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༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ 
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༩ ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་
བྱང་ཕོགས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་
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Jai Ram Thakur  མཆོག་བཞུགས་སརྒ་
ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་ད་ུསནོ་འཁོར་
དང་ལནྷ་མཇལ་བཅར་ཞུས་འདགུ ད་ེཡང་
མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་
ཆེན་མཆོག་ལ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཕག་
རྟགས་སུ་གསོལ་སྩལ་མཛད་པ་དང་སྦྲགས་
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དང་འཐུང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་རིགས་སེལ་
ཐབས་སུ་ཕུགས་འགངས་རིང་པའོི་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གནའ་
རབས་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་

དང་འབྲལེ་བའ་ིལེགས་བཤད་ད་ེདག་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སབས། བདག་གཅསེ་བྱ་
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ལེགས་བཤད་ད་ེདག་མིའི་བསམ་བླའོི་འཕདོ་
བསནེ་དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་པར་བརྟནེ་མགོན་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་ཀང་དངེ་དསུ་ཤེས་
ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་

ལ་གཞི་བཅོལ་བའི ་ཆོས་ལུགས་དང་མ་
འབྲལེ་བའི་བཟང་སྤོད་ཀི་རིན་ཐང་གོང་
མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་མཛད་བཞིན་ཡོད་སྐརོ།

ད ེ་བཞིན་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི ་ཡུལ་དུ་
འཛམ་གླིང་འདིའི་སྒང་གི་ཆོས་བརུྒྱད་གཙོ་
ཆེ་བ་ཕལ་ཆེར་ཚང་མ་ཡོད། རྒྱ་གར་
གི་ཕ་མེས་ཀི་ཆོས་རིྩས་ན་ལོ་ངོ་སངོ་ཕག་

གསུམ་གི ་ རིང ་རྒྱ ་གར་ནང་གསར་དུ་
བུྱང་བའ་ིགྲངས་ཅན་པ་དང་། གཅརེ་བུ་
བ། སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་སོགས་ད་ེདང་ད་ེ
འད་བའི་ཆོས་བརུྒྱད་མང་པ་ོཞིག་རྒྱ་གར་
འཕགས་པའི་ཡུལ་ནས་བུྱང་བ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད། པར་སི་དང་། ཇུའུ། ཡེ་ཤུ། ཁ་ཆེ་
སོགས་ཕི་ནས་བུྱང་བ་ཞིག་རེད། རྒྱ་གར་
ནང་ཆོས་བརུྒྱད་འདི་དག་ཚང་མ་གནས་
ཡོད། དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངེ་
རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་ནང་འཛམ་གླངི་གི་ཆོས་
ལུགས་ཚང་མ་ཡོད་པ་དང་། ད་ེདག་གི་
ནང་རྙགོ་གྲ་རེ་ཟུང་ཡོང་གི་རེད་ལ་ཡོང་སདི་
པ་ཞིག་ཀང་རེད། སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཆ་ནས་
དངསོ་གནས་ཆོས་ལུགས་གཅིག་གི་གཅིག་
ལ་བརིྩ་བཀུར་བྱས་ནས་འགྲ་ོརུྒྱ་ནི་འཛམ་
གླངི་འདའིི་སངེ་རྒྱ་གར་མིག་དཔ་ེལ་ྟས་ལ་ྟབུ་
ཆགས་ཡོད་པ་སོགས་གསུངས།།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་
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༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ 
ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཐགོ་རྡ་ཤོད་
དུ་ཧི་མ་ཅཱལ་་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གི་མགྲོན་
ཁང་ Circuit House ད་ུདཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་དང་། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་
ཕུན་ཚོགས་མཆོག  སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་
ལ་ྷརམས་པ་ཨ་འབུྲག་ཚེ་བརྟན་ལགས།  སིྤ་
འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས།  སིྤ་
འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆོས་འབྱརོ་ལགས་བཅས་
ཀིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕགོས་ཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་
སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཇ་ཡཱ་རཱམ་
ཐཱ་ཀུར་ Sri Jai Ram Thakur མཆོག་

དང་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་མངའ་
སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་འཚམས་
འདའི་ིམཇལ་དར་ཕུལ་བ་དང་ལནྷ། སིྤ་
ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་སྤན་རས་གཟིགས་
ཀི་སྐུ ་ཐང་ཞིག་ཀང་ཕག་རྟགས་སུ་ཕུལ་
ཡོད།  ཕགོས་མཚུངས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཞོན་མཆོག་གིས་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་
ཆེན་མཆོག་གིས་གཙོས་བླནོ་ཆེན་གཞན་
ཁག་གཅིག་ལ་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ནས་པར་
བསུྐན་ཞུས་པའི་བདོ་ཀི་འཐབ་རྩོད་དང་
འབྲལེ་བའ་ིདཔ་ེདབེ་ཁག་ང་ོསྤདོ་དང་སྦྲགས་
ཕུལ་གནང་།
ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་

གིས ་ སིྤ ་འ ཐུས ་
རྣམ་པ ་ངོ ་སྤོད ་
གནང་མཚམས། 
རྒྱ ་གར ་ད བུས ་
ག ཞུང ་དང ་ མི ་
མང་གཉིས་ནས་
ད ་ བ ར ་ བ ོ ད ་
ད ོན ་ ཐོག ་རྒྱབ ་
སྐོར་དང་མཐུན་
འ གུ ར ་ ག ན ང ་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་བ་མ་ཟད། མ་
འངོས་པར་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་སྐངོ་
ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་ཡང་ཞུས་གནང་ཡོད་
པ་དང་། འབུྱང་འགུར་ཧ་ིམ་ཅཱལ་མངའ་
སྡའེི་དགུན་དསུ་གྲསོ་ཚོགས་འཚོགས་སབྐས། 
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སིྤ་ཡོངས་ལ་འཚམས་
འད་ིཞུ་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་
རེ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད།  མཇལ་འཕད་སབྐས་
མངའ་སྡའེི ་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་
ད་ེརིང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པསོ་
གཙོས་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་འདརི་འཚམས་འད་ི
ཞུ་བར་ཕབེས་པར་དགའ་སྤའོ་ིཆེན་པའོ་ིངང་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག   མ་

འངོས་པར་བདོ་མི་རྣམས་ལ་མཐུན་འགུར་
རོགས་རམ་དང་། བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གང་ཐུབ་གནང་རུྒྱའི་ཞལ་བཞེས་གནང་
ཡོད། ལགྷ་པར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་སབྐས་སིྤ་ཁྱབ་
བླནོ་ཆེན་མཆོག་ཆེད་ཕབེས་གནང་རུྒྱའ་ིཞལ་
བཞསེ་བཟང་པ་ོགནང་ཡོད་པ་བཅས།།

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཧནྶ་
རཱཇ་ Hansraj College མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་

ཟུར་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་མཛད་སྒརོ་སྐ་ུམགྲནོ་ད་ུ
ཕབེས་པ། 

༄༅། ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༤ ཉནི་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རྟནེ་
གཞི་བྱས་པའ་ིཧནྶ་རཱཇ་ Hansraj College  
མཐ་ོསླབོ་ཏུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའ་ིསླབོ་ཟུར་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་སྐུ་མགྲནོ་ད་ུམགྲནོ་འབདོ་ལྟར་ཕབེས་
འདགུ ད་ེཡང་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་ཟུར་ལནྷ་ཚོགས་
ཀིས་གོ་སིྒག་ཞུས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་
གཉསི་ནས་ད་བར་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་དང་བཙན་བྱལོ་
བདོ་མིར་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པསོ་རྒྱབ་སྐརོ་རོགས་
རམ་སོགས་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་པར་
བརྟནེ། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ཀིས་གཙོས་
འབྲལེ་ཡོད་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ ་ཞུ ་གནང་
ཡོད། ན་ནངི་ལོར་མཐ་ོསླབོ་ནས་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་ Mahatma Hansraj 
Gaurav Samman ཞསེ་པའ་ིགཟངེས་
རྟགས་ཤིག་ཕུལ་བ་དང་། མཛད་སྒའོ་ིསངེ་རྒྱ་གར་
གཞུང་འབྲལེ་མི་སྣ་དང་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་གྲགས་
ཅན། ཚོང་པ་གྲགས་ཅན་བཅས་ཕབེས་ཡོད།

ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་ཁུལ་གི་
བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་འཚམས་གཟགིས་

ལེགས་གུྲབ་བུྱང་བ། 

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སདི་
བཀའ་བླནོ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སབོས་
རྒྱལ་མཆོག་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ནཱ ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི་ཁྱབ་ཁོངས་ཊུ་ཊིང་ཁུལ་གི་མཐའ་
མཚམས་དང་དཀའ་ངལ་ཆེ་བའི་བདོ་མིའི་ཁ་
ཐོར་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་འཚམས་གཟིགས་
ཐངེས་དང་པ་ོལེགས་གུྲབ་བུྱང་འདགུ ད་ེཡང་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་ལནྷ་ནང་སིད་དུང་ཆེ་འཆི་
མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ཀང་བཅར་གནང་ཡོད་པ་
དང་།
ཁངོ་རྣམ་གཉསི་ཀིས་ཁྱནོ་བདནུ་ཕག་གཉསི་རིང་
ཀུྲ་ཀྲངི་དང་། མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གླངི་། ཏ་ེཛུ་
དར་རྒྱས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་བཅས་སུ་
འཚམས་གཟགིས་གནང་འདགུ ལགྷ་པར་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་ཕི་ཚེས་ ༡༩ ནས་ ༢༥ བར་ཀུྲ་
ཀྲངི་ཁུལ་གི་ཁ་ཐརོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ ༡༧ 
ཡོད་པའ་ིཁངོས་ནས་ས་གནས་ཁག་ ༡༥ ཡི་བདོ་
མི་རྣམས་དང་ཐུག་འཕད་གནང་ས་ེས་གནས་ཀི་
དགསོ་མཁརོ་གཞིག་ཏ་ེདམིགས་བསལ་ལས་གཞི་
ཡར་གཏངོ་དགོས་ཇི་ཡོད་ཐད་རྟགོ་ཞིབ་གནང་
འདགུ ཁ་ཐརོ་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་བདོ་མི་དང་
ཐུག་འཕད་སབྐས། སོ་ནམ་པ་ཚོར་ཞིང་ལས་ཆེད་
ཆུ་ཡུར་དང་ཞིང་ཁ་གསར་བཟ་ོམཚོན་པའི་སྐལེ་
འདནེ་ཕུལ་འཁརོ་ power tillers and 
tractors སོགས་དགསོ་ངསེ་ཅན་ཡིན་པ་དང་།
གཞིས་ཆགས་སུ་མི་ཚང་ཁ་ཤས་ད་ལ་ྟཡིན་ནའང་
སུྨག་མའ་ིཁང་པའ་ིནང་སྡདོ་ཀི་ཡོད་སབས། ད་ེ
དག་བཟ་ོབཅསོ་དགསོ་པ། ད་ེབཞིན་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག སནྨ་ཁང་
བཅས་གསར་རྒྱག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་གཟིགས་
ཚུལ་བུྱང་འདགུ མ་འངོས་པར་སོ་ནམ་པ་ཚོས་
ས་གནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཀ་ཀ་ོལ་  car-
damom སོགས་འདབེས་ལས་བྱ་འཆར་ཡོད་
འདགུ   སིྤར་ཁ་ཐརོ་ས་གནས་སུ་ཁིྱམ་ཚང་ 
༢༠༤ དང་མི་འབརོ་ ༡༠༦༣ ཡོད་འདགུ   རྒྱ་
གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡའེི ་ཁྱབ་
ཁོངས་སུ་འཚམས་གཟིགས་ལེགས་གུྲབ་རསེ་ཀ་
རྡརོ་སངྒ་གསུམ། ར་སངྦ་ལ་ཀུན་ཕན་གླངི༌། སུ་ན་ྭ
ཌ། ས་ལུ་སརྒ་བཅས་སུ་འཚམས་གཟགིས་ཕབེས་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།
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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། 
ད་ེལརྟ་ཚོགས་ཆུང་དང་པ་ོད་ེག་རང་གི་ཐགོ་
ནས་ deemed to be university བཟ་ོརུྒྱའ་ི
ཐག་གཅདོ་བུྱང་བ་རེད། ད་ེདག་ལ་ད་ལ་ྟ
ཕིར་བལསྟ་སླགོ་སབྐས་ལམ་ཀག་ཀགོ་མང་
པ་ོཞིག་བརུྒྱད་ནས་མཐའ་མ་སླབེ་ས་འདི་
ཏག་ཏག་ཅིག་ལ་སླབེ་ཐུབ་པ་དང་། གཙུག་
ལས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་འདའིི་དམིགས་བསལ་
ཁྱད་ཆོས་ན།ི ད་ཕན་གང་དའུང་མ་བུྱང་བ་
བདོ་ཀི་ཆོས་བརུྒྱད་ཆེན་པ་ོབཞི་དང་གཡུང་
དུང་བནོ་བཅས་ཚང་མའི་གཞུང་ཆེན་པ་ོད་ེ
དག་ཁང་པ་གཅིག་དང་སྡ་ེཚན་གཅིག་གི་
ནང་སླབོ་སྦོང་བྱ་རུྒྱ་ཡོད་པ་འདི་ལ་བརྟནེ་
ནས་ཕན་ཚུན་གོ་རྟགོས་སྤལེ་རེས་ཡོད་པ། 
ཐག་རིང་པ་ོཞིག་ནས་རྣ་མཆོག་ཉན་དགོས་
པ་མིན་པར་དངསོ་སུ་དགེ་ལུགས་པས་རྙིང་
མའ་ིགཞུང་ལ་ྟདགསོ་བུྱང་ན། ལ་ྟཆོག་ཆོག་
དང་། བཀའ་འད་ིཞུ་དགསོ་བུྱང་ན་ཞུ་ཆོག་
ཆོག རྙངི་མས་དག་ེལུགས་པའ་ིགཞུང་ལ་ྟ
དགསོ་བུྱང་ནའང་རེད། བཀའ་བརུྒྱད་པས་
ས་སྐའི་གཞུང་ལྟ་དགོས་བུྱང་ནའང་རེད། 
ཕན་ཚུན་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ཞིག་བ ོད་ནང་
དའུང་ད་ེས་ྔབུྱང་མྱངོ་མེད། ད་ལ་ྟཡང་
གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་འདི་མ་གཏགོས་ཧ་
ལམ་གཞན་པ་མེད་པའི་བཟ་ོའད་ཞིག་རེད། 
མཐ་ོརིམ་སླབོ་གྲྲྭའ་ི Department ནང་
ཆོས་བརུྒྱད་མི་འད་བའི་ཉམས་ཞིབ་དང་
སླབོ་སྦོང་གནང་ཆོག་གི་རེད་ལ་གནང་གི་
ཡང་ཡོད་པ་རེད། འནོ་ཀང་གཙུག་ལག་
སླབོ་ཁང་འདི་ལྟར་མགོ་ནས་མཇུག་བར་
ཆོས་བརུྒྱད་ཡོངས་སུ་རགོས་པའི་རྣམ་པ་ཆ་
ཚང་བ་ཞིག་དང་།  ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་སྔནོ་
གི་ཆོས་བརུྒྱད་ཆེན་པ་ོཁག་གི་ནང་གསན་
བསམ་གནང་ཚུལ་གི་ལམ་སལོ་འད་ིབརྒྱ་ཆ་
བརྒྱ་ཐམ་པ་མིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་གང་ཙམ་
ཞིག་དངེ་རབས་ང་ཚོས་ལག་བསར་བྱེད་
བཞིན་ཡོད། ཐགོ་མར་༸སྐབས་མགནོ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་དང་སིད་བླནོ་ན་ེརུ་རྣམ་གཉསི་
དབར་བཀའ་བསྡརུ་མཛད་རསེ། གཏན་
འབབེས་གནང་བའི་དམིགས་ཡུལ་བཞི་ཡོད་
པ་རྣམས་ཁ་སང་ཁྱདེ་རང་ཚོར་ ༥༠ དསུ་
དན ་མཛད ་སྒ ོའི ་ ཐོག ་ བསན ་པ ་ རེ ད ། 
དམིགས་ཡུལ་བཞི་པ་ོན།ི བདོ་ཀི་རིག་
གཞུང་སུང་སྐབོ་བྱདེ་རུྒྱ་དམིགས་ཡུལ་དང་
པ་ོརེད། རྒྱ་གར་ནང་བརླག་ཟནི་པའ་ིནང་
པའི་གཞུང་རྙིང་པ་བདོ་སྐད་ནས་ལེགས་
སྦར་སདྐ་ཐགོ་བསྐར་བཟ་ོབྱདེ་རུྒྱ་གཉསི་པ་
རེད། ཧ་ིམྰ་ལ་ཡ་རི་རུྒྱད་ཀི་སླབོ་ཕུག་ཚོར་
བདོ་ལ་འགྲ་ོས་མེད་སབས་དའེི་ཚབ་བཟ་ོརུྒྱ་
ན་ིགསུམ་པ་རེད།  གདན་ས་ཁག་སརྔ་བདོ་
ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་གྲ་རྒྱས་པ་ོཚུགས་པ་
ཡིན་སབས་འད་ིདངེ་སབྐས་དགསོ་མཁ་ོཕན་

