དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་

ཀྱི ་སྒྲོམ་གཞི འི་ནང་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི ་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་

པའི་བོད་རི གས་ཡོ ངས་ལ་མི ་རི གས་ས་གནས་རང་

སྐྱོང ་གི ་ གནས་བབ་ཚད་ལྡན ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པ་
ཞི ག་དགོས།
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TIBETAN NEWS
Regd. No. HPTIB/2017/74104

བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༧ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༥ རབ་གནས་ས་ཁྱི་ལོ།
ལོ་ ༣ ཨང༌། ༡

2nd January 2019

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

Vol. 3 Issue 1 Price Rs. 1

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ལྷ་མི ་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་
བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

སྲུང་རྣམས་ཀྱི་ལུང་པ་བོད་ཆགས་ཡོ ད། ལྷ་ ཡོ ད། གང་ལྟར་ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ལ་རྩི་ཡི ་
ཆེ ན་དབང་ཕྱུག་གི ་གནས་གཞི ་བོད་ནང་གི ་ ཡོ ད ་པའི ་ ཆ་ནས་བོད ་པའི ་ ལྷ་ ལ་སྐྱབས་སུ ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༣༡

བཅས་བཏོན ་རྗེས ་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་གི ས ་

པོ་ མཆོ ག ་ལ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་དང་།

བཞུ ག ས་ཐོག ་ལ་བོད ་སྐྱོང ་ལྷ ་ སྲུ ང ་གནས་ གངས་ཏི་སེ་ཆགས་ཡོ ད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ མཆི ་ཡི ་ཡོ ད་པ་རེད་ཅེས་རྗོད་ཀྱི་ཡོ ད། དེར་

ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

རྣ མ ་ གྲྭ ་ ཕ ན ་ བ དེ ་ ལེ ག ས ་ བ ཤ ད ་ གླི ང ་ །

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།   དེ་རི ང་བརྟན་

བརྟེན་རྒྱ་གར་དང་ང་ཚོ འི་དབར་ཐུ ན་མི ན་
གྱི་འབྲེལ་བ་ཞི ག་ཆགས་འདུག

ཤེ ལ ་དཀར་མངའ་ཞབས་སེ ར ་སྐྱ་མི ་མ་

ཆེ ན ་དབང་ཕྱུ ག ་དམི གས་བསལ་ངོས ་དང་

ལོ འི ་ ཆོ ་ གའི ་ སྒ་ོ ནས་བརྟན་བཞུ ག ས་བསྟར་
གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

ཙམ་ལ་བོད་

མཆོ ག་གི ས་བོད་མི འི་བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་

མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་
བླ ོ་ བཟང་སེ ང ྒེ་ མཆོ ག་དང་བོད ་མི ་མང་

སྤྱི ་ འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་ པདྨ་འབྱུ ང ་གནས་

ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་དང་།

བཞུགས་ཁྲིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་

ཕེབས་ཀྱི་ཡོ ད།   གང་ལྟར་བོད་དང་སྤྱིར་

མཆོ ག་སོ གས་ཀྱིས་སྤས
ོ ་སྣེས་སྔནོ ་བསུས་ཏེ་

བརྟན་བཞུ ག ས་ཀྱི ་ ར ་ྡོ ར ྗེ་ སླབོ ་དཔོན ་འཇམ་
མགོ ན ་རྒྱལ་བའི ་ རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡ ན ་

བརྟན་མ།

གཉན་ ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་བོད་ཀྱི་ལྷ་རེད།   ཅེས་

ཆེན་ཐང་ལྷ། སྐབས་རེ་རྨ་ཆེན་སྤམོ ་ར་ཡང་

ངོས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་བ་ཚོ ར་རྩེད་མོ་དང་སྦྲགས་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ།

རྒྱ་གར་ནང་འཁྲུངས་པ་རེད།
ང་ཚོ ་བོད་
འབངས་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་གྱི་རྗེས་འབྲང་པ་

འགྲོ་བའི་བདེ་

སྐྱིད། ཡང་སྒསོ ་བོད་གངས་ཅན་གྱི་བསྟན་པ་

ཁྲི ་ རི ན་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་གི ་ མཇལ་དར་རྐྱང་ དང་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་སྲུང་ཞི ང་སྐྱོང་མཁན་

བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

རེད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་གར་ནས་འཁྲུངས་པའི་

འབུལ་ཞུས།    དེ་ནས་གསུང་ཆོས་དབུ་ ཆོ ས་སྐྱོང་སྲུ ང ་མ་དེ་དག་ང་ཚོ ར ་ཐུ ན ་མོ ང ་ དངོས་གནས་དྲང་ནས་བསམ་གྱི ས་མི ་ཁྱབ་
འཛུ ག ས་ཀྱི ས ་རྒྱུ ན་ཆགས་གསུ མ ་པ་དང་།

པཎ་གྲུ བ ་བཅུ ་ བདུན ་གྱི ་ གསོ ལ ་འདེབ ས།
༸རྒྱལ་བའི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༣༡

འབལ
ྲེ ་བ་ཞི ག་ཡོ ད་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་མཐོང་ ཉིན་གྱི་ཕདྱེ ་ཡོ ལ་དུ་བྷ་ི ཧཱར་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་
གི ་འདུག དེ་རི ང་འདིར་དངོས་སུ་གནས་ བླནོ ་ཆེན་ནི་ཏི་ཤི ་ཀུ་མཱར་ Nitish Kumar

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་

༨།༣༠

ངོས་ལ་དེ་

འདྲའི་ཚོ ར་བ་ཞི ག་ཀྱང་ཡོ ང་གི ་འདུག   ལྷ་

ང་བཅས་ནས་སྒྲོ ལ ་ཡི ད་བཞི ན་འཁོ ར ་
འབུལ་ཞུས་ཡོ ད།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་
ལ་བྷི་ ཧཱ ར་མངའ་སྡའེ ི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་བླནོ ་ཆེ ན ་མཆོ ག ་
གི ས་མཇལ་བཅར་ཞུས་པ།

ཆུ ང ་ཆོ ས ་རྒྱལ་གཙོ ་ བོར ་གྱུ ར ་པའི ་ དེ་ དག་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་
༸རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ ་དང་༸རྒྱལ་བ་ མཇལ་བཅར་ཞུས་འདུག  སྐབས་དེར་༸གོང་ས་

བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ འི་སྐབས་ནས་འབྲེལ་བ་ ༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་དེ་སྔ་མངའ་

སྡའེ ་ི གཞུང་ལམ་ཐོག་སྐདྱོ ་སྐབས་ཡུ ་པི་མངའ་སྡའེ ་ི

ཡོ ད།

༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་དང་དམི གས་ གཞུང་ལམ་ཡག་པོ་ཡོ ད་ཀྱང་། དེ་རྗེས་རི མ་
བསལ་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་རེད། བརྟན་མ་བཅུ་ བཞི ན་བྷ་ི ཧཱར་མངའ་སྡའེ ི་ནང་འབྱོར་སྐབས་ལམ་
གཉིས་དང་པོ་རྒྱ་གར་ནས་རེད།

རྗེས་སུ་ སྡགུ ་ཏུ ་འགྲོ་བཞིན་ཡོ ད་སྟབས།

སླབོ ་དཔོན་ཐུ གས་ར་ྗེ ཅན་གྱིས་བོད་ལ་བཀའ་

བསྒསོ ་གཉེར་གཏད་མཛད་པ་ཞི ག་ཆགས་པ་

མི ན་པའི་འབྲེལ་བ་ཡོ ད།   ངོས་དང་ལས་ པའི་སྟོན་པ་གཅི ག་གི ་རྗེས་སུ་འབྲང་གི ་ཡོ ད་

རེད། འབྲས་སྤུངས་ལའང་ཐུ ན་མོང་མ་ཡི ན་
པའི་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་རེད། ཅེས་སོགས་

གངས་ཅན་ལྗངོ ས་ཀྱི ་ ས་སྐྱེས ་རྡོ་ སྐྱེས ་ཀྱི ་ ལྷ་ མང་པོས་ཆུ་མོ་གང་གཱ་རྩ་ཆེན་པོར་རྩི་བཞི ན་

དངོས་གཞི ་དབུ་འཛུ གས་ཡོ ད་པ་བཅས། །

སྨནོ ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཏན་ཏན་ཡོ ད་པ་རེད། བོད་ པ་རེད།

