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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་དང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་ཟུར་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་
མཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སུ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་

ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་བ།
༄༅།	 །དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་
ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་དང་།	 སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
ཟུར་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་
རྣམ་གཉསི་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༤	
ནས་	 ༡༨	 བར་ཉནི་གྲངས་ལའྔ་ིརིང་བདོ་མིའ་ི
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁག་ཚགས་ཚུད་དང་
སྲ་བརྟན་ཡོང་སདླ།	 རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མོན་གྷ་ོ
འདདོ་རུ་གླངི་གཞིས་ཆགས་སུ་ད་ེགའི་ས་འཐུས་
རྣམ་པ་དང་།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན་བཅས་
ལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི ་
འགྲ་ོལུགས་དང་ལས་དནོ་བེད་ཕོགས་ཀི་སིྒག་
གཞི་དང་།	 གཞུང་དངུལ་འད་ུའགདོ་དང་ལོ་
འཁརོ་སྔནོ་རིྩས།	 དངུལ་རིྩས་བཏང་འཛིན་
བཅས་ཀི་སིྒག་གཞི།	 ད་ེབཞིན་དམར་ཁདི་
ཟབ་སྦངོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༡	 ཉནི་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་སེ་ར་སྨད་ཐོས་
བསམ་ནརོ་གླིང་གྲྲྭ་ཚང་དུ་སུྤལ་སྐུའི ་ཁི་སྟནོ་
མཛད་སྒའོི ་ཐོག་ཆེད་བཅར་གནང་རུྒྱ་དང་།	
ཕི་ཚེས་	 ༢༤	 ནས་	 ༢༨	 བར་ཉནི་གྲངས་ལའྔ་ི
རིང་ཀོ་ལེ་གྷལ་དནོ་ལྡན་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་
ད་ེགའ་ིས་འཐུས་རྣམ་པ་དང་།	 ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་བཅས་ལ་གོང་བཞིན་ས་འཐུས་ཟབ་སྦངོ་
གནང་རུྒྱའི་ཆེད་གཞུང་འབལེ་ཕོགས་ཕབེས་
གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད།	 ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་དང་།	 སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་ཟུར་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་
མཆོག་རྣམ་གཉསི་ཕི་ཚེས་	 ༩	 ཉནི་རྡ་ས་ནས་
ལྡ་ིལིར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༡	
ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སུ་ཕབེས་ཐནོ་
གནང་རུྒྱ།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༤	 ནས་ས་གནས་ལས་
འཆར་ཁག་འག་ོའཛུགས་གནང་རུྒྱ།	 ཕི་ཟླ་	 ༧	
པའི་ནང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་ནས་རྡ་སར་ཕིར་
ཕབེས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའ་ིདྲན་རྟནེ་རྐང་རྩདེ་སྤ་ོལོའ་ིརྩདེ་འགྲན་
ཉནི་མཐའ་མའ་ིམཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༠	
ཉནི་རྡ་སྟངེ་བདོ་ཁིམ་རྩདེ་ཐང་ད་ུརྒྱལ་ཡུམ་
ཆེན་མོའི་དྲན་རྟནེ་རྐང་རྩེད་སྤ་ོལོའི་གསེར་
གི་རྟགས་མའ་ིརྩདེ་འགྲན་ཐངེས་	༢༥	པའ་ི
ཉནི་མཐའ་མའ་ིམཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒ་ོརྒྱས་པ་
ཞིག་ཚོགས་ཡོད།
སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	
བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་རྩེད་རིགས་ཚོགས་པ་ངསོ་
ནས་བུད་མེད་རྐང་རྩདེ་སྤ་ོལོ་རྩདེ་མཁན་གང་
མང་ཡོང་རུྒྱ་དང་།	 མ་འངོས་པར་རྒྱལ་སིྤའ་ི
འགྲན་བསྡུར་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པའི་རེ་
བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ད་རས་བུ་མོ་རྣམས་ནས་
རྐང་རྩེད་སྤ་ོལོ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརྩེད་གནང་
སོང་།	 མ་འངོས་པར་མུ་མཐུད་ཡག་པ་ོརྩདེ་
གནང་རོགས་ཞེས་འབདོ་སྐུལ་དང་སྦྲགས་
ད་ེརིང་འདིར་ཕབེས་པའི་མཛད་གཙོ་རྣམ་
པ་དང་།	 སྐ་ུམགྲནོ་རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་རྒྱལ་
ཡུམ་ཆེན་མོའི་རེས་དྲན་རྐང་རྩེད་སྤ་ོལོའི་
ག་ོསིྒག་གནང་མཁན་དང་།	 འགན་འཁུར་
གནང་མཁན།	 རྩདེ་འགྲན་པ་དང་མི་མང་
ཡོངས་ལ་ངསོ་ཀི་བཀའ་ཤག་གིས་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེསྙངི་ཐག་པ་ནས་འཚམས་འདྲའིི་བཀྲ་ཤིས་

བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་བར་རྒྱལ་ཡུམ་
ཆེན་མོའི་དྲན་རྟནེ་རྐང་རྩེད་སྤ་ོལོའི་གསེར་
གི་རྟགས་མའ་ིརྩདེ་འགྲན་ཐངེས་	༢༥	བར་
གོ ་ སིྒག ་གནང ་
ཐུ བ ་ པ ་ རླ བ ས ་
ཆེན་གི་བས་རསེ་
རེད།	 ལས་གཞི་
ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་
རུང་ཐགོ་མ་འགོ་
མ ཛུ ག ས ་ དུས ་
དཀའ་ལས་ཁག་
པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད།	
མཇུག་སྐངོ་རུྒྱ་ད་ེ
བས་དཀའ་ལས་
ཁག་པ་ཡོད།	
དརེ་བརྟནེ་ད་བར་བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་རྩེད་
རིགས་ཚོགས་པའི་ནང་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་ཡོངས་ལ་བསགྔས་བརདོ་དང་འབལེ་
ད་དངུ་ཡིན་ནའང་མུ་མཐུད་ཕག་ལས་ཡག་
པ་ོགནང་རོགས་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཐངེས་
འདིའི་རྐང་རྩེད་སྤ་ོལོ་རྩེད་འགྲན་ནང་ཨིན་
ཡུལ་དང་།	 བལ་ཡུལ།	 བང་ཨ་རི།	 རྒྱ་
གར་བཅས་ནས་ཁནོ་བདོ་མིའ་ིརྐང་སྤལོ་རྩདེ་

འགྲན་ར་ུཁག་	 ༢༣	 མཉམ་ཞུགས་གནང་
འདགུ	 ས་ཐག་རིང་པ་ོནས་ཕབེས་རུྒྱ་ལས་
ས་ླཔ་ོམེད་ནའང་རྣམ་པ་ཚོ་བདོ་མི་ཞིག་ཡིན་

པའི་ཆ་ནས་འགན་བཞེས་པའི་ཐགོ་ས་ཐག་
རིང་པ་ོནས་ཆེད་མངགས་བཞུགས་སྒར་རྡ་
སར་ཕབེས་ཏ་ེརྩདེ་འགྲན་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་བ་དསེ་བརྡ་ལན་གསལ་པ་ོགང་འཕདོ་
ཀི་ཡོད་དམ་ཞ་ེན།	 བདོ་མི་རྣམས་འཛམ་
གླིང་ས་ཕགོས་གང་ད་ུགནས་པ་ཡིན་ནའང་
བདོ་མི་རྣམས་ནང་མི་གཅིག་ནང་བཞིན་ཡིན་
པ་དང་།	 རྩ་དནོ་གཅིག་ཡིན་པ།	 དབུ་ཁདི་
གཅིག་ཡིན་པ།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་
གཞིར་བཟུང་བདོ་སིྤ་པའི་རྩ་དནོ་སདླ་སྐ་ུལས་
སྐནོ་མཁན་ཡིན་པ་གསལ་པ་ོསྟནོ་ཐུབ་པ་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོརེད།	 ཅསེ་གསུང་བཤད་གནང་
གུྲབ་མཚམས་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟནེ་
རྐང་རྩེད་སྤ་ོལོའི་གསེར་གི་རྟགས་མའི་རྩེད་
འགྲན་ཐངེས་	 ༢༥	 པའ་ིམཐའ་མའ་ིརྩདེ་
འགྲན་མོན་གྷ ་ོརུ་ཁག་དང་དནོ་གུྲབ་གླིང་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་རྐང་རྩདེ་སྤ་ོལོ་རུ་
ཁག་གཉསི་དབར་རྩདེ་འགྲན་འགོ་བརྩམས་
པ་དང་ཆབས་ཅིག་མོན་གྷ་ོརུ་ཁག་གིས་སྤ་ོ
ལོ་	༡	དང་།	དནོ་གུྲབ་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་
ཆགས་ཀི་རྐང་རྩེད་སྤ་ོལོ་རུ་ཁག་གིས་སྤ་ོ
ལོ་	 ༡	 བླུགས་ཏ་ེའདྲ་མཉམ་ཆགས་སྟབས།	
མཐར་	 Penalty Kick	 རྩདེ་འགྲན་གནང་
སྟ་ེདནོ་གུྲབ་གླིང་རུ་ཁག་གིས་སྤ་ོལོ་གཉིས་
དང་།	 མོན་གྷ་ོར་ུཁག་གིས་སྤ་ོལོ་བཞི་བླུགས་
ཏ་ེཐེངས་འདིའི་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་
རྟནེ་རྐང་རྩདེ་སྤ་ོལོའི་གསེར་གི་རྟགས་མ་ད་ེ
བཞིན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མོན་གྷ་ོརུ་ཁག་གིས་
རྒྱལ་ཁ་བངླས་ཡོད་པ་བཅས།	།

གཞུང་འབལེ་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་རསེ་ལས་ཁུངས་ཁག་ལས་མཚམས་བཞག་པ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་
ཟུར་མད་ོསྔགས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༧	 རེས་གཟའ་པ་
སངས་ཉིན་སྐུ ་ཚེའི ་འཕེན་པ་རོགས་པའི་

ཡིད་སྐོའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་ནས་ཐུག་ཕམ་
དང་སྦྲགས།	 	 དམ་པ་ད་ེཉདི་སྐ་ུཚེ་ཧལི་

པ་ོབདོ་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་ད་ུསིྤ་
སྨན་ཞབས་ཞུ་བསུྒབས་པར་རསེ་དྲན་སླད།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༠	 རེས་
གཟའ་ཟླ་བ་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༡༢	 ཐགོ་

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་
འགོ	 	 རྡ་ས་གངས་སིྐད་ཚོགས་
ཁང་གསར་པའི ་ནང་བ ོད་མིའི ་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་
བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་
དབུས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་
ལས་རྣམ་པ་དང་།	 ལནྷ་ཁང་ཁག་
གི་དུྲང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ།	 ད་ེབཞིན་
སྲི ་ ཞུའི ་ལས་བེད ་བཅས་ཚང་
འཛོམས་ཐགོ་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐའེི་མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཞིག་
ཚོགས་གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་

རིག་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ ་ ལེགས་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་རེས་བཀའ་དུྲང་
ཆུ་སྐ་སྦྲ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་དམ་པ་

ད་ེཉིད་ཀི་མི་ཚེ་ལོ་རུྒྱས་སྒོག་སྦང་གནང་།	
སྨནོ་ལམ་གུྲབ་མཚམས་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	
༢	 ནས་གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་
མཚོན་ཕིར་དབུས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལས་
མཚམས་བཞག་ཡོད།
ད་ེཡང་དམ་པ་ཁོང་ནི་ཡབ་ལྷུ ན་གུྲབ་སྐལ་
བཟང་དང་།	 ཡུམ་འཇམ་དབངས་ཆོས་
མཚོ་གཉསི་ཀི་སྲས་སུ་	༡༩༤༠	ལོར་ལ་ྷསར་
འཁུངས།	 དགུང་ལོ་	 ༨	 ནས་	 ༡༤	 བར་
གྲ་བཞི་དམག་སརྒ་ད་ུབདོ་ཡིག་དང་རིྩས་ཀི་
སླབོ་སྦངོ་གནང་།	 	 དགུང་ལོ་	 ༡༥	 ནས་	
༢༡	 བར་སིྤར་བཏང་གི་དམག་སྦངོ་ཆ་ཚང་
གནང་།	 དམག་ཞབས་ཞུ་རིང་མད་ོསིྤ་ལ་ྷ
ཀླུའ་ིསྐ་ུསུྲང་ཁངོས་ཆབ་མདརོ་ཕབེས།	 ཕ་ོ
བང་པོ་ཏཱ ་ལའི ་ཤར་རུྒྱས་གོ་མཛོད་སུྲང་
འདམོས་ཞུས།		 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	ལོར་ནརོ་
གླངི་ཆུ་རུྒྱས་དགྲ་སྡ་ེསུྲང་འགོག་ཞུས་པ་དང་
བདོ་ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༨	 མཚན་མོའ་ིཆུ་ཚོད་	
༡༡	 	 ཐགོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོརེ་ཞིག་བཙན་བོལ་ད་ུལྷ་ོབརུྒྱད་ཆིབས་

བསུྒར་སྐབས་ཆིབས་ཞབས་སྐུ་སུྲང་ཁོངས་
སུ་རང་དམག་རུ་ཤོག་གཉསི་དང་བཅས་རྒྱ་
བདོ་ས་མཚམས་ཆུ་དངས་མོ་བར་༸སྐུ་ཕའི་
སུྲང་འདམོས་ཞུས།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་
རྟ་དབང་བརུྒྱད་ཨ་སམ་མི་ས་མི་རིར་ཕབེས།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༠	 ནང་མ་སུ་རི་གཏན་སླབོ་
རྩ་འཛུགས་སླབོ་གྲངས་	 ༥༠	 ཁངོས་སུ་
བཞུགས།	 གཞི་རིམ་མ་ཐནོ་གངོ་ལག་ནའུ་
ད་ུདགེ་རན་སླབོ་སྦངོ་གནང་རསེ་མ་སུ་རིར་
ལུས་རྩལ་དང་བདོ་ཡིག	 རིྩས་བཅས་ཀི་དག་ེ
རན་གནང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༡	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༡༩	 ནས་སིྤ་ཁབ་རིྩས་ཞིབ་འགན་འཛིན་གི་
མཛད་ཁུར་བཞསེ་ཡོད།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༦	ཟླ་	
༦	ཚེས་	༥	ནས་ཕི་ལོ་	༡༩༩༧	ཟླ་	༡	ཚེས་	
༢༡	བར་བད་ེསུྲང་བཀའ་བླནོ་གི་མཛད་ཁུར་
བཞསེ་ཡོད།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༧	 ཉནི་ཨ་
རི་མ་ཌི་སེན་	Madison	ད་ུསྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་
རགོས་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་འདགུ་
པ་བཅས།	།	

