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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་མཚུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་རིགས་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ། 
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༢ 
ཉིན་གི་སྔ་ད་ོསིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་
ར་ོར་ེགདན་གི་གསུང་ཆོས་ར་བའི་ནང་རྒྱ་
རིགས་དད་ལནྡ་པ་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་ཆོས་
ཞུ་བ་ཁི་ལྔ་ཙམ་ལ་ར་ོརེ་གཅོད་པའི་ཆོས་
འབལེ་མཛད་སྐབས་རྒྱ་རིགས་ནང་པ་ཚོར་
དམིགས་ནས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། རྒྱ་གར་
ནང་ཆོས་ཀི་འབུྱང་ཁུངས་རེད། བཅམོ་ལནྡ་
འདས་ན་ིརྒྱ་གར་བ་ཞིག་རེད། ལགྷ་པར་ཀླུ་
སུྒབ་ཡབ་སྲས་རྒྱ་གར་བ་རེད། ས་ྔམོ་ཡིན་
ན་དཔལ་ནཱ་ལེན་ཱདར་ཁྱབ་ཆེན་པ་ོབུྱང་ཡོད། 
སིྤར་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་དའེི་ནང་
ནས་ནཱ་ལེནའཱ་ིཆོས་བརུྒྱད་དནོ་གི་འཕགས་པ་
ཀུ་སུྒབ་ཞེས་ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོའདནོ་མཁན་
རྣམས་ནས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་རུྒྱ་ཆགས་ཀི་
ཡོད། པཱ་ལིའ་ིཆོས་བརུྒྱད་ད་ེཤི་ལངྐ་དང་། 
Sri Lanka འབར་མ། Burma ཐའ་ེལེནཌ། 
Thailand ཀམེ་བ་ོཌི་ཡ། Cambodia 

བཅས་ཀི་ནང་དར་ཁྱབ་ཆེན་པ་ོབུྱང་ཡོད། 

དསུ་ད་ལྟ་ཡིན་ཡང་འདལུ་བའི་ཉམས་ལེན་
རྨང་གཞིའི་ཐགོ་ནས་པཱ་ལི་སྡ་ེསདོ་གསུམ་གི་
ཆོས་བརུྒྱད་ད་ེཡག་ཐག་གཅོད་རེད་འདགུ 

ལེགས་སྦྱར་གི་ཆོས་བརུྒྱད་ཐགོ་མར་རྒྱ་ནག་
ནས་དར་བ་རེད། བདོ་ལ་ནང་ཆོས་མ་དར་
གོང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ནང་ཆོས་དར་ཟིན་པ་རེད། 
རྒྱ་ནག་ནི་ནང་ཆོས་དར་ས་ྔཤོས་ཀི་ས་ཁུལ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད།  རྒྱ་མི་རིགས་ས་གནས་
འད་མིན་ནང་ཡོད་པ་རྣམས་འཚོ་བ་སིྐད་
སྡུག་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ནང་པའི་ལྷ་ཁང་ཡོད། 
རྒྱ་རིགས་མ་ལེ་ཤི་ཡ་དང་། Malaysia ཨིན་

ད་ོན་ེཤི་ཡ་ Indonesia རྩ་བའ་ིཆོས་རིག་
ཁག་ཁག་རེད། འནོ་ཀང་ནང་པ་ཡིན། རྒྱ་
མི་རིགས་ཀི་བསམ་བླ་ོནང་རང་བཞིན་ལནྷ་

སྐསེ་སུ་ནང་ཆོས་ཟརེ་ཡོང་དསུ་སེམས་ཐག་
ཉ་ེཔ་ོཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད། རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུ
ནང་པ་ཕལ་ཆེར་ས་ཡ་བཞི་བརྒྱ་ཡོད་པ་
ཡོངས་གྲགས་རེད། ཁྱདེ་རང་ཚོ་སངས་
རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་ད་ོསང་བྱདེ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད། འཛམ་གླངི་ནང་ཆོས་ལུགས་གཙོ་
ཆེ་བ་ཚང་མ་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། 
རྒྱ་གར་ནང་མི་འབརོ་དངུ་ཕུར་ ༡༢ ཡོད། 

དའེི་ཆབ་སྲིད་དགོས་མཁོ་ལ་བརནེ་ནས་
ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་ཡོང་བ་ཞིག་མིན། 
ལོ་རུྒྱས་ལ་བརནེ་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་
ནག་ཏུ་ཕ་མེས་ནས་ནང་ཆོས་དར། རྒྱ་ནག་
གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕནི་ཕ་རན་སིའི་རྒྱལ་
ས་པ་ེརི་སིར་ Paris ལ་ཡོད་སབྐས་ནང་
ཆོས་ད་ེརྒྱ་ནག་གི་རིག་གཞུང་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་ཡིན། ཞསེ་བཤད་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཕིས་
སུ་ཁངོ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་འབྱརོ་སབྐས་
ནང་ཆོས་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་སརླ་ཡང་
གསུངས་ཡོད། མི་རིགས་གང་འད་ཞིག་
ཡིན་རུང་སོ་སོའི་ཕ་མེས་ནས་དར་བའི་ཆོས་
བརུྒྱད་ད་ེབདག་གཉརེ་བྱ་རུྒྱ་མི་རིགས་ད་ེ
དང་འབལེ་བ་ཧ་ཅང་ཡོད། མི་རིགས་ཡོད་
སའ་ིས་ཆའ་ིབབ་དང་། ཁརོ་ཡུག་གི་གནས་
སྟངས། སྟབོས་འབྱརོ་གི་གནས་སྟངས་ཁྱནོ་
ཡོངས་ནས་རིག་གཞུང་དར་རྒྱས་བུྱང་ཡོད། 
ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།
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སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་བརན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པའི་མཛད་
སྒརོ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཆེད་བཅར་

གནང་བ། 

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་
བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༦ ཉནི་གནས་མཆོག་
ར་ོར་ེགདན་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་སོག་པའོི་བ་ླམའི་དག་ེརྒན་བསྟན་
འཛིན་འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཀི་བཤེས་གཉནེ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་དང་སྐ་ུབཅར་རྣམ་རྒྱལ་ཕན་བད་ེལེགས་
བཤད་གླིང་གྲྲྭ་ཚང་ནས་བརན་བཞུགས་བསྟར་
འབུལ་ཞུས་པའ་ིམཛད་སྒ་ོདང་། ད་ེབཞིན་ཕི་ཚེས་ 
༡༧ ཉནི་རྣམ་རྒྱལ་ཕན་བད་ེལེགས་བཤད་གླངི་གྲྲྭ་
ཚང་གིས་གོ་སིྒག་ཞུས་པའི་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་
རིམ་བྱནོ་གི་བཀའ་དནི་རསེ་དན་མཆོད་འབུལ་
སྨནོ་ལམ་སོགས་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤ་ནང་
པའི་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་

དབུ་འབྱདེ་གནང་བ། 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ ཉནི་
དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་
ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་རྒྱ་གར་ཡུ་པི་

མངའ་སྡའེ་ིགྲངོ་ཁྱརེ་ཧ་པུར་ (Hapur) ནང་
རནེ་གཞི་བྱས་པའ་ིརྒྱལ་སིྤ་ནང་པའ་ིཤེས་ཡོན་སླབོ་

གཉརེ་ཁང་ (International Buddha 
Education Institute) གི་དཔ་ེམཛོད་
ཁང་དབུ་འབྱདེ་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་དཔལ་
ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་བདོ་མི་ཡོངས་དང་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
ཤེས་ཡོན་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཕིས་
གཙོས་གནད་ཡོད་མི་ས་རྣམས་ལ་འཚམས་འད་ི
དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།  ད་ེརིང་
ང་རང་ནང་པའི་རྒྱལ་སིྤ་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་གི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་དབུ་འབྱདེ་ཀི་མཛད་སྒརོ་
བཅར་ཐུབ་པར་དགའ་པ་ོབུྱང་ཞསེ་དང་། ཐགོ་
མར་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་དཔ་ེམཛོད་ཁང་དང་འགྲམེས་
སྟནོ་ཁང་མི་སྒརེ་གི་གལ་ཆེའི་དངོས་རྫས་དང་
དཔ་ེདབེ་སོགས་དན་རནེ་ད་ུཉར་གསོག་གནང་
ཆེད་དབུ་འཛུགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ད་ེནས་
ཆོས་ཀི་བསྟ་ིགནས་ཁང་ཁག་གི་ནང་བསབླ་པ་ཐསོ་
བསམ་གནང་ཆེད་དཔ་ེམཛོད་ཁང་དབུ་འཛུགས་
གནང་ཡོད། དམིགས་བསལ་རྒྱལ་སིྤ་ནང་པའ་ི
ཤེས་ཡོན་སླབོ་གཉརེ་ཁང་དང་། ས་གནས་ཀི་རྫངོ་
སྡ་ེལས་ཁུངས་ནས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་དང་། ས་གནས་
སུ་བདོ་མི་དགུན་ཚོང་རྒྱག་མཁན་རྣམས་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་དང་མཐུན་འགུར་གང་ལེགས་གནང་འདགུ་
པར་ངས་ཁོང་རྣམས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་། སདླ་མར་ཡང་མུ་མཐུད་བདོ་
ཀི་རྩ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གང་ཐུབ་གནང་བའི་རེ་
སྐལུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། ཐུགས་ར་ེཆེ། ཞསེ་གསུང་བཤད་
གནང་།།

ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིལས་འགུལ་སྤལེ་རུྒྱའ་ིགསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ། 
༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་མི་བཙན་བྱོལ་བ་
རྣམས་རྒྱ་གར་ད་ུའབྱརོ་ནས་མི་ལོ་ ༦༠ 
འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་དང་། དསུ་སབྐས་དའེ་ི
རིང་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ཀིས་བདོ་
མི་དང་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་མཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་དང་གནང་
མུས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིསདླ།  ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉནི་ནས་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་སུ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་འགུལ་
ཞིག་སྤལེ་གཏན་འཁེལ་བའི་སྐརོ་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི
ལིའི་གསར་འགོད་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
ཁང་ The Press Club of India ནང་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨ ཉནི་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐོང་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ཕི་ནང་
གི་གསར་འགོད་པའི་ཁདོ་གསལ་བསྒགས་
ཤིག་སྤལེ་ཡོད། སབྐས་དརེ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་གསུང་དནོ། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོ་ནས་
བཟུང་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་འདི་ཉདི་བདོ་
མི་བཙན་བྱལོ་བ་རྣམས་ཀི་ཕ་ཡུལ་གཉིས་
པ་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡོད། ལགྷ་པར་བདོ་མིའ་ི
ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག་
དང་བཅས་པར་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་ཆེད་

མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་དང་
གནང་མུས་ཡིན། ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཀང་དསུ་རག་ཏུ་རྒྱ་གར་
ང་ཚོའི་བ་ླམ་དང་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་བའི་སླབོ་མ་
ཡིན། ཞསེ་བཀའ་སླབོ་ཡང་ཡང་སོྩལ་བཞིན་
ཡོད། ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་རྒྱ་གར་ནང་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་མཛད་
པ་དསེ་རྒྱ་གར་དང་བདོ་མིའི་དབར་གི་བླ་
སླབོ་ཀི་འབལེ་བ་ད་ེབས་དམ་ཟབ་ཆེ་རུ་འགྲ་ོ
རུྒྱར་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཡོང་བཞིན་ཡོད།  
ཡོངས་གྲགས་སུ་རྒྱ་གར་གི་བུ་ཞིག་དང་
བདག་ཉིད་ཆེན་པ་ོགཱན་དྷི་མཆོག་གི་རེས་
འབང་བ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མུ་མཐུད་རྒྱ་གར་གནའ་
རབས་དཔལ་ནཱ་ལེན ཱི་ལེགས་བཤད་གཙོ་
བརོ་གུར་བའི་སྲལོ་རུྒྱན་གི་ལེགས་བཤད་ད་ེ
དག་སརླ་གསོ་ཡོང་ཐབས་ཆེད་ཐུགས་བརྩནོ་
མཛད་བཞིན་པ་མ་ཟད། རིག་གནས་ད་ེ
དག་གཞི་ལ་བཞག་ནས་དངེ་དསུ་སིྤ་ཚོགས་
དང་མཐུན་པའི་ཐགོ་ནས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་
བརནེ་པའི་བཟང་སྤོད་གོང་མཐོར་གཏངོ་
གནང་མཛད་བཞིན་ཡོད། ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ི
བླ་མ་མཆོག་རྒྱ་གར་ས་ཐགོ་ཏུ་བཙན་བྱལོ་
བའ་ིང་ོབའོ་ིཐགོ་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ 

ཚེས་ ༣༡ ཉནི་༸ཞབས་ཀིས་བཅག་ཡོད། 
སྐབས་ད ེར་ཁོང་གི ་ཐུགས་རུྒྱད་ལ་རང་

དབང་གི་ཚོར་སང་ཞིག་འཁུངས་པ་རེད། 
ད་ེནི་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ཀི་
བྱམས་བརྩ་ེདང་སེམས་ཐག་ཧ་ཅང་ཉ་ེབའི་
མཛའ་བརྩེའི་ཚོར་བ་ལ་བརནེ་ནས་ད་བར་
འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ད་ུམགོན་པ་ོགང་ཉིང་ཀི་
མཛད་འཕནི་ཉ་ིམའི་འདོ་ཟརེ་ཁྱབ་པ་ལྟར་
མཛད་འཕནི་གངོ་ནས་གངོ་ད་ུའཕལེ་ཐུབ་པ་
དང་། བདོ་མི་རྣམས་ལ་མཚོན་ནའང་རང་
གི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།
  སདྐ་ཡིག་ཙམ་མ་ཟད། བདོ་ཀི་བདནེ་
པའི་འཐབ་རྩོད་ལའང་རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཧ་ཅང་ཐབོ་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད། དརེ་
བརནེ་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ཀི་
བྱམས་བརྩེ་དང་སེམས་ཐག་ཉ་ེབའི་མཛའ་

གྲགོས་ཀི་འད་ུཤེས་ལ་སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་
གཏངི་ནས་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། བདོ་

མིའི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་ཚེ་རྒྱ་གར་
ལའང་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པ་ཞིག་ཆགས་རུྒྱ་ཡིན། 
གང་ཡིན་བརདོ་ན་བདོ་མིའི་འཐབ་རྩོད་ད་ེ
རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་
བྱམས་བརྩ།ེ ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་བཅས་
ཀི་ལ་ྟགུྲབ་ལ་གཞི་བཅལོ་བ་ཞིག་ཡིན།  རུྒྱ་
མཚན་ད་ེདག་ལ་གཞིགས་ཚེ་རྒྱ་གར་ལའང་
དནོ་དམ་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱའི་
ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡང་ཡོད་པ་ལ་ྟབུ་
ཡིན། ཞསེ་གསུངས།། 
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བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཟུར་སླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཝ་ཱཎ་གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྲྭའ་ིསླབོ་ཟུར་རྣམས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་བ། 

འདནོ་ཐངེས་སྔནོ་མའ་ིའཕསོ། 

 ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་ཆིབས་སུྒར་དང་
འབལེ་ནས་ནཱ་ལེནརཱ་ཞོན་ཙང་རསེ་དན་ལྟ་ེ
གནས་ཁང་ Hsuan-Tsang Memorial 

