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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཚད་མ་རིག་པའ་ིརྣམ་གཞག་ལ་སྐ་སེར་	
ཕ་ོམོ་དབརེ་མེད་ཀིས་སླབོ་སྦངོ་བདེ་དགསོ་གལ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༣	
ཉནི་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
རྒྱ་གར་བང་ཕགོས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ས་
ཁུལ་མ་ནཱ་ལིར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིདཔལ་ལནྡ་
འནོ་མངའ་རིས་གྲྭ་ཚང་ནས་བརན་བཞུགས་
བསྟར་འབུལ་སྐབས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	
༸གོང་ས་སྐུ ་ཕངེ་གཉིས་པ་དགེ་འདནུ་རྒྱ་
མཚོས་ཕག་འདབེས་མཛད་པའི་འནོ་མངའ་
རིས་གྲྭ་ཚང་ནི་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་རིམ་
བནོ་དང་ཐུན་མོང་མིན་པའི་འབལེ་བ་ཡོད།	
ད་ེརེས་འདིར་བེས་ཀི་མངའ་རིས་གྲྭ་ཚང་
ད་ུའཁོད་ནས་ཉིན་ཤས་རིང་སེར་སྐ་མང་
ཚོགས་ལ་ཆོས་འབལེ་དང་།	 ད་ེརིང་དགནོ་
པ་ནས་ཁདེ་རང་ཚོས་བརན་བཞུགས་གསོལ་
འདབེས་གནང་བ་རེད།	 ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 དའེ་ིགངོ་ལ་གྲྭ་ཆུང་ཚོས་རྩདོ་
རུྒྱགས་བཏང་བ་རེད།

གང་ལྟར་རྩོད་པ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ོ་
རེད་འདགུ	 སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་དང་ལགྷ་
པར་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་ནི་ཚད་མ་
རིག་པའི་ལམ་ནས་དཔྱད་པ་བས་ནས་གཞི་
ལམ་འབས་གསུམ་གི་གནས་ཚུལ་གཏན་ལ་
འབབེས་བཞིན་ཡོད།		གཙོ་བ་ོགཞིའ་ིགནས་
ཚུལ་རེད་འདགུ	 གཞིའ་ིགནས་ཚུལ་དང་
འབལེ་ནས་ལམ་གི་གནས་ཚུལ་བཤད་ཀི་
ཡོད།	 ལམ་གི་གནས་ཚུལ་ཐགོ་ནས་འབས་
བུའ་ིཡོན་ཏན་བཤད་ཀི་ཡོད་སྟབས།	 གཞིའ་ི
གནས་ཚུལ་བདནེ་གཉསི་ཀི་ཐགོ་ནས་བདནེ་
བཞིའ་ིརྣམ་གཞག་དང་འགགོ་བདནེ།	 ད་ལ་ྟ

ང་ཚོའི་རུྒྱད་ལ་མེད་ཀང་རུྒྱད་ལ་འབུང་རུང་
ཡིན་པ་རིག་པའི་ལམ་ནས་ཡག་པ་ོབཤད་
ཐུབ་ན་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་ཤེས་ནས་
དད་པ་ཐབོ་པ་ཡོང་གི་རེད།	 དརེ་བརནེ་
ཁདེ་རང་ཚོས་དཔ་ེཆ་ལ་ྟརུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད་འདགུ	 དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་
ལྟསོ་དང་།	 འཛམ་གླངི་འདའི་ིསྟངེ་ནང་པ་ཧ་
ཅང་ཕནོ་ཆེན་པ་ོཡོད།	 ཕལ་ཆེར་དངུ་ཕུར་
ཁ་ཤས་ཡོད་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་ནང་པ་ད་ེ
དག་གི་ནང་ནས་པཱ་ལིའི་ཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་
པ་གནང་མཁན་ད་ེདག་འདལུ་བའི་ཉམས་
བཞེས་བསམ་གི་མི་ཁབ་པ་ཡོད་ཀང་གཞུང་
ཆེན་ཁག་ལ་སླབོ་སྦངོ་བདེ་རུྒྱའི་གཞུང་ཆེན་
ཁ་ོརང་མེད།	 ད་ེབཞིན་ལེགས་སྦར་གི་ཆོས་
བརུྒྱད་འཛིན་མཁན་རྒྱ་ནག་དང་ཀ་ོརི་ཡ།	ཉ་ི
ཧངོ་ད་ེཚོའ་ིགས་རེད།	 འནོ་ཀང་སླབོ་གཉརེ་
གང་ཡང་མེད།	 ལགྷ་དནོ་ད་ུཚད་མའ་ིགཞུང་
མེད།	 ཚད་མའ་ིགཞུང་བསུྒར་མེད།	 དརེ་
བརནེ་ཚད་མའ་ིགཞུང་ལ་ྟརུྒྱ་ཡོད་པ་ཕལ་ཆེར་
ང་ཚོ་བདོ་དང་སོག་པ།ོ	 ཧ་ིམཱ་ལ་ཡ་རི་རུྒྱད་
ད་ེདག་ཁ་ོན་རེད་འདགུ	 བདོ་ལ་ཚད་མའ་ི
གཞུང་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པ་ོགནང་སྟ་ེས་སྐ་

པཎ་ིཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཁངོ་རང་ཉདི་
ཚད་མར་ཐུགས་སྣང་ཧ་ཅང་གནང་ནས་ཚད་
མ་རིགས་གཏརེ་མཛད་པ་རེད།

ད་ེནས་རིམ་པས་ཕྱྭ ་པ་ཆོས་སེང་ཡབ་སྲས་
ཀིས་ཕལ་ཆེར་རྩོད་པར་དམིགས་བསལ་
ཐུགས་སྣང་གནང་ཡོད།	 དངེ་སབྐས་འཛམ་
གླིང་འདིའི་སྟངེ་ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་
རོགས་ཀི་ནང་རིགས་པའི་ལམ་ནས་སངས་
རྒྱས་པའི་ཆོས་གཏན་ལ་དབབ་རུྒྱ་ཕལ་ཆེར་
བདོ་དང་སོག་པ་ོགཅིག་པུ་རེད།	 བར་སབྐས་
ནས་སོག་པ་ོཧ་ཅང་ཉམས་ཆག་ཕིན་ཟིན་པ་
རེད།	 དརེ་བརནེ་ད་ཆ་བདོ་གཅིག་པ་ོརེད་
འདགུ	 ང་ཚོས་ད་བར་དསུ་རབས་བརྒྱད་པ་
མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་ནས་བཟུང་དསུ་ད་ལྟ་
བར་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་ལ་རིགས་
ལམ་གི་ཐགོ་ནས་གཏན་ལ་དབབ་རུྒྱ་ཡོད་པ་
འད་ིད་བར་ང་ཚོས་བཟུང་ནས་བསདྡ་པ་རེད།

ད་ེས་ྔཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་རྩདོ་པ་རྩདོ་དསུ་བདོ་
པ་ནང་ཁུལ་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ད་ེཙམ་ད་ོ
སྣང་ཡོད་མེད་སྣ་ཚོགས་ཆགས་ཀི་འདུག	
དངེ་སྐབས་འཛམ་གླིང་ཕི་རུ་སླབེས་ནས་

ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་དང་ལནྷ་བག་ོགླངེ་དང་
འབལེ་བ་བདེ་རུྒྱ།	ད་ེབཞིན་ཚན་རིག་པ་དང་
ལྷན་འབལེ་བ་དང་བག་ོགླངེ་བདེ་རུྒྱ་ཆགས་
ཡོང་སབྐས་ཚད་མ་རིག་པའ་ིཐགོ་ནས་གཞིའ་ི
གནས་ཚུལ་གཏན་ལ་དབབ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་རྩ་
ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	 ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་
འདགུ	 ན་ནངི་ཡིན་པ་ཡོད།	 ཧ་ིམཱ་ལ་ཡ་རི་
རུྒྱད་ཀི་མི་སྣ་གང་ཙམ་ངསོ་དང་ཐུག་འཕད་
ཀིས་ཧི་མཱ་ལ་ཡ་རི་རུྒྱད་ཀི་དགོན་པ་ཡོངས་
རགོས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ངམ་ཤེས་ཡོན་གི་བསྟ་ི
གནས་ཁང་བཟ་ོཐབས་བདེ་ཀི་ཡིན་ཞསེ་ངསོ་
ལ་བརདོ་བུང་།	 ངསོ་ཀིས་བསགྔས་བརདོ་
ཆེན་པ་ོབས་པ་ཡིན།

ནང་ཆོས་སླབོ་སྦངོ་བདེ་རུྒྱ་ན།ི	 གྲྭ་པ་ཁ་ོནའ་ི
སདྐ་ཆ་མ་རེད།	དཔརེ་ན།	ནང་ཆོས་ལ་དད་
པ་མེད་མཁན་གི་མི་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཚད་མ་
རིག་པ་དང་།	སེམས་ཁམས་རིག་པ།	ལ་ྟགུབ་
ཀི་རྣམ་གཞག་ད་ེདག་ཆོས་དད་མེད་མཁན་
ཞིག་ཡིན་ནའང་སླབོ་སྦངོ་བདེ་ན་རྣམ་དཔྱདོ་
འཕལེ་རུྒྱར་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་
ཀི་འདགུ	 འད་ིག་མངའ་རིས་གྲྭ་ཚང་ལ་ཆ་
བཞག་ན།	 ད་ེས་ྔནས་སླབོ་གཉརེ་ཡོད་པ་རེད།	
ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཁདེ་རང་ཚོས་སླབོ་གཉརེ་
བདེ་བཞིན་ཡོད་སྟབས།	 ཡུལ་མི་ཚོས་ད་ོསྣང་
བས་ན་དསུ་ནས་དསུ་སུ་ཁངོ་ཚོར་ནང་ཆོས་
ང་ོསྤདོ་བདེ་རུྒྱ་སོགས་སྔནོ་ལ་བླ་ོརིག་གི་རྣམ་
གཞག་འཁདི་པ་ཡིན་ན་སེམས་ཁམས་རིག་པ་
ཆགས་ཀི་ཡོད།	 བླ་ོརིག་དང་རགས་རིག་གི་
སྡམོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།	ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ།།

ནང་སྲདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་

ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་བ།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་དཔལ་འབརོ་

བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་མཆོག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་

པར་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་བསྩལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༢༤	

