
༄༅། །སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་
མགོན ་ ཆེན ་པ ོ་མཆོག་ལ་ཕྱི ་ ལོ ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༨ ཚེས་ ༠༥ ཉྱིན་
ལ་དགྭས་མྱི ་མང་ཡོངས་ནས་དཔལ་
རྔམ་དསུ་སནོ་གྱི ་གཟངེས་རྟགས་
འབུལ་བཞསེ་མཛད་ཡོད། 
ད་ེཡང་ལ་དགྭས་རང་སྐྱངོ་རྱི་ལྗངོས་
ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་འདྱི་ལོའྱི་
ལ་དགྭས་དཔལ་རྔམ་དསུ་ཆེན་གྱི་སྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བརོ་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གདན་
ཞུ་ལྟར་མགོན་པ་ོམཆོག་གོང་ཚེས་
ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༠༩ མ་ཟྱིན་
ཙམ་ལ་དགྭས་ཞྱི་བའྱི་ཚལ་གྱི་ཕ་ོབྲང་
ནས་སེང་ེཁ་འབབ་གྱི་འགམ་ངགོས་སྱིནུ་གྷཊ་
ཞེས་པར་ཆྱིབས་འཁོར་ནང་ཞབས་སོར་བད་ེ
བར་འཁདོ་མ་ཐག་རོལ་མོ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྔ་རོལ་
དང་བཅས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་སོང་།
གཞན་ཡང་མཛད་སྒའོྱི་སྐ་ུམགནོ་ད་ུདགའ་ལནྡ་
ཁྱི་ཐགོ་བརྒྱ་དང་བཞྱི་པ་༸ར་ེབཙུན་བླ་ོབཟང་
བསན་འཛྱི ན་དཔལ་བཟང་པ་ོམཆོག་དང་། 
ཁྱིག་ར་ེརྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག ཐུགས་སྲས་རྱིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག ཨུ་རྒྱན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག ཁམས་
བྲག་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག དཀྱིལ་ཁང་རྱིན་པ་ོཆེ་
མཆོག ད་ེབཞྱིན་ལ་དགྭས་རང་སྐྱངོ་རྱི་ལྗངོས་
ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་སྡ་ེདཔནོ་བཀྲ་ཤྱིས་རྒྱལ་
མཚན་ལགས་དང་། ལ་དགྭས་མངའ་ཁུལ་གྱི་
རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་འཇམ་
དབྱངས་ཚེ་རྱིང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། ལ་དགྭས་
དབུས་འཛྱིན་མངའ་ཁུལ་གྱི་སླབོ་སནོ་པ་ཨུ་མང་

ཀྱིས་ཕབེས་བསུའྱི་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་
མཚམས་བདོ་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་ལ་དགྭས་དཔལ་རྔམ་དསུ་སནོ་གྱི་གཟངེས་
རྟགས་འབུལ་བཞསེ་མཛད་སོང་།
ད་ེརསེ་ལ་དྭགས་དབུས་འཛྱིན་མངའ་ཁུལ་
གྱི ་སླབོ་སནོ་པ་སྐུ ་ཞབས་ཨུ་མང་ནཱ་རུ་ལཱ་
ལགས་དང་། རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་
འཐུས་མྱི ་འཇམ་དབྱངས་ཚེ་རྱིང་རྣམ་རྒྱལ་
ལགས། ལ་དགྭས་རང་སྐྱངོ་རྱི་ལྗངོས་ཡར་
རྒྱས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་སྡ་ེདཔནོ་བཀྲ་ཤྱིས་རྒྱལ་
མཚན་ལགས་བཅས་ནས་དསུ་ཆེན་གྱི་གལ་
གནད་དང་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དཔལ་རྔམ་དསུ་སནོ་གྱི་
གཟངེས་རྟགས་དབུལ་རུྒྱའྱི་སལྐ་བཟང་བུྱང་
བ་ལ་དྭགས་མྱི ་མང་ཡོངས་ཀྱི་བསོད་ནམས་
ཡྱིན་སྐརོ་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་

ནཱ་ར་ུལ་ཱ (Umang Narula) ལགས། 
བཀའ་ཟུར་ར་ེབཙུན་པདྨ་མཆོག བད་ེསུྲང་
བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རྱི་སྒལོ་མ་མཆོག དཔལ་
ལནྡ་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་གྱི་དུང་ཆེ་རྣམ་པ།  
ལ་དྭགས་གནས་འཁོད་ཆོས་ལུགས་ཁག་
གྱི་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ། ལ་དགྭས་རང་སྐྱངོ་རྱི་
ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྡ་ེདཔནོ་
གཞནོ་པ་གཙོས་པའྱི་འཛྱིན་སྐྱངོ་ལནྷ་ཚོགས་
ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་སོགས་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་
མང་དག་ཅྱིག་ཕབེས་འདགུ མཛད་སྒའོྱི་ཐགོ་
མར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་གླུ་དང་བཅས་རྒྱལ་
དར་མཁའ་དབྱྱིངས་སུ་བསྒངེས་འཛུགས་
གནང་རེས་ས་གནས་ཀྱི་བྲ་ོཔ་དང་སླབོ་
ཕུག་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་རྱིག་གཞུང་གཞས་སྣ་
གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས་པ་དང་ལནྷ་ལ་དྭགས་
རང་སྐྱངོ་རྱི ་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀྱི་ཚོགས་གཞནོ་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕུག་ལགས་

༄༅། ། དཔལ་ལནྡ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསན་འཕལེ་མཆོག་དང་། སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་
ལྡངོ་ཕུར་པ་ར་ོར་ེལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༦ ནས་ ༡༣ བར་
ལ་དྭགས་ཁུལ་ད་ུད་ེགའྱི་ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་དང་། རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་
གྱི ་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ལ་ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་ཚགས་ཚུད་དང་སྲ་བརྟན་ཡོང་
སདླ་ཀྱི་ཟབ་སྦངོ་གནང་རུྒྱ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་
གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཁན་
པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆོག་
དང་། སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་ར་ོར་ེ
ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༥ ཉྱིན་ར་
ས་ནས་ལྡྱི་ལྱིར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་རུྒྱ་དང་། 
ཕྱི་ཚེས་ ༦ ཉྱིན་ལྡྱི་ལྱི ་ནས་ལ་དགྭས་སུ་
ཕབེས་ཐནོ་གནང་ས།ེ ས་གནས་སུ་འབྱརོ་
རསེ། ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ བར་ས་གནས་སུ་
མཛད་འཆར། ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་ལ་
དྭགས་ནས་ལྡྱི་ལྱི ར་ཕྱིར་ཕབེས་གནང་
རུྒྱ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་ལྡྱི་ལྱི ་ནས་
བཞུགས་སརྒ་ར་སར་ཕྱིར་ཕབེས་གནང་རུྒྱ་
ཡྱིན་པ་བཅས། །

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ག་ོསྒྱིག་དང་ཨ་རྱིའྱི་
རོགས་ཚོགས་ (PRM) ཀྱི་མཐུན་འགུར་
འགོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༧ ཚེས་ ༢༦ 
ནས་ ༢༨ བར་ཉྱིན་གངས་གསུམ་རྱིང་
མསོ་རྫས་ལོག་སྤདོ་བསྐྱར་ཞྱིབ་དང་སླབོ་
གྲྭའྱི་མདནུ་ལམ་སླབོ་སནོ་པ་རྣམས་ཀྱི ་
ཚོགས་འད་ུལེགས་པར་གལོ་རསེ་མོན་གྷ་ོ
སཾ་བྷ་ོཌ་གཏན་སླབོ་ཀྱི་མདནུ་ལམ་སླབོ་སནོ་
པ་རྣམ་རྒྱལ་སྒལོ་མ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༠༨ 
ཚེས་ ༠༥ ཉྱིན་སླབོ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་རྣམས་
ལ་མོས་རྫས་ལོག་སྤོད་སྔནོ་འགོག་སྐརོ་
སྦངོ་བརར་དང་སྤན་བསར་གནང་ཡོད།
ཟབ་སྦངོ་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི། སླབོ་གྲྭའྱི་
འཛྱིན་སྐྱངོ་དང་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་མསོ་
རྫས་ལོག་སྤདོ་དམ་མོས་རྫས་ལང་ཤོར་
སྔནོ་འགོག་སྐརོ་གོ་རྟགོས་སྤལེ་ཐབས་སུ་
ཡྱིན་པ་བཅས།།

བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདནུ་རེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའྱི་ལམ་ནྱི།

རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་

སྒོམ་གཞྱིའྱི་ནང་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའྱི་

བདོ་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱི ་རྱིགས་ས་གནས་རང་སྐྱངོ་གྱི ་

གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པ་ཞྱིག་དགསོ། 
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དཔལ་ལྡན་བོད་མྙི་མང་སྤྙི་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་

ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་དང་

། སྤྙི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡོང་ཕུར་པ་རོ་

རེ་ལགས་རྣམ་གཉྙིས་ལ་དྭགས་

སུ་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་ཕེབས་

གནང་བ།

མོན་གོ་འདོད་རྒུ་གྙིང་དུ་མོས་

རྫས་ལོག་སྤོད་སོན་འགོག་སོར་

སྦོང་བརར་གནང་བ།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དཔལ་རྔམ་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་བཞསེ་
མཛད་པ། 

བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆུ་སག་ལོ།

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ། སྔནོ་ལ་ངསོ་རང་ང་ོསྤདོ་བྱས་
ན། སནོ་དའེྱི་རསེ་སུ་རབ་ཏུ་བུྱང་
འགུར་ཞྱིང་།། རྒྱལ་བའྱི་གསུང་ལ་
སྦང་པ་མྱི་དམན་ཞྱིང་།། རྣལ་འབྱརོ་
སྤདོ་ལ་བརནོ་པའྱི་དག་ེསླངོ་ཞྱིག ། 
དང་སྲངོ་ཆེན་པ་ོད་ེལ་ད་ེལརྟ་གུས།། 
ཞསེ་ར་ེརྱིན་པ་ོཆེས་གསུངས་པ་ལརྟ་
ངསོ་རང་ཡང་ད་ེལརྟ་ཡྱིན། སནོ་དའེྱི་
རསེ་སུ་རབ་ཏུ་བུྱང་ནས་ལོ་བཅུ་ཕག་
ཁ་ཤས་རྱིང་དཔ་ེཆ་བལསྟ་པ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་བ་ཆགས་
ནས་དཔ་ེཆ་མུ་མཐུད་ནས་ལྟ་གྱི ་

ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་བའྱི་གསུང་ལ་སྦང་པ་མྱི་
དམན་ཞྱིང་ཞསེ་གསུངས་པ་ལརྟ་བཅམོ་ལནྡ་
འདས་ཀྱིས་སྡ་ེསྣདོ་གསུམ་བཀའ་སྩལ་བ་དང་།  
བདོ་གངས་ཅན་གྱི་ལྗངོས་ཀྱི་རྱིས་སུ་མ་ཆད་
པའྱི་སྐྱསེ་བུ་དམ་པ་མང་པསོ་འགལེ་པ་དང་
ཡང་འགལེ་མང་པ་ོབརམས་པའྱི་ཕུལ་ད་ུབུྱང་
བའྱི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་ལ་ངོས་ཀྱིས་ད་
ལྟའང་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད།དཔ་ེཆ་བལྟས་
པའྱི་དགསོ་དནོ་ད་ེསེམས་རུྒྱད་འདལུ་དགསོ། 
སེམས་རུྒྱད་མ་འདལུ་ན་དཔ་ེཆ་བལྟས་ནས་
དགསོ་པ་གང་ཡང་བུྱང་མེད། ད་ེའད་ཡྱིན་
དསུ་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་ད་ུསྒམོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ལ་གཙོ་
བ་ོབྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྒམོ་གྱི་ཡོད། བྱང་ཆུབ་
ཀྱི་སེམས་བསྒམོས་ནས་སྙྱིང་སབོས་སྐྱ་ེགྱི་འདགུ 
ཅསེ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སྩལ་སོང་།།  

དཔལ་ལནྡ་སྲྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་བདམས་ཐནོ་སྲྱིད་འཛྱིན་གཞནོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཇག་ཌྱིབ་
དནྷ་ཁར་མཆོག་ལ་འཚམས་འཕྱིན་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༨ ཚེས་ 
༠༩ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་
ལྡན་སྲྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་སྐུ་
ཞབས་ཇག་ཌྱིབ་དནྷ་ཁར་ (Shri Jagdeep 
Dhankhar) མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་སྲྱིད་འཛྱིན་
གཞོན་པར་བདམས་ཐོན་བུྱང་བར་དགའ་
བསུའྱི་འཚམས་འཕྱིན་གནང་བའྱི་ནང་འཁདོ་
དནོ། སྐ་ུཉྱིད་རྒྱ་གར་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་སབྐས་ ༡༤ པའྱི་སྲྱིད་འཛྱིན་གཞནོ་པར་
བདམས་ཐོན་བུྱང་བར་ངས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་

ནས། ང་ཚོ་ངསོ་ནས། སྐ་ུཉྱིད་ཀྱིས་མུ་མཐུད་
བདོ་མྱིའྱི་བད་ེདནོ་དང་། ལགྷ་པར་བདོ་རྒྱའྱི་
དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་སུ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་
རུྒྱའྱི་རེ་ལྟསོ་ཞུ་ཡྱི ་ཡོད། སརླ་ཡང་ང་ཚོས་
སྐ་ུཉྱིད་ལ་འཚམས་འདྱི་དང་། སྐ་ུཉྱིད་ཀྱི་མ་
འངོས་པའྱི་ལས་དནོ་མཐའ་དག་ལམ་ལྷངོས་
ཡོང་བའྱི་སྨནོ་འདནུ་ཤུགས་དག་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། 
ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་བཅས།།

འཛུགས་དང་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེསྙྱིང་ཐག་པ་ནས་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་
འདྱི་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། སྐ་ུཉྱིད་ཀྱིས་ལོ་ང་ོབཅུ་
ཕག་མང་པའོྱི་རྱིང་དབུ་ཁྱིད་གནང་ས་ེམྱི ་
མང་ལ་ཞབས་འདགེས་བསུྒབས་གནང་
བའྱི་ཉམས་མངོ་དསེ་ཏན་ཏན་རྒྱལ་ཁབ་
ལ་ཕན་ཐགོས་ངསེ་ཅན་འབུྱང་ངསེ་ཡྱི ན་
པ་ཕན་རང་ཉྱིད་ལ་གདངེ་ཚོད་ཡོད།
གོ་སྐབས་འདྱི་བརུྒྱད་ངས་རྒྱ་གར་གཞུང་
མང་གཉྱིས་ལ་བཀའ་དྱིན་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་ཞེས་

ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་གྱིས་གཏངོ་ཕདོ་ཆེན་
པ་ོདང་གཡོ་བ་མེད་པའྱི་སྒ་ོནས་མུ་མཐུད་
མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གནང་དང་གནང་
མུས་ཡྱིན་སབས། བདོ་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་
དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་འགོ་བཙན་བྱལོ་
བདོ་མྱི ་རྣམས་འཚོ་གནས་ཐུབ་པ་མ་ཟད། 
འཕལེ་རྒྱས་སུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད།
སྐུ་ཉྱིད་ཀྱིས་གོ་བབ་མཐ་ོབའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཐུགས་འགན་བཞེས་གནང་གྱི ་ཡོད་པའྱི་ཆ་
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གཙོ་བཀྲ་ཤྱིས་བསན་འཛྱིན་ལགས། སནྦ་
ད་ར་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་
བསན་འཛྱིན་པ་སངས་ལགས། ཚོགས་
གཙོའྱི་ལས་ཚབ་
ཆོས་རྒྱལ་མཚན་
ལ ག ས ་ བ ཅ ས ་
ནས་ཚོགས་འདུ་
གཙོ་སྐྱོང་གནང་
འདགུདམར་ཁྱིད་
གོས་ཚོགས་ཉྱིན་
གཉྱིས་ཀྱི ་ཚོགས་
འ དུ འྱི ་ སྐ བ ས ་
ཚོགས་བཅར་བ་
རྣམ་པས་བདོ་ནང་
གྱི ་ཛ་དག་གནས་
སངས་ཐོག་གཞུང་འབྲལེ་གདུང་སེམས་
མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
གཅྱིག་དང་། བདོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་
གནས་སངས་ཐགོ་གཞུང་འབྲལེ་གསོ་ཆོད་
གསོ་འཆར་གཅྱིག སརྐ་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་
བ་གསུམ། ཐུགས་སྣང་གཞནེ་སྐལུ་གྱི་གསོ་
འཆར་གསུམ། ལོ་འཁརོ་ལས་བསྡམོས་

