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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། 

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྐ་ུཁམས་བཟང་པ་ོཡོད་པའ་ི
བཀའ་སླབོ་ཕབེས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དབིན་ཡུལ་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་
ལེགས་པར་གུབ་རསེ། ཨ་རིའ་ིམངའ་སྡ་ེ
མི་ནི་སོ་ཌའི་གངོ་ཁེར་རོ་ཅེས་ཀྲར་གི་མ་

ཡོ་སྨན་ཁང་ད་ུ༸སྐུའི་འཕདོ་བཞེས་བརྟག་
དཔྱད་ཆེད་ཆིབས་སྒྱུ ར་བསྐངས་བསུན། 
ཁུལ་དརེ་གནས་སྡདོ་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པ་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་
བཞིན། མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རྒྱྱུའ་ི
བཀའ་བཞསེ་བཟང་པ་ོཐབོ་ས།ེ ས་གནས་
དང་ཉ་ེའཁརོ་མངའ་སྡ་ེཁག་ནས་བཅར་བའ་ི

བདོ་མི་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་བཀའ་
དནི་ཆེ་བ་སྩལ་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོམ་ཡོ་སི་ཝིཀ་སེན་ཊར་(Mayo 
Civic Center) ཞསེ་པའ་ིཚོགས་ཁང་ནང་
མེ་ན་ིསོ་ཌའི་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་

གཙོས་ཕབེས་བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་
གུབ་མཚམས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ། ཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་
གསལ་རེད། ངསོ་ཀིས་མ་ཡོ་སནྨ་ཁང་ནང་
བརྟག་དཔྱད་བས་ཏ་ེལོ་བཅྱུ་གངས་ཕིན་
ཡོད། ཧ་ལམ་ལོ་ལརྟ་ཆགས་འདརི་ཡོང་གི་
ཡོད། མ་གཞི་ཟླ་བ་དུག་རེའ་ིམཚམས་ལ་

ལྡ་ིལིར་བརྟག་དཔྱད་རེ་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་ད་ེརསེ་
ཀི་ཟླ་དུག་གཅིག་གི་རསེ་འདིར་ཚྱུར་ཡོང་
ས་ེབརྟག་དཔྱད་བདེ་བཞིན་ཡོད། ཐངེས་
འདིར་འདི་གར་བརྟག་དཔྱད་ཆེད་ཡོང་བ་
ཡིན། ཁ་སྔནོ་རྒྱ་གར་ད་ུབརྟག་དཔྱད་བདེ་
སྐབས་གཟུགས་པ་ོཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ 
ནད་གཞི་རིགས་གང་ཡང་མི་འདགུ་ཅེས་
བརདོ་བྱུང་། ད་ཐངེས་འད་ིགར་ཡང་
ཞིབ་འཇུག་བས་རསེ་གཟུགས་པའོི་གནས་
སངས་རྩ་བའི ་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ ོ་
འདགུ ཅསེ་བརདོ་ཀི་འདགུ ཁདེ་རང་ཚོ་
བླ་ོབད་ེཔ་ོབས་ནས་སྡདོ། གཞི་རྐང་
ངོས་ཀི་པུས་མོ་ཕན་བུ་མ་བད་ེབ་ཆགས་
ནས་ལོ་གཉསི་གསུམ་ཕིན་པ་རེད། ཇར་
མན་ལ་ངོས་ཀི་ངོ་ཤེས་གོགས་པ་ོགཅིག་
ཡོད་པ་ཁོང་གི་ང་ོཤེས་པུས་མོའི་ཆེད་ལས་
སནྨ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཁངོ་ཐུག་པ་ཡིན། ཁངོ་
སནྨ་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགཅིག་འདགུ ཁངོ་
གིས་པུས་མོར་གླགོ་པར་རྒྱག་རྒྱྱུ ས་མཚོན་
གཟུགས་པ་ོཆ་ཚང་ལའང་བརྟག་དཔྱད་
བས་པ་རེད། མཇུག་ཏུ་ཁངོ་གིས་བསྡམོས་

བརྒྱབ་པའི་སྐབས་ངོས་ཀི་གཟུགས་པ་ོརྩ་
བའ་ིཡག་པ་ོའདགུ་ཅསེ་བརདོ་བྱུང་། པུས་
མོ་འད་ིཁདེ་རང་ལོ་ ༡༨ མ་རེད་ལོ་ ༨༠ 
རེད། དརེ་བརྟནེ་ལོ་ ༨༠ ལོན་པའ་ིམི་ཞིག་
ཡིན་པར་སོང་པུས་མོ་ལ་སོགས་རིམ་པས་
སྡུག་ཏུ་འག་ོརྒྱྱུ ་མ་གཏགོས་ཞ་ེདགས་བཟ་ོརྒྱྱུ ་
མེད། ང་རང་ཚོའ་ིསངས་འཛིན་གི་བླ་ོདསེ་
ད་དངུ་བད་ེཐང་དགསོ་རྒྱྱུའ་ིབསམ་བླ་ོའཁརོ་
གི་ཡོད། ང་ཚོས་སྐ་ེརྒ་ན་འཆིའ་ིསྡགུ་བསལྔ་
གསུང་བཞིན་པ་ད་ེནས་ལུས་ལ་རྒ་བའི་སྡུག་
བསལྔ་བསླབེས་ཡོང་གི་ཡོད། ངསོ་ཀི་སེམས་
ལ་ཧ་ཅང་ཕན་པ་ོབྱུང་། ངསོ་ལ་ད་ེགདམས་
ངག་ཆེན་པ་ོཞིག་བྱུང་སོང་བསམས་པ་དན་
བྱུང་། ཇར་མན་སནྨ་པ་སྤ་ོལགས་དསེ་
གསུངས་པ་བཞིན་ལོ་ན་རྒས་ཡོང་སྐབས་
དསུ་ནས་དསུ་སུ་བརྟག་དཔྱད་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་། 
ནད་གཞི་ཡོང་རྒྱྱུའི་མཚན་མ་ཡོད་མེད་བལ་ྟ
རྒྱྱུ ་དང་། གལ་ཏ་ེཡོད་ན་སྔནོ་འགགོ་བདེ་
རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཁདེ་རང་ཚོ་
བླ་ོབད་ེཔ་ོབསོ། ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་ཡོད།།

བཙྱུན་མའ་ིའཇང་དགུན་ཆོས་ཐངེས་ ༢༡ པའ་ིདབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣ 
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་དང་བདོ་ཀི་བཙྱུན་མའི་ལས་འཆར་
ཐུན་མོང་གིས་གོ་སིྒག་འགོ་རྡ་ས་མེག་ལོཌ་
གྷན་ཇིར་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་བཙྱུན་དགོན་
དགེ་ལྡན་ཆོས་གླིང་གི་ཆོས་རའི་ནང་བཙྱུན་
མའ་ིའཇང་དགུན་ཆོས་ཐངེས་ ༢༡ པའ་ི
མཛད་སྒ་ོདབུ་འབདེ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་
ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༢ ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་ཆོས་འབརོ་
མཆོག་གིས་གཙོས་བཙྱུན་མའི་ལས་འཆར་
གི་ངསེ་སནོ་པ་བཀའ་ཟུར་རིན་ཆེན་མཁའ་
འག་ོམཆོག་དང་། དག་ེལནྡ་ཆོས་གླངི་གི་དག་ེ
ལས། ཕགོས་མཐའ་ཁག་ནས་ཕབེས་པའ་ི
དཔ་ེཁདི་དག་ེརྒན་རྣམ་པ། བཙྱུན་དགནོ་
ཁག་བདནུ་ནས་ཕབེས་པའི་བཙྱུན་མ་རྣམས་
ལྷན་འཛོམས་ཀི་དབུས་སུ་སྐུ ་མགནོ་གཙོ་
བ་ོརྣམ་གཉསི་ནས་སྣང་གསལ་ཞལ་འབདེ་
དང་ལྷན་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ ་པར་མཐོང་གལོ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་མཎྜལ་འདགེས་འབུལ་

