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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། 

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་སྦངེ་ལོར་ཡི་ཤུའ་ིམཐ་ོསླབོ་ཁང་ད་ུགསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༤ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
སྦངེ ་ལོར་གོང་ཁེར་ནང་རནེ་གཞི་བས་
པའ་ིཡི་ཤུའ་ིམཐ་ོསླབོ་གགས་ཅན་ Christ 

College ད་ུམགནོ་འབདོ་ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་
ཀིས་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། ངསོ་རང་ད་ེརིང་ཡི་ཤུའ་ི
མཐ་ོསླབོ་འདིར་བཅར་རྒྱྱུ ་བྱུང་བར་དགའ་

སྤབོས་ཧ་ཅང་ཐབོ་བྱུང་། ད་ེརིང་ངསོ་ལ་
བདོ་དང་རྒྱ་གར། ཨེ་ཤི་ཡ། ཅསེ་པའ་ིབརདོ་
གཞིའི་ཐགོ་སདྐ་ཆ་ཤོད་དགོས་གསུང་བྱུང་། 
ད་ེརིང་གི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་སྐད་ཆ་བཤད་
པ་ཡིན་ན། ཐགོ་མར་ངསོ་ཀིས་ས་བབ་དང་

ཆོས་ལུགས་ཀི་གནས་སྟངས། ད་ེབཞིན་བྱུང་
རབས་ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་བདོ་དང་རྒྱ་གར། ཨེ་ཤི་
ཡ་ཕན་ཚྱུན་འབལེ་བ་གང་ཡོད་སྐརོ་བརདོ་
རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ེདང་འབལེ་བའ་ིརྒྱྱུད་རིམ་ཁདོ་
ས་བབ་དང་ཁརོ་ཡུག ད་ེབཞིན་ཆོས་སོགས་
གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཇི་ཙམ་ཆགས་མིན་སྐརོ་
རེད། ས་བབ་གི་ཆ་ནས་གལ་ཏ་ེཁདེ་རྣམ་
པས་ས་ཁར་གཟགིས་པ་ཡིན་ན། བདོ་དང་
རི་བ་ོཧི་མཱ་ལ་ཡི་རི་རྒྱྱུ ད་ད་ེདག་ལོ་ང་ོས་ཡ་

བདནུ་ཅྱུ་ཙམ་གི་གངོ་ལ་ཆགས་པ་ཞིག་རེད། 
དརེ་བརནེ་རི་རྒྱྱུད་ད་ེདག་འཛམ་གླངི་ནང་གི་
རི་རྒྱྱུད་གསར་ཤོས་གས་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་
བཞིན་ཡོད། བདོ་ད་ེའཛམ་གླངི་གི་ཡང་ཐགོ་
ཆགས་ཡོད། རྒྱ་མཚོ་ནས་ཆ་སྙམོས་མཐ་ོ

ཚད་རིྩས་པ་ཡིན་ན་མི་ཊར་ ༤༠༠༠ ལགྷ་
ཡོད། ཆོས་ཕགོས་ཐགོ་ནས་ཞུས་ན་སྟནོ་
པ་ཤཀཱ་ཐུབ་པ་ལུམ་བྷ་ིནིར་སྐུ་འཁུངས་ཏ་ེ
ནང་ཆོས་ཐགོ་མར་རྒྱ་གར་ནང་དར་རསེ་
རིམ་བཞིན་གླིང་ཆེན་ཨེ་ཤི་ཡའི་ས་ཁུལ་
གཞན་ཁག་ནང་དར་ཁབ་བྱུང་ཡོད། ལགྷ་
པར་ཡུ་གུར་དང་ཨབ་གྷ་ནི་སི་ཐན་སོགས་
སུའང་སྐབས་ཤིག་ལ་ནང་ཆོས་དར་སྤལེ་
བྱུང་ཡོད། གང་ཡིན་བརདོ་ན་བ་ྷམི་ཡན་
བྷུད་ཱ (Bamiyan Buddha) ཞསེ་ཨབ་ག་ྷ
ནི་སི་ཐན་ནང་སྟནོ་པའི་སྐུ་བརྙན་རྙིང་པ་ཧ་
ཅང་མང་པ་ོརྙདེ་སོན་བྱུང་ཡོད། ལགྷ་པར་
རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་ནས་བདོ་ད་ུདསུ་རབས་ 
༧།༨།༩ སབྐས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་
དར་ཁབ་ཧ་ཅང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། དངེ་
སབྐས་ནང་ཆོས་སླབོ་གཉརེ་སྤུས་དག་པ་ོཞིག་
བདེ་དགསོ་ན་བདོ་སདྐ་ལ་ངསེ་པར་ད་ུབརནེ་
དགསོ་པ་ཆགས་ཡོད། བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱྱུས་
ཐགོ་ནས་བརདོ་ན་ཨུ་རུ་སུ་དང་ཨིན་ཇིའི་
མངའ་འགོ་གི་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་། རྒྱ་ནག་
བཅས་ཀིས་དབུས་ཨེ་ཤི་ཡའི་ས་ཁནོ་མང་
ཆེ་བའ་ིཐགོ་དབང་འཛིན་བདེ་ཆེད་ཆབ་སདི་

ཀི་རྩདེ་མོ་རྩདེ་ཡོད། ལགྷ་པར་ཆབ་སདི་ཀི་
རྩདེ་འགན་དསེ་སོག་པ་ོདང་བདོ། ཨབ་ག་ྷ
ན་ིསི་ཐན་ལ་ྟབུར་ཤུགས་རྐནེ་ཆེན་པ་ོཐབེས་
ཡོད། རྩདེ་འགན་དའེ་ིཁདོ་ཕི་སོག་ད་ེར་ུ
སུའ་ིཁངོས་སུ་ཚྱུད་པ་དང་། ནང་སོག་ད་ེརྒྱ་
ནག་གི་ཁངོས་གཏགོས་ཆགས་ཡོད། ཕིས་
སུ་ཕི་སོག་ད་ེརང་བཙན་ཆགས་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད་ཀང་། ཡུ་གུར་དང་བདོ་གཉསི་རྒྱ་ནག་
གིས་བཙན་བཟུང་བས་ཡོད། བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བཙན་བཟུང་བས་པ་ནས་བཟུང་
ཨེ་ཤི་ཡ་ཁནོ་ཡོངས་དང་ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་
ལ་ཤུགས་རྐནེ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཐབེས་ཡོད།
 ཕི་ལོ་ ༡༩༡༤ ལོར་བདོ་དང་
ཨིན་ཇིའི ་མངའ་འོག་གི་རྒྱ་གར་གཞུང་
གཉསི་དབར་སིམ་ལའ་ིཆིངས་ཡིག་ Shimla 

Convention ཐགོ་མིང་རགས་བཀདོ་ཡོད། 
སབྐས་དརེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐ་ུཚབ་བཏང་
ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐ་ུཚབ་དསེ་བདོ་
དང་རྒྱ་ནག་གཉསི་ཀི་ས་མཚམས་སྐརོ་གླངེ་
བ་ལས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་ས་མཚམས་
སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གང་ཡང་བྱུང་མེད། ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།

༸སྐའུ་ིགཅྱུང་མོ་བཀའ་ཟུར་ར་ེབཙྱུན་པདྨ་
མཆོག་ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༨ 
ཉིན་སྦལེ་ཀོབ་བདོ་ཕུག་ཁིམ་སྡའེི་བད་ེསིྐད་ཚེ་
རིང་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་བདོ་ཕུག་ཁིམ་
སྡའེི ་སླབོ་ཟུར་རྣམས་ནས་༸སྐུའི་གཅྱུང་མོ་རེ་
བཙྱུན་པདྨ་མཆོག་ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་མཚོན་
སདླ། མཆོད་རནེ་གི་འད་གཟུགས་ཞིག་འབུལ་
ལམ་ཞུས་འདགུ་པ་ད་ེནི་བཀའ་ཟུར་རེ་བཙྱུན་
པདྨ་མཆོག་གིས་སྐ་ུཚེ་ཧལི་པའོི་རིང་རྒྱ་གར་ནང་
བདོ་མི་སྐབས་བཅོལ་བའི་ཕུ་གུ་ཚོའི་ཟས་གོས་
གནས་མལ་ཙམ་མ་ཟད། ཤེས་ཡོན་གི་མཐུན་
འགྱུར་མཁོ་སུྒབ་ཆེད་ངལ་བ་བརྒྱ་ཕག་ཁད་ད་ུ
བསད་ནས་སྐ་ུངལ་སྐནོ་པར་བཀའ་དནི་རསེ་དན་
ཞུ་ཆེད་ཡིན་འདགུ ད་ེཡང་བཀའ་ཟུར་ར་ེབཙྱུན་
པདྨ་མཆོག་གིས་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་སྐནོ་པར་
བརནེ་རྒྱ་གར་ས་གནས་འད་མིན་ནང་བདོ་ཕུག་
ཁིམ་སྡ་ེམི་ཉུང་བ་ཞིག་བཙྱུགས་ནས་བདོ་ཕུག་
སྟངོ་ཕག་མང་པརོ་སལོ་རྒྱྱུན་ཙམ་མ་ཟད། དངེ་
དསུ་ཤེས་ཡོན་གི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་བརྒྱྱུ ད་བདོ་
མིའི་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛིན་
སདླ་ཞབས་འདགེས་ཧ་ཅང་བསུྒབས་ཡོད། །

ཚེ་བརན་དབང་ཕྱུག་ལགས་ལ་སིྤར་
བསྐ་ོགཞག་གནང་བ།

༄༅། །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིའསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་
གཞི་དནོ་ཚན་ ༧༨ དགངོས་དནོ། ཚེ་བརན་
དབང་ཕྱུག་ལགས་ལ་དྭགས་སླ་ེབང་མང་ཚོགས་
སིྤ་ཡོངས་འསོ་འཕནེ་གངས་འབརོ་གི་བརྒྱ་ཆ་ 
༥༢༌༩ ཡིས་བསོད་ནམས་གླངི་ལ་སིྤ་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ད་ུའསོ་འདམེས་བྱུང་འདགུ འསོ་
སིྒག་དནོ་ཚན་ ༨༠ ནང་གསེས་ ༡ དགངོས་
དནོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ ནས་ལོ་
གསུམ་རིང་བསོད་ནམས་གླིང་ལ་སིྤ་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་མདནུ་ཤོག་ཏུ་
འཁདོ་པའ་ིདསུ་དབེ་ལ་གཟངེས་རགས་ཐབོ་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༦ 
ཉིན་གི་ཕི་དརོ་སི་ཀོ་ཊི་ལེན་ཌིའི་ཡུལ་གི་རྒྱལ་
ས་ཨེ་ཌནེ་བརྷ་ Edinburgh ནང་ད་ུསི་ཀ་ོཊི་
ལེན་ཌིའ་ིཡུལ་གི་ PPA Scotland maga-
zine awards ཞསེ་དསུ་དབེ་ཁག་ལ་བ་དགའ་
འབུལ་རྒྱྱུའ་ིམཛད་སྒ་ོག་ོསིྒག་ཞུ་སབྐས། བྷགི་ཨི་ཤུ་ 
The Big Issue ཞསེ་པའ་ིདསུ་དབེ་ཀི་གསར་
འགོད་པར་རྩམོ་འབ་ིཔ་རྩ་ེཕུད་ཀི་གཟངེས་རགས་
ཐབོ་འདགུ ད་ེཡང་གཟངེས་རགས་ཐབོ་པའ་ིདསུ་
དབེ་དའེ་ིརྒྱབ་ཤོག་སྟངེ་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་
ཡོད་པ་མ་ཟད། དསུ་དབེ་དའེ་ིགསར་འགདོ་པ་སྐ་ུ
ཞབས་ཨེ་ཌམ་ཕ་ོརེ་སི་ཊར་ Adam Forrester 
ལགས་ཀིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་
བཅར་འདི་ཞུས་པ་ཁག་ནས་ངོས་རང་སྐབས་
བཅལོ་བ་ཞིག་ཡིན། ཞསེ་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་འག་ོ
བརདོ་ད་ུབཀདོ་འདགུ སྐ་ུཔར་སྒནོ་མཁན་པར་
པ་གགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་ལུ་ཝི་སི་ཧ་ེཝུ་ཌི་ཤི་ཕར་ 
Louis Haywood Schiefer ལགས་ཡིན་
འདགུ བྷགི་ཨི་ཤུ་ཞསེ་པའ་ིདསུ་དབེ་འད་ིན་ིསི་ཀ་ོ
ཊི་ལེན་ཌིའི་ནང་པར་སུྐན་དང་འདནོ་སྤལེ་གནང་
ནས་དབིན་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ཚོང་འགམེས་ཞུ་
བཞིན་ཡོད་འདགུ།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ལམ་རིམ་ཁདི་ཆེན་བཅ་ོབརྒྱད་ཀི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢༠ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕོགས་སྦལེ་ཀོབ་ཏུ་རནེ་གཞི་བས་
པའི་བསེ་ཀི་ཆོས་སྡ་ེཆེན་པ་ོབཀྲ་ཤིས་ལྷུ ན་
པ ོར་ཡུལ་ལུང་ཕོགས་མཐའ་འད་མིན་
ནས་བཅར་བའི་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་ཁི་ཕག་
བརྒལ་བར་ཆོས་འབལེ་བཀའ་སླབོ་དང་ལམ་
རིམ་ཁིད་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་བཀའ་ཆོས་
དབུ་འཛུགས་བཀའ་དནི་ཆེ་བ་སྩལ་སོང་། 
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ 
ཐགོ་སྐབས་ར་ེགླིང་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་སྤསོ་སསེ་སྔནོ་བསུས་ཏ་ེ༸གོང་
ས་མཆོག་བཀྲ་ཤིས་ལྷུ ན་པའོི་གཙྱུག་ལག་
ཁང་གསར་པའི་གསུང་ཆོས་ར་བའི་དབུས་
ཀི་བཞུགས་ཁི་རིན་པ་ོཆེར་༸ཞབས་སོར་
འཁདོ་མཚམས། དཀནོ་མཆོག་རསེ་དན་
གི་མད་ོདང་། རྒྱྱུན་ཆགས་གསུམ་པ། ཤེས་
རབ་སྙངི་པ་ོབཅས་གསུང་འདནོ་གནང་། ད་ེ
རསེ་གསོལ་ཇ་འདགེས་འབུལ་གུབ་རསེ་ལམ་
རིམ་གསོལ་འདབེས་ལམ་མཆོག་སྒ་ོའབདེ་
ར་དབངས་དང་བཅས་པའི་ཐོག་གསུང་