རྒྱ་གར་གྱི་མུ་སྟེགས་པ་དུང་ཕྱུར་

ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ། དེ་རྗེས་བརྟན་བཞུགས་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་སྩལ་བའི་གསུང་འཕྲིན།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ ནས་མར་བརྒྱུད་པ་གཅིག དེ་ནས་རྗེ་བཙུན་
ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་གར་གནས་མཆོ ག་རྡོ་ ཤེ ས ་རབ་སེ ང ་ྒེ ནས་མར་བརྒྱུ ད་པའི ་ སྲས་
རྗེ་གདན་ནས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེ ན་སྐུ་ཕྲེང་ རྒྱུ ད་ཀྱི་བརྒྱུ ད་པ་གཅི ག་བྱས་ནས་པཎ་ཆེ ན་
བཅུ ་ པའི ་ བཀའ་དྲིན ་ར ྗེས ་དྲན་དང་སྦྲགས་ བླ་ོ བཟང་ཆོ ས་རྒྱན་བསམ་གྱི ས་མི ་ཁྱབ་པའི་
གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ་གཤམ་གསལ།
མཛད་རྗེས་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ཞི ག་རེད།
འདིར་དངོས་སུ་འདུས་པའི་ཆོས་གྲོགས་རྣམ་ དེ་ནས་པཎ་ཆེན་བླ་ོ བཟང་ཡེ ་ཤེས།
པཎ་
པ་ཚོ ་དང་། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ། ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ ་ཤེས།
དེ་ནས་མར་སྐ་ུ
ཡང་སྒས
ོ ་འཇམ་མགོན ་བླ་ མའི་ བསྟན་པར་ ཕྲེང་རི མ་བྱོན་གྱིས་དངོས་གནས་སྤྱི་སྒསོ ་ཀྱི་
དད་མོ ས ་ཡོ ད ་མཁན་ཚང་མར་ཐོག ་མར་ བསྟན་པར་བཤད་སྒྲུ བ་གཉིས ་ཀྱི ་ ཐོག ་ནས་
ངོས་ཀྱིས་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། པཎ་ བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་ཁྱད་དུ་འཕགས་
ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ ་པཎ་ཆེ ན་བླ་ོ བཟང་ཆོ ས་རྒྱན་ པ་བསྒྲུབས་པ་གནང་བ་དེ་འདྲ་རེད། པཎ་
སྐ བ ས་ནས་བཟུ ང་དམི གས་བསལ་གྱི ས ་ ཆེ ན་ཐུ བ་བསྟན་ཆོ ས་ཀྱི་ཉི་མར་མཚོ ན་ན་ཕྱི་
བསྟན་པའི ་ ཐུ ག ས་ཁུ ར ་བཞེས ་མཁན་ཞི ག ་ ཚུ ལ་དུ་༸སྐུ་མདུན་སྐུ་གོང་མ་དང་ཏོག་ཙམ་
རེད།
འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་ མི ་བདེ་བ་ལྟ་བུ་ཡོ ད་ཀྱང་ནང་རྟག་ཏུ ་བླ་སླབོ ་
པོའི་གསང་བ་འདུས་པ་གཙོ ་བོར་གྱུར་བའི་ ཀྱི་དམ་ཚི ག་ཐུ ན་མོ ང་མི ན་པ་ཡོ ད་པ་དེ་འདྲ་
བདེ་གསང་གི ་ཆོས་སྐརོ ་དང་། གཞུང་ཆེན་ རེད་འདུག   པཎ་ཆེན་ཐུ བ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་
གྱི ་ བཤད་པ་དེ་ ཚོ འི ་ མན་ངག་རྣམས་ཚུ ར ་ ཉི་མ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ད་ལྟ་སྤྱིར་ངོས་
བསྡས
ུ ་པ་ཞི ག་དཔེར་ན། པཎ་ཆེན་བླ་ོ བཟང་ དང་ཕ་ཡུལ་གཅིག་པ་རེད།   གང་ལྟར་ང་
ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའི་བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་ ཚོ ་དང་མི ་ཐོག་གཅི ག་པའི་པཎ་ཆེ ན་རི ན་པོ་
དབྱེར་མེད་མ།
དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་ ཆེ ར་མཚོ ན་ན་དུས་ཚོ ད་ཁག་པོ་དེའི་སྐབས་
རི མ་གྱི་གཞུང་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞི ག་དབེན་ས་ སུ ་ དངོས ་གནས་དྲང་གནས་ཐུ ག ས་སྟོབས།
གཉེན་བརྒྱུ ད་བྱས་ནས་རྒྱལ་བ་དབེན་ས་པ་ ལྷག་བསམ་འཕྱུག་པ་མེད་པ་ཞི ག སྐ་ུ གཉེལ་

པོ་ཧ་ཅང་བྱུང་བ་རེད། འོན་ཀྱང་གོ་སྐབས་
ནམ་ཡོ ད་ལ་ཐུ གས་ཞེན་འདོར་བ་མེ ད་པའི་
སྒ་ོ ནས་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ། ཡང་
སྒསོ ་བོད་གངས་ཅན་གྱི་བདེ་སྐྱིད།
བདེ་
སྡུག་ཐོག་ལ་རི ན་པོ་ཆེ ས་ཐུ གས་ཁུར་ཧ་ཅང་
བཞེས་པ་རེད།   རི ན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་མྱ་
ངན་ལས་འདས་པ་དེ་ དངོས ་གནས་ང་ཚོ ་
བོད་པ་ཚོ ས་བསོད་ནམས་ཀྱི ས་མ་འཆུན་པ་
ལྟ་བུ་བྱུང་སོང་། ང་ཚོ ་འདིར་རྒྱ་གར་ནང་
བཙན་བྱོལ་དུ་བསྡད། པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་
བོད་ནང་དུ་ལོ ་གང་ཙམ་ཞི ག་བཞུ གས་ཐུ བ་
པ་བྱུང་ན་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོ ང་ཐུ བ་པ་
ཞི ག་རེད། འོན་ཀྱང་སྤྱི་པའི་བསོད་ནམས་
ཀྱིས་མ་འདང་བ་ཟེར་ནའང་འདྲ་རྐྱེན་ངན་དེ་
འདྲ་ཞི ག་བྱུང་བ་རེད། པཎ་ཆེན་ཡང་སྲིད་
རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་གཞུ ང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་
ངོས་འཛི ན་བྱས་པའི་པཎ་ཆེ ན་གཅི ག་ཡོ ད་
རེད། ངོས་ཀྱིས་འདི་ནས་མོ་བརྒྱབ། བརྟག་
དཔྱད་ནན་ཏན་བྱས་ནས་གཏན་འཁེལ་བའི་
པཎ་ཆེན་ཡང་སྲིད་གཅིག་ཡོ ད། སྤྱིར་འཇམ་
དབྱངས་མཁྱེན ་རྩེ་དབང་པོ་ ལ་ཡང་སྲི ད ་
སྐའ
ུ ་ི སྤྲུལ་པ། གསུང་གི ་སྤྲུལ་པ། ཐུ གས་

མགོན་པོ་གང་
ཉིད་ཀྱིས་སྐབས་དེའི་མངའ་སྡའེ ི་སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་
ལ་ལུ ་མཆོ ག་ལ་འགན་འཁྲི་ཡོ ད་སྐརོ ་བཀའ་སྩལ་
མྱོང་བ་ཐུ གས་དྲན་གསོ་མཛད། བླནོ ་ཆེན་མཆོག་
ནས་ཀྱང་འཆར་ལོའ་ི ནང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་སླར་
ཡང་གནས་མཆོ ག ་ར ་ྡོ ར ྗེ་ གདན་དུ་ ཆི བས་སྒྱུ ར་
གསོལ་འདེབས་ཞུས་འདུག མཇལ་འཕྲད་གྲུབ་
མཚམས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་
པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་བླནོ ་ཆེ ན ་མཆོ ག ་ལ་མགུ ལ ་དར་
གསོ ལ་སྩལ་མཛད་སྐབས་དཀར་གཙང་མགུ ལ་
དར་དང་བླནོ ་ཆེ ན ་མཆོ ག ་གི ་ དབུ ་ སྐྲ་དཀར་པོ་
གཉིས་སུ ་དཀར་བ་ཡོ ད་མེ ད་འགྲན་བསྡུར་བདྱེ ་
བཞི ན་འདུག ཅེས་ཞལ་ཤོབ་མཛད།

ཀྱི་སྤྲུལ་པ། འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ། ཡོ ན་
ཏན་གྱི་སྤྲུལ་པ་བྱས་ནས་ཡང་སྲིད་ལྔ་དེ་འདྲ་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་
བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་སྐྱེས་བུ་ གནས་མཆོ ག ་ར ་ྡོ ར ྗེ་ གདན་ནས་ལྡི་ ལི ར་ཆི བས་

དམ་པ་དེ་འདྲའི་ཡང་སྲིད་སྐུ་གསུང་ཐུ གས་
ཀྱི་སྤྲུལ་པ་དེ་འདྲ་ཏན་ཏན་ཡོ ང་སྲིད་པ་རེད།
སྔ་མོ ་ཀརྨ་པའི་ཡང་སྲིད་མི ་འདྲ་བ་ཡོ ང་བའི་
སྐབ ས་དེར ་ངོས ་ཀྱི ་ མཐོང ་ཚུ ལ ་འདི ་ རང་
ཡི ན། ཞེས་སྐབས་དེར་དེ་འདྲ་བཤད་པ་ཡི ན།
འོན་ཀྱང་ནང་ཁུལ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུ གས་ཀྱི་
སྤྲུལ་པ་བྱས་ན་འགྲིག་པ་མི ་འདུག
ཅེས་
ཤོད་མཁན་བྱུང་། སྟབས་མི ་འདེ་བ་དེ་འདྲ་
བྱུང་བ་རེད། གང་ཡི ན་མི ན་ལ་མ་ལྟསོ ་པར་
སངས་རྒྱས་ཀྱི ་ བསྟན་པ་སྤྱི ་ དང་བྱེ་ བྲག་ལ་
བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀྱི ་ཐོག་ནས་ལུང་རྟོགས་
ཀྱི ་ བསྟན་པའི ་ ཞབས་འདེབ ས་སྒྲུ བ་ཐུ བ་
མཁན་སྐ ྱེས ་བུ ་ དམ་པ་ཞི ག ་གང་ནས་བྱུ ང ་
ཡང་འགྲིག་པ་རེད། ངོས་ཀྱིས་རྟག་ཏུ ་སྨནོ ་
ལམ་དེ་འདྲ་རྒྱག་བཞི ན་ཡོ ད།
འདི་རང་
ཡི ན། བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས། ཐུ གས་རྗེ་ཆེ།

ཞལ་བསྒྱུར་བ།

༄༅།
།རྒྱ་གར་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་
དུ་ ལྷ ར ་བཅས་སྲི ད ་ཞིའི ་ གཙུ ག ་རྒྱན་སྤྱི ་ ནོར ་
༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་
བཀའ་ཆོ ས་ཀྱི་མཛད་འཕནྲི ་ཁག་རེ་ཞི ག་ལེ གས་
པར་མཇུག་སྒྲིལ་མཛད་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་
༡ ཚེ ས་ ༢ ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༧།༣༧ ཙམ་
ལ་དགའ་ལྡན ་འཕེལ ་རྒྱས་གླིང ་གི ་ གཟི མ ་ཆུ ང ་
ནས་ར ་ྡོ ར ྗེ་ གདན་གྱི ་ མཆོ ད ་རྟེན་ཆེ ན ་མོ འི ་ ནང་
ཞབས་ཐང་ལ་ཆི བས་སྒྱུར་གྱིས་བྱང་ཆུབ་མཆོ ད་
རྟེན་ཆེ ན ་མོ ར ་གནས་གཟི ག ས་མཛད་རྗེས ་ཆུ ་
ཚོ ད་ ༨ ཡོ ལ་ཙམ་ལ་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་
ནས་གྷ ་ ཡ་གནམ་ཐང་བརྒྱུ ད་རྒྱ་གར་གྱི ་ རྒྱལ་
ས་ལྡ་ི ལི ར་ཆི བས་ཞལ་བསྒྱུར་ཡོ ད་པ་བཅས། །

2

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༧ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢
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དཔལ་ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛི ན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ས་སྐྱའི་འཇིག་རྟེན་ཞི ་བདེའ་ི སྨནོ ་ལམ་ཆེན་མོ་
ཐེངས་ ༢༧ ཚོ གས་པ།
།རྒྱ་གར་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་

དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༣༠ ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོ ལ་དུ་

ཐེང ས་འདིར ་ས་སྐྱའི ་ སྨནོ ་ལམ་ཆེ ན ་མོ འི ་

དྲུང་དུ་དཔལ་ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛི ན་ ༤༢ རཏྣ་
བཛྲ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ས་

སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་དབུས་བཀའ་

བླནོ ་རྣམ་པ་བཅས་དཔལ་ས་སྐྱ་ཁྲི ་ འཛི ན་

བོར ་གྱུ ར ་བའི ་ རྒྱ་བལ་འབྲུ ག ་གསུ མ ་ནང་

ཐེངས་ ༢༧ དེ་བཞི ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་

མཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཏེ་སྨནོ ་ལམ་དུ་ལྷན་
ཞུགས་གནང་འདུག

ཡུལ་གྲུ་ཁག་བཅས་ནས་གྲྭ་བཙུ ན་མི ་མང་

༄༅།

གདན་གྱི ་ བྱང་ཆུ བ ་མཆོ ད ་རྟེན་ཆེ ན ་མོ འི ་

སྐྱའི་འཇི ག་རྟེན་ཞི ་བདེའི་སྨནོ ་ལམ་ཆེ ན་མོ ་

སྐབས་སུ་དཔལ་ས་སྐྱའི་གདན་ས་ཁག་གཙོ ་

བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་

གི ་ས་སྐྱའི་བཤད་གྲྭ་ཁག དེ་བཞི ན་ཕྱི་རྒྱལ་

གྲངས་ ༤༠༠༠ ལྷག་འདུ་འཛོ མས་གནང་

༡༢ ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་ནས་དབུ་འཛུ གས་ཀྱིས་

སྤྱིར་ས་སྐྱའི་འཇི ག་རྟེན་ཞི ་བདེའི་སྨནོ ་ལམ་

འཚོ གས་བཞི ན་ཡོ ད།

རྟེན་ཁྱོན་ལ་ཞི ་བདེའ་ི ཡོ ང་བ་དང་། སངས་

རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མི ་ཉམས་རྒྱུ ན་འཛི ན་སླད་

ཞབས་འདེག ས་ཞུ ་ རྒྱུ ་ཡི ན་འདུག ་པ་དང་།

འཕྲོས་སྔནོ ་མའི་འདོན་ཐེངས།

ཡོ ད་པ་མ་རེད་ཅེས་ལབ། ངའི་སེམས་ནང་

སྔནོ ་མ་གྲོགས་པོ་ཞི ག་དང་ངེད་གཉིས་ཀྱིས་

བསམ་གཏན་ཡང་ཡོ ད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་།

འདུན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

དང་འདྲི་གཅོད།

འཚོ ལ་གྱི ་ ཡོ ད ་དམ་བསམ་ནས་ཡ་མཚར་

ངའི ་ གྲོག ས་པོ་ དེས ་ཉར་བསྡད ་ཡོ ད ་ཀྱང་།

བཟུང་བྱས་མི ་འདུག

༡༩༨༧ ལོར་ང་ཚོ ས་ཡར་ལངས་བྱེད་རྒྱུའི་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༣ བར་

ཆེན་མོའ་ི དམི གས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི། འཇིག་

འདུག་པ་བཅས། །

ལོ་རབས་ ༨༠ ནང་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་ད་ུ རྒྱ་གཞུང་གི ་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་དྲན་གསོ།
༼ ཚན་པ་གཉིས་པ་ ༽

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གྲྭ་པ་རྣམས་འཛི ན་བཟུང་ དུ་ཁོས་ག་རེ ་བྱས་ནས་ཨ་ཅེ་ཚེ ་རི ང་མཚོ ་

ཡི ་གེ་དེའ་ི མ་ཕྱི་

མདོ་ བ་བསྟན་འཛི ན་དགུ ང ་མོ ་ དེར ་འཛི ན་

མདོ་བ་བསྟན་འཛི ན་དང་བསམ་

ང་རང་འཛི ན་བཟུང་མ་བྱས་པའི་ཉིན་ཤས་

ནང་མི ར་ཐུ ག ་པར་ཕྱི ན ་ཡོ ད ་པའི ་ སྐབ ས་

དེ་ཡི ན་པས། ཉེན་རྟོག་པ་ཡོ ང་ནས་ཆུ་ཡང་

ཡོ ང་ནས་ངའི་སྔས་མགོའི་འོག་ཏུ ་ཉར་ཡོ ད་

སྐ ད ་འབོད ་ར ྗེས ་སུ ་གྲྭ ་ པ་རྒན་པ་ཁ་ཤས་ སོང་།
ནས་སླབོ ་གསོ་མང་པོ་བཏང་སོང་།

ད་

ཐེངས་ཁདྱེ ་རང་ཚོ འི་ལས་ཀ་ཡག་པོ་བྱུང་

གཏན་གཉིས་ཀྱི་གྲྭ་ཤག་ནི་ཆུ་ཀ་ལ་ཡོ ད་ས་

ཡི ་གེ་ཞི ག་སྦྱར་པ་ཡི ན།

སྔ ནོ ་གྲོག ས་པོ་ དེའི ་ ས་ནས་ཡི ་གེ ་ དེ་ ཁྱེར ་

བྱེད་པར་སླབེ ས་སོང་ཟེར།
རྗེས་སུ་ང་ལ་བཤད་རྒྱུར།

ཡང་བཏུ ང་གི ་ཡོ ད་པ་དེར་ཁོང་ཚོ ས་སོ་ཉུ ལ་

པ་དེ་ཉེན་རྟོག་པའི་ལག་ཏུ ་ཚུད་སོང་།

མང་པོ་ མང་པོ་ ཞི ག་མ་བྱས་ན་ལེ ག ས་

དགུ ང ་མོ ་ དེར ་ཆར་བ་ཤུ ག ས་ཆེ ན ་པོ་ ཞི ག ་

བྱས་པའི་ཡི ག་ཆ་མང་པོ་ཞི ག་ཉར་ཡོ ད་པ་

སོང་།

བར།

ཁྲལ་སྤྲད་སོང་ཟེར།

སོང་།

ད་ཡི ན་ན་འགྲིག་པ་རེད།

ད་

ཟེར།

ཉིན་ཞི ག་རྒན་འཇིགས་མེད་ཐེག་

མཆོ ག ་གི ས ་དཔེ་ ཁྲི ད ་རྗེས ་ང་རང་ཟུ ར་

དུ་ སྐད ་བཏང་ནས་འདི་ ལྟར ་གསུ ང ་སོ ང ་།
ད་འགྲིག་པ་རེད།

ཁྱེད་རང་གི ་འདོད་པ་

ཚང་མ་བྱས་ཚར་རེད། གྲྭ་པ་ཚོ འ་ི ཁྲོད་ཁ་
ཤོམ་མང་པོ་མ་བཤད།

ངས་མང་པོ་ཞི ག་

བྱས་པ་ཡི ན་ཟེར་ནས་ཁ་ཤོམ་བཤད་ན་རྗེས་
མར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད་གསུང་སོང་།

སྐད ་འབོད ་བྱས་ནས་ཟླ་བ་གཅི ག ་ཙམ་གྱི ་

བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད་འདུག

བཏང་སོང་། ངའི་ཁང་པ་དེ་རྡོ་སོལ་བཙོང་

ས་དང་ཐག་ཉེ་བོ་ཡོ ད་པར་བརྟེན་ཁང་པའི་
པོ་བཟོས་འདུག

།ངས་ཆར་བའི་ཆུ་བེད་

སྤྱད་ནས་ཁྱམས་ར་ཚང་མ་གཙང་མ་ཞི ག་

བཀྲུས་པས་ཐང་ཆད་སོང་།

དེ་ནས་མར་

ཉལ་བསྡད་ཡོ ད་པའི་སྐབས་སུ་ཆུ་ཚོ ད་བཅུ་
དང་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ལ་སྒ་ོ རྡུང་སོང་། ངའི་སྤུན་
མཆེ ན་རྒན་པའི་སྐད་འདྲ་བོ་ཞི ག་ཐོས་སོང་