གཅྱིག སྒྱིག་གཞྱི་གསར་བཟ་ོགཅྱིག སྒྱིག་
གཞྱི་བསྐྱར་བཅསོ་གཅྱིག གཏངོ་ལེན་
ཁྱིམས་ཡྱིག ས་འཐུས་སྒརེ་གྱི་གསོ་ཆོད་

གསོ་འཆར་གཅྱིག་བཅས་འདནོ་རུྒྱའྱི་གོ་
སབྐས་བུྱང་ཡོད་འདགུ
ཟབ་སྦངོ་བ་རྣམ་པས་ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་དམར་
ཁྱིད་གསོ་ཚོགས་སྐབས་ད་ོསྣང་ཆེན་པསོ་
མཉམ་ཞུགས་དང་ཆ་ཤས་བངླས་པ་མ་ཟད། 
ཚོགས་འདའུྱི་འག་ོལུགས་དང་ལས་དནོ་
བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྒྱིག་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ནརོ་འཁུལ་

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༨ ཚེས་ 
༨ ཉྱིན་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕེལ་མཆོག་གྱིས་གཞྱིས་བྱེས་བ ོད་མྱི ་
ཡོངས་དང་། བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ སྐ་ུཞབས་ཇག་ཌྱིབ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༨ ཚེས་ 
༠༨ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་
ཁྱིད་སྤྱི ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ལ་དྭགས་ཞྱི ་བའྱི་ཚལ་
ཕ་ོབྲང་ནས་སྐུ་ཞབས་ཇག་ཌྱིབ་དྷན་ཁར་  
(Jagdeep Dhankhar) མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་
སྲྱིད་འཛྱི ན་གཞོན་པར་བདམས་ཐནོ་བུྱང་
བར་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འཕྱིན་སྩལ་བའྱི་
ནང་འཁདོ་དནོ། རྒྱ་གར་གྱི་ངསོ་ནས་ལོ་
མང་རྱིང་ཕགོས་མང་པའོྱི་ཐགོ་ཡར་རྒྱས་
བཏང་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་
ཚན་རྱིག་འཕུལ་ལས་ཐགོ་ཡར་རྒྱས་བཏང་
གནང་ཡོད། མྱི ་ཚེ་ཕལ་ཆེ་བ་འདྱིར་རྒྱ་གར་
ནང་བསདྡ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས། ངསོ་ཀྱིས་
རང་ཉྱིད་རྒྱ་གར་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་
ཡྱིན་པར་ངསོ་འཛྱིན་ཤུགས་ཆེ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། 

ཤེས་བྱའྱི་འབུྱང་ཁུངས་ལ་ྟབུ་ཡྱིན་ཞེས་རདོ་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ལ། ད་ེདག་གྱིས་ད་ལ་ྟདང་མ་
འངོས་པའྱི་འག་ོབ་མྱི ་ཡོངས་ལ་ཕན་ཐགོས་
ཆེན་པ་ོབསུྒབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ངསོ་ཀྱིས་ཆོས་
ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པ་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྡ་ེ
ཚན་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བའོྱི་
རྱིག་གཞུང་དང་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལམ་
ལུགས་གཉྱིས་ཟུང་འབྲལེ་བྱདེ་དགོས་པ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརྱི་ཡྱི ་ཡོད།
རྒྱ་གར་ལ་གནའ་དངེ་ཟུང་འབྲལེ་གྱི་ཤེས་
ཡོན་ལམ་ལུགས་བཟ་ོཐུབ་པའྱི་ཐུན་མོང་
མྱིན་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚང་ཡོད། ངསོ་ཀྱིས་རྒྱ་
གར་གྱི་མངའ་སྡ་ེཁག་གཅྱིག་གྱི་ནང་གནའ་
དངེ་ཟུང་འབྲལེ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་
ལས་གཞྱི་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་ཤེས་རྟགོས་
བུྱང་། ངསོ་ཀྱིས་རྱིམ་པས་ད་ེདག་རྒྱ་གར་

ད་བར་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོ
བསྐྱངས་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན།
སྐུ་ཉྱིད་ནས་སྲྱིད་འཛྱི ན་གཞོན་པའྱི་ཐུགས་
འགན་བཞསེ་རྱིང་རྒྱ་གར་མྱི ་མང་གྱི་མངནོ་
འདདོ་བསུྒབ་རུྒྱ་སོགས་མ་འངོས་པའྱི་ལས་
དནོ་མཐའ་དག་ལམ་ལྷངོས་ལྡན་པ་ཡོང་

རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐབོ་ནས་མྱི ་ལོ་ ༧༥ 
འཁོར་བའྱི་དསུ་ཆེན་ཉྱིན་མོར་སྐུ་ཉྱིད་ཀྱིས་
གལ་འགངས་ཆེ་བའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་སྲྱིད་འཛྱིན་
གཞོན་པའྱི་གོ་བབ་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
ནྱི་རྟནེ་འབྲལེ་བཟང་པ་ོརེད།
རྒྱ་གར་ནྱི་འཚེ་མེད་ཞྱི ་བ་དང་བྱམས་སྙྱིང་
རའེྱི་འབུྱང་གནས་ལ་ྟབུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། འཚེ་
མེད་ཞྱི ་བ་དང་བྱམས་སྙྱིང་རེའྱི་བསླབ་བྱ་
ད ེ་དག་གྱིས་འགོ་བ་མྱི འྱི ་རྱི གས་འཕེལ་
རྒྱས་སུ་འག་ོབར་རམ་འདགེས་བྱེད་ཐུབ།  
རྒྱ ་ གར ་ གྱི ་ མེ ས ་ པ ོ ་ ད མ ་ པ ་ གཱ ན ་ དྷྱི ་  
(Mahatma Gandhi) མཆོག་གྱིས་འཚེ་
མེད་ཞྱི ་བའྱི ་ལྟ ་ གུབ་འཛམ་གླྱིང་ཡོངས་
ལ་ཁྱབ་བརལ་གནང་ཡོད་ལ། ཨ་རྱིའྱི་
སྤྱི ་འབངས་ཐོབ་ཐང་རོད་ལེན་པ་དང་
དབུ་ཁྱིད་སྐུ་ཞབས་མར་ཊྱིན་ལུ་ཐར་ཀྱིང་  

དནྷ་ཁར་ (Shri Jagdeep Dhankhar) 
མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་སྲྱིད་འཛྱི ན་གཞོན་པར་
བདམས་ཐོན ་ བུྱང ་བར ་དགའ་བསུའྱི ་
འཚམས་འདྱི་ཞུས་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་འཚམས་འཕྱིན་ནང་འཁོད་དནོ།  
རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་ད་བར་བདོ་

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་བདམས་ཐནོ་སྲྱིད་འཛྱིན་གཞནོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཇག་ཌྱིབ་དནྷ་
ཁར་མཆོག་ལ་འཚམས་འཕྱིན་སྩལ་བ།

དཔལ་ལནྡ་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་བདམས་ཐནོ་སྲྱིད་འཛྱིན་གཞནོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཇག་ཌྱིབ་
དནྷ་ཁར་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འདྱི་ཞུས་གནང་བ།

(Dr Martin Luther King) མཆོག་དང་
ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་སྲྱིད་འཛྱིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་
ནལེ་སོན་མན་ཌ་ེལ་ (Nelson Mandela) 
མཆོག་གྱིས་ཀང་འཚེ་མེད་ཞྱི ་བའྱི་ལྟ་གུབ་
བརུྒྱད་ཡུན་རྱིང་ལྷགས་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་
དཀའ་ངལ་དང་མྱི ་འད་བའྱི་ཆ་རྣམས་སེལ་
ཐུབ་ཡོད།
ད་ེབཞྱིན་ངསོ་ནས་ཀང་བླསོ་བཏང་གྱིས་གོ་
སབྐས་ནམ་བུྱང་ལ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལ་ྟགུབ་
གཅེས་ནརོ་འདྱི་དང་བྱམས་བརེའྱི ་ནསུ་
སབོས་ཀྱི་གལ་གནད་སྐརོ་རྒྱ་གར་གྱི་མཆེད་
གགོས་ཕ་ོམོ་རྣམས་དང་འཛམ་གླྱིང་ཡོངས་
ལ་ག་ོརྟགོས་ཆེན་པ་ོསྤལེ་གྱི་ཡོད། ངསོ་ཀྱིས་
སྤབོས་པ་ཆེན་པའོྱི་སྒ་ོནས་གནའ་བའོྱི་རྒྱ་
གར་ནྱི། སེམས་དང་སེམས་བུྱང་། བླ་ོསྦངོ་
གྱི ་ཐབས་ལམ་དཔརེ་ན་སྒམོ་དང་ཡོ་གའྱི་