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལྡ་ིལིར་ཆིབས་སུྒར་བཀའ་དྲནི་བསྐངས་པ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི།	
འཛམ་གླིང་ཞི་བདའེི་དདེ་དཔནོ་ཆེན་པ་ོསིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་ཕི་
ཚེས་	 ༡༢	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	
༧	 ཡོལ་ཙམ་ལ་བཞུགས་སརྒ་ཕ་ོབང་ནས་སྟནོ་
འཁརོ་ཧག་བསྡུས་བཅས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་
ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་འདགུ	 ད་ེཡང་ལྡ་ིལིའ་ིནང་
རྟནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་ཁང་	
Indian International Centre	 ཆེན་
མོའ་ིནང་ད།ུ	ཕི་ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༥	ཉནི་ལ་དགྭས་
ཁ་ཆེའ་ིམཐུན་ཚོགས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ	 ཁ་ཆེའ་ི
ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་གོང་འཕལེ་
ཆེད་རྒྱལ་སིྤའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ཆོས་ལུགས་
ཚོགས་ཆེན་ཐོག་དབུ་བཞུགས་མཛད་གཏན་
འཁལེ་འདགུ	 ལནྷ་ཚོགས་ད་ེབཞིན་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མའ་ིདྲ་རྒྱ་	dalailama.com.		བརུྒྱད་ཐད་
གཏངོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།
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རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་འབལེ་མཐུད་ཁང་གི་འཛིན་སྐངོ་འགན་འཛིན་མཆོག་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུཕབེས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	༥	
ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠།༡༥	 ཐགོ་རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་འབལེ་མཐུད་ཁང་གི་འཛིན་
སྐངོ་འགན་འཛིན་ལམྕ་སྐུ་ཨེ་ལི་སན་མཆོག་
དང་།	 ཕག་རོགས་ལས་བདེ་གཉསི་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུཕབེས་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	དའེ་ིསབྐས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
གིས་ས་ེལེན་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད།
མཇལ་འཕད་སྐབས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཞནོ་མཆོག་གིས་ཉ་ེཆར་ཕི་ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༧	 ནས་	 ༡༠	 བར་ཉནི་གྲངས་བཞིའ་ིརིང་

ལཊ་ཝི་ཡའི་རྒྱལ་ས་རི་གར་ཚོགས་པའི་
རྒྱལ་སིྤའི ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི ་བ ོད་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བདུན་
པའ་ིསྐརོ་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡསུ་དང་།	 ཚོགས་
འཆར་དའེ་ིདམིགས་ཡུལ་སྐརོ།	 ད་ེབཞིན་
ཚོགས་འདུའི ་ཐོག་བཞག་པའི ་རི ་ག་སིྤ ་
བསྒགས་	 Riga Declaration	 དང་།	 རི་
ག་ལག་བསྟར་འཆར་གཞི་	 Riga Action 

Plan	 བཅས་ཀི་ཐགོ་གསུངས་གནང་བ་
དང་།	 ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་གིས་ཁངོ་ཉདི་ལས་
བལེ་དབང་གིས་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་བཅར་མ་
ཐུབ་པར་དགངོས་སེལ་དང་སྦྲགས།	 རྒྱལ་

སིྤའི ་བ ོད་ད ོན་འབ ེལ་མཐུད་ཁང་དང་།	

བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་

ཚོགས་ཆེན་དང་འབལེ་བའི་འབུང་འགུར་

གང་བདེ་དགོས་པའི་ལམ་སྟནོ་ཡོང་བ་ཞུས་

གནང་བར།	 དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་
མཆོག་གིས་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་བཞག་པའི་རི་
ག་ལག་བསྟར་འཆར་གཞི་	 Riga Action 

Plan ལག་ལེན་ཡོང་ཐབས་སུ་མཐུན་འགུར་
གནང་སྐངོ་ཡོང་བ་ཞུས་གནང་སོང་།
ད ེ ་ རེ ས ་ ད པ ལ ་ ལྡ ན ་ ཚོ ག ས ་ ག ཞོ ན ་
མ ཆོ ག ་ གི ས ་ ལྕ མ ་ སྐུ ་ མ ཆོ ག ་ ད ང ་ །	
ཁོང་གི་ཕག་རོགས་རྣམ་གཉིས་ལ་མཇལ་
དར་དང་།	 ཚོགས་ཆེན་དང་འབལེ་བའ་ི
ཕག་དབེ་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་ཅིག་ཕུལ་གནང་
སོང་བ་བཅས།	།

དུྲག་བཞིའ་ིདསུ་དྲན་གི་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།
༄༅།	 །ཨོ་སི་ཀྲ་ིལི་ཡའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་དང་རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་རྣམ་
གཉསི་ད་ེསྔ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ས་པ་ེཅིང་གནམ་
བད་ེསྒ་ོམོ་ཆེའ་ིཐང་ཆེན་ད།ུ	 རྒྱ་རིགས་
སླབོ་ཕུག་སྟངོ་ཕག་མང་པསོ་མང་གཙོའི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཡ་ང་སྙངི་ར་ེསྤུ་ཙམ་མེད་པར།	 སླབོ་ཕུག་
དང་དགེ་རན་ཁག་གཅིག་མེ་མདའ་དང་།	
ལྕགས་ཁབ་འཁོར་ལོ་སོགས་བཏང་ནས་

དམར་གསོད་བཏང་བར་བརྟནེ།	 	 དུྲག་
བཞིའི་དསུ་དྲན་ཞེས་ཡོངས་གྲགས་ལས་
འགུལ་སུྲང་བརིྩ་ཞུ་སྲལོ་ཡོད་པ་ལརྟ་ཐངེས་
འདརི་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་
འདགུ	
ད་ེཡང་ཐངེས་འདརི་ཨོ་གླངི་ནང་ད་ུརྒྱ་ནག་
མང་གཙོ་དནོ་གཉརེ་བའི་ཚོགས་པ་ཁག་
དང་།	 དུྲག་བཞིན་དནོ་རྐནེ་ནང་དངསོ་
སུ་ཞུགས་མྱངོ་མཁན་སོགས་ཀིས་གོ་སིྒག་
འགོ	 ཨོ་གླངི་གྲངོ་ཁརེ་སིད་ན་ིདང་།	 མེལ་
སྦནོ་བཅས་སུ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༩	 ཟླ་བ་	 ༦	
ཚེས་	 ༤	 ཉནི་རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིགཞུང་
ནས་གནམ་བད་ེསྒ་ོམོ་ཆེའི་ཐང་ཆེན་ད་ུསླབོ་
ཕུག་ཚོར་དྲག་གནནོ་བས་ནས་མི་ལོ་	 ༣༠	
འཁརོ་བའི་དསུ་དྲན་གི་ལས་འགུལ་ས་མང་
སྤལེ་བའ་ིནང་།	 འད་ིག་ཨོ་སི་ཀྲ་ིལི་ཡའ་ི
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་མཚོ་སྒ་ོལྷག་པ་ལགས་
དང་།	 རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་འབའ་བ་
སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་རྣམ་གཉསི་
མཉམ་ཞུགས་ཐོག་དུས་དྲན་དང་འབལེ་
བའ་ིགསུང་བཤད་ཀང་གནང་ཡོད།	 ཕི་
ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༢	 ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠།༣༠	
ཐགོ་སིད་ནི་གྲངོ་ཁརེ་གི་ཨེ་ཤོ་ཧ་ེས་ཁུལ་

ད་ུཡེ་ཤུའི་ཆོས་ཁང་ནང་འདས་གྲངོས་སུ་
གུར་པའ་ི	 ༦,༤	 དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་རྣམས་
ཀི་ཆེད་ད་ུབསྔ་ོསྨནོ་ལྷན་ཚོགས་སུ་མཉམ་
ཞུགས་ཀིས་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུས།	 ཉནི་
གུང་ཆུ་ཚོད་	༡༢།༣༠	ནས་	༡།༣༠	བར་
ཨོ་སི་ཀྲ་ིལི་ཡའ་ིམཁས་དབང་	Prof .Clive 

hamil ton	མཆོག་གིས་བརྩམས་པའ།ི	ཁ་
ཁུ་སིམ་པའོི་ངང་ནས་བཙན་འཛུལ་བས་པ།	
ཞེས་པའི་རྒྱ་སུྒར་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབེད་ཀི་

མཛད་སྒརོ་ཡང་
བདོ་མིའི་སྐུ་ཚབ་
གཉིས་པ་ོམཉམ་
ཞུ ག ས ་ ག ན ང ་
སྟ།ེ		དངེ་སབྐས་
རྒྱ ་ནག ་དམར་
པའོི་གཞུང་གིས་
ཨོ་སི་ཀྲི་ལི་ཡའི་
ནང་དའུང་སིམ་

འཛུལ་གི་སྲིད་བུས་ལག་བསྟར་བདེ་བཞིན་
པའ་ིསྐརོ་བགྲ་ོགླངེ་ཞུས།
ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	༡།༣༠	ནས་	༤།༠༠	པའ་ི
བར་ཕི་ནང་གི་མཁས་དབང་མང་པ་ོམགྲནོ་
འབདོ་ཐགོ་ཨིན་ཡིག་ཐགོ་དུྲག་བཞིའི་དནོ་
རྐནེ་སྐརོ་གི་བགྲ་ོགླངེ་ཚོགས་འད་ུགལ་ཆེན་
ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་བར།	སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ནས་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་གསུངས་བཤད་གནང་
དནོ།	 ད་ེརིང་ཁདེ་རྣམ་པ་ལནྷ་ང་ོའཛོམས་
བུང་བར་ཤིན་ཏུ་དགའ་པ་ོབུང་།	མི་ལོ་	༣༠	
ཡི་སྔནོ་ལ་གནམ་བད་ེསྒ་ོམོའི་ཐང་ཆེན་ད་ུ
བུང་བའི་མི་གསོད་དནོ་རྐནེ་ད་ེན་ིངསེ་པར་
དྲན་གསོ་ཞུ་ཐགོ		མི་རབས་ནས་མི་རབས་
དྲན་ལམ་ད་ུགནས་དགོས་པའི་དནོ་གནད་
གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།	གང་ཡིན་ཞུས་ན།	རྒྱ་
ནག་དྲག་པའོི་གཞུང་གིས་ཐབས་ཤེས་ཡོད་
དགུ་རྩལ་སུྐག་གིས་བུང་རྐེན་ད་ེམི་ཚོའི་
དྲན་ལམ་ནས་རྩ་མེད་ད་ུགཏངོ་ཐབས་བདེ་
བཞིན་ཡོད།	 ཧ་ཅང་ཡ་ང་བའ་ིདནོ་རྐནེ་
ད་ེཡིད་ལ་དྲན་སྐབས་སེམས་པ་ཧ་ཅང་སྐ་ོ
དགསོ་པ་ཞིག་རེད།		དནོ་རྐནེ་དའེ་ིནང་ད་ུ
རང་དང་དབང་མང་གཙོ།	 	 ད་ེབཞིན་འགྲ་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་མཁན་གི་སླབོ་ཕུག་

སྟངོ་ཕག་མང་པ་ོདམར་གསོད་བཏང་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 དསུ་ད་ེནས་བཟུང་མི་ལོ་	 ༣༠	
ཕིན་ཡང་ད་དངུ་དནོ་རྐེན་དའེི་ནང་སླབོ་
ཕུག་དང་མི་སེར་ཇི་ཙམ་གི་ཚེ་སྲགོ་ཤོར་
བའི་གྲངས་ཁ་ཚོན་བཅད་ནས་ཞུ་ཐབས་
བལ།	 ཞསེ་གསུངས།	 ད་དངུ་ཁངོ་གིས་
གསུངས་དནོ།	ཉ་ེལམ་ཨོ་སི་ཀྲ་ིལི་ཡའ་ིསྲདི་
བླནོ་ཟུར་པ་སྦརོ་ཧརོ་ཁེར་མཆོག་དགོངས་
པ་རགོས་པ་དང་།	ཕི་ལོ་	༡༩༨༩	ལོར་རྒྱ་
ནག་ཏུ་དུྲག་བཞིའི་དནོ་རྐེན་བུང་དསུ་དམ་
པ་ཁོང་ནི་སྲིད་བླནོ་ལས་ཐོག་ཡིན་སྟབས།	
ད་ེདསུ་ཁངོ་གིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ད་ེའདྲའི་ཐབས་
སྡགུ་གི་གནས་ཚུལ་བུང་བ་ཤེས་འཕལ་མིག་
ནས་མཆི་མ་ཤོར་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གི་སླབོ་ཕུག་ཁི་
ཚོ་མང་པ་ོདང་།		ཁངོ་ཚོའ་ིནང་མི་ཚོར་ཨོ་
གླངི་ནང་ད་ུདམིགས་བསལ་ཆབ་སྲདི་སྐབས་
བཅལོ་གི་ཐབོ་ཐང་ཕུལ་ཡོད།	 	 འནོ་ཀང་
མི་ལོ་	༣༠	ཡི་རསེ་སུ་རྒྱ་ནག་གི་སིྤ་ཚོགས་
ཁོར་ཡུག་རང་དབང་མང་གཙོའི་ཕོགས་
སུ་བསྐདོ་རུྒྱ་ལ་ྟཞགོ	 	 	 མཐའ་ན་ད་ེདསུ་
ཆབ་སྲིད་སྐབས་བཅོལ་ཐབོ་མཁན་ད་ེདག་
ཀང་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་ནག་དྲག་པའོི་གཞུང་ལ་
ཁ་ཕགོས་པ་ག་ོརུྒྱ་འདགུ་ལ།	རྒྱ་ནག་གཞུང་
ཕགོས་ནས་ཀང་དུྲག་བཞིའི་དནོ་རྐེན་དང་
འབལེ་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཡོངས་རགོས་བཀའ་
བསྡམོས་དང་ཞིབ་བཤེར་ད་ེསྔ་ལས་ཆེ་བ་
བདེ་ཀི་ཡོད།		དརེ་བརྟནེང་ཚོ་རང་དབང་
མང་གཙོའི་ལུང་པར་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་
མཐུན་ལམ་རྡགོ་རྩ་ཆིག་སིྒལ་ཐགོ	 	 བདོ་
ནང་གི་དངསོ་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་འཛམ་བུ་
གླངི་ཕི་ལ་བསྒག་ཐུབ་དགསོ་པ་དང་།	 ད་ེ
ལརྟ་བས་ཐུབ་ཚེ་འདས་གྲངོས་སུ་གུར་བའི་
རྒྱལ་གཅེས་ཕ་ོམོ་ཚོའི་བླསོ་བཏང་ཆེན་པ་ོ
གནང་བ་ད་ེཡང་ཆུད་ཟསོ་སུ་མི་འགྲ་ོབ་བདེ་
ཐུབ་ཅསེ་གསུངས།
ད་ེཡང་ཁོང་གིས་མུ་མཐུད་གསུངས་དནོ།	
གུས་པ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་སྐ་ུཚབ་ཀི་མིང་གནས་ཡོད་མཁན་ཞིག་གི་
ངསོ་ནས་།	 དུྲག་བཞིའ་ིདནོ་རྐནེ་ནང་རྐནེ་
ལམ་ད་ུཕིན་པའི་སླབོ་ཕུག་དང་ཤེས་ཡོན་