འཛུགས་སུྐན་གི་ཞལ་འདབེས་འབུལ་ཆེད་
དུ་ཆེད་མངགས་རྒྱ་གར་ནང་ཡོང་བ་ད་ེ
གཞུང་འབལེ་ལ་ྟབུ་རེད། ད་ེནས་སརླ་ཡང་
པ་ཀི་སི་ཐན་ལ་འགྲ་ོརུྒྱ་ཡིན་ཟརེ་ནས་ལམ་
བར་དུ་རྒྱ་གར་ནང་གཅིག་བབ་པ་རེད། 
ཡང་དའེི་རེས་སུ་ཨབ་གྷ་ནི་སི་ཐན་ཡིན་
ནམ་གཅིག་ལ་འགྲ་ོཞརོ་ད་ུཆེད་མངགས་རྒྱ་
གར་ནང་ཡོང་བ་རེད། ན་ེར་ུདང་ཐངེས་
བཞི་ཐུག་འདགུ གང་ལརྟ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོ
ཆེ་སབྐས་ད་ེདསུ་རྒྱ་གར་ལ་བཞུགས་བཞག་
མ་མཛད་པར་ཕིར་བདོ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་
འཁདོ་རུྒྱར་འབད་བརྩནོ་བྱ་རུྒྱའ་ིདནོ་ད་ུཡིན་
རུྒྱ་རེད་བསམ་བཞིན་འདགུ  མཐའ་མ་ན་ེ
ར་ུམཆོག་ནས་ཀང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་བདོ་
ད་ུཆིབས་སུྒར་བསྐང་ན་ཡག་རུྒྱ་རེད། ཅསེ་
ཞུས་པ་རེད། ང་ཚོའ་ིལ་ྷབའླ་ིལུང་བསྟན་དང་
གཟན་རིལ་ནང་དའུང་ཕིར་བདོ་ད་ུ༸ཞབས་
སོར་འཁོད་ན་བཟང་ཞེས་བབ་པ་རེད། 
སྐབས་རེ་ ཡོངས་འཛིན་རྣམ་གཉིས་ཀི ་
དགོངས་ཚུལ་ལའང་ད་ལྟ་གསན་བསམ་
མཐར་ཕིན་མེད་སྟབས་ཕིར་བདོ་ད་ུཆིབས་
སུྒར་བསྐང་ན་ཡག་པ་ཡོད་པ་གཟིགས་ནས་
ཕི་ལོ་ ༡༩༥༧ ལོར་བདོ་ད་ུཕིར་ལོག་གནང་
བ་རེད། དརེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ སྔནོ་འགྲའོ་ིསྟ་
གོན་ལྟ་བུ་ཟརེ་དགོས་སམ་བང་རིམ་ལྟ་བུ་
ཞིག་བསིྒགས་ཐུབ་རུྒྱ་ སབྐས་དརེ་ཇ་ཡཱ་པྲ་
ཀཱཤ་ནརཱ་ཡན་ Jaya Prakash Narayan 

མཆོག་གིས་རྒྱ་མིས་མ་ཤེས་པའི་ཐགོ་ནས་
ར་ོར་ེགདན་གི་མགྲནོ་ཁང་ཞིག་གི་ནང་ད་ུཨ་
པ་པནྟ་ Apa Pant མཆོག་གི་ཐབས་བུྱས་
འགོ་དགོང་མོ་ཕིས་པ་ོཞིག་ལ་རྒྱ་གར་སོ་
ནམ་པ་ཚོགས་ཁག་གཅིག་ནང་ཁུྱ་འབལེ་
ནས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
ཞུས་པ་རེད། བྷངེ་ལོར་ Bangalore ལ་
ཕབེས་སབྐས་མེ་སོར་མངའ་སྡའེ་ི Mysore 

State སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ན་ིཇ་ལིངབ་པ་ S. 

Nijalingappa མཆོག་རེད། ཁངོ་གིས་བྷངེ་
ལོར་གི་སྡུམ་རྲྭ ་ཞིག་གི་ནང་ད་ུ༸རྒྱལ་བ་
ཡབ་སྲས་སྟནོ་འཁོར་དང་བཅས་གསོལ་
ཚིགས་ ཤིག ་འབུལ ་ལམ་ ཞུས ་པ ་ རེད། 
སབྐས་དརེ་ན་ིཇ་ལིངབ་པ་དང་ཐུགས་འདསི་
ཆེན་པ་ོབུྱང་ནས་༸སྐུ་མདནུ་གི་ཕག་གཡས་
ངསོ་སུ་བཞུགས། གཡོན་ད་ུཔཎ་ཆེན་རིན་
པ་ོཆེ་བཞུགས། དའེ་ིའགྲམ་ད་ུརྒྱ་མིའ་ིདཔནོ་
པ་ོཞིག་ཡོད་འདགུ སབྐས་དརེ་ན་ིཇ་ལིངབ་
པས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་འགྲམ་ད་ུབཅར་
ནས་ངས་བདོ་རང་བཙན་ལ་མཐའ་གཅིག་
ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་སནྙ་སེང་
ཞུས་འདགུ དརེ་བརནེ་སབྐས་དརེ་༸སྐ་ུ

མདནུ་ཏགོ་ཙམ་ཐུགས་འཚེར་སང་བུྱང་
འདགུ རྒྱ་མིས་ག་ོན་གང་བྱདེ་ཡོང་ངམ་
དགངོས་པ་བུྱང་འདགུ ཕིས་སུ་ཕི་ལོ་ 

༡༩༥༩ ལོར་ང་ཚོ་སྐབས་བཅལོ་ལ་སླབེ་
པའི་སྐབས་སུ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སླད་
ས་ཆ་མང་ཤོས་དང་ཡག་ཤོས་ Karnataka 

ནང་ཐོབ་པ་འདི་ནི་ཇ་ལིངབ་པ་མཆོག་མུ་
མཐུད་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ཡིན་པར་བརནེ། ཁ་ོ
རང་སྒརེ་གིས་ད་ོསང་གནང་སྟ་ེལྷ་ོཕོགས་
ཁུལ་གི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ད་ེདག་དངོས་
གནས་གཞིས་ཆགས་ཙམ་མིན་པར་ཆོས་སྡ་ེ
ཆེན་པ་ོཁག་གི་གདན་ས་བསྐར་འཛུགས་
བྱདེ་རུྒྱའི་ས་ཆ་འདི་ནརོ་འཁུལ་མིན་པ་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོབུྱང་འདགུ  ད་ལ་ྟངས་སདྐ་ཆ་
འཕསོ་ས་འད་ིགང་ནས་འཕདོ་པ་རེད། ཅ་ེ
ན། ཝ་ར་ཎ་སི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གྲྲྭ་འད་ིསགྦ་
ས་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གྲྲྭར་སུྒར་རུྒྱའ་ིསྔནོ་འགྲ་ོཆ་
རྐནེ་དང་། སགྦ་ས་ནས་ལོ་ལརྟ་ཕུ་གུ་བརྒྱ་
ཙམ་འདིར་ཚུར་སླབེས་ནས་མཐའ་མ་སགྦ་
ས་སྟངོ་པ་བཟ་ོརུྒྱའི་ཐོག་མའི་འཆར་གཞི་
འད་ིལརྟ་རེད། འནོ་ཀང་ལོ་གཉསི་རིང་སགྦ་
ས་ནས་བཞེས་པའི་རེས་ལག་ལེན་འཁྱེར་
བད་ེབ་ོམེད་པ་གཟིགས་ནས་ཕི་ལོག་ནས་
སླབོ་ཕུག་ལེན་རུྒྱ་དང་། དངེ་རབས་ཀི་
གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་གི་རྣམ་པར་སུྒར་རུྒྱ་
དང་གདན་ས་ཁག་ད་ེདག་གདན་ས་ཁག་
རང་གི་སྔ་མའི་གསན་བསམ་གནང་རུྒྱའི་
རུྒྱན་མཐུད་ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་བགོ་
བཤའ་བརྒྱབ་ནས་གཞིས་ཆགས་ཡག་ཤོས་
ད་ེཚོའི་ནང་ཆོས་སྡ་ེཆེ་བ་ཁག་ད་ེདག་གཏང་
གནང་རུྒྱ་ད་ེདག་ད་ཆ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དསུ་
ཐག་གཅདོ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབུྱང་འདགུ སགྦ་
ས་ནས་ལེན་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ཆོས་
བརུྒྱད་རང་རང་སོ་སོའི ་མ་དགོན་ཆོས་
ཚོགས་དང་པའོི་གྲསོ་ཆོད་བཞིན་མ་དགོན་
འཛུགས་པ་ཡིན་ནའང་། གང་བྱདེ་པ་ཡིན་
ནའང་རེད། ད་ལ་ྟཡོད་པའ་ིགདན་ས་ཆེན་པ་ོ
ད་ེདག་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་སྤ་ོམེད་པ་
ཡིན་ན། ས་ཆའ་ིབབ་དང་མཐུན་རྐནེ་
སོགས་གང་གི་ཆ་ནས་བལྟ་བ་ཡིན་ནའང་
འདི་ལྟར་གྲ་སིྒག་པ་ོབུྱང་ཡོད་ཀི་མ་རེད་
བསམ་གི་འདགུ དརེ་བརནེ་གཙུག་ལག་
སླབོ་ཁང་འདི་ཐོག་མ་ད་ེའད་ཞིག་གི་ཐོག་

ནས་བསངླས་པ་ཡིན་ནའང་། ཕིས་སུ་
བསུྒར་བ་འགྲ་ོརུྒྱའི་མཚམས་ལྟ་བུ་ནི་ཕི་ལོ་ 
༡༩༥༩ སྔནོ་ནས་ན་ེར་ུམཆོག་གི་དགངོས་

