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རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་

ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

སབྐས་བཅ་ོལ་ྔཔའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་
མཐའ་མ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༸གངོ་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ཕུར་པ་
ཡང་སྙངི་སྤུ་གའི་ིག་ོཆའ་ིསྒ་ོནས་སུྒབ་མཆོད་

རྒྱས་པ་སྨནི་སུྒབ་མཛད་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ 
རེས་གཟའ་མིག་དམར་གི་ས་ྔད་ོཚོུད་ ༩།༣༠ 
ཐོག་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙྱུག་
ལག་ཁང་ད་ུ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ཚོགས་མགོན་དུ་དབུ་བཞུགས་མཛད་
ནས་རྣམ་གྲྭ་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་། སླབོ་
དཔནོ་རྣམ་པ། དག་ེའདནུ་པ་བཅས་ཆེད་ཕབེས་
ཐགོ་དཔལ་ཆེན་ར་ོར་ེགཞོན་ནའུམ་ཕུར་པ་ཡང་
སྙངི་སྤུ ་གིའི་གོ་ཆའི་སྒ་ོནས་སུྒབ་མཆོད་རྒྱས་པ་
སྨནི་སུྒབ་མཛད་ཡོད།  ད་ེཡང་དཔལ་ཆེན་ར་ོ
རེ་གཞོན་ནའུམ་ཕུར་པ་ཡང་སྙིང་སྤུ ་གིའི་སུྒབ་
མཆོད་ན།ི ད་ེས་ྔརྒྱལ་མཆོག་༸སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་
གསུམ་པ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་སྐུ་དསུ་
སུ་བདོ་བསྟན་སིད་ཀི་ཕན་བདའེི་སླད་ད་ུགཏརེ་
སྟནོ་བསོད་རྒྱལ་ལམ་གཏརེ་ཆེན་ལས་རབ་གླིང་
པ་མཆོག་དང་ལནྷ་ད་ུབདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསའི་ནརོ་
བུ་གླིང་གར་དམིགས་བསལ་ཕོགས་སིྒག་ཞུས་
པའ་ིཆོ་ག་ཞིག་དང་། སབྐས་དརེ་རྒྱལ་མཆོག་
ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་ཆོ་ག་ད་ེབཞིན་
རྒྱྱུན་སྐངོ་ཡོང་ཆེད་༸སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་
དང་གནས་ཆྱུང་སྒ་དབངས་གླིང་བཅས་གྲྭ་ཚང་
གཉིས་ལ་ཆོ་ག་ད་ེདངོས་སུ་བཙྱུགས་པ་ལྟར། 
དསུ་ད་ེནས་བཟུང་ད་བར་རྒྱྱུ ན་ཆད་མེད་པ་ལོ་
སྟར་ཆགས་སུྒབ་མཆོད་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
གཞི་རྩའི་སྐ་ུབཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གིས་སྐ་ུཕྱྭའི་
ཞབས་རིམ་སུྒབ་མཆོད་གནང་དགསོ་ཁག་ལ་ྔཡོད་
ཁོངས་ནས་ཕུར་པ་ཡང་སྙངི་སྤུ ་གིའི་གོ་ཆའི་སྒ་ོ
ནས་སུྒབ་མཆོད་རྒྱས་པ་འད་ིགཅིག་ཡིན་འདགུ །

སིྤ་ཁྱབ་ཁམིས་དུང་ཤར་ཕགོས་ས་གནས་
ཁམིས་ཁང་ད་ུཕགོས་བསྐདོ་ལེཌ་གུབ།

༄༅། །ཤར་ཕགོས་ས་གནས་ཁམིས་ཁང་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ནས་ཕིར་བསྡ་ུ
གནང་གཏན་འཁལེ་བ་ལརྟ། ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་
ཞིབ་ཁང་གི་སིྤ་ཁྱབ་ཁིམས་དུང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་
མཚོ་ལགས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ 
ནས་ ༡༧ བར་ས་གནས་སུ་ཆེད་བསྐདོ་ཀིས། 
ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཡིག་ཆ་དང་དངསོ་
ཟགོ དངུལ་རིྩས་བཅས་པ་རིྩས་གཙང་དང་། 
འཕ་ོསྐོང་བེད་སྒ ་ོ ཡོངས་རོགས་ལེགས་གུབ་
མཚམས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ཉནི་
བཞུགས་སརྒ་ད་ུཕབེས་འབརོ་བྱུང་ཡོད།།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༢༡ ཉནི་སབྐས་བཅ་ོལ་ྔཔའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་བཅྱུ་གཅིག་པའམ་མཐའ་མ་ད་ེདབུ་
འཛུགས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
དང་། ཚོགས་གཞནོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསྟན་འཕལེ་མཆོག བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཆབ་སདི་དབུ་ཁདི་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་དབུས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ། ཆོལ་
གསུམ་ཆོས་ལུགས་དང་བཅས་པའི་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ། ཟུར་ཉན་པ། ལནྷ་
ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་རྣམ་པ། གསར་འགདོ་པ་
དང། དམིགས་བསལ་ཟུར་ཉན་གཞན་ཁག་
གཅིག་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་གསོ་ཚོགས་དབུ་འཛུགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། ད་ེརིང་གསོ་ཚོགས་ཀི་
ལས་རིམ་ནང་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཀི་རསེ་

དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གསུམ་ཡོད། 
གཅིག་ན།ི ས་ྔའགྱུར་རྙངི་མའ་ིབསྟན་བདག་
སྟག་ལུང་རྩ་ེསུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་ཞིང་གཤེཌ་དང་། 
དེ་བཞིན་བ ོད་ཕི ་ནང་གཉིས་སུ ་བ ོད་མི ་
རིགས་བསྟན་སིད་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སགེ་
གཏངོ་མཁན་རྣམ་པ་གཉསི། ད་ེབཞིན་སབྐས་
བཅྱུ་གཅིག་ནས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ནང་འསོ་འདམེས་བྱུང་བ་དང་སབྐས་
ལྔའི་རིང་སིྤ་འཐུས་གནང་མཁན་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ཀརྨ་ཆོས་འཕལེ་ལགས་
དགངོས་པ་རགོས་པ་རེད། ཁངོ་རྣམ་པའ་ི
ཆེད་ད་ུམྱ་ངན་གུས་འདདུ་ཀི་རསེ་དན་ཞུ་རྒྱྱུ ་
དང་། བདོ་ནང་ད་ུཛ་དག་གནས་སྟངས་མུ་
མཐུད་ལྷག་ཡོད་པ་ངས་ཡང་བསྐར་བསྐར་
ལབྡ་ཞུ་མི་དགསོ་པའ་ིཐགོ་ནས་འདས་པའ་ིལོ་
གཅིག་ནང་གནས་སྟངས་ཇི་འད་ཆགས་ཡོད་
མེད་ད་ེབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
གསུམ་བཅྱུའི་དསུ་དན་གི་གཏམ་བཤད་ནང་
ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད། འདརི་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐའེི་གསོ་ཆོད་གསོ་འཆར་ཕབེས་ཀི་

ཡོད། ད་རེས་གསོ་ཚོགས་འད་ིཕི་ཟླ་གསུམ་
པའ་ིགསོ་ཚོགས་རེད། འདའི་ིནང་སྔནོ་རིྩས་
གཏན་འབབེས་བ་རྒྱྱུ ་རེད། ད་རེས་གསོ་
ཚོགས་འད་ིསབྐས་ ༡༦ པའ་ིབདོ་མང་སིྤ་
འཐུས་དང་། བཀའ་ཤག་སབྐས་ ༡༥ པའ་ི
སིད་སྐངོ་གི་འསོ་བསྡུའི་ལས་རིམ་བསུྒབས་
ནས་ཚོགས་ཀི་ཡོད། ད་ེཡང་གསོ་ཚོགས་
ཀི་ལས་རིམ་ལ་འསོ་བསྡུའི་ལས་རིམ་དང་

འབལེ་ནས་དཀའ་རྙ ོག་མི་ཡོང་རྒྱྱུ ་དང་། 
གསོ་ཚོཌ་ཀི་ཆེ་མཐངོ་འདི་མུ་མཐུད་ལྷག་
དགསོ་པའ་ིཆེད་ད་ུཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ 
ཉནི་མོ་འད་ིབསིྒགས་པ་རེད། ད་རེས་ང་

ཚོ་འཁུག་ཆ་དདོ་པའོི་འསོ་བསྡུའི་ལས་རིམ་
འདའི་ིནང་སིྤ་ཚོགས་ནང་ལབ་གླངེ་སྣ་ཚོགས་
བྱུང་ཡོད། ད་ེདག་ཚང་མ་གུབ་ཟནི་པར་
བརནེ་འོས་བསྡུའི ་ལས་རིམ་དང་འབལེ་
བའི་ཐགོ་ནས་གསོ་ཚོགས་ནང་རྣམ་པ་ཚོས་
གསུང་དགོས་མེད་ལ་དའེི་ཐོག་ནས་གསོ་
ཚོཌ་ནང་དཀུྲག་རྐནེ་གི་གཞི་མ་བཟ་ོགནང་
རོགས་གནང་ཞེས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 

ཞསེ་སོཌ་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།

༸གངོ་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ཏ་ེལོ་ ༡༠༠ འཁརོ་བའ་ི
དསུ་དན་གི་མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༢༣ ཉནི་ར་ས་བཞུགས་སརྒ་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླངི་གཙྱུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་ཆོས་རྲྭ་བར་
༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་གསུམ་པ་ཆེན་

པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༡༦ ལོར་བདོ་ཀི་
རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་སྨན་རིྩས་ཁང་ཕག་བཏབ་
ནས་ལོ་ང་ོབརྒྱ་འཁརོ་བ་དང་། ༸རྒྱལ་
མཆོག་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
བཙན་བོལ་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་ནས་ 

རིང་པརོ་མ་ཐགོས་པར་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༡ ཟླ་ 
༣ ཚེས་ ༢༣ ཉནི་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་
བསྐར་འཛུགས་བསྐངས་ནས་ལོ་ང་ོ ༥༥ 
འཁརོ་བ། ༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུཕངེ་ལ་ྔཔ་ཆེན་

པའོི་སྐབས་ལྕགས་པ་ོརིར་སྨན་པ་གྲྭ་ཚང་
གསར་འཛུགས་བསྐངས་ནས་ལོ་ ༣༢༠ 
འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་གསུམ་འཛོམས་ཀི་རནེ་
འབལེ་གི་མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ཤིག་ཚོགས་ 
སོང་། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་

ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་ར་ས་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་ཕུག་
ནས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་ཏ་ེདབུས་བདོ་ཀི་
སནྨ་རིྩ་ཁང་གི་དབུ་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་
ལགས་ཀིས་སྤསོ་སྣསེ་སྔནོ་བསུས་ཏ་ེསིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་གདན་ཞུས་
ཀིས་ ༸ཞབས་སོར་འཁདོ་བསྟནུ། མཛད་
སྒའོི་སྐུ་མགནོ་ཧི་མཱ་ཅལ་ནགས་ཚལ་བླནོ་
ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཐཱ་ཀུར་སིང་བརྷ་མོ་རི་མཆོག་
དང་། ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ིཚེའ་ིརིག་
བདེ་ Ayurveda ཀི་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་
ཀ་རན་སིང་མཆོག ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ི
ས་གནས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ར་ཝི་ཐཱ་ཀུར་མཆོག་དང་། བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གཙོས་
མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་
པ་དང་། ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་ཆྱུང་རྣམ་
པ། ད་ེབཞིན་རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་
གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། གཞུང་འབལེ་མིན་
པའ་ིཚོགས་སིྐད་ཁག་གི་འགན་འཛིན། ར་ས་

ཁུལ་གི་ཆོས་སྡ་ེཁག་གི་དག་ེའདནུ་པ། སེར་
སྐ་མི་མང་བཅས་ཁྱནོ་མི་གངས་སྟངོ་ཕག་
བརྒལ་བས་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ
 མཛད་སྒའོི ་ཐོག་མར་རྔ་རོལ་
དང་བཅས་འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་གུླ་
བཏང་རསེ་བདོ་ཀི་སྨན་རིྩས་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་དསུ་
དན་དང་འབལེ་བའི་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་
གནང་། ད་ེརསེ་ཧ་ིམཱ་ཅལ་ནགས་ཚལ་བླནོ་
ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཐཱ་ཀུར་སིང་བརྷ་མོ་རི་ Shri 

Thakur Singh Bharmouri མཆོག་གིས་
གཙོས་སྐུ ་མགོན་རྣམ་པས་གསུང་བཤད་
གནང་གུབ་མཚམས། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཧི་མཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེི་བླནོ་ཆེན་དང་རུ་སུའི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་ཕག་རགས་དང་།
 ད་ེབཞིན་སྐའུ་ིབ་ླསནྨ་ཟུར་པ་སནྨ་པ་ཡེ་
ཤེས་དནོ་ལནྡ་ལགས་ལ་ལེགས་གསོལ་ཕག་ 
རགས་གསོལ་སྩལ་མཛད་ཡོད།།

ཊི་བ་ིཉནི་མོ་སུང་བརིྩ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉནི་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་
ཀིས་ག་ོསིྒག་འགོ ཊི་བ་ིནད་གཞིའ་ིསྔནོ་འགགོ་
གི་ལས་གཞི་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏངོ་ཆེད་མེག་ལོར་
གྷན་ཇིའི་ཁམོ་གཞུང་ད་ུཊི་བ་ིནད་གཞིའི་སྐརོ་གི་
དབེ་ཆྱུང་སོགས་འགམེས་སྤལེ་གནང་ཡོད། ད་ེ
བཞིན་བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་གི་སནྨ་པ་ཚོས་ར་ས་
ཉ་ེའཁིས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ཊི་བི་ནད་གཞིའི་
སྐརོ་ག་ོརགོས་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ 
 འད་ིལོའ་ིཊི་བ་ིཉནི་མོའ་ིབརདོ་གཞི་
ན་ིཆིག་སིྒལ་གི་སྒ་ོནས་ཊི་བ་ིཡི་ནད་གཞི་རྩ་མེད་
གཏངོ་དགསོ་ཞསེ་པ་ད་ེཡིན།།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣2

དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་གི་ཛ་དག་བཀདོ་ཁྱབ།
༄༅། །མཚྱུངས་མེད་ཨོ་སེ་ཀྲ་ེལེ་ཡའ་ིས་
གནས་འསོ་བསྡ་ུའགན་འཛིན་མཆོག་ལ།
 ཆེད་ཞུ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་འསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་ ༣༤ ནང་
གསེས་ ༦ (ཀ) ནང་གསལ་ས་གནས་སོ་
སོར་འསོ་ཤོག་གངས་བཤེར་ཟིན་རསེ་འསོ་
གཞི་ད་ོབདག་སོ་སོར་ས་གནས་ད་ེནས་འསོ་
གངས་ཇི་ཐབོ་ས་གནས་ད་ེགའི་འསོ་བསྡུའི་
ཚོགས་མི་དང་། ཟུར་དཔང་མཉམ་འཛོམས་
ཐོག་ས་གནས་འོས་བསྡུའི ་འགན་འཛིན་
ནས་གསལ་བསྒགས་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་། ས་
གནས་སོ་སོའི་སྦྱར་པང་ཐགོ་སྦྱརོ་འགམེས་
འཐུས་རྒྱྱུ ་ལས། མི་མང་འད་ུབསྐངོ་གསལ་

བསྒགས་མི་དགསོ་པ་ཡིན། མཐའ་མའ་ི
ཕོགས་བསྡམོས་འོས་བསྡུའི ་ གུབ་འབས་
གསལ་བསྒགས་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པའ་ིསྐརོ་འད་ིནས་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ འཁདོ་ཁྱབ་ཁངོས་ས་
གནས་འསོ་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ཚང་མར་
ཡོངས་ཁྱབ་ཀི་ཞུས་ཡོད་ལ།  སརླ་ཡང་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༩ འཁདོ་ལམ་
སྟནོ་གསལ་བསྒག་ཀི་ནང་གསེས་ ༢ པར་
ཞིབ་འགལེ་བས་ཡོད། ས་གནས་འསོ་བསྡ་ུ
ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གི་ཁྱབ་ཁོངས་
གཞི་རྒྱར་གཞིགས་ཏེ་འོས་བསྡུ ་བ་ཡུལ་
སྡ་ེཚན་ཁག་མང་པ་ོཡོང་རྒྱྱུ ་ཡང་། འསོ་

བསྡུ་བ་ཡུལ་སྡ་ེཚན་སོ་སོས་འསོ་བསྡུ་བས་
པའི་འསོ་ཤོག་ས་གནས་འསོ་བསྡུའི་འགན་
འཛིན་ལས་ཁང་ངམ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགསོ་རྒྱྱུ ་དང་། འསོ་
བསྡུའི་འགན་འཛིན་ནས་ཁོངས་སོ་སོ་ནས་
འསོ་ཤོག་ཚང་འབརོ་བྱུང་མཚམས་ཚོགས་
མི་དང་ཟུར་དཔང་རྣམས་ཆེད་འབདོ་འསོ་
སིྒག་ལརྟ་ཚོགས་མི་དང་ཟུར་དཔང་བརྒྱ་ཆ་
ལོན་པའི་སྟངེ་ནས་གངས་བཤེར་བ་དགོས་
པ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་ད་ེལས་ལྡགོ་སྟ་ེད་ེགའ་ི
ཁྱབ་ཁངོས་སིད་ན་ིདང་། ཀནེ་སྦ་ེར། ནའིུ་
ཁ་སལ། མེལ་སྦནོ། ཕང་ག་ྷརི་བཅས་ཀི་ས་
གནས་འསོ་བསྡ་ུབ་ཡུལ་སྡ་ེཚན་གི་ཚོགས་མི་

དང་ཟུར་དཔང་གི་ས་རགས་འཁདོ་པའ་ིསདི་
སྐངོ་གི་འསོ་བསྡུའི་གུབ་འབས་སྐད་འཕིན་
དང་ངོ་དབེ་ཁག་གི་ཐོག་བཏནོ་ཡོང་བའི་
གངས་བཤེར་ཕགོས་བསྡམོས་བདེ་སྟངས་ད་ེ
འསོ་སིྒག་དང་། ལམ་སྟནོ་ཁག་དང་ཡོངས་
སུ་འགལ་འཛོལ་བས་འདགུ་པས། ད་ེལརྟ་
བེད་དགོས་པའི་རྒྱྱུ ་མཚན་གསལ་བཤད་
འཕལ་ད་ུའབུལ་དགསོ་པ་མ་ཟད། ད་ལའྟ་ི
གོང་གསལ་ས་གནས་ཁག་ནས་གངས་
བཤེར་བས་པ་ད ེ་རྣམས་ངོས་བཞེས་བ་
ཐབས་མེད་པས། སིྒག་དནོ་ས་གནས་ཁག་
གི་འོས་ཤོག་ཆ་ཚང་ས་གནས་འོས་བསྡུ ་
འགན་འཛིན་ལས་ཁང་ད་ུའབུལ་རྒྱྱུ ་དང་། 

དརེ་སིྒག་གསལ་ལྟར་ས་གནས་འསོ་བསྡུ་
འགན་འཛིན་དང་། ཚོགས་མི་དང་ཟུར་
དཔང་རྣམས་མཉམ་འཛོམས་ཀིས་བསྐར་ད་ུ
གངས་བཤེར་ཞིབ་ནན་གིས་ཕགོས་བསྡམོས་
གུབ་འབས་སྟངེ་ས་གནས་འསོ་བསྡུ་འགན་
འཛིན་གི་མིང་དང་མིང་རགས། ས་གནས་
འསོ་བསྡ་ུཚོགས་ཆྱུང་གི་ལས་ཐམ། ཚོགས་
མི་དང་ཟུར་དཔང་ཚང་མའི ་ས་རགས་
འཁོད་པ་འདི་གར་འབུལ་དགོས་རྒྱྱུ ་ད་ེདནོ་
དགངོས་འཇགས་ཞུ། དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་
ཁང་ནས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ལ་
ཕུལ།།

བདོ་མིའ་ིཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་མག་ོལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་ཀིས་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནང་ཉན་ཞིབ་
གནང་སབྐས་གཞིས་བཞུགས་བདོ་མིའ་ིདཀའ་སྡགུ་གསལ་བཏནོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༡༥ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་བྷལེ་ཇམ་
གི་རྒྱལ་ས་བརྷ་སེལ་ Brussels ད་ུརནེ་
གཞི་བས་པའི་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚན་པ་ཞིག་
གིས་ག་ོསིྒག་འགོ བདོ་མིའ་ིའག་ོབ་མིའ་ི
ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཉན་ཞིབ་
སྐབས་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་གྲྭ་མགོ་ལོག་
འཇིགས་མེད་ལགས་ཀིས་བདོ་ནང་གི་བདོ་
མིའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་
སྐརོ་གཏམ་བཤད་གནང་རྒྱྱུའི་ག་ོསབྐས་ཐབོ་
ཡོད། སབྐས་དརེ་ཁངོ་གིས་གསུང་དནོ། 

ངའི་མིང་ལ་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ཟརེ། 
ངའ་ིསྐསེ་ཡུལ་ན་ིབདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་ནང་
ནས་མད་ོསདྨ་ཨ་མད་ོམག་ོལོག་དབལ་ཤུལ་ 
གསེར་ར་ཏགོ་ཚ་སྡ་ེབ་རེད། ང་ལ་མཚོན་
ན་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་རང་དབང་
དང་། འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་འཐབ་རྩདོ་
དང་སུང་སྐོབ་བེད་མཁན་ཞིག་དང་གླགོ་
བརྙན་བཟ་ོམཁན་ཞིག་ཡིན། ངས་འཇིགས་
བལ། ཞསེ་པའ་ིདངསོ་བྱུང་གླགོ་བརྙན་ཞིག་
བཟསོ་ཡོད། དརེ་བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ང་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་འགོ་མནར་
གཅདོ་བཏང་བྱུང་། ཞསེ་གཏམ་བཤད་འག་ོ

འཛུགས་དང་སྦྲགས་ཐངེས་འདིར་ཡུ་རོབ་
གསོ་ཚོགས་ཀིས་བདོ་དནོ་ཉན་ཞིབ་གནང་
བ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་མ་ཟད། བདོ་མི་
འབགོ་པ་རྣམས་བཙན་དབང་འགོ་གནས་སྤ་ོ
བ་རྒྱྱུ ་མཚམས་འཇགོ་བས་ནས་བདོ་ནང་ད་ུ
གཞུང་ཚབ་མི་སྣ་དང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི། 
གསར་འགོད་པ་སོགས་འགག་བ་མེད་པར་
རགོ་ཞིབ་ཆེད་འག་ོབསྐདོ་བདེ་འཇུག་དགསོ་
པའི་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་རེ་འདནུ་འདནོ་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་
ཡང་ཞུས་འདགུ ཕགོས་མཚྱུངས་བདོ་མི་
ཆབ་སིད་བཙོན་པ་ད་ལ་ྟབཙོན་འགོ་ཏུ་མྱངོ་
བཞིན་པ་མི་གངས་ ༢༠༠༠ ལགྷ་གི་གནས་
སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགོས་པ་མ་ཟད། 
མགོགས་མྱྱུར་གླདོ ་བཀྲལོ་གཏངོ་དགོས་
པའ་ིརེ་འདནུ་ཡང་བཏནོ་ཡོད། གཞན་
ཡང་སབྐས་དརེ་ཁངོ་གི་གགོས་པ་ོཆབ་སིད་
བཙོན་པ་ཞོགས་ལྗང་ཡང་མགོགས་མྱྱུར་
གླ ོད་བཀྲལོ་གཏོང་དགོས་པའི ་རེ ་འདུན་
བཏནོ་ཡོད། ད་ེཡང་ཞགོས་ལངྗ་ཕི་ལོ་ 

༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ ཉནི་ལོ་གསུམ་
གི་བཙོན་འཇུག་ཉསེ་ཆད་བཏང་ཡོད། ཁངོ་
གིས་ད་རྒྱའི་ཐགོ་རེབ་གོང་ཁུལ་ད་ུརྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་ཆེད་ཉནེ་རགོ་མི་སྣ་
ཕནོ་ཆེ་འགམེས་འཇགོ་བས་པའི་སྐརོ་རྩོམ་
ཡིག་སྤལེ་ཡོད། ད་ེཡང་ཉན་ཞིབ་སབྐས་ག་ོ
སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་མི་རྒན་གས་སྐུ་
ཞབས་ལ་སལོ་ Mr Tőkés László མཆོག་
གིས་ཉན་ཞིབ་གཙོ་སྐངོ་གནང་ཡོད་པ་དང་། 
སྐ་ུཞབས་ཧ་ིཝ་ོན་ེཏ་ི Dr Joëlle Hivonnet 
མཆོག་གིས་གསུང་དནོ། ཉན་ཞིབ་འདསི་
ང་ཚོར་སེམས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཐབེས་བྱུང་། 
ང་ཚོས་དངོས་མཐོང་ལག་ཟིན་གི་གནས་
ཚྱུལ་ཉན་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཅསེ་
གསུངས་པ་མ་ཟད། ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་
ཚོགས་མི་རྒན་གས་སྐ་ུཞབས་ལ་སལོ་ Mr 

Tőkés László མཆོག་གིས་གསུང་དནོ། 
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་ཁིམས་འགོ་ཏུ་མི་ཚེ་
གང་འད་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་ཀི་ཡོད། གང་
ཡིན་བརདོ་ན་ང་རང་ཡང་རོ་མེ་ན་ིཡའ་ིནང་

ཚར་ལོངས་བྱུང་ཡོད། ཅསེ་གསུངས།
 ཐེངས་འདིར་ཆབ་སིད་བཙོན་
ཟུར་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་ཀིས་
ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་ཚན་པ་འད་མིན་གི་འབལེ་ཡོད་ལས་
བེད་དང་འགན་འཛིན་སོགས་མང་དག་
གཅིག་དང་མཇལ་རྒྱྱུའི་ག་ོསབྐས་བྱུང་འདགུ 
གཞན་ཡང་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་
ཀིས་ཕི་ཚེས་ ༡༤ ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་རྒྱལ་སིྤའ་ི
ཉསེ་ཡངས་ཚོགས་པ་དང་། འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་རགོ་ཞིབ་ཚོགས་པ། རྒྱལ་སིྤའ་ི
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་
སོགས་ཀི་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་རྣམས་དང་
ཐུག་འཕད་ཀིས་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་དཀའ་
སྡུག་སྐརོ་ཞིབ་ཕ་གསལ་བཤད་གནང་འདགུ 
ད་ེཉནི་ཕདེ་ཡོལ་ད་ུཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་ཁང་ཞིག་ཏུ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་
རྣམས་ལ་བདོ་མིའི་དཀའ་སྡུག་སྐརོ་གཏམ་
བཤད་སྤལེ་བ་མ་ཟད། འཇིགས་བལ་དངསོ་
བྱུང་གླགོ་བརྙན་ཡང་བསྟན་འདགུ །

འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་ལོ་ ༡༠༠ འཁརོ་བའ་ིམཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༢༣ ཉནི་ར་ས་བཞུགས་སརྒ་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླངི་གཙྱུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་ཆོས་རྲྭ་བར་
༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་གསུམ་པ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༡༦ ལོར་བདོ་ཀི་
རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་སྨན་རིྩས་ཁང་ཕག་བཏབ་
ནས་ལོ་ང་ོབརྒྱ་འཁརོ་བ་དང་། ༸རྒྱལ་
མཆོག་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
བཙན་བོལ་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་ནས་
རིང་པརོ་མ་ཐགོས་པར་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༡ ཟླ་ 
༣ ཚེས་ ༢༣ ཉནི་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་
བསྐར་འཛུགས་བསྐངས་ནས་ལོ་ང་ོ ༥༥ 
འཁརོ་བ། ༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུཕངེ་ལ་ྔཔ་ཆེན་
པའོི་སྐབས་ལྕགས་པ་ོརིར་སྨན་པ་གྲྭ་ཚང་
གསར་འཛུགས་བསྐངས་ནས་ལོ་ ༣༢༠ 
འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་གསུམ་འཛོམས་ཀི་རནེ་