བུ་ཆུང་ད་ུཕིན་ཡོད། འནོ་ཀང་ཧ་ིམྰ་ལ་ཡ་
རི་རུྒྱད་ནས་འདའི་ིནང་ཕབེས་མཁན་ཉུང་ད་ུ
ཕིན་མེད། མང་བ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། རྒྱ་
བལ་འབུྲག་གསུམ་བརདོ་སབྐས་ལ་རྒྱ་གར་
ལ་ཧ་ིམྰ་ལ་ཡ་རི་རུྒྱད། ལ་དགྭས་ནས་ཨ་ར་ུ
ནཱ་ཅལ་བར་ད་ུའབྲས་ལྗངོས་དང་བཅས་པ་
འབུྲག་ཡུལ་དང་བལ་ཡུལ་གི་སླབོ་མ་ཡོད། 
དའེི་ནང་ནས་མཐའ་མ་ད་ེབདོ་ཀི་སལོ་རུྒྱན་
གི་གཞུང་ཆེན་མོ་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་སལོ་ད་ེདངེ་
རབས་ཀི་མཐོ་སླབོ ་ཀི ་སྒོམ་གཞིའི ་ནང་
འཇགོ་རུྒྱ་འད་ིལམ་འགྲ་ོབུྱང་བ་རེད་བསམ་
གི་འདགུ དངེ་རབས་ཀི་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སྒམོ་
གཞི་ནང་བླུགས་ནས་སླབོ་ཚན་བཟ་ོསངས་
དང་སླབོ་ཁདི་བྱདེ་སངས། རུྒྱགས་སྤདོ་
གཏངོ་སངས། རུྒྱགས་སྤད་ནས་རུྒྱགས་ཤོག་
བསྐར་ཞིབ་བྱདེ་སངས། ད་ེནས་ལག་འཁྱརེ་
སྤོད་སངས་བཅས་ཚང་མ་དངེ་རབས་ཀི་
གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སྒོམ་གཞི་
ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཆ་ཚང་ང་ཚོ་གཞུང་
ཆེན་མོའི་སླབོ་གཉརེ་ནང་ཚུར་བླུགས་ཐུབ་
པ་དང་སྦར་ཐུབ་པ་འདི་གང་ལྟར་འཇིག་
རྟནེ་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་གདན་ས་ཁག་གི་སླབོ་
གཉརེ་བྱདེ་སངས་འད་ིདངེ་རབས་ཀི་གཙུག་
ལག་སླབོ ་གཉརེ་ཁག་གི་སྒོམ་གཞི་ལས་
དམན་པ་ཞིག་དང་མ་ཚང་བ་ཞིག་མེད་པ་
འདི་ང་རང་ཚོ ་འདིའི ་ནང་ཚུར་འཇོག་
དགོས་ན་འཇོག་ཆོག་ཆོག་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་
གསལ་པ་ོབཟ་ོཐུབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་
བརྟནེ་ནས་གདན་ས་ཁག་གི་སླབོ་གཉརེ་གི་
ཆེ་མཐངོ་འད་ིཤེས་ཡོན་གི་འཇིག་རྟནེ་ནང་
ཧ་ཅང་བརྟན་པ་ོའགྲ་ོཐུབ་པ་དང་། འད་ིནས་
སླབོ ་སྦོང་ཐོན་མཁན་ཚོ ་ད ེང་རབས་ཀི ་
གནས་ཚད་དང་མཐུན་པའ་ིཕག་འཁྱརེ་གང་
ད་ུཡིན་ནའང་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་བུྱང་བ་
འདི་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་བུྱང་ཡོད་རེད་
བསམ་གི་འདགུ  ད་ེདག་ལོ་ལ་ྔབཅུའ་ིབར་
ད་ུཇི་ལརྟ་སླབེས་པ་རེད། ལོ་ལ་ྔབཅུའ་ིལམ་
ཀ་འདི་དངསོ་གནས་འཇར་མན་གི་གཞུང་
ལམ་ནང་བཞིན་བད་ེབ་ོཞིག་གི་ནང་ཡོང་བ་
རེད་དམ། བྷ་ིཧརྰ་གི་ལམ་ཀ་ལ་ྟབུ་ཞིག་གི་
ནང་ཡོང་བ་རེད། ང་ཚོས་བསྐར་ཞིབ་བྱདེ་
པ་ཡིན་ན། འད་ིནས་ཐནོ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་
ཚོས་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དནི་རསེ་སུ་
དན་དགསོ་རུྒྱ་དང་། གནས་སངས་ཟུར་
ཙམ་མཁྱནེ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་དན་
གི་འདགུ ལས་དནོ་གང་ཡིན་ནའང་སབྐས་
དང་དསུ་ལ་ས་གནས་སོ་སོར་ལས་སུ་བྱདེ་
པ་པ་ོརེ་རེ་ཡོང་དགསོ་ཀི་རེད། ད་ེདག་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ ོ་ཆེའི ་འཕིན་ལས་ཀིས་
བརུྒྱད་ལམ་ལ་ྟབུ་ཞིག་རེད་མ་གཏགོས་མི་སོ་
སོས་འཇནོ་ནས་སླབེས་པ་ཧ་ཅང་དཀོན་པ་ོ
རེད། ཐགོ་མའ་ིའཆར་སྣང་ཐགོ་ནས་བྱས་
པ་ཡིན་ནའང་འད་འདགུ བར་ད་ུདངསོ་སུ་

ལག་ལེན་བསར་བའི་སྐབས་ཀི་ཐག་གཅོད་
རིམ་པ་བུྱང་སངས་ཡིན་ནའང་འད་འདགུ 
མཐར་གུྲབ་འབྲས་ལག་ཏུ་སོན་པའི་སྐབས་
ཀི་གནས་ཚུལ་ཡིན་ནའང་འད་འདགུ ད་ེ
དག་ཚང་མ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའི་ཐུགས་

རེའི་བཀའ་དནི་འདི་ང་ཚོས་བསམ་ཤེས་
བྱེད་དགོས་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་དན་གི་
འདགུ གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་འད་ིའད་ཞིག་
གི་ནང་ལ་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་སབྐས་དངེ་རབས་
ཀི་མིའི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་ལརྟ་བྱས་པ་
ཡིན་ན། སླབོ་སྦངོ་ཐནོ་ནས་མི་ད་ེཁམོ་ནང་
བཙོང་དགསོ་སབས། ཁམོ་ནང་རུྒྱག་པ་ོགང་
འད་ཡོད་རེད། ཐགོ་མར་སླབོ་སྦངོ་སྤདོ་
སྐབས་མིའི་རུྒྱ་ཆ་ད་ེདག་གཙུག་ལག་སླབོ་
ཁང་གི་བཟ་ོགྲྲྭའ་ིནང་བཟསོ་ནས་ Refine 
བྱས་ནས་འཐག་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་རེད་
རྡངུ་དགསོ་ཀི་ཡོད་ནའང་རེད།  ད་ལའྟ་ི
འཇིག་རྟནེ་འད་ིམཐ་ོརིམ་སླབོ་གྲྲྭ་མང་ཆེ་བ་
ཞིག་གིས་སླབོ་ཚན་གང་བཟ་ོདགོས་འདགུ 
སླབོ་སྦངོ་གང་འད་སྤདོ་དགོས་འདགུ་ཚང་
མ་བཟ་ོཚཽང་ལས་ཁང་ཆེན་པ་ོ Multina-

tional Company ད་ེཚོའ་ིརང་རང་སོ་
སོའིཁམོ་རའི་དགོས་མཁོ་དང་བསནུ་ནས་
བཀའ་བཏང་བ་དང་ལམ་སནོ་བྱདེ་ཡོང་གི་
ཡོད། དརེ་བརྟནེ་གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་ནས་
ཐནོ་པ་ད་ེདག་ཁམོ་རའ་ིནང་མ་གྲམི་པ་ཡིན་
ན་གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་ད་ེཐབེས་ཆག་རིྩ་གི་
རེད། དངེ་སབྐས་རྒྱ་གར་ནང་ཡིན་ན། སླབོ་
གྲྲྭ་རང་གི་ནང་ནས་གཡོག་པ་ོག་ཚོད་རུྒྱག་
ཐུབ་ཀི་འདགུ Campus recruitment  བྱདེ་
འགྲ་ོགི་རེད།    IIT དང་ IMT ད་ེཚོར་
བཤད་བཅུག་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ 
༨༠་་༩༠ Campus recruitment བྱདེ་འགྲ་ོ
གི་རེད། གང་ལརྟ་ཁངོ་ཚོས་བདག་པ་ོབཟ་ོ
རུྒྱའ་ིབསམ་བླ་ོརྩ་བ་ཉདི་ནས་མེད། ཕགོས་
ལེན་མཁན་གཡོག་པ་ོབཟ་ོརུྒྱ་དང་མི་ཞིག་
གིས་བཀའ་བཏང་ནས་རུན་ཤོད་ཟརེ་ན་
བཤད་ཆོག་ཆོག་དང་། རུ་མ་རུས་ཟརེ་ན་
ལགས་སོ་ཞེས་རུ་མ་རུ་ཆོག་ཆོག་ད་ེའད་
ཞིག་བཟ་ོདགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏགོས་
རང་གི་བསམ་བླ་ོཐགོ་ནས་འསོ་པ་འད་ིརེད། 
མི་འསོ་པ་འད་ིརེད། ཅསེ་ཐག་གཅདོ་བྱ་

རུྒྱའི ་རྣམ་དཔོད་ཀི ་ན ུས་པ་གོང་འཕེལ་
ནཏང་གི་མེད། སྔནོ་མ་ང་འདརི་ཡོད་པའ་ི
སབྐས་ལ་ལོ་ལརྟ་གསར་པ་འབྱརོ་མཁན་ཚོ་
ལ་ཁྱདེ་རང་ཚོ་གཡོག་པ་ོརུྒྱག་རུྒྱའ་ིདམིགས་
ཡུལ་འཁྱེར་ནས་འདིར་ཡོང་བ་ཡིན་ན་ 