ཚུལ་ནང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་སླབོ་སྦྱངོ་གི་གཙུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཆེན་པ་ོཞིག་ Univer-

sity of Himalayan Studies ཞསེ་ཀཤ་
མིར་  Kashmir  ནང་འཛུགས་དགསོ་
སམ། ད་ེམིན་གརྷ་ཝལ་ Sri Nagar Garw-

al ཁུལ་ད་ུའཛུགས་རུྒྱའ་ིའཆར་གཞི་དང་གྲ་
སིྒག་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཟསོ་ནས་གྲ་སིྒག་
ཚོགས་ཆུང་གི ་ཚོགས་འདུ་གཉིས་ཙམ་
ཚོགས་འདགུ ཕིས་སུ་ལག་ལེན་ལ་མ་
འཁལེ་བ་རེད། འདའི་ིའཕ་ོཆགས་ལ་ྟབུ་ཞིག་
བསདྡ་ཡོད། སགྦ་སའ་ིརྙགོ་གླངེ་ལངས་བ་
རེད།  མཐའ་མ་མར་འབབ་ཡོང་དསུ་གང་
འད་བྱས་ནས་འད་ིལག་ལེན་བསྟར་གི་རེད་
འདིའི་སྐརོ་ཚང་མས་ཚོད་དཔག་ཐུབ་ཀི་
མེད། ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་གི་ལས་བྱདེ་ཚོའ་ི
བསམ་བླ་ོནང་ཚོད་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་ཐིག་
པར་མཐར་ཝ་ར་ཎ་སི་ལེགས་སྦྱར་གཙུག་
ལག་སླབོ་ཁང་  Varanasi Sanskrit Vish-

wavidalaya གི་སྡ་ེཚན་ཡང་མིན་པར་སྡ་ེ
གཏགོས་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གྲྲྭ་མིན་པར་མིང་
གསར་པ་ཞིག་བཏགས་ནས་དའེི་ནང་འཇགོ་
རུྒྱར་ལོ་གསུམ་གི་རིང་ཚོད་ལ་ྟབྱདེ་རུྒྱ་དང་།  
ལོ་གསུམ་གི་རསེ་བསྐར་ཞིབ་བྱདེ་རུྒྱ་ད་ེལརྟ་
ཚོད་ལྟ་བྱས་པའི་བར་མཚམས་ནས་སླབོ་
ཕུག་ཚོ་བླངས་ནས་ད་ེལྟར་ཚུགས་པ་རེད།  
ཕི་ལོ་ ༡༩༦༦ ལོར་ང་ཌལ་ཧརོ་གཞི་རིམ་
སླབོ་གྲྲྭའ་ིསླབོ་སིྤ་ཡིན་པའ་ིསབྐས་རེད། ཆེས་
མཐའོི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་འཛུགས་
རུྒྱའི་སདླ་མཁས་པ་ཚོར་དགེ་རྒན་འསོ་སྦྱངོ་
ཞིག་ཁུ་ན་ུབ་ླམ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་གཙོ་
བ་ོཐུགས་འགན་བཞསེ་ནས་མ་སུ་རིར་ཟླ་བ་ 
༦་་༧ རིང་བདོ་ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་རིས་མེད་ཀི་
མཁས་པ་བགྲསེ་སོང་ཚོར་གཙུག་ལག་སླབོ་
ཁང་གི་རྣམ་པར་བསུྒར་བ་ཡིན་ན། སླབོ་
ཁདི་གནང་སྟངས་ཇི་ལརྟ་གནང་དགསོ་དའེི་
སྐརོ་དགེ་རྒན་འསོ་སྦྱོང་ལྟ་བུ་གནང་ཡོད། 
སབྐས་ད་ེདསུ་ཀི་དགེ་རྒན་འསོ་སྦྱངོ་རྣམ་པ་
ད་ེདག་གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་འདིའི་ཐོག་
མའི་དགེ་རྒན་གྲས་ལ་ཕབེས་མཁན་ད་ེཚོ་
མང་ཆེ་བ་ཞིག་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་ནས་ཐནོ་པ་

རེད། ལོ་གསུམ་རིང་གི་ཚོད་ལ་ྟརིམ་པ་མ་
འགྲ་ོབའི་གངོ་ལ་འཛིན་གྲྲྭ་ཚོགས་རུྒྱ་འད་ིཕི་
ལོ་ ༡༩༦༧ ལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༧ ཙམ་ལ་   
༣༡།༠༣ དབྱར་ཁའ་ིགུང་སེང་ཚར་ནས་
ཚུར་ཚོགས་པའི་སབྐས་ལ་འཛིན་གྲྲྭ་ཚོགས་
པ་རེད། ད་ེནས་༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ནས་སྒ་ོའབྱདེ་
གནང་རུྒྱ་འད་ིཕི་ལོ་ ༡༩༦༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ 
ཉནི་རེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༦ ལོའ་ིདབྱར་ཁ་ད་ེ
བར་ལེགས་སྦྱར་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་ད་ུཚོགས་རུྒྱར་ཐག་ཆོད་མ་ཆོད་སབྐས་
ད ེརེ་ Jadish Kashyab ད་ེདསུ་མ་ཧ་ནཱ་
ལེནྡྲ་པཱ་ལིའ་ིམཐ་ོསླབོ་ཀི་ Maha Nalanda 

Pali  Institute ཡི་ངསེ་སྟནོ་པ་རེད། ཁངོ་
ར་སར་གདན་འདནེ་ཞུས་ནས་མ་འངོས་
པར་གང་འད་ཡོང་མིན། ཅསེ་དའེ་ིསྐརོ་
བཀའ་སླབོ་ཞུས་པ་རེད།  ད་ེདསུ་ང་ཌལ་
ཧརོ་ད་ུཡོད། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
ཤོག་ཅསེ་སདྐ་བཏང་སོང་། ད་ེདསུ་ལེགས་
སྦྱང་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་སླབོ་སྦྱངོ་གནང་བཞིན་པ་
ཐུབ་བསྟན་མཆོག་གུྲབ་དམ་པ་ཁོང་ཡོད། 
ཕལ་ཆེར་ང་ཚོ་གསུམ་ཉིན་གྲངས་གཉིས་
ཙམ་རིང་ར་སར་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ནས་ཇི་
ལརྟ་ལག་ལེན་བསྟར་གི་རེད། ཅསེ་བཀའ་
མོལ་བུྱང་བ་རེད། སབྐས་ད་ེདསུ་ནས་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོམཆོག་གིས་ཧ་ཅང་ཐུགས་
འགན་ཆེན་པ་ོདང་འབུྱང་འགུར་རེ་བའི་
མདནུ་ལམ་ཡོད་པ་གཟགིས་ཀི་འདགུ ངས་
ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོདནི་གི་འདགུ ཚོགས་འད་ུ
དརེ་བཅར་བའི་སྐབས་སུ་ཚོགས་འད་ུམ་
ཚོགས་གོང་མཇལ་ཁ་ཞུས་དུས་ད་རེས་
ཚོགས་འད་ུའད་ིགལ་ཆེན་པ་ོཡིན། ཁྱདེ་
རང་ཤོག་ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིསགྦ་ས་ནས་མཐ་ོརིམ་
སླབོ་གྲྲྭའི་ང་ོབརོ་བསུྒར་རུྒྱ་འད་ིསགྦ་ས་རང་
གི ་ནང་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་ཡོད། 
འདིའི་སྐརོ་འཆར་གཞི་ཡག་པ་ོཞིག་དང་
ཚད་དང་ལནྡ་པ་དགསོ་ཀི་འདགུ ཀདླ་པ་ག་
ཚོད་དཀུག་རུྒྱ་ཡོད་ན་དཀུག་ཤོག་ཨང་ཞསེ་
གསུང་གི་འདགུ  ད་ེདསུ་ང་ཚོ་ལོ་ཆུང་ཆུང་
རེད། ཉམས་མངོ་ད་ེཙམ་མེད། ཉནི་གྲངས་
གཉསི་རིང་ Jadish Kashyab  དང་མཉམ་
ད་ུབང་སིྒག་ནས་འཆར་གཞི་ད་ེའད་བཟསོ་
པ་རེད། འནོ་ཀང་  Jadish Kashyab ད་ེ
དསུ་མ་ཧ་ནཱ་ལེནྡྲ་པཱ་ལིའི་མཐ་ོསླབོ་ཀི་ངསེ་
སྟནོ་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་གདན་འདནེ་ཞུས་
པ་རེད། འནོ་ཀང་ཁངོ་ལོ་མང་པ་ོངསེ་སྟནོ་
པ་གནང་ནས་ Institute ལ་ཞནེ་ཁ་ལོག་
ཚར་འདགུ སེམས་ཤུགས་ད་ེཙམ་མི་འདགུ 
ཁངོ་གིས། ནང་པའ་ིརིག་གཞུང་གི་སླབོ་
སྦྱངོ་མུ་མཐུད་བྱདེ་དགསོ་ཀི་ཡོད་ན། ས་ྔད་ོ
བསོད་སྙམོས་ལ་ཕིན། དགངོ་མོ་དག་ེརྒན་
དང་དག་ེཕུག་ཤིང་སྡངོ་འགོ་བསདྡ་ནས་སླབོ་
རུྒྱ་རང་རེད་འདགུ་མ་གཏགོས་དངེ་རབས་
ཀི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཁག་གི་ནང་