ཅན་ད་ེཚོར་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུས་ཀི་ཡོད་
ལ།	 ཁངོ་ཚོའ་ིནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཚོ་ལའང་
ཐུགས་གསོའི་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་ཀི་ཡོད།	
མི་ལོ་	 ༣༠	 ཙམ་ཕིན་ཚར་ཡང་རླབས་
ཆེན་རྒྱ་མི་རིགས་སྤུན་གྲགོས་ཚོས་སྤལེ་བའི་
རླབས་ཆེན་གི་ལས་འགུལ་ད།ེ	 རང་དབང་
མང་གཙོའི་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་བསྔགས་བརདོ་
ཧ་ཅང་ཐབོ་བཞིན་ཡོད་ལ།	 རྣམ་པ་ཚོས་
དུྲག་བཞི་དཔའ་བ་ོཚོའི་ཞལ་ཆེམས་དང་
དམིགས་ཡུལ་རྨེག་མེད་ད་ུམི་གཏངོ་བར།	
རྒྱ་ནག་རང་དབང་མང་གཙོར་འགུར་ཆེད་
མུ་མཐུད་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་པ་དརེ་
རསེ་སུ་ཡི་རངས་དང་བསྔགས་བརདོ་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 ཁདེ་རྣམ་པར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ང་ཚོ་བདོ་མིར་མཚོན་ན་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	
ལོར་གཅེས་པའི་རང་ཡུལ་ཡོངས་རོགས་
རྒྱ་ལག་ཏུ་ཤོར་ནས་བཙན་བོལ་ད་ུཕབེས་
དགསོ་བུང་བ་རེད།	 ད་ེདསུ་མི་མང་པ་ོཞིག་
གིས་ད་ཁདེ་ཚོ་རྦད་ད་ེཕམ་ཉསེ་བུང་ཡོད།	
ཅསེ་གསུང་མྱངོ་ཡོད།	 འནོ་ཀང་༸གངོ་
ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བཙན་
བོལ་བདོ་གཞུང་གིས་ནསུ་ལྡན་མིག་རྒྱང་
རིང་པའོི་དབུ་ཁིད་དང་འབད་བརྩོན་འགོ		
ང་ཚོ་འགལེ་ས་ནས་ལངས་ཏ་ེབཙན་བལོ་གི་
གནས་བབ་འགོ་སོ་སོའི་ཆབ་སྲིད་དང་ཆོས་
ལུགས།	 རིག་གཞུང་དང་སདྐ་ཡིག་བཅས་
བསྐར་ད་ུའཛུགས་སུྐན་ཐུབ་པ་བུང་བ་མ་
ཟད།		འཛམ་གླངི་ཁནོ་ད་ུབཟང་པའོ་ིསྟབོས་
ཤུགས་ཇ་ེཆེར་བཏང་ཐུབ་ཡོད།	དརེ་བརྟནེ་
རྒྱ་ནག་དང་འཛམ་གླངི་གང་སར་ཡོད་པའི་
རྒྱ་མི་སྤུན་གྲགོས་ཚོའི་ཐུན་མོང་གི་དམིགས་
ཡུལ་དའེང་།		རྒྱ་ནག་ད་ེབཞིན་རང་དབང་
མང་གཙོ་ལནྡ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཏུ་བསུྒར་
རུྒྱ་ད་ེཡིན་སྟརབས།	 ང་ཚོ་ཚང་མས་ནསུ་
པ་མཉམ་སྤུངས་ཐགོ་ཤུགས་བརྒྱག་ཐུབ་པ་
ཡིན་ན།	 རྒྱ་ནག་གི་སིྤ་ཚོགས་ད་ེབཞིན་མི་
ཚང་མས་འཇིགས་སང་མེད་པར་རང་དབང་
ཐགོ་བསམ་ཚུལ་བརདོ་ཆོག་པའི་སིྤ་ཚོགས་
ཤིག་མི་རིང་བར་བསུྐན་ཐུབ་རུྒྱར་ཡིད་ཆེས་
ཡོད་ལ།	མི་ལོ་	༣༠	སྔནོ་ད་ུསླབོ་ཕུག་ཚོའ་ི

དམིགས་ཡུལ་དའེང་གང་མགགོས་བསུྒབ་
རུྒྱ་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པ་ོཡོད་ཅེས་
གསུངས།	 ད་ེརསེ་རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་
པ་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་
ཀིས་མེལ་སྦནོ་གྲངོ་ཁརེ་ད་ུབསྐདོ་ད།ེ	 མེལ་
སྦནོ་ད་ུརྟནེ་གཞི་བེད་པའི་རྒྱ་རིགས་མང་
གཙོ་དནོ་གཉརེ་བ་ཚོས་གོ་སིྒག་གནང་བའི་
དུྲག་བཞི་དསུ་དྲན་གི་ལས་འགུལ་ཁག་ཏུ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ནས།	ཕི་ཟླ་	༦	ཚེས་	
༤	དགངོ་མོ་ཆུ་ཚོད་	༥།༣༠	ནས་	༧།༠༠	
པའི་བར་འབལེ་ཡོད་རྒྱ་མི་བརྒྱ་ལྷག་དང་།	
མེལ་སྦནོ ་བ ོད ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀི ་
ཚོགས་གཙོ་བསྟན་འཛིན་བླ་ོབཟང་ལགས་
ཀིས་གཙོས་བདོ་མི་	༢༠	ལགྷ	ཨོ་སི་ཀྲ་ིལི་
ཡ་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་མི།	 མེལ་
སྦནོ་སིྤ་མང་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
སོགས་ཕི་ནང་གི་མི་མང་པ་ོམེལ་སྦནོ་རྒྱ་
གཞུང་གཞུང་ཚབ་ཡན་ལག་གི་མདནུ་ད་ུང་ོ
རལོ་གི་ལས་འགུལ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་སྤལེ་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 འབལེ་ཡོད་དུྲག་བཞིའ་ི
པར་རིས་འགྲེམས་སྟནོ་དང་ཁོམ་བསྐརོ་
སོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་དང་ས་གནས་
བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
གཉསི་ནས་དུྲག་བཞིའི་དནོ་རྐནེ་དང་འབལེ་
བདོ་དནོ་སྐརོ་ཨིན་སྐད་དང་རྒྱ་སྐད་ཐོག་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
ད་ལོའི་ཨོ་སི་ཀྲི་ལི་ཡ་དང་ནིའུ་ཛི་ལེན་ཌི་
ཁུལ་དུྲག་བཞི་དསུ་དྲན་གི་ལས་འགུལ་ནང་
མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ད་ེསྔ་ལས་མི་
མང་བ་དང་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 དམིགས་བསལ་གསར་འགུར་གཙོ་
ཤུགས་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་གིས་ཀང་ད་ོསང་
ཆེན་པ་ོགནང་སྟ་ེཁབ་སྤལེ་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད་
པ་དང་།	 སིད་ན་ིགྲངོ་ཁརེ་ད་ུརྒྱ་དམག་
གི་གུྲ་གཟིངས་འབརོ་བར་ང་ོརོལ་གི་ལས་
འགུལ་སྤལེ་བ་དསེ་ཤུགས་རྐནེ་ཡང་ཆེན་པ་ོ
ཐབེས་ཡོད་པ་བཅས།	།
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རྒྱལ་བའ་ིབསྟན་སུྲང་སུྤལ་པའ་ིཆོས་སྐངོ་རྡ་ོར་ེགྲགས་ལནྡ་དབར་གསོལ་སྤན་འདྲནེ་ཞུས་པ།
༄༅།	 །དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་ནས་
ཇི ་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་བཞིན།							
བདོ་རྒྱལ་ལོ་	 ༢༡༤༦	 རབ་གནས་ས་ཕག་
ལོའ་ིབདོ་ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡༠	 དང་།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༢	 རེས་གཟའ་
ལྷག་པའི་ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་རམ་ས་ལའི་
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བསྟ་ིགནས་
གངས་ཅན་སིྐད་གཤོངས་སུ་རྟནེ་གཞི་བས་
པའི་གནས་ཆུང་སྒ་དབངས་གླངི་གྲྲྭ་ཚང་ད་ུ
རྒྱལ་བའི་བསྟན་སུྲང་སུྤལ་པའི་ཆོས་སྐངོ་རྡ་ོ
ར་ེགྲགས་ལནྡ་རྩལ་ཆེན་མོར་གཏང་རག་གི་

གཞུང་འབལེ་དབར་གསོལ་སྤན་འདྲནེ་ཞུས་
ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༧	
ཐོག་གནས་ཆུང་སྒ་དབངས་གླིང་དགོན་
གི་འད་ུཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་དབུས་མང་གཙོའི ་ཀ་བ་གསུམ་གི་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ།	 རང་དབང་ཅན་
གི་སྡ་ེཚན་འགན་འཛིན་རྣམ་པ།	 ལནྷ་ཁང་
ཁག་གི་དུྲང་ཆེ་ཆུང་གིས་གཙོས་སྲི་ཞུའི་ ལས་བེད་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་རྒྱལ་ བའི་བསྟན་སུྲང་སུྤལ་པའི་ཆོས་སྐོང་རྡ་ོརེ་

གྲགས་ལྡན་རྩལ་ཆེན་མོར་གཏང་རག་གི་
སྤན་འདྲནེ་གཟབ་རྒྱས་ཞུ་སབྐས།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྲིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
དབུས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་མཇལ་ཕག་
ཞུས་རསེ་རིམ་བཞིན་སྲི་ཞུའི་ལས་བདེ་དང་
སེར་སྐ་མི་མང་བཅས་ལ་མཇལ་ཕག་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།

དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་བདོ་མིའ་ིཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་རམ་འདགེས་ལས་གཞི་ཚན་པས་ཡར་ཐནོ་ཚོང་
ལས་པ་གྲངས་	༦	དྲག་འདམེས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་བདོ་མིའི་ཡར་ཐོན་

ཚོང་ལས་རམ་འདགེས་ལས་གཞི་ཚན་པའི་
ག་ོསིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	

༡༠	 ཉནི་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོའ་ིཡར་ཐནོ་
ཚོང་པ་རོགས་སྐོར་སྦོང་བརྡར་ལས་གཞི་
ཐངེས་ལ་ྔཔའི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་ཆེ་ཡེ་ཤེས་
དབང་མོ་ལགས་ཀིས་མཛད་སྒ་ོདབུ་འབདེ་
གནང་ཡོད།
འད་ིལོ་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་པ་གྲངས་	 ༦	
དྲག་འདམེས་གནང་ཡོད།	 ཁངོ་རྣམ་
པར་རིང་མིན་ཚོང་ལས་གཉརེ་ཕོགས་
དང་འབལེ་བའི་སྔནོ་འགྲའོི་སྐདེ་སྲིང་ཟབ་

སྦངོ་	 Pre-Incubation Support	 སྤདོ་
རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	 	 དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་
ཀི་དུྲང་ཆེ་ཡེ་ཤེས་དབང་མོ་ལགས་ཀིས་
བདོ་མིའི་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་རམ་འདགེས་
ལས་གཞིའི་དགོས་དམིགས་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གཟབ་རྒྱས་གནང་ཡོད།
བདོ་མིའི་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་རམ་འདགེས་
ལས་གཞི་ཚན་པའི་དགོས་དམིགས་གཙོ་
བ་ོན།ི	 	 བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་དངེ་དསུ་
ཀི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའི་ཡར་ཐནོ་

ཚོང་ལས་པ་	 Entrepreneur	 ཇ་ེམང་སྐདེ་
སྲངི་ཡོང་ཐབས་གཙོ་བ་ོདང་།	 ཚོང་ལས་པ་
ད་ེདག་བརུྒྱད་རང་རེའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ལས་
རིགས་ཀི་གོ་སབྐས་མང་ད་ུའགྲ་ོཐབས་དང་
རིམ་པས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་མང་ཚོགས་
ཀི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་ཡར་རྒྱས་སྲ་
བརྟན་ཡོང་རུྒྱར་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་
བཅས།	།

སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཨ་རིར་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།
༄༅།	།སབྐས་	༡༦	པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་རྣམས་ཕི་ནང་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ཏུ་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་སོགས་གནད་ཡོད་མི་ས་
མཇལ་འཕད་དང་།	བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་སརྔ་
ལྷག་ཐབོ་ཐབས་ཆེད་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་
ཕབེས་གནང་རུྒྱའི་ལས་རིམ་ཡོད་པ་ལྟར།	
སིྤ་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒནོ་
ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨནོ་

ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།	 	 སིྤ་འཐུས་སླབོ་
དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།	 སིྤ་
འཐུས་ཚེ་རིང་ལ་ྷམོ་ལགས་བཅས་ལས་གུྲབ་
པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྐུ་
ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	
པའ་ིཚེས་	༡༨	ནས་	༢༢	བར་ཉནི་གྲངས་
ལྔའི ་ རིང་ཨ་རིར་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་
ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་འདགུ	

ད་ེཡང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་ཕི་ཚེས་	༡༢	ཉནི་
ཕི་དྲ་ོརྡ་ས་ནས་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་རུྒྱ་
དང་།	ཕི་ཚེས་	༡༤	ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་ཨ་རིའ་ི
གྲངོ་ཁརེ་ནའིུ་ཡོག་དང་།	 རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་
ཊོན་ད་ུཕབེས་ཐནོ་གནང་རུྒྱ།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༨	
ནས་	 ༢༢	 བར་ས་གནས་ཁག་ཏུ་མཛད་
འཆར་ཡོད་པ་བཅས།	།

