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བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་

ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡༢	
ནས་	༡༣	བར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་ལུ་དྷ་ི
ཡ་ནར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་
ཚོང་པ་ཚོགས་པའི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་དང་པའོི་མཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒའོི་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བརོ་གདན་ཞུས་ལྟར་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་
ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད།	 ད་ེཡང་དཔལ་
ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	 ༡༢	
ཉནི་གུང་ཙམ་ལ་རྡ་ས་ནས་ལུ་དྷ་ིཡ་ན་ས་གནས་
སུ་ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཕི་ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་ཚོང་པ་ཚོགས་
པའི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་དང་པའོི་
མཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒ་ོགུབ་མཚམས་ལུ་དྷི་ཡ་ན་
ནས་རྡ་སར་ཕབེས་འབརོ་གནང་རུྒྱ་བཅས།	།

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིཚོང་པ་ཚོགས་པའ་ིདམིགས་བསལ་
ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་དང་པ་ོཚོགས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༡	
ཉནི་རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་པན་ཇབ་མངའ་སྡའེ་ི
ལུ་དྷ་ིཡ་ན་གངོ་ཁརེ་ད་ུརྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་
བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་ཚོང་པ་ཚོགས་པའི་
དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་དང་པ་ོ
ཚོགས་ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ
ཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་།	 དཔལ་འབརོ་
བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག	 འཆར་
འགོད་འགན་འཛིན་དཀོན་མཆོག་བརྩོན་
འགུས་ལགས།	 སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་
རྩའི་འགན་འཛིན་དབུ་དཀར་ཚང་སལྐ་རྡརོ་
ལགས།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིཚོང་པ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམ་
པ།	 Lala Tibetan Hosiery Associa-

tion	 ཞསེ་པའ་ིཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ།	 ས་
གནས་ཁག་	 ༡༦༥	 ཙམ་ནས་སུད་ཚོང་སིྐད་
སྡུག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སོགས་ཁནོ་མི་

གངས་	 ༥༠༠	 བརྒལ་བ་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ	
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོམིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཤག་ངསོ་ནས་བདོ་མི་
སུད་ཚོོང་བ་རྣམས་གལ་ཆེན་པརོ་རིྩས་པའི་
ཐགོ་བུན་གཡར་ལས་གཞི་འད་ིའག་ོའཛུགས་
གནང་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ལས་གཞིའ་ིབུང་རིམ་
རྒྱབ་ལྗངོས་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག	
བདོ་མི་སུད་ཚོང་བ་རྣམས་ན་ིབཀའ་ཤག་གི་
ལ་ྟགུབ་གསུམ་ཆིག་སིྒལ།	 གསར་གཏདོ།	
རང་ཁ་རང་གསོ་བཅས་ལག་བསྟར་གནང་
མཁན་ཡིན་པ་གསུངས་འདགུ	ད་ེབཞིན་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་བུན་གཡར་ཕིར་སླགོ་ཡོང་
ཆེད་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་ཚོང་པ་ཚོགས་པ་
དང་།	 ས་གནས་སོ་སོའ་ིཚོང་པའ་ིསིྐད་སྡགུ་
ཚོགས་པས་འགན་འཁརེ་དགསོ་པ་དང་།	 ད་
ལའྟ་ིཆར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ཚོང་པ་	
༡༠༠༠	ཙམ་ལ་དསུ་ཡུན་ཟླ་བ་དུག་རིང་སྐདེ་
ཀ་བརྒྱ་ཆ་གསུམ་ཐགོ་བུ་ལོན་གཡར་རུྒྱ་ཡིན་
པ།	 གལ་ཏ་ེཟླ་བ་དུག་ནང་བུ་ལོན་ཕིར་སླགོ་

མ་བུང་ཚེ་ཟླ་བ་བདནུ་པ་ནས་ཁམོ་རྭའ་ིཚད་
གཞི་གཞིར་བཟུང་སྐདེ་ཀ་བརྒྱབ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ།	 བཀའ་
ཤག་གི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཐབས་བུས་དང་།	

བདོ་མིའ་ིཤེས་ཡོན་སྐརོ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ལོ་འཁརོ་སྔནོ་རིྩས།	མི་ཐགོ་རྒན་
པ་རྣམས་བཀའ་དནི་ཆེ་ཚུལ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	སབྐས་དརེ་དཔལ་
འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་བཙན་བལོ་

བདོ་མིའི་ཚོང་པ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་
གནང་ཕགོས་ཀི་བརུྒྱད་རིམ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་
དང་སྦྲགས་ཚོགས་པ་ཞིག་ཚགས་ཚུད་ཡོང་
སདླ་འགོ་ལས་ཡོངས་ཀིས་མཉམ་རུབ་ཐགོ་

ལས་འགན་ཧུར་ཐག་བསུྒབ་དགསོ་སྐརོ་དང་།	
ཚོང་ལས་གཉརེ་སྐབས་ཡུལ་ཁིམས་དང་
མཐུན་པ་བེད་དགོས་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་
སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་

བད་ེབར་འཁདོ་པ།
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁུལ་གི་མཛད་འཕནི་
ཁག་ལེགས་པར་གུབ་སྟ།ེ	 ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	
ཚེས་	 ༡༢	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོལྡ་ིལི་བརུྒྱད་རྡ་སའ་ིཉ་ེ
འགམ་གྷ་གྷལ་གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེ
བར་འཁོད་སབྐས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་
བཅས་ཀིས་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ལ་ཕབེས་
བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་དང་།	 བཞུགས་སརྒ་
ཕབེས་ལམ་གཡས་གཡོན་ད་ུསེར་སྐ་མང་ཚོགས་
རྣམས་ཀིས་ལག་ཏུ་སྤསོ་ས་ེདང་དཀར་གཙང་
མཇལ་དར་སོགས་ཐགོས་ཏ་ེདགའ་དད་སྤ་ོགསུམ་
གི་སྒ་ོནས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེ
རེས་༸གོང་ས་མཆོག་ཕ་ོབང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་
འཁོད་མཚམས་ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་
མཆོག་དང་གཞན་གཉསི་མཆོག	བཀའ་བླནོ་རྣམ་
པ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པས་༸རྒྱལ་བའ་ི
གཟིམ་ཆུང་ཕ་ོབང་གི་རྒྱལ་སྒའོི་ཉ་ེའགམ་ནས་
ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	།

མ་འངོས་པར་གནས་འདརི་དསུ་འཁརོ་དབང་ཆེན་སྩལ་གནང་ཡོང་བའ་ི
གསོལ་འདབེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༨	ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༨།༤༠	ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་གངོ་
ས་སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྟ་དབང་
དགོན་པའི་གཤམ་འགོ་ཏུ་ཡིད་དགའ་ཆོས་
འཛིན།	ཞསེ་པའ་ིགསུང་རྭའ་ིནང་ད་ུདད་ལནྡ་
སེར་སྐ་ཁི་ཕག་བརྒལ་བར་སླབོ་དཔནོ་ཀ་མ་
ལ་ཤི་ལས་མཛད་པའ་ིསྒམོ་རིམ་བར་པ་དང་།	
རྒྱལ་སས་ཐགོས་མེད་བཟང་པསོ་མཛད་པའ་ི
ལག་ལེན་སོ་བདནུ་མའི་ཆོས་འབལེ་དབུ་
འཛུགས་ཀིས་ཐགོ་མར་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་
བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 ད་ེརིང་ང་ཚོ་ཚང་མར་ཧ་ཅང་སལྐ་
བཟང་གི་ཉནི་མོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 བར་
ལམ་གནམ་གཤིས་ཀི་རྐནེ་པས་ཐད་འཕུར་
གནམ་གུ་བརུྒྱད་ཆིབས་སུྒར་བཀའ་དིན་
བསྐང་ཐབས་བལ་བར་བརྟནེ།	 ཕབེས་ལམ་
གི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཞན་ཡང་མགོན་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་གིས་ཕབེས་ལམ་ཐགོ་ཆིབས་
སུྒར་བསྐང་རུྒྱར་ཐུགས་དགསེ་ཚོར་མཛད་
པ་ད་ེན་ིསྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་རང་ཅག་རྟ་དབང་
མི་མང་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་མོན་ཡུལ་གི་ས་
གནས་དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་ཡུན་

རིང་ནས་སྐམོ་པ་ཆུ་འདདོ་ཀི་རེ་བ་ཡོངས་སུ་
བསྐངོ་གནང་མཛད་པར་བརྟནེ།	 ངས་སྙངི་
ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་དང་།	 ཐངེས་འདརི་སྐ་ུཉདི་མཆོག་གིས་
ཕབེས་ལམ་བརུྒྱད་སྐུ ་ངལ་འཛེམས་ཐོག་
ཆིབས་སུྒར་བཀའ་དནི་བསྐངས་པ་ད་ེན་ིཨ་
རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་

ཐུགས་བརྩེ་བ་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་གསལ་པརོ་
མཚོན་ཐུབ།	 དརེ་བརྟནེ་ངས་སྐ་ུཉདི་མཆོག་
ལ་སརླ་ཡང་སྙངི་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་
བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཐངེས་འདརི་ཡང་
སྐ་ུཉདི་མཆོག་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་ནས་རང་
ཅག་འདལུ་བ་རྣམས་ལ་བངླ་དརོ་གི་གནས་

སྟནོ་པའ་ིབཀའ་ཆོས་དང་།	 ལགྷ་པར་བམས་
བརྩའེི་ཉམས་ལེན་ཐགོ་ནས་མི་ཚེ་བཟང་པ་ོ
ཞིག་ཇི་ལརྟ་སྐལེ་དགསོ་པའ་ིལམ་སྟནོ་བསྩལ་
རུྒྱ་ཡིན།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་འཛམ་གླངི་ཁནོ་ད་ུ
ཞི་བདའེི་དདེ་དཔནོ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་ནས་ཀང་འཛམ་
གླངི་ནང་འག་ོབ་མི་རྣམས་ཞི་བད་ེདང་འཆམ་

མཐུན་ངང་གནས་དགོས་པའི་ཐུགས་ཀི་
འཆར་སང་ལྟར་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་སྩལ་
བཞིན་ཡོད།	 ལགྷ་པར་འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་
གང་སར་ཞ་ེསངྡ་དང་འཁུག་རྩདོ་ཀིས་ཁངེས་
པའི་གནས་སྟངས་འདའིི་འགོ་སྐུ་ཉདི་མཆོག་
གི་ལམ་སྟནོ་དབུ་ཁིད་ན་ིད་ེབས་དགོས་མཁ་ོ

ཆེ་བ་ཡོད།	 ཆོས་ཕགོས་ཀི་དབུ་ཁདི་ཅིག་
ཡིན་པའི་ངསོ་ནས་སྐུ་ཉདི་མཆོག་གིས་ནང་
ཆོས་ད་ེཚན་རིག་ལ་གཞི་བཅོལ་ནསའག་ོ
དགོས་པའི་ལམ་སྟནོ་མཛད་པ་འདི་ནི་ནང་
ཆོས་ཀི་རྣམ་པར་རླབས་ཆེན་གི་འགུར་བ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 ང་ཚོས་སྐ་ུཉདི་མཆོག་
གིས་ལམ་སྟནོ་ལྟར་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་
འདི་ནང་ཆོས་ལ་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་ལྟར་
སླབོ་གཉརེ་བདེ་ཡུལ་བསྟ་ིགནས་ཁང་ཞིག་ཏུ་
འགུར་ཐབས་ཆེད་ང་ཚོས་མཐུན་འགུར་གང་
ཡོད་སྦརོ་རུྒྱ་ཡིན།	ལགྷ་པར་བསྟ་ིགནས་ཁང་
འདརི་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀི་ལནྷ་ཚོགས་
ཐགོ་བག་ོགླངེ་སོགས་གོ་སིྒག་ཞུ་ཐུབ་པ་བ་
རུྒྱ་ཡིན།	 ངས་ག་ོསབྐས་འད་ིབཟུང་ནས་རྟ་
དབང་ཡུལ་འདིར་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་དུག་
པ་ཚང་དབངས་རྒྱ་མཚོ་མཆོ་སྐུ་འཁུངས་
ཡུལ་གི་གནས་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་སྟབས་
འབུང་འགུར་རྟ་དབང་ཡུལ་ད་ུདསུ་འཁོར་
དབང་ཆེན་བཀའ་དནི་ཆེ་གནང་མཛད་རུྒྱའི་
གསོལ་འདབེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡༠	
ཉིན་རྒྱ་གར་སིད་བླནོ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་མོ་རར་
ཇི་དྷ་ིསའ་ི	 Morarji Desai	 མཆོག་གི་དན་
རྟནེ་ཉནི་མོའི་ཐགོ་རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེསྦ་ིཧར་ནང་
གི་ས་གནས་མུ་ཛ་ཧྤར་པུར་ Muzaffarpur	
ནང་ཡོད་པའི་མཐ་ོསླབོ་ཅིག་གི་ནང་གསུང་བཤད་
གནང་རུྒྱར་གདན་ཞུས་ལརྟ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
མཆོག་ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	 ༨	 ཉནི་རྡ་ས་ནས་
ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཕི་ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་ལན་ག་ྟསིང་
མཐ་ོསླབོ་	 Langat Singh College ཏུ་
བདོ་དང་བདོ་མིའི་གནས་སྟངས་ཞེས་པའི་བརདོ་
གཞིའི་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	
གནད་ཡོད་མི་ས་ཁག་མཇལ་འཕད་གནང་།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང།	
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	

