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བདོ་ཀི་བུད་མེད་ནསུ་སབོས་གངོ་སྤལེ་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་དང་པ་ོརྡ་སར་ཚོགས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༡	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་
ལམ་སནོ་ལརྟ།	 	 ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་
གོ་སིྒག་འགོ་དབུས་བདོ་ཀི་སྨན་རིྩས་ཁང་
གི་ཚོགས་ཁང་ད།ུ	 	 བདོ་ཀི་བུད་མེད་ནསུ་
སབོས་གངོ་སྤལེ་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་དང་པ་ོ
དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།
	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་
ཚོད་	༩	ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་དང་།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་
པ།	 སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཁག་གཅིག	 བཀའ་
ཟུར་རིན་ཆེན་མཁའ་འག་ོམཆོག	 	 	 ད་ེ
བཞིན་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་གི་བདོ་མིའི་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པ་དང་།	 	 ས་གནས་
ཁག་	༥༣	ནས་སླབོ་གྲྭ་དང་དགནོ་སྡ།ེ	བཙུན་
དགནོ།	 གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ི
ཚོགས་པ་ཁག་བཅས་ནས་ཁོན་མི་གངས་	
༡༦༦	དང་།			ད་ེབཞིན་མཐ་ོསླབོ་ཁག་	༢༣	
ནས་ཚོགས་མི་གངས་	 ༩༩	 སོགས་ཁནོ་
ཚོགས་བཅར་བ་མི་གངས་	༣༤༨	ཙམ་ལནྷ་
འཛོམས་ཐགོ་མཛད་སྒ་ོདབུ་འབདེ་གནང་།
	 སྐབས་དརེ་ཐོག་མར་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
སྣང་གསལ་ཞལ་ཕེ་གནང་གུབ་མཚམས་
ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་སྐ་ུབཞངེས་ཐགོ་བདོ་
རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོི་རྒྱལ་གླུ་དབངས་སུ་གརེ།			
ད་ེནས་བདོ་བསན་སིད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་སྐུ་
སགོ་བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པ་
རྣམས་ལ་རསེ་དན་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་མཚོན་
སླད་སྐར་མ་གཅིག་རིང་ངག་བཅད་གནང་
བསནུ་བཙུན་དགནོ་སྒལོ་མ་གླངི་གི་བཙུན་མ་
རྣམས་ནས་ཤིས་བརདོ་གསུང་འདནོ་གནང་།
	 དེ་རེས་རནེ་འབལེ་གསོལ་ཇ་
འབས་སིལ་འདགེས་འབུལ་ཞུས།	 	 སབྐས་
དརེ་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་འཁོར་ལྷ་ཚང་
བསོད་ནམས་ས ོབས་རྒྱལ་མཆོག་གིས་
འཚམས་འདི་དང་སྦྲགས་ཐེངས་འདིའི ་
ཚོགས་ཆེན་ང་ོསྤདོ་དང་འབལེ་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ།	 བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་དགངོས་གཞི་ལརྟ།	 	 ཕི་ལོ་	
༢༠༠༨	 ལོར་བཀའ་ཤག་སབྐས་བཅུ་གསུམ་
པས་བུད་མེད་ནསུ་སབོས་གངོ་སྤལེ་འད་ིཉདི་
གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཏ་ེ

སིད་བུས་དནོ་ཚན་བརྒྱད་གཏན་འབབེས་
གནང་ས་ེཕལ་ཆེར་ལོ་དགུ་ཙམ་ཕིན་པ་རེད།			
ལོ ་ངོ ་ད ེ་དག་ གི ་ རིང ་སིད ་ བུས ་གཏན་
འབབེས་གནང་རུྒྱ་ད་ེཡང་ཕི་ནང་གཉིས་
ནས་གནོན་ཤུགས་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ ་
པར་ང་ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་དགོས་མཁོ་རང་
ལ་གཟིགས་ནས་སིད་བུས་གཏན་འབབེས་
གནང་བའ་ིགནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།
	 བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་
ལས་ཡུན་རིང་ད་ེསྔ་གཏན་འབབེས་གནང་
བའི་སིད་བུས་གཞིར་བཟུང་སིྤ་ཚོགས་ཀི་
གནས་སངས་དང་།	 ད་ེབཞིན་དསུ་ཀི་འགུར་
ལྡགོ་དང་བསནུ་ཏ་ེའདའིི་ཐགོ་སྣནོ་འཕ་ིགང་
ཙམ་གནང་བ་རེད།	 སྣནོ་འཕ་ིགནང་སདླ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་ཡོད་པའི་བུད་
མེད་འགན་འཁུར་གནང་མཁན་ཟུང་དུང་
དང་དུང་འཕར་གནས་རིམ་ཡན་གི་བུད་
མེད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཟུར་ད་ུབསྐངོ་ཚོགས་
གནང་ས་ེབཀའ་ཤག་སབྐས་བཅུ་གསུམ་པས་
སིད་བུས་གཏན་འབབེས་གནང་བ་དའེི་ཐགོ་
སྣནོ་འཕི་གང་གནང་དགོས་པ་ད་ེདག་ཚང་
མ་གནང་བའི་ཐགོ་འཆར་གཞི་ཁག་བཀའ་
ཤག་ལ་འབརོ་ཡོད།	 བཀའ་ཤག་ཏུ་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་དསུ་
ཀི་འགུར་འགསོ་དང་བསནུ་ལེགས་བཅོས་
གནང་དགོས་ཁག་ཆ་ཚང་གནང་ས་ེཉ་ེཆར་
ཕི་ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༢	 ཉནི་ཕི་དལི་ལགྷ་པ་
ཚེ་རིང་དན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ནང་སིད་བུས་
གཏན་འབབེས་བུང་བ་ཁག་ཡོངས་ཁབ་
གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཟནི།
	 སིད་བུས་གང་གཏན་འབབེས་
གནང་བ་ད་ེདག་ལག་ལེན་བསར་ཕགོས་ཐད་
ད་རེས་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་
ཐུབ་ན།	 ཞསེ་དགསོ་པ་རུྒྱ་མཚན་གཙོ་བ་ོ
འད་ིལརྟ་ཆགས་ཡོད།	 རྩ་བའ་ིབུད་མེད་ཀི་
ནསུ་སབོས་སྤལེ་བའི་སིད་བུས་ཀི་ཕག་དབེ་
རྣམ་པ་ཚང་མའ་ིཕག་ལ་འབརོ་ཡོད།		སདི་

