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རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་

ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཨིན་ཡུལ་དང་ཨ་རིར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༢༥ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་བཞུགས་སྒར་ཕ་ོབྲང་ནས་
ཆིབས་འགའོི་ཐགོ་ག་གྷལ་གནམ་ཐང་བར་ 
དང་། ད་ེནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱྱུད་ལྡ་ིལིར་
ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ནས་ཕི་ཚེས་ ༢༧ ནས་ 
༣༠ བར་ཨིན་ཡུལ་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་གིས་ག་
ལ་སི་ཊོན་བྷུ ་རི་དསུ་སནོ་ Glastonbury 
Festival ཐགོ་ལནྷ་ཞུགས་མཛད་རསེ་
ཨལ་ཌར་ཤོ་ཊི་ Aldershot གངོ་ཁརེ་ད་ུ
མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།  ད་ེ
ཡང་ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ཉནི་མགནོ་པ་ོ
གང་ཉིད་མཆོག་གོང་བརོད་དསུ་སནོ་གི་
ཚོགས་མགོན་ད་ུཆིབས་སྒྱུ ར་བསྐངས་པ་ 
དང་།  ཕི་ཚེས་ ༢༩ ཉནི་ཨིན་ཡུལ་ནང་
པའ་ིམཐུན་ཚོགས་ཀིས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་
དནོ་ལརྟ།  ཨལ་ཌར་ཤོ་ཊི་གངོ་ཁརེ་ད་ུ
ཆིབས་སྒྱུ ར་བསྐངས་ནས་ཁུལ་དརེ་བལ་
པའོི་མང་ཚོགས་གཙོ་བརོ་གྱུར་བའི་དད་
ལནྡ་མི་གངས་ ༦༠༠༠ བརྒལ་བར་ ESS 
Stadium Aldershot རྩདེ་ཐང་ཞིག་ཏུ་
དསུ་རབས་ ༢༡ ནང་པ། ཞསེ་པའ་ིབརདོ་
གཞིའ་ིཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད།  ས་
གནས་དརེ་ད་ེས་ྔཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་༸གངོ་
ས་མཆོག་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་འདགུ  ད་ེ
ཉནི་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་དབུ་འཛུགས་

མ་མཛད་པའི་ས་ྔརོལ་ད་ུཐགོ་མར་༸གངོ་ས་
མཆོག་གིས་ས་གནས་དརེ་ནང་པའི་དགོན་
པ་བཀྲ་ཤིས་མད་ོསྔགས་ཆོས་གླིང་གསར་
བཞེངས་ལེགས་གུབ་བྱུང་བར་དབུ་འབདེ་
མཛད། ད་ེརསེ་བལ་པ་ོནང་པའ་ིདད་ལནྡ་

མང་ཚོགས་ཀིས་གཙོས་ཆོས་ལུགས་འདྲ་
མིན་གི་རསེ་འབྲང་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་
ཐོག་ཉ་ེལམ་བལ་ཡུལ་ད་ུས་ཡོམ་གི་གོད་
ཆག་ཕགོ་པ་རྣམས་ཀི་ཆེད་སྨནོ་ལམ་གསུང་
འདནོ་མཛད་པ་དང་། ད་ེཡང་སྨནོ་ལམ་ག་ོ
སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཀ་ཇི་ཤར་
པ་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ། ང་ཚོས་བདོ་ཀི་
༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་སླར་
ཡང་ས་གནས་འདིར་གདན་ཞུ་ཐུབ་པར་ང་
ཚོ་འདིར་ཨིན་ཡུལ་ད་ུགནས་སྡདོ་བལ་པ་ོ
ནང་པ་རྣམས་ཧ་ཅང་སལྐ་བ་བཟང་པ་ོཞིག་
བྱུང་བས་ང་ཚོ་ཚང་མ་སེམས་གཏིང་ནས་

དགའ་དད་སྤ་ོགསུམ་གི་འཁངེས་ནས་ཡོད།  
ཐེངས་འདིར་བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་
ལའི་བླ་མ་མཆོག་ས་གནས་འདིར་ཆིབས་
སྒྱུར་བསྐངས་ནས་བལ་ཡུལ་ད་ུས་ཡོམ་གི་
གོད་ཆག་ཕགོ་པ་རྣམས་ཀི་ཆེད་ཐུགས་སྨནོ་

གསོལ་འདབེས་མཛད་ཡོད་པ་དསེ་དཀའ་
སྡུག་འགོ་མངོ་བཞིན་པའི་རསེ་ཤུལ་ནང་མི་
རྣམས་ལ་སེམས་གསོ་ཤུགས་ཆེ་ཞིག་འཐབེ་
ངསེ་རེད། ཅསེ་གསུངས།
 ད་ེཡང་༸གོང་ས་མཆོག་ཨིན་
ཡུལ་ནང་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་ལེགས་གུབ་
རསེ་ཨ་རིར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ཏ་ེཁུལ་
དརེ་ད་ེསྔའི་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་
ཇོར་ཇི་ཌབ་ལུ་བྷུ ་ཤི་མཆོག་གི་བས་ིགནས་
ཁང་ George W. Bush Presiden-
tial Center གི་དཔ་ེམཛོས་ཁང་ད་ུཐུགས་
ཞིབ་མཛད་པ་མ་ཟད་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་བྷུ ་

ཤི་མཆོག་དང་ལྷན་ཉནི་དགུང་ལྗགས་སྨནི་
མཛད། ད་ེརསེ་ (SMU) གཙྱུག་ལག་
སླབོ་ཁང་ད་ུམི་གངས་ ༥༠༠༠ བརྒལ་བར་
བཀའ་སླབོ་སྩལ། ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༩།༡༠ 
བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་ཨ་རི་དང་ཁ་ེ
ན་ཌའི་ནང་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་
མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་དགུང་གངས་ 
༨༠ ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིག་སནོ་གི་མཛད་སྒ་ོ
ཨ་རིའི་གངོ་ཁརེ་ནིའུ་ཡོཀ་ཏུ་གཟབ་རྒྱས་
ངང་སུང་བརིྩ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ་པ་མ་ཟད། 
ཕི་ཚེས་ ༡༠ ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ད་ུཨ་རིའ་ི
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་། ཆོས་ལུགས་
འདྲ་མིན་གི་དབུ་ཁདི། ད་ེབཞིན་མི་མང་
སངོ་ཕག་བརྒལ་བ་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་༸སྐའིུ་
ག་སནོ་གི་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་
འདགུ་པ་དང་།  ད་ེཡང་བཀའ་དྲནི་རསེ་
དྲན་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་བང་ཨ་
རིའི་སིྤ་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་
ཀིས་གསུང་དནོ། ༸གངོ་ས་མཆོག་ན་ིབདོ་
མི་ཙམ་མ་ཟད། སྐ་ེའག་ོགངས་ལས་འདས་
པས་དད་གུས་དང་བསྔགས་བརདོ་ཆེན་པ་ོ
ཞུ་ཡུལ་གི་སྐ་ེཆེན་དམ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། 
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་དསེ་
འཛམ་གླངི་ཕགོས་ཀུན་ཏུ་མི་གངས་ཧ་ཅང་
མང་པརོ་སེམས་འགུལ་དང་སྙངི་སབོས་སྐ་ེ
གཞི་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཞསེ་གསུངས།།

རྒྱལ་སྤའ་ིམནར་གཅདོ་ཉནི་མོར་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ 
ཉནི་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀིས་གོ་སིྒག་
ཐོག་བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
ཁང་ད་ུམནར་གཅོད་ཕགོ་མི་ཚོའི་ཐབོ་ཐང་
བསྐར་གསོའི ་ལས་གཞི་ཞེས་རྒྱལ་སྤའི ་
མནར་གཅོད་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་དང་སྦྲགས། 
༼ནརོ་བུ།༽ཞེས་པའི་གཏམ་བརོད་ཅིག་

འཁབ་སནོ་བས་ཡོད།
 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་དགོང་
དྲ་ོཆྱུ་ཚོད་ ༧།༣༠ ཐགོ་འཕདོ་བསནེ་

བཀའ་བླ ོན ་ ཚེ ་ རིང ་དབང་ཕྱུ ག ་མཆོག་
གིས་སྐུ ་མགོན་གཙོ་བ ོ་སིད་སྐོང་མཆོག་
ལ་མཇལ་དར་ཕུལ་ཏ་ེས་ེལེན་ཕབེས་བསུ་
ཞུས། ཐངེས་འདརི་སྐ་ུམགནོ་གི་གཙོ་བ་ོ
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དབུས་ 
པའི་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཚེ་རིང་དབང་
ཕྱུག་མཆོག སིྤ་འཐུས་གངས་ལ་ྷམོ་ལགས། 

བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་
དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་
རྡ་ས་ཁུལ་གི་མི་མང་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་

བརྒྱ་ལགྷ་ཙམ་འད་ུའཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་
འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་ལས་འཕནི་
ལས་དབང་མོ་ལགས་ཀིས་རྒྱལ་སིྤའི་མནར་
གཅོད་ཉིན་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་པའི་ངོ་སྤོད་
གནང་། 
 ད་ེརེས་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།  སིྤར་ང་རང་
གཙོས་པའི་བཙན་བོལ་ནང་གི་ན་གཞོན་
ཚོས་བདོ་ནང་གི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་ཚོར་
སྐུ ་ངལ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་གོ་ཐོས་བྱུང་ཡོད་ 
རངུ་། དངསོ་སུ་ང་ཚོ་སུ་གཅིག་གིས་ཀང་
མཐངོ་མངོ་མེད་སབས། ད་ེརིང་གཏམ་
བརདོ་འདི་བརྒྱྱུ ད་ནས་དངསོ་སུ་མིག་གིས་
མཐོང་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་འཚོར་
བ་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཡོང་རྒྱྱུ ་དང་། 
འཚོར་བ་བསླབེས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སྙངི་
སབོས་དང་ཐུགས་ཕན་གསོ་བར་ཡོང་ངསེ་
རེད། ད་ེརིང་གཏམ་བརདོ་འད་ིལགྷ་པ་ཚེ་

རིང་ལགས་ཀིས་བསླབས་གནང་བ་ཞིག་
རེད། གཏམ་བརདོ་ཀི་ལམ་ནས་མི་མང་ལ་
སླབོ་གསོ་སྤད་ཐུབ་ཀི་ཡོད། འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ནང་མནར་གཅདོ་སྡ་ེཚན་བརྒྱྱུད་
ནས་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་ཚོར་གཟིགས་
རགོས་གནང་རྒྱྱུ འི་ལས་འགན་ཞིག་ཡོད། 
བཀའ་ཤག་གིས་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་ཚོར་
ད་ེསྔནོ་ཟླ་རེར་རོགས་དངུལ་སྒརོ་ ༤༠༠༠ 
དང་། ད་ལའྟ་ིབཀའ་ཤག་ངསོ་ནས་སྒརོ་ 
༦༠༠༠ གནང་གི་ཡོད། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ི
གཞུང་གིས་ངསོ་ལེན་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་
ད་བར་ཆབ་སིད་བཙོན་པའི་མིང་ཐ་ོཐནོ་པ་
མང་ཆེ་བ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་ཕབེས་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད། བཀའ་ཤག་གི་ལས་འགན་ན་ི
མཐུན་འགྱུར་གནང་རྒྱྱུ ་ད་ེཡིན་སབས། ང་
ཚོའི་ངསོ་ནས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀིས་མཐུན་
འགྱུར་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན།ཞེས་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བསགྔས་བརདོ་མཛད་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་ཨབ་ག་ྷན་ིསི་ཐན་ 
Afghanistan གི་བ་ྷམི་ཡན་ Bamiyan ཡུལ་
གཤོང་ད་ུཁ་ཆེའི་འཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤོད་པས་
གནའ་བའོི་སནོ་པའི་སྐུ་བརྙན་གགས་ཅན་ཁག་
འབར་རྫས་ཀིས་གཏརོ་བཤིག་བཏང་རསེ། ཉ་ེ
ཆར་ཡུལ་དའེི་སི་ཏུ་ཞེས་པའི་གངོ་ཁེར་ད་ུརྒྱ་
རིགས་ཇ་ེསན་ཡུ་ Janson Yu དང་ལི་ཡན་
ཧུ་  Liyan Hu བཅས་བཟའ་མི་གཉསི་ཀིས་
དངེ་རབས་འཕུལ་ཆས་ཀི་( 3D holographic 
projection)ལམ་ནས་བསྐར་བཟའོ་ིལས་གཞི་འག་ོ
འཛུགས་གནང་བར། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༢ ཉནི་ལེགས་
གསོའ་ིབསགྔས་བརདོ་མཛད་དནོ། ད་ེས་ྔཕི་ལོ་ 
༢༠༠༡ ཟླ་ ༣ པའ་ིནང་བ་ྷམི་ཡན་སནོ་པའ་ིསྐ་ུ
བརྙན་གཏརོ་སབྐས་ངསོ་རང་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་བྱུང་། 
སནོ་པའི་སྐུ་བརྙན་ད་ེདག་ལ་ང་ཚོ་ནང་པ་ཙམ་མ་
ཟད། ཨབ་གནྷ་ཡུལ་ལའང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་
ཡོད། གང་ཡིན་བརདོ་ན། གནའ་རྫས་ད་ེདག་ན་ི
ལོ་རྒྱྱུས་ཁདོ་འག་ོབ་མི་རིགས་གཅིག་གྱུར་གི་འད་ུ
ཤེས་མཚོན་ཐུབ། ཅསེ་སོགས་འཁདོ་འདགུ 

ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནང་༸སྐའུ་ིག་སནོ་སུང་བརིྩ་
ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ ཉནི་
ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་
པའ་ིཚོགས་མི་སྐ་ུཞབས་ཐ་ོམ་སི་མན་ Thomas 
Mann མཆོག་དང་། ས་བ་ྷས་གརོ་ Csaba 
Sógor མཆོག རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁང་། ད་ེབཞིན་བརྷ་སེལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་བཅས་
ཐུན་མོང་ཐགོ་གངོ་ཚེས་ཉནི། འད་ིལོར་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་ ༨༠ 
ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིག་སནོ་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནང་ 
European Parliament སུང་བརིྩ་ཞུས་འདགུ 

ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མིས་བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་
མོལ་བསྐར་གསོ་དགསོ་པའ་ིགསོ་གཞི་གསོ་

འཆར་བཏནོ་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༤ ཉནི་
ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཕི་འབྲལེ་ལས་དནོ་
ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་མི་དང་ནིའུ་ཡོཀ་ས་ཁུལ་
གི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མིའི་འཐུས་མི་གཅིག་ལྕགོས་
ཡིན་པ་སྐུ ་ཞབས་ཨི་ལོ་ཡི་ཊི་ཨེལ་ཨེན་ཇེལ་ 
Eliot L. Engel མཆོག་དང་། ཨེ་རི་ཛོ་ནའ་ི
ས་ཁུལ་གི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་མི་དང་ཞི་
བད་ེརྒྱ་མཚོའ་ིགླངི་ཆེན་གི་ཚན་པའ་ིའགན་འཛིན་
སྐ་ུཞབས་མཊ་སལ་མོན་ Matt Salmon མཆོག 
ད་ེབཞིན་ཊོམ་ལེན་ཊོ་སི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
རགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆྱུང་ Tom Lantos Human 
Rights Commission གི་འགན་འཛིན་གཞནོ་པ་
དང་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇ་ོ
སེབ་པཊི་ Joseph Pitts མཆོག གཞན་ཡང་
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇམེ་སི་
མེཀ་ག་ོཝན་  Mr. James McGovern མཆོག་
བཅས་ཀིས་ས་ེཁིད་འགོ་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་
མའ་ིནང་།  བདོ་ཀི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཆེད་སྔནོ་
འགའོི་ཆ་རྐནེ་གང་ཡང་མེད་པར་བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་
མོལ་སྐར་གསོ་གང་མགགོས་གནང་ས་ེབདོ་མིའི་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དགསོ་པའ་ིགསོ་གཞི་གསོ་
འཆར་བཏནོ་པ་དརེ་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་
མི་གངས་ ༢༩ ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་འདགུ ། 



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡2

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཆེན་པ་ོབཞི་དང་གཡུང་དུྲང་བནོ་བཅས་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་ 
ཐངེས་ ༡༢ པ་མཇུག་སྡམོ་ཐགོ་སྩལ་བའ་ིབཀའ་སླབོ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༠ 
ཉིན་རྡ་ས་མེག་གྷན་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་
སུར་ཡཱ་མགནོ་ཁང་  (Surya Hotel) ད་ུ
བདོ་ཀི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཆེན་པ་ོབཞི་དང་གཡུང་
དུྲང་བནོ་བཅས་པའི་བསན་བདག་བླ་ཆེན་
རྣམ་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ ༡༢ པ་མཇུག་
སྡམོ་མཛད་སྒརོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཆིབས་སྒྱུ ར་བཀའ་
དྲནི་བསྐངས་ནས་ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ། ད་ེརིང་ང་རང་ཚོ་བདོ་གངས་ཅན་གི་
རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་རྒྱལ་བའི་བསན་པའི་
ཁུར་བཞེས་མཁན་གི་བ་ླཆེན་དབུ་ཁིད་རྣམ་
པ་དང་། མཁན་པ་ོལས་ཟུར་སོགས་དང་
། ད་ེབཞིན་སྐ་ུཚབ་འཐུས་མི་བཅས་སྐ་ུངལ་
དང་ལེན་གིས་ཐགོ་ནས་ད་ེརིང་འདརི་ཚང་
འཛོམས་ཐོག་གོ་བསྡུར་གནང་ནས་གོས་
ཆོད་གཏན་འབབེས་གནང་བ་དརེ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ངསོ་ལ་ཁ་སནོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
གང་ཡང་མེད། འནོ་ཀང་འད་ིའདྲ་ཞིག་ཞུ་
འདདོ་བྱུང་།  ང་ཚོ་བཙན་བལོ་བ་ཆགས་
ནས་ལོ་ ༥༦ ལགྷ་ཕིན་ཡོད། དའེ་ིརིང་
འཛམ་གླིང་འདིའི་སངེ་འགྱུར་བ་གང་འདྲ་
འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་དང་། ངསོ་རང་སྒརེ་ལ་
མཚོན་ནའང་འབྲལེ་བ་གང་འདྲ་ཡོང་བཞིན་
ཡོད་པའ་ིགནད་དནོ་དང་། ད་ེས་ྔབདོ་ད་ུ
ཡོད་སབྐས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་རྒྱ་ནག་ཏུ་
ཕིན་ནས་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གི་དབུ་ཁིད་
མའ་ོཙེ་ཏུང་རེད། ད་ེབཞིན་འག་ོཁདི་མང་
ཆེ་བ་ངསོ་ཀིས་ཐུག་མངོ་ཡོད། ད་ེདསུ་ངསོ་
ཀིས་མཐངོ་ཚྱུལ་དང་། རྒྱ་ནག་འག་ོཁདི་
ཚོ་དང་ལནྷ་སདྐ་ཆ་མང་པ་ོབཤད་པ་སོགས་
ཉམས་མངོ་གང་ཙམ་བྱུང་ཡོད། འདས་པའ་ི
ལོ་ ༦༠ ཙམ་གི་རིང་ལ་མི་ས་འདྲ་མིན་ཧ་
ཅང་མང་པ་ོཞིག་དང་ཐུག་ཡོད།  མའ་ོཙེ་
ཏུང་དང་ངསོ་གཉསི་ཀི་འབྲལེ་བ་ད་ེཕ་བུའི་
འབྲལེ་བ་ལྟར་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཆགས་ཡོད། 
ཁོང་རང་གིས་ངསོ་ལ་ཕལ་ཆེར་བླ་ོའགེལ་
བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་ལ་ྟབུ་འདགུ  ཁངོ་གིས་
གསར་བརེའི་ལས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་གི་འག་ོཁདི་ནས་བྱུང་བ་རེད། 
 སྐབས་དརེ་གུང་ཁན་ཏང་གི་རྩ་
བའི་དམ་བཅའ་ད་ེའཛམ་གླིང་རིས་མེད་ཀི་
བཟ་ོཞིང་ངལ་རྩོལ་མི་དམངས་ད་ེདག་གི་
ཁ་ེཕན་བསུྒབ་རྒྱྱུ ་ད་ེརྩ་དནོ་ལ་ྟབུ་རེད། དརེ་
ངསོ་རང་ཡང་ཧ་ཅང་མོས་པ་ོཡོད། ང་ཚོ་
ནང་པ་ཞིག་གི་ངསོ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་བརདོ་ཀི་ཡོད་པ་ལས། རང་ཕགོས་
ཀི་སེམས་ཅན་དང་གཞན་ཕགོས་ཀི་སེམས་
ཅན། ཞསེ་ཤོད་ཀི་མེད། མི་སྨསོ་མེད་རེད། 
སགོ་ཆགས་གགོ་འབུ་མཚྱུན་ཆད་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ནང་བརིྩས་ནས།  སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་བད་ེབ་དང་བད་ེབའི་རྒྱྱུ ་
དང་ལནྡ་པར་གྱུར་ཅིག སྡགུ་བསལྔ་དང་
བྲལ་བ་བཅས་ཚད་མེད་བཞིའི་ཐོག་ནས་

ཚང་མས་སྨནོ་ལམ་འདནོ་བཞིན་ཡོད། དརེ་
བརནེ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཐོག་ནས་འཛམ་
གླིང་འདིའི་སངེ་གི་འག་ོབ་མི་གལ་རིམ་གི་
དབེ་བ་ཕེ་ནས་ཧ་ལམ་མིས་བཟོས་པའི་
དཀའ་ངལ་མི་གཅིག་གྱུར་གི་ནང་ད་ུགལ་
རིམ་དམའ་བ་ད་ེདག་དང་། ད་ེབཞིན་བཟ་ོ
ཞིང་། དསུ་རྒྱྱུན་ཡིན་ན་མ་རྩའ་ིབདག་པ་ོ
ད་ེདག་གིས་བཀལོ་སྤདོ་བདེ་ཡུལ་ལ་ྟབུ་ཞིག་
དང་། ཡང་ན་ས་བདག་ཚོས་བཀལོ་སྤདོ་
བདེ་ས་ལ་ྟབུ་དྲང་བདནེ་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་
སྐབས་ད་ེདངསོ་གནས་དྲང་གནས་ཀི་ངལ་
རྩལོ་མི་དམངས་ད་ེདག་གོང་ད་ུབཀུར་ནས་

ཡོད་པ་དརེ་ངོས་རང་ཡིད་འཕགོ་བཞིན་
འདགུ དརེ་བརནེ་མར་ཁ་ེསིའ་ིརིང་ལུགས་
ད་ེདག་ལ་ངསོ་ཀིས་སླབོ་སྦངོ་ཏགོ་ཙམ་བས་
པ་ཡིན། ད་ེའདྲའ་ིཐགོ་ནས་མའ་ོཙེ་ཏུང་
གིས་གཙོས་སྐབས་དའེི་གུང་ཁན་ཏང་ཡོན་
ཁ་ཞ་ེགཉསི་མེད་ཚོར་ཕལ་ཆེར་སྒརེ་སེམས་
མེད་པ་ལ་ྟབུ་འདགུ ང་ཚོ་ཁ་ནས་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ཟརེ་མཁན་དང་ཁོང་ཚོ་
བསྡརུ་བ་ཡིན་ན། སབྐས་རེ་ཁངོ་ཚོ་ཤུགས་
ཆེ་ཆེ་རེད། ང་ཚོ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད། 
ཅསེ་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་བཞིན་ད་ུསོ་སོའི་བ་ླབྲང་
དང་ཆོས་གཞིས་གལ་ཆེ་ཆེར་བརིྩ་བ་ད་ེའདྲ་
ཆགས་བཞིན་ཡོད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེར་
མཚོན་ནའང་ད་ེབཞིན་རེད། དརེ་བརནེ་
ངོས་རང་སྐབས་དརེ་ཡིད་འཕགོ་བཞིན་
ཡོད། ངསོ་ཀིས་མའ་ོཙེ་ཏུང་ཐངེས་མང་
པ་ོཐུག་པ་རེད། ངསོ་རང་སང་ཉནི་ཐནོ་རྒྱྱུ ་
ཡིན་སྐབས་ཀི་ད་ེརིང་དརེ་གླ་ོབུར་ད་ུངསོ་
རང་ལིའུ་ཧ་ོཅིས་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པའི་
སབྐས་སུ་ཡོད། ཁངོ་གིས་དབུ་ཁདི་པའ་ི
རྒྱལ་ཡོངས་མི་མང་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་
གི་རྒྱྱུ ན་ལས་ཚོགས་ཆེན་ད་ུངསོ་རང་དསུ་
རྒྱྱུན་འག་ོབཞིན་ཡོད། ལནྷ་ཚོགས་དརེ་
ཡོད་སབྐས་གླ་ོབུར་ད་ུལན་ཞིག་འབརོ་ནས་
ཀུྲའུ་ཞིས་ངསོ་ལ་སྒུག་ཡོད་སབས་ངསོ་རང་
ལམ་སེང་ཡོང་རོགས་ཞསེ་ལན་ཞིག་འབརོ་
བྱུང་། ངསོ་ཀིས་ལིའུ་ཧའ་ོཅིར་སནྙ་སེང་
ཞིག་ཞུས་ནས་ལམ་སེང་ཡོང་བ་ཡིན། ད་ེ
ནས་མའ་ོཙེ་ཏུང་གིས་དངསོ་ནས་མ་འངོས་
པར་བདོ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱྱུའི་སྐརོ་ད་ེཚོའི་
གས་དངསོ་གནས་ཉམས་མངོ་གི་ཐགོ་ནས་
མི་མང་གི་འག་ོཁདི་སངས། མི་མང་གི་

བསམ་འཆར་བསྡུ་སངས་སོགས་བསླབ་བ་
ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབརྒྱབ་བྱུང་། དངསོ་གནས་
དྲང་གནས་དནོ་ལནྡ་ཞིག་རེད། མཇུག་ཏུ་
མའ་ོཙེ་ཏུང་ངསོ་ཀི་ཉ་ེའགམ་ད་ུབཅར་ནས། 
ཁེད་རང་གི་བསམ་བླ་ོདརེ་ཚན་རིག་པའི་
བསམ་བླ་ོའདགུ དརེ་བརནེ་ཆོས་འད་ིདགུ་
རེད། ཅསེ་བརདོ་བྱུང་། སབྐས་དརེ་ངསོ་
རང་ལུས་པ་ོཏགོ་ཙམ་ཚ་འུར་འུར་ཆགས་
བྱུང་། བསམ་བླའོ་ིནང་བསན་པའ་ིདག་བ་ོ
རེད་འདགུ་བསམ་པ་དྲན་བྱུང་། འནོ་ཀང་
སབྐས་དརེ་རྣམ་འགྱུར་སྡགུ་པ་ོཐནོ་ན་འགགི་
མི་ཡོང་བསམས་ནས་ངོས་ཀིས་གདངོ་ད་ེ

མར་སྦས་པ་ལྟ་བུ་བས་ཏ་ེརྒྱྱུ ན་ད་ུསྐད་ཆ་
གལ་ཆེའི ་རིགས་དེ་དག་ཟིན་བྲིས་རྒྱག་
བཞིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་སབྐས་དརེ་ཟནི་
བྲིས་རྒྱག་ཁུལ་བས་ནས་གདངོ་མར་སྦས་
ནས་བསདྡ་པ་ཡིན།   གང་ལརྟ་གཙོ་བ་ོདནོ་
གི་བདག་པ་ོརང་གིས་ཆོས་འདི་དགུ་རེད། 
ཅསེ་ལབ་པ་རེད། ད་ེརསེ་ངསོ་རང་བདོ་
ད་ུཡར་ལོག་ཡོང་སྐབས་དྲན་ཏུར་དར་རྩེ་
མདའོི་ཁུལ་ད་ུས་ཡོམ་བརྒྱབ་ནས་འག་ོལམ་
འགག་ནས་ལམ་སེང་འག་ོཐུབ་ཐབས་མེད་
སབས་དྲན་ཏུར་ཉནི་འགའ་ཤས་བསདྡ་ཡིན། 
ཧ་ལམ་བདནུ་ཕག་གཅིག་ཡིན་ནམ་ཞག་པ་ོ
བཅྱུ་ཙམ་ཡིན་ནམ་བསདྡ་པ་རེད། སབྐས་
དརེ་ཀུྲའུ་ཨེན་ལེའི་དང་དྲནེ་ཡི་གཉསི་བངྷ་
ཏུང་ལྷན་ཚོགས་སུ་བསྐདོ་ནས་ཕིར་འཁོར་
རསེ་ཁོ་པ་གཉསི་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་
ས་དརེ་ངསོ་རང་ཕིན་པ་ཡིན། ད་ེརསེ་
ཁོ་པ་གཉིས་དང་ངསོ་རང་ཟུར་ད་ུཐུག་པ་
རེད། སབྐས་དརེ་ངསོ་ལ་བསདོ་བསགྔས་
བས་ནས་ཆོས་སྐརོ་ཡག་རབ་གསུངས་བྱུང་
། ད་ེསབྐས་ངསོ་ཀི་བསམ་བླའོ་ིནང་ད་ུདནོ་
གི་བདག་པ་ོམའུ་ཙེ་ཏུང་གིས་ཆོས་དགུ་རེད། 
བརདོ་ཟིན་སབས་ཀུྲའུ་ཨེན་ལེའི་གསུང་ལ་
ཆ་བཞག་རྒྱྱུ ་ད་ེཙམ་མེད་བསམས་པ་དྲན་
བྱུང་། ད་ེརསེ་རིམ་བཞིན་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ 
ལོའ་ིགནས་ཚྱུལ་བྱུང་། ང་ཚོ་བཙན་བལོ་
བ་ཆགས། སྔནོ་ད་ུརིག་གནས་གསར་བར་ེ
མ་བྱུང་གོང་ད་ུབདོ་རིགས་ས་ཁུལ་ནང་ད་ུ
དགནོ་སྡ་ེརེད།  རབ་བྱུང་གི་སྡ་ེརྒྱ་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་པ་ད་ེདག་གཏརོ་བཤིག་འགོ་བཙྱུགས་
པ་རེད། སིྤར་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོ་ནས་ཟངི་
འཁུག་ལ་ྟབུ་བྱུང་ཡོད། གང་ལརྟ་ཆོས་བདེ་

དགོན་སྡ་ེཁག་ད་ེདག་ལ་དམིགས་བསལ་
གི་སངྡ་ཟུག་བས་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད། ད་ེ
ནས་རིག་གནས་གསར་བར་ེལངས་པ་རེད། 
མའ་ོཙེ་ཏུང་གིས་ངསོ་ལ་གསུང་བཞག་པའི་
ཚིག་ད་ེརྙིང་བཞི་རྩ་གཏརོ་གཏངོ་རྒྱྱུ འི་ནང་
ཕིན་པ་རེད། དརེ་བརནེ་ངསོ་ཀིས་དསུ་
རྒྱྱུན་འད་ིའདྲ་ཤོད་ཀི་ཡོད། སབྐས་དརེ་
མའུ་ཙེ་ཏུང་དང་ངོས་གཉིས་བཀའ་མོལ་
བྱུང་བ་རེད། འནོ་ཀང་མའ་ོཙེ་ཏུང་ད་ལ་ྟ
ཡོད་པ་ཡིན་ན། མའ་ོཙེ་ཏུང་གཅང་པ་ོཡོད། 
རྒྱྱུ ་མཚན་དཔྱད་པ་བེད་མཁན་ཞིག་རེད། 
དརེ་བརནེ་ད་ལ་ྟམའ་ོཙེ་ཏུང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 
ཕལ་ཆེར་སིྤར་ཆོས་ཟརེ་མཁན་ད་ེདགུ་རེད། 
འནོ་ཀང་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ད་ེཏགོ་ཙམ་
མི་འདྲ་བ་རེད་འདགུ ཅསེ་ཕལ་ཆེར་ཤོད་
མདགོ་ཁ་པ་ོརེད། ཅསེ་ངསོ་ཀི་གཞན་ལ་
སབྐས་རེ་ད་ེའདྲ་བརདོ་ཀི་ཡོད། འད་ིགཅིག་
བརདོ་འདདོ་བྱུང་།  བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་
ནས་ཐེངས་དང་པ་ོཞིག་ལ་ངོས་རང་སིང་
པུར་ད་ུབསླབེས་པ་རེད། སབྐས་དརེ་སིང་
པུར་ད་ུརྒྱའི་དགེ་སླངོ་བླ་རྒན་ད་ེའདྲ་དང་
ལནྷ་ད་ུསདྐ་ཆ་བཤད་ནས་ལ་ྷཁང་ནང་ད་ུརྒྱ་
སྐད་ཐོག་ནས་ཤེས་རབ་སྙིང་པ་ོགསུངས། 
སྐབས་ད ེར་ངོས་རང་ཧ་ཅང་སེམས་སྐོ་ 
བྱུང་། སདྐ་ཡིག་འད་ིད་ེས་ྔརྒྱ་ནག་ནང་ད་ུམི་
གངས་ས་ཡ་བ་ེབ་མང་པསོ་སྐད་དའེི་ཐགོ་
ནས་ཤེས་རབ་སྙིང་པ་ོའདནོ་བཞིན་ཡོད། 
ད་ཆ་གནས་སངས་འདི་འདྲ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད་བསམས་པ་དྲན་ནས་སེམས་སྐ་ོཔ་ོཞིག་ 
བྱུང་། ད་ེནས་རིམ་བཞིན་རིག་གནས་
གསར་བརེ་རེས་སུ་རིམ་བཞིན་གང་ལྟར་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཟེར་རྒྱྱུ ་འདི་མིའི ་
བསམ་བླའོི་གོམས་གཤིས་ནང་ལོ་སངོ་ཕག་
ནས་འཇགས་བསདྡ་པ་ད་ེབཙན་པསོ་འགྱུར་
བ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་དང་། བཀག་བསྡམོ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཧ་
ཅང་ཁག་པ་ོརེད། རིམ་བཞིན་རྒྱ་ནག་ནང་
ད་ུསིྤར་ཡི་ཤུའི་ཆོས་དད་དང་ལྷག་པར་ད་ུ
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་ད་ོསང་བདེ་མཁན་
ཧ་ཅང་མང་ད་ུཕིན་ནས་སྔ་མོ་ཕལ་ཆེར་
ལོ་བཞི་ཙམ་གངོ་ད་ུརེད། རྒྱ་ནག་པ་ེཅིང་
གི་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཞིག་གི་དགེ་རྒན་གཅིག་
གིས་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུནང་ཆོས་ལ་ད་ོསང་བདེ་
མཁན་མི་གངས་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ཉམས་
ཞིབ་བས་པའི་སྙན་ཐོ་ཞིག་བཏནོ་པ་དའེི་
ནང་ད་ུམི་གངས་ས་ཡ་ ༣༠༠ ལགྷ་འདགུ 
དའེི་ནང་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོ
འདགུ ཅསེ་བཀདོ་འདགུ དརེ་བརནེ་དངེ་
སྐབས་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུནང་ཆོས་ལ་ད་ོསང་
བདེ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུའག་ོབཞིན་ཡོད། ད་ེཡང་
བརདོ་ཐུབ་པ་གཅིག་རེད།  རྒྱ་ནག་ལོ་
རྒྱྱུས་ཀི་ཐགོ་ནས་བརདོ་ན། ནང་པའ་ིལུང་
པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡིན་དསུ་ལོ་ང་ོསངོ་གི་རིང་
ལ་གམོས་གཤིས་ཡོད་པའི་སོ་སོའི་ཆོས་དད་
ཟརེ་ནའང་འདྲ། གམོས་གཤིས་ད་ེཟུབ་

ཐུབ་རྒྱྱུ ་མེད་པར་བརནེ་དརེ་ད་ོསང་ཤུགས་
ཆེ་ར་ུའག་ོབཞིན་ཡོད། དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་
ཏུ་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསང་བདེ་མཁན་མི་གངས་
ས་ཡ་ ༤༠༠ ལགྷ་ཡོད་པ་བརདོ་ཀི་འདགུ 
དའེི་ནང་ནས་བདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་ལ་ད་ོ
སང་བདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད། 
ངསོ་ཀིས་དངསོ་སུ་ཉམས་མངོ་བྱུང་བ་ད་ེ
རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མོ་ནས་ད་ེསྔ་འགོ་སདོ་
སྐབས་དཀའ་ངལ་གང་ཙམ་འཕད་བཞིན་
ཡོད། འནོ་ཀང་དཀའ་ངལ་ཁད་གསད་ཐགོ་
ནས་ལྐགོ་དང་ངོས་བས་ནས་འདིར་ཚྱུར་
ཡོང་མཁན་ལོ་ལརྟ་མང་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད། 
ད་ེཚོ་མང་ཆེ་བ་ངསོ་དང་ཐུག་སྐབས་མིག་
ཆྱུ་གཏངོ་མཁན། ཧ་ཅང་དད་པ་ཤུགས་
ཆེན་པ་ོཡོད་མཁན་ད་ེའདྲ་འདགུ ཕགོས་
མཚྱུངས་འཛམ་གླིང་ནབུ་ཕགོས་ལ་མཚོན་
ན། ནང་པའ་ིཆོས་དང་འབྲལེ་བ་ས་ྔམོ་སརྦ་
མ་ལ་སོགས་ནང་པའི་ཡུལ་གུ་ཨིན་ཇིའི་
འགོ་ཡོད་པ་དང་། ཝི་ཏ་ིནམ་ལ་མཚོན་ན་
ཕ་རན་སི་དང་ད་ེཚོའ་ིའགོ་ལ་ཡོད་པ་རྣམས་
ནས་རང་བཞིན་གིས་ནང་ཆོས་དང་འབྲལེ་
བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དཔརེ་ན། ཆོས་ཀི་
ཚིགས་སུ་བཅད་པ། (Dhammapada)  ས་ྔ
མོ་ནས་ཨིན་སདྐ་ཐགོ་བསྒྱུར་ཡོད། འནོ་
ཀང་ནབུ་ཕགོས་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་སངས་རྒྱས་
པའི་ཆོས་ལ་དམིགས་བསལ་ད་ོསང་བས་
ནས་ལྷག་པར་ཤེས་ཡོན་ཅན་གི་ནང་དང་
། དའེ་ིནང་ཚན་ནས་ཚན་རིག་པའ་ིནང་ལ་
ད་ོསང་བདེ་མཁན་ད་ེས་ྔཕལ་ཆེར་མེད། ང་
ཚོ་བདོ་མི་བཙན་བལོ་ད་ུའབརོ་ནས་རིམ་
བཞིན་འབྲལེ་བ་ཞིག་བསླབེས་ཡོང་སྐབས་
བདོ་ཀི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་ད་ོསང་
ཤུགས་ཆེ་ར་ུའག་ོབཞིན་ཡོད། ངསོ་རང་
སྒ ེརེ་ལ་མཚོན་ནའང་ཆྱུང་དསུ་ཚན་རིག་
ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོཡོད། ཚན་རིག་བརདོ་
སྐབས་བདནེ་དནོ་འཚོལ་མཁན་ཞིག་ལ་ཡི་
ཆེས་བདེ་ཀི་ཡོད། དྲང་པ་ོབརདོ་ན་ང་ཚོ་
ཆོས་དད་ཡོད་མཁན་ཚོས་དད་པའི་ཐོག་
ནས་རངོས་ཞནེ་ལ་ྟབུ་བས་ནས་འག་ོགི་རེད། 
ཚན་རིག་པས་རྒྱྱུ ་མཚན་དང་ཚོད་ལ་ྟའབའ་
ཞིག་ལ་བལྟས་པ་མ་གཏགོས་དད་པ་བས་
ནས་མི་འག།ོ དརེ་བརནེ་ཚན་རིག་པས་མ་
མཐངོ་བ་ཞིག་མེད་པར་ཐག་གཅོད་ཀི་མ་
རེད། མ་མཐངོ་ཕིར་ན་མེད་པ་མིན། ཞསེ་
པ་འད་ིཏག་ཏག་འག་ོབཞིན་ཡོད། ཚན་རིག་
པའི་ཐོག་ནས་བརྙདེ་པ་ཞིག་ཡིན་ན་མིག་
མཐོང་ལག་ཟིན་གིས་བྱུང་ནས་ཚན་རིག་
པའི་ཐགོ་ནས་མཐངོ་བ་མངནོ་འགྱུར་དང་
ཅྱུང་ཟད་ལྐགོ་འགྱུར། ཤིན་ཏུ་ལྐགོ་འགྱུར་
གསུམ་བཅས་ཞལ་བའི་གནས་གསུམ་ནས་
ཤིན་ལྐགོ་ལ་ད་ོསང་བེད་རྒྱྱུ ་ཁག་པ་ོརེད། 
ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ 3

ཡིག་འགུལ་གི་ལམ་ནས་མཐ་ོརིམ་སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འད་ི
ལོ་ཡང་དབུས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཁབ་
ཁངོས་དག་ེརྒན་རྣམ་པ་དང༌། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུ་ལས་བེད་རྣམ་པ། 
ད་ེབཞིན་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་ཐནོ་རསེ་
མུ་མཐུད་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་བསྐདོ་རྒྱྱུ འི་གོ་སབྐས་
མ་ཐོབ་པའི་རང་རིགས་ན་གཞོན་བ ོུ ་དང་
བུ་བཅས་ལ་སོ་སོའི་ཤེས་ཚད་གོང་མཐརོ་
གཏོང་ཐབས་ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་ ཡིག་
འགུལ་ལམ་ནས་སླབོ་གཉརེ་བ་འདནུ་ཡོད་
རིགས་ལ་གཤམ་གསལ་སླབོ་ཡོན་གངས་ 
༥༥ ཐམ་པ་གསར་ད་ུགནང་གཏན་འཁལེ་
སོང་བའི་འདདོ་མོས་ཡོད་རིགས་ནས་འདི་
ལས་སུ་འཚང་སྙན་དསུ་ཐགོ་འབུལ་དགོས་
པའ་ིགསལ་བསྒགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
 སླབོ་ཡོན་གི་ཆ་བགོས་གཤམ་
གསལ་ལྟར་དང་སླབོ་ཡོན་དངུལ་འབབ་མི་
རེར་སྒརོ་ ༡༠༠༠༠ རེ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
སྡ་ེཚན། ཀ༽ དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི ་ཁབ་ཁོངས་སླ ོབ ་གྲྭའི ་བ ོད ་
རིགས་དགེ་རྒན་རྣམ་པའི་ཆེད་སླབོ་ཡོན་

གངས་ ༢༥ ཡོད། སླབོ་གཉརེ་བ་བླ་ོཡོད་
རིགས་ནས་སོ་སོའི་འབྲལེ་ཆགས་སླབོ་གྲྭའི་
འཛིན་སྐོང་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་
སྦརོ་ཞུ་འབུལ་དགསོ་རྒྱྱུ ། ངསོ་སྦརོ་ནང་
ཞབས་ལོའི་དསུ་ཡུན་གསལ་འཁོད་ཐགོ་ད་ོ
བདག་གི་དང་བངླས་དཔྱ་ཁལ་ཕགོས་འབབ་ 
༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ བར་ཕུལ་ཟནི་པའ་ིའབྲལེ་
ཡོད་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ད་ེའབྲལེ་
ངསོ་སྦརོ་ཞུ་འབུལ་དགསོ་རྒྱྱུ ། ཁ༽ དབུས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཁབ་ཁོངས་ལས་
བདེ་འདམེས་ལྷན་གི་བསྐ་ོབཞག་བས་པའི་
ལས་བདེ་ང་ོམ་དང་ཟུར་འཇགོ་ས་མིག་ཐགོ་
ཡོད་པའི་རང་ཁོངས་ལས་བདེ་རྣམས་ནས་
ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པ་དང་
གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པའི་(Bachelor/

Master degree) སླབོ་ཚན་ཆེད་སླབོ་ཡོན་
གངས་ ༡༠ ཡོད། སླབོ་གཉརེ་བ་བླ་ོཡོད་
རིགས་ནས་སོ་སོའི་ལས་ཁུངས་ནས་དགག་
ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦོར་ཞུ་འབུལ་དགོས། 
ངོས་སྦོར་ནང་ཞབས་ལོ་དསུ་ཡུན་གསལ་
འཁདོ་དགསོ་རྒྱྱུ །  

ག༽ ད་བར་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་ཐནོ་
ཡང་མཐོ་སླབོ་ཏུ་བསྐོད་མ་ཐུབ་པར་བར་
ལྡངི་ད་ུལུས་པའ་ིསླབོ་ཕུག་བ ོུ་ ༡༠ དང་
བུ་ ༡༠ བཅས་ལ་ཉ་ེབའ་ིགཙྱུག་ལག་རབ་
འབམས་པའ་ིསླབོ་ཚན་ཆེད་སླབོ་ཡོན་གངས་
བསྡམོས་ ༢༠ ཡོད། 
སྡ་ེཚན་འད་ིཐགོ་ཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་
གཤམ་གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་སནྙ་ཞུའི་མཉམ་
འབུལ་དགསོ་རྒྱྱུ ། ༡། འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པ་
དང༌། བཅྱུ་གཉསི་བཅས་ཀི་ཡིག་རྒྱྱུགས་
གུབ་འབྲས་ཨང་ཤོག་ (Marks card) ང་ོ
བཤུས། ༢། ད་ོབདག་ནས་དང་བངླས་དཔྱ་
དངུལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ བར་གཙང་
ཕུལ་ཟནི་པའ་ིལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས། ༣། 
རྒྱ་གར་སྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་ཐགོ་ཁིམས་
མཐུན་དསུ་འགངས་བཀའ་འཁལོ་ཞུས་པའི་
ང་ོབཤུས། གལ་ཏ་ེལག་དབེ་དསུ་འགངས་
ཞུ་ཆེད་བཏང་ཟིན་པ་ཡིན་ཚེ་འབྲལེ་ཡོད་
ལས་ཁུངས་ནས་བྱུང་འཛིན་ང་ོབཤུས་སམ་
གནས་ཡུལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་ངོས་
སྦརོ་གང་རངུ་དགསོ། ༤། བལ་ཡུལ་དང་

འབུྲག་ཁུལ་ནས་འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་དང༌། 
ཀ་རྡརོ་སངྒ་གསུམ། རྒྱ་གར་བང་ཤར་
མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་ཁག་ཅིག་ཏུ་ཡོད་
པའི་བདོ་རིགས་འཁུལ་མེད་ཡིན་པ་གང་
ཞིག་ལ་སྐབས་བཅོལ་ལག་དབེ་མེད་པའི་སྡ་ེ
ཁག་ཅིག་ལ་དམིགས་བསལ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་
པའི་བདོ་མི་སྐབས་བཅོལ་བའི་སིྒག་ཁོངས་
ཡིན་པ་འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ནས་ངསོ་སྦརོ་འབུལ་དགསོ།
ཐུགས་སང་དགོས་པའི་གནད་དནོ་གཞན་
ཁག ༡། དགསོ་མཁའོ་ིཡིག་ཆ་ཁག་གི་ང་ོ
བཤུས་སངེ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ་དབུས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཟུང་དུྲང་ཡན་གི་
སི་ཞུ་ལས་བདེ་ནས་ཞིབ་གཤེར་དག་མཆན་
བཀདོ་དགསོ། ༢། སོ་སོའ་ིའཚང་སནྙ་དང་
ཡིག་ཆ་ཁག ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ 
འགངས་མེད་འད་ིགར་འབུལ་འབརོ་
ཐུབ་དགསོ། ༣། སྡྡ་ེཚན་ཀ༽དང་ཁ༽
གཉསི་ཀི་འཚང་སནྙ་འབུལ་མཁན་གི་ཞབས་
ལོ་མཐོ་རིམ་གཞིར་བཟུང་འདམེས་སུྒག་
གནང་རྒྱྱུ ། ༤། སྡ་ེཚན་ག༽པའ་ིསླབོ་ཕུག་

སོ་སོའི་ཡིག་རྒྱྱུ གས་གུབ་འབྲས་ལྟར་བརྒྱ་
ཆ་རྩེ་བཏགོ་གིས་འདམེས་སུྒག་གནང་རྒྱྱུ ། 
༥། འཚང་སནྙ་དསུ་ཐགོ་མ་འབརོ་བ་དང༌། 
ཆ་རྐེན་མ་ཚང་བའི་རིགས་ལ་ངསོ་བཞེས་
གནང་རྒྱྱུ ་མིན། ༦། འད་ིནས་ད་ོབདག་སོ་
སོར་དསུ་ཐགོ་གནས་འབྲལེ་ཐུབ་རྒྱྱུ འི་སླད་
ཞུ་སྙན་ནང་གནས་འབྲལེ་བ་ཡུལ་ཁ་བང་
དང༌། གླགོ་འཕནི། ཁ་པར་ཨང་སོགས་ཁ་
གསལ་འགདོ་དགསོ་པ་བཅས། ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༢༣ ལ།།
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་ཁ་བྱང༌།
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ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་ཁག་གི་ས་ཁངོས་ཁབ་ཚད་དང་ཁ་མཆྱུ་ཞུ་གཏུག་བ་ཡུལ་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁམིས་ཞིབ་པ་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ ༣༠༡ ཐགོ་བལ་ཡུལ་གཅིག་ལྕགོས་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་བཞིའ་ིགནས་སངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བས་པའ་ིསནྙ་ཐརོ་བཀའ་བསྡརུ་གནང་ས།ེ བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་ ༦༩ ཆ་རྐནེ་འགོ་བཀདོ་སིྒག་གནང་བའ་ིབལ་ཡུལ་འཇ་ོཁལེ་བསམ་གུབ་གླངི་དང་། སྤགོ་ར་གླ་ོསིྒག སྤགོ་ར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འཁིལ། སྤགོ་ར་བཀྲ་ཤིས་གླངི་བཅས་ཀི་གཅིག་ལྕགོས་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་བཞི་ཕིར་
བསྡ་ུབ་རྒྱྱུ ་བཀའ་བསྡརུ་ཐག་གཅདོ་གནང་བ་དང་འབྲལེ། གཏན་འཇགས་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་སོ་སོའ་ིས་ཁངོས་ཁབ་ཚད་དང་། ཁ་མཆྱུ་ཞུ་གཏུག་བ་ཡུལ་སྒྱུར་བཅསོ་གཤམ་གསལ། 

ཁམིས་ཞིབ་ཁང་། ཁ་མཆྱུ་ཞུ་གཏུག་བ་
ཡུལ།

ཁབ་ཁངོས་ས་གནས།

བང་ཕགོས་བདོ་མིའ་ི
ས ་ གནས ་ཁི མས ་
ཞིབ་ཁང༌།

གཏན ་འཇགས ་ ཞུ ་
གཏུག་བ་ཡུལ།

༡། སྡ་ེར་ལྡནུ། ༢། ར་ཇ་སྤུར་བུད་མེད་མཉམ་ལས། ༣། ཧར་
པ་སྤུར་འདདོ་རུྒ་གཡུལ་རྒྱལ་གླངི་། ༤། སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ། 
༥། སྤུར་ཝ་ལ་ས་སྐ་གཞིས་ཆགས། ༦། ས་ཊོན་ཀཿཐགོ ༧། 
ཀུམ་རའ་ོབཅས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོའི་ཁབ་ཁངོས་དང་། 
འདབས་འབྲལེ་ཁ་འཐརོ་བདོ་མི་ཡོངས་རྫགོས།

འཕལ་སེལ་ཞུ་གཏུག་
བ་ཡུལ།

༡། སྦརི་བདོ་ཚོགས། ༢། སྦརི་སྡ་ེདག ེ༣། ཅནོ་ཏ་ར་ནང་ཆེན། 
༤། བཀྲ་ཤིས་ལྗངོས། ༥། མན་ཌི། ༦། ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གླངི་
། ༧། སིམ་ལ་དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླངི་། ༨། ཌ་ོལན་ཇི་
བནོ་གཞིས། ༩། ཌལ་ཧརོ་ཕུན་ཚོགས་གླངི་། ༡༠། ད་ྷརམ་ས་
ལ། ༡༡། ལྡ་ིལི་བསམ་ཡས་གླངི་། ༡༢། ཝ་ར་ཎ་སི། ༡༣། ཨ་
རི། ༡༤། སུད་སི།  ༡༥། དབིན་ལན།  ༡༦། ཕ་རན་སི།  
༡༧། བྷལེ་ཇམེ།  ༡༨།  ར་ུསོག  ༡༩།  ཉ་ིཧངོ༌།  ༢༠། 
ཨོ་སི་ཀྲ་ིལི་ཡ། ༢༡། ཐའ་ེཝན། ༢༢། ཁ་ེན་ཌ་བཅས་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་དང་། སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་སོ་སོའ་ིཁབ་ཁངོས་དང་། 
འདབས་འབྲལེ་ཁ་འཐརོ་བདོ་མི་ཡོངས་རྫགོས།

ལྷ་ོཕོགས་བདོ་མིའི ་
ས ་ གནས ་ཁི མས ་
ཞིབ་ཁང༌། 

གཏན ་འཇགས ་ ཞུ ་
གཏུག་བ་ཡུལ།

༡། ལུགས་ཟུང་བསམ་གུབ་གླངི་། ༢། བད་ེསིྐད་སརླ་གསོ། ༣། 
ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླངི༌བཅས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་སོ་སོའ་ིཁབ་
ཁངོས་དང་། འདབས་འབྲལེ་ཁ་འཐརོ་བདོ་མི་ཡོངས་རྫགོས།

འཕལ་སེལ་ཞུ་གཏུག་
བ་ཡུལ།

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

ལ་དྭགས་བདོ་མིའི་
ས ་ གནས ་ཁི མས ་
ཞིབ་ཁང༌། 

གཏན ་འཇགས ་ ཞུ ་
གཏུག་བ་ཡུལ།

ལྕགོ་ལམ་སར་བསོད་ནམས་གླངི་དང་སླ་ེཁུལ། བང་ཐང་ཕུད། 
འཇའ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་ཁུལ་ཁ་འཐརོ་བདོ་མི་ཡོངས་རྫགོས། 
འཕལ་སེལ་ཞུ་གཏུག་བ་ཡུལ། ལ་།ྭགས་བང་ཐང་ཁུལ་བདོ་
མི་རྣམས་ཧན་ལེ་དང་། ཉ་ོམ། སུམ་མད།ོ

ཤར ་ ཕོགས ་ བོད ་
མི འི ་ ས ་ ག ན ས ་
ཁམིས་ཞིབ་ཁང༌།

གཏན ་འཇགས ་ ཞུ ་
གཏུག་བ་ཡུལ།

༡། རྡརོ་གླངི་། ༢། ཀ་སྦུག ༣། སངྒ་ཏགོ ༤། ར་ཝང་ལ་
ཀུན་ཕན་གླངི༌། ༥། སོ་ན་རྡ་བཀྲ་ཤིས་གླངི་བཅས་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་སོ་སོའ་ིཁབ་ཁངོས་དང་། ཁ་འཐརོ་བདོ་མི་ཡོངས་རྫགོས།

འཕལ་སེལ་ཞུ་གཏུག་
བ་ཡུལ།

༡། འབུམ་སྡ་ེལ། ༢། བསན་འཛིན་སངྒ་། ༣། ཏ་ིཛུ་དར་རྒྱས་
གླངི་། ༤། མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གླངི༌། ༥། ཤི་ལོང་། ༦། འབུྲག 
༧། འཇ་ོཁལེ་བསམ་འགུབ་གླངི༌། ༨། བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་དང་
འཕགས་ཤིང་། ༩། མཆོད་རནེ་དང་འཇརོ་ས་ྤཊི། ༡༠། ར་སོ་བ་
དག་ེརྒྱས་གླངི་། ༡༡། ཤར་ཁུམ་བད་ེལེགས་གླངི་། ༡༢། ཝ་ལུང་
བསམ་འཕལེ་གླངི་། ༡༣། གླ་ོཚེ་རོགས་རྣམ་རྒྱལ་གླངི་། ༡༤། གླ་ོ
སིྒག ༡༥། སྤགོ་ར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འཁིལ། ༡༦། སྤགོ་ར་བཀྲ་
ཤིས་གླངི་། ༡༧། རྡརོ་པ་ཀྲན་ནརོ་འཛིན་གླངི་བཅས་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་སོ་སོའ་ིཁབ་ཁངོས་དང་། འདབས་འབྲལེ་ཁ་འཐརོ་
བདོ་མི་ཡོངས་རྫགོས།

༡། གཏན་འཇགས་ཞུ་གཏུག་བ་ཡུལ་ནས་ཁ་མཆྱུ་ཞུ་གཏུག་དགསོ་རིགས་ཐད་ཀར་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་རང་
ད་ུབ་རྒྱྱུ །
༢། འཕལ་སེལ་ཞུ་གཏུག་བ་ཡུལ་ནས་ཁ་མཆྱུ་ཞུ་གཏུག་སབྐས། སིྤ་མང་གཏུག་བཤེར་འག་ོལུགས་ཁམིས་ཡིག་དནོ་
ཚན་ ༢༣ ནང་གསལ་གི་ཞུ་རྩ་དང་། དགསོ་ངསེ་ཡིག་ཆ་རྣམས་ད་ོབདག་ང་ོམའམ། མི་ང་ོལག་བརྒྱྱུད། ཡང་ན་
སྦྲག་ཁང་བརྒྱྱུད་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཐད་ཀར་འབུལ་དགསོ།
༣། འཕལ་སེལ་ཞུ་གཏུག་བ་ཡུལ་གི་གཏུག་བཤེར་ཁང་དང་། ཁམིས་ཞིབ་བདེ་ཡུན་རིང་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པ་
དང་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བདེ་ཀི་སྡདོ་གནས་སོགས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་། སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་
དགསོ་པ་ཡིན།
གངོ་གསལ་ས་ཁངོས་ཁབ་ཚད་དང་། ཁ་མཆྱུ་ཞུ་གཏུག་བ་ཡུལ་གི་ཐག་གཅདོ་འད་ིཁམིས་ལུགས་དབང་འཛིན་གི་
རྩ་འཛིན་ཁམིས་ཡིག་དནོ་ཚན་ ༢༨ ཆ་རྐནེ་འགོ  ཁམིས་ཞིབ་པ་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ ༣༠༩ ཐགོ་བཀའ་བསྡརུ་
གཏན་འབབེས་བགིས་དནོ་ལརྟ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་ལག་བསར་འག་ོའཛུགས་བ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེ
འབྲལེ་གི་སྔནོ་སོང་གསལ་བསྒགས་ཁག་ནསུ་མེད་ཡིན་པ་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་སུ། ཆེས་
མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ ལ། །



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡4

སདི་སྐངོ་ཆེད་ལས་སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས། ༼༢༠༡༥༽
༄༅། །སདི་སྐངོ་ཆེད་ལས་སླབོ་ཡོན་
ཁངོས་སླབོ་མ་ ༥ ནས་ ༡༠ བར་ལ་ལོ་
རེར་སླབོ་ཡོན་ཧནི་སྒརོ་ ༣༠༠༠༠༠། བར་
གནང་རྒྱྱུ ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཨ་རི་བདོ་ཀི་ཐབེས་རྩ་དང་
ཟུང་འབྲལེ་ཐོག་གསར་གཏདོ་གནང་བའི་ 
༼སདི་སྐངོ་ཆེད་ལས་སླབོ་ཡོན་༽ གསལ་
བསྒགས། སླབོ་ཡོན་ལས་འཆར་འདའི་ི
དམིགས་ཡུལ་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་གས་ཁག་ནང་སླབོ་སྦངོ་བ་
རྒྱྱུར་རོགས་སྐརོ་ཆེད་ཡིན། སླབོ་ཡོན་འད་ི
ཤེས་རོག་ལས་ཁུངས་བརྒྱྱུ ད་ཨ་རི་བདོ་ཀི་
ཐབེས་རྩ་ནས་གནང་རྒྱྱུ །
སླབོ་ཡོན་ཚད་གཞི། 
སླབོ་ཡོན་འདི་ཁོངས་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་བ་
རྣམས་སླབོ་མ་སོ་སོའི་དགོས་འཁོར་གཞི་ 
བཞག་སླབོ་ཡོན་ཧིན་སྒརོ་འབུམ་གསུམ་ 
༣༠༠༠༠༠། བར་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་ཅིང༌། 
སླབོ་ཡོན་ད་ེཡང་སླབོ་ཕུག་སོ་སོའི་དགོས་
འཁོ་དང་སླབོ་ཡོན་གནས་སངས་སོགས་ལ་
གཞི་བཅལོ་གིས་ཐག་གཅདོ་གནང་རྒྱྱུ ། ད་ེ
ཡང་སླབོ་མ་སོ་སོའི་སླབོ་ཡོན་དགོས་མཁོ་
དང༌། ཁིམ་ཚང་ནས་སླབོ་ཡོན་འག་ོགནོ་ཇི་
ཙམ་སྤདོ་ཐུབ་མིན། ཁུངས་གཞན་ནས་སླབོ་
ཡོན། ཕགོས་མཚྱུངས་སླབོ་གྲྭ་རང་ནས་
སླབོ་ཡོན་ཆག་ཡངས་ཇི་ཐབོ་རྣམས་འགངེས་
ཤོག་ཟུར་འབུལ་ལརྟ་འགངེས་འབུལ་གནང་
དགསོ། སདི་སྐངོ་ཆེད་ལས་སླབོ་ཁངོས་
འདམེས་ཐནོ་ཟིན་པ་རྣམས་ལ་སླབོ་མཐར་
མ་སོན་བར་སླབོ་ཡོན་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་གཤིས། 
སླབོ་ཡོན་དངུལ་འབརོ་རིྩ་གཞི་སླབོ་ཕུག་སོ་
སོའི་ལོ་རེའི་ཡིག་ཚད་གུབ་འབྲས་དང་མཐ་ོ
སླབོ་ཀི་སླབོ་ཡོན་འཕར་ཆགས་གནས་སངས་

གཞི་བཟུང་ཐག་གཅདོ་གནང་རྒྱྱུ །
འཚང་སནྙ་གི་མཐའ་མའ་ིདསུ་བཀག
༡༽ ཉ་ེབའ་ིགཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་ 
(Bachelor Courses) ཆེད་འཚང་སནྙ་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༠ གངོ་
འབུལ་འབརོ་ཐུབ་པ་དགསོ། ༢༽ ལོ་གཅིག་
གི་ཆེད་ལས་ཟུར་སྦངོ་སླབོ་ཡོན་ཆེད་འཚང་
སནྙ་རྣམས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༣༠ གངོ་འབུལ་འབརོ་ཐུབ་པ་དགསོ། ༣༽ 
གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་ཆེད་འཚང་སྙན་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ གངོ་
འབུལ་འབརོ་ཐུབ་པ་དགསོ།
སླབོ་ཚན་ཆ་བགསོ།
འཚང་སྙན་འབུལ་མི་རྣམས་ནས་གཤམ་
གསལ་སླ ོབ ་ཚན་ཁག་ནས་སླ ོབ ་གཉ ེར ་
བདེ་དགསོ། ད་ེཡང་ལོ་ལརྟ་ “INDIA 
TODAY” ཞསེ་པའ་ིཨིན་ཡིག་བརྙན་དབེ་
ཀི་འདནོ་ཐངེས་གསར་ཤོས་ནང་འདནོ་སྤལེ་
བྱུང་བའ་ིམཐ་ོསླབོ་རྩརེ་སོན་གངས་ ༡༠ 
ནང་འཁདོ་པ་འམ། ཡང་ན་ཆེས་མཐའོ་ི
གཙྱུག་ལག་སླབོ་ཁང་རྒྱལ་ཡོངས་དཔྱད་ཞིབ་
ལནྷ་ཁང་ NAAC ཞསེ་པ་ནས་གནས་རིམ་ 
A ལོན་པའ་ིསླབོ་གཉརེ་ཁང་ཞིག་ངསེ་པར་
ཡིན་དགསོ།
* Master’s degree, Post Graduate 
Diploma, M.Phill, or Ph.D in any 
subject or field, at one of the Top 
Ten colleges/Institutes/Universities 
in India accredited by NAAc with 
the rank “A” or above, as listed by 
India Today’s most recently published 
ranking.· Bachelor’s degree in 
Engineering(B.E), Medicine(MBBS), 
Dental surgery (BDS), B.A LLB(Law) 
and Architecture(B.Arch), at one 
of the Top Ten colleges/Institutes/
Universities in India accredited by 
NAAc with the rank “A” or above, as 
listed by India Today’s most recently 

published ranking. Pre-Scholarship 
Gap Year Study Award (Minimum 2 
Seats)
* Pre-Scholarship Gap Year Study 
Award will be granted to class XII 
students (Freshers only)who wish 
to pursue B.E at the Indian Institute 
of Technology(IIT) or M.B.B.S at 
the All India Institute of Medical 
Sciences(AIIMS). Pre-Scholarship 
study awards will be granted for up 
to one gap year in the first year after 
completing Class XII, to study full 
time at one of six coaching centres 
listed by the Department of Education 
(please see attached list). Upon 
successful admission to AIIMS or 
IIT, the applicant will receive SPSP 
scholarship to attend AIIMS or IIT.

སླབོ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གི་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡༽ འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་རྣམས་ནས་གངོ་
གསལ་སླབོ་ཚན་ནམ་ཡང་ན་ལོ་གཅིག་ཆེད་
ལས་སྦངོ་བརྡར་གང་རངུ་གཅིག་ནང་འཚང་
སནྙ་འབུལ་དགསོ། ༢༽ འཚང་སནྙ་འབུལ་
མི་རྣམས་ནས་རང་ཉིད་སླབོ་ཚན་གང་གི་
ཆེད་སླབོ་འཇུག་ཞུ་འཆར་ཡིན་པ་དའེི་ཐགོ་
སླབོ་འཇུག་གམ་སླབོ་ཡོན་ཆག་ཡང་ཐབོ་པར་
འཚྱུད་རྒྱྱུ གས་དགོས་གལ་ཡོད་ཚེ་འཚྱུད་
རྒྱྱུགས་ངསེ་པར་གཏངོ་དགསོ། ༣༽ རྒྱ་
བལ་འབུྲག་གསུམ་ནང་གནས་སྡདོ་བཙན་
བལོ་བདོ་མི་བསྙནོ་མེད་ཡིན་ཐགོ་ད་ོབདག་
གི་དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ 
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་གཙང་ཕུལ་ཟནི་
པ། ༤༽ ཉ་ེབའ་ིགཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་
སླབོ་ཡོན་ཁོངས་འཚང་སྙན་འབུལ་མི་ཡིན་
ན་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་ཡིག་རྒྱྱུགས་ནང་
བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ལོན་པ་དགསོ། ༥༽ ལོ་
གཅིག་གི་ཆེད་ལས་ཟུར་སྦངོ་སླབོ་ཡོན་ཆེད་
འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་ཡིན་ན་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་
གཉསི་ཡིག་རྒྱྱུགས་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ལོན་

པ་དགསོ། ༦༽ གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་
དང་རིག་གཅིག་རྐར་འཛིན་ཁོངས་འཚང་
སྙན་འབུལ་མི་ཡིན་ན་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་
རབ་འབམས་ཡིག་རྒྱྱུགས་ནང་ཉུང་མཐའི་
བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ལོན་པ་དགསོ། ༧༽ 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་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༡ ནང་
ཚྱུད་དབེ་འགདོ་ཞུ་དགསོ་པ་དང༌། བདོ་ཡིག་
ཡིག་ཚད་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧ 
ཉནི་དྷྷ་སར་གོ་སིྒག་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་ཉུང་མཐར་
བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ ལོན་དགསོ།
འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་མཉམ་ང་ོབཤུས་
འབུལ་དགོས་པའི ་ཡིག་ཆ་ཁག་གཤམ་
གསལ། ༡༽ འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པ་དང༌། བཅྱུ་
གཉིས་པའི་ཡིག་རྒྱྱུ གས་གུབ་འབྲས་ཨང་
ཤོག་གི་ང་ོབཤུས། ༢༽ ཉ་ེབའ་ིགཙྱུག་
ལག་རབ་འབམས་དང༌། གཙྱུག་ལག་རབ་
འབམས་པའི་ཡིག་རྒྱྱུ གས་ཨང་ཤོག་དང་
ལག་འཁརེ། རིག་གཅིག་རྐང་འཛིན་གི་
ལག་འཁརེ་ཁག་གི་ང་ོབཤུས།· ༣༽ འདྲ་
དཔར་གཉསི་རེ། ༤༽ རང་ཉདི་ཀི་ནང་
མིའི་གནས་སངས་སྐརོ་ཤོག་གངས་གཉསི་
ལས་མི་ཉུང་བ་འབུལ་དགསོ། (Personal 

statement) ༥༽ རང་ཉདི་ཀི་མཐ་ོསླབོ་
བམ་ཡང་ན་འཛིན་རིམ་ ༡༢ སབྐས་ཀི་
དག་ེརྒན། སླབོ་སིྤ། ལས་ཀ་བདེ་སའ་ི
ལས་རོགས་གང་རུང་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་ཡི་
ག་ེཁག་གཉསི་རེ (Reference letter) ཞུ་
འབུལ་དགསོ། ༦༽ ད་ོབདག་གི་མི་ཚེའ་ིལོ་
རྒྱྱུས་མདརོ་བསྡསུ་ (Curriculum Vitae) 
ཤོག་གངས་གཉིས་ལས་མ་ཉུང་བ་འབུལ་

དགསོ། ༧༽ རྒྱ་གར་སྐབས་བཅལོ་ལག་
དབེ་ཐགོ་ཁམིས་མཐུན་དསུ་འགངས་བཀའ་
འཁལོ་ཡོད་པའི་ང་ོཤོག་དང་པ་ོདང་མཐའ་
མའ་ིང་ོབཤུས་འབུལ་དགསོ། གལ་ཏ་ེཁམི་
མཐུན་དུས་འགངས་སམ་གསར་བཟོའི ་
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་རུང་འབུལ་དགོས། 
 དོ་བདག་གི ་དང་བླངས་དཔྱ་
དངུལ་ལག་དེབ་ཀི་ངོ་ཤོག་དང་པོ་དང་
མཐའ་མ་གཉསི་ཀི་ང་ོབཤུས།·བལ་ཡུལ་
དང་འབུྲག་ཁུལ་ནས་འཚང་སྙན་འབུལ་མི་
ཡིན་ན། བདོ་མི་སྐབས་བཅལོ་བ་དངསོ་
འབྲལེ་ཡིན་པའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་
ངསོ་སྦརོ་འབུལ་དགསོ།
ཐུགས་སག་དགསོ་པའ་ིགནས་དནོ་ཁག་ཅིག
༡། སླབོ་ཡོན་གི་འཚང་སནྙ་འགངེས་ཤོག་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ཨ་རི་བདོ་ཀི་
ཐབེས་རྩ་གཉསི་ཀི་དྲ་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་
ངོ་བཤུས་ཐོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང༌། 
དབུས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཟུང་དུྲང་
གནས་རིམ་ཡན་གི་ས་ིཞུ་ལས་བདེ། ཤེས་
རིག་ཁབ་ཁངོས་ཉུང་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་
པ་ཡོད་པའི་སླབོ་གྲྭའི་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་འབུལ་དགསོ།།

གསལ་བསྒགས།
༄༅།།བདོ་མིའི་དང་བངླས་འཕདོ་བསནེ་ཚོཌ་པའི་ཁབ་ཁངོས་སནྨ་ཁང་ཁག་གི་ནང་གཤམ་གསལ་ས་སངོ་ཡོད་ན།རང་རེའི་སིྤ་ཚོཌ་ཁདོ་ད་ེ
ཐགོ་ཞུཌ་འདདོ་ཡོད་ན་འཚང་སནྙ་ཕུལ་སབྐས་ཚང་དགསོ་པའ་ིཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།

ལས་འགན། དགསོ་ངསེ་ཤེས་ཚད། ལས་
མངོ་། 

ས་མིག་
གངས། 

ས་གནས།

༡ ཕི་བཅསོ་གསོ་ཐབས་པ། དམའ་མཐར་BPT(Bachelor of 
Physiotherapy) 

ཟླ་དུྲག ༣ ལ་དཌྭ།
མོན་གྷ།ོ 
ཨོ་དྷ་ིཤ

༢ ཁག་ལུད་དང་གླགོ་དཔར་
བརག་དཔྱད་མཁན། 

དམའ་མཐར་Diploma in 
Laboratory & X-ray 
Technician 

༡ ༡ མན་སརྤ།

༣ མིག་དབང་བརག་དཔྱད་
མཁན། 

དམའ་མཐར་ Diploma in 
Ophthalmic Assistance 

༡ ༢ ཀོ ་ ལེ ་གྷལ། 
སྦལེ་ཀབོ།

༤ རིྩས་པ། དམའ་མཐར་B. Com   ༡ མོན་གྷ།ོ

པ་ཚད་ལྡན་ནས་གཟུཌ་གཞི་བད་ེཐང་ལས་
འཕརེ་ཡིན་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ། * རང་
ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ནས་རྒྱྱུན་ད་ུབ་སྤདོ་ཉསེ་སྐནོ་མེད་པའི་ངསོ་
སྦརོ། * ད་ལ་ྟལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་
འབྲལེ་ཡོད་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་
སྦརོ། *   ལས་མངོ་ངསོ་སྦརོ། 

 གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་སངེ་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་
རིམ་ཟུང་འབྲལེ་དུྲང་ཆེ་ཡན་ཞིག་གི་དག་
མཆན་དང་ལས་དམ་སྦྲཌ་འཕདོ་བསནེ་
དུྲང་ཆེའ་ིམཚན་ཐགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ 
ཚེས་ ༢༧ ཕི་དྲ་ོཕག་ཚོད་ ༦ གངོ་འབུལ་
དགོས།ད་ོབདག་སོ་སོར་འབྲལེ་བ་ཞུ་བདའེི་
སདླ་ཁ་བང་དང་།གླགོ་འཕནི་ Email ID 
མྱུར་འཕནི་Faxད་ེབཞིན་ཁ་པར་ཨང་གངས་
སོཌ་འཚང་སནྙ་ནང་ཁ་གསལ་བཀདོ་དགསོ་
པ་དང་།ཡིག་ཆ་ང་ོམ་རྣམས་འབརོ་ཐ་ོའགདོ་
བཅར་སབྐས་མིག་སནོ་དགོས།ཆ་རྐནེ་ཚང་
བའི་ཞུ་སྙན་ཕུལ་མཁན་རྣམས་ལ་འདམེས་
རྒྱྱུཌ་ཀི་ཚེས་ཆ་སབྐས་མཚམས་ཐག་གཅདོ་
བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་
བསྒཌ་སུ།འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༥ ལ།།

དགསོ་མཁའོ་ིཆ་རྐནེ་ཁག
* དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་༢༠༡༥བར་གཙང་
ཕུལ་ཞུས་པའ་ིལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས། * 
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་ཁིམས་མཐུན་
གནས་སྡདོ་ཆོག་པའི་སྐབས་བཅོལ་ལག་
དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་འདྲཔར་
ཅན།མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས། * སནྨ་

བདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་ཚོར་ཟབ་སྦངོ་གནང་བ། 
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༢༣ ནས་ཚེས་ ༢༦ བར་ཉནི་གངས་བཞིའ་ི
རིང་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་བུད་མེད་ནསུ་
སབོས་གངོ་སྤལེ་ཚན་པས་ག་ོསིྒག་འགོ རྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦངེ་ལོར་ད་ུརནེ་གཞི་བས་
པའི་ནི་ལ་མང་ལ་ལས་རིགས་སྦངོ་བརྡར་
བས་ིགནས་ཁང་ད་ུསྦངོ་བརྡར་གནང་བཞིན་
པའ་ིསླབོ་བུ་ ༡༩ དང་བུ་མོ་ ༢༨ ལ་འབྱུང་
འགྱུར་བདོ་མི་གཞོན་སྐསེ་ཚོར་ཚོང་ལས་
ཡར་རྒྱས་དང་བུད་མེད་ནསུ་སབོས་གོང་
སྤལེ་གཏངོ་ཐབས་དང་འབྲལེ་བའི་ཟབ་སྦངོ་
གནང་འདགུ 
 ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་ ༢༣ ཉནི་གི་
ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༤ ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོལྷ་ོསིྤ་ཀར་སེང་ེལགས་ཀིས་ཟབ་སྦངོ་བ་
རྣམས་ལ་ལམ་སནོ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད། ན་ིལ་མང་ལ་སྦངོ་བརྡར་བས་ིགནས་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཆོས་གགས་ལགས་
ཀིས་འཚམས་འདྲའི་ིགསུང་བཤད་གནང་། 

ཐངེས་འདའིི་ཟབ་སྦངོ་ཐགོ་ཟབ་ཁིད་གནང་
མཁན་ཁངོས་སུ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་དང་
སྦངེ་ལོར་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཐོ་སླབོ་ཀི་སླབོ་
སིྤ་བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་། བདོ་ཀི་རྩདོ་
རྙགོ་འདམུ་སིྒག་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཀར་
ལེགས་བཤད་ལགས། མཉམ་སྦྲལེ་སིྤ་ཁབ་
འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་དབང་འདསུ་ལགས་
བཅས་ཡིན་འདགུ  
 ཐངེས་དའེ་ིཟབ་སྦངོ་གི་དམིགས་
ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི ཟབ་སྦངོ་ནང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་མཁན་ཚོར་ཚོང་ལས་གཉརེ་
ཕགོས་གངོ་མཐརོ་བཏང་བ་དང་ཆབས་ཅིག 
བུད་མེད་ཀི་ནསུ་སབོས་གལ་གནད་སྐརོ་གོ་
རགོས་བསུྐན་རྒྱྱུ ་ད་ེཡིན་འདགུ ད་ེམཚྱུངས་
ཟབ་སྦོང་བ་རྣམས་ལ་བཟང་ཕོགས་ཀི་
བསམ་བླ་ོཁརེ་ཕགོས་ཐགོ་ནས་དཀའ་རྙགོ་
སེལ་བའི་ཕན་ཐགོས་ངསེ་ཅན་གི་གོ་སབྐས་
ཤིག་ཡིན་པའི་ཤེས་ཡོན་བསུྐན་རྒྱྱུ ་བཅས་
ཡིན་འདགུ །



པར་ངསོ་ལ་ྔཔ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ 5

ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་ནས་དམིགས་བསལ་དཔ་ེདབེ་ཆག་ཡང་གསལ་བསྒགས།

ཚོང་ལས་འཆར་སིྒག་གི་བ་དགའ་དང་མ་དངུལ་ས་བནོ་གནང་རྒྱྱུའ་ིམཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༢༥ ཉནི་རྡ་ས་གངས་སིྐད་སིྤ་ཐབ་ཡང་སངེ་
གཉའ་ཁི་ཚོགས་ཁང་ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་ 
འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་བདོ་
མིའི ་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདེགས་
ལས་གཞི་ (Tibetan Entrepreneurship 
Development) ཚན་པས་ག་ོསིྒག་འགོ་ཚོང་
ལས་འཆར་སིྒག་གི་བ་དགའ་དང་མ་དངུལ་
ས་བནོ་གནང་རྒྱྱུའ་ིམཛད་སྒ་ོཚོགས་སོང་།

 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆྱུ་
ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་། 
དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཚེ་རིང་དནོ་གུབ་
མཆོག་གིས་གཙོས་དཔལ་འབོར་དུྲང་ཆེ་
འཕནི་ལས་རྒྱ་མཚོ་ལགས། དུྲང་ཆེ་དངསོ་
གུབ་རྡ་ོར་ེལགས། འདམེས་ཐནོ་ན་གཞནོ་
ཚོང་པ་རྣམ་པ། གསར་འགདོ་པ། དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བདེ་
བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར། དཔལ་
འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་
བདོ་མིའི་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདགེས་
ལས་གཞི་ཚན་པས་མཐུན་འགྱུར་འགོ་བདོ་
པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཡར་ཐོན་ཚོང་པའམ་
རིག་གསར་ཚོང་ལས་ཐགོ་ད་ོདབིངས་ཡོད་
མཁན་གཞོན་སྐེས་བདུན་འདེམས་སུྒག་
གིས་ཟབ་སྦངོ་གནང་ནས་སྔནོ་འགའོི་ལས་
རིམ་ཁག་གུབ་ནས་ཁ་སང་སོ་སོའི་ཚོང་
ལས་འཆར་སིྒག་གང་ཡོད་པ་རྣམས་དཔལ་

འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སིྒག་ཞུས་པའི་
ཁད་ལས་པ་བདུན་གིས་གཟིགས་འབུལ་ 
དང་། བག་ོགླངེ་གནང་རྒྱྱུ ་བྱུང་བ་རེད། 
ལས་རིམ་འདའིི་འགོ་སྔནོ་ལ་ལས་འཆར་ག་
སིྒག་གནང་བ་བཞིན། གཞནོ་སྐསེ་གསུམ་
ལ་བ་དགའ་གསོལ་རས་གནང་རྒྱྱུ ་དང་ད་ེ
འཕ་ོཚང་མར་ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་ཀི་
ས་བནོ་ཚྱུལ་ད་ུམ་དངུལ་གསོལ་རས་གནང་
རྒྱྱུ འི་མཛད་སྒ་ོསབས་བད་ེཞིག་ད་ེརིང་གོ་

སིྒག་བས་ཏ་ེཚོགས་ཡོད།
 ལས་རིམ་འདིའི ་རྒྱབ་ལྗངོས་
སྙངི་བསྡསུ་ཤིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོ་
བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་འད་ིནསུ་པ་ལནྡ་པ་ཞིག་
ཡོང་བ་ལ་དཔལ་འབརོ་གི་རྒྱབ་རནེ་མེད་ད་ུ
མི་རངུ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། བདོ་ནང་དསུ་
འགྱུར་བྱུང་ས་ེདསུ་ད་ལྟ་བར་མང་ཚོགས་
ནང་དཔལ་འབོར་གི་གནས་བབ་མང་པ་ོ
ཞིག་ཕིའི་རོགས་རམ་ལ་བརནེ་ནས་གཞན་
བརནེ་གི་བསམ་བླ་ོཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་
དང་། དའེ་ིཐགོ་ནས་མང་པ་ོཞིག་ལ་བླ་ོ
འཚབ་ཡོང་རྒྱྱུ ་ཞིག་ནི་མ་འངོས་པར་བདོ་
པའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་གནས་བབ་
ད་ེརང་ཚྱུགས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་མི་ཡོང་སྐརོ་
དགོངས་པ་གཏིང་ཟབ་པ་ོབཞེས་ཀི་ཡོད། 
དརེ་བརནེ་དའེི་ཐགོ་ཐབས་ལམ་གང་ཡོད་
པ་དའེི་སྐརོ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་ 
དང་། ད་ེབཞིན་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་
བསྡརུ་མང་པ་ོབྱུང་།
 བོད་པའི ་སིྤ ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་

འབརོ་གནས་བབ་རང་ཚྱུགས་ཐུབ་པ་ཡོང་
བར་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཡར་ཐནོ་ཅན་གི་ཚོང་པ་
ཟརེ་ན་རེད། རིག་གསར་གི་ཚོང་པ་ཟརེ་ན་
རེད། གཞནོ་སྐསེ་གང་མང་སྐདེ་སངི་ཐུབ་
པ་བ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོགཟིགས་ཡོད། 
ལར་ནས་འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞིག་
གིས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་དཔལ་འབརོ་གི་གཞི་
མ་མང་ཚོགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་གནས་བབ་
དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དཔལ་འབརོ་གནས་

བབ་ཡིན་ནའང་རེད། མང་
པོ་ ཞིག ་ གིས ་གཞི ་ར ེན ་ས ་
ད ེ་ རིག ་གསར་དང ་ཡར་
ཐོན ་ཅན་གི ་ ཚོང ་པས་བ་
གཞག་ལ་བརནེ་ནས་ཡོང་
གི་ཡོད། དརེ་བརནེ་ང་ཚོའ་ི
སིྤ་ཚོགས་ནང་ལའང་ད་ེའདྲ་
ཞིག་དགསོ་ཀི་འདགུ ཅསེ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་དང་
བཀའ་ཤག་གིས་དགོངས་
གཞི་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་བས་
ཏ་ེང་ཚོའི་ངོས་ནས་དཔལ་

འབརོ་ལས་ཁུངས་ནང་བདོ་མིའི་ཚོང་ལས་
ཡར་རྒྱས་རམ་འདགེས་ལས་གཞིའི་སྡ་ེཚན་
ཞིག་ཟུར་ད་ུའཛུགས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཕན་
ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོང་ངེས་རེད་ཅེས་བཀའ་
སླབོ་ལམ་སནོ་ཕབེས་པ་བཞིན། ལོ་ཤས་སྔནོ་
ནས་འཛུགས་རྒྱྱུའ་ིའབད་བརྩནོ་ཞུས་པ་རེད། 
འནོ་ཀང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་མི་འག་ོ
དསུ་ཐོག་ཐོབ་མ་ཐོབ་དབང་གི་དསུ་ཚོད་
ཕན་བུ་འགརོ་བ་རེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོ་
ནས་མི་འག་ོཐབོ་ས་ེལས་དནོ་འགོ་བཙྱུགས་
ཐུབ་པ་མ་ཟད། བདོ་མིའ་ིཚོང་ལས་ཡར་
རྒྱས་རམ་འདགེས་ལས་གཞི་ཚན་པས་མ་
འོངས་པར་ལས་དནོ་འཆར་གཞི་བཀོད་
སངས་དང་། ལས་དནོ་གང་དང་གང་བས་
དགོས་པ་ད ེ་ཚོའི ་ཐོག་ལ་རགས་བསྡུས་
ཤིག་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་ཏ་ེལས་བདེ་ཆེད་
མངགས་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་
ཏུ་ཕབེས་ནས་ལས་གཞི་ང་ོསྤདོ་དང་། མ་
འངོས་པར་བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་གཞོན་
སྐསེ་རིག་གསར་ཚོང་ལས་ཐགོ་ད་ོདབིངས་

དང་། ཆོད་སེམས་ཡོད་མཁན་ཡོད་པ་ཡིན་
ན། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ལ་འབྲལེ་བ་
བདེ་དགསོ་པའི་ང་ོསྤདོ་ཀི་ལས་རིམ་སྤལེ་བ་
རེད། ལས་རིམ་དའེ་ིཐགོ་ནས་སནྙ་ཞུ་རྒྱབ་
མཁན་ཕལ་ཆེར་ཉ་ིཤུ་རྩ་ལྔ་རྩ་དུྲག་བྱུང་བ་
རེད། དའེ་ིནང་ནས་ཆ་ལག་ཚང་བའ་ིསནྙ་
ཞུ་ཉ་ིཤུ་རྩ་གསུམ་བྱུང་འདགུ སབྐས་དའེ་ི
དཔལ་འབརོ་གནས་སངས་དང་ཆ་རྐེན་གི་
གནས་བབས་ལ་བལྟས་ནས་མི་འག་ོབདནུ་
བདམས་པ་རེད། དའེ་ིཁངོས་ནས་གསུམ་ན་ོ
ཡེ་ཌ་ནང་ཡོད་པའ་ིཇ་ེཨེས་ཨེས་ ( JSS –
STEP Noida)དང་། གསུམ་སོ་ན་ིཔཏ་ནང་
རནེ་གཞི་བས་པའ་ིཇ་ེཇི་ཡུ་བས་ིགནས་ཁང་། 
( JGU Institute Sonipat)། གཅིག་མེ་
སོར་ནང་ཡོད་པའི་ཇ་ེཨེས་ཨེས་བས་ིགནས་
ཁང་ (JSS Institute Mysore) བཅས་
སྐདེ་སིང་ཚོགས་པ་ཁག་གསུམ་གི་ནང་སྦངོ་
བརྡར་གནང་ས་ེད་ཆ་ལས་དནོ་དངོས་སུ་
ཞུགས་རྒྱྱུའ་ིདསུ་ལ་སླབེ་ཡོད།
 ངས་གོང་ད་ུཞུས་པ་བཞིན་ལས་
རིམ་འདིའི་ནང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མཁན་གསུམ་
དྲག་འདམེས་བས་ནས་བ་དགའ་འབུལ་རྒྱྱུ ་
སྔནོ་མ་ནས་ལས་རིམ་གཏན་འབབེས་ཟིན་
པར་བརནེ་ཕི་ཚེས་ ༢༣ ཉནི་ཁད་ལས་པ་
གསུམ་ཆེད་མངགས་གདན་ཞུས་པའ་ིཁངོས་
ནས་ཨ་རི་ནས་བསན་འཛིན་སིྐད་འཛོམས་
ལགས་དང་། མུམ་བྷ་ེནས་ Subit Saurav 
ལྡ་ིལི་ནས་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་ལགས་
བཅས་གདན་ཞུས་ཏེ་ ཆོང་ལས་འཆར་
སིྒག་གཟིགས་འབུལ་དང་བག་ོགླངེ་བྱུང་བ་
རེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
གུབ་མཚམས། སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཚོང་ལས་འཆར་
གཞི་འགན་བསྡུར་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་
མཁན་ཁངོས་ནས་དྲག་འདམེས་གནང་བའི་
གཞོན་སྐེས་ཚོང་པ་བདནུ་ལ་ཁ་བཏགས་
རེ་དང་མ་དངུལ་ཧིན་སྒརོ་འབུམ་གཉསི་རེ་
གནང་། (འབུམ་གཉསི་ནང་ནས་འབུམ་
གཅིག་སྐདེ་མེད་བུ་ལོན་ཡིན་འདགུ)གཞན་
ཡང་གཞོན་སྐེས་ཚོང་པ་བདནུ་ནང་ནས་
ཚོང་ལས་འཆར་སིྒག་གང་ལེགས་བཀོད་

མཁན་རྩ་ེཕུད་གསུམ་ལ་བ་དགའ་ཧིན་སྒརོ་ 
༡༥༠༠༠ དང་། ཨང་གཉསི་པར་ཧནི་
སྒརོ་ ༡༠༠༠༠ ཨང་གསུམ་པར་ཧནི་སྒརོ་ 
༥༠༠༠ བཅས་གནང་།
 ད་ེརསེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ། ཐངེས་འདའི་ིདཔལ་འབརོ་
ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ཀི་ལས་གཞིའི ་
ཁོངས་སུ་འགན་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚོང་
པ་བདནུ་བྱུང་ཡོད། ཤོར་ཐབོ་ཀི་གནས་
སངས་ད་ེཚོང་ལས་ནང་ཡོང་གི་རེད། འནོ་
ཀང་རྣམ་པ་ཚོ་འཚང་སནྙ་ཕུལ་མཁན་ ༢༥ 
བྱུང་ཁོངས་ནས་བདནུ་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་
བ་དསེ་རྣམ་པ་ཚོའི་འཇནོ་ཐང་དང་འབད་
བརྩནོ། འཆར་གཞི་སོགས་གང་ཅིའ་ིཐད་
ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ ོ་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་
པའི་ཐགོ་ནས་འདམེས་སུྒག་གནང་བ་ཞིག་
ཡིན། ང་ཚོའ་ིགདན་ཞུ་བས་པའ་ིདཔྱད་
འདམེས་པ་སོ་རོཕ་ལགས་དང་། བསོད་
སབོས་ལགས། སིྐད་འཛོམས་ལགས་གསུམ་
པ་ོཆེད་ལས་པ་ཡིན་སབས། ཁངོ་རྣམ་པས་
གཙོ་ཆེ་ཤོས་རྣམ་པ་ཚོའི་འཆར་གཞི་དང་
འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་ཚོང་ ཇི་ལརྟ་
རྒྱག་དགསོ་ཡོད་མེད། འཆར་གཞི་གདངི་
སངས། ད་ལའྟ་ིཆར་ཚོང་རྒྱག་སབྐས་ཚོང་
གི་གུབ་འབྲས་སུར་ལེགས་པ་ཡོད་མེད་
སོགས་ལ་གཟིགས་པའི་ཐགོ་ནས་འདམེས་
སུྒག་གནང་བ་ཞིག་རེད། ད་ལ་ྟརྣམ་པ་
ཚོར་འབུམ་གཉིས་རེ་ཡོད་ཀང་མ་འངོས་
པར་རྣམ་པ་ཚོ་ (Venture Investors) 
ངག་རྒྱྱུ གས་སྐབས་ས་ཡ་ཉི་ཤུ་དང་ས་ཡ་
ཉསི་བརྒྱ་ཅན་གི་ཚོང་གི་འཆར་གཞི་ཞུས་ 
སྐབས་སུ་ཞིག་ལ་གསོལ་རས་ཆེ་ཤོས་རག་
གི་ཡོད་མེད་བརདོ་དཀའ་བ་ཡིན། ད་ལ་ྟ
འགོ་བཙྱུགས་པའི་ཚོང་ད་ེམ་འངོས་པར་
གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་མེད་བཤད་
ཚོད་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མར་
བ་བ་ལམ་ལྷངོ་ལནྡ་པ་དང་། འཆར་གཞི་ད་ེ
དག་ཀང་ལག་བསར་དནོ་འཁལོ་ཡོང་བའི་
རེ་བ་ཞུ་གི་ཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་།།

༄༅།  །ལརྷ་བཅས་སདི་ཞིའ་ིགཙྱུག་
རྒྱན་གངས་ལྗངོས་སྐེ་འག་ོཡོངས་ཀི་ཕན་
བདའེི་སགོ་རྩ་༸གོང་ས་ལ་ྷམིའི་རྣམ་འདྲནེ་
༸སྐབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་
མཁེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པ ོ་མཆོག་
དགུང་གངས་ ༨༠ ལ་ཕབེས་པའ་ིསྐའུ་ི
འཁུངས་སྐར་ལ་ཤེས་དཔར་འགོ ་ལས་
ཡོངས་ནས། མཚྱུངས་པ་མེད་པའ་ིམགནོ་
པ་ོགང་ཉདི། འཛམ་གླངི་སྐ་ེའག་ོཡོངས་ཀི་
མགནོ་དང་དཔུང་གཉནེ་དམ་པར་མགནོ་པ་ོ
ཚེ་མཐའ་ཡས་པའི་ང་ོབརོ་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་
མཆོག་ཏུ་བརན་ཅིང༌། ཐུགས་ཀི་བཞདེ་

དགོངས་མཐའ་དག་མྱུར་ད་ུའགུབ་པ་དང༌། 
བདོ་གཞིས་བསེ་མཉམ་འཛོམས་ཀི་ཉནི་མོ་
མྱུར་ད་ུབསུས་ཏ་ེརང་དབང་བད་ེསིྐད་ཀི་
དཔལ་ཡོན་ལ་ལོངས་སྤདོ་པའི་སྨནོ་འདནུ་
དང་བཅས་པའི་འཚམས་འདྲ་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས་ཞུ།
 དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ྋགོང་ས་
མཆོག་གི་སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥།༧།༦ ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥།༨།༥ 
བར། ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་ནས་དཔ་ེདབེ་
ཁག་དམིགས་བསལ་ཆག་ཡང་བརྒྱ་ཆ་བཅྱུ་
ཐགོ་སྤུས་ཚོང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཐབོ་ཁུངས་ཞལ་སྦང་

གཤམ་གསལ།
1- Director, Sherig Parkhang, 
R-27&28, Ramesh Park, Laxmi 
Nagar, Delhi 110092 Telefax: 0091-
11-22455634, Tel: 22453672, 
Website: http://sherigparkhang.com, 
E-mail: shepardelhi@gmail.com & 
tcrpc@rediffmail.com
2- Sherig Parkhang Shop, House 
No. 179B Tibetan Colony, (Back side 
of MT TCV Day School), Majnu-
Ka- Tilla, Delhi-110054, Tel: 011-
23810830
3- Branch Manager, Sherig Parkhang, 
Session Road, Dharamsala-176215, 
Distt. Kangra (H.P) Tel: 01892-222673, 
E-mail: tcrpcdhasa@gmail.com
4 Sherig Parkhang Shop, As above

5-Sherig Parkhang 
Shop, McLeodGanj-176219 
Distt. Kangra (H.P)  
༢༽ ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་ནས་ས་གནས་
ཡོངས་ལ་གོ་སྐབས་དམིགས་བསལ་ཆག་
ཡང་ཐགོ་ཕུལ་ཡོད་པས་དགའ་བཞེས་ཐགོ་
བཀའ་མངག་གནང་རྒྱྱུ ་དང་སྦྲགས་གླ་ད་ོ
ཆས་འརོ་འདྲནེ་སོགས་དབེ་ཡོན་ཐགོ་ཟུར་
སནོ་ཞུ་དགསོ་པ་དགངོས་འཇགས་ཞུ།
༣༽ ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་སྐའུ་ིའཁུངས་
སརྐ་དསུ་ཆེན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥།༧།༦ ཉནི་ལྡ་ི
ལི་དབུས་ཤེས་དཔར་ད་ུྋགོང་ས་མཆོག་

གི་སྐའུ་ིཁམས་མཐུན་གི་རུླང་ར། སྒལོ་མ། 
རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོ་བཅས་དར་ཆེན་གསུམ་
དང་ཕགོས་བཞིར་དར་ཆྱུང་ཆ་ཚང་འཛུག་
རྒྱྱུ ་དང༌། ཤེས་དཔར་ལས་བདེ་ཡོངས་ནས་
དཀར་ཕོགས་སྐོང་བའི་ལྷ་སུང་རྣམས་ལ་
འཕནི་བཅལོ་དང་འབྲལེ་བསང་གསོལ་ཟབ་
རྒྱས་ཞུས་རསེ་བདོ་སརྒ་བསམ་གཡས་གླིང་
ད་ུམཛད་སྒ་ོསྔར་ལམ་ལྟར་བཅར་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
ལྡ་ིལི་ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་དབུས་ཡིག་ཚང་
ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༩ ལ།།



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡6

རྒྱ་ནག་གི་སདི་བླནོ་ལ་བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་གནང་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་བཏནོ་པ།

བདོ་མི་ཞིག་ལ་ཞི་བདའེ་ིབ་དགའ་ཐབོ་པ།
༄༅། །ནའིུ་ཛི་ལེན་ཌིའ་ིགངོ་ཁརེ་ཨོཀ་
ལེན་ཌི ་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི ་ཞི ་བདེ་
ཐབེས་རྩ་ཁང་གིས་ནའིུ་ཛི་ལེན་ཌིར་བཅའ་
བཞུགས་བདོ་མི་སྐུ་ཞབས་ཐུབ་བསན་སྐལ་
བཟང་ལགས་སུ ་ཆེ ་མཐོང་ལྡན་པའི ་ ཞི ་
བདའེ་ིབ་དགའ་ The prestigious Peace 
Award གནང་འདགུ བ་དགའ་ད་ེཁངོ་ལ་
གནང་དགོས་དནོ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་འགན་
འཛིན་གིས་གསུང་དནོ།  ཁངོ་གིས་མི་ཚེ་
ཧིལ་པརོ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གུབ་ལ་གཞི་
བཅལོ་ཏ་ེའག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། རིག་གཞུང་འདྲ་

མིན་གི་ལམ་ལུགས་ཐགོ་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་ཆེད་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་པར་བརནེ། 
ཁོང་ལ་ཐེངས་འདིར་ཞི་བདའེི་བ་དགའ་
འད་ིགནང་ཡོད། ཅསེ་གསུངས། སིྤར་སྐ་ུ
ཞབས་ཐུབ་བསན་སྐལ་བཟང་ལགས་ཀིས་
ད་ེས་ྔཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཕག་ནས་
བམས་བརྩའེ་ིབ་དགའ་ Unsung Heroes 
of Compassion  ཞསེ་པ་ཞུ་མངོ་ཡོད་པ་ 
དང་། ཁོང་ནི་བདོ་ནང་སྐསེ་འདགུ་པ་
དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༧ ལོར་ནའིུ་ཛི་ལེན་ཌིར་
འབརོ་ཏ་ེཁུལ་དརེ་གཏན་སྡདོ་བདེ་མཁན་

བདོ་རིགས་ཐགོ་མ་ད་ེཆགས་ཡོད་པ་དང་། 
རང་རིགས་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་སྐབས་
བཅལོ་ད་ུའབརོ་སབྐས་ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་
ཐོག་ནས་རོགས་རམ་ཧ་ཅང་གནང་དང་
གནང་མུས་ཡིན་པ་མ་ཟད།  ནའིུ་ཛི་ལེན་ཌི་
བདོ་ཀི་གགོས་པ་ོཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་
གནང་མཁན་ཡིན་འདགུ ཚོགས་པ་དསེ་
ནའིུ་ཛི་ལེན་ཌིའི་མང་ཚོགས་ཁདོ་བདོ་མིའི་
གནས་སངས་སྐརོ་གོ་རགོས་སྤལེ་བ་བརྒྱྱུ ད་
རྒྱ་གར་ནང་གི་བདོ་མི་སྐབས་བཅོལ་བ་
རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་གི་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་སྤདོ་ 
དང་། བདོ་ནས་ཕབེས་པའ་ིཆབ་སདི་བཙོན་

ཟུར་རྣམས་ལ་
རོ ག ས ་ སྐོ ར ་
ག ན ང ་ ཆེ ད ་
དཔལ ་ འབོར ་
བ སྡུ ་ རུ བ ་ ཀི ་
ལས་འགུལ་སྤལེ་
གི ་ ཡོ ད ་ འདུག 
ཕགོས་མཚྱུངས་
ཁོང་གིས་ཨོཀ་
ལེན་ཌི་ས་མང་
རིག་གཞུང་འདསུ་སྡའེི ་ཚོགས་གཙོ་ཡང་
གནང་མངོ་ཡོད་འདགུ

སིྤ་ཁབ་རྩམོ་སིྒག་པ། སལྐ་བཟང་མཁས་གུབ།
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། ཕུར་བུ་སྒལོ་མ།
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༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་ ༡༠༠ ལགྷ་བཞུགས་རྒྱྱུའ་ིབཀའ་བཞསེ་བཟང་པ་ོཐབོ་པ།
༄༅། །འཕགས་མཆོག་ཕག་ན་པད་ོ
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་བའི ་

དབང་པ་ོཐམས་ཅད་མཁནེ་ཅིང་གཟགིས་པ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་ ༨༠ ཕབེས་
པའི་༸སྐུའི་ག་སནོ་ཉནི་མོར་མགོན་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གིས་སྐུ་ཉདི་དགུང་གངས་བརྒྱ་
ལགྷ་བཞུགས་རྒྱྱུའི་བཀའ་བཞེས་སལྐ་བཟང་
སྨིན ་སྩལ་ཐོབ་པར་ལྷ ་ མི ་ཆབ་འབངས་
ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དགའ་དད་སྤོ་གསུམ་
ངང་རོལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
 ད་ེཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ 
ཚེས་ ༢༡ དང་བདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ ༸སྐའུ་ི
འཁུངས་སྐར་ཉིན་དབུས་བདོ་མིའི ་སིྒག་
འཛུགས་དང་། རི་བ་ོདག་ེལུགས་པ། མད་ོ
སདྨ་ཆོལ་ཁ་བཅས་མཐུན་མོང་ནས་༸གོང་
ས་མཆོག་དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅྱུར་ཕབེས་
པར་འཚམས་འདྲ་ིདང་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་

མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་བསམ་བརོད་ལས་
འདས་པ་ཁག་དྲན་བཞིན་གངས་ཅན་པའི་

བསན་སིད་རང་དབང་བསྐར་དར་ཡོང་
ཐབས་དང་། ཡོངས་རྫགོས་བསན་པའ་ི
མངའ་བདག  འཛམ་གླངི་ཞི་བད།ེ ལ་ྟགུབ་
ཀི་རྩ་བ། དམ་ཚིག་གི་བ་ླསགོ  བདོ་མིའ་ི
ང་ོབ་ོདང་ཆིག་སིྒལ་གི་མཚོན་རགས། སྐའུ་ི
རླབས་ཆེན་མཛད་ཁུར་གསུམ་མུ་མཐུད་
བསྐང་སླད་སྐུ ་ཚེ་ཞབས་པད་བརན་ཕིར་
བརན་བཞུགས་བསར་འབུལ་རེས་བཀའ་
སླབོ་ཕབེས་པའ་ིནང་།  སནྨ་པས་ད་དངུ་ལོ་ 
༢༠ ལགྷ་སྡདོ་རྒྱྱུར་ཐ་ེཚོམ་མི་འདགུ ཅསེ་
བརདོ་ཀི་འདགུ  འད་ིལོ་བརྒྱད་ཅྱུ་ལོན་
པའི་ག་སནོ་བདེ་ཀི་འདགུ་པ་ལྟར་རསེ་མ་
ངསོ་རང་ལོ་དགུ་བཅྱུར་བསླབེ་སྐབས་དགུ་
སནོ། ཟརེ་བའ་ིརནེ་འབྲལེ་འད་ིའདྲ་ཞིག་
བདེ་ཤོག་ཨང་། ཞསེ་སབྐས་དརེ་བཀའ་

བཟང་ཕབེས་ཡོད།
 གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གི་ག་སནོ་གསུང་བཤད་ནང་། ལགྷ་
པར་ལོ་ཤས་གོང་ནས་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གང་ཉདི་ནས་དགུང་
གངས་ ༡༡༣ བཞུགས་རྒྱྱུའ་ིབཀའ་བཞསེ་
བཟང་པ་ོསྨིན་སྩལ་ཐོབ་པ་དརེ་འགྱུར་བ་
གཏན་ནས་མི་མཛད་པ་སླར་ཡང་གསོལ་
འདབེས་ནན་པ་ོཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་ཞུས་ཡོད་
པ་དང་།
 ལྷག་པར་ག་སནོ ་ཉིན་གཉིས་
པར་དཔལ་ས་སྐ་གོང་མ་བདག་ཁི་རིན་
པ ོ་ཆེ ་མཆོག་གིས་ག་སནོ་གསུང་བཤད་ 
ནང་། སྔནོ་མ་ཁམས་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ 
ནང་རྫོང་གསར་མཁེན་བརྩེ་རྡ་ོརེ་འཆང་
འཇམ་དབངས་ཆོས་ཀི་བླ་ོགསོ་ཞབས་སོར་
འཁདོ་རསེ། ལུང་བསན་གནང་བ་བཞིན་
༸གངོ་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་
ལ་ཞབས་སོར་འཁདོ་མཚམས། རིས་སུ་
མ་ཆད་པའི་བསན་འཛིན་གི་སྐསེ་བུ་བསམ་
གི་མི་ཁབ་པ་མང་པ་ོབདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་
ཀི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་གདམས་ངག་སནྙ་
བརདོ་མཐའ་དག་བུམ་པ་གང་བའོི་ཚྱུལ་ད་ུ
གསན་བཞསེ་མཛད་སྐརོ་དང་། དངེ་སང་
དསུ་འཁོར་དབང་ཆེན་ཞེས་པ་འཛམ་གླིང་
མི་མང་ཡོངས་རྫོགས་ཀི་ཧ་གོ་བ་སྔར་བྱུང་
མ་མངོ་བའི་ང་ོམཚར་གི་མཛད་རསེ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད། གསོལ་འདབེས་དའེ་ིནང་ན་ོ

བལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རགས་ཞེས་གསལ་
པ་ོཡོད་མ་རེད་ད།ེ གང་ལརྟ་ན་ོབལེ་ཞི་
བདའེི་གཟངེས་རགས་མཚོན་པའི་འཛམ་
གླངི་ནང་སནྙ་གགས་ཆེ་བའི་གཟངེས་རགས་
བཞེས་གནང་མཛད་པ་དའེི་ནང་གསལ་པ་ོ
ཡོད།  ང་ཚོ་ཚང་མས་གལ་པ་ོཆེ་ལ་ནན་
ཏན་གི་དཔ་ེལྟར་ཚང་མས་ད་ནས་བཟུང་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་ཚྱུལ་བཞིན་ད་ུ
བསུྒབ་ཀི་ཡིན་བསམ་པའ་ིདམ་བཅའ་དགསོ་
པ་ད་ེམཛད་སནོ་གི་འབུལ་བའམ་མཆོད་པ་
ཡག་ཤོས་ད་ེཆགས་ཡོད། སིྤར་༸རྒྱལ་བ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་མཚོན་ན་བདོ་ཀི་ཆོས་
སིད་གཉིས་ཀི་དབུ་ཁིད་ཡིན་པ་བཤད་མ་
དགསོ་པ་རེད། གསུངས་ཡོད།
 དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀར་པ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས་ག་སནོ་གསུང་བཤད་ནང་། 
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་རྒྱྱུ ་ཡག་
ཤོས་ད་ེམགོན་པ་ོགང་ཉདི་ཐུགས་དགསེ་རྒྱྱུ ་
ད་ེརེད། ད་ེའདྲ་ཡིན་དསུ་མགནོ་པ་ོམཆོག་
གིས་གང་གསུངས་པའི་དགོངས་གཞི་ད་ེང་
རང་ངསོ་ནས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་དང་། ནསུ་
པས་གང་ལྕགོས་འགུབ་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲ་ཞིག་
བྱུང་པ་ཡིན་ན། ༸སྐ་ུམདནུ་ཐུགས་དགསེ་
རྒྱྱུ འི ་རྒྱྱུ ་ཡག་པ ོ་ ཡོང་གི ་རེད་བསམ་གི ་
འདགུ  མ་འངོས་པར་༸གངོ་ས་མཆོག་
དགུང་གངས་དགུ་ཅྱུར་ཕབེས་སབྐས། སྐའུ་ི
དགུ་སནོ་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་སུ་སུང་བརིྩ་
ཞུ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་དང་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་བཞིན་

ཡོད། ཅསེ་བསན་བདག་བ་ླཆེན་དང་སྐ་ུཚབ་
ཚང་མས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་
ཕབེས་དནོ་བཞིན་གང་ཉདི་ཀི་བཀའ་བཞིན་
བསུྒབ་རྒྱྱུ ་ཚང་མས་ནསུ་པ་གང་ལྕགོས་ཀིས་
ལག་བསར་གནང་རྒྱྱུ འི ་དམ་བཅའ་དང་
གསོལ་འདབེས་ཞུས་ཡོད།
 དེ་བཞིན ་གཞུང་འབྲེལ་སྐུའི ་
འཁུངས་སྐར་རནེ་འབྲལེ་གི་ག་སནོ་མཛད་
སྒརོ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་རིག་གཞུང་དང་
ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་མ་
ཧ་ེཤི་ཤར་མ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་བའ་ིནང་། ངས་ད་ེརིང་རྒྱ་གར་མི་
འབརོ་ཐརེ་འབུམ་གཅིག་དང་དངུ་ཕྱུར་ཉ་ི
ཤུ་རྩ་ལྔའི་ཚབ་ཞུས་ནས་བདོ་ཀི་༸སྐབས་
མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་སྒ་ོགསུམ་
གུས་པ་ཆེན་པསོ་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རྒྱྱུ ་དང་
སྐསེ་ཆེན་དམ་པ་སྐུ་ཉདི་མཆོག་སྐུ་ཚེ་བརན་
ཅིང་ཐུགས་བཞེད་ལྷུ ན་གིས་གུབ་པའི་སྨནོ་
འདནུ་ཞུ་ཆེད་ད་ེརིང་འདརི་བཅར་བ་ཡིན། 
འཛམ་གླངི་གི་སྐ་ེའག་ོསིྤ་དང་ལགྷ་པར་བདོ་
མིའི་མགོན་དཔུང་དམ་པར་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་
བརན་ཅིང་ལམ་སནོ་གསུང་གི་བདདུ་རིྩ་
རྒྱྱུ ན་མི་ཆད་པར་སྩལ་རོགས་ཞེས་གསོལ་
འདབེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་ཞུས་ཡོད།།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་འཛིན་

སྐོང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཌོ་
ནལ་ཊ་སི་ Donald Tusk མཆོག་གིས་
སྦལེ་ཇམ་གི་རྒྱལ་ས་བརྷ་སེལ་ Brussels ད་ུ
རྒྱ་ནག་གི་སདི་བླནོ་ལི་ཁ་ེབང་ Li Keqiang 
དང་རྒྱ་ནག་གི་ཕི་སིད་བླནོ་ཆེན་ཝང་ཡི་
བཅས་དང་ཐུག་འཕད་གནང་སབྐས།  བདོ་
ཀི་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་
སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གསོ་མོལ་བསྐར་འཛུགས་
གནང་དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
དནོ།  བདོ་དང་ཡུ་གུར་གཙོ་བརོ་གྱུར་

བའི་རྒྱ་ནག་གི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་
ཀི་སྨ་བརདོ་དང་འད་ུའཛོམས་རང་དབང་
གི་གནས་སངས་ཐགོ་ང་ཚོར་སེམས་འཚབ་
ཧ་ཅང་ཡོད། གནས་སངས་དརེ་གཞིགས་
ནས་ངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ཀི་༸སྐབས་
མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་
ལྷན་དནོ་སྙིང་ལྡན་པའི་གོས་མོལ་བསྐར་
འཛུགས་ཡོང་བའི་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ཞསེ་གསུངས།། 