ཉནི་རྒྱ་གར་གི་དཔལ་འབརོ་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་དང་

ཁམིས་རྩདོ་པ་སྐ་ུཞབས་ཨ་རནུ་ཇཊེ་ལི་	 Arun 

Jaitley	 མཆོག་ནད་གཞིའ་ིརྐནེ་པས་དགུང་ལོ་	

༦༦	 ཐགོ་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་

བས་པའ་ིཨིམ་སི་	 AIIMS	 སནྨ་ཁང་ད་ུསྐ་ུ

ཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པའ་ིཡིད་སྐ་ོབའ་ིགནས་ཚུལ་

ཐནོ་པར།	བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་ནརོ་

༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སྐུ་

ཞབས་ཨ་རུན་ཇཊེ་ལི་མཆོག་གི་སྐུ་ཟླ་སང་གྷི་ཏ་

ཇཊེ་ལི་	 Mrs. Sangeeta Jaitley	 ལགས་

ལ་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕིན་ཞིག་བསྩལ་བའི་

ནང་འཁདོ་དནོ།	 ཁད་ད་ུའཕགས་པའ་ིཁམིས་

རྩདོ་པ་དང་མི་མང་གི་སྲི་ཞུ་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་

ནས་སྐ་ུཞབས་ཨ་རནུ་ཇཊེ་ལི་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གར་

མི་མང་གི་ཆེད་ད་ུབླསོ་བཏང་གིས་སྲི་ཞུ་བསུྒབས་

ཡོད་པས།	 ངསོ་ཀིས་ཁངོ་གི་མཛད་རསེ་དརེ་

རསེ་སུ་ཡི་རངས་དང་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།		

སེམས་སྡུག་དང་དསུ་ཚོད་ཁག་པ་ོའདིའི་སྐབས་

སུ་ཁདེ་རང་གིས་གཙོས་ནང་མི་བཅས་ངསོ་ཀིས་

ཡིད་ལ་བཅངས་ཡོད།	ཅསེ་འཁདོ།	།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་སྲདི་

བཀའ་བླནོ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟབོས་

རྒྱལ་མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༢༦	

ནས་ཕི་ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༧	 བར་ཉནི་གངས་བཅུ་

གསུམ་རིང་ཨོ་ཌི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླངི་དང་།	 མན་

སརྤ་ཕན་བད་ེགླངི་།	བནྷ་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གླངི་བདོ་

མིའ་ིགཞིས་ཆགས་བཅས་སུ་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་

ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད་པ་བཅས།	།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།
༄༅།	 །ཉ་ེཆར་རྒྱ་གར་གི་དཔལ་འབརོ་
བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཨ་རུན་ཇེ་ཊི་ལི་	
Arun Jaitley	 མཆོག་འདས་གངོས་སུ་གུར་
བར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སྲིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་དམ་པ་
ཁངོ་གི་སྐུ་ཟླ་མཆོག་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐ་ེགནང་དནོ།	 	 “སྐ་ུཉདི་ཀི་སྐ་ུཟླ་སྐ་ུཞབས་
ཨ་རུན་ཇེ་ཊི་ལི་མཆོག་སྐུ ་ཚེའི་འཕནེ་པ་
རོགས་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་པར་

ང་རང་བླ་ོཕམ་ཧ་ཅང་བུང་།	 ངས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྐུ་ཉདི་མཆོག་
དང་ནང་མི་ཡོངས་ལ་སེམས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ངས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོར་དམ་པ་ཁངོ་དང་
མཇལ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་བུང་།	སབྐས་དརེ་དམ་
པ་ཁངོ་གིས་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་གུས་བརིྩ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་པ་མ་
ཟད།	 བདོ་མི་ཚོར་ཡང་གདངུ་སེམས་མཉམ་ སྐ་ེགནང་བུང་།	 དམ་པ་ཁངོ་ན་ིལགྷ་བསམ་

གི་ཕུག་པའ་ིདབུ་ཁདི་ཁད་འཕགས་ཤིག་ཡིན་
སྟབས་ཁོང་གི་བས་རསེ་ནི་མུ་མཐུད་གནས་
རུྒྱ་དང་།	ད་ེལ་བརནེ་ནས་མི་རབས་གཞནོ་པ་
ཚོར་བླ་ོསྟབོས་འཕལེ་གཞི་ཞིག་ཏུ་གུར་ཡོད།	
གཉན་འཕང་ཆེ་བའི་དསུ་སྐབས་འདིར་ང་
ཚོས་སྐ་ུཉདི་དང་ནང་མི་ཉ་ེའབལེ་ལྟསོ་བཅས་
ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།”	 ཞསེ་
འཁདོ་འདགུ

འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕུག་

མཆོག་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༡	ནས་

ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༠	 བར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་

ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕུག་

མཆོག་ཨ་རི་ནིའུ་ཡོག་དང་ཌི་སི་ད་ེབཞིན་བང་

ཀེལ་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་ཡོད་བདོ་རིགས་མི་མང་

དང་ལས་བེད་ད་ེམཚུངས་འབལེ་ཡོད་ཨ་རི་

གཞུང་དང་ཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་

ལྷན་མཇལ་འཕད་དང་སྡ་ེཚན་ཁག་ལ་འཚམས་

གཟགིས།	དམིགས་བསལ་བང་ཨ་རིའ་ིསིྤ་མཐུན་

ཚོགས་པའ་ིལོ་འཁརོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	 ༡༨	

པའི་ཚོགས་འདའིུ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་གཞུང་

དནོ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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རྡ་ས་དང་མ་སུ་རི་ཁུལ་གི་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་རིགས་ལམ་འད་ུའཛོམས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༦	
ནས་ཕི་ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡	 བར་ཉནི་གངས་
བདནུ་རིང་རྡ་བདོ་ཁིམ་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་
འགོ་རྡ་ས་དང་མ་སུ་རི་ཁུལ་གི་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་རིགས་ལམ་འད་ུ
འཛོམས་ཀི་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོཞིག་བསྐངོ་
ཚོགས་གནང་སོང་།

ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	

ཐགོ་རྡ་སྟངེ་བདོ་ཁིམ་གི་བད་ེསིྐད་ཚེ་རིང་
ཚོགས་ཁང་ད་ུདབུ་འབེད་མཛད་སྒའོི ་སྐུ ་
མགནོ་གཙོ་བ་ོརྡ་ས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་དག་ེབཤེས་ལགྷ་རྡརོ་ལགས་
དང་།		བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆོག	 བདོ་
ཁིམ་གི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་བསོད་ནམས་
སྲ་ིགཅདོ་ལགས།	 རྡ་སྟངེ་བདོ་ཁིམ་གི་ངསེ་
སྟནོ་པ་ཚུལ་ཁམིས་རྡ་ོར་ེལགས།	 ཤེས་
རིག་དངེ་སྲལོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་བསྟན་

འཛིན་རྡ་ོར་ེལགས།	 ད་ེབཞིན་རྡ་ས་ཁུལ་
ནས་རྡ་སྟངེ་བདོ་ཁིམ་དང་།	རྡ་ཤོད།	གྷ་ོཔལ་
པུར།	སུ་ཇ།ཱ	ཅནོ་ཏ་ར་བདོ་ཁིམ།	དཔ་ེསྟནོ་
སླནོ་གྲྭ།	ཅནོ་ཏ་ར་སཾ་བྷ་ོཌ།	ཌ་ོལན་ཇི་སཾ་བྷ་ོ
ཌ།	 སིམ་ལ་གཏན་སླབོ་བཅས་དང་།	 མ་སུ་
རི་ཁུལ་གི་སླབོ་གྲྭ་སེ་ལ་ཀུའི་བདོ་ཁིམ་སླབོ་
གྲྭ་དང་།	 སྤནོ་ཊ་སཾ་བྷ་ོཌ།	 མ་སུ་རི་བདོ་
ཁིམ།	 རཱཇ་པུར་བདོ་ཁིམ།	 གྷ་ོརི་མ་ཕཱ་ིབདོ་
ཁིམ།	 བད་ེསིྐད་གླངི་བདོ་ཁིམ།	 མ་སུ་རི་
གཏན་སླབོ།	 ཧར་སྤུར་ཉནི་སླབོ།	 དནོ་གུབ་
གླངི་སླབོ་གྲྭ་བཅས་དང་།	 གཞན་ཡང་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༦	ལོའ་ིརིགས་ལམ་རྩ་ེཕུད་སླབོ་གྲྭ་
གཉསི་ཏ།ེ	 སྦལེ་ཀབོ་བདོ་ཁིམ་དང་།	 བསུ་
ན་མདའ་སམ་བྷ་ོཌ་སླབོ་གྲྭ་བཅས་ཁནོ་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་	༢༠	དང་།	ལ་ྟགུབ་དག་ེརྒན་ཉ་ིཤུ།		
སླབོ་ཕུག་ཁནོ་བསྡམོས་	 ༡༤༢	 བཅས་ཚང་
འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་ཤེས་ཡོན་དངེ་སྲལོ་
ཚན་པའི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་རྡ་ོརེ་
ལགས་ཀིས་ཉནི་གངས་བདནུ་རིང་གི་ལས་
རིམ་སྙངི་བསྡསུ་ང་ོསྤདོ་གནང་གུབ་མཚམས་

སླབོ་གྲྭ་ཁག་དུྲག་ནས་སརྐ་མ་བཞི་ཙམ་རིང་
རགས་གསལ་བཏང་།	

ད་ེརེས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདགེ་བཤེས་ལྷག་
རྡརོ་ལགས་ཀིས་རིགས་ལམ་གི་གལ་གནད་
དང་།	 	 སླབོ་གྲྭའ་ིནང་རིགས་ལམ་གི་ཤེས་
ཚད་གོང་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་ཐགོ་གསུང་
བཤད་གནང་རེས་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ ་
མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	གངོ་ད་ུདག་ེབཤེས་
ལགྷ་རྡརོ་ལགས་ཀིས་རིགས་ལམ་ཐགོ་ཞིབ་
ཕ་གསུངས་སོང་།	 	 ཕན་ལ་ྟབུར་མཚོན་ན།	
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་ཀི་སྣ་ེམོ་བ་
ཞིག་ཡིན་པའི་ཐགོ་ད་ེརིང་འདིར་བཅར་བ་
ཡིན།	 རིགས་ལམ་གི་ཐགོ་ལ་ལམ་སྟནོ་གང་
ཡང་འབུལ་རུྒྱ་མེད།	 གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་
སྲིད་བུས་ཀི་བསབླ་གཞི་རྩ་འཛིན་ཐགོ་ནས་
གཞི་རིམ་འགོ་མ་ནས་བར་མའི་ནང་རིགས་
ལམ་ཀི་བསླབ་གཞི་ཞིག་ལག་ལེན་བསྟར་
ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	 སླབོ་མ་ཁདེ་རང་ཚོའ་ི
ངསོ་ནས་ག་ོསབྐས་བཟང་པ་ོཐབོ་པར་བསོད་