ལ་ནང་པའི་རིག་གཞུང་སུྲང་སྐབོ་བྱདེ་རུྒྱ་ཧ་
ཅང་ཁག་པ་ོརེད་འདགུ ཅསེ་གསུང་གི་
འདགུ ད་ེཡང་ཐུབ་བསྟན་མཆོག་གུྲབ་ཡོད་
སར་གསུང་གི་མི་འདགུ ངས་གྲྲྭ་ཆས་གནོ་
ཡོད་སྟབས་རྣ་བར་འགྲ་ོགི་རེད་དགོངས་པ་
ཡིན་ངསེ་རེད། སྔནོ་མ་སངས་རྒྱས་
བཞུགས་པའི་སྐབས་ནང་བཞིན་ཤིང་སྡངོ་
འོག་བསྡད་ནས་སླབོ་རུྒྱ་རེད་མ་གཏགོས་
མངོན་པ་དང་འདུལ་བ་ད ེ་དག་ཇི ་ལྟར་
གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་ནང་བསབླ་དགསོ་རེད། 
ཁོང་གིས་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་ད་ེམ་
རེད་ཟརེ་རུྒྱ་མེད་མཁན་ལ་ྟབུ་རེད། ཆོས་
བཞི་འདལུ་བ་བཞི་བྱས་ནས་སླབོ་སྦྱངོ་བྱདེ་
མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། ད་ལའྟ་ིང་ཚོས་དལི་བུ་
ཞིག་བརངུས་ཏ་ེཡར་ཚོགས། དལི་བུ་ཞིག་
བརངུས་ནས་མར་གྲལོ། དག་ེརྒན་ད་ེདག་
ལ་ཕགོས་བརྒྱབ། ཁ་ོའབྱརོ་མིན་ལ་ྟམཁན་
ལ་ྟབུ་བྱས། སླབེ་ན་ག་ླཆ་ཡོད་པ་དང་མ་སླབེ་
ན་གླ་ཆ་མེད་པ་ད་ེལརྟ་བྱདེ་དསུ་འད་ིམཁན་
པ་ོདང་། སླབོ་དཔནོ་ལ་གནས་ཀི་བ་ླམའ་ི
འད་ུཤེས་བཞག་ནས་སླབོ་རུྒྱ་གང་ཡང་མེད། 
ད་ེནས་ལོ་གསུམ་ཚོད་ལྟ་བྱས་པའི་རེས་ 
Chandra Mani Review Committee 
ཟརེ་བ་ད་ེབཙུགས་པ་རེད། ད་ེདསུ་ Upad-

haya ཁངོ་གཙོ་བ་ོལ་ྟབུ་བྱས་ནས་སྐབས་ར་ེ
ཟངོ་རིན་པ་ོཆེ་སླབོ་སིྤ་གནང་བ་རེད། རྒན་
མགོ ་ སེར་གི ་སྐུ ་ཚ་ཡིན་པ་ཆོས་གྲགས་
ལགས་ཟངོ་རིན་པ་ོཆེའི་གསུང་སུྒར་ལྟ་བུ་
བྱས་ནས་སླབོ་ཕུག་ཐེངས་གསུམ་བླངས་
གནང་བ་རེད། Chandra Mani Review 

Committee བཙུགས་པའ་ིསབྐས་སུ་
༸སྐབས་མགོན ་ རིན ་པ ོ་ ཆེའི ་དམིགས་
བཙུགས་མཐུས་མིའ་ིགྲས་ལ་ང་ཡོད། ཌལ་
ཧརོ་ནས་མར་ཡོང་བ་ཡིན། སྐ་ུཞབས་ཅནྲ་
མ་ན་ི Chandra Mani ཞུ་མཁན་འད་ིརྒྱ་
གར་རིག་གཞུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་དུང་
རེད།  སབྐས་ད་ེདསུ་རིག་གཞུང་ལས་
ཁུངས་ནང་དུང་འཕར་ལས་དུང་ཆེ་མེད། 
རིག་གཞུང་ལས་ཁུངས་ནི་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཡན་ལག་ཅིག་རེད། Chandra 

Mani Review Committee ཡིས་སླབོ་གྲྲྭ་
ཟུར་འཛུགས་བྱདེ་དགསོ་ཀི་འདགུ ཅསེ་
རྒྱབ་གཉརེ་གཙང་མ་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཡོད། འནོ་
ཀང་ Chandra Mani Review Commit-

tee ཡིས་རྒྱབ་གཉརེ་ད་ེལག་ལེན་ད་ུབསྟར་
རུྒྱར་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༩་་༡༩༧༠ ལོར་ཚོགས་པ་
རེད།   ད་ེདངསོ་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་བར་
ལོ་  ༧་་༨ བགརོ་བ་རེད། དའེ་ིབར་ད་ུརྙགོ་
གྲ་མང་པ་ོབུྱང་བ་རེད། མཐར་ Chandra 

Mani Review Committee ཡི་རྒྱབ་
གཉརེ་ལག་ལེན་ལ་བསྟར་མ་ཐུབ་པ་གང་
རྒྱས་འདགུ 

   འཕསོ་འདནོ་ཐངེས་རསེ་མར་གཟགིས། 
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དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༣ 
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སྲིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་སྦལེ་
ཇམ་ Belgium ནང་ཡོད་པའ་ིཧ་ིལེ་མི་ཞི་
གྲསོ་ཚོགས་ Flemish Parliament ཀི་
ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་འཇན་པ་ེཊར་Jan Pe-

ter Peumans མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་

གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སྲདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་
ལམ་སྟནོ་ལརྟ། ད་ེས་ྔབདོ་ཀི་གྲགོས་པ་ོརྙངི་
པ་རྣམས་དང་འབལེ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་
ད་ེདག་རུྒྱན་སྐངོ་ཐོག་གྲགོས་པ་ོགསར་པ་
འཚོལ་སླད་ཐེངས་འདིར་ཡོ་རོབ་ཁུལ་གི་

གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་
བ ོད་མི་རྣམས་དང་ཐུག་
འཕད་གནང་སྟ་ེབདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་མའི་
ལམ་ གི ་སྲིད ་ བུྱས ་སྐ ོར ་
གོ་རགོས་མང་ཙམ་སྤལེ་
རུྒྱ ་ ཡིན ་སྐ ོར ་ག སུངས། 
ཕོགས་མཚུངས་དཔལ་

ལྡན་སྲིད་སྐོང་མཆོག་གིས་དབུ་མའི་ལམ་
གི་སྲིད་བུྱས་ནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
གཞུང་འབལེ་སྲིད་བུྱས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། 
སྲིད་བུྱས་ད་ེབརུྒྱད་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁམིས་ཀི་སྒམོ་གཞིའ་ི
འགོ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྲིད་རང་
སྐོང་གི ་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཐོབ་
ཐབས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་དང་། 

ཕདེ་ཡོལ་དཔལ་ལནྡ་སྲིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
སྦལེ་ཇམ་ Belgium གི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་ལམྕ་ས་བྷ་ིན་ Sabina De Bethune 
མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་སྟ།ེ བདོ་
མཐ་ོསངྒ་ནི་ཨེ་ཤི་ཡའི་གླིང་ཆེན་ནང་གི་ཆུ་
མཛོད་ལ་ྟབུ་ཡིན། འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་མཐོ་སྒང་གི་གཏརེ་ཁ་གང་བུྱང་
སྔགོ་འདནོ་བྱས་དང་བྱདེ་བཞིན་པར་བརནེ། 

