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ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སདྨ་ཞུས་པ་དང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ལ་སྐནོ་བརདོ་བས་ཚེ་
ལམ་ལྷངོས་འག་ོགི་མ་རེད་ཅསེ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུངས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ 
ཉནི་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་
༸གོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སྐུའི ་
འཁུངས་སྐར་སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒརོ་སིད་
སྐོང་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་རྒྱབ་སྐོར་ཡོད་
མདགོ་དང་སྐནོ་བརདོ་བདེ་མདགོ་བས་ཏ་ེ

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སདྨ་ཞུས་པ་དང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་སྐནོ་བརདོ་བས་
ཚེ་ལམ་ལྷངོས་འག་ོགི་མ་རེད་ཅསེ་གསུངས་
ཡོད།
 དེ་ཡང་སྐབས་ད ེར་སིད་སྐོང་
མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་འཕིན་
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ངག་ཐགོ་ནན་བརདོ་གནང་དནོ། ༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་རགོ་རྩ་ཆིག་
སིྒལ་དགོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་

ཅསེ་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་པ་ལརྟ། ད་ེདག་
སེམས་ནང་བཅངས་ཏ་ེལག་བསྟར་བདེ་རྒྱྱུ ་
ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཉ་ེལམ་ང་ཚོའ་ི
སིྤ་ཚོགས་ནང་ཆོལ་ཁའི་དཀུག་ཤིང་དང་
ཆིག་སིྒལ་ལ་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་མཁན་
མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོང་བསདྡ་ཡོད། ད་ེབཞིན་

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་
ཡོང་བསདྡ་ཡོད། དརེ་བརནེ་ངསོ་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཡོད་མདགོ་བས་ཏ་ེ༸གོང་ས་མཆོག་
ལ་མཚན་སྨད་ཞུས་པ་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ལ་སྐནོ་བརདོ་བས་ཚེ་ལམ་ལྷངོས་
འག་ོགི་མ་རེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ེབཞིན་
ངསོ་ལ་ང་ོརོལ་བདེ་ཀི་ཡོད་མདགོ་བས་ཏ་ེ
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཛད་དཀའ་བཟསོ་པ་
དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་གནདོ་སྐནོ་
བས་ན་ལམ་ལྷངོས་རྩ་བ་ནས་འག་ོགི་མ་རེད། 

༸གངོ་ས་མཆོག་ན་ིང་ཚོའི་ཕ་མ་ནང་བཞིན་
ཡིན་པ་མ་ཟད་རྩ་བའ་ིབ་ླམ་ཡང་རེད། ད་ེ
སྔ་སིད་སྐངོ་གིས་འགོ་ཁིད་པའི་བཀའ་ཤག་
སབྐས་ ༡༤ ལརྟ། ད་ཐངེས་སདི་སྐངོ་གིས་
འག་ོཁདི་པའ་ིབཀའ་ཤག་སབྐས་ ༡༥ ཡང་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་
བཟུང་ཤར་བསྐདོ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ཆ་འསོ་
བསྡའུ་ིལས་རིམ་གུབ་ཟནི་པ་རེད། དརེ་
བརནེ་སིད་སྐོང་ལ་རྒྱབ་སྐོར་ཡོད་མདགོ་
བས་ཏ་ེ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་
མཁན་ཡོད་པ་ཡིན་ན་མཚམས་འཇགོ་གནང་
རོགས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ེབཞིན་སདི་སྐངོ་
ལ་སྐནོ་བརདོ་བདེ་མདགོ་བས་ཏ་ེབདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ལ་གནདོ་སྐནོ་བདེ་མཁན་ཡོད་
ནའང་མཚམས་འཇགོ་གནང་རོགས་གནང་། 
རྣམ་པ་ཚོ་ནམ་ཡང་ལམ་ལྷངོས་འག་ོགི་མ་
རེད། འད་ིན་ིཆབ་སདི་རག་པ་འཁབ་པ་
ཆགས་ཀི་ཡོད། དག་དགའ་གཉནེ་སྡགུ་
ཆགས་ཀི་རེད་ཅེས་ནན་ཏན་ཐོག་ནས་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན་ཞསེ་གསུངས། ད་ེརསེ་དཔལ་ལནྡ་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་
པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གིས་
སིྤ ་འཐུས་ལྷན ་ ཚོགས་ཀི ་གསུང་འཕིན ་
སྒགོས་སྦྱང་གནང་གུབ་མཚམས། སབྐས་
ད ེར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླ ོབ ་

སྩལ་དནོ། ད་ལ་ྟགངོ་ད་ུསདི་སྐངོ་དང་
གོས ་ ཚོགས ་ ཀི ་ ཚོགས ་ག ཙོས ་ག སུང ་
བཤད་ཞེ ་དྲགས་ཡག་པ ོ་གནང་ སོང ་ ། 
དངོས་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་
འདྲ་ཆག་ཆག་དང་ཡག་ཡག་ཤ་སྟག་བཤད་
པ་མིན་པར། དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་འགལེ་
བཤད་བརྒྱབ་སྟ་ེཞ་ེདྲགས་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་། 
ད་ེཚང་མས་བླ་ོལ་འཇགས་ཏ་ེགཟབ་གཟབ་
བསོ། སབྐས་རེར་ང་ཚོ་ཡར་རྒྱས་འདྲ་གང་
ཙམ་ཕིན་པའི་སྐབས་སུ་ལྷདོ་གཡེང་ད་ུསོང་
སྟ་ེའཐུས་ཤོར་འག་ོབ་ད་ེའདྲ་ཡོང་མི་སིད་
པ་མ་རེད། དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་ག་དསུ་ཡིན་
ནའང་གང་ནས་འཐུས་ཤོར་གི་འདགུ གྲྭ་ས་
གྲྭ་ཚང་ཡིན་ནའང་སླབོ་གཉརེ་དང་སིྒག་ལམ་
ཀུན་སྤོད་སོགས་གང་ཅིའི་ཐོག་ལ་འཐུས་
ཤོར་ག་འདྲ་ཞིག་འག་ོཡི་འདགུ་དརེ་གཟབ་
གཟབ་བསོ། མི་མང་དཀྱུས་མ་ཡིན་ནའང་
ད་ེད་ེབཞིན་གིས་ད་ོསྣང་ཡག་པ་ོབདེ་དགོས་
པ་རེད། སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་སྦྱངོ་དང་འཕདོ་བསྟནེ་
ཐགོ་ལས་ཀ་བདེ་མཁན་ཚོས་ང་ཚོ་འགིག་
བསདྡ་ཡོད་བསམ་སྟ།ེ ཆོག་ཤེས་འདྲ་པ་ོདང་
སྣང་བ་དག་ནས་མ་བསདྡ་པར་སྐནོ་ཆ་ག་རེ་
འདགུ་དང་མི་འདགུ་ཡིད་གཟབ་བདེ་དགསོ་
པ་རེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
ཡོད། །

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༣ ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ནས་ཕི་
ཚེས་ ༡༤ བར་མཚོ་པདྨར་སྤལེ་ལོ་སྤལེ་ཟླ་ཚེས་
བཅྱུའི་མཛད་སྒརོ་གཞུང་འབལེ་ཕོགས་ཕབེས་
གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད། ད་ེཡང་སདི་སྐངོ་ 
མཆོག་ཕི་ཚེས་ ༡༣ ཉནི་ར་ས་ནས་མཚོ་པདྨར་
ཕབེས་འབརོ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༡༤ 
ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོམཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་དང་ཕི་དྲ་ོ
ར་སར་ཕབེས་འབརོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ །

སྐ་ུཞབས་ཤན་ཏ་ཀུ་མར་མཆོག་
སིྤ་ལནྷ་ད་ུཕབེས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ ཉནི་
རྒྱ་གར་དབུས་ཀི་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་དང་། ཧ་ིམ་
ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ། རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་མི་དང་། རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་འབལེ་མཐུད་པ་སྐུ ་ཞབས་ཤན་ཏ་ཀུ་མར་
མཆོག་ནས་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩།༠༠ 
ཐོག་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
མཇལ་བཅར་ཞུས་ནས་གཙོ་བ་ོཁངོ་གིས་འབ་ིརྩམོ་
གནང་བའ་ིཕག་དབེ་ Red Flag Over the 
Himalayas ཞསེ་པ་ ༡༩༦༥ ལོར་དཔར་སུྐན་
དང་པ་ོཞུས་ནས། ད་རེས་སརླ་ཡང་དཔ་ེདབེ་དའེ་ི
ཐགོ་ད་ལའྟི་བར་གི་དནོ་གནད་གལ་ཆེ་ཁག་བསྣན་
ཏ་ེདཔར་སུྐན་ཞུ་འཆར་ཡོད་པ་ལརྟ། དཔ་ེདབེ་
དརེ་ཆེད་བརོད་ཅིག་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་གསོལ་སྩལ་ཡོང་བ་དང་། 
ལགྷ་པར་འབྱུང་འགྱུར་དཔ་ེདབེ་ད་ེབཞིན་ཞལ་ཕ་ེ
ཡང་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་
གནང་སྐངོ་ཡོང་བའ་ིགསོལ་འདབེས་ཞུས། གཞན་
ཡང་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཐགོ་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་དང་
སིྤ་ཡོངས་ནས་འགན་འཁུར་གང་ཙམ་བཞེས་
དགསོ་པ་བཅས་ཀི་བཀའ་བསྡརུ་གནང་། ད་ེ
རསེ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གསོ་
ཚོགས་སུ་གཟགིས་སྐརོ་དང་། བཀའ་བསྡརུ་སདླ་
འཁྱྱུག་ཙམ་གདན་ཞུས་ལརྟ་ས་ྔདྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠།༢༠ 
ཐགོ་སིྤ་ལྷན་ད་ུཕབེས་ཏ་ེསིྤ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་དང་
ཚོགས་གཞོན་རྣམ་གཉསི་ནས་སྣ་ེལེན་དང་སྦྲགས་
མཇལ་འཕད་ཞུས་ཡོད།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་གནས་མཆོག་མཚོ་པདྨར་ཆོས་འབལེ་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ། 
༄༅། ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༣ ཉནི་
གི་ས་ྔདྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡ ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གནས་
མཆོག་མཚོ་པདྨར་ཆིབས་སྒྱུ ར་བསྐངས་
སྐབས་ཕབེས་ལམ་གཡས་གཡོན་དུ་དད་
ལནྡ་སེར་སྐ་མང་ཚོགས། ད་ེབཞིན་ཟ་ཧརོ་
མཚོ་པདྨ་ཨོ་རྒྱན་ཧ་ེརུ་ཀའི་ཕ་ོབང་གི་གྲྭ་
མང་རྣམས་ནས་མཆོད་རྫས་སྣ་ཚོགས་དང་། 
དཀར་གཙང་མཇལ་དར་ཐོགས་ཏ་ེགལ་
བསྟར་གིས་ཨོ་རྒྱན་ཧ་ེརུ་ཀའི་གཟིམ་ཆྱུང་
ད་ུཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་སོང་། ད་ེ
ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༡༢།༣༠ ཐགོ་
ཨོ་རྒྱན་ཧ་ེརུ་ཀའི་གཟིམ་ཆྱུང་ནས་གནས་
མཆོག་ཟ་ཧརོ་མཚོ་པདྨའི་ཉ་ེའདབས་སུ་
ཡོད་པའི་གསུང་ཆོས་ར་བར་ཆིབས་སྒྱུ ར་
གིས་བཞུགས་ཁིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་
ད་ེབཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། གནས་ཁྱད་པར་

ཅན་མཚོ་པདྨར་ད་ེརིང་སྤལེ་ལོ་སྤལེ་ཟླའི་
ཚེས་བཅྱུ་དང་། གནས་དསུ་དམིགས་
བསལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ད་ེརིང་འདརི་

འཁྱྱུག་ཙམ་བཅར་ཐུབ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་
པ་ོབྱུང་། འད་ིག་ས་གནས་ཀི་འབལེ་ཡོད་
མི་སྣ་དང་། ལགྷ་པར་ས་ྔའགྱུར་རྙངི་མའ་ི
དགནོ་པ་རེད། ས་ྔམོ་ནས་ངསོ་ཀི་རྒྱྱུས་

ཡོད་རེད། བདདུ་འཇམོས་རིན་པ་ོཆེས་
ཐུགས་འཁུར་ཧ་ཅང་བཞསེ་པ་རེད། ཁྱདེ་
རང་ཚོས་གཟིམ་ཆྱུང་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་

སྟ་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབཟསོ་འདགུ ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ངསོ་རང་ད་ེརིང་
སླར་ཡང་སླབེས་ཐུབ་པར་དགའ་པ་ོབྱུང་། 
གཙོ་བ་ོསང་ཉནི་ཚེས་བཅྱུའ་ིཉནི་རིག་འཛིན་

གདངུ་སུྒབ་དང་འབལེ་བའི་ཚོགས་འབུལ་
རྒྱྱུས་མཚོན་པའི་ཕི་དྲརོ་རིག་འཛིན་གདངུ་
སུྒབ་ཀི་དབང་བ་རྒྱྱུ ་རེད། ཁྱདེ་རང་ཚོ་སྐ་བ་ོ
ཕ་ོམོ་ཚོའི་ནང་དག་ེབསྙནེ་བསུྒབ་འདདོ་ཡོད་
པ་ཕལ་ཆེར་ཡོད་ངསེ་རེད། འདདོ་པ་ཡོད་པ་
རྣམས་ཀིས་ལག་པ་སྐངོ་དང་། ཞསེ་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་བསབླ་གཞི་ལ་ྔདང་། 
བདནེ་པ་བཞི། རནེ་ཅིང་འབལེ་བར་འབྱུང་
བ། ཤེས་རབ་སྙངི་པ།ོ སངས་རྒྱས་པའ་ི
ཆོས་སོགས་ཀི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་མཛད་རསེ་རྫ་
དཔལ་སུྤལ་ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀི་
དབང་པ་ོམཆོག་གིས་མཛད་པའི་ཐགོ་མཐའ་
བར་གསུམ་ད་ུདགེ་བའི་གཏམ་ལྟ་སྒམོ་སྤདོ་
གསུམ་ཉམས་ལེན་དམ་པའི་སྙངི་ནརོ་ཞེས་
པའི་བཀའ་ཆོས་དང་དགེ་བསྙནེ་གི་སྡམོ་པ་
སྩལ་གནང་མཛད་ཡོད་པ་བཅས། །

ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་གནང་ཕགོས་ཀི་ 
ཟབ་སྦྱངོ་གནང་།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༤ ནས་ 
༨ བར་ཨ་རིའ་ིགངོ་ཁྱརེ་ནའིུ་ཡོཀ་ཏུ་ཡོད་པའ་ིགྷ་ེ
རི་སོན་བསྟ་ིགནས་ཁང་ད་ུཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་དང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཐབེས་རྩ་གཉསི་ཀིས་ནང་
ཆོས་ཉམས་ལེན་གནང་ཕགོས་ཀི་ཟབ་སྦྱངོ་ཞིག་ག་ོ
སིྒག་གནང་འདགུ ད་ེཡང་ཟབ་སྦྱངོ་འདའི་ིཐགོ་ཨ་
རི་དང་ཁ་ེན་ཌ་ནས་བདོ་རིགས་དང། ཧ་ིམཱ་ལ་ཡ། 
སོག་པ་ོབཅས་ཀི་སླབོ་མ་གངས་ ༦༥ ཙམ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་འདགུ བདོ་པའ་ིདག་ེབཤེས་ཁག་
གཅིག་དང་ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ། ད་ེབཞིན་ཀ་ོ
ལོམ་བ་ིཡ་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་དཔནོ་རོ་བཊྷ་
ཐར་མན་བཅས་སོ་སོས་གཞོན་སྐེས་ད་ེདག་ལ་
ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་དང་། རནེ་འབལེ་གི་རྣམ་གཞག་
སྐརོ། སྒམོ་ཉམས་ལེན། ཕག་འཚལ་སྟངས་དང་
དའེ་ིདགསོ་པ། བདནེ་བཞི་སོགས་ཀི་སྐརོ་ཟབ་ཁདི་
གནང་འདགུ །



