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ངསོ་རང་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅིག་བར་བསདྡ་རུྒྱར་སེམས་ཤུགས་སིྒལ་ནས་ཡོད།		
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༩	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིམ་ནཱ་ལི་
གངོ་ཁརེ་ད་ུཆགས་པའི་འནོ་མངའ་རིས་གྲྭ་
ཚང་ད་ུཨ་རི་མི་ན་ིསོ་ཌ་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་
དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	ད་ེརིང་འདརི་དད་
དམ་གཡོ་བ་མེད་པའ་ིམི་ན་ིསོ་ཊ་ནས་ཡོང་བ་
ཁདེ་ཚོ་དང་ངསོ་རང་ས་ྔམོ་ནས་ང་ོཤེས་རེད།	
ཁདེ་ཚོས་ཡི་གེ་ཞིག་བཏང་བ་འདིར་འབརོ་
བུང་བ་མ་ཟད།	 ངག་ཐགོ་ནས་ཀང་འགལེ་
བརདོ་བས་བུང་།	 གང་ལརྟ་ངསོ་ཀི་འཕདོ་
བསནེ་ཐགོ་ཁདེ་ཚོས་དམིགས་བསལ་ད་ོསྣང་
བས་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཟརེ་གི་ཡིན།	 ད་ེས་ྔ
ཡིན་ན་ངསོ་རང་ཨ་རིའ་ིམེ་ཡོ་སནྨ་ཁང་ད་ུལོ་
ལརྟ་ལུས་པ་ོབརྟག་དཔྱད་ཆེད་འག་ོཡི་ཡོད།		
བར་སབྐས་ནས་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རི།	ལགྷ་པར་
ཨ་རི་ལྟ་བུའི་ནང་འག་ོརུྒྱ་ད་ེཧ་ཅང་ས་ཐག་
རིང་པ་ོཆགས་པར་བརྟནེ་ངསོ་རང་ཁུལ་དརེ་
འག་ོརུྒྱར་དཀའ་ངལ་ཏགོ་ཙམ་འཕད་བཞིན་
ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་ནམ་རུྒྱན་འཆར་ཅན་དསུ་
དསུ་སུ་ལུས་པ་ོབརྟག་དཔྱད་བ་རུྒྱ་ད་ེརྒྱ་གར་
སནྨ་ཁང་ནང་བས་པ་ཡིན།	 ཉ་ེཆར་ནས་
བཟུང་ལྡ་ིལིར་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་གར་གཞུང་གི་སནྨ་
ཁང་ནས་དམིགས་བསལ་ད་ོསྣང་གནང་གི་
འདགུ	 རུྒྱ་མཚན་གཅིག་ན་ིཏགོ་ཙམ་ཛ་དྲག་
ན་བ་ཡིན་ན་ཨ་རིར་འག་ོརུྒྱ་ཟརེ་བ་ཁག་པ་ོ
རེད།	དརེ་བརྟནེ་ལྡ་ིལི་སབས་བད་ེཡོད།		ཨ་
རིའི་མེ་ཡོ་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ་རྣམས་ངོས་

དང་ས་ྔམོ་ནས་ང་ོཤེས་ཡིན་སབས།	 དགསོ་
གལ་བུང་ཚེ ་སྨན ་པ་འགའ་ཤས་འདིར་
གདན་ཞུ་བ་རུྒྱ་ད་ེའདྲ་ངསོ་ཀིས་ཞུ་ཐུབ་རུྒྱ་
རེད།	 འག་ོསོང་ངསོ་ཀིས་གཏངོ་ཐུབ་རུྒྱ་
རེད།	 	 ཁདེ་ཚོས་ཀང་ཞལ་འདབེས་ཕན་བུ་
སྤྲད་པ་ཡིན་ན་འགགི་གི་རེད།	 ངསོ་རང་ད་
ལ་ྟལོ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བཞི་རེད།	 དག་ེའདནུ་གུབ་

པའི་དགུང་ལོའི་ཚད་ད་ེསླབེས་ཟིན་པ་རེད།	
འནོ་ཀང་ལུས་པ་ོཧ་ཅང་བད་ེཔ་ོཡོད།	 ལྟ་ོ
ཆས་རྒྱགས་ཚད་ཟ་ཡི་ཡོད།	 ལྟ་ོཆས་རྒྱགས་
ཚད་བཟས་པར་བརྟནེ་གསང་སྤདོ་ནང་ཆབ་
གསང་བད་ེཐག་ཆོད་འབབ་ཀི་འདགུ	གཙོ་ཆེ་
ཤོས་བསམ་བླ་ོརེད།	བསམ་བླརོ་ངསོ་རང་ལོ་
བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅིག་བར་བསདྡ་རུྒྱར་སེམས་
ཤུགས་སིྒལ་ནས་ཡོད།	མཁནེ་སོང་ངམ།	ས་ྔ
མོ་ངསོ་ལ་རི་ལམ་ཞིག་བཏང་བུང་།
སྔ་མོ་སྔ་མོ་ཡིན་ན་རི་ལམ་ནས་ཚོད་དཔག་
བས་ན་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་ཙམ་རེད།	
འནོ་ཀང་ཕིས་སུ་ངསོ་ཀི་རི་ལམ་ཞིག་ནང་
དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ངསོ་ཀི་མཇིང་པའི་སངྒ་ལ་

ཡོད་པ་ཞིག་རིས་ནས་ངསོ་ཀི་མཚོ་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་ལ་རྐྱལ་རྒྱག་བཞིན་འདགུ	དཔལ་ལནྡ་ལ་ྷ
མོ་དང་སདྐ་ཆ་བཤད་ནས་ཡོད་སབྐས་ལ་ྷམོས་
ངསོ་ལ།	ཁདེ་རང་ལོ་	༡༡༠	བར་བསདྡ་པར་
ཐ་ེཚོམ་མེད།	 ཅསེ་གསུང་བུང་།	 དརེ་ངསོ་
རང་ཏགོ་ཙམ་ཡིད་ཆེས་ཡོད།	སབྐས་རེ་ངསོ་
ཀིས་མོ་རྒྱག་སབྐས་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅིག་

བར་བསྡད་རུྒྱའི་མོ་ཧ་ཅང་བཟང་པ་ོབབ་ཀི་
འདགུ	ཁདེ་ཚོ་བླ་ོབད་ེཔ་ོབསོ།	ངསོ་རང་ཉདི་
ཚེ་རིང་པ་ོབསྡད་རུྒྱ་ད་ེསྒརེ་གིས་ཚེ་རིང་པ་ོ
ཞིག་བུང་ན་བསམ་པ་གཅིག་པུ་མིན།	བདོ་རྒྱ་
ཆེ་མི་མང་གིས་ངསོ་ལ་བླ་ོགཏད་ནས་བསདྡ་
ཡོད།	 	 ས་ྔམོ་ཐངེས་ཤིག་ངསོ་རང་རྒྱ་གར་
ཤར་ཕགོས་སུ་གནམ་གུའི་ནང་འག་ོསྐབས་
གནམ་གུ་ཧ་ཅང་འཁུགས་བུང་།	 སབྐས་དརེ་
ངསོ་རང་མི་གཅིག་འཆི་བར་སྐནོ་མེད།	འནོ་
ཀང་བདོ་མི་ས་ཡ་དུྲག་གིས་ངསོ་ལ་བླ་ོགཏད་
ནས་ཡོད་སབས་ད་ེཚོ་གང་དྲག་བསམ་པ་དྲན་
བུང་།	 དརེ་བརྟནེ་བདོ་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་གིས་
ངསོ་རང་ནམ་ཡང་བརདེ་ཀི་མེད།	ངསོ་ནས་

ཀང་བདོ་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་དསུ་ནམ་ཡང་བརདེ་
ཀི་མ་རེད།	 ཁདེ་ཚོ་བདོ་མི་ས་ཁུལ་གང་ད་ུ
ཡོད་ཀང་ཚང་མས་བདོ་གངས་ཅན་པ་ཡིན་
བསམ་པའ་ིལར་ཞནེ་དང་།	དད་དམ་གཡོ་བ་
མེད་པར་སྡདོ་ཀི་ཡོད།	 ཁདེ་ཚོ་མི་ན་ིསོ་ཊར་
ཡོད་པའ་ིབདོ་མི་ཚོས་ཀང་བསམ་པ་རྣམ་དག་
བས།	ཧུར་ཐག་བས་ནས་ཡོད།	ཁདེ་ཚོ་ཚང་
མ་བླ་ོབད་ེཔ་ོབསོ།	
ད་ེརིང་ཁདེ་ཚོ་ཆེད་མངགས་འདརི་ཡོང་ནས་
ངསོ་རང་མི་ནི་སོ་ཊར་ཡོང་ཐུབ་ན་ཞེས་རེ་
འདནུ་བས་པ་རེད།	 ངསོ་རང་ཧ་ཅང་དགའ་
པ་ོབུང་།	 ཐུགས་ར་ེཆེ་ཟརེ་གི་ཡིན།	 ངསོ་
རང་མེ་ཡོ་སནྨ་ཁང་ད་ུའག་ོསབྐས་སྡདོ་ཡུལ་
གནས་ཚང་ཞིག་ཡོད།	 གནས་ཚང་གི་སིྦན་
བདག་དང་ཁདེ་ཚོའི་དབར་འབལེ་བ་བུང་བ་
ཡིན་ན་ངསོ་ཀི་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རོགས།	དའེ་ི
ཉ་ེའཁིས་སུ་ཨ་ན་ིདགནོ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཁངོ་
ཚོས་ངསོ་ལ་སེམས་ནང་ཞི་བད་ེཇི་ལརྟ་སུྐན་
དགསོ་པའ་ིཐགོ་བསམ་པ་རྣམ་དག་གིས་དྲསི་
པ་རེད།	ཧ་ཅང་སེམས་ཐག་ཉསེ་པ་ོཡིན།	ཨ་
ན་ིད་ེདག་དརེ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཁངོ་ཚོར་ངསོ་
ཀི་འཚམས་འདྲ་ིཡོད་བརདོ་རོགས།	 ངསོ་
རང་གཟུགས་པ་ོབད་ེཐང་ཡིན།	 ཁདེ་ཚོ་བླ་ོ
བད་ེཔ་ོབསོ།	 	 མི་ན་ིསོ་ཊའ་ིམང་ཚོགས་
ཡོངས་ལ་ངསོ་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཟརེ་གི་ཡིན།		
གོང་ད་ུབརདོ་པ་ལྟར་ངསོ་རང་ལོ་བརྒྱ་དང་
བཅུ་སྐརོ་བསདྡ་རུྒྱར་ཐ་ེཚོམ་མེད།	 དརེ་
བརྟནེ་ཁདེ་ཚོ་ཚང་མ་བླ་ོབད་ེཔ་ོབསོ།	 ཅསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ	།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༥	
ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 	 ༩།༡༥	 ཐགོ་རྡ་སར་
རྟནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
བཀའ་ཤག་གི་མདནུ་ཐང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་དང་།	ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་
ཐགོ་ཀར་དག་ེལེགས་མཆོག	ནང་སདི་བཀའ་
བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་
མཆོག	དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀར་ཡེ་ཤེས་
མཆོག	 ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབངས་
ཅན་མཆོག	 འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་
སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག	 ས་ིཞུ་བ་དུྲང་འཕར་
ཡན་གི་ལས་བདེ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་
རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐབོ་པའ་ིདསུ་ཆེན་ཐངེས་	
༧༣	སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།

སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ཕི་ནང་གི་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་དསུ་
ཆེན་ཁད་པར་ཅན་དང་སྦྲགས་གསུང་དནོ།
ད་ེརིང་རྒྱ་གར་ཨིན་ཇིའི་དབང་འགོ་ནས་
རང་བཙན་ཐབོ་ས་ེམི་ལོ་	 ༧༣	 འཁརོ་བའ་ི
དསུ་ཚིགས་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་
སབས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ངསོ་ནས་རྒྱ་
གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེརིང་གི་དསུ་ཆེན་གལ་ཆེ་དང་
སབས་བསནུ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ད་ེ
བཞིན་ལོ་ནས་ལོར་དཔལ་འབརོ་གནས་བབ་
ཡར་རྒྱས་ཇ་ེཆེར་འག་ོཐུབ་པ་དང་།	 	 མང་
ཚོགས་ཀི་དཀའ་སྡུག་རྣམས་སེལ་ནས་ཡུལ་
མི་རྣམས་བད་ེསིྐད་ཀི་འཚོ་བར་རོལ་ཐུབ་
རུྒྱའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཡོད།	 བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་

སླད་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལས་ལྷག་
པའི་བཀའ་དྲནི་ཆེ་བ་ཞིག་འཛམ་གླངི་འདའིི་
ནང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་མེད་པར་བརྟནེ་ད་ེརིང་
གི་གོ་སྐབས་དང་བསནུ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་
གཉསི་ལ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་དསུ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ད་ུམགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་རྒྱ་གར་གི་བུ་ཞིག་ཡིན་
སྐརོ་བཀའ་སླབོ་བསྩལ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེརིང་
རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཉནི་མོ་དང་སབས་བསནུ།	
རྒྱ་གར་གི་སུྤྲན་མཆེད་ཉནི་མོར་	 Rakhi	
འཚམས་འདྲ་ིདང་ཡུལ་མི་ནང་ཁུལ་མཛའ་
བརྩེ་དང་འཆམ་མཐུན་ཡོང་བའི་རེ་འདནུ་
ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
གུབ་མཚམས་བཀའ་ཤག་གི་མཇལ་འཕད་

