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༩	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༢༡	
ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༠༢	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༢	བར་ཡིན་དགསོ་པར།	སྐསེ་ཚེ་ལག་འཁརེ་གི་ང་ོབཤུས་
མཉམ་སྦར་དགསོ་རུྒྱ།
༢།	 སླབོ་ཕུག་ཚོའ་ིནང་མའ་ིཡོང་འབབ་སྐ་ོབ་ོཡིན་པ་དང་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་སུའང་ཨ་རི་དང་
ཨིན་ཡུལ།	ཡུ་རོབ་སོགས་ཡར་ཐནོ་རྒྱལ་ཁབ་གང་རངུ་ནང་འབལེ་བ་མེད་པ་ཞིག་དགསོ།
༣།	འཛིན་རིམ་བཅུ་པའ་ིཡིག་རུྒྱགས་གུབ་འབས་ཨང་ཤོག་གི་ང་ོབཤུས།
༤།	ད་ོབདག་དང་ཕ་མའ་ིདངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༦	ཟླ་	༡༢	བར་གཙང་ཕུལ་ཟནི་
པའ་ིལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས་སངེ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་དག་མཆན་འགདོ་དགསོ།
༥།	 རྒྱ་གར་སྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་ཐགོ་ཁམིས་མཐུན་དསུ་འགངས་བཀའ་འཁལོ་ཞུས་པའ་ིང་ོ
བཤུས།	 གལ་ཏ་ེལག་དབེ་གསར་བཟ་ོདང་དསུ་འགངས་ཞུ་ཆེད་བཏང་བ་དང་།	 སོ་སོའ་ིགནས་
ཡུལ་བལ་ཡུལ་དང་འབུག་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁུལ་ནས་ཡིན་ཚེ།	འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ལས་ཁུངས་ནས་ངསོ་སྦརོ་ངསེ་འབུལ་དགསོ་རུྒྱ།
༦།	 ཕ་མ་བདོ་ནང་ཡོད་པའམ།	 ཕ་མ་ཁ་བལ།	 ཡང་ན་འདས་གངོས་སོང་བ་ཡིན་ཚེ་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ངསོ་སྦརོ་ངསེ་འབུལ་དགསོ་རུྒྱ།
༧།	འཚང་སནྙ་མཉམ་ད་ུསླབོ་ཡོན་དདོ་ཧནི་སྒརོ་	༢༠༠།༠༠	འབུལ་དགསོ།
འཚང་སནྙ་འབུལ་ཕགོས།
༡།	སླབོ་ཡོན་འགངེས་ཤོག་ཤོག་གངས་	༨	ཅན་སླབོ་ཕུག་སོ་སོ་ནས་ཞིབ་བཀང་དགསོ་རུྒྱ།
༢།	 ནང་མིའ་ིཡོང་འབབ་འགངེས་ཤོག་ཤོག་གངས་	 ༢	 ཅན་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ནས་ཞིབ་བཀང་དགསོ་རུྒྱ།
༣།	 སླབོ་གྲྭའ་ིའབལེ་སྦརོ་བདེ་པའོ་ིའགངེས་ཤོག་ཤོག་གངས་	 ༢	 ཅན་འབལེ་ཡོད་སླབོ་སིྤའམ།	
འཛིན་གྲྭའ་ིདག་ེརྒན་ཆེན་མོ་ནས་ཞིབ་བཀང་དགསོ་རུྒྱ།
༤།	 འཛིན་རིམ་བཅུ་པའ་ིཡིག་རུྒྱགས་གུབ་འབས་ཨང་ཤོག་དང་།	 ད་ོབདག་དང་ཕ་མ་གཉསི་
ཀི་དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ།	 རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིལག་འཁརེ་བཅས་ཀི་ང་ོ
བཤུས།
༥།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	 པའ་ིནང་ཨིན་ཡུལ་ད་ུསླབོ་བཅར་དགསོ་པར་བརནེ།	 ཕིར་བསྐདོ་
ལག་དབེ་སེར་པ་ོདསུ་ཐགོ་ཐནོ་ཐབས་ད་ོབདག་སོ་སོ་ནས་འགན་འཁུར་དགསོ་རུྒྱ་དང་།	 གལ་
སདི་འདམེས་སུྒག་ཟནི་པའི་སླབོ་ཕུག་གི་ལག་དབེ་ཛ་དག་ཐགོ་བཟ་ོཐབས་སདླ་རྒྱབ་གཉརེ་འབུལ་
རུྒྱ་བཅས།
འཚང་སནྙ་འབུལ་ཚེས།
ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༣༡	འགངས་མེད།
དྭགོས་འད་ིཞུ་ཡུལ།	ངག་དབང་ཡོན་ཏན་དང་།	
	 	 བླ་ོབཟང་དར་རྒྱས།
+91-1892-222572 & +91-1892-222721
doe.lobyon@tibet.net & scholarship@tibet.net
www.facebook.com/doe.lobyon
1. Application Form https://drive.google.com/file/d/0B_FDkaI-rpHPVHRlU3hi-
ZlkySDQ/view?usp=sharing
2. Income Verification Form – https://drive.google.com/file/d/0B_FDkaI-rpHPMFF-
4c0FTck1YVVE/view?usp=sharing
3. Academic Reference Form – https://drive.google.com/file/d/0B_FDkaI-rpHPZD-
djVHc5aDUtdU0/view?usp=sharing
4. More about A Level Programme – https://drive.google.com/file/d/0B_FDkaI-
rpHPZWt4Qzk4X1VpZkU/view?usp=sharing

འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།
Secretary (Pestalozzi 2018)
Department of Education, CTA
P.O. Dharamsala 176215

District Kangra, HP

རྒྱ་གར་བང་ཤར་ས་ཁུལ་གི་བདོ་མིའ་ིས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
ཁག་ཚགས་ཚུད་དང་ས་བརན་ཡོང་སདླ་ཀི་ཟབ་སྦངོ་དངསོ་སུ་

དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༨	 ནས་	 ༢༢	 བར་ཉནི་ལའྔ་ིརིང་ལ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ག་ོསིྒག་
འགོ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་དང་།	 སིྤ་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་རྣམ་གཉསི་རྒྱ་

གར་བང་ཤར་ས་ཁུལ་གི་བདོ་མིའི་ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་ཁག་ཚགས་ཚུད་དང་ས་བརན་ཡོང་སླད།	
སངྒ་ཏགོ་དང་།	 ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླངི་།	 ཀ་སྦུག་
བཅས་ཀི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་།	ས་འཐུས་རྣམ་
པ།	ས་འཐུས་མེད་པའ་ིས་གནས་རརོ་གླངི་དང་བསུ་
ན་མདའ་ིས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་།	 འབལེ་མཐུད་
པ།	 རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བཅས་

ལ་ས་འཐུས་ཀི་ཚོགས་འདའུ་ིའག་ོལུགས་དང་།	 ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཀི་སིྒག་གཞི།	 ད་ེབཞིན་གཞུང་དངུལ་འད་ུའགདོ་དང་ལོ་
འཁརོ་སྔནོ་རིྩས།	དངུལ་རིྩས་བཏང་འཛིན་སོགས་ཀི་སིྒག་གཞིའ་ིཐགོ་སངྒ་ཏགོ་ས་གནས་སུ་ཟབ་སྦངོ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།
	 ད་ེཡང་ཟབ་སྦངོ་གི་ཉནི་དང་པ་ོཕི་ཚེས་	 ༡༨	 ལ་དངསོ་སུ་འག་ོའཛུགས་གནང་བ་ཁནོ་ཚོགས་བཅར་བ་མི་གངས་	
༣༡	 ཟབ་སྦངོ་འདའི་ིནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀི་ཐགོ་མར་སངྒ་ཏགོ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་བསན་འཛིན་ཚེ་དཔག་ལགས་ཀིས་ཕབེས་
བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་རསེ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བཙན་བལོ་ནང་མང་གཙོའི་འཕལེ་རིམ་གི་སྐརོ་དང་།	
བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་།	རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བདེ་དགསོ་པའ་ིགསུང་བཤད་གནང་བ་དང་།	ད་ེརསེ་སིྤ་འཐུས་ཀླུ་ཚང་
རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ཀིས་ནབུ་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཞིང་བན་རིང་ལུགས་དང་།	 སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་ནས་མང་གཙོའ་ིརིང་
ལུགས་ལ་ཁ་ལོ་བསུྒར་སབྐས་སུ་མི་མང་པསོ་གཅསེ་པའ་ིརང་སགོ་བླསོ་བཏང་གིས་ལོ་མང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ཐབོ་པའ་ིསྐརོ་
དང་།	ང་ཚོའ་ིམང་གཙོ་ན་ིདམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ས་ེབདོ་ཀི་བ་ླན་མ་མཆིས་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་མི་མང་ལ་གསོལ་སྩལ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 ང་ཚོའ་ིའག་ོཁདི་མི་མང་ནས་ཐད་ཀར་འདམེས་ཀི་ཡོད་པ་
སོགས་མང་གཙོ་ཁད་ད་ུའཕགས་པ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་སོགས་གསུངས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།


