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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། 

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བང་ཆྱུབ་སེམས་འགལེ་དང་
བང་ཆྱུབ་ལམ་སྒནོ་གི་ཆོས་འབལེ་སྩལ་བ།

ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའ་ིཡན་ལག་
ལས་ཁུངས་གསར་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ ཉནི་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀེ་ར་ལ་མངའ་སྡའེི་གངོ་ཁརེ་
ཀ་ལི་ཀཊ་ Calicut ས་གནས་སུ་ཧནི་བདོ་
མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་
ཤིག་གསར་འཛུགས་གནང་འདགུ  ད་ེཡང་ཀ་
ལི་ཀཊ་ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་གསར་པ་སྐུ ་ཞབས་ཨ་ནབུ་ཨ་ནནྡཱ་ཡོ་གི་ 
Dr. Anoope Anandayogi ལགས་ཀིས་
ག་ོསིྒག་འགོ Anandaveda Traditional 
Ayurveda ཞསེ་པའ་ིརྒྱ་གར་ཚེ་ཡི་རིག་བདེ་ཀི་
བས་ིགནས་ཁང་གི་ར་བའི་ནང་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་
ཚོགས་གནང་བའ་ིཐགོ རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་འབལེ་མཐུད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་
ཧནི་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་
ཞབས་ཇ་ེཔ་ིཨུར་ས་ Shri J.P.Urs ལགས་
ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད་འདགུ ཚོགས་འདའུ་ི
སབྐས་ཚོགས་མི་ ༡༦ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད།།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༠ ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༨།༠༠ ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལ་དྭགས་
ཁིག་རྩེ་དགོན་པར་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་རྣམས་
ལ་བང་ཆྱུབ་སེམས་འགལེ་དང་བང་ཆྱུབ་ལམ་
སྒནོ་གི་ཆོས་འབལེ་བཀའ་དནི་སྩལ་ཡོད། ད་ེ
ཡང་ཆོས་འབལེ་གི་ཐགོ་མར་ཁིག་རྩ་ེམཁན་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཎྜལ་རནེ་
གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་རསེ་ཆོས་འབལེ་དབུ་
འཛུགས་ཀིས་ཐགོ་མར་རྒྱྱུན་ཕག་གསུམ་པ་དང་། 
ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོསོགས་ཀི་ཆོས་འབལེ་མཛད་པ་
དང་། ད་ེནས་མགནོ་པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་པའ་ི
བང་ཆྱུབ་སེམས་འགལེ་དང་ཇོ་བ་ོར་ེདཔལ་ལྡན་
ཨ་ཏ་ིཤས་མཛད་པའི་བང་ཆྱུབ་ལམ་སྒནོ་གི་ཆོས་
འབལེ་སྩལ་ཡོད།།

རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐབོ་པའ་ིཉནི་མོར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིིས་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༡༥ ཉནི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་གཙོ་བརོ་
གྱུར་བའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཙམ་མ་ཟད། 
འཛམ་གླིང་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་ཇིའི་བཙན་རྒྱལ་ལམ་ལུགས་
ཀི་དབང་སྒྱུར་འགོ་ནས་རང་བཙན་ཐབོ་ས་ེ
ད་བར་མི་ལོ་ ༧༠ འཁརོ་བའ་ིཉནི་མོ་སུང་
བརིྩ་ཞུ་བཞིན་པའ་ིསབྐས་དང་བསནུ།  ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ ཉནི་གི་
ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩ ཐགོ་རྡ་སར་རནེ་གཞི་
བས་པའི་བདོ་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་
ཤག་གི་མདནུ་ཐང་ད་ུབཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་
དང་ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་འཕར་ཡན་གི་སི་
ཞུ་བ་རྣམ་པ་ཚང་འཛོམས་ཐོག་སིད་ཚབ་
ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་
ལེགས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་དར་མཁའ་
དབིངས་སུ་བསྒངེས་བ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་
གར་རྒྱལ་གླུ་དབངས་སུ་གརེ་ནས་དསུ་ཆེན་
ཁད་པར་ཅན་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
འདགུ ད་ེརསེ་སདི་ཚབ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་
གཞུང་མང་གཉསི་ལ་འཚམས་འདའིི་གསུང་

བཤད་གནང་དནོ། ད་ེརིང་རྒྱ་གར་ཨིན་
ཇིའི་དབང་འགོ་ནས་རང་བཙན་ཐབོ་ས་ེམི་
ལོ་ ༧༠ འཁརོ་བའ་ིདསུ་ཆེན་ཁད་པར་ཅན་
ཞིག་ཆགས་ཡོད། ངས་དསུ་ཆེན་ཁད་པར་
ཅན་སབྐས་འདརི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་སིྤ་
དང་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག ད་ེབཞིན་བདོ་
མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་
མང་བཅས་ཚང་མར་འཚམས་འདའིི་བཀྲ་
ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ད་ེདང་
ཆབས་ཅིག་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་། 
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་མི་མང་།  ཕགོས་
མཚྱུངས་ཧི་མྡཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་གཞུང་མང་
གཉསི་ཀིས་གཙོས་བདོ་དནོ་ཐགོ་འདས་པའི་
ལོ་ ༦༠ ནང་ཧ་ཅང་བཀའ་དནི་ཆེ་བའ་ི
མངའ་སྡ་ེཁག་ལའང་ད་ེརིང་གོ་སྐབས་འདི་
བརྒྱྱུད། ངས་ཚང་མར་སྙངི་ཁུང་རསུ་པའ་ི
གཏངི་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ཁམས་ཆེན་པ་ོའདི་འབྱུང་འགྱུར་
ལོ་གཅིག་ནང་གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་དར་རྒྱས་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། ཆར་ཆྱུ་དསུ་སུ་
བབ་པ། ལོ་ཕྱུགས་རག་ཏུ་ལེགས་པ། མང་
ཚོགས་རྣམས་བད་ེསིྐད་ཀི་དཔལ་ལ་རོལ་
ཞིང་། སདི་གཞུང་མངའ་ཐང་ལནྡ་པ་ཞིག་

ཡོང་བར་བདོ་མིའི་ངསོ་ནས་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་གསུངས་རསེ་གསར་འགདོ་
པའ་ིད་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་དནོ། རྒྱ་
གར་བ་ཚོ་ནི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་
ཐོག་ནས་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་གནང་
མཁན་གི ་ མིག་དཔེ་
ལྟ་ བུ ་ཆགས་ཡོད་པ་
མ་ཟད། འདས་པའ་ི
མི་ལོ་ ༥༠ ལགྷ་གི་
རིང་བདོ་མི་ཚོར་སྙངི་
ས ོབས ་ སྤ ེལ ་མཁན ་
ཞི ག ་ ཀ ང ་ ཆ ག ས ་
ཡོད།  བདོ་མིའ་ི
སིྒག ་འ ཛུགས ་ངོས ་
ནས་བདོ་དནོ་བདནེ་
མཐའ་མ་གསལ་བར་
འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་
ནས ་ འབད ་ བརྩོ ན ་
བ་རྒྱྱུ འི ་ ཆོད་སེམས་
བརན་པ་ོཡོད། ཅསེ་
གསུངས། གཞན་ཡང་
ད་ེཉནི་རྡ་སའི་ཉནེ་རགོ་རྩདེ་ཐང་ད་ུརུ་སིྒག་
མཛད་སྒརོ་མགནོ་འབདོ་ལརྟ། བདོ་མིའ་ི

སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བླནོ་
ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་དང་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་
བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕྱུག་མཆོག སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅྡཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
མཆོག་དང་སིྤ་འཐུས་ཁག་གཅིག   ལནྷ་

ཁང་ཁག་གི ་ དུང་ཆེ ་ དུང་འཕར་བཅས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་
ལྡ་ིལིར་ཕགོས་ཕབེས།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༦ ཉནི་
གི་ཕི་ད་ོབ ོད་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་
ཨཅྡཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་རྡ་ས་ནས་ལྡི་
ལིར་འཛམ་གླངི་རཀཤྡཱ་བནྷ་དན་ཉནི་མོ་ World 
Rakshabandhan day ཞསེ་པའ་ིའག་ོབ་མིའ་ི
བཟང་པའོི་རིན་ཐང་དང་འབལེ་བའི་དསུ་སནོ་
མཛད་སྒའོི་ཆེ་བསདོ་སྐུ་མགནོ་ད་ུམགནོ་འབདོ་
ལརྟ་ཕབེས་ཐནོ་གནང་ཡོད། ཐངེས་འདའི་ིདསུ་
སནོ་གི་བརོད་གཞི་ནི་འཛམ་གླིང་ཞི་བད་ེདང་
འཆམ་མཐུན། ཞསེ་པ་ཡིན་འདགུ དསུ་སནོ་སུང་
བརིྩའི་མཛད་སྒརོ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་བླནོ་
ཆེན་ལ་ྔདང་། རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁག་
གི་སིྒག་འཛུགས་ ༡༠༠ ལགྷ་ཙམ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད། དསུ་སནོ་ཐགོ་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའ་ི
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་མང་པའོི་གཞུང་ཚབ་པ་དང་ཆེས་
མཐའོི་མི་སྣ་སོགས་ཀིས་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ང་ོ
ཚབ་གནང་གི་ཡོད་འདགུ་ཅིང་།  དསུ་སནོ་འད་ི
ན་ིཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༧  ཉནི་
གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ ༣ ཐགོ་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་
ལྡ་ིལི་གསར་པར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ི Talkatora 
Stadium ཞསེ་པའ་ིརྩདེ་རར་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཁགི་རྩ་ེཡུལ་གི་བཙྱུན་དགནོ་དང་ཁ་ཆེའ་ིལ་ྷཁང་། 
སླབོ་གྲྭ་བཅས་སུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༢ 
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༨།༥༠ ཐགོ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་

ལ་དྭགས་ཁིག་རྩེ་གངོ་གསེབ་ཀི་བཞུགས་
གནས་མགནོ་ཁང་ནས་ཆིབས་སྒྱུ ར་གིས་
གངོ་གསེབ་དའེི་དགོན་པ་གསར་པ་ཞིག་
དབུ་འབདེ་མཛད་པ་དང་། དགནོ་པ་དའེ་ི
ཉ་ེའཁིས་སུ་ཡོད་པའི་བཙྱུན་དགོན་དགའ་
ལནྡ་བཤད་སུྒབ་ཆེད་གཉརེ་གླངི་ད་ུཁྱུག་ཙམ་
རིང་བཙྱུན་མ་ཚོར་ལུང་སྡ་ེསྣདོ་གསུམ་ལ་

སླབོ་གཉརེ་ཡག་པ་ོགནང་དགསོ་པ་དང་སླབོ་
གཉརེ་གནང་སབྐས་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབདེ་
ཀི་ཤེས་རབ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་ཞེས་བཀའ་

སྩལ་ཏ།ེ འཇམ་དཔལ་དབངས་གཟུངས་
སགྔས་ཀི་བཀའ་ལུང་སྩལ། བཙྱུན་དགནོ་
ཆགས་ཡུལ་ད་ེཡང་ད་ེས་ྔལོ་ཙྭ་བ་རིན་ཆེན་
བཟང་པསོ་བཞེངས་པའི་མཁར་དང་དགོན་
པ་སོགས་མང་པ་ོཡོད་ས་ཞིག་རེད་འདགུ་ལ་
དངེ་སབྐས་བཙྱུན་མ་ ༡༨ ཙམ་སླབོ་གཉརེ་
གནང་བཞིན་འདགུ ད་ེརསེ་གངོ་གསེབ་

དའེི་ཁ་ཆེའི་ཆོས་པ་ཚོས་ཇི་ལརྟ་གདན་ཞུའི་
གསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་བཞིན། ཁ་ཆེའ་ིཤི་
ཡ་ Shia ཆོས་བརྒྱྱུད་ཀི་ལ་ྷཁང་ད་ུཆིབས་
སྒྱུར་བསྐངས། སབྐས་དརེ་ཁ་ཆེའ་ིཆོས་
བརྒྱྱུད་ཤི་ཡ་ Shia དང་སུ་ན་ི Sunni སྡ་ེ
ཚན་གཉསི་ཀི་ཆོས་དཔནོ་དང་ཁ་ཆེ་བ་མི་
གངས་ ༢༠༠ ཙམ་ལ། ༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་ལྟ་གུབ་མི་འད་
བ་ཡོད་ཀང་། ཚང་མས་བམས་པ་དང་བརྩ་ེ
བའ་ིབསབླ་བ་གཅིག་མཚྱུངས་གསུང་གི་ཡོད་
པར་བརནེ། ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚྱུན་དབར་
གུས་བརིྩ་དང་མཐུན་སིྒལ་དགོས་སྐརོ་དང་། 
ད་ེབཞིན་འཛམ་གླིང་ཞི་བད་ེབསུྐན་ཆེད་ལ་
དྭགས་ནང་གི་ཁ་ཆེ་ཚོས་དམིགས་བསལ་
འབད་བརྩནོ་གནང་དགསོ་པ་མ་ཟད། བུད་
མེད་ཚོར་ཤེས་ཡོན་གོ་སྐབས་སིྤ་མཚྱུངས་
ལརྟ་སྤད་ནས་འགོ་ཁིད་གང་མང་སྐདེ་སིང་
བ་དགོས་པའི་ལམ་སནོ་མཛད་རེས་ད་ིབ་
རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ།

 ད་ེཉནི་གི་ཉནི་དགུང་ལགྗས་སྨནི་
གུབ་རསེ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ཁིག་རྩ་ེ
ནས་རྒྱང་ཐག་སིྤ་ལེ་ ༢ ཙམ་གི་སར་ཡོད་
པའི་ཤེལ་གངོ་གསེབ་ཀི་ལམ་སྒནོ་སླབོ་གྲྭར་
ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དནི་བསྐངས་ཏ།ེ སླབོ་
གྲྭའི་དགེ་ལས་སླབོ་མ་དང་ཁུལ་དའེི་མང་
ཚོགས་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་ ༣༠༠ ལགྷ་
ལ་དསུ་རབས་ ༢༡ འད་ིབཞིན་ཞི་བད་ེ
ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་བར་གཙོ་ཆེ་ཤོས་གཞོན་
སྐསེ་ཚོས་འགན་འཁུར་བངླ་དགོས་པ་དང་། 
ཆོས་དང་འཇིག་རནེ་གང་གི་ཆ་ནས་བཤད་
པ་ཡིན་ནའང་སླབོ་སྦངོ་བ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ 
ཆེན་པ་ོཡིན་པས་སླབོ་སྦངོ་ལ་ཧུར་བརྩནོ་བ་
དགསོ་པ། ད་ེཡང་དངེ་རབས་ཀི་ཤེས་ཡོན་
དང་མཉམ་ད་ུནང་སེམས་ཀི་ཞི་བདའེི་ཐགོ་
ལའང་ད་ོསྣང་དགསོ་པའ་ིབཀའ་སླབོ་སྩལ། །



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༧2

སྐ་ུཞབས་གན་ཀངོ་ཁན་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་ཁང་ད་ུཕབེས་པ།

བུད་མེད་ཁག་གཅིག་ལ་བུད་མེད་ཀི་ནསུ་སབོས་དང་གཅིག་ཕན་གཅིག་
གགོས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་གནང་བ།

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

༄༅། །ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
གི་རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་དུང་འཕར་
ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀིས་མགནོ་
འབདོ་ལརྟ། འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་འཐབ་
རྩདོ་པ་དང་། ཁམིས་རྩདོ་པ་གགས་ཅན་
རྒྱ་རིགས་སྐ་ུཞབས་གན་ཀངོ་ཁན་ Chen 

Guangcheng དང་། ཁངོ་གི་སྐ་ུཟླ་ཝ་ེ
ཅིང་གཉསི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༩ ཉནི་ཝ་ཤིང་ཀྲནོ་ཌི་སིར་ཡོད་པའ་ིཨ་
རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་ད་ུཕབེས་ཡོད། 
སྐབས་དརེ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དབུ་དཀར་
ཚང་སལྐ་རྡརོ་ལགས་ཀིས་སྐུ་ཞབས་གན་ལ་
འཚམས་འད་ིདང་འབལེ་ཁོང་གིས་བདོ་ཀི་
བདནེ་པའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ད་ོསྣང་གནང་བ་
ཙམ་མ་ཟད། རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་སབྐས། སྐ་ུཞབས་གན་གིས་ཁངོ་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་ད་ུབཅར་ཐུབ་པར་
དགའ་པ་ོབྱུང་ཞསེ་གསུངས་པ་མ་ཟད། བདོ་
དནོ་ཐག་གཅོད་ཡོང་བར་རྒྱ་རིགས་དང་
འབལེ་བ་གནང་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་
པ་ོཡིན་པའ་ིསྐརོ་དང་། ཁངོ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡོད་
སྐབས་ཕི་ཕོགས་ཀི་གནས་ཚྱུལ་ལ་དམ་
བསྒགས་ཆེ་རྐེན་བདོ་དནོ་སྐརོ་ད་ེཙམ་གོ་
དཀའ་ཞིང་། རྒྱྱུན་ད་ུག་ོབ་ན་ིརྒྱ་ནག་གུང་
བན་གཞུང་གི་དལི་བསྒགས་ཁོ་ན་ཡིན་ན་
ཡང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་བཤད་པ་རྣམས་ལ་
ང་ཚོས་ཡིད་ཆེས་བདེ་ཀི་མེད་ལ། བཤད་
པ་ད་ེདག་བདནེ་པ་ཡིན་མིན་བརྩད་གཅོད་
ཀང་བདེ་ཀི་མེད། ཅསེ་གསུངས། ཁངོ་
གིས་ད་ལའྟ་ིགནས་སབྐས་དང་། ལགྷ་པར་
དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གསར་༸ཞལ་འཚོ་
བཞུགས་རྒྱ་ནག་གུང་བན་གཞུང་གིས་༸གངོ་

ས་ཏྡཱ ་ལའི ་བླ ་མ ་མཆོག་དང་། 
བོད ་ མི ་ ཚོས ་ཁ ་བལ་ གི ་ལས་
འགུལ་སྤལེ་གི་ཡོད་ཚྱུལ། ༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་བདོ་རང་བཙན་
རྩདོ་བཞིན་ཡོད་ཚྱུལ་སྐརོ་ཕགོས་
ཡོངས་ནས་དིལ་བསྒགས་སྤལེ་
བ་ད་ེདག་རུན་གཏམ་ཡིན་པ་རྒྱ་
རིགས་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་སྒ་ོགང་ས་
ནས་གསལ་པ་ོབཟ་ོཐུབ་པ་གནང་
རྒྱྱུ ་འད་ིཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་པའི་དགོངས་འཆར་གནང་། 
རྒྱ་རིགས་འབལེ་མཐུད་པས་སྐུ་
ཞབས་གན་ལ། བདོ་ནང་ད་ལའྟང་
གནས་སངས་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཡིན་

ཡང་། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུཌ་ཀི་ངསོ་ནས་
བདོ་མིའ་ིང་ོབ་ོདང་། བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་སུང་སྐབོ་སླད་གཉསི་སྨན་དབུ་མའི་
ལམ་གི་སདི་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པའ་ིཐགོ་
ནས་རྒྱྱུན་སྐངོ་གནང་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་འགལེ་
བརདོ་གནང་བ་མ་ཟད། སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ནས། རིང་མིན་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་གསར་
རྙངི་འཕ་ོལེན་གནང་གི་ཡོད་ནའང་། སྐ་ུ
ཞབས་གན་གི་ཕགོས་ནས་བདོ་དནོ་ཐགོ་སརྔ་
བཞིན་ཐུགས་སྣང་དང་རྒྱབ་སྐརོ་མུ་མཐུད་
གནང་རྒྱྱུ ར་ཡིད་ཆེས་ཡོད་སྐརོ་གསུངས། 
སྐུ་ཞབས་གན་དང་མཇལ་མོལ་གུབ་རསེ་རྒྱ་
རིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་
ལགས་ཀིས་སྐུ་ཞབས་གན་ལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་
ཁང་གི་ལས་བདེ་རྣམས་ང་ོསྤདོ་ཞུས་རསེ་
གན་དང་ཁངོ་གི་སྐུ་ཟླ་ཝ་ེཅིང་དནོ་ཁང་ནས་
ཕབེས་སྐལེ་ཞུས། སབྐས་དརེ་གན་གིས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་༸གངོ་ས་མཆོག་ཐངེས་
དང་པརོ་མཇལ་རྒྱྱུ ་བྱུང་བ་ནི་ཧ་ཅང་སྐལ་
པ་བཟང་པ་ོཡིན་པ་དང་། མ་འངོས་པར་
གོ་སབྐས་འསོ་འཚམས་ཞིག་བྱུང་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་བཞུགས་སརྒ་དང་། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུཌ་ཀི་བས་ིགནས་རྒྱ་གར་རྡ་རམ་ས་
ལར་ཕབེས་འདདོ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས། སིྤར་
སྐ་ུཞབས་གན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་རྒྱ་ནག་
ནས་ཨ་རིར་ཕབེས་ཡོད་པ་དང་ལོ་དའེ་ིཟླ་བ་ 
༡༠ ཚེས་ ༢༠ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༧།༤༠ 
ཐགོ་ཨ་རིའི་གངོ་ཁརེ་ནའིུ་ཡོག་གི་བཞུགས་
གནས་མགནོ་ཁང་ Loews Regency Ho-

tel ད་ུཁངོ་དང་ཁངོ་གི་ནང་མི་ནས་༸གངོ་ས་
མཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་ཡོད་འདགུ །

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༡༢ ནས་ ༡༤ བར་ཉནི་གངས་གསུམ་
རིང་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་བུད་མེད་ནསུ་
སབོས་གངོ་སྤལེ་ཚན་པའ་ིག་ོསིྒག་འགོ མོན་
གྷ་ོའདདོ་རུ་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་
ལྷ་མོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུབུད་མེད་ཁག་གཅིག་
ལ་བུད་མེད་ནསུ་སབོས་དང་གཅིག་ཕན་
གཅིག་གགོས་ཟབ་སྦོང་ལེགས་གུབ་བྱུང་
འདགུ ཟབ་སྦངོ་གི་དགསོ་དམིགས་ན་ིསིྤ་

ཚོགས་དང་དཔལ་འབརོ་གི་གནས་སངས་
ཕན་བུ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའ་ིབུད་མེད་རྣམས་
ལ་གཅིག་ཕན་གཅིག་གགོས་ཀིས་ལམ་ནས་
ནསུ་པ་སྐ་ེའཕལེ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ ད་ེ
ཡང་ཟབ་སྦོང་སྐབས་རྒྱ་གར་གདདོ་མའི་

མི་རིགས་ཀི་ཤེས་ཡོན་དང་ཁོར་ཡུག་སུང་
སྐོབ་ཐེབས་རྩ་ཁང་གི་ངེས་སནོ་པ་ལྕམ་སྐུ་
མོ་ཧ་ིན་ིཔུ་ཇྡཱ་རི་ Mohini Poojary ལགས་
ཀིས་བདོ་པའི་བུད་མེད་རྣམས་ལ་གཅིག་
ཕན་གཅིག་གགོས་ལྟ་གུབ་ཀི་ངོ་བ་ོདང་། 
ལག་བསར་ཇི་ལརྟ་དགསོ་པ། དའེ་ིགལ་
གནད་བཅས་ཀི་སྐརོ་ལ་རང་གི་ཉམས་མངོ་
ལ་གཞི་བཅོལ་ཏ་ེའགལེ་བརོད་གནང་བ་
དང་། ཕགོས་མཚྱུངས་གཞིས་གངོ་གསུམ་

པའི་སྒརེ་གི་ཚོང་ལས་གཉརེ་མཁན་བསོད་
ནམས་དར་རྒྱས་ལགས་ཀིས་ལས་གཞི་དསེ་
ད་ོབདག་རང་ཉིད་ལ་དཔལ་འབོར་གི་ཁེ་
ཕན་ཐབོ་རྒྱྱུ ་ཙམ་མ་ཟད། ཟབ་སྦངོ་ནང་
འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚོགས་མི་ཕན་

ཚྱུན་དབར་མཐུན་ལམ་རྒྱ་སྐདེ་ཐགོ་གཅིག་
ཕན་གཅིག་གགོས་ཐུབ་རྒྱྱུ ་དང་། དཀའ་ངལ་
ལ་མཉམ་མཐུན་ཐགོ་ནས་གདངོ་ལེན་ཐུབ་
རྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་གསུངས། གཞན་ཡང་
ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་བུད་མེད་ནསུ་སབོས་
གོང་སྤལེ་ཚན་པའི་འབལེ་མཐུད་མ་བད་ེ
ཆེན་དབང་མོ་ལགས་ཀིས་ཟབ་སྦངོ་བ་བུད་
མེད་རྣམས་ལ་ལས་གཞི་དའེི་སྐརོ་རྒྱྱུས་སནོ་
གནང་འདགུ ཐངེས་འདའི་ིཟབ་སྦངོ་སབྐས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་བུད་མེད་གངས་ 
༡༦ བྱུང་འདགུ ཟབ་སྦངོ་ཉནི་མཐའ་མར་
ལ་ྷམོ་སིྤ་ཕན་དང་སྒལོ་མ་ཆིག་སིྒལ། ཞསེ་
རུ་ཁག་གཉིས་བཟསོ་ནས་སོ་སོའི་རུ་ཁག་
ནང་བུད་མེད་གཞན་གང་མང་འཚྱུད་ཐབས་
བ་རྒྱྱུ ་དང་། ལས་གཞི་དའེ་ིའགོ་ར་ུཁག་
གཉསི་ལ་སོན་རྩའ་ིམ་དངུལ་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་
རེ་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། རོགས་དངུལ་དའེ་ིའགོ་
དཔལ་འབརོ་འད་ུའགོད་ཀི་ལས་གཞི་འགོ་
འཛུགས་གནང་དགསོ། ཟབ་སྦངོ་ཆེད་
མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་སུ་ཝི་ཌེན་གི་
རོགས་ཚོགས་ SOIR-IM ཡིན་འདགུ །

ཨ་རིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་བས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༠ 
ཉནི་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་རྒྱལ་
སིྤའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་ཐགོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ལོའི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐ་ོབཏནོ་པའི་ནང་བདོ་
ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་
རང་དབང་སོགས་ཀི་སྐརོ་ཞིབ་ཕ་བཀོད་
འདགུ སནྙ་ཐ་ོདའེ་ིནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་མིའི་དགོན་སྡ་ེཁག་གི་ནང་ཐ་ེབྱུས་བས་
པ་བརྒྱྱུ ད་དགེ་འདནུ་པའི་གངས་འབརོ་ལ་
ཚོད་འཛིན་བས་པ་དང་། གྲྭ་ཤག་གཏརོ་
བཤིག་བཏང་བ་སོགས་ཆོས་དད་དང་སྨྲ་
བརདོ། འད་ུའཛོམས་སོགས་ཀི་རང་དབང་
ཐད་དམ་བསྒགས་ཧ་ཅང་བདེ་བཞིན་ཡོད་
སྐརོ་འཁདོ་འདགུ ད་ེབཞིན་བདོ་མི་འབགོ་
པ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་དབང་
འགོ་གཏན་འཇགས་གངོ་ཚོར་གནས་སྤ་ོབདེ་
བཅྱུག་པ་དང་། འབགོ་པའ་ིརྩ་ཐང་རྣམས་
གཞུང་གིས་བཙན་འཕགོ་བས་པ། ༸གངོ་
ས་མཆོག་གི་སྐ་ུདཔར་སིྒག་གཤོམ་མི་ཆོག་པ། 
བདོ་མི་ཆབ་སདི་བཙོན་པ་རྣམས་ལ་ཉསེ་རྡངུ་
ཚད་མེད་བཏང་ནས་དམར་གསོད་བཏང་
བ། ད་ེབཞིན་བདོ་མི་ཁག་གཅིག་གར་སོང་
ཆ་མེད་ད་ུགྱུར་བ་སོགས་བདོ་མིའི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག ཁརོ་ཡུག་སོགས་ལ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་
དང་གཏངོ་བཞིན་པའ་ིགནས་སངས་ལ་བརནེ་
བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སེག་
བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། མུ་མཐུད་ནས་ལས་
འགུལ་ད་ེརིགས་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། 

འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཚན་པ་ཁག་
གིས་བརདོ་དནོ་ལརྟ་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
ཕི་ཚྱུལ་ལ་བདོ་ནང་བརན་ལྷངི་ཡོད་པ་དང་
བདོ་མི་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཀའ་ལ་
བརིྩ་སུང་བདེ་བཞིན་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་འདནོ་
ཆེད་བདོ་མི་རྣམས་ལ་དག་གནནོ་ཁ་ོན་བདེ་
བཞིན་ཡོད་པ་སྙན་ཐོའི་ནང་གསལ་དནོ། 
དསུ་སབྐས་མང་པའོ་ིརིང་དགནོ་སྡ་ེརྣམས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་དག་པའོི་དཔུང་དམག་གིས་
མཐའ་བསྐརོ་ནས་དམ་བསྒགས་ཚོད་མེད་
བས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དམག་མི་ཁག་གཅིག་
དགོན་པའི་ནང་གཏན་སྡདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་
པ་དང་། ད་ེབཞིན་བདོ་མི་སླབོ་ཕུག་དང་
དག་ེའདནུ་པ། ད་ེབཞིན་མི་སྐ་ཕ་ོམོ་སོགས་
ཀིས་ཞི་བའི་ལམ་ནས་རང་དབང་དང་འག་ོ
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་། ཆོས་དད་རང་དབང་། 
༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་འབདོ་ཚིག་
བསྒགས་པ་སོགས་བདེ་མཁན་རྣམས་དང་། 
རང་ལུས་མེར་སེག་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་
མཁན་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་རྣམ་པ་འདནོ་
མཁན་རྣམས་ལ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་
བདེ་བཞིན་ཡོད། ལགྷ་པར་ཆོས་དང་ཆབ་
སིད་ཀི་དསུ་ཆེན་ཁག་ལ་དམིགས་བསལ་
ཉནེ་ཁར་རིྩས་ནས་དམིགས་བསལ་དམ་
བསྒགས་བས་པ་མ་ཟད། མཆོད་མཇལ་
དང་གནས་སྐརོ་འག་ོམཁན་ཚོའི་འག་ོའདགུ་
སྤདོ་གསུམ་ལ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བདེ་
བཞིན་ཡོད། ཨ་རིའ་ིགསར་ལམ་སི་ཨན་
ཨན་ CNN ལརྟ་ན། ཡོངས་གགས་བདོ་

ཀི་སུྤལ་སྐུ་བསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས་འབར་རས་བཞག་པ་དང་། 
ཁ་བལ་ལ་ངན་སྐུལ་བས་པའི་ནག་ཉསེ་
བཙྱུགས་ནས་ཚེ་བཙོན་གི་ཉསེ་ཆད་ཁུར་
བཞིན་པར་བཙོན་ཁང་ད་ུཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ལོའི་དབར་ཀར་འདས་གངོས་སོང་ཡོད་པ་
དང་། གསར་ལམ་ད་ུགནས་ཚྱུལ་ཐནོ་པ་
གཞིགས་ན། ཁངོ་ལ་དགསོ་ངསེ་ཀི་སནྨ་
བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་ཐབོ་མེད་པ་མ་ཟད། སལོ་
རྒྱྱུ ན་འདས་མཆོད་སུྒབ་ཆེད་སྐུ་ཕུང་ཕིར་
སྤོད་དགོས་པའི་ནང་མིའི་འབདོ་སྐུལ་ལ་
གཞུང་གི་ངསོ་ལེན་བས་མེད། གཞན་ཡང་
ཨེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་རུླང་འཕིན་ཁང་གིས་
གནས་ཚྱུལ་སྤལེ་བར་གཞིགས་ན། གཞུང་
གིས་སྐུ་ཕུང་མེར་སགེ་གཏངོ་སབྐས་ནང་མི་
སྤུན་མཆེད་དང་ཆོས་ཕོགས་ཀི་དབུ་ཁིད་
ལ་བལ་ྟཆོག་པ་མོས་མཐུན་བས་ཡོད་ཀང་། 
རེས ་ སུ ་ནང ་ མིའི ་ལག ་ནས་སྤུ ར ་ཐལ་
ཕིར་སྤོད་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་
ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་པཎ་ཆེན་ཆྱུང་
སིད་རིན་པ་ོཆེ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་
མཆོག་ད་ལྟ་གང་དུ་ཡོད་མེད་སྐརོ་ཚིག་
གཅིག་རྐང་མ་བཤད་པར་གསང་བ་བེད་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཕི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་དགུང་གངས་ ༦ 
ལས་མ་སོན་པའི་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་
མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་དམ་བསྒགས་བཀག་
ཉར་བས་རེས་ད་བར་གར་སོང་ཆ་མེད་
ད་ུགྱུར་ཡོད། པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་དགེ་ེ

འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་ན་ིཏྡཱ ་ལའི་བ་ླམའིི་རསེ་ཀི་བ་ླཆེན་མཐ་ོཤོས་ཨང་གཉསི་པ་ཡིན་པ་དང་། 
ཟླ་ ༩ པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་བདེ་པས་ཡོངས་གགས་ཐགོ་དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམས་རྒྱྱུན་
ལནྡ་གི་མི་ཚེེསྐལེ་བཞིན་པ་དང་། བད་ེཐང་ངང་འཚར་ལོང་ཡོང་གི་ཡོད་པ། གཞན་གིས་སུན་
པ་ོབཟ་ོབར་དགའ་པ་ོམེད་ལུགས་བཤད་ཡོད། འནོ་ཀང་རྒྱལ་སིྤའ་ིརགོ་ཞིབ་པས་པཎ་ཆེན་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཞུ་རྒྱྱུའི་བསམ་ཚྱུལ་འདནོ་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡ་ལན་
བས་མེད། ཅསེ་སོགས་སནྙ་ཐའོ་ིནང་འཁདོ་འདགུ །



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༧ 3

ལས་བདེ་ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ལས་བེད་
ས་མིག་སངོ་པ་ཐནོ་པར་ཁ་སྐངོ་ཆེད་གསར་
འདེམས་བསྐ ་ོགཞག་གནང་རྒྱྱུ ་ ཡིན་ན། 
གཤམ་གསལ་ས་མིག་སོ་སོའི་ཆ་རྐེན་ཚང་
ཞིང་དནོ་དམ་སི་ཞུའི་ལས་བདེ་ད་ུཞུགས་ཏ་ེ
ཉུང་མཐར་ལོ་ལྔ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་འདདོ་
ཡོད་རིགས་ནས་འཚང་སནྙ་འབུལ་འཐུས།
འགན་འཛིན་སྡ་ེཚན་ཁངོས་དུང་གཞནོ་ ༡ 
དང་།  དུང་ལས་ ༡ ལས་བའ་ིསྡ་ེཚན་
ཁངོས་རན་དུང་ ༩ གཞནོ་དུང་ ༦ བཅས་
བསྡམོས་ལས་བདེ་གསར་བསྐ་ོ ༡༧ བ་རྒྱྱུའ་ི
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡༽ ཤེས་ཚད། གཞནོ་དུང་གནས་རིམ་ལ་
ཉུང་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་ཐནོ་པ་
དང། གཞན་རྣམས་ལ་ཉུང་མཐར་ཚད་ལནྡ་
མཐ་ོསླབོ་ཞིག་ནས་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་རབ་
འབམས་པ་ (B.A/B.Com/B.Sc) གང་
རངུ་ཐནོ་པའམ། ད་ེདང་མཉམ་པའ་ིཤེས་
ཚད་ལག་འཁརེ་ཚད་ལནྡ་ཡོད་པ།
༢༽ ལོ་ཚད། ༢༠༡༦། ༠༩།༢༦ ཉནི་རང་
ལོ་ ༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་། དུང་གཞནོ་

དང་དུང་ལས་གནས་རིམ་གཉསི་ ལ་ ༣༥ 
དང། རན་དུང་དང་གཞནོ་དུང་གནས་རིམ་
གཉསི་ལ་ ༤༠ ལས་མ་བརལ་བ་དགསོ།
༣༽ ཉམས་མངོ་། དུང་གཞནོ་གནས་རིམ་
ཆེད་ཉུང་མཐར་ལོ་ ༤ ལས་ཀའ་ིཉམས་
མངོ་དགསོ། འནོ་ཀང་དུང་ལས་དང་། 
རན་དུང་། གཞནོ་དུང་གནས་རིམ་གསུམ་
ལ་ཉམས་མངོ་མེད་ན་འཐུས་རྒྱྱུ །
༤༽ རྒྱྱུགས་གཞི། བདོ་ཡིག་དང་། ཨིན་
ཡིག་སླབོ་ཚན་གཉསི་ཐགོ་འབ་ིརྒྱྱུགས་དང་། 
༼རིྩས་ཀི་ཡིག་རྒྱྱུགས་ཟུར་ད་ུམེད་ཀང་བདོ་
ཨིན་གཉིས་ཀི་ད་ིཤོག་ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་དང་འབལེ་བའི་
སིྒག་གཞི་ཁག་གི་ནང་དནོ་ས་བཅད་ཟུར་
བཀོད་ཀིས་ད་ིབ་ཡོང་རྒྱྱུ །༽བདོ་སྐད་དང། 
ཨིན་སདྐ་གཉསི་ཐགོ་ངག་རྒྱྱུགས་ལེན་རྒྱྱུ །
 གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཆ་རྐནེ་
ལྡན་རིགས་ནས་འདི་ག་ལས་ཁུངས་དང་། 
ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས། གཞུང་
འབལེ་ད་རྒྱ་ (www.tibet.net) ནས་བདོ་
ཡིག་ཐགོ་གཏན་འབབེས་ཡོད་པའི་འཚང་
སནྙ་འགངེས་ཤོག་བཏནོ་ཏ་ེདནོ་ཚན་རྣམས་

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

size)

༢༽ མཐའ་མའ་ིཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་
ལག་འཁརེ་ (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་འཁརེ། (RC) ཤོག་གངས་
དང་པ་ོདང། དསུ་འགངས་ཞུས་པའ་ིམཐའ་
མའ་ིང་ོབཤུས།
༥༽ ཁམིས་མཐུན་སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་ 
(Birth Certificate) གི་ང་ོབཤུས།
༦༽ 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་གཅངོ་དང་འགསོ་ནད་རིགས་
མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ི

སནྨ་པའ་ིངསོ་སྦརོ་(MC) ཁ་གསར་སངེ་
རང་ཉདི་ཀི་འད་པར་མཉམ་སྦར་ཐགོ་སནྨ་
པའ་ིལས་དམ་དང། ས་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོ
མ།
༧༽ འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ནས་བ་སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའི་ངསོ་སྦརོ་
(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་སྦརོ་ (No 
Objection Letter) ང་ོམ་བཅས་མཉམ་
འབུལ་དགསོ།
 གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་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 ་རུང ་ གི ་དག་མཆན་ལས་དམ་ 
(Attestation) ཞུས་ཏ།ེ ༢༠༡༦ ཟླ ༩ ཚེས་ 
༢༦ ཉནི་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚོད་ ༥ པ་འགངས་མེད་
རང་ཉདི་ཀི་ཁིམ་གཞིས་དང། ད་ལའྟ་ིསྡདོ་
གནས་སུ་འབལེ་བ་གནང་བདའེི་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་དགསོ་རྒྱྱུ །
 གོང་གསལ་དུས་བཀག་རེས་
འཚང་སྙན་ཕུལ་འབོར་རིགས་རིྩས་མེད་
ཡིན། དསུ་ཐགོ་འབརོ་རིགས་རྣམས་ལ་
ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་
དང་འབལེ་འསོ་ཆོས་ལནྡ་པ་ཚོར་དསུ་ཐགོ་
འབདོ་བརྡ་བ་རྒྱྱུར་སབྐས་བསནུ་ལག་འཁརེ་
སོགས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་མཉམ་འཁེར་
གིས་འབོར་མཐོ་འགོད་བཅར་དགོས་པ་
བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ། ལས་བདེ་
འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་ནས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ 
ཚེས་ ༡༠ 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