ཡོང་ས་ནརོ་བ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་གཙུག་
ལག་སླབོ་ཁང་ཉ་ིབརྒྱ་དུག་ཅུ་རེ་གྲངས་ཙམ་
ཡོད་པ་རེད། དངེ་སབྐས་གཙུག་ལག་སླབོ་
ཁང་དུག་བརྒྱ་བརྒལ་ཟནི་འདགུ བར་ལམ་
ནས་སྒརེ་གི་གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་མང་པ་ོ
ཐནོ་པ་རེད། སབྐས་ད་ེདསུ་ཉ་ིབརྒྱ་ལ་ྔབཅུ་
ལ་ྔགྲངས་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། དརེ་བརྟནེ་ག་
པར་འགྲ་ོའགྲ་ོརེད། ཤེས་ཡོན་སདླ་ཡོང་བ་
ཡིན་ན་འདརི་ཡོང་དགསོ་ཞསེ་ངས་ལོ་རིམ་
དང་པའོི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་བརདོ་ཀི་ཡོད། 
འནོ་ཀང་སབྐས་དརེ། ‘(འད་ིའད་ཡིན་ན་
ང་འདརི་འཛུལ་གི་མིན་) ཞསེ་ཕིར་ལོག་
འགྲ་ོམཁན་སླབོ་ཕུག་གཅིག་རྐྱང་ཕལ་ཆེར་
བུྱང་མ་སོང་།  སྐ་ུཞབས་ BP Singh 
གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་འདིའི་ཉ་ེབའི་རིགས་
བདག་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ་ཉནི་ཞིག་བཀའ་
གནང་གི་འདགུ ང་ཚོས་གཡོག་པ་ོསྤདོ་རུྒྱའ་ི
དམིགས་ཡུལ་མིན་ཡང་འདི་ནས་ཐནོ་པའི་
སླབོ་ཕུག་ཚོ་གང་ད་ུའདགུ་དཔད་ཞིབ་བྱདེ་
དགསོ་ཀི་འདགུ་ཅསེ་གསུངས་བུྱང་། ངས་
དཔད་ཞིབ་བྱདེ་ཐུབ་ཐབས་མེད། ཚང་མ་
ཁ ་ཐོར ་ ཕིན ་ ཡོད ་ཅེས ་བརོད ་པ ་ ཡིན། 
འདིར་མིང་ཐོ་ཡོད་པ་རྣམས་གང་ད་ུཕིན་
འདགུ་རོབ་ཙམ་ལ་ྟན། ཞསེ་གསུང་པར་
བརྟནེ་ང་ཚོས་རགས་པ་ཙམ་བལསྟ་པ་རེད། 
ད་ེདསུ་ང་ཚོས་བལསྟ་པའ་ིཐུབ་པའ་ིནང་འད་ི
ནས་ཐནོ་པའ་ིབརྒྱ་ཆ་ ༨༧ ཙམ་ལས་ཀ་
མེད་པར་བསདྡ་མི་འདགུ ལགྷ་མ་ད་ེདག་
ཁདོ་འགའ་ཤས་དགོན་པའི་ནང་ཡོད་པ་ 
དང་། ཁ་ཤས་ན་ིརི་ཁདོ་འགྲམི་པ་ད་ེའདའ་ི
རིགས་མ་གཏགོས་མང་ཆེ་བ་ཡག་ཉསེ་ལ་
མ་ལྟསོ་པར་ལས་ཀ་ཡོད་པ་ཤ་སག་རེད་
འདགུ ཁངོ་ལ་དགསོ་རུྒྱ་ན་ིརྒྱ་གར་གཞུང་
གིས་མི་གཞན་པ་ཚོ་ལ་སནོ་རུྒྱ་ཞིག་དགོས་
ཀི་ཡོད་པ་འད་འདགུ  འད་ིནས་ཐནོ་པ་ད་ེ
དག་ག་འད་འགྲ་ོགི་ཡོད་པ་རེད། སང་ལམ་
བར་དུ་སླངོ ་ནས་སྡདོ ་ཀི ་ཡོད་རེད་དམ། 

ཡང་ན་ལྟགོས་ཤི་ཐབེས་པ་རེད། གང་བྱས་
པ་རེད། འནོ་ཀང་སིྤ་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐགོས་
ཡོད་པའི་བྱ་བ་དང་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་
ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་བྱ་བ་མང་པའོི་ནང་
འདི་ནས་ཐོན་པ་ད་ེཚོས་གཟངེས་སུ་ཐོན་
པའ་ིཕག་ལས་གནང་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད། ད་ེ
དག་ང་ཚོས་ངམོ་རུྒྱ་དང་ང་རྒྱལ་བྱདེ་དགསོ་
པ་གང་ཡང་མེད། གལ་ཏ་ེད་ེརིང་སང་ཉནི་
སདྐ་ཆ་འད་ིསླབེ་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་
གིས་དི་བ་ག་དུས་ཡིན་ན་ཡོད་པ་རེད། 
གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ཁག་གི་ཉ་ེབའི་
རིགས་བདག་ད་ེཚོས་ད་ིབ་འད་ིཡོད་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེརིང་ཁྱདེ་རང་ཚོར་ངས་ཞུ་རུྒྱ་འད་ི
ཁྱེད་ཚོའང་སྐད་ཆ་འདིའི་ཆེད་ད་ུའདིར་
འཛོམས་པ་ཡིན་གི་མ་རེད། ང་ཡང་སདྐ་ཆ་
འདི་བཤད་རུྒྱའི་དནོ་ད་ུའདིར་ཡོང་བ་མ་
རེད། འདརི་སླབེ་སབྐས་ཁ་སང་མཛད་སྒའོ་ི
ནང་དའུང་ད་ིབ་ལྟ་བུ་ཁ་ཤས་སླབེས་ཡོད། 
དརེ་བརྟནེ་བསམ་བླའོི་ནང་འཆར་བ་ད་ེདག་
ད་ེརིང་ཁྱདེ་ཚོར་བཤད་པ་རེད། འདརི་
ཁྱད་པར་གང་ཡང་མི་འདགུ གང་ལརྟ་ང་
ཚོ་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་རུྒྱའི་གཞུང་འདི་ཆོས་ཀི་
སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ནང་པ་
སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་གུྲབ་དང་ཚན་རིག་གི་
རྣམ་གཞག་ལ་སླབོ ་སྦོང་བྱས་པ་ཧ་ཅང་
གསལ་པ་ོརེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་ནང་
པའི་གཞུང་ལུགས་ད་ེདག་ཆོས་དང་ལ་ྟགུྲབ། 
ཚན་རིག་བཅས་གསུམ་གི་ནང་དབྱ་ེབ་ཕ་ེ
ནས་ཚན་རིག་ནི་གཞི་དངོས་པའོི་གནས་
ལུགས་རེད། ལ་ྟགུྲབ་ཟརེ་རུྒྱ་ན་ིགཞིས་
དངསོ་པའོི་གནས་ལུགས་འདི་མཐར་ཐུག་
གི་གནས་སངས་ད་ེརེད། ཆོས་ཉདི་ཀི་
གནས་སངས་ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིརེད། འད་ིགཉསི་
ཤེས་ཡོན་གི་སྡ་ེཚན་ཞིག་རེད་མ་གཏགོས་
ཆོས་ཀི་སྡ་ེཚན་ཆགས་ཀི་མེད། འདའི་ིནང་
ཆོས་ཀི་སྡ་ེཚན་གང་ཆགས་ཀི་ཡོད་ཅེ་ན། 
ལམ་བགྲདོ་བའི་རིམ་པ་ད་ེཆགས་ཀི་ཡོད། 
སིྤར་གཞི་དངསོ་པའོི་གནས་ལུགས་ཟརེ་རུྒྱ་
ན།ི འབུྱང་བ་ཟརེ་ན་གང་རེད། རགས་པ་
དང་། གཟུགས། སྒ་ཇི་ལརྟ་གུྲབ་པ་རེད། 
ཡུལ་དང་དབང་པའོི་འབྲལེ་བ་གང་ཡོད་པ་
རེད་ཟརེ་རུྒྱའི་གནས་སངས་ད་ེདག་གཞི་
དངསོ་པའོ་ིགནས་ལུགས་ད་ེརེད།  སིྤར་
ཚན་རིག་པ་དང་གཅིག་པ་ལ་ྟབུ་རེད། གཞི་
དངསོ་པའོི་གནས་ལུགས་འདི་འཆར་སྣང་
ཙམ་རེད། འནོ་ཀང་དནོ་ད་ུཞིབ་ཚགས་པ་ོ
བྱས་ནས་ལ་ྟབ་ཡིན་ན། སེམས་ཀི་རང་
བཞིན་ཙམ་ལ་གུྲབ་པ་རེད་དམ། རྟགོས་པའ་ི
བཏགས་ཙམ་ལ་གུྲབ་པ་རེད། ད་ེམིན་རང་
གི་ང་ོབརོ་གུྲབ་པ་རེད། དའེ་ིགནས་སངས་
བརྟག་དཔད་བྱ་རུྒྱ་ན་ིལ་ྟགུྲབ་ཟརེ་རུྒྱ་ད་ེརེད། 
ཚན་རིག་གནས་སངས་ལས་ཕན་བུ་གཏིང་
ཟབ་ཏུ་ཕིན་པ་རེད། ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་འཁརོ་
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བ་དང་མང་འདས་ཀི་ལམ་བགྲདོ་པའི་རིམ་
པ་གང་འད་ཆགས་ཀི་རེད་ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིནང་
པའ་ིཆོས་རེད། ནང་པ་མིན་པ་ཞིག་གིས་
ནང་པའི ་སླབོ ་སྦོང་བྱེད་དགོས་པ་དང་། 
ལམ་བགྲོད་བའི ་ རིམ་པ་སླབོ ་སྦོང་བྱེད་
དགསོ་པ་གང་ཡང་མེད། ད་ེའད་བའ་ིགཞི་
ལམ་འབྲས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་འདི་བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་ཆོས་བརུྒྱད་ཚང་མར་
ཕན་བུ་རང་རང་གི་རྩལ་ད་ུསནོ་ཚུལ་མི་འད་
བ་དང་ཐ་སྙད་མི་འད་བ་ཡོད་པ་ཙམ་མ་
གཏགོས་དནོ་ད་ུསནོ་པ་བད་ེབར་གཤེགས་
པས་གསུང་པའི་གནས་ཚུལ་གཅིག་པ་རང་
རེད་མ་གཏགོས་མི་འད་བ་གཅིག་ཀང་མེད། 
གཡུང་དུང་བནོ་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་
ནའང་། སིྤར་བདོ་ད་ུནང་བསན་མ་དར་བའ་ི
སྔནོ་ནས་དར་བ་ཞིག་དང་། ལར་ནས་སྔནོ་
རབས་རིག་པའི་ཐོག་ནས་ལྟ་བ་ཡིན་ན། 
སིྤར་བནོ་ཆོས་འད་ིནང་ཆོས་ལས་དར་ས་ྔབ་
རེད། འནོ་ཀང་ད་ལའྟ་ིགནས་སབྐས་ལ་བརྡ་
དང་ཐ་སྙད་ཀི་ཁྱད་པར་ཙམ་མ་གཏགོས་
གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་མང་
པ་ོཞིག་གཅིག་པ་ཡིན་པ་མང་པ་ོརེད། དརེ་
བརྟནེ་ད་ེའདའི་གཏིང་ཟབ་པརོ་སླབོ་སྦོང་
བྱས་ནས་ཐནོ་མཁན་གི་སླབོ་ཕུག་རིགས་ད་ེ
དག་རང་དང་སིྤ་ཚོགས། འཇིག་རྟནེ་སིྤ་
ཡོངས་ཀི་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་ཚུལ་འདི་
དངེ་རབས་ཀི་ཤེས་བྱ་ཁོ་ནར་སྦངས་ནས་
ཡོང་བ་དང་ཕན་བུ་མི་འད་བ་ཞིག་དགསོ་རུྒྱ་
ནི་ སོ ་སོའི ་ཉམས་མོང་ཐོག་ནས་རྟགོས་
དགསོ་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདགུ  དངེ་
རབས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཟརེ་རུྒྱ་འདི་ཕི་དངསོ་
པའོི་གནས་སངས་མ་གཏགོས་ནང་སེམས་
ཀི་གནས་སངས་ལ་ཇུས་གཏགོས་ཁྱནོ་ནས་
མི་བྱདེ་མཁན་གི་གནས་སངས་རེད། བདག་
ཉདི་ཆེན་པ་ོགནྰ་དིྷས། ཡི་གའེ་ིཤེས་ཡོན་
ཞསེ་བརདོ་པ་རེད། དངེ་སང་གི་ Educa-

tion ཟརེ་རུྒྱ་འད་ི शिक्षा མ་རེད། འད་ི 
अक्र ज्षान ཡི་ག་ེགང་འད་འབྲ་ིདགསོ་པ་
དང་གང་འད་བཀགླ་དགོས་པ་ཟརེ་རུྒྱ་ཙམ་
རེད། གན་དའི་ིབསམ་ཚུལ་ལརྟ་བྱས་ན་  
ज्षान   ང་ོམ་གང་འད་དགསོ་རེད་ཅ་ེན་
བསམ་བླ་ོཡར་རྒྱས་འགྲ་ོཐུབ་པ་ཞིག་དང་། 
བསམ་བླ་ོད་ེདངེ་རབས་ཕགོས་སུ་ཁིད་ཐུབ་
པ། གང་ལརྟ་འཚེ་བའ་ིབསམ་བླ་ོདརོ་ནས་
འཚེ་བ་མེད་པའི་བསམ་བླ་ོལ་ཇི་ལྟར་སླབེ་
ཐུབ་ཀི་རེད་ཟརེ་བ་ལ་ྟབུ་རེད། ང་ཚོས་སླབོ་
སྦངོ་བྱདེ་བཞིན་པ་ད་ེདག་ཆོས་ཕར་འཇགོ་
པ་ཡིན་ནའང་། གཞི་དངསོ་པའོ་ིགནས་
ལུགས་དང་ལྟ ་ གུྲབ་གཉིས་པ ོ་འདི ་གཞི ་
དངསོ་པའོི་གནས་ལུགས་ནང་དའུང་ཕིའི་
དངསོ་པ་ོདང་ནང་གི་སེམས་གཉསི་པ་ོའདི་
གཅིག་གུར་གཙོ་ཆེན་པ་ོབྱས་ནས་བརྟནེ་
བསདྡ་པ་ཞིག་རེད། ཚན་རིག་ལ་ཆ་བཞག་
ནའང་། སེམས་ཀི་ཚན་རིག་དང་དངསོ་
ཁམས་ཀི་ཚན་རིག་གཉསི་ཀི་ནང་ནས་ང་
ཚོར་སེམས་ཀི་ཚན་རིག་མང་བ་ཡོད་པ་
རེད། དརེ་བརྟནེ་ང་རང་ཚོའ་ིསར་ནས་

