
སྐ་ུཉདི་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་མང་ནས་ང་ཚོར་
རྒྱྱུ ན་རིང་རྒྱབ་སྐོར་གཡོ་མེད་གནང་བར་
བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོཡིན། བདོ་དང་བདོ་མིར་
དཀའ་ངལ་ཆེ་བའི་དསུ་སྐབས་འདིར་བདོ་
ནང་དག་གནནོ་འཚམས་འཇགོ་ཆེད་སྐུ་ཉདི་
ཀི་དབུ་ཁདི་འགོ་ང་ཚོར་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་
དགསོ་མཁ་ོཧ་ཅང་ཆེ། སྐ་ུཉདི་ཀིས་མཛད་
འགན་བཞེས་རསེ་སྐུ་ཉདི་ཀི་རྩ་འཛིན་ལྡན་

ཌན་གི་སིད་བླནོ་ད་ུགསར་འདམེས་བྱུང་
བར་འཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཟླ་བ་འདའི་ི
ནང་ཕྲན་རང་སིྭ་ཌན་ད་ུའཁྱུག་ཙམ་རིང་
བསྐདོ་རྒྱྱུའི་གོ་སབྐས་བྱུང་ལ་ད་ེནི་སིྭ་ཌན་
ད་ུབསྐདོ་པ་ཐགོ་མ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
རསེ་དན་འསོ་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་སོང་། སབྐས་
དརེ་གུས་པར་ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་གནང་
བར་སེམས་འགུལ་ཆེན་པ་ོཐབེས་བྱུང་།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༢༦ ཉནི་སབྐས་བཅྱུ་བདནུ་པའ་ིབདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་
མཆོག་གིས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་
དང་། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ ཨིན་ཡུལ་གི་སདི་
བླནོ་གསར་པ་སྐུ ་ཞབས་རི་ཤི་སུ་ནཱག་  
(Rishi Sunak) མཆོག་ལ་དགའ་བསུའ་ི
འཚམས་འད་ིཞུས་གནང་ཡོད། སྐ་ུཞབས་
ཁོང་ནི་རྒྱ་གར་མི་རིགས་ཨིན་ཡུལ་གི་
སདི་བླནོ་ད་ུབདམས་ཐནོ་བྱུང་བ་ཆེས་ཐགོ་
མ་ད་ེཆགས་ཡོད།
འཚམས་འཕྲནི་ནང་། ཨིན་ཡུལ་གཞུང་
མང་གཉིས་ནས་བདོ་མིའི་འཚེ་མེད་ཞི་
བའི་འཐབ་རྩདོ་ལ་གཡོ་བ་མེད་པར་དསུ་
རྟག་ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་བཀའ་དནི་ཆེ་
དང་། སདི་བླནོ་མཆོག་གི་དབུ་ཁདི་འགོ་
ཨིན་ཡུལ་མི་མང་གི་མངནོ་འདདོ་བསུྒབ་
རྒྱྱུ ་སོགས་ལས་དོན་མཐའ་དག་ལམ་
ལྷངོས་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་དང་རེ་སེམས་
འཆང་བཞིན་ཡོད་བཅས་འཁདོ་ཡོད། །

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༢༥ ཉནི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་
མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་ཆབ་སིད་ཚོགས་
པ་ (Indian National Congress) ཞསེ་
པའ་ིཚོགས་གཙོ་གསར་པ་སྐ་ུཞབས་མཱ་ལི་
ཀར་ཇུན་ཁར་ག་ེ (Mallikarjun Kharge) 
མཆོག་ལ་དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འད་ིཞུས་
གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་འཚམས་འཕྲནི་ནང་། སྐ་ུཞབས་
ཁར་ག་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ཆབ་སདི་ནང་
དསུ་ཡུན་རིང་པརོ་ཞབས་ཞུ་ཧུར་ཐག་
གནང་ཡོད་པ་དང་། འསོ་བསྡའུ་ིརྒྱལ་ཁ་
དསེ་ཁངོ་གི་ཕུལ་ད་ུབྱུང་བའི་དབུ་ཁདི་ཀི་
ནསུ་པ་དང་ཆབ་སིད་ཚོགས་པས་ཁངོ་ལ་
བཅང་པའ་ིཡིད་ཆེས་མཚོན་ཐུབ་ཅསེ་དང་།
གཞན་ཡང་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ ༦༣ ནང་
རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ནས་བདོ་རྩ་དནོ་
དང་བདོ་མི་ཚོར་རྒྱབ་སྐརོ་དང་རོགས་
རམ་རླབས་ཆེན་གནང་ཡོད་པར་གཞིས་
བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེབཀའ་
དནི་ཆེ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་ཁངོ་གི་རླབས་ཆེན་
དབུ་ཁིད་འགོ་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་ལས་
དནོ་མཐའ་དག་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་
འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་བཅས་འཁདོ་ཡོད། །

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ན།ི

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་ཀི་

སྒོམ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་

བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐངོ་གི་

གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་ཞིག་དགསོ། 
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དཔལ་ལྡན་བོད་མྙི་མང་སྤྙི་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྙིས་ཨྙིན་

ཡུལ་གྙི་སྙིད་བོན་གསར་པར་

དགའ་བསུའྙི་འཚམས་འདྙི་ཞུས་པ།

བོད་མྙི་མང་སྤྙི་འཐུས་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག་གྙིས་རྒྱ་གར་གྙི་

ཀོང་རེ་སྙི་ཆབ་སྙིད་ཚོགས་པའྙི་

ཚོགས་གཙོ་གསར་པར་དགའ་

བསུའྙི་འཚམས་འདྙི་ཞུས་པ།

བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆྱུ་སྟག་ལོ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བདོ་ཁིམ་དང་བང་ཨ་རིའ་ིབདོ་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༢༦ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡའེི ་དགེ་
ལས་སླབོ་ཕུྲག་དང་། དག་ེལས་སླབོ་ཟུར་
ཡོངས། ད་ེབཞིན་བང་ཨ་རིའ་ིབདོ་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་ཐུན་མོང་ནས་ཚེ་དཔག་
མེད་དྭངས་མ་བཅྱུད་འདནེ་གི་སྒ་ོནས་བརྟན་
བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༨ 
ཐགོ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་རྡ་ས་བཞུགས་
སྒར་རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་ནས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་
གླིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་སབྐས་ཕ་ོ
བྲང་རྒྱལ་སྒ་ོརུ་རྣམ་གྭའི་སྤན་རྒྱ་སྤསོ་འཛིན་
དང་། སིྦན་བདག་ཁག་གཉསི་ནས་སྤསོ་ས།ེ 
རང་རིགས་ཀིས་གཙོས་སེར་སྐ་སྟངོ་ཕྲག་
མང་པསོ་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་དང་བཅས་
བཞུགས་ཁིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་
བརྟན་བཞུགས་ཀི་དབུ་བཞུགས་གླིང་མཆོག་
སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་མཇལ་དར་རྐྱང་
འབུལ་ཞུས་པ་དང་། གུ་རའུ་ིཐུགས་དམ་
གནད་བསྐུལ་དང་༸རྒྱལ་བའི་འཁུངས་རབས་
གསོལ་འདབེས་གསུང་མུར་རྟནེ་འབྱུང་གོ་
མ་འབྲས་སིལ་སོགས་རིམ་པར་ཕབེས་ཏ།ེ 
བརྟན་བཞུགས་དངསོ་གཞི་བླ་མ་ལྷར་བསྐདེ་
ནས་བཟུང་ཞལ་འདནོ་ཐར་ཆགས་སུ་གསུང་
པ་སོགས་བརྟན་བཞུགས་ཀི་ཆོ་ག་རིམ་པར་
ཕབེས་ཏ་ེབདོ་ཁིམ་སིྤ་ཁབ་གཙོ་འཛིན་བསོད་
ནམས་ས་ིགཅདོ་ལགས་དང་། བང་ཨ་རིའ་ི
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གུབ་ལགས་
རྣམ་གཉསི་ཀིས་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་ཟུར་འདགེས་
ཞུས་པ་དང་། ༸རྒྱལ་བའ་ིཞབས་བརྟན་
གསུང་མུར་བཀའ་ཟུར་ར་ེབཙྱུན་པདྨ་མཆོག་

དང་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་རྣམ་
གཉིས་ཀིས་མཎྜལ་རྟནེ་གསུམ་འདགེས་
འབུལ་དང་འབྲེལ་བརྟན་བཞུགས་གོ ་
སིྒག་ཞུ་མཁན་གི་འཐུས་མི་ཉ་ིཤུ་སྐརོ་ལ་

མཇལ་ཁ་སྩལ་བ་དང་། བདོ་ཁིམ་སླབོ་
ཕུྲག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེ་ཞབས་
པད་བརྟན་པའི་གསོལ་འདབེས་བསྟདོ་གླུ ་
གཟིགས་འབུལ་རེས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་
མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ད་ེརིང་
འདིར་དངསོ་སུ་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ལ་ཡོད་
པའི་བདོ་མི་སེར་སྐ་རྒན་གཞོན་ཚང་མས་
གདུང་ཤུགས་གཅིག་སིྒལ་གི་ཐོག་ནས་
བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་བ་རེད། ད་ེནས་ལུས་
པ་ོའདརི་འཁདོ་མེད་ཀང་བདོ་གངས་ཅན་
གི་ལྗངོས་སུ་ཡོད་པའི་བདོ་མི་སེར་སྐ་ས་
ཡ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད་པ་ཚང་མ་སྙངི་ཁུངས་
རུས་པའི་གཏིང་ནས་ངོས་ལ་དགའ་བ་
དང་། དད་པ་ཡོད་མཁན་ཡིན་སྟབས་ཚང་
མས་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གི་རེད། ད་ེཙམ་ད་ུམ་
ཟད་ངསོ་ལ་དགའ་པ་ོབདེ་མཁན་འཛམ་
གླིང་ལྷ་ོབང་ཤར་ནབུ་གང་སར་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེདག་ཚང་མས་ད་ེརིང་༸རྒྱལ་བ་

རིན་པ་ོཆེར་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་གི་ཡོད་
པ་རེད་ཅེས་སེམས་དགའ་སྤའོི་ངང་བསྡད་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ཚང་མར་ངསོ་ཀིས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། བདོ་གངས་ཅན་

གི་ལྗངོས་འད་ིའཕགས་པ་སྤན་རས་གཟགིས་
ཀི་གདལུ་ཞིང་ཡིན་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་
གསལ་དང་ཡོངས་གགས་རེད། འཕགས་
པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཟག་བཅས་ཉརེ་ལེན་
གི་ཕུང་པ་ོདང་བཅས་གདལུ་བ་ལ་དནོ་བདེ་
མཁན་གི་ལོངས་སྐུ་དང་སུྤལ་སྐུའི་རྣམ་པར་
དངསོ་སུ་མཐངོ་རྒྱྱུ ་མེད། འཕགས་པ་སྤན་
རས་གཟིགས་ཀིས་བིན་གིས་རླབས་པའི་
ལས་དང་སྨནོ་ལམ་གི་འབྲལེ་བ་ཞིག་གི་ཐགོ་
ནས་འབྲལེ་བ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ངསོ་
ལ་མཚོན་ན་བདོ་བང་ཤར་གི་མཚམས་ནས་
སྐསེ་པ་ཞིག་དང་། ལས་དང་སྨནོ་ལམ་གི་
ཐགོ་ནས་འབྲལེ་བ་ཤུགས་ཆེ་ཏན་ཏན་ཡོད་
པ་ཞིག་རེད། དསུ་ད་ལའྟ་ིབར་གི་ལོ་ཡུན་
འདིར་ངོས་ཀིས་དངོས་གནས་བདོ་བསྟན་
སིད་རིག་གཞུང་གི་ཐགོ་ལ་བས་རསེ་བཞག་
ཡོད། མིག་མཐངོ་ལག་ཟནི་གི་བས་རསེ་
ཤིག་ངསོ་ཀིས་བཞག་ཡོད། བདོ་ཀི་ཆོས་

དང་རིག་གཞུང་ཟརེ་དསུ་འཛམ་གླངི་འདརི་
ཆེ་མཐངོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ད་ེངསོ་
ཀིས་བས་རསེ་བཞག་པ་རེད། ད་ེན་ིའཕགས་
པ་སྤན་རས་གཟིགས་ལ་སུྒབ་པའི་མཆོད་པ་
ཡིན། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟགིས་ཐུགས་
དགསེ་པའི་སྒ་ོནས་ངསོ་ལ་བིན་རླབས་གནང་
སྟ་ེད་དངུ་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་བཅྱུ་ཕྲག་གཉསི་
རིང་སྡདོ་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་། ངསོ་ཀི་རི་ལམ་
དའུང་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅྱུ་སྐརོ་ཐོན་ཡོང་གི་
འདགུ ངསོ་ཀིས་མུ་མཐུད་བདོ་བསྟན་སདི་
ཀི་དནོ་ད་ུའཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་
བིན་རླབས་འཁརེ་ནས་བས་རསེ་འཇགོ་གི་
རེད། ངསོ་ཀིས་ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་བས་
པའི་རིན་པ་ལྟ་བུར་འཛམ་གླིང་མི་མང་པསོ་
ངསོ་ལ་དགའ་པ་ོབདེ་ཀི་འདགུ དངུལ་སྤད་
ནས་དགའ་པ་ོབདེ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། ངསོ་
ཀིས་བསམ་པ་རྣམ་དག་གིས་ཕན་སེམས་
བས་པས་མི་མང་པོས་དགའ་པོ་བེད་ཀི་
འདགུ ངསོ་ཀིས་འཕགས་པ་སྤན་རས་
གཟགིས་ཀི་སྐའུ་ིསྐ་ུཚབ་དང་། ཐུགས་ཀི་
ཐུགས་ཚབ། གསུང་གི་གསུང་ཚབ་བས་ཏ་ེ
མོས་གུས་བེད་པ་ནི་འཕགས་པ་སྤན་རས་
གཟགིས་ལ་སུྒབ་པའ་ིམཆོད་པ་ཡིན། ཞསེ་
སོགས་ཀི ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་རེས་སིྤ ་ན ོར་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གང་ཉིད་ཀིས་བཀའ་རྩོམ་མཛད་པའི་སྤན་
རས་གཟིགས་བླ་མའི་རྣལ་འབརོ་གི་བཤད་
ལུང་བཀའ་དནི་སྩལ་བ་དང་། མཐར་བཀའ་
དནི་གཏང་རག་གི་མཎྜལ་ཕུལ་ནས་བརྟན་
བཞུགས་གནང་སྒ་ོལེགས་པར་གུབ་ཡོད་པ་
བཅས། །

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་སིྭ་ཌན་གི་སདི་བླནོ་གསར་པ་སྐ་ུཞབས་ཀསྲྀྚར་
སོན་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིགནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ 
ཉནི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་སིྭ་ཌན་གི་སིད་བླནོ་གསར་པ་སྐུ་ཞབས་
ཀསྲྀྚར་སོན་ (Ulf Kristersson) མཆོག་ལ་
འཚམས་འདའི་ིགསུང་འཕྲནི་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་མཚམས་འཕྲིན་ནང་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐངོ་མཆོག་གིས། ངས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
དང་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྐུ་ཉདི་སིྭ་

ཞིང་ནསུ་པ་ཆེ་བའ་ིདབུ་ཁདི་ལམ་སྟནོ་ལརྟ་སིྭ་
ཌན་གིས་བདོ་བརདེ་མེད་པའ་ིབརྡ་ལན་དང་། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་མུ་མཐུད་རྡགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པར་
འགན་འཁུར་འཇུག་རྒྱྱུར་ནན་བརདོ་གནང་
སྐངོ་ཡོང་བའ་ིརེ་ལྟསོ་བདེ་ཀི་ཡོད། ཅསེ་
གསུངས་འདགུ་པ་བཅས།།
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༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༠ ཚེས་ 
༢༦ ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
ཨིན་ཡུལ་གི་སདི་བླནོ་གསར་པ་སྐ་ུཞབས་རི་

ཤི་སུ་ནཱག་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིགནང་
འདགུ
ད་ེཡང་མཚམས་འཕྲིན་ནང་དཔལ་ལྡན་
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས། ངས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་

༢༠༢༠ ལོར་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་རྡགོ་
རོལ་བཏང་བར་དམ་བསྒགས་བཀའ་ཆད་
ཀི་ཁམིས་འཆར་ (UK Global Human 
Right Sanctions Regime) ལག་བསྟར་
གནང་རྒྱྱུ ་མཚོན་གོ་ལ་སིྤ་ཡོངས་སུ་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་གོང་སྤལེ་གནང་བཞིན་པར་
བསགྔས་བརདོ་ཞུ། ཞསེ་དང་།
ད་ེབཞིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ཨིན་ཡུལ་གཞུང་ནས་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་མུ་
མཐུད་གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་བཀའ་
དནི་རེས་དན་ཞུས་གནང་བ་དང་སྦྲགས། 
སིད་བླནོ ་གསར་པས་ཨིན་ཡུལ་གཞུང་

འཛུགས་དང་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ཏ་ེསྐུ་ཉདི་ཨིན་ཡུལ་གི་སིད་བླནོ་ད་ུགསར་
འདམེས་བྱུང་བར་འཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
བདོ་དང་ཨིན་ཡུལ་བར་དསུ་ཡུན་རིང་པའོི་
ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་འབྲལེ་བ་ཡོད་ཅིང་། ལགྷ་པར་
ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཙམ་ནས་བཟུང་ཨིན་ཡུལ་
ད་ུབདོ་མི་མང་དག་གནས་སྤ་ོདང་། རསེ་
སོར་ཨིན་གཞུང་དང་ང་ཚོའི་གགོས་པ་ོགསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ་དང་། ཞི་བདརེ་
དགའ་བའི་ཨིན་ཡུལ་མི་མང་ནས་བདོ་དང་
བདོ་མིར་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐོར་གནང་ཡོད། 
ང་ཚོས་ཀང་ཨིན་ཡུལ་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ 

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཨིན་ཡུལ་གི་སདི་བླནོ་གསར་པ་སྐ་ུཞབས་རི་ཤི་སུ་ནཱག་མཆོག་ལ་
འཚམས་འད་ིགནང་བ།

དམངས་ཀི་བད་ེསྡུག་སླད་ཡོང་འགྱུར་གི་
དཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་ལེན་གནང་སབྐས་བདོ་
དནོ་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་དང་། བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་གདགུ་རྩྱུབ་ཆེ་བའི་དབང་གནནོ་
མཚམས་འཇགོ་ཡོང་བར་ཕན་གགོས་ཡོང་
བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུས་འདགུ་པ་བཅས།།

ཕི་དལི་བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་ནང་བདོ་ཀི་འབྲགོ་པའ་ིསྐརོ་དསུ་ཐུང་འགམེས་སྟནོ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་དལི་བདོ་ཀི་འགམེས་
སྟནོ་ཁང་ད་ུཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༡༠ 
ཚེས་ ༢༧ ཉནི་བདོ་ཀི་འབྲགོ་པའི་སྐརོ་
དསུ་ཐུང་འགམེས་སྟནོ་ཞིག་གནང་ཡོད།  

དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆྱུ ་ ཚོད་
བཅྱུ ་པ ་ཙམ་ལ་སྐུ ་མགོན ་གཙོ ་བ ོར ་ཕི ་
དིལ ་བཀའ ་བླ ོན ་ ན ོར ་འ ཛིན ་སྒོལ ་མ ་
མཆོག་དང་། ཕི་དལི་དུང་འཕར་རྣམ་
རྒྱལ་ཚེ་དབང་ལགས། ཕི་དལི་འཛིན་
སྐོང་འགན་འཛིན་དུང་འཕར་བཀ་ཤིས་
ཕུན་ཚོགས་ལགས། ཆོས་རིག་དུང་འཕར་
བདདུ་འདལུ་རྡ་ོར་ེལགས། དམིགས་
བསལ་སྐུ་མགནོ་ལ་དྭགས་བདོ་ཁིམ་སླབོ་
གྭའི་དབུ་འཛིན་བསྟན་འཛིན་རབ་བརྟན་

ལགས། གཞན་ཡང་བཞུགས་སྒར་ཁུལ་
གི་གཞུང་ཁོངས་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་
གི་སྐུ་ཚབ་སོགས་ལྷན་ཞུགས་ཐགོ་བདོ་ཀི་
འགམེས་སྟནོ་ཁང་ད་ུབདོ་ཀི་འབྲགོ་པའི་

སྐ ོར ་དུས ་ ཐུང་འགེམས་སྟ ོན ་ ཞིག་དབུ ་
འབདེ་གནང་སོང་། འགམེས་སྟནོ་དབུ་
འབེད་མཛད་སྒའོི་ཐོག་མར་ཕི་དལི་བདོ་
ཀི ་འགེམས་སྟ ོན ་ཁང་གི ་འགན་འཛིན་
བསྟན་འཛིན་སྟབོས་ལྡན་ལགས་ཀིས་བདོ་
ཀི ་འབྲ ོག་པའི ་སྐརོ ་ད ུས་ཐུང་འགེམས་
སྟནོ་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་དང་། ད་ེརསེ་
དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་ལ་དྭགས་བདོ་
ཁིམ་སླབོ ་གྭའི ་དབུ་འཛིན་བསྟན་འཛིན་
རབ་བརྟན་ལགས་ཀིས་བ ོད་ཀི ་འབྲ ོག་

པའི ་སྐ ོར ་ངོ་སྤོད ་གསུང་བཤད་གནང་
རེས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་
ན ོར ་འ ཛིན ་སྒོལ ་མ ་མཆོག ་ གིས ་ཐོག ་
མར་ལ་དྭགས་བ ོད་ཁིམ་སླབོ ་གྭའི ་དགེ ་
ལས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ནས་བདོ་ཀི་འབྲགོ་
པའི་སྐརོ་འགེམས་སྟནོ་གནང་རྒྱྱུ འི ་ཁུར་
བླངས་པར་ཡི་རང་བསྔགས་བརདོ་གནང་
བ་དང་འབྲལེ། སིྤར་འགམེས་སྟནོ་ཁང་
ནི་ཤེས་ཡོན་གི་བསྟི་གནས་ཤིག་ཡིན་པ་
དང་། ཡང་སྒསོ་བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་
ཁང་ནི་བདོ་ཀི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱྱུ ས་དང་། 
བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས། ཆབ་
སིད་ཀི་གནས་བབ། རིག་གཞུང་སུང་
སྐབོ། ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གདགུ་
རྩྱུབ་ཆེ་བའི ་སིད་བྱུས་འོག་བ ོད་ནང་གི་

བདོ་མིའི་དཀའ་ངལ། ཁོར་ཡུག་གཏརོ་
སྐོན་སོགས་ཀི་སྐརོ་ཁབ་བསྒགས་དང་གོ་
རྟགོས་སྤལེ ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞེས་དང་། 
གཞན་ཡང་བདོ་ཀི་འབྲགོ་པའི་སྐརོ་དསུ་
ཐུང་འགེམས་སྟནོ་དང་གཞོན་སྐེས་ཚོའི་
མཉམ་ཞུགས་ཀི་གལ་གནད་དང་འབྲལེ་
ནས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས། བདོ་ནང་
འབྲགོ་པའི་རིག་གཞུང་དང་གོམས་སལོ་
ཐོག་ཉནེ་ཁ་འཕྲད་བཞིན་པའི་སྐབས་ང་
ཚོས་ད ེ་གལ་ཆེན ་པ ོ་བརིྩས་ཏེ་བ ོད ་ ཀི ་
འབྲགོ་པའི་སྐརོ ་འགེམས་སྟནོ་གནང་བ་
ད ེ་ད ུས་དང་འཚམ་པ་ཆགས་ཀི ་འདུག  
ད་ེབཞིན་ལ་དྭགས་བདོ་ཁིམ་ཀིས་གོ་སིྒག་
གནང་བའི་ད ུས་ཐུང་འགེམས་སྟནོ་ནང་
སླབོ་ཕུྲག་ ༢༦ མཉམ་ཞུགས་གནང་

འདགུ་པ་དང་། སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ཀིས་
ད་ོདབིངས་དང་སྤབོས་པ་ལྡན་པའི་ཐོག་
འཁབ་སྟནོ་དང་ད་ོསང་གནང་བ་མཐོང་
དསུ་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབྱུང་། གཞོན་
སྐསེ་རྣམས་ང་ཚོའི་འཐབ་རྩོད། རིག་
ག ཞུང ་ སུང ་སྐོབ ་དང ་རྒྱྱུ ན ་སྐོང ་ཐད ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད། རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གམ་སིྤ་ཚོགས་
ཤིག་གི ་ཁ་ཕོགས་གང་དུ་སྒྱུ ར་དང་མ་
སྒྱུར། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཡར་རྒྱས་ཚད་གཞི་
གང་ལ་སླབེས་མ་སླབེས་ད ེ་དག་ཚང་མ་
གཞོན ་སྐེས ་ལ ་རག་ ལུས ་ ཡོད ་སྟབས།  
དེ་ རིང ་འདིར ་གཞོན ་སྐེས ་ ཀི ་མཉམ ་
ཞུགས་ཚད་མཐོ་པ་ོའདུག་པར་བསྔགས་
བརོད ་ ཞུ ་རྒྱྱུ ་ ཡིན ་ཞེས ་ སོགས ་གསུང ་
རེས་བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་ནང་སིྒག་
བཤོམ་བགིས་པའི ་བ ོད ་ ཀི ་འབྲ ོག ་པའི ་
མཁོ་ཆས་ཁག་ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཨི་ཊ་ལིའ་ིསདི་བླནོ་གསར་པར་དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འད་ིཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༢༥ ཉནི་སབྐས་བཅྱུ་བདནུ་པའ་ིབདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་

མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་
གིས་གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་དང་། བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་

ཏ།ེ གསར་ད་ུབདམས་ཐནོ་བྱུང་བའ་ིཨི་
ཊ་ལིའི་སིད་བླནོ་གསར་པ་བུད་མེད་སིད་
བླནོ ་དང་པོ་ལྕམ་སྐུ ་ཇོར་ཇི ་ཡ་མེ ་ལོ ་ནི ་  
(Giorgia Meloni) མཆོག་ལ་དགའ་བསུའ་ི
འཚམས་འད་ིཞུས་གནང་སོང་།
ད་ེཡང་འཚམས་འཕྲནི་ནང་། ཨི་ཊ་ལིའ་ི
གཞུང་མང་གཉསི་ནས་བདོ་མིའི་འཚེ་མེད་
ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་དང་བདོ་མི་ཚོར་རྒྱབ་
སྐརོ་ཡུན་རིང་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་དང་། ལགྷ་པར་ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་དང་ཨི་ཊ་
ལིའི་མི་མང་ནས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་

རྒྱབ་སྐོར་འབད་བརྩོན་ཤུགས་ཆེ་གནང་
བར་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ཞེས་དང་། 
ད་ེབཞིན་ཁངོ་གི་ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་མངོ་
ཟུང་འབྲལེ་གིས་ཨི་ཊ་ལིའི་མི་མང་གི་རེ་བ་
དང་མངནོ་འདདོ་སོགས་ལས་དནོ་མཐའ་
དག་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན་བཅས་འཁདོ་ཡོད། །
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ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་ལས་བདེ་དགོས་མཁ་ོ
བཞིན། ཟུང་འབྲལེ་དུང་ཆེ་ ༡ དང་། དུང་
གཞནོ་ ༡ ། དུང་གཞནོ་ལས་རོགས་ ༢ 
ལས་ཁུངས་ད་ོདམ་པ་ ༣ ལས་དུང་ ༤ 
གཞནོ་དུང་ ༡ བཅས་བསྡམོས་ལས་བདེ་
གངས་ ༡༢ གསར་འདམེས་ཞུ་གཏན་
འཁལེ་བས། གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱནེ་ཚང་
ཞིང་རང་རེའི་རྩ་དནོ་ཐོག་སི་ཞུའི་ཞབས་
འདགེས་ཞུ་བླ་ོཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦ ཕི་ད་ོཕག་
ཚོད་ ༥ པ་འགངས་མེད་དྭ་ཐགོ་ (online) 
འཚང་སནྙ་འགངེས་འབུལ་ཞུ་དགསོ། 
ཀ༽ ཟུང་འབྲལེ་དུང་ཆེ་ ༡ དང་དུང་
གཞནོ་ ༡ འདམེས་སུྒག་གི་རྒྱྱུགས་ལེན་ཆ་
རྐྱནེ་གཤམ་གསལ། 
༡༽ ཤེས་ཚད། ཤེས་ཚད་ཉུང་མཐར་ཚད་
ལྡན་མཐ་ོསླབོ་ཁང་ཞིག་ནས་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་
ལག་རབ་འབམས་པ་ (Bachelor Degree 
& Marks Card) ཐནོ་པ། ཡང་ན་ལས་
བདེ་འདམེས་ལྷན་ནས་གོང་མཚྱུངས་ངསོ་
ལེན་རྩ་འཛིན་འཕརེ་བའི་ཤེས་ཚད་ལག་
འཁརེ་ངསེ་པར་དགསོ།  
༢༽ ཉམས་མངོ་། ཟུང་དུང་གནས་རིམ་

ཐོག་འདམེས་རྒྱྱུ གས་སུ་ཞུགས་པ་ལ་ད་ེ
སྔནོ་ལས་ཀའ་ིཉམས་མངོ་ལོ་ ༨ བརྒྱད་
དང་། དུང་གཞནོ་གནས་རིམ་ད་ུཉམས་
མངོ་ལོ་ ༤ ལས་མི་ཉུང་བའ་ིཉམས་མངོ་
དགསོ་པ། ཉམས་མངོ་ད་ེབཞིན་ཞརོ་ལས་
མིན་པར་ལས་དསུ་ཆ་ཚང་ཡིན་པ་དགོས། 
༣༽ ལོ་ཚད། ཟུང་དུང་དང་དུང་གཞནོ་ལ་ 
༢༠༢༢།༡༡།༡༦ ཉནི་རང་ལོ་ ༢༡ ལས་མི་
ཉུང་ཞིང་། རང་ལོ་ ༣༥ ལས་མ་བརྒལ་
བ་དགསོ།
ཁ༽ དུང་གཞནོ་ལས་རོགས་ ༢ འདམེས་
སུྒག་གི་རྒྱྱུགས་ལེན་ཆ་རྐྱནེ་གཤམ་གསལ། 
༡༽ ཤེས་ཚད། ཤེས་ཚད་ཉུང་མཐར་ཚད་
ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་ཞིག་ནས་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་
རབ་འབམས་པ་ (Bachelor Degree & 
Marks Card) ཐནོ་པའམ། ཡང་ལས་
བདེ་འདམེས་ལྷན་ནས་གོང་མཚྱུངས་ངསོ་
ལེན་རྩ་འཛིན་འཕརེ་བའི་ཤེས་ཚད་ལག་
འཁརེ་ཡོད་པ་དགསོ།  
༣༽ ལོ་ཚད། ༢༠༢༢།༡༡།༡༦ ཉནི་རང་ལོ་ 
༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་། རང་ལོ་ ༣༥ ལས་
མ་བརྒལ་བ་དགསོ།
ག༽ ལས་ཁུངས་ད་ོདམ་པ་ ༣ དང་ལས་
དུང་ ༤ བཅས་བསྡམོས་ལས་བདེ་གངས་ 

༧ འདམེས་སུྒག་གི་རྒྱྱུགས་ལེན་ཆ་རྐྱནེ་
གཤམ་གསལ། 
༡༽ ཤེས་ཚད། ཤེས་ཚད་ཉུང་མཐར་ཚད་
ལྡན་མཐ་ོསླབོ་ཞིག་ནས་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་ལག་
རབ་འབམས་པ་ (Bachelor Degree & 
Marks Card) ཐནོ་པའམ། ཡང་ན་ད་ེདང་
མཉམ་པའི་ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་
ནས་ངོས་ལེན་རྩ་འཛིན་འཕརེ་བའི་ཤེས་
ཚད་ལག་འཁརེ་ཡོད་པ་དགསོ།  
༢༽ ལོ་ཚད། ༢༠༢༢།༡༡།༡༦ ཉནི་རང་ལོ་ 
༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་། རང་ལོ་ ༤༠ ལས་
མ་བརྒལ་བ་དགསོ།
ང༽ གཞནོ་དུང་ལས་བདེ་ ༡ འདམེས་
སུྒག་གི་རྒྱྱུགས་ལེན་ཆ་རྐྱནེ་གཤམ་གསལ། 
༡༽ ཤེས་ཚད། ཤེས་ཚད་ཉུང་མཐར་འཛིན་
རིམ་བཅྱུ་གཉསི་ (Class XII passed 
Degree & Marks Card) ཐནོ་པའ་ིལག་
འཁརེ་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་ད་ེདང་མཉམ་
པའི་ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ནས་
ངོས་ལེན་རྩ་འཛིན་འཕརེ་བའི་ཤེས་ཚད་
ལག་འཁརེ་ཡོད་པ་དགསོ།  
༢༽ ལོ་ཚད། ༢༠༢༢།༡༡།༡༦ ཉནི་རང་ལོ་ 
༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་། རང་ལོ་ ༤༠ ལས་
མ་བརྒལ་བ་དགསོ།

གོང་གསལ་གནས་རིམ་སོ་སོར་འདམེས་
སུྒག་ཆ་རྐྱེན་ཐོག་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་
རྣམས་ངསེ་པར་ཚང་དགསོ།
༣༽  རྒྱྱུགས་གཞི། བདོ་ཨིན་གཉསི་ཀི་
སྐད་ཡིག་ཀི་འབྲི་རྒྱྱུ གས་དང་ངག་རྒྱྱུ གས་
ལེན་རྒྱྱུ །
༤༽  རྒྱྱུགས་འཕྲདོ་པར། རྒྱྱུགས་གཞི་བདོ་
ཨིན་གཉསི་སོ་སོར་ཉུང་མཐའ་ིབརྒྱ་ཆ་ ༥༠ 
ཐམ་པ་ལོན་པ་དགསོ།
༥༽ དངྭ་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀི་
ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་། གཉསི་པ། འབུལ་
འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་མཐའ་མའི་ང་ོ
བཤུས།
༦༽ ཁམིས་མཐུན་སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་ 
(Birth Certificate) གི་ང་ོབཤུས།
༧༽ བདོ་མིའ་ིསིྒག་གཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བདོ་སྨན་ཁང་
ཡོད་ན་དང་། ད་ེམིན་སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་
གང་རུང་ནས་ནད་གཅོང་དང་འགོས་ནད་
རིགས་མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་
ཡིན་པའི་སནྨ་པའི་ངསོ་སྦརོ་ཁ་གསར་སྟངེ་
རང་ཉདི་ཀི་འད་པར་མཉམ་སྦར་ཐགོ་སནྨ་
པའ་ིལས་དམ་དང་། ས་རྟགས་འཁདོ་པ་ང་ོ
མ། 

༨༽ འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ནས་བ་སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའི་ངསོ་སྦརོ་ 
(Character Certificate) ང་ོམ།
འཚང་སྙན ་འབུལ ་མཁན་རྣམས་ནས་
གཤམ་གསལ་དྭ་མཐུད་ནང་ཡོད་འཚང་
སྙན ་འགེངས་ཤོག་ཞིབ་བཀང་གིས་ཕི ་
ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦ ནང་
ཚྱུན་དྭ་ཐགོ་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགསོ། དསུ་
བཀག་རསེ་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབརོ་རིགས་
རིྩས་མེད་ཡིན། དསུ་ཐགོ་འགངེས་ཤོག་
འབོར་བ་ཆ་ཚང་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་
ཆྱུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲལེ་འསོ་ཆོས་
ཚང་བ་ཚོར་ཡིག་རྒྱྱུགས་གཏངོ་སདླ་སབྐས་
མཚམས་འབདོ་བརྡ་གཏང་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀི་
གསལ་བསྒགས་སུ། ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོ
ལནྷ་ཁང་ནས་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༧ 
ལ།།                                                                                                                                         
Secretary
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Gangchen Kyishong, Dharamsa-
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ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།

ཚོང་ཁང་བགོས་གཏངོ་གསལ་བསྒགས།

༄༅། །བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིྤ་
ཁབ་རིྩས་ཞིབ་ལས་ཁང་ཆེད་དམིགས་
བཀར་ལས་བེད་ལས་ཁུངས་ད་ོདམ་པའི་
ས་མིག་གསུམ་དང་། བལ་ཡུལ་རིྩས་
ཞིབ ་ཡན ་ལག་ལས་ ཁུངས་ ཆེད ་ལས་
དུང་ས་མིག་གཅིག་བཅས་ཀི་ཐོག་ལས་
བེད ་གསར་འདེམས ་ཁ ་སྐ ོང ་ ཞུ ་རྒྱྱུ ར ། 
འོས་ཆོས་ཚང་ཞིང་སི་ཞུའི་ལས་བེད་ད་ུ
ཞབས་འདགེས་ཞུ་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦ ཕི་
ད་ོཕག་ཚོད་ ༥ འགངས་མེད་དྭ་ཐགོ་
འཚང་སྙན་འབུལ་གནང་དགོས་རྒྱྱུ ། བལ་
ཡུལ་རིྩས་ཞིབ་ཡན་ལག་གི་ལས་དུང་ས་
མིག་ད་ེབཞིན་བལ་ཡུལ་གནས་སྡདོ་བདོ་
མི་ཁོ་ནའི་ཆེད་ད་ུཡིན་པས་འཚང་རྒྱྱུ གས་
ནང་མཉམ་བཞུགས་གནང་མཁན་རྣམས་

༄༅། །བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་
སིད ་ལས་ ཁུངས་ནས་དྷ ་ས ་ མེག ་གྷན ་
དུ་རྟནེ ་གཞི་བེད་པའི ་ས ་ེལེན་ཁང་རྙིང་
པའི ་འོག་ཐོག་ཏུ ་ཚོང་ཁང་གཅིག་ཡོད་
པ་རང་རིགས་སིྤ ་སྒརེ ་ སུ ་རུང ་ལ་རིན་
ཚད་འགན་བསྡུར ་གི ་ལམ་ནས་གཉིས་
མོས་ཆོད་གན་ཐོག་བ ོགས་གཏོང་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ལགས་ན། གཤམ་གསལ་ཚོང་ཁང་
བགོས་ལེན་ཞུ་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༢༢།༡༡།༣༠ འགངས་མེད་འདི་ག་

ཚོང་ཁང་གི་རྒྱ་ཁནོ་གུ་བཞི་མ་ཞིབ་གསལ་ལརྟ་ཡིན།

བལ་ཡུལ་ཁུལ་དུ་གནས་སྡདོ ་བ་མཁན་
ངསེ་པར་ཡིན་དགོས།
སིྤ ་ཁབ་རིྩས་ཞིབ ་ལས་ཁང་ཆེད་ལས་
དའོི་ས་མིག་ ༣ དང་བལ་ཡུལ་རིྩས་
ཞིབ་ཡན་ལག་གི་ལས་དུང་ས་མིག་ ༡ 
འདེམས་སུྒག་ཆེད་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་
གཤམ་གསལ།
༡) ཤེས་ཚད། ཚད་ལྡན་མཐ་ོསླབོ་ཞིག་
ནས་རིྩས་རིག་ཐོག་ཉ་ེབའི ་གཙྱུག་ལག་
རབ་འབམས་པ་ (B.Com)  ཐནོ་
པའམ། ཡང་ན་ད་ེདང་མཉམ་པའི་ཤེས་
ཚད་ལག་འཁརེ་ངསེ་པར་དགོས།
༢) ལོ་ཚད། ༢༠༢༢།༡༡།༡༦  ཉནི་རང་
ལོ་ ༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་།  ༤༠ ལས་
མ་བརྒལ་བ་དགོས།
༣) རྒྱྱུ གས་གཞི།   བདོ་ཡིག་དང་།  

ཨིན་ཡིག རིྩས་རིག་བཅས་སླབོ་ཚན་
གསུམ་ཐགོ་འབྲི་རྒྱྱུ གས་དང་།  བདོ་སྐད་
དང་། ཨིན་སྐད་གཉསི་ཐགོ་ངག་རྒྱྱུ གས་
ལེན་རྒྱྱུ །
༤༽ འདམེས་རྒྱྱུ གས་འཕྲདོ་པར་རིྩས་
རིག་སླབོ་ཚན་དརེ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠% 
དང་། བདོ་ཨིན་སླབོ་ཚན་སོ་ སོར་བརྒྱ་
ཆ་ ༣༣% རེ་བཅས་ལོན་དགོས་པ་ཡིན།
༥༽ དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་
ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་། གཉསི་པ། 
འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་མཐའ་
མའི་ང་ོབཤུས།
༦༽ ཁིམས་མཐུན་སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་ 
(Birth Certificate) གི་ང་ོབཤུས།
༧༽ བདོ་མིའི་སིྒག་གཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་
བསྟ ེན ་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བ ོད ་

སྨན་ཁང་ཡོད་ན་དང་། ད་ེམིན་སྨན་ཁང་
ཚད་ལྡན་གང་རུང་ནས་ནད་གཅོང་དང་
འགོས ་ནད་ རིགས་མེད ་པར་གཟུགས་
བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་སྨན་པའི་ངོས་
སྦརོ་ (Medical Certificate) ཁ་
གསར་སྟངེ་རང་ཉིད་ཀི་འད་པར་མཉམ་
སྦར ་ཐོག ་ སྨ ན ་ པའི ་ ལས ་ དམ ་ དང ་ །  
ས་རྟགས་འཁོད་པ་ང་ོམ། 
༨༽ འབྲལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ནས་བ་སྤདོ་ཐལ་སྐནོ་མེད་པའི་ངསོ་སྦརོ་
(Character Certificate) ང་ོམ།
འཚང་སྙན ་འབུལ ་མཁན་རྣམས་ནས་
གཤམ་གསལ་དྭ་མཐུད་ནང་ཡོད་འཚང་
སྙན་འགེངས་ཤོག་ཞིབ་བཀང་གིས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦ ནང་ཚྱུན་དྭ་
ཐགོ་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས། དསུ་བཀག་

རེས་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབོར་རིགས་རིྩས་
མེད་ཡིན། དསུ་ཐགོ་འགེངས་ཤོག་
འབོར་བ་ཆ་ཚང་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་
ཆྱུང ་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་འོས་
ཆོས་ཚང་བ་ཚོར་ཡིག་རྒྱྱུ གས་གཏངོ་སླད་
སྐབས ་མཚམས་འབོད ་བརྡ ་གཏང་རྒྱྱུ ་
བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ། ལས་བདེ་
འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ནས་ ༢༠༢༢ ཟླ་ 
༡༠ ཚེས་ ༢༧ ལ།། 
Secretary
Public Service Commission
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong  
Dharamsala-176215
Distt.Kangra(H.P)
Email:psc@tibet.net

ནང་སིད་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ ་སྙན་འབུལ་
ཟིན་པ་དགོས།དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།
༡༽ བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་དྭང་བླངས་
དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་གཙང་ ཕུལ ་
ཟིན་པས་དཔྱ་དབེ་ངོ་བཤུས།
༢༽ བགོས་མའི་དསུ་ཡུན་རིང་ནང་
ཤུ ག ས ་ ད ང ་ བ ར ་ གླ ་ ག ཏོང ་ རི ག ས ་
གཏན་ནས་མི་ཆོག

༣༽ ཞིབ་ཕྲའི་ཆ་རྐྱེན་གཉིས་མོས་གན་
ཡིག་གཞིར་བཟུང་རྩ་འཛིན་ལག་བསྟར་
བ་རྒྱྱུ །
ཚོང་ཁང་གི ་ཟླ་རེའི ་བ ོགས་རིན་དམའ་
མཐར་ཚད་གཞི་གོང་གསལ་ལྟར་ཡིན། 
འོན་ཀང་ད ོ་བདག་སོ ་སོས་འཚང་སྙན་
འ བུལ ་ སྐབས ་ བ ོགས ་ རི ན ་མཐོ ་ ཤོས ་
འབུལ་ཐབས་ཇི ་ཡོད་ཁ་གསལ་འགོད་

ཐོ ག ་ འ བྲེལ ་ ག ཏུ གས ་ ཁ ་ པ ར ་ ཨང ་
གངས་བཅས་བཀོད ་ཏ ེ་ནང་སིད ་ལས་
ཁུངས་སུ ་དུས ་བཀག་ནང་ཚྱུད ་འབུལ་
འབོར་ཟིན་པ་དགོས། ཚོང་ཁང་རེ་
རེ འི ་ བ ོག ས ་ རི ན ་ མ ཐོ ་ ཤོ ས ་ འ བུ ལ ་
མཁན ་ སུ ་བྱུ ང ་ད ེར ་བ ོགས ་གཏོང ་བ ་
རྒྱྱུ འི་གསལ་བསྒགས་དང་སྦྲགས་བགོས་
གཏོང་གི ་ད ུས་ཡུན་དང་གཞན་ཆ་རྐྱེན་
འཁོ ད ་ པའི ་ གཉིས ་ མོས ་ གན ་ འཇོག ་
གནང ་རྒྱྱུ ་ བཅས ་ ཀི ་གསལ ་བསྒགས ་

སུ། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༧  ལ།།

བོད་མྙིའྙི་རང་དབང་གསར་ཤོག་གྙི་སྒྲ་ལྡན་གསར་

འགྱུར་ Spotify བཀོལ་སྤོད་མཉེན་ཆས་  

(Tibetan Freedom) ཞེས་པའྙི་མཚན་བྱང་

འོག་གསན་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།
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པ་དང་སླབོ ་ཕུྲག་རྣམས་ནས་ལུས་རྩལ་
གཟགིས་འབུལ། སླབོ་ཕུྲག་དང་ལས་བདེ་
རྣམས་ནས་མཉམ་གཞས་དང་འཁབ་གཞས་
གཟིགས་འབུལ་ཞུས་གུབ་རེས་སྐུ ་མགནོ་
མགནོ་གཙོ་བ་ོ༸སྐབས་མགནོ་༸གངོ་མ་ཁ་ི
ཆེན་རྡ ོ་རེ་འཆང་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་
གི ་ དུག་ཅྱུའི ་ད ུས་
དབེ་དང་ཕྲངེ་རིང་
འཇིགས་མེད་སུམ་
རྩེན་དབང་པའོི་སྐུ་
ཚེའི ་ལོ ་རྒྱྱུ ས་དཔེ་
ད ེབ ་ ད བུ ་ འབེད ་
གནང་། ད་ེརསེ་
དམིགས་བསལ་སྐུ་
མགནོ་ཨུཏྟར་ཁནྜ་
མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་
སུ་བ་ྷཤཱི་ཀུ་མར་ལགས་དང་། དཔལ་ལནྡ་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་
པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།  
སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོཆེན་
པ་ོམཆོག་བདོ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བལོ་ད་ུ
ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་རསེ་མ་སུ་རིར་བཞུགས་

ཚོགས་པ་ཁག་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་
འབུས་ཞུས་པའི་སྐབས་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་གིས་དགུང་ལོ་བཅྱུ་ཕྲག་གཉསི་ལགྷ་
རིང་བཞུགས་རྒྱྱུའ་ིཞལ་བཞསེ་གནང་ཡོད་པ། 
གཙོ་བ་ོབ་ླམ་དང་སླབོ་མའི་དབར་དམ་ཚིག་

གཙང་མ་དགོས་པ་
དང་། དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གི་
ངསོ་ནས་མུ་མཐུད་
ཧུ ར ་ ཐག ་ འབད ་
ཐག ་ གིས ་ཞབས ་
འདགེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་
ཞིང་། བདོ་མི་མང་
ཚོགས ་ནས ་ཀང ་
ཧུར་ཐག་གིས་ཕག་
ལས་གནང་དགསོ་པ།  
ལོ་ལརྟ་སླབོ་མ་ཚོས་

༸སྐབས་མགནོ་༸གངོ་མ་ཁ་ིཆེན་རྡ་ོར་ེའཆང་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཇལ་ཁ་དང་ལམ་སྟནོ་ཞུ་
དགསོ་པའ་ིགལ་གནད་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད། ད་ེརསེ་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་
གི་དག་ེལས་ཡོངས་ནས་སྐ་ུམགནོ་མགནོ་གཙོ་
བ་ོ༸སྐབས་མགོན་༸གོང་མ་ཁི་ཆེན་རྡ་ོར་ེ
འཆང་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིཞུ་
རྟནེ་དང་། དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་

དཔལ་ས་སྐ་༸སྐབས་མགནོ་༸གངོ་མ་ཁ་ིཆེན་རྡ་ོར་ེའཆང་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༢༧ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོརཱཇ་པུར་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་
པའི་དཔལ་ས་སྐ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གྭ་ཆེན་མོ་
རུ་དཔལ་ས་སྐ་༸སྐབས་མགོན་༸གོང་མ་
ཁི་ཆེན་རྡ་ོར་ེའཆང་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཞབས་
པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་བརྟན་སླད་བརྟན་
བཞུགས་བསྟར་འབུལ་གི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་
ཡོད་པ་དང་། སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་དང་། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་
པ་ཚེ་རིང་མཆོག བཀའ་ཟུར་ཁག་གཅིག 
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཁག་གཅིག རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་འཇམ་
དབངས་ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། ཆོས་
རིག་དུང་ཆེ་འཆི་མེད་ཚེ་དབངས་ལགས། 
ད་ེབཞིན་གཞུང་དང་གཞུང་ཁངོས་མིན་པའི་
ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་སོགས་ཕབེས་ཡོད། 
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོདཔལ་ས་
སྐ་༸སྐབས་མགོན་༸གོང་མ་ཁི་ཆེན་རྡ་ོར་ེ
འཆང་ཆེན་པ་ོམཆོག་དཔལ་ས་སྐ་མཐ་ོརིམ་
སླབོ་གྭ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་ཁང་ད་ུསྤསོ་སསེ་
མདནུ་བསུ་རསེ་༸སྐབས་མགོན་༸གོང་མ་
ཁི་འཛིན་ཞེ་གཉིས་པ་མཆོག་གིས་མཎྜལ་
ལགྗས་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་༸སྐབས་
མགོན་༸གོང་མ་ཁི་འཛིན་ཞེ་གསུམ་པ་

མཆོག་གིས་སྐ།ུ གསུང་། ཐུགས། ཡོན་
ཏན། འཕྲནི་ལས་ཀི་རྟནེ་བཅས་ཕུལ།
ད་ེརསེ་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་
འཕལེ་མཆོག་དང་། བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག བཀའ་ཟུར་ཁག་གཅིག བདོ་
མི ་ མང ་ སིྤ ་ འ ཐུ ས ་
ཁག་གཅིག རྒྱ་གར་
གོས ་ ཚོ ག ས ་ འོ ག ་
མའི་འཐུས་མི་འཇམ་
དབངས་ཚེ་རིང་རྣམ་
རྒྱལ་ལགས། ཆོས་
རིག་དུང་ཆེ་འཆི་མེད་
ཚེ ་དབངས་ལགས། 
ད་ེབཞིན་གཞུང་དང་
གཞུང ་ཁོངས ་ མིན ་
པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་སོགས་ནས་
རྟནེ་གསུམ་ཕུལ་གུབ་མཚམས་༸སྐབས་
མཆོག་འཁདོ་གདངུ་ཨ་བ་ིཀ་ིཏ་བཛྲ་མཆོག་
གིས་ཞལ་བཞེས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་
དང་། ༸སྐབས་མཆོག་འཁནོ་གདངུ་ཨ་
སངྒ་བཛྲ་མཆོག་གིས་གཏང་རག་གི་མཎྜལ། 
༸སྐབས་མཆོག་འཁོན་གདངུ་ངརོ་ཀླུ་ལྡངི་
མཁན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སིད་ས་
བདནུ་ཕུལ། ད་ེནས་དཔལ་ས་སྐ་༸སྐབས་

མགནོ་༸གངོ་མ་ཁ་ིཆེན་རྡ་ོར་ེའཆང་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། སངས་
རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་རིན་པ་ོཆེ་ཡུན་རིང་གནས་
དགསོ་པ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། སངས་རྒྱས་
ཀི་བསྟན་པ་རིན་པ ོ་ཆེ ་ཡུན་རིང་གནས་
པར་བསྟན་འཛིན་གི་སྐསེ་བུ་ཐམས་ཅད་སྐུ་
ཚེ་ཡུན་རིང་བརྟན་དགོས་ཡོད་པས་བརྟན་

བཞུགས་གནང་ཡོད། གཙོ་བ་ོསིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དང་། སིྤར་བསྟན་པ་སིྤ་དང་ལགྷ་པར་ང་
ཚོར་བཀའ་དནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ངོར་ཀླུ ་ལྡིང་
མཁན་ཆེན་རྡ་ོར་ེའཆང་རྣམ་པ་གཉསི་ཀིས་
དབུས་པའི་བསྟན་འཛིན་གི་སྐསེ་བུ་ཐམས་
ཅད་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བསྐལ་བ་རྒྱ་མཚོར་
བརྟན་ཅིང་ཐུགས་ཀི་བཞེད་དགོངས་མཐའ་
དག་འགགེས་མེད་ལྷུན་གིས་འགུབ་པའི་བསྔ་ོ

བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་རེས་༸སྐབས་མཆོག་བཅོ་བརྒྱད་ཁི་
ཆེན་མཆོག་གིས་བཀ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ཕུལ་
ཏ་ེཉིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་བར་མཚམས་
བཞག་གནང་སོང་། ཉནི་རྒྱབ་དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་སེ་ལ་ཀུའི་བདོ་ཁིམ་སླབོ་
གྭར་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕབེས་ཏ་ེགསུང་

བཤད་གནང་ཡོད་པ་
དང་། སབྐས་དརེ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་
མཆོག་གིས་སེ་ལ་ཀུའ་ི
བདོ་ཁིམ་སླབོ་ག་ྭདང་། 
དའེི་ཁབ་ཁོངས་ལས་
རིགས ་སླ ོབ ་གཉ ེར ་
ཁ ང ་ གི ་ ད གེ ་ ལས ་
སླ ོབ ་ ཕུྲག་ཡོངས་ལ་
དི ་ བ ་ དིས ་ལན ་ གི ་

ལམ་ནས་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་གཅོ་
བ་ོབཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སླབོ་གྭ་ཁག་ཏུ་སླབོ་
ཕུྲག་གི་གངས་ཀ་ཉུང་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད་
པ་དང་། ཉུང་ད་ུཕིན་པའ་ིརྒྱྱུ ་རྐྱནེ་གཙོ་བ་ོ
ནི་བདོ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་མཁན་ཉུང་
ད་ུཕིན་པ་དང་། བདོ་མི་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་
ཁག་ཏུ་གཞིས་སྤ་ོབས་པ། ཕུྲ་གུའ་ིསྐསེ་
ཚད་ཉུང་ད་ུཕིན་པ་སོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་
བཙན་བལོ་ད་ུབདོ་པའི་སླབོ་ཕུྲག་གི་གངས་

ཚད་ཉུང་ད་ུཕིན་ཡོད་སྟབས། བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་སླབོ་གྭ་ཁག་གཅིག་ཟླ་སིྒལ་གཏངོ་
དགོས་པའི་གལ་གནད་སྐརོ་གསུངས་ཡོད། 
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ནས་བདོ་དནོ་སྐརོ་ད་ོ
སང་དང་། བདོ་ནང་གི་གནས་ཚྱུལ་ཤེས་
རྟགོས་དགསོ་པ། ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་ལོ་རྒྱྱུས་
ཤེས་དགོས་པའི་གལ་གནད་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས། ཕགོས་མཚྱུངས་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས། བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་པའི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ཕ་མ་དང་
ཁ་བྲལ་བཅྱུག་སྟ་ེགཏན་འཇགས་སླབོ་ཁག་
ཏུ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པའི་སྐརོ་དང་།  
སླབོ་ཕུྲག་ཚོས་སོ་སོའི་ལས་འགན་གང་ཡིན་
ངོ་འཕྲདོ་པ་བས་ཏ་ེསླབོ་སྦོང་སྦང་དགོས་
པ་དང་། སླབོ་ཡོན་གནང་ཕགོས་ལ་བསྐར་
ཞིབ་བས་ཏ་ེདགོས་ངེས་ཅན་གི་སླབོ་ཕུྲག་
ཚོར་སླབོ་ཡོན་སརྤ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ། དཀའ་ངལ་
ཞིག་འཕྲད་སྐབས་དཀའ་ངལ་ད་ེགོ་སྐབས་
ལ་བསྒྱུ ར་ཐབས་གནང་དགོས་པའི་གལ་
གནད་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད་པ་བཅས། །

མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་དབུ་བརྙསེ་ནས་རབ་བྱུང་གཅིག་འཁརོ་བའ་ིདགའ་སྟནོ་གི་མཛད་སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ངང་ཚོགས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༠ 
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོམ་སུ་རི་བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡ་ེསླབོ་
གའྭ་ིརྩདེ་ཐང་ད་ུམ་སུ་རི་བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡ་ེསླབོ་
གྭ་དབུ་བརྙསེ་ནས་རབ་བྱུང་གཅིག་འཁོར་
བའ་ིདགའ་སྟནོ་གི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་ཡོད།
ད་ེཡང་དགའ་སྟནོ་གི་མཛད་སྒརོ་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བ་ོ༸སྐབས་མགོན་༸གོང་མ་ཁི་ཆེན་
རྡ་ོར་ེའཆང་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་། སྐ་ུམགནོ་
ད་ུདཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་
མཆོག ཆེ་བསྟདོ་སྐ་ུམགནོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག བཀའ་ཟུར་འབྲངོ་ཆྱུང་དངསོ་
གུབ་མཆོག ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་འཇིགས་མེད་
རྣམ་རྒྱལ་ལགས། དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་
ཨུཏྟར་ཁན་ྜམངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་དུང་ཆེ་ཟུར་པ་
སྐ་ུཞབས་སུ་བ་ྷཤཱི་ཀུ་མར་ལགས། སྡ་ེར་ལྡནུ་
ས་གནས་འག་ོའཛིན་དནོ་གུབ་རྒྱལ་པ་ོལགས། 
ད་ེབཞིན་མ་སུ་རི་བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡའེི་འགན་
འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་སོགས་ཕབེས་
ཡོད། མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་མར་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་
སླབོ་ག་ྭཁག་གི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ནས་རུ་སིྒག་
སྤན་བསྟར་ཞུས་གུབ་མཚམས་མ་སུ་རི་བདོ་
ཁིམ་གི་དུང་ཆེ་དག་ེའདནུ་རིན་ཆེན་ལགས་
ཀིས་ཕབེས་བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་།  
ད་ེནས་རྔ་གླངི་ར་ུཁག་ནས་རྔ་རོལ་གི་མཆོད་

གནང་མཛད་པ་དང་། ད་ེནས་མགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་རྡ་སར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ཏ་ེ
བཞུགས་མུས་ཡིན་པ། ད་ེས་ྔཨ་མ་ཕྲངེ་རིང་
རིན་ཆེན་སྒལོ་མ་ལགས་དང་། མ་སུ་རི་བདོ་
ཕུྲག་ཁིམ་སྡའེི་ལས་བདེ་མི་རབས་རྒན་པ་

རྣམས་ཀིས་བླསོ་བཏང་གིས་སྐུ་ལས་བསྐནོ་
པར་བརྟནེ་ད་ཆ་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་ཚགས་
ཚྱུད་བྱུང་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་དང་། གཞན་
ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས། བདོ་
མི་ཚོས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་བསུྒབ་པར་རེ་བ་བརླག་
ཏུ་འཇུག་རྒྱྱུ ་མེད་པ་དང་། མི་རབས་གསར་
པ་རྣམས་ཀིས་མུ་མཐུད་འགན་འཁུར་གནང་
དགསོ་པ། ཉ་ེཆར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བདོ་མིའི་

འཕལེ་མཆོག་དང་། དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་
པ་ཚེ་རིང་མཆོག དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་
ཨུཏྟར་ཁན་ྜམངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་དུང་ཆེ་ཟུར་
པ་སྐ་ུཞབས་སུ་བ་ྷཤཱི་ཀུ་མར་ལགས། སུད་སི་
ནརོ་མཛངས་རོགས་ཚོགས་ཀི་ཚེ་རྡརོ་ལགས་
བཅས་ལ་དུག་ཅྱུའ་ིདན་རྟནེ་ཕག་རྟགས་ཕུལ། 
ད་ེནས་༸སྐབས་མགནོ་༸གངོ་མ་ཁི་ཆེན་རྡ་ོ
ར་ེའཆང་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཤད་སུྒབ་ཆོས་
འཕལེ་གླིང་དགོན་ད་ུགསར་བཞེངས་ཞུས་
པའ་ིརྟནེ་གཙོ་ཁག་ལ་རབ་གནས་གནང་ཡོད། 
སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་
འཕལེ་མཆོག་དང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་
ཚེ་རིང་མཆོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ཉནི་རྒྱབ་ཚེ་རིང་སྒལོ་མ་ཚོགས་ཁང་ནང་སྡ་ེ
ར་ལྡནུ་བདོ་སླབོ་ནང་ཁུལ་བདོ་སདྐ་བག་ོགླངེ་
འགན་སྡུར་གནང་སབྐས་མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་
ལ་འགན་སྡརུ་གི་རྒྱ་ཁ་ཐབོ་ཡོད། དཔལ་ལནྡ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་བག་ོགླངེ་འགན་སྡུར་
གི་རྒྱ་ཁ་ཐབོ་མཁན་སླབོ་མ་དང་། མ་སུ་རི་
བདོ་ཁིམ་གི་ལས་བདེ་ཞབས་ལོ་ ༢༠ ཡན་
ལོན་མཁན་ཁག་གཅིག་ལ་ལེགས་གསོའ་ིཕག་
རྟགས་གནང་། དགངོ་ད་ོསླབོ་ག་ྭནས་གཞས་
ས་འཁབ་སྟནོ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་
བཅས།།
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དཔལ་ས་སྐ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་ག་ྭཆེན་མོ་དབུ་བརྙསེ་ནས་བགང་བ་ལ་ྔབཅྱུ་འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༢༨ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོརཱཇ་པུར་ད་ུརྟནེ་གཞི་
བས་པའི་དཔལ་ས་སྐ་མཐོ་རིམ་སླབོ་གྭ་
ཆེན་མོ་དབུ་བརྙསེ་ནས་བགང་བ་ལྔ་བཅྱུ་
འཁོར ་བའི ་ད ུས ་དན་མཛད་སྒ ོ་ ཚོགས་
ཡོད། 
དེ་ཡང་དུས་དན་མཛད་སྒའོི ་ཐོག་མར་
རིགས་ཀི་བདག་པ་ོ༸སྐབས་མགོན་༸གོང་
མ་ཁི ་ ཆེན་རིན་པ ོ་ ཆེ ་མཆོག་གིས་སང་
གསལ་ཞལ་ཕེ་གནང་རེས་ས་ཆེན་སླབོ ་
གྭའི་སླབོ་མ་ཁག་གཅིག་གིས་ལེགས་སྦར་
སྐད ་དུ་འཇམ་དབངས་བསྟ ོད ་པ ་གེར ་
དབངས་ཞུས་པ་དང་། འབུམ་རམས་པ་
བཀ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་བདོ་ཨིན་
ཧིན་གསུམ་སྐད་དུ་བོན་པ་ལེགས་སོའི ་
གསུང་བཤད་གནང་རེས་དཔལ་ས་སྐ་
མཐོ་རིམ་སླབོ་གྭ་ཆེན་མོའི་སླབོ་སིྤ་མཁན་
པོ་འཇམ་དབངས་སིྦན་པ་ལགས་ཀིས་
བདོ་སདྐ་ད་ུམཛད་སྒ་ོང་ོསྤདོ་དང་། མཁན་
སུྤལ་དྭགས་པ ོ་ཞབས་དུང་ལགས་ཀིས་
ཨིན་སྐད་ད་ུམཛད་སྒ་ོངོ་སྤོད་གནང་རེས་
རིགས་ཀི་བདག་པ་ོ༸སྐབས་མགོན་༸གོང་
མ་ཁི ་ ཆེན ་རྡ ོ་རེ་འཆང་ཆེན་པ ོ་མཆོག་
དང་།   དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་བདོ་
མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཀི ་དཔལ་ལྡན ་སིད ་
སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་བཅས་ནས་ལྔ་
བཅྱུའི་རེས་དན་རྩོམ་ཡིག་ཆེད་དབེ་དབུ་
འབདེ་གནང་། ད་ེནས་༸སྐབས་མགོན་
༸གོང་མ་ཁི་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
མཁན་པའོི་མཚན་གནས་ཕག་ཁརེ་བཀའ་
དནི་བསྐངས་པ་དང་། ༸སྐབས་མགོན་
༸གོང་མ་ཁི་འཛིན་ཞེ་གཉིས་པ་རཏྣ་བཛྲ་
མཆོག་གིས་སླབོ་དཔནོ་གི་ཕག་ཁེར་དང་
༸སྐབས་མགོན་༸གོང་མ་ཁི ་འཛིན་ཞེ ་
གསུམ་པ་ཛྙ་ན་བཛྲ་མཆོག་གིས་བཀའ་
བཅྱུ་པའི་ཕག་ཁེར་གནང་གུབ་མཚམས་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་
པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ད་ེརིང་དཔལ་
ས་སྐའི ་མཐོ་ རིམ་སླ ོབ ་གྭ ་ ཆེན ་ མོ ་དབུ ་
བརྙསེ་ནས་བགང་བ་ལྔ་བཅྱུ ་འཁོར་བའི་
དསུ་དན་སུང་བརིྩ་ཞུ་གི་ཡོད། འདས་པའི་
ལོ ་ངོ་ལྔ ་བཅྱུའི ་གནས་སྟངས་ཐོག་གཙོ་
བ་ོ༧སྐབས་མགོན་༸གོང་མ་ཁི་ཆེན་རིན་
པ ོ་ཆེ ་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟནོ་
དང་། ད་ེབཞིན་མཁན་པ་ོཨ་པད་རིན་པ་ོ
ཆེ ་མཆོག་སོགས་ཀིས་ཐུགས་རེའི ་ཐོག་
ནས་རྒྱལ་བསྟན་སིྤ་དང་། བ་ེབྲག་དཔལ་
ལྡན་ས་སྐ་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐོང་སྤལེ་
གསུམ་ཐོག་ཧ་ཅང་གི་བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོ
བསྐངས་དང་སྐོང་བཞིན་པར་ཚང་མར་
བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
རྩ་བའི ་ད་ལྟའི ་ཆར་ང་ཚོ ་ཆབ་སིད་ཀི ་
དཀའ་ངལ་འོག་བདོ་གཞིས་བེས་གཉིས་
སུ ་གནས་དགོས ་པ ་ཆགས་ཡོད ་ ཅིང ་ ། 

ཐགོ་མར་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་དབུ་འཁིད་པའི་བདོ་མི་བརྒྱད་ཁིལྷག་
ཙམ ་བཙན ་བོལ ་དུ་ཐོག ་མར ་ཕེབས ་
འབོར་སྐབས་ངོ་ཤེས་པ་ས་དང་གནམ་
མ་གཏགོས་མེད་པའི་གནས་སྟངས་འོག་

དཀའ ་ངལ ་ ཆེན ་པ ོ་ ཞིག ་འཕྲད ་ ཡོད ་
ནའང་མི ་ཐོག་རྒན་པ་རྣམ་པའི ་བཀའ་
དནི་དང་། རྒྱ་གར་དབུས་དང་མངའ་
སྡའེི་གཞུང་། ལྷག་པར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་
རེའི་བཀའ་དིན་ལ་བརྟནེ་ནས་བདོ་ཟེར་
བ་དརེ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་
དང་། གོམས་གཤིས། ཆོས་ལུགས་སོགས་
ས་འཛོམས་ཡོད་མཁན་གི་མི་རིགས་ཤིག་
ཆགས་ཡོད། རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་
ད་ུཆོས་བརྒྱྱུ ད་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་དགོན་
སྡ་ེཁག་སླར་གསོ་བྱུང་ཐུབ་པ་ད་ེཚོའི་ཐགོ་
བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡིན་ན། ཧ་ལས་པའི་
གུབ་འབྲས་ཆེན་པ་ོཐབོ་པ་ལྟ་བུ་མཐངོ་གི་
ཡོད། ང་ཚོ་བདོ་ནང་དསུ་རབས་བདནུ་པ་
ནས་བཟུང་སྟ།ེ རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་
ནས་བདོ་ནང་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་
དར་འགོ་ཚྱུགས་ཤིང་། ལོ་ང་ོསྟངོ་ཕྲག་ད་ུ
མའི་རིང་སྐབས་དསུ་སོ་སོར་བསྟན་པར་
ཉམས་ཆག་ཕྲན་བུ་ཕིན་ཡོད། འནོ་ཀང་
མུ་མཐུད་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་གནས་
པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད།  ཆོས་
བརྒྱྱུ ད་སོ་སོའི་ངོས་ནས་བསྟན་པ་འཛིན་
སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་། གདན་
ས་ཁག་གསར་འཛུགས་གནང་རྒྱྱུ ། ལྷག་
པར་དཔལ་ལྡན་ས་སྐ་པ་ལྟ་བུར་མཚོན་
པ་ཡིན་ན། འཛམ་གླིང་ཧལི་པ་ོའདིའི་
ཐོག་ལ་༧སྐབས་མགོན་༸གོང་མ་ཁི་ཆེན་
རིན་པ་ོམཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁབ་ཐུབ་
པ་མ་ཟད། ཁོང་ལ་མོས་པ་དང་དད་
གུས་ཞུ་མཁན་སྐེ་བ་ོའབུམ་ཕྲག་མང་པ་ོ
ཆགས་ཐུབ་པ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད། དརེ་
བརྟནེ་བ ོད་ས་ཤོར་བའི ་རེས་ལ་སྟབས་
མི་ལེགས་པའི་གནས་སྟངས་འགོ་ད་ེཚོའི་

ཐོག་ལ་བཟང་ཕོགས་ཀི་གུབ་འབྲས་ཐོན་
པ ་ ཞིག ་ལ ་ངོས ་འཛིན ་བེད ་ ཆོག ་པའི ་
གནས་སྟངས་ཆགས་ཀི་འདགུ དཔལ་
ས་སྐའི་ཁི་འཛིན་རྣམ་པ་རེད། མཐ་ོསླབོ་
འདི་ནས་ཐོན་མཁན་རིན་པ ོ་ཆེ ་རྣམ་པ་
རེད། ཚང་མས་ས་སྐ་པའི་ཆོས་བརྒྱྱུད་

ཙམ་མ་ཡིན་པར། འཛམ་གླིང་འདིའི་
སྟངེ་ནང་བསྟན་སིྤའི་ཐགོ་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་
གསུམ་གནང་རྒྱྱུ ར་ཧ་ལས་པའི་ཕག་ལས་
ཡག་པ་ོགནང་འདགུ་པར་བཀའ་དནི་རསེ་
དན་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞེས་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་རསེ་རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་འཇམ་དབངས་
ཚེ ་ རིང ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀིས ་གསུང ་
བཤད་གནང་། ད་ེརསེ་དམིགས་བསལ་
སྐུ་མགནོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་སྐབས་གཙོ་བ ོ་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་
༸སྐབས་མགོན་༸གོང་མ་ཁི་ཆེན་རྡ་ོརེ་
འཆང་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བསྟན་བདག་བླ་
ཆེན་རྣམ་པས་སྐུ ་ལས་བསྐོན་པར་བརྟནེ་
བདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསྟན་རྒྱ་གར་ནང་སླར་
གསོ ་གནང ་ ཐུབ ་ ཡོད ་པའི ་སྐ ོར ་དང ་ །  
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་རྩ་གཏོར་གི་སིད་བྱུས་ཁ་
ལ་གཡར་ནས་དམ་བསྒགས་དང་། བདོ་
ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག  
ང་ོབ་ོདང་བཅས་པ་རྩ་གཏརོ་གི་སིད་བྱུས་
ལག་བསྟར་བས་དང་བེད ་བཞིན་ཡོད་
པ། བདོ་ཀི་དགོན་སྡ་ེཁག་ནས་ཧི་མ་ལ་
ཡ་རི་རྒྱྱུ ད་ཀི་གྭ་བཙྱུན་རྣམས་ལ་སླབོ་སྦངོ་
གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། མ་འངོས་པར་ད་ེ
ལྟར་རྒྱྱུ ན་གནས་ཡོང་བར་ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་
རྒྱྱུ ད་ཀི་མངའ་སྡའེི་གཞུང་སོ་སོ་ནས་བདོ་
ཀི་དགོན་སྡ་ེཁག་ལ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་
རམ་གནང་ཐུབ་པའི་རེ་བ་རྒྱག་གི་ཡོད་
སྐརོ་གསུངས། གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་སླབོ ་སྦོང་གཅིག་
པུའི་ཕན་མི་ཐོགས་པར་གཙོ་བ་ོལག་ལེན་

གནང་དགོས་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐོང་མཆོག་སྒརེ ་ངོས་ནས་ལས་དོན་ག་
རེ་བསུྒབ་དགོས་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་གཙོ་
བ་ོསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པའི་
ལས་དནོ་བསུྒབ་རྒྱྱུ འི་ཆོད་སེམས་བརྟན་

པ ོ་ ཡོད ་སྐ ོར ་ སོགས ་ ཀི ་ག སུང ་བཤད ་
གནང་རེས་༸སྐབས་མགོན་༸གོང་མ་ཁི་
འཛིན་ཞེ ་གསུམ་པ་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་བ་དང་འབྲལེ་སིྦན་བདག་
རྣམ ་པར ་ ཐུགས ་རེ ་ ལེགས ་འ བུལ ་ གི ་
དན་རྟནེ་ཕག་རྟགས་གནང་། ད་ེརསེ་
༸སྐབས་མགོན་༸གོང་མ་ཁི་ཆེན་རྡ་ོརེ་
འཆང་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས། ཆོས་ཁས་
ལེན ་མཁན ་དང ་ཁས ་ མི ་ ལེན ་མཁན།  
ད་ེབཞིན་འབུ་སིན་ཕྲ་མོ་སོགས་ཚང་མས་
བད་ེསིྐད་འདདོ་ཀི་ཡོད། བད་ེསིྐད་དངསོ་
གནས་དེ་ཆོས་ཀི ་བསླབ་བའི ་ཐོག་ནས་
ཡོང་གི་ཡོད། ཐགོ་མར་བཙན་བལོ་ད་ུ
ཕབེས་དསུ་ས་དང་གནམ་མ་གཏགོས་ངོ་
ཤེས་མེད་པའི་སྐབས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་གི་འགོ་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༢ ལོར་
བཤད་གྭ་བཙྱུགས་པ་དང་། སླབོ་གཉརེ་
བ་རྣམས་ནས་སླབོ ་སྦོང་བེད་དགོས་པ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ། མུ་མཐུད་
ཚང་མས་ཐོས་བསམ་འཆད་ཉན་གནང་
དགོས་པ ་ སོགས་ཀི ་བཀའ་སླ ོབ ་གནང་
རེས་སྐུ ་མགོན་གཙོ ་བ ོ་རྒྱ་གར་རྒྱ་གར་
ད བུས ་ ཤེས ་ རིག ་དང ་ ཕི ་འབྲ ེལ ་བླ ོན ་
ཆེན་གཞོན་པ་ལྕམ་སྐུ ་ མེ ་ ནཱག་ཤི ་ལེ ་ ཁི ་  
(Mrs. Meenakshi Lekhi) མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་། ༸སྐབས་
མགོན་༸གོང་མ་ཁི་ཆེན་རྡ་ོར་ེའཆང་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་སྐུ ་མགོན་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་
དབུས་ཤེས་རིག་དང་ཕི་འབྲལེ་བླནོ་ཆེན་
གཞོན་པ་ལྕམ་སྐུ ་མེ་ནཱག་ཤི་ལེ་ཁི་མཆོག་
དང་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་
མི ་འཇམ་དབངས་ ཚེ ་ རིང ་རྣམ ་རྒྱལ་
ལགས། དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་

འཕལེ་མཆོག དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་
བ ོད ་ མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཀི ་དཔལ་ལྡན ་
སིད་སྐོང་སྤནེ ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་སོགས་
ལ་བཀའ་དནི་རེས་དན་གི་དན་རྟནེ་ཕག་
རྟགས་གནང་།
མཐར་བམས་ཆེན་ལྷ་ཁང་གི་དབུ་འཛིན་
བླ་མ་བཀ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀིས་
བདོ་ཨིན་ཧིན་གསུམ་གི་སྐད་ད་ུཐུགས་རེ་
ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་རེས་རིགས་
ཀི ་བདག་པོ་༸སྐབས་མགོན་༸གོང་མ་
ཁི་ཆེན་རྡ་ོརེ་འཆང་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།  
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་དབུས་ཤེས་རིག་
དང་ཕི་འབྲལེ་བླནོ་ཆེན་གཞོན་པ་ལྕམ་སྐུ་
མེ་ནཱག་ཤི་ལེ་ཁི་མཆོག དམིགས་བསལ་
སྐུ ་ མགོན ་བ ོད ་ མིའི ་ སིྒག ་འ ཛུགས ་ ཀི ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག  
རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་
འཇམ་དབངས་ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་
བཅས་ནས་ལྔ་བཅྱུའི་དན་རྟནེ་རྡ་ོརིང་བཀ་
ཤིས་པའི ་ ཚིགས་བཅད་ཀིས་ས ་ེདངས་
ནས་དབུ ་འབེད ་གནང་བ ་དང་འབྲེལ ་
མཛད་སྒ་ོལེགས་པར་གལོ་ཡོད།
དེ་ རེས ་དཔལ ་ལྡན ་སིད ་སྐོང ་མ ཆོག ་
དང་། སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་དབུས་
ཤེ ས ་ རི ག ་ ད ང ་ ཕི ་ འ བྲ ེལ ་ བླ ོན ་ ཆེ ན ་
གཞོན་པ་ལྕམ་སྐུ ་མེ་ནཱག་ཤི་ལེ་ཁི་མཆོག  
རྒྱ་གར་གི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་
འཇམ་དབངས་ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་
བཅས་ལ་དྭགས་དབུས་ནང་པའི ་ རིག་
གནས་གཙྱུག་ལག་སླ ོབ ་གཉ ེར་ཁང་གི ་
ཡན་ལག་སླབོ་གྭ་འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱྱུ ད་
རྡ ོ་རེ་དབངས་དབུ ་འབེད ་མཛད་སྒ ོར ་
ཕབེས་ཡོད། སབྐས་དརེ་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐོང་མཆོག་གིས་འཕགས་བདོ་གཉིས་ཀི་
ཆོས་དང་། རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག་གི་
འབྲ ེལ་བ་སོགས་ཀི ་སྐརོ ་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད།
ད་ེརེས་རྒྱ་གར་གི་གསོ་ཚོགས་འོག་མའི་
འཐུས་མི ་འཇམ་དབངས་ཚེ ་རིང་རྣམ་
རྒྱལ་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་
གུབ་མཚམས་སྐུ ་མགོན་གཙོ་བ ོ་རྒྱ་གར་
དབུས་ཤེས་རིག་དང་ཕི་འབྲལེ་བླནོ་ཆེན་
གཞོན་པ་ལྕམ་སྐུ ་མེ་ནཱག་ཤི་ལེ་ཁི་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་སྟ་ེམཛད་སྒའོི ་
ལས་རིམ་ཁག་ལེགས་པར་གུབ་ཡོད་པ་
བཅས།།
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དཔལ་ས་སྐའ་ིམཐ་ོརིམ་སླབོ་ག་ྭཆེན་མོ་དབུ་བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་ལ་ྔབཅྱུ་འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༢༨ ཉནི་སྡ་ེར་ལྡུན་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའི་
དཔལ་ས་སྐའི་མཐོ་རིམ་སླབོ་གྭ་ཆེན་མོ་
དབུ་འཛུགས་ནས་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅྱུ ་ཧིལ་པ ོ་
འཁོར་བའི་དསུ་དན་དང་། བསླབ་པ་
མཐར་སོན་གི ་མཛད་སྒ ་ོ ཚོགས་གནང་
ཡོད།
དེ་ཡང་མཛད་སྒའོི ་སྐུ ་མགོན་གཙོ་བ ོར་
༧སྐབས་མགོན ་༧གོང ་མ་ཁི ་ ཆེན ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་དང་། རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་གི་རིག་གཞུང་དང་ཕི་འབྲལེ་བླནོ་
ཆེན་གཞོན་པ་ལྕམ་སྐུ ་ མི ་ནཀ་ཤི ་ལེ ་ ཀི ་
མཆོག ད་ེབཞིན་སྐུ་མགནོ་ད་ུརྒྱ་གར་
དབུས་གོས་ཚོགས་འོག་མའི ་འཐུས་མི ་
འཇམ་དབངས་ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། 
དཔལ་ལྡན ་བ ོད ་མི ་མང་སིྤ ་འཐུས་ལྷན ་
ཚོགས་ཀི ་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་
ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི ་དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཁག་གཅིག གཞན་གནད་ཡོད་མི་
ས་སོགས་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད།སྐབས་
དརེ་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་དཔལ་ལྡན་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གིས་འཚམས་འདི་དང་སྦྲགས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། ད་ེརིང་དཔལ་ས་སྐའི་
མཐོ་རིམ་སླབོ་གྭ་ཆེན་མོ་དབུ་བརྙསེ་ནས་
བགང་བ་ལྔ ་བཅྱུ ་འཁོར་བའི ་ད ུས་དན་
སུང་བརིྩ་ཞུ་གི་ཡོད་ཅིང་། འདས་པའི་
ལོ ་ངོ་ལྔ ་བཅྱུའི ་གནས་སྟངས་ཐོག་གཙོ་
བ ོ་༧སྐབས་མགོན་གོང་མ་ཁི ་ཆེན་རིན་
པ ོ་ཆེ ་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟནོ་
དང་། ད་ེབཞིན་མཁན་པ་ོཨ་པད་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་སོགས་ཀིས་ཐུགས་རའེི་ཐོག་
ནས་རྒྱལ་བསྟན་སིྤ་དང་། བ་ེབྲག་དཔལ་
ལྡན་ས་སྐ་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐོང་སྤལེ་
གསུམ་ཐོག་ཧ་ཅང་གི་བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོ
བསྐངས་དང་སྐོང་བཞིན་ཡོད་པར་ཐོག་
མར་ཚང་མར་བཀའ་དིན་རེས་དན་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན།རྩ་བའི ་ད་ལྟའི ་ཆར་ང་ཚོ ་ཆབ་
སིད་ཀི་དཀའ་ངལ་འགོ་བདོ་གཞིས་བེས་
གཉིས་སུ ་གནས་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་
ཅིང་། བདོ་སིྤ་ཡོངས་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་
བ་ཡིན་ན། ཐགོ་མར་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ 
ལོར་སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ ོ་མཆོག་གིས་དབུ་འཁིད་པའི ་བ ོད་མི ་
ཁི་བརྒྱད་ལྷག་ཙམ་བཙན་བོལ་ནང་ཐོག་
མར་ཕེབས་འབོར་སྐབས་ངོ་ཤེས་པ་ས་
དང་གནམ་མ་གཏགོས་མེད་པའི་གནས་
སྟངས ་འོག ་དཀའ ་ངལ ་ ཆེན ་པ ོ་ ཞིག ་
འཕྲད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་འདས་
པའི ་ད ུས ་ ཚོད ་ད ེའི ་ རིང ་ མི ་ཐོག ་རྒན ་
པ་རྣམ་པའི་བཀའ་དནི་དང་། རྒྱ་གར་

དབུས་དང་མངའ་སྡའེི་གཞུང་རེད། ལྷག་
པར་སིྤ ་ན ོར་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་
ཆེན ་པ ོ་མ ཆོག ་ གི ་ ཐུགས ་རེའི ་ བཀའ ་
དནི་ལ་བརྟནེ་ནས། བདོ་ཟརེ་བ་དརེ་
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་དང་། 
གོམས་གཤིས། ཆོས་
ལུ ག ས ་ སོ ག ས ་ ས ་
འ ཛོ མ ས ་ པོ ་ ཡོ ད ་
མ ཁ ན ་ མི ་ རི ག ས ་
ཤི ག ་ ཆ གས ་ ཡོ ད ། 
རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་
ཡུལ་དུ་ ཆོས་བརྒྱྱུ ད་
རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་
དགོན ་སྡ ེ་ཁག ་སླར ་
ག སོ ་ བྱུ ང ་ ཐུ བ ་ པ ་
ད ེ་ ཚོའི ་ཐོག ་བསམ་
བླ་ོབཏང་བ་ཡིན་ན། ཧ་ལས་པའི་གུབ་
འབྲས་ཆེན་པ ོ་ཐོབ་པ་འད་པ ོ་མཐོང་གི་
ཡོད། ང་ཚོ་བདོ་ནང་དསུ་རབས་བདནུ་
པ་ནས་བཟུང་སྟ།ེ རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་
ཡུལ ་ནས ་བོད ་ནང ་སངས་རྒྱས ་པའི ་
བསྟན་པ་དར་འགོ་ཚྱུགས་ཤིང་། ལོ་
ངོ་སྟངོ་ཕྲག་དུ་མའི་རིང་སྐབས་དུས་སོ་
སོར་བསྟན་པར་ཉམས་ཆག་ཕྲན་བུ་ཕིན་
ཡོད་ཀང་། མུ་མཐུད་ནས་སངས་རྒྱས་
ཀི ་བསྟན་པ ་གནས་པའི ་གནས་སྟངས་
ཤིག་ཆགས་ཡོད། ཐགོ་མར་ང་ཚོ་རྒྱ་
གར་ནང་ངོ་ ཤེས་པ་གནམ་དང་ས་མ་
གཏགོས་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་
པ་ནས་ད་བར་གི་དསུ་ཚོད་ལ་བལྟས་པ་
ཡིན་ན། ཆོས་བརྒྱྱུ ད་སོ་སོའི་ངསོ་ནས་
བསྟན་པ་འཛིན་སྐོང་སྤལེ་གསུམ་བེད་རྒྱྱུ ། 
གདན་ས་ཁག་གསར་འཛུགས་གནང་
རྒྱྱུ ། ལྷག་པར་དཔལ་ལྡན་ས་སྐ་པ་ལྟ་བུར་
མཚོན་པ་ཡིན་ན། འཛམ་གླིང་ཧིལ་པ་ོ
འདིའི་ཐོག་ལ་༧སྐབས་མགོན་༸གོང་མ་
ཁི་ཆེན་རིན་པ ོ་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་
ཁབ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཁོང་ལ་མོས་པ་
དང་དད་གུས་ཞུ་མཁན་སྐ་ེབ་ོའབུམ་ཕྲག་
མང་པ་ོཆགས་ཐུབ་པ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད། 
དེ་ ཡིན ་དུས ་བ ོད ་ས་ཤོར་བའི ་རེས ་ལ་
སྟབས་མི་ལེགས་པའི་གནས་སྟངས་འོག 
དེ་ ཚོའི ་ཐོག ་ལ ་བཟང་ཕོགས་ཀི ་ གུབ ་
འབྲས་ཐོན་པ་ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་
ཆོག་པའི ་གནས་སྟངས་འད་པོ་ཆགས་
ཀི་འདགུ དཔལ་ས་སྐའི་ཁི་འཛིན་རྣམ་
པ་རེད། མཐ་ོསླབོ་འདི་ནས་ཐནོ་མཁན་
རིན་པ་ོཆེ་རྣམ་པ་རེད། ཚང་མས་ས་སྐ་
པའི་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་འཛམ་
གླིང ་འདིའི ་སྟ ེང ་ནང ་བསྟན་ སིྤའི ་ཐོག ་
འཛིན་སྐོང་སྤལེ ་གསུམ་གནང་རྒྱྱུ ར་ཧ་
ལས་པའི་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་འདགུ་
པར་བཀའ་དནི་རེས་དན་དང་ཐུགས་རེ་

ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།ང་ཚོའི་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་
འགྱུར་པདོ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད་པ་ད་ེབདོ་
ཀི་སྐད་ཡིག་གཅིག་པུའི་ཐགོ་ཡོད་པ་རེད། 
སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་སིྤ་ལ་ཕན་ཐོགས་

ཐུབ་པའི་རིག་གཞུང་ཞེས་དང་། འཛམ་
གླིང་གི ་གཅེས་ན ོར་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་
གནང་གི་ཡོད་པ་ལྟར། ད་ེལྟར་ཆགས་
ཀི་ཡོད་པ་རེད། བདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསྟན་
དང་། ལྷག་པར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་
མད་ོསྔགས་ཀི་ཆོས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བསླབ་
པ་སླབོ་གཉརེ་གནང་དགོས་ན། ང་ཚོ་
བ ོད་ཀི ་སྐད་ཡིག་གཅིག་པུའི ་ཐོག་ནས་
མ་གཏགོས་མཇལ་རྒྱྱུ ་མེད། བདོ་ནང་
བརྒྱད་ཅྱུ་ག་གངས་སྐབས་སིད་བྱུས་ཕྲན་
བུ་གུ་ཡངས་བྱུང་སྐབས་བསྟན་པ་འཛིན་
སྐོང་སྤལེ་གསུམ་ཐོག་བདོ་ཀི་བླ་ཆེན་རྣམ་
པ་རེད། གནད་ཡོད་མི་ས་རྣམ་པ་མང་པ་ོ
ཞིག་གིས་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀིས་བདོ་
ཀི་རིག་གཞུང་དང་། སྐད་ཡིག་སོགས་
ཀི་ཐོག་ཉམས་པ་སླར་གསོ་གང་འཚམས་
བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ལ་
བལྟས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་དམར་གི་སིད་བྱུས་
འགོ་བདོ་ནང་ཧ་ཅང་གི་ཉམས་ཆག་འག་ོ
བཞིན་ཡོད་པ་དང་། བཙན་བལོ་ནང་
བ ོད་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཀི ་ཁབ་ཁོངས་
སླབོ་གྭ་ཁག་དང་ཆོས་སྡ་ེཁག་རེད། ད་ེ
བཞིན་ཧི ་མ་ལ་ཡ་རི ་རྒྱྱུ ད་ཀི ་ཐོག་ནས་
བ ོད་ཀི ་སྐད་ཡིག་ད ེ་བཞིན་སོག་རྩའམ་
གཅེས་ནརོ་ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་བས་ནས་
རིག་གཞུང་ཕྱུག་ཏུ་གཏངོ་བ་དང་། ཐུན་
མོང ་མ་ཡིན ་པའི ་ནང་ཆོས་ཟེར ་བ ་ད ེ་
རིག་གཞུང་བླ་ན་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་
ངསོ་འཛིན་གནང་རྒྱྱུ ། འཛམ་གླིང་ཞི་བད་ེ
བསུྐན་རྒྱྱུ ར་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་འབད་
བརྩོན་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། འཛམ་
གླིང་ཞི ་བདེ་གལ་ཆེར་བརིྩས་ནས་དེར་
ཞི་བདེའི ་གཟེངས་རྟགས་སོགས་འབུལ་
གནང་གིས་སྐུལ་མ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། 
ཡིན་ནའང་འཛམ་གླིང་ཞི་བདའེི་ཐོག་ལ་
ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀིས་བམས་པ་དང་། 
བརྩེ་བ། ལྷག་པར་འཚེ་བ་མེད་པའི་ལྟ་

གུབ་ཐོག་ནས་གང་ཟག་སྒརེ་གི་ཀུན་སླངོ་
ཙམ་མ་ཡིན་པར། སངས་རྒྱས་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀི་གསུང་གི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ད་ེ
ལ། གཞི་དང་། སྦརོ་བ། བསམ་པ་ལ་
སོགས་ཆ་ཚང་བ་ཡོད་མཁན་གི་ནང་པའི་

རིག་གཞུང་ཕྱུ ག་པ ོ་
ཞི ག ་ ཡོ ད ་ པ ་ ད ེའི ་
ཐོག ་གོང ་སྤ ེལ ་ཡོང་
རྒྱྱུ ར་ང་ཚོ་ཚང་མས་
ཤུགས ་བརྒྱབ ་དང ་
རྒྱག་བཞིན་ཡོད ་པ ་
ལྟར། མ་འངོས་པར་
ཡང་ད་ེལ་མུ་མཐུད་
ནས་གཅེས་ན ོར་ལ་
ངོས་འཛིན་གིས་བདོ་
ཀི ་ སྐ ད ་ ཡི ག ་ ཐོག ་

ལ་ཤུགས་སནོ ་འཕར་མ་བརྒྱབ་དགོས་
པ ་གལ་ཆེན་པ ོ་ རེད ་འདུག ་ཅེས ་ ཞུ ་རྒྱྱུ ་
ཡིན།ད་ེབཞིན་ནང་ཆོས་ཟེར་བ་ད་ེགཙོ་
བ་ོརྒྱས་སས་ཞི་བ་ལྷས། འག་ོབའི་སྡུག་
བསྔལ་སྨན་གཅིག་པུ། །བད་ེབ་ཐམས་
ཅད་འབྱུང་བའི་གནས། །བསྟན་པ་རྙདེ་
དང་བཀུར་སྟ་ིདང་། །བཅས་ཏ་ེཡུན་
རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་གསུངས་པ་
ལྟར་རེད། མི་ཙམ་མ་ཡིན་པར། འག་ོབ་
རིགས་དུག་ཚང་མ་སོ་སོའི་ཐུན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་སོ ་སོའི ་སྐེ་བའོི ་འདུ་ཤེས་རང་
བཞིན་གིས་གཤིས་སུ་གུབ་ཡོད། དའེི་
ཐོག་ནས་གང་ལྟར་དུག་ལྔ ་ ཡིན་ནའང་
འད། དགུ་གསུམ་ཡིན་ནའང་འད། ཁོང་
ཁ་ོདང་། ཞེ་སྡང་། ང་རྒྱལ་ལ་སོགས་
ཀིས་མི་ཚེ ་བསྐལ་པ་ཡིན་ན་སོ་སོ ་རང་
ཉིད ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་མི ་གཞན་དང་། 
ཐ་ན་སིྤ་ཚོགས་ཚང་མ་མ་སིྐད་པ་ཆགས་
ཀི་ཡོད། ནང་ཆོས་ཀི་ད་ེདག་མེད་པ་
བཟ་ོརྒྱྱུ ར་ཧ་ལས་པའི་ཕན་ཐོགས་ཐུབ་པ། 
རྣམ་འགལེ་ནང་། བམས་སོགས་རངོས་
དང་འགལ་མེད་ཕིར། །ཤིན་ཏུ་ཉསེ་པ་
ཚར་གཅོད་མིན། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། 
བམས་པ་དང་། བརྩེ་བས་ཉནོ་མོངས་རྩ་
བ་ནས་སྤངོ ་མི་ཐུབ་པ་གསུངས་ཀི་ཡོད་
ཀང་། གཞུང་ང་ོམའི་ཐགོ་ནས་བཤད་
ཡོང་དསུ། ཉནོ་མོངས་ཉནོ་མོངས་ཤེས་
རབ་མིག་གིས་སྤང་། ། ཞེས་གསུངས་
པ་ལྟར། སྟངོ་ཉདི་ཀི་ལྟ་བ་དང་། རྟནེ་
འབྱུང་གི ་ཐོག་ནས་ཉནོ ་མོངས་ད ེ་སྤངོ ་
ཐུབ་རྒྱྱུ ། ད་ེབཞིན་སོ་སོའི་རྒྱྱུ ད་ཀི་ཁོང་
ཁ་ོདང་། ང་རྒྱལ་སོགས་ཞི་ཐུབ་པ། དསེ་
སོ་སོའི་ཁོར་ཡུག་དང་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཕན་
ཐོགས་ཐུབ་པའི ་བས་རེས་འཇོག་ ཐུབ ་
པ། ད་ེཚོའི་ཐགོ་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་ཤུགས་
སནོ ་བརྒྱབ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ ོ་ རེད་
འདུགསིྤ་ན ོར་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་

ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ནང་ཆོས་ལ་སྡ་ེཚན་
ལྟ་བུ་ལྟ་གུབ་དང་། ཚན་རིག ནང་ཆོས་
བཅས་གསུམ་ལ་ཕེ་ནས་འཛམ་གླིང་ནང་
ད་ོསང་ཤུགས་ཆེ་རུ་སླབེས་རྒྱྱུ ར་སྐུལ་མ་
གནང་གི་ཡོད། ད་ེཚོའི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོའི་
ངོས ་ནས་ཞབས་འདེགས་ཞུ ་དགོས་པ་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ་ཅེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
ང་ཚོ་གདན་ས་ཁག་གི་ནང་། དསུ་ཚོད་
མང་པོ་ཞིག་ནང་དོན་རིག་པའི ་ཐོག་ལ་
གཏངོ་གི་ཡོད། ད་ལྟ་གོང་ད་ུམཁན་པ་ོ
མཚན་གནས་དང་། བཀའ་བཅྱུ་པའི་
མཚན་གནས། སླབོ་དཔནོ་མཚན་གནས་
སོགས་བཞེས་མཁན་མང་པོ་ ཞིག་བྱུང་
འདུག ་པར་འཚམས་འདིའི ་བཀ ་ ཤིས ་
བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། མ་འངོས་པར་
མཁས་བཙྱུན་བཟང་གསུམ་གི་ཐོག་ནས་
བསྟན་པ་སིྤ་དང་། བ་ེབྲག་ཚང་མར་
གཞོགས་འདེགས་བླ་ན་མེད་པ་ཞུ ་ ཐུབ་
རྒྱྱུ འི ་སྨནོ ་འདུན་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།བོད་ཀི་ནང་
པ་སངས་རྒྱས་པའི ་ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ཆེན་པ ོ་
བཞིའི ་ ཐུན་མོང་མདོ་ཕོགས་ཐོག་ལ་ལྟ་
གུབ་ཀི་མཐར་གཏུགས་ས་ད་ེའད་གཅིག་
གྱུར་འད་པ་ོགཞུང་ལུགས་མང་པ་ོའདགུ 
མཁན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་ཁ་སྔནོ ་
གོང་ད་ུགསུངས་པ་ལྟར། མཁན་པ་ོཨ་
པད་མཆོག་གི་གསུངས་ད་ེཚོ་ཧ་ལས་པ་
རེད་འདགུ ང་ཚོ་སྔགས་སིྤ་དང་། སྔགས་
བླ ་ མེད ་ཀི ་ཉམས་ལེན་ལ་ཐུན་མོང་མ་
ཡིན་པའི ་ལྟ་ གུབ་སོགས་ཀི་ཐོག་གཅིག་
གིས ་ག ཅིག ་ལ ་ ཐུགས ་སང ་གཤིན ་པ ོ་
ཡོང་རྒྱྱུ ར་ནང་ཁུལ་སླབོ ་སྦོང་བེད་ཐུབ་
དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ ས་
སྐ་༧གོང་མ་ཁི་ཆེན་རྡ་ོརེ་འཆང་མཆོག་
གིས་བསྟན་འག་ོསིྤ་དང་། བ་ེབྲག་བདོ་
གངས་ཅན་ལྗངོས་རེད། དའེི་ནང་ནས་
ཆོས་བརྒྱྱུ ད་ནང་ཁུལ་ལ་དམ་ཚིག་འོ་ཆྱུ ་
གཅིག་འདསེ་ཡོང་རྒྱྱུ ར་དཔ་ེམི་སིད་པའི་
ཐུགས་ཁུར་རླབས་པ ོ་ཆེ ་བཞེས་ཡོད་པ་
དང་། སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་
ཆེན ་པ ོ་མཆོག་ གི ་ ཆོས ་སིད ་ ཀི ་མཛད་
འཕྲིན ་མཐའ་དག་ལ་དབུ ་འོག ་དཔུང ་
འདགེས་ཞུས་གནང་ཡོད་པར་བཀའ་དནི་
བླ་མེད་ད་ུཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། མཐའ་
དནོ་ས་སྐ་༧གོང་མ་ཁི་ཆེན་རྡ་ོརེ་འཆང་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་པའི་ས་སྐ་ཁི་
འཛིན་རྣམ་པ་གཉསི་དང་། གཞན་ཡང་
བླ་ཆེན་རྣམ་པ་སོགས་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་
བརྟན་པ་དང་། ས་སྐ་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གྭའི་
མཛད་འཕྲིན་དབར་གི་ཆྱུ་བ་ོབཞིན་རྒྱས་
པ། བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་མྱུར་ད་ུགསལ་
བའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་
གནང་ཡོད་པ་བཅས། །


