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བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཨིན་ཌ་ོན་ེཤི་ཡའ་ི (Indonesia) 

ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་བཀའ་གདམས་ཆོས་
གླངི་གིས་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་
ལརྟ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༡	ཉནི་
རྒྱ་གར་ནང་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ནས་	 ༡༠	
བར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སརྒ་རྒྱལ་བའ་ིཕ་ོབང་
ནས་ད་ལམ་བརུྒྱད་ཨིན་ཌོ་ན་ེཤི་ཡའི་རྒྱལ་
ཡོངས་སླབོ་གྲྭ་འད་མིན་གི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་
ལ་སནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་སྐསེ་རབས་
དང་འབལེ་ནས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ཚང་
མར་ས་ྔད་ོབད་ེལེགས།	 ད་ེརིང་ཨིན་ཌ་ོན་ེཤི་
ཡའི་གཞོན་སྐསེ་སིྤ་དང་ལགྷ་པར་ནང་ཆོས་
ལ་དང་དདོ་ཡོད་མཁན་རྣམས་དང་ལྷན་ད་ུ
ག་ོབསྡརུ་བདེ་རུྒྱ་ཡིན་པ་རེད།	 ངསོ་རང་
ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་པ་ཞིག་ཡིན།	 ངསོ་
ཀི་འགན་འཁུར་གཅིག་ནི་ཆོས་ལུགས་ཕན་
ཚུན་མཐུན་སིྒལ་གོང་མཐོར་གཏངོ་རུྒྱ་ད་ེ
ཡིན།	 ནང་པའ་ིཆོས་ལུགས་དང་།	 ཧནི་ད་ུ
ཆོས་ལུགས།	 གཅརེ་བུ་བ།	 	 ཁ་ཆེའ་ིཆོས་
ལུགས།	 ཡི་ཤུའ་ིཆོས་ལུགས།	 ཇིའུ་ཆོས་
ལུགས་སོགས་ལྟ་གུབ་ཀི་ཆ་ནས་མ་འད་བ་
ཡོད་ནའང་།	 ཆོས་ལུགས་ད་ེདག་ཚང་མས་
བམས་པ་དང་བརྩ་ེབ།	 བཟདོ་བསྲན།	 དང་

བདནེ་སོགས་ཀི་བསླབ་བ་གཅིག་མཚུངས་
སུ་གསུང་གི་ཡོད།གཞན་ཕན་གི་བླརོ་ཡིད་
ཆེས་ཤུགས་ཆེ་ཡོང་བར་ལ་ྟགུབ་མ་འད་བ་ད་ེ

དག་བདེ་སྤདོ་བདེ་དགསོ།	 ཁག་གཅིག་གིས་
འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོཡོད་པར་རདོ་ཀི་ཡོད་
པ་དང་།	 ཁག་གཅིག་གིས་འཇིག་རནེ་བཀདོ་
པ་པ་ོམེད་པར་རདོ་ཀི་ཡོད།	 འད་ིན་ིཐབས་
ལམ་ཙམ་རེད།	 དནོ་དངསོ་སུ་ང་ཚོ་བམས་
བརྩ་ེལནྡ་པའ་ིམི་ཞིག་བདེ་དགསོ།	 ཁ་ཆེ་ལ་
མཚོན་ན་འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོཨཱ་ལར་ཡིད་
ཆེས་བདེ་ཀི་ཡོད།	ནང་པ་དང་གཅརེ་བུ་བས་
འཇིག་རནེ་བཀོད་པ་པརོ་ཡིད་ཆེས་བདེ་ཀི་
མེད།	འད་ིདག་ན་ིཐབས་ལམ་ཙམ་རེད།	ང་
ཚོའ་ིམཐར་ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལ་ན་ིདནོ་དམ་
པའི་བམས་བརྩ་ེལནྡ་པའི་མི་ཞིག་བདེ་རུྒྱ་ད་ེ

ཡིན།	རྒྱ་གར་ནང་འཛམ་གླངི་གི་ཆོས་ལུགས་
ཕལ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཆོས་ལུགས་ད་ེ
དག་ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་རིང་ཞི་བད་ེདང་འཆམ་

མཐུན་ངང་གནས་ཡོད།	 རྒྱ་གར་ན་ིའཛམ་
གླངི་གི་མི་འབརོ་མང་ཤོས་གས་ནས་གཅིག་
རེད།	 རྒྱ་གར་ནང་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་
འཆམ་མཐུན་ངང་གནས་ཡོད།	 ད་ེརིང་ངསོ་
རང་ཨིན་ཌོ་ན་ེཤི་ཡའི་མཆེད་གགོས་ཕ་ོམོ་
རྣམས་དང་ལནྷ་ད་ུཐུག་འཕད་བ་རུྒྱ་བུང་བས་
དགའ་པ་ོབུང་།	 ཨིན་ཌ་ོན་ེཤི་ཡ་ན་ིའཛམ་
གླིང་གི་མི་འབརོ་མང་ཤོས་གས་ཤིག་རེད།	
ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་བདེ་དང་མ་བདེ་གང་ཟག་
སྒརེ་སོ་སོའ་ིགནད་དནོ་རེད།
རྩ་བའི་ཆ་ནས་འག་ོབ་མི་ཚང་མ་སྐསེ་པའི་
སྐབས་ནས་ཨ་མའི་བམས་སྐོང་ལ་བརནེ་

ནས་འཚར་ལོངས་འབུང་གི་ཡོད།	 ཨ་མའ་ི
བམས་སྐངོ་མེད་ན་ང་ཚོ་ཙམ་མ་ཟད་ཐ་ན་
དདུ་འག་ོཚུན་ཆད་ཀང་འཚོ་གནས་བདེ་མི་
ཐུབ།	 ང་ཚོ་འཚོ་གནས་བདེ་པར་ཆ་རྐནེ་
གཙོ་བ་ོན་ིབམས་བརྩ་ེཆགས་ཡོད།	 དངེ་
སང་སིྤ་ཚོགས་གང་སར་རྙ ོག་ག་མང་པ་ོ
འདགུ	 འདས་པའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིལོ་རུྒྱས་ནང་
མཆེད་གགོས་ཕ་ོམོའི་འད་ུཤེས་མེད་པ་དང་།	
བམས་བརྩ་ེམ་འདང་བ་ལ་བརནེ་ནས་རྙགོ་ག་
མང་པ་ོབུང་ཡོད།	 ཆོས་ལུགས་ཀི་སྡ་ེཁག་ལ་
བམས་བརྩ་ེགངོ་མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱར་དམིགས་
བསལ་འགན་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་གི་མི་འབརོ་
ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཚང་མ་མཆེད་གགོས་ཕ་ོམོ་
ཡིན་པ་ལརྟ་འཚོ་གནས་བདེ་དགསོ།	 ཆོས་
ལུགས་ཀི་མི་སྣ་དང་།	 ལགྷ་པར་ཁ་ཆེའ་ི
ཚོགས་སྡ་ེཁག་ལ་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་
གཞིར་བཞག་ཐགོ་འཛམ་གླངི་ཞི་བད་ེལནྡ་པ་
ཞིག་སུྐན་རུྒྱའ་ིདམིགས་བསལ་ག་ོསབྐས་ཡོད།	
ངོས་རང་ཁ་ཆེའི་མི་འབརོ་མང་ཤོས་ཡོད་
མཁན་གི་ལུང་པ་ཨིན་ཌོ་ན་ེཤི་ཡའི་གཞོན་
སྐསེ་ཚོ་དང་ལནྷ་ཐུག་འཕད་བ་རུྒྱ་བུང་བས་
ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ།	།

རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་ཐབོ་ནས་མི་ལོ་	༧༥	འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་སུྲང་བརིྩ་ཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༥	
རེས་གཟའ་ཉི་མ་ཉིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་དིལཱི་
གཙོ་བརོ་གུར་བའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཙམ་
མ་ཟད།	 འཛམ་གླངི་ཡུལ་གུ་འད་མིན་ནང་
གནས་སྡདོ་བདེ་བཞིན་པའི་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་
ཚོས།	 ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	 ༡༩༤༧	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༡༥	 ཉནི་རྒྱ་གར་ཨིན་ཇིའ་ིབཙན་རྒྱལ་ལམ་
ལུགས་ཀི་དབང་སུྒར་འགོ་ནས་རང་བཙན་
ཐབོ་ས་ེད་བར་མི་ལོ་	༧༥	འཁརོ་བའ་ིཉནི་མོ་
སུྲང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་པའ་ིསབྐས་དང་བསནུ།	ཕི་
ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་མདནུ་ཐང་
ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སྲིད་
སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་།	དབུས་ལས་
ཁུངས་ཁག་གི་དུང་ཆེ་དང་དུང་འཕར་བཅས་
ཚང་འཛོམས་ཐགོ་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐབོ་
པའ་ིདསུ་ཆེན་ཐངེས་	 ༧༥	 སུྲང་བརིྩ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་

ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་སྲདི་
སྐོང་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་དར་མཁའ་
དབིངས་སུ་བསྒངེས་བ་དང་སྦྲགས།	 རྒྱ་གར་
གི་རྒྱལ་གླུ་དབངས་སུ་གརེ་མཚམས་དཔལ་
ལནྡ་སྲིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཕི་ནང་གི་གསར་
འགདོ་པ་རྣམས་ལ་གསུང་དནོ།	 ད་ེརིང་ན་ི
ཨིན་ཇིའི་བཙན་རྒྱལ་ལམ་ལུགས་ཀི་དབང་
སུྒར་འགོ་ནས་རང་བཙན་ཐབོ་ས་ེད་བར་མི་
ལོ་	༧༥	འཁརོ་གི་ཡོད་པར་བརནེ་ངས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེརྒྱ་གར་
གཞུང་མང་གཉིས་ལ་འཚམས་འདའིི་བཀྲ་
ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཨིན་ཇིའ་ིབཙན་
རྒྱལ་ལམ་ལུགས་འགོ་ལོ་ང་ོ	 ༢༠༠	 ལགྷ་
གནས་པའ་ིལོ་རུྒྱས་རེད།	 བདོ་པའ་ིགནད་
དནོ་ན་ིལོ་ང་ོབདནུ་ཅུ་འག་ོགི་ཡོད།	 རྒྱ་གར་
དང་བསྡརུ་བ་ཡིན་ན་དསུ་ཡུན་ཐུང་ཐུང་རེད།	
འནོ་ཀང་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་དང་མི་རིགས་
གཅིག་གི་འཐབ་རྩོད་ཞེས་པ་འདི་ལོ་བརྒྱ་

ཕག་འག་ོདགསོ་བུང་ནའང་ཚང་མས་འབད་
བརྩནོ་བདེ་དགསོ།	 རྒྱ་གར་ནང་འཚེ་བའ་ི
ཐགོ་ནས་ཀང་འཐབ་རྩོད་བདེ་མཁན་བུང་
ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ཞི་བའ་ིཐགོ་ནས་འཐབ་རྩདོ་
བདེ་མཁན་བུང་ཡོད།	ལགྷ་པར་མེས་པ་ོདམ་
པ་གན་དྷ་ིམཆོག་གི་དབུ་ཁིད་པའི་ཐགོ་ནས་
རྒྱ་གར་འཐབ་རྩདོ་ད་ེབཞིན་འཚེ་བ་མེད་པའ་ི
ལམ་ལ་བསྐདོ་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་ཁདོ་གཟངེས་
སུ་ཐནོ་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།
ད་ལ་ྟང་ཚོ་བདོ་པའ་ིའཐབ་བརྩདོ་ད་ེཡང་མེས་
པ་ོདམ་པ་གན་དྷ་ིམཆོག་གི་ལམ་ལ་རསེ་སུ་
འཇུག་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དབུ་ཁདི་པའ་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་དང་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་རྣམས་ནས་
གཞན་ལ་འཚེ་བ་མི་བདེ་པར་གལ་སྲིད་འུ་
ཐུག་པ་ོབུང་བ་ཡིན་ནའང་སོ་སོའི་སྲགོ་ཡང་
བླསོ་བཏང་ས་ེའཐབ་རྩདོ་ནང་ཞུགས་ཀི་ཡོད།	
རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་ཐབོ་ས་ེརྒྱ་གར་མང་