ཞུས་གུབ་མཚམས་དབུ་མཛད་ཀིས་དཀོན་
མཆོག་རསེ་དན་གི་མད་ོགསུང་བསྐུལ་དང་
ལྷན་རྟནེ་འབྱུང་གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་ཕུལ། 
ད་ེནས་དགེ་ལནྡ་ཆོས་གླངི་གི་མཁན་རིན་པ་ོ
ཆེ་བམས་པ་ཐུབ་བསན་མཆོག་གིས་ཕབེས་
བསུ་དང་འབྲལེ་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་བཙྱུན་མའ་ི
འཇང་དགུན་ཆོས་ཐངེས་ ༢༡ པའ་ིལས་
རིམ་ཁག་ང་ོསྤདོ་ཀི་གསུང་བཤད་དང་བདོ་
ཀི་བཙྱུན་མའི་ལས་འཆར་ཁང་གི་ངསེ་སནོ་
པ་བཀའ་ཟུར་རིན་ཆེན་མཁའ་འག་ོམཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ད་ེནས་སྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བ་ོཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་མཛད་སྒ་ོདབུ་འབདེ་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ། ད་ེརིང་འཇང་དགུན་ཆོས་
ཐངེས་ ༢༡ པའ་ིདབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་
བཅར་རྒྱྱུ ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་། 
སིྤར་ད་ེས་ྔསྒལོ་མ་གླངི་སོགས་སུའང་བཅར་
རྒྱྱུ ་བྱུང་། ཐངེས་འདའི་ིའཇང་དགུན་ཆོས་ལ་
བཙྱུན་མ་གངས་ ༣༥༠ ཙམ་ཕབེས་ཡོད་པ་
དང་། དའེ་ིནང་ནས་བཙྱུན་མ་ ༢༡༠ ཙམ་
ཕགོས་མཐའ་ཁག་ནས་ཕབེས་འདགུ ཁདེ་

རྣམས་ཆེད་མངགས་འདིར་ཕབེས་ཏ་ེཟླ་བ་
གཅིག་རིང་ཚད་མའ་ིསྐརོ་བག་ོགླངེ་གནང་རྒྱྱུ ་
ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརིྩ་བཞིན་ཡོད། གངོ་ད་ུབཀའ་
ཟུར་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་
རེད། ད་ེས་ྔབདོ་ནང་ལ་ྷསའ་ིཉ་ེའགམ་ད་ུ
གངོ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དའེི་མིང་ལ་འཇང་ཟརེ་
ཞིང་། དགུན་ཆོས་ཟརེ་དགསོ་དནོ་ན་ིདགུན་
དསུ་ཚོགས་བཞིན་ཡོད། དའེ་ིསབྐས་ཧ་ཅང་

གཏིང་ཟབ་པ་ོདང་རྒྱ་ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་རྟཌ་
གསལ་གཏངོ་གི་ཡོད་འདགུ རྒྱ་གར་ནང་
ཕབེས་རསེ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་བཙྱུན་
མའི་ལས་འཆར་ཐུན་མོང་གི་ཐོག་ནས་ད་

བར་ཐངེས་ ༢༡ མུ་མཐུད་ནས་ག་ོསིྒག་ཐུབ་
པ་ད་ེཧ་ཅང་གི་གཟ་ིབརིད་རེད་སམྙ་གི་འདགུ 
འཇང་དགུན་ཆོས་སུ་ཕབེས་མཁན་རྣམས་
ནས་འདིར་ཕབེས་དགོས་པའི་དགོས་པ་རྒྱྱུ ་
མཚན་གང་རེད། རྟགས་གསལ་གང་གཏང་
དགསོ། ད་ོསྣང་བདེ་དགསོ་པ་གང་འདགུ་ད་ེ
དག་ལ་ད་ོསྣང་བས་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་གི་རསེ་
སུ་ཕིར་ཕབེས་སབྐས་དནོ་དང་ལནྡ་པ་གནང་

བ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད་བསམ་གི་འདགུ 
ད་ེདང་ཆབས་གཅིག་དགའ་ལནྡ་ཆོས་གླངི་གི་
མཁན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་བསཌྔ་བརདོ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན་ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།

རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་རོགས་དངུལ་ས་
ཡ་ ༤༠ གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ།

༄༅། །ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རི་སྒལོ་མ་
མཆོག་དང་དུང་ཆེ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་ 
སབོས་རྒྱལ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀིས་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་ནས་དབུས་བདོ་མིའི་ངལ་སེལ་ 
ཚོགས་པར་རོགས་དངུལ་ཧིན་སྒརོ་ས་ཡ་བཞི་
བརྒྱ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།
 དེ་ཡང་ཉ་ེཆར་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཕི་རྒྱལ་སྡ་ེ
ཚན་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥།༢༠༡༦ ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༩།༢༠༢༠ བར་ལོ་ལའྔ་ིརིང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ལ་རོགས་དངུལ་ས་ཡ་ ༤༠༠ གནང་
རྒྱྱུ ་ཡིན་སབས། ཁནོ་ལོ་རེར་ས་ཡ་ ༨ རོགས་
དངུལ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ་པ་དང་། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥།༢༠༡༦ ལོའ་ིརོགས་དངུལ་ད་ེབཞིན་ཉ་ེ
ཆར་འབརོ་སོན་བྱུང་ཡོད། དབུས་བདོ་མིའ་ི
ངལ་སེལ་ཚོགས་པས་རོགས་དངུལ་ད་ེདག་
འཆར་གཞི་གཞིར་བཟུང་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ལས་ད་ེམིན་
ལས་དནོ་གཞན་གི་ཆེད་གཏངོ་རྒྱྱུ ་མིན་པ་རྒྱ་
གར་གཞུང་ལ་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

སདི་སྐངོ་མཆོག་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་
གནང་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༨ ནས་ཚེས་ ༡༦ བར་ཨ་
རིར་གཞུང་འབྲེལ་ཕོགས་ཕ ེབས་གནང་རྒྱྱུ ་ 
དང་། ད་ེཡང་ཐངེས་འདརི་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་ཨ་རིའ་ིགངོ་ཁརེ་ནའིུ་ཡོཀ་དང་ཡུ་ཊ། ས་
ལི་སི་བུ་རི་སོགས་སུ་ཕབེས་ནས་ནིའུ་ཡོཀ་བདོ་
རིགས་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། 
ཕི་ཚེས་ ༡༢ ཉནི་ཡུ་ཊ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའ་ི
སིྤ་ཁང་དབུ་འབདེ་གནང་རྒྱྱུ ། གཞན་ཡང་ས་ལི་
སི་བུ་རི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་རྟགས་
མ་འབུལ་བཞེས་གནང་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀི་ལས་དནོ་
རྣམས་ཡོངས་སུ་ལེགས་གུབ་རསེ་ཕི་ཚེས་ ༡༦ 
ཉིན་རྡ་སར་ཕིར་ཕབེས་འབོར་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་
འདགུ །

ཕི་རྒྱལ་བ་ལོ་ཝལེ་ཐ་ོམ་སེ་ཕ་བུ་གཉསི་
བདོ་ད་ུབསྐདོ་པའ་ིཔར་རིགས་

འགམེས་སནོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ ཉནི་
རྡ་ས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ད་ུད་ེསྔནོ་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩  
དང་། ༡༩༥༠ ལོར་བདོ་ནང་བསྐདོ་མངོ་བའ་ིལོ་ཝལེ་
ཐ་ོམ་སེ་ Lowell Thomas and Lowell Thomas, 
Jr. ལགས་དང་ཁངོ་གི་བུ་གཉསི་བདོ་ད་ུབསྐདོ་ད་ེབདོ་
ཀི་༸སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་དང་རྒྱལ་ཚབ་
སག་བྲག་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག ཕག་རི། ག་ོམོ། རྣ་ཐསོ་
ལ། དསུ་སབྐས་དའེ་ིནང་བདོ་པའ་ིགནོ་གསོ་དང་ཆས་
ལུགས། རིྩས་དཔནོ་ཞྭ་སབྒ་པ་དང་། བདོ་ཀི་གནད་
ཡོད་མི་སྣ་སྒརེ་དང་ཁིམ་ཚང་གི་པར་རིགས། བདོ་
ཀི་ལམ་ཡིག ད་ེབཞིན་བཙན་བལོ་ནང་བདོ་ཁིམ་
སླབོ་ཕུག་དང་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་བཅས་ལོ་ 
རྒྱྱུས་ཀི་སྣང་བརྙན་གསལ་པརོ་མཚོན་ཐུབ་པའི་པར་
རིགས་གངས་ ༡༠༨ དང་། ད་ེབཞིན་གླགོ་བརྙན་
གཅིག་བཅས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གིས་གོ་སིྒག་
འགོ་ལོ་ཝལེ་ཐ་ོམ་སེ་ཡི་བུ་མོ་ Anne Thomas 
donaghy ལགས་ཀིས་འགམེས་སནོ་གནང་སོང་།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༥ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧2

