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༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཡེ་ཤུའ་ིབ་ླཆེན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་ལ་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ 
ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡ ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བཞུགས་
སྒར་ཕ་ོབྲང་ནས་སནོ་འཁོར་དང་བཅས་རྡ་
སའི་ཉ་ེའགྲམ་གྷ་གྷལ་གནམ་ཐང་ད་ུཆིབས་
སྒྱུར་བསྐངས་ནས་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་
རྟགས་བཞསེ་མངོ་མཁན་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའི་ཡེ་
ཤུའ་ིབ་ླཆེན་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེསི་མོན་ཊུ་ཊུ་ Arch-
bishop Desmond Tutu མཆོག་སྐ་ུའཁརོ་དང་
བཅས་པར།  ཕབེས་བསུའ་ིས་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ཞི་བདའེ་ིདབུ་ཁདི་
རྣམ་གཉསི་ཀིས་གནམ་ཐང་ད་ུའཁྱུག་ཙམ་
སྐ་ུངལ་གསོ་གནང་མཛད་རསེ་གསར་འགདོ་
པ་ཚོའ་ིད་ིབར་བཀའ་ལན་སྩལ་ནས་བཞུགས་
སརྒ་ཕ་ོབྲང་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས། སབྐས་
དརེ་གནམ་ཐང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་གེ་མཆོག་དང་
བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཕབེས་བསུར་

བཅར་འདགུ  ད་ེཡང་ཐངེས་འདརི་ཡི་
ཤུའི་བ་ླཆེན་མཆོག་དང་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྣམ་གཉསི་ཕི་ཟླ་ ༤ 

ཚེས་ ༢༠ ནས་ཚེས་ ༢༤ བར་སེམས་
ནང་སྤ་ོབ་སྤལེ་རྒྱྱུའི་ཐབས་ལམ་སྐརོ་གི་དཔ་ེ
དབེ་ ‘Book of Joy’ ཕགོས་སིྒག་མཛད་
རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ  གནམ་ཐང་ད་ུ༸གངོ་ས་

མཆོག་གིས་གསར་འགོད་པར་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ། བ་ླཆེན་ཁངོ་ན་ིདནོ་དམ་གི་མི་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོཞིག་དང་ཆོས་པ་ཞིག་གི་ཆ་ནས་

ཆོས་པ་རྣམ་དག་གཅིག་ཡིན། ཁངོ་རྡ་སར་
མ་ཕབེས་སྔནོ་ད་ུཔན་ཇབ་མངའ་སྡའེ་ིཁུལ་ད་ུ
རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིགསེར་གི་ལ་ྷཁང་ (Golden  
Temple) ཞསེ་གྲགས་པ་དརེ་ཕབེས་ནས་

གནས་གཟགིས་གནང་འདགུ  ངསོ་རང་
སྒརེ་ལ་མཚོན་ན་ཁོང་ནི་ངསོ་ཀི་གྲགོས་པ་ོ
བླསོ་ཐུབ་གཅིག་ཡིན། ཞསེ་བཀའ་ལན་སྩལ། 
གཞན་ཡང་བ་ླཆེན་མཆོག་ནས་ཀང་གསར་
འགདོ་པ་ཚོར་བཀའ་ལན་གནང་དནོ། ངསོ་
རང་ལ་ད་ེརིང་བརྩ་ེབའི་གྲགོས་མཆོག་དང་
མཇལ་རྒྱྱུ ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་ཆེན་
པ་ོསྐསེ་བྱུང་། ངསོ་གཉསི་ཐུག་འཕྲད་ཡོང་
རྒྱྱུ ་དརེ་གནས་སངས་དང་མི་རེ་བཟུང་གི་བ་
སྤདོ་ཐགོ་ནས་ཡང་སེ་བར་ཆད་ཡོང་གི་ཡོད། 
འནོ་ཀང་ངསོ་གཉསི་དབར་མཛའ་གྲགོས་ཀི་
དམ་ཚིག་དང་དཀོན་མཆོག་གི་བིན་རླབས་
ལ་བརྟནེ་ནས་མཇལ་འཕྲད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་
གི་ཡོད། ཞསེ་གསུངས་པ་མ་ཟད། ད་ལའྟ་ི
ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་སིད་གཞུང་གིས་༸གོང་ས་
མཆོག་ལ་མཐངོ་མཆན་མ་ཕུལ་བ་དརེ་སྐནོ་
བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ 

བདོ་མིའ་ིསིྤ་མཐུན་མཉམ་འབྲལེ་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོབཅྱུ་འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་ཚོགས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༢༠ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྤ་མཐུན་མཉམ་འབྲལེ་
བཙྱུགས་ནས་ལོ་ངོ་ཧིལ་པ ོ་བཅྱུ ་འཁོར་
བའི་དསུ་དན་གི་མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ཤིག་
རྡ་ས་བདོ་ཀི་གསོལ་མགྲོན་ཁང་གི་ཡང་
སངེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུཚོགས་ཡོད། ད་ེཡང་
གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ ཐགོ་
མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི ་སིད་སིྐང་བླ ་ོབཟང་སེང་གེ ་
མཆོག་དང་། དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགྲནོ་ནང་
སདི་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རི་སྒལོ་མ་མཆོག སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ 
དང་། ཚོགས་གཞནོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསན་འཕལེ་མཆོག ད་ེབཞིན་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་
ལས་རྣམ་པ། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་མཉམ་
འབྲལེ་སིྤ་ཁབ་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་ད་ིན་ེཤི་
ལགས། གཞན་ཡང་དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་ཆྱུང་
རྣམ་པ། བདོ་ཁིམ་སིྤ་ཁབ་དབུ་འཛིན་བཅས་
ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར། ཚོགས་བཅར་
བ་ཡོངས་ཀིས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པའོི་སྐུ་པར་མཐོང་གྲལོ་རིན་པ་ོཆེར་
མཇལ་དར་སྒནོ་འབུལ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་
སང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེགནང་། ད་ེརསེ་འཕགས་
བདོ་གཉིས་ཀི་རྒྱལ་གླུ ་ཕུལ་གུྲབ་མཚམས་

བདོ་བསན་སིད་མི་རིགས་ཀི་དནོ་ད་ུརང་
སགོ་བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་
དཔའ་བ་ོདཔའ་མོ་རྣམས་ཀི་རསེ་དན་ཆེད་
སརྐ་མ་གཅིག་རིང་ངག་བཅད་གནང་། ད་ེ
ནས་རྟནེ་འབྲལེ་གི་གསོལ་ཇ་འབྲས་བསིལ་
འདགེས་འབུལ་གནང་ས་ེབདོ་མིའི་སིྤ་མཐུན་
མཉམ་འབྲལེ་གི་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་བད་ེལེགས་
ལགས་ཀིས་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་
བདོ་མིའི་སིྤ་མཐུན་མཉམ་འབྲལེ་གི་སིྤ་ཁབ་
འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་དབང་འདསུ་ལགས་
ཀིས་སིྤ་མཐུན་མཉམ་འབྲལེ་གི་ལས་བསྡམོས་
སྙངི་བསྡསུ་སནྙ་སྒནོ་ཞུས། ད་ེརསེ་སྐ་ུམགྲནོ་
གཙོ་བ་ོསིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་གེ་མཆོག་
གིས་སིྤ་མཐུན་མཉམ་འབྲལེ་དབུ་བརྙསེ་ནས་
ལོ་ང་ོབཅྱུ་འཁརོ་བའི་ལོ་རྒྱྱུས་དན་དབེ་དབུ་
འབདེ་གནང་གུྲབ་བསནུ། དམིགས་བསལ་
སྐུ་མགྲནོ་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རི་སྒལོ་མ་
མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིཞུས་པ་དང་ཆབས་
ཅིག ནང་སདི་དང་མཉམ་འབྲལེ་གཉསི་
ཀི་འདས་པའ་ིའབྲལེ་ལམ་སྐརོ་དང་། ལགྷ་
པར་མཉམ་འབྲལེ་ལ་མཚོན་ན། ནང་སདི་
ཀི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཐད་རོགས་སགེས་
མེད་ད་ུམི་རུང་བ་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་ཞིག་ 
དང་། ད་ལའྟ་ིམཉམ་འབྲལེ་གི་ལས་དནོ་ད་ེ
ཉདི་ཤས་བདག་མི་མང་ལ་དངསོ་སུ་རོགས་

རམ་བདེ་ཐུབ་པ་ཞིག་གནང་བའི་རེ་བ་ཡོད་
ཅསེ་སོགས་གསུངས། ད་ེབཞིན་དམིགས་
བསལ་སྐུ་མགྲནོ་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་
པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ། མཉམ་
འབྲལེ་ཁེ་སང་གི་གནས་སངས་འགོ་འགྲ་ོ
ཐུབ་པ་འད་ིད་ལའྟི་ལས་ཀི་ས་ེམོ་བས་ཐུགས་
འགན་བཞེས་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་

ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅསེ་དང་། སིྤ་
མཐུན་མཉམ་འབྲལེ་གི་ལས་དནོ་ཚགས་
ཚྱུད་ཡོང་བར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་མི་འདམེས་ཕགོས་ཐགོ་ནས་ཚོང་དང་
གོ་རྟགོས་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་འདམེས་དགོས་
པ་དང་། ལས་དནོ་བདེ་པའ་ིསབྐས་ལའང་
རྣམ་དཔདོ་ཀི་རྩལ་བཏནོ་ནས་གནས་བབ་
དང་བསནུ་ནས་ལས་དནོ་སྤལེ་དགསོ་པ་ཡིན་
ཞསེ་དང་། ཡང་སིྤ་མཐུན་མཉམ་འབྲལེ་གི་
དམིགས་ཡུལ་མི་མང་གི་ཁེ་ཕན་གཅིག་པུ་

མིན་པར་གཞི་ཆགས་ས་བརྟན་གནས་ཐུབ་
བཅྱུག་དགསོ་པ་ད་ེཡང་ཡིན། གཞི་ཆགས་ས་
བརྟན་ཡོང་བར་གཞིས་ཆགས་ནང་ཚོགས་པ་
ཇི་ཙམ་མང་བ་དའེི་ཚོད་ཀིས་ད་ེདང་འབྲལེ་
བའི་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་བསུྐན་དགོས་པ་
ཡིན། མི་མང་ལ་རོགས་སགེས་ཕིར་མཉམ་
འབྲལེ་ནས་ནང་སིད་ལ་ཕག་རོགས་ཞུ་ཐུབ་

པ་དང་། མཉམ་འབྲལེ་ཚང་མར་ཕན་ཐགོས་
རྒྱྱུ ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡིན་ཞསེ་གསུངས། ད་ེ
ནས་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲནོ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོངས་མཉམ་འབྲལེ་སིྤ་ཁབ་ཚོགས་གཙོ་ཌི་
ན་ེཤི་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེ
ནས་སྐུ་མགྲནོ་གི་གཙོ་བ་ོསིད་སྐོང་མཁས་
དབང་བླ་ོབཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་མཐར་མཉམ་འབྲལེ་ཚོགས་
གཙོ་པདྨ་བད་ེལེགས་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་།

དལི་བསྒགས་དུང་ཆེས་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའི་སླབོ་ཕུྲག་
ཚོར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ང་ོསྤདོ་གནང་བ།

 ༄༅། །ཕི་ལོ ༢༠༡༥ ཟླ ༤ ཚེས ༢༡ 
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐགོ་ཕི་དལི་ལགྷ་
པ་ཚེ་རིང་དན་རྟནེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུདལི་བསྒགས་
དུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་ལྷ་ོཨ་ཕ་ི
རི་ཀ་ནས་འདིར་ཕབེས་པའི་སླབོ་མ་གྲངས་བཅྱུ་
ཙམ་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་ང་ོསྤདོ་དང་འབྲལེ་
མང་གཙོའ་ིཀ་བ་གསུམ་གི་འཕལེ་རིམ་དང་།
 ལས་དནོ་སྤལེ་ཕགོས། ད་ེབཞིན་
གྲསོ་ཚོགས་ཀིས་ལས་དནོ་སྤལེ་ཕགོས་དང་། སིྤ་
འཐུས་ཀི་གྲངས་ཚད། ད་ེབཞིན་ཉ་ེལམ་ཕི་ཟླ་ 
༣ ནང་སྔནོ་རིྩས་གཏན་འབབེས་སོགས་ང་ོསྤདོ་
གནང་།

སྔོན་འགྔོའི་ཁིད་ཆས་ཤྔོག་བྱང་གཏན་འབེབས་

ཚོགས་འདུ།

༄༅། །འད་ིག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཤེས་ཡོན་
ལནྷ་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ག་ོསིྒག་འགོ ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ དང་ ༢༡ ཉནི་གཉསི་
རིང་སྔནོ་འགྲ་ོའཛིན་གྲྲྭར་ཁིད་ཆས་ཤོག་བང་
གཏན་འབབེས་ཚོགས་འད་ུས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐོ་
རིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུསྐངོ་ཚོགས་གནང་འདགུ
 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོཆྱུ་
ཚོད་དགུ་དང་ཕདེ་ཀའི་སངེ་ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོ
རིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུཤེས་ལྷན་འགན་འཛིན་
མཆོག་དང་། སྔནོ་འགྲ་ོཁདི་ཆས་བསྐར་ཞིབ་
ཚོགས་མི་རྣམ་པ། བདོ་ཡིག་སླབོ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་
པ་གཉསི་བཅས་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ ཤེས་ལནྷ་
འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གུྲབ་མཆོག་གིས་
གསུང་གནང་རསེ། ཁདི་ཆས་གཏན་འབབེས་ཀི་
ལས་རིམ་དབུ་འཛུགས་ཞུས།