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༣2

བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་ནང་དནོ་རིག་པའ་ིཟབ་ཁདི་ཐངེས་གསུམ་པ་འག་ོའཛུགས།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱྱུན་འཛིན་ལ་དམིགས་ཏ་ེ
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་སྐུ་ཕངེ་
བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཡང་ཡང་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ་ལརྟ། བདོ་རིགས་
གཞནོ་སྐསེ་རྣམས་ཀི་སདྐ་ཡིག་ཆྱུ་ཚད་གངོ་
མཐརོ་གཏངོ་རྒྱྱུར་མ་ཟད། གཙོ་བ་ོརང་
རེའི་ཆོས་སྡ་ེཁག་གི་ཆོས་བེད་དགེ་འདནུ་
པ་རྣམས་དང་། ད་ེབཞིན་ཚན་རིག་པ་
སོགས་དངེ་དསུ་ཤེས་བའི་གནས་ལ་བང་
ཆྱུབ་པའི་སྐ་ེབ་ོརྣམས་ཀིས་ཀང་ཡིད་དབང་
འཕགོ་ནས་ཐུགས་སྣང་སླབོ་གཉརེ་གནང་
ཡུལ་མཚན་ཉིད་རིགས་པའམ་ནང་པའི་
ཚན་རིག་དང་། གུབ་མཐའ། ཕར་ཕིན། 

དབུ་མ། ཚད་མ། སགྔས་ས་ལམ་བཅས་
གཞུང་ཆེན་ཁག་གི་ང་ོསྤདོ་བས་པའི་ལས་
རིམ། བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་ནང་དནོ་རིག་
པའ་ིཟབ་ཁདི་ཅསེ། ཟླ་བ་དུྲག་རིང་དཔལ་
ལནྡ་སདྨ་རྒྱྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་ཡ་གལ་གངས་ཅན་
རིག་གནས་སླབོ་གྲྭ་དང་ཟུང་འབལེ་ཐངེས་
གཉསི་བསྐངོ་ཚོགས་ཞུས་པ་ད་ེཉདི། སརླ་
ཡང་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་ཕི་
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ བར་ཚྱུགས་རྒྱྱུའ་ིསྟ་གནོ་
འགོ་གབ་དགསོ་རིགས་བསུྒབས་འབལེ། ཕི་
ཚེས་ ༡ ཉནི་མཉམ་ཞུགས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་
དཔལ་ལནྡ་སདྨ་རྒྱྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་ཚོམས་ཆེན་
སོགས་ལ་མཆོད་མཇལ་དུ་འཁིད་ཅིང་། 
ད་ེརེས་སླབོ་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་ད་ུའཛོམས་
ནས་གཞུང་ཆེན་དགེ་རན་ལྷ་རམས་དགེ་

བཤེས་བསོད་ནམས་བླ་ོགསོ་མཆོག་གིས། 
ཐོག་མར་ཀུན་སླངོ་བཅོས་པའི་སྐརོ་ལས་
བརྩམས་ཏ་ེབླང་དརོ་གསུང་བཤད་གནང་། 

ཉནི་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ ༡།༣༠ ཐགོ་སརླ་ཡང་
ཚོགས་ཁང་ད་ུའཛོམས་ནས། ཆོས་རིག་
ཟུང་དུྲང་ཐུབ་བསྟན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་

ལས་རིམ་གི་དམིགས་ཡུལ་སོགས་ང་ོསྤདོ་
དང་། དག་ེཆེ་སགྔས་རམས་ཡོན་ཏན་ནརོ་
བུ་ལགས་ཀིས་སླབོ་གྲྭའི་སིྒག་གཞི་དང་དསུ་

ཚིགས་རེའུ་མིག་བཅས་པ་ངོ་སྤོད་གསལ་
བཤད་ཞུས། ཕི་ཚེས་ ༢ ཉནི་གི་ས་ྔདྲའོ་ི
ཆྱུ་ཚོད་ ༦།༣༠ ཐགོ་ཞལ་འདནོ་དང་། ཆྱུ་

ཚོད་ ༨ བླ་ོའཛིན་རང་སྦྱངོ་། ད་ེནས་ཆྱུ་
ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་གཞུང་ཆེན་གི་འཛིན་གྲྭ་
ཚོགས་པ་བཅས་ཀི་སྒ་ོནས་ལས་རིམ་དབུ་
འཛུགས་གནང་། ཟབ་ཁདི་འད་ིན་ིཐངེས་
གསུམ་པ་ཡིན་ཞིང་། འདརི་ཆེད་སིྒག་སླབོ་
དབེ་ཁག་གསུམ་དང་ནང་པའི་ཚན་རིག་
དང་ལྟ་གུབ་ཀུན་བཏུས་ཀི་དབེ་ཕངེ་ལྔ་པའི་
སྟངེ་ནས་སླབོ་ཁདི་བ་རྒྱྱུ ་དང་། མཉམ་
ཞུགས་པ་བཅ་ོལ་ྔརྣམས་ན་ིགཙྱུག་ལག་རབ་
འབམས་པ་སོགས་ཐོན་པའི་དངེ་རབས་
ཤེས་ཡོན་ལྡན་པའི་བདོ་རིགས་གཞོན་སྐསེ་
ཤ་སྟག་ཡིན། ད་ེབཞིན་ལས་རིམ་འདརི་
འཛུལ་ཞུགས་གནང་འདནུ་མཆིས་ཚེ་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འཕལ་མར་འབལེ་
གཏུགས་དགསོ་པ་ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས། །

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ སཱར་པཌམ་པཏ་སིང་གྷཱ ་
ནཡི་མཐ་ོསླབོ་ཁང་གི་སླབོ་ཡོན་གསལ་

བསྒགས།༼ཛ་དྲག༽
༄༅། །རྒྱ་གར་ནབུ་ཕགོས་རཱཇས྄ཐཱན་ 
(Rajasthan) མངའ་སྡ་ེཨུ་ཌ་ེཔུར་ (Udai-

pur) ནང་ད་ུཡོད་པའ་ིསཱར་པཌམ་པཏ་
སིང་གྷཱ ནཡི་མཐ་ོསླབོ་ཁང་ (Sir Padampat 

Singhania University, SPSU) ནས་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སླབོ་ཕུག་འཛིན་རིམ་
བཅྱུ་གཉསི་ཐནོ་མཁན་སླབོ་མ་ ༢ ལ་བཟ་ོ
སུྐན་ (Bachelor of Engineering) སླབོ་
ཚན་ཐགོ་སླབོ་ཡོན་དདོ་ (Tuition Fee) 

ལོ་རེར་ཧནི་སྒརོ་ ༡༧༠༠༠༠།༠༠ ཆག་
ཡང་གནང་རྒྱྱུ ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་
ཞལ་བཞསེ་གནང་ཡོད་པ་དང༌། སླབོ་ཕུག་
གི་ཉལ་ཁང་དདོ་ (Hostel Fee) ཟླ་དུྲག་
སླབོ་ཐུན་ (Per Semester) རེར་ཧནི་སྒརོ་ 
༤༠༠༠༠།༠༠ ཐམ་པ་སླབོ་ཕུག་རང་ངསོ་
ནས་འབུལ་དགསོ་འདགུ ཕགོས་མཚྱུངས་
གོང་གསལ་མཐོ་སླབོ་ནས་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་
ལག་རབ་འབམས་པ་དང་གཙྱུག་ལག་རབ་
འབམས་པའི་སླབོ་ཚན་ཇི་ཡོད་ཐོག་བདོ་

པའ་ིསླབོ་མ་གངས་ ༥༠ ལ་སླབོ་ཡོན་དདོ་
བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཆག་ཡང་གནང་རྒྱྱུ ་དང༌། 
ཉལ་ཁང་གི་རིྩས་གཞི་གོང་གསལ་ལྟར་
སླབོ་ཕུག་རང་ངསོ་ནས་ངསེ་འབུལ་དགོས། 
བཞུགས་བླ་ོཡོད་པའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཟླ་མཇུག་ནང་འཚྱུད་
རྒྱྱུགས་ (Entrance Test) གཏངོ་ཐུབ་པ་
དགསོ་རྒྱྱུ ་དང༌། འཚྱུད་རྒྱྱུགས་ནང་སླབོ་
ཕུག་གཉསི་ལས་མང་བ་འཚྱུད་པ་བྱུང་ཚེ་
བརྒྱ་ཆ་རྩ་ེབཏགོ་གིས་འདམེས་སུྒག་གནང་
རྒྱྱུ ། མཐ་ོསླབོ་ཀི་འཛིན་གྲྭ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༨ ཚེས་ ༡ ནས་འག་ོའཛུགས་གནང་རྒྱྱུ ་
ཡིན་འདགུ་པས་མཐ་ོསླབོ་ཀི་འཚྱུད་རྒྱྱུགས་
དང་འབལེ་བའི་ཞིབ་ཕའི་གནས་ཚྱུལ་ཁག་
གསལ་རགོས་ཆེད་མཐ་ོསླབོ་ཁང་གི་དྲ་རྒྱ་ 
(www.spsu.ac.in) ལ་ཐུགས་ཞིབ་ངསེ་
པར་ད་ུགནང་དགོས་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀི་གསལ་
བསྒགས་སུ།