ནམས་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་པ་ཚོར་དགསོ།

ད་ེས་ྔཡིན་ན་རིགས་ལམ་ཟརེ་དསུ་དགནོ་པ་
གྲྭ་ཚང་ཁོ་ནའི་ནང་མ་གཏགོས་སྦང་སྲལོ་
མེད།	 	 ད་ཆ་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་དགོངས་བཞེད་ལྟར་དགོན་
པ་ཙམ་མ་ཟད།	 སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་དའུང་
རིགས་ལམ་འཛིན་གྲྭ་ཟུར་འཛུགས་ཐུབ་པ་
བུང་ཡོད།	 རིགས་ལམ་ཐགོ་ནས་རྩདོ་རུྒྱ་
ད་ེཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།	 ད་ེརིང་འདརི་ཕབེས་པའ་ིལ་ྟ
གུབ་དགེ་རྒན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
གུབ་མཚམས་ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་འགན་
འཛིན་དངོས་གུབ་བསྟན་པ་ལགས་ཀིས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་སྟ་ེདབུ་
འབདེ་མཛད་སྒ་ོགལོ།།

ཡོངས་འཛིན་གླངི་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཨ་རི་རྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་དམིགས་
བསལ་སླབོ་སྟནོ་པ་མཆོག་དང་ཐུག་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཡོངས་འཛིན་གླངི་མཆོག་སུྤལ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ཕི་སྲིད་ལྷན་
ཁང་ད་ུརྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་དམིགས་བསལ་སླབོ་སྟནོ་པ་སྐུ ་
ཞབས་ཐ་ོམེ་སི་	 Thames Noax	 ལགས་
དང་ཐུག་འཕད་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 བང་

ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངོས་གུབ་ཚེ་
རིང་ལགས་དང་ཁེ་པི་ཊོལ་ཁུལ་གི་བདོ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
བསྟན་སྒོལ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ལྷན་བཅར་
གནང་ཡོད།

ད་ེཡང་ཡོངས་འཛིན་གླངི་མཆོག་སུྤལ་རིན་

པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་ཐ་ོམེ་སི་ལགས་
ལ་ད་ལའྟི་བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་
སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་
སྐརོ་གསུང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཆོས་ལ་དད་
པ་མེད་མཁན་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་
གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་བླ་
སུྤལ་ངསོ་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལ་ཐ་ེབུས་བདེ་
བཞིན་པ་ན་ིརྦད་ད་ེཁུངས་ལུང་མེད་པ་རང་
རེད།	ཅསེ་དང་།

གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་
ད་ུདགོན་པ་རེ་ལ་ད་ོདམ་ཚོགས་ཆུང་རེ་
བཙུགས་ཏ་ེདགོན་པའི་ཉིན་རེའི་བེད་སྒ་ོ
ཁག་ལ་ད་ོདམ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པར་བརནེ།	
དགནོ་པ་སོ་སོས་དགནོ་པའ་ིནང་སིྤར་བཏང་
གི་བདེ་སྒ་ོཞིག་སྤལེ་བར་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཡོད་
པའ་ིསྐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ནང་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་སོགས་ཉམས་རུྒད་

ད་ུའག་ོབཞིན་པའི་ཉནེ་ཁའི་སྐརོ་གསུངས་
ཡོད།

སྐབས་དརེ་སྐུ་ཞབས་ཐ་ོམེ་སི་ལགས་ཀིས་
བདོ་ནང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ཐད་ལ་
ཐུགས་འཚབ་ཆེན་པ་ོགནང་གི་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 ཉ་ེཆར་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི ་ ཆོས་དད་རང་དབང་ཚོགས་འདུའི ་
སབྐས་ཨ་རི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆོས་དད་རང་དབང་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་གཞུང་ཚབ་བྷི་རོན་བྷད་ཁི་	
Brownback	 ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་
ཆོས་དད་རང་དབང་སྐརོ་གླངེ་སླངོ་གནང་
ཡོད་པའ་ིསྐརོ་དང་།

ཕགོས་མཚུངས་བལ་ཡུལ་ནང་གི་ཆོས་དད་
རང་དབང་གི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་
ཡིན་པའ་ིསྐརོ།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་རང་
དབང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངསོ་ནས་བདོ་ནང་གི་

ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་
གནང་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་གསུངས།	 	 བང་ཨ་
རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་
ལགས་ཀིས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་བ་ླ
སུྤལ་ངསོ་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལ་ཐ་ེབུས་བདེ་
བཞིན་པ་ད་ེདནོ་དངསོ་སུ་སྐ་ེབ་ས་ྔཕི་ལ་ཡིད་
ཆེས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བེད་མཁན་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་གི་རསེ་འཇུག་པ་རྣམས་ལ་དམའ་
འབབེས་དང་འཕ་སྨདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་
རེད།	ཅསེ་གསུངས།

ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་ཐ་ོམེ་སི་ལགས་ལ་ཁ་
བཏགས་དང་ཡོངས་འཛིན་གླངི་མཆོག་སུྤལ་
རིན་པ་ོཆེ་སྐུ་གོང་མའི་མཛད་རྣམ་གི་དབེ་
ཅིག་གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་མསོ་རས་ལང་ཤོར་དང་ལང་ཚོ་དར་བབ་ཀི་ཟབ་སྦངོ་ཐགོ་བཅར་བའ་ིསླབོ་ཕུག་
རྣམས་ལ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིའཕལེ་རིམ་སྐརོ་ལ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༢	
ཉནི་གི་ཕི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	༤།༣༠	ཙམ་ལ་དཔལ་
ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་
འབུང་གནས་མཆོག་གིས་གསོ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་ཁང་ནང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀིས་གོ་སིྒག་ཞུས་
པའི་མསོ་རས་ལང་ཤོར་དང་ལང་ཚོ་དར་
བབ་ཀི་ཟབ་སྦངོ་ཐགོ་བཅར་བའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་	
༣༡	ཀི་སླབོ་ཕུག་ཚོགས་བཅར་བ་	༦༠	ལགྷ་

དང་མཇལ་འཕད་གནང་སོང་།

སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གིས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ིའཕལེ་
རིམ་དང་།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་གུབ་ཆ།	 སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་ལས་དནོ་ཁག	 ཕི་ཟླ་གསུམ་པའ་ིསྔནོ་
རིྩས་ཚོགས་དསུ་དང་།	 སྔནོ་རིྩས་ཇི་ལརྟ་
གཏན་འབབེས་གནང་ཕགོས།	 ཕི་ཟླ་དགུ་

པའི་ལས་བསྡམོས་ཀི་ཚོགས་དསུ་དང་སིྤར་
བཏང་ཚོགས་དསུ་ཀི་སྐརོ།	 སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་
ལས་དང་རུྒྱན་ལས་ཀི་སྡ་ེཚན་གསུམ་སྟ།ེ	
རུྒྱན་འབལེ་སྡ་ེཚན་དང་།	 ཆབ་སྲདི་སྡ་ེཚན།	
འཛིན་སྐངོ་རགོ་ཞིབ་སྡ་ེཚན་བཅས་ཀི་ལས་
དནོ་ཁག་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་བཅས།	།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་དྲ་
རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་གཟགིས་

པར་འཚལ།

དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བདོ་མིའ་ིམཉམ་འབལེ་ཁག་བཅ་ོལའྔ་ིའཛིན་སྐངོ་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་	༡༩	པའ་ིདབུ་འབདེ་མཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༢༣	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྤ་མཐུན་མཉམ་འབལེ་
གི་གཙོ་སྐངོ་འགོ་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་གངས་
སིྐད་ཐང་སྟངེ་ཁང་རྩགེ་གསར་པའི་རྩ་ེཐགོ་
ཚོགས་ཁང་ནང་བདོ་མིའི་མཉམ་འབལེ་
ཁག་བཅ་ོལའྔ་ིའཛིན་སྐངོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	
༡༩	 པའ་ིདབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་དཔལ་
ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་པདྨ་འབུང་གནས་
མཆོག་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་ད་ུགདན་
ཞུས་ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད།	

སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་

གིས་གསུང་དནོ།	 འག་ོབ་ལ་ྷདང་བཅས་
པའི་མགོན་སྐབས་མཚུངས་ཟླ་མ་མཆིས་པ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་གུས་ཕག་སྔནོ་ད་ུཕུལ་བའི་ཐོག་
ནས་སིྤ་མཐུན་མཉམ་འབལེ་དང་ས་གནས་
མཉམ་འབལེ་གི་འཛིན་སྐོང་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་	 ༡༩	 པའ་ིདབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐངོ་མཆོག་
དང་།	 དཔལ་ལནྡ་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་
མཆོག་གིས་དབུས་པའ་ིཁམིས་ཞིབ་པ་གཞན་
རྣམ་པ་གཉསི།	 དཔལ་ལནྡ་བཀའ་བླནོ་རྣམ་
པ།	 སིྤ་མཐུན་མཉམ་འབལེ་གི་ཚོགས་གཙོ་

ཚོགས་གཞནོ།	 སིྤ་མཐུན་མཉམ་འབལེ་གི་
ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་དང་འགན་འཐུས་སིྤ་
འཐུས་པདྨ་བད་ེལེགས་མཆོག	 རང་དབང་
ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ།	
ཕག་སྦལེ་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ།	 ལས་ཁུངས་
ཁག་གི་དུྲང་ཆེ་རྣམ་པ།	 གཞུང་འབལེ་མ་
ཡིན་པའ་ིསྐ་ུཚབ་རྣམ་པ།	 ས་གནས་མཉམ་
འབལེ་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་དུྲང་ཆེ་རྣམ་པ་
བཅས་ལ་ཐོག་མར་ངས་མཛའ་བརྩེ་ཆེན་
པའོ་ིཐགོ་ནས་འཚམས་འདྲའི་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།

བདོ་མིའི་མཉམ་འབལེ་ཁག་ན་ིབདོ་མིའི་སིྤ་
མཐུན་དཔལ་འབོར་དང་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ཁེ་
ཕན་ངསེ་ཅན་ཞིག་བསུྒབ་རུྒྱའི་སདླ་ད་ུརང་
དབང་དང་འདྲ་མཉམ་གི་སྒ་ོནས་དང་བངླས་
ཀིས་འཛུལ་ཞུགས་དང་མང་གཙོའི་སྟངས་
འཛིན་བས་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་གཞིར་བཟུང་
བདོ་མིའི་སྡདོ་སརྒ་ཕལ་མོ་ཆེའི་ནང་གནས་
ཡུལ་ས་གནས་སོ་སོའ་ིཁམིས་ལུགས་ཀི་འགོ་
མཉམ་འབལེ་ཚོགས་པ་	 Cooperative  

Society   གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
ལས་རིམ་འདི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེར་བརིྩས་ཏ་ེ
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་བཅའ་ཁིམས་གཏན་
འབབེས་གནང་སབྐས་མཉམ་འབལེ་གི་ལས་
དནོ་སྐརོ་དནོ་ཚན་ཟུར་དབ་ེགནང་སྟ་ེབཅའ་
ཁིམས་དའུང་ཆ་རྐེན་སྩལ་ཡོད་པ་ད་ེདག་
གནས་སབྐས་ཁལ་ཆག་དང་།	 སྐདེ་ཆུང་
བུན་གཡར་སོགས་དཔལ་འབརོ་དང་ཁམིས་
ལུགས་ཀི་ཁེ་ཕན་ཙམ་ཁོ་ནར་དམིགས་པ་
ཞིག་མ་ཡིན་པར།	 ནམ་ཕུགས་འཚེ་བ་དང་
འགན་བསྡུར་གིས་མ་བསླད་པའི ་དཔལ་
འབོར་གི་ལམ་སྲོལ་དང་གོམས་གཤིས་
བཟང་པ་ོཞིག་བསུྐན་རུྒྱའི་ཕུགས་དམིགས་
བཅངས་ཡོད།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་
ཁམིས་ཀི་ལེའུ་བདནུ་པ།	“བདོ་མིའ་ིགནས་
ཡུལ་ས་གནས་ཁག་གི་སིྒག་འཛུགས།”	
དནོ་ཚན་དནོ་གཅིག་པ་	 “བཙན་བལོ་བདོ་
མིའ་ིགཞིས་སརྒ་ཁག་ཏུ་གནས་སྡདོ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས།”	 ཞསེ་པའ་ིཁངོས་ནས་
མཉམ་འབལེ་ད་ེསིྒག་འཛུགས་ཤིག་ཆགས་
བསདྡ་ཡོད།	 མཉམ་འབལེ་ཁག་གི་བདག་
དབང་དང་འཛིན་སྐངོ་བ་ཕགོས་བཅས་ཀི་

སྐརོ་བཅའ་ཁིམས་དནོ་ཚན་གོ་གསུམ་པར།	
“བོད་མིའི ་ སིྤ ་མཐུན་མཉམ་འབེལ་གི ་
བདག་པ་ོན་ིམ་སལྐ་ཡོད་པའི་ས་གནས་བདོ་
མིའ་ིམཉམ་འབལེ་ཁག་དང་།	ས་གནས་བདོ་
མིའི་མཉམ་འབལེ་ཁག་གི་བདག་པ་ོནི་དའེི་
མ་སལྐ་བདག་པ་ོརྣམས་ཡིན།	 བདོ་མིའ་ིསིྤ་
མཐུན་མཉམ་འབལེ་དང་ས་གནས་མཉམ་
འབལེ་ཁག་གི་གུབ་འབས་ཁ་ེའབབ་ཇི་ཡོད་
ནས་སིྒག་གསལ་ལྟར་མ་འངོས་འད་ུའགོད་
ཀི་ཆེད་ཟུར་བཅད་ཕུད།	 ད་ེའཕསོ་མ་སལྐ་
བདག་པའོམ་རང་ཁོངས་མི་མང་རྣམས་ཀི་
ཁ་ེཕན་ཁ་ོནའ་ིཆེད་གཏངོ་དགསོ།	 མཉམ་
འབལེ་གི་མ་སལྐ་བདག་པ་ོདང་།	 ས་གནས་
འཐུས་མིའ་ིཚོགས་འད།ུ	 ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་བཅས་ལ་མཉམ་འབལེ་གི་ལས་དནོ་
དང་།	 བདེ་འཆར་སྐརོ་གསལ་བསྒགས་	
དང་།	 ག་ོབསྡརུ་ཡང་ཡང་བདེ་དགསོ།”	
ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་ལྟར་ཕག་བསྟར་གནང་
གི་ཡོད་པའ་ིརེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའ་ིབཟང་སྤདོ་དང་ན་གཞནོ་འག་ོཁདི་ཟབ་
སྦངོ་ཐངེས་གཉསི་པ་ཚོགས་གནང་བ།

༄༅།	 །བང་ཨ་རིའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་དང་
ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་གཉསི་མཉམ་
རུབ་ཐོག་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའི ་
བཟང་སྤདོ་དང་ན་གཞནོ་འག་ོཁདི་ཟབ་སྦངོ་
ཐངེས་གཉསི་པ་ག་ོསིྒག་གནང་འདགུ

ད་ེཡང་ཟབ་སྦངོ་མཇུག་སིྒལ་ཉནི་སྐུ་མགནོ་
གཙོ་བརོ་ཞྭ་དཀར་བསྟན་པའི་གཙུག་རྒྱན་
༸སྐབས་རེ་རྒྱལ་བ་སྨན་རི་བའི་ཁི་འཛིན་	
༣༤	པ་ལུང་རགོས་ཟླ་བ་དར་རྒྱས་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གདན་འདྲནེ་ཞུས་འདགུ

སབྐས་དརེ་ཞྭ་དཀར་བསྟན་པའི་གཙུག་རྒྱན་
༸སྐབས་ར་ེསནྨ་རིའ་ིཁ་ིའཛིན་	༣༤	པ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་བདོ་མི་རྣམས་ཆོལ་ཁ་དང་

ཆོས་ལུགས་ཀི་འཐནེ་འཁརེ་མེད་པར་དམ་
ཚིག་རྡགོ་རྩ་གཅིག་བསིྒལ་དགསོ་གལ་དང་།	
ལྷག་པར་གཞོན་སྐེས་ཚོས་བདོ་སིྤ་པའི་རྩ་
དནོ་ལ་གནདོ་པའི་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་
ཀི་འཐེན་འཁེར་མེད་པར་གཙོ་བ་ོབདོ་ཀི་
རྒྱབ་ལྗངོས་ལོ་རུྒྱས་དང་།	 	 སདྐ་ཡིག་རིག་
གཞུང་དང་བཅས་པ་མི་ཉམས་གོང་འཕལེ་
ཐགོ་ད་ོཁུར་དགོས་པའི་བངླ་དརོ་ལམ་སྟནོ་
མཛད་གནང་འདགུ

བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངསོ་གུབ་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་མཐུན་འགུར་གནང་
མཁན་འབལེ་ཡོད་ཡོངས་དང་།		ལགྷ་པར་
ཞྭ་དཀར་བསྟན་པའི་གཙུག་རྒྱན་༸སྐབས་
ར་ེསནྨ་རིའ་ིཁ་ིའཛིན་	 ༣༤	 པ་རིན་པ་ོཆེ་

མཆོག་ཆེད་ཕབེས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་འདགུ

ཟབ་སྦངོ་ད་ེབཞིན་ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	 ༡༦	
ནས་	༡༨	བར་ནའིུ་ཡོག་དང་ནའིུ་ཇར་སིའ་ི
བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
ཁང་ད་ུཚོགས་གནང་འདགུ་པ་དང་།	 ཟབ་
སྦངོ་ཐགོ་དསུ་རབས་	 ༢༡	 པའ་ིའག་ོཁདི་
དང་།	 བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག	 	 ཨ་
རིིིའ་ིགཞུང་གི་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིསྲདི་
བུས།	 	 དབུ་མའ་ིལམ་གི་སྲདི་བུས།	 	 ད་ེ
བཞིན་ཆོས་ལུགས་དང་མ་བརནེ་པའི་བཟང་
སྤདོ་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་།	 	 སྒམོ་རྒྱག་སྟངས་
སྐརོ་ལ་སྦངོ་བརྡར་ཡང་གནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 རྒྱ་རིགས་སླབོ་དཔནོ་སྐ་ུཞབས་	 Lau		
ལགས་ཀིས་བདོ་སྐརོ་དཔྱད་ཞིབ་སིྤ་དང་།	
ལགྷ་པར་བདོ་ན་ིརྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་
མིན་པའི་སྐརོ་ལ་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ་
པ་བཅས།	།

སོ་ནམ་འཕུལ་ཆས་དང་བཅསོ་སིྒག་ཆེད་ལས་
ཀི་སྦངོ་བརྡར་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་
བཅས་ཀི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྲནི་ལ་བརནེ་
ནས་ད་ལྟའི ་ཆར་རྒྱ་གར་ནང་བ ོད་མིའི ་
གཞིས་ཆགས་གངས་	 ༤༥	 ཙམ་ཡོད་པ་
དང་།	 གཞིས་ཆགས་ད་ེདག་གི་འཚོ་རནེ་
གཙོ་བ་ོན་ིསོ་ནམ་འདབེས་ལས་ཡིན།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༠༢	 ལོར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་འཚོ་རནེ་
དང་དཔལ་འབརོ་ཡར་རྒྱས་ལ་དམིགས་ཏ་ེ
སོ་ནམ་འདབེས་ལས་ཐགོ་སྲིད་བུང་གསར་
པ་ཞིག་གཏན་འབབེས་གནང་ཡོད།	གངོ་གི་
སྲིད་བུས་ཀི་དགོས་དམིགས་གཞིར་བཟུང་
ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་དང་རྒྱ་གར་གི་ཁེ་
ལས་སླབོ་སྟནོ་ཚོགས་པ་ M/S PeopleSide  

Consulting Pvt. Ltd	གཉསི་མཉམ་འབལེ་
གིས་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་	 ༡༢	 ཀི་
སོ་ནམ་འཕུལ་ཆས་དང་ཟབ་སྦངོ་ཁག་ལ་
རགོ་ཞིབ་གཏངི་ཟབ་གནང་རསེ།	 ཆེད་
མཁས་པས་ལམ་སྟནོ་གནང་བ་གཞིར་བཞག་
ཐགོ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་
འགོ་བཙུགས་ཀིས་ཟླ་གངས་བདནུ་རིང་
བདོ་མིའི་གཞོན་སྐསེ་མི་གངས་བདནུ་ལ་རྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕགོས་པུ་ན་ེ	 Pune	 གངོ་ཁརེ་ནང་
རནེ་གཞི་བས་པའ་ི	 Samarth Group of  

Institution ཞསེ་པའ་ིསྦངོ་བརྡར་ཁང་ད་ུ

སོ་ནམ་འཕུལ་ཆས་དང་བཅོས་སིྒག་ཐོག་
ཆེད་ལས་སྦངོ་བརྡར་གི་དབུ་འབདེ་མཛད་
སྒ་ོཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	 སྦངོ་བརྡར་དབུ་
འབེད་མཛད་སྒའོི ་སྐབས་ནང་སྲིད་དུྲང་
ཆེ་དཔ་ེཟུར་དབང་འདསུ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་བརྙན་འཕིན་བརུྒྱད་སྦོང་བརྡར་ནང་
མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ལམ་
སྟནོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	 Samarth 

Group of Institution ཞསེ་པའ་ིསླབོ་གཉརེ་
ཁང་གི་དུྲང་ཆེ་སྐ་ུཞབས་ཝི་ཝ་ེཀི་	 	 Vivek  

Vasantrao Shelake	 ལགས་ཀིས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་མཁན་ཚོར་རིན་ཐང་ལནྡ་པའ་ི
ལམ་སྟནོ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།

མཛད་སྒའོ་ིསྟངེ་	 M/S PeopleSide  

Consulting Pvt. Ltd ཞསེ་པའ་ིཁ་ེལས་
སླབོ་སྟནོ་ཚོགས་པའི་སླབོ་སྟནོ་པ་གཙོ་བ་ོ
སྐ་ུཞབས་ན་རན་ད་ིར་	 Mr. Narendra  

Karale ལགས་དང་།			Samarth Group of  

Institution སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་དུྲང་ཆེ་སྐ་ུ
ཞབས་ཝི་ཝ་ེཀི་	Vivek Vasantrao Shelake 

ལགས།	 སྦངོ་བརྡར་ནང་མཉམ་ཞུགས་བདེ་
མཁན་བཅས་ཕབེས་ཡོད།	 	 	 	 ནང་སྲདི་
ལས་ཁུངས་ནས་ཐངེས་འདིའི་ལས་གཞིའི་
ཆེད་དཔལ་འབརོ་རོགས་རམ་གནང་མཁན་
ཨ་རིའ་ིརོགས་ཚོགས་	USAID ལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད།།
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རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་གི་བདོ་མིའ་ིགཞནོ་སྐསེ་རྣམས་ལ་མདནུ་ལམ་
སླབོ་སྟནོ་དང་ལས་འཚོལ་སྐརོ་ག་ོརགོས་ལས་རིམ་སྤལེ་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ནང་
སྲདི་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁངོས་བདོ་མིའ་ིམདནུ་
ལམ་སླབོ་སྟནོ་ཚན་པས་ན་གཞོན་གི་ནསུ་
སྟབོས་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་ཐབས་སུ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ
ཕགོས་སྦལེ་ཀབོ་དང་།	མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླངི་

བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་བཅས་སུ་
ཕ ་མ ་སླ ོབ ་ ཕུག ་
དང་བཅས་པར་
མདནུ་ལམ་སླབོ་
སྟ ོན ་ དང ་ལས ་
ཀའི ་ གོ ་ སྐ བས ་
སྐ ོར ་གོ ་ ར ོགས ་
ལས་ རིམ ་ ཞིག ་
སྤལེ་གནང་འདགུ

ད་ེཡང་ལས་རིམ་
འདི་བཞིན་ཟླ་བ་
འདིའི ་ ཕི ་ ཚེས ་	
༡༤	 	 ནས་	 ༡༩	
བར ་གནང ་ བ ་
དང་།	 ཟབ་སྦངོ་
སྐབས་རྡ་རམ་ས་
ལར ་ར ེན ་ག ཞི ་

བས་པའ་ི	Upside-Down Dance Studio	
ཞེས་པའི་དངེ་དསུ་ཞབས་བ་ོཁང་གསར་
འཛུགས་གནང་མཁན་དང་སིྦན་བདག་
བསྟན་འཛིན་མིག་དམར་ལགས་དང་།	 འདོ་

ཟརེ་མངར་ཟས་སིྤ་གོར་ཚོང་ཁང་གསར་
འཛུགས་གནང་མཁན་དང་སིྦན་བདག་རནེ་
འབལེ་བཟང་མོ་ལགས་གཉིས་ཀིས་རང་
རང་སོ་སོའི ་ཉམས་མོང་ཁག་གསུང་སྟ་ེ
གཞནོ་སྐསེ་ཚོར་སེམས་ཤུགས་སརྤ་ཡོད།

ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦོང་གི་དམིགས་ཡུལ་
གཙོ་བ་ོན།ི	 ཕ་མའ་ིངསོ་ནས་ཕུ་གུ་རྣམས་
ལ་མདནུ་ལམ་དང་འབལེ་བའི་ཐགོ་རོགས་
སྐརོ་གནང་སྟངས་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མི་
ན་གཞོན་དང་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་མ་འངོས་
མདནུ་ལམ་སྐརོ་གོ་རགོས་སྤལེ་ཆེད་རེད་
འདགུ	 ཕགོས་མཚུངས་ན་གཞནོ་ཚོ་ལ་
སིྤ་ཚོགས་སུ་མཁོ་གནད་དང་ལྷག་པར་གོ་
སྐབས་ཡག་པ་ོཡོད་པའི་ལག་ཤེས་རིགས་
འདྲ་མིན་སྐརོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་ཆེད་རེད་འདགུ

བདོ་མིའི་གཞོན་སྐསེ་ཚོར་མ་འངོས་མདནུ་
ལམ་སྐརོ་གོ་རགོས་སྤལེ་བའི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ
ཕོགས་ཀི་ལས་རིམ་འདིའི་ནང་སླབོ་གྲྭའི་
སླབོ་ཕུག་ཚུད་པའ་ིགཞནོ་སྐསེ་ཁནོ་བསྡམོས་	
༤༠༠	 མ་ཟནི་ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
འདགུ་པ་བཅས།	།

ཆོས་ཕགོས་ཀི་བ་བ་རླབས་ཆེན་ག་ོསིྒག་ཞུས་པ།

ཧར་པ་སྤུར་འདདོ་རུྒ་གཡུལ་རྒྱལ་གླངི་ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	༩	པའ་ིལས་

འཁུར་དམ་འབུལ་ལེགས་གུབ།

༄༅།	 །བང་ཕགོས་བདོ་མིའ་ིས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁམིས་ཞིབ་པ་ལ་ྷའབུག་ལགས་
ཀིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༠༨	ཚེས་	༢༤	རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ས་ྔདྲ་ོཚོུད་	༡༠	ཐགོ་ཧར་པ་སྤུར་
འདདོ་རུྒ་གཡུལ་རྒྱལ་གླངི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	 ༩	 པའ་ིའདམེས་
ཐནོ་ས་འཐུས་ཚོགས་མི་	༡༡	ནས་ཚོགས་མི་	༡༠	དང་།	ད་ེདག་གི་ཁངོས་ནས་ཚོགས་གཙོ་
པདྨ་ཆོས་སིྐད་ལགས་དང་ཚོགས་གཞནོ་བསྟན་འཛིན་གསུང་རབ་ལགས་བཅས་ནས་ས་གནས་
ཁམིས་ཞིབ་པའ་ིམདནུ་ད་ུལས་འཁུར་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞསེ་ལེགས་གུབ་བུང་འདགུ

ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དམ་འབུལ་གི་བདེ་སྒ་ོདང་སྟབས་བསྟནུ།	 གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕི་དྲ་ོ
ཚོུད་	 ༠༢།༤༠	 ཐགོ་བང་ཕགོས་བདོ་མིའ་ིས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པས་ཧར་པ་སྤུར་ས་གནས་
མི་མང་	 ༩༢	 ཚང་འཛོམས་ཀིས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིཁམིས་ལུགས་དབང་འཛིན་གི་ང་ོསྤདོ་
དང་སྦགས།	བཅའ་ཁམིས་དགངོས་དནོ་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་སོ་སོའ་ིའགན་དབང་དང་།	སིྤ་
མང་གཏུག་བཤེར་འག་ོལུགས་རྩ་འཛིན་ཁམིས་ཡིག་གི་གཏུག་བཤེར་བ་རིམ།	 ཁམིས་ཁངོས་
ཁབ་ཚད་སོགས་ཀི་ག་ོརགོས་སྤལེ་འདགུ་པ་བཅས།	།

༄༅།	 །བདོ་རྒྱལ་ལོ་	 ༢༡༤༦	 བདོ་ཟླ་	
༦	 ཚེས་	 ༤	 དང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༨	
ཚེས་	 ༤	 ཉནི་ནས་སྦལེ་ཀབོ་བད་ེསིྐད་སརླ་
གསོའི་གཞིས་ལས་ཁང་དང་མཉམ་འབལེ་
བཅས་ཐུན་མོང་གི་གོ་སིྒག་ཐོག་བད་ེསིྐད་
སླར་གསོ་དང་ལུགས་བསམ་གཉིས་ཀི་མི་

མང་འད་ུའཛོམས་ཀིས་ཉནི་གངས་བཅ་ོལའྔ་ི
རིང་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་སྐ་ུཕྱྭ་དང་།	 ཡང་སྒསོ་འཛམ་
གླངི་ཞི་བད་ེསོགས་ས་དམིགས་ཏ་ེགོང་ཚེས་
ཉིན་ནས་གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུ ན་པ་ོནས་
རྡ་ོརེ་སླབོ ་དཔནོ་གིས་གཙོས་དགེ་འདུན་

ཞལ་གངས་	 ༢༥	 རེ་ཉནི་ལརྟ་གདན་ཞུས་
ཀིས་འཕགས་མཆོག་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་
གཟུངས་སྔགས་མ་ཎི་དངུ་སུྒབ་གནད་སྨནི་
ཞུས་ཡོད།	 ལགྷ་པར་དངུ་སུྒབ་འཚོགས་
ཡུན་རིང་ཉནི་གུང་ཆུ་ཚོད་གཅིག་གི་རིང་མི་
མང་ལ་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ།	 ད་ེཡང་ཉནི་དང་
པརོ་གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོི་མཁན་པ་ོ
གཟིགས་རྒྱབ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་སྐབས་
འག་ོསེམས་བསྐདེ་ཀི་གསུང་ཆོས་དང་།	 ད་ེ
ནས་ཉནི་གངས་བཞིའི་རིང་གདན་ས་བཀྲ་
ཤིས་ལྷུན་པའོི་དཔལ་ལནྡ་སེང་གེ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གིས་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་གི་གསུང་
ཆོས།	ད་ེབཞིན་དངུ་སུྒབ་ཀི་རྡ་ོར་ེསླབོ་དཔནོ་

དཀའ་ཆེན་བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ཀིས་
ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་སྒལོ་མ་ཉརེ་གཅིག་
གི་འགལེ་བ།	དངུ་སུྒབ་ཀི་དབུ་མཛད་དཀའ་
ཆེན་བླ་ོབཟང་ཆོས་གགས་ལགས་ཀིས་ཉནི་
གངས་གཉསི་རིང་སིྤར་བཏང་གི་ནང་ཆོས་
ངོ་སྤོད་ཀི་གསུང་ཆོས་བཅས་རིམ་པས་

གནང་ཡོད།	 ཉནི་མཐའ་མར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་
པའོ་ིམཁན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་མི་མང་ལ་
སྒལོ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁརོ་ལོའ་ིཚེ་དབང་
གནང་སྟ་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོའ་ིཆོས་ཕགོས་
ཀི་བ་བ་རླབས་ཆེན་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཐུབ་པ་བུང་
ཡོད་པ་བཅས།།

ལྷ་ོཨ་རིའ་ིཀ་ོལོམ་སྦ་ིཡའ་ིནང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའ་ིབཟང་སྤདོ་སླབོ་སྤལེ་གི་ཟབ་སྦངོ་ལེགས་གུབ་བུང་བ།

༄༅།	 །ལྷ་ོཨ་མི་རི་ཀའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀ་ོལོམ་
སྦ་ིཡའི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་དག་ེརྒན་སོགས་ཤེས་
ཡོན་སླབོ་ཁདི་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་

བརནེ་པའི་བཟང་སྤོད་
སླབོ་སྤལེ་གནང་ཕགོས་
སྐ ོར ་ གི ་ཟབ ་སྦོང ་ད ེ་
ཡོངས་སུ་ལེགས་པར་
གུབ་ཡོད།

ད་ེཡང་ལྷ་ོཨ་མི་རི་ཀའི་
སྐུ ་ཚབ་དནོ་ཁང་ནས་
ག ན ས ་ ཚུ ལ ་ འ བོར ་
གསལ་ལརྟ་ན།	 ཟབ་

སྦངོ་ད་ེབཞིན་ཡུལ་དའེ་ིགངོ་ཁརེ་	 Tulua	
ཟརེ་བའ་ིནང་ཟླ་བ་འདའི་ིཕི་ཚེས་	༢༠		ནས་	

༢༢	 བར་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་དང་།	
ལས་རིམ་དའེི་ཐོག་གཞུང་གི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
ལ་ྔནས་དག་ེལས་གངས་	 ༡༤༠	 དང་།	
སྒ ེར ་གཉ ེར་སླ ོབ ་གྲྭའི ་དགེ ་ལས་གངས་	
༢༥	 བཅས་ཁནོ་བསྡམོས་མི་གངས་	 ༡༦༥	
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།

ཟབ་སྦངོ་ལས་རིམ་འད་ིབཞིན་	Tulua	གངོ་
ཁརེ་སིྤ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཤེས་ཡོན་དུྲང་
ཆེ་དང་།	Levapan Foundation	ཞསེ་པའ་ི
ཐེབས་རྩ་བཅས་མཉམ་རུབ་ཐོག་གོ་སིྒག་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 མཐུན་འགུར་གནང་

མཁན་ན་ིལྷ་ོཨ་མི་རི་ཀའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་།	 ཨ་རིའ་ི
ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སླབོ་ཁང་གི་འབལེ་ཡོད་
ཚན་པ་བཅས་ཡིན།	 ལས་རིམ་འད་ིབཞིན་
ཕན་ནསུ་ཆེན་པ་ོཡོང་ཐབས་སུ་སྐད་ཡིག་
འདྲ་མིན་ཐགོ་ཐད་ཀར་སདྐ་བསུྒར་ཡང་གོ་
སིྒག་ཞུས་ཡོད།

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའ་ིབཟང་སྤདོ་སླབོ་
སྤལེ་གི་བསླབ་གཞི་འདི་བཞིན་སྔནོ་འགའོི་
ཚུལ་ད་ུཐགོ་མར་འདི་ལོའི་རིང་གཞུང་གི་
སླབོ་གྲྭ་ཁག་དུྲག་ལ་ལག་བསྟར་གནང་རུྒྱ་

ཡིན་ཞིང་།	 རིམ་པས་ལོ་རསེ་མར་གཞུང་
གི་སླབོ་གྲྭ་ད་ེལས་མང་བར་རྒྱ་སྐདེ་གནང་རུྒྱ་
རེད་འདགུ

སིྤར་ལོ་འདའི་ིནང་ལྷ་ོཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་
གསུམ་སྟ་ེཅི་ལི་	 Chile	 དང་བརྷ་ཛིལ།	
Brazil		ཀ་ོལོམ་སྦ་ིཡ།	Colombia	བཅས་
སུ་ཕི་ཟླ་	༥	དང་།	ཕི་ཟླ་	༨	བཅས་སོ་སོར་
ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའ་ིབཟང་སྤདོ་སླབོ་
སྤལེ་གི་ཟབ་སྦངོ་ལས་རིམ་འད་ིཚོགས་ཡོད་
པ་བཅས།	།
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འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་འཇནོ་ཧ་ོཔ་ིསི་ཀིན་རྒྱལ་སིྤའ་ིམོ་ནད་
དང་མངལ་ཆགས་གསོ་རིག་ཚོགས་པར་ཕབེས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༡	
ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡	 ནས་ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་
ཚོད་	 ༢	 བར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐོང་དབང་
ཕུག་མཆོག་གིས་དབུས་ལས་བེད་ཁག་

ག ཅིག ་རྒྱ ་གར ་
གི ་ རྒྱ ལ ་ ས ་ ལྡི ་
ལི ར ་ ར ེན ་ ག ཞི ་
བས་པའི ་འཇོན་
ཧ ོ ་ པི ་ སི ་ ཀི ན ་
རྒྱ ལ ་ སིྤ འི ་ མོ ་
ནད་དང་མངལ་
ཆགས་གསོ་རིག་ 
John Hopskins 

program for 

In ternat ional 

Education in 

G y n e c o l o g y 

and obstetrics ཚོགས་པར་ཕབེས་ཡོད་པ་
དང་།	 སབྐས་དརེ་འཇནོ་ཧ་ོཔ་ིསི་ཀིན་རྒྱལ་
སིྤའི་མོ་ནད་དང་མངལ་ཆགས་གསོ་རིག་
ཚོགས་པའ་ིངསེ་སྟནོ་པ་བ་ྷསྦུལ་སོ་ཌི་	 Dr. 

Babul Sood	 ལགས་ཀིས་འཕདོ་བསྟནེ་

བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་
བདེ་བཅས་ལ་ཕབེས་བསུའི་གསུང་བཤད་
གནང་བ་དང་སྦགས།

ཚོགས་པ་ད ེའི ་ལས་བེད་ཡོངས་ནས་ད་
བར་ལས་གཞི་གང་དང་གང་སྤལེ་ཡོད་པའི་
སྐརོ་ངོ་སྤོད་དང་འབུང་འགུར་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་
དང་ཚོགས་པ་གཉསི་དབར་མཉམ་འབལེ་
གི་ལས་གཞི་གང་དང་གང་སྤལེ་ཐུབ་མིན་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསོ་བསྡུར་གནང་བ་མ་ཟད།	
ཚོགས་འདའིུ་སྐབས་སྨན་ཞབས་པའི་ཤེས་
ཡོན་ཡར་རྒྱས་གངོ་སྤལེ་གཏངོ་ཕགོས་དང།	
ལང་ཚོ་དར་བབ་ཀི་འཕདོ་བསྟནེ།	 འགསོ་
ནད་རིགས་མ་ཡིན་པའི་ནད་གཞི་བཅོས་
ཐབས་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསོ་བསྡུར་ལྷུག་པརོ་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕིན་
ལགས་དང་སིྤ་འཐུས་དབ་རྩ་བསོད་ནམས་
ནརོ་བུ་ལགས་རྣམ་གཉསི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
ཁུལ་ད་ུགཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་གནང་

གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅།	 །སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་རྣམས་བདོ་མིའི་འད་ུསྡདོ་གཞིས་
ཆགས་ཁག་དང་།	 བལ་གསོ་ཚོང་འདསུ་
ཀི་ས་གནས་ཁག་ལ་ཕོགས་བསྐོད་ཕབེས་
རུྒྱའ་ིས་བགསོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 སིྤ་འཐུས་
དགེ་བཤེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་
དང་སིྤ་འཐུས་དབ་རྩ་བསོད་ནམས་ནརོ་
བུ་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	
༨	 ཚེས་	 ༢༣	 ནས་ཕི་ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༥	
བར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་གངོ་ཁརེ་སྦངེ་ལོར་		
Bangalore	 དང་།	 མའ་ེསོར།	 Mysore	
སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་བསམ་གཞིས་ཆགས།	མེང་
ལོར་	Mangalore	བཅས་ལ་གཞུང་འབལེ་
ཕགོས་བསྐདོ་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད།

དེ་ཡང་སིྤ་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨནོ ་ལམ་
མཐར་ཕིན་ལགས་ཕི་ཚེས་	 ༢༣	 ཉནི་གི་

ཕི་དྲ་ོབཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ནས་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་
ཐནོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 	 ཕི་ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་
སིྤ་འཐུས་རྣམ་གཉསི་ལྡ་ིལིར་ལྷན་འཛོམས་
གནང་རསེ།	 ལྡ་ིལི་ནས་སྦངེ་ལོར་ལ་ཕབེས་
ཐནོ་གིས་ས་གནས་སུ་འབརོ་མཚམས།	 ཕི་
ཚེས་	༢༥	ནས་	༢༦	བར་ཉནི་གཉསི་རིང་
ས་གནས་སུ་ལས་རིམ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༧	
ཉནི་མའ་ེསོར་ད་ུལས་རིམ།	 ཕི་ཚེས་	 ༢༨	
ནས་	 ༣༡	 བར་སྦལེ་ཀབོ་ལུགས་བསམ་
གཞིས་ཆགས་སུ་ལས་རིམ།	ཕི་ཟླ་	༩	ཚེས་	
༢	ཉནི་མེང་ལོར་ད་ུལས་རིམ།	ཕི་ཚེས་	༣	
ཉནི་མེང་ལོར་ནས་སྦངེ་ལོར་ད་ུཕིར་ཕབེས་
གནང་རུྒྱ་དང་།	ཕི་ཚེས་	༤	ཉནི་སྦངེ་ལོར་
ནས་ལྡ་ིལི་བརུྒྱད་སོ་སོའི་བཞུགས་གནས་སུ་
ཕིར་ཕབེས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།