བུས་འདིའི་ནང་མ་འངོས་པར་ཚིག་གི་གོ་
དནོ་ཁ་གསལ་མེད་པ་སོགས་ཀི་ཀནླ་ཀ་བུང་
བ་ཡིན་ན།	 བདོ་ཡིག་ནང་བཟསོ་པའ་ིཚིག་
དནོ་གང་ཡོད་པ་ད་ེལ་ཚང་མས་ངསོ་འཛིན་
གནང་རོགས།	 ཞསེ་གསལ་ཁ་སནོ་དགསོ་
པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་ཆགས་སོང་།
	 སིྤར་བདོ་སིད་པ་ཆགས་པ་ནང་
བཟུང་བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཕ་ོམོ་གཉསི་
ལུས་པའོི་གུབ་ཆའི་ཐགོ་ནས་ཁད་པར་གང་
ཡོད་པ་ད་ེརེད་མ་གཏགོས་གཞན་ཕ་ོམོའི་
དབ་ེའབདེ་ཟརེ་རུྒྱའི་རིགས་འདི་བདོ་པའི་
སིྤ་ཚོགས་ནང་ཧ་ལམ་མེད་པ་ཞིག་ཕལ་ཆེར་
གསལ་པ་ོཡིན་པ་ན་ིཚང་མས་ཧ་ཅང་གསལ་
པ་ོམཁནེ་གི་ཡོད།	 	 	 བདོ་ནང་ཆ་བཞག་
པ་ཡིན་ན།	 ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་རེ་ཟུང་ནང་ཁ་ོ
གས་བཟའ་ཟླར་ཉསེ་རྡངུ་ཚད་མེད་གཏངོ་
བ་ལ་ྟབུ་དང་།	 ནང་གི་དབང་ཆ་མ་སྤད་པའ་ི
གནས་ཚུལ་རེ་ཟུང་ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་ཁག་
གི་ནང་ཕན་བུ་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་
སངས་ཤིག་རེད།	 	 	 གང་བུང་བ་ད་ེདག་
སིྤ་ཚོགས་ཀི་གནས་སངས་མ་ཤེས་པ་ཟརེ་ན་
འད།		ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིགམོས་གཤིས་ངན་
པ་འཇགས་པའ་ིརུྒྱ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་བུང་
བ་མ་གཏགོས་ང་རང་ཚོ་བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་
ནང་ཆོས་དང་འཇིག་རནེ།	 ལམ་ལུགས་གང་
གི་ཐགོ་ནས་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་ཁིམས་
དང་སིྒག་གཞི།	 ལམ་ལུགས་ད་ེའདའ་ིཐགོ་
ནས་ཕ་ོམོ་དབེ་འབེད་ཀི་ལམ་སལོ་གཏན་
འབབེས་བཟསོ་པ་ཞིག་རྩ་བ་ཉདི་ནས་མེད།	
ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བུང་།
	 ཕི་ལོ་	༡༩༩༤	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡	
ཉནི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཐངེས་
བཞི་པའི་ཐོག་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས།	 	 བམས་བརྩ་ེ
ཞསེ་པའ་ིབཟང་པའོ་ིཡོན་ཏན་ན།ི	 ཐགོ་མར་
མ་ནས་བུང་བ་དང་།	 ཆོས་སནོ་མཁན་གི་བ་ླ
མ་ན་ིདའེ་ིརསེ་སུ་བུང་བ་རེད།	 དརེ་བརནེ་

ཆོས་སནོ་མཁན་གི་བླ་མ་ད་ེལ་བམས་བརྩེ་
ངོ་སྤོད་གནང་མཁན་གི་བླ་མ་ལྟ་བུ་ནི་ཨ་
མ་ཆགས་ཡོད་སབས།	 	 	 ཨ་མའ་ིབམས་
བརྩེའི་བསླབ་བ་ད་ེམ་འངོས་པར་ཕུ་གུའི་
སེམས་ནང་ཇི་ཙམ་གནས་ལ་འཁལེ་བ་བཟ་ོ
ཐུབ་མིན་ཨ་མར་རགས་ལུས་ཡོད།	 ཅསེ་ཧ་
ལས་པའ་ིབཀའ་སླབོ་ནན་པ་ོཕབེས་ཡོད།
	 ད་ེབཞིན་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཨ་མ་
ཟརེ་དསུ་བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་མཐའ་ན་
འབུ་སནི་ཡན་ཆད་ཀི་ཤེས་བཞིན་ཡོད།	 ཨ་
མའ་ིབཀའ་དནི་དསུ་ནམ་ཡང་བརདེ་ད་ུམེད།		
དའེི་ཐགོ་དངེ་སབྐས་ང་རང་ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་
ཙམ་མིན་པར་འཛམ་གླངི་ནང་བུད་མེད་ཟརེ་
དསུ་བུད་མེད་ཀི་རུྒྱད་ལ་བམས་བརྩེ་དང་
སྙངི་ར་ེརང་བཞིན་གི་ཆེ་བ་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཁ་
ནས་བཤད་པ་ཙམ་མིན་པར་ཚན་རིག་ཐགོ་
ནས་ར་སྤདོ་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཆགས་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་ནང་
བུད་མེད་འགོ་ཁིད་གང་མང་སླབེ་ཐུབ་པ་བ་
རུྒྱའ་ིདསུ་ཚོད་ཀང་ཆགས་ཡོད།
	 བུད་མེད་ཚོར་ཤེས་ཡོན་དང་།	
ཆབ་སདི།	 དཔལ་འབརོ།	 སིྤ་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱ་བཅས་ཀི་ནསུ་པ་ཡོད།	 ནསུ་
པ་ཆེ་ཆུང་ཟརེ་རུྒྱ་ཙམ་མ་གཏགོས་ནསུ་པ་
རང་ཆས་སུ་ཡོད་པར་བརནེ།	 སོ་སོར་ནསུ་
པ་གང་ཡོད་པ་ད་ེདག་གདངེ་ཚོད་ཀི་ཐོག་
ནས་སིྤ་ཚོགས་ནང་སནོ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་པའ་ི
གནས་སངས་མང་པ་ོཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་ནསུ་པ་སནོ་མ་ནསུ་པ་ཡིན་ན་
འད།	 སནོ་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་ཡིན་ནའང་འད།	
རུྒྱ་དང་རྐནེ་མང་པ་ོཡོད་སབས།	རུྒྱ་དང་རྐནེ་
ག་བར་ཐུག་འདགུ	ད་ེདག་གི་ཐགོ་ལ་ཉནི་མ་
གཉསི་དང་ཕདེ་ཀའི་རིང་སོ་སོར་དགོངས་
ཚུལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེདག་ད་རེས་སྤུང་ཐུབ་པ་
ཞིག་དང་།	 རསེ་མ་བཀའ་ཤག་གི་དགངོས་
གཞིར་ཡོད་པ་གཞི་བཟུང་བདོ་པའི་བུད་མེད་
ཚོ་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ལས་རིགས་ནང་ལས་འགན་
འད་མིན་འཁརེ་ཐུབ་པ།	 	 རྒྱལ་སིྤའ་ིནང་
བུད་མེད་གཞན་དང་ལྷན་དཔུང་པ་མཉམ་
གཤིབས་བས་ནས་ཕབེས་ཐུབ་པ་ཞིག་ད་རེས་
ཚོགས་ཆེན་འདི་བརུྒྱད་ནས་ཡོང་ཐུབ་པའི་
རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 	 ཅསེ་
གསུང་བཤད་གནང་རེས་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་མཆོག་གིས་ཚོགས་འད་ུདབུ་འབདེ་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།

ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྡ་ོརངོ་དགནོ་པར་
ཐུགས་གསོའ་ིའཕནི་ཡིག་གནང་བ།