ཀྱི་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་འཐབ་རདོ་དང་། བདོ་
མྱི ར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་དང་། 
ལགྷ་པར་ད་ུའདས་པའྱི་ལོ་ང་ོདུག་ཅུ་ལགྷ་གྱི་
རྱིང་བདོ་མྱི ་ཚོར་མཚོན་ན། རྒྱ་གར་ནྱི་བདོ་
མྱིའྱི་ཕ་ཡུལ་གཉྱིས་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་སོགས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་

ཡོངས་ལ་དར་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཆེན་པ་ོརྒྱག་
གྱི་ཡོད།
ད་ེརྱིང་ཁ་སང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚོགས་སྡ་ེནས་
སྔར་ལས་ལྷག་རྒྱ་གར་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི ་
བད་ེདང་འག་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་འཕལེ་རྒྱས་
སདླ་འག་ོཁྱིད་ད་ེཞབས་འདགེས་བསུྒབ་ཐུབ་
པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། སྐ་ུཉྱིད་ཀྱིས་ལོ་མང་རྱིང་
མང་ཚོགས་ལ་ཞབས་འདགེས་བསུྒབས་པའྱི་
ཉམས་མངོ་ལ་བརྟནེ་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་
ཆེན་པ་ོདང་། དའེྱི་མྱི ་མང་ལ་གཡུར་ད་ུཟ་
བའྱི་ཞབས་འདགེས་བསུྒབ་ཐུབ་པའྱི་ངསོ་ལ་
གདངེ་ཚོད་ཡོད། ཅསེ་འཁདོ་ཡོད།
མཐའ་དནོ། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་སྨནོ ་
མཛད་ཡོད་པ་བཅས།།

རུྒྱའྱི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་དང་། སྐ་ུཉྱིད་ཀྱི་སྐ་ུ
ཡོན་དང་། ཉམས་མངོ་ཕུག་པ་ོཡོད་པ་དསེ་
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཐུབ་ངསེ་
ཡྱིན་པའྱི་ཡྱི ད་ཆེས་ཡོད་ཅེས་འཁོད་འདགུ་
པ་བཅས། །

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༩ 
ཉྱིན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་
ཨོ་ཌྱི ་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླྱིང་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་སུ་གོ་སྒྱིག་གནང་བའྱི་ཉྱིན་ལའྔྱི་རྱིང་
གྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཚགས་ཚུད་དང་
སྲ་བརྟན་སདླ་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་ཟབ་
སྦངོ་མཇུག་བསྒྱིལ་གནང་ཡོད། ཟབ་སྦངོ་
ཉྱིན་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པའྱི་དམར་ཁྱིད་སྐབས་
ཟབ་སྦོང་བ་རྣམས་ནས་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་གསོ་ཚོགས་འཚོགས་
པ་ལརྟ། ཐགོ་མར་རྟནེ་འབྲལེ་གསོལ་ཇ་
འབྲས་སྱིལ་འདགེས་འབུལ་དང་། རྱིམ་པས་
ཚོགས་གཙོས་ཚོགས་འད་ུདབུ་འཛུགས་ཀྱི་
གསལ་བསྒགས་གནང་རསེ། བདོ་རྒྱལ་ཁབ་
ཆེན་པའོྱི་རྒྱལ་གླུ་བཏང་བ་དང་། ས་འཐུས་
ཚོགས་གཙོས་ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་
ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་བ་སོགས་དམར་
ཁྱིད་གསོ་ཚོགས་འཚོགས་གནང་འདགུ་པ་
དང་། ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་དམར་ཁྱིད་སབྐས་
མན་སརྤ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
གཙོ་སངས་རྒྱས་བསན་འཛྱིན་ལགས་དང་། 
ཨོ་ཌྱི་ཤ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

ཤོར་ཚེ་ཟབ་འཁྱིད་གནང་མཁན་སྤྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་སབྐས་ཐགོ་སོ་སོར་སླབོ་
སནོ་གནང་ས་ེསྐྱནོ་གནད་རྣམས་ཡོ་བསྲང་

ག ན ང ་ ཡོ ད ་
འདགུ
མཐར ་མཇུག ་
བསྡམོས་མཛད་
སྒ ོ་ སབས ་བདེ་
ཞྱི ག ་ ཚོ ག ས ་
ཤྱིང་། སབྐས་
དརེ་དཔལ་ལྡན་
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི ་
འ ཐུས ་ ཚོགས ་
གཞོན་སྒོལ་མ་
ཚེ་རྱི ང་མཆོག་

གྱིས་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ནང་ཁྱིམས་
སྒྱིག་དང་འགན་འཁུར་ལནྡ་པ་གནང་དགསོ་
རུྒྱ་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཡྱིན་སྐརོ་དང་། ཟབ་
སྦངོ་བ་རྣམ་པས་ཉྱིན་ལྔའྱི་རྱིང་ཐུགས་སྣང་
ཆེན་པསོ་ཟབ་སྦངོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་དང་
ཆ་ཤས་ལེན་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ས་འཐུས་
དངོས་སུ ་འཚོགས་པ་ལྟར་དམར་ཁྱིད་

ཨོ་ཌྱི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ག་ོསྒྱིག་གནང་བའྱི་ཉྱིན་ལའྔྱི་རྱིང་གྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཚགས་ཚུད་དང་སྲ་
བརྟན་སདླ་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་ཟབ་སྦངོ་མཇུག་བསྒྱིལ་གནང་བ།

གནང་ཐུབ་པ་བཅས་ལ་བསགྔས་བརདོ་དང་
སྦྲགས། ཚང་མས་དསུ་རུྒྱན་ད་ུནས་ད་ེཚོའྱི་
ཐགོ་སླབོ་སྦངོ་གནང་དགོས་སྐརོ་གསུངས་
གནང་བ་དང་། གཞན་ཡང་ཟབ་སྦངོ་བ་
རྣམ་པས་མ་འངོས་པར་གཞོན་སྐྱསེ་ཚོར་
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦངོ་གནང་
དགོས་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཕུལ་བ་བཞྱིན་མ་
འངོས་པར་གཟྱིགས་རུྒྱ་ཡྱི ན་སྐརོ་སོགས་
གསུངས་གནང་འདགུ
ཐེངས་འདྱིའྱི་ཟབ་སྦོང་ནང་ཨོ་ཌྱི ་ཤ་ཕུན་
ཚོགས་གླྱིང་དང་། མན་སརྤ་ཕན་བད་ེ
གླྱིང་། སནྦ་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གླྱིང་གཞྱིས་
ཆགས་བཅས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛྱིན་རྣམ་
པ་དང་། ས་འཐུས་རྣམ་པ། ཨོ་ཌྱི་ཤ་ས་
གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི ་
རྣམ་པ་བཅས་ཁྱནོ་མྱི ་གངས་ ༣༥ མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །
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༢༠༢༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༠ ལ།
མགནོ་ཁང་གྱི ་ཕྱི་ནང་བཀོད་དབྱྱིབས་དང་
མཐུན་རྐེན་ཇྱི་ཡོད་པར་རྱིས་ཁག་གཤམ་
གསལ་ལ་གཟྱིགས་རོགས།

ཁ་བྱང་།
Executive Secretary,
Department of Home – CTA
Gangchen Kyishong, 
Dharamshala 176215
Distt. Kangra, Himachal 
Pradesh India
Email: homesecretary@tibet.
net /agriculture@tibet.net
Phone: 01892-
222412/222214

