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པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

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

ཞིག་དགསོ།  
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༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་
གི་ས་ཆོག་བཀའ་དནི་སྐངོ་བཞིན་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུ
དཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའི་དབང་ཆེན་ཐངེས་ 
༣༤ ཉནི་གཉསི་པའ་ིས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༧ ཐགོ་
དསུ་དབང་གསུང་ཆོས་རྭ་བར་ཆིབས་སྒྱུར་
བསྐངས་ཏ་ེས་ཆོག་གི་ཚོགས་མགོན་ད་ུདབུ་
བཞུགས་མཛད་ཡོད་པ་དང་། ཉནི་རྒྱབ་རྣམ་
རྒྱལ་གྭ་ཚང་ཕན་བད་ེལེགས་བཤད་གླིང་གི་
དགེ་འདནུ་པ་རྣམས་ནས་ས་ཆོག་གི་གར་
འཆམ་གནང་ཡོད། ཕི་ཚེས་ ༩ ཉནི་རྣམ་
རྒྱལ་གྭ་ཚང་གིས་དསུ་འཁརོ་གི་མཆོད་གར་
དང།    ཕི་ཚེས་ ༡༠ ཉནི་བཀའ་དབང་
སྔནོ་འག་ོསླབོ་མ་སྟ་གནོ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༡༡ 
ནས་ ༡༣ བར་བཀའ་དབང་དངསོ་གཞི་རྩལ་
རསེ།  ཕི་ཚེས་ ༡༤ ཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་སྤན་རས་གཟིགས་ངན་སོང་ཀུན་གལོ་
གི་རསེ་སྣང་བསྩལ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེབཞིན་༸གངོ་
ས་མཆོག་ལ་སྒལོ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་
ལོའི་སྒ་ོནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།།

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གནས་
མཆོག་ར་ོརེ་གདན་དུ་བདོ་དནོ་པར་རིས་

འགམེས་སྟནོ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢ 
ཉིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ ་ོབཟང་སེང ་ེ
མཆོག་གིས་ཕི་དིལ་བདོ་ཀི་འགེམས་སྟནོ་
ཁང་ནས་དསུ་འཁོར་དབང་ཆེན་དང་བསྟནུ་
བདོ་དནོ་དལི་བསྒགས་ཀི་པར་རིས་འགམེས་
སྟནོ་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད་པ་ད་ེདབུ་འབདེ་གནང་
ཡོད། ད་ེཡང་འགམེས་སྟནོ་དབུ་འབདེ་སབྐས་
ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་
པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརྒྱྱུ ད་དནོ་གུབ་མཆོག་དང་། 
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོ
བསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག ཆོས་རིག་
བཀའ་བླནོ་དང་དསུ་དབང་གོ་སིྒག་ཚོགས་
ཆྱུང་གི ་ ཚོགས་གཙོ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ ་
ལེགས་མཆོག་བཅས་ཕབེས་ཡོད།གཞན་ཡང་
འཛམ་གླིང་ཡུལ་གུ་གང་ས་ནས་བཅར་བའི་
ཆོས་ཞུ་མང་ཚོགས་ཁདོ་བདོ་དནོ་གོ་རྟགོས་
དང་དལི་བསྒགས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་ཐབས་སུ། ཕི་
དལི་ལས་ཁུངས་ནས་པར་སུྐན་ཞུས་པའི་བདོ་
དནོ་དང་འབལེ་བའིདཔ་ེདབེ་ཀང་འགམེས་
སྤལེ་ཞུ་མུས་རེད་འདགུ །

དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་ཞུ་རྒྱྱུར་དམ་བསྒགས་བདེ་མེད་ཟརེ་བ་ད་ེན་ིཧམ་བཤད་ཁ་ོན་རེད།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༨ 
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡ ཐགོ་གནས་མཆོག་
ར་ོར་ེགདན་ད་ུདསུ་དབང་ཐངེས་ ༣༤ པའ་ི
སྔནོ་འགའོི་གསུང་ཆོས་ཉནི་བཞི་པའི་བར་སེང་
སབྐས། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་འབུམ་རམས་པ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
དབུ་བཞུགས་ཐོག་དསུ་དབང་གོ་སིྒག་ཚོགས་
ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཞོན་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་

ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དང་། ད་ེབཞིན་
ཕི་ནང་གི་གསར་འགོད་པ་བཅས་ལནྷ་འཛོམས་
ཀིས་ཐོག་མར་དིལ་བསྒགས་དུང་འཕར་ཚེ་
རིང་དབངས་སིྐད་ལགས་ཀིས་ང་ོསྤདོ་གསུང་
བཤད་གནང་གུབ་བསྟནུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
མཆོག་གིས་གསར་འགདོ་པ་ཡོངས་ལ་འཚམས་

འད་ིཞུས་པ་དང་སྦྲགས་གསུང་དནོ། གནས་
མཆོག་འདིར་སྟནོ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་མངོན་པར་རོགས་པ་སངས་རྒྱས་པའི་
གནས་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་དང་ཡོན་བདག་ཁག་གཅིག་གིས་
ཐངེས་འདིར་དཔལ་དསུ་ཀི་འཁོར་ལོའི་དབང་
ཆེན་ཐངེས་ ༣༤ པ་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཐུབ་པ་ན་ིཧ་
ཅང་བསོད་ནམས་ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་
ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་སོགས་གསུངས་རསེ་ད་ིབ་
དསི་ལན་གི་ལས་རིམ་སབྐས་སིད་སྐངོ་་མཆོག་
ལ་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་
གི་འཐབ་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་གི་གཙོ་འ༿ ༝ ༿ ཛིན་
གཞོན་པས་བདོ་ནས་རྒྱ་གར་ད་ུའག་ོམཁན་བདོ་
མི་ཚོར་དསུ་དབང་ཞུ་རྒྱྱུར་དམ་བསྒགས་བས་
མེད་སྐརོ་དང་། གལ་ཏ་ེབཀག་བསྡམོས་བདེ་རྒྱྱུ ་
ཡིན་ན་ཕིར་བསྐདོ་ལག་འཁརེ་སྤད་ཀི་མ་རེད་
ཅེས་བཤད་པ་དརེ་བདོ་མིའི་སིྒགས་འཛུགས་
ནས་ལན་འདབེས་ཇི་ཡོད་སྐརོ་གི་ད་ིབར་ལན་
འདབེས་གནང་དནོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ེས་ྔ
ལོ་རྒྱྱུ ས་ཐགོ་ནས་རུན་དང་ཧམ་བཤད་བས་ཏ་ེ

བདོ་བཙན་བཟུང་བས་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་ད་ལན་གནས་མཇལ་ད་ུཕབེས་མཁན་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་བཀག་བསྡམོས་་བས་མེད་ཟརེ་བ་
ད།ེ ཁུངས་ལུང་མེད་པའ་ིཧམ་བཤད་རང་རེད། 
རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་སོགས་སུ་གནས་སྐརོ་
ད་ུཡོང་མཁན་བདོ་མི་སྟངོ་ཕག་ཁ་ཤས་ཕབེས་
ཡོད་པ་ད་ེདག་དསུ་དབང་འགོ་བཙྱུགས་པའི་
མཚམས་དརེ་ཕིར་ལོག་བདེ་དགོས་པའི་གནས་
སྟངས་ཆགས་པ་དསེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དམ་
བསྒགས་བས་པའི་དཔང་རྟགས་ཧ་ཅང་གསལ་
པ་ོཡིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དསུ་རྟག་ཏུ་བདོ་
མིར་ཆོས་དད་དང་གཏམ་བརོད་རང་དབང་
ཡོད་ཅསེ་ཤོད་བཞིན་ཡོད་ཀང་། ད་ེལས་ལྡགོ་སྟ་ེ
བདོ་མི་རྣམས་རྒྱ་གར་སོགས་སུ་གནས་མཇལ་
ད་ུབསྐདོ་ཆེད་ལོ་མང་ནས་ཐབས་ཤེས་འད་མིན་
བརྒྱྱུད་ཕིར་བསྐདོ་ལག་འཁརེ་ཐབོ་ཐབས་བདེ་
དགསོ་པའ་ིགནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད། ཐངེས་
འདརི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་གནས་མཇལ་
བ་ཚོར་གླ་ོབུར་ད་ུདསུ་དབང་འགོ་མ་བཙྱུགས་
གོང་ཕིར་ལོག་བེད་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་

བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕིར་ལོག་མ་བས་ཚེ་
ནང་མི་དང་ཁག་ཐགེ་བདེ་མི་ཚོར་དཀའ་ངལ་
འཕད་རྒྱྱུ ་ཡིན་སྟབས་ཕིར་ལོག་བས་པ་ན་ིདངསོ་
ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ཆགས་ཡོད། འད་ིན་ིས་ྦགསང་
བེད་ཐབས་མེད་པའི་གནས་ཚྱུལ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད། བདོ་མི་ཚོར་ཕིར་བསྐདོ་ལག་འཁརེ་
སྤད་རྒྱྱུ ར་ཧ་ཅང་དམ་བསྒགས་བེད་བཞིན་
ཡོད། ངས་ག་ོཐསོ་བྱུང་བ་ལརྟ་ན་ལོ་ལརྟ་རྒྱ་
རིགས་ས་ཡ་མང་པ་ོཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པ་བས་
ཏ་ེའཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་འག་ོཐུབ་ཀི་ཡོད། འནོ་
ཀང་བདོ་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ལ་ཕིར་བསྐདོ་ལག་
འཁརེ་སྤད་མེད་པ་ཐག་བཅད་ནས་བཤད་ཐུབ་
པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ཕིར་བསྐདོ་
ལག་འཁརེ་ཐབོ་མཁན་ཉུང་ཤས་ཤིག་ཡོད་པ་ད་ེ
དག་དསུ་བཀག་ནང་ཚྱུན་ཕིར་ལོག་དགོས་པའི་
བཙན་བཀའ་བཏང་བ་དསེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་ཟརེ་རྒྱྱུ ་ད་ེ
ཧམ་བཤད་ཁ་ོན་ཆགས་ཡོད། ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
ཞསེ་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད།། 

བཀའ་དབང་ཉནི་གཉསི་པར་བིས་པ་ལརྟ་འཇུག་པའ་ིདབང་བདནུ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་གནས་མཆོག་
ར་ོར་ེགདན་ད་ུདཔལ་དསུ་ཀི་འཁོར་ལོའི་དབང་
ཆེན་ཐངེས་ ༣༤ པའ་ིབཀའ་དབང་སྩལ་གནང་
མཛད་པའི་དངསོ་གཞི་ཉནི་གཉསི་པར་བིས་པ་
ལྟར་འཇུག་པའི་དབང་བདནུ་སྩལ་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཡང་ཉནི་གུང་ཆྱུ་ཚོད་ ༡༡།༤༠ ཐགོ་རརོ་
གདན་དགའ་ལྡན་འཕལེ་རྒྱས་གླིང་ནས་གསུང་
ཆོས་ར་བར་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་སྤསོ་
སྣསེ་མདནུ་བསུ་དང་བཅས་བཞུགས་ཁི་རིན་པ་ོ
ཆེར་༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་མཚམས་པ་
ལཱིའི་སདྐ་ཀི་ཐགོ་ནས་བཀྲ་ཤིས་པའི་མད་ོགསུང་
འདནོ་དང་། ད་ེརསེ་སོག་པའོ་ིསདྐ་ཀི་ཐགོ་ནས་
ཤེས་རབ་སྙིང་པ་ོགསུང་འདནོ་གནང་རེས་སྨྲ་
བསམ་བརདོ་མེད་དང་། ཉན་ཐསོ་ཞི་འཚོ་མ། 
རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀི་མཆོད་བརདོ། སངས་རྒྱས་
ཆོས་ཚོགས་མ་ལན་གསུམ། གང་གི་ཐུགས་
བརྩ་ེམ་བཅས་གསུངས་རསེ་བཀའ་དབང་གི་སྔནོ་
འགའོི་ང་ོསྤདོ་ད་ུད་ེརིང་དཔལ་དསུ་ཀི་འཁོར་
ལོའ་ིདབང་དངསོ་གཞི་དཀིལ་འཁརོ་ད་ུབཞུགས་
ནས་དབང་བསྐརུ་བ་ལ། བསྐདེ་རིམ་སྒམོ་པ་ལ་
དབང་བར་བདེ་པ་བིས་པ་ལརྟ་འཇུག་པའ་ིདབང་
བདནུ་དང་། རགོས་རིམ་ཉན་བསམ་སྒམོ་པ་ལ་

དབང་བར་བདེ་པའི་དབང་གོང་མ་གསུམ་དང་། 
གངོ་ཆེན་བཞི། སླབོ་མའ་ིགཙོ་བ་ོརྣམས་ལ་སིྦན་
པར་བེད་པའི་ར་ོརེ་སླབོ་དཔནོ་བདག་པ་ོཆེན་
པའོི་དབང་དང་བཅས་བསྐུར་བར་བདེ་པ་ལས། 

ད་ེརིང་བིས་པ་ལྟར་འཇུག་པའི་བདནུ་འབུལ་
རྒྱྱུ ར་བླ་མའི་གནང་སྒརོ་བདག་བསྐེད་དང་། 
བུམ་པ ་བཅས་སྐུ ་གསུང ་ ཐུགས་ཡོངས་སུ ་
རགོས་པ་བཏང་གནང་བ་དང་། བདག་
འཇུག ་ཀང་བཞེས ་གནང་མཛད་པ ་དང་ ། 
ཕི་ཚེས་ ༡༣ ཉནི་༸རྒྱལ་མཆོག་བསལྐ་བཟང་
རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་དབང་གི་ཆོག་བསིྒགས་
མཛད་པའི་སྟངེ་ནས་དབང་གོང་མ་གོང་ཆེན་
དང་བཅས་པ་བདག་བསྐདེ་དང་བུམ་པ་ཐུགས་

དཀིལ་གི་ཐོག་ནས་མཛད་འཆར་སྐརོ་བཀའ་
ཕབེས། གཞན་ཡང་། ནམ་རྒྱྱུན་ངསོ་ནས་
ངསོ་འཛིན་པ་ལ། དཀིལ་འཁརོ་ད་ུའཇུག་
པ་དང་། བང་སྡམོ་དང་། སགྔས་སྡམོ་ལེན་

པ། ཐམས་ཅད་རྣལ་འབརོ་གི་སེམས་བསྐདེ་པ་
རྣམས་གལ་གནད་ཆེན་པརོ་ངསོ་འཛིན་པ་ལརྟ་
ཁ་སང་རྒྱས་པར་སྩལ་ཟནི་པ་དང་། རྩ་རུླང་
ཐིག་ལེའ་ིཉམས་ལེན་དང་། ད་ེདག་ལས་དསུ་
འཁོར་གིས་རུླང་གི་རྣལ་འབརོ་གཙོ་བ་ོཡིན་པ་
དང་། བད་ེགསང་སོགས་ནས་དགའ་བཞིའ་ི
སྐརོ་གཙོ་བརོ་གསུངས་པ་སོགས་ཀི་ཁད་པར་
ཡོད་པ་དང་། གསང་འདསུ་ཀི་སྒྱུ ་ལུས་གཙོ་
བརོ་བདེ་ཅིང་། གསང་འདསུ་ཀི་ལུས་དཀིལ་

གི་ལྷ་ཚོགས་ཀང་ཞལ་ཕིར་ཕོགས་པ་དང་། 
དུས་འཁོར་ལ་དར་དཔྱངས་ནསུ་མ་བརྒྱད་
དང་འབལེ་བ་དང་། གཞན་ཡང་ཕུང་ཁམས་
སྦངོ་བ་སོགས་དང་། སགོ་འཛིན་གི་རུླང་ལ་ཕ་
རགས་མང་ད་ུཡོད་པ་ལས་ཕ་མོར་ཡེ་ཤེས་རུླང་
ཞེས་གསུངས་ཚྱུལ་སོགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
པའི་འདདོ་ཚྱུལ་རྣམས་སྐབས་ཐོག་སོ་སོར་ངོ་
སྤདོ་མཛད་རྒྱྱུ ་ཡིན་ཞསེ་བཀའ་སྩལ། ད་ེརསེ་
བིས་པ་ལརྟ་འཇུག་པའི་དབང་བདནུ་བསྐུར་བར་
བདེ་པ་ལ་བར་ད་ུགཅདོ་པར་བདེ་པའི་བགེགས་
རྣམས་མཐར་སྤོད་པའི་ཕིར་བགེགས་གཏརོ་
བཏང་གནང་བ་སོགས་དང་མཎྜལ་ཕུལ། ད་ེ
ནས་གངས་རི་ར་བས་གསུང་མུར་དད་སིྦན་
ཁག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་རེས་བཀའ་དབང་གི་
དངསོ་གཞི་དབུ་འཛུགས་ཀིས་ཆྱུའི་དབང་དང་། 