ཁང་ནང་རྟནེ་འབལེ་གསོལ་ཇ་དང་མངར་
ཟས་བཤམས་ཏ་ེམཛད་སྒ་ོགལོ་བ་བཅས།	།

རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཉནི་མོར་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ།	

དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་དང་མད་ྷཡ་པར་ཌེ་
ཤི་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་མཆོག་

མཇལ་འཕད་གནང་བ།	

༄༅།	 	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༢༠	
རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡		
ཙམ་ལ་མདྱ་པྲ་ད་ེཌེ་ཤིའི་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་
བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཤིབ་རཱཇ་སིང་ཅོ་ཧནྰ་	
Shivraj Singh Chouhan	 མཆོག་
གངས་སིྐད་བཀའ་ཤག་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད།
སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
འཚམས་འདྲའི་ིམཇལ་དར་ཕུལ་བ་དང་ལནྷ།	 སིྤ་
ཁབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་མཆོག་ལ་སནོ་པའི་སྐུ་ཐང་
ཞིག་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་
གི་དྲན་རྟནེ་ཕག་རྟགས་ཤིག་ཕུལ་ཏ་ེའཕགས་
བདོ་གཉིས་ཀི་དབར་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་
འབལེ་བ་གཏངི་ཟབ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་ཀི ་ལེགས་བཤད་བསྐར་གསོ་
བདེ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་དང་།	 བདོ་མི་རྣམས་
ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལས་
ལྷག་པའི ་བཀའ་དྲིན་ཆེ ་བ་ཞིག་འཛམ་གླིང་
ནང་མེད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	 སབྐས་དརེ་སྐ་ུ
ཞབས་ཤིབ་རཱཇ་སིང་ཅོ་ཧྰན་མཆོག་གིས་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐེའི ་ཚུལ་
ད་ུང་ཚོས་མཉམ་རུབ་ཀིས་བདོ་དནོ་སིྤ་དང་།	
ལྷག་པར་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ཀི་ཆེད་
འཕར་གུ་མཉམ་འདགེས་བདེ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས།	 མཇལ་འཕད་སབྐས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་འཁོར་ལྷ་ཚང་
བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆོག་དང་།	 དཔལ་
འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག	 ཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆོག	 འཕདོ་
བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕུག་མཆོག་
བཅས་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་
བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀར་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཕི་
ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༩	ནས་	༣༡	བར་ལ་དགྭས་ཁུལ་
ད་ུགཞུང་དནོ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་ཞིང་།	
ཐངེས་འདརི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལ་དགྭས་ཁུལ་ད་ུ
རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིབདོ་ཀི་དགནོ་སྡ་ེཁག་ཏུ་གནས་
གཟགིས་གནང་རུྒྱ་དང་།	ད་ེབཞིན་ཚོགས་སྡ་ེཁག་
གི་འགན་འཛིན་རྣམས་དང་ཐུག་འཕད་སོགས་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གཞུང་དནོ་ཕགོས་

ཕབེས་གནང་བ།		
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ཐ་ེཝན་ནང་བདོ་དནོ་ང་ོསྤྲདོ་ཀི་འགམེས་སནོ།	
༄༅།	 །ཐ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་
དང་།	 ཐ་ེསྡདོ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་ཐུན་
མོང་ཐགོ་ཐ་ེཝན་རང་དབང་ཐང་ཆེན་མདནུ་
ཕི་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༠	 ནས་བདནུ་ཕག་
གཅིག་རིང་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་དང་རིག་གཞུང་
ཞེས་པའི་བདོ་དནོ་ང་ོསྤྲདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་
ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད་པ་རེད།	 འགམེས་
སནོ་གི་ནང་དནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་ལུགས་ཀི་རས་
གུར་ནང་བདོ་ཀི་གནའ་བའོི་རྒྱལ་རབས་ལོ་
རུྒྱས་འབུང་རིམ་དང་།	 རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ི
གཞུང་གིས་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་།	བདོ་མིས་
རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་སོགས་པར་རིས་དང་ང་ོ
སྤྲདོ་མཉམ་སྦར།	བདོ་དནོ་ང་ོསྤྲདོ་ཀི་གངས་
ལྗངོས་དབེ་ཕངེ་ཁནོ་གངས་	 ༣༥	 སོགས་
སིྒག་བཤམས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

འགམེས་སནོ་གོ་སིྒག་ཞུ་བའི་དམིགས་ཡུལ་
གང་ཡིན་ཐེ་སྡདོ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་བསན་འཛིན་རྣམ་དག་ལགས་

ཀིས་གསུང་དནོ།	 ལོ་ལརྟ་ཐ་ེཝན་དནོ་ཁང་

དང་ཐ་ེསྡདོ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པ་མཉམ་རབུ་
ཐགོ་བདོ་དནོ་ང་ོསྤྲདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་ཐངེས་
གཉསི་སྤལེ་གི་ཡོད་པ་རེད།	 འད་ིལོ་གསུམ་

བཅུའི ་ད ུས་དྲན་གི ་སྔནོ ་ཙམ་ལ་ཐེངས་

གཅིག་སྤལེ་ཟནི་པ་རེད།	 ཐངེས་གཉསི་པ་
ད་ེགཟའ་འཁོར་གཉསི་ཙམ་འགམེས་སནོ་
བཤམས་རུྒྱའི་འཆར་གཞི་ཡོད་ཀང་ཐ་ེཝན་
ནང་རུླང་འཚུབ་ཡོང་བའི་རྐྱེན་གིས་གཟའ་
འཁརོ་གཅིག་ལས་སྤལེ་ཐུབ་མ་སོང་།	 སྔནོ་
མ་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་སམྐ་ས་ནས་ཡུལ་སྐརོ་སྤྲ་ོ
འཆམ་པ་མང་པ་ོཡོང་གི་ཡོད་རེད།	 འནོ་
ཀང་ཐ་ེཝན་རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་འསོ་བསྡ་ུཆེན་མོ་
སླབེས་གབས་ཡོད་པ་དང་།	 ཉ་ེབའ་ིའཆར་
ཧངོ་ཀོང་ནང་མི་མང་གི་ལས་འགུལ་ཆེན་
པ་ོསྤལེ་བཞིན་ཡོད་པས།	 གནས་ཚུལ་ད་ེ
དག་རྒྱ་ནག་མི་མང་གིས་ཤེས་རྟགོ་ཡོང་གི་
རེད་སྙམ་པའི་སེམས་འཚབ་ཡོང་གི་ཡོད་
སབས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་གི་མི་མང་
ཐ་ེཝན་ནང་ཡུལ་སྐརོ་སྤྲ་ོའཆམ་འག་ོབསྐདོ་

བཀག་འགགོ་བས་འདགུ	 ང་ཚོའ་ིདམིགས་
ཡུལ་གཙོ་བ་ོརྒྱ་ནག་གི་མི་མང་ཚོས་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་ཤེས་རྟགོས་ཡོང་ཆེད་ཡིན་པས་ད་
རེས་གུབ་འབས་ད་ེཙམ་ཐནོ་མ་སོང་ཡང་།	
གསང་བའ་ིཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་ཡུལ་མི་རེ་ཟུང་
འགམེས་སནོ་བལྟ་བར་སླབེས་སོང་ཞེས་ང་ོ
སྤྲདོ་གནང་སོང་།
ལོ་ལརྟ་འགམེས་སནོ་བཤམས་རུྒྱ་དང་།	བསྡ་ུ
གསོག་སོགས་ལས་དནོ་ཁག་དནོ་ཁང་གི་
ལས་བདེ་དང་།	 ཐ་ེསྡདོ་བདོ་རིགས་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་མི།	ས་གནས་བདོ་ཀི་གཞནོ་ནའུ་ི
ཚོགས་མི་བཅས་ནས་འགན་འཁུར་གནང་གི་
ཡོད་སབས།	 གཞུང་དངུལ་བས་ིཚགས་ལ་
ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།

ཨོ་སི་ཀ་ིལི་ཡའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་རིྩས་དུྲང་གསར་རྙངི་དབར་རིྩས་སྤྲདོ་རིྩས་ལེན་ལེགས་གུབ་བུང་བ།	
༄༅།	 །ཨོ་སི་ཀ་ིལི་ཡ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་ཆེ་དང་རིྩས་པ་གཅིག་
ལྕགོས་དུྲང་གཞོན་བཀ་ཤིས་ཐག་གཅོད་
ལགས་སིྒག་དནོ་ལོ་དསུ་ཚང་བར་བརྟནེ།	
གསར་བསྐསོ་རིྩས་དུྲང་གསར་པ་དུྲང་གཞནོ་
ལ་ྷདབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ནང་མི་དང་བཅས་
ཕི་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༣༠	 ཉནི་འད་ིག་ཨོ་གླངི་
རྒྱལ་ས་ཁེན་བྷ་ེར་རྒྱལ་སིྤའི་གནམ་ཐང་ད་ུ
འབརོ་ཡོད་པ་དང་།	དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་
ཀི་རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་འབའ་བ་སལྐ་
བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་།	 རིྩས་དུྲང་
བཀ་ཤིས་ཐག་གཅདོ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཆེད་
ད་ུགནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་བསུར་བཅར་ཡོད།
ཕི་ཟླ་	༧	ཚེས་	༣༡	ཉནི་རིྩས་དུྲང་གསར་
པ་དངོས་སུ་ལས་བཅར་ཞུས་ཏ་ེལས་དནོ་
རུྒྱས་ལོན་འག་ོའཛུགས་གནང་བ་དང་།	 ཕི་
ཟླ་	༨	ཚེས་	༡	ནས་	༡༥	བར་དནོ་གཅདོ་

ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་འཛིན་ལས་ཚབ་རྒྱ་
རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་འབའ་བ་སལྐ་བཟང་
རྒྱལ་མཚན་གིས་མགོ་འདམོས་རིྩས་དཔང་
འགོ	 རིྩས་དུྲང་གསར་རྙངི་བར་སིྤ་ཡོངས་
ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་དང་།	 འབལེ་ཡོད་
ཡིག་ཆ་དང་ཅ་དངསོ།	 དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་
དཔ་ེདབེ་ཁག	 ལས་ཁུངས་ཀི་འཛིན་ཆས་
ཇི་ཡོད།	 དཔལ་ལནྡ་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་ཡིག་
ཚང་དང་འབལེ་བའ་ིམཆོད་ཆས་དང་སྐ་ུརྟནེ་
སོགས་ཡོངས་རགོས་རེ་རེ་བཞིན་རིྩས་སྤྲདོ་
རིྩས་ལེན་འཐུས་གཙང་གནང་ཡོད་པ་དང་།
ཕི་ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༤	 དགངོ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	
༦།༣༠	 ཐགོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་
དང་།	 ཁནེ་བྷ་ེར་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་
ཐུན་མོང་ནས་ལས་བདེ་གསར་རྙིང་གཉསི་
དང་ནང་མི་བཅས་པར་ཕབེས་བསུ་དང་
ཕབེས་བསྐལེ་གི་གསོལ་སནོ་ཞིག་གཤམས་

པ་དང་།	 གསོལ་སནོ་ཐགོ་ཉམས་མངོ་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་ཤིང་ཡུན་རིང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ནང་ད་ུཕག་ལས་དང་འགན་འཁུར་
གནང་མོང་མཁན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཟུར་
དཔལ་འབརོ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	 དཔལ་
ལནྡ་ཕི་དྲལི་དུྲང་ཟུར་ཨ་ཏ་ིཤ་བསན་འཛིན་
ཕུན་ཚོགས་ལགས།	 ཨོ་སི་ཀ་ིལི་ཡ་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་ཆེ་དང་པ་ོ
བསམ་མཁར་མི་འགུར་རྡ་ོར་ེལགས།	 བདོ་
རྒྱ་འབལེ་མོལ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཟུང་
དུྲང་ཟུར་པ་འཇིགས་མེད་པ་སངས་ལགས་
བཅས་གདན་འདྲནེ་ཞུས་ཏ།ེ	 ཕགོས་ཕན་
ཚུན་ལས་ཀའི་ཉམས་མོང་དང་ལས་དནོ་
བེད་ཕོགས་སྐརོ ་བསླབ་བ་ལེན་རེས་ཀི་
བཀའ་མོལ་ལྷུག་པ་ོབུང་བ་མ་ཟད།	 ཁནེ་
བྷ་ེར་བདོ་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཞནོ་བསན་འཛིན་གཡུལ་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་