འདནོ་གུབ་བསྟནུ་གླིང་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ལ་
མཎྜལ་རནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས། ད་ེ
རསེ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་སྐབས་
འག་ོདང་སེམས་བསྐདེ་སྐརོ་དད་ལྡན་ཆོས་

ཞུ་བ་ཡོངས་ལ་ང་ོསྤདོ་སྩལ་དནོ། ཁ་སང་
ང་ཚོས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་མ་འདནོ་པ་
རེད། གང་ལརྟ་ཆོས་ཐུན་འད་ིདནོ་དང་ལནྡ་
པ་ཞིག་ཡོང་བར་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་མ་
འདནོ་གི་ཡོད། དའེ་ིསྐརོ་ཁ་སང་ནས་ཞུས་
ཟནི་པར་བརནེ་བསྐར་ད་ུབརདོ་དགསོ་པ་མི་
འདགུ མཆོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འག་ོབའ་ི
སྐབས་འག་ོད་ེཡང་བང་ཆྱུབ་མ་ཐབོ་ཀི་བར་

ད་ུསྐབས་སུ་འག་ོགི་ཡིན་ཞེས་པ་ཐགེ་ཆེན་
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐབས་འག་ོཆགས་ཀི་
ཡོད། སྐབས་སུ་འག་ོརྒྱྱུ ་ད་ེཡང་དགསོ་པ་
དང་དམིགས་ཡུལ་བ་ླམེད་རགོས་བང་བང་
ཆྱུབ་ཆེན་པའོ་ིག་ོའཕང་ཐབོ་པའ་ིཆེད་ད་ུཡིན་

བསམས་པའི་ཐོག་ནས་སྐབས་འག་ོདང་། 
ད་ེབཞིན་སེམས་བསྐེད་སོགས་ཡིན་པར་
བརནེ་ཁདེ་རང་ཚོས་མོས་པ་བདེ་ཤོག་ཨང་། 
ཞསེ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་མ་ལན་གསུམ་
གསུང་འདནོ་མཛད་པ་དང་། ད་ེརསེ་ལམ་
རིམ་བཀའ་ཆོས་ཀི་སྔནོ་འགརོ་ཆོས་འབལེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།ད་ེརིང་འདིར་འདསུ་
པའ་ིབདོ་རིགས། ཧ་ིམཱ་ལ་ཡི་རི་རྒྱྱུད་ཀི་མི་

རིགས། རྒྱ་རིགས། ཝ་ེཐི་ནམ། ཀ་ོརི་ཡ། 
ཉ་ིཧངོ་། ཐཱ་ལེན་ཌི། ཤི་རི་ལངྐ། སོག་པ་ོཕི་
ནང་གཉསི། ཨུ་ར་ུསུ་ཁངོས་ཀི་སོག་པ་ོཁལ་
མུག་སོགས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ད་ེང་རང་
ཚོའ་ིཕ་མེས་ཀི་ཆོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། དརེ་
བརནེ་སོ་སོའི་ཆོས་ད་ེཞེན་ཁོག་བས་ནས་
ངའི་ཆོས་ཡིན་ཞེས་བརདོ་པ་ད་ེམ་འགིག་པ་
རེད། ང་ཚོའ་ིཆོས་ཞསེ་ཞནེ་ཆགས་བས་ན་
ཆོས་དད་ད་ེཕགོས་ལྷུང་ད་ུའག་ོནས་བླ་ོགཟུ་
བརོ་གནས་པ་ཆགས་ཀི་མེད། གང་ལརྟ་ང་
རང་ཚོ་ཕ་མེས་ནས་ཡོད་པའི་ཆོས་ཚྱུལ་འད་ི
ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་མིའི་སེམས་འདལུ་བར་
ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཞིག་གི་ང་རང་ཚོའི་ཕ་
མེས་ཆོས་ཤིག་རེད། ལགྷ་པར་དཀའ་ངལ་
ཆེན་པ་ོཞིག་འཕད་པའ་ིསབྐས་སེམས་ལ་སྙངི་
སྟབོས་ཤིག་བསླབེས་ནས་སེམས་གུ་ཡངས་
པརོ་བཟ་ོརྒྱྱུ འི་ཆོས་ཚྱུལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 
ད་ེརིང་ཁ་སང་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་དད་
པ་མེད་མཁན་ཚོས་ཀང་སངས་རྒྱས་པའི་
ཆོས་ལ་ད་ོསང་བདེ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣2

རྒྱལ་སིྤའ་ིཧ་ིམཱ་ལ་ཡའ་ིདསུ་སྟནོ་ཐགོ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༠ ཉནི་རྡ་ས་མེཀ་ལོ་གནྷ་ཇིར་ཡོད་པའ་ི
བྷག་སུ ་གསོལ་མགོན་ཁང་གི་ཐང་ཆེན་
ད་ུརྡ་ས་ཧིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པ་
སོགས་ཀིས་ག་ོསིྒག་འགོ ཉནི་གཉསི་རིང་
གི་རྒྱལ་སིྤའི་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་དསུ་སྟནོ་དབུ་
འཛུགས་གནང་སོང་། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་
ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༣།༡༥ ཐགོ་སྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་། ཧ་ིམཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེི་གངོ་སྡ་ེལནྷ་ཁང་དང་ཡུལ་
སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་བླནོ་ཆེན་གི་སྐ་ུཚབ་ ADM, 

Balbir Thakur མཆོག བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་ཁག་གཅིག གཞུང་དང་
གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་
ཚབ། རྡ་ས་ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་གཙོ་དང་སླབོ་སྟནོ་པ། ད་ེབཞིན་

རྡ་ས་ཁུལ་གི་རྒྱ་གར་བ་དང་བདོ་མི་བཅས་
ཁནོ་མི་ ༢༠༠ བརྒལ་བ་འད་ུའཛོམས་
ཀིས། ཐགོ་མར་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་ ADM མཆོག་
གིས་སང་གསལ་ཞལ་འབེད་གནང་རེས། 
རྡ་ས་ཧིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་དང་ད་ཆ་ཚོགས་པའི་
སླབོ་སྟནོ་པ་རམ་སྭ་རུབ་ལགས་ཀིས་ཧིན་

སདྐ་ཐགོ་ཕབེས་བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་
རསེ། རྡ་ས་ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་
པའི་སླབོ་སྟནོ་པ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཨ་
ཅརཱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ང་ོསྤདོ་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ད་ེརིང་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རགས་འབུལ་ལམ་
ཞུས་ནས་ལོ་ང་ོ ༢༦ འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་
དང་། རྒྱལ་སིྤའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཉནི་
མོ། རྡ་ས་ཧནི་བདོ་མཛའ་ཚོགས་བཙྱུགས་
ནས་ལོ་ང་ོ ༢༠ འཁརོ་བ་བཅས་དསུ་སྟནོ་
གསུམ་འཛོམས་ཀི་ཉནི་མོ་འཁལེ་ཡོད། རྡ་
ས་ཧིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པས་ཕི་
ལོ་ ༡༩༩༥ ནས་ལོ་ལརྟ་རྒྱལ་སིྤའ་ིཧ་ིམཱ་
ལ་ཡའ་ིདསུ་སྟནོ། ཞསེ་པ་འད་ིག་ོསིྒག་ཞུ་
བཞིན་ཡོད་ཀང་འདས་པའི་ལོ་གཉསི་ཙམ་
རིང་ད་ེལརྟ་ག་ོསིྒག་ཞུ་ཐུབ་མེད། ད་བར་

དསུ་སྟནོ་སྐབས་གཞས་ས་འཁབ་སྟནོ་ཁག་
ཧནི་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་གཉསི་ཀི་
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་གཅེས་
འཛིན་ཆེད་གཞས་ས་འཁབ་སྟནོ་གོ་སིྒག་
ཞུས་མུས་ཡིན་པ་མ་ཟད། གཙོ་བ་ོ༸རྒྱལ་
བ་དགསེ་པའི་མཆོད་སིྤན་ཆེད་ག་ོསིྒག་ཞུས་
ཡོད། ད་བར་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་པ་འད་ི
ཡང་གཙོ་ཆེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་། 

མངའ་སྡའེི་སིད་གཞུང་གིས་དཔལ་འབརོ་
གི་མཐུན་འགྱུར་ལ་བརནེ་ནས་ཡིན་ཞིང་། 
འབྱུང་འགྱུར་ཡང་དེ་རིང་ལས་ལྷག་པ་ 
དང་། སྤུས་དག་པ་ཡོང་རྒྱྱུའ་ིརེ་བ་ཡོད། 
ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེ
ནས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། ཐགོ་མར་ངས་ཧ་ིམཱ་
ལ་ཡའི་དསུ་སྟནོ་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་ལ་
སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
དསུ་སྟནོ་སྐབས་ཧིན་བདོ་ཀི་སྤུན་ཟླ་རྣམས་
དགའ་ཚོར་ཆེན་པའོི་ངང་གཞས་ས་འཁབ་
སྟནོ་བས་པར་ང་རང་ཡང་དགའ་སྤབོས་
ཡོང་བཞིན་འདགུ ཧནི་བདོ་གཉསི་ཀི་རིག་
གཞུང་དང་། ཆས་གསོ། གཞས་ས་བཅས་
ཕལ་ཆེར་འད་བ་ོཡོད། ལོ་རྒྱྱུས་དང་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་ཐགོ་ནས་ཧིན་བདོ་གཉསི་འབལེ་བ་
ཤུགས་ཆེ་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་

ས་ཁུལ་དུ་དག་པོའི ་བཙན་
བཟུང་བས་རྐེན་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ 
དང་། ཁངོ་གི་ཕབེས་རསེ་སུ་
བ ོད་མི ་རྣམས་རྒྱ་གར་ནང་
བཙན་བོལ་དུ་ ཡོང ་དགོས་
ཐུག་ཡོད། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་
གཉིས་ནས་ང་ཚོར་མཐུན་
འགྱུར་གནང་བ་ནང་བཞིན། 
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི ་གཞུང་
དང ་ མི ་མང ་ནས ་ད ེ་ ལྟར ་
མཐུན་འགྱུར་གནང་མངོ་མེད། 
དེར་བརནེ་ང་ཚོས་ཁ་ཙམ་

མིན་པར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ལོ་ང་ོ ༥༠ ལགྷ་ཙམ་རིང་ནས་ཁིམ་
ཚང་གཅིག་ལྟ་བུ་འཆམ་མཐུན་ངང་གནས་
བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ་མུ་མཐུད་ད་ེལརྟ་གནས་
དགསོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ང་ཚོ་
བདོ་མི་རྣམས་གནས་སྐབས་རིང་རྒྱ་གར་
ནང་སྐབས་བཅོལ་ད་ུསྡདོ་དགོས་བྱུང་ཡོད་ 
ཀང་། ཉནི་ཞིག་ང་ཚོ་རང་ཡུལ་བདོ་གངས་

མད་ོསདྨ་མཛོད་དག་ེརངོ་ནས་བཀྲ་ཤིས་དནོ་
གུབ་ལགས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁདི་བས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༩ 
ཉིན་མད་ོསྨད་རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རོང་
གི་ཁམོ་གཞུང་
ད།ུ བདོ་མི་
བཀྲ་ཤིས་ད ོན་
འགུབ ་ལགས་
ཀིས ་ ལུས ་ལ ་
བ ོད་ཆས་གོན་
ཞི ང ་ རྒྱ བ ་ ཏུ ་
ཆོས་དར་ཆེན་
པ་ོཞིག་གནོ་ཏ།ེ ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐ་ུ
པར་མགོ་ལ་འཕར་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
ཞི་རྒོལ་གོམ་བགདོ་བས་འདགུ་པར་ད་ེམ་
ཐག་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་ཉནེ་རགོ་མི་སས་
འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁདི་བས་ཡོད་ཀང་ཁངོ་
ས་གནས་གང་ད་ུབཙན་ཁིད་བཙོན་འཇུག་
བས་པ་སོགས་ཀི་ཞིབ་ཕའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཤེས་
རགོས་མ་ཐུབ། བཀྲ་ཤིས་དནོ་གུབ་ལགས་

ན།ི མད་ོསདྨ་རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དག་ེརངོ་
ཐང་སྐརོ་ཡུལ་ཚོའི་དཔནོ་སྐ་སྡ་ེབ་ནས་ཡིན་