ཚོགས་ཡོངས་ལ་རང་དབང་གི་ཉི་མ་ཤར་
བའི་གོ་སྐབས་བུང་བ་ནང་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་
མང་པ་ོཞིག་ལ་དམག་ཆེན་གཉསི་པའི་རསེ་
རང་བཙན་ཐབོ་ཡོད།	 སབས་མ་ལེགས་པ་
ཞིག་ལ་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་རང་
བཙན་ཐོབ་པའི་སྐབས་རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་
གཞུང་གིས་བདོ་ས་བཙན་འཛུལ་གི་གནས་
བབ་ད་ེའད་བུང་བ་རེད།	 མ་འངོས་པར་
བདོ་ནང་རང་དབང་སརླ་གསོ་ཡོང་རུྒྱའི་ཆེད་
བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་ཀི་བདོ་མི་ཚང་མས་ལགྷ་
བསམ་ཟལོ་མེད་ཀི་ཐགོ་ནས་འབད་འབུངས་
གནང་རོགས་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་གསུང་
གུབ་མཚམས་བཀའ་ཤག་གི་མཇལ་འཕད་
ཁང་ནང་རནེ་འབལེ་གསོལ་ཇ་དང་མངར་
ཟས་བཤམས་ཏ་ེམཛད་སྒ་ོགལོ།།

ལྡ་ིལི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འབངོ་ཆུང་དངསོ་གུབ་
ལགས་ཀིས་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པ་སྐུ་ཞབས་ཨ་
ཊུལ་ཀ་ེཤབ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༠	རེས་
གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་ལྡ་ིལི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
འབངོ་ཆུང་དངསོ་གུབ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གར་གི་
རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིཨ་རིའ་ིགཞུང་
ཚབ་ཆེན་མོ་སྐ་ུཞབས་ཨ་ཊུལ་ཀ་ེཤབ་	 (Atul 
Keshap)	 མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་
ཡོད།
ད་ེཡང་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་
པའ་ིཨ་རིའ་ིགཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་སྐ་ུཞབས་ཨ་ཊུལ་
ཀ་ེཤབ་	 (Atul Keshap)	 ལགས་ཀིས་ཊུ་
ཝི་ཏར་ནང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ལྡ་ིལི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་
འབངོ་ཆུང་དངསོ་གུབ་ལགས་དང་མཇལ་འཕད་
བུང་བར་དགའ་ཚོར་བུང་།	 ཨ་རི་གཞུང་གི་
ངསོ་ནས་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་བདོ་ཀི་ཐུན་
མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་གི་
ང་ོབ་ོབཅས་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བདེ་རུྒྱ་དང་།	
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ཀི་འག་ོབ་མི་ཀུན་ལ་ཐབོ་ཐང་
འད་མཉམ་དགསོ་པའ་ིདགངོས་གཞི་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
བདེ་ཀི་ཡིན།	ཞསེ་བཀདོ་འདགུ་པ་བཅས།	།

བལ་ཡུལ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་འབལེ་མཐུད་པ་ཟུར་
པ་ར་མགནི་ར་ོར་ེལགས་འདས་གངོས་སུ་གུར་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༠	རེས་
གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་བལ་ཡུལ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
གི་འབལེ་མཐུད་པ་ཟུར་པ་ར་མགིན་ར་ོར་ེལགས་
དགུང་ལོ་	 ༧༥	 ཐགོ་འདས་གངོས་སུ་གུར་བའ་ི
ཡིད་སྐོའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ནས་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེགནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ར་མགནི་ར་ོར་ེལགས་ན།ི	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༤༦	
ཟླ་	༣	ཚེས་	༣	ཉནི་ལ་ྷསར་སྐསེ་ཤིང་།	བཙན་
བལོ་ད་ུའབརོ་རསེ་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་
ཆུང་དང་།	 སརྨ་ཁམས་སིྐད་སྡགུ	 ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་སོགས་ཀི་ནང་ཕག་ལས་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད།		ཕི་ལོ་	༢༠༠༠	ནས་	༢༠༠༢	
བར་བལ་ཡུལ་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་པའི་	
(HURON)	 འགན་འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་མིའ་ིལས་འགན་གནང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢	
ཟླ་	༧	ཚེས་	༡	ནས་བལ་ཡུལ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
གི་འབལེ་མཐུད་པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་ས་ེཕི་
ལོ	 ༢༠༡༧	 བར་ལོ་ལའྔ་ིརིང་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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ཐའ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དང་དུང་ཆེ་རྣམ་གཉསི་ཀིས་ཐའ་ེཝན་གི་སྲདི་འཛིན་ཟུར་པ་མཆོག་དང་
མཇལ་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༠	ཉནི་
ཐའ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འབའ་
བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་།	
དནོ་ཁང་གི་དུང་ཆེ།	གངས་ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་བཅས་ནས་ཐའ་ེཝན་
གི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཁིན་ཧུའི་
པནེ་མཆོག་གི་བཞུགས་ཡུལ་ད་ུབཅར་ནས་
མཇལ་འཕད་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།
ཐགོ་མར་དནོ་གཅདོ་སལྐ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་ཀིས་བདོ་ལུགས་དཀར་གཙང་མཇལ་
དར་ཕུལ་བ་དང་།	 དུང་ཆེ་ནས་ང་ོསྤདོ་
མཚམས་སྦརོ་ཞུས་དནོ།	 འདས་པའ་ིདནོ་
གཅོད་རིམ་པ་ནས་སྐུ་ཉདི་མཇལ་འཕད་ཞུ་
མངོ་ཡོད་པ་དང་།	ཐའ་ེཝན་ནང་ནད་ཡམས་
ཀིས་རྐནེ་པས་དནོ་གཅོད་གསར་པ་ད་བར་
གཞུང་འབལེ་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཇལ་འཕད་
རེ་ཞིག་འཕར་འགངས་ཞུ་དགོས་བུང་ཞིང་
།	 ད་ཆ་ཐའ་ེཝན་ནང་ནད་ཡམས་ཅུང་ཡང་
ད་ུའག་ོབ་དང་བསནུ་ཆེད་ད་ུའཚམས་འད་ི
དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བར་བཅར་བ་ཡིན་
གནས་ཞུས།	 སྲདི་འཛིན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་
ཁིན་ཧུའི་པནེ་ལགས་ཀིས་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་མཆོག་གི་སྐུ་གཟུགས་གནས་སངས་
གང་འད་ཡོད་དམ།	 རེ་བ་ཆེ་ཤོས་ད་ེ༸གངོ་
ས་མཆོག་ཐའ་ེཝན་ནང་ཆིབས་སུྒར་གནང་
ཐུབ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	 ཁངོ་ན་ིའཛམ་གླངི་ནང་
སྙན་གགས་ལྡན་པའི་ཆོས་ལུགས་དབུ་ཁིད་
ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ཐའ་ེཝན་ནང་དད་ལནྡ་མི་
མང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད།	 	 ང་རང་
སྲིད་འཛིན་ལས་ཐོག་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
སྲིད་འཛིན་རིམ་པའི་གདན་ཞུ་དང་མཇལ་
འཕད་ཞུས་པ་མ་ཟད།	 ངས་བཙན་བལོ་
སིྒག་འཛུགས་ད་ེགཞུང་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་
ཐགོ་ནས་བདོ་མིའ་ིཕི་སྐདོ་ལག་དབེ་		 (IC) 

གཞུང་འབལེ་གིས་ངསོ་ལེན་དང་།	 མཐངོ་
མཆན་ཡང་ཕི་སྲིད་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་སྤདོ་
པའི་ལམ་སྲལོ་གསར་གཏདོ་བས་པ་ཡིན་
སྐརོ་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་།	 དནོ་གཅདོ་
སལྐ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀིས་༸གོང་
ས་མཆོག་གི་སྐུ་གཟུགས་གནས་སངས་དང་།	
ཨ་རི་གཞུང་ནས་བདོ་དནོ་ཐགོ་བཞག་པའི་
ཁམིས་ཡིག	 བཙན་བལོ་བདོ་མིས་ཆབ་
སྲིད་ཀི་དབུ་ཁིད་སྲིད་སྐོང་ཐད་ཀར་འསོ་
འདམེས།	 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་

ཞེས་པའི་མིང་བདེ་སྤོད་བེད་པའི་དགོས་
དམིགས།	 ད་ཆ་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་
སྐདེ་དམ་བཅའ་བཞི་པ་ས་ེརྒྱ་གར་གི་གནའ་
བའོ་ིརིག་གཞུང་སརླ་གསོ་མཛད་རུྒྱ།	 ད་ེ

བཞིན་དནོ་ཁང་གི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བ།	
ལགྷ་དནོ་གངས་ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་ནས་རྒྱ་
ཡིག་ཐགོ་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའི་དཔ་ེདབེ་
པར་སུྐན་ཞུ་བཞིན་པ་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་།
ཐེངས་འདིའི་མཇལ་འཕད་དུས་ཡུན་ཆུ་
ཚོད ་གཅིག་ཙམ་རིང་ཕན་ཚུན་བཀའ་
བསྡརུ་ལྷུག་པ་ོབུང་ཞིང་།	 མཇལ་འཕད་ག་ོ

སིྒག་གནང་མཁན་ཐའ་ེཝན་གི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི ་སྐུ ་ཞབས་ཀོའོ་གྷ ོ་ཝེན་ལགས་
མཉམ་ཞུགས་ཡོད་པ་ལརྟ།	 དནོ་ཁང་གི་
ལས་དནོ་ཐད་བདོ་མིའི་ཕི་སྐོད་ཡིག་ཆ་	

(IC)	 ཕི་སྲདི་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་སྤདོ་ཀི་
ཡོད་ཀང་།	 སླབོ་ཕུག་གི་མཐངོ་མཆན་དང་།	
དསུ་ཡུན་ཐད་ད་ཆ་དངསོ་ཡོད་དཀའ་ངལ་
ཡོད་པས་དནོ་གཅོད་གསར་པའི་ངསོ་ནས་
འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་དཀའ་ངལ་
དེ་དག་སེལ་རུྒྱའི ་འཆར་གཞི་ཡོད་པས་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་ངསོ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་

ཡོང་བ་ཞུས་པར།	 སྲདི་འཛིན་མཆོག་གིས་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིར་མངགས་ཆ་ནན་པ་ོ
གནང་དནོ་ལྟར་ཞལ་བཞེས་ཐབོ།མཐའ་མ་
གངས་ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་ནས་པར་སུྐན་
ཞུས་པའི་དཔ་ེདབེ་གཙོ་བ་ོ༼ཐའ་ེཝན་བདོ་
ཀི་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་བཙུགས་ནས་
ལོ་ཉི་ཤུ་འཁོར་བའི་ལོ་རུྒྱས་བརྙན་དབེ།༽
དང་།	 ར་ཤེ་ཡའ་ིརྩམོ་པ་པ་ོསྐ་ུཞབས་ (S.L. 

