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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ལ་ྷམི་ཟུང་འབལེ་ཐགོ་ནས་
བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༣༡	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་།	
རྣམ ་གྲྭ ་ ཕན ་བདེ་ ལེགས ་བཤད ་གླིང ་ །	
ཤེལ་དཀར་མངའ་ཞབས་སེར་སྐ་མི་མ་
ང ་བཅས་ནས་སྒོལ ་ཡིད ་བཞིན་འཁོར ་
ལོའི་ཆོ་གའི་སྒ་ོནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་
འབུལ་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༨།༣༠	 ཙམ་ལ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
བླ ོ་བཟང་སེང ེ་མཆོག་དང་བ ོད ་ མི ་མང་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་
མཆོག་སོགས་ཀིས་སྤསོ་སསེ་སྔནོ་བསུས་ཏ་ེ
བཞུགས་ཁིར་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་མཚམས་
བརྟན་བཞུགས་ཀི་ར་ོརེ་སླབོ་དཔནོ་འཇམ་
མགོན ་རྒྱལ་བའི ་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན ་
ཁི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་མཇལ་དར་རྐྱང་
འབུལ་ཞུས།	 	 	 ད་ེནས་གསུང་ཆོས་དབུ་
འཛུགས་ཀིས་རུྒྱན་ཆགས་གསུམ་པ་དང་།	
པཎ་གུབ་བཅུ་བདུན་གི་གསོལ་འདེབས།	
༸རྒྱལ་བའི་འཁུངས་རབས་གསོལ་འདབེས་

བཅས་བཏནོ་རེས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 	 ད་ེརིང་བརྟན་
བཞུགས་ཐོག་ལ་བདོ་སྐོང་ལྷ་སུང་གནས་

ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་དང་།	 བརྟན་མ།	 གཉན་
ཆེན་ཐང་ལ།ྷ	 སབྐས་རེ་རྨ་ཆེན་སྤམོ་ར་ཡང་
ཕབེས་ཀི་ཡོད།	 	 གང་ལརྟ་བདོ་དང་སིྤར་
སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ།	 འག་ོབའ་ིབད་ེ
སིྐད།	 ཡང་སྒསོ་བདོ་གངས་ཅན་གི་བསྟན་པ་
དང་འག་ོབའི་དནོ་ད་ུསུང་ཞིང་སྐངོ་མཁན་
ཆོས་སྐངོ་སུང་མ་ད་ེདག་ང་ཚོར་ཐུན་མོང་
མིན་པའ་ིའབལེ་བ་ཡོད།	 	 ངསོ་དང་ལས་
སྨནོ་གི་འབལེ་བ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད།	 བདོ་
གངས་ཅན་ལྗངོས་ཀི་ས་སྐསེ་ར་ོསྐསེ་ཀི་ལྷ་

སུང་རྣམས་ཀི་ལུང་པ་བདོ་ཆགས་ཡོད།	 ལ་ྷ
ཆེན་དབང་ཕུག་གི་གནས་གཞི་བདོ་ནང་གི་
གངས་ཏ་ིསེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།	དརེ་བརྟནེ་

ལ་ྷཆེན་དབང་ཕུག་བདོ་ཀི་ལ་ྷརེད།	 	 ཅསེ་
ངསོ་ཀིས་རྒྱ་གར་བ་ཚོར་རྩདེ་མོ་དང་སྦྲགས་
བརདོ་ཀི་ཡོད།	 སྟནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་
རྒྱ་གར་ནང་འཁུངས་པ་རེད།	 ང་ཚོ་བདོ་
འབངས་རྣམས་བཅམོ་ལནྡ་གི་རསེ་འབང་པ་
རེད།	 དརེ་བརྟནེ་རྒྱ་གར་ནས་འཁུངས་པའ་ི
དངསོ་གནས་དང་ནས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་
པའི་སྟནོ་པ་གཅིག་གི་རསེ་སུ་འབང་གི་ཡོད་
པ་རེད།	 རྒྱ་གར་གི་མུ་སྟགེས་པ་དངུ་ཕུར་
མང་པསོ་ཆུ་མོ་གང་གཱ་རྩ་ཆེན་པརོ་རིྩ་བཞིན་

ཡོད།	 གང་ལརྟ་ལ་ྷཆེན་དབང་ཕུག་ལ་རིྩ་ཡི་
ཡོད་པའི་ཆ་ནས་བདོ་པའི་ལྷ་ལ་སྐབས་སུ་
མཆི་ཡི་ཡོད་པ་རེད་ཅསེ་རདོ་ཀི་ཡོད།	 དརེ་
བརྟནེ་རྒྱ་གར་དང་ང་ཚོའི་དབར་ཐུན་མིན་
གི་འབལེ་བ་ཞིག་ཆགས་འདགུ	 ངསོ་ལ་ད་ེ
འདའ་ིཚོར་བ་ཞིག་ཀང་ཡོང་གི་འདགུ	 	 ལ་ྷ
ཆེན་དབང་ཕུག་དམིགས་བསལ་ངོས་དང་
འབལེ་བ་ཞིག་ཡོད་པའི་བཟ་ོའད་པ་ོམཐངོ་
གི་འདགུ	 ད་ེརིང་འདརི་དངསོ་སུ་གནས་
ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་གཙོ་བརོ་གུར་པའི་ད་ེདག་
༸རྒྱལ་བ་དགེ་འདནུ་རྒྱ་མཚོ་དང་༸རྒྱལ་བ་
བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་སབྐས་ནས་འབལེ་བ་
ཡོད།	 ༸གངོ་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ་ོདང་དམིགས་
བསལ་འབལེ་བ་ཡོད་པ་རེད།	བརྟན་མ་བཅུ་
གཉསི་དང་པ་ོརྒྱ་གར་ནས་རེད།	 རསེ་སུ་
སླབོ་དཔནོ་ཐུགས་ར་ེཅན་གིས་བདོ་ལ་བཀའ་
བསྒསོ་གཉརེ་གཏད་མཛད་པ་ཞིག་ཆགས་པ་
རེད།	 འབས་སྤུངས་ལའང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
པའ་ིའབལེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།	ཅསེ་སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	 ད་ེརསེ་བརྟན་བཞུགས་
དངསོ་གཞི་དབུ་འཛུགས་ཡོད་པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྩལ་བའ་ིགསུང་འཕནི།	
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གནས་མཆོག་ར་ོ
ར་ེགདན་ནས་ཀུན་གཟགིས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་
བཅུ་པའི་བཀའ་དནི་རེས་དན་དང་སྦྲགས་
གསུང་འཕནི་སྩལ་བ་གཤམ་གསལ།
འདརི་དངསོ་སུ་འདསུ་པའི་ཆོས་གགོས་རྣམ་
པ་ཚོ་དང་།	 སིྤར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ།	
ཡང་སྒསོ་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་བསྟན་པར་
དད་མོས་ཡོད་མཁན་ཚང་མར་ཐོག་མར་
ངསོ་ཀིས་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 པཎ་
ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་པཎ་ཆེན་བླ་ོབཟང་ཆོས་རྒྱན་
སྐབས་ནས་བཟུང་དམིགས་བསལ་གིས་
བསྟན་པའི་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་མཁན་ཞིག་
རེད།	 འཇམ་མགནོ་བ་ླམ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་
པའོི་གསང་བ་འདསུ་པ་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་
བད་ེགསང་གི་ཆོས་སྐརོ་དང་།	 གཞུང་ཆེན་
གི་བཤད་པ་ད་ེཚོའི་མན་ངག་རྣམས་ཚུར་
བསྡསུ་པ་ཞིག་དཔརེ་ན།	 པཎ་ཆེན་བླ་ོབཟང་
ཆོས་རྒྱན་གིས་མཛད་པའ་ིབ་ླམཆོད་བད་ེསྟངོ་
དབརེ་མེད་མ།	 ད་ེདང་འབལེ་བའ་ིལམ་
རིམ་གི་གཞུང་ད་ེའད་མང་པ་ོཞིག་དབནེ་ས་
གཉནེ་བརུྒྱད་བས་ནས་རྒྱལ་བ་དབནེ་ས་པ་