བཙྱུན་མ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲ་ོལགས་འདས་
གྲངོས་སུ་གྱུར་བ།

༄༅། །འད་ིགར་ཁུངས་ལནྡ་གནས་ཚྱུལ་
འབརོ་གསལ་ལརྟ་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ 
ཚེས་ ༨ རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ 
ཙམ་ལ་ཁམས་བྲག་འག་ོརངོ་བྲག་ཟུར་གྲངོ་ཚོའི་
བྲག་ཟུར་ཚང་གི་ཕ་ཤེས་རབ་དང༌། མ་བསོད་
ནམས་སྒལོ་མ་གཉསི་ཀི་བུ་མོ། ངང་སངྒ་བཙྱུན་
དགནོ་གི་བཙྱུན་མ་རང་ལོ་ ༤༧ ད་ུསོན་པ་ཡེ་
ཤེས་མཁའ་འགྲ་ོལགས་ཀིས་དཀར་མཛེས་རངོ་
སྐུ་འབུམ་ཞབས་ཀི་ཉནེ་རྟགོ་ཁང་གི་ཉ་ེའགྲམ་
ཞིག་ཏུ། ྋགངོ་ས་མཆོག་བདོ་ད་ུགདན་འདནེ་
ཞུ་དགསོ། བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ། ྋགངོ་
ས་མཆོག་སྐ་ུཚེ་ཁ་ིལོར་བརྟན་པར་ཤོག ཅསེ་
སྐད་འབདོ་གནང་བཞིན་ད་ུརང་ལུས་མེར་སགེ་
བཏང་ཡོད། སབྐས་དརེ་ད་ེགའ་ིཉནེ་རྟགོ་པས་
མེ་གསོད་ཡོ་བད་ཀིས་མེ་བསད་ད་ེཁོང་མཉམ་
ཁདི་བས་རསེ། ཁངོ་འདས་གསོན་ཇི་ཡིན་
ཁ་གསལ་གནས་ཚྱུལ་ཤེས་རྟགོས་ཐུབ་མེད་ 
ཀང་། ད་ཆ་བཙྱུན་མ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲ་ོལགས་
འདས་གྲོངས་སུ ་གྱུར་བའི ་གནས་ཚྱུལ་ཐོན་
འདགུ ས་གནས་ཉནེ་རྟགོ་ཁང་གིིས་ཁངོ་གི་སྐ་ུ
ཕུང་ངམ་པུར་ཐལ་ནང་མིར་རིྩས་སྤདོ་བས་མེད་ 
ཀང་། ཉནི་གཉསི་གསུམ་རསེ་རིྩས་སྤདོ་བདེ་
འཆར་ཡོད་སྐརོ་ག་ོཐསོ་བྱུང་འདགུ



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་༢༢2

གནས་སྐབས་ལགས་སམ་དམ་དཀར་ལགས་
ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ས་ེའདས་

གྲངོས་སུ་གྱུར་བ།
༄༅། །འད་ིགར་ཁུངས་ལནྡ་གནས་
ཚྱུལ་འབརོ་གསལ་ལརྟ་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༦ རེས་གཟའ་ཕུར་

བུའ་ིཞགོས་པ། ཕ་ཚེ་འདས་གནས་མོ་ 
དང་། མ་ཚེ་འདས་དཀར་སིྐས་ལགས་
གཉསི་ཀི་བུ་རང་ལོ་ ༤༥ སོན་པ་
གནས་སྐབས་སམ་དམ་དཀར་ལགས་
ཀིས་ཨ་མདོ་རྔ་པ་རོང་མཐའ་བ་གོང་
མའི་བཞུགས་གནས་སུ་རང་ལུས་མེར་
སེག ་བཏང ་ས ེ་འདས ་གྲོངས ་ སུ ་གྱུ ར ་
འདགུ གཞིས་རྩའ་ིཁངོ་ཨ་མད་ོརྔ་པ་
ཨ་འདུས་ཡུལ་ཚོ ་ནས་ཡིན་འདུག ་པ ་ 
དང་། ཁངོ་ལ་ཕུྲ་གུ་བདནུ་ཡོད་ཅིང་། ཕུྲ་གུ་

ཆེ་ཤོས་ད་ེརང་ལོ་ ༢༡ དང་། ཆྱུང་ཤོས་ད་ེ
རང་ལོ་ ༧ ལ་སོན་ཡོད་འདགུ
 ཁངོ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་མ་
གནང་གོང་ཀིརྟ་ིདགོན་པར་མཆོད་མཇལ་
ད་ུཕབེས་ཡོད་འདགུ་པ་མ་ཟད། རང་ལུས་
མེར་སགེ་མ་གནང་ཙམ་གི་གོང་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་སྐ་ུཔར་དང་། པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོ
ཆེའ་ིསྐ་ུཔར། ནང་མི་བུ་ཕུྲག་གི་འད་པར་
སོགས་བཤམས་ས་ེམེ་ཏགོ་དང་མཆོད་རས་
ཀི་མཆོད་འབུལ་ཡང་གནང་ཡོད་འདུག 
ཁངོ་གིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་སབྐས། 
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་བདོ་ལ་ཕབེས་དགོས། 
པཎ་ཆེན་རིན་པ ོ་ཆེ ་བཙོན་ནས་མཐར་
དགསོ། ཞསེ་སདྐ་འབདོ་གནང་ཡོད་འདགུ
 ལོ་གཅིག་ཙམ་གོང་ཁོང་གིས་
བདོ་མི་རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་མཁན་
རྣམས་ལ་རསེ་སུ་ཡི་རང་མཚོན་ཆེད་བདོ་
མི ་ནང་ཁུལ་ལ་ནང་འཛིང་མི ་བ་རྒྱྱུ འི ་
ཡོངས་གྲགས་དམ་བཅའ་བཞག་པ་ལ་
བརྟནེ་ནས་ས་གནས་བདོ་མིའ་ིཁདོ་གཟངེས་
རྟགས་ཀང་ཐབོ་མངོ་ཡོད་འདགུ ཁངོ་ན་ི
རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་མཁན་ ༡༣༨ 
པ་ད་ེཆགས་ཡོད་འདགུ

སདི་སྐངོ་ཆེད་ལས་སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས། ༼༢༠༡༥༽ 
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཨ་རི་བདོ་ཀི་ཐབེས་རྩ་དང་
ཟུང་འབྲལེ་ཐོག་གསར་གཏདོ་བས་པའི་ 
༼སདི་སྐངོ་ཆེད་ལས་སླབོ་ཡོན་༽ གསལ་
བསྒགས།
 སླབོ་ཡོན་ལས་འདིའི་དམིགས་
ཡུལ་གཙོ་བ་ོགཙོ་བ་ོརྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་
ནང་གི་བདོ་རིགས་སླབོ་མ་རྩེ་ཕུད་རྣམས་
རང་ཉདི་ཀི་མོས་འདམེས་ཆེ་བའི་ཆེད་ལས་
མཐ་ོསླབོ་ལེགས་གྲས་ཁག་ནང་སླབོ་སྦངོ་བ་
རྒྱྱུར་རོགས་སྐརོ་ཆེད་ཡིན།
            ད་བར་མཐ་ོསླབོ་དང་སླབོ་
ཚན་ཁག་ཅིག་སླབོ་གྲནོ་ཆེ་དགས་རྐནེ་པས་
རང་རེའི་སླབོ་མ་རྣམས་ཀིས་སྙབོ་ཚད་དང་
བྲལ་ཞིང་དསེ་རྐེན་པས་སོ་སོའི་ཤེས་ཡོན་
གི་དམིགས་ཡུལ་ཇི་བཞིན་ཐགོ་གོམ་བསྐདོ་
མ་ཐུབ་པར་ལུས་ཀིས་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་
ལས་འཆར་འདི་བརྒྱྱུད་རང་རིགས་སླབོ་མ་
རྩ་ེཕུད་རྣམས་ལ་མུ་མཐུད་འཕྲད་བཞིན་པའ་ི
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བེད་འཆར་ཡིན། 
སླབོ་ཡོན་འདི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱྱུད་
ནས་ཨ་རི་བདོ་ཀི་ཐེབས་རྩ་ནས་གནང་
འཆར་ལགས།
སླབོ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གི་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡༽ རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་ནང་གནས་སྡདོ་
བཙན་བལོ་བདོ་མི་བསྙནོ་མེད་ཡིན་པ། 
༢༽ ད་ོབདག་དང་ཕ་མའ་ིདང་བངླས་དཔ་
དངུལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ 
བར་གཙང་ཕུལ་ཟནི་པ།    
༣༽ འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་གང་ཞིག་འཛིན་
རིམ་བཅྱུ་པ་བར་བདོ་ཡིག་སླབོ་ཚན་བླང་
མེད་ཚེ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འཛིན་
རིམ་བཅྱུ་པའི་ཚད་མཉམ་བདོ་ཡིག་ཡིག་
རྒྱྱུགས་ཆེད་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ནང་ཚྱུད་
དབེ་འགདོ་ཞུ་དགསོ་པ་དང༌། བདོ་ཡིག་
ཡིག་ཚད་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ 
ཉནི་དྷ་སར་གོ་སིྒག་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་ཉུང་མཐར་
བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ ལོན་དགསོ།
༤། སླབོ་ཡོན་ཐབོ་པར་ཉུང་མཐའ་ིབརྒྱ་ཆ།
ཀ། ཉ་ེབའ་ིགཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་སླབོ་
ཡོན་ཁོངས་འཚང་སྙན་འབུལ་མི་ཡིན་ན་
འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉིས་ཡིག་རྒྱྱུ གས་ནང་
བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ལོན་པ་དགསོ།
ཁ། གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་དང་རིག་
གཅིག་རྐང་འཛིན་ཁངོས་འཚང་སནྙ་འབུལ་
མི་ཡིན་ན་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་
ཡིག་རྒྱྱུགས་ནང་ཉུང་མཐའ་ིབརྒྱ་ཆ་ ༦༠ 
ལོན་པ་དགསོ།
༥། འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་རྣམས་ནས་རང་
ཉིད་སླབོ་ཚན་གང་གི་ཆེད་སླབོ་འཇུག་ཞུ་

འཆར་ཡིན་པ་དའེི་རང་གི་ཆེད་ལས་སླབོ་
འཇུག་གི་འཚྱུད་རྒྱྱུ གས་ངེས་པར་གཏངོ་
དགསོ། 
༦། འཚང་སནྙ་འབུལ་མིང་རྣམས་ནས་
གཤམ་གསལ་སླབོ་ཚན་ཁག་ནས་སླབོ་གཉརེ་
བདེ་དགསོ། ད་ེཡང་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ནང་
འདནོ་སྤལེ་བྱུང་བའ་ི "INDIA TODAY" 
ཞསེ་པའི་བརྙན་དབེ་ནས་མཐ་ོསླབོ་རྩརེ་སོན་
གྲངས་ ༡༠ ནང་འཁདོ་པ་འམ། ཡང་
ན་ཆེས་མཐོའི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་ཁང་རྒྱལ་
ཡོངས་དཔད་ཞིབ་ལནྷ་ཁང་ 'NAAC' ཞསེ་
པ་ནས་གནས་རིམ་ 'A' ལོན་པའ་ིསླབོ་
གཉརེ་ཁང་ཞིག་ངསེ་པར་ཡིན་དགསོ།
སླབོ་ཚན།
Students pursuing Professional Bachelor Degree in 
Engineering(B.E), Medicine(MBBS), Dental surgery 
(BDS), B.A LLB(Law) and Architecture(B.Arch)

Students pursuing M.Phil, Ph.D and Master's 
degree in the field of Law,  Medicine,  
Engineering,      Education, Mass Communication, 
Business and Puplic Administration. 

འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་མཉམ་ང་ོབཤུས་
འབུལ་དགོས་པའི ་ ཡིག་ཆ་ཁག་གཤམ་
གསལ།
 འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པ་དང༌། བཅྱུ་
གཉིས་པའི་ཡིག་རྒྱྱུ གས་གུྲབ་འབྲས་ཨང་
ཤོག་གི་ང་ོབཤུས།
 ཉ ེ ་ བ འི ་ ག ཙྱུ ག ་ ལ ག ་ ར བ ་
འབམས་དང༌། གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་
པའི་ཡིག་རྒྱྱུགས་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁརེ། 
རིག་གཅིག་རྐང་འཛིན་གི ་ལག་འཁེར་
སོགས་འབྲལེ་ཡོད་ལག་འཁརེ་གི་ང་ོབཤུས། 
འད་དཔར་གཉསི་རེ།
·    རང་ཉདི་ཀི་མི་ཚེའ་ིལོ་རྒྱྱུས་དང་
ནང་མིའི ་གནས་སངས་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་
འབུལ་དགསོ། (Personal statement)
·    རང་གི་མཐ་ོསླབོ་བམ་ཡང་འཛིན་
རིམ་ ༡༢ སབྐས་ཀི་དག་ེརྒན། སླབོ་སིྤ། 
ལས་ཀ་བདེ་སའི་ལས་རོགས་གང་རུང་ནས་
རྒྱབ་གཉརེ་ཡི་ག་ེཁག་གཉསི་རེ (Reference 

letter) ཞུ་འབུལ་དགསོ།
·  རྒྱ་གར་སྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་ཐགོ་
ཁིམས་མཐུན་དསུ་འགངས་བཀའ་འཁལོ་
ཡོད་པའི་ངོ་ཤོག་དང་པ་ོདང་མཐའ་མའི་
ང་ོབཤུས་འབུལ་དགསོ། གལ་ཏ་ེཁམིས་
མཐུན་དསུ་འགངས་སམ་གསར་བཟའོི་ཆེད་
ཕུལ་ཡོད་ཚེ་འབྲལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ 
(Foreign Regional Registration Office, FRRO) 
དའེ་ིབྱུང་འཛིན་ང་ོབཤུས་སམ། གནས་
ཡུལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གི་ངསོ་སྦརོ་གང་
རངུ་འབུལ་དགསོ།

·    ད་ོབདག་དང་ཕ་མའ་ིདང་བངླས་
དཔ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀི་ང་ོཤོག་དང་པ་ོདང་
མཐའ་མ་གཉསི་ཀི་ང་ོབཤུས་དང༌། དའེ་ི
ཐགོ་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་
ད་ོབདག་དང་ཕ་མ་བཅས་ནས་དཔ་དངུལ་
གཙང་འབུལ་ཟནི་པའ་ིངསོ་སྦརོ་དགསོ།
·    བལ་ཡུལ་དང་འབུྲག་ཁུལ་ནས་
འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་ཡིན་ན། བདོ་མི་སྐབས་
བཅོལ་བ་དངསོ་འབྲལེ་ཡིན་པའི་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་གི་ངསོ་སྦརོ་འབུལ་དགསོ། 
·    ཕ་མ་བདོ་ནང་ཡོད་པའམ། ཕ་མ་
ཡ་བྲལ། ཡང་ན་འདས་གྲངོས་སོང་བ་ཡིན་
ཚེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་ཤེས་རིག་ཁབ་
ཁངོས་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་སླབོ་སིྤ་ནས་ངསོ་སྦརོ་
ཞུ་འབུལ་དགསོ། 
ཐུགས་སང་དགསོ་པའ་ིགནད་དནོ་ཁག་ཅིག
༡། སླབོ་ཡོན་གི་འཚང་སནྙ་འགངེས་
ཤོག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ཨ་རི ་
བ ོད ་ ཀི ་ཐེབས ་རྩ ་གཉིས ་ ཀི ་ད ་ ཚིགས་  
www.sherig.org/www.lamton.org/www.tibetfund.

org ནས་ཕབ་བཤུས་ཀིས་འབུལ་འཐུས་
ཆོག་རྒྱྱུ །                                                  
༢། གངོ་གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ང་ོབཤུས་
ཐགོ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང༌། དབུས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཟུང་དུང་གནས་
རིམ་ཡན་གི་ས་ིཞུ་ལས་བདེ། ཤེས་རིག་
ཁབ་ཁོངས་ཉུང་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པ་
ཡོད་པའི་སླབོ་གྲྲྭའི་སླབོ་སིྤ་གང་རུང་གིས་
ཞིབ་བཤེར་སོང་བའ་ིའགན་ལེན་དག་མཆན་ 
(Attestation) ངསེ་པར་ཞུ་འབུལ་དགསོ། 
༣། འཚང་སནྙ་འགངེས་ཤོག་འཚེམས་ལུས་
མེད་པ་ཞིབ་བཀང་དགསོ། གངོ་གསལ་ཡིག་
ཆ་ཁག་ཚང་མེད་རིགས་ལ་དགོངས་བཞེས་
གནང་རྒྱྱུ ་མིན།
འཚང་སནྙ་གི་མཐའ་མའ་ིདསུ་བཀག 
༡། ཉ་ེབའ་ིགཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་ཆེད་
འཚང་སནྙ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༠ 
དགངོ་ད་ོཆོུད་ ༦ གངོ་འབུལ་འབརོ་དགསོ། 

འབྲལེ་གཏུག་བ་ཡུལ་ཁ་བང༌།
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ring road  
གླངི་སྐརོ་གཞུང་ལམ།

སམུ་འཁོར་རིགས་གྲངོ་ཁརེ་གི་དབུས་སུ་འགྲ་ོམི་དགོས་པར་མཐའ་
ཟུར་ནས་སྐརོ་ཏ་ེའགྲ་ོའངོ་བདེ་འཇུག་སའ་ིགཞུང་ལམ་སྒརོ་མོ་ཞིག

running commentary 
བསདུ་འགྲལེ།

དམིགས་བསལ་རྩེད་རིགས་འགྲན་སྡུར་བདེ་སྒ་ོད་ེཉདི་འགྲ་ོམུས་ཀི་
གནས་སབྐས་སུ་ཐད་ཀར་རྒྱྱུན་ཆད་མེད་པར་འགྲལེ་བརདོ་བདེ་ཚྱུལ་
ཞིག

sanctioned budget  
བཀའ་འཁལོ་སྔནོ་རིྩས།

ལས་དནོ་བ་ེབྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་ད་ུགཏང་རྒྱྱུ འི་དངུལ་འབབ་ཅིག་
གཞུང་གི་ངསོ་ནས་བཀའ་འཁལོ་བྱུང་ཚྱུལ།

saving account  
གསོག་བཅལོ་རིྩས་ཁ།

ད་ོབདག་རང་ཉདི་ཀིས་དངུལ་ཁང་ནས་དངུལ་སོགས་དསུ་ཚོད་ནམ་
ཡིན་ལ་ཕིར་འདནོ་ནང་འཇུག་ཆོག་པར་མ་ཟད། དངུལ་འབབ་བཅལོ་
འཇགོ་ཀི་སྐདེ་ཀའང་འཐབོ་རྒྱྱུའ་ིདངུལ་ཁང་བཅྱུག་ཁ་ཞིག

seismometer  
ས་འགུལ་སྦརི་ཤུགས་འཇལ་ཆས།

ས་ཡོམ་རྒྱག་སབྐས་སུ་བྱུང་བའ་ིསྦརི་ཤུགས་ཀི་ཚད་འཇལ་ཆས།

selection board  
འདམེས་སུྒག་ལནྷ་ཚོགས།

ལས་གནས་ཞིག་གི་ཆེད་ད་ུམི་འགྲ་ོའདམེས་སུྒག་བདེ་པའ་ིཚོགས་ཆྱུང་
ཞིག

self-conscious  
རང་ཚོར་སྐནེ་པ།ོ

གཞན་གིས་རང་ལ་ཅི་ཞིག་བསམ་མིན་དང་རང་གིས་ཕི་ཚྱུལ་སནོ་
སངས་ཀི་ཐད་ལ་བཟདོ་མ་བད་ེབའམ་ང་ོགནངོ་པའ་ིཚོར་སང༌།

self-employed  
རང་ལས་རང་གཉརེ།

གཞན་གི་ཀམ་པ་ཎི་སོགས་ཀི་ལས་བདེ་ལ་ྟབུ་གཞན་བརྟནེ་མི་དགོས་
པར་སོ་སོའ་ིརང་ལས་བདེ་མཁན།

share holder  
ཤེར་བདག

བཟ་ོགྲྲྭ་དང་ཚོང་ལས་མཉམ་འབྲལེ་སོགས་ཀི་མ་རྩའི་ནང་མ་ཤེར་
འཛུགས་མཁན།

sickness benefits 
ནད་པའ་ིགུན་གསབ།

ཉནི་གསུམ་ལས་མང་བའམ་ཟླ་བ་དུག་ལས་ཉུང་བའི་དསུ་ཡུན་རིང་
ནད་དགོངས་ཞུ་མཁན་ལས་མི་ཞིག་ལ་གཞུང་ནས་སྤད་རྒྱྱུ འི་བདནུ་
ཕྲག་རེ་རེའ་ིག་ླའབབ།

side effect  
ཞརོ་གནདོ། ཞརོ་ཕགོ

ནད་གང་ཞིག་བཅསོ་ཐབས་ཀི་སནྨ་བཏང་བ་ལས་ནད་ལ་ཕན་པའ་ིཞར་
ལ་བྱུང་བའ་ིགནདོ་སྐནོ། 

silent auction  
མངནོ་མེད་རིན་སྡརུ་ཚོང་སྒྱུར།

དངསོ་པ་ོགང་ཞིག་ཉ་ོརྒྱྱུར་རིན་འབབ་ཇི་སྤདོ་ཡིག་སྐགོས་ཁ་སྦར་ཏ་ེ
སྔནོ་ཚྱུད་ནས་སྤདོ་དགསོ་པའ་ིརིན་སྡརུ་ཚོང་སྒྱུར་ཞིག

skintight  
ཤ་འབར།

ལུས་ལ་པགས་པ་ལརྟ་དམ་པརོ་འབར་བའ་ིགསོ།

slum  
དབུལ་གྲངོ༌།

འབོར་མེད་ཀི་ཁིམ་ཚང་མང་པ་ོསྡབེ་གཅིག་ཏུ་གནས་བཅས་པའི་
མཐུན་རྐནེ་ཞན་པའ་ིགྲངོ་སྡ།ེ

ཨིན་བདོ་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས་ཚན་པ་ནས།

༄༅།།༸གྔོང་ས་མཆྔོག་གི་མཛད་འཕིན་

དང་གསུང་ཆྔོས་ཁག དེ་བཞིན་བྔོད་

དྔོན་སྔོར་གི་བརྙན་འཕིན་གསར་འགྱུར་

གཟིགས་བྔོ་ཡྔོད་ཚེ། དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང། www.tibetonline.tv ཐྔོག་གཟིགས་གནང་ཡྔོང་

བ་ཞུ།
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དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་རྡ་སངེ་བདོ་ཁིམ་འཛིན་རིམ་ ༡༡།༡༢ ཀི་སླབོ་ཕུྲག་ཚོར་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ༢༠༡༥ ཟླ ༤ ཚེས ༡༦ 
ཞགོས་པ་ཆྱུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ ཐགོ་བདོ་མིའ་ི

སིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་
ཀི་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདགེས་ལས་
གཞི་ཚན་པས་ག་ོསིྒག་འགོ་རྡ་སངེ་བདོ་ཁིམ་
ཚོགས་ཁང་ད་ུདཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཚེ་
རིང་དནོ་གུྲབ་མཆོག་གིས་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་
གཅིག་བཅྱུ་གཉིས་ཀི་སླབོ་མ་གྲངས་བཞི་

བརྒྱ་བརྒལ་བར་ཁ་ེལས་ཚོང་པ་དགསོ་གལ་
ཆེན་པ་ོཡིན་པའ་ིག་ོརྟགོས་པར་རིས་ཀི་ལམ་

ནས་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་དནོ། ད་ིརིང་ག་ོབསྡརུ་
བ་རྒྱྱུ འི ་ལས་གཞི་ད ེ་གསར་གཏོད་རང་
བཞིན་གི་ལས་རིམ་ཞིག་རེད། གཅིག་བས་
ན་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་པ་ཚང་མས་དརེ་ད་ོསང་
དང་མ་འངོས་པར་བསམ་པའི་རེ་བ་འཇགོ་
ས་དང་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སའི་གཞི་རྩ་ཞིག་

ལགྷ་གི་རེད་བསམ་གི་འདགུ གཅིག་བས་
ན་ཞ་ེདག་ཐུགས་ཕན་མ་གསོས་པ་ཡང་ཡོང་

སདི་ཀི་རེད།
 མད་ོདནོ་
ང་ཚོས་རེ་བ་བདེ་
རྒྱྱུ ར་ཕི་ལོག་གི་
ག ནམ ་ ག ཤི ས ་
གྲ ང ་ མོ ་ ཡོ ད ་
ནའང་། སེམས་
ནང ་ བསམ ་ བླ ོ ་
འཁེར་སངས་ཀི་
ཐོག་ནས་གཏན་

གཏན་ད་ེརིང་ལས་རིམ་གི་ཐགོ་ནས་རྣམ་
པ་ཚོར་བསམ་བླ་ོགསར་པ་གཏངོ་རྒྱྱུའི་ཐགོ་
ནས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཡོང་
གི་རེད་བསམ་གི་ཡོད།
 སྔནོ་ད་ུརྒན་ལགས་ཀིས་ང་ོསྤདོ་
གནང་བ་བཞིན། རྡ་ས་བདོ་ཁིམ་ནང་ལ་འད་ི

ལའྟ་ིའག་ོའཛུགས་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེག་ོསབྐས་དང་པ་ོ
རེད། ང་ཚོ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ངསོ་
ནས་ད་ེགལ་ཆེན་པརོ་བརིྩས་ཀི་ཡོད། དང་
པའོི་ས་བནོ་སྔནོ་ད་ུང་ོསྤདོ་གནང་བ་བཞིན་
རེད། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནང་ནས་
ཐུགས་འཁུར་བཞསེ། བདོ་ཁིམ་གི་དག་ེརྒན་
རྣམ་པ་ཚོ་དང། སླབོ་སིྤ་རྣམ་པ་ཚོ། དབུ་
འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་བཅས་གོ་བསྡུར་བས་རསེ་
ང་ཚོས་མ་འངོས་པར་སིྤ་བའི་ལམ་ཁ་ཞིག་
བསན་རྒྱྱུར་འབད་བརྩནོ་བས་པ་རེད། ད་ི
རིང་ན་ིཉནི་མ་དང་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད། བས་
ཙང་ང་འདིར་གལ་ཆེན་པ ོ་བརིྩས་ནས་
བཅར་བ་ཡིན། Entrepreneur ཁ་ེལས་ཀི་
ཚོང་ལས་ད་ེན་ིདངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་ཡར་
ཐནོ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གལ་ཆེན་པརོ་བརིྩས་ཀི་
ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་གི་དམག་སདི་གང་ལ་
ཡིན་ནའང་དཔལ་འབརོ་གནས་བབ་ན་ིགལ་
ཆེ་ཤོས་ཤིག་ལ་རིྩ་བཞིན་ཡོད།

