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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། 

༸གངོ་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་ལ་ྟགུབ་རིག་པ་དང་དངེ་དསུ་ཚན་
རིག ཅསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་བག་ོགླངེ་ཚོགས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩ 
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་བཞུགས་སྒར་ཕ་ོ
བྲང་ནང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་གནའ་
བའོི་རྒྱ་གར་གི་ལ་ྟགུབ་རིག་པ་དང་དངེ་དསུ་
ཚན་རིག ཅསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་ཉནི་
གཅིག་གི་མཁས་པའི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་ཡོད། 
ད་ེཡང་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཐགོ་དབུ་འཛུགས་
མཛད་པའི་གནའ་དངེ་ལེགས་བཤད་དབར་
གི་བག་ོགླངེ་ལྷན་ཚོགས་གོ་སིྒག་ཞུ་མཁན་
དཔའ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་གི་ཡིག་ཚང་
ཡིན་ཞིང་།  བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་
རྒྱ་གར་གི་ཨང་རིྩས་མཁས་པ་སྐུ་ཞབས་སི་

ཀ་ེར་ཇུ་ C.K. Raju ལགས་དང་།  ཨི་
ཊ་ལིའ་ི Italy རྫས་སྦརོ་རིག་པའ་ིམཁས་

དབང་སྐ་ུཞབས་པརེ་ལུ་ཇི་ལུ་སི་  Pierluigi 

Luisi ལགས། འཇིག་རནེ་ཁམས་དང་ཁརོ་

ཡུག་རིག་པའི་ཐགོ་མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་ 
Come Carpentier de Gourdon ལགས།  
རྒྱ་གར་གངོ་ཁརེ་མུམ་བྷ་ེནང་རནེ་གཞི་བས་
པའི་འཕུལ་རིགས་ལྟ་ེགནས་ཁང་གི་སླབོ་
དཔནོ་སྐུ་ཞབས་ཀེ་རཱ་མ་ནཱ་སུ་བྲ་མནྱ་ཡམ་
སྭ་མི་  K. Ramasubramaniam  ལགས། 
བཀའ་བླནོ་ཁི་ཟུར་སླབོ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་སོགས་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་
ཉནི་གཅིག་གི་མཁས་པའི་བག་ོགླངེ་གཟབ་
རྒྱས་ངང་བསྐངོ་ཚོགས་མཛད་པ་མ་ཟད། 
ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་ད་རྒྱའི་ཐགོ་བརྙན་འཕནི་གི་
ལམ་ནས་ཐད་ཀར་རྒྱང་སངི་ཞུས་འདགུ །

ཚོགས་བརྡ་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དནོ་
ཚན་བཞི་བཅྱུ་པ་ནང་གསལ་ལརྟ། སབྐས་ ༡༦ 
པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསོ་
ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དང་པ་ོཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ 
ཚེས་ ༡ ནས་ ༣ བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་
བཞུགས་སྒར་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་ཁང་ད་ུའཚྱུགས་
གཏན་འཁལེ་སོང་ན། ཚོགས་མི་རྣམས་དསུ་ཐགོ་
ཚོགས་བཅར་ཐགོ སིྤ་འཐུས་རྣམས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ ཉནི་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་
སུ་ང་ོབཅར་འབརོ་ཐ་ོའགོད་འབུལ་གནང་དགོས་
བཅས་ཀི་ཚོགས་བརྡ་གསལ་བསྒགས་སུ། ཚོགས་
དུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༣ ལ།།

༸གངོ་ས་མཆོག་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་ད་ུ
ཆིབས་སྒྱུར་བསྐང་རྒྱྱུ །

༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༦ ཟླ་མཇུག་ཏུ་རྒྱ་གར་
ལྷ་ོཕོགས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླིང་ད་ུཆིབས་སྒྱུ ར་
བཀའ་དནི་བསྐང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པའི་གནས་ཚྱུལ་ཐནོ་
འདགུ ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་བཟུང་
ཉནི་གངས་བཅྱུ་ཙམ་རིང་གདན་ས་འབྲས་སྤུངས་
བ་ླསིྤར་སེར་འབྲས་དགའ་གསུམ་གཙོ་བརོ་གྱུར་
བའི་དགེ་འདནུ་པ་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་ལ་བསྙནེ་
རྫོགས་ཀི་སྡམོ་པ་བསྩལ་རྒྱྱུ ་དང་སྐུའི་འཁུངས་
སརྐ་གི་མཛད་སྒརོ་དབུ་བཞུགས་མཛད་རྒྱྱུ ། ག་ྭ
ཚང་ཁག་ལ་གནས་གཟིགས་མཛད་རྒྱྱུ ་སོགས་ཀི་
མཛད་འཆར་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩ ཉནི་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་
ཀི་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདགེས་ལས་གཞིའི་
གོ་སིྒག་འགོ་རིག་གསར་ཚོང་ལས་ཀི་བསམ་བླ་ོ
ཡོད་མཁན་བདོ་རིགས་གཞོན་སྐེས་ཚོར་རྒྱྱུ ས་
སནོ་ཐངེས་གཉསི་པ་གནང་འདགུ རྒྱྱུས་སནོ་ལས་
རིམ་ཐགོ་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཚེ་རིང་དནོ་
གུབ་མཆོག་དང༌། དུང་ཆེ་འཕནི་ལས་རྒྱ་མཚོ་
ལགས། དུང་ཆེ་དངསོ་གུབ་རྡ་ོར་ེལགས། ད་ེ
བཞིན་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བདེ་བཅས་ཕབེས་འདགུ 
ད་ཐངེས་ཞུ་སནྙ་འབུལ་མཁན་མི་གངས་བཅ་ོདགུ་
ནས་བདནུ་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་ཡོད་པ་དང༌། ད་ེ
ཚོའི་ཁངོས་ནས་མི་བཞི་སྔནོ་འགའོི་སྐདེ་སངི་སྦངོ་
བརྡར་ཆེད་ཚོང་ལས་གཉརེ་ཕགོས་དང་འབྲལེ་
བའི ་རྒྱ་གར་གི་མཐོ་སླབོ ་གགས་ཅན་ཞིག་ཏུ་
གཏངོ་རྒྱྱུ ་རེད་འདགུ ཚོང་ལས་པ་ད་ེདག་བརྒྱྱུད་
རང་རེའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ལས་རིགས་ཀི་གོ་སབྐས་
མང་ད་ུགཏངོ་ཐབས། ད་ེབཞིན་རིམ་པས་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་ཚོགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་གནས་
བབ་ཡར་རྒྱས་ས་བརན་ཡོང་རྒྱྱུ ་བཅས་རེད། ལོ་
སྔནོ་མར་རིག་གསར་ཚོང་ལས་ཀི་བསམ་བླ་ོཡོད་
མཁན་གཞནོ་སྐསེ་ཁག་གཅིག་ལ་ཚོང་ལས་གཉརེ་
ཕགོས་དང་འབྲལེ་བའི་སྔནོ་འགའོི་སྐདེ་སིང་སྦངོ་
བརྡར་དང༌། ཚོང་ལས་འཆར་གཞི་བཟ་ོའགདོ་
ཀི་རམ་འདགེས། ཚོང་ལས་དངསོ་སུ་གཉརེ་
ཕགོས་ཀི་ལམ་སནོ་མཐུན་འགྱུར། དབེ་སྐལེ་རམ་
འདགེས་དང༌། ཚོང་ལས་འག་ོའཛུགས་ཀི་མ་
དངུལ་མཐུན་འགྱུར་བཅས་སྦརོ་སྤདོ་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད་པ་རེད།།