རྔ་པ་རངོ་ད་ུཞི་རྒལོ་སདྐ་འབདོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༥ ཉནི་བཞུགས་སརྒ་ཀིརྟའི་ིབསེ་པ་གྲྭ་ཚང་
གི་བདོ་གནས་འབྲལེ་མཐུད་པ་བླ་ོབཟང་
ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་ལགས་
གཉིས་ཀིས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དནོ། 
ཕི་ཟླ་༩ ཚེས་༢༣ ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཕི་དའོ་ི

ཆྱུ་ཚོད་བཞི་པ་ཙམ་ལ་རྔ་པ་
ཀིརྟ་ིདགོན་པའི་དགེ་འདནུ་
པ་བླ་ོབཟང་འཇམ་དབངས་
ལགས། རང་ལོ་ ༡༥ ཡིན་
པ ་ཁོང ་ གིས ་དཔའ་བོའི ་
སང་ལམ་ནས་རྔ་པ་རོང་
མཁར་གི་གཞུང་ལམ་དུ་
གོམ་བགདོ་ཀིས་ཕབེས་ཏ་ེ
བདོ་ལ་རང་དབང་དགོས། 
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་བདོ་ལ་
གདན་འདནེ་ཞུ་དགོས།” 
ཞེས་སདྐ་འབདོ་གནང་ནས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་བའི ་

ང་ོརྒལོ་གནང་ཡོད་ཀང་། ད་ེམ་ཐག་དརེ་
ཡོད་ཉནེ་རྟགོ་པ་རྣམས་ཀིས་འཛིན་བཟུང་
བཙན་ཁདི་བས་ཡོད་པ་དང་། དའེ་ིརསེ་སུ་
ད་བར་བཀག་ཉར་བས་ཡོད་པ་ཙམ་ལས་
གནས་ཚྱུལ་གཞན་དག་ཞིབ་ཕ་ཤེས་རྟགོས་

ཐུབ་མེད། 
 ཁངོ་ན་ིརྔ་པ་རངོ་རའེུ་ར་ུམ་ཡུལ་
ཚོའི་རུ་ཆེན་གཉསི་པའི་བ་ཆོས་ཚང་གི་ཕ་
ཆོས་འཕལེ་དང་མ་མཚོ་མོ་གཉསི་ཀི་བུ་ཡིན་
ཞིང་། ཆྱུང་དསུ་ནས་རྔ་པ་ཀིརྟ་ིདགནོ་པར་
ཆོས་ཞུགས་བས་ཏ་ེདངེ་སྐབས་སྔནོ་འགའོི་
འཛིན་གྲྭར་སླབོ་གཉརེ་གནང་བཞིན་ཡོད་
འདགུ 
 ད་ེམིན་ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ 
ཉནི་བདོ་ནང་གི་ཉནི་གུང་ཆྱུ་ཚོད་ ༡༢ ཙམ་
ལ་རྔ་པ་རངོ་སོ་རུ་སྡ་ེབའི་ཚྱུར་རིས་ཚང་གི་
བུ་འཕནི་ལས་ལགས་དང་། ཚེ་སདོ་ཚང་
གི་བུ་བླ་ོསངས་ལགས་གཉིས་ཀིས་”བདོ་
ལ་རང་དབང་དགསོ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོ
ཆེ་སྐ་ུཚེ་ཁ་ིལོར་བརྟན་པར་ཤོག” ཅསེ་
ཞི་རྒོལ་སྐད་འབདོ་གནང་བཞིན་རྔ་པ་རོང་
མཁར་གི་གཞུང་ལམ་ད་ུགོམ་བགདོ་བས་
ཡོད་ནའང་སྐབས་ཐགོ་དརེ་ཉནེ་རྟགོ་པས་

འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁདི་ཀིས་ད་བར་གནས་
ཚྱུལ་ཅི་ཡང་ཤེས་རྟགོས་མེད་པར་གྱུར་ཡོད་
པ་དང་། ཁངོ་གཉསི་ན་ིརྔ་པ་རངོ་ཆོས་ར་ེ
མ་ཡུལ་ཚོའི་སོ་རུ་མ་
སྡ་ེབ་ནས་ཡིན་འདགུ་
པ་ཙམ་ལས་ཞིབ་ཕ་
ཤེས་རྟགོས་མ་ཐུབ།
གཞན་ཡང་དེ་སྔ ོན ་
ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༡༠ ཉནི་ནས་གཞུང་
འབྲལེ་གི་ལས་ཁུངས་
ཁག་ལས་གཞན་པའི་
མི ་སྒ ེར ་ གི ་ད ་ལམ་
ཡོངས་རོགས་བཀག་
སྡམོ་བས་ཡོད་པ་མ་
ཟད། རངོ་མཁར་
གི་གཞུང་ལམ་ཁག་
ལ་ཉནེ་རྟགོ་པ་མང་

ད་ུབཏང་ནས་རྒྱྱུན་ད་ུལ་ྟརྟགོ་བདེ་མུས་ཡིན་
འདགུ །

དབུས་འསོ་བསྡའུ་ིསིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་མཆོག་སུད་སིར་ 
གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥  ཟླ་  ༡༠  ཚེས་ ༣  
རེས་གཟའ་སྤནེ་པའ་ིཉནི་ (Rapperswil-
Jona) ཞསེ་པའ་ིས་གནས་ཟ་ཁང་ཞིག་
ཏུ་དབུས་འསོ་བསྡུའི་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་
ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕལེ་མཆོག་
གིས་རིང་མིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
སདི་སྐངོ་དང་། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
སབྐས་  ༡༦ པའ་ིའསོ་བསྡ་ུཆེན་མོ་དང་
འབྲལེ་བའི་འསོ་བསྡུའི་སིྒག་གཞི་སྐརོ་དང་
འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་ནང་མཉམ་ཞུགས་
བེད་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་གི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་  ༩།༠༠  ཐགོ་དབུས་འསོ་
བསྡུའི་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་ཤོ་ཟུར་བསོད་
ནམས་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་ཛུ་རིཀ་རྒྱལ་
སིྤའི་གནམ་ཐང་དུ་ཕབེས་འབོར་སྐབས་
ས་གནས་འསོ་བསྡུའི་འགན་འཛིན་དངོས་
གུབ་རྡ་ོར་ེལགས་དང་། ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་བ་ླརྙིང་པདྨ་ཚེ་རིང་
ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེ

ལེན་ཞུས་འདགུ ད་ེནས་དབུས་འསོ་བསྡའུ་ི
འགན་འཛིན་མཆོག་གིས་གཙོས་ས་གནས་
འསོ་བསྡུའི་འགན་འཛིན་དངོས་གུབ་རྡ་ོར་ེ
ལགས་དང་། རི་ཀནོ་ཆོས་འཁརོ་དགནོ་
གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསན་
ལེགས་སྨནོ་ལགས།  སུད་སི་དང་། ལིཀ་
ཏནེ་སིཊཡན་བདོ་རིགས་མི་མང་གི་ཚོགས་
གཙོ་བགསེ་གཞནོ།  ས་གནས་འཐུས་མི་
རྣམ་པ། ས་གནས་འསོ་བསྡའུ་ིཚོགས་མི་
རྣམ་པ།  གཟུ་དཔང་རྣམ་པ་བཅས་མཉམ་
འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་
པའོ་ིརྒྱལ་གླུ་ཕུལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག ས་
གནས་འསོ་བསྡུའི་འགན་འཛིན་དངསོ་གུབ་
རྡ་ོརེ་ལགས་ཀིས་ཚོགས་འད་ུདབུ་འབེད་
ཀི་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེརསེ་
དབུས་འསོ་བསྡ་ུསིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་མཆོག་
གིས་སདི་སྐངོ་དང་། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
སབྐས་  ༡༦ པའ་ིའསོ་བསྡ་ུདང་འབྲལེ་བའ་ི
ཁིམས་སིྒག་བསྐར་བཅོས་དང་སིྒག་གཞི་
དནོ་ཚན་གསར་པ་ཁ་གནནོ་ཇི་བྱུང་སྐརོ་ 