བདོ་མཐོ་སྒང་གི་གནམ་གཤིས་ཀི་ཚ་དདོ་
རྒྱས་ནས་འཁྱགས་རོམ་རྣམས་མུར་ཚད་
ཆེན་པའོ་ིཐགོ་ནས་བཞུ་བཞིན་པ་དང་། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་ཆུ་བགོ་འགྲམེས་
ཀི་ཆིངས་དནོ་ལ་མིང་རགས་མ་བཀདོ་པར་
བརནེ། འབུྱང་འགུར་ཆུའ་ིཐགོ་ཁིྱམ་མཚེས་
རྒྱལ་ཁབ་དང་འཁུགས་འཛིངས་ཤོར་ངསེ་
མ་ཟད།  མཐའ་ན་འཛམ་གླངི་དམག་ཆེན་
གསུམ་པའང་ལང་མི་སྲིད་པ་ཞིག་མིན་སྐརོ་
གསུངས། སབྐས་དརེ་སྦལེ་ཇམ་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ལམྕ་ས་བྷ་ིན་ Sabina De Bet-

hune མཆོག་གིས་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་དང་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཐགོ་གང་ཐུབ་
གླངེ་སླངོ་གནང་རུྒྱར་ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོ
ཡོད་སྐརོ་གསུངས།།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༥ 
ནས་འག་ོབཙུགས་ཞུས་པའི་སྔནོ་འགྲའོི་དག་ེ
རྒན་འསོ་སྦྱངོ་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ 
༡ ཚེས་ ༡༩ ཉནི་མཇུག་སིྒལ་ཡོད། ད་ེ
ཡང་མཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་
བརོ་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་
དག་ེལེགས་མཆོག་དང་། ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་
ཀརྨ་སེང་ེལགས། ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་ཚན་
པའི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་ར་ོར་ེལགས། 
ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དངསོ་གུྲབ་བསྟན་པ་
ལགས། གཞན་ཡང་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་
སླབོ་གླངི་གི་སླབོ་སིྤ་དང་།
 སྔནོ་འགྲའོ་ིདག་ེརྒན་འསོ་སྦྱངོ་བ་རྣམས་
ལ་སླབོ་ཁིད་གནང་མཁན་ར་ས་བདོ་ཁིྱམ་གི་
རྒན་བླ་ོབཟང་འཕིན་ལས་ལགས་དང་རྒན་
བྱམས་པ་དཔལ་མོ་ལགས་བཅས་ཚོགས་
འཛོམས་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་སྐ་ུམགྲནོ་
གཙོ་བ་ོཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་
དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་དགེ་རྒན་འསོ་སྦྱངོ་
བ་རྣམས་ལ་བསླབ་པ་མཐར་སོན་གི་ཕག་
འཁྱརེ་དང་མཇལ་དར་གནང་བ་སྟ།ེ སྐ་ུ
མགྲནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ད་ུའབྱོར་མ་
ཐག་༸སྐབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེས་ཤེས་ཡོན་

གལ་ཆེན་པ་ོབརིྩས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
བཀའ་ཤག་རིམ་པས་ཀང་ཤེས་ཡོན་གལ་
ཆེན་པ་ོབརིྩས་ཡོད། འསོ་སྦྱངོ་ནང་ཞུགས་
མཁན་ཚོའི་བརྩནོ་འགུྲས་དང་འབད་བརྩནོ་
ལ་བརནེ་ནས་གོ་སིྒག་ཞུ་མཁན་རྣམས་ཀང་
འསོ་སྦྱངོ་གི་གུྲབ་འབས་ལ་འདདོ་བླ་ོཚིམས་
པ་ོབུྱང་བ་ན་ིཡག་པ་ོརེད། ད་ེམིན་འསོ་སྦྱངོ་

དང་ཟབ་སྦྱངོ་རིགས་མང་པ་ོགོ་སིྒག་ཞུས་
ཏ་ེདངསོ་སུ་མར་སླབོ་ཁིད་ལ་ཁྱད་པར་མ་
ཕིན་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐགོས་མ་བུྱང་བ་རེད། 
ངས་རུྒྱན་ད་ུདགེ་རྒན་འཛོམས་ས་ཁག་ལ་
གནས་ཚུལ་གཅིག་གལ་ཆེན་པརོ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད་པ་ད་ེརིང་ཡང་ཞུ་གི་ཡིན། ད་ེན་ིང་
ཚོས་དགེ་རྒན་ཚོར་འསོ་སྦྱངོ་དང་ཟབ་སྦྱངོ་
སོགས་ཀི་སབྐས་རིག་རྩལ་དང་ཐབས་བུྱས་

སླབོ་རུྒྱར་ཤུགས་རྒྱག་བཞིན་པའི་སྐབས། 
རིག་རྩལ་ད་ེདག་ལག་ལེན་བྱདེ་མཁན་གི་
ཀུན་སླངོ་བཅོས་རུྒྱར་འཐུས་ཤོར་འགྲ་ོརུྒྱའི་
ཉནེ་ཁ་ཞིག་ཀང་ཡོང་གི་མེད་དམ་དན་གི་
འདགུ དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་ཐབས་བུྱས་དང་
སེམས་ཀི་ཀུན་སླངོ་གཉསི་ཡ་མ་བལ་བ་ཞིག་
དགསོ། གལ་ཏ་ེསོ་སོའ་ིཀུན་སླངོ་ད་ེབཅསོ་

ཐུབ་པ་ཞིག་བུྱང་ན་ཐབས་བུྱས་དང་ཕིའི་ཆ་
རྐནེ་ཅུང་ཟད་མ་འདང་ཡང་། སོ་སོའ་ིཆོད་
སེམས་དང་བརྩོན་འགུྲས་ཀིས་འགལ་རྐེན་
གང་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་གདངོ་ལེན་བྱས་ཏ་ེ
སུྒབ་ཐུབ་པ་དང་། རང་ཉདི་ཀང་སོ་སོའ་ི
ལས་ཀའི་གུྲབ་འབས་ལ་འདདོ་བླ་ོཚིམས་པ་
ཞིག་ཡོང་ཐུབ་ཀི་རེད། སིྤར་ད་ལའྟ་ིའསོ་
སྦྱོང་ནང་ཞུགས་མཁན་ཚང་མར་ཉ་ེབའི་

གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ལག་འཁྱརེ་
ཡོད་སྟབས། ལས་ཀར་ཞུགས་སའ་ིགདམ་
ཀ་མང་པ་ོཡོད་ནའང་དག་ེརྒན་གི་ལས་སྒརོ་
ཞུགས་རུྒྱ་བདམས་པ་ད་ེརྩ་བ་ནས་འཕུགས་
མེད། འནོ་ཀང་གདམ་ཀ་མ་འཕུགས་པ་
ད་ེདནོ་སྨིན་ཡོང་བར་གོང་ད་ུཞུས་པ་ལྟར་
བསམ་བླའོི་འཁྱརེ་གསོ་ལ་རག་ཞ་ེདག་ལུས་
ཡོད། ས་ྔམོ་ཡིན་ན་དག་ེརྒན་གི་ལག་འཁྱརེ་
ཡོད་མཁན་མང་པ་ོཡོད་ཀང་། བར་སབྐས་
ཤིག་ནས་སིྤ་ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས་འགུར་
ལྡགོ་གང་འཚམས་ཕིན་པ་ལརྟ། སླབོ་གྲྲྭའ་ི
དགོས་མཁོ་ཡང་ཆེ་རུ་ཕིན་པ་དང་ལྷན་
དུ་དགེ་རྒན་གི་བྱེད་སྒ་ོཡང་མང་དུ་ཕིན་
སྟབས། དག་ེརྒན་ད་ུཞུགས་མཁན་དཀནོ་
པ་ོཆགས་པ་རེད་གསུངས། ཆོས་ཕགོས་
ནས་བསམས་ན་དགེ་རྒན་གི་ཆེད་ལས་ནང་
ལའང་ཕར་ཕིན་དུག་གི་ཉམས་ལེན་བྱེད་
རུྒྱ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་དག་ེརྒན་གིས་
སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་ལེགས་ཉསེ་བངླ་དརོ་གི་
ལམ་སྟནོ་གནང་གི་ཡོད་སྟབས་ལམ་སྟནོ་གི་
སིྦྱན་པ་དང་། སླབོ་གྲྲྭའ་ིསིྒག་ཁམིས་སོགས་
བསུྲང་བྱ་རིགས་བསུྲངས་པས་ཚུལ་ཁིམས། 
སླབོ་ཕུག་གི་བྱ་སྤདོ་འད་མིན་དང་ད་ུལེན་
དགསོ་པའ་ིབཟདོ་བསྲན། དག་ེརྒན་གི་ཆེད་