བླངས་ཏེ་ད ེང་སང་ན ུབ་ཕོགས་པའི ་ སིྤ ་
ཚོགས་དང་བསམ་ཚུལ་གི་སླབོ་སྦངོ་ Social 

Emotional Learning  ཟརེ་བ་འད་ིཧ་ཅང་
དར་ཁྱབ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།  Social 
ཟརེ་རུྒྱའི་ཚིག་འདི་བརདོ་དགོས་དནོ་གང་
རེད་ཅ་ེན། ང་ཚོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ཟརེ་གི་ཡོད། ཁངོ་ཚོས་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ཅསེ་བརདོ་ཀི་མེད། Social ནང་ཧ་
ལམ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་མ་གཏགོས་རང་བུྱང་
འབུྱང་བའ་ིཁམས་དང་དདུ་འགྲའོ་ིསིྤ་ཚོགས་
ལ་སོགས་པ་ད་ེཚོ་ཕལ་ཆེར་མེད་པའི་བཟ་ོ
འད་ཞིག་རེད། མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་གང་
ལྟར་རྟནེ་ཅིང་འབྲལེ་བར་བུྱང་བའི་རྣམ་
གཞག་འད་ིརྩ་ཆེན་པ་ོདང་མེད་ད་ུམི་རུང་བ་
ཞིག་ཡིན་པ་ཉམས་མངོ་ཐགོ་ནས་ར་འཕདོ་
ཡོང་སབྐས་ Social Emotional Learning 
མ་བྱདེ་ཀ་མེད་ལ་ྟབུ་ཞིག་དང་། མ་བྱས་པ་
ཡིན་ན་སིྤ་ཚོགས་ཀི་བརྟན་ལྷིང་དང་བད་ེ
འཇགས་ལ་རྙགོ་གྲ་མེད་པའི་གནས་སངས་
ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད། སིྤ་ཚོགས་ཀི་བརྟན་
ལྷིང ་དང་བདེ་འཇགས་མེད་པ་ཡིན་ན། 
དངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་ལའང་འགོག་རྐྱནེ་ཞིག་
འཕད་ཡོང་གི་རེད། ཕར་ཚུར་བསྐརོ་བ་
གང་རྒྱག་པ་ཡིན་ནའང་། གང་ལརྟ་ང་ཚོས་
བཤད་བཞིན་པ་འདི ་ སེམས་ཀི ་གནས་
ལུགས་འདིའི་ཐོག་ད་ོསྣང་མ་བྱེད་ཐབས་
མེད་ཀི་གནས་ཚུལ་ར་འཕདོ་པ་ཡིན་སབས། 
འདི་ནས་ཐོན་པའི་སླབོ་ཕུག་ད་ེདག་གིས་
དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་དང་སྤོད་ལམ་
འཁྱརེ་ཕགོས། མི་གཞན་ལ་ལམ་སནོ་
གནང་ཕོགས་གང་གི་ཐོག་ནས་སེམས་ཀི་
ཚན་རིག་ལ་གོ་རྟགོས་ཡོད་པའི་གང་ཟག་
ཅིག་གིས་བསམ་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་
དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གི་འདགུ 
ལོ་ཁ་ཤས་སྔནོ་ལ་ང་ཚོ་འདིར་ཚོགས་པ་
རེད། ད་ེདསུ་ཀང་སླབོ་ཟུར་མང་པ་ོའདགུ 
ད་ེདསུ་ངས་འདི་ནས་ཐནོ་པའི་སླབོ་ཕུག་ད་ེ
དག་སིྤ་ཚོགས་ནང་བསམ་བླའོི་འགོ་ཁིད་
བྱདེ་ཐུབ་པ་ཞིག་དགསོ་ཀི་རེད། ཅསེ་ཞུས་
ཡོད་བསམ་པ་དན་བུྱང་། བསམ་བླའོ་ིའག་ོ
ཁིད་བྱོས་ཟརེ་རུྒྱ་འདི་སིྤར་སྐད་ཆ་བཤད་
སངས་ཀི་སྒསོ་ལརྟ་བྱདེ་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་མིའ་ི
སདྐ་ནང་ལབ་བཞིན་པ་ཞིག་རེད། ཁངོ་ཚོའ་ི
འགོ་ཁིད་ག་གེ་མོ་ད་ེསེམས་ཀི་འགོ་ཁིད་
རེད། བསམ་བླའོ་ིའག་ོཁདི་རེད་ཟརེ་སལོ་
ཡོད། འད་ིལ་ག་ོརུྒྱ་ཆེན་པ་ོཡོད། ལུས་
ངག་ཡིད་གསུམ་གི་ནང་དབང་སུྒར་མཁན་
ན་ིཡིད་རེད། ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་བཟང་ངན་
ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིཡིད་ཀི་ཀུན་རྟགོ་ཐགོ་ནས་ཐག་
གཅདོ་དགོས་རུྒྱ་ཞིག་མ་གཏགོས་ལུས་ངག་
གི་རྣམ་རིག་ཁོ་ནའི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་
ཐུབ་རུྒྱ་ཞིག་མ་རེད། དརེ་བརྟནེ་ཁྱདེ་རང་
ཚོས་ངེས་པར་ད་ུརང་རང་གི་སིྤ་ཚོགས་
ནང་ཡིན་ནའང་འད་འདགུ རང་རང་ཁྱབ་
ཁངོས་ཀི་བ་ླམ་ད་ེའད་ཡིན་ན། ཁྱབ་ཁངོས་
འདལུ་བྱ་ཞསེ་བརདོ་ན་འགྲགི་གི་རེད། དག་ེ
རྒན་ཡིན་ན་ཁྱབ་ཁོངས་ཀི་དགེ་ཕུག་ཅེས་

བརདོ་ན་འགྲགི་གི་རེད། ད་ེམིན་སིྤ་ཚོགས་
ཀི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡིན་ན། རང་
རང་གི་འབྲལེ་ཡོད་སིྤ་ཚོགས་ནང་བསམ་བླ་ོ
འཁྱརེ་ཕགོས་འདི་དངེ་རབས་ཀི་སླབོ་སྦངོ་
མཐར་ཕིན་མཁན་ཚོ་ལས་མི་འད་བ་ཡོད་པ་
ལ་ྟབུ་ཞིག་དང་། ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་མི་གཞན་
ལའང་ཕན་བུ་མི་འད་བ་ཞིག་དཔརེ་ན་ཨིན་
སདྐ་ཐགོ  make a difference ཞསེ་བརདོ་
དསུ། སྐ་རིང་ཙམ་དང་ཐུང་ཙམ་འཇགོ་
རུྒྱའ་ིསདྐ་ཆ་མ་རེད། གང་ལརྟ་ make a 

difference ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིརང་གི་ཀུན་སྤདོ་
ལ་བརྟནེ་ནས་རང་ཡང་འགུར་བ་འགྲ་ོཐུབ་
རུྒྱ་ཞིག་དང་། མི་གཞན་ཡང་འགུར་བ་འགྲ་ོ
ཐུབ་རུྒྱ་ཞིག འགུར་བ་ད་ེཡང་ངན་ཕགོས་
མིན་པ་བཟང་ཕགོས་ཀི་འགུར་བ་འགྲ་ོཐུབ་
དགོས་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་དན་གི་འདགུ 
ང་ཚོ་སླབོ་ཕུག་གི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཆ་ཤས་
ཤིག་བདོ་རིགས་ཆགས་ཡོད། བཙན་བྱལོ་
བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཆགས་ཡོད། བཙན་
བྱལོ་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ལ་མཚོན་ན། རང་
གི་རིགས་ཀི་ལས་འགན་ཐགོ་ནས་ལ་ྟབ་ཡིན་
ན། གཞིས་བཞུགས་བདོ་མི་ཚོའ་ིགནས་བབ་
གང་འད་ཡོད་པ་རེད། སིྤར་བདོ་ཀི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་། མི་རིགས་དང་བཅས་
པའ་ིགནས་བབ་བདོ་ནང་གང་འད་ཞིག་ཡོད་
པ་རེད། རིགས་ཀི་ལས་འགན་ཟརེ་རུྒྱ་འད་ི
རྒྱལ་ཞེན་གི་བསམ་བླ་ོལས་ལོགས་སུ་ཡིན་
པ་འད་ིཤེས་དགསོ་པ་ཞིག་རེད། རྒྱལ་ཞནེ་
གི་བསམ་བླ་ོ Nationalism ཟརེ་བ་འད་ིང་
ཚོར་དགསོ་རུྒྱ་ཞིག་གང་ཡང་མེད། རྒྱལ་
ཞེན་གི་བསམ་བླ་ོལ་བརྟནེ་ནས་སིྤ་ཚོགས་
མཐུན་སིྒལ་ཡོང་རུྒྱར་ཁག་པ་ོཡོད། རྒྱལ་
ཞནེ་ཟརེ་རུྒྱ་ན་ིགུ་དགོ་པ་ོཞིག་རེད། ཀྲ་ིཤི་
ན་མུར་ཏསི་  Jiddu Krishnamurti ཨ་
རིར་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ལས་ཁུངས་
ཆེ་བའི་ནང་གསུང་བཤད་གནང་སདླ་གདན་
འདནེ་ཞུས་གནང་བ་རེད།  མདནུ་དརེ་ 
UN སོགས་བྲསི་ཡོད་སབས་ཁངོ་གིས་
གསུང་བཤད་འག་ོའཛུགས་སབྐས་ “རྒྱལ་
ཁབ་མཉམ་འབྲལེ་ཟརེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོང་
ཐབས་མེད། རྒྱལ་ཞནེ་གི་བསམ་བླ་ོད་ེ
ཉདི་འཐནེ་འཁྱརེ་གི་གཞི་མ་ཆགས་ཡོད།” 
ཅསེ་བརདོ་ནས་གསུང་བཤད་འག་ོའཛུགས་
སབས་ཚོགས་བཅར་བ་ཚང་མ་ཧནོ་འཐརོ་
བ་རེད། ཁངོ་ཚོས་ United Nation ཟརེ་
གི་ཡོད་ཀང་རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་ད་ུནམ་ཡང་
འབྲལེ་ཐབས་མེད། ཅསེ་གསུངས་པ་ད་ེ
བདནེ་པ་རེད་འདགུ འནོ་ཀང་རིགས་ཀི་
འགན་ कुल दषाशित्व ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིམི་འད་
བ་ཞིག་རེད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚོས་
འདི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རུྒྱ་ཞིག་རེད། 
ད་ེརིང་སངས་རྒྱས་རིགས་སུ་སྐསེ། ། 
སངས་རྒྱས་སས་སུ་ད་གུར་ཏ།ོ །ད་ན་ི
བདག་གིས་ཅི་ནས་ཀང༌། །རིགས་དང་
མཐུན་པའ་ིལས་བརྩམས་ཏ།ེ །སྐནོ་མེད་
བཙུན་པའ་ིརིགས་འད་ིལ། །རྙགོ་པར་མི་
འགུར་ད་ེལརྟ་བྱ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཡིས་བཙུན་པའི་རིགས་འདི་ལ་ཉནེ་ཁ་དང་
ནག་ཐིག་ཕགོ་རུྒྱའ་ིབྱ་བ་བྱདེ་ཀི་མིན། 
བདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོགནྰ་དིྷའ་ིངའ་ིརི་ལམ་ནང་
གི་རྒྱ་གར། मेर ेसपनों कषा भषारत ཞསེ་པའ་ིདབེ་
དའེི་ནང་ག་རེ་བྱས་ནས་རྒྱ་གར་གི་དནོ་ད་ུ
ལས་ཀ་བྱདེ་དགོས་རེད་འགྲལེ་བཤད་རྒྱས་
པ་ོཞིག་བརྒྱབ་ཡོད། སིྤར་ཞབས་འདགེས་ཞུ་
རུྒྱ་ནི་འགྲ་ོབ་མི་རིགས་སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཞབས་
འདགེས་ཞུས་པ་ཞིག་རེད། ང་ཚོ་ལརྟ་ན་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཞབས་འདགེས་
ཞུ་དགསོ་པ་རེད།  སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ལ་རྙབོ་སའི་རུྒྱད་རིམ་འདི་གང་ནས་ཡོང་
གི་རེད་ཅ་ེན། རང་དང་མཐུན་པའ་ིརིགས་
ད་ེདག་དང་མཉམ་ད་ུཡོང་གི་རེད། བདག་
ཉདི་ཆེན་པ་ོགྰན་དིྷ་ལ་ྟབུར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་
ན། རྒྱ་གར་གི་མི་རིགས་བརུྒྱད་ནས་འགྲ་ོ
བ་མི་རིགས་སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཞབས་སིྤ་ཞུ་རུྒྱ་མ་
ཏགོས་རྒྱ་གར་གི་མི་རིགས་བཞག་ནས་འགྲ་ོ
བ་མི་རིགས་སིྤ་ཡོངས་ལ་རྙབོ་ས་མི་འདགུ་
ཅསེ་པ་འད་ིང་ོམ་རེད། ཨིན་ཇིའ་ིསདྐ་ནང་། 
Think globally, Act locally ཟརེ་རུྒྱ་
འདི་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྐབས་སའི་གོང་བུ་
གཅིག་གུར་གི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས་པ་
དང་། བསམ་བླ་ོའད་ིལག་བསར་བྱདེ་པའ་ི
སབྐས་ལ་སོ་སོ་ཡོད་སའ་ིས་གནས་ནས་བྱདེ་
དགསོ་རུྒྱ་ཞིག    དརེ་བརྟནེ་ Globali-

sation ཟརེ་བ་འད་ིགལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་
ཡོད། ག་ོལ་གཅིག་གུར་གི་བརུྒྱད་ནས་
འཇིག་རྟནེ་སིྤའ་ིདནོ་སུྒབ་ཐུབ་རུྒྱ་མེད། དརེ་
བརྟནེ་བསམ་བླའོི ་འགོ་ཁིད་བྱེད་ཐུབ་རུྒྱ་
བདོ་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཡིན་ན། སྡམོ་ད་ེག་བར་ཐུག་
ཡོད་བརདོ་ན། བདོ་མི་རིགས་ཀི་ཁ་ེཕན་ཇི་
ལརྟ་སུྒབ་ཐུབ་ཀི་རེད། བདོ་མི་རིགས་འད་ི
བྱམས་བརྩེ་དང་ལྡན་པའི་གོང་བུ་གཅིག་
གུར་བྱས་ནས་སྡདོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། གཞི་
ནས་བདོ་མི་རིགས་ཀི་བརུྒྱད་ནས་འགྲ་ོབ་
མི་རིགས་སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཞབས་འདགེས་ཞུ་
ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རེད་མ་གཏགོས་དམུ་
བུ་ཕ་ེནས་བྱདེ་ཐུབ་རུྒྱ་མེད། དམུ་བུ་འགྲ་ོ
རུྒྱའ་ིརུྒྱ་རྐྱནེ་གཙོ་བ་ོན།ི ཆགས་སངྡ་གཉསི་
ལ་ཐུག་པ་རེད། ཆགས་སངྡ་གཉསི་ཇི་སདི་
བར་མགོ་གནནོ་མ་ཐུབ་པ་ད་ེསིད་ད་ུརང་
གི་དནོ་ཡང་སུྒབ་ཐུབ་ཀི་མེད་ན། གཞན་གི་
དནོ་སུྒབ་ཟརེ་རུྒྱ་འདི་ཕ་རི་སྤང་རྒྱན་རེད། 
དརེ་བརྟནེ་རིགས་ཀི་ལས་འགན་ནི་ཆགས་
སྡང་སྤངས་ནས་བྱམས་བརྩེའི ་ཀུན་སླངོ ་
ཐགོ་ནས་༸སྐབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེས་ཆོས་
ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པའ་ིབཟང་སྤདོ་ secu-

lar ethics སྐརོ་བཀའ་སྩལ་མཛད་དགསོ་
པའ་ིརུྒྱ་མཚན་འདརི་ཐུག་ཡོ།  གང་ལརྟ་
སེམས་ནང་ཆགས་སྡང་གང་ནས་ཡོང་གི་
ཡོད་པ་རེད། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོ་ལ་ྟབུ་སེམས་
ཀི་གནས་བབ་ལ་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་མཁན་གི་མི་
ཞིག་ཡིན་ཕིན་ཆད་ལ་ཆགས་སྡང་ད་ེགང་
འད་བྱས་ནས་མགོ་གནནོ་དགོས་ཀི་འདགུ 
ཆགས་སྡང་སྤངོ་ཟརེ་རུྒྱ་ནི་ཆོས་ཀི་སྐད་ཆ་
རེད། ཆོས་དང་མ་འབྲལེ་བར་ཆགས་སངྡ་

སྤངོ་རུྒྱ་གང་ཡང་མེད། འནོ་ཀང་ཆགས་
སྡང་ཤུགས་ཆུང་ད་ུགཏངོ་རུྒྱ་དང་ཆགས་
སངྡ་མངནོ་འགུར་ལ་མགོ་གནནོ་རུྒྱ་ད་ེདག་
ཚང་མར་ཆོས་ཀི་ཉམས་མངོ་དགསོ་རུྒྱ་གང་
ཡང་མེད། བསམ་བླ་ོགཏངོ་སངས་ཀི་ཐགོ་
ནས་བྱདེ་ཐུབ་རུྒྱ་ཞིག་རེད། ད་ེའདའ་ིའག་ོ
ཁདི་བྱདེ་ཐུབ་རུྒྱ་ཞིག་དང་། ད་ེབཞིན་ཧ་ིམྰ་
ལ་ཡ་རི་རུྒྱད་ཀི་མི་ཡིན་ནའང་། ཧ་ིམྰ་ལ་ཡ་
རི་རུྒྱད་ཀི་མི་རིགས་ད་ེཚོ་ལ་ཐུན་མོང་མིན་
པའི་ལས་འགན་རང་རང་སོ་སོའི་ས་བབ་
དང་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ཆ་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། 
ད་ེདག་གི་ནང་གང་སུྒབ་རུྒྱ་འདགུ་གཟིགས་
ནས་གང་ལྟར་རྣམ་འདནེ་བཞི་པའི་བསན་
པའི་གནས་ཚད་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ད་ལ་ྟ
ལོ་ ༢༤༠༠ ཡས་མས་ལགྷ་ཡོད་པ་དངསོ་
ཡོད་གནས་སངས་རང་རེད། ད་ེའད་བའ་ི
ལོ་ ༢༤༠༠ སྔནོ་ལ་བསན་པ་ཉམས་ཆག་མ་
ཕིན་པ་ཡིན་ན། སེམས་ཅན་ཡོངས་རགོས་
ལ་ཁ་ེཕན་ཡོད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རེད། 
ད་ེའད་བའི་སེམས་ཅན་ཡོངས་རོགས་ལ་
ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་གནས་སངས་འདི་ང་རང་
ཚོའི་གུྲབ་འབྲས་གཙོ་བ་ོཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་
པ་ཤེས་དགསོ་ཀི་ཡོད། ང་རང་ཚོར་རང་
བཞིན་གིས་འཇིག་རྟནེ་སིྤ་ཡོངས་ལ་འཁི་
བའི་ལས་འགན་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ཕིན་
ཆད་འད་ིཤེས་དགསོ་པ་རེད། འད་ིསུྒབ་
པའ་ིཐབས་ལམ་གང་འདགུ བསམ་བླ་ོའགྲ་ོ
བ་མི་རིགས་སིྤ་ཡོངས་ཀི་སདླ་བཏང་བ་ཡིན་
ནའང་། རང་རང་སོ་སོའ་ིས་མཚམས་དང་
འཇནོ་ཐང་ལ་གཞིག་པའ་ིགང་བྱདེ་རུྒྱ་འདགུ 
ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་སོ་སོའི་གནས་ཡུལ་ནང་
ལ་ཕན་བུ་མི་འད་བ་ཞིག་བཟ་ོཐུབ་པའི་ཆེད་
ད་ུདགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད་བསམ་གི་འདགུ ད་ེདགངོས་པ་བཞསེ་
ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དངསོ་གནས་ཝྰ་རྰ་ཎ་སི་ཚ་
བའི་ནང་རུལ་ཆུ་མང་པ་ོབཙིར་བའི་རིྩར་
ག་ོཆོད་པ་བུྱང་བ་རེད། ད་ེལརྟ་མ་བུྱང་བ་
ཡིན་ན་གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་ས་གནས་སིྐད་
པ་ོཡོད་སར་རྡརོ་གླངི་དང་། འབྲས་ལྗངོས། 
ཀཤྨརི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་སླབོ་སྦངོ་བྱས་ཡོད་ན་
རུལ་ཆུ་བཙིར་མི་དགོས་པ་ཁེ་སང་ཆགས་
རུྒྱ་རེད། འདརི་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའ་ི
གུྲབ་འབྲས་ལ་ནང་གི་བསམ་བླའོི ་གནས་
ཚད་འཇིག་རྟནེ་ཕལ་པ་ལས་ཕན་བུ་མི་འད་
བ་ཞིག་དང་། འད་ིལ་བརྟནེ་ནས་རང་གི་སིྤ་
ཚོགས་ནང་ཆགས་སངྡ་མངནོ་གུར་བ་ཆུང་
ད་ུབཏང་ནས་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ཕན་བད་ེདང་
ཆིག་སིྒལ་ཕན་བུ་དག་ཏུ་བཏང་ཐུབ་པའི་
ཐབས་ཤེས་འདགུ་གམ་མི་འདགུ་གཟིགས་
དགོས་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གི་འདགུ 
འད་ིགཟགིས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཝྰ་རྰ་ཎ་སི་མཐ་ོ
རིམ་སླབོ་གྲྲྭའི་སླབོ་ཟུར་ཡིན་གསུང་པ་ཡིན་
ནའང་སྤབོས་པ་འསོ་པ་ཞིག་རེད། ད་ེམིན་
གང་ཡང་མ་གསུང་བར་མི་ཚང་མ་ནང་
བཞིན་ཆགས་སངྡ་གི་དབང་ད་ུའགྲ་ོགི་ཡིན་
ཞསེ་གསུང་པ་ཡིན་ན། ཝྰ་རྰ་ཎ་སི་ནས་
སུྒག་དགསོ་རུྒྱ་གང་ཡང་མེད། གང་ནས་
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ཡིན་ནའང་ཐབོ་རུྒྱ་ཞིག་རེད།  སླབོ་ཟུར་
ཚོས་ཧ་ཅང་མཛའ་བརྩ་ེཆེན་པའོི་ཐགོ་ནས་
ང་འདརི་མགྲནོ་འབདོ་བྱས་པ་དང་། དནོ་
དག་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་སདྐ་ཆ་ཉན་པ་
ད་ེདག་ལ་ང་རང་ལ་མཚོན་ན་བསམ་བླའོི་
ནང་འདདོ་བླ་ོཚིམས་པ་བུྱང་། གང་ཡིན་
བརདོ་ན། གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྲྭ་ཡིན་ནའང་འད་
འདགུ འདརི་ཡིན་ནའང་རེད། ང་ལས་ཀ་
བྱདེ་སྐབས་ལ་ཕུ་གུ་ཚོ་དགའ་བ་ོབུྱང་རུྒྱའི་
དམིགས་ཡུལ་བཟུང་ནས་ལས་ཀ་གཅིག་
ཀང་བྱས་མ་མངོ་། ངས་དག་ེརྒན་ཚོར། 

བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་མ་ནརོ་བར་བྲསི་ཡོད་
ནའང་རུྒྱགས་སྤོད་ནང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་
པ་སྤདོ་རུྒྱ་མེད། བརྒྱ་ཆ་༩༧།༩༨ སྤད་པ་
ཡིན་ན་བརྒྱ་ཆ་མཐ་ོཤོས་རེད། ཅསེ་རྟག་
པར་བརདོ་ཀི་ཡོད། ཁ་ཤས་ཀིས་འད་ིདང་
པ་ོམ་རེད་ཟརེ་གི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་གི་
ངསོ་ནས་གང་ཐུབ་ད་ོདམ་པ་ོབྱས་པའི་ཁུལ་
དང་། སིྒག་ལམ་ཀུན་སྤདོ་སྐརོ་ལ་ཡིན་
ནའང་སླབོ་གྲྲྭ་རང་གཞིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ཁེ་ཕན་དང་སླབོ་ཕུག་སྒརེ་གི་ཁེ་ཕན་གཉསི་
པ་ོབསྡུར་བའི་སྐབས་ལ་སླབོ་གྲྲྭ་སིྤ་ཡོངས་

ཀི་ཁེ་ཕན་གཙོ་བརོ་བྱས་རྐྱང་བྱས་ནས་ད་ེ
ལརྟ་ཕིན་པ་རེད། དརེ་བརྟནེ་དངསོ་གནས་
བྱས་ན་སླབོ་ཟུར་ཚང་མས་དགྲ་རིྩ་རུྒྱ་ལྟ་བུ་
ཞིག་ཡོང་དགསོ་རེད། ལགྷ་པར་གང་ཟག་
མི་རེ་ང་ོརེར་ཞུ་དག་གཏངོ་བ་ཡིན་ན། ཁ་
ཤས་ལ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོབཟ་ོམ་མངོ་བ་
ཕལ་ཆེར་མེད།  འནོ་ཀང་སླབོ་གྲྲྭ་ཐནོ་
རསེ་ད་དངུ་བྱམས་བརྩེ་དང་མཛའ་བརྩེའི་
རྣམ་པ་ལྟ་བུ་མ་བརླགས་པར་གུས་ཞབས་
དང་ཆེ་མཐོང་བྱས་པ་འདི་གཅིག་བྱས་ན་
ཁྱེད་རང་ཚོ་བསམ་བླ་ོགཟུ་བརོ་གནས་པ་

དང་དང་པ་ོཡིན་པའ་ིརྟགས་རེད། འད་ིསླབོ་
གྲྲྭ་འད་ིནས་རག་པ་ཡིན་ན་ཡག་པ་ོརེད། བླ་ོ
གཟུ་བརོ་གནས་པ་དང་རྣམ་འབྱདེ་ཀི་ཤེས་
རབ་ཀི་དཔད་ཐུབ་པ་འདི་གཉསི་པ་ོནི་སླབོ་
སྦངོ་བྱས་པའི་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་མེད་ན་
རེད། གཟུར་གནས་བླ་ོདང་ལནྡ་པ། དནོ་
ད་ུགླངེ་བ་ད་ེགསུམ་པ་ོནི་སླབོ་ཕུག་ཞིག་ལ་
དགོས་རུྒྱར་མེད་ད་ུམི་རུང་བའི་མཐུན་རྐྱནེ་
རེད། དརེ་བརྟནེ་མ་འངོས་པར་བླ་ོགཟུ་བརོ་
གནས་ས་ེརྣམ་འབྱདེ་ཀི་ཤེས་རབ་ཐགོ་ནས་
དཔད་དགོས་པ་ལས་བླུན་པ་ོཆུ་སྣ་གར་ཁིད་

མིན་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ད་ེ
བརུྒྱད་འགྲ་ོབ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཡོངས་རགོས་
ལ་ཐུགས་ཕན་གསོ་བ་ཞིག་གནང་ཐུབ་པ་
ཡིན་ན། ཁྱདེ་རང་ཚོའ་ིམི་ཚེ་དནོ་དང་ལནྡ་
པ་དང་།  སླབོ་སྦངོ་བྱས་པ་དནོ་དང་ལནྡ་
པ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། ད་ེལརྟ་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་
ལམ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། ཐུགས་ར་ེཆེ།། 

ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་འབྲས་ལྗངོས་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ། 

ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སདི་བུྱས་ལ་ང་ོརྒལོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ། 

༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསེར་རྟ་
བླ་རུང་སྒར་གི་གྲྲྭ་ཤག་གཏརོ་བཤིག་དང་
གྲྲྭ་བཙུན་ཕིར་ཕུད་བཏང་བའི་ལས་རིམ་
ཡོངས་རོགས་ཚར་རེས་མ་འངོས་དགོན་

པའ་ིའཛིན་སྐངོ་དང་བད་ེའཇགས། ད་ེ
བཞིན་དཔལ་འབྱརོ་དང་། ལགྷ་པར་དགནོ་
པའི་ནང་སླབོ་ཞུགས་དང་སླབོ་ཁིད་གནང་
ཕགོས་ཐད་ལ་ད་ེས་ྔབུྱང་མངོ་མེད་པའི་སིད་

བུྱས་གསར་པ་ཞིག་ལག་བསར་བྱེད་ཆེད་
དམར་ཤོག་ཚོགས་པའ་ིལས་བྱདེ་ ༢༠༠ 
ཙམ་བསྐ་ོའཛུགས་བྱ་རུྒྱའི་གནས་ཚུལ་ཕིར་
གར་བུྱང་བ་དང་། ད་ེཡང་གངོ་གི་གནས་
ཚུལ་ད་ེདག་ཁ་གསལ་འཁོད་པའི་རྒྱ་ནག་
གཞུང་འབྲལེ་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ 
ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༤ ཉནི་ཨ་རིར་རྟནེ་གཞི་
བྱས་པའི ་འགྲོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་
ཚོགས་པར་ལག་སོན་བུྱང་འདགུ གནད་
དནོ་ད་ེདང་འབྲལེ་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ 
Tom Lantos འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྒན་གྲས་སྐུ་ཞབས་ 
ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་ Jim McGovern མཆོག་
གིས་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་ཐགོ་གླངེ་སླངོ་

ཤུགས་ཆེ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བུྱས་ལ་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་ང་ོརྒལོ་གནང་བ་མ་ཟད། ཐངེས་
འདརི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ལས་
བྱདེ་ ༢༠༠ ཆེད་མངགས་བསྐ་ོའཛུགས་
བྱས་པ་བརུྒྱད་བདོ་མིའ་ིཆོད་དད་རང་དབང་
ཐགོ་དམ་བསྒགས་དང་སངས་འཛིན་བྱདེ་
ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ་ད་ེནི་རྒྱ་ནག་ཙམ་
མ་ཟད།  བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའ་ིཆོས་དད་
རང་དབང་གི་གནས་སངས་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡུག་
ཏུ་གཏངོ་རུྒྱའི་རྣམ་འགུར་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་
གསུངས།  ཐངེས་འདརི་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བུྱས་འདི་ལྟ་
བུ་བརུྒྱད་གསེར་རྟ་བ་ླརུང་སརྒ་གིས་གཙོས་
བདོ་ཀི་དགོན་སྡ་ེཁག་གཏརོ་བཤིག་དང་། 

བོད་མིའི ་ ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་
བསྒགས་སྔར་ལས་ལྷག་བྱེད་བཞིན་པར་
བརྟནེ་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཌོ་ནལ་
ཊམ་མཆོག་གིས་རང་ཉིད་ཀི ་བཞེངས་
ཕགོས་ངསེ་གཏན་ཞིག་དང་། ད་ེའབྲལེ་
གླངེ་སླངོ་མ་གནང་བ་ཡིན་ན་ཨ་རིའི་ཆབ་
སིད་ཚོགས་པ་གཉསི་ཀི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་རྣམས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བྱ་སྤདོ་ད་ེ
དག་གི་མཇུག་འབྲས་གང་ཡོང་ཐོག་གླངེ་
སླངོ་གནང་དགསོ་པའ་ིསྐརོ་གསུངས་ཡོད།།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ 
ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་
བཀའ་བླནོ ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་
སབོས་རྒྱལ་མཆོག་དང་ནང་སིད་དུང་ཆེ་
འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་རྣམ་གཉིས་
འབྲས་ལྗ ོངས་མངའ་སྡ ེའི ་རྒྱལ་ས་སྒང ་
ཏགོ་ནང་ཉནི་གཉསི་རིང་གི་གཞུང་འབྲལེ་
གཟགིས་སྐརོ་ད་ུའབྱརོ་འདགུ ད་ེཡང་
ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་དུང་ཆེ་
རྣམ་གཉསི་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི ་ཁྱབ་ཁོངས་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གླངི་དང་། ཀུྲ་ཀྲངི་།
ཏ་ེཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་བཅས་སུ་བདནུ་ཕག་
གཉསི་རིང་འཚམས་གཟིགས་ལེགས་པར་

གུྲབ་ས་ེཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༤ ཉནི་འབྲས་
ལྗ ོངས་མངའ་སྡའེི ་ སིྤ ་ཁྱབ་བླནོ ་ ཆེན་སྐུ ་
ཞབས་པཱ་ཝན་ཀུ་མར་ Dr. Pawan Ku-

mar Chamling མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་ཡོད་པ་དང་།  སབྐས་དརེ་སངྒ་
ཏགོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྡ་ོར་ེརིག་འཛིན་
ལགས་དང་།
ར་ཝང་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་བསན་འཛིན་
ནརོ་ལནྡ་ལགས། སངྒ་ཏགོ་གྲངོ་སྡ་ེསིྤ་ཁྱབ་
ལནྷ་ཁང་གི་ Gangtok Municipal Coun-

cillor འཐུས་མི་པདྨ་དབང་གྲགས་ལགས། 
ད་ེབཞིན་ས་གནས་བདོ་པའི་འགོ་ཁིད་ཁག་
ཅིག་བཅས་ལནྷ་བཅར་ཞུས་འདགུ མཇལ་
འཕད་སབྐས་བླནོ་ཆེན་རྣམ་གཉསི་ཕན་ཚུན་

འཚམས་འདིའི ་ཕག་རྟགས་འབུལ་རེས་
གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་ནང་སདི་བཀའ་
བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་
མཆོག་གིས། འབྲས་ལྗངོས་མངའ་སྡརེ་
སྐེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཐོག་གཟངེས་སུ་ཐོན་པའི་
གུྲབ་འབྲས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བསགྔས་
བརདོ་གནང་བ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གི་སྐ་ེ
ལནྡ་སོ་ནམ་གི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་བདམས་ཐནོ་བུྱང་
བར་འཚམས་འད་ིཞུས་པ་དང་སྦྲགས། སིྤ་
ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གི་འཇནོ་ཐང་ཆེ་བའི་
སྣ་ེཁིད་འགོ་འབྲས་ལྗངོས་མངའ་སྡའེི་ནང་
གཟངེས་སུ་ཐནོ་པའི་བྱས་རསེ་ཁག་ལའང་
ཡི་རངས་བསགྔས་བརདོ་ཞུས་འདགུ  ནང་
སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་འབྲས་ལྗངོས་
མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་རྒྱ་
གར་དབུས་གཞུང་ནས་བཙན་བྱོལ་བདོ་
མིར་མཐུན་རྐྱེན་སྦརོ་སྤདོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀི་
སདི་བུྱས་ ༢༠༡༤ Tibetan Rehabili-

tation Policy- 2014  ཞསེ་པ་གཏན་
འབབེས་གནང་བ་ད་ེརྒྱ་གར་ནང་གི་མངའ་
སྡ་ེཁག་ལྔའི་སིད་བུྱས་གཏན་འབབེས་ཀིས་
ལག་བསར་གནང་འགོ་བཙུགས་ཟིན་ཡོད་
པས། འབྲས་ལྗངོས་མངའ་སྡའེ་ིནང་དའུང་

བདོ་མི་ཚོའི་བད་ེདནོ་ལ་དམིགས་ནས་སིད་
བུྱས་ད་ེལག་བསར་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་རེ་
སྐུལ་ཞུས་པར་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་
མཆོག་གིས་སདི་བུྱས་ད་ེམགགོས་མུར་ལག་
བསར་གནང་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་ཁས་ལེན་ཡང་
གནང་འདགུ གཞན་ཡང་ནང་སདི་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་ར་ཝང་ལ་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ནང་གི་གཞུང་ལམ་ཁ་སུྒར་ཡོང་
བ་དང་།  ད་ེབཞིན་འབྲས་ལྗངོས་མངའ་
སྡའེི་རྒྱལ་ས་སྒང་ཏགོ་ནང་ཡོད་པའི་བདོ་
མིའི་ཆེད་ཁམོ་ས་ཟུར་ད་ུགནང་སྐངོ་ཡོང་

བའི་གསོལ་འདབེས་ཞུས་པར་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་
ཆེན་མཆོག་གིས་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ཐོག་
མགགོས་མུར་མངའ་སྡའེི་བཀའ་ཤག་ལྷན་
རྒྱས་སུ་ག་ོབསྡུར་གནང་རུྒྱའི་ཁས་ལེན་ཡང་
གནང་འདགུ།
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༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་སྩལ་བའ་ིགསུང་འཕནི། 
༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཨནྡྲ་
པྲ་ད་ེཤི་རྒྱལ་ས་ཨམཱ་ཝ་ཏའིི་ནང་རྒྱལ་སིྤའི་
ནང་པའི ་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བརྙན་འཕིན་
བརུྒྱད་འཚམས་འད་ིམཛད་འདགུ ད་ེཡང་
ཕི་ཚེས་ ༣ ཉནི་ནས་དབུ་འཛུགས་གནང་
བའི་ཚོགས་ཆེན་ད་ེན་ིམངའ་སྡའེི་ཡུལ་སྐརོ་
སྤ་ོའཆམ་ལས་ཁུངས་ཀིས་གོ་སིྒག་གནང་
བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་རྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕོགས་ཁུལ་གི་བདོ་མིའི་གདན་ས་
ཆེ་ཁག་ནས་དགེ་འདནུ་པས་གཙོས་འཛམ་
གླིང་ས་ཕགོས་འད་མིན་གི་ནང་པའི་འདལུ་
བ་འཛིན་པ་ཁག་གཅིག་མཉམ་ཞུགས་གནང་
འདགུ  ད་ེཡང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་
༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུང་ཕ་ོབྲང་ནས་བརྙན་
འཕིན་བརུྒྱད་ལྷན་ཚོགས་སུ་འཚམས་འད་ི
མཛད་དནོ། དང་ཐགོ་དརེ་ཁྱདེ་ཚོས་ནང་པ་
སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དང་འབྲལེ་བའ་ིལནྷ་
ཚོགས་གོ་སིྒག་གནང་བ་དང་བསནུ་འདས་
པའི་ལོ་རུྒྱས་ནང་ས་གནས་དའེི་གལ་གནད་
རསེ་དན་ཞུ་བཞིན་པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་
ཨམཱ་ཝ་ཏི་ས་གནས་ལ་མཚོན་ན་ངསོ་རང་
ད་ེས་ྔསླབེས་མངོ་ཡོད། ལེགས་སྦར་གི་ནང་
པའི་གཞུང་ཁག་གཅིག་ནང་གསལ་ལརྟ་ན། 
ཤི་ད་ྷནྱ་ཀ་ཊ་ཀ་ཞསེ་པའ་ིགནས་དརེ་སངས་
རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆོས་གསུངས་
པར་བརྟནེ་ང་ཚོས་གནས་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེར་རིྩ་
བཞིན་ཡོད། ངསོ་ཀི་བསམ་པར་གཞི་རྩའ་ི
ཤི་ད་ྷནྱ་ཀ་ཊ་ཀའི་མཆོད་རྟནེ་ང་ོམ་ད་ེཨམཱ་
ཝ་ཏིའི་ས་ཁུལ་ད་ུཡོད་ཀང་ཕིས་སུ་ཨིན་
ཌ་ོན་ེཤིའ་ི Indonesia གྲངོ་ཁྱརེ་ཇ་ཝའ་ི 
Java ནང་བྷུ ་ར་ུབྷུ ་དརོ་ Borobudur  ཞསེ་
པ་དརེ་མཆོད་རྟནེ་ཆེན་པ་ོཞིག་བརྒྱབ་པ་ད་ེ
གནའ་ས་ྔམོའི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སུ་ཡོད་པའི་
ཤི་དྷ་ནྱ་ཀ་ཊ་ཀའི་མཆོད་རྟནེ་ལས་དཔརེ་
བངླས་བ་ཞིག་ཕལ་ཆེར་རེད་འདགུ གང་

ལརྟ་གནས་ད་ེཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པ་ོརེད། ངསོ་
ཀིས་གནས་དརེ་ཆོས་འབྲལེ་ཐངེས་གཅིག་
བྱདེ་སྐབས་སནོ་པའི་སྐུ་བརྙན་ཆེན་པ་ོཞིག་
གསར་བཞེངས་གནང་འདགུ་པ་དན་བཞིན་
འདགུ  དརེ་བརྟནེ་ཆོས་འབྲལེ་སབྐས་ངསོ་
ཀིས་གནས་དརེ་ལེགས་སྦར་གཞུང་ནས་
གསུང་པའི་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ལ་
ཤེས་ཡོན་གི་ང་ོབའོི་ཐགོ་ནས་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་
སའི་བས་ིགནས་ཁང་ལྟ་བུ་ཞིག་བཟ་ོཐུབ་ན་
ཞསེ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རུྒྱ་བུྱང་། 
ད་ེནས་རིམ་བཞིན་པཱ་ལིའི་གཞུང་ལའང་
སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་ས་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་ཡོང་
ཐུབ་རུྒྱ་རེད། འནོ་ཀང་གཙོ་བ་ོལེགས་སྦར་
གི་གཞུང་ད་ེདག་ཆགས་ཡོད། གང་ཡིན་
བརོད་ན་པཱ་ལིའི་གཞུང་ད་ེདག་འབར་མ་ 
Burma དང་ཐའ་ིལེནྜ།ི Thailand ཤི་
ལངཱ། Shri Lanka ཁམེ་བྷ་ོཌི་ཡ། Cam-

bodia ལའ་ོསི་ Laos བཅས་ནང་པཱ་ལའ་ི
གཞུང་ནས་གསུང་པའི་འདལུ་བའི་ཉམས་
བཞེས་ཡག་ཐག་ཆོད་རུྒྱན་འཛིན་གནང་
མུས་ཡིན། འནོ་ཀང་ལེགས་སྦར་ཆོས་
བརུྒྱད་ལ་མཚོན་ན། ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་རྒྱ་
ནག་ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ཡང་ད་ཆ་
ནང་པའི་གཞུང་ལ་ཐསོ་བསམ་སླབོ་གཉརེ་
ཚད་ལནྡ་བྱ་རུྒྱའ་ིརང་དབང་མེད། སིྤར་ད་
ལའྟི་ཆར་འགུར་བ་ཕན་བུ་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད། 
བདོ་དང་སོག་པ་ོགཉསི་ལ་མཚོན་ན་ལེགས་
སྦར་གཞུང་ཉམས་བཞེས་གནང་མཁན་
ཆགས་ཡོད། འནོ་ཀང་རང་དབང་མེད་
སབས་གནས་སངས་ཁག་པ་ོཞིག་གི་སྒང་
གནས་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་རྒྱ་གར་ལ་ལེགས་
སྦར་སྐད་ནང་ཡོད་པའི ་སངས་རྒྱས་ཀི་
བསན་པ་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་མི་ཉམས་
རུྒྱན་འཛིན་བྱ་རུྒྱའི་བཟང་སྤོད་ཀི་འགན་
ཞིག་ཡོད། ཨམཱ་ཝ་ཏ་ིགནས་འད་ིཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་ཞིག་པ་ོཡིན་པ་མ་ཟད། ཉ་ེའགྲམ་
ཀླུ་སུྒབ་ཀི་བཞུགས་གནས་དཔལ་གི་རིའང་