བདོ་རིགས་གཞནོ་སྐསེ་ཚོར་རིག་གསར་ཚོང་
ལས་ཀི་རྒྱྱུས་སནོ་གནང་བ།

དག་ེབཤེས་མའ་ིརྒྱྱུགས་སྤདོ་སབྐས་བཞི་པ་བཙྱུན་དགནོ་དག་ེལནྡ་ཆོས་གླངི་ད་ུ
དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ 
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀིས་གོ་སིྒག་འགོ་རྡ་ས་མེག་གྷན་ད་ུ
ཡོད་པའི་བཙྱུན་དགནོ་དག་ེལནྡ་ཆོས་གླངི་ད་ུ
དག་ེབཤེས་མའ་ིརྒྱྱུགས་སྤདོ་སབྐས་བཞི་པ་ད་ེ
ཉདི་དབུ་འཛུགས་གནང་སོང་།  ད་ེཡང་གངོ་

ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཐགོ་བཙྱུན་
དགོན་ཁག་ལྔ་ས་ེརྡ་ས་དགེ་ལྡན་ཆོས་གླིང་། 
སྒལོ་མ་གླངི་། འཇམ་དབངས་ཆོས་གླངི་། 
བལ་ཡུལ་ཀ་ོཔཎ། བང་ཆྱུབ་ཆོས་གླངི་། 
བཅས་ཀི་ལོ་རིམ་དང་པ་ོནས་བཞི་པའི་བར་
གི་བཙྱུན་མ་གངས་ ༤༤ ནས་ཚད་མའ་ིརྩདོ་
རྒྱྱུགས་དང་འབྲ་ིརྒྱྱུགས་ཐགོ་ཆ་ཤས་བངླས་
ཡོད། ཐགོ་མར་ལོ་རིམ་དང་གཉསི་གཉསི་ཀི་
བཙྱུན་མ་རྣམ་པས་འབྲ་ིརྒྱྱུགས་འག་ོའཛུགས་
གནང་བ་དང་། ཚད་མའ་ིརྩདོ་རྒྱྱུགས་བཞསེ་
མཁན་འབྲས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་གླིང་གི་ལྷ་
རམས་དག་ེབཤེས་ཚེ་རིང་དར་རྒྱས་ལགས། 
འབྲས་སྤུངས་སྒ་ོམང་ལྷ་རམས་དགེ་བཤེས་

བསམ་གཏན་ཚེ་རིང་ལགས། དགའ་ལནྡ་
བང་རྩེའི་ལྷ་རམས་དགེ་བཤེས་འཆི་མེད་
བསན་འཛིན་ལགས། སེ་ར་བསེ་ཀི་ལ་ྷརམས་
དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསན་ཆོས་གགས་བཅས་
དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ལོ་རིམ་གསུམ་པ་དང་བཞི་
པ་གཉསི་ཀི་བཙྱུན་མས་ཚད་མའ་ིརྩདོ་རྒྱྱུགས་

འབུལ་འག་ོབཙྱུགས། རྒྱྱུགས་སྤདོ་སབྐས་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་
ཆོས་འབོར་མཆོག་གིས་གཙོས་ཆོས་རིག་
དུང་ཆེ་ཆྱུ་སྐ་སྦྲ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་ལགས། ཟུང་
དུང་ཐུབ་བསན་ཚེ་རིང་ལགས། ད་ེབཞིན་
འབྲལེ་ཡོད་ལས་བདེ་གཅིག་དང་དགེ་ལྡན་
ཆོས་གླངི་བཙྱུན་དགནོ་གི་ལས་བདེ། གསར་
འགོད་པ་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ 
སྐབས་དརེ་གསར་འགོད་པར་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་དགེ་བཤེས་མའི་རྒྱྱུ གས་སྤོད་
ལས་རིམ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་དནོ། ད་ེརིང་
གི་དག་ེབཤེས་མའི་རྒྱྱུགས་སྤདོ་འད་ིལོ་རིམ་
བཞི་པ་ད་ེཡིན་སབས། སིྤར་བཏང་ ༡༩༩༥ 

ནས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་དགེ་བཤེས་མའི་རྒྱྱུ གས་སྤོད་
གཏངོ་དགསོ་ཀི་འདགུ ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོའདགུ་ཅསེ་བཀའ་སླབོ་རབ་དང་རིམ་པར་
ཕབེས་ཡོད། ཡིན་ནའང་དག་ེལུགས་ནང་ལ་
དཀའ་ངལ་ཅྱུང་འཕད་ཡོད་པ་རེད། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༡ ལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༩ བའ་ིནང་ཆོས་བརྒྱྱུད་
ཁག་གི་ཚོགས་འད་ུའཚོགས་སྐབས་བཀའ་
མོལ་བྱུང་བ་རེད། སབྐས་དརེ་དག་ེལུགས་
ནང་ལ་དགེ་བཤེས་མ་གཏང་རྒྱྱུ ་ད་ེཆོས་
འདལུ  ་བའ་ིརིགས་ཤིག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞིག་
འཕད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམིན་གཞན་རྙངི་མ་
དང་ས་སྐ། བཀའ་བརྒྱྱུད་སོགས་ཆོས་བརྒྱྱུད་
གཞན་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་
མ་རེད། ཁངོ་ཚོར་སླབོ་དཔནོ་མ་དང་རབ་
འབམས་མ་སོགས་བྱུང་འདགུ དག་ེལུགས་
ནང་བྱུང་ཐུབ་མེད། ཡིན་ནའང་སབྐས་ད་ེ
དསུ་ང་ཆོས་རིགས་བཀའ་བླནོ་ཡིན་པའི་ཆ་
ནས་ངས་གསལ་བཤད་ཅིག་བས་པ་ཡིན། 
སིྤར་བཏང་ང་ཚོ་བདོ་ནང་ལ་ཕ་ོམོ་དབེ་

འབདེ་ཧ་ཅང་བྱུང་འདགུ་ཅསེ་ད་ེལ་ངས་རྩདོ་
གླངེ་བས་མངོ་། ང་ཚོ་བདོ་ནང་ད་ུད་ེརིགས་
དམིགས་སུ་བཀག་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་བྱུང་
མེད། གམོས་གཤིས་ཐགོ་ནས་དག་ེབཤེས་མ་
མེད་པ་ད་ེའད་ཆགས་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་
རྒྱ་གར་ད་ུབསླབེས་ནས་སླབོ་སྦངོ་བས་པ་ད་ེ
འད་རེད། ང་ཚོས་༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་པ་གཞིར་
བཞག་ས་ེཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༥ བའ་ི
ནང་ཚོགས་འད་ུཚོགས་ནས་གཏན་འབབེས་
བས་ཏ་ེལག་བསར་བས་པ་ཞིག་རེད། ད་ེ
རིང་འདརི་མི་ལོ་ ༡༧ རིང་གཞིས་བསེ་
གཉསི་ནས་དག་ེསླངོ་མ་བཟསོ་ནས་བསབླ་པ་
སླབོ་གཉརེ་བས་ཏ་ེཆ་སྙམོ་གི་ཐགོ་ནས་བརྒྱ་
ཆ་ ༦༥ ལོན་པ་ཡིན་ན། ལོ་ ༤ རིང་དག་ེ
བཤེས་མར་རྒྱྱུ གས་སྤོད་ཆོག་པར་གཏན་
འབབེས་བས་ཏ་ེལས་དནོ་རབ་དང་རིམ་པར་
སྤལེ་བཞིན་པ་རེད། ང་ཚོའ་ིརྒྱལ་རབས་ལོ་
རྒྱྱུས་ཐགོ་ནས་འད་ིཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པརོ་
བརིྩ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་སོགས་གསུངས།།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༧ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༤2