ང་ོསྤདོ་དང་། འསོ་བསྡའུ་ིལས་རིམ་ནང་
མཉམ་ཞུགས་བེད་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད། མང་ཚོགས་ཀི་ད་ིབར་ལན་འདབེས་
དང་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད། ཕདེ་ཡོལ་
ཆྱུ་ཚོད་ ༡།༠༠  ཐགོ་མི་མང་གངས་  
༡༥༠  བརྒལ་བ་མཉམ་འཛོམས་ཐགོ་
ས་གནས་འསོ་བསྡུའི་འགན་འཛིན་དངོས་
གུབ ་རྡ ོ་རེ ་ལགས་ཀིས ་ངོ ་སྤོད ་གསུང ་
བཤད་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག སུད་སི་ 
དང་། ལིཀ་ཏནེ་སིཊཡན་གི་ས་གནས་འསོ་
བསྡའུ་ིལས་ཁུངས་ནས་ད་བར་འསོ་བསྡ་ུདང་
འབྲལེ་བའ་ིལས་བསྡམོས་སྙངི་བསྡསུ་ང་ོསྤདོ་
གནང་། ད་ེནས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོས་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་
རསེ། དབུས་འསོ་བསྡའུ་ིསིྤ་ཁབ་འགན་
འཛིན་མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་
འཕལེ་རིམ་སྐརོ་དང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ ༦༠ ལགྷ་རིང་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་འཕལེ་རིམ་ཡང་
དག་པའི་ལམ་བུར་འཁིད་གནང་མཛད་པ་
མ་ཟད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་མགནོ་པ་ོགང་
ཉིད་མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་ཆབ་སིད་ཀི་སྐུ་
དབང་ཡོངས་རོགས་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་
འསོ་འདམེས་བྱུང་བའི་དབུ་ཁིད་ལ་བརིྩས་
སྤདོ་མཛད་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།  ད་ེ
བཞིན་མི་མང་གིས་འསོ་བསྡུའི་དབེ་སྐེལ་
དང་གནད་དནོ་གཞན་སྐརོ་གི་ད་ིབར་ལན་
འདབེས་གནང་།    མཐར་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་བ་ླརྙིང་པདྨ་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིགསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།།

ལས་བདེ་ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའ་ིལནྷ་
ཚོགས་སུ་ལས་བེད་རིྩས་པ་གཅིག་གི་ས་
མིག་སངོ་པ་ཡོད་པས་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐནེ་
ཚང་ཞིང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་འདདོ་ཡོད་
པ་རྣམས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་༡༠ ཚེས་ 
༣༠ ཕི་དའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ལ་ྔཔ་འགངས་མེད་ལནྷ་
ཚོགས་ཡིག་ཚང་ད་ུཞུ་སྙན་གནང་འབོར་ 
དགསོ་པ་ད་ེདནོ་གསལ་བསྒགས་ཞུ།
ཀ  ལས་བདེ་ས་མིག་དང་གནས་རིམ། རིྩས་
པ། གནས་རིམ་དུག་པ།
ཁ། ལས་བདེ་ང་ོབ།ོ ཟླ་དུག་ནས་ལོ་གཅིག་
རིང་ཚོད་ལ།ྟ ད་ེནས་སིྒག་གསལ་གཏན་
འཇགས་ལས་བདེ་བསྐ་ོའཆར།
ག ཤེས་ཚད་ཆ་རྐནེ། ཉུང་མཐར་ 
(B.Com.) སླབོ་ཐནོ་སངེ་ Tally ལས་མངོ་
ཡོད་པ།
ང་། ཚྱུད་རྒྱྱུགས། ཕི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་༩ དང་ཚེས་༡༠ བདོ་དབིན་རིྩས་
གསུམ་གི་བྲིས་རྒྱྱུ གས་དང་ངག་རྩད་དི་
རྒྱྱུགས།
ཅ། གསོལ་ཕགོས་དང་ཐབོ་ཐང། ཟླ་རེའ་ི
ཕགོས་ཧནི་སྒརོ་༡༢༩༩༠།༠༠ སངེ་ཁང་ག་ླ
དང་གཏན་འཇགས་ལས་བདེ་ཆགས་ཉནི་
ནས་གསོག་དངུལ་ཐབོ་ཐང།
ཆ། གན་རྒྱ། ལས་བདེ་བསྐསོ་གཞག་ཟནི་
ནས་ལོ་གཉིས་མ་ཟིན་བར་དགོངས་ཞུ་མི་
ཆོག དའེ་ིཆེད་ཟླ་རེའ་ིཕགོས་ནས་བརྒྱ་ཆ་
བཅྱུ་རེ་གཅགོ་འཐནེ་གིས་ཟུར་འཇགོ་བ་རྒྱྱུ ། 
གལ་ཏ་ེགན་རྒྱའི་དསུ་ཚོད་ལོ་གཉསི་མ་ཟནི་
གོང་དགོངས་ཞུ་བ་ཚེ་ཟླ་རེའི་ཕགོས་ནས་ 
བརྒྱ་ཆ་བཅྱུ་ཟུར་འཇོག་བས་པའི་དངུལ་
བབ་ཐོབ་རྒྱྱུ ་མེད་པའི་གན་རྒྱ་འཇོག་རྒྱྱུ ། 
དསུ་གཙང་རེས་གོང་གསལ་ཟུར་འཇོག་
དངུལ་བབ་ཆ་ཚང་ད་ོབདག་ལ་ཐབོ་རྒྱྱུ །
ཇ། ཡིག་ཆའ་ིཆ་རྐནེ།

ཇ།༡ (B.Com./M.Com.) སླབོ་ཐནོ་ལག་
འཁརེ་ང་ོབཤུས།
ཇ།༢ རྒྱ་གར་ད་ུགནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིཡིག་
ཆའ་ི(R.C)འད་བཤུས། ཇ།༣ དཔྱ་ཁལ་
ལག་དབེ་(Green Book) ཀི་འད་བཤུས།
ཇ།༤ གཟུགས་པ་ོབད་ེཐང་ཡིན་པ་ཚད་ལནྡ་
སནྨ་པའ་ིང་ོསྦརོ། ཇ།༥ གལ་ཏ་ེཚོགས་པ་
གཞན་ནང་ཕག་ལས་གནང་བཞིན་པ་ཡིན་
ན་ཚོགས་པ་ད་ེནས་འགག་ཆ་མེད་པའ་ིཡེ་ག་ེ
བཅས་གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་ཆ་རྐནེ་རྣམས་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་དབུས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དུང་འཕར་ཡན་གི་གནས་
རིམ་ཡིན་པའི ་གཞུང་ཞབས་པས་དག་
མཆན་བཀདོ་དགསོ།
ཉ། ཡིག་རྒྱྱུགས་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་འཛུལ་
བཞུགས་པ་རྣམས་ཀི་ཡིག་རྒྱྱུ གས་གུབ་
འབྲས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གནང་རྒྱྱུ ་དང་ལྷན་
ཚོགས་ནས་གུབ་འབྲས་རྩེ་ཏགོ་ཐོན་པ་ད་ེ
འདམེ་བསྐ་ོ གནང་རྒྱྱུ །
གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཚྱུད་པ་རྣམས་ནས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦ ནས་
ཕག་ལས་སྒ་ོབཙྱུག་གནང་དགསོ་པ་ཡིན།
དགོས་འད་ིཡོད་ཚེ་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་
ཐོག་འབྲལེ་བ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས་
བདོ་ ཀི་གསོ་བ་རིག་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་ཀི་
ཡིག་ཚང་ནས་ཕི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༡༠ ཚེས་
༡ ལ།།
ཁ་བང།
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༄༅།།༸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།

ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་འཛིན་གྲྭའ་ིདཔ་ེམཛོད་ཁང་ལ་
གཟགིས་ཞིབ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༡ ཉནི་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ ༢།༠༠ ཐགོ་ཤེས་རིག་

བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གཞི་རིམ་ཤེས་
ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཕོགས་དང་འབྲལེ་
བའི་བིས་པའི་ཀླགོ་རྩལ་ལས་གཞི་ཁོངས་
གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ ༥༤ ཡི་འཛིན་
རིམ་དང་པ་ོནས་གསུམ་པ་བར་གི་འཛིན་
ཁང་ ༡༩༣ ནང་འཛིན་གྲྭའ་ིདཔ་ེམཛོད་
ཟུར་འཛུགས་གནང་རྒྱྱུ ་དང་འབྲལེ། འཛིན་

ཁང་རེའ་ིནང་སླབོ་མའ་ིབླ་ོདང་འཚམས་པའ་ི
སུྒང་དབེ་གངས་ ༤༠༠ ལགྷ་མཁ་ོསྤདོ་

གནང་འཆར་ཁངོས། ཐགོ་མར་དཔ་ེསནོ་
སླབོ་གྲྭ་དང་རྡ་ཤོད་བདོ་ཁིམ་གི་འཛིན་གྲྭའི་
དཔ་ེམཛོད་ཁང་བཅྱུ་ལེགས་གུབ་ཟིན་པ་
རྣམས་ལ་གཟགིས་ཞིབ་དང་འབྲལེ། སླབོ་
མ་རྣམས་ལ་ལམ་སནོ་གནང་ཡོད། དཔ་ེ
སནོ་སླབོ་གྲྭ་དང་རྡ་ཤོད་བདོ་ཁིམ་གི་འཛིན་
གྲྭའི་དཔ་ེམཛོད་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་སླབོ་
ཁག་ཚང་མར་འཛིན་གྲྭའི་ནང་དཔ་ེམཛོད་

ཟུར་འཛུགས་གནང་ཕགོས་ལམ་སནོ་དང་ 
འབྲལེ་དཔ་ེདབེ་དང་། དགསོ་དངུལ་ཁག་
འགམེས་གཏངོ་གིས་ཟླ་བ་གཉསི་ནང་ཚྱུད་
སླབོ་ཁག་ཚང་མའ་ིའཛིན་གྲྭའ་ིདཔ་ེམཛོད་ཆ་
ཚང་ལེགས་གུབ་ཟིན་པ་གནང་འཆར་ཡོད་
པ་དང་། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་
འཆར་དའེི་ཁོངས་སུ་འདས་པའི་ལོ་གཉསི་
ནང་གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིདག་ེརྒན་ ༢༥༧ 
ལགྷ་བིས་པའ་ིཀླགོ་རྩལ་ཟབ་སྦངོ་འབུལ་ལམ་
ཞུས་ཟནི་པ་དང་། གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིདག་ེ
རྒན་གངས་ ༡༡༩ ལ་བིས་པའ་ིཀླགོ་རྩལ་
ཟབ་སྦངོ་འབུལ་འཆར་ངསེ་པ་བཅས་ཁནོ་
གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིདག་ེརྒན་ཆ་ཚང་ལ་ཀླགོ་
རྩལ་ཁདི་ཐབས་དང་འབྲལེ་བའ་ིཟབ་སྦངོ་ག་ོ
སིྒག་ཞུས་པའི་ལམ་ནས་སླབོ་མའི་དཔ་ེདབེ་
ལ་ྟཀླགོ་གི་གོམས་གཤིས་གོང་མཐརོ་གཏངོ་
ཐབས་ལ་དམིགས་བསལ་ཤུགས་སྣནོ་སྐནོ་
བཞིན་ཡོད། ལས་འཆར་ད་ེབཞིན་ཨ་རི་
བདོ་ཀི་ཐབེས་རྩ་བརྒྱྱུད་ཨ་རི་རོགས་དངུལ་
ཁངོས་ནས་སྤལེ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།།

སདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་སནྙ་གགས་ཆེ་བའ་ིཔརེ་སི་
ཌནེ་ཤལ་རྟགས་མ་གནང་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ 
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་ལ་ཨ་རིའི་ས་ལིས་བུ་རི་ 
Salisbury University གཙྱུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་གིས་སནྙ་གགས་ཆེ་བའི་པརེ་སི་
ཌནེ་ཤལ་རྟགས་མ་ Presidential Medal 
གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ ད་ེཡང་པརི་སི་ཌནེ་
ཤལ་རྟགས་མ་ཞསེ་པ་ད་ེན་ིགཙྱུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་གིས་སིྤ་ ཚོགས་ནང་གཟངེས་
སུ་ཐནོ་པ་དང་འཆར་སྣང་ཅན་གི་འགོ་ཁིད་
མི་སྣ་སྒརེ་པ་ཁག་གཅིག་ ལ་གནང་སལོ་
ཡོད་པ་ཞིག་དང་། ཐངེས་འདའི་ིཔརེ་སི་
ཌེན་ཤལ་རྟགས་མ་ཞེས་པ་འདི་མེ་རི་ལན་
ཌི་མངའ་སྡའེ་ིཁངོས་སུ་གཏགོས་པའ་ིགཙྱུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་མཉམ་འཛོམས་ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
ལ་གནང་རྒྱྱུ འི་ཐག་གཅོད་གནང་ས་ེགསལ་
བསྒགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ ད་ེ
བཞིན་འད་ིལོ་ཕི་ཟླ་བཅྱུ་པའི་ནང་སིད་སྐངོ་

མཆོག་གིས་ཁུལ་དརེ་མང་གཙོ་དང་འབྲལེ་
བའི་གསུང་བཤད་མ་གནང་གོང་ད་ེགའི་ས་
ལིས་བུ་ རི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་
དབུ་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཇ་ནཌེ་ཌུཌ་ལེ་ Dr. 
Janet Dudley-Eshbach ལགས་ཀིས་
སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་རྟགས་མ་ད་ེའབུལ་རྒྱྱུ ་
ཡིན་འདགུ ཕགོས་མཚྱུངས་འད་ིལོ་ཕི་ཟླ་
བཅྱུ་པའི་ནང་བ་ོསར་མན་རྩོད་རྙགོ་འདམུ་
འགགི་ བས་ིགནས་ཁང་ Bosserman 
Centre for Conflict Resolution ད་ུ
སིད་སྐོང་མཆོག་ལ་མགནོ་འབདོ་ཞུས་པ་
བཞིན། སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་༼གང་ཟག་
གཅིག་གིས་ཀང་འགྱུར་བ་གཏངོ་ཐུབ། One 
Person Can Make a Difference༽ 
ཅེས་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐོག་གསུང་བཤད་
གནང་རྒྱྱུ ་དང་། སབྐས་དརེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
དབུ་ཁིད་ཟུར་པ་ཁག་གཅིག་དང་ད་ེབཞིན་
ན་ོབལེ་གཟངེས་ རྟགས་བཞསེ་མངོ་མཁན་
གི་ཆེས་མཐའོི་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་ཀང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ །

སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་འཕ་ོལེན།
༄༅།  །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་
ཀི་ལས་ཡུན་ལོ་གཅིག་རེ་ཡིན་པ་བཞིན་
ལོ་ལརྟ་ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ཉནི་རྒྱྱུན་ལས་
གསར་པ་ཕབེས་ཀི་ཡོད་པ་ལརྟ་འད་ིལོ་ཡང་

འཕ་ོལེན་གནང་ཡོད།  འནོ་ཀང་སིྤ་འཐུས་
ཨ་ཀུྲག་ཚེ་བརྟན་ལགས་དང་།  སིྤ་འཐུས་
དབངས་ཅན་སྒལོ་དཀར་ལགས་རྣམ་གཉསི་
སླབོ་གཉརེ་དང་ཕག་ལས་གཞན་གི་སབས་