Sir Padampat Singhania University (SPSU) in Udaipur

Course No. of Scholarships Tuition fees

Bachelor of Engineering   2  100% waive

Other UG and PG courses 50 50% waive

དགོས་འདྲ་ིསོགས་ཡོད་ཚེ་གཤམ་འཁདོ་ཁ་བང་ཐགོ་འབལེ་གཏུགས་ཡོད་པ་བཅས། ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༧ ལ། །

Scholarship Section
Department of Education, CTA, 
Gangchen Kyishong, Dharamsala-176215 
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  ནརོ་བཅསོ་གསལ་བསྒགས།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཁ་ེལི་ཕརོ་ན་ིཡའ་ིཁུལ་ད་ུགནས་སྡདོ་བདོ་རིགས་
རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༩ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ལྷ་ོཁ་ེལི་ཕརོ་ན་ིཡའི་ཁུལ་གི་
མཛད་འཕནི་གཉསི་པའ་ིཐགོ་མར། ༸གངོ་
ས་མཆོག་གི་བཞུགས་གནས་མགནོ་ཁང་ད་ུ
བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པས་ཇི་ལྟར་
གསོལ་འདབེས་ཞུ་དནོ་ལརྟ་ཁུལ་དརེ་གནས་
སྡདོ་བདོ་མི་ ༤༠༠ ཙམ་ལ་བངླ་དརོ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ། ང་ཚོའ་ིཆབ་སདི་ཀི་ཐགོ་
ནས་ཆ་བཞག་ན་རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་བ་ཏན་
ཏན་འག་ོགི་རེད། ང་ཚོ་བདོ་པ་ཚོར་ཆ་
བཞག་ན་ང་ཚོས་མང་གཙོའི་ལམ་གི་ཐགོ་
གཏན་འཁལེ་ཏ་ེའག་ོབཞིན་ཡོད། བར་
སྐབས་ང་ཚོས་འསོ་བསྡུའི་ལས་རིམ་སྐབས་
ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་གི་ཆབ་སིད་པ་ཚོས་ལད་
ཟླསོ་ཕན་བུ་བས་ཡོད། ཁ་ཐུག་དརེ་ཐལ་
འཚྱུབ་ཕན་བུ་ལངས་སོང་སྟ་ེད་ཆ་ཐལ་
འཚྱུབ་ཚང་མ་འཇགས་བསདྡ་ཡོད། ནམ་
མཁའ་གཡའ་དག་དང་ས་གཞི་རལུ་དག་
ཡིན། ཁྱདེ་རང་ཚོ་ཚང་མ་བླ་ོབད་ེཔ་ོབསོ། 
ངོས་རང་ཆ་བཞག་ན་ཁ་སེང་སྨན་བཅོས་
ལ་ཕིན་རསེ་སནྨ་པས་གཟུགས་པའོི་མ་རྩ་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོའདགུ་ཟརེ་བྱུང་། སནྨ་བཅསོ་
བདེ་རྒྱྱུ ་ལས་ས་ླཔ་ོབྱུང་། ངསོ་རང་བད་ེཐག་
ཆོད་ཡོད། ན་ནངི་ངསོ་རང་རྒྱ་མིའ་ིསནྨ་
པ་ཞིག་ཐུག་པ་རེད། ཁངོ་གིས་ངསོ་ཀི་རྩ་
དང་གདངོ་ལ་བལྟས་ནས་ཞིབ་འཇུག་བས་

རེས་ཕོགས་བསྡམོས་དརེ་རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོ
ཆེ་དགུང་ལོ་བརྒྱ་བཞུགས་པ་ལ་ཐ་ེཚོམ་མི་
འདགུ་ཅསེ་བརདོ་བྱུང་། སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེ
ཟརེ་རྒྱྱུ ་ད་ེགླནེ་པ་དང་ལྐགུ་པ་བས་ཏ་ེབསམ་
བླ་ོད་ེཙམ་མ་འཁརོ་བར་བསདྡ་པ་མིན་པར། 
བསམ་བླ་ོཆ་ཚང་འཁོར་ཏ་ེབཟང་ངན་གི་
གནས་ཚྱུལ་རྒྱྱུན་རྐནེ་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་
ཞིབ་ཚགས་པ་ོཤེས་པར་བས། འནོ་ཀང་
སེམས་ཚོར་གི་རིམ་པ་མར་བབ་སྟ་ེ སེམས་
ལྷདོ་ལྷདོ་བསདྡ་ཐུབ་རྒྱྱུ ། དརེ་གཞན་ཕན་གི་
བང་ཆྱུབ་སེམས་ཞེས་པས་ཧ་ཅང་ཕན་གི་
འདགུ རནེ་འབྱུང་གི་ད་ེཁ་ོན་ཉདི་ཟརེ་བའ་ི
ལ་ྟབས་ཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་འདགུ གང་ལརྟ་
སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ཐོག་ནས་སེམས་
ཀི་ཁམས་ཤེས་པའི་ཐགོ་ནས་རྣམ་རགོ་འདྲ་
མིན་སྐསེ་སབྐས་དརེ་གཉནེ་པ་ོབསྟནེ་སྟངས་
ཤེས་སབྐས་དསེ་སེསམ་ཀི་ཞི་བད་ེཡོང་བར་
གཙོ་བ་ོདསེ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བཞིན་འདགུ 
སེམས་ཀི་ཞི་བདསེ་གཟུགས་པའོི་གཞོན་ཤ་
དདོ་པ་ོཡོང་རྒྱྱུ ་ད་ེའད་ིལརྟ་རེད་ཅེས་བརདོ་
པ་ཡིན། ཁྱདེ་རང་ཚོ་སྤ་ོར་ོཆགས་ཚར་
མཁན་ད་ེཚོ་ད་ེཙམ་བདེ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད། 
སྤ་ོར་ོམ་ཆགས་མཁན་ཚོ་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེ
ཡག་པ་ོབྱུང་ན་ཕ་ོགསར་མོ་གསར་གི་གདངོ་
ད་ེཡུན་རིག་བསདྡ་ཀི་རེད། ཁྱདེ་རང་ཚོ་ས་
ཁུལ་གང་ད་ུབསདྡ་ཀང་བདོ་པ་གཅིག་ཡིན་
བསམ་པའི་འད་ུཤེས་ད་ེམ་བལ་བར་བདོ་

སིྤ་པའ་ིལ་རྒྱ་དང་། བདོ་རྒྱ་ཆེའ་ིམི་མང་
གིས་ད་བར་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་སྟ་ེཆབ་སིད་
ཀི་ཐགོ་ནས་བདོ་དམུ་བུར་ཕིན་ཡོད་ཀང་། 
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་ཐོག་ནས་
མི་རབས་ནས་མི་རབས་ལོ་སྟངོ་ཕག་ལགྷ་གི་
རིང་བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀི་
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་བདག་པ་ོབརྒྱབ་སྟ་ེབསདྡ་
པ་རེད། ང་ཚོས་ཀང་ད་ེད་ེབཞིན་གཟབ་
གཟབ་བསོ་ཨང་། ཆབ་སདི་ཀི་འབདོ་སྒ་
སྒགོ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། འནོ་ཀང་གཙོ་
བ་ོདསུ་རྒྱྱུ ན་ལྡན་ནས་སོ་སོ་བདོ་མི་རིགས་
ཀི་ཁྱད་ཆོས་ད་ེསོ་སོའི་གོམས་གཤིས་ལ་
འཇགས་པ་བདེ་དགསོ། བདོ་པ་ཞསེ་བརདོ་
སབྐས་དཔ་ེམཚོན་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཞིག་བདེ་དགོས། 
གཞན་བར་སྐབས་བདོ་པ་ནང་ཁུལ་གསོད་
རེ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་བྱུང་ཡོད། ད་ེཚོ་གས་ཁག་མེད། 
འནོ་ཀང་སྐནོ་ད་ེསྐནོ་ད་ུམཐངོ་བའི་སྒ་ོནས་
ད་ེལྟ་བུ་མི་ཡོང་བའི་སྔནོ་འགོག་ད་ེརན་པ་
ཚོས་གཞནོ་པ་བསབླ་ཡིན་ནའང་རེད། ཡང་
ན་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ནང་ཚགས་ཡིན་ནའང་རེད། 
གང་ལྟར་ང་རང་ཚོ་ཞི་བད་ེབག་དང་ལྡན་
པའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་ད་ེགསོན་གནས་
ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད། །