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

འབུང་འགུར་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིབ་ླབང་གི་གནད་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིསྔནོ་འགའོ་ི
ཚོགས་འད་ུཞིག་ལོ་འདརི་འཚོགས་འཆར་ཡོད།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༨	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་རྟ་དབང་དགོན་པའི་གཤམ་
འགོ་ཏུ་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་ཡིད་དགའ་ཆོས་
འཛིན་གསུང་རྭའི་ནང་སྔ་དའོི་བཀའ་ཆོས་
ལེགས་པར་གུབ་རསེ།	 ཕི་ནང་གསར་
འགདོ་པ་མི་གངས་	 ༥༠	 ལགྷ་ལ་ཨ་ར་ུནཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེི་ནང་གི་ཆིབས་སུྒར་དང་
འབལེ་བའ་ིབཀའ་སླབོ་དང་།	 གསར་འགདོ་
པའ་ིད་ིབར་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད།	 ད་ེཡང་
༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཉནི་གུང་ཆུ་ཚོད་	 ༡༢	
དང་ཕདེ་ཀ་ཙམ་ལ་གསར་འགོད་པ་རྣམས་
ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 གསར་འགདོ་པ་
ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདརི་ཕབེས་འདགུ	 ཐུགས་
ར་ེཆེ།	 དངེ་དསུ་སིྤ་ཚོགས་ནང་གནས་
ཚུལ་གང་འད་ཞིག་བུང་ཡང་མང་ཚོགས་
རྣམས་ཀིས་ཤེས་རྟགོས་ཐུབ་པ་དགོས་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྟབས།	 གསར་
འགོད་པ་ཚོར་གནས་ཚུལ་གང་བུང་བ་
རྣམས་མང་ཚོགས་ལ་དསུ་ཐོག་སྤལེ་རུྒྱའི་
འགན་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་ངསོ་
ཀིས་ཁེད་ཚོ་གསར་འགོད་པའི་ལས་དནོ་
ལ་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 འནོ་ཀང་
གནས་ཚུལ་རྣམས་མཐའ་གཉསི་སུ་མ་ལྷུང་
བར་དང་བདནེ་གི་ལམ་ནས་སྤལེ་དགོས་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ད་ེནས་ངསོ་
རང་ས་གནས་འདརི་ཡོང་བའི་སྐརོ་ལ་ཞུས་
ན།	 ཐགོ་མ་དརེ་ངསོ་ཀིས་འག་ོབ་མིའ་ིནང་
གི་གཤིས་རུྒྱད་དང་འབལེ་བའི་བཟང་སྤདོ་
གངོ་མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱ་དང་།	 གཉསི་པ་ད་ེ
ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་
རུྒྱ།	 	 ད་ེནས་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་
བ་རུྒྱ་བཅས་ལས་འགན་གཙོ་བ་ོགསུམ་ཐགོ་
ཤུགས་རྒྱག་བཞིན་ཡོད།	 ཉ་ེལམ་ཊ་ཊ་སིྤ་
ཚོགས་ཚན་རིག་ཉམས་ཞིབ་བསྟི་གནས་
ཁང་	 Tata Institute of Social Science 

and Research	 གིས་ཉམས་ཞིབ་བས་
འབས་སུ་རིས་མེད་ཀི་ལ་ྟགུབ་གཞི་ལ་བཞག་
ནས་སླབོ་ཚན་ཟུར་ད་ུགཏན་འབབེས་བ་རུྒྱའ་ི
ལས་འཆར་སྤལེ་བཞིན་ཡོད།	 ཟླ་འདའི་ིཟླ་
མཇུག་ཙམ་ལ་ང་ཚོས་དའེི་ཐགོ་བག་ོགླངེ་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་བ་རུྒྱ་ཡིན།	 དརེ་བརྟནེ་
གཞི་རྩའི་མིའི་རང་བཞིན་ལནྷ་སྐསེ་བམས་
བརྩེ་ལྡན་པ་ཡིན་པ་ཚན་རིག་པས་བརོད་
ཀི་ཡོད།	 མོན་པ་ཚོའང་མི་རེད།	 ཁངོ་ཚོ་
ལའང་ངསོ་ཀིས་ད་ེཚོའི་སྐརོ་བརདོ་ཀི་ཡོད།	
ཡུལ་པ་ཚོས་ངསོ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབདེ་
ཀི་ཡོད་པ་ད་ེཁེད་ཚོས་ད་ོསང་བུང་ཡོད།			
དརེ་བརྟནེ་ངསོ་ཀི་བསམ་འཆར་འགའ་རེ་
ལ་ཁངོ་ཚོས་ཉན་འཇགོ་བདེ་རུྒྱ་རེད།	 ཆོས་
ལུགས་མཐུན་སིྒལ་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་གར་ནང་
ལོ་ང་ོསྟངོ་གི་རིང་ནས་ཆོས་ལུགས་འད་མིན་
འཆམ་མཐུན་ངང་འཚོ་གནས་བདེ་བཞིན་

ཡོད།	ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ།
གསར་འགོད་པ་ཁག་གཅིག་གིས་འབུང་
འགུར་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་༸སྐུའི་ཡང་སིད་སྐརོ་
གི་ད་ིབར་བཀའ་ལན་སོྩལ་སབྐས།	 	 ཏཱ་
ལའི་བ་ླམའི་བ་ླའབང་གནས་དང་མ་གནས་
ད་ེབདོ་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གིས་ཐག་གཅོད་
བདེ་དགསོ་པ་དང་།	 ད་ེས་ྔརྒྱ་ནག་གངོ་མ་
ཚོ་ཕོགས་གཅིག་ནས་ནང་པ་ཡིན་ཞིང་།	
གཉིས་ནས་བདོ་མི་དང་བླ་སླབོ་ཀི་འབལེ་
བ་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་གངོ་མས་བདོ་ཀི་བ་ླ
སུྤལ་ངོས་འཛིན་བས་པ་ཡིན་ནའང་བླ་
སླབོ་ཀི་འབལེ་བ་དང་དད་གུས་ཡོད་སྟབས་
རུྒྱ་མཚན་ལནྡ་པ་ཞིག་ཡིན།	 འནོ་ཀང་ད་
ལྟའི་རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་འདི་ཕགོས་གཅིག་
ནས་དམར་པའོི་རིང་ལུགས་ཡིན་པ་དང་།	
གཉིས་ནས་ཆོས་ཁས་མི་ལེན་པར་བརྟནེ།	
ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སིད་རྩད་གཅོད་བེད་
དགོས་ཚེ་ཐགོ་མར་ཆོས་ཁས་ལེན་དགོས།	
ད་ེནས་སྐ་ེབ་ས་ྔཕི་ཁས་ལེན་དགསོ།	 ད་ེ
ནས་གཞི་ནས་ཐགོ་མར་མའ་ོཙེ་ཏུང་གི་ཡང་
སདི་འཚོལ་དགསོ།	 ད་ེརསེ་ཏངི་ཞའ་ོཕངི་
གི་ཡང་སདི་རྩད་གཅདོ་བསོ།	 ད་ེརསེ་གཞི་
ནས་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་ཡང་སིད་སྐརོ་བུས་ཏགོ་
བདེ་ཚེ་རུྒྱ་མཚན་ལནྡ་པ་རེད།	 	 ད་ེམིན་
ཆབ་སིད་ཀི་དགོས་མཁོ་ཁོ་ནར་དམིགས་
ནས་བཤད་པ་ལས་གཞན་རུྒྱ་མཚན་གང་
ཡང་མེད་སྐརོ་བཀའ་ལན་སྩལ།	སབྐས་དརེ་
གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་༸རྒྱལ་དབང་
༸སྐ་ུཕངེ་	 ༡༤	 པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཏཱ་ལའ་ི
བ་ླམ་༸སྐུ་ཕངེ་མཐའ་མ་ཡིན་སིད་པའི་སྐརོ་
ད་ེསྔ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་སྟབས་ད་ེལྟར་
ཡོང་སིད་མིན་གི་ད་ིབར་བཀའ་ལན་སྩལ་
དནོ།	 	 	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༦༩	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་ནས་གཞུང་
འབལེ་བསྒགས་གཏམ་ཞིག་སྤལེ་ཡོད།	དའེ་ི
ནང་ངསོ་ཀིས་འབུང་འགུར་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་
བླ་བང་མུ་མཐུད་གནས་དང་མ་གནས་ད་ེ
བདོ་མི་ཚོས་ཐག་གཅདོ་བ་རུྒྱ་རེད།	 གལ་
ཏ་ེབདོ་མི་མང་ཆེ་བས་ད་ཆ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམའི་
བླ་བང་འདི་དགོས་པ་མིན་འདགུ་བསམས་
པ་བུང་ན་བ་ླབང་མཇུག་བསྡ་ུརུྒྱ་རེད།	 འནོ་
ཀང་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་ན་
སོག་རིགས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞིག་གིས་ངསོ་ལ་
དད་གུས་ཧ་ཅང་བདེ་ཀི་འདགུ	 	 ད་ེནས་
བདོ་རིགས་ཀིས་གཙོས་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་ནས་
ནབུ་ལ་དྭགས་བར་ངསོ་ལ་དད་གུས་ཧ་ཅང་
འདགུ	 	 དརེ་བརྟནེ་འད་ིལོར་གནད་དནོ་
འདའི་ིཐགོ་ཚོགས་འད་ུབ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ལོ་
ཤས་གོང་ནས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་བླ་
ཆེན་ཁག་ལྷན་ཚོགས་བས་ནས་གོ་བསྡུར་
བདེ་རུྒྱའ་ིལམ་སལོ་ཞིག་ཡོད།	 	 ཚོགས་
འད་ུམཐའ་མ་དའེི་སྐབས་ང་ཚོས་ཏཱ་ལའི་
བླ་མའི་བླ་བང་སྐརོ་གོ་བསྡུར་བས་པ་རེད།	

སྐབས་དརེ་ཐག་གཅོད་གང་བུང་བ་རེད་
ཟརེ་ན།	 ངསོ་རང་ལོ་བརྒྱད་ཅུའ་ིམཇུག་
ཙམ་དང་།	 ཡང་ན་ལོ་དགུ་བཅུ་ཙམ་ལ་
བསླབེས་སབྐས་ཚོགས་འད་ུཞིག་ཚོགས་ནས་
གནད་དནོ་གལ་ཆེའི་ཐགོ་ཐག་གཅོད་བདེ་
རུྒྱ་དང་།	 	 	 དའེ་ིབར་འད་ིལོར་ངསོ་ཀིས་
སྔནོ་འགའོི་ཚོགས་འད་ུལ་ྟབུ་ཞིག་ག་སིྒག་གི་
ཚུལ་ད་ུའཚོགས་འདདོ་བུང་།	 སབྐས་དརེ་
སོག་པ་ོཚོ་ཡང་ཚོགས་འདརུ་ཡོད།	 	 ཅསེ་
བཀའ་ལན་སྩལ།	 ཡང་གསར་འགདོ་པ་
གཞན་ཞིག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རུ་ནཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེི་ནང་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་
པ་དརེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་དཀར་ནག་
གཉསི་ཀི་འབལེ་ལམ་ཐགོ་ད་ོཕགོ་འག་ོརུྒྱའི་
ཉནེ་བརྡ་ལན་མང་བཏང་བ་དརེ་དགོངས་
ཚུལ་བཀའ་འད་ིཞུས་པར་བཀའ་ལན་སྩལ་
དནོ།	 ངསོ་ཀིས་ད་ེས་ྔགྷ་ོཧ་ཊིར་བརདོ་རུྒྱ་
བུང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་བདེ་གཅིག་
འདིར་ངསོ་དང་ལྷན་ཕབེས་ནས་ངསོ་རང་
ས་གནས་གང་ད་ུབསྐདོ་ནས་ལས་ཀ་ཇི་འད་
བདེ་མིན་དང་།	 སདྐ་ཆ་གང་འད་བཤད་
མིན་ཐད་རྟགོ་ཞིབ་བདེ་རོགས།	 	 ཞསེ་
བརདོ་རུྒྱ་བུང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་དགསོ།	 	 ངསོ་རང་
རུྒྱན་ད་ུརྒྱ་རིགས་གསར་འགོད་པས་གཙོས་
རྒྱ་རིགས་རྣམས་དང་ཐུག་སབྐས།	 རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་དངུ་ཕུར་	 ༡༣	 ལ་དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ཤེས་རུྒྱའི་ཐབོ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་པ་
ཡིན་ན།	རྒྱ་ནག་མི་དམངས་དངུ་ཕུར་	༡༣	
རྣམས་ལ་བདནེ་རུན་དབེ་བ་འབེད་རུྒྱའི་
རྣམ་དཔོད་ཀང་ལྡན་ཡོད་སྐརོ་བཤད་ཀི་
ཡོད།	 ངསོ་རང་ཨ་རི་དང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ།	
ཉ་ིཧངོ་སོགས་ནང་བསྐདོ་སྐབས་རྒྱ་རིགས་
ཧ་ཅང་མང་པ་ོཐུག་གི་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་
ཁོང་ཚོ་མང་པ་ོཞིག་གིས་ཁོང་ཚོ་རྒྱ་ནག་ཏུ་
ཡོད་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་
མའི་སྐརོ་ལ་དལི་བསྒགས་གང་བས་པ་ད་ེ
ཁ་ོན་མ་གཏགོས་མི་ཤེས་པ་དང་།	 ཐངེས་
ཤིག་རྒྱ་རིགས་སླབོ་ཕུག་གཅིག་གིས་ངོས་
དང་ཐུག་ནས་ཁངོ་གིས་སབྐས་དརེ་ཁངོ་རྒྱ་
ནག་ཏུ་ཡོད་སབྐས།	 	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་བརདོ་
སྐབས་མི་རྒན་འཁོགས་བསམ་བླ་ོགུ་དགོ་
ཅན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་བཞིན་ཡོད་
པ་དང་།	 ད་ེརསེ་ཁངོ་གིས་ཨ་རིར་ངསོ་
ཀི་གཏམ་བཤད་ཉན་རསེ།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་
ད་ེའད་རེད་མི་འདགུ	 ཅསེ་ཁངོ་ལ་ངསེ་པ་
རྙདེ་འདགུ	 ད་ེརསེ་ཆེད་མངགས་ངསོ་རང་
ཐུག་པར་བསླབེས་བུང་།	 དརེ་བརྟནེ་ངསོ་
ཀིས་བསམ་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆེད་
མངགས་མི་དམངས་རྣམས་ལ་གནས་ཚུལ་
འཁགོ་བཤད་སྤལེ་བཞིན་ཡོད།	 	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཕོགས་གཅིག་ཁོ་ནའི་གནས་

ཚུལ་དང་མི་མང་ལ་འཁགོ་བཤད་སྤལེ་བ་
ད་ེདག་བཟང་སྤོད་ཐོག་ནས་ནརོ་འཛོལ་
ཆེན་པ་ོཞིག་རེད།	 རང་གི་མི་དམངས་
རྣམས་ལ་རང་གིས་མགོ་སྐརོ་གཏངོ་བཞིན་
ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་བ་
རུྒྱ་ན་ིཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 	 ད་ེནས་
རྒྱ་ནག་གི་ཁིམས་ལུགས་ཀི་གནས་ཚད་
འད་ིརྒྱལ་སིྤའི་ཁིམས་ལུགས་ཀི་གནས་ཚད་
ཐགོ་བསླབེས་ཐུབ་པ་ཞིག་ངསེ་པར་ད་ུབཟ་ོ

དགསོ།			ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་ལན་སྩལ།	
ད་ེརསེ་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་རྒྱ་གར་
གི་སིད་འཛིན་ན་རེནྡྲ་མོ་དི་མཆོག་གི་སིད་
གཞུང་དང་ད་ེསྔའི་ཀོང་རེ་སི་ཚོགས་པའི་
སིད་གཞུང་གཉསི་ཀི་ཕི་འབལེ་སིད་བུས་ལ་
ཁད་པར་ཡོད་མེད་ཀི་ད་ིབར་བཀའ་ལན་
སྩལ་དནོ།	 	 རྒྱ་གར་ཕི་འབལེ་སདི་བུས་
ཐད་ད་ེས་ྔལརྟ་འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་ལས་ཁད་
པར་ད་ེཙམ་མེད།	 	 སདི་བླནོ་མོ་ད་ིམཆོག་
ལ་ངསོ་ཀིས་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།		
ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་མཁན་ཞིག་
རེད།	 	 ཁངོ་ད་ེས་ྔགུ་ཇི་ར་ཏ་ིམངའ་སྡའེ་ི
སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ཡིན་སྟབས་ཐེངས་ཤིག་
ཁུལ་དརེ་ནང་པའི་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ཤིག་
ངསོ་ལ་མགནོ་འབདོ་གནང་བུང་།		སབྐས་
དརེ་ངསོ་གཉསི་ག་ོབསྡརུ་བདེ་སབྐས་མཐངོ་
ཚུལ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབུང་།	 ལགྷ་པར་ཁངོ་
གིས་ཞིང་པའི་དནོ་དག་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་
གནང་གི་འདགུ	འད་ིན་ིཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད།				
གངོ་ཁརེ་ཆེན་པ་ོཁ་ོན་མིན་པར་གངོ་གསེབ་
ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་ངསོ་ཀིས་དསུ་རྟག་ཏུ་
རྒྱ་གར་གགོས་པ་ོཚོར་བརདོ་ཀི་ཡོད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་ལན་སྩལ།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་དསུ་རྟག་ཏུ་༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རུ་ནཱ་
ཅལ་ས་ཁུལ་ད་ུཆིབས་སུྒར་བསྐངས་སབྐས་
ཆབ་སིད་ཀི་གནད་དནོ་ཞིག་བཟོ་བཞིན་
ཡོད་པ་དང་།	 ཐངེས་འདརི་ཡང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི ་ནང་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་པ་
དརེ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་
ལ་སྐནོ་བརདོ་ཤུགས་ཆེ་ཞུས་ཡོད་སྐརོ་གི་
ད་ིབར་བཀའ་ལན་སྩལ་དནོ།	 	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་བདེ་ཕགོས་ད་ེདག་རུྒྱན་ལནྡ་ཤིག་

ཡིན་སྟབས།	 	 རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་ཀི་
འབལེ་ལམ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕད་
རུྒྱ་མིན་པ་དང་།		ད་ེན་ིདསུ་ཚོད་རིམ་སོང་
རེས་ཤེས་རྟགོས་ཐུབ་རུྒྱ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	
མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་ད་ཆ་བདོ་མིའི་
ཆབ་སདི་ཀི་དབུ་ཁདི་ནས་རྒས་ཡོལ་ཆ་ཚང་
ཞུས་ཟིན་སྟབས་ས་གནས་གང་ད་ུཆིབས་
སུྒར་བསྐངས་ཡང་ཆོས་ཕགོས་ཁོ་ན་ལས་
ཆབ་སིད་འགན་ད་ེད་ཆ་མི་མང་གིས་མང་

གཙོའི་ལམ་ནས་འོས་འདམེས་བས་པའི་
འགོ་ཁིདཀིས་འགན་འཁེར་བཞིན་ཡོད་
སྐརོ་བཀའ་ལན་སྩལ།	 ད་ེརསེ་བདོ་ད་ུཕིར་
༸ཞབས་སོར་འཁོད་གནང་མཛད་རུྒྱར་
ཐུགས་འདདོ་ཡོད་མེད་སྐརོ་བཀའ་འད་ིཞུ་
སབྐས།	བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་དང་རྒྱ་ནག་སམྐ་
སའི་རྒྱ་རིགས་ཚོས་ཀང་༸གོང་ས་མཆོག་
བདོ་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁོད་ཐུབ་རུྒྱར་ངང་
སྒགུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་།		རྒྱ་ནག་ནང་
ད་ུདངེ་སྐབས་རྒྱ་རིགས་ནང་པ་ས་ཡ་བཞི་
བརྒྱ་ལགྷ་ཡོད་པ་དང་།	 	 རྒྱ་རིགས་ད་ེདག་
ཕལ་མོ་ཆེ་ཤེས་ཡོན་ལྡན་ཞིང་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་ལ་དད་གུས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་
དང་།	 ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་རང་བཙན་མ་
རྩདོ་པར་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐགོ་ནས་བདོ་མི་
ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་
རྩོད་བཞིན་ཡོད་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ཁ་བལ་བ་ཡིན་པའ་ིསྐནོ་
བརདོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་བཀའ་ལན་སྩལ།
ཕགོས་མཚུངས་བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་སྐརོ་གི་
ད་ིབར།	 བདོ་ནང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དང་།	
ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཚོར་བ་ཧ་ཅང་རྣ་ོཔའོི་ཐགོ་ནས་
བལ་ྟབཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་།	 བདོ་ཀི་དཀའ་
ངལ་དེ་དག་སེལ་དགོས་ན་ཐབས་ལམ་
མཆོག་ན་ིདབུ་མའ་ིལམ་གི་ཐབས་ལམ་ཁ་ོན་
ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་མཛད་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་
བཀའ་ལན་སྩལ།
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ངས་འབུམ་སྡ་ེལར་སྐ་ུཉདི་མཆོག་ལ་ཕབེས་བསུར་བཅར་མ་ཐུབ་པར་དགངོས་སེལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༦	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཐགོ་༸གངོ་
ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ	 ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི་སྡི་རང་ས་ཁུལ་ད་ུཆགས་པའི་
ཐུབ་གསུང་དར་རྒྱས་གླིང་གཙུག་ལག་གི་

ཁང་རྟནེ་དང་བརྟནེ་པ་བཅས་པར་རབ་
གནས་བཀའ་དིན་བསྐངས་རུྒྱའི ་མཛད་
སྒརོ་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེ་ིསདི་སྐངོ་སྐ་ུཞབས་པདྨ་ན་བ་ྷ	 Pad-
manabha	 Acharya	 མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ།	ད་ེརིང་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ི

བླ་མ་མཆོག་ལ་ཕབེས་བསུ་ཞུ་རུྒྱའི་མཛད་
སྒ་ོའདི་ལྟ་བུར་ང་རང་བཅར་རུྒྱ་བུང་བར་
ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	 སིྤར་བཏང་བས་
ན་ང་རང་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་མི་སེར་
དང་པ་ོཞིག་མཚོན་བཞིན་ཡོད་སྟབས།	 སྐ་ུ

ཉདི་མཆོག་གི་ཕབེས་བསུར་འབུམ་སྡ་ེལར་
བཅར་དགསོ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 འནོ་
ཀང་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་རྐནེ་པས་ང་རང་
ཕབེས་བསུར་བཅར་མ་ཐུབ་པར་བརྟནེ་ངས་
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གོ་སྐབས་འདི་བརུྒྱད་
དགངོས་སེལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེརིང་གཙུག་

ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་དང་ལྷ་ཁང་གཅིག་
ལྕགོས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་དབུ་འབདེ་མཛད་
སྒ་ོཡིན་སྟབས་དསུ་ཚོད་ཧ་ཅང་བཀྲ་ཤིས་པ་
ཞིག་ཡིན།	 སྟནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་
བམས་པ་དང་བརྩ་ེབ།	 སྙངི་ར་ེསོགས་ན་ི
རུྒྱན་ལྡན་མི་ཚེའི་ནང་གི་ཉིན་ཞག་ཕུགས་
གཅིག་རིང་ལ་དགསོ་མཁ་ོཞིག་ཆགས་ཡོད།	
བཟང་སྤདོ་ཀི་བསླབ་བ་ད་ེདག་འཇིག་རྟནེ་
ཀུན་ལ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོ
ཡིན།	 དངེ་སབྐས་ཚན་རིག་གི་སླབོ་སྦངོ་ཧ་
ཅང་ཚད་མཐ་ོཔརོ་སོན་པའི་སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་
རྒྱ་གར་ནང་རིམ་བཞིན་ཆོས་དད་ཉམས་
རུྒད་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད།	 སིྤར་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་
ཡུལ་འདི་ནི་རིས་མེད་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་
ཡིན།	 རིས་མེད་བརདོ་སབྐས་ཆོས་ཁས་མི་
ལེན་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའ་ིག་ོདནོ་མིན།	 ད་ེ
ན་ིརྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་ཆོས་ལུགས་ཚང་
མ་འད་མཉམ་ཐགོ་གཟིགས་ཚུལ་ཞིག་ཡོད་
པ་དའེ་ིདནོ་ཡིན།	 རྒྱ་གར་གནའ་རབས་
ཀི་སལོ་བཟང་འདི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ཀུན་ལ་དར་འཕལེ་
མཛད་ཡོད།	 རྒྱ་གར་ཡུལ་འདསི་འཛམ་
གླིང་ཀུན་ལ་ཞི་བདའེི་རིན་ཐང་ཐགོ་ལེགས་
སྐསེ་ཕུལ་ཡོད།	ཕི་དངསོ་པའོ་ིདཔལ་འབརོ་
འཛུགས་སུྐན་སོགས་ལྡན་ཡང་ནང་གཤིས་
རུྒྱད་དང་འབལེ་བའི་བཟང་པའོི་རིན་ཐང་
མེད་ན།	 མི་རྣམས་རང་འདདོ་ཆེ་བ་དང་།	
སིྤ་ཚོགས་མ་རབས་ཆགས་རུྒྱ་རེད།	 ང་
ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་ནང་མཐོ་རིམ་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་	 ༥༠༠	 ཙམ་ཡོད།	 མཐ་ོརིམ་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་བརདོ་སབྐས་ཤེས་ཡོན་སྤདོ་
མཁན་གི་བསྟ་ིགནས་ཁང་ཞིག་ཡིན།	 འནོ་
ཀང་མཐ་ོསླབོ་ནས་སླབོ་གཉརེ་མཐར་ཕིན་
ཏ་ེསིྤ་ཚོགས་ནང་ཞུགས་སྐབས་བཟང་སྤདོ་
ཀི་བསབླ་བ་མ་འདང་བར་བརྟནེ་མི་ད་ེརང་
འདདོ་ཆེ་བ་སོགས་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་
བརྟནེ་ད་ེརིང་སྐ་ུཉདི་མཆོག་འདརི་༸ཞབས་
སོར་འཁོད་ཐུབ་པ་འདིས་ང་ཚོར་བཟང་
སྤོད་གོང་འཕེལ་གཏོང་རུྒྱའི ་སྙིང་སྟབོས་
འཕར་མ་ཞིག་སིྦན་སོང་།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་

གི་ལམ་སྟནོ་ལརྟ་ཕི་དངསོ་པ་ོའཛུགས་སུྐན་
གི་ཡར་རྒྱས་དང་དུས་མཉམ་དུ་ནང་གི་
གཤིས་རུྒྱད་དང་འབལེ་བའི་བཟང་པའོི་རིན་
ཐང་ད་ེདག་གོང་མཐརོ་གཏངོ་དགོས་པ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 དརེ་བརྟནེ་ངས་སྐ་ུ
ཉིད་མཆོག་དགུང་ལོ་མཐོ་པ་ོའདི་ལྟ་བུར་
ཕབེས་ཡོད་ཀང་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཐགོ་
རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ན་གཞོན་སྟངོ་ཕག་མང་
པསོ་གཙོས་འཛམ་གླིང་ཕགོས་མཐའ་ཀུན་
དུ་བཟང་སྤོད་ཀི་བཀའ་སླབོ་སོྩལ་བཞིན་
ཡོད།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་གི་ལམ་སྟནོ་འགོ་རྒྱ་
གར་གིས་འཛམ་གླིང་ས་ེཁིད་ཐུབ་པ་ཞིག་
ཡོང་རུྒྱ་རེད།	 སྐ་ུཉདི་མཆོག་ན་ིསངས་རྒྱས་
སྐ་ུཤ་རླནོ་པ་ཞིག་ཡིན།	 གནའ་རབས་རྒྱ་
གར་ནང་དང་སངོ་ད་ུམ་བནོ་ཡོད།	 འནོ་
ཀང་དངེ་སབྐས་ང་ཚོས་ལ་ྷཁང་སོགས་ནང་
ཕིན་ནས་ཕག་མཆོད་འབུལ་ཙམ་བས་པ་
མ་གཏགོས་སེམས་གཏིང་ནས་ཆོས་ཉམས་
ལེན་བདེ་མཁན་དཀནོ་པ་ོརེད།	ཅསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།	།

ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིདང་བངླས་འཕདོ་བསྟནེ་ཚོགས་པའ་ིཁབ་ཁངོས་སནྨ་ཁང་ཁག་གི་ནང་གཤམ་གསལ་ས་སྟངོ་ཡོད་ན།	 རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ཁདོ་ད་ེཐགོ་ཞུགས་འདདོ་ཡོད་ན་འཚང་སནྙ་ཕུལ་སབྐས་ཚང་དགསོ་པའ་ིཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།

ལས་འགན།	 དགསོ་ངསེ་ཤེས་ཚད་དམའ་མཐར།	 ལས་མངོ་།	 ས་མིག་གངས	 ས་གནས།	 ཟུར་བརདོ།
གླགོ་དཔར་བརྟག་དཔད་མཁན།
X-ray Technician

Diploma in X-ray Technician ལོ་	༡	 ༡	 མོན་གྷ།ོ	

མིག་དབང་བརྟག་དཔད་མཁན།
Ophthalmic Technician

Diploma in Ophthalmic Assis-

tance 
ལོ་	༡	 ༡	 ཀ་ོལེ་གལྷ།	

ཕི ་བཅོས ་གསོ ་ཐབས་སྨན ་པ།	
Physiotherapist 

Bachelor in Physiotherapy ཟླ་དུག	 ༡	 ཀ་ོལེ་གལྷ།	 ཆོད་གན་ཐགོ

དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཞན།

༡།	 དང་བངླས་དཔ་དངུལ་	 ༢༠༡༧	 བར་
གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའ་ིལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས།
༢།	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་མཐུན་
གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིསྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་
ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་འད་པར་ཅན།	
མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།
༣།	སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུགས་གཞི་བད་ེ
ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།
༤།	 རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ནས་རུྒྱན་ད་ུབ་སྤོད་ཉསེ་སྐོན་
མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།
༥།	 ད་ལ་ྟལས་ཀ་བས་མུས་ཡིན་ཚེ་འབལེ་

ཡོད་ནས་དགག་བ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།
གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་སྟངེ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་རིམ་ཟུང་
འབལེ་དུང་ཆེ་ཡན་ཞིག་གི་དགམཆན་དང་
ལས་དམ་སྦྲཌ་གཤམ་གསལ་ཞལ་བང་ཐགོ་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༣༡	 ཕི་ད་ོ
ཚོུད་	༦	གངོ་འབུལ་དགསོ།
ད་ོབདག་སོ་སོར་འབལེ་བ་ཞུ་བདའེི་སདླ་ཁ་
བང་དང་།	 གླགོ་འཕནི་	 Email ID	 ད་ེ
བཞིན་ཁ་པར་ཨང་གངས་སོཌ་འཚང་སནྙ་
ནང་ཁ་གསལ་བཀདོ་དགསོ་པ་དང་།	 ཡིག་
ཆ་ངོ་མ་རྣམས་འབོར་ཐོ་འགོད་བཅར་

སབྐས་མིག་སྟནོ་དགསོ།	 ཆ་རྐནེ་ཚང་བའ་ི
ཞུ ་སྙན ་ ཕུལ་མཁན་རྣམས་ལ་འདེམས་
རུྒྱགས་ཀི་ཚེས་ཆ་སྐབས་མཚམས་ཐག་
གཅོད་བ་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་ཡོངས་ཁབ་
གསལ་བསྒགས་སུ།	 འཕདོ་བསྟནེ་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༡༢	ལ།།
༼འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།༽
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རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་ཨ་རི་བདོ་མིའ་ིསླབོ་ཡོན་ལས་གཞིའ་ིཁངོས་སུ་མི་
འགའོ་ིའདམེས་རུྒྱགས་འག་ོའཛུགས་གནང་བ།

ཏ་ིཛུ་དར་རྒྱས་གླངི་དང་།	སྦརི་བདོ་ཚོགས་
གཉསི་ཀི་ས་འཐུས་དམ་འབུལ་ལེགས་གུབ།

༄༅།	 །དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་ཏ་ི
ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
སབྐས་	 ༩	 པའ་ིའདམེས་ཐནོ་ཚོགས་མི་
རྣམས་ཀི་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ཡོང་བའི་
ཞུ་སྐལུ་འབརོ་དནོ་ལརྟ།	ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་
ཞིབ་ཁང་གི་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་ནས་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	
༦༩	 པའ་ིཆ་རྐནེ་འགོ་ཏ་ིཛུ་ས་གནས་རང་
བདནེ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་བསོད་
ནམས་རིན་ཆེན་ལགས་འཕལ་སེལ་ས་
གནས་ཁིམས་ཞིབ་པར་བསྐ་ོགཞག་བགིས་
ཏ།ེ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༢༩	
ཉནི་འཕལ་སེལ་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པའི་
མདནུ་ད་ུས་འཐུས་སབྐས་	༩	པའ་ིའདམེས་
ཐནོ་ཚོགས་མི་	 ༡༡	 ནས་འཐུས་མི་	 ༡༠	
དང་།	 ད་ེདག་གི་ཁངོས་ནས་ཚོགས་གཙོ་
འཆི་མེད་ཚེ་རིང་ལགས་དང་ཚོགས་གཞོན་
ངག་དབང་དགེ ་ ལེགས་བཅས་ཀི ་ལས་
འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞསེ་ལེགས་གུབ་
བུང་འདགུ	 ད་ེབཞིན་བང་ཕགོས་བདོ་མིའ་ི
ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་
ལ་ྷའབུག་ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༣	
ཚེས་	 ༣༡	 ཉནི་སྦརི་བདོ་ཚོགས་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	༩	པའ་ིའདམེས་ཐནོ་

འཐུས་མི་གངས་	 ༡༥	 ནས་འཐུས་མི་	 ༡༡	
དང་།	 ད་ེདག་གི་ཁངོས་ནས་ཚོགས་གཙོ་
དར་རྒྱས་ལགས་དང་ཚོགས་གཞནོ་ཡེ་ཤེས་
རྒྱ་མཚོ་ལགས་བཅས་ཀི་ལས་འཁུར་དམ་
བཅའ་འབུལ་བཞསེ་ལེགས་གུབ་བུང་འདགུ
སྦིར་ས་འཐུས་དམ་འབུལ་གི་བེད་སྒ་ོདང་
སྟབས་བསྟནུ།	བང་ཕགོས་ས་གནས་ཁམིས་
ཞིབ་པས་ས་གནས་མི་མང་ཚོགས་ཁང་ད་ུ
གངོ་ཚེས་ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༢	 ཐགོ་མང་
ཚོགས་	 ༥༢	 ཙམ་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	༤	ཚེས་	༡	ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོུད་	༡༡	
ཐོག་སུ་ཇ་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྭའི་འཛིན་རིམ་
དགུ་པ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་གི་སླབོ ་མ་
གངས་	༣༤༥	དང་དག་ེརྒན་གངས་	༨	ལ་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་ཁིམས་ལུགས་དབང་
འཛིན་གི་ང་ོསྤདོ་དང་སྦྲགས།	 བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྒམོ་གཞི་དང་།	
བཅའ་ཁིམས་དགོངས་དནོ་མང་གཙོ་ཀ་བ་
གསུམ་སོ་སོའ་ིའགན་དབང་དང་།	 སིྤ་མང་
གཏུག་བཤེར་འག་ོལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་
ཡིག་གི་གཏུག་བཤེར་བ་རིམ།	 ཁམིས་
ཁོངས་ཁབ་ཚད་སོགས་ཀི་གོ་རྟགོས་སྤལེ་
བ་དང།	 སབྐས་མཚམས་ད་ིབ་ཁག་ལ་ལན་
འདབེས་གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༡	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོའ་ིཨ་རི་བདོ་
མིའ་ིསླབོ་ཡོན་ལས་གཞི་ Tibetan Scholar-

ship Program	ཁངོས་སུ་མི་འགའོ་ིའདམེས་
རུྒྱགས་འག་ོའཛུགས་གནང་འདགུ	 ཐངེས་

འདརི་བདོ་མིའ་ིསླབོ་ཡོན་ལས་གཞིའ་ིཁངོས་
སུ་སནྙ་ཞུ་འབུལ་མཁན་སླབོ་མ་གངས་	 ༡༠༣	
བུང་ཡོད་ཁངོས་ནས་	 ༢	 འསོ་ཆོས་མ་ཚང་
བ་དང་།	 སླབོ་མ་དགུས་རང་མོས་ཀི་ཕིར་
འཐནེ་གནང་འདགུ	ཕི་ཟླ་བཞི་པའ་ིཟླ་མཇུག་
ནང་	 GWTT ཞསེ་བདོ་ཀི་རྒྱལ་རབ་དང་

ཆབ་སིད་སོགས་ཀི་ཐོག་འབི་རུྒྱགས་དང་
ཨིན་ཇིའ་ིཡིག་རུྒྱགས་ཊོ་ཕལེ་ TOEFL-ITP 

ཞསེ་པའི་གུབ་འབས་གསལ་བསྒགས་གནང་
བསྟནུ།	 གུབ་འབས་དརེ་གཞིགས་ཏ་ེསླབོ་མ་
རྩ་ེཏགོ་	༣༠	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༥	ཚེས་	
༡༣	ཉནི་རྡ་སར་ངག་རུྒྱགས་ཆེད་ཡོང་དགསོ་

ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོའ་ིམཐའ་མའ་ིའདམེས་སུྒག་ཟནི་པའ་ིསླབོ་མ་རྣམས་རསེ་ལོའ་ིཕི་ཟླ་	
༨	 ནང་ཨ་རིར་ཐནོ་འཆར་ཡོད།	 ཨ་རི་བདོ་མིའ་ིསླབོ་ཡོན་ལས་གཞི་འད་ིབཞིན་ཨ་རི་གཞུང་
གི་དཔལ་འབརོ་མཐུན་འགུར་འགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ཨ་རི་
བདོ་ཀི་ཐབེས་རྩ་གཉསི་ཟུང་འབལེ་ཐགོ་འཛིན་སྐངོ་འགན་ཁུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ཐངེས་འདརི་
ལྡ་ིལིར་རྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིབདོ་ཁིམ་ཉལ་ཁང་དང་ལྡ་ིལི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་
འདམེས་རུྒྱགས་སབྐས་ཚོགས་ཁང་དང་ལས་ཁུངས་ཀི་མཐུན་འགུར་གནང་ཡོད་འདགུ	།
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ཐུབ་གསུང་དར་རྒྱས་གླངི་དགནོ་པ།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་རྡ་ོར་ེམཁའ་འག་ོདམ་པ་མཆོག་གི་དན་རྟནེ་སྐདེ་མོས་ཚལ་
དང་འགམེས་སྟནོ་ཁང་དབུ་འབདེ་མཛད་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༩	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༨	 ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཐོག་མར་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་
གསུང་རྭའི་ནང་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་བསྟནུ།		
སུྒབ་བཞག་དབུ་འཛུགས་མ་མཛད་གོང་།	
	 དེ་རེས་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་	
༥༠༠༠༠	 བརྒལ་བར་ཐགོ་མར་རྒྱལ་སས་
ལག་ལེན་སོ་བདནུ་མའི་བཀའ་ཆོས་དབུ་
འཛུགས་མཛད།	 	 	 ད་ེནས་དབང་གི་སུྒབ་
བཞག་སྔནོ་ད་ུམཛད་རསེ་སྤན་རས་གཟགིས་
ཀི་དབང་དང་བང་ཆུབ་སེམས་པའི་སྡམོ་
པ།	 ད་ེབཞིན་དག་ེབསྙནེ་སྡམོ་པ་འབགོ་ཆོག་
མཛད།		སབྐས་དརེ་འཇིག་རྟནེ་པའ་ིདགེས་
པ་དལོ་རྒྱལ་ལྟ་བུ་བསྟནེ་སལོ་བདེ་མི་རུང་
བ་དང་།	 ད་ེས་ྔམགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
དལོ་རྒྱལ་བསྟནེ་སལོ་མཛད་ཡོད་ཀང་ཕིས་
སུ་དལོ་	 རྒྱལ་བསྟནེ་སལོ་མཚམས་འཇགོ་
མཛད་པའི་ལོ་རུྒྱས་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	 རྒྱལ་པ་ོཤུགས་ལནྡ་༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་

ཆེན་པའོ་ིསབྐས་ལ་བུང་བ་རེད།	 ༸གངོ་ས་
ལྔ་པ་ཆེན་པསོ་ཐོག་མར་ཞེ་ས་མ་ཞུས་ན་
བསྟནུ་མཁས་གནང་ཡང་ཕིས་སུ་དསེ་ཕན་
མ་ཐགོས་པ་ཆགས་སབྐས།	 ༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་
ཆེན་པསོ་དག་པ་ོམངོན་སྤོད་ཀི་ཐོག་ནས་

རྒྱལ་པ་ོཤུགས་ལནྡ་ཚར་གཅདོ་རུྒྱའི་གུབ་པ་
ད་ེའད་ཚོགས་པ་རེད།	 སབྐས་དརེ་༸གངོ་
ས་ལྔ་པ་ཆེན་པ་ོརང་ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་

གསུང་འབུམ་པད་	 ༡༨	 ནང་ཡིན་པ་ཡོད།	
དམ་མིན་དམ་བརུ་དག་པ་རྒྱལ་མཚན་ཞསེ།	
།སྨནོ་ལམ་ལོག་པའ་ིདམ་ས་ིའབུང་པ་ོའདསི།	
།བསྟན་དང་འག་ོབ་ཀུན་ལ་འཚེ་བདེ་ན།	 །	
མགོན་སྐབས་དཔུང་གཉནེ་མ་མཛད་ཐལ་

བར་རླགོ	 །ཅསེ་འདལུ་འཛིན་གི་ཡང་སདི་
མར་བརུྒྱད་ནས་པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་
གགས་པའི་ཡང་སིད་སུྤལ་སྐུ་བསོད་ནམས་

དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་ཞུ་བ་ཞིག་ཡོད།	
དའེི་ཡང་སིད་རེད་ཟརེ་བཞིན་ཡོད་ཀང་
ནརོ་བ་ཞིག་རེད།	 ༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པསོ་
སུྤལ་སྐུ ་བསོད་ནམས་དགེ་ལེགས་དཔལ་
བཟང་གི་ཡང་སདི་བརུས་མ་ལམ་ད་ུལྷངོ་བ།	
སྨནོ་ལམ་ལོག་པས་དམ་སརི་གུར་ཏ།ེ	 ཞསེ་
གསུངས་ཡོད།	 གདན་སའ་ིནང་ལ་ཤུགས་
ལནྡ་བསྟནེ་མཁན་ཚོར་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་མང་
པ་ོབུང་ཡོད།	 ཁདེ་རང་ཚོ་རྟ་དབང་དགནོ་
པར་མཚོན་ནའང་ཐོག་མར་ཤུགས་ལྡན་
གི་རི་མོ་ཞིག་བསི་འདགུ	 ངསོ་ཀིས་ཕིས་
སུ་རི་མོ་ད་ེམེད་པ་བཟ་ོབཅུག་པ་ཡིན།	 རི་
མོ་ད་ེབཀོག་པའི་ཤུལ་ད་ུཆོས་རྒྱལ་ཕི་ནང་
གསང་གསུམ་བིས་པ་ད་ེའད་བུང་བ་རེད།	
ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 བཀའ་དབང་ཡོངས་
སུ་ལེགས་གུབ་རེས་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་
དུག་པ་ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་
འཁུངས་ཁང་ཡོད་ས་ཨུ་རྒྱན་གླངི་ད་ུཆིབས་
སུྒར་བསྐངས་ནས་གུ་རུའི་ཚོགས་མཆོད་ཀི་
ཚོགས་མགནོ་ད་ུདབུ་བཞུགས་མཛད་རསེ་ལ་ྷ

ཁང་ནང་ད་ུགནས་གཟགིས་མཛད།	ད་ེནས་
ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་
སྐུ་ཞབས་རྡ་ོར་ེམཁའ་འག་ོདམ་པ་མཆོག་གི་
དན་རྟནེ་སྐདེ་མོས་ཚལ་	Dorjee  Khandu 

Memorial Park	 ད་ུཆིབས་སུྒར་བཀའ་
དནི་བསྐངས་ནས་དན་རྟནེ་སྐདེ་ཚལ་དབུ་
འབདེ་མཛད་པ་མ་ཟད།	 	 འགམེས་སྟནོ་
ཁང་གསར་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ད་ེདབུ་འབེད་
མཛད།	 སབྐས་དརེ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་བླནོ་
ཆེན་སྐུ་ཞབས་པདྨ་མཁའ་འག་ོམཆོག་དང་།	
རྟ་དབང་རོང་དཔནོ་སོགས་ཀིས་གཙོས་
འབལེ་ཡོད་མི་ས་རྣམས་ནས་ཕབེས་བསུའི་
ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།
	 ད་ེརསེ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་རྟ་
དབང་དགའ་ལནྡ་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ྷརྩ་ེདགནོ་པར་
ཆིབས་སུྒར་བཀའ་དནི་བསྐངས་ནས་མཁན་
བླ་འདསུ་མང་ཡོངས་ལ་བླང་དརོ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།།

ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་མི་མང་དང་སླབོ་ཕུག་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༥	ཉནི་
ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཀི་སིྤ་ཁང་ནང་ལྷ་ོསིྤ་ལས་ཁུངས་ཀི་
བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བའི་ཚོགས་འདརུ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ་
འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟབས་རྒྱལ་
མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྔའི ་ས་གནས་འགོ ་
འཛིན་རྣམ་པ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྤ་མཐུན་

མཉམ་འབལེ་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་དུང་ཆེ་
རྣམ་པ་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	
ཚོགས་འདའིུ་སྐབས་ལྷ་ོསིྤ་དང་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་རྣམ་པས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལ་
ས་ྔལོའི་སྟནོ་ཉསེ་ངལ་སེལ་དང་གུན་གསབ་
བགོ་འགམེས་མཇུག་སྐངོ་གནང་བའི་ལས་
བསྡམོས་སནྙ་གསེང་ཞུས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་
ལྷ་ོཕོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་སོ་སོའི་ནང་
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་གཏན་འབབེས་
གནང་བའི་བདོ་མིར་མཐུན་རྐེན་སྦརོ་སྤདོ་
ཀི་སིད་བུས་ལག་བསྟར་བདེ་ཕགོས་སོགས་

ཀི་སྐརོ་བཀའ་བསྡརུ་གནང་ཡོད།	 ཉནི་
རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༣།༣༠	 ཐགོ་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༦	 ལོར་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་
ཐ་ེཝན་གི་བམས་བརྩེ་རོགས་ཚོགས་ཀིས་
དཔལ་འབརོ་མཐུན་འགུར་གནང་བའི་མི་
མང་འཐུང་ཆུ་དྭངས་བསིལ་གི་འཕུལ་ཆས་
བཙུགས་ཡོད་པ་དརེ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་།	
ད་ེརེས་འབུང་འགུར་ས་ཁང་དགོས་མཁོ་

ཡོད་པའི་ཁིམ་ཚང་རྣམས་ཀི་ཆེད་གཞིས་
ཆགས་ནང་ཡོད་པའི་ས་ཁང་སྟངོ་པ་ལྷག་
ཡོད་པ་ད་ེདག་གཟིགས་སྐརོ་གནང་རེས་
རྒས་གསོ་ཁང་ད་ུགཟིགས་སྐརོ་ཕབེས་ཡོད།	
ཕི་ཚེས་	༦	ཉནི་གི་ས་ྔད་ོབཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་མི་མང་རྣམས་ལ་སབྐས་	 ༡༥	 བཀའ་
ཤག་གི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཐབས་བུས་དང་།	
བདོ་མིའི་ངོ་བ་ོདང་རིག་གཞུང་སུང་སྐོབ་
དགསོ་གལ།	 འཕདོ་བསྟནེ་གི་གལ་གནད།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལོ་འཁོར་སྔནོ་
རིྩས་སྐརོ།	 བུད་མེད་ནསུ་སྟབོས་གངོ་སྤལེ་

གི་སིད་བུས་གཏན་འབབེས་གནང་ཕགོས་
ཀི་བུང་རིམ་དང་།	 བཀའ་ཤག་གིས་གསུམ་
པའི་བཅུ་གཉསི་ཉནི་བདོ་ཀི་བུད་མེད་ཉནི་
མོ་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱའི་གསལ་བསྒགས་གནང་
ཡོད་སྐརོ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོ་འཁརོ་མོར་ལས་འགུལ་གི་
ལོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ།	 འསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་གཞི་
བསྐར་བཅསོ་ཁམིས་འཆར་དང་འབལེ་བའ་ི
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	 ད་ེཉནི་གི་
ཕདེ་ཡོལ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལ་ྒསྨུག་གི་ཞིང་
ཁར་གཟིགས་སྐརོ་ཕབེས་ཏ་ེཞིང་པ་རྣམས་
དང་ལྷན་ཐུག་འཕད་ཀིས་ཞིང་ཆུ་འདནེ་
ལས་དང་།	 སྟནོ་ཐགོ་བུན་གཡར།	 ས་ྔལོའ་ི
སྟནོ་ཉསེ་ཀི་གུན་གསབ་སོགས་ཀི་སྐརོ་ལམ་
སྟནོ་གནང་ཡོད།	 ཕི་ཚེས་	 ༧	 ཉནི་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་མེ་སོར་ད་ུམཐ་ོསླབོ་འགིམ་
བཞིན་པའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་སླབོ་སྦོང་
ཐགོ་ཧུར་བརྩོན་བདེ་དགོས་པ་སིྤ་དང་ལྷག་
པར་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་བེད་རུྒྱའི་
ཐགོ་ཤུགས་བརྒྱབ་དགསོ་པ།	 ད་ེབཞིན་
སླབོ་ཕུག་རྣམས་ཀིས་རང་ཉིད་ཀི་འཕདོ་
བསྟནེ་ཐགོ་ད་ོསང་བདེ་དགསོ་པའི་ལམ་སྟནོ་
ཡང་གནང་འདགུ	 ཐངེས་འདརི་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་ཕགོས་ཕབེས་སབྐས་ལྷ་ོསིྤ་ཆོས་
འཕལེ་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ལྷན་བཅར་ཞུས་
ཡོད།།

བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་འཚམས་གཟགིས་
དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་ཕགོས་མཐའ་ི
གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ས་བགསོ་ཕགོས་ཕབེས་
ལས་གཞི་ལརྟ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བད་ེ
སུང་བཀའ་བླནོ་བླ་བང་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་ཧི་མཱ་ཅལ་དང་ཨུ་ཏྟར་ཁཎྜ་མངའ་
སྡའེི་ནང་ཡོད་པའི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ཁག་གཅིག་གི་ནང་འཚམས་གཟིགས་སུ་

ཕབེས་ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ
བཀའ་བླནོ་མཆོག་རྡ་ས་ནས་ཕབེས་ཐནོ་གིས་
སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
སུ་ཕབེས་འབརོ་སབྐས་སྤནོ་ཊ་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་གིས་གཙོས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་།	 ས་གནས་རང་བདནེ་
ཚོགས་གཙོ།	 ས་གནས་གཞནོ་ན་ུདང་བུད་
མེད་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ཀིས་ཕབེས་བསུའ་ིས་ེ
ལེན་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེརསེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་གངོ་འཁདོ་ལས་ཀི་ས་ེམོ་བ་རྣམས་དང་
ལནྷ་མཇལ་མོལ་གནང་རསེ།	 ཁུལ་དརེ་
རྟནེ་གཞི་བས་པའི་ཞ་ལུ་དགོན་པར་གནས་
མཇལ་དང་།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་

ཁུངས།	 རམུ་བཟ།ོ	 ཐུག་བཟ་ོཁང་།	 སྤནོ་
ཊ་གཏན་སླབོ་བཅས་སུ་གཟགིས་སྐརོ་ཕབེས་
ཡོད།	 ཕི་ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོས་ཏནོ་
ཁམས་ཀཿཐགོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་
འཚམས་གཟིགས་གུབ་རེས་ཀུམ་རའ་ོས་
གནས་སུ་ཡོད་པའ་ིདགནོ་པར་གནས་མཇལ་
དང་།	 ད་ེབཞིན་མི་མང་	 ༤༠	 ཙམ་འད་ུ
འཛོམས་ཐོག་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་

དང་།	བཀའ་ཤག་སབྐས་	༡༥	པའ་ིལ་ྔདང་ལ་ྔ
བཅུའ་ིཐབས་བུས།	 བདོ་མིའ་ིང་ོབ་ོདང་རིག་
གཞུང་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་བདེ་དགསོ་གལ།	
འཕདོ་བསྟནེ་གི་གལ་གནད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ལོ་འཁརོ་སྔནོ་རིྩས་སྐརོ།	 བུད་
མེད་ནསུ་སྟབོས་གངོ་སྤལེ་གི་སདི་བུས་གཏན་
འབབེས་གནང་ཕོགས་ཀི་བུང་རིམ་དང་།	
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ལོ་འཁརོ་མོར་ལས་འགུལ་གི་ལོར་སུང་བརིྩ་
ཞུ་རུྒྱ་སོགས་བཀའ་ཤག་ནས་གཏན་འབབེས་
རྩ་འཛིན་གཞིར་བཟུང་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 མི་མང་གི་དགོས་འད་ིཁག་
ལ་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།	།
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༢༠༡༧	གཞུང་འཛིན་སདི་བུས་སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །སླབོ་ཡོན་འདའི་ིདམིགས་ཡུལ་
གཙོ་བ་ོནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ས་བརྟན་
དང་རང་རིགས་ན་གཞོན་གང་མང་གཞུང་
འཛིན་སིད་བུས་ཐགོ་སླབོ་སྦངོ་གོང་མཐརོ་
གཏངོ་ཐབས་དང་།	 ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་བདོ་
མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་འགོ་ཁིད་དང་མི་ཆའི་
ནསུ་ཤུགས་གོང་འཕལེ་གཏངོ་རུྒྱ་བཅས་ལ་
དམིགས་ཏ་ེདམིགས་བསལ་སླབོ་ཡོན་གངས་	
༡༠	ཡི་གསལ་བསྒགས་སུ།
༡།	 པུ་ན་ེཨེམ་ཨའ་ིཊི་མཐ་ོསླབོ་ནང་གཙུག་
ལག་རབ་འབམས་པའ་ིསླབོ་ཡོན།
ཀ	མཐ་ོསླབོ་ད་རྒྱ།	www.mitsog.org

ཁ།	དསུ་ཡུན།	ལོ་གཅིག
ག	ས་མིག	༥
ང་།	མཐ་ོསླབོ་འག་ོའཛུགས།	༢༠༡༧།༨།༡
ཅ།	ལག་ཁརེ།	Master Program in Gov-

ernment (MPG)

ཆ།	 འག་ོགནོ།	 སྒརོ་	 ༣༧༥་༠༠༠།༠༠	
༼ཁང་ག་ླདང་ཟས་དདོ་ཚུད་ཡོད།༽

༢།	ཇིན་ཌལ་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའ་ི
སླབོ་ཡོན།
ཀ	མཐ་ོསླབོ་ད་རྒྱ།	www.jsgp.edu.in

ཁ།	དསུ་ཡུན།	ལོ་གཉསི།
ག	ས་མིག	༥
ང་།	མཐ་ོསླབོ་འག་ོའཛུགས།	༢༠༡༧།༨།༡
ཅ།	 ལག་ཁརེ། Master in Public 

Policy(MPP)

ཆ།	འག་ོགནོ།	སྒརོ་	༤༨༥་༠༠༠།༠༠	༼ཁང་
ག་ླདང་ཟས་དདོ་ཚུད་ཡོད།༽
སླབོ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གི་དགོས་ངེས་ཆ་རྐེན་ཁག་
གཤམ་གསལ།
༡།	 ད་ོབདག་སོ་སོའ་ིམིང་དང་ལོ་རུྒྱས་
མདརོ་བསྡསུ་ཤིག་འབུལ་གནང་དགསོ་རུྒྱ།
༢།	 མཐ་ོསླབོ་ཚད་ལནྡ་ཞིག་ནས་ཉ་ེབའ་ི
གཙུག་ལག་རབ་འབམས་ཐནོ་པ་དགསོ།
༣།	ད་ོབདག་དང་ཕ་མ་གཉསི་ཀི་དངྭ་བངླས་
དཔ་དངུལ་	 ༢༠༡༦།༡༢།༣༡	 བར་གཙང་
ཕུལ་ཟནི་པ་དགསོ།	 ཕ་མ་བདོ་ནང་ཡོད་

པའམ།	ཡ་བལ།	འདས་གངོས།	ཡང་ན་ཕ་
མ་གཅིག་བདོ་པ་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ཚེ་འབལེ་
ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ངསོ་སྦརོ་ཞུ་
འབུལ་དགསོ།
༤།	 རྒྱ་གར་སྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་ཐགོ་
ཁིམས་མཐུན་དསུ་འགངས་བཀའ་འཁལོ་
ཞུས་པའ་ིང་ོབཤུས་འབུལ་དགསོ།	 གལ་ཏ་ེ
དསུ་འགངས་སླད་འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་
སུ་ཕུལ་ཡོད་ཚེ་ལས་ཁུངས་དའེི་བུང་འཛིན་
ང་ོབཤུས་སམ།	 ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་
ངསོ་སྦརོ་གང་རངུ་འབུལ་དགསོ།	 བལ་
ཡུལ་དང་འབུག་ཁུལ་ནས་འཚང་སནྙ་འབུལ་
མི་དང་།	 ཀ་རྡརོ་སངྒ་གསུམ།	 རྒྱ་གར་
བང་ཤར་མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་ཁག་ཅིག་
ཏུ་ཡོད་པའི་བདོ་རིགས་འཁུལ་མེད་ཡིན་པ་
གང་ཞིག་ལ་སྐབས་བཅོལ་ལག་དབེ་མེད་
པའི་སྡ་ེཁག་ཅིག་ལ་དམིགས་བསལ་གཏངོ་
རུྒྱ་ཡིན་པའི་བདོ་མི་སྐབས་བཅལོ་བའི་སིྒག་
ཁོངས་ཡིན་པ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་ནས་ངསོ་སྦརོ་འབུལ་དགསོ།
༥།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཁངོས་ཀི་ལས་
བེད་ཡིན་པ་རྣམས་ནས་ཀང་སླབོ ་ཡོན་
འདིའི ་ཁོངས་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་ཅིང་།	
ད་ོབདག་ནས་ཞབས་ལོ་ཧིལ་པ་ོལྔ་ལོན་པ་
དགསོ་རུྒྱ།
༦།	སླབོ་ཡོན་འདའི་ིཁངོས་མི་འག་ོའཚུད་པ་
གང་ཞིག་སླབོ་མཚམས་བཞག་ཚེ་སླབོ་ཡོན་
འག་ོགནོ་ཕིར་སླགོ་དགསོ་རུྒྱ།
༧།	 སླབོ་ཡོན་གི་དམིགས་ཡུལ་གཞི་བཞག་
སླབོ་སྦོང་མཇུག་སིྒལ་ཟིན་མཚམས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་སམ་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཉུང་
མཐར་ལོ་གསུམ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་དགསོ།
༨།	 གངོ་གསལ་སླབོ་སྦངོ་གི་ག་ོསབྐས་ཞུ་
ལེན་བ་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་གོང་འཁདོ་མཐ་ོ
སླབོ་གཉསི་ནས་གང་རངུ་གཅིག་བདམས་ཏ་ེ
༢༠༡༧།༥།༢༧	 འགངས་མེད་གཤམ་འཁདོ་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཁ་བང་ཐོག་འཚང་
སནྙ་དང་དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆ་ཁག་མཉམ་

འབུལ་དགསོ་རུྒྱ་དང་།	 ཤེས་རིག་སླབོ་ཡོན་
ཚོགས་ཆུང་ནས་སླབོ་མ་འདམེས་སུྒག་ཞུས་
རསེ་མཐ་ོསླབོ་སོ་སོ་ནས་ཁ་པར་ཐགོ་ངག་
རུྒྱགས་ཀི་ལམ་ནས་མཐའ་མའི་འདམེས་
སུྒག་གནང་རུྒྱ་བཅས།	 ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༧	ལ།

Address:
Secretary (TPS 2017)
Department of Education CTA
Gangchen Kyishong
P.O. Dharamsala – 176 215
District – Kangra, Himachal Pradesh

For inquiry, please contact:
Ngawang Yonten or Tsering Choezom
Email: doe.lobyon@tibet.net & 
scholarship@tibet.net
Phone: +91-1892 -222572, 222721
Web: www.sherig.org/en/
FB: www.facebook.com/doe.lobyon/

ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་ཀི་དམིགས་སྒརོ་སྔནོ་འགའོ་ིའསོ་སྦངོ་གསར་བསྡའུ་ིགསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
སི་ཞུ་ལས་ཐགོ་པ་རྣམས་དང་གསར་ཞུགས་
གནང་མཁན་རྣམས་ལ་ས་རཱ་མཐོ་སླབོ་ཏུ་
དསུ་ཡུན་རིང་ཐུང་འད་མིན་ཐགོ་ལས་བདེ་
འསོ་སྦངོ་དང་ཟབ་སྦངོ་ཕུལ་བ་དག་དངསོ་
སུ་སི་ཞུ་སུྒབ་སབྐས་ཕན་ཐགོས་གང་ལེགས་
བུང་དང་བུང་མུས་ཡོད་ཅིང་།	 སབྐས་	 ༡༥	
པའི་བཀའ་ཤག་གི་དགངོས་གཞི་དང་བསྟནུ་
ཏ་ེཨ་རི་	 (USAID)	 ལས་གཞིའ་ིརོགས་
སྐརོ་འགོ་ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་མ་འངོས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་མ་ལག་ནང་སི་ཞུའི་ལས་
བདེ་ཀི་དམིགས་སྒརོ་སྔནོ་འགའོི་འསོ་སྦངོ་
ཐངེས་གཉསི་པ་ད་ེས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༧	
ཚེས་༣ནས་འགོ་འཛུགས་ཀིས་ཟླ་གངས་

བཅུའི་རིང་གནང་གཏན་འཁེལ་བས་འསོ་
སྦངོ་བ་གངས་	 ༣༠	 ཡིག་རུྒྱགས་ཀི་ལམ་
ནས་གསར་བསྡ་ུབ་རུྒྱ་ཡིན་ན།	 གཤམ་
གསལ་ཆ་རྐེན་ཚང་ཞིང་ཞུགས་བླ་ོཡོད་
རིགས་ནས་འཚང་སནྙ་འབུལ་འཐུས།
སྔནོ་འགའོི་འསོ་སྦངོ་འཛུལ་ཞུགས་ཀི་ཆ་རྐེན་
གཤམ་གསལ།
༡༽	རང་ལོ་	༣༥	ལས་མ་བརྒལ་བ།
༢༽	 ཉུང་མཐར་ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་རབ་
འབམས་དང་ཚད་མཉམ་སླབོ་ཐོན་ལག་
འཁརེ་ཡོད་པ།
༣༽	 དངྭ་བངླས་དཔ་དངུལ་འབུལ་འབབ་	
༢༠༡༧།༣།༣༡	 བར་གཙང་ཕུལ་ཟནི་
པའི་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང།	
གཉསི་པ།	 མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས་

འབུལ་དགསོ།
༤༽	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་
ཆོག་པའ་ིསྐབས་བཅལོ་ལག་འཁརེ་	 (RC) 

དསུ་འགངས་ཡོད་པའ་ིང་ོབཤུས་	 དགསོ་
ཀང་།	 བལ་ཡུལ་དང་འབུག་ཁུལ་གི་སྐབས་
བཅོལ་བ ོད་མི་ཚོར་ས་འགོ་ལས་ཁུངས་
ནས་རྒྱབ་གཉརེ་ཡོད་ཚེ་སྐབས་བཅལོ་ལག་
འཁརེ་གི་ང་ོབཤུས་མེད་ན་འཐུས་རུྒྱ།
༥༽	 ཁམིས་མཐུན་སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་	
(Birth Certificate)	 གི་ང་ོབཤུས་བཅས་
ཚང་དགསོ།
གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་ཁག་ལ་
འབེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ ་འཛིན་ནམ།	
ལས་བེད་འདམེས་ལྷན་ནས་བསྐ་ོགཞག་
བས་པའི་སི་ཞུའི་ལས་བདེ་ཟུང་དུང་གནས་

རིམ་ཡན་སུ་རངུ་ནས་དག་མཆན་ལས་དམ་ 
(Attestation)	 ཞུས་ཏ།ེ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡༠	 ཕི་ད་ོཆུ་ཚོད་	 ༥།༠༠	
འགངས་མེད་རང་ཁིམ་ཁ་བང་དང་།	 ཁ་
པར་ཨང་།	གླགོ་འཕནི་	 (Email)	སོགས་
ཁ་གསལ་བཀོད་ད་ེས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་
ཐོག་སོ ་སོའི ་འཚང་སྙན་དང་མཉམ་དུ་
འབུལ་དགསོ།	གངོ་གསལ་དསུ་བཀག་རསེ་
འཚང་སྙན་ཕུལ་འབོར་རིགས་རིྩས་མེད་
གཏངོ་རུྒྱ།
ཟུར་མཆནཿ	ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ནས་སྔནོ་འགའོ་ི
ཚུད་རུྒྱགས་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༣༠	
ཉནི་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད་པས།	 དསུ་
ཐོག་འཚང་སྙན་འབོར་རིགས་རྣམས་ལ་

ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབལེ་
འསོ་ཆོས་ཚང་བ་རྣམས་ལ་ཚུད་རུྒྱགས་ཆེད་
འབདོ་བརྡ་གཏངོ་རུྒྱ་ཡིན་ན་ད་ེརིགས་ནས་
སྐབས་བསྟུན་ལག་འཁེར་སོགས་ཡིག་ཆ་
ང་ོམ་ཁག་མཉམ་འཁརེ་གིས་ས་རཱ་བདོ་ཀི་
མཐ་ོསླབོ་ཁང་ད་ུའབརོ་ཐ་ོའགོད་དགོས་པ་
བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།	 བཀའ་དུང་
ཡིག་ཚང་ནས་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༥	
ལ།།
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ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའ་ིརསེ་དན་རྐང་རྩདེ་སྤ་ོལོའ་ིའགན་བསྡརུ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༨	 གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༡།༣༠	 ཙམ་ལ་
ཀོ་ལི་གྷལ་དནོ་ལྡན་གླིང་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་སུ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་
སིད་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་
སྟབོས་རྒྱལ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་
རེས་དན་རྐང་རྩེད་སྤ་ོལོའི་འགན་བསྡུར་
ཐངེས་	 ༢༣	 དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བརོ་གདན་ཞུས་ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་
ཀིས་རྩེད་འགན་དབུ་འབེད་གནང་ཡོད།	
དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ཐུབ་བསྟན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་རྩེད་ཐང་
འདི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་
གཞིས་ཆགས་ས་བརྟན་ཡོང་རུྒྱའི་དགོངས་
གཞི་གཞིར་བཟུང་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་
ནས་དཔལ་འབརོ་གི་མཐུན་འགུར་རོགས་
རམ་འགོ	 མང་ཚོགས་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་

ཡར་རྒྱས་སོགས་ཀི་ཆེད་གསར་རྒྱག་གནང་
ཡོད་སྐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྩདེ་ཐང་གི་ར་
བ་བཟ་ོསུྐན་སླད་རྒྱ་གར་དང་ཕི་རྒྱལ་ཁག་

ནས་ཞལ་འདབེས་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེནས་ནང་སདི་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་རྐང་རྩདེ་སྤ་ོལོ་རྩདེ་
མོའི་རྒྱབ་ལྗངོས་སྐརོ་དང་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་

མོའ་ིརསེ་དན་རྐང་རྩདེ་སྤ་ོལོའ་ིའགན་བསྡརུ་
གོ ་ སིྒག་བེད་དགོས་པའི ་དམིགས་ཡུལ་
སོགས་ང་ོསྤདོ་གནང་རསེ།	 བཀའ་བླནོ་

མཆོག་གིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་རྒྱལ་
ཡོངས་རྩདེ་རིགས་ཚོགས་པའི་ངསོ་ནས་ད་
ཐངེས་འགན་བསྡརུ་ཐངེས་	 ༢༣	 དན་རྟནེ་
གི་ཕག་རྟགས་ཤིག་གནང་ཡོད།	 ཕགོས་

མཚུངས་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ་ད ་ོབཀའ་
བླ ོན ་མཆོག་གིས་ས་གནས་འགོ ་འཛིན་
ལས་ཁུངས་དང་བདོ་མིའི་སིྤ་མཐུན་མཉམ་
འབལེ་གི་ལས་ཁུངས།	༸རྒྱལ་བའ་ིཕ་ོབང་།	
མང་ཚོགས་འད་ུའཛོམས་གནང་སའི་སྡངིས་
ཆ།	 མཆོད་རྟནེ་གསར་པ།	 ཀུན་ཁབ་དནོ་
ལྡན་གླིང་སྨན་ཁང་བཅས་སུ་གཟིགས་སྐརོ་
གནང་སྟ།ེ	སིྤ་ཡོངས་ཀི་གནས་སྟངས་མཁནེ་
རྟགོས་ཡོང་སླད་འབལེ་ཡོད་འགན་འཛིན་
རྣམས་དང་ཐུག་འཕད་གནང་ཡོད།	ཕི་ཚེས་	
༩	 ཉནི་དནོ་ལནྡ་གླངི་མི་མང་རྣམས་ནས་
བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ལས་འཆར་
དང་ལས་གཞི།	 སདི་བུས་སྐརོ་ག་ོརྟགོས་
ཡོང་ཆེད་ཕོགས་ཕབེས་གནང་ཡོད་སྐརོ་
དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་
གཏན་འབབེས་གནང་བའི་བདོ་མིར་མཐུན་
རྐེན་སྦརོ་སྤདོ་ཀི་སིད་བུས་བུང་རིམ་དང་

འབལེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མོན་གྷ ་ོའདདོ་
རུྒ་གླིང་དང་ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་བདོ་
མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་ཞིང་བགོས་གཏངོ་
གནང་བའི་ཁིམས་མཐུན་གན་རྒྱར་མཚན་
རྟགས་བཀདོ་ཡོད་སྐརོ།	 བཀའ་ཤག་གི་ལ་ྔ
དང་ལྔ་བཅུའི་ཐབས་བུས་ཁོངས་བདོ་མིའི་
ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་འཛིན་སྐངོ་
སྤལེ་གསུམ་དང་།	 འག་ོཁདི་སྐདེ་སངི་གི་
གལ་ཆེའ་ིཟབ་སྦངོ་།	 སིྒག་འཛུགས་ཚགས་
ཚུད་ཡོང་ཐབས་ཀི་ལས་གཞི།	 གཞིས་
ཆགས་གཅིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་
གཞི།	 ཤེས་ཡོན་གི་གལ་གནད་དང་དགསོ་
དམིགས།	ནད་རིགས་སྔནོ་འགགོ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	
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བདོ་དང་འབུག་གཉསི་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་སྤུན་མཆེད་རྒན་གཞནོ་ལ་ྟབུའ་ིའབལེ་བ་ཡོད།

ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་སདི་འཛིན་དང་ལནྷ་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནད་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་
དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	
༦	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ི
ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་དང་མང་གཙོ་ཆབ་སིད་
ཚོགས་པའི་འགོ་ཁིད་ལྕམ་སྐུ་ནནེ་སི་པི་ལོ་
སི་	Nancy	Pelosi	མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་
སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕངི་ཨ་རིར་རྒྱལ་ཡོངས་
འཚམས་གཟགིས་སུ་མ་འབརོ་གངོ་ཨ་རིའི་

སདི་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཌ་ོནལ་ཊམ་	 Donald 

Trump	 མཆོག་ལ་འཕནི་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་ཏ།ེ	
ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་རྣམ་གཉསི་
མཇལ་འཕད་སབྐས་ཆོས་དད་དང་ཆབ་སདི་
ལངས་ཕོགས་རྐེན་པས་སྡུག་སྦོང་མནར་
གཅོད་མོང་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐོར་
མཚོན་སདླ་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་གི་གནད་དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་དགསོ་པའི་
འབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེཡང་འཕནི་ཡིག་
ནང་འཁདོ་དནོ།	 ངའ་ིབསམ་པར་གལ་ཏ་ེ
ང་ཚོས་དཔལ་འབརོ་གི་ཁ་ེཕན་སདླ་རྒྱ་ནག་
ནང་གི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་
མ་གནང་ན།	 འཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་བདེ་རུྒྱའ་ིབཟང་
སྤདོ་ཀི་འགན་དབང་ད་ེཉདི་ཤོར་ངསེ་རེད།
པ་ེཅིང་གནམ་བད་ེསྒ་ོམོ་ཆེ་ཐང་ཆེན་ད་ུདུག་
བཞིའི་དནོ་རྐེན་བུང་བ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་

ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་
ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་ཕིན་ཡོད།	 སདི་འཛིན་ཞི་ཅིན་
ཕིང་གིས་འགོ་ཁིད་འགན་ཁུར་བླངས་བའི་
རསེ་རྒྱ་ནག་ནང་གནས་སྟངས་ད་ེབས་ཀང་
སྡགུ་ཏུ་ཕིན་ཡོད།	རྒྱ་ནག་ནང་ཡེ་ཤུའ་ིཆོས་
བདེ་པ་དང་།	 ཧངོ་ཀངོ་ནང་མང་གཙོ་དནོ་
གཉརེ་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་མཁན།	
ད་ེབཞིན་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རྩོད་མཁན་
ཁིམས་རྩོད་པ་སོགས་ལ་དག་གནནོ་དང་།	
བཙོན་འཇུག	 གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་
བའ་ིགནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་
གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་སིད་གཞུང་
གིས་བདོ་མིའ་ིཆོས་དང་།	 རིག་གཞུང་ཐགོ་
དམ་བསྒགས་དང་རྩ་མེད་བཟ་ོརུྒྱས་མཚོན་
གྭ་བཙུན་གི་ཐོག་གདགུ་རུྩབ་ཀི་སིད་བུས་
འཛིན་སྟངས།	 ད་ེབཞིན་བ་ླརངུ་ཆོས་སརྒ་
གཏརོ་བཤིག་གི་ལས་འཆར་སྤལེ་བཞིན་པ་

མ་ཟད།	 འཛམ་གླངི་ཁནོ་ལ་དད་གུས་ཆེན་
པ་ོཞུ་ཡུལ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་ཡང་ད་ེལརྟ་དད་གུས་ཞུས་པ་ཙམ་
གིས་བཙོན་འཇུག་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 མད་ོ
དནོ་བདོ་དང་རྒྱ་ནག་ནང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་རྡགོ་རོལ་ཤུགས་ཆེ་གཏངོ་བཞིན་པ་ད་ེ
ཚོ་ང་ཚོས་སང་མེད་མ་འཇགོ་པར་ངསེ་པར་
རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་དང་མཉམ་གླངེ་
སླངོ་བདེ་དགསོ་ཅསེ་གསུངས་འདགུ	
	 ཕོ ག ས ་ མ ཚུ ང ས ་ ཨ ་ རི འི ་
སིྤ ་མཐུན་ཚོགས་པའི ་གོས་ཚོགས་གོང་
མའ་ིའཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ Marco Rubio 

ལགས་དང་།	 ཨ་རིའ་ིམང་གཙོ་ཚོགས་པའ་ི
གསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
བྷནེ་ཁར་ཌིན་	 Ben Cardin	 ལགས་རྣམ་
གཉིས་ཀིས་ཀང་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་དུང་ཆེ་
སྐ་ུཞབས་ Rex Tyllerson	 མཆོག་ལ་ཞུ་

ཡིག་ཅིག་ཕུལ་ཏ།ེ	 སདི་འཛིན་རྣམ་གཉསི་
མཇལ་འཕད་སྐབས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
གི་གནད་དནོ་ད་ེགལ་ཆེ་ཤོས་ཞིག་རིྩས་ཏ་ེ
གླངེ་སླངོ་གནང་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་ནང་གཞནོ་སྐསེ་གཙོ་
བརོ་གུར་བའི་བདོ་མི་མང་པ་ོཞིག་གིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་འཁགེས་
འཛིན་གི་སིད་བུས་དརེ་ཞི་རྒོལ་ཆེད་རང་
ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་པས།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་ནས་བདོ་མིའི་དཔལ་འབོར་
ཡར་རྒྱས་ཙམ་མིན་པར་བདོ་མིའི ་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་དགོས་པ་སོགས་ཞུ་ཡིག་དའེི་ནང་
འཁདོ་ཡོད།།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༡	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༧།༣༠	ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་རྟ་དབང་དགོན་པའི་ཆོས་རའི་ནང་ད་ུ

འབུག་གི་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་གཙོ་བརོ་གུར་
བའི་མོན་པའི་ཡུལ་མི་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་	
༣༥༠༠	 བརྒལ་བར་བངླ་དརོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 ད་ེརིང་འདརི་ཉནི་གསུམ་གི་
རིང་ཆོས་འབལེ་བས་པ་རེད།	 ཁདེ་རང་ཚོ་
དངསོ་གནས་དད་པ་དང་དམ་ཚིག	 ལ་རྒྱ་
གཡོ་བ་མེད་པ་བས་པར་ངསོ་རང་ཡང་ཧ་
ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	དནོ་གཉརེ་ཧ་ཅང་ཆེན་
པ་ོའདགུ	ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	བ་ླམ་དང་
སླབོ་མ་ཐུག་སྐབས་ལས་སུ་བ་བ་འདི་ཆོས་
འཆད་རུྒྱ་ད་ེརེད།	 ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་ཆོས་
བཤད་བརདོ་སྐབས་ལམ་སང་དལ་འབརོ་
དནོ་ཆེན་རྙདེ་དཀའ་བ་དང་།	 བཤེས་གཉནེ་
བསྟནེ་ཚུལ་ཟརེ་རུྒྱའི་གས་འག་ོསྟངས་སིྤར་
ད་ེརང་རེད།	 འནོ་ཀང་སྔནོ་ལ་ནང་ཆོས་ང་ོ
སྤདོ་བས་ནས།	 ནང་པའ་ིཆོས་ཀི་ཁད་ཆོས་
འདི་ནང་པའི་ལྟ་གུབ་ཐགོ་ནས་ཡོང་བཞིན་
ཡོད།	 ཆོས་རྐང་རྐང་ཐགོ་ནས་བཤད་པ་

ཡིན་ན་ཚན་རིག་པ་དང་ལནྷ་ད་ེཙམ་འབལེ་
བ་བདེ་ཐུབ་རུྒྱ་མེད།	 ནང་པའ་ིལ་ྟགུབ་ཐགོ་
ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཚན་རིག་པ་དང་
འབལེ་བ་ཧ་ཅང་ཡོང་ཐུབ་ཀི་འདགུ	 དད་པ་

བས་ནས་རང་གི་སྟནོ་པ་ལ་སྨནོ་ལམ་བརྒྱབ་
པ་གཅིག་པསོ་འགགི་གི་ཡོད་ན།	 བཀའ་
འགུར་པ་ོཏ་ིབརྒྱའ་ིདགསོ་པ་མེད།	 ངསོ་
ཀིས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་ཞབས་བདེ་
ཀི་ཡོད།	 དད་པ་དང་གུས་པ་གཉསི་དབ་ེབ་
ཕ་ེནས།	 དད་པ་བདེ་
ས་ཆོས་དང་།	 གུས་
པ་ན་ིཆོས་ལུགས་ཚང་
མར ་བེད ་ ཀི ་ ཡོ ད །	
འནོ་ཀང་ལྟ་གུབ་དང་
ད ེ་འདའི ་ཐོག ་ནས་
འཆད ་ སྐབས ་ སྟ ོན ་
པ་གཞན་གི ་གསུང་
གླགེས་བམ་དཔརེ་ན།	
བ་ྷཡི་བལ་ལ་ྟབུ་པ་ོཏ་ིགཅིག་རེད།	 ད་ེབཞིན་
ཀ་ོརན་ལ་ྟབུ་པ་ོཏ་ིགཅིག་རེད།	 སངས་རྒྱས་
པའི་ཆོས་སིྤ་དང་ལྷག་པར་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་
ཆོས་བརུྒྱད་འཆད་སྐབས་པ་ོཏི་བརྒྱ་ཙམ་

ཡོད།	 ད་ེའད་ཡིན་དསུ་སངས་རྒྱས་པའ་ི
ཆོས་ཞེས་པ་འད་ིའགལེ་བཤད་ཧ་ཅང་རྒྱས་
པ་ོབཤད་ནས་འག་ོབཞིན་ཡོད།	སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཤེར་ཕིན་གཙོ་བརོ་
གུར་བའི་གཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་འགལེ་
བ་ཀླུ་སུྒབ་ཡབ་སས་ནས་བཟུང་མཁས་པའི་
དབང་པ་ོཚོས་མཛད་པའ་ིའགལེ་པ་པ་ོཏ་ིཉསི་
བརྒྱ་ཙམ་འདགུ	 བདོ་ལ་སངས་རྒྱས་པའ་ི
ཆོས་དར་ནས་བདོ་ཀི་མཁས་པས་བཀའ་
འགུར་བསྟན་འགུར་གི་དགོངས་འགེལ་
བརྩམས་པ་པ་ོཏ་ིཕལ་ཆེར་ཁི་གཉསི་གསུམ་
ཙམ་འདགུ	 དརེ་བརྟནེ་སངས་རྒྱས་པའ་ི
ཆོས་ལ་སླབོ་སྦངོ་བ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད་འདགུ	 སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ཟརེ་རུྒྱ་
འདི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབདེ་པའི་ཤེས་
རབ་ཀི་ནསུ་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་བླརོ་འགུར་
བ་འགོ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཁེད་ཚོས་
ཤེས་པའི་ཐགོ་ནས་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབདེ་
གོང་ནས་གོང་ད་ུའཕལེ་བར་སླབོ་སྦངོ་བདེ་

རུྒྱ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྟབས།	 ཁདེ་རང་
ཚོས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀིས་ནང་ཚགས་ཐགོ་
ནས་ཆོས་དང་ལ་ྟགུབ་སྐརོ་ལ་བག་ོགླངེ་བདེ་
དགསོ།	 ཡང་འད་ིག་རྟ་དབང་དགནོ་པས་

མཚོན་གཡས་གཡོན་དགནོ་པ་ནས་སླབོ་ཁདི་
གནང་མཁན་ད་ེའདའང་ཡོང་གི་རེད།	 ད་ེ
ཚོར་ད་ོསང་བདེ་ཤོག	 ས་སྐ་པཎྜ་ིཏ་ཀུན་
དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས།	 རིག་པ་ནང་པར་

འཆི་ཡང་བསབླ།	 ཚེ་འདརི་མཁས་པར་མ་
གུར་ཡང་།	 སྐ་ེབ་འཆི་མར་བཅལོ་བ་ཡི།	
ནརོ་ལ་རང་ཉདི་ལེན་དང་མཚུངས།	 ཞསེ་
གསུངས་ཡོད།	 ངསོ་ལ་མཚོན་ན་ད་ཆ་ལོ་	
༨༢	 ལ་བསླབེས་ཡོད།	 ད་དངུ་ཡིན་ནའང་
ངསོ་རང་སླབོ་ཕུག་གཅིག་ཡིན་བསམ་པ་དན་

བཞིན་ཡོད།	དསུ་ནམ་
བུང་སྐབས་དཔེ་ཆ ་
ཀླགོ	 བསམ་བླ་ོབཏང་
།	 སླབོ་སྦངོ་བདེ་ནས་
སྡདོ་ཀི་ཡོད།	 ད་ེརིང་
ཁེད་རང་ཚོ ་འབུག་
ནས་དནོ་གཉརེ་ཆེན་
པ ོ ་ བ ས ་ ན ས ་ ཡོ ང ་
མཁན་མང་པོ་ ཞིག་

ཡོད།	 ཁདེ་རང་ཚོར་དམིགས་བསལ་གི་
འཚམས་འད་ིཡོད།	 འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངྒ་
གི་རང་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ད་ུཕལ་ཆེར་
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དར་བཞིན་

པའི་ཆོས་ལནྡ་གི་རྒྱལ་ཁབ་འབུག་ཁ་ོན་ཡིན་
པ་ལ་ྟབུ་རེད།	 ང་རང་ཚོ་འབུག་དང་བདོ་
གཉསི་ས་ྔམོ་ནས་ཁིམ་མཚེས་རེད།	 སབྐས་
རེ་འཁུག་པ་ཏགོ་ཙམ་བརྒྱབ་ཡོད།	 འནོ་

ཀང་སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་
སྤུན་རྒན་གཞོན་ལ་ྟབུ་བས་ནས་སྡདོ་ཀི་ཡོད།	
ད་ེའད་ཡིན་དསུ་འབུག་རྒྱལ་ཁབ་ནི་དངེ་
དསུ་ཀི་ཤེས་ཡོན་དང་འབལེ་བའི་ཐགོ་ནས་
ལུང་པ་ཡར་རྒྱས་འག་ོབཞིན་ཡོད།	 ད་ེདང་
ཆབས་གཅིག་ཕ་མེས་ནས་ཡོད་པའི་སངས་
རྒྱས་པའ་ིཆོས་ད་ེལམ་དང་ལུགས་སལོ་ལ་ྟབུ་
མིན་པར་ཆོས་ལ་སླབོ་སྦངོ་ཡག་པ་ོབ་རུྒྱ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 བར་སབྐས་འབུག་
ནས་བདོ་པ་བཙན་བལོ་བའི་ནང་གི་ས་དགེ་
བཀའ་རྙངི་རིས་སུ་མ་ཕ་ེབའི་བཤད་ག་ྭཆེན་
པ་ོད་ེའདའི་ནང་འབུག་གི་སླབོ་གཉརེ་བ་ད་ེ
འད་གང་ཙམ་མཐངོ་རུྒྱ་འདགུ	ཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོརེད།	གང་ཐུབ་སླབོ་གཉརེ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ
རྒྱག་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	འད་ིཙམ་
ཡིན།	 བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས།	 ཡང་རསེ་སུ་
མཇལ་ཡོང་།	 ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་རྟ་
དབང་ནས་ཐད་འཕུར་གནམ་གུ་བརུྒྱད་གྷ་ོཧ་
ཊིར་ཆིབས་༸ཞལ་སུྒར་ཡོད་པ་བཅས།།