ཁ།    ཟ་ཁང་།
ཟ་ཁང་ནང་ད་ུསྐུ་མགནོ་གངས་  ༢༤  
དང་ཟ་ཁང་གྱི ་སྒ ་ོརྲྭའྱི ་བར་འཁྱམས་སུ་
སྐུ་མགནོ་ ༢༠ ཡྱི ་ཤོང་ཚད་ཡོད་ཅྱིང་། 
ཐབ་ཚང་ནང་དངེ་དསུ་ཀྱི་བཟ་ོབཀོད་དང་
མཐུན་རྐེན་རང་སྒྱིག་ཡོད།
ག    མགནོ་ཁང་གྱི་ཕྱི་ངསོ་སུ་ཚད་
ལྡན་གྱི་ཆེད་ལས་པའྱི་བཀོད་རྱིས་ལྟར་སྣམུ་
འཁོར་དང་མྱི འྱི་འག་ོལམ་ཚད་ལྡན་ཡོད་
ཐགོ སངྤ་དང་མེ་ཏགོ རེ་ཤྱིང་། ད་ེབཞྱིན་
ཆར་ཆུ་གསོག་འཇགོ་གྱི་ཆུ་རྫྱིང། ལུས་
སྦོང་དང་ངལ་གསོ་རྒྱག་ས་སོགས་ཡྱི ད་
ད་ུའངོ་བའྱི་ཕྱིའྱི་ཡུལ་ལྗངོས་ཀྱི་བཀོད་པ་
བསུྐན་ཡོད།
ང་། དགོས་ངསེ་ཀྱི་ཆ་རྐེན་ཁག་ནྱི།
༡། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དུས་འབུལ་
ཟྱིན་པས་ལག་དབེ་ཀྱི་ང་ོབཤུས།
༢། རྒྱ་གར་ད་ུགནས་སྡདོ་ཆོག་པའྱི་སྐྱབས་
བཅོས་ལག་དབེ་དུས་འགངས་ཞུས་ཟྱིན་
པའྱི་ང་ོབཤུས། ཡང་ན། གནས་ཡུལ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་ལག་འཁྱེར་གང་རུང་གྱི ་ངོ་
བཤུས། (R.C. or Passport/Citizen-
ship Certificate Copy)
༣། བགོས་གཏངོ་འཚང་སནྙ་ཁོངས་ཁྱྱིམ་
ཚང་གཅྱིག ་ནས་འདོད ་གཅྱིག ་ནང་མྱི ་
གཅྱིག་ལས་ལྷག་ཞུ་སནྙའབུལ་མྱི ་ཆོག
༤། བགོས་མའྱི་དསུ་ཡུན་རྱིང་ནང་ཤུགས་
དང་བར་གླ་གཏངོ་རྱིགས་གཏན་ནས་མྱི ་
ཆོག

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཁྱབ་ཁོངས་
སྦལེ་ཀོབ་འཚོ་བྱེད་ཁང་གསར་སྨན་ཁང་
གྱི ་འགན་འཛྱི ན་ཟུར་པ་ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་ལ་
ལྐགོ་ཟ་རུལ་སུངས་དང་འབྲལེ་བའྱི་དནོ་
ཚན་དགུ་ཅན་གྱི ་ཉསེ ་འཛུགས་ཞུ ་སྙན་
ཞྱིག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༤ 
འཁོད་བུྱང་ཡོད་པ་ལྟར། སབྐས་ ༡༤ པའྱི་
བཀའ་ཤག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
ཟུར་འཛུགས་བརུྒྱད་ཐག་གཅོད་བཅད་
ཁ་བསྩལ་བའྱི་འབུྲ་དནོ་ལ་འགན་འཛྱི ན་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ནས་
བཟུང་སྒྱིག་ཞུགས་རྱི གས་གཅྱིག་རྐང་
འཛྱིན་ (Ph.D) སླབོ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་
བདོ་རྱིགས་སླབོ་ཕུག་སུ་རུང་ལ་སྲྱིད་སྐྱངོ་
གཟེངས་བསདོ་ལག་འཁྱེར་དང་ལེགས་
སྐྱསེ་སྒརོ་ ༢༠,༠༠༠།༠༠ གནང་རུྒྱ་ཡྱིན་
པས། སནྙ་འབུལ་ཡོད་རྱིགས་ནས་དག་
མཆན་འཁོད་པའྱི་གཤམ་གསལ་ཡྱི ག་ཆ་
ཁག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༥ 
ནང་ཚུད་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་

༄༅། །འདྱི་གའྱི་འཛྱིན་སྐྱངོ་འགོ་
ཡོད་པའྱི ་སྦལེ ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་ཁྱབ་
ཁོངས་སྐྱེ་ལྡན་སོ ་ནམ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་
སྦོང་བརར་ཁང་ད་ུགསར་རྒྱག་ཞུས་པའྱི་ 
“Tara Kisan Villa” མགནོ་ཁང་
དང་ཟ་ཁང་གཉྱིས་རང་རྱི གས་སྤྱི ་སྒརེ ་
ཁག་ལ་གཉྱིས་མོས་ཆོད་གན་གྱི་ལམ་ནས་
བོགས་གཏོང་ཞུ ་ རུྒྱའྱི ་མཐུན་རྐེན་དང་
དགོས་ངསེ་ཆ་རྐེན་ཁག་གཤམ་གསལ་ལ་
ཐུགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

༥། ཞྱིབ་ཕའྱི་ཆ་རྐེན་ཁྱིམས་མཐུན་གན་
ཡྱི ག་དབྱྱིན་ཡྱི ག་ནང་གཏན་འབབེས་ཟུར་
སྦར་གཞྱིར་བཟུང་ར་འཛྱིན་ལག་བསར་བྱ་
རུྒྱ། 
༧། བགོས་དངུལ་རྣམས་དངུལ་ཁང་གྱི་
དངུལ་འཛྱིན་སངེ་འབུལ་དགོས།
ཅ། བགོས་གླ་དང་དསུ་ཡུན། 
༡། མགནོ་ཁང་དང་ཟ་ཁང་གྱི་བགོས་གླ་
ལོ་རེར་ཧྱིན་སྒརོ་འབུམ་ ༢༠ ནས་འགོ་
འཛུགས་ཀྱིས་མཐཤོོས་འབུལ་མཁན་དརེ་
བགོས་གཏངོ་ཞུ་རུྒྱ།  བགོས་གླའྱི་དསུ་ 
ཡུན་ལོ་ ༥ རྱིང་ཡྱིན།
བགོས་མ་ལེན་འདདོ་ཡོད་རྱིགས་ནས་ད་ོ
བདག་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཞུ་སྙན་ནང་བགོས་རྱིན་
འབུལ་འབབ་དང་ལོ་དསུ་ཁ་གསལ་འཁོད་
ཐོག ་འབྲེལ ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་གྱི ་ཁ ་བྱང་
བཅས་གཤམ་འཁོད་ཁ་བྱང་ཐོག་ཕྱི ་ལོ ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ འགངས་མེད་
འབུལ་འབྱོར་ཟྱིན་པ་དགོས་རུྒྱའྱི་ཡོངས་
ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་སུ། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ནང་སྲྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ 

བྱ་སྒ ་ོ ཡོངས་རྫོགས་བཀག་བསྐྱྱིལ་བྱས་
པའྱི་གསལ་བསྒགས་སོང་ཡོད་པ་ད་ེལྟར་
ཡང་། ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ 
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ འཁོད་སབྐས་ ༡༦ 
པའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་བད་ེསྡུག་ཞུ་སྙན་ཕུལ་
ད ོན་དུ་སྤྱི ་དངུལ་སྒརེ ་ཟས་ཀྱི ་ཉསེ་ཆད་
ལས་གོལ་ཕྱིར་དངུལ་འབོར་ཕྱིར་སླགོ ་
ཞུ་ཆོག་པ་ཞུས་དནོ་བཞྱིན་བཀའ་འཁལོ་
བསྩལ་བ་ལྟར་སྤྱི ་གུན་བཏང་བ་བསྡམོས་
ཧྱིན་སྒརོ་ ༣༠༤༨༣༠།༠༠ ཐམ་པ་བཅད་
ཁའྱི་དགོངས་དནོ་ལྟར་ཕྱིར་སླགོ་བྱས་ཟྱིན་

སྤྱི ་འཁོར་སོགས་ཀྱི ་འབྱིལ་འཛྱི ན་ངོ་མ་
ཆབས་འབུལ་ཞུ་དགོས།
དྭགོས་འདྱི་ཡོད་ཚེ་འབྲལེ་བ་བྱ་ཡུལ།
 
བསོད་ནམས་བཟང་མོ།  
doe.lobyon@tibet.net 

བླ་ོགསོ་རབ་གསལ།  
scholarship@tibet.net 

༩༨༠༥༢༠༣༡༨༢ 

ཀ། མགནོ་ཁང་།
གདན་ས་ཆེན་པ ོ་ སེ ་ར་ཆོས་སྒར་གྱི ་ཉ ་ེ
འཁྱིས་སུ་གནས་པའྱི་སྦལེ་ཀོབ་སྐྱེ་ལྡན་སོ་
ནམ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སྦོང་བརར་ཁང་ད་ུ
ཆགས་ཡོད་ཅྱིང་། དངེ་དསུ་ཀྱི་སུྒ་རལ་
རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་མགོན་ཁང་གྱི ་བཟོ་
བཀོད་དང་། སྤུས་ཚད་ལྡན་པའྱི་རུྒྱ་ཆ་
བཀོལ་སྤདོ་བྱས་ཡོད།
བསྡམོས་ཁང་མྱིག་གངས་ ༡༩ ཡོད་ཅྱིང་
མགོན་ཁང་གྱི ་དཀྱིལ་དུ་སྒ ་ོརའྱི ་མཐའ་
སྐརོ་ནང་ཉྱི་མའྱི་འདོ་མདངས་ལྡན་པ་ཡོད།

ཟུར་པ་ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་ནས་གླགོ་ཆས་ཉ་ོ
སུྒབ་སོགས་ཀྱི ་ཐོག་ནས་སྤྱི ་གུན་བཏང་
བ་བསྡམོས་ཧྱིན་སྒརོ་ ༣༠༤༨༣༠།༠༠ 
ཐམ་པ་དསུ་བཀག་ནང་ཚུད་སྨན་ཁང་ལ་
ཕྱིར་སླགོ་མ་བུྱང་ཚེ་སྤྱི ་དངུལ་སྒརེ་ཟས་
དང་འབྲེལ་བའྱི ་གསལ་བསྒགས་བྱ་རུྒྱ ་
དང༌། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ནས་བདོ་
མྱི ་སྤྱི ་འག་ེལྟར་ཕན་གགོས་ལྟ་སྐྱོང་བྱ་སྒ་ོ
ཡོངས་རྫོགས་བཀག་བསྐྱྱིལ་བྱ་རུྒྱ་ཡྱི ན་
པ་བཅད་ཁའྱི ་ནང་གསལ་ཡོད་ཀང་དོ་
བདག་ནས་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་དངུལ་

ཐུབ་པ་དགོས།
༡༽ ད་ོབདག་གྱི་དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་
ལག་དབེ་ཀྱི་ང་ོཤོག་དང་པ་ོདང་མཐའ་མ་
གཉྱིས་ཀྱི་ང་ོབཤུས།
༢༽ སྒྱིག་ཞུགས་རྱི གས་གཅྱིག་རྐང་
འཛྱིན་ཐནོ་པའྱི་ལག་འཁྱརེ་གྱི་ང་ོབཤུས།
༣༽ ཉམས་ཞྱིབ་དཔྱད་རོམ་གྱི་ང་ོབཤུས་
བཅས།
*ཆེ་བསདོ་ཞུ་ཡུལ།
བཞུགས་སྒར་དྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཕྱི་

མགནོ་ཁང་དང་ཟ་ཁང་བགོས་གཏངོ་གསལ་བསྒགས།

གསལ་བསྒགས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའྱི་སྲྱིད་སྐྱངོ་གཟངེས་བསདོ་གསལ་བསྒགས།

འབརོ་ཕྱིར་སླགོ་བྱས་མེད་པར་བརྟནེ། ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥ འཁོད་
བཙན་བྱོལ་བདོ་མྱི འྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་། 
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྒྱིག་གཞྱི ་ཁག་
ལ་སྣང་ཆུང་རྱིས་མེད་བཏང་བ་ཡྱི ན་པས། 
བཅད་ཁའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་སྤྱི ་དངུལ་
སྒརེ་ཟས་བྱས་པར་ངསོ་འཛྱི ན་དང་འབྲལེ་
གོང་ཚེས་ནས་བཟུང་སྦལེ་ཀོབ་འཚོ་བྱེད་
སྨན་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་ཟུར་པ་ལྷག་པ་
ཚེ ་རྱི ང་ལ་བ ོད་མྱི འྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་ནས་
བོད་མྱི ་སྤྱི ་འགེ་ལྟར་ཕན་གོགས་ལྟ་སྐྱོང་

ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ མང་གཙོའྱི་
དསུ་དན་གཞུང་འབྲལེ་མཛད་སྒའོྱི་སྐབས་
འབུལ་རུྒྱ།
ལམ ་གོན ་དང ་ ཟུར ་ཕ ོགས ་ ཤེས ་རྱི ག ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟབ་སྦངོ་དང་། རོམ་
སུྒར། དྱི་ཤོག་བཟ་ོའགོད་སོགས་ཀྱི་ལས་
གླ ་དང་ལེགས་གསོལ་སྤོད་ཕོགས་ཀྱི ་ར་
འཛྱིན་ ༢༠༢༢ ལམ་སནོ་ལྟར་གནང་རུྒྱ་
དང་། གོང་གསལ་འག་ོགནོ་ཁག་རྱིས་
འཕརེ་ཡོང་སདླ་ཁང་གླ་དང་། མེ་འཁོར། 

པར་སོང་། ད་ེས་ྔབདོ་མྱི ་སྤྱི་འག་ེལྟར་ཕན་
གགོས་ལྟ་སྐྱོང་བྱ་སྒ་ོཡོངས་རྫོགས་བཀག་
བསྐྱྱིལ་བྱས་པ་ད་ེབཞྱིན་ཕྱིར་འཐེན་གྱིས་
ད་ནས་བཟུང་བ ོད་མྱི ་སྤྱི ་མཚུངས་ལྟར་
ཕན་གགོས་ལྟ་སྐྱོང་མཐུན་འགུར་ཞུ་སྤོད་
ཆོག་རུྒྱའྱི་གསལ་བསྒགས་སུ། བདོ་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༦ 
ལ།། །།

མགནོ་ཁང་གྱི་ཁང་མྱིག་བསྡམོས་ ༡༩ ཡོད་པ་ཞྱིབ་གནས་གཤམ་གསལ།

སནྙ་ཞུ་འབུལ་ཡུལ་ཁ་བྱང་།
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པ་ཡྱི ན་ན་མྱི ་རབས་རེས་མ་རྣམས་ལ་
རྱིས་སྤོད་ཡག་པ་ོབྱ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ད་ེ
ལྟར་བུྱང་ན་བདོ་མྱི འྱི་འཐབ་རོད་ག་ཚོད་
འགོར་ཡང་རུྒྱན་གནས་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ང་
ཚོ་ད ེང་དུས་ཀྱི ་འཕུལ་ཆས་དང་མཉམ་
དུ་འགོ་དགོས ་པ ་ད ེ་ཡང་གལ་ཆེན ་པ ོ་
རེད། 
དེ ་ རྱི ང ་ རྣམ ་ པ ་ ཚོ ས ་ དགོ ངས ་ ཚུ ལ ་
ག སུ ངས ་ པ ་ ད ེ ་ ད ག ་ ཆོ ས ་ རྱི ག ་ ལས ་
ཁུངས་ནས་གནད་དོན་རེ ་ རེ ་བཞྱིན་ཐོ་
བརྒྱབ་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་
མཐུན་པ་རྣམས་མ་འོངས་ལས་འཆར་
གྱི ་ངོ་བ ོར་བང་བསྒྱིགས་ནས་རུྒྱན་སྐྱོང་
ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། ལས་གཞྱི ་གང་ཞྱིག་སྤལེ་བ་
ཡྱི ན་ནའང་དཔལ་འབྱོར་གྱི ་མཐུན་རྐེན་
དགོས་ཀྱི ་ ཡོད་སབས་དཔལ་འབྱོར་གྱི ་
གནས་བབ་དང་བསུན་ནས་འགོ་དགོས་
པ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་དང་
བདག་གཉ ེར ་གནང་ཕོགས་སྐ ོར ་ལམ་
སནོ་གནང་བ་ཡྱི ན་ན། མ་འངོས་པར་ང་
ཚོས་ལས་གཞྱི ་བང་བསྒྱིག་པར་ཐུགས་
ཕན ་ག སོ ་ ངེས ་ རེ ད ་ བསམ ་གྱི ་ འདུག 
རྣམ་པ་ཚོས་ལས་གཞྱི ་ལག་བསར་བྱེད་
ཐུབ་པའྱི་ཐོག་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་
ཡྱི ན་ན་ཐུགས་ཕན་གསོ་ས་རེད། ཅེས་
གསུངས། 
ཕོགས་མཚུངས་དཔལ་ལྡན ་སྲྱིད ་སྐྱོང ་
མཆོག་གྱིས། བདོ་ནང་གྱི ་ཆོས་དང་། 
རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱི ག ཁོར་ཡུག འཚོ་
བ་སྐྱེལ་སངས་སོགས་ཀྱི ་གནས་སངས་
ཛ་དག་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་ལས་བཟང་
ད་ུའག་ོཡྱི ་མྱི ་འདགུ ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་
ནག ་གྱི ་སྲྱིད ་འཛྱི ན ་ཞྱི ་ཅྱི ན ་ཕྱིང ་གྱི ས ་
དབང་ཆ་གཅྱིག་སྡུད་བྱས་ཏེ་མྱི ་རྱི གས་
གཅྱིག  སྐད་ཡྱི ག་གཅྱིག རྱིག་གཞུང་
གཅྱིག་ཅེས་སྲྱིད་བུྱས་འཛྱི ན་བཞྱིན་ཡོད་
སབས་མྱི ་རྱི གས་གཞན་གྱི ་རྱི ག་གཞུང་
ར ་བ རླག ་གཏང ་ རུྒྱའྱི ་ བསམ ་བླ ོ་ ཡོ ད ་
པ་གསལ་པ་ོརེད། རྣམ་པ་ཚོས་ཆོས་
རྱི ག ་ལས ་ ཁུངས ་ནས ་སྲྱིད ་ བུྱས ་དང ་
ལས ་གཞྱི ་ལག ་བསར ་གནང ་འོས ་པ ་
དང་གནང་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་དགོངས་ཚུལ་
གསུངས་པ་ཡྱི ན་ན་ཐུགས་ཕན་གསོ་ས་
རེད། བཀའ་ཤག་དང་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ངོས་ནས་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་
རྣམ་པ་ཚོ་ཚོགས་འདརུ་ཕབེས་པར་སླར་
ཡང་ངས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་
ཞེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱི ན། ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་
བཅས།།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༨ ཚེས་ 
༡༠ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཆོས་
རྱི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་གོ ་སྒྱིག་འོག་ར་ས་
ནརོ་བུ་གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུཉྱིན་གངས་
གཉྱིས་རྱི ང་གྱི ་བཙན་བྱོལ་ནང་ད་ལྟའྱི ་

བ ོད་ཀྱི ་རྱི ག་གཞུང་གནས་བབ་དང་མ་
འོངས་ལམ་སནོ ་ཞེས་པའྱི ་མཁས་པའྱི ་
བག་ོགླངེདབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།
དེ ་ ཡ ང ་ གོ ང ་ ཚེ ས ་ ཉྱི ན ་ གྱི ་ སྔ ་ ད ོ་ ཆུ ་
ཚོད་ ༩ ཐོག་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་སྤནེ ་པ་ཚེ་རྱི ང་
མཆོག་དང་། ཆོས་རྱིག་དུང་ཆེ་འཆྱི ་
མེད་ཚེ་དབྱངས་ལགས། ཆོས་རྱིག་
དུང་འཕར་བདུད ་འདུལ་ར ོ་རེ་ལགས། 
འབྲལེ་ཡོད་ལས་བྱེད། གསུང་བཤད་
གནང ་མཁན ་མཁས ་དབང ་རྣམ ་པ ་
སོགས ་ལྷན ་འ ཛོམས ་ཀྱི ་ཐོག ་མར ་སྐུ ་
མགོན་གཙོ ་བ ོ་བ ོད ་མྱི འྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་
ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་སྤནེ ་པ་ཚེ་རྱི ང་
མཆོག་གྱིས་སྤྱི ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གྱི ་སྐུ ་པར་མཐོང་
གོལ་རྱི ན་པ ོ་ཆེར་མཇལ་དར་དང་སྣང་
གསལ་མཆོད ་ མེ ་ཞལ་ཕེ ་གནང་ གུབ ་
མཚམས་ཆོས་རྱི ག ་ དུང ་ ཆེ ་འཆྱི ་ མེད ་
ཚེ ་དབྱངས་ལགས་ཀྱིས་ཐེངས་འདྱིའྱི ་
ཚོགས་འདའུྱི་དགོས་དམྱིགས་སོགས་ཀྱི ་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་། 
དེ་ནས་སྐུ ་མགོན་གཙོ ་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་
སྐྱོང་སྤནེ ་པ་ཚེ་རྱི ང་མཆོག་གྱིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། ད་ེརྱིང་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི ་གོ་སྒྱིག་འོག་བཙན་བྱོལ་
ནང་ད་ལྟའྱི ་བ ོད་ཀྱི ་རྱི ག་གཞུང་གནས་
བབ་དང་མ་འངོས་ལམ་སནོ། ཞེས་
པའྱི ་བརོད ་གཞྱི ་ཐོག ་མཁས་པའྱི ་བགོ་
གླངེ་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད། ཆོས་
རྱི ག་ལས་ཁུངས་ནས་མཁས་པའྱི ་བགོ་
གླ ེང ་ཐོག ་ ཆེད ་མངགས་མགོན ་འབོད ་
ཞུས་པའྱི་རང་རེའྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་ནང་དུས་
རུྒྱན་དུ་འགན་བཞེས་མཁན་དང་ཉམས་
མོང་དང་སླབོ་སྦོང་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་
ནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་མཁས་དབང་
ཉྱི་ཤུ ་ར་ལྔ་ད ེ་རྱི ང་འདྱིར་གདན་འདནེ་

ཀྱི་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་འདས་པའྱི་ལོ་ངོ་
དུག་ཅུ་རྱི ང་འགྱིག་པ་ད ེ་མ་འོངས་པར་
འགྱིག་གམ་མྱི ་འགྱིག་ཟརེ་རུྒྱའྱི་ཐོག་སླབེ་
ཡོད། མྱི ་འབརོ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱི ན་
ནའང ་ ཆོས ་རྱི ག ་ལས ་ ཁུངས ་ཀྱི ་ཁྱབ ་
ཁོངས་དགོན་སྡ་ེཁག་ ༢༨༨ ཡས་མས་
ཡོད་སྐརོ་གསུང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ནང་གྲྭ་
བཙུན་ཉུང་ད་ུཕྱིན་མྱི ་འདགུ འནོ་ཀང་
མྱི ་རྱི གས་གཅྱིག་པ་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་རྱི ་རུྒྱད་
ནས་ཡྱི ན་པའྱི་གངས་འབརོ་མང་ད་ུཕྱིན་
ཡོད། པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་ཆོས་རྱིག་
བཀའ་བླནོ ་ཡྱི ན་པའྱི་སྐབས་གོས་ཚོགས་
སུ ་ལས་བསྡམོས་སྐྱོར་བའྱི ་སྐབས་ཕལ་
ཆེར་བདོ་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་བརྒྱ་ཆ་ ༤༢ 
ཙམ་དང་།  ཧྱི་མ་ལ་ཡ་རྱི ་རུྒྱད་ཀྱི་གྲྭ་
བཙུན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༢ ཙམ། གྲྭ་བཙུན་
གྱི ་གངས་བསྡ ོམས་ས ོང ་ཕག་བཞྱི ་བཅུ ་
ཞེ་གཉྱིས་ཡས་མས་རེད། ད་ཆ་བཙན་
བྱོལ་བ ོད་མྱི འྱི ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་

སྐྱེས་ནས་དགོན་པར་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་
མཁན ་ རེ ་བ ཟུང ་མ ་གཏོགས ་ཧ ་ཅང ་
ཉུང་ཉུང་རེད་འདགུ ཅེས་དང་།གཞན་
ཡང་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས། 
བཙན ་བྱོད ་ བ ོད ་མྱི འྱི ་ གཞྱི ས ་ཆགས ་
ཁག ་ ཏུ ་ ཚོ ང ་ ལས ་ དང ་ ལུས ་ སེ མས ་
འཕདོ་བསནེ་གྱི ་སྦོང་བརར་བསྱི་གནས་ 
(Marketing Strategy and Ho-
listic Wellness Centre) ད་ེའད་
བཟོ་ཐུབ་པ་ཡྱི ན་ན་ཕྱིའྱི ་མྱི ་རང་བཞྱིན་
ཡོང་གྱི ་རེད་ལ། ད་ེབརུྒྱད་ནས་བདོ་པའྱི་
རྱིག་གཞུང་ལའང་བདོ་པ་དང་ཕྱིའྱི་མྱིས་
ད ོ་སྣང་བྱ་རུྒྱ ་ཡྱི ན་པའྱི ་སྐརོ ་ང་ཚོས་རྒྱ་
ཆེ་ས་ནས་བསམ་བླ ་ོགཏོང་བཞྱིན་ཡོད། 
ཐེངས་འདྱིའྱི ་ཚོགས་འདུ་ད་ེའཐབ་བུྱས་
ཀྱི་ཚོགས་འད་ུལྟ་བུ་རེད། འཕལ་ཕུགས་
རྒྱང་གསུམ་གྱི ་ ཆེད ་དུ་ང ་ ཚོས་འཆར་
གཞྱི ་ག་རེ་སྒྱིག་ན་ཡག་ས་རེད། ད་ེཚོའྱི་
སྐརོ ་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་
རོགས་གནང་། གལ་ཆེ་ཤོས་ད་ེབདོ་
པའྱི ་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་སྙབོ ་ ཐུབ་པ་
ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་མྱི ་རབས་
འདྱི ་མཚམས་སྦོར ་གྱི ་མྱི ་རབས་རེད། 
མཚམས་སྦོར་གྱི ་མྱི ་རབས་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་
ནས་ང་ཚོས་འགན་ཡག་པོ་འཁུར་ཐུབ་

ཞུས ་ པའྱི ་ ཁོངས ་ ནས ་མཁས ་དབང ་
གཉྱིས་ཙམ་མ་གཏོགས་གཞན་ཚང་མ་
ཕབེས་ཐུབ་འདགུ དརེ་བརྟནེ་བཀའ་
ཤག་སྐབས་ ༡༦ དང་། ང་རང་སྒརེ་
གྱི ་ངོས ་ནས་ཆོས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་

མགོན ་འབོད ་ལྟར ་རྣམ་པ་ཚོས་གནད་
འགག ་ ཆེན ་ པ ོར ་གཟྱིགས ་ཏེ ་ མཉམ ་
ཞུགས ་གནང ་བར ་ ཐུགས ་རེ ་ ཆེ ་ཞེས ་
ཟེར་རུྒྱ ་ཡྱི ན།ཆོས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་
ངོས་ནས་ད་བར་བཙན་བྱོལ་བ ོད་མྱི འྱི ་
སྤྱི ་ཚོགས་ནང་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་
ཧ་ཅང་ཐུགས་ཕན་གསོ་བའྱི ་ཕག་ལས་
གནང་ཐུབ ་ རུྒྱ ་ མེད ་པ ་རྣམ་པ ་ཚོ ་ཚང་
མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ལྷག་པར་ཆོས་
དང ་འབྲེལ ་བའྱི ་གནས ་ ཚུལ ་ཡྱི ན ་ན ། 
རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་སོ་
སོའྱི་འགོ་ལུགས་འགོ་ལྟངས་དང་འཛྱི ན་
སྐྱོང་གནང་སངས། འཚོ་རྟནེ་བཅས་
སོ ་ སོའྱི ་འགན་བཞེས ་ཏེ་གནང་བཞྱི ན ་
ཡོད། བསླབ་པ་སླབོ་གཉརེ་ཡྱི ན་ནའང་
ཆོས་བརུྒྱད་སོ ་སོས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་
སབས། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཐེ་
བུྱས་གནང་རུྒྱ་སྔ་མོ ་ནས་བ ོད་ནང་འགོ་
སངས་མེད་པ་མ་ཟད། ད་ལྟ་བཙན་བྱོལ་
ནང་དུའང་ཆོས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ནས་
ཐེ་ བུྱས ་གནང་ས ེ་ལས་གཞྱི ་བརམ་རུྒྱ ་
སོགས་གནང་སྲལོ་མེད། མ་འངོས་པར་
ད་ེཚོའྱི ་ཐོག་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་
གནང་ཐུབ་མྱི ན་ག་འད་ཆགས་ཀྱི ་ཡོད་
པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རེད། དརེ་བརྟནེ་
ད་བར་སྔར་སྲོལ་རུྒྱན་འཛྱི ན་གནང་ས ་ེ
འགོ་བཞྱིན་ཡོད།ཆོས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི ་ངོས ་ནས ་ནང ་ ཆོས ་དང ་སྐད ་ཡྱི ག ་
ཐོག་འབད་བརོན་མང་དག་ཅྱིག་གནང་
བཞྱིན་ཡོད།  རྱིག་གཞུང་གྱི ་ནང་ནས་
ཡལ་ལ་ཉ ེ་བའྱི ་ སུྒ ་རལ་དང་རྱི ག་རལ་
སོགས་ཀྱི་ཐོག་འགན་བཞེས་ཐུབ་ན་སྙམ་
ས་ེའཆར་གཞྱི ་འདྱི་བཏནོ་པ་རེད། ད་
བར་བོད་པའྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་ནང་རྱི ག་རལ་
དང ་ སུྒ ་ རལ ་མྱི ་ འད ་ བ ་ཕག ་ བསར ་
གནང་བཞྱི ན ་པ་ད ེ་དག་སེམས་ཤུགས་
འཕར་སླད ་དངུལ་འབོར ་ཆུང ་ཆུང ་ད ེ་

དཔལ་ལནྡ་སྲྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་བཙན་བྱལོ་ནང་ད་ལའྟྱི་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གནས་བབ་དང་མ་འངོས་ལམ་
སནོ་ཞསེ་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་མཁས་པའྱི་བག་ོགླངེ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

འད་འབུལ་བ་ལས་ལྷག་ཆོས་རྱི ག་ལས་
ཁུངས་ནས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་གང་
ཡང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མེད། ང་ཚོའྱི་འཐབ་
རོད་ཐོག་ནས་ཆ་བཞག་པ་ཡྱི ན་ནའང་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཕན་རང་བདོ་མྱི ་མང་
སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ ་ཡྱི ན ་པའྱི ་སྐབས་
བ ོད ་མྱི ་མང ་སྤྱི ་འ ཐུས ་ལྷན ་ ཚོགས ་ཀྱི ་
ཚོགས་ཁང་སྤྱི ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན ་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས ་དབུ ་འབྱེད ་
མཛད་པའྱི ་སྐབས ་མགོན ་པ ོ་གང ་ཉྱིད ་
མཆོག་གྱིས། བཙན་བྱོལ་བདོ་མྱི ་རྣམས་
ཀྱིས་བདོ་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དར་
སྤལེ་ཡག་པ་ོབྱས་ཐུབ་པ་ཡྱི ན་ན། འཐབ་
རོད་ཀྱི ་ལས་འགན་ཆེན་པ ོ་ཞྱིག་གུབ་པ་
རེད། ཅེས་བཀའ་ཕབེས་ཡོད། དརེ་
བརྟ ེན ་བ ོད ་མྱི འྱི ་སྒྱིག ་འཛུགས་ཀྱི ་ངོས ་
ནས་གང་བྱེད་ཐུབ་པ་འདགུ་ཅེས་བསམ་
བླ ོ་ གཏོང ་ ཡོང ་དུས ་ང ་ ཚོའྱི ་ངོས ་ནས ་
ཁོར་ཡུག་བསུྐན་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ

རེད་འདགུ་བསམ་གྱི་འདགུ
ད་ལྟའྱི ་བཀའ་ཤག་གྱི ་ངོས་ནས་འདས་
པའྱི ་ ལོ ་ངོ ་ དུག ་ ཅུ ་རྱི ང ་སྤྱི ་ན ོར ་༸གོང ་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གྱིས་
ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པརོ་དགོངས་པ་བཞེས་
པ་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་མཐུན་རྐེན་
སྦར་ནས་བོད་མྱི ་གནས་སྡདོ ་ས་གནས་
མང ་དག ་ཅྱི ག ་བ ཙུགས ་ ཐུབ ་པ ་ བུྱང ་
བའྱི ་ རུྒྱ ་མཚན་ལ་བརྟ ེན་ནས་བོད ་མྱི འྱི ་
ཐུན ་ མོང ་མྱི ན ་པའྱི ་ཁྱད ་ ཆོས ་ཆ ་ཚང ་
ས ེ་བཙན་བྱོལ་བ ོད ་མྱི འྱི ་གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་སོ་སོའྱི་ནང་སླབོ་གྲྭ་དང་། ཆོས་
སྡ།ེ རྱིག་གཞུང་གྱི ་བསྱི་གནས་བཅས་སྣ་
ཚོགས་བཙུགས་ཏ་ེད་བར་རུྒྱན་འཁྱོངས་
ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད། ད་ེདག་ཚང་མ་གཙོ་
བ་ོསྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གྱིས་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྱིན་ལམ་
སནོ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བསན་བདག་བླ་
ཆེན་རྣམ་པ། སྒྱིག་འཛུགས་ཁག གང་
ཟག་སྒརེ ་སོ ་སོ ་ཡྱི ས་ད ོ་སྣང་གནང་བར་
བཅས ་ལ ་བརྟ ེན ་ ནས ་ཚགས ་ ཚུད ་པོ ་
ཡོང་བཞྱིན་ཡོད།ཉནེ་ཁ་ནྱི་ད་ལྟའྱི ་ཁྱོན་
ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་གནས་བབ་ཁདོ་ནས་
རང་རེའྱི་རྱིག་གཞུང་གནས་བབ་ག་འད་
ཆགས་ཡོད ་ མེད ་ཆ ་ཤས་ཤྱི ག ་ཆགས་