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་བདོ་ཀི་དསུ་སནོ་ཐངེས་བརྒྱད་པ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ 
ནས་ཕི་ཚེས་ ༢༤ བར་བཅས་ཉནི་གངས་
བདནུ་རིང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གངོ་ཁརེ་བིར་
རི་སི་བནེ་ད་ུཐངེས་བརྒྱད་པའི་བདོ་ཀི་དསུ་
སནོ་ཞེས་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་འབྲལེ་
བའ་ིཐགོ་ནས་གླུ་གར་སྤ་ོཚོགས་དང་། བག་ོ
གླངེ་གླངེ་སགེས་ཀི་ལས་རིམ་དང་ཟབ་སྦངོ་། 
ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་ནང་གི་བདོ་ཁིམ་སླབོ་ཕུག་
ཁག་གི་སླབོ་ཡོན་ཆེད་མ་དངུལ་བསྡུ་རུབ་
གནང་བ་སོགས་བདོ་ཀི་དསུ་སནོ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་
བ་ཞིག་སུང་བརིྩ་གནང་ཡོད་འདགུ ད་ེཡང་
དསུ་སནོ་ཐོག་སྐབས་རེ་གླིང་མཆོག་སུྤལ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཕབེས་པ་དང་། སབྐས་
དརེ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་གནས་སྡདོ་གཞས་
པ་བསན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་བདོ་
ཀི་རིག་གཞུང་དང་འབྲལེ་བའི་གཞས་སྣ་
གཟགིས་འབུལ་ཞུས། གཞན་ཡང་སབྐས་
དརེ་གླིང་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་དང་། ད་ེ
བཞིན་ས་ཁུལ་དའེི་བདོ་མིས་གཙོས་འབུྲག་
དང་འབྲས་ལྗངོས་བཅས་ཀི་མི་མང་རྣམས་
ལའང་མཇལ་ཁ་གནང་ཡོད་འདགུ
གཞན་ཡང་དསུ་སནོ་སྐབས་ཀི་སྐུ ་མགནོ་
རྒྱལ་སིྤའི་ཐོག་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐོབ་ཆེད་

འཐབ་རྩདོ་གནང་མཁན་གགས་ཅན་པ་ལམྕ་
སྐ་ུཝན་ད་ན་ཤི་ཝ་ Dr. Vandana Shiva 

ལགས་ཀིས་གོ་ལ་འདིའི་སངེ་ཞི་བད་ེསུྐན་

དགསོ་པ་དང་། བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་གླངི་ཆེན་
ཨེ་ཤི་ཡར་ཇི་ཙམ་གལ་འགངས་ཆེ་ཚྱུལ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་ཀང་གནང་།
ད་ེབཞིན་དསུ་སནོ་ཐགོ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡེ་བདོ་
དནོ་ལནྷ་ཁང་ Australian Tibet  Council 
གིས་ག་ོསིྒག་འགོ་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་སྐརོ་ཆེད་
ལས་མི་སྣ་མགནོ་འབདོ་ཀིས་བག་ོགླངེ་གླངེ་
སགེས་ཀི་ལས་རིམ་ཞིག་བཀདོ་སིྒག་གནང་
བའ་ིནང་། བདོ་ཀི་ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་ཚེ་
རིང་རྡ་ོར་ེལགས་དང་། ཁ་ེན་ཌའ་ིཁརོ་ཡུག་
ཐགོ་ཆེད་ལས་པ་མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་མི་

ཤལ་བྷུག་ལེ་ Michael Buckley ལགས། 
གཞན་ཡང་མཁས་དབང་ཁག་གཅིག་བཅས་
བག་ོགླངེ་ཧ་ཅང་ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད་པ་མ་

ཟད། བསན་འཛིན་ཚེ་བརན་ལགས་ཀིས་
བཟ་ོསུྐན་གནང་བའ་ི Bringing Tibet 

Home ཞསེ་པའ་ིགླགོ་བརྙན་ཞིག་གཟགིས་
འབུལ་དང་སྒྱུ ་རྩལ་འགམེས་སནོ་སོགས་
གནང་ཡོད་འདགུ ད་ེམཚྱུངས་བདོ་ཀི་དསུ་
སནོ་འགན་འཛིན་གཞས་པ་བསན་འཛིན་
ཆོས་རྒྱལ་ལགས་དང་ཨོ་སི ་ཊོ ་ལོ ་ཡའི ་
གཞས་སྣ་ར་ུཁག་ཁག་གཅིག བདོ་རིགས་
གཞས་པ་གཞས་མ་བཅས་ཀིས་གླུ་དབངས་
ལེན་པ་སོགས་ཀི་དསུ་སནོ་རྒྱས་པ་ཞིག་སུང་
བརིྩ་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

སརྦ་ཛིལ་རྒྱལ་སར་བདོ་ཀི་རྩ་རུླང་སྒམོ་སུྒབ་དང་བདོ་སནྨ་བཅས་ཀི་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །སརྦ་ཛིལ་རྒྱལ་ས་སོ་པ་ོལོའ་ིནང་
རནེ་གཞི་བས་པའི་མ་སུ་བྷ་རའི་གསོལ་
མགནོ་ཁང་ Hotel Matsubara in Sao 

Paolo City  ད་ུབདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། 
ཡུལ་སལོ་གོམས་གཤིས་སོགས་སྔར་ལྷག་
རྒྱྱུ ས་མངའ་ཡོང་ཆེད་མཁས་དབང་ཁག་
གཅིག་གདན་ཞུས་ཀིས་གསུང་བཤད་ལས་
རིམ་གོ ་ སིྒག་གནང་དང་གནང་བཞིན་
པར་བརནེ། ཐངེས་འདརི་གསུང་བཤད་
ལས་རིམ་ཐེངས་གསུམ་པ་ད ེ་བཞིན་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ ཉནི་ག་ོ
སིྒག་གནང་ཡོད་པ་དང་། སབྐས་དརེ་ཨ་
རིའི་ཊེག་ས་སི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ 
University of Texas གི་སནྨ་གི་སྡ་ེཚན་
ནས་འབྲས་ནད་ཉམས་ཞིབ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་
ངེས་སནོ་པ་མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་ཨ་ལི་
ཇནེ་ཌ་ོ Alejandro ལགས་ཆེད་འབདོ་
གནང་ནས་ཁངོ་གིས་སབྐས་དརེ། རང་
ཉིད་བདོ་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཐོག་
རྒྱྱུས་མངའ་ཇི་བྱུང་དང་། བདོ་ཀི་རྩ་རུླང་
སྒམོ་སུྒབ་དང་བདོ་སནྨ་བཅས་ཀི་སྐརོ་གསུང་
བཤད་གནང་བ་མ་ཟད། ཁངོ་ད་ེས་ྔཕི་ལོ་ 
༡༩༨༩ ལོར་ཐངེས་དང་པརོ་ཧ་ིམཱ་ལ་ཡི་
རི་རྒྱྱུད་ལ་དྭགས་དང་རྡ་རམ་ས་ལར་བསྐདོ་
ད་ེ༸གངོ་ས་མཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུས་མངོ་བའི་

ལོ་རྒྱྱུས་དང་། ཕི་
ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་
༸གོང་ས་མཆོག་ལྷ ་ོ
ཨ ་ མི ་ རི ་ཀའི ་ ཡུལ ་
གུ་ཨར་ཇེན་ཊི་ནར་
ཆིབས ་སྒྱུ ར ་ཐེངས ་
ད ང ་ པོ ་ བ སྐ ང ས ་
སྐབས ་ཁོང ་ལ ་བ ོད ་
ཀི་ཆོས་དང་གསོ་བ་
རིག་པའི་སྐརོ་ད་ོསྣང་
ཤུ གས ་ ཆེ ་ སྐེ ་ འགོ ་
ཚྱུགས་སྐརོ་གི་ལོ་རྒྱྱུས། ད་ེབཞིན་བདོ་
ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་དམིགས་བསལ་ཁད་
ཆོས་ནི་ལུས་ཀི་ནད་གཞི་བཅོས་ཐབས་
ཙམ་མིན་པར་སེམས་ངལ་སོགས་ནང་གི་
བསམ་བླ་ོདང་འབྲལེ་བའི་དཀའ་ངལ་ད་ེ
དག་ཀང་སེལ་ཆེད་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་ཡོད་
སྐརོ། ལུས་སེམས་གཉསི་དབར་འབྲལེ་
བ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་བཞིན་དངེ་སྐབས་རིག་
གསར་ཚན་རིག་དང་ནང་ཆོས་དབར་
ལུས་སེམས་གཉིས་ཀི་ལྟསོ་འབྲལེ་བཞིན་
འབྲལེ་བ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་སྐརོ། ད་ེམཚྱུངས་
ཁོང་ཉིད་གཙྱུག་ལག་སླབོ་ཁང་ད་ུའག་ོབ་
མིའི ་ རིན་ཐང་དང་སྨན་སོགས་ཀི ་སྐརོ ་
ཕག་ལས་གནང་སྐབས་མངོ་ཚོར་ཇི་བྱུང་། 