༄༅།	 །ཉ་ེཆར་རྡ་ོརངོ་རིན་པ་ོཆེ་ཐ་ེཝན་ད་ུསནྨ་
བཅོས་གནང་བཞིན་ཡོད་མུར་དགོངས་པ་རགོས་
ཡོད་པར་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་གར་ཧི་
མཱ་ཅལ་ཀང་ར་རོང་ཁོངས་གོ་པཱལ་པུར་རྡ་ོརོང་
དགོན་ཐུབ་བསན་མད་ོསགྔས་རབ་རྒྱས་ཆོས་གླིང་
གི་མཁན་སླབོ་འདསུ་མང་ལ་ཐུགས་གསོའི་འཕནི་
ཡིག་གནང་འདགུ་པའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།
	 དནོ་བརུྒྱད་བསན་པའི་གསལ་བེད་
སྐབས་ར་ེགུབ་དབང་རྡ་ོརངོ་སྐུ་ཕངེ་བརྒྱད་པ་ངག་
དབང་ཡོན་ཏན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་ཐེ་ཝན་ད་ུ
སྨན་བཅོས་འཕདོ་བཞེས་གནང་བཞིན་ཡོད་མུར་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་གླ་ོབུར་
དགོངས་པ་གཞན་དནོ་ད་ུགཤེགས་ཡོད་འདགུ་
པར།			འད་ིག་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་འགོ་ལས་ཡོངས་ནས་མྱ་ངན་གུས་
འདདུ་དང་སྦྲགས།	ད་ེགའ་ིམཁན་སླབོ་འདསུ་མང་
ཡོངས་དང་།	 མཚུངས་མེད་ཁམས་སུྤལ་རིན་པ་ོ
ཆེ་དང་གུ་གུ་ཆོས་རྒྱལ་རིན་པ་ོཆེ་རྣམ་གཉསི་ཀིས་
དབུས་གཞིས་བསེ་ཞལ་སླབོ་དང་སྐུ་ཉ་ེའབལེ་ལྟསོ་
ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་གཏངི་ཟབ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
	 བད་ེབར་གཤེགས་པ་སྐབས་ར་ེགུབ་
དབང་རྡ་ོརངོ་སྐ་ུཕངེ་བརྒྱད་པ་མཆོག་ན།ི	 བསན་
པ་སིྤ་དང་ལགྷ་པར་དནོ་བརུྒྱད་དཔལ་ལནྡ་འབུག་
པའི་བསན་པ་སླར་གསོ་དང་བརུྒྱད་འཛིན་ཐོག་
ཕག་རསེ་ཆེ་ཞིང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་སྐུ ་ཕངེ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
དབུས་པའི་བདོ་མིའི་ཆོས་སིད་དབུ་ཁིད་རིམ་པ་
དང་མཐུན་ཕགོས་ཀི་འབལེ་རྒྱ་ཤིན་ཏུ་བརན་པའི་
བ་ླམ་ཞིག་ཡིན་པས།	 	 	 མཛད་བཟང་ད་ེདག་ལ་
རསེ་སུ་ཡི་རང་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་རིན་པ་ོཆེ་
དམ་པའི་ཐུགས་དགངོས་ཟབ་མོ་ཡོངས་སུ་རགོས་
པ་དང་།	 སརླ་ཡང་བདོ་ཀི་བསན་འགའོ་ིདནོ་ད་ུ
ཡང་སིད་འཁུལ་བལ་རིན་པ་ོཆེ་མུྱར་ད་ུབནོ་པའི་
སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།			ཞསེ་འཁདོ་འདགུ	།

༄༅།།༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་

འཕིན་དང་གསུང་ཆོས་ཁག དེ་བཞིན་

བོད་དོན་སོར་གི་བརྙན་འཕིན་གསར་

འགྱུར་གཟིགས་བོ་ཡོད་ཚེ། དྲ་རྒྱའི་

ཁ་བྱང། www.tibetonline.tv ཐོག་

གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།།
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སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིསླབོ་ཕུག་ཚོས་བདོ་མིའ་ིའཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིའཐབ་རྩདོ་
ནས་བླ་ོསྐདེ་བངླས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༨	
ཉནི་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
དང་སང་ལམ་སླབོ་གྲྭ་	 Streetschool ཞསེ་

པ་གཉསི་ཐུན་མོང་ཐགོ	 	 ཡུལ་དའེ་ིགངོ་
ཁརེ་ཇ་ོཧ་ན་སི་བགྷ་ Johannesburg ཏུ་རནེ་
གཞི་བས་པའ་ིཔ་ོཊི་ཝན་ཌ་རར་	 Protea 

Wanderer Hotel	 ཞསེ་པའ་ིགསོལ་མགནོ་
ཁང་ད་ུསླབོ་ཕུག་དང་ཕ་མ།	 ད་ེབཞིན་
དནོ་གཉརེ་ཅན་ཁག་གཅིག་བཅས་ཁནོ་མི་
གངས་	 ༥༠	 བརྒལ་བར།	 	 ང་ོསྤདོ་ཀི་
ལས་རིམ།	 ཞསེ་པའ་ིམཛད་སྒ་ོཞིག་ག་ོསིྒག་
གནང་འདགུ
	 སྐབས་དརེ་ཐགོ་མར་ཤེས་ཡོན་
བར་ེལེན་ལས་འཆར་བཀོད་སིྒག་པ་དང་།	
སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞིའི་ཁེ་ལས་
པ་སྐ་ུཞབས་ཀ་ལ་སི་ཝ་ེསེལ་སི་	  Klasie 

Wessels	 ལགས་ཀིས་ཚོགས་བཅར་བ་
རྣམས་ལ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངོས་གུབ་
རྡ་ོར་ེལགས་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་དང་སྦྲགས།		

སིྤར་འཛམ་གླིང་ནང་ཚོགས་སྡ་ེཁག་མང་
པ་ོཞིག་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་གནས་
སངས་འགོ་གནས་བཞིན་ཡོད་སབས།	 	 ད་ེ

དག་ལ་ང་ཚོས་ངེས་པར་ད་ུད་ོསྣང་བེད་
དགསོ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ཀང་།		ང་ཚོས་
ཆེད་མངགས་བདོ་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐརོ་བེད་
དགསོ་པའ་ིརུྒྱ་མཚན་ན།ི
	 བོད ་ མི ་རྣམས་ཀིས ་རྒྱ ་ནག་
དམར་པའོ་ིདབང་སུྒར་འགོ		དམ་བསྒགས་
དང་མནར་གཅདོ་སོགས་དཀའ་སྡུག་བཟདོ་
ཐབས་བལ་བ་ ཞིག་མྱངས་ཡོད་ཀང་།	
ཁངོ་ཚོས་རྒྱ་མི་རིགས་ལ་ཞ་ེའཁནོ་དང་སངྡ་
ཟུག་མེད་པའ་ིཐགོ	 	 མི་ལོ་	 ༦༠	 	 ཙམ་
གི་རིང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་
གཞི་བཅལོ་ནས་རང་གི་མངནོ་འདདོ་བསུྒབ་
ཐབས་བདེ་བཞིན་ཡོད་སབས།	 	 ང་ཚོའ་ི
བླ་ོགསལ་གཞོན་སྐསེ་ཚོས་བདོ་མིའི་ཉམས་
མྱངོ་ནས་བླ་ོསྐདེ་མང་པ་ོཞིག་བླང་ཐུབ་རུྒྱ་
རེད།

	 ཅེས་ངོ་སྤོད་གུབ་མཚམས་སྐུ ་
ཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་རྡ་ོརསེ།	 བཙན་
བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་དང་།	 	 ད་ལའྟ་ི
བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
གི་གནས་སངས།	༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུ་ཚེའི་རླབས་ཆེན་གི་
མཛད་ཁུར་གཙོ་བ་ོགསུམ་དང་།	 མགནོ་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་གི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་
གསུམ་དསེ་འགོ་བ་མི་རིགས་སིྤ་ཡོངས་
ལ་གལ་གནད་ཇི་ཙམ་ཆེ་མིན་སྐརོ་བཅས་
བརོད་གཞི་ཁག་གསུམ་གི ་ཐོག་གསུང་
བཤད་གནང་།
	 སྐབས་དརེ་གཞོན་སྐེས་བཞིས་
ཤེས་ཡོན་བརེ་ལེན་ལས་གཞིའི་ཁོངས་ད་ེ
ས་ྔརྡ་སར་བསྐདོ་པའི་ཉམས་མྱངོ་སྐརོ་རང་
གི་ཚོར་བ་དང་སྦྱར་ནས་གསུང་སྐབས།		
ཁོང་ཚོ་རྡ་སར་ཕིན་ནས་བདོ་མིའི་གནས་
སངས་དངསོ་སུ་མཐངོ་ཐསོ་མྱངོ་གསུམ་ལ་
བརནེ་ནས་བདོ་མི་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཅན་གི་
གནས་སངས་ཧ་ཅང་ཡོད་བཞིན་ད།ུ	 	 རེ་
ཐག་མ་ཆད་པར་སྔ་ཕི་མ་གཏགོས་རང་
ཡུལ་དུ་བདནེ་པའི་ཉི་མ་འཆར་རུྒྱའི་རེ ་
བ་དང་མངོན་འདདོ་ད་ེདག་ཤེས་རགོས་
ཐུབ་པ་སོགས་ཕན་ཐགོས་རྒྱ་ཆེ་བུང་སྐརོ་
གསུངས།།

ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ལའྔ་ིནང་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་
འགུལ་སྤལེ་མཐར་འཛམ་གླངི་མཉམ་འབལེ་

རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རེ་འདནུ་བཏནོ་པ།
༄༅།	 །སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་བད་ེལེགས་
རིན་པ་ོཆེ་དམ་པ་ཁོང་གི་ཚ་མོ་ཉ་ིམ་ལྷ་མོ་
ལགས་དངེ་སབྐས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་འཇར་
མན་དང་ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།	 སུ་ཝི་
ཌནེ།	ཌནེ་མག		སི་པནེ་བཅས་ཀི་ཕི་སདི་
ལས་ཁུངས་ཀི་འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་དང་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི།	 	 རྒྱལ་སིྤའ་ིའག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཚོགས་པ།	 གསར་
འགདོ་པ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་
བཅས་དང་ཐུག་འཕད་གནང་ནས།	 རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་དགོས་གཞི་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་གནས་

སངས་འགོ་རྒྱའི་བཙོན་ཁང་ད་ུགླ་ོབུར་ད་ུསྐུ་
གངོས་པ་དརེ་ངསེ་པར་ད་ུདང་བདནེ་ཐགོ་
ནས་རྒྱལ་སིྤའི ་སིྤ ་ཚོགས་ཀིས་རགོ་ཞིབ་
གནང་ཆེད་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་
འགུལ་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་བཞིན་འདགུ
	 ད་ེཡང་འཇར་མན་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་གི་ཆེས་མཐའོི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་
གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་བརྷ་སྦལེ་ཀབོ་ལར་	
Dr Barbel Kofler	 མཆོག་གིས་གསུང་
དནོ།	 ཉ་ིམ་ལ་ྷམོ་ལགས་ཀི་སྙངི་སབོས་ལ་
བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཁ་ོམོས་བདོ་ནང་
གི་བདོ་མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརིྩ་
མེད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་མིག་མཐངོ་
ལག་ཟིན་གི་དཔང་རགས་ར་སྤོད་གནང་
ཐུབ་པ་འདི་ནི་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་ཡིན།
	 དརེ་བརནེ་ད་ེརིང་ཉི་མ་ལྷ་མོ་
ལགས་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་ཉན་རུྒྱའི་ག་ོསབྐས་

ཐབོ་པ་འདི་ང་རང་ལ་མཚོན་ན་ཆེ་མཐངོ་
ཐབོ་པའ་ིཚོར་བ་ཞིག་བུང་།	ཞསེ་གསུངས།
	 ཕགོས་མཚུངས་ཅེག་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཚན་པའི་འགན་
འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེཝི་ཌི་ཀར་ཝནེ་ཀ་ David 

Cervenka མཆོག་གིས།	 འབུང་འགུར་
རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལནྷ་ཚོགས་
ཐངེས་	 ༣༤	 འཚོགས་སབྐས་རྒྱ་ནག་ནང་
གི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སངས་
སིྤ་དང་ལགྷ་པར་བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་འག་ོ

བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་ཇ་ེཞེན་ཇ་ེ
སྡུག་ཏུ་འག་ོབཞིན་པའི་གནས་སངས་སྐརོ་
གླངེ་སླངོ་བ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་ཁས་ལེན་ཡང་
གནང་འདགུ
	 ད་ེབཞིན་ཌེན་མག་གསོ་ཚོགས་
ཀི་ཕི་འབལེ་ལས་དནོ་ལྷན་ཁང་གི་མགིན་
ཚབ་པ་གུ་ཡངས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་
སྐུ ་ཞབས་ མེ ་ཁལ་ཨས་ཊབ་ཇེན ་ སེན ་  
Michael Aastrup Jensen	 མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ།	 སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་བད་ེ
ལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་གོད་ཆག་ཕགོ་
པ་ད་ེང་ཚོས་ནམ་ཡང་རདེ་ཐབས་མེད།	 ད་
རེས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་ཚ་མོའི་སྐད་ཆར་
ཉན་སབྐས་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་ཇི་འད་
ཞིག་ཡིན་པ་དན་གསོ་སླངོ་བ་ལྟ་བུ་བུང་།	
ཞསེ་གསུངས།།

ཨོ་གླངི་དབུས་སའ་ིགསོ་ཚོགས་མཐུས་མི་སོགས་ཀིས་བདོ་ཀི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་འགམེས་སནོ་ལ་ད་ོསྣང་རྒྱ་ཆེ་གནང་བ།

༄༅།	 །སནྙ་གགས་ཆེ་བའ་ིཨོ་སི་ཊོ་ལི་
ཡའི་རིག་གཞུང་སྣ་མང་གི་དུས་སནོ་ད ེ་
བཞིན་ལོ་སར་ཕི་ཟླ་	 ༢	 	 ནང་འཚོགས་
སལོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 	 འད་ིལོའ་ིདསུ་སནོ་
དའེང་ཕི་ཟླ་	 ༢	 པའ་ིཚེས་	 ༡༧	 ནས་
ཚེས་	 ༡༩	 བར་ཉནི་གསུམ་རིང་རྒྱལ་ས་
ཁནེ་བྷ་ེརྲྭར་ཚོགས་ཡོད།	 དསུ་སནོ་གཙོ་
སྐངོ་བ་ལརྟ་ན།	ཐངེས་འདརི་དསུ་སནོ་ཐགོ་
རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་མི་འད་བ་ཁག་དགུ་

བཅུ་ཙམ་གི་མི་རིགས་མི་འད་བ་སུམ་བརྒྱ་
ལགྷ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 མི་
འབརོ་འབུམ་གཉསི་དང་ཁ་ིལ་ྔཙམ་དསུ་སནོ་
ཐགོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ
	 དེ་ཡང ་རྒྱལ་ སིྤའི ་ད ུས ་ས ོན ་
དའེི་ཐགོ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་
ནས་གངོ་ཁེར་སི་ཌི་ནིར་གནས་སྡདོ་དགེ་
བཤེས་ངག་དབང་བརྩོན་འགུས་ལགས་
གདན་ཞུས་ཐོག་དཀིལ་འཁོར་བཞེངས་

པ་དང་།	 བདོ་ཀི་སྐ་ུཐང་འགམེས་སནོ་
གནང་བ་མ་ཟད།	 	 སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
མཚོ་སྒ་ོལགྷ་པ་ལགས་དང་།	 དུང་ཆེ་བཀྲ་
ཤིས་ཐག་གཅདོ།	 དནོ་གཅདོ་ཟུར་པ་ཨ་
ཏི་ཤ་ལགས་བཅས་ནས་ཨིན་སྐད་དང་།	
རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་འབའ་པ་སྐལ་
བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས་རྒྱ་སདྐ་ཐགོ་
འབལེ་ཡོད་སོ་སོར་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་།	རིག་
གཞུང་།	 སིྤར་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་
སོགས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད།
	 ཕི་ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་
ཚོད་	 ༤	 པ་ནས་མི་རིགས་འད་མིན་ཁམོ་
སྐརོ་གོམ་བགདོ་ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ་འགོ་
བཙུགས་པ་མ་ཟད།	 	 ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	
༦	 པ་ཙམ་ལ་བདོ་ཀི་གཞས་སྣ་འཁབ་སནོ་
གནང་།
	 དསུ་སནོ་སབྐས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་
གཞུང་གི་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་དང་།	
ཁནེ་བྷ་ེརྲྭ་དབུས་སའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་