སྦལེ་ཇམ་ཤེས་རབ་སང་བདེ་སླབོ་གྲྲྭ་དབུ་བརྙསེ་པའ་ིདསུ་འཁརོ་
སུྲང་བརིྩ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	༩	
ཉནི་སྦལེ་ཇམ་རྒྱལ་ས་གཉསི་པ་ཨན་ཝར་
པན་ད་ུསྦལེ་ཇམ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་
སླབོ་གྲྲྭ་ཤེས་རབ་སང་བདེ་དབུ་བརྙསེ་ནས་
ལོ་ང་ོ	 ༦	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་གཟབ་རྒྱས་
སུྲང་བརིྩ་གནང་ཡོད།	 ཐངེས་འདའི་ིམཛད་

རིམ་ནང་སླབོ ་ཕུག་ངོས་ནས་རིག་རྩལ་
འགྲན་སྡརུ་དང་།	 ཁང་ཚན་སོ་སོར་ང་ོསྤདོ་
ཀི་ལས་རིམ་ཁ་སནོ་བས་ཏ་ེསླབོ་ཕུག་ཚོར་
བདོ་ཀི་རྒྱལ་རབས་དང་སྐད་ཡིག་སོགས་
ཀི་ཚད་གཞི་གོང་འཕལེ་ཡོང་ཐབས་གནང་
ཡོད་འདགུ

མཛད་སྒ་ོདངསོ་གཞིའི་སབྐས་སླབོ་གྲྲྭའི་སླབོ་
སིྤ་བླ་ོབཟང་དབང་པ་ོལགས་དང་བདོ་རིགས་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཕུར་བུ་དནོ་གུྲབ་
ལགས་གཉསི་ནས་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་
སིྦན་བདག་ཁག་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་དང་།	
སླབོ་ཕུག་རྩ་ེཕུད་རྣམས་ལ་བ་དགའ་གནང་
རསེ་སླབོ་གྲྲྭའི་ལོ་འཁརོ་རིྩས་ཁ་སྒགོས་སྦང་
གནང་འདགུ	 མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བ་ོ
དནོ་གཅོད་བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས་
འབལེ་ཡོད་རྣམ་པར་སླབོ་གྲྲྭའི་འཛིན་སྐངོ་
དང་།	 དང་བངླས་པ་རྣམས་ཀིས་ཤེས་ཡོན་
ལ་ཕན་པའི་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་བར་
བསགྔས་བརདོ་གནང་བ་དང་།	ཕ་མ་རྣམས་
ནས་ཕུ་གུ་ཚོར་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སྦངོ་ཐབས་
ལ་འབད་བརྩནོ་ཧུར་སྐདེ་གནང་དགསོ་པའི་
ཞབས་སྐལུ་ཡང་ཞུས་འདགུ	

དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཕི་ལོ་	

༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༠	 ཕི་དྲ་ོ
ནས་ཚེས་	༢༨	བར་ཉནི་གྲངས་	༡༨	
རིང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦངེ་ལོར་དང་།	
སྦ ེལ ་ ཀོ བ ་ ལུ ག ས ་ བ དེ ་ ག ཞི ས ་
ཆགས་གཉསི།	 ཧནོ་སུར་རབ་
རྒྱས་གླངི་།	 ཀ་ོལི་གལྷ་དནོ་ལནྡ་
གླངི་།	 མེ་སོར།	 མོན་གྷ་ོའདདོ་

རུ་གླངི་།	 སྒ་ོཝ་བཅས་སུ་གཞུང་འབལེ་
ཕོགས ་ཕ ེབས ་གནང ་ ཡོད ་པ ་བཅས། །	

ཐངེས་འདའི་ིམཛད་སྒའོ་ིཐགོ་སྐ་ུམགྲནོ་མང་དག་ཅིག་ཕབེས་ཡོད་པ་རྣམས་ན།ི		བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་དང་།	 ས་གནས་བདོ་མི་དང་ཕི་རྒྱལ་
ཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་སྐ་ུཚབ།	 སིྦན་བདག་ཁག་ཅིག	 	 ད་ེབཞིན་ཕ་མ་བུ་ཕུག་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་
ལནྷ་འཛོམས་ཐུབ་ཡོད་པ་བཅས།	།
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བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས་སྐརོ་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་སང་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་བུང་བའ་ིརྒྱབ་གཉརེ་
བསམ་འཆར་ཕགོས་བསྡསུ།

འདནོ་ཐངེས་སྔནོ་མའ་ིའཕསོ།
				
							འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ངསོ་
ནས་ཐད་ཀར་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་དུ་
གནས་སྡདོ་བདེ་བཞིན་པའི་བདོ་མི་གྲངས་	
༡༡༠༠༠༠	 ཙམ་གི་འཕདོ་བསྟནེ་དང་བད་ེ
སྡུག་ལ་གཟིགས་སྐོང་གནང་གི་ཡོད་ལ།	
སནྨ་ཁང་ཆེ་བ་	 ༧	 དང་།	 འབངི་བ་	 ༥།	
ཆུང་བ་	༣༨	བཅས་ཁནོ་བསྡམོས་སནྨ་ཁང་
ཆེ་ཆུང་གྲངས་	 ༥༠	 ཙམ་ལ་འཛིན་སྐངོ་
བདེ་ཀི་ཡོད།	 འཕདོ་བསྟནེ་མཐུན་རྐནེ་གི་
ཆ་ནས་སྒ་ོབསྟནེ་ནད་པར་ལམ་སྟནོ་བདེ་པ་
དང་།	 བིས་པ་སྐསེ་སབྐས་དང་བིས་པའ་ི
བད་ེཐང་ཞབས་ཞུ།	གཤག་བཅསོ་ཆུང་ཙག	
ནད་གཞི་བརྟག་དཔྱད།	སནྨ་ཚོང་ཁང་།
སོའ་ིསནྨ་ཁང་།	ཕི་བཅསོ་གསོ་ཐབས།	སནྨ་
བཅོས་ལམ་སྟནོ་སོགས་གཞི་རྩའི་འཕདོ་
བསྟནེ་ལྟ་སྐོང་ཐད་མཐུན་འགུར་སྦོར་གི་
ཡོད།	 སནྨ་དང་ཞབས་ཞུ་ཚང་མའ་ིཐད་
རོགས་རམ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 བཞུགས་སརྒ་ངྷ་
ས་བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་དང་།	 སྦལེ་ཀབོ་ཏུ་
འཚོ་བདེ་སནྨ་ཁང།	 མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སནྨ་ཁང་བཅས་ཀི་
ངསོ་ནས་ཡར་ཐནོ་ཅན་གི་སནྨ་བཅསོ་ལག་
རྩལ་དང་མཐུན་རྐནེ་སྦར་ནས་ནད་པར་ལ་ྟ
སྐངོ་བདེ་ཀི་ཡོད།	ད་ལའྟ་ིཆར་འཕདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགུར་
འགོ་ནད་གཞི་ཚབས་ཆེན་རིམ་པ་གསུམ་
པར་སླབེས་པའི་རིགས་ལ་སནྨ་བཅསོ་མཐུན་
འགུར་སྦརོ་གི་མེད།
ད་ལྟའི ་ཆར་བ ོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་གཞི་གཙོ་
བ་ོན་ིཊི་བ་ིནད་པ་སྟངས་འཛིན་དང་།	 བིས་
པ་སྐསེ་སྐབས་དང་བིས་པའི་འཕདོ་བསྟནེ།	
དར་མའ་ིའཕདོ་བསྟནེ།	 སེམས་ཁམས་ཀི་
འཕདོ་བསྟནེ།	སིྤ་ཚོགས་ཁནོ་ཡོངས་ལ་སནྨ་
བཅོས་མཐུན་འགུར་གི་ལས་གཞི་ཁབ་ཐུབ་
པ་བ་རུྒྱ་བཅས་ཡིན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢	 ལོ་
ནས་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀིས་རྒྱ་གར་
ནང་གི་བདོ་མི་ཚོར་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐངོ་གི་
ལས་གཞི་སྤལེ་བ་དང་།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༤	ལོ་
ནས་ཚད་མཐ་ོཔའོ་ིསནྨ་བཅསོ་མཐུན་འགུར་
གི་ལས་གཞི་འག་ོའཛུགས་ཞུས་ཡོད།
ཚོགས་བཅར་བའ་ིདགངོས་འཆར།
ཀ༽		བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནས་འཕདོ་བསྟནེ་
དང་འབལེ་བའི་དཀའ་ངལ་གདངོ་ལེན་བདེ་
བཞིན་པ།
༡།			ལོ་ན་རན་གྲས་དང་སུྦྲམ་མའ་ིའཕདོ་
བསྟནེ་ལ་དམིགས་ཏེ་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་
འཆར་སྤལེ་གལ།
༢།		ཁབ་ཁངོས་འཕདོ་བསྟནེ་སནྨ་ཁང་ཁག་
གི་ནང་སུྦྲམ་མའི་སྐབས་དང་ཕུ་གུ་བཙས་
རསེ་ཀི་ལ་ྟརྟགོས་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་གལ།

༣།			ཟས་དང་སྤདོ་ལམ་དང་འབལེ་བའ་ི
ནད་གཞི་ཁག་བརྟག་དཔྱད་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་
གལ།
༤།	 ནད་པར་སྟབས་བད་ེཡོང་སདླ་སནྨ་
པ་ནང་ཁུལ་གོ་བསྡུར་གིས་ཕི་སྨན་བསྟནེ་
གཏུགས་རྒྱབ་གཉརེ་གནང་གལ།
༥།	 བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་དངེ་
དསུ་བརྟག་དཔྱད་འཕུལ་ཆས་རིགས་ངོ་
སྤོད་ཀིས་སྨན་ཁང་ཁག་ནང་ཡོང་འབབ་
མང་ད་ུགཏངོ་གལ།
༦།	 	 རས་གསོ་ཁང་གི་ལས་བདེ་རྣམས་ལ་
རས་ནད་བཅོས་ཐབས་འཕདོ་བསྟནེ་སྦོང་
བརྡར་གནང་གལ།
༧།	 	 སྤུས་ཚད་ལནྡ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་འཕདོ་
བསྟནེ་གི་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་རུྒྱའི་འཆར་གཞི་
འདངི་གལ།
༨།	 	 ཛ་དྲག་མུྱར་སྐབོ་དང་།	 དགསོ་ངསེ་
སནྨ།	 ཡོ་ཆས་སོགས་ཀི་མཐུན་རྐནེ་སྤུས་
ཚད་ལནྡ་པ་བསུྐན་གལ།
ཁ༽	 དཔལ་འབརོ་གི་ཆ་ནས་བདོ་མིའ་ི
འཕདོ་བསྟནེ་མཐུན་རྐནེ་སྲ་བརྟན་དང་ཡུན་
གནས་ཡོང་ཐབས།
༡།	 	 ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའ་ིབདོ་
མིའི་བརུྒྱད་རྒྱལ་སིྤའི་རོགས་སྐོར་འཚོལ་
གལ།
༢།		ད་ཡོད་སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་ལས་གཞིའ་ི
ཁོངས་མི་མང་གི་མཉམ་བཞུགས་ཡོང་སདླ་
ལས་གཞི་སྤལེ་གལ།
༣།	 སནྨ་ཁང་གི་ཡོང་འབབ་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་རུྒྱའི་སདླ་སནྨ་གཏུགས་གླ་ཡོན་དང་།	
དབེ་སྐལེ་ག་ླཡོན།	 ད་ེབཞིན་བརྟག་དཔྱད་
གླ་ཡོན་སོགས་ཀི་ཚད་གཞི་གཏན་འབབེས་
གནང་གལ།
༤།		ཊི་སྦ་ིནད་གཞི་སྔནོ་ཚུད་ནས་ང་ོརྟགས་
བཟུང་སདླ་སླབོ་གྲྲྭ་དང་དགནོ་སྡ་ེཁག་ནང་ཊི་
སྦ་ིནད་གཞི་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་གནང་
གལ།
༥།	 འཕདོ་བསྟནེ་དང་འབལེ་བའ་ིཚོགས་
སྡ་ེཁག་དབར་འབལེ་ལམ་དམ་ཟབ་གནང་
གལ།
༦།			སནྨ་ཁང་ཁག་ལ་ཡོང་འབབ་བཟ་ོསདླ་
ཡུལ་མིར་སནྨ་བཅསོ་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་གལ།
༧།			སིྤ་ཚོགས་ཀི་དགསོ་མཁ་ོདང་བསྟནུ་
ནས་སྨན་ཁང་ཁག་གི་ནང་ནད་གཞི་བརྟག་
དཔྱད་སྡ་ེཚན་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་གལ།
༨།	 	 སནྨ་གི་ནསུ་པ་ཚད་མཉམ་ཡོད་པའ་ི
སྨན་གི་ཚོང་པ་ཁག་བརུྒྱད་མི་དགོས་པའི་
བཟོ་གྲྲྭ ་རང་ནས་ཐད་ཀར་སྨན་ཉ་ོརུྒྱར་
འབད་བརྩནོ་ཞུ་གལ།
༩།	 དགནོ་སྡ་ེགྲྲྭ་ཚང་ཁག་ནས་འཕདོ་བསྟནེ་
ལས་གཞི་དང་འབེལ་བའི ་ཐོག་རོགས་
དངུལ་འབདོ་བསྐལུ་ཞུ་གལ།
༡༠།		བདོ་མི་རང་ཉདི་ནས་གཞན་ཕན་དང་།	