ལས་ལ་ཡིད་སྤ་ོཞིང་སུྒབ་པ་བརྩོན་འགུྲས། 
རང་གི་ལས་ལ་སེམས་བརྩ་ེགཅིག་ཏུ་གནས་
པའ་ིབསམ་གཏན། རང་གི་རྣམ་དཔདོ་བདེ་
སྤད་ད་ེཁིད་ཐབས་སོགས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་
བ་ཤེས་རབ་སྟ་ེདགེ་རྒན་གི་ཆེད་ལས་ཚུལ་
བཞིན་སུྒབ་ཐུབ་ན་ཕར་ཕིན་དུག་ཉམས་སུ་
ལེན་པ་དང་ཁྱད་པར་ཆེར་མེད་གསུངས། 
དགེ་རྒན་གི་ལས་འགན་རྣམ་དག་ཅིག་སུྒབ་
ཐུབ་ཚེ་ལས་དནོ་གཞན་མང་པ་ོཞིག་ལས་
ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་ཡོད་པ་ལརྟ། དངེ་རབས་ཀི་
སདྐ་ཡིག་ཀང་ཚད་དང་ལནྡ་པ་ཡོང་ཐབས། 
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདོ་མིའི་ཡ་རབས་
སྤདོ་བཟང་རུྒྱན་གནས་ཐུབ་ཐབས་བཅས་
ཡིན། བུད་མེད་རྣམས་ལ་ལནྷ་སྐསེ་སུ་ཕུ་
གུར་གསོ་སྐངོ་དང་བརྩ་ེབ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་
པའ་ིརུྒྱ་མཚན་གིས། ཤེས་ཡོན་སྲདི་བུྱས་
ནང་སྔནོ་འགྲ་ོདང་གཞི་རིམ་འགོ་མ་རྣམས་
ཀི་དགེ་རྒན་བུད་མེད་དགོས་པར་གལ་ཆེར་
བརིྩས་པ་ལརྟ། ད་ལའྟ་ིའསོ་སྦྱངོ་ཐནོ་མཁན་
རྣམས་བུད་མེད་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་ཡག་པ་ོབུྱང་
ཡོད་པ་མ་ཟད། བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་བུད་
མེད་ཀི་ནསུ་སྟབོས་གོང་འཕལེ་གཏངོ་རུྒྱའི་
དགངོས་པ་དང་མཐུན་ཡོད། ཅསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།

སྔནོ་འགྲའོ་ིདག་ེརྒན་འསོ་སྦྱངོ་མཇུག་སིྒལ་བ། 

དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ཤེས་ཡོན་ཚན་པའ་ིདུང་ཆེ་མཆོག་དང་
མཇལ་འཕད་གནང་བ། 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨ 
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སྲདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་།
 ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེ
ལེགས་མཆོག་རྣམ་གཉསི་ཀིས་རྒྱ་གར་གི་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་མི་
ཆའ་ིནསུ་ཤུགས་ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཁང་ Min-

istry of Human Resource Develop-

ment གི་སླབོ་གྲྲྭའ་ིཤེས་ཡོན་ཚན་པའ་ིདུང་
ཆེ་སྐ་ུཞབས་ཨ་ནལི་སྲྭ་རབུ་ Shri. Anil 

Swarup མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་
སྟ།ེ སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་ལེན་གི་རིམ་
པ་གསུམ་པའི་ཁོངས་ཡོད་པའི་དབུས་བདོ་
སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་སླབོ་ཁག་
བརྒྱད་ད་ེདག་སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པར་
རིྩས་སྤོད་གནང་རུྒྱར་མཐུན་འགུར་ཡོང་

བའི་རེ་འདནུ་ཞུས་
གནང་བར། དུང་
ཆེ་མཆོག་གིས་གང་
མགགོས་རིྩས་སྤདོ་
གནང ་ རུྒྱར ་ཞལ ་
བཞེས་གནང་ཡོད། 
མ ཇ ལ ་ འ ཕ ད ་
སྐབས ་ ཤེས ་ རིག ་

དུང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ེལགས་ལྷན་བཅར་ཞུས་
འདགུ ། 

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང། 
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ། 

སོགས་ད་རྒྱའ་ིཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།
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བདོ་མི་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་གཉསི་ཀི་རསེ་དན་ལས་འཆར་གི་འགྲན་བསྡརུ་ཐབོ་མཁན་ལ་
བྱ་དགའ་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་གཅིག་ཡོད། 

༄༅། །མི་རིང་བར་ར་ས་གངས་སིྐད་
བདོ་ཀི་འགྲམེས་སྟནོ་ཁང་གསར་པའི་ལས་
གཞི་གཙོ་བའོི་ཁོངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ནས་བཟུང་
བདོ་མི་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་གཉིས་ཀི་
ཚེ་སྲགོ་ཤོར་ཡོད་པ་རྒྱལ་གཅེས་ཕ་ོམོ་ཁོང་
རྣམས་ཀི་རསེ་དན་སདླ་བདོ་མིའི་རསེ་དན་
གི་ལས་འཆར།  The Tibetan People’s 

Memorial Project ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ི
ཐགོ་དམིགས་བསལ་འགྲན་བསྡུར་གི་ལས་
གཞི་ཞིག་གོ་སིྒག་གནང་གཏན་འཁེལ་བ་

དང་།  འགྲན་བསྡརུ་ནང་ཨང་དང་པ་ོཐབོ་
མཁན་ལ་བྱ་དགའ་ཧིན་སྒརོ་འབུམ་གཅིག་ 
༼ ༡༠༠༠༠༠ ༽ གནང་རུྒྱ།   འགྲན་
བསྡུར་ནང་ཞུགས་མཁན་རྣམ་པས་གོང་གི་
བརོད་གཞི་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་སུྒ་རྩལ་
གི་བཀདོ་པ་ design དང་། དའེ་ིནང་དནོ་ 
concept འབ་ིརྩམོ་གནང་སྟ་ེཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ནང་ཚུད་གཤམ་གསལ་
འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་གནང་
ཟནི་པ་དགསོ་རུྒྱ། འགྲན་བསྡརུ་ནང་བདོ་
རིགས་དང་བདོ་རིགས་མ་ཡིན་པ་སུ་ཡིན་

རངུ་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་རུྒྱ་དང་། 
གོང་གི་བརོད་གཞི་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་
བཀདོ་རིས་དང་། དའེ་ིནང་དནོ་ང་ོསྤདོ་ཀི་
འགྲལེ་བཤད་ཁ་གསལ་འབུལ་མཁན་ཨང་
དང་པརོ་འདམེས་ཐོན་བུྱང་བ་ད་ེཕི་དལི་
འགྲམེས་སྟནོ་ཁང་གསར་པའི་ནང་གཏན་
འཇགས་སིྒག་ཤོམ་བྱ་རུྒྱ་དང་།
  ཇུས་འགདོ་པའ་ིམིང་གངོ་གསལ་བཀདོ་
རིས་དང་ནང་དནོ་ངོ་སྤོད་དའེི་འགོ་ཏུ་ཁ་
གསལ་འགདོ་རུྒྱ་ཡིན། ལས་འཆར་ག་ོསིྒག་
ཚོགས་ཆུང་དང་། འགྲན་བསྡརུ་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཐག་གཅོད་གང་གནང་བ་ད་ེབཞིན་
མཐའ་མའ་ིཐག་གཅདོ་ཡིན་པར་ཚད་འཛིན་
བྱ་རུྒྱ་བཅས། ཕི་དལི་བདོ་ཀི་འགྲམེས་སྟནོ་
ཚན་པ་ནས། 
   ད་ཐགོ་འབལེ་གཏུག་ཁ་བྱང་། tibet-

museum@tibet.net

ཡིག་ཆ་ལག་ཐགོ་ནས་འབུལ་མཁན་ཡིན་ན་
འབལེ་གཏུགས་ཁ་བྱང་།

The Director,

The Tibet Museum

Department of Information and Inter-

national Relations

Central Tibetan Administration

Gangchen Kyishong

Dharamsala, 176215

H.P. India
སིྤ་ཁྱབ་རྩམོ་སིྒག་པ། ངག་དབང་ཐགོས་མེད།
རྩམོ་སིྒག་པ།  ཡེ་ཤེས་ཀུན་གྲགས།
གསར་འགདོ་པ།           སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
གསར་འགདོ་པ།  སལྐ་བཟང་བད་ེསིྐད།
འགྲམེས་སྤལེ་བ།           ནརོ་བུ་དབང་འདསུ།
ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན། སལྐ་བཟང་བད་ེསིྐད།