འབལེ་གི་མཛད་སྒརོ་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་འཚམས་འདི་གནང་བ་
དང་ཆབས་ཅིག་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། 
བཙན་བོལ་ད་ུབདོ་ཀི་སྨན་རིྩས་ཁང་ཐོག་
མར་གསར་འཛུགས་བསྐངས་སབྐས་མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ནས་ད་ལའྟི་སནྨ་རིྩས་ཞི་
རྒྱ་ཆྱུང་བས་དཔལ་འབོར་དང་མིའི་ནསུ་
ཤུགས་གང་ཅིའ་ིཐད་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་
ངསེ་ཀང་འབྱུང་འགྱུར་མི་ལོ་སུམ་ཅྱུ་དང་། 
བཞི་བཅྱུའ་ིནང་བདོ་སནྨ་རང་གིས་ཁ་གགས་
ཀི་རེད་ཅསེ་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་ཡོད་པ་བཞིན་
བདོ་ཀི་སྨན་རིྩས་ཁང་གི་འགོ་ལས་ཡོངས་
ནས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་ཀི་ཐུགས་བསྐེད་
དགོངས་གཞི་གཙོ་བཟུང་ཐགོ་བསུྒབ་བའི་
དམིགས་ཡུལ་བཞིན། སནྨ་རིྩས་བསྟན་
པའི་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་མི་ཉམས་གོང་

འཕལེ་རྒྱྱུད་འཛིན་དང་། ནད་ཀི་གདངུ་
བས་མནར་བའི་སྐ་ེའག་ོརྣམས་ལ་ལག་ལེན་
དངོས་ཀི་ཐོག་ནས་ཚེ་སགོ་སྐོབ་པའི་ཕན་
ནསུ་བསུྒབས་དང་སུྒབ་བཞིན་ཁར། རང་
རེའ་ིན་གཞནོ་དང་། ཧ་ིམཱ་ལ་ཡའ་ིརི་བརྒྱྱུད་
ཡུལ་མི་དང་ཕི་རྒྱལ་མི་རིགས་བཅས་མི་
ཉུང་བ་ཞིག་ལ་སནྨ་རིྩས་རྩ་ཆེའི་རིག་གཞུང་
ང་ོསྤདོ་བརྒྱྱུད་འཛིན་དང་། རང་རེའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ནང་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་འཕདོ་
བསྟནེ་ཞབས་འདེགས་རླབས་ཆེན་སུྒབ་
བཞིན་ཐགོ བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོ་ིང་ོབ་ོ
དང་མཚན་ལར་དགུང་ད་ུའདགེས་པ་དང་། 
ནད་ཀིས་གདངུ་བས་མནར་བའི་འག་ོབ་
རྣམས་ལ་ཕན་རླབས་རྒྱ་ཆེ་བསུྐན་དང་སུྐན་
བཞིན་ཡོད་པ་དཔརེ་ན། རིྩས་ལོའ་ིནང་བདོ་
རིགས་དང་། ཆོས་བདེ་གྲྭ་བཙྱུན་སགྔས་

གསུམ་དང་། སླབོ་ཕུག ས་ིཞུ་ལས་བདེ། 
ཉམ་ཐག་བཅས་ལ་རིན་མེད་སནྨ་སིྦྱན་དང་། 
ཕེད ་བཅག ་སྨན ་ སིྦྱན ་ཧིན ་སྒ ོར ་ས ་ཡ ་ 
༢༡༌༣༠ མཐུན་འགྱུར་སྦྱརོ་སྤདོ་གནང་
ཡོད། བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་ནས་རང་རེའ་ི
སིྤ་ཚོགས་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་བད་ེརྩར་ཞབས་
འདགེས་རླབས་ཆེན་བསུྐན་བཞིན་ཐགོ བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་
ལའང་ཕར་གུ་མཉམ་འདགེས་ལམ་ནས་
ཐུགས་ཕན་ཆེན་པ་ོགསོས་དང་གསོ་བཞིན་
རེད། བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་ནས་ནད་རིགས་
སིྤར་བདོ་སྨན་གིས་ཕན་སྐདེ་གང་འད་ཐནོ་
མིན་དང་། ལགྷ་པར་ཕི་ལུགས་སནྨ་གིས་
བཅསོ་དཀའ་ིནད་རིགས་ལ་བདོ་སནྨ་གི་ཕན་
ནསུ་གང་འད་ཐནོ་མིན་ཞིབ་འཇུག་བགིས་
པའི་མཐའ་མའི་གུབ་དནོ་དངེ་དསུ་ཚན་

རིག་ཐོག་ནས་ར་སྤོད་ཆེད་ཉམས་ཞིབ་སྡ་ེ
ཚན་ནས་ད་བར་ཁག་རུླང་སྟདོ་འཚང་དང་། 
གཅིན་སྙ་ིཟ་ཁུ། མཆིན་ནད་དགུ་ཐབས། 
བཙོ་ཐལ། ཕ་ོསྨྱུག་རྨ་ཅན་དང་། གཉན་
ཅན། འབས་ནད་བཅས་ལ་དཔྱད་ཞིབ་
དང་། ད་ེབཞིན་ཨི་སི་རལ་དང་། ལུ་ཐི་ན་ི
ཡ། ཨ་རི་བཅས་པར་ཕི་ལུགས་དང་གསོ་
རིག་ཟུང་སྦྲལེ་ལམ་ནས་ཉམས་ཞིབ་དང་། 
འབས་ནད་དཔྱད་ཞིབ་སྙན་ཐོ་རྒྱལ་སིྤའི་
ཚན་རིག་དསུ་དབེ་ཀི་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་འདནོ་
སྤལེ་གནང་ཡོད། བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་ནས་
ལུས་སེམས་སགོ་གི་སྡ་ེཚན་གསར་འཛུགས་
དང་། སེམས་ངལ་གསོ་བའ་ིསྒམོ་སུྒབ་ལས་
དནོ་གསར་གཏདོ་གནང་ཡོད། ཅསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།
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ཆྱུ་སྐ་སྦྲ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་ཆོས་རིག་དུང་ཆེའ་ིལས་འཁུར་ཞུས་པ།
༄༅། །བཀའ་ཤག་གི་བཀདོ་ཁྱབ་དགངོས་
དནོ་ལརྟ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་དནོ་གུབ་ར་ོ
ར་ེལགས་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭའི་འཛིན་
སྐངོ་འགན་འཛིན་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་རསེ་
ཁོང་གི་ཚབ་ཏུ་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་
དུང་ཆེ་ཆྱུ་སྐ་སྦྲ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ཆོས་
རིག་དུང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ལརྟ། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉནི་ཆྱུ་སྐ་སྦྲ་
གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེའི་ལས་འཁུར་ཞུས་པའི་
རནེ་འབལེ་མཛད་སྒ་ོསྟབས་བད་ེཞིག་ཚོགས་
ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ 
༡༠ ཐགོ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ་པདྨ་ཆོས་འབརོ་མཆོག་དབུ་
བཞུགས་ཐགོ་སྤདོ་དཔང་དལི་བསྒགས་དུང་
ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་། དུང་
ཆེ་ཆྱུ་སྐ་སྦྲ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་ལགས། འབལེ་

ཡོད་ལས་བདེ་རྣམ་པ། ར་ས་ཁུལ་གི་འབལེ་
ཡོད་དགོན་སྡ་ེསིྒག་འཛུགས་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་
བཅས་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་བདོ་ལུགས་གསོལ་
ཇ་འབས་སིལ་འདགེས་འབུལ་ཞུས། ད་ེནས་
ཚོགས་བཅར་བ་རྣམ་པས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་པར་
མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེར་རནེ་འབྱུང་དཀར་
གཙང་མཇལ་དར་སྒོན་འབུལ་ཞུས་གུབ་
བསྟུན་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་། 
སྤོད་དཔང་གིས་གཙོས་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པ། 
འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་ཡོངས་ནས་དུང་ཆེ་
ཆྱུ་སྐ་སྦྲ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་སུ་འཚམས་
འདའིི་མཇལ་དར་ཕུལ་ནས་མཛད་སྒ་ོགལོ་
ཡོད། ཆྱུ་སྐ་སྦྲ་གཉསི་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ན།ི ཕི་
ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ནས་དུང་
ལས་གནས་རིམ་ཐགོ་གསར་བསྐ་ོགནང་སྟ།ེ 
ཕི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ནས་
ཚོད་བལྟའི་ཐོག་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་

སུ་དུང་ལས་གནས་རིམ་ཐོག་ལས་འཁུར་
ཞུས། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༩ 
ནས་འཕདོ་བསྟནེ་དུང་ལས་ང་ོམ་དང་ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩ ནས་འཕདོ་བསྟནེ་
དུང་གཞནོ། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ 
ནས་ཌལ་ཧརོ་ད་ུགནས་སྤསོ་གནང་སྟ་ེབཟ་ོ
འག་ོདང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གནང་། ཕི་
ལོ་ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༨ ནས་ཟུང་དུང་
གནས་རིམ་ད་ུགནས་སྤར་གིས་ནང་སིད་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་དུང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༤ 
ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༠ ནས་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཟུང་དུང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༦ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༥ བར་ལོ་གཉསི་རིང་མངནོ་དགའ་སླབོ་
གྲྭའི་འགན་འཛིན་ད་ུཞབས་གཡར་དང་ཕི་
ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ ནས་ལོ་གཉསི་
རིང་ཞབས་གཡར་འཕར་འགངས་གནང་སྟ་ེ
ལས་འཁུར་མུ་མཐུད་ཞུས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ 

ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ ནས་ཞབས་ལོའ་ིཆ་ནས་
དུང་ཆེ་ལས་འཕར་གི་གནས་རིམ་ད་ུགནས་
སརྤ་དང་འབལེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༥ ནས་བཀའ་ཤག་ངསེ་མེད་ད་ུགནས་སྤསོ། 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ནས་
འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ ནས་འཕདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་སུ་དུང་ཆེ་ལས་ཚབ་ཏུ་

ལས་འགན་བཀདོ་སིྒག ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ 
༡༠ ཚེས་ ༡༣ ནས་དུང་ཡིག་ཆེན་མོའ་ི
གནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ 
ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ནས་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་

ཁུངས་ཀི་དུང་ཡིག་ཆེན་མོར་བསྐ་ོགཞག ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉནི་ཆོས་
རིག་དུང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག་གིས་ལས་འགན་
ཞུས་མུས་ཡིན། །

ལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བལ་ཡུལ་སྤགོ་ར་གླ་ོསིྒག་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་རྒན་དུང་གནས་
རིམ་ལས་བེད་གཅིག་ཁ་སྐངོ་ཆེད་གསར་
འདམེས་བསྐ་ོགཞག་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་ན། བལ་
ཡུལ་ད་ུཁིམས་མཐུན་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའི་
ལག་འཁྱརེ་ཡོད་པ་དང་། གཤམ་གསལ་
ཆ་རྐནེ་ཚང་ཞིང་དནོ་དམ་ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་
ཞབས་འདགེས་ཞུ་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་
འཚང་སནྙ་འབུལ་འཐུས།
ལས་བའི་སྡ་ེཚན་ཁོངས་རྒན་དུང་ས་མིག་ 
༡ ཡོད་པའ་ིདགསོ་མཁའོ་ིཆ་རྐནེ་གཤམ་
གསལ།
༡། ཤེས་ཚད། ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་ཞིག་
ནས་ཉུང་མཐར་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་རབ་
འབམས་པ་ B.A /B.Com/B.Sc. གང་
རངུ་ཐནོ་པའམ། ད་ེདང་མཉམ་པའ་ིཤེས་
ཚད་ལག་འཁྱརེ་ཚད་ལནྡ་ཡོད་པ། ༢། ལོ་
ཚད།  ༢༠༡༦།༠༥།༠༦ ཉནི་རང་ལོ་ ༢༡ 
ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་

དགསོ། ༣། རྒྱྱུགས་གཞི། བདོ་ཡིག་དང། 
ཨིན་ཡིག་འབ་ིརྒྱྱུགས། ༼རིྩས་ཀི་ཡིག་
རྒྱྱུ གས་ཟུར་ད་ུམེད་ཀང་བདོ་ཨིན་གཉིས་
ཀི་ད་ིཤོག་ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་འབོར་དང་འབལེ་བའི་སིྒག་གཞི་
ཁག་གི་ནང་དནོ་ས་བཅད་ཟུར་བཀོད་ཀིས་
ད་ིབ་ཡོང་རྒྱྱུ །༽ བདོ་སདྐ་དང། ཨིན་སདྐ་
གཉསི་ཐགོ་ངག་རྒྱྱུགས་ལེན་རྒྱྱུ ། གངོ་
གསལ་གནས་རིམ་ཐགོ་ཆ་རྐནེ་ལནྡ་རིགས་
ནས་འད་ིག་ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་
དང་། བལ་ཡུལ་དནོ་ཁང།/ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་ཞུ་བའམ། ཡང་
ན།/དབུས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ད་རྒྱ།  
www.tibet.net ནས་བདོ་ཡིག་ཐགོ་གཏན་
འབབེས་ཡོད་པའི་འཚང་སནྙ་འགེངས་ཤོག་
བཏནོ་སྟ་ེདནོ་ཚན་རྣམས་འཚེམས་ལུས་མེད་
པ་བཀང་ཟནི་རསེ། ༡༽ རང་ཉདི་ཀི་ད་ལའྟ་ི
ཕདེ་པར་ཚོན་ལནྡ་ ༢ རེ་དང་། ༢༽ མཐའ་
མའི་ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁྱརེ་ 

Marks Card & Degree Certificate གི་
ང་ོབཤུས། ༣༽ དངྭ་བངླས་དཔྱ་ཁལ་ལག་
དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་། གཉསི་པ། 
འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་མཐའ་
མའ་ིང་ོབཤུས། ༤༽ བལ་ཡུལ་ནང་ཁམིས་
མཐུན་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིལག་འཁྱརེ་གང་
ཡོད་ཀི་ང་ོབཤུས། ༥༽ ཁམིས་མཐུན་སྐསེ་
ཚེས་ལག་འཁྱརེ་ (Birth Certificate) གི་
ང་ོབཤུས། ༦༽ བདོ་མིའ་ིསིྒག་གཛུགས་ཀི་
འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁངོས་རྒྱ་བདོ་
སནྨ་ཁང་ཡོད་ན་དང་། ད་ེམིན་སནྨ་ཁང་ཚད་
ལྡན་གང་རུང་ནས་ནད་གཅོང་དང་འགོས་
ནད་རིགས་མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་
འཕརེ་ཡིན་པའི་སྨན་པའི་ངོས་སྦྱོར་(MC) 
ཁ་གསར་སྟངེ་རང་ཉདི་ཀི་འད་པར་མཉམ་
སྦྱར་ཐགོ་སནྨ་པའ་ིལས་དམ་དང། ས་རགས་
འཁདོ་པ་ང་ོམ། ༧༽ འབལེ་ཡོད་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནས་བ་སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའི་
ངསོ་སྦྱརོ་ Character Certificate ང་ོམ། 

༨༽ གལ་སདི་ད་ལ་ྟསིྤ་སྒརེ་གང་རངུ་ནང་
ལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་སྡ་ེཚན་
ནས་དགག་ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་  No  

Objection Letter ང་ོམ་བཅས་མཉམ་
འབུལ་དགསོ། གངོ་གསལ་ཡིག་ཆའ་ིང་ོ
བཤུས་ཁག་ལ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནམ། ལས་བདེ་འདམེས་ལནྷ་ནས་
བསྐ་ོགཞག་བས་པའི་ཟུང་དུང་གནས་རིམ་
ཡན་སུ་རངུ་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་ (At-

testation) ཞུས་ཏ།ེ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ 
༠༦ ཉནི་གི་དགངོ་ད་ོཚོདུ་ ༥ པ་འགངས་
མེད་འབུལ་འབརོ་དགསོ་རྒྱྱུ ། འབལེ་བ་ཞུ་
བདའེ་ིཆེད་སོ་སོའ་ིཁིྱམ་གཞིས་དང་། ད་
ལའྟ་ིསྡདོ་གནས་ཀི་ཁ་བང། ཁ་དཔར་ཨང་། 
 གླགོ་འཕནི། E-Mail སོགས་གང་ཡོད་
ཁ་གསལ་བཀདོ་ད་ེགཤམ་གསལ་དུང་ཆེའི་
མཚན་བང་ཐགོ་ཕུལ་འབརོ་ཟིན་པ་དགོས་
རྒྱྱུ ། གངོ་གསལ་དསུ་བཀག་རསེ་འཚང་
སནྙ་ཕུལ་འབརོ་རིགས་རིྩས་མེད་ཡིན། དསུ་

ཐོག་འབོར་རིགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབལེ་འསོ་
ཆོས་ལནྡ་པ་ཚོར་ E-Mail ཁ་པར་གང་
རངུ་བརྒྱྱུད་འབདོ་བར་གཏངོ་རྒྱྱུ ་དང། ཡིག་
རྒྱྱུགས་ལས་རིམ་དང་འབརོ་ཐ་ོའགདོ་ཡུལ་
འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་གི་གངས་ཀར་
གཞིགས་ཏ་ེསབྐས་མཚམས་ལན་གསལ་བ་
རྒྱྱུ ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ། ལས་བདེ་
འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་ནས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༣ 
ཚེས་ ༡༨ ལ།། 
 
Secretary
Public Service Commission, 
Central Tibetan Administration, 
Gangchen Kyishong, 
Dharamsala-176215 
Distt. Kangra (H.P) 
Tel: 01892-226240 
Telefax: 01892-222328 
E-mail: psc@tibet.net

བཞུགས་སརྒ་ཁུལ་ད་ུབདོ་མི་རྣམས་ཀིས་སདི་སྐངོ་དང་སིྤ་འཐུས་ཀི་དངསོ་གཞི་འསོ་བསྡ་ུཆེན་མོར་
ཚ་ཚ་འུར་འུར་ངང་ཆ་ཤས་བངླས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༢༠ ཉནི་བལ་ཡུལ་ཕུད་པའ་ིབཙན་བལོ་
བདོ་མི་འདསུ་སྡདོ་བེད་སའི་ཡུལ་གུ་གང་

སར་བདོ་མི་ལོ་ན་བཅ་ོབརྒྱད་ཡན་གིས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་དང་སབྐས་ 
༡༦ པའ་ིསིྤ་འཐུས་འསོ་འདམེས་ཆེད་དངསོ་

གཞིའ་ིའསོ་ཤོག་འཕངས་ཡོད། ད་ེཡང་
གོང་ཚེས་ཉིན་བཞུགས་སྒར་ཁུལ་ད་ུའསོ་
ཤོག་འཕནེ་རྒྱྱུའི་དསུ་ཚོད་གཏན་འབབེས་ཀི་
གསལ་བསྒགས་སྔནོ་སོང་ལརྟ། ཐགེ་ཆེན་
ཆོས་གླངི་གཙྱུང་ལག་ཁང་དང་། གངས་
སིྐད། ར་སྟངེ་བདོ་ཁིྱམ། བཙྱུན་དགནོ་ཤུག་
གསེབ། ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོསླབོ་ཁང་། ཤེས་
རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་གླངི་། ནརོ་གླངི་རིག་
གཞུང་གཅསེ་སྐངོ་ཁང་། རྒྱྱུད་སྟདོ་གྲྭ་ཚང་། 
ར་ཤོད་བདོ་ཁིྱམ། ག་ོཔལ་པུར་བདོ་ཁིྱམ་
བཅས་ས་ཚིགས་སོ་སོར་ཚ་ཚ་འུར་འུར་
ངང་དངསོ་གཞིའི་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་ནང་
ཆ་ཤས་བངླས་ཡོད། 

 སིྤར་ད་ེཉནི་གི་ས་ྔད་ོབཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་ལས་རིམ་ཐགོ་
རགོ་ཞིབ་ཆེད་ཕབེས་པའི་འཇར་མན་ནས་
ཡིན་པའི་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་སྐུ ་ཞབས་ཐོ་མ་སི་
མན་ Thomas Mann མཆོག་དང་།  ཕ་
རན་སིའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཨན་ད་ེརེ་ག་ྷཏ་ོལིན་  Andre Gattolin 
མཆོག  ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཀོན་སིག་ལིའ་ོཌི་ནི་ན་ོ  
Consiglio Di Nino  མཆོག   ཨོ་སི་
ཊོ་ལི་ཡའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་ལི་ས་
སིང་ Lisa Singh མཆོག ཨིན་ཡུལ་གི་

གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས Nor-

man Baker མཆོག ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ M. Laszlo Tokes མཆོག་གི་
དུང་ཡིག་ལམྕ་ Zsuzsa Anna Ferenczy 
མཆོག་བཅས་དང་། ད་ེབཞིན། རྒྱལ་སིྤའ་ི
བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
སྐ་ུཞབས་མེ་ཐིའ་ོམེ་ཀ་ཆི་ Matteo Me-

cacci མཆོག་དང་འགན་འཛིན་གཞནོ་
པ་ བུ ་ཆྱུང ་ཚེ ་ རིང་ལགས་སོགས་ར་ས་
ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་དང་། 
གངས་སིྐད། སྦརི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་
བཅས་སུ་འསོ་བསྡུའི་ལས་རིམ་ཇི་ལརྟ་འག་ོ
བཞིན་ཡོད་མེད་རགོ་ཞིབ་གནང་འདགུ །



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣4

༸རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་དནི་རསེ་དན་དང་འབལེ་འཛམ་གླངི་ཞི་བདའེ་ིཆེད་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀི་ལནྷ་ཚོགས་ཚོགས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༡༤ ཉནི་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའ་ིརྒྱ་གར་
རང་བྱུང་ལྟ་ེགནས་ India Habitat Cen-

tre ཀི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའ་ིཚོམས་ཆེན་ད།ུ   
དགེ་ལུགས་ཡོངས་ཀི་༸རྒྱལ་བའི་བརན་
བཞུགས་དང་བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཚོགས་
ཆྱུང་གིས་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཏ།ེ   ༸རྒྱལ་བའ་ི

བཀའ་དནི་རསེ་དན་དང་འབལེ་འཛམ་གླངི་
ཞི་བདའེི་ཆེད་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀི་ལནྷ་
ཚོགས་ཞེས་པའི་ཚོགས་འད་ུཞིག་བསྐངོས་
འཚོགས་གནང་ཡོད།       ཚོགས་འད་ུ
དརེ་དགའ་ལྡན་ཁི་རིན་པ་ོཆེ་དབུ་བཞུགས་
ཐགོ་རྒྱ་གར་ནང་སྐད་གགས་ཆེ་བའི་ཡེ་ཤུ་
དང་།   ཁ་ཆེ་གསར་རྙངི་གཉསི།   ནང་
པ།   ཧནི་ར་ུགསར་རྙངི་གཉསི།   གཅརེ་
བུ་པ།   ཇིའུ།   པར་སི།  བ་ྷཧ་ིསོགས་
ཆོས་ལུགས་མི་འད་བ་དགུ་ཙམ་གི་བླ་ཆེན་

དང་། མཁས་དབང་ཁག་ ༢༨ ཙམ་ཆེད་ད་ུ
གདན་ཞུས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་
པ་དང་།  ཆོས་ལུགས་ཁག་མི་འད་བ་མང་
པ་ོནས་ཟུར་ཉན་ད་ུཕབེས་མཁན་བཅས་ཁྱནོ་
མི་གངས་ ༢༠༠ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད།   ད་ེཡང་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠  ཐགོ་
གདན་ཞུས་ཆོས་ལུགས་ཁག་གི་བ་ླཆེན་དང་

།  ཆེད་མཁས་སྐ་ུམགནོ་ཁག་ལནྷ་འཛོམས་
ཀི་ཐགོ་མར་སྣང་གསལ་མར་མེ་ཞལ་འབདེ་
དང་།  བདོ་པའ་ིགྲྭ་བ་གཉསི་ནས་རྒྱ་གླངི་
སནྙ་པ་ོབཏང་འཕལ།  རྒྱ་གར་གི་འཛིན་
རིམ་དུག་པའི་སླབོ་ཕུག་བུ་མོ་ཞིག་ནས་བཀྲ་
ཤིས་པའི་གཞས་དང་རོལ་དབངས་དཀྲལོ་
ཞིང་།  ༸རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་དནི་རསེ་དན་
གི་རྒྱྱུན་ལས་ཚོགས་གཞནོ་བ་ླམ་ཆོས་འཕལེ་
བཟདོ་པ་ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་གསུང་
བཤད་གནང་བ་དང་།  ད་ེནས་རིམ་བཞིན་

མཐ་ོརིམ་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་མོ་དང་སླབོ་གྲྭའི་
སླབོ་སིྤ། མཐ་ོསླབོ་ཀི་ཉ་ེབའ་ིརིགས་བདག་
ཟུར་པ། བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ།  རྒྱ་གར་བང་
ཕགོས་ཆོས་ལུགས་དགེ་རྩ་ཚོགས་པའི་དུང་
ཆེ། མཐ་ོསླབོ་ཀི་རིགས་བདག ལ་ྷཁང་གི་
དུང་ཆེ། རྒྱ་གར་གི་ཕི་སདི་ལས་བདེ་ཟུར་
པ། གསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིཟུང་འབལེ་དུང་

ཆེ། དགའ་ལནྡ་ཤར་རྩ་ེམཁན་པ་ོ
བང་ཆྱུབ་ཆོས་ལནྡ་ལགས།  དགའ་
ལྡན་ཁི་རིན་པ་ོཆེ་རི་རོང་སུྤལ་སྐུ་
ཐུབ་བསྟན་ཉ་ིམ་ལགས། རྒྱ་གར་
དབུས་ཤེས་ཡོན་ཉམས་ཞིབ་དང་
སྦྱོང་བརར་ལྷན་ཁང་གི་ངེས་སྟནོ་
པ་ཟུར་པ། ལྡ་ིལི་པདྨའ་ིལ་ྷཁང་གི་
ངསེ་སྟནོ་པ། ལྡ་ིལི་མཐ་ོསླབོ་ཀི་
ཉ་ེབའི་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་མོ་ཟུར་པ། 
༸རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་དནི་རསེ་དན་གི་

རྒྱྱུན་ལས་ཚོགས་གཙོ་དག་ེབཤེས་རོང་པ་ོབླ་ོ
བཟང་སནྙ་གགས་ལགས།  སླབོ་དཔནོ་ཆེན་
མོ། ཊོག་ཊར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབརོ། ཧ་ི
མཱ་ལ་ཡའི་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་པའི་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་བླ་མ་ཆོས་འཕལེ་བཟདོ་པ་
ལགས། ཚང་མའ་ིགསུང་བཤད་ཀི་སྙངི་དནོ་
ན།ི   ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་སྐ་ེའག་ོསིྤའ་ིབད་ེ
སིྐད་སུྐན་ཐབས་དང་།  སྡགུ་བསལྔ་སེལ་
ཐབས།  གཅིག་ཕན་གཅིག་གགོས་དང་།  
མཐུན་ལམ་ཐགོ་ནསུ་ཤུགས་སྤུངས་ཐབས།  

