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ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ག་ོལ་གཅིག་གྱུར་གི་ཤུགས་རྐནེ་ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༩ 
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་
གངོ་ཁརེ་པུ་ནརེ་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིམ་ཨིར་
སི་ཨེམ་ཨའ་ིཊི་ MAEER’s MIT ཞསེ་
པའི་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུཉིན་གངས་བཞིའི་
རིང་འཚོགས་རྒྱྱུའི་བ་ྷར་ཏི་ཡ་ཆ་ཏ་ར་སན་
སཧ་ྡ Bharatiya Chatra Sansad ཞསེ་རྒྱ་
གར་སླབོ་ཕུག་ལྷན་ཚོགས་ཐངེས་དུག་པའི་
ཐགོ་གོ་ལ་གཅིག་གྱུར་གི་ཤུགས་རྐེན་ཞེས་
པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།
 དེ་ཡང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་
སླབོ་ཕུག་གངས་ཆིག་ཁི་བརྒལ་བའི་དབུར་
གསུང་བཤད་གནང་མཁན་ཁདོ་སིད་སྐངོ་
མཆོག་གིས་གཙོས་པའི ་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་སྐུ ་ཞབས་ཝེན་ཀྷ་ེནདེ་ུ 
Shri. M. Venkaiah Naidu མཆོག་དང་། 
སྐ་ུཞབས་སི་ཏཱ་རཱམ་ཡེ་ཆྱུར་རི་ Shri Sita-

ram Yechury ལགས། ད་ེབཞིན་སྐ་ུཞབས་
མྰ་ཧ་ིཤི་བནི་དཱརཱ་ Shri Mahesh Bindra 

ལགས་སོགས་ཡིན་འདགུ
 སྐབས་དེར་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་གོ་ལ་གཅིག་གྱུར་གི་ནསུ་ཤུགས་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཁབ་ད་ེབཞིན་ག་ོལ་གཅིག་གྱུར་གི་ཁངོས་སུ་
གཏགོས་པ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོར་དབང་བའ་ི
སྡདོ་གནས་འཛམ་གླིང་གཅིག་ལས་མེད། 
གལ་སིད་ང་ཚོ་སྡདོ་སའི་གོ་ལ་འདིའི་སངེ་
གི་རང་འབྱུང་ཐནོ་ཁུངས་ཁདོ་ཤིང་ནགས་ 
དང་། ཆྱུ་སོགས་རིམ་པས་མེད་པར་འགྱུར་
ཚེ་ང་ཚོ་གནས་སའི་གོ་ལ་མེད་པར་འགྱུར་
ངསེ་པ་ཡིན།
 ད་ེབཞིན་མ་འངོས་པར་འཛམ་

གླིང་འདིའི་ནང་གོ་ལའི་ཚ་དདོ་རྐེན་པས་
ཆྱུའི་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱྱུ འི་རགས་མཚན་
ཡང་ཡོད། གལ་སདི་ད་ལའྟ་ིཁརོ་ཡུག་
གནས་སངས་ལ་ད་ོསྣང་མ་བས་ཚེ་མ་འངོས་
པར་འག་ོབ་མི་མང་པརོ་འཐུང་ཆྱུའི་དཀའ་
ངལ་འཕད་ད་ེཆྱུའ་ིཐགོ་དམག་བརྒྱབ་དགསོ་
པའི་དསུ་ཚོད་ཅིག་ཀང་འཆར་མི་སིད་པ་
མིན། ད་ེསྔནོ་དབུས་ཤར་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་
དབར་ས་ཆའི་རྩོད་རྙགོ་ཐགོ་དམག་འཁུག་
བྱུང་བ་དང་། མ་འངོས་པར་ཆྱུའ་ིཐགོ་
དམག་འཁུག་ཡོང་ངསེ་རེད་ཅསེ་ཆེད་ལས་
མཁས་པ་མང་པསོ་ད་ེལརྟ་ཚོད་དཔག་བདེ་
བཞིན་ཡོད།
 ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་གར་གི་མངའ་
སྡ་ེམཱ་ཧ་རཤ་ཊ་ནས་བརིྩས་པའི་རྒྱ་གར་
ཁནོ་ཡོངས་ཀི་ནང་འཐུང་ཆྱུ་གཙང་མ་ཞིག་
ལོངས་སུ་སྤོད་ཐུབ་མཚམས་ཀི་དསུ་ཚོད་
གཉན་འཕང་ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། འཛམ་
གླངི་གི་མི་འབརོ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༩ ཙམ་རྒྱ་ནག་
ནང་ཡོད་ཁངོས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༡ ནས་ 
༡༢ བར་གི་མི་རྣམས་ལ་འཐུང་ཆྱུ་གཙང་
མ་ལོངས་སུ་སྤདོ་ཐུབ་པ་ལས་གཞན་བརྒྱ་ཆ་ 
༧ དང་ ༨ ཙམ་གི་མི་འབརོ་ལ་འཐུང་ཆྱུ་
མ་འདང་བའ་ིདཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་ཡོད།
 ད་ེབཞིན་ལྷ་ོཨེ་ཤི་ཡའི་ཁངོས་སུ་
གཏགོས་པའི་པཀི་སི་ཐན་དང་བྷང་ལ་དཤེ་
བཅས་ཀི་ནང་འཐུང་ཆྱུ་ལ་སོགས་པའི་ཆྱུའི་
གནས་སངས་ཧ་ཅང་གི་ཛ་དག་ཆགས་ཡོད་
པ་མ་ཟད། ཆྱུ་དཀནོ་པའ་ིརྐནེ་གིས་ཞིང་
ལས་ཀི་ལོ་ཏགོ་སམྐ་པརོ་འགྱུར་བ་ལ་བརནེ་
ནས་ད་ེསྔནོ་ཞིང་པ་མང་པ་ོཞིག་རང་སགོ་
ཀང་བཅད་དགསོ་པ་བྱུང་ཡོད། བདོ་དང་
ཧ་ིམཱ་ལ་ཡ་གཉསི་ན་ིའཁགས་རོམ་གི་སྣ་ེམོ་
གཉསི་ཕུད་པའ་ིའཁགས་རོམ་གི་བང་མཛོད་

གསུམ་པ་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སབས། ད་ེ
གཉིས་ནི་ཧ་ཅང་གི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་ཡོད། འཁགས་རོམ་གི་གནས་གཞི་
ལྟ་བུ་མཐ་ོསྒང་བདོ་ད་ེབཞིན་དངེ་སྐབས་གོ་
ལའི་ཚ་དདོ་རྐནེ་པས་འཁགས་རོམ་ད་ེདག་
ཞུར་ཚད་མྱུར་པ་ོའག་ོགི་ཡོད་པར་བརནེ་
ཧ་ཅང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་བབས་ཤིག་ཏུ་
འགྱུར་ཡོད།
 ཉ་ེབའི ་ལོ ་རབས་འགའ་ཤས་
ནང་མཐོ་སྒང ་བ ོད ་དང ་ཧི ་ མཱ ་ལ ་ཡའི ་
འཁགས་རོམ་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཙམ་བཞུར་
ཟནི་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༥༠ ནང་མཐ་ོསངྒ་
བདོ་ཀི་འཁགས་རོམ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ བཞུར་
རྒྱྱུ ་ཡིན་པའ་ིཨ་རིའ་ིནཱ་ས་ NASA ཞསེ་
པས་ཚོད་དཔག་བས་ཡོད། མཐ་ོསངྒ་བདོ་
ཀི་འཁགས་རོམ་ད་ེདག་ནི་འཛམ་གླིང་ས་
ཕགོས་འད་མིན་ད་ུརྒྱྱུག་པའི་ཆྱུ་བ་ོཆེན་པ་ོད་ེ
དག་གི་ཆྱུའ་ིའབྱུང་ཁུངས་ཆགས་ཡོད།
 ལོ་གསུམ་གི་ཡར་སྔནོ་ད་ུངོས་
རང་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཨ་སམ་ད་ུཁརོ་ཡུག་
དང་འབལེ་བའི་གཏམ་བཤད་བདེ་སབྐས་རྒྱ་
གར་མང་ཚོགས་ནས་ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་ད་ེཙམ་
ད་ོསྣང་མེད་པ་ལ་ྟབུ་ཚོར་བྱུང་། འནོ་ཀང་ཉ་ེ
ཆར་ངསོ་རང་ས་ཁུལ་དརེ་སརླ་ཡང་བསྐདོ་
སབྐས་མི་མང་ཚོས་ངསོ་ཀི་སདྐ་ཆར་ད་ོསྣང་
ཤུགས་ཆེ་བདེ་ཀི་འདགུ གང་ལ་ཞ་ེན་དངེ་
སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ཡར་
ཀླུང་གཙང་པའོི་ཐོག་ཆྱུ ་རགས་བརྒྱབ་པ་
དང་ཆྱུ་གླགོ་ཤུགས་ཚད་ཆེ་བར་བརནེ་ཡར་
ཀླུང་གཙང་པའོི་ཆྱུ་ཤུགས་ཇེ་ཉུང་ད་ུའག་ོ
གི་ཡོད་སབས་ད་ོསྣང་དམིགས་བསལ་ཡོང་
གི་འདགུ ང་ཚོའ་ིཁ་དཔརེ་ཡོད་པ་བཞིན་
བསམ་བླ་ོསིྤ་ལ་གཏངོ་། ཞསེ་པ་བཞིན་ང་

ཚོས་གོ་ལ་འདིའི་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐབོ་དང་། 
རྒྱྱུ ན་གནས་ཐུབ་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་བ་
དགསོ།
 གལ་སིད ་ང ་ ཚོས་ད ་ལྟ ་ནས་
ཁོར་ཡུག་སུང་སྐབོ་ལ་སོགས་པའི་ད་ོསྣང་
དང་འགུལ་ཤུགས་ཤིག་མ་གནང་ན། ག་ོལ་
འདརི་བར་ཆད་འཕད་རྒྱྱུ ་ཙམ་མིན་པར་རྒྱ་
གར་དང་ཨེ་ཤི་ཡ་གཙོས་པའི་འཛམ་གླིང་
ཁོན་ཡོངས་ཀི་ནང་གོ་ལའི་ཚ་དདོ་འཕལེ་
རྒྱྱུའ་ིརྒྱྱུ ་རྐནེ་ཞིག་ཀང་ཆགས་ཡོད། ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།
 སིྤར་རྒྱ་གར་གི་སླབོ་ཕུག་ལྷན་
ཚོགས་འདི་བཞིན་འཛམ་གླིང་ཁནོ་ཡོངས་
ཀི་ནང་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་གི་གས་སུ་ངསོ་
འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་དང༌། སདི་སྐངོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་ཚོགས་པ་འདིའི་འགན་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཞིག་ཀང་
ཡིན་པ་མ་ཟད། ཐངེས་འདརི་སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་སླབོ་ཕུག་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་སྐུ་ཚབ་ངོ་བའོི་ཐོག་ནས་གསུང་བཤད་
གནང་མཁན་མི་སྣ་མང་པ་ོཞིག་ལ་གཟངེས་
རགས་ཀང་འབུལ་གནང་ཡོད།
 སིད་སྐོང་མཆོག་པུ་ན་ེནང་གི་
ལས་རིམ་ཁག་གུབ་རསེ་ཀ་ལི་ཀ་ཏར་ཕབེས་
འཐནོ་གནང་ས།ེ ཕི་ཚེས་ ༣༠ ཉནི་གངོ་
ཁེར་དའེི་ནང་ཡར་ཐོན་ཚོང་པའི་མཐུན་
ཚོགས་ཀི ་ཚོགས་འདུའི ་ཐོག་ལ་གསུང་
བཤད་ཀང་གནང་ཡོད། ཚོང་པའ་ིམཐུན་
ཚོགས་འདའི་ིཁངོས་སུ་ཡུལ་གུ་ ༤༨ ནས་
སནྙ་གགས་ཅན་གི་ཚོང་པ་ ༡༡༠༠༠ ལགྷ་
ཙམ་དང༌། ཡན་ལག་ཚོགས་པ་ ༡༥༣ ཡོད་
འདགུ་པ་བཅས། །

ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ནས་ལག་དབེ་སྔནོ་པའོ་ི
ལས་གཞི་སྤལེ་བ།

༄༅། །ལག་དབེ་སྔནོ་པའོ་ིལས་གཞིའམ་བདོ་ཀི་རྩ་
དནོ་བསུྒབ་ཐབས་སུ་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་བདོ་ཀི་
དང་བདནེ་ཐབས་རྩདོ་ལ་རྒྱབ་བསྐརོ་དང་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐའེི་ལས་གཞི་ཞིག་རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཁང་ནས་སྤལེ་གནང་འདགུ
 སྐབས་དརེ་རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཏ་ེལོ་རིན་པ་ོཆེས་སིྤར་དངེ་སྐབས་རུ་སུར་རྒྱལ་སིྤའི་
ཆབ་སདི་གནས་སངས་དང་། ནབུ་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་གིས་དཔལ་འབརོ་གནནོ་ཤུགས་འགོ་དཀའ་ཁག་
ཆེ་བའི་དསུ་ཚོད་ཅིག་འཕད་བཞིན་ཡོད་ནའང་བདོ་དནོ་
ཐགོ་སརྔ་བས་ཀང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེི་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་བ་ཕིན་ཡོད།
 རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་རྩ་མེད་བཟསོ་པ་ལྟར་ཨུ་རུ་སུ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་ཁབ་ཁོངས་ནང་པའི་ཡུལ་གུ་གསུམ་ཡོད་པ་ད་ེ
དག་དམར་པའོི་རིང་ལུགས་འགོ་ནང་པའི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་གཏརོ་བཤིག་སོང་བའི་དཀའ་ངལ་གཅིག་
མཚྱུངས་འཕད་ཡོད་སབས། ང་ཚོས་བདོ་མི་ཚོར་
དཀའ་ངལ་ཇི་འཕད་སེམས་འཚོར་ཡོད་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་
བདེ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་འགལེ་བརདོ་གནང་འདགུ །

སྦལེ་ཀབོ་ཏུ་༸རྒྱལ་བའ་ིསྐ་ུཕྱྭའ་ིཞབས་རིམ་
གསོག་སུྒབ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༥ ཉནི་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦལེ་ཀབོ་བད་ེསིྐད་སརླ་གསོའི་མི་མང་
ཚོགས་ཁང་ནང་ཁུལ་དའེི་གཞིས་མི་རྣམས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སནྨ་བཅསོ་
འཕདོ་བཞེས་མཛད་རྒྱྱུའི་རྐནེ་སེལ་ཞབས་རིམ་གསོག་
སུྒབ་གནང་འདགུ
 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ 
ནས་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༤ བར་སེར་བསེ་དག་ེབཤེས་
ལ་ྷརམས་པ་བམས་པ་བསན་འཛིན་ལགས་དང་། དག་ེ
བཤེས་བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་རྣམ་གཉསི་དབུ་ཞུགས་
ཐགོ་བད་ེསིྐད་སརླ་གསོའ་ིགཞིས་མི་ ༣༠༠ ཙམ་གིས་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ ་ཕྱྭའི་
ཞབས་རིམ་གསོག་སུྒབ་ཁོངས་སུ་༸རྒྱལ་བའི་མཚན་
སགྔས་ཁ་ིགཅིག་དང་། སནྨ་བའླ་ིགཟུངས་སགྔས་ཁ་ི
གཉསི་གསོག་སུྒབ་ཞུས་པ་དང་། ཉནི་དའེ་ིརིང་སུ་སིར་
གནས་སྡདོ་སེར་བེས་ཊེ་ཧརོ་ཐུབ་བསན་ཆོས་གགས་
ལགས་ཀིས་གཏངོ་ཕདོ་ཆེན་པསོ་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་
གསོལ་ཇ་དང་ཞལ་ལག་མཐུན་འགྱུར་གནང་འདགུ་པ་
བཅས། །

༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་གཟངེས་རགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ།

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཨེལ་ཨེལ་སི་གི ་རིན་ལོ་ཊས་ 
LLC Green Lotus ཞསེ་པའ་ིར་ུསུའ་ིསནྨ་
དཔྱད་ཁང་ཞིག་གིས་ཆེ་བསདོ་གཟངེས་རགས་ཤིག་རུ་
སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་བརྒྱྱུ ད་འབུལ་ལམ་ཞུས་
འདགུ སནྨ་དཔྱད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གིས་གཟངེས་
རགས་ད་ེབཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་གསོ་བ་
རིག་པ་ཆེད་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་རེས་ལ་ཡི་རངས་
བསྔགས་བརོད་ཞུ་ཆེད་༸སྐུའི་ག་སནོ་སུང་བརིྩ་དང་
འབལེ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་གསུང་འདགུ།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༥ ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣2

ཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚྱུལ།

༄༅། །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལས་ཐགོ་
དང་། སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ཀརྨ་
ཆོས་འཕལེ་ལགས་བསྙུན་མནར་དག་སྐདེ་
མ་བྱུང་བར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
༢༩ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཀི་མཚན་དཀིལ་
ཙམ་ལ་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་
ཚྱུལ་བྱུང་འདགུ་པར་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་
ནས་ཐུགས་ཕམ་དང་སྦྲགས་བཀུར་འསོ་སིྤ་
འཐུས་དམ་པ་ད་ེཉདི་ལ་མ་ངན་གུས་འདདུ་
ཞུ་སདླ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ 
ཉནི་གི་ཉནི་གུང་ཆྱུ་ཚོད་ ༡༢ ཐགོ་གངས་
སིྐད་ལས་བདེ་གསོལ་ཚང་ཡང་སངེ་གཉའ་
ཁི་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་
པས་དབུས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་
རྣམ་པ་དང་། ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་ཆྱུང་
རྣམ་པ། ད་ེབཞིན་ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་བཅས་
ཚང་འཛོམས་ཐགོ་བཀའ་དུང་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་
དགེ་ལེགས་ལགས་ཀིས་དམ་པ་ཁོང་གི་ལོ་
རྒྱྱུས་སྒགོས་སྦྱང་གནང་རསེ་བསྔ་ོསྨནོ་གསུང་
འདནོ་དང་། དམ་པ་ཁངོ་ལ་མ་ངན་གུས་
འདདུ་དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེམཚོན་

སདླ་ཉནི་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ ༢ ནས་གཞུང་འབལེ་
མ་ངན་གུས་འདདུ་མཚོན་ཕིར་དབུས་ཀི་
ལས་ཁུངས་ཁག་ལས་མཚམས་བཞག་ཡོད།
 དམ་པ་ཁངོ་ན།ི ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ 
ལོར་སདོ་མངའ་རིས་སྐྲ་བདནུ་གི་ཉ་ེའདབས་
བ་ླགང་ཀ་ོསར་ཕ་ཁམས་རི་བ་ོཆེ་རྐང་ཕུག་
ཚང་ཤེས་རབ་འདོ་ཟརེ། ཕིས་སུ་སདོ་དང་། 
མངའ་རིས། བལ་ཡུལ་གླ་ོལུང་པ་བཅས་ཀི་
ས་གནས་མང་པརོ་སག་ལུང་བ་ླམར་གགས་
པའི་བཀའ་བརྒྱྱུད་ཀི་སགྔས་འཚང་ཚད་ལནྡ་
དང་། མ་གཙང་རྒྱལ་རྩ་ེཏཱ་ར་མད་ོབའ་ི
གཞིས་ཁངོས་བང་ཆྱུབ་གཉསི་སུ་སྐསེ། རྒྱ་
གར་ད་ུའབརོ་རསེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནས་ 
༡༩༧༠ བར་མ་སུ་རི་གཏན་སླབོ་དང་། ཕི་
ལོ་ ༡༩༧༠ ནས་ ༡༩༧༣ བར་ལྡ་ིལི་མཐ་ོ

སླབོ། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༥ ལོར་སྦངེ་ལོར་མཐ་ོ
སླབོ་ནས་དག་ེའསོ་བཅས་ཐནོ།
 ཕི་ལོ་ ༡༩༧༣།༡༩༧༤ དང་། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༧༦ ནས ༡༩༨༠ བར་སྦལེ་ཀབོ་
གཞིས་ཆགས་གསར་རྙངི་གཉསི་སུ་སླབོ་དག་ེ
དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༡ ནས་ ༡༩༨༧ བར་
དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ནས་ ༡༩༨༩ བར་

སིམ་ལ་དང་། མ་སུ་རི་གཏན་སླབོ་གཉསི་ཀི་
སླབོ་སིྤའ་ིལས་འགན་ཞུས། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༠ 
ནས་ ༡༩༧༦ བར་ལྡ་ིལི་དང་། སྦལེ་ཀབོ་
གཉསི་སུ་ས་གནས་གཞནོ་ནའུ་ིཚོགས་གཞནོ་
དང་། དུང་ཆེ། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༧ ནས་ ༡༩༨༣ 
བར་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༦ ནས་ ༡༩༨༩ 
བར་གཞོན་ནའིུ་དབུས་རྒྱྱུ ན་ཁོངས་ཚོགས་
གཞནོ་དང་ཚོགས་གཙོ་ཞུས། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༤ 
ནས་ ༡༩༩༦ བར་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་
གཙོ་ཚོགས་པའི་འགོ་འཛུགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༥།༢༠༠༦ ལོར་
སརླ་ཡང་ཚོགས་གཙོ་ཞུས།
 སབྐས་ ༡༡ དང་། ༡༢། ༡༣། 
༡༤ བཅས་ལ་མུ་མཐུད་དབུས་གཙང་མི་
མང་ནས་སིྤ་འཐུས་སུ་འསོ་འདམེས་བྱུང་

བ་དང་། སབྐས་བཅ་ོལའྔ་ིབཀའ་བརྒྱྱུད་སིྤ་
འཐུས་སུ་འསོ་འདམེས་བྱུང་བ་ལྟར་ལས་
འགན་བཞསེ་བཞིན་པའ་ིཐགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༩ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཀི་
མཚན་དཀིལ་ཙམ་ལ་སྐ་ུཚེ་མ་ཟནི་པའ་ིཡིད་
སྐའོ་ིགནས་ཚྱུལ་བྱུང་འདགུ་པ་བཅས། །

རིག་གསར་ཚོང་ལས་དནོ་གཉརེ་ཅན་
ལ་མཐུན་འགྱུར་རམ་འདགེས་ཀི་གསལ་

བསྒགས།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་བདོ་མིའི་ཡར་ཐོན་
ཚོང་ལས་རམ་འདགེས་ལས་གཞི་ Tibetan 

Entrepreneurship Development TED 

Initiative དངསོ་སུ་འག་ོབཙྱུགས་ཏ་ེད་ཆ་
ལོ་གཅིག་ལགྷ་སོང་ཡོད་པ་དང་། ལས་གཞི་
འདིས་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་དངེ་དསུ་
ཀི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའི་ཡར་ཐནོ་
ཚོང་ལས་པ་ Entrepreneur ཇ་ེམང་སྐདེ་
སངི་ཡོང་ཐབས་གཙོ་བ་ོདང༌། ཚོང་ལས་པ་
ད་ེདག་བརྒྱྱུད་རང་རེའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ལས་
རིགས་ཀི་གོ་སབྐས་མང་ད་ུའག་ོཐབས་དང་
རིམ་པས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་མང་ཚོགས་
ཀི་དཔལ་འབརོ་གནས་བབས་ཡར་རྒྱས་ས་
བརན་ཡོང་རྒྱྱུར་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན།
 ལས་རིམ་འདིའི་འགོ་སྔ་ལོ་བདོ་
མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་དང་། 
ཐནོ་བསྐདེ་བཟ་ོསུྐྲན་པ་སྐདེ་སངི་ཡོང་ཐབས་
སུ་རིག་གསར་ཚོང་ལས་ཀི་བསམ་བླ་ོཅན་ 
Innovative Business Idea གཞནོ་སྐསེ་
གངས་བདནུ་གསལ་བསྒགས་ཀི་ལམ་ནས་
དག་འདམེས་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི
ལིར་ཚོང་ལས་གཉརེ་ཕོགས་དང་འབལེ་
བའ་ིསྔནོ་འགའོ་ིཟབ་སྦྱངོ་ Pre-incubation 

Support དང་ད་ེརསེ་རྩ་འཛུགས་མ་དངུལ་
གི་མཐུན་རྐེན་སྦྱརོ་སྤདོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་རྣམས་རང་རང་གི་ཚོང་
ལས་ཐགོ་ལས་དནོ་གང་ལེགས་སྤལེ་བཞིན་
ཡོད།
 འད་ིལོ་ཡང་རང་རེའི་སིྤ་ཚོགས་
ནང་རིག་གསར་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་པ་གང་
འཚམས་ཤིག་ལ་སྔ་ལོ་བཞིན་མཐུན་རྐེན་
གཤམ་གསལ་ལརྟ་སྦྱར་རྒྱྱུ ་ཡིན།
༡༽ སྔནོ་འགའོ་ིསྐདེ་སངི་སྦྱངོ་བརྡར། Pre-

Incubation Training

༢༽ ཚོང་ལས་འཆར་གཞི་བཟ་ོའགདོ་ཀི་
རམ་འདགེས། Business Plan Develop-

ment Support

༣༽ ཚོང་ལས་དངསོ་སུ་གཉརེ་ཕགོས་ཀི་
ལམ་སནོ་མཐུན་འགྱུར། Mentorship Sup-

port

༤༽ ཚོང་ལས་དབེ་སྐལེ་གི་རམ་འདགེས། 
Business Registration Support

༥༽ ཚོང་ལས་འག་ོའཛུགས་ཀི་མ་དངུལ་
མཐུན་འགྱུར། Start-up Funding

རིག་གསར་གི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་པ་སུ་
མཆིས་ནས་གོང་གསལ་མཐུན་རྐེན་གང་
རངུ་ངམ་ཆ་ཚང་ཇི་འསོ་ཞུ་བླ་ོཡོད་ཚེ་འཚང་
སྙན་འགེངས་ཤོག་དབིན་ཡིག་ཐོག་ཡོད་
པ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁུངས་ནས་དང་ཡང་ན་དྲྭ་རྒྱ་ནས་ཕབ་ལེན་
བ་འཐུས། ཆ་རྐནེ་དང་འཚང་སནྙ་འབུལ་
ཕོགས་སོགས་ཀི་ཞིབ་གནས་ལས་གཞི་
འདིའི་དྲྭ་རྒྱར་གཟིགས་རྒྱྱུ ་ཡོད་པར་ཐུགས་
ཞིབ་ཡོང་བ། དྲྭ་རྒྱའ་ིཁ་སྦྱང་ www.tibeta-

nentrepreneurs.org ཡིན། ཆ་རྐནེ་གཏན་
འབབེས་ལྟར་ཚང་བའི་འཚང་སྙན་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ འགངས་མེད་
དྲྭ་ལམ་བརྒྱྱུ ད་དམ་ཡང་ན་གཤམ་གསལ་
ཁ་བང་ཐོག་ཕུལ་འབོར་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱྱུ ་
བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༢ ཚེས་ ༡ ལ། །
Secretary
Department of Finance
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong, 
Dharamsala, 176 215
Himachal Pradesh – India
Email: ted@tibet.net | 
Phone no: +91-1892-223738/222487

ཤར་ཕགོས་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་ཕིར་
བསྡ་ུབ་རྒྱྱུའ་ིགསལ་བསྒགས།

༄༅། །འབས་ལྗངོས་ལྷ་ོརྒྱྱུད་ར་སངྦ་ལ་
ཀུན་ཕན་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་རནེ་གཞི་
བས་པའི་ཤར་ཕོགས་བདོ་མིའི་ས་གནས་
ཁམིས་ཞིབ་ཁང་འད་ིཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ 
ཚེས་ ༡༤ ཉནི་ཟུར་བཙྱུགས་ཀིས་ས་གནས་
ཁིམས་ཞིབ་པ་དང་ཁིམས་དུང་བསྐ་ོགཞག་
དང་། ལས་ཁུངས་དང་གཏུག་བཤེར་ཁང་
ལེ་ལག་ཚང་བ་མཐུན་རྐེན་སྦྱར་ཏ་ེཁིམས་
ལུགས་དབང་འཛིན་གི་ལས་དནོ་བེད་སྒ་ོ
འགན་བསྐརུ་བས་ཡོད་ནའང་། ད་བར་ལོ་
ངོ་གསུམ་ལྷག་རིང་ཁབ་ཁོངས་ས་གནས་
ནས་ཁ་མཆྱུ་ཞུ་གཏུག་བདེ་མཁན་བྱུང་མེད་
སབས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༩ 
ཉནི་ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་

ཞིབ་པ་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ ༣༤༨ ཐགོ་
བསྐར་ཞིབ་བཀའ་བསྡརུ་གནང་ས།ེ ཁམིས་
ལུགས་དབང་འཛིན་གི་རྩ་འཛིན་ཁིམས་
ཡིག་དནོ་ཚན་ ༢༨ པའ་ིདགངོས་དནོ་
གཞིར་བཟུང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༣༡ ནས་ཕིར་བསྡ་ུགནང་རྒྱྱུ ་ཐག་གཅདོ་
དང་སྦྲགས། ཤར་ཕགོས་ས་གནས་ཁམིས་
ཞིབ་ཁང་གི་ཁབ་ཁོངས་ས་གནས་རྣམས་
བང་ཕགོས་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་ད་ུཟླ་
བསིྒལ་བཏང་ས།ེ ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་
ཁག་གི་ས་ཁོངས་ཁབ་ཚད་བསྒྱུར་བཅོས་
གནང་སོང་ན། ད་ེདནོ་རྩ་འཛིན་ལག་བསར་
དགོས་པའི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་སུ་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༩ ལ། །

ཕི་དལི་བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་ཚན་པས་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁུལ་གི་རིག་
གཞུང་དསུ་སནོ་སབྐས་པར་རིས་འགམེས་སནོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
༢༥ ཉནི་ཕི་དལི་བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་ཚན་
པར་བགི་ནངིྐ་ BIGNNING ཞསེ་པའ་ི
དསུ་སནོ་གོ་སིྒག་ཚོགས་པས་མགནོ་འབདོ་
བས་པ་བཞིན། ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ི
མན་ཌི་ཧ་ཧ་ོསེ་ཉ་ེའགམ་ད་ུའཚོགས་བཞིན་
པའི་རྒྱ་གར་བང་ཤར་མངའ་ཁུལ་གི་རིག་
གཞུང་དང་ཚོང་ལས་ཞེས་པའི་དསུ་སནོ་
ཐགོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་
བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུའི་མཛད་རསེ་
དང་། འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་འབལེ་ལམ་

སྐརོ་པར་རིས་འགམེས་སནོ་གནང་འདགུ
 མཛད་སྒའོི་ཐགོ་མར་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་དང་ཞབས་
ཚོགས་པ་ཨར་ཨེ་སི་ཨེ་སི་ RSS ཞསེ་པའ་ི
ཚོགས་པའི་སྐུ་ཞབས་ཨིན་ད་ེརི་ཤི་ཀུ་མཱར་ 
Indresh Kumar ལགས་དང་། རྒྱ་གར་
བླནོ་ཆེན་ཇི་ཏནི་དཱ་རཱ་ Dr. Jitendra Singh 

ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་ཐངེས་འདིའི་དསུ་
སནོ་དང་འགམེས་སནོ་དབུ་འབེད་གནང་
འདགུ ཐངེས་དའེ་ིརིག་གཞུང་དསུ་སནོ་གི་
དམིགས་ཡུལ་ན།ི རྒྱ་གར་བང་ཤར་མངའ་

ཁུལ་གི་ཕ་མེས་ནས་བརྒྱྱུད་པའི་གཅསེ་ནརོ་
རིག་གཞུང་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་ད་ེདག་རྒྱ་གར་
མངའ་ཁུལ་གཞན་གི་མི་མང་རྣམས་ལ་རྒྱྱུས་
མངའ་འཇུག་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་
བང་ཤར་མངའ་ཁུལ་གི་དཔལ་འབརོ་བས་ི
གནས་ཁག་གི་ནང་ཡར་རྒྱས་གངོ་སྤལེ་ཡོང་
ཐབས་སོགས་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་འདགུ
 ཐེངས་འདིའི་རིག་གཞུང་དསུ་
སནོ་དང་འགམེས་སནོ་ཐགོ་སླབོ་ཕུག་དང་
ཚོང་ལས་མི་སྣ་སོགས་མི་གངས་ཆིག་སངོ་
ཙམ་གིས་ད་ོསྣང་ཆེན་པསོ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་འདགུ་པ་མ་ཟད། སྐ་ུམགནོ་རྣམ་
གཉསི་ཀིས་བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་ཚན་པའི་
པར་རིས་ཁག་ལ་གཟིགས་ཞིབ་ཀིས་སྐུ ་
པར་ད་ེདག་གི་ཐགོ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་
གི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་འཕིན་ཁག་དང་
དགངོས་གཞི་མཚོན་པ། ལགྷ་པར་སྐ་ུཔར་
ད་ེདག་གིས་སེམས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་བསུྐྲན་
སྐརོ་དང་། གང་ཉདི་མཆོག་སྐ་ུཚེ་བརན་
པའ་ིསྨནོ་ལམ་ཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀི་མཆན་
འདབེས་ཀང་བཀདོ་འདགུ་པ་བཅས། །



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༥ ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ 3

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ནང་པའ་ིཤོག་ཁག་གཅིག་བདམས་ནས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམར་མཚན་སདྨ་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིལས་འགུལ་
ཐགོ་འབད་འབུངས་བདེ་བཞིན་པ།  

༼འདནོ་ཐངེས་སྔནོ་མའ་ིའཕསོ།༽

 ད་ེཡང་བཀའ་གདམས་གསར་
མའི ་ད ་རྒྱའི ་ནང ་འཁོད ་ད ོན ་ལྟར ་ན །  
ཚོགས་པ་འད་ིདབིན་ཡུལ་ད་ུདགེ་རྩ་ཚོགས་
པའི་མིང་ཐགོ་ནས་དབེ་སྐལེ་བས་ཤིང་རྒྱལ་
ཁབ་ ༤༠ ནང་ད་ུཚོགས་པའ་ིཡན་ལག་
གངས་  ༡,༢༠༠ ཙམ་ཡོད་འདགུ ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༤ ལོ་མཇུག་བར་ཚོགས་པ་དའེ་ི
མིང་ཐགོ་ནས་དབིན་སྒརོ་ས་ཡ་ ༢༡.༨ 
ཡོད་པ་དབིན་ཡུལ་དབེ་སྐལེ་ལས་ཁུངས་ཀི་
འགངེས་ཤོག་ནང་གསལ་འདགུ
མི་མཐུན་ཕགོས་ཀི་དལི་བསྒགས།
བཀའ་གདམས་གསར་མའི་ཚོགས་མི་ཟུར་
པ་ཀ་ེརོལ་མིཀ་ཀརེ་ Carol McQuire 
གིས་བརདོ་དནོ་ལརྟ་ན།  ང་ོརྒལོ་བདེ་
མཁན་ཁདོ་མང་པ་ོཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
མངགས་པའ་ིམི་ཡིན་པ་མ་ཟད།  ང་ོརྒལོ་
བེད་མཁན་ནབུ་ཕོགས་པ་མང་པསོ་སྤང་
གུང་མ་བས་པར་བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
དགོས་རྒྱྱུ འི་ལས་ཀ་ད་ེརིན་མེད་ཐགོ་ནས་
བདེ་བཞིན་ཡོད་སབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་
དགའ་པ་ོཡོང་ངསེ་གཏན་རེད།  ཅསེ་
བརདོ། ཀ་ེརོལ་མིཀ་ཀརེ་ཁངོ་མོར་མཚོན་
ན་ལོ་ང་ོདགུ་ཙམ་གོང་ལམ་ནརོ་ལྡགོ་ཤེས་
ཀིས་ལས་འགུལ་ད་ེནས་ཕིར་འཐེན་བས་
ཡོད།   ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པའ་ིང་ོརྒལོ་
ལས་འགུལ་ལ་ད་ོསྣང་ཡོང་བཞིན་ཡོད། ཏཱ་
ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་ཨ་
རིར་ཆིབས་སྒྱུ ར་བསྐངས་སྐབས་རུ་ཊར་
སིས་གཙོས་ Reuters གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུད་
ལམ་ཁག་མང་པསོ་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པའི་
ང་ོརྒལོ་ལ་ད་ོསྣང་བས་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཁ་ོཔ་
ཚོའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཚྱུལ་བཤད་པ་ད་ེདག་
གསར་ཤོག་ཁག་ཏུ་བཏནོ་ཡོད།  ཕགོས་
མཚྱུངས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཕི་ཟླ་ ༦ ནང་ཏཱ་
ལའི་བ་ླམ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་ཉནི་བཅྱུ་གཉསི་
རིང་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་སབྐས་ Sydney 

Morning Herald དང་ The Age གསར་
ཤོག་སོགས་སུ་རྒྱལ་སིྤའི་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་
པ་དང་བཀའ་གདམས་གསར་མའི་ཚོགས་
མི་པཊི་སིས་ Pitts བསི་པའ་ིརྩམོ་ཡིག་
ཅིག་ཀང་བཀདོ་འདགུ  རྩམོ་ཡིག་དའེ་ིནང་
ཁ་ོཔས་བཤད་དནོ།  
 ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་ལོ་ང་ོབཅྱུ་ཕག་
མང་པའོི་རིང་ནས་བདོ་མིའི་ཆབ་སིད་ཀི་
དབུ་ཁདི་ཅིག་ཡིན། འནོ་ཀང་ཆབ་སདི་འག་ོ
ཁིད་གཞན་དང་མི་འད་བར་ཏཱ་ལའི་བ་ླམས་
གང་བཤད་པ་དང་ལག་ལེན་གཉསི་མཚྱུངས་
མིན་ཐད་རགོ་ཞིབ་བདེ་མཁན་སུ་ཞིག་ཀང་
མེད་པ་ལ་ྟབུ་འདགུ  
 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཕི་ཟླ་ ༩ པར་ཏཱ་
ལའི་བླ་མས་དབིན་ཡུལ་ནང་མཛད་འཕནི་
བསྐངས་པའི་སྐབས་ཤིག་ལ་ཤུགས་ལྡན་
ཚོགས་པས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པསོ་ངོ་རྒོལ་

བས་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་གཅིག་སྦ་ིསྦ་ིསི་ BBC 

དང་། ཨ་ཡི་ཊི་ཝི་ ITV གཉསི་ནང་བཀདོ་
པ་མ་ཟད།  བརྒྱྱུད་ལམ་གཉསི་ཀས་པཊི་སི་ 
Pitts ལའང་བཅར་འད་ིབས་པའ་ིགནས་
ཚྱུལ་བཏནོ་འདགུ 
 ཨ་ཡི་ཊི་ཝི་ ITV གསར་
འགྱུར་བརྒྱྱུ ད་ལམ་ནང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་
ཁོང་ལ་མཚན་སདྨ་ཞུ་མཁན་ཕགོས་གཉསི་
ཀའ་ིསྐརོ་ལ་བསི་ཡོད། དསེ་གང་མཚོན་
བཞིན་ཡོད་བརདོ་ན། ང་ོརྒལོ་ད་ེདག་གིས་ཏཱ་
ལའ་ིབ་ླམའ་ིམཚན་སནྙ་ལ་གནདོ་སྐནོ་གཏངོ་
བཞིན་ཡོད་པ་མཚོན།  ད་ེཡང་ཨ་ཡི་ཊི་
ཝི་གསར་འགདོ་པ་མེ་ཐའེུ་ཧཌ་སན་ Mat-

thew Hudson གིས་བརདོ་དནོ།  འད་ིག་
ནབུ་ཕགོས་ཡུལ་གུའི་ནང་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་སནྙ་
གགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་དང་ཁོང་ནི་གུས་བརིྩ་
ཧ་ཅང་ཞུ་ཡུལ་ཞིག་ཡིན་པ་ང་ཚོས་མཐངོ་
བཞིན་ཡོད།  འནོ་ཀང་ཁངོ་ལ་ཞ་ེསངྡ་
དག་པའོི་ཐགོ་ནས་ང་ོརྒལོ་བདེ་མཁན་དང་། 
དལོ་རྒྱལ་རེས་འབང་པར་ཕར་རྒོལ་བེད་
མཁན་ཕགོས་གཉསི་ལ་བལསྟ་སབྐས།  ཧ་
ཅང་འཁུག་ཆ་དདོ་པའི་འཇིག་རནེ་འདིའི་
ས་བབས་དང་ཆོས་ལུགས་ཀི་རྩདོ་རྙགོ་ཁདོ་
སྐནོ་བརདོ་བདེ་མི་རུང་ས་མི་གཅིག་ཀང་
མིན་འདགུ་སམྙ་པ་བྱུང་།  ཞསེ་བརདོ།  ཏཱ་
ལའི་བླ་མར་ང་ོརྒོལ་བ་རྒྱྱུ འི་གནས་སངས་
དརེ་པ་ེཅིང་སིད་གཞུང་གིས་དགའ་བསུ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།   འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༣ པའ་ི
ནང་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་
ཚོགས་ཆེན་གི་ལོ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
ཞར་བྱུང་ཚོགས་འདའིུ་སབྐས་ཤིག་ཏུ་ཆོས་
ལུགས་ལས་དནོ་ཨུ་ཡོན་ལནྷ་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་ཀུའུ་ཝེ་ཆྱུན་གིས་དངེ་སྐབས་རྒྱལ་
སིྤའི་གསར་འགདོ་པ་ཚོས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམར་ད་ོ
སྣང་བ་རྒྱྱུ ་ཤུགས་ཆྱུང་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད། 
ཅསེ་བཤད་ཡོད།  འནོ་ཀང་བདོ་རིག་པའ་ི
མཁས་པ་ཚོས་བརདོ་གསལ་ལརྟ་ན།  ཏཱ་
ལའི་བླ་མའི་མཚན་སྙན་དང་སྐུ་དབང་ལ་
བརནེ་ནས་ཁོང་གིས་ད ོལ་རྒྱལ་ལ་མོས་
མཐུན་མ་མཛད་པ་དའེ་ིཤུགས་རྐནེ་འགོ་བདོ་
དང་རྒྱ་གར་ནང་གི་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་
དལོ་རྒྱལ་བསནེ་གསོལ་བདེ་མཁན་ཧ་ཅང་ཇ་ེ
ཉུང་ད་ུཕིན་ཡོད།    
 བོད ་ རིགས ་དོལ ་རྒྱལ ་རེས ་
འབང་པ་ཁག་གཅིག་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་
རསེ་འབང་པ་ཚོས་ཁོ་པ་ཚོར་ལས་ཀ་ནས་
ཕིར་འབུད་བཏང་བ་དང་། ཚོང་ཁང་སོགས་
ཀི་ནང་ལས་ཀ་བདེ་མ་བཅྱུག་པ་སོགས་བས་
ནས་ཁ་ོཔ་ཚོའི་ཆོས་དད་ལ་བརནེ་ནས་ཟུར་
འབུད་བས་པ་བཤད་ཀི་ཡོད།  ཏཱ་ལའ་ིབ་ླ
མའིི་རསེ་འབང་པ་འགའ་ཤས་ཀིས་ད་ེལརྟ་
དབ་ེའབདེ་ཕན་བུ་བྱུང་ཡོད་པར་ངསོ་ལེན་
བདེ་བཞིན་ཡོད། འནོ་ཀང་ད་ེདག་ཏཱ་ལའ་ི
བ་ླམས་རྒྱྱུད་སྐལུ་བས་པ་ཞིག་དང་། ཡང་ན་

འཆར་གཞི་ལནྡ་པའི་ཐགོ་ནས་བས་པ་ཞིག་
རྩ་བ་ནས་མིན་པ་བརདོ་བཞིན་འདགུ  
མིག་ལམ་ད་ུགཟན་པའ་ིསྦྱར་པང་།
ཕི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་ཤུགས་ལནྡ་ཚོགས་པས་
ང་ོརྒལོ་གི་ལས་འགུལ་ཐགོ་མར་སྤལེ་སབྐས་
མངནོ་གསལ་ཆྱུང་ལ་སབྐས་རེ་གུས་བཀུར་
དང་བཅས་ཏ་ེསྤལེ་སལོ་ཡོད་ཀང་།  ད་ཆ་
ཁ་ོཔ་ཚོས་ཞ་ེསངྡ་དག་པའོ་ིལམ་ནས་ང་ོརྒལོ་
བདེ་བཞིན་ཡོད།  ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིཆིབས་
འག་ོའགག་མཚམས་རེར་ཁ་ོཔ་ཚོས་འཇབ་
རྒལོ་བདེ་ཆེད་བསྒགུས་ནས་སྡདོ་ཀི་ཡོད། 
 འདས་པའི་ལོ་གཉིས་ནང་དལོ་
རྒྱལ་རེས་འབང་པ་ཚོས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་
གདངོ་ཐུག་བེད་ཆེད་སྐུ་སུང་རྲྭ ་བའི་ནང་
བཙན་འཛུལ་བས་ཡོད།  དབིན་གཞུང་ལ་
ཕུལ་བའི་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་སྐུའི་ཉནེ་སུང་དང་
འབལེ་བའི་ལས་བསྡམོས་ནང་གསལ་ལྟར་
ན།  ས་ྔལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༥ ནང་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་
ན་ིདར་ལེན་ཌིར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་སབྐས་
ཁོང་གི་བཞུགས་གནས་གསོལ་མགནོ་ཁང་
ནང་ད་ུདལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོས་ཉལ་
ཁང་ག་ླཐབས་བས་འདགུ  ག་ོསིྒག་ཚོགས་
ཆྱུང་གིས་བརདོ་དནོ་ལརྟ་ན། སབྐས་དརེ་
གསོལ་མགནོ་ཁང་གི་ལས་བདེ་པ་ཚོས་ཁ་ོཔ་
ཚོ་མགནོ་ཁང་ནས་ཕིར་འབུད་བས་འདགུ  
 ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༩ ཉནི་ཏཱ་
ལའི་བ་ླམ་ཨ་རི་ནིའུ་ཡོག་གངོ་ཁརེ་ད་ུཉནི་
གངས་གཉསི་ཀི་མཛད་འཕིན་ཆེད་ཆིབས་
སྒྱུར་བསྐངས་ཡོད།  ཁངོ་ཆིབས་སྒྱུར་མ་
བསྐངས་བའ་ིཉནི་ཤས་གངོ་། ཏཱ་ལ་རུན་མ། 
རུན་ཤོད་རྒྱྱུ ་མཚམས་ཞགོ ཅསེ་འཁདོ་པའ་ི
སྦྱར་པང་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོགཉིས་ཏཱ་ལའི་བླ་
མས་གསུང་བཤད་གནང་སའི་ཉ་ེའགམ་ད་ུ
བཤམས་ཡོད།  སྦྱར་པང་གཅིག་གི་སངེ་རྡ་ོ
ར་ེཤུགས་ལནྡ་གི་པར་འདགུ   འནོ་ཀང་
ཕི་ཚེས་ ༨ ཉནི་སྦྱར་པང་ད་ེདག་མར་ཕབ་
འདགུ  ད་ེན་ིཨ་རིར་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་
ཚོས་ཚོང་རས་ཁབ་བསྒགས་ལས་ཁུངས་ལ་
ཞུ་གཏུག་བས་པར་བརནེ་ནས་ཡིན་སྐརོ་ཏཱ་
ལའ་ིབའླ་ིརསེ་འབང་པ་ཚོས་བརདོ།   སྦྱར་
པང་སིྦྱན་བདག་གིས་སྦྱར་པང་གཉསི་པ་ོདའེ་ི
རིན་པ་སུས་སྤད་མིན་གསལ་བཤད་བས་མ་
བྱུང་།  
 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་མན་ཧ་ེཊན་གི་ཇ་ེ
ཀབོ་ཀ་ེཇ་ེཝི་ཊི་ Jacob K. Javits ཚོགས་
ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་
བཤད་གནང་སབྐས།  ཚོགས་ཁང་གི་ཕི་
རོལ་གཞུང་ལམ་ད་ུདལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་
པ་མི་གངས་ ༡༠༠ ཙམ་ཚོགས་ནས་ཁ་ོཔ་
འགའ་ཤས་ཀི་ལག་ཏུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དམག་
མིའ་ིལམྷ་གནོ་ནས། དག་པའོ་ིརྣམ་འགྱུར་
ངང་མུར་མཛོག་སྒངོ་ཞིང་དལོ་རྒྱལ་རེས་
འབང་པའི་གྲྭ་པ་རྣམས་རྡགོ་རིས་གཏངོ་
བཞིན་པའི་འད་པར་འཁེར་ནས་ངོ་རྒོལ་

བས་ཡོད།  འད་པར་ད་ེམཚྱུངས་ཤིག་
ཕི་ཟླ་ ༦ པའ་ིནང་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་
པ་ཚོས་ཨལ་ཌར་ཤོ་ཊི་ Aldershot རྐང་
རྩདེ་སྤ་ོལོའི་རྩདེ་རྲྭའི་ཕི་རོལ་ད་ུའཁརེ་ནས་
ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས་སརྐ་མ་ ༤༠ རིང་གསུང་
བཤད་གནང་རིང་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པསོ་ང་ོ
རྒལོ་གི་འབདོ་ཚིག་བསྒགས་པར་བརནེ། ཏཱ་
ལའི་བ་ླམའི་གསུང་རྣ་བར་ཐསོ་མ་ཐུབ་པར་
གྱུར་ཡོད།
 གནས་ཚྱུལ་འཕར་མ་འགོད་

མཁན། ལྡ་ིལི་ནས་ར་ུཔམ་ན་ཡེར་ Rupam 

Nair དང་།  ཨ་རི་ཝ་ཤིང་ཊོན་ནས་ཇནོ་
ཤིཕ་མན་ John Schiffman  ཝ་རེན་ས་
ཊརོ་བལེ་ Warren Strobel པ་ེཅིང་ནས་
བནེ་བལེན་ཅར་ཌི་ Ben Blanchard  ལོན་
ཌནོ་ནས་ཨེ་ལི་ཛི་བད་པ་ཡི་པར་ Elizabeth 

Piper མ་ཡེ་ཀལ་ཧལོ་ཌནེ་ Michael Hold-

en ཨོ་སོ་ལོ་ནས་ག་ཝ་ལ་ཌསེ་ཕ་ོཤེ་ Gw-

ladys Fouche ཧནེ་རིཀ་སཊོ་ལེན་ Henrik 

Stolen  བཅས་ཡིན།།

ཨ་རི་ སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །ཨ་རི་   Stony Brook  མཐ་ོ
རིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ནས་བདོ་མི་སྐབས་
བཅོལ་བའི་སླབོ་ཕུག་གཅིག་ལ་ལོ་བཞིའི་
གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པའ་ི Under-

graduate སླབོ་སྦྱངོ་ཆེད་སླབོ་ཡོན་གནང་
རྒྱྱུའ་ིཞལ་བཞསེ་བྱུང་དནོ་ལརྟ། སླབོ་སྦྱངོ་
བ་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༤ ཚེས་ ༡༥ འགངས་མེད་གཤམ་གསལ་
དགསོ་མཁའོི་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ང་ོབཤུས་སངེ་
ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ། ཟུང་དུང་གནས་
རིམ་ཡན་གི་གཞུང་ཞབས་གང་རུང་གིས་
འགན་ལེན་དག་མཆན་བཀདོ་ད་ེའཚང་སནྙ་
མཉམ་འབུལ་ཞུ་དགསོ། 
ཀ༽ དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡༽   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་འཛིན་རིམ་
བཅིུས་ཐནོ་པའི་སླབོ་ཕུག་གང་ཞིག་རྒྱྱུགས་
འབས་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ལོན་པའ་ི
ཡིག་རྒྱྱུགས་གུབ་འབས་ཨང་ཤོག Marks 

Sheet ང་ོབཤུས།
༢༽ འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་ནས་འཛིན་རིམ་
བཅྱུ་པའི་ཡིག་རྒྱྱུ གས་ནང་བདོ་ཡིག་སླབོ་
ཚན་ཐགོ་སླབོ་སྦྱངོ་བས་པ་ཞིག་དགསོ།
༣༽ ད་ོབདག་གི་དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ བར་གཙང་ཕུལ་ཟནི་
པའ་ིལག་དབེ་དང༌། རྒྱ་གར་ནང་གནས་
སྡདོ་ཆོག་པའ་ིསྐབ་བཅལོ་ལག་དབེ་ RC 

བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས། 
༤༽ TOFEL  ནང་ཉུང་མཐར་ཨང་ ༨༠ 
ལོན་པ།
༥༽ རང་ཉདི་ཀི་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡསུ་ཤིག་
Resume ཨིན་ཡིག་ཐགོ་བསི་ཏ་ེམཉམ་
འབུལ་དགསོ་རྒྱྱུ །
༦༽ ད་ོབདག་གི་ལོ་རྒྱྱུས་སྙངི་བསྡསུ་
ཤིག Personal Statement ཨིན་ཡིག་
ཐགོ་འབུལ་དགསོ་པ་དང༌། དའེ་ིནང་རང་    
ཉདི་ཀི་དམིགས་ཡུལ་དང་མ་འངོས་འཆར་
གཞི་བཅས་ཁ་གསལ་འཁདོ་དགསོ།
༧༽ རང་ཉདི་ཀི་འབལེ་ཡོད་སླབོ་གྲྭའམ། 
མཐོ་སླབོ་གང་རུང་གི་དགེ་རྒན་ནས་རྒྱབ་
གཉརེ་ Letter of Recommendation ཞུས་
འབུལ་དགསོ།

༨༽ རང་ཉདི་ཀི་ཕདེ་དཔར་རྒྱབ་གཞི་
དཀར་པ་ོཡིན་པ་ ༣ འབུལ་དགསོ། 
༩༽ ད་ོབདག་གི་ཕི་བསྐདོ་ལག་འཁརེ་སེར་
པ་ོ Valid IC མཉམ་འབུལ་དགསོ། 
༡༠༽ ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིགསོ་བ་རིག་པའ་ི
སནྨ་པའམ། དབེ་སྐལེ་ཡོད་པའ་ིཕི་ལུགས་
སྨན་པ་གང་རུང་ནས་གཟུགས་ཁམས་བད་ེ
ཐང་ཡིན་པའི་བདནེ་དཔང་ཡི་གེ་ཞུ་འབུལ་
དགསོ།
ཁ༽ གཞན་ཡང་ཐུགས་སྣང་དགསོ་པ་ཁག་
ཐད།
༡། སླབོ་སྦྱངོ་གི་དསུ་ཡུན་རིང་གཙྱུག་ལག་
སླབོ་ཁང་ནས་སླབོ་ཡོན་དང་འཚོ་དདོ་གནང་
རྒྱྱུའ་ིཞལ་བཞསེ་ཡོད། གནམ་ག་ླའག་ོགནོ་
ད་ོབདག་ནས་འགན་འཁུར་དགསོ་རྒྱྱུ ། འནོ་
ཀང་ཉམ་ཐག་དཀའ་ངལ་དངོས་འབལེ་
རིགས་ལ་ཤེས་རིག་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་
སྦྲགས་རོགས་སྐརོ་ཞུ་རྒྱྱུ །
༢། འད་ིནས་ད་ོབདག་སོ་སོར་འབལེ་འཐུད་
སླད་འཚང་སྙན་ནང་གནས་འབལེ་བ་ཡུལ་
ཁ་བང་དང༌། ཨི་མེལ། ཁ་པར་ཨང་གངས་
བཅས་པ་ཁ་གསལ་འགདོ་དགསོ། 
༣༽ འད་ིནས་འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་ཁངོས་
ནས་ཡིག་རྒྱྱུ གས་བརྒྱ་ཆ་དང་ཊོ་ཕལེ་བརྒྱ་
ཆ་རྩེ་བཏགོ་གིས་སླབོ་ཕུག་ལྔའི་མིང་དང་
ཞིབ་ཕ་མཐ་ོསླབོ་ལ་འབུལ་རྒྱྱུ ། མཐའ་མའ་ི
འདམེས་སུྒག་མཐ་ོསླབོ་ཁང་ནས་ཐག་གཅདོ་
གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་པས་སྐབས་མཚམས་བརྡ་
ལན་ཡོང་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ། 
 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༨ ལ།།
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པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༥ ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣4

བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་ནང་དནོ་རིག་པའ་ིཟབ་ཁདི་ཐངེས་གཉསི་པ་
མཇུག་བསིྒལ་བ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་དང་། རྒྱྱུད་སདྨ་གངས་ཅན་རིག་
གནས་སླབོ་གྲྭ་གཉསི་ནས་སིྤར་བདོ་གངས་
ཅན་པའི་གཅེས་ནརོ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
མི་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སླར་
གསོ། ལགྷ་དནོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པསོ་སྐ་བའོི་ཚོགས་ཀིས་ཀང་
ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གུབ་ཀི་གཞུང་
ལུགས་ཁག་ལ་སླབོ་གཉརེ་དགསོ་པའ་ིབཀའ་
སླབོ་ཡང་ཡང་ཕབེས་པ་གཞིར་བཅས། ཧུན་
སུར་རྒྱྱུད་སདྨ་གྲྭ་ཚང་གི་ཡ་གལ་གངས་ཅན་
རིག་གནས་སླབོ་གྲྭར་མཐ་ོསླབོ་ཐནོ་པའ་ིབདོ་
རིགས་ན་གཞོན་གངས་བཅད་ཅིག་བསྡུས་
བསྐངོས་ཀིས་ཟླ་བ་དུག་ཙམ་རིང་བདོ་ཀི་
སྐད་ཡིག་དང་ནང་དནོ་རིག་པའི་ཟབ་ཁིད་
གནང་བའ་ིལས་རིམ་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ ཉནི་མཇུག་བསྡམོས་
མཛད་སྒ་ོཞིག་དང་སྦྲགས་མཇུག་བསྡུས་
གནང་ཡོད། ད་ེཡང་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བརོ་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེ་རྒྱལ་གླངི་
དནོ་གུབ་རྡ་ོར་ེལགས་དང་། 
རྒྱྱུ ད་སྨད་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་
དགེ་བཤེས་བླ་ོབཟང་ཕན་
བད་ེམཆོག་གིས་དབུས། ས་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་བརྩོན་
འགུས་རབ་རྒྱས་ལགས་
དང་། ས་གནས་འག་ོའཛིན་གི་སྐ་ུཚབ་
ལས་དུང་ཚེ་རིང་སྒལོ་དཀར་ལགས་བཅས་
གདན་ཞུས་ལརྟ་ཕབེས་པ་དང་། ཚོགས་
བཅར་བའི་ཁོངས་སུ་ཟླ་དུག་ཟབ་ཁིད་ཀི་
སླབོ་མ་རྣམས་དང་། དགུན་ཁའ་ིགུང་སེང་
དང་བསནུ་ནས་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ཟབ་སྦྱངོ་ད་ུ
ཕབེས་པའ་ིབདོ་ཁིམ་གི་སླབོ་ཕུག ད་ེབཞིན་
ཧུན་སུར་ས་གནས་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་འཛིན་
གྲྭའ་ིམི་མང་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་ ༡༥༠ 
སྐརོ་ཞིག་འད་ུའཛོམས་བྱུང་ཡོད། མཛད་

སྒའོི་ཐགོ་མར་སླབོ་དག་ེངག་དབང་ཡོན་ཏན་
ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུ་དང་ཟླ་དུག་ཟབ་ཁདི་
ཀི་ལས་བསྡམོས་སོགས་སནྙ་སྒནོ་ཞུས། ད་ེ
རསེ་ཟབ་ཁདི་ཀི་སླབོ་མ་ཟླ་བ་སིྐད་པ་ལགས་
ཀིས་རང་གི་མངོ་ཚོར་དང་དགོངས་འཆར་
གསུངས། ད་ེནས་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོརྣམས་
ནས་རྒྱྱུ གས་སྤདོ་རྩེ་མོར་སོན་པ་རྣམས་ལ་
བ་དགའ་དང་བསབླ་པ་མཐར་སོན་སླབོ་ཕུག་
རྣམས་ལ་ཕག་ཁེར་འབུལ་བཞེས་གནང་། 
ད་ེནས་རྒྱྱུད་སདྨ་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་དང་། ས་
གནས་འག་ོའཛིན་གི་སྐ་ུཚབ། ད་ེབཞིན་
ཆོས་རིག་དུང་ཆེ་བཅས་ནས་གསུང་བཤད་
གནང་གུབ་མཚམས། གངས་ཅན་རིག་
གནས་སླབོ་གྲྭའི་དགེ་ལས་ཡོངས་ལ་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཐུགས་རེ་ལེགས་
སྐསེ་རེ་ཕུལ་བ་དང་། སརླ་ཡང་ཟབ་ཁདི་
ཀི་སླབོ་མ་བསན་འཛིན་བླ་ོལྡན་ལགས་ཀིས་
རང་གི་མོང་ཚོར་གསུངས་པ་དང་འབལེ་
ཐུགས་རེ་ཆེ ་ཞུའི ་གསུང་བཤད་གནང་། 

ད་ེརསེ་མཐའ་རྒྱན་དགའ་སནོ་རནེ་འབལེ་
ད་ུཟབ་ཁིད་སླབོ་མ་ཁག་གཅིག་གིས་རིགས་
ལམ་གི་རྩདོ་གླངེ་དང་། བདོ་ཁིམ་སླབོ་
ཕུག་ཕ་ོམོ་རྣམས་ནས་རིག་གཞུང་འཁབ་
ས ོན ་ སོགས་གནང་ས ེ་མཛད་སྒ ོ་དགེས ་
དགའ་ིངང་གལོ་བར་གནང་ཡོད། ཟླ་དུག་ 
ཟབ་ཁདི་ད་ེན་ིཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་ཆོས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གསར་གཏདོ་དང་
ལག་བསར་གནང་བའི་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་ཀི་
ལས་རིམ་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། དའེ་ིདམིགས་

ཡུལ་གཙོ་བ་ོན་ིདངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལནྡ་པའི་
བདོ་རིགས་ན་གཞོན་ཁདོ་ད་ུབདོ་ཀི་སྐད་
ཡིག་དང་ནང་དནོ་རིག་པའི་གོ་རགོས་རྒྱ་
བསྐདེ་གཏངོ་བ་དང་། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོི་བཀའ་དགོངས་
བཞིན་སྐ་བ་ོརྣམས་ཀིས་ནང་པའི་གཞུང་
ལུགས་ཁག་ལ་སླབོ་གཉརེ་ཐུབ་པའི་ལམ་ལ་
བསྐལུ་རྒྱྱུ ་ད་ེཡིན། ཟླ་དུག་ཟབ་ཁདི་འདའི་ི
ནང་ད་ུརིགས་ལམ་དང་། གཞུང་། སདྐ་
ཡིག་ཅསེ་བསབླ་གཞི་སྡ་ེཚན་ཆེ་བ་གསུམ་ད་ུ
བགསོ་ནས། བསྡསུ་བླ་ོརགས་གསུམ་དང་། 
དབུ་ཕར་སོགས་ཀི་ང་ོསྤདོ། ད་ེབཞིན་སུམ་
རགས་སནྙ་ངག་བཅས་པ་སླབོ་ཁདི་གནང་གི་
ཡོད། སླབོ་དསུ་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་ཕི་
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་ཡིན་ཀང་། ༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་ལྷ་ོཕགོས་བཀ་ཤིས་ལྷུ ན་པ་ོ
དགོན་པར་ལམ་རིམ་ཁིད་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་
ཀི་བཀའ་ཆོས་བསྩལ་བའི་སབྐས་དང་བསནུ། 
སླབོ ་ ཕུག་རྣམས་གསུང་ཆོས་སུ ་བཅར་

ཞུགས་གནང་རྒྱྱུ ་སོགས་ལ་དམིགས་ནས་
ཟླ་བ་གཅིག་རིང་ཕར་འགངས་ཀིས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ བར་ཚྱུགས་ཡོད། 
རསེ་ལོར་རམ་འཆར་ལོའི་སྔནོ་རིྩས་ལོ་དསུ་
ནང་དའུང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་སླབོ་
ཕུག་གངས་ཚད་ངསེ་ཅན་ཞིག་བྱུང་ཚེ་སླབོ་
ཕུག་ཞལ་གངས་ ༢༥ བསྡ་ུབསྐངོ་གིས་ཟབ་
ཁིད་ཐངེས་གསུམ་པ་གོ་སིྒག་གནང་གཏན་
འཁལེ་ཡོད་པ་བཅས། །

དབུ་མའ་ིལམ་གི་ཟབ་སྦྱངོ་ལེགས་གུབ་བྱུང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༩ 
ནས་ ༣༡ བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་
དབུ་མའི་ལམ་གི་ལས་འཆར་གོ་སིྒག་ཚན་
པས་ལས་འཆར་བཀདོ་སིྒག་ལརྟ། རྒྱ་གར་
ལྷ་ོཕགོས་མེ་སོར་ཁུལ་ད་ུསླབོ་གཉརེ་གནང་
བཞིན་པའི་བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུག་བཅྱུ་དུག་
ལ་དབུ་མའི་ལམ་གི་ག་ོརགོས་སྤལེ་ཏ་ེཐངེས་
འདའིི་ཟབ་སྦྱངོ་འད་ིཉདི་མཇུག་ལེགས་པར་
སིྒལ་ཡོད།
 ད་ེཡང་ཟབ་སྦྱངོ་ད་ེབཞིན་ཐགོ་
མ་ལྡ་ིལིའི་མཐ་ོསླབོ་ཁག་གི་ནང་སླབོ་གཉརེ་
གནང་བཞིན་པའི་བདོ་རིགས་སླབོ་མ་ཚོར་
ག་ོརགོས་སྤལེ་བ་དང་། ད་ེརསེ་བྷངེ་ལོར་
དང་། བ་ྷརོ་ཊ། ཅ་ེནཱའ་ིབཅས་སུ་ག་ོསིྒག་
གནང་བ་ཞིག་ཡིན་སབས། ཐངེས་འདའི་ི
དབུ་མའི་ལམ་གི་གོ་རགོས་ལས་འགུལ་
སྤལེ་ཐངེས་ལ་ྔཔ་ད་ེཆགས་ཡོད་འདགུ ད་ེ

ཡང་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་གི་ཟབ་སྦྱངོ་གི་
དགསོ་དམིགས་གཙོ་བ་ོན།ི དབུ་མའ་ིལམ་
གི་བྱུང་རིམ་དང་ང་ོབ།ོ ཐབས་ལམ་སྐརོ་
ག་ོརགོས་རྒྱ་སྐདེ་བཏང་ས།ེ བདོ་དནོ་འཐབ་
རྩོད་མདནུ་སྐདོ་ཇི་ལྟར་དགོས་མིན་སོགས་
ལམ་སནོ་གནང་འདགུ
 ཐངེས་འདའིི་ཟབ་སྦྱངོ་ཐགོ་བདོ་
ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངསེ་སནོ་པ་
ཐུབ་བསན་བསམ་འཕལེ་ལགས་ཀིས་དབུ་
མའི་ལམ་གི་འཕལེ་རིམ་སོགས་ཀི་སྐརོ་ང་ོ
སྤདོ་དང་། ད་ིབར་གསལ་བཤད། ད་ེབཞིན་
ལན་འདབེས་གནང་ས་ེཟབ་སྦྱངོ་ལས་རིམ་
ལེགས་པར་མཇུག་སིྒལ་འདགུ
 ཟབ་སྦྱངོ་གོ་སིྒག་གནང་མཁན་
ཕི་དལི་ལས་བེད་བསན་འཛིན་བཀ་ཤིས་
ལགས་ཡིན་པ་དང་། ཟབ་ཁདི་པ་སལྐ་ལནྡ་
མཚོ་མོ་ལགས་དང་། བསན་འཛིན་བམས་
ཆེན་ལགས་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས། །

༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ རབ་གནས་མེ་སྤེལ་ལོའི་གནམ་ལོ་

གསར་དུ་བཞད་པའི་དགའ་སོན་རེན་འབེལ་ལ་འཚམས་འདིའི་

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།།

ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གི་ལས་དནོ་འཆར་སིྒག་དང་བྱུས་བཀདོ་ཀི་ཟབ་སྦྱངོ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ 
ཉནི་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀིས་གོ་སིྒག་འགོ་
ཕི་དལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དན་རནེ་ཚོགས་ཁང་
ནང་ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཁུལ་གི་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་དང་ལས་བདེ་རྣམས་ལ་ཉནི་གངས་
གསུམ་རིང་ལས་དནོ་འཆར་སིྒག་དང་བྱུས་
བཀོད་ཀི་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འཛུགས་གནང་ 

སོང་།
 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོ
ཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་བད་ེ
སིྐད་ཆོས་དབངས་མཆོག་དང་། ལྡ་ིལི་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀའ་ཟུར་བསན་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ིཁུལ་གི་སྐ་ུ

ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལགྷ་པ་མཚོ་སྒ་ོལགས། ཉ་ི
ཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལུང་རགོས་ལགས། 
བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ར་མགིན་རྡ་ོར་ེ
ལགས། ཕི་དལི་འཛིན་སྐངོ་འགན་འཛིན་
ཡེ་ཤེས་དབང་མོ་ལགས། འཕགས་བདོ་
འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་
ལས་བདེ། ཟབ་ཁདི་པ་སྐ་ུཞབས་ Dr. Peter 

Traub  ལགས། ཕི་དལི་ཁརོ་ཡུག་ཚན་པ། 
ད་ེབཞིན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་ལས་
བདེ་ཁག་གཅིག་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཐགོ་
ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་འཆར་སིྒག་
དང་བྱུས་བཀདོ་ན།ི ཕུགས་ཐག་རིང་པའོ་ི
དམིགས་ཡུལ་བསུྒབ་པར་ཇི ་ཙམ་གལ་

གནད་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་དང་། འཆར་སིྒག་
དང་བྱུས་བཀདོ་ལེགས་པ་ོཡོད་ན།
 ནསུ་ཤུགས་ལྡན་པའི་ལས་དནོ་

ཚགས་ཚྱུད་ཐགོ་གུབ་འབས་ཁ་གསལ་དང་། 
འདདོ་བླ་ོཁངེས་པ་ཞིག་ཡོང་ངསེ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་ལམ་སནོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།། 