སོགས་ཆེད་མངགས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་འགམེས་སནོ་ཡོད་སར་ཕབེས་ནས་
ཐུགས་སྣང་ཆེན་པསོ་ད་ལྟའི་བདོ་ནང་གི་

བདོ་མིའི་གནས་སངས་སྐརོ་སོགས་འད་ིརྩད་
གནང་བ་མ་ཟད།	 	 བདོ་ཀི་སལོ་རུྒྱན་ཁ་
ཟས་ལ་རོལ་འདགུ་པ་བཅས།།
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༢༠༡༧	རོ་ཊོ་རི་ཞི་བདའེ་ིསླབོ་ཡོན།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་	 ༢༠༡༧	 རོ་ཊོ་རི་ཞི་
བདའེི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའི་སླབོ་
ཡོན་གསལ་བསྒགས་ཞུ་རུྒྱར།	 	 ཨ་རིར་
རནེ་གཞི་བས་པའི་རོ་ཊི་རི་རྒྱལ་སིྤའི་ལས་
ཁུངས་ཁབ་ཁངོས་རོ་ཊི་རི་སླབོ་ཡོན་ཞུ་ཡུལ་
གགས་ཅན་མཐ་ོསླབོ་དུག་ཡོད་པ་ན།ི	 ཨ་
རིར་མཐ་ོསླབོ་གཅིག་དང་།	 ཉ་ིའངོ་།	 ཨིན་
ཡུལ།	 ཨོ་སོ་ཀྲ་ོལི་ཡ།	 སི་ཝི་ཌནེ།	 ཐ་ཡེ་
ལེནཌ་བཅས་སུ་ཡོད།	 འཚང་སནྙ་འབུལ་
མཁན་སླབོ་ཕུག་ཚོས་སོ་སོའི་འདདོ་མོས་
ལྟར་མཐོ་སླབོ་གཅིག་འདམེས་སུྒག་གིས་
དའེི་ཁོངས་སུ་སླབོ་ཚན་གང་རུང་གཅིག་གི་
ཐགོ་དགསོ་མཁ་ོཡིག་ཆ་ཁག་ཤེས་རིག་དུང་
ཆེའ་ིམཚན་ཐགོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༧	
འགངས་མེད་འབརོ་དགསོ།

མཐ་ོསླབོ་དུག་གི་ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་།
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-unc-

rotary-peace-center-duke-university-

and-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/rotary-

peace-center- international- christian-

university-fact-sheet

3.University of Bradford, Bradford, 

UK

University link – https://rotaryicu.

wordpress.com/

University fact sheet link – https://

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

peace-center- international- christian-

university-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-

peace-centre-university- bradford-

fact-sheet

5. Uppsala University, Uppsala, Swe-

den

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

education/uppsala_rotary_peace_cen-

ter/

University fact sheet link – https://

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

rotary-peace-center- fact- sheet

6. Chulalongkorn University, Bang-

kok, Thailand

University link – http://www.rotary-

chula.org/

University fact sheet link – https://

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

peace-center- chulalongkorn- universi-

ty-fact-sheet

སླབོ་ཡོན་གི་ཆ་རྐནེ།
༡།	 ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའ་ི
ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་	 ༥༠	 ལོན་པའ་ིཨང་
ཤོག་དང་ལག་ཁརེ།
༢།	 ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའ་ི
སླབོ་ཚན་དང་མཚུངས་པའི་ཉུང་མཐར་ལོ་
གསུམ་ལས་ཀ་བས་པའི་ཉམས་མྱོང་ངམ་
དངྭ་བངླས་གནང་མྱངོ་བའ་ིལག་ཁརེ།
༣།	 འཚང་སནྙ་བའ་ིསྐསེ་ལོ་སྐསེ་ཚེས་	
༡༩༨༢།༡།༡	དང་དའེ་ིརསེ་སུ་ཡིན་པ་དགསོ།
༤།	 འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉསི་བདོ་པའ་ིསླབོ་གྲྭ་
གང་རངུ་ཞིག་ནས་ཐནོ་པ་དགསོ།
༥།	 རྒྱ་གར་ད་ུགཏན་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིལག་
ཁེར་ཁིམས་མཐུན་དུས་འགངས་བཀའ་
འཁལོ་ཞུས་པ།
༦།	 ད་ོབདག་རང་ཉདི་དང་ཕ་མའ་ིདངྭ་
བངླས་དཔྱ་དངུལ་	 ༢༠༡༦།༡༢།༣༡	 བར་
གཙང་ཕུལ་ཟནི་པ།
༧།	 སོ་སོའ་ིམཐ་ོསླབོ་དང་ལས་ཁུངས་ནས་
སླབོ་ཡོན་དང་འབལེ་བའ་ིརྒྱབ་གཉརེ།
༨།	སོ་སོའ་ིམི་ཚེའ་ིལོ་རུྒྱས་མདརོ་བསྡསུ།
༩།	 སླབོ་ཡོན་ཞུ་དགསོ་པའ་ིའབ་ིརྩམོ་ཡིག་
འབུ་	༤༠༠	ནས་	༥༠༠	བར།
༡༠།	TOEFL	ཡང་ན་	IELTS	ཨང་ཤོག་
༡༡།	GRE	–	༼for	Duke	UNC	ap-
plicants	only༽
༡༢།	འག་ོཁདི་ཀི་ནསུ་སབོས་ཡོད་པ།
༡༣།	 ཨིན་སདྐ་འབ་ིཀླགོ་བཤད་གསུམ་
འཕརེ་བ།

འཚང་སནྙ་འབརོ་ཚེས།	 ༢༠༡༧།༤།༧	
འགངས་མེད།

དགསོ་མཁ་ོཡིག་ཆ་ཁག
༡།	འད་པར་མཚོན་ཅན་ཚད་གཞི་	༼༢།༢༽
གངས་གསུམ།
༢།	 འཛིན་གྲྭ་	 ༡༢	 པའ་ིལག་ཁརེ་དང་
ཨང་ཤོག	ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་རབ་འབམས་
པའ་ིལག་ཁརེ་དང་ཨང་ཤོག	 རྒྱ་གར་ནང་
གཏན་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིལག་ཁརེ་དསུ་འགངས་
ཟནི་པ།	 ད་ོབདག་སོ་སོ་དང་ཕ་མ་གཉསི་ཀི་
དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་	༢༠༡༦།༡༢།༣༡	བར་
གཙང་འབུལ་ཟནི་པ།	 མཐ་ོསླབོ་དང་ལས་
ཁུངས་གཉསི་ཀི་རྒྱབ་གཉརེ། TOEFL or 

IELTS	 ཨང་ཤོག	 ལས་ཀའ་ིཉམས་མྱངོ་
ཡིག་ཆ།	སོ་སོའ་ིལོ་རུྒྱས།	འབ་ིརྩམོ།	GRE 

ཨང་ཤོག་ (only if you are applying for 

Duke UNC) བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས་ཐགོ་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་དང་།	 ཡང་ན་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་ཟུང་དུང་དང་
ཡན་གི་དག་མཆན་འཁདོ་པ་དགསོ་རུྒྱ།
༣།	 ལྡ་ིལིར་འདམེས་རུྒྱགས་སབྐས་སུ་ཆ་
རྐནེ་ཡིག་ཆ་ང་ོམ་མཉམ་ཁརེ་དགསོ་རུྒྱ།

འཚང་སནྙ་འབུལ་སངས།
འཚང་སྙན་འབུལ་སངས་ཀི་ལམ་སནོ་ཡིག་
ཆ་འད་ིནས་	 https://my.rotary.org/en/

document/rotary-peace-fellowship-

application-guidelines	 གཟགིས་ཐུབ་པ་
དང་།
རུྒྱན་ད་ུད་ིབ་ཁག་འད་ིནས་ https://

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

peace-fellowship-application-faq. 