ཆོས་ཀི་ལས་དནོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་སབྐས་
ཆོས་པ་ཚོས་རང་ཚྱུགས་ཐུབ་པ་བ་རྒྱྱུ ་ལས་
སིད་དནོ་པས་འོས་ཤོག་གི་གཞན་དབང་
ད་ུཤོར་བ་དང་།  ཆོས་ཀི་དབུ་ཁདི་ཚོའ་ི
མངའ་དབང་རྒྱ་བསྐདེ་ཀི་གཞན་དབང་ད་ུ
ཤོར་བ་ཡིན་ན།  ཆོས་པ་དང་ཆོས་གཉསི་
ཀ་ལ་གུས་བརིྩ་བརླག་པའི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་
དང་།  ད་ེལརྟ་ཕིན་ན་འཇིག་རནེ་པས་
མིག་དཔ་ེལ་ྟསའ་ིགཞི་བརླགས་ཏ།ེ  སྐ་ེ
འག་ོསིྤ་ཡོངས་ཀི་བཟང་སྤོད་ཉམས་རུྒད་
ད་ུགྱུར་ནས་སིྤ་ཚོགས་ཁྱནོ་ཡོངས་ལ་བད་ེ
སིྐད་བརླག་པའི་ཉནེ་ཁ་ཡོང་སིད་པས་ཆོས་
པ་ཚོས་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་དང་ཀུན་སྤདོ་ཀིས་
རང་ཚྱུགས་ཐུབ་དགསོ་པར་མ་ཟད།  རེ་
བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཀི་དམིགས་རནེ་ད་ུགནས་
དགསོ་སྐརོ་དང་།  ཞི་བད་ེཡོང་རྒྱྱུར་དམག་
རྒྱག་པ་དང་། བསབླ་བ་ལ་བརནེ་དགསོ་པ་
གཉསི་ལས་ཕི་མ་དགེ་མཚན་ཆེ་སྐརོ་དང་།  
ཞི་བད་ེནི་དནོ་དམ་རང་རང་སོ་སོས་ལག་
ལེན་གི་ཐགོ་ནས་ལས་ཀ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཞིག་ཡིན་
པ་ལས་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་པ་ཙམ་གིས་ད་ེཙམ་
ཕན་ཐགོས་མེད་སྐརོ་དང་།  རིགས་རསུ་
དང་།  སིྤ་ཚོགས་གང་ལའང་དབ་ེའབདེ་
བདེ་མི་རུང་བར་ཚང་མ་འད་མཉམ་དང་།  
གུས་བརིྩ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རང་རང་སོ་སོ་
ལ་ནསུ་པ་རེ་ཡོད་པ་ཁས་ལེན་བདེ་དགསོ་པ་
མ་ཟད་ཁ་ཙམ་དང་རྣམ་འགྱུར་ཙམ་མ་ཡིན་

པར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ངསོ་འཛིན་གསལ་བ་ོ
དགསོ་སྐརོ། བརྩ་ེབ་བདེ་མཁན་གིས་བརྩ་ེ
བ་བ་ཡུལ་ལ་ཞབས་འདགེས་ཀི་འད་ུཤེས་
འཛིན་པ་ལས་རང་ལས་དམན་པ་ལྟ་བུའི་
བརྩ་ེབ་བ་ཡུལ་གི་ངསོ་འཛིན་གནང་མི་རངུ་
སྐརོ་དང་།  རང་གཅིག་པུའ་ིཆེད་ད་ུམིན་
པར་གཞན་ཕན་གི་བསམ་བླ་ོདང་ལག་ལེན་
ད་ེཚོ་ལན་ལ་རེ་བ་མེད་པའ་ིཐགོ་ནས་གཅིག་
ཏུ་གཞན་དནོ་བསུྒབ་རྒྱྱུ ་དང་།  མ་གཞི་
ནས་མིའི་རང་གཤིས་ད་ེབཟང་པ་ོཡིན་པ་
དང་།  ལནྷ་སྐསེ་སུ་ཡོད་པའ་ིཡོན་ཏན་ད་ེ
ཚོ་མཉམ་རུབ་དང་ཕགོས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་
ནས་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཞབས་ཞུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ད་ེགལ་
ཆེན་ཡིན་སྐརོ་དང་།  རྩདོ་རྙགོ་མང་ཆེ་
ཤོས་ཤིག་བསམ་བླའོི་ནང་རྣམ་རགོ་གིས་སྒ་ོ
བཏགས་ནས་དངསོ་ཡོད་ལས་བརྒལ་ཏ་ེསདྐ་
ཆ་བཤད་པ་དང་།  ལས་ཀ་བས་པ་ལས་
འབྱུང་གི་ཡོད་པས་ཤེས་པ་རང་སོར་གནས་
ཐབས་དགོས་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་།   མཇུག་ཏུ་གསུང་བཤད་གནང་
མཁན་ཚོར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་མཇལ་དར་
བསྒནོ་འབུལ་ཐགོ་ཀ་བླནོ་སྦུག་གི་ཞབས་བ་ོ
ཚོགས་པ་ནས་རྔ་སྦུབས་ཀི་རོལ་དབངས་
ཁདོ་སེང་གེའི་གར་འཆམ་འཁབ་སྟ་ེམཇུག་
བསྡསུ་ཡོད།།

བདོ་ཀི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཆེན་པ་ོབཞི་གཡུང་དུང་བནོ་དང་བཅས་ཀི་བག་ོགླངེ་ཐངེས་གཉསི་པ་ཚོགས།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༢༡ ནས་ཕི་ཚེས་ ༢༣ བར་ཉནི་གངས་
གསུམ་རིང་གདན་ས་དཔལ་སྤུངས་ཤེས་
རབ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་གི་བཤད་གྲྭའི་
ཚོམས་ཆེན་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་གོ་སིྒག་དང་
གདན་ས་དཔལ་སྤུངས་ཤེས་རབ་གླིང་གིས་
མཐུན་འགྱུར་རམ་འདགེས་འོག་བདོ་ཀི་
ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ཆེན་པ་ོབཞི་དང་གཡུང་དུང་
བནོ་བཅས་ཀི་བག་ོགླངེ་ཐེངས་གཉིས་པ་
ཚོགས་སོང་། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་

ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༡།༣༠ ཐགོ་བག་ོགླངེ་དབུ་
འབདེ་ཀི་མཛད་སྒརོ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་
པདྨ་ཆོས་འབརོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས་
བག་ོགླངེ་ལནྷ་ཚོགས་འདི་གལ་ཆེན་པརོ་རིྩ་

བཞིན་ཡོད། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ེ
ལྟར་གོ་སྒིག་ཞུ་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་
གཙོ་བ་ོན།ི ཆོས་བརྒྱྱུད་ཕན་ཚྱུན་དབར་
ཐུགས་མཐུན་ཁིམས་གཙང་གོ་རགོས་སྤལེ་
རེས་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་། རྩ་བའ་ིསྟནོ་པ་སོ་སོའ་ི
གདལུ་བའི་སླབོ་མ་རྣམས་ཀིས་རང་རང་
སོ་སོའི་བསྟན་པར་ཤེས་ནས་དད་པ་དང་
ཉམས་ལེན་བ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། 
ཅསེ་དང་། ཡང་མུ་མཐུད་ཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་
དགོངས་བཞིན་དསུ་རབས་ཉརེ་གཅིག་པའི་

ནང་པ་ཞིག་བ་དགསོ་པ་དང་། འཛམ་གླངི་
མི་ཚོས་ད་ོསྣང་བེད་ས་དང་ང་ཚོར་ཚྱུར་
འཁོར་རྒྱྱུ ་ད་ེཡང་ནང་ཆོས་ལ་བརནེ་ནས་
འཁརོ་གི་ཡོད་སྐརོ། ད་ེཡང་གཙོ་བ་ོའཛམ་
གླིང་འདིའི་སྟངེ་ནང་ཆོས་ཆེ་ཆེར་དར་ཁྱབ་

བྱུང་བ་ད་ེན་ི༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་རེའི་བཀའ་དནི་ཉག་
གཅིག་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚོར་ངམོ་རྒྱྱུ ་ནང་
ཆོས་ལས་གཞན་གང་ཡང་མེད་པར་བརནེ་
ནང་ཆོས་ཐགོ་བསབླ་པ་སླབོ་གཉརེ་ཚད་དང་
ལནྡ་པ་ཞིག་དགསོ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་ཡིན་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ད་ེརསེ་སྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བ་ོཏཱའི་སི་ཏུ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤདགནང་དནོ།སིྤར་ཉནི་མ་གསུམ་
གི་ནང་འཐུས་སྒ་ོཚང་བ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་པར་
དཀའ་ཡང་། ཉནི་གསུམ་རིང་ཁྱདེ་རྣམ་
པས་གོ་བསྡུར་གནང་རྒྱྱུ ་ད་ེདབུ་མའི་སྐརོ་
ལ་ཡིན་པར་བརནེ། དབུ་མ། ཤེར་ཕིན། 
མངནོ་པ། ཚད་མ། འདལུ་བ། རྒྱྱུད་བཅས་
ཀི་སྐརོ་ད་ེདག་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་རྩ་
བའི་ཆོས་ཀི་བསྡམོས་ད་ེད་ེའད་ཆགས་ཡོད། 
བདོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཞེས་བརདོ་དསུ་
འགའ་ཤས་ཀིས་བདོ་ད་ེམ་ཚྱུད་པ་འད་བ་ོ 
མཐངོ་གི་ཡོད་པ་འད་རངུ་། ངསོ་ནས་ད་ེ
འད་མཐངོ་གི་མེད། ངས་བནོ་པ་ོབ་ླམའ་ི
དུང་ནས་བཀའ་ཆོས་ཞུ་མ་མྱངོ་། བནོ་ཀི་
ཆོས་ཚིག་གཅིག་གི་བརྒྱྱུད་པའང་མེད། འནོ་
ཀང་དཔ་ེཀླགོ་བརྒྱབ་ནས་བནོ་གི་དཔ་ེཆ་ད་ེ
འད་མཇལ་མྱངོ་། ཁྱད་པར་ཚིག་གི་ཐགོ་
ནས་ཆོས་དང་བནོ། སྟནོ་པ་ལ་སྟནོ་པ་ཤཱཀ་
ཐུབ་པ་དང་སྟནོ་པ་གཤེན་རབ་ཅེས་ཞུས་པ་

དང་། ལོ་ཚིགས་བཅས་ཀི་ཆ་ནས་ཁྱད་པར་
ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ད་ེའད་ངསོ་ནས་མཐངོ་མ་
སོང་། ངསོ་ཀིས་བནོ་པརོ་སྤལེ་ལད་བཤད་
པ་ད་ེའད་མིན། ངསོ་རང་ནས་གང་ཤེས་
པ་ད་ེཞུ་གི་ཡོད། གང་ལརྟ་རགོས་པ་ཆེན་
པ།ོ དབུ་མ། འདལུ་བ་བཅས་ཚང་མ་འདགུ 
བནོ་གི་བཀའ་འགྱུར་ལ་བརྒྱ་ཕག་མང་པ་ོ
ཡོད། ད་ེའད་ཡིན་དསུ་བཀའ་འགྱུར་བརྒྱ་
ཕག་མང་པ་ོརེད། ཆོས་ཧ་ཅང་གི་ཕྱུག་པ་ོ
ཡོད། ད་ལ་ྟཡོད་པའ་ིབནོ་ད་ེངསོ་ནས་ནང་
པ་དང་ཁྱད་པར་རྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་
མཐངོ་གི་མི་འདགུ ངསོ་ནས་བནོ་ད་ེབཞིན་
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གལ་ད་ུབཞག་གི་
ཡོད། ནང་པ་དང་ཕི་པ་ཞསེ་པའ་ིཁྱད་པར་
ཞིག་ཡོད། ཕི་པ་ཞསེ་བརདོ་སབྐས་ང་ཚོ་
སྡགུ་བསལྔ་མི་འདདོ་པ་དང་། བད་ེབ་འདདོ་
མཁན་ཤ་སྟག་ཡིན། སྡགུ་བསལྔ་མི་འདདོ་པ་
ད་ེསུས་བཟསོ་པ་རེད་ཟརེ་ན། བདག་འཛིན་

གིས་བཟསོ་པ་ཞིག་རེད། བདག་འཛིན་
ཉནོ་མོངས་པའི་དབང་ད་ུསོང་ནས་ང་རྒྱལ། 
ཕག་དགོ བཅས་ཀིས་ལས་ངན་པ་བསགས་
པ་ལ་བརནེ་ནས་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་གི་ཡོད། 
སྡུག་བསལྔ་སེལ་བའི་ཐབས་ད་ེང་རང་ཚོའི་
ལག་ཏུ་ཡོད། ད་ེཡང་སྡགི་པ་སངྤས། དག་ེ
བསུྒབ་པ་ཡིན་ན་སྡགུ་བསལྔ་དང་བལ། བད་ེ
བ་དང་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ། ང་ཚོར་
མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་འག་ོ
འཕང་རིན་པ་ོཆེ་ཐབོ་དགསོ་པ་རེད། དང་
པ་ོངན་སོང་ལས་མཐར་དགོས་པ་དང་ད་ེ
ནས་འཁརོ་བ་ལས་མཐར་དགསོ། མཐར་
རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་འཐབོ་
དགསོ། ད་ེའཐབོ་པའ་ིཐབས་ང་རང་ཚོའ་ི
ནང་ལ་ཡོད། རང་སེམས་སངས་རྒྱས་ཡིན་
པ་ང་ོམ་ཤེས། །གདམས་ངག་བདདུ་རིྩ་ཡིན་
པ་དནོ་མ་རགོས། ། ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།།



པར་ངསོ་ལ་ྔཔ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ 5

ལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་སྐབས་བསྟུན་དགོས་མཁོ་གཞི་བཟུང་ཕི ་
དིལ ་ཁྱབ་ཁོངས་བོད ་ ཀི ་སིད ་བྱུ ས ་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་ད་ུཁྱད་ལས་པ་ལས་བདེ་ ༣ དང་།   
ཕི་དལི་ཀམ་པུ་ཀྲར་སྡ་ེཚན་ད་ུདམིགས་བཀར་
ལས་བདེ་ ༢ བཅས་བསྡམོས་ལས་བདེ་ ༥ 
གཤམ་གསལ་ས་སྟངོ་ཡོད་པར་དགོས་ངསེ་ཆ་
རྐནེ་ཚང་ཞིང་དནོ་དམ་ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་ཞབས་
འདགེས་ཞུ་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་འཚང་སྙན་
འབུལ་འཐུས།
ཁྱད་ལས་པའ་ིས་མིགཿ བོད ་ ཀི ་སིད ་བྱུ ས ་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་ད་ུཉམས་ཞིབ་ལས་དནོ་
ཆེད་ཁྱད་ལས་དུང་གཞནོ་ ༡ དང། དུང་
ལས་ ༡ སྡ་ེའགན་ས་མིག་ ༡ བཅས་
བསྡམོས་ཁྱད་ལས་པ་ས་མིག་གསུམ་གི་སོ་
སོའ་ིདགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
ཀ ཁྱད་ལས་པ་དུང་གཞནོ།
༡༽ ལས་འགན།  ཉམས་ཞིབ་པ།  
༢༽ ཤེས་མྱངོ་། ༡། ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་
གང་ཞིག་ནས་ཉུང་མཐར་འབུམ་རམ་པ་ 
Phd. ཐནོ་པའ་ིལག་འཁྱརེ་ཡོད་པའམ།     
ཡང་ན།   གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པའ་ི
ལག་འཁྱརེ་ཉསི་བརྩགེས་ Double Master 