ནས་མར་བརུྒྱད་པ་གཅིག	 ད་ེནས་ར་ེབཙུན་
ཤེས་རབ་སེང་ེནས་མར་བརུྒྱད་པའི་སས་
རུྒྱད་ཀི་བརུྒྱད་པ་གཅིག་བས་ནས་པཎ་ཆེན་
བླ་ོབཟང་ཆོས་རྒྱན་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་
མཛད་རསེ་ཆེན་པ་ོད་ེའད་ཞིག་རེད།
ད་ེནས་པཎ་ཆེན་བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས།	 པཎ་
ཆེན་དཔལ་ལནྡ་ཡེ་ཤེས།	 ད་ེནས་མར་སྐ་ུ
ཕངེ་རིམ་བནོ་གིས་དངསོ་གནས་སིྤ་སྒསོ་ཀི་
བསྟན་པར་བཤད་སུྒབ་གཉིས་ཀི་ཐོག་ནས་
བསྟན་པའི་ཞབས་འདགེས་ཁད་ད་ུའཕགས་
པ་བསུྒབས་པ་གནང་བ་ད་ེའད་རེད།	 པཎ་
ཆེན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམར་མཚོན་ན་ཕི་
ཚུལ་ད་ུ༸སྐུ་མདནུ་སྐུ་གོང་མ་དང་ཏགོ་ཙམ་
མི་བད་ེབ་ལ་ྟབུ་ཡོད་ཀང་ནང་རྟག་ཏུ་བ་ླསླབོ་
ཀི་དམ་ཚིག་ཐུན་མོང་མིན་པ་ཡོད་པ་ད་ེའད་
རེད་འདགུ	 	 པཎ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀི་
ཉ་ིམ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ད་ལ་ྟསིྤར་ངསོ་
དང་ཕ་ཡུལ་གཅིག་པ་རེད།			གང་ལརྟ་ང་
ཚོ་དང་མི་ཐགོ་གཅིག་པའི་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོ
ཆེར་མཚོན་ན་དསུ་ཚོད་ཁག་པ་ོདའེི་སྐབས་
སུ་དངོས་གནས་དང་གནས་ཐུགས་སྟབོས།	
ལགྷ་བསམ་འཕུག་པ་མེད་པ་ཞིག	 སྐ་ུགཉལེ་

པ་ོཧ་ཅང་བུང་བ་རེད།	 འནོ་ཀང་ག་ོསབྐས་
ནམ་ཡོད་ལ་ཐུགས་ཞེན་འདརོ་བ་མེད་པའི་
སྒ་ོནས་སིྤར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ།	 ཡང་
སྒསོ་བདོ་གངས་ཅན་གི་བད་ེསིྐད།	 བད་ེ
སྡུག་ཐགོ་ལ་རིན་པ་ོཆེས་ཐུགས་ཁུར་ཧ་ཅང་
བཞསེ་པ་རེད།	 	 རིན་པ་ོཆེ་དགངོས་པ་མྱ་
ངན་ལས་འདས་པ་ད་ེདངོས་གནས་ང་ཚོ་
བདོ་པ་ཚོས་བསོད་ནམས་ཀིས་མ་འཆུན་པ་
ལ་ྟབུ་བུང་སོང་།	 ང་ཚོ་འདརི་རྒྱ་གར་ནང་
བཙན་བལོ་ད་ུབསདྡ།	 པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་
བདོ་ནང་ད་ུལོ་གང་ཙམ་ཞིག་བཞུགས་ཐུབ་
པ་བུང་ན་ཏན་ཏན་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ཐུབ་པ་
ཞིག་རེད།	 འནོ་ཀང་སིྤ་པའ་ིབསོད་ནམས་
ཀིས་མ་འདང་བ་ཟརེ་ནའང་འད་རྐྱནེ་ངན་ད་ེ
འད་ཞིག་བུང་བ་རེད།	 པཎ་ཆེན་ཡང་སདི་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཞུང་འབལེ་ཐགོ་ནས་
ངསོ་འཛིན་བས་པའི་པཎ་ཆེན་གཅིག་ཡོད་
རེད།	ངསོ་ཀིས་འད་ིནས་མོ་བརྒྱབ།	བརྟག་
དཔྱད་ནན་ཏན་བས་ནས་གཏན་འཁལེ་བའི་
པཎ་ཆེན་ཡང་སདི་གཅིག་ཡོད།	སིྤར་འཇམ་
དབངས་མཁེན་རྩེ་དབང་པ་ོལ་ཡང་སིད་
སྐའུ་ིསུྤལ་པ།	 གསུང་གི་སུྤལ་པ།	 ཐུགས་

ཀི་སུྤལ་པ།	 འཕནི་ལས་ཀི་སུྤལ་པ།	 ཡོན་
ཏན་གི་སུྤལ་པ་བས་ནས་ཡང་སིད་ལ་ྔད་ེའད་
བུང་བའ་ིལོ་རུྒྱས་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་སྐསེ་བུ་
དམ་པ་ད་ེའདའི་ཡང་སིད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་
ཀི་སུྤལ་པ་ད་ེའད་ཏན་ཏན་ཡོང་སིད་པ་རེད།	
ས་ྔམོ་ཀརྨ་པའི་ཡང་སིད་མི་འད་བ་ཡོང་བའི་
སྐབས་དརེ་ངོས་ཀི་མཐོང་ཚུལ་འདི་རང་
ཡིན།	ཞསེ་སབྐས་དརེ་ད་ེའད་བཤད་པ་ཡིན།	
འནོ་ཀང་ནང་ཁུལ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་
སུྤལ་པ་བས་ན་འགགི་པ་མི་འདགུ	 ཅསེ་
ཤོད་མཁན་བུང་།	 སྟབས་མི་འད་ེབ་ད་ེའད་
བུང་བ་རེད།	 གང་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་
སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་སིྤ་དང་བ་ེབག་ལ་
བཤད་སུྒབ་གཉསི་ཀི་ཐགོ་ནས་ལུང་རྟགོས་
ཀི ་བསྟན་པའི ་ཞབས་འདེབས་སུྒབ་ཐུབ་
མཁན་སྐེས་བུ་དམ་པ་ཞིག་གང་ནས་བུང་
ཡང་འགགི་པ་རེད།	 ངསོ་ཀིས་རྟག་ཏུ་སྨནོ་
ལམ་ད་ེའད་རྒྱག་བཞིན་ཡོད།	 འད་ིརང་
ཡིན།	བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས།	ཐུགས་ར་ེཆེ།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་བྷི་ཧཱར་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་

གིས་མཇལ་བཅར་ཞུས་པ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༣༡	
ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ད་ུབྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་
བླནོ་ཆེན་ན་ིཏ་ིཤི་ཀུ་མཱར་	 Nitish Kumar 
མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
མཇལ་བཅར་ཞུས་འདགུ		སབྐས་དརེ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ད་ེས་ྔམངའ་
སྡའེ་ིགཞུང་ལམ་ཐགོ་སྐདོ་སབྐས་ཡུ་པ་ིམངའ་སྡའེ་ི
གཞུང་ལམ་ཡག་པ་ོཡོད་ཀང་།	 ད་ེརསེ་རིམ་
བཞིན་བྷ་ིཧཱར་མངའ་སྡའེི་ནང་འབརོ་སབྐས་ལམ་
སྡགུ་ཏུ་འག་ོབཞིན་ཡོད་སྟབས།	 མགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་ཀིས་སབྐས་དའེི་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་
ལ་ལུ་མཆོག་ལ་འགན་འཁི་ཡོད་སྐརོ་བཀའ་སྩལ་
མྱངོ་བ་ཐུགས་དན་གསོ་མཛད།	བླནོ་ཆེན་མཆོག་
ནས་ཀང་འཆར་ལོའ་ིནང་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་སརླ་
ཡང་གནས་མཆོག་ར་ོརེ་གདན་ད་ུཆིབས་སུྒར་
གསོལ་འདབེས་ཞུས་འདགུ	 མཇལ་འཕད་གུབ་
མཚམས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་མགུལ་དར་
གསོལ་སྩལ་མཛད་སྐབས་དཀར་གཙང་མགུལ་
དར་དང་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གི་དབུ་སྐྲ་དཀར་པ་ོ
གཉསི་སུ་དཀར་བ་ཡོད་མེད་འགན་བསྡུར་བདེ་
བཞིན་འདགུ	ཅསེ་ཞལ་ཤོབ་མཛད།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གནས་མཆོག་ར་ོརེ་གདན་ནས་ལྡི་ལིར་ཆིབས་

ཞལ་བསུྒར་བ།	

༄༅།	 །རྒྱ་གར་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་
དུ་ལྷར་བཅས་སིད་ཞིའི ་གཙུག་རྒྱན་སིྤ་ན ོར་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
བཀའ་ཆོས་ཀི་མཛད་འཕནི་ཁག་རེ་ཞིག་ལེགས་
པར་མཇུག་སིྒལ་མཛད་ད་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	
༡	 ཚེས་	 ༢	 ཉནི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༧།༣༧	 ཙམ་
ལ་དགའ་ལྡན་འཕལེ་རྒྱས་གླིང་གི་གཟིམ་ཆུང་
ནས་ར་ོརེ་གདན་གི་མཆོད་རྟནེ་ཆེན་མོའི་ནང་
ཞབས་ཐང་ལ་ཆིབས་སུྒར་གིས་བང་ཆུབ་མཆོད་
རྟནེ་ཆེན་མོར་གནས་གཟིགས་མཛད་རེས་ཆུ་
ཚོད་	༨	ཡོལ་ཙམ་ལ་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་
ནས་གྷ་ཡ་གནམ་ཐང་བརུྒྱད་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་
ས་ལྡ་ིལིར་ཆིབས་ཞལ་བསུྒར་ཡོད་པ་བཅས།	 །	



2 2nd January 2019 TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢༧	ཕི་ཟླ་	༡	ཚེས་	༢

ལོ་རབས་	༨༠	ནང་མད་ོསདྨ་རེབ་གངོ་ད་ུརྒྱ་གཞུང་གི་སདི་བུས་ལ་ང་ོརལོ་གི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་དན་གསོ།
	༼	ཚན་པ་གཉསི་པ་	༽	