ཡོད།  ད་ེས་ྔཕི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་ངསོ་རང་
གནས་དརེ་ཐེངས་གཅིག་སླབེས་པ་རེད། 

སབྐས་དརེ་ཀླུ་སུྒབ་ཀི་བཞུགས་གནས་ང་ོམ་
མཇལ་རུྒྱ་འདགུ  འནོ་ཀང་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ 
རསེ་ལ་གནས་ད་ེདག་ཡོངས་རོགས་ཆུས་
ཁངེས་ནས་ད་ལ་ྟཆུའི་འགོ་ཏུ་བཞུགས་ཡོད། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་ངསོ་རང་གནས་དརེ་
ཐེངས་གཅིག་མཇལ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་
པ་མ་ཟད། ཀླུ་སུྒབ་ཀི་བཞུགས་གནས་ང་ོ
མ་རེད་ཟརེ་བའི་བཞུགས་ཁང་དའེི་ནང་ང་
ཚོས་ཀླུ་སུྒབ་ཀིས་བརྩམས་པའི་གཞུང་ཞིག་
ཀང་སབྐས་དརེ་བཏནོ་པ་ཡིན།  ཕིས་སུ་
གནས་དརེ་སླར་ཡང་འགྲ་ོསྐབས་གནས་ང་ོ
མ་ནས་གདན་འདནེ་ཞུས་པའ་ིརྟནེ་གཙོ་ཁག་
གཅིག་ས་གནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་སྤསོ་འདགུ 
དརེ་ང་ཚོས་ཀླུ་སུྒབ་ཀི་གཞུང་ཞིག་བཏནོ་པ་
ཡིན།  སབྐས་རེ་ང་ཚོས་ཀླུ་སུྒབ་ལ་སངས་
རྒྱས་གཉིས་པ་ཞེས་འབོད་བཞིན་ཡོད།  
ཁོང་གིས་ལེགས་སྦར་ཐོག་བརྩམས་པའི་
གཞུང་ད་ེདག་ལེགས་སྦར་སྐད་ཡིག་རང་
གི་ཐགོ་ནས་བལ་ྟསབྐས་ལེགས་སྦར་རྩ་ེཕུད་
ཆགས་འདགུ ལེགས་སྦར་མཁས་པ་མང་
པ་ོཞིག་གིས་ཀླུ་སུྒབ་ཀི་ལེགས་སྦར་སདྐ་ཐགོ་
བརྩམས་པའ་ིནང་པའ་ིགཞུང་ལུགས་ད་ེདག་
ལེགས་སྦར་གི་སདྐ་ཡིག་ཧ་ཅང་ཚད་མཐནོ་

པརོ་སོན་ཡོད་པ་བརདོ་ཀི་འདགུ དརེ་
བརྟནེ་ལེགས་སྦར་སྐད་ནང་བཞུགས་པའི་

རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་རིག་གཞུང་ཧ་ཅང་
ཕུག་པ་ོཡོད་པ་ད་ེདག་ཤེས་ཡོན་གི་ང་ོབའོི་
ཐགོ་ནས་གཅེས་འཛིན་བྱ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། འད་ིའད་ཞིག་ཞུ་
འདདོ་བུྱང་།  དགསོ་གལ་བུྱང་ཚེ་བདོ་པའ་ི
མཁས་དབང་ད་ེའད་སྐད་ཀི་ཐགོ་ནས་ཕན་
བུ་དཀའ་ངལ་འཕད་སིད་པ་མ་གཏགོས་
ཤེས་ཡོན་གི་ཐོག་ནས་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་
རབ་ཀི་རབ་བྱདེ་ ༢༧ ཆ་ཚང་བླ་ོའཛིན་
ཡོད་མཁན་ད་ེའད་ཡོད། ཁངོ་ཚོས་ཀླུ་སུྒབ་
ཀི་གཞུང་ལ་དངོས་གནས་སླབོ་གཉརེ་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོགནང་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོས་
དགེ་རྒན་གནས་ཚད་ལྡན་པ་ད་ེའད་གཏངོ་
དགསོ་ན་གྲ་སིྒག་ཡོད།  སབྐས་རེ་བདནུ་
ཕག་འགའ་ཤས་ཟབ་སྦངོ་ལྟ་བུ་ད་ེའདའང་
གོ་སིྒག་གནང་ཐུབ་ན་གོ་རྟགོས་སྤལེ་རུྒྱར་
ཕན་ཐགོས་ཡོང་ངསེ་རེད། གནས་ས་ཡིན་
ཟརེ་ནས་སྐུ་བརྙན་ད་ེའད་འགའ་ཞིག་ཡོད་
པ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་པར་སནོ་པའི་གསུང་ང་ོ
མར་སླབོ་གཉརེ་བྱདེ་ས་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་པ་
དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ངསོ་
ཀི་ཉམས་མངོ་ཐགོ་ནས་བརདོ་ན་ཚན་རིག་
པ་དང་དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབས་ཐགོ་ནས་

འགྲ་ོཐུབ་མཁན་གི་ཆོས་ནི་ནང་པའི་ཆོས་
འད་ིརེད་འདགུ  ཚད་རྡལུ་དངསོ་ཁམས་
རིག་པའ་ིརྣམ་གཞག་ Quantum physics 

དང་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ 
Psychology ད་ེདག་དངེ་དསུ་ཚན་རིག་
འགྲ་ོསངས་དང་ཧ་ཅང་མཐུན་པ་ོཡོད་པར་
བརྟནེ་ཚན་རིག་པ་མང་པ་ོཞིག་ངོ་མཚར་
སྐ་ེབཞིན་འདགུ  ལེགས་སྦར་སདྐ་ནང་
བཞུགས་པའ་ིསངས་རྒྱས་པའ་ིགཞུང་ལུགས་
ད་ེདག་ནང་བླའོི་འགྲ་ོསངས་དང་བྱདེ་ལས། 
ཉནོ་མོངས་པའི་བླརོ་གཉནེ་པ་ོབསནེ་ཕགོས། 
དའེང་དད་པ་ཙམ་གིས་རསེ་སུ་མ་འབྲང་
བར་རིགས་པས་དཔད་པ་བྱས་ནས་དཔད་
སྒམོ་ཐགོ་ནས་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད།  སིྤར་
རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ད་ེདག་གཞི་རྩའི་ནང་
པའི་གཞུང་ལུགས་ནས་མཆེད་པ་ཞིག་ཡིན་
ཡང་ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་གི་ང་ོབའོི་ཐགོ་ནས་
ལ་ྟདགསོ། ངསོ་ཀིས་དངེ་སབྐས་ང་ཚོས་
ལུས་པའོི་འཕདོ་བསནེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེར་
བརིྩ་བཞིན་པ་ལརྟ་བསམ་བླའོི་འཕདོ་བསནེ་
དརེ་ཡང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེར་བརིྩ་དགསོ་ཞསེ་
བརདོ་ཀི་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ཤེས་ཡོན་དང་
བསམ་བླའོི་འཕདོ་བསནེ་གི་འད་ུཤེས་འཛིན་
ནས་ལེགས་སྦར་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ནང་
པའི་གཞུང་ལུགས་ད་ེདག་ལ་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་
དགསོ། ངསོ་ཀིས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་
ལེགས་བཤད་ད་ེདག་དངེ་དསུ་སིྤ་ཚོགས་
ནང་ཧ་ཅང་འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་མཐངོ་གི་
འདགུ  དརེ་བརྟནེ་འགྲ་ོབ་མི་རིགས་སིྤའ་ི
བད་ེདནོ་ལ་སྨནི་པའི་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་
དགོས་ན་དང་ཐགོ་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་
ལེགས་བཤད་ད་ེདག་རྒྱ་གར་རང་གི་ནང་
བསྐར་གསོ་གནང་ཐུབ་པ་དགསོ། འད་ིན་ི
ངསོ་ཀི་བསམ་ཚུལ་ཡིན། ཐངེས་འདའི་ིལནྷ་
ཚོགས་བརུྒྱད་ནས་མི་མང་པ་ོཞིག་ལ་དན་
སྐལུ་གཏངོ་ངསེ་ཡིན། ཐུགས་ར་ེཆེ།། 

༄༅།། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་
བྱལོ་བདོ་མིའ་ིགཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སདི་བུྱས་
དང་མཐུན་པའི་གཞི་རིམ་བར་མའི་དགེ་
རྒན་འསོ་སྦངོ་ཞིག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ 
ནས་ལོ་གཅིག་དང་ཕདེ་ཀའི་རིང་ད་ྷརམ་ས་
ལའི་ཉ་ེའདབས་ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ད་ུག་ོསིྒག་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ན། འསོ་
སྦངོ་ནང་ཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ འགངས་མེད་
གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐགོ་དགསོ་ངསེ་ཡིག་
ཆ་ཁག་དང་བཅས་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས་
ཤིང་། དསུ་བཀག་རསེ་སུ་འཚང་སནྙ་
འབྱོར་རིགས་རང་བཞིན་གིས་རིྩས་མེད་
གཏང་རུྒྱ་ཡིན།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐྱནེ།

༡ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ངསོ་འཛིན་
ཡོད་པའི་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ཐགོ་ཉུང་མཐའི་
ཤེས་ཚད་ཉ་ེབའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་
པ་ལག་འཁྱརེ་ཕགོས་བསྡམོས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ 
ཡན་ལོན་པའ་ིང་ོབཤུས།
༢   གཟུགས་ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ི
སནྨ་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
༣  འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟནི་པའ་ི
དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གྲངས་དང་པ་ོ
དང་མཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས།
༤   གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་མཐུན་
གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིལག་འཁྱརེ་ (R.C) གི་
ང་ོབཤུས།
༥ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ལ་རང་
ལོ་ ༣༢ མ་བརྒལ་བ་དགསོ་རུྒྱ།༼ད་ེལས་

ཉནི་ཤས་བརྒལ་ཀང་མི་འཚུད།༽
ཐུགས་སྣང་དགསོ་པ།
༡  འསོ་སྦངོ་ནང་སླབོ་མ་བུ་ ༡༠ དང་བུ་
མོ ༡༠ ལ་ག་ོསབྐས་གནང་རུྒྱ་ལགས་ཀང་
འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཉུང་མཐར་སླབོ་
མ་ ༡༠ མ་ལོན་ཚེ་འསོ་སྦངོ་འཛུགས་རུྒྱ་
མིན།
༢    འསོ་སྦངོ་རིང་སླབོ་ཡོན་དང་སྡདོ་
ཁང་།
ལྟ་ོདདོ་བཅས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
གནང་རུྒྱ།
༣  ལམ་གྲནོ་ད་ོབདག་རང་ངསོ་ནས་
གཏང་དགསོ་རུྒྱ།
༤    འབྲལེ་བ་ཞུ་བད་ེཆེད་ད་ོབདག་སོ་
སོའ་ིཁ་བྱང་དང་ཁ་པར་ཨང་། གླགོ་འཕནི་

གི་ཁ་བྱང་བཅས་ངསེ་འཁདོ་དགསོ་རུྒྱ།
༥    དགསོ་ངསེ་ཡིག་ཆ་ཚང་རིགས་
རྣམས་དྷ ་ས ་ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ ་ 
༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༥ ཉནི་རུྒྱགས་སྤདོ་
ཀི་ལམ་ནས་འདམེས་སུྒག་གནང་རུྒྱ་ཡིན་ན་
ད་ེསྐབས་ཡིག་ཆ་ང་ོམ་ཁག་མཉམ་འཁྱརེ་
གིས་ང་ོབཅར་དགསོ་རུྒྱ།
གངོ་གསལ་ལག་འཁྱརེ་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་
ང་ོབཤུས་སངེ་དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་འགན་འཛིན་ལས་བྱེད་ཟུང་དུང་ཡན་
ནམ་ས་གནས་འག་ོའཛིན། ཡང་ན་བདོ་
མིའི་སླབོ་གྲྲྭ་གང་རུང་གི་སླབོ་སིྤ་བཅས་སུ་
རུང་ནས་ང་ོབཤུས་ཡིག་ཆ་ཁག་ང་ོབཤུས་
འཁུལ་མེད་ཡིན་པའི་དག་མཆན་མཚན་
རྟགས་ངེས་ཞུ་དགོས་པ་བཅས་ཀི་གསལ་

བསྒགས་སུ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས། ཕི་ལོ ༢༠༡༨ 
ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ ལ།།
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ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་ཁག་གི་ས་ཁངོས་ཁྱབ་ཚད་དང་། གཏན་འཇགས་དང་འཕལ་སེལ་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་
བྱ་ཡུལ་གཏན་འབབེས་ཀི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས། 

ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་སོ་སོའ་ིས་ཁངོས་ཁྱབ་ཚད་དང་། ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།

ཁམིས་ཞིབ་ཁང་། ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། ཁྱབ་ཁངོས་ས་གནས།

བྱང་ཕགོས་བདོ་མིའ་ིས་གནས་
ཁམིས་ཞིབ་ཁང༌།

གཏན་འཇགས་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།
༡། སྡ་ེར་ལྡནུ། ༢། ར་ཇ་སྤུར་བུད་མེད་མཉམ་ལས། ༣། ཧར་པ་སྤུར་འདདོ་རུྒ་གཡུལ་རྒྱལ་གླངི་། ༤། སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ། ༥། སྤུར་ཝ་ལ་ས་སྐ་གཞིས་ཆགས། 
༦། ས་ཊོན་ཀཿཐགོ ༧། ཀུམ་རའ་ོབཅས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་སོ་སོའ་ིཁྱབ་ཁངོས་དང་། འདབས་འབྲལེ་ཁ་འཐརོ་བདོ་མི་ཡོངས་རགོས།

འཕལ་སེལ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།

༡། སྦརི་བདོ་ཚོགས། ༢། སྦརི་སྡ་ེདག ེ༣། ཅནོ་ཏ་ར་ནང་ཆེན། ༤། བཀྲ་ཤིས་ལྗངོས། ༥། མན་ཌི། ༦། ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གླངི་། ༧། སིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་
དགའ་ཚལ་གླངི་། ༨། ཌ་ོལན་ཇི་བནོ་གཞིས། ༩། ཌལ་ཧརོ་ཕུན་ཚོགས་གླངི་། ༡༠། ད་ྷརམ་ས་ལ། ༡༡། ལྡ་ིལི་བསམ་ཡས་གླངི་། ༡༢། ཝ་ར་ཎ་སི་བཅས་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་སོ་སོའ་ིཁྱབ་ཁངོས་དང་། འདབས་འབྲལེ་ཁ་འཐརོ་བདོ་མི་ཡོངས་རགོས་དང་། ད་ེབཞིན་ད།ུ 
༡། འབུམ་སྡ་ེལ། ༢། བསན་འཛིན་སངྒ་། ༣། ཏ་ིཛུ་དར་རྒྱས་གླངི་། ༤། ཀུྲ་ཀྲངི་། ༥། མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གླངི༌། ༦། ཤི་ལོང་། ༧། འབུྲག ༨། འཇ་ོཁལེ་བསམ་
འགུྲབ་གླངི༌། ༩། བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་དང་འཕགས་ཤིང་། ༡༠། མཆོད་རྟནེ་དང་འཇརོ་ས་ྤཊི། ༡༡། ར་སོ་བ་དག་ེརྒྱས་གླངི་། ༡༢། ཤར་ཁུམ་བད་ེལེགས་གླངི་། ༡༣། 
ཝ་ལུང་བསམ་འཕལེ་གླངི་། ༡༤། གླ་ོཚེ་རོགས་རྣམ་རྒྱལ་གླངི་། ༡༥། གླ་ོསིྒག ༡༦། སྤགོ་ར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འཁིྱལ། ༡༧། སྤགོ་ར་བཀྲ་ཤིས་གླངི་། ༡༨། རྡརོ་པ་
ཀྲན་ནརོ་འཛིན་གླངི་། ༡༩། རྡརོ་གླངི་། ༢༠། ཀ་སྦུག ༢༡། སངྒ་ཏགོ ༢༢། ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླངི༌། ༢༣། སོ་ན་རྡ་བཀྲ་ཤིས་གླངི་བཅས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
སོ་སོའ་ིཁྱབ་ཁངོས་དང་། འདབས་འབྲལེ་ཁ་འཐརོ་བདོ་མི་ཡོངས་རགོས།

ལྷ་ོཕགོས་བདོ་མིའ་ིས་གནས་
ཁམིས་ཞིབ་ཁང༌།

གཏན་འཇགས་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།

༡། ལུགས་ཟུང་བསམ་གུྲབ་གླངི་། ༢། བད་ེསིྐད་སརླ་གསོ། ༣། ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླངི༌བཅས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་སོ་སོའ་ིཁྱབ་ཁངོས་དང་། འདབས་འབྲལེ་ཁ་
འཐརོ་བདོ་མི་ཡོངས་རགོས་དང་། ད་ེབཞིན་ད།ུ 
༡། བྱང་ཨ་རི། ༢། ལྷ་ོཨ་རི། ༣། སུད་སི། ༤། དབིྱན་ལན། ༥། ཕ་རན་སི། ༦། བྷལེ་ཇམེ། ༧། ར་ུསོག ༨། ཉ་ིཧངོ༌། ༩། ཨོ་སི་ཀྲ་ིལི་ཡ། ༡༠། ཐའ་ེཝན། 
༡༡། ཨ་ཕ་ིརི་ཀ་བཅས་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་སོ་སོའ་ིཁྱབ་ཁངོས་དང་། འདབས་འབྲལེ་ཁ་འཐརོ་བདོ་མི་ཡོངས་རགོས།

འཕལ་སེལ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།
༡། ཀ་ོལི་གལ་དནོ་ལནྡ་གླངི༌། ༢། མོན་ག་ོའདདོ་རུྒ་གླངི༌། ༣། བྷངེ་ལོར་ལྷ་ོསིྤ། ༤། བནྷ་རྡ་ར་ནརོ་རྒྱས་གླངི་། ༥། མན་སརྤ་ཕན་བད་ེགླངི༌། ༦། ཨོ་ལྡ་ིཤ་ཕུན་
ཚོགས་གླངི༌བཅས་ས་ གནས་འག་ོའཛིན་སོ་སོའ་ིཁྱབ་ཁངོས་དང་། འདབས་འབྲལེ་ཁ་འཐརོ་བདོ་མི་ཡོངས་རགོས།

ལ་དགྭས་བདོ་མིའ་ིས་གནས་
ཁམིས་ཞིབ་ཁང༌།

གཏན་འཇགས་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། ལྕགོ་ལམ་སར་བསོད་ནམས་གླངི་དང་སླ་ེཁུལ། བྱང་ཐང་ཕུད། འཇའ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་ཁུལ་ཁ་འཐརོ་བདོ་མི་ཡོངས་རགོས།

འཕལ་སེལ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། ལ་དགྭས་བྱང་ཐང་ཁུལ་བདོ་མི་རྣམས་ཧན་ལེ་དང་། ཉ་ོམ། སུམ་མད།ོ

༄༅། །ཟུར་བཙུགས་ས་གནས་ཁམིས་
ཞིབ་ཁང་གསུམ་གི་ས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་
འགོ བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིའད་ུགནས་ཁ་
འཐརོ་ས་ཁད་རྒྱང་ཆོད་དབང་གིས། ཁྱབ་
ཁངོས་མང་ཚོགས་རྣམས་ས་གནས་ཁིམས་

ཞིབ་ཁང་ད་ུང་ོབཅར་གིས་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་
བྱ་རུྒྱར་དཀའ་ངལ་དངསོ་འཕད་ལ་བརྟནེ། 
ཆེས་མཐོའི ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༡ ཉནི་ས་གནས་
ཁམིས་ཞིབ་ཁང་ཁག་གི་འཕལ་སེལ་ཁ་མཆུ་

ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་བཀོད་སིྒག་ཡོངས་ཁྱབ་
གསལ་བསྒགས་འགྲམེས་སྤལེ་དང་སྦྲགས། 
ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པ་དང་ཁིམས་དུང་
བཅས་འཕལ་སེལ་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་བྱ་
ཡུལ་ད་ུང་ོབསྐདོ་ཀིས། ཁ་མཆུ་ཉན་ཞིབ་

དང་ཐག་གཅོད་བཅད་ཁ་བཏང་བ་ཁག་
ཅིག་བུྱང་ཡོད་པར། གདོ་ཡ་ཕགོས་གཉསི་
ཀར་འགྲ་ོགྲནོ་དང་དསུ་གྲནོ་གང་ཅིའི་ཆ་
ནས་ཕན་འབྲས་ངསེ་ཅན་ཐནོ་ཡོད་པ་དང་། 
བྱདེ་ཐབས་འདི་མུ་མཐུད་ལག་ལེན་བསར་

རུྒྱར་དགེ་མཚན་ལྡན་པ་མཐངོ་བས་ཉམས་
མངོ་ལ་གཞིགས་པའི་བསྐར་བཅོས་གཏན་
འབབེས་གཤམ་གསལ།

༡།  གཏན་འཇགས་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་ད་ུཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་དགསོ་རིགས་ནས་ཐད་ཀར་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་
ཁང་རང་ལ་བྱ་རུྒྱ།

༢།    གཏན་འཇགས་དང་འཕལ་སེལ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་གང་དའུང་ཁ་མཆུའ་ིཞུ་རྩ་འབུལ་སབྐས་སུ། སིྤ་མང་
གཏུག་བཤེར་འགྲ་ོལུགས་ཁམིས་ཡིག་དནོ་ཚན་ ༡༣ དང་ ༢༣ ནང་གསལ་གི་ཆ་རྐྱནེ་གཞིར་བཟུང་ས།ེ 
དགསོ་ངསེ་ཡིག་ཆ་རྣམས་ད་ོབདག་ང་ོམའམ། མི་ང་ོལག་བརུྒྱད། ཡང་ན་སྦྲག་ཁང་བརུྒྱད་ས་གནས་
ཁམིས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཐད་ཀར་འབུལ་དགསོ།

༣།     འཕལ་སེལ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་གང་རངུ་ད་ུཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་སབྐས།
 ཀ ཞུ་རྩ་སྦརོ་མཁན་གིས་འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་ལ་འཕལ་སེལ་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་ག་ོ

སིྒག་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའ་ིརུྒྱ་མཚན་གསལ་འཁདོ་ཀི་སནྙ་ཞུའ་ིཐགོ རང་ཉདི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ེདནོ་རྒྱབ་གཉརེ་ཡིག་ཆ་ཞུ་ལེན་གིས་མཉམ་འབུལ་ཞུ་དགསོ།

ཁ འཕལ་སེལ་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་གོ་སིྒག་ཡོང་བའི་སནྙ་ཞུར་དགོངས་བཞེས་གནང་མིན་གི་མཐའ་
མའ་ིཐག་གཅདོ་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་ནས་བྱདེ་པ་ཡིན་པས། དའེ་ིཐགོ་རྩདོ་གླངེ་བྱདེ་མི་ཆོག

༤།    འཕལ་སེལ་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་གི་གཏུག་བཤེར་ཁང་དང་། ཁམིས་ཞིབ་བྱདེ་ཡུན་རིང་ས་གནས་ཁམིས་
ཞིབ་པ་དང་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ་ཀི་སྡདོ་གནས་སོགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་
རྐྱནེ་སྦརོ་དགསོ་པ་ཡིན།

གངོ་གསལ་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་ཁག་གི་ས་ཁངོས་ཁྱབ་ཚད་དང་། གཏན་འཇགས་དང་འཕལ་སེལ་ཁ་མཆུ་ཞུ་
གཏུག་བྱ་ཡུལ་གི་བཀདོ་སིྒག་འད་ིཁམིས་ལུགས་དབང་འཛིན་གི་རྩ་འཛིན་ཁམིས་ཡིག་དནོ་ཚན་ ༢༨ ཆ་རྐྱནེ་འགོ 
ཁམིས་ཞིབ་པ་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ ༤༨༦ ཐགོ་བཀའ་བསྡརུ་གཏན་འབབེས་བགིས་དནོ་ལརྟ། གསལ་བསྒགས་གནང་
ཚེས་ནས་ལག་བསར་འག་ོའཛུགས་བྱ་རུྒྱ་དང་། ད་ེའབྲལེ་གི་སྔནོ་སོང་གསལ་བསྒགས་ཁག་ནསུ་མེད་ཡིན་པ་བཅས་
ཀི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་སུ། ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ ལ།།

༄༅། །ཤེས་
རི ག ་ ལ ས ་
ཁུ ངས ་ ཀི ་ གོ ་
སིྒ ག ་ འོག ་ ཕི ་
ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ 
༡ ཚེས་ ༢༩ 
ནས་ ༣༡ བར་

ཉནི་གསུམ་རིང་བྱང་ཨ་རིའི་གཟའ་མཇུག་
སླབོ་གྲྲྭའི་འཛིན་རིམ་དུག་པ་ནས་བརྒྱད་པ་
བར་གི་བདོ་ཡིག་སླབོ་དབེ་བསྐར་ཞིབ་ཀི་
ཚོགས་འད་ུཞིག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་
འཚོགས་ནས་འད་ིཟླའ་ིཚེས་ ༣༡ ཕི་དརོ་
ལེགས་གུྲབ་བུྱང་བ་དང་།  ཚོགས་འདའུ་ི
ནང་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན་

ཚེ་རིང་བསམ་གུྲབ་ལགས་དང་། ད་ྷས་
བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་དང་
རྩོམ་སིྒག་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ཌོག་ཊར་
མཆོག་བསན་འཛིན་སྨནོ་ལམ་ལགས། མེས་
དབནོ་དཔ་ེསནོ་གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྲྭའི་བདོ་
ཡིག་རུྒྱས་སནོ་པ་བསམ་གུྲབ་ལགས། ཤེས་
ལྷན་ཚན་པའི་བདོ་ཡིག་རྩོམ་སིྒག་པ་དགེ་

འདནུ་དནོ་ཡོད་ལགས་དང་། དཔལ་ལནྡ་
རྡ་ོར་ེལགས། བཀྲ་ཤིས་རྡ་ོར་ེལགས་བཅས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།།

བྱང་ཨ་རིའ་ིགཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྲྭའ་ིབདོ་ཡིག་སླབོ་དབེ་བསྐར་ཞིབ་ཀི་ཚོགས་འད་ུལེགས་གུྲབ་བུྱང་བ། 


