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ཁྱནོ་མི་གངས་	 ༢༠	 ཐགོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ལྷན་ཁང་ད་ུཕབེས་པར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་
མཆོག་གིས་བ ོད་ཀི་འདས་པའི་ལོ ་རུྒྱས་དང་།	
ད་ལ་ྟབདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་བཅས་གསུངས།།

༸གོང་ས་མཆོག་མིན་ན་ེསོ་ཊ་མངའ་སྡའེི ་ནང་
༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༡	ཉནི་
གི་ས་ྔདརོ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ཨ་རིའི་ཁལེ་ལི་ཕརོ་ན་ིཡ་མངའ་སྡ་ེནས་ཨ་
རིའི་མི་ན་ིསོ་ཊ་མངའ་སྡའེི་རྒྱལ་ས་མི་ན་ེཔ་ོལི་སིའི་	
Minneapolis	 ནང་ཆིབས་ཞལ་སུྒར་སབྐས་ཨེ་ན་
ཧམེ་	Anaheim	གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་པ་སྐ་ུཞབས་ཊོམ་
ཊེཌ་	 Tom	 Tait	 མཆོག་གིས་གཙོས་དད་ལནྡ་
མང་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་ཕབེས་སྐེལ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་ཡོད།	 ད་ེཡང་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་རྒྱལ་
ས་མི་ན་ེཔ་ོལི་སིའ་ི	 Minneapolis	 ནང་༸ཞབས་
སོར་བད་ེབར་འཁོད་སྐབས་བདོ་མི་ཁྱནོ་མི་གངས་	
༤༠༠	 བརྒལ་བས་ག་ོསོ་ཕ་ེམར་དང་ཆང་ཕུད་
བཅས་འདགེས་འབུལ་ཞུས་པ་བརུྒྱད་མགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་ལ་སྲལོ་རུྒྱན་གི་ལམ་ནས་ཕབེས་བསུའི་
སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཆར་འཕར་གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོཁག་གི་བཞུགས་གལ་གདན་
ཐབོ་རྩ་འཛིན་གསར་པའ་ིཐགོ་འགལེ་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༢༡	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིཉནི་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་ནས་སྤལེ་བའི་རྩ་
འཛིན་བཀདོ་ཁྱབ་ནང་དནོ་ལརྟ།	 བཀའ་
དུང་སྟབོས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་གསལ་
བཤད་གནང་དནོ།	 སིྤར་ཚང་མས་མཁྱནེ་

ག ས ལ ་ རེ ད །	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	
ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༨	 ཉནི་བཀའ་
ཤག་སབྐས་	 ༡༤	

བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཔ་དམ་འབུལ་སབྐས་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཆབ་སྲདི་
དང་འཛིན་སྐངོ་གི་སྐ་ུདབང་ད་ེདག་མར་རིྩས་
སྤདོ་མཛད་སབྐས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ད་ེ
རིང་ནས་ངསོ་ཀི་རིང་ནས་སྙངི་ད་ུགནག་པའ་ི
འདདོ་པའ་ིདནོ་གཅིག་བསུྒབས་སོང་ཞསེ།	ད་ེ
སའྔ་ིསྲདི་སྐངོ་སྟག་བག་རིན་པ་ོཆེའ་ིསྐ་ུམདནུ་
ནས་ཚུར་རིྩས་བཞསེ་པའ་ིབཀའ་ཐམ་སྲདི་ཞི་
བད་ེསིྐད་མ་ད་ེསྲདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
ལ་རིྩས་འབུལ་ཞུ་གི་ཡོད།	ཅསེ་བཀའ་ཕབེས་
ཡོད།	 བཀའ་ཕབེས་སྟབས་དའེ་ིརསེ་རིམ་
བཞིན་གསོ་ཚོགས་ནང་བཅའ་ཁམིས་ཀི་དནོ་
ཚན་ཁག་ལ་བསྐར་བཅོས་གནང་རུྒྱ་བཅས་
ཀི་ལས་རིམ་ད་ེདག་ཟིན་ནས་ད་ེསྔ་བཀའ་

བླནོ་ཁ་ིཔ་ཞསེ་པ་ད་ེསྲདི་སྐངོ་ཞསེ་མ་འངོས་
པར་འབདོ་རུྒྱར་ཁམིས་ཐགོ་ནས་ཐག་གཅདོ་
གནང་སྟ་ེབཅའ་ཁམིས་ནང་ད་ེལརྟ་འགུར་བ་
ཕིན་ཡོད།
	 དེ་དག་འགུར་བ་ཕིན་སྟབས་
བཅའ་ཁིམས་ལེའུ་བཞི་པའི་དནོ་ཚན་བཅུ་
དགུ་པའི་ནང་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འགན་དབང་
སྐརོ་འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད།	 ད་ེས་ྔཡིན་
ན་སིྤ་འཐུས་གསོ་ཚོགས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་
པའ་ིཁམིས་སིྒག་ཡིན་ནའང་འད།	 གང་འད་
ཞིག་ཡིན་ནའང་ད་ེདག་ལ་ཆོག་མཆན་གནང་
རུྒྱ་དང་།	 ཆོག་མཆན་གནང་བའ་ིཐགོ་ནས་
གསལ་བསྒགས་གནང་རུྒྱ་ད་ེདག་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ད་ེས་ྔའཛིན་
སྐངོ་དང་ཆབ་སྲིད་ཚང་མའི་དབུ་ཁིད་ཡིན་
པའི ་ཆ་ནས་ད ེ་ལྟར་མཛད་བཞིན་ཡོད།	
བཅའ་ཁིམས་ནང་སྲིད་སྐངོ་ཞེས་འགུར་བ་
ཕིན་པའི་མཚམས་ནས་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཆབ་སྲདི་དང་འཛིན་
སྐངོ་གི་སྐ་ུདབང་ད་ེསྲདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་རིྩས་
སྤདོ་མཛད་པར་བརནེ།	 བཅའ་ཁམིས་ནང་
དནོ་ཚན་འད་ིལ་བསུྒར་བ་བཏང་སྟ་ེབདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་གསོ་ཚོགས་ཐགོ་ནས་ཁམིས་
སིྒག་གང་འད་ཞིག་གཏན་འབབེས་གནང་བ་
ཡིན་ནའང་།	 ད་ེལ་དག་མཆན་དང་གསལ་

བསྒགས་ད་ེདག་སྲིད་སྐངོ་མཆོག་གི་མཚན་
ཐགོ་ནས་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ད་ེཚོ་ཚ་
ཚང་འགུར་བ་ཕིན་ཡོད།	 འནོ་ཀང་དའེ་ི
རསེ་གཞུང་འབལེ་འཆར་འཕར་གི་མཛད་
སྒ་ོཁག་དང་ད་ེའདའི་ཐོག་ལ་མཛད་གཙོ་
རྣམ་པའི་བཞུགས་གལ་བཀོད་སྟངས་དང་།	
བཞུགས་གལ་འབུལ་སྟངས་ད་ེདག་གཏན་
འབབེས་སོང་མེད།	 དའེ་ིསྐརོ་གཏན་འབབེས་
དགསོ་ཀི་ཡོད་པའ་ིབཀའ་མོལ་རིགས་ད་ེསའྔ་ི
གསོ་ཚོགས་ནང་ལངྷ་ཙམ་བུང་ཡོད།	 ད་ེ
བཞིན་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ནང་ཁུལ་ལའང་
ད་ེའདའི་གླངེ་མོལ་ཞིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་
མ་གཏགོས།	 ང་ཚོས་གཏན་འབབེས་གནང་
ཐུབ་མེད་པར་བརནེ།	 བར་ལམ་ནས་འད་ི
དགོས་གལ་ཞིག་ལ་གཟིགས་བཞིན་ཡོད་
སྟབས།	 བཀའ་ཤག་ནས་ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	
ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༠	ཙམ་དང་།	ད་ེབཞིན་ཕི་
ལོ་	 ༡༩༩༧	 ཙམ་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་མར་
གཏན་འབབེས་གནང་སྟ་ེགསལ་བསྒགས་
སྤལེ་འདགུ	 	 ད་ེའད་ཡིན་དསུ་འད་ིགཞི་
རྩར་བཞག་ནས་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ནས་
དའེི་ཐགོ་ལ་བཀའ་བསྡརུ་ལྷུག་པ་ོགནང་ནས་
རྐང་གཙོ་བ་ོགདན་ཐབོ་དརེ་བསུྒར་བ་བཏང་
རུྒྱ་འད་ིད་ལའྟ་ིསྲདི་སྐངོ་ལས་ཐགོ	 རྩ་བའ་ི
སྲདི་སྐངོ་ཟརེ་དསུ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་