མཐུན་འགུར།	རོགས་དངུལ་གནང་གལ།
༡༡།	 	 	 སནྨ་ཁང་ཁག་གི་ནང་འབརོ་ལནྡ་
ནད་པ་རྣམས་ཀི་ཆེད་ཉལ་ཁང་ངམ་ཉལ་ཁ་ི
ག་ོསིྒག་ཞུ་གལ།
༡༢།			སནྨ་ཁང་ཁག་ནང་བདེ་མེད་ས་སྟངོ་
ལྷག་བསྡད་པ་རྣམས་བདེ་སྤདོ་གནང་གལ།	
དཔརེ་ན།	 ཟ་ཁང་སོགས་འཛུགས་བསུྐན་
དང་།	 སནྨ་ཁང་ཟླ་སིྒལ་གིས་སྤུས་ཚད་ལནྡ་
པ་བཟ་ོགལ།
༡༣།			ད་ཡོད་སནྨ་རིན་ཐགོ་བརྒྱ་ཆ་	༡༠	
ཆག་ཡང་ཡོད་པ་ད་ེམེད་པ་བཟ་ོགལ།
༡༤།	 	 	 ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའ་ི
བདོ་མི་རྣམས་ནས་རུྒྱན་གནས་ཐུབ་པའི་
རོགས་སྐརོ་གནང་རུྒྱའི་ཐབས་ལམ་འབད་
བརྩནོ་ཞུ་གལ།
༡༥།	 	 བསྐརོ་བསྐདོ་སནྨ་ཁང་གསར་
འཛུགས་གནང་གལ།
ག༽			བདོ་མིའ་ིའཕདོ་བསྟནེ་ལ་ྟསྐངོ་ལས་
གཞིའ་ིནང་མིའ་ིནསུ་པ་དང་།	 	 འཕདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁངོས་སནྨ་ཁང་ཁག་
ནང་འཕདོ་བསྟནེ་ལྟ་སྐངོ་དང་ཞབས་ཞུའི་
སྤུས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐད།
༡།		གངོ་རིམ་ནས་ད་ཡོད་སནྨ་ཁང་ཁག་གི་
ནང་སནྨ་པ་དང་ལས་བདེ་རྣམས་མུ་མཐུད་
གནས་ཐབས་སུ་ད་ེདག་གི་སེམས་ཤུགས་
སརྤ་གལ།	 ད་ེབཞིན་ག་ླཕགོས་ཡང་ཁམོ་
རའ་ིའགྲ་ོལུགས་ལརྟ་གནང་ཐབས་ཞུ་གལ།
༢།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ངསོ་ནས་གཞི་
རིམ་སནྨ་པ་རྣམས་ལ་ཁད་ལས་སནྨ་པ་དང་
གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་མུ་མཐུད་བསྐོད་
རུྒྱར་ཟུར་བཅད་ས་མིག་འབད་བརྩོན་ཞུ་
གལ།
༣།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ངསོ་ནས་སྒརེ་
གི་སནྨ་གི་མཐ་ོསླབོ་ཁག་ལ་འབལེ་ལམ་གིས་
གཞི་རིམ་སྨན་པ་རྣམས་ལ་གོང་རིམ་སླབོ་
གཉརེ་བདེ་རུྒྱར་ཟུར་བཅད་ས་མིག་བསུྐན་
ཐབས་གནང་གལ།
༤།	སནྨ་པ་དང་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་རྣམས་
རང་ཉིད་ནསུ་རྩལ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཆེད་
སྦངོ་བརྡར་དང་།		ཚོགས་འད།ུ	ཟབ་སྦངོ་།	
རྒྱལ་ནང་དང་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་ལ་སནྨ་བཅསོ་
དང་འབལེ་བའི་ཟབ་སྦོང་ད་ུབསྐོད་རུྒྱར་
མཐུན་འགུར་གནང་གལ།
༥།	 ཆོད་གན་ལས་བདེ་རྣམས་གཏན་
འཇགས་ལས་བེད་ད་ུབསུྒར་རུྒྱ་དང་གུན་
གསབ་དང་གཞན་མཐུན་རྐེན་ཁག་ཡར་
རྒྱས་གཏངོ་གལ།
༦།	 སནྨ་པ་གསར་ཐནོ་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦངོ་
དང་ཉམས་མྱངོ་གསོག་སླད་སྨན་པ་གསར་
ད་ུཞབས་ཞུ་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་ལས་
ཡུན་སབྐས་སྦངོ་བརྡར་སྤདོ་གལ།
༧།				འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་སུ་འཕདོ་
བསྟནེ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་དགསོ་པ་དང་།

མི་མང་ནས་ཐད་ཀར་ཞལ་པར་དང་།
བསམ་ཚུལ་བསྡ་ུལེན།	 ལས་གཞི་ཁག་ལ་
དཔྱད་ཞིབ་ཞུ་རུྒྱ ་སོགས་ཀི་མཐུན་རྐེན་
དགསོ་རུྒྱ།	 ད་ེབཞིན་གཞི་རིམ་འཕདོ་བསྟནེ་
གཉརེ་ཕགོས་ལམ་སྟནོ་གཏན་འབབེས་དང་།	
དབུས་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་སུ་ཁད་ལས་
མི་སའ་ིམཐུན་རྐནེ་དགསོ་གལ།				
ང༽	གསོ་བ་རིག་པ་རྒྱ་སྐདེ་དང་ཟུང་འབལེ་
གི་ཐབས་ལམ།
༡།			བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་སུ་གསོ་བ་རིག་པའི་སྡ་ེཚན་དང་
སྐ་ུཚབ་དགསོ་གལ།
༢།	 བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་ད་ུནད་པས་སནྨ་
གཏུགས་བས་པའི་གྲངས་མཛོད་གསར་
བསུྐན་གིས་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་
གྲངས་མཛོད་མཉམ་ཟླ་སིྒལ་བ་གལ།
༣།				གསོ་རིག་ན་ིབདོ་ཀི་རིག་གནས་ཀི་
ང་ོབརོ་སུྲང་སྐབོ་དང་དའེི་ཁད་ལས་བདག་
དབང་།	 རྟགས་དཔྱད།	 	 མཚོན་རྟགས་
བཅས་བདག་སུྲང་དགསོ་གལ།
༤།					ཉམས་ཞིབ་ཞུ་ཕགོས་དང་།	མིའ་ི
ནསུ་པ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཕགོས།	 དཔལ་
འབརོ་འད་ུའགདོ་བདེ་ཕགོས།	 	 	 ཁད་
ལས་དང་འཕུལ་ཆས་ལག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་ཕོགས་སོགས་ཀི་ཐོག་འཆར་གཞི་
ཚད་ལནྡ་བཟོ་ོགལ།
༥།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་དང་བོད་ཀི ་སྨན་རིྩས་ཁང་
གཉསི་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀིས་
ལུགས་གཉིས་དབར་གི་སྨན་པ་ཕན་ཚུན་
བསམ་ཚུལ་བར་ེལེན་དང་།	 འབལེ་ལམ།	
ནད་གཞི་བ་ེབག་པའ་ིཐགོ་ཉམས་ཞིབ།	 ད་ེ
བཞིན་ནད་རིགས་སྔནོ་འགོག་གི་ཐགོ་ཟུང་
འབེལ་ཞུ ་ཕོགས་སོགསཀི་ཐབས་ལམ་
འཚོལ་གལ།
ཅ༽			ཕི་ལུགས་སནྨ་བཅསོ་ཞུ་ཕགོས་ཀི་
ཐབས་ལམ་དང་ནད་རིགས་སྔནོ་འགགོ
༡།	 མི་མང་རང་གི་བསམ་བླ་ོའཁརེ་ཕགོས་
བསུྒར་བཅོས་ཀིས་ནད་རིགས་སྔནོ་འགོག་
དང་འཕདོ་བསྟནེ་བད་ེཐང་དང་འབལེ་བའི་
རིག་གཞུང་འཁབ་སྟནོ་དང་།	 ནང་མི་ཕན་
ཚུན་ག་ོབསྡརུ།	 ལས་འཆར་གི་སྒ་ོནས་སླབོ་
ཕུག་མཉམ་བཞུགས།	 སིྤ་ཚོགས་དྲྲྭ་ལམ།	
སིྤ་ཚོགས་ནང་མིག་དཔ་ེའསོ་པ་ངསོ་འཛིན་
དང་རོགས་སྐརོ་བཅས་ཀི་ལས་གཞི་ལག་
བསྟར་ཞུ་གལ།
༢།	 ད་ཡོད་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་འཕདོ་བསྟནེ་
དང་འབལེ་བའི་ལས་གཞི་ཁག་སྲ་བརྟན་
དང་རྒྱ་བསྐདེ་གཏངོ་གལ།
༣།	 འཕདོ་བསྟནེ་ཁད་ལས་དང་སནྨ་པ་
རྣམས་ནས་དངེ་དུས་འཕུལ་ཆས་བརྙན་
འཕནི་སོགས་བདེ་སྤད་ནས་སིྤ་ཚོགས་ནང་

འཕདོ་བསྟནེ་དང་ཁབ་གདལ་ནད་རིགས་བ་ེ
བག་པའ་ིཐགོ་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་གལ།
༤།			འཕདོ་བསྟནེ་དང་འབལེ་བའ་ིཡོ་ཆས་
དང་།	 བརུྒྱད་རིམ།	 དགསོ་མཁ་ོགཞིར་
བཞག་གིས་དཔྱད་ཞིབ་བཅས་ཀི་སྐབས་མི་
མང་གི་བསམ་ཚུལ་བསྡ་ུལེན་དགསོ་གལ།
༥།			འཕདོ་བསྟནེ་ལས་འཆར་ཁག་གི་ནང་
སླབོ་ཕུག་མཉམ་བཞུགས་གནང་གལ།
༦།			སིྤ་ཚོགས་ནང་མིག་དཔ་ེའསོ་པའ་ིམི་
ས་ང་ོབཟུང་གིས་མི་མང་ལ་ང་ོསྤདོ་དང་གོ་
རྟགོས་སྤལེ་གལ།	དཔརེ་ན།	མྱསོ་རས་ངན་
གོམས་རིགས་བཅོས་ཁང་ནས་ཐོན་ཏ་ེད་
ལའྟི་འཆར་སིྤ་ཚོགས་ནང་རང་གི་རྐང་པའི་
ཐགོ་ལངས་ནས་འཚོ་བ་སྐལེ་བཞིན་པའི་སྐ་ེ
བ་ོལ་ྟབུའ།ོ
བརདོ་གཞི་བཞི་པ།	 བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀི་
འཚོ་རྟནེ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་སྐརོ།
རྒྱབ་ལྗངོས།		ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ལོར་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་
ད་ུབཙན་བོལ་ཕབེས་པ་དང་ལྷན་ད་ུབདོ་
མི་བཙན་བལོ་བ་	 ༨༠༠༠༠	 ལགྷ་སྐབས་
བཅོལ་ད་ུསླབེས་པར་རྒྱ་གར་གི་མངའ་སྡ་ེ
མང་པསོ་ས་ཆ་གནང་སྟ་ེགཞིས་ཆགས་ཁག་
འཛུགས་ཐུབ་པ་བུང་།	 ད་ེབཞིན་བལ་ཡུལ་
དང་འབུག་ཡུལ་དའུང་སྐབས་དརེ་སྐབས་
བཅོལ་ལ་སླབེས་པའི ་བ ོད་མི ་ཚོའི ་ ཆེད་
གཞིས་ཆགས་ཁག་བཙུགས་ཡོད།
དངེ་སབྐས་རྒྱ་གར་ད་ུབདོ་མི་སྐབས་བཅོལ་
བ་གྲངས་	 ༡༡༠༠༠༠	 ལགྷ་ཡོད་པ་ལས།	
མང་ཆེ་བ་གཞིས་ཆགས་ཁག་	 ༣༩	 ནང་
གནས་སྡདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེན་ིབཙན་
བོལ་བདོ་མིའི་འད་ུསྡདོ་ཆེ་ཤོས་ད་ེཆགས་
ཡོད།	 གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་བདོ་མི་
ཚོར་སྡདོ་གནས་དང་འཚོ་ཐབས་ཀི་མཐུན་
རྐནེ་སྦརོ་གི་ཡོད་ལ།	 བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
དང་ང་ོབ་ོམི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་ཡོང་ཐབས་
ཀང་བདེ་ཀི་ཡོད།	 དངེ་སང་གཞིས་ཆགས་
ཁག་གི་ཁོངས་ནས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་
གི་གྲངོ་ཁེར་ཁག་ནང་གནས་སྤ་ོབེད་པའི་
བདོ་མིའི་སྐབས་བཅོལ་བའི་གྲངས་འབརོ་
མང་ད་ུའགྲ་ོབཞིན་ཡོད་ལ།	 ལགྷ་པར་ད་ུ
བདོ་མི་གཞོན་སྐསེ་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚོའི་ནང་
གྲངོ་ཁརེ་ད་ུགནས་སྡདོ་བདེ་མཁན་མང་ད་ུ
འགྲ་ོབཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་ཁིམ་གཞིས་
སྐོང་མཁན་དང་ལས་ཞུགས་བེད་ཚད་ལ་
སླབེས་པའ་ིན་གཞནོ་གི་གྲངས་འབརོ་ཉུང་ད་ུ
འགྲ་ོབ་དང་བསྟནུ།	 གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་
མི་འབརོ་ཡང་ཉུང་ད་ུའགྲ་ོབཞིན་ཡོད།
ལགྷ་པར་དསུ་རབས་ཉ་ིཤུའི་ལོ་རབས་དགུ་
བཅུ་པའི་མཇུག་ཙམ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་
ད་ུགནས་སྤསོ་བེད་མཁན་བདོ་མི་མང་ད་ུ
ཕིན་པས།	ད་ལའྟ་ིཆར་བང་ཨ་རི་དང་།
ནབུ་ཡོ་རོབ།	 ཨོ་སི་ཀྲ་ིལ་ཡ་བཅས་སུ་
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བདོ་མི་འད་ུསྡདོ་བདེ་བཞིན་པ་གཙོས་རྒྱལ་
ཁབ་	 ༣༠	 ལགྷ་གི་ནང་ཁ་འཐརོ་ནས་བདོ་
མི་རྣམས་གནས་སྡདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ངོས་ནས་རིམ་བཞིན་
འཛམ་གླིང་ཡུལ་གུྲ་གང་སར་གནས་སྡདོ་
བདེ་བཞིན་པའི་བདོ་མིའི་གྲངས་འབརོ་མང་
ད་ུའགྲ་ོརུྒྱ་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད།	
ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་གནས་སྡདོ་བདེ་པའི་
བདོ་མི་ཚོར་ཤེས་ཡོན་དང་དཔལ་འབོར་
སོགས་གང་ཐད་ནས་རྒྱ་གར་དང་།	 བལ་
ཡུལ།	 འབུག་ཡུལ་བཅས་སུ་ཡོད་པའ་ིབདོ་
མི་ཚོ་ལས་མཐུན་རྐནེ་བཟང་བ་ཡོད།
གཞིས་ཆགས་ཁངོས་སུ་བཟ་ོལས་དང་ཞིང་
ལས་ཀི་འཚོ་ཐབས་གཉརེ་བཞིན་པའི་བདོ་
མི་རྣམས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གི་གྲངོ་
ཁརེ་ཁག་དང་།	 ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ལ་
གནས་སྤསོ་བདེ་བཞིན་པ་ན།ི	 བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་སུ་དཔལ་འབོར་ཡར་
རྒྱས་ཀི་གཞི་རྩ་གཙོ་བ་ོཞིག་ཡིན་ནའང་།
སིྤ་ཚོགས་ནང་གདངོ་ལེན་བདེ་དགོས་པའི་
དཀའ་ངལ་ཞིག་ཏུའང་གུར་ཡོད།	 ད་ེཡིས་
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་རུྒྱན་འཛིན་དང་ངོ་བ་ོ
སོར་གནས་ཡོང་རུྒྱའི་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་
ཀི་ནསུ་པ་ཉམས་རུད་ད་ུའགྲ་ོབ་དང་སྦྲགས།	
གནས་སྤསོ་བས་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་བཙན་
བལོ་ནང་བདོ་མི་འད་ུསྡདོ་ཀི་མི་འབརོ་ཉུང་
ད་ུའགྲ་ོབ་དང་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གཞི་
རྩའི་གུྲབ་ཆ་ཉམས་བཞིན་པའི་རུྒྱ་རྐེན་ད་ེ
ཆགས་ཡོད།
ཚོགས་བཅར་བའ་ིདགངོས་འཆར།
ཀ༽		གནས་ཡུལ་སྤ་ོབཤུད་དང་གཞནོ་སྐསེ་
དང་འབལེ་བའ་ིགནས་དནོ་སེལ་ཐབས།
༡།				དངེ་དསུ་ཀི་ན་གཞནོ་རྣམས་ལ་ཤེས་
ཡོན་དང་མངནོ་འདདོ་གསར་པ་མི་འདྲ་བ་
ཡོད།	 མངནོ་འདདོ་ད་ེདག་གཞིར་བཞག་
གིས་གཞོན་སྐསེ་རྣམས་གནས་སྤའོི་དཀལ་
སེལ་དང་ལས་ཀའི་གོ་སབྐས་བསུྐན་དགོས།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་གཞོན་སྐེས་
རྣམས་མུ་མཐུད་ད་ུརྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ད་ུ
གནས་ཐབས་སུ་རུྒྱ་མཚན་ལྡན་པའི་ཐབས་
ལམ་འབད་བརྩནོ་ཞུ་གལ།
༢།		སོ་ནམ་དང་།	ཚོང་ལས།	ཡུལ་སྐརོ་
སྤོ་འཆམ་སོགས་ཀི་ལས་གཞི་ཁག་གཞི་
རྒྱ་ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་རྒྱ་བསྐདེ་ཐུབ་ཚེ་ལས་
ཀ་གསར་པ་དང་གཞོན་སྐསེ་རྣམས་ལ་ད་ོ
དབིངས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཡོང་འབབ་ཡོང་
སའ་ིག་ོསབྐས་བསུྐན་ཐུབ།	དཔལ་འབརོ་གི་
གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཙམ་མ་ཟད་གཞིས་
ཆགས་དང་ད་ེའབལེ་གྲངོ་འཁརེ་ཁག་ལ་མུ་
མཐུད་གནས་སྡདོ་བདེ་རུྒྱའི་བླ་ོསྟབོས་ཡང་
འཕལེ།	 མི་མང་གི་འཚོ་བའ་ིགནས་སྟངས་
ཡར་རྒྱས་ཙམ་མིན་པར་ལས་ཀའི་ག་ོསབྐས་
མང་བས་ཕི་བསྐདོ་བདེ་རུྒྱར་ཉུང་འཕ་ིབདེ་
ཐུབ།
༣།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ཚོང་ལས་
གཉརེ་མཁན་ཆེ་འབངི་གསུམ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
དང་འབལེ་ལས་ཀའ་ིག་ོསབྐས་བསུྐན་དགསོ་