ཀིས་སབྐས་དརེ་འཕ་ོལེན་གནང་མ་ཐུབ་
སབས།  སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་རོང་པ་ོ
བླ་ོབཟང་སནྙ་གགས་ལགས་དང་།  སིྤ་
འཐུས་བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་རྣམ་
གཉསི་ཀིས་ཟླ་ཤས་རིང་མུ་མཐུད་རྒྱྱུན་
ལས་གནང་ཞིང་།  
 ད་ཆ་ ༢༠༡༥ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༡ ནས་སིྤ་འཐུས་ཨ་ཀུྲག་ཚེ་བརྟན་

ལགས་དང།  སིྤ་འཐུས་དབངས་ཅན་སྒལོ་
དཀར་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཕབེས་རྒྱྱུ ་ཡིན་
སབས།  རྒྱྱུན་ལས་ཚོགས་མི་ལས་འཁྱུར་
རྣམ་གཉསི་ལ་ཕབེས་སྐལེ་ཆེད་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༩ ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་
ཚོད་ ༣ པ་ནས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་
དབུ་བཞུགས་ཀིས་རྒྱྱུ ན་ལས་ལྷན་འཛོམས་
ཐོག་གསོལ་ཇ་ཞལ་ཏགོ་སབས་བད་ེཞིག་ 
དང་།  མཇལ་དར་རེ་སྒནོ་འབུལ་གནང་ས།ེ  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་ཁོང་
རྣམ་གཉསི་རྒྱྱུན་ལས་ཀི་ལས་རྒྱྱུན་རིང་ཕག་

ལས་རུ་ངར་ཞིབ་ཚགས་ཀིས་གནང་སྐརོ་ 
དང་།  བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཀི་འཚམས་འད་ི 
གནང་། རྩ་བའི་རྒྱྱུན་ལས་ཚོགས་མི་རྣམ་
པའ་ིལས་རྒྱྱུན་ལོ་གཅིག་ཡིན་ནའང་། སིྤ་
འཐུས་རྣམ་པའི་རྒྱྱུ ན་གི་རང་རང་
ཕག་ལས་དང་སབས་བསནུ་དགོས་
པ་སོགས་གནས་སངས་སྣ་ཚོགས་
དབང་གིས་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་འགའ་
ཤས་རྒྱྱུ ན་ལས་ཀི་ཚོགས་མིར་ལོ་
ཤས་བསུད་མར་བཞུགས་པའང་
ཡོང་གི་ཡོད། ད་དངུ་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་
ལས་ཀི་འགན་དབང་སོགས་ཞིབ་

པ་མཁནེ་འདདོ་མཆིས་ཚེ། བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་རྒྱྱུ ན་ལས་ཚོགས་ཆྱུང་གི་སིྒག་གཞི་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ད་རྒྱའི་
སངེ་ཡོད་པས་དརེ་གཟགིས་གནང་ཞུ།  

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༢ ཉནི་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭར་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དགུང་ལོ་ ༨༠ ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིག་སནོ་
སུང་བརིྩའི ་མཛད་སྒ ོར ་བ ོད ་ མིའི ་ སིྒག་
འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐརོ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།
 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོ
ཆྱུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཐགོ་མ་སུ་བདོ་ཁིམ་ཚེ་
རིང་སྒོལ་མའི་ཚོགས་ཁང་ནང་༸སྐུའི་ག་
སནོ་སུང་བརིྩའི་དབུ་འབདེ་ཀི་མཛད་སྒའོི་སྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་གཙོས་ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་
ངག་དབང་རབ་རྒྱལ་ལགས་དང་། བང་
ཕགོས་བདོ་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
གི་ཁམིས་ཞིབ་པ་མཆོག སྡ་ེར་ལྡནུ་ས་གནས་

འགོ་འཛིན་གིས་གཙོས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་འགོ་
འཛིན་དང་དག་ེཆེ་རྣམ་པ།  སྡ་ེར་ལྡནུ་ཉ་ེ
ཁུལ་གི་བདོ་སླབོ་ཁག་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་
ལས་སླབོ་ཕུག་རྣམ་པ། གཞན་སྐ་ུམགནོ་རྣམ་
པ་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་གསུམ་སངོ་བརྒལ་
བ་འད་ུའཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར། འཕགས་
བདོ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་གླུ་དང་གཞས་སྣ་འཁབ་
སནོ་སོགས་ཞུས་ཏ་ེག་སནོ་སུང་བརིྩའ་ིམཛད་
སྒ་ོདབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེ་ཡིན་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་སབྐས། ཤེས་ཡོན་
ཡར་རྒྱས་ཡོང་བར་གཙོ་བ་ོསིྒག་འཛུགས་ 
དང་། ལས་བདེ། དག་ེརྒན། སླབོ་ཕུག ཕ་
མ་བཅས་ཚང་མའི་ཐགོ་ནས་འབད་བརྩོན་
བདེ་དགསོ་ལུགས་དང་། ལགྷ་པར་སླབོ་གྲྭ་
ཁག་གི་དམའ་རིམ་ནས་ཤེས་ཡོན་གི་གཞི་རྩ་
ཡག་པ་ོབཟ་ོརྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་ 

དང་། སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཁངོ་རང་ཉདི་
ཀིས་སིད་སྐངོ་དམ་འབུལ་ཞུས་པའི་ཉནི་མོ་
ད་ེནས་བཟུང་ཤེས་ཡོན་ད་ེགལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་
ལ་བརིྩ་རྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་
བ་ལྟར་ལོ་བཞིའི་ནང་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་ཡར་
རྒྱས་ཕིན་ཡོད་སྐརོ ་གསུངས་ཡོད་པ་མ་
ཟད། སླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་སླབོ་སྦངོ་དང་
སྤོད་ལམ་ཡག་པ་ོབེད་དགོས་སྐརོ་གསུང་
དནོ། ཁདེ་རང་ཚོས་སླབོ་སྦངོ་ཡག་པ་ོཞིག་
བདེ་དགསོ་ཀི་རེད་མ་གཏགོས། དངེ་སང་
གཞོན་སྐེས་ཁདོ་ཐ་མག་ཉལ་ཐག་འཐེན་
མཁན་དང་དཀར་སུབ་སོགས་སྣམོ་མཁན་
ཡོད་པ་ག་ོརྒྱྱུ ་འདགུ ངས་སྙངི་དནོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ནི་ཁེད་རང་ཚོས་སླབོ་སྦོང་ཡག་པ་ོབས་
ཐོག་སྤོད་པ་ཡག་པ་ོབས་ཏ་ེམི་ཚེ་ཡག་པ་ོ
ཞིག་སྐལེ་ཐུབ་པ་བདེ་དགསོ། ད་ེབཞིན་
ཁེད་རང་ཚོས་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉིས་ཀི་

ཡིག་རྒྱྱུགས་ཆེན་མོའ་ིསབྐས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ 
ཡན་ལོན་མཁན་མང་ཙམ་འཐོན་ཤོག་ 

ཨང་། ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད། ད་ེནས་རིམ་བཞིན་དམའ་རིམ་དང་
མཐ་ོརིམ་སྡ་ེཚན་ནས་བདོ་དབིན་གཉསི་ཀི་
ཐགོ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་བཀའ་དནི་ཆེན་
པ་ོཡིན་སྐརོ་གི་གཏམ་བཤད་འགན་བསྡུར་

དང་། ད་ེཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་
འཕིན་ཁག་གསལ་བའི་སྐུ ་པར་འགེམས་

སནོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་ཁིམ་སླབོ་
གྲྭའི་རྩདེ་ཐང་ད་ུསླབོ་གྲྭ་ནང་ཁུལ་སིལ་པལོ་
འགན་བསྡརུ་དང་། བདོ་ཁིམ་གི་ཁང་ཚན་
ནང་ཁུལ་གཞས་སྣ་འགན་བསྡརུ་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།།

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་ད་ུ༸སྐའུ་ིག་སནོ་སུང་བརིྩའ་ིམཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༥ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧4

དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིམི་ན་ིསོ་ཊར་དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་
ཕགོས་སྐརོ་གི་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༣ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཚེ་རིང་དནོ་གུབ་མཆོག་ 
གིས་ཨ་རིའི་མངའ་སྡ་ེམི་ནི་སོ་ཊར་གནས་
སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་དང་བངླས་དཔྱ་ཁལ་ 
ལག་དབེ་དང་འབྲལེ་བའི་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གི་ཁུལ་དའེི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། རྒྱ་ཆེའ་ིམི་མང་
རྣམས་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་དང་
བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་རྒྱྱུ ་ད་ེརྡ་སའི་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་ཞལ་འདབེས་དང་
སིྦན་པ་བཏང་བའི་བཟ་ོལ་ྟབུ་གང་ཡང་མིན། 
དརེ་བརྟནེ་རྣམ་པ་ཚོས་དང་བླངས་དཔྱ་
དངུལ་འབུལ་སྐབས་མི་རིགས་གཅིག་དང་
རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་རྩ་དནོ་ཆེད་ད་ུའབུལ་གི་
ཡོད་པའི་ང་ོབའོི་ཐགོ་ནས་གནང་རྒྱྱུ ་ད་ེགལ་

ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེཡང་སྤབོས་སེམས་ལནྡ་པའ་ི
ཐགོ་ནས་ཕུལ་དགསོ་པ་ཡིན། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ངོས་ནས་ཡིན་ཡང་བདོ་མི་
མང་ཚོགས་ཀིས་ཕུལ་བའི་དངུལ་འབབ་ད་ེ
ང་ཚོས་རྩ་ཆེན་པརོ་ངསོ་འཛིན་བདེ་བཞིན་
ཡོད། ད་ེས་ྔརྩ་ཆེར་བརིྩས་པ་རེད་ལ་ད་
ཆའང་རྩ་ཆེར་རིྩ་བཞིན་ཡོད། ད་ེབཞིན་མ་
འངོས་པར་ཡང་རྩ་ཆེར་བརིྩ་རྒྱྱུ ་རེད། རྡ་
རམ་ས་ལའི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལོ་
གཅིག་གི་འག་ོགནོ་ད་ེས་ཡ་ཉསི་སངོ་བརྒྱད་
རེད། དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་བ་དརེ་
སྒརོ་ས་ཡ་བརྒྱ་ལགྷ་ཙམ་རེད། ས་ཡ་ཉསི་
སངོ་བརྒྱད་ནས་ས་ཡ་བརྒྱ་ཐེན་པ་ཡིན་
ན། ས་ཡ་ཆིག་སངོ་དགུ་བརྒྱ་ཕིའ་ིརོགས་
རམ་ནས་ཡོང་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོ་ལས་ཀ་
བདེ་མཁན་ཚོས་ས་ཡ་ཆིག་སངོ་དགུ་བརྒྱ་
ད་ེལས་ས་ཡ་བརྒྱ་ད་ེགནད་འགག་ཆེ་བར་

རིྩ་བཞིན་ཡོད། མང་ཚོགས་ཀི་ཆབ་སདི་
དང་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀི་དནོ་
ད་ུཕག་དངུལ་ཕུལ་བ་ཞིག་ཡིན་སབས། ད་ེ
དག་ཆྱུད་ཟསོ་སུ་མི་འག་ོབ་བདེ་རྒྱྱུར་ཤ་ཁུ་
ཤ་ཐིམ་གཏངོ་དགསོ་རྒྱྱུར་ང་ཚོས་ འབད་
བརྩནོ་བདེ་བཞིན་ཡོད། སིྤར་ང་ཚོར་རྒྱལ་
ཁབ་རང་བཙན་པ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའི་ཐ་སྙད་
བདེ་སྤདོ་བདེ་རྒྱྱུའ་ིཆ་རྐནེ་མེད། འནོ་ཀང་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཀའ་དནི་ལ་བརྟནེ་ནས་སྐབས་བཅལོ་
བ་འད་འདའི ་ནང་ནས་མི་འད་བ་ཞིག་ 
དང་། རྒྱལ་ཁབ་བཅྱུ་གཅིག་ནང་ང་ཚོའ་ིསྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཡོད། མི་ཁག་གཅིག་གིས་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ད་ེདག་གཞུང་ཚབ་ཀི་ང་ོ
བརོ་ལ་ྟབཞིན་ཡོད། ད་ེལ་ྟབུའ་ིགནས་ཚྱུལ་
རྣམས་མཁེན་པའི་ཐོག་ནས་དང་བླངས་
དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱྱུར་སྤ་ོབ་དང་ལནྡ་པའི་

ཐགོ་ནས་ཕུལ་དགོས་པ་ལས་འཕང་སེམས་
དང་དཀའ་ངལ་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ས་ེཕུལ་
བ་ཡིན་ན་མི་འགིག་པར་གནད་འགག་ཡོད་
པ་ད་ེདག་དགོངས་པར་འཇགས་རོགས་ཞུ་ 

རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ེལརྟ་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་
ངསོ་ནས་བདོ་མི་ཚང་མས་དང་བངླས་དཔྱ་
དངུལ་འབུལ་རྒྱྱུ ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརིྩ་བཞིན་

ཡོད་ལ་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 
ཅེས་གསུང་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད་ད་རེས་
འདིར་ཡོང་ནས་རྣམ་པ་ཚོར་དང་བླངས་
དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་བཟོ་གཅོས་རྒྱག་རྒྱྱུ ་

སོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་ག་རེ་ཡོད་ཀང་གང་
ཐུབ་སེལ་ཐབས་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།

རྒྱ་གར་གི་མེས་པ་ོདམ་པ་གཱན་ང་ིམཆོག་ལ་རསེ་དན་གིས་སྒ་ོནས་འཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༢ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་བཀའ་ཤག་
གི ་མདུན ་ཐང ་དུ་སིད ་ཚབ ་ ཆོས ་ རིག ་

བཀའ་བླནོ ་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་དབུ་
བཞུགས་ཐོག་རྒྱ་གར་རང་བཙན་འཐབ་

རྩོད་པ་བདག་ཉིད་ཆེན་པ་ོགཱན་ངི་མཆོག་
གི་འཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་

ཚོད་ ༩ ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལྷན་ཁང་ཁག་གི་བཀའ་བླནོ་རྣམ་དང་དུང་

ཆེ་རྣམ་པ། བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་གི་ས་ིཞུའ་ི
ལས་བདེ་བཅས་བཀའ་ཤག་མདནུ་ཐང་ད་ུ
ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ སདི་ཚབ་མཆོག་གིས་
རྒྱ་གར་རྒྱལ་དར་སྒངེ་འཛུགས་གནང་རསེ་
ཚོགས་བཅར་བ་ཚང་མས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་གླུ་
དབངས་སུ་གརེ། ད་ེརསེ་སདི་ཚབ་མཆོག་
གིས་མཛད་སྒ ་ོདང་འབྲེལ་བའི ་ངོ་སྤོད་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། གཱན་ང་ིཇི་མཆོག་
ནི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཡབ་ཆེན་ཡིན་ཞེས་
ཟརེ་གི་ཡོད། ཁ་ོརང་འཁུངས་པའ་ིསབྐས་
དརེ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེབཞིན་དབིན་ཇིའི་
དབང་བསྒྱུར་འགོ་གནས་ཡོད། བདོ་ནང་
བཞིན་མ་རེད་ད་ེདཀའ་ངལ་ཆེན་པའོི་འགོ་
གནས་ཡོད་པའི་སྐབས་དང་འཁེལ་ཡོད། 
དམ་པ་ཁངོ་དབིན་ཇིའི་ལུང་པ་ནས་ཚྱུར་རྒྱ་