གཟགིས་ཐུབ་པ་བཅས།
༡།	 ཤེས་རིག་སླབོ་ཡོན་སྡ་ེཚན་ནས་ཆ་རྐནེ་
ཚང་བའི་འཚང་སནྙ་བ་སོ་སོར་ཁ་པར་དང་
གླགོ་འཕིན་གི་ལམ་ནས་ལྡི་ལིར་འདམེས་
རུྒྱགས་ཀི ་དུས ་ ཚོད ་བརྡ་ལན་ཡོང ་ རུྒྱ །	
༼	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	བདནུ་ཕག་གཉསི་པར་
གཏན་འཁལེ་ཡིན།	༽
༢།	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འདམེས་
སུྒག་བས་པའི་འཚང་སྙན་བར་སླབོ་ཡོན་
འགེངས་ཤོག་བཀང་རུྒྱའི་ལམ་སནོ་བ་རུྒྱ་
དང་།	 ཨ་རིར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིརོ་ཊི་
རེ་ཚོགས་པ་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་དང་སྦྲགས།	
རྒྱལ་སིྤའི་འཚང་སྙན་བ་གཞན་དང་མཉམ་
ད་ུམཐའ་མའི་འདམེས་རུྒྱགས་ནང་ཞུགས་
རུྒྱ་བཅས།
འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།
Secretary (Rotary 2017)
Department of Education, CTA
Gangchen Kyishong
P.O. Dharamsala – 176215, District 
Kangra, HP

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

ལོ་བཞི་ཅན་གི་ལག་ཁརེ་སླབོ་ཚན་ B.Sc. 

B.Ed. Integrated Course	སླབོ་བསྡ་ུགསལ་
བསྒགས།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་དང་ཝ་རཱ་ཎཱ་སི་དབུས་བདོ་ཀི་
གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གཉིས་ཟུང་
སྦྲལེ་ཐགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཕི་ཟླ་	༧	ནང་བྷུན་
ཏར་དགེ་འསོ་མཐ་ོསླབོ་ཁང་ད་ུའཛིན་རིམ་
བཅུ་གཉསི་ཀི་ཚན་རིག་སྡ་ེཚན་ཁངོས་ནས་
སླབོ་ཐནོ་སླབོ་མ་གངས་	 ༢༠	 ལ་ལོ་བཞི་
དསུ་ཡུན་ཅན་གི་ B.Sc. B.Ed. Integrated 

Course	 ག་ོསིྒག་ཞུ་གཏན་འཁལེ་བ་བཞིན་
གཤམ་གསལ་ཆ་རྐེན་ཚང་རིགས་ནས་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	 ཚེས་	 ༡༥	འགངས་
མེད་ཞུ་སནྙ་འབུལ་དགསོ།

ཀ༽		དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡།	 འཛིན་རིམ་	 ༡༢	 རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་
རུྒྱགས་ནང་བདོ་ཡིག་སོགས་ཨང་ཐབོ་ཉུང་
མཐར་བརྒྱ་ཆ་	༦༠	ལོན་དགསོ།
༢།	 འཛིན་རིམ་བཅུ་པའ་ིལག་འཁརེ་དང་།	
འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཀི་ལག་འཁརེ་རམ།	
ཡང་ན་འད་ིལོའི་རུྒྱགས་ཞུགས་ང་ོསྤདོ་ལག་
འཁརེ་	(Admit Card) གི་ང་ོབཤུས།

ཁ༽	 སིྤ་ཡོངས་དགསོ་ངསེ་ཡིག་ཆ་དང་ཐུགས་
སྣང་དགསོ་པ།
༡།	 འདམེས་ཐནོ་བུང་རིགས་ལ་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༥	 ནང་ཚུད་ད་ོབདག་སོ་
སོར་གླགོ་འཕནི་ནམ་ཁ་པར་བརུྒྱད་འབལེ་
ལམ་ཞུ་རུྒྱ།
༢།	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་
ཆོག་པའ་ིཡིག་ཆའ་ིང་ོབཤུས།
༣།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ལོའ་ིདཔྱ་ཁལ་བསྡ་ུ
འབུལ་ཞུས་པའ་ིང་ོབཤུས།

༤།	 གཟུགས་གཞི་བད་ེཐང་ཡིན་པའ་ིསནྨ་
པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་ང་ོམ།
༥།	 སླབོ་ཡོན་དང་།	 ཟས་གནོ་སོགས་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ནར་གཏངོ་གནང་རུྒྱ།
༦།	 སླབོ་ཐནོ་ཟནི་མཚམས་ཉུང་མཐར་ལོ་	
༥	སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཕག་ལས་གནང་རུྒྱའ་ིཁས་
ལེན་ཞུ་དགསོ།
༧།	འདམེས་སུྒག་གནང་ཕགོས་འཛིན་རིམ་	
༡༢	 ཡིག་རུྒྱགས་གུབ་འབས་ལ་གཞི་བཅལོ་
རུྒྱ།
༨།	 ཞུ་སནྙ་འགངེས་ཤོག་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ད་རྒྱ་	 www.sherig.org ནས་
ཕབ་ལེན་གིས་ཞིབ་ཕ་བཀང་ས་ེགཤམ་
གསལ་ཁ་བང་ཐོག་སྦྲག་བརུྒྱད་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་སུ་དསུ་བཀག་ནང་ཚུད་འབརོ་
ཟནི་པ་དགསོ།
༩།	 གངོ་གསལ་ལག་འཁརེ་དང་ཡིག་ཆ་
ཁག་གི་ང་ོབཤུས་སངེ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཟུང་དུང་ཡན་ནམ།	 ས་
གནས་འག་ོའཛིན།	 ཡང་ན་སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་
སིྤ་སུ་རུང་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད་
དགསོ་པ་བཅས།	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༣	ལ།།

The Secretary
Department of Education, CTA
Gangchen Kyishong
Dharamsala - 176215, Distt. Kangra, 
H.P. India
Fax: 01892 – 223481 
Tel: 01892 - 222572/ 222721
Email: academic@tibet.net      
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གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིཚན་རིག་སླབོ་དབེ་ང་ོསྤདོ་
ཟབ་སྦྱངོ་།

༄༅།	 །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་
ཟླ་	 ༢	 ཚེས	 ༡༨	 ནས་	 ༢༠	 བར་ཉནི་
གསུམ་རིང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦལེ་ཀོབ་ས་
སྐ་གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུགཞི་རིམ་འགོ་མའི་
ཚན་རིག་སླབོ་དབེ་ང་ོསྤདོ་ཟབ་སྦྱངོ་གོ་སིྒག་
ཞུས་ཡོད།
	 ཟབ་སྦྱངོ་སླབོ་ཁིད་གནང་མཁན་
རྡ་སངེ་བདོ་ཁིམ་ཚན་དགེ་བསན་འཛིན་
དངསོ་གུབ་ལགས་དང་ཚན་རིག་རྩམོ་སིྒག་
པ་འཕིན་ལས་དབང་འདུས་ལགས་རྣམ་
གཉསི་ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཤེས་
ཡོན་སིད་བུས་དགོངས་དནོ་བཞིན་གཏན་
འབེབས་གནང་བའི ་ཚན་རིག་སླབོ ་ད ེབ་
གསར་པའི་ནང་དནོ་སླབོ་ཚན་ཁག་ང་ོསྤདོ་