པའ་ིསེམས་ཤུགས་སརྤ་གལ།	 ཚོང་ལས་
གཉརེ་མཁན་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རུྒྱར་
ཁོར་ཡུག་སྟབས་བད་ེདང་སྙབོ་བད་ེབསུྐན་
ནས་ལས་ཀའ་ིག་ོསབྐས་དང་།	 ལས་རིགས་
འདྲ་མིན།	 ཡོང་འབབ་དང་འཚོ་བའ་ིགནས་
སྟངས་སོགས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐུབ།
༤།		གཞནོ་སྐསེ་རྣམས་ལ་ཚོང་ལས།	ཡུལ་
སྐརོ་སྤ་ོའཆམ།	 སོ་ནམ་ཞིང་ལས་ནང་ལས་
ཀ་དང་ཡོང་འབབ་	 ཀི་ག་ོསབྐས་སྐརོ་ལམ་
སྟནོ་དང་།	 གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་གི་སྒམོ་
གཞིའ་ིནང་ད་ེདག་གསལ་དགསོ།
༥།			གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་ཞིང་ལས་
ཙམ་མ་ཡིན་པར་འཚོ་ཐབས་གཞན་གཉརེ་
རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བསུྐན་དགསོ།	 	 	 	 ད་ེདག་
ན་ིབཟ་ོལས་དང་།	འཕུལ་ལས།	 ཚོང་ལས་
སོགས་ཡིན་དགསོ།	 སྒརེ་གི་བཟ་ོཚོང་ཁག་
དང་མཉམ་འབལེ་ལམ་གིས་ལས་རིགས་
བསུྐན་དགསོ།	སིྤ་སྒརེ་ཟུང་འབལེ་ཐགོ་ལས་
འཆར་སྤལེ་རུྒྱར་དགོངས་བཞེས་གནང་
གལ།	 ད་ེདག་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན་ི
གཞོན་སྐསེ་དང་གཞན་གཞིས་མི་རྣམས་ལ་
ལས་ཀའ་ིག་ོསབྐས་བསུྐན་རུྒྱ་ཡིན་དགསོ།
༦།	 རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་གཞནོ་སྐསེ་ལ་ལས་
རིགས་གསར་བསུྐན་གི་ལས་འཆར་མང་
དག་ཞིག་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་པའ་ིནང་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ནས་མཉམ་བཞུགས་ཀིས་གོ་
སབྐས་ལེན་དགསོ།	 ད་ེའབལེ་སྦངོ་བརྡར་
ཁག་གི་ནང་མཉམ་བཞུགས་ཀིས་གཞོན་
སྐེས་ཚོའི་མ་འངོས་མདནུ་ལམ་སྲ་བརྟན་
བཟ་ོགལ།
༧།			བདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་ཚོང་ལས་གཉརེ་
འདདོ་ཡོད་མཁན་རྣམས་ལ་རྒྱ་བལ་འབུག་
གསུམ་དང་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་བདོ་མི་
ཚོང་པ་ཆེ་གྲས་ནས་ལམ་སྟནོ་དང་ཚོང་ལས་
གཉརེ་རུྒྱར་རུྒྱས་སྟནོ་ཞུ་གལ།
༨།		རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བདོ་མིར་འཛིན་པའ་ི
སྲདི་བུས་	 ༢༠༡༤	 ད་ེབཞིན་ལག་བསྟར་
ཚུལ་བཞིན་ཡོང་སླད་མི་མང་ལ་གོ་རྟགོས་
སྤལེ་གལ།
༩།				ཁ་ཐརོ་ད་ུགནས་པའ་ིབདོ་མི་རྣམས་
གཅིག་བསྡ་ུདང་ཕིར་ཐནོ་ཉུང་འཕ་ིཡོང་སདླ་
ཁང་པའ་ིམཐུན་རྐནེ་བསུྐན་གལ།
༡༠།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་འཆར་
ཁག་ནང་མཉམ་བཞུགས་སདླ་གཞིས་ཆགས་
ཁག་ནང་གཞོན ་སྐེས ་དང་འབེལ་བའི ་
ཚོགས་འད་ུདང་ལྷན་ཚོགས་རིགས་བསྐངོ་
གལ།
༡༡།	སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་ནང་གཞི་རིམ་གངོ་མའ་ི
འཛིན་གྲྲྭའི་སྐབས་མ་འངོས་པར་ལས་ཀའི་
གོ་སྐབས་ཐོབ་སླད་ད་ེའབལེ་ལས་འཆར་
དང་ལས་གཞི་ཁག་སྤལེ་གལ།
ཁ༽	 	 	 གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ཞིང་ལས་
གཉརེ་ཕགོས་བསུྒར་བཅསོ་གཏངོ་ཐབས།
༡།					བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ཞིང་
ལས་དང་འབལེ་བའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་
ཞིང་ལས་ཀི་ཐནོ་རས་ཐགོ་ཚོང་ལས་གཉརེ་
དགསོ།	 བསུྒར་བཅསོ་འདའི་ིརིགས་འཆར་

གཞི་ལྡན་པ་དང་རུྒྱན་འཁངོས་ལག་བསྟར་
དགསོ་གལ།	 གཞིས་ཆགས་རེ་རེ་བཞིན་སོ་
སོའ་ིནསུ་པ་དང་།	གནས་སྟངས།	ད་ེབཞིན་
གོ་སྐབས་སོགས་ལ་བསྟུན་ནས་ལས་གཞི་
ལག་བསྟར་དགསོ་རུྒྱ།	 གཞིས་ཆགས་ཁནོ་
ཡོངས་གཞིར་བཞག་གིས་ས་སྟངོ་བདེ་སྤདོ་
གཏངོ་རུྒྱར་འཆར་གཞི་འདངི་པ་ཡིན་ན་ཧ་
ཅང་ཕན་ཐགོས་ཆེ།
༢།		ཞིང་ལས་ཚོང་གཉརེ་ད་ེདག་རྒྱལ་ནང་
དང་ཉ་ེའཁོར་ཁམོ་རའི་དགོས་མཁོ་དང་
བསྟནུ་དགསོ།	རྒྱ་གར་གི་ཁམོ་ར་གཞི་རྒྱ་ཆེ་
བ་དང་།	 ཡར་རྒྱས་འགྲ་ོབཞིན་པའ་ིགནས་
སྟངས་འགོ་ཡོད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཁམོ་རའ་ིནང་
ཕིར་ཚོང་བདེ་རུྒྱར་ཐབས་ལམ་ཡང་འཚོལ་
གལ།
༣།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ངསོ་ནས་དགསོ་
དངུལ་མཁོ་འདནོ་གིས་རང་དབང་ཅན་གི་
སྒརེ་གི་བཟ་ོལས་ཟུར་འཛུགས་ཀིས་དགོས་
མཁོ་ཡོད་པའི་གནད་དནོ་ཁག་ངསོ་བཟུང་
དང་།	 ས་ེའཁདི།	 མ་རྩ་འཛུགས་རུྒྱ།	 ད་ེ
བཞིན་ཚོང་ལས་ཅན་གི་ཞིང་ལས་ཁག་
གཉརེ་དགསོ།
༤།		ཞིང་ལས་ཚོང་ལས་སབྐས་ཐནོ་རས་བ་ེ
བག་པ་ཞིག་ངསོ་འཛིན་གིས་ལས་གཞི་ལག་
བསྟར་ཞུ་དགསོ།	 	 	 ལས་དནོ་དའེ་ིཆེད་
ཁད་ལས་པའི་ལམ་སྟནོ་དང་རུྒྱས་མངའ་
ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་ཆགས་ཀི་ཡོད།
༥།	 གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའ་ིཞིང་ལས་ཚོང་ལས་
གཉརེ་སྐབས་ཐབས་བུས་ལྡན་པའི་ཚོང་
རོགས་མཉམ་ལས་གཞི་སྤལེ་དགསོ།	 རྒྱ་
གར་དང་རྒྱལ་སིྤའི་ཚོང་པ་རྣམས་ཐབས་
བུས་ལྡན་པའི་ཚོང་རོགས་ཁོངས་རིྩས་ཆོག	
ཐབས་བུས་ལྡན་པའི་ཚོང་རོགས་ནས་ཁད་
ལས་ལམ་སྟནོ་དང་རོགས་སྐརོ་ཐབོ་ཐུབ།
༦།	ཞིང་པ་ཕན་ཚུན་དབར་འབལེ་ལམ་དང་
མཐུན་སིྒལ་ཡོང་སླད་ཞིང་པའི་ཐོན་རས་
བཟ་ོལས་གསར་འཛུགས་དགསོ་རུྒྱ།	 བཟ་ོ
ལས་དསེ་ཞིང་པ་རྣམས་ནས་ཟུང་འབལེ་
དང་ཐོན་རས་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་ཡོང་རུྒྱར་
སྟངས་འཛིན་ཞུ་དགསོ།	བཟ་ོལས་དའེ་ིལས་
འགན་གཙོ་བ་ོནི་སོ་སོར་དགོས་པའི་རུྒྱ་ཆ་
འཚོལ་རུྒྱ་དང་ཁམོ་ར་གསར་པ་བཙལ་ནས་
སྤུས་ཚད་ལནྡ་པའི་ཐནོ་རས་ཁག་འཚོང་རུྒྱ་
བཅས་ཡིན།
༧།	 	 ཉ་ེའཁརོ་གི་ཁམོ་རར་དཔགས་པའ་ི
ཡོང་ཁུངས་ཆེ་བའི་ལོ་ཏགོ་ངསོ་འཛིན་དང་།	
འཚོང་འགྲམེས་ཀི་གོ་སྐབས་ཤིན་ཏུ་བཟང་
པ་ོཡོད།	 ཐནོ་རས་ད་ེདག་ངསོ་བཟུང་དང་
འཚོང་འགྲམེས་སོགས་གཞིས་ཆགས་སོ་སོ་
ནས་ལག་བསྟར་ཞུ་དགསོ།	 དའེ་ིཉ་ེའཁརོ་
གི་ཁམོ་ར་ཁ་ོནར་བསྟནེ་སྡདོ་བདེ་མཁན་གི་
ཞིང་པ་རྣམས་ཀི་ཡོང་འབབ་ལ་ཕན་ཐགོས་
ཆེན་པ་ོཡོད།
༨།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་གཞིས་
ཆགས་ཁག་ནང་ཞིང་ལས་ནས་ཐོན་པའི་
ཐོན་རས་ལ་ཚོང་རྟགས་དམིགས་གསལ་
ཅན་ཞིག་གསར་བསུྐན་གིས་བདག་ཉར་