Degree)/M.phil/དེ་ དང ་མཉམ ་པའི ་
ལས་རིགས་གཞན་གི་ཁྱད་ལས་པའི་ལག་
འཁྱརེ་ Qualified in other equivalent                                       

professional field  ཡོད་པའ་ིཐགོ་
ལོ་ ༤ ལས་ཀའ་ིཉམས་མྱངོ་ཡོད་པ་དང་། 
༢།  བདོ་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་བཅས་
ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་ད་ོསྣང་དང། རྨང་གཞིའ་ི
ཤེས་བ་ཡོད་པ། ༣། བདོ་དང་ཨིན་ཇིའ་ིསདྐ་
ཡིག་ཚད་འཕརེ་གང་ལེགས་ཡོད་ཐགོ་རྩམོ་
འབའི་ིནསུ་རྩལ་རང་རྒྱ་འཕརེ་བ་ཡོད་པ། 
༤། ཉམས་ཞིབ་རིག་པའ་ིགཞུང་ལུགས་ཐགོ་
སླབོ་སྦྱངོ་བས་མྱངོ་ཡོད་པ་དང། དཔྱད་
རྩམོ་འབ་ིམྱངོ་ཡོད་པའི་ཆ་རྐནེ་ཚང་བ་ཞིག་
དགསོ། ༣༽  ལོ་ཚད།  ༢༠༡༦།༠༥།༠༦ 
ཉནི་རང་ལོ་ ༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༠ 
ལས་མ་བརྒལ་བ་དགསོ།
༤༽ རྒྱྱུགས་གཞི། སིྤར་ཁྱད་ལས་པར་ངག་

རྒྱྱུགས་ལས་མེད་ཀང། འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་
ཀི་དགོས་མཁའོི་ཆ་རྐནེ་ལ་གཞིགས་ཏ་ེཆ་རྐནེ་
ཚང་བའི་མི་འགོ་རྣམས་ལ་ངག་རྒྱྱུ གས་ཐོག 
བདོ་ཨིན་གཉསི་ཀི་རྩོམ་ཡིག་འབ་ིརྒྱྱུགས་ལེན་
རྒྱྱུ །
ཁ ཁྱད་ལས་པ་དུང་ལས།
༡༽ ལས་འགན། ཉམས་ཞིབ་པ།  
༢༽ ཤེས་མྱངོ་། ༡།  ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་
གང་ཞིག་ནས་ཉུང་མཐར་ཆེས་མཐོའི ་
གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པའི་གནས་ཚད་
ཁྱད་ལས་སླབོ་སྦྱངོ་ M.Phil degree in a 

professional field ཡོད་པའམ། ཡང་ན། 
ཁྱད་ལས་པའི་ལས་རིགས་ཐགོ་གཙྱུག་ལག་
རབ་འབམས་པ་ Master in required 

field ཚད་མཉམ་མཐ་ོརིམ་ལས་
རིགས་ Qualified in other equivalent 

professional field ཐནོ་པའ་ིལག་འཁྱརེ་
ཡོད་པའ་ིཐགོ་ལོ་ ༣ ལས་ཀའ་ིཉམས་
མྱངོ་ཡོད་པ་དང་། ༢། བདོ་དང་རྒྱ་དཀར་
ནག་གཉསི་བཅས་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་ད་ོསྣང་
དང། རྨང་གཞིའ་ིཤེས་བ་ཡོད་པ།  ༣། 
བདོ་ཨིན་རྒྱ་ཡིག་གསུམ་གང་རུང་གི་སྐད་
ཡིག་ཚད་འཕརེ་གང་ལེགས་ཡོད་ཐགོ་རྩམོ་
འབའི་ིནསུ་རྩལ་ལནྡ་པ། ༤། ཉམས་ཞིབ་
རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཐགོ་སླབོ་སྦྱངོ་བས་
མྱངོ་ཡོད་པའ་ིཆ་རྐནེ་ཚང་བ་ཞིག་དགསོ།
༣༽  ལོ་ཚད།  ༢༠༡༦།༠༥།༡༦ ཉནི་རང་
ལོ་ ༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༠ ལས་མ་
བརྒལ་བ་དགསོ།
༤༽ རྒྱྱུགས་གཞི། སིྤར་ཁྱད་ལས་པར་ངག་
རྒྱྱུགས་ལས་མེད་ཀང། འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་
ཀི་དགསོ་མཁའོ་ིཆ་རྐནེ་ལ་གཞིགས་
ཏེ་ཆ་རྐེན་ཚང་བའི ་མི ་འགོ་རྣམས་ལ་ངག་
རྒྱྱུགས་ཐགོ བདོ་ཨིན་རྒྱ་ཡིག་གསུམ་གང་རངུ་
གི་རྩམོ་ཡིག་འབ་ིརྒྱྱུགས་ལེན་རྒྱྱུ །
ག ཁྱད་ལས་པ་སྡ་ེའགན།
༡༽ ལས་འགན། ཉམས་ཞིབ་པ།  
༢༽ ཤེས་ཚད།  ༡། ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་
གང་ཞིག་ནས་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་ 
Master's degree in required field ཐནོ་

པའ་ིལག་འཁྱརེ་ཡོད་པའམ།  ཡང་ན། 
ད་ེདང་མཉམ་པའ་ི Qualified in other 

equivalent professional field ཡོད་པ་
དང་། ༢། བདོ་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་
བཅས་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་ད་ོསྣང་དང། རྨང་
གཞིའ་ིཤེས་བ་ཡོད་པ། ༣། བདོ་ཨིན་རྒྱ་
གསུམ་གང་རུང་གི་སདྐ་ཡིག་ཐགོ་འབ་ིརྩལ་
ཡོད་པ། ༤། ཉམས་ཞིབ་རིག་པའ་ིགཞུང་
ལུགས་ཐགོ་སླབོ་སྦྱངོ་བས་མྱངོ་ཡོད་པའི་ཆ་
རྐནེ་ཚང་བ་ཞིག་དགསོ། ༣༽  ལོ་ཚད།  
༢༠༡༦།༠༥།༠༦ ཉནི་རང་ལོ་ ༢༡ ལས་
མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་དགསོ།
༤༽ རྒྱྱུགས་གཞི། སིྤར་ཁྱད་ལས་པར་ངག་
རྒྱྱུགས་ལས་མེད་ཀང། འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་
ཀི་དགོས་མཁའོི་ཆ་རྐནེ་ལ་གཞིགས་ཏ་ེཆ་རྐནེ་
ཚང་བའ་ིམི་འག་ོརྣམས་ལ་ངག་རྒྱྱུགས་ཐགོ་བདོ་
ཨིན་རྒྱ་ཡིག་གསུམ་གང་རུང་གི་རྩམོ་ཡིག་འབ་ི
རྒྱྱུགས་ལེན་རྒྱྱུ །
དམིགས་བཀར་ས་མིག ཕི་དལི་ཀམ་པུ་ཀྲར་
སྡ་ེཚན་ད་ུདམིགས་བཀར་ས་མིག་ཐོག་སྡ་ེ
འགན་ ༡ དང། ལས་དུང་ ༡ བཅས་
བསྡམོས་དམིགས་བཀར་ས་མིག་གཉསི་སོ་
སོའ་ིདགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
ཀ དམིགས་བཀར་སྡ་ེའགན།
༡༽ ལས་འགན།   Database and  Web 

Developer  ༢༽ ཤེས་མྱངོ་། ཚད་ལནྡ་མཐ་ོ
སླབོ་གང་ཞིག་ནས་ཉུང་མཐར་ཀམ་པུར་
ཀྲར་ཐགོ་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་
པ་ Bachelor in Computer Science 

(BCA) ཐནོ་པའ་ིལག་འཁྱརེ་ཡོད་པ། 
༣༽  ལོ་ཚད། ༢༠༡༦།༠༥།༠༦ ཉནི་རང་ལོ་ 
༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་
བ་དགསོ། ༤༽ རྒྱྱུགས་གཞི།     བདོ་ཨིན་
གཉསི་ཀི་འབ་ིརྒྱྱུགས་དང། ངག་རྒྱྱུགས་
སིྒག་གསལ་ལརྟ་ལེན་རྒྱྱུའ་ིཐགོ་ Computer 
སྐ ོར ་འབི་རྒྱྱུ གས་དང་ལག་ལེན་བསྟར་
ཕགོས་ Practical རྒྱྱུགས་ལེན་བ་རྒྱྱུ །
ཀ དམིགས་བཀར་ལས་དུང་།
༡༽ ལས་འགན།   Web Developer  

༢༽ ཤེས་མྱངོ་། ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་གང་ཞིག་

ནས་ཉུང་མཐར་ཀམ་པུར་ཀྲར་ཐགོ་ཉ་ེབའི་
གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ Bachelor 

in Computer Science (BCA) ཐནོ་
པའ་ིལག་འཁྱརེ་ཡོད་པ། ༣༽  ལོ་ཚད། 
༢༠༡༦།༠༥།༠༦ ཉནི་རང་ལོ་ ༢༡ ལས་
མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་བ་དགསོ།
༤༽ རྒྱྱུགས་གཞི། བདོ་ཨིན་གཉསི་ཀི་འབ་ི
རྒྱྱུགས་དང། ངག་རྒྱྱུགས་སིྒག་གསལ་ལརྟ་ལེན་
རྒྱྱུའ་ིཐགོ་ Computer སྐརོ་འབ་ིརྒྱྱུགས་དང་
ལག་ལེན་བསྟར་ཕགོས་ Practical རྒྱྱུགས་
ལེན་བ་རྒྱྱུ ། གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཆ་
རྐེན་ལྡན་རིགས་ནས་འདི་ག་ལས་ཁུངས་
དང། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་
ནས་ཞུ་བའམ། ཡང་ན། གཞུང་འབལེ་
ད་རྒྱ་ (www.tibet.net) ནས་བདོ་ཡིག་
ཐོག་གཏན་འབབེས་ཡོད་པའི་འཚང་སྙན་
འགེངས་ཤོག་བཏོན་སྟ་ེདནོ་ཚན་རྣམས་
འཚེམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་ཟནི་རསེ།
༡༽ རང་ཉདི་ཀི་ད་ལའྟ་ིཕདེ་པར་ཚོན་ལནྡ་ 
༢ རེ་དང་། ༢༽ མཐའ་མའ་ིཤེས་ཚད་
ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁྱརེ་ (Marks Card 

& Degree Certificate) གི་ང་ོབཤུས།
༣༽ དངྭ་བངླས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་
གངས་དང་པ་ོདང། གཉསི་པ། འབུལ་
འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་མཐའ་མའི་
ང་ོབཤུས། ༤༽ གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་
གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིལག་འཁྱརེ། (RC) 

ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང། དསུ་འགངས་ཞུས་
པའ་ིམཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས། ༥༽ ཁམིས་
མཐུན་སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁྱརེ་ (Birth 

Certificate) གི་ང་ོབཤུས། ༦༽ བདོ་མིའ་ི
སིྒག་གཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་
ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བདོ་སྨན་ཁང་ཡོད་ན་དང། 
ད་ེམིན་སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་གང་རུང་ནས་
ནད་གཅངོ་དང་འགསོ་ནད་རིགས་མེད་པར་
གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་སནྨ་པའི་
ངསོ་སྦྱརོ་ (MC) ཁ་གསར་སྟངེ་རང་ཉདི་
ཀི་འད་པར་མཉམ་སྦྱར་ཐགོ་སནྨ་པའི་ལས་
དམ་དང། ས་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོམ། (ར་
ས་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གི་ངོས་སྦྱརོ་ཡིན་

ན་སནྨ་པ་ས་འད་ུཚེ་བརན་ར་ོརའེི་ངསོ་སྦྱརོ་
ཞུ་དགསོ) ༧༽ འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ནས་བ་སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའི་ངསོ་
སྦྱརོ་ (Character Certificate) ང་ོམ།
༨༽  གལ་སདི་ད་ལ་ྟསིྤ་སྒརེ་གང་རངུ་ནང་
ལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་སྡ་ེཚན་
ནས་དགག་ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་  (No

Objection Letter) ང་ོམ་བཅས་མཉམ་
འབུལ་དགསོ། གངོ་གསལ་ཡིག་ཆའ་ིང་ོ
བཤུས་ཁག་ལ་འབལེ་ཡོད་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།ེ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༥ 
ཚེས་ ༠༦ ཉནི་གི་དགངོ་ད་ོཚོུད་ ༥ པ་
འགངས་མེད་འབུལ་དགསོ་རྒྱྱུ ། འབལེ་བ་
ཞུ་བདའེ་ིཆེད་སོ་སོའ་ིཁིྱམ་གཞིས་དང་། ད་
ལའྟ་ིསྡདོ་གནས་ཀི་ཁ་བང། ཁ་དཔར་ཨང།  
གླགོ་འཕནི། (E-Mail) སོགས་གང་ཡོད་
ཁ་གསལ་བཀདོ་ད་ེགཤམ་གསལ་དུང་ཆེའི་
མཚན་བང་ཐགོ་ཕུལ་འབརོ་ཟིན་པ་དགོས་
རྒྱྱུ ། གངོ་གསལ་དསུ་བཀག་རསེ་འཚང་སནྙ་
ཕུལ་འབརོ་རིགས་རིྩས་མེད་ཡིན། དསུ་
ཐོག་འབོར་རིགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབལེ་
འསོ་ཆོས་ལྡན་པ་ཚོར་དསུ་ཐགོ་འབདོ་བར་
བ་རྒྱྱུ ར་སྐབས་བསྟུན་ལག་འཁྱེར་སོགས་
ཡིག་ཆ་ང་ོམ་མཉམ་འཁྱརེ་གིས་འབརོ་ཐ་ོ
བཀོད་རསེ་ངག་རྒྱྱུགས་དང་འབ་ིརྒྱྱུགས་ཀི་
ལས་རིམ་ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་
སུ། ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་ནས་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༡༨ ལ།། 

Secretary, 
Public Service Commission,         
Central Tibetan Administration 
Gangchen Kyishong, 
Dharamsala-176215 
Distt. Kangra (H.P) 
Tel:01892-226240 
Telefax: 01892-22232 
E-mail: psc@tibet.net

བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིའསོ་བསྡའུ་ིལས་རིམ་རགོ་ཞིབ་མི་སྣས་ར་སར་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ 
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ ཡོལ་ཙམ་ལ་
ཕི་དལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དན་རནེ་ཚོགས་ཁང་
ད་ུརྒྱལ་སིྤའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་
ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་འསོ་བསྡུའི་ལས་
རིམ་དང་འབལེ་བའི་གསར་འགོད་གསལ་
བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་ཡོད། སབྐས་དརེ་འཇར་
མན་ནས་ཡིན་པའི ་ཡུ ་རོབ་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་Thomas Mann མཆོག་
དང་། ཕ་རན་སིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ 
Andre Gattolin མཆོག ཁ་ེན་ཌའ་ིགསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ Consi-

glio Di Nino མཆོག ད་ེབཞིན་ཨོ་སི་ཊོ་
ལི་ཡའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་ Lisa 

Singh མཆོག གཞན་ཡང་ཨིན་ཡུལ་དང་
ཨི་ཊ་ལི་བཅས་ཀི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
ཟུར་པ་དང་། ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ 
M. Laszlo Tokes མཆོག་གི་དུང་ཡིག་ལམྕ་ 
Zsuzsa Anna Ferenczy མཆོག ཨིན་ཡུལ་
གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཟུར་པ་ Mr. Nor-

man Baker མཆོག རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་
ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ 
Matteo Mecacci མཆོག་དང་འགན་འཛིན་
གཞནོ་པ་བུ་ཆྱུང་ཚེ་རིང་ལགས། ཕི་ནང་གི་
གསར་འགོས་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་
ཐགོ་མར། རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་མ་ཐིའ་ོམ་ཀ་
ཆི་མཆོག་གིས་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་

གུབ་རསེ། ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སྐུ་ཞབས་ཐ་ོམ་སི་མན་མཆོག་གིས་གསར་
འགོད་གསལ་བསྒགས་སྒོགས་སྦྱང་གནང་
བའ་ིནང་།  སྐ་ུཚབ་རྣམ་པས་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་འསོ་བསྡུའི་ལས་རིམ་ལ་བསྔགས་
བརདོ་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག བཙན་
བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་ཐངེས་འདརི་འསོ་
བསྡུའི་ལས་རིམ་ནང་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གིས་
ཆ་ཤས་བླངས་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་གསལ་ཆེད་མང་གཙོའི་ལམ་
ལུགས་འགོ་ཆབ་སིད་ཀི་ཐབས་ལམ་འདི་
འད་ཞིག་ཡོད། ཅསེ་བར་ལན་སྤདོ་བཞིན་
ཡོད་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཅིག་སྡུད་
དབང་འཛིན་གི་རིང་ལུགས་མཁགེས་བཟུང་

ཐགོ་བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མིའི་ང་ོབརོ་རིྩས་མེད་
རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད། བདོ་མི་རྣམས་
ཀིས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅྱུ་ཕག་དུག་ཙམ་
ནས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་གསོ་མོལ་གི་ལམ་
ནས་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་
གནང་བཞིན་པ་དརེ་རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་
དང་གསོ་ཚོགས་ཁག གཞུང་དང་གཞུང་
འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ངསོ་ནས་
རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་དགསོ། ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་
ཡོད། འསོ་བསྡའུ་ིགུབ་འབས་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་ 
༤ ཚེས་ ༢༧ ཉནི་གསལ་བསྒགས་གནང་
རསེ་རགོ་ཞིབ་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་སིད་སིྤའི་འསོ་བསྡུའི་ལས་རིམ་
ཐགོ་ཉམས་ཞིབ་གནང་བའི་བསམ་འཆར་

ཡིག་ཆ་དནོ་ཚན་བཞི་ཅན་ཞིག་སྤལེ་རྒྱྱུ ་ཡིན་
སྐརོ་འཁདོ་ཡོད།
ད་ེཡང་དནོ་ཚན་ད་ེདག་ན།ི  ༡༽འསོ་མི་སོ་
སོས་འསོ་བསྡུའི་སྐབས་དལི་བསྒགས་ལས་
དནོ་སོགས་ཀི་ཆེད་འག་ོགནོ་གཏངོ་རྒྱྱུ འི་
དངུལ་གི་ཚད་གཞི་གཏན་འབབེས་གནང་
ཕགོས་དང་།  ༢༽བུད་མེད་ཀིས་འསོ་
བསྡུའི་ལས་རིམ་ནང་ཆ་ཤས་བླང་ཕོགས།  
༣༽ས་གནས་ཁག་ཏུ ་འོས ་བསྡུའི ་ལམ་
ལུགས་དང་གསོ་ཚོགས་ནང་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་
སིྤ་འཐུས་འསོ་འདམེས།  ༤༽རང་དབང་
ལུང་པའི་ནང་ཡོད་ལོ་ན་སོན་པའི་བདོ་མི་
ཚང་མས་འསོ་ཤོག་འཕནེ་ཐུབ་པ་བཟ་ོགལ། 
བཅས་ཡིན་སྐརོ་སོགས་འཁདོ་འདགུ །་ཌ



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣6

ད་བར་ཁུངས་འཁྱལོ་ཙམ་བྱུང་སོང་། ད་དངུ་ཁུངས་འཁྱལོ་རྒྱྱུ ་རེད་བསམས་ནས་བསདྡ་ན་ནརོ་འཁུལ་རེད།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༢༣ ཉནི་ར་ས་བཞུགས་སརྒ་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླངི་གཙྱུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་ཆོས་རྲྭ་བར་
༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་གསུམ་པ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༡༦ ལོར་བདོ་ཀི་རྒྱལ་
ས་ལ་ྷསར་སནྨ་རིྩས་ཁང་ཕག་བཏབ་ནས་ལོ་
ང་ོབརྒྱ་འཁརོ་བ་དང་། ༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུ
ཕངེ་བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་བཙན་བལོ་
ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁདོ་ནས་ རིང་པརོ་མ་
ཐགོས་པར་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ 
ཉནི་བདོ་ཀི་སྨན་རིྩས་ཁང་བསྐར་འཛུགས་
བསྐངས་ནས་ལོ་ང་ོ ༥༥ འཁརོ་བ། ༸རྒྱལ་
མཆོག་སྐ་ུཕངེ་ལ་ྔཔ་ཆེན་པའོ་ིསབྐས་ལགྕས་པ་ོ
རིར་སནྨ་པ་གྲྭ་ཚང་གསར་འཛུགས་བསྐངས་
ནས་ལོ་ ༣༢༠ འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་གསུམ་
འཛོམས་ཀི་རནེ་འབལེ་གི་མཛད་སྒརོ་༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།
 ད་ེརིང་སྐུ ་མདུན་སྐུ ་གོང་མས་
ལྷ་ས་སྨན་རིྩས་ཁང་བཙྱུགས་གནང་རེས་
ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་རེས་དན་ཆགས་ཡོད།  
གངོ་ད་ུདབུ་འཛིན་གིས་བཤད་པ་ལརྟ་༸གངོ་
ས་ལྔ་པ་ཆེན་པསོ་ལྕགས་པ་ོརིར་སྨན་རིྩས་
ཁང་བཙྱུགས་ནས་ལོ་ ༣༢༠ འཁརོ་བར་
བརནེ་ང་ཚོས་དསུ་དན་དན་གསོ་བེད་ཀི་
ཡོད། ང་ཚོ་འདརི་བཙན་བལོ་ད་ུབསླབེས་
ནས་གནས་སྟངས་ཉག་ཕ་བ་ོཞིག་གི་འགོ་
ནས་ང་ཚོ་ཚང་མས་རིག་པ་བསིྒམས་ནས་
གང་ཡོང་ཅི་ཡོང་བས་ཡོད། ལོ་ལ་ྔབཅྱུ་ང་
བདནུ་ཙམ་འག་ོགི་ཡོད། སནྨ་རིྩས་ཁང་
འད་ིཡང་དའེ་ིཆ་ཤས་ཤིག་རེད། ང་རང་
ཚོས་བསམ་པ་རྣམ་དག  དང་པ་ོདང་བཞག  
རྒྱབ་མདནུ་ང་ོལྐགོ་མེད་པ། རང་དནོ་ཁགོ་
བཅྱུག་མ་ཡིན་པ། རྒྱྱུ ་འབས་དཔང་འཕརེ་
གིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་འབས་བུ་གང་
ལ་གང་ཙམ་ཐནོ་ཡོད། 
 ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩།༡༩༦༠ ལོ་ད་ེདག་
གི་ནང་ང་ཚོ་གགོས་མེད་གཅིག་པུ་ལ་ྟབུ་རེད།  
སྐབས་བཅོལ་བར་རོགས་བེད་མཁན་གི་
ཚོགས་པ་དང་ལྟ་རགོས་བདེ་མཁན་ད་ེའད་
ང་ཚོ་དང་འབལེ་བ་བྱུང་བ་རེད།   ཚྱུར་
ང་ཚོར་སྙངི་རའེི་ཡུལ་ད་ུབལསྟ་ནས་རོགས་
བདེ་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ལོ་ལ་ྔབཅྱུ་ང་
གངས་ཕིན་པའི་རསེ་ལ་ང་ཚོ་བདོ་མི་བཙན་

བལོ་བའི་བས་རསེ་སམ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་
པའི་འབས་བུར་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྒང་།  
བདོ། ཅསེ་བརདོ་སབྐས་སོ་སོའ་ིསདྐ་ཡིག་
ལོགས་སུ་ཡོད་པ།  སདྐ་ཡིག་འདའི་ིནང་
ལ་རིག་གཞུང་ཕྱུག་པ་ོཡོད་པ་ཞིག་མངནོ་
ཐུབ་པ་ཆགས་ཡོད། རིག་གཞུང་བཤད་ཡོང་
སྐབས་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་དང་ཆྱུང་བ་ལྔ།  
ཞསེ་རིག་གནས་ཆེ་ཆྱུང་བཅྱུ་ཞསེ་བཤད་ཀི་
ཡོད།   རིག་གནས་ཆྱུང་བ་ལའྔ་ིནང་ནས་
སནྙ་ངག་དང་ཟླསོ་གར་ཟརེ་བ་ལ་ྟབུ་ད་ེའད་
ཡོད།  གཙོ་བ་ོརིག་གནས་ཆེ་བ་ལའྔ་ིནང་
ནས་ཚད་མ་རིག་པ། སྒ་རིག་པ། གསོ་བ་
རིག་པ། ནང་དནོ་རིག་པ། བཟ་ོརིག་པ་ཞསེ་
ད་ེའད་བཤད་ཀི་ཡོད། སྒ་རིག་པ་ད་ེལེགས་
སྦྱར་སདྐ་ཐགོ་སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་མཁན་མཁས་པ་
རེ་ཟུང་ལས་མེད།  ངསོ་རང་ལ་ཆ་མཚོན་
ན་གླངི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྐ་ུམདནུ་ནས་སྒ་
ཀ་ལ་ཱཔ། མཚམས་སྦྱརོ་ལ་ྔཔ་ད་ེརིན་པ་ོཆེ་
སྐ་ུམདནུ་ནས་ཁདི་ཞུས་ཀང་ད་ཆ་གང་ཡང་
བསདྡ་མི་འདགུ ཁདི་ཞུས། འཁྱྱུག་ཙམ་
ཤེས། ད་ེརསེ་ཡལ་ཚར་བ་རེད། 
 ད་ེནས་ཚད་མ་རིག་པ། ཚད་
མ་རིག་པ་ནི་སིྤར་རྒྱ་གར་མཁས་པས་ལོ་
བརྒྱ་ཕག་མང་པའོི་རིང་ཕི་ནང་གི་གནས་
ཚྱུལ་གང་ཡིན་རུང་རིག་པས་བརག་དཔྱད་
བདེ་སབྐས་རསེ་དཔག་སྐསེ་པར་རྒྱྱུ ་མཚན་
དང་གཏན་ཚིག་དགསོ་ཀི་ཡོད། དརེ་བརནེ་
གཏན་ཚིག་རིག་པ་ནི་རྒྱ་གར་ལ་ཧ་ལས་
པ་ཞིག་རེད་འདགུ ལེགས་སྦྱར་སདྐ་ནང་
ཡོད་པའི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ནི་
དངསོ་གནས་དང་གནས་རིག་པའ་ིལམ་ནས་
གཏན་ལ་དབབ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། རིག་
པའི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་དབབ་རྒྱྱུ ་ད་ེཡང་། 
བཅམོ་ལནྡ་འདས་རང་ཉདི་ཀིས། །དག་ེསླངོ་
དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀིས། །བསགེས་
བཅད་བརར་བའ་ིགསེར་བཞིན་ད།ུ །ལེགས་
པར་བརག་ལ་ང་ཡི་བཀའ། །བངླ་བར་བ་ཡི་
གུས་ཕིར་མིན། ཞསེ་བཀའ་གནང་ཡོད། 
 ནཱ་ལནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཀི་ནང་ལ་
ཚད་མ་རིག་པའི་སྐརོ་ད་ེཧ་ཅང་གི་རྒྱས་པ་ོ
ཡོད། མུ་སྟགེས་པའ་ིཚད་མ་པ་དང་སངས་
རྒྱས་པའི་ཚད་མ་པ་གཉསི་དབར་ལ་དཔྱད་
བསྡུར་ཧ་ཅང་བས་ནས་ལེགས་བཤད་ཧ་