དང་འབལེ་བའི་སླབོ་ཁིད་བདེ་ཕགོས་དང་
ཐབས་ལམ་བཅས་སླབོ་ཁདི་དང་ཉམས་མྱངོ་
བར་ེརེས་གནང་ཡོད།
	 ད་ལན་ཟབ་སྦྱངོ་ནང་མོན་གྷ་ོས་
གནས་སླབོ་ཁག་ནས་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་
དག་ེརྒན་	༥	དང་ཀ་ོལི་གལྷ་དང་ཧུན་སུར་
སླབོ་ཁག་ནས་དག་ེརྒན་རེ།	 སྦལེ་ཀབོ་སམ་
བྷ་ོཊ་དང་བདོ་ཁིམ་བཅས་ནས་དགེ་རྒན་	
༡༠	བཅས་ཉམས་ཞུགས་གནང་ཡོད།	དའེ་ི
རེས་སུ་མ་སུ་རི་དང་དྷ་ས་གཡས་གཡོན་
སླབོ་ཁག་ནང་ང་ོསྤདོ་གནང་འཆར་ཡོད་པ་
བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང།	
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	

སོགས་ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བུད་མེད་ནསུ་སབོས་གངོ་སྤལེ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་དང་པརོ་བཅར་མཁན་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༢	ཚེས་	

༡༤	 ནས་བདོ་ཀི་ལོ་གསར་བར་སྐའུ་ིབཅད་
རྒྱར་བཞུགས་གནང་མཛད་རུྒྱའི་གསལ་

བསྒགས་སྤལེ་ཟིན་ཡང་ཐངེས་འདིར་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་

བུད་མེད་ནསུ་ཤུགས་གོང་སྤལེ་ཚན་པས་གོ་
སིྒག་འགོ	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	

༢༡	ནས་	༢༣	བར་རྡ་ས་གངས་སིྐད་བདོ་
ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ད།ུ
	 བདོ་ཀི་བུད་མེད་ནསུ་སབོས་གངོ་
སྤལེ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པརོ་བཅར་
མཁན་ཡོངས་ལ་༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུང་
ཕ་ོབང་ད་ུམཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
གནང་མཛད་འདགུ	 སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་དང་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་གཙོས་ཚོགས་ཆེན་ད་ུབཅར་
བའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་བཅས་
མཇལ་བཅར་ཞུས་འདགུ

བདོ་ཀི་བུད་མེད་ནསུ་སབོས་གངོ་སྤལེ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་དང་པའོ་ིཐགོ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༡	
ཉནི་དབུས་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་ཚོགས་
ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་
གི་ལམ་སནོ་ལྟར་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་
གོ་སིྒག་འགོ་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ནསུ་སབོས་
གོང་སྤལེ་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་དང་པ་ོདབུ་
འབདེ་ཀི་མཛད་སྐརོ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིདང་
སྦྲགས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།
	 ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་འད་ུརིང་
བཀའ་ཤག་ནས་ཞུ་རུྒྱ་ཉུང་བ་དང་།	 ཚོགས་
བཅར་བ་རྣམ་པའི ་དགོངས་ཚུལ་མང་
བ་སྤུང་རུྒྱའི་ཆེད་ད་ུཆེད་མངགས་འདིར་
ཚོགས་འདུ་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ་ཡིན་
སབས།	 	 	 ས་ྔདརོ་མཁས་པ་ཁག་གིས་
གསུང་བཤད་དང་།	ཉནི་རྒྱབ་ཚོགས་བཅར་
བ་ཚོར་བསམ་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེདག་སྤུང་
རུྒྱ་རེད།
	 བཀའ་ཤག་ངསོ་ནས་བུད་མེད་
ནསུ་སབོས་འཕལེ་དགསོ་འདགུ	 ཅསེ་ཕི་
མ་དགས་ན་ས་ྔཏན་ཏན་དགས་མེད་བསམ་
པ་དན་བུང་།	 འནོ་ཀང་འགའ་ཤས་ཀིས་
དགོངས་ཚུལ་ལ་ཚོགས་འད་ུའདི་ས་ྔདགས་
ཟརེ་ན་མ་འགིག་ཕི་དགས་ཟརེ་ན་མ་འགིག		
ལོ་གསར་ཉ་ེའགམ་ད་ུཚ་ཚ་འུར་འུར་བས་
ནས་སྐད་བཏང་དགོས་དནོ་གང་ཡིན་ནམ་
བསམ་པ་དན་སདི།				ཐངེས་འདརི་བལེ་
ཚུབ་ངང་ཚོགས་འད་ུའདི་བསྐངོ་ཚོགས་ཞུ་
དགསོ་དནོ་གནས་སངས་ཁ་ཤས་ཡོད།	 ད་ེ
བཞིན་གཏམ་བཟང་གཅིག་གཉསི་ཡོད།
	 རུྒྱ་མཚན་གཅིག་ན།ི	 སུ་ཝི་ཌནེ་
རོགས་ཚོགས་	 SOIR-IM	 སྐ་ུཚབ་རྣམ་
པ་འདརི་ཕབེས་འདགུ	 ཁངོ་ཚོར་བཀའ་
འད་ིཞུ་ན་འགགི་གི་རེད།	 	 བུད་མེད་ནསུ་
སབོས་གངོ་སྤལེ་གི་སདི་བུས་གཏན་འབབེས་

བདེ་ཀི་ཡོད།	 ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོའདགུ	
འདི་དང་འབལེ་བའི་ཐགོ་ནས་ཚོགས་འད་ུ
ཞིག་འཚོགས་རུྒྱ་བུང་ན་ཡག་པ་ོའདགུ་ཅསེ་
བརདོ་སབྐས་	SOIR-IM	ནས་འག་ོགནོ་ང་
ཚོས་གཏངོ་ཆོག་ཅསེ་བརདོ་བུང་།
	 ད་ེདསུ་ང་ཚོས་ཁས་ལེན་ཞུས་པ་
ཡིན།	 སྔནོ་རིྩས་འག་ོསངས་གཞིར་བཟུང་
ཕི་ཟླ་གསུམ་པའི་སྔནོ་ལ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་
ཐུབ་ན།	 	 ཞསེ་བརདོ་བུང་།	 ཕི་ཟླ་གསུམ་
པའི་ནང་གསུམ་བཅུའི་དསུ་དན་སུང་བརིྩ་
དང་།	 གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དགསོ་ཀི་ཡོད་
སབས་བས་ཐུབ་ཐབས་མེད།	 ད་ེབཞིན་	
NCA	 ལ་ཞུ་དསུ་སྔནོ་རིྩས་འག་ོསངས་ཐགོ་
ནས་ཕི་ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་ཁུལ་བདེ་དགོས་
ཀི་ཡོད།	ད་ེལས་གནད་དནོ་གལ་ཆེ་བ་ཕི་ཟླ་	
༣	ཚེས་	༡༢	ཉནི་ད་ེབདོ་ཀི་བུད་མེད་ཉནི་
མོ་ཞསེ་གཞུང་འབལེ་སུང་བཙི་ཞུ་རུྒྱ་བཀའ་
ཤག་ནས་ཐུགས་གཏན་འཁལེ་ཡོད།	 ད་ེ
ཡང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པར་བཀོད་
ཁབ་གནང་གུབ་པ་རེད།
	 བུད་མེད་ནསུ་སབོས་གོང་སྤལེ་
གི་སིད་བུས་གཏན་འབབེས་གནང་དགོས་
དནོ་གཙོ་བ་ོན།ི	 སདི་སྐངོ་གིས་གཙོས་ཕག་
རོགས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་
ཁག་དང་།	 རྒྱ་གར་ནང་༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་མང་པ་ོམཇལ་ཡོད།	༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་ག་དསུ་སྩལ་བ་
ཡིན་ནའང་བུད་མེད་རྣམས་བམས་སྙངི་ར་ེ
ཆེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 འགན་འཁུར་ཡང་
མང་བ་འཁརེ་ཐུབ་མཁན་རེད།	 ཅསེ་དང་།	
ད་ེབཞིན་བུད་མེད་འགོ་ཁིད་བུང་བ་ཡིན་ན།	
འག་ོཁདི་བམས་སྙངི་ར་ེཅན་དང་།	 འགན་
འཁུར་ཆེ་བ་འཁརེ་ཐུབ་མཁན།	 འག་ོཁདི་
བཟང་བ་ཡོང་གི་རེད།	 དསུ་རབས་ཉ་ིཤུ་
ནང་དམག་འཁུག་མང་པ་ོབུང་ས་ེམི་གསོད་