སྲདི་སྐངོ་རེད།	 གང་ཟག་གཅིག་རང་ལ་མིང་
གནས་འད་ིབདག་པའ་ིབཟ་ོད་ེའད་མ་རེད།	ད་
ལའྟི་གང་ཟག་སུ་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་མ་
འངོས་པར་ང་ཚོའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འག་ོཁདི་
ད་ེསྲིད་སྐངོ་རང་ཆགས་རུྒྱ་ཡིན་པར་བརནེ་
བསུྒར་བ་དགསོ་གལ་ཞིག་དང་།	 འནོ་ཀང་ད་
ལའྟ་ིསྲདི་སྐངོ་ལས་ཐགོ་མཆོག་དང་འབལེ་བ་
ཆགས་ཡོང་དསུ་གདན་ཐབོ་ཀི་བཀའ་མོལ་ད་ེ
འད་ཡིན་ན།	 ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ལནྷ་རྒྱས་ལ་
བཀའ་བསྡརུ་བུང་དསུ།	 ད་ེབཀའ་ཤག་སངྒ་
ལ་མ་ཡིན་པར་དངསོ་ཡོད་ལས་བདེ་རྒན་པ་
བགསེ་ཡོལ་ཐནོ་པའི་ནང་ནས་ཚོགས་ཆུང་
གཅིག་བཙུགས་ན་ཡག་པ་ོའདགུ་ཅསེ་ང་ཚོས་
ཕི་ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡༧	 ཉནི་མི་གངས་གསུམ་
ལས་གུབ་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་བཙུགས་
གནང་བ་བཞིན་མར་ལམ་སྟནོ་ཕུལ་བ་རེད།	
ཁངོ་རྣམ་པས་ཕི་ཟླ་	༦		ཚེས་	༨	ཉནི་སནྙ་
ཐ་ོཡར་ཕུལ་ནས།	 སནྙ་ཐ་ོད་ེདག་ཞིབ་འཇུག་
བས་ནས་ཁོང་རྣམ་པས་སྙན་ཐ་ོབསྐནོ་ནས་
གནད་འགག་ད་ེདག་བསྐནོ་འདགུ			ད་རེས་
བཞུགས་གལ་ནང་ལ་ཤུགས་ཆེ་བ་འདི་སྲིད་
སྐངོ་མཆོག་གི་གདན་ཐབོ་ལ་བསུྒར་བ་བཏང་
ཡོད།	ཅསེ་སོགས་ཀི་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད།།
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བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཆར་འཕར་གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོཁག་གི་བཞུགས་གལ་གདན་ཐབོ་རྩ་འཛིན།

ཆོས་སྐངོ་ར་ོར་ེགགས་ལནྡ་སྤན་འདནེ་ཞུས་པ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་
ཤག་ནས་ཚེས་ཆ་གང་འསོ་ཤིག་ལ་གཞུང་
བསྟནེ་ཆོས་སྐོང་རྣམ་པར་དབར་གསོལ་
སྤན་འདནེ་ཞུ་སྲལོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 འད་ི
ལོའི་དབར་གསོལ་ད་ེབཞིན་བདོ་རྒྱལ་ལོ་	
༢༡༤༤	 རབ་གནས་མེ་བ་ལོའ་ིབདོ་ཟླ་	 ༤	
ཚེས་	༢༩	དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	ཟླ་	༦	
ཚེས	 ༢༣	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་གི་ས་ྔ
ད་ོཆུ་ཚོད་	༧	ཐགོ་གནས་ཆུང་སྒ་དབངས་
གླིང་ད་ུ༸རྒྱལ་བའི་བསྟན་སུྲང་སུྤལ་པའི་

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༢༡	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིཉནི་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་ནས་
ལས་ཁུངས་ཁག་གི་དུང་ཆེ་འགན་འཛིན་

རྣམས་ལ་བཏང་བའི་རྩ་འཛིན་བཀོད་ཁྱབ་
ནང་འཁདོ་དནོ།	 དགངོས་མངའ་བཞིན།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༨	 ཉནི་མི་མང་ནས་འསོ་འདམེས་བས་
པའི་བཀའ་བླནོ་ཁི་པར་བདོ་མིའི་ཆབ་སྲིད་
ཀི་སྲིད་སྐོང་གི་སྐུ་དབང་རིྩས་སྤོད་བཀའ་
དནི་བླ་མེད་ད་ུཆེ་བ་ནས་བཟུང་ཆབ་སྲིད་
དང་འཛིན་སྐོང་གི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་
འསོ་འདམེས་བས་པའི་འགོ་འཁིད་རྣམས་
ནས་གནང་བཞིན་པ་དང༌།	 བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལའང་ད་ེམཚུངས་
དགོས་ངེས་ཀི ་བསྐར་བཅོས་གནང་བ་
སོགས་བུང་ཡོད།	 ད་ེའབལེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་འཆར་འཕར་གཞུང་འབལེ་
མཛད་སྒའོི་སྐབས་སུ་བཞུགས་གལ་གདན་
ཐབོ་ལའང་འགུར་བ་ཞིག་དགོས་ངསེ་ཀང་
ད་ལ་ྟབར་བཀའ་མོལ་གླངེ་སླངོ་བུང་བ་ཙམ་
ལས་འགུར་བཅསོ་གཏན་འབབེས་བུང་མེད་
པར་སོང༌།	 ཉ་ེཆར་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་
ནས་གངོ་གསལ་གནས་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ི
སྐརོ་ཚོགས་མི་གསུམ་ལས་གུབ་པའི་བསྐར་
ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བསྐ་ོགཞག་གནང་
ཡོད།	 ཚོགས་ཆུང་ནས་སདླ་ཕིན་གཞུང་
འབལེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་བཞུགས་གལ་གདན་
ཐབོ་འབུལ་ཕགོས་ཐད་བསྐར་བཅསོ་གནང་
འསོ་ཚོགས་ཆུང་གི་གུབ་དནོ་སྙན་ཐོ་ཞིག་	
༢༠༡༧།༦།༨	 ཉནི་ཕུལ་འབརོ་བུང་བ་དརེ་
བཀའ་ཤག་ནས་ངོས་བཞེས་དང་སྦྲགས་
བཞུགས་གལ་གདན་ཐོབ ་ ཀི ་རྩ ་འཛིན་
བཀོད་ཁྱབ་ཟུར་ཡོད་ལྟར་རྩ་འཛིན་དགོས་

པ་ཕབེས་སོང་ན་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་ཁྱབ་
འགོ་ཏུ་ཡོད་པའི་སྡ་ེཚན་ཚང་མར་མཁྱནེ་
རགོས་ཐུབ་པ་བཟ་ོཕགོས་དགོས་རུྒྱ་ད་ེདནོ་
དགངོས་འཇགས་ཞུ།	བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་

ནས།		ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༡	
ལ་ཕུལ།	ཅསེ་འཁདོ་འདགུ	བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་འཆར་འཕར་གཞུང་འབལེ་
མཛད་སྒ་ོཁག་གི་བཞུགས་གལ་གདན་ཐབོ་
རྩ་འཛིན།
༡།	སྲདི་སྐངོ༌།
༢།	ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ།
༣།	བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ།
༤།	བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ།
༥།ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉསི།
༦།	བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ།
༧།	སྲདི་སྐངོ་ཟུར་པ་དང་བཀའ་ཁ་ིཟུར་པ།
༨།	ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་ཟུར་པ།
༩།	སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ།
༡༠།	སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་ཟུར་པ།
༡༡།	ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་པ་ཟུར་པ།
༡༢།	བཀའ་བླནོ་ཟུར་པ།
༡༣།	 ལ་ྷརྒྱ་རི་ཁ་ིཆེན།(རྒྱལ་ཆས་མ་བཞསེ་
པའ་ིསབྐས་སུ།)
༡༤།	ཡབ་གཞིས་སྐ་ུའཁརོ་རྣམ་པ།
༡༥།	འསོ་བསྡའུ་ིསིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན།
༡༦།	ལས་བདེ་འདམེས་ལནྷ་ཚོགས་གཙོ།
༡༧།	 སིྤ་ཁྱབ་རིྩས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རིྩས་
ཞིབ་སིྤ་ཁྱབ་པ།
༡༨།	 འསོ་བསྡའུ་ིའགན་འཛིན་ལས་འཕར་
རྣམ་པ།
༡༩།	ལས་བདེ་འདམེས་ལནྷ་ཚོགས་མི།
༢༠།	 རང་དབང་ཅན་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་
གི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་རྣམ་པ།
༢༡།	བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ།
༢༢།	བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཟུར་པ་རྣམ་པ།

༢༣།	གནས་ཆུང་སྐ་ུརནེ།
༢༤།	དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་གི་དུང་ཆེ་རྣམ་པ།
༢༥།	བཀའ་དུང༌།
༢༦།	ཚོགས་དུང༌།	ལས་གནས་ཐགོ་༜༜བསབླ་
པ་རྒན་རིམ་བཞིན་བཞུགས་རུྒྱ།
༢༧།	ཁམིས་དུང༌།
༢༨།	ཆོས་རིག་དུང་ཆེ།
༢༩།	ནང་སྲདི་དུང་ཆེ།
༣༠།	དཔལ་འབརོ་དུང་ཆེ།
༣༡།	ཤེས་རིག་དུང་ཆེ།
༣༢།	བད་ེསུྲང་དུང་ཆེ།
༣༣།	ཕི་དལི་དུང་ཆེ།
༣༤།	འཕྲདོ་བསྟནེ་དུང་ཆེ།
༣༥།	ལས་བདེ་འདམེས་ལནྷ་དུང་ཆེ།
༣༦།	སིྤ་ཁྱབ་རིྩས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་དུང་ཆེ།
༣༧།ལས་ཐོག་དུང་ཆེ་གཞན་རྣམས་རྒན་
རིམ་བཞིན་བཞུགས་རུྒྱ།
༣༨།	སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁག
ཀ		ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ།༞༞
ཁ		ཨ་རི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ།
ག		བལ་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ།
ང		སུད་སི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ།
ཅ		ཉ་ིཧངོ་དང་ཤར་ཨེ་ཤེ་ཡའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ།
ཆ		ཨིན་ལན་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ།
ཇ		སརྦ་སིལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ།
ཉ		ར་ུསོག་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ།
ཏ		ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ།
ཐ		ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ།
ད		ཐའ་ེཝན་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ།
ན		ལྷ་ོཨ་མི་རི་ཀའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ།
༣༩།	བཤེར་དཔང༌།	 (	མཛད་སྒའོ་ིསབྐས་
སིྤ་འཐུས་ཀི་གལ་ཁངོས་སུ་བཞུགས་རུྒྱ།	)
༤༠།	བགསེ་ཡོལ་ད་ུཕབེས་པའ་ིདུང་ཆེ་རྣམ་
པ་རྒན་རིམ་བཞིན་བཞུགས་རུྒྱ།
༤༡།	 ལས་ཐགོ་དུང་ཆེ་ལས་འཕར་རྣམས་
བསབླ་པ་རྒན་རིམ་བཞིན་བཞུགས་རུྒྱ།
༤༢།	ྋསྐའུ་ིབ་ླསནྨ་ཞབས་ཞུ་བ་རྣམ་པ།	
(མཛད་སྒའོི་སབྐས་སིྤ་འཐུས་ཀི་གལ་ཁངོས་
སུ་བཞུགས་རུྒྱ།	)
༤༣།		དགའ་གདངོ་སྐ་ུརནེ།	(	མཛད་སྒའོ་ི
སབྐས་སིྤ་འཐུས་ཀི་གལ་ཁངོས་སུ་བཞུགས་
རུྒྱ།	)

༤༤།	 ལ་མོ་ཚངས་པའ་ིསྐ་ུརནེ།	 (	 མཛད་
སྒའོི་སྐབས་སུ་སིྤ་འཐུས་ཀི་གལ་ཁོངས་སུ་
བཞུགས་རུྒྱ།	)
༤༥།	 སནྨ་བཙུན་ཚེ་རིང་མཆེད་ལའྔ་ིསྐ་ུརནེ།	
(	མཛད་སྒའོ་ིསབྐས་སིྤ་འཐུས་ཀི་གལ་ཁངོས་
སུ་བཞུགས་རུྒྱ།	)
༤༦།	གཉན་ཆེན་ཐང་ལའྷ་ིསྐ་ུརནེ།	
(	མཛདསྒའོ་ིསབྐས་སིྤ་འཐུས་ཀི་གལ་ཁངོས་
སུ་བཞུགས་རུྒྱ།	)
༤༧།	 བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའ་ིལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ།
༤༨།	 སམ་བྷ་ོཊ་བདོ་སླབོ་ཚོགས་པའ་ིའགན་
འཛིན།
༤༩།	ད་ྷས་བདོ་ཁིྱམ་སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན།
༥༠།	བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་འགན་འཛིན།
༥༡།བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན།
༥༢།བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་འགན་
འཛིན།
༥༣།		བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་གི་འགན་འཛིན།
༥༤།	 ནརོ་གླངི་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་གཅསེ་
སྐངོ་ཁང་གི་འགན་འཛིན།
༥༥།	 ཟུང་འབལེ་དུང་ཆེས་གཙོས་གཞུང་
ཞབས་ལས་ཐོག་དང་བགསེ་ཡོལ་རྣམས་
གནས་རིམ་གཞིར་བཟུང་བཞུགས་རུྒྱ།	ད་ྷས་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཞུང་ཞབས་སིྤ་འག་ེ
ལརྟ་བཞུགསརུྒྱ།
༥༦།	 ཤེས་རིག་ཁྱབ་ཁངོས་སླབོ་སིྤ་དང་
འགན་འཛིན།
ཟུར་མཆན།
༡༽	 	 ཝ་ཎ་དབུས་བདོ་ཀི་གཙུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་གི་རིགས་བདག་པ།		ལྡ་ིལི་བདོ་
ཁང་འགན་འཛིན།		དངྭ་སླབོ་འགན་འཛིན་
༼མདའ་དཔནོ༽	 མ་སུ་རི་བདོ་ཁིྱམ་དུང་ཆེ་
བཅས་ས་མིག་གཏན་འབབེས་ཁོངས་མེད་
ཐགོ་ཕགོས་མཐར་བཞུགས་མུས་ལ་བརནེ་
གདན་ཐོབ་མཚན་གཞུང་དུ་བཀོད་མེད་
ཀང༌།	 	 མཛད་འཆར་སབྐས་སིྤ་འཐུས་ཀི་
གལ་མཚམས་སུ་བཞུགས་རུྒྱ་དང༌།	 	 ད་ྷས་
སྟངེ་ཤོད་བདོ་ཁིྱམ་གཉསི་ལ་ས་མིག་བཀའ་
འཁལོ་མེད་ཀང་བཞུགས་སྒར་ད་ུཡོད་པར་
བརནེ་མཛད་བཅར་སབྐས་སིྤ་འཐུས་ཀི་གལ་
གཤམ་ད་ུབཞུགས་རུྒྱ།
༢༽	མཛད་སྒའོ་ིསབྐས་བཞུགས་གལ་གཡས་

ཕགོས་སུ་སྲིད་སྐངོ་དང་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་
པས་གཙོས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་དང༌།	གཞུང་
ཞབས་ཆེ་ཕྲ།
༣༽བཞུགས་གལ་གཡོན་ཕགོས་སུ་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་བགསེ་གཞོན་
རྣམ་གཉསི་དང༌།		གནས་ཆུང་སྐ་ུརནེ།	སིྤ་
འཐུས་ལས་ཐགོ་རྣམ་པ།	 བཤེར་དཔང༌།	
དགའ་གདངོ་སྐ་ུརནེ།	 ལ་མོ་ཚངས་པའ་ི
སྐ་ུརནེ།	 སནྨ་བཙུན་ཚེ་རིང་མཆེད་ལའྔ་ི
སྐ་ུརནེ།	 གཉན་ཆེན་ཐང་ལའྷ་ིསྐ་ུརནེ།	 ཝ་
ཎ་དབུས་བདོ་ཀི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་གི་རིགས་བདག་པ།	 ལྡ་ིལི་བདོ་ཁང་
འགན་འཛིན།	 དངྭ་སླབོ་འགན་འཛིན་
༼མདའ་དཔནོ་༽	 མ་སུ་རི་བདོ་ཁིྱམ་དུང་
ཆེ།	 ཤེས་རིག་ཁྱབ་ཁངོས་སླབོ་སིྤ་དང་
འགན་འཛིན།	 ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་འགན་
འཛིན།	 བདོ་མིའ་ིསིྤ་མཐུན་མཉམ་འབལེ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་སིྤ་ཁྱབ་འགན་
འཛིན།(CEO)	 ས་གནས་གསོ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ།	 དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་
རྣམ་པ་གོ་རིམ་བཞིན་བཞུགས་རུྒྱ་བཅས་
ཡིན་ཅིང༌།	 གངོ་ད་ུའཁདོ་གསལ་ལརྟ་
མཛད་སྒ་ོདང༌།	 ཚོགས་འད་ུག་སིྒག་གནང་
མི།	 ད་ོབདག་སོ་སོ་བཅས་ནས་ཕག་བསྟར་
ཐུབ་པ་དགསོ་རུྒྱ།	 མཛད་སྒ་ོདང༌།	 ཚོགས་
འད།ུ	 མཇལ་ཁ་བཅས་ལ་མཚན་གནས་
སམ་ང་ོབ་ོགང་གི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་པའི་གལ་
རིམ་ད་ེརང་ལ་བཞུགས་པ་ལས་གང་བུང་
ད་ུབཞུགས་ན་འགགི་མིན།	 	 གངོ་གསལ་
གལ་རིམ་ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
མཚན་གནས་མེད་རིགས་དང༌།	 གདན་ཞུ་
མེད་རིགས་ཀི་གང་ཟག་སུ་ཡང་མཛད་སྒ་ོ
སོགས་གངོ་གསལ་གལ་རིམ་ནང་ཞུགས་པ་
དང༌།	 ཞུགས་སུ་འཇུག་པའ་ིརིགས་གཏན་
ནས་མི་ཆོག་པ་བཅས་གཏན་འབབེས་བགིས་
པ་ད་ནས་བཟུང་ལག་བསྟར་རྩ་འཛིན་དགསོ་
པ་དང་།	 འདའི་ིསྔནོ་བཀའ་ཤག་ནས་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༠	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༢༠	 འཁདོ་
གདན་ཐབོ་ཀི་རྩ་འཛིན་བཀོད་ཁྱབ་ད་ེལྟར་
རིྩས་མེད་ད་ུསོང་བར་ངསོ་འཛིན་དགོས་པ་
བཅས་ཀི་རྩ་འཛིན་བཀདོ་ཁྱབ་ཏུ།	བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཤག་གིས་	 ༢༠༡༧	
ཕི་ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༡	ལ།།	།།

ཆོས་སྐངོ་ར་ོར་ེགགས་ལྡན་རྩལ་ཆེན་པརོ་
ག ཞུ ང ་ འ བེལ ་
སྤན་འདནེ་ཞུས་
ཡོད།	 ད་ེཡང་
གོ ང ་ ཚེ ས ་ ཉི ན ་
གི ་སྔ ་ད ་ོ ཆུ ་ ཚོད་	
༧	 ཐགོ་གནས་
ཆུང་སྒ་དབངས་
གླི ང ་ ད གོ ན ་ གི ་
འད་ུཁང་ད་ུཆེས་

མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརུྒྱད་ དནོ་གུབ་མཆོག་དང་།	 ཁམིས་ཁབི་པ་
གཞན་གཉསི་མཆོག	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སྲིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་དབུས་པའི་བཀའ་བླནོ་
རྣམ་པ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཞོན་ཨ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
གིས་དབུས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་
ལས་རྣམ་པ།	 རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་
ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ།	 ལནྷ་ཁང་
ཁག་གི་དུང་ཆེ་ཆུང་གིས་གཙོས་སྲི་ཞུའི་

ལས་བདེ་རྣམས་ནས་རང་ལུགས་ན་བཟའ་
བཞེས་ཏ་ེལྷན་འཛོམས་ཐོག་༸རྒྱལ་བའི་
བསྟན་སུྲང་སུྤལ་པའི་ཆོས་སྐངོ་ར་ོར་ེགགས་
ལནྡ་རྩལ་ཆེན་པརོ་སྤན་འདནེ་ཞུས་ཏ་ེསྲིད་
སྐོང་མཆོག་གིས་དབུས་མཛད་གཙོ་རྣམ་
པས་མཇལ་ཕག་ཞུས་རསེ་རིམ་བཞིན་སྲི་
ཞུའི་ལས་བེད་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་གནང་
ཡོད་པ་བཅས།།
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འབུམ་ཚོགས་གསལ་བསྒགས།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དནོ་དལི་བསྒགས་ལོག་པ་སྤལེ་བཞིན་པ་དརེ་ང་ཚོས་ད་རྒྱའ་ིམཐུན་རྐནེ་
འགོ་ནས་གདངོ་ལེན་བདེ་ཐུབ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༢༦	 ཉནི་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་

འགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སྲདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དབུ་བཞུགས་
ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་
ཁག་གི་མགིན་ཚབ་པ་དང་གསར་འགོད་
འབལེ་མཐུད་པའི་ཚོགས་འད་ུཞིག་བསྐངོ་

ཚོགས་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་

སྲདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་།	 ཕི་
འབལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་
བུ་ལགས།	 དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་ཤར་གླངི་
བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས།	 རྒྱ་གར་དསུ་
བབ་ཚགས་ཤོག་	 Times	 of	 India	 གི་

གསར་འགོད་པ་སྐུ་ཞབས་ཤོ་བྷན་སག་སེ་
ན་	 Shobhan	 Saxena	 ལགས།	 ནརོ་ཝ་ེ
བདོ་ཀི་རུླང་འཕྲནི་ཁང་གི་སིྤ་ཁྱབ་རྩམོ་སིྒག་
པ་བསྟན་འཛིན་དཔལ་སྒནོ་ལགས།	 ལས་
ཁུངས་ཁག་གི་མགིན་ཚབ་པ་དང་གསར་
འགདོ་འབལེ་མཐུད་པ།	 ད་ེབཞིན་ཕི་ནང་
གི་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཁྱོན་མི་གངས་	
༤༠	 ཙམ་ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་ཕི་
འབལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་
བུ་ལགས་ཀིས་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནས་བཙན་
བལོ་ནང་ལ་ཕག་ལས་གང་དང་གང་གནང་
བཞིན་ཡོད་མེད།			བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་གཞིས་ཆགས་

ཁག	 	 ད་ེབཞིན་ཁ་ཐརོ་ཡིན་ནའང་རེད།	
སླབོ་གྲྭ་ཡིན་ནའང་རེད།	 ད་ེདག་ཚང་མས་
ཤེས་དགོས་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་
བཞིན་འདགུ་པར་བརནེ་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་
ནང་ཕག་ལས་གང་གནང་བ་ད་ེདག་ཕི་དལི་
ལས་ཁུངས་ཀི་གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་
ཁག་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་གནང་ཐོག་མང་
ཚོགས་ལ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བཞིན་ཡོད།			
ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།	 ད་ེ
རསེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐངོ་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན།		
ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་ཚོ་སྒརེ་
དུང་དང་མཉམ་ད་ུཕགོས་ཕབེས་ཐུབ་ན་སྒརེ་
དུང་ཚོས་འད་པར་རྒྱག་སྟངས་དང་གནས་

ཚུལ་འགོད་ཕོགས་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན་སྤུས་
ཚད་བཟང་བ་ཡོང་ངསེ་རེད།	གང་ལ་ཞ་ེན།	
ལནྷ་ཁང་འགའ་ཤས་ཀིས་གནས་ཚུལ་ཡིག་
ཕྲངེ་གསུམ་བཞི་ཙམ་ལས་མེད་པ་ད་ེའད་
གཏངོ་གི་འདགུ	 	 འགའ་ཤས་ཀིས་གནས་
ཚུལ་ཧ་ཅང་རྒྱས་པ་ོའགདོ་མཁན་ཡང་ཡོད་
སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་རེས་
སྐུ་ཞབས་ཤོ་བནྷ་སག་སེ་ན་ལགས་ཀིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དནོ་དིལ་བསྒགས་
ལོག་པ་སྤལེ་བཞིན་པ་དརེ་ང་ཚོས་ད་རྒྱའི་
མཐུན་རྐེན་འགོ་ནས་གདངོ་ལེན་བདེ་ཐུབ་
ཀི་ཡོད་སྐརོ་བཅས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་༸རྒྱལ་བའ་ི
སྐ་ུཕྱྭ་དང་བསྟན་སྲདི་ཞབས་རིམ་ད་ུདམིགས་ཏ་ེལོ་ལརྟ་བདོ་ཟླ་	 ༥	 པའི་ི
ནང་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུསྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་
མཐུན་འགུར་ཐགོ་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་འབུམ་ཚོགས་འབུལ་གཤོམས་གནང་གི་
ཡོད་པ་བཞིན།	བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༤	མེ་བ་ལོའ་ིའབུམ་ཚོགས་ད་ེཉདི་འད་ི
ལོའ་ིབདོ་ཟླ་	༥	ཚེས་	༦	ནས་	༡༠	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༩	
ནས་ཟླ་	༧	ཚེས་	༣	བར་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུབསྐང་
གཏན་འཁལེ་ཞིང་།	 ཚོགས་ཐུན་ཟུར་སྦྱར་རེའུ་མིག་ལརྟ་གནང་རུྒྱ་ལགས་
ན།	 བསབླ་གསུམ་འཕགས་ནརོ་བདནུ་གིས་ཐུགས་རུྒྱད་གཏམས་པའ་ི
སྐབས་གནས་འཕགས་ཚོགས་འདསུ་པ་རྒྱ་མཚོས་གཙོས་མི་མང་རྣམས་
ནས་ཚོགས་ཞུགས་ངསེ་གནང་ཡོང་བ་དང་།	 དངེ་འཆར་ད་ེལའྟ་ིའདསུ་
ཚོགས་སུ་གསོལ་ཇ་དང་གསོལ་ཚིགས་འབུལ་གཏངོ་སྐབས་ཤོག་ཕརོ་
རིགས་བཀལོ་སྤདོ་བ་རུྒྱར་འཁརོ་ཡུག་གཙང་འཕྲདོ་རྐནེ་པས་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་བཞིན་འདགུ་པར་བརནེ།	 འབུམ་ཚོགས་སབྐས་ས་ྔདགངོ་གསོལ་ཇ་
དང་ཉནི་གུང་གསོལ་ཚིིགས་འབུལ་བཞསེ་ཆེད་སོ་སོའིི་བཞསེ་ཆས་ལནྷ་ད་ུ
བསྣམས་ཕབེས་ཡོང་བ་ཞུ་རུྒྱ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སུ།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༧	ལ།།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ག་ོསིྒག་ཞུས་པའ་ིས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁག་ཚགས་ཚུད་དང་སྲ་བརན་ཡོང་སདླ་
ཀི་ཟབ་སྦྱངོ་ཐངེས་གཉསི་པ་གཟབ་རྒྱས་ངང་མཇུག་བསིྒལ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༨	
ནས་	༢༢	བར་ཉནི་ལའྔ་ིརིང་རྒྱ་གར་བང་
ཤར་ས་ཁུལ་གི་སངྒ་ཏགོ་ས་གནས་སུ་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོ་སིྒག་
གནང་བའི་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་གཉིས་པ་ད་ེ
བཞིན་གཟབ་རྒྱས་ངང་མཇུག་བསིྒལ་གནང་
ཡོད།	 ཟབ་སྦྱངོ་གི་ཉནི་གཉསི་པར་སིྤ་
འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་མཆོག་གིས་ལོ་འཁརོ་
སྔནོ་རིྩས་དང་འབལེ་བའི་ཐགོ་ཟབ་འཁིད་
གནང་བ་དང་།	 ཉནི་གསུམ་པར་དམར་
འཁིད་ཀི་གོས་ཚོགས་སླད་ལས་རིམ་ག་
སིྒག་གནང་ཡོད།	 ཉནི་བཞི་པ་དང་།	 ཉནི་
ལ་ྔཔར་སརྐ་རགས་ཅན་གི་ད་ིབའ་ིལས་རིམ་
སོགས་ཀི་ཐགོ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁག་
གི་ཚོགས་གཙོ་དང་འཐུས་མི་རྣམ་པས་ད་ོ

དབིངས་ཆེན་པསོ་ལས་རིམ་འགོ་འཛུགས་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ད་ེརསེ་ད་ིབ་དསི་

ལན་གི་ལས་རིམ་ཁག་ལ་ས་གནས་འཐུས་
མི་རྣམ་པས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་སྐར་
རགས་ཅན་གི་ད་ིབ་དང་།	 འཕྲསོ་དནོ་ད་ི
བ་བསྐུལ་བར་ལན་འདབེས་གནང་བ་དང་།	

སིྒག་གཞི ་བསྐར་བཅོས་གནང་ཕོགས་
བཅས་ཀི་ཐགོ་ཟབ་སྦྱངོ་དམར་ཁིད་གནང་

ཡོད།	 ཟབ་འཁདི་གནང་མཁན་དཔལ་ལནྡ་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་།	 སིྤ་
འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་མཆོག་རྣམ་གཉིས་
ནས་ཀང་དམར་ཁིད་ཀི ་ཟབ་སྦྱོང་ནང་

མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།	 	 ད་ིབ་དསི་
ལན་གི་ལས་རིམ་སབྐས་བར་གསེང་ཐུང་ངུ་
བཞག་སྟ་ེཟབ་འཁདི་གནང་མཁན་གིས་ཟབ་
སྦྱངོ་བ་རྣམ་པས་ཚོགས་འདའིུ་འག་ོལུགས་
དང་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཀི་སིྒག་གཞི་ལརྟ་
ལུས་ཀི་འཁྱརེ་སོ་དང་།	བརདོ་བ།	སྒ་སྦྱརོ།	
ག་ོརིམ་སོགས་ཀི་ཐད་སྐནོ་གནད་རྣམས་ཡོ་
བསྲང་གནང་ཡོད།
	 ཟབ་སྦྱོང་ནང་ཚོགས་བཅར་
བའ་ིལོ་ན་	 ༣༥	 ནས་	 ༧༤	 བར་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒནོ་
མཆོག་ཀང་ཟབ་སྦྱོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།	 ཟབ་སྦྱངོ་གི་མཇུག་བསྡམོས་
ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་

ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གིས་བདོ་མི་
ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རང་ཉདི་ལས་འགན་
གང་འཁུར་གི་ཡོད་རུང་ལྷག་བསམ་རྣམ་
དག་གི ་སྒ ་ོནས་བེད་དགོས་པའི ་གསུང་
བཤད་གནང་རསེ་སིྤ་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་
མཆོག་གིས་ཟབ་སྦྱོང་བ་ཡོངས་ནས་ཉིན་
ལའྔི་རིང་ལ་ཟབ་སྦྱངོ་ནང་ད་ོསྣང་ཆེན་པསོ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་བར་བསྔགས་བརོད་
གནང་བ་བཅས།།

ཁིྱམ་ཚང་	༡༡༦	ཆེད་ཁང་པ་དང་བདོ་མིའ་ིཚོང་ལས་སྡ་ེཚོགས་ཀི་ཚོང་ཁང་
ཆེ་གས་གསར་རྒྱག་སྐརོ་ག་ོབསྡརུ་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་
སྲདི་བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་བསོད་ནམས་

སྟབོས་རྒྱལ་མཆོག་ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	 	 ༢༡			
ནས་	 ༢༤	 བར་ཉནི་གངས་བཞིའ་ིརིང་རྒྱ་
གར་བང་ཕགོས་སྡ་ེར་ལྡུན་ཁུལ་བད་ེསིྐད་
གླངི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕབེས་སྟ་ེས་
གནས་སུ་ལས་གཞི་གལ་ཆེ་ཁག་གཉསི་ཏ་ེ
ཁིྱམ་ཚང་	 ༡༡༦	 ཆེད་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་
དང་།	 བདོ་མིའ་ིཚོང་ལས་སྡ་ེཚོགས་ཀི་
ཚོང་ཁང་ཆེ་གས་གསར་རྒྱག་བཅས་ལག་
བསྟར་གནང་རུྒྱའི་གནད་དནོ་སྐརོ་འབལེ་

ཡོད་ལྷན་བཀའ་བསྡུར་དང་ས་གཞི་རགོས་
ཞིབ་བཅས་གནང་ཡོད།	 བཀའ་བླནོ་མཆོག་

སྡ་ེར་ལྡུན་ས་གནས་སུ་
ཕབེས་འབརོ་སབྐས་ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་།	
ས་གནས་འགོ་འཛིན།	
རཱཇ ་ པུར ་ བུད ་ མེད ་
མཉམ་ལས་བཟ་ོགྲྭའི་

འགན་འཛིན་བཅས་ནས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེ
ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས།	 ད་ེནས་མཉམ་ལས་
བཟ་ོགྲྭར་ཕབེས་འབརོ་སབྐས་བཟ་ོགྲྭའ་ིརྒྱལ་
སྒའོ་ིམདནུ་ད་ུསིྤ་མི་དང་བརྒྱ་དཔནོ།	གཞུང་
འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་འགན་
འཛིན་སོགས་ནས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས།
	 ཕི་ཚེས་	 ༢༢	 ཉནི་གི་
ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	 ཐགོ་བཀའ་བླནོ་

མ ཆོག ་ གིས ་སྡ ེ་ར ་ལྡུ ན ་ ཁུལ ་ གི ་ སིྤ ་ མི ་དང ་བརྒྱ ་
དཔནོ།	 གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་
འགན་འཛིན་རྣམས་ལ་ཁིྱམ་ཚང་	 ༡༡༦	 ཆེད་ཁང་
པ་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་འདི་ཉིད་ལོ་མང་ནས་
ལུས་པའི ་ལས་གཞི ་ ཞིག་ཡིན་སྐ ོར ་ངོ་སྤོད ་དང་།	
རྒྱ་གར་དབུས་དང་མངའ་སྡའེི་སྲིད་གཞུང་རིམ་པའི་
འབལེ་ཡོད་འགོ་ལས་རྣམ་པར་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་པ་
བཞིན།	ད་ཆ་མངའ་སྡའེ་ིགཞུང་ནས་སིྒག་གཞི་དགངོས་
དནོ་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་ལས་གཞིའི་སྐབས་ས་ཁུལ་གི་
གཞུང་ལམ་དང་ཆུ་གླགོ	 	 	 ཡུ་ར་ལ་སོགས་པ་ཡར་
རྒྱས་ལ་ཕན་པའི་འབུལ་བབས་དངུལ་ད་ེབཞིན་ཆག་
ཡང་བཏང་གནང་ཡོད་སྐརོ།	 གཞན་ཡང་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ལོའ་ིགཞིས་ཆགས་གཅིག་
བསྡུས་ཡར་རྒྱས་ལས་འཆར་ཁོངས་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་འགའ་ཤས་འདམེས་སུྒག་བུང་ཡོད་སྐརོ་གཏམ་
བཟང་བསྒགས།	།

www.tibet.net/mwa



4 28th June 2017   TIBETAN NEWSདབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་	༥	ཚེས་	༥	ཕི་ཟླ་	༦	ཚེས་	༢༨

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དགའ་ལནྡ་ཁ་ིཐགོ་	༡༠༤	བསྐ་ོགཞག་གི་བཀའ་ཡིག་ཕག་རགས་སྩལ་བ།
༄༅།	།སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	
ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་བང་རྩ་ེཆོས་ར་ེབླ་ོབཟང་
བསྟན་འཛིན་དཔལ་བཟང་པ ོ་མཆོག་ལ་
དཔལ་མཉམ་མེད་རི་བ་ོདགེ་ལྡན་བསྟན་
པའི་སྲགོ་ཤིང་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་
ཚབ་དགའ་ལནྡ་ཁ་ིཐགོ་	 ༡༠༤	 པར་བསྐ་ོ
གཞག་གི་བཀའ་ཡིག་ཕག་རགས་སྩལ་
གནང་མཛད་ཡོད།	 ད་ེཡང་ར་ེབཙུན་བླ་ོ
བཟང་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནི་སེར་བེས་
མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གི་གཙང་པ་ཁང་ཚན་
ནས་ཡིན་ཞིང་།	 སྐ་ུགཞནོ་ནའུ་ིདསུ་ནས་
བཀའ་རབ་བམས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉནེ་
ད་ུམའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་གཞུང་ཆེན་

བཀའ་པདོ་ལྔ་ལ་ཐོས་བསམ་སླབོ་གཉརེ་

མཐིལ་ཕིན་གནང་བ་མ་ཟད།	 རིམ་བཞིན་
རུྒྱད་གྲྭར་ཞུགས་ནས་མདོ་སྔགས་ཟུང་
འབལེ་གི་གནད་རྣམས་བུམ་པ་གང་བོའི་
ཚུལ་ད་ུགསན་བསམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་ཡོད།	 ཕི་
ལོ་	༡༩༣༥	ལོར་གཙང་སྟདོ་ལ་ྷརྩ་ེཁུལ་ད་ུསྐ་ུ