པས། སེམས་ནང་འདི་འདྲའི་འཕྱི་བོ་ཞི ག་ལ་

བཟུ ང་མ་བྱས་སྔ ནོ ་གྱི ་ ཉིན ་ཁ་ཤས་རི ང་

སྟེ་མགྱོགས་པོར་སྒ་ོ ཕྱེ་དུས།

གྲྭ་པ་རྣམས་འཛི ན་

གཉན་ཐོག་ནས་ཡི ན་པའི་ཉེན་རྟོག་པ་དར་

བ་དེའ་ི ནང་བསྡད་ཡོ ད།

ཁང་པ་དེ་ཨ་ཁུ་

འཕྲིན ་ལས་རྒྱ་མཚོ ་ བརྒྱུ ད་ནས་གཡར་པ་
རེད།

ཉིན་ཞི ག་ཨ་ཁུ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ ་

རྒྱུ ན་ཟི་ལི ང་དུ་སྡདོ ་ཀྱི ་ ཡོ ད ་པ་དང་ནང་དུ་

མཚམས་མཚམས་ལ་མ་གཏོག ས་ཡོ ང ་གི ་

ཚོ ་ཚང་མ་བརྙ ན ་པར་ཞི ག་རྒྱབ་སོ ང ་།

ཧོར ་རྒྱའི ་ དཔལ་ལྡན ་བཅས་འཛི ན་བཟུ ང ་

ཡི ་གེ་དེའ་ི

དཔུང་པ་གཡས་གཡོ ན་དུ་འཇུས་ནས་ཁྲིད་

འབྲི་མཁན་རང་ཉིད་ཡི ན་ལབ་པར་ཁོ་ཚོ ས་
ཁྱེད་ཀྱིས་བྲིས་པ་ཞི ག་མ་རེད།

ཉིན་རྗེས་མ་དེར་ང་

བརྙན་པར་རྒྱག་དུས་དམག་མི ་གཉིས་ཀྱིས་

དགེ་འདུན་གྲགས་པ། ཚོ ་བཞི འ་ི གྲགས་པ།
བྱས་པ་ལས་དགེ ་ འདུན ་གྲགས་པ་དང་

དཔལ་ལྡན་སོགས་མགྱོགས་པར་གླདོ ་བཀྲོལ་

ཡོ ང ་ཁུ ང ས་སུ ་ ཡི ན་མི ན་བཤད་དགོས ་ཀྱི ་

བཞི ན་པ་དང་།

ངའི་སྡདོ ་སར་སྔགོ ་བཤེ ར་བྱས་ནས་མཚན་

གི ་ཡོ ད་པའི་བཟོ་ལྟ་འདྲ་བོ་ཞི ག་བརྙན་པར་

ཙམ་རི ང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་རེད། སྐབས་

པ་མ་རེད། བརྙན་པར་རྒྱབ་དུས་འཁྲབ་སྟོན་

གི ་ མགོ་ ཁྲིད ་གཙོ ་ བོ་ ཨ་ལགས་ཚོ ་ འདུ་ (བླ་

ཡོ ད་ཟེར་ནས་འདྲི་བརྩད་མང་པོ་བྱས་སོང་།

དེ་ནས་ལྕགས་དྲ་ཞི ག་གི ་

ནང་བཅུ ག ་ནས་མི ་ཞི ག ་གི ས ་སྐད ་ཆ་འད ་ྲི

དེ་

རྒྱབ་སོང་། སྐད་ཆ་གཅིག་ཀྱང་བཤད་ཡོ ད་

བཅུག་ནས་ཁྲིད་འགྲོ་དུས་དགོན་པའི་མཁར་

ལྟ་བུ་ཞི ག་རེད། རྗེས་སུ་གོ་ཐོས་ལ་ང་ཚོ འ་ི

གྱི་ཆུ་ཚོ ད་གཉིས་བར་དུ་ལྷགས་སོང་།

བཏང་བ་དང་། དགེ་འདུན་རྒྱལ་མཚན་དང་
དགེ་ འདུན ་དཔལ་བཟང་གཉིས ་ཟླ་བ་དྲུ ག ་

དེར ་དགོ ན ་པའི ་ དོ་ དམ་ཨུ ་ ཡོ ན ་ལྷན ་ཁང་

གེ་འདི་འདྲ་བཏང་འདུག

བྱས་པ་རེད།

” ཟེར་བ་ཞི ག་བྲིས་འདུག །ད་དུང་བོད་

ན་ཁ་ཆེ འི་སྐྱེས་སྨན་ཞི ག་ལ་ཁང་གླ་གཡར་
བཏང་ཡོ ད་ཀྱང་སྐབས་དེར།

མོ་རང་ནང་

ན་ཡང་ཉེན་རྟོག་པའི་རླངས་འཁོར་ཁ་ཤས་

ཚོ ་ད་དུང་འགྲོ་ཚར་མི ་འདུག ཁོ་ཚོ ་ད་དུང་
སེམས་ནང་།

གྲྭ་པ་གཞན་པ་ཡང་འཛི ན་

དགུ ང་མོ ར་དེར་ཆུ་སྐྱེས་བསམ་གཏན་ཡང་
འཛི ན་བཟུང་བྱས་འདུག

།དགུང་མོར་

དེར་ལྟ་སྲུང་ཁང་གི ་ནང་བཅུག་སོང་། ངའི་

བརྙ ན ་པར་དེ་ རྨ་ལྷའོ ི་ བརྙ ན ་འཕྲིན ་ཁང་གི ་

མ་ཉེས་ཁག་གཡོ གས་བྱས་མེད། ཁོ་ཚོ འ་ི ཡི ་

དུ་ བཙན་ཁྲིད ་བཀག་ཉར་དང་འདྲི་ གཅོད ་

ང་རང་བཙོ ན ་ཁང་ནང་ཡོ ད ་པའི ་ སྐ བ ས་

བཙོན་ཁང་དེའ་ི ནང་གཅན་ཚ་ངང་

རང་ཁང་མི ག་ནང་བཅུ ག ་ནས་ཕྱི ་ ལོ ག ས་

དང་གྲྭ ་ པ་གཞན་གཅི ག ་ཀྱང་བཀག་ཉར་

འདར་སི ག་རྒྱག་བཞི ན་འདུག

རོགས་ཁ་ཆེའི་ཕོ་གསར་དེ་ར་སྐརོ ་ནང་འགྲོ་

ཁང་མི ག་ལ་སྔགོ ་བཤེར་བྱས་སོང་། སྐབས་

དེར ་ཉེན ་རྟོག་པ་རྣམས་ཀྱི ས ་སྐུད ་མེ ད ་ཁ་

པར་ནང་ཕན་ཚུ ན ་ལ་སྐད ་ཆ་མང་པོ་ ཞི ག ་
བཤད་ཀྱི་འདུག

ཆེ་ཕོ་གསར་ཞི ག་འདུག

།སང་ཉིན་ང་

ལ་བཏང་མ་སོང་། འོན་ཀྱང་། ངའི་སྡདོ ་

ཆོ ག ་གི ་ འདུག ་པས་ངས་ཁོང ་ལ་བཙོ ན ་པ་
གསར་པ་དེ་འདྲ་ཨེ ་འདུག་ལྟ་རོགས་ལབ་པ་

ཡི ན། དགུང་མོར་ཁོས་བཙོན་པ་གསར་པ་

འདི་འདྲ་ཞི ག་འདུག་ཟེར་ནས་འགྲེལ་བཤད་

རྒྱབ་སོང་པར་བཙོ ན་ཁང་དེའི་ནང་ཆུ་སྐྱེས་

རྣམས་ལ་མ་ཉེས་ཁེག་གཡོ ག་བྱས་པ་རེ ད།

བཟང་སྙན་གྲགས་སོ གས་རེ བ་གོང་རོ ང་བོ་

དཔང་ལྟ ་ བུ ར ་ཡར་ལངས་བཅུ ག ་སོ ང ་།

།ཁོང་གཉིས་བདེན་

གི ་མགོ་ཁྲིད་ཚོ འི་སར་སོ ང་ནས་གྲྭ་པ་འདི་

གང་མགྱོགས་གླདོ ་བཀྲོལ་གཏོང་རོགས་ཞུས་

དེར།

གཉིས་བསྡད་འདུག

སྤྲུལ) ཚང་གི ས་ཚོ གས་འདུ་ཞི ག་གི ་སྐབས་
འདི་ལྟར་གསུང་སོང་། ང་ཚོ ་སྲིད་གཞུང་

སྐབས་དེའ་ི ཡར་ལངས་ངོ་

བྱས་སོང་།

བཙོ ན ་གྲོག ས་རྒྱ་མཁར་ནས་ཡི ན་པའི ་ ཁ་

དུ་བསྡད་མེ ད་པར་ཁོ་མོ འི་སྤུན་ཉེ་ཕོ་གསར་

དེ་ནས་ཉེན་རྟོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ང་སྡདོ ་སའི་

དུ་ཡོ ད་དམ་ཟེར། ཨ་ཅེ་ཚེ ་རི ང་མཚོ ་ནམ་

སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞི ག་དྲིས་སོང་བར་ཡི ་གེ་དེ་

མང་པོ་བྱས་སོང་།

དགོན་པའི་གྲྭ་པ་ཉི་ཤུ ་ཙམ་ཞི ག་བཙོ ན་ཁང་

ཡང་ཉེན ་རྟོག་པ་མང་པོ་ ཞི ག ་ཡོ ད ་པ་རྗེས ་

པ་དར་རྒྱས་ཟེར ་བ་དེས ་སྒ་ོ བར ང
ྡུ ས་ནས་

སླབེ ས་སོང་། ཁོས་ཨ་ཅེ་ཚེ ་རི ང་མཚོ ་ནང་

སྐྱེས་དགེ་འདུན་དཔལ་བཟང་། བྲག་དཀར་

བཟུ ང་བྱེད ་ཀྱི ་ ཡོ ད ་པ་འདྲ་བསམ་སོ ང ་།

ཕེབ ས་ཟེར ་བཞི ན ་ཁོ ་ ཚོ ་ ངའི ་ རྗེས ་འབྲང་

ཁོ་གཉིས་ནི་ཞེད་སྣང་གི ས་གཟུགས་པོ་ཡང་

ཉེན་རྟོག་

ང་ལ་འདྲི་གཅོད་

ངས་ཡི ་གེ་འདི་ཚོ ་ས་ཐོག་ནས་རྙདེ ་

རལ
ྒོ ་དུ་འག་ྲོ མཁན་ད་ལྟའི་སྤྱི་ཟུར་རོང་པོ་བླ་ོ

སྲོལ་ཡོ ད་པ་ལྟར།

དང་ངེད་གཉིས་ཁང་པའི་ཁྱམས་ཤར་ཉིན་
གུང་ཟ་མ་ཟ་བཞི ན་བསྡད་ཡོ ད།

ལྕང་སྐྱའི་དགེ་འདུན་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཆུ་

པ་རེད།

ཡང་བསྡད་འདུག་” ཟེར་བ་ཐོས་དུས་ངའི་

ཁང་པ་དེའ་ི ཟུར་གཅིག་

གྲྭའི་རྒྱབ་ལོ གས་ཀྱི་ཨ་ཅེ་ཚེ ་རི ང་མཚོ ་ཟེར་

བྱས་སོ ང ་པས་ཕ་མ་གཉི ས ་ལ་སེ མ ས་

ཕ་མ་ཡོ ད་ས་ནས་འཛི ན་བཟུང་

འདུག སྐབས་དེར་ཁོ་ཚོ ས་རྒྱ་སྐད་ནང་”ཁོ་

ནས་ཤེས་སོང་།

དགེ་ཐོན་སླབོ ་

སྐབས་དེར་གྲྭ་པ་ཁ་ཤས་འཛི ན་བཟུང་བྱས་

ངས་ཡར་ཤོག་ལབ་

ཁང་པའི་ཕྱི་ལོགས་སུ་

ཚང་ཞི ག་ན་བསྡད་ཡོ ད།

མདོ་ བ་འབྲོག ་ལ་ཡོ ང ་བ་ཡག་པོ་ བྱུ ང ་མ་

གསར་འགྱུར་ནང་བསྟན་ཡོ ད་འདུག །དེ་
ནས་ང་རང་ཟླ་བ་བཞི འི ་ རི ང ་བཀག་ཉར་

ནས་སླབེ ས་སོང་།

རོང་བོ་ལྷ་སྡའེ ་ི ཁྱིམ་

ཚོ ་ད་དུང་གླདོ ་བཀྲོལ་བྱས་ཡོ ད་པ་མ་རེ ད།

སྒ་ོ ལ་སླབེ ས་པ་དང་། དགོན་པའི་མཁར་སྒ་ོ

ཡོ ད་པ་གྲྭ ་ པ་ཁ་ཤས་ཀྱི ས ་མཐོ ང ་འདུག
ཤག་ཡོ ད་པ་མ་རེད།

པ་རེད། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༨ ལོ་གསར་སྐབས་ཁོ་

།བོད་པ་

དུས། ཁོ་ཚོ ས་ཡ་ཡ། ཨ་ཁུ་ཁྱེད་རང་ཡར་

།སྐབ ས་དེར ་ང་རང་ལ་དགོན ་པའི་ ནང་གྲྭ་

ནང་འཛི ན་བཟུང་བྱས་

ཉེན་རྟོག་པ་ཁ་ཤས་སླབེ ས་འདུག

སྒ་ོ འགྲམ་དུ་

ཐོས ་བསམ་གླི ང ་གི ་ སྒ་ོ འགྲམ་ན་ཆུ ་ ཀ་ལ་

ཡོ ད ་སར་ཆུ ་ ཐེང ས་ཁ་ཤས་ལ་འཐུ ང ་གི ་

ཁོ་ཚོ ་ཕ་ཡུལ་

པའི་ལོ་དེའ་ི ཟླ་༡༡

ནས་ང་ཉེན ་རྟོག་པའི ་ རླ ང ས་འཁོ ར ་ནས་

ཚོ ས ་མག ནྲོ ་པོ་ རྣམས་དང་པོ་ ཡར་འབོད ་

པའི ་ ཤ་བོ་ ཟེར ་བའི ་ ཉེན ་རྟོག་པ་དེ་ གཉིས ་

དེ་ ཚོ འི ་ སྐར
ོ ་ལ་ཁོ ་ ཚོ ས ་སྐད ་ཆ་དྲིས ་སོ ང ་

ཁོང་གི ས་

གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཀྱང་ཡར་ལངས་བདྱེ ་མ་ཐུ བ་

གནས་ཚུ ལ་ག་རེ ་བྱུང་བ་ཡི ན་ནམ་བསམ་

དཔའ་རི ས་ནས་ཡི ན་

རྒྱས་ཟེར་བ་དང་།

བཞི ན་དགོན་པའི་ནང་སྔ་རྗེས་སྦྱར་འགྲེམས་

ཁྱམས་རའི་ ནང་རྡོ་ སོ ལ ་གྱི ་ ཐལ་བས་ནག་ སོང་ལབ་པ་ཡི ན། ཡི ་གེ་མ་ཕྱི་དེའ་ི སྐརོ ་ལ་

རས
ྗེ ་ལ་གྲྭ་བ་རྣམས་འཛི ན་བཟུང་བྱེད་པའི་
འགོ་བཙུགས་པ་རེད།

དེ་

ཉེན་རྟོག་པ་ཚོ ་ཁོའི་ཕ་ཡུལ་དུ་འཛི ན་བཟུང་

རྙགོ ་གྲ་ཡང་ཆེན་པོ་ལངས་མ་

སོང་།

།ཁོ་རང་ཕ་ཡུལ་ལ་

ལྕང་སྐྱའི་དགེ་འདུན་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ནི།

རོང་ནས་ནས་ཡི ན་པའི་གྲྭ་པ་ལེ གས་བཤད་

བྱས་འདུག །ཁོང་གཉིས་ས་གནས་ཀུང་ཧྲེའ་ི

ལས་ཁུངས་ཀྱི ་རྒྱ་མི འི་རྒྱལ་དར་མར་ཕབ་

ནས་གངས་སེ ང ་གི ་ རི ་ མོ ་ ཅན་གྱི ་ དར་ཆ་

བསྒང
ྲེ ས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཛི ན་བཟུང་བྱས་
པ་ཡི ན་འདུག

ཕྱི་ལོ་༡༩༨༧ ལོར་འཛི ན་བཟུང་།

རྒྱལ་གཅེས ་པ་སྐུ་ གཤེ ག ས་ལྕང ་སྐྱའི ་ དགེ ་

དུས། སྲིད་གཞུང་གི ་མི ་སྣས་གྲྭ་བ་འདི་ཚོ ར་

།ཡི ་གེའ་ི མཇུག་

དུ་ ”བོད ་སྐྱོབ ་གཞོ ན ་ན ་ུ ལྷན ་ཚོ ག ས་ནས་

སྐ ྱོབ ་གཞོ ན ་ན ་ུ ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཐེང ས་དང་
པོའི་མེ ་ལྕ་ེ དེ་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་ནས་མཆེ ད་

པ་སོ ག ས་ཡི ག་ཐོག ་ནས་གསལ་བོ་ བྲི ས ་
འདུག་ཟེར།

རྗེས་ནས་གོ་ཐོས་ལ་ཁོ་ཚོ ས་

ཡི ་གེ་གཏོང་སྟངས་ཅུང་ཟད་འགྲིག་མེ ད་པ་
འདྲ།

ཁ་བྱང་མི ་འདྲ་ཡང་ཡི ་གེ་གཅིག་པ་

ཡི ན་པའི་ཡི ག་སྐགོ ས་མང་པོ་སྡབེ ་གཅི ག་ལ་
སྦྲགས་ཁང་དུ་བསྐྱལ་བ་དང་། སྦྲགས་ཁང་

གི ས་དེ་ལ་དོགས་པ་ཟོས་ནས་ཡི ་གེ་བསྔགོ ་པ་
རེད་ཟེར་བ་ཞི ག་ཐོས་སོང་།།

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་བཏོན་པར་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལན་འདེབས་
སྤལེ ་བའི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོ གས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་

བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞི བ་ཚན་པའི་ཁོར་

བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞི བ་ཚན་པའི་ཁོར་

ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་མེད།

འཛུ ག ས་ཕྱི ་ དྲིལ ་ལས་ཁུ ང ས་ནས་ཉེ་ ལམ་

མཚན་ལགས་ཀྱིས་སྐབས་ཐོག་ལན་འདེབས་

མཚན་ལགས་ཀྱི ས་དེ་འབྲེལ་ལན་འདེབས་

ཙམ་མ་ཟད།

༣༡ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

ཡུག་ཉམས་ཞི བ་པ་འཛམ་ལྷ་བསྟན་པ་རྒྱལ་

རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་བོད ་ཀྱི ་ ཁོར་ཡུ ག ་ཐོག ་ ཤི ག་བཏོན་ཟིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བཏོན་
རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའི ་ ཡི ག་ཆ་བཏོན ་པ་དེར ་

དམི གས་ནས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོ གས་ཤི ག་

བསྐངོ ་བ་བརྒྱུད་ལན་འདེབས་ཡི ག་ཆ་འདོན་

སྤལེ ་གནང་འདུག

དེ་ཡང་གོང་ཚེ ས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་

པའི་ཡི ག་ཆ་དེ་ལྟར་ན་རྒྱ་གཞུང་གི ས་བོད་ཀྱི་

ཁོར་ཡུག་ཐོག་ཡར་རྒྱས་ཇི་ལྟར་བཏང་ཡོ ད་

ཡུག་ཉམས་ཞི བ་པ་འཛམ་ལྷ་བསྟན་པ་རྒྱལ་

ནི།

ཁོར་ཡུག་

ི ་འདིའ་ི སྟེང་གནས་པའི་མི ་
འཛམ་གླང
སྲོག་ཆགས་ཡོ ངས་རྫོགས་

ཡོ ད་པ་རྣམས་ནི།

༡༽   གོ་ལ་སྤྱི་ཡོ ངས་ལ་བོད་མཐོ་སྒང་གི ་

གལ་གནད།

སྙངི ་བསྡས
ུ ་ཤི ག་གནང་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གི ་བོད་

དང་འབལ
ྲེ ་བ་ཆེ ན་པོ་ཞི ག་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

སྤལ
ེ ་གནང་བ་དེར ་གལ་ཆེ ན ་པོ་ རྩི་བཞི ན ་

བོད་མཐོ་སྒང་གི ་ཁོར་ཡུག་ཐོག་འགྱུར་ལྡགོ ་

༣༽    གོ་ལའི་གནམ་གཤི ས་འགྱུར་ལྡགོ ་

ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་དང་དེ་བཞི ན་འཛམ་

༤༽    རྒྱ་ནག་གི ་དབང་སྒྱུར་འོག་བོད་ཀྱི་

ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ཡི ག་ཆ་དཀར་པོ་འགྲེམས་

བོད ་ནི་ འཛམ་གླིང ་གི ་ མཐོ་ སྒང ་ཞི ག ་ཡི ན།

ཕྲན་བུ་ཞི ག་བྱུང་ཡང་དེའི་ཤུ གས་རྐྱེན་བོད་

གླིང་ཁནྱོ ་ཡོ ངས་ལ་ཉེན་ཚབས་ཆེ ན་པོ་བཟོ་

༡༡

ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་

༢༽    རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བོད་ནང་

ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཕྱོགས།

གི ས་བོད་མཐོ་སྒང་ལ་ཤུ གས་རྐྱེན།

ད་ལྟའ་ི ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས།

༥༽     འགན་ཁུར་མེད་པའི་ཆུ་མཛོ ད་
གནང་གྲུབ་མཚམས་ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་ཆེ ་དྭགས་ ཆེ ན་པོ་འཛུ གས་སྐྲུ ན་བྱས་ཏེ་ཁོར་ཡུག་ལ་

བཞི ན་ཡོ ད།

ཐོག ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཕྱི ་ འབ ལ
ྲེ ་

དྲུ ང ་ཆེ ་ དྭ ག ས་པོ་ བསོ ད ་ནམས་ནོར ་བུ ་
ལགས་དང་།
དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེའ་ི

པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་དང་། དྲིལ་ དོ་ཕོག་བཏང་བ་དང་མི འི་ཚེ ་སྲོག་ལ་ཉེན་ཁ་

འཛི ན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས།  ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་འཕར་

བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ འི་གནས་རི མ་ཚད་མཉམ་
ི ་བསྟན་འཛི ན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས། བོད་
ཤར་གླང

བཟོས་པ།

སྲི ད ་བྱུ ས ་ཉམས་ཞི བ ་ཁང་གི ་ ཁོ ར ་ཡུ ག་

ཉམས་ཞི བ་པ་འཛམ་ལྷ ་ བསྟན་པ་རྒྱལ་

འཇགས་གཞི ས་ཆགས་སུ་གནས་སྤ་ོ བདྱེ ་དུ་

གནས་རི མ་ཚད་མཉམ་ཤར་གླི ང ་བསྟན་

ཀྱི ་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞི བ་ཁང་གི ་ཁོར་ཡུག་ མི འི་འབྲོག་པ་རྣམས་བཙན་དབང་གི ་གཏན་

ཚེ ་དབང་རྒྱལ་པོ་ཨརྱ་ལགས།   བོད་ཀྱི་

ཉམས་ཞི བ་པ་འཛམ་ལྷ ་ བསྟན་པ་རྒྱལ་

སྐརོ ་རྫུན་སྒྲིག   དངོས་ཡོ ད་གནས་སྟངས་

ཡོ ད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་

འགན་འཛི ན་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ལགས།  དེ་

དེ་དག་གསལ་འདོན་གནང་ཡོ ད།

གནས་

ཡི ན། དེའ་ི ཐོག་ལ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༢༠ ཙམ་ཚང་འཛོ མས་

རྒྱའི་ནང་ཞི བ་ཕྲ་བཀོད་ཟིན་པ་རེད། ཅེས་

ཉམས་ཞི བ་ཞི བ་ཚགས་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་

སྒནྲོ ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན།

དེ་ ར ྗེས ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཕྱི ་ འབྲེལ ་

མཚན་ལགས། ཕྱི་དྲིལ་ཕབ་སྒྱུར་ཚན་པའི་

དང་གཏན་ནས་མ་འཚམ་པའི་གནས་སྟངས་

བཞི ན ་ཕྱི ་ ནང་གི ་ གསར་འགོ ད ་པ་བཅས་ ཚུ ལ ་དེ་ དག་བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དྲ་
ཀྱི ས ་ཐོག ་མར་ཤར་གླི ང ་བསྟན་འཛི ན་ཟླ་

གསར་འགོད་ལྷན་ཚོ གས་བསྐྱང་དགོས་དོན་

ནི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་
ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་

ཡི ག་ཆ་དཀར་པོ་བཏོན་ཡོ ད།

༄༅།

སོགས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་གནང་།

དྲུ ང ་ཆེ ་ དང་ལན་འདེབ ས་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་གི ་
འགན་འཛི ན་དྭ ག ས་པོ་ བསོ ད ་ནམས་ནོར ་

བུ་ལགས་ཀྱི་གསུང་དོན།   རྒྱ་གཞུང་གི ་

བོད་ཀྱི ་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ཡི ག་ཆ་དཀར་པོ་ལ་

གཏན་འབེབ ས་བྱས་པའི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་ཤི ག་

Mirosoft

Ex-

༢། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡ བར་

ཀམ་པུ་ཊར་ནང་གྲངས་མཛོ ད་འཇུག་ འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་བོད་མི འི་

འགོད་ཆེད་ཉིན་གླའ་ི ལས་བྱེད་

༥

བསྐ་ོ དྭ ང ་བླང ས་དཔྱ་དངུ ལ ་ལག་དེབ ་ཀྱི ་ ཤོ ག ་

གཞག་གནང་འཆར་ཡི ན་ན། གཤམ་གསལ་ གྲངས་དང་པོ་དང༌། གཉིས་པ། མཐའ་མ་

ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞི ང་ཞབས་འདེགས་ཞུ ་འདོད་ བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུ ས།

ཡོ ད་རི གས་ནས་འཚང་སྙན་འབུལ་འཐུ ས།
དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།

༣།

གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་གནས་སྡདོ ་

ཆོག་པའི་ལག་ཁྱེར་གྱི་ངོ་བཤུ ས། (RC)

འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའ་ི ལས་གཞི ་ཞི ག་

ཀྱིས་སྟངས་འཛི ན་འོག་ལན་འདེབས་ཚོ གས་

ལྷན་ཚོ གས་གྲོལ།

ཆགས་བསྡད་ཡོ ད།

ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་

ཆུང་ཞི ག་ཡོ ད། རྒྱབ་ལྗངོ ས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

ཞི ག་ཞུས་པ་ཡི ན་ན།

ཁོར་ཡུག་ཅེས་པ་ནི་

བྱས་པའི་ཟུང་དྲུང་གནས་རི མ་ཡན་སུ་རུང་

གི ་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད་པ་
tion

Attesta-

ཞུས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་

༡༥ ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོ ད་ ༥ འགྱངས་མེད་

e-mail

ཁ་པར་ཨང་བཅས་འཚང་སྙན་ནང་

ཁ་གསལ་འགོད་དགོས།

དུས་བཀག་རྗེས་

དགོས་རྒྱུ།

ནད་རི གས་མེ ད ་པར་གཟུ གས་བབ་ལས་

༤། ཀམ་པུ་ཊར་ Mirosoft Excel གྱི་ཤེས་

ཚད་གང་ལེགས་ཡོ ད་པ།

༥། རྒྱུགས་གཞི ། བོད་ཨི ན་གཉིས་ཐོག་ངག་

རྒྱུགས་ལེན་རྒྱུ།

ལྡན་གང་རུང་ནས་ནད་གཅོང་དང་འགོས་ དགོ ང ས་དོན ་ལས་ཉིན ་རེ ར ་ཉིན ་གླ ་ སྒ ར
ོ ་

cal Certificate

ཁ་གསར་སྟེང་རང་ཉིད་

ཀྱི་འདྲ་པར་མཉམ་སྦྱར་ཐོག་སྨན་པའི་ལས་

དམ་དང༌།     ས་རྟགས་འཁོད་པ་ངོ་མ།

༥།འབྲེལ་ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ནས་བྱ་

གོང་གསལ་ས་མི ག་ཐོག་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་རི གས་ སྤྱོད་ཐལ་སྐྱོན་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་
ནས་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་མཉམ་གཤམ་

Charac-

དེ་མི ན་ལས་ཁུངས་གླ་ོ བུར་སྒརོ ་རྒྱབ་པ་དང༌།
དམི གས་བསལ་གུང་སེང༌།

དེ་བཞི ན་དོ་

ཞུ ་ སྙན ་ཕུ ལ ་འབྱོར ་ཁག་ལ་འདི་ ནས་ཞི བ ་

ནས་འདེམས་བསྐ་ོ བྱ་རྒྱུར་སྐབས་བསྟུན་ལག་

༡། འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་སམ་མཐའ་མའི་

འབྲེལ ་ཡོ ད་ས་གནས་འགོ ་ འཛི ན་ནམ།
ལས་བ ྱེད ་འདེམ ས་ལྷ ན ་ནས་བསྐ ་ོ གཞག་

དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་སྟེ་གསར་འགོད་ དྲག་ངལ་སེལ་ལས་གཞི ་མ་སྤལེ ་བ། བཅས་

བོད ་ཀྱི ་ ཁོར ་ཡུ ག ་ཐོག ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའི་

ཚན་པ་བརྒྱད་ཡོ ད་འདུག་པ་བཅས།།

ལན་འདེབ ས་ཡི ག་ཆ་དེར ་ལེ ་ ཚན་བརྒྱད་

ཕྱི་ལོ་གསར་ཚེ ས་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་འབྲེལ་
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའ་ི ཕྱག་རྟགས་ཆོས་ཀྱི་
འཁོར་ལོ་ཕུལ་བ།

མང་གཉིས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུ འི་ལོ ར་སྲུང་ ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་ཁོང་རྣམ་
བརྩི་ཞུ ་གཏན་གནང་བའི་བརྒྱུ ད་རི མ་འོག་ གཉིས ་ཀྱི ་ གཟི མ ས་ཤག་ཏུ ་མཇལ་འཕྲད་
ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང།

སི མ་ལ་སྤྱི་ཁྱབ་ ཀྱི ས ་ཕྱི ་ ལོ ་ གསར་ཚེ ས ་ལ་འཚམས་འདྲི་

ལས་ཁུངས་ཐུ ན་མོ ང་ནས་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་ ཞུ ས ་འབྲེལ ་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ འི ་ ཕྱག་རྟགས་
སྡའེ ི་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ་ཞུའི་ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འབུལ་གནང་ཡོ ད། དེ་

མཛད་སྒ་ོ རྒྱས་པ་ཞི ག་འདས་ལོ་ཟླ་

༡༠ དང་ཆབས་ཅི ག ་མངའ་སྡའེ ི ་ སྲི ད ་སྐ ྱོང ་སྐུ་

ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་སི མ་ལའི་གྷན་རྡི་ཐང་ཆེན་ ཞབས་
དུ་ཚོ གས་ཡོ ད་པ་དང་།  

མཛད་སྒ འོ ི ་ ཐོག ་མངའ་སྡ འེ ི ་ སྤྱི ་ ཁྱབ་བླ ནོ ་
ཆེན་སྐ་ུ ཞབས་

Jairam Thakur

པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ།

Acharya Dev Vrat

མཆོག་དང་

སྤྱི་ཁྱབ་བླནོ ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐ་ུ ཞབས་
hadra Singh

མཆོག

itya Singh

མཆོག་ལ་ཕྱི་ལོ་གསར་ཚེ ས་ཀྱི་

དཔལ་

Department of Finance

འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་བཅས། །

འབོད ་བརྡ་དང་འབྲེལ ་ངག་རྒྱུ གས་ལམ་

འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་

Central Tibetan Administration

འཁྱེར ་སོ ག ས་ཡི ག་ཆ་ངོ་ མ་ཁག་མཉམ་

འབྲེལ་གཏུ གས་བྱ་ཡུལ།

Dharamsala-176215

འཁྱེར་གྱི ས་འབྱོར་ཐོ་འགོད་བཅར་དགོས་

༡༢ ཚེ ས་ ༢༧ ལ།།
The Secretary

Virb-

MLA Vikram Ad-

མཆོག་

བདག་རང་ངོས་ནས་ལས་བཅར་མ་ཞུས་པ་ དང་ཤེས་རི ག་བླནོ ་ཆེན་སྐ་ུ ཞབས་ Suresh
Bhardwaj
རྣམ་གཉིས་ཕེབས་ཐུ བ་མེད་
བཅས་ལ་ཉིན་གླ་མེད།

གོ ང ་གསལ་ཡི ག་ཆའི ་ ངོ་ བཤུ ས ་ཁག་ལ་

དགོས།

ཤེ ས ་ཚད་ཨང་ཤོ ག ་དང་ལག་ཁ ྱེར ་གྱི ་ ངོ་

དང་རེ ས ་གཟའ་སྤནེ ་པ་ཉི་ མའི་ གུ ང ་སེ ང ༌།

འཇུ ག ་དང་འབྲེལ ་འོས ་ཆོ ས ་ལྡན ་པ་ཚོ ར ་

གསལ་ཡི ག་ཆ་ཁག་ངེས་པར་མཉམ་སྦྱར་
དགོས་རྒྱུ།

༦༠༠ རེ་འཐོབ་རྒྱུ། གཞུང་འབྲེལ་གུང་སེང་

ངོ་མ་བཅས་མཉམ་འབུལ་

ter Certificate

བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱི ས་དཔེ་དེབ་ གཙང་བཟོའ་ི ལས་གཞི ་སྤལེ ་བཞི ན་པ།

འབུལ་དགོས་རྒྱུ། དོ་བདག་སོ་སོར་འབྲེལ་ ༄༅། །དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ སྟབས་ས་གནས་ཐུ ག ས་ར ་ྗེ ཆེ ་ ཞུ འི་ གོ་ སྒྲི ག ་
བ་གནང་བདེའ་ི སླད་ཁ་བྱང༌། གླགོ ་འཕྲིན་ ལོ་ ༢༠༡༨ ལོ་དེ་བཞི ན་རྒྱ་གར་གཞུང་ ཚོ གས་ཆུང་ནས་ཁ་སང་རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཕྱི་

ཡོ ད་ན་དང༌། དེ་མི ན་སྨན་ཁང་    ཚད་ དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི ་ཉིན་གླའི་རྩ་འཛི ན་

Medi-

ི ས་གང་སར་བདག་མེད་
༧༽    གད་སྙག

ཀྱི་ནང་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐར
ོ ་སོགས་ཀྱི་ ༨༽   འབྱུང་བའི་གོད་ཆག་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་
གསུང་བཤད་གནང་རས
ྗེ ་གསར་འགོད་པའི་ བ་རྣམས་སྣང་ཆུང་རྒྱ་ཡན་དུ་བཏང་ནས་ཛ་

ལས་གཞི ་

འཁྱེར་ཚད་ལྡན་ཡོ ད་པ།

འཕེར་ཡི ན་པའི་སྨན་པའི་ངོས་སྦྱོར་

ཆ་དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོ ད།

ལན་འདེབས་ཤི ག་གནང་ཡོ ད།

པའམ། དེ་དང་མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་ལག་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བོད་སྨན་ཁང་ གནང་རྒྱུ་མི ན། ཕོགས་དང་ཐོབ་ཐང་གཞན།

༣། རང་ལོ་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་བ།

ཐོག་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའི་ལན་འདེབས་ཡི ག་ དབུལ་ཞི ང་ཕོངས་པར་གྱུར་བ།

ི ས་
དེ་ རྗེས ་ཁོར ་ཡུ ག ་ཉམས་ཞི བ ་པ་འཛམ་ལྷ་ དུ་བཞག་པ། རྒྱལ་སར་ཁོ་ནར་གད་སྙག

༡། ཉུ ང་མཐར་འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་ ༤། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ འཚང་སྙན་ཕུལ་འབྱོར་རི གས་ངོས་བཞེས་

༢། བོད་ཨི ན་གཉིས་ཀ་བྲིས་ཀླགོ ་འཕེར་བ་

མཚན་ལགས་བཅས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ བཅུ ག ་པ་དང་རྩྭ ་ ཐང་གི ་ བདག་པོ་ རྣམས་

ཀྱི ས་དངོས་ཡོ ད་དང་མཐུ ན་པའི་ཐོག་ནས་

ཉིན་གླའ་ི ལས་བྱེད་ས་མི ག་གསལ་བསྒྲགས།

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་དཔལ་ བཤུ ས།

འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་

cel

སྐབས་དེར་

༦༽     རྩྭ ་ཐང་ཐོག་གི ་སྐྱས་སྤསོ ་བོད་

Gangchen Kyishong
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༢༧ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༢
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ཁ་སང་གླ་ོ བུར་ད་ུ མི ་བདེ་བ་བྱུང་ཡང་ཁྱེད་རང་ཚོ ་ཚང་མའི་དམ་ཚི ག་དང་དད་པའི་ཤུ གས་ལ་བརྟེན་ནས་ཁ་སང་
ཕྱི་དྲོ་ནས་བཟུང་དྲག་འདགུ

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༣༠ ཏེ། སྐྱུག་པ་བསྐྱུགས། བཤལ་བྱས་སོང་། འདོན་དགོས་པ་རེད། དུས་འདི་ནས་བཟུང་ བ་ལྷས་མཛད་པའི་སྤྱོད་འཇུག་ལ་ཡང་ཡང་ འདོན་གནང་སྟེ་ཆུ་ཚོ ད་ ༩ དང་སྐར་མ་
ཡང་ཡང་བལྟས་པ་ཡི ན་ན་ ༤༧ ཙམ་ལ་བཀའ་ཆོས་ལེགས་པར་གྲོལ་
ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་ མཁྲིས་པ་ཧ་ཅང་འཕར་འདུག ཁྱེད་རང་ སྟེ་ཇི ་ སྲི ད ་ནམ་མཁའ་མ་ཟད་ཀྱི ་ བར་དུ་ བལྟ་དགོས།
པོ་མཆོ ག་གི ས་གནས་མཆོ ག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ ཚོ ་ཚང་མའི་དམ་ཚི ག་དང་དད་པའི་ཤུ གས་ གཞན་དོན་བསྒྲུབ་ཀྱི་ཡི ན་བསམ་པའི་བསམ་ རང་གཅེས་འཛི ན་ར་ྡོ ར་ྗེ ཕ་ལམ་ནང་བཞི ན་ ཡོ ད།

ྲེ ས་པོ་ཡོ ད་པ་དེ་རི མ་བཞི ན་ཏན་ཏན་ ཐེངས་འདིར་འཇམ་དབྱངས་ཆོ ས་སྐར
ཁ་སང་ཕྱི་ བླ་ོ གཏོང་དགོས། རང་དོན་སྒྲུབ་པ། ཚོ གས་ མཁག
ོ ་གྱི་

བདེ་མཆོ ག་ཚེ ་ལྷ་དཀར་པོའི་དཀའ་དབང་ རྐྱེན་ཏན་ཏན་ཡོ ད་པ་རེད།
དྲོ་ནས་བཟུང་དྲག་འདུག

བཀྲིན་སྩལ་ཡོ ད།

བཀའ་ཆོ ས་ཞུ་མཁན་དཔལ་ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛི ན་

དེ་རི ང་འཇམ་

རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། དགའ་ལྡན་ཁྲི་རི ན་

དེ་ ཡང་གོ ང ་ཚེ ས་ཉི ན ་གྱི ་ སྔ ་ དྲོ་ ཆུ ་ ཚོ ད་ དབྱངས་ཆོ ས ་སྐར
ོ ་དང་བདེ་ མཆོ ག ་ཚེ ་ ལྷ་
༨

པོ་ཆེ་མཆོག

ཙམ་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་ དཀར་པོ་བཏོན་རྗེས། རྟེན་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་

མཆོག

མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་དགའ་ལྡ ན ་འཕེལ ་ འདིར་འཇོག་གི ་ཡི ན།

རྒྱས་གླི ང ་ནས་དུས ་དབང་གསུ ང་རར་ ང་ཚོ ་གནས་མཆོ ག ་རྡོ་ རྗེ་ གདན་ལ་དུས ་
ཆི བས་སྒྱུར་སྐྱོང་སྐབས།  

ཆེ། གཞན་ཡང་རི ས་མེད་དགོན་སྡ་ེ ཁག་གི ་

མཁན་པོ་ལས་ཟུར་རྣམ་པ་དང་།

ལྡ ན ་ཤར་རྩེའི ་ མཁན་རི ན་པོ་ ཆེ ་དང་། ཆོས་མཉམ་དུ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། ད་ལྟ་སྐབས་

རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ ་ ཚང་གི ་ དགེ ་ བསྐ ས
ོ ་སོ ག ས་ སུ ་ བབས་པ་བདེ་ མཆོ ག ་ཚེ ་ ལྷ་ དཀར་པོའི ་

༸ཞབས་སོ ར ་བདེ་ བར་འཁོ ད ་མཚམས་

ཤར་བྱང་གི ་ཆོས་རྗེ་རྣམ་གཉིས།

ི ་མཆོག་སྤྲུལ་རི ན་པོ་ཆེ། བྱ་དོ་རི ན་པོ་
གླང

དགའ་ གཅི ག་ཏུ ་ཚང་མ་འཛོ མས་ནས་བཀའ་

ཀྱིས་སྤས
ོ ་སས
ྣེ ་སྔནོ ་བསུས་ཏེ་བཞུ གས་ཁྲིར་ ཚེ ་དབང་མཉམ་དུ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།

ཁྲི་ཟུར་རི ་རྫོང་རི ན་པོ་ཆེ་

བླ་སྤྲུལ་

དགེ་བཤེས་བཅས་དང་། ཕྱོགས་མཚུངས་

བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ་ སྲི ད ་སྐ ྱོ ང ་བླ ་ོ

འོན་

བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་གཙོ ས ་བཀའ་བླནོ ་

ཀྱང་ཀུ ན ་སླ ང
ོ ་གི ་ ཁྱད་པར་ལས་རི གས་

དགའ་ལྡན ་བྱང་རྩེ་གྲྭ་ ཚང་གི ་ མཁན་རི ན ་

འགའ་ཤས་ལ་དངོ ས ་ཡོ ད་གཞུ ང ་དང་ གསོ ག ་སྒྲི བ ་སྦྱོང་བྱེད ་དགོ ས ་ན་བྱང་ཆུ བ ་ ཞི ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། གཙོ་བོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ རྣམ་པ།   རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེ ཚན་ཁག་

ཞུས།

ཤས་ལ་ཁ་སང་དབང་གི ་ སྐབ ས་སུ ་ བཏོན ་ རང་གཅེས་འཛི ན་གྱི་བླ་ོ དཔེར་ན།

པོ་ཆེ ས་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་
དེ་ནས་ཐོག་མར་འབར་མའི་དགེ་

གི ་འགན་འཛི ན་རྣམ་པ།  སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ། དེ་