འཕསོ་སྔནོ་མའ་ིའདནོ་ཐངེས།	
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གྲྭ་པ་རྣམས་འཛིན་བཟུང་
དང་འད་ིགཅདོ།
སྐད་འབདོ་རེས་སུ་གྲྭ་པ་རན་པ་ཁ་ཤས་
ནས་སླབོ་གསོ་མང་པ་ོབཏང་སོང་།	 ད་
ཐངེས་ཁདེ་རང་ཚོའི་ལས་ཀ་ཡག་པ་ོབུང་
སོང་།	 རྙགོ་ག་ཡང་ཆེན་པ་ོལངས་མ་
སོང་།	 ད་ཡིན་ན་འགགི་པ་རེད།	 ད་
མང་པོ་མང་པ ོ་ ཞིག་མ་བས་ན་ལེགས་
ཟརེ།	 ཉནི་ཞིག་རན་འཇིགས་མེད་ཐགེ་
མཆོག་གིས་དཔེ་ཁིད་རེས་ང་རང་ཟུར་
ད་ུསྐད་བཏང་ནས་འདི་ལྟར་གསུང་སོང་།	
ད་འགགི་པ་རེད།	 ཁདེ་རང་གི་འདདོ་པ་
ཚང་མ་བས་ཚར་རེད།	 གྲྭ་པ་ཚོའ་ིཁདོ་ཁ་
ཤོམ་མང་པ་ོམ་བཤད།	 ངས་མང་པ་ོཞིག་
བས་པ་ཡིན་ཟརེ་ནས་ཁ་ཤོམ་བཤད་ན་རསེ་
མར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་རེད་གསུང་སོང་།
སྐད་འབདོ་བས་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་གི་
རསེ་ལ་གྲྭ་བ་རྣམས་འཛིན་བཟུང་བདེ་པའི་
འག་ོབཙུགས་པ་རེད།	 གྲྭ་པ་རྣམས་འཛིན་
བཟུང་མ་བས་སྔནོ ་གི ་ཉིན་ཁ་ཤས་རིང་
གཉན་ཐགོ་ནས་ཡིན་པའི་ཉནེ་རྟགོ་པ་དར་
རྒྱས་ཟརེ་བ་དང་།	 དཔའ་རིས་ནས་ཡིན་
པའི་ཤ་བ་ོཟརེ་བའི་ཉནེ་རྟགོ་པ་ད་ེགཉིས་
ཐོས་བསམ་གླིང་གི་སྒ་ོའགམ་ན་ཆུ་ཀ་ལ་
ཡོད་སར་ཆུ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ལ་འཐུང་གི་
ཡོད་པ་གྲྭ ་པ་ཁ་ཤས་ཀིས་མཐོང་འདུག	
།སྐབས་དརེ་ང་རང་ལ་དགོན་པའི་ནང་གྲྭ་
ཤག་ཡོད་པ་མ་རེད།	 རོང་བ་ོལ་ྷསྡའེ་ིཁིམ་
ཚང་ཞིག་ན་བསདྡ་ཡོད།	 དག་ེཐནོ་སླབོ་
གྲྭའི་རྒྱབ་ལོགས་ཀི་ཨ་ཅ་ེཚེ་རིང་མཚོ་ཟརེ་
བ་དའེ་ིནང་བསདྡ་ཡོད།	 ཁང་པ་ད་ེཨ་ཁུ་
འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་བརུྒྱད་ནས་གཡར་པ་
རེད།	 ཉནི་ཞིག་ཨ་ཁུ་འཕནི་ལས་རྒྱ་མཚོ་
དང་ངདེ་གཉསི་ཁང་པའི་ཁམས་ཤར་ཉནི་
གུང་ཟ་མ་ཟ་བཞིན་བསདྡ་ཡོད།	 ཉནེ་རྟགོ་
པ་དར་རྒྱས་ཟརེ་བ་དསེ་སྒ་ོབརངུས་ནས་
སླབེས་སོང་།	 ཁསོ་ཨ་ཅ་ེཚེ་རིང་མཚོ་ནང་
ད་ུཡོད་དམ་ཟརེ།	 ཨ་ཅ་ེཚེ་རིང་མཚོ་ནམ་
རུྒྱན་ཟི་ལིང་ད་ུསྡདོ་ཀི་ཡོད་པ་དང་ནང་ད་ུ
མཚམས་མཚམས་ལ་མ་གཏགོས་ཡོང་གི་

ཡོད་པ་མ་རེད་ཅསེ་ལབ།	 ངའ་ིསེམས་ནང་
ད་ུཁོས་ག་རེ་བས་ནས་ཨ་ཅེ་ཚེ་རིང་མཚོ་
འཚོལ་གི་ཡོད་དམ་བསམ་ནས་ཡ་མཚར་
སོང་།	 མད་ོབ་བསྟན་འཛིན་དང་བསམ་
གཏན་གཉསི་ཀི་གྲྭ་ཤག་ན་ིཆུ་ཀ་ལ་ཡོད་ས་
ད་ེཡིན་པས།	 ཉནེ་རྟགོ་པ་ཡོང་ནས་ཆུ་ཡང་
ཡང་བཏུང་གི་ཡོད་པ་དརེ་ཁངོ་ཚོས་སོ་ཉུལ་
བདེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད་འདགུ
དགུང་མོ་དརེ་ཆར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་
བཏང་སོང་།	 ངའ་ིཁང་པ་ད་ེར་ོསོལ་བཙོང་
ས་དང་ཐག་ཉ་ེབ་ོཡོད་པར་བརྟནེ་ཁང་པའི་
ཁམས་རའི་ནང་ར་ོསོལ་གི་ཐལ་བས་ནག་
པ་ོབཟསོ་འདགུ	 །ངས་ཆར་བའ་ིཆུ་བདེ་
སྤད་ནས་ཁམས་ར་ཚང་མ་གཙང་མ་ཞིག་
བཀུྲས་པས་ཐང་ཆད་སོང་།	 ད་ེནས་མར་
ཉལ་བསྡད་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་ཆུ་ཚོད་བཅུ་
དང་ཕདེ་ཀ་ཙམ་ལ་སྒ་ོརངུ་སོང་།	 ངའ་ིསྤུན་
མཆེན་རན་པའི་སདྐ་འད་བ་ོཞིག་ཐསོ་སོང་
པས།	སེམས་ནང་འད་ིའདའ་ིའཕི་བ་ོཞིག་ལ་
གནས་ཚུལ་ག་རེ་བུང་བ་ཡིན་ནམ་བསམ་
སྟ་ེམགགོས་པརོ་སྒ་ོཕ་ེདསུ།	 སྒ་ོའགམ་ད་ུ
ཉནེ་རྟགོ་པ་ཁ་ཤས་སླབེས་འདགུ	 །བདོ་པ་
ཚོས་མགནོ་པ་ོརྣམས་དང་པ་ོཡར་འབདོ་
སལོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ངས་ཡར་ཤོག་ལབ་
དསུ།	 ཁ་ོཚོས་ཡ་ཡ།	 ཨ་ཁུ་ཁདེ་རང་ཡར་
ཕབེས་ཟརེ་བཞིན་ཁོ་ཚོ་ངའི་རེས་འབང་
ནས་སླབེས་སོང་།	 ཁང་པའ་ིཕི་ལོགས་སུ་
ཡང་ཉནེ་རྟགོ་པ་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་རསེ་
ནས་ཤེས་སོང་།	 ཁང་པ་དའེ་ིཟུར་གཅིག་
ན་ཁ་ཆེའི་སྐསེ་སྨན་ཞིག་ལ་ཁང་གླ་གཡར་
བཏང་ཡོད་ཀང་སབྐས་དརེ།	 མོ་རང་ནང་
ད་ུབསདྡ་མེད་པར་ཁོ་མོའི་སྤུན་ཉ་ེཕ་ོགསར་
གཉསི་བསདྡ་འདགུ	 །ཁངོ་གཉསི་བདནེ་
དཔང་ལྟ་ བུར་ཡར་ལངས་བཅུག་སོང་།	
ཁོ་གཉསི་ནི་ཞེད་སང་གིས་གཟུགས་པ་ོཡང་
འདར་སིག་རྒྱག་བཞིན་འདགུ	
ད་ེནས་ཉནེ་རྟགོ་པ་རྣམས་ཀིས་ང་སྡདོ་སའི་
ཁང་མིག་ལ་སྔགོ་བཤེར་བས་སོང་།	 སབྐས་
དརེ་ཉནེ་རྟགོ་པ་རྣམས་ཀིས་སྐུད་མེད་ཁ་
པར་ནང་ཕན་ཚུན་ལ་སྐད་ཆ་མང་པ་ོཞིག་
བཤད་ཀི་འདགུ	