བདེ་དགསོ།	 ཐནོ་རས་ད་ེདག་ཚོང་རྟགས་
རྩེ་ཕུད་གྲས་སུ་བཞག་སྟ་ེཞིང་པ་རྣམས་
ནས་རང་ཉདི་ཀི་ཐནོ་རས་ཁོངས་ནས་དྲག་
འདམེས་ཀིས་རིན་གོང་མཐོ་བའི་སྒ་ོནས་
རྒྱལ་སིྤ་དང་རྒྱལ་ནང་ཚོང་རྟགས་འདིའི་
འགོ་འཚོང་འགྲམེས་བདེ་དགསོ།	 དཔརེ་
ན།	 བདོ་ཞསེ་བསི་པའ་ིཚོང་རྟགས་མཉམ་
ཞི་བད་ེདང་།	 བད་ེའཇགས།	 སྙངི་ར་ེཞསེ་
འགདོ་གལ།
༩།		མདནུ་བསྐདེ་བདེ་རུྒྱའ་ིགནད་དནོ་ཐད་
གྲསོ་བསྡུར་དང་འཆར་གཞི་འདིང་སྐབས་
གཞིས་ཆགས་ཀི་སིྤ ་ཚོགས་ནས་མཉམ་
བཞུགས་དགསོ་རུྒྱ་མ་ཟད།	 ལས་དནོ་
ཚགས་ཚུད་ཡོང་བར་ཁོང་ཚོའི་དགོངས་
འཆར་དང་རྒྱབ་སྐརོ་དགསོ་གལ།
༡༠།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་མཉམ་
འབལེ་གཉསི་མཉམ་རབུ་སྒ་ོནས་ཞིབ་འཇུག་
བགིས་ཏ་ེཞིང་པའི་ཐོན་རས་རྣམས་ཁམོ་
རར་ལས་ས་ླཔ་ོདང་དཀའ་ངལ་མེད་པའི་སྒ་ོ
ནས་སྐལེ་རུྒྱར་འབད་དགསོ།
༡༡།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་སྐ་ེལནྡ་སོ་
ནམ་ཐནོ་རས་ཀི་ཆེད་ཁམོ་ར་འཚོལ་རུྒྱར་
རོགས་སྐརོ་དང་སྐ་ེལནྡ་སོ་ནམ་དང་འབལེ་
བའི་ཞིང་ལས་ཐགོ་སྦངོ་བརྡར་ཟབ་འཁིད་
གནང་གལ།
༡༢།			ཞིང་ལས་ཚོང་ལས་སྡ་ེཚོགས་དང་
མཉམ་འབལེ་ཁག་ལ་ཞིང་ལས་རྒྱ་སྐདེ་དང་
འབལེ་བའི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་ཞུ་རུྒྱར་
ནསུ་ཤུགས་སྤལེ་དགསོ།
༡༣།	 	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་སྒརེ་
གི་བཟ་ོལས་ཁག་དང་མཉམ་འབལེ་གིས་
གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་བཟ་ོལས་གསར་
བསུྐན་ཞུ་གལ།
ག༽	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་སུ་
དཔལ་འབརོ་གི་ཐནོ་སྐདེ་དང་ལས་རིགས་
མཐུན་འགུར་ཡོང་སླད ་བ ོད ་མིའི ་ སིྒག་
འཛུགས་ངོས་ནས་རུྒྱན་གནས་ཐུབ་པའི་
དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ལྟ་ེགནས་རིགས་
འཛུགས་ཐབས།
༡།					 སིྤ་ཚོགས་ལ་དཔལ་འབརོ་དང་
འབལེ་བའི་ཐོན་རས་དང་ཞབས་ཞུ་མང་
དག་ཞིག་དགསོ།	ད་ེཡང་དངུལ་བཅལོ་དང་
བུན་གཡར།	 ཉནེ་སུྲང་མ་འཇགོ	 དཔལ་
འབོར་དང་འབལེ་བའི་འཆར་གཞི་བཟོ་
འགདོ།	 རུྒྱ་དངསོ་བདག་གཉརེ་སོགས་ཀི་
མཐུན་རྐནེ་ཚང་དགསོ།	 དའེ་ིཐགོ་ཚོང་པ་
ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་ལ་ཚོང་ལས་གཉརེ་
རུྒྱར་ས་བནོ་མ་རྩ་དང་ཚོང་ལས་རྒྱ་སྐེད་
གཏོང་རུྒྱར་མ་རྩའི ་མཐུན་རྐེན་བསུྐན་
དགསོ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་དཔལ་
འབརོ་ལྟ་ེགནས་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་
བའི་ནང་གོང་གསལ་མཐུན་རྐེན་ཁག་ངསེ་
པར་ཚང་དགསོ།
༢།	 དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁངོས་
འགོ་ཡོད་པའི་དངུལ་ཁང་ལྟ་བུའི་སྡ་ེཚན་
ནས་མི་མང་ལ་དངུལ་གི་དགསོ་མཁ་ོཡོངས་
རགོས་བསྐངོ་མི་ཐུབ་པས།	ད་ལ་ྟའགྲ་ོབཞིན་

པའི་ལས་གཞི་ཁག་མུ་མཐུད་གནས་གལ་
ཡང་།	 	 ཚོང་ལས་གཉརེ་རུྒྱར་མ་རྩ་མཁ་ོ
གནད་དང་བསྟནུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ནས་ཐབས་ལམ་འབད་བརྩནོ་གནང་གལ།
༣།			གཞུང་འབལེ་བརུྒྱད་རིམ་ཁག་བརུྒྱད་
མི་དགོས་པར་དངུལ་ཁང་ལ་ྟབུ་སྡ་ེཚན་འད་ི
བཞིན་རང་དབང་ཅན་གི་ངོ་བརོ་གནས་
དགསོ།
༤།	དངུལ་ཁང་ལ་ྟབུའ་ིལས་འཆར་དང་ཐནོ་
རས་ཁག་གི་སྐརོ་མི་མང་ལ་གོ་རྟགོས་སྤལེ་
གལ།
༥།	 ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའ་ིབདོ་
མི་རྣམས་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་དཔལ་
འབརོ་གནས་སྟངས་སྲ་བརྟན་བཟ་ོརུྒྱར་གལ་
གནད་ཆེ་བའ་ིཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ།	 ཕི་རྒྱལ་
ད་ུགནས་པའི་བདོ་མི་མང་པ་ོཞིག་དཔལ་
འབོར་དང་འབལེ་བའི་ལས་དནོ་གཉརེ་
བཞིན་ཡོད་པས་ད་ེདག་ནས་མ་རྩ་འཛུགས་
རུྒྱ་དང་།	 ལམ་སྟནོ་སླབོ་གསོ།	 ཁད་ལས་
ལམ་སྟནོ་དང་རུྒྱས་མངའ་སོགས་ཀི་རོགས་
ཕན་ཞུ་ཐུབ་པ་མ་ཟད།	 ཕི་རྒྱལ་ད་ུགནས་
སྡདོ་བདོ་མི་ད་ཡོད་དངུལ་ཁང་ལྟ་བུའི་སྡ་ེ
ཚན་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
མིའི་ཁངོས་སུ་ཞུགས་ནས་དསུ་ནས་དསུ་སུ་
ལམ་སྟནོ་དང་ལས་དནོ་གཉརེ་ཕགོས་ཐད་
རོགས་ཕན་ཞུ་ཐུབ།
༦།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་དཔལ་
འབརོ་ལྟ་ེགནས་ལ་ྟབུ་གསར་འཛུགས་སབྐས་
ཀི་འཆར་འགོད་དང་རྒྱ་སྐདེ་སབྐས་རྒྱ་བལ་
འབུག་གསུམ་དང་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་གནས་
པའི ་བ ོད་རིགས་ཚོང་ལས་རྒྱ་ཆེ་གཉརེ་
མཁན་རྣམས་མཉམ་བཞུགས་གནང་རུྒྱར་
འབད་གལ།	 རིམ་བཞིན་དངུལ་ཁང་ལ་ྟ
བུའི་ལས་གཞི་རྒྱ་སྐདེ་དང་ལས་འཆར་ཁག་
གཏན་འབབེས་ཀིས་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་
དང་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་གནས་པའི་བདོ་རིགས་
ནས་མ་རྩ་འཛུགས་རུྒྱར་བསྐུལ་མ་གནང་
དགསོ།	 ཕི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་པའ་ིབདོ་རིགས་
མ་རྩ་འཛུགས་ཐུབ་མཁན་རྣམས་འདདོ་བླ་ོ
ཁངེས་པ་བཟ་ོརུྒྱར་འཆར་གཞི་དང་ཡིག་ཆ་
ཁག་ཚད་ལནྡ་བཟ་ོགལ།
༧།	 དཔལ་འབརོ་ལྟ་ེགནས་གསར་འཛུགས་
སྐབས་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་ཆེད་རོགས་
སྐརོ་འཚོལ་གལ།	 ཐནོ་རས་ཕལ་ཆེ་བ་ཚོང་
ཟགོ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་རྒྱ་གར་གི་བཟ་ོལས་
མཉམ་ཟུང་འབལེ་བདེ་ཐུབ།	ཉནེ་སུྲང་ལ་ྟབུ་
དཔ་ེམཚོན་ཡག་ཤོས་ཡིན།
༨།					དངུལ་ཁང་ལ་ྟབུ་དང་གཞན་དཔལ་
འབརོ་ལྟ་ེགནས་ཁག་གསར་བསུྐན་སྐབས་
མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་བསྡ་ུདགསོ།	 དསེ་
མ་འངོས་པར་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་དང་རྒྱ་
སྐདེ་སབྐས་མི་མང་གི་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་རུྒྱ་དང་
མི་མང་གི་དགོས་མཁ་ོདང་བསྟནུ་ནས་ལས་
གཞི་ལག་བསྟར་ཐུབ་རུྒྱར་ཕན་ཐགོས་ཡོད།
ང༽	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཁདོ་
ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་དང་ཚོང་ལས་ཆེ་འབངི་
ཆུང་གསུམ་གཉརེ་ཐབས་ཡོང་བར་སྐུལ་
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སླངོ་དང་རྒྱབ་སྐརོ་སྤལེ་ཐབས།
༡།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་འགན་
གཙོ་བ ོ་ནི་ཚོང་ལས་ཆུང་ཚགས་གཉརེ་
མཁན་དང་ཚོང་ལས་དནོ་གཉརེ་ཅན་རྣམས་
ལ་ལས་དོན་སྤལེ ་རུྒྱར་ཁོར་ཡུག་བསུྐན་
དགསོ།	 	 ལས་དནོ་ཚགས་ཚུད་ཡོང་རུྒྱར་
མཐུན་འགུར་དང་ཞབས་ཞུའི་མཐུན་རྐེན་
གཞི་ཆེན་པའོ་ིསྒ་ོནས་སྤལེ་དགསོ།	 ད་ེདག་
ན་ིཚོང་ལས་འཆར་གཞི་བཟ་ོའགདོ་དང་།
དཔལ་འབོར་འཆར་གཞི་དང་སྔནོ་རིྩས།	
ཚོང་འགྲམེས་དང་འཚོང་རུྒྱར་འཆར་གཞི།		
ཁམིས་མཐུན་ལམ་སྟནོ།	 རིྩས་པའ་ིསྦངོ་
བརྡར།	 ཁལ་ཐགོ་སྦངོ་བརྡར།	 རྒྱ་གར་གི་
དངུལ་ཁང་ནས་བུན་ལོན་ལེན་རུྒྱར་མཐུན་
འགུར་སོགས་ཡིན།
༢།	 བདོ་མིའ་ིཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་རམ་
འདགེས་ཚན་པ་ནས་གོང་གསལ་ལས་གཞི་
ཁག་མང་ཆེ་བ་སྤལེ་ཟིན་ཡང་ད་དངུ་མུ་
མཐུད་ཚགས་ཚུད་དང་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
གལ།
༣།				བདོ་མིའ་ིཚོང་ལས་བད་ེཚོགས་དང་
མཉམ་འབལེ་ཐགོ་ནས་འདི་ལྟ་བུའི་ཞབས་
ཞུ་སུྒབ་རུྒྱར་ཕན་ཐགོས་ཡོད།
༤།					བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ཚོང་
ལས་ཆུང་ཚགས་གཉརེ་མཁན་དང་དནོ་
གཉརེ་ཅན་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཚོང་
ལས་དང་འབལེ་བའི་མཐུན་རྐེན་ཁག་ཐབོ་
རུྒྱར་མཐུན་འགུར་ཞུ་དགསོ།
༥།	 ཚོང་ལས་ཆུང་ཚགས་གཉརེ་མཁན་
དང་དོན་གཉརེ་ཅན་རྣམས་ལ་མ་རྩའི ་
མཐུན་རྐེན་སྦོར་རུྒྱར་དགོས་དངུལ་ཡོང་
ཁུངས་ཐབས་ལམ་འཚོལ་དགསོ།	 ཕི་རྒྱལ་

ནས་ཐད་ཀར་དགོས་དངུལ་མ་འཇོག་ནི་
ཐབས་ལམ་ཡག་གྲས་ཤིག་ཡིན།	 སྒརེ་གི་
མ་འཇོག་ཀང་གལ་གནད་ཆགས་ཀི་ཡོད།	
རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་དང་ཕི་རྒྱལ་ཁག་
ནང་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་ཚོའང་མ་འཇགོ་གི་
དམིགས་སྒ་ོཡང་ཡིན།
༦།	 དཔལ་འབརོ་ལྟ་ེགནས་ཁང་གསར་
འཛུགས་སྐབས་ཚོང་ལས་ཆུང་ཚགས་
གཉརེ་མཁན་དང་དནོ་གཉརེ་ཅན་རྣམས་ཀི་
དགོས་མཁོ་དང་ཐནོ་རས་ཁག་ལ་དམིགས་
བསལ་ད་ོསང་དགསོ་གལ།	 ཚོང་ལས་
ཆུང་ཚགས་དང་དནོ་གཉརེ་ཅན་རྣམས་ལ་
དགོས་དངུལ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པས་དཔལ་
འབརོ་ལྟ་ེགནས་ཁང་ནས་ད་ེབསྟནུ་ཚོང་ཟགོ་
ཉ་ོམཁན་རྣམས་ནས་མ་འཇོག་ཡོང་རུྒྱར་
ཐབས་ཤེས་ཞུ་དགསོ།
༧།				ཚོང་ལས་ཆུང་ཚགས་གཉརེ་མཁན་
དང་དནོ་གཉརེ་ཅན་རྣམས་ལ་དངེ་དསུ་ཀི་
འཕུལ་ཆས་མཐུན་རྐནེ་ཚང་དགསོ།	 དངེ་
དསུ་ཀི་འཕུལ་ཆས་བརུྒྱད་རྒྱ་གར་དང་ཕི་
རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའི་ཚོང་ལས་ཆུང་ཚགས་
གཉརེ་མཁན་དང་དནོ་གཉརེ་ཅན་མཉམ་
འབལེ་ལམ་གིས་ཚོང་ལས་དང་འབལེ་བའི་
དཀའ་ངལ་ཁག་སེལ་རུྒྱར་ཕན་ཐགོས་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 ཁམོ་ར་གསར་པ་འཚོལ་རུྒྱར་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྣམས་སེལ་ཐུབ།		བདོ་
ཀི་སུྒ་རྩལ་དང་ལག་ཤེས་མཁ་ོའདནོ་གནང་
མཁན་རྣམས་ནས་ཀང་ཐབས་ལམ་ད་ེབདེ་
སྤདོ་བ་གལ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ངསོ་
ནས་མཐུན་རྐེན་ད་ེདག་ཐོབ་རུྒྱར་མཐུན་
འགུར་ཞུ་གལ།
༨།		བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་བདོ་ཀི་སུྒ་