 ང་རང་ཚོ་ཡང་འཛམ་བུ་གླངི་གི་
ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པར་སོང་ད་ེདང་མཚྱུངས་
པའ་ིཡར་རྒྱས་ཕགོས་སུ་གམོ་སྤསོ་བ་དགསོ་
པ་གལ་ཆེ་ཡིན་ལུགས་དང་། ད་ེནས་ད་ལའྟ་ི
བརདོ་གཞི་འད་ིདང་ང་རང་ཚོ་བདོ་པའི་སིྤ་
ཚོགས་ཀི་གནས་བབ་དང་སྦྲགས་ཏ་ེསླབོ་སནོ་
གནང་བ། ད་ེབཞིན་ད་ལའྟ་ིལས་རིམ་འད་ི
ནི་གསར་གཏདོ་རང་བཞིན་གི་ལས་རིམ་
འགངས་ཆེ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟནེ་ལས་རིམ་
ད་ེཉདི་རྒྱྱུན་མཐུད་བ་རྒྱྱུ ་སོགས་ཀི་གསུངས་
བཤད་གནང་བ་དང་། ད་ེནས་མཇུག་ཏུ་ཁ་ེ
ལས་ཚོང་པའི་ལས་རིམ་གི་འབྲལེ་མཐུད་
པ་བསན་འཛིན་ནརོ་བཟང་ལགས་ཀིས་སླབོ་
ཕུྲག་ཚོར་བསྐར་ད་ུལས་རིམ་དའེི་སྐརོ་ང་ོ
སྤདོ་བཅས་གནང་བ་དང་། མཐར་རྡ་སངེ་
བདོ་ཁིམ་སླབོ་སིྤ་མཆོག་གིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་ས་ེད་ེཉནི་གི་མཛད་
རིམ་ལེགས་པར་གུྲབ་བ།ོ །

ནང་སདི་དུང་ཆེ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦལེ་ཀབོ་གཞིས་ཆགས་སུ་གཞུང་འབྲལེ་འཚམས་གཟགིས་གནང་བ།
༄༅། །ནང་སདི་དུང་ཆེ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་
བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱས་ལགས་དང་ལྷན་
ནང་སདི་དུང་གཞནོ་དནོ་གུྲབ་ཚེ་རིང་ལགས་
རྣམ་གཉསི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡༣ ཉནི་གི་ཕི་ད་ོརྡ་ས་ནས་ཕབེས་ཐནོ་གིས་
ཕི་ཚེས་ ༡༤ ཕི་ད་ོསྦལེ་ཀབོ་ས་གནས་སུ་
ཕབེས་ནས། ཕི་ཚེས་ ༡༥ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོསྦལེ་
ཀོབ་བད་ེསླར་ཁབ་ཁོངས་ཅ་ཀུར་གཞིས་
ཆགས་ཀི་གཞིས་གྲངོ་གཉིས་སུ་འཚམས་
གཟགིས་ཀིས་མང་ཚོགས་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་
སབྐས་ ༡༤ པའ་ིབཀའ་ཤག་གི་ལ་ྟགུྲབ་སདི་
བྱུས་དགོངས་དནོ་ཁག་གསལ་བཤད་དང་
འབྲལེ་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་མང་ཚོགས་
ནས་དགོས་འད་ིཁག་ལ་ལན་འདབེས་གསལ་
བཤད་གནང་ས་ེཚོགས་འད་ུགྲལོ།
 གོང ་ ཚེས ་ཉིན ་ གི ་ཕེད ་ ཡོལ ་
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་ལས་
ཁུངས་དང་སྦལེ་ཀབོ་ས་གནས་ཐུན་མོང་གི་
ག་ོསིྒག་ཐགོ་གནས་ཡུལ་ཀ་ན་ཊ་ཀའ་ིམངའ་
གཞུང་ལ་སྔ་རསེ་རེ་སྐུལ་ཞུས་འབྲས་སུ་མ་
འངོས་ཕུགས་ཕན་གི་ Cavery drinking 

water project འཐུང་ཆྱུའ་ིལས་གཞིའ་ི
ལས་དནོ་འགོ་འཛུགས་ཟིན་པའི་ཆྱུ ་འགོ་
དང་འཐུང་ཆྱུ་འདནེ་གཏངོ་གི་ལགྕས་མདངོ་
འཁདི་ས་དང་། དངོ་བུྲ་ས། འཐུང་ཆྱུ་གཙང་

སེལ་བཟ་ོསའི་ལས་གཞི་ཁག་ལ་སྦལེ་ཀོབ་
ལུགས་བད་ེགཉསི་ཀི་ས་གནས་ འག་ོའཛིན་
རྣམ་གཉསི་དང་ལནྷ་ཐུགས་ཞིབ་གནང༌། ད་ེ
རསེ་བད་ེསརླ་གཞིས་གྲངོ་ ༡༠།༡༡།༡༢ 
བཅས་ཀི་ཞིང་སའི་མཐའ་མཚམས་སུ་གླང་
ཆེན་གི་གནདོ་འཚེ་ཡོད་སའི་ས་མཚམས་
སུ་དབུས་ས་གཉསི་ནས་ས་ྔརསེ་རེ་སྐལུ་ཞུས་
དནོ་ལརྟ་གངླ་ཆེན་གི་སནོ་ཐགོ་ལ་གནདོ་འཚེ་
མི་འབྱུང་བའ་ིཆེད་ས་དངོ་ཕུ་ཌི་ ༡༥ ལགྷ་
ཙམ་གཏིང་ས་བུྲས་ཡོད་པ་ད་ེཡང་ཀི་ལོ་
མི་ཌར་ ༡ དང་ཕདེ་ཀ་ཙམ་བུྲ་རྒྱྱུའ་ིལས་
འཆར་འག་ོའཛུགས་ཟནི་པ་ལ་གཟགིས་ཞིབ་
གནང༌། ད་ེརསེ་བགྲསེ་ཤག་གསར་རྒྱག་
གི་ཨར་པའོི་ལས་འཆར་དང་འབྲལེ་བའི་
འབྲལེ་ཡོད་ཨར་ལས་འཆར་འགོད་པ་དང་
ལྷན་ས་ཆར་བསྐརོ་བསྐདོ་ཀི་བཀའ་བསྡུར་
གནང་འསོ་གནང༌།
 ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༦ ཉནི་གི་
སྔ་ོད་ོསྦལེ་ཀོབ་སྐ་ེལྡན་སོ་ནམ་ཉམས་ཞིབ་
དང་སྦངོ་བརྡར་ཁང་ད་ུནང་སདི་ལས་ཁུངས་
ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཨི་སི་རལ་སོ་ནམ་ཁད་ལས་
པའ་ིལམ་སནོ་འགོ་དངེ་དསུ་དང་མཐུན་པའ་ི
སོ་ནམ་འདབེས་ལས་ཐོག་ལོ་གཅིག་རིང་
དམིགས་བཀར་སོ་ནམ་སླབོ་སནོ་པ་རྣམས་
ལ་གཟབ་ནན་ལས་སྦངོ་གི་དབུ་འབདེ་མཛད་

སྒའོ་ིཐགོ་ཆེད་ཕབེས་གནང༌། 
 སྐབས་ད ེར་ནང་སིད་དུང་ཆེ ་
དང་ཨི ་ སི ་རལ་ཁད་ལས་པ་སྐུ ་ཞབས་ 

DAMY ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་སང་གསལ་
ཞལ་ཕ་ེགནང་ནས་མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་
གནང༌། ད་ེརསེ་ནང་སདི་དུང་གཞནོ་དནོ་
གུྲབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཚོགས་བཅར་བ་
རྣམས་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་པ་དང་འབྲལེ། 
ཐངེས་འདིའི་ཟབ་སྦངོ་ཚྱུགས་དགོས་པའི་
རྒྱབ་ལྗངོས་དམིགས་ཡུལ་ཁག་ང་ོསྤདོ་སྙངི་ 
བསྡསུ་ཞུས་གུྲབ་མཚམས། ཨི་སི་རལ་ནས་
ཆེད་ད་ུཕབེས་པའི་སོ་ནམ་ཁད་ལས་པ་སྐུ་
ཞབས་ DAMY ལགས་ཀིས་ཨི་སི་རལ་རྒྱལ་
ཁབ་དང་མི་རིགས་ཆགས་ཚྱུལ་ཐགོ་ང་ོསྤདོ་

སྙངི་བསྡསུ་ Power Point Presentation ཐགོ་
གསལ་བཤད་གནང༌། ད་ེརསེ་ནང་སདི་དུང་
ཆེས་གསུང་བཤད་གནང་། 

 ཕི་ཚེས་ ༡༧ ཉནི་སྦངེ་ལོར་ནཱ་ི
ལ་མངྒ་ལ་ལས་རིགས་སྦངོ་བརྡར་ཁང་ད་ུ
གཟགིས་སྐརོ་གནང༌། ཐངེས་འདའི་ིལས་
རིགས་སྦངོ་བརྡར་ཁོངས་སུ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་གཞིས་ཁག་ནས་ན་གཞོན་ཕ་ོ
མོ་ཁནོ་བསྡམོས་ ༤༧ ཙམ་ཡོད་པ་ཁངོ་
རྣམས་ལ་ལམ་སནོ་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། དབུས་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ནས་
ལས་རིགས་སྦངོ་བརྡར་འདི་བཞིན་དནོ་ཆེ་
གལ་ཆེར་རིྩས་ས་ེདགོས་དངུལ་ཕནོ་ཆེ་འགྲ་ོ
གྲནོ་བཏང་ནས་འག་ོའཛུགས་ཞུས་པའ་ིལས་

རིགས་སྦངོ་བརྡར་བས་ིགནས་ཤིག་ཆགས་
ཡོད། དའེ་ིནང་འཛུལ་ཞུགས་བདེ་མཁན་
ཚོས་དསུ་རྒྱྱུ ན་ད་ུདསུ་ཚོད་ཆྱུད་ཟསོ་སུ་མ་

བཏང་བར་རིག་པ་འགྲིམས་ནས་སོ་སོའི་
འདདོ་བླརོ་ཡོད་པའི་ལས་རིགས་ཁག་ད་ེ
དག་ལ་སྦངོ་བརྡར་མཐར་སོན་པ་བས་ཏ་ེ
རང་ཁ་རང་འཚོ་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་ཟད། སིྤ་
ཚོགས་ནང་ཞབས་འདེགས་བསུྒབ་ཐུབ་
པ་ཞིག་བེད་དགོས་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་ 
སོང་། ད་ེལུགས་ཀི་རྒྱྱུན་སངི་འབད་བརྩནོ་
གང་ཐུབ་བདེ་དགོས་པའི་ལམ་སནོ་གསུང་
བཤད་གནང༌ཡོད།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཆར།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ ནས་ ༡༠ བར་བཞུགས་སརྒ་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིདད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལརྟ་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་རྒྱལ་
སས་ཆེན་པ་ོཞི་བ་ལསྷ་མཛད་པའ་ིསྤདོ་འཇུག་གི་བཀའ་ཆོས་སྩལ་རྒྱྱུ ་དང་། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ནས་ ༤ བར་ཐ་ེཝན་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ཀིས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བཞུགས་སརྒ་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུཆོས་འབྲལེ་སྩལ་རྒྱྱུ ་དང་། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༠ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོ་ིའད་ུཁང་གསར་པ་དབུ་འབདེ་རབ་གནས་བཀའ་དནི་བསྐངས་རྒྱྱུ ་དང་། 
ཕི་ཚེས་ ༢༡ ནས་ ༢༣ བར་ཁུལ་དརེ་སླབོ་དཔནོ་ཆོས་གྲགས་ཀིས་མཛད་པའ་ིཚད་མ་རྣམ་འགྲལེ་གི་བཀའ་ཆོས་སྩལ་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༤ ནས་ ༢༨ བར་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོ་ིདགནོ་པར་གླངི་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་དགའ་ལནྡ་ཤར་རྩ་ེགྲྲྭ་ཚང་གཉསི་ཀིས་ཇི་ལརྟ་གསོལ་འདབེས་ཞུས་
དནོ་ལརྟ་བང་ཆྱུབ་ལམ་རིམ་ཁ་ིཆེན་བཅ་ོབརྒྱད་ཀི་ཆོས་འབྲལེ་འཕྲ་ོསྐངོ་མཛད་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ 



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༢4

སབྐས་བཅ་ོལ་ྔཔའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དགུ་པ་མཇུག་སིྒལ་གི་གསུང་བཤད།