སྔནོ་མ་གགོས་པ་ོཞིག་དང་ངདེ་གཉསི་ཀིས་
ཡི་ག་ེཞིག་སྦྱར་པ་ཡིན།	 ཡི་ག་ེདའེ་ིམ་ཕི་
ངའི་གགོས་པ་ོདསེ་ཉར་བསྡད་ཡོད་ཀང་།	
ང་རང་འཛིན་བཟུང་མ་བས་པའི་ཉནི་ཤས་
སྔནོ་གགོས་པ་ོདའེི་ས་ནས་ཡི་གེ་ད་ེཁེར་
ཡོང་ནས་ངའི་སསྔ་མགོའི་འགོ་ཏུ་ཉར་ཡོད་
པ་ད་ེཉནེ་རྟགོ་པའ་ིལག་ཏུ་ཚུད་སོང་།	 ད་ེ
བཞིན་དགནོ་པའི་ནང་ས་ྔརསེ་སྦྱར་འགམེས་
བས་པའི་ཡིག་ཆ་མང་པ་ོཞིག་ཉར་ཡོད་པ་
ད་ེཚོའི་སྐརོ་ལ་ཁོ་ཚོས་སྐད་ཆ་དསི་སོང་
བར།	 ངས་ཡི་ག་ེའད་ིཚོ་ས་ཐགོ་ནས་རྙདེ་
སོང་ལབ་པ་ཡིན།	 ཡི་ག་ེམ་ཕི་དའེ་ིསྐརོ་ལ་
སདྐ་ཆ་མང་པ་ོཞིག་དསི་སོང་བར་ཡི་གེ་ད་ེ
འབ་ིམཁན་རང་ཉདི་ཡིན་ལབ་པར་ཁ་ོཚོས་
ཁདེ་ཀིས་བསི་པ་ཞིག་མ་རེད།	 ཡི་ག་ེདའེ་ི
ཡོང་ཁུངས་སུ་ཡིན་མིན་བཤད་དགོས་ཀི་
ཡོད་ཟརེ་ནས་འད་ིབརྩད་མང་པ་ོབས་སོང་།	
ངའི་སྡདོ་སར་སྔགོ་བཤེར་བས་ནས་མཚན་
གི་ཆུ་ཚོད་གཉསི་བར་ད་ུལགྷས་སོང་།	 ད་ེ
ནས་ང་ཉནེ་རྟགོ་པའི་རླངས་འཁོར་ནས་
བཅུག་ནས་ཁདི་འག་ོདསུ་དགནོ་པའ་ིམཁར་
སྒ་ོལ་སླབེས་པ་དང་།	 དགནོ་པའ་ིམཁར་སྒ་ོ
ན་ཡང་ཉནེ་རྟགོ་པའི་རླངས་འཁོར་ཁ་ཤས་
འདགུ	སབྐས་དརེ་ཁ་ོཚོས་རྒྱ་སདྐ་ནང་”ཁ་ོ
ཚོ་ད་དངུ་འག་ོཚར་མི་འདགུ	 ཁ་ོཚོ་ད་དངུ་
ཡང་བསདྡ་འདགུ་”	 ཟརེ་བ་ཐསོ་དསུ་ངའ་ི
སེམས་ནང་།	 གྲྭ་པ་གཞན་པ་ཡང་འཛིན་
བཟུང་བེད་ཀི་ཡོད་པ་འད་བསམ་སོང་།	
དགུང་མོར་དརེ་ཆུ་སྐསེ་བསམ་གཏན་ཡང་
འཛིན་བཟུང་བས་འདགུ	 །དགུང་མོར་
དརེ་ལ་ྟསུང་ཁང་གི་ནང་བཅུག་སོང་།	 ངའ་ི
བཙོན་གགོས་རྒྱ་མཁར་ནས་ཡིན་པའི་ཁ་
ཆེ་ཕ་ོགསར་ཞིག་འདགུ	 །སང་ཉནི་ང་
རང་ཁང་མིག་ནང་བཅུག་ནས་ཕི་ལོགས་
ལ་བཏང་མ་སོང་།	 འནོ་ཀང་།	 ངའ་ིསྡདོ་
རོགས་ཁ་ཆེའི་ཕ་ོགསར་ད་ེར་སྐརོ་ནང་འག་ོ
ཆོག་གི་འདགུ་པས་ངས་ཁོང་ལ་བཙོན་པ་
གསར་པ་ད་ེའད་ཨེ་འདགུ་ལ་ྟརོགས་ལབ་པ་
ཡིན།	 དགུང་མོར་ཁསོ་བཙོན་པ་གསར་པ་
འད་ིའད་ཞིག་འདགུ་ཟརེ་ནས་འགལེ་བཤད་
རྒྱབ་སོང་པར་བཙོན་ཁང་དའེི་ནང་ཆུ་སྐསེ་

བསམ་གཏན་ཡང་ཡོད་པ་ཤེས་རྟགོས་བུང་།
མད་ོབ་བསྟན་འཛིན་དགུང་མོ་དརེ་འཛིན་
བཟུང་བས་མི་འདགུ	 །ཁ་ོརང་ཕ་ཡུལ་ལ་
ནང་མིར་ཐུག་པར་ཕིན་ཡོད་པའི་སྐབས་
ཉནེ་རྟགོ་པ་ཚོ་ཁོའི་ཕ་ཡུལ་ད་ུའཛིན་བཟུང་
བདེ་པར་སླབེས་སོང་ཟརེ།	 ཁངོ་གིས་
རསེ་སུ་ང་ལ་བཤད་རུྒྱར།	 ཁ་ོཚོ་ཕ་ཡུལ་
མད་ོབ་འབགོ་ལ་ཡོང་བ་ཡག་པ་ོབུང་མ་
སོང་།	 ཕ་མ་ཡོད་ས་ནས་འཛིན་བཟུང་
བས་སོང་པས་ཕ ་མ་གཉིས ་ལ་སེམས་
ཁལ་སྤད་སོང་ཟརེ།	 ང་ལ་འད་ིགཅདོ་
མང་པ་ོབས་སོང་།	 ཉནི་རསེ་མ་དརེ་ང་
ཚོ ་ཚང་མ་བརྙན་པར་ཞིག་རྒྱབ་སོང་།	
བརྙན་པར་རྒྱག་དསུ་དམག་མི་གཉསི་ཀིས་
དཔུང་པ་གཡས་གཡོན་ད་ུའཇུས་ནས་ཁིད་
བཞིན་པ་དང་།	 ད་ེནས་ལགྕས་ད་ཞིག་གི་
ནང་བཅུག་ནས་མི་ཞིག་གིས་སྐད་ཆ་འད་ི
གི་ཡོད་པའི་བཟ་ོལྟ་འད་བ་ོཞིག་བརྙན་པར་
རྒྱབ་སོང་།	 སདྐ་ཆ་གཅིག་ཀང་བཤད་ཡོད་
པ་མ་རེད།	བརྙན་པར་རྒྱབ་དསུ་འཁབ་སྟནོ་
ལ་ྟབུ་ཞིག་རེད།	 རསེ་སུ་ག་ོཐསོ་ལ་ང་ཚོའ་ི
བརྙན་པར་ད་ེརྨ་ལྷའོི་བརྙན་འཕིན་ཁང་གི་
གསར་འགུར་ནང་བསྟན་ཡོད་འདགུ	 །ད་ེ
ནས་ང་རང་ཟླ་བ་བཞིའི་རིང་བཀག་ཉར་
བས་སོང་།	 སབྐས་དའེ་ིཡར་ལངས་ང་ོ
རལོ་ད་ུའག་ོམཁན་ད་ལའྟི་སིྤ་ཟུར་རོང་པ་ོབླ་ོ
བཟང་སྙན་གགས་སོགས་རེབ་གོང་རོང་བ་ོ
དགོན་པའི་གྲྭ་པ་ཉ་ིཤུ་ཙམ་ཞིག་བཙོན་ཁང་
ད་ུབཙན་ཁིད་བཀག་ཉར་དང་འད་ིགཅོད་
བས་པ་རེད།
ང་རང་བཙོན་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་སྐབས་
དརེ།	 བཙོན་ཁང་དའེ་ིནང་གཅན་ཚ་ངང་
རོང་ནས་ནས་ཡིན་པའི་གྲྭ་པ་ལེགས་བཤད་
དང་གྲྭ་པ་གཞན་གཅིག་ཀང་བཀག་ཉར་
བས་འདགུ	།ཁངོ་གཉསི་ས་གནས་ཀུང་ཧའེ་ི
ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱ་མིའི་རྒྱལ་དར་མར་ཕབ་
ནས་གངས་སེང་གི་རི་མོ་ཅན་གི་དར་ཆ་
བསྒངེས་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་འཛིན་བཟུང་བས་
པ་ཡིན་འདགུ	
ཕི་ལོ་༡༩༨༧	ལོར་འཛིན་བཟུང་།
རྒྱལ་གཅེས་པ་སྐུ་གཤེགས་ལྕང་སྐའི་དགེ་

