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ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

སདི་སྐངོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡༤ ནས་ ༢༥ བར་ག་ོཝར་ Goa རྒྱ་གར་
ཉམས་ཞིབ་བས་ིགནས་ཁང་ India Foundation 
གིས་གོ་སིྒག་གནང་བའི་རིག་གནས་འདྲ་མིན་གི་
ཁྱད་མཁས་མི་སྣའ་ིལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་གཉསི་པར་ 
2nd India Ideas Conclave 2015 མཉམ་
ཞུགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་། ད་ེ
བཞིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ཤེས་རིག་དུྲང་ཆེ་
མཆོག་དང་ལནྷ་མཇལ་འཕྲད། ད་ེརསེ་ཁ་ེན་ཌའ་ི
གངོ་ཁྱརེ་ཧ་ེལི་ཕཀེསི་ Halifax ར་ུརྒྱལ་སིྤའ་ི
བད་ེའཇགས་གླངེ་སགེས་ཞེས་པའི་ལྷན་ཚོགས་
ཐངེས་བདནུ་པར་ 7th Halifax International 
Security Forum མཉམ་ཞུགས་དང་གསུང་
བཤད་གནང་རྒྱྱུ ་སོགས་ཀི་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་
ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད།།

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལམྕ་སྐ་ུཨང་སང་སུ་ཀི་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཚན་རིག་པ་དང་ལནྷ་བག་ོགླངེ་མཛད་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡༢ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་
གཞི་བས་པའི་ན་ེརུ་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་ Jawaharlal Nehru University 
ད་ུནང་པའི་གུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་ལས་དབུ་
མ་པའི་ལ་ྟགུབ་ཀིས་ཆོས་རྣམས་ཀི་དནོ་དམ་
གི་གནས་ལུགས་ལ་དཔྱད་ཚྱུལ་དང་དངེ་
རབས་ཚན་རིག་གི་ཚད་རལུ་དངསོ་ཁམས་
རིག་པའི་རྣམ་གཞག་གམ་ཀནོ་ཊོམ་ཕ་ིསིག་
སི་ Quantum Physics ཐགོ་ནས་ཆོས་
རྣམས་ཀི་ཡིན་ལུགས་ལ་དཔྱད་ཚྱུལ་གི་བག་ོ
གླངེ་ལནྷ་ཚོགས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས། ད་ེ
ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གཙྱུག་ལག་སླབོ་ཁང་
ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་གཙྱུག་ལག་
སླབོ་ཁང་གི་རེག་ཊར་ Rector སླབོ་དཔནོ་
སྐ་ུཞབས་པྲ་སེན་ཇིཏ་སེན་ Prof Prasenjit 
Sen མཆོག་དང་གཙྱུག་ལག་སླབོ་ཁང་གི་ཉ་ེ
བའ་ིརིགས་བདག་སླབོ་དཔནོ་སྐ་ུཞབས་ཨེ་སི་
ཀ་ེསོ་པ་ོརི་ Vice-Chancellor Prof SK 
Sopory མཆོག ད་ེབཞིན་བདོ་རིགས་སླབོ་
མ་སོགས་ཀིས་ལག་ཏུ་མཇལ་དར་ཐགོས་ཏ་ེ
ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ 
དེ་རེས་ཚོགས་ཁང་དུ་གདན་ཞུས་ཀིས་
སྡངིས་ཆའི་སངེ་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་བསནུ། 
གཙྱུག་ལག་སླབོ་དཔནོ་སྐ་ུཞབས་པྲ་སེན་ཇིཏ་
སེན་མཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་
༸གོང་ས་མཆོག་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་མ་ཟད། 
བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་སྐརོ་སནྙ་སྒནོ་ཞུས།
 སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། བཀུར་འསོ་
སྤུན་ཟླ་ཕ་ོམོ་རྒན་གཞོན་རྣམ་པར་ཐགོ་མར་
འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ངསོ་རང་གང་
ཟག་དཀྱུས་མ་ཞིག་ལས་དམིགས་བསལ་

བ་ཞིག་གང་ཡང་མིན། ངསོ་རང་བིས་པ་
ལོ་ ༧།༨ སབྐས་ནས་བླ་ོའཛིན་བ་རྒྱྱུ ་འག་ོ
བཙྱུགས་པ་རེད། ད་ལ་ྟལོ་ ༨༠ བསླབེས་
ཡོད་ཀང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་པཎ་གུབ་ཚོས་
མཛད་པའི་གཞུང་ད་ེདག་ལ་ཉིན་ལྟར་ལྟ་
ཀླགོ་བས་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་གང་ཐུབ་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་བཞིན་ཡོད། དསེ་བསམ་བླ་ོགུ་
ཡངས་པ་ོབ་རྒྱྱུར་ཕན་ཐགོས་འདགུ ལགྷ་
པར་སནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་རང་ཉདི་ཀིས་

ངས་གང་བཤད་པ་དརེ་ང་ལ་དད་པ་དང་
གུས་ཞབས་བས་ནས་ཡིད་ཆེས་མ་བས་པར་
དརེ་བརག་དཔྱད་བས་ནས་ཁས་ལེན་བསོ། 
ཞསེ་གསུངས་ཡོད། ངསོ་རང་དརེ་མོས་པ་ོ
ཡོད། ངསོ་རང་ལོ་ ༡༩།༢༠ སབྐས་འཕུྲལ་
ཆས་རིགས་ལ་ད་ོསྣང་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་ཙམ་
ད་ུམ་ཟད། འཕུྲལ་ཆས་ད་ེདག་ལས་ཀ་བདེ་
སངས་གང་འདྲ་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་སེམས་
ནང་ཡ་མཚན་སྐསེ་མངོ་། དརེ་བརནེ་རིམ་
བཞིན་ཚན་རིག་ལ་ད་ོསྣང་བསླབེས་པ་ད་ེའདྲ་
རེད། འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ ༣༠ གངོ་ངསོ་ཀིས་
ཚན་རིག་པ་དང་ལྷན་འཇིག་རནེ་ཁམས་ཀི་
རིག་པ་དང་ཀདླ་ཁམས་རིག་པའ་ིརྣམ་གཞག 
ཚད་རུལ་དངོས་ཁམས་རིག་པས་གཙོས་

དངསོ་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་སོགས་
ཀི་སྐརོ ་ཚན་རིག་པ་དང་ལྷན་གོ ་བསྡུར་
བས་མངོ་ཡོད། བག་ོགླངེ་བས་པའ་ིའབས་
བུར་ཕགོས་གཉསི་ཀར་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་ 
བྱུང་ཡོད། ད་ེརིང་ལནྷ་ཚོགས་འད་ིལ་ྟབུ་
གོ་སིྒག་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཡི་རང་
བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ངསོ་ཀི་མི་
ཚེའི ་འགོ ་སདོ ་སྐབས་ཚན་རིག་གི ་ན ུས་
པ་ད ེ་ ཕི ་དངོས་པ ོའི ་འཛུགས་སུྐན་རྐྱང་

རྐྱང་སངྒ་ལ་ཕིན་པ་ལ་ྟབུ་རེད། ད་ེནས་
དསུ་རབས་ ༢༠ མཇུག་ཏུ་ཚན་རིག་པ་
རྣམས་ཀིས་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེད་ེལུས་པ་ོ
བདེ་ཐང་ཡོང་རྒྱྱུ ར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་
ཤེས། ང་ཚོར་དངེ་སབྐས་འཕྲད་བཞིན་
པའི་དཀའ་ངལ་མང་དག་གཅིག་བསམ་བླ་ོ
དང་མོང་ཚོར་ལ་བརནེ་ནས་ཡོང་བཞིན་
ཡོད། བག་ོགླངེ་འད་ིལ་ྟབུས་དནོ་དག་གཉསི་
བསུྒབ་ཐུབ་རྒྱྱུའ་ིརེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། སོ་
སོའི ་གོ ་ར ོགས་རྒྱ་ཆེ ་རུ ་གཏོང ་ ཐུབ ་པ ་ 
དང་། གནས་ལུགས་རགོས་པའ་ིཤེས་
རབ་གོང་ད་ུསྤལེ་ནས་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་
བླརོ་གདངོ་ལེན་བདེ་ཐུབ་རྒྱྱུ འི་ཕན་ཐགོས་
ཡོད། བམས་བརྩ་ེདང་ཤེས་རབ་གཉསི་

ཟུང་འབལེ་ཐོག་ནས་འག་ོཐུབ་པ་ཡིན་ན། 
འག་ོབ་མི་རིགས་སིྤའི་བད་ེདནོ་ལ་སནྨ་པའི་
ཞབས་འདགེས་བསུྒབ་རྒྱྱུའི་མཐུན་རྐྱནེ་ཏན་
ཏན་ཡོང་རྒྱྱུ ་རེད། ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
བསུན་བགོ་གླ ེང་དངོས་སུ ་དབུ་འཛུགས་
མཛད། བག་ོགླངེ་གི་ཚོགས་ཐངེས་དང་པའོ་ི
སབྐས་གཙྱུག་ལག་སླབོ་དཔནོ་སྐུ་ཞབས་ཨེན་
མུ་ཀུན་དཱ་ Prof N Mukunda ལགས་
ཀིས་ཕ་རན་སིའི་ཚན་རིག་ཉམས་ཞིབ་པ་
སྐ་ུཞབས་མེ་ཀལ་བྷ་ིཊི་བྷལོ་ Prof Michel 
Bitbol ལགས་ཀིས་ཚད་རལུ་དངསོ་ཁམས་
རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ལས་རནེ་འབལེ་ལྟསོ་
གུབ་ཐགོ་ཉམས་ཞིབ་གནང་བའི་གུབ་དནོ་
སནྙ་ཐ་ོཞིག་སནྙ་སྒནོ་ཞུས། གཞན་ཡང་
སབྐས་དརེ་ཝཱ་ཎ་དབུས་བདོ་ཀི་གཙྱུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ད་ེསྔའི་ངསེ་སནོ་པ་དགེ་
བཤེས་ངག་དབང་བསམ་གཏན་ལགས་ཀིས་
ནང་པའི་གུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་གང་
ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་བཞེས་ཚྱུལ་
སྐརོ་སོགས་སནྙ་སྒནོ་ཞུས་པ་མ་ཟད། སེར་
བེས་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་སངས་རྒྱས་
ལགས་ཀིས་སེམས་ཙམ་པའི་ཕི་དནོ་འགོག་
པའི་རིག་པའི་སྐརོ་སོགས་སྙན་སྒོན་ཞུས། 
ཉིན་རྒྱབ་ཚོགས་ཐེངས་དང་པ ོའི ་སྐབས་
གཙྱུག་ལག་སླབོ་དཔནོ་སྐུ་ཞབས་རཱ་ཇ་རཱམ་
ནཏཱི་ནན་ཱ Prof Rajaram Nityananda 
ལགས་དང་གཙྱུག་ལག་སླབོ་དཔནོ་སྐ་ུཞབས་
མེ་ཐུ་ཅནྡྲན་ཀུན་ནལེ་ Prof Matthew 
Chandrankunnel ལགས་བཅས་ཀིས་
དབུ་མ་པའི་ལྟ་གུབ་དང་ཚད་རུལ་དངོས་
ཁམས་རིགས་པའི་ནང་དངསོ་པའོི་དནོ་དམ་
གི་གནས་ལུགས་ལ་དཔྱད་པ་བ་ཚྱུལ་སྐརོ་
སོགས་སནྙ་སྒནོ་ཞུས་ཡོད།།

༄༅། །ཉ་ེལམ་འབར་མའ་ིའསོ་བསྡ་ུཆེན་
མོའ་ིསབྐས་འབར་མའ་ིམང་གཙོ་ཚོགས་པར་
National League for Democracy རྒྱལ་
ཁ་ཆེན་པ་ོཐབོ་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་སིད་སྐོང་བླ ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
འཚམས་འཕྲིན་ཞིག་ཕུལ་བའི་ནང་འཁོད་
དནོ། ངསོ་ཀིས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་
བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྐུ་ཉདི་མཆོག་
གི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པར་ཐངེས་འདིའི་རྒྱལ་
ཡོངས་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཆེན་

པ་ོཐབོ་པར་དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འདྲ་ིཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། སྐ་ུཉདི་མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་
བཟང་བཙོན་ནས་གླདོ་བཀལོ་ཐོབ་སྐབས་
འཛམ་གླིང་མི་མང་ཚོས་འབར་མའི་ནང་
རིམ་བཞིན་མང་གཙོའི་བཅོས་བསྒྱུར་ཡོང་
རྒྱྱུ ་རེད་བསམས་པའི་རེ་བ་ཆེན་པ་ོབས་པ་
ལརྟ། ད་ཆ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ནང་
སྐུ་ཉིད་མཆོག་བཙོན་གལོ་ཐོབ་ནས་མི་ལོ་ 
༥ ཏག་ཏག་འཁརོ་རསེ་མང་ཚོགས་རྣམས་
ཀིས་མང་གཙོའི་འསོ་ཤོག་གི་ལམ་ནས་སྐུ་

ཉདི་མཆོག་གི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པར་རྒྱལ་ཁ་
ཆེན་པ་ོཐབོ་ཡོད། འད་ིན་ིདནོ་དངསོ་སྐ་ུཉདི་
མཆོག་གི་དགངོས་པར་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་
བཞིན་པའི་མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་ལ་རྒྱལ་
ཁ་ཐབོ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། སྐ་ུཉདི་མཆོག་
གིས་བཟདོ་བསན་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིལམ་
སནོ་གནང་བ་ད་ེནི་བདོ་མིས་གཙོས་འཛམ་
གླིང་ཡོངས་ལ་སྙིང་སབོས་སྐེ་གཞི་ཞིག་
ཡིན། སིྤར་བདོ་དང་འབར་མ་ཡུལ་གཉསི་
ཀི་ནང་ད་ུནང་ཆོས་དར་ཁྱབ་ཡོད་པ་གཅིག་

མཚྱུངས་ཡིན་པ་མ་ཟད། མང་གཙོ་དང་
གཞི་རྩའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་། ད་ེབཞིན་
འཆམ་མཐུན་སོགས་ཀི་རིན་ཐང་ད་ེདག་ལ་
ཆོད་སེམས་བརན་པསོ་རྒྱྱུ ན་འཁྱངོས་ཡོང་
ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད། ངསོ་ཀིས་སྐ་ུཉདི་
མཆོག་གི་ལས་དནོ་གང་ཅིའ་ིཐགོ་བ་བ་ལམ་
ལྷངོས་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། བདོ་
ཀི་གནད་དནོ་མགགོས་མྱུར་གསལ་རྒྱྱུའ་ིཐད་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རྒྱྱུའ་ིརེ་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་
འཁདོ་ཡོད།།

འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་གི་གསལ་བསྒགས།

་བིས་པའ་ིཀླགོ་རྩལ་ཁདི་ཐབས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་།

༄༅། །མཚྱུངས་མེད་ས་གནས་འསོ་བསྡ་ུ
འགན་འགན་འཛིན་མཆོག་ལ།
          ཆེད་ཞུ། འད་ིནས་ ༢༠༡༥།༡༡།༠༦ 
འཁོད་འསོ་འཕནེ་པའི་མིང་གཞུང་དབེ་སྐལེ་བ་
རྒྱྱུ འི་གོ་སྐབས་གཉསི་པ་དགོངས་བཞེས་གནང་
སྐརོ་གི་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཡོད་པ་དའེི་ནང་
དབེ་སྐལེ་འག་ོའཛུགས་དང་མཐའ་མའ་ིདསུ་ཚོད་
གསལ་ཁ་མེད་གནས་ཞུ་མཁན་ཡོང་འདགུ་པ་ཁ་
གསལ་བཟ་ོརྒྱྱུར།
༡༽འསོ་འཕནེ་པའི་དབེ་སྐལེ་བ་རྒྱྱུ འི་གོ་སྐབས་
གཉསི་པ་འག་ོའཛུགས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༠༦ གསལ་བསྒགས་གནང་ཚེས་ནས་ཡིན་
དགསོ་པ་དང་། དསུ་ཚེས་མཐའ་མ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༢ ཚེས་ ༢༠ ཉནི་བར་ཡིན། (གཞི་རྩའ་ིགཞུང་
འབལེ་དྲ་རྒྱ་ tibet.net ནང་གསལ་བཀདོ་ཡོད།)
༢༽དའེི་བར་འསོ་འཕནེ་པའི་དབེ་སྐེལ་གསར་
པ་ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ཐོབ་ཁོངས་འདྲསེ་མེད་
ཇི་བྱུང་གི་གངས་ཐོ་ཁ་གསལ་སྙིང་བསྡུས་འདི་
གར་གང་སྔ་གླགོ་འཕྲནི་སོགས་ཀི་བརྒྱྱུ ད་འབུལ་
རྒྱྱུ ་དང་། ཞིབ་ཆའ་ིའསོ་འཕནེ་པའ་ིམིང་གཞུང་
དབེ་སྐལེ་ཟུར་འཛར་(ཀ)ནང་གསལ་ཞིབ་བཀང་
གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦།༠༢།༢༨ འགངས་མེད་ས་
གནས་ནས་དབུས་སུ་འབུལ་དགོས་པ་ཡིན་པས་
ད་ེལུགས་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་ཡོང་བ་ཕབེས་
འདགུ་པ་དགངོས་འཇགས་ཞུ། དབུས་འསོ་བསྡ་ུ
ལས་ཁང་ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡ ལ་
ཕུལ།།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༠ 
ནས་ ༡༤ བར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀིས་ག་ོསིྒག་འགོ རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
སྦངེ་ལོར་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་
མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུབིས་པའི་ཀླགོ་རྩལ་
ཁདི་ཐབས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་
ཟབ་སྦངོ་ཐགོ་སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པའི་ཁྱབ་
ཁངོས་དང་། བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཁྱབ་ཁངོས། 
ར་ས་བདོ་ཁིྱམ་བཅས་ཀི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་གཞི་རིམ་
འགོ་མའ་ིདག་ེརྒན་ཁྱནོ་གངས་ ༢༣ མཉམ་
ཞུགས་གནང་འདགུ ཟབ་ཁདི་གནང་མཁན་ལྡ་ི
ལི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ལམྕ་སྐུ་མཁས་
དབང་ལ་ཏ་ིཀ་གུཔཱ་ Dr. Latika Gupta 
ལགས་ཡིན་འདགུ །
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འབ་ིར་ུརངོ་གིས་ཁམིས་ཐགོ་ནས་ཆོས་དད་རང་མོས་རྩ་གཏརོ་གཏངོ་བཞིན་པ།
༄༅། །བདོ་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
དང་མང་གཙོ་འཕལེ་རྒྱས་ལྟ་ེགནས་ཁང་
གིས་གནས་ཚྱུལ་སྤལེ་བ་ལརྟ་ན། འབ་ིར་ུ
རོང་གིས་བདོ་མིའི་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་
རང་དབང་བཀག་སྡམོ་ཐད། ཆེད་དམིགས་
ཁིམས་སིྒག་སྣ་ཚོགས་བཟསོ་ཏ་ེདགོན་པར་
ཕགོས་ཡོངས་ནས་སངས་འཛིན་ད་ོདམ་དང་
གྲྭ་བཙྱུན་རྣམས་ཕིར་ཕུད། མང་ཚོགས་ཀི་
ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་བཀག་སྡམོ་བཅས་
བས་ཏ།ེ དགནོ་པ་ན་ིསདི་གཞུང་གི་ལས་
ཁུངས་དང་གྲྭ་བཙྱུན་རྣམས་དམར་ཤོག་
ཚོགས་མི་ལ་ྟབུར་སྒྱུར་གིན་ཡོད་འདགུ ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ཉནི་འབ་ི
ར་ུརངོ་གིས་སདི་གཞུང་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༢༤ 
ས།ེ ༼ཆོས་ལུགས་ཁྱབ་ཁྱངོས་བཅསོ་
བསིྒག་གཙར་བཤེར་དང་ཚད་ལྡན་བཟོ་
རྒྱྱུ འི་ལས་དནོ་སརྔ་བས་གཏིང་ཟབ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་
དང་། དགནོ་སྡའེ་ིདབང་ཆ་བཞིར་ཁམིས་
ལརྟ་ཤུགས་སྣནོ་རྒྱག་རྒྱྱུའི་ལས་ཀའི་འགན་
འཁི་རྩད་གཅོད་མཐར་ཕིན་བ་རྒྱྱུ འི་སྐརོ་
གི་འབི་རུ་རོང་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གི་
ཆད་གཅདོ་གཏན་འབབེས། གནས་སབྐས་
ལག་བསར་བ་རྒྱྱུ །༽ ཞསེ་པའ་ིལེའུ་གསུམ་
དང་ནང་གསེས་ས་བཅད་ ༢༤ དང་དནོ་
ཚན་ ༧༤ ཅན་གི་སིྒག་གཞི་ཡིག་ཆ་ཞིག 
རོང་གི་ཐད་གཏོགས་ཚན་པ་ཁག་དང་། 
ཤང་༼གངོ་རལ།༽མི་དམངས་སིད་གཞུང་
ཁག དགནོ་སྡ་ེད་ོདམ་ཨུ་ཡོན་ལནྷ་ཁང་ཁག 
མངའ་ཁོངས་སྡ་ེཁུལ་ད་ོདམ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་
ཁང་། དགནོ་པ་དང་སྡ་ེབར་ཆེད་མངགས་
བཅའ་སྡདོ་ལས་བེད་སོགས་སུ་འགམེས་
སྤལེ་བས་ཏ།ེ འབ་ིར་ུརངོ་ཁངོས་ཀི་དགནོ་
སྡ་ེཁག་གི་ཆོས་ལུགས་བེད་སྒ་ོཁག་ལ་ད་ོ
དམ་ནན་མོ་དང་། གྲྭ་བཙྱུན་གངས་འབརོ་
ཚད་འཛིན་དང་ཕིར་ཕུད་སོགས་བཀག་
སྡམོ་བདེ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུབཏང་ཡོད། ཡིག་
ཆ་དའེི་ནང་འབ་ིརུ་རངོ་གིས་ལས་དནོ་རྣམ་
གངས་ ༢༤ བགར་བའ་ིཐགོ་ནས། ས་
གནས་བདོ་མིའི་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་རང་
དབང་བཀག་སྡམོ་བ་དགོས་པ་གསལ་བརོ་
བསྒགས་ཡོད། ནང་དནོ་ད་ེདག་ཕགོས་
བསྡམོས་བས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་གཞུང་གིས་
དགོན་པའི་སལོ་རྒྱྱུན་ལམ་ལུགས་ལ་བཅསོ་
བསྒྱུར་གིས་ད་ོདམ་བཀག་སྡམོ་བདེ་བཞིན་
པའ་ིཐད་ནས།
༡། དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་རནེ་བཞངེས་རིགས་
དངོས་མཐའ་དག་རེ་རེ་བཞིན་ཐོ་འགོད་
བས་ཐགོ ད་ེདག་ཉར་འཇགོ་དང་ཞིག་
གསོའི་ཁེ་དབང་མཐའ་དག་རྒྱ་གཞུང་གིས་
བཙན་འཕྲགོ་སངས་འཛིན་བདེ་བཞིན་ཡོད།
༢། དགནོ་པའ་ིཆོས་ལུགས་བདེ་སྒ་ོམཐའ་
དག་ལ་སངས་འཛིན་བས་ཏ།ེ མང་ཚོགས་
ཀིས་དབང་ལུང་དང་གསུང་ཆོས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཚད་
བཀག་ནན་མོ་བཟསོ་ཡོད།
༣། དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་ནས་དགནོ་སྡ་ེདང་

བ་ླསུྤལ་ལ་འབུལ་དངསོ་ཕུལ་བ་མཐའ་དག་
ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་སངས་འཛིན་ད་ོདམ་བས་
ཏ།ེ དགནོ་པའ་ིདཔལ་འབརོ་འད་ུའགདོ་
དང་རནེ་བཞེངས་འཛུགས་སུྐན་གི་ལམ་ཁ་
ཡོད་ཚད་བཀག་འགགོ་སྡམོ་བས་ཡོད།
༤། དགནོ་སྡ་ེདང་བ་ླསུྤལ། གྲྭ་བཙྱུན་བཅས་
ཀི་ངསོ་ནས་གོད་ཆག་བྱུང་ཡུལ་ལ་བམས་
བརྩ་ེརོགས་སྐརོ་དང་། འཚོ་བར་དཀའ་

ངལ་ཅན་གི་མང་ཚོགས་ལ་རོགས་དངུལ་
བསིྐ་གཡར་སོགས་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་
ལས་སྒ་ོམཐའ་དག་བཀག་སྡམོ་བས་ཡོད།
༥། དགནོ་སྡ་ེགྲྭ་བཙྱུན་གི་འདལུ་ཁམིས་
རྣམས་དམར་གཞུང་གི་ཁིམས་སིྒག་གི་ངོ་
བརོ་བསྒྱུར་ཐབས་བས་ཏ།ེ གྲྭ་བཙྱུན་རྣམས་
ཀི་ཐསོ་བསམ་སྒམོ་གསུམ་གི་རང་དབང་ལ་
གཅྱུན་སྡམོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།
༦། དགནོ་པར་དསུ་རྒྱྱུན་གཟའ་ཕུར་བུའ་ི
ཉནི་གྲྭ་བཙྱུན་བསྡུ་སྐངོ་གིས་ཆབ་སིད་སླབོ་ 
གསོ་སྤལེ་དགོས་པའི་སིྒག་གཞི་བཟསོ་ཏ།ེ 
ཆབ་སིད་སླབོ་གསོ་སྤལེ་ཡུལ་གི་དམར་ཤོག་
སླབོ་གྲྭ་ཞིག་ཏུ་སྒྱུར་བཞིན་ཡོད།
 རྒྱ་གཞུང་གིས་བ་ླསུྤལ་དང་སྐསེ་
ཆེན་རྣམས་ལ་བཙན་གནནོ་སངས་འཛིན་
བདེ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་ནས།
༡། བ་ླསུྤལ་ངསོ་འཛིན་གི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་
བདག་དབང་ཡོད་ཚད་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་ 
འཕྲགོ་གིས། བ་ླསླབོ་ཀི་དམ་ཚིག་དང་དབང་
ལུང་མན་ངག་གི་བརྒྱྱུད་པ་སོགས། ཆོས་
ཕགོས་ཀི་ལུགས་སལོ་མཐའ་དག་རྩ་གཏརོ་
བདེ་བཞིན་ཡོད།
༢། བ་ླསུྤལ་དང་སྐསེ་ཆེན་དམ་པ་དག་ལ་
བཙན་དྲགས་གནནོ་ཤུགས་སྤད་ནས། གྲྭ་
བཙྱུན་རྣམས་ལ་དམར་ཤོག་གི་ཆབ་སིད་
སླབོ་གསོ་དྲལི་བསྒགས་བདེ་བཅྱུག་ས།ེ བ་ླ
སུྤལ་རྣམས་དམར་ཤོག་ཁིམས་སིྒག་སྤལེ་
མཁན་གི་མགནི་ཚབ་པ་བཟ་ོབཞིན་ཡོད།
རྒྱ་གཞུང་གིས་གྲྭ་བཙྱུན་རྣམས་ལ་བཀག་
སྡམོ་སངས་འཛིན་བདེ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་ནས།
༡། རྒྱ་གཞུང་གི་གཏན་འབབེས་ཚད་བཀག་
ལརྟ། དགནོ་སྡ་ེདང་ལ་ྷཁང་། རི་ཁདོ་བཅས་

ཀི་གྲྭ་བཙྱུན་རྣམས་བཙན་ཤུགས་ཀིས་ཕིར་
ཕུད་གཏངོ་གི་ཡོད།
༢། གྲྭ་བཙྱུན་རྣམས་ཀི་ཆོས་སླབོ་གཉརེ་ཐད་
བཀག་སྡམོ་གིས་གྲྭ་པ་ཆོས་སྐརོ་ད་ུབསྐདོ་རྒྱྱུ ་
གཏན་འགགོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།
༣། གྲྭ་བཙྱུན་རྣམས་རྒྱྱུན་ལནྡ་ཡར་མར་
ཕགོས་བསྐདོ་སབྐས་སུའང་རྒྱ་གཞུང་ལ་སནྙ་
སེང་དགངོས་འཁལོ་ལེན་དགསོ་པའི་བཟང་

བཙོན་གི་རྣམ་པར་བསྒྱུ ར་ནས་གྲྭ་བཙྱུན་
ཚོའི་འག་ོབསྐདོ་རང་དབང་ལ་བཀག་སྡམོ་
ནན་མོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།
༤། དགནོ་པར་གྲྭ་བཙྱུན་ས་མིག་སངོ་པའ་ི
ཐོག་གྲྭ་བཙྱུན་གསར་པ་བསྡུ་ལེན་སྐབས། 
བཙན་གིས་དམར་ཤོག་དང་རྒྱ་གཞུང་ལ་
དགའ་ཞེན་དང་ཁོ་ཚོའི་བཀའ་བཀོལ་ལ་
ཉན་མཁན་འདམེས་སུྒག་བས་ཏ་ེགྲྭ་བཙྱུན་
རྣམས་དམར་ཤོག་ཏང་མིའི་ངོ་བརོ་སྒྱུ ར་
བཞིན་ཡོད།
 རྒྱ་གཞུང་གིས་དད་ལྡན་མང་
ཚོགས་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གནས་རྒྱྱུན་འཛིན་
བཀག་སྡམོ་དང་དགོན་གངོ་བར་གི་དད་
མོས་འབལེ་བ་རྩ་གཏརོ་གཏངོ་བཞིན་པའི་
ཐད་ནས།
༡། གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀིས་དབང་ལུང་
དང་གསུང་ཆོས་ཞུ་བར་ཚད་བཀག་ནན་མོ་
བཟསོ་ས།ེ དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་ཀི་ཆོས་དད་
རང་དབང་ལ་བཀག་སྡམོ་བདེ་བཞིན་ཡོད། 
༢། དགནོ་སྡ་ེདང་གཞི་རིམ་གངོ་སྡ་ེབཅས་
སུ་རནེ་བཞེངས་དང་མ་ཎི་ར་ོབརོས་སོགས་
ཆོས་ལུགས་དད་མོས་དང་འབེལ་བའི ་
འཛུགས་བསུྐན་མཐའ་དག་ལ་བཀག་སྡམོ་
ནན་མོ་བས་ཡོད།
༣། དགནོ་སྡ་ེདང་བ་ླསུྤལ། གྲྭ་བཙྱུན་བཅས་
ནས་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཁདོ་ཀི་རྩདོ་རྙགོ་
འདམུ་སིྒག་བདེ་བཞིན་པའི་སརྔ་སལོ་བཟང་
པ་ོབཀག་སྡམོ་བས་ཏ།ེ དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་
དང་བླ་སུྤལ་གྲྭ་བཙྱུན་བཅས་བར་གི་དམ་
ཚིག་དང་དད་མོས་འབལེ་བ་གཅོད་ཐབས་
བདེ་ཀིན་ཡོད།
༤། དགནོ་སྡ་ེདང་བ་ླསུྤལ། གྲྭ་བཙྱུན་བཅས་

ཀིས་བདོ་ཀི་རིག་གནས་སླབོ་གཉརེ་ཆེད་
བཙྱུགས་པའི་སླབོ་གྲྭ་དང་འཛིན་གྲྭ་སོགས་
གཏན་འགགོ་བས་ཏ།ེ མང་ཚོགས་ཁདོ་
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གནས་རྒྱྱུ ན་འཛིན་
ཡོང་བར་བཀག་སྡམོ་བདེ་ཀིན་ཡོད། ད་ེ
བཞིན། ཆོས་ལུགས་མི་སྣའ་ིཁདོ་གངོ་ཚོའ་ི
ཨུ་ཡོན་ལནྷ་ཁང་གཉསི་ཀི་ཚོགས་མི་དང་། 
མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཀི་འཐུས་

མི། སདི་གསོ་
ཨུ་ཡོན་ ༼གྲྭ་
བཙྱུན་ཕུད།༽ 
མི ་ སྣ ་ ག ཙོ ་
གས། ནགས་
སུང་པ་སོགས་
ཆོས་སིད ་གོ ་
གནས་གཉིས་
ལྡན་ཅན་མེད་
པ་བཟ་ོདགོས་
པ། དགནོ་
པའི ་ ད ོ་ དམ ་
བེད ་ མཁན ་
ག ཞུ ང ་ གི ་
འབ ེལ ་ ཡོ ད ་

ལས་བེད་དང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ལས་
བདེ། དགནོ་པའ་ིབ་ླསུྤལ་དང་གྲྭ་བཙྱུན་
སོགས་ནས། འབལེ་ཡོད་ཀི་ཡིག་ཆ་རྣམས་
གསང་རྒྱ་དམ་པ་ོམ་བས་པར་ཕི་ལོགས་སུ་
གར་འཇུག་མཁན་ལ་ཁམིས་གཅདོ། དརེ་
མ་ཟད་དགོན་སྡ་ེདང་མང་ཚོགས་ཁདོ་དལོ་
རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བཀག་སྡམོ་གིས་རྩོད་
རྙ ོག་བཟོ་མཁན་ལ་ཆད་གཅོད་སོགས། 
ཆོས་ལུགས་དད་མོས་རང་དབང་བཀག་
སྡམོ་བ་ཐབས་སྐརོ་གི་ལས་དནོ་སྣ་ཚོགས་
ཤིག་ཚྱུད་ཡོད་པ་རེད། 
 གཞན་ཡང་། ཡིག་ཆ་ད་ེལས་
གསལ་བརོ་མཐངོ་ཐུབ་པ་ན།ི རྒྱ་གཞུང་
གིས་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་རང་དབང་
བཀག་སྡམོ ་དང་གྲྭ ་བཙྱུན་ཕིར་ཕུད་ཀི ་
ཁིམས་དང་སིྒག་གཞི་ཆེད་ད་ུབཟསོ་ཐོག 
རིག་གསར་ལྟར་སིྤ་ཚོགས་ལས་འགུལ་
གི་ང་ོབའོ་ིསྒ་ོནས། ཐབས་ལམ་རིམ་པ་ལ་ྔ
རུ་བགར་བའི་ཐོག་ནས་བཀག་སྡམོ་ལས་
འགུལ་ད་ེལག་བསར་ནན་མོ་བེད་བཅྱུག་
ཡོད།
༡། རངོ་གི་ཐད་གཏགོས་ལས་ཁུངས་འཐབ་
ཕོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་དང་དམར་ཤོག་
རྩ་འཛུགས་སྡ་ེཁག ཆོས་དནོ་ལས་ཁུངས། 
ནརོ་སདི་ལས་ཁུངས། ཞང་དང་གངོ་རལ་
རིམ་པའ་ིསདི་གཞུང་། དགནོ་པར་བཅའ་
སྡདོ་ལས་དནོ་ར་ུཁག་སོགས། སདི་གཞུང་
གི་འབལེ་ཡོད་སྡ་ེཁག་དང་ལས་བདེ་རྣམས་
ཀིས་ཆོས་ལུགས་བཀག་སྡམོ་ལས་འགུལ་
ལྷདོ་ཡངས་བཏང་ཚེ། ཁངོ་ཚོར་སདི་གཞུང་
གི་ངསོ་ནས་ཉནེ་བར་གཏངོ་བ་དང་མིང་ཐ་ོ
ནག་པརོ་ཐ་ོའགདོ་བདེ་པ། ཕགོས་དངུལ་

མེད་པ་བཟ་ོབ། ལས་གནས་ནས་ཕིར་ཕུད་
གཏངོ་བ་སོགས་འཇིགས་སྐུལ་དང་གནནོ་
ཤུགས་སྤདོ་ནས་ལས་འགུལ་ད་ེསྤལེ་འཇུག་
གི་ཡོད།
༢། དགནོ་སྡ་ེདང་ལ་ྷཁང་། རི་ཁདོ་བཅས་
ནས་ལས་འགུལ་ད་ེལག་བསར་དང་ལེན་
མཐའ་འཁྱལོ་མ་བས་ཚེ། དགནོ་པ་སྒ་ོ
བརྒྱབ་ས་ེགྲྭ་བཙྱུན་ཡོངས་ལ་ཆོས་ལུགས་
སླབོ་གསོ་སྤལེ་བ་དང་། འབལེ་ཡོད་བ་ླསུྤལ་
རྣམས་ཀི་བླ་ཐོབ་མེད་པ་བཟ་ོབ་དང་ཕིར་
ཕུད་གཏངོ་བ། དགནོ་པའ་ིཨུ་ཡོན་ལནྷ་ཁང་
གི་ལས་བདེ་ལ་ཟླ་ ༦ རིང་ཕགོས་དངུལ་
མེད་པ་བཟ་ོབ་དང་ཟླ་ ༢ རིང་ཁམིས་
ལུགས་སླབོ་གསོ་མངོ་འཇུག་རྒྱྱུ ། དགནོ་
པའི་སྔར་ཡོད་གྲྭ་བཙྱུན་གངས་ཚད་ཉུང་
འཕྲ་ིབདེ་པ། ལོ་ ༤ རིང་ཆ་རྐྱནེ་ཚང་
པའི་གྲྭ་བཙྱུན་ཚོགས་ཞུགས་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱྱུ ། 
དགོན་པའི་དཔལ་འབརོ་གི་ཡོང་སྒ་ོདང་གྲྭ་
བཙྱུན་སིྤའི་འཚོ་སྣནོ་རོགས་དངུལ་གཅོད་
པ་སོགས་ཀི་གནནོ་ཤུགས་ཐབས་ལམ་སྤདོ་
བཞིན་ཡོད།
༣། གྲྭ་བཙྱུན་མི་སྒརེ་གི་ངསོ་ནས་རྒྱ་གཞུང་
གི་ཅི་བཤད་དང་ལེན་མ་བས་ཚེ། གྲྭ་པའ་ི
འཚོ ་སྣནོ ་རོགས་དངུལ་མེད་པ་བཟོ་བ ་ 
དང་། བཙན་ཤུགས་ཀིས་ཟླ་ ༦ ལགྷ་རིང་
ཆབ་སདི་སླབོ་གསོ་མངོས་འཇུག་པ། ཡང་
ན་དགནོ་པ་ནས་ཕིར་ཕུད་གཏངོ་བ། ཐ་ན། 
འཇུ་བཟུང་བཀག་སྡམོ་དང་བཙོན་འཇུག་
ཁིམས་ཆད་གཅོད་པ་སོགས་ཀི ་གནོན་
ཤུགས་སྤདོ་བཞིན་ཡོད།
༤། སྡ་ེབ་སོ་སོའ་ིངསོ་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་སིྒག་
བཀདོ་ལརྟ་ཆོས་ལུགས་བཀག་སྡམོ་གི་ལས་
སྒ་ོདག་ལག་བསར་མ་བས་པར་ལྷདོ་ཡངས་
བཏང་ཚེ། སྡ་ེདམངས་ལནྷ་ཁང་གི་སྡ་ེདཔནོ་
དང་སྡ་ེབའི་དམར་ཤོག་རྩ་འཛུགས་ཀི་འགོ་
གཙོས་ལས་བདེ་རྣམས་ལ། ཉནེ་བར་གཏངོ་
བ་དང་མིང་ཐ་ོནག་པརོ་ཐ་ོའགོད་བདེ་པ། 
ཕགོས་དངུལ་གཅདོ་པ། ལས་གནས་ནས་
ཕིར་ཕུད་གཏངོ་བ། ལོ་ ༢ རིང་དབར་རྩ་
བརོ་འཐུ་བདེ་མི་འཇུག་པ་སོགས་ཀི་གནནོ་
ཤུགས་སྤདོ་ཀིན་ཡོད།
༥། འབལེ་ཡོད་ཁིྱམ་ཚང་སོ་སོའ་ིངསོ་ནས་
རྒྱ་གཞུང་གི་ཆོས་ལུགས་བཀག་སྡམོ་གི་
སིྒག་གཞི་ཁག་དང་ལེན་མ་བས་ཚེ། ཁིྱམ་
བདག་ལ་ཟླ་ ༦ རིང་བཙན་ཤུགས་ཀིས་
ཆབ་སདི་སླབོ་གསོ་མངོ་འཇུག་རྒྱྱུ ། ལོ་ 
༢ ནས་ ༣ བར་ཁིྱམ་ཚང་དརེ་དབར་
རྩྩྭ ་དགུན་འབུ་བརོ་འཐུ་བེད་མི་འཇུག་པ་ 
དང་། སདི་གཞུང་གི་སྤདོ་བཞིན་པའ་ིའཚོ་
སྣནོ་རྣམས་མེད་པ་བཟ་ོབ། ཐ་ན། ཁིྱམ་
བདག་འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་དང་བཙོན་
འཇུག་ཁིམས་ཐག་གཅོད་པ་སོགས་ཀི ་
གནནོ་ཤུགས་སྤདོ་བཞིན་ཡོད།།
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༢༠༡༦ གཞུང་ཆེན་རིགས་གཅིག་རང་འཛིན་པའ་ིསླབོ་བསྡ་ུགསལ་བསྒགས།
༄༅།། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་
༸རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པ་ོཆེ་འཛིན་སྐངོ་
སྤལེ་གསུམ་དང་། ལགྷ་པར་དསུ་ཀི་དགསོ་
མཁོར་འཚམས་པའི་གཞུང་ཆེན་སོ་སོར་
ཆེད་མཁས་མི་སྣ་ཐོན་ཐབས་ལ་དམིགས་
ཏ་ེའད་ིནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་གཞུང་
ཆེན་རིགས་གཅིག་རང་འཛིན་གི ་ལས་
རིམ་གསར་གཏདོ་ཐོག་སིྒག་གཞི་གཏན་ 
འབབེས་བས་པ་གཞིར་བཟུང་། ལོ་ང་ོསོ་
སོར་སླབོ་གཉརེ་བ་བཅྱུ་གཅིག་ལ་ཟླ་རེར་
ཧནི་སྒརོ་ ༢༥༠༠། ལོ་གཅིག་ལ་ཧནི་སྒརོ་ 
༣༠༠༠༠ ལོ་བཞིའ་ིརིང་ད་ུའབུལ་བཞིན་
པ་དང་། ད་ེབཞིན་སླབོ་གཉརེ་བ་རྣམས་
ལ་ཉམས་ཞིབ་རིག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཟབ་
སྦངོ་ཡང་གོ་སིྒག་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ལགས་
པ་ལརྟ། ༢༠༡༦ སབྐས་གསུམ་པའ་ིགཞུང་
ཆེན་རིགས་གཅིག་རང་འཛིན་གནང་མཁན་
འདམེས་སུྒག་གནང་གཏན་འཁེལ་བ་ན། 
ཆོས་སྡ་ེསོ་སོའི་རྒྱྱུན་ལནྡ་སླབོ་གཉརེ་རིམ་པ་
རྣམས་ཐནོ་པའི་དགེ་བཙྱུན་རྣམས་ཀིས་སོ་
སོའི་རྩ་ཆེའི་དསུ་ཚོད་ཆྱུད་ཟསོ་སུ་མ་འག་ོ
བར་མུ་མཐུད་བསན་པའི་ཞབས་འདགེས་སུ་
གཏངོ་བའི་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཀིས་ལས་
རིམ་འདིར་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་བའི་འབདོ་
བསྐལུ་དང་སྦྲགས། སབྐས་གསུམ་པའ་ིསླབོ་
བསྡུ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བར་ཐུགས་སྣང་

དགསོ་རིགས་གཤམ་གསལ།
དནོ་ཚན་དང་པ།ོ ས་མིག
ཁྱནོ་ས་མིག་ ༡༥ ཡོད། དརེ་སླབོ་ཡོན་ཡོད་
པ་ ༡༡ དང་། མེད་པ་ ༤ ཡིན།
ཀ༽ སླབོ་ཡོན་ཡོད་པའ་ིས་མིག་བཅྱུ་གཅིག 
༡༽ སིྒག་གཞིའ་ིདནོ་ཚན་དགུ་པའ་ིནང་
གསེས་གཉསི་པའི་དགངོས་དནོ་ཆོས་བརྒྱྱུད་
སོ་ སོའ་ིསླབོ་ཡོན་ས་མིག་གཞུང་ཚན་རེས་
མོས་ཀིས་གནང་གཏན་འཁེལ་བ་བཞིན། 
ལོ་འདརི་རྙངི་མ་བའི་ཆོས་སྡ་ེཁག་ནས་ཕར་
ཕིན་གི་སླབོ་གཉརེ་བ་གཉསི་དང་། བཀའ་
བརྒྱྱུད་པ་ནས་དབུ་མའ་ིསླབོ་གཉརེ་བ་གཉསི། 
ས་སྐ་པ་ནས་ཚད་མའི་སླབོ་གཉརེ་བ་གཉསི། 
དགེ་ལུགས་པ་ནས་མངནོ་པའི་སླབོ་གཉརེ་
བ་གཉསི། གཡུང་དུྲང་བནོ་ནས་འདལུ་བའ་ི
སླབོ་གཉརེ་བ་གཉསི། ཇ་ོནང་ནས་སགྔས་ཀི་
སླབོ་གཉརེ་བ་གཅིག་བཅས་འདམེས་སུྒག་
བ་རྒྱྱུ ། ༢༽ ཆོས་བརྒྱྱུད་སོ་སོར་གཞུང་ཚན་
ཆ་བགོས་བས་པ་ལརྟ་མ་ཡིན་པའི་འགེངས་
ཤོག་བཀང་འབུལ་ཆོག་ཀང་ཐོག་མར་
གོང་གསལ་གཏན་འབབེས་གཞིར་བཟུང་
འདམེས་སུྒག་བ་རྒྱྱུ ། ད་ེརསེ་གཞུང་ཚན་ས་
མིག་ལྷག་འཕྲསོ་འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་
གཞན་ལ་སྤ་ོཤུགས་བ་རྒྱྱུ །
ཁ༽ སླབོ་ཡོན་མེད་པའ་ིས་མིག་བཞི། 
༡༽ འད་ིརྣམས་བཤད་སུྒབ་བསན་པ་གངོ་
སྤལེ་ལྷན་ཚོགས་ཐངེས་དང་པརོ་དགོངས་

འཆར་དང་གསོ་ཆོད་བྱུང་བ་ལྟར་ཆོས་སྡ་ེ
སོ་སོའམ་རང་ཁུངས་ནས་སླབོ་ཡོན་ཐབས་
ཤེས་ཀིས་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཆེད་
ད་ུཡིན། ༢༽ འད་ིཁངོས་འཚང་སནྙ་འབུལ་
མཁན་རྣམས་ལ་ཆོས་རིག་སླབོ་ཡོན་མེད་པ་
མ་གཏགོས་ཟབ་སྦངོ་ལ་སོགས་པའི་ཆ་རྐྱནེ་
གཅིག་མཚྱུངས་ཡོད། ༣༽ ད་ེབཞིན་གཞུང་
ཚན་སོ་སོའི་འདདོ་མོས་ལརྟ་འདམེས་ཆོག་
ཀང་དགོས་ངསེ་ཆ་རྐྱནེ་དང་འདམེས་སུྒག་
བདེ་སངས་སོགས་གཅིག་མཚྱུངས་ཡིན།
དནོ་ཚན་གཉསི་པ། དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐྱནེ།
སིྒག་གཞིའ་ིདནོ་ཚན་བཅྱུ་པ་ནང་གསལ་ལརྟ།
༡༽ སོ་སོའ་ིཆོས་སྡ་ེསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལམ་
སོལ་ལྟར་བསླབ་པ་མཐར་སོན་ནས་མ་
མཐར་སླབོ་དཔནོ་དང་། སླབོ་དཔནོ་མ། 
དག་ེབཤེས། དག་ེབཤེས་མ་ཞིག་ཡིན་པ། 
ཡང་ན་མཚན་གནས་ད་ེདག་གི་སྒུག་ཐོར་
ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཆོག ༢༽ མཐའ་མའ་ི
རྒྱྱུགས་སྤདོ་ནང་ཉུང་མཐར་ཆ་སྙམོས་བརྒྱ་
ཆ་ ༦༠ ལོན་པ། ༣༽ སོ་སོའ་ིདགནོ་པའ་ི
རྒྱབ་གཉརེ་ཡོད་པ། ༤༽ རིགས་གཅིག་
རང་འཛིན་བ་རྒྱྱུ ར་འདནུ་པ་ཡོད་པ་ཞིག་
ཡིན་པ་བཅས།
དནོ་ཚན་གསུམ་པ། འགངེས་ཤོག་མཉམ་ད་ུ
དགསོ་ངསེ་ཡིག་ཆ།
སིྒག་གཞིའི་དནོ་ཚན་བཅྱུ་གཅིག་པ་ནང་གསལ་
ལརྟ། ༡༽ དགནོ་པའ་ིམཁན་པ་ོདང་། དབུ་

འཛིན། སླབོ་སིྤ། ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་
གང་རུང་ཞིག་གི་དག་མཆན་འཁོད་པའི་
བསབླ་པ་མཐར་སོན་ལག་ཁྱརེ་གི་ང་ོབཤུས་
དང་། སླབོ་དཔནོ་དང་དག་ེབཤེས་ཀི་མཚན་
གནས་སྒུག་ཐརོ་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་འཕྲལ་
སེལ་ལག་ཁྱརེ་རམ་དགནོ་པའ་ིརྒྱབ་གཉརེ།
༢༽ དག་མཆན་འཁདོ་པའ་ིརྒྱྱུགས་སྤདོ་
མཐའ་མའི་གུབ་འབས་ཨང་ཤོག་གི་ངོ་
བཤུས། གུབ་འབས་ཨང་ཤོག་ད་ེབཞིན་
བསླབ་པ་མཐར་སོན་ལག་ཁྱརེ་དང་མཐུན་
པ་ཞིག་དགསོ། ༣༽ དངྭ་བངླས་དཔྱ་དབེ་
ཡོད་ཚེ་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་གཙང་
ཞིང་དག་མཆན་འཁོད་པའི་སོ་སོའི་དཔྱ་
དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས། ད་ེམིན་རྣམས་ལ་དགནོ་
པའི་རྒྱབ་གཉརེ་ནང་ཡུལ་ལུང་གང་ཡིན་
ཁ་གསལ་ཡོད་ན་འཐུས་རྒྱྱུ ། ༤༽ འབལེ་
ཡོད་ཆོས་སྡའེི་རྒྱབ་གཉརེ་ངསོ་སྦརོ་དང་། 
༥༽ ལས་རིམ་འདའི་ིཁངོས་སུ་ཞུགས་རྒྱྱུའ་ི
འདནུ་པ་ཇི་ལརྟ་བྱུང་ཚྱུལ་དང་། དམིགས་
ཡུལ། ཐབས་ལམ་བཅས་ཀི་སྐརོ་ཡིག་འབུ་ 
༡༥༠༠ ལས་མ་མང་བའ་ིཆེད་རྩམོ་བཅས།
དནོ་ཚན་བཞི་པ། འདམེས་སུྒག་བདེ་སངས། 
སིྒག་གཞིའི་དནོ་ཚན་བཅྱུ་གཉིས་པ་ནང་
གསལ་ལརྟ། ༡༽ རིགས་གཅིག་རང་འཛིན་
བེད་མཁན་རྣམས་ཆེད་འཛུགས་མཁས་
པའི་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་འདམེས་སུྒག་བ་རྒྱྱུ །  
༢༽ ད་ེརྣམས་སོ་སོའ་ིདགསོ་ངསེ་ཡིག་ཆ་

ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་ངག་རྒྱྱུགས་བཅས་
ཀི་ལམ་ནས་འདམེས་སུྒག་བ་རྒྱྱུ །༣༽ བསབླ་
པ་མཐར་སོན་གི་ཨང་ཐབོ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ 
དང་། ཆེད་རྩམོ་ལ་ ༡༠། ངག་རྒྱྱུགས་ལ་ 
༣༠ བཅས་ཀི་ཐགོ་ནས་འདམེས་སུྒག་བ་
རྒྱྱུ ། ༤༽ བསབླ་པ་མཐར་སོན་གི་ཨང་ཐབོ་
བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ད་ེཉདི། རྒྱྱུགས་སྤདོ་མཐའ་
མའ་ིཆ་སྙམོས་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ལོན་པ་ལ་བརྒྱ་
ཆ་ ༢༠ གཞི་རྩར་བཞག་ས་ེརིམ་བཞིན་ 
༦༠ བར་བརིྩ་རྒྱྱུ ་བཅས།
དནོ་ཚན་ལ་ྔཔ། འགངེས་ཤོག་འབུལ་ཚེས།
༡༽ འགངེས་ཤོག་འད་ིག་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་སུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ 
འགངས་མེད་གནང་འབརོ་དགསོ་པ་ཡིན།
༢༽ འགངེས་ཤོག་ཆོས་རིག་དྲ་རྒྱ་ (www.
chorig.org) ནས་ཕབ་ལེན་ནམ་འབལེ་
ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་
བཞསེ་ཆོག་པ་ཡིན། ༣༽ འགངེས་ཤོག་
འཐུས་གཙང་བཀང་མེད་པ་དང་། དགསོ་
ངསེ་ཡིག་ཆ་མ་ཚང་བ། དསུ་བཀག་རསེ་
སུ་གནང་བ་རྣམས་རང་བཞིན་རིྩས་མེད་
འགྱུར་རྒྱྱུ ། ༤༽ དགསོ་ངསེ་ཡིག་ཆ་དང་
མཉམ་ད་ུའགེངས་ཤོག་གླགོ་འཕྲིན་བརྒྱྱུ ད་
འབུལ་འཐུས་ཀང་ཡིག་ཆ་ང་ོམ་སྦྲག་ཐགོ་
ངསེ་པར་འབུལ་དགསོ་པ་བཅས། ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༢ ལ། ། 

བྷངེ་ལོར་ད་ུསླབོ་གཉརེ་གནང་བཞིན་པའ་ིབདོ་རིགས་སླབོ་མ་ཚོར་ 
དབུ་མའ་ིལམ་གི་ཟབ་སྦངོ་ག་ོསིྒག་གནང་བ།

༄༅། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་དྲལི་
ལས་ཁུངས་ཀི་དབུ་མའ་ིལམ་གི་ལས་འཆར་
བཀདོ་སིྒག་ཚན་པས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༡༣ ནས་ ༡༥ བར་
ཉིན་གསུམ་རིང་བྷངེ ་ལོར་
མངའ་ཁུལ་གི་བདོ་རིགས་
མཐོ ་ རིམ ་སླ ོབ ་ ཕུྲག ་ཁག ་
གཅིག་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གི་
སྐརོ་ཟབ་སྦོང་ཞིག་གོ་སིྒག་
གནང་འདགུ ཐངེས་འདའི་ི
ཟབ ་སྦོང ་ནང ་རྒྱ ་གར་ལྷ ོ་
ཕགོས་བྷངེ་ལོར་མངའ་ཁུལ་གི་མཐ་ོརིམ་
སླབོ་གྲྭ་ཁག་ ༢༢ ནང་སླབོ་གཉརེ་བདེ་
བཞིན་པའི་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་མཉམ་
ཞུགས་བས་ཡོད་པ་དང་། ཟབ་སྦངོ་གི་
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོནི་མཐོ་སླབོ་འགིམ་
བཞིན་པའ་ིབདོ་རིགས་སླབོ་མ་ཚོའ་ིཁདོ་དབུ་

མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་གང་ཡིན་སྐརོ་གོ་
རགོས་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་ཆེད་ཡིན་འདགུ
ད་ེཡང་ཟབ་སྦངོ་གི་ཐགོ་མར་དྲལི་བསྒགས་

དུྲང་ཆེ་བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་
སླབོ་ཕུྲག་ཚོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་བཅྱུ་དུྲག་ཐགོ་
བདོ་མིའི་ཆབ་སིད་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞེས་
པ་ནས་ད་བར་བདོ་རིགས་སིྤ་དང་། འཛམ་
གླངི་ཧལི་པའོ་ིའག་ོབ་མིའ་ིབད་ེརྩ། ཆོས་

ལུགས་མཐུན་སིྒལ་བཅས་ཀི་ཐོག་སྐུ་ངལ་
ཆེན་པ་ོམཛད་དང་མཛད་བཞིན་པར་བརནེ་ 
མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་ནི་བདོ་མི་ཙམ་

མ་ཟད་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་
ལ་སྐུ ་དྲ ིན་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡིན་
པ་སླབོ་མ་ཚོས་ཡིད་ལ་བཅངས་
ཏེ་བཀའ་དྲིན་རེས་དྲན་ཞུ ་རྒྱྱུ ་ 
དང་། གང་ཉདི་མཆོག་གི་བཀའ་
དྲནི་དསུ་ནམ་ཡང་མ་བརདེ་པའི་
ཐགོ་ནས་རང་ཉདི་ཀི་ལས་འགན་
བསུྒབ་དགོས་པའི་གསུང་བཤད་

ད་ོནན་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། སླབོ་མ་
རྣམས་ཀི་དགོས་འདྲ་ིཁག་ལ་ལན་འདབེས་
ཞིབ་རྒྱས་གནང་ཡོད། ཐངེས་འདརི་བདོ་
རིགས་སླབོ་མ་གངས་ ༥༠ ཙམ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་འདགུ །

ཚན་རིག་སླབོ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་པ་དགསོ་མཁའོ་ི
གསལ་བསྒགས།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་སུ་ཚན་རིག་སླབོ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་
པ་གཅིག་སྡ་ེཚན་འགན་འཛིན་གི་གནས་
རིམ་ཐགོ་ལོ་གཉསི་རིང་ཆོད་གན་ང་ོབརོ་
བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱྱུ ་ལགས་ན། གཤམ་གསལ་
དགསོ་མཁའོ་ིཆ་རྐྱནེ་ཚང་ཞིང་། གངོ་
གསལ་ལས་རིགས་ཐོག་ད་ོདབིངས་དང་
ཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་སོ་སོའ་ིལག་ཁྱརེ་

ཡིག་ཆ་ཁག་དང་སྦྲགས་འཚང་སྙན་ཕི་ལོ་
༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༦ འགངས་མེད་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས་པ་
དང་། ཆ་རྐྱནེ་ཚང་བའ་ིསནྙ་འབུལ་བ་རྣམས་
ལ་འད་ིནས་འདམེས་སུྒག་ཚོགས་ཆྱུང་ཆེད་
འཛུགས་ཀིས་འདམེས་རྒྱྱུ གས་གཏངོ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐྱནེ། ༡། ཤེས་ཚད་
དམའ་མཐར་ཚན་རིག་སླབོ་ཚན་ཐགོ་ཉ་ེབའ་ི

གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ (B.Sc) དང་། 
ཡང་ན་ད་ེདང་མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་ཡོད་པ། 
༢། རྩམོ་སྒྱུར་གི་ལས་ཀའ་ིསྦངོ་བརར་དང་
ཉམས་མངོ་ཡོད་པ། ༣། ཀམ་པུ་ཊར་ཤེས་
ཚད་གང་ལེགས་ཡོད་པ། ༤། དབེ་གཟུགས་
ཇུས་འགོད་དང་རྩོམ་སིྒག་གི་ཉམས་མོང་
ཡོད་པ། ༥། ཁམིས་མཐུན་དསུ་འགངས་
ཞུས་པའི་སྐབས་བཅོལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་

ངསོ་དང་པ་ོདང་མཐའ་མའ་ིའདྲ་བཤུས། ༦། 
བདོ་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་
འབུལ་བབ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ བར་གཙང་ཟནི་
གི་འདྲ་བཤུས། ༧། ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ི
སནྨ་ཁང་ཞིག་ནས་གཟུགས་ཐང་ལས་འཕརེ་
ཡིན་པའ་ིསནྨ་པའ་ིངསོ་སྦརོ། ༨། ད་ལ་ྟསྡ་ེ
ཚན་གང་རངུ་ད་ུལས་ཞབས་ཞུ་མུས་ཡིན་ཚེ་
ལས་ཡུལ་ནས་དགག་བ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ། 

གངོ་གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་འདྲ་བཤུས་ཐགོ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཟུང་དུྲང་ཡན་ 
དང་། ས་གནས་འག་ོའཛིན། ཡང་ན་བདོ་
མིའི་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་སིྤ་བཅས་གང་རུང་གི་
དག་མཆན་ངེས་པར་འགོད་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀི་
གསལ་བསྒགས་སུ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ 
ལ། ། 

༄༅། །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦ ནས་ ༡༨ 
བར་ཉིན་གསུམ་རིང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ 
དང་། བསབླ་གཞི་རྩ་འཛིན་གི་དགངོས་
དནོ་དང་མཐུན་པའ་ིའཛིན་རིམ་གསུམ་པའ་ི
ཚན་རིག་སླབོ་དབེ་གཏན་འབབེས་ཚོགས་
འད་ུཞིག་དྷ་ས་གངས་ཅན་སིྐད་གཤོང་གི་
ཕི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རནེ་ཚོགས་
ཁང་ནང་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད། ཚོགས་འདའུ་ི
ནང་ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གུབ་ལགས་ 
དང་། ད་ྷས་བདོ་ཁིྱམ་དག་ེཆེ་དནོ་གུབ་རྒྱལ་
པ་ོལགས། སུ་ཇ་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་དག་ེཉ་ིམ་ཚེ་
རིང་ལགས། མ་ན་ལི་སམ་བྷ་ོཊ་ཉནི་སླབོ་

སླབོ་དག་ེསྤནེ་པ་སབོས་རྒྱལ་ལགས། མ་
སུ་རི་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་དགེ་ཕུར་བུ་དནོ་གུབ། 
ཤེས་ལྷན་དུྲང་གཞོན་བསོད་ནམས་བཟང་
པ་ོལགས་དང་། ཚན་རིག་ཤེས་ཡོན་འགན་
འཛིན་པ་སངས་མཆོག་པ། སིྤ་ཚན་རྩམོ་
སིྒག་པ་བུདྡྷ་སྐབས། ཚན་རིག་སླབོ་དབེ་
རྩམོ་སིྒག་པ་འཕྲནི་ལས་དབང་འདསུ་བཅས་
མཉམ་བཞུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཉནི་
གསུམ་རིང་འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་ཚན་
རིག་སླབོ་དབེ་རགས་ཟིན་ཐོག་གོ་བསྡུར་
གཏན་འབབེས་དང་། འཛིན་རིམ་བཞི་པ་
དང་ལྔ་པའི་ཚན་རིག་སླབོ་དབེ་བསྐར་ཞིབ་
གནང་ཕགོས་འཆར་འགདོ་ཞུ་གཏན་འཁལེ་
ཡོད་པ་བཅས།།

འཛིན་རིམ་གསུམ་པའ་ིཚན་རིག་སླབོ་དབེ་
གཏན་འབབེས་ཚོགས་འད།ུ



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨4

དག་ེལུགས་ཡོངས་ཀི་༸རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་དང་འབལེ་གསང་ཆེན་སགྔས་ཀི་རྩདོ་པའ་ིཆོས་ཐགོ་ཆེན་མོ་
དཔལ་ལནྡ་སདྨ་རྒྱྱུད་གྲྭ་ཚང་ད་ུགསར་གཏདོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡༥ ཉནི་དག་ེལུགས་ཡོངས་ཀི་༸རྒྱལ་བའ་ི
བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་དང་འབལེ་བའི་གསང་
ཆེན་སགྔས་ཀི་འཇང་དགུན་ཆོས་སམ་རྩོད་
པའི་ཆོས་ཐོག་ཆེན་མོ་ད་ེབཞིན་ལྷ་ོཕོགས་
ཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་གི་དཔལ་ལྡན་སྨད་
རྒྱྱུད་གྲྭ་ཚང་ད་ུགསར་འཛུགས་ཞུས་ཡོད་པ་
དང་། ད་ེཡང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་
གསང་ཆེན་རྒྱྱུད་གྲྭ་རྣམ་གཉསི་ཀིས་གཙོས་
པའ་ིསད་རྒྱྱུད་གྲྭ་ཚང་དང་། རྣམ་རྒྱལ་
གྲྭ་ཚང་། གཞན་ཡང་གདན་ས་གསུམ་
གི་དག་ེབཤེས་ལ་ྷརམས་པ་དང་། གསང་
སྔགས་དནོ་གཉརེ་ཅན་གི་དགེ་བཤེས་དང་
གཞུང་ལུགས་རབ་འབམས་སྨྲ་བ་བཅས་
དགེ་འདནུ་པ་བཞི་བརྒྱ་ལྷག་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད་པ་རེད། དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོ་ི
ཐོག་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཞྭ་སེར་བསན་པའི་
སགོ་ཤིང་བང་རྩ་ེཆོས་ར་ེརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
དང་། གསང་ཆེན་རྒྱྱུད་གྲྭ་རྣམ་གཉསི་ 
དང་། སེར་བསེ་དང་སད་རྒྱྱུད། རངོ་
དཀར་ཆོས་སྡ་ེབཅས་ཀི་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པ་ོ
རྣམ་པ། སེར་སདྨ་དང་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པའོ་ི
མཁན་ཚབ། གཞན་ཡང་སྦལེ་ཀབོ་དང་
ཧུན་སུར་ས་གནས་གཉསི་ཀི་རིས་མེད་ཆོས་
སྡ་ེཁག་གི་སྐ་ུཚབ། ཕགོས་བཞུགས་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལས་ཟུར་དང་། ལྷ་ོསིྤ་དང་
ལུགས་བསམ་གཞིས་འགོ་གཅིག་ལྕགོས། 
བད་ེསརླ་དང་ཧུན་སུར་བཅས་ཀི་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་དང་། ས་གནས་མཉམ་འབལེ་
དང་། 
 རང་བདནེ་ཚོགས་གཙོ་བཅས་
གཞིས་ཆགས་ཁག་གསུམ་གི་གནད་ཡོད་
མི་སྣ་བཅས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་པར་མཐངོ་
གལོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་སྤསོ་སྣསེ་གདན་ཞུས་
ཀིས་ཁི་ཁར་འཁོད་མཚམས་མཎྜལ་རནེ་
གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་རེས་གོ་སིྒག་
ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་མི་སྔགས་རམས་པ་

ཉ་ིམ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་མཛད་རིམ་སྒགོ་
སྦངོ་གནང་བ་དང་། བདོ་བསན་པ་ཆབ་
སིད་ཀི་དནོ་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་
བས་མཚོན་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་ཀི་ཆེད་
ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཐགོ་སརྐ་མ་གཅིག་རིང་
མ་ངན་ངག་བཅད་གནང་བ་དང་། ད་ེནས་
གསོལ་ཇ་འབས་སིལ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་
གུབ་རསེ་རྒྱྱུ ད་གྲྭ་རྣམ་གཉསི་ཀི་དགེ་འདནུ་
བརྒྱད་གྲྭ་ནས་དཔལ་གསང་བ་འདསུ་པའི་
ཤིས་བརདོ་གནང་བ་དང་། ད་ེནས་དག་ེ
ལུགས་ཡོངས་ཀི་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དྲནི་
རེས་དྲན་གི་རྒྱྱུ ན་ལས་ཚོགས་གཙོ་དགེ་
ལུགས་སིྤ་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པ ོ་བླ ་ོ
བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུ་
དང་འབལེ་བའི་མཛད་རིམ་གི་གལ་གནད་
སྐརོ་གཏམ་བཤད་གནང་སབྐས། ག་ོསིྒག་
ཚོགས་ཆྱུང་གི་བྱུང་རིམ་དང་ད་ལྟའི་བར་
མཛད་རིམ་གང་དག་སྤལེ་བ་དང་། སྤལེ་
འཆར་ཡོད་སྐརོ། ད་ེཡང་མད་ོསགྔས་
གཉིས་ཀའི ་ཐོག ་ལ་བཤད་སུྒབ་གཉིས་
ཀི་ལམ་ནས་རིས་མེད་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ཁག་ 
དང་། དགནོ་སྡ་ེཁག་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་
༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་གསུང་ཅི་སུྒབ་ཀི་ཐད་
རྩོམ་ཤོག་ཐོག་བགོ་གླ ེང་དང་།རྩོད་པའི་
ཆོས་ཐོག་གསར་འཛུགས་སོགས་ཆོས་
ཚོགས་ཐངེས་བཅྱུ་གཅིག་པའི་ཐགོ་བཀའ་
སླ ོབ ་གནང ་བའི ་དགོངས ་ད ོན ་ག ཞིར ་
བཞག་མཆོད་སིྤན་སྤོ་ཐབས་ལ་འབད་
བརྩནོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ད་རེས་
གསང་ཆེན་སྔགས་ཀི་རྩོད་པའི་ཆོས་ཐོག་
འདརི་མཚོན་ན། གསང་ཆེན་རྒྱྱུད་གྲྭ་
རྣམ་གཉིས་ཀི་ཁས་ལེན་འཛིན་མཚམས་
ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཉིན་རེའི་རྩོད་གཞུང་གི་
སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་སུྒབ་པ་ལྷུར་ལེན་
ལ་ཉ་ེབར་མཁོ་བའི་མན་ངག་དང་ཕག་
བཞེས་ག་རེ་ཡོད་པ་དནོ་གཉརེ་ཅན་ཚོའི་
དགའ་སནོ་ད་ུགནང་དགོས་པའི་གལ་ཆེའི་

རང་བཞིན་དང་། ཉནི་རེ་ཉནི་རེའ་ིརྩདོ་
པའི་འག་ོཕོགས་བཅས་ཀི་སྐརོ་ལ་གཏམ་
བཤད་ཞུས་པ་དང་། རྒྱྱུད་སདྨ་མཁན་རིན་
པ་ོཆེ་ནས་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་
དང་བདོ་གངས་ཅན་དབར་གི་འབལེ་བ་ 
དང་། ༸རྒྱལ་བ་ཐུགས་ར་ེཅན་གིས་སྐ་ུངལ་
འཛེམ་མེད་དང་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁྱད་
ད་ུབསད་ད་ེཆོལ་གསུམ་ཆོས་ལུགས་དང་
བཅས་པ་རགོ་རྩ་ཆིག་སིྒལ་བཟསོ་གནང་བ་
དང་། མ་འངོས་པར་ཡང་ང་ཚོས་བདོ་དནོ་
འཐབ་རྩོད་ཐད་ཆིག་སིྒལ་གལ་ཆེའི་སྐརོ། 
༸རྒྱལ་བ་ཐུགས་ཕམ་གི་ལས་དནོ་ཆ་ཙམ་
ཡང་སུྒབ་མི་རངུ་བའ་ིསྐརོ། ད་རེས་ཀི་ཆོས་
ཐགོ་འད་ིལ་ཐགོ་མཐའ་བར་གསུམ་གི་ཀུན་
སླངོ་ཀུན་སྤདོ་ཁྱརེ་ཕགོས་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་
གནང་། ད་ེནས་རྒྱྱུད་སདོ་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་ནས་༸རྒྱལ་བ་བཀའ་དྲནི་ཅན་གིས་
བདོ་པ་བཙན་བོལ་བ་ཚོས་ས་དང་གནམ་
མ་གཏོགས་ངོ་ ཤེས་པ་མེད་པའི ་སྐབས་
མཚམས་ནས་སྐུ་ངལ་བསྐནོ་ཏ་ེད་ལའྟི་ཆར་
འཛམ་གླིང་ཡུལ་གུ་གང་སར་གསུང་གི་
ལེགས་བཤད་ཀི་སྣང་བས་ཁྱབ་ས་ེབདོ་བསན་
པ་ཆབ་སིད་འདི་བཞིན་གསོན་ཤུགས་རྒྱས་
ཡོད་སྐརོ་དང་། དགནོ་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་དང་
སླབོ་གྲྭ བཟ་ོགཞིས་ཁག་སརྔ་མེད་གསར་
སུྐན་དང་བཅས་པའི་ཐད་སྐུ་ངལ་ཚད་མེད་
བསྐནོ་སྐརོ། ད་རེས་འདརི་ཕ་བ་ླམའ་ིཞབས་
ཏགོ་སུྒབ་པས་འཇལ་ཟརེ་བ་ལྟར་གོ་སིྒག་
ཚོགས་ཆྱུང་གི་ངོས་ནས་མཛད་རིམ་འདི་
བཞིན་ཕག་བསར་གནང་བ་དསུ་ཀི་དགོས་
མཁ་ོདང་འཚམས་ཤིང་། 
 ལོ་རྒྱྱུ ས་ཐོག་བཀོད་འོས་པའི་
གསར་གཏདོ་ཀི་ཆོས་ཐོག་འདི་བཞིན་མ་
འངོས་པར་ཡང་རྒྱྱུན་མཐུད་དགོས་གལ་ཆེ་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེརསེ་སེར་
བེས་མཁན་རིན་པ ོ་ཆེ ་མཆོག་ནས་ཚང་
མས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའི་བཀའ་དྲནི་རསེ་