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ལ་དགྭས་ཁགི་རྩ་ེདགནོ་པར་དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཚེ་དབང་སྩལ་རསེ་
བརན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༡༡ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཁིག་རྩ་ེདགོན་པར་དད་
ལནྡ་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་སྒལོ་དཀར་ཡིད་
བཞིན་འཁོར་ལོའི ་ཚེ ་དབང་བཀའ་དིན་
སྩལ་ཡོད་པ་དང་། ཁགི་རྩ་ེདགནོ་ཡུལ་
སིྤས་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ལ་འཕགས་
པ་གནས་བརན་ཕག་མཆོད་དང་འབལེ་
བའི་མད་ོལུགས་གནས་བཅྱུའི་ཆོ་གའི་སྒ་ོ
ནས་བརན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་
ཡོད། ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོ
ཆྱུ་ཚོད་ ༨།༡༥ ཐགོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐགོ་མར་བཀའ་
དབང་གི་བསུྒབ་བཞག་མཛད་པའི་རིང་
དརེ། སྐབས་ར་ེདགའ་ལནྡ་ཁ་ིརིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་དབུས། ཁགི་རྩ་ེམཁན་རིན་པ་ོ

ཆེ་དང་། གླངི་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ། བ་
ཀུ་ལ་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ། ད་ེབཞིན་
མཁན་བ་ླསུྤལ་རྣམ་པ་དང་། སེར་སྐ་མང་

ཚོགས་རྣམས་ཀིས་རྒྱྱུན་ཕག་གསུམ་པ་དང་། 
ཤེས་རབ་སྙངི་པ།ོ པཎ་གུབ་བཅྱུ་བདནུ་གི་
གསོལ་འདབེས་སོགས་གསུང་འདནོ་གནང་། 
ད་ེརསེ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཕི་ཚེས་ ༡༠ 

ཉིན་དབུ་འཛུགས་མཛད་པའི་བང་ཆྱུབ་
ལམ་སྒོན་གི་བཤད་ལུང་འཕ་ོསྐོང་མཛད་
སབྐས། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིབསན་པ་

ད་ལྟ་ཉག་ཕ་བ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་སླབེས་ཡོད་
པའི ་སྐབས་འདིར་དབང་རུལ་དད་པའི ་
རསེ་འབང་ཐགོ་ཕིན་པ་ཡིན་ན། སངས་
རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཡུན་རིང་གནས་རྒྱྱུ ་ཁག་

པ་ོཡིན་པ་དང་། གལ་ཏ་ེདབང་རྣནོ་ཆོས་
ཀི་རསེ་འབང་ཐོག་ཕིན་ན་བསན་པ་ལོ་ངོ་
བརྒྱ་ཕག་མང་པོའི ་རིང་གནས་རྒྱྱུ ་ཡིན་
སྐརོ་དང་། ས་དག་ེབཀའ་རྙངི་རིས་སུ་མ་
ཆད་པའི་ཆོས་བརྒྱྱུད་ཚང་མས་གཞུང་ཆེན་
ཁག་ལ་སླབོ་གཉརེ་གནང་དགོས་པ་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ། ད་ེནས་དརེ་འདསུ་
པའ་ིསེར་སྐ་མང་ཚོགས་གངས་ ༧༠༠༠ 
བརལ་བར་བང་ཆྱུབ་སེམས་པའི་སྡམོ་པ་
དང་། ཁིམ་པ་ཕ་ོམོ་ཚོར་བསབླ་གཞི་ལ་ྔ
འཛིན་པའི་ཡོངས་རོགས་དགེ་བསྙནེ་གི་
སྡམོ་པ་སྩལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྒལོ་དཀར་
ཡིད་བཞིན་འཁརོ་ལོའི་ཚེ་དབང་བཀའ་དནི་
སྩལ་ཡོད། སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྙངི་
དནོ། ཚེ་སུྒབ་གཙོ་བ་ོའཕདོ་བསནེ་ལ་ད་ོ

སྣང་དང་། ཟས་བཅྱུད་ཡག་པ་ོབསནེ་དགསོ་
པ། ད་ེབཞིན་སེམས་ཞི་བད་ེབག་ཕབེས་
ངང་གནས་ཐུབ་པ་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེཡིན་ཞེས་དང་། 
སེམས་ཞི་བད་ེབག་ཕབེས་ཡོང་བར་བང་
ཆྱུབ་ཀི་སེམས་དང་སངོ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་སྒམོ་
རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་ནན་མོ་
སྩལ། ད་ེནས་ཁགི་རྩ་ེདགནོ་ཡུལ་གཉསི་
ཀིས་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ལ་འཕགས་
པ་གནས་བརན་ཕག་མཆོད་དང་འབལེ་
བའི་མད་ོལུགས་གནས་བཅྱུའི་ཆོ་གའི་སྒ་ོ
ནས་བརན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་
ཡོད། ཐངེས་འདའི་ིཁགི་རྩ་ེདགནོ་ད་ུཆོས་
འབལེ་གི་མཛད་འཕནི་མཐའ་མར་༸གོང་
ས་མཆོག་གིས་ཁིག་རྩེ་མཁན་པའོི་སྐུ་ཚེའི་
ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་དཔ་ེདབེ་ཞིག་དབུ་འབདེ་མཛད་
ཡོད།།

མ་བན་སྦངོ་བརྡར་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་
ལས་ཁུངས་ཀི་ན་གཞོན་རོགས་སྐརོ་ཚན་
པའི་ལས་གཞིའི་འགོ་སྦངེ་ལོར་ན་ིལ་མངྒ་ལ་
ལས་རིགས་སྦངོ་བརྡར་བས་ིགནས་ཁང་ད་ུ
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ། ༢༠༡༧ ལོའ་ིསབྐས་གཉསི་
པའ་ིམ་བན་སྦངོ་བརྡར་གསལ་བསྒགས།
སྦངོ་བརྡར་སླབོ་ཚན།  མ་བན།
དསུ་ཡུན་ཟླ་བ།  ༦
ཆ་རྐནེ། འཛིན་རིམ་ ༡༠ ཐནོ་པ།
ས་མིག་གངས།   ༨
༡༽ སྦངོ་བརྡར་རྣམ་གངས།  རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་

ནག ད་ེབཞིན་ཕི་གླངི་གི་ཟས་རིགས་ཐགོ་
གཞི་རིམ་དང་མཐ་ོརིམ་སླབོ་ཚན་འཁདི་རྒྱྱུ ། 
བག་ལེབ་བཟ་ོསངས། ད་ེབཞིན་ཞལ་ཏགོ་
དང་མངར་ཟས་རིགས་བཟ་ོསངས།
༢༽ མདནུ་ལམ། ཕ་ོམོ་སུ་ཡིན་རངུ་སྒརེ་
གི་ཟ་ཁང་དང་ཇ་ཁང་གཉརེ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་མ་
ཟད། ཟ་ཁང་གཞན་ནང་ལའང་ལས་ཀའ་ི
ག་ོསབྐས་ཐབོ་རྒྱྱུ །
༣༽འཚང་སནྙ་འབུལ་ཚེས། འཚང་སནྙ་
ཁག་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁུངས་བརྒྱྱུད་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་སུ་ཕི་ལོ་ 

༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ འགངས་མེད་
འབུལ་འབརོ་དགསོ་རྒྱྱུ །
༤༽ སྦངོ་བརྡར་འག་ོའཛུགས་དསུ་ཚེས། : 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ །
༥༽ སྦངོ་བརྡར་ཟནི་མཚམས་སྒརེ་གི་ཚོང་
ལས་འགོ་འཛུགས་ཆེད་དགོས་མཁོ་ཡོད་
རིགས་ལ་སྐདེ་ཆྱུང་བུན་གཡར་ཞུ་སྤདོ་ཆོག་
རྒྱྱུ །
༦༽ གནས་ཚྱུལ་ཞིབ་ཕ་དགསོ་ཚེ་འབལེ་
ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ། ནང་སདི་
ལས་ཁུངས་ཀི་ན་གཞོན་རོགས་སྐརོ་ལས་

གཞི་ཚན་པར་ (YES) འབལེ་བ་གནང་
རོགས།
ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་། www.centraltibetanre-

liefcommittee.org

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

སོགས་ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་ www.bod.asia ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

༄༅།།༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་

འཕིན་དང་གསུང་ཆོས་ཁག དེ་བཞིན་

བོད་དོན་སོར་གི་བརྙན་འཕིན་གསར་

འགྱུར་གཟིགས་བོ་ཡོད་ཚེ། དྲ་རྒྱའི་

ཁ་བྱང། www.tibetonline.tv ཐོག་

གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༧4

ལ་དགྭས་ནང་པ་དང་ཁ་ཆེའ་ིདབར་མཐུན་འབལེ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་འད་ིའཛམ་གླངི་སིྤ་ལ་
མིག་དཔ་ེཆགས་ཐུབ་པ་བཟ་ོདགསོ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༩ 
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༨།༢༠ ཐགོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཞི་བའི་ཚལ་
ཕ་ོབང་ནས་རྒྱང་ཐག་སིྤ་ལེ་ ༡༥ ཙམ་གི་
སར་ཆགས་པའི་ལ་དྭགས་ཁིག་རྩེ་དགོན་
ཚྱུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་གླངི་གིས་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་
ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་
བཞསེ་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་གིས། ༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་ཁིག་རྩེ་དགོན་ད་ུ
དབར་ཆོས་ཆེན་མོ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོི་
ཐགོ་དབུ་བཞུགས་མཛད་པ་དང་། ཁགི་རྩ་ེ
དགོན་པ་དང་མང་ཚོགས་ནས་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བཀའ་
དནི་རསེ་དན་གི་གསེར་གི་གཟངེས་རགས་
འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡང་མཛད་སྒ་ོ
དབུ ་འཛུགས་ཀིས་ཐོག་མར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དགོན་
པའི་གཙྱུག་ལག་ཁང་གསར་པ་རནེ་དང་
བརནེ་པ་བཅས་པར་རབ་གནས་བཀའ་དནི་
བསྐངས་པ་དང་སྦྲགས། སྣང་གསལ་ཞལ་
ཕ་ེམཛད། ད་ེརསེ་བཞུགས་ཁརི་༸ཞབས་
སོར་འཁོད་མཚམས་མཁན་རིན་པ ོ་ ཆེ ་
མཆོག་གིས་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་འདགེས་

འབུལ་ཞུས་རསེ་དགོན་པའི་དགེ་འདནུ་པ་
ཁག་གཅིག་གིས་ཤིས་བརདོ་གསུང་འདནོ་
གནང་། ད་ེནས་ཁགི་རྩ་ེམཁན་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་དགུང་གངས་ 
༨༠ ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ིག་སནོ་རནེ་འབལེ་

དང་འབལེ། ཁགི་རྩ་ེསེར་སྐ་མང་ཚོགས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེབཀའ་དནི་རསེ་དན་མཚོན་
སླད་གསེར་གི་གཟངེས་རགས་འབུལ་ལམ་
ཞུས་པ་ཐུགས་དགསེ་བཞསེ་མཛད། སབྐས་
དརེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ། ད་ེརིང་འདརི་ཆབ་སདི་ཀི་མི་སྣ་དང་། 
ཕགོས་མཚྱུངས་ཁ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཤི་
ཡ་དང་སུན་ནི་སྡ་ེཚན་གི་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་

རྣམ་པས་གསུང་བཤད་དངསོ་གནས་སྙངི་
ཁུང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་ཞེས་བརདོ་ཆོག་
རྒྱྱུ ་རེད། ཁ་ནས་འད་ཆགས་པ་ོདང་མཛེས་
པ་ོམིན་པར་དངོས་གནས་སོ་སོའི་ཚོར་བ་
ཡོད་པ་ཞིག་ཐགོ་ནས་གསུང་བཤད་གནང་

བ་རེད། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། གཞན་
ཡང་འདི་གར་ཁི ་ རིན་པ ོ་ ཆེ ་ཁོང་གི ་སྐུ ་
མདནུ་ནས་ངོས་ཀིས་གསུང་ཆོས་མང་པ་ོ
ཞུས་ཡོད། སབྐས་རེ་རིན་པ་ོཆེའ་ིགསུང་
འད་ིད་ེཙམ་གསལ་པ་ོག་ོཡི་མི་འདགུ གང་
ལྟར་རིན་པ་ོཆེས་དངསོ་གནས་དང་གནས་
བསན་པའི་ཁུར་བཞེས་མཁན་བསམ་གིས་
མི་ཁབ་པ་རེད། དག་ེསླངོ་འདལུ་བ་འཛིན་

པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་རེད། མཁས་གུབ་
གཉསི་ལནྡ་རེད། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
འཛམ་གླིང་འདིའི་སངེ་ཐབས་སྐ་ོབ་ཞིག་ལ་
རྙགོ་ག་ཡོང་རྒྱྱུ འི་རྐེན་རྩ་གཅིག་ཆོས་དད་
མི་འད་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཡོང་བཞིན་
འདགུ ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་པ་ོརེད། བམས་པ་
དང་བརྩེ་བའི་བསླབ་བའི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་
བརིྩ་རྒྱྱུ འི་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་
འདི་ཆགས་སྡང་འཕལེ་གཞིར་ཕིན་པ་ཡིན་
ན། དངསོ་གནས་སནྨ་དགུ་ཏུ་ཕིན་པ་ལརྟ་
རེད། ངསོ་རང་ནང་པའ་ིདག་ེསླངོ་ཞིག་ཡིན་
པའི་ཆ་ནས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་ཐོག་
ལ་ལོ་མང་པའོི་རིང་ནས་འབད་བརྩནོ་བདེ་
བཞིན་ཡོད། ལུང་པ་གང་སར་ངསོ་ཀིས་
རག་པར་ཤོད་ཀི་ཡོད། ཕན་ཐགོས་ཀང་
གང་ཙམ་འདགུ ལ་དགྭས་ལ་ཆ་མཚོན་ན་
ནང་པ་དང༌ཁ་ཆེའི་དབར་འབལེ་བ་ཡག་
པ་ོའདགུ་ལ། ཁ་ཆེའ་ིནང་ཁུལ་དའུང་ཤི་
ཡྡཱ ་དང་སོ་ནིའི ་དབར་འབལེ་བ་ཡག་པ ོ་
ཡོད་པ་ཞིག་མཐངོ་བྱུང་། ད་ེན་ིའཛམ་
གླིང་སིྤ་ལ་མིག་དཔ་ེསནོ་ཐུབ་པའི་ནརོ་བུ་
ཞིག་ཡིན་པས་ད་ེལ་བདག་པ་ོཡག་པ་ོརྒྱག་
རོགས། ག་ལེར་ནརོ་བུའ་ིའདོ་ཟརེ་འཕསོ་

ཏ་ེརྒྱ་གར་ཡོངས་དང༌། ད་ེནས་འཛམ་གླངི་
སིྤ་ཡོངས་ལ་ཁབ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱྱུ ་ང་ཚོ་ཚང་
མའ་ིལས་འགན་རེད། ཁདེ་རང་ཚོས་ལ་
དྭགས་གཅིག་པུར་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་མི་
སྡདོ་པར་བསམ་བླ་ོརྒྱ་ཆེན་པ་ོགཏངོ་རོགས། 
སླབོ་དཔནོ་དབིག་གཉནེ་གིས། སནོ་པའ་ི
དམ་ཆོས་རྣམ་གཉསི་ཏ།ེ །ལུང་དང་རགོས་
པའ་ིབདག་ཉདི་ད།ོ །ད་ེའཛིན་བདེ་པ་སྨྲ་
བདེ་པ། །སུྒབ་པ་བདེ་པ་ཁ་ོན་འ།ོ །ཞསེ་
གསུངས་ཡོད། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་
ཞསེ་པ་ད་ེལ་ྷཁང་རིག་པ་ོདང་། སྐ་ུརིག་པའོ་ི
སྐད་ཆ་མིན་པར་ཐོས་བསམ་སླབོ་གཉརེ་
ཡག་པ་ོཞིག་བས་ཏ་ེནང་གི་གཤིས་རྒྱྱུ ད་
ཡག་པ་ོཡོད་པ་ད་ེལུང་གི་བསན་པ་དང་། 
ད་ེལག་ལེན་དང་ཉམས་ལེན་བས་ནས་ལུས་
ངག་ཡིད་གསུམ་གི་སྤདོ་ལམ་ཞི་ཞིང་དལུ་
བ་ཞིག་ལ་རགོས་པའི་བསན་པ་ཞེས་བརདོ་
ཆོག་པ་ཡིན། མི་མང་པ་ོཞིག་གིས་སངས་
རྒྱས་ཀི་བསན་པ་རྒྱས་པར་ཤོག་ཅསེ་བརདོ་
ཀི་ཡོད་ཀང༌། བསན་པ་ང་ོམ་གང་ཡིན་ངསོ་
འཛིན་ཐུབ་ཀི་མི་འདགུ    ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ས་རྡཱ ་མཐ་ོསླབོ་དབུ་
བརྙསེ་ནས་ལོ་ ༡༨ འཁརོ་བའ་ིམཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༡༣ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
མཆོག་ས་རྡཱ ་མཐོ་སླབོ ་དབུ ་བརྙ ེས་ནས་
ལོ་ ༡༨ འཁརོ་བའ་ིམཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུམགནོ་
གཙོ་བརོ་གདན་ཞུས་ལྟར་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་ས་རྡཱ ་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་ཕབེས་འབརོ་
སྐབས་རྡ་ས་རིགས་ལམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
གི་སིྤ་ཁབ་འགན་འཛིན་དང་སིྤ་ཟུར་དགེ་
བཤེས་སྐལ་བཟང་དག་འདལུ་ལགས་དང་
ས་རྡཱ ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་སིྤ་པ་སངས་ཚེ་རིང་
ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེ
ལེན་ཞུས་འདགུ མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་
ཀིས་ཐོག་མར་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀིས་ཤིས་
བརདོ་གསུང་འདནོ་གནང་རསེ་གསོལ་ཇ་
འབས་སིལ་ཕུལ། ད་ེརསེ་སླབོ་སིྤ་པ་སངས་
ལགས་ཀིས་དསུ་ཆེན་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་དང་
ལནྷ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་ལས་བསྡམོས་སྒགོས་སྦང་

གནང་། ད་ེནས་སིྤ་ཟུར་དག་ེབཤེས་སལྐ་
བཟང་དག་འདལུ་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་
གནང་གུབ་བསནུ། ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་

མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིལོ་འཁརོ་
ཡིག་རྒྱྱུགས་ནང་ཨང་རིམ་རྩ་ེསོན་བྱུང་བའ་ི
སླབོ་མ་རྣམས་ལ་བ་དགའ་གནང་རསེ་སླབོ་
ཕུག་རྣམས་ལ་ལམ་སནོ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད། སབྐས་དརེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
བདོ་ཀི་རིག་གནས་སིྤ་དང་ལྷག་པར་བདོ་

ཡིག་གི་གལ་གནད་སྐརོ་ཙམ་མ་ཟད། བདོ་
ཀི་ནང་ཆོས་ཞིབ་ཕ་ཤེས་པར་བདོ་ཡིག་ཤེས་
རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་སོགས་དང་། 

ཝད་ེབཞིན་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་སླབོ་ཕུག་
ཚོར་སླབོ་སྦངོ་བདེ་རྒྱྱུའི་འགན་འཁི་ཡོད་པ་
ཙམ་མ་ཟད། བདོ་པའ་ིཐུན་མིན་སདྐ་ཡིག་
སུང་སྐབོ་བདེ་པའི་ཐགོ་བཟང་སྤདོ་ཀི་རིན་
ཐང་མི་ཉམས་རྒྱྱུན་འཛིན་གནང་རྒྱྱུའ་ིའགན་
འཁ་ིཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས་འདགུ །

ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཟབ་སྦངོ་
ད་ུབཅར་བའ་ིདག་ེརན་རྣམས་ལ་ལམ་སནོ་

གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་དང་རྒྱ་གར་
གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱ་
གར་དབུས་ཤེས་ཡོན་ཉམས་ཞིབ་དང་སྦངོ་
བརྡར་བས་ིགནས་ཁང་ NCERT གི་མཐུན་
འགྱུར་འགོ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༣ ནས་ ༡༢ བར་གཞི་རིམ་བར་མའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ཚན་རིག་དག་ེརན་དང་། ཕི་ཚེས་ 
༨ ནས་ ༡༧ བར་གཞི་རིམ་བར་མའ་ི
ཚན་རིག་དགེ་རན་བཅས་ལ་གོང་འཁོད་

བས་ིགནས་ཁང་ད་ུཟབ་སྦངོ་ཁག་གཉསི་འག་ོ
བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ 
ཚེས་ ༡༡ ཉནི་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་
གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཟབ་སྦོང་གནང་སར་
ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་དང་། སབྐས་

དརེ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཚན་
པའི་སིྤ་ཁབ་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་བསན་
འཛིན་རྡ་ོརེ་ལགས་དང་དུང་གཞོན་སྐལ་
བཟང་མགནོ་པ་ོལགས་རྣམ་གཉསི་ཀང་ལནྷ་
བཅར་ཞུས་ཡོད། ཐངེས་འདའི་ིཟབ་སྦངོ་
ནང་སཾ་བྷ་ོཊའི་ཁབ་ཁངོས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་དང་། 
བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཁབ་ཁོངས་སླབོ་གྲྭ་
ཁག བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྭ མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ། 
བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའི་གངས་ཅན་བད་ེ
རྩའི་སླབོ་གྲྭ་བཅས་ནས་སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་

དག་ེརན་ཁནོ་གངས་ ༢༥ དང་ཚན་རིག་
དག་ེརན་ཁནོ་གངས་ ༢༡ མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད། ད་ེཡང་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་རྒྱ་གར་དབུས་ཤེས་ཡོན་ཉམས་
ཞིབ་དང་སྦངོ་བརྡར་བས་ིགནས་ཁང་ད་ུསིྤ་

ཚོགས་ཚན་རིག་དང་ཚན་རིག་དགེ་རན་
རྣམས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་གནང་སར་ཆེད་ཕབེས་
གནང་ས་ེདག་ེརན་རྣམས་དང་ལནྷ་གླངེ་མོལ་
གནང་སབྐས། བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་
ཁབ་འཛུགས་སུྐན་ཆེད་དགེ་རན་རྣམས་ཀི་
ལས་འགན་གལ་ཆེ་ཇི་ཙམ་ཡོད་སྐརོ་འགལེ་
བརདོ་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག དག་ེརན་

རྣམས་ལ་བསླབ་བའི་སླབོ་ཚན་ཐོག་རང་
རྐ་འཕརེ་བ་དགསོ་རྒྱྱུ ་དང་། སླབོ་ཁདི་ཀི་
ཐབས་ལམ་འད་མིན་བཀོལ་ཐུབ་པའི་ནསུ་
པ་ཡོད་པ། སོ་སོའ་ིལས་ཀའ་ིཐགོ་ལགྷ་
བསམ་དང་ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོདགོས་རྒྱྱུ ་
ན་ིཆེད་དགསོ་ངསེ་ཅན་གི་ཆ་རྐནེ་ཡིན་སྐརོ་
ནན་པ་ོགསུངས་ཡོད་པ་མ་ཟད། མཇུག་ཏུ་

བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཟབ་ཁིད་པ་རྣམས་
ལ་དམིགས་བསལ་གིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
ཡོད།   ཐངེས་འདའི་ིཟབ་སྦངོ་ཁག་གཉསི་
ཁ་ེན་ཌའ་ི DFADT རོགས་ཚོགས་ཀིས་
དཔལ་འབརོ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ཞིག་
ཡིན་འདགུ །