འདནུ་རྒྱལ་མཚན་ལགས།
ལངྕ་སྐའི་དགེ་འདནུ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ནི།	
༡༩༨༧	 ལོར་ང་ཚོས་ཡར་ལངས་བདེ་རུྒྱའ་ི
ག་སིྒག་བས་ཀང་ཡར་ལངས་བདེ་མ་ཐུབ་
པའ་ིལོ་དའེ་ིཟླ་༡༡	 ནང་འཛིན་བཟུང་བས་
པ་རེད།	 ཕི་ལོ་༡༩༨༨	 ལོ་གསར་སབྐས་ཁ་ོ
ཚོ་ད་དངུ་གླདོ་བཀྲལོ་བས་ཡོད་པ་མ་རེད།	
སབྐས་དརེ་གྲྭ་པ་ཁ་ཤས་འཛིན་བཟུང་བས་
པ་རེད།
ལངྕ་སྐའ་ིདག་ེའདནུ་རྒྱལ་མཚན་དང་།	 ཆུ་
སྐསེ་དག་ེའདནུ་དཔལ་བཟང་།	 བག་དཀར་
དག་ེའདནུ་གགས་པ།	 ཚོ་བཞིའ་ིགགས་པ།	
ཧརོ་རྒྱའི་དཔལ་ལྡན་བཅས་འཛིན་བཟུང་
བས་པ་ལས་དགེ ་འདུན་གགས་པ་དང་
དཔལ་ལནྡ་སོགས་མགགོས་པར་གླདོ་བཀྲལོ་
བཏང་བ་དང་།	དག་ེའདནུ་རྒྱལ་མཚན་དང་
དགེ་འདནུ་དཔལ་བཟང་གཉིས་ཟླ་བ་དུག་
ཙམ་རིང་བཀག་ཉར་བས་པ་རེད།	 སབྐས་
དརེ་དགོན་པའི་ད་ོདམ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་
གི་མགོ་ཁིད་གཙོ་བ་ོཨ་ལགས་ཚོ་འད་ུ(བླ་
སུྤལ)	 ཚང་གིས་ཚོགས་འད་ུཞིག་གི་སབྐས་
འད་ིལརྟ་གསུང་སོང་།	 ང་ཚོ་སདི་གཞུང་
གི་མགོ་ཁིད་ཚོའི་སར་སོང་ནས་གྲྭ་པ་འདི་
རྣམས་ལ་མ་ཉསེ་ཁེག་གཡོག་བས་པ་རེད།	
གང་མགགོས་གླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་རོགས་ཞུས་
དསུ།	 སདི་གཞུང་གི་མི་སས་གྲྭ་བ་འད་ིཚོར་
མ་ཉསེ་ཁག་གཡོགས་བས་མེད།	ཁ་ོཚོའ་ིཡི་
ག་ེའད་ིའད་བཏང་འདགུ	 །ཡི་གའེ་ིམཇུག་
ད་ུ”བདོ་སྐོབ་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་ནས་
”	 ཟརེ་བ་ཞིག་བསི་འདགུ	 །ད་དངུ་བདོ་
སྐོབ་གཞོན་ན་ུལྷན་ཚོགས་ཀི་ཐེངས་དང་
པའོི་མེ་ལྕ་ེད་ེམད་ོསདྨ་རེབ་གོང་ནས་མཆེད་
པ་སོགས་ཡིག་ཐོག་ནས་གསལ་བོ་བིས་
འདགུ་ཟརེ།	 རསེ་ནས་ག་ོཐསོ་ལ་ཁ་ོཚོས་
ཡི་གེ་གཏངོ་སྟངས་ཅུང་ཟད་འགིག་མེད་པ་
འད།	 ཁ་བང་མི་འད་ཡང་ཡི་ག་ེགཅིག་པ་
ཡིན་པའི་ཡིག་སྐགོས་མང་པ་ོསྡབེ་གཅིག་ལ་
སྦྲགས་ཁང་ད་ུབསྐལ་བ་དང་།	 སྦྲགས་ཁང་
གིས་ད་ེལ་དགོས་པ་ཟསོ་ནས་ཡི་ག་ེབསྔགོ་པ་
རེད་ཟརེ་བ་ཞིག་ཐསོ་སོང་།།

དཔལ་ས་སྐ་ཁ་ིའཛིན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ས་སྐའ་ིའཇིག་རྟནེ་ཞི་བདའེ་ིསྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་
ཐངེས་	༢༧	ཚོགས་པ།	

༄༅།	 །རྒྱ་གར་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེ
གདན་གི་བང་ཆུབ་མཆོད་རྟནེ་ཆེན་མོའི་
དུང་ད་ུདཔལ་ས་སྐ་ཁ་ིའཛིན་	 ༤༢	 རཏྣ་
བཛྲ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ས་
སྐའི་འཇིག་རྟནེ་ཞི་བདའེི་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་
ཐངེས་	 ༢༧	 ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	
༡༢	ཚེས་	༢༧	ཉནི་ནས་དབུ་འཛུགས་ཀིས་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༣	 བར་
འཚོགས་བཞིན་ཡོད།	

ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༣༠	 ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ད་ུ
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དབུས་བཀའ་
བླནོ་རྣམ་པ་བཅས་དཔལ་ས་སྐ་ཁི་འཛིན་
མཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཏ་ེསྨནོ་ལམ་ད་ུལནྷ་
ཞུགས་གནང་འདགུ	
སིྤར་ས་སྐའི་འཇིག་རྟནེ་ཞི་བདའེི་སྨནོ་ལམ་
ཆེན་མོའ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 འཇིག་
རྟནེ་ཁནོ་ལ་ཞི་བདའེ་ིཡོང་བ་དང་།	 སངས་ རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་སདླ་ ཞབས་འདགེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་དང་།	

ཐེངས་འདིར་ས་སྐའི་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོའི་
སབྐས་སུ་དཔལ་ས་སྐའི་གདན་ས་ཁག་གཙོ་
བརོ་གུར་བའི་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ནང་
གི་ས་སྐའ་ིབཤད་གྲྭ་ཁག	 ད་ེབཞིན་ཕི་རྒྱལ་
ཡུལ་གུ་ཁག་བཅས་ནས་གྲྭ་བཙུན་མི་མང་
གངས་	 ༤༠༠༠	 ལགྷ་འད་ུའཛོམས་གནང་
འདགུ་པ་བཅས།	།
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོབཏནོ་པར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་ལན་འདབེས་
སྤལེ་བའ་ིགསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༣༡	 རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ནས་ཉ་ེལམ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་ཐགོ་
རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོི་ཡིག་ཆ་བཏནོ་པ་དརེ་
དམིགས་ནས་གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་ཤིག་
བསྐངོ་བ་བརུྒྱད་ལན་འདབེས་ཡིག་ཆ་འདནོ་
སྤལེ་གནང་འདགུ	
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡	
ཐོག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་འབལེ་
དུང་ཆེ ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ ་
ལགས་དང་།	 དལི་བསྒགས་དུང་ཆེའ་ི
གནས་རིམ་ཚད་མཉམ་ཤར་གླིང་བསྟན་
འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས།		ཕི་དལི་དུང་འཕར་
ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོཨརྱ་ལགས།	 	 བདོ་ཀི་
སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁོར་ཡུག་
ཉམས་ཞིབ་པ་འཛམ་ལྷ ་བསྟན་པ་རྒྱལ་
མཚན་ལགས།	 ཕི་དལི་ཕབ་སུྒར་ཚན་པའ་ི
འགན་འཛིན་དནོ་གུབ་རྒྱལ་པ་ོལགས།		ད་ེ
བཞིན་ཕི་ནང་གི་གསར་འགོད་པ་བཅས་
ཁནོ་མི་གངས་	 ༢༠	 ཙམ་ཚང་འཛོམས་
ཀིས་ཐོག་མར་ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་
སྒནོ་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	
གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་བསྐང་དགསོ་དནོ་
ན།ི	ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༨	ཉནི་
ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་
ཡིག་ཆ་དཀར་པ་ོབཏནོ་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་

བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཚན་པའི་ཁརོ་
ཡུག་ཉམས་ཞིབ་པ་འཛམ་ལ་ྷབསྟན་པ་རྒྱལ་
མཚན་ལགས་ཀིས་སབྐས་ཐགོ་ལན་འདབེས་
ཤིག་བཏནོ་ཟནི།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཏནོ་
པའ་ིཡིག་ཆ་ད་ེལརྟ་ན་རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་
ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་ཡར་རྒྱས་ཇི་ལརྟ་བཏང་ཡོད་

སྐརོ་རུན་སིྒག	 	 དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་
དང་གཏན་ནས་མ་འཚམ་པའི་གནས་སྟངས་
ད་ེདག་གསལ་འདནོ་གནང་ཡོད།	 གནས་
ཚུལ་ད་ེདག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ད་
རྒྱའ་ིནང་ཞིབ་ཕ་བཀདོ་ཟནི་པ་རེད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་ང་ོསྤདོ་གནང་།
ད་ེརེས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་འབལེ་
དུང་ཆེ་དང་ལན་འདབེས་ཚོགས་ཆུང་གི་
འགན་འཛིན་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་
བུ་ལགས་ཀི་གསུང་དནོ།	 	 རྒྱ་གཞུང་གི་
བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་ཐགོ་ཡིག་ཆ་དཀར་པ་ོལ་

བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཚན་པའི་ཁརོ་
ཡུག་ཉམས་ཞིབ་པ་འཛམ་ལ་ྷབསྟན་པ་རྒྱལ་
མཚན་ལགས་ཀིས་ད་ེའབལེ་ལན་འདབེས་
སྙངི་བསྡསུ་ཤིག་གནང་ཡོད།	རྒྱ་ནག་གི་བདོ་
ཀི་ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་ཡིག་ཆ་དཀར་པ་ོའགམེས་
སྤལེ་གནང་བ་དརེ་གལ་ཆེན་པ་ོརིྩ་བཞིན་