ལགྷ་པར་བདོ་ཀི་སལོ་རྒྱྱུན་རྩ་རུླང་སྒམོ་སུྒབ་
ཉམས་ལེན་བས་པ་ད་ེབཞིན་མི་ཚེའི་ནང་
སེམས་ངལ་རིགས་ཀི་དཀའ་ངལ་སེལ་
རྒྱྱུར་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ། ད་ེབཞིན་ MD 

Anderson Cancer Center ནང་འབྲད་
ནད་རྣམས་ལ་རྩ་རུླང་སྒམོ་སུྒབ་ཀི་ཉམས་
ལེན་བས་པ་བརྒྱྱུ ད་ནད་གཞི་དརེ་གདངོ་
ལེན་བ་རྒྱྱུར་ཕན་ཐགོས་ཇི་བྱུང་སྐརོ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་རསེ་ལྷ་ོཨ་མི་རི་
ཀའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་ཀིས་སྦར་ཛིལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་
ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་ཏ་ེཐེངས་
དའེི་ལས་རིམ་ལེགས་པར་མཇུག་སིྒལ་ཡོད་
འདགུ་པ་བཅས། །

གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིདག་ེའསོ་པ་རྣམས་ལ་
རྩདོ་རྙགོ་འདམུ་སིྒག་སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་

འག་ོའཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་
འགོ་ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
ད་ུའག་ོབཞིན་པའི་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་དགེ་

རན་འསོ་སྦངོ་བ་རྣམས་ལ་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༢ ནས་ ༥ བར་ཉནི་གངས་བཞིའ་ིརིང་རྩདོ་
རྙགོ་འདམུ་སིྒག་སྐརོ་ཟབ་སྦོང་ཞིག་འགོ་
འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཟབ་སྦངོ་སླབོ་
ཁིད་གནང་མཁན་དྷ་ས་བདོ་ཀི་རྩོད་རྙགོ་
འདམུ་སིྒག་ལྟ་ེགནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
ཀརྨ་ལེགས་བཤད་ལགས་དང་།  
 ཉམས་ཞིབ་པ་བསོད་ནམས་
དབང་ཕྱུག་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཡིན་འདགུ་ད་ེ
ཡང་ཟབ་སྦངོ་གི་ཐགོ་མར་སླབོ་ཁིད་གནང་
མཁན་དང་འསོ་སྦངོ་བ་རྣམས་རིམ་བཞིན་
སོ་སོའ་ིང་ོསྤདོ་དང་སྦྲགས། ལྟ་ེགནས་ཁང་
ད་ེཉིད་གསར་འཛུགས་གནང་བའི་དགོས་

དམིགས་དང་ད་བར་ལོ་ང་ོབཅ་ོལ་ྔལགྷ་རིང་
ཟབ་སྦོང་དང་སྦོང་བརྡར་ཇི་ཙམ་གོ་སིྒག་
ཞུས་པ། དསེ་རང་རེ་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་

ནང་ཕན་ནསུ་དང་འབྲལེ་བའི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་
གནང་བ་དང་སྦྲགས། རྩདོ་རྙགོ་གི་ང་ོབ་ོ
དང་རྩོད་རྙགོ་འབྱུང་གཞི་བཅས་ཀི་སྐརོ་
རྒྱབ་ལྗངོས་གནས་ལུགས་ཡིག་ཐོག་ནས་
འགལེ་བཤད་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་གནང་ཡོད་
པ་མ་ཟད། འསོ་སྦངོ་བ་ནང་ཁུལ་བདེ་
སྒ་ོའད་མིན་གི་ལམ་ནས་རྩོད་རྙགོ་འབྱུང་
སངས་དང་དརེ་གདངོ་ལེན་བདེ་ཕགོས་ཀི་
འཁབ་ཚན་ཐུང་ངུ་བརྒྱྱུ ད་ངོ་སྤོད་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད། དག་ེའསོ་པ་རྣམས་ནས་
ཀང་ཟབ་སྦངོ་དའེ་ིནང་ད་ོདབིངས་ཆེན་པའོ་ི
ཐགོ་ནས་མཉམ་ཞུགས་གང་ལེགས་གནང་
བཞིན་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།།

དག་ེའདནུ་པ་བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསན་ལགས་
འཛིན་བཟུང་བས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢ 
ཉནི་རྔ་པ་ཀིར་ིདགོན་པ་ནས་ཡིན་པའི་དགེ་

འདནུ་པ་བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསན་ལགས་ཀིས་རྔ་
བ་རྫངོ་གི་ཁམོ་གཞུང་ད་ུཞི་བའི་སདྐ་འབདོ་
གནང་ས་ེཉནེ་རགོ་པས་འཛིན་བཟུང་བཙན་
འཁདི་བས་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་ཐནོ་འདགུ ད་ེ
ཡང་བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚྱུལ་སྤལེ་

བ་ལརྟ་ན། བདོ་ནང་གི་ཕི་དའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༣ 
པའ་ིཐགོ རྔ་བ་རྫངོ་གི་ཁམོ་གཞུང་ད་ུདག་ེ

འདུན་པ་བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསན་
ལགས་ཀིས་ལག་ཏུ་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་བཟུང་ས།ེ སདྐ་
འབདོ་རྒྱག་བཞིན་ཞི་བའི་གོམ་
བགདོ་གནང་ཡོད་པ་དང་།  ད་ེ
མ་ཐག་ཉནེ་རགོ་པ་བསླབེས་ཏ་ེ
ཁོང་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁིད་
བས་ཡོད་འདགུ
  དགེ ་ འ དུན ་ པ ་ བླ ོ ་
བཟང་ཐུབ་བསན་ལགས་ན་ིརྔ་བ་
ཀིར་ིདགནོ་ནས་ཡིན་ཞིང་། རྔ་
བ་རྫོང་རྨེ་རུ ་མ་ཡུལ་ཚོའི ་རུ ་

ཆེན་དང་པ་ོནས་ཡིན་འདགུ ད་ལའྟ་ིཆར་
ཁོང་གི་གནས་སངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་
མེད་སོགས་ཅི་ཡང་ཤེས་རགོས་ཐུབ་ཀི་མེད་
སབས། ཁངོ་གི་ཁིམ་མི་སོགས་ཀིས་སེམས་
འཚབ་ཆེན་པ་ོབདེ་བཞིན་ཡོད་འདགུ །

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༧ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༤ 3

ཁང་པ་བགོས་གཏངོ་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །རྡ་ས་གངས་སིྐད་ལས་བདེ་གསོལ་
ཚང་གི་ཉ་ེའདབས་སུ་ཡོད་པའི་འགོ་ཐོག་
ཁང་མིག་རྒྱ་ཁནོ་ཁུ་ ༣༠’x༢༠’x༨་
༩’ ཅན་གཅིག་དང་། ཐབ་ཚང་རྒྱ་ཁནོ་
ཁུ་ ༡༩་༡༡’x ༩་༤’x ༡༠་༢’ ཅན་ཇ་
ཁང་ངམ་ཟ་ཁང་ (Cafeteria or Canteen) 