རྩལ་དང་ལག་ཤེས་རིག་གནས་ཁག་ཉམས་
པ་སརླ་གསོ་ཡོང་རུྒྱར་མཐུན་འགུར་གནང་
དགསོ།
༩།					བདོ་མི་སུད་ཚོང་བ་ཚོའ་ིདགསོ་
མཁོ་འདནོ་ཆེད་གོན་ཆས་བཟ་ོགྲྲྭ་གསར་
འཛུགས་གནང་གལ།	 དའེ་ིམ་འངོས་པར་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་དཔལ་འབོར་
ཡོང་ཁུངས་ཆེ་གྲས་ཤིག་ཆགས་སྲདི།
༡༠།	 	 	 བདོ་མིའ་ིསུད་ཚོང་བ་རྣམས་ལ་
ཚོང་རྟགས་དང་ཚོང་འགྲམེས་བཟ་ོརུྒྱར་ད་ོ
སང་དགསོ་གལ།
ཅ༽	 	 	 ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ཏུ་གནས་
འཁདོ་བདོ་མིའ་ིའསོ་འགན།
༡།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ཚོགས་ཆུང་
ཟུར་འཛུགས་ཀིས་ཉམས་ཞིབ་ལྡན་པའི་སྒ་ོ
ནས་བདོ་མིའི་དཔལ་འབརོ་སྲ་བརྟན་ཡོང་
རུྒྱར་ཕི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའི་བདོ་མི་རྣམས་
མཉམ་བཞུགས་གནང་སྟངས་ལམ་སྟནོ་
གཏན་འབབེས་གནང་དགསོ།	 ལམ་སྟནོ་ད་ེ
བཞིན་ཕི་རྒྱལ་ད་ུགནས་པའི་བདོ་མི་རྣམས་
མཉམ་བཞུགས་གནང་རུྒྱར་ཁ་གསལ་དང་
ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་དགསོ་གལ།
༢།				ཕི་རྒྱལ་ད་ུགནས་པའ་ིབདོ་རིགས་
རྣམས་ཀི་ལམ་སྟནོ་དང་མ་འཛུགས་ཐགོ་ཆ་
ཤས་ལེན་རུྒྱ་གལ་ཆེ་ལེན་ཐུབ།
༣།		ད་ེདག་ནས་དཔརེ་ན།	དཔར་འབརོ་
ལྟ་ེགནས་ཁང་དང་།	 ཞིང་ལས་ཐནོ་རས་
ཚོང་གཉརེ།	 རིག་གཞུང་དང་འབལེ་བའ་ི
ཡུལ་སྐརོ་སྤོ་འཆམ་འཛུགས་བསུྐན་ཁག་
གསར་འཛུགས་སྐབས་འཛིན་སྐོང་བེད་
ཕོགས་ཐོག་ལམ་སྟནོ་དང་སིྤ་ཡོངས་ཀི་
འགན་འཁུར་ཞུ་ཐུབ།

༤།	 ད་ེདག་གིས་ཚོང་ལས་ཆུང་ཚགས་
གཉརེ་མཁན་དང་དནོ་གཉརེ་ཅན་རྣམས་
ལ་མ་རྩ་དང་ཚོང་ལས་རྒྱ་སྐདེ་གཏངོ་རུྒྱར་
དགོས་དངུལ་གི་མཐུན་འགུར་ཞུ་ཐུབ་པ་མ་
ཟད།	 མ་རྩ་འཛུགས་ཕགོས་ཀི་སྒམོ་གཞི་
དང་ལག་ལེན་འཁེལ་རུྒྱར་ལམ་སྟནོ་ཚད་
ལནྡ་བཟ་ོཐུབ།
༥།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ཕི་རྒྱལ་
ཡུལ་གུྲ་ཁག་ཏུ ་གནས་པའི ་བ ོད་རིགས་
མཉམ་མུ་མཐུད་འབལེ་ལམ་འཇོག་ཕིར་
ལམ་སྟནོ་གི་བརུྒྱད་རིམ་ཁག་ཁ་གསལ་
དགསོ་གལ།
༦།					ཕི་རྒྱལ་ད་ུགནས་སྡདོ་བདོ་རིགས་
མཉམ་མུ་མཐུད་འབལེ་ལམ་འཇོག་གལ།	
འབལེ་ལམ་ད་ེདག་རུྒྱན་འཁོངས་དང་སྲ་
བརྟན་དགསོ་གལ།
༧།	སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁག་དང་བདོ་རིགས་
ཚོགས་པ་རྣམས་ནས་དཔལ་འབརོ་སྲ་བརྟན་
ཡོང་སླད་ཁུལ་དརེ་གནས་སྡདོ་བདོ་མིའི་
མཉམ་འབལེ་ཞུས་ཀིས་མུ་མཐུད་བསྐུལ་མ་
ཞུ་གལ།
༨།	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ཕི་རྒྱལ་
ད་ུགནས་སྡདོ་བདོ་མིའ་ིཚོང་དནོ་ལནྷ་ཚོགས་
ཤིག་གསར་འཛུགས་གནང་གལ།	 ལནྷ་
ཚོགས་དའེ་ིདཔལ་འབརོ་སྲ་བརྟན་བཟ་ོརུྒྱར་
འབལེ་ལམ་གི་སྒོམ་གཞི་དང་མུ་མཐུད་
དཔལ་འབརོ་ཡར་རྒྱས་ཐགོ་ལས་ཀ་བདེ་
ཐུབ་པ་དང་།	 མ་རྩ་རྒྱ་སྐདེ་དང་ལམ་སྟནོ་
སླབོ་གསོ་སོགས་ཀི་མཐུན་འགུར་ཞུ་ཐུབ།
༩།	 ད་དངུ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་
བཀའ་ཤག་ལ་དཔལ་འབརོ་ཡར་རྒྱས་དང་
གོ་སྐབས་སོགས་ཀི་ཐོག་ལམ་སྟནོ་འབུལ་

མཁན་ཕི་རྒྱལ་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་རིགས་སླབོ་
སྟནོ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཟུར་འཛུགས་གནང་
གལ།
དགངོས་འཆར་འཕར་མ།
༡།					བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དམིགས་
ཡུལ་གཙོ་བ་ོནི་དཔལ་འབོར་དང་འབལེ་
བའི་ལས་གཞི་བསུྐན་རུྒྱར་ཁརོ་ཡུག་བསུྐན་
དགསོ།	 ཚོང་ལས་གསར་པ་དང་གཞི་རྒྱ་
ཆེན་པ ོ་སྤལེ ་མཁན་ཁག་ལས་གཞི་ལག་
བསྟར་མ་བདེ་གོང་ཁམོ་རའི་གནས་སྟངས་
སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་སླད་ཁད་ལས་པ་གླ་
གཡར་ཞུ་དགསོ།	 ཚོང་ལས་དང་འབལེ་
བའ་ིམཐུན་གྲགོས་དང་།	དགསོ་དངུལ་མཁ་ོ
འདནོ།	 མཐུན་རྐནེ་གཞན་དང་ཁད་ལས་
པ་སོགས་ཀི་མཐུན་རྐནེ་ཚང་དགསོ།	 ཚོང་
ལས་གསར་འཛུགས་དང་འགྲམེས་སྟནོ་ཆེད་
མ་རྩའ་ིམཐུན་འགུར་དགསོ་གལ།
༢།	 	 	 	 ཚོང་ལས་ད་ེདག་ལས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ལ་དཔལ་འབོར་གི་མཐུན་
འགུར་ཐབོ་རུྒྱར་ཐབས་ལམ་འཚོལ་དགོས།	
ཚོང་ལས་གཉརེ་མཁན་ནས་དཔལ་འབརོ་
གི་མཐུན་འགུར་ཐབོ་སྟ་ེམ་འངོས་པར་ཕིའི་
སིྦན་བདག་སོགས་ལ་བརྟནེ་མི་དགོས་པའི་
རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་པ་བཟ་ོགལ།
༣།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ངསོ་ནས་རྒྱལ་
སིྤའི་ཁོམ་རྲྭའི ་ནང་མ་འཇོག་བེད་ད་ེམ་
འོངས་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་
བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་གནས་
སྟངས་སྲ་བརྟན་བཟ་ོརུྒྱར་འབད་དགསོ།																			

སབྐས་བཅུ་དུྲག་པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་
འཕ་ོའགུར་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡	
ཉིན་སྐབས་བཅུ་དུྲག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་རུྒྱན་ལས་ལོ་དསུ་བཞི་པའི་སབྐས་སིྤ་

འཐུས་རུྒྱན་ལས་བཞི་འཕ་ོའགུར་ཕིན་ཡོད་
པ་ལས་གཞན་རྣམས་རང་འཇགས་བཞུགས་
ཡོད།	 ད་ེཡང་མད་ོསྟདོ་སིྤ་འཐུས་འཇུ་ཆེན་
དཀནོ་མཆོག་ཆོས་སྒནོ་ལགས་དང་།	 སིྤ་
འཐུས་གེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་
རྣམ་གཉསི་ཀི་ཚབ་ཏུ་སིྤ་འཐུས་དབུ་དཀར་
ཚང་གཡུ་སྒནོ་ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་བླ་ོ
བཟང་གྲགས་པ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཕབེས་
གནང་བ་དང་།	 དག་ེལུགས་སིྤ་འཐུས་དག་ེ

བཤེས་ལ་ྷརམས་པ་ཨ་ཀུྲག་ཚེ་བརྟན་ལགས་
ཀི་ཚབ་ཏུ་སིྤ་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་
པ་གོ་བ་ོབླ ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་དང་།	

མད་ོསདྨ་སིྤ་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་
ཀི་ཚབ་ཏུ་སིྤ་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས་
བཅས་ཕབེས་གནང་ཡོད།	 	 ད་ེཉནི་ས་ྔདྲ་ོ
ཆུ་ཚོད་	 ༡༠།༣༠	 ཐགོ་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་
ཚོགས་ཁང་ནང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ལྷན་
འཛོམས་ཐོག་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་
གིས་རུྒྱན་ལས་གསར་པ་ཕབེས་པ་རྣམས་
ལ་འཚམས་འདྲ་ིདང་སྦྲགས།	 རུྒྱན་ལས་

རྣམ་པ་སྡ་ེཚན་གསུམ་ལ་ཆ་བགསོ་གནང་བ་
གསལ་བསྒགས་གནང་སོང་།
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཚོགས་ཆུང་
གི་སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་དུྲག་པ།	རུྒྱན་ལས་ཀི་
སྡ་ེཚན་ཞསེ་པའ་ིའགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༦	
ཚེས་	༡	ནས་	༢༠༢༠	ཟླ་	༥	ཚེས་	༣༡	
བར་སྐབས་བཅུ་དུྲག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་རུྒྱན་ལས་ཚོགས་ཆུང་
ལོ་དསུ་བཞི་པའ་ིསྡ་ེཚན་དང་།	 སིྤ་འཐུས་
མི་འགྲ་ོཆ་བགསོ་གནང་བར།	 རུྒྱན་འབལེ་
སྡ་ེཚན་ད་ུསིྤ་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་
གུྲབ་བསོད་ནམས་ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་
བླ་ོབཟང་གྲགས་པ་ལགས།
ཆབ་སྲིད་སྡ་ེཚན་ད་ུསིྤ་འཐུས་དགེ་བཤེས་
སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་དང་།	 སིྤ་
འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒོན་ལགས།	
སིྤ་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས།	 སིྤ་
འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བ ོ་བླ ་ོ
བཟང་ཕན་བད་ེལགས།	 སིྤ་འཐུས་ཚེ་རིང་
ལ་ྷམོ་ལགས།	ད་ེབཞིན་འཛིན་སྐངོ་རྟགོ་ཞིབ་

༄༅།	 །སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་རྣམས་བདོ་མིའི་འད་ུསྡདོ་གཞིས་
ཆགས་ཁག་དང་།	 བལ་གསོ་ཚོང་འདསུ་ཀི་
ས་གནས་ཁག་ལ་ཕགོས་བསྐདོ་
ཕབེས་རུྒྱའི་ས་བགོས་ཡོད་པ་
ལརྟ།	 སིྤ་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་
ཁམིས་ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་
རྡ ོ་རེ ་ ཚེ ་བརྟན ་ལགས་རྣམ་
གཉསི་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༦	
ཚེས་	༥	ནས་ཚེས་	༡༨	བར་
རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་སྦརི་གཞིས་ཁག་གསུམ་
དང་།	 བཀྲ་ཤིས་ལྗངོས།	 མ་ན་ལི།	 ཀུ་ལུ།	
འབུམ་ཐར།	 སུན་མཚོ་མན་གསུམ།	 སྤནོ་
ཌོ་བཀྲ་ཤིས་གླིང་བཅས་ལ་གཞུང་འབལེ་

ཕགོས་བསྐདོ་གནང་བཞིན་ཡོད།
ད་ེཡང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་གཉསི་ཀིས་ཕི་ཚེས་	
༥	 ཉནི་ནས་ས་གནས་ཁག་གི་ལས་རིམ་

འག་ོབཙུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ལ་ྟམུ་
མཐུད་ས་གནས་ཁག་གི་ནང་ལས་རིམ་འགྲ་ོ
བཞིན་ཡོད་པ་བཅས།	།

སིྤ་འཐུས་རྣམ་གཉསི་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་
བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་གཅིག་ལ་གཞུང་

འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་གནང་བཞིན་པ།

སྡ་ེཚན་ད་ུསིྤ་འཐུས་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་
དནོ་གུྲབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་འཁལེ་གནང་སྟ་ེདངསོ་སུ་ལས་འཁུར་ཞུས་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།