སིམ་ལ་སིྤ་ཁབ་དང་མི་མང་ནས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་གི་སྲདི་སྐངོ་གསར་པར་
དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༨	 ཚེས་	
༢༠	 ཉནི་སིམ་ལ་སིྤ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ནས་
མངའ་སྡའེི་སྲིད་སྐོང་ལས་ཁུངས་སུ་ཐད་
ཀར་འབལེ་གཏུགས་ཀིས་སྲིད་སྐངོ་གསར་
པ་སྐ་ུཞབས་ཀལ་རཱཇ་མི་ཤྲ་	Kalraj	Mishra	
མཆོག་ལ་དགའ་བསུའ་ིམཇལ་འཕད་ཞུ་རུྒྱའ་ི
མཚོན་མཇལ་དར་དང་ཕག་རགས་སྒོན་
འབུལ་ཐགོ་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་
ཡོང་བ་ཞུས་དནོ་བཞིན།	ཕི་ཚེས་	༢༡	ཉནི་
གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༡	 	 ཐགོ་སིམ་ལ་སིྤ་
ཁབ་བསྟན་འཛིན་ནརོ་བུས་སྣ་ེཁིད་འགོ་ས་
གནས་དགོན་སྡ་ེཁག་གཉསི་ཀི་སྐུ་ཚབ་དང་།	

སིམ་ལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཞནོ།	 རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
གཙོ།	 སིམ་ལ་ཚོང་པའ་ིསིྐད་སྡགུ་གི་ཚོགས་
གཙོ།	 ད་ེབཞིན་ས་གནས་གཞནོ་ན་ུདང་།	
བུད་མེད་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ནས་
རཱཇ་བ་ྷཝན་Governor	House	ད་ུདསུ་ཐགོ་
ཆེད་བཅར་ཞུས་པ་དང་སྦགས།	སྲདི་སྐངོ་སྐ་ུ
ཞབས་ཀལ་རཱཇ་མི་ཤྲ་མཆོག་ལ་ཧི་མཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི་ནང་གནས་འཁདོ་བདོ་མི་ཡོངས་
ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འདྲའིི་མཇལ་དར་
ཕག་རགས་སྒོན་འབུལ་ཞུས་ཐུབ་པ་བུང་
ཡོད།

སིྤ་ཁབ་པས་མངའ་སྡའེི་སྲིད་སྐོང་མཆོག་
འཚམས་འདྲ་ིགངས་མེད་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ད་
ལྟའི་བར་སྲིད་སྐངོ་རིམ་ཕབེས་རྣམས་ནས་
བདོ་དནོ་ཐད་ཐུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་ཡོད་པར་ཁོང་ཉདི་མཆོག་ནས་ཀང་
ད་ེབཞིན་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐོར་གནང་སྐོང་
ཡོང་བ་མ་ཟད།	 སིམ་ལར་སྲདི་སྐངོ་ང་ོབརོ་
ཕབེས་པར་དགའ་བསུ་དང་ལས་དནོ་ཐགོ་
བཀྲ་ཤིས་ལམ་ལྷངོ་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུས་
པ་བཅས།	།

འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་བང་ཨ་རིར་གཞུང་འབལེ་འཚམས་གཟགིས་གནང་བཞིན་པ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་
བསྟནེ་བཀའ་བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་
མཆོག་ཨ་རིིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཀྲངོ་ཏུ་རནེ་
གཞི་བས་པའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གིས་
གཙོས་བདོ་ཀི་གསར་ལས་ཁང་ཁག་དང་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་ཆོས་ཚོགས་སུ་

གཞུང་འབལེ་འཚམས་གཟིགས་གནང་
འདགུ	

ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ	༨	ཚེས་	༢༧	ཉནི་འཕདོ་
བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་
ཤོང་ཀྲངོ་ཏུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་བང་ཨ་རི་

བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་དང་།	 རྒྱལ་
སིྤའ་ིབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་།	 ཨེ་ཤེ་ཡ་
རང་དབང་རུླང་འཕནི་ཁང་།	 ཨ་རིའ་ིརུླང་
འཕནི་ཁང་།	 འབ་ིགུང་ཆོས་ཀི་ཉ་ིམ་ཆོས་
ཚོགས།	 རྲྭ་རྒྱ་དགནོ་ཐགེ་ཆེན་ནང་བསྟན་
རིག་གཞུང་གླིང་བཅས་སུ་གཞུང་འབལེ་
འཚམས་གཟགིས་ཕབེས་ཡོད།

ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཀི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	
ཐགོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཁང་ད་ུཕབེས་སབྐས་ལས་བདེ་རྣམས་ཀིས་
ཕབེས་བསུ་དང་།		སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀིས་
དནོ་གཅོད་ཁང་དང་ལས་བདེ་རྣམས་ཀིས་
ཉནི་རེའ་ིལས་དནོ་གནང་ཕགོས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་
གནང་འདགུ

ད་ེརསེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་

ལས་འགུལ་ཁང་ད་ུཕབེས་སབྐས་ལས་འགུལ་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་བསྟན་ཆོས་
རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུ་དང་སྦགས་
ལས་ཁང་དང་ལས་བདེ་རྣམས་ང་ོསྤདོ་ཞུས་
རསེ།	 ལས་བདེ་ཁག་གཅིག་གི་འཕདོ་ལས་
དང་འབལེ་བའི་དྲ་ིབར་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་ལན་འདབེས་གནང་འདགུ	 ད་ེནས་ཆུ་
ཚོད	 ༡༡།༣༠	 ཐགོ་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་
རུླང་འཕིན་ལས་ཁང་ད་ུཕབེས་ནས་རུླང་
འཕནི་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞནོ་པ་དཔལ་
ལྡན་རྒྱལ་སོགས་ལས་བེད་ཁག་གཅིག་
གིས་ཕབེས་བསུ་ཞུས་རསེ་རྡ་ོར་ེདག་འདལུ་
ལགས་ཀིས་ཐད་གཏངོ་བཅར་འདྲ་ིལས་
རིམ་ལ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་དང་ལེན་
གནང་འདགུ

ཉནི་གུང་ཆུ་ཚོད	༡	ཐགོ་ཨ་རིའ་ིརུླང་འཕནི་
ལས་ཁང་ད་ུཕབེས་ནས་འབལེ་ཡོད་འགན་
འཛིན་བཀའ་བླནོ་ཁི་ཟུར་བསྟན་འཛིན་རྣམ་

རྒྱལ་མཆོག་གིས་གཙོས་ལས་བེད་ཁག་
གཅིག་ནས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལ་ཕབེས་
བསུ་ཞུས།	 ད་ེརསེ་ལས་རིམ་གཙོ་སྐངོ་བ་པ་
སངས་དབངས་སིྐད་ལགས་ཀི་བཅར་འདྲ་ི
ལས་རིམ་དང་ལེན་གནང་འདགུ

ཕདེ་ཡོལ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་འབ་ིགུང་ཆོས་
ཚོགས་སུ་མཆོད་མཇལ་གུབ་རསེ།	 རྲྭ་རྒྱ་
དགནོ་ཐགེ་ཆེན་ནང་བསྟན་རིག་གཞུང་གླངི་
ལ་ཕབེས་ནས་ཤིང་བཟའ་རིན་པ་ོཆེ་བླ་ོབཟང་
བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་དང་
མཇལ་ནས་དགནོ་པར་མཆོད་མཇལ་ཞུས།

གོང་གསལ་སྡ་ེཚན་ཁག་དང་རུླང་འཕིན་
གཉིས་བཅས་སུ་ཕབེས་སྐབས་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་སནྨ་བཅསོ་ལ་ྟསྐངོ་ལས་
གཞི་དང་ནད་རིགས་སྔནོ་འགགོ་ལས་འཆར་
སོགས་ཀི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།
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བདོ་མིའ་ིསིྤ་མཐུན་མཉམ་འབལེ་དང་ས་གནས་མཉམ་འབལེ་ཁག་བཅ་ོལའྔ་ིའཛིན་སྐངོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	༡༩		
དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༣	
ཉིན་རྡ་ས་གངས་སིྐད་ཚོགས་ཁང་གསར་
པའ་ིནང་བདོ་མིའ་ིསིྤ་མཐུན་མཉམ་འབལེ་གི་
གཙོ་སྐངོ་འགོ་བདོ་མིའི་མཉམ་འབལེ་ཁག་
བཅོ་ལྔའི་ལོ་འཁོར་འཛིན་སྐངོ་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་	༡༩	དབུ་འཛུགས་གནང་སོང་།

ད ེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་དྲ ་ོཆུ ་ ཚོད་	
༩།༣༠	 ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་དང་།	 	 དམིགས་བསལ་སྐ་ུ
མགནོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་དང་ཆེས་མཐའོི་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརུྒྱད་དནོ་གུབ་
མཆོག	 	 ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་པ་གཞན་
གཉསི་མཆོག	 	 བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ།	 རང་
དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་
རྣམ་པ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་
རྣམ་པ།	ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུྲང་ཆེ་རྣམ་པ།

སིྤ་མཐུན་མཉམ་འབལེ་གི་འགན་འཐུས་སིྤ་
འཐུས་པདྨ་བད་ེལེགས་ལགས་དང་ཚོགས་
གཙོ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས།	 ཚོགས་
གཞོན་ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀིས་
གཙོས་ས་གནས་མཉམ་འབལེ་ཁག་བཅ་ོལའྔ་ི
མཉམ་འབལེ་ཚོགས་གཙོ་དང་དུྲང་ཆེ་རྣམ་

པ།	 གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་
གི་སྐ་ུཚབ་བཅས་སོགས་ཁནོ་མི་གངས་	 ༧༠	
ལྷག་ཙམ་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་ཐོག་མར་རྔ་
རོལ་དང་བཅས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པ་ོརྒྱལ་
གླུ་དང་།	རྒྱ་གར་རྒྱལ་གླུ་ཕུལ་གུབ་མཚམས་

སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལནྡ་སྲདི་སྐངོ་མཆོག་
དང་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
སྐུ་པར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཇལ་དར་
དང་སྣང་གསལ་མར་མེ་ཞལ་ཕ་ེགནང་རསེ་
བདོ་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་ཀི་དནོ་ད་ུརང་
སྲགོ་བླསོ་བཏང་གནང་བའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་
རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེ་མཚོན་
སླད་མ་ངན་ངག་བཅད་གུས་འདདུ་སྐར་མ་
གཅིག་རིང་ཞུས།

ད་ེནས་བདོ་མིའི་སིྤ་མཐུན་མཉམ་འབལེ་གི་
ཚོགས་གཞནོ་ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན་ལགས་
ཀིས་ཕབེས་བསུའི་གསུང་བཤད་དང་ཚོགས་
གཙོ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཚོགས་
ཆེན་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་འབལེ་ལས་བསྡམོས་
སྙིང་བསྡུས་ཤིག་སྒོགས་སྦང་གནང་གུབ་
མཚམས་སྐུ་མགནོ་རྣམས་ནས་ཤས་བདག་
མཉམ་འབལེ་ཚོགས་མིའི་ཕུ་གུ་བཅུ་ལ་སླབོ་
ཡོན་རྒྱབ་སྐརོ་རྒྱན་ཤོག་འཐནེ་རསེ་སྒགོས་
སྦང་གནང་།	 ད་ེརསེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོ
མཆོག་དང་དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་བཅས་
ནས་བདོ་མིའི་སིྤ་མཐུན་མཉམ་འབལེ་གི་ཕི་
ལོ་	 ༢༠༡༨་་༢༠༡༩	 ལོའ་ིརིྩས་ཁུངས་ནས་

ས་གནས་མཉམ་འབལེ་ཁག་ལ་ཧིན་སྒརོ་
འབུམ་གཉསི་རེ་གནང་གུབ་བསྟནུ་དམིགས་
བསལ་སྐུ་མགནོ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་།

ད་ེནས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་སྲིད་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་འཚམས་འདྲ་ི
དང་འབལེ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ངས་
བཀའ་བླནོ་ཁི་པའི་དམ་བཅའ་ཞུས་ཏ་ེཉནི་
གངས་བཞིའ་ིརསེ་ཏ་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ཟླ་	 ༨	
ཚེས་	 ༡༡	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྤ་མཐུན་མཉམ་
འབལེ་གི་གཙོ་སྐོང་འགོ་བདོ་མིའི་མཉམ་
འབལེ་ཁག་བཅ་ོལའྔ་ིའཛིན་སྐངོ་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་	༡༡	རྡ་ས་གངས་སིྐད་སིྤ་ཐབས་ཡང་
སྟངེ་ད་ུཚོགས་སབྐས་བཅར་རུྒྱ་བུང་།	 ད་ེ
ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་བདོ་མིའི་མཉམ་
འབལེ་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་སབྐས་མགནོ་ཤོག་
འབརོ་བུང་ཡང་ད་བར་བཅར་རུྒྱ་མ་བུང་།	
གོང་ད་ུསིྤ་མཐུན་མཉམ་འབལེ་གི་ཚོགས་
གཙོ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀི་གསུང་པ་ལྟར།	
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་
ཉིན་མཚན་མེད་པར་སྐུ་ལས་སྐོན་མཁན་
རྣམས་ད་ེརིང་འདིར་དངསོ་སུ་ཐུག་འཕད་
བུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་དསུ་རག་ཏུ་གཞིས་ཆགས་སྲ་
བརན་དགསོ་པ་དང་།	 མཉམ་འབལེ་ད་ེདག་
ག་འདྲ་བདེ་ཀི་འདགུ་ཅསེ་བཀའ་རྩད་ཕབེས་
ཀི་འདགུ་པ་མ་ཟད།	 མཉམ་འབལེ་ཁག་ལ་
དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་དང་བཀའ་ཤག་ནས་ཕག་
རོགས་གནང་དགོས་པའི་ལམ་སྟནོ་ཕབེས་
ཀི་འདགུ	 དརེ་བརནེ་ད་བར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་བཀའ་ཤག་ནས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	མ་འངོས་པར་མཐུན་
འགུར་སྦར་དགསོ་རིགས་བུང་ན།	 ང་ཚོས་
འབད་བརྩནོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	

སིྤར་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བདོ་
མིའ་ིམཉམ་འབལེ་བཙུགས་དགསོ་དནོ་དང་།	
ཕག་ལས་གནང་སྟངས།	 ཡར་རྒྱས་གཏངོ་

དགསོ་པ་གང་ཡོད་སྐརོ་གསུང་བཤད་གཟབ་
རྒྱས་གནང་སོང་།	 བཀའ་ཤག་གི་ངསོ་ནས་
ཀང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་སྐརོ་བག་ོ
གླངེ་མང་པ་ོཞིག་འག་ོབཞིན་ཡོད།	 ལོ་ལའྔ་ི
རིང་དབུ་མའི་ལམ་གཞིར་བཟུང་མིང་དནོ་

མཚུངས་པའི་རང་སྐོང་ཐོབ་ཐབས་སུ་སིྤ་
ཡོངས་ནས་འབད་བརྩནོ་གནང་རུྒྱ་གང་ཡོད་
པ་ང་ཚོའ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོརེད།	 ད་ེ
ནས་ལོ་ལྔ་བཅུའི་རིང་གང་གནང་རུྒྱ་ཡོད།	
ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་འདི་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཀའ་སླབོ་དང་དགངོས་པ་རེད་ཅསེ་ཞུ་
ན་འགགི་གི་ཡོད།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་དསུ་རག་ཏུ་རེ་བ་བཟང་ས་དང་
ག་སིྒག་སྡགུ་ས་ནས་བདེ་དགསོ།	ཞསེ་བཀའ་
སླབོ ་ཕ ེབས་པ་ནང་བཞིན་འཕལ་ཕུགས་
གཉིས་ཀར་འཆར་གཞི་བཏིང་ནས་འགོ་
དགསོ།	 ཕགོས་གཅིག་ནས་ལོ་ལའྔ་ིནང་དབུ་
མའི་ལམ་གཞིར་བཟུང་མིང་དནོ་མཚུངས་
པའ་ིརང་སྐངོ་ཐབོ་ན།	 ང་ཚོའ་ིརྒྱལ་ཁ་རེད།	
ལོ་ལ་ྔབཅུ་རིང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་
བདོ་ནང་གི་བདོ་མིའི་སེམས་ཤུགས་དང་
ཞུམ་པ་མེད་པའ་ིསྙངི་སྟབོས་མུ་མཐུད་གནས་
པ།	 ད་ེབཞིན་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་
ཆགས་ཁག་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་ན།	 ལོ་ལ་ྔ
བཅུའི་ནང་རྒྱ་ནག་འགུར་བ་འག་ོརུྒྱ་ངསེ་པ་

རེད།	 རྒྱ་ནག་འགུར་བ་ཕིན་པ་ཡིན་ན་བདོ་
ཀི་གནས་སྟངས་འགུར་བ་འག་ོགི་རེད།	 ང་
ཚོར་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་ཐབོ་
ཀི་རེད།	 དརེ་བརནེ་ལ་ྔལ་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་རུྒྱའ་ི
རེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཟད་ལྔ་བཅུ་ལའང་རྒྱལ་ཁ་
ཐབོ་རུྒྱའ་ིརེ་བ་ཡོད།	 ང་ཚོས་ལས་ཀ་གང་
བདེ་པ་ཡིན་ནའང་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་
གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་
བཞསེ་ཏ་ེཕབེས་དགསོ་ཀི་འདགུ	

དའེི་སླད་ང་ཚོས་ཆབ་སྲིད་ཐགོ་ནས་འབད་
བརྩནོ་གང་བདེ་དགསོ་ཞསེ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	
ཕི་ཟླ་	 ༡༠	 ནང་ཚོགས་འད་ུཚོགས་པའ་ི
སྐབས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཆིབས་སུྒར་གནང་སྟ་ེབཀའ་
སླབོ་སྩལ་ཡོད།	སབྐས་དརེ་ང་ཚོའ་ིགགོས་པ་ོ
རྙིང་པ་གདན་འདྲནེ་ཞུས་ཏ་ེརྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་
ནས་གནང་རུྒྱ་གང་ཡོད་པ་དང་།	 ནང་པའ་ི
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་གནང་རུྒྱ་གང་ཡོད་པ།	

ཨེ་ཤི་ཡའ་ིནང་གནང་རུྒྱ་གང་ཡོད།	 བདོ་
དང་རྒྱ་ནག་ནང་འགུར་ལྡགོ་ཇི་ལྟར་འག་ོ
བཞིན་ཡོད་པ།	བཙན་བལོ་ནང་བདེ་རུྒྱ་གང་
ཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་བཀའ་བསྡུར་གནང་
སྟ་ེདགོངས་ཚུལ་ཕབེས་པ་ཡོངས་རགོས་ཕི་
གསལ་ནང་གསལ་བས་ནས་བདོ་ཀི་བརྙན་
འཕིན་དང་གཞུང་འབལེ་གསར་འགུར་
བརུྒྱད་ལམ་ཁག་བརུྒྱད་བཀྲམ་ཡོད།	

ཆབ་སྲིད་དང་འབལེ་བའི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་
ཚོགས་འད་ུཚོགས་ཆར་བའི་རསེ་སུ་འད་ིལ་ྟ
བུའི་ཚོགས་འད་ུའཚོགས་དགོས་ཀི་འདགུ་
ཅསེ་གསུངས་པར་བརནེ།	 དཔལ་འབརོ་
དང་ཤེས་ཡོན།	 འཕདོ་བསྟནེ།	 རིག་གཞུང་
སྐརོ་ཚོགས་འད་ུཚོགས་སྐབས་འཛམ་གླིང་
ཡོངས་ནས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་མཁས་
དབང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཕབེས་པ་རེད།	 ཅསེ་
དང་།

གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐོང་མཆོག་
གིས།	 	 གཞིས་ཆགས་གཅིག་བསྡསུ་ཡར་
རྒྱས་འཆར་གཞིའ་ིསྐརོ་དང་།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་བདེ་གསར་འདམེས་

ཀི་སིྒག་གཞིར་འགུར་བ་ཕིན་ཡོད་སྐརོ།	 ད་ེ
ས་ྔཡིན་ན་དགོས་ངསེ་ཆ་རྐནེ་ཁངོས་གནས་
ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའི་ལག་
འཁརེ་ངསེ་པར་ད་ུདགོས་ཀི་ཡོད་ཀང་སདླ་
ཕིན་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཡོད་ན།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ནང་སྲི་ཞུའི་ལས་བདེ་ཞབས་
འདགེས་ཞུ་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་འཚང་སྙན་
འབུལ་ཆོག་གི་ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་།	

མཐར་སིྤ་མཐུན་མཉམ་འབལེ་གི་འགན་
འཐུས་སིྤ་འཐུས་པདྨ་བད་ེལེགས་ལགས་ཀིས་
སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་དང་དམིགས་བསལ་
སྐུ་མགནོ་བཅས་ལ་ཐུགས་ར་ེལེགས་འབུལ་
གི་ཕག་རགས་ཕུལ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་
གསུང་བཤད་གནང་སྟ་ེདབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོ
གལོ་ཡོད་པ་བཅས།	།