སུ་དྲན་དགསོ་པ་དང་། གསང་སགྔས་འད་ི
བཞིན་མང་པ་ོལས་ཐསོ་པ་དང་། མང་པ་ོ
ཐསོ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་བ། ཚང་མས་ཁུར་མཉམ་
ལེན་གི ་ཐོག་ནས་བསན་པ་ཉམས་ཆག་
ཏུ་མ་འག་ོབའི་ཐབས་ཤེས་བསནེ་དགོས་
པ། མ་འངོས་པར་ཡང་མུ་མཐུད་ཆོས་
ཐགོ་རྒྱྱུ ན་མཐུད་དགོས་སྐརོ་གསུང་བཤད་ 
གནང་། ད་ེནས་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བསོ་
༸སྐབས་མགནོ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ནས་དགུང་ལོ་བཅྱུ་དུྲག་ནས་བཟུང་མི་ལོ་
དུྲག་བཅྱུའི་རིང་སྐུ ་ངལ་ཚད་མེད་བསྐོན་
གནང་བ་དང་། ད་ལའྟ་ིཆར་ཁངོ་གི་བཀའ་
དྲནི་གིས་ཕི་ནང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་འཛོམས་པའི་སྐབས་འདིར་གུང་
ཐང་རིན་པ་ོཆེས་གསུངས་པ་ལརྟ། དངེ་
དསུ་ཡབ་རའེ་ིསལོ་བཟང་ཡང་། །སྙགིས་
མ་མུན་པའ་ིརལུ་གིས་ཁབེས། །དཔལ་དང་
འབརོ་བས་རབ་རྒྱས་ཀང་། །བཤད་དང་

སུྒབ་པས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ། །བསམ་གིན་ཤེས་
པ་སྙངི་ནས་འཕ།ོ །ཞསེ་པ་ལརྟ་དངེ་སང་
ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར་བཤད་སུྒབ་
ཟུང་འབལེ་གི་བསན་པ་འཛིན་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་
སྐརོ་དང་། ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ད་ུཡོང་དནོ་
རང་མག་ོགང་ཐནོ་གི་ཆེད་ད་ུམིན་པར་བདོ་

བསན་པ་ཆབ་སིད་རང་དབང་ཕྲ་ཚྱུགས་པ་
ཞིག་ཡོང་དགསོ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་བ་དང་། བདོ་
པའི ་སིྤ ་ཚོགས་ནང་གང་བྱུང་མང་བྱུང་
བཤད་ནས་༸རྒྱལ་བ་ཐུགས་ཕམ་གི་གནས་
ཚྱུལ་མི་བཟ་ོརྒྱྱུ ་གལ་ཆེའ་ིསྐརོ། ད་ེཡང་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་དང་། དགནོ་
སྡ་ེཁག་གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་རྣམ་པས་ཐུགས་
འགན་རང་བཞེས་ཀིས་མང་ཚོགས་ནང་གོ་
རགོས་སྤལེ་དགསོ་པ། རིམ་ལ་ྔགསལ་སྒནོ་
ལ་མཚོན་ན་ར་ེརིན་པ་ོཆེར་གངས་ཅན་ཤིང་
རའི་སལོ་འབདེ་ཅེས་པའི་མཚན་འདགོས་
གནང་སའི་བསན་བཅསོ་འད་ིདང་དྲང་ངསེ་
ལེགས་བཤད་སྙངི་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད་པ། ད་ེ
ཡང་ཕྲ་ཞིང་མཛངས་ལ་ཞིབ་པའི་བླ་ོགསོ་
ཀིས་འཇུག་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་བ། རགོས་རིམ་ཤེས་
པ་ལ་བསྐདེ་རིམ་ཤེས་དགསོ་པ། ཆོ་ག་བླ་ོ
འཛིན་གལ་ཆེ་བ། གསང་ཆེན་རྒྱྱུད་གྲྭ་རྣམ་
གཉསི་ཀི་མཐངོ་བ་བརྒྱྱུད་པའི་ཕག་ལེན་ལ་

ཐུགས་སྣང་དགསོ་སྐརོ། རྒྱ་གཞུང་གི་སླབོ་
ཚན་ཁག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགསོ་སྐརོ། མད་ོ
ཕགོས་གདན་ས་ཁག་དང་། སགྔས་ཕགོས་
གསང་ཆེན་རྒྱྱུ ད་གྲྭ་རྣམ་གཉསི་ནས་ཐུགས་
འགན་བཞེས་དགོས་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་ཟབ་
རྒྱས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ལམྕ་སྐ་ུཨང་སང་སུ་ཀི་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲ་ིམཛད་པ།
༄༅། །འབར་མའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུཨང་སང་སུ་
ཀི་ Aung San Suu Kyi མཆོག་གི་ཆབ་

སིད་ཚོགས་པར་ཉ་ེལམ་འབར་མའི་རྒྱལ་
ཡོ ང ས ་ འོ ས ་
བསྡུ ་ཆེན་མོའི ་
ནང ་རྒྱལ ་ཁ ་
ཤུགས་ཆེ་ཐོབ་
པ ར ་ ༸ གོ ང ་
ས ་ ༸ སྐ བ ས ་
མ གོ ན ་ ཆེ ན ་
པ ོ ་ མ ཆོ ག ་
གིས་འཚམས་
འདྲིའི ་གསུང་
འ ཕྲི ན ་ ཞི ག ་

སྩལ་བའི་ནང་འཁདོ་དནོ། འསོ་བསྡའིུ་
གུ བ ་འབས ་དེས ་འབར ་མའི ་ མི ་མང ་

གིས ་སྐུ ་ ཉིད ་མཆོག ་ལ ་འབར་མའི ་ མི ་
མང་གི ་རེ ་བ་དང་མངོན་འདོད་རྣམས་
བསུྒབ་ཐུབ་རྒྱྱུ འི་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པ་གསལ་
སནོ་བས་ཡོད། ཐངེས་འདརི་འབར་
མའི་ནང་འོས་བསྡུ ་བེད་ཐུབ་པ་ད་ེནི་ལོ ་
རྒྱྱུ ས ་རང ་བཞིན ་ལྡན ་པ ་ ཞིག ་ ཡིན ་པ ་ 
དང་། དརེ་བརནེ་དངེ་སབྐས་འབར་མ་
ད ེ་བཞིན་མང་གཙོའི ་ལམ་ལུགས་ཐོག་
རིམ་བཞིན་གོམ་པ་མདནུ་སྤསོ་བདེ་བཞིན་
པ་དརེ་རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ཀིས་ཡི་རང་
བསྔགས་བརོད་དང་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་
བདེ་བཞིན་ཡོད།
 ཐེངས་འདིར་གོ་སྐབས་བཟུང་
ནས་འབར་མའི ་འབ ེལ་ཡོད་ཆབ་སིད ་

ཚོགས་པ་ཚང་མས་ཞི་བད་ེལནྡ་ཞིང་འཁནོ་
འཛིན་མེད་པའི་སིྤ་ཚོགས་ཤིག་སུྐན་ཐབས་
བ་རྒྱྱུ ར་ངོས་ཀིས་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཉ་ེ
ལམ་ཞི་བདའེི་དབུ་ཁིད་རྣམ་གཉསི་མཇལ་
འཕྲད་སྐབས་སིྤར་འབར་མའི་ཡུལ་ནང་
གི་དཀའ་ངལ་དང་སྒསོ་སུ་ཡུལ་དའེི ་ཁ་
ཆེའི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་ལ་འཕྲད་
བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་མཛད་
པ་ཐུགས་དྲན་གསོ་མཛད་དནོ། ངསོ་རང་
སྐུ་ཉདི་མཆོག་དང་ནང་པའི་རསེ་འབང་པ་
གཅིག་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སླར་ཡང་
དྲན་སྐུལ་གི་ཚྱུལ་ད་ུཞུ་རྒྱྱུ ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། 
འབར་མའི་མི་སེར་ཚང་མར་སྙབོ་ཐུབ་པ་

གཅིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ལར་
ནས་འབར་མའི་ནང་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚྱུན་
མཐུན་འབལེ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་དགོས་པ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན། ད་ེའདྲ་བྱུང་བ་
ཡིན་ན་འཛམ་གླངི་གི་གུས་བཀུར་དང་རྒྱབ་
སྐརོ་འཐབོ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། འབར་མའི་ཡུལ་
ད་ེཡར་རྒྱས་ཀི་ཕོགས་སུ་སྣ་ེའཁིད་རྒྱྱུ འི་
རྒྱྱུ ་མཚན་ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཀང་
ཆགས་རྒྱྱུ ་ཡིན། འབར་མ་རང་ཉདི་ལའང་
དག་ེམཚན་ཡོད། ཅསེ་བཀའ་སྩལ་བ་མ་
ཟད། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་
ལ་སྐུའི་འཕྲདོ་བཞེས་དང་ལས་དནོ་མཐའ་
དག་ཐོག་བ་བ་ལམ་ལྷངོ་ཡོང་བའི་ཐུགས་
སྨནོ་ཡང་མཛད་འདགུ །
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ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ིནང་ག་ོལའ་ིགནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་དང་འབལེ་བའ་ིསྐརོ་བག་ོགླངེ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡༠ ཉནི་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ིརྒྱལ་ས་ཁནེ་

བྷ་ེརེའི་ནང་ཡོད་པའི་ཌེན་ཌི་གླགོ་བརྙན་
ཁང་ Dendy Cinema ནང་གནམ་
གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་འདསི་འག་ོབ་མི་རིགས་
ཡོངས ་ལ ་ ཤུགས ་རྐྱེན ་ ཇི ་ལྟར ་ཐེབས ་

ཀི ་ ཡོད ་ མེད ་དང ་འབེལ ་བའི ་སྐ ོར ་ལ ་
དངསོ་བྱུང་གླགོ་བརྙན་ This Changes 

Everything ཞསེ་པ་ད་ེམང་ཚོགས་ལ་
བསན་འདགུ སབྐས་དརེ་ལདྟ་མོ་ལ་ྟམཁན་
ཁྱནོ་མི་གངས་ ༢༠༠ ཙམ་ཕབེས་ཡོད་པ་ 
དང་། གླགོ་བརྙན་བསན་གུབ་རསེ་གནམ་

གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ ་གིས་རྐྱེན་པས་གོ་ལ་
ཡོངས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཇི་ལྟར་ཐེབས་མིན་

སྐརོ ་གི ་བརོད་གཞིའི ་ཐོག་བགོ་
གླངེ་ལནྷ་ཚོགས་ཤིག་ཚོགས་འདགུ  
བག་ོགླངེ་ཐགོ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྐུ་
ཚབ་ད ོན་གཅོད་མཚོ་སྒ ་ོལྷག་པ་
ལགས་དང་། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ིནང་
ཁོར་ཡུག་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་ལྕམ་སྐུ ་ཕ་ོབ་ེཧ་ོཝེ་ལགས་
རྣམ་གཉིས ་ ཆེད ་ཕ ེབས་གནང་
འདགུ  བག་ོགླངེ་སབྐས་འཇིགས་

ས་ླབའི་མཐ་ོསངྒ་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གི་གནད་
དནོ་ད་ེགཙོར་འདནོ་ཐགོ་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་
འདསི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁག་ལ་ཤུགས་རྐྱནེ་
ཇི་ལརྟ་ཐབེས་ཀི་ཡོད་མེད་སྐརོ་གསལ་སནོ་

བས་ཡོད། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་
མཐོ་སྒང་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐབོ་ཆེད་
ཞུ་འབདོ་ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ་སྒ་ོབརྩམས་
པ་ནས་བཟུང་གངོ་ཁྱེར་ཀེན་བྷ་ེརེའི་ནང་
རནེ་གཞི་བས་པའི་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ ACT ཞསེ་པ་ 
དང་། ད་ེབཞིན་ས་གནས་བདོ་རིགས་
སོགས་ཀིས་སིྤ་ཚོགས་དྲ་རྒྱས་གཙོས་བརྒྱྱུད་
ལམ་ཁག་འདྲ་མིན་བརྒྱྱུད་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་
སུང་སྐོབ་དགོས་པའི་ལས་འགུལ་སྣ་མང་
སྤལེ་བཞིན་ཡོད་འདགུ  ཟླ་བ་འདའི་ིནང་
འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕགོས་གང་སར་མི་མང་
རྣམས་ཀིས་གོམ་བགདོ་གི་ལམ་ནས་གནམ་
གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་གི་དཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་
ལེན་ཆེད་སིད་བྱུས་ལག་བསར་བདེ་དགོས་

པའ་ིལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་བཞིན། ཕི་
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༩ ཉནི་གངོ་ཁྱརེ་ཁནེ་
བྷ་ེརར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐོབ་ཚན་པས་ 
ACT Conservation Council ག་ོསིྒག་
འགོ གམོ་བགདོ་ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་ 
དང་། སབྐས་དརེ་ཁནེ་བྷ་ེར་བདོ་རིགས་
ཚོགས་པས་ཀང་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ གཞན་ཡང་
ཁནེ་བྷ་ེར་བདོ་རིགས་ཚོགས་པས་ཁུལ་དརེ་
ཕི་ཚེས་ ༢༩ ཉནི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་
ལྡགོ་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་པའི་གོམ་
བགདོ་ཀི་ལས་འགུལ་འགོ་མ་ཚྱུགས་གོང་
བརྒྱྱུ ད་ལམ་ཁག་གི་ནང་དྲལི་བསྒགས་ཀི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་འག་ོབརྩམས་འདགུ། 

རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་འབལེ་མཐུད་ཁང་གིས་ཨེ་ཤ་ཡ་ས་ཁུལ་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་
ཕི་དྲལི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༩ ནས་ ༡༡ བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་ར་
ས་མེག་ལོ་གྷན་ཇིར་ཡོད་པའི་ནརོ་བུ་གསོལ་
མགནོ་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་ཚོགས་པའི་
ཨེ་ཤི་ཡ་ས་ཁུལ་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་
པའི་ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དྲལི་
བཀའ་བླནོ་བད་ེསིྐད་ཆོས་དབངས་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་
ཚེས་ཉནི་གི་ཉནི་གུང་ཆྱུ་ཚོད་ ༡༢ ཐགོ་རྒྱ་
གར་དང་ཨ་རི། ཨིན་ཇི། ཐ་ེཝན། བངྷ་ལ་
ད་ེཤི། ལེ་ཊིན་ཨ་མི་རི་ཁ། ཀནེ་ཡ། མ་ལེ་
ཤི་ཡ། ཧ་ིལི་པནི། ཨི་ཊ་ལི་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་བཅྱུ་ནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་
པ་ཁག་བཅྱུ་བཞིའི་ཚོགས་བཅར་བ་གངས་ 
༥༠ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་ཐགོ་ཕི་དྲལི་བཀའ་
བླནོ་བད་ེསིྐད་ཆོས་དབངས་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་དནོ། ངསོ་རང་འདརི་ཐངེས་

མ་གཉིས་པ་བཅར་རྒྱྱུ ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་
དགའ་པ་ོབྱུང་། བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅྱུ་
བཞི་པ་འགོ་ཚྱུགས་པ་ནས་བཟུང་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་གི་ཚོགས་འདརུ་ཐེངས་གཉིས་
མཉམ་ཞུགས་བ་རྒྱྱུ ་བྱུང་། ད་ེཡང་ཐངེས་
དང་པ་ོཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ཚོགས་པའ་ི
དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་དང་། ཐངེས་
གཉསི་པ་ཡུ་རོབ་ནང་ཚོགས་སབྐས་ང་རང་
ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་བཅར་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་བྱུང་
བ་རེད། ད་ེརསེ་ལོ་འགའ་ཤས་རིང་ངས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བའི་སྐརོ་ཞིབ་འཇུག་བ་
རྒྱྱུ ་བྱུང་སོང་ལ། ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་བའི་ལས་བདེ་ཁག་དང་མཉམ་ད་ུབག་ོ
གླངེ་དང་གསོ་བསྡུར་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེའདྲའང་བྱུང་ 
སོང་། ང་རང་དངསོ་སུ་འཛམ་གླངི་
ཡུལ་གུ་ཁག་མང་པ་ོཞིག་གི་ནང་ཕོགས་
བསྐོད ་ སོགས་ཀི ་ལས་གཞི ་རྒྱ་མི ་ཆྱུང ་

བ ་ ཞིག ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བ་རྒྱྱུ ་བྱུ ང ་ 
སོང་། ད་ེརིང་འདརི་སིྤར་ངས་གཏམ་
བཤད་བདེ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད། གང་ལརྟ་
ངའི ་བསམ་ཚྱུལ་ཁག་གཅིག་རྣམ་པ་ཚོ་
དང་ལནྷ་བར་ེལེན་གོ་བསྡུར་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། རྣམ་པ་ཚོས་བརྩམས་པའ་ིབདོ་ཀི་
རྩ་དནོ་འཐབ་རྩོད་ཀི་ཐབས་བྱུས་སྙན་ཐོ་
ད་ེངས་ལྟ་ཞིབ་བེད་སྐབས་ཧ་ཅང་གི་སྤུས་
དག་དང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ 
དང་། ངའ་ིརེ་བར་ཚོགས་འདའུ་ིནང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་མཁན་ཚང་མས་མཁྱནེ་རགོས་
ཐུབ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་གི་ཡོད། ད་ེ
བཞིན་ད་ེནི་དངསོ་ཡོད་ཀི་རྒྱྱུ ་ཆ་གལ་ཆེན་
པ་ོཞིག་དང་བདེ་སྤདོ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད། སནྙ་ཐ་ོདའེ་ིནང་ང་རང་ངསོ་
ནས་ད་ོསྣང་དམིགས་བསལ་བྱུང་བ་ཁག་
གཅིག་ནི་སིྤར་སནྙ་ཐ་ོད་ེབཞིན་བདོ་ནང་གི་

གནས་སངས་གཙོ་བ་ོབས་ནས་བདོ་དནོ་ཐགོ་
ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཆགས་ཡོད། དསུ་
རྒྱྱུན་ང་རང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཕགོས་བསྐདོ་
སབྐས་ངས་ད་ེའདྲ་བརདོ་ཀི་ཡོད། བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཚོས་བདོ་ནང་གི་གནད་
དནོ་ཐགོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་བཞིན་
བཙན་བོལ་ནང་གི་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ལའང་ད་ོསྣང་དགོས་པའི་
ཞུ་སྐལུ་བས་ཀི་ཡོད། གང་ཡིན་ཞུས་
ན་སིྤར་བདོ་དནོ་ཐོག་ལས་འགུལ་
སྤལེ་མཁན་ནི་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་
མི་མང་རྣམས་ཡིན་པ་དངོས་ཡོད་
གནས་སངས་ཆགས་ཡོད། ཡིན་
ནའང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལས་འགན་ན་ིགཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའ་ིམི་མང་གི་
ལས་འགུལ་བརྩམས་པ་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་ཐགོ་ནས་རོགས་

རམ་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཆགས་ཡོད། 
དེར་བརནེ་བ ོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་འདི་
བཞིན་གཞིས་ལུས་བདོ་མིའི་མངནོ་འདདོ་
སུྒབ་པར་བདེ་མཁན་དང་། གཞིས་ལུས་བདོ་

མིའ་ིམགནི་ཚབ་ང་ོམ་ད་ེཆགས་ཡོད། ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ནང་པའ་ིདབུ་མ་པའ་ིགཞུང་དང་ཚད་རལུ་དངསོ་ཁམས་རིག་པའ་ིདབར་གི་
བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་ཉནི་གཉསི་པར་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡༣ ཉནི་༸གངོ་ས་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་གི་
རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་ན་ེརུ་
གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ Jawaharlal 
Nehru University ད་ུནང་པའ་ིགུབ་
མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་ལས་དབུ་མ་པའི་ལྟ་གུབ་
ཀིས་ཆོས་རྣམས་ཀི་ད ོན་དམ་གི་གནས་
ལུགས་ལ་དཔྱད་ཚྱུལ་དང་དེང་རབས་
ཚན་རིག་གི་ཚད་རལུ་དངོས་ཁམས་རིག་
པའི་རྣམ་གཞག་གམ་ཀོན་ཊོམ་ཕི་སིག་སི་ 
Quantum Physics ཐགོ་ནས་ཆོས་རྣམས་
ཀི་ཡིན་ལུགས་ལ་དཔྱད་ཚྱུལ་གི་བག་ོགླངེ་
ལྷན་ཚོགས་ཉནི་གཉསི་པའི་ཚོགས་མགོན་
ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ཡོད། སབྐས་དརེ་
ཐོག་མར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དཔ་ེདབེ་
གཉསི་དབུ་འབདེ་མཛད་འདགུ ད་ེཡང་དཔ་ེ

དབེ་གཅིག་ནི་ལོ་སྔནོ་མར་སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པ་
རགོས་པ་ད་ེསའྔི་རྒྱ་གར་གི་ཕི་སིད་དུྲང་ཆེ་
སྐུ་ཞབས་ཨེ་པ་ིཝེན་ཀ་ཊེ་ཤེ་སྲྭ་རན་དམ་པ་ 
AP Venkateswaran མཆོག་ལ་རསེ་དྲན་
གི་བསདོ་ཚིག་ཕགོས་བསིྒགས་བས་པ་ཞིག་
དང་། གཞན་ཡང་ན་ེར་ུགཙྱུག་ལག་སླབོ་
ཁང་ནང་ད་ུབདོ་རིགས་ཉམས་ཞིབ་པའ་ིསླབོ་
མ་རྣམས་ཀིས་འཛམ་གླིང་ཡངས་ཐོག་ཏུ་
གགས་པ་བདོ་ནང་ད་ུའགྱུར་བ་འག་ོབཞིན་པ་
དརེ་ཉམས་ཞིབ་བས་པའ་ི‘Changes on 
the Roof of the World reflections 
on Tibet’སྐརོ་ཡིན་འདགུ ད་ེཡང་དཔ་ེ
དབེ་དའེི་ང་ོསྤདོ་འབ་ིམཁན་ད་ེསའྔི་རྒྱ་གར་
གི་ཕི་སདི་དུྲང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་ལ་ལིཏ་མན་སིང་ 
Lalit Mansingh མཆོག་གིས་གསུང་དནོ། 
དབེ་འདི་བརྒྱྱུ ད་ནས་བདོ་མི་ཚོས་དཀའ་

སྡུག་ཇི་འདྲ་མངས་དང་མངོ་བཞིན་ཡོད་པ་ 
དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཚོར་གཞི་
རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སྤདོ་ཀི་མེད་པའི་
སྐརོ་སོགས་འཛམ་གླིང་མི་མང་ཚོས་ཤེས་
རགོས་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡིན། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་
བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ད་ེབས་ཤུགས་ཆེ་བ་
གནང་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་སོགས་གསུངས། 
སྐབས་དརེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ། བདོ་ཀི་འདས་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས་
ཁྱད་ད་ུའཕགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ད་ེསུ་གཅིག་
གིས་མ་རེད། ཅསེ་བརདོ་མི་ཐུབ། ང་ཚོར་
བམས་བརྩརེ་གཞི་བཅོལ་བའི་འཚེ་མེད་ཞི་
བའ་ིརིག་གཞུང་ཞིག་ཡོད། རིན་ཐང་ད་ེདག་
དངེ་སྐབས་འཛམ་གླིང་ནང་དགོས་མཁོ་ཧ་
ཅང་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། དརེ་བརནེ་དངེ་
སབྐས་འཛམ་གླངི་ནང་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་

ལ་ད་ོསྣང་བདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུ
འག་ོབཞིན་ཡོད། བདོ་ནང་ད་ུ
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་བཞེད་སལོ་དྲ་ི
མ་མེད་པ་དར་ཁྱབ་བྱུང་བ་ལརྟ་
ཡུལ་གཞན་གང་ལའང་བྱུང་
མེད། ལགྷ་པར་བདོ་སདྐ་རང་གི་
ཐགོ་ནས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་བསན་
པ་འཛིན་སྐོང་སྤལེ ་གསུམ་བ་
རྒྱྱུ ་འདི་བདོ་གཅིག་པུ་ཡིན་པར་
བརནེ་དངེ་སྐབས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་
ནས་བརྒྱྱུ ད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་
ཆོས་ཚྱུལ་སྤུས་དག་ལ་ཆ་ཚང་བ་
ཞིག་འགལེ་བཤད་རྒྱག་དགསོ་ན་བདོ་སདྐ་མ་
གཏགོས་འག་ོས་མེད། ད་ེན་ིལོ་ང་ོབརྒྱ་ཕྲག་
མང་པའོི་རིང་བདོ་མི་ཚོས་ངལ་བ་ཁྱད་ད་ུ
བསད་ནས་ནང་ཆོས་ལ་སླབོ་གཉརེ་ཧུར་ཐག་

གནང་བ་དའེ་ིའབས་བུ་རེད། ནང་ཆོས་སླབོ་
སྦངོ་བདེ་པའི་དགོས་དམིགས་ད་ེསེམས་ལ་
བཟ་ོབཅསོ་རྒྱག་ནས་སེམས་བཟང་ད་ུགཏངོ་
རྒྱྱུ ་ད་ེརེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨6

༸གངོ་ས་མཆོག་ལབ་ལི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གྲྭའ་ིབསབླ་པ་མཐར་སོན་གི་མཛད་སྒ་ོཐངེས་ལ་ྔཔར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་པ།
༄༅། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལྡ་ིལི་ཁུལ་གི་མཛད་འཕྲིན་
ཁག་ལེགས་པར་གུབ་ས།ེ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༤ ཉནི་རྒྱ་གར་གི་པན་
ཇབ་ Punjab མངའ་སྡའེ་ིགངོ་ཁྱརེ་ཕག་
ཝ་རའ་ི Phagwara ནང་རནེ་གཞི་བས་
པའ་ི Lovely Professional University 
གཙྱུག་ལག་སླབོ ་གྲྭ ་ ཆེན་མོའི ་བསླབ་པ་
མཐར་སོན་གི་མཛད་སྒའོི་སྐུ ་མགནོ་གཙོ་
བརོ་གདན་ཞུ་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་
ལརྟ། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་སླབོ་གྲྭ་
ཆེན་མོའི་བསླབ་པ་མཐར་སོན་གི་མཛད་
སྒརོ་དབུ་བཞུགས་མཛད་ཡོད། ད་ེཡང་
༸གོང་ས་མཆོག་གཙྱུག་ལག་སླབོ་ཁང་དརེ་
༸ཞབས་སོར་འཁདོ་སབྐས་གཙྱུག་ལག་སླབོ་
ཁང་དའེི་རིགས་བདག་ཆེན་མོ་སྐུ་ཞབས་ཨ་
ཤོཀ་མི་ཏལ་ Mr.Ashok Mittal ལགས་
དང་ཁངོ་གི་སྐ་ུཟླ་ལམྕ་སྐ་ུརཤྨ་ིམི་ཏལ་ Mrs 
Rashmi Mittal ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་
གཙོས་གཙྱུག་ལག་སླ ོབ ་ཁང་དེར ་སླ ོབ ་
གཉརེ་གནང་བཞིན་པའི་བདོ་པ་དང་འབུག་
པའི་སླབོ་མ་རྣམས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེ
ལེན་ཞུས་འདགུ་པ་མ་ཟད། སབྐས་དརེ་
བདོ་ཀི་སོལ་རྒྱྱུ ན་བཀ་ཤིས་ཞོལ་པ་དང་
གཡག་འཁབ་སནོ་ལམ་ནས་ཕབེས་བསུ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། ད་ེརསེ་༸གངོ་ས་
མཆོག་གིས་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གྲྭའི་རིགས་
བདག་ཆེན་མོའི་ལས་ཁུངས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་
བསྐངས་ནས་གཙྱུག་ལག་སླབོ་ཁང་དའེི ་

དག་ེལས་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ། ཉནི་
གུང་ལྗགས་སྨནི་གུབ་བསནུ་མགོན་པ་ོགང་
ཉིད་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་པ་ཚོར་
སྐའུ་ིམཛད་འགན་གཙོ་བ་ོགསུམ་ས།ེ དང་
པ།ོ གཞི་རྩའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིབཟང་པའོ་ིརིན་
ཐང་གོང་མཐོར་གཏངོ་གནང་མཛད་རྒྱྱུ ་ 
དང་། གཉསི་པ། ཆོས་ལུགས་ཕན་
ཚྱུན་འཆམ་མཐུན་གི་འབལེ་ལམ་གོང་
མཐརོ་གཏངོ་གནང་མཛད་རྒྱྱུ ། གསུམ་
པ། བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་འཛིན་
སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་དང་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་
སུང་སྐབོ་བདེ་རྒྱྱུའ་ིསྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
ཡོད་པ་མ་ཟད། གསར་འགདོ་པའ་ིདྲ་ི
བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་ཡང་སྩལ་འདགུ   
སབྐས་དརེ་གསར་འགདོ་པ་ཞིག་གིས་ཕ་
རན་སི་རྒྱལ་ས་པ་ེརི་སིར་འཇིགས་སྐལུ་
དྲག་སྤདོ་པས་གཏརོ་རྒོལ་བདེ་དགོས་
དནོ་སྐརོ་གི་དྲ་ིབར་བཀའ་ལན་སྩལ་
དནོ།   དསུ་རབས་ ༢༠ ནང་ཕི་དངསོ་པའོ་ི
འཛུགས་སུྐན་ཡར་རྒྱས་ཧ་ལས་པ་བྱུང་ཡོད་
ཀང་དསུ་རབས་དའེི་ནང་དཀའ་རྙགོ་ད་ེ
དག་དྲག་ཤུགས་ཀི་ལམ་ནས་སེལ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་
རེད་བསམས་པའི་བསམ་བླ་ོཤུགས་ཆེ་ཡོད། 
དསུ་རབས་ ༢༡ འག་ོསདོ་ནས་འཚེ་བའ་ི
བ་སྤདོ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་རིམ་བཞིན་ཇེ་ཉུང་ད་ུཕིན་
ཡོད། གང་ལརྟ་མི་སུ་ཞིག་གིས་ཀང་རྙགོ་ག་
འདདོ་ཀི་མེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཞི་བད་ེལནྡ་
པའ་ིམི་ཚེ་སྐལེ་འདདོ་ཡོད། འནོ་ཀང་ད་ེ
ལརྟ་ཡོང་ཆེད་ང་ཚོས་སྔནོ་འག་ོནས་གཙྱུག་

ལག་སླབོ་གྲྭའི་བར་གི་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་
ནང་ཕི་དངསོ་པའོི་དཔལ་འབརོ་གི་མཐུན་
རྐྱེན་ཁོ་ནར་གཙིགས་ཆེར་མ་འཛིན་པར་
ནང་སེམས་རྒྱྱུ ད་དང་འབལེ་བའི་བམས་
བརྩ་ེསོགས་བཟང་པའོ་ིརིན་ཐང་ད་ེདག་གངོ་
མཐརོ་གཏངོ་གལ་ཆེ་བའི་བསབླ་བ་སོགས་

ཚྱུད་པའི་ལུགས་མཐུན་གི་ཤེས་ཡོན་ཡང་
དག་པ་ཞིག་བསབླ་དགསོ་ཀི་ཡོད། གལ་ཏ་ེ
ང་ཚོས་ད་ེལརྟ་བདེ་ཐུབ་ཚེ་དསུ་རབས་ ༢༡ 
འདི་བཞིན་ཞི་བད་ེདང་གསོ་མོལ་གི་དསུ་
རབས་ཤིག་བསུྐན་ཐུབ། ཅསེ་བཀའ་ལན་
སྩལ་ཡོད། ད་ེརསེ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
བདོ་པ་དང་འབུག་པའི་སླབོ་མ་ཚོར་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ། ངསོ་རང་ལོ་ ༡༦ ནས་བདོ་
མིའ་ིཆབ་སདི་ཀི་འགན་འཁྱརེ་ཡོད། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ངསོ་ཀིས་རྒས་ཡོལ་ཆ་
ཚང་ཞུས་ཡིན། ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་

སྩལ་བ་མ་ཟད། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གིས་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ ༣༠ ལགྷ་གི་རིང་
ཚན་རིག་པ་དང་ལྷན་བག་ོགླངེ་མཛད་འགོ་
བཙྱུགས་གནང་མཛད་ཡོད་པ་དང་། དསེ་
ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་བྱུང་ཡོད་སྐརོ། ལགྷ་
པར་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཕི་ཚེས་ ༡༢།༡༣ 

བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ས་ལྡ་ིལིའི་ན་ེརུ་གཙྱུག་ལག་སླབོ་ཁང་ད་ུནང་
པའི་གཞུང་ནས་དབུ་མ་པ་དང་དངེ་རབས་
ཚན་རིག་ནས་ཚད་རལུ་དངསོ་ཁམས་རིག་
པའི་རྣམ་གཞག་སྐརོ་བག་ོགླངེ་མཛད་པ་
མ་ཟད། འཆར་ལོའ་ིནང་སརླ་ཡང་ཚན་
རིག་པ་དང་བག་ོགླངེ་མཛད་འཆར་ཡོད་
སྐརོ། གཞན་ཡང་ད་ེས་ྔམགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་གི་བཀའ་དགངོས་ལརྟ་ནང་པའ་ིཚན་
རིག་དང་ལྟ་གུབ་ཀུན་བཏུས་ཕོགས་སིྒག་
མཛད་ཡོད་སྐརོ། ཀུན་བཏུས་ནང་གི་བརདོ་

བ་རྣམས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་བསན་
འགྱུར་ནས་བཏུས་པ་དང་། ལགྷ་པར་བདོ་
མི་གཞནོ་སྐསེ་ཚོས་ནང་པའི་གཞུང་ལ་ཐསོ་
བསམ་སླབོ་གཉརེ་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེགྲྭ་པ་དང་ཨ་ནའི་ི
བ་རྒྱྱུ ་རེད་མདགོ་མདགོ་བས་ནས་གཡུག་
མ་བཞག་པར་ཚད་མ་རིག་པ་སོགས་ལ་
ངེས་པར་ད་ུད་ོསྣང་བེད་དགོས་པའི་ལམ་
སནོ་མཛད་ཡོད། ད་ེརསེ་༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གྲྭའི་བསླབ་པ་མཐར་
སོན་གི་དགའ་སནོ་རནེ་འབལེ་མཛད་སྒརོ་
ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས། སབྐས་དརེ་པན་ཇབ་
དང་ཧར་ཡ་ན། ཅན་ིགརྷ་སོགས་ཀི་མངའ་
སྡའེ་ིགཙོ་འཛིན་ Kaptan Singh Solanki 
མཆོག་ཀང་ཕབེས་ཡོད། མཛད་སྒ་ོདབུ་
འཛུགས་ཀི་ཐགོ་མར་རིགས་བདག་ཨ་ཤོཀ་
མི་ཏལ་ལགས་ཀིས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་
མངའ་སྡའེི་གཙོ་འཛིན་རྣམ་གཉསི་ང་ོསྤདོ་
གནང་བསནུ། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་འག་ོབ་
མིའི་རིན་ཐང་གོང་སྤལེ་གཏངོ་ཐབས་དང་
ཆོས་ལུགས་མཐུན་འབལེ། བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་དང་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐོབ་བཅས་ཀི་
ཆེད་སྐ་ུངལ་འཛེམས་མེད་ཐགོ་མཛད་འཕྲནི་
བསྐངས་པར་བརནེ་ཆེ་བསདོ་ཀི་ཕག་འཁྱརེ་
འད་ིའབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་ཞུས་
པར་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་མཁས་
པའ་ིམཚན་གནས་ཀི་ཕག་འཁྱརེ་ Doctor 
of Divinity དགསེ་བཞསེ་མཛད་ཡོད་པ་
བཅས།།

ཡོ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་སྐརོ་གསོ་བསྡརུ་གནང་བ།  
༄༅། །རིང་མིན་ཕ་རན་སིའ་ིརྒྱལ་ས་པ་ེ
རི་སིའི་ནང་འཚོགས་རྒྱྱུའི་རྒྱལ་སིྤའི་ག་ོལའི་
གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་གི་ལྷན་ཚོགས་
སབྐས། བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་བ་རྒྱྱུའ་ི
གནད་དནོ་ད་ེགལ་ཆེ་ཤོས་ཀི་གནད་དནོ་ཞིག་
ལ་ངསོ་འཛིན་གནང་དགསོ་པའ་ིཞུ་སྐལུ་ལས་
འགུལ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་དང་འབལེ། སརྦ་སིལ་ནང་
རནེ་གཞི་བས་པའི་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་
འཐུས་མི་རྣམ་པས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་གནམ་
གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་དང་ཁརོ་ཡུག ཅསེ་པའ་ི
བརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་གླངེ་སླངོ་གནང་འདགུ ད་ེ
ཡང་དངེ་སབྐས་མཐ་ོསངྒ་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་
གི་གནས་སངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ ་འགོ་
བཞིན་པ་དང་། བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་རང་འབྱུང་
ཐོན་སྐེད་རྣམས་གཏརོ་བཤིག་བཏང་བའི་
ཤུགས་རྐྱནེ་ངན་པ་ཇི་འཕྲད་སོགས་ཀི་སྐརོ་
ལྷན་ཚོགས་ཐགོ་གསོ་བསྡུར་གནང་ཡོད་པ་ 
དང་། ཐངེས་འདའི་ིལནྷ་ཚོགས་ནང་ཨིན་
ཡུལ་གི་ལངྗ་ཁུ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་
པ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་མོལ་ལི་སི་
ཀཌོ་ཁ་ེཊོ Molly Scott Cato མཆོག་ 
དང་། རོ་མེན་ན་ིཡའ་ིཡུལ་གི་ཡོ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཁེབ་སོ་གོར་ 

Scabs Sogor མཆོག ད་ེབཞིན་སརྦ་སེལ་
བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ། ཡོ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་ཀི་ལས་བེད་དང་བདོ་རིགས་ཁག་
གཅིག རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་
སོགས་ལནྷ་ཚོགས་འདའིི་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད་འདགུ ལནྷ་ཚོགས་འད་ིཉདི་སརྦ་

སེལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་དང་རྒྱལ་སིྤ་བདོ་དནོ་
ལས་འགུལ་ཁང་གཉསི་ཟུང་འབལེ་ཐགོ་གོ་
སིྒག་གནང་འདགུ ཐངེས་འདའི་ིལནྷ་ཚོགས་
ནང་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་གི་མི་སྣ་གཙོ་
བ་ོགཉསི་ཡོད་པ་ན་ིལོ་ང་ོ ༣༠ ལགྷ་ཙམ་གི་
རིང་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་དང་འབལེ་བའི་སིད་
བྱུས་སླབོ་སནོ་པ་སྐུ་ཞབས་གྷབེ་རལ་ལ་ཕཊི་

ཊི་ Gabriel Lafitte ལགས་དང་ལནྷ་ད་ུ
སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སིྤ་
ཚོགས་ལས་དནོ་གི་སིད་བྱུས་དང་འཛུགས་
སུྐན་སླབོ་ཚན་གི་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་མོ་སྐ་ུཞབས་
ཨེན་ད་ིར་ུཕསི་ཤར་ Dr. Andrew Fischer 
ལགས་བཅས་ ཀིས ་བ ོད ་ ཀི ་གངས ་ རི ་ 

དང་། ཆྱུ་རྒྱྱུན་ད་ེདག་ན་ིའཛམ་གླངི་རྒྱྱུགས་
ཆྱུ་ཆེ་གས་ཀི་འབྱུང་གནས་གཙོ་བ་ོཞིག་ཡིན་
པར་བརནེ་སུང་སྐབོ་བདེ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་
དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གཏརེ་
ཁ་བསྔགོ་འདནོ་གི་ལས་གཞི་མཚོན་པས་
བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་ལ་ཉམས་ཆགས་ཤུགས་
ཆེ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད། སྐ་ུཞབས་ཁབེ་སོ་གརོ་
མཆོག་གིས་བདོ་ནི་འཛམ་གླིང་འདིའི་སངེ་
གི་མཐ་ོསྒང་མཐ་ོཤོས་དང་ཆེ་ཤོས་ད་ེཡིན་
ལུགས་དང་། བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་གནམ་གཤིས་
འགྱུར་ལྡགོ་འག་ོབའི་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་
འཕྲད་ཀི་ཡོད་པ་དརེ་འཛམ་གླངི་ཧལི་པསོ་ད་ོ
སྣང་གནང་ནས་ད་ེའགགོ་ཐབས་ཀི་ཁངོ་ཉདི་
ཀིས་སེམས་ཚོར་ཆེན་པསོ་འབདོ་སྐུལ་ཡང་
གནང་འདགུ ད་ེབཞིན་སྐ་ུཞབས་མོལ་ལི་སི་
ཀཌོ་ཁ་ེཊོ་མཆོག་གིས་ཉ་ེཆར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་
ཞུ་སྐུལ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བའི་ནང་༸གོང་ས་
མཆོག་གིས་ང་ཚོ་སྡདོ་གནས་གོ་ལ་སྔནོ་པ་ོ
འད་ིལས་མེད་པ་དང་དའེ་ིཡངས་ཐགོ་ཏུ་བདོ་
ཆགས་ཡོད། མཐ་ོསངྒ་བདོ་ལ་སུང་སྐབོ་བ་
རྒྱྱུ ་ནི་བདོ་གཅིག་པུའི་གནད་དནོ་ཙམ་མིན་
པར་འཛམ་གླངི་ཁྱནོ་ཡོངས་ཀི་བད་ེའཇགས་
དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཡོད། ཅསེ་བརྙན་
འཕྲནི་བརྒྱྱུད་བསྩལ་བའི་བཀའ་སླབོ་ད་ེཉདི་
ལུང་འདྲནེ་གནང་འདགུ ལམྕ་སྐ་ུལགས་ཀིས་
མཐ་ོསངྒ་བདོ་ཀི་གཏན་འཁྱགས་ཆགས་རིམ་
གཏརོ་སྐནོ་འག་ོབཞིན་པ་དརེ་སེམས་འཚབ་
ཆེན་པསོ་ངང་འཛམ་གླངི་མི་མང་གིས་བདོ་

མཐ་ོསངྒ་གི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་འག་ོ
བའི་རྒྱྱུ ་རྐྱནེ་ད་ེདག་ལ་ད་ོསྣང་བ་དགསོ་པའི་
གཞནེ་སྐལུ་ཡང་གནང་འདགུ  སྐ་ུཞབས་
གྷབེ་རེལ་ལ་ཕཊི་ཊི་ལགས་ཀིས་བདོ་ནང་གི་
རང་འབྱུང་གཏརེ་ཁ་དང་གཏརེ་སྣམུ་སོགས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཏརོ་རྒོལ་སྔགོ་འདནོ་
བདེ་བཞིན་པ་དརེ་བདོ་མི་ཚོས་ང་ོརྒལོ་བས་
ཡོད་ཀང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཚོར་དྲག་
གནནོ་བས་པ་སོགས་དྲང་བདནེ་མིན་པའི་
སིད་བྱུས་ལག་བསར་བས་དང་བེད་མུས་
ཡིན། ཞསེ་སོཌ་འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད། 
ད་ེབཞིན་སྦར་སེལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཚེ་
བརན་བསམ་གུབ་ཆོས་སྐབས་པ་ལགས་ཀིས་
ལྷ་ོབང་སྣ་ེགཉསི་ཀི་རསེ་སུ་བདོ་མཐ་ོསངྒ་ན་ི
འཁྱགས་རོམ་དང་ཆྱུའ་ིའབྱུང་ཁུངས་ཆེ་ཤོས་
ད་ེཆགས་ཡོད་པར་བརནེ་བདོ་ན་ིའཛམ་གླངི་
གི་སྣ་ེམོ་གསུམ་པ་ཡིན་ཞེས་བརདོ་ཀི་ཡོད་
ཅསེ་དང་། བདོ་ནང་འཁྱགས་རོམ་གངས་ 
༤༦༠༠༠ དང་བདོ་ཀི་འཁྱཌ་རོམ་བརྒྱ་ཆ་ 
༨༢ ཙམ་ཡལ་འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་དང་།  ཕི་
ལོ་ ༢༠༥༠ ནང་བདོ་ཀི་འཁྱགས་རོམ་གི་
གངས་ཚད་གསུམ་ཆ་གཉསི་མེད་པ་ཆགས་
རྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་སོཌ་གསུངས།།


