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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལ་དགྭས་ཁགི་རྩ་ེདགནོ་པའ་ིདཔ་ེམཛོད་
ཁང་དང་།	ཤེས་ཡོན་བས་ིགནས་ཁང་དབུ་འབདེ་མཛད་པ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་
༢༩	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན ་ ཆེན ་པ ོ་མ ཆོག ་ གིས ་ལ ་དྭགས ་
ཁི ག ་ རྩེ ་ ད གོ ན ་ ཚུ ལ ་ ཁི མ ས ་ རྣ མ ་
ད ག ་ གླི ང ་ གི ་ ད པེ ་ མ ཛོ ད ་ ཁ ང ་ ད ང ་ །	
ཤེས་ཡོན་བས་ིགནས་ཁང་དབུ་འབདེ་རབ་
གནས་མཛད་གནང་འདགུ	 ད་ེཡང་མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ཞི་བའི་ཚལ་ཕ་ོབྲང་ནས་
རྒྱང་ཐག་སིྤ་ལེ་	 ༡༥	 ཙམ་གི་སར་ཆགས་
པའི་ལ་དྭགས་ཁིག་རྩེ་དགོན་ཚུལ་ཁིམས་
རྣམ་དག་གླིང་གིས་ཇི་ལྟར་སྔནོ་ནས་གསོལ་
འདབེས་ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་
པ་ོསྨིན་སྩལ་གིས་ཁུལ་དརེ་༸ཞབས་སོར་
འཁདོ་སབྐས།	 ཁགི་རྩ་ེརིན་པ་ོཆེ་དགནོ་པའ་ི
ཆོས་རྭའ་ིནང་གདན་ཞུ་གནང་།
ད་ེནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུ་འབདེ་བིན་རླབས་
མཛད་པའི་ཚིག་བརོད་འཁོད་པའི་པང་ར་ོ
ཞལ་འབདེ་དང་།	 རབ་གནས་བིན་རླབས་

བཀའ་དིན་དང་སྦྲགས་སྣང་གསལ་མར་
མེ་ཞལ་ཕ་ེམཛད།	 ད་ེརསེ་བཞུགས་ཁརི་
༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་ཁིག་རྩེ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་འདགེས་
འབུལ་ཞུས་རསེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	 སྐ་སེར་ལནྷ་རྒྱས་ཚང་མར་ཞུ་རུྒྱར།	
ད་ེརིང་འདིར་རིན་པ་ོཆེས་འཁུར་བཞེས་ཏ་ེ
དཔ་ེམཛོད་ཁང་དང་།	 ཤེས་ཡོན་གི་བས་ི
གནས་ཤིག་འཛུགས་སུྐན་བདེ་རུྒྱའི་འཆར་
གཞིའི་ས་འདལུ་རབ་གནས་དང་འབྲལེ་བའི་

ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ་རེད།	 ཧ་ཅང་དགའ་
པ་ོབུང་།	 འབྲལེ་ཡོད་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 འདརི་ལ་དགྭས་ལ་ངསོ་
རང་ཐངེས་མང་པ་ོསླབེས་པ་རེད།	 ལོ་ཡུན་
དའེི་རིང་ལུང་པ་འཛུགས་སུྐན་ཡར་རྒྱས་

དང་།	 སླབོ་ག་ྭཁག་མང་པ་ོཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་
འག་ོབཞིན་ཡོད།	 མགནོ་ཁང་རིགས་མང་
པ་ོཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད་ད་དངུ་ཡང་རྒྱག་
བཞིན་འདགུ	ད་ེབཞིན་ཚོང་ཁང་མང་པ་ོཡོད་
པ་ད་ེདག་དངོས་པ་ོཡར་རྒྱས་འག་ོབཞིན་
ཡོད།	 ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་དགནོ་པ་ཁག་ཚོ་

ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ད་ུཡོད་པའི་གདན་ས་ཁག་
ཏུ་སླབོ་གཉརེ་བདེ་མཁན་ད་ེའད་ཇ་ེམང་བུང་
ནས་ད་ེའདའི་ཐགོ་ནས་དགནོ་ཁག་ཚོ་ལའང་
བསླབ་པ་སླབོ་གཉརེ་གང་ཙམ་ཡག་ཏུ་ཕིན་
ནས་ལོ་ཡུན་དའེི་རིང་ཕི་དངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་
དང་ཆོས་ཀི་སླབོ་སྦངོ་ད་ེའད་ཡར་རྒྱས་ཡག་
པ་ོཕིན་ཏ་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབུང་འདགུ
ཕི་དངོས་པ་ོཡར་རྒྱས་ནི་རང་ཤུགས་ཀི་
འག་ོགི་རེད།	 ཕི་དངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་ཁ་ོནའ་ི
དགོས་མཁོ་འདང་གི་འདགུ་གམ་མི་འདགུ་
འདི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས་པ་ཞིག་རེད་
འདགུ	ངསོ་ཀིས་དསུ་རག་ཏུ་བརདོ་བཞིན་པ་
ད་ེརེད།	ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རི་སོགས་ལུང་པ་ད་ེ
དག་གི་ནང་དངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཆེན་
པ་ོཕིན་ཡོད།	 ཨེ་ཤི་ཡ་དང་དའེ་ིནང་ནས་
ནང་པའ་ིལུང་པ་དཔརེ་ན།	ཉ་ིཧངོ་ཆ་བཞག་
ན།	 འཕུལ་ཆས་དང་དངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་ཧ་
ཅང་ཕིན་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།།	

ས་ྔལོ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངསོ་ལ་ཐད་ཀར་སྐནོ་བརདོ་བདེ་རུྒྱ་ཉུང་ད་ུཕིན་སོང་།	
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༧	
ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོལ་དགྭས་ཟངས་
དཀར་ལམ་སནོ་སླབོ་གའྭི་དག་ེལས་སླབོ་ཕུག་
རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བསནུ།	 སླབོ་ཕུག་
རྣམས་ཀིས་བདནེ་ཚིག་སྨནོ་ལམ་དབངས་

སུ་གརེ་རསེ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་
སླར་ཡང་བདེན་ཚིག་སྨམོ ་ལམ་གི ་ཚིག་
འགེལ་སྐོན་གནང་མཛད་པ་དང་སྦྲགས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 བདནེ་ཚིག་སྨནོ་ལམ་
ནང་དུ་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་དེ་དག་མར་
བཤད།	 དཀའ་ངལ་འཕད་རུྒྱའ་ིརུྒྱ་རྐནེ་གཙོ་
བ་ོད་ེབླང་དརོ་གི་གནས་ལ་རོངས་པའི་མ་
རིག་པའི་དབང་གིས་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འད་ི

འཕད་པ་རེད།	ད་ེལརྟ་ཡིན་སབས་རྒྱ་རིགས་
གགོས་པ་ོཚོའི་བངླ་དརོ་གི་གནས་ལ་རངོས་
པའི་མ་ཤེས་པ་ད་ེདག་སེལ་ནས་བདོ་པའི་
དཀའ་ངལ་སེལ་རུྒྱ་ཞིག་རེད།	 རང་རྒྱལ་
གཞན་ཕམ་ཟརེ་གི་མེད།	 ང་ཚོར་དཀའ་
ངལ་ད་ེདག་རངོས་པའི་དབང་གིས་འཕད་པ་

རེད།	 རྒྱ་རིགས་མང་པ་ོཞིག་བདོ་ཀི་དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་མ་ཤེས།	 སིྤར་སངས་མིའ་ི
བསམ་བླའོི་འག་ོསངས་དའེང་མ་ཤེས་པར་
དག་རུྩབ་ཁོ་ན་བས་ནས་མིའི་བསམ་བླརོ་
འགུར་བ་གཏངོ་ཐུབ་རུྒྱ་རེད་བསམ་པ་དན་
བཞིན་ཡོད།	 མ་ཤེས་པའ་ིདབང་གིས་རེད།	
དའེ་ིཁུངས་འཁལོ་ཐུབ་ཐབས་མེད།	 ད་ེརིང་
ཁ་སང་གི་རྒྱ་ནག་དང་ལོ་བཞི་བཅུའི་གངོ་གི་

