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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བྱམས་བརྩ་ེདང་འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ི
སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་		༨	ཚེས་		༡༨	
རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཉནི་ཀོ་རི་ཡཱ་བདོ་དགོན་
བསླབ་གསུམ་བཤད་སུྒབ་གླིང་གིས་ཇི་ལྟར་
གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་སིྤ་་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དྲ་ལམ་
ཐད་གཏངོ་བརུྒྱད་བྱམས་བརྩ་ེདང་འཚེ་མེད་
ཞི་བའ་ིསྐརོ་བཀའ་སླབོ་བཀའ་དྲནི་སྩལ་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	
ཙམ་ལ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་བཞུགས་
སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་གཟིམ་ཆུང་ནས་
གསུང་ཆོས་གནང་ཡུལ་ད་ུཆིབས་སུྒར་གིས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་ེརིང་འདརི་ཀ་ོ
རི་ཡའི་ཆོས་གགོས་ཚོ་ལ་ནང་ཆོས་འགལེ་
བཤད་རྒྱག་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བུྱང་བར་ངསོ་རང་
ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུྱང་།	 ངསོ་རང་སངས་
རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་རསེ་འབྲང་དགེ་
སླངོ་ཤིག་ཆགས་ཡོད།	 བདོ་གངས་ཅན་གི་
ལྗངོས་སུ་ཡོད་པའ་ིསངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་འད་ི
མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ཆོས་
བརུྒྱད་བཙུགས་གནང་བར་བརནེ་ལོ་ང་ོསངོ་
ཕྲག་ལྷག་རིང་བདོ་པ་ཚོས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་

གཞུང་ཆེན་མོར་སླབོ་སྦངོ་བྱས་པའ་ིཐགོ་ནས་
བསབླ་པ་གསུམ་ཉམས་ལེན་བྱདེ་རུྒྱ་ཤོད་ཀི་
ཡོད་པ་རེད།	 ངསོ་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་སླབོ་

སྦོང་ད་ེལྟར་བྱས་ནས་དང་པ་ོཐོས་བུྱང་གི་
ཤེས་རབ་བཙལ།	 ད་ེནས་བསམ་བུྱང་གི་
ཤེས་རབ་ཐོག་ནས་སེམས་ལ་ངེས་པ་ཐོབ་
པ་ཞིག་བྱས།	 ད་ེནས་གཞི་འབྲས་ཐབོ་མེད་
ནའང་དཔྱད་འཇགོ་ཟུང་སྦལེ་ཐགོ་བསམ་བླ་ོ
བཏང་ནས་སེམས་ལ་ཉམས་མངོ་གང་ཙམ་
ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་སབས།	 ཁདེ་རང་ཚོ་ཆོས་
གགོས་ཚོར་ངསོ་ཀི་ཉམས་མངོ་དང་འབྲལེ་
ནས་འགལེ་བཤད་ཞུ་གི་ཡིན།དང་པ་ོདརེ་
ངསོ་ཀིས་སིྤར་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་

ཞབས་བྱདེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	མིའ་ིཁམས་དང་
མོས་པ་སྣ་ཚོགས་ཡིན་པར་བརནེ་ལ་ྟགུབ་འདྲ་
མིན་ཡོད་པ་ད་ེདག་གིས་ཁམས་དང་མོས་པ་

མི་འདྲ་བར་ཕན་གི་ཡོད།	 བཅམོ་ལནྡ་འདས་
རང་ཉདི་ཀིས་རིགས་ཅན་གསུམ་ལ་ྟབུ་རིགས་
མི་འདྲ་བ་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ལགྷ་
པར་ལ་ྟགུབ་ཀི་ཐགོ་ལ་ཁམས་དང་མོས་པ་མི་
འདྲ་བ་ཡོད་སབས།	 ད་ེལུགས་ཀིས་སངས་
རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཁམས་དང་
མོས་པ་དང་འཚམ་པ་གསུང་ཡོང་གི་འདགུ	
དརེ་བརནེ་སེམས་ཅན་ཁམས་དང་མོས་པ་
སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་ཡིན་སབས།	 ཆོས་ལུགས་
འདྲ་མིན་ཡོད་པ་ད་ེདག་གིས་ཕན་གི་ཡོད་པ་

རེད།	 གང་ལརྟ་ཆོས་ལུགས་ཚང་མའ་ིབསབླ་
བྱ་གཅིག་གུར་གང་ཡིན་ཞ་ེན།	སེམས་བཟང་
པ་ོབྱདེ་དགསོ།	 གཞན་ལ་གནདོ་པ་མ་བྱདེ།	
བྱམས་བརྩའེ་ིཉམས་ལེན་བྱདེ་དགསོ།	 ཞསེ་
ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་གསུང་གི་འདགུ	 ལ་ྟ
གུབ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ནའང་བསླབ་བྱ་གཙོ་བ་ོ
སེམས་བཟང་པ་ོབྱདེ་དགསོ་པ་དང་།	 འཚེ་
བ་མི་བྱདེ་རུྒྱ།	 ཀུན་ལ་ཕན་བད་ེསུྒབ་རུྒྱ་ཆོས་
ལུགས་ཚང་མས་གསུང་གི་འདགུ
ང་ཚོའི་ལོ་རུྒྱས་ནང་སྐབས་རེ་ཆོས་ལུགས་
མི་འདྲ་བ་རུྒྱ་མཚན་ད་ུབྱས་ནས་གསོད་རེས་
གཏངོ་རུྒྱ་རིགས་བུྱང་ཡོད།	 	 ད་ེདག་འདས་
པའི་ལོ་རུྒྱས་རང་ལ་ཆ་བཞག་ནས་མ་འངོས་
པར་རྒྱ་གར་ནང་འཛམ་གླངི་གི་ཆོས་ལུགས་
ཚང་མ་ཡོད་པ་ད་ེདག་གིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་
གིས་གཅིག་ལ་གུས་བརིྩ་དང་སྐབས་རེ་ཕན་
ཚུན་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་རྒྱ་
གར་ནང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་ཧ་ཅང་
སྤུས་དག་པ་ོཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་
དགསོ།	ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་དགྭས་སུ་ཕབེས་འབྱརོ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༠	རེས་
གཟའ་པ་སངས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཚོདུ་	༡༡	ཡོལ་ཙམ་
ལ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་དྭགས་བ་ཀུ་ལ་གནམ་
ཐང་ད་ུཕབེས་འབྱརོ་སབྐས་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་
ཀི་འཐུས་མི་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ཐུབ་བསན་ཚེ་དབང་
ལགས་དང་།	 གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཟུར་པ་
ལག་རགུ་ཚེ་རིང་ར་ོར་ེལགས།	 སིྤ་འཐུས་དནོ་
གུབ་བཀསི་ལགས།	ལ་དགྭས་ནང་པ་ཚོགས་པའ་ི
ཚོགས་གཙོ།	 ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ།	ལ་སིྤ།	ས་གནས་ཁམིས་དུྲང་།	མཉམ་དུྲང་།	
ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་
གཙོས་པའ་ིགཞུང་ཁངོས་མ་ཡིན་པའ་ིཚོགས་སིྐད་
ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ནས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ཀི་
བཅར་འདྲ་ིདང་ལེན་གནང་ཡོད།	ཉནི་རྒྱབ་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལ་སིྤ་གཙོས་ས་འཐུས་
དང་མཉམ་འབྲལེ་ལས་ཁུངས།	 ས་གནང་རང་
བདནེ་ཚོགས་ཆུང་།	 ཡན་ལག་སནྨ་རིྩས་ཁང་།	
ས་གནས་འཕྲདོ་བསནེ་སནྨ་ཁང་།	 ལ་དགྭས་
བདོ་ཁིམ།	 ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་བཅས་སུ་
འཚམས་གཟགིས་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

ཀུལུ་དང་མ་ནཱ་ལཱིར་ཕ་ོམོའི་ཆགས་སདེ་རུྩབ་སྤདོ་
འགགོ་ཐབས་ཀི་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་ཆེས་

ཐགོ་མར་གསར་བཙུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལམ་སནོ་
དང་ཕ་ོམོའི་ཆགས་སདེ་རུྩབ་སྤདོ་འགོག་ཐབས་
ཀི་རྩ་འཛིན་ལམ་སནོ་གཞིར་བཟུང་ཀུལུ་དང་
མ་ནཱ་ལཱིར་ཕ་ོམོའི་ཆགས་སདེ་རུྩབ་སྤདོ་འགོག་
ཐབས་ཀི་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་ཆེས་ཐགོ་མར་
གསར་བཙུགས་གནང་བའ་ིཐགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	
ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༦	དང་	༡༧	བཅས་ཉནི་གངས་
གཉསི་རིང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབྱརོ་
ལས་ཁུངས་ཀི་བུད་མེད་ནསུ་སབོས་གོང་འཕལེ་
ཚན་པའི་གོ་སིྒག་འགོ་ཕ་ོམོའི་ཆགས་སདེ་རུྩབ་
སྤདོ་འགོག་ཐབས་ཐགོ་ལ་ཟབ་སྦངོ་ཞིག་ཚོགས་
གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི
ལིར་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་མར་ཐ་ཧྥར་རེལ་ཐབེས་
རྩ་ཁང་	 (Martha Farrell Founda-
tion)	 གི་སླབོ་སནོ་པ་ལམྕ་སྐ་ུནཱན་དྷ་ིཏ་བཌྷ་	
(Nandita Bhatt) ལགས།	 བུད་མེད་ནསུ་
སབོས་གངོ་འཕལེ་ཚན་པའ་ིལས་བྱདེ་ཚེ་རིང་སིྐད་
ལགས་དང་བསན་འཛིན་ཚེ་བརན་ལགས་བཅས་
ཆེད་ཕབེས་ཀིས་ཟབ་སྦོང་གནང་ཡོད།ད་ེཡང་
ས་གནས་ཀི་ཕ་ོམོའི་ཆགས་སདེ་རུྩབ་སྤདོ་འགོག་
ཐབས་ཀི་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཚོགས་མི་
བདནུ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ནི་ཀུལུ་དང་མ་ནཱ་ལཱི འི་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ཐུབ་བསན་ཆོས་འཕལེ་ལགས་
དང་།	 མ་ནཱ་ལཱི ་ནས་བསོད་ནམས་ལ་ྷའཛོམས་
ལགས།	 པཱཏ་ལི་ཀུལ་ནས་བསན་འཛིན་སྣང་སིྐད་
ལགས།	 ཌ་ོབྷ་ིནས་དབྱངས་འཛོམས་ལགས་དང་
བསན་འཛིན་ཀུན་དགའ་ལགས།	 ཀུལུ་ནས་ཚེ་
རིང་སྒལོ་མ་ལགས་དང་ཚེ་རིང་མཚོ་མོ་ལགས་
བཅས་ཡིན།	།

བདོ་ཀི་ན་གཞནོ་ཉམས་ཞིབ་པའ་ིཚོགས་འད་ུཐངེས་བདནུ་པ་འག་ོའཛུགས་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༡༨	 ནས་	 ༢༠	 བར་ཉནི་གངས་གསུམ་
རིང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདོ་ཀི་སིད་
བུྱས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ་དྲ་ལམ་
བརུྒྱད་བདོ་ཀི་ན་གཞོན་ཉམས་ཞིབ་པའི་
ཚོགས་འད་ུཐེངས་བདནུ་པ་བསྐངོ་ཚོགས་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༩།༣༠	
ཐགོ་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོ
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་།	 བདོ་ཀི་
སིད་བུྱས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་འགན་འཛིན་གཞནོ་
པ་ཛམ་ལ་ྷབསན་པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས།	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་ཀི་ན་གཞོན་ཉམས་ཞིབ་པའི་
ཚོགས་འད་ུཐངེས་བདནུ་པར་གཏམ་བཤད་
གནང་མཁན་མཁས་པ་	༢༥	དང་གཙོ་སྐངོ་
བ་མཁས་པ་	 ༨	 བཅས་ཁནོ་འབུམ་རམས་
པ་བཅུ་གཅིག་དང་།	 འབུམ་རམས་པའ་ི
སླབོ་གཉརེ་གནང་བཞིན་པ་བཅུ་གཅིག	 ད་ེ

བཞིན་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་དང་ཁད་
ལས་ཉམས་ཞིབ་པ་བཅུ་གཅིག་བཅས་ལྷན་
འཛོམས་ཀིས་ཐོག་མར་བདོ་ཀི་སིད་བུྱས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟླ་བ་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་
མཚམས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག་གིས་འཚམས་འདྲ་ིདང་སྦགས་
གསུང་དནོ།	 བདོ་ཀི་སདི་བུྱས་ཉམས་ཞིབ་
ཁང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་བདོ་ཀི་ན་གཞོན་ཉམས་
ཞིབ་པའི་ཚོགས་འད་ུཐངེས་བདནུ་པ་ཆགས་
ཀི་ཡོད།	 ཚོགས་འདའུ་ིཐགོ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་ཁདོ་ང་ོཤེས་པ་ཨ་རི་ནས་ཡིན་
པ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཕབེས་འདགུ	
ང་ཚོ་ན་ིའཐབ་རྩདོ་རྩདོ་མཁན་གི་མི་རིགས་
ཤིག་ཡིན་སབས།	 སོ་སོའ་ིསལོ་རུྒྱན་གི་རིག་
གཞུང་དང་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ཤེས་དགོས་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 བྱ་ེབྲག་ཏུ་ཁནོ་
ཡོངས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཤེས་དགསོ།	 བཙན་
བྱལོ་སིྒག་འཛུགས་སྐརོ་ཤེས་པར་དང་ཐགོ་

བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་ངསེ་པར་ད་ུཤེས་དགསོ།	 ད་
ལའྟི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་དགོས་མཁ་ོགཙོ་བ་ོན་ིབདོ་
ནང་གི་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་ཤེས་དགསོ་
རུྒྱ་ད་ེརེད།	 ད་ཆ་བདོ་ནང་གི་གནས་ཚུལ་
རྣམས་ཕི་ལ་སླབེ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཆགས་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ནང་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 ས་ཁུལ་ཁག་གི་བདོ་མི་རྣམས་
འབྲལེ་བ་བྱས་ཏ་ེགནནོ་ཤུགས་སྤདོ་བཞིན་
ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀི་ཡོད།
སདྐ་འཕྲནི་བཀག་པར་བརནེ་ད་ཆ་བདོ་ནང་
འབྲལེ་བ་བྱདེ་རུྒྱ་ཁག་པ་ོཆགས་ཡོད།	 ད་ེས་ྔ
བདོ་ནས་བདོ་མི་གང་ཙམ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད།	
ན་ནིང་ལོར་བདོ་མི་ལྔ་དང་ད་ལོར་བདོ་མི་
བདནུ་རྒྱ་གར་ད་ུསླབེས་ཡོད།	 བདོ་ནང་གི་
གནས་ཚུལ་མཁོ་སུྒབ་སླད་སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཆ་
ནས་ཁག་པ་ོརེད།	 ཁག་པ་ོརེད་བསམ་ནས་
སྡདོ་རུྒྱ་མེད།	རྒྱ་ནག་གིས་གནས་ཚུལ་འཁགོ་
བཤད་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ིལོ་རུྒྱས་དང་
འབྲལེ་བའི་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་དང་

མཐུན་པའ་ིའགལེ་བཤད་ཚད་ལནྡ་ཞིག་བརྒྱབ་
ཐུབ་པར་བདོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་གནས་བབ་ཤེས་པའ་ི
ཐགོ་ནས་འཛམ་གླིང་ཕི་ལ་བདོ་ནང་གི་ཁོར་
ཡུག་སྐརོ་དང་།	འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	ཆོས་
ཕགོས་སོགས་ཀི་སྐརོ་ལ་འགལེ་བཤད་རྒྱག་
ཐུབ་དགསོ།	 	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཁདོ་ད་ཆ་ (Ph.D.)	
ཐནོ་མཁན་མང་པ་ོཡོད།	 ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་
བདོ་ཐགོ་ད་ོསྣང་བྱདེ་དགསོ།
ང་ཚོ་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཐོག་བསྐོད་
བཞིན་ཡོད་སབས་ཁིམས་སིྒག་ཁག་ཤེས་
དགསོ།	 ཕགོས་མཚུངས་བདོ་མི་ཞིག་ཡིན་
པའི་ཆ་ནས་བཅའ་ཁིམས་ཤེས་དགོས་རུྒྱ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	ད་ེས་ྔལས་བྱདེ་རྣམས་
ལ་ཞུས་པ་ཡིན།	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ལས་བྱདེ་གཞོན་སྐསེ་ཁདོ་ཉམས་མངོ་གི་
དཀའ་ངལ་མ་གཏགོས་སླབོ་སྦངོ་ཚད་མཐནོ་
པ་ོཐནོ་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདགུ	 ཅསེ་
སོགས་གསུངས།	།
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉནེ་རགོ་པས་བདོ་མི་གཅིག་འབྲ་ིཆུར་གཡུགས་ནས་འདས་གངོས་ཕིན་ཡོད་འདགུ
༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་དྲ་
ཐགོ་འབྲལེ་ལམ་ཐགོ་སརྔ་ལགྷ་དམ་བསྒགས་
ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཏ་ེབཙན་བྱལོ་ད་ུཡོད་པའི་
བདོ་མི་དང་ལྷན་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་འབྲལེ་བ་
བྱདེ་མཁན་རྣམས་ལ་ད་ོདམ་བཙན་པ་ོབྱདེ་
བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་གི་
ཉནེ་རགོ་པས་བདོ་མིའི་ལག་ཐགོས་ཁ་པར་
དང་སྣམུ་འཁོར་སོགས་སྔགོ་བཤེར་བྱས་ཏ་ེ
བདོ་མི་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༤		
ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཁམས་སྐ་ེརུ་
མད་ོནས་ཡིན་པའི་བདོ་མི་གསུམ་ལ་སིྤ་
ཚོགས་དྲ་རྒྱའི་ཐགོ་པར་རིས་སོགས་བརུྒྱད་
སྤལེ་བྱས་པའི་ཉསེ་མིང་འགོ་འཛིན་བཟུང་
བཙན་ཁདི་བྱས་ཡོད།	 ཕགོས་མཚུངས་ཟླ་
འདའི་ིཕི་ཚེས་	༡༥	ཉནི་བདོ་སྐ་ེརུ་མད་ོཁུལ་
ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉནེ་རགོ་པས་བདོ་མི་
ཞིག་འབྲ་ིཆུའི་ནང་གཡུགས་པ་དང་བདོ་མི་
གཞན་ཞིག་ལ་མེ་མདའ་བརྒྱབ་ས་ེརྨས་སྐནོ་
ཚབས་ཆེ་ཕགོ་ཡོད་འདགུ
ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་བདོ་ནང་གི་
ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༣	 ཙམ་ལ་ཉནེ་རགོ་པའ་ི
སྣམུ་འཁོར་ཐགོ་ང་ོརགས་ཨང་གངས་གང་

ཡང་མེད་པའི་མི་བཞིས་སུྒབ་བརུྒྱད་གངོ་ཚོ་
ནས་སིྤ་ལེ་	 ༦༠	 ཡས་མས་ཀི་མཚམས་སུ་
སྣམུ་འཁོར་མང་པ་ོབཀག་ནས་སྔགོ་བཤེར་

བྱདེ་བཞིན་པའི་སྐབས་ཉནེ་རགོ་པས་ཤེས་
རབ་རྒྱ་མཚོའི་སྣམུ་འཁོར་ལ་སྔགོ་བཤེར་
བྱདེ་སབྐས།	 རིག་གགས་སྣམུ་འཁརོ་ནས་
ཕི་ལ་ཐནོ་ཏ་ེཉནེ་རགོ་པར་ག་རེ་བྱས་ནས་
སྔགོ་བཤེར་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་ཁདེ་
ཚོ་ལས་ཁུངས་གང་ནས་ཡིན་སྐརོ་དྲསི་པར།	
ཉནེ་རགོ་པས་ཁེད་རང་ཁ་བཙུམས་ནས་
བསྡད་ན་ཡག་གི་རེད་ཅེས་སྡིགས་ར་སྐུལ་
བ་ཙམ་མ་ཟད།	 འབུད་རྒྱག་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ

བཏང་ས་ེའབྲི་ཆུའི་ནང་གཡུགས་པ་དང་།	
ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ཁོང་ཁ་ོཆེན་པ་ོལངས་
ནས་ཉནེ་རགོ་པའ་ིཐགོ་ལ་རུྒྱག་སབྐས།	 ཉནེ་

རགོ་པ་ཞིག་གིས་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལ་མེ་
མདའ་བརྒྱབ་ས་ེརྨས་སྐནོ་ཚབས་ཆེ་བཟསོ་
ཡོད།	 དརེ་ཡོད་པའ་ིའགུལ་པ་རྣམས་ཀིས་
ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་སནྨ་ཁང་ད་ུའཁརེ་ཏ་ེསགོ་
ཉནེ་ལས་ཐར་ཙམ་བུྱང་བ་དང་ཛ་དྲག་སནྨ་
བཅསོ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།	 འབྲ་ིཆུའ་ིནང་རིག་
གགས་ཀི་ཕུང་པ་ོབཙལ་བར་སོང་ཡོད་ཀང་
རྙདེ་སོན་བུྱང་མེད།
སིྤར་རིག་གགས་ན་ིརང་ལོ་	 ༥༠	 ཡིན་པ་

དང་།	 བཟའ་ཟླའ་ིམིང་ལ་བཟང་མོ་དང་ཕུྲ་
གུ་བུ་མོ་གཉསི་ཡོད།	 གཞན་ཡང་ཤེས་རབ་
རྒྱ་མཚོ་ན་ིརང་ལོ་	 ༢༦	 དང་ཕ་ཡུལ་སྡམོ་
མདའ་དར་དམར་སྡ་ེབ་ནས་ཡིན་པ་དང་།	
ཁོང་ལ་འདོད་གཅིག་ནང་མི་ལྔ་ཡོད་པ་
དང་ཕའི་མིང་ལ་ཀརྨ་དང་མའི་མིང་ལ་ཚེ་
ལྷ་ཡིན།གོང་གི་དནོ་རྐེན་འདི་བཞིན་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༤	 ཉནི་མཚོ་སྔནོ་
ཞིང་ཆེན་སྐ་ེརུ་མད་ོནས་རྒྱ་ནག་ཉནེ་རགོ་
པས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་བཙུགས་
ནས་ལོ་ང་ོ	 ༡༠༠	 འཁརོ་བ་དང་།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་སྐེ་རུ་མད་ོརུ་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་
བཙུགས་ནས་ལོ་	༧༠	འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་
ཞསེ་པ་དང་བསནུ།	 མི་མང་ལ་གང་བུྱང་
སྔགོ་བཤེར་དང་འདྲ་ིརྩད་སོགས་བྱས་ཏ།ེ	
སྐ་ེརུ་མདའོི་རོལ་རྩདེ་ཐང་ཆེན་ནས་བདོ་མི་
གསུམ་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་རསེ།	 ཡུལ་ཤུལ་
སྡམོ་མདའ་ཡུལ་ཚོ་ནས་ཡིན་པ་རིན་ཆེན་ར་ོ
ར་ེདང་།	 སལྐ་བཟང་ཉ་ིམ།	 རྫ་སེར་ཤུལ་
ནས་ཡིན་པ་ལྷུན་གུབ་བཅས་བདོ་མི་གསུམ་
འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁདི་བྱས་པའི་རསེ་བུྱང་
བ་ཞིག་ཡིན།	ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	༤	ཉནི་རྒྱབ་
སྐ་ེརུ་མདའོི་རོལ་རྩདེ་ཐང་ཆེན་གི་ཉ་ེའགམ་

ད་ུགསར་བཟ་ོབྱས་པའ་ིཉནེ་རགོ་པའ་ིའགག་
སྒ་ོཞིག་ནས་བདོ་མི་རིན་ཆེན་ར་ོར་ེདང་སལྐ་
བཟང་ཉ་ིམ།	ལྷུན་གུབ་བཅས་ཀི་ཁ་པར་ཞིབ་
བཤེར་བྱས་ནས་ཁོང་གསུམ་གིས་ཚོགས་
མི་	 ༢༠༠	 ལགྷ་ཡོད་པའ་ིསདྐ་འཕྲནི་ཚོགས་
པ་ཞིག་ལ་ས་གནས་ལ་དམ་བསྒགས་དང་
འབྲལེ་བའ་ིཔར་རིས་དང་གནས་ཚུལ་བཏང་
བའི་ཉསེ་མིང་འགོ་འཕྲལ་མར་ལག་ལགྕས་
བརྒྱབ་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་རྣམས་བཙོན་ཁང་གང་ད་ུ
ཡོད་མེད་དང་གནས་སངས་ཇི་ཆགས་སོགས་
ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཤེས་རགོས་
མེད་པར་གུར་འདགུ	
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་
བཙུགས་ནས་ལོ་	 ༡༠༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་
ཚིགས་སུང་བརིྩ་བྱདེ་ཀི་ཡོད་པ་དང་བསནུ་
བདོ་ནང་དམག་མི་ཕནོ་ཆེ་འགམེས་འཇགོ་
གིས་དམ་བསྒགས་སརྔ་ལགྷ་བྱདེ་བཞིན་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	སྐ་ེརུ་མདའོ་ིཁམོ་གཞུང་ནང་ཉནེ་
རགོ་པས་འགག་སྒ་ོམང་དག་གསར་བཙུགས་
བྱས་ཡོད་པ་དང་ཁུལ་དརེ་སསྦ་ལམ་བརྙན་
འཕྲིན་ཡང་སྔར་ལྷག་གསར་བཙུགས་བྱས་
ཡོད་པ་བཅས།	།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སླབོ་གྲྭའ་ིདག་ེཆེ་རྣམས་ལ་བིྱས་པར་ཆགས་སྤདོ་ཀི་ཁམིས་འགལ་ལས་སུང་སྐབོ་དང་
ལང་ཚོ་དར་བབ།	མདནུ་ལམ་ལམ་སནོ་ཡིག་ཆའ་ིཐགོ་ཟབ་སྦངོ་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༦	ནས་	༡༩	བར་
སླབོ་གྲྭའ་ིདག་ེཆེ་རྣམས་ལ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢	
ལོར་རྒྱ་གར་གིས་གཏན་འབབེས་གནང་
བའི་བིྱས་པར་བཙན་ཐབས་འཁིག་སྤདོ་ཀི་
ཁམིས་འགལ་ལས་སུང་སྐབོ་ཀི་ཁམིས་དང་།	
ལང་ཚོ་སྨིན་པའི ་གཞོན་ནའིུ ་བད ེ་ཐང་།	
མདུན་ལམ་ལམ་སནོ་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་
བཅས་ཀི་སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་ག་ོསིྒག་གནང་ཡོད།
ཟབ་སྦངོ་འདིའི་དགོས་དམིགས་གཙོ་བ་ོནི།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢	 ལོར་རྒྱ་གར་གིས་གཏན་
འབབེས་གནང་བའི་བིྱས་པར་བཙན་ཐབས་
འཁིག་སྤདོ་ཀི་ཁིམས་འགལ་ལས་སུང་སྐབོ་
ཀི་ཁམིས་	 (The Protection of Children 

from Sexual Offences (POCSO) Act, 

2012)	དང་།	བིྱས་པ་རྣམས་ལ་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་
སའི་བད་ེའཇགས་ཀི་ཁོར་ཡུག་སུྐན་ཐབས་
ཀི་གལ་གནད།	 ད་ེབཞིན་སླབོ་ཕུྲག་གི་ལུས་
སེམས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་དང་ཤེས་ཡོན་གོང་
འཕལེ་ད་ུའག་ོབར་སླབོ་གྲྭའ་ིདག་ེལས་རྣམས་
ཀིས་གཙོས་སླབོ་ཕུྲག་གི་ཕ་མ་ཡོངས་ནས་
སུྒབ་དགོས་པའི་ལས་འགན་བཅས་ཀི་སྐརོ་
ག་ོརགོས་སྤལེ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་མདནུ་ལམ་སླབོ་
སནོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་སྒོལ་དཀར་
དབང་མོ་ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་གསུང་
བཤད་གནང་རསེ་ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦོང་
གི་དགསོ་དམིགས་དང་གསུང་བཤད་གནང་
མཁན་རྣམས་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད།	 ཐངེས་
འདིའི་ཟབ་སྦོང་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་
མཁན་གཙོ་བ་ོཁག་ན།ི	རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི

ལིར་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་མུལ་ཅནྟ་སནྨ་ཁང་	
(Moolchand Hospital)	 གི་སེམས་ནད་
རིག་པ་ཚན་པའི་སྨན་པ་ཇི་ཏནེ་ཌར་ནཱག་
པལ་	 (Dr. Jitendra Nagpal) 	ལགས་དང་།	
སེམས་ཁམས་རིག་པ་བ་རན་གས་རེ་ཁ་ཅོ་
ཧན་ (Rekha Chauhan) ལགས།	བཞུགས་
སརྒ་ར་སར་གཏན་སྡདོ་ཁིམས་རྩདོ་པ་ཝི་ནཱ་
ཡཱག་ནཱ་རཱ་ཡཱན་     (Mr. Vinayak  

Narayan) 	ལགས་བཅས་ཡིན།
ད་ེཡང་སནྨ་པ་ཇི་ཏནེ་ཌར་ནཱག་པལ་ལགས་
ཀིས་སླབོ ་ཕུྲག་གི་ལུས་སེམས་ཀི་འཕྲདོ་
བསནེ་དང་ཤེས་ཡོན་གི་གལ་གནད་སོགས་
ཀི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།	 སེམས་ཁམས་རིག་
པ་བ་རན་གས་རེ་ཁ་ཅ་ོཧན་ལགས་ཀིས་ཉནི་
གངས་བཞིའི་ཟབ་སྦངོ་སབྐས་བིྱས་པའི་ཐབོ་
ཐང་དང་།	 རྒྱ་གར་གི་བིྱས་པ་སུང་སྐབོ་ཀི་

ཁིམས་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	 ཁམིས་རྩདོ་པ་ཝི་ནཱ་ཡཱག་ནཱ་

རཱ་ཡཱན་ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༢	 ལོར་
རྒྱ་གར་གིས་གཏན་འབབེས་གནང་བའ་ིབིྱས་
པར་བཙན་ཐབས་འཁིག་སྤོད་ཀི་ཁིམས་
འགལ་ལས་སུང་སྐབོ་ཀི་ཁིམས་སྐརོ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།

རྒྱ་བལ་གཉསི་ཀི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་དག་ེཆེ་ཁནོ་
བསྡམོས་གངས་	 ༢༥	 ཐངེས་འདའི་ིཟབ་

སྦངོ་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	ཟབ་སྦངོ་
གི་འག་ོགནོ་ཡོངས་རྫགོས་ཁ་ེན་ཌའི་རོགས་
ཚོགས་ (Global Affairs Canada)	 ནས་
མཐུན་འགུར་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།	

དབུས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཛ་དྲག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་གི་བདོ་མིའ་ི
གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཆེད་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི ་དབུས ་ཏོག ་
དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཛ་
དྲག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་
གི་ཚོགས་གཙོ་འཕྲདོ་བསནེ་
དུྲང ་ ཆེ ་དཔལ་ལྡན ་ད ོན ་
གུབ་ལགས་དང་།	 ཚོགས་

མི་བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟླ་
བ་ཕུན་སིྐད་ལགས།	 སནྨ་པ་བསན་འཛིན་
བརྩོན་འགུས་ལགས་བཅས་རྒྱ་གར་བྱང་
ཤར་ཁུལ་གི་བཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཁག་ལ་ཕོགས་ཕ ེབས་ཀིས་ཏོག་
དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་ནད་རླབས་གསུམ་
པ་ཞིག་སླབེས་ཚེ་ས་གནས་སོ་སོར་ག་སིྒག་ཇི་

ཡོད་རགོ་ཞིབ་སོགས་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༩	 རེས་
གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་དབུས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཛ་དྲག་
ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་
པའི་ཚོགས་མི་རྣམ་པས་ཏ་ིཛུ་དར་རྒྱས་གླངི་
བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་དང་མེའ་ོཆོས་འཕལེ་

གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་བཅས་སུ་ཆེད་
ཕབེས་ཀིས་ས་གནས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་
རིམས་ཛ་དྲག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་མི་དང་ལནྷ་ས་གནས་སོ་སོར་ག་སིྒག་
ཇི་ཡོད་སོགས་ཀི་སྐརོ་རགོ་ཞིབ་དང་བཀའ་
བསྡརུ་ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད་པ་བཅས།	།	
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བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་སླབོ་གྲྭ་དུྲག་རིྩས་ལེན་ཆེད་རྒྱ་གར་ཤེས་རིག་བླནོ་ཆེན་ལས་ཁུངས་དང་ལནྷ་ད་ུ
ཚོགས་འད་ུའཚོགས་ཡོད།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༡༩	 ཉནི་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཤེས་རིག་བླནོ་
ཆེན་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐུ་
ཚབ་བཞི་དང་རྒྱ་གར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
གཉསི་དབར་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་
ཀིས་རིྩས་སྤདོ་གནང་བསདྡ་སླབོ་གྲྭ་དུྲག་སཾ་
བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པའི་ཁོངས་སུ་རིྩས་
སྤདོ་རིྩས་ལེན་ཞུ་ཕགོས་ཐད་ལ་ཚོགས་འད་ུ
འཚོགས་ཡོད་པ་རེད།
ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི ་སྐུ ་ཚབ་ཁོངས་སུ ་ལྡི ་ ལི ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན ་
གཅོད་འབྲངོ་ཆུང་དངསོ་གུབ་མཆོག་དང་།	
ཤེས་རིག་དུྲང་ཆེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་

ལགས།	 	 སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པའ་ིསིྤ་
ཁབ་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་དནོ་གུབ་ལགས།	
སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་གཞནོ་པ་ཚེ་དབང་ནརོ་
བུ་ལགས་བཅས་ཕབེས་ཡོད།
རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཤེས་རིག་བླནོ་ཆེན་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཟུང་འབྲལེ་དུྲང་
ཆེ་གཅིག་ལྕགོས་མཆོག་གིས་དབུ་འཁདི་པའ་ི
ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་གི་གཞུང་འབྲལེ་ཚོགས་
འདའུ་ིནང་མ་སུ་རི་གཏན་སླབོ་དང་།	 སིམ་
ལ་གཏན་སླབོ།	 ཌལ་ཧརོ་གཏན་སླབོ།	 རརོ་
གླངི་གཏན་སླབོ།	 ཀ་སྦུག་གཏན་སླབོ།	 ཧར་
པུར་ཉནི་སླབོ་བཅས་སླབོ་གྲྭ་དུྲག་རིྩས་སྤདོ་
རིྩས་ལེན་གནང་ཕགོས་བརུྒྱད་རིམ་ཐད་ལ་

བཀའ་སྡརུ་གནང་ཡོད།
ཕི་ལོ་	༢༠༡༣	ལོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དབུས་

བླནོ་ཆེན་ལས་ཁུངས་ནས་དབུས་བདོ་སླབོ་
འཛིན་ཚོགས་ཀི་འགོ་ལ་ཡོད་པའི་སླབོ་གྲྭ་

རྣམས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ལ་རིྩས་སྤདོ་
དགོས་པའི་བཀའ་འཁལོ་གནང་བ་གཞིར་
བཟུང་།	 ད་ཕན་སྔནོ་འགའོ་ིསླབོ་གྲྭ་	 ༣༣	
གཏགོས་པའ་ིཁནོ་སླབོ་གྲྭ་	 ༥༥	 དབུས་བདོ་
སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ནས་སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་
ཚོགས་པར་རིམ་པ་གསུམ་གི་ཐགོ་ནས་རིྩས་
སྤདོ་གནང་ཟནི།
ད་ེཡང་ཤེས་རིག་དུྲང་ཆེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་
རྒྱལ་ལགས་ཀིས།	 སླབོ་གྲྭ་རིྩས་སྤདོ་རིྩས་
ལེན་གི་ཐགོ་ནས་འཛིན་སྐངོ་ཙམ་ལ་འགུར་
བ་འག་ོབ་མ་གཏགོས།	 སླབོ་གྲྭའ་ིཉནི་རེའ་ི
བྱེད་སྒ་ོཁག་ལ་ཁད་པར་བཟ་ོཡི་མ་རེད།	
ཅསེ་གསུངས་སོང་།

འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་འཕྲདོ་ལས་པ་རྣམས་ལ་ནད་རླབས་གསུམ་པ་དང་འབྲལེ་བའ་ིསྐརོ་ཚོགས་འད་ུ
ག་ོསིྒག་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༦	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསནེ་

ལས་ཁུངས་ནས་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་ཏགོ་དབིྱབས་
གཉན་རིམས་ཀི་ནད་རླབས་གསུམ་པ་དང་
འབྲལེ་བའི་སྔནོ་འགོག་དང་ག་སིྒག་གནང་
ཕགོས་སྐརོ་ཚོགས་འད་ུག་ོསིྒག་གནང་ཡོད།

ཚོགས་འདུའི ་སངེ་བཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི ་
གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

གངས་	 ༤༥	 དང་།	 ད་ེབཞིན་ས་གནས་
འཕྲདོ་བསནེ་སནྨ་ཁང་གི་འཛིན་སྐངོ་འགན་
འཛིན་དང་།	 སནྨ་པ།	 ལས་བྱདེ།	 སནྨ་
ཞབས་པ་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་

དང་།	 ཚོགས་འདའུ་ིདགསོ་དམིགས་གཙོ་
བ་ོན།ི	 འཕྲདོ་ལས་པ་རྣམས་ལ་ནད་རླབས་
གསུམ་པ་སྔནོ་འགོག་དང་ག་སིྒག་གནང་
ཕོགས་སྐརོ་ཡིན།བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་ཆེ་དཔལ་
ལྡན་དནོ་གུབ་ལགས་ཀིས་ཚོགས་འད་ུདབུ་
འབྱདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་ནད་རླབས་གསུམ་པ་
སླབེས་པ་ཡིན་ན་ག་སིྒག་གནང་ཕགོས་དང་།	
ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་ང་ོབ་ོའགུར་
བཞིན་ཡོད་སབས།	 བིྱས་པ་རྣམས་ལ་འག་ོ
རུྒྱའི་ཉནེ་ཁ་འཕྲད་སིད་པ་ཁད་མཁས་པས་
གསུངས་ཡོད་པའ་ིསྐརོ་གསུངས།	 གཞན་
ཡང་ཁོང་གིས་སྨན་པ་བསོད་ནམས་སབོས་
རྒྱལ་ལགས་ཀིས་ནད་རླབས་གསུམ་པའི་
གནད་དནོ་སྐརོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་བར་ཐུགས་ར་ེ
ཞུས་གནང་ཡོད།

སྨན་པ་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་ལགས་
ཀིས་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའི་བིྱས་པ་རྣམས་
ལ་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་ནད་རླབས་
གསུམ་པ་འགོས་པ་ཡིན་ན་བརག་དཔྱད་
དང་།	 དམིགས་བསལ་སནྨ་བཅསོ།	 ནད་
རགས་ངསོ་འཛིན་སོགས་ཀི་སྐརོ་གོ་རགོས་
སྤལེ་ཡོད།	 དསུ་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གཅིག་རིང་གི་

ཚོགས་འདའིུ་ཐགོ་འཕྲདོ་ལས་པ་དང་སྨན་
ཞབས་པ་རྣམས་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་དྲ་ིབ་
དྲསི་ལན་ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་དང་ཧུན་སུར་རུྒྱད་སྨད་གངས་
ཅན་རིག་གནས་སླབོ་གྲྭ་ཟུང་འབྲལེ་གིས་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	 ནས་རང་རིགས་མཐ་ོསླབོ་
ཐནོ་མཁན་རྣམས་ལ།	 བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་
དང་ནང་དནོ་རིག་པའ་ིཟླ་དུྲག་ཟབ་ཁདི་འག་ོ
བརྩམས་ཏ་ེད་ལན་ཟབ་ཁདི་ཐངེས་བརྒྱད་པ་
འད་ིབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༠༨	 ཚེས་	
༡༦	 ཉནི་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒ་ོབསྐངས་ཡོད་
པ་རེད།	 	 ད་ེཡང་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་
ལྡན་སྨད་རུྒྱད་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་
ར་ེབཙུན་བསན་འཛིན་བཟང་པ་ོམཆོག་གིས་
གཙོས།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་མི་འགུར་ར་ོ
ར་ེལགས་དང་།	 ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐ་ུ
ཚབ་དང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གཅིག་ལྕགོས་

ཐུབ་བསན་ཚེ་རིང་ལགས།	 སདྨ་རུྒྱད་གྲྭ་
ཚང་གི་བ་ླམ་དབུ་མཛད་ར་ེབཙུན་ངག་དབང་
སངས་རྒྱས་ལགས།	 ཕག་མཛོད་དང་སླབོ་
སིྤ་བཅས་མཛད་སྒརོ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས།	རང་
རང་གི་གསུང་བཤད་གནང་བའི་ནང་དནོ་
གཙོ་བརོ་བདོ་ཆོས་ལནྡ་ཞིང་གི་གཅེས་ནརོ་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གལ་གནད་སྐརོ་དང་།		
ད་ེདག་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་ཇི་ལརྟ་གནང་
ཚུལ་ལས་བརྩམས་པའ་ིགསུང་བཤད་གནད་
ལ་འཁེལ་བ་གནང་ཡོད།ཟབ་ཁིད་ཐེངས་
བརྒྱད་པ་འདརི་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་
སླབོ་ཕུྲག་ཕ་ོམོ་ང་ོཡོད་གངས་	 ༢༨	 བད་ེ
འབྱརོ་བུྱང་ཡོད་པ་དང་།	 	 ད་ེཡང་མཉམ་
ཞུགས་པ་རྣམས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༠༨	
ཚེས་	༠༡	ཉནི་ཧུན་སུར་ས་གནས་སུ་འབྱརོ་

ཏ་ེདང་ཐགོ་ས་གནས་འགགོ་དབྱ་ེཟུར་འཇགོ་
ཁང་ད་ུཉནི་གངས་	 ༡༤	 རིང་ཟུར་བཀག་
བསདྡ་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེརསེ་ཏགོ་དབིྱབས་
ནད་རགས་ཡོད་མེད་བརག་དཔྱད་གནང་ས་ེ

སླབོ་ཕུྲག་ཆ་ཚང་ནད་གཞི་ཐནོ་མེད།	ཐངེས་
འདའི་ིཟབ་ཁདི་འད་ིབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༢	

ཟླ་	 ༠༡	 ཚེས་	 ༣༡	 བར་ཟླ་བ་དུྲག་རིང་
འཚོགས་རུྒྱ་ཡིན་ཞིང།	 ཟླ་དུྲག་ཟབ་ཁདི་ཀི་
བསླབ་གཞིར་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་སུམ་རགས་
དག་གསུམ་དང་སནྙ་ངག	 ནང་དནོ་རིག་

པའི་ཁོངས་བླ་ོརིག་དང་རགས་རིགས་ཀིས་
མཚོན་རིགས་ལམ་སླབོ་ཁིད་དང་རྩོད་པ།	

ནང་པའི་གཞུང་ཆེན་སླབོ་ཚན་གུབ་མཐའ།	
དབུ་མ།	ཕར་ཕིན།	མཛོད་བཅས་ཀི་བརདོ་
བྱ་སྙངི་པ་ོབཏུས་ནས་བསླབ་གཞིར་གཏན་
འབབེས་ལརྟ་ཟབ་ཁདི་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་རེད།		
འདས་པའི་ཟླ་དུྲག་ཟབ་ཁིད་བདནུ་ཚོགས་
ཟིན་པའི་ནང་སླབོ་ཕུྲག་ཚོོར་ནང་ཆོས་ཀི་
གོ་རགོས་གོང་འཕལེ་དང་དའེི་མཐུས་སླབོ་
ཕུྲག་གི་བསམ་བླའོི ་གནས་ཚད་དང་ཀུན་
སྤདོ་འཁརེ་ཕགོས་སོགས་ལ་བཟང་ཕགོས་
ཀི་འགུར་བ་ཐབེས་པའི་གཟིགས་ཚུལ་བུྱང་
ཡོད།།

	ཟླ་དུྲག་ཟབ་ཁདི་ཐངེས་བརྒྱད་པའ་ིདབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།
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༢༠༢༢	ལོའ་ིཅི་སྦཱ་བཟ་ོརིག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སླབོ་ཡོན།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བསྒགས་ཞུ་རུྒྱར།	
ཉི་ཧངོ་ཅི་སྦཱ ་བཟ་ོརིག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུ
རང་རེའི་བདོ་རིགས་གསུམ་ལ་ལོ་གཉསི་ཀི་
གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའ་ིསླབོ་སྦངོ་ཆེད་
སླབོ་ཡོན་དདོ་དང།	 སྡདོ་གནས།	 ད་ེབཞིན་
ལམ་གནོ་བཅས་ཡོད་པའི་སླབོ་ཡོན་ཞིག་
གནང་གཏན་འཁལེ་སོང་བས་དགསོ་ངསེ་ཀི་
ཆ་རྐནེ་ཚང་རིགས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	
༩	 ཚེས་	 ༢༠	 མཚན་གུང་འགངས་མེད་
གཤམ་གསལ་སྦལེ་ཐག་བརུྒྱད་འཚང་སྙན་
ཕུལ་ཟནི་པ་དགསོ།	
སླབོ་ཚན་ཁག
༡།	 Management	 ༢། Information & 

Computer Science	༣།	Social Systems 

Science 

སླབོ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གི་དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་དང་།	
དགསོ་མཁའོ་ིཡིག་ཆ་ཁག་གཤམ་གསལ།
༡།	 འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་རྣམས་བཙན་བྱལོ་
བདོ་མི་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ད་ོབདག་དང་ཕ་
མའ་ིདངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	

བར་	 གཙང་འབུལ་ཟནི་ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་
གར་ད་ུགནས་སྡདོ་བྱདེ་མཁན་ཡིན་ན་སྐབས་
བཅལོ་ལག་དབེ་དསུ་འགངས་བཀའ་འཁལོ་
ཡོད་པ་	 དགསོ།	 དའེ་ིཐད་ཞིབ་ཕྲའ་ིགནས་
ཚུལ་ཁག་	 “འགངེས་ཤོག་ཀ་པའ་ིནང་ཁ་
གསལ་བཀང་ས་ེརང་ཉིད་གནས་ཡུལ་གི་
ས་གནས་	 འག་ོའཛིན་ནས་དག་མཆན་ཞུ་
དགསོ།	
༢།	 འཚང་སནྙ་འབུལ་མི་རྣམས་སིྤ་ཡོངས་
ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའ་ིགཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་ཞིག་ནས་སླབོ་ཚན་གང་རུང་ཐོག་ཉ་ེ
བའ་ི	 གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	 ནམ་ད་ེརསེ་སུ་ཐནོ་པ་གང་ཞིག་
ཡིག་རུྒྱགས་ཀི་གུབ་འབྲས་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་
ཆ་	༥༠	ལོན་	པ་ཞིག་དགསོ།	
༣།	 ཕིར་བསྐདོ་ལག་དབེ་སེར་པ་ོདགསོ་པ་
དང་།	 གལ་ཏ་ེགསར་ད་ུཞུས་ཡོད་ཚེ་དའེ་ི
བུྱང་འཛིན་གི་ང་ོབཤུས་དགསོ།	
༤།	 སྤདོ་བདའེ་ིཡིག་སྒམོ་ (PDF) གཅིག་
ནང་མཉམ་ད་ུའབུལ་དགོས་པའི་ཡིག་ཆ་
གཞན་ཁག	(ཨིན་ཡིག་ནང་དགསོ།)	

སླབོ་ཡོན་འདིའི་ཁོངས་འཚང་སྙན་འབུལ་
དནོ་གི་རྩམོ་ཡིག་ཡིག་འབུྲ་	 ༤༠༠	 ནས་	
༥༠༠	བར་ཡོད་པ་ཞིག	
རང་ཉདི་ཀི་མི་ཚེའི་ལོ་རུྒྱས་སྙངི་བསྡསུ་ཤོག་
ངསོ་གཅིག	
རང་ཉིད ་ ཀི ་ཉ ེ་ བའི ་ག ཙུག ་ལག ་རབ ་
འབྱམས་པའི་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ནས་ཞུས་པའི་
ང་ོསྤདོ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞིག	
ཉི་ཧངོ་སྐད་ཡིག་སྦངས་པའི་ལག་འཁེར་
ཡོད་ཚེ་དའེ་ིང་ོབཤུས་ཤིག
སླབོ་ཡོན་འདམེས་སུྒག་བརུྒྱད་རིམ་ཁག་
གཤམ་གསལ།
༡།	 སྔནོ་འགའོ་ིའདམེས་སུྒག་ཆེད་སནྙ་
འབུལ་བ་ཆ་རྐེན་ཚང་རིགས་རྣམས་ངག་
རུྒྱགས་ལེན་རུྒྱ།	
༢།	 གཤམ་གསལ་གི་ཕགོས་བསྡམོས་བརྒྱ་
ཆ་རྩ་ེབཏགོ་གིས་སླབོ་ཕུྲག་	 ༥	 འདམེས་
སུྒག་བྱ་རུྒྱ།	
ཀ།	 ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའ་ི
རུྒྱགས་འབྲས་འཐབོ་བྱའ་ིབརྒྱ་ཆ་	༡༥	ཡོད་
པ་གཤམ་གསལ་ལརྟ།	

S. No. UG Aggregate Points
1 50-59 3
2 60-69 6
3 70-79 9
4 80-89 12
5 90-100 15

ཁ།	ཉ་ིཧངོ་སདྐ་ཡིག་སྦངས་པའ་ིལག་འཁརེ་
ཡོད་ཚེ་བརྒྱ་ཆ་	༥	ཡོད།	
ག།	ངག་རུྒྱགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་	༨༠	ཡོད།	
༣།	བརྒྱ་ཆ་རྩ་ེབཏགོ་གིས་བདམས་ཐནོ་བུྱང་
བའ་ིསླབོ་མ་	 ༥	 རྣམས་ཅི་ས་ྦབཟ་ོརིག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ནས་དྲྲྭ་ཐགོ་ངག་རུྒྱགས་བངླ་རུྒྱ་
ཡིན་	 ཞིང་།	 ངག་རུྒྱགས་ཀི་དསུ་ཚོད་རེའུ་
མིག་གླགོ་འཕྲནི་བརུྒྱད་བར་ལན་འབུལ་རུྒྱ།	
མཆན།	
༡།	 ད་ཆ་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས་ཀི་
གནས་སངས་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡོང་མིན་རགོས་
དཀའ་བ་སོང་།	 ཉ་ིཧངོ་ད་ུསླབོ་སྦངོ་བསྐདོ་
རུྒྱ་ད་ེབཞིན་	 ཉ་ིཧངོ་གཞུང་གི་ཏགོ་དབིྱབས་
གཉན་རིམས་གི་གཏན་འབབེས་ལག་བསར་
བརུྒྱད་རིམ་ལ་རག་ལུས་ཡོད་པ་ད་ེསྙན་
འབུལ་བ་ཚོས་སྔནོ་	 ཚུད་ནས་མཁནེ་རགོས་

དང་ད་ེའབྲལེ་ག་སིྒག་གནང་དགསོ།
༢།	 ངག་རུྒྱགས་གི་དསུ་ཚོད་རེའུ་མིག་གླགོ་
འཕྲིན་བརུྒྱད་བར་ལན་འབུལ་རུྒྱ་ཡིན་པས་
སླབོ་ཕུྲག་ཚོས་ནམ་རུྒྱན་ནས་བདེ་སྤདོ་གནང་
བའ་ི	གླགོ་འཕྲནི་ཁ་བྱང་གནང་དགསོ།
༣།	 གསལ་བསྒགས་འད་ིགཟབ་ནན་གིས་
བཀླགས་ཏེ་དགོས་མཁོའི ་ ཡིག་ཆ་ཁག་
འཚེམས་ལུས་མེད་པར་འབུལ་དགསོ།	ཡིག་
ཆ་མ་ཚང་	 བའ་ིསནྙ་ཞུ་རྣམས་ངསོ་ལེན་བྱ་
རུྒྱ་མིན།	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༦	ལ།།	

འབྲལེ་གཏུགས་ཞུ་ཡུལ།	
བསོད་ནམས་བཟང་མོ།	
doe.lobyon@tibet.net 

བསན་འཛིན་བད་ེཆེན། 
scholarship@tibet.net

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ལ་དགྭས་བདོ་ཁིམ་གི་དག་ེལས་སླབོ་ཕུྲག་ཡོངས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།	
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༠	
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་རྒྱབ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་
ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ལ་སིྤ་གཙོས་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་དང་།	 ལ་བྱང་གཉསི་ཀི་ས་
གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་།	 ས་གནས་
ཁམིས་ཞིབ་ཁང་།	 ཡན་ལག་སནྨ་རིྩས་ཁང་།	
ལ་དགྭས་བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡ།ེ	ས་གནས་འཕྲདོ་
བསནེ་སནྨ་ཁང་།	 མཉམ་འབྲལེ་བཅས་སུ་
འཚམས་གཟིགས་གནང་གུབ་མཚམས་ལ་
དགྭས་བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡའེ་ིདག་ེལས་སླབོ་ཕུྲག་
ཡོངས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་ཕི ་དྲ ་ོཆུ ་ཚོད་	
༦།༣༠	 ཙམ་ལ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་།	 ལ་སིྤ་ཚེ་བརན་
དབང་ཕུག་ལགས།	ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ།	 ས་གནས་ཀི་ལས་ཀི་སྣ་ེམོ་
བ།	 ལ་དགྭས་བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡའེ་ིངསེ་སནོ་
པ།	སླབོ་སིྤ།	འགན་འཛིན་རྣམ་པ།	ད་ེབཞིན་
དགེ་ལས་སླབོ་ཕུྲག་བཅས་ཚང་འཛོམས་
ཀིས་ཐགོ་མར་ལ་དྭགས་བདོ་ཁིམ་གི་ངསེ་
སནོ་པ་འཆི་མེད་ལྷུན་གུབ་ལགས་ཀིས་ཕབེས་
བསུ་དང་འབྲལེ་སླབོ་གྲྭའི ་ལས་བསྡམོས་
སྙན་གསེང་ཞུས་རསེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
མཆོག་གིས་འཚམས་འདྲ་ིདང་འབྲལེ་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	 ཕྲན་རང་ཉདི་ཀིས་སདི་
སྐོང་གི་འགན་འཁུར་ཞུས་ཏ་ེསླབོ་གྲྭ་ནང་
སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཐེངས་དང་པ་ོཆགས་ཀི་
ཡོད།	 ཇམ་མུ་ནས་ཐནོ་ཏ་ེཉནི་གུང་འདརི་
འབྱརོ་བ་རེད།	 ཉནི་རྒྱབ་ལས་ཁུངས་ཁག་
ཏུ་ཕར་ཚུར་ལྟ་སྐརོ་ཕིན་ཏ་ེས་ཆ་ཁ་ཤས་

ཤིག་ལ་ཐགོ་མའི་འཆར་གཞི་དང་ཏག་ཏག་
མ་འགགི་པར་བརནེ་ཏགོ་ཙམ་མང་བ་འགརོ་
བ་རེད།	 རྣམ་པ་ཚོ་སྒགུ་གནང་དགསོ་བུྱང་
བར་བཟདོ་གསོལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ས་གནས་
གང་ད་ུཕིན་ཡང་གཞོན་སྐསེ་ཚོ་དང་ཐུག་
རུྒྱའི་ག་ོསབྐས་བུྱང་ན་བསམ་པའི་རེ་བ་རྒྱག་

བཞིན་ཡོད་སབས།	 ད་ེས་ྔལས་རིམ་བཟ་ོཔའ་ི
སབྐས་སླབོ་ཕུྲག་དང་ལནྷ་ལས་རིམ་ཞིག་བཟ་ོ
རོགས་ཞེས་ཞུས་པ་བཞིན་ད་ེརིང་འདརི་གོ་
སིྒག་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་ལརྟ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	
ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༣༡	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་གི་
ས་ཐགོ་ལ་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་པ་རེད།	 ད་
ཆ་ཕིར་བལྟས་ཏ་ེབསམ་བླ་ོཞིག་བཏང་བ་
ཡིན་ན་གལ་སིད་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ཟླ་	༣	
ཚེས་	 ༣༡	 ཉནི་རྒྱ་གར་ད་ུ༸ཞབས་སོར་
འཁོད་མ་ཐུབ་ཚེ་ང་ཚོའི་གནས་སངས་འདི་
གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་ན།	 གང་ཡིན་ཟརེ་

ན།	 	 ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་༸ཞབས་
སོར་འཁདོ་མ་ཐུབ་ཚེ་སབྐས་ད་ེདསུ་བདོ་པ་
ཕྲན་བུ་ཡོད་སའི་ས་གནས་ཀ་སྦུག་དང་རརོ་
གླངི་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་བདོ་མི་ད་ེ
དག་ཕར་སླགོ་རུྒྱའི་སྐརོ་སདྐ་ཆ་ད་ེའདྲ་ག་ོརུྒྱ་
འདགུ	གལ་སདི་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་

༸ཞབས་སོར་འཁོད་གནང་མ་ཐུབ་ཚེ་བདོ་
ནས་ཚུར་གསར་ད་ུརྒྱ་གར་ནང་ཡོང་མཁན་
རིགས་རྒྱ་གར་ནང་ཡོང་ཐུབ་རུྒྱ་ཕར་བཞག	
རྒྱ་གར་ནང་ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ལོའ་ིསྔནོ་
ནས་འབྱོར་བའི་བདོ་མི་རྣམས་ཕལ་ཆེར་
བདོ་ལ་ཕར་སླགོ་རུྒྱའི་ཉནེ་ཁ་ལྟ་བུ་ཆགས་
ཡོད།	 གནས་སངས་འད་ིགཅིག་པུར་བལསྟ་
པ་ཡིན་ནའང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བཀའ་དྲནི་ཆེན་པ་ོཇི་
ལརྟ་ཡིན་པའ་ིསྐརོ་ང་ཚོས་ཤེས་ཐུབ།	གཞན་
རུྒྱ་མཚན་མང་པ་ོཞིག་བགང་དགོས་མེད།	
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མེད་པ་ཡིན་ན་ད་ལ་ྟང་
ཚོ་འདརི་སླབོ་གྲྭ་དང་དགནོ་སྡ་ེཁག	 གཞིས་
ཆགས་ཁག་གསར་ད་ུབཙུགས་པ་རྣམས་

ཕལ་ཆེར་བུྱང་མངོ་ཡོད་པ་མ་རེད།	ཁ་ཤས་
ཤིག་ཐར་བའི་དབང་ད་ུབཏང་ནའང་སོ་སོ་
རང་མགོ་ལྟ་བུ་ཐནོ་ཏ་ེརྒྱ་གར་ནང་སན་མ་
འཐརོ་བ་ནང་བཞིན་འཐརོ་པ་ཡིན་ན་བདོ་
སདྐ་བཤད་མཁན་ལགྷ་གི་མེད།	 རྒྱ་གར་སིྤ་
ཚོགས་ནང་བསདྡ་ད་ེཧནི་སདྐ་དང་བལ་སདྐ་
བསྐནོ་པ་དང་།	 ནང་ཆོས་ཕར་བཞག་བདོ་
ཀི་སདྐ་ཡིག་གཅིག་པུ་ད་ེཡང་སུང་སྐབོ་བྱདེ་
ཐུབ་རུྒྱའི་གནས་སངས་ཆགས་ཀི་ཡོད་མེད་
ཐོག་བསམ་བླ་ོབཏང་ཚེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཇི་ལརྟ་བཀའ་
དྲནི་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་འདི་ནས་ཚོར་ཐུབ་རུྒྱ་
རེད།	 སུྒང་མང་པ་ོཞིག་བཤད་དགསོ་མི་
འདགུ	 ད་ེནས་ཏཛེ་པུར་བརུྒྱད་ནས་མ་སུ་
རིར་ལོ་གཅིག་བཞུགས་གནང་བ་རེད།	 ཕི་
ལོ་	༡༩༦༠	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡	ཉནི་༸རྒྱལ་
བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོོག་མ་སུ་རི་ནས་ར་རམ་
ས་ལར་སྤསོ་གནང་ས་ེར་ས་སྲྭརག་ཨཤྲམ་		
(Swarg	 Ashram)	 ད་ུབཞུགས་པ་རེད།	
སབྐས་དརེ་བཙན་བྱལོ་བདོ་གཞུང་ན་ིཧ་ཅང་
ཆུང་ཆུང་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ལས་ཁུངས་ཁ་
ཤས་ནང་འཛིན་སྐངོ་གནང་ནས་བསྡད་པ་
རེད།	 ད་ེནས་རིམ་བཞིན་གངས་ཅན་སིྐད་
གཤོངས་ལ་སྤསོ་ནས་དངེ་སང་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཉ་ེའགམ་ད་ུཁང་པ་གཅིག་
ཡོད་པ་དའེི་ནང་ལྷན་ཁང་ཁག་ལྔའི་བཀའ་
བླནོ་རྣམས་བཞུགས་ཏ་ེཕག་ལས་གནང་བ་
རེད།	 	 བདོ་ནང་ཚུར་ཡོང་མཁན་གི་དག་ེ
འདནུ་པ་མང་ཆེ་བ་ཞིག་སགྦ་ས་ཞསེ་པའི་ས་
ཆ་དརེ་བཞག་པ་རེད།	 སྐ་བ་ོམང་ཆེ་བ་མི་
ས་མ་རིར་བཞག་པ་རེད།	 བདོ་པ་ཚོས་འཚོ་

བ་སྐལེ་སངས་གང་ཡང་ཤེས་ཀི་མེད་སབས་
འཚོ་རནེ་ཁག་པ་ོཆགས་ཡོད།	སབྐས་ད་ེདསུ་
གནམ་གཤིས་ཚ་བའི་རྐེན་གིས་མི་མང་པ་ོ
ཞིག་འདས་གངོས་སུ་གུར་ཡོད།	
ད་ེནས་རིམ་བཞིན་གནམ་གཤིས་བསིལ་
སའ་ིཕགོས་ལ་སྤསོ་པ་ལརྟ།	 ལ་དགྭས་ཁུལ་
ད་ུམང་ཆེ་བ་མངའ་རིས་ཁུལ་དང་གཞན་
ས་ཁུལ་མང་ཆེ་བ་ཅམ་པ།	 ཌལ་ཧརོ།	 མ་
ནཱ་ལཱི །	 སིམ་ལ།	 འབུམ་སྡ་ེལ།	 སངྒ་ཏགོ་
བཅས་ཀི་གཡས་གཡོན་ལ་ལམ་བཟའོི་ཆེད་
བཏང་བ་རེད།	 ཁདེ་རང་ཚོའ་ིསྤ་ོསྤ་ོདང་རྨ་ོ
རྨ།ོ	ང་ཚོའ་ིཔཱ་ལགས་དང་ཨ་མ་ལགས་ལམ་
བཟ་ོརུྒྱག་ནས་བསདྡ་པ་རེད།	 ད་ེནས་གཞིས་
ཆགས་ཁག་བཙུགས་པ་རེད།	གཞིས་ཆགས་
ཁག་གི་ནང་ནས་དང་པ་ོད་ེཕལ་ཆེར་སྦལེ་
ཀབོ་གཞིས་ཆགས་རེད།	ཕི་ལོ་	༡༩༦༠	ཟླ་	
༡༢	ཚེས་	༡༦	ཉནི་མི་ད་ེདག་མར་སླབེས་པ་
རེད།	 གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་ཆ་ད་ེཤིང་ནགས་
ཀི་ས་ཆ་རེད།	 ཤིང་ནགས་ད་ེཚོ་གཅདོ་
འབྲགེ་བྱས་ནས་གཞིས་ཆགས་འཛུགས་
དགསོ་ཀི་ཡོད།	 ཕ་མ་མང་པ་ོཞིག་མར་སླབེ་
ཀི་ཡོད་སབས།	 ཕུྲ་གུ་མང་པ་ོཚ་བའ་ིརྐནེ་
པས་ནད་ན་ཚ་མང་པ་ོཕགོ་ས་ེའདས་གངོས་
སུ་འག་ོསདི་པར་བརནེ།	 ར་སར་སབྐས་ད་ེ
དསུ་༸སྐའུ་ིགཅནེ་མོ་ཚེ་རིང་སྒལོ་མ་ལགས་
ཀིས་འགན་བཞེས་ཏ་ེཕུྲ་གུ་ཆུང་ཆུང་བདག་
པ་ོརྒྱག་རུྒྱ་འགོ་བཙུགས་ཏ་ེརིམ་བཞིན་བདོ་
ཕུྲག་ཁིམ་སྡ་ེའག་ོབཙུགས་པ་རེད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུངས།	།