འདགུ ད་ེབཞིན་ཕི་ཚེས་ ༢༠ ཉནི་མཛོ་
དག་ེརངོ་ནས་རྒྱང་ཐག་སིྤ་ལེ་ ༥༠ ཙམ་
གི་སར་ཡོད་པའི་ཐང་སྐརོ་སགོ་ཚང་སྡ་ེཔའི་
དར་རྒྱས་ཚང་གི་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀང་འཛིན་
བཟུང་བས་ཡོད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ལགས་
ནི ་རང་ལོ ་ སུམ་ཅྱུའི ་ཡན་ཙམ་ཡིན་པ་ 
དང་། བཀྲ་ཤིས་དནོ་གུབ་ལགས་ཀི་ཨ་ཁུ་
ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་རིག་འཛིན་ཆོས་ཉདི་ལགས་འདས་གངོས་སུ་
གྱུར་བའ་ིཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚྱུལ།

༄༅། །ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་རིག་འཛིན་
ཆོས་ཉདི་ལགས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༡༤ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༦།༣༠ 
ཡོལ་ཙམ་ལ་རྡ་ས་རང་ཁིམ་ད་ུདགོངས་པ་

རགོས་ཡོད་པ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༡༦ ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༦ ཐགོ་སྐ་ུཕུང་ཞུགས་
འབུལ་གནང་འདགུ ད་ེཡང་ཆབ་སདི་
བཙོན་ཟུར་རིག་འཛིན་ཆོས་ཉིད་ལགས་
ན་ིཕི་ལོ་ ༡༩༣༦ ལོར་རྒྱལ་རྩ་ེརངོ་ད་ུཕ་
མིག་དམར་སྟབོས་རྒྱལ་ལགས་དང་། མ་
ཡེ་ཤེས་སྒལོ་མ་ལགས་གཉསི་སུ་འཁུངས་ 
ཤིང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༦ ཙམ་ལ་བསྟན་
སུང་དྭང་བངླས་དམག་གི་སིྒག་འཛུགས་སུ་
ཞུགས་ཏ་ེརྒྱ་དམག་དང་འཐབ་འཛིང་གནང་
རསེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༦ ནང་རྒྱ་དམག་
གིས་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བས་ཏ་ེབཙོན་ཁང་

ད་ུཁནོ་ལོ་ང་ོ ༢༡ རིང་བཅྱུག་རསེ་ཕི་
ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༤ ནང་བཙོན་གལོ་ཐབོ་
ཡོད། བཙོན་གལོ་ཐབོ་རསེ་སུའང་ཁངོ་
གིས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་སདླ་ལས་འགུལ་མང་པ་ོ
ཞིག་གི་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་ལས་འགུལ་
མུ་མཐུད་སྤལེ་བར་བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་དགོས་གཞིའི་འགོ་ཚྱུད་རསེ་ཕ་ཡུལ་ད་ུ
གནས་མ་ཐུབ་པར་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༡ 
ཚེས་ ༡༧ ཉནི་ལ་ྷས་ནས་དམ་པ་ད་ེཉདི་
དང་། ཁངོ་གི་བཟའ་ཟླ་གཉསི་གསང་བའ་ི
ཐགོ་བསོ་དགསོ་པའི་གནས་སུ་གྱུར་ཏ་ེབལ་
ཡུལ་བརྒྱྱུད་རྒྱ་གར་ད་ུའབརོ་ཡོད།།

ཅན་ལྗངོས་སུ་ཕིར་ལོག་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་གཏན་
འཁལེ་རེད། ད་བར་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་
གཉསི་ནས་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་བསྟུན་ཧི་མཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེི་གངོ་སྡ་ེལནྷ་ཁང་དང་ཡུལ་
སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་བླནོ་ཆེན་གི་སྐ་ུཚབ་ ADM, 

Balbir Thakur མཆོག་གིས། ད་བར་
མངའ་སྡ་ེགཞུང་གིས་རྡ་ས་ཁུལ་གི་རྒྱ་ལམ་
སོགས་ཡར་རྒྱས་རྒྱ་གང་ཆེ་བཏང་ཡོད་སྐརོ་

སོགས་དང་། ཧནི་བདོ་གཉསི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་། ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་ནས་འབལེ་ལམ་
གཏངི་ཟབ་ཡོད་པ་ལརྟ། མ་འངོས་པར་བདོ་
མི་རྣམས་བླ་ོབད་ེབའོི་ངང་འདིར་བཞུགས་
པར་དགའ་བསུ་ཡོད། མི་སུ་ཡིན་རངུ་སོ་
སོའི་ཁིམ་ད་ུལོག་རྒྱྱུ ར་དགའ་པ་ོཡོད་པ་
ལརྟ། བདོ་མིའ་ིརེ་བ་མངནོ་འགྱུར་བྱུང་
སྟ་ེཕིར་རང་ཡུལ་ལ་ལོག་ཐུབ་པར་ང་ཚོས་
སེམས་གཏངི་ནས་རེ་བ་བདེ་ཀི་ཡོད། ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།

སམ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པའ་ིསིྤ་ཁབ་འགན་
འཛིན་ལ་གཟངེས་རགས་ཐབོ་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༨ ཉནི་རྒྱ་གར་གི་ 
Indian Solidarity 

Council ཞསེ་པའ་ི
ཚོགས་པས་སམ་བྷ་ོ
ཊ་བ ོད་སླབོ ་ ཚོགས་
པའི ་ སིྤ ་ཁབ་འགན་
འ ཛི ན ་ ཀ རྨ ་ ཆྱུ ང ་
བདག་ལགས་ལ་ཤེས་
ཡོན ་ གི ་ ཐོག ་བས ་
རསེ་ལནྡ་པའི་ཞབས་འདགེས་བསུྒབས་པར་
བརནེ། ཁངོ་ལ་ Jewel of India Award 

ཞེས་པའི་ཆེ་བསྟདོ་ཀི་གཟངེས་རགས་དང་། 
རྒྱལ་སིྤའི་ཤེས་ཡོན་འཛིན་སྐངོ་བསྟ་ིགནས་
ཁང་གིས་གསེར་གི་རགས་མ་ Vijay 

Rattan Gold Medal Award ཞསེ་པ་ད་ེ
གནང་འདགུ བསྟ་ིགནས་ཁང་འད་ིན་ིརྒྱ་
གར་གཞུང་ལ་དབེ་སྐལེ་ཡོད་ཅིང་། ཁ་ེ
སང་མེད་པའི་བསྟི་གནས་ཁང་ཞིག་ཡིན་
ཞིང་། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་བསྟ་ིགནས་
ཁང་འདའི་ིསྐ་ུཚབ་ཡོད་འདགུ གངོ་གསལ་

བསྟི་གནས་ཁང་ད་ེདག་གི་དམིགས་ཡུལ་

ན་ིཤེས་ཡོན་དང་། ཚན་རིག སིྤ་ཚོགས། 
རིག་གཞུང་། འཕུལ་རིག་སོགས་གངོ་སྤལེ་
གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ཞིང་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་རྒྱ་གར་
ལྷ་ོཕགོས་ཊ་མིལ་ན་དའིུ་ད་ེསའྔི་མངའ་སྡའེི་
གཙོ་འཛིན་སྐུ་ཞབས་བྷ་ིཤི་མ་ན་རེན་སིང་ 
Dr. Bhishma Narain Singh ལགས་དང་། 
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་པནོ་ཌི་ཅ་ེརིའི་ས་ཁུལ་གི་
གཙོ་འཛིན་ཟུར་པ་ཝི་རེན་དར་ཀ་ཊ་རི་ཡ་ 
Dr. Virendra Kataria ལགས་རྣམ་གཉསི་
ཀིས་གཟངེས་རགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ 3

ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིཆོས་རིག་སོགས་
མི་ཉམས་རྒྱྱུན་འཛིན་སདླ་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་དུག་
རོགས་དངུལ་གནང་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅། །ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ལོའ་ིསྔནོ་རིྩས་གཏན་འབབེས་
གནང་སྐབས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་
གི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ས་བརན་
བརྒྱྱུ ད་བ ོད་ཀི ་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་སུང་སྐབོ་དང་། བདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་
ཚོའི་ཤེས་ཡོན་མཐུན་འགྱུར་སོགས་སུྐན་
སདླ་དགངོས་པ་ཆེས་བཞསེ་ཀིས་ཨ་སྒརོ་ས་
ཡ་དུག་ $6,000,000 རོགས་རམ་གནང་
རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ རོགས་དངུལ་ད་ེན་ིད་ེས་ྔཨ་
རིའི་གསོ་ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་བལ་ཡུལ་གཉསི་
ཀི་བ ོད་མི་སྐབས་བཅོལ་བ་ཚོའི ་གཞིས་
ཆགས་ས་བརན་བརྒྱྱུ ད་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་སདླ་ཨ་སྒརོ་
ས་ཡ་གསུམ་ $3 million གཏན་འབབེས་

བཀའ་འཁལོ་གནང་ཡོད་པ་དང་བསྡུར་ན་
བརྒྱ་ཆ་ཉསི་ལབྡ་སརྤ་ཆ་གནང་ཡོད། ད་ེ
ཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཐངེས་འདིར་ཨ་
རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ནང་རིྩས་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་
བདོ་མིར་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ཆེད་ཨ་
སྒརོ་ས་ཡ་དུག་གསོལ་རས་གནང་གཏན་
འཁལེ་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་དནོ། ཨ་རིའ་ི
གཞུང་དང་གསོ་ཚོགས་གཉསི་ནས་ཐངེས་
འདིར་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཧ་
ཏག་ཏག་ངང་རྒྱྱུ ན་གནས་ཐུབ་ཐབས་ཆེད་
མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་བར་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་བཀའ་དིན་སྙིང་
བཅངས་ཐགོ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་
གསུངས་ཡོད།།

ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ནང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐད་སྐནོ་བརདོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༦ ཉནི་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབལེ་མཐུན་
ཚོགས་དང་རྒྱ་ནག་གི་འབལེ་ལམ། ཞསེ་
པའི་ཞིབ་འཇུག་སནྙ་ཐ་ོཞིག་ལ་ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་མང་མོས་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་སྟ།ེ བདོ་དང་ཤར་ཏུར་
ཀི་སི་ཏན། རྒྱ་ནག་བཅས་ཀི་ནང་འག་ོབ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་
སྡུག་ཏུ་འག་ོབཞིན་ཡོད་པར་སྐནོ་འཛུགས་
བས་ཡོད། ད་ེཡང་སནྙ་ཐ་ོད་ེན།ི ཡུ་རོབ་
གསོ་ཚོགས་ཀི་ཕི་འབལེ་ལས་དནོ་ཚོགས་
ཆྱུང་གིས་ཕགོས་སིྒག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ 
དང་། སནྙ་ཐ་ོདའེ་ིནང་བདོ་ནང་གི་འག་ོབ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་
སྡགུ་ཏུ་འག་ོབཞིན་པར་བརནེ། བདོ་མིས་
རང་ལུས་མེར་སགེ་གི་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བས་པའི་
གནས་ཚྱུལ་ཇེ་མང་དུ་ཕིན་པ་དང་རང་
ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་དང་འབལེ་
བ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཉསེ་ཆད་གཏངོ་རྒྱྱུ ར་
དམིགས་ཏ་ེཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་
ལུས་མེར་སགེ་དང་འབལེ་བའི་གནས་ཚྱུལ་
རིགས་ཁིམས་འགལ་གི་བ་སྤོད་ལ་བརིྩ་
རྒྱྱུ འི་ཁིམས་གཞི་བཟསོ་པ་བཅས་ཀི་ཐད་
ཐུགས་འཚབ་ཆེན་པ་ོཡོད་ལུགས་དང་། ཕི་
ལོ་ ༢༠༠༩ ཕི་ཟླ་ ༢ ནས་འག་ོབཙྱུགས་
ཀིས་ད་བར་བདོ་མི་ ༡༤༢ ཙམ་གིས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་གདགུ་རྩྱུབ་ཅན་གི་སིད་
བྱུས་ལ་ཞི་རྒོལ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་
བཏང་བ་དའེི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་
ང་ོབ་ོདང་རིག་གཞུང་ལ་ཇི་ཙམ་སང་ཆྱུང་
བདེ་བཞིན་ཡོད་པའ་ིཐད་སེམས་ཚབས་ཆེན་
པ་ོཡོད་པ་སོགས་ཀི་གནས་ཚྱུལ་སནྙ་ཐ་ོདའེི་
ནང་བཀདོ་གནང་ཡོད། ལགྷ་པར་བདོ་ཀི་
བདནེ་དནོ་གསལ་ཆེད་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལམ་སྟནོ་མཛད་
པའི་གཉསི་སནྨ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་
ན་ིབདོ་རང་བཙན་བསྐར་གསོ་དང་། རྒྱ་
ནག་ནས་ཁ་བལ་ད་ུའག་ོརྒྱྱུ ་མིན་པར་རྒྱ་
ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་
ཁམིས་ཀི་སྒམོ་གཞིའི་འགོ་ཁམིས་མཐུན་གི་
ཐབོ་ཐང་ཡོད་པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་
རིགས་ས་གནས་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབས་
ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་ཞིག་རྩོད་
བཞིན་ཡོད་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དརེ་ངསོ་ལེན་
མ་བས་པ་མ་ཟད། བདོ་ཀི་སླབོ་ག་ྭཁག་གི་
ནང་སླབོ་ཁིད་ཀི་བརྒྱྱུད་ལམ་གཙོ་བ་ོརྒྱ་སདྐ་
ཐགོ་སླབོ་ཁིད་བདེ་འཆར་ཡོད་པར་སེམས་
ཚབས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད་སྐརོ་དང་། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་མུ་མཐུད་འཛིན་
བཞིན་པའ་ིམཁགེས་འཛིན་ཅན་གི་སདི་བྱུས་
ལ་སྐནོ་བརདོ་དང་། བདོ་མི་ཚོའ་ིསྨྲ་བརདོ་
དང་ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་ལ་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་དགོས་པ་མ་
ཟད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་བདོ་རྒྱ་འབལེ་
མོལ་མཐའ་མ་བྱུང་ནས་ད་བར་བསྐར་
མཐུད་མ་ཐུབ་སྟབས། འབལེ་ལམ་གང་
མགགོས་བསྐར་གསོ་བདེ་དགསོ་པའི་འབདོ་
སྐལུ་ཡང་གནང་འདགུ བདོ་ནང་༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་༸སྐ་ུཔར་གཅསེ་ཉར་བ་རྒྱྱུར་དམ་
བསྒགས་དང། བདོ་མི་ཚོའ་ིཆོས་ཕགོས་
ཀི་བདེ་སྒ་ོཁག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་
ཁབ་ཁ་འབལ་གི་ཉསེ་འཛུགས་བས་དང་
བདེ་བཞིན་པའི་བ་སྤདོ་དརེ་ཡུ་རོབ་མཉམ་
འབེལ་མཐུན་ཚོགས་ནས་ངོས་ལེན་བ་
ཐབས་བལ་ལུགས་ཀི་སྐོན་འཛུགས་དང་། 
ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་གངོ་གསེབ་
གསར་པ་ New Socialist Village ཞསེ་
པའི་ལས་གཞིའི་འགོ་བདོ་པའི་འབགོ་པ་ས་
ཡ་ ༢ ཙམ་ལ་བཙན་དབང་གིས་གཞིས་སྤ་ོ
བས་ཏ་ེཤེས་ཡོན་དང་འཕདོ་བསྟནེ། དཔལ་
འབརོ་གི་མདནུ་ལམ་མེད་པ། བདོ་ནང་ཧན་
མི་རིགས་མང་པ་ོགཞིས་སྤ་ོབདེ་བཞིན་པ། 
ད་ེབཞིན་སུྤལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གཙོས་བདོ་མི་ཚབ་
སིད་བཙོན་པ་རྣམས་ལ་བཙན་དབང་གིས་
མནར་གཅདོ་ཚད་མེད་བཏང་བ་དང་། སནྨ་
བཅོས་ཀི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་སོགས་ལའང་
སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སེར་སདྨ་སྤ་ོའབརོ་ཁམས་ཚན་དབུ་འབདེ་དང་ཆོས་འབལེ་མཛད་པ།