རི གས་འགའ་ ཀྱི ་སེ མས་ལས་ལྷག་པ་ཞི ག་ཁྱོན་ནས་མེ ད།   བསྒམོ ་རྒྱུ་དེ་རེད།

མཐུ ན་པ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད།

རང་ བླ་ མ་མཇལ་དུས ་སེ མ ས་ནང་སྤྲོ་ སྣང་དང་ བཞི ན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ ༧༣ ཙམ་ནས་

སླངོ ་ཁག་གཅི ག ་གི ས ་བཀྲ་ཤི ས་པའི ་ མདོ་

པ་ནང་བཞི ན་རེད།

ཚེ ་འདིར་ཚེ ་རི ང་ ལས་མཐོ་བར་ཕྲག་དོག་དང་། དམན་པར་ སྤབོ ས་པ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ ན་པོ་ ཕེབ ས་པའི ་ དད་ལྡན ་ཆོ ས ་ཞུ ་ བ་ཁྲི ་ གསུ མ ་

བཞི ན་ཨུ་ར་ུ སུའ་ི སྐྱ་སེར་ཁག་གཅིག   ཉི་

ནས་ཕྱིན་པ་ཡི ན་ན།

དེ་ཚོ ད་ཀྱིས་དགེ་ སེམས།

དང་། སོག་པོའ་ི སེར་སྐྱ་ཁག་གཅིག་དང་དེ་

བ་དང་ནད་མེ ད ་པ་ཞེ ས ་བསམ་བླ་ོ བཏང་ མཐོང་ཆུང་། རང་དང་མཉམ་པ་ལ་འགྲན་ རེད། འབད་བརྩོན་བྱས་ན་སེམས་ལ་འགྱུར་ ལྷག་བཅར་འདུག གོང་ས་མཆོག་གི ་གསུང་

ཧོང ་དང་ནབུ ་ཕ ག
ྱོ ས་ཡུ ལ ་གྲུ ་ ཁག་གི ་ སེ ར ་

བ་མ་གཏོགས་ཡོ ད་པ་མ་རེད།

ཤེས་རབ་སྙངི ་པོ་གསུང་འདོན་གནང་བསྟུན།

།འགྲོ་བ་ཇི་སྲིད་གནས་གྱུར་པ།

སྐྱ་ཁག་གཅི ག་བཅས་ཀྱིས་སོ་སོའི་སྐད་ཐོག་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་
པོ་མཆོག་གི ས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

ཁ་

སང་གླ ་ོ བུ ར ་དུ་ གཟུ ག ས་པོ་ མི ་ བདེ་ བ་བྱས་

ཞེས་པ་དེ་ཚོ ས་གྲས་ཀྱིས་སེམས་ བ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད།

གང་ མ་སྐྱིད་པ་བཟོ་བཞི ན་ཡོ ད།

སྤྱིར་གཞན་ བར་བསམ་བླ་ོ བཏང་ནས་ལོ་ ༧༠ ཕྱིན་

ཏི་ནམ། ཨི ་ཊ་ལི ། པོར་ཇུ་གྷལ། སོག་སྐད།

བདག་ནི་གནས་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བའི་སྡག
ུ ་ མེད། ད་རེས་མི ་ལུས་ཐོབ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ ཚང་མ་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་ལྡན་པ་

མི ་འདྲ་བ་བཅུ་བཞི འི་ནང་གསུང་སྒྱུར་ཞུས་

།དེ་སྲིད་ བུའི་མ་རུང་པའི་བླ་ོ དེ་འདྲ་ཡོ ང་ཤེས་ཐབས་ བཏང་ནས་ལོ་ ༤༠ ནས་ ༥༠ ཕྱིན་འདུག

བསྔལ་སེལ་བར་ཤོག ། ཅེས་ང་ཚོ ས་ནསུ ་ བསྟན་པ་དང་མཇལ། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ གནང་ཤོག་ཨང་།
ུ ་པ་ དབུ་མ་རི ན་ཆེ ན་ཕྲེང་བ་དང་རྒྱལ་སྲས་ཞི ་ སླབོ ་རྩལ་རྗེས།
པ་འདོན་ས་བྱང་ཆུ བ་ཀྱི ་སེ མས་ལ་ནས

།ཕྱི་ལོ་གསར་པ་འཆར་བ་དང་ གཉིས ་ཀྱི ་ བོད ་མི ་ཡོ ང ས་དང་བོད ་དོན ་ལ་

བསྟུན་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ་ དཔལ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་།  དྲང་བདེན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་བླ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ མཆོ ག ་གི ས ་ གནང་མཁན་ཡོ ངས་ལ་འཚམས་འདྲིའ་ི བཀྲ་

ཆེན་པོ་རེད།

བླ་མ་དང་སླབོ ་མའི་དབར་

དམ་ཚི ག་གཙང་མ་ཡོ ང་དགོས་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པོ་རེད།

ང་ཚོ ་བོད་རི གས་སྤུན་

ཟླ་ནང་ཁུལ་ལ་མཐུ ན་སྒྲི ལ་དང་ཆི ག་སྒྲི ལ་
དགོས་རྒྱུ་ཤི ན་ཏུ ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་དག་

བྱེད་ཐུ བ་པ་ཡི ན་ན། གཞི ས་ལུས་བོད་མི འ་ི
མངོན ་འདོད ་ཏན་ཏན་བསྒྲུ བ་ཐུ བ ་ཀྱི ་ རེ ད ་

བསམ་གྱི་འདུག

གཞི ས་ལུས་བོད་མི ་ཚོ འ་ི

མངོན་འདོད་ནི། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་
ཞུ་རྒྱུ་དང་། རང་དབང་སླར་གསོ་གནང་རྒྱུ་

དེ་རེད། དེ་འགྲུབ་པར་ཤོག་ཅེས་སྨནོ ་ལམ་

དང་སྦྲགས།
འཚམས་འདྲི་གནང་དོན།    རྒྱ་གར་ ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།   དེ་རི ང་གི ་

གནས་མཆོ ག་ར་ྡོ ར་ྗེ གདན་དུ་བོད་མི འི་སྒྲི ག་ བརྟན་བཞུ ག ས་སྐབ ས་གསོ ལ ་བ་སྨནོ ་ལམ་
འཛུ ག ས་ནས་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་ བཏབ་པ་བཞི ན། རྣམ་པ་ཚོ ས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་བརྟན་བཞུ ག ས་ ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་དགུ ང ་

བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའི་སྐལ་བཟང་གི ་གོ་སྐབས་

ཐོབ་བྱུང་བ་མ་ཟད།   སང་ཕྱི་ལོ་གསར་

པ་འཆར་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། བོད་ཕྱི་ནང་

རི ་ཡ། སི ་པན། ཕ་རན་སི ། ར་ཤི ་ཡ། ཝི ་

ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང་། ཕན་གྱི་བླ་ོ ཡག་པོ་ཞི ག་སྐྱེ་བ་ཡི ན་ན།  དེ་ལྟ་ འདུག བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་བསམ་བླ་ོ

ལྟར།

ཕྱི་ལོ་གསར་བཞད་ལ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་
བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་བོད་མི ་དང་བོད་དོན་
རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོ ར་འཚམས་འདྲི་གནང་བ།

༄༅།

ངོས་ནས་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་ ཆོས་ཨི ན་ཇི་དང་། ཧིན་དི། རྒྱ་སྐད། ཀོ་

ལོ ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་ལས་ལྷག་བཞུགས་

པའི་ཐུ གས་སྨནོ ་གནང་རོགས། ང་ཚོ ས་སྤྱི་

ཕྱི་ལོ་གསར་ཚེ ས་ལ་ཚང་

ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་

བསྟན་འབར་མ་གསུང་

རང
ྫོ ་ཁ་སྟེ་འབྲུག་པའི་སྐད་བཅས་སྐད་རི གས་
པ་བཅས།།

དྲིལ་བུ་ཏིང་ཤགས་བཟོ་རི ག་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་
ལས་གཞི ་མཇུག་སྒྲིལ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནང་སྲིད་ དེ་ ཡང་གོ ང ་ཚེ ས ་ཉིན ་མཇུ ག ་སྡམ
ོ ་མཛད་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཞི ས་ཆགས་གཅི ག་བསྡུས་

སྒའོ ི་ཐོག་སྡ་ེ ར་ལྡུན་བོད་མི འི་ས་གནས་འགོ་

གཞི ་ ལག་བསྟར་ཞུ ་ ཐུ བ ་མཁན་ཁོང ས་ཕྱི ་

སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ་ ནང་སྲི ད ་འབ ྲེལ ་ལས་

ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞི འ་ི (ISDP) ཐོག་ལས་

འཛི ན་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱི ས་གཙོ ས་བོད་མི འི་
ི ་ཚང་
གླང

ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའ་ི ནང་འདི་ག་སྡ་ེ ཪ་ལྡནུ ་ཁྱབ་

བསྟན་འཛི ན་འཆི ་མེད་ལགས།

ཁམས་གླིང་ཚང་གཞི ས་ཆགས་གཉིས་ངོས་

ི ་ཚང་གཞི ས་ཆགས་
པ། དེ་བཞི ན་ཁམས་གླང

ཁོངས་བདེ་སྐྱིད་གླིང་ལག་ཤས་བཟོ་གྲྭ་དང་
བཞེས་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ཡོ ད་པ་ལྟར། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་  ༨ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་དྲིལ་བུ་

ཏིང་ཤགས་སོགས་གནའ་བོའི་བོད་ཀྱི་ལག་
ཤེ ས ་བཟོ་ རི ག་སྦྱོང་བརྡར་འགོ ་ འཛུ ག ས་
ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༣༡ རེས་གཟའ་

གཞི ས་ཆགས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ ་རྒྱུན་ལས་རྣམ་
ནས་བུ་ ༡༡ དང་བུ་མོ་ ༢ བཅས་ཁྱོན་

སླབོ ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༣ འདུ་འཛོ མས་གནང་

སྟེ་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ལག་འཁར
ྱེ ་གནང་ཏེ་
མཛད་སྒ་ོ གྲོལ་ཡོ ད་པ་བཅས།།

ཟླ་བའི་ཉིན་སྦྱོང་བརྡར་དེ་བཞི ན་ལེགས་པར་
འཇུག་སྒྲིལ་ཡོ ད།

མར་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེ གས་

ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་གསུངས།།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཛད་
འཕནྲི ་ཁག་དང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་
གནས་ཚུལ་སོགས།    དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང་www.
bod.asia ཐོག་གཟིགས་པར་འཚལ།

པའི ་ བསོ ད ་ནམས་གསོ ག ་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་
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