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དབུ་མའ་ིལམ་ན།ི

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་

ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

རྒྱ་གར་སླབོ་ཕུག་ཁག་གཅིག་རྡ་སར་སྐརོ་བསྐདོ།
༄༅། །མ་སུ་རིའ་ིཝུ་ཌི་སི་ཊོག་ (Wood Stock) 
སླབོ་གྲྭའི་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཅིག་དང་བཅྱུ་གཉསི་ཀི་
སླབོ་མ་འགའ་ཤས་སླབོ་གྲྭ་དའེི་འབལེ་མཐུད་པ་སྐུ་
ཞབས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཕལེ་ལགས་དང་། ལས་བདེ་
ཕུན་ཚོགས་སྒལོ་མ་ལགས་གཉསི་ཀིས་ས་ེཁདི་ཐགོ ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༡༧ བར་བདོ་ཀི་
རིག་གཞུང་དང་། རྒྱལ་རབས། ཆོས། བདོ་ཀི་གནས་
སྟངས་བཅས་སྐརོ་མཁནེ་རགོས་ཆེད་རྡ་སར་ཕབེས་
ཡོད། སབྐས་དརེ་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་དང་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་བཀསི་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་ཀིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་འག་ོ
ལུགས་དང་། མང་གཙོ། བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་
སྟངས། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སྒམོ་གཞི་དང་
སདི་བྱུས། ད་ེབཞིན་ཕི་རྒྱལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་སོགས་
ང་ོསྤདོ་ཟབ་རྒྱས་གནང་བ་མ་ཟད། མཇུག་ཏུ་སླབོ་མ་
རྣམས་ཀིས་ད་ིབར་ལན་འདབེས་ཀང་གནང་ཡོད། །

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ག་ོལའ་ིཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་ཆེད་སྩལ་བའ་ིབཀའ་སླབོ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་  
༢༠ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀིས་རིང་མིན་ཕ་རན་
སིའི་རྒྱལ་ས་པ་ེརི་སིའི་ནང་འཚོགས་
རྒྱྱུ འི་རྒྱལ་སིྤའི་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་
འགྱུ ར ་ལྡ ོག ་ གི ་ལྷན ་ ཚོགས་སྐབས།  
བོད་ཀི ་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐོབ་བ་རྒྱྱུ འི ་
གནད་དནོ་ད་ེགལ་ཆེ་ཤོས་ཀི་གནད་
དནོ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་གནང་དགོས་
པའི ་ ཞུ ་སྐུལ ་ལས་འགུལ་སྤ ེལ ་རྒྱྱུ འི ་
གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ  ༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་བརྙན་འཕིན་བརྒྱྱུ ད་
སྩལ་བའ་ིབཀའ་སླབོ་ནང་འཁདོ་དནོ། ག་ོ
ལ་ཆྱུང་ཆྱུང་འདིའི་ནང་འཚོ་བཞིན་པའི་
སྤུན་མཆེད་ཕ་ོམོ་རྣམ་པ། དངེ་སབྐས་དསུ་
རབས་ ༢༡ འདའི་ིནང་ཚན་རིག་དང་
འཕུལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་ལ་བརནེ་ནས་ཕི་
དངསོ་པའོི་འཛུགས་སུྐན་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་
ཕིན་ཡོད། འནོ་ཀང་མིས་བཟསོ་པའ་ིདཀའ་
ངལ་མང་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད། ངསོ་ཀིས་
དསུ་རྒྱྱུ ན་ཡང་ཡང་བརོད་བཞིན་ཡོད་པ་
ལརྟ།  དཀའ་ངལ་ད་ེདག་མིས་བཟསོ་པ་
ཡིན་སྟབས་རིམ་བཞིན་སེལ་ཐབས་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེ
ཡང་ང་ཚོ་མིའི་རིགས་ཀི་འསོ་འགན་ཡིན་
པ་ན་ིཆོས་ཉདི་ཡིན།  ད་ེཡང་དཀའ་ངལ་
ད་ེདག་མིས་བཟསོ། འནོ་ཀང་དཀའ་ངལ་
ད་ེདག་སེལ་བར་ཤོག་ཅེས་དཀོན་མཆོག་
གམ། སངས་རྒྱས་ལ་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་ནས་
རེ་བ་བཅལོ་བཞིན་ཡོད། ད་ེན་ིམཚམས་
རེ་ངསོ་ཀིས་རྒྱྱུ ་མཚན་མི་ལྡན་པ་ཞིག་རེད་
བསམ་བཞིན་ཡོད། དཀའ་ངལ་ང་ཚོས་
བཟསོ། སེལ་ཐབས་ད་ེནམ་མཁའ་ིདབིངས་

སུ་སྐབས་བཅལོ། དཀའ་ངལ་ད་ེདག་གི་
ཐོག་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་དང་ཁོར་

ཡུག་གི་དཀའ་ངལ་ཡོད། སིྤར་དགུ་ཚིགས་
ཀི་ཆགས་སྟངས་ཡོངས་རགོས་ལ་ཕན་བུའི་
འགྱུར་བ་འག་ོབཞིན་ཡོད་བསམ་པ་དན་
བཞིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་ང་ཚོའ་ིག་ོལ་སྔནོ་
པ་ོའདའི་ིཆགས་སྟངས་ལའང་འགྱུར་བ་འག་ོ
བཞིན་ཡོད། ད་ེབཞིན་ཉ་ིམའ་ིཆགས་སྟངས་
ལའང་འགྱུར་བ་འག་ོབཞིན་ཡོད། དརེ་
བརནེ་གཅིག་བས་ན་ད་ེདང་འབལེ་བ་གཅིག་
ཡོད་སདི། མཁས་དབང་ཁག་མང་པསོ་ག་ོ
ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་གི་དཀའ་
ངལ་དང་གོ་ལའི་དདོ་ཚད་རྒྱས་བཞིན་པའི་
དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུའི་ཛ་དག་གི་ལས་འགན་
ཞིག་ང་ཚོར་ཡོད་པ་གསུངས་ཡོད། ད་ེན་ི
རྒྱལ་ཁབ་བ་ེབག་པ་གཅིག་གཉསི་ཀི་གནད་
དནོ་ཞིག་མིན་པར་འཛམ་གླིང་ཀུན་ལ་ཁབ་
པར་བརནེ་འག་ོབ་མི་རིགས་ཡོངས་རོགས་
ཀི་བད་ེདནོ་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཡོད།  
ང་ཚོར་སྡདོ་གནས་སའ་ིག་ོལ་འད་ིཁ་ོན་ལས་
མེད། གལ་ཏ་ེག་ོལའ་ིགནམ་གཤིས་ཚ་
དདོ་སོགས་ཁརོ་ཡུག་གི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོ

ཆགས་ནས་གནས་མ་ཐུབ་པ་ཆགས་ན། ང་
ཚོས་གོ་ལ་གཞན་ཞིག་ལ་སྤ་ོས་མེད་སྟབས།  

ང་ཚོར་སྡདོ་གནས་གཅིག་ཁོ་ན་ཡོད་པ་ནི་
སའ་ིག་ོལ་འད་ིཡིན། ང་ཚོས་ག་ོལའ་ིཁརོ་
ཡུག་དང་ཚ་དདོ་རྒྱས་བཞིན་པ་ད་ེདག་ལ་
གདོང་ལེན་བ་རྒྱྱུ འི ་ལས་ད ོན་ད ེ་ཧ་ཅང་
ཛ་དག་པ་ོཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བེད་
དགསོ། དརེ་བརནེ་མཁས་པ་འགའ་ཤས་
ཀིས་འཛམ་གླངི་ཡང་ཐགོ་ཏུ་འབདོ་པའ་ིབདོ་
ན་ིས་བབ་ཧ་ཅང་མཐ་ོཞིང་རུླང་ཧ་ཅང་སམྐ་
པ་ོཡིན་སྟབས།  རང་འབྱུང་གི་ནསུ་པའ་ི
ཐགོ་ནས་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཆག་ཕིན་པ་ད་ེ
དག་སླར་གསོ་ཡོང་རྒྱྱུ ར་དསུ་ཚོད་མང་བ་
འགརོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་གནང་བཞིན་
ཡོད། རྒྱ་གར་ཁརོ་ཡུག་ཉམས་ཞིབ་པའ་ི
མཁས་པ་ཚོས་ཀང་ད་ེམཚྱུངས་ངསོ་འཛིན་
གནང་བཞིན་འདགུ  རྒྱ་རིགས་ཁརོ་ཡུག་
ཉམས་ཞིབ་པ་ཁག་གཅིག་གིས་གོ་ལའི་ཚ་
དདོ་རྒྱས་པའི་ཤུགས་རྐནེ་ད་ེའཛམ་གླིང་ལྷ་ོ
བང་གཉསི་དང་གཅིག་མཚྱུངས་བདོ་ལའང་
འབྱུང་བཞིན་ཡོད་སྟབས། བདོ་ལ་འཛམ་
གླིང་གི་ས་ེགསུམ་པར་འབདོ་བཞིན་ཡོད།  

གནས་ཚྱུལ་ད་ེདག་ཆབ་སིད་ཀི་བསྒགས་
གཏམ་མིན་པར་མཁས་པ་དང་ཚན་རིག་པ་

སོགས་ཀིས་གཏན་འབབེས་གནང་བ་
ཞིག་རེད།   གནད་དནོ་འད་ིབདོ་
མི་ཙམ་མིན་པར་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཐ་ེ
བའ་ིའཛམ་གླངི་མི་འབརོ་ཐརེ་འབུམ་
ཙམ་གི་འཚོ་གནས་དང་འབལེ་ཡོད།  
ཕོགས་མཚྱུངས་ཧི ་ མཱ ་ལ་ཡའི ་ལྷ ་ོ
བརྒྱྱུ ད་ད་ུཆགས་པའི་པ་ཀི་སི་ཐན་
དང་བངྷ་ལ་ད་ེཤི། ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་
སོགས་ཀང་ཚྱུད་ཡོད།  རྒྱ་ནག་
ནས་པ་ཀི་སི་ཐན་བར་རྒྱྱུ ག་བཞིན་

པའི་རྒྱྱུག་ཆྱུ་ཆེ་ཁག་གི་ཆྱུ་མགོ་བདོ་ལ་ཡོད་
པ་དང་། རྒྱྱུག་ཆྱུ་ད་ེདག་ལ་མི་འབརོ་ཐརེ་
འབུམ་གཅིག་ཙམ་འཚོ་བརནེ་བདེ་བཞིན་
ཡོད། དརེ་བརནེ་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་
ཐད་སེམས་འཚབ་ཆེན་པའོ་ིཐགོ་ནས་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་རྒྱྱུའ་ིདསུ་ལ་བབ་ཡོད། བདོ་ཀི་ཁརོ་
ཡུག་ལ་འགྱུར་ལྡགོ་ཕིན་པ་དསེ་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་ལ་ད་ོཕགོ་འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་མཁས་
པ་ཁག་གཅིག་གིས་གསུངས་ཡོད།  དརེ་
བརནེ་གནད་དནོ་འདི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད། གནས་ཚྱུལ་ད་ེཚོ་གཅིག་ཞུ་འདདོ་ 
བྱུང་། ད་ེཆབ་སདི་དང་ཆོས་ཀི་གནད་དནོ་
ཞིག་མིན་པར་འག་ོབ་མི་རིགས་སིྤའི་འཚོ་
གནས་དང་འབལེ་བ་ཡོད།  ང་ཚོ་དསུ་
རབས་ ༢༠ ནང་གི་མི་རབས་ཕལ་ཆེར་
རགོས་འག་ོགི་ཡོད།  ད་ཆ་དསུ་རབས་ ༢༡ 
བསླབེས་ཡོད།    དརེ་བརནེ་གཞནོ་སྐསེ་
ཚོས་བདོ་ཀིས་གཙོས་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་
སུང་སྐབོ་ཆེད་འབད་བརྩོན་མང་ཙམ་བདེ་
དགསོ། ཐུགས་ར་ེཆེ། ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་སདི་སྐངོ་དང་སབྐས་ ༡༦ པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཀི་
སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་ཤོག་འཕངས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༡༨ རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་རྒྱ་བལ་འབུག་
གསུམ་སོགས་འཛམ་གླིང་ས་ཕོགས་གང་
སར་གནས་པའི་བཙན་བོལ་བདོ་མི་ལོ་ན་
བཅོ་བརྒྱད་ཡན་གིས་སིད་སྐངོ་དང་སྐབས་ 
༡༦ པའ་ིསིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་འདམེས་ཆེད་
སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་ཤོག་འཕངས་ཡོད། ད་ེ
ཡང་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ཁུལ་གི་བདོ་མི་རང་
ལོ་ ༡༨ སོན་པ་ཡན་གིས་གངོ་ཚེས་ཉནི་
སྔནོ་འགའོི་འོས་ཤོག་འཕནེ་རྒྱྱུ ་དསུ་ཚོད་

གཏན་འབབེས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སྔནོ་སོང་
ལརྟ། ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙྱུང་ལག་ཁང་
དང་། གངས་སིྐད་ཐང་། རྡ་སྟངེ་བདོ་ཁིམ། 
བཙྱུན་དགནོ་ཤུག་གསེབ། ས་རཱ་བདོ་ཀི་
མཐ་ོསླབོ་ཁང་། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་
གླངི་། ནརོ་གླངི་རིག་གཞུང་གཅསེ་སྐངོ་
ཁང་། རྒྱྱུད་སྟདོ་གྲྭ་ཚང་། རྡ་ཤོད་བདོ་ཁིམ། 
གོ་པལ་པུར་བདོ་ཁིམ་བཅས་ས་ཚིགས་སོ་
སོར་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གིས་འསོ་འཕངས་ཡོད་
པ་བཅས།།

ལག་ཤེས་སྦངོ་བརྡར་གསལ་བསྒགས།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིམཛད་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ཉནི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་ཇ་སི་ཊིན་ཏུ་
ར་ུད་ོ Justin Trudeau མཆོག་ཉ་ེལམ་ཁ་ེན་ཌའ་ི
རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་བསྡུའི་སྐབས་སིད་བླནོ་གསར་པར་
འསོ་འདམེས་བྱུང་བར་འཚམས་འདའིི་གསུང་འཕནི་
སྩལ་བའ་ིནང་། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་འདས་པའ་ི
ལོ་མང་རིང་ཡུལ་དརེ་ཆིབས་སྒྱུར་སྐངོ་སབྐས་སྐ་ེབ་ོ
མཆོག་དམན་བར་གསུམ་དབ་ེབ་མེད་པར་ཚང་མས་
ཧ་ཅང་མཛའ་བརྩའེ་ིརྣམ་འགྱུར་དང་། སེམས་ཐག་
ཉ་ེཔའོི་ཐགོ་ནས་གགོས་པ་ོཞིག་གི་འད་ུཤེས་འཛིན་པ་
དརེ་ཐུགས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཐབེས་གནང་མཛད་སྐརོ་
དང་། ལགྷ་པར་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༠ སབྐས་ནས་བཟུང་ཁ་ེ
ན་ཌའི་སིད་གཞུང་གིས་བཟང་སྤདོ་གཞི་རྩར་བཟུང་
སྟ་ེཡུལ་དའེི་ནང་བདོ་མི་སྐབས་བཅལོ་བ་གནས་སྤསོ་
བ་རྒྱྱུ འི་ལས་འཆར་དང་ད་ུབླངས་ནས་ལག་བསྟར་
གནང་བ་དརེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་དནི་རསེ་
དན་ཞུ་གནང་མཛད་བཞིན་པ་དང་། བདོ་མི་ད་ེདག་
གིས་ཀང་ཁ་ེན་ཌའི་ཡུལ་གི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་རིག་གནས་
ཕྱུག་ཏུ་གཏངོ་རྒྱྱུར་ཞབས་འདགེས་ཕན་བུ་བསུྒབས་
དང་སུྒབ་མུས་ཡིན་པའི་གཟིགས་ཚྱུལ་བྱུང་བ་དརེ་
ཐུགས་དགསེ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབྱུང་སྐརོ་དང་། གཞན་
ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐངེས་འདིར་སྐུ་ཞབས་
ཇ་སི་ཊིན་ཏུ་རུ་ད་ོམཆོག་ལ་འསོ་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་
ནས་ཁངོ་ཡང་ཡབ་དམ་པ་ལརྟ་ཡུལ་དའེི་སིད་བླནོ་ད་ུ
འདམེས་ཐནོ་བྱུང་བ་དརེ་གལ་ཏ་ེཡབ་དམ་པ་མཆོག་
སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་ཡོད་ཚེ། དགའ་སྤབོས་ཧ་ཅང་སྐ་ེངསེ་
པ་དང་། སདི་བླནོ་གསར་པ་མཆོག་གིས་ལས་ཡུན་
རིང་ལས་དནོ་མཐའ་དག་འགེག་མེད་ལམ་ལྷངོ་ཡོང་
བའ་ིབཀ་ཤིས་སྨནོ་འདནུ་མཛད་ཡོད།

༄༅།།བོད་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་
ཁུངས་ཀི་ན་གཞོན་རོགས་སྐརོ་ལས་གཞིའི་འགོ་སྦངེ་
ལོར་ན་ིལ་མང་ག་ྷལར་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༥།༡༦ ལོའ་ི
སྐབས་གསུམ་པའི་མཛེས་བཟ་ོདང་སྐ་བཟའོི་ལག་
ཤེས་སྦངོ་བརྡར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ཟླ་ ༡༢ ཚེས་
༡ ནས་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ན་འཚང་སནྙ་ཁག་
འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་བརྒྱྱུ ད་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ འགངས་མེད་
ནང་སིད ་ལས་ཁུངས་སུ ་ ཕུལ་འབོར་དགོས་རྒྱྱུ ་ 
དང་། འགངེས་ཤོག་དང་ཆ་རྐནེ་སོགས་ཞིབ་ཕ་འབལེ་
ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་དང་ཡང་
ན་དབུས་བདོ་མིའི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་ད་རྒྱ་www.
centraltibetanreliefcommittee.org ནས་ཕབ་ལེན་
ཡོང་བ་ཞུ།།
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ཆོས་བརྒྱྱུད་གུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་ཚད་མའ་ིདགུན་ཆོས་ཆེན་མོ་ཐངེས་དགུ་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །འད་ིགར་བཞུགས་སརྒ་ཀིརའི་ིབསེ་
པ་གྲྭ་ཚང་གི་བདོ་གནས་འབལེ་མཐུད་པ་ཀ་
ཉག་ཚེ་རིང་ལགས་དང་བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས་
ལགས་གཉསི་ཀིིས་བཏང་གནས་ནང་འཁདོ་
དནོ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༤ 
ཉནི་ནས་བདོ་མད་ོསདྨ་མཛོད་དག་ེསྟག་ཚང་
ལ་ྷམོ་ཀིརའིི་དགོན་ད་ུཀིར་ིཚང་གི་གདན་ས་
གོང་འགོ་གི་གཙོས་ཆོས་བརྒྱྱུད་གུབ་མཐའ་
རིས་མེད་ཀི་ཚད་མའི་དགུན་ཆོས་ཆེན་མོ་
ཐངེས་དགུ་པ་ད་ེབཞིན་དབུ་འཛུགས་གནང་
ཡོད་འདགུ ད་ེཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་
གསར་ད་ུཚྱུགས་པའི་ཚད་མའི་དགུན་ཆོས་
ཆེན་མོ་འད་ིན་ིསྐབས་ར་ེཀིར་ིརིན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཀའ་དགོངས་ལམ་སྟནོ་བཞིན་ཀིརི་
ཚང་གི་གདན་ས་ཆེ་ཁག་༼སྟག་ཚང་ལྷ་མོ་
ཀིརའི་ིདགནོ། རྔ་པ་ཀིརའི་ིདགནོ། ཚོ་བདནུ་
ཀིརའི་ིདགནོ། ཧརོ་ཚང་ཀིརའི་ིདགནོ།༽
བཞི་ལ་ལོ་ལརྟ་རེས་མོས་ཀི་འཚོགས་བཞིན་
ཡོད་ཅིང་། འད་ིན་ིཀིརའི་ིདགནོ་ཁག་གིས་
གཙོས་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་དགོན་སྡ་ེཁག་
གི་སླབོ་གཉརེ་བ་རྣམས་ཀི་རྩདོ་རིགས་ཡར་
རྒྱས་དང་རྒྱ་བདོ་ཀི་ཚད་མའི་གཞུང་ཆེན་
ཁག་ལ་ཐསོ་བསམ་སྒམོ་པ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོགནང་

ཐུབ་ཐབས་ཁོ་ནར་དམིགས་པའི་ཚད་མའི་
ཆོས་ཐགོ་ཅིག་ཡིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་
ཀིརིའི་དགོན་ཁག་གི་དགེ་འདནུ་པ་སུམ་
སྟངོ་ལྷག་གི་སྟངེ་མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་
གི་བཀའ་རབ་འབམས་དགེ་བའི་བཤེས་
གཉནེ་དང་སླབོ་གཉརེ་བ་བརྒྱ་ཕག་མང་པ་ོ
གདན་ཞུས་ཀིས་ཀིར་ིཚང་གི་གདན་ས་གོང་

འོག་གིས་གཙོས་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་གུབ་མཐའ་
རིས་མེད་ཀི་ཚད་མའི་དགུན་ཆོས་ཆེན་མོ་
ཐངེས་དང་པ་ོསྟག་ཚང་ལྷ་མོ་ཀིརའིི་དགོན་
ད་ུཚོགས་ཤིང་། ད་ེནས་བཟུང་རྔ་པ་ཀིརའི་ི
དགནོ་དང་། རྒྱལ་རོང་ཚོ་བདནུ་ཀིརའི་ི

དགནོ། ཧརོ་ཚང་ཀིརའི་ིདགནོ་བཅས་སུ་
ལོ་རེ་བཞིན་རེས་མོས་ཀིས་ཚོགས་བཞིན་
ཡོད་ལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་སདི་ཀི་
ད ོགས་གཞི་ས་ཚོགས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་
ཐེངས་མང་པརོ་བཀག་འགོག་བས་རྐེན་
འཆར་གཞི་དང་འག་ོལུགས་ཇི་བཞིན་གི་
རྒྱས་པ་ཞིག་ཐངེས་གཅིག་གཉསི་ཤིག་ལས་

ཚོགས་ཐུབ་མེད་ཀང་། ཐངེས་འདརི་ད་ེས་ྔ
དམིགས་གསལ་འགོག་རྐནེ་བས་པ་སོགས་
ཀི་གནས་ཚྱུལ་བྱུང་མེད། ཆོས་ཐགོ་འད་ིན་ི
ཉནི་གངས་ཉ་ིཤུའི་རིང་འཚོགས་བཞིན་པའི་
ཉ་ིཤུའ་ིཆོས་ཐགོ་ཅིག་ཡིིན་ལ། དརེ་ཕབེས་

སླབོ་གཉརེ་བ་རྣམས་ཕགོས་སྒའི་འཛིན་གྲྭ་
ནས་བདནེ་གཉིས་འཛིན་གྲྭའི་བར་འཛིན་
གྲྭ་བཅྱུ་གཉསི་ལ་ཁག་བགསོ་དང་། བདནུ་
རེའི་མཚམས་སུ་མཚན་ཕདེ་དམ་བཅའ་རེ་
དང་དགུན་ཆོས་ཀི་ཉནི་མཐའ་མ་སྟ་ེབདོ་ཟླ་
དགུ་བའ་ིཚེས་ ༢༢ ལ་ྷབབ་དསུ་ཆེན་གི་
མཚན་མོར་མཚན་ཕུད་དམ་བཅའ་ཆེན་མོ་
བཅས་ཚོགས་ཀིན་ཡོད་འདགུ ད་ལོ་སྟག་
ཚང་ལྷ་མོ་ཀིརའིི་དགོན་གི་ཁི་རིན་པ་ོཆེས་
དབུས་ལས་ཀི་ས་ེམོ་བ་རྣམ་པ་དང་ཚད་
མའི་དགུན་ཆོས་ཆེན་མོའི་གོ་སིྒག་ཚོགས་ 
ཆྱུང་། གཞན་ཡང་དགནོ་པའ་ིསིྦན་བདག་
དད་ལྡན་མང་ཚོགས་བཅས་ཀིས་ཉི་ཤུའི་
ཆོས་ཐོག་འདིའི ་ རིང་གི ་དགེ ་འདུན་པ་
རྣམས་ཀི་བཞུགས་ཡུལ་དང་ཞལ་ལག་
སོགས་གོ་སིྒག་གང་ལེགས་གནང་བཞིན་
ཡོད་པར་མ་ཟད། སླབོ་གཉརེ་བ་ཚོར་དཔ་ེ
ཁིད་གནང་མཁན་གི་དགེ་རྒན་སོགས་ཀིས་
སླབོ་སྦངོ་གི་མཐུན་རྐནེ་གང་ལེགས་ག་ོསིྒག་
བས་ཡོད་འདགུ 
 ཐེངས་འདིའི་ཚད་མའི་དགུན་
ཆོས་ལ་ཀིར་ིཚང་གི་གདན་ས་ཆེ་ཁག་བཞི་
གའ་ིཁ་ིཔ་དང་། མཁན་པ།ོ དཔ་ེཁདི་དག་ེ

རྒན་དང་སླབོ་གཉརེ་བ་རྣམ་པ། ད་ེམིན་
མད་ོསྟདོ་སྨད་ནས་ཕབེས་པའི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་
རིས་མེད་ཀི་དགནོ་སྡ་ེ ༣༦ ཙམ་གི་དག་ེ
བཤེས་དང་རིགས་པ་སྨྲ་བ་བཅས་ཁནོ་དགེ་
འདནུ་ཞལ་གངས་ཉིས་སྟངོ་ལྷག་འཛོམས་
ཡོད་འདགུ ཐངེས་འདའི་ིདགུན་ཆོས་
ཚོགས་ཡུལ་སྟག་ཚང་ལ་ྷམོ་ཀིརའིི་དགོན་བླ་ོ
གླངི་དག་ེལནྡ་བཀ་ཤིས་འཁིལ་ན།ི སྐབས་
མགནོ་ཀིར་ིསྐ་ུཕངེ་ལ་ྔཔ་གུབ་དབང་བླ་ོབཟང་
བསྟན་པའི ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཕག་བཏབ 
་ཅིང་། དགནོ་སྡ་ེའདརི་གཙོ་བ་ོའབས་
སྤུངས་བླ་ོགསལ་གླངི་གི་ཡིག་ཆའི་སྟངེ་ནས་
གཞུང་ཆེན་བཀའ་པདོ་ལྔ་ལ་ཐོས་བསམ་
བདེ་སའ་ིམཚན་ཉདི་གྲྭ་ཚང་དང་། གསང་
སགྔས་རྒྱྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་། དསུ་འཁརོ་གྲྭ་ 
ཚང་། སནྨ་པ་གྲྭ་ཚང་། སྔནོ་འགའོ་ིརིག་
གནས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་བཅས་སུ་ད་ལྟ་དགེ་
འདནུ་ཞལ་གངས་ ༡༠༠༠ ལགྷ་ཡོད་པའ་ི
མད་ོསྨད་ལྷ་ོརྒྱྱུ ད་ཀི་བཤད་སུྒབ་བསྟན་པའི་
འབྱུང་གནས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་འདགུ །

རྨ་ཆྱུ་རངོ་གི་མང་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མིས་ཤ་གངོ་དང་དངསོ་གངོ་གི་ཐད་དནོ་ཚན་ལ་ྔཅན་གི་བསམ་འཆར་ཞིག་
སདི་གཞུང་ལ་ཕུལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༢༠ ཉནི་འད་ིགར་ཁུངས་ལནྡ་གནས་ཚྱུལ་
འབརོ་གསལ་ལརྟ་ན། ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༡༡ ཉནི་འཁདོ་རྨ་ཆྱུ་རངོ་གི་མང་ཚོགས་ཀི་
འཐུས་མིས་ཤ་གོང་དང་དངསོ་གོང་གི་ཐད་
ནས་སིད་གཞུང་ལ་ཕུལ་བའི་བསམ་འཆར་
ཞེས་པའི་འགོ་བརདོ་འགོ་དནོ་ཚན་ལྔ་ཅན་
གི་བསམ་འཆར་རེ་འདནུ་ཞིག་སིད་གཞུང་
ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་དརེ་མང་ཚོགས་ཀི་འཐུས་
མི་བཅྱུ་གཅིག་ཙམ་གིས་མིང་རགས་དང་
མཛུབ་ཐལེ་བརྒྱབ་འདགུ ཁངོ་ཚོའ་ིཞུ་དནོ་
གཙོ་བ་ོནི་རྨ་ཆྱུ་རོང་གི་བཤའ་རའི་ཚོགས་
ཁག་གིས་ལྐགོ་གཡོ་ངན་འབལེ་གིས་ཤ་གངོ་
གཅིག་གྱུར་གིས་མར་གནནོ་བས་ཏ་ེམང་
ཚོགས་ཀི་ཕྱུགས་ཟགོ་ཉ་ོཚོང་གི་རིན་གངོ་ད་ོ
མ་མཉམ་པ་བཟསོ་པ།  སདི་གཞུང་གིས་
ཁམོ་རའི་འཁོར་རྒྱྱུ གས་ལ་ཚོད་འཛིན་མ་
བས་པ་དང་དང་བདནེ་གི་ཁམོ་རའི་འགན་
རྩདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་མ་བསུྐན་པས་མང་ཚོགས་
ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པ་སོགས་དནོ་
ཚན་ལ་ྔཅན་གི་བསམ་འཆར་ཞུ་ཡིག་གཅིག་
ཕུལ་བའི་ངོ་བཤུས་འདི་གར་འབོར་བ་ད་ེ
དངསོ་བདནེ་རེད་འདགུ ཞུ་ཡིག་ང་ོམ་
གཤམ་ད་ུབཀདོ་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ།
 ངེ ད ་ ཅ ག ་ ནི ་ ར ང ་ ས འི ་
བདེ་སྡུག ་ལ ་ སེམས་ཁལ་ཆེ ་ ཞིང ་རང་
ས ་གནས ་ ཀི ་གོང ་ སྤ ེལ ་ཡར ་རྒྱས ་ལ ་
བསམ་པ ་རྣམ་དག་བཟུང་བའི ་འབ ོག ་

ཕུག་འགའ་ཡིན་ཏ།ེ ཐངེས་འདརི་
མང་ཚོགས་ཀི ་རེ ་འདུན་དང་དུ་བླངས་ 
ཤིང་། རང་དནོ་གི་ཁ་ེཕན་དམིགས་སུ་མ་
བཟུང་བར་གཞུང་དནོ་གི་འབས་བུ་དནོ་ཐགོ་
ཏུ་སྨནི་ཐུབ་པའ་ིབསམ་པ་བཟུང་སྟ།ེ སདི་
གཞུང་ལ་མང་ཚོགས་ཀི་འཚོ་ཚིས་དཔལ་
འབརོ་ལ་འབལེ་བའི་བསམ་འཆར་འགའ་
ཞུས་པ་གཤམ་གསལ་ལརྟ་ཡིན། ཤ་གངོ་
དངསོ་གོང་གི་ཐད་ནས་མ་ཡིན་པའི་བསམ་
འཆར་དང་དནོ་རྐེན་འཕུལ་མཁན་ཡོད་ཚེ་
ང་ཚོ་དང་འབལེ་བ་མེད་པ་ཐུགས་འཇགས་
འཚལ། དང་པ།ོ རྨ་ཆྱུ་རངོ་གི་བཤའ་རའ་ི
ཚོགས་ཁག་གིས་ལྐགོ་གཡོ་ངན་འབལེ་གིས་
ཤ་གོང་གཅིག་གྱུར་གིས་མར་འདནོ་བས་
ཏ།ེ མང་ཚོགས་ཀི་ཕྱུགས་ཟགོ་ཉ་ོཚོང་གི་
རིན་གངོ་ད་ོམི་མཉམ་པར་བས་ཡོད་ལ། རྨ་
ཆྱུ་རོང་སིད་གཞུང་གིས་ཕྱུགས་ལས་ཐད་
ཀི་སྐེད་ཀ་མེད་པའི་བུ་ལོན་ལོ་མང་རིང་
བཤས་རར་བཞག་པར་འབས་བུ་བཟང་པ་ོ
སྨནི་རྒྱྱུ ་ལས་ལྡགོ་སྟ་ེཕྱུགས་ཟགོ་ཉ་ོཚོང་གི་
འགལ་རྐེན་དང་བར་འགེག་ཅིག་ཏུ་གྱུར་
ཡོད་ད།ེ རང་བསམ་ངང་སྔནོ་གི་ཁམོ་རའ་ི
སལོ་རྒྱྱུ ན་དང་འགལ་ཏ་ེཆེས་དམའ་ནའང་
བཤས་གླ་སྒརོ་ལྔ་བརྒྱའི་མ་རྩ་བླངས་འག་ོ
བཞིན་ཡོད་ལ། སྟནོ་ཁ་ཕྱུགས་ཟགོ་བཙོང་
ཚད་ལ་རིན་གོང་མར་གནནོ་ཞིང་ཕྱུགས་
ཟགོ་བཙོང་རྒྱྱུ ་མེད་པའི་དསུ་ཚོད་གཞན་
པར་རིན་གངོ་ཡར་འཕར་ལ། ཕྱུགས་ཟགོ་

གི་ལྗདི་ཚད་ལ་ཁད་པར་དདོ་ད་ེརིན་གངོ་མི་
གཅིག་པའི་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའི་སིྒག་
ལམ་བཟསོ་ཡོད། འད་ིནས་མང་ཚོགས་
ཀི་བསམ་པ་བཞིན་རྨ་ཆྱུ ་རོང་གི་ཕྱུགས་
ལས་འཕལེ་རྒྱས་དང་ཁམོ་རའི་གོང་འཕལེ་
ལ་ཕན་པ་མེད་པའི་བཤས་ར་ཁག་སྒ་ོརྒྱག་
དགོས་ལ་སྐེད་ཀ་མེད་པའི་བུ ་ལོན་མང་
ཚོགས་ལ་བཞག་ནས་རང་ཁ་རང་གསོར་
དཔལ་འབརོ་གི་མ་རྩ་བསུྐན་དགསོ། གཉསི་
པ། སདི་གཞུང་གིས་ཁམོ་རའ་ིའཁརོ་རྒྱྱུག་
ལ་ཚོད་འཛིན་ལེགས་པ་ོམ་བས་ཤིང་དང་
བདནེ་གི་ཁམོ་རའི་འགན་རྩདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་
མ་བསུྐན་པས། མང་ཚོགས་ལ་ཕྱུགས་
ཟགོ་ཕིར་འཚོང་ཁདོ་གདམ་ག་གཞན་མེད་
པར། ངསེ་པར་ད་ུཕྱུགས་ཟགོ་ཉ་ོཚོང་ར་
བ་ནས་ཕམ་ཚོང་བ་དགོས་བྱུང་ཡོད་པས། 
སིད་གཞུང་གིས་ཚོང་པ་ཚོའི་ལྐགོ་འབལེ་
གི་རིན་གོང་ཚོད་འཛིན་བཀག་སྡམོ་བེད་
དགསོ་ལ། ཉ་ོཚོང་ར་བ་ནས་བཙོང་མ་ཐུབ་
པའི་ཕར་ཕིར་དདེ་པའི་ཕྱུགས་ཟགོ་ལ་ཁལ་
འཇལ་དགསོ་པ་མ་ཟད། ཚོང་པ་ལ་ལས་
རུ་ནང་ད་ུསོང་ནས་ཉསོ་ཡོང་བའི་ཕྱུགས་
ཟགོ་དང་རང་ཉདི་དངསོ་སུ་ཀ་ཅྱུ་སོགས་ས་
ཆ་གཞན་ད་ུཕྱུགས་ཟགོ་ཚོང་ད་ུའག་ོབར་
ཡང་ལམ་ཁ་བཀག་སྟ་ེའཇིགས་སྐུལ་ཁལ་
འཇལ་དགོས་པའི་ཁིམས་མེད་ལུགས་མེད་
ཀི་བ་བ་ངསེ་པར་ད་ུམེད་པར་གཏངོ་དགསོ་
ལ་ས་ཆ་གཞན་གི་ཉ་ོམཁན་བྱུང་བར་ཡང་

བར་ཁེ་བ་ཚོས་ཁལ་གཅོད་འཇིགས་སྐུལ་
བས་པའི་དནོ་དག་མེད་པར་གཏངོ་དགོས་ 
ཤིང་། ཁམོ་ར་སྒརེ་སྡམེ་གི་གཏ་ེབ་ོསྟ་ེ
ཕྱུགས་ཟགོ་ཉ་ོཚོང་ར་བ་སྒ་ོབརྒྱག་དགསོ་ལ་
འད་མཉམ་དང་གཞག་དང་རང་མོས་རང་
འདདོ་ཀི་སྔནོ་ཆད་ཀི་ཕྱུགས་ཟགོ་ཉ་ོཚོང་
རྣམ་པ་སརླ་གསོ་བ་དགསོ། གསུམ་པ། རྨ་
ཆྱུ་རངོ་གི་དངསོ་གོང་དང་བཟ་ོཚོང་སོགས་
འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀིས་རྨ་ཆྱུ་རོང་གི་
དངསོ་གོང་ད་ོདམ་སང་མེད་ད་ུབཞག་ཡོད་
ད།ེ ཕྱུགས་ཟགོ་དང་སྔ་ོཚོད། འབུ་རིགས་
སོགས་ལ་གཅིག་གྱུར་གི་ཁམོ་ར་བསུྐན་ཡོད་
ཅིང་། མང་ཚོགས་ཀི་འཚོ་བའ་ིཆྱུ་ཚད་དང་
ས་གནས་ཀི་མཛད་སྤདོ་ཆྱུ་ཚད་ལ་འགལ་
བའ་ིརིན་པ་བངླས་ཏ།ེ ཁམོ་ར་སྒརེ་སྡམེ་
བས་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཚབས་ཆེ་ཞིང་། རྨ་
ཆྱུ་རངོ་གི་དངསོ་གངོ་རངོ་ཁག་གཞན་ལས་
ཧ་ཅང་མཐ་ོཞིང་། ཕྱུགས་ཟགོ་གི་རིན་གངོ་
མར་ཆག་ནའང་ཟ་ཁང་སོགས་ཀིས་ཤ་གངོ་
མར་མི་ཕབ་པ་མིག་མཐངོ་ལག་ཟནི་ད་ུགྱུར་
ཡོད་པས། འབལེ་ཡོད་སྡ་ེཁག་དང་ལས་
ཁུངས་ཀིས་མྱུར་བ་མྱུར་ད་ུམང་ཚོགས་ཀི་
ཁ་གསོ་རྒྱབ་འགེབ་ལ་འབལེ་བའི་དནོ་དག་
ཐག་གིས་བཅད་ད།ེ སིྤ་ཚོགས་ཡུན་རིང་
བརན་བརླིང་དང་ཕགོས་ཡོངས་ནས་འབརོ་
འབིང་སིྤ་ཚོགས་སུ་བསླབེ་ཐུབ་པའི་རྨང་
གཞི་འཇགོ་དགསོ། བཞི་པ། རྨ་ཆྱུ་རངོ་གི་
ཕྱུགས་ཐནོ་དང་ཟས་རིགས་བད་ེཐང་གི་རྒྱྱུ ་

སྤུས་ཚོད་འཛིན་ལ་ྟསྐུལ་ལ་ངསེ་པར་ད་ུསིད་
གཞུང་གིས་ད་ོསང་བས་ཏ།ེ བསདླ་སྐནོ་ཅན་
གི་ཤ་རིགས་ལས་སནོ་གི་འགོ་ཁུངས་རྩད་
གཅདོ་གཙང་སེལ་གིས་རྨ་ཆྱུ་རངོ་གི་ཕྱུགས་
ཐནོ་གི་མཚན་སནྙ་རྒྱྱུན་རིང་བཟུང་དགསོ།
ལ་ྔཔ། རྨ་ཆྱུ་རངོ་གིས་ཕྱུགས་ལས་ཀིས་
རངོ་ཕྱུག་ཏུ་འཇུག་དགསོ་པའ་ིའཐབ་ཕགོས་
ལག་ལེན་མཐིལ་ཕིན་བས་ཏ།ེ ཕི་ཕགོས་ལ་
ཁབ་བསྒགས་དང་ནང་ཁུལ་གི་ད་ོདམ་ནན་
འཛིན་གིས་ཞིང་འབགོ་མཉམ་སྦལེ་གི་རངོ་
ཁག་དང་བསྡུར་ན་འབགོ་ལས་རྐང་རྐང་གི་
རྨ་ཆྱུ་རངོ་གི་ཐནོ་ལས་ཀི་དག་ེམཚན་མངནོ་
པར་དདེ་ད།ེ ཕྱུགས་ལས་ཐནོ་རས་ཀི་རིན་
གངོ་ཇ་ེམཐརོ་གཏངོ་དགསོ། གལ་ཏ།ེ སདི་
གཞུང་གིས་ད་དངུ་རྨ་ཆྱུའི་མང་ཚོགས་ཁི་
ཕག་གི་བད་ེསྡུག་དང་ཕྱུགས་ཟགོ་ཉ་ོཚོང་། 
བཟའ་བཏུང་གི་རིན་གངོ་། ལུགས་དང་མི་
མཐུན་པའ་ིཁམོས་ར་སྒརེ་སྡམེ། ཟས་རིགས་
བད་ེའཇགས་སོགས་སང་མེད་ད་ུབཏང་ཚེ། 
མང་ཚོགས་རང་ཉིད་ཀིས་གོང་རིམ་དང་
ཁམིས་ལུགས་ལ་ཞུ་གཏུག་སོགས་ཀི་སྒ་ོནས་
དངོས་སུ་བདག་དམ་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པའི་གསོ་
ཁ་ཀུན་ལ་མཐུན་ཞིང་ཁམོ་རའི་སིྒག་ལམ་
ལེགས་བཅསོ་ད་ཡོད་ད་མེད་ཙམ་མིན་པར་
ཡུན་རིང་བརན་འཇགས་ཡོང་དགོས་པས་
འབལེ་ཡོད་འགོ་ཁིད་ལ་ཉནི་ལྔའི་ནང་དནོ་
དག་ཐག་གཅོད་པའི་དསུ་ཚོད་སིྦན་པ་ཡིན་
ལ་སྔནོ་ད་ུབླ་ོགསལ་ཕུད་པ་ཡིན། །



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ 3

༄༅།།༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕིན་

དང་གསུང་ཆོས་ཁག དེ་བཞིན་བོད་

དོན་སོར་གི་བརྙན་འཕིན་གསར་འགྱུར་

གཟིགས་བོ་ཡོད་ཚེ། དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང། www.tibetonline.tv ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོང་

བ་ཞུ།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིལྷ་ོཀ་ོརི་ཡ་རྡངོ་རུྒག་གཙྱུག་ལག་སླབོ་ཁང་གི་སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས། 
༼ཛ་དག༽

༄༅། །ལྷ་ོཀ་ོརི་ཡའ་ིརྡངོ་རུྒག་གཙྱུག་ལག་
སླབོ་ཁང་ནས་ (Dongguk University, 
South Korea) བདོ་མི་སྐབས་བཅལོ་བའ་ི
སླབོ་ཕུག་གཅིག་ལ་ལོ་གཅིག་རིང་ཀོ་རི་
ཡའ་ིསདྐ་ཡིག་སྦངོ་བརྡར་དང༌། སདྐ་ཡིག་
གི་རྨང་གཞི་ཚད་ལྡན་བྱུང་ན་མུ་མཐུད་ལོ་
བཞིའི་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་
པའ་ི(Undergraduate) སླབོ་སྦངོ་ཆེད་སླབོ་
ཡོན་གནང་རྒྱྱུའི་ཞལ་བཞེས་བྱུང་དནོ་ལརྟ། 
སླབོ་སྦངོ་བ་བླ་ོབཅོས་མིན་ཡོད་རིགས་སླབོ་
ཡོན་འདིའི་ཁོངས་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་པས།  
གཞི་རིམ་ཆ་རྐེན་ཚང་བའི་སྙན་འབུལ་བ་
རྣམས་ལ་བདོ་ཨིན་འབི་རྒྱྱུ གས་དང་ངག་
རྒྱྱུགས་གཏངོ་ཆེད་བརྡ་ལན་ཟུར་ད་ུགཏངོ་
རྒྱྱུ ་ཡིན། ཚྱུད་རྒྱྱུགས་ཀི་ལམ་ནས་བརྒྱ་ཆ་
རྩེ་བཏགོ་གིས་སླབོ་ཕུག་འདམེས་སུྒག་བ་
རྒྱྱུ ་དང་འདམེས་ཐནོ་སླབོ་ཕུག་ནས་ཟུར་ད་ུ
གོང་གསལ་མཐ་ོསླབོ་ཁང་གི་འགེངས་ཤོག་
འགངེས་དགསོ་རྒྱྱུ ་བཅས་ཡིན་ན། འདདོ་
དབིངས་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་སྙན་ཞུ་དང་
མཉམ་དུ་སོ ་སོའི ་གཤམ་གསལ་དགོས་

མཁོའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཆད་ལུས་མེད་པ་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༡༡ འགངས་མེད་འབུལ་དགསོ།
ཀ༽ དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་འཛིན་རིམ་བཅིསུ་
ཐོན་པའི ་སླབོ ་ ཕུག་ཞིག་ཡིན་ལ་རྒྱྱུ གས་
འབས་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠  ལོན ་པ ། 
སླབོ་ཚན་ཞིབ་ཕ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་དྲྭ་རྒྱ་ http://
www.dongguk.edu/mbs/en/  ལ་ལ་ྟ
ཞིབ་དགསོ། 
༢། འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པ་དང་བཅྱུ་གཉསི་ཀི་
ཡིག་རྒྱྱུགས་གུབ་འབས་ཨང་ཤོག་ (Marks 
Card) དང་རྒྱྱུགས་འཕདོ་ལག་འཁརེ་ 
(Pass Certificate) ངསེ་འབུལ་དགསོ། 
༤། ད་ོབདག་གི་དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ བར་གཙང་ཕུལ་ཟནི་
པའ་ིལག་དབེ་དང༌། རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡདོ་
ཆོག་པའི་སྐབས་བཅོལ་ལག་དབེ་བཅས་ཀི་
ང་ོབཤུས།
༥། སནྙ་འབུལ་བ་རང་ཉདི་བལ་ཡུལ་དང་
འབུག་ཁུལ་ནས་ཡིན་ན་བ ོད་མི ་སྐབས་

བཅོལ་བ་དངསོ་འབལེ་ཡིན་པའི་ས་གནས་
རང་བདེན་ཚོགས་ཆྱུང་གི ་ངོ་སྤོད་རྒྱབ་
གཉརེ་ཐགོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ཞིབ་
འཇུག་གིས་ངསོ་སྦརོ་ཡིག་ཆ་ངསེ་པར་ད་ུ
འབུལ་དགསོ།
༦། རང་ཉདི་ཀི་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡསུ་ཤིག་
(Applicant's Resume) ཨིན་ཡིག་ཐགོ་
བསི་ཏ་ེམཉམ་འབུལ་དགསོ་རྒྱྱུ །
༧། ད་ོབདག་གི་ལོ་རྒྱྱུས་སྙངི་བསྡསུ་ཤིག་
(Statement of Purpose) ཨིན་ཡིག་ཐགོ་
འབུལ་དགསོ་པ་དང༌། དའེ་ིནང་སོ་སོའ་ི
སླབོ་སྦངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་འཆར་གཞི་
བཅས་ཁ་གསལ་འཁདོ་པ་འབུལ་དགསོ། 
༨། རྒྱབ་གཉརེ་ཡི་ག་ེཨིན་ཡིག་ཐགོཞིག་ 
(Letter of Recommendation) རང་གི་
འབལེ་ཡོད་སླབོ་གྲྭའམ། མཐ་ོསླབོ། སླབོ་སིྤ་
གང་རངུ་ནས་ཞུས་ཏ་ེའབུལ་དགསོ།   
༩། རང་ཉདི་ཀི་ཕདེ་དཔར་རྒྱབ་གཞི་དཀར་
པ་ོཡིན་པ་ ༣ མཉམ་འབུལ་དགསོ། 
༡༠། ད་ོབདག་གི་ཕི་བསྐདོ་ལག་འཁརེ་སེར་
པའོ་ི (Valid IC) ང་ོབཤུས་མཉམ་འབུལ་

དགསོ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ པའ་ིནང་
མཐ་ོསླབོ་ཏུ་བསྐདོ་དགསོ།
༡༡། ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིགསོ་བ་རིག་པའ་ི
སནྨ་པའམ། དབེ་སྐལེ་ཡོད་པའ་ིཕི་ལུགས་
སནྨ་པ་གང་རུང་ཞིག་ནས་གཟུགས་ཁམས་
བད་ེཐང་ཡིན་པའི་བདནེ་དཔང་ཡི་གེ་ཞུ་
འབུལ་དགསོ།
ཁ༽ ཐུགས་སང་དགསོ་གལ་ཁག
༡། སླབོ་ཕུག་གང་ཞིག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་སནྨ་པ་ MBBS དང་བཟ་ོསུྐན་རིག་
གནས་ Engineering སོགས་ཀི་ཟུར་བཅད་
ཞབས་སྟགེས་ཐགོ་འདམེས་སུྒག་བྱུང་སྟ་ེམཐ་ོ
སླབོ་འགམི་བཞིན་པ་ཡིན་ཚེ་སླབོ་ཡོན་འདའི་ི
ཁངོས་འཛུལ་ཞུགས་མི་ཆོག 
༢། སླབོ་སྦངོ་གི་དསུ་ཡུན་རིང་གཙྱུག་ལག་
སླབོ་ཁང་ནས་སླབོ་ཡོན་དང་འཚོ་དདོ། ཁང་
དདོ་དང་ཟས་དདོ། གནང་རྒྱྱུའ་ིཞལ་བཞསེ་
ཡོད། གནམ་ག་ླསོ་སོ་རང་ཉདི་ནས་འགན་
འཁུར་དགསོ་རྒྱྱུ ། 
༣། འད་ིནས་ད་ོབདག་སོ་སོར་འབལེ་མཐུད་
སདླ་འཚང་སནྙ་ནང་གནས་འབལེ་བ་ཡུལ་ཁ་

བང་དང༌། ཨི་མེལ། ཁ་པར་ཨང་གངས་
བཅས་པ་ཁ་གསལ་འགདོ་དགསོ། 
༥། འདམེས་སུྒགས་དང་འབལེ་བའ་ིའག་ོ
གནོ་ཆ་ཚང་སླབོ་གཉརེ་བ་རང་ངོས་ནས་
རྒྱགས་རང་འཁུར་བ་དགསོ། 
༦། འཚང་སནྙ་མཉམ་ད་ུགནས་འབལེ་སྦག་
ག་ླསོགས་ཀི་ཆེད་ཧནི་སྒརོ་ ༡༥༠ འབུལ་
དགསོ། 
༧། སླབོ་ཡོན་ཐད་དགོས་འད་ིཡོད་རིགས་
གཤམ་གསལ་ཁ་བང་ཐགོ་འབལེ་བ་གནང་
འཐུས་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ། ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༡༠ ཚེས་ ༨ ལ།།         
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ཨ་རིར་ཉ་ེབའ་ིགཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པའ་ི
སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས།༼ཛ་དག༽

༄༅། །ཨ་རི་རོགས་ཚོགས་ Global 
Leadership Incubator (GLI) ནས་འད་ི
ལོ་ཡང་བདོ་མི་སྐབས་བཅོལ་བའི་སླབོ་ཕུག་
ཆེད་ཨ་རི་སྙན་གགས་ཆེ་བའི་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་ད་ུཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་
པའ་ི (Undergraduate) སླབོ་སྦངོ་ཆེད་
སླབོ་ཡོན་གནང་རྒྱྱུ འི་ཞལ་བཞེས་བྱུང་དནོ་
ལརྟ། སླབོ་སྦངོ་བ་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ འགངས་
མེད་གཤམ་གསལ་དགསོ་མཁའོི་ཡིག་ཆ་ང་ོ
བཤུས་སྟངེ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ། ཟུང་
དུང་གནས་རིམ་ཡན་གི་གཞུང་ཞབས་གང་
རུང་གིས་འགན་ལེན་དག་མཆན་བཀོད་ད་ེ
འཚང་སནྙ་མཉམ་འབུལ་ཞུ་དགསོ།
ཀ༽  དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་འཛིན་རིམ་
བཅིུས་ཐོན་པའི ་སླབོ ་ ཕུག་ཞིག་ཡིན་ལ་
རྒྱྱུགས་འབས་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥             
ལོན་པའི་ཡིག་རྒྱྱུགས་གུབ་འབས་ཨང་ཤོག་ 
(Marks Card) 
༢། ད་ོབདག་གི་དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ བར་གཙང་ཕུལ་ཟནི་
པའ་ིལག་དབེ་དང༌། རྒྱ་གར་ནང་གནས་
སྡདོ་ཆོག་པའི་སྐབས་བཅོལ་ལག་དབེ་(RC) 
བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།
 གཞི ་ རིམ ་ཆ ་རྐེན ་ཚང་བའི ་
སནྙ་འབུལ་བ་རྣམས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༡༡ ཚེས་ ༢༩ ཉནི་ལྡ་ིལི་དང་སྦངེ་ལོར་

ས་གནས་གཉསི་ལ་ TOEFL Diagnostic 
test འབ་ིརྒྱྱུགས་གཏངོ་གཏན་འཁལེ་ཡོད་
པ་ལརྟ། སནྙ་འབུལ་བ་ཡོངས་ནས་སོ་སོར་ 
TOEFL Diagnostic test འབ་ིརྒྱྱུགས་
གཏངོ་འཆར་ས་གནས་དང༌། ད་ོབདག་གི་
ཁ་བང༌། ཨི་མེལ། ཁ་པར་ཨང་གངས་
བཅས་པ་སྙན་ཞུ ་ནང་ཁ་གསལ་འགོད་
དགསོ། གངོ་གསལ་ TOEFL Diagnostic 
test ནང་ཉུང་མཐའ་ཨང་ ༡༠༠ ལོན་པའ་ི
སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་ངག་རྒྱྱུགས་ཆེད་ཟུར་ད་ུ
བརྡ་ལན་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་དང༌། འདམེས་
སུྒག་ཞུས་པའི་སླབོ་ཕུག་རང་ཉདི་ནས་རསེ་
སུ་ TOEFL ང་ོམ་གཏངོ་དགསོ་པའ་ིཐགོ་
ད་ེནང་ཉུང་མཐའ་ཨང་ ༡༠༠ ལོན་དགསོ་
པའི་ཐོག་རང་ཉིད་ཀི་ལོ་རྒྱྱུ ས་སྙིང་བསྡུས་ 
Personal Statement འབུལ་དགསོ་པ་
བཅས་གསལ་བསྒགས་སུ། །
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བདོ་རིགས་གཞནོ་སྐསེ་ཉམས་ཞིབ་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་
འཚོགས་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༢༡ དང་ཕི་ཚེས་ ༢༢ བཅས་ཉནི་གཉསི་
རིང་དབུས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་བདོ་ཀི་སིད་བྱུས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ག་ོསིྒག་ཐགོ རྒྱ་གར་
མཐོ་སླབོ་འད་མིན་ཁག་ནང་ཉམས་ཞིབ་
སླབོ་གཉརེ་གནང་བཞིན་པའི་བདོ་རིགས་ 
གཞོན་སྐསེ་ལནྷ་ཚོགས་ཤིག་གོ་སིྒག་གནང་
རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ
 ད་ེཡང་ལྷན་ཚོགས་དབུ་འབེད་
ཀི་མཛད་སྒའོི་ཐོག་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་
གར་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གཙོ་གས་
ཁག་གི་ནང་ཉམས་ཞིབ་སླབོ་སྦོང་གནང་ 
བཞིན་པའི་བདོ་རིགས་གཞོན་སྐེས་ཚོས། 
བདོ་དང་བདོ་མི། རེ་བའ་ིའཆར་སང་དང་
དཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་ལེན་བ་རྒྱྱུ འི་ཐབས། 
Tibet and Tibetans: Prospects and 
Challenges ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་
རང་གིས་ཉམས་ཞིབ་གནང་བའི་སྙན་ཐོ་
སྒགོས་སྦང་གནང་ནས་དའེི་ཐགོ་གླངེ་སླངོ་
གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ
 ལྷན ་ ཚོགས ་གོ ་ སིྒག ་ ཚོགས ་
ཆྱུང་གིས་ཐངེས་འདིར་ལནྷ་ཚོགས་གོ་སིྒག་
གནང་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོནི། 
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གང་མགོགས་གསལ་
དགསོ་པའ་ིཛ་དག་གི་དསུ་སབྐས་འདརི་བདོ་
གཞིས་བེས་གཉིས་ནས་མིའི་མཐུན་རྐེན་

དང་ནསུ་ཤུགས་མཉམ་སྤུངས་དགོས་པ་མ་
ཟད། ལགྷ་པར་བདོ་མི་ཤེས་ལནྡ་པ་དང་
ཉམས་ཞིབ་པ་སོགས་ཀིས་བདོ་མི་ཚོའི་རེ་བ་
དང་དཀའ་ངལ་ངསོ་འཛིན་པའི་ཐགོ་ནས་
རང་དནོ་རང་གཅེས་ཀི་ལས་འགན་ཕག་
པར་འཁརེ་ནས་འཐབ་རྩོད་གནང་དགོས་
པར་ཡིད་ཆེས་གནང་བཞིན་འདགུ
 ད་ེཡང་བདོ་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་གི་དུང་འཕར་ཚེ་རིང་དབངས་
སིྐད་ལགས་ཀིས་ཐངེས་འདིའི་ལྷན་ཚོགས་
སྐརོ་གསུང་དནོ། ལནྷ་ཚོགས་འདསི་བདོ་
རིགས་གཞོན་སྐསེ་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོས་རང་
ཉདི་ཀིས་ཉམས་ཞིབ་གནང་བའི་གུབ་དནོ་
ང་ོམ་འདནོ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། ཉམས་ཞིབ་
པ་གཞན་ཚོ་དང་འབལེ་བ་བས་ནས་འབྱུང་
འགྱུར་ཕན་ཚྱུན་འབལེ་ལམ་ཉ་ེརུ་གཏངོ་
ཐུབ་རྒྱྱུའ་ིཆེད་ཡིན་འདགུ
 གཞན་ཡང་ལྷན་ཚོགས་འདིས་
བདོ་རིགས་གཞོན་སྐེས་ཤེས་ལྡན་པ་ཚོར་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་དནོ་ཐོག་
ཕར་གུ་མཉམ་འདགེས་ཀི་ཞབས་ཞུ་ཐུབ་
རྒྱྱུ ་མ་ཟད། བདོ་རིགས་གཞནོ་སྐསེ་གཞན་
རྣམས་ལའང་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་
གི་ཐོག་ཆེད་ལས་སླབོ་སྦོང་བ་རྒྱྱུ འི་འདནུ་
པ་དང་སེམས་ཤུགས་སྤལེ ་རྒྱྱུ འི ་ཆེད་དུ་
དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན། ཞསེ་གསུངས། 
ཕགོས་མཚྱུངས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བདོ་ཀི་
སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ལས་བདེ་ཚོས་ 

ཀང་རྩོམ་ཡིག་སྤལེ་ཏ་ེབག་ོགླངེ་གནང་རྒྱྱུ ་
ཡིན་འདགུ
 ལྷན ་ ཚོགས ་ ཀི ་མ ཇུག ་སྡ ོམ ་
མཛད་སྒརོ ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ ལིར་རྒྱ་
ནག་ཐགོ་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་ཉམས་
ཞིབ་པ་རྒན་པ་ཌོག ་ཊོར་ཚེ ་ རིང་ཆོས་
འཛོམས་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་
རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ སིྤར་ལནྷ་ཚོགས་ནང་བག་ོ
གླངེ་གནང་རྒྱྱུ འི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོའི་རྩོམ་
ཡིག་ད་ེདག། རྒྱ་ནག་ནང་གི་དཀའ་ངལ་ 
དང་། སིྤ་ཚོགས་ད་ལམ་ཐགོ་བདོ་མིའ་ི
འཐབ་རྩདོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་སྟངས། བདོ་
རྒྱའ་ིཁརོ་ཡུག་གི་གནད་དནོ། རྒྱ་མིས་
དབང་བསྒྱུར་བས་པ་ད་ེཁིམས་མཐུན་ཡིན་
མིན། བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་ཀི་ལས་འགུལ། 
བདོ་མི་ཚོས་བཙན་གནནོ་དང་དངེ་རབས་
སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ 
གི་ང་ོབ་ོསུང་སྐབོ་བ་རྒྱྱུའ་ིཐབས་ལམ། རྒྱ་
ནག་གིས་བདོ་ནང་འཛུགས་སུྐན་དང་འབལེ་
བའི ་དཔལ་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀི ་སིད ་ 
བྱུས། ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་བ་དང་ཕི་རྒྱལ་བ་
ཚོས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐོག་ལྟ་ཚྱུལ་དང་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གནས་སྟངས་སོགས་
ཡིན་འདགུ་པ་བཅས། །



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡4

བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་
ཀི་ཡིག་རྒྱྱུགས་ཆེན་མོའ་ིགུབ་འབས་ལ་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་བསཌྔ་བརདོ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ནང་
བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་བཅྱུ ་
གཉསི་ཀི་ཡིག་རྒྱྱུགས་ཆེན་མོའི་གུབ་འབས་
གསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད།  ད་ེཡང་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིབལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་
འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་ཀི་ཡིག་རྒྱྱུགས་ཆེན་
མོའི་ནང་རྣམ་རྒྱལ་མཐོ་སླབོ་ཐེ་བའི་བདོ་
པའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་སླབོ་ཕུག་གངས་ ༥༡ 
ནས་དངོས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་བས་པ་ཆ་
ཚང་ཡིག་རྒྱྱུགས་འཕདོ་འདགུ   ཡིག་
རྒྱྱུགས་ནང་རྩ་ེཕུད་ལོན་མཁན་བདོ་རིགས་
སླབོ་ཕུག་གསུམ་བྱུང་བ་རྣམས་ན།ི 
༡།   ཚེ་རིང་སྒལོ་མ། བརྒྱ་ཆ་། ༧༥།༨༩
༢། ཚེ་རིང་དབང་མོ་གུ་ར།ུ བརྒྱ་ཆ 
༧༡།༥༠
༣། བསོད་ནམས་བུ་འཁདི། བརྒྱ་ཆ། 
༧༠།༤༧ འདི ་ ལོར་བལ་ཡུལ་ནང་ས་

ཡོམ་གི་གོད་ཆག་དང་ཆབ་སིད་ཀི་འཕ་ོ
འགྱུར་སོགས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་
མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་བདོ་པའི་སླབོ ་ཕུག་
རྣམས་ཀིས་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་
རིམ་བཅྱུ་གཉསི་ཀི་ཡིག་རྒྱྱུ གས་ཆེན་མོའི་
ནང་གུབ་འབས་ཡག་པ་ོཐནོ་ཡོད། རྣམ་
རྒྱལ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་རྒྱྱུགས་འཕདོ་མཁན་སླབོ་
མའི་བརྒྱ་ཆ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡིན་
འདགུ འད་ིལོའ་ིབལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་
འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་ཀི་ཡིག་རྒྱྱུགས་ཆེན་
མོའི་ནང་རྣམ་རྒྱལ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་ཕུག་
རྣམས་ནས་ཡིག་རྒྱྱུགས་གུབ་འབས་ལེགས་
པ་ོབྱུང་བར། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ེགའི་དག་ེལས་སླབོ་
ཕུག་ཡོངས་ལ་འཚམས་འད་ིདང་བསགྔས་
བརདོ་གནང་འདགུ །

༸རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་དནི་རསེ་དན་དང་འབལེ་དབུ་ཚད་སེང་ག་ེམཇིང་བསལོ་གི་རིས་མེད་མཁས་པའ་ི
བག་ོགླངེ་ཆེན་མོ་དགའ་ལནྡ་ད་ུདབུ་འཛུགས་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༡༣ ཉནི་དག་ེལུགས་ཡོངས་ཀི་༸རྒྱལ་
བའི་བརན་བཞུགས་དང་བཀའ་དནི་རེས་
དན་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཏ།ེ སིྤ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་དགུང་གངས་ ༨༠ ལ་ཕབེས་པར་
བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཆེད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ས་ྔཕིར་
ལམ་སྟནོ་གནང་བའི་དགོངས་གཞི་རྒྱ་གར་
པཎ་གུབ་བཅྱུ་བདནུ་གི་གཞུང་ལུགས་སིྤ་
དང་། ལགྷ་པར་ད་ུརྨད་ད་ུབྱུང་བའ་ིབསྟན་
བཅོས་གགས་ཆེན་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་
མཛད་པའ་ིཚད་ཆེན་དང་། མགནོ་པ་ོཀླུ་
སུྒབ་ཀིས་མཛད་པའི་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀི་ཐགོ་
ཆོས་བརྒྱྱུད་རིས་མེད་ཀི་མཁས་པ་ཚོ་གདན་
གལ་གཅིག་ཏུ་འཁདོ་ད་ེལུང་རིགས་ཀི་ལམ་
ནས་བཤད་པ་གནང་བར་ད་ིབ་དསི་ལན་
དང་དགོངས་འཆར་གི་ལམ་ནས་བག་ོགླངེ་
གནང་རྒྱྱུའི་ལམ་སྟནོ་མཛད་དགངོས་བཞིན། 
ཆོས་བརྒྱྱུད་ཆེན་པ་ོབཞི་གཡུང་དུང་བནོ་དང་
བཅས་པའ་ིམཁན་ཆེན་དང་། མཁན་པ།ོ ལ་ྷ
རམས་པ་དང་། སླབོ་དཔནོ་བཅས་ལ་གངོ་
གསལ་བསྟན་བཅོས་གཉིས་ཀི་བརདོ་གཞི་

གནད་འགག་ཅན་སྔནོ་ཕུལ་ཐགོ་རྩོམ་ཤོག་
བསི་ཏ།ེ བག་ོགླངེ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཡང་དབུ་འབེད་མཛད་སྒའོི ་ཐོག་དགེ་
ལུགས་ཡོངས་ཀི་༸རྒྱལ་བའ་ིབརན་བཞུགས་
དང་བཀའ་དནི་རེས་དན་ཚོགས་ཆྱུང་གི་

རྒྱྱུན་ལས་ཚོགས་གཙོ་དག་ེལུགས་སིྤ་འཐུས་
དགེ་བཤེས་རོང་པ་ོབླ་ོབཟང་སྙན་གགས་
ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུ་དང་འབལེ་མཛད་
རིམ་ང་ོསྤདོ་དང་། སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོབང་
རྩེ་ཆོས་ར་ེརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་དབུ་ཚད་
སེང་གེ་མཇིང་བསལོ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གགས་
པའི་དནོ་གནད་སྐརོ་ལ་གསུང་བཤད་ངོ་
མཚར་བ་གནང་བ་དང་། སྒ་ོམང་མཁན་པ་ོ 

དང་། ཤར་རྩ་ེམཁན་པ།ོ བང་རྩ་ེམཁན་
པ།ོ བླ་ོགསལ་གླངི་མཁན་པ་ོབཅས་ནས་
ལས་གཞི་འདི་བཞིན་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་པ་དང་། ལུང་རིགས་ཀི་ལམ་ནས་
དགག་བཞག་སྤངོ ་གསུམ་གི ་ལམ་ནས་

བཀའ་དང་དགོངས་འགལེ་གི་བསྟན་བཅསོ་
དག་ལ་བག་ོགླངེ་བས་ཏ་ེཆོས་བརྒྱྱུ ད་ཕན་
ཚྱུན་དམ་ཚིག་རྡགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་དང་
དག་སང་ནརོ་བུའི་འདོ་ཀིས་ཁབ་ཐུབ་པ་
བཟ་ོདགོས་རྒྱྱུ ་ད་ེདསུ་བབ་ཀི་དགོས་མཁོ་ 
དང་། རྒྱལ་བསྟན་སིྤ་དང་བ་ེབག་འཛམ་གླངི་
གི་སིྤ་ནརོ། བདོ་གངས་ཅན་གི་ཁད་ནརོ་
བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་གི་རིག་གཞུང་སིྤའ་ིརྩ་

དནོ་ཡིན་སྐརོ་དང་། ད་རེས་ག་ོསིྒག་ཚོགས་
ཆྱུང་གིས་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་དནོ་བཞིན་ཆོས་
བརྒྱྱུད་བ་ླཆེན་དབུ་ཁིད་རྣམ་པས་ཁོངས་སོ་
སོ་ནས་མཁས་པ་བསྐ་ོགཏངོ་གནང་བ་བཀའ་
དནི་ཆེ་སྐརོ་དང་། མ་འངོས་པར་ཡང་འད་ི
བཞིན་ཚོགས་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་ལུགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང་། མཇུག་
ཏུ་རྒྱྱུན་ལས་ཚོགས་གཞནོ་བ་ླམ་ཆོས་འཕལེ་
བཟདོ་པ་ལགས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཏ།ེ 
མཛད་སྒ་ོགལོ་ཡོད་པ་དང་། ཉནི་རྒྱབ་ནས་
བག་ོགླངེ་དངོས་གཞི་དབུ་འཛུགས་གནང་ 
ཞིང་། བག་ོགླངེ་འདའི་ིཐགོ་ས་ྔའགྱུར་རྙངི་
མའ་ིསླབོ་དཔནོ་གཅིག་དང་། དཔལ་ལནྡ་
ས་སྐའ་ིམཁན་ཆེན་གཅིག་དང་། མཁན་པ་ོ
གཉསི། བཀའ་བརྒྱྱུད་ཀི་མཁན་པ་ོགསུམ་
དང་། གཡུང་དུང་བནོ་གི་དག་ེབཤེས་
གསུམ། རི་བ་ོདག་ེལུགས་པའ་ིགདན་གསུམ་
གྲྭ་ཚང་དུག་ནས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་
དུག་རེ་དང་། བཀ་ཤིས་ལྷུན་པའོ་ིདཀའ་
ཆེན་གཉསི། རྲྭ་སྟདོ་གྲྭ་ཚང་གི་དག་ེབཤེས་
གཅིག་བཅས་རིས་མེད་མཁས་པ་ ༤༦ གིས་
རྩམོ་ཤོག་ཐགོ་སརྐ་མ་ ༡༥ རེར་གསུང་
བཤད་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། སརྐ་མ་སུམ་ཅྱུ་རེར་

ད་ིབ་དསི་ལན་དང་དགོངས་འཆར་གནང་
སྟ་ེཚད་ཆེན་དང་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀི་དགངོས་
དནོ་ལ་རྒྱ་ཆེ་གཏངི་ཟབ་ཀི་བག་ོགླངེ་གནང་
དང་གནང་བཞིན་ཡོད། གཞན་ཡང་དག་ེ
ལུགས་ཡོངས་ཀི་༸རྒྱལ་བའ་ིབརན་བཞུགས་
དང་བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་
ག་ོསིྒག་ཞུས་ཏ།ེ སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དནི་རསེ་དན་
ཆེད། ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་དཔལ་
ལྡན་སྨད་རྒྱྱུ ད་གྲྭ་ཚང་ད་ུརྒྱྱུ ད་གྲྭ་སྟདོ་སྨད་
གཉིས་ཀིས་གཙོས་པའི་གདན་ས་ཁག་གི་
དགེ་བཤེས་རྣམ་པས་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒོན་
གཞིར་བཟུང་གསང་ཆེན་སགྔས་ཀི་རྩདོ་པའ་ི
ཆོས་ཐགོ་ཚྱུགས་རྒྱྱུ ་དང་། ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡༨ ཉནི་དཔལ་ལནྡ་འབས་སྤུངས་སུ་གདན་
ས་གསུམ་གིས་གཙོས་པའི་དགེ་ལུགས་པའི་
དགོན་ཁག་བཅྱུ ་གཅིག་གིས་གཙོས་པའི་
གཞུང་ལུགས་རབ་འབམས་སྨྲ་བས་ལེགས་
བཤད་གསེར་ཕངེ་དང་། རྩ་ཤེ་ཌིཀ་ཆེན་
གཉསི་གཞིར་བཟུང་དབུ་ཕར་གི་རྩོད་པའི་
ཆོས་ཐགོ་ཚྱུགས་རྒྱྱུ ་ཡིན་པའི་གནས་ཚྱུལ་
སྙངི་བསྡསུ་སུ། །

ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིཡི་ཤུའ་ིཆོས་དཔནོ་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེསི་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་
གིས་སདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའ་ིགསུང་འཕནི་གནང་བ།

༄༅། །ད་ེཡང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ལ་ཨ་
རིའི་སེ་ལི་སི་བྷུ ་རུ་གཙྱུག་ལག་སླབོ་ཁང་
གིས་རགས་མ་ཕུལ་བར་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའི་ཡི་
ཤུའི་ཆོས་དཔནོ་སྐུ་ཞབས་ཌེ་སི་མོན་ཊུ་ཊུ་ 
Archbishop Desmond Tutu མཆོག་གིས་
སིད་སྐོང་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའི་གསུང་
འཕིན་གནང་ཡོད་པའི ་ནང་འཁོད་ད ོན། 
དངེ་སྐབས་འཁུག་འཛིང་དང་འཚེ་བའི་བ་

སྤདོ་སྤལེ་བཞིན་པར་བརནེ། སིྤ་ཚོགས་ནང་
དཀའ་སྡགུ་ཚད་མེད་མངོ་བཞིན་པའི་གནས་
སྟངས་འགོ ཞི་བད་ེདང་བཟདོ་བསན་གི་
ཁོར་ཡུག་གོང་མཐརོ་བཏང་བའི་བས་རསེ་
ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཆེད་ཐངེས་འདིར་སྐུ་ཉདི་
ལ་སེ་ལི་སི་བྷུ ་རི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་གིས་ Presidential Medal རགས་
མ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་དརེ་དགའ་བསུའི་
འཚམས་འདིའི་ཡིག་ཐུང་འདི་འད་ཞིག་

འབི་རྒྱྱུ ་བྱུང་བར་ང་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོ 
བྱུང་། དམག་འཁུག་དང་འཁུག་རྩདོ་ལ་
བརནེ་ནས་རང་ཡུལ་ནས་གཞན་ཡུལ་ད་ུ
བསོ་བོལ་ལ་འག་ོམཁན་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་
མང་ད་ུའག་ོབཞིན་པ་དརེ་འཛམ་གླིང་མི་
མང་ཚོས་ཧང་སང་བཞིན་ཡོད། འཛམ་གླངི་
ནང་ཞི་བད་ེདང་འཆམ་མཐུན་གི་ཁརོ་ཡུག་
སུྐན་མཁན་སྐུ་ཉདི་ལ་ྟབུ་དགོས་མཁ་ོཆེན་པ་ོ
ཡོད། ཅསེ་འཁདོ་ཡོད།།

གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ཟླསོ་དག་ེརྣམས་ལ་རོལ་ཆའ་ིསྒྱུ ་རྩལ་གངོ་
མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་ཚོགས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༦ 
ནས་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ བར་ཉནི་གངས་ 
༢༥ རིང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ག་ོ
སིྒག་ཐོག་བ ོད་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པར་
གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ཟླསོ་དགེ་རྣམས་
ལ་རོལ་ཆའི་སྒྱུ ་རྩལ་གོང་མཐོར་གཏངོ་
ཐབས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་དབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་སྒ་ོ
ཞིག་ཚོགས་ཡོད།
 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ 
༡༠།༣༠ ཐགོ་ཉནི་དང་པའོ་ིདབུ་འབདེ་
མཛད་སྒའོི ་ཐོག་སྐུ ་མགོན་གཙོ་བ ོ་ ཤེས་
རིག་དུང་ཆེ་ངག་དབང་རབ་རྒྱས་ལགས་ 
དང་། བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའ་ིདབུ་
འཛིན་དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས། 

ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དང་སལོ་
རྒྱྱུ ན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་
གུབ་ལགས། ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་འགན་
འཛིན་དངསོ་གུབ་བསྟན་པ་ལགས། བདོ་ཀི་
ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་འཁབ་ཚན་གི་རྒན་བླ་ོ
བཟང་བསམ་གཏན་ལགས། ད་ེབཞིན་བདོ་
ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་
དང་། གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཕབེས་
པའ་ིཚོགས་བཅར་བ་ཟླསོ་དག་ེགངས་ ༣༡ 
གསར་འགདོ་པ་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་ ༥༠ 
ཙམ་འད་ུའཛོམས་གནང་ཐོག་ཤེས་རིག་
ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དངོས་གུབ་བསྟན་
པ་ལགས་ཀིས་ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦོང་གི་
སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་། ད་ེརསེ་བདོ་ཀི་ཟླསོ་

གར་ཚོགས་པའི་དབུ་འཛིན་དཔ་ེཟུར་དབང་
འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་
ཚོགས་པའི་འཁབ་ཚན་དགེ་རྒན་བླ་ོབཟང་
བསམ་གཏན་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་གསུང་
བཤད་གནང་། ད་ེརསེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་མཆོག་གིས་ཟབ་སྦོང་
འདའིི་འཆར་གཞི་དང་དམིགས་ཡུལ་བཀདོ་
པ་གཞིར་བཟུང་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོས་ཧུར་
ཐག་གནང་རོགས་ཅསེ་དང་། ང་ཚོ་བདོ་
ཀི་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་དང་ཆྱུང་བ་ལྔ་ཞེས་
ཁ་རྒྱྱུན་ད་ུའབདོ་སལོ་ཡོད་པ་བཞིན། རིག་
གནས་ཚང་མ་གལ་ཆེ་ཆྱུང་གཅིག་པ་ཡིན་
པར་ངས་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད། ཟླསོ་
གར་ད་ེབཞིན་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། 

སིྤར་ཟླསོ་གར་ཞསེ་ཟརེ་སབྐས། ངག་ནས་
གླུ་དབངས་ལེན་པ་དང་། ལག་པས་རོལ་
མོ་དཀལོ་བ། ལུས་ཀི་གར་སྟབས་བཅས་
ཀི་སྒ་ོནས་རིག་གཞུང་གི་རྣམ་པ་མངནོ་པར་
བརནེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན། སིྤར་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས་ཀང་དག་ེརྒན་གི་
ལས་གཞི་ད་ེཧ་ཅང་གི་གནད་དནོ་གལ་ཆེ་
བ་ཞིག་ལ་རིྩ་བཞིན་ཡོད། ད་ེབཞིན་ཤེས་

ཡོན་སིད་བྱུས་དང་འབལེ་བའི་གསོ་ཚོགས་
ཐགོ་ནས་དག་ེརྒན་ཚོར་དམིགས་བསལ་ཆེ་
མཐོང་བ་དགོས་པ་སོགས་ཀི་གནད་དནོ་
མང་པ་ོཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང། དེ་རེས་ཤེས་རིག་སོལ་རྒྱྱུ ན་
ཚན་པའིི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གུབ་
ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངསོ་ལ་ྔཔ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ 5

ལུས་སེམས་སགོ་གི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་གསུམ་པའ་ིདབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ 
ནས་ཕི་ཚེས་ ༡༧ བར་ཉནི་གངས་གསུམ་
རིང་དབུས་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩ་ཁང་ཚོགས་ཁང་
ད་ུབདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་ལུས་སེམས་སགོ་
གི་སྡ་ེཚན་གིས་གོ་སིྒག་འོག་ལུས་སེམས་
སགོ་གི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་གསུམ་
པ་དབུ་འབེད་ཀི ་མཛད་སྒ ་ོ ཞིག་ཚོགས་ 
ཡོད།  
 དེ ་ ཡང ་ ད བུ ་ འབེད ་མཛད ་
སྒའོི་ཐགོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ 
དང་། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་
བསྟནེ་དང་ཆོས་རིག་དུང་ཆེ་རྣམ་གཉིས། 
བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་འགན་འཛིན། ད་ེ
བཞིན་བགོ་གླ ེང་ད ེར་ལྷན་ཞུགས་གནང་
མཁན་དཔལ་ལྡན་རྒྱྱུ ད་སྟདོ ་གྲྭ ་ཚང་གི ་
མཁན་པ་ོབ་ད་ོརིན་པ་ོཆེ་མཆོག དལོ་པ་ོ
སུྤལ་སྐ་ུལགས། སནྨ་རམས་པ་གནས་ཤར་
རྡ་ོར་ེརབ་བརན་ལགས། སནྨ་རིྩས་པ་ཨེ་པ་
བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ལགས། སནྨ་རམས་
པ་བསོད་ནམས་ལ་ྷམོ་ལགས། རིྩས་རམས་
པ་བསོད་ནམས་དཔལ་མོ་ལགས། འབུམ་
རམས་པ་སོ་ན་ིཝིདནྷ་ Sonnee Weeden 
ལགས། ཊེ་རི་ཨི་གནྷ་ Terry Eagan 
ལགས་བཅས་དང་། ད་ེབཞིན་ཚོགས་བཅར་
བ་སླབོ་ཕུག ལས་བདེ། གསར་འགདོ་པ་
བཅས་ཁནོ་མི་གྲྭངས་ ༢༠༠ བརྒལ་བ་
འད་ུའཛོམས་གནང་ཡོད། མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་

མར་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་
སང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེགནང་གུབ་བསྟནུ་བདོ་
བསྟན་སིད་ཆེད་ལུས་སགོ་ལོངས་སྤདོ་དང་
བཅས་པ་བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་
གཅསེ་པ་རྣམས་ལ་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུས་
པ་དང་། ད་ེརསེ་གཡུ་ཐགོ་གསོལ་འདབེས་
ར་དབངས་དང་བཅས་རནེ་འབྱུང་གསོལ་
ཇ་འབས་སིལ་འདགེས་འབུལ་ཞུས། ད་ེ
ནས་ལུས་སེམས་སོག་གི ་འགན་འཛིན་
དགེ་བཤེས་བསྟན་པ་བཀ་ཤིས་ལགས་ཀིས་
བག་ོགླངེ་དང་འབལེ་ཕབེས་བསུའི་གསུང་
བཤད་གནང་། ད་ེརསེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཚོགས་
བཅར་བ་ཡོངས་ལ་འཚམས་འད་ིགནང་
བ་དང་ཆབས་ཅིག་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། རྣམ་པ་ཚོས་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་
གསུམ་པ་ད་ེའཚོགས་བཞིན་ཡོད། ཚོགས་
ཆེན་འདི་ཚོགས་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་
ཀླགོ་སབྐས་རསེ་སུ་ཡི་རང་ཞུ་དགསོ་པ་ཞིག་
རེད། གཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལོ་ནས་ལོ་བསྟདུ་
ནས་སྨན་རིྩས་ཁང་ལ་བཀའ་སླབོ་རབ་དང་
རིམ་པ་ཕབེས་ཡོད་པ་དའེི་ནང་ནས་སུྒབ་
དགོས་པ་དང་ལག་བསྟར་བདེ་དགོས་པ་ད་ེ
ང་ཚོས་བདེ་དགསོ་པ་རེད། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་
སླབོ་སྙངི་ལ་བཅངས་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་འབད་
བརྩནོ་གནང་སྟ།ེ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ནས་འག་ོ

བཙྱུགས་ནས་ལོ་བསྟདུ་མར་ཚོགས་འད་ུགོ་
སིྒག་ཞུ་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན། ལགྷ་
པར་དངེ་སྐབས་འཛམ་གླིང་ནང་འགྱུར་བ་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་འག་ོབཞིན་ཡོད་སྟབས། 
མི་ཚོས་མི་ཚེ་སྐལེ་སྟངས་དང་བསམ་བླའོི་
འཁེར་སོ ་གང་ཅིའི ་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་ཕིན་ཡོད། ད་ེདང་བསྟནུ་
ནང་དནོ་རིག་པའི་ཐོག་ནས་བསམ་བླའོི ་
འཁརེ་སོ་ག་རེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མེད། དསེ་
ཁད་པར་གང་བཟ་ོགི་ཡོད་མེད། ད་ེབཞིན་
སནྨ་གཞུང་གི་ཐགོ་ནས་ལུས་སེམས་སགོ་གི་
གནས་སྟངས་ད་ེཚོའ་ིང་ོབ་ོའཛིན་སྟངས་དང་
དའེ་ིཐགོ་ནས་འབལེ་བ་ཆགས་སྟངས། ད་ེ
བཞིན་རྒྱྱུ ་དང་རྐནེ་གིས་ལུས་སེམས་འཁུག་
རྒྱྱུའི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀི་ཡོད་
མེད། བཅསོ་ཐབས་ཇི་ལརྟ་བདེ་དགསོ་
མིན་སོགས་ཀི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་གི་
ཐགོ་ཚོགས་འད་ུདང་པརོ་གོ་བསྡུར་གནང་
འདགུ ད་ེབཞིན་ཚོགས་འད་ུགཉསི་པའ་ི
ཐགོ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་མི་འད་བ་ཁག་
དང་། ལགྷ་པར་སནྨ་གི་གཞུང་ལུགས་མི་
འད་བའི་མཁས་དབང་མང་པ་ོགདན་ཞུས་
ཀིས་ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོ་དང་ལནྷ་གོ་བསྡུར་ལྷུག་
པ་ོགནང་བ་དསེ་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོ་
བ་བྱུང་ཡོད་ངསེ་རེད། ད་ཐངེས་ཚོགས་
ཐེངས་གསུམ་པའི་ཐོག་ལ་གཙོ་བ་ོསེམས་
ཁམས་ཐགོ་བག་ོགླངེ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་སྟབས། 
དསེ་མང་པ་ོཞིག་ལ་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་

ཆེན་པ་ོཡོང་གི་རེད་བསམས་ཀི་ཡོད། ཅསེ་
དང་། ད་ེནས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་རང་
ཉདི་ཀི་མི་ཚེའི་བརྒྱྱུད་རིམ་ཁདོ་བསམ་བླའོི་
འཁེར་སོ་དང་འབལེ་བའི་སེམས་ལ་བད་ེ
སིྐད་དང་ལུས་བད་ེཐང་ཇི་ལྟར་སྤད་ཐུབ་
མིན་སྐརོ་གི་ཉམས་མོང་ངོ་སྤོད་གནང་བ་
དང་ཆབས་ཅིག་གསུང་དནོ། སེམས་ཁམས་
འད་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། ལུས་

བད་ེཔ་ོཡོང་རྒྱྱུ ར་སེམས་སིྐད་པ་ོམེད་ན་
ཡོང་རྒྱྱུ ་མེད་པ་ད་ེཚང་མས་མཁནེ་གསལ་
རེད། གཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོཆེ་མཆོག་དང་། ད་ེབཞིན་ཆོས་བརྒྱྱུད་
ཆེན་པ་ོབཞི་གཡུང་དུང་བནོ་དང་བཅས་པའ་ི
བླ་ཆེན་བསྟན་བདག་རྣམ་པ་ཚོས་མགོན་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་ལ་དབུ་འགོ་དཔུང་འདགེས་
ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་བསྟན་འཛིན་གི་སྐེ་བ་ོ
དམ་པ་མང་པ་ོཞིག་གིས་འཛམ་གླིང་འདིའི་

ནང་ནང་ཆོས་ཟརེ་སྐབས་ལྟ་སྟངས་མི་འད་
བ་ཞིག་དང་། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་པ་ད་ེཚོ་
ཧང་སང་དགོས་པའི་རླབས་ཆེན་ཡིན་པར་
བརནེ། ནང་པའ་ིཆོས་ཡིན་ནའང་ནང་པའ་ི
ཆོས་དང་། ནང་པའ་ིལ་ྟགུབ། ནང་པའ་ིཚན་
རིག་བཅས་དབ་ེབ་ཕ་ེགནང་ཡོད། ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེནས་

རིྩས་རམས་པ་བསྟན་འཛིན་སྙན་གགས་
ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
གནང་རསེ་ཐངེས་འདའིི་དབུ་འབདེ་མཛད་
སྒ་ོལེགས་པར་གལོ། སིྤར་ཐངེས་འདའི་ི
ལུས་སེམས་སོག་གི ་ཐེངས་གསུམ་པའི ་
བག་ོགླངེ་ཐགོ་སེམས་ཁམས་འཁུགས་རྐེན་ 
དང་། སེམས་ཁམས་བཅསོ་ཐབས་ཞསེ་
པའི་གནད་དནོ་ཐགོ་བག་ོགླངེ་བདེ་ཡོད་པ་
བཅས།།

སིྤ་འཐུས་དང་སདི་སྐངོ་གི་དངསོ་གཞིའ་ིའསོ་
གཞི་གཏན་འབབེས་བདེ་ཕགོས་ཀི་

གསལ་བསྒགས།
༄༅། །དང་པ།ོ   འསོ་སིྒག་དནོ་ཚན་ 
༤༩ ནང་གསལ་ལརྟ་སབྐས་ ༡༦ པའ་ིབདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཐབོ་ཁུངས་སོ་སོའི་ཐབོ་
ཆའི་གངས་ཚད་ཀི་གསུམ་ལབྡ་ལས་མི་ཉུང་
བའི་སྔནོ་འགའོི་འསོ་གཞི་འདནོ་རྒྱྱུ ་དང་། 
དངསོ་གཞིའི་སབྐས་ཐབོ་ཁངོས་སོ་སོའི་ཐབོ་
ཆའི་གངས་ཚད་ཀི་ཉིས་ལྡབ་ཐོག་དངས་
བངླས་ཇི་ཡོད་བཅས་འདནོ་རྒྱྱུ །
གཉསི་པ། འསོ་སིྒག་དནོ་ཚན་ ༦༧ ནང་
གསལ་ལརྟ། སདི་སྐངོ་གི་དངསོ་གཞིའ་ིའསོ་
གཞི་གཏན་འབབེས་གསལ་བསྒགས་མ་བས་
གོང་ད་ུའསོ་ཁོངས་ནས་དགོངས་ཞུ་ཕིར་
འཐེན་གོ་སྐབས་སྤོད་ཆེད་འོས་དམིགས་
དུག་ལས་མ་མང་བ་སྔནོ་འགའོི་འསོ་གཞིར་

འདནོ་རྒྱྱུ ་དང། དངསོ་གཞིའ་ིསབྐས་འསོ་
གཞི་གཉསི་ལས་མ་ཉུང་བ་གསལ་བསྒགས་
བདེ་དགསོ། ཞསེ་གསལ་བའ་ིདགངོས་དནོ་
ལརྟ། དངསོ་གཞིའ་ིའསོ་གཞི་གཉསི་འདནོ་
རྒྱྱུ ་ཡིན་ཞིང་། གལ་སདི་གཉསི་པ་དང་
གསུམ་པའི་དབར་འསོ་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་
ལས་ཉུང་བ་ཡིན་ཚེ་དངསོ་གཞིའི་འསོ་གཞི་
གསུམ་འདནོ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
 ཅི་སྟ་ེསིད་སྐངོ་གི་དངསོ་གཞིའི་
འསོ་ཐབོ་དང་པ་ོདང་གཉསི་པ་འད་མཉམ་
བྱུང་ཚེ་སྐབས་མཚམས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱྱུ ་
བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ། དབུས་འསོ་
བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་ཕི་ལོ ༢༠༡༥ ཟླ ༡༠ 
ཚེས་ ༡༩ ལ།།

རྒྱ་གར་ནང་པའ་ིམཐུན་ཚོགས་ཀིས་བདོ་དནོ་ཐགོ་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་རྣམ་པ་བསྟན་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༡༠ ཉནི་རྒྱ་གར་མ་ཧཱ་རཱཤ་ྚམངའ་སྡའེ་ིགངོ་
ཁེར་ནཱག་པུར་གི་ས་ཁོངས་གོང་སྡ་ེསམ་
ཏཱ་ན་གར་ Samtanagar དང་ཝར་དཱའ་ི 
Wardha ནང་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིབདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ National Campaign 
for Free Tibet Supports ཞསེ་པ་དང་
འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གཉསི་
ཟུང་འབལེ་ཐགོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཞིག་

གིས་འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་འབལེ་ལམ་ལ་
ལ་ྟཚྱུལ། ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་བག་ོ
གླངེ་གནང་ཡོད་འདགུ བག་ོགླངེ་སབྐས་
རྒྱ་གར་གཞུང་གི་རྩ་ཁིམས་གཏན་འབབེས་
ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་བཱ་ིཨར་

ཨམ་བྷ་ིཊི་ཀར་ Dr Ambedkar མཆོག་
གི་དགངོས་བཞདེ་དང་། དསེ་རྒྱ་གར་གི་སིྤ་
ཚོགས་དང་དཔལ་འབརོ་གི་གནས་སྟངས་
ཐོག་ཤུགས་རྐེན་ཇི་བྱུང་སོགས་ཀི་གནད་
དནོ་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་ཆེད་
ལས་པའི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་བན་ད་ེརཱཇ་རཏྣ་ 
Bante Rajratan ལགས་དང་། ཨནན་ཱརཱོ་
གཀེ་ཝ་ཌི་ Shri Anand Rao Gaekwad 
ལགས་རྣམ་གཉསི།  ད་ེབཞིན་སུ་རེན་

དར་ཀུ་མཱར་ Shri Surender Kumar 
ལགས། སྐ་ུཞབས་ཝི་ཇ་ེབཱ་ཨོ་གཱ་ལབ་ Vijay 
Bau Aglave ལགས་དང་། འཕགས་བདོ་
འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་འབལེ་མཐུད་པ་
འཇིགས་མེད་ཚྱུལ་ཁིམས་ལགས་བཅས་

མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་འདགུ ཐགོ་མར་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བཱི་ཨར་ཨམ་བྷི་
ཊི་ཀར་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་། ད་ེབཞིན་སལོ་རྒྱྱུན་དང་ཆོས་
ལུགས་ཀི་རིན་ཐང་སུང་སྐོབ་དང་ཉར་
ཚགས་བེད་ཚྱུལ་གལ་གནད་ཇི་ཙམ་ཡིན་
པའི་གནད་དནོ་ཐགོ་སྐུ་ཞབས་བཱ་ིཨར་ཨམ་
བྷ་ིཊི་ཀར་མཆོག་སྐ་ུསྒརེ་གིས་ཐུགས་ཁུར་ཇི་
ལརྟ་གནང་མིན་སྐརོ་སོགས་དང་འབལེ་ནས་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ད་ེརསེ་སུ་རེན་
དར་ཀུ་མཱར་ལགས་ཀིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་
ལ་ྟགུབ་ད་ེཉདི་གལ་འགངས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་
པར་ངོས་འཛིན་ཐོག་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུ་ཁིད་འགོ་
བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ངང་
རྒྱ་ནག་གི་བཙན་འཛུལ་དང་གདགུ་རྩྱུབ་ལ་
ཞི་རྒོལ་བེད་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་པ་ 
དང་། ད་ེརསེ་འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་
ལས་ཁང་གི་འབལེ་མཐུད་པ་འཇིགས་མེད་
ཚྱུལ་ཁིམས་ལགས་ཀིས་འཕགས་བོད ་
གཉིས་ཀི་འབལེ་ལམ་གལ་འགངས་ཆེན་
པ་ོཡིན་སྐརོ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་རྒྱ་ནག་
དང་འཐབ་རྩོད་བདེ་ཕགོས་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ཕགོས་མཚྱུངས་

སྐ་ུཞབས་གྷཀེ་ཝཊ་ Shri Gaekward 
ལགས་ཀིས་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྱུས་དརེ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་ཅསེ་དང་། རྒྱྱུན་རིང་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་སྐུ་ཞབས་སན་
དཱ་ེཤེ་མེ་ཤརམ་ Shri Sandesh Meshram 
ལགས་ཀིས་རྒྱ་གར་ནང་བདེ་འཇགས་
དགསོ་ན། བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཞི་བའ་ིལམ་

ནས་གསལ་དགསོ། ཞསེ་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད་འདགུ ད་ེརསེ་འད་ིལོ་འཛམ་
གླངི་ཁནོ་ཡོངས་ཀི་ནང་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུའི་ག་སྟནོ་སུང་
བརིྩ་ཞུས་པའ་ིབརྙན་པར་བསྟན་པ་དང་། ད་ེ
བཞིན་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིདབེ་དང་པར་
རིགས་ཁག་འགམེས་སྤལེ་གནང་འདགུ །



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡6

ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་བད་ེསིྐད་ཆོས་དབངས་མཆོག་གིས་བཙན་བལོ་ནང་མང་གཙོའ་ིའཕལེ་རིམ་གི་
པར་རིགས་འགམེས་སྟནོ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༡༤ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡ ཐགོ་བཞུགས་
སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་

གི་ཉ་ེའགམ་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་ཀི་འགམེས་
སྟནོ་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་
འགམེས་སྟནོ་ཚན་པས་གོ་སིྒག་གནང་ཐགོ་
བཙན་བོལ་ནང་མང་གཙོའི་འཕལེ་རིམ་

སྐརོ ་གི ་པར་རིགས་ཁག་གཅིག་ཕི་དིལ་
བཀའ་བླནོ་བད་ེསིྐད་ཆོས་དབངས་མཆོག་
གིས་དབུ་འབདེ་གནང་སོང་།

 

ད་ེཡང་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་ཕི་དལི་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་གཙོས་ཕི་འབལེ་
དུང་ ཆེེ ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ ་
ལགས་དང་། དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་བཀ་

ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། འགམེས་སྟནོ་ཚན་
པའ་ིལས་བདེ་དང་། ད་ེབཞིན་ཕི་ནང་གི་
གསར་འགོད་པ་ཁག་གཅིག་བཅས་ཁནོ་མི་
གངས་ ༥༠ བརྒལ་བ་འད་ུའཛོམས་གནང་
ཡོད། ཐགོ་མར་འགམེས་སྟནོ་ཚན་པའ་ི
ལས་བདེ་དུང་ལས་བསྟན་འཛིན་ཕན་བད་ེ
ལགས་ཀིས་ཐངེས་འདིའི་མཛད་སྒའོི་སྐརོ་
ང་ོསྤདོ་གནང་། ད་ེརསེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་བད་ེསིྐད་ཆོས་དབངས་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ད་ེ
རིང་འཕལ་སེལ་འགམེས་སྟནོ་དང་འབལེ་
བའ་ིཚིག་ཁ་ཤས་མ་ཞུ་གངོ་བདོ་ཀི་འགམེས་
སྟ ོན ་ཁང ་སྐ ོར ་ ཚིག ་ཁ ་ཤས ་ ཞུ ་འདོད ་ 
བྱུང་། རྣམ་པ་ཚོས་མཁནེ་གསལ་རེད། 
བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་འད་ིཕི་ལོ་ ༡༩༩༨ 
ལོར་གསར་ད་ུབཙྱུགས་པ་ནས་ད་བར་ལོ་
བཅྱུ་དུག་ལགྷ་ཙམ་ཕིན་ཡོད། རྡ་རམ་ས་ལ་ 

དང་། ལགྷ་པར་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙྱུག་
ལག་ཁང་གི་གཡས་གཡོན་ད་ུཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོ
འཆམ་པ་ཕབེས་མཁན་མང་པ་ོཡོད་སྟབས། 
བདོ་མི་དང་། རྒྱ་གར། ཕི་རྒྱལ་མི་རིགས་
བཅས་ལ་བདོ་དནོ་དལི་བསྒགས་བ་ཡུལ་
གི་བརྒྱྱུ ད་རིམ་གཙོ་བ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད། 
འདས་པའི་ལོ་བཅྱུ་དུག་རིང་འགམེས་སྟནོ་
ཁང་ནས་ཡོ་བད་དང་། པར་རིགས་བརྒྱྱུད་
ནས་འགམེས་སྟནོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། འགམེས་
སྟནོ་ཁང་ཞེས་པ་འདི་གལ་ཆེན་པརོ་བརིྩས་
དགསོ་དནོ་གང་རེད་ཟརེ་ན། མི་རབས་
གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སིྤར་བཏང་གི་ཉམས་
མངོ་ཐགོ་ནས་དན་གསོ་ཁག་རྒྱྱུན་སྐངོ་བདེ་
རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། 
ང་ཚོའ་ིའགམེས་སྟནོ་ཁང་འད་ིན།ི གཙོ་
བ་ོཔར་རིགས་དང་། གླགོ་བརྙན་བརྒྱྱུད་
ནས་བདོ་དང་འབལེ་བའི་ལོ་རྒྱྱུས་དང་རིག་ 

གཞུང་། བདོ་ནང་གི་ཆབ་སདི་ཀི་གནས་
སྟངས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་ཞུ་གི་ཡོད། འད་ིགའ་ི
འབལེ་ཡོད་རྣམས་ནས་ལོ་ཤས་རིང་འབད་
བརྩནོ་ཞུས་པ་ཡོད། བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་
ཁང་ན།ི བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འགམེས་
སྟནོ་ཁང་གཅིག་པུ་ད་ེཆགས་ཡོད་སྟབས། 
ལོ་གཅིག་གི་ནང་མི་གངས་སྟངོ་ཕག་མང་
པ་ོབསླབེས་ཀི་ཡོད། གཞི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོམེད་
ནའང་འགམེས་སྟནོ་གནང་བ་དའེི་ནང་དནོ་
དང་། བརདོ་གཞི། འགལེ་བཤད་སོགས་
གང་ཡིན་རུང་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀིས་གནད་
ལ་ཕགིས་པ། སྤུས་དག་པ།ོ ཁད་ལས་པའ་ི
ངོ་བ་ོཡོང་རྒྱྱུ ར་འབད་བརྩོན་ཞུས་དང་ཞུ་
བཞིན་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་གཟགིས་ཡོད་
ཤག་རེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད། །

ག་ོལའ་ིགནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་གི་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གི་གནད་དནོ་ད་ེགལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པའ་ི
ངསོ་འཛིན་དགསོ་པ་དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་འབདོ་སྐལུ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༢༠ ཉནི་དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀིས་འབྱུང་འགྱུར་ཕ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་པ་ེ
རི་སིའི་ནང་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་གོ ་ལའི ་གནམ་གཤིས་འགྱུར་
ལྡགོ་གི་ལནྷ་ཚོགས་ (COP21) སབྐས་ཆེད་
ཕབེས་རྒྱལ་སིྤའི་དབུ་ཁིད་རྣམ་པས་བདོ་ཀི་
ཁོར་ཡུག་གི་གནད་དནོ་ངེས་པར་ད་ུགླངེ་
རོགས། ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། ལནྷ་
ཚོགས་ནང་མོས་མཐུན་བྱུང་བའི་གསོ་ཆོད་
རྣམས་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་ནས་ཛ་དག་
ཐོག་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་གི་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་གནང་རོགས། ད་ེ
ཡང་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་
མ་མཆོག་གིས། ང་ཚོར་སྡདོ་ཁང་སའ་ི
ག་ོལ་སྔནོ་པ་ོའད་ིལས་མེད། འདའི་ིཡང་
ཐགོ་ལ་བདོ་ཆགས་ཡོད། འཛམ་གླངི་གི་
ས་ེགསུམ་པར་གགས་པའི་བདོ་ད་ེཡང་ལྷ་ོ
བང་གི་ས་ེགཉིས་ལྟར་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོ
ཡིན། དརེ་བརནེ་བདོ་མི་ཙམ་མིན་པར་ག་ོ
ལ་ཁོན་ཡོངས་ཀི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་
རྒྱྱུན་གནས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་སདླ་མཐ་ོསངྒ་
བ ོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐོབ་བེད་དགོས། 
ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད། ས་ཆའ་ིཆགས་
བབ་ཐོག་ནས་བདོ་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་
ད་ེགནད་འགག་ཡིན། གང་ཡིན་བརདོ་
ན།  འཛམ་གླངི་ཡངས་ཐགོ་ཏུ་གགས་པའ་ི
བདོ་ད་ེརྒྱ་མཚོ་ནས་ཆ་སྙམོས་རིྩས་པ་ཡིན་
ན་མཐ་ོཚད་མི་ཊར་ ༤༠༠༠ ལགྷ་གི་སྟངེ་
གནས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་ཁནོ་གུ་བཞི་མ་ས་
ཡ་གཉསི་དང་ཕདེ་ཀ་ཡོད་པར་བརནེ་མཐ་ོ
སངྒ་ཆེ་ཤོས་དང་མཐ་ོཤོས་སུ་གགས།  ད་ེ
ཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོ

བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་གསུང་དནོ། ག་ོལའ་ི
གནམ་གཤིས་ཡག་པ་ོཡོང་བར་བདོ་མཐོ་
སངྒ་འད་ིཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེ།   གལ་
ཏ་ེང་ཚོས་ཕི་བཤོལ་མེད་པར་མཐ་ོསངྒ་བདོ་
ཀི་སདོ་བཅྱུད་རནེ་འབལེ་ཧ་ཅང་ཉམས་
ཆག་ས་ླབ་ད་ེདག་སུང་སྐབོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ག་ོ
ལའ་ིགནམ་གཤིས་སུང་སྐབོ་བདེ་ཐུབ། 
ད་ེརིང་བདོ་མིའི་
སིྒག ་འ ཛུགས ་
ཀིས་སིྤ་ཚོགས་
ད་རྒྱ་བརྒྱྱུ ད་ཕ་
རན་སིའི ་རྒྱལ་
ས ་ པ ེ ་ རི ་ སི འི ་
ནང་རྒྱལ་སིྤའི ་
དབུ་ཁིད་ཀི ་གོ ་
ལའི ་ཁོར་ཡུག་
ལྷ ན ་ ཚོ ག ས ་
སྐབས་བ ོད་ད ེ་གོ ་ལའི ་གནམ་གཤིས་ཀི ་
དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུ ར་གནད་དནོ་གལ་ཆེ་
ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་གནང་རོགས་
ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
ཞསེ་གསུངས།
 ད་ེཡང་རྒྱ་གར་ཁོར་ཡུག་ལས་
འགུལ་བ་གགས་ཅན་མཁས་དབང་ལྕམ་སྐུ་
ཌགོ་ཊར་ཝན་ད་ན་ཤི་བ་ Dr. Vandana 
Shiva ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ། མཐ་ོསངྒ་
བདོ་འད་ིསུང་སྐབོ་ངསེ་པར་ད་ུབདེ་དགོས། 
བདོ་མི་ཚོར་སོ་སོའི་ས་ཆ་རང་སུང་བ་རྒྱྱུའི་
འགན་དབང་སྤད་ཚེ་འཛམ་གླིང་མི་འབརོ་
ཕེད་ཙམ་གི་འཚོ་གནས་དང་འབལེ་བའི་
མཐ་ོསངྒ་བདོ་ད་ེབདག་གཅེས་ཡག་པ་ོབདེ་
ཐུབ།  བདོ་ཀི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་
མཆོག་གིས་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་ལ་ཉནེ་

བརྡ་གཏངོ་གནང་མཛད་བཞིན་ཡོད། དརེ་
བརནེ་ང་ཚོས་ཐངེས་འདིར་རྒྱལ་སིྤའི་དབུ་
ཁིད་རྣམས་པ་ེརི་སིར་འད་ུའཛོམས་སྐབས་
འཛམ་གླིང་ཡང་སྟངེ་གི་གནམ་གཤིས་སུང་
སྐབོ་བདེ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་དགོས། 
འབདོ་སྐུལ་གི་ལས་འགུལ་འདིར་རྒྱབ་སྐརོ་
གང་ཐུབ་གནང་དགསོ། ཞསེ་གསུངས། ལྷ་ོ

བང་གི་ས་ེགཉིས་ཕུད་ས་ེགསུམ་པ་ད་ེབདོ་
མཐ་ོསངྒ་འད་ིཡིན། མཐ་ོསངྒ་བདོ་ན་ིའཛམ་
གླངི་ནང་འཁགས་རོམ་གངས་ ༤༦༠༠༠ 
ལྷག་ཡོད་སྟབས་འཁགས་རོམ་མང་ཤོས་
གསུམ་པར་གགས་ཤིང་། འཛམ་གླངི་ནང་
འཐུང་ཆྱུའི་ཆྱུ ་མཛོད་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ་མ་
ཟད།  གཏན་འཇགས་འཁགས་རོམ་དང་
འཁགས་རོམ་གངས་ཚད་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེ་བས་
ཨེ་ཤི་ཡའི་གླངི་ཆེན་གི་རྒྱྱུག་ཆྱུ་ཆེ་ཤོས་དུག་
གི་ཆྱུ་མག་ོཆགས་ཏ།ེ འཛམ་གླངི་མི་འབརོ་
གསུམ་ཆ་གཅིག་གི་འཚོ་རནེ་ད་ུགྱུར་ཡོད། 
འནོ་ཀང་དངེ་སབྐས་བདོ་ནང་ག་ོལའ་ིགནམ་
གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་གི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་
དངསོ་གསལ་དདོ་པ་ོཆགས་ཡོད། ཉ་ེལམ་
བདོ་ཀི་གནམ་གཤིས་ཀི་དདོ་ཚད་འཕར་
བ་ད་ེཇ་ེཆེར་ཕིན་ནས་རོབ་རིྩས་བས་ན་ལོ་

བཅྱུ་རེའ་ིམཚམས་སུ་དདོ་ཚད་ 0.3 རྒྱས་
བཞིན་ཡོད།  དརེ་བརནེ་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ 
༥༠ ནང་བདོ་ཀི་གནམ་གཤིས་དདོ་ཚད་ 
1.3 degrees Celsius ཆེ་ར་ུཕིན་ཡོད། 
ད་ེནི་གོ་ལ་སིྤའི་གནམ་གཤིས་ཚ་དདོ་རྒྱས་
པའི་ཆ་སྙམོས་ཀི་གངས་ཚད་དང་བསྡུར་བ་
ཡིན་ན་ལབྡ་གསུམ་གི་ཆེ་བ་ཡོད།  ག་ོལའ་ི

གནམ ་ག ཤིས ་
འགྱུར་ལྡགོ་ཕིན་
པ་དསེ་མཐ་ོསངྒ་
བདོ་ཀི་འཁགས་
རོམ་མྱུར་ཚད་
ཆེན ་པ ོའི ་ཐོག ་
བི ་ བ ་ ད ང ་ ། 
གཏན་འཇགས་
འཁགས ་ རོམ ་
ཉ མ ས ་ ཆ ག ་

ཤུགས་ཆེ་འག་ོབཞིན་པ།  ད་ེབཞིན་རྩ་ཐང་
རྣམས་རིམ་བཞིན་བེ་སར་འགྱུར་བཞིན་
ཡོད། འདས་པའ་ིལོ་ ༥༠ རིང་བདོ་ཀི་
འཁགས་རོམ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༢ ཉུང་ད་ུསོང་
བ་མ་ཟད།  ཕི་ལོ་ ༢༠༥༠ ལོར་བདོ་ཀི་
འཁགས་རོམ་ད་ཡོད་ལས་གསུམ་ཆ་གཉསི་
ཉུང་ད་ུསོང་ནས་རྩ་མེད་ད་ུའག་ོསདི། ག་ོ
ལའི་གནམ་གཤིས་ལ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བའི་
གཏན་འཇགས་འཁགས་རོམ་གི་གནས་
སྟངས་ཛ་དག་ཅན་ད་ུགྱུར་ཡོད། བདོ་མཐ་ོ
སྒང་ལ་མཚོན་ན་གཏན་འཇགས་འཁགས་
རོམ་གི་ནག་རས་སམ་ carbon ཀར་བནོ་
ཚད་གཞི་ཊོན་ས་ཡ་ ༡༢༣༠༠ ཉར་ཚགས་
བདེ་བཞིན་ཡོད། གཏན་འཇགས་འཁགས་
རོམ་ད་ེརིགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་བཅྱུ་འདས་པའ་ིལོ་
བཅྱུའ་ིནང་ཉམས་ཆག་ཕིན་ཡོད།    ད་ེ

བཞིན་བདོ་ཀི་རྩ་ཐང་རྣམས་མྱུར་ཚད་ཧ་
ཅང་ཆེན་པསོ་བེ་སར་འགྱུར་བཞིན་ཡོད། 
དེ་ཡང་འཛམ་གླིང ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་སནྙ་ཐ་ོལརྟ་ན། བདོ་ཀི་རྩ་ཐང་ས་
ཁནོ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གུ་བཞི་མ་ ༢༣༣༠  ལོ་
རེ་བཞིན་བ་ེསར་འགྱུར་བཞིན་ཡོད།  ད་ེ
ཡང་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས། 
བདོ་མི་ཚོར་སོ་སོའི་ལུང་པའི་དཀའ་ངལ་
ཐོག་བསམ་ཚྱུལ་ཤོད་རྒྱྱུ འི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། 
ཅསེ་གསུངས། ཕགོས་མཚྱུངས་ཕི་དལི་
བཀའ་བླནོ་བད་ེསིྐད་ཆོས་དབངས་མཆོག་
གིས། ག་ོལའ་ིགནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་གི་
དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུའི་ཐབས་ལམ་ཡོད་ཀང་
དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་རྒྱྱུ ར་ཆབ་སིད་ཀི་
ཆོད་སེམས་དང་ལག་ལེན་དགསོ། ཅསེ་
གསུངས། ཐངེས་འདརི་འཛམ་གླངི་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ག་ོལའི་གནམ་གཤིས་
འགྱུར་ལྡགོ་གི་ཁོར་ཡུག་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་
གསོ་མཐུན་གསར་པ་ཞིག་གཏན་འབབེས་
ཀིས་ལག་བསྟར་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་འག་ོ
ཐུབ་དགསོ།  གསོ་མཐུན་ད་ེདག་ལ་སདི་
གཞུང་ཚང་མས་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་དང་
ཆོད་སེམས་བརན་པསོ་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
དགསོ། པ་ེརི་སིར་ལནྷ་ཚོགས་ནང་ཆེད་
ཕབེས་དབུ་ཁིད་རྣམ་པས་བདོ་མཐོ་སྒང་
ད་ེགོ་ལའི་གནམ་གཤིས་ཡག་པ་ོཡོང་བར་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཐོག  
ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བརོད་གཞི་གཙོ་བརོ་
བཞག་ནས་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་སུང་སྐབོ་
ཆེད་གསོ་ཆོད་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་འཇོག་
ཐབས་གནང་དགསོ།།  