༼བདུན་ཕག་སྔོན་མའི་འཕྔོས།༽

 དེ་ནས ་བཀའ ་ཤག་ གི ་གྲོས ་
ཚོགས་ནང་ལ་ལན་འདབེས་གསལ་པ་ོབས་
ནས། གནད་དནོ་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་། 
ལན་འདབེས་གསལ་པ་ོགནང་ཡོད་པ་རེད། 
དསུ་རྒྱྱུན་ད་ུཞུ་བཞིན་ཡོད། གྲསོ་ཚོགས་འད་ི
ང་ཚོས་ག་ོབསྡརུ་བདེ་ས། གསལ་བཤད་
བདེ་ས། མི་མང་ལ་གསལ་པ་ོབཟ་ོརྒྱྱུའ་ི
བརྒྱྱུད་ལམ་ཟརེ་དགསོ་པ་རེད་དམ། སྡངིས་
ཆ་མཐ་ོཤོས་ད་ེཆགས་བསདྡ་ཡོད། དསེ་ན་
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་དབུས་པའ་ི
བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་ཚོས་གནད་དནོ་གང་འད་
ཞིག་ཡིན་ནའང་། གསལ་པ་ོབཟསོ་པའ་ིརྒྱྱུ ་
མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས། བཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚོ་རེད། ད་ེབཞིན་མི་མང་ལ་ཕན་
ཐགོས་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད། བཀུར་འསོ་སིྤ་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའི་ངསོ་ནས་ད་ིབ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་
ཡིན་ནའང་རེད། དགངོས་ཚྱུལ་གསུངས་པ་
ཡིན་ནའང་རེད། ད་ེདག་ཚད་དང་ལནྡ་པ་
ཞིག་གནང་གི་འདགུ ད་ེཚོ་ལ་ཡང་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ང་རང་ཚོ་མང་གཙོའ་ི
འགྲ་ོལུགས་ནང་ལ་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ་
དང་། ཕགོས་འགལ་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་མ་
རེད། གནད་དནོ་གང་འད་ཞིག་སླབེས་པ་
ཡིན་ནའང་། བཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་རེ་རེས་
སོ་སོའ་ིདགངོས་པ་གང་ཡོད་པ་བཞིན་གསུང་
གི་ཡོད་པ་རེད། གསུང་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་ད་ེ
ཡང་ཡོད། ད་ེཚོ་བཞསེ་ནས་ལས་རིམ་ནང་
ལ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་
བ་དརེ་ཐུགས་ར་ེཆེ།
 ལགྷ་པར་ད་ུད་ེརིང་གྲསོ་ཚོགས་

འདིའི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་
ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞསེ་གནང་ནས། ན་ནངི་
ནས་བཟུང་ལོ་གཅིག་དང་ཕདེ་ཀ་ལགྷ་འགྲ་ོ
ཡི་ཡོད་སམྙ། ད་ེལརྟ་བས་ནས་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་གི་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བེད་པ་
རེད། ལགྷ་པར་ཟུང་འབྲལེ་དུང་ཆེ་དང་། 
ནང་སིད་དུང་ཆེར་ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་
ཁུར་བཞསེ་ནས། སརྔ་དང་མ་འད་བའ་ིབདོ་
པའི་གནད་དནོ་ཐགོ་ལ་ད་ོསང་ཞིག་གནང་
ས།ེ སདི་ཇུས་ཟརེ་ནའང་རེེད། ལམ་སནོ་
གི་ཡིག་ཆ་ཁ་གསལ་པ་ོབས་ནས་གནང་བ་
ད།ེ རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ང་ཚོ་བདོ་མི་སྐབས་
བཅོལ་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་གཟིགས་
ཚྱུལ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ད་ེལས་ག་ོབ་ལགྷ་
ཙམ་ལེན་ཐུབ་རྒྱྱུའི་གནས་བབ་ད་ེའད་ཡོད་
པ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་གི་ཐད་ཀར་ཁ་ོརང་ཚོའི་སིད་
བྱུས་འགོ་ལ་ཡོད་པ། ཐད་ཀར་ལག་བསར་
བདེ་ཐུབ་པ་ཁག་ཅིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་
ཡིན་པའི་གནད་དནོ་མང་པ་ོཞིག་སིད་བྱུས་
དའེ་ིའགོ་ནས་མངའ་སྡ་ེསོ་སོས་གནང་དགསོ་
རྒྱྱུ ་ད་ེའད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལ་ྟང་ཚོས་འདརི་
ཤེས་ཚོད་ལ་། Himachal མངའ་སྡ་ེགཞུང་
རེད། ད་ེབཞིན་ Uttarkhand གཞུང་རེད། 
West Bengal གཞུང་དང་ Karnataka 
གཞུང་རེད། ད་ེདང་ད་ེམཚྱུངས་བདོ་པ་
ཡོད་སའི་ས་གནས་ཚང་མ་ལ་ལག་བསར་
ཡོང་རྒྱྱུའ་ིརེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ད་ེཡོང་བ་
ལ་གཙོ་བ་ོབཀའ་ཤག་སིྤ་ཡོངས་ཀི་འགན་
རེད། དའེ་ིནང་ནས་འབྲལེ་ཡོད་དཔལ་ལནྡ་
ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་དང་ནང་སིད་ལས་
ཁུངས་ཀི་ལས་བདེ་ཚོས་མཇུག་སནོ་བ་རྒྱྱུ ་
ད་ེཚོའི་ཐོག་ལ་དཀའ་ལས་ཧ་ཅང་གནང་ 

སོང་། ད་ེངས་ད་ལ་ྟའབུར་ད་ུབཏནོ་པ་ད་ེརྒྱ་
གར་གཞུང་བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོཡིན་པའི་རྒྱྱུ ་
མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས་བྱུང་བ་རེད། དངསོ་
གནས་བས་པ་ཡིན་ན་ཁ་སང་དགོངས་
འཆར་ད་ེའད་བྱུང་སོང་། གྲསོ་ཆོད་གྲསོ་
འཆར་ཞིག་འཇོག་ཐུབ་ན་ཞེས་འནོ་ཀང་
ལས་རིམ་ད་ེམཇུག་སྐངོ་དགསོ་དསུ། ང་
ཚོས་རེས་སུ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་ཐུགས་
ཁད་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གི་འདགུ བཀུར་
འསོ་སིྤ་འཐུས་འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་ང་ཚོའི་
གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་བས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་
དང་ས་གནས་གཞུང་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་
ཞུས་པ་རེད། ད་ེརིང་མཇུག་བསྡམོས་སབྐས་
དརེ་གཙོ་སྐངོ་བདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་
ནས་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་རེད། ད་ེབཞིན་
སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་རེད། ད་ེནང་བཞིན་རྒྱ་ཆེ་
ས་ནས་ང་རང་ཚོ་བདོ་མི་ཚང་མའ་ིཚབ་ཞུས་
ནས། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡའེ་ི
གཞུང་སོ་སོ་ལ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་རྒྱྱུའ་ིའདདོ་པ་ཞིག་བྱུང་།
 མཐའ་མ་དརེ་ང་ཚོའི་ལས་དནོ་
ལེགས་གུྲབ་ཡོང་བ་ལ་ཡིག་ཆ་མང་པ་ོཞིག་
གྲ་སིྒག་བདེ་དགསོ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དསུ་
ཚོད་མང་པ་ོཞིག་གཏངོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེརིང་བརདོ་པ་གསུམ་པ་དའེ་ིསབྐས་
ད ེར་གཅིག་ན ོར་བ་མ་གཏོགས་ཡིག་ཆ་
གཞན་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡག་པ་ོབས་ནས་ཡོད། 
དརེ་བརྟནེ་ཚོགས་གཙོ་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་
མཁན་གཙོ་བ་ོསྐ་ུང་ོཚོགས་གཞནོ་རེད། དསུ་
ཚོད་ནམ་བྱུང་ལ་ཚོགས་གཙོས་དརེ་གཙོ་
སྐངོ་བདེ་ཀིན་བདེ་ཀིན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་
པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་གིན་
གནང་གིན་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་

འགན་འཁུར་མཁན་གཙོ་བ་ོད་ེཚོགས་དུང་
ལས་ཁུངས་རེད། ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་
ནང་ནས་གཙོ་བ་ོདུང་ཆེས་འགན་བཞེས་ཀི་
ཡོད། ལས་བདེ་ཚོ་ཡིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་
མདང་དགངོ་ཕག་ཚོད་དང་པ་ོགཉསི་པ་བར་
ལགྷ་མེད་དམ་བསམ་གི་འདགུ ང་རང་ཞུ་
དག་བས་ནས་ཕག་ཚོད་བརྒྱད་པ་ཙམ་ལ་
ཕིན་པ་ཡིན། དའེ་ིརསེ་ལ་ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོས་
ཡིག་ཆ་མང་པ་ོད་ེདག་པར་བརྒྱབ་པ་དང་
ཕོགས་བསིྒགས་བས་ས་ེཕག་ཚོད་དང་པ་ོ
གཉསི་པ་བར་ད་ུབཞུགས་དགོས་བྱུང་ཡོད། 
ད་ེཡིན་དསུ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་ད་ེཚོ་ཚགས་
ཚྱུད་ཡོང་བ་དརེ་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ཀི་
དུང་ཆེ་དང་། ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ཀི་
ལས་བདེ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཚོགས་གཙོ་
སྦྲལེ་པའོི་ངསོ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན།
 དེ་བ ཞིན ་ང ་ ཚོའི ་ལས ་ རིམ ་
གང་བས་ཡོད་པ་ད་ེཁང་པ་ནག་ཁུང་ཞིག་
གི་ནང་ད་ུབས་བསྡད་ཀི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་
པར་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་བས་ནས་ཡོང་
ཐུབ་པ་ད་ེརྩ་བའི་དངེ་སང་འཕུྲལ་ཆས་དང་
བརྡ་འཕྲནི་མ་ལག་ད་ེཚོའི་གནས་བབ་ཡར་
རྒྱས་ཕིན་པའི ་རྒྱྱུ ་མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས་
ཡོང་བསདྡ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་
ང་རང་ཚོའི ་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དིལ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་བརྙན་པར་སྡ་ེཚན་
གིས་ལོ་ལྟར་ང་རང་ཚོའི་ལས་རིམ་ད་ེཚོ་
བསན་གི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་ལ་ Satel-
lite ཡོད་པ་མ་རེད་ཀང་རྡ་རམ་ས་ལར་སགྦ་
སུའ་ི cable ནས་ཐད་གཏངོ་བདེ་ཐུབ་པ་ 
དང་། འཛམ་གླངི་ཁནོ་ཡོངས་ལ་ Tibet 
online བརྒྱྱུད་ནས་རེད། YouTube བརྒྱྱུད་

ནས་ང་རང་ཚོས་གང་གནང་གི་ཡོད་པ་ད་ེ
དག་ཚང་མ་གཟིགས་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ད་ེཕི་དལི་
ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་འཁུར་འགོ་བརྙན་པར་
སྡ་ེཚན་གི་ལས་བདེ་ཡོངས་ལ་སྙངི་ཐག་པ་
ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
 ད་ེནས་ང་ཚོ་ཕར་ལོག་ཕབེས་
རྒྱྱུ ་རེད། ང་རང་ཚོ་ལས་ཡུན་ལོ་གཅིག་
ལགྷ་མ་གཏགོས་ལགྷ་ཡོད་པ་མ་རེད། འསོ་
བསྡའུ་ིབྲལེ་བ་ཕྲན་བུ་ཡོང་མདགོ་རེད། འནོ་
ཀང་འསོ་བསྡུ་རེ་བས་ནས་སིྤ་པའི་ལས་ཀ་
ལ་ཕན་ཐོགས་དགོས་པ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་
བ་དགསོ་ཀི་རེད། ཁབ་བསྒགས་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེ
ཤུགས་ཆེ་ཆྱུང་གང་འད་བདེ་ཀི་ཡོད་མེད་ད་ེ
སོ་སོ་ཁ་ཁ་རེད་མ་གཏགོས་སིྤ་པའི་ལས་ཀ་
ད་ེམུ་མཐུད་ནས་བདེ་དགསོ་ཀི་ཡོད། འསོ་
བསྡ་ུལས་རིམ་བསླབེ་ཀི་ཡོད། ང་སིྤ་པའ་ི
ལས་ཀ་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རེད་བས་
ནས་བཞག་པ་ཡིན་ན་དསེ་འཐུས་ཤོར་འགྲ་ོ
གི་རེད་མ་གཏགོས་ཕན་ཐགོས་ཤིག་ཡོང་གི་
མ་རེད། དརེ་བརྟནེ་རྣམ་པ་ཚོས་མུ་མཐུད་
ནས་སིྤ་པའི་ལས་དནོ་ལ་ཧུར་བརྩནོ་གནང་
རོགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ཟླ་བ་དུག་གི་རསེ་སུ་ད་ེ
རིང་བཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་གཉསི་ཕབེས་ཐུབ་
ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེརྦད་ད་ེསྐ་ུགཟུགས་བད་ེ
པ་ོམེད་པ་བས་ནས་ཕབེས་མ་ཐུབ་པ་རེད་མ་
གཏགོས་གཞན་ཡང་བསྐར་ང་རང་ཚོ་ཚང་
མ་སྐུ་གཟུགས་བད་ེཐང་ཐགོ་ནས་འཛོམས་
ཐུབ་རྒྱྱུའ་ིརེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།།

    

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀིས་འཚོ་བདེ་ཁང་སནྨ་ཁང་ད་ུསནྨ་པ་གསར་བསྐ་ོགནང་བ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཁུངས་ཀིས་སྨན་པ་བཀྲ་
ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༣ ཚེས་ ༢ ཉནི་སྦལེ་ཀབོ་འཚོ་བདེ་ཁང་
གསར་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་པར་བསྐ་ོགཞག་
གནང་འདགུ
 སྨན ་པ ་བཀྲ ་ ཤིས ་རྣམ ་རྒྱལ་
ལགས་ན་ིསིམ་ལར་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་ཨིན་