རྒྱ་ནག་དབར་འགུར་བ་ཧ་ཅང་ཕིན་ཡོད།
དརེ་བརནེ་ལེགས་ཉསེ་འབདེ་པའི་བངླ་དརོ་
གི་མིག་ཐབོ་ནས་ང་ཚོ་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་འདིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཕན་ཐགོས་རླབས་
ཆེན་ཞིག་བདེ་ཐུབ།	 རྒྱ་ནག་དཔལ་འབརོ་
ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་འགོ་སྐབས་འདིར་བདོ་
ལ་ཚུར་དངེ་རབས་ཅན་གི་དངོས་པ་ོཡར་
རྒྱས་ཡོང་རུྒྱར་ཏན་ཏན་རྒྱ་ནག་ནས་ཚུར་
ང་ཚོར་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོབདེ་ཐུབ་རུྒྱ་ཞིག་
ཡོད།	དརེ་བརནེ་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་བདོ་རང་
བཙན་ཡིན་ཡང་ང་ཚོས་རང་བཙན་མ་རྩོད་
པར་དབུ་མའི་ལམ་ཞེས་པ་འདི་གཉསི་ཕན་
གི་བསམ་བླརོ་གཞི་བཅལོ་བ་རེད།	 རྒྱ་ནག་
རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཡིན་ནའང་ཕན་རུྒྱ་དང་།	 བདོ་
པ་ལ་ཡིན་ནའང་ཕན་རུྒྱ་རེད།	 ཅསེ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས་ལམ་སནོ་སླབོ་གྭའི་
སིྦན་བདག་ཕ་རན་སི་མི་རིགས་ཁག་གཅིག་
ལ་ཞལ་ཕོགས་ནས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	
ངོས་རང་རག་ཏུ་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པར་ཡིད་འཕགོ་བཞིན་འདགུ	 འནོ་ཀང་རྒྱ་
ནག་འགོ་ཁིད་མཁགེ་བཟུང་ཅན་ད་ེའདས་
དགསོ་དབང་གིས་ཆེད་མངགས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་
ཁ་བྲལ་བ་རེད།	རང་བཙན་རྩདོ་མཁན་རེད།	

ཅསེ་ཟརེ་བཞིན་ཡོད་ཀང་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་
རྩ་ཁམིས་ནང་འཁདོ་པའི་མིང་དནོ་མཚུངས་
པའི་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་
ཡོད་པ་ད་ེཐབོ་ཐབས་བདེ་བཞིན་པ་ལས་རྒྱ་
ནག་དང་ཁ་བྲལ་གི་རང་བཙན་དགོས་ནམ་
ཡང་ཟརེ་གི་མེད་པ་འཛམ་གླིང་ཚང་མས་
ཤེས་གསལ་རེད།	 ད་ེས་ྔངསོ་རང་ཨ་རིའ་ི
སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་བ་ྷརག་ཨོ་བ་ྷམ་མཆོག་
དང་ལྷན་ཕ ོ་བྲང་དཀར་པོའི ་ནང་མཇལ་
འཕད་གུབ་མཚམས་ཕ་ོབྲང་དཀར་པ་ོནས་
གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་བ་
བརུྒྱད་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་མཆོག་གིས་བདོ་
མིའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་ལངས་ཕོགས་དརེ་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་པ་བསྒགས་
ཡོད།	དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་རང་བཙན་མི་རྩདོ་
པ་འཛམ་གླངི་ཀུན་གིས་ཤེས་གསལ་རེད།	ས་ྔ
ལོ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངོས་ལ་
ཐད་ཀར་སྐོན་བརོད་བེད་རུྒྱ་ཉུང་ད་ུཕིན་
སོང་།	 ང་ཚོས་བལསྟ་ཆོག	 ལོ་གཉསི་ཙམ་
རསེ་འགུར་བ་ཕལ་ཆེར་འག་ོརུྒྱ་རེད།	 ཅསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གཞུང་འབྲལེ་
ཕགོས་ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༠	
ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་
ཐུན་མོང་ནས་སྦངེ་ལོར་གངོ་ཁེར་ད་ུསིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་
བཞུགས་ཐགོ་ཀར་ན་ཀྲ་ཀ་མངའ་སྡའེི་གཞུང་
མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་མཛད་སྒ་ོསུང་
བརིྩ་ཞུ་འཆར་ཡོད་པའི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་དམིགས་བསལ་སྐུ་
མགནོ་ད་ུགདན་ཞུས་ལྟར་ཆེད་ཕབེས་གནང་
གཏན་འཁལེ་ཡོད།	 ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་ཕི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༧	ཉནི་ཕི་ད་ོར་ས་
ནས་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	ཕི་ཚེས་	
༨	ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་སྦངེ་ལོར་ད་ུཕབེས་ཐནོ་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་ཞིང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༩	 ནས་	 ༡༡	 བར་
ས་གནས་སུ་ལས་འཆར་གུབ་མཚམས་ཕི་ཚེས་	
༡༢	ཉནི་སྦངེ་ལོར་ནས་ལྡ་ིལི་བརུྒྱད་ར་སར་ཕིར་
ཕབེས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།།

༸རྒྱལ་བའ་ི༸སྐ་ུཕྱྭའ་ིཞབས་རིམ་ཆེད་སགོ་
བླུ་ཚེ་ཐར་བཏང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༤	ཉནི་
རྒྱལ་ས་ཊོག་ཡོ་ནང་ཉ་ིཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་
ག་ོསིྒག་ཐགོ་ས་གནས་ཀི་བདོ་པ་དང་།	 སོག་པ།ོ	
རྒྱ་རིགས།	ཐ་ེཝན་མི་རིགས།	ཉ་ིཧངོ་བ་སོགས་
མཉམ་འཛོམས་གནང་ས།ེ	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་
བརན་པའི་ཕིར་ད་ལན་ཐེངས་གཉིས་པར་ཉ་
སགོ་བླུ་བཏང་གནང་འདགུ
དེ་ཡང ་གོང ་ ཚེས ་ཉིན ་ སིྤ ་ན ོར ་༸གོང ་ས ་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཆེ་ཡུན་རིང་
བརན་ཕིར་ཉ་སགོ་བླུས་མཚོན་༸སྐུ་ཕྱྭའི་ཞབས་
རིམ་གསོག་སུྒབ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།	 ཉ་ེདསུ་
ཉ་ིཧངོ་གི་ལྷ་ོཕགོས་ས་ཁུལ་ད་ུཆུ་ལོག་གི་འབུང་
བའི་གནདོ་འཚེ་རྐེན་པས་ཚེ་འདས་སུ་གུར་
བ་རྣམས་དང་།	 ད་ེབཞིན་རས་སྐནོ་ཕགོས་པ་
ཡོངས་ལ་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་ཡང་གནང་
འདགུ
སྐབས་ད ེར་ཉི་ཧ ོང་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་ལུང་
རགོས་ལགས་ཀིས་དགེ་བའི་བ་བ་འདིའི་ནང་
མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་དང་།	 ད་ེབཞིན་
ཞལ་འདབེས་གནང་མཁན་རྒྱ་རིགས་སོགས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་འདགུ་པ་བཅས།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང།	
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	

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

དབར་ཁའ་ིགུང་གསེང་སབྐས་ཆོས་ལུགས་ཀི་བདེ་སྒ་ོཁག་ལ་ཞུགས་མི་ཆོག་པའ་ིབཀའ་རྒྱ་བཏང་བ།	
༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་རང་སྐངོ་
ལྗངོས་ཟརེ་བའ་ིཁབ་ཁངོས་སུ་གཏགོས་པའ་ི
བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་ཚོས་དབར་ཁའི་གུང་
གསེང་སྐབས་ཆོས་ལུགས་ཀི་བེད་སྒ་ོཁག་
ལ་ཞུགས་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཞིག་བཏང་
ཡོད་འདགུ	 ད་ེཡང་ལ་ྷས་གངོ་ཁརེ་མཐ་ོ
རིམ་སླབོ་འབྲངི་གསུམ་པ་ཞེས་པ་ཞིག་ནས་
ཁིམ་བདག་ལ་སིྤངས་པའི་ཡི་གེ་ཟརེ་བའི་
བཀའ་རྒྱའི་ནང་ཁིམ་བདག་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་
བུ་ཕུག་གི་དབར་དསུ་གུང་གསེང་སྐབས་

ཡིད་གཟབ་གནང་དགསོ་པའི་དནོ་ཚན་དུག་
བཀདོ་འདགུ་པ་དང་།	 དའེ་ིནང་གསེས་
དནོ་ཚན་གཉསི་པར་ཁིམ་བདག་ཕ་མ་ཚོས་
ངལ་གསོའི་རིང་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་ཆོས་
ལུགས་ཀི་བདེ་སྒ་ོསྣ་ཚོགས་ལ་ཞུགས་རུྒྱར་
བཀག་སྡམོ་བེད་དགོས་ཚུལ་བརོད་ཡོད་
འདགུ་པ་མ་ཟད།	 དནོ་ཚན་མཐའ་མར་
གན་ཡིག་དའེི་སངེ་ཁིམ་བདག་ཕ་མ་ཚོས་
ས་རགས་བཀོད་ཚར་རེས་སླབོ་གྭར་ཉར་
ཚུགས་བ་རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་བརདོ་ཡོད་འདགུ

ཟླ ་བ ་འདིའི ་ འགོ ་ ས ོད ་དུའང ་རྒྱ ་ནག ་
གཞུང་ནས་ཆོས་ལུགས་བེད་སྒརོ ་དམ་
བསྒགས་ད་ེལྟ་བུ ་ཞིག་བས་ནས་ཛྭ་སེར་
ཤུལ་དགནོ་གི་ལོ་ན་	 ༡༦	 མན་ཆད་
ཀི་ག་ྭཔ་གངྭས་	 ༢༠༠	 ཙམ་དགནོ་
པ ་ ན ས ་ ཕི ར ་ འ བུ ད ་ བ ཏ ང ་ བ ་ ད ང ་ །	
ད་ེབཞིན་དཀར་མཛེས་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རངོ་
གི་ཇ་ོབ་ོདགའ་ལྡན་བཤད་གུབ་འཕལེ་རྒྱས་
གླངི་དགནོ་པའ་ིག་ྭཔ་གངས་	 ༢༠	 ཙམ་
དགནོ་པ་ནས་ཕིར་འབུད་བཏང་ཡོད་པ་རེད།

ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་འདི་ལོ་ཡང་
སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་བདོ་ཟླ་བཞི་པ་ས་ག་ཟླ་
བ་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱར་བཀག་འགགོ་བས་པ་མ་
ཟད།	 གལ་ཏ་ེབིས་པ་ཚོས་ལྐགོ་ལ་དགནོ་པ་
དང་ཆོས་ལུགས་བེད་སྒརོ་ཞུགས་ཚེ་སིྒག་
འགལ་ཆད་པ་གཅོད་རུྒྱ་ཡིན་ལུགས་ཡང་
བཤད་ཡོད་པ་རེད།		ད་ེལརྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ནས་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེར་བདོ་མིའི་གཞི་རྩའི་
ཐབོ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་
བསྒགས་ཇ་ེཆེར་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	

ཉ་ེདསུ་ཨ་རིའ་ིགཞུང་གི་རྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་
རང་དབང་གནས་སངས་ཀི་ལོ་འཁོར་སྙན་
ཐའོ་ིནང་དའུང་གནས་ཚུལ་དའེ་ིསྐརོ་གསལ་
པ་ོའཁདོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཆོས་ལུགས་བདེ་
སྒརོ་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ད་ེབཞིན་
ཆབ་སདི་དང་འབྲལེ་བའ་ིབདོ་མིའ་ིདསུ་སནོ་
དང་།	 ཆོས་ཕགོས་ཀི་དསུ་ཆེན་གཙོ་ཆེ་
ཁག	 ད་ེབཞིན་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་༸སྐའུ་ི
འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སོགས་ལ་བས་ཡོད་
སྐརོ་གསལ་འདནོ་གནང་ཡོད་པ་རེད།།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐ་ེཝན་གི་མཁན་པ་ོཅིང་ཞིན་དགུང་གངས་	༩༠	ལ་ཕབེས་པར་
འཚམས་འཕནི་སྩལ་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༢༥	 ཉནི་ཐ་ེཝན་ཀངོ་ཏཱ་དགནོ་པའ་ིམཁན་
པ་ོཅིང་ཞིན་ལགས་དགུང་གངས་	 ༩༠	 ལ་
ཕེབས་པར་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཚམས་འད་ི
དང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ ལེགས་ཀི ་འཚམས་
འཕནི་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༢༥	

ཉིན་གི་སྔ་དརོ་མཁན་པ་ོཅིང་ཞིན་ལགས་
དགུང་གངས་	 ༩༠	 ཕབེས་པའ་ིསྐསེ་སརྐ་
ཉནི་མོར་དགོན་པའི་དགེ་འདནུ་གི་སྡ་ེདང་།	
དད་ལྡན་རསེ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀིས་འཛམ་

གླིང་ཞི་བདེའི ་སྨནོ ་ལམ་ཆེན་མོ་གོ་སིྒག་
གནང་ཡོད་པའི ་ཐོག་ཐེ་ཝན་ལྷ ་ོཕོགས་
གོང་ཁེར་གི ་དཔོན་རིགས་ཁག་གཅིག་

ཀང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	 ༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་སྩལ་བའི་འཚམས་འཕིན་
ཐ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས་སྒོགས་སྦང་ཞུས་ཡོད།	
འཚམས་འཕནི་ནང་འཁདོ་དནོ།	 ངསོ་ཀི་
ཆོས་གགོས་ཐའ་ེཝན་གི་ནང་པའི་དགེ་སླངོ་
གནས་བརན་ཅིང་ཞིན་ལགས་དགུང་ལོ་དགུ་
བཅུར་ཕབེས་པར་མཛའ་བརྩེས་འཚམས་
འད་ིདང་།	བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ།
སླད་མར་ཡང་རྒྱལ་བསན་དར་ཞིང་འག་ོ
རྣམས་བད་ེབའ་ིསདླ།	 སྐ་ུཚེ་ཡུན་རིང་ད་ུ
བརན་པའ་ིརནེ་འབྲལེ་ད།ུ	 ༸རྒྱལ་བ་ཚེ་
དཔག་མེད་ཀི་སྐ་ུབརྙན་བིན་ཅན་འད་ིའབུལ་
བ་དང་ཆབས་ཅིག	 དསུ་མིན་འཆི་བའ་ི
མཚན་མ་མཐངོ་བ་ན།	 །ད་ེཡི་མོད་ལ་ཚེ་

དཔག་མེད་མགནོ་སྐ།ུ	 །གསལ་བར་མཐངོ་
ནས་འཆི་བདག་དཔའ་བཅམོ་ས།ེ	 །འཆི་
མེད་རིག་འཛིན་མུར་ད་ུཐབོ་པར་ཤོག	ཅསེ་
པའི་སྨནོ་ཚིག་གི་དནོ་ཇི་བཞིན་འགུབ་པར་
ངསོ་ནས་སྐབས་སྨནོ་རུྒྱན་ད་ུབདེ།	 དསུ་
ཀུན་དག་ེབའ་ིསྨནོ་ལམ་བཅས།	ཤཀཱའ་ིདག་ེ
སྦངོ་ཆོས་སྨྲ་བ་ཏཱ་ལའི་བ་ླམ་བསན་འཛིན་རྒྱ་
མཚོས།	སིྤ་ལོ་	༢༠༡༨	ལོའ་ིཟླ་	༧	ཚེས་	
༡༨	ལ།།	ཞསེ་སྩལ་ཡོད།
ད་ེཉནི་ཐ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་ཆོས་དག་ེ
དག་ེབཤེས་འཇམ་དཔལ་ཆོས་འཛིན་ལགས་
དང་།	 ཐ་ེཝན་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསན་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་
ལིའུ་ཅིང་ཁིན་ལགས་མཉམ་ད་ུའཚམས་
འད་ིཞུ་བར་བཅར་ཡོད།				མཁན་པ་ོཅིང་

ཞིན་ལགས་ན།ི	ཐ་ེཝན་སདི་འཛིན་ལིའ་ིཏངེ་
ཧུད་ལགས་ཀི་བཀའ་འབྲལེ་བཞིན།	 ཕི་ལོ་	
༡༩༩༧	 ལོ་དང་།	 ༢༠༠༡	 ལོར་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ཐེ་ཝན་ནང་ཐོག་མར་གཞུང་འབྲལེ་ཐོག་
ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་གདན་ཞུ་དང་
མཛད་རིམ་ཡོངས་རོགས་གོ་སིྒག་གནང་
མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 དསུ་ད་ེནས་
བཟུང་ཐ་ེཝན་གཞུང་དང་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་སིྤ་ཚོགས་གཉསི་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་
གི་འབྲལེ་བ་བཙུགས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 མཁན་པ་ོཅིང་ཞིན་ན་ིད་བར་ཐ་ེཝན་
བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གི་སླབོ་སནོ་པའི་
མཚན་བཞསེ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།།

ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་གཞནོ་པ་མཆོག་གིས་བདོ་མི་ཚོས་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཉམས་ལེན་ཆེད་མུ་མཐུད་འཐབ་རྩདོ་བདེ་
བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུང་བ།	

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་གཞནོ་པ་མཱ་
ཡི་ཀི་པན་སི་	 Mike Pence	 མཆོག་གིས་
རྒྱལ་སིྤའི་བླནོ་ཆེན་རིམ་པའི་ཆོས་དད་རང་
དབང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཉནི་མཐའ་མའི་ཐགོ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་ཨ་རིའ་ི
སིད་འཛིན་གཞནོ་པ་མཱ་ཡི་ཀི་པན་སི་མཆོག་
གིས་བ ོད་ཀི ་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་མགོ་
ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་ཀིས་བདོ་མིའི་
རང་དབང་གི་ཆེད་ད་ུའཇིགས་ཞུམ་མེད་

པར་ཕག་ལས་གནང་བར་བརནེ།	 ཁངོ་གི་
ཞུམ་པ་མེད་པའི་སྙངི་སབོས་ལ་རསེ་སུ་ཡི་
རངས་དང་བསགྔས་བརདོ་ཡོད།	ཅསེ་དང་།	
འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	 ༧༠	 ཙམ་རིང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་མི་ཚོར་གཉའ་གནནོ་དང་
མནར་གཅདོ་བཏང་ཡོད་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་མགོ་ལོག་
འཇིགས་མེད་ལགས་བཙོན་འཇུག་འོག་
མནར་གཅདོ་བཏང་བའི་རྐནེ་གིས་བདོ་ནས་

བཙན་བོལ་དུ་ཕ ེབས་
དགོས ་ བུང ་ ཡོད ་པ །	
དསེ་བདོ་མི་ཚོས་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་ཉམས་
ལེ ན ་ གི ་ ཆེ ད ་ དུ ་ མུ ་
མཐུད་འཐབ་རྩོད་བདེ་
བཞིན ་ཡོད ་པ ་བསན་
ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་
མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་
ལགས་ ཀིས ་ཨ ་ རིའི ་
སིད ་འཛིན་གཞོན ་པ་

མཱ་ཡི་ཀི་པན་སི་མཆོག་དང་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་
དུང་ཆེ་མཱ་ཡི་ཀི་པམོ་པའེ་ོལགས་རྣམ་གཉསི་
དང་ཐུག་འཕད་གནང་ས།ེ	རྒྱ་གཞུང་གི་འག་ོ
ཁདི་ཚོའ་ིའགོ་ཁངོ་རང་ཉདི་དཀའ་སྡགུ་ཚད་
མེད་མངས་པའི་མོང་ཚོར་འགལེ་བརོད་
གནང་བ་དང་སྦྲགས།	
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་གསལ་བར་རྒྱ་གཞུང་
གི ་ འགོ ་ ཁི ད ་ ཚོས ་ སིྤ ་ ན ོར ་༸གོང ་ས ་
༸སྐབས ་མགོན ་ ཆེ ན ་ པ ོ ་ མ ཆོག ་དང ་
ལྷན ་གོས ་ མོལ ་གནང་དགོས ་པ ་དང ་ །	
བོད་ནང་གི་བ ོད་མི་ཚོར་ཆོས་དད་རང་
དབང་སྤདོ་དགསོ་པ།	 ད་ེབཞིན་པཎ་ཆེན་
ཆུང་སིད་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་མགགོས་མུར་
གླདོ་བཀྲལོ་གཏངོ་དགོས་པའི་སྐརོ་སོགས་
འབདོ་སྐལུ་ཞུས་འདགུ
རྒྱལ་ཁབ་	 ༨༠	 ཙམ་ནས་ཕབེས་པའ་ིཆོས་
ལུགས་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་མི་སྣ་	 ༤༠༠	 ལགྷ་
དང་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ།	 ད་ེབཞིན་
དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀར་པ་ཨོ་རྒྱན་འཕིན་
ལས་ར་ོར་ེམཆོག		བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས།	 ད་ེམོ་

མཆོག་སུྤལ་བསན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག	 རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་མེ་ཐའེ་ོ	 Matteo Me-

cacci	 ལགས་དང་འགན་འཛིན་གཞནོ་པ་
བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས་སོགས་ཐངེས་འདའིི་
རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ཚོགས་
ཆེན་ཐགོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་
གི་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་བརྙན་ཐུང་བརུྒྱད་འཛམ་
གླིང་གི་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་དབར་མཐུན་
སིྒལ་དང་ཞི་བད།ེ	 ད་ེབཞིན་ཆོས་དད་རང་
དབང་གི་གལ་གནད་རང་བཞིན་སྐརོ་བཀའ་

སླབོ་སྩལ་ཡོད།
ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་གི་སྐ་ུ
ཚབ་སྐ་ུཞབས་བྷ་ིརོན་བདྷ་ཀི་	 Brownback 

ལགས་ཀིས་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ན་ིའཛམ་གླངི་གི་ཆོས་
དད་རང་དབང་གི་མགིན་ཚབ་པ་རྩེ་ཕུད་
གས་ཀི་གཅིག་རེད།	ཅསེ་གསུངས་ཡོད།	།



3 TIBETAN NEWS  1th  August  2018 དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༠	ཕི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༡

༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཐུགས་ཕམ་བུང་བ་ཡིན་ན་ང་ཚོའ་ིམི་ཚེའ་ིནང་ད་ེལས་ཐབས་སྡགུ་པའ་ིགནས་ཚུལ་
ཞིག་ཡོང་གི་མ་རེད།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༡༢	 དང་	 ༡༣	 ཉནི་ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེི་འབུམ་སྡ་ེལ་རངོ་དང་བསན་འཛིན་སངྒ་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ནང་སུ་མ་སླབོ་ཕུག་	
ཞེས་ཚོགས་པས་གླ་ོབུར་ད་ུརྙགོ་གླངེ་ཆེད་
མངགས་བཟསོ་པའི་དནོ་རྐེན་སྐརོ་གསལ་
བཤད་ཆེད་ཕི་ཚེས་	 ༣༡	 ཉནི་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་དང་ནང་སིད་དུང་འཕར་
ཚེ་དབང་སྒལོ་མ་ལགས།	 	 ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི་བླནོ་ཆེན་དང་གོ་གནས་མཉམ་
པ་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་ཆོས་རིག་ལནྷ་ཁང་གི་གཙོ་
འཛིན་	 Religion and Cultural Affairs 

སྐུ་ཞབས་འཇམ་དཔལ་དབང་འདསུ་མཆོག་
བཅས་ནས་བཀའ་ཤག་གི་མཇལ་འཕད་
ཁང་ད་ུས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡།༣༠	 ཐགོ་བདོ་
པའི་གསར་འགོད་པ་འད་ུའཛོམས་ཀི་ཐགོ་
མར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 འཇམ་
དཔལ་ལགས་འདརི་ཕབེས་དགསོ་དནོ་གཙོ་
བ་ོན།ི	 བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པ་དང་ཨ་
རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་དབར་གན་རྒྱ་ཞིག་
བཞག་ཡོད།	 འཇམ་དཔལ་ལགས་ཨ་ར་ུནཱ་
ཅལ་ཆོས་རིག་ལནྷ་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་རེད།		
འཇམ་དཔལ་ལགས་ཀིས་ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་ཁུལ་
ནས་སླབོ་ཕུག་	 ༡༠	 ཁདི་ནས་བདོ་ཀི་ཟླསོ་
གར་ཚོགས་པར་ཟླ་བ་གསུམ་གི་རིང་བདོ་
ཀི་གཞས་དང་ཞབས་བྲ་ོསོགས་སྦངོ་བཞིན་
ཡོད།	
ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་དང་བདོ་གཉསི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་གང་གི་ཆ་ནས་གཅིག་གུར་ཆགས་
ཡོད།	 སླབོ་ཕུག་ད་ེདག་ཟླ་གསུམ་རིང་བདོ་
ཀི་གཞས་ཞབས་བྲ་ོསོགས་སྦངས་རསེ་ཕིར་
ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་ལ་ཕབེས་ནས་བདོ་ཀི་གཞས་
ཞབས་བྲ་ོསོགས་གཞོན་སྐེས་ཚོར་ངོ་སྤོད་
གནང་རུྒྱ་རེད།		དའེ་ིཆེད་ད་ུའཇམ་དཔལ་
ལགས་ཀིས་སྐུ ་ལས་ཧ་ཅང་སྐོན་སོང་།	
འཇམ་དཔལ་ལགས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ ་ཞུ ་
རུྒྱ་ཡིན།	 འཇམ་དཔལ་ལགས་ར་སར་
ཕབེས་པའི་ཞོར་ལ་ད་ེརིང་འདིར་ཕབེས་པ་
རེད།	 ཉ་ེཆར་ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་ཁུལ་གི་བདོ་
མིའི ་གཞིས་ཆགས་ནང་སུ་མ་སླབོ ་ཕུག་
ཚོགས་པས་གླ་ོབུར་ད་ུཆེད་མངགས་རྙགོ་
གླངེ་བཟསོ་པའི་དནོ་རྐེན་སྐརོ་སིྤ་ཚོགས་
ད་རྒྱ་བརུྒྱད་ཁབ་བརལ་ཕིན་ཡོད།	 	 དརེ་
བརནེ་མི་མང་ཚོས་སེམས་འཚབ་གནང་
གི་ཡོད།	 	 	 	 གཙོ་ཆེ་ཤོས་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་དང་མངའ་སྡའེི་གཞུང་ནས་ད་བར་
བདོ་མི་རྣམས་ལ་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་
ཧ་ལས་པ་གནང་དང་གནང་མུས་རེད།	
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་ཁུལ་
ལ་བདོ་རིགས་	 ༥༠༠༠	 ཙམ་ལས་མེད།	
མེའ་ོཆོས་འཕལེ་གླངི་དང་བསན་འཛིན་སངྒ་།	

ཏ་ེཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་ཁུལ་གི་བདོ་མི་དང་
ཡུལ་མི་ཚོ་ད་ལའྟི་བར་མཐུན་པ་ོདང་འཆམ་
པ་ོབས་ནས་བསདྡ་ཡོད།	 ས་གནས་བདོ་མི་
ཚོ་དང་ཡུལ་མི་ཚོ་མཐུན་པ་ོའཆམ་པ་ོབས་
ནས་བཞུགས་གནང་ཐུབ་པར་ཚང་མར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ངས་ཞུ་རུྒྱ་གཙོ་
བ་ོད་ེཡིན།	 བདོ་པ་ཚོས་ཀང་ས་གནས་ཀི་
ཡུལ་ཁིམས་ལ་བརིྩ་སུང་དང་མི་རིགས་
མཐུན་སིྒལ་བདེ་དགསོ།	 རག་ཏུ་ཞི་བདའེ་ི
ངང་འཚོ་བ་སྐལེ་དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད་ཅསེ་ངས་རེ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་གཙོ་བ་ོའད་ི
ཡིན།	
ད་ེརསེ་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ཆོས་རིག་
ལྷན་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་སྐུ ་ཞབས་འཇམ་
དཔལ་དབང་འདསུ་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	
ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི ་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་ལ་གུས་ཕག་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
དང་བདོ་རིགས་སུྤན་ཟླ་ཡོངས་ལ་མོན་གི་
ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
གོང་ད་ུདཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
གསུང་པ་ལརྟ།	 	 སིྤར་ཕན་རང་ར་སར་
བཅར་དགོས་ད ོན་ནི ་བ ོད་ཀི ་ཟློས་གར་
ཚོགས་པར་མོན་ར་དབང་ཁུལ་ནས་སླབོ་
ཕུག་བཅུ་སྐལེ་ད་ུཡོང་བ་ཡིན།	 ཟླ་བ་ཁ་
ཤས་གོང་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁབ་
བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་པདྨ་མཁའ་འག་ོམཆོག་
ར་སར་ཕབེས་སྐབས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
མཆོག་ལ་རེ་སྐུལ་ཞུས་དནོ་ལརྟ་ཞལ་བཞསེ་
གནང་བར་བརནེ་ཕུ་གུ་ད་ེདག་འདིར་སྐལེ་
བ་ཡིན།	
གཙོ་བ ོ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ ོ་ ཆེ ་མཆོག་གི ་
ཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི་དང་།	ད་ེབཞིན་དཔལ་
ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གི་བཀའ་དནི་ལ་བརནེ་
ནས་ལས་དནོ་རྣམས་ལམ་ལྷངོས་ཡག་པ་ོ
བུང་།	 	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོ
བུང་།	ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་རེད།	 ཧ་ིམཱ་ལ་ཡ་
རི་རུྒྱད་ནབུ་ལ་དྭགས་ནས་ཤར་མོན་བར་
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོཡིན་པ་ཚང་མས་མཁནེ་གི་ཡོད།	
ཕན་རང་ཉིད་ལ་མཚོན་ན་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གཙོ་
འཛིན་ཡིན།	 ངས་འགན་འཁརེ་ནས་ལོ་
བཞི་ཙམ་འག་ོབཞིན་འདགུ	 	 ཨ་ར་ུནཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེི་ནང་ད་ུནང་པ་གང་ཙམ་
ཡོད།	 	 	 ང་དང་མཉམ་ད་ུརིན་ཆེན་ར་ོར་ེ
ལགས་ཀང་ཕབེས་ཡོད།	 ཁངོ་ད་ེས་ྔཨ་ར་ུ
ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོ
ལནྷ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་རེད།		ཁ་སང་ངདེ་
གཉསི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་མཇལ་

རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་ཐབོ་བུང་།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐོང་མཆོག་གིས་སྐབས་དརེ་བཀའ་སླབོ་
ལམ་སནོ་ཧ་ཅང་གཟབ་རྒྱས་གནང་སོང་།	
ང་རང་སྒརེ་ལ་མཚོན་ན་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐོང་མཆོག་ལ་ཡི་རངས་ཞུ་མཁན་གི་མི་
ཞིག་ཡིན།	 ཐངེས་འདརི་དཔལ་ལནྡ་སདི་

སྐོང་མཆོག་དངོས་སུ་མཇལ་བར་ཧ་ཅང་
དགའ་པ་ོབུང་།	ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
སིྤར་ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་ལརྟ་ཉ་ེལམ་ཛ་
དག་གནས་ཚུལ་ཞིག་བུང་བ་རེད།	 སབྐས་
དརེ་ཕན་རང་ཨི་ཊ་ན་གར་	 Itanagar	 ལ་
ཡོད།	 ད་ེདསུ་སིྤ་འཐུས་པདྨ་འབུང་གནས་
ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་
སབོས་ལགས་ཕབེས་འདགུ	 	 ཁངོ་རྣམ་
གཉིས་དང་ལྷན་བསན་འཛིན་སྒང་གི་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ཕབེས་འདགུ	 ཁངོ་རྣམ་
པས་མངའ་སྡའེི་སིད་སྐངོ་དང་སིྤ་ཁབ་བླནོ་
ཆེན་མཆོག་མཇལ་འཕད་གནང་རུྒྱའི་དསུ་
ཚོད་ཐོབ་ཟིན་རསེ་ང་ཚོ་ཚོགས་འད་ུགལ་
ཆེན་ཞིག་གི་ཆེད་ད་ུལྡ་ིལིར་འག་ོདགསོ་བུང་
སོང་།	 སབྐས་དརེ་བླ་ོཕམ་གི་གནས་ཚུལ་
ཞིག་བུང་བ་རེད།	 	 མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་
བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་ང་ཚོ་མོན་པ་མི་རིགས་
ཚང་མ་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་དགོས་པའི་གནས་
ཚུལ་བུང་འདགུ	 དརེ་བརནེ་ངས་དའེ་ིཐགོ་
ཚིག་ཁ་ཤས་ཞུ་ན་དན་བུང་།	 སིྤར་མང་ཆེ་
བས་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་གི་གནས་སངས་མཁནེ་
གསལ་རེད།	 	 ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེ་ི
ནང་མི་རིགས་འད་མིན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་
པ་རེད།	 	 མངའ་སྡའེ་ིནང་གི་ནང་པའ་ིམི་
འབརོ་ལ་མཚོན་ན་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་མ་གཏགོས་
མེད།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགདན་ས་སེར་
འབྲས་དགའ་གསུམ་ལ་སླབོ་གཉརེ་གནང་
མཁན་མང་དག་ཅིག་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐངོ་འགོ་ཡོད་
པའི་སླབོ་གྭ་ཁག་གི་ནང་དའུང་ཕུ་གུ་གང་
ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་སེམས་ཁལ་ཧ་ཅང་
བདེ་ཀི་འདགུ	 	 ང་ཚོ་ཨ་ར་ུནཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་ཁུར་
ཏ་ེདགེ་འདནུ་པ་རྣམས་ལ་སླབོ་ཡོན་ཞིག་
འབུལ་བཞིན་ཡོད།	 ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་སླབོ་ཡོན་འབུལ་བཞིན་པ་ཧི་མཱ་ཅལ་

ནང་	༡༣༥	ཙམ་འདགུ			ཁངོ་ཚོས་གནས་
ཚུལ་ད་ེཐསོ་སྐབས་བླ་ོཕམ་ཧ་ཅང་བདེ་ཀི་
འདགུ	 	 དརེ་བརནེ་ཁདེ་རང་ཚོས་གསར་
འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་བརུྒྱད་གནད་དནོ་
དའེི་ཐད་གསལ་བཤད་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་
པ་ོའདགུ	 	 ང་ཚོ་རྩ་བ་ནས་བད་ེཔ་ོཞིག་མི་

འདགུ	ཅསེ་ང་ཚོར་འབདོ་སྐལུ་གནང་བུང་།	
ངའི་བསམ་པར་བདོ་པའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་གོ་
གནས་ཡོད་མཁན་དང་སླབོ་སྦངོ་ཡོད་མཁན་
མང་ཆེ་བས་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་གི་དངོས་ཡོད་
གནས་སངས་མཁནེ་གི་རེད།	 འནོ་ཀང་
མི་མང་ཕལ་པ་ཚོས་ཧ་ལམ་ད་ེཙམ་གནས་
ཚུལ་གསལ་པ་ོམཁནེ་རུྒྱ་ཁག་པ་ོརེད་དན་
བཞིན་འདགུ	 རྒྱ་གར་བང་ཤར་ནང་ལ་
མཚོན་ན་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེཆེ་བ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད།	དའེ་ིནང་མི་འབརོ་འབུམ་བཅུ་
བཞི་ཙམ་ཡོད།	 	 ང་ཚོ་མོན་པ་ཚོ་གངས་
ཉུང་མི་རིགས་ཡིན་སབས།	 སབྐས་རེ་ཆབ་
སིད་ཐགོ་ནས་གནས་ཚུལ་ད་ེལྟར་ཡོང་གི་
འདགུ	ཉ་ེཆར་སླབོ་གའྭ་ིསྡ་ེཚན་ནས་ང་ོརལོ་
བས་པ་ད་ེཚང་མས་ད་རྒྱའི་བརུྒྱད་གཟིགས་
ཡོད།	 	 ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་གི་གནས་ཚུལ་རེད།	
ད་ེལརྟ་མ་ཡོང་བའ་ིསདླ་ཕི་ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༡༢	 ཉནི་ཚོགས་འད་ུའཚོགས་རུྒྱའ་ིགསལ་
བསྒགས་བཏང་ཟནི་པ་རེད།	 ཚོགས་འད་ུ
འཚོགས་རུྒྱའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོགསུམ་
ཡོད།	 སིྤར་མོན་དང་བདོ་དབར་མི་རབས་
ནས་མི་རབས་བརུྒྱད་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
གི་འབྲལེ་བ་ཡོད།	 ལགྷ་པར་༸རྒྱལ་བ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་ང་ཚོའི་རྩ་བའི་བ་ླམ་ཡིན་པ་མི་
རབས་རན་པ་ཚོས་མཁནེ་གི་ཡོད།	 འནོ་
ཀང་ལོ་ན་གཞོན་པ་མང་པ་ོཞིག་ས་གནས་
གང་སར་ཡོད་སབས་མ་ཤེས་མཁན་མང་པ་ོ
འདགུ	 ད་ེདག་ལ་ག་ོརགོས་སྤལེ་རུྒྱ་ཙམ་མ་
ཟད།	 བདོ་པའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་ང་ཚོའ་ིསླབོ་
ཕུག་མང་པ་ོཡོད་པ་ད་ེདག་གི་ཕ་མ་ལའང་
ག་ོརགོས་སྤལེ་རུྒྱའ་ིའཆར་གཞི་ཡོད།
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཐོག་ང་ཚོའི་དབར་
དསུ་རབས་	༧	ནས་འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་རེད།	
དཔརེ་ན་ངའི་པཱ་ལགས་ད་ེས་ྔབདོ་ལ་ཕབེས་
མངོ་ཡོད།	 ཕིས་སུ་ཆབ་སདི་ནང་སླབེས་
ནས་ལོ་	 ༢༠	 ཙམ་བླནོ་ཆེན་དང་གསོ་

ཚོགས་འཐུས་མི་གནང་མངོ་ཡོད།	 	 ཁངོ་
ཚོའི ་མི ་རབས་གས་ཚོས་བ ོད་དང་མོན་
གཉསི་དབར་གི་འབྲལེ་ལམ་ཇི་འད་ཡོད་པ་
མཁནེ་གི་ཡོད།	 	 	 འནོ་ཀང་ལོ་ན་གཞནོ་
པའི་ནང་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཇི་ཡིན་མ་
ཤེས་མཁན་མང་པ་ོཞིག་འདགུ	 	 སླབོ་གའྭ་ི
ནང་ཡོད་སབས་ཁ་ཤས་མ་ཤེས་པའི་དབང་
གིས་བདོ་མིར་ང་ོརལོ་བདེ་མཁན་གི་ཚོགས་
པ་ད་ེའདའ་ིནང་འཛུལ་སདི་པ་ཞིག་རེད།	ད་ེ
ལརྟ་མི་ཡོང་བར་ང་ཚོས་འབད་བརྩནོ་གང་
ཡོད་བ་རུྒྱ་ཡིན།			ཐབས་ལམ་དང་འབད་
བརྩོན་གང་ཡོད་བ་རུྒྱ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་
ཆགས་ཡོད།		དནོ་འབྲས་ཇི་ཙམ་སོན་མིན་
ངས་ཞུ་ཚོད་ཐུབ་ཀི་མི་འདགུ
ལྷག་པར་མངའ་སྡའེི ་ སིྤ ་ཁབ་བླནོ ་ ཆེན་
མཆོག་ནང་པ་དང་མོན་པ་ཡིན་པ་མ་ཟད།	
བདོ་པར་ཧ་ཅང་རིྩ་མཐངོ་དང་གུས་ཞབས་
ཡོད།	 ལགྷ་པར་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སླབོ་མ་ཞིག་ཡིན་པའི་
ངསོ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་དད་
གུས་ཧ་ཅང་ཞུ་མཁན་ཡིན།	 	 གནས་ཚུལ་
ད་ེརིགས་སབྐས་རེ་ཆབ་སིད་ཐགོ་ནས་ཡོང་
གི་ཡོད་པའ་ིབཟ་ོའད་ཞིག་འདགུ
མ་འངོས་པར་བདོ་མི་ཚོར་གནས་ཚུལ་ད་ེ
རིགས་མ་ཡོང་བ་བ་རུྒྱ་མོན་པ་ཡོངས་ཀི་
འགན་རེད་བསམ་གི་འདགུ	 སིྤར་བདོ་མི་
རྣམས་བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་ནས་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་ཐགོ་ནས་ང་ཚོར་ཕན་ཐགོས་ཧ་
ཅང་བུང་ཡོད།	
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་ང་ཚོའི་རྩ་བའི་བླ་མ་
རེད།	 སོ་སོའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་
ཉམས་པར་ཡོད་པ་འད་ིགཙོ་ཆེར་༸རྒྱལ་བ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་ཐུགས་རའེི་བཀའ་དནི་
རེད།	 གལ་ཏ་ེ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ཐུགས་ཕམ་བུང་བ་ཡིན་ན།	ང་ཚོའ་ིམི་ཚེའ་ི
ནང་ད་ེལས་ཐབས་སྡུག་པའི་གནས་ཚུལ་
ཡོང་གི་མ་རེད།	 འད་ིནན་ཏན་བས་ནས་ཞུ་
རུྒྱའ་ིའཆར་གཞི་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
ནང་སིད་དུང་འཕར་ཚེ ་དབང་སྒོལ་མ་
ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 ད་ལའྟ་ིཆར་ཨ་
རུ་ནཱ་ཅལ་ཁུལ་ད་ུརྙགོ་ག་ཞི་འཇམ་ཆགས་
ཡོད་པས་བདོ་ཕི་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོས་ཐུགས་
འཚབ་རྩ་བ་ནས་གནང་དགོས་པ་མི་འདགུ་
ཅསེ་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།།	
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལ་དགྭས་བསོད་ནམས་གླངི་མི་མང་དང་བདོ་ཁིམ་དག་ེསླབོ་
ལས་བདེ་ཡོངས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།	

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༡	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལ་དྭགས་བདོ་ཁིམ་སླབོ་
གྭའི་ཐང་ཆེན་ད་ུབསོད་ནམས་གླངི་མི་མང་
དང་བདོ་ཁིམ་དགེ་སླབོ་ལས་བདེ་ཡོངས་ལ་
བཀའ་སླབོ་བཀའ་དནི་སྩལ་དནོ།	 ད་ེརིང་
འདིར་ངོས་ཀིས་བདོ་གངས་ཅན་པ་ཞིག་
ཡིན་པའི་ངོས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡོད།	
གཉསི་ནས་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་ས་ཡ་
དུག་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་གིས་ངསོ་ལ་ཡིད་
ཆེས་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེབཞིན་བཙན་
བལོ་ལ་ཡོད་པའི་བདོ་པ་ཆིག་འབུམ་ལྔ་ཁི་
ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་གིས་ངསོ་ལ་ཡིད་ཆེས་
བདེ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།	དརེ་བརརེ་བདོ་གངས་
ཅན་ལྗངོས་ཀི་བདོ་མི་གཞིས་བེས་ཡོངས་
རོགས་ཀི་ཚབ་བས་ཏ་ེངོས་ཀིས་ཚིག་ཁ་
ཤས་ཤོད་འདདོ་བུང་།
ཁདེ་རང་ཚོ་སླབོ་གྭ་ཐནོ་པ་ད་ེདག་གི་ཤེས་
ཀི་རེད།	 འཛམ་གླངི་གི་ས་ཁའ་ིནང་ཨ་ཤི་
ཡ་བརདོ་དསུ་འཛམ་གླིང་གི་མི་མང་པསོ་
འཛམ་གླིང་གི་ཡང་ཐོག་རིྩ་རུྒྱ་ཞིག་དང་།	
བདོ་གངས་ཅན་གི་ལྗངོས་འདི་ས་ཆའི་བབ་
ཀི་ཐགོ་ནས་ཡང་ཐགོ་ལ་ྟབུ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	
བདོ་མི་རིགས་ནི་བར་སྐབས་ས་འགོ་ནས་
དངསོ་རས་ཐནོ་པ་ད་ེའད་དང་མིའི་རུས་པ་
ཐནོ་པ་ད་ེའདའ་ིཐགོ་ནས་མིའ་ིའག་ོབ་སླབེས་
ནས་ལོ་	༣༥༠༠	བཤད་ཀི་འདགུ	གང་ལརྟ་
བདོ་ལ་མི་རིགས་ཆགས་རུྒྱ་ནི་ཧ་ཅང་ས་ྔཔ་ོ
རེད་འདགུ	ད་ེའདའ་ིམི་རིགས་འད་ིགནའ་ས་ྔ
མོ་ཞང་བདོ་གཉསི་ཞེས་ཞང་ཞུང་དང་བདོ་
ཅསེ་ཞང་ཞུང་བནོ་གི་རིག་གནས་ད་ེའད་ཧ་
ཅང་མང་པ་ོབཤད་རུྒྱ་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེནས་
རིམ་པས་དསུ་རབས་བདནུ་པའི་ནང་ཆོས་
རྒྱལ་སངོ་བཙན་སྒམ་པསོ་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་
ཇ་ོདང་།	 ད་ེབཞིན་བལ་བཟའ་དང་ཁུང་ས་
བསྐནོ་ནས་རྒྱ་ནག་དང་བལ་པ་ོབཅས་ཁིམ་
མཚེས་ས་ཁུལ་གཉིས་ནས་ཁུང་ས་བསྐོན་
པ་ད་ེའད་བས་ནས་སབྐས་དརེ་གོང་མ་ཐང་

གི་དསུ་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་ནང་ཆོས་ཤུགས་ཆེན་
པ་ོདར་ཟནི་པ་རེད།	 ཐགོ་མ་བདོ་ལ་སངས་
རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་ད་ེདསུ་ནས་ཕལ་
ཆེར་བུང་བ་ཡིན་ས་རེད།	 ད་ེནས་ཆོས་
རྒྱལ་སངོ་བཙན་སམྒ་པའོ་ིསབྐས་སུ་བདོ་ཡིག་

གསར་ད་ུཆགས་པ་ཡིན་ནའང་འད།	 གཞན་
ཡང་ཞང་ཞུང་སྨར་ཡིག་ཡོད་པ་འདི་ཡར་
རྒྱས་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་།	 གང་ལརྟ་ཐུ་མི་
སམ་བྷ་ོཊའི་སྐབས་སུ་བདོ་ཡིག་རྒྱ་ཡིག་ལ་
དཔ་ེབལསྟ་མེད།	རྒྱ་གར་གི་ད་ེབ་ནཱ་ག་རཱི་ཡི་
གརེ་དཔ་ེབལསྟ་ཏ་ེདབངས་དང་གསལ་བདེ་
ཡོད་པའི་བདོ་ཡིག་གསར་གཏདོ་གནང་བ་
རེད།	 བདོ་ཡིག་ཅསེ་སུ་གཅིག་དང་མ་འད་
བ་ཞིག་ང་རང་ཚོ་རང་གི་རང་སྐ་ཐུབ་པའི་
ཡི་ག་ེཅིག་བཟསོ་འདགུ
ཡིག་ག་ེཡོད་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 དསུ་རབས་	
༨	 ནང་བཙན་པ་ོཁ་ིསངོ་ལྡའེུ་བཙན་སབྐས་
གཞི་ནས་རྒྱ་གར་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་
སྤལེ་རུྒྱའི་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་བཙན་པ་ོ
ཁི་སངོ་ལྡའེུ་བཙན་གིས་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་
འཚོ་གདན་ཞུ་གནང་།	སླབོ་དཔནོ་རིན་པ་ོཆེ་
ཡོད་པ་རེད།	 མཁན་སླབོ་ཆོས་གསུམ་ཞསེ་
ད་ེའདའི་ཐགོ་ནས་གཙོ་བ་ོམཁན་ཆེན་ཞི་བ་
འཚོས་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་པའི་བཞེད་གཞུང་
ད་ེདག་བདོ་ལ་ང་ོསྤདོ་གནང་།	 བསམ་ཡས་
གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པ་གནང་ནས་
བསམ་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་ད་ུསྡ་ེ
ཚན་མི་འད་བ་ད་ེའད་བཟསོ་འདགུ	 རྣམ་
དག་ཚུལ་ཁིམས་གླིང་ཞེས་སྡམོ་པ་འབགོ་

ཆོག་གནང་རུྒྱ་རབ་བུང་གི་སྡ་ེཐགོ་མར་སད་
མི་མི་བདནུ་རབ་ཏུ་བུང་ཞེས་ད་ེདསུ་ནས་
རབ་བུང་ངུར་སིྨྲག་གི་སྡ་ེསྤུས་དག་པ་ོཞིག་
འཚུགས་རུྒྱ་རྣམ་དག་ཚུལ་ཁམིས་གླངི་དང་།	
ད་ེནས་སྒ་བསུྒར་ལོ་པཎ་གླིང་ཞེས་ང་ཚོ་

བདོ་ཡིག་ཐགོ་ཡོད་པ་དའེ་ིནང་རྒྱ་གར་གི་པཱ་
ལིའ་ིགཞུང་བསུྒར་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 གཙོ་བ་ོ
ལེགས་སྦར་གི་གཞུང་ཚུར་བསུྒར་ནས་དངེ་
སབྐས་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་ཀི་རེད།	
བཀའ་འགུར་པ་ོཏ་ིབརྒྱ་ལགྷ་ཙམ་དང་བསན་
འགུར་པ་ོཏི་ཉསི་བརྒྱ་ཉ་ིཤུ་རྩ་གངས་ཡོད་
པ་ད་ེདག་བདོ་རང་ནས་བུང་བ་མ་རེད།	
རྒྱ་གར་ནས་ཚུར་བསུྒར་ཏ་ེཡོང་བ་རེད།	
མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་སུྒར་དགོས་རེད།	
ཁདེ་རང་ཚོར་ཡི་གེ་དང་སྐད་ཡིག་ཟུར་ད་ུ
འདགུ	ད་ེའད་ཡིན་དསུ་རྒྱ་གར་ལེགས་སྦར་
གི་གཞུང་དང་པཱ་ལིའི་གཞུང་ནང་ཡོད་པ་ད་ེ
ཚོའི་གས་བདོ་ཡིག་ཐོག་སུྒར་དགོས་རེད་
ཅསེ་གསུང་ནས་སྒ་བསུྒར་ལོ་པཎ་གླངི་ཟརེ་
རུྒྱ་འད་ིབཙུགས་འདགུ	 ད་ེལརྟ་རིམ་པས་
བཀའ་འགུར་བསན་འགུར་པ་ོཏི་སུམ་བརྒྱ་
ལགྷ་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་རིམ་པས་བདོ་སདྐ་
རང་གི་ནང་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་གཞུང་ད་ེདག་
བུང་བ་རེད།
གཙོ་བ་ོམཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོའི་ཐུགས་རེ་
བཀའ་དནི་རེད།	 ད་ེལརྟ་བདོ་གངས་ཅན་གི་
ལྗངོས་ལ་སངས་རྒྱས་པའ་ིབསན་པ་དཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲའི་སངས་རྒྱས་པའི་བསན་པ་ད་ིམ་མེད་
པ་ཞིག་བདོ་ལ་ང་ོསྤདོ་གནང་ནས་ང་ཚོ་བདོ་

རིགས་མེས་པ་ོཚོ་དངསོ་གནས་དང་གནས་
དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིམཁས་པའ་ི
གཞུང་ད་ེདག་རྩ་བ་བླ་ོལ་བཟུང་།	 འགལེ་བ་
ཆིག་རེ་རེ་ནས་མར་བརྒྱབ་ནས་འགལེ་བ་ད་ེ
ཡང་གཙོ་བ་ོརྒྱ་འགལེ་གཙོ་བ་ོབཞག	ད་ེཡང་
བདོ་འགལེ་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེལརྟ་ཚིག་རེ་རེ་
བཞིན་འགལེ་བཤད་བརྒྱབ།	 ད་ེནས་ཚིག་གི་
ཚིག་འགལེ་ཡོད་པ་ཙམ་མིན་པར་དནོ་དག་
རེ་རེ་བཞིན་དགག་གཞག་སངྤ་གསུམ་ཟརེ་
རུྒྱའ་ིགཞན་ལུགས་དགག་པ།	 རང་ལུགས་
གཞག་པ།	 དརེ་རྩདོ་པ་སངྤ་བ།	 ཞསེ་པ་ད་ེ
འདའི་ཐོག་ནས་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་ཁོ་
རང་ཚད་མའི་གཞུང་ལ་ཧ་ཅང་མཁས་པ་
རེད་འདགུ	
ཁོང་གིས་མཛད་པའི་ཚད་ཆེན་ད་ེསབྐས་ང་
ཚོས་ལ་ྟརུྒྱ་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ལ་ྟགུབ་ཐགོ་ཧ་
ཅང་མཁས་པ་བས་ནས་ཁོང་གིས་དབུ་མ་
རྒྱན་མཛད་པ་དངེ་སབྐས་ང་ཚོས་སླབོ་སྦངོ་
བདེ་རུྒྱ་ཡོད་པ་རེད།	 ཕིས་སུ་མཁན་ཆེན་ཞི་
བ་འཚོའི་དག་ེཕུག་སླབོ་དཔནོ་ཀཱ་མ་ལ་ཤི་ལ་
བདོ་ལ་གདན་ཞུ་གནང་ནས་སླབོ་དཔནོ་ཀཱ་མ་
ལ་ཤི་ལས་མུ་མཐུད་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་
ང་ོསྤདོ་གནང་བ་འད་ིཡར་རྒྱས་བཏང་གནང་
འདགུ	 གང་ལརྟ་བདོ་ལ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་
པའི་བསན་པ་ཚུགས་པ་འདི་མཁན་ཆེན་ཞི་
བ་འཚོས་ནཱ་ལེནྡྲའི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་
འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གི་ཐགོ་ནས་བསན་
པ་འཛིན་སྐོང་སྤལེ་གསུམ་གནང་རུྒྱ་འདི་
ཚུགས་ནས་བདོ་པས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་
བས་ནས་འདས་པའི་ལོ་སངོ་ཕག་གཅིག་
ཙམ་གི་ནང་ལ་བདོ་གངས་ཅན་པའི་མཁས་
པ་རང་ཉདི་ཀིས་བརྩམས་པའི་གཞུང་ཕལ་
ཆེར་པ་ོཏི་ཞིབ་ཕ་ངསོ་ཀི་དན་གི་མི་འདགུ་
ཀང་པ་ོཏི་ཕལ་ཆེར་ཁི་ལྷག་ཙམ་ཞིག་བདོ་
རང་གི་མཁས་པས་མཛད་ཡོད།	 ནམ་རུྒྱན་
ངསོ་ཀིས་བཤད་བཞིན་པའ་ིནཱ་ལེནྡྲའ་ིམཁས་
དབང་པཎ་གུབ་བཅུ་བདནུ་གི་གཞུང་ནང་
འདལུ་བ་དང་།	དབུ་མ།	ད་ེབཞིན་ཚད་མའ་ི

གཞུང་ཛཤུགས་ཆེན་པ་ོའདགུ	
ནཱ་ལེནྡྲའ་ིཔཎ་གུབ་བཅུ་བདནུ་གི་གཞུང་གཙོ་
ཆེ་བ་ཚང་མ་བདོ་ཡིག་ནང་ཡོད་པ་རེད་
འདགུ	 ལེགས་སྦར་ནང་ཡོད་པའ་ིགཞུང་ད་ེ
ཚོའི་གས་པཱ་ལིའི་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་
ཐ་ེལེན་ཌི་དང་འབར་མ།	 ཤཱི་ལངྐ་ད་ེཚོར་
ཡོད་མ་རེད།	 ལེགས་སྦར་གི་ཆོས་བརུྒྱད་
གཅིག་པ་ཡིན་པ་རྒྱ་ནག་རེད།	 འནོ་ཀང་
རྒྱ་ནག་ལ་ཚད་མའི་གཞུང་ད་ེདག་ད་ེཙམ་
དར་སལོ་ཆེན་པ་ོབུང་མི་འདགུ	 དརེ་བརནེ་
མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་བདོ་གངས་ཅན་གི་
ལྗངོས་ལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིམཁས་པའ་ིགཞུང་ད་ེདག་
ཐསོ་བསམ་སྒམོ་གསུམ་བདེ་རུྒྱ་ང་ོསྤདོ་དང་
ཐུགས་རེ་གནང་བ་ནང་བཞིན་ང་ཚོ་བདོ་ཀི་
མེས་པ་ོཚོས་བསུྒབས་ཡོད།
དངེ་སབྐས་དསུ་རབས་	 ༢༡	 ནང་སླབེ་ཡོད།	
དསུ་རབས་	 ༢༡	 ནང་སངས་རྒྱས་པའ་ིལ་ྟ
སྒམོ་སྤདོ་གསུམ་ད་ེཡང་ཚད་མའི་ལམ་ནས་
དངས་ནས་འགལེ་བཤད་རྒྱག་རུྒྱ་ཡོད་པ།	
རིག་པ་གཙོ་བ་ོབས་ནས་འག་ོརུྒྱ་བདོ་གངས་
ཅན་ལྗངོས་ལ་ཡོད་པའི་སངས་རྒྱས་པའི་
ཆོས་གཅིག་པུ་མ་གཏགོས་འཛམ་གླིང་གི་
ནང་པའི་ལུང་པ་སུ་གཅིག་ལ་མི་འདགུ་དརེ་
བརནེ་མཁན་སླབོ་ཆོས་གསུམ་ཞེས་གཙོ་བ་ོ
མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་ཐུགས་རེ་གནང་བ་
ནང་བཞིན་བདོ་གངས་ཅན་གི་མེས་པ་ོཚོས་
བསུྒབས་ནས་དསུ་ད་ལྟ་འཛམ་གླིང་འདིའི་
སངེ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་གུབ་བཤད་དགོས་
བུང་ན།	 ད་ེཡང་ཚད་མའ་ིལས་ནས་དངས་
ནས་འགལེ་བཤད་རྒྱག་རུྒྱ་འད་ིབདོ་པ་ཁ་ོན་
གཅིག་སུ་གཅིག་ཀང་མེད།
དརེ་བརནེ་ཚད་མའ་ིལམ་ནས་འགལེ་བཤད་
རྒྱག་ཡོང་དསུ་ལུང་ལ་བརནེ་གི་མེད།	 ལུང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 འནོ་ཀང་ལུང་རྣམ་དག་
ཡིན་མིན་ནི་རིག་པ་ལ་བརནེ་ནས་སུྒབ་རུྒྱ་
རེད།		ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

དག་ེལས་ས་མིག་གསལ་བསྒགས།	
༄༅།།སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པའ་ིཁབ་ཁངོས་སླབོ་ཁག་ནང་གཤམ་གསལ་ལརྟ་ལས་གནས་ས་སངོ་ཡོད་ན།	ཆ་རྐནེ་ཚང་ཞིང་ལས་གནས་ཐགོ་ཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་རང་ཉདི་ཀི་ང་ོསྤདོ་དང་།	 ཤེས་ཡོན།	ཉམས་མངོ་སོགས་གསལ་
བའ་ི	(C.V) དང་།	ལས་གནས་ཞུ་སནྙ་གླགོ་འཕནི་ E-mail	བརུྒྱད།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༥	འགངས་མེད་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་ཐགོ་འབུལ་ཕགོས་ཡོང་བའ་ིགསལ་བསྒགས་སུ།

ཀ༽	དགསོ་མཁའོ་ིཤེས་ཚད་དང་ལོ་ཚད།
ཨང་། ལས་གནས། ལས་ཡུལ། ཆ་རྐནེ། ས་སངོ་། ག་ླཕགོས།
༡། རིྩས་འགན།	 Account 

Officer

སཾ་བྷ་ོཊ། B.Com + 5 yrs Experience+ Indowed Income tax 

knowledge will be given preference.
༡ ༢༣༡༦༦།༠༠

༢། གཞི་འགོ་བདོ་དགེ སྦརི། B.A (Tibetan) + B.ed ༡ ༢༠༨༦༥།༠༠
༣། ཕ་ཚབ།	 Warden 

Cum Store Keeper

ཅནོ་ཏ་ར། XII Pass ༡ ༡༦༤༧༨།༠༠

ཁ༽	སིྤར་ཆ་རྐནེ་ཁག	༼ཡིག་ཆ་ང་ོམ་དང་ང་ོབཤུས་རེ་དངསོ་གཞིའ་ིའདམེས་རུྒྱགས་སབྐས་མཉམ་འཁརེ་དགསོ་རུྒྱ་ལས་སནྙ་ཞུ་ལནྷ་འབུལ་
མི་དགསོ།༽
༡།	རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིསྐབས་བཅལོ་ལག་ཁརེ།

༢།	དངྭ་བངླ་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ།
༣།	 ཤེས་ཚད་ལག་འཁརེ་ཁག་དང་གུབ་
འབྲས་ཨང་ཤོག
མཐུན་རྐནེ་གཞན།
༡།	 མཐུན་རྐནེ་གཞན་སཾ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་
ཚོགས་པའི་སིྒག་གཞི་ལརྟ་འཐབོ་རུྒྱ་བཅས།	
ལས་གནས་ས་སངོ་གསལ་བརར་སཾ་བྷ ་ོ
ཊ་བདོ་སླབོ་སིྤ་ཁབ་ཡིག་ཚང་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡	ཉནི་ལ།།
ཟུར་བརདོ།

༡།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༢༡	
ཉནི་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་གླིང་ད་ུངག་
རུྒྱགས་ལེན་རུྒྱ།
༢།	 བདམས་ཐནོ་ནས་བསྐ་ོགཞག་མ་སྩལ་
གོང་སནྨ་པའི་ལུས་སེམས་ཁམས་ཐང་ངསོ་
སྦརོ་དང་།	 ཕག་ལས་གནང་མུས་ཡིན་ཚེ་
དགག་བ་མེད་པའི་ངོས་སྦོར་གཉིས་ལས་
འབུལ་དགསོ།