ཚོགས་པའ་ིཚབ་ཞུས་ཏ་ེདགའ་བསུའ་ིགསུང་
བཤད་དང་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་དང་།	 དནོ་
གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་སིྒག་དནོ་ལས་བདེ་
གནས་སྤའོ་ིཕག་རྟགས་ཀང་ཕུལ་ཡོད།
ཕི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༩	ཉནི་དནོ་ཁང་གི་དུྲང་
གཞོན་བཀ་ཤིས་ཐག་གཅདོ་ལགས་ཕིར་རྒྱ་
གར་ད་ུལོགས་ཕབེས་སབྐས།	 དནོ་གཅདོ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་གཉསི་ཁེན་བྷ་ེར་

རྒྱལ་སིྤའི་གནམ་ཐང་ད་ུཕབེས་བསྐལེ་ཞུས་
པ་དང་།	 དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་གིས་གནས་
སྤསོ་བཀོད་སིྒག་གནང་བ་ལྟར་དུྲང་གཞོན་
བཀ་ཤིས་ཐག་གཅདོ་ལགས་བཀའ་དུྲང་ཡིག་
ཚང་ད་ུཕག་ལས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་
བཅས།	།

མསོ་རས་ལང་ཤོར་དང་ལང་ཚོ་དར་བབ་ཀི་ཟབ་སྦངོ་དབུ་འབདེ་
མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༠	ནས་	
༢༣	 བར་ཉནི་གངས་བཞི་རིང་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
ཀི་གོ་སིྒག་འོག་མོས་རས་ལང་ཤོར་དང་
ལང་ཚོ་དར་བབ་ཐགོ་ཟབ་སྦངོ་དབུ་འབདེ་
མཛད་སྒ་ོབཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་མེག་ལོར་ཡོད་
པའ་ིཁི་ལ་པ་ིམགནོ་ཁང་	club	House	གི་
ཚོགས་ཁང་ནང་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 ཉནི་
གངས་བཞིའི་རིང་གི་ཟབ་སྦངོ་དབུ་འབདེ་

མཛད་སྒའོི་སངེ་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་
དུྲང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་འགུབ་ལགས་དང་།	
དུྲང་འཕར་བམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས།	
ཟུང་འབལེ་དུྲང་ཆེ་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒནོ་ལགས་
བཅས་ཕབེས་འདགུ	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་ནང་
ཡོད་པའ་ིབདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྭ་གངས་	༣༡	ནས་
བུ་དང་བུ་མོའི་སྐུ་ཚབ་རེ་རེ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་འདགུ
འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་སླབོ ་གྲྭའི ་

མདནུ་ལམ་སླབོ་སནོ་པ་དང་།	 དག་ེརན།	
ལས་བདེ་བཅས་ལ་ད་ེས་ྔམསོ་རས་ལང་ཤོར་
དང་ལང་ཚོ་དར་བབ་ཐོག་ཟབ་སྦོང་སྤྲད་
པའི་ཉརེ་ལེན་ལ་བརྟནེ་ནས་མདནུ་ལམ་
སླབོ་སནོ་པ་དང་།	 དག་ེརན་རྣམ་པ།	 ད་ེ
བཞིན་ལས་བདེ་རྣམ་པ་བཅས་ནས་ཟབ་སྦངོ་
ད་ེཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད་པའི་སྐརོ་
གསུངས་པ་མ་ཟད།	 ད་ེལ་ྟབུའ་ིཟབ་སྦངོ་
དང་གོ་རྟགོས་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་
སྤྲདོ་དགསོ་པའ་ིདགངོས་ཚུལ་གསུངས་ཡོད།	
ད་ེབཞིན་རྡ་ས་བདོ་ཀི་གསོལ་མགནོ་ཁང་
ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་མསོ་རས་ལང་
ཤོར་དང་འབལེ་བའི་ཟབ་སྦངོ་ཚོགས་འད་ུ
ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	ཚོགས་འདའུ་ིསངེ་སླབོ་
གྲྭ་གངས་	 ༣༡	 ནས་སྐ་ུཚབ་དག་ེརན་རེ་རེ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
མསོ་རས་ལང་ཤོར་དང་ལང་ཚོ་དར་བབ་ཀི་

ཟབ་སྦངོ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་ཆེ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་
འགུབ་ལགས་ཀིས།	 སླབོ་ཕུག་ལང་ཚོ་དར་
བབ་ཡིན་པའི་སབྐས་འཕདོ་བསནེ་གི་དཀའ་
ངལ་མང་དག་ཅིག་ཡོད་པས།	དག་ེརན་དང་
ཕ་མ་རྣམ་པ་ཚོས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་ལམ་

སནོ་དང་གོ་རྟགོས་སྤལེ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
ཡིན་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	 མཇུག་ཏུ་ཚེ་
རིང་གཡུ་སྒནོ་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ི
གསུང་བཤད་གནང་ས་ེམཛད་སྒ་ོགལོ་ཡོད་པ་
བཅས།	།

༄༅།	 །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་གཞུང་འབལེ་ཕོགས་
བསྐོད་ཕབེས་རུྒྱའི་ལས་རིམ་ཡོད་པ་ལྟར།	
སིྤ་འཐུས་མཁན་པ ོ་བསོད་ནམས་བསན་
འཕལེ་ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་ཀུན་དགའ་
བསོད་སབོས་ལགས་རྣམ་གཉསི་ད་ཐངེས་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༩	ནས་	༢༤	
བར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀོ་ལི་གྷལ་དནོ་ལྡན་

གླངི་གཞིས་ཆགས་དང་།	 ཨུ་ཀ།ི Ooty	 ཀ་ོ
ཌ་ེཀ་ནལ་		Kodaikanal	ས་གནས་བཅས་
ལ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་གནང་གཏན་
འཁལེ་ཡོད།
ཕི་ཚེས་	 ༢༥	 ཉནི་སྦངེ་ལོར་ནས་ལྡ་ིལིར་
ཕིར་ཕབེས་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༧	
ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་ཕབེས་འབོར་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།

སིྤ་འཐུས་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་
གནང་བ།	
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	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོའ་ི	UWC Horizon Foundation	སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས།	
༄༅།	 །དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བསྒགས་
ཞུ་རུྒྱར།	 རྒྱ་གར་གཙོས་པའ་ིཕི་རྒྱལ་ཡུལ་
གུ་ཁག་	 ༡༧	 གི་མཐ་ོསླབོ་ནང་འཛིན་རིམ་
བཅུ་གཅིག་དང་བཅུ་གཉསི་ཚད་མཉམ་སླབོ་
སྦངོ་ཆེད་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	 ལོའ་ི UWC Ho-

rizon Foundation སླབོ་ཡོན་གི་ག་ོསབྐས་
ཡོད་འདགུ་ན།	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
རྒྱ་གར་ནང་རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ི	UWC	ལནྷ་
ཚོགས་དང་ཟུང་འབལེ་ཐགོ་རྒྱ་གར་ནང་གི་
བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུག་འདམེས་སུྒག་བ་རུྒྱ་
ཡིན་པས།	 སླབོ་ཡོན་ཞུ་འདདོ་ཡོད་རིགས་
ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༣༠	
འགངས་མེད་གཤམ་གསལ་སྦྲལེ་མཐུད་ཁ་
བང་བརུྒྱད་འཚང་སྙན་དང་དགོས་མཁོའི་
ཡིག་ཆ་ཁག་དྲྲྭ་ཐགོ་འབུལ་དགསོ།
འགངེས་ཤོག	

སླབོ་ཡོན་གི་ཆ་རྐྱེན་འསོ་ཆོས་དང་དགོས་
མཁའོ་ིཡིག་ཆ་ཁག་གཤམ་གསལ།
༡༽	འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་རྣམས་བཙན་བལོ་
བདོ་མི་ཡིན་པའི་ཐགོ་ད་ོབདག་དང་ཕ་མའི་
དཔྱ་དངུལ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	བར་གཙང་ཕུལ་
ཟནི་པ་དགསོ།	 འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་རྣམས་
ལ་རྒྱ་གར་སྐབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དུས་
འགངས་བཀའ་འཁལོ་ཡོད་པའང་དགོས།	
གལ་ཏ་ེལོ་ན་མ་ཟནི་པའ་ིརྐྱནེ་གིས་ལག་དབེ་
བཟ་ོམེད་པའང་གསར་བཟ་ོཆེད་ཕུལ་ཡོད་
ཚེ་གནས་ཡུལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་	
“འགངེས་ཤོག	 ཀ”	 པའ་ིཐགོ་རུྒྱ་མཚན་
ཁ་གསལ་འགདོ་དགསོ།	 (འགངེས་ཤོག་ད་ེ
དག་ཞིབ་བཀང་གིས་དྲྲྭ་ཐགོ་བརུྒྱད་འགོད་
འབུལ་ཞུ་དགསོ།)
༢༽	 འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་གང་ཞིག་འཛིན་
རིམ་བཅུ་པའམ་བཅུ་གཅིག་ནས་ཡིན་པའི་

ཐགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༠༢	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡	ནས་
ཕི་ལོ་	༢༠༠༤	ཟླ་	༩	ཚེས་	༠༡	བར་སྐསེ་
པའི་སྐེས་ཚེས་ལག་འཁེར་འབུལ་དགོས།	
(ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༠༡	 ཉནི་
རང་ལོ་	༡༦	ནས་	༡༨	བར་སོན་པ་དགསོ།)
༣༽	འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་རྣམས་འཛིན་རིམ་
བཅུ་པ་བར་བདོ་ཡིག་སླབོ་སྦངོ་བས་པ་ཞིག་
དགསོ།	 ཡང་ན་འཚང་སནྙ་གི་མཐའ་མའ་ི
དསུ་བཀག་རསེ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
ག་ོསིྒག་ཞུས་པའི་བདོ་ཡིག་ཡིག་རུྒྱགས་ནང་
ཞུགས་དགསོ།	 (འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་འཛིན་
རིམ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཅིག་རྣམས་ནས་
འཛིན་རིམ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་སོ་སོའི་ཡིག་
རུྒྱགས་ཨང་ཤོག་འབུལ་དགསོ།)
༤༽	UWC	འཚང་སནྙ་འགངེས་ཤོག་གསུམ་
ཞིབ་བཀང་གིས་འགདོ་འབུལ་ཞུ་དགསོ།
འགངེས་ཤོག་དང་པ།ོ	

འགངེས་ཤོག་གཉསི་པ།	
འགངེས་ཤོག་གསུམ་པ།	
མཆན།
ཀ༽	གངོ་འཁདོ་ Application Form	དང་།	
Parents Declaration Form	 གཉསི་ལག་
བསི་མ་ཡིན་པར་ངསེ་པར་ད་ུཀམ་པུ་ཊར་
ཡིག་འབུའ་ིཐགོ་འགངེས་འབུལ་ཞུ་དགསོ།
ཁ༽	ཕིར་བསྐདོ་ལག་དབེ་སེར་པ་ོ	(IC)	ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༦	 ནང་ཚུད་ཐནོ་ཐབས་
དགོས་པ་ད་ོབདག་སོ་སོ་ནས་འགན་འཁུར་
བཞསེ་གནང་རུྒྱ།	
འདམེས་ཐ་ོནང་འཁོད་པའི་སླབོ་མ་རྣམས་
ངག་རུྒྱགས་གཏངོ་དགསོ་ཤིང་།	ངག་རུྒྱགས་
ཀི་དསུ་ཚོད་དང་འཚོགས་ཡུལ་རསེ་སུ་བརྡ་
ལན་འབུལ་རུྒྱ།
དྭགོས་འདྲ་ིཞུ་ཡུལ།	
བསོད་ནམས་བཟང་མོ་དང་།	

doe.lobyon@tibet.net 

བླ་ོབཟང་དར་རྒྱས།	
scholarship@tibet.net

ཤེས་རིག་སླ ོབ ་ ཡོན ་ཚན་པ་ནས་ཕི ་ ལོ ་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༧	ལ།	
Department of Education, CTA

Gangchen Kyishong, 

Dharamsala – 176215

District Kangra, 

Himachal Pradesh, India

Phone no. 

+91.01892.222572 and 222721

Website: www.sherig.org,

               www.lamton.org

Facebook:www.facebook.com

                  doe.lobyon/

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༡༦	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་གི་ཕདེ་
ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༣	 ཐགོ་གངས་སིྐད་ཚོགས་
ཁང་གསར་པའ་ིནང་ད།ུ	 བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པས་རྔ་རོལ་དང་སྦྲགས་བདོ་རྒྱལ་
ཁབ་ཆེན་པའོི་རྒྱལ་གླུ ་ཕུལ་བ་དང་བསནུ།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་
གཞོན་སྐསེ་ཚོགས་འད་ུཐངེས་གཉསི་པའི་
དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ངང་བསྐ ོངོ་
ཚོགས་གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་
གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།	 སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་
ལས།	 ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུྲང་ཆེ།	 གཞན་
ཡང་རྒྱ་གར་གིས་གཙོས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་
འདྲ་མིན་ནས་ཚོགས་བཅར་བ་བདོ་མི་གཞནོ་
སྐསེ་གངས་བརྒྱ་དང་གཏམ་བཤད་གནང་
མཁན་གངས་ཉི་ཤུ་བཅས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་འདགུ
ད་ེཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརུྒྱད་དནོ་གུབ་
མཆོག་གིས་སྣང་གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕེ་
གནང་ས་ེམཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་ཀི་ཐགོ་མར་
ཕི་འབལེ་དུྲང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་
ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་གསུང་
བཤད་གནང་བ་དང་འབལེ།	 	 	 དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	 སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པ་ཚོར་ངས་
བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་སྣང་ཇི་
ལརྟ་སླབེས་པ་རེད་ཟརེ་ན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	
ལོར་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་ལ་སིད་སྐོང་ནས་མཇའ་
ཁ་ཞུས་པའ་ིསབྐས།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་གིས་བཀའ་འདི་ལྟར་ཕབེས་བུང་།	

མི་མང་གིས་ཁེད་རང་འགོ་ཁིད་བདམས་
ཡོད།	 ངསོ་རང་མེད་པ་ནང་བཞིན་འཆར་
གཞི་བཏངི་ནས་འག་ོདགསོ་ཞསེ་བཀའ་ལྕ་ིཔ་ོ
སྩལ་བུང་།	 སབྐས་ད་ེདསུ་ང་རང་ཧང་སང་
སོང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ངོས་རང་མེད་པ་ནང་
བཞིན་འཆར་གཞི་བཏིང་ནས་འག་ོདགོས་
ཞསེ་བཀའ་ཐངེས་གསུམ་ཙམ་ཕབེས་སབས།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོར་བཀའ་ཤག་ལནྷ་རྒྱས་
ལ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ཏ་ེལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའི་འཆར་

སྣང་གཏན་འབབེས་བས་པ་རེད།			ལ་ྔདང་
ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་སྣང་ཡོང་སངས་ད་ེལརྟ་རེད།
གཞན་ཡང་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དསུ་རྟག་ཏུ་རེ་
བ་བཟང་ས་ནས་རྒྱག་དགསོ།	 ག་སིྒག་སྡགུ་
ས་ནས་བེད་དགོས་ཞེས་བཀའ་ཕབེས་ཀི་
ཡོད།	 	 ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིའཆར་སྣང་དགསོ་
པ་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 དབུ་མའ་ི
ལམ་གཞིར་བཞག་ཐོག་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་
དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ལྷན་ད་ུགསོ་

མོལ་བརུྒྱད་བ ོད་མི་ཡོངས་ལ་མིང་ད ོན་
མཚུངས་པའ་ིརང་སདི་རང་སྐངོ་ཐབོ་ཐབས་
བདེ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	 ད་ལའྟ་ིཆར་བདོ་མིའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ཁདོ་ཆབ་སིད་བག་ོགླངེ་གི་གནས་
བབ་མཐ་ོར་ུཕིན་ཡོད།	 ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ི
གཞོན་སྐེས་ཚོགས་འད་ུལ་མཉམ་ཞུགས་
བདེ་མཁན་ལོ་རེ་ནས་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞིན་
ཡོད།	 ཐངེས་འདའི་ིཚོགས་བཅར་བ་བརྒྱ་
ཡི་ནང་ནས་གཞོན་སྐེས་འགོ་ཁིད་རྩེ་ཕུད་
ལྔ་དྲག་འདམེ་བདེ་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་སོགས་ཀི་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	 ད་ེནས་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	 འདརི་ཕབེས་པའ་ིབདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་
ཚོགས་ཆེན་ད་ུཕབེས་པའི་ཚོགས་བཅར་བ་
ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲའིི་བཀ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	དནོ་ང་ོམ་ན།ི	མ་འངོས་
པའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་།	 འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་
གསུམ།	 རང་དབང་འཐབ་རྩདོ་ཀི་ལས་
འགན་ད་ེརང་བཞིན་གི་ཚོགས་བཅར་བ་

ཡོངས་ལ་འགན་ཡོད།	མ་འངོས་པའ་ིམདནུ་
ལམ་ཇི་ལརྟ་བཟ་ོདགསོ་མིན་ཐད་འདས་པའ་ི
ལོ་རུྒྱས་ཀི་གནས་སངས་སྐརོ་སླབོ་སྦངོ་བདེ་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།
ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༠	 སབྐས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ད་ེ
འཛམ་གླངི་སངེ་བརླགས་པ་རེད།	 ཅསེ་
གསུང་གི་ཡོད།	འནོ་ཀང་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་མི་ཐོག་རན་པ་
རྣམས་ནས་སྐ་ུལས་བསྐནོ་པར་བརྟནེ་འཛམ་

གླངི་སངེ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ད་ེནམ་ཡང་སུབ་
ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།			ལ་ྔདང་
ལ་ྔབཅུ་ཞསེ་པ་ན།ི	ཉ་ེན་ལོ་ལ་ྔདང་རིང་ན་ལོ་
ལ་ྔབཅུའི་ནང་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་
ཐུབ་ཐབས་བ་རུྒྱ་ད་ེརེད།	དའེ་ིནང་ཚུད་གང་
ཡང་ཡོང་སདི་པ་རེད།	 བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་
རུྒྱན་མཐུད་ཐུབ་པ་ཇི་ལརྟ་བཟ་ོདགསོ།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཙམ་མིན་པར་བདོ་མི་མི་
རེ་ང་ོརེས་མཐུད་ཇི་ལརྟ་རྒྱག་དགསོ།	གནད་
དནོ་ད་ེདག་ཐོག་བསམ་བླ་ོགཏང་དགོས།	
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་དསུ་རབས་	༢༡	ནང་

པ་བདེ་དགསོ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་ད་ེདག་
ངའི་བསམ་པར་བདོ་མི་ཚོར་དགོངས་ནས་
ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
ཅེས་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་བ་མ་
ཟད།	 ཕི་སྡདོ་བདོ་རིགས་ན་གཞནོ་སོགས་
ཀིས་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་ལ་ངསེ་པར་ད་ོསྣང་
གནང་དགསོ་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་ཕི་རྒྱལ་
གནས་སྡདོ་ཕ་མ་ཚོས་རང་གི་ཕུ་གུ་ད་ེབདོ་མི་
གཤའ་མ་ཞིག་བཟ་ོབར་འགན་ཡོད་སབས།	
མ་འངོས་པར་ཕུ་གུ་ད་ེབདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་
ཁདོ་མ་ཚུད་པའི་བདོ་མི་ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན་
ན་རང་གི་ཕ་མའི་དྲནི་ཆེན་ད་ེདྲནི་ཆུང་ད་ུ
འག་ོཉནེ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།
ད་ེརསེ་དྲལི་བསྒགས་དུྲང་ཆེ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་
པོ་ལགས་ཀིས་ཐུགས་རེ་ཆེ ་ཞུའི ་གསུང་
བཤད་གནང་ས་ེམཛད་སྒ་ོགལོ་ཡོད།				སིྤར་
ཉནི་གངས་བཞིའི་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་གནད་
དནོ་གཙོ་བ་ོབཞི་ས།ེ	 བདོ་དང་རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབར་འབལེ་
ལམ་ས་བརྟན།	 དནོ་ཕན་ལནྡ་པའ་ིགསོ་མོལ་
བསུྐན་ཐབས།			༢༽			བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་
ཀི་བདོ་མི་ཐུན་མོང་ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
ཐགོ་མཉམ་ཞུགས།	 	 ༣༽	 	 	 བདོ་མིའ་ི
རང་དབང་འཐབ་རྩདོ་ཐགོ་ན་གཞོནོ་རྣམས་
ཀི་ལས་འགན།	ཡིག་ངག་གཉསི་ཐགོ་འབལེ་
ལམ།	 ད་ེབཞིན་ཞུ་གཏུག་དང་རྒྱལ་སིྤའ་ི
འབལེ་ལམ།	 	 ༤༽	 	 	 ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ི
འཆར་སྣང་ཐད་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགགས་
ཀི་དབུ་ཁདི་ནས་འགན་འཁུར་བཞསེ་ཕགོས་
དང་།	 འཆར་སྣང་ལནྡ་པའ་ིདབུ་ཁདི་བསུྐན་
ཐབས།	 ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་ཞསེ་པའ་ི
བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་གསུང་བཤད་དང་ཚོགས་
ཆུང་ཆ་བགོས་ཀིས་གོ་བསྡུར་སྦངས་བཤད་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟགིས་ཀི་བཀའ་དབང་བཀའ་དྲནི་སྩལ་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༧	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་དཔལ་ལནྡ་འནོ་མངའ་རིས་གྲྭ་
ཚང་ནས་ཇི་ལྟར་སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་
ཞུ་དནོ་ལརྟ་བཀའ་བཞསེ་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་
ཐབོ་ས།ེ	 རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི་ས་ཁུལ་མ་ནཱ་ལིར་སེར་སྐ་མི་
མང་སངོ་ཕག་བརལ་བར་འཕགས་པ་སྤན་
རས་གཟིགས་ཀི་བཀའ་དབང་བཀའ་དྲནི་
སྩལ་ཡོད།		
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༨	
ཙམ་ལ་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་དཔལ་
ལནྡ་འནོ་མངའ་རིས་གྲྭ་ཚང་གི་གཟིམ་ཆུང་
ཕ་ོབང་ནས་གསུང་ཆོས་ར་བར་ཆིབས་སུྒར་
གིས་བཞུགས་ཁིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་
བསནུ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 	 ད་ེརིང་སྤན་
རས་གཟིགས་༸གོང་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པརོ་དག་
སྣང་བུང་བའི་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་གི་ཆོས་ཚན་
ཉ་ིཤུ་རྩ་ལ་ྔཙམ་ཡོད་པ་དའེ་ིནང་དབང་དང་།	
གཙོ་བ་ོབཀའ་བརྒྱད་སིྤ་དྲིལ་ཞི་ཁོ་རྣམ་
རོལ་གིས་མཚོན་པའ་ིརསེ་གནང་།	 རིགས་
གཏརེ་སོགས་མང་པ་ོཞིག་འདགུ	 དའེ་ིནང་
ནས་ད་ེརིང་འདརི་སྤན་རས་གཟགིས་འཇིག་
རྟནེ་དབང་ཕུག	 ད་ེས་ྔརྩ་ེཕ་ོབང་ད་ུཡོད་
པའི་སྤན་རས་གཟིགས་ལོ་ཀི་ཏ་ེཤྭ་ར་དང་།	
བདོ་སདོ་ཁུལ་ད་ུཡོད་པའི་ཝ་ཏི་བཟང་པ་ོ
བཅས་འཕགས་པ་ཆེ་གཉིས་ཞེས་ད་ེའདྲ་
གསུང་རུྒྱན་འདགུ	 ༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པརོ་
གནས་ཆུང་གིས་ལུང་སྐུལ་ཞུས་ནས་སྤན་

རས་གཟིགས་ཀི་ལགྗས་སནྙ་ཞིག་རྩ་ེཕ་ོབང་
ལ་གནང་བ་རེད།	 སབྐས་དརེ་ཆོས་རྒྱལ་
སངོ་བཙན་སྒམ་པ་ོཞལ་གཟིགས་བུང་ནས་
སངོ་བཙན་སམྒ་པསོ་ལས་ཀི་སླབོ་དཔནོ་གི་
ཚུལ་གནང་ས་ེསྤན་རས་གཟགིས་འཇིག་རྟནེ་
དབང་ཕུག་ལོ་ཀི་ཏ་ེཤྭ་ར་དང་ཝ་ོཏ་ིབཟང་པ་ོ
ལ་ྷདགུ་ཡོད་པའ་ིདཀིལ་འཁརོ་ནང་ཡར་ཁདི་
གནང་ནས་འཇིག་རྟནེ་དབང་ཕུག་གི་བཀའ་
དབང་གནང་འདགུ	 ཕགོས་གཅིག་ནས་
འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་བདོ་གངས་
ཅན་གི་ལགྷ་པའ་ིལ་ྷསལྐ་རེད།	 གཉསི་ནས་
༸གོང་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པརོ་དག་སྣང་བུང་བའི་
སྤན་རས་གཟགིས་འཇིག་རྟནེ་དབང་ཕུག་གི་
དབང་འབུལ་རུྒྱ་རེད།	ངསོ་ཀིས་དབང་ཞུ་ས་
ནི་ངསོ་རང་ཆུང་དསུ་སབྐས་སག་བག་རིན་
པ་ོཆེས་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པ་ོབཞེས་ཏ་ེགསང་
བ་རྒྱ་ཅན་གི་ཆོས་སྐརོ་ཆ་ཚང་ལྷ་ས་ནས་
ཞུས་པ་རེད།	 དའེ་ིནང་ནས་ཚེ་སུྒབ་ཀི་ཁདི་
ད་ེསག་བག་རིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་མདནུ་ནས་ཞུས་
པ་གསལ་པ་ོདྲན་གི་མི་འདགུ	 དརེ་བརྟནེ་
ངསོ་རང་རྒྱ་གར་ད་ུསླབེས་ནས་དིལ་མགོ་
མཁེན་བརྩེ་རིན་པ་ོཆེ་སྐུ་མདནུ་ནས་ཁིད་
ཅིག་ཞུས་པ་ཡིན།
ངསོ་ཀིས་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་ནང་ནས་ཆོས་
སྐརོ་བཀའ་བརྒྱད་སིྤ་དྲལི་ཞི་ཁ་ོརྣམ་རོལ་
གིས་མཚོན་པའི་ལགྷ་པའི་ལ་ྷགང་ཙམ་ཞིག་
གིས་བསྙནེ་པ་བཏང་ཡོད།	 ངསོ་རང་ཆུང་
དསུ་སྐབས་སག་བག་རིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་མདནུ་
ནས་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་གི་ཆོས་སྐརོ་ཞུས་པའི་