ཕི་དལི་སར་ཐང་པར་ཁང་ད་ུདཔར་སུྐན་ཞུས།
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༄༅། །འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་གྲསོ་མོལ་གི་
ལམ་ནས་བདོ་རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་སླད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་དབར་
འབལེ་མོལ་བསྐར་གསོ་དགོས་པ་དང་། 
བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སུྲང་སྐབོ་སདླ་རང་འགུལ་
ཐོག་ལས་འགུལ་སྤལེ ་མཁན་བཀ་ཤིས་
དབང་ཕུག་ལགས་དང་དགེ་འདནུ་པ་ཆོས་
སིྐད་ལགས་ཀི་གཞི་རྩའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་ལ་བརིྩ་བཀུར་ཐགོ་མགགོས་མུར་གླདོ་
བཀལོ་དགསོ་པ་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ནང་རེ་
འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ 
  ད་ེཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
༡༨ ཉནི་ཡོ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ནང་ཛ་དག་
གི་གྲོས་ཆོད་བཏོན་པ་བརུྒྱད་རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁམིས་ཀི་
སྒམོ་གཞིའི་འགོ་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་
དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་
ཚད་ལནྡ་ཞིག་སྤད་དགསོ་པ་དང་། དའེ་ི

ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་མགགོས་མུར་བདོ་
མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་
དང་ལྷན་གྲསོ་མོལ་བསྐར་གསོ་ཞུ་དགོས་
པའ་ིརེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་འདགུ  གངོ་
གི་གྲསོ་ཆོད་ད་ེདག་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་
རྒྱ་ནག་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་
སྟངས་དང་འབལེ་བའ་ིཁམིས་སིྒག་དནོ་ཚན་ 
༢༨ ནང་གསལ་དང་། དམིགས་བསལ་
བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའི་གནད་དནོ་ཐོག་
ཁམིས་སིྒག་དནོ་ཚན་ ༧ ནང་གསལ་ལརྟ་
གྲསོ་ཆོད་བཏནོ་པ་ཞིག་ཡིན་འདགུ དརེ་
བརནེ་སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀ་ཤིས་
ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པ་དང་ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་གཉིས་
ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དང་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་བསྐར་
གསོ་ཡོང་སླད་དསུ་རག་ཏུ་བཞེངས་ཕགོས་
བརན་བཟུང་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་གནང་དང་

གནང་མུས་ལ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་འབལེ་ཡོད་
ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་
བརུྒྱད་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་འདགུ  ད་ེཡང་
ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་ཐགོ་གྲསོ་
ཆོད་བཏནོ་པ་ཁག་གཅིག་གཤམ་གསལ། 
“བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་སུྲང་སྐོབ་ཆེད་ལས་
འགུལ་སྤལེ་མཁན་བཀ་ཤིས་དབང་ཕུག་
ལགས་ཀིས་ནའེུ་ཡོག་དསུ་བབ་གསར་ཁང་
གི་བརྙན་ཐུང་ཞིག་སྤལེ་བ་བརུྒྱད་རང་གི་ཕ་
སདྐ་སྦྱངོ་རུྒྱའ་ིཐབོ་ཐང་རྩདོ་ལེན་བྱདེ་བཞིན་
ཡོད་པ་ལས་བདོ་རང་བཙན་རྩདོ་ཀི་མེད་པ་
བརདོ་ཡོད། འནོ་ཀང་བརྙན་ཐུང་ད་ེཕི་ལ་
ཐནོ་རསེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༧ 
ཉིན་ཡུལ་ཤུལ་ཉནེ་རགོ་པས་ཁོང་འཛིན་
བཟུང་བྱས་ཏ་ེརྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་གི་ལས་
འགུལ་སྤལེ་བའི་ཉསེ་མིང་འགོ་ཁོང་ལ་ལོ་ 
༡༥ ཡི་ཁམིས་ཐག་བཅད་ཡོད།” ཅསེ་
དང་། ཕགོས་མཚུངས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་
ཟི་ཁནོ་ཞིང་ཆེན་གི་གསེར་ར་རྫོང་གི་ཕུར་

བུ་དགོན་པའི་གྲྲྭ་ཆོས་སིྐད་ལགས་ཀིས་བདོ་
ཀི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་

ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུའི་
འཁུངས་སྐར་སུྲང་བརིྩ་ཞུས་པར་བརནེ་རྒྱ་
ནག་ཉནེ་རགོ་པས་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱས་
ཏ་ེད་ལ་ྟཟ་ིཁནོ་ཞིང་ཆེན་གི་མིན་ཡཱང་བཙོན་
ཁང་ནང་ལོ་བཞིའ་ིབཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཆད་
ཕགོ་ཡོད།  གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་
ནས་གནས་ཚུལ་ཐནོ་གསལ་ལརྟ་ན། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་གྲྲྭ་ཆོས་སིྐད་ལགས་བཙོན་
འཇུག་བྱས་པར་བརནེ། ཁངོ་ལ་མཁལ་

མ་དང་མཁིས་ནད་ཀི་ན་ཚ་བུྱང་ཡོད་པ་མ་
ཟད། ན་ཚ་གཞན་ཁག་གཅིག་བུྱང་ཡོད། ” 

ཅསེ་སོགས་གྲསོ་ཆོད་ནང་འཁདོ་འདགུ །

ཡུ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་བསྐར་གསོ་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པ། 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ 
༡ ཚེས་ ༢༢ ཉནི་མ་ཧཱ་རཱ་ཇ་ཱ
ས་ཡ་ཇི་རའ་ོམཐ་ོསླབོ་ Maha-

rajah Sayajirao University 

of Baroda ཀི་སླབོ་མ་བུ་མོ་
བསྟན་འཛིན་སྒོལ་མ་ལགས་
ཀིས་རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་རིག་
པའ་ིསླབོ་ཚན་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༧༢་
༩ བངླས་ཏ་ེམཐ་ོསླབོ་ཀི་བསབླ་

པ་མཐར་སོན་པའ་ིམཛད་སྒ་ོཐངེས་ ༦༦ 
ཐགོ་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་རྩེ་ཕུད་
ཨང་དང་པའོི་གསེར་གི་གཟངེས་རགས་
ཐབོ་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་བུ་མོ་བསྟན་འཛིན་སྒོལ་
མ་ལགས་ལ་དགའ་བསུ་དང་འབལེ།  མ་
འངོས་ཤེས་ཡོན་སླབོ་སྦྱོང་མུ་མཐུད་ལམ་
ལྷངོས་ཡོང་བའི་འཚམས་འད་ིགནང་དནོ། 
ཐེངས་འདིར་བུ་མོ་བསྟན་འཛིན་སྒོལ་མ་

ལགས་ཀིས་ཡིག་རུྒྱགས་ནང་གུྲབ་འབས་
ཧ་ཅང་བཟང་པ་ོཐབོ་པར་དགའ་སྤབོས་ཧ་
ཅང་བུྱང་།  ཁྱདེ་ཀི་གུྲབ་འབས་བཟང་པ་ོ
དསེ་རྒྱ་གར་དང་ཕི་རྒྱལ་ཡུ་གུྲ་ཁག་ཏུ་སླབོ་
སྦྱངོ་བྱདེ་བཞིན་པའ་ིབདོ་པའ་ིསླབོ་མ་རྣམས་
ལའང་མིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོཞིག་ཡོང་ངེས་
རེད། ཅསེ་འཁདོ་འདགུ
    སིྤར་བུ་མོ་བསྟན་འཛིན་སྒལོ་མ་ལགས་
ན།ི ར་ཤོད་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྲྭ་ནས་སླབོ་གཉརེ་

གནང་རསེ་གྷ་ོཔལ་པུར་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྲྭར་
འགྲམིས་ཡོད་པ་དང་།  སླབོ་མཐར་ཕིན་
རསེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་བ་ྷརོ་ཌ་མ་ཧཱ་རཱ་
ཇཱ་ས་ཡ་ཇི་རའ་ོམཐ་ོསླབོ་ནང་འཛུལ་ཞུགས་
གནང་སྟ་ེཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་ཉ་ེབའ་ིགཙུག་
ལག་རབ་འབྱམས་པ་ཐནོ་པ་མ་ཟད། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༧ ལོར་མཐ་ོསླབོ་ད་ེནས་གཙུག་ལག་
རབ་འབྱམས་པ་ཐནོ་ཡོད་པ་བཅས།། 

བདོ་པའ་ིབུ་མོ་ཞིག་ལ་གསེར་གི་རགས་མ་ཐབོ་པ། 
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