ཆེད་བ ོགས་གཏོང་ཞུ ་འཆར་ལགས་ན། 
བགོས་ལེན་འཛུལ་ཞུགས་གཏའ་དངུལ་ཧནི་
སྒརོ་ ༡,༠༠༠། ཕུལ་འབརོ་བྱུང་མཚམས་
བགོས་འགན་འགེངས་ཤོག་རིན་མེད་ཞུ་
ལེན་ཆོག་རྒྱྱུ ་དང་། བགོས་ལེན་འགངེས་
ཤོག་ཞིབ་བཀང་གིས་ (Sealed Envelope)

དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༡ ཕི་དའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༥ 

འགངས་མེད་ཕུལ་ཟནི་པ་གནང་དགསོ། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣ ས་ྔདའོ་ིཆྱུ་
ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐགོ་གསང་བའ་ིབགོས་ལེན་
འགངེས་ཤོག་ (Sealed Envelope) ཁ་ཕསེ་
རྒྱྱུ ་ཡིན་པའ་ིགསལ་བསྒགས་སུ། དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༥ ཚེས་ ༣ ལ།
འབྲལེ་གཏུགས་ཞུ་ཡུལ། དཔལ་ལས་དུང་
གཞནོ་དག་ེའདནུ་ཆོས་འཕལེ་ལགས།
ཞལ་པར་ཨང་། ༠༡༨༩༢í་་༢༢༢༤༨༧། 
༢༢༣༧༣༨
ཕག་ཁརེ་ཞལ་པར་ཨང་། ༨༩༨༨༡༥༦༥༣༧
གླགོ་འཕནི། Email: finance@tibet.net

ཨ་རིའ་ིགཞུང་གི་རྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་སུང་སྐབོ་ཚན་པས་
རྒྱ་ནག་ལ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་བས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢ 
ཉནི་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་
རང་དབང་སུང་སྐབོ་ཚན་པས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ལོའི ་ ལོ ་འཁོར་སྙན་ཐོ་ ཞིག་འདོན་སྤལེ ་
གནང་བའི་ནང་འཛམ་གླིང་ཁནོ་ཡོངས་ཀི་
ཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་ཉནེ་ཚབས་ཤུགས་
ཆེ་འཕད་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་འཁདོ་འདགུ ད་ེ
ཡང་སནྙ་ཐའོི་ནང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཆོས་དད་
རང་དབང་སྐརོ་འཁདོ་དནོ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ལོའི ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་
ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་
རོལ་བཏང་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་
སིྤའི་སངེ་རང་ཉིད་ལ་བདནེ་པ་ཡོད་ཁུལ་
བདེ་བཞིན་ཡོད་ཀང་། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་
ད་ུམི་སྒརེ་དང་ཚོགས་སྡ་ེཁག་སུ་རུང་གིས་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་ཚྱུལ་ལནྡ་ཁིམས་
ལུགས་དབང་བསྒྱུ ར་ཐོག་ནས་འག་ོརྒྱྱུ འི་
ལམ་སལོ་དརེ་རྒྱབ་སྐོར་བས་པ་ཡིན་ན་
དརེ་དམ་བསྒགས་བས་དང་བདེ་མུས་ཡིན། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡུ་གུར་ཁ་ཆེ་བ་དང་
བདོ་རིགས་ནང་པའི་ཐགོ་སུན་གཙེར་དང་
དག་གནནོ་མུ་མཐུད་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་

ཟད། བདོ་ཀི་སྐབས་མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ི
ཡང་སདི་ངསོ་འཛིན་བདེ་རྒྱྱུའ་ིབདག་དབང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་སྐརོ ་
བརདོ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་དང་། 
ཡང་སྙན་ཐའོི་ནང་འཁོད་དནོ། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བ ོད ་ མི ་ནང་པ ་
རྣམས་ཀི་ཐོག་དམ་བསྒགས་
ཤུགས་ཆེ་བས་པ་བརྒྱྱུ ད་བདོ་
པའི་རིག་གཞུང་དང་ཆོས་དད་
ཐོག་སངས་འཛིན་དང་དག་
གནནོ་བདེ་བཞིན་ཡོད། བདོ་
པའི་དགོན་སྡ་ེཁག་གི་ནང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི ་ལས་བེད ་པ་
ཚོས་ད་ོནན་ཐགོ་རགོ་ཞིབ་བདེ་
བཞིན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་དཔནོ་རིགས་ཚོས་དགནོ་པའ་ིནང་
དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དལི་བསྒགས་རྒྱ་
ཆེ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་འཁདོ་ཡོད། ད་ེ
བཞིན་སནྙ་ཐའོ་ིནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
མི་ཆོས་བདེ་དགེ་འདནུ་པ་གཞོན་སྐསེ་ཚོའི་
སླབོ་གཉརེ་གནང་ཕགོས་ཐད་བྱུས་གཏགོས་

ཧ་ཅང་བདེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་འཁོད་པ་ཙམ་
མ་ཟད། བདོ་མིའ་ིརང་སགེ་ལས་འགུལ་

སྤལེ་མཁན་ཇེ་མང་ད་ུའག་ོབཞིན་པ་དང་། 
བདོ་མི་སིྤ་ཚོགས་ལས་འགུལ་བ་དང་ཆོས་
ཕགོས་ཀི་དབུ་ཁདི་སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་བད་ེ
ལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བཙོན་ཁང་ནང་གླ་ོ
བུར་ད་ུའདས་གངོས་ཕིན་པ་སོགས་གསལ་
བཏནོ་གནང་འདགུ །

བདོ་མིའ་ིན་གཞནོ་ལ་འག་ོཁདི་ཟབ་སྦངོ༌།  
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ ནས་ ༣༡ བར། 
ཚོགས་ཡུལ། གངས་སིྐད་གཉའ་ཁ་ིཚོགས་ཁང༌།  རོགས་ཚོགས། DFATD, Canada
ཟབ་སྦངོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ལ་ཚང་དགསོ་པའ་ིཆ་རྐནེ་ཁག 
*· ད་བར་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲལེ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་གང་རུང་གིས་གོ་སིྒག་ཞུས་

པའ་ིའག་ོཁདི་ཟབ་སྦངོ་ནང་ནམ་ཡང་ཞུགས་མངོ་མེད་པ་ཞིག  
*· ཉ་ེབའ་ིགཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ U.G ལོ་རིམ་གཉསི་པ་དང་ད་ེལས་མཐ་ོབའ་ི

ནང་སླབོ་གཉརེ་བདེ་བཞིན་པའ་ིསླབོ་མ་ཞིག 
*· ས་གནས་སླབོ་ཕུག་ཚོགས་པའམ་གཞནོ་ནའུ་ིར་ུཁག་ནས་འདམེ་སུྒག་བས་པ་ཞིག 
*· གལ་ཏ་ེསླབོ་ཕུག་ཚོགས་པ་དང་གཞནོ་ནའུ་ིར་ུཁག་མེད་པའ་ིས་གནས་ནས་ཡིན་ན་རང་

ངསོ་ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཐ་ོའགདོ་བ་དགསོ། 
ས་མིག་གངས་ཚད་ཆ་བགསོ།  
*· ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པའི་སོླབ་གཉརེ་བདེ་བཞིན་པའི་རྒྱ་གར་ནང་གི་གངོ་

ཁརེ་ཆེ་ཁག་ ༡༥ ནས་བུ་རེ་དང་བུ་མོ་རེ་བཅས་ཁནོབསྡམོས་སླབོ་ཕུག ༣༠ ། 
*· རྒྱ་གར་ནང་གི་བདོ་ཀི་རིག་གནས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ ༥ ནས་བུ་རེ་དང་བུ་མོ་རེ་བཅས་