Kuzmin)	 ལགས་ཀིས་རྩམོ་བསི་གནང་བ་
༼སསྦ་བསྐངུས་ཀི་བདོ།༽	 ད་ེབཞིན་༼བདོ་
མི་དམངས་འཆིངས་བེད་ཀི་ལྕགས་སྒོག་
གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་གི་སྔ་ཕིའི་
བུང་རིམ་ལ་དཔྱད་པ།༽སོགས་དཔ་ེདབེ་
ཕག་རགས་ཕུལ་བར།	 སྲདི་འཛིན་མཆོག་
གིས་ཀང་ཁངོ་གི་མི་ཚེའ་ིལོ་རུྒྱས་ཕག་རགས་
གནང་ཞིང་།	 ཕག་དབེ་ཐགོ་མཚན་རགས་
དང་།	 ༼ཐའ་ེབདོ་མཛའ་འབལེ་ཁ་ིལོར་
བརན་པར་ཤོག༽ཅེས་ཕག་བསར་གི་ཕག་
བསི་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།	

ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གིས་བདོ་ཡིག་འཛིན་གྲྭ་འག་ོའཛུགས་གནང་བ།
༄༅།	 །ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
གིས་རེས་གཟའ་སྤནེ་པའ་ིབདོ་ཡིག་འཛིན་གྲྭ་
ཞིག་འག་ོའཛུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	རེས་
གཟའ་སྤནེ་པའི་བདོ་ཡིག་འཛིན་གྲྭར་དངསོ་
སུ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་དང་ད་ལམ་
བརུྒྱད་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་གཉིས་
བུང་བའི་ཁདོ་ནས་ཕལ་ཆེ་བ་ད་ལམ་བརུྒྱད་
འཛུལ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	ན་ནངི་ལོར་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཀིས་རྐེན་པས་བདོ་
ཡིག་འཛིན་གྲྭ་ཚོགས་ཐུབ་མེད།	འབལེ་ཡོད་
མི་ཉུང་བ་ཞིག་གིས་རེ་སྐུལ་གནང་བ་ལྟར་
འདི་ལོར་བདོ་ཡིག་འཛིན་གྲྭ་ད་ཐོག་ནས་
མང་ཙམ་དང་འཛིན་གྲྭ་དངསོ་སུ་འཚོགས་
རུྒྱ་ཉུང་ཙམ་གནང་རུྒྱའི་ཐག་གཅོད་གནང་

ཡོད།	 ཉ་ིཧངོ་གི་ཤིས་མན་	 (Shimane)	
དང་ཨོ་ཀི་ནཱ་ཝའ་ི (Okinawa)	 ས་ཁུལ་
སོགས་ནས་སླབོ་ཕུག་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ད་ཐགོ་
གི་བདོ་ཡིག་འཛིན་གྲྭར་འཛུལ་ཞུགས་གནང་
ཡོད།	
ད་ེཡང་ཉི་ཧངོ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འབུམ་
རམས་པ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་
ད་ཐོག་ནས་བདོ་ཡིག་འཛིན་གྲྭར་འཛུལ་
ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་སྐརོ་གི་གོ་རགོས་ཆུ་ཚད་མཐོ་རུ་
གཏངོ་བར་གླངེ་མོལ་དང་འབ་ིཀླགོ་གི་འཛིན་
གྲྭ་ད་ེཡིས་ཏན་ཏན་ཕན་གགོས་བེད་ཐུབ་
ཀི་ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	 ཕིའ་ིལུང་པའ་ིརིག་

གཞུང་དང་སྲལོ་རུྒྱན་སོགས་རགོས་པར་སདྐ་
ཡིག་ན་ིལག་ཆ་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད་
སབས།	 ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་ངསོ་
ནས་རེས་གཟའ་སྤནེ་པའི་བདོ་ཡིག་འཛིན་
གྲྭ་བརུྒྱད་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་།	 རིག་གཞུང་།	
ལོ་རུྒྱས་སོགས་ཀི་སྐརོ་མཁེན་རགོས་སླད་
རམ་འདགེས་གང་ཐུབ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས།	
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་
མེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀིས་
རེས་གཟའ་སྤནེ་པའི་བདོ་ཡིག་འཛིན་གྲྭར་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པར་དགའ་ཚོར་
བུང་བའ་ིསྐརོ་གསུངས་ཡོད།	 སླབོ་ཕུག་ཁག་
གཅིག་གིས་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་འཛིན་གྲྭ་བརུྒྱད་

བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་ཕུག་པ་ོདང་བདོ་དནོ་

སྐརོ་རགོས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་རྒྱག་གི་ཡོད་སྐརོ་
གསུངས།	 ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འབུམ་
རམས་པ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་དང་།	

ཕག་རོགས་འཇིགས་མེད་ཚེ་བརན་ལགས།	

དང་བངླས་ལས་བདེ་གཉསི་བཅས་ནས་བདོ་
ཡིག་འཛིན་གྲྭ་གོ་སིྒག་དང་འཆར་འགོད་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

ར་ས་ཁུལ་གི་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་ས་གནས་ཀི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕད་ཀིས་བདོ་དནོ་དང་
བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༩	
རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉིན་ར་ས་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ཀུན་དགའ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀི་སྣ་ེཁིད་
འགོ་བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟླ་

བ་ཕུན་སིྐད་ལགས་དང་།	 ཡོངས་གླངི་སླབོ་
གྲྭའ་ིདབུ་འཛིན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།	 ས་
གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
གཙོ་བསམ་གཏན་ལྷུན་གུབ་ལགས།	 གནས་
ཆུང་དགོན་པའི་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་
གགས་པ་ལགས།	ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་
གླངི་གི་སླབོ་སིྤ་ཉ་ིམ་བུ་འཁདི་ལགས།	 མེ་
གྷན་ཚོང་པ་སིྐད་སྡགུ་གི་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་རིང་
དབངས་འཛོམས་ལགས།	 ས་གནས་ཧནི་
བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་སིྤ་དམངས་

འབལེ་མཐུད་པ་ཐུབ་བསན་བ་ླམ་ལགས།	ས་
གནས་བུད་མེད་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
བསན་འཛིན་ཉི་མ་ལགས་བཅས་ཀིས་ས་
གནས་ཀི་རྒྱ་གར་གནད་ཡོད་མི་སྣ་རྩམོ་པ་པ་ོ
དང་ཀ་ཅེ་རི་མཐ་ོསླབོ་གི་སླབོ་སིྤ་ཟུར་པ་སྐུ་
ཞབས་པཱར་མཱ་ནནྟ་ཤརཱ་ (Prof.Parmanan-

da Sharma)	 ལགས་དང་།	 ཧ་ིམཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་དང་བདོ་དནོ་
ཐོག་ཡུན་རིང་རྒྱབ་སྐོར་གནང་མཁན་སྐུ་
ཞབས་ཝ་ེཇ་ེསིངྒ་མན་ཀ་ོཊི་ཡཱ་ (Vijay Singh 

Makotia)	ལགས།	ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་
ཚོགས་པའི་སླབོ་སནོ་པ་སྐུ་ཞབས་རཱམ་སྲྭ་
རབུ (Ram Swaroop)	 ལགས་བཅས་ཀིས་
གཙོས་པའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་
དང་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད།ད་ེཡང་ཐངེས་
འདརི་མཇལ་འཕད་གནང་དགསོ་དནོ་གཙོ་
བ་ོན།ི	 	 ཁངོ་རྣམ་པས་བདོ་དནོ་དང་བདོ་
མིར་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་དང་གནང་
བཞིན་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་ཆེད་ད་ུབཅར་བ་
ཞིག་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།	
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དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	༢༣		འཁརོ་བའ་ིམཛད་སྒརོ་
ཆེད་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༣	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་བཞུགས་སརྒ་ར་ས་
ཉ་ེའགམ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་རིགས་ལམ་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ཡན་ལག་ས་རཱ་བདོ་ཀི་
མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་
ང་ོ	 ༢༣	 འཁརོ་བའ་ིརནེ་འབལེ་སུྲང་བརིྩ་
དགའ་སནོ་དང་བསནུ།	 སླབོ་དསུ་གསར་པ་
དབུ་འཛུགས་ཀི་མཛད་སྒརོ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་གདན་ཞུས་
ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠།༣༠	
ཐགོ་ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུསྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བརོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སྲིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
གཙོས།	དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་ཤེས་རིག་
དུང་ཆེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དང་།	
བཀའ་དུང་ཆུ་སྐ་སྦྲ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་ལགས།	
རིགས་སླབོ་མ་ལག་གཉིས་ཀི་དབུ་འཛིན་
དགེ་བཤེས་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་ལགས།	
ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་སིྤ་པ་སངས་ཚེ་རིང་
ལགས།	 ད་ེབཞིན་ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་དག་ེ
སླབོ་ལྷན་འཛོམས་ཀི་ཐོག་མར་ས་རཱ་མཐོ་
སླབོ་ཀི་སླབོ་སིྤ་པ་སངས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀིས་རྐེན་པས་
སཱ་ར་མཐོ་རིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུདཔལ་
འབརོ་གི་དཀའ་ངལ་འཕད་པར་བརནེ་ས་
རཱ་སླབོ་ཟུར་ཚང་མས་མ་བསྐུལ་དང་བངླས་
ཀི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགུར་ཞལ་འདབེས་
ཕནོ་ཆེན་པ་ོཞིག་གནང་བ་མ་ཟད།	 ཉ་ེལམ་
ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་སླབོ་མ་དང་འབལེ་ཡོད་
ལས་བདེ་མང་དག་ཅིག་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཀི་ནད་མནར་བའི་སྐབས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
དང་བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་།	 ད་ེབཞིན་ཉ་ེ
འཁོར་གི་སླབོ་ཟུར་སོགས་ནས་གང་ཅིའི་
ཐད་མཐུན་འགུར་གནང་བར་ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་
ཀི་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེསྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ཞསེ་སོགས་གསུངས་ཏ་ེས་ྔལོའ་ིརིྩས་
ཁ་སྒགོས་སྦང་གནང་གུབ་མཚམས་རིགས་
སླབོ་མ་ལག་གཉསི་ཀི་དབུ་འཛིན་དག་ེབཤེས་

བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས་གསུང་
བཤད་གནང་།	 	 	 ད་ེནས་བདོ་མིིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག་གིས་ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་ཞབས་
ལོ་	 ༢༠	 འཁརོ་བའ་ིལས་བདེ་སླབོ་སིྤ་པ་
སངས་ཚེ་རིང་ལགས་དང་།	 དཔ་ེམཛོད་ད་ོ
དམ་པ་ཚེ་དཔག་ལགས་རྣམ་གཉསི་ལ་ཐུབ་
དབང་གི་སྐ་ུདང་མཇལ་དར།	 ད་ེབཞིན་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༠་་་༢༠༢༡	སླབོ་དསུ་ཀི་ལོ་རུྒྱགས་
རྩ་ེཕུད་སོན་པའི་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་བ་དགའ།	
སླབོ་ད ུས་གསར་པའི་སིྤ་པའི་རྒན་བདག་
རྣམས་ལ་མཇལ་དར་གནང་ཡོད།	 ད་ེརསེ་
དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་
འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་ས་རཱ་
མཐོ་སླབོ་ཀི་དགེ་ལས་དང་སླབོ་མ་གངས་	
༡༠༩	 ལ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཕགོ་
སབྐས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་མ་བན་རྣམ་
པ་དང་།	ཁ་ལོ་བ།	སནྨ་ཞབས་པ།	ད་ེབཞིན་
མ་སྐུལ་དང་བླངས་ཀི་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་
མཇལ་དར་གནང་།
ད་ེནས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་སྲིད་
སྐོང་སྤནེ ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	 	 ད་ེརིང་ས་རཱ་བདོ་ཀི་
མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ཏ་ེལོ་
ང་ོ	 ༢༣	 འཁརོ་གི་ཡོད།	 ཕན་རང་ཉདི་ལ་
མཚོན་ན་ཕི་ལོ་	༡༩༩༣	ལོར་འདརི་བཅར་
མངོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཞིང་གཤེགས་དབུ་
དགེ་དམ་པ་རྒན་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་
ང་ོཤེས་ཀི་ཡོད།	 སབྐས་ད་ེདསུ་དབུ་དག་ེ
དམ་པ་ཁངོ་ཡོད་པ་རེད།	 	 ཞིང་གཤེགས་
དབུ་དགེ་དམ་པ་རྒན་བླ ་ོབཟང་རྒྱ་མཚོ་
མཆོག་གིས་བདོ་སིྤ་པའི་རྩ་དནོ་སིྤ་དང་།	
ལྷག་པར་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་བཀའ་དགངོས་གཞིར་བཟུང་ལས་
དནོ་སུྒབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་བརནེ་སིྒག་
འཛུགས་འདི་ལྟ་བུ་བཙུགས་ཐུབ་པ་བུང་
ཡོད།	 སིྒག་འཛུགས་འདའི་ིསླབོ་མ་ཁདེ་ཚོ་
དང་འད་བའི་སླབོ་མ་མང་དག་ཅིག་ལ་ཕན་
ཐགོས་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།	 སླབོ་སིྤ་པ་སངས་
ལགས་ཀིས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐངེས་འདིར་

ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀིས་རྐེན་པས་
དཔལ་འབརོ་གི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་
ཡོད།	 སབྐས་ད་ེདསུ་སླབོ་ཟུར་རྣམ་པས་དང་
བླངས་ཐགོ་འགན་བཞེས་ཏ་ེམཐུན་འགུར་
གནང་བ་འདིས་ད་ེས་ྔམཐ་ོསླབོ་ཀི་དགེ་རྒན་
དང་འཛིན་སྐངོ་ངསོ་ནས་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་

ཤེས་ཡོན་དང་གང་ཅིའི་ཐད་མཐུན་འགུར་
ཡག་པ་ོགནང་བ་ཞིག་མངནོ་གི་ཡོད།	 བདོ་
པའི་སིྤ་ཚོགས་སམ་སིྒག་འཛུགས་གང་འད་
ཞིག་ཡར་རྒྱས་ཇི་ལྟར་གཏངོ་དགོས་ཐད་
གཞན་རནེ་གི་བསམ་བླ་ོདརོ་ཏ་ེབདོ་མི་ནང་
ཁུལ་ཕན་ཚུན་རོགས་པ་བདེ་རུྒྱ་ཤུགས་ཆེ་
ར་ུབཏང་བ་ཡིན་ན།	 ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་
རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་གི་རེད།	 རང་ཉདི་
ཀི་ལས་དནོ་རྣམས་གཞན་རནེ་ད་ུམ་བཅོལ་
བར་རང་ངསོ་ནས་སུྒབ་རུྒྱའི་འབད་བརྩོན་
བདེ་དགསོ།	ད་རེས་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་དངསོ་ཡོད་
དཀའ་ངལ་འཕད་སབྐས་སླབོ་ཟུར་ངསོ་ནས་
ཞལ་འདབེས་བསྡ་ུརབུ་བས་པ་དསེ་གང་སནོ་
གི་ཡོད་དམ་ཞ་ེན།	 སླབོ་ཟུར་ད་ེདག་རུྒྱ་དག་
ཡོད་པའ་ིརགས་ཤིག་སནོ་གི་ཡོད།		ཕགོས་
མཚུངས་གཤམ་ད་ུཡོད་པའ་ིསླབོ་ཕུག་རྣམས་
ཀི་ཆེད་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀིས་གཙོས་གཞན་ཁག་གཅིག་
ནས་སླབོ་ཡོན་འབུལ་གི་ཡོད།	སླབོ་ཡོན་དརེ་
རིན་ཐང་ཆེན་པ་ོབརིྩས་པའི་ཐགོ་སླབོ་སྦངོ་
ཧུར་བརྩོན་གནང་ས་ེགུབ་འབས་གཟངེས་
སུ་ཐནོ་པ་ཞིག་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེལརྟ་བུང་
ན་སླབོ་ཡོན་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་
སུྒབ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེམིན་ཐབོ་ཐང་གི་ང་ོབརོ་རིྩ་
ན་དངུལ་དརེ་རིན་ཐང་མེད།	སླབོ་སྦངོ་སྦང་

བའི་སབྐས་སོ་སོའི་འཚོ་བའི་དནོ་ད་ུབདེ་ཀི་
ཡོད་པའི་བླ་ོད་ེདརོ་ཏ་ེགཞན་ཕན་གི་བླ་ོདང་
ལནྷ་སེམས་པ་བཟང་པ་ོབདེ་དགསོ།	ང་ཚོར་
བདོ་མི་ལ་གཞན་དང་མི་འད་བའི་འགན་
འཕར་མ་ཞིག་ཡོད།	 བདོ་ས་རྒྱ་ནག་གིས་
བཙན་བཟུང་བས་པ་རེད།	 གཞིས་བཞུགས་

བདོ་མི་རྣམས་ལ་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་
བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་སདྐ་ཡིག་དང་ཆོས།	 རིག་
གཞུང་རྣམས་ཉམས་ལེན་བེད་འཇུག་གི་
མེད་སབས།	 ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ད་ུཡོད་པ་
རྣམས་ཀིས་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་སདྐ་ཡིག་དང་
ཆོས།	 རིག་གཞུང་སོགས་མི་ཉམས་རུྒྱན་
འཛིན་དང་ཉམས་པ་སླར་གསོ་བདེ་དགོས་
ཀི་ཡོད།	 གཞན་ཡང་ཚེ་འད་ིཕི་གཉསི་ཀི་
མགོན་སྐབས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་རྣམས་
ཡང་ཡང་ཉན་དགསོ་པ་དང་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་
གནས་བབ་རྣམས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཤེས་པའི་
ཐགོ་མ་འངོས་པར་མདནུ་བསྐདོ་ཇི་ལརྟ་བདེ་
དགསོ་ཐད་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ།	 	 	 ང་
ཚོའི་སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མིའི་ཐུན་མིན་
སདྐ་ཡིག་དང་ཆོས།	 རིག་གཞུང་སོགས་
ཧ་ཐག་ཐག་ཡོད་པ་འདི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་
དནི་ཉག་གཅིག་ལ་བརནེ་ནས་བུང་བ་ཞིག་
ཡིན།བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་འགན་
གཙོ་བ་ོནི་བདོ་རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ་གསལ་རུྒྱ་
དང་བདོ་མིའི་བད་ེདནོ་ཐགོ་གཟིགས་རགོ་
གནང་རུྒྱ་ད་ེརེད།	 བདོ་རྒྱའ་ིདཀའ་རྙགོ་
སེལ་ཐབས་ཀི་སྲིད་བུས་སདླ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
དང་ལནྷ་སདྐ་ཆ་མ་བཤད་པར་ཡོང་རུྒྱ་མེད།		

དབུ ་མའི ་ལམ་གི ་སྲིད ་བུས་ནི ་ སིྤ ་ན ོར ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
དགངོས་གཞི་དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབབེས་གནང་བ་
ཙམ་མ་ཟད།	 བདོ་མི་མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་
འཆར་ལ་གཞིགས་ཏ་ེགཏན་འབབེས་གནང་
པ་ཞིག་ཡིན།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་རབ་
དང་རིམ་པ་སྩལ་བ་ལརྟ།	 བདོ་ཀི་དཀའ་
རྙགོ་སེལ་ཐབས་སདླ་ཨ་རིས་གཙོས་གཞན་
རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀིས་དམག་རྒྱག་གི་མ་རེད།	
དརེ་བརནེ་ང་ཚོ་བདོ་མི་རང་ངསོ་ནས་དའེི་
ཐད་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པར་
བརནེ་གཉསི་སནྨ་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སྲདི་བུས་
སླབེས་པ་རེད།	 བཙན་བལོ་ད་ུཡོད་པའ་ིབདོ་
མི་རྣམས་གཞིས་བཞུགས་བདོ་མིའི་སྐུ་ཚབ་
མཚོན་གི་ཡོད་སབས།	 བདོ་ནང་གི་དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་ད་ོསྣང་བས་པའི་ཐོག་
ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་པ་བས་ཏ་ེགཞན་ལ་
བདོ་ནང་གི་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་འགལེ་
བཤད་བརྒྱབ་དགསོ།
ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་སོགས་ཉར་ཚགས་བདེ་དགསོ།	ད་ཆ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་དམ་བསྒགས་
ཤུགས་ཆེ་བེད་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གི་གནས་
ཚུལ་མང་དག་ཅིག་གོ་ཐསོ་འབུང་གི་འདགུ	
སདྐ་ཡིག་སྦང་རུྒྱར་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་
བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ཁདེ་རྣམ་པར་རང་དབང་
ཚད་ལྡན་དང་ནསུ་པ་ཆ་ཚང་ཡོད་སབས་
ཧུར་བཙོན་གནང་དགསོ།	 ས་རཱ་མཐ་ོརིམ་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་དང་
བཅས་པ་ཐུག་འཕད་བུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་
ཚོར་བུང་།	ཞསེ་གསུངས།
མཐར་ས་རཱ་མཐོ་སླབོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་གཙུག་
ལག་སླབོ་དཔནོ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་
གནང་ས་ེམཛད་སྒ་ོརྒྱལ་ཁའི་ངང་གལོ་ཡོད་
པ་བཅས།།

ཤིས་ལོང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གིས་རྒྱ་གར་བང་ཤར་མེ་ག་ྷལ་ཡ་མངའ་སྡའེ་ིསྲདི་སྐངོ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༣	
ཉནི་ཤིས་ལོང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་པདྨ་དནོ་
གུབ་ལགས་དང་།	 ལས་དུང་བསན་འཛིན་
དབངས་ཅན་ལགས།	 ཡན་ལག་སནྨ་རིྩས་
ཁང་གི་སནྨ་པ་བསན་འཛིན་མཚོ་མོ་ལགས།	
དགོན་པའི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ཀིས་རྒྱ་གར་བང་
ཤར་མེ་གྷ་ལ་ཡ་མངའ་སྡའེི ་སྲིད་སྐོང་སྐུ ་

ཞབས་སཏྱ་པཱལ་མ་ལིཀ་	  (Satya Pal Ma-

lik)	མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད།
སྐབས་དརེ་ཤིས་ལོང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
པདྨ་དནོ་གུབ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གར་བང་ཤར་
མེ་གྷ་ལ་ཡ་མངའ་སྡའེི་སྲིད་སྐངོ་སྐུ་ཞབས་
སཏྱ་པཱལ་མ་ལིཀ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདའིི་
མགུལ་དར་དང་།	 ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་མཚོན་

