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དབུ་མའ་ིལམ་ན།ི

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། 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་
ཞུས་པའི་དཔལ་དསུ་ཀི་འཁོར་ལོའི་དབང་
ཆེན་ཐངེས་ ༣༤ པའ་ིཉནི་དང་པརོ་ཞགོས་
པ་ཆྱུ་ཚོད་ ༧ ཐགོ་རརོ་གདན་རྣམ་རྒྱལ་
གྲྭ་ཚང་ཕན་བད་ེལེགས་བཤད་གླིང་གི་ཡན་
ལག་དགའ་ལྡན་འཕལེ་རྒྱས་གླིང་བཞུགས་
གནས་ཕ་ོབྲང་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརྒྱྱུ ད་དནོ་
གུབ་མཆོག་དང་བ ོད་མི ་མང་སིྤ ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་
འཕལེ་མཆོག སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག 
དསུ་དབང་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་
གཙོ་དང་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐོག་
ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་བཅས་ཀིས་སྤསོ་
སསེ་སྔུན་བསུས་ཏ་ེདསུ་འཁོར་དབང་ཆེན་
གི་ཆོས་རའི་བཞུགས་ཁིའི་རྒྱབ་ཏུ་བཞེངས་
པའི་དསུ་འཁོར་ལྷ་ཁང་ནང་ཆིབས་བསྒྱུར་
གིས་དསུ་འཁོར་བླ་མའི་རྣམ་འབོར་དང། 
དསུ་འཁོར་བདག་བསྐེད་མཛད་པ་དང་། 
ད་ེརསེ་ཆོས་རའི་བཞུགས་ཁི་རིན་པ་ོཆེར་
ྋཞབས་སོར་འཁདོ་ད་ེདཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་
ལོའི་དབང་ཆེན་གི་སླབོ་མ་རསེ་འཛིན་དབུ་

འཛུགས་མ་བསྐངས་གོང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ 
༦༩ ནས་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་སྐ་སེར་ཕ་ོམོ་
ཆིག་འབུམ་བརྒལ་བ་རྣམས་འད་ུའཛོམས་
ཐོག་རྒྱྱུ ན་ཆགས་གསུམ་པ་དང་ཤེས་རབ་
སྙངི་པ་ོགསུང་འདནོ་དང་དསུ་འཁརོ་སགྔས་
ཀི་སྙིང་པ་ོཕངེ་འཁོར་གཅིག་གསོག་སུྒབ་
གནང་གུབ་བསྟུན་ཆོས་ཞུ་བ་ཚོར་བཀའ་

སླབོ་ཕབེས་དནོ། གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ར་ོར་ེ
གདན་ན།ི ལོ་ང་ོསྟངོ་ཕག་གཉསི་ལགྷ་ཙམ་
རིང་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་གནས་གཞི་རྩ་
ཆེན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ལ། གང་ལགས་ཤེ་ན། 
བཅམོ་ལནྡ་འདས་སངས་རྒྱས་པའི་མཛད་པ་
མཛད་ས་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ཆགས་

ཡོད་སྟབས། གནས་འད་ིཉདི་ནང་པའ་ི
རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་རགོས་ཀིས་གནས་འདི་ཧ་
ཅང་རྩ་ཆེན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་
ཡོད། ནམ་རྒྱྱུན་པཎ་གུབ་བཅྱུ་བདནུ་གི་ནང་
ནས་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་ཀིས་
ཀང་ཉམས་གསོ་གནང་བའི་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཡོད། 
མདརོ་ན་པཎ་གུབ་ད་ེདག་གིས་ཞབས་ཀིས་

བཅགས་ཤིང་། ད་ེབཞིན་གུབ་ཆེན་ས་ར་ཧ་
ལ་སོགས་པའི་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་
གུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅྱུ་ཕལ་མོ་ཆེ་ཞབས་ཀིས་
བཅགས་ཡོད་ཀི་རེད། གཞན་ཡང་ང་ཚོ་
བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་ཀི་སྔནོ་གི་ལོ་ཙཱ་བ་
དག་གིས་དངསོ་གནས་དཀའ་བ་ད་ུམ་ཁྱད་

ད་ུབསད་ནས་འཕགས་པའི་ཡུལ་ད་ུབགདོ་
ནས་སངས་རྒྱས་ཀིས་བཀའ་དང་། ད་ེཡང་
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ད་ིམ་མེད་པ་
ད་ེཉིད་བདོ་ད་ུདར་སྤལེ་མཛད་མཁན་གི་
ལོ་ཙཱ་བ་ཕལ་མོ་ཆེ་ཡང་འདིར་ཞབས་ཀིས་
བཅགས་ཡོད་ངེས་པས་གནས་ཁྱད་པར་
ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ད་ེལརྟ་གནས་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུ
དཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའ་ིདབང་ཆེན་ཐངེས་ 
༣༤ པ་བ་རྒྱྱུ ་དང་། དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་
བདེ་ས་མང་ཤོས་ཀི་གནས་ཤིག་ཀང་ཆགས་
ཡོད། ངསོ་ཀིས་དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་བདེ་
སྐབས་གམ་བཅར་ཕན་བད་ེལེགས་བཤད་
གླངི་ད་ུ༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུཕངེ་བདནུ་པ་བསལྐ་
བཟང་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་དསུ་ནས་དསུ་འཁོར་གི་
ཆོ་གའི་རིགས་༸རྒྱལ་དབང་རང་ཉདི་ཀིས་
མཛད་པ་དང་། དསུ་འཁརོ་གི་གར་ཐིག་
དབངས་གསུམ་དང་བཅས་པ་ཞྭ་ལུ་སོགས་
ལ་ཁུངས་བཏུགས་པ་གནང་སྟ།ེ དསུ་འཁརོ་
གི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་གནང་
མཁན་ཇ་ོནང་དང་། ཞྭ་ལུ་གཉསི་གཙོ་བ་ོ
ཆགས་ཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་རསེ་དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའི་དབང་ཆེན་གི་
སླབོ་མ་རསེ་འཛིན་དབུ་འཛུགས་མཛད།།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་

ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༩ ནས་ཕི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༡ 
བར་ལྡ་ིལིར་གནད་ཡོད་མི་ས་མཇལ་འཕད་དང།    
གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུདཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་
ལོའ་ིདབང་ཆེན། ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་གི་གངོ་ཁྱརེ་པཱུ་
ནའེ་ིནང་རནེ་གཞི་བས་པའ ིMaharashtra In-
stutute of Technology ཞསེ་པའ་ིགཙྱུག་ལག་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་སླབོ་ཕུག་བད་ེདནོ་ཚོགས་པས་
ག་ོསིྒག་གནང་བའ་ི 7th National Conclave 
of Indian student Parliament Inspiring 
Youth: Strengthening Democracy ཞསེ་པའ་ི
བག་ོགླངེ་ཚོགས་འདརུ་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱྱུ ་
བཅས་ཀི་ཆེད་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་སྦལེ་པ་ོམཆོག་གཞུང་
འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས།

༄༅། །དཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའ་ིདབང་ཆེན་
ཐངེས་ ༣༤ བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་ག་ོསིྒག་
གནང་བཞིན་པ་ལརྟ་སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཙོ་སྦལེ་པ་ོམཆོག་གཞུང་འབྲལེ་ཕབེས་རྒྱྱུ ་བཞིན། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསྟན་འཕལེ་མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༣༠ ཉནི་གི་ཕི་ད་ོར་ས་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱྱུད་
ཕབེས་ཐནོ་གནང་སྟ་ེཕི་ཚེས་ ༣༡ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོལྡ་ི
ལི་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱྱུད་ཕབེས་ཐནོ་གིས་ད་ེཉནི་
དགངོ་མོ་ར་ོར་ེགདན་ད་ུཕབེས་འབརོ་དང་། ད་ེ
ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ བར་ར་ོར་ེ
གདན་ད་ུབཞུགས་འཇགས་གནང་རྒྱྱུ །
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་
ཚོགས་མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༧ 
ཉིན་ར་ས་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱྱུ ད་ཕབེས་ཐོན་
གནང་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེནས་ཕི་ཚེས་ ༨ ཉནི་ལྡ་ིལི་
ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱྱུད་ཕབེས་ཐནོ་གིས་ད་ེཉནི་ར་ོ
ར་ེགདན་ད་ུཕབེས་འབརོ་གནང་སྟ་ེཕི་ཚེས་ ༡༥ 
བར་ར་ོར་ེགདན་བཞུགས་འཇགས་གནང་རྒྱྱུ །
ཕི་ཆེས་ ༡༦ ཉནི་ཚོགས་གཙོ་སྦལེ་པ་ོམཆོག་
ར་ོར་ེགདན་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱྱུ ད་ཕབེས་ཐོན་
གནང་སྟ་ེལྡི་ལིར་དགོང་ད་ོཕབེས་འབོར་གནང་
རྒྱྱུ ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༡༧ ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་མཁའ་
ལམ་བརྒྱྱུད་ཕབེས་ཐནོ་གིས་ད་ེཉནི་ར་སར་ཕབེས་
འབརོ་གནང་རྒྱྱུ ་བཅས།།