༄༅།།༸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་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༥ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོསིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་སེར་སྨད་སྤ ་ོ
འབརོ་ཁམས་ཚན་ད་ུགྭ་ཤག་དང་གཙྱུག་
ལག་ཁང་རནེ་དང་བརནེ་པར་བཅས་གསར་
བཞེངས་ལེགས་གུབ་བྱུང་བར་དབུ་འབདེ་
རབ་གནས་དང་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་གི་
བཤད་ལུང་གི་ཆོས་འབལེ་མཛད་ཡོད། ད་ེ
ཡང་ཐོག་མར་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི ་
རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ 
དང་། ཤར་བང་ཆོས་ར་ེརྣམ་གཉསི། ཡོངས་
འཛིན་གླིང་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག 
སེ་ར་བེས་སྨད་གཉིས་ཀི་མཁན་རིན་པ་ོ
ཆེ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་དང་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་
པདྨ་ཆོས་འབརོ་མཆོག བད་ེསུང་བཀའ་
བླནོ་འབངོ་ཆྱུང་དངསོ་གུབ་མཆོག བདོ་མི་
སེར་སྐ་མང་ཚོགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་ཁདོ་
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྤ་ོའབརོ་ཁམས་ཚན་
དབུ་འབདེ་རབ་གནས་མཛད་རསེ་བཞུགས་
ཁརི་༸ཞབས་སོར་འཁདོ། སབྐས་དརེ་
སེར་སྨད་མཁན་ཟུར་སྒ་ོསོག་རིན་པ་ོཆེས་
མཎྜལ་རནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་གུབ་
མཚམས། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་

སྩལ་དནོ། ད་ེརིང་འདརི་སྤ་ོའབརོ་ཁམས་
ཚན་གི་གཙྱུག་ལག་ཁང་གསར་རྒྱག་ལེགས་
གུབ་ཀིས་སྒ་ོའབདེ་ཀི་རནེ་འབལེ་ཐགོ་ངསོ་
རང་འཁྱུག་ཙམ་བསླབེས་ཐུབ་པར་ཧ་ཅང་
དགའ་པ་ོབྱུང་། སྤམོ་ར་ཁམས་ཚན་ན་ིད་ེས་ྔ
བདོ་ནས་སླབོ་གཉརེ་ལེགས་གས་རེད། རྒན་
ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་མཁས་པ་

ཚད་ལནྡ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད། བཙན་བལོ་ལ་
བསླབེས་ནས་ཁདེ་རང་ཚོ་སླབོ་གཉརེ་དག་
པའ་ིབཟ་ོའད་པ་ོཆགས་ཡོད། ད་ེདང་ཆབས་
ཅིག་ཕི་སདོ་ཀི་བཀོད་པ་ད་ེདག་བཞེངས་
ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདགུ ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ེནས་དངསོ་ཡོད་གནས་

ཚྱུལ་གཅིག་ལ་དགའ་ལནྡ་ལ་རྡ་ོཁང་ཁམས་
ཚན་དང་སེར་སྨད་སྤམོ་པ་ོར་ཁམས་ཚན་
ནང་དལོ་རྒྱལ་བསྟནེ་གསོལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་པར་བརནེ། ཁདེ་རང་ཚོར་དམིགས་
བསལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕད་པ་རེད། ཤར་
རྩེ་ལའང་སྔནོ ་མ་ངོས་ཀིས་ཞུ་རྒྱྱུ ་བྱུང་། 
དནོ་མེད་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕད་ནས་དམུ་བུ་

གཉསི་ཆགས་ཡོད། སྔནོ་མ་དགའ་ལནྡ་ལ་རྡ་ོ
ཁང་གསར་པ། ཞསེ་བརདོ་སབྐས་ངསོ་ཀིས་
མིང་ད་ེགང་རེད་ཅསེ་བརདོ་པ་ཡིན། རྡ་ོ
ཁང་གསར་པ་ཁ་ོཔ་ཚོས་བཏགས་རྒྱྱུ ་རེད་མ་
གཏགོས། ཁདེ་རང་ཚོ་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་
གི་དབུ་འགོ་ལ་བསམ་པ་རྣམ་དག་བས་ནས་

འག་ོམཁན་ཞིག་ཡིན་སྟབས་གསར་པ་གང་
ཡང་མིན། དརེ་བརནེ་རྡ་ོཁང་ཁམས་ཚན་
མིང་ད་ེརང་འཇགས་འཁརེ། ཞསེ་བརདོ་
པ་ཡིན། སབྐས་ད་ེདསུ་ངསོ་ཀིས་བརདོ་
རྒྱྱུ ་བྱུང་། ཁདེ་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་མང་
དག་ཅིག་འཕད་ཀང་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་
བས་སོང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད་ཅསེ་བརདོ་རྒྱྱུ ་ 
བྱུང་། སྤམོ་པ་ོར་ཁམས་ཚན་ད་ེད་ེབཞིན་
རེད། ཁདེ་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཀང་
ཕུགས་རྒྱང་རིང་ས་དང་འད་ིཕི་གཉསི་ཡོད་
གཅིག་བ་རྒྱྱུའ་ིདནོ་ད།ུ ངསོ་ཀི་ལམ་སྟནོ་
བས་པ་དརེ་རྒྱབ་མདནུ་ངོ་ལྐགོ་མེད་པར་
རསེ་སུ་འབང་པ་རེད། ཁདེ་རང་ཚོར་
དཀའ་ངལ་འཕད་ཀང་ལྷག་བསམ་རྣམ་
དག་བས་པར་བརནེ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། དཀའ་ངལ་ད་ེམི་བདེ་དགུ་བདེ་བདེ་
མཁན་ད་ེངསོ་རང་ཡིན། ངསོ་ཀིས་མི་བདེ་
དགུ་བདེ་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་མས་
མཁནེ་གསལ་རེད། ཐགོ་མར་ངས་དལོ་
རྒྱལ་བསྟནེ་པ་རེད། ཐགོ་མར་ག་ོམོར་ཕིན་
ནས་རྒྱ་གར་ལ་སླབེས་རསེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༠ 
དནོ་གངས་ནང་བསྟནེ་པ་རེད། ད་ེནས་
རིམ་པས་རྐནེ་མང་པ་ོཞིག་བྱུང་ཡོད། ད་ེ
ཡང་མི་མ་ཡིན་གཟུགས་མེད་ཀི་སྐརོ་ཡིན་
དསུ་ང་ཚོ་མི་གཅིག་པུས་ཚོད་དཔག་བེད་
ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཁག་པ་ོརེད། ད་ེཚོ་གས་ཟན་བརག་
སིྒལ་རྒྱྱུ ་སོགས་ད་ེལ་ྟབུ་བརག་དཔྱད་རིམ་པ་
མང་པ་ོབས་ནས་མཐའ་མ་དརེ་དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚྱུལ་ལ་དལོ་རྒྱལ་བསྟནེ་ན་ཕུགས་ལ་

ཕན་རྒྱྱུའི་ཚབ་ཏུ་གནདོ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་གསལ་
པ་ོཆགས་པ་རེད། གཞི་ནས་ལོ་རྒྱྱུས་ལ་
ཉམས་ཞིབ་བེད་སྐབས་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཐོག་ནས་
ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཡོད། སབྐས་དརེ་སྐབས་
ར་ེཡོངས་འཛིན་རྣམ་གཉསི་བཞུགས་ཡོད། 
གླིང་རིན་པ་ོཆེ་ཐགོ་མ་རང་ནས་དལོ་རྒྱལ་
དང་འབལེ་བ་རྩ་བ་ཉདི་ནས་མེད། སྐབས་
རེ་ཁི་བང་རིན་པ་ོཆེ་ནི་སྐུ་ཐོག་གོང་མའི་
སབྐས་ནས་དལོ་རྒྱལ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
པའི་འབལེ་བ་ཞིག་ཡོད་སྟབས་བསྟནེ་པ་
གནང་གི་ཡོད། དརེ་བརནེ་ངསོ་ཀིས་ས་ྔ
རསེ་རིམ་པར་བརག་དཔྱད་བས་ནས་འདི་
ལྟར་ཆགས་ཀི་འདགུ་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུས་
པར། སྐབས་ར་ེརིན་པ་ོཆེས་དརེ་བསླུ་བ་
ཁནོ་ནས་ཡོད་མ་རེད། ད་ེག་རང་གནང་
ན་ཡག་པ་ོརེད་ཅེས་སྐབས་ར་ེརིན་པ་ོཆེས་
ཐུགས་བླ་ོབད་ེཔ་ོབས་ནས་ངོས་ལ་བཀའ་
གནང་བྱུང་བ་མ་གཏགོས། ངསོ་ཀིས་
སྐབས་ར་ེརིན་པ་ོཆེར་བཀའ་འད་ིམ་ཞུས་པ་
དང་སྐབས་ར་ེརིན་པ་ོཆེའི་བཀའ་དགོངས་
རིྩས་མེད་བཏང་བ་ད་ེའད་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
མིན། སྐབས་ར་ེརིན་པ་ོཆེར་སནྙ་སེང་ཞུས་
ནས་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་རིམ་བོན་ནས་
འག་ོསྟངས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་རང་
གནང་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ་ཅེས་བཀའ་
གཙང་མ་ཕབེས་པ་ད་ེལརྟ་རེད། དརེ་བརནེ་
ངསོ་ཀིས་འད་ིལརྟ་ཐག་གཅདོ་བས་པ་རེད། 
ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣4

གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །ཐངེས་འདརི་རྒྱལ་ཁབ་ ༢༠༠ 
ཙམ་གི ་དབུ ་ཁིད ་རྣམ་པས་རྒྱལ་སིྤའི ་
ཁརོ་ཡུག་ལནྷ་ཚོགས་ཀབོ་ ༢༡ COP21 

ཚོགས་ནས་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་ཚ་དདོ་
ཀི་ཚད་གཞི་སེལ་ཤི་སི་ 2.0C ལས་མི་
བརྒལ་བར་གནས་ཐུབ་ཐབས་ཆེད་གོས་
མཐུན་བྱུང་བ་བརྒྱྱུད་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་
འགྱུར་ལྡགོ་ལ་གདངོ་ལེན་གནང་བར་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། འནོ་ཀང་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་
གནས་སྟངས་ཐོག་བསམ་ཞིབ་མ་གནང་
ཚེ་གོ་ལ་སིྤའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་གི་
དཀའ་ངལ་རགོས་ཐབས་བལ། ག་ོལའ་ི
གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་ལ་གདངོ་ལེན་
བདེ་སྐབས་འཛམ་གླིང་ཡང་ཐགོ་ཏུ་གགས་
པའི ་བ ོད་མཐོ་སྒང་ད ེ་ཁོར་ཡུག་གི་ཐོག་
ནས་ས་བབ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་ཆགས་ཡོད། ད་ེཡང་ཕི་དལི་བཀའ་
བླནོ་བད་ེསིྐད་ཆོས་དབངས་མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ། པ་ེརི་སིར་གསོ་མཐུན་བྱུང་བ་
ད་ེཁ་ཕགོས་མ་ནརོ་བའི་གོམ་སྟབས་ཤིག་
ཡིན། འནོ་ཀང་ད་ེགམོ་པ་དང་པ་ོལ་ྟབུ་
ཡིན། གལ་ཏ་ེའཛམ་གླངི་དབུ་ཁདི་རྣམས་
ལ་གོ་ལའི་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐོབ་ཆེད་དནོ་
དམ་གི་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་ཚེ་གོ་ལའི་ཁོར་
ཡུག་གི་གནས་སྟངས་རྒྱྱུ ན་སིང་ཐུབ་རྒྱྱུ ར་
བདོ་མཐ་ོསྒང་ད་ེཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་
པ་ོཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་དགསོ། ཐངེས་
འདརི་པ་ེརི་སིར་སིད་གཞུང་རྣམ་པས་གསོ་
མཐུན་བྱུང་བ་དའེི་ནང་ཤིང་ནགས་སོགས་
བདག་གཅེས་ཐོག་རྒྱ་སྐེད་གནང་ནས་ཁ་
རུླང་འབག་བཙོག་ལ་གདངོ་ལེན་གནང་རྒྱྱུའ་ི
འཆར་གཞི་གསལ་ཡོད། བདོ་ལ་མཚོན་
ན་ཤིང་ནགས་ཧ་ཅང་ཕནོ་ཆེ་གཅོད་འབགེ་
བས་པའི་ཉརེ་ལེན་ལ་བརནེ་ནས་གནམ་
གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཆེན་པ་ོ

བཟསོ་ཡོད། བདོ་ནང་སབྐས་ཤིག་ལ་ས་
ཁནོ་ཧཀེ་ཊར་ hectares ས་ཡ་ ༢༥།༢ 
ཙམ་ཤིང་ནགས་ཀིས་ཁངེས་ཡོད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཚོད་དཔག་བེད་སྐབས་བདོ་
ཀི་ཤིང་ནགས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ཙམ་རྩ་མེད་
བཏང་ཟནི། སིྤར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༣༠ བར་མཁའ་དབིངས་ནག་རས་དགུ་
རླངས་ཚོད་འཛིན་བས་ནས་ཉནེ་ཁ་མེད་པ་
བཟ་ོརྒྱྱུའི་ཁས་ལེན་བས་པ་དརེ་དགའ་བསུ་
ཞུ་འསོ་པ་ཞིག་ཡིན། འནོ་ཀང་ལས་དནོ་
ད་ེབདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཉསེ་སུ་བཏང་
ནས་སུྒབ་ཐབས་བེད་མི་རུང་ལ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཆྱུ་ཤུགས་ཐནོ་ཁུངས་སུྐན་ཆེད་
ཆྱུ་མཛོད་ཆེ་རུ་གཏངོ་རྒྱྱུ འི་འཆར་གཞི་ད་ེ
ཡང་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་
མ་རེད། ད་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ཀི་རྒྱྱུག་ཆྱུ་ཆེ་ཁག་ཚང་མའི་ཐགོ་ཆྱུ་མཛོད་
བརྒྱབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་དངུ་མུ་མཐུད་ཆྱུ་
མཛོད་རྒྱག་རྒྱྱུ འི་འཆར་གཞི་འདིང་བཞིན་
ཡོད། ཆྱུ་མཛོད་ད་ེདག་མ་རྒྱག་གངོ་ཁརོ་
ཡུག་ལ་གནདོ་སྐནོ་ཇི་འད་ཕགོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་མིན་
སོགས་ཀི་ཐད་གོ་བསྡུར་སྦྱངས་བཤད་ཡག་
པ་ོཞིག་མ་བས་ཚེ་ཆྱུ་ཤུགས་ཐནོ་ཁུངས་ད་ེ
དག་གིས་ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་གསབ་ཏུ་མེད་པའི་
ཉནེ་ཚབས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབཟ་ོསདི། སིྤར་
རྩ་ཐང་ཐོག་འབགོ་པ་ཚོས་གནས་གཅིག་
ནས་གཅིག་ལ་སྤ་ོརྒྱྱུ འི་སལོ་རྒྱྱུ ན་དསེ་སྐམ་
སའི་སུང་སྐབོ་ཆེད་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་ཡོད། 
འནོ་ཀང་སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་མི་འབགོ་པ་རྣམས་བཙན་
དབང་འགོ་གཞིས་སྤ་ོབདེ་འཇུག་བཞིན་ཡོད། 
དརེ་བརནེ་ད་བར་བདོ་མི་འབགོ་པ་ས་ཡ་
གཉིས་ལྷག་རྩ་ཐང་ནས་གཏན་འཇགས་
གངོ་ཚོར་གནས་སྤསོ་ཟནི། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་མི་འབགོ་པ་རྣམས་གནས་
སྤ་ོབ་རྒྱྱུ ་འཕལ་མར་མཚམས་འཇོག་བདེ་

དགསོ་པ་མ་ཟད། ད་ེས་ྔརྩ་ཐང་ནས་འབགོ་
པ་ཕིར་འབུད་ཟིན་པ་རྣམས་སླར་ཡང་རྩ་
ཐང་ད་ུའཚོ་བ་བསྐལ་ཆོག་པ་བཟ་ོདགོས་
པའ་ིརེ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ེཡང་ཕི་དལི་
བཀའ་བླནོ་བད་ེསིྐད་ཆོས་དབངས་མཆོག་
གིས་གསུང་དནོ། བདོ་མི་ཚོར་སོ་སོའ་ིས་
ཆའི ་ཐོག་གནས་ཚྱུལ་གང་བྱུང་བ་ད ེར་
ཐད་བྱུས་བ་རྒྱྱུའ་ིཐབོ་ཐང་དགསོ། བདོ་
མི་འབགོ་པ་ཚོར་རྩ་ཐང་བདག་གཅསེ་དང་
སུང་སྐོབ་ཐོག་ཉམས་མོང་ཧ་ཅང་ཡོད། 
ཁངོ་ཚོར་རང་གི་ཕ་མེས་ནས་བརྒྱྱུད་པའི་རྩ་
ཐང་གི་ཉམས་མངོ་རྣམས་ལག་བསྟར་བས་
པ་བརྒྱྱུ ད་རྩ་ཐང་བདག་གཅེས་བདེ་བཞིན་
ཡོད། དརེ་བརནེ་གནམ་གཤིས་འགྱུར་
ལྡགོ་གི་དཀའ་ངལ་ལས་སུང་ཆེད་འབགོ་
པའི་རྩ་ཐང་ཐོག་འཚོ་བ་སྐལེ་རྒྱྱུ འི་ཉམས་
མངོ་ད་ེདག་ལས་བླ་ོསྐདེ་ལེན་དགསོ། ཞསེ་
གསུངས། སིྤར་པ་ེརི་སིའ་ིལནྷ་ཚོགས་སབྐས་
བཞག་པའི་གསོ་མཐུན་དའེི་མཐའ་མའི་ཟནི་
བསི་སབྐས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་
ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་འཁོད་པ་ད་ེདག་སུབ་
ཡོད་ཀང་གསོ་མཐུན་དའེི་འགོ་བདོ་མིས་
གཙོས་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་
ལ་བརནེ་ནས་ཐད་ཀར་དཀའ་ངལ་འཕད་
མཁན་མི་རིགས་རྣམས་ངེས་པར་ད་ུསུང་
སྐབོ་བདེ་ཐུབ་དགསོ། འཛམ་གླངི་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འག་ོབ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐོབ་ཚན་པའི་འགན་
འཛིན་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ། གདདོ་
མའི་མི་རིགས་དང་ཕི་མི་གནས་སྤ་ོབས་པ། 
རྒས་འཁགོས། གངས་ཉུང་མི་རིགས། ཕུ་
གུ། དབང་པ་ོསྐནོ་ཅན། བཙན་དབང་འགོ་
གནས་མཁན། བུད་མེད་སོགས་ག་ོལའ་ི
གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་དཀའ་ངལ་ལས་
ངསེ་པར་ད་ུསུང་སྐབོ་བདེ་དགསོ། ཞསེ་
གསུངས། །

ན་སིག་ཏུ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རགས་
འབུལ་བཞསེ་ཀི་དསུ་དན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅། །འད་ིགར་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་
མ་ཧཱ་རཱཤཏྲ་མངའ་སྡའེི་གངོ་ཁརེ་ན་སིག་ 
(Nashik) བདོ་མི་བད་ེདནོ་མཐུན་ཚོགས་
ཀིས་བཏང་གནས་ནང་འཁདོ་དནོ། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉནི་
ན་སིག་ཏུ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་
རགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཏ་ེལོ་ང་ོཧལི་པ་ོ ༢༦ 
འཁོར་བའི་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་འདགུ
 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་
ཚོད་ ༧།༣༠ ཐགོ་ཚོགས་པའ་ིལས་ཁུངས་
ཀི་མདནུ་ཐང་ད་ུཚང་འཛོམས་ཀིས་༸གོང་
ས་མཆོག་གི་སྐུ ་པར་མཐོང་གོལ་རིན་པ་ོ
ཆེར་མཇལ་ཁ་ཞུས་གུབ་མཚམས། ༸རྒྱལ་
བའ་ིཞབས་བརན་དང་། ལ་ྷསུང་གི་འཕནི་
སྐལུ། བསང་གསོལ་བཏང་རསེ། བདོ་
བསྟན་སིད་མི་རིགས་ཀི་དནོ་ད་ུརང་སགོ་
བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་
ཡོངས་ཀི་ཆེད་སྨནོ་ལམ་དང་སྒལོ་མ་གང་
མང་གསོག་བསུྒབ་ཞུས།
 ད་ེརསེ་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡ ཐགོ་
ན་སིག་བདོ་མི་བད་ེདནོ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞནོ། ཚོགས་
གཙོ་ཟུར་པ། གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་ Ashok 

Murtadak ལགས། རངོ་གི་སིྤ་ཁབ་སྐརོ་
སུང་བ། སླབོ་གའྭ་ིསླབོ་སིྤ་ཨམ་བྷ་ིཀ་ལགས། 
ས་གནས་ཀི་སླབོ་གྭ་ཁག་གི་སླབོ་ཕུག་བརྒྱ་
ལགྷ་ཙམ་དང་། ས་གནས་ཡུལ་མི་བཅས་
ཚང་འཛོམས་ཐགོ་ན་སིག་བདོ་མི་བད་ེདནོ་
མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་བཀྲ་ཤིས་
སྒལོ་མ་ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་དང་། ཚེ་རིང་
དབངས་སིྐད་ལགས་ཀིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསུང་བཤད་སྒགོས་
སྦྱང་གནང་བསྟནུ། སྐ་ུམགནོ་རྣམས་ཀིས་
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་། ད་ེབཞིན་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕི་དརོ་
ན་སིག་ཁུལ་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་འད་ུ
འཛོམས་ཀིས་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཏ།ེ ས་གནས་
ཀི་གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་ནང་བདོ་
དནོ་དང་འབལེ་བའི་དལི་བསྒགས་རྒྱ་ཆེ་
བས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་ེརསེ་བདོ་བསྟན་
སིད་མི་རིགས་ཀི་དནོ་དུ་རང་སོག་བླསོ་
གཏངོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཡོངས་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེམཚོན་ཕིར་མར་མེ་
ཁམོ་སྐརོ་གནང་སྟ་ེལས་རིམ་མཇུག་བསིྒལ་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་སེ་ར་བ་ླསིྤ་དང་སྦལེ་ཀབོ་གཞིས་ཁངོས་ཀི་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་
བརན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༨ ཉནི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སུ་རནེ་གཞི་བས་
པའི་སེ་ར་ཐགེ་ཆེན་གླངི་བ་ླསིྤའི་འད་ུཁང་ད་ུ
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་སེ་ར་བ་ླསིྤ་འདསུ་མང་ཡོངས་དང་
སྦལེ་ཀབོ་གཞིས་ཁངོས་ཀི་སེར་སྐ་ཐུན་མོང་
ནས་གནས་བཅྱུ་ཆོ་གའི་སྒ་ོནས་མད་ོལུགས་
ཀི་བརན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་
རགོས་བརདོ་བདནུ་ལེགས་མའི་བཀའ་ཁིད་
སྩལ། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ 
༨།༣༠ ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བླ་སིྤའི་འད་ུཁང་ད་ུ
ཆིབས་སྒྱུ ར་གིས་བཞུགས་ཁིར་༸ཞབས་
སོར་འཁདོ་མཚམས། རྒྱྱུན་ཆགས་གསུམ་པ་

སོགས་གསུང་འདནོ་གནང་། ད་ེནས་བརན་

བཞུགས་ཀི་རྡ་ོར་ེསླབོ་དཔནོ་བང་རྩ་ེཆོས་ར་ེ

མཆོག་གིས་༸སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་

བརན་པའི ་གསོལ་འདེབས་རནེ་གསུམ་
འདེགས་འབུལ་
ཞུས་པ་དང་ལྷན། 
གནས ་ བཅྱུ ་ ཆོ ་
གའི་སྒ་ོནས་མད་ོ
ལུགས་ཀི་བརན་
བཞུགས་བསྟར་
འབུལ་ཞུས། ད་ེ
རེས ་ མགོ ན ་ པ ོ ་
གང་ཉིད་མཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ ་
སྩལ་དནོ། ཁ་
སང་སེ ་ར་བེས ་
སྨ ད ་ མ ཁ ན ་ པོ ་

རྣམ་གཉསི་ཀིས་བརན་བཞུགས་དང་ཆོས་
འབལེ་ཞིག་བྱུང་ན་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། 
འདརི་ཁདེ་རང་ཚོ་དགེ་འདནུ་འདསུ་པ་རྒྱ་
མཚོ་རང་རེད་འདགུ དག་ེའདནུ་པ་རྣམས་
གྭ་ཆས་གོན་པ་ཙམ་གིས་འགིག་གི་མེད། 
ལོ་མང་པའོ་ིརིང་དཔ་ེཆ་བལསྟ། འཛམ་
གླངི་འདའིི་སངྒ་དཔལ་ནཱ་ལནྡྲའི་མཁས་པའི་
དབང་པསོ་མཛད་པའི་གཞུང་མང་པ་ོཞིག་
ཡོད་ད་ེདག་གི་རྩ་བ་བླ་ོའཛིན་དང་། འགལེ་
བ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་འགལེ་དང་བདོ་འགལེ་

བས་ནས་ཚིག་རེ་རེ་ནས་འགལེ་བཤད་རྒྱག་
རྒྱྱུ ་ཡོད་པ། ཚིག་འགལེ་ཙམ་མིན་པར་ཆོས་
རར་འགིམས་ནས་རིགས་ལམ་གི་སྒ་ོནས་
བརྡར་ཤ་གཅོད་པ་སོགས་མདརོ་ན་སླབོ་
དཔནོ་གོང་མ་ཚོས་མཛད་པའི་ནང་པའི་
གཞུང་ཆེན་ཁག་དང་སླབོ་དཔནོ་ཕགོས་གླང་
དང་ཆོས་གགས་ཀིས་མཛད་པའི་ཚད་མའི་
གཞུང་ད་ེདག་ད་ལའྟི་ཆར་སོན་པརོ་གནས་
ཐུབ་པ་འད་ིགཞུང་ཆེན་གཟགིས་མཁན་ཚོའ་ི
བཀའ་དནི་ཡིན། ང་ཚོ་བདོ་པ་ལ་ཆ་མཚོན་
ན་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་ཀི་བསྟན་པ་འདི་
དསུ་ཚོད་ཉག་ཕ་བའི་སངྒ་ལ་བསླབེས་ཡོད། 
ཡིན་ནའང་གཙོ་ཆེ་བདོ་ནང་ཡོད་པའ་ིགཞིས་
ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་རྣམས་ཀི་ལྷག་བསམ་
དང་སྙིང་སྟབོས་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཞིག་གི་
ཐོག་ནས་གནས་ཡོད་པ་འཛམ་གླིང་ཀུན་
གསལ་རེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་གུབ་
མཚམས། མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་ར་ེ
ཙོང་ཁ་པ་བླ་ོབཟང་གགས་པས་མཛད་པའི་
རགོས་བརདོ་བདནུ་ལེགས་མའི་བཀའ་ཁིད་
དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ། ད་ེརསེ་གཏང་རག་
བཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེམཛད་སྒ་ོལེགས་པར་
མཇུག་སིྒལ།།
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དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དག་ེརྒན་དང་ས་ིཞུ་བའ་ིཆེད་ཨིན་
ཡུལ་ཨོས་ཕ་ོབཌི་སླབོ་ཡོན།

 ༄༅། །ཉ་ེསྔནོ་ལརྟ་འད་ིལོ་ཡང་སྐ་ུཞབས་ 
(Prof. Deepak Mukhi, Programme 

Director, The Oxford Programme for 

Undergraduate Studies, UK) ལགས་
ནས་ཟླ་གསུམ་ཙམ་དསུ་ཐུང་༼Jai Mukhi 

Scholarship for Tibetans to study at 

Oxford སླབོ་སྦྱངོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ནས་ 
༦ བར།༽ ཆེད་སླབོ་ཡོན་གངས་གཉསི་
གནང་རྒྱྱུའ་ིཞལ་བཞསེ་བྱུང་ཡོད། སླབོ་སྦྱངོ་
གི་དསུ་ཡུན་རིང་ཟས་དདོ་ཆེད་བདནུ་ཕག་
གཅིག་ལ་ཨིན་སྒརོ་ ༥༠ ཐམ་པ་དམིགས་
བསལ་གནང་རྒྱྱུ ་ཞལ་བཞསེ་ཡང་བྱུང་ཡོད། 
འནོ་ཀང་ཕར་ཕིར་གནམ་ག་ླདང༌། ལག་
དངུལ་སོགས་འག་ོགནོ་ཁག་རང་ངསོ་ནས་
གཏངོ་དགསོ། སླབོ་ཡོན་འད་ིབརྒྱྱུད་སོ་
སོའི་ཤེས་ཚད་དང་ཁད་མཁས་ད་ེབཞིན་
མཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་དང་ཉམས་མོང་སོགས་
གོང་འཕལེ་གཏངོ་བའི་གོ་སྐབས་བཟང་པ་ོ
ཞིག་ལ་སོང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ས་
མིག་གཅིག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སི་
ཞུ་བ་གནས་རིམ་དུང་ལས། དུང་གཞནོ། 
ཟུང་དུང་དང༌། གཞན་ཞིག་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀིས་ཁབ་ཁངོས་བདོ་རིགས་སླབོ་དག་ེ
རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་ཟུར་འཇོག་ཞུ་
རྒྱྱུ ། གངོ་གསལ་སླབོ་ཡོན་གི་སླབོ་ཚན་ཁག་ 
www.oxfordprogram.com  ད་ཚིག་
ནང་འདམེས་སུྒག་གནང་འཐུས་ཀང་སོ་
སོའི་ཁད་མཁས་དང་ཤེས་ཚད་དང་འབལེ་

ཆགས་སླབོ་གཉརེ་གནང་མཁན་རིགས་ལ་
ངག་རྒྱྱུགས་སྐབས་དམིགས་བསལ་བརྒྱ་ཆ་
འབུལ་རྒྱྱུ ། བཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་རྣམས་
གཤམ་གསལ་སྡ་ེཚན་སོ་སོར་ཆ་རྐེན་དང་
དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆ་ང་ོབཤུས་འཚང་སནྙ་
ཁག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨ 
འགངས་མེད་འད་ིག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
སུ་འབུལ་ཟནི་པ་དགསོ་རྒྱྱུ ། ད་ེམཚྱུངས་
ཐུགས་སང་དགོས་པ་ཞིག་ལ་ངག་རྒྱྱུ གས་
ཀིས་གུབ་འབས་ལརྟ་བརྒྱ་ཆ་རྩ་ེབཏགོ་གིས་
སྡ ་ེཚན་སོ་སོའི ་ནང་ནས་མི་འགོ་གཉིས་
འདམེས་སུྒག་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་ཀང༌། མཐའ་
མའི་མི་འག་ོད་ེགོང་གསལ་ཚོགས་པ་ནས་
འདམེས་སུྒག་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད༌། སྡ་ེ
ཚན་དང་པ་ོསླབོ་གའྭ་ིདག་ེརྒན།
༡། ད་ོབདག་སོ་སོའ་ིམིང་དང་ལོ་རྒྱྱུས་ 
Curriculum Vitae (CV) ཞིག་འབུལ་
གནང་དགསོ་རྒྱྱུ ། ༢། ཉུང་མཐའ་ལོ་གསུམ་
དག་ེརྒན་ཉམས་མངོ་ཡོད་པ། ༣། འབལེ་
ཆགས་སླབོ་གྭའི་འཛིན་སྐངོ་ནས་དགག་ཆ་
མེད་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་ང་ོམ། ༤། དངྭ་བངླས་
དཔྱ་ཁལ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ བར་གཙང་
ཕུལ་ཟནི་པའ་ིང་ོབཤུས། ༥། རྒྱ་གར་སྐབས་
བཅོལ་ལག་དབེ་ཐོག་ཁིམས་མཐུན་དསུ་
འགངས་བཀའ་འཁལོ་ཞུས་པའ་ིང་ོབཤུས།
༦། ཉུང་མཐར་ཉ་ེབའ་ིགཙྱུག་ལག་རབ་
འབམས་པ་དང་དགེ་རྒན་འསོ་སྦྱངོ་གི་ལག་
འཁརེ་ང་ོབཤུས། ༧། ཕིར་བསྐདོ་ལག་

འཁརེ་སེར་པའོ་ི (IC) ང་ོབཤུས་བཅས།
སྡ་ེཚན་གཉསི་པ་ས་ིཞུ་ལས་བདེ། ༡། ད་ོབདག་
སོ་སོའ་ིམིང་དང་ལོ་རྒྱྱུས་ Curriculum 

Vitae (CV) ཞིག་འབུལ་གནང་དགསོ་རྒྱྱུ ། 
༢། ས་ིཞུ་བ་རང་ཉདི་ལས་བདེ་བངླ་དརོ་
དང་ཐབོ་ཐང་གི་སིྒག་གཞིའི་དནོ་ཚན་ཉརེ་
གཉསི་པའ་ིནང་གསེས་ ང༽ པ་ལརྟ་ཞབས་
ལོ་ ༥ ཧལི་པ་ོལོན་པ་ཞིག་དགསོ། ༣། དནོ་
ཚན་ཉརེ་གཉསི་པའ་ིནང་གསེས་ ཁ༽ ག༽ 
ཅ༽ ཆ༽ བཅས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱྱུར་མོས་
མཐུན་ཡོད་དགསོ། ༤། འབལེ་ཆགས་ལས་
ཁུངས་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་
ང་ོམ། ༥། ཉུང་མཐའ་ཉ་ེབའ་ིགཙྱུག་ལག་
རབ་འབམས་པའི་ལག་འཁརེ་(degree)ང་ོ
བཤུས། ༦། ཕིར་བསྐདོ་ལག་འཁརེ་སེར་
པའོ་ི (IC) ང་ོབཤུས། འདམེས་ཐནོ་མི་
འགོ་ད ེ་དག་ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
མཉམ་གན་རྒྱ་འཇོག་དགོས་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀི་
གསལ་བསྒགས་སུ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༤ ལ།། 
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ལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།
༄༅། རྡ་ས་གངས་སིྐད་ལས་བདེ་གསོལ་
ཁང་དུ་ རིྩས་པ་དང་ཟོག་གཉརེ་གཅིག་
ལྕགོས་ཀི་ས་མིག་སྟངོ་པ་གཅིག་ཡོད་ན། 
གཤམ་གསལ་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཐགོ་ལས་བདེ་ད་ུ
ཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ 
ཚེས་ ༥ ཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༥་༠༠ འགངས་
མེད་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེའི་
མཚན་ཐོག་འཚང་སྙན་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་
ཕུལ་འབརོ་ཟནི་པ་དགསོ།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡། བདོ་ཀི་ཡུལ་མི་རང་ལོ་ ༢༡ ལས་མི་
ཉུང་ཞིང་ ༤༧ ལས་མ་བརྒལ་བ།
༢། ཤིས་ཚད། རིྩས་ཀི་རིག་གཞུང་ཐགོ་ཉ་ེ
བའི་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པ་(B.Com) 
ཐནོ་པའ་ིལག་འཁརེ་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་
འཛིན་རིམ་ ༡༢ ཐནོ་སྟ་ེལོ་གསུམ་རིང་སིྤ་
སྒརེ་ཚོགས་པ་གང་རུང་ནང་རིྩས་པའི་ལས་
འཁུར་ཞུས་མོང་ཡོད་པའི་ཡིག་ཐོག་དན་
རགས། བདོ་ཡིག་དང་ཨིན་ཡིག། ཀམ་པུ་
ཀྲར་རང་སྐ་འཕརེ་ངསེ་ཡོད་པ།
༣། རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིསྐབས་
བཅོལ་ལག་དབེ་དསུ་འགངས་ཟིན་པའི་ང་ོ
བཤུས་སྟངེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་རིམ་ཟུང་དུང་
ཡན་གི་དག་མཆན་འཁདོ་པ།
༤།  དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་ཕུལ་ཟནི་པའ་ིདན་
རགས་བཅས་ཀི་ངོ་བཤུས་སྟངེ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནམ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་

གནས་རིམ་ཟུང་དུང་ཡན་གི་དག་མཆན་
འཁདོ་པ།
༥། འགསོ་ནད་མེད་པ་དང་གཟུགས་གཞི་
བད་ེཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་སྨན་པ་ཚད་
ལནྡ་ནས་ངསོ་སྦྱརོ་ང་ོམ།
༦། རྒྱྱུན་ད་ུབ་སྤདོ་ཉསེ་སྐནོ་མེད་པའ་ིས་
གནས་འགོ་འཛིན་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་ངོས་
སྦྱརོ་ང་ོམ།
༧། ད་ལ་ྟལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་འབལེ་
ཡོད་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་ངསོ་སྦྱརོ་ང་ོ
མ།
༨། ད་ོབདག་སོ་སོར་འབལེ་བ་ཞུ་བདའེ་ིསདླ་
ཁ་བང༌། གླགོ་འཕནི། ཁ་པར་ཨང་གངས་
སོགས་འཚང་སྙན་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་
དགསོ། ཆ་རྐནེ་ཚང་བ་རྣམས་ལ་འདམེས་
རྒྱྱུ གས་ཀི་ཟླ་ཚེས་སྐབས་མཚམས་ཐག་
གཅདོ་ཀིས་ལན་གསལ་བ་རྒྱྱུ །
 གོང་གསལ་ས་དམིགས་ཐོག་
གདམས་བསུྒག་བྱུང་རསེ་ཟླ་དུག་རིང་ཚོད་
བལྟ་དང་ད་ེརེས་ལོ་གཉིས་རིང་ཆོད་གན་
ཐོག་བསྐ་ོགཞག་རེས་བབ་གཟིགས་ཀིས་
ལས་བདེ་གསོལ་ཁང་གི་ལས་བདེ་ང་ོམར་
བསྐ ་ོགཞག་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་
ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་སུ། དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ 
ཚེས་ ༡༦ ལ།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་སེར་སདྨ་ཚན་རིག་སྡ་ེཚན་གི་འགམེས་སྟནོ་དབུ་འབདེ་དང་སེར་བསེ་འབངི་རིམ་སླབོ་གརྭ་
ཆིབས་སྒྱུར་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༥ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་སུ་རནེ་
གཞི་བས་པའི་སྦལེ་ཀོབ་སེ་ར་ཆོས་སྒར་གི་

ཡ་གལ་སེར་སྨད་ཚན་རིག་སྡ་ེཚན་གི་ཚན་
རིག་འགེམས་སྟནོ་དབུ་འབེད་མཛད་པ་
དང་། ཕགོས་མཚྱུངས་སེར་བསེ་སླབོ་གརྭ་
ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ཐགོ་དཔལ་ནཱ་ལནྡྲའི་
ཆོས་བརྒྱྱུ ད་དང་རིག་གསར་གི་ཚན་རིག་
གཉསི་ཟུང་འབལེ་ཐགོ་སྐ་སེར་དབ་ེབ་མེད་

པར་སླབོ་གཉརེ་གནང་ཐུབ་ཚེ་དསུ་རབས་
ཉརེ་གཅིག་པའི་ནང་པ་ཞིག་ཆགས་རྒྱྱུ ་རེད། 
ཅེས་སོགས་ཀི་ལམ་སྟནོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ། 
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་དའོི ་ཆྱུ ་ཚོད་ 

༧།༣༠ ཐགོ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་སེར་
སྨད་ཚན་རིག་སྡ་ེཚན་གིས་གོ་སིྒག་གནང་
བའི་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་གི་ལྟ་ཚྱུལ་
གཉསི་ཕན་ཚྱུན་མཉམ་གཤིབས་དང་ཁ་སྐངོ་
བས་པའི་ཐགོ་ནས་སའི་གོ་ལའི་མ་ལག་གི་
འགྱུར་བ་འག་ོལུགས་དང་། ད་ེདག་འགྱུར་

བ་ཇི་ལརྟ་འག་ོབ་སོགས་ཀི་བརདོ་གཞི་ད་ུམ་
ཅན་གི་དཔར་རིས་དང་འགལེ་བརདོ་འཁདོ་
པའི་འགམེས་སྟནོ་ད་ེཉདི་དབུ་འབདེ་མཛད་
པ་དང་ལནྷ། འགམེས་སྟནོ་གི་པར་རིས་
ཁག་ལ་ཐུགས་ཞིབ་མཛད་རསེ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ། གཞན་ཡང་སབྐས་དརེ་བང་རྩ་ེཆོས་
ར་ེམཆོག་དང་། སེ་ར་བསེ་སདྨ་གཉསི་ཀི་
མཁན་བ།ླ རྡ་ས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡརོ་ལགས་
དང་འབལེ་ཡོད་ཚན་རིག་སྡ་ེཚན་གི་ལས་
བདེ། ད་ེབཞིན་ཚན་རིག་པ་ཁག་གཅིག 
སླབོ་མ་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་བརྒྱ་སྐརོ་ཞིག་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། ཚན་རིག་གི་
འགམེས་སྟནོ་ད་ེཉདི་ལེགས་གུབ་ཟིན་རསེ་
མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་སེར་བེས་སླབོ་
གྭར་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དནི་ཆེ་འཁོད་ཀིས་
སེར་བསེ་སླབོ་གྭའི་ཚན་རིག་སྡ་ེཚན་གིས་
ཆྱུ་ཁམས་འཁོར་བསྐོད་སོགས་གཞི་རིམ་
ཚན་རིག་དང་འབལེ་བའི་བརདོ་གཞི་རྣམ་
མང་གི་འགམེས་སྟནོ་ཁག་ལ་ཐུགས་ཞིབ་
མཛད་རསེ་བཞུགས་ཁིར་འཁོད་མཚམས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། སླབོ་ག་ྭའད་ིའད་ཞིག་

བཙྱུགས་ནས་ད་བར་གུབ་འབས་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོབྱུང་འདགུ་པར་བརནེ། ངསོ་ནས་
སླབོ་གྭ་འདིའི་དགེ་ལས་ཚང་མར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ངསོ་ཀི་ནམ་རྒྱྱུན་ནས་
བརདོ་པ་བཞིན་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ། ཞསེ་བརདོ་
སབྐས་ས་ྔམོ་དའེ་ིཚེ་དའེ་ིདསུ་ནང་པའ་ིདགནོ་
པ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། དགནོ་པ་དའེ་ིནང་
ཚོགས་འཚོགས་པ་ཙམ་ཞིག་ཕལ་ཆེར་རེད་
མི་འདགུ སབྐས་དརེ་རིག་གནས་ཆེ་ཆྱུང་
ཚང་མར་སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པའི་ཤེས་
ཡོན་གི་བསྟ་ིགནས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད། ད་ེནས་རིམ་བཞིན་ནང་ཆོས་ཀི་བསྟ་ི
གནས་ཤིག་ཚྱུགས་པ་དང་། ཀླུ་སུྒབ་ཡབ་
སས་མ་བནོ་གངོ་ནང་ཆོས་སླབོ་སྦྱངོ་གི་བསྟ་ི
གནས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་འད། རིམ་པས་
ནང་ཆོས་ཀི་མཁས་པ་ད་ེའད་བསྟི་གནས་
ཁང་དའེི་ནང་བཞུགས་ནས་ནང་ཆོས་ཀི་
ཞག་རིྩ་ཡོད་སྟབས། ལ་ྟགུབ་འད་མིན་ཡོད་
པ་དང་། སེམས་ཁམས་རིག་པས་མཚོན་
པའི་སླབོ་སྦྱངོ་མང་པ་ོཞིག་བ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པའི་
བསྟ་ིགནས་ཤིག་ཡིན་པར་བརནེ། རིང་པརོ་
མི་སོང་བར་ནཱ་ལེནྡྲ་ཟརེ་སབྐས་ནང་པ་རང་

གི་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ཐུབ་
པ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། སླབོ་སྦྱངོ་གི་ས་ེགཅིག་
མིན་པར་དའེི་ཚེ་དའེི་དསུ་ལ་སླབོ་སྦྱངོ་མང་
པ་ོཞིག་སྦྱང་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་
ཤེས་ཡོན་གི་བསྟ་ིགནས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་བའི་
ཆེ་མཐོང་ཡོད་པ་བཞིན་ངོས་འཛིན་ཡང་
ཐབོ་ཡོད། ང་ཚོ་བདོ་པ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་
ཆོས་བརྒྱྱུད་ལ་སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་མཁན་ཆགས་
ཡོད། ངསོ་རང་འཛམ་གླངི་ས་ཆ་ཁག་
གང་སར་བསྐདོ་སབྐས་ད་ེའད་ཤོད་ཀི་ཡོད། 
འཛམ་གླིང་འདིའི་སྒང་སིྤར་ནང་པའི་ཡུལ་
གུ་མང་པ་ོཡོད་ཀང་ཀླུ་སུྒབ་ཡབ་སས་དང་
ཐོགས་མེད་སྐུ ་མཆེད་སོགས་ཀིས་བསྟན་
པའི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་དང་ལྷག་
པར་ཚད་མར་སླབོ་གཉརེ་བས་ནས་བདག་
པ་ོརྒྱག་མཁན་བདོ་པ་གཅིག་པུ་རེད་ཅེས་
འབལེ་བ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་ད་ེའད་ཤོད་ཀི་
ཡོད། ལགྷ་པར་གཞུང་ཆེན་ད་ེཚོར་བདག་
པ་ོརྒྱག་མཁན་ང་ཚོ་བདོ་པ་གཅིག་པུ་མ་
གཏགོས་སུ་གཅིག་ཀང་མེད། འད་ིདངསོ་
གནས་ང་རང་ཚོ་སྤབོས་པ་སྐ་ེའསོ་པ་ཞིག་
རེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།།



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣6

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་སེམས་དང་སགོ་གི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འདའུ་ིཚོགས་མགནོ་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༤ ཉནི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦལེ་ཀབོ་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་སུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་སེ་ར་
བ་ླསིྤའི་ཚོགས་ཁང་ད་ུཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་ཐབེས་
རྩའ་ིམཐུན་འགྱུར་དང་སེམས་དང་སགོ་བསྟ་ི
གནས་ཁང་གིས་ག་ོསིྒག་འགོ ཕི་ཚེས་ ༡༤ 
ནས་ ༡༧ བར་སེམས་དང་སགོ་གི་ཚོགས་
འདུ་ཐེངས་སུམ་ཅྱུ ་པའི ་ ཚོགས་མགོན་
དུ་ ཆིབས་སྒྱུ ར་བསྐངས་ཏེ་མངོན་སུམ་ 
དང་།  རགོ་པ།  བདག་བཅས་ཀི་བརདོ་
གཞིའི་ཐོག་ཚན་རིག་པ་དང་ལྷན་བཀའ་
བསྡརུ་མཛད་སོང་། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆོ་ཚོད་ ༩ ཐགོ་སེམས་
དང་སོག་གི་བརོད་གཞི་དང་འབལེ་བའི་
མངནོ་སུམ་དང་རགོ་པ། རགོ་པ། བདག་
བཅས་ཀི་སྐརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་ 
དང་། སྐའུ་ིགསུང་སྒྱུར་གངླ་རི་བ་དག་ེ
བཤེས་ཐུབ་བསྟན་སིྦྱན་པ་ལགས་དང་། སླབོ་
དཔནོ་དགེ་བཤེས་ཡེ་ཤེས་ཐབས་མཁས་
ལགས། དག་ེབཤེས་ལགྷ་རྡརོ་ལགས། དག་ེ
བཤེས་དག་འདལུ་ལགས། ཚན་རིག་པ་
གགས་ཅན་ཁདོ་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་
ཚན་རིག་པ་སྐུ ་ཞབས་རི་ཆཌ་ཇེ་ཌེ་ཝིཌ་
སོན་ Richard.J.Davidson ལགས། 
ནུབ་ཕོགས་ལྟ་ གུབ་སྨྲ་བ་སླབོ ་དཔོན་སྐུ ་

ཞབས་ Jay Garfield ལགས། ཨེམ་ཨཱ་
ཧ་ེཊི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ Am-

herst University གི་ཚན་རིག་སླབོ་དཔནོ་
པ་ཝན་སིན་ཧཱ Pawan Sinha ལགས། 
དབང་རྩའི་ཉམས་ཞིབ་པ་ལམྕ་སྐུ་ཁེ་དི་རིན་
ཀརེ Catherine Kerr ལགས། བསམ་
གཏན་ Zen ཆོས་དཔནོ་རོ་ཤི་ཇནོ་ཧ་ེལི་

ཕགེ་སི Roshi Joan Halifax ལགས་
བཅས་ཀིས་གསུང་བཤད་དང་། ད་ེབཞིན་
ཐངེས་འདའིི་ཚོགས་ཆེན་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་དགའ་ལནྡ་ཁ་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ 
དང་། ཤར་བང་ཆོས་ར་ེརྣམ་གཉསི། གླངི་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག མཁན་བ་ླསུྤལ་ཁག་གཅིག 
ད་ེབཞིན་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་ནས་ཆེད་བཅར་
ཚན་རིག་པ་དང་ཤེས་ལནྡ་མི་ས། སེ་ར་བསེ་
སདྨ་གཉསི་ཀི་དག་ེའདནུ་པ་ཁག་གཅིག ད་ེ
བཞིན་ཟུར་ཉན་ད་ུབདོ་རིགས་སེར་སྐ་ཕ་ོམོ་

བཅས་ཁོན་མི་གངས་ཆིག་སྟངོ་ཙམ་གིས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། བག་ོགླངེ་ཚོགས་
ཐུན་དང་པའོི་ལས་རིམ་གཙོ་སྐོང་གནང་
མཁན་ལམྕ་སྐ་ུརོ་ཤི་ཇནོ་ཧ་ལི་ཕགེ་སེ་ལགས་
ཀིས་ཐངེས་འདའི་ིཚོགས་འདའུ་ིསྐརོ་ང་ོསྤདོ་
དང་འབལེ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་གནང་ཡོང་བའི་གསོལ་འདབེས་ཞུས་

དནོ་ལརྟ། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ། ཚན་རིག་པ་མང་པ་ོཞིག་ལོ་
མང་རིང་ང་ཚོ་དང་མཉམ་རུབ་ཀིས་ཚན་
རིག་ཐགོ་ནས་མི་རབས་ནས་མི་རབས་ཞིབ་
འཇུག་བས་པའི་གུབ་དནོ་ད་ེལ་ྟབུ་ཞིག་བྱུང་
ཡོད། ད་དངུ་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་ཡར་རྒྱས་
འག་ོརྒྱྱུ འི་ཕགོས་ལྟ་བུ་ད་ེགང་འད་ཡིན་པ་
སོགས་ཀི་ཐོག་ཚན་རིག་པ་ཁོ་རང་ཚོར་
ཉམས་མངོ་གཏངི་གཟབ་པ་ོཡོད། ང་ཚོ་
དང་མཉམ་ད་ུཁོ་རང་ཚོས་ལོ་མང་རིང་གོ་

བསྡུར་བས་པ་དསེ་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་བྱུང་
འདགུ ད་ེརིང་འདརི་ཕབེས་པའ་ིདག་ེའདནུ་
པ་མང་པ་ོཞིག་གསར་པ་ཡིན་པར་བརནེ་
ངསོ་ཀིས་བྱུང་རིམ་སྐརོ་ཕན་བུ་ཞིག་ཞུས་
ན་བསམས་བྱུང་། ཕལ་ཆེར་ལོ་བཞི་བཅྱུའ་ི
གོང་ནས་ཚན་རིག་པ་དང་མཉམ་ད་ུཞིབ་
ཚགས་པསོ་ག་ོབསྡརུ་བ་རྒྱྱུ ་བྱུང་ན་ཞསེ་རེ་བ་
བཏནོ་པ་བཞིན། ངསོ་རང་ཆྱུང་ངུའ་ིསབྐས་
ནས་ཚན་རིག་ལ་ད་ོསང་ཡོད། རྒྱ་གར་ལ་
བསླབེས་ནས་ཚན་རིག་དང་འབལེ་བའི་དབེ་
ད་ེའད་ཏགོ་ཙམ་བཀགླས་མངོ་། ད་ེབཞིན་
ཚན་རིག་པ་ཞིག་དང་དངསོ་སུ་འཕད་ནས་
གོ་བསྡུར་བ་རྒྱྱུ ་བྱུང་ན་ཕན་ཐགོས་མི་ཡོང་
བསམ་པ་ཞིག་བླ་ོལ་འཆར་བ་ད་ེནས་རིམ་
བཞིན་ཚན་རིག་པ་དང་ལྷན་དངསོ་སུ་ཐུག་
རྒྱྱུའ་ིའག་ོལ་ྟབུ་ཞིག་ཚྱུགས་པ་རེད། ཚན་
རིག་པ་འཕད་སྐབས་དངོས་གནས་དང་
གནས་ཚན་རིག་པ་སིྤའི་བསམ་བླའོི་འག་ོ
སྟངས་ད་ེཕལ་ཆེར་བླ་ོགཟུ་བརོ་གནས་པ་
རེད་ཅསེ་བརདོ་ཆོག་གི་རེད། ཚན་རིག་
པ་འགའ་ཤས་ན་ིཐ་དད་ཡིན། ད་ེབཞིན་ང་
རང་ཚོ་ནང་པ་ཞིག་གི་ངསོ་ནས་ཞུས་ན་སོ་
སོ་ནང་པའི་ལྟ་གུབ་ད་ེཡིན་ཤག་ཤག་ལྟ་བུ་
དན་གི་ཡོད། སྔནོ་ལ་བླ་ོགཟུ་བརོ་གནས་པ་
ཟརེ་བ་འད་ིདངསོ་གནས་ཀི་ཚན་རིག་པ་ཚོ་
བླ་ོགཟུ་བརོ་གནས་པ་ཆགས་ཡོད། ད་ེའད་
བས་ནས་ལོ་སུམ་ཅྱུ་བརྒལ་བ་ཙམ་གི་རིང་

ལ་ང་ཚོས་ཚན་རིག་པ་དང་འབལེ་བ་བདེ་
སྐབས་ཕགོས་གཉསི་ཀར་ཕན་ཐགོས་ཡོད་
པ་ཞིག་རེད། གཙོ་བ་ོསངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་
སིྤ་དང་། ལགྷ་པར་དཔལ་ནཱ་ལནྡྲའ་ིཆོས་
བརྒྱྱུད་འཛིན་མཁན་ཞིག་གི་ངསོ་ནས་བལསྟ་
ན། རིག་གནས་གསར་པ་འཕུལ་ཆས་ལ་
སོགས་པའི་ཚན་རིག་གི་རིགས་ད་ེདག་ལ་
གཏངི་ཟབ་པསོ་སླབོ་སྦྱངོ་དང་ཞིབ་འཇུག་བ་
རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ནི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་པ་ཞིག་
ལ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། ད་ེམཚྱུངས་
ཚན་རིག་པ་ཚོར་མཚོན་ན། ད་ལ་ྟབར་ཚན་
རིག་པ་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བདེ་ས་གཙོ་བ་ོནི་
ཚད་འཇལ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པའི་ཕིའི་གཟུགས་ཅན་
གི་རིགས་ད་ེདག་ཆགས་ཡོད། ཚན་རིག་
པས་ནང་ཤེས་པ་ཟརེ་ན་མངོ་ཚོར་དངསོ་སུ་
མངོ་གི་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་བརིྩས་པ་མ་གཏགོས་
དངསོ་སུ་ཕི་དངསོ་པའོ་ིགཟུགས་ཅན་རིགས་
ལ་དཔྱད་ཚྱུལ་བཞིན་ད་ེསྔནོ་ནང་སེམས་
ཀི་འག་ོསྟངས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་བས་མེད། 
དངེ་སྐབས་ཚན་རིག་པ་ཚོས་གནའ་རབས་
རྒྱ་གར་གི་རིག་གཞུང་ངམ་དཔལ་ནཱ་ལནྡྲའི་
སྔནོ་གི་མཁས་པ་ད་ུམས་མཛད་པའི་སེམས་
ཁམས་རིག་པ་ཞིབ་ཚགས་པ་ོཡོད་པ་དརེ་
ཡིད་དབང་འཕགོ་ནས་ད་ོསང་བདེ་བཞིན་
ཡོད། དརེ་བརནེ་གཉསི་ཀར་ཕན་ཐགོས་
ཡོང་གི་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད། ཅསེ་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོ་ིགཙྱུག་ལག་ཁང་གསར་པ་རནེ་དང་བརནེ་པ་བཅས་པར་
རབ་གནས་དབུ་འབདེ་མཛད་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡༩ ཉནི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦལེ་ཀབོ་བདོ་
མིའི་གཞིས་སརྒ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་བསེ་
ཀི་ཆོས་སྡ་ེཆེན་པ་ོབཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པ་ོདཔལ་གི་
སྡ་ེཆེན་ཕགོས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླངི་
གི་གཙྱུག་ལག་ཁང་གསར་པ་རནེ་དང་བརནེ་
པར་བཅས་པ་ལེགས་གུབ་ཟིན་པའི་དབུ་
འབདེ་རནེ་འབལེ་གི་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་༸གངོ་
ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཀིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
ཡོད། ད་ེཡང་སབྐས་དརེ་འཇམ་མགནོ་
རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལནྡ་ཁ་ིརིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་དང་། ཤར་བང་ཆོས་ར་ེརྣམ་གཉསི། 
གླངི་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག གཞན་
ཡང་རིས་མེད་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ཁག་གི་བསྟན་
བདག་བ་ླཆེན་རྣམ་པའི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་དང་
མཁན་བ་ླསུྤལ། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོ་ིམཁན་པ་ོ
བཀའ་ཆེན་བླ་ོབཟང་ཚེ་བརན་མཆོག ཀར་
ནཱ་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེ་ིགཙོ་འཛིན་ Governor 
སྐ་ུཞབས་ཝ་ཇུ་བཱ་ཧ་ེར་ུད་ཝ་ལ་ཱ Vajubhai 

Rudabhai Wala མཆོག བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག 
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག ད་ེབཞིན་ཆོས་རིག་དང་བད་ེ
སུང་བཀའ་བླནོ་རྣམ་གཉསི་དང་སིྤ་འཐུས་

ཁག་གཅིག གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་
མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་ཕབེས་པའི་སྐུ་
མགནོ། ད་ེབཞིན་དད་ལནྡ་སེར་སྐ་ཁ་ིཕག་
བརྒལ་བ་མཉམ་འཛོམས་གནང་ཡོད། ཐགོ་
མར་༸གོང་ས་མཆོག་གཟིམ་ཆྱུང་ཉི་འདོ་
འཁིལ་ནས་དངུ་རྒྱ་སྤསོ་སསེ་སྔནོ་བསུས་
ཏེ་ེགསུང་ཆོས་ར་བར་གདན་ཞུ་གནང་། 
སབྐས་དརེ་སྦལེ་ཀོབ་ལ་ྷམོ་ཚོགས་པས་བཀྲ་
ཤིས་ཞལོ་པ་འཁབ་སྟནོ་དང་། བདོ་ཁིམ་
རོལ་ཆ་སྡ་ེཚན་ནས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་
པའོི་རྒྱལ་གླུ་རྔ་རོལ་དང་བཅས་འབུལ་ལམ་
ཞུས། ད་ེནས་ཆོས་སྡ་ེཆེན་པ་ོབཀྲ་ཤིས་
ལྷུན་པའོི་དགེ་འདནུ་པས་ཤིས་ཚིག་གསུང་
འདནོ་གནང་བ་དང་། ཕགོས་མཚྱུངས་
ཆོས་སྡ་ེཆེན་པ་ོབཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོི་མཁན་པ་ོ
བཀའ་ཆེན་བླ་ོབཟང་ཚེ་བརན་མཆོག་གིས་
ཆོས་སྡ་ེབཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོི་ས་ྔཕིའི་བྱུང་རིམ་ 
དང་། ༸རྒྱལ་མཆོག་ཡབ་སས་གཉསི་
ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འབལེ་བའི་སྐརོ་
སོགས་སནྙ་སྒནོ་ཞུས། ད་ེརསེ་བསེ་ཀི་
གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོ་ིམཁན་བ་ླའདསུ་
མང་ཡོངས་ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་༸སྐུའི་
ག་སྟནོ་གི་རནེ་འབལེ་དང་འབལེ་བའ་ིབཀའ་
དནི་རསེ་དན་གི་འབུལ་རས་གཟངེས་རགས་ 

དང་། ཙན་དན་དཀར་པ་ོལས་གུབ་པའ་ི
རེ་དགེ་འདནུ་གུབ་པའི་སང་བརྙན་བཅས་
འདགེས་འབུལ་ཞུས། ད་ེརསེ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་ཆོས་སྡ་ེཆེན་པ་ོབཀྲ་ཤིས་ལྷུ ན་
པའོི་གཙྱུག་ལག་ཁང་ལེགས་གུབ་བྱུང་བར་
བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་འཚམས་འདི་དང་
དགའ་བསུ་ཞུས་རསེ། བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་ཐངེས་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོི་འད་ུ
ཁང་གསར་རྒྱག་གི་ལས་དནོ་ཐོག་འགན་
རྐང་བཞེས ་མཁན་གིས་གཙོས་མཐུན་
འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་མཁན་ཚང་མར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས། ད་ེནས་འཇམ་མགནོ་
རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལནྡ་ཁི་ཆེན་རྡ་ོར་ེ
འཆང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་
བསྟནུ། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་༸རྒྱལ་བ་
ཡབ་སས་རྣམ་གཉསི་ཀི་མཛད་རྣམ་སྐུ་པར་
འགམེས་སྟནོ་གི་ཕག་དབེ་དབུ་འབདེ་དང་
ཆོས་སྡ་ེབཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་
བླ་ོབཟང་ཚེ་བརན་མཆོག་དང་། རྒན་ཐུབ་
བསྟན་རིན་ཆེན་མཆོག་རྣམ་གཉསི་ལ་ཐུགས་
རེ་ལེགས་གསོལ་གི་གཟངེས་བསྟདོ་ཕག་
རགས་སྩལ། ད་ེནས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོ་ིསྐ་ུ

ཚབ་ནས་གཙྱུག་ལག་ཁང་གསར་བཞེངས་
ལས་འཆར་གི་བྱུང་སོང་ལྷག་གསུམ་དང་
བཅས་པའི་རིྩས་ཁ་སྙིང་བསྡུས་སྙན་སྒོན་
ཞུས་གུབ་མཚམས། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ད་ེརིང་འདརི་བསེ་ཀི་
གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པ་ོགསར་བཞེངས་
གནང་སྟ་ེཕི་ནང་སདོ་བཅྱུད་བཀདོ་པ་ལེགས་

པར་གུབ་པར་ལེགས་གསོལ་བསགྔས་བརདོ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། གཙོ་ཆེ་ཤོས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པ་ོ
ཟརེ་དསུ་བཤད་གྭ་ཡིན་སྟབས་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོ་རིས་མེད་ཀི་ཆོས་
སྒར་ཁག་ཚོས་སླབོ་གཉརེ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ སངས་རྒྱས་ཀི་
བསྟན་པར་ལུང་རགོས་ཀི་བསྟན་པ་གཉསི་

མ་གཏགོས་མེད། ལུང་གི་བསྟན་པར་འཛིན་
སྐོང་སྤལེ ་གསུམ་བེད་རྒྱྱུ ་ད ེ་འཆད་ཉན་ 
དང་། རགོས་པའ་ིབསྟན་པ་ད་ེསུྒབ་པ་ཉམས་
ལེན་བས་ནས་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་བདེ་
རྒྱྱུ ་མ་གཏགོས་མེད། དརེ་བརནེ་ང་ཚོའ་ི
ད་ེསྔ་བདོ་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་བསྐར་ཞིབ་
བདེ་དསུ་སིྤར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ས་

དར་རྡ་ོདར་བས་ནས་ཧ་ལས་པ་ཞིག་ཡོད་ 
ཀང་། སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ེདག་གིས་སླབོ་
གཉརེ་བརྒྱབ་ནས་ལུང་སྡ་ེསདོ་གསུམ་གི་
འཆད་ཉན་དང་ལམ་བསླབ་པ་གསུམ་གི་
ཉམས་ལེན་ད་ེཚོ་གས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད། 
ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།