གར་ད་ུཡོང་ནས་འགོ་ཁིད་ཀི་ཐུགས་འགན་ 
བཞསེ་ཐགོ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་ལས་
འགུལ་སྤལེ་ཏ་ེརྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་ཐོབ་
ཐུབ་པ་གནང་ཡོད། ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བདོ་
མི་ཚོས་ཁངོ་གི་གནང་སངས་ད་ེཚོ་ནས་དཔ་ེ 
ལེན་རྒྱྱུ ་མང་པ་ོཡོད། ཡིན་ནའང་གཱན་ང་ི
ཇི་མཆོག་དང་ང་ཚོ་ཏགོ་ཙམ་འད་གི་མ་
རེད། གང་ལ་ཟརེ་ན་གཱན་ང་ིཇི་མཆོག་ཁངོ་
རང་ཉིད་ཀི་ལུང་པར་འཐབ་རྩོད་གནང་
ཡོད། སབྐས་ད་ེདསུ་རྒྱ་གར་ནང་དབིན་ཇི་
ཉུང་ངུ་ཞིག་ལས་མེད། ཁ་ོརང་ཚོའ་ིལུང་
པའི་ནང་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་ད་ེལས་ས་ླཔའོི་
ངང་ནས་ལས་དནོ་བསུྒབ་ངསེ་རེད། ང་ཚོ་
རྒྱ་གར་ནང་བསདྡ་ཡོད་པ་དང་སོ་སོའི་ལུང་
པའི་ནང་མེད་སབས་གཱན་ང་ིནང་བཞིན་ང་

ཚོར་བ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད། འནོ་ཀང་གཱན་
ང་ིཇི་མཆོག་ཁོང་གི་རྣམ་ཐར་ད་ེཚོ་ནས་ང་
ཚོས་དཔ་ེལེན་དགསོ་པ་མང་པ་ོཡོད། ད་
ལ་ྟང་ཚོས་རྩདོ་བཞིན་པའི་དབུ་མའི་ལམ་ད་ེ
བཞིན་རྒྱ་གར་གི་མེས་པ་ོདམ་པ་ཁོང་གིས་
ཨ་ཧིམ་ས་ས་ེའཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་འད་བ་
ཡིན། ད་ེཡང་ཨ་ཧམི་ས་ས་ེའཚེ་མེད་ཞི་
བ་ནི་མི་གཞན་ལ་འཚེ་བ་མ་བས་པའི་ཐགོ་
ནས་སོ་སོའ་ིབདནེ་པའ་ིའཐབ་རྩདོ་བདེ་རྒྱྱུའ་ི
ལམ་ཁ་ད་ེདམ་པ་ཁོང་གིས་བསན་གནང་
ཡོད། དསུ་རྒྱྱུན་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ང་ཚོར་གཱན་ང་ིཇི་མཆོག་
གི་ཨ་ཧམི་ས་ས་ེའཚེ་མེད་ཞི་བ་ཞསེ་པ་ད་ེང་
ཚོར་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་བརིྩས་ཀི་ཡོད་ཅསེ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། །

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གནམ་གུ་བཟ་ོགཏངོ་རིག་རྩལ་ཐགོ་སླབོ་གཉརེ་བདེ་བཞིན་པའ་ིའཇིགས་མེད་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་
གཟངེས་ཐནོ་གུབ་འབྲས་ལ་བསགྔས་བརདོ་ཀི་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།

༄༅། །འཕུལ་ལས་རིག་རྩལ་ཐགོ་སླབོ་
སྦངོ་གནང་བཞིན་པའི་སླབོ་བུ་འཇིགས་མེད་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་མཐ་ོསླབོ་ཡིག་རྒྱྱུ གས་
ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༩༧།༩ ལོན་ནས་ཤེས་རིག་
མཐོ་སླབོ་ཀི་སླབོ་ཡོན་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཧིན་
སྒརོ་འབུམ་གཅིག་བཞེས་མཁན་སླབོ་ཕུག་
ཐགོ་མ་ད་ེཆགས་ཡོད། ད་ེཡང་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ
ཆྱུ་ཚོད་ ༡༡ ཐགོ་བཀའ་ཤག་ཚོགས་ཁང་
ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་དང་། ཤེས་རིག་བཀའ་
བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག ཤེས་རིག་
དུང་ཆེ་སབོས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས། ཤེས་
རིག་སླབོ་ཡོན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་འཆི་
མེད་ཚེ་དབངས་ལགས། སླབོ་བུ་འཇིགས་
མེད་ཚེ་རིང་ལགས་བཅས་ལྷན་འཛོམས་

ཐོག་ཤེས་རིག་མཐོ་སླབོ་ཀི་སླབོ་ཡོན་ཚད་
མཐོ་ཤོས་ཧིན་སྒརོ་འབུམ་གཅིག་བཞེས་
མཁན་འཇིགས་མེད་ཚེ ་རིང་ལགས་སུ་
དགའ་བསུའི ་འཚམས་འདི་དང་སྦྲགས་
གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་ 
སོང་། སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་འཇིགས་མེད་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་སླབོ་སྦངོ་གནང་བཞིན་པ་འད་ིརྒྱལ་སིྤའ་ི
ནང་ཆེ་མཐངོ་ཡོད་པའ་ིསླབོ་གཞི་ཞིག་ཡིན་པ་
དང་། མ་འངོས་པར་སླབོ་ཕུག་གཞན་ལ་མིག་
དཔ་ེབཟང་པ་ོཞིག་ཡིན་སྐརོ་གསུངས་པ་མ་
ཟད། འཇིགས་མེད་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཧནི་
ད་ུསེ་ཐན་མཐ་ོསླབོ་ Hindustan University 
ཅེས་པའི་མཐོ་སླབོ་ནང་ལོ་རིམ་དང་པའོི་
ཡིག་རྒྱྱུགས་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༩༧།༩ ལོན་པར་
བརྟནེ་ཤེས་རིག་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་ཡོན་ཚད་

མཐ་ོཤོས་ཧིན་སྒརོ་འབུམ་གཅིག་ཐབོ་ཡོད་
སབས། ད་བར་སླབོ་ཡོན་ཐབོ་མཁན་ཁངོས་
ནས་བརྒྱ་ཆ་མཐ་ོཤོས་ད་ེཆགས་ཡོད། དརེ་
བརྟནེ་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རེས་ཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཀང་འཇིགས་
མེད་ཚེ་རིང་ལགས་ལ་བསྔགས་བརདོ་དང་
འབྲལེ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སླབོ་ཡོན་
འདི་བརྒྱྱུ ད་ཁད་ལས་སླབོ་སྦངོ་བདེ་མཁན་ 
དང་། མཐ་ོསླབོ་ཁག་ཏུ་འགམིས་བཞིན་པའ་ི
སླབོ་མ་གཞན་རྣམས་ལའང་སེམས་འགུལ་
ཐེབས་རྒྱྱུ ར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ངེས་རེད། 
ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་། སིྤར་
འཇིགས་མེད་ཚེ་རིང་ལགས་ན།ི རྡརོ་གླངི་ད་ུ
གནས་སྡདོ་ཕ་ཚེ་རིང་རྡ་ོར་ེལགས་དང་། མ་
ཟླ་བ་སྒལོ་མ་ལགས་གཉསི་ལ་བུ་ཕུག་གསུམ་

ཡོད་པའ་ིནང་ནས་ཆྱུང་ཤོས་ད་ེཡིན་འདགུ་པ་ 
དང་། ཁངོ་ན་ིའཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་བར་
སངྒ་ཏགོ་གཏན་སླབོ་དང་། ད་ེརསེ་རྡརོ་གླངི་
གཏན་སླབོ་ཏུ་འཛིན་གྲྭ་བཅྱུ་པ་བར་སླབོ་སྦངོ་
གནང་རསེ་མ་སུ་རི་གཏན་སླབོ་ནས་འཛིན་

གྲྭ་བཅྱུ་གཉསི་ཐནོ་ཏ་ེད་ཆ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
ཅ་ེནཱཡི་ནང་ཡོད་པའི་ཧནི་ད་ུསེ་ཐན་འཕུལ་
ལས་རིག་རྩལ་དང་ཚན་རིག་བས་ིགནས་ཁང་
ད་ུགནམ་གུ་བཟ་ོགཏངོ་རིག་རྩལ་ཐགོ་སླབོ་
གཉརེ་གནང་བཞིན་པ་ཡིན་འདགུ །