ཡོད་པའ་ིརུྒྱ་མཚན་ན།ི	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
གཏན་འབབེས་བས་པའི་སིད་བུས་ཤིག་
ཡིན།	 དའེ་ིཐགོ་ལ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀིས་དངསོ་ཡོད་དང་མཐུན་པའི་ཐགོ་ནས་
ཉམས་ཞིབ་ཞིབ་ཚགས་བས་པའི་ཐགོ་ནས་
ལན་འདབེས་ཤིག་གནང་ཡོད།	 ལས་གཞི་
འད་ིན་ིཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོའ་ིལས་གཞི་ཞིག་
ཆགས་བསདྡ་ཡོད།	 ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་
ཀིས་སྟངས་འཛིན་འགོ་ལན་འདབེས་ཚོགས་
ཆུང་ཞིག་ཡོད།	 རྒྱབ་ལྗངོས་ཀི་གནས་ཚུལ་
ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན།	 ཁརོ་ཡུག་ཅསེ་པ་ན་ི

ཆབ་སདི་དང་འབལེ་བ་མེད།	 ཁརོ་ཡུག་
ན།ི	 འཛམ་གླངི་འདའི་ིསྟངེ་གནས་པའ་ིམི་
ཙམ་མ་ཟད།	 སགོ་ཆགས་ཡོངས་རགོས་
དང་འབལེ་བ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད།	
བདོ་ནི་འཛམ་གླིང་གི་མཐོ་སྒང་ཞིག་ཡིན།	
བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་འགུར་ལྡགོ་
ཕན་བུ་ཞིག་བུང་ཡང་དའེི་ཤུགས་རྐྱནེ་བདོ་
ཙམ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་དང་ད་ེབཞིན་འཛམ་
གླིང་ཁནོ་ཡོངས་ལ་ཉནེ་ཚབས་ཆེན་པ་ོབཟ་ོ
བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་གུབ་མཚམས་ཕི་དལི་དུང་ཆེ་དྭགས་
པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་དང་།	 དལི་
བསྒགས་དུང་ཆེའི་གནས་རིམ་ཚད་མཉམ་
ཤར་གླངི་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས།	 བདོ་
ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁོར་ཡུག་
ཉམས་ཞིབ་པ་འཛམ་ལྷ ་བསྟན་པ་རྒྱལ་
མཚན་ལགས་བཅས་ཀིས་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་
ཐགོ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོི་ལན་འདབེས་ཡིག་
ཆ་དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད།
ད་ེརསེ་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཞིབ་པ་འཛམ་ལྷ་
བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀིས་དཔ་ེདབེ་
ཀི་ནང་དནོ་དང་འབལེ་བའི་སྐརོ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་རསེ་གསར་འགདོ་པའི་
ད་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་སྟ་ེགསར་འགདོ་
ལནྷ་ཚོགས་གལོ།	
བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོི་
ལན་འདབེས་ཡིག་ཆ་དརེ་ལེ་ཚན་བརྒྱད་

ཡོད་པ་རྣམས་ན།ི
༡༽			ག་ོལ་སིྤ་ཡོངས་ལ་བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་
གལ་གནད།
༢༽				རྒྱལ་རབས་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་བདོ་ནང་
ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་བདེ་ཕགོས།
༣༽				ག་ོལའ་ིགནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ་
གིས་བདོ་མཐ་ོསངྒ་ལ་ཤུགས་རྐྱནེ།	
༤༽				རྒྱ་ནག་གི་དབང་སུྒར་འགོ་བདོ་ཀི་
ད་ལའྟ་ིཁརོ་ཡུག་གནས་སྟངས།
༥༽					འགན་ཁུར་མེད་པའ་ིཆུ་མཛོད་
ཆེན་པ་ོའཛུགས་སུྐྲན་བས་ཏ་ེཁོར་ཡུག་ལ་
ད་ོཕགོ་བཏང་བ་དང་མིའི་ཚེ་སགོ་ལ་ཉནེ་ཁ་
བཟསོ་པ།
༦༽	 	 	 	 	 རྩྩྭ་ཐང་ཐགོ་གི་སྐས་སྤསོ་བདོ་
མིའི་འབགོ་པ་རྣམས་བཙན་དབང་གི་གཏན་
འཇགས་གཞིས་ཆགས་སུ་གནས་སྤ་ོབདེ་ད་ུ
བཅུག་པ་དང་རྩྩྭ ་ཐང་གི་བདག་པ་ོརྣམས་
དབུལ་ཞིང་ཕངོས་པར་གུར་བ།
༧༽				གད་སྙགིས་གང་སར་བདག་མེད་
ད་ུབཞག་པ།	 རྒྱལ་སར་ཁ་ོནར་གད་སྙགིས་
གཙང་བཟའོ་ིལས་གཞི་སྤལེ་བཞིན་པ།	
༨༽			འབུང་བའ་ིགདོ་ཆག་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོ
བ་རྣམས་སང་ཆུང་རྒྱ་ཡན་ད་ུབཏང་ནས་ཛ་
དག་ངལ་སེལ་ལས་གཞི་མ་སྤལེ་བ།	 བཅས་
ཚན་པ་བརྒྱད་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།།

ཉནི་གའླ་ིལས་བདེ་ས་མིག་གསལ་བསྒགས།	
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་སུ་ Mirosoft Ex-

cel	 ཀམ་པུ་ཊར་ནང་གངས་མཛོད་འཇུག་
འགདོ་ཆེད་ཉནི་གའླ་ིལས་བདེ་	 ༥	 བསྐ་ོ
གཞག་གནང་འཆར་ཡིན་ན།	གཤམ་གསལ་
ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་ཞབས་འདགེས་ཞུ་འདདོ་
ཡོད་རིགས་ནས་འཚང་སནྙ་འབུལ་འཐུས།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐྱནེ།
༡།	 ཉུང་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་ཐནོ་
པའམ།	 ད་ེདང་མཉམ་པའ་ིཤེས་ཚད་ལག་
འཁརེ་ཚད་ལནྡ་ཡོད་པ།
༢།	 བདོ་ཨིན་གཉསི་ཀ་བསི་ཀླགོ་འཕརེ་བ་
དགསོ་རུྒྱ།
༣།	རང་ལོ་	༤༠	ལས་མ་བརལ་བ།
༤།	ཀམ་པུ་ཊར་ Mirosoft Excel  གི་ཤེས་
ཚད་གང་ལེགས་ཡོད་པ།
༥།	རུྒྱགས་གཞི།	བདོ་ཨིན་གཉསི་ཐགོ་ངག་
རུྒྱགས་ལེན་རུྒྱ།
གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཆ་རྐྱནེ་ལནྡ་རིགས་
ནས་འཚང་སནྙ་འགངེས་ཤོག་མཉམ་གཤམ་
གསལ་ཡིག་ཆ་ཁག་ངསེ་པར་མཉམ་སྦྱར་
དགསོ་རུྒྱ།
༡།	འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉསི་སམ་མཐའ་མའ་ི
ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་ཁེར་གི་ངོ་

བཤུས།
༢།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	བར་
འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་བདོ་མིའི་
དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་
གངས་དང་པ་ོདང༌།	 གཉསི་པ།	 མཐའ་མ་
བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།
༣།	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་
ཆོག་པའ་ིལག་ཁརེ་གི་ང་ོབཤུས། (RC)

༤།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་རྒྱ་བདོ་སནྨ་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་ Medi-

cal Certificate	 ཁ་གསར་སྟངེ་རང་ཉདི་
ཀི་འད་པར་མཉམ་སྦྱར་ཐགོ་སནྨ་པའི་ལས་
དམ་དང༌།					ས་རྟགས་འཁདོ་པ་ང་ོམ།
༥།འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་བ་
སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་ Charac-

ter Certificate	 ང་ོམ་བཅས་མཉམ་འབུལ་
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་ཟུང་དུང་གནས་རིམ་ཡན་སུ་རུང་
གི་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁདོ་པ་ Attesta-

tion	 ཞུས་ཏ་ེཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡	 ཚེས་	
༡༥	 ཉནི་གི་ཆུ་ཚོད་	 ༥	 འགངས་མེད་
འབུལ་དགསོ་རུྒྱ།	 ད་ོབདག་སོ་སོར་འབལེ་
བ་གནང་བདའེ་ིསདླ་ཁ་བང༌།	 གླགོ་འཕནི་	
e-mail	ཁ་པར་ཨང་བཅས་འཚང་སནྙ་ནང་
ཁ་གསལ་འགདོ་དགསོ།	 དསུ་བཀག་རསེ་
འཚང་སྙན་ཕུལ་འབརོ་རིགས་ངསོ་བཞེས་
གནང་རུྒྱ་མིན།	ཕགོས་དང་ཐབོ་ཐང་གཞན།	
དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་གི་ཉནི་གླའི་རྩ་འཛིན་
དགོངས་དནོ་ལས་ཉིན་རེར་ཉིན་གླ་སྒརོ་	
༦༠༠	རེ་འཐབོ་རུྒྱ།	གཞུང་འབལེ་གུང་སེང་
དང་རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉ་ིམའི་གུང་སེང༌།	
ད་ེམིན་ལས་ཁུངས་གླ་ོབུར་སྒརོ་རྒྱབ་པ་དང༌།	
དམིགས་བསལ་གུང་སེང༌།	 ད་ེབཞིན་ད་ོ
བདག་རང་ངསོ་ནས་ལས་བཅར་མ་ཞུས་པ་
བཅས་ལ་ཉནི་ག་ླམེད།
ཞུ་སྙན་ཕུལ་འབོར་ཁག་ལ་འདི་ནས་ཞིབ་
འཇུག་དང་འབལེ་འསོ་ཆོས་ལྡན་པ་ཚོར་
འབདོ་བར་དང་འབལེ་ངག་རུྒྱགས་ལམ་
ནས་འདམེས་བསྐ་ོབ་རུྒྱར་སབྐས་བསྟནུ་ལག་
འཁེར་སོགས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་མཉམ་
འཁརེ་གིས་འབརོ་ཐ་ོའགོད་བཅར་དགོས་