འཁུངས།	 དགུང་ལོ་བཅུའ་ིསབྐས་༸གངོ་ས་
ལྔ་པ་ཆེན་པསོ་
ཕག་བཏབ་པའི་
ལྷ ་ རྩེ ་ ཆོ ས ་ སྡ ེ ་
དགོན ་དུ་ སིྒག་
ཞུ ག ས ་ ད ང ་
མ ཁ ན ་ ཆེ ན ་
བ སྟ ན ་ འ ཛི ན ་
རྒྱ ་ མ ཚོ འི ་ སྐུ ་

མདནུ་ནས་རབ་ཏུ་བུང་།	 དགནོ་པའ་ིསིྒག་
སྲལོ་ལརྟ་རྒྱན་འཇུག་གཉསི་དང་ཆོས་སྤདོ་
རབ་གསལ་སོགས་ཆོས་སྤོད་ཁག་ཐུགས་
འཛིན་དང་ཚོགས་རུྒྱགས་སུ་ཕུལ་གནང་
མཛད།	 བསྡསུ་གྲྭ་ནས་སླབོ་གཉརེ་དབུ་

ཚུགས།	 ༸རྒྱལ་དབང་ལ་ྔཔའ་ིདབུ་ཕར་
འདལུ་མཛོད་བཅས་ཆོས་སྡ་ེདའེི་ཡིག་ཆ་
ཁག་ཐུགས་འཛིན་གནང་སྟ་ེདགེ་འདུན་
དབུས་སུ་ཚོགས་རུྒྱགས་ཕུལ།	 དགུང་ལོ་
བཅུ་དུག་ཐགོ་དབུས་སུ་ཕབེས་ཏ་ེསེར་བསེ་
མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་ད་ུསིྒག་ཞུགས་གནང་།	
སེར་བེས་མཁན་ཟུར་ལྷུ ན ་གུབ་ཐབས་
མཁས་མཆོག་དང་།	དག་ེབའ་ིབཤེས་གཉནེ་
ད་ུམར་བསྟནེ་ཏ་ེགཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་གསན་
གཟགིས་དང་ཐུགས་གཉརེ་གནང་།	 དགུང་
ལོ་ཉརེ་གསུམ་སྟངེ་༸སྐབས་ར་ེཁ་ིབང་རིན་
པ་ོཆེའི་ཞལ་ས་ྔནས་བསྙནེ་རགོས་ཀི་སྡམོ་པ་
བཞསེ།	 དགུང་ལོ་ཉརེ་ལའྔ་ིསབྐས་བདོ་ད་ུ
ཡ་ང་བའི་དསུ་འགུར་བུང་བའི་དབང་གིས་

བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས།	 དསུ་ཡུན་མི་རིང་
བར་ལམ་བཟ་ོད་ུཡང་ཕབེས་དགོས་བུང་
འདགུ	 དའེ་ིསབྐས་ཀི་ཕག་རོགས་མི་རྒན་
མང་པསོ་ཁངོ་གི་མཛད་པ་ལ་དད་མོས་དང་
བསྟདོ་བསྔགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞུས་ཡོད་པ་
བཅས་དང་།		
	 མཐར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	
ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
རྒྱལ་བའི་དབང་པསོ་༸ར་ེབཙུན་བླ་ོབཟང་
བསྟན་འཛིན་མཆོག་ལ་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་
བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁི་པའི་མཚན་
གནས་བཀའ་ཡིག་ཕག་རགས་སྩལ།།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་བིས་པའ་ིའགུལ་བརྙན།	དན་པ་བརདེ་ས་ླབའ་ིཨ་ཁུ་ཕག་པ་དང་།	བདོ་སདྐ་ད་ུསུྒར་འཇུག་
ཞུས་པའ་ིསངས་རྒྱས་ཀི་མད།ོ	ཞསེ་པ་དབུ་འབདེ་གནང་།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	
༢༡	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་

རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འདནོ་སྤལེ་
ཞུས་པའི་ཤེས་རིག་བིས་པའི་འགུལ་བརྙན་

༼དན་པ་བརདེ་སླ་བའི་ཨ་ཁུ་ཕག་པ་དང་།	
བདོ་སྐད་ད་ུསུྒར་འཇུག་ཞུས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀི་མད།ོ༽ཞེས་པའི་འགུལ་བརྙན་ཁག་
དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད།	 དབུ་འབདེ་མཛད་
སྒའོི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་

དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག	 ཤེས་རིག་དུང་
ཆེ་སྣང་ས་ཆོས་སྒོན་ལགས་དང་ཀརྨ་སེང་ེ
ལགས།	ཤེས་རིག་བར་ཆད་ཚན་པའ་ིའགན་
འཛིན་ཟུར་པ་ཀརྨ་སྨནོ་ལམ་ལགས།	 བདོ་
ཀི་སྒ་བསུྒར་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བསྟན་
འཛིན་ཆོས་འཕལེ་ལགས་དང་ལས་རོགས་
མིག་དམར་ཆུང་བདག་ལགས།	 འཇམ་
དཔལ་འགུལ་བརྙན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
འཇམ་དཔལ་ར་ོར་ེལགས།	ད་ེབཞིན་ཕི་ནང་
གི་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀི་
ཐགོ་མར་ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་
ཚེ་རིང་བསམ་གུབ་ལགས་ཀིས་ངོ་སྤོད་
གསུང་བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་སྐ་ུམགནོ་

གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་ཤེས་རིག་བིས་པའི་
འགུལ་བརྙན།	 animation	 དན་པ་བརདེ་
ས་ླབའ་ིཨ་ཁུ་ཕག་པ་དང་།	བདོ་སདྐ་ད་ུསུྒར་
འཇུག་ཞུས་པའ་ིསངས་རྒྱས་ཀི་མད།ོ		ཞསེ་
པ་དབུ་འབེད་གནང་སྟ་ེའགུལ་བརྙན་སྟནོ་
གནང་ཡོད།		ད་ེརསེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ི
དང་འབལེ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 བར་
ལམ་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀིས་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་།	
ལྷག་པར་སླབོ ་གྲྭ ་ཁག་གི ་ནང་བོད་སྐད་
ཡག་པ་ོདང་གཙང་མ་རྒྱག་ཐུབ་རུྒྱའི་ཐགོ་
དང་།	 ད་ེབཞིན་སླབོ་སྦྱངོ་ཡར་རྒྱས་ཡོང་

སླད་ལས་གཞི་འད་མིན་མང་པ་ོཞིག་སྤལེ་
བ་རེད།	 གངོ་ད་ུཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གུབ་ལགས་
ཀིས་གསུང་པ་ལརྟ།	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀི་ཚོགས་ཆེན་ས་ྔརསེ་ནང་དང་།		ད་ེབཞིན་
འབལེ་ཡོད་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་རྒན་ལགས་རྣམ་
པ་ཚོ་དང་མཉམ་ད་ུཚོགས་འད་ུཚོགས་པའི་
སྐབས་སུའང་འགུལ་བརྙན་གི་ལམ་ནས་
སླབོ་ཕུྲག་ཚོར་བདོ་པའི་སྐད་ཡིག་སླབོ་ཁིད་
བེད་རུྒྱའི་ཐབས་ཤེས་གནང་དགོས་འདགུ		
ཅསེ་དགངོས་འཆར་མང་པ་ོཕབེས་ཀི་འདགུ	
ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།།
	

གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །འད་ིཕི་གཉསི་ཀི་༸སྐབས་གནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པའོ་ིཐུགས་
ར་ེབཀའ་དནི་ཉག་གཅིག་ལ་བརནེ་ནས་འཛམ་གླངི་ཁྱནོ་ཡོངས་ནང་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
དར་ཁྱབ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེ་འག་ོམུས་བཞིན།	བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའ་ིགནས་བབ་དང་བསྟནུ་
ནས་བདོ་ཀི་རྩ་ཆེའི་རིག་གཞུང་རུྒྱན་འཁྱངོས་དར་སྤལེ་སརྔ་ལགྷ་འབུང་ཐབས་སུ་སུྒ་རྩལ་བ་སླབོ་
ཕུྲག་བུ་གངས་	 ༡༥	 དང་བུ་མོ་	 ༡༥	 བཅས་སླབོ་ཡོན་ཆག་ཡང་ཐགོ་གསར་འཇུག་ཞུ་རུྒྱའ་ིཆ་
རྐནེ་གཤམ་གསལ།
ཀ༽		འཚང་རུྒྱགས་ཆ་རྐནེ།
༡།	བདོ་ཀི་སུྒ་རྩལ་རིག་གཞུང་ལ་ད་ོདབིངས་ཡོད་པ།	༢།	རང་ལོ་	༢༠	ལས་མ་བརྒལ་བ།	
༣།	གཟུགས་པའོ་ིམཐ་ོཚད།	4.10ft	–	5.6ft	མ་བརྒལ་བ།	༤།	སྒ་གདངས་དང༌མི་བབ་གང་
ལེགས་ཡོད་པ།	༥།	ཤེས་ཚད་ཉུང་མཐའ་འཛིན་རིམ་	༨	ཐནོ་པའ་ིལག་འཁྱརེ་ང་ོབཤུས།	༦།	
དངྭ་བངླ་དཔྱ་དངུལ་གཙང་ཕུལ་ཟནི་པའ་ིང་ོབཤུས།	༧།	གཟུགས་ཁམས་བད་ེཐང་ཡིན་པའ་ིསནྨ་
པ་ཚད་ལནྡ་གི་ངསོ་སྦྱརོ།	
ཁ༽		ཐུགས་སྣང༌།
༡།	 ལོ་གསུམ་རིང་རྐང་བ་ོགླུ་གཞས་དང།	གཏམ་བརདོ།	ལ་ྷམོ་སོགས་ཀི་སྦྱངོ་བརར་དང།	ལོ་
གཉསི་མཚམས་སྦྱརོ་ཐནོ་རསེ་ཚོད་བལའྟ་ིབ་ོཔ་གཞནོ་པར་འདམེས་སུྒག་བ་རུྒྱ།	 ༢།	 དགསོ་
མཁོའི་ཡིག་ཆའི་ང་ོབཤུས་ཁག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་ཟུང་སྦྲལེ་དུང་ཆེ་ཡན་གི་དག་
མཆན་འཁདོ་དགསོ།	༣༽	ལོ་ལ་ྔརིང་གི་སྦྱངོ་བརར་དསུ་ཡུན་རིང་ནད་མནར་སནྨ་བཅསོ་ཁངོས་
སོ་སོས་གཏངོ་དགསོ་རུྒྱ་དང།	 བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའ་ིསིྒག་གཞི་གཞི་བཟུང་དསུ་ཡུན་མ་
ཟནི་གངོ་དགངོས་ཞུས་རིགས་ནས་སླབོ་ཡོན་ཆ་ཚང་གཏན་འབབེས་ལརྟ་གི་ཕིར་སླགོ་དགསོ་རུྒྱ།	
བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའི་སུྒ་རྩལ་སླབོ་ཕུྲག་ཁོངས་འཛུལ་ཞུགས་བ་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་བ་	༠༧	ཚེས་	༣༠	ནང་ཚུད་སནྙ་ཤོག་ཕུལ་འབརོ་ཟནི་པ་དགསོ་རུྒྱའ་ིགསལ་
བསྒགས་སུ།	 བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པའ་ིཡིག་ཚང་ནས།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་བ་	 ༠༦	 ཚེས་	
༢༡	ལ།	།

པར་རིས་འགམེས་སྟནོ་གི་ལམ་ནས་བདོ་དནོ་ང་ོསྤདོ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་
དལི་འགམེས་སྟནོ་ཚན་པའི་གོ་སིྒག་འགོ་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༦	ནས་	༡༧	

བར་ཉིན་གངས་གཉིས་རིང་རྒྱ་གར་བང་
ཕོགས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི ་ཨིན་ཌོ་ར་
ཞེས་པའི་གངོ་ཁྱརེ་ནང་རནེ་གཞི་བས་པའི་
པཱ་ཏབ་སླབོ་གྲྭར	Partap	World	 School		
སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་མཛད་རྣམ་དང་།	 འཕགས་
བོད་གཉིས་དབར་གནའ་དེང་གི་འབལེ་
ལམ་འཕལེ་རྒྱས་འག་ོཚུལ་སྐརོ་པར་རིས་
འགམེས་སྟནོ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་དབུ་འབདེ་ཀི་
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མཛད་སྒརོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོསླབོ་གྲྭའི་སླབོ་
སིྤ་སུར་ཇིཏ་མ་ཧཱ་ཇན་	 Surjit	 Mahajan	
ལགས་དང་།	སླབོ་གྲྭའ་ིདུང་ཆེ་ལྦ་ིཤཱལ་མ་ཧཱ་

ཇན་	 Vishal	 Mahajan	 ལགས།	 	 སླབོ་
གྲྭའི ་ ཟུང་སྦྲེལ་དུང་ཆེ ་ས་ནི ་མ་ཧཱ ་ཇན་	
Sunny	 Mahajan	 ལགས།	 སླབོ་གྲྭའ་ི
དག་ེཆེ་རི་ན་ུཔར་མར་	 Renu	 Parmar	
ལགས།	 ད་ེབཞིན་སླབོ་གྲྭའ་ིདག་ེརྒན་དང་
སླབོ་ཕུྲག་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐོག་
མར་སླབོ་སིྤས་དར་མཚོན་གཅོད་འབགེ་
དང་འབལེ་འགམེས་སྟནོ་དབུ་འབདེ་གནང་
རསེ་སྐུ་མགནོ་རྣམས་ནས་སྣང་གསལ་ཞལ་
ཕ་ེགནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་ཁངོ་གིས་ཕི་

དལི་བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་ཚན་པར་
འགམེས་སྟནོ་སླད་རེ་འདནུ་ཞུས་པ་
ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།			འགམེས་
སྟནོ་ནང་དནོ་ལ་མཚོན་ན་ཀུན་གིས་
ཤེས་རགོས་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་
ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད།	 	 	 ལགྷ་པར་
སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་སྐུ ་ཚེའི ་མཛད་རྣམ་དང་བཀའ་
སླབོ།	 	 	 ད་ེབཞིན་འཕགས་བདོ་
གཉསི་ཀི་འབལེ་ལམ་སྐརོ་སྔར་ལྷག་
གཏིང་ཟབ་ཤེས་རགོས་ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ	 	 ཅསེ་གསུང་བཤད་གནང་།	
ད་ེརསེ་ཕི་དལི་བདོ་ཀི་འགམེས་སྟནོ་
ཚན་པའི་འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ཀིས་ངོ་སྤོད་གསུང་
བཤད་སྐབས་སླབོ་གྲྭ་དང་སླབོ་གྲྭའི་
སླབོ་སིྤ་སུར་ཇིཏ་མ་ཧཱ་ཇན་ལགས་ལ་
བདོ་དནོ་ཐོག་ད་ོསྣང་དང་འགམེས་
སྟནོ་སླད་མགནོ་འབདོ་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།