ཅདོ་པན་གི་དབང་།  དར་དཔྱངས་ཀི་དབང་། 
རརོ་དལི་གི་དབང་། བརུྟལ་ཞུགས་ཀི་དབང་། 

མིང་གི་དབང་། རསེ་གནང་འདགོས་བཅས་
དབང་བདནུ་རིམ་པར་སྩལ་ཏ་ེཆྱུ་ཚོད་གསུམ་པ་
ཙམ་ལ་བཀའ་དབང་དངསོ་གཞིའི་ཉནི་གཉསི་
པའི་གནང་སྒ་ོམཇུག་ལེགས་པར་གུབ་ཡོད་པ་
བཅས། 
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༸གངོ་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་ལནྷ་ཚོགས་བསྐངས་པ།
༄༅། །འད་ིགའ་ིཆེད་གཉརེ་གསར་
འགོད་པ་བསོད་ནམས་མཚོ་མོ་ལགས་ཀིས་
ས་གནས་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁདོ་དནོ།   
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༦ ཉནི་གནས་
མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུདཔལ་དསུ་ཀི་འཁོར་
ལོའ་ིདབང་ཆེན་ཐངེས་ ༣༤ སྔནོ་འགའོ་ི
བཀའ་ཆོས་ཉིན་གཉིས་པའི་སྐབས་སྔ་དའོི་
སུྒབ་བཞག་ཞལ་འདནོ་གསུང་འདནོ་གནང་
གུབ་བསྟནུ། ཆྱུ་ཚོད་ ༡༢ མ་ཟནི་ཙམ་ལ་
༸གོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཆོས་
ལུགས་འད་མིན་གི་དབུ་ཁདི་དང་བ་ླཆེན། ད་ེ
བཞིན་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་མང་
ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་བཀའ་དནི་སྩལ་ཡོད།
 ད་ེཡང་ཐོག་མར་དགའ་ལྡན་ཕ་ོ
བང་གི་དུང་ཆེ་བསྟན་འཛིན་སྟག་ལྷ་མཆོག་
དང་བཀའ་ཟུར་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
ལས་རིམ་ང་ོསྤདོ་ཞུས་དནོ། ད་ེརིང་འདརི་
དསུ་དབང་ཐངེས་ ༣༤ འཚོགས་བཞིན་
པ་དང་བསྟནུ། ཁ་སང་སིག་ Sikh གི་བ་ླ
ཆེན་བཅྱུ་པ་གུ་ར་ུགྷ་ོབྷནི་སིང་ Guru Go-
vind Singh མཆོག་སྐ་ུའཁུངས་ནས་མི་
ལོ་ ༣༥༠ འཁརོ་བའ་ིདན་རྟནེ་སུང་བརིྩའ་ི
ཆེད། བྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡའེ་ིརྒྱལ་ས་པ་ཊི་ནའ་ི
ནང་མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ཤིག་ཚོགས་ཡོད་
པ་དང་། མཛད་སྒརོ་རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་མོ་
ད་ིམཆོག་ཆེད་ཕབེས་གནང་འདགུ
 དེ་ རིང ་འདིར ་ཁ ་ ཆེའི ་ ཆོས ་
དཔནོ་གཙོ་བརོ་གྱུར་བའི་ཆོས་ལུགས་སྣ་
ཚོགས་ཀི་དབུ་ཁིད་ཁག་ལནྷ་འཛོམས་གནང་
ཡོད། ཅསེ་ལནྷ་འཛོམས་ང་ོསྤདོ་གནང་གུབ་
བསྟནུ། ཐགོ་མར་པན་ཇབ་ཨམཏིྶར་Am-
ritsar གསེར་གི་ལ་ྷཁང་གི་གཙོ་འཛིན་དང་ 
Jathedar Akal  Takht ཞསེ་པའ་ིསིག་
ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ཀི་སྡ་ེཚན་གི་བླ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་
གུ་ར་ུབ་ྷཅན་སིང་ Giani Gurbachan 
Singh  མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
། ད་ེནས་ཁ་ཆེའ་ིཆོས་དཔནོ་མོ་ལ་ན་ཨ་སི་

ནརུ་རེ་མན་ Maulana Asinur Rehman 
མཆོག་གིས་སྨནོ་ལམ་དང་སྦྲགས་གསུང་
བཤད་གནང་རསེ་གཅརེ་བུ་བའི་ཆོས་དཔནོ་
ཨ་ཅརྱ་ལོ་ཀཤེ་མི་ན་ུ Acharya Lokesh 
Muni མཆོག་དང་ཧནི་དའུ་ིབ་ླཆེན་སྭ་མི་
ཅིཏྣནྡ་སརསྭཏ་ི Swami Chidanand 
Sarasvati མཆོག་སོགས་ཀིས་སྨནོ་ལམ་
དང་གསུང་བཤད་གནང་བསྟནུ།  ༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ད་ེརིང་
འདརི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལནྡ་འདས་མངནོ་
པར་རོགས་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གནས་ཁད་
པར་ཅན་འདརི་ལོ་སྟངོ་ཕག་གཉསི་རིང་ནས་
བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀི་རསེ་འབང་པ་མཁས་པ་
དང་གུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་མང་པ་ོཞིག་ཞབས་

ཀིས་བཅགས་ཏ་ེབིན་གི་རླབས་ཡོད། ད་ེརིང་
གནས་ཁད་པར་ཅན་འདརི་ཆོས་བརྒྱྱུད་གཙོ་
ཆེ་ཁག་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་དབུ་ཁིད་ཕབེས་ཡོད་
པར་ངསོ་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་།
 ཁ ་ སེང ་ངོས ་རང་པ ་ ཊི ་ནར ་
འབོར་སྐབས་བྷི་ ཧཱར་མངའ་སྡའེི ་སིྤ ་ཁབ་
བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་ཕི་ཚེས་ ༥ དང་ ༦ 
ཉིན་སིག་ཆོས་ལུགས་ཀི་བླ་ཆེན་བཅྱུ ་པ་
གུ་རུ་གྷ ་ོབྷིན་སིང་མཆོག་གི་འཁུངས་ཚེས་
དསུ་དན་འཁེལ་ཏ་ེལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཚོགས་
འདགུ   ཁངོ་ཚོའ་ིམི་སྣ་ཁག་གཅིག་འདརི་
གནས་མཆོག་ར་ོརེ་གདན་ད་ུཡོང་རྒྱྱུ ་རེད་

ཅསེ་གསུངས་སོང་། ངསོ་ཀིས་དརེ་དགའ་
བསུ་ཡོད། ཅསེ་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ེརིང་འདརི་
མང་ཚོགས་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་སིག་དང་ཁ་
ཆེ། གཅརེ་བུ་བ། ཧནི་ད་ུབཅས་ཆོས་ལུགས་
ཁག་གི་དབུ་ཁིད་རྣམ་པས་གཅིག་གྱུར་ཐགོ་
བམས་བརྩེ་ཞེས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་
གསུངས་སོང་། འད་ིང་ཚོ་ཚང་མས་སེམས་
ལ་འཇགོ་དགསོ་པ་ཞིག་རེད།
 ད་ེརིང་འདརི་ཆོས་བརྒྱྱུད་མི་འད་
བའ་ིདབུ་ཁདི་འཛོམས་ཏ་ེངསོ་ཀིས་ཁདེ་རང་
ཚོའ་ིམདནུ་ད་ུཞུ་རྒྱྱུར། ཆོས་ལུགས་མཐུན་
སིྒལ་ཟརེ་དསུ་མཁས་པ་ོདང་སྙན་པ་ོམིན་
པར་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚྱུན་དབར་ལ་ྟགུབ་དང་
གཞི་ལམ་སོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཐགོ་མི་འད་

བ་གང་ཡོད་པ་ད་ེདག་གསལ་པ་ོབཟསོ། མི་
འད་བ་ཡོད་ཀང་ཆོས་ལུགས་ཚང་མའི་གཙོ་
བ་ོབམས་བརྩེ་སོགས་ཀི་བསླབ་བ་ད་ེདག་
གཅིག་གྱུར་ཡིན་པ་ད་ེང་ཚོས་ངོས་འཛིན་
གསལ་པ་ོབས་ཏ།ེ ཁམས་དང་མོས་པ་མི་
འད་བ་ལ་ལངས་ཕགོས་མི་འད་བ་དགོས་ཀི་
ཡོད། ངསོ་ཀིས་དསུ་རྒྱྱུན་ད་ུའད་ིལརྟ་བཤད་
ཀི་ཡོད། སྟནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་
བསྟན་པ་སིྤའི་རསེ་འབང་པ་ཡིན་ནའང་ནང་
ཁུལ་ད་ུབསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་ཆྱུང་གི་སྒ་ོནས་ཉན་
ཐསོ་དང་། རང་རྒྱལ། བང་སེམས་ཀི་ཐགེ་
པ་གསུམ་དང་། མད་ོསྡ་ེཔ་དང་། བ་ེབག་སྨྲ་

བ། སེམས་ཙམ་པ། དབུ་མ་པ་ཞསེ་ལ་ྟགུབ་
ཀི་ཐོག་ནས་མི་འད་བ་བཞི་གསུང་བཞིན་
ཡོད།
 བཅོམ་ལནྡ་འདས་ཀི་རསེ་འབང་
པ་གཅིག་པ་རེད། འནོ་ཀང་ཁམས་དང་
མོས་པ་མི་འད་བ་ཡོད་སྟབས་ཐགེ་པ་གསུམ་
དང་ལ་ྟགུབ་མི་འད་བ་གུབ་མཐའ་བཞི་གསུང་
བཞིན་ཡོད། འཛམ་གླངི་འདའི་ིསྟངེ་མི་དངུ་
ཕྱུར་བདནུ་བཅྱུ་ཡོད་པའི་ཁདོ་ཁམས་དང་
མོས་པ་མི་འད་བ་ཡོད་པར་བརྟནེ། ཆོས་
བརྒྱྱུད་མི་འད་བ་དགསོ་ཀི་ཡོད། འནོ་ཀང་
ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་མི ་བཟང་པ ོ་དང་
བམས་བརྩེ་ལྡན་པ་བེད་དགོས་པ་དང་། 
གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཕན་གགོས་བདེ་དགསོ་
པའ་ིབསབླ་བ་གཅིག་གྱུར་ཆགས་ཡོད། དརེ་
བརྟནེ་ངསོ་རང་མ་ཤི་བར་གསོན་པའི་རིང་
ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་ཡོང་ཆེད་འབད་
བརྩནོ་བདེ་ཀི་ཡིན།  ཆོས་གགོས་རྣམ་པ་ཚོ་
ཡིན་ནའང་ཕགོས་དང་མཚམས་གང་ད་ུཡོད་
ཀང་དམིགས་ཡུལ་འདི་སུྒབ་པར་ད་བར་
ཧུར་ཐག་གནང་བ་བཞིན་ད་དངུ་མུ་མཐུད་
ཧུར་ཐག་གནང་རོགས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
 འཕགས་པའི་ཡུལ་འདརི་ལོ་སྟངོ་
ཕག་གསུམ་ལྷག་ནས་རྒྱ་གར་རང་གི་ནང་
ལ་ྟགུབ་མི་འད་བའི་ཆོས་བརྒྱྱུད་མང་པ་ོཞིག་
བྱུང་ཡོད། རིམ་པས་རྒྱ་གར་གི་ཕི་ལོག་ནས་
ཛོ་ར་ཛུ་དནི་ Zoroastrian དང་། ཇིའུ། 
Jew ཡེ་ཤུ།  Christian ཁ་ཆེའ་ི Islam 
ཆོས་བཅས་རྒྱ་གར་ནང་སླབེས་ཡོད།  དངེ་
འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟངེ་ལྟ་སྐབས་རྒྱ་གར་ནི་
ཆོས་ལུགས་གཙོ་ཆེ་བ་ཚང་མ་ཡོད་པའི་ལུང་
པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། འནོ་ཀང་ཆོས་ལུགས་
ཕན་ཚྱུན་དབར་འཆམ་མཐུན་ཡོང་བཞིན་
ཡོད། རྙགོ་ག་ཕན་བུ་ཡོང་སདི་པ་རེད། མི་
དངུ་ཕྱུར་བཅྱུ་ལགྷ་ཡོད་པའི་ལུང་པའི་ནང་། 
ནང་པའི་ཆོས་སདྐ་ལ་བཤད་ན་རྒྱ་གར་གི་མི་
ཚང་མ་བང་ཆྱུབ་སེམས་པ་མིན་པ་དང་ཉནོ་

མོངས་དགུ་གསུམ་གི་གཞན་དབང་ད་ུཡོད་པ་
གཅིག་པ་རེད།
 རྙགོ་ག་ཕན་བུ་བཟ་ོམཁན་ཡོང་
གི་རེད། སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཐགོ་ནས་བཤད་ན་རྒྱ་
གར་ན་ིའཛམ་གླངི་འདའིི་སྟངེ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ 
༢༠༠ ཙམ་ཡོད་པའ་ིནང་། ཆོས་བརྒྱྱུད་
ཚང་མ་འཆམ་མཐུན་ཐོག་མཉམ་གནས་
བས་ཏ་ེབསདྡ་ཡོད། ད་ེཡང་ཆབ་སདི་ཀི་
དགོས་མཁོར་མིན་པར་ལོ་སྟངོ་ཕག་གཉསི་
གསུམ་རིང་ལྟ་གུབ་མི་འད་བའི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་
འད་མིན་མཉམ་སྡདོ་བདེ་བཞིན་པ་ན་ིའཛམ་
གླངི་འདའིི་སྟངེ་ཁད་ད་ུའཕགས་པ་ཞིག་རེད་
བསམ་དན་གི་འདགུ
 ཕགོས་གཅིག་ནས་རྒྱ་གར་ནང་
ད་དངུ་མུ་མཐུད་ནས་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་འད་མིན་
དབར་མཛའ་མཐུན་ཡོད་པ་ད་ེམུ་མཐུད་
ནས་ས་བརྟན་ཡོང་ཆེད་དང་། འཛམ་གླངི་
སིྤ་ལ་མིག་དཔ་ེསྟནོ་ཐུབ་པ་ཞིག་བདེ་དགོས། 
དརེ་བརྟནེ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་འཛམ་གླིང་
འདིའི་སྟངེ་གི་མི་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་བཅྱུ་ལྷག་
ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་ཞབས་
འདགེས་བསུྒབ་རྒྱྱུ ་གཅིག་ན།ི ཆོས་ལུགས་
མཐུན་སིྒལ་ཡོང་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་
ཡོད་སྟབས། ཚང་མས་ད་ེགནང་རོགས་ཞསེ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཐུགས་ར་ེཆེ། ཞསེ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།
 དེ་རེས་པན་ཇབ་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མི་ཇག་ཇིཏ་སིང་མཆོག་གིས་སིག་
ཆོས་ལུགས་ཀི་བླ་ཆེན་བཅྱུ་པ་གུ་རུ་གྷ་ོབྷནི་
སིང་མཆོག་སྐ་ུའཁུངས་ནས་ལོ་ ༣༥༠ 
འཁོར་བའི་དན་རྟནེ་ཆེད་དངུལ་གི་ཊམ་ཀ་
ཞིག་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད། མཐར་མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་ཆོས་ཕགོས་ཀི་དབུ་
ཁདི་དང་བ་ླཆེན། ད་ེབཞིན་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པར་
མཇལ་དར་རེ་གསོལ་སྩལ་མཛད་རསེ་སྔནོ་
འགའོི་བཀའ་ཆོས་འཕ་ོསྐངོ་མཛད་ཡོད་པ་
བཅས།།

དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་བདོ་མིའ་ིདཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པའ་ིཟབ་སྦངོ་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢༩ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གིས་

ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་གླིང་གི་ཉ་ེའགམ་
ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའི་ར་ས་དབུས་སྣ་ེལེན་
འབལེ་མཐུད་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་བདོ་

མིའ་ིདཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པའ་ིཟབ་
སྦངོ་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ ད་ེཡང་
ཐངེས་འདིར་ཟབ་སྦངོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་བདོ་མི་གཞནོ་སྐསེ་ཁག་གཅིག་
ལ་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཆིག་
སིྒལ། གསར་གཏདོ། རང་ཁ་རང་གསོ། 
བཅས་བཀའ་ཤག་གི་ལ་ྟགུབ་གསུམ་ནས་རང་
ཁ་རང་གསོའི་ལས་གཞིའི་ཐགོ་ཧ་ཅང་གལ་
གནད་ཆེན་པརོ་གཟིགས་ནས་ཐངེས་འདརི་
ཟབ་སྦངོ་ད་ེལ་ྟབུ་གོ་སིྒག་གནང་ཡོད་སྟབས།  
ཟབ་སྦངོ་བ་རྣམས་ནས་ཀང་ཟབ་ཁདི་གནང་
སབྐས་སྣདོ་ཀི་སྐནོ་གསུམ་དང་བལ་བའ་ིཐགོ་
ནས་རིག་པ་འགིམས་ཏ་ེདནོ་གཉརེ་གནང་
གལ་ཆེ་སྐརོ་དང་།   བདོ་མིའ་ིདཔལ་
འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པ་ཞིག་འཛུགས་རྒྱྱུའ་ི

དམིགས་ཡུལ་ན་ིསབྐས་གངོ་མའ་ིབཀའ་ཤག་
གིས་འཆར་གཞི་བང་སིྒག་ཡོད་ཀང་། ད་
ཆ་དངསོ་སུ་ཚོགས་པ་ད་ེའད་ཞིག་འཛུགས་
ཐུབ་རྒྱྱུ འི་མཚམས་ལ་བསླབེས་ཡོད་སྟབས་
ཟབ་སྦངོ་ད་ེལ་ྟབུ་ཐངེས་དང་པ་ོཆགས་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས། དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་བྱུང་རིམ་དང་། ལས་
ཁུངས་དའེི་ཁབ་ཁངོས་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐབེས་རྩའེི་བྱུང་རིམ་སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་
།  ད་ེཡང་ཟབ་སྦངོ་ད་ེཉདི་གུབ་མཚམས་
ཟབ་སྦངོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་མི་
འག་ོ ༦ ནས་ ༧ བར་དག་འདམེ་གིས་རིང་
མིན་གསར་འཛུགས་གནང་རྒྱྱུ འི་བདོ་མིའི་
དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པའ་ིལས་བདེ་
ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ གཞན་

ཡང་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
ཟབ་ཁིད་གནང་མཁན་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་
དང་དཔལ་འབརོ་བསྟ་ིགནས་ཁང་གི་ཡན་
ལག་ལས་ཁུངས་ IIBF ཀི་འགན་འཛིན་
སྐ་ུཞབས་ཇ་ེཀ་ེརཱཇ་པུ་ཏ་ི Mr. J.K. Rajput 

ལགས་དང་། ཚོགས་མི་ཡིན་པ་སྐ་ུཞབས་
ཨེ་སི་ཀ་ེཤརྨ་ Mr. S.K Sharma ལགས་
བཅས་རྣམ་གཉིས་དང་ཐུག་འཕད་གནང་
ནས་ཟབ་སྦངོ་སྐརོ་ག་ོབསྡརུ་གནང་འདགུ་པ་
བཅས།།
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སྟནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཁབ་འཇུག་གི་སུྤལ་པ་ཡིན་པའ་ིབཀའ་སླབོ་སྩལ་སོང་ཟརེ་བ་ད་ེབདནེ་པ་རྩ་བ་ནས་མ་རེད།
༄༅། །འད་ིགའེ་ིཆེད་གཉརེ་གསར་
འགོད་པ་བསོད་ནམས་མཚོ་མོ་ལགས་ཀིས་
ས་གནས་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་
དནོ།   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
༩ ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༣ ཡོལ་ཙམ་ཐགོ་
དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་ཐངེས་ ༣༤ པའ་ིག་ོ
སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་
གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་དང་ཆོས་
སྐོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་རྣམ་གཉིས་དབུ་
བཞུགས་ཐགོ་གསར་གོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་
བསྐངོ་ཚོགས་གནང་སྐབས་ཐགོ་མར་ཨིན་
ཇི་དང་ཧནི་དའི་ིསདྐ་ཡིག་ཐགོ་གསར་འགདོ་
པ་རྣམས་ལ་གསུང་དནོ།
 ད་ེརིང་འདརི་གསར་འགདོ་ལནྷ་
ཚོགས་ཁྱུག་ཙམ་བསྡ་ུབསྐངོ་བདེ་དགསོ་པའ་ི
རྒྱྱུ ་མཚན་ན།ི དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་ཐངེས་ 
༣༤ དསུ་ཚོད་ཕདེ་ཀ་གུབ་ཟནི་པ་རེད། ད་
བར་ཁོན་ཡོངས་ཀི་གནས་སྟངས་གསར་
འགོད་པ་བརྒྱྱུ ད་མང་ཚོགས་ལ་མཁེན་
རྟགོས་བཟ་ོདགསོ་པ་ཞིག་མཐངོ་སོང་། ད་
ཕན་གང་ས་ཅི ་ཐད་ནས་ཧ་ཅང་བསྐལ་

པ་བཟང་པ་ོདང་། མཐུན་རྐནེ་འཛོམས་
པ།ོ ག་སིྒག་པ་ོབྱུང་སོང་། གཙོ་བ་ོ༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྐུ་
བསོད་དབང་ཐང་དང་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི་

ཉག་གཅིག་ལ་བརྟནེ་ནས་རེད། ད་ེབཞིན་
མཐུན་རྐེན་ག་སིྒག་བདེ་མཁན་དང་དཀའ་
ལས་རྒྱག་མཁན་མང་པ་ོཡོད། གང་ལརྟ་ད་
བར་ལས་དནོ་ཆ་ཚང་ག་སིྒག་པ་ོབྱུང་བར་
ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབྱུང་། ཐགོ་མར་
ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་བས་པ་ལརྟ་ན་ཆོས་ཞུ་བ་
འབུམ་གཅིག་དང་ཕདེ་ཀ་ཙམ་ཚོད་དཔག་
བས་པ་ཡིན།
 ད་ེསའྔི་གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་

སབྐས་ང་ཚོས་ཆོས་ཞུ་བ་འབུམ་གཅིག་དང་
ཕེད་ཀ་ནས་གཉིས་བར་འབོར་རྒྱྱུ འི་ཚོད་
དཔག་བས་ནས་ཞུས་ཡོད། འནོ་ཀང་ཉནི་
ཤས་ནས་ཆོས་ཞུ་བ་ཉནི་རེ་བཞིན་ཇ་ེམང་ད་ུ

འབརོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། གངས་ཐ་ོཆེད་
མཁས་མི་སྣས་ཚོད་དཔག་གནང་བ་ལརྟ་ན་
བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་སུ་དབེ་འགོད་བས་
ཟིན་པ་རྣམས་བརིྩས་པ་ཡིན་ན་ཆོས་ཞུ་བ་
འབུམ་གཉསི་ཟནི་ཡོད་ཚོད་གསུང་གི་འདགུ
 ད་ལྟ་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ཀི་
དབེ་འགདོ་བས་པའ་ིནང་བཞི་ཁ་ིབརྒྱད་སྟངོ་
ལགྷ་ཙམ་ལས་མེད། དའེ་ིཁངོས་དཔུང་
རྟགས་མཁོ་བའི་རིགས་མ་གཏགོས་སིྤར་

བཏང་མི་མང་གཞན་གངས་ཐའོི་ནང་ཚྱུད་
མེད། ད་ེབཞིན་ཕིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༨༠ 
ཞུས་ཡོད་པ་ད་ེད་ཆ་ ༩༠ ག་ོགངས་ཆགས་
ཀི་འདགུ་ལ་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱྱུ ད་དང་རྒྱ་
གར་ཆོས་ཞུ་བ་ཡང་གང་ཙམ་འབརོ་འདགུ   
ཆོས་ཞུ་བ་མང་ཚོགས་ཁདོ་ནས་ཀང་ག་
སིྒག་ལས་དནོ་ཐགོ་ལབ་གླངེ་གནང་མཁན་
ཡང་ཧ་ལམ་བྱུང་མ་སོང་བར་བརྟནེ་ག་སིྒག་
གང་ལེགས་བྱུང་སོང་སམྙ་བཞིན་ཡོད།
 ཐངེས་འདརི་གསར་འགོད་ལནྷ་
ཚོགས་ཞུ་དགསོ་དནོ་གཙོ་བ་ོན།ི ཐངེས་
འདའིི་གསུང་ཆོས་སབྐས་སྐུ་མདནུ་ནས་སྟནོ་
པ་བཅོམ་ལནྡ་འདས་ཁབ་འཇུག་གི་སུྤལ་པ་
རེད། ཅསེ་བཀའ་སྩལ་མཛད་ཡོད་སྐརོ་གི་
གནས་ཚྱུལ་རྒྱ་གར་གསར་ཤོག་ཁག་གཅིག་
ནང་ཐནོ་སྟབས་རྒྱ་གར་མཧཱ་རཱཤཊ་མངའ་
སྡའེ་ིཁུལ་གི་རྒྱ་གར་གི་ད་ལིད་ Dalit ནང་
པ་ཁག་གཅིག་གིས་གསར་ཤོག་ད་ེདག་གི་
ལས་ཁུངས་སུ་ཕིན་ནས་འཆལ་གཏམ་ད་ེ
འད་སྤལེ་བ་ནི་རྩ་བ་ནས་ངོས་ལེན་བེད་
ཐབས་མེད་པའི་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པའོི་ཞི་
རལོ་བས་འདགུ   དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོ་དསུ་

དབང་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་ངོས་ནས་ཀང་
གསར་ཤོག་ནང་ཐནོ་པའི་འཆལ་གཏམ་གི་
གནས་ཚྱུལ་དརེ་ལན་འདབེས་བདེ་རྒྱྱུ ་གལ་
ཆེན་པརོ་མཐངོ་ནས་ད་ེརིང་གསར་འགོད་
ལནྷ་ཚོགས་འད་ིག་ོསིྒག་ཞུས་པ་ཡིན།
 ད་ེཡང་སྔནོ ་ད ུ་ཞུས་པ་བཞིན་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་སྟནོ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁབ་འཇུག་
གི་སུྤལ་པ་རེད། ཅསེ་ད་ེའདའ་ིབཀའ་སླབོ་
རྩ་བ་ཉདི་ནས་སྩལ་བ་བྱུང་མེད།  སིྤར་
ཧིན་དྷུའི་ཆོས་ལུགས་ནང་ནས་ཁག་གཅིག་
གིས་སྟནོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁབ་འཇུག་གི་
འཇུག་པ་བཅྱུའི་ནང་ནས་བཅྱུ་པ་ད་ེརེད་
ཅསེ་ཡོངས་གགས་བརདོ་སལོ་ཡོད།  དརེ་
ང་ཚོས་སྐནོ་བརདོ་དང་རྟགོས་བརདོ་གང་
ཡང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡོད་མ་རེད། འནོ་ཀང་ད་ལན་
སྐུ་མདནུ་གིས་ད་ེལྟར་གསུང་པ་རེད་ཅེས་
འཁོད་པ་ད་ེབདནེ་པ་མ་རེད་ཅེས་ནན་ཏན་
ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།  ཞསེ་གསར་འགདོ་
ལནྷ་ཚོགས་སབྐས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།།

ལས་བདེ་ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །འད་ིགར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁདོ་དནོ། བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀི་སླབོ་ཡོན་སྡ་ེཚན་ཆེད་ལས་བདེ་གཉསི་སྡ་ེ
ཚན་འགན་འཛིན་དང་ལས་ཁུངས་ད་ོདམ་
པའི་གནས་རིམ་ཚད་མཉམ་ཆོད་གན་ཐགོ་
བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ན། གཤམ་གསལ་ཆ་
རྐནེ་ཚང་ཞིང་ལོ་གཅིག་རིང་ཆོད་གན་ཐགོ་
ཞབས་འདགེས་ཞུ་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༧ འགངས་
མེད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་འཚང་སྙན་
འབུལ་འཐུས།
ཀ། ཀམ་པུ་ཊར་ཁད་ལས་པ། (1 Computer 
Programmer)
ཤེས་རིག་སླབོ་ཡོན་སྡ་ེཚན་གི་དགོས་མཁོ་
དང་བསྟནུ་ཏ་ེད་ཡོད་གངས་མཛོད་ཐགོ་བཟ་ོ
བཅསོ་དང་ཡར་རྒྱས། གཞན་ཡང་གནས་
ཚྱུལ་བདག་ཉར་དང་དཔྱད་ཞིབ་བ་བད་ེབཟ་ོ
རྒྱྱུ །
༡༽ ཤེས་ཚད། ཨེམ་སི་ཨེ་ལག་འཁརེ་
ཡོད་པ་དང་། བདོ་ཨིན་གཉསི་ཀ་ལགྕས་
པར་རྒྱག་ཐུབ་པ།
༢༽ ལས་དནོ་ཐགོ་ཉམས་མངོ། ཀམ་པུ་
ཊར་གངས་མཛོད་བཟ་ོཕགོས་ཐད་ཉམས་
མངོ་ཡོད་པ།
༣༽ ལོ་ཚད་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
༣༡ ཉནི་རང་ལོ་ ༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་། 
༤༠ ལས་མ་བརལ་བ་དགསོ།
༤༽ ལས་འགན་འག་ོའཛུགས། ༢༠༡༧ ཟླ་ 
༢

༥༽ ཕགོས་ཐབོ། ཟླ་རེར་སྒརོ་ ༢༥་
༧༠༠།༠༠ ༼ཁང་ག་ླཚྱུད་ཡོད།༽
ཁ། ཀམ་པུ་ཊར་ད་ུགངས་ཐ་ོའཇུག་མཁན། (1 
Data Entry Staff)
༡། ཤེས་ཚད། ཉུང་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་
གཉསི་ཐནོ་ཞིང་བདོ་ཨིན་གཉསི་ཀ་ལྕགས་
པར་རྒྱག་ཐུབ་པ།
༢། ལས་དནོ་ཐགོ་ཉམས་མངོ་། ཀམ་པུ་
ཊར་གི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའི་ཐགོ་ཉུང་
མཐར་ཟླ་བ་ ༦ ཉམས་མངོ་ཡོད་པ།
༣། ལོ་ཚད་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ 
ཉནི་རང་ལོ་ ༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་། ༤༠ 
ལས་མ་བརལ་བ་དགསོ།
༤༽ ལས་འགན་འག་ོའཛུགས། ༢༠༡༧ ཟླ་ 
༢
༥༽ ཕགོས་ཐབོ། ཟླ་རེར་སྒརོ་ ༢༥་
༡༠༠།༠༠ ༼ཁང་ག་ླཚྱུད་ཡོད།༽
 གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཆ་རྐནེ་
ཚང་རིགས་ནས་རང་ཉིད་ཀི་འཚང་སྙན་
མཉམ་གཤམ་འཁོད་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་
ཁག་ལ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ནམ་གཞུང་ཞབས་ཟུང་དུང་གནས་རིམ་
ཡན་སུ་རུང་གིས་དག་མཆན་ལས་དམ་
འཁདོ་པ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༧ 
འགངས་མེད་གཤམ་འཁོད་ཁ་བང་ཐོག་
ཕུལ་འབརོ་ཟནི་པ་དགསོ་རྒྱྱུ །
༡། ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁརེ་ 
(Marks Sheet and Degree Certificate) 
གི་ང་ོབཤུས།

༢། དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་
བུ་དང་པ་ོདང་གཉསི་པ། སིྒག་མཐུན་དཔྱ་
དངུལ་འབུལ་འབབ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦།༡༢།༣༡ 
བར་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་དཔྱ་དབེ་ཀི་ཤོག་
གངས་མཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས།
༣། རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིལག་
འཁརེ་ (RC)གི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་
ཁིམས་མཐུན་དསུ་འགངས་ཞུས་པའི་ཤོག་
བུ་མཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས།
༤། སྡ་ེཚན་གཞན་ད་ུལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་
ཚེ་ལས་ཡུལ་སྡ་ེཚན་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའ་ི
ངསོ་སྦརོ་ང་ོམ་ཡོད་དགསོ།
ད་ོབདག་སོ་སོར་འབལེ་བ་གནང་བདའེ་ིསདླ་
ཁ་བང་དང་། གླགོ་འཕནི།(email) ཁ་པར་
ཨང་ (Phone) བཅས་འཚང་སནྙ་ནང་ཁ་
གསལ་བཀདོ་དགསོ། དསུ་བཀག་ནང་ཚྱུད་
ཕུལ་འབརོ་ཟནི་པའ་ིའཚང་སནྙ་ཁག་ལ་འད་ི
ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་སྦྲགས་འསོ་ཆོས་ལྡན་
པ་ཚོར་མཐའ་མའི་ངག་རྒྱྱུ གས་ཆེད་བར་
ལན་འབུལ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ན། ངག་རྒྱྱུགས་སབྐས་
ལག་འཁརེ་དང་ཡིག་ཆ་ང་ོམ་ཁག་མཉམ་
འཁེར་དགོས་པ་བཅས་ཀི ་ཡོངས་ཁབ་
གསལ་བསྒགས་སུ།།

Secretary (Database Application)

Department of Education (CTA)

Gangchen Kyishong

P.O. Dharamsala 176215

District – Kangra, H.P.

ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིཀ་
ཁ་ག་ངའ་ིལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་དང་པརོ་གསུང་

བཤད་གནང་བ།
༄༅། །དངེ་སབྐས་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་
ར་ོརེ་གདན་ད་ུདཔལ་དསུ་ཀི་འཁོར་ལོའི་
དབང་ཆེན་ཐངེས་ ༣༤ སོྩལ་བཞིན་པའ་ི
སབྐས་དང་བསྟནུ། ཕི་ཚེས་ ༡༠ ཉནི་རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་པའི་མཐོ་རིམ་སླབོ་
མའི་སླབོ་ཕུག་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ 
རྒྱལ་སིྤའི་ཀ་ཁ་ག་ངའི་ལྷན་ཚོགས་ཐངེས་
དང་པ ོའི ་སྐུ ་མགོན་གཙོ་བ ོར་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་འདགུ
 ད་ེཡང་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བདོ་
དང་ལ་དགྭས། སོག་པ།ོ འབུག བལ་ཡུལ་
བཅས་ནས་མཁས་དབང་ཁག་གཅིག་ཕབེས་
པ་དང་། སབྐས་དརེ་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་གི་གལ་གནད་
སིྤ་དང་། ལགྷ་པར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རྩལ་སུྤག་ཐགོ་ནས་
བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་འཛིན་སྐོང་སྤལེ་གསུམ་
གནང་ཕགོས་སྐརོ་དང་། སདྐ་ཡིག་ཇི་འད་
ཞིག་ཡིན་ཡང་མི་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛིན་ཡོང་
ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཟརེ་བ་ན།ི སདྐ་ཡིག་ད་ེབཀལོ་སྤདོ་
བེད་མཁན་གི་མི་རབས་རན་པ་ཚོས་མི་
རབས་གཞནོ་པ་རྣམས་ལ་རྒྱྱུས་སྤདོ་ཇི་ལརྟ་
བདེ་ཐུབ་མིན་དང་། རྒྱྱུད་སྤདོ་གང་བས་
པ་ད་ེདག་མི་རབས་གཞོན་པ་ཚོས་གཅེས་
འཛིན་ཇི་ལྟར་བདེ་མིན་ལ་རག་ལུས་ཡོད་

སྐརོ་སོགས་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས། ཐངེས་
འདིར་སླབོ ་ཕུག་ཁག་གཅིག་གིས་འབད་
བརྩོན་ལ་བརྟནེ་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་རང་བཞིན་
ལྡན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ད་ེལྟ་བུ་ཞིག་གོ་སིྒག་
གནང་ཐུབ་པར་བསགྔས་བརདོ་ཀང་གནང་
འདགུ  ཕགོས་མཚྱུངས་མཁས་དབང་
ཚོས་སོ་སོའི་ས་གནས་ནང་ཀ་ཁ་ག་ངའི་ཡི་
གེར་གཞི་བཅོལ་བའི་སྐད་ཡིག་དའེི་གནས་
སྟངས་སྐརོ་འགལེ་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད།  
སདྐ་ཡིག་ད་ེཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཐགོ་ནས་
གཅེས་འཛིན་གནང་གལ་ཆེ་སྐརོ་གསུངས། 
ད་ེབཞིན་སྐབས་དརེ་ཧི་མཱ་ལ་ཡ་ནང་པའི་
ཚོགས་པའི་དུང་ཆེས་གསུང་བཤད་གནང་
འདགུ ལནྷ་ཚོགས་ཀི་མཐའ་མར་དང་
བླངས་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོ
ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་དམིགས་
བསལ་སྐུ ་མགནོ་བཅས་ནས་མཇལ་དར་
དང་ཕག་འཁརེ་ཕུལ་འདགུ་པ་བཅས།།
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འབས་ལྗངོས་སོག་གཡུང་དུང་གླངི་དགནོ་པའ་ིདབུ་འབདེ་མཛད་སྒ།ོ
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་
༡༤ ནས་རྒྱ་གར་བང་ཤར་འབས་ལྗངོས་
མངའ་སྡའེི་ཡང་སྒང་ད་ུམཁན་པ་ོཡོན་ཏན་
རྒྱ་མཚོས་གསར་བཞེངས་མཛད་པའི་སོག་
གཡུང་དུང་གླིང་དགོན་པའི ་དབུ་འབེད་
སྔནོ་འགོའི་མཛད་སྒའོི ་སྟ་གོན་ཀུན་རིག་
ལས་བཞི་རྒྱྱུ ན་ལྔའི་སིྦན་སགེ་དབུ་འཛུགས་
གནང་སྟ་ེཕི་ཚེས་ ༢༨ ཉནི་མཇུག་གུབ་
པ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༢༩ ཉནི། སྐབས་ར་ེ
སྨན་རིའི་དཔནོ་སླབོ་འཕིན་ལས་ཉ་ིམ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་དང་། སྐབས་ར་ེདཔལ་ལནྡ་ཁ་ི
བརྟན་ནརོ་བུ་རྩའེི་མཁན་པ་ོབསྟན་པ་གཡུང་
དུང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག དཔལ་ལནྡ་ཁ་ིབརྟན་
ནརོ་རྩའེི་དཔནོ་སླབོ་ཚངས་པ་བསྟན་འཛིན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག སོག་གཡུང་དུང་གླངི་
གི་མཁན་པ་ོཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག ད་ེབཞིན་ད་ུཞུ་རི་ཞིང་གཡུང་དུང་
ཀུན་གགས་གླངི་གི་དགནོ་བདག་དག་ེབཤེས་
ཉ་ིམ་སེང་གི་མཆོག ལ་དགྭས་གཡུང་དུང་

ལྷ་རྩེའི་དགོན་བདག་དགེ་བཤེས་ལུང་རིག་
ཉ་ིམ་མཆོག བནོ་སིྤ་དག་ེབཤེས་སྨནོ་ལམ་
མཐར་ཕིན་ལགས་དང་། བནོ་སིྤ་བ་ར་ཚེ་
དབང་བཀྲ་ཤིས་ལགས། བཀྲ་ཤིས་དབང་
འདསུ་ལགས། དཔལ་གཤེན་བསྟན་སནྨ་
རིའ་ིགླངི་དང་། དཔལ་ལནྡ་ཁ་ིབརྟན་ནརོ་

རྩ།ེ ཞུ་རི་ཞིང་གཡུང་དུང་ཀུན་གགས་གླངི་
བཅས་ཀི་ག་ྭཚང་གི་གཉརེ་པ་རྣམ་པ་གཙོས་
པའི་དགེ་འདནུ་པ་དུག་ཅྱུ་ལྷག་ཅིག་ཆེད་
ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་དང་ཕོགས་མཐའ་

ཁག་ནས་སྐུ་མགནོ་རྣམ་པ་གཙོས་པའི་དད་
ལནྡ་མང་ཚོགས་བཞི་བརྒྱ་ལགྷ་འཛོམས་ཏ།ེ 
གངོ་ཚེས་ ༢༩ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ 
ནས་ ༡༢ བར་སོག་གཡུང་དུང་གླངི་དགནོ་
པའི་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུབཀྲ་ཤིས་མངའ་
དབུལ་རབ་གནས་ཚོགས་པ་དང་།

 ཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༢ ཐགོ་སྐབས་ར་ེ
སནྨ་རིའི་དཔནོ་སླབོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
ཚེ་སུྒབ་བ་རི་མའི་བཀའ་དབང་བཀའ་དནི་
བསྩལ་ཏ་ེཉནི་གཉསི་པའ་ིམཛད་རིམ་མཇུག་

གུབ་པ་དང་།     ཉནི་གསུམ་པ་སྟ་ེཕི་ཚེས་ 
༣༠ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་  ༩།༣༠ ཐགོ་
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོའབས་ལྗངོས་མངའ་སྡའེི་
སོ་ནམ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་སོག་གཡུང་དུང་
གླིང་ད་ུཞབས་སོར་འཁོད་ད་ེགཙྱུག་ལག་
ཁང་དབུ་འབེད་གནང་སྟ་ེབཀྲ་ཤིས་པའི་
ཚིག་བརདོ་གསུང་རསེ་སུ་མཛད་སྒ་ོདངསོ་
གཞི་ཚོགས་ཡུལ་ད་ུསྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོའབས་
ལྗངོས་མངའ་སྡའེི་སོ་ནམ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་
དང་། སྐབས་ར་ེསནྨ་རིའ་ིདཔནོ་སླབོ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག དཔལ་ལནྡ་ཁ་ིབརྟན་ནརོ་རྩའེ་ི
མཁན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག དཔནོ་སླབོ་ཚངས་
པ་བསྟན་འཛིན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་འབས་
ལྗངོས་མངའ་སྡའེ་ིདུང་ཆེ། བནོ་སིྤ་རྣམ་པ་
གཉསི། ས་གནས་རངོ་དཔནོ། ས་གནས་
ཁམིས་དཔནོ། ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླངི་གི་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཙོས་པའི་ཚོགས་སྡ་ེ
ཁག་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།  དགནོ་
སྡ་ེཁག་གི་བ་ླསུྤལ་དགེ་འདནུ་སྡ་ེདང་ཕགོས་

མཐའ་ཁག་ནས་ཆེད་ཕབེས་གནང་བའི་དད་
ལནྡ་མང་ཚོགས་བཅས་འད་ུའཛོམས་གནང་
སྟ་ེསོག་གཡུང་དུང་གླིང་གི་མཁན་པ་ོཡོན་
ཏན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་མཛད་སྒའོི་ང་ོསྤདོ་
དང་དགོན་པ་གསར་བཞེངས་མཛད་པའི་
བརྒྱྱུད་རིམ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེ
རསེ་མཁན་པ་ོབསྟན་པ་གཡུང་དུང་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་གནང་། ད་ེརསེ་
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོའབས་ལྗངོས་མངའ་སྡའེི་
སོ་ནམ་བླནོ་ཆེན་ Som Nath Poudyal 
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་རེས་སུ་
ཀུན་རིག་ལས་བཞི་རྒྱྱུ ན་ལྔའི་སིྦན་སགེ་གི་
དཀིལ་འཁོར་མེ་ཐབ་འཁིས་སུ་ཕབེས་ནས་
གུབ་མཆོད་སྨནོ་ལམ་གསུང་སྟ་ེབཀྲ་ཤིས་
བད་ེལེགས་ངང་ད་ུསོག་གཡུང་དུང་གླིང་
གི་དགོན་པའི་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོམཇུག་
ལེགས་པར་གུབ་པ་བཅས།།

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་༸གངོ་ས་མཆོག་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་། ད་ེབཞིན་བྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡའེ་ིགཞུང་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༧ 
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡ ཙམ་ལ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དསུ་འཁོར་དབང་
ཆེན་ད་ུབཅར་བའི་ཆོས་ཞུ་བ་ཡོངས་ལ་ཕི་
ལོ་གསར་པའི་འཚམས་འད་ིཞུས་པ་དང་
སྦྲགས་གསུང་དནོ། ད་ེརིང་ང་ཚོ་འདརི་
གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀིས་གོ་སིྒག་ཞུས་པའི་དསུ་འཁརོ་

དབང་ཆེན་ཐངེས་ ༣༤ ཐགོ་བཅར་རྒྱྱུའ་ི
བསྐལ་བཟང་གི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཐོབ་ཡོད། 
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཇི་ལྟར་སྔནོ་ནས་
གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་བཀའ་བཞསེ་
བཟང་པ་ོསྨིན་སྩལ་ཐོབ་པ་ནི་ཧ་ལས་པའི་
བསོད་ནམས་ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་
བཞིན་ཡོད། ཆོས་ཞུ་བ་ཚོར་འགུལ་བཞུད་
སབྐས་དང་ཉ་ེལམ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དངུལ་
ལོར་བརེ་སྒྱུ ར་གི་ཁིམས་སིྒག་གསར་པ་
གཏན་འབབེས་གནང་བར་བརྟནེ་དཀའ་

ངལ་ཏན་ཏན་འཕད་ཡོད་ཀང་ཚང་མ་
འདིར་བད་ེའབརོ་བྱུང་ཐུབ་པ་དརེ་ཧ་ཅང་
དགའ་པ་ོབྱུང་། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ངོས་ནས་དསུ་དབང་གོ་སིྒག་ཆེད་ཆྱུ་དང་
གླགོ འཕདོ་བསྟནེ། དབུ་གུར་སོགས་གང་
ཅིའི་ཐད་ནས་མཐུན་འགྱུར་གང་ཐུབ་ཞུས་
ཡོད། ཐངེས་འདའི་ིདསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་
ན་ིནམ་རྒྱྱུན་དང་མི་འད་བར་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ངསོ་ནས་གཏངོ་ཕདོ་ཆེན་པའོི་ཐགོ་

ཉམ་ཐག་ཁངོས་དང་རས་གསོ་ཁང་ད་ུཡོད་
པའི་རན་རནོ་དསུ་དབང་ཞུ་ར་ུབཅར་འདདོ་
ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དསུ་དབང་ཞུ་རྒྱྱུའི་མཐུན་
འགྱུར་སྦར་ཡོད། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ངསོ་ནས་གང་ཅིའི་ཐད་མཐུན་འགྱུར་སྦར་
རྒྱྱུ འི ་འབད་བརྩོན་བེད་བཞིན་ཡོད་ཀང་
། ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་ནསུ་པས་མ་འདང་བ་
དང་མ་ལྕགོས་པ་བྱུང་ཡོད་ཚེ་བཀའ་ཤག་གི་
ཚབ་ཞུས་ཏ་ེདགངོས་སེལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་
རེས་ཕོགས་གང་ཅིའི་ག་སིྒག་སོགས་ཀི་
ཐོག་ཡག་པ་ོའག་ོབཞིན་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་
འདགུ་པ་མ་ཟད། གནམ་གཤིས་ཀང་ཧ་

ཅང་ཡག་པ་ོསྟནོ་བཞིན་འདགུ ད་ེདག་ཚང་
མ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐུའི་དབང་ཐང་
དང་བིན་རླབས་ལ་བརྟནེ་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་
རེད། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དནི་བ་ླ
མེད་ད་ུཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཐངེས་འདའི་ིདསུ་
དབང་ཐགོ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༩༠ ནས་ཆོས་
ཞུ་བ་འབུམ་གཉསི་མ་ཟིན་ཙམ་འབརོ་རྒྱྱུའི་
ཚོད་དཔག་བདེ་བཞིན་ཡོད། ད་ལའྟ་ིཆར་
གསུང་ཆོས་ར་བ་ཨ་མའི་ནང་ཆོས་ཞུ་བས་
ཁངེས་ཡོད་སྟབས།  ཟུར་ད་ུགསུང་ར་ཆྱུང་
བ་གཉསི་བཙྱུགས་ཡོད་པ་ད་ེགཉསི་ཀང་ཆ་
ཚང་ཁངེས་ཏ།ེ ཆོས་རའ་ིཕིར་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་
ལམ་གཡས་གཡོན་ད་ུཆོས་ཞུ་མཁན་ཡང་
མང་དག་མཐངོ་རྒྱྱུ ་འདགུ
 ད་ེབཞིན་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་
བརྒྱྱུད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པས་འགན་
ཁུར་འགོ    གཞིས་ཆགས་ཁག་བཅ་ོལའྔ་ི
ནང་བརྙན་འཕནི་བརྒྱྱུད་དསུ་འཁོར་དབང་
ཆེན་ཞུ་ཐུབ་བཞིན་ཡོད། གཞིས་ཆགས་
ཁག་ནས་ར་ོར་ེགདན་ད་ུཕབེས་མ་ཐུབ་ཀང་
བརྙན་འཕནི་བརྒྱྱུད་ནས་དསུ་འཁོར་དབང་
ཆེན་ཞུ་ཐུབ་པར་འཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།   
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་
ཀིས་དསུ་འཁོར་དབང་ཆེན་ཐད་ཀར་རྒྱང་
སིང་ཞུས་པ་ད་ེགཟིགས་མཁན་མི་འབུམ་
གཅིག་དང་ཕེད་ཀ་བརལ་བཞིན་འདུག 
དརེ་བརྟནེ་བདོ་མི་གཙོ་བརོ་གྱུར་བའི་དད་
ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་ཚོ་ས་ཕགོས་གང་ད་ུབཞུགས་
ཡོད་ཀང་དསུ་འཁོར་དབང་ཆེན་ཞུ་འདདོ་
ཡོད་ན་ཞུ་ཐུབ་པའ་ིབཟ་ོལ་ྟབུ་འདགུ

 ཐངེས་འདིའི་དསུ་འཁོར་དབང་
ཆེན་ཐགོ་བདོ་ནས་ཆོས་ཞུ་བ་ད་ེཙམ་ཕབེས་
ཐུབ་མེད་ཀང་། ཉ་ེཆར་༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས། བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོས་སྨནོ་ལམ་
བརྒྱབ་ཚེ་དསུ་འཁོར་དབང་ཆེན་གི་བིན་
རླབས་ཐོབ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་སླབོ་
བཀའ་དནི་སྩལ་ཡོད། འད་ིན་ིཧ་ཅང་བསལྐ་
བ་བཟང་པ་ོརེད། དརེ་བརྟནེ་བདོ་ནང་གི་
བདོ་མི་ཚོར་ཡང་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
འཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
 བོད་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ངོས་
ནས་དསུ་དབང་གོ་སིྒག་ཞུ་དགོས་དནོ་ནི་
འཛམ་གླངི་སིྤ་ཡོངས་ནང་ཞི་བད་ེཡོང་ཆེད་
དང་། གཙོ་ཆེ་བདོ་བསྟན་པ་ཆབ་སདི་ཀི་སིྤ་
པའ་ིབསོད་ནམས་གསོག་ཆེད་ཡིན། དརེ་
བརྟནེ་སིྤ་པའི་བསོད་ནམས་གངོ་འཕལེ་ཡོང་
ཐབས་སུ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཐུགས་སྨནོ་གནང་
དགསོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།
 ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས།  ངསོ་
ལ་ལག་རྟགས་ཡག་ཤོས་ད་ེསེམས་པ་བཟང་
པ་ོབ་རྒྱྱུ ་ད་ེཡིན།   ཞསེ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་ད་ེདག་དངསོ་
སུ་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཚེ་ཁོང་ལ་གསོལ་རས་
ཡག་ཤོས་ད་ེཡིན་ཞེས་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་
བཞིན་ཡོད་སྟབས། ང་ཚོས་དསུ་རྟག་ཏུ་
ཁངོ་གི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་ཕབེས་
དགོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། 
ད་ེབཞིན་མང་ཚོགས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་
སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་རྒྱྱུར་ཐུགས་སྨནོ་
གནང་རོགས་ཞེས་བཀའ་ཤག་ནས་འབདོ་
སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ༸གངོ་ས་མཆོག་སྐ་ུཁམས་
དྭངས་གསལ་ཡིན་པ་ཚང་མས་གཟིགས་

ཐུབ། ཉ་ེཆར་ར་སར་པདྨ་བཀདོ་པ་དང་
འཕན་པསོ་བརྟན་བཞུགས་སྐབས་མགོན་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་དགུང་གངས་བརྒྱ་ལྷག་
བཞུགས་རྒྱྱུ འི་བསྐལ་བཟང་གི་ཞལ་བཞེས་
ཐབོ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབྱུང་། 
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ནི་བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་ཙམ་མ་ཟད་འཛམ་
གླིང་གི་མི་མང་ས་ཡ་མང་པསོ་དགའ་མོས་
ཧ་ཅང་ཞུ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ད་ེན་ི
ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོར་མཚོན་ན་ཧ་ཅང་བསྐལ་
པ་བཟང་པ་ོརེད། ཅསེ་དང་། ཡང་སདི་
སྐོང་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་སིྤ་
དང་། ལགྷ་པར་བྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡ་ེགཞུང་ལ་
དསུ་དབང་སབྐས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་གསུང་དནོ། 
རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ཀི་དསུ་རྒྱྱུ ན་ད་ུ
མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་སྙངི་ཁུང་རསུ་པའ་ི
གཏངི་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།   ལགྷ་
པར་བྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་
ཞབས་ན་ིཏ་ིཤི་ཀུ་མཱར་མཆོག་ཆེད་མངགས་
གནས་མཆོག་ར་ོརེ་གདན་ད་ུཕབེས་ནས་
གོ་སིྒག་ལས་དནོ་གང་འད་འག་ོམིན་ཐད་
གཟགིས་ཞིབ་གནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་ག་ྷཡ་
རངོ་དཔནོ་སོགས་ཀིས་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭའི་
སུང་སྐབོ་ཐགོ་མཐུན་འགྱུར་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
གནང་འདགུ་པས་ཁོང་ཚོར་ཡང་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
 ཕོགས་མཚྱུངས་དུས་འཁོར་
དབང་ཆེན་གི་ཡོན་བདག་རྣམ་པས་སིྦན་
བདག་བེད་རྒྱྱུ ་བྱུང་བ་ནི་ཧ་ཅང་བསྐལ་པ་
བཟང་པ་ོཞིག་རེད། ད་ེབཞིན་དསུ་འཁརོ་
དབང་ཆེན་སབྐས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་