ཁནོ་སོླབ་ཕུག་གངས་ ༡༠ ། 
*· རྒྱ་གར་ནང་གི་གངོ་ཁརེ་ཆེ་ཁག་བྷངེ་ག་ྷལོར་དང༌། ཆི་ནའཱ།ི དྷ་ིལི། མཱའ་ེསོར། བ་ྷརོ་

ཊ་བཅས་ ༥ ནང་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པའ(ིP.G)སླབོ་གཉརེ་བདེ་བཞིན་པ་བུ་རེ་
དང་བུ་མོ་རེ་བཅས་ནས་ཁནོ་སླབོ་ཕུག་གངས་ ༡༠ ། 

*· བལ་ཡུལ་ནང་མཐ་ོསླབོ་འགམི་བཞིན་པའ་ིསླབོ་ཕུག་བུ་ ༣ དང༌། བུ་མོ་ ༣ བཅས་
ཁནོ་བསྡམོས་གངས་ ༦། 

འདམེ་སུྒག་བ་སངས། 
*· ས་གནས་སླབོ་ཕུག་ཚོགས་པའམ་གཞནོ་ནའིུ་རུ་ཁག་གིས་གངོ་གསལ་ཆ་རྐནེ་ཁག་ལ་

གཞིགས་ཏ་ེའག་ོམི་གདམ་རྒྱྱུ ། 
*· ས་གནས་སླབོ་ཕུག་ཚོགས་པའམ་གཞནོ་ནའིུ་རུ་ཁག་གིས་འདམེས་སུྒག་ཟནི་པའི་འག་ོ

མིའ་ིཐ་ོགཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ འགངས་
མེད་འབུལ་དགསོ། 

*· དསུ་བཀག་ནང་འག་ོམིའི་ཐོ་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་བྱུང་
རིགས་ཀི་ས་མིག་རྣམས་སླབོ་ཚོགས་མང་བའ་ིས་གནས་ཁག་ལ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན། 

· ལམ་བར་ད་ུའགུལ་བཞུད་སབྐས་རཱ་ཇི་ད་ྷན་ིམ་ཡིན་པའི་གང་གླགོ་རིམ་པ་གསུམ་
པའ་ིམེ་འཁརོ་དང༌། གང་གླགོ་མེད་པའ་ིསིྤ་སྤདོ་རླངས་འཁརོ་གིརིན་བབ་དང༌། ཉནི་རེར་
ཟས་དདོ་ཧནི་སྒརོ་ ༣༠༠ དང༌། ལམ་བར་ད་ུཞག་སོྡད་བ་དགསོ་རིགས་ལ་ཞག་རེར་ཁང་
རིན་ཧནི་སྒརོ་ ༥༠༠ རེ་འད་ིག་ཤེས་རིགས་ལས་ཁུངས་ནས་ནར་གཏངོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
· ཟབ་སྦངོ་ཚོགས་ཡུན་རིང་རང་ཉདི་ཀི་གཉནེ་ཉ་ེསོགས་ཀི་གམ་ད་ུགནས་སྡདོ་
བདེ་མཁན་ལ་ཉནི་རེར་ཧནི་སྒརོ་ ༥༠༠ དང༌། སོྡད་གནས་འདགི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀིས་ག་ོསིྒག་གནང་དགསོ་རིགས་ལ་ཉནི་དདོ་ཧནི་སྒརོ་ ༢༥༠ རེ་འད་ིག་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀིས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡན།ི  
སྡདོ་གནས་འད་ིནས་ག་ོསིྒགས་གནང་དགསོ་རིགས་རྣམས་ཀི་མིང་ཐ་ོཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ 

ཚེས་ ༡༧ འགངས་མེད་འད་ིག་ཤེས་རིག་ལསཁུངས་སུ་ཕུལ་ཟནི་
པ་དགསོ། སླབོ་ཕུག་རང་ཉདི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ ཕི་
ད་ོཕག་ཚོད་ ༥།༠༠ སྔནོ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུའབརོ་ཐ་ོའགདོ་
དགསོ་སིན་པ། 
འག་ོསོང་དངུལ་བབ་ཕིར་སླགོ་གནང་ཕགོས་ཀི་སིྒག་གཞི། 
ལམ་བར་གི་འག་ོསོང་ཇི་སོང་ཕིར་ཐབོ་ཡོང་ཆེད་འག་ོསོང་འགེང་
ཤོག་འགངེ་སབྐས་མེ་འཁརོ་དང་། རླང་འཁརོ། ཁང་རིན་སོགས་
ཀི་འཛིན་ཤོག་དང་། ཐབོ་འཛིན། ད་ེབཞིན་བྱུང་འཛིན་ང་ོམ་ཇི་
ཡོད་མཉམ་སྦར་དགསོ་པ་ཡིན། རྒྱྱུ ་མཚན་ཡང་དག་ཡོད་རངུ་བྱུང་
འཛིན་སོགས་མེད་པ་རྣམས་ལ་འག་ོསོང་ཕིར་སླགོ་མི་ཐབོ། ད་ེཡི་
འགན་འཁ་ིན་ིད་ོབདག་སོ་སོ་ལས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་མེད། 
ཟབ་སྦངོ་སབྐས་གནོ་ཆས་གནོ་སངས་ཀི་ལམ་སནོ། 
· བུ་རྣམས་ཀིས་བདོ་བཟའོ་ིསདོ་ཐུང་དང༌། བྱུང་ན་རས་
ཆ་དང་ད་ེམིན་ཚད་ལནྡ་ཇིན་གི་གསོ་ཐུང་གནོ་ནས་ཡོང་དགསོ། 
· བུ་མོ་རྣམས་ཀིས་བྱུང་ན་བདོ་ཆས་དང༌། ད་ེམིན་བདོ་
བཟའོ་ིསདོ་ཐུང་དང༌། རས་ཆའམ་ཚད་ལནྡ་ཇིན་གི་གསོ་ཐུང་གནོ་
ནས་ཡོང་དགསོ། 
འབྲལེ་གཏུགས་བ་ཡུལ།  
· དབུས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
མདནུ་ལམ་སླབོ་སནོ་ཚན་པ།  
· ལས་ཁུངས་ཀི་ཁ་པར་ཨང་གངས། ༠༡༨༩༢ ༢༢༧༥༧༢ 
· ལག་ཐགོ་ཁ་པར་ཨང་གངས། ༠༩༨༨༢༤༠༣༧༡༢། 
༠༩༨༠༥༦༩༥༦༦༩། ༠༩༨༠༥༥༦༢༩༩༧ 
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ལ།                                        
                                   

  ཟུང་དུང་སྒལོ་དཀར་དབང་མོ། 
  མདནུ་ལམ་སླབོ་སནོ་ཚན་པའ་ིའགན་འཛིན། 

 List of places & seat distribution (56 seats): 
a) List of Cities: No. of Seats
1. Bangalore 2 seats 
2. Chennai 2 seats 
3. Mysore 2 seats 
4. Baroda 2 seats 
5. Delhi 2 seats 
6. Chandigarh 2 seats 
7. Mangalore 2 seats 
8. Vijawada 2 seats 
9. Darjeeling 2 seats 
10. Sikkim 2 seats 
11. Kolkata 2 seats 
12. Pune 2 seats 
13. Jullundhar 2 seats 
14. Dehra Dun 2 seats 
15. Shimla 2 seats 

b)  Postgraduate & above seats based on student population 
1. Delhi 2 seats 
2. Bangalore 2 seats 
3. Mysore 2 seats 
4. Chennai 2 seats 
5. Baroda 2 seats 

c)  Tibetan Learning Center
1. Central University of Tibetan 

Studies, Sarnath
(2 seats) 

2. College for Higher Tibetan Stud-
ies, Sarah

(2 seats) 

3. Tibetan Medical & Astrological 
Institute, Dharamsala

(2 seats) 

4. Dalai Lama Institute of Higher 
Education, Bangalore

(2 seats) 

5. Tibetan Transit School (TTS), 
Dharamsala

(2 seats) 

d) Tibetan College Students study-
ing in Nepal:

06 Seats 

 

༄༅།།༸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།།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༧ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༤4

ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཇ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༢༧ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་
སིད་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རི་སྒོལ་མ་མཆོག་རྒྱ་
གར་བང་ཕོགས་ཇ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་
སྡའེི ་སིྤ ་ཁབ་བླནོ ་ཆེན་ལྕམ་སུ་མེ་བྷུ བ་བྷ་
མུབ་ཏ་ི Mehbooba Mufti མཆོག་
གིས་གཙོས་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་

གཞནོ་པ་མཆོག་དང་། མངའ་སྡའེ་ིམཉམ་
འབྲེལ ་བླ ོན ་ ཆེན ་ ཚེ ་ རིང ་རྡ ོ་རེ ་མཆོག ་
བཅས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ས།ེ བཙན་
བོལ་བདོ་མིར་མཐུན་རྐེན་སྦོར་སྤོད་བེད་
ཕགོས་ཀི་སདི་བྱུས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཞསེ་ 
པ ་རྒྱ ་གར ་ད བུས ་ག ཞུང ་ གིས ་གཏན ་
འབབེས་གནང་བའི་སིད་བྱུས་ད་ེམགགོས་

མྱུ ར ་ཕག ་བསར ་གནང ་ཐབས ་དང ་ ། 
མངའ་སྡའེི་ནང་གནས་སྡདོ་བཙན་བལོ་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་རྒྱ་
གང་ཆེ་གནང་སྐོང་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་
ཡང་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁུལ་དའེ་ིབདོ་མི་
རྣམས་ལ་བཟའ་འབུྲའ་ིལག་དབེ་ ration 

card ཀི་མཐུན་འགྱུར་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའ་ི
རེ་སྐལུ་ཡང་ཞུས་ཡོད། ད་ེབཞིན་ལ་དགྭས་
ལྷ་ོབང་གཉསི་ཀི་བདོ་མི་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་
རོགས་རམ་མུ་མཐུད་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་
འབདོ་སྐུལ་གི་ཞུ་སྙན་ཞིག་ཀང་ཕུལ་འདགུ 
མཇལ་འཕད་སྐབས་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་ཕག་
རགས་སུ་སནོ་པའ་ིསྐ་ུབརྙན་ཞིག་དང་མཇལ་
དར་བཅས་ཕུལ་ཡོད། སབྐས་དརེ་མངའ་
སྡའེི ་མཉམ་འབྲལེ་བླནོ་ཆེན་སྐུ ་ཞབས་ཚེ་
རིང་རྡ་ོར་ེམཆོག་གིས་ཀང་བང་ཐང་ས་ཁག་

རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ངོས་ནས་བཀའ་
འཁལོ་ཐབོ་པའ་ིལས་གཞི་ལག་བསར་གནང་
གི་ཡོད་སྐརོ་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་སནྙ་
སེང་ཞུས་འདགུ ཕི་ཚེས་ ༢༨ ཉནི་ནང་
སིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་མངའ་སྡའེི་སིྤ་
ཁབ་བླནོ་ཆེན་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ནིར་མལ་
ཀུ་མར་སིངྒ་ Nirmal Kumar Singh 

མཆོག་གི་བཞུགས་གནས་སུ་ཆེད་ཕབེས་
ཀི་མཇལ་འཕད་དང་སྦྲགས། བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་བཙན་བོལ་བདོ་མིར་མཐུན་
རྐེན་སྦོར་སྤོད་བེད་ཕོགས་ཀི་སིད་བྱུས། 
༢༠༡༤ ཞསེ་པ་ད་ེཉདི་ལག་བསར་གནང་
ཐབས་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཡང་
ཞུས་འདགུ ཐངེས་འདརི་ནང་སདི་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་དང་ལྷན་ནང་སིད་དུང་འཕར་
དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུབ་ལགས་དང་། ལ་དགྭས་
བསོད་ནམས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་

ཀི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཚེ་བརན་དབང་ཕྱུག་
ལགས། ནང་སདི་དུང་ལས་དངསོ་གུབ་འདོ་
ཟརེ་བཅས་ལནྷ་བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས། །

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་སིྤ་ཟུར་མགནོ་པ་ོརྡ་ོར་ེལགས་དམ་པ་དསེ་བརྩམས་པའ་ིདཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༢༩ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་
སྐོང་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་གིས་རྡ་ས་བདོ་
ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་སིྤ་
ཟུར་དམ་པ་མགོན་པ་ོརྡ་ོརེ་ལགས་ཀི་མི་
ཚེའི་ལོ་རྒྱྱུ ས་དང་འབྲལེ་ནས་དསུ་རབས་
གསར་རྙངི་གི་བདོ། ཅསེ་པའ་ིལོ་རྒྱྱུས་དབེ་
ཕངེ་སདོ་སདྨ་གཉསི་དབུ་འབདེ་དང་འབྲལེ་
གསུང་བཤད་གནང་སོང་། ད་ེཡང་གངོ་
ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༤ ཐགོ་
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོ
བཟང་སེངྒ་ེམཆོག་དང་། དམིགས་བསལ་
སྐ་ུམགནོ་བཀའ་ཟུར་འབྲངོ་ཆྱུང་དངསོ་གུབ་
མཆོག བཀའ་ཟུར་རིན་ཆེན་མཁའ་འག་ོ
མཆོག བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་

ག་གཟ་ིཚེ་རིང་པ་ོལགས། སིྤ་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་
ཤེས་ལགས། སིྤ་འཐུས་དབངས་ཅན་སྒལོ་
དཀར་ལགས། དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་
འཕལེ་ལགས། བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་
དུང་ཆེ་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་ལགས། ཨ་མསེ་
རྨ་ཆེན་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས། 
ད་ེབཞིན་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཁོན་མི་
གངས་ ༣༠ བརལ་བའ་ིདབུས་སུ་ཐགོ་
མར་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་སྣང་གསལ་ཞལ་
ཕ་ེགནང་གུབ་མཚམས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་
ཁང་གི་དུང་ཆེས་དཔ་ེདབེ་ང་ོསྤདོ་ཞུས། ད་ེ
ནས་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་དཔ་ེདབེ་དབུ་
འབདེ་དང་འབྲལེ་གསུང་དནོ། ད་ེརིང་

འདརི་སིྤ་ཟུར་དམ་པ་མགནོ་པ་ོརྡ་ོར་ེལགས་
ཀིས་ལྗགས་རྩོམ་གནང་བའི་ཕག་དབེ་སདོ་
སྨད་གཉིས་དབུ་འབེད་ཆེད་གལ་ཆེ་དནོ་
ཆེན་བརིྩས་ནས་ལྷན་རྒྱས་ཚོ་འདིར་ཕབེས་
པ་རེད། ད་ེབཞིན་རྡ་ས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་
ཁང་ནས་དཔ་ེདབེ་འད་ིཉདི་དཔར་བསུྐན་ཞུ་
ཆེད་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་བར་
ངསོ་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ངསོ་
རང་སྒརེ་ངོས་ནས་མགོན་པ་ོརྡ་ོར་ེལགས་
མཇལ་མངོ་ཡོད། ཁངོ་གིས་དཔ་ེདབེ་འདནོ་
བཞིན་ཡོད། ཅསེ་བརདོ་སབྐས་རང་བཞིན་
གི་རྡརོ་གླངི་སྐརོ་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་ངསེ་རེད་
བསམས་བྱུང་། ཞསེ་དང་། ཁངོ་ན་ིཆོས་
ཕགོས་དང་ནང་མིའ་ིཐགོ་ནས་གནད་འགག་
ཡོད་པའ་ིགང་ཟག་ཞིག་དང་། རྡརོ་གླངི་