༄༅། །འད་ིགའ་ིབདོ་ཡིག་དྲ་རྒྱའ་ིཐགོ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཁ་ེལི་ཕརོ་ན་ིཡའ་ིཁུལ་ད་ུགནས་སྡདོ་བདོ་རིགས་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ། 
 ཞསེ་པའ་ིནང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༩ ཉནི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཁུལ་དརེ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་སབྐས་ ༼བར་སབྐས་ང་ཚོས་འསོ་བསྡའུ་ིལས་རིམ་སབྐས་ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་གི་ཆབ་སདི་པ་ཚོའ་ིལད་ཟླསོ་ཕན་བུ་བས་ཡོད། ཁ་ཐུག་
དརེ་ཐལ་འཚྱུབ་ཕན་བུ་ལངས་སོང་ཡང༌།  ད་ཆ་ཐལ་འཚྱུབ་ཚང་མ་འཇགས་བསདྡཡོད། ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་དང་ས་གཞི་རལུ་དག་ཡིན། 
ཁྱདེ་རང་ཚོ་ཚང་མ་བླ་ོབད་ེཔ་ོབསོ།  ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་ཀང་། འད་ིནས་བཀའ་སླབོ་ཡིག་ཐགོ་ཏུ་ཕབ་སབྐས་ད་ཆ་ཐལ་འཚྱུབ་ཚང་མ་
འཇགས་བསདྡ་ཡོད་ཅསེ་པའི་ཚབ་ཏུ་ད་ཆ་ཐལ་འཚྱུབ་ཕན་བུ་འཇགས་བསདྡ་ཡོད་ཅསེ་ཡིག་ནརོ་སོང་འདགུ་པར་དགངོས་སེལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་ད་
ཆ་ནརོ་བཅསོ་ཞུས་ཟནི་པ་བཅས། །



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༣ 3

ཕི་དྲལི་འགམེས་སྟནོ་ཚན་པས་༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དང་བསྟནུ་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་སྐརོ་ 
པར་རིགས་འགམེས་སྟནོ་གནང་བ།

ཐ་ེཝན་ནང་༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་ཞུ་
རྒྱྱུའ་ིལས་རིམ་ཁག་མཇུག་སིྒལ་བ།

༄༅། །ཐ་ེཝན་ནང་མང་ཚོགས་སྟངོ་ཚོ་ཁ་
ཤས་འད་ུའཛོམས་ཀིས་བདནུ་ཕག་གཅིག་
ལྷག་གི་རིང་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་ ༨༡ ལ་
ཕབེས་པའི་སྐུའི་འཁུངས་སྐར་སུང་བརིྩ་ཞུ་
རྒྱྱུའི་ལས་རིམ་ཁག་ལེགས་པར་མཇུག་སིྒལ་

གནང་འདགུ ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢ 
ནས་འག་ོའཛུགས་ཀིས་ཚེས་ ༩ བར་རྒྱལ་
ས་ཐའ་ེཔ་ེདང་ཀའ་ོཞུང་གངོ་ཁྱེར་གཉིས་
སུ་ཐ་ེཝན་དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ་ཆོས་ཚོགས་
ཀིས་རོལ་དབངས་འད་ུའཛོམས་ཞིག་གོ་
སིྒག་འགོ་སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་གཟབ་རྒྱས་ངང་
སུང་བརིྩ་ཞུས་འདགུ ཕི་ཚེས་ ༩ ཉནི་
ཀའ་ོཞུང་གངོ་ཁྱེར་ད་ུརོལ་དབངས་འད་ུ
འཛོམས་ཤིག་འཚོགས་པ་དང་། སབྐས་དརེ་
མི་གངས་ཆིག་སྟངོ་ལྷག་འད་ུའཛོམས་བྱུང་
འདགུ ཕི་ཚེས་ ༦ ཉནི་རྒྱལ་ས་ཐའ་ེཔ་ེར་ུ

ཡོད་པའི་སུན་ཡེ་སེན་དྲན་རནེ་ཚོགས་ཁང་
ད་ུཚོགས་པའི་རོལ་དབངས་འད་ུའཛོམས་
སྐབས་མང་ཚོགས་སུམ་སྟངོ་བརལ་བ་འད་ུ
འཛོམས་བྱུང་བ་དང་། སབྐས་དརེ་རིག་
གཞུང་འཁབ་སྟནོ་དང་། སྨནོ་ལམ་གསུང་
འདནོ། པར་རིགས་འགམེས་སྟནོ། ད་ེ

བཞིན་གླགོ་བརྙན་གཟིགས་འབུལ་སོགས་
གནང་བ་མ་ཟད། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་
བརྙན་འཕནི་བརྒྱྱུད་དམིགས་བསལ་ཐ་ེཝན་
མང་ཚོགས་ལ་སྩལ་བའི་གསུང་འཕནི་ཞིག་
ཀང་བསྟན་འདགུ 
 ཐ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཟླ་བ་
ཚེ་རིང་ལགས་དང་། དགའ་ལནྡ་ཤར་རྩ་ེ
མཁན་རིན་པ་ོཆེ་བང་ཆྱུབ་ཆོས་ལནྡ་མཆོག་
རྣམ་གཉསི་ཀང་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད། གཞན་ཡང་དགའ་ལནྡ་
ཤར་རྩེ་ཆོས་ཚོགས་ནས་ཐའ་ེཔ་ེགངོ་ཁྱརེ་

གི་མེ་གསོད་རུ་ཁག་ལ་ནད་པ་འརོ་འདྲནེ་
ཆེད་རླངས་འཁོར་ཞིག་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཚན་ཐོག་ནས་
ཞལ་འདབེས་གནང་འདགུ
 འཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩའི་གཞུང་
འབལེ་མཛད་སྒ་ོད་ེབཞིན་ཕི་ཚེས་ ༢ ཉནི་

ཐེ་ཝན་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་ཁང་གིས་གོ་
སིྒག་འགོ་མང་ཚོགས་ ༦༠༠ ཙམ་མཉམ་
འཛོམས་ཀིས་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། 
བདནུ་ཕག་གཅིག་རིང་༸གོང་ས་མཆོག་
གི་མཛད་འཕིན་དང་འབལེ་བའི་སྐུ ་པར་
འགེམས་སྟནོ་དང་གླ ོག་བརྙན་གཟིགས་

འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕི་ཚེས་ ༤ 
ཉིན་ཐེ་ཝན་དུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་སེ་ར་
བེས་ཆོས་ཚོགས་ཁག་ལྔ་ནས་མཉམ་རུབ་
ཀིས་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་ཀང་ཚོགས་
འདགུ །

ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་འག་ོཁདི་རྣམ་པས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་
གླངེ་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༨ ཉནི་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཇར་མན་
འཐུས་མི་དང་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་
ཞབས་ཐ་ོམ་སི་མན་ (Mr. Thomas Mann)

 མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་འག་ོ
ཁིད་རྣམས་ལ་ཞུ་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་བའི་ནང་
འཁདོ་དནོ། ལོ་སྔནོ་མའ་ིཕི་ཟླ་ ༦ ནང་
སྦལེ་ཇམ་གི་རྒྱལ་ས་སརྦ་སེལ་ནང་ཡུ་རོབ་
མཐུན་ཚོགས་དང་རྒྱ་ནག་གི་ལྷན་ཚོགས་ 
(EU-China Summit) ཞསེ་པ་ད་ེཚོགས་
སྐབས་བདོ་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ང་ཚོས་ཧ་ཅང་བླ་ོ
འཚབ་ཡོད་པའི་གནད་དནོ་གཉསི་ཀི་ཐགོ་
ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་འག་ོཁིད་རྣམ་པས་
ད་ོསྣང་སླབེ་ཆེད་ཞུ་ཡིག་འདི་ཕུལ་བཞིན་
ཡོད། ཐངེས་འདརི་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་
དང་རྒྱ་ནག་གི་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ ༡༨ ཐགོ་
ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་འག་ོཁིད་རྣམ་པས་
གནད་དནོ་འདའིི་སྐརོ་རིང་མིན་ཟླ་འདའིི་ཕི་
ཚེས་ ༡༢ དང་ ༡༣ ཉནི་འཚོགས་རྒྱྱུའ་ི
ལྷན་ཚོགས་ཐགོ་གླངེ་སླངོ་གནང་བའི་རེ་བ་

ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་དང་།
 ཞུ་ཡིག་དའེི་ནང་མད་ོསྨད་ཨ་
མཆོག་ཡུལ་ཚོའི་གོང་སྔནོ་བླ་རིར་གཏརེ་
ཁ་སྔགོ་འདནོ་གི་ལས་གཞི་མུ་མཐུད་འག་ོ
བཞིན་པར་ཡུལ་ཚོའི་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་མུ་མཐུད་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་
འདནོ་ལ་ཞི་རོལ་སྐད་འབདོ་བས་པར་རྒྱ་
གཞུང་གི་དཔནོ་རིགས་ཚོས་བདོ་མིའི་ཐགོ་
དྲག་གནནོ་བས་ཡོད་པ་གསལ་བཏནོ་གནང་
བ་དང་། གནད་དནོ་གཉསི་པ་ན།ི འཛམ་
གླིང ་ནང་ཤེས་ཡོན་བསྟི་གནས་ཁང་ཆེ་
ཤོས་དང་གྲྭ་བཙྱུན་སགྔས་གསུམ་གི་གངས་
འབརོ་ཆེས་མང་པའི་ནང་པའི་ཆོས་སྡ་ེབླ་
རུང་སྒར་ད་ེཉདི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༩ ནང་ཚྱུན་གྲྭ་བཙྱུན་སོགས་
ཀི་གངས་འབརོ་ ༥༠༠༠ ལ་ཚོད་འཛིན་
ཐགོ གྲྭ་བཙྱུན་མང་པ་ོཕིར་འབུད་དང་གྲྭ་
ཤག་མང་པ་ོགཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བཞིན་པའ་ི
གནད་དནོ་ཐགོ་གླངེ་དགསོ་སྐརོ་འཁདོ་ཡོད། 
ད་ེབཞིན་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ས་ཁུལ་དའེི་
གནས་སྟངས་འཕལ་ད་ུའགིགས་འཇགས་
ཡོང་ཐབས་གནང་དགོས་པའི་གནད་དནོ་

སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་དགསོ་པའ་ིརེ་སྐལུ་ཞུས་
པ་དང་སྦྲགས། ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་
འགོ་ཁིད་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁོར་ཡུག་
གི་ཁམིས་ལུགས་དང་། ཀུན་ཁྱབ་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་། ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་འཛུགས་
སུྐན་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་གཞི་སྤལེ་སབྐས་བདོ་
མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་བརིྩ་བཀུར་
བདེ་དགོས་པའི་དགོས་འདནུ་བཏནོ་དགོས་
པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཡང་ཞུས་འདགུ
 ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་དང་རྒྱ་
ནག་དབར་ལོ་འཁརོ་ཚོགས་ཆེན་འད་ིབཞིན་
སྦར་སིལ་དང་པ་ེཅིང་ནང་རེས་མོས་ཀི་
འཚོགས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ལནྷ་ཚོགས་
ནང་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ངསོ་ནས་ཡུ་
རོབ་ལྷན་ཁང་དང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་རྣམ་པ། ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཕི་འབལེ་
ལས་དནོ་དང་བད་ེའཇགས་ཚོགས་ཆྱུང་གི་
(EU High Representative for Foreign 

Affairs and Security Policy) ཆེས་
མཐའོ་ིསྐ་ུཚབ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བླནོ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་གི་ཡོད་འདགུ །

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་
དྲལི་འགམེས་སྟནོ་ཚན་པར་སིང་པུར་ད་ུ
རནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་བསྟི་
གནས་ཁང་ (Tibetan Buddhist Cen-

tre) གིས་ཇི་ལརྟ་གདན་ཞུས་ལརྟ། ཕི་

ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉནི་སིྤ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་ཕི་ལུགས་ལརྟ་དགུང་གངས་ ༨༡ 
ལ་ཕེབས་པའི ་སྐུའི ་འཁུངས་སྐར ་དང་
སྟབས་བསྟནུ། ཕི་དྲལི་འགམེས་སྟནོ་ཚན་
པས་ཁུལ་དརེ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་
རྣམ་སྐརོ་པར་རིགས་འགམེས་སྟནོ་གནང་
ཡོད། ད་ེཡང་བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་བསྟ་ིགནས་

ཁང་གིས་གོ་སིྒག་འོག་སིང་པུར་དུ་སྐུའི ་
འཁུངས་སྐར་སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་
སྐབས་ས་གནས་ཡུལ་མི་ཆིག་སྟངོ་བརལ་
བ་དང་། ད་ེབཞིན་ཁུལ་དརེ་སླབོ་སྦྱངོ་དང་
ལས་ཀ་བདེ་བཞིན་པའི་བདོ་རིགས་བཅས་

མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། གཞན་ཡང་
མཛད་སྒརོ་སིང་པུར་ད་ུཡོད་པའི་རྒྱ་གར་
གི་གཞུང་ཚབ་པ་དང་ད་ེསྔའི་སིང་པུར་ད་ུ
ཡོད་པའི་ཧངོ་ཀོང་གི་གཞུང་ཚབ་པ་བཅས་
ཀང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། སབྐས་
དརེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོམགར་ཆེན་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས་འགམེས་སྟནོ་གཟིགས་ཞིབ་
གནང་བ་དང་ལནྷ། འགམེས་སྟནོ་ག་ོསིྒག་

གནང་མཁན་དང་ཕི་དྲལི་འགམེས་སྟནོ་ཚན་
པར་སིང་པུར་ཁུལ་ད་ུའདི་ལྟ་བུའི་འགམེས་
སྟནོ་ཐངེས་དང་པ་ོཚྱུགས་ཐུབ་པར་བསགྔས་
བརདོ་ཀང་གནང་འདགུ ཐངེས་འདའི་ི
པར་རིགས་འགེམས་སྟནོ་གི་བརོད་གཞི་
གཙོ་བ་ོན།ི ༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་མཛད་རྣམ་སྐརོ་ཡིན་པ་དང་། 
འགམེས་སྟནོ་འདའིི་ནང་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ན་ཆྱུང་དསུ་སབྐས་
ནས་བཟུང་བ ོད་ད ོན་ཆེད་མཛད་འཕིན་
བསྐངས་པ། སྐའུ་ིརླབས་ཆེན་གི་མཛད་ཁུར་
གཙོ་བ་ོགསུམ་དང་། རྒྱལ་སིྤའ་ིདབུ་ཁདི་
རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་མཛད་པ། མགནོ་
པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་ལ་རྒྱལ་སིྤའི་སྟངེ་སྙན་
གགས་ཆེ་བའི་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་
རགས་ཀིས་གཙོས་ཆེ་བསྟདོ་གཟངེས་རགས་
འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ཁག ད་ེབཞིན་༸གངོ་ས་
མཆོག་གིས་ལགྗས་རྩམོ་མཛད་པའ་ིཕག་དབེ་
ཁག་བཅས་ཡོད། སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་མཛད་
སྒའོི ་ཐོག་སིང་པུར་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་
རྣམས་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བརྙན་

འཕིན་བརྒྱྱུ ད་སྩལ་བའི་དམིགས་བསལ་
གསུང་འཕནི་ཞིག་བསྟན་ཡོད། ཕི་ཚེས་ ༩ 
ནས་ ༡༠ བར་ཕི་དྲལི་འགམེས་སྟནོ་ཚན་
པས་ (Poh Ming Tse) དགནོ་པ་དང་། ཕི་
ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༡༤ བར་བདོ་ཀི་ནང་ཆོས་
བསྟ་ིགནས་ཁང་ད་ུཔར་རིགས་འགམེས་སྟནོ་
གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ
 ཕོ ག ས ་ མ ཚྱུ ང ས ་ ཕི ་ དྲི ལ ་
འགམེས་སྟནོ་ཚན་པས་ཟླ་འདིའི་ཕི་ཚེས་ 
༨ ནས་ ༡༡ བར་རྒྱ་གར་པན་ཇབ་མངའ་
སྡའེ་ིགངོ་ཁྱརེ་པ་ཋན་ཀཊོ་ (Pathankot) 

ནང་རནེ་གཞི་བས་པའ་ི (Partap World 

School) ཞསེ་པའ་ིརྒྱ་གར་གི་སླབོ་གྲྭར་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་སྐུ་ཕངེ་

བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཛད་རྣམ་
དང་འབལེ་བའི་སྐུ་པར་འགམེས་སྟནོ་དང་། 
འཕགས་བདོ་གཉིས་དབར་གནའ་དངེ་གི་
འབ ེལ་ལམ་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་ཚྱུལ་སྐརོ ་
འགམེས་སྟནོ། ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་དང་
འབལེ་བའི་གླགོ་བརྙན་བསྟན་གནང་ཡོད། 
ད་ེཡང་སླབོ་གྲྭའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་སུར་
ཇིཏ་མ་ཧ་ཇན་ (Mr. Surjeet Mahajan) 
ལགས་ཀིས་འགམེས་སྟནོ་དབུ་འབདེ་གནང་
ཡོད་པ་དང་། སབྐས་དརེ་ད་ེསའྔ་ིཇམ་མུ་
ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སྡའེི་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་
འགམེས་སྟནོ་གོ་སིྒག་ཞུས་པར་བསྔགས་
བརདོ་གནང་འདགུ །



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༣4

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཨ་རི་དང་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་ད་ུརླབས་ཆེན་གི་མཛད་འཕནི་རྒྱ་ཆེ་བསྐངས་ཏ་ེབཞུགས་སརྒ་ད་ུ
༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་སབྐས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །འཛམ་གླངི་ཞི་བདའེ་ིདདེ་དཔནོ། 
ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པ།ོ བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཉ་ེལམ་ཨ་
རིའི ་ཁུལ་དད་ལྡན་མི་མང་ནས་ཇི་ལྟར་
གསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་བཞིན་ཆིབས་སྒྱུར་
བསྐངས་པ་དང་། ལགྷ་པར་ཨ་རིའ་ིསདི་
འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་གིས་གཙོས་གནད་
ཡོད་མི་སྣ་མང་པ་ོཞིག་མཇལ་འཕད་མཛད་
ད་ེའཛམ་གླིང་ནང་ཞི་བད་ེསུྐན་ཐབས་དང་ 
ཡང་སྒསོ ་བ ོད་ད ོན་བདེན་མཐའ་གསལ་
རྒྱྱུ ར་མཛད་འཕིན་རླབས་ཆེན་བསྐངས་
རསེ། མོན་གྷ་ོའདདོ་རུ་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་
ཆགས་སུ་༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁོད་པ་

བཅས་ད་ཆ་སབྐས་འདའིི་མཛད་འཕནི་ཁག་
ལེགས་པར་གུབ་སྟ་ེཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ 
ཚེས་ ༨ ཉནི་གི་ས་ྔདྲརོ་ལྡ་ིལི་ནས་མཁའ་
ལམ་བརྒྱྱུད་གྷ་གལ་གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་
སོར་བད་ེབར་འཁོད་སྐབས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་དང་། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་
འཕལེ་མཆོག བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་བ་ླབང་
འཕགས་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་བཅས་གནམ་
ཐང་ནང་ད་ུཕབེས་བསུར་བཅར་ཡོད་པ་ 
དང་། གནམ་ཐང་ཕིའ་ིཕབེས་སྒརོ་ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་། ས་གནས་བད་ེ
དནོ། ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་། 

ར་ས་ཁུལ་གི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་འགན་འཛིན། 
ད་ེབཞིན་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་
པ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་བཅས་ནས་
དཀར་གཙང་གི་མཇལ་དར་ལག་ཏུ་ཐགོས་
ཏ་ེཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། ད་ེ
ཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོ ༡༡ ཙམ་ལ་
ཆིབས་འག་ོབརྒྱྱུ ད་བཞུགས་སྒར་ཕ་ོབང་ད་ུ
ཆིབས་སྒྱུར་སྐངོ་སྐབས་ཕབེས་ལམ་གཡས་
གཡོན་ད་ུདག་ེའདནུ་པ་དང་། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ས་ིཞུ་ལས་བདེ། སླབོ་ཕུག 
དད་ལྡན་མང་ཚོགས་སོགས་ནས་གཟབ་
མཆོར་སྤས་ཏ་ེལག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་
དར་དང་མཆོད་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཐགོས་ནས་
གུས་བསུ་ཞལ་མཇལ་ཞུས་པ་དང་། ཕ་ོབང་

ད་ུཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གིས་དབུས་
ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་མཆོག་དང་། 

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག 
བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་བཅས་དང་། ཕ་ོབང་གི་
རྒྱལ་སྒའོི་ནང་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུ ན་ལས་རྣམ་པ་

དང་། རང་དབང་ཅན་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་
པ། ད་ེབཞིན་དུྲང་ཆེ་རྣམ་པ་བཅས་སོགས་

ཕབེས་བསུར་བཅར་འདགུ །

དག་ེབཤེས་མའ་ིརྒྱྱུགས་སྤདོ་སབྐས་བཞི་པའ་ིགུབ་འབས།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ 
ནས་ ༡༢ བར་ར་ས་དག་ེལནྡ་ཆོས་གླངི་
བཙྱུན་དགནོ་ད་ུཚྱུགས་པའི་དག་ེབཤེས་མའི་
རྒྱྱུགས་སྤདོ་སབྐས་བཞི་པའ་ིལས་དནོ་ལེགས་
གུབ་བྱུང་རསེ། ཁུལ་བཞུགས་སེར་འབས་
དགའ་གསུམ་གི་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་
བརྒྱད་ཀིས་རྒྱྱུགས་ཞུགས་བཙྱུན་མ་རྣམས་
ཀི་གཞུང་ཆེན་འབི་རྒྱྱུ གས་ཁག་ལ་ཞིབ་
འཇུག་དང་། ས་ཪ་ཱམཐ་ོསླབོ་དང་བདོ་ཀི་
དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་དགེ་ལས་གཉིས་ནས་
བར་སྤདོ་དང་དངེ་དསུ་ཚན་རིག་སོགས་ཀི་
འབ་ིརྒྱྱུགས་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་
གནང་གུབ་པ་དང་བཅས། དག་ེབཤེས་མའ་ི
རྒྱྱུ གས་སྤོད་ད་ོདམ་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་གུབ་
འབས་ཕགོས་བསྡམོས་ཀིས་གསལ་བསྒགས་
སྤལེ་དནོ་ལརྟ། ཐངེས་འདརི་ལོ་རིམ་ཁག་
བཞི་ར་ུབཙྱུན་མ་ཞལ་གངས་ ༤༤ ནས་
རྒྱྱུགས་ཞུགས་གནང་བའི་ཁདོ་ད་ུརྒྱྱུགས་མ་

འཕདོ་པ་གཅིག་ཀང་བྱུང་མེད་པར་མངནོ་
ཞིང་། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱྱུ གས་འཕདོ་བཙྱུན་མ་
སིྤ་དང་ལྷག་པར་དགེ་བཤེས་མའི་བསླབ་པ་
མཐར་སོན་ལོ་རིམ་བཞི་པའ་ིབཙྱུན་མ་ ༢༠ 
རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་དགའ་མགུའི་
འཚམས་འདྲ་ིཞུས་ཡོད། དག་ེབཤེས་མའ་ི
ལས་རིམ་འདི་བཞིན་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ལམ་སྟནོ་
བཀའ་སླབོ་ཐགོ ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་
གཙོ་འགན་འཁུར་ཞིང་། བདོ་ཀི་བཙྱུན་མའ་ི
ལས་འཆར་གིས་མཉམ་རབུ་འགོ་ལག་བསྟར་
ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། དརེ་སེར་འབས་
དགའ་གསུམ་གི་དབུ་ལས་རྣམ་པས་དབུས། 
དངསོ་སུ་རྩདོ་རྒྱྱུགས་དང་འབ་ིརྒྱྱུགས་ཞིབ་
འཇུག་གནང་མཁན་དག་ེབཤེས་ལ་ྷརམས་པ་
རྣམས་དང་། ད་ེབཞིན་ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོསླབོ་
དང་། བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་བཅས་ཀི་དབུ་