དནོ་ད་ུདན་རནེ་ཕག་རགས་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	ས་གནས་སུ་དགནོ་པ་དང་རིག་གཞུང་
བསི་གནས་ཁང་གསར་བཟོ་སླད་མཐུན་
འགུར་ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་པར་མངའ་
སྡའེ་ིསྲདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཞལ་བཞསེ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།	།
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བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སྲདི་ལས་ཁུངས་ནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་ནད་རླབས་གཉསི་པས་རྐནེ་པས་
འཚོ་བའ་ིདཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་ཛ་དག་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་སྤདོ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༩	
ཉནི་སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབཀའ་ཤག་གིས་རྒྱ་
བལ་འབུག་གསུམ་ནང་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཀི་ནད་རླབས་གཉསི་པས་རྐེན་པས་
འཚོ་བའི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་བཞིན་
པའི་བཙན་བལོ་བདོ་མི་དདུ་ཚང་སིྤ་དང་།	
ལགྷ་པར་རྒན་འཁགོས་ཉམ་ཐག་དང་གཞནོ་
སྐསེ་དབང་པ་ོསྐནོ་ཅན་རྣམས་ལ་ཛ་དག་གི་
འཚོ་བའ་ིམཐུན་རྐནེ་སྦརོ་སྤདོ་གནང་དགསོ་
པའི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་ལམ་སནོ་
གནང་བ་ལརྟ།	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་བལ་འབུག་
གསུམ་ནང་ཡོད་པའི་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པར་འབལེ་ཡོད་
ས་གནས་སུ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་
ནད་རླབས་གཉསི་པས་རྐེན་པས་འཚོ་བའི་

དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་བཞིན་པའི་བཙན་
བོལ་བདོ་མི་དདུ་ཚང་རྣམས་ལ་རགོ་ཞིབ་
གནང་ས་ེཐ་ོགཞུང་བསྡུ་རུབ་གནང་དགོས་
པའི་ལམ་སནོ་གནང་དནོ་བཞིན་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་སོ་སོ་ནས་གཤམ་འཁདོ་རྒྱ་གར་
དང་།	 བལ་ཡུལ།	 འབུག་བཅས་ཀི་ནང་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀིས་རྐེན་པས་
འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པའི་དདུ་
ཚང་ཁག་དང་།	རྒན་འཁགོས་ཉམ་ཐག་དང་
གཞོན་སྐསེ་དབང་པ་ོསྐནོ་ཅན་རྣམས་ཀི་ཐ་ོ
གཞུང་ཕུལ་ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་སྲིད་
ལས་ཁུངས་ནས་མི་སྒརེ་དང་ཚོགས་པ་སིྐད་
སྡུག་ཁག་ལ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་
ཛ་དག་མ་དངུལ་སླད་དཔལ་འབོར་ཞལ་
འདབེས་གནང་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་

བཞིན།	 ད་བར་ནང་སྲདི་ལས་ཁུངས་ནས་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་མ་དངུལ་སདླ་

ཁནོ་ཧནི་སྒརོ་ས་ཡ་	 ༢༩.༨	 ལགྷ་བསྡ་ུརབུ་
ཞུས་ཐུབ་པ་བུང་བ་གཤམ་གསལ།			ནང་
སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་
གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་བརུྒྱད་ཏགོ་

དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་ཛ་དག་མཐུན་
རྐེན་སྦོར་སྤོད་སླད་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་

གི་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་	
༤༣	 གི་བདོ་མི་དདུ་ཚང་རེར་ཧནི་སྒརོ་	
༡༠༠༠༠	 ཐམ་པ་རེ་གནང་བའ་ིཁདོ་ནས་
བལ་ཡུལ་ཁུལ་ད་ུདདུ་ཚང་གངས་	 ༧༨༧	

དང་།	 འབུག་ཡུལ་ནང་དདུ་ཚང་	 ༣༠།		
རྒྱ་གར་ནང་དདུ་ཚང་	 ༡༥༣༩	 བཅས་ཁནོ་
བསྡམོས་བཙན་བལོ་བདོ་མི་དདུ་ཚང་གངས་	
༢༣༣༦	 ལ་ཐད་ཀར་ཛ་དག་ངལ་སེལ་
རོགས་དངུལ་གནང་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།
ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའི་ཉམ་ཐག་
དདུ་ཚང་གངས་	 ༢༥༡	 ལ་ཛ་དག་ངལ་
སེལ་གི་རོགས་དངུལ་མགགོས་མུར་གནང་
འཆར་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ཉམ་ཐག་ཁ་པའ་ི
ཁངོས་གཏགོས་སུ་ཡོད་པའ་ིདདུ་ཚང་གངས་	
༣༤༨	ལ་ཧནི་སྒརོ་	༥༠༠༠	རེ་གནང་ཡོད་
པ་དང་།	ལགྷ་མ་དདུ་ཚང་གངས་	༢༥༥	ལ་
ཛ་དག་ངལ་སེལ་གི་རོགས་དངུལ་མགགོས་
མུར་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།།	

བིས་པའ་ིཀླགོ་རྩལ་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་ཐབས་ཀི་དབེ་ཕངེ་བཞི་བཅུ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་བིས་པའི་ཀླགོ་རྩལ་གོང་

མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་སདླ་བིས་པའ་ིཀླགོ་སྦངོ་
བད་ེལམ།	 ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་རིམ་པ་	 ༤༠	

ཅན་ཞིག་པར་སུྐན་ཞུས་ཏ་ེབཙན་བལོ་བདོ་
མིའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་དང་།	 བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་
དང་རིག་གཞུང་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་རིན་མེད་
འགམེས་སྤལེ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན།	 ཀླགོ་
དབེ་འདི་ཉདི་དྷ་ས་བདོ་ཕུག་ཁིམ་སྡའེི་བདོ་
ཡིག་རུྒྱས་སནོ་པ་རྒན་མིང་ཆུང་ལགས་ཀིས་
ལོ་ང་ོད་ུམའི་རིང་རྩོམ་སིྒག་གནང་བ་ཞིག་
ཡིན་པ་དང་།	 དཔ་ེདབེ་ད་ེདག་སྔནོ་འག་ོ
དང་གཞི་རིམ་འགོ་མའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་
དམིགས་ནས་བརྩམས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།
བིས་པའ་ིཀླགོ་སྦངོ་བད་ེལམ།	 ཞསེ་པ་འད་ི

ཀླགོ་སྦངོ་ཁོ་ནར་དམིགས་ནས་བརྩམས་པ་
ཞིག་ས།ེ	 རང་རིགས་བིས་པ་རྣམས་ཀིས་
བདོ་ཡིག་མཐངོ་མ་ཐག་དནོ་རགོས་ཐུབ་ཀི་
ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་སྒ་གདངས་འཁུལ་
མེད་ཤར་ཀླགོ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་སུ་
དམིགས་ཡོད་པ་དང་།	 སྡ་ེཚན་དང་པ་ོ
དབངས་གསལ་ནས་སྡ་ེཚན་བདནུ་པ་ཀླགོ་
སྦངོ་བར་དབེ་ཕངེ་བཞི་བཅུའི་ནང་ཐ་སྙད་	
༢༠༥༧	 ལགྷ་ཙམ་དང་།	 ཐ་སདྙ་དང་པར་
རིས་སྦྲགས་མ་	 ༨༠༠	 ལགྷ་ཙམ།	 བརདོ་
པ་དང་པར་རིས་སྦྲགས་མ་	༢༠༠	ལགྷ་ཙམ་

གིས་བསིྒགས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	འདརི་དགསོ་
དབང་གིས་དབུ་ཅན་དང་དབུ་མེད་ཡིག་
གཟུགས་ལནྷ་ད་ུབསིྒགས་ཡོད་པས།	 སླབོ་
ཕུག་གི་ངསོ་ནས་གང་སྦངས་པ་ལརྟ་བཀགླ་
ཆོག
ལས་འཆར་འདི་ཉདི་ལེགས་གུབ་ཡོང་བར་
ཌེན་མཱརྐ་གཞུང་གི་རྒྱལ་སིྤའི་ཡར་རྒྱས་
རོགས་འཆར་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་མཉམ་སྦྲེལ་
དང་ཤེས་ཡོན་ལྟ་ེགནས་ཁང་བརུྒྱད་དཔལ་
འབརོ་མཐུན་འགུར་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

༄༅།	།འད་ིནས་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	
༨	 ཉནི་ཕི་དལི་ཁབ་ཁངོས་བདོ་ཀི་སྲདི་
བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཆེད་ཁད་ལས་དུང་
གཞནོ་	 ས་མིག་	 ༡	 ཆེད་སྲ་ིཞུའ་ིཞབས་
འདགེས་ཞུ་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་འཚང་སྙན་
སྦྲག་ཐོག་ངེས་པར་གཏངོ་གནང་ཡོང་བ་
གསལ་	 བསྒགས་སྤལེ་བ་བཞིན་།	 དནོ་
དམ་འཚང་སནྙ་བ་གཅིག་ལས་འབརོ་མེད་
སབས།	 ལནྷ་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅདོ་གནང་
དནོ་	 ཁད་ལས་དུང་གཞནོ་གསར་འདམེས་
ད་ེབཞིན་	༢༠༢༡	ཟླ	༩	ཚེས་	༡༣	བར་
ཕར་འགངས་གནང་སོང་བ་ད་ེདནོ་ཞབས་	
འདགེས་ཞུ་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་འཚང་
སནྙ་འབུལ་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།
ཁད་ལས་དུང་གཞནོ་ས་མིག་	 ༡	 ཆེད་
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡༽	 ཤེས་ཚད།	 རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་
འབལེ་ལམ་དང་འབལེ་བའི་སླབོ་ཚན་ཐགོ་
ཉུང་མཐར་འབུམ་རམས་པའ་ི	 (PhD)	
ཐནོ་པའ་ིལག་འཁརེ་ཡོད་པ།	ཡང་ན།	རྒྱལ་

རབས་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ (M. Phil History) 

ལག་འཁརེ་ཐགོ་ལོ་	 ༤	 ལས་ཀའ་ིཉམས་
མངོ་ཡོད་པ་དགསོ།
༢༽	ལོ་ཚད།	༢༠༢༡།༠༩།༠༡༣	ཉནི་རང་
ལོ་	 ༢༡	 ལས་མི་ཉུང་ཞིང་	 ༤༠	 ལས་མ་
བརྒལ་བ་དགསོ།
༣༽	 རུྒྱགས་གཞི།	ངག་རུྒྱགས་ཚད་ལནྡ་གི་
ལམ་ནས་འདམེས་སུྒག་གནང་རུྒྱ།
༤༽	 ལས་འགན།	 རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་
འབལེ་ལམ་དང།	 བདོ་ནང་འཛུགས་བསུྐན་
དང་བད་ེའཇགས་སྐརོ་ཉམས་ཞིབ་	ཞུ་རུྒྱ།	
གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཆ་རྐནེ་ལནྡ་རིགས་
ནས་འད་ིག་ལས་ཁུངས་དང།	 ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས།	 གཞུང་འབལེ་ད་
རྒྱ་ (www.tibet.net)	 ནས་བདོ་ཡིག་ཐགོ་
གཏན་འབབེས་ཡོད་པའ་ིའཚང་སནྙ་འགངེས་
ཤོག་ཕབ་ལེན་གིས་དནོ་ཚན་རྣམས་འཚེམས་
ལུས་མེད་པ་བཀང་ཟནི་རསེ།
༡༽	 རང་ཉདི་ཀི་ད་ལའྟ་ིཕདེ་པར་ཚོན་ལནྡ་	
༢	 རེ་།	 (One passport & one stamp 

size photo)

༢༽	ཤེས་ཚད་ལག་འཁརེ་དང་།	ཨང་ཤོག	
(Degree Certificate & Marks sheet) 

བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།
༣༽	 འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟནི་པའ་ི
དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་
པ་ོདང།	 གཉསི་པ།	 མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོ	
བཤུས།
༤༽	སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་ཡོད་ན་དང་།	ད་ེ
མིན་རང་ལོའི་ཁུངས་སྐལེ་ཆེད་འཛིན་རིམ་	
༡༠	པའ་ིལག་འཁརེ་གི་ང་ོབཤུས།
༥༽	བདོ་མིའ་ིསིྒག་གཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བདོ་སྨན་ཁང་
ཡོད་ན་དང།	 ད་ེམིན་སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་	
གང་རངུ་ནས་ནད་རིགས་མེད་པར་གཟུགས་
བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིསནྨ་པའ་ིངསོ་སྦརོ་
ཁ་གསར་སངེ་རང་ཉདི་ཀི་འད་པར་མཉམ་
སྦར་ཐགོ་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁདོ་པ་ང་ོ
མ།	
༦༽	 རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་དམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་བ་

སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་	 (Char-

acter Certificate)	ང་ོམ།
༧༽	 གལ་སྲདི་སྒརེ་གི་སྡ་ེཚན་གང་རངུ་
ནང་གཏན་འཇགས་ལས་ཀ་བེད་མུས་
རིགས་ཡིན་ན་སྡ་ེཚན་དའེི་འགན་འཛིན་
ནས་	 དགག་ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ་
དང་བཅས་གོང་གསལ་ངོ་བཤུས་ཡིག་ཆ་
ཚང་མར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ།	 ལས་	
བེད་འདམེས་ལྷན་ནས་བསྐ་ོགཞག་བས་
པའི་ཟུང་དུང་གནས་རིམ་ཡན་སུ་རུང་གི་
དག་མཆན་ལས་དམ་ (Attestation)	 ཞུས་
ཏ།ེ	 ༢༠༢༡	 ཟླ	 ༩	 ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་རྒྱབ་
ཚོདུ་	 ༥	 པ་འགངས་མེད་རང་ཉདི་ཀི་
ཁིམ་གཞིས་དང།	 ད་ལའྟ་ིསྡདོ་གནས་སུ་	
འབལེ་བ་གནང་བདའེ་ིཁ་བང།	 ཁ་དཔར་
ཨང།	 	 གླགོ་འཕནི། (E-mail)	 སོགས་ཁ་
གསལ་བཀོད་ད་ེགཤམ་གསལ་དུང་ཆེའི་
མཚན་བང་ཐགོ་ཕུལ་འབརོ་ཟིན་པ་དགོས་
རུྒྱ།	 གངོ་གསལ་དསུ་བཀག་རསེ་འཚང་
སནྙ་ཕུལ་འབརོ་རིགས་རིྩས་མེད་ཡིན།	དསུ་

ཐགོ་འབརོ་རིགས་རྣམས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་
ཞིབ་འཇུག་དང་འབལེ་འསོ་ཆོས་ལནྡ་པ་ཚོར་
དསུ་	ཐགོ་འབདོ་	བར་བ་རུྒྱར་སབྐས་བསནུ་
ལག་འཁརེ་སོགས་ཡིག་ཆ་ང་ོམ་ཁག་མཉམ་
འཁརེ་གིས་འབརོ་ཐ་ོའགོད་བཅར་དགོས་
པ་	བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།	ལས་བདེ་
འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་ནས་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	
ཚེས་	༡༣	ལ།།	
Secretary

Public Service Commission

Central Tibetan Administration

Gangchen Kyishong, 

Dharamsala-176215

Distt.Kangra(H.P)

E-mail:psc@tibet.net

ལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།
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ཕི་དལི་བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་ཁང་གིས་བདོ་ཡིག་ཐགོ་འགམེས་སནོ་ད་ཚིགས་དབུ་འབདེ་གནང་བ།
༄༅།།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	 ཚེས་	༡༣	
ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་
ཁུངས་ཀི་བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་ཁང་གིས་
ད་ལམ་བརུྒྱད་རྒྱལ་ཁབ་དང་ང་ོབ།ོ	 རིག་
གཞུང་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་	(Nationhood 

and Identity: Preserving Lost Heri-

tage)	ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞི་དང་འབལེ་ནས་
ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཡོད།	སབྐས་དརེ་ད་ལམ་
བརུྒྱད་ཐུན་མོང་གི་འགུལ་བཞུད་འགམེས་
སནོ་ད་ཚིགས་ཀི་ཁོངས་སུ་བདོ་ཡིག་ཐོག་
འགེམས་སནོ་ད་ཚིགས་ཤིག་དབུ་འབེད་
གནང་ཡོད།	 ཕི་དལི་བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་
ཁང་གི་འགམེས་སནོ་ད་ོདམ་པ་བསན་འཛིན་
སིྦན་པ་ལགས་ཀི་གོ་སིྒག་དང་ཐུན་མོང་གི་
འགུལ་བཞུད་འགམེས་སནོ་ད་ོདམ་པ་རཱ་དྷ་ི
ཀ་ (Radhika Heittarchchi) ལགས་ཀིས་
ལས་རིམ་གཙོ་སྐངོ་གནང་ཡོད།

ཕི་དལི་བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་།	
བཱངྒ་ལ་ད ེཤའི ་བཅིངས་གོལ་དམག་གི ་
འགམེས་སནོ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཨི་མི་
རན་ཨ་ཛ་ད་ི (Emraan Azad)	 ལགས།	
ཀམ་བ་ོཌི་ཡཱའ་ིཞི་བད་ེསླབོ་གཉརེ་བས་ིགནས་
ཁང་གི་འབལེ་མཐུད་པ་ཀབེ་སཱ་རང་ (Kiev 

Sarang)	 ལགས་བཅས་ཀིས་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་དལི་བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་
ཀིས་བདོ་ཡིག་ཐགོ་འགམེས་སནོ་ད་ཚིགས་
དབུ་འབདེ་གནང་བ་དང་འབལེ་བདོ་ཀི་ལོ་
རུྒྱས་དང་ད་ལྟའི་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་
སྐརོ་གསུངས་ཡོད།	 གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས་
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་བདོ་ཡུལ་རྒྱ་
ཡུལ་ཅན་ད་ུསུྒར་བཞིན་པ་དང་།	 བདོ་ནང་

འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་
གཏངོ་བཞིན་པ།	 	 ད་བར་བདོ་མི་གངས་	
༡༥༥	 ཡིས་རང་ལུས་མེར་སྲགེ་བཏང་བ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
ད་ེཡང་ཐུན་མོང་གི་འགུལ་བཞུད་འགམེས་

སནོ་ད་ཚིགས་ན།ི	 ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཞི་བད་ེརྒྱ་
མཚོའི་མངའ་ཁུལ་གི་རྒྱལ་ཁབ་བདནུ་ནས་
ཚོགས་པ་བཅུ་གཉིས་ཀིས་ཐུན་མོང་གིས་

སྤལེ་བའི་འགམེས་སནོ་ལས་གཞི་ད་ཚིགས་
ཤིག་ཡིན་ཞིང་།	 ཚོགས་པ་ད་ེདག་ན།ི	ཨཕ་
ག་ནསཱིན་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་མང་
གཙོ་སུྲང་སྐབོ་ཚོགས་པ་དང་།	 བཱངྒ་ལ་
དཤེའི་བཅིངས་གལོ་དམག་གི་འགམེས་སནོ་

ཁང་།		ད་ེབཞིན་ཀམ་བ་ོཌི་ཡཱའ་ིཞི་བད་ེསླབོ་
གཉརེ་བས་ིགནས་ཁང་དང་།	 ན་གཞནོ་ཞི་
བད་ེཚོགས་པ།	སྙངི་ར་ེཚོགས་པ།	བལ་ཡུལ་

གི་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་པའི་ཤུལ་ལུས་
འབལེ་ལམ་དང་བུད་མེད་འབདོ་སྒ་ཚོགས་
པ།	བུད་མེད་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ལས་གཞི་ཚོགས་པ།	
ཤི་ལང་ཀཱའི་རྒྱལ་སིྤའི་མི་རིགས་ཤེས་ཡོན་
བས་ིགནས་དང་སིྤ་ཚོགས་འཕལེ་རྒྱས་བས་ི
གནས་ཁང་།	 ཐའ་ེཝན་རྒྱལ་ཡོངས་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་འགམེས་སནོ་ཁང་།	 རྒྱ་གར་
ནང་ཡོད་པའི་ཕི་དལི་བདོ་ཀི་འགམེས་སནོ་
ཁང་བཅས་ཡིན།	
ད་ཐོག་གི ་ཚོགས་འདུ་འདིའི ་དགོས་པ་
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 མི་རབས་ཕི་མ་
རྣམས་ལ་འབལེ་ཡོད་ཚོགས་པ་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་
ཁབ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་དང་།	 རིག་གཞུང་མི་ཉམས་
རུྒྱན་འཛིན་སོགས་ཀི་གལ་གནད་སྐརོ་ངོ་
སྤདོ་གནང་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	།	

འབ་ིར་ུབསམ་གུབ་བད་ེཆེན་ཆོས་འཁརོ་གླངི་གི་གདངུ་རུྒྱད་སུྤལ་སྐ་ུརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་སྦརི་བདོ་ཚོགས་ཁབ་ཁངོས་
བདོ་མི་རྣམས་ལ་ངལ་སེལ་ཆེད་སམྐ་ཟས་རིགས་བག་ོའགམེས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༢	
རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉནི་སྦརི་བདོ་ཚོགས་ས་

གནས་འག་ོའཛིན་ཁབ་ཁངོས་འབ་ིར་ུབསམ་
གུབ་བད་ེཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་དགོན་བ་ླ

ཨོསྟ་ིལི་ཡཱ་བཅའ་བཞུགས་ངག་དབང་བླ་ོ
གསོ་བསན་པ་རྒྱལ་མཚན་ནམ་གདངུ་རུྒྱད་
སུྤལ་སྐ་ུརིན་པ་ོཆེ་སྐ་ུཕངེ་	 ༡༤	 མཆོག་གིས་
རྒྱ་གར་ནང་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་
ནད་རླབས་དང་པ་ོདང་གཉསི་པ་བུང་བའི་
དབང་གིས་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེ་འཕད་
མུས་ལརྟ།	 ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་ནས་
ཐེམ་སྤང་བཀའ་རྒྱ་སྔ་རེས་བསྡམས་པར་
བརནེ་རང་གཞན་ཚང་མར་གང་ཅིའི་ཐད་
ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་པར་བརནེ།	 འབ་ིར་ུ

དགོན་གདངུ་རུྒྱད་སུྤལ་སྐུ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་སྦིར་བདོ་ཚོགས་ཁོངས་ཀི་ཁིམ་ཚང་
དང་།	 ས་གནས་འཕདོ་བསནེ་སནྨ་ཁང་།	
ཡན་ལག་སནྨ་རིྩས་ཁང་།	 ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ལས་ཁུངས།	 ད་ེབཞིན་སཾ་བྷ་ོཌ་ཉནི་
སླབོ ་ཀི ་དགེ་ལས་བཅས་ཁོན་ཁིམ་ཚང་
གངས་	༡༢༠	ལགྷ་ལ་འབས་དང་ག་ོཞིབ་ཀི་
ལོ་	 ༡༠	 རེ་དང་།	 ཟ་སྣམུ་དང་བ་ེམ་ཀ་ར།	
ཚ།	 ལག་སེལ་སནྨ་ཆུ།	 ཁ་རས།	 	 ལུས་
ཟུངས་སབོས་སྨན་བཅས་བགོ་འགམེས་ཀི་

ལས་འགུལ་བཟང་པ་ོཞིག་སྤལེ་ཐུབ་པ་བུང་
ཡོད།	 ས་གནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
ཚོགས་ཆུང་དང་།	 དང་བངླས་ཞབས་ཞུ་བ་
རྣམས་ནས་ཅ་དངསོ་འརོ་འདནེ་དང་བགོ་
འགམེས་སོགས་ཀི་མཐུན་འགུར་ཞུ་སྒ་ོཁག་
འཐུས་ཚང་གང་ལེགས་བུང་ཡོད།	 སུྤལ་སྐ་ུ
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་ས་གནས་ཁབ་ཁངོས་མི་
མང་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་ར་ེབཀའ་
དནི་བ་ླམེད་ད་ུཆེ་ཞུ་རུྒྱ་བཅས།	།

ལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	།འད་ིནས་	༢༠༢༡	ཟླ་	༧	ཚེས་	
༨	 ཉནི་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཆེད་ཁད་
ལས་དུང་ལས་ས་མིག་	 ༡	 ཆེད་སྲ་ིཞུའ་ི
ཞབས་འདགེས་ཞུ་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་འཚང་
སནྙ་སྦྲག་ཐགོ་ངསེ་པར་གཏངོ་གནང་ཡོང་བ་
གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ་བཞིན་།	 དནོ་	 དམ་
འཚང་སནྙ་བ་གཅིག་ལས་འབརོ་མེད་སབས།	
ལནྷ་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅདོ་གནང་དནོ་ཁད་
ལས་དུང་ལས་ས་མིག་	 གསར་འདམེས་ད་ེ
བཞིན་	 ༢༠༢༡	 ཟླ	 ༩	 ཚེས་	 ༡༣	 བར་
ཕར་འགངས་གནང་སོང་བ་ད་ེདནོ་ཞབས་
འདགེས་ཞུ་འདདོ་ཡོད་	 རིགས་ནས་འཚང་	
སནྙ་འབུལ་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།
འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཆེད་ཁད་ལས་དུང་
ལས་ས་མིག་	 ༡	 ཆེད་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་
གཤམ་གསལ།
༡༽	ཤེས་ཚད།	ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་ཞིག་ནས་
གཙུག་ལག་རབ་འབམས་	(Master of Sci-

ence in Health Informatics)	 ཐནོ་པའ་ི
ཤེས་ཚད་ལག་འཁརེ་ཡོད་པ།	
༢༽	ཉམས་མངོ་།	ཉམས་མངོ་ལོ་	༣	ཡོད་

པ།(ཉམས་མངོ་ད་ེབཞིན་ཞརོ་ལས་མིན་པར་
ལས་དསུ་ཆ་ཚང་ (full time)	 ཡིན་པ་
དགསོ།)		
༣༽	 ལོ་ཚད།	 ༢༠༢༡།༩།༡༣	 ཉནི་རང་ལོ་	
༢༡	ལས་མི་ཉུང་ཞིང་	༤༠	ལས་མ་བརྒལ་
བ་དགསོ།
༤༽	རུྒྱགས་གཞི།	ཆ་རྐནེ་ཚང་བའ་ིམི་འག་ོ
རྣམས་ལ་ངག་རུྒྱགས་དང་།	 ལག་བསར་
བདེ་ཕགོས་	Practical	ཡིག་རུྒྱགས་ཀི་ལམ་	
ནས་དག་འདམེས་གནང་རུྒྱ།
༥༽	 ལས་འགན།	 འཕདོ་བསནེ་གངས་ཐའོ་ི
མཉནེ་ཆས་བརུྒྱད་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཁག་
གི་གངས་ཐ་ོདསུ་ཐགོ་བསྡུ་རུབ་དང་ཕགོས་	
བསྡམོས་བཟ་ོརུྒྱ།	 མཉནེ་ཆས་ལ་བསུྒར་
བཅསོ་དགསོ་རིགས་བཟ་ོརུྒྱ།	
གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཆ་རྐནེ་ལནྡ་རིགས་
ནས་འད་ིག་ལས་ཁུངས་དང།	 ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས།	 གཞུང་འབལེ་ད་
རྒྱ་	 (www.tibet.net)	 ནས་བདོ་ཡིག་ཐགོ་
གཏན་འབབེས་ཡོད་པའ་ིའཚང་སནྙ་འགངེས་
ཤོག་ཕབ་ལེན་གིས་དནོ་ཚན་རྣམས་འཚེམས་

ལུས་མེད་པ་བཀང་ཟནི་རསེ།
༡༽	 རང་ཉདི་ཀི་ད་ལའྟ་ིཕདེ་པར་ཚོན་ལནྡ་	
༢	རེ་།	(One passport & one stamp size 

photo)

༢༽	ཤེས་ཚད་ལག་འཁརེ་དང་།	ཨང་ཤོག	
(Degree Certificate & Marks sheet) 

བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།
༣༽	 འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟནི་པའ་ི
དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་
པ་ོདང།	 གཉསི་པ།	 མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོ	
བཤུས།
༤༽	སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་ཡོད་ན་དང་།	ད་ེ
མིན་རང་ལོའི་ཁུངས་སྐལེ་ཆེད་འཛིན་རིམ་	
༡༠	པའ་ིལག་འཁརེ་གི་ང་ོབཤུས།
༥༽	བདོ་མིའ་ིསིྒག་གཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བདོ་སྨན་ཁང་
ཡོད་ན་དང།	 ད་ེམིན་སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་	
གང་རངུ་ནས་ནད་རིགས་མེད་པར་གཟུགས་
བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིསནྨ་པའ་ིངསོ་སྦརོ་
ཁ་གསར་སངེ་རང་ཉདི་ཀི་འད་	པར་མཉམ་
སྦར་ཐགོ་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁདོ་པ་ང་ོ

མ།	
༦༽	 རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་དམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་བ་
སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་	 (Char-
acter	Certificate)	ང་ོམ།
༧༽	 གལ་སྲདི་སྒརེ་གི་སྡ་ེཚན་གང་རངུ་
ནང་གཏན་འཇགས་ལས་ཀ་བེད ་མུས་
རིགས་ཡིན་ན་སྡ་ེཚན་དའེི་འགན་འཛིན་
ནས་	 དགག་ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ་
དང་བཅས་གོང་གསལ་ངོ་བཤུས་ཡིག་ཆ་
ཚང་མར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ།	 ལས་	
བདེ་འདམེས་ལནྷ་ནས་བསྐ་ོགཞག་བས་པའི་
ཟུང་དུང་གནས་རིམ་ཡན་སུ་རུང་གི་དག་
མཆན་ལས་དམ་ (Attestation)	 ཞུས་ཏ།ེ	
༢༠༢༡	 ཟླ	 ༩	 ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་རྒྱབ་ཚོདུ་	
༥	 པ་འགངས་མེད་རང་ཉདི་ཀི་ཁིམ་གཞིས་
དང།	ད་ལའྟ་ིསྡདོ་གནས་སུ་	འབལེ་བ་གནང་
བདའེ་ིཁ་བང།	ཁ་དཔར་ཨང།		གླགོ་འཕནི།	
(E-mail)	སོགས་ཁ་གསལ་བཀདོ་ད་ེགཤམ་
གསལ་དུང་	 ཆེའ་ིམཚན་བང་ཐགོ་ཕུལ་
འབརོ་ཟནི་པ་དགསོ་རུྒྱ།	 གངོ་གསལ་དསུ་

བཀག་རསེ་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབརོ་རིགས་
རིྩས་མེད་ཡིན།	 དསུ་ཐགོ་འབརོ་རིགས་
རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་
འཇུག་དང་འབལེ་འསོ་ཆོས་ལྡན་པ་ཚོར་
དསུ་	 ཐགོ་འབདོ་བར་བ་རུྒྱར་སབྐས་བསནུ་
ལག་འཁརེ་སོགས་ཡིག་ཆ་ང་ོམ་ཁག་མཉམ་
འཁརེ་གིས་འབརོ་ཐ་ོའགདོ་བཅར་	 དགསོ་
པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།	 ལས་བདེ་
འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་ནས་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	
ཚེས་	༡༣	ལ།།	
Secretary
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༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༡	
རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉནི་བཞུགས་སརྒ་ར་སར་
རནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་
པ་དབུ་བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་	 ༦༢	 འཁརོ་བའ་ི
དསུ་དན་དང་བསནུ་རྒྱ་ལུ་རུ་ཁག་དང་རནོ་
པ་རུ་ཁག་གཉིས་དབར་རྐང་བ་ོགླུ ་གཞས་
འགན་བསྡུར་གནང་ས་ེརནོ་པ་རུ་ཁག་ལ་
ཐངེས་འདིའི་རྐང་བ་ོགླུ ་གཞས་ཀི་རྒྱལ་ཁ་
ཐོབ་ཡོད།ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་ཕེད་
ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༢།༡༥	 ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སྲདི་
སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་།	 དམིགས་
བསལ་སྐུ ་མགོན་ཨ་རུ་ཎཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེ
གཞུང་གི་ཆོས་རིག་ལནྷ་ཁང་གི་དབུ་འཛིན་
འཇམ་དཔལ་དབང་འདསུ་མཆོག	 ཁམིས་
ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་
བུ་མཆོག་དང་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉསི་
མཆོག	 	 རང་དབང་ཅན་གི་ལས་ཁུངས་
ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་དུང་ཆེ་
རྣམ་པ།	ཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་
པ།	ཟླསོ་ཟུར་ཚོགས་མི་རྣམ་པ།	གཟུ་དཔང་
བཅས་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་བདོ་ཀི་
ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་དུང་ཆེ་བསོད་ནམས་
ཆོས་འཕལེ་ལགས་ཀིས་དསུ་དན་ང་ོསྤདོ་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་།	 ད་ེནས་སུྒ་རྩལ་སླབོ་
ཁིད་འགན་འཛིན་བླ་ོབཟང་བསམ་གཏན་
ལགས་ཀིས་རུ་ཁག་གཉསི་དབར་རྐང་བ་ོགླུ་
གཞས་འགན་བསྡུར་གི་གཟུ་དཔང་རྣམས་
ང་ོསྤདོ་གནང་རསེ་རྒྱ་ལུ་རུ་ཁག་དང་རནོ་
པ་ར་ུཁག་གཉསི་དབར།	 རྐང་གཞས་དང་།	
འཁབ་གཞས།	 ད་ེབཞིན་མཉམ་གཞས་
བཅས་འགན་བསྡརུ་གནང་མཐར་རནོ་པ་རུ་
ཁག་གིས་རྒྱལ་ཁ་བངླས།
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་
སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་ཟླསོ་
གར་ཚོགས་པའི་བསླབ་གཞི་རྩ་འཛིན་དབེ་
ཕངེ་གསུམ་དང་ཆོས་རྒྱལ་ཁི་རལ་པ་ཅན་
གི་མཛད་རྣམ་འཁབ་གཞུང་གི་དཔ་ེདབེ་དབུ་
འབདེ་དང་འགན་བསྡརུ་གི་བ་དགའ་བཅས་
གསོལ་རས་གནང་ས་ེགསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	ད་ེརིང་དབར་སིྐད་ཀི་དསུ་དན་མཛད་
སྒརོ་དཔལ་ལནྡ་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་
གིས་དབུས་ཁིམས་པ་གཞན་གཉསི་མཆོག	
དམིགས་བསལ་སྐུ ་མགོན་མཇམ་དཔལ་
དབང་འདསུ་ལགས་ཨ་རུ་ཎཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེ
ནས་ཆེད་མངགས་འདརི་ཕབེས་པ་རེད།		ཨ་
རུ་ཎཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་མོན་ར་དབང་གི་རིག་
གཞུང་འཁབ་སནོ་བས་ིགནས་ཁང་ད་ེཉདི་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོ་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ས་ེ

གསར་བཙུགས་གནང་ཐུབ་པ་བུང་བ་རེད།	
གལ་ཏ་ེད་ེས་ྔནས་འག་ོབཙུགས་ཐུབ་ཡོད་ན།	
ད་ཆ་གང་ཙམ་ཆགས་ཡོད།	 གངོ་ད་ུབདོ་ཀི་
ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་དུང་ཆེས་གསུངས་པ་
ལརྟ་ད་ེས་ྔའབས་ལྗངོས་ཁུལ་གི་སླབོ་མ་ཁག་
གཅིག་ལའང་ཟབ་སྦངོ་སྤད་པ་དང་།	 གང་
ལྟར་ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རུྒྱད་ཡོངས་སུ་རོགས་

པ་བདོ་ཀི་ས་མཚམས་འཁེལ་གི་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་ཐགོ་ནས་
ཐུན་མོང་གི་རིག་གཞུང་དང་རིག་གནས་
ཡོད་པའི་གནས་སངས་ཀི་འགོ་ནས་ང་ཚོ་
འདིར་སྐབས་བཅོལ་ལ་གནས་ཡོད་ནའང་།	
ཧ་ིམ་ལ་ཡ་རི་རུྒྱད་ལ་ནང་ཆོས་ཀི་ཐགོ་ནས་
བདོ་པའི་དགོན་སྡ་ེཁག་གི་ནང་ད་ུབདོ་མི་
ལས་ཧ་ིམ་ལ་ཡ་རི་རུྒྱད་མང་བ་ཆགས་ཡོད།	
ད་ེབཞིན་རིག་གཞུང་ཐགོ་ནས་ང་ཚོ་འབལེ་
བ་རྙངི་པ་ཡོད་པ་དང་།	 འབལེ་བ་གསར་ད་ུ
བཟ་ོརུྒྱའི་གནས་སངས་མང་པ་ོཞིག་ཆགས་
བཞིན་ཡོད།	 སནྨ་གི་ཐགོ་ནས་ཀང་ཧ་ིམ་ལ་
ཡ་རི་རུྒྱད་དང་ང་ཚོའི་དབར་འབལེ་བ་ཧ་
ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད།	
སབྐས་རེ་ང་ཚོའི་ངསོ་ནས་ཕར་འབལེ་བ་ཞུ་
སངས་ཀི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་འད་འདགུ	
ད་ེབཞིན་ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རུྒྱད་ཀི་ངོས་ནས་
ཚུར་འབལེ་བ་གནང་སངས་ཀི་ཐོག་ནས་
ཡིན་ནའང་འད་འདགུ	 སབྐས་འགར་ཕན་
ཚུན་ཕན་བུ་མཐ་ོདམན་འག་ོམི་སྲིད་པ་མ་
རེད།	 འནོ་ཀང་ཁནོ་ཡོངས་ནས་འབལེ་
བ་ཧ་ཅང་བཟང་པ་ོཡོད།	 གཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
རླབས་ཆེན་གི་དགོངས་གཞི་འགོ་ནས་ཡོང་
བཞིན་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད།	དགནོ་
སྡ་ེཁག་གི་ནང་དའུང་གྲྭ་བཙུན་མང་ད་ུའག་ོ
བཞིན་པ་ད་ེདག་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགངོས་པ་གཞི་ལ་
བཞག་ནས་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཧ་ིམ་
ལ་ཡ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ི
དགོངས་པ་བདོ་ཀི་གཅེས་ནརོ་ནང་ཆོས་
འད་ིབདོ་པ་ཙམ་མིན་པར་མི་རིགས་གཞན་
སུ་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་ཚང་མར་ཐུགས་ཕན་

གསོ་བའ་ིཆོས་ཤིག་ཡོད་སབས།	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
དགོངས་པར་དགོན་སྡ་ེཁག་ཡིན་ནའང་ནཱ་
ལེནྡྲ་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ནང་བཞིན་དང་།	
ཡང་ན་ (International Buddhist Stud-

ies) ནང་ལརྟ་སུྒར་ཐུབ་པའ་ིཐུགས་རེ་གནང་
གི་ཡོད་པ་རེད།	 ཐུགས་རེ་གནང་བ་ནང་

བཞིན་སུྒབ་དང་མ་སུྒབ་ང་ཚོའི་ལག་ཏུ་རག་
ལུས་ཡོད་པར་བརནེ་ཚང་མས་འབད་བརྩནོ་
གནང་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་དགོངས་པ་ནི་ཧ་ཅང་གི་རླབས་
ཆེན་རེད།	 བདོ་མི་ཙམ་ད་ུམ་ཟད་མི་རིགས་
ཡོངས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་
པར་བརནེ་ད་ཆ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་ཡོང་དསུ་
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་ཀི་དགངོས་པ་འད་ིབཞིན་
ཧ་ཅང་གི་རླབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་དན་གི་
འདགུ	 རིག་གནས་གཞན་དག་རྣམས་ཀི་
ཐད་ང་ཚོ་དང་ལནྷ་འབལེ་བ་དམ་ཟབ་ཆེ་རུ་
འག་ོརུྒྱ་དང་།	 རྩ་བའ་ིང་ཚོར་ལུང་པ་མེད།	
འནོ་ཀང་མཐུན་རྐེན་ད་ེལྟར་སྦོར་ཐུབ་པ་
འད་ིསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་བསན་བདག་བླ་ཆེན་
རྣམ་པའི་བཀའ་དནི་ལ་བརནེ་ནས་ཡོང་བ་
ཞིག་ཡིན་པར་བརནེ་བཀའ་དནི་རསེ་སུ་དན་
དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།
ད་ེརིང་གི་དབར་སིྐད་དསུ་སནོ་དང་འབལེ་
བའི་ཐགོ་རྐང་བ་ོགླུ་གཞས་འཁབ་རུྒྱ་དང་།	
གླུ་གཞས་གཏངོ་རུྒྱ།	ད་ེབཞིན་ནམ་རུྒྱན་ལས་
དནོ་སུྒབ་རུྒྱ་ནི་སྲལོ་རུྒྱན་གི་གཞན་སྣ་གལ་
ཆེན་པ་ོརིྩས་གནང་གི་ཡོད།	 དབར་སིྐད་
འད་ིབཞིན་ལོ་གཅིག་གི་ནང་ག་ོསབྐས་གཅིག་
རེད།	འཁབ་སནོ་པ་དང་དག་ེརྒན།	སླབོ་སནོ་
པ་རྣམས་ཀིས་རང་གི་རིག་པའི་རྩལ་དཀུྲག་
ས་ེརྣམ་དཔྱོད་བཏནོ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་ཤིག་
ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་མ་འངོས་
པར་ལ་ྟས་ཞིག་ཀང་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 ད་ེརིང་
གི་བརདོ་གཞིར་ཆ་མཚོན་ན།	 གཞས་སྣའ་ི
ནང་དགའ་སྐའོ་ིཚོར་བ་སྣ་ཚོགས་ལནྡ་འདགུ་
པ་ད་ེཡོང་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 	 བདོ་ནང་གི་

དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་དང་གནའ་རབས་
ཀི་གཞས་ཁག་གཅིག་བཏང་གནང་སོང་།	
དའེི་ནང་གོ་བ་ལེན་དགོས་རུྒྱ་མང་པ་ོཞིག་
ཡོད་པ་རེེད།	 གཞས་སྣ་རེ་རེར་བལསྟ་པའ་ི
སྐབས་རྒྱབ་ལྗངོས་གང་ཡིན་པ་དང་དཀའ་
ལས་མང་པ་ོཞིག་བརྒྱབ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
མིའི་སེམས་ནང་འཇུག་པ་དང་འགུར་བ་
ཐབེས་རུྒྱའི་གནད་དནོ་མང་པ་ོཞིག་འདགུང་
རང་ཚོ་བཙན་བལོ་གནས་སངས་འདའི་ིའགོ་
ནས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གཅིག་སིྒལ་ཡོང་དང་མི་
ཡོང་གི་གནས་སངས་ད་ལྟའི་གནས་སངས་
དང་འཚམ་པའི་ཟློས་གར་གི་ངོ་བའོི་ཐོག་
ནས་བལྟས་ཚེ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པ་ོཞིག་
ཡོད་པ་ད་ེརིང་ཟླསོ་གར་གི་འཁབ་སནོ་གི་
བརུྒྱད་ནས་མཚོན་ཐུབ།	གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
མ་ཐུབ་པར་བརནེ་རྒྱལ་སིྤའི་ཁདོ་ང་ཚོའི་
མཐུན་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་མང་དག་ཅིག་གིས་
སེམས་འཚབ་གནང་བཞིན་ཡོད།	 གཞིས་
བཞུགས་བདོ་མི་ཚོས་ཀང་སེམས་འཚབ་
ཆེན་པ་ོབདེ་ཀི་འདགུ	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
ངསོ་ནས་གནས་སངས་འདི་གཞི་ལ་བཞག་
པའི་ཐགོ་ནས་བད་ེསྤདོ་ལོག་པ་མང་པ་ོཞིག་
གཏངོ་གི་ཡོད་པ་རེད།
ད་ཆ་འཛམ་གླིང་ཁོན་ཡོངས་སུ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་ལ་ྟཕགོས་ཇི་ལརྟ་ཡོད་སྐརོ་ང་ཚོས་
ཤེས་བཞིན་ད་ུབདོ་ཀི་གནད་དནོ་རྣམས་རྒྱ་
ཁབ་ཆེ་རུ་གཏངོ་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་བཟང་པའོི་
དསུ་འདརི་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གི་གནས་ཚུལ་ལ་
བརནེ་ནས་ཕགོས་ལྷུང་རི་ལྟ་བུ་འཁརེ་ནས་
བསྡད་པ་འདིས་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་
དང་མི་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ཚང་མས་
ཤེས་ཀི་ཡོད།	 ད་ལའྟ་ིདསུ་ཚོད་ལ་ག་ོསབྐས་
དམ་འཛིན་བདེ་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད།	 ད་ེརིང་ཟླསོ་གར་གི་ལེའུ་གཅིག་གི་
ཐགོ་ནས་ང་ོབ་ོགསལ་པ་ོཞིག་སྤད་ཐུབ་སོང་།
དརེ་བརནེ་ཚང་མས་བསམ་བླའོ་ིརྒྱབ་ལྗངོས་
ལ་གཞི་བཞག་ནས་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་མཐུན་
ལམ་ཇི་ལྟར་སུྐན་དགོས་པ་ཤེས་ཡོན་ཡོད་
ཟརེ་མཁན་ཡོད་པ་རེད།	 ཉམས་མངོ་ཡོད་
ཟརེ་མཁན་ཡོད།	 འནོ་ཀང་མཐར་ཐུག་
དསུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལས་རྒྱ་ཆེ་སར་བསམ་
བླ་ོབཏང་མི་ཐུབ་པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་ཡོང་
བཞིན་འདགུ
ཕགོས་གཅིག་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ཞབས་
འདནེ་རེད།	 ལུང་པ་ཡོད་པ་མ་རེད།	 ས་
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