ཅང་མང་པ་ོའདགུ 
 དའེི་ཚེ་དའེི་དསུ་ཀི་གཙོ་བ་ོནཱ་
ལནྡྲའི་མཁས་པ་ཚོའི་ད་ེའདའི་རྣམ་དཔྱདོ་
འཕལེ་བ་ད་ེཕདེ་ཀ་མུ་སྟགེས་པའ་ིབཀའ་དནི་
རེད། ཚད་མ་རིག་པའ་ིསྐརོ་ད་ེརིང་ཁ་སང་
དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ལ་སླབོ་དཔནོ་ཕགོས་
གླང་དང་ཆོས་གགས་ཀི་ཚད་མའི་གཞུང་
ད་ེདག་ལེགས་སྦྱར་གི་མ་དཔ་ེཁུག་ཀགོ་ད་ེ
འདར་ཡོད་སདི་ཀང་། གཞན་བདོ་ཡིག་ནང་
མ་གཏགོས་མེད། རྒྱ་ཡིག་ནང་བསྒྱུར་མི་
འདགུ པཱ་ལིའ་ིནང་ལ་མེད། 
 དརེ་བརནེ་ཚད་མའི་གཞུང་ཆ་
ཚང་བ་ཡོད་པ་འད་ིབདོ་ཡིག་གཅིག་པུ་རེད་
འདགུ ང་ཚོའ་ིབསྟན་འགྱུར་ནང་ཡོད་པ་ད་ེ
གཅིག་པུ་རེད། ཚད་མའ་ིགཞུང་གླགེས་བམ་
ནང་ཡོད་པ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་ས་ྔམོ་ཡིན་
ན་ས་སྐའ་ིམཁས་པ་ཚོས་ཚད་མའ་ིགཞུང་ཧ་
ཅང་གཟགིས་ཀི་ཡོད། 
 ས་པཎ་རང་ཉིད་ཀིས་ཚད་མ་
རིག་གཏརེ་མཛད་ནས་གང་ལརྟ་བདོ་གངས་
ཅན་པ་རང་གི་མཁས་པས་ཚད་མའི་གཞུང་
ཡང་མཛད་པ་ཡང་བྱུང་ཡོད། སླབོ་དཔནོ་
ཕགོས་གླང་ཆོས་གགས་ཀི་རསེ་འབང་ཕྱྭ་བ་
ཆོས་སེང་ཡབ་སས་ད་ེཚོའི་སྐབས་ལ་ཚད་
མའ་ིཐགོ་ཧ་ཅང་གི་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པ་ོདང་། 
ཡར་རྒྱས་ཕིན་འདགུ ད་ེནས་བཟ་ོརིག་པར་
ཞ་ེདགས་གང་ཡང་མེད། ད་ེནས་ནང་དནོ་
རིག་པ་ན་ིཧ་ལས་པ་རེད་འདགུ དངེ་སང་
འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངྒ་ཕལ་ཆེར་ནང་པ་དངུ་
ཕྱུར་བཅྱུ་གངས་ཡོད། རྒྱ་ནག་ནང་ལའང་
ནང་པ་ཧ་ཅང་གི་ཕནོ་ཆེན་པ་ོཞིག་དར་ཡོང་
གི་འདགུ ད་ེདག་བསྡམོས་ན་ཕལ་ཆེར་དངུ་
ཕྱུར་བཅྱུ་གངས་ཤིག་ཡོད། དའེ་ིནང་ནས་
ནང་དནོ་རིག་པའ་ིསྐརོ་ལ་དངསོ་གནས་དང་
གནས་བཤད་སུྒབ་ཟུང་འབལེ་བས་ནས་ཡོད་
པ་འད་ིབདོ་གཅིག་པུ་རེད་འདགུ 
 ངསོ་རང་བཙན་བལོ་བ་ཆགས་
ནས་ལོ་འད་ིལརྟ་ཕིན་པ་རེད། ནང་པའ་ི
ཡུལ་ གུ ་མང་པ ོའི ་ ཆོས ་པ ་དང་མཁས་
པ། དནོ་གཉརེ་ཅན་མང་པ་ོཞིག་ཐུག་ཡོད། 
ཉམས་མྱངོ་ཕགོས་བསྡམོས་བདེ་དསུ་བདོ་
གངས་ཅན་གི་ལྗངོས་འདིར་ཡོད་པའི་ཐསོ་
བསམ་སྒམོ་གསུམ་ཡ་མ་བལ་བའི་ཐགོ་ནས་
མཁས་བཙྱུན་བཟང་གསུམ་རགོས་པ་བདེ་རྒྱྱུ ་
ད་ེཧ་ལས་པ་རེད་འདགུ
 གསོ་བ་རིག་པ་ན།ི གངོ་ད་ུལས་
བསྡམོས་ནང་བཤད་པ་ནང་བཞིན། ཆོས་
རྒྱལ་མངའ་བདག་ཁ་ིསངོ་ལྡ་ེབཙན་གི་སབྐས་
སུ་རྒྱལ་སིྤའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་གསོ་བ་
རིག་པའ་ིསྐརོ་བདོ་ད་ུཚོགས་པ་རེད། རླབས་
ཆེན་རེད། སོ་སོའ་ིས་གནས་སུ་ཡོད་པ་ད་ེ
གཅིག་པུའི་ཆོག་ཤེས་བས་ནས་མ་བཞུགས་
པར་ཁིྱམ་མཚེས་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག པར་
ཤི་ཡ། སོགས་ནས་གསོ་བ་རིག་པའ་ིམཁས་
པ་གདན་ཞུ་གནང་སྟ་ེཚོགས་རྒྱྱུ ་དརེ་ང་ཚོས་

བསམ་བླ་ོཡག་པ་ོཞིག་ཐངོ་དང་། དསུ་
རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་མཐུན་རྐནེ་མཛོམས་
པ་ོམེད་པ། དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོད་ེའདའ་ི
གཅིག་ལ་རྒྱལ་སིྤའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་
ཚོགས་འད་ུཞིག་ཚོགས་ཐུབ་པ་རེད། ད་ེས་ྔ
བདོ་ད་ུགསོ་བ་རིག་པ་གཡུ་ཐགོ་ཡོན་ཏན་
མགནོ་པ་ོནས་ཡིན་ནའང་འད། ད་ེནས་
མར་གང་ལརྟ་ལག་ལེན་བདེ་བཞིན་པ་འད་ི
རྒྱ་ནག་གི་གསོ་བ་རིག་པའ་ིཐགོ་ནས་ལེགས་
བཤད་བངླས། གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་གི་ཚེ་ཡི་རིག་
བདེ་  Ayurvedic ཐགོ་ནས་ལེགས་བཤད་
བངླས། ད་ེབཞིན་ཡུ་ནཱ་ན་ིནས་ཚྱུར་ལེགས་
བཤད་བླངས་ཏ་ེའདི་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་པ་
རེད། ང་ཚོ་དསུ་རབས་ ༢༡ ནང་སླབེ་ཡོད་
པར་བརནེ། སརྔ་གི་སདི་བྱུས་རྙངི་པ་ཟརེ་
ན་མི་འདགུ་གནའ་རབས་ཀི་གསོ་བ་རིག་པ་
ད་ེདག་ཐགོ་དངེ་དསུ་ཀི་ཚན་རིག་ཐགོ་ནས་
ཡར་རྒྱས་ཕིན་པའི་གསོ་བ་རིག་པ་ད་ེདག་
དང་མཉམ་ད་ུདཔྱད་བསྡུར་བདེ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད། རྣམ་པ་ཚོས་རྒྱྱུད་བཞི་
ནང་གསུངས་ཡོད་ཟརེ་རྒྱྱུ ་ཙམ་མིན་པར་
དངསོ་སུ་བརག་དཔྱད་ཁང་ནང་དངེ་དསུ་ཀི་
འཕུལ་ཆས་ཐགོ་ནས་བརག་དཔྱད་བས་ནས་
ར་འཕདོ་པ་ཞིག་དང་། ཕན་ཐགོས་ཡོང་རྒྱྱུ ་
ཞིག་བདེ་དགསོ། བདོ་སནྨ་ནང་དངུལ་ཆྱུའ་ི
རས་སྦྱརོ་དརེ་དགུ་རླངས་ཁྱནོ་ནས་མི་འདགུ 
ཅསེ་ཚན་རིག་པས་ཐགོ་ནས་ར་འཕདོ་བྱུང་
འདགུ  ནང་དནོ་རིག་པ་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་
གསུམ་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེབཤད་གྲྭ་ཁག་ལ་འགན་
ཡོད། ད་དངུ་མུ་མཐུད་ནས་ཡར་རྒྱས་ཇི་
འད་གཏངོ་དགསོ་པའི་ཐགོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
དགསོ།  གསོ་བ་རིག་པ་ལ་མཚོན་ནའང་
སྨན་རིྩས་ཁང་ནས་ད་བར་བས་རེས་གུབ་
འབས་ཡག་ཐག་ཆོད་བྱུང་ཡོད།  
 ད་དངུ་ང་ཚོ་གཞིས་ཆགས་ཁག་
ནང་བསྐོད་སྐབས་མི་ནད་པ་མང་པ་ོཞིག་
འདགུ སྔནོ་འགགོ་བདེ་རྒྱྱུའ་ིཐགོ་ལ་འཐུས་
ཤོར་ཕིན་པའ་ིརགས་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོའདགུ 
འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་འཐུས་ཤོར་ཧ་
ཅང་ཕིན་པའ་ིབཟ་ོཞིག་འདགུ སནྨ་རིྩས་ཁང་
གི་བདོ་སྨན་སྡ་ེཚན་ཁུངས་ནས་ཀང་འཐུས་
ཤོར་ཕིན་པའ་ིབཟ་ོའདགུ  ང་ཚོ་འདརི་འད་
ཆགས་པ་ོཞིག་བས། རྒྱས་རྒྱས་སྤསོ་སྤསོ་
འད་བས། ང་ོཐགོ་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་ནད་
པ། དབུལ་ཕངོས། སྐབས་མེད་མགནོ་མེད་
ལགྷ་བསདྡ་པ་ད་ེཚོར་ང་ཚོས་རྒྱབ་མདནུ་ང་ོ
ལྐགོ་མ་མཚྱུངས་པ་རེད། མདནུ་ལ་འད་
ཆགས་པ་ོཞིག་བས། རྒྱབ་ལོག་ཏུ་འཐུས་
ཤོར་ཕིན་པ་ཡིན་ན་འདརི་ང་ཚོ་ཧ་ཅང་འད་
ཆགས་པ་ོཞིག་བས་ཀང་གཟི་བརིད་ཁོག་
སྟངོ་ཞསེ་པ་ད་ེཆགས་པ་རེད། 
གཟི་བརིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བེད་ཀི་ཡོད་
ཀང་ང་ོཐགོ་ཁགོ་སྟངོ་ཆགས་པ་ཡིན་ན་ཡག་
པ་ོམེད། ང་རང་ཚོ་འད་ཆགས་པའོ་ིཐགོ་
ལ་འག་ོརྒྱྱུ ་མི་འདགུ ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་

ཐགོ་ནས་འག་ོདགོས་རེད་མ་གཏགོས་འད་
ཆགས་ཆགས་དང་ཁ་གཡམ་གཡམ་བས་
ནས་ཕིན་པ་ཡིན་ན། ད་ལ་ྟབར་ད་ུའགགི་
ཙམ་འགིག་ཙམ་བས་ནས་ཁུངས་འཁྱལོ་བ་
རེད། ག་ལེར་ག་ལེར་ང་ན་ིཉ་ིམ་ལ་བརྒལ་
གི་མཚམས་ལ་བསླབེ་འག་ོགི་རེད། ལོ་བཅྱུ་
བཅ་ོལ་ྔབསདྡ་ཀི་ཡོད་སདི། ད་ེནས་འཆི་འག་ོ
རྒྱྱུ ་རེད། ཁྱདེ་རང་ཚོའ་ིསངྒ་ལ་འགན་བསླབེ་
ཀི་ཡོད། གཟབ་གཟབ་བས་ན་མ་གཏགོས་
ད་ལྟ་བར་ཁུངས་འཁྱོལ་ཙམ་འཁྱོལ་ཙམ་
བྱུང་སོང་། ད་དངུ་ཁུངས་འཁྱལོ་རྒྱྱུ ་རེད་
བསམས་ན་ནརོ་འཁུལ་རེད། ད་ེཁྱདེ་རང་
ཚོ་ཚང་མའ་ིསེམས་ལ་ངསེ་པར་བསོ། ང་
ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་
ཟརེ་རྒྱྱུ ་ཁ་ནས་བཤད་མ་གཏགོས། ལག་
ལེན་ང་ོམའི་ཐགོ་ལ་ཚད་དམའ་རུ་འག་ོགི་
ཡོད་པའ་ིབཟ་ོའད་འདགུ ད་ེཚོའ་ིགས་ད་ེ
གཟབ་གཟབ་བདེ་དགསོ་རེད། འཐུས་ཤོར་
ག་པར་ཕིན་ཡོད་མིན་ད་ེཁྱདེ་རང་ཚོས་ཞིབ་
འཇུག་བསོ། ཨམ་ཆོག་འནོ་པ་ཡིན་པ་ལ་ྟབུ་
མ་བས་པར་གནས་ཚྱུལ་མང་ཙམ་ཤེས་པར་
བས་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕིན་པ་ད་ེཚོ་འཐུས་
ཤོར་མ་འག་ོརྒྱྱུའི་ཐབས་ཤེས་གང་འད་བདེ་
དགསོ་འདགུ སྔནོ་འགགོ་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཁ་སང་གདན་ས་ཚོར་
ངསོ་ནས་ད་ེའད་བཤད་པ་ཡིན། ད་ལ་ྟང་ཚོ་
འཐུས་ཤོར་འག་ོགི་ཡོད་པའི་བཟ་ོའད་འདགུ 
ཁག་མང་པ་ོཞིག་གིས་འཐུས་ཤོར་འག་ོགི་
འདགུ་ཟརེ་གི་ཡོད་རེད། ད་ེཚོའ་ིགས་ད་ེ
ཉམས་ཞིབ་བས། འཐུས་ཤོར་གང་འདས་
འག་ོགི་འདགུ ད་ེསེལ་ཐབས་གང་འདས་
བདེ་དགསོ་པ། གདན་སའ་ིདཔ་ེཁདི་དག་ེ
རྒན་ཚོ་དང་། མཁན་པ་ོཚོ་ཆེད་མངགས་
ཐུག་ནས་ད་ེའད་ཞུས་པ་ཡིན། འད་ིང་ཚོ་
སིྤ་སྤམོ་འད་བས། འཆར་ཅན་ལ་ྟབུ་བས་
ནས་ཕིན་པ་ཡིན་ན་ཕུག་མའི་འགོ་གི་ཆྱུ་དངོ་
ལབ་པ་ནང་བཞིན་གང་ཙམ་ནས་བངོ་བུ་ཐནོ་
རྒྱྱུའ་ིཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་རེད། དརེ་བརནེ་གཟབ་
གཟབ་བ་དགསོ་པ་རེད། ཅསེ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་ཡོད།།
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