ལས་རྣམ་པའ་ིམཐུན་འགྱུར་བཅས་ལ་བརནེ་
ཏ་ེལས་རིམ་ད་ེཉདི་ཚགས་ཚྱུད་མཇུག་སྐངོ་
ཐུབ་པ་བྱུང་མོད། རིང་མིན་ཕི་ཟླ་ ༡༢ ནང་
ལྷ་ོཕགོས་མོན་གྷ་ོབཙྱུན་དགནོ་བང་ཆྱུབ་ཆོས་
གླངི་ད་ུཚྱུགས་རྒྱྱུའི་བཙྱུན་མའི་འཇང་དགུན་
ཆོས་ཐངེས་ཉརེ་གཉསི་པའ་ིཐགོ་བཙྱུན་མ་ཉ་ི
ཤུ་རྣམས་ཀིས་རནེ་འབལེ་དམ་བཅའ་ཆེན་མོ་
རེ་བཞག་མཚམས། ལ་ྷམིའ་ིརྣམ་འདྲནེ་སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་མདནུ་ནས་དག་ེབཤེས་མའ་ིམཚན་གནས་
ཀི་ཕག་ཁྱརེ་གསོལ་རས་ཞུ་གཏན་འཁལེ་བ་
རྣམས་ན་ིསརྔ་མ་གགས་པའ་ིབདོ་ཀི་ལོ་རྒྱྱུས་
གསར་པ་ཞིག་དང་། ༸རྒྱལ་བའ་ིབསྟན་པ་
རིན་པ་ོཆེ་འཛིན་སྐོང་སྤལེ་གསུམ་གནང་
མཁན་གི་ཆོས་བདེ་དགེ་འདནུ་པའི་ཁདོ་ད་ུ
བཙྱུན་མ་རྣམས་ཀི་འཕནི་ལས་ཕགོས་མཐར་
རྒྱས་པའི་རནེ་འབལེ་དང་གོམ་སྟབས་ཤིག་
ཀང་ཡིན་པ་བཅས། །

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་རྒྱལ་སིྤའ་ི
བདོ་དནོ་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་མཛད་

སྒརོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་ཕབེས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡༢ ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོར་ས་ནརོ་བུ་མགནོ་ཁང་
ད་ུརྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་འབལེ་མཐུད་ལས་
ཁང་གི་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་
འཁུར་འགོ བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་དང་། 
གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་དང་སིྒག་
འཛུགས་ཁག ལགྷ་པར་ཆབ་སདི་བཙོན་
ཟུར་རྣམས་གདན་ཞུས་ཀིས་སུྤལ་སྐུ་བསྟན་
འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་རྒྱ་ཡི་
བཙོན་ཁང་ནང་སྐུ་གཤེགས་ནས་ལོ་འཁོར་
གཅིག་སོང་བའ་ིརསེ་དྲན་ཉནི་མོ་དང་སྟབས་
བསྟུན་ནས་བདོ་ཀི་དཔའ་བ་ོཉིན་མོ་ཞེས་
རསེ་དྲན་སུང་བརིྩའ་ིཐགོ བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་
ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་སྐུ་མགནོ་གཙོ་
བརོ་གདན་ཞུས་ལརྟ་ཕབེས་ཏ་ེགསུང་བཤད་
གནང་སབྐས་ཁོང་གི་གཞུང་འབལེ་གི་རྒྱལ་
སིྤའ་ིདཔའ་བ་ོཉནི་མོ་ན་ིཟླ་ ༣ པའ་ིཚེས་ 

༡༠ ཉནི་མོ་དརེ་གཞུང་འབལེ་གཏན་འཁལེ་
གིས་འཛམ་གླིང་ཁྱནོ་ཡོངས་ནང་སུང་བརིྩ་
ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཀང་། རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོ
བ་ེབག་པ་སོ་སོར་རསེ་དྲན་དང་གུས་བརིྩ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ད་ེཡང་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་སྟབས། ད་ེརིང་རྒྱལ་གཅསེ་ལགྷ་བསམ་
ཅན་གི་དཔའ་བ་ོསུྤལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བད་ེ
ལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་སྐུ་གཤེགས་པའི་
རསེ་དྲན་ཉནི་མོར་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་རསེ་
དྲན་ཙམ་མིན་པར་དནོ་དངོས་ཐོག་ཁོང་
དང་ཁངོ་འདྲ་བའ་ིརྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོརྣམ་
པའི་རེ་བ་ཡིད་ཆེས་གང་ཡོད་པ་རྣམས་ཕག་
བསྟར་ངསེ་པར་འཁལེ་ཐབས་བ་གལ་དང་། 
བདོ་དནོ་ཐོག་ལས་འགུལ་གང་འདྲ་ཞིག་
སྤལེ་ཀང་ད་ེཡི་ཐགོ་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་
ངང་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་དང་མཐུན་འགྱུར་གནང་
རྒྱྱུ ་ནི་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ནས་བཙོན་འགོ་ཏུ་

ཡོད་པའི་དཔའ་མོ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྒནོ་ལགས་ལ་དཔའ་བའོི་གཟངེས་རགས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་ནས་བུད་མེད་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
བརྒྱྱུད་ཕུལ་ཏ་ེམཐའ་མར་ལས་འགུལ་ག་ོསིྒག་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་བསགྔས་བརདོ་དང་རསེ་སུ་ཡི་རང་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། མུ་མཐུད་ད་ེལས་
འགུལ་སྤལེ་དགསོ་པའ་ིརེ་སྐལུ་ཞུ་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

བདམས་ཐནོ་བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ།
༄༅། །བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ རབ་གནས་
མེ་སྤལེ་སྣནོ་ཟླའ་ིཚེས་ ༩ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 

ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༣ ཉནི་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་
ཞིབ་ཁང་གི་སངོ་བཙན་ཚོམས་ཆེན་ནང་

དཔལ་ལནྡ་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརྒྱྱུད་
དནོ་གུབ་མཆོག་གི་དུྲང་ད་ུབདམས་ཐོན་

བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་ཕུལ་སོང་།

 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་དྲ་ོ
ཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་
བཀའ་བརྒྱྱུད་དནོ་གུབ་མཆོག་དང། ཁམིས་
ཞིབ་པ་ཚེ་རིང་དནོ་གུབ་མཆོག བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་
ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག དཔལ་
འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག རང་
དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་
དང་ཚོགས་གཙོ། ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོ
ལནྷ་ཁང་གི་ཚོགས་མི། སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་
ལས་རྣམ་པ། དུྲང་ཆེ་རྣམ་པ་བཅས་ཚང་
འཛོམས་ཀིས་ཐོག་མར་ཀིརི་བེས་པ་གྲྭ་

ཚང་གི་དགེ་འདནུ་བཞི་གས་ཤིས་བརོད་
གསུང་འདནོ་གནང་། ད་ེརསེ་ཁམིས་ཞིབ་
པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརྒྱྱུད་དནོ་གུབ་མཆོག་གིས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་བཞུགས་ཁི་རིན་པ་ོཆེར་མཎྜལ་
རནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་གུབ་བསྟནུ། 
བདམས་ཐནོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི ་བཞུགས་ཁི ་རིན་པ ོ་ཆེར་མཎྜལ་རནེ་
གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཏ་ེདཔལ་ལྡན་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གི་དུྲང་ད་ུལས་
ཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་གུབ་བསྟནུ། 
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གིས་རནེ་འབྱུང་

མཇལ་དར་དང་རནེ་འབལེ་མཚོན་བེད་
སྒནོ་འབུལ་གནང་མཚམས་དམ་འབུལ་མ་
དབེ་ཏུ་མཚན་རགས་བཀདོ།
 ད་ེནས་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པར་ག་ོསོ་
ཕ་ེམར་དང་ཆང་ཕུད་འདགེས་འབུལ་གིས་
རནེ་འབྱུང་གསོལ་ཇ་དང་འབས་སིལ་ཕུལ་
ཏ་ེམཛད་གཙོ་རྣམ་པས་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཞུགས་ཁི་རིན་
པ་ོཆེར་མཎྜལ་རནེ་དདོ་དང་མཇལ་དར་
སྒོན་འབུལ་དང་འབལེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
ལ་འཚམས་འདྲའིི་མཇལ་དར་སྒནོ་ཏ་ེདམ་
འབུལ་གི་མཛད་སྒ་ོགལོ། །