ད་ུདག་ེརན་གནང་བ། རང་དབང་གསར་
ཤོག་ནང་རྩོམ་སིྒག་པ་སོགས་ལས་ཁུར་

གནང་བ། ས་གནས་གཞནོ་ན་ུའག་ོའཛུགས་
གནང་མཁན། སིྤ་འཐུས་གནང་བ་སོགས་
ཀི་ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་བརྒྱྱུད་རིམ་ཁག་གསུངས་གུབ་
རསེ་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་ནས་
གསུང་དནོ།  མི་རབས་རན་པ་ཚོས་ལོ་

རྒྱྱུས་ལྗགས་རྩོམ་གནང་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་
ཆེན་པ་ོཡོད་སྐརོ་སོཌ་གསུངས་པ་མ་ཟད། 

རྩམོ་པ་པ་ོརང་ཉདི་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་མ་
གནང་བའི་ཉནི་གསུམ་གོང་སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་
པ་རྫོཌ་པར་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེཡོད་སྐརོ་གསུངས་ཏ་ེལས་
རིམ་གལོ་ཡོད།།

བདོ་མི་ནང་ཁུལ་འཐནེ་འཁརེ་བདེ་ཚེ་འཐབ་རྩདོ་ཀི་ནསུ་པ་ཉམས་རུད་འག་ོརྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས་པ།
༄༅། །སདི་སྐངོ་ལས་ཐགོ་པ་བླ་ོབཟང་
སེངྒ་ེམཆོག་སརླ་ཡང་སིད་སྐངོ་ད་ུབདམས་
ཐོན་བྱུང་རེས་ཕི་དལི་བརྙན་འཕིན་ཚན་
པའི་གསར་འགདོ་པ་བསན་འཛིན་འཆི་མེད་
ལགས་ཀི་ད་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་དནོ། 
གཙོ་ཆེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གསོལ་སྩལ་
མཛད་པའ་ིམང་གཙོའ་ིལམ་སལོ་འད་ིབརན་
ད་ུཕིན་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད། གང་
ཡིན་བརདོ་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིའསོ་
བསྡའུ་ིསབྐས་དང་བསྡརུ་བ་ཡིན་ན། ཐངེས་
འདརི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིའསོ་བསྡའུ་ིནང་
ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་མང་ད་ུཕིན་ཡོད། དརེ་
བརནེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གསོལ་སྩལ་
མཛད་པའི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་འདིའི་
ནང་འགན་ཁུར་དང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་
མང་ད་ུཕིན་པ་མ་ཟད། མང་ཚོགས་ཁདོ་
ཆབ་སིད་ཀི་གོ་རགོས་ཀང་ཆེ་རུ་ཕིན་པ་ཧ་
ཅང་གསལ་པ་ོརེད། ངསོ་སྒརེ་ལ་འསོ་ཤོག་

འཕནེ་མཁན་གི་གངས་འབརོ་ད་ེཡང་ད་ེས་ྔ
དང་བསྡརུ་ན་ཕན་བུ་མང་ད་ུཕིན་འདགུ ང་

ཚོས་ལོ་ལ་ྔམ་ཟིན་ཙམ་རིང་ཞབས་འདགེས་
ཞུས་པ་རེད། དརེ་མང་ཚོགས་ནས་ཀང་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་མ་ཟད། འབྱུང་འགྱུར་
ཡང་མུ་མཐུད་ལས་ཀ་བདེ་དགསོ། དཀའ་
ལས་རྒྱབོ་ཤོག ཅསེ་མང་ཚོགས་ནས་བཀའ་
ལུང་ཕབེས་ཡོད། དརེ་བརནེ་ཐགོ་མར་ངསོ་
ནས་ཐངེས་འདརི་འསོ་བསྡའུ་ིལས་རིམ་ནང་

ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། འསོ་བསྡའུ་ིལས་

རིམ་ནང་ཆ་ཤས་བླངས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོཡིན། གང་ཡིན་བརདོ་ན། འསོ་
བསྡུའི་ལས་རིམ་ནང་ཆ་ཤས་བངླས་པ་ཙམ་
གིས་རྒྱལ་སིྤ་དང་། རྒྱ་ནག་ལ་བརྡ་ལན་
ཞིག་བཏང་བ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། གཞིས་ལུས་
བ ོད་མི་ཚོ ་ལའང་རེ་བའི ་བརྡ་ལན་ཞིག་
བཏང་ཡོད། ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་

ཡིན་ནའང་བཙན་བལོ་སིྒག་འཛུགས་ལ་མི་
མང་ནས་འགན་འཁུར་ལེན་བཞིན་འདགུ 
བསམས་པ་ཞིག་ཡོང་ངསེ་རེད། དརེ་བརནེ་
ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ཆ་
སརྔ་དང་མི་འད་བར་འགན་ཆེ་ར་ུཕིན་ཡོད། 
འནོ་ཀང་དཀའ་ལས་མུ་མཐུད་བརྒྱབ་ནས་
གུབ་འབྲས་སྨནི་པ་ཞིག་བཟ་ོདགོས་སབས། 
ངོས་ལ་ཐེངས་འདིར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་བྱུང་
བསམས་པའ་ིཚོར་སྣང་གི་ཚབ་ཏུ་འགན་ཞིག་
གནང་བྱུང་སེམས་བཞིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་
སྔར་ལྷག་མིན་ནའང་སྔར་བཞིན་མུ་མཐུད་
དཀའ་ལས་བརྒྱབ་རྒྱྱུའ་ིཆོད་སེམས་བརན་པ་ོ
ཡོད།  ཆིག་སིྒལ། གསར་གཏདོ། རང་
ཁ་རང་གསོ་བཅས་སབྐས་ ༡༤ བཀའ་ཤག་
གི་ལྟ་གུབ་གསུམ་ནས་གཙོ་བ་ོཆིག་སིྒལ་ནི། 
སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་བསྡ་ུབར་ད་ུཡག་ཐག་གཅདོ་
ཡོད། ད་ེརསེ་དངསོ་གཞིའ་ིསབྐས་སུ་འཁུག་
ཆ་དདོ་པ་ོབྱུང་བ་དང་། སིྤ་ཚོགས་ནང་གླངེ་

སླངོ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་བར་བརནེ། ད་ེལ་
སེམས་འཚབ་དང་བླ་ོཕམ་བྱུང་། གང་ཡིན་
བརདོ་ན། བཀའ་ཤག་འདའི་ིཐགོ་ནས་ལོ་
བཞི་དང་ཕདེ་ཀའི་རིང་ཆིག་སིྒལ་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད་ཅེས་གོ་རགོས་དང་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་
ཡོད་ཀང་དངསོ་གཞིའི་འསོ་བསྡའིུ་སབྐས་སུ་
ཆིག་སིྒལ་དང་མཐུན་འབྲལེ་ལ་ད་ོཕགོ་ཕིན་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་ང་ཚོའ་ིབ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཐུགས་ཕམ་དགསོ་པའ་ི
གནས་ཚྱུལ་ཡང་ལགྷ་པ་རེད། དརེ་བརནེ་
རང་བཞིན་གིས་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་བདེ་
དགོས་པའི་གནས་སངས་ཛ་དག་པ་ོཞིག་
ཆགས་ཡོད། དའེ་ིཐགོ་འཁགོ་པ་ོཡོ་བསང་
ཇི་འད་ཞིག་བདེ་དགོས་ཀང་ང་ཚོས་བདེ་
དགསོ་པ་ཞིག་རེད། ཅསེ་སོགས་གསུངས་
ཡོད་པ་བཅས། །

སིྤ་ཁབ་རྩམོ་སིྒག་པ། ངག་དབང་ཐགོས་མེད།
གསར་འགདོ་པ།           བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།
གསར་འགདོ་པ།  ཡེ་ཤེས་ཀུན་གགས།
གསར་འགདོ་པ།  བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས།
འགམེས་སྤལེ་བ།           བསན་འཛིན་རབ་དགའ།
ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན། བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།
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