སབྐས་ངསོ་ཀི་རི་ལམ་ལ་ད་ེཙམ་ད་ོསྣང་མེད།	
འནོ་ཀང་ཕིས་སུ་ཉནི་རེའི་དབང་གནང་རུྒྱ་
ད་ེདང་འབལེ་བའི་རི་ལམ་འཆར་ཅན་ཡོང་
བ་ལ་ྟབུ་ཞིག་བུང་།	

ད་ེནས་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ད་ུསླབེས་ནས་ཕལ་ཆེར་
ལོ་ཁ་ཤས་ཕིན་མིན་ནམ།	 ནབུ་གཅིག་རི་
ལམ་ད་ུ༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པའོི་སྐ་ུཐང་ཞིག་
འདགུ	 སྐ་ུཐང་མཇལ་དསུ་སྐ་ུདངསོ་གནས་
ལ་ཕིན་ནས་ཧ་ཅང་མཉསེ་པ་ོགནང་ས་ེངསོ་
ལ་ནང་མཛོད་སེར་པ ོ་ཕལ་ཆེར་འདོམ་
བཞི་ལ་ྔཙམ་ཧ་ཅང་རིང་པ་ོཞིག་གནང་བའི་
མཚན་མ་གསར་པ་ལ་ྟབུ་གང་ལརྟ་ངསོ་དང་
ལས་འབལེ་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད་འདགུ
ད་ེརིང་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟགིས་འཇིག་
རྟནེ་དབང་ཕུག་གི་དབང་འབུལ་རུྒྱ་རེད།	
ད་ེརིང་གནམ་གཤིས་ཧ་ཅང་སྐ་ོབ་ོསནོ་གི་
འདགུ	ངསོ་རང་རྡ་རམ་ས་ལར་གནམ་གུའ་ི
ནང་འག་ོའངོ་སབྐས་གནམ་གཤིས་དམིགས་
བསལ་ཡག་པ་ོསནོ་གི་ཡོད།	དརེ་བརྟནེ་ངསོ་
ཀིས་ལ་ྷཆེན་དབང་ཕུག་གི་གནས་གཞི་སདོ་

གངས་རིན་པ་ོཆེ་ཆགས་ཡོད་སབས།	 ངསོ་
དང་དམིགས་བསལ་འབལེ་བ་ཡོད།	 ཅསེ་
རྒྱ་གར་སྐརོ་སུང་བ་ཚོ་ལ་འདི་ལྟར་བརདོ་
ཀི་ཡོད།	 ད་ེརིང་གང་བས་པ་ཡིན་ནམ།	

༼བཞད་མོ་བཞད།༽	 ངསོ་ཀིས་སྔནོ་ལ་སུྒབ་
གཞག་བེད་པའི་རིང་ཁེད་རང་ཚོས་ཞལ་
འདནོ་གཞན་གང་ཡང་མི་དགོས་པར་མ་
ཎི་གསོག་དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་
མགནོ་པ་ོམཆོག་གིས་སུྒབ་གཞག་མཛད།
ད་ེནས་མུ་མཐུད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་ེ
རིང་གི་དབང་འདི་ཡུལ་གུ་གཞན་ད་ུཡོད་
པའི་དནོ་གཉརེ་ཅན་ད་ེའདྲས་དབང་ཐབོ་ཀི་
རེད་དམ་ཞསེ་སདྐ་ཆ་དྲསི་བུང་།	 ཐབོ་ཀི་
རེད།	ཅསེ་བརདོ་པ་ཡིན།	རུྒྱ་མཚན་ན་ིསིྤར་
གསང་སགྔས་བང་སེམས།	 སོ་ཐར་ཞསེ་
པའི་ནང་ནས་སོ་ཐར་གི་ཕག་ལན་ནི་ཕན་
བུ་དམ་པ་ལ་ྟབུ་ཡོད།	 འནོ་ཀང་འཕནི་གི་སྒ་ོ
ནས་བསྙནེ་པར་རགོས་པ་ཟརེ་རུྒྱ་ཞིག་འདགུ	
འད་ིབསྙནེ་རགོས་སུྒབ་མཁན་གི་མཁན་སླབོ་
ཚོས་ས་ཆ་གཅིག་ལ་བཞུགས།	 ས་ཆ་དརེ་

དངསོ་སུ་ཡོང་མ་ཐུབ་མཁན་དནོ་གཉརེ་ཅན་
ད་ེའདྲ་ཕགོས་གཞན་ཞིག་ལ་བསདྡ་ནས་མི་
ཞིག་གིས་ལན་འཁརེ་ནས་འཕནི་གི་སྒ་ོནས་
བསྙནེ་པར་རགོས་རུྒྱ་ཡོད་པ་རེད།
དརེ་བརྟནེ་ཕགོས་གཅིག་ནས་གསང་སགྔས་
ཀི་ཆོས་སྐརོ།	 	 དའེ་ིནང་ནས་སགྔས་བ་ླ
མེད་ཀི་ཆོས་སྐརོ་ཆགས་ཡོད་སབས།	 དྲ་
རྒྱའི་བརུྒྱད་ནས་ཉན་མཁན་ཚོ་ས་ཐག་ཉ་ེ
རིང་གི་སདྐ་ཆ་མེད།	 གང་ལརྟ་གཙོ་བ་ོདནོ་
གཉརེ་དང་དད་པ་གཡོ་བ་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་
ན།	 ས་ཕགོས་ཉ་ེརྒྱང་གི་སདྐ་ཆ་ཁནོ་ནས་
མེད།	 དརེ་བརྟནེ་ཁདེ་རང་ཚོ་ས་ཆ་གང་ད་ུ
ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་གར་གི་གནས་ཀུ་ལུ་
མ་ནཱ་ལིར་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་དབང་བདེ་ཀི་ཡོད་
བསམས་ནས་ངསོ་ཀི་པར་ཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་
མས་རུྒྱས་ཡོད་པ་རེད།	 ངསོ་ཀི་རྣམ་པ་བླ་ོ
ལ་ཤར་ནས་ཁདེ་རང་ཚོས་དབང་ཞུ་རུྒྱའ་ིང་ོ
སྤྲདོ་བདེ་པའ་ིསབྐས་དམིགས་པ་ཡག་པ་ོབདེ་
དགསོ།	ཤེས་སོང་ངམ།	ད་ེལརྟ་བསོ་ཨང་།	
འདིར་ངསོ་ཀིས་སུྒབ་གཞག་བདེ་པའི་རིང་
ང་ཚོ་མ་ཎི་གསོག་བཞིན་ཡོད།	 ཁདེ་རང་
ཚོ་ཕགོས་དང་མཚམས་སུ་ཡོད་པ་རྣམས་
ནས་ཀང་མ་ཎི་བགང་ནས་སྡདོ་ཨང་།	 ཞསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 འཕགས་པ་སྤན་རས་
གཟིགས་ཀི་བཀའ་དབང་གུབ་རེས་ཧི་མ་
ལ་ཡའི་སྔ་འགུར་རྙིང་དགོན་པདྨ་འདོ་གླིང་
ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུ་དནོ་ལརྟ་དགནོ་པར་
གནས་གཟིགས་དང་ཉིན་གུང་ལྗགས་སྨིན་
དགསེ་བཞསེ་མཛད་ཡོད་པ་བཅས།	།

ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིགཞནོ་སྐསེ་ཚོགས་འད་ུཐངེས་གཉསི་པ་ཚོགས་པ།	
༄༅།	 །ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིགཞནོ་སྐསེ་
ཚོགས་འད་ུཐངེས་གཉསི་པའི་ཚོགས་ཐུན་
གསུམ་པ་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༨	
ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་
བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་ད་ེ
བ་ིདར་གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུཚོགས་ཡོད་པ་
དང་།	 ཚོགས་འད་ུདངསོ་གཞིའ་ིསངེ་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོ

བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དབུས་ཕི་འབལེ་དུྲང་
ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས།	
དྲལི་བསྒགས་དུྲང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་
པ་ོལགས།	 ཕི་དྲལི་དུྲང་འཕར་འཆི་མེད་
ཚེ་དབངས་ལགས།	 དཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཁབ་འཆར་འགོད་པ་དཀོན་

མཆོག་བརྩནོ་འགུས་ལགས།	 དཔལ་འབརོ་
ལས་ཁུངས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་
རྩའི་འགན་འཛིན་དབུ་དཀར་ཚང་སལྐ་རྡརོ་
ལགས་བཅས་ཕབེས་འདགུ	 གཞན་ཡང་རྒྱ་
གར་གིས་གཙོས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་འདྲ་མིན་
ནས་ཚོགས་བཅར་བ་བདོ་མི་གཞོན་སྐེས་
གངས་བརྒྱ་དང་གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་
གངས་ཉི་ཤུ་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་

ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེཡང་ཕི་དྲལི་དུྲང་ལས་
བསན་འཛིན་འཆི་མེད་ལགས་ཀིས་གཙོ་སྐངོ་
འགོ་ཚོགས་ཐུན་གསུམ་པའི་ཐོག་མར་ཕི་
དྲལི་དུྲང་ལས་འཕནི་ལས་ཆོས་སིྐད་ལགས་
ཀིས།	 རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་བདོ་
ས་ཡོངས་རོགས་དབང་སུྒར་མ་བས་གོང་

བདོ་ན་ིརང་བཙན་གཙང་མའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཅིག་
ཡིན་ལུགས་སྐརོ་བདོ་དང་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་གི་དབར་དབང་ཆ་འདྲ་མཉམ་ཐགོ་
ཆིངས་ཡིག་བཞག་ཡོད་པ་སོགས་བདོ་ཀི་ལོ་
རུྒྱས་ཀི་གནས་བབ་སྐརོ་གསུངས།
ད་ེརསེ་བཀའ་དུྲང་ཡིག་ཚང་གི་ཟུང་འབལེ་
དུྲང་ཆེ་སལྐ་བཟང་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	
༡༩༧༩	ལོར་རྒྱ་ནག་གི་གཙོ་འཛིན་ཏངེ་ཞའ་ོ
ཕངི་གིས་རང་བཙན་མ་གཏགོས་གནད་དནོ་
གཞན་ཚང་མ་གསོ་མོལ་བརུྒྱད་ཐག་གཅདོ་
བདེ་ཆོག་ཅསེ་གསོ་འག་ོབཏནོ་པ་ནས་བཟུང་
ཕི་ལོ་	༢༠༡༠	བར་བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་ཐངེས་
དགུ་བུང་བའི་རྒྱབ་ལྗངོས་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ང་ོསྤྲདོ་
དང་བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་ཕི་
ལོ་	༡༩༩༨	ལོར་འག་ོབཙུགས་ཀིས་ད་བར་
ཚོགས་འད་ུཐངེས་	 ༣༡	 ཚོགས་ཡོད་པའ་ི
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་།	 ད་ེརསེ་དགའ་
ལྡན་ཕ་ོབང་གི་དུྲང་ཆེ་རྔ་བ་ཚེ་རྒྱམ་ལགས་
ཀིས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་བར་དབུ་མའ་ི
ལམ་གི་སིད་བུས་ཡག་ཤོས་ཡིན་པ་མ་ཟད།	
རྒྱ་རིགས་ཁམིས་རྩདོ་པ་དང་།	ཤེས་ཡོན་པ།	
རྩམོ་པ་པ་ོསོགས་ཀིས་ཀང་དབུ་མའ་ིལམ་གི་
སདི་བུས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཆེན་པ་ོགནང་གི་ཡོད་
པའ་ིསྐརོ་གསུང་།

ད་ེབཞིན་བདོ་རྒྱ་གཉིས་དབར་གསོ་མོལ་
བུང་བར་བརྟནེ་གུབ་འབས་རླབས་ཆེན་བུང་
ཡོད་པའ་ིསྐརོ་དང་།	 བདོ་མི་ཚོ་ངསོ་ནས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མི་མང་རྣམས་ལ་བཀའ་
མོལ་གནང་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅསེ་
དང་།	 གཞན་ཡང་བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་
གནས་སངས་དང་བདོ་རང་གི་གནས་སངས་
སྐརོ་གསལ་པ་ོརྟགོས་དགསོ་པ་དང་།	 བདོ་
མིའི་འཐབ་རྩདོ་ཀི་ནསུ་པ་དང་ཆིག་སིྒལ་གི་
སབོས་ཤུགས་གངོ་འཕལེ་ད་ུགཏངོ་རུྒྱ།	རྒྱལ་
སིྤའི་རྒྱབ་སྐོར་ཐོབ་ཐབས་དང་རྒྱ་ནག་གི་
གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཚོ་དང་ལནྷ་འབལེ་བ་བདེ་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས་པ་དང་འབལེ།	 དྲ་ིབ་དྲསི་ལན་
གནང་།	 སབྐས་དརེ་གསོལ་ཇའ་ིབར་གསེང་
སརྐ་མ་	 ༡༥	 རིང་བཏང་རསེ་ཕི་དྲལི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་དུྲང་
གཞོན་འབུག་བསན་སིྐད་ལགས་ཀིས་གཙོ་
སྐངོ་འགོ་བདོ་ཀི་གཞནོ་ན་ུལནྷ་ཚོགས་ཀི་སིྤ་
ཁབ་དུྲང་ཆེ་ཟུར་པ་བཀ་ཤིས་ལམ་བཟང་
ལགས་ཀིས་བདོ་བཙན་པའོ་ིསབྐས་ཀི་ས་ཁནོ་
དང་།	 མི་འབརོ།	 དམག་ཤུགས་སོགས་
ཀི་སྐརོ་གསུང་བ་མ་ཟད།	 ག་ོསབྐས་དམ་
འཛིན་བས་ཏ་ེབདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་རུྒྱན་སྐངོ་