དྷ་ིར་གནྷ་དྷ་ིསནྨ་པའ་ིམཐ་ོསླབོ་ནས་ In-
dra Gandhi Medical College, Shimla 
སནྨ་པའ་ིསླབོ་སྦངོ་ MBBS ལེགས་པར་ཐནོ་
འདགུ་པ་དང་། ཁངོ་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ 
ཉནི་འཚོ་བདེ་ཁང་གསར་སནྨ་ཁང་ད་ུལས་
བཅར་མ་ཞུས་གོང་བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་ད་ུ
སནྨ་པ་བགྲསེ་པ་ཚོའི་ལནྷ་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་
ཕག་ལས་གནང་ཡོད་འདགུ ད་ེབཞིན་འཕྲདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀིས་བཀདོ་ཁབ་འགོ ཕི་
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉནི་ནས་སནྨ་པ་བསོད་
ནམས་སབོས་རྒྱལ་ལགས་བད་ེལེགས་སྨན་
ཁང་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་འདགུ ཁངོ་གིས་
སནྨ་པའ་ིསླབོ་སྦངོ་ MBBS ཐགོ་བིས་པའ་ི
འཕྲདོ་བསནེ་དང་འབྲལེ་བའི་ཐགོ་སླབོ་སྦངོ་
གནང་ཡོད་འདགུ
 ཁོང་གཉིས་ཀིས་སྨན་པའི་སླབོ་
སྦོང་ཐོན་རེས་ཉུང་མཐར་ལོ་གསུམ་རིང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་

ཁག་གི་སནྨ་ཁང་ནང་ཞབས་འདགེས་ཞུ་རྒྱྱུའ་ི
གན་རྒྱ་གསར་པར་མོས་མཐུན་གནང་ཡོད། 
བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་མེའ་ོདང་། བནྷ་རྡ་
ར། ལ་དགྭས། ར་ཝང་ལ། ཧནོ་སུར། བལ་
ཡུལ་སྤགོ་ར་སོགས་ལ་ད་དངུ་ཛ་དག་ཐགོ་
སནྨ་པའ་ིསླབོ་སྦངོ་ (MBBS) ཐནོ་པའ་ིསནྨ་
པ་དུག་དགསོ་མཁ་ོཆགས་འདགུ
 སིྤར་བ ོད་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་
འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁངོས་རྒྱ་གར་
དང་བལ་ཡུལ་ནང་སྨན་ཁང་ཆེ་བ་བདནུ་ 
དང་། སནྨ་ཁང་ཆྱུང་འབྲངི་བསྡམོས་ ༤༣། 
ད་ེབཞིན་སྡ་ེར་ལྡནུ་ད་ུདམིགས་བསལ་དགསོ་
མཁ་ོཅན་གི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ཀི་ཆེད་མངནོ་
དགའ་སླབོ་གྲྲྭ་བཅས་ཡོད།
 ད་ཆར་བྷ་ིཀ་ནརེ་དང་སིམ་ལ། 
ཀངྒ་ར། ཀལོ་ཀ་ཊ་བཅས་སུ་བདོ་རིགས་
སནྨ་པའི་སླབོ་སྦངོ་དང་ཉམས་གསོག་གནང་
བཞིན་པའ་ིསླབོ་མ་བཅ་ོལ་ྔཡོད་པ་དང་། ཁངོ་
རྣམས་ཀིས་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་དང་

གན་རྒྱ་བཞག་ཡོད་ཅིང་། ཁངོ་རྣམ་པས་
གན་རྒྱའི་འབུྲ་དནོ་ལྟར་སྨན་པའི་སླབོ་སྦངོ་
ཐོན་རེས་ཉུང་མཐར་ལོ་གསུམ་རིང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
ཁབ་ཁངོས་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་
སྨན་ཁང་ནང་ཞབས་འདགེས་ཞུ་རྒྱྱུ འི་ཁས་
ལན་གནང་ཡོད་འདགུ
 བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྨན་
པའི་ཟུར་བཅད་ཞབས་སགེས་ཐགོ་སནྨ་པའི་
སླབོ་སྦངོ་གནང་ནས་ཕིར་འཁོར་མཚམས་
གན་རྒྱའི་འབུྲ་དནོ་ལྟར་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་སུ་ཉུང་མཐར་ལོ་གསུམ་ཞབས་ཞུ་
བསུྒབ་དགསོ། འནོ་ཀང་གན་རྒྱའ་ིའབུྲ་
དནོ་ལརྟ་སནྨ་པའི་སླབོ་སྦངོ་ཐནོ་ཟིན་ནའང་
ཞབས་འདགེས་མ་ཞུ་མཁན་མོན་གྷ་ོགཞིས་
ཆགས་ནས་གསུམ་དང་། མ་ན་ལི། ཀ་ོལི་
གལྷ། རྡ་ས། བལ་ཡུལ་བཅས་ལ་རེ་རེ་ཡི་
ཁནོ་སནྨ་པ་བདནུ་ཡོད།
 བཀའ་ཤག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ 

ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༡ ནས་བཟུང་མེའ་ོདང་ཨོ་
རི་ས། མེན་སརྤ། བནྷ་རྡ་ར། ལ་དགྭས། 
སོགས་ས་ཐག་རིང་བའི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་
སྨན་པ་བེད་འདདོ་ཡོད་མཁན་རིགས་ལ་
ལོ་གསུམ་ཞབས་ཞུ་བསུྒབ་རྒྱྱུ འི་ཚབ་ཏུ་ལོ་
གཉསི་རིང་ཞབས་ཞུ་བསུྒབ་ན་འཐུས་རྒྱྱུ འི་
བཀའ་འཁལོ་གནང་ཡོད་འདགུ

སནྨ་པ་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ།

སནྨ་པ་བཀྲསི་རྣམ་རྒྱལ།
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༢༠༡༥ ལོའ་ིཤེས་རིག་སླབོ་ཡོན་འབྲལེ་བའ་ིགསལ་བསྒགས།

༢༠༡༥ ལོའ་ིཤེས་རིག་སླབོ་ཡོན་འཆར་གཞི་གསར་པ་དང་འབྲལེ་བའ་ིགསལ་བསྒགས།
༄༅། །བཀའ་ཤག་སབྐས་ ༡༤ པས་
ཤེས་ཡོན་ལ་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་སུ་ངོས་
འཛིན་གནང་བའི་ཐགོ་དབུས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སླབོ་
ཕུྲག་སོ་སོའི་འབད་རྩོལ་གི་གུྲབ་འབྲས་ལ་
སེམས་སྐལུ་ལེགས་གསོལ་དང་འབརོ་འཁསོ་
ཞན་པའི་སླབོ་ཕུྲག་དང་ཁིམ་ཚང་བཅས་ལ་
དམིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་སླབོ་ཡོན་
འཆར་གཞི་གསར་པའི་གནད་དནོ་ཁག་
མང་ཚོགས་ནས་མཁནེ་རྟགོས་ཡོང་ཐབས་
སུ་ ༢༠༡༣ ལོ་ནས་འཆར་གཞི་དང་སྦྲགས་
བརྒྱྱུད་ལམ་ས་ཚོགས་རྒྱྱུ ད་གསལ་བསྒགས་
ཞུས་ཡོད་ཀང༌། ད་ེདནོ་འད་ིལོ་ཡང་འབྲལེ་
ཡོད་སླབོ་ཕུྲག་དང་ཕ་མ་མང་ཚོགས་བཅས་
ལ་བསྐར་ད་ུགསལ་བསྒགས་ཞུ་རྒྱྱུར།
ཀ། སདི་སྐངོ་སླབོ་ཡོན།
 བོད་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཁབ་
ཁོངས་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་ནས་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་
གཉསི་ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱྱུགས་ཀི་ཕགོས་
བསྡམོས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ཡན་ལོན་པ་རྣམས་
ནས་འད་ིགའ་ི ༢༠༡༥ སླབོ་ཡོན་གསལ་
བསྒགས་སྔནོ་སོང་ལརྟ་འཚང་སནྙ་དསུ་ཐགོ་
འབུལ་དགསོ་པ་དང༌། སདི་སྐངོ་སླབོ་ཡོན་
མུ་མཐུད་འཐབོ་པར་ཉ་ེབའ་ིགཙྱུག་ལག་རབ་
འབམས་པའི་ལོ་རིམ་དང་པ་ོདང་གཉསི་པ་
སོ་སོར་ཡིག་རྒྱྱུགས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཡན་ངསེ་

པར་ལོན་པ་དགསོ། ད་ེམིན་ཤེས་རིག་གི་
སླབོ་ཡོན་སིྤ་མཚྱུངས་ལས་དམིགས་བསལ་
ཐབོ་ཐང་མེད།
ཁ། སདི་སྐངོ་གཟངེས་བསདོ། 
 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་མ་
ལག་གང་རུང་ནས་སླབོ་ཡོན་སྦར་བ་དང༌། 
བདོ་མིའི་དྭང་བླངས་དཔ་དངུལ་ལག་དབེ་
ཡོད་ལ་སྒརེ་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ 
༨ ནས་བཟུང་སིྒག་ཞུགས་རིགས་གཅིག་
རྐང་འཛིན་ (Ph.D) སླབོ་ཐནོ་རྣམས་ལ་
ཆེ་བསདོ་ལག་འཁརེ་དང་ལེགས་སྐསེ་སྒརོ་ 
༢༠༠༠༠།༠༠ གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པར་སོང་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ ནང་ཚྱུད་སནྙ་
འབུལ་མཉམ་གངོ་གསལ་སླབོ་ཚན་ཐནོ་པའ་ི
ལག་འཁརེ་ངསོ་བཤུས་བཅས་གནང་སྐངོ་
ཡོང་བ་ཞུ། ཆེ་བསདོ་ཞུ་ཡུལ་ད་ྷསར་ཟླ་ ༩ 
ཚེས་ ༢ མང་གཙོའ་ིདསུ་དན་ཉནི་གཞུང་
འབྲལེ་མཛད་སྒའོ་ིསབྐས་གནང་རྒྱྱུ །
 སླབོ་ཐནོ་པ་རྣམས་བ་དགའ་ལེན་
པར་ཡོང་སབྐས་གྲང་གླགོ་མེ་འཁརོ་ཉལ་ཁི་
ཉསི་བརྩགེས་ (AC 2 TIER) དང་ས་ྦསི་
ལེགས་གྲས་ཀི་ལམ་གྲནོ་དང༌། ཉནི་རེར་ལྟ་ོ
དདོ་ཧནི་སྒརོ་ ༣༠༠། རེ་དང༌། ལམ་བར་
དགོས་གལ་ཡོད་རིགས་ལ་ཉིན་རེར་ཁང་
ག་ླམང་མཐར་སྒརོ་ ༥༠༠ གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
གོང་གསལ་འགྲ་ོགྲནོ་ཁག་རིྩས་འཕརེ་ཡོང་

སདླ་ཁང་ག་ླདང་མེ་འཁརོ་སམུ་འཁརོ་སོགས་
ཀི་འབནི་འཛིན་ང་ོམ་ཆབ་འབུལ་ཞུ་དགསོ།
ག ལེགས་གསོལ་བ་དགའ།
 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིསླབོ་
ཡོན་འཆར་གཞི་གསར་པའི་ཁོངས་སུ་མ་
གཏགོས་པའི་ཤེས་རིག་སླབོ་ཡོན་ཞུ་སྤོད་
གནང་བཞིན་པའི་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་རབ་
འབམས་པ་དང་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་
པའི་སླབོ་མ་ལོ་རེའི་ཡིག་རྒྱྱུགས་སབྐས་བརྒྱ་
ཆ་ ༧༥ ལོན་པ་རྣམས་ལ་ད་ེས་ྔསླབོ་ཡོན་
གཏན་འབབེས་ཇི་ཡོད་ཐོག་ལོ་དརེ་སྒརོ་ 
༡༠༠༠༠ འཕར་མ་གནང་རྒྱྱུ ། ད་ེམཚྱུངས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཁབ་ཁོངས་དང་
བཅས་པ་ནས་སླབོ་ཡོན་མ་ཞུས་པར་སོ་སོའི་
འགྲ་ོགྲནོ་ཐགོ་མཐ་ོསླབོ་སླབོ་གཉརེ་གནང་
ཁངོས་ནས་གངོ་བཞིན་ལོ་རིམ་སོ་སོའི་ཡིག་
རྒྱྱུགས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཡན་ལོན་ཚེ་སྒརོ་ 
༡༠༠༠༠ ལེགས་སྐསེ་སུ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
འངོ་ཀང་སླབོ་མ་འད་ིརིགས་ནས་འཛིན་རིམ་
བཅྱུ་པ་བར་བདོ་པའ་ིསདྐ་ཡིག་སླབོ་སྦངོ་བས་
པ་ཞིག་དགསོ། གངོ་གསལ་ལེགས་སྐསེ་ཞུ་
མཁན་རྣམས་ནས་སོ་སོའི་ཡིག་རྒྱྱུགས་གུྲབ་
འབྲས་དང་བཅས་པ་སྙན་ཞུ་འདི་ལས་སུ་
འབུལ་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།
ང༌། ཕི་རྒྱལ་སདྐ་ཡིག་སླབོ་ཚན་སླབོ་ཡོན།
 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སླབོ་