ཕི་ལོ་གསར་ཚེས་ལ་འཚམས་འད་ིདང་འབལེ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིཕག་རྟགས་ཆོས་ཀི་

འཁརོ་ལོ་ཕུལ་བ།	
༄༅།	 །དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་ནས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོ་ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་གཞུང་
མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་ལོར་སུང་
བརིྩ་ཞུ་གཏན་གནང་བའི་བརུྒྱད་རིམ་འགོ་
ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་དང།	 སིམ་ལ་སིྤ་ཁབ་
ལས་ཁུངས་ཐུན་མོང་ནས་ཧ་ིམ་ཅལ་མངའ་
སྡའེི་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་
མཛད་སྒ་ོརྒྱས་པ་ཞིག་འདས་ལོ་ཟླ་	 ༡༠	
ཚེས་	 ༡༥	 ཉནི་སིམ་ལའ་ིགནྷ་ར་ིཐང་ཆེན་
ད་ུཚོགས་ཡོད་པ་དང་།		
མཛད་སྒའོི ་ཐོག་མངའ་སྡའེི ་སིྤ་ཁབ་བླནོ་
ཆེན་སྐ་ུཞབས་	 Jairam Thakur	 མཆོག་
དང་ཤེས་རིག་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུཞབས་	 Suresh 

Bhardwaj	 རྣམ་གཉསི་ཕབེས་ཐུབ་མེད་

སྟབས་ས་གནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གོ་སིྒག་
ཚོགས་ཆུང་ནས་ཁ་སང་རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཕི་
ལོ་༢༠༡༩	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡	ཉནི་ཁངོ་རྣམ་
གཉིས་ཀི་གཟིམས་ཤག་ཏུ་མཇལ་འཕད་
ཀིས་ཕི་ལོ་གསར་ཚེས་ལ་འཚམས་འདི་
ཞུས་འབལེ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་ཕག་རྟགས་
ཆོས་ཀི་འཁརོ་ལོ་འབུལ་གནང་ཡོད།	 ད་ེ
དང་ཆབས་ཅིག་མངའ་སྡའེི ་སིད་སྐོང་སྐུ ་
ཞབས་	 Acharya Dev Vrat	 མཆོག་དང་
སིྤ་ཁབ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་	 Virb-

hadra Singh	མཆོག	MLA Vikram Ad-

itya Singh	མཆོག་ལ་ཕི་ལོ་གསར་ཚེས་ཀི་
འཚམས་འད་ིཞུས་པ་བཅས།	།

པ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།	 དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	
༡༢	ཚེས་	༢༧	ལ།།
འབལེ་གཏུགས་བ་ཡུལ།	
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ཁ་སང་གླ་ོབུར་ད་ུམི་བད་ེབ་བུང་ཡང་ཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་མའ་ིདམ་ཚིག་དང་དད་པའ་ིཤུགས་ལ་བརྟནེ་ནས་ཁ་སང་
ཕི་ད་ོནས་བཟུང་དག་འདགུ	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༣༠	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུ
བད་ེམཆོག་ཚེ་ལྷ་དཀར་པའོི་དཀའ་དབང་
བཀྲནི་སྩལ་ཡོད།	
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༨	 ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགའ་ལྡན་འཕལེ་
རྒྱས་གླིང ་ནས་དུས་དབང་གསུང་རར་
ཆིབས་སུྒར་སྐངོ་སབྐས།	 	 དགའ་
ལྡན ་ཤར་རྩེའི ་མཁན་རིན ་པ ོ་ ཆེ ་དང་ །	
རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་བསྐསོ ་སོགས་
ཀིས་སྤསོ་སསེ་སྔནོ་བསུས་ཏ་ེབཞུགས་ཁིར་
༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁོད་མཚམས་
དགའ་ལྡན་བང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་རིན་
པ་ོཆེས་མཎྜལ་རྟནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་
ཞུས།	 ད་ེནས་ཐགོ་མར་འབར་མའ་ིདག་ེ
སླངོ་ཁག་གཅིག་གིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་མད་ོ
དང་།	 སོག་པའོ་ིསེར་སྐ་ཁག་གཅིག་དང་ད་ེ
བཞིན་ཨུ་ར་ུསུའ་ིསྐ་སེར་ཁག་གཅིག	 	 ཉ་ི
ཧངོ་དང་ནབུ་ཕགོས་ཡུལ་གུ་ཁག་གི་སེར་
སྐ་ཁག་གཅིག་བཅས་ཀིས་སོ་སོའི་སདྐ་ཐགོ་
ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོགསུང་འདནོ་གནང་བསྟནུ།
སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ཁ་
སང་གླ་ོབུར་ད་ུགཟུགས་པ་ོམི་བད་ེབ་བས་

ཏ།ེ	 སུྐག་པ་བསུྐགས།	 བཤལ་བས་སོང་།
	

མཁསི་པ་ཧ་ཅང་འཕར་འདགུ	 ཁདེ་རང་
ཚོ་ཚང་མའི་དམ་ཚིག་དང་དད་པའི་ཤུགས་
རྐྱནེ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད།	 ཁ་སང་ཕི་
ད་ོནས་བཟུང་དག་འདགུ	 ད་ེརིང་འཇམ་
དབངས་ཆོས་སྐརོ་དང་བད་ེམཆོག་ཚེ་ལྷ་
དཀར་པ་ོབཏནོ་རསེ།	 རྟནེ་འབལེ་བས་ཏ་ེ
འདརི་འཇགོ་གི་ཡིན།	
ང་ཚོ་གནས་མཆོག་ར་ོརེ་གདན་ལ་དུས་
གཅིག་ཏུ ་ཚང་མ་འཛོམས་ནས་བཀའ་
ཆོས་མཉམ་ད་ུཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ད་ལ་ྟསབྐས་
སུ་བབས་པ་བད་ེམཆོག་ཚེ་ལྷ་དཀར་པའོི་
ཚེ་དབང་མཉམ་ད་ུཞུ་བཞིན་ཡོད།	 འནོ་
ཀང་ཀུན་སླངོ ་གི ་ཁད་པར་ལས་རིགས་
འགའ་ཤས་ལ་དངོས་ཡོད་གཞུང་དང་
མཐུན་པ་ཡོང་གི་ཡོད།	 རིགས་འགའ་
ཤས་ལ་ཁ་སང་དབང་གི་སྐབས་སུ་བཏནོ་
པ་ནང་བཞིན་རེད།	 ཚེ་འདརི་ཚེ་རིང་
བ་དང་ནད་མེད་པ་ཞེས་བསམ་བླ་ོབཏང་
ནས་ཕིན་པ་ཡིན་ན།	 ད་ེཚོད་ཀིས་དག་ེ
བ་མ་གཏགོས་ཡོད་པ་མ་རེད།	 གང་
ལརྟ།	 ཇི་སདི་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང་།	
།འག་ོབ་ཇི་སདི་གནས་གུར་པ།	 །ད་ེསདི་
བདག་ན་ིགནས་གུར་ནས།	 །འག་ོབའ་ིསྡགུ་
བསལྔ་སེལ་བར་ཤོག	 །	 ཅསེ་ང་ཚོས་ནསུ་
པ་འདནོ་ས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་ནསུ་པ་

འདནོ་དགསོ་པ་རེད།	 དསུ་འད་ིནས་བཟུང་
སྟ་ེཇི་སིད་ནམ་མཁའ་མ་ཟད་ཀི་བར་དུ་
གཞན་དནོ་བསུྒབ་ཀི་ཡིན་བསམ་པའ་ིབསམ་
བླ་ོགཏངོ་དགསོ།	རང་དནོ་སུྒབ་པ།	ཚོགས་

གསོག་སིྒབ་སྦྱོང་བེད་དགོས་ན་བང་ཆུབ་
ཀི་སེམས་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ཁནོ་ནས་མེད།		
རང་གཅསེ་འཛིན་གི་བླ་ོདཔརེ་ན།	 རང་
ལས་མཐ་ོབར་ཕག་དགོ་དང་།	 དམན་པར་
མཐངོ་ཆུང་།	 རང་དང་མཉམ་པ་ལ་འགན་
སེམས།	 ཞསེ་པ་ད་ེཚོས་གས་ཀིས་སེམས་
མ་སིྐད་པ་བཟ་ོབཞིན་ཡོད།	 སིྤར་གཞན་
ཕན་གི་བླ་ོཡག་པ་ོཞིག་སྐ་ེབ་ཡིན་ན།		ད་ེལ་ྟ
བུའི་མ་རུང་པའི་བླ་ོད་ེའད་ཡོང་ཤེས་ཐབས་
མེད།	ད་རེས་མི་ལུས་ཐབོ།	སངས་རྒྱས་ཀི་
བསྟན་པ་དང་མཇལ།	 མགནོ་པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀི་
དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕངེ་བ་དང་རྒྱལ་སས་ཞི་

བ་ལསྷ་མཛད་པའི་སྤདོ་འཇུག་ལ་ཡང་ཡང་
བལ་ྟདགསོ།	 ཡང་ཡང་བལསྟ་པ་ཡིན་ན་
རང་གཅེས་འཛིན་ར་ོར་ེཕ་ལམ་ནང་བཞིན་
མཁགེས་པ་ོཡོད་པ་ད་ེརིམ་བཞིན་ཏན་ཏན་

ཞི་འག་ོརུྒྱ་རེད།	གཙོ་བ་ོབང་ཆུབ་ཀི་སེམས་
བསྒམོ་རུྒྱ་ད་ེརེད།	
བླ་མ་མཇལ་དསུ་སེམས་ནང་སྤ་ོསང་དང་
སྤབོས་པ་ཡོད་པ་ཞིག་དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད།	འབད་བརྩནོ་བས་ན་སེམས་ལ་འགུར་
བ་འག་ོརུྒྱ་རེད།	 ངསོ་ནས་སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལ་ྟ
བར་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་ལོ་	 ༧༠	 ཕིན་
འདགུ	 བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་བསམ་བླ་ོ
བཏང་ནས་ལོ་	༤༠	ནས་	༥༠	ཕིན་འདགུ	
ཚང་མ་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་ལྡན་པ་
གནང་ཤོག་ཨང་།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་རྩལ་རསེ།	 བསྟན་འབར་མ་གསུང་

འདནོ་གནང་སྟ་ེཆུ་ཚོད་	 ༩	 དང་སརྐ་མ་	
༤༧	 ཙམ་ལ་བཀའ་ཆོས་ལེགས་པར་གལོ་
ཡོད།	
ཐངེས་འདིར་འཇམ་དབངས་ཆོས་སྐརོ་གི་
བཀའ་ཆོས་ཞུ་མཁན་དཔལ་ས་སྐ་ཁི་འཛིན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 དགའ་ལནྡ་ཁ་ིརིན་
པ་ོཆེ་མཆོག	 ཁ་ིཟུར་རི་རངོ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག	 ཤར་བང་གི་ཆོས་ར་ེརྣམ་གཉསི།	
གླངི་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ།	 བ་ད་ོརིན་པ་ོ
ཆེ།	 གཞན་ཡང་རིས་མེད་དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་
མཁན་པ་ོལས་ཟུར་རྣམ་པ་དང་།	 བ་ླསུྤལ་
དག་ེབཤེས་བཅས་དང་།	 ཕགོས་མཚུངས་
བོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་བླ ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་གཙོས་བཀའ་བླནོ་
རྣམ་པ།			རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་
གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ།		སྐ་སེར་ཕ་ོམོ།	ད་ེ
བཞིན་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་	༧༣	ཙམ་ནས་
ཕབེས་པའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཁི་གསུམ་
ལགྷ་བཅར་འདགུ	 གངོ་ས་མཆོག་གི་གསུང་
ཆོས་ཨིན་ཇི་དང་།	 ཧནི་ད།ི	 རྒྱ་སདྐ།	 ཀ་ོ
རི་ཡ།	སི་པན།	ཕ་རན་སི།	ར་ཤི་ཡ།	ཝི་
ཏ་ིནམ།	ཨི་ཊ་ལི།	པརོ་ཇུ་གལྷ།	སོག་སདྐ།	
རངོ་ཁ་སྟ་ེའབུག་པའ་ིསདྐ་བཅས་སདྐ་རིགས་
མི་འད་བ་བཅུ་བཞིའི་ནང་གསུང་སུྒར་ཞུས་
པ་བཅས།།

ཕི་ལོ་གསར་བཞད་ལ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་

རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཚོར་འཚམས་འད་ིགནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་གསར་པ་འཆར་བ་དང་
བསྟུན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་

འཚམས་འད་ིགནང་དནོ།	 	 	 རྒྱ་གར་
གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་
བསྟར་འབུལ་ཞུ་རུྒྱའ་ིསལྐ་བཟང་གི་ག་ོསབྐས་
ཐབོ་བུང་བ་མ་ཟད།	 	 སང་ཕི་ལོ་གསར་
པ་འཆར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།	 བདོ་ཕི་ནང་

གཉིས་ཀི་བདོ་མི་ཡོངས་དང་བདོ་དནོ་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་དང་།	 	 དང་བདནེ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདའི་ིབཀྲ་

ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 ད་ེརིང་གི་
བརྟན་བཞུགས་སྐབས་གསོལ་བ་སྨནོ་ལམ་
བཏབ་པ་བཞིན།	རྣམ་པ་ཚོས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་
ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་ལས་ལགྷ་བཞུགས་
པའ་ིཐུགས་སྨནོ་གནང་རོགས།	 ང་ཚོས་སིྤ་
པའི་བསོད་ནམས་གསོག་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་པ་ོརེད།	 བ་ླམ་དང་སླབོ་མའ་ིདབར་
དམ་ཚིག་གཙང་མ་ཡོང་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ང་ཚོ་བདོ་རིགས་སྤུན་
ཟླ་ནང་ཁུལ་ལ་མཐུན་སིྒལ་དང་ཆིག་སིྒལ་
དགསོ་རུྒྱ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ད་ེདག་
བདེ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།	 གཞིས་ལུས་བདོ་མིའ་ི
མངནོ་འདདོ་ཏན་ཏན་བསུྒབ་ཐུབ་ཀི་རེད་
བསམ་གི་འདགུ	 གཞིས་ལུས་བདོ་མི་ཚོའ་ི
མངནོ་འདདོ་ན།ི	སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བདོ་ལ་གདན་འདནེ་
ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 རང་དབང་སརླ་གསོ་གནང་རུྒྱ་
ད་ེརེད།	 ད་ེའགུབ་པར་ཤོག་ཅསེ་སྨནོ་ལམ་
དང་སྦྲགས།	 ཕི་ལོ་གསར་ཚེས་ལ་ཚང་
མར་འཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཛད་
འཕནི་ཁག་དང་།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་

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

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་
ལས་ཁུངས་ཀི་གཞིས་ཆགས་གཅིག་བསྡུས་
ཡར་རྒྱས་འཆར་གཞིའ་ི (ISDP)	ཐགོ་ལས་
གཞི་ལག་བསྟར་ཞུ་ཐུབ་མཁན་ཁོངས་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༨	ལོའ་ིནང་འད་ིག་སྡ་ེཪ་ལྡནུ་ཁབ་
ཁོངས་བད་ེསིྐད་གླིང་ལག་ཤས་བཟ་ོགྲྭ་དང་
ཁམས་གླིང་ཚང་གཞིས་ཆགས་གཉསི་ངསོ་
བཞསེ་འདམེས་ཐནོ་བུང་ཡོད་པ་ལརྟ།	 ཕི་
ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་		༨	ཚེས་	༡	ཉནི་དལི་བུ་
ཏིང་ཤགས་སོགས་གནའ་བའོི་བདོ་ཀི་ལག་
ཤེས་བཟོ་རིག་སྦྱོང་བརར་འགོ་འཛུགས་
ཀིས་ཕི་ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༣༡	 རེས་གཟའ་
ཟླ་བའ་ིཉནི་སྦྱངོ་བརར་ད་ེབཞིན་ལེགས་པར་
འཇུག་སིྒལ་ཡོད།

ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་མཇུག་སྡམོ་མཛད་
སྒའོི་ཐགོ་སྡ་ེར་ལྡུན་བདོ་མིའི་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་གཙོས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི ་ནང་སིད་འབ ེལ་ལས་
བསྟན་འཛིན་འཆི་མེད་ལགས།	 གླངི་ཚང་
གཞིས་ཆགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་རུྒྱན་ལས་རྣམ་
པ།	ད་ེབཞིན་ཁམས་གླངི་ཚང་གཞིས་ཆགས་
ནས་བུ་	 ༡༡	 དང་བུ་མོ་	 ༢	 བཅས་ཁནོ་
སླབོ་ཕུག་གངས་	 ༡༣	 འད་ུའཛོམས་གནང་
སྟ་ེསླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་ལག་འཁརེ་གནང་ཏ་ེ
མཛད་སྒ་ོགལོ་ཡོད་པ་བཅས།།

དལི་བུ་ཏངི་ཤགས་བཟ་ོརིག་སྦྱངོ་བརར་གི་
ལས་གཞི་མཇུག་སིྒལ།	