ལགྷ་བསདྡ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ ༡༤ མགགོས་མྱུར་རིྩས་ལེན་རྒྱྱུའ་ིསྐརོ་ག་ོབསྡརུ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢༦ ཉནི་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་
ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མིའི་
ནསུ་ཤུགས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཁང་Ministry 

of Human Resource Development                                
གི ་ སླ ོ བ ་ གྲྭ འི ་ ཤེ ས ་ ཡོ ན ་ ཚ ན ་ པ འི ་
དུ ང ་ ཆེ ་ སྐུ ་ ཞ བ ས ་ ཨ ་ ནི ལ ་ སྲྭ ་ རུ བ ་                                            

Shri. Anil Swarup མཆོག་གི་ལས 
ཁུངས་སུ་བཅར་ནས་ཁངོ་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་སླབོ་དསུ་རསེ་མ་འགོ་མ་འཛུགས་སྔནོ་

ད ུ་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་ཁྱབ་
ཁངོས་ལགྷ་བསདྡ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ ༡༤ ད་ེདག་
སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པས་རིྩས་ལེན་རྒྱྱུར་

ག་སིྒག་ཇི་ལརྟ་གནང་བཞིན་པའི་གནད་དནོ་
སྐརོ་གོ་བསྡུར་སྦྱངས་བཤད་གནང་བ་མ་
ཟད། དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་ཁྱབ་
ཁངོས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་དང་གཞན་བདོ་མིའི་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་བཅས་ཀི་ཤེས་ཡོན་གནས་སྟངས་
སྐརོ་གསལ་བཤད་གནང་འདགུ
སིྤར་དུང་ཆེ ་མཆོག་ལས་འགན་འདིའི ་
ཐོག་ད་ལྟ་བསྐ་ོགཞག་གནང་འཕལ་ཡིན་
ཡང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་བཏནོ་གནང་
བའ་ིབསམ་འཆར་དང་།   དགོས་འད།ི  
གསལ་བཤད་སོགས་ལ་ཧ་ཅང་ད་ོསང་ཆེན་
པསོ་གསན་འཇོག་གནང་བ་དང་སྦགས།  
ཁངོ་གིས་ངསོ་ནས་ལས་དནོ་ད་ེཚགས་ཚྱུད་
དང་ལམ་ལྷངོས་ལྡན་པ་ཡོང་རྒྱྱུ ར་མཐུན་
འགྱུར་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་
སྐརོ་གསུངས། 
གཞན་ཡང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་སྐབས་

དརེ་དུང་ཆེར་མོན་གྷ་ོགཏན་སླབོ་དབུ་བརྙསེ་
ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ ༥༠ འཁརོ་བའ་ིརསེ་
དནེ་གི་ལེགས་སྐེས་ཕག་རགས་ཤིག་ཕུལ་
ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ད་བར་བདོ་མི་
བཙན་བོལ་བ་རྣམས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཡར་
རྒྱས་ཐགོ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ཧ་ཅང་
གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་དརེ་བཀའ་དནི་
རསེ་དན་ཡང་ཞུས་འདགུ
ཐངེས་འདིར་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
དང་ལྷན་འབྲལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་
གཞནོ་བསལྐ་བཟང་མགནོ་པ་ོལགས་སོགས་
ལནྷ་བཅར་ཞུས་འདགུ །

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་དཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའ་ིདབང་ཆེན་ཐངེས་ ༣༤ པའ་ིསླབོ་མ་རསེ་
འཛིན་སབྐས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༸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།
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2     4th January 2017 TIBEATN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ ཕི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༤

༸གངོ་ས་མཆོག་སྟནོ་པ་རསེ་དན་གི་སྐདེ་མོས་
ཚལ་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༨  
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡ ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ནས་མཁའ་ལམ་
བརྒྱྱུ ད་རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་བྷི་ཧར་མངའ་
སྡའེི་རྒྱལ་ས་པ་ཊི་ནཱར་༸ཞབས་སོར་བད་ེ
བར་འཁདོ་སབྐས་གནམ་ཐང་ད་ུམངའ་སྡའེི་

སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ནི་ཏིཤ་ཀུ་མཱར་ 
Nitish Kumar མཆོག་གིས་འཚམས་
འདའི་ིཕབེས་བསུ་ཞུས་ཡོད།
ད་ེརསེ་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་སིྤ་ཁྱབ་
བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་ལྷན་ཁུལ་དརེ་ཡོད་
པའི་སྟནོ་པ་རསེ་དན་གི་སྐདེ་མོས་ཚལ་ད་ུ
ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས། སབྐས་དརེ་ཐགོ་མར་
༸གོང་ས་མཆོག་དང་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་རྣམ་
གཉིས་ཀིས་སྟནོ་པ་རསེ་དན་གི་སྐེད་མོས་
ཚལ་ད་ུཡོད་པའ་ི Karuna Stupa ཞསེ་པའ་ི
མཆོད་རནེ་གི་མདནུ་ད་ུསང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེ
མཛད། སབྐས་དརེ་ནང་པའ་ིདག་ེའདནུ་པ་
ཁག་གཅིག་གིས་པཱ་ལིའི་སདྐ་ཐགོ་སྨནོ་ལམ་
གསུང་འདནོ་གནང་བསྟནུ། རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་
ཚང་གི་དགེ་འདནུ་པ་རྣམས་ཀིས་བདོ་སྐད་
དང་། ད་ེརསེ་ཉ་ིཧངོ་གི་སདྐ་ཐགོ་སྨནོ་ལམ་
གསུང་འདནོ་གནང་།
ད་ེརེས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་ལ་སིྤ་
ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་བཞུགས་གནས་
སུ་གདན་ཞུས་ཀིས་ཉིན་གུང་ལྗགས་སྨིན་
འདགེས་འབུལ་དང་སྦགས་ཆྱུ་ཚོད་ཕདེ་ཀ་
ལགྷ་ཙམ་རིང་བཀའ་མོལ་མཛད། སབྐས་
དརེ་མངའ་སྡའེི ་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་གཞོན་
པ་དང་གནད་ཡོད་མི་ས་ཁག་གཅིག་ཀང་
ཕབེས་ཡོད། ད་ེནས་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་
མཆོག་གིས་༸གངོ་ས་མཆོག་པ་ཊི་ནཱ་གནམ་
ཐང་ད་ུཕབེས་སྐལེ་ཞུས།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ 
༣ ཙམ་ལ་༸སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྷ་ཡ་གནམ་ཐང་ད་ུ
༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་ས་གནས་རོང་
དཔནོ་དང་ཉནེ་རགོ་འག་ོདཔནོ། རྒྱ་གར་
གི་གནད་ཡོད་མི་ས་ཁག་གཅིག དསུ་འཁརོ་
དབང་ཆེན་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་
གཙོ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་

དག་ེལེགས་མཆོག་དང་། ཚོགས་གཞནོ་
འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐོང་དབང་
ཕྱུག་མཆོག་བཅས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེ
ལེན་ཞུས།
ད་ེནས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གནས་
མཆོག་རརོ་གདན་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཕན་
བད་ེལེགས་བཤད་གླིང་གི་ཡན་ལག་དགའ་

ལྡན་འཕལེ་རྒྱས་གླིང་བཞུགས་གནས་ཕ་ོ
བྲང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་ཕབེས་
ལམ་གཡས་གཡོན་ད་ུདད་ལནྡ་སེར་སྐ་མང་
ཚོགས་ཀིས་ལག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་
དར་དང་མཆོད་རས་ས་ཚོགས་ཐགོས་ཏ་ེརུ་
སྟར་བསིྒགས་ནས་སྤ་ོསེམས་རབ་ཏུ་འཁལོ་
བ་དང་འབྲལེ་སྐུའི ་བམས་བརྩེའི་མཐོང་
གལོ་གི་དཀིལ་འཁརོ་མཇལ་ཁ་ཞུས་པ་དང་
ལནྷ་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།།

དཔལ་འཁརོ་དབང་ཆེན་ཐངེས་ ༣༤ པའ་ིག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་
གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་སྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 
༤ ཉནི་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་གི་དསུ་
དབང་གསུང་ཆོས་ར་བའི་ནང་དསུ་དབང་
གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་གསར་འགོད་ལནྷ་
ཚོགས་ཤིག་སྐངོ་ཚོགས་གནང་སོང་།

ད ེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན ་གི ་ཕེད་ཡོལ་ཆྱུ ་
ཚོད་ ༣།༣༠ ཐགོ་དཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་
ལོའ་ིདབང་ཆེན་ཐངེས་ ༣༤ ག་ོསིྒག་
ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་
ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་དང་ཚོགས་
གཞོན་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐོང་
དབང་ཕྱུག་མཆོག་གཉསི་དབུ་བཞུགས་ཐགོ 
གཞུང་དང་གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་ཕི་ནང་
གི་གསར་འགོད་པ་འད་ུའཛོམས་སུ་དསུ་
དབང་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གིས་གསུང་དནོ། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དཔལ་
དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའ་ིདབང་ཆེན་དབུ་འཛུགས་
མཛད་ནས་སླབོ་མ་རསེ་འཛིན་དང་ས་ཆོག 
ས་གར་སོགས་གུབ་ཟནི་པ་དང་། སང་ཉནི་
ཕེད་ཡོལ་ནས་སྔནོ་འགའོི་གསུང་ཆོས་ལ་
སྤདོ་འཇུག་ཆེན་མོ་དང་། སྒམོ་རིམ་བར་
པའ་ིགསུང་ཆོས་བསྩལ་རྒྱྱུ ། ད་ེརསེ་དསུ་
འཁོར་དབང་ཆེན་གི་སྟ་གོན་སོགས་དབང་
ཆེན་བང་སིྒག་ཏ་ེའག་ོརྒྱྱུ ་རེད། ངས་རྒྱས་

པ་ཞུས་མ་དགོས་པར་ང་ཚོའི་མཛད་རིམ་
ད་ེདག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ད་རྒྱའི་
ཐགོ་གཟིགས་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཕགོས་
གང་སར་ཡོད། ད་ེརིང་འདརི་དམིགས་
བསལ་ཞུ་རྒྱྱུར། ཐངེས་འདའི་ིདསུ་དབང་
འདི་བཞིན་བདོ་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་དང་
ཡོན་བདག་ཉ་ིཤུ་རྩ་གངས་ཤིག་མཉམ་རུབ་
ཞུས་ཡོད་པ་དང་དའེི་ཆེད་ཚོགས་ཆྱུང་ཟུར་
འཛུགས་ཞུས་ཡོད། ད་བར་ག་སིྒག་ཆ་ཚང་
ཐོག་མའི་འཆར་གཞི་ལྟར་ཡག་ཐག་ཆོད་

དཀའ་ངལ་མེད་པའ་ིཐགོ་ཕིན་ཡོད། ཐངེས་
འདིའི་ག་སིྒག་ཐགོ་ཕགོས་གང་ས་ནས་ག་
སིྒག་པ་ོཡོང་དགསོ་དནོ་ན་ིརྒྱ་གར་གི་མངའ་
སྡ་ེགཞུང་དང་ས་གནས་རོང་ལས་ཁུངས་
ནས་མི་ཆའི་མཐུན་རྒྱྱུར་ཙམ་མིན་པར་འག་ོ

གནོ་ཕནོ་ཆེ་བཏང་སྟ་ེམཉམ་རུབ་ཞུས་ཡོད། 
དརེ་བརནེ་ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་
དསུ་དབང་ག་ོསིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ངསོ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་སྦགས། བསགྔས་
བརདོ་ཀང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཐངེས་འདའི་ིདསུ་
དབང་ཐགོ་བདོ་ནས་ཆོས་ཞུ་བ་མང་པ་ོཞིག་
ཕབེས་འདདོ་ཡོད་ཀང་ཕབེས་ཐུབ་མེད་པ་
དང་། ཁག་གཅིག་ཕབེས་ཐུབ་ཡོད་ཀང་
དསུ་བཀག་གཅིག་གི་ནང་ཕིར་ལོག་བེད་
དགསོ་པའ་ིགནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ཆོས་དད་རང་
དབང་ཡོད་ལུགས་བཤད་ཀི་ཡོད་ཀང་། སོ་
སོའི་དད་པ་ཡོད་སའི་བ་ླམའི་དུང་ནས་ཆོས་
ཞུས་མ་བཅྱུག་པ་དང་ཁོང་གི་སྐུ་པར་ཉར་
མི་ཆོག་སྟབས། ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་
ལུགས་ཤོད་བཞིན་པ་ད་ེད་ིརགས་ཀི་རང་
བཞིན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། བདོ་མིར་དམ་
བསྒགས་དང་བཀག་སྡམོ་བེད་རྒྱྱུ ་ད་ེདག་
རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་དང་ས་གནས་གཞུང་
རང་གི་སདི་བྱུས་ཡིན་མིན་ཞིབ་ཕ་ཞུ་དཀའ་
ཡང་། གང་ལརྟ་འད་ིལརྟ་བདེ་རྒྱྱུ ་ན་ིཧ་

ཅང་ཐབས་སྐ་ོཔ་ོརེད། དརེ་ང་ཚོར་ཧ་ཅང་
བླ་ོཕམ་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། གནད་དནོ་
གཞན་ཞིག་ནི་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་དངུལ་
ལོར་གི་ཐོག་དམ་བསྒགས་བེད་རྒྱྱུ ་སྟབས་
འཁལེ་བར་བརནེ། མང་པ་ོཞིག་གིས་ད་ེ
རྐེན་པས་དསུ་དབང་ཚྱུགས་ཐུབ་མིན་དང་
ག་མ་སིྒག་པ་ཡོང་རྒྱྱུ འི ་ཐོག་དི་བ་འདི་
མཁན་དང་དགོངས་ཚྱུལ་ཡོད་མཁན་བྱུང་
ཡོད། ད་ེརིང་འདརི་གསལ་པརོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཞིག་
ལ་དསུ་དབང་འཚོགས་རྒྱྱུ ་དང་ག་སིྒག་ཞུ་

རྒྱྱུར་དངུལ་ལོར་གི་རྐནེ་པས་དཀའ་ངལ་ཆེ་
བ་རིགས་གང་ཡང་བྱུང་མེད། 
ལས་དནོ་ཆ་ཚང་འཆར་གཞིའི་ཐོག་འག་ོ
ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་། གཉསི་ནས་མངའ་སྡའེ་ི
གཞུང་ནས་ཆོས་ཞུ་བ་ཚོར་དངུལ་འདནོ་
རྒྱྱུ འི་མཐུན་རྐེན་སྦྱར་ཆེད་དངུལ་འདནོ་
འཕུལ་ཆས་ཉི་ཤུ ་ཐམ་པ་ཟུར་འཛུགས་
གནང་བ་ཙམ་མ་ཟད། འཕུལ་ཆས་ད་ེདག་
གི་ནང་དངུལ་ལོར་འབལོ་པ་ོཡང་འདུག 
དརེ་བརནེ་དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་
བྱུང་མེད། མི་མང་ངསོ་ནས་ཀང་དའེ་ིཐགོ་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཆེ་བ་ཡོང་
གི་མི་འདགུ ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ད་ེརིང་
འདིར་གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུ ད་ལམ་གི་མི་ས་
མང་པ་ོཞིག་ཕབེས་ཡོད་པར་བརནེ། གསར་
འགྱུར་ཙམ་མིན་པར་མང་ཚོགས་ལ་བརྒྱྱུད་
ལམ་འདིའི་བརྒྱྱུ ད་དམིགས་བསལ་འབདོ་
སྐལུ་དནོ་ཚན་གསུམ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།
༡༽ ང་ཚོས་གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་ག་སིྒག་རྒྱ་
ཆེ་ཞུས་ཡོད། གུར་དང་ཤིང་ཁང་སོགས་
མང་པ་ོག་སིྒག་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ེཚོའ་ི
ནང་གླགོ་ད་ེདག་ག་རྒྱས་པ་ོབཙྱུགས་ཡོད་
སྟབས་མེ་སྐནོ་གི་ཉནེ་ཁ་ཡོད། ད་ེབཞིན་
བྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡའེི་གཞུང་ནས་ཀང་འདས་
པའི་ཉམས་མངོ་ལ་གཟིགས་ཏ་ེཉནེ་ཁ་ཡོད་
ལུགས་བཀའ་གསལ་ཕབེས་པ་ལརྟ། ང་ཚོའ་ི
ངོས་ནས་མཐུན་རྐེན་གང་ཐུབ་སྦྱར་ཡོད་
ཀང་མི་མང་མི་རེ་ང་ོརེ་ནས་ད་ེདནོ་དགོས་
ཟནོ་དང་སྤང་གུང་གནང་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན།
༢༽མང་ཚོགས་ཁོད་གཏམ་འཆལ་དང་
དཀགོ་གཏམ། དཀུག་ཤིང་བདེ་མཁན་
ཡོང་སདི་སྟབས། མི་མང་རྣམས་དབུ་མ་
འཁོར་བར་ལམ་སེང་ཡིད་ཆེས་མ་གནང་
བར་བརག་དཔྱད་གནང་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད། ལགྷ་པར་ཆེད་ད་ུགཉརེ་ནས་དཀགོ་
གཏམ་རིགས་བཟ་ོམཁན་དགོས་གཞི་ཡོད་
ན་འབྲལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་ལས་བདེ་
ལ་སནྙ་སེང་ཞུ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། གང་
ལ་ཞ་ེན། སྐ་ུཕྱྭའ་ིསུང་སྐབོ་དང་མི་མང་གི་
བད་ེའཇགས་ཀི་འགན་ནི་ང་ཚོ་ཚང་མར་
འཁི་ཡོད་སྟབས་ཚང་མས་སྐུ་སུང་གི་འགན་
འཁུར་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདགུ ཅསེ་འབདོ་
སྐལུ་འཕར་མ་ཞིག་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།

༣༽ དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་གི་རིང་༸སྐ་ུ
མདནུ་གི་ཚེ་སུྒབ་དང་ཆོས་ཞུ་བ་རང་ཉདི་
ཀི་ཚོགས་བསོད་ནམས་གསོག་ཆེད་སོ་སོའི་
ངསོ་ནས་དཀར་སྐངོ་གནང་རོགས། ཞསེ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་གསུངས་གུབ་མཚམས། 
དསུ་དབང་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་
གཙོ་སྦལེ་པ་ོམཆོག་གིས་ཧནི་སདྐ་དང་ཨིན་
སྐད་ཐགོ་གོང་གི་གནད་དནོ་ཁག་གསུངས་
གུབ་བསྟནུ། གསར་འགདོ་པ་རྣམས་ཀི་ད་ི
བར་ལན་འདབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཨ་རིའི་མཐོ་སོབ་

སོབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །ཨ་རི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ནང་

གསེས་ཤེས་ཡོན་དང་རིག་གཞུང་སེ་ཚན་གི་

རོགས་སྐོར་འོག་ཆ་རྐེན་ཚང་བའི་བོད་རིགས་

སོབ་ཕྲུག་ ༧ (རྒྱ་གར་ནས་ ༦ དང་བལ་ཡུལ་

ནས་ ༡) ལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་ཨ་རིའི་ནང་

མཐོ་སོབ་ཆེ་ཁག་ཏུ་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་

པའི་ལག་ཁེར་སོབ་ཡོན་གནང་རྒྱུའི་གསལ་

བསྒྲགས་ཤིག་ https://goo.gl/QHktJc དྲ་

ངོས་སུ་སེལ་བ་ལྟར། སོབ་ཡོན་དེའི་འདེམས་

སྒྲུག་གི་ལས་དོན་ཞུ་སོ་མཐའ་དག་ལོ་ལྟར་

ཨ་རིའི་བོད་ཀི་ཐེབས་རྩ་ཁང་དང་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་གཉིས་

ཟུང་འབེལ་ཐོག་ལག་བསྟར་ཞུ་མུས་ཡིན་པ་

དགོངས་འཇགས་ཞུ།

འབེལ་གཏུགས་བྱ་ཡུལ་ཁ་བྱང་།

རྒྱ་གར། ངག་དབང་ཡོན་ཏན། ཁ་དཔར་ཨང་། 

: +91-1892-222572 & 222721 

གོག་འཕིན། : doe.lobyon@tibet.net

ཨ་རི། བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ།

ཁ་དཔར་ཨང་། : +1-212.213.5010

གོག་འཕིན། : tchoephel@tibetfund.org

བལ་ཡུལ། ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱལ།

ཁ་དཔར་ཨང་། : +977-1-5000036 & 

5000002 གོག་འཕིན། : tspsscnepal@

ymail.com



34th January 2017 TIBETAN NEWS དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ ཕི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༤

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

དག་ེབཤེས་མའ་ིམཚན་རགས་འབུལ་བཞསེ་ཀི་མཛད་སྒརོ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་གནང་བའ་ིགསུང་བཤད།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢༢ ཉནི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མོན་གྷནོ་འདདོ་
རུྒ་གླངི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་རནེ་གཞི་
བས་པའི་དཔལ་ལྡན་འབྲས་དཀར་སྤུངས་
པའི་བླ་སིྤ་རུ་ནང་པའི་གཞུང་ཆེན་བཀའ་
པདོ་ལྔར་སླབོ་གཉརེ་མཐར་སོན་བྱུང་བའི་

བཙྱུན་མ་གངས་ ༢༠ ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དགེ་
བཤེས་མའི་ཕག་འཁྱརེ་གསོལ་སྩལ་མཛད་
པའི་རནེ་འབྲལེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་
ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་འཚམས་
འད་ིཞུས་པ་དང་འབྲལེ་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། གུས་ནས་ད་ེརིང་དམིགས་གསལ་
གཞུང་འབྲལེ་མཛད་སྒ་ོའདིའི་ང་ོསྤདོ་དང་
རྒྱབ་ལྗངོས་ལོ་རྒྱྱུ ས་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་སྙན་
སྒནོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ད་ེཡང་བཙྱུན་མ་རྣམས་
ནས་བདོ་ལུགས་ནང་བསྟན་གི་གཞུང་ཆེན་
བཀའ་པོད ་ལྔ ་ལ་སླབོ ་གཉ ེར་སྦྱངས་པ་
མཐར་སོན་བས་ཏ་ེདགེ་བཤེས་མའི་མཚན་
རགས་ཀི་ལག་འཁྱརེ་སྤདོ་ལེན་བ་རྒྱྱུའི་བྱུང་
རབས་འདི་བཞིན་ད་ཕན་བདོ་ཀི་ལོ་རྒྱྱུ ས་
སུ་བྱུང་མ་མངོ་བ་ཞིག་དང་། བྱུང་རབས་

འདིའི ་ཐོག་ཐོག་མའི་དགོངས་གཞི་དང་
བར་གི་བརྒྱྱུད་རིམ་མཐའ་མའི་གུབ་འབྲས་
བཅས་པ་ཆ་ཚང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་
སྟནོ་ལ་བརནེ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ༸རྒྱལ་
བའི་བཀའ་དགོངས་ལག་ལེན་དནོ་འཁྱལོ་

ཐུབ་སླད་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་འགན་འཁུར་རྐང་བཞེས་
ཞུས་ཡོད་པ་བཅས་ལ་བརནེ་ནས་མཛད་
སྒ་ོའདི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་གཞུང་
འབྲལེ་ཐགོ་ག་ོསིྒག་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན།
དགེ ་བཤེས་མའི ་སླབོ ་གཉ ེར་ལས་རིམ་
རྒྱྱུགས་སྤདོ་སོགས་ལས་དནོ་གང་ཅིའི་ཐགོ་
ཐུགས་འཁུར་རྐང་བཞེས་མཐུན་འགྱུར་
དང་རོགས་སྐརོ་ཞུ་མཁན་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཁོ་ན་མིན་པར་བདོ་ཀི་བཙྱུན་མའི་
ལས་འཆར་དང་། བདོ་ཀི་བུད་མེད་ལནྷ་
ཚོགས། ཕི་ནང་སིྦྱན་བདག་རོགས་ཚོགས། 
སླབོ་གཉརེ་བ་ཡུལ་འབྲལེ་ཡོད་བཙྱུན་དགནོ་
སོ་སོ་བཅས་ཀང་ཡོད་པ་དང་། ལགྷ་པར་
བཙྱུན་དགོན་སོ་སོའི་གཞུང་ཆེན་དཔ་ེཁིད་
སླབོ་དཔནོ་དང་རྒྱྱུགས་སྤདོ་སབྐས་འབྲ་ིཤོག་
བཟ་ོམཁན་དང་རྒྱྱུ གས་ཞིབ་གནང་མཁན་