ཡོན་ལེན་མུས་སླབོ་ཕུྲག་གང་ཞིག་ཉ་ེབའི་
གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པ་དང་གཙྱུག་
ལག་རབ་འབམས་པའི་སླབོ་དསུ་རིང་ལ་
རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་ལྟ་ེ
གནས་ཁང་ཞིག་ནང་རྒྱ་ཡིག (Chinese) ཕ་
རཱན་སིའ།ི (French) ཨུ་ར་ུསུ། (Russian) 
ཨ་རབ། (Arabic) སི་པནཻ།(Spanish) ཉ་ི
འངོ་(Japanese) བཅས་ཀི་(Certificate/
Diploma) སདྐ་ཡིག་སྦངོ་མཁན་ལ་སྒརོ་ 
༡༠༠༠༠།༠༠ ཐམ་པ་ དང༌། (Advance 
Course) ལ་སྒརོ་ ༡༥༠༠༠།༠༠ ཐམ་པ་
སླབོ་ཡོན་འཕར་མ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན། སླབོ་ཡོན་
ཞུ་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་འད་ིགའི་ལས་ཁུངས་
སུ་གོང་དནོ་སྐརོ་དཔང་རྟགས་ཡིག་ཆ་དང་
བཅས་སནྙ་ཞུ་འབུལ་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།
ཅ། དསུ་ཐུང་ཆེད་ལས་སླབོ་ཡོན།
 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སླབོ་
ཡོན་ལེན་མུས་སླབོ་ཕུྲག་གང་ཞིག་ཉ་ེབའི་
གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པའ་ིསླབོ་དསུ་རིང་ 
ཆེད་ལས་ (Professional courses) སླབོ་
ཚན་གཞན་ཐགོ་དསུ་ཐུང་ཟུར་སྦངོ་གི་ཤེས་
ཚད་ལག་འཁེར་Certificate/Diploma 
ལེན་མཁན་རྣམས་ལ་སྒརོ་ ༥༠༠༠ རེ་
འཕར་སནོ་གནང་རྒྱྱུ ། སླབོ་ཡོན་ཞུ་བླ་ོཡོད་
རིགས་ནས་འད་ིགའི་ལས་ཁུངས་སུ་སནྙ་ཞུ་
འབུལ་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

ཆ། ཉམ་ཐག་སླབོ་མར་སླབོ་ཡོན། 
 དབུས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐབོ་ག་
པ་ཅན་གི་སླབོ་མ་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉིས་
ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱྱུ གས་སྐབས་བརྒྱ་
ཆ་ ༤༠ ལོན་པ་གང་ཞིག་མཐ་ོསླབོ་དང་
ལས་རིགས་སླབོ་སྦོང་སོགས་ནང་ཞུགས་
བླ་ོཡོད་ཚེ་དམིགས་བསལ་སླབོ་ཡོན་གནང་
རྒྱྱུའང༌། ཐུགས་སང་དགསོ་པ་ཞིག་ལ་སླབོ་
བུ་ད་ེརྣམས་སྔནོ་ད་ུདྭང་སླབོ་ནང་ངསེ་པར་
འཛུལ་ཞུགས་གནང་དགསོ། གལ་ཏ་ེལུས་
བབ་གོ་འཕརེ་མེད་པ་སོགས་ཀིས་དྭང་སླབོ་
ཏུ་མ་འཚྱུད་ཐགོ་འབྲལེ་ཡོད་དྭང་སླབོ་འགོ་
འཛིན་ལས་ཁང་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་བྱུང་ཚེ་
མཐོ་སླབོ་དང་ལས་རིགས་སླབོ་སྦོང་གང་
རུང་ད་ུཞུགས་རྒྱྱུ ར་དམིགས་བསལ་སླབོ་
ཡོན་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱྱུ ་བཅས་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུང་ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༡༧ ལ།
SECRETARY
Department of Education CTA
Gangchen Kyishong
Distt. Kangra
Dharamsala – 176 215
Himachal Pradesh
Ph: 01892 – 226695, 222572, 222721
Fax: 01892- 223481
Email: education@tibet.net or 
scholarship@tibet.net
Website:  www.tcewf.org or
 www.sherig.org/tb

ཀ༽ ཏརི་ཐང་ཀར་མ་ཧཱའ་བའཱིར་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས། ༼༢༠༡༥༽
རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེཡུ་པ་ིནང་ཡོད་ཏརི་ཐང་ཀར་མ་ཧ་བརི་མཐ་ོསླབོ་ནས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
བརྒྱྱུད་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུྲག་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་ཐནོ་མཁན་ལ་ྔལ་སླབོ་ཡོན་ས་མིག་གནང་རྒྱྱུ ་ཞལ་བཞསེ་ཐབོ་པའི་
གསལ་བསྒགས།
Course Details Course Fee Other Fee payable by students No. of Seats 

allocated
Undergraduate Program 
(Only Engineering, Manage-
ment, Computer Application 
and Law)

Waived Hostel Fees(3 sharing Basis is 
RS. 70000 and 4 Sharing basis is 
Rs. 55000) &Examination Fee (as 
per the program)

5 seats

སླབོ་ཡོན་འདའིི་ཁངོས་འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་རྣམས་ནས་ད་ོབདག་གི་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་ཡིག་རྒྱྱུགས་ཨང་ཤོག་
དང༌། དཔ་དབེ། རྒྱ་གར་སྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས་འད་ིགར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ཉནི་
འབུལ་འབརོ་ཐུབ་པ་དགསོ་རྒྱྱུ །
 འདམེས་སུྒག་གནང་ཕགོས་ཐད་སླབོ་ཕུྲག་རང་ཉདི་འཛིན་རིམ་ ༡༢ ཡིག་རྒྱྱུགས་གུྲབ་འབྲས་བརྒྱ་ཆ་རྩ་ེ
བཏགོ་གཞི་བཟུང་ག་ོསབྐས་གནང་རྒྱྱུ ། སླབོ་ཡོན་གི་ཞིབ་ཕྲའ་ིགནས་སངས་ཆེད་གངོ་གསལ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་ད་ཚིགས་ 
www.tmu.ac.in/program.htm ནང་ཐུགས་གནང་དགསོ་རྒྱྱུ །
ཁ༽ ཀུ་ར་ུཔ་ན་ིདྷའི་ཤེས་ཡོན་ཐབེས་རྩའ་ིསླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས། ༼༢༠༡༥༽
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦངེ་ལོར་ནང་ད་ུཡོད་པའ་ིཀུ་ར་ུཔ་ན་ིདྷའཱི་ཤེས་ཡོན་ཐབེས་རྩ་་ནས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་བརྒྱྱུད་བདོ་པའ་ིསླབོ་ཕུྲག་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་ཐནོ་མཁན་བཅྱུ་བཞི་ལ་༼སླབོ་ཡོན་རྩ་ཆགས་སམ། ཡང་
ན་ཕདེ་ཆག་ཁངོས་༽ས་མིག་གནང་རྒྱྱུ ་ཞལ་བཞསེ་ཐབོ་ཡོད། མཐ་ོསླབོ་ཁངོས་སླབོ་འཇུག་ཆེད་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་
ཡིག་རྒྱྱུགས་ནང་ཉུང་མཐའ་ིབརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ལོན་དགསོ། དགསོ་ངསེ་བརྒྱ་ཆ་ལོན་པ་རྣམས་ལ་འཚྱུད་རྒྱྱུགས་དང་ངག་
རྒྱྱུགས་ལམ་ནས་མཐའ་ིམའ་ིའདམེས་སུྒག་ཞུ་འཆར་འདགུ་ ཞིབ་ཕྲའ་ིཆེད་སླབོ་གྲྲྭའ་ིད་ཚིགས་ www.krupanidhi.
edu.in ལ་ཐུགས་གནང་དགསོ་རྒྱྱུ ། 
 སླབོ་ཡོན་འདིའི་ཆེད་འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ནས་སྦངེ་ལོར་ལ་ྷསིྤ་ལས་ཁུངས་སུ་གཤམ་
གསལ་ཁ་བང་ཐགོ་འབྲལེ་བ་ཞུ་དགསོ།
CTA Chief Representative Office
Banglore No. 7, Sampangiramaih Garden
Srinivagalu, Viveknagar Post
Bangalore-560047. Ph. 25506842/43 Email: chiefrepbangalore@tibet.net

ཀུ་ར་ུཔ་ན་ིདྷའི་ཤེས་ཡོན་ཐབེས་རྩའ་ིསླབོ་ཡོན་འག་ོབཙྱུགས་ཏ་ེས་ེལོ་ང་ོ ༣༠ འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་དང་བསནུ། ྋགངོ་
ས་མཆོག་ནས་འཛམ་གླངི་གཞི་བདའེ་ིཆེད་མཛད་རསེ་ལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་མཚོན་བདེ་ད་ུསླབོ་ཡོན་འད་ིདག་གནང་
བ་ཞིག་རེད་འདགུ
སླབོ་ཡོན་གྲངས་ ༡༤ ཡི་སླབོ་ཚན་དང་སླབོ་ཡོན་བསྡ་ུའབབ་གཤམ་གསལ།
Course Details No. scholarships Tuition Fees
Krupanidhi College of Pharmarcy   
Diploma in Pharmacy 1 100 % waived
Bachelor of Pharmacy 1 50% waived
Krupanidhi College of Nursing   
Diploma in GNM(General Nursing & Mid-
wifery)

1 100% waived

B.Sc Nursing 2 50 % waived
Krupanidhi College of Physiotherapy 1 50 % waived
Bachelor of Physiotherapy(BPT) 2 50 % waived
Krupanidhi Degree College 1 50 % waived
Bachelor in Business Management(BBM) 1 50 % waived
Bachelor in Commerce(B.com) 1 50 % waived
Bachelor in Computer Application (BCA) 1 100 % waived
Bachelor in Arts(BA)English, Journalism & 
Psychology

1 50 % waived

དགོ་ད་ིགཞན་ཡོད་ཚེ་གཤམ་གསལ་ཁ་སྦང་ལ་འབྲལེ་ལམ་དགསོ་རྒྱྱུ །
Scholarship Section
Department of Education, CTA
Gangchen Kyishong, Dharamsala-176215
Distt. Kangra, Himchal Pradesh
Ph. 01892-226695, 222572, 222721
Fax:01892-223481
Email:scholarship@tibet.net
Website:www.sherig.org



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༢6

སིྤ་ཁབ་རྩམོ་སིྒག་པ།     སལྐ་བཟང་མཁས་གུྲབ།
རྩམོ་སིྒག་པ།         ངག་དབང་ཐགོས་མེད།
གསར་འགདོ་པ།       བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།
གསར་འགདོ་པ།       ཡེ་ཤེས་ཀུན་གྲགས།
འགྲམེས་སྤལེ་བ།       བསན་འཛིན་ཆོས་འཕལེ།
ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན།   ཕུར་བུ་སྒལོ་མ།
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ཕི་དལི་སར་ཐང་པར་ཁང་ད་ུདཔར་སུྐན་ཞུས།

Regd. No. HPTIB00011/08/1/2008-TC

༸གངོ་ས་མཆོག་དང་ཡེ་ཤུའ་ིབ་ླཆེན་ཊུ་ཊུ་རྣམ་གཉསི་དབར་བགྲ་ོགླངེ་མཛད་པ་ཕགོས་སིྒག་དཔ་ེདབེ་འདནོ་རྒྱྱུའ་ི 
ལས་འགུལ་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ 
རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ས་ྔད་ོ༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ཡེ་ཤུའི་བླ་ཆེན་
ཌ་ེསི་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་རྣམ་གཉསི་བཞུགས་
སརྒ་ཕ་ོབྲང་གི་གཟམི་ཆྱུང་ད།ུ  སེམས་ནང་
ལ་སྤ་ོསང་ཇི་ལརྟ་འཆར་ཐུབ་མིན་དང་དའེི་
རྒྱྱུ ་རྐེན་གང་ཡིན་སྐརོ་སོགས་ལ་བགྲ་ོགླངེ་
མཛད་པ་ཕགོས་སིྒག་དཔ་ེདབེ་འདནོ་རྒྱྱུ འི་
ལས་གཞི་དབུ་འཛུགས་མཛད་འདགུ སབྐས་
དརེ་དབུ་ཁིད་རྣམ་གཉསི་ཐུགས་སེམས་ཧ་
ཅང་ཉ་ེཔའོི་ཐགོ་ནས་སེམས་ཀི་སྤ་ོསང་སྤལེ་
བའ་ིརྒྱྱུ ་རྐནེ་བམས་བརྩ་ེདང་། བད་ེསིྐད་
སྐརོ་བགྲ་ོགླངེ་མཛད་འདགུ་པ་རྣམས་ཕགོས་
སིྒག་པ་སྐ་ུཞབས་ཌབ་ཨབ་རམ་ Doug 
Abrams ལགས་ཀིས་ཕགོས་སིྒག་ཞུས་
འདགུ 

  གཞན་ཡང་སབྐས་དརེ་བ་ླཆེན་
ཊུ་ཊུ་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།  མས་ཕུྲ་
གུ་བཙས་སྐབས་ན་ཟུག་ཧ་ཅང་ཡོད་ཀང་

བཙས་མ་ཐག་མས་སྤ་ོསང་ཆེན་པསོ་ཕུྲ་གུ་
པང་ད་ུལེན་པ་སོགས་བདེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་
གསུངས་པ་མ་ཟད། ༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་

དཀའ་སྡགུ་གི་གནས་སངས་ཧ་ཅང་ཆེན་པའོ་ི
འགོ་ཡོད་བཞིན་ད་ུཐུགས་ལ་སྤ་ོསང་ཆེན་པ་ོ
ད་ེའད་ཡོང་ཐུབ་པའི་རྒྱྱུ ་རྐེན་ཇི་ཡིན་སྐརོ་

གི་ད་ིབ་ཞུས་པར་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གིས་རྒྱལ་སས་ཆེན་པ་ོཞི་བ་ལསྷ་མཛད་པའི་
སྤདོ་འཇུག་ཏུ། གལ་ཏ་ེབཅསོ་སུ་ཡོད་ན་ན།ི།  

ད་ེལ་མི་དགར་ཅི་ཞིག་ཡོད། །གལ་ཏ་ེབཅསོ་
སུ་མེད་ན་ན།ི །ད་ེལ་མི་དགའ་བས་ཅི་ཕན། 
ཞསེ་པ་ལུང་འདནེ་མཛད།  
 ད་ེཡང་དཔ་ེདབེ་དའེི་མིང་བང་
ད།ུ  བད་ེསིྐད་ལནྡ་པའ་ིདཔ་ེདབེ། (Book 
Of Joy) ཡིན་འདགུ་པ་དང་།  སིྤར་
ཐངེས་འདིར་དཔ་ེདབེ་ཕགོས་སིྒག་ཀི་ལས་
གཞི་འདི་ནི་ད་ེསྔ་གནདོ་པ་ལ་ཇི་མི་མཉམ་
པའ་ིབཟདོ་པའ་ིསྐརོ་གི་དཔ་ེདབེ།  (Book 
Of Forgiving)  ཞསེ་པ་འད་ིདང་རྣམ་པ་
འད་མཚྱུངས་ཤིག་ཡིན་འདགུ་ལ།  གནདོ་
པ་ལ་ཇི་མི་མཉམ་པའི་བཟདོ་པའི་དཔ་ེདབེ།  
བཅས་པ་ད་ེནི་སྐུ་ཞབས་ཊུ་ཊུ་མཆོག་དང་
ཁངོ་གི་སས་མོ་མ་པུ་ Mpho རྣམ་གཉསི་
བགྲ་ོགླངེ་མཛད་པ་རྣམས་ཕགོས་སིྒག་གནང་
བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ 

 ཕི་ཚེས་ ༢༣ ཉནི་བ་ླཆེན་མཆོག་
དང་༸གོང་ས་མཆོག་རྡ་སངེ་བདོ་ཁིམ་ད་ུ
ཆིབས་སྒྱུར་བསྐང་ནས་སླབོ་ཕུྲག་ཚོ་དང་ལནྷ་
མཛད་འཕྲནི་བསྐང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ  འགྲ་ོ
བ་མིའ་ིའགུྲལ་བཞུད་ Human Journey 
ཅསེ་པའ་ིཚོགས་པ་ཞིག་བ་ླཆེན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་
དང་སྐུ་ཞབས་ཨབ་ར་ཧམ་རྣམ་གཉསི་ཀིས་
བཙྱུགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ དའེ་ི
དགོས་འདནུ་གཙོ་བ་ོནི་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སལོ་
རྒྱྱུན་ནང་ཨུ་བྷུན་ཏུ། ubuntu ཞསེ་པའ་ི
ཐ་སདྙ་གཅིག་ཡོད་པ་དའེི་གོ་དནོ་ལ་དཔད་
ནས་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ  ཐ་སདྙ་
དའེི་གོ་དནོ་ནི་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟནེ་ནས་
འཚོ་དགསོ་པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་ལ་བརདོ་
བཞིན་འདགུ 

ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་མགགོས་མྱུར་གླདོ་བཀྲལོ་ཡོང་ཆེད་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༡ 
རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་གི་ཕེད་ཡོལ་
ཆྱུ་ཚོད་ ༢།༤༠ ཙམ་ལ་ཕི་དལི་ལགྷ་པ་ཚེ་
རིང་དན་རྟནེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུཕི་འབྲལེ་དུང་
ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་
དང་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་གཉསི་དབུ་བཞུགས་ཐགོ ཕི་
ནང་གསར་འགདོ་པ་ ༢༠ བརྒལ་བར་དལི་
བསྒགས་དུང་ཆེས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀིས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ ོ་ཆེ ་
མཆོག་མགགོས་མྱུར་གླདོ་བཀྲལོ་ཡོང་བའི་
འབདོ་སྐུལ་ཞུ་ཡིག་ཨིན་སྐད་དང་བདོ་སྐད་
ཐགོ་སྒགོ་སྦངས་གནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།
 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ 
རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐའེ་ིཉནི་མོ་དང་བསནུ། ཀུན་གཟགིས་པཎ་
ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅྱུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་
ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གིས་གཙོས་བདོ་ནང་གི་བདོ་
མི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་ཡོངས་རོགས་གླདོ་
བཀྲལོ་ཐོབ་ཆེད་རྒྱབ་སྐོར་གནང་རོགས་
ཞེས་ང་ཚོས་སྐུ་ཉིད་མཆོག་ལ་འབདོ་སྐུལ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། འད་ིལོའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེའི་ཉིན་མོ་འདི་ནི་
ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
དང་ཁངོ་གི་ནང་མི་རྣམས་གར་སོང་ཆ་མེད་
ད་ུགྱུར་ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ ༢༠ འཁརོ་བའ་ི
དསུ་ཚིགས་དང་སབས་འཁལེ་ཡོད།
  ཕི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡༤ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་
མཆོག་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་ ༡༠ 
པའ་ིཡང་སདི་ད་ུངསོ་འཛིན་མཛད་ནས་ཉནི་
གསུམ་གི་རེས་ཁོང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་
ཁདི་བས་ཡོད། སབྐས་དརེ་ཁངོ་དགུང་
གྲངས་ ༦ ལས་སོན་མེད་སབས་འཛམ་

གླིང་ནང་གི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་ལོ་ན་ཆྱུང་
ཤོས་ད་ེཆགས་པ་རེད། དསུ་སབྐས་ད་ེནས་
བཟུང་ད་བར་མི་ལོ་ ༢༠ རིང་ཁངོ་དང་
ཁངོ་གི་ནང་མི་རྣམས་ས་གནས་གང་ད་ུཡོད་
མེད་ཤེས་རྟགོས་མེད་པར་གྱུར་ཡོད།  རྒྱ་
ནག་གཞུང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་
ངསོ་འཛིན་མཛད་པའི་པཎ་ཆེན་ཆྱུང་སིད་
རིན་པ་ོཆེ་བརིྩས་མེད་བཏང་ས་ེཁིའུ་གཞན་

ཞིག་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེའི་ཡང་སིད་ད་ུབསྐ་ོ
གཞག་བས་ཡོད། 
 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ 
ཉནི་འཛམ་གླངི་མཉམ་སྦྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་
གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགྱུར་བའི་བཙོན་པ་ཞིབ་
བཤེར་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་སིྤ་ཡོངས་བསྒགས་
གཏམ་ཞིག་སྤལེ་ཏ་ེདག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་
མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༦ སོན་སབྐས་ཏ་ེཕི་
ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགྱུར་
ཡོད་པ་བསྒགས་ཡོད། ཕགོས་མཚྱུངས་
རྒྱ་གཞུང་ནས་ཀང་ཁོང་བཙན་ཁིད་བས་
པར་ངསོ་ལེན་བས་པ་རེད།  འནོ་ཀང་
ད་བར་ཀུན་གཟིགས་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ི
མ་མཆོག་གང་ད་ུཡོད་མེད་དང་། གནས་
སངས་ཇི་ཡིན་སྐརོ་གསལ་བཤད་གང་ཡང་
བས་མེད། 
 རྒྱལ་སིྤའི་མནར་གཅོད་འགོག་

ཐབས་དང་བིས་པའ་ིཐབོ་ཐང་། ད་ེ
བཞིན་ཆོས་དད་རང་དབང་སུང་སྐབོ་ཆེད་
དམིགས་བསལ་རྟགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆྱུང་བཅས་
ཀིས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་ ༡༡ དག་ེའདནུ་
ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་གང་ད་ུཡོད་མེད་དང་
ཁོང་གི་གནས་སངས་ཇི་ཡིན་གསལ་བཤད་
དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་བཏནོ། འནོ་ཀང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་རེ་འདནུ་ད་ེདག་ལ་ཡ་ལན་

གང་ཡང་མ་བས་པར་མུ་མཐུད་ནས་ཁོང་
དང་ཁོང་གི་ནང་མི་རྣམས་བཀག་ཉར་བདེ་
བཞིན་ཡོད། 
 བདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་གི་སུྤལ་
སྐུའི ་ཡང་སིད་འཚོལ་ཞིབ་བ་རྒྱྱུ འི ་ལམ་
ལུགས་དརེ་ཆོས་མེད་སྨྲ་བའི་རྒྱ་ནག་གུང་
ཁན་ཏང་གིས་བཙན་དབང་འགོ་དབང་སྒྱུར་
བ་ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད། ཀུན་གཟགིས་
པཎ་ཆེན་ཡང་སུྤལ་མཆོག་ཆོས་ཕགོས་ཀི་
དབུ་ཁིད་ཅིག་ཡིན་སབས་བརྒྱྱུ ད་པའི་བླ་མ་
གོང་མ་རྣམས་ཀི་དུང་ནས་དབང་ལུང་ཁིད་
གསུམ་སོགས་ཀི་གདམས་པ་མང་པ་ོཞིག་
གསན་བསམ་མཛད་དགསོ་པར་བརྟནེ། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་སིད་ཀི་གནནོ་ཤུགས་
གང་ཡང་མེད་པའི་སྒ་ོནས་ཁངོ་ལ་གོ་སབྐས་
ངསེ་པར་ད་ུའབུལ་དགསོ། 
 བདོ་མི་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་དབང་སྒྱུ ར་འོག་དཀའ་སྡུག་མངས་
དང་མངོ་བཞིན་ཡོད། ལགྷ་པར་ད་ུརྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཆོས་དད་དང་ཆབ་
སིད་རང་དབང་ཐགོ་དམ་བསྒགས་བས་པ་
དང་། བདོ་མིའ་ིརིག་གཞུང་དང་ཁརོ་ཡུག་
གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ། བདོ་མི་རྣམས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་དཔལ་འབརོ་ཟུར་འབུད་
དང་མི་རིགས་དབ་ེའབདེ་བས་པ་སོགས་ལ་
བརྟནེ་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་བདོ་
མི་ ༡༣༨ རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ནས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཐོག་འཛིན་
བཞིན་པའི་སིད་བྱུས་ལ་ཞི་རྒོལ་རྔམ་སནོ་
གནང་ཡོད། 
 དེར ་ བརྟ ེན ་ བ ོད ་ མི འི ་ སིྒ ག ་
འཛུགས་ཀིས་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་བ། ད་ེབཞིན་འཛམ་གླངི་ཁནོ་ད་ུགནས་
པའི ་བ ོད་ཀི ་གྲོགས་པོ་བཅས་ལ་གཤམ་
འཁོད་ལས་གཞི་ཁག་ལག་བསར་གནང་
ཐགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ ཉནི་
རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐའེི་ཉནི་མོར་སུང་བརིྩ་གནང་རོགས་ཞེས་
འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
༡) རང་ཉདི་གནས་སྡདོ་བདེ་སའ་ིཁུལ་ད་ུ
སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་དང་མཆོད་མེ་ཞལ་
ཕ།ེ ད་ེབཞིན་བདོ་དང་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོ
ཆེའ་ིརྣམ་ཐར་སྐརོ་བགྲ་ོགླངེ་གནང་རྒྱྱུ ། 
༢) འབྲལེ་ཡོད་སདི་གཞུང་དང་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནནོ་
ཤུགས་སྤོད་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་ཞུ་སྙན་
ཕུལ་བ་བརྒྱྱུད། ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གཙོས་བདོ་མི་ཆབ་
སདི་བཙོན་པ་ཡོངས་རགོས་གླདོ་བཀྲལོ་ཐུབ་
ཐབས་གནང་དགསོ། (ཨིན་ཡིག་གསལ་
བསྒགས་ནང་མ་དཔ་ེམཉམ་སྦར་ཡོད།) 
༣) འབྲལེ་ཡོད་གསར་འགདོ་པ་རྣམས་དང་

འབྲལེ་བ་གནང་ནས་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་
ད་ེདག་གསར་ཤོག་ཐགོ་འདནོ་སྤལེ་གནང་
ཐབས་བ་རྒྱྱུ ། (ཨིན་ཡིག་གསལ་བསྒགས་
ནང་མ་དཔ་ེམཉམ་སྦར་ཡོད།)
 ཀུན་གཟིགས་ཕཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་ 
༡༡ མཆོག་གི་སྐརོ་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་ཆེད་གཤམ་
གསལ་ད་ཚིགས་ཁ་བང་(www.solidar-
itywithtibet.org) ལ་གཟགིས་རོགས་ 
གནང་།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༢༡ ལ།།
ཞེས་གསལ་བསྒགས་ཡོངས་སུ་ལེགས་གུྲབ་
རསེ་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེས་གསར་འགོད་
པའི་ད་ིབ་རྣམས་ལ་ལན་འདབེས་གནང་བ་
དང་སྦྲགས།  ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ ཉནི་ཕི་
དལི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚན་པས་ག་ོསིྒག་
འགོ་རྡ་སར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གི་གནས་སངས་ཐགོ་མང་ཚོགས་
ལ་གོ་རྟགོས་སྤལེ་རྒྱྱུ འི་ལས་གཞི་གོ་སིྒག་
གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ


