དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་

ཀྱི ་སྒྲོམ་གཞི འི་ནང་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི ་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་

པའི་བོད་རི གས་ཡོ ངས་ལ་མི ་རི གས་ས་གནས་རང་

སྐྱོང ་གི ་ གནས་བབ་ཚད་ལྡན ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པ་
ཞི ག་དགོས།
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བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ནསུ ་སྟོབས་གོང་སྤལེ ་གྱི་ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་རྡ་སར་ཚོ གས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༡

ཆོ ས་སནྟོ ་མཁན་གྱི་བླ་མ་དེ་ལ་བྱམས་བརྩེ་

ལམ་སནྟོ ་ལྟར།   ནང་སདྲི ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

མ་ཆགས་ཡོ ད་སྟབས།    ཨ་མའི་བྱམས་

གི་ཚོ གས་ཁང་དུ།   བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ནསུ ་

སེམས་ནང་ཇི ་ཙམ་གནས་ལ་འཁེལ་བ་བཟོ་

ངོ་ སྤ ྲོད ་གནང་མཁན་གྱི ་ བླ་ མ་ལྟ་ བུ ་ ནི ་ ཨ་

ཉིན་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི ་

གོ ་ སྒྲི ག ་འོག ་དབུ ས ་བོད ་ཀྱི ་ སྨན ་རྩིས་ཁང་

ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་རྡོ་རྫོང་དགོན་པར་
ཐུ གས་གསོའ་ི འཕྲིན་ཡི ག་གནང་བ།

བརྩེའི ་ བསླབ ་བྱ་དེ་ མ་འོང ས་པར་ཕྲུ ་ གུ འི ་
ཐུ བ་མི ན་ཨ་མར་རགས་ལུས་ཡོ ད། ཅེས་ཧ་

སབྟོ ས་གོང་སྤལེ ་གྱི་ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་
དབུ་འཛུ གས་གནང་ཡོ ད།

ལས་པའི་བཀའ་སླབོ ་ནན་པོ་ཕེབས་ཡོ ད།

དེ་ བཞི ན ་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ནང་ཨ་མ་

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོ ད་ ༩ ཐོག་སྐ་ུ མགནྲོ ་གཙོ་བོ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

ཟེར་དུས་བཀའ་དནྲི ་ཆེན་པོ་ཡི ན་པ་མཐའ་ན་

བྱུ ས ་འདིའི ་ ནང་མ་འོང ས་པར་ཚི ག་གི ་ གོ་ འབུ་སྲིན་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཤེས་བཞིན་ཡོ ད། ཨ་ ༄༅། །ཉེ་ཆར་རྡོ་རྫོང་རི ན་པོ་ཆེ་ཐེ་ཝན་དུ་སྨན་
སེང་ྒེ མཆོག་དང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ གནང་སྟེ་ཕལ་ཆེར་ལོ་དགུ་ཙམ་ཕྱིན་པ་རེད།    དོན་ཁ་གསལ་མེ ད་པ་སོགས་ཀྱི་ཀླན་ཀ་བྱུང་ མའི་བཀའ་དྲིན་དུས་ནམ་ཡང་བརྗེད་དུ་མེད།   བཅོས་གནང་བཞི ན་ཡོ ད་མུ ར་དགོངས་པ་རྫོགས་
མང་གཙོ འི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ ་རྣམ་ ལོ ་ངོ ་ དེ་ དག་གི ་རི ང་སྲི ད ་བྱུ ས་གཏན་ བ་ཡི ན་ན། བོད་ཡི ག་ནང་བཟོས་པའི་ཚི ག་ དེའི་ཐོག་དེང་སྐབས་ང་རང་ཚོ འི་སྤྱི་ཚོ གས་ ཡོ ད་པར་ཆོ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་གར་ཧི་
མཱ ་ ཅལ་ཀངྒ་ར་རྫོང ་ཁོང ས་གོ་ པཱ ལ ་པུ ར ་རྡོ་རྫོང ་
ི ་ནང་བུད་མེད་ཟེར་
པ། སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་ཁག་གཅིག བཀའ་ འབེབ ས་གནང་རྒྱུ ་དེ་ ཡང་ཕྱི ་ ནང་གཉིས ་ དོན་གང་ཡོ ད་པ་དེ་ལ་ཚང་མས་ངོས་འཛི ན་ ཙམ་མི ན་པར་འཛམ་གླང
དགོན་ཐུ བ་བསྟན་མདོ་སྔགས་རབ་རྒྱས་ཆོ ས་གླིང་
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ད་ལ་བྱམས་བརྩེ་དང་
ཟུར་རི ན་ཆེན་མཁའ་འག་ྲོ མཆོག    དེ་ ནས་གནོན ་ཤུ ག ས་ཡོ ད་མེ ད ་ལ་མ་ལྟ ས
གི ་མཁན་སླབོ ་འདུས་མང་ལ་ཐུ གས་གསོའི་འཕནྲི ་
ོ ་ གནང་རོགས། ཞེས་གསལ་ཁ་སནྟོ ་དགོས་
འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་སྲིད ་སྐ ང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་

སྲི ད ་བྱུ ས ་དོན ་ཚན་བརྒྱད་གཏན་འབེབ ས་

བཞི ན་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་བོད་མི འི་ས་

པར་ང་ཚོ འི་ སྤྱི ་ཚོ གས་ཀྱི ་དགོས ་མཁོ་རང་

པའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་ཆགས་སོང་།

གནང་བའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

བཟུང་བོད་པའི་སྤྱི ་ཚོ གས་ནང་ཕོ་མོ ་གཉིས་ ནས་ར་སྤྲོད་ཐུ བ་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་
ི ་ནང་
ལུས་པོའི་གྲུབ་ཆའི་ཐོག་ནས་ཁྱད་པར་གང་ ཡོ ད་པ་མ་ཟད། དེང་སྐབས་འཛམ་གླང

གནས་འགོ་འཛི ན་རྣམ་པ་དང་།   ས་གནས་

ལ་གཟིག ས་ནས་སྲིད ་བྱུ ས ་གཏན་འབེབ ས་

དགོན། གཞུང་དང་གཞུང་འབལ
ྲེ ་མི ན་པའི་

བཀའ་ཤག་སྐབ ས་བཅོ ་ ལྔ་ པའི ་

ཁག་ ༥༣ ནས་སླབོ ་གྲྭ་དང་དགོན་སྡ།ེ བཙུན་

ཚོ ག ས་པ་ཁག་བཅས་ནས་ཁ ྱོན ་མི ་གྲངས་

ལས་ཡུ ན ་རི ང ་དེ་སྔ་གཏན་འབེབ ས་གནང་

ནས་ཚོ གས་མི ་གྲངས་

གནས་སྟངས་དང་། དེ་བཞིན་དུས་ཀྱི་འགྱུར་

༡༦༦ དང་།   དེ་བཞིན་མཐོ་སླབོ ་ཁག་ ༢༣
༩༩

སོགས་ཁནྱོ ་

ཚོ གས་བཅར་བ་མི ་གྲངས་ ༣༤༨ ཙམ་ལྷན་

འཛོ མས་ཐོག་མཛད་སྒ་ོ དབུ་འབདྱེ ་གནང་།

སྐབ ས་དེར ་ཐོག ་མར་སྐུ་ མག ནྲོ ་

གཙོ ་ བོ་ དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་

སྣང་གསལ་ཞལ་ཕ ྱེ་ གནང་གྲུ བ ་མཚམས་
ཚོ གས་བཅར་བ་ཡོ ངས་སྐ་ུ བཞེངས་ཐོག་བོད་

བའི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་གཞི ར ་བཟུ ང ་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཀྱི ་

ལྡགོ ་དང་བསྟུན་ཏེ་འདིའི་ཐོག་སྣོན་འཕྲི་གང་
ཙམ་གནང་བ་རེད། སྣོན་འཕ་ྲི གནང་སླད་

སྤྱི ར་བོད་སྲིད་པ་ཆགས་པ་ནང་

ཡོ ད ་པ་དེ་ རེ ད ་མ་གཏོག ས་གཞན་ཕོ་ མོ འི ་

སྙངི ་རྗེ་རང་བཞི ན་གྱི་ཆེ་བ་ཡོ ད་པ་ང་ཚོ ས་ཁ་ ཡི ག་གནང་འདུག་པའི་ནང་འཁོད་དོན།
ནས་བཤད་པ་ཙམ་མི ན་པར་ཚན་རི ག་ཐོག་

བུད་མེ ད་འགོ་ཁྲིད་གང་མང་སླབེ ་ཐུ བ་པ་བྱ་

དབྱེ་འབྱེད་ཟེར་རྒྱུ འི་རི གས་འདི་བོད་པའི་ རྒྱུའི་དུས་ཚོ ད་ཀྱང་ཆགས་ཡོ ད།
བུ ད ་མེ ད ་ཚོ ར ་ཤེ ས ་ཡོ ན ་དང་།
སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ཧ་ལམ་མེད་པ་ཞི ག་ཕལ་ཆེར་
གསལ་པོ་ཡི ན་པ་ནི་ཚང་མས་ཧ་ཅང་གསལ་ ཆབ་སྲིད། དཔལ་འབྱོར། སྤྱི་ཚོ གས་ཡར་
པོ་མཁནྱེ ་གྱི་ཡོ ད།    བོད་ནང་ཆ་བཞག་ རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ནསུ ་པ་ཡོ ད། ནསུ ་

ུ ་པ་
པ་ཡི ན་ན། ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་རེ་ཟུང་ནང་ཁ་ྱོ པ་ཆེ ་ཆུ ང་ཟེར་རྒྱུ ་ཙམ་མ་གཏོགས་ནས
མེ ད ་འགན་འཁུ ར ་གནང་མཁན་ཟུ ང ་དྲུ ང ་ གས་བཟའ་ཟླར་ཉེས ་རྡུང་ཚད་མེ ད ་གཏོང ་ རང་ཆས་སུ་ཡོ ད་པར་བརྟེན། སོ་སོར་ནསུ ་
དང་དྲུ ང ་འཕར་གནས་རི མ་ཡན་གྱི ་ བུ ད ་ བ་ལྟ་བུ་དང་། ནང་གི་དབང་ཆ་མ་སྤྲད་པའི་ པ་གང་ཡོ ད ་པ་དེ་ དག་གདེང ་ཚོ ད ་ཀྱི ་ ཐོག ་
མེ ད་ལྷན་ཚོ གས་ཤི ག་ཟུར་དུ་བསྐངོ ་ཚོ གས་ གནས་ཚུ ལ ་རེ ་ ཟུ ང ་ས་ཁུ ག ་ལུ ང ་ཁུ ག ་ཁག་ ནས་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་སནྟོ ་ཐུ བ་དང་མ་ཐུ བ་པའི་

བོད ་མི འི་ སྒྲི ག་འཛུ གས་ནང་ཡོ ད ་པའི་བུ ད ་

རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་གླུ་དབྱངས་སུ་གྱེར།    གནང་སྟེ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པས་ གི ་ནང་ཕྲན་བུ་ཡོ ང་བཞི ན་ཡོ ད་པའི་གནས་ གནས་སྟངས་མང་པོ་ ཞི ག ་ཆགས་ཀྱི ་ ཡོ ད །
ུ ་པ་ས ནྟོ ་མ་ན ས
ུ ་པ་ཡི ན་ན་
དེ་ནས་བོད་བསྟན་སྲིད་མི ་རི གས་ཀྱི་ཆེ ད་སྐུ་ སྲིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་དེའི་ཐོག་ སྟངས་ཤི ག་རེད།    གང་བྱུང་བ་དེ་དག་ དེར ་བར ནྟེ ་ན ས
སྲོག་བླསོ ་གཏོང་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་ སྣོན་འཕྲི་གང་གནང་དགོས་པ་དེ་དག་ཚང་ སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མ་ཤེས་པ་ཟེར་ན་ འདྲ། སྟོན་ཐུ བ་ཀྱི་མེད་པ་ཡི ན་ནའང་འདྲ།

རྣམས་ལ་རས
ྗེ ་དྲན་མྱ་ངན་གུས་འདུད་མཚོ ན་

སླད་སྐར་མ་གཅི ག་རི ང་ངག་བཅད་གནང་

ི ་གི ་བཙུན་མ་
བསྟུན་བཙུན་དགོན་སྒྲོལ་མ་གླང

མ་གནང་བའི་ཐོག་འཆར་གཞི ་ཁག་བཀའ་ འདྲ།  ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ི གོམས་གཤི ས་ངན་ རྒྱུ་དང་རྐྱེན་མང་པོ་ཡོ ད་སྟབས། རྒྱུ་དང་རྐྱེན་
ཤག་ལ་འབར
ྱོ ་ཡོ ད། བཀའ་ཤག་ཏུ ་དཔལ་ པ་འཇགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནྟེ ་ནས་བྱུང་ ག་བར་ཐུ ག་འདུག དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་ཉིན་མ་

ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་དུས་

རྣམས་ནས་ཤི ས་བརདྗོ ་གསུང་འདོན་གནང་།

ཀྱི ་ འགྱུ ར ་འགྲོས ་དང་བསྟུན ་ལེ ག ས་བཅོས ་

འབྲས་སི ལ་འདེགས་འབུལ་ཞུས།   སྐབས་

ྲི ་ལྷག་པ་
ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢ ཉིན་ཕྱི་དལ

དེ་ རྗེས ་རྟེན ་འབྲེལ ་གསོ ལ ་ཇ་

གནང་དགོས་ཁག་ཆ་ཚང་གནང་སྟེ་ཉེ་ཆར་

དེར ་ནང་སྲི ད ་བཀའ་བླ ནོ ་འཁོ ར ་ལྷ ་ ཚང་

ཚེ ་རི ང་དྲན་རྟེན་ཚོ གས་ཁང་ནང་སྲིད་བྱུས་

འཚམས་འདྲི་ དང་སྦྲགས་ཐེ ང ས་འདི འི ་

གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་ཟིན།

བསོ ད ་ནམས་ས ྟོབ ས་རྒྱལ་མཆོ ག་གི ས་

ཚོ གས་ཆེན་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་གསུང་བཤད་
གནང་དོན།

བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་

ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

པོ་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་ལྟར།   ཕྱི་ལོ་

༢༠༠༨ ལོར་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་

ུ ་སྟོབས་གོང་སྤལ
པས་བུད་མེད་ནས
ེ ་འདི་ཉིད་

གལ་ཆེ ན ་པོ་ ཞི ག ་ལ་དགོང ས་པ་བཞེས ་ཏེ་

གཏན་འབེབ ས་བྱུ ང ་བ་ཁག་ཡོ ང ས་ཁྱབ་

བ་མ་གཏོགས་ང་རང་ཚོ ་བོད་མི འི་སྤྱི་ཚོ གས་ གཉིས་དང་ཕདྱེ ་ཀའི་རི ང་སོ ་སོ ར་དགོངས་
ནང་ཆོས་དང་འཇིག་རནྟེ ། ལམ་ལུགས་གང་ ཚུ ལ་གང་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ད་རེས་སྤུང་ཐུ བ་པ་
གི ་ཐོག་ནས་ཆ་བཞག་པ་ཡི ན་ནའང་ཁྲིམས་ ཞིག་དང་། རྗེས་མ་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་
དང་སྒྲིག་གཞི། ལམ་ལུགས་དེ་འདྲའི་ཐོག་ གཞི ར་ཡོ ད་པ་གཞི ་བཟུང་བོད་པའི་བུད་མེད་

དོན ་བརྒྱུ ད་བསྟན་པའི་ གསལ་བྱེད ་
སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་རྡོ་རྫོང་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་ངག་
དབང་ཡོ ན ་ཏན་ཆོ ས ་ཀྱི ་ ཉི་ མ་མཆོ ག ་ཐེ་ ཝན་དུ་
སྨན་བཅོས་འཕྲོད་བཞེས་གནང་བཞི ན་ཡོ ད་མུ ར་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་གླ་ོ བུར་
དགོ ང ས་པ་གཞན་དོན ་དུ་ གཤེ ག ས་ཡོ ད ་འདུག ་
པར།   འདི་ག་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཆོས་རི ག་
ལས་ཁུ ང ས་འགོ ་ ལས་ཡོ ང ས་ནས་མྱ་ངན་གུ ས ་
འདུད་དང་སྦྲགས། དེ་གའི་མཁན་སླབོ ་འདུས་མང་
ཡོ ངས་དང་། མཚུངས་མེད་ཁམས་སྤྲུལ་རི ན་པོ་
ཆེ་དང་གྲུ་གུ་ཆོས་རྒྱལ་རི ན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་
དབུས་གཞི ས་བྱེས་ཞལ་སླབོ ་དང་སྐུ་ཉེ་འབྲེལ་ལྟསོ ་
ཡོ ངས་ལ་ཐུ གས་གསོ་གཏིང་ཟབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
བདེ་བར་གཤེ གས་པ་སྐྱབས་ར་ྗེ གྲུབ་
དབང་རྡོ་རྫོང་སྐ་ུ ཕྲེང་བརྒྱད་པ་མཆོག་ནི། བསྟན་
པ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དོན་བརྒྱུ ད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་
པའི ་ བསྟན་པ་སླར ་གསོ ་ དང་བརྒྱུ ད་འཛི ན་ཐོག ་
ཕྱག་རྗེས་ཆེ་ཞི ང་། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོ ན ་སྐུ་ ཕྲེང ་བཅུ ་ བཞི ་ པ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་
དབུ ས ་པའི་ བོད ་མི འི་ ཆོ ས ་སྲིད ་དབུ ་ ཁྲིད ་རི མ ་པ་
དང་མཐུ ན་ཕྱོགས་ཀྱི་འབྲེལ་རྒྱ་ཤི ན་ཏུ ་བརྟན་པའི་
བླ་མ་ཞི ག་ཡི ན་པས།    མཛད་བཟང་དེ་དག་ལ་
རས
ྗེ ་སུ ་ཡི ་རང་ཞུ ་བ་དང་ཆབས་ཅི ག་རི ན་པོ་ཆེ ་
དམ་པའི་ཐུ གས་དགོངས་ཟབ་མོ ་ཡོ ངས་སུ ་རྫོགས་
པ་དང་། སླར་ཡང་བོད་ཀྱི་བསྟན་འགྲོའ་ི དོན་དུ་
ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་རི ན་པོ་ཆེ ་མྱུར་དུ་བནྱོ ་པའི་
སྨནོ ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།   ཞེས་འཁོད་འདུག །

ནས་ཕོ་ མོ ་ དབྱེ་ འབྱེད ་ཀྱི ་ ལམ་སྲོལ ་གཏན་ ཚོ ་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་ལས་རི གས་ནང་ལས་འགན་
འབེབས་བཟོས་པ་ཞི ག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མེ ད། འདྲ་མི ན་འཁྱེར་ཐུ བ་པ།   རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་

ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

བུ ད ་མེ ད ་གཞན་དང་ལྷན ་དཔུ ང ་པ་མཉམ་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡ གཤི བས་བྱས་ནས་ཕེབས་ཐུ བ་པ་ཞིག་ད་རེས་
༄༅།།༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ་ མཛད་
གནང་བ་དེ་དག་ལག་ལེན་བསྟར་ཕྱོགས་ཐད་ ཉིན་བུད་མེ ད་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚོ གས་ཐེངས་ ཚོ གས་ཆེ ན་འདི་བརྒྱུ ད་ནས་ཡོ ང་ཐུ བ་པའི་
འཕྲིན་དང་གསུང་ཆོས་ཁག དེ་བཞིན་
ད་རེས་ཚོ གས་ཆེན་ཞི ག་བསྐངོ ་ཚོ གས་གནང་ བཞི ་ པའི ་ ཐོག ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་ རེ་བ་དང་ཡི ད་ཆེས་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད།   ཅེས་
བོ ད ་དོ ན ་སྐོ ར ་གྱི ་ བརྙན་འཕྲི ན ་གསར་
ཐུ བ་ན།
ཞེས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས།  བྱམས་བརྩེ་ གསུ ང ་བཤད་གནང་ར ྗེས ་དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་
འགྱུར་གཟིགས་བློ་ཡོད་ཚེ། དྲ་རྒྱའི་
ྱོ ་མཆོ ག་གི ས་ཚོ གས་འདུ་དབུ་འབདྱེ ་ཀྱི་
འདི་ལྟར་ཆགས་ཡོ ད། རྩ་བའི་བུད་མེད་ཀྱི་ ཞེས་པའི་བཟང་པོའ་ི ཡོ ན་ཏན་ནི། ཐོག་མར་ སྐང
ཁ་བྱང། www.tibetonline.tv ཐོག་
ུ ་སྟོབས་སྤལ
ནས
ེ ་བའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི ་ཕྱག་དེབ་ མ་ནས་བྱུང་བ་དང་། ཆོས་སནྟོ ་མཁན་གྱི་བླ་ གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད།།
གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།།
རྣམ་པ་ཚང་མའི་ཕྱག་ལ་འབར
ྗེ ་སུ་བྱུང་བ་རེད། དེར་བརནྟེ ་
ྱོ ་ཡོ ད།  སདྲི ་ མ་ནི་དེའ་ི རས
སྲི ད ་བྱུ ས ་གང་གཏན་འབེབ ས་
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༦ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༢
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སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ས་བོད་མི འ་ི འཚེ ་མེད་ཞི ་བའི་འཐབ་རྩོད་
ནས་བླ་ོ སྐྱེད་བླངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༨ སྤྱི ར ་འཛམ་གླིང ་ནང་ཚོ ག ས་སྡ་ེ ཁག་མང་

ཉིན་ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ པོ་ ཞི ག ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེ ་ བའི ་ གནས་
དང་སྲང་ལམ་སླབོ ་གྲྭ་

Streetschool

ཞེས་ སྟངས་འོག་གནས་བཞི ན་ཡོ ད་སྟབས།   དེ་

ཅེ ས ་ངོ་ སྤྲོད ་གྲུ བ ་མཚམས་སྐུ ་

ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེས། བཙན་

བྱོལ་བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་དང་།   ད་ལྟའ་ི

བོད་ནང་གི ་བོད་མི འི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་
གི ་གནས་སྟངས། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ ༸སྐུ་ ཚེ འི་ རླ བ ས་ཆེ ན ་གྱི ་
མཛད་ཁུར་གཙོ་བོ་གསུམ་དང་། མགོན་པོ་

གང་ཉིད་མཆོག་གི ་ཐུ གས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་

གསུ མ་དེས ་འགྲོ་ བ་མི ་རི གས་སྤྱི ་ ཡོ ང ས་
ལ་གལ་གནད་ཇི ་ ཙམ་ཆེ ་ མི ན ་སྐར
ོ ་བཅས་

བར ྗོ ད ་གཞི ་ཁག་གསུ མ་གྱི ་ ཐོ ག ་གསུ ང་

པ་གཉིས་ཐུ ན་མོང་ཐོག   ཡུལ་དེའ་ི གྲོང་ དག་ལ་ང་ཚོ ས ་ངེས ་པར་དུ་ དོ་ སྣང་བྱེད ་
ཁྱེར་ཇོ་ཧ་ན་སི ་བྷག་ Johannesburg ཏུ ་རྟེན་ དགོས་པ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་ཀྱང་།   ང་ཚོ ས་

གཞི ་བྱས་པའི་པྲོ་ཊི ་ཝན་ཌ་རར་
Wanderer Hotel

Protea

ཆེ ད ་མངགས་བོད ་མི ་ ཚོ ར ་རྒྱབ་སྐྱོར ་བྱེད ་

དེ་བཞི ན་

བོ ད ་མི ་རྣམས་ཀྱི ས་རྒྱ་ནག་

ཞེས་པའི་གསོལ་མགྲོན་ དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།

ཁང་དུ་སླབོ ་ཕྲུག་དང་ཕ་མ།

དོན་གཉེར་ཅན་ཁག་གཅི ག་བཅས་ཁྱོན་མི ་ དམར་པོའ་ི དབང་སྒྱུར་འོག  དམ་བསྒྲགས་

བཤད་གནང་།

སྐབ ས་དེར ་གཞོན ་སྐྱེས ་བཞི ས ་

སྤྱི ་ ཚོ ག ས་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞི འི ་ ཁེ ་ ལས་ གཞི ་བཅོལ་ནས་རང་གི ་མངོན་འདོད་བསྒྲུབ་
Klasie

ཐབས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་སྟབས།   ང་ཚོ འ་ི

རྣམས་ལ་སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོ ད ་དངོས ་གྲུ བ ་

མྱོང་ནས་བླ་ོ སྐྱེད ་མང་པོ་ཞི ག་བླང ་ཐུ བ ་རྒྱུ ་

པ་སྐ་ུ ཞབས་ཀ་ལ་སི ་ཝེ་སེལ་སི ་

Wessels

ལགས་ཀྱིས་ཚོ གས་བཅར་བ་

བླ་ོ གསལ་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ ས་བོད་མི འི་ཉམས་

ཡུ ལ་དུ་ བདེན ་པའི ་ ཉི་ མ་འཆར་རྒྱུ འི ་ རེ ་

བ་དང་མངོན ་འདོད ་དེ་ དག་ཤེ ས ་རྟོག ས་
ཐུ བ ་པ་སོ ག ས་ཕན་ཐོག ས་རྒྱ་ཆེ ་ བྱུ ང ་སྐར
ོ ་

གསུངས།།

བོད་ཀྱི་སྐ་ུ ཐང་འགྲེམས་སྟོན་

མཚོ ་སྒ་ོ ལྷག་པ་ལགས་དང་།

ཤི ས་ཐག་གཅོད།

དྲུང་ཆེ་བཀྲ་
དོན་གཅོད་ཟུར་པ་ཨ་

ཏི ་ ཤ་ལགས་བཅས་ནས་ཨི ན་སྐ ད ་དང་།
རྒྱ་རི ག ས་འབྲེལ ་མཐུ ད ་པ་འབའ་པ་སྐལ ་

བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས་རྒྱ་སྐད་ཐོག་

ཐེངས་ ༣༤ འཚོ གས་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནང་

ཆེ ་མཆོ ག་དོགས་གཞི ་ཧ་ཅང་ཆེ ་བའི་གནས་

སྤྱི་དང་ལྷག་པར་བོད་ནང་གི ་བོད་མི འི་འགྲོ་

བཅས་དང་ཐུ ག་འཕྲད་གནང་ནས། རི ན་པོ་

གི ་ འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་གི ་ གནས་སྟངས་

སྟངས་འོག་རྒྱའི་བཙོ ན་ཁང་དུ་གླ་ོ བུར་དུ་སྐུ་ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞེན་ཇེ་
གྲོངས་པ་དེར་ངེས་པར་དུ་དྲང་བདེན་ཐོག་

ནས་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ སྤྱི ་ ཚོ གས་ཀྱི ས ་ར ག
ྟོ ་ཞི བ ་

གནང་ཆེ ད ་འབོད ་སྐུལ ་ཞུ ་ གཏུ ག་གི ་ ལས་

སྡུག ་ཏུ ་འག ་ྲོ བཞི ན ་པའི་ གནས་སྟངས་སྐར
ོ ་

གླངེ ་སླངོ ་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན།
གནང་འདུག

ཞེས་ཁས་ལེན་ཡང་

དེ་བཞི ན་ཌེན་མག་གས
ྲོ ་ཚོ གས་

ཐོབ་ཐང་གི ་ཆེ ས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་ཚོ གས་ཆུང་
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བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཁོ་མོས་བོད་ནང་

གི ་ བོད ་མི འི་ འག ་ྲོ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ལ་བརྩི་

Michael Aastrup Jensen

གསུང་དོན།

མཆོག་གི ས་

སྤྲུལ་སྐ་ུ བསྟན་འཛི ན་བདེ་
ལེ གས་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ལ་གོད་ཆག་ཕོག་

པ་དེ་ང་ཚོ ས་ནམ་ཡང་རྗེད་ཐབས་མེད། ད་

མེ ད་རྡོག་རོ ལ་གཏོང་བཞི ན་པ་མི ག་མཐོང་

རེ ས་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ་ཚ་མོ འི་སྐད་ཆར་

ཐུ བ་པ་འདི་ནི་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེ ན་པོ་

ཞི ག ་ཡི ན་པ་དྲན་གསོ ་ སླངོ ་བ་ལྟ་ བུ ་ བྱུ ང ་།

ལག་ཟི ན ་གྱི ་ དཔང་རྟགས་ར་སྤ ྲོད ་གནང་ ཉན་སྐབས་བོད་ནང་གི ་གནས་སྟངས་ཇི་འདྲ་
ཞི ག་ཡི ན།

དེར ་བརྟེན ་དེ་ རི ང་ཉི་ མ་ལྷ ་ མོ ་

ཞེས་གསུངས།།

ལགས་ཀྱི་གནས་ཚུ ལ་ལ་ཉན་རྒྱུ འི་གོ་སྐབས་

སོགས་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོ ད།

ཐུ ག ས་སྣང་ཆེ ན ་པོས ་ད་ལྟ འི ་ བོད ་ནང་གི ་ ཟས་ལ་རོལ་འདུག་པ་བཅས།།

སྤྱིར་བོད་ནང་གི ་གནས་སྟངས་

ཕྱི་ཚེ ས་

༡༨

ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་

ཚོ ད་ ༤ པ་ནས་མི ་རི གས་འདྲ་མི ན་ཁྲོམ་

སྲོལ་ཡོ ད་པ་ལྟར།   འདི་ལོའ་ི དུས་སྟོན་ ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག

བཙུགས་པ་མ་ཟད།   ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་

སྐར
ོ ་གོམ ་བགྲོད ་ཀྱི ་ ལས་འགུ ལ ་སྤལ
ེ ་འགོ་

༦

པ་ཙམ་ལ་བོད་ཀྱི་གཞས་སྣ་འཁྲབ་སྟོན་

ཚེ ས་ ༡༩ བར་ཉིན་གསུམ་རི ང་རྒྱལ་ས་ དེའི་ཐོག་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ གནང་།
ཁེན་བྷ་ེ རྭར་ཚོ གས་ཡོ ད། དུས་སྟོན་གཙོ་ ནས་ག ང
ྲོ ་ཁ ྱེར ་སི ་ ཌི ་ ནིར ་གནས་སྡདོ ་དགེ་

རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་མི ་འདྲ་བ་ཁག་དགུ ་

དེ་བཞི ན་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་

འབྱུང་འགྱུར་
མི འ་ི ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོ གས་པ། གསར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོ གས་

སོགས་ཆེ ད་མངགས་བོད་ཀྱི་ཆོ ས་དང་རི ག་ བོད་མི འི་གནས་སྟངས་སྐརོ ་སོགས་འདྲི་རྩད་

ཡའི ་ རི ག་གཞུ ང ་སྣ་མང་གི ་ དུས ་ས ནྟོ ་དེ་ ལྷག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། མི ་

སྐྱོང་བ་ལྟར་ན། ཐེངས་འདིར་དུས་སྟོན་ཐོག་ བཤེ ས ་ངག་དབང་བརྩོན་འགྲུ ས ་ལགས་

འགོད་པ།

མཆོག་གི ས།

འབྲེལ་ཡོ ད་སོ་སོར་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་། རི ག་
གཞུང་།

དེ ་ ཡང་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ དུ ས ་ས ྟོན ་

Cervenka

འགུལ་ཤུ གས་ཆེ་སྤལེ ་བཞི ན་འདུག

གནང་བ་མ་ཟད།   སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་

དེའང་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེ ས་ ༡༧ ནས་

གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི །   རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འགྲོ་བ་

དེ་ཡང་འཇར་མན་འག་ྲོ བ་མི འི་ ཀྱི ་ ཕྱི ་ འབྲེལ ་ལས་དོན ་ལྷན ་ཁང་གི ་ མགྲིན ་

པ་དང་།

བཞི ན་ལོ་སྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༢   ནང་འཚོ གས་ འབོར་འབུམ་གཉིས་དང་ཁྲི་ལྔ་ཙམ་དུས་སྟོན་

ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ འབ ལ
ྲེ ་ཡོ ད ་ལས་བ ྱེད ་དང་ འཛི ན་སྐ་ུ ཞབས་ཌེ་ཝི ་ཌི ་ཀར་ཝེན་ཀ་ David

གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཡོ ད་བཞི ན་དུ།   རེ་

ི ་དབུས་སའི་གྲོས་ཚོ གས་མཐུས་མི ་སོགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་
ཨོ ་གླང
དང་རི ག་གཞུང་འགྲེམས་སྟོན་ལ་དོ་སྣང་རྒྱ་ཆེ་གནང་བ།

།སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ བཅུ་ཙམ་གྱི་མི ་རི གས་མི ་འདྲ་བ་སུམ་བརྒྱ་

ཌེན། ཌེན་མག  སི ་པེན་བཅས་ཀྱི་ཕྱི་སྲིད་ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐབྱོ ་ཚན་པའི་འགན་

སྟངས་དངོས་སུ་མཐོང་ཐོས་མྱོང་གསུམ་ལ་

རྡོ་རྗེ་ ལགས་ངོ་ སྤྲོད ་གནང་བ་དང་སྦྲགས།   རེད།

༄༅།

སུ་ཝི ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ ཕྱི ་ སྲི ད ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ འགྲོ་

ཁོང ་ཚོ ་ རྡ་སར་ཕྱི ན ་ནས་བོད ་མི འི ་ གནས་

ཐག་མ་ཆད་པར་སྔ ་ ཕྱི ་ མ་གཏོག ས་རང་

བརྗེ་ ལེ ན ་ལས་འཆར་བཀོད ་སྒྲི ག ་པ་དང་། གྱི ་ རི ང་འཚེ ་ མེ ད ་ཞི ་ བའི ་ ཐབས་ལམ་ལ་

མན་དང་ཅེག་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ།

ཕྱོགས་མཚུ ངས་ཅེག་སྤྱི ་མཐུ ན་

གི ་ ཚོ ར་བ་དང་སྦྱར་ནས་གསུ ང་སྐ བ ས།  

ཁོང་ཚོ ས་རྒྱ་མི ་རི གས་ལ་ཞེ་འཁོན་དང་སྡང་

སྐབས་དེར་ཐོག་མར་ཤེ ས་ཡོ ན་ ཟུག་མེད་པའི་ཐོག   མི ་ལོ་ ༦༠   ཙམ་

ལགས་དེང་སྐབས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་འཇར་

སྔ་རྡ་སར་བསྐྱོད་པའི་ཉམས་མྱོང་སྐར
ོ ་རང་

བརྟེན་ནས་བོད་མི ་ཚོ ར་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་

གནང་འདུག

༄༅། །སྤྲུལ་སྐ་ུ བསྟན་འཛི ན་བདེ་ལེགས་ ཐོབ ་པ་འདི་ ང་རང་ལ་མཚོ ན ་ན་ཆེ ་ མཐོང ་
རི ན་པོ་ཆེ ་དམ་པ་ཁོང་གི ་ཚ་མོ ་ཉི་མ་ལྷ་མོ ་ ཐོབ་པའི་ཚོ ར་བ་ཞི ག་བྱུང་། ཞེས་གསུངས།

ཤེ ས ་ཡོ ན ་བརྗེ་ ལེ ན ་ལས་གཞི འི ་ ཁོང ས་དེ་

གྲངས་ ༥༠ བརྒལ་བར།   ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ དང་མནར་གཅོད་སོགས་དཀའ་སྡུག་བཟོད་
ལས་རི མ། ཞེས་པའི་མཛད་སྒ་ོ ཞི ག་གོ་སྒྲིག་ ཐབས་བྲལ་བ་ཞི ག་མྱངས་ཡོ ད་ཀྱང་།

ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ལྔའ་ི ནང་ཞུ་གཏུ ག་གི ་ལས་
ི ་མཉམ་འབྲེལ་
འགུལ་སྤལེ ་མཐར་འཛམ་གླང
རྒྱལ་ཚོ གས་སུ་རེ་འདནུ ་བཏོན་པ།

དུས་སྟོན་སྐབས་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་

གཞུ ང ་གི ་ གྲོས ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འཐུ ས ་མི ་དང་།
གདན་ཞུ ས ་ཐོག ་དཀྱི ལ ་འཁོ ར ་བཞེ ང ས་ ཁེན་བྷ་ེ རྭ་དབུས་སའི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་

གཞུ ང ་འག མ
ྲེ ས་སནྟོ ་ཡོ ད ་སར་ཕེབ ས་ནས་ གནང་བ་མ་ཟད།   བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ཁ་

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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༄༅།

༢༠༡༧ རོ་ཊོ་རི ་ཞི ་བདེའ་ི སླབོ ་ཡོ ན།

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཤེས་

rotary-peace-center- fact- sheet

རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་ ༢༠༡༧ རོ་ཊོ་རི ་ཞི ་

6. Chulalongkorn University, Bang-

ཡོ ན་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུར།   ཨ་རི ར་

University link – http://www.rotary-

ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་རོ་ཊི ་རི ་སླབོ ་ཡོ ན་ཞུ་ཡུལ་

University fact sheet link – https://

བདེའི་ གཙུ ག ་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ སླབོ ་

kok, Thailand

རནྟེ ་གཞི ་བྱས་པའི་རོ ་ཊི ་རི ་རྒྱལ་སྤྱི འི་ལས་

chula.org/

གྲགས་ཅན་མཐོ་སླབོ ་དྲུག་ཡོ ད་པ་ནི།

my.rotary.org/en/document/rotary-

ཨ་

རི ར་མཐོ་སླབོ ་གཅིག་དང་། ཉི་འོང་། ཨི ན་

ཡུལ། ཨོ ་སོ་ཀྲོ་ལི ་ཡ། སི ་ཝི ་ཌེན། ཐ་ཡེ ་

peace-center- chulalongkorn- university-fact-sheet

ཨང་ཤོག་ (only if you are applying for
Duke UNC)

བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུ ས་ཐོག་ས་

གནས་འགོ་འཛི ན་དང་།

ཡང་ན་བོད་མི འ་ི

སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ལས་བྱེད ་ཟུ ང་དྲུ ང ་དང་

བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༦ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༢ 3

ལོ་བཞི ་ཅན་གྱི་ལག་ཁྱེར་སླབོ ་ཚན་ B.Sc.
B.Ed. Integrated Course སླབ
ོ ་བསྡ་ུ གསལ་
བསྒྲགས།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཤེས་རི ག་ ༤། གཟུགས་གཞི ་བདེ་ཐང་ཡི ན་པའི་སྨན་
༣། ལྡ་ི ལི ར་འདེམས་རྒྱུགས་སྐབས་སུ་ཆ་ ལས་ཁུངས་དང་ཝ་རཱ་ཎཱ་སི ་དབུས་བོད་ཀྱི་ པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ།
གཙུ ག ་ལག་སླ བོ ་གཉེར ་ཁང་གཉིས ་ཟུ ང་ ༥། སླབོ ་ཡོ ན་དང་། ཟས་གྲོན་སོགས་ཤེས་
རྐྱེན་ཡི ག་ཆ་ངོ་མ་མཉམ་ཁྱེར་དགོས་རྒྱུ།
ཡན་གྱི་དག་མཆན་འཁོད་པ་དགོས་རྒྱུ།

སྦྲེལ་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ནང་བྷུན་

རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་ནར་གཏོང་གནང་རྒྱུ།

འཚང་སྙན་འབུལ་སྟངས།

ཏར་དགེ་འོས་མཐོ་སླབོ ་ཁང་དུ་འཛི ན་རི མ་ ༦།

སླབོ ་ཐོན་ཟིན་མཚམས་ཉུ ང་མཐར་ལོ་

document/rotary-peace-fellowship-

དུས་ཡུན་ཅན་གྱི་ B.Sc. B.Ed. Integrated ༧། འདེམས་སྒྲུག་གནང་ཕྱོགས་འཛི ན་རི མ་

འཚང་སྙན་འབུལ་སྟངས་ཀྱི ་ལམ་སྟོན་ཡི ག་ བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཚན་རི ག་སྡ་ེ ཚན་ཁོངས་ནས་ ༥ སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ཏུ ་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུའི་ཁས་
འཚང་སྙན་འབུལ་ སླབོ ་ཡོ ན་གྱི་ཆ་རྐྱེན།
མཁན་སླབོ ་ཕྲུ ག ་ཚོ ས ་སོ ་ སོ འི ་ འདོད ་མོ ས ་ ༡། ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ ཆ་འདི་ནས་ https://my.rotary.org/en/ སླབོ ་ཐོན་སླབོ ་མ་གྲངས་ ༢༠ ལ་ལོ་བཞི ་ ལེན་ཞུ་དགོས།
ལེནཌ་བཅས་སུ་ཡོ ད།

ལྟ ར ་མཐོ་ སླ བོ ་གཅི ག ་འདེམ ས་སྒྲུ ག་གི ས ་ ཉུ ང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལོན་པའི་ཨང་
དེའི་ཁོངས་སུ་སླབོ ་ཚན་གང་རུང་གཅི ག་གི ་ ཤོག་དང་ལག་ཁྱེར།

application-guidelines

ཐོག་དགོས་མཁོ་ཡི ག་ཆ་ཁག་ཤེས་རི ག་དྲུང་ ༢། ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ དང་།
ཆེའ་ི མཚན་ཐོག་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༧ སླབོ ་ཚན་དང་མཚུ ངས་པའི་ཉུ ང་མཐར་ལོ ་ རྒྱུན་དུ་དྲི་བ་ཁག་འདི་ནས་
འགྱངས་མེད་འབྱོར་དགོས།

གསུ མ ་ལས་ཀ་བྱས་པའི ་ ཉམས་མྱོང་ངམ་
དྭང་བླངས་གནང་མྱོང་བའི་ལག་ཁྱེར།

མཐོ་སླབོ ་དྲུག་གི ་དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་།
1. Duke University and University of
North Carolina, USA University link –
http://rotarypeacecenternc.org/
University fact sheet link – https://
my.rotary.org/en/document/duke-uncrotary-peace-center-duke-universityand-unc-chapel-hill-fact-sheet
2. International Christian University,
Tokyo, Japan
University link – https://rotaryicu.
wordpress.com/
University fact sheet link – https://
my.rotary.org/en/document/rotarypeace-center- international- christianuniversity-fact-sheet
3.University of Bradford, Bradford,
UK
University link – https://rotaryicu.
wordpress.com/
University fact sheet link – https://
my.rotary.org/en/document/rotarypeace-center- international- christianuniversity-fact-sheet
4. University of Queensland, Brisbane,
Australia
University link – http://www.bradford.
ac.uk/social-sciences/peace-studies/
index.php
University fact sheet link – https://
my.rotary.org/en/document/rotary-

༣།

འཚང་སྙན་བའི་སྐྱེས་ལོ་སྐྱེས་ཚེ ས་

༤།

འཛི ན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་བོད་པའི་སླབོ ་གྲྭ་

༡༩༨༢།༡།༡ དང་དེའ་ི རྗེས་སུ་ཡི ན་པ་དགོས།

༡༣།

འཕེར་བ།

ཨི ན་སྐད་འབྲི་ཀླགོ ་བཤད་གསུམ་

༢༠༡༧།༤།༧

འཚང་སྙན་འབྱོར་ཚེ ས།

འགྱངས་མེད།

education/uppsala_rotary_peace_center/
University fact sheet link – https://
my.rotary.org/en/document/uppsala-

གཟིགས་ཐུ བ་པ་བཅས།

ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༡༥ འགྱངས་ ༨།

ཞུ་སྙན་འགེངས་ཤོག་ཤེས་རི ག་ལས་

མེད་ཞུ་སྙན་འབུལ་དགོས།

ཁུངས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་

ཀ༽  དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།

གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག ་སྦྲག་བརྒྱུ ད་ཤེ ས ་རི ག ་

༡། ཤེས་རི ག་སླབོ ་ཡོ ན་སྡ་ེ ཚན་ནས་ཆ་རྐྱེན་ ༡། འཛི ན་རི མ་ ༡༢ རྒྱལ་ཡོ ངས་ཡི ག་
ཚང་བའི་འཚང་སྙན་བ་སོ་སོར་ཁ་པར་དང་ རྒྱུ གས་ནང་བོད་ཡི ག་སོགས་ཨང་ཐོབ་ཉུ ང་

དྭགོ ས་འདྲི་ཞུ་ཡུ ལ།

Ngawang Yonten & Tsering Choezom
Email: doe.lobyon@tibet.net &
scholarship@tibet.net
Phone: +91-1892-222572/222721
Facebook: www.facebook.com/doe.
lobyon/

www.sherig.org

ནས་

ཕབ་ལེ ན ་གྱི ས ་ཞི བ་ཕྲ་བཀང་ས ་ྟེ གཤམ་
ལས་ཁུངས་སུ་དུས་བཀག་ནང་ཚུ ད་འབར
ྱོ ་

ཟིན་པ་དགོས།

༢། འཛི ན་གྲྭ་ ༡༢ པའི་ལག་ཁྱེར་དང་

སྐྱ་གསོལ་མགྲོན་ཁང་དུ་གཞི ་རི མ་འོག་མའི་

www.tibet.net/mwa

པའི་ལག་ཁྱེར་དང་ཨང་ཤོག རྒྱ་གར་ནང་

ཟིན་པ། དོ་བདག་སོ་སོ་དང་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱི་
དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ ༢༠༡༦།༡༢།༣༡ བར་
མཐོ་སླབོ ་དང་ལས་

ཁུངས་གཉིས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར།
IELTS

TOEFL or

ཨང་ཤོག ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང་

ཡི ག་ཆ། སོ་སོའ་ི ལོ་རྒྱུས། འབྲི་རྩོམ།

GRE

།ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ དང་འབྲེལ་བའི་སླབོ ་ཁྲིད་བྱེད་ཕྱོགས་དང་

གསུམ་རི ང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕག
ྱོ ས་སྦལ
ེ ་ཀོབ་ས་ བརྗེ་རེས་གནང་ཡོ ད།

གྲངས་གསུམ།

གཙང་འབུལ་ཟིན་པ།

གཞི ་རི མ་འོག་མའི་ཚན་རི ག་སླབོ ་དེབ་ངོ་སྤྲོད་
ཟབ་སྦྱོང་།

ཟླ་ ༢ ཚེ ས ༡༨ ནས་ ༢༠ བར་ཉིན་ ཐབས་ལམ་བཅས་སླབོ ་ཁདྲི ་དང་ཉམས་མྱོང་

༡། འདྲ་པར་མཚོ ན་ཅན་ཚད་གཞི ་ ༼༢།༢༽

གཏན་སྡདོ ་ཆོག་པའི་ལག་ཁྱེར་དུས་འགྱངས་

University link – http://www.pcr.uu.se/

peace-fellowship-application-faq.

གོ་སྒྲིག་ཞུ་གཏན་འཁེལ་བ་བཞི ན་ ༡༢ ཡི ག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ལ་གཞི ་བཅོལ་

གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་རི གས་ནས་ཕྱི ་ རྒྱུ།

༄༅།

5. Uppsala University, Uppsala, Sweden

my.rotary.org/en/document/rotary-

དགོས་མཁོ་ཡི ག་ཆ་ཁག

ཨང་ཤོག ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་

fact-sheet

https://

Course

གླ ག
ོ ་འཕྲིན ་གྱི ་ ལམ་ནས་ལྡི་ ལི ར་འདེམ ས་ མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ལོན་དགོས།
༩། གོང་གསལ་ལག་འཁྱེར་དང་ཡི ག་ཆ་
རྒྱུ གས་ཀྱི ་ དུ ས ་ཚོ ད་བརྡ་ལན་ཡོ ང་རྒྱུ ། ༢། འཛི ན་རི མ་བཅུ་པའི་ལག་འཁྱེར་དང་། ཁག་གི ་ངོ་བཤུ ས་སངྟེ ་བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འི་
༥།
རྒྱ་གར་དུ་གཏན་སྡདོ ་ཆོག་པའི་ལག་
༼ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ བདུན་ཕྲག་གཉིས་པར་ འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་རམ། སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་ཡན་ནམ། ས་
ཁ ྱེར ་ཁྲི མ ས་མཐུ ན་དུས ་འགྱངས་བཀའ་
གཏན་འཁེལ་ཡི ན། ༽
ཡང་ན་འདི་ལོ འི་རྒྱུགས་ཞུགས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ གནས་འགོ་འཛི ན། ཡང་ན་སླབོ ་གྲྭའ་ི སླབོ ་
འཁྲོལ་ཞུས་པ།
༢།
ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་འདེམས་ འཁྱེར་ (Admit Card) གྱི་ངོ་བཤུ ས།
སྤྱི ་ སུ ་ རུང ་གི ་ དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད ་
༦།
དོ་བདག་རང་ཉིད་དང་ཕ་མའི་དྭང་
སྒྲུ ག་བྱས་པའི ་ འཚང་སྙ ན ་བར་སླ བོ ་ཡོ ན ་
དགོས་པ་བཅས། ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་
བླངས་དཔྱ་དངུལ་ ༢༠༡༦།༡༢།༣༡ བར་
འགེ ང ས་ཤོ ག ་བཀང་རྒྱུ འི ་ ལམ་སྟོན ་བྱ་རྒྱུ ་ ཁ༽ སྤྱི་ཡོ ངས་དགོས་ངེས་ཡི ག་ཆ་དང་ཐུ གས་ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༣ ལ།།
གཙང་ཕུལ་ཟིན་པ།
དང་།
ཨ་རི ར་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་རོ་ཊི ་ སྣང་དགོས་པ།
༧། སོ་སོའ་ི མཐོ་སླབོ ་དང་ལས་ཁུངས་ནས་
རེ ་ ཚོ ག ས་པ་ནས་རྒྱབ་གཉེར ་དང་སྦྲགས། ༡། འདེམས་ཐོན་བྱུང་རི གས་ལ་ ༢༠༡༧ The Secretary
སླབོ ་ཡོ ན་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱབ་གཉེར།
Department of Education, CTA
རྒྱལ་སྤྱི འི་འཚང་སྙན་བ་གཞན་དང་མཉམ་ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༥ ནང་ཚུད་དོ་བདག་སོ་ Gangchen Kyishong
༨། སོ་སོའ་ི མི ་ཚེ འ་ི ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡས
ུ །
ོ ་འཕྲིན་ནམ་ཁ་པར་བརྒྱུ ད་འབྲེལ་ Dharamsala - 176215, Distt. Kangra,
དུ་མཐའ་མའི་འདེམས་རྒྱུ གས་ནང་ཞུ གས་ སོ ར་གླག
H.P. India
༩། སླབོ ་ཡོ ན་ཞུ་དགོས་པའི་འབྲི་རྩོམ་ཡི ག་
ལམ་ཞུ་རྒྱུ།
Fax: 01892 – 223481
རྒྱུ་བཅས།
འབྲུ་ ༤༠༠ ནས་ ༥༠༠ བར།
Tel: 01892 - 222572/ 222721
༢།
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་གནས་སྡདོ ་ Email: academic@tibet.net
འཚང་སྙན་འབུལ་ཡུ ལ།
༡༠། TOEFL ཡང་ན་ IELTS ཨང་ཤོག་ Secretary (Rotary 2017)
website: www.sherig.org
ཆོག་པའི་ཡི ག་ཆའི་ངོ་བཤུ ས།
༡༡། GRE – ༼for Duke UNC ap- Department of Education, CTA
Gangchen Kyishong
༣། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ི དཔྱ་ཁྲལ་བསྡ་ུ
plicants only༽
P.O. Dharamsala – 176215, District
འབུལ་ཞུས་པའི་ངོ་བཤུ ས།
Kangra, HP
༡༢། འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ནསུ ་སྟོབས་ཡོ ད་པ།
ུ ་ཞི ག་ནས་ཐོན་པ་དགོས།
གང་རང

bradford-

peace-centre-university-

གཟིགས་ཐུ བ་པ་

ཚན་རི ག་སླབོ ་དེབ་ངོ་སྤདྲོ ་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་

ཞུས་ཡོ ད།

གནས་སླབོ ་ཁག་ནས་གཞི ་ རི མ ་འོག ་མའི ་
དགེ་རྒན་ ༥ དང་ཀོ་ལི ་གྷལ་དང་ཧུ ན་སུར་

ཟབ་སྦྱོང་སླབོ ་ཁྲིད་གནང་མཁན་ སླབོ ་ཁག་ནས་དགེ་རྒན་རེ། སྦལེ ་ཀོབ་སམ་

རྡ་སྟེང ་བོད ་ཁྱི མ ་ཚན་དགེ ་ བསྟན་འཛི ན་

བྷ་ོ ཊ་དང་བོད ་ཁྱི མ ་བཅས་ནས་དགེ ་ རྒན་

པ་འཕྲི ན ་ལས་དབང་འདུས ་ལགས་རྣམ་

རྗེས ་སུ ་ མ་སུ ་ རི ་ དང་དྷ་ ས་གཡས་གཡོ ན ་

དངོས་གྲུབ་ལགས་དང་ཚན་རི ག་རྩོམ་སྒྲིག་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནྲི ་ཁག་དང།
དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།
སོགས་དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་ www.bod.asia ཐོག་
གཟིགས་པར་འཚལ།

ད་ལན་ཟབ་སྦྱོང་ནང་མོ ན་གྷ་ོ ས་

གཉིས་ནས་ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་ཤེས་

ཡོ ན ་སྲིད ་བྱུ ས ་དགོང ས་དོན ་བཞི ན ་གཏན་

འབེབ ས་གནང་བའི ་ ཚན་རི ག་སླ བོ ་དེབ ་
གསར་པའི་ནང་དོན་སླབོ ་ཚན་ཁག་ངོ་སྤདྲོ ་

༡༠ བཅས་ཉམས་ཞུགས་གནང་ཡོ ད། དེའ་ི
སླབོ ་ཁག་ནང་ངོ་སྤདྲོ ་གནང་འཆར་ཡོ ད་པ་

བཅས།།
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢༦ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༢
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༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་བུད་མེད་ནསུ ་སྟོབས་གོང་སྤལེ ་ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོར་བཅར་མཁན་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་
བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།

༢༡ ནས་ ༢༣ བར་རྡ་ས་གངས་སྐྱིད་བོད་
ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི ་ཚོ གས་ཁང་དུ།

བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ནསུ ་སྟོབས་གོང་

སྤ ལ
ེ ་ཚོ ག ས་ཆེ ན ་ཐེང ས་དང་པོར ་བཅར་

མཁན་ཡོ ང ས་ལ་༸རྒྱལ་བའི ་ གཟི མ ་ཆུ ང ་

ཕོ་ བྲང་དུ་ མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་

གནང་མཛད་འདུག སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་

སྲིད་སྐང
ྱོ ་མཆོ ག་དང་ནང་སྲིད་བཀའ་བླནོ ་

མཆོ ག ་གི ས ་གཙོ ས ་ཚོ ག ས་ཆེ ན ་དུ་ བཅར་

བའི ་ ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་རྣམ་པ་བཅས་

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་

༡༤ ནས་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་བར་སྐའ
ུ ་ི བཅད་

བསྒྲགས་སྤལ
ེ ་ཟིན ་ཡང་ཐེང ས་འདིར ་བོད ་

མཇལ་བཅར་ཞུས་འདུག
ུ ་ཤུ གས་གོང་སྤལ
བུད་མེ ད་ནས
ེ ་ཚན་པས་གོ་

རྒྱར་བཞུ ག ས་གནང་མཛད་རྒྱུ འི ་ གསལ་ མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ སྒྲིག་འོག   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་

བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ནསུ ་སྟོབས་གོང་སྤལེ ་ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོའ་ི ཐོག་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་གསུང་བཤད་
གནང་བ།

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་འདུག ཁྲག་སྦྱོར་མང་པོ་ བྱུ ང ་བ་དེ་ དག་ཆ་ཚང་
ཉིན་དབུས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི ་ཚོ གས་ འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཚོ གས་འདུ་ སྐྱེས་པས་འགོ་ཁྲིད་བྱས་པར་བརྟེན་བྱུང་བ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༡

བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

ཁང་དུ་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་ ཞི ག་འཚོ གས་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ ཞི ག་རེད།

གི ་ ལམ་སྟོན ་ལྟར ་ནང་སྲིད ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ བརྗོད་སྐབས་

SOIR-IM

ནས་འགྲོ་གྲོན་ང་

ུ ་ས བྟོ ས་ ཚོ ས་གཏོང་ཆོག་ཅེས་བརྗོད་བྱུང་།
གོ་ སྒྲི ག ་འོག ་བོད ་ཀྱི ་ བུ ད ་མེ ད ་ན ས

གོང་སྤལ
ེ ་གྱི་ཚོ གས་ཆེ ན་ཐེངས་དང་པོ་དབུ་

འབདྱེ ་ཀྱི་མཛད་སྐར
ོ ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་ ཡི ན།

དུས་རབས་ ༢༡ ནང་བུད་མེད་

འགོ་ ཁྲིད ་འཛམ་གླིང ་ནང་བྱུ ང ་བ་ཡི ན་ན།

དེ་དུས་ང་ཚོ ས་ཁས་ལེན་ཞུས་པ་ ཞི ་བདེའི་དུས་ཤི ག་ཏན་ཏན་འཆར་གྱི་རེད།

སྔནོ ་རྩིས་འགྲོ་སྟངས་གཞི ར་བཟུང་ ཅེ ས ་ད་བར་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད ་སྟབས།

བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་འཚམས་འདྲི་དང་ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་སྔནོ ་ལ་ཚོ གས་འདུ་ཚོ གས་ བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ དང་ ༡༥ ཡི ན་
སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་དོན།

ཐུ བ་ན།   ཞེས་བརྗོད་བྱུང་། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་ ནའང་རེད།

༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་བཀའ་

ཐེང ས་འདིའི ་ ཚོ ག ས་འདུ་ རི ང ་ པའི་ནང་གསུམ་བཅུ འི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ སྩལ་མཛད་ན་འཕྲལ་དུ་ ལག་བསྟར་བྱེད ་

བཀའ་ཤག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཉུ ང་བ་དང་། ཚོ གས་ དང་།

གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་ དགོས་རྒྱུ་ང་ཚོ ས་ངོས་འཛི ན་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།

བཅར་བ་རྣམ་པའི ་ དགོ ང ས་ཚུ ལ་མང་ སྟབས་བྱས་ཐུ བ་ཐབས་མེད།

དེ་བཞི ན་ དེ་སྔ་ཡི ན་ནའང་ཞུས་མྱོང་ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ི དམི གས་

བ་སྤུང ་རྒྱུ འི ་ ཆེ ད ་དུ་ ཆེ ད ་མངགས་འདི ར ་ NCA ལ་ཞུ་དུས་སྔནོ ་རྩིས་འགྲོ་སྟངས་ཐོག་
ཚོ ག ས་འདུ་ བསྐ ངོ ་ཚོ ག ས་གནང་བ་ཡི ན་ ནས་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་ཁུལ་བྱེད་དགོས་

བསལ་ཚོ གས་ཆེ ན་བཅར་བའི་སྐབས་དེར་

གསུང་བཤད་དང་། ཉིན་རྒྱབ་ཚོ གས་བཅར་ ༣ ཚེ ས་ ༡༢ ཉིན་དེ་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཉིན་

ཤོར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཤོར་འདུག འདི་ང་ཚོ ས་

སྟབས།    སྔ་དྲོར་མཁས་པ་ཁག་གི ས་ ཀྱི་ཡོ ད། དེ་ལས་གནད་དོན་གལ་ཆེ་བ་ཕྱི་ཟླ་
བ་ཚོ ར་བསམ་ཚུལ་གང་ཡོ ད་པ་དེ་དག་སྤུང་ མོ ་ཞེས་གཞུང་འབྲེལ་སྲུང་བཙི ་ཞུ་རྒྱུ ་བཀའ་
རྒྱུ་རེད།

ཤག་ནས་ཐུ གས་གཏན་འཁེལ་ཡོ ད།

དེ་

བཀའ་ཤག་ངོས ་ནས་བུ ད ་མེ ད ་ ཡང་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་རྣམ་པར་བཀོད་

ནསུ ་སྟོབས་འཕེལ་དགོས་འདུག

ཅེས་ཕྱི་ ཁྱབ་གནང་གྲུབ་པ་རེད།
ུ ་སྟོབ ས་གོང ་སྤལ
མ་དྲགས་ན་སྔ་ཏན་ཏན་དྲགས་མེ ད་བསམ་
བུ ད ་མེ ད ་ན ས
ེ ་

པ་དྲན་བྱུང་། འོན་ཀྱང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ གྱི ་ སྲིད ་བྱུ ས ་གཏན་འབེབ ས་གནང་དགོས ་
དགོངས་ཚུ ལ་ལ་ཚོ གས་འདུ་འདི་སྔ་དྲགས་ དོན་གཙོ་བོ་ནི། སྲིད་སྐྱོང་གི ས་གཙོས་ཕྱག་

ཟེར་ན་མ་འགྲིག་ཕྱི་དྲགས་ཟེར་ན་མ་འགྲིག   རོ ག ས་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པ་ཕྱི ་རྒྱལ་ཡུ ལ ་གྲུ ་

༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་ཤེས་ཡོ ན་ཐོག་འཐུ ས་
བྱས་ཐུ བ་པ་ཞི ག་རེད།

ཅེས་ཐུ གས་ཚོ ར་

ཤུ གས་ཆེན་པོའི་ཐོག་ནས་བཀའ་སླབོ ་ཕེབས་

ཡོ ད། དེར་བརྟེན་སྐབས་ ༡༤ བཀའ་ཤག་

གི ས་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་དགོངས་གཞི ་ལྟར་

ཤེ ས ་ཡོ ན ་འདི་ བཞི ན ་ལས་དོན ་ཚང་མའི ་
ནང་ནས་གལ་ཆེ ་ཤོ ས ་ཤི ག་ལ་བརྩིས་པའི་

ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡི ན།

ཞེས་

ཞུ ་དགོས་དོན་གཙོ ་བོ་ཞི ག་དེ་ག་རང་ཡི ན།

རྒྱ་གར་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་

༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་ཅི ་གསུང་བཀའ་སྒྲུན་

བསམ་པ་དྲན་སྲིད།    ཐེངས་འདིར་བྲེལ་ ས་མཆོ ག ་གི ས ་བཀའ་སླབོ ་ག་དུས ་སྩལ་བ་

༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་དགོངས་

ལོ ་གསར་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་བྱས་ ཁག་དང་།

ནས་སྐད་བཏང་དགོས ་དོན ་གང་ཡི ན་ནམ་ གི ས་བཀའ་སླབོ ་མང་པོ་མཇལ་ཡོ ད། ༸གོང་

ཞུ་རྒྱུ་ང་ཚོ འ་ི འགན་རེད།

ི ་རྗེ་
ཚུ བ་ངང་ཚོ གས་འདུ་འདི་བསྐངོ ་ཚོ གས་ཞུ ་ ཡི ན་ནའང་བུད་མེ ད་རྣམས་བྱམས་སྙང

པར་དུས་རབས་ ༢༡ འདི་བུད་མེད་འགོ་

བཞི ན་གཏམ་བཟང་གཅིག་གཉིས་ཡོ ད།

བདེའ་ི དུས་རབས་ཡོ ང་གི ་རེད།

དགོས་དོན་གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་ཡོ ད།

དེ་ ཆེ་བ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

འགན་འཁུར་ཡང་

མང་བ་འཁྱེར་ཐུ བ་མཁན་རེད། ཅེས་དང་།

རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ནི། སུ་ཝི ་ཌེན་ དེ་བཞི ན་བུད་མེ ད་འགོ་ཁྲིད་བྱུང་བ་ཡི ན་ན།

ཁྲིད་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོང་བ་ཡི ན་ན།

ཞི ་

ཅེས་

བཀའ་སྩལ་མཛད་ཡོ ད་སྟབས། བཀའ་འདི་

པ་འདིར་ཕེབས་འདུག

བསྒྲུབ་པར་མཐུ ན་རྐྱེན་སྦྱར་རྒྱུ ་བཀའ་ཤག་
གི ་འགན་རེད། དེར་བརྟེན་བུད་མེད་ནསུ ་

སྟོབས་གོང་སྤལ
ེ ་གྱི་སྲིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་ ནང་དམག་འཁྲུག་མང་པོ་བྱུང་སྟེ་མི ་གསོད་

ལག་བསྟར་བྱས་པར་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་

རོགས་ཚོ གས་ SOIR-IM སྐ་ུ ཚབ་རྣམ་ འགོ་ཁྲིད་བྱམས་སྙངི ་རྗེ་ཅན་དང་། འགན་

ཁོང་ཚོ ར་བཀའ་ འཁུར་ཆེ་བ་འཁྱེར་ཐུ བ་མཁན། འགོ་ཁྲིད་
འདྲི་ཞུ་ན་འགྲིག་གི ་རེད།   བུད་མེད་ནསུ ་ བཟང་བ་ཡོ ང་གི ་རེད། དུས་རབས་ཉི་ཤུ ་

སྟོབས་གོང་སྤལ
ེ ་གྱི་སྲིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་

རེད།

ཡོ ད།

ཅེས་བརྗོད་དུས་ཐབས་ལམ་གཉིས་
གཅིག་ནི།

སྲིད་བྱུས་གཏན་

སྲི ད ་བྱུ ས ་ཡོ ད ་པའི ་ ཐོག ་ལག་བསྟར་བྱེད ་
རྒྱུའི་དོན་དུ་གང་བྱེད་དགོས་རེད།

དེ་བཞི ན་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༢

འབེབས་བྱས་པ་ཡི ན། ཞེས་གསལ་བསྒྲགས་

ཉིན་བོད་ཀྱི་བུད་མེ ད་ཉིན་མོ ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་

ཤག་གི ་འགན་དེ་གྲུབ་པ་རེད། འོན་ཀྱང་དེ་

མ་བཀའ་བསྡར
ུ ་ལྷུག་པོ་བྱུང་བ་ཡི ན་ན། ས་

བྱས་པ་ཡི ན་ན། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བཀའ་
ལྟར ་མ་བྱས་པར་བོད ་ཀྱི ་ བུ ད ་མེ ད ་ཉིན ་མོ ་

པའི་སྐབས་སུ་གང་བྱེད་དགོས། དེ་དག་ཚང་

གནས་སུ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༢ རྗེས་ལག་

ཞེས་གཞུང་འབལ
ྲེ ་སྲུང་བརྩི་བྱས་པ་ཡི ན་ན།

བསྟར་བྱེད་པའི་སྐབས་ཚགས་ཚུ ད་པ་དང་

མོ ་དེར་བུད་མེ ད་སྐར
ོ ་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་

ཐོག་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༢ སྔནོ ་ལ་རྣམ་

དམི གས་བསལ་དོ་སྣང་ཡོ ང་རྒྱུ་དང་། ཉིན་

གནང་རྒྱུ། སྤྱི་ཚོ གས་ནང་བགྲོ་གླངེ ་ཡོ ང་རྒྱུ་
ཞི ག་ཡོ ང་ངེས་རེད།

གཉིས་པ་ནི། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་

ཁྱབ་ཆེ ་ བ་ཡོ ང ་ཐུ བ ་ཀྱི ་ རེ ད ་བསམས་པའི ་
པ་འདིར་ཕེབས་རོགས་ཞེས་དང་། སྔནོ ་རྩིས་

ཐོག་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༢ སྔནོ ་ལ་བྱུང་

བ་ཡི ན་ན།

ད་རེས་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་

༡༢ ཉིན་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་

རྣམ་པ་དང་ས་གནས་ནས་ཕེབས་པའི་བུད་

རྟོགས་ཡོ ད་མེད་དང་།  གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་

མཐར་སྲིད ་བྱུ ས ་ཚགས་ཚུ ད ་བྱུ ང ་དང་མ་

ཞུ ས ་པའི ་ སྐ བ ས་ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་གོ ་
འབྱོར ་དང་མ་འབྱོར ་བྱུ ང ་བའི ་ ཐོག ་ནས་

འཐུ ས ་ཤོ ར ་ཕྱི ན ་པ་སོ ག ས་ཚགས་ཚུ ད ་མ་

བྱུང་བ་ཡི ན་ན་འགྲིག་གི ་མི ་འདུག   དེར་
བརྟེན་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༢ སྔནོ ་ལ་ཚོ གས་

མེ ད ་རྣམ་པ་ཚོ ་ ཚང་མས་མཁ ྱེན ་གྱི ་ རེ ད །
བྱུང་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་དོ་བདག་སོ་སོས་
ལག་བསྟར་གནང་མི ན་ལ་རགས་ལུ ས ་ཀྱི ་

རེད་མ་གཏོགས་འདི་ནས་བཀོད་ཁྱབ་གཅི ག་
ུ ་པ་
གཉིས་བཏང་བ་ཙམ་གྱི་བུད་མེ ད་ཀྱི་ནས

འདུ་ཚོ གས་ཐུ བ་པ་ཡི ན་ན། ས་གནས་འགོ་ འཕེལ་ཐུ བ་ཐབས་མེད། དེར་བརྟེན་རྣམ་པ་
འཛི ན་ཡོ ད་པའི་ཐོག་ས་གནས་ཁག་གི ་བུད་ ཚོ ་ཚང་མ་འདིར་ཕེབས་རོགས་ཞུས་པ་རེད།
མེད་སྐ་ུ ཚབ་ཆ་ཚང་གང་མང་ཡོ ད་པའི་ཐོག་ ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།།
ཚོ ག ས་འདུ་ ཚོ ག ས་ཏེ་ ཉིན ་མ་གཉིས ་དང་
ུ ་སྟོབས་སྤལ
ཕྱེད་ཀའི་ནང་བུད་མེད་ནས
ེ ་བའི་
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