སོགས་ཀི་ཆེད་ད་ུགདན་ས་ཆེན་པ་ོགསུམ་
གི་གྲྭ་ཚང་དུག་ནས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་
པ་ཇི་དགོས་ཀི་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད་པ་
བཅས་སིྤ་ཡོངས་ཀི་མཁྱནེ་རགོས་སླད་སྙན་
གསེང་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། མདརོ་ན་ད་ལམ་རྒྱྱུགས་
སྤོད་ལོ ་རྒྱྱུ ས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི ་ གུབ་
འབྲས་བཟང་པ་ོའདའི་ིཐགོ་གངོ་ཞུས་ཚོགས་
སྡ་ེརྣམས་ཀི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཕན་
གགོས་གང་ཟབ་གནང་ཡོད་པར་རསེ་སུ་ཡི་
རངས་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ད་ལམ་གོ་
སབྐས་འདའིི་བརྒྱྱུད་ལེགས་གསོལ་བསགྔས་
བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
ད་ལྟའི་དགེ་བཤེས་མའི་ལས་རིམ་འདི་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོི་
བཀའ་དགོངས་ཇི་བཞིན་ལག་བསྟན་འགོ་
འཛུགས་སླད་ཐོག་མར་སིྒག་གཞི་གཏན་
འབབེས་དང་། བར་ད་ུལག་ལེན་དངསོ་གཞི་
བཅས་ཀི་ཐགོ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་
ཟུར་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་གིས་འདས་
མ་ཐག་པའི་ལོ་བཞིའི་ནང་ཐུགས་འཁུར་
དང་འབད་བརྩོན་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོགནང་
འདགུ་པས་ད་ལམ་མཛད་སྒ་ོའདརི་དམིགས་
བསལ་གདན་ཞུ་བས་པ་བཞིན། ང་ོཕབེས་
གནང་འདགུ་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་འདདོ་
བྱུང་། དག་ེབཤེས་མའ་ིསླབོ་གཉརེ་བརྒྱྱུད་
རིམ་ཐད་ནང་པའི་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པདོ་
ལྔར་སྔནོ་འག་ོདང་བཅས་པ་དསུ་ཡུན་ལོ་
གངས་བཅྱུ་བདནུ་རིང་སླབོ་གཉརེ་འགིམས་
དགསོ་པ་དང་། ལོ་ཡུན་ད་ེདག་གི་ལོ་རེའ་ི
རྒྱྱུགས་སྤདོ་ཀི་ཆ་སྙམོས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ལོན་
པ་ཞིག་མ་གཏགོས་དགེ་བཤེས་མའི་རྒྱྱུགས་
སྤོད ་ལས་རིམ་ནང་ཞུགས་མི ་ ཆོག་པ། 
རྒྱྱུགས་རྩ་ེད་ེལརྟ་ལོན་པ་རྣམས་སརླ་ཡང་ལོ་

བཞིའི་རིང་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པདོ་ལྔ་དང་། 
བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་རིག་གནས། དངེ་རབས་
ཚན་རིག་བཅས་ལ་སླབོ་སྦྱངོ་བས་ཏ་ེལོ་རིམ་
དང་པ་ོནས་བཞི་པ་བར་གི་རྒྱྱུགས་སྤདོ་ཁག་
ལེགས་པར་ཐནོ་དགསོ།
མདརོ་ན་ཉུང་མཐར་ལོ་གངས་ ༢༡ རིང་
སླབོ་གཉརེ་འགིམས་ཏ་ེརྒྱྱུ གས་སྤོད་ཁག་
ལེགས་པར་ཐནོ་པ་ཞིག་ལ་མ་གཏགོས་དགེ་
བཤེས་མའི་མཚན་རགས་ཀི་ཕག་འཁྱེར་
ཐབོ་ཀི་མེད། དརེ་བརནེ་སླབོ་གཉརེ་དང་
རྒྱྱུ གས་སྤདོ་ཀི་རིམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཐནོ་པའི་
བཙྱུན་མ་ཞིག་ལ་དགེ་བཤེས་མའི་མཚན་
རགས་འབུལ་རྒྱྱུ ་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་འསོ་
ཞིང་འཚམས་པ་ཞིག་ཡིན།
དགེ ་བཤེས་མའི ་རྒྱྱུ གས་སྤོད་དང་ལག་
འཁྱརེ་སྐརོ་རིས་མེད་ཆོས་བརྒྱྱུད་རྣམ་པར་
ག་ོབསྡུར་ཞུ་སྐབས་དགེ་ལུགས་མིན་པའི་
ཆོས་བརྒྱྱུད་ཆེན་པ་ོགསུམ་དང་གཡུང་དུང་
བནོ་བཅས་ནས་སོ་སོའི་ཁྱབ་ཁོངས་བཙྱུན་
དགོན་རྣམས་དགེ་བཤེས་མའི་རྒྱྱུ གས་སྤདོ་
ལས་རིམ་གཅིག་གི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ཚང་མའི་
བཙྱུན་དགོན་ལ་ཁྱབ་མི་དགོས་པར་ཆོས་
བརྒྱྱུ ད་སོ་སོར་ད་ལྟ་ཡོད་བཞིན་པའི་ལམ་
སལོ་འགོ་ནས་དགེ་བཤེས་མའི་ལག་འཁྱརེ་
དང་འད་བའ་ིསླབོ་དཔནོ་མ་དང་། བཀའ་
རམས་མ། དང་སངོ་མ་བཅས་ཀི་མཚན་
རགས་ཕག་འཁྱེར་འབུལ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ཚྱུལ་
གསུངས་ཡོད་པར་བརནེ། ད་ལའྟ་ིདག་ེ
བཤེས་མའི་མཚན་རགས་ཀི་ལམ་སལོ་འད་ི
དགེ་ལུགས་པའི་བཙྱུན་དགོན་ཙམ་ལ་ཁྱབ་
པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།
དེ་ལ་བརནེ་ནས་དགེ ་བཤེས་མའི ་ཕག་
འཁྱེར་ཐོག་མཚན་རགས་འགོད་མཁན་

ད་ུདགེ་ལྡན་ལུགས་བཟང་གཙྱུག་ལག་སླབོ་
ཁང་གི་ཉ་ེབའི་རིག་བདག་ཤར་བང་ཆོས་ར་ེ
བགསེ་པ་སུ་ཡིན་དང་། ཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ། དག་ེབཤེས་མའ་ིརྒྱྱུགས་སྤདོ་ད་ོདམ་
ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ཡོད།
ད་ལྟའི་ཆར་དགེ་བཤེས་མའི་རྒྱྱུ གས་སྤོད་
ལས་རིམ་ནང་ཡོད་བཞིན་པའི་བཙྱུན་དགནོ་
ཁག་དུག་ཡོད་པ་ན།ི མོན་གྷ་ོབང་ཆྱུབ་ཆོས་
གླངི་དང་། ར་ས་དག་ེལནྡ་ཆོས་གླངི་། ར་ས་
འཇམ་དབངས་ཆོས་གླངི།   ར་ས་སྒལོ་མ་
གླངི་། བལ་ཡུལ་མཁའ་སྤདོ་དགའ་འཁིྱལ་
གླངི་། བལ་ཡུལ་སིྐད་རོང་ཐུགས་ར་ེཆོས་
གླངི་བཅས་ཡིན། ད་ཆ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་
དགེ་བཤེས་མ་ཐནོ་མཁན་བཙྱུན་མ་གངས་
ཉི་ཤུ་ཐམས་པ་ཡོད་པ་མོན་གྷ ་ོབང་ཆྱུབ་
ཆོས་གླངི་ནས་བཙྱུན་མ་གངས་ལ།ྔ བལ་
ཡུལ་མཁའ་སྤདོ་དགའ་འཁིྱལ་ནས་བཙྱུན་
མ་གངས་གཉསི། ར་ས་འཇམ་དབངས་
ཆོས་གླངི་ནས་བཙྱུན་མ་གངས་དུག ར་ས་
སྒལོ་མ་གླངི་ནས་བཙྱུན་མ་གངས་དུག དག་ེ
ལྡན་ཆོས་གླིང་ནས་བཙྱུན་མ་གངས་གཅིག་
བཅས་རེད་འདགུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
འཆར་ལོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའ་ིནང་དག་ེ
བཤེས་མའི་རྒྱྱུ གས་སྤོད་ནང་རྒྱྱུ གས་སྤོད་
ཐནོ་མཁན་བཙྱུན་མ་གངས་དུག་དང་། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་བཙྱུན་མ་གངས་བཅྱུ། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་བཙྱུན་མ་གངས་བརྒྱད་
བཅས་འདགུ་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ 
ལོར་བཙྱུན་མ་གངས་བཅྱུ་ནས་བཅོ་ལ་ྔབར་
ཡོང་བཟོ་འདུག་པ་བཅས་གནས་ལུགས་
སནྙ་གསེང་སྙངི་བསྡུས་ཞུ་རྒྱྱུ ་འདི་ལརྟ་ཡིན། 
ཐུགས་ར་ེཆེ།།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུསྐ་ུཞབས་ Vijay Mankotia མཆོག་ཆེད་ཕབེས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༢༧ ཉནི་གི་ས་ྔདའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༡༡ ཐགོ་
དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
གིས་མངའ་སྡའེི་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་            
Vijay Mankotia མཆོག་དང་།  སྐ་ུ
ཞབས་ Jagan Thakur ལགས་གཙོས་
པའི་ལས་བདེ་ཁག་གཅིག་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཁང་ད་ུས་ེལེན་ཞུས་གནང་སྟ།ེ 
ཐོག་མར་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་གསོ་
ཚོགས་ཚོགས་ཁང་ནང་ས་ེལེན་ཞུས་ཏ་ེགསོ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདའིུ་འག་ོལུགས་སོགས་
འགལེ་བཤད་གནང་གུབ་བསྟནུ་སྐུ་མགནོ་
རྣམ་པར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦེལ་པ་ོ
མཆོག་ལནྷ་ད་ུགསོལ་ཇ་ཞལ་ཏགོ་འདགེས་
འབུལ་ཞུས་ཏ་ེཕན་ཚྱུན་གླངེ་མོལ་གནང་
སབྐས་སུ་སྐ་ུཞབས་ Vijay Mankotia 
མཆོག་གིས་གསུང་གསལ་ད།ུ ད་ེཡང་ཕི་ལོ་ 
༡༩༥༩ དང་། ༡༩༦༠ ལོར་ཁངོ་རང་ཨ་

ར་ུན་ཅལ་ Arunachal Pradesh  ཁུལ་
གི་ས་མཚམས་སུ་སུང་སྐོབ་ཀི་ལས་དནོ་
དང་འབྲལེ་ནས་བཞུགས་པའི་རིང་བདོ་མི་
ཚོ་བཙན་བོལ་ད་ུསླབེས་ཀི་ཡོད་པ་མཐོང་

བ་མ་ཟད།   ཕི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་རྒྱ་
ནག་གིས་རྒྱ་གར་ལ་དམག་དངས་པ་སོགས་
གསུངས་པ་དང་།   དམིགས་བསལ་ཁངོ་
གི་ཁིྱམ་ཚང་གནས་ཡུལ་ར་ས་ཡིན་པས་

གུང་སེང་སྐབས་ར་སར་ཕབེས་སྐབས་སུ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་མཇལ་བའ་ིག་ོསབྐས་ཐབོ་སྟ།ེ ཨ་ར་ུ
ན་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ནང་གི་བདོ་མིའི་གནས་

སྟངས་སོགས་སནྙ་སེང་ཞུ་རྒྱྱུ ་བྱུང་བ། ལགྷ་
པར་ཁོང་འབྲས་ལྗངོས་དང་ནང་པའི་ས་
གནས་མང་པ་ོཞིག་ལ་ས་མཚམས་སུང་རྒྱྱུའ་ི
ག་ོསབྐས་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་

ནས་འབུྲག་ལ་རོགས་རམ་གི ་མཐུན་
འགྱུར་གནང་སྐབས་སུ་ཁོང་ལོ་ངོ་བཅྱུ་
ཙམ་རིང་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་པའི་གོ་
སབྐས་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་རིམ་བཞིན་བདོ་
མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་ཀི་གནས་སྟངས་ཐགོ་བླ་ོཉ་ེ
པ་ོཆགས་ཡོད་པ་སོགས་གསུངས་ཡོད།
རེས་སུ་ཁོང་རྒྱ་གར་དམག་མིའི ་ལས་
གནས་མཐ་ོཔ་ོནས་དགོངས་པ་ཞུས་རསེ་
ཆབ་སིད་ནང་ལ་ཕབེས་ནས་མངའ་སྡའེི་
གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པའི་བླནོ་ཆེན་རིམ་
པ་གནང་ཡོད་ལ། ར་སའ་ིཧ་ིམ་ལའ་ིདསུ་
སྟནོ་སྐབས་སུ་ཡང་སྐུ ་མགོན་གཙོ་བརོ་
ཕབེས་བཅར་ཐུབ་ཡོད། ཁངོ་ར་སར་
བཞུགས་སབྐས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཡང་ཡང་མཇལ་རྒྱྱུའི་སལྐ་
བཟང་གི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད་པས་ཐུགས་
ཉ་ེཔ་ོདང་བདོ་པའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ཐུགས་
འཁུར་དང་འབྲལེ་བའི་གང་ནསུ་ཅི་ནསུ་
ཀི་མཐུན་འགྱུར་གནང་གི་ཡོད། ལགྷ་

པར་ཁོང་ནས་ཡུ་རོབ་ད་ུརྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདརུ་བདོ་པའི་
གནད་དནོ་དང་འབྲལེ་བའི་ཐགོ་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད་པ་སོགས་ཞུས་རེས་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་
འཕལེ་མཆོག་གིས་ཁངོ་དང་།   ཁངོ་གི་
ཕག་རོགས་རྣམ་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་ཏ།ེ 
སིྤ་ལནྷ་གི་ཕག་རགས་ཕུལ་ནས་མུ་མཐུད་བདོ་
དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་། རྒྱ་གར་གི་ཞི་བའ་ི
མི་མང་ཆེ་མཐངོ་གཟངེས་རགས་མཐ་ོཤོས་ 
Bharat Ratna ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིཆོས་ཀི་
དབུ་ཁིད་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་
བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱྱུ འི་
རྒྱབ་སྐོར་གནང་སྐོང་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་
ཞུས་ཡོད། 
ད་ལའྟ་ིཆར་སྐ་ུཞབས་ Vijay Mankotia 
མཆོག་ཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡའེི ་ཡུལ་སྐརོ་སྤོ་
འཆམ་གི་འགན་འཛིན་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་
བཅས།།
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༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་སླབོ་ཕུག་ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་སླབོ་
དང་དཔལ་ཡུལ་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སུྒབ་ཆོས་འཁརོ་དར་རྒྱས་གླངི་རབ་

གནས་མཛད་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ 
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་ག་ྷཡར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིཆོས་
ལུགས་འད་མིན་མཐུན་ཚོགས་ཀིས་ཇི་ལརྟ་
གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་བཀའ་བཞསེ་
བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་སྟ།ེ གནས་མཆོག་
ར་ོར་ེགདན་གི་དསུ་འཁོར་དབང་ཆེན་སྩལ་

ཡུལ་ཆོས་རའི་ནང་གྷ་ཡ་གངོ་ཁྱེར་གི་ཉ་ེ
འཁསི་སུ་ཡོད་པའི་གངོ་ཁྱརེ་ཁག་གཅིག་གི་
མཐ་ོསླབོ་དང་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ ༢༥ དག་ེསླབོ་
བཅས་ཁྱནོ་མི་གངས་སྟངོ་ཚོ་ཁ་ཤས་ལ་མི་
ཚེ་བད་ེསིྐད་དང་ལམ་ལྷངོ་ལྡན་པ་ཇི་ལྟར་
སྐལེ་སྟངས་སྐརོ་གི་བརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་ཡོད། 
སྐབས་དརེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སླབོ་མ་
རྣམས་ལ་དསུ་རབས་ ༢༠ ད་ེའདས་ཟནི་
སྟབས་བཅསོ་ཐབས་མེད་པ་དང་། དསུ་
རབས་ ༢༡ ད་ེགང་འད་ཞིག་བཟ་ོམིན་
གཞོན་སྐེས་ཚོར་འགན་འཁི ་ ཡོད་སྐརོ ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་སྦགས། སླབོ་གྲྭའ་ི
འགོ་ལས་ཡོངས་ནས་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་
གི་ལམ་ལུགས་ནང་བཟང་སྤདོ་ཀི་སླབོ་གསོ་
འཇགོ་རྒྱྱུར་ད་ོསང་མང་ཙམ་གནང་དགོས་
པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཡང་མཛད་སོང་།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ 
༢།༣༠ ཐགོ་༸གངོ་ས་མཆོག་གསུང་རའ་ི
ནང་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་མ་ག་དི་
གཙྱུག་ལག་སླབོ ་གཉརེ་ཁང་གི ་ཉ ་ེབའི ་
རིགས་བདག་སྐུ་ཞབས་མོ་ཧ་མད་ཨི་ཤི་ཡ་
ཁ་ེDr. Prof. Mohammed Ishtiyaque 
མཆོག་གིས་ཕབེས་བསུའ་ིས་ེལེན་ཞུས། ད་ེ
རསེ་ཆོས་ལུགས་འད་མིན་མཐུན་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོས་ཕབེས་བསུའི་གསུང་བཤད་
གནང་བ་དང་འབྲལེ་ཚོགས་པའི་ངོ་སྤོད་
སྙངི་བསྡསུ་ཞུས།
ད་ེནས་མ་ག་ད་ིགཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
གི་ཉ་ེབའི་རིགས་བདག་སྐུ་ཞབས་མོ་ཧ་མད་
ཨི་ཤི་ཡ་ཁ་ེམཆོག་གིས་༸གངོ་ས་མཆོག་ང་ོ
སྤདོ་གནང་བསྟནུ། ཁངོ་གིས་མགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་ལ་གསོ་གཟན་ Shawl  དང་
ཆེ་བསྟདོ་འཁོད་པའི་པར་སྒམོ་ཞིག་འབུལ་
ལམ་ཞུས། ད་ེནས་ག་ྷཡ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་

སིྤས་ད་ེརིང་གི་བཀའ་སླབོ་ལས་རིམ་གི་
དགོས་དམིགས་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་
རསེ་ཁངོ་གིས་ཀང་ཆེ་བསྟདོ་ཀི་ཕག་རགས་
འབུལ་ལམ་ཞུས་གུབ་མཚམས། ༸གངོ་ས་
མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ངསོ་རང་
ད་ེརིང་གནས་མཆོག་འད་ིལ་ྟབུར་ཁྱདེ་རང་
ཚོ་ཐུག་སྟ་ེསྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱྱུ འི་གོ་སྐབས་བྱུང་

བར་ཧ་ཅང་དགའ་སྤབོས་དང་ཆེ་མཐངོ་ཐབོ་
པ་ཞིག་བྱུང་། ངསོ་ཀི་རྒྱྱུན་ལནྡ་ང་ཚོ་ཚང་
མ་འག་ོབ་མི་གཅིག་གྱུར་ཡིན་བསམ་བཞིན་
ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མ་འག་ོབ་མི་རིགས་ཐརེ་
འབུམ་བདནུ་གི་ཆ་ཤས་གཅིག་ཆགས་ཡོད། 
སིྤར་ང་ཚོ་ཚང་མ་འག་ོབ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་
ཆ་ནས་མིའ་ིལུས་དང་སེམས་ཚོར། བསམ་
བླ་ོགང་གི་ཆ་ནས་གཅིག་མཚྱུངས་ཆགས་
ཡོད། 
ང་ཚོས་རིམ་པ་གཉིས་པའི་ཐོག་ནས་ཕན་
ཚྱུན་རིགས་རསུ་དང་ག་ོས། ཆོས་དད་ཡོད་
མེད། ད་ེབཞིན་རྒྱལ་ཁབ་སོགས་ཀི་དབ་ེབ་
འབདེ་བཞིན་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོམིན། ང་ཚོ་
ཚང་མ་བད་ེབ་འདདོ་པ་དང་སྡུག་བསལྔ་མི་
འདདོ་པ་གཅིག་མཚྱུངས་ཆགས་ཡོད་པར་
བརནེ་བད་ེབ་བསུྒབ་རྒྱྱུ ་ཐབས་ལམ་དང་ནསུ་
པ་ཡང་ཡོད། ང་ཚོས་དསུ་ཚོད་ཀི་དབ་ེབ་
འབདེ་སྐབས་འདས་མ་འངོས་ད་ལྟ་བཅས་
སུ་དཔྱདེ་བཞིན་ཡོད། འདས་པའ་ིདསུ་
རབས་ནང་འཚེ་བའི་བ་སྤདོ་ཇི་ཙམ་བྱུང་
ཡོད་ཀང་དསུ་ཚོད་ད་ེའདས་ཟིན་སྟབས་
དརེ་བཅསོ་ཐབས་མེད། བཅསོ་རྒྱྱུ ་ཡོད་
པ་ནི་མ་འངོས་པའི་དསུ་རབས་ད་ེཆགས་
ཡོད་སྟབས། མ་འངོས་པ་ད་ེགང་འད་ཞིག་
བཟོ་མིན་གཞོན་སྐེས་ཁྱེད་རང་ཚོར་གོ་
སབྐས་དང་འགན་འཁ་ིཡོད། སིྤར་བཏང་
འཛམ་གླངི་ཞི་བད་ེཡོང་བར་ནང་སེམས་ཀི་
ཞི་བད་ེདགསོ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན། ནང་
སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེདཀུག་མཁན་གཙོ་བ་ོནི་
ཁངོ་ཁའོ་ིབླ་ོད་ེཆགས་ཡོད། ཁངོ་ཁའོ་ིབླ་ོ
དསེ་གཟུགས་པའོི་བད་ེཐང་ལའང་ཧ་ཅང་
གནདོ་བཞིན་ཡོད་པ་ངསོ་ཀི་གགོས་པ་ོཚན་
རིག་པ་གགས་ཅན་མང་པ་ོཞིག་གིས་གསུང་
བཞིན་འདགུ ཅསེ་དང་། ད་ེབཞིན་མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་ཀིས་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་གི་ལམ་

ལུགས་ནང་ཕི་དངསོ་པའོི་ཡར་རྒྱས་ཁོ་ན་
མ་གཏགོས་ནང་སེམས་ཀི་རིན་ཐང་ཐོག་
སླབོ་གསོ་འདང་ངེས་ཞིག་ཡོང་གི་མེད་པ་
དང་། ཕི་དངསོ་པའོ་ིམཐུན་རྐནེ་གིས་ལུས་
པརོ་འཕལ་སེལ་བད་ེབ་སིྦྱན་པ་ཙམ་ལས་
ནང་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེབསུྐན་མི་ཐུབ། དརེ་
བརནེ་ནང་སེམས་ཀི་བཟང་པའོི་རིན་ཐང་
སྐརོ་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོའི་ལམ་ལུགས་ནང་
འཇགོ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། ཅསེ་
བཀའ་སྩལ་བ་དང་སྦགས་སླབོ་གྲྭའི་འབྲལེ་
ཡོད་དགེ་ལས་ཡོངས་ནས་འདིའི་ཐོག་ད་ོ
སང་མང་ཙམ་གནང་དགསོ་པའི་འབདོ་སྐལུ་
ཡང་མཛད་ཡོད། ད་ེརསེ་སླབོ་ཕུག་རྣམས་
ཀི་ནང་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེབསུྐན་ཐབས་དང་
ཕག་དགོ་འགོག་ཐབས་སོགས་ཀི་ད་ིབར་
བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད
སིྤར་བཀའ་སླབོ་མཛད་རིམ་དའེི་ཐོག་ལ་
མ་ག་ད་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ཉ་ེ
བའ་ིརིགས་བདག་དང་། ག་ྷཡ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་
སླབོ་སིྤ། ག་ྷཡ་ཆོས་ལུགས་འད་མིན་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ། ས་གནས་རངོ་
དཔནོ་སོགས་ཕབེས་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེརསེ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་གནས་མཆོག་
ར་ོར་ེགདན་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་ས་ྔའགྱུར་
དཔལ་ཡུལ་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སུྒབ་ཆོས་
འཁོར་དར་རྒྱས་གླིང་རནེ་དང་བརནེ་པ་
བཅས་པ་གསར་བཞེངས་ལེགས་གུབ་བྱུང་
བར་དབུ་འབེད་རབ་གནས་བཀའ་དིན་
བསྐངས་རསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད། སབྐས་
ད ེར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འདུས་མང་
ཡོངས་ལ་སྐབས་རེ་པད་ནརོ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་ས་ྔརསེ་བར་གསུམ་ད་ུརྒྱ་གར་ལྷ་ོ
ཕགོས་སུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་བསེ་ཀི་གདན་
ས་རྣམ་གལོ་གླངི་ཐགོ་མར་གསར་འཛུགས་
སབྐས་སྐ་ུལས་ཇི་ལརྟ་སྐནོ་པ་དང་། ད་ལའྟ་ི
ཆར་ས་ྔའགྱུར་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་མད་ོསགྔས་རིག་
པའི་འབྱུང་གནས་གླིང་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་
གྲྭའི་ནང་བསབླ་པ་སླབོ་གཉརེ་གནང་སྟངས་
སོགས་གང་ཅི་ཐད་ནས་རིན་པ་ཆེའི་ཧ་ཅང་
སྐུ་ལས་སྐནོ་པ་གཞིར་བཟུང་ད་ཆ་ནསུ་པ་
འཐནོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ད་དངུ་ཡང་མུ་
མཐུད་རྒྱྱུན་སྐངོ་དགསོ་པ་སོགས་སླབོ་གཉརེ་
ཐོག་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་བེད་དགོས་པའི་
བཀའ་སླབོ་ཕབེས་འདགུ
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དགོན་པའི་རནེ་དང་
བརནེ་པ་བཅས་རབ་གནས་དབུ་འབེད་
མཛད་པ་དང་བསྟནུ། ཕུར་པ་ལ་ྷཁང་དང་
སྐབས་རེ་པད་ནརོ་རིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་གདངུ་
ལ་རབ་གནས་མཛད་ཡོད། དགནོ་པ་འད་ི
ནི་སྐབས་ར་ེཔད་ནརོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་
དགངོས་བཞདེ་བཞིན་མཆོག་སུྤལ་གང་ཁང་
སུྤལ་སྐུ་རིན་པ་ོཆེ་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་
ཏ་ེབཞངེས་གནང་འདགུ །

ཉནི་གའླ་ིལས་བདེ་ས་མིག་གསལ་བསྒགས།

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༩༠ ནས་ཆོས་ཞུ་བ་འབུམ་གཉསི་
ལགྷ་ཕབེས་རྒྱྱུའ་ིཚོད་དཔག་བདེ་བཞིན་ཡོད།
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༄༅། །ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ནང་
ས་ེལེན་ཆེད་ཉནི་གླའི་ལས་བདེ་གཞོན་དུང་
གནས་རིམ་གཅིག་བསྐ་ོགཞག་གནང་རྒྱྱུ ་
ཡིན་ན། གཤམ་གསལ་ས་མིག་ཆ་རྐནེ་ཚང་
ཞིང་ཞབས་འདགེས་ཞུ་འདདོ་ཡོད་རིགས་
ནས་འཚང་སནྙ་འབུལ་འཐུས།
གཞནོ་དུང་ ༡ ཉནི་གའླ་ིཐགོ་ཟླ་གངས་ ༡༡ 
རིང་ལས་བེད་གསར་བསྐ་ོབ་རྒྱྱུ འི་དགོས་
ངསེ་ཆ་རྐནེ།
༡༽ ཤེས་ཚད།

གཞོན་དུང་གནས་རིམ་ལ་ཉུང་མཐར་
འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་ཐནོ་པའམ། ད་ེདང་
མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱརེ་ཚད་ལནྡ་
ཡོད་པ།
༢༽ ལོ་ཚད།

༢༠༡༦།༡༢།༢༠ ཉནི་རང་ལོ་ ༢༡ ལས་མི་
ཉུང་བ་དང་། ༣༥ ལས་མ་བརྒལ་བ་དགསོ།
༣༽ ཉམས་མྱོང་།

ཟླ་གངས་ ༦ ལས་མང་བ་ས་ེལེན་ཉམས་
མངོ་ཡོད་པ་ལ་དགའ་འདམེས་ཡོད།
༤༽ རྒྱྱུགས་གཞི།
བདོ་སདྐ་དང། ཨིན་སདྐ་གཉསི་ཐགོ་ངག་
རྒྱྱུགས་ལེན་རྒྱྱུ །
གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཆ་རྐནེ་ལནྡ་རིགས་
ནས་འད་ིག་ལས་ཁུངས་དང་། གཞུང་
འབྲལེ་ད་རྒྱ་ (www.tibetbureau.in) ནས་
བོད་ཡིག་ཐོག་གཏན་འབེབས་ཡོད་པའི་
འཚང་སནྙ་འགངེས་ཤོག་བཏནོ་སྟ་ེདནོ་ཚན་
རྣམས་འཚེམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་ཟིན་
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་སནྨ་ཁང་ཚད་
ལྡན་གང་རུང་ནས་ནད་གཅོང་དང་འགོས་
ནད་རིགས་མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་
འཕརེ་ཡིན་པའ་ིསནྨ་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་ (MC) 
ཁ་གསར་སྟངེ་རང་ཉདི་ཀི་འད་པར་མཉམ་
སྦྱར་ཐགོ་སནྨ་པའ་ིལས་དམ་དང། ས་
རགས་འཁདོ་པ་ང་ོམ།
༧༽ འབྲལེ་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་འབྲལེ་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་(At-
testation) ཞུས་ཏ།ེ ༢༠༡༧ ཟླ ༡ ཚེས་ 
༢༠ ཉནི་རྒྱབ་ཚོུད་ ༥ པ་འགངས་མེད་
རང་ཉདི་ཀི་ཁིྱམ་གཞིས་དང་། ད་ལའྟ་ིསྡདོ་
གནས་སུ་འབྲལེ་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་འབརོ་རིགས་རིྩས་མེད་ཡིན། དསུ་
ཐོག་འབོར་རིགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆྱུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲལེ་
འསོ་ཆོས་ལྡན་པ་ཚོར་དསུ་ཐགོ་འབདོ་བར་
བ་རྒྱྱུ ར་སྐབས་བསྟུན་ལག་འཁྱེར་སོགས་
ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་མཉམ་འཁྱེར་གིས་
འབརོ་མཐ་ོའགོད་བཅར་དགོས་པ་བཅས་
ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ། །

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་ག་ོ
སིྒག་ཞུས་པའི་དཔལ་དསུ་ཀི་འཁོར་ལོའི་
དབང་ཆེན་ཐངེས་ ༣༤ སབྐས་འདརི་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་ ༩༠ ནས་ཆོས་ཞུ་བ་འབུམ་གཉསི་
ལགྷ་ཕབེས་རྒྱྱུའ་ིཚོད་དཔག་བདེ་བཞིན་ཡོད་
པ་ལྟར་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་འབོར་བཞིན་ཡོད། 
འདི་ལོའི་ཆོས་ཞུ་བའི་གངས་འབརོ་ད་ེཕི་
ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའ་ིདསུ་དབང་སབྐས་དང་
མཚྱུངས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་
ལྟ་མུ་མཐུད་ཆོས་ཞུ་བ་འབོར་བཞིན་ཡོད་

སྟབས། ཉ་ེབའ་ིལོ་རྒྱྱུས་ནང་ཆོས་ཞུ་བ་མང་
ཤོས་འད་ུའཛོམས་བྱུང་བའི་དསུ་འཁོར་
དབང་ཆེན ་ ཞིག ་ཆགས་རྒྱྱུ ་ ཡིན ་འདུག 
གསུང་ཆོས་ར་བའི་ནང་ཆོས་ཞུ་བའི་ཤོང་
ཚད་ཀི་གངས་འབརོ་ཁི་བརྒྱད་ལས་མེད་
སྟབས། གསུང་ར་འཕར་མ་གཉསི་ཀི་ནང་
བཞུགས་ས་མ་ཐབོ་པ་རྣམས་རྒྱ་ལམ་གཡས་
གཡོན་ད་ུབཞུགས་ནས་གསུང་ཆོས་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།།