ཁག་སྦྱོར་མང་པ་ོབུང་བ་ད་ེདག་ཆ་ཚང་
སྐསེ་པས་འགོ་ཁིད་བས་པར་བརནེ་བུང་བ་
ཞིག་རེད།
	 དསུ་རབས་	༢༡	ནང་བུད་མེད་
འགོ་ཁིད་འཛམ་གླིང་ནང་བུང་བ་ཡིན་ན།	
ཞི་བདའེི་དསུ་ཤིག་ཏན་ཏན་འཆར་གི་རེད།	
ཅེས་ད་བར་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་སབས།	
བཀའ་ཤག་སབྐས་	 ༡༤	 དང་	 ༡༥	 ཡིན་
ནའང་རེད།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་
སྩལ་མཛད་ན་འཕལ་ད་ུལག་བསར་བེད་
དགསོ་རུྒྱ་ང་ཚོས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
ད་ེས་ྔཡིན་ནའང་ཞུས་མྱངོ་ཡོད།
	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ལོའ་ིདམིགས་
བསལ་ཚོགས་ཆེན་བཅར་བའི་སྐབས་དརེ་
༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་འཐུས་
ཤོར་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཤོར་འདགུ	འད་ིང་ཚོས་
བས་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད།	 ཅསེ་ཐུགས་ཚོར་
ཤུགས་ཆེན་པའོི་ཐགོ་ནས་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་སབྐས་	 ༡༤	 བཀའ་ཤག་
གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་ལརྟ་
ཤེས་ཡོན་འདི་བཞིན་ལས་དནོ་ཚང་མའི་
ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ལ་བརིྩས་པའི་
ཐགོ་ནས་འབད་བརྩནོ་བདེ་ཀི་ཡིན།	 ཞསེ་
ཞུ་དགོས་དནོ་གཙོ་བ་ོཞིག་ད་ེག་རང་ཡིན།	
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཅི་གསུང་བཀའ་སུྒན་
ཞུ་རུྒྱ་ང་ཚོའ་ིའགན་རེད།
	 ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དགོངས་
པར་དསུ་རབས་	 ༢༡	 འད་ིབུད་མེད་འག་ོ
ཁདི་ཀིས་རྒྱལ་ཁབ་སྐངོ་བ་ཡིན་ན།	 ཞི་
བདའེ་ིདསུ་རབས་ཡོང་གི་རེད།	 ཅསེ་
བཀའ་སྩལ་མཛད་ཡོད་སབས།	 བཀའ་འད་ི
བསུྒབ་པར་མཐུན་རྐནེ་སྦྱར་རུྒྱ་བཀའ་ཤག་
གི་འགན་རེད།	 དརེ་བརནེ་བུད་མེད་ནསུ་
སབོས་གངོ་སྤལེ་གི་སདི་བུས་གཏན་འབབེས་
ལག་བསར་བས་པར་གང་འད་བདེ་དགོས་

རེད།	 ཅསེ་བརདོ་དསུ་ཐབས་ལམ་གཉསི་
ཡོད།
	 གཅིག་ན།ི	 སདི་བུས་གཏན་
འབབེས་བས་པ་ཡིན།	ཞསེ་གསལ་བསྒགས་
བས་པ་ཡིན་ན།	 ཕགོས་གཅིག་ནས་བཀའ་
ཤག་གི་འགན་ད་ེགུབ་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་ད་ེ
ལྟར་མ་བས་པར་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཉནི་མོ་
ཞསེ་གཞུང་འབལེ་སུང་བརིྩ་བས་པ་ཡིན་ན།	
དམིགས་བསལ་ད་ོསྣང་ཡོང་རུྒྱ་དང་།	 ཉནི་
མོ་དརེ་བུད་མེད་སྐརོ་བཀའ་བསྡུར་མང་པ་ོ
གནང་རུྒྱ།	 སིྤ་ཚོགས་ནང་བག་ོགླངེ་ཡོང་རུྒྱ་
ཞིག་ཡོང་ངསེ་རེད།
	 གཉསི་པ་ན།ི	 ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༡༢	 ཉནི་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་
ཞུས་པའི་སྐབས་ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་གོ་
རགོས་ཡོད་མེད་དང་།		གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་
འབོར་དང་མ་འབོར་བུང་བའི་ཐོག་ནས་
འཐུས་ཤོར་ཕིན་པ་སོགས་ཚགས་ཚུད་མ་
བུང་བ་ཡིན་ན་འགགི་གི་མི་འདགུ			དརེ་
བརནེ་ཕི་ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༢	སྔནོ་ལ་ཚོགས་
འད་ུཚོགས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།	 ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ཡོད་པའི་ཐགོ་ས་གནས་ཁག་གི་བུད་
མེད་སྐ་ུཚབ་ཆ་ཚང་གང་མང་ཡོད་པའི་ཐགོ་
ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཏ་ེཉིན་མ་གཉིས་དང་
ཕདེ་ཀའི་ནང་བུད་མེད་ནསུ་སབོས་སྤལེ་བའི་

སིད་བུས་ཡོད་པའི་ཐོག་ལག་བསར་བེད་
རུྒྱའ་ིདནོ་ད་ུགང་བདེ་དགསོ་རེད།
	 ད་ེབཞིན་ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༢	
ཉནི་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་
པའ་ིསབྐས་སུ་གང་བདེ་དགསོ།	ད་ེདག་ཚང་
མ་བཀའ་བསྡརུ་ལྷུག་པ་ོབུང་བ་ཡིན་ན།	 ས་
གནས་སུ་ཕི་ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༢	 རསེ་ལག་
བསར་བདེ་པའི་སྐབས་ཚགས་ཚུད་པ་དང་
ཁབ་ཆེ་བ་ཡོང་ཐུབ་ཀི་རེད་བསམས་པའི་
ཐགོ་ནས་ཕི་ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༢	སྔནོ་ལ་རྣམ་
པ་འདརི་ཕབེས་རོགས་ཞསེ་དང་།	སྔནོ་རིྩས་
ཐགོ་ནས་ཕི་ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༢	སྔནོ་ལ་བུང་
བ་ཡིན་ན།	 ད་རེས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
རྣམ་པ་དང་ས་གནས་ནས་ཕབེས་པའི་བུད་
མེད་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་གི་རེད།	
མཐར་སིད་བུས་ཚགས་ཚུད་བུང་དང་མ་
བུང་ས་གནས་ས་ཐགོ་ནས་ད་ོབདག་སོ་སོས་
ལག་བསར་གནང་མིན་ལ་རགས་ལུས་ཀི་
རེད་མ་གཏགོས་འད་ིནས་བཀདོ་ཁབ་གཅིག་
གཉསི་བཏང་བ་ཙམ་གི་བུད་མེད་ཀི་ནསུ་པ་
འཕལེ་ཐུབ་ཐབས་མེད།	 དརེ་བརནེ་རྣམ་པ་
ཚོ་ཚང་མ་འདརི་ཕབེས་རོགས་ཞུས་པ་རེད།	
ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།
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