བདེ་དགསོ་པའ་ིསྐརོ་གསུངས།	 གཞན་ཡང་
བདོ་ཀི་བུད་མེད་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཉམས་ཞིབ་
པ་བསན་འཛིན་ཆོས་དབངས་ལགས་ཀིས་
བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཚོས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཆེད་
བས་རསེ་རླབས་ཆེན་བཞག་ཡོད་པའི་སྐརོ་
གསུངས།	 ད་ེརསེ་ཨ་རིའ་ིཔནེ་སེལ་ཝ་ན་ིཡ་
མངའ་སྡའེི་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་དངསོ་ཁམས་རིག་
པའི་ཐགོ་འབུམ་རམས་པའི་སླབོ་སྦངོ་གནང་
བཞིན་པ་འཇམ་དབངས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་
ཀིས་སུྒ་རྩལ་གི་ལམ་ནས་བདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་ཇི་ལརྟ་སྤལེ་དགསོ་པའ་ིསྐརོ་གསུངས།	
ཕགོས་མཚུངས་ཀུན་བཟང་སལྐ་ལནྡ་ལགས་
ཀིས་བདོ་རིགས་འདྲསེ་མའ་ིགནད་དནོ་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་།	 ད་ེརསེ་བཞུགས་
སྒར་ཀིརྟིའི་བེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་བདོ་གནས་
འབལེ་མཐུད་པ་ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས།	
བཙན་བལོ་བདོ་མི་ཚོས་བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་
གི་གནས་སངས་ལ་རུྒྱས་ལོན་བས་ཏ་ེདངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་སིྤ་ཚོགས་གསར་འགུར་
བརུྒྱད་ལམ་བརུྒྱད་རྒྱལ་སིྤའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་
ལ་གཏངོ་དགོས་པའི་གལ་གནད་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་འབལེ།	 དྲ་ི
བ་དྲསི་ལན་གནང་ས་ེཚོགས་ཐུན་བཞི་པ་
གལོ་ཡོད་པ་བཅས།	།
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དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིགཞནོ་སྐསེ་ཚོགས་འད་ུགཉསི་པའ་ིཐགོ་བཅར་བའ་ིཚོགས་བཅར་
བ་རྣམས་ལ་མང་གཙོའ་ིའཕལེ་རིམ་སྐརོ་ལ་ང་ོསྤྲདོ་གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༦	
ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་ས་ྔདྲ་ོཆུ་
ཚོད་	 ༡༡	 ཙམ་གི་ཐགོ་ནས་འག་ོའཛུགས་
ཏ་ེགསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་
འོག་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་གཞོན་སྐེས་ཚོགས་
འད་ུགཉསི་པ།	 འབུང་འགུར་བདོ་ཀི་མདནུ་
ལམ།	 	 ཞསེ་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་འཛམ་
གླངི་ས་ཕགོས་འདྲ་མིན་ནས་བཅར་བའ་ིབདོ་
མི་ན་གཞནོ་རྣམས་སྡ་ེཚན་སོ་སོར་བགསོ་པ་
རིམ་པས་མཇལ་འཕད་གནང་སོང་།མཇལ་
འཕད་སབྐས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གིས་གསུང་དནོ།	 འཛམ་གླངི་གི་རྒྱལ་ཁབ་
གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་མང་གཙོ་ད་ེམི་
མང་གིས་འཐབ་རྩོད་དང་དཀའ་ལས་མང་
པ་ོབརྒྱབ་པ་དང་།	 སགོ་མང་པ་ོབླསོ་བཏང་
ནས་ཐབོ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 འནོ་ཀང་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་མང་གཙོ་ད་ེ༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མར་
མི་མང་ལ་གསོལ་སྩལ་གནང་བ་ཞིག་རེད་
ཅསེ་དང་།	 ད་ེཡང་ཐགོ་མར་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	
ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་བདོ་
མི་ཁི་ཚོ་བརྒྱད་ཙམ་རྒྱ་གར་བཙན་བལོ་ད་ུ
ཕབེས་འབརོ་གནང་བ་དང་།	 ད་ེནས་ཕི་ལོ་	
༡༩༦༠	ཟླ་	༢	ཚེས་	༣	ཉནི་གནས་མཆོག་
རྡ་ོརེ་གདན་ད་ུབདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དང་།	

ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་ནས་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བརྟན་
བཞུགས་ཕུལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་མནའ་གན་
མཐུ་མོ་ཆེ་བཞག་པ་རེད།	 ད་ེས་ྔབདོ་རང་
བཙན་ཡིན་པའི་དསུ་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་ནང་
ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་མ་བས་པའི་རྐྱེན་གིས་ང་
ཚོའི་གནས་བབ་ད་ེའདྲ་ཞིག་ཆགས་སོང་།	
ད་ནས་བཟུང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབུ་
འཁདི་གནང་རོགས་གནང་།	 ང་ཚོ་ཆོལ་
གསུམ་ཆོས་ལུགས་དང་བཅས་པས་ལྕགས་
ཀི་གངོ་བུ་ལརྟ་རྡགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་བས་ནས་
༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་དབུ་འགོ་དཔུང་འདགེས་
ཞུ་གི་ཡིན་ཞསེ་གསུངས་ཡོད་རེད།	 ད་ེ
དསུ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་གང་
ཕབེས་ཡོད་རེད་ཅ་ེན།	 ལགྕས་ཀི་གངོ་བུ་
ད་ེཁག་པའི་གོང་བུ་ནང་བཞིན་མ་ཆགས་
པ་བདེ་དགསོ་པ་དང་།	 མ་འངོས་པའ་ིང་
ཚོའི་སིྒག་འཛུགས་ད་ེསྔནོ་མ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་
པར།	 མི་མང་གིས་འསོ་འདམེས་བས་པའ་ི
སིྒག་འཛུགས་གཅིག་ཆགས་དགོས་ཀི་རེད།	
བས་ཙང་ས་ྔའཕསོ་རིང་ཆོལ་ཁ་གསུམ་སོ་སོ་
ནས་འཐུས་མི་གསུམ་རེ་དང་།	 ཆོས་བརུྒྱད་
ཆེན་པ་ོབཞི་སོ་སོ་ནས་འཐུས་མི་གཅིག་རེ་
འདམེས་དགསོ་པའ་ིབཀའ་སླབོ་ཕབེས་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	 ལོ་དའེ་ིཕི་ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༢	
ཉིན་སྐབས་དང་པའོི་སིྤ་འཐུས་དམ་བཅའ་
ཕུལ་གནང་ཡོད་པ་རེད།	 ཕིས་སུ་ང་ཚོས་

ལོ་ལྟར་ད་ེཉིན་མང་གཙོའི་དསུ་ཆེན་སུང་
བརིྩ་བདེ་ཀི་ཡོད་རེད།	 སབྐས་དང་པ་ོདང་
སབྐས་གཉསི་པའ་ིསབྐས་ལ་སིྤ་འཐུས་རྣམས་
ལས་ཁུངས་ཆེ་ཁག་བཞི་དང་ཡན་ལག་ལས་
ཁུངས་ལ་ྔབཅས་ལ་ཆ་བགོས་བརྒྱབ་ས་ེཕག་
ལས་གནང་གི་ཡོད་རེད།	 སབྐས་གཉསི་པའ་ི

སྐབས་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆོལ་ཁ་རེ་
རེ་ནས་བུད་མེད་ཀི་སིྤ་འཐུས་གཅིག་རེ་ངསེ་
པར་ད་ུདགསོ་པའ་ིབཀའ་སླབོ་ཕབེས་པ་དང་།	
སིྤ་འཐུས་གངས་	 ༡༣	 ད་ེསིྤ་འཐུས་	 ༡༧	
ལ་སརྤ་བ་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༣	ལ་༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་མ་འངོས་བདོ་ཀི་རྩ་ཁིམས་
གསལ་བསྒགས་དང་།		ཕི་ལོ་	༡༩༩༡	ལོར་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་ལྟར།	
བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་ཟནི་བསི་
ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་གནང་བ་དང་།	 སིྤ་
འཐུས་སབྐས་	༡༡	པས་ཕི་ལོ་	༡༩༩༡	ལོར་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་བཅའ་ཁིམས་གཏན་

འབབེས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་ཀི་གུབ་ཆའ་ིནང་
ཆོས་བརུྒྱད་ཆེན་པ་ོབཞི་དང་གཡུང་དུྲང་བནོ་
བཅས་པའི་ཆོས་ལུགས་རེ་ནས་འཐུས་མི་	
༢	རེ་དང་།	 ཆོལ་ཁ་རེ་ནས་འཐུས་མི་	༡༠	
རེ།	 དའེ་ིནང་བུད་མེད་སིྤ་འཐུས་གཉསི་རེ་
ངསེ་པར་ད་ུསླབེས་དགསོ་པ།	 ཐད་བསྐསོ་སིྤ་

འཐུས་	༡	ནས་	༣	བར།	བང་ཨ་རི་ནས་
སིྤ་འཐུས་	༡	དང་།	ཡུ་རོབ་ནས་སིྤ་འཐུས་	
༢	རེ་ཁནོ་སིྤ་འཐུས་གངས་འབརོ་	༤༦	ལ་
སརྤ་གནང་བ་དང་།	 	 ད་ེབཞིན་སབྐས་བཅུ་
གཅིག་པའ་ིསིྤ་འཐུས་ནས་ཕི་ལོ་	༡༩༩༡	ཟླ་	
༥	 ཚེས་	 ༢༩	 ཉནི་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་དང་
འབལེ།	༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ད་ེཁིམས་བཟ་ོལནྷ་ཚོགས་ཀི་འགན་
དབང་བསྐརུ་གནང་ཡོད།
སྐབས ་ད ེར ་ སླ ོབ ་ དཔོན ་ ཆེ ན ་ མོ ་ ཟམ ་
གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ད་ེརིང་གི་
ཉིན་མོ་ད ེ་གང་ཟག་གི་དབང་སུྒར་ནས་

ཁིམས་ཀི ་དབང་སུྒར་ཐོག་བསུྒར་བའི ་
ཉིན་མོ ་ཡིན་ཙང་དུས་ཚིགས་ཁད་པར་
ཅན་ཞིག་རེད་ཅེས་གསུངས་གནང་ཡོད་
སྐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་གཞུང་དང་།	 རྒྱལ་
ཁབ།	 མི་མང་བཅས་ཡོད་ན་རྩ་ཁམིས་
དང་།	 ང་ཚོར་གཞུང་དང་།	 མི་མང་ཡོད་
ཀང་རྒྱལ་ཁབ་མེད་སབས་བཅའ་ཁིམས་
ཟེར་གི ་ཡོད་པ་སོགས་རྩ་ཁིམས་དང་།	
བཅའ་ཁིམས་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་དང་།	
གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་གཉསི་ཀི་སྐརོ།	 སིྤ་
འཐུས་རུྒྱན་ལས་དང་རུྒྱན་ལས་ཀི་ཚོགས་
ཆུང་གསུམ་ས།ེ	འཛིན་སྐངོ་རྟགོ་ཞིབ་སྡ་ེཚན་
དང་།	ཆབ་སདི་སྡ་ེཚན།	རུྒྱན་འབལེ་སྡ་ེཚན་
བཅས་ཀི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ང་ོསྤྲདོ་དང་།	
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་ཁད་ཆོས་
སདི་དནོ་ཚོགས་པ་མེད་པའ་ིལ་ྟགུབ་དང་དའེ་ི
དག་ེམཚན་སྐརོ་སོགས་ཀི་ཐགོ་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས་
གསུང་དནོ།	 ཁདེ་རྣམས་ནས་མ་འངོས་པའ་ི
མདནུ་ལམ་གང་འདྲ་ཞིག་བསུྐན་དགསོ་རེད་
ཅ་ེན།	 བདོ་ཀི་འདས་པའ་ིགནས་ཚུལ་དང་།	
ད་ལྟའི ་གནས་བབ་ཤེས་པའི ་ཐོག་ནས་
མ་འོངས་མདནུ་ལམ་བསུྐན་དགོས་སྐརོ་
གསུངས་གནང་རསེ།	 ཚོགས་བཅར་བའ་ིདྲ་ི
བ་ལ་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།	།

ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིགཞནོ་སྐསེ་ཚོགས་འད་ུཐངེས་གཉསི་པ་མཇུག་སིྒལ་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༩	
རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉནི་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་
ནརོ་གླིང་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐོང་
ཁང་གི་ཉ་ེའགམ་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའི་དབེ་
དར་གསོལ་མགནོ་ཁང་	 Hotel Devdar 

Resort	 ད་ུབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལ་ྔ
དང་ལ་ྔབཅུའ་ིགཞནོ་སྐསེ་ཚོགས་འད་ུཐངེས་
གཉསི་པ་	 ༼	 འབུང་འགུར་བདོ་ཀི་མདནུ་
ལམ།	 ༽	 ཞསེ་པའ་ིམཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒ་ོ
ལེགས་གུབ་བུང་ཡོད།
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་དྲ ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༡༡།༡༥	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་

དང་།	 ཕི་འབལེ་དུྲང་ཆེ་དགྭས་པ་ོབསོད་
ནམས་ནརོ་བུ་ལགས།	 དྲལི་བསྒགས་དུྲང་
ཆེ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས།	 ཕི་དྲལི་
དུྲང་ཆེ་ལས་འཕར་འཆི་མེད་ཚེ་དབངས་
ལགས།	 རྒྱ་གར་གིས་གཙོས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་

གུ་ཁག་	 ༡༣	 ནས་ཚོགས་བཅར་བ་བདོ་མི་
གཞནོ་སྐསེ་གངས་བརྒྱ་དང་།	གཏམ་བཤད་
གནང་མཁན་གངས་ཉ་ིཤུ།	ད་ེབཞིན་ཕི་ནང་
གསར་འགདོ་པ་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་	༡༥༠	
ཙམ་མཉམ་འཛོམས་ཀིས་ཐོག་མར་ཕི་
འབལེ་དུྲང་ཆེ་དགྭས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་
ལགས་ཀིས་འཚམས་འདྲ་ིདང་སྦྲགས་གསུང་
དནོ།	 	 ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིགཞནོ་སྐསེ་ཚོགས་

འད་ུཐངེས་གཉསི་པ་ད་ེབཞིན་ཕི་ཚེས་	 ༡༦	
ཉིན་འགོ་འཛུགས་ཏ་ེད་ེརིང་མཇུག་སིྒལ་
གི་ཡོད།	 འདརི་ཕབེས་པའ་ིཚོགས་བཅར་
བ་རྣམས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་སླད་འགན་འཁུར་
ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ལས་རིགས་འདྲ་མིན་
བདེ་མཁན་ཤ་སག་རེད།	 མ་འངོས་པར་
ད་ེད་ེབཞིན་གི་ལས་འགུལ་རྣམས་ཚགས་
ཚུད་ཡོང་བའ་ིརེ་བ་ཡོད།	 ལས་རིགས་ཅི་
འདྲ་ཞིག་བདེ་སབྐས་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ན།ི	 རྒྱབ་
ལྗངོས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཤེས་དགསོ་པ་སིྤ་དང་།	
ལགྷ་པར་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་སདླ་
ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་སབས་
བདོ་ཀི་རྒྱལ་རབས་དང་ལོ་རུྒྱས་ངསེ་པར་
ཤེས་དགསོ།	 བདོ་རྒྱའ་ིདཀའ་རྙགོ་སེལ་སདླ་
གཉསི་སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ཐགོ་
ག་ོརྟགོས་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་བདོ་
ད་ེརང་དབང་རང་བཙན་གཙང་མ་ཞིག་ཡིན་
པའི་ཞིབ་ཕ་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་མ་འངོས་
པར་དའེི་ཐད་གང་བེད་དགོས་པའི་ཐོག་
བསམ་ཤེས་གནང་དགསོ།	 ད་ཆ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་བདོ་ཀི་རྒྱལ་རབས་དང་ལོ་རུྒྱས་
ཐད་འཁགོ་བཤད་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་དརེ་ང་
ཚོས་ངསོ་ནས་ཇི་ལརྟ་ཁ་གཏད་བཅག་ཐུབ་
པ་དགསོ་པ་དང་།	 རྒྱ་མི་རིགས་དང་ལནྷ་ད་ུ

འབལེ་བ་བདེ་དགོས་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།		
བསེ་འཁོད་བདོ་མི་རྣམས་གཞིས་བཞུགས་
བདོ་མི་ཚོའི་མགིན་ཚབ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཐགོ་
ཧུར་སྐདེ་གནང་དགསོ།	 བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་
སདྐ་ཡིག་རྣམས་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པར་བརྟནེ་
ངསེ་པར་ཤེས་དགསོ།	 བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་
སྤལེ་དང་སྤལེ་མུས་ཡིན།	 འནོ་ཀང་རང་
ཉདི་ངསོ་ནས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་སདླ་ལས་དནོ་
གང་བདེ་ཕགོས་མིན་ཐད་ངསེ་པར་བསམ་
བླ་ོནན་པ་ོགཏང་དགསོ།	མཐར་ཕི་དྲལི་ལས་
བདེ་ཡོངས་ལ་ད་ེརིང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཚགས་
ཚུད་ཡོང་བར་བརྟནེ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཞསེ་གསུངས།
ད་ེརེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ཚོགས་བཅར་བ་
རྣམས་ནས་དགངོས་འཆར་ཕུལ་བ་རྣམས་མ་
འངོས་པར་དའེི་ཐགོ་ལག་བསར་གནང་རུྒྱ་
ཡིན།	 ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ིཚོགས་ཆེན་འདརི་
མ་ཕབེས་གོང་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཚོགས་ཆེན་
ཐོག་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་ངོ་སྤྲོད་
གནང་ཡོད།	 ད་ེངསེ་པར་ལ་ྟཀླགོ་སྦང་ཤེས་
དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཚོགས་
ཆེན་འདརི་གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་ཆེད་

མངགས་བདོ་རིགས་མགནོ་འབདོ་ཞུས་ཡོད།
ཐངེས་འདའི་ིབརདོ་གཞི་ན།ི	 འབུང་འགུར་
བདོ་ཀི་མདནུ་ལམ་ཡིན་པར་བརྟནེ་བདོ་ཀི་
རྩ་དནོ་སདླ་ལས་འགུལ་ཇི་འདྲ་སྤལེ་དགོས་
སྐརོ་སོགས་ཡིན།	རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གདགུ་
རུྩབ་ཅན་གི་སིད་བུས་འགོ་གཞིས་བཞུགས་
བདོ་མི་རྣམས་དཀའ་སྡུག་མངས་དང་མངོ་
བཞིན་ཡོད་ཀང་།	 	 སྙངི་སབོས་ནམ་ཡང་
མ་ཞུམ་པར་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཇེ་ཆེར་
སྤལེ་བཞིན་ཡོད།	 	 དརེ་བརྟནེ་བཙན་བལོ་
ད་ུཡོད་པའི་བདོ་མི་ཚོས་སེམས་ཤུགས་ནམ་
ཡང་མ་ཆག་པར་ལས་དནོ་མཇུག་སྐངོ་དང་།	
དཀའ་ངལ་རྣམས་གདངོ་ལེན་བདེ་དགོས།	
བདོ་པའི་གཞོན་སྐསེ་རྣམས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་
སདླ་ལས་འགན་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་ཚོགས་
ཆེན་ད་ུགཏམ་བཤད་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་དང་སྦྲགས་མཇལ་དར་རེ་
ཕུལ་ཡོད།
མཐར་ཕི་དྲིལ་དུྲང་འཕར་འཆི་མེད་ཚེ་
དབངས་ལགས་ཀིས་ཐུགས་རེ་ཆེ ་ཞུའི ་
གསུང་བཤད་གནང་ས་ེམཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒ་ོ
ལེགས་པར་གུབ་པ་བཅས།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བླ་ོསྦངོ་ཚིག་བརྒྱད་མ་དང་ལག་ལེན་སོ་བདནུ་མའ་ི
བཀའ་ཆོས་སྩལ་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༡༨	 རེས་གཟའ་ཉ་ིམ་ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དཔལ་
ལྡན་འནོ་མངའ་རིས་གྲྭ་ཚང་ནས་ཇི་ལྟར་
སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུ་དནོ་ལརྟ་བཀའ་
བཞསེ་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་ས།ེ	 རྒྱ་གར་
བང་ཕགོས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ས་ཁུལ་
མ་ནཱ་ལིར་སེར་སྐ་མི་མང་སངོ་ཕག་བརལ་
བར་བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བཤེས་གླང་
རི་ཐང་པ་རྡ་ོར་ེསེང་གསེ་མཛད་པའི་བླ་ོསྦངོ་
ཚིག་བརྒྱད་མ་དང་།	 རྒྱལ་སས་ཐགོས་མེད་
བཟང་པསོ་མཛད་པའ་ིལག་ལེན་སོ་བདནུ་མ་
བཅས་ཀི་བཀའ་ཆོས་སྩལ་སོང་།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	
ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་	༸	སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དཔལ་ལྡན་འནོ་མངའ་རིས་
གྲྭ་ཚང་གི་གཟིམ་ཆུང་ཕ་ོབང་ནས་གསུང་
ཆོས་ར་བར་ཆིབས་སུྒར་གིས་བཞུགས་ཁརི་
༸ཞབས་སོར་འཁདོ་བསནུ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	ལག་ལེན་སོ་བདནུ་དང་གངླ་ཐང་ཚིག་
བརྒྱད་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་གླང་ཐང་ཚིག་
བརྒྱད་འད་ིབཞིན་པ་ོཏ་ོབའི་སླབོ་མ་ཤ་ར་བ་
དང༌།	 དག་ེབཤེས་གངླ་རི་ཐང་པ་ས་ེགངླ་
ཤར་གཉསི་ཞེས་དགེ་བཤེས་གླང་རི་ཐང་པ་
ནམ་རུྒྱན་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་དགངོས་པ་
ཧ་ཅང་བཞེས་ཏ་ེཉམ་ཐག་པའི་སེམས་ཅན་

གི་སྡགུ་བསལྔ་དགངོས་པར་འཁརོ་ནས་དསུ་
རྟག་ཏུ་ཐུགས་སྐོ་ས་ེསྤན་ཆབ་བསིལ་ནས་
བཞུགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།
ཁོང་གིས་བང་ཆུབ་པའི ་ སེམས་ཉམས་
བཞསེ་གཙོ་བ་ོགནང་བ་རེད།	 གངླ་ཐང་
ཚིག་བརྒྱད་འད་ིངསོ་ཀིས་སག་བག་རིན་པ་ོ

ཆེ་དང་།	གླངི་རིན་པ་ོཆེ།	སྐབས་ར་ེཁ་ིབང་
རིན་པ་ོབཅས་ཀི་སྐ་ུམདནུ་ནས་ཞུས་པ་ཡིན།	
གང་ལརྟ་འགན་གི་ད་ོམེད་བ་ླམ་གསུམ་གི་སྐ་ུ
མདནུ་ནས་ངསོ་ལ་ཁདི་འད་ིཐབོ་ཡོད།	གངླ་
ཐང་ཚིག་བརྒྱད་འདི་ཉུང་ཉུང་ཡིན་སབས།	
སྔནོ་མ་ནས་གླང་ཐང་ཚིག་བརྒྱད་ག་དསུ་
ཡིན་ནའང་འདནོ་གི་ཡོད།	 ཚིག་ཉུང་ཉུང་
དང་དནོ་དག་དངསོ་འབལེ་ཟབ་པ་ོདང་བང་
ཆུབ་སེམས་སྐརོ་བསམ་གི་མི་ཁབ་པའི་ཚིག་
ནསུ་པ་ཆེན་པ་ོཞིག་འདགུ
བདག་ན་ིསེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ།	 །ཡིད་

བཞིན་ནརོ་བུ་ལས་ལགྷ་པའ།ི	 །དནོ་མཆོག་
སུྒབ་པའ་ིབསམ་པ་ཡིས།	 །རྟག་ཏུ་གཅསེ་
པར་འཛིན་པར་ཤོག	 །ཅསེ་ཤོ་ལོ་ཀ་དང་པ་ོ
དའེི་དནོ་དག་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	
སྔནོ་ལ་བདག་ན་ིཞསེ་པའ་ིཚིག་འདའི་ིབདག་
ཅསེ་པ་ག་འདྲ་ཞིག་ལ་ཟརེ་གི་ཡོད་པ་བསམ་

བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་ཞིག་རེད།	 ཆོས་ལུགས་
ཚང་མས་བདག་ཟརེ་རུྒྱ་བཤད་ཀི་ཡོད།	 མུ་
སགེས་པ་ཚོས་ཁ་སྔནོ་གོང་ད་ུབརདོ་པ་ནང་
བཞིན་རེད།	 ཕུང་པ་ོལས་དནོ་གཞན་པའ་ི
བདག་དང་།	 ང་ཚོའ་ིབླ་ོལནྷ་སྐསེ་ལ་ངའ་ི
ལུས་དང་སེམས།	ཚོར་བ།	འད་ུཤེས་བཅས་
རདོ་ཀི་ཡོད་སབས།	 ད་ེདག་ཐམས་ཅད་ལ་
དབང་སུྒར་མཁན་ཕུང་པ་ོལ་ྔཔ་ོན་ིལོངས་སུ་
སྤད་བ་དང་།	 ལོངས་སྤདོ་པ་པའོ་ིབདག་ང་
ཚོའ་ིབླ་ོལ་ལནྷ་སྐསེ་སུ་ཤར་གི་ཡོད།	 ངའ་ི
ལུས་དང་སེམས་ཞེས་བླ་ོལ་ཤར་གི་ཡོད།	

སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་མ་གཏགོས་གཞན་
ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་	soul	དང་ self ཟརེ་
ནའང་མི་འདགུ	 བདག་ཟརེ་རུྒྱ་ཞིག་བཤད་
བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་
བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད།
བཀའ ་ ཆོས ་ རེ ་ ཞིག ་ ལེགས ་པར ་ གུབ ་
མཚམས་སནོ་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པའོི་མཚན་
སགྔས་དང་།	 འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟགིས་
ཀི་གཟུངས་སགྔས།	 རྒྱལ་ཀུན་མཁནེ་
པའི་རང་གཟུགས་མགོན་པ་ོའཇམ་དཔལ་
དབངས་ཀི་གཟུངས་སགྔས།	 སྒལོ་མའ་ི
གཟུངས་སྔགས་བཅས་ཀི་ལྗགས་ལུང་སྩལ་
ཏ་ེམུ་མཐུད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་རེས་
ཉནི་གངས་བཞིའ་ིརིང་ཆོས་འབལེ་བདེ་རུྒྱའ་ི
ག་ོསབྐས་བུང་བར་ངསོ་རང་དགའ་པ་ོབུང་།	
ཁེད་རང་ཚོ་ལའང་ཧིན་དིའི་སྐད་སུྒར་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ	 ནམ་རུྒྱན་ངསོ་ཀིས་རྡ་
སར་འཆར་ཅན་བཀའ་ཆོས་བདེ་སབྐས་ཧནི་
དའི་ིསདྐ་སུྒར་བདེ་བཞིན་ཡོད།	ད་རེས་ཁདེ་
རང་ཚོ་ལའང་གོ་བརྡ་འཕདོ་པ་ོདང་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོབུང་སོང་།
ད་ེབཞིན་ཨིན་ཇི།	 རྒྱ་སདྐ་ཐགོ་སདྐ་སུྒར་
ཡོད་སབས་བདོ་སདྐ་མི་ཤེས་མཁན་མང་པ་ོ
ཞིག་ལ་ཕན་ཐགོས་བུང་ཡོད།	 གཙོ་བ་ོཆོས་
ཆོས་སུ་སོང་དང་མ་སོང་ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིསེམས་
རུྒྱད་དལུ་མ་དལུ་རེད།	 སེམས་རུྒྱད་དལུ་ན་

ཆོས་རེད།	 སེམས་རུྒྱད་མ་དལུ་ན་ཆོས་མ་
རེད།	 ཤེས་སོང་ངམ།	 དསུ་རུྒྱན་ད་ུསོ་སོའ་ི
སེམས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བས་ནས་ལག་ལེན་
སོ་བདནུ་མའ་ིནང་གསུང་པ་ནང་བཞིན་རུྒྱན་
ད་ུསོ་སོའ་ིསེམས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བསོ།
ཁདེ་རང་ཚོ་ད་ེརིང་འདིར་ཆོས་འགལེ་ལ་
ཡོད་པ་ད་ེདག་དསུ་ཚོད་ད་ེའདྲའི་སྐབས་
འདརི་༧རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའི་སར་ནས་ཆོས་
ཞུས་ནས་ཁིམ་མཚེས་རྣམས་ཀིས་མི་བཟང་
ད་ུཕིན་འདགུ་ཅསེ་དང་།	 ཁིམ་ཚང་ནང་གི་
མི་ཚོ་ཡིན་ནའང་ནམ་རུྒྱན་རུླང་ལངས་པ་ོ
དང་ཁ་ཚ་པ་ོཡོད།	 འནོ་ཀང་འགུར་བ་ཕིན་
འདགུ་ཟརེ་རུྒྱ་བུང་ན་གནས་སབྐས་ཀི་གུབ་
འབས་ཐནོ་པ་རེད།	 ད་ེནས་ཚེ་རབས་ནས་
ཚེ་རབས་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་
རསེ་སུ་བཟུང་བའི་ཐགོ་ནས་སེམས་རུྒྱད་ཇ་ེ
དག་ཏུ་ཕིན་ནས་མཐར་སངས་རྒྱས་པའི་
གོ་འཕང་ཐབོ་རུྒྱའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་
མའི་ནང་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞིན་སྨནོ་
ལམ་སུྒབ་ཐུབ་པའི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས།	
ཚང་མས་ཧུར་ཐག་བསོ་ཨང་།	 ཚང་མར་
བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས།	 ཡང་རསེ་མར་ཐུག་
ཡོང་།	ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས།	
༄༅།	 །གངས་སྐནོ་གི་གདོ་ཆག་བུང་
བའི་ལ་དྭགས་བང་ཐང་ས་ཁུལ་བདོ་མིའི་
འབ ོག་ཁིམ་རྣམས་ལ་གུན་སྐོབ་རོགས་
དངུལ་བག་ོའགམེས་ཞུས་གནས།	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོར་བདོ་ས་ཡོངས་རགོས་
རྒྱ ་ནག ་དམར ་པོའི ་ ག ཞུང ་ གིས ་དྲག ་
པོའི ་དབང་བསུྒར་འོག ་གངས་ཅན་པ ་
རྣམས ་ལ ་བཟོད ་དུ་ མེད ་པའི ་ བ ོད ་ མི ་
ས་ཡ་བརལ་བའི ་ཚེ ་སོག་ཤོར་བ་དང་།	
བདོ་མི་ཐོུང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་ཉམ་ཉསེ་སུ་བཏང་རྐྱནེ་བདོ་མིའ་ིའད་ི
ཕི་གཉསི་ཀི་སྐབས་གནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་དབུས་
པས་བདོ་མི་འབུམ་ལ་ཉ་ེབ་ཁིམ་མཚེས་
རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བལོ་ད་ུཡོང་
དགསོ་གུར།	 བཙན་བལོ་ད་ུགར་བའ་ིགཉན་
འཕང་ཅན་གི་དསུ་སབྐས་སུ་འདི་ཕི་གཉསི་
ཀི་སྐབས་གནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པའོི ་རད་བུང་ཐབས་མཁས་
ཐུགས་རའེ་ིམཛད་འཕནི་དང་།	 རྒྱ་གར་
གཞུང་མང་གཉསི་ཀི་མཛའ་བརྩེའི་མཐུན་
འགུར་གནང་བ་ལ་བརྟནེ་ནས་བདོ་མི་རྣམས་

བཙན་བལོ་ད་ུའཚོ་གནས་ཀི་རྟནེ་གཞི་དང་།	
རྩ་ཆེའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རུྒྱན་འཛིན།		
བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀི་རང་
གཞི་ས་བརྟན་བཙུགས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།
བོད ་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་སུ་བདོ་མིའི་འད་ུསྡདོ་
ཁག་	 ༤༥	 ཡོད་པ་རྣམས་ལ་འཕལ་ཕུགས་
གཟིགས་སྐོང་གནང་དང་གནང་མུས་སུ་
ཡོད་ནའང་དངེ་སབྐས་ག་ོལའ་ིགནམ་གཤིས་
འགུར་ལྡགོ་ཤུགས་ཆེ་འག་ོབཞིན་པའི་རྐྱེན་
གི་ས་ཕགོས་གང་སར་འབུང་བའི་གནདོ་ཚེ་
གང་མིན་ཡོང་བཞིན་པ་དང་།
ལྷག་པར་འདི་ལོ་རྒྱ་བདོ་ས་མཚམས་ལ་
དགྭས་བང་ཐང་ས་ཁུལ་ཧནེ་ལེ།	 ཆུ་མུར།	
ཉ་ོམ།	 གསུམ་མད།ོ	 རདོ་ཡུལ།	 ཆུ་ཤུལ།	
བཀག་གཞུང།	 ས་སདྨ།	 མ་ཁུ་བཅས་ཀི་ས་
ཁུལ་ཁག་དགུའ་ིནང་གཡག་གངས་	༥༦	རྟ་
གངས་	 ༢༢	 ལུག་གངས་	 ༡༠༢༦༤	 ར་
གངས་	 ༢༣༥༦	 བཅས་འཆི་སྐནོ་བུང་ས་ེ
འབགོ་པ་རྣམས་ལ་ཇི་མི་སྙམས་པའི་གོད་
ཆག་བུང་བརྟནེ་འཚོ་ཐབས་རུྒྱན་གནས་
ཐུབ་དཀའ་བའི་གནས་སུ་གར་བ་ལས་གལོ་

ཐབས་སུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་
ལས་ཁུངས་ནས་འབལེ་ཡོད་ལ་སིྤར་ས་
གནས་སོ་སོར་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་
རྟགོས་ཞིབ་དང་ཛ་དྲག་གུན་སྐབོས་ཆེད་ཧནི་
སྒརོ་	 ༥,༠༠,༠༠༠	 བཏང་ས་ེངལ་སྐབོས་
ལས་འགུལ་དསུ་ཐགོ་སྤལེ་པ་དང་འབལེ་འད་ི
ལས་བརུྒྱད་ཕི་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་ཁག་དང་
རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ནང་གནས་འཁདོ་བདོ་
རིགས་ཡོངས་ལ་ཛ་དྲག་ངལ་སེལ་རོགས་
སྐརོ་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་འབས།	 ལ་དགྭས་
བང་ཐང་ཁུལ་གི་འབགོ་སྡའེི་ཆེད་ཧིན་སྒརོ་	
༥༡,༦༠,༠༠༠	བུང་བ་ནས།
༡།	 ལ་དགྭས་བང་ཐང་ད་ུགནདོ་འཚེ་ཕགོ་
མཁན་གི་འབགོ་ཁིམ་རྣམས་ལ་ར་རེར་
སྒརོ་	༣༥༠	དང་།	ལུག་རེ་ལ་སྒརོ་	༤༥༠།	
གཡག་རེ་ལ་སྒརོ་	 ༢༣༠༠།	 རྟ་རེ་ལ་སྒརོ་	
༡༤༥༠།	 གཞན་སེམས་ཅན་ཆུང་བ་རེ་ལ་
སྒརོ་	༡༤༠	བཅས་ཧནི་སྒརོ་	༢༨,༥༠,༩༣༠	
གུན་གསབ་ཏུ་ཕུལ་པ་དང་།
༢།	ད་ེབཞིན་ལ་དགྭས་བང་ཐང་ད་ུསྒ་ོཕུགས་
སེམས་ཅན་འཆི་སྐནོ་བུང་ཡོད་པའི་འབགོ་
པའ་ིདདུ་ཁིམ་གངས་	 ༢༩༢	 རྣམས་ལ་

དམིགས་བསལ་དགོངས་བཞེད་ཀིས་དདུ་
ཁིམ་ད་ེདག་གི་འཚོ་ཐབས་སརླ་གསོའི་སདླ་
དདུ་ཁིམ་རེར་ར་ཕུག་གསུམ་རེ་གསར་ཉའོི་
ཆེད་སྒརོ་	 ༦,༠༠༠	 དང་།	 དའེ་ིསངེ་ཉམ་
ཐག་ཨང་ཐབོ་ཅན་གི་དདུ་ཁིམ་གངས་	 ༡༤	
ལ་ར་ཕུག་གཉིས་རེ་གསར་ཉའོི་ཆེད་སྒརོ་	
༤,༠༠༠	 རེ་འཕར་མ་བཅས་བསྡམོས་སྒརོ་	
༡༨,༠༨,༠༠༠	བག་ོའགམེས་ཞུས།	ད་ེའཕསོ་
དངུལ་ལགྷ་སརོྒ་	 ༡༡༣༦	 ས་གནས་ཀི་རྩག་
རིྩག་འག་ོགནོ་སདླ་ཕུལ་ཏ་ེཞལ་འདབེས་གང་
བུང་བ་རྣམས་མིག་སནྨ་མིག་ཐགོ་ཏུ་བཏང་
ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།
ད་ེབཞིན་ལ་དྭགས་བང་ཐང་གི་བདོ་མིའི་
འབགོ་ཁིམ་རྣམས་ལ་འབལེ་ཡོད་མངའ་
གཞུང་ནས་ཡུལ་མི་སིྤ་མཚུངས་ལརྟ་རྩ་ཆག་
གི་རོགས་སྐརོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ལ་འད་ི
ག་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ལ་དྭགས་བང་
ཐང་འབགོ་སྡའེི་དདུ་ཁིམ་ཡོངས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེའབལེ་ཡོད་མངའ་གཞུང་དང་གཏངོ་
ཕདོ་ཅན་གི་ཕི་ནང་སིྤ་སྒརེ་གི་རོགས་སྐརོ་
གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
བཅས་ཀི་